CUVÂNT ÎNAINTE
pare, iat@, dup@ 243 de ani de când a fost tradus@, Biblia lui Petru Pavel Aron, un monument
de limb@ }i cultur@ româneasc@. Despre circumstan]ele în care a fost f@cut@ prima traducere a
Vulgatei în limba român@ }i despre importan]a ei în mi}carea cultural@ a românilor din
Transilvania vorbesc, în paginile ce urmeaz@, editorii acestor texte fundamentale, cercet@tori ai Institutului
de Istorie „George Bari]” din Cluj, în frunte cu acad. Camil Mure}anu }i dr. Ioan Chindri}. Ei }i al]i
eminen]i speciali}ti de la alte universit@]i din ]ar@ au preg@tit, într-un timp record (doi ani) edi]ia critic@
a acestei traduceri ce dateaz@ din perioada 1760-1761. Tot ei explic@, în am@nunt, în ce mod au procedat
pentru a transpune în grafie latin@ textul c hirilic, ce dificult@]i au întâmpinat în stabilirea lec]iunii corecte
}i în glosar ea cuvintelor }i tot ei ne spun cum trebuie s@ utiliz@m aceast@ carte care se adreseaz@,
deopotriv@, filologilor, istoricilor }i teologilor, dar }i celor care vor s@ vad@ cum sun@ Psalmii sau
Evangheliile în limba român@ vorbit@ la mijlocul secolului al XVIII-lea, într-o provincie româneasc@ aflat@
sub st@pânire str@in@.
Rolul meu este cu totul modest în aceast@ ac]iune cultural@ pe care îmi permit s-o numesc esen]ial@
pentru cultura româneasc@. Ca s@ folosesc o vorb@ a lui Constantin Noica, a} zice c@ rolul meu a fost
acela de antrenor cultural. Dac@ termenul de îndrum@tor n-ar fi a}a de compromis }i atât de vag, mi
l-a} putea asuma, dar cu mare strângere de inim@. A}a c@ nu-l accept. Parafrazând pe Sfântul Pavel, a}
zice c@ arunc de la mine, ca netrebuincios, }i termenul de ini]iator, de}i, la acest capitol, a} putea ezita
pu]in. Este mai bine s@ evoc întâmplarea care m-a decis s@ sprijin ideea de a tip@ri Biblia lui Petru Pavel
Aron. Mica istorie începe la Roma, în anul 200 1 când, în fruntea unei delega]ii de istorici (printre ei dl.
acad. Camil Mure}anu, dr. Ioan Chindri} }i dr. Eugen Pavel) de la Institutul „George Bari]” al Academiei
Române am ajuns la Vatican pentru a prezenta Papei Ioan Paul al II-lea primul exemplar din Biblia lui
Samuil Micu (1795), scoas@ într-o nou@ edi]ie (critic@), cu sprijinul financiar al Bisericii Greco-Catolice,
deci al Vaticanului. Am fost primi]i de Pap@ (erau de fa]@ }i monseniorul Ioan Robu, arhiepiscopul Bisericii
Catolice din România, }i P.S. Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea) }i ce-a urmat a fost
miraculos.
Fusesem avertiza]i c@ Sanctitatea Sa nu ne poate primi mai mult de 5 minute }i, în aceste condi]ii,
eu, ca }ef al delega]iei române, nu pot spune decât dou@–trei fraze de evlavie }i mul]umire. N-a fost
a}a. Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit 45 de minute, iar eu, încurajat de atâta îng@duin]@ }i bun@tate
cre}tin@, mi-am permis s@ spun mai mult decât cele dou@–trei fraze protocolare. I-am spus, între altele,
Înaltului Pontif c@ regret@m faptul c@ legea papalit@]ii nu-i permite s@ accepte invita]ia Academiei
Române de a deveni membru de onoare al ei. Dup@ ce a ascultat regretul meu, Papa Ioan Paul al
II-lea a spus aceast@ propozi]ie sibilinic@: „Ce este f@cut r@mâne f@cut”. Propozi]ie pe care eu am
interpretat-o numaidecât într-un sens favorabil pentru Academia Român@: „Sanctitatea Voastr@ – am
zis eu cu glasul sugrumat de emo]ie – totul este deja f@cut”. {i m-am uitat, cu oarecare speran]@ la
cardinalii care, cu figurile solemne }i impenetrabile, urm@reau aceast@ scen@ de pe latura stâng@ a
scaunului Pontifical. Printre ei am z@rit, pentru o clip@, chipul luminos al monseniorului Ioan Robu. Mi
s-a p@rut c@ îmi surâde, în]elegând mai bine decât al]ii mica mea strategie academic@. Peste un an eram
din nou la Roma pentru a-i înmâna Sanctit@]ii Sale Ioan Paul al II-lea însemnele de membru de onoare al
Academiei Române. Le-a primit, am avut impresia, cu interes }i bucurie. A}a se face c@ Academia Român@
a ales, în istoria ei de 140 de ani, pe primul }i unicul membru de onoare din rândul papalit@]ii, iar poetul
Karol Vojtila, cunoscut în lume sub numele de Papa Ioan Paul al II-lea, a înc@lcat pu]in regulile Vaticanului
}i a acceptat o onoare laic@ (academic@). Moment important în istoria Academiei Române... Merit@ s@-l
consemn@m în acest Cuvânt înainte.
L-am amintit pentru c@ de el se leag@ }i ideea de a tip@ri Biblia de fa]@. Cu acea ocazie, acad. Camil
Mure}an u }i dr. Ioan Chindri} mi-au vorbit de o alt@ traducere, r@mas@ în manuscris, mai veche decât
varianta lui Samuil Micu. Informa]ia mi-a stârnit curiozitate }i, în]elegând despre ce este vorba, i-am
întrebat dac@ n-ar fi util@ tip@rirea acestui text care, dup@ câte b@nuiam, prezenta interes }i pentru istoria
limbii noastre. Ar fi posibil, mi-au zis ei, dar este o întreprindere dificil@ }i costisitoare. Am re]inut vaga
posibilitate }i, dup@ ce am consultat câteva pagini de manuscris trimise de Institutul „George Bari]”,
mi-am dat seama de importan]a acestui text. Un monument, repet, de limb@ român@, o surs@ – de
aici înainte – inevitabil@ de studiu pentru filologii no}tri, în fine, o pies@ esen]ial@ în dosarul cultural
al {colii Ardelene (o „}coal@” pe care, nu }tiu de ce, manualele noastre }colare alternative o las@
deoparte; argumentul este c@ nu trebuie împov@rat@ mintea }colerilor no}tri; argument fals, pentru c@
unele elemente de cultur@ trebuie „înv@]ate” la vârsta potrivit@ , dac@ vrem ca genera]iile viitoare s@
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}tie de unde se trag, ce limb@ vorbesc }i cum s-a format cultura lor na]ional@ }i cum s-a constituit, în
fond, na]iunea lor).
A}adar, apare, azi, Biblia Vulgata, preg@tit@ de episcopul Petru Pavel Aron }i de colaboratorii s@i, la
Blaj, între anii 176 0-1761. Cele 6.000 de pagini de manuscris se p@streaz@ la Biblioteca Academiei
Române din Cluj. Episcopul a luat ca punct de reper edi]ia de la Vene]ia, din 1690, a traducerii Vulgatei
f@cut@ de Ieronim. Editorii de acum ne atrag aten]ia c@ nu se cunoa}te nici pân@ azi motivul pentru care
textul tradus de Petru Pavel Aron, întemeietorul }colilor române}ti de la Blaj, n-a fost tip@rit în anii
urm@tori, cum ar fi fost normal. Poate c@ moartea timpurie a episcopului (1764) s@ explice faptul c@
Vulgata de la Blaj a fost uitat@ în arhivele {colii Ardelene. Uitat@ nu zece, dou@zeci de ani, ci, cum am
precizat deja, 243 de ani.
Vulgata apare, acum, în cinci volume, în transliterare }i cu facsimilele la scar@ redus@ ale filelor de
manuscris, înso]it@ de note, comentarii }i, la sfâr}itul fiec@rei c@r]i biblice, de câte un indice de cuvinte
care, însumate, fac 4200 de pagini. O munc@ uria}@ }i un devotament exemplar. Nu pot s@ am decât
cuvinte de laud@ }i recuno}tin]@ pentru ace}ti oameni înv@]a]i }i probi (în afar@ de cei deja cita]i,
amintesc pe Niculina Iacob, Adriana Bogdan, Elena Com}ulea, Doina Grecu, Valentina {erban, Elena
Ardeleanu, Remus Mircea Birtz, Florica Nu]iu, Elena Mihu) care, într-un r@gaz atât de scurt, f@r@ mult@
zarv@, dar cu mare îndârjire }i acribie, au transcris din manuscrisele l@sate de înv@]atul }i luminosul
Petru Pavel Aron aceste splendide pagini de limb@ româneasc@. O limb@ care, luptându-se cu
influen]ele }i complicatele construc]ii de cancelarie din epoc@, se sprijin@ pe limba vorbit@. Optând
pentru aceast@ solu]ie, episcopul de Blaj n-a gre}it. Fie-i amintirea frumoas@!
EUGEN SIMION
Bucure}ti, 12 noiembrie 2005
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vanghelia de la Ioan rânduie}te Cuvântul (Logos) înaintea a toat@ Firea. A fost Începutul, putere creatoare
nem@rginit@, atribut al Divinit@]ii, identificându-se cu Ea. „Toate printr-însul s-au f@cut }i f@r@ de Dânsul
nimic nu s-au f@cut ce s-au f@cut. Întru Dânsul viia]@ era }i viia]a era lumina oamenilor. {i lumina întru
întuneric lumineaz@ }i întunericul nu o au cuprins”.
Pentru Heraclit din Efes Logos însemna esen]a universal@, din care }i prin care se creeaz@ }i se desf@}oar@ totul.
Oamenii ar trebui s@ o cunoasc@, deoarece Logosul divin, a toate ursitor, }i cel uman, subaltern }i m@rginit, sunt
contingente. Totu}i mul]i oameni st@ruie în a nu se potrivi Logosului suprem, purtându-se de parc@ n-ar avea decât
propriul schepsis.
Dup@ Philon din Alexandria, în a c@rui gândire se discern influen]e asupra Evangheliei lui Ioan, Logosul este
emana]ia primar@ a Divinit@]ii. Prin ea s-a creat Lumea.
Sensurilor metafizice ale Logosului le-a urmat n@zuin]a de a le p@trunde, a}ezându-le pe trepte pân@ la care
putea s@ se înal]e în]elegerea obi}nuit@ a min]ii omene}ti. Prin me}te}ugul cunoa}terii celor de ob}te, se c@uta
deslu}irea misterelor neguros revelate.
În parte, Logosul prindea a se dezv@lui, în discurs despre El, înve}nicit în imagini, în rostiri }i în scrieri din acelea
care s-au cl@dit la temelia tuturor religiilor: cercarea tainelor mai de pe urm@ ale Firii }i ale celor de mai presus de
ea. Neistovite n@zuin]e }i servitu]i, în lumina c@rora s-au alc@tuit opere ce pot fi numite „C@r]i de În]elepciune”.
Dintre acestea, fundamental@ pentru o mare parte a omenirii, marcându-i modul de gândire, de via]@, de
percepere a Lumii, este Cartea C@r]ilor – Biblia.
De milenii, ea cumuleaz@ bogata tradi]ie a religiei iudaice cu aceea a credin]ei cre}tine care, în prima, recunoa}te
unele p@r]i ca dogmatice, pe altele ca istorice, de valoare etic@ sau doar poetic-imaginativ@.
Acceptat@ de con}tiin]a unui întins registru al omenirii, Biblia }i-a impus autoritatea spiritual@ peste milenii, mai
întâi în redactarea ei originar@, în ebraic@, apoi în limbile „interna]ionale” ale culturii antice: greaca }i latina.
Întrucât textele în ebraic@ sau în limbi minore din Orientul Apropiat au avut o putere circulatorie restrâns@,
popularizarea lor s-a petrecut prin traducerea în grece}te, efectuat@ la Alexandria, prin secolele III-II a. Chr. de un
grup – se spune – de vreo 70 de înv@]a]i. De unde i-a r@mas numele de Septuaginta }i calitatea de a fi una din
versiunile de baz@ ale Bibliei (Vechiul Testament). Prin secolele I-II p. Chr. Noul Testament (cre}tin) a cunoscut }i
el, ini]ial, tot o r@spândire în limba greac@, aceasta fiind vorbit@ cu prec@dere în partea de r@s@rit a Imperiului Roman,
inclusiv de c@tre mul]i adep]i ai iudaismului, cât }i de c@tre numero}i cre}tini din jum@tatea occidental@ a Imperiului.
De prin secolul al II-lea, mai sigur de pe la începutul celui de-al III-lea p. Chr., par s@ dateze primele traduceri,
fragmentare, în limba latin@. P@strate în diverse biblioteci, s-a stabilit pân@ acum existen]a a 38 de codice, toate
fiind cópii ulterioare momentului prezumtiv al redact@rii originare. Speciali}tii le cuprind sub numele de Vetus Latina .
Au fost publicate într-o edi]ie }tiin]ific@ mai întâi în secolul al XVIII-lea de benedictinul Pierre Sabatier. Edi]ia complet@
a acelora}i s-a elaborat în secolul al XX-lea, prin deceniul al 3-lea, reluat@ }i completat@ dup@ 1945.
Din examinarea manuscriselor p@strate, rezult@ c@ aceste prime traduceri latine}ti din Biblie n-au ap@rut în Italia,
ci în provincii, aproape cu certitudine în Africa de Nord, iar dup@ alte ipoteze la Antiohia, în Siria.
Se admite c@ Sf. Ciprian ( 257), episcop de Cartagina, a folosit un text latin al primelor dou@ evanghelii (Matei
}i Marcu), ce se recunoa}te într-unul din cele mai vechi codice, databil pe la începutul secolului al IV-lea }i p@strat
secole de-a rândul la m@n@stirea benedictin@ Bobbio1 , din nordul Italiei.
E probabil ca marele înv@]at Tertullian (†230) s@ fi tradus }i el unele pasaje, pentru uzul propriu.
În decurs de mai bine de un secol aceste fragmente latine, traduse f@r@ mult@ grij@ }i competen]@, au proliferat,
ajungându-se la un mare num@r de texte în versiuni adesea neconcordante.
A fost motivul pentru care papa Damasus I (366-384), unul din promotorii culturii ecleziastice în limba latin@,
a apelat la un mare înv@]at al vremii, Ieronim (Eusebius Sophronius Hieronymus), ulterior sanctificat, s@ traduc@
integral Biblia în latin@ }i s@ realizeze astfel o versiune unitar@, în compara]ie cu multele care circulau.
Ieronim era n@scut în Dalma]ia. A studiat în Galia }i a petrecut o perioad@ de ascez@ monastic@ în Siria, unde
a înv@]at ebraica. În anul 382 a r@spuns îndemnului papei Damasus I de a veni la Roma. O coresponden]@ p@strat@
între ei arat@ c@ a pornit cu sârguin]@ la s@vâr}irea importantei opere cerute. În timp scurt a revizuit }i unificat
traducerile latine ale Noului Testament. Dup@ Septuaginta, deci din grece}te, a tradus Psalmii, în dou@ variante
care au circulat pân@ în epoca modern@.
Dup@ moartea papei Damasus, având neîn]elegeri cu urma}ii acestuia, Ieronim a plecat din nou în Orient. Acolo
}i-a continuat opera, traducând pân@ pe la 405 }i Vechiul Testament, din greac@ }i din ebraic@.
În cele din urm@ s-a stabilit la Betleem, unde a încetat din via]@ în anul 420.
În urm@toarele trei – patru secole traducerea s@vâr}it@ de el a ajuns a fi larg acceptat@. La a o impune au
contribuit savantul scriitor Cassiodor (prin comentarii la Psalmi, la Epistolele Pauline }i Faptele apsotolilor); dup@
el, papa Grigore I cel Mare (590-604), care a dat bisericii apusene un început de unitate cultual@ }i o mai coerent@
structur@ ierarhic@, aplicând consecvent deciziile conciliare care statorniciser@ ca unitate de baz@ episcopatul; în
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Fondat@ la 612 de Sf. Columban, a posedat o pre]ioas@ colec]ie de codice manuscrise, de care a fost îns@ deposedat@, în beneficiul
bibliotecii Vaticane }i al celei din Torino, mai ales dup@ 1795, când aceast@ celebr@ aba]ie a fost desfiin]at@.
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fine, înv@]a]ii care au avut un rol în a}a-numita „Rena}tere carolingian@” (începutul secolului al IX-lea): anglosaxonul Alcuin, autorul unui text emendat al celui ieronimian, }i, mai în subsidiar, Theodulf, vizigot de origine,
episcop de Orléans ( 821).
Cre}tin@tatea anglo-saxon@-irlandez@ acumulase anterior }i alte merite în promovarea Bibliei latine}ti. Cel mai
vechi }i relativ mai corect manuscris al traducerii originare se consider@ a fi unul copiat în Anglia, cu scopul de a fi
dus în dar papei Grigore al II-lea, în jurul anului 715. În împrejur@ri neclare, manuscrisul n-a ajuns la destinatar, ci
s-a p@strat în aba]ia San Salvatore di Amiata, din Italia central@, fiind cunoscut, în consecin]@, cu numele de Codex
Amiatinus2.
Prin secolul al XIII-lea operei lui Ieronim i s-a spus pentru întâia dat@ Vulgata („cea obi}nuit@, comun@”) se pare
de c@tre savantul c@lug@r franciscan Roger Bacon. Dup@ alte opinii îns@, numai de c@tre Erasmus din Rotterdam }i
francezul Lefèvre d’Étaples, în veacul al XVI-lea.
Pân@ atunci Vulgata era un nume ce se d@dea vechii versiuni grece}ti – Septuaginta. Conciliul de la Trento (15451563) a acreditat definitiv epitetul Vulgata }i caracterul oficial pentru catolicism al traducerii ieronimiene. Conform
unor hot@râri ale acestui înalt for ecleziastic roman, urma ca dup@ o revizuire }i corectare a lecturilor diverselor
manuscrise }i edi]ii deja tip@rite (de Gutenberg la Mainz, 1455; de Erasmus în 1516 }i 1519) s@ se fixeze un text
oficial, un „ne varietur”.
În 1561 au pornit eruditele lucr@ri de coroborare a codicelor }i edi]iilor anterioare, oprindu-se, ca baz@, asupra
a dou@. În 1590 }i 1592, prin grija papilor Sixt al V-lea }i Clement al VIII-lea au fost tip@rite, rezultând textul numit
adesea Biblia Sixto-Clementin@, r@mas@ pân@ ast@zi versiunea oficial@ pentru lumea catolic@. Edi]ii }tiin]ifice
ulterioare nu i-au adus decât modific@ri de detaliu3.
Vulgata a fost baza de la care au pornit în general traducerile Bibliei în limbi vernaculare, cu excep]ia celei
întreprinse în limba gotic@ de c@tre episcopul Wulfila, în secolul al IV-lea p. Chr.
Actele traducerilor în aceste limbi sunt asociate de obicei cu apari]ia de tendin]e }i curente de reform@ în biseric@.
Acestea n-au constituit îns@ o motiva]ie exclusiv@. Esen]ial@ a fost o necesitate de ordin practic }i ascensiunea unui
fenomen cultural-social obiectiv.
În urma intensei activit@]i de încre}tinare, pân@ pe la 1000-1200 popoarele vechiului continent, cu excep]ii
neînsemnate, îmbr@]i}aser@ credin]a Crucii.
În aceste condi]ii, chiar dac@ Biblia î}i p@stra ve}mântul limbilor universale ale vremii – greaca }i latina –
propov@duirea }i în]elegerea Cuvântului se împlineau tot mai greu, printre atâtea neamuri vorbitoare de idiomuri
felurite. Misionarii nu puteau face abstrac]ie în totul de comunicarea în limbile celor chema]i la noua credin]@. S-a
pus }i întrebarea: în ce limbi vor fi predicat Apostolii, când se }tia prea bine c@ nu to]i locuitorii (nici pe departe ...)
din Imperiul Roman }i din ]inuturi limitrofe cuno}teau într-atâta greaca ori latina încât s@ poat@ pricepe, de pild@
cuvânt@rile sau epistolele Sfântului Pavel.
Evident, de la nevoia empiric@ de comunicare, pân@ la îndr@zneala imens@ a transpunerii Bibliei în limbile uzuale
drumul era lung. Capacit@]ile intelectuale, necesare spre a-l putea parcurge, erau deficitare, în „secolele întunecate”
de z@branicul înc@ recentelor n@v@liri barbare.
Problema devenea îns@ mereu mai acut@ }i îns@}i punerea ei indica drumul spre corecta în]elegere a Cuvântului Sacru.
Evanghelizarea slavilor, marcat@ în istorie de misiunea fra]ilor Chiril }i Metodiu în Moravia (sec. al IX-lea), a
dus la crearea alfabetelor glagolitic }i chirilic, derivate din cel grecesc. Era un semnal limpede al necesit@]ii asimil@rii
limbii vorbite în ac]iunile prozelitismului cre}tin, cu prec@dere la popoarele din afara sferei culturale greco-romane.
La mai pu]in de dou@ secole dup@ încre}tinarea ungurilor, proces de oarecare durat@, deschis de actul convertirii
regelui {tefan cel Sfânt (în preajma anului 1000), e consemnat un fragment scris de predic@ funerar@, într-o limb@
maghiar@ în care se mai recunoa}te pe alocuri substratul ei finougric.
Concuren]a limbilor vernaculare în via]a bisericii a fost, prin urmare, un fenomen firesc, organic, dezvoltat în
societatea european@ la sfâr}itul primului mileniu }i impunându-se prin secolele XIII-XIV.
Progresul scrierii în unele limbi populare, plecând de la greoaiele }i brutalele eposuri eroice }i atingând în secolele
sus-men]ionate un nivel de superioar@ ]inut@ estetic@, (suntem deja în Floren]a lui Dante ...), a rafinat instrumentul
capabil a realiza preten]ioasa oper@ de transla]ie a Bibliei. Câteva din limbile vorbite }i-au creat modalit@]i complete
de expresie, a}ternând peste terenul zgrun]uros al concretului nemijlocit v@lul subtil al ideilor abstracte. Ele r@spundeau
}i aspira]iei spirituale fire}ti într-o societate impregnat@ de religiozitate, dornic@ s@ se p@trund@ de harul Cuvântului
divin. Dorin]@ „teoretizat@” de marile mi}c@ri de Reform@ religioas@, suprapuse îns@ peste fenomenul }i sensul
ireversibil al mersului înainte al culturii, afirmat tot mai cu putere dup@ anul 1000.
În jurul anului 1380 John Wycliffe a tradus în întregime Biblia în limba englez@. El se înscria, prin aceasta, pe
de o parte în curentul afirm@rii englezei în cultura laic@ (Chaucer), iar pe de alta înregistra ecouri din eresuri populare;
mai era încurajat }i de sc@derea prestigiului papalit@]ii, în urma schismei declan}ate o dat@ cu revenirea papilor de
la Avignon la Roma (1378).
Traducerea efectuat@ nu dup@ mult@ vreme de Jan Hus a avut }i ea, pe lâng@ semnifica]ia religioas@, cu tent@
reformatoare, }i pe aceea a emancip@rii limbii }i culturii na]ionale cehe de sub presiunea politic@ }i cultural@ german@.
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Azi se afl@ în Biblioteca Mediceo-Lauren]ian@ din Floren]a. Aba]ia men]ionat@, fondat@ de benedictini pe la anul 700, a devenit cistercit@
la 1230 }i a fost desfiin]at@ la 1782.
3
În 1995 s-a încheiat tip@rirea unei edi]ii în 18 volume, cuprinzând Vulgata, variante de lectur@ }i textul tuturor codicelor în care ea s-a
p@strat, integral sau par]ial.
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În biserica oriental@, traducerile biblice în alte limbi decât greaca n-au fost asociate, primar, unor tendin]e de
reform@ în biseric@. Numeroasele „erezii” care, de la arianismul sec. IV pân@ la mi}carea zelot@ (sec. XIV) au agitat
Biserica R@s@ritului nu aveau motive s@ pun@ problema limbii c@r]ilor de dogm@ }i de cult, dat fiind c@ greaca era
uzual@ în toate straturile societ@]ii.
În consecin]@, traducerile în limbi slave au fost impulsionate mai mult de autonomismul autocefal, pe fondul
declinului Imperiului Bizantin }i al autorit@]ii efective a patriarhiei Constantinopolitane4 .
În cultura religioas@ de limb@ german@ sau francez@ traducerile Bibliei de un Luther sau Lefèvre d’Étaples n-au
fost primele, dar au fost mai complete, într-o limb@ mai îngrijit@ }i, în ultim@ instan]@, au beneficiat de un moment
în care o asemenea oper@ era foarte a}teptat@5. Rapida dezvoltare a tiparului a însemnat punerea la îndemâna unei
mul]imi de cititori „cartea ieftin@”, în compara]ie cu codicele manuscrise6 .
Polemicile stârnite de Reform@ }i Contrareform@ au stimulat interesul pentru lectura c@r]ilor sfinte }i au a}ezat
Biblia ca pe o carte de c@p@tâi în mai fiecare cas@.
E o p@rere r@spândit@ c@ în Europa Central@ husitismul a exercitat o influen]@ în sensul traducerilor de texte
biblice. El a avut f@r@ îndoial@ un rol, precum }i un suport politico-militar: în secolul al XV-lea s-a desf@}urat în
Slovacia o lupt@ „autonomist@” împotriva regatului maghiar, condus@ de un renumit }ef militar husit – Jan Jiskra.
În Cehia, între 145 8-1471 a domnit JiÏi Podebrad, cunoscut ca „regele husit”. Adep]i ai mi}c@rii s-au refugiat înspre
r@s@rit – în Transilvania, Moldova, Ucraina apusean@. Contactele, ca }i confrunt@rile, în întinsul dintre mun]ii Boemiei
}i ai nordului Moldovei, au putut înfiripa vase comunicante pentru ideile husite, ]inând seam@ }i de contiguitatea
limbilor din spa]iul respectiv.
În a doua jum@tate a veacului al XV-lea s-au f@cut traduceri de texte biblice în limba maghiar@. Unele din ele,
pe teritoriul Moldovei (!)
Din prima parte a veacului urm@tor dateaz@ primele traduceri în limba român@ ale Psalmilor, Evangheliilor
}i Faptelor Apostolilor. Sunt manuscrise „princeps” pentru istoria limbii române: Psaltirea Scheian@, Codicele
Vorone]ean }i Codicele Hurmuzachi.
Influen]a husit@ în geneza acestor traduceri, precum }i locul lor de origine – Maramure}ul – sunt fapte acceptate
de majoritatea cercet@rilor7. Oricât de mediat@ a fost calea str@b@tut@ }i împlinit@ de ele, punctul lor de plecare se
recunoa}te, în ultim@ instan]@, în Vulgata.
De pe la 1550 în Transilvania au p@truns curentele Reformei religioase luterane }i calvine8 . La fel ca în Occident,
ele au impulsionat transpuneri din Biblie în limbile curente. Un moment important l-a constituit traducerea Pentateucului
de c@tre Gaspar Heltai9 . Ea s-a tip@rit în tiparni]a fondat@ de acesta la Cluj. Autorul }i colaboratorii s@i recunosc Vulgata
printre modelele dup@ care au lucrat, al@turi de texte ebraice }i de Biblia lui Luther.
Luteranii }i calvinii au c@utat s@ atrag@ la confesiunile lor }i pe români. Un rezultat al acestor str@duin]e a fost
cunoscuta activitate de traduc@tor }i tipograf a diaconului Coresi la Bra}ov. Acesta a tip@rit în ora}ul de sub Tâmpa
numeroase c@r]i religioase (între 1559-1581), multe în slavon@, dar unele în român@: Evanghelii „cu înv@]@tur@”,
Psaltirea }i Apostolul. Mai mult decât codicele maramure}ene-bucovinene, tip@riturile lui Coresi constituie platforma
pe care a început dezvoltarea limbii române}ti culte.
În 1582 s-a tip@rit în limba român@ a}a-numita „Palia de la Or@}tie”. Cuprindea primele dou@ c@r]i din Vechiul
Testament, traduse dup@ Vulgata, dar }i prin intermediul transpunerii ungure}ti a lui Heltai, potrivit cu îndemnul
de inspira]ie calvin@ la adresa operei. Limba acestei traduceri e apreciat@ ca u}or mai reu}it@ decât a lui Coresi.
Versiunile celui din urm@, de}i unii exege]i le consider@ }i pe ele tributare Vulgatei, e mai plauzibil s@ fi avut ca model
direct traduceri slavone}ti, din care Coresi tip@rise multe, atât la Bra}ov cât }i mai înainte, la Târgovi}te.
Din partea Contrareformei catolice }i în special din partea Ordinului iezuit, s-a înscris, în climatul de aprig@
polemic@ al timpului, }i arma împrumutat@ de la oponen]i: traduceri ale Bibliei în limbile uzuale. Aparent@ concesie,
în realitate îns@ o mi}care tactic@ ofensiv@, situat@ pe terenul disputei în jurul autenticit@]ii, exactit@]ii }i interpret@rii
surselor scrise fundamentale ale cre}tinismului. O disput@ din care au rezultat marile publica]ii de izvoare ale
a}a-zi}ilor „centuriatori de la Magdeburg” (protestan]i) }i „Analele ecleziastice”, ini]iate de cardinalul Cesare
Baronius.
Reluând încerc@rile fragmentare mai vechi, István Szánto (Arator) a tradus Biblia în maghiar@, îns@ f@r@ a reu}i
s@ încheie Noul Testament. Manuscrisul s@u a r@mas nepublicat, fiind îns@ cunoscut }i utilizat de György Káldi care,
la 1626, a dat o traducere complet@ a Vulgatei în ungure}te. Ea avea s@ r@mân@ o versiune autorizat@ în aceast@
limb@, pân@ în secolul al XX-lea, cunoscând mai multe reedit@ri.
În ciuda unor legitime presupuneri, Bibliile în maghiar@ n-au avut un impact notabil în literatura religioas@ în
limba român@.
În secolul al XVII-lea în fruntea Transilvaniei au stat principi calvini, iar confesiunea calvin@ a ocupat }i ea o
pozi]ie dominant@ (pronun]at anticatolic@) în via]a Principatului. A}a se explic@ faptul c@ Noul Testament de la
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În secolele XIII-XV, }i cu atât mai mult dup@ cucerirea Constantinopolului de c@tre otomani (1453).
Biblia lui Luther a fost, prin zecile ei de tiraje în câteva decenii, unul din cele mai mari succese editoriale din toate timpurile }i implicit o
profitabil@ afacere comercial@.
S-a spus despre tipar c@ a fost „cea mai mare revolu]ie cultural@ democratic@” din istorie.
S-a emis, mai recent, }i ipoteza c@ ar fi fost întocmite în sud-vestul Transilvaniei.
De asemenea }i cel socinian (unitarian), ceva mai restrâns, dar influent cu toate acestea în via]a spiritual@ a maghiarilor, declarat, din
1568, c@ a patra religie „recept@” (recunoscut@ ca oficial@) în Principat.
Sas maghiarizat cu studii în Germania, a trecut pe rând prin luteranism, calvinism }i unitarianism.
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B@lgrad, din 1648, tip@rit de mitropolitul Simeon {tefan cu sprijinul m@rturisit al principilor din familia Rákoczi, în
aceea}i inten]ie a promov@rii calvinismului printre români, a avut modele directe în texte grece}ti, posibil ebraice,
în Palia de la Or@}tie }i în mai mic@ m@sur@ în opera lui Heltai10.
Din cercuri clericale romano-catolice au pornit, atât în Moldova cât }i în vestul Transilvaniei, unele încerc@ri de
traduceri în române}te ale Noului Testament. Evident, ele nu s-au putut baza decât pe textul ieronimian-tridentin.
Au avut un ecou restrâns printre credincio}ii români.
Unirea religioas@ cu Roma a unei p@r]i a românilor ardeleni (1698-1701) a dus, printre altele, la formarea în
rândul acestora a unei elite ecleziastice cunosc@toare de limb@ latin@, ca urmare a studiilor în institu]ii catolice. Dar
pe lâng@ accesul la surse latine, mult mai mult se sim]ea nevoia de c@r]i religioase, în care }i preo]ii, }i oamenii din
popor s@ afle comunicarea pe în]eles a Cuvântului, atât de pe amvon, cât }i în scris. Pe la 1750-1760 Unirea a trecut
}i printr-o criz@, cu motiva]ii multiple: dispute cu puterea imperial@ vienez@ }i cu st@rile privilegiate din Transilvania,
în jurul refuzului acord@rii drepturilor promise uni]ilor; vacan]a scaunului episcopal de la Blaj, datorat@ exilului for]at
la Roma a episcopului Inochentie Micu Clain; r@zvr@tirile anti-unioniste, în mare parte instigate din afar@.
Acestea au fost împrejur@rile imediate care, suprapunându-se peste o tendin]@ de cât@va vreme manifest@ în
interiorul tuturor confesiunilor cre}tine, au iscat osârdia episcopului Petru Pavel Aron }i a unor colaboratori ai lui
de a purcede la o traducere întreag@ a Vulgatei în limba român@.
De}i r@mas@ în manuscris, însemn@tatea ei în biblistica româneasc@ este considerabil@. Dup@ dou@ secole de
încerc@ri, – pe fragmente mai importante – de a se apropia de dimensiunea total@ a C@r]ii C@r]ilor, limba român@
a trecut o prob@ de virtuozitate, dovedindu-se în stare de reu}ita unor asimil@ri de nea}teptat@ limpezime }i frumuse]e,
într-un ve}mânt înc@ aparent arhaic, dar de un cu atât mai îmbietor farmec pentru cititorii pre]uitori ai avatarurilor
miraculoasei fiin]e spirituale care este limba unui popor. O izbând@ f@r@ seam@n pân@ atunci, prin amploare,
varietatea temelor }i nuan]ele de sensuri ale cuvintelor, toate preg@tind expresivitatea ne]@rmurit@ a limbii noastre
moderne.
A fost o împlinire de tradi]ie }i un prag de modernitate, alc@tuite din afinit@]ile ancestrale cu tiparele sensibilit@]ii
}i culturii latine, ce aveau s@ configureze, de atunci pân@ ast@zi, con}tiin]a definitiv@ a identit@]ii neamului românesc
}i a credin]ei sale cre}tine}ti11.
CAMIL MURE{ANU
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Monumentala Biblie de la Bucure}ti (1688) a fost tradus@ din grece}te, a}a cum rezult@ din unele note ale traduc@torilor, fra]ii Radu }i {tefan
Greceanu. Ipoteza c@ traducerea ei ar fi fost opera lui Nicolae Milescu Sp@tarul r@mâne în discu]ie, dar nu e confirmat@.
11 Aceast@ introducere a beneficiat de o erudit@ not@ documentar@ preg@titoare, din partea dlui dr. theol. Mircea R. Birtz.
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a mijlocul secolului al XVIII-lea, via]a politic@ }i social@ a românilor din Transilvania a fost str@b@tut@ de
fr@mânt@ri venite din sfera confesional@. Amurgul dramatic al p@storiei lui Inochentie Micu-Klein, autoexilat
la Roma din 1744, s-a petrecut pe fundalul unei crize a politicii Cur]ii de la Viena de a reforma sistemul
feudal al Transilvaniei, prin unirea românilor din interiorul arcului carpatin cu Biserica Catolic@, idee gândit@ o dat@
cu consolidarea st@pânirii asupra principatului. 1 Soliditatea ideologic@ a inten]iei imperiale în sensul implic@rii
popula]iei române}ti, net majoritare, în schema jocului politic transilvan este oglindit@ de diploma Secunda Leopoldina
din 1701,2 unde se postuleaz@ teza revolu]ionar@ a ridic@rii românilor la calitatea de cet@]eni egali, din punct de
vedere constitu]ional, cu practican]ii unei religii recunoscute de vechile constitu]ii ale ]@rii. Desigur, emanciparea
civic@ urma s@-i priveasc@ doar pe uni]i, dar, în lumina hot@rârii Sinodului din 4 – 5 septembrie 1700, unde au
subscris unirea 1.563 de preo]i, unii chiar din afara grani]elor de atunci ale Transilvaniei, 3 noua st@pânire habsburgic@
vedea cu ochi optimi}ti un viitor catolic generalizat pentru românii porni]i pe acest nou drum, pe care îl sugera
mersul istoriei centro-europene. Episcopii uni]i, începând chiar cu Atanasie Anghel, i-au socotit trecu]i la unire pe
to]i românii din Transilvania, „din felul cum a fost compus sinodul de unire”,4 }i i-au considerat impostori sau
tulbur@tori ai lini}tii publice pe cei care s-au ridicat împotriva actului de la 1700. Pe aceast@ percep]ie de demers
na]ional unitar s-a întemeiat Inochentie Micu-Klein atunci când a convertit unirea religioas@ în instrument de lupt@
politic@, 5 el însu}i fiind „întemeietorul politicii na]ionale române}ti”.6
Experimentul politic inochentian este un subiect care i-a interesat pe istorici înc@ din vremea {colii Ardelene.
Samuil Micu noteaz@ cum c@ Inochentie milita ca „tot neamul românesc s@ fie primit într@ mo}teani }i într@ fiii ]erii
}i s@ nu se socoteasc@ numai tolerat”.7 Sintagma „tot neamul românesc” tr@deaz@ aceea}i viziune a unirii
generalizate, pe de o parte, pe de alta cunoa}terea faptului c@ Micu-Klein s-a situat pe pozi]ia revendic@rii maximale
promise prin punctul 3 al Secundei Leopoldine: spargerea constitu]iei medievale a Transilvaniei în favoarea românilor.
Era tocmai lucrul cu neputin]@ în condi]iile care au caracterizat p@storia efectiv@ a primului episcop de la Blaj (1732
– 1744). Bazele legale ale integr@rii principatului în structura imperiului lui Leopold I se reg@seau în diploma imperial@
din 4 decembrie 1691, cu valoare de constitu]ie, a c@rei coloan@ vertebral@ este p@strarea neatins@ a sistemei celor
trei na]iuni „regnicolare”, cu excluderea pe mai departe a românilor din via]a politic@.8 La intrarea episcopului român
în arena politic@, suscitând mesajele favorabile pentru români ale Secundei, toate structurile medievale ardelene
erau conservate în baza mai vechii diplome din 1691. În situa]ia în care dou@ elaborate ale împ@ratului mort de
câteva decenii se b@teau cap în cap, r@mânea ca rezolvarea s@ vin@ din partea raportului de for]e local }i a noii
configura]ii macropolitice din Imperiu. Cunoscutele sale ac]iuni, 9 menite s@ realizeze scopul emancip@rii românilor
ardeleni prin organizare bisericeasc@, a}ez@minte culturale }i }coli, în final prin recunoa}tere }i integrare politic@,
au stârnit un val uria} de opozi]ie }i ur@ din partea St@rilor }i Ordinelor „constitu]ionale”, speriate de perspectiva
trezirii unei for]e greu de estimat pentru viitor. Istoricul ungur Benedek Jancsó exprim@ cel mai plastic resortul intim
al acestei temeri, intr-un capitol dedicat lui Inochentie: „Educa]ia aprinde în sufletele oamenilor acea prometeic@
scânteie care face din mul]imi popoare }i din popoare na]iuni”.10 Scânteia prometeic@ menit@ s@ constituie temelia
edific@rii na]ionale a românilor era con}tiin]a originii, vechimii }i primatului numeric, realit@]i pe care episcopul de
la Blaj voia s@ le implice în partitura politic@ din principat, rezemat pe apartenen]a poporului s@u la religia catolic@
D. Prodan, Suplex Libellus Valachorum, Bucure}ti, 1984, p. 136.
Din ampla literatur@ dedicat@ acestui document crucial pentru istoria românilor vezi, selectiv, Andreas Freyberger, Historica relatio Unionis
Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istoric@ despre unirea bisericii române}ti cu Biserica Romei, text îngrijit dup@ manuscris inedit,
versiune româneasc@ }i studiu introductiv de Ioan Chindri}, Cluj-Napoca, 1996; Samuil Micu, Brevis historica notitia originis et progressus
nationis Dacoromanae seu, ut quidam barbaro vocabulo appellant, Valachorum ab initio usque ad saeculum XVIII, lucrare manuscris@,
p. 362-372; idem, Istoria românilor, edi]ie princeps dup@ manuscris de Ioan Chindri}, Bucure}ti, 1995, p. 272-283, 403-405; Johann
Hintz, Geschichte des Bisthums der griechischnichtunirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen, Sibiu, 1850, p. 99-106; Joseph Fiedler,
Die Union der Walachen in Siebenbürgen unter K. Leopold I, în „Sitzungsberichte de philosopisch – historischen Classe der kaiserlichen
Akademie der Wisseschaften”, 27-ter Band, 1858, Heft I, pp. 350-382, p. 376-380; Nicolaus Nilles, Symbolae ad illustrandum historiam
ecclesiae orientalis in terris Coronae S. Stephani, I, Oeniponte, 1885, 292-301; Kurt Wessely, A doua Diplom@ leopoldin@, Bucure}ti,
1938 (extras din „Analele Academiei Române”, Seria III, tom. XX, Memoriile sec]iunii istorice, mem. 12); D. Prodan, Suplex Libellus
Valachorum , Bucure}ti, 1984, p. 144-147.
3 Lista protopopilor care au semnat actul „unirii des@vâr}ite” ( perfecta unio, dup@ expresia lui Samuil Micu), al@turi de num@rul preo]ilor pe
care i-au reprezentat la sinod, la Samuil Micu, Brevis historica notitia..., p. 353-356; idem, Istoria românilor, II, p. 267-269; August Treboniu
Laurian, Documente istorice despre starea politic@ }i religioas@ a românilor din Transilvania, în „Magazin istoric pentru Dacia”, III, 1846,
p. 310-311; idem, Documente istorice despre starea politic@ }i ieratic@ a românilor din Transilvania, Viena, 1850, p. 166-168; Ioan Micu
Moldovan, Acte sinodali ale beserecei române de Alba Iulia }i F@g@ra}, II, Blaj, 1872, p. 116-118; Nicolaus Nilles, op. cit., I, p. 249; Gheorghe
Popovici, Uniunea românilor din Transilvania cu biserica romano-catolic@ sub împ@ratul Leopold I, Lugoj, 1901, p. 127-128; Zenovie
Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite. I. (1697 – 1744) , în „Bun@ vestire”, Roma, XV, 1976, nr. 1-2, p. 53-54.
4
Zenovie Pâcli}anu la loc. cit., p. 54.
5 D. Prodan, Supplex..., p. 199.
6 Jancsó Benedek, A román nemzetiség törekvések története és jelen állapota, I, Budapesta, 1896, p. 701.
7
Istoria românilor, II, p. 302.
8 Vezi textul latin al diplomei la George Bari], P@r]i alese din istoria Transilvaniei pe dou@ sute de ani în urm@, I, Sibiu, 1889, p. 692-697
iar traducerea româneasc@ în edi]ia a doua a lucr@rii (I, Bra}ov, 1993), p. 688-693.
9 Sintetizate de Francisc Pall în lucrarea Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745 – 1768, I, Cluj-Napoca, 1997, p. 1-26.
10
Op. cit. , p. 702.
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regent@ în Imperiu. Unirea cu Roma era îns@ un fenomen recent }i vulnerabil în fa]a vechii colabor@ri a reforma]ilor
la nivelul politicii înalte din Transilvania, unde corpurile legiuitoare (Dieta) erau alc@tuite aproape exclusiv din
acatolici: unguri calvini}ti }i unitarieni }i sa}i luterani. Ierarhul român f@cea }i el parte din Diet@, în urma decretului
împ@ratului Carol VI, din 11 decembrie 1732,11 îns@ singur@tatea lui într-o mare de du}mani era tragic@. În fa]a
avalan}ei de revendic@ri ale sale ca „deputat al na]iunii române” cum îl nume}te în ghilimele istoricul Benedek Jancsó,12
dietalii de la Sibiu reac]ioneaz@ ca un organism de respingere în bloc. Istoricul sas Johannes Höchsmann evoc@
într-un studiu al s@u13 una dintre metodele de a-l intimida pe românul incomod. Pentru c@ nu voia s@ vorbeasc@
în limba maghiar@, „limba de ob}te folosit@ în Diet@”, ci vorbea în latin@, deputa]ii izbucneau în râs la fiecare fraz@
a lui, cea ce „îl aducea în mare tulburare, încât uita complet cuvintele urm@toare”. Uneori – spune istoricul amintit
– ei ascultau cu pref@cut@ aten]ie, pentru ca „dintr-o dat@ s@ erump@ din toate b@ncile hohotele de râs reprimate”.
O întreag@ istoriografie s-a scris despre e}ecurile lui Inochentie în lupta pentru drepturile românilor ardeleni,14
în paralel cu marile sale realiz@ri în plan eclesiastic, între care cea mai important@ este desigur întemeierea Blajului,
cu toate structurile sale de centru spiritual românesc.15 Între con}tiin]a de lider al unei uria}e mase de locuitori
(Episcopia F@g@ra}ului era cea mai întins@ eparhie catolic@ din Europa) }i imposibilitatea de a stabili un dialog
constructiv cu forurile politice ale Transilvaniei, Inochentie se adreseaz@ direct autorit@]ii imperiale de la Viena,
pe seama c@reia înainteaz@ un num@r mare de „instan]ii”, memorii trimise cu ocolirea obtuzelor St@ri }i Ordine de
acas@. Cel mai important este memoriul din 1743, intitulat premonitiv chiar Supplex Libellus, 16 în care se reg@se}te
întregul e}afodaj de idei pe care î}i întemeia episcopul român pachetul de revendic@ri pe seama cona]ionalilor s@i,
numi]i în document „natio Valachica”, na]iunea român@. Trebuie precizat aici faptul c@ Inochentie purta aceast@
conchist@ istovitoare ca ierarh catolic, încrez@tor în sinceritatea }i vigoarea promisiunilor enun]ate de împ@ratul
Leopold I la data perfect@rii Unirii cu Roma, mai cu seam@ a celor cuprinse în Secunda Leopoldina. Acest act
controversat – o gaf@ politic@ dup@ p@rerea istoricului ungur Zoltán I. Tóth17 – a fost ocultat, sabotat }i negat chiar
în existen]a lui vreme de decenii,18 românii în}i}i g@sindu-i cusururi legate de dignitatea bisericii lor. 19 {i iat@-l acum
pe cel dintâi om politic modern din istoria românilor, Inochentie Micu-Klein, întemeindu-}i întreaga lupt@ politic@
pe stipula]iile diplomei din 1701. Memoriul s@u amintit este în în cea mai mare parte o iterare a prevederilor acesteia,
pe care se bazeaz@ apoi lungul }ir al revendic@rilor române}ti, de o mare diversitate, începând cu starea clerului,
bisericilor }i }colilor }i terminând cu cererea imperioas@ ca românii s@ fie înarticula]i în constitu]ia principatului ca
a patra na]iune.20
Neglijat@ pân@ la Inochentie sau lipsit@ de promotori competen]i, calea politic@ leopoldin@ de remediere a situa]iei
românilor ardeleni se insinueaz@ prin el cu t@rie, devenind baza metodologic@ a luptei sale na]ionale. {eful spiritual
al neocatolicilor români din Transilvania voia s@ vad@ transpuse în fapte promisiunile imperiale de la 1701, cu alte
cuvinte respectarea „contractului”pe care Atanasie Anghel îl încheiase cu aula vienez@ în februarie – martie 1701.21
Pe aceast@ linie pur diplomatic@ episcopul român a comis o gre}eal@ care se poate atribui lipsei de experien]@ sau
insuficientei baze informa]ionale. Entuziasmul habsburgic fa]@ de Unirea românilor s-a consumat o dat@ cu domniile
cezarilor Leopold I }i Carol VI, acesta din urm@ fiind autorul m@noasei dona]ii din 1738, prin care Episcopia
F@g@ra}ului a românilor uni]i prime}te feuda Blajului împreun@ cu castelul.22 Din toamna anului 1740 la Viena
domnea îns@ împ@r@teasa Maria Tereza, al c@rei acces la tron s-a datorat în bun@ parte ajutorului unguresc. Este
notorie în rândul istoricilor scena de melodram@ ieftin@ din Dieta de la Bratislava, ]inut@ în toamna anului 1741,
unde nobilimea ungar@, cump@nindu-}i corect interesele, se hot@r@}te s@ o ajute militar pe ambi]ioasa prin]es@
împotriva unei Europe ostile, cu faimoasa lozinc@ „Vitam et sangvinem pro rege nostro Maria Theresia!” 23 Maria
11

Cf. Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 3-4, p. 12.
Op. cit., p. 678-679.
13
Studien zur Geschichte Siebenbürgens au dem 18 Jahrhundert, în „Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde”, XVI, 1880,
p. 28-157.
14 Dintre cele foarte importante amintim doar: Samuil Micu, Brevis historica notitia originis et progressus nationis Dacoromanae seu, ut
quidam barbaro vocabulo appellant, Valachorum ab initio usque ad saeculum XVIII, lucrare manuscris@, p. 379-380; idem, Istoria
românilor, p. 302; George Bari], P@r]i alese..., I, p. 416-418; Jancsó Benedek, A román nemzetiség törekvések története..., I, p. 665-702;
Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen]iu Klein (1728-1751), Blaj, 1900; Gheorghe Bogdan-Duic@, Procesul
episcopului Ioan Inochentie Clain, Caransebe}, 1896; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII,
I-II, Sibiu, 1920, I, p. 126-137; Victor I. Opri}iu, Via]a de lupt@ }i mucenicie a episcopului român unit Ioan Inochentie Micu (1730-1751),
Deva, 1940; Corneliu Albu, Pe urmele lui Ion-Inochen]iu Micu-Klein, Bucure}ti, 1983; D. Prodan, Suplex Libellus..., p. 158-198; Francisc
Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul le Roma 1745 – 1768, I-III, Cluj-Napoca, 1997, pass.
15
Ioan Chindri}, Blajul iluminist. O analiz@ a structurilor culturale, în „Anuarul Institutului de Istorie }i Arheologie Cluj-Napoca”, XXIII,
1980, p. 187-208.
16
Publicat de D. Prodan în Supplex Libellus..., p. 435-454.
17 Az erdélyi román nacionalismus elsó´ százada 1697 – 1792, Budapeste, 1946, p.43.
18 Interesant este faptul c@ Secunda era pe cale de a r@mâne un mit istoriografic, daca nu se descoperea }i publica, spre mijlocul secolului
trecut, originalul diplomei, de c@tre istoricul austriac Kurt Wessely (v. A doua Diplom@ leopoldin@, Bucure}ti, 1938 ; extras din „Analele
Academiei Române”, Seria III, tom. XX, Memoriile sec]iunii istorice, mem. 12). O edi]ie recent@ dup@ manuscris din 1702 la Andreas
Freyberger, Historica relatio Unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istoric@ despre unirea bisericii române}ti cu Biserica
Romei, edi]ie îngrijit@ dup@ text inedit de Ioan Chindri}, Cluj-Napoca, 1996, p. 99-111.
19
D. Prodan, Supplex Libellus. .., p. 146.
20
„Etiam natio nostra pro 4ta recepta natione in Transylvania, et partibus eidem annexis diplomtice declaretur”.
21
Andreas Freyberger, Historica relatio..., p. 20-22; 77-111.
22
Textul latin la îndemân@ al diplomei de dona]ie din 21 august 1738 se g@se}te la Samuil Micu, Istoria românilor..., II, p. 307-312. Traduceri
române}ti: Gheorghe {incai, Hronica românilor, III, Bucure}ti, 1969, 363-370 }i Samuil Micu, ibid. p. 293-298.
23 Vezi George Bari], P@r]i alese..., I, p. 354-355. Cf. {i D. Prodan, Supplex Libellus..., p. 163.
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Tereza a fost, totu}i, destina]ia celor mai vehemente memorii }i contesta]ii ale lui Inochentie, între care }i fulminantul
act Supplex Libellus din 1743. Catolic@ fervent@, împ@r@teasa nu putea trece, în sprijinirea revendic@rilor române}ti,
pragul ce ar fi situat-o în postura de ingrat@ fa]@ de na]iunea care i-a asigurat urcarea pe tron: ungurii. Seria
interven]iilor lui Micu-Klein sunt dublate la Viena de tot atâtea „analize” a acestora de c@tre Cancelaria Aulic@ a
Transilvaniei, alc@tuit@ în totalitate din nobili unguri, ca atare adversari din start ai revendic@rilor române}ti.
Atitudinea acestora era în mod firesc duplicitar@, între aplicarea formal@ a birocra]iei diplomatice vieneze }i sprijinirea
discret@ a stavilei pe care Dieta ardelean@ o punea în fa]a oric@rui gest în favoarea românilor. Atitudinea deputa]ilor
din Diet@, la rândul ei, î}i avea r@d@cinile în ura de sorginte medieval@ a ungurilor fa]@ de români, ur@ pe care mai
vechiul cronicar Miháy Cserei o exprima în aser]iunile sale referitoare la unirea acestora cu Roma, unire c@reia îi
repro}eaz@ c@ „a}eaz@ în rândul celorlalte St@ri acea str@in@ }i netrebnic@ na]iune valah@”.24 În anul maximului efort
politic al lui Inochentie, 1744, aceea}i atitudine o g@sim într-un memoriu al baronului {tefan Daniel de Vargyas,
De intestinis Transylvaniae malis et eorum remediis curativis meditatio,25 despre relele interne ale Transilvaniei }i
remedierea acestora, întocmit pe seama Dietei din acel an. Textul lui Vargyas, percutant }i categoric, tr@deaz@
îngrijorarea în fa]a eventualit@]ii ca mersul lucrurilor s@ introduc@ „acea abject@ plebe valahic@” (illam abiectamque
plebem Valachicam) în rândul na]iunilor constitu]ionale ardelene, deci în fa]a aplic@rii punctului 3 din Secunda
împ@ratului Leopold I. Sesiunea dietal@ de la Sibiu din 1744 marcheaz@ momentul, nefast pentru Inochentie, când
lipsa de în]elegere a Mariei Tereza fa]@ de demersurile episcopului român26 se întâlne}te }i coincide cu atitudinea
ostil@ a St@rilor, ducând la confirmarea tuturor hot@rârilor care anulau str@dania acestuia de a ameliora starea politic@
a na]iunii sale. Articolul VI al Dietei taie pentru totdeauna calea românilor spre aplicarea articolului 3, restrângând
precarele beneficii sperate prin Unirea cu Roma la admiterea drepturilor debilei nobilimi române }i ale preo]ilor
uni]i.27 Aici î}i are sfâr}itul specioasa cale leopoldin@ de lupt@ na]ional@ purtat@ de Inochentie Micu-Klein, iscat@
din larghe]ea unui cezar puternic în Europa, dar nu }i în cerbicoasa „zon@ de recuperare” din estul Imperiului, în
Transilvania.28
Sfâr}itul dramatic al zbuciumului inochentian este arhicunoscut. Chemat la Viena în vara anului 1744, dup@
ani de zile în care tulburase atmosfera politic@ prin implicarea problematicii române}ti, episcopul intuie}te corect
finalul carierei sale, din gesturile ce colorau atitudinea oficialit@]ilor fa]@ de el. Pentru a evita scenariul unei anchete
al c@rei final primejdios îi era limpede, pleac@ pe furi} la Roma, într-un autoexil care va dura pân@ la sfâr}itul vie]ii.29
Inochentie Micu-Klein a fost, f@r@ îndoial@, un om providen]ial pentru Biserica Român@ Unit@ din
Transilvania. Ne afl@m în ambian]a primelor trei decenii ale unirii, când situa]ia noii confesiuni era nebuloas@
}i stânjenitoare pentru autorit@]ile }i structurile implicate în marea reform@, fie c@ este vorba de Curtea de la Viena,
de St@rile }i Ordinele din principat sau de ieziu]ii care au fost motorul din umbr@ al trecerii românilor la
confesiunea catolic@.30 Dup@ moartea „celor doi Leopold”, împ@ratul Leopold I (1705) }i cardinalul Leopold
Kollonich (1707), artizanii catoliciz@rii Imperiului, gestionarea fenomenului istoric declan}at în rândul românilor
începe s@ devin@ incomod@. Simptomul de criz@ a explodat dup@ moartea lui Atanasie Anghel, în 1713, }i „a
aruncat Biserica Unit@, înc@ atât de pl@pând@, într-o situa]ie deosebit de critic@ }i precar@”.31 O cauz@ mai pu]in
luat@ în seam@ de istorici este ignorarea – accidental@ sau inten]ionat@ – a principiilor florentine dup@ care s-a
realizat Unirea de la 1700. Scaunul Papal iterase aceste principii la 1669, prin Congrega]ia de Propaganda Fide,
care tip@re}te cunoscutele Monita ad missionaries in partibus orientalibus, 32 unde se reg@sesc normele fixe de
urmat în opera de convertire la catolicism, între care un loc important îl ocup@ respectarea ritului }i disciplinei
bisericilor orientale.33 Catolicii de rit latin din Transilvania sunt îns@ înclina]i s@ pun@ în oper@ mai vechile
prevederi ale Conciliului Lateran II din 1215, dup@ care unirea era de fapt o îmbr@]i}are total@ a cutumelor
occidentale, între care supunerea neoerec]ilor români jurisdic]iei episcopului romano-catolic de la Alba Iulia.
Mai apoi, este caracteristic@ tuturor bisericilor criza provocat@ de lipsa ierarhului din fruntea unei structuri
organizatorice. Degringolada de dup@ moartea lui Atanasie a fost agravat@ de greutatea alegerii unei persoane
competente care s@ continue opera început@ la 1700. Pe un fond de dezorientare a românilor uni]i în}i}i, a fost
posibil@ alegerea ca episcop al greco-catolicilor a unui preot român de rit latin, Ioan Giurgiu Patachi, dup@ o
sedivacan]@ încurcat@ care a durat opt ani.34 Incidentul a obligat autoritatea papal@ de la Roma s@ dispun@
reordinarea acestuia în ritul grecesc, drept condi]ie a recunoa}terii actului electoral. Era un precedent nepl@cut
Romei, care l@mure}te în bun@ parte precizarea explicit@ din bula „Rationi congruit” de la 1721, prin care se
recunoa}te alegerea episcopului }i se înfiin]eaz@ Episcopia F@g@ra}ului pe seama acestuia, cum c@ noua diecez@
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Cserei Mihály Historiája, Pesta, 1852, p. 287.
La Kelemen Lajos, Ujabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez, Cluj, 1913, p. 175-195.
26
Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite , în „Bun@ vestire”, Roma, XVI, 1977, nr-3-4, p. 83.
27 D. Prodan, Supplex Libellus..., p. 173.
28 Vezi Andreas Freyberger, Historica relatio..., p. 21.
29 Subiect tratat exhaustiv de Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745 – 1768, I-III, Cluj-Napoca, 1997.
30 Interpretat diferit, adesea în func]ie de interese polemice, rolul iezui]ilor în realizarea unirii este relevat, cu sinceritatea vechilor m@rturii,
de Andreas Freyberger în cronica sa despre actul unirii (vezi Anreas Freyberger, Historica relatio ..., pass. Vezi rolul iezui]ilor în debutul
unirii bine descris }i la Jancsó Benedek, A román nemzetiség törekvések története..., p. 609 sqq.
31
Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 1-2, p. 29.
32
Vezi Nicolaus Nilles, Symbolae..., I, p. 111.
33
„Peculiares ecclesiae orientalis ritus in tota sua integritate et puritate ab unitis retinerentur et observerentur”.
34
O analiz@ recent@ la Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate în contextul {colii Ardelene, Cluj-Napoca, 2001, p. 23-44. Vezi informa]ii ample
despre „incidentul” alegerii lui Giurgiu Patachi la Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 29-48.
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este o structur@ de rit oriental, independent@ de episcopul latin al locului, }i în care toate formele de activitate
trebuie s@ se desf@}oare conform canoanelor orientale, mai pu]in cele patru puncte dogmatice acceptate de români
la perfectarea unirii. 35 Îns@ nici constitu]ia papal@, mai mult decât corect@ în con]inutul ei, cu atât mai pu]in p@storia
lui Giurgiu Patachi, nu au reu}it s@ a}eze unirea pe un f@ga} constructiv, care s@ mul]umeasc@ în acela}i timp
popula]ia trecut@ la unire }i factorii favorabili din sfera puterii politice }i ecleziastice. Dimpotriv@, via]a noii confesiuni
române}ti se desf@}oar@ între frâmântare adversar@ }i nep@sare ignorant@. 36 De aceea, alegerea în 1729 a lui
Inochentie Micu-Klein în fruntea Episcopiei F@g@ra}ului, pe când era înc@ student teolog, cu sprijinul consistent al
superiorului iezui]ilor din Transilvania, Adam Fitter,37 a fost considerat@ ca o rezolvare fericit@ a problemei uni]ilor.
El întrunea tote condi]iile exprese }i ascunse ale factorilor implica]i: era c@lug@r român unit de rit oriental, deci
corespundea canoanelor papale, dar crescut }i educat în mediu }colar iezuit,38 corespunz@tor deci op]iunii iezui]ilor,
care aveau un cuvânt greu în politica religioas@ a Imperiului. Nu pu]in a contat în receptarea pozitiv@ a momentului,
cred unii istorici,39 faptul c@ noul episcop provenea dintr-o zon@ româneasc@ t radi]ional@, localitatea Sadu din
sudul Transilvaniei, comunitate puternic@ de oameni liberi, pe cât@ vreme antecesorul s@u Giurgiu Patachi era
originar dintr-un s@tule] de iobagi din zona „comitatelor ungure}ti”. Imaginea distorsionat negativ@, nemeritat@, din
cazul lui Patachi, devine acum una de încredere necondi]ionat@ }i de mare speran]@ în cazul lui Micu-Klein. Pe fondul
acestui „cec în alb” se poate presupune c@ s-a n@scut }i s-a dezvoltat curajul cu care el a declan}at concomitent
mai multe ac]iuni deodat@, pentru consolidarea Bisericii Unite }i pentru emanciparea românilor ardeleni. Cât timp
a fost în via]@ împ@ratul Carol VI, mo}tenitorul firii voluntare a lui Leopold I, multe dintre demersurile lui Inochentie
au fost încununate de succes. O dat@ îns@ cu începuturile domniei Mariei Tereza, condi]iile „nu erau potrivite”40
pentru continuarea mai ales a luptei politice, }i acest lucru se pare c@ nu l-a în]eles marele nostru arhiereu. Pe cât
de spectaculoas@ i-a fost ascensiunea pân@ la 1740, pe atât de numeroase, obscure }i eficiente s-au dovedit filierele
de discreditare }i sabotare a lui în tot ce a voit s@ fac@ dup@ aceast@ dat@. Una dintre ele, poate cea mai periculoas@,
a fost atacul împotriva Unirii cu Roma, cu atât mai mult cu cât a antrenat în ac]iune }i numero}i români.
Ace}tia se uniser@ la 1700 în totalitatea lor, la început chiar }i bra}ovenii, c@ci „to]i românii o considerau (unirea
– n. n.) drept oper@ de emancipare din bra]ele reci ale calvinismului”. 41 Tocmai de aceea, St@rile din principat,
dominate masiv de reforma]i, declaraser@ în repetate rânduri c@ unirea nu este fapt real, ci unul de conjunctur@.
Autorii potrivnici unirii, mai ales Nicolae Popea,42 Andrei {aguna,43 George Popovici,44 Nicolae Densu}ianu,45
Alexandru Pop, 46 Ioan Lupa},47 se feresc s@ fac@ vreo leg@tur@ între opozi]ia românilor, pe care o analizeaz@ ca pe
un fenomen cu sorginte na]ional@ ivit din rândul poporului, }i opozi]ia calvinilor. Doi istorici angaja]i confesional,
ungurul calvinist Benedek Jancsó }i românul ortodox Silviu Dragomir, al@tura]i textual, dau îns@ pe fa]@ coniven]a
perfect@ între adversarii unirii din cele dou@ brazde }i motivul ei: ura împotriva catolicismului. Cel dintâi precizeaz@,
între altele, c@ „nobilimea”, prin care în]elege clasa politic@ reformat@ din principat, vedea în Inochentie pe
„exponentul regimului vienez care pornise din nou catolicizarea samavolnic@”.48 În cât îl prive}te pe Silviu Dragomir,
acesta apreciaz@ deschis – îns@ nu îl consider@ suficient de dur! – „sprijinul” pe care custozii Approbatelor }i
Compilatelor l-au acordat celor care ap@rau „credin]a str@mo}easc@”.49 Cele dou@ opozi]ii împotriva unirii au mers
în mod evident mân@ în mân@, cea reformat@, prin participarea Guberniului }i a St@rilor, influen]ând-o pe cea
româneasc@. De foarte timpuriu, în 26 septembrie 1699, Dieta }i Guberniul, dominate de protestan]i, emiseser@
un decret temerar în }apte puncte, destinat s@ st@vileasc@ Unirea cu Roma, prin care se anulau practic toate
prevederile favorabile românilor din prima diplom@ a împ@ratului Leopold I, semnat@ la 16 februarie a aceluia}i
an. Încercarea, nu lipsit@ de abilitate }i de cunoa}tere a limitelor mentalului românesc din principat, era menit@ s@
p@streze filiera reformat@, mai ales calvinismul, în topul structurilor antrenate în r@zboiul prozelit care se desf@}ura
în Imperiu. Sub pretextul unui prozelitism „democrat”, puterea ungaro-s@seasc@ impune principiul op]iunii libere
a românilor de a se uni cu oricare dintre religiile recepte, nu doar cu catolicii, cum se pornise actul reformator sub
episcopul Teofil, la 1697.50 Profundul cunosc@tor al realit@]ilor ardelene care a fost George Bari] are urm@toarea
remarc@ despre aceste celebre }apte stipula]ii: „Aceste puncte, formulate de guvernul lui Bánffi, Bethlen, Naláczi,
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Vezi unica traducere româneasc@ a acestui act crucial din istoria Bisericii Române Unite la Ioan Chindri}, Bula papala „Rationi congruit”
de la 1721 si începuturile Episcopiei Fagarasului , în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, XXXIV, 1994, p. 85-106 }i în vol. Cultur@
}i societate..., p. 40-44.
36 Conform exemplelor furnizate din bel}ug la Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 29-73.
37 Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul..., I, p. 6.
38 Idem, Forma]ia }colar@ a lui Inochentie Micu-Klein, în „Apulum”, XIX, 1981, p. 229-237.
39 Vezi de exemplu Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 3-4, p. 5-6.
40 Ibid., p. 59.
41 Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron }i Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilv@neni de la 1751 pân@ la 1764, Blaj,
1902, p. 42.
42
Vechea Mitropolie ortodox@ român@ a Transilvaniei, suprimarea }i restaurarea ei, Sibiu, 1870.
43
Istoria bisericei ortodoxe r@s@ritene universale, de la întemeierea ei pân@ în zilele noastre, II, Sibiu, 1860.
44
Uniunea românilor din Transilvania cu biserica romano-catolic@ sub împ@ratul Leopold I, Lugoj, 1901.
45
Independen]a bisericeasc@ a Mitropoliei române de Alba Iulia, Bra}ov, 1893.
46 Desbinarea în biserica românilor din Ardeal }i Ungaria 1697 – 1701, Bucure}ti, 1921.
47 Desbinarea bisericeasc@ a românilor ardeleni, în lumina documentelor din întâia jum@tate a veacului al XVIII-lea, în vol. Studii, conferin]e
}i comunic@ri istorice, I, Bucure}ti, 1928, al@turi de alte lucr@ri ale sale.
48 A román nemzetiség törekvések története..., p. 685.
49 Istoria dezrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, I, Sibiu, 1920,
50 Vezi o bibliografie complet@ despre acest act politic la Samuil Micu, Istoria românilor, I, p.395.
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votate unanim de c@tre dieta ]@rei, compus@ în majoritatea sa din oameni be]ivi }i tirani corup]i, precum ne spun
toate cronicele acelor timpuri, aveau de scop învederat a }terge orice urm@ de biseric@ româneasc@, ori unit@, ori
neunit@, tot una le era lor”.51 Se hot@r@}te totodat@ instrumentarea unei comisii formate din reprezentan]i ai vechilor
religii „recepte”, care s@ cerceteze sentimentele românilor, dar mai ales s@-i intimideze pe ace}tia }i s@-i abat@ de
la unire.52 Pe fondul unei ignoran]e populare specifice începuturilor unirii, comsia smulge de la cei ancheta]i
r@spunsuri neconcludente, convergând îns@ toate spre dorin]a de a r@mâne „în legea în care s-au n@scut, în legea
româneasc@”.53
Sub aceast@ presiune a mai-marilor principatului, cu care avea un pact stânjenitor în diploma de anexare din
1691, în plus, dup@ opinia lui Zenovie Pâcli}anu, „pentru a pune cap@t zvonurilor c@ s-ar urm@ri unirea românilor
exclusiv cu catolicii”,54 Leopold I a emis în 2 decembrie 1699 un decret menit s@ împr@}tie aceste zvonuri, precizând
imperativ c@ românii „au deplin@ libertate de a se uni cu una din cele patru religiuni primite în Transilvania sau de
a r@mâne în starea lor cea de acum”.55 Victoria de moment a St@rilor reformate, de}i anihilat@ în mare parte de
unirea deplin@ înf@ptuit@ de Atanasie Anghel la 1700, a deschis totu}i calea opozi]iei ortodoxe, manifestat@ în forme
diverse }i g@l@gioase. Cea mai caracteristic@ din faza primar@ a unirii, premonitiv@ prin aspectul ei sedi]ios de a]â]are
popular@, este ac]iunea lui Gavril Nagyszegi din 1701, „un mic nobil român }i o figur@ care cuprinde multe însu}iri
de îndr@znea]@ aventur@”.56 Cumulând adeziunile mai multor nemul]umi]i din Alba Iulia, acest om cu antecedente
penale, care î}i încercase }ansele de carier@ ca greco-catolic, romano-catolic }i în fine ortodox vehement, a compus
un protest pe care îl semneaz@ ca „împuternicit al tuturor credincio}ilor de rit grecesc din Transilvania }i p@r]ile
ungure}ti”, unde unirea este respins@ }i se convoac@ o mare întrunire pentru anularea acesteia. Cum era o ac]iune
v@dit ilegal@, cancelarul Miklós Bethlen refuz@ s@ ia în seam@ documentul prezentat de Nagyszegi. Nu îns@ }i
protonotarul unitarian János Sárosi, care o înregistreaz@, dându-i astfel liber@ trecere spre popor.57 Un calvinist din
Alba Iulia, András Komáromi, a confec]ionat o }tampil@ fals@ pentru uzul „diziden]ilor”,58 încât, una peste alta,
aventura provoac@ o reac]ie dur@ din partea autorit@]ilor imperiale }i întemni]area celor trei.59 Generalul Rabutin
de Bussy, comandantul militar, scria în 13 noiembrie 1701 cardinalului Kollonich c@ „ac]iunile lui Nagyszegi sunt
dictate de protestan]i”, motivându-}i interven]ia cu pericolul ca ace}tia s@ se r@scoale împotriva împ@ratului.60
Du}man înveterat al unirii, cronicarul Cserei le plânge de mil@ „s@racilor întemni]a]i nevinova]i”.61 „Întemni]a]ii”
fuseser@ în leg@turi strânse cu rezisten]a grecilor ortodoc}i din Alba Iulia, Sibiu }i Bra}ov, de la care au primit
plenipoten]e s@ protesteze în numele lor împotriva unirii.62 Faptul este cu atât mai izbitor, cu cât grecii }i românii
adversari ai unirii de la limita sudic@ a Transilvaniei ac]ionau sub influen]a propagandistic@ a lui Dositei Notaras,
patriarhul Ierusalimului, care î}i crease o faim@ de calvinofag prin scrierile lui anterioare.63 {i iat@-l acum f@când

P@r]i alese..., I, p. 187.
Comisia a fost format@ din catolicul L ó́rincz Pekri, calvinistul János Kemény, luteranul Johann Sachs von Harteneck }i unitarianul Miklós
Horváth.
53
D. Prodan, Supplex Libellus..., p. 142.
54
Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XV, 1976, nr. 1-2, p. 49.
55
Acest faimos „decret de toleran]@”, smuls cezarului cu for]a, a suscitat aten]ia multor istorici. Textul latin îl g@sim la Samuil Micu, Brevis
historica notitia..., p. 351-352 (datat gre}it 12 decembrie 1700); Petrus Bod, Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia. In
qua populi Valachici in Transylvania status civilis et ecclesiasticus, profani item ac sacri ritus, praecipue vero Unionis cum RomanoCatholicis inde ab anno 1698o adtentatatae, et ad praesens usque tempus magno nisu, variis modis procuratae momenta enarrantur ac
exhibentur. Auctore Petro Bod de Felsö-Tsernáton verbi D. ministro, manuscris, Biblioteca Institutului de Istorie „George Bari]” din ClujNapoca, cota B. I. R., 2307; Johann Hintz, Geschichte des Bisthums der griechischnichtunirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen,
Sibiu, 1850, p. 107; Joseph Fiedler, Die Union der Walachen in Siebenbürgen unter K. Leopold I, în „Sitzungsberichte de philosopisch
– historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wisseschaften”, 27-ter Band, 1858, Heft I, pp. 350-382, p. 381; Nicolaus Nilles,
op. cit., I, p. 341-342. Traduceri române}ti la Samuil Micu, Istoria românilor... , II, p. 264-265; Gheorghe {incai, Hronica românilor... ,
III, 250-251 (datat, dup@ Micu, 1700); August Treboniu Laurian, Documente istorice despre starea politic@ }i religioas@ a românilor din
Transilvania, în „Magazin istoric pentru Dacia”, III, 1846, pp. 95-330, p. 301-304; idem, Documente istorice despre starea politic@ }i
ieratic@ a românilor din Transilvania, Viena, 1850, p. 160-162; Andrei {aguna, Istoria bisericei ortodoxe r@s@ritene universale, de la
întemeierea ei pân@ în zilele noastre, II, Sibiu, 1860; Nicolae Popea, Vechea Mitropolie ortodox@ român@ a Transilvaniei, suprimarea }i
restaurarea ei, Sibiu, 1870, p. 108-109 (datat, dup@ {incai, 1700).
56 Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XV, 1976, nr. 3-4, p. 17.
57 Nara]iunea „r@zmeri]ei” lui Nagyszegi o g@sim în Hronica lui Gheorghe {incai, dup@ memoriile cancelarului însu}i: Groff Bethlen Miklós
ifiúkori életének, ugy Erdély ország akkori történeteinek tulajdon magától frantzia nyelven való leirása..., editate postum la Cluj în 1804.
Vezi Gheorghe {incai, Hronica românilor... , III, 259-261. Sinteza ei la Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 17-18.
58 Informa]ia o consemneaz@ cronicarul Mihály Cserei, a c@rui scriere (v. supra, n. 24) a cunoscut-o {incai în manuscris, de unde o prelu@m
(Gheorghe {incai, Hronica românilor... , III, 262).
59
Vezi Tóth András, Az erdélyi román kérdés a 18 században, Budapesta, 1938, p. 21 incl. n. 65.
60
George Bari], P@r]i alese..., I, p. 222.
61
La {incai, loc. cit.
62
George Bari] la loc. cit., p. 221.
63 Cea mai important@ este Întâmpinare împotriva capitolelor calvine}ti }i a întreb@rilor lui Chiril Lucaris, întocmit@ de r@posatul Sirigos, dasc@lul
}i protosinghelul Marii Biserici din Constantinopol. {i manualul lui Dositei, patriarhul Ierusalimului, împotriva nebuniei calvine [traducerea
titlului din grece}te], Bucure}ti, 1690. Mai amintim lucr@rile polemice împotriva lui Ioan Cariofil, cum este cronica anonim@ intitulat@ Despre
luterocalvinistul Cariofil }i despre cartea eretic@ pe care a scris-o }i despre combaterea lui de c@tre Dositei al Ierusalimului }i despre locul
unde a murit [traducerea titlului din grece}te], publicat@ la începutul secolului al XX-lea de istoricul grec P.G. Zerlentis. „Combaterea” cu
pricina se intituleaz@ Manual împotriva lui Cariofil [traducere din grece}te] }i s-a tip@rit la Ia}i în 1694. Despre el: Hristostom Papadopoulos,
Dositei, patriarhul Ierusalimului [traducerea titlului din grece}te], Contantinopol 1907 }i Aurelio Palimeri, Dositeo, patriarca greco di
Gerusaleme, Floren]a, 1909. Dositei a venit în coliziune cu Constantin Brâncoveanu, din cauza vehemen]ei cu care a comb@tut opera
distinsului neoelenist Ioan Cariofil, c@rturar îndr@git de principele [@rii Române}ti (vezi D. Russo, Studii istorice greco-române, I, Bucure}ti,
1939, p. 183-191.
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front comun cu reforma]ii ardeleni, în sprijinul politicii c@rora întreprinde chiar o g@l@gioas@ c@l@torie de prozelitism
ortodox în p@r]ile Bra}ovului, soldat@ îns@ cu un e}ec la fel de r@sun@tor. 64
Sub semnul aceleia}i colabor@ri ortodoxo-reformate se înscrie }i r@zmeri]a lui Visarion Sarai din prim@vara anului
1744, când p@storea peste uni]ii cu Roma Inochentie Micu-Klein. De data aceasta, îns@, toate premisele în@bu}irii ei
în fa}@ erau ca }i inexistente. Ac]iunea lui Visarion a produs prima mare ruptur@ între românii ardeleni de dup@ Unirea
cu Roma. George Bari] spune c@ vijeliosul c@lug@r a fost trimis de mitropolitul sârb Arsenie Ioanovici {acabent în
sprijinul reforma]ilor din principat, care nu mai erau în stare s@ fac@ fa]@ singuri catolicismului, în]elegându-se aici mai
ales unirea românilor.65 Istoricul Benedek Jancsó }tie c@ factorii de conducere de la Viena îi suspectau pe guvernan]ii
reforma]i din principat de p@rtinire a r@zmeri]ei ortodoxe, în defavoarea unirii. 66 Cert este c@ agita]ia lui Visarion }i
urm@rile ei nefaste au fost primite – dup@ m@rturia scriitorului calvinist Petru Bod – ca un Deus ex machina, ca un
miracol, „de to]i du}manii trezirii la o via]@ nou@ a românilor ardeleni”. 67 Nu este mai pu]in adev@rat faptul c@ nici
imperialii de la Viena n-au mai avut atitudinea ferm@ a cezarilor anteriori în sprijinul unirii, iar în cât îl prive}te pe
Visarion însu}i, cu acesta s-au purtat „blând }i tolerant”. 68 Regimul Mariei Tereza se afla în fa]a unei puternice activit@]i
prozelite a mitropoliei ortodoxe de la Carlovi], care avea sub influen]a sa întregul spa]iu illiric. O poli]@ neonorat@ a
împ@r@tesei fa]@ de sârbii din Illiric i-a oprit bra]ul în cazul acestei extensii a fanatismului ortodox în Transilvania:
puternicele regimente sârbe}ti, c@lite în luptele cu turcii, o sprijiniser@, asemeni ungurilor, în lupta pentru tron, o
ap@raser@ împotriva rivalilor ei, „ce e drept în mod barbar, îns@ cu cel mai bun rezultat pentru casa domnitoare”.69
Sub înrâurirea carismaticului c@lug@r, 70 o parte însemnat@ a uni]ilor s-a întors la ortodoxie, îngreunând la
maximum situa]ia oricum tensionat@ a lui Inochentie. De asemenea, se produsese o tulburare a ordinii publice, lucru
care în viziunea vienez@ nu putea r@mâne nesanc]ionat. Cine era, dar, vinovatul? În fa]a noului eveniment, episcopul
de la Blaj, pasionat de politic@, nu s-a dovedit destul de activ.71 A evitat s@ ia atitudine atât prin mijloace blânde,
cât }i prin for]@, 72 în convingerea sa mai veche c@ lucrurile persist@ prin cauzele care le produc.73 Atitudinea sa a
dat prilejul unei interpret@ri extreme, anume c@ Inochentie a vrut s@ se foloseasc@ de activitatea lui Visarion „ca s@
duc@ la strâmtoare Curtea Imperial@”, 74 pentru a-}i impune punctul de vedere politic: „Iat@, nesatisfacerea
dolean]elor române}ti, bazate pe promisiunile Unirii cu Roma, duce la p@r@sirea acesteia!” Era un fapt deosebit
de grav în ambian]a politic@ a vremii. Nicolaus Nilles vorbe}te de un denun] în acest sens venit din Transilvania
asupra lui Inochentie, 75 al c@rui con]inut l-a respins cu vehemen]@ George Bari] înc@ în secolul al XIX-lea: „Nici o
minciun@ nu a fost vreodat@ atât de absurd@ sau de îndr@cit@ pus@ în curs asupra românilor”.76 O asemenea manevr@
din partea episcopului unit este îns@ luat@ recent în serios de D. Prodan, f@r@ nici o baz@ documentar@ în plus.77
Una peste alta, s-a petrecut ceea ce Bari] spune în mod atât de plastic: „Dar@ apoi cineva tot trebuia s@ cad@ victim@
}i s@ fie pedepsit pentru rezultatele propagandei sârbe}ti. Acea victim@ a devenit episcopul Ioan Inocentie Clain,
într-un mod ce strig@ la ceriu”. 78
M@rirea }i dec@derea p@storiei lui Inochentie Micu-Klein în Transilvania oglinde}te fidel topografia problemei
române}ti în ansamblul politicii din Imperiu }i din principatul estic al acestuia. Pe plan politic, se confirm@ caracterul
nerealist al punctului 3 din Secunda Leopoldina , aspect asupra c@ruia am insistat }i cu alt@ ocazie.79 De mare viitor
peste o jum@tate de secol, suscitarea recunoa}terii constitu]ionale a românilor ardeleni era prea timpurie pentru
64

Episcopul Atanasie Anghel pune pur }i simplu s@ fie dat afar@ din Transilvania, acolo unde patriarhul centenar credea c@ faima sa enorm@
în lumea ortodox@ îi va ajuta }i pe teritoriul organizat al Imperiului. Primul istoric român care nareaz@ aventura ardelean@ a lui Dositei
este Samuil Micu (Brevis historica notitia..., p. 360-361; Istoria românilor, II, p. 270).
65
P@r]i alese..., I, p. 419.
66
A román nemzetiség törekvések története..., p. 710.
67 Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 3-4, p. 84.
68 Jancsó Benedek , op. cit., p. 707. Aceea}i atitudine menajant@ fa]@ de Visarion o remarc@ }i George Bari] ( P@r]i alese..., I, p. 425), evocând
ordinul de la Viena ca autorul tulbur@rilor „s@ fie trimis la Viena cu paz@ onest@, adec@ în societatea unui oficiariu”.
69 George Bari], P@r]i alese..., I, p. 424.
70 Despre care vezi Petrus Bod, Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia..., p. 349-356; Petru Maior, Istoria bisericii românilor, edi]ie
îngrijit@ }i studiu introductiv de Ioan Chindri}, Bucure}ti, 1995, p. 103-105; Johann Hintz, Geschichte des Bisthums..., p. 109-112; Timotei Cipariu,
Acte }i fragmente latine române}ti pentru istoria beserecei române, mai ales unite, Blaj, MDCCCLV, p. 97-98; Andrei {aguna, Istoria bisericei
ortodoxe..., II, p. 180-182; Teleki Domokos, A két kaluger, în „Budapest Szemle”, 1863, p. 55-81; Nicolae Popea, Vechea Mitropolie ortodox@
român@ a Transilvaniei..., p. 143; Georg M. G. Hermann, Das alte und neue Kronstadt, I, Bra}ov, 1883, p. 241-245; Alexandru Grama, Istoria
bisericei române}ti unite cu Roma de la începutul cre}tinismului pân@ în zilele noastre, Blaj, 1884, p. 113,116; Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p.
557-562; George Bari], P@r]i alese..., I, p. 418-425; Gheorghe Bogdan-Duic@, C@lug@rul Visarion Serai (1744). Studiu din istoria Transilvaniei,
Caransebe}, 1896; Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen]iu Klein (1728-1751), Blaj, 1900, p. 155-159; Augustin Bunea,
Episcopii Petru Pavel Aron }i Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilv@neni de la 1751 pân@ la 1764, Blaj, 1902, p. 58-59; Silviu Dragomir,
Istoria dezrobirei religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, I, Sibiu, 1920, p. 137-150; Ioan Georgescu, Istoria bisericei cre}tine universale
cu deosebit@ privire la istoria bisericei române}ti unite cu Roma, Blaj, 1921, p. 212; D. Prodan, Supplex Libellus... , p. 167.
71 D. Prodan, Supplex..., p. 174.
72
Gheorghe Bogdan-Duic@, Procesul episcopului Ioan Inochentie Clain, p. 18, 56.
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Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen]iu Klein (1728-1751), p. 116 („Res per quas causas producuntur, per
easdem conservantur”).
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George Bari], P@r]i alese..., I, p. 428.
75
Symbolae... , II, p. 562.
76
La loc. cit.
77 Supplex..., p. 175.
78 Op. cit ., p. 425.
79 Andreas Freyberger }i cronica sa despre români, ca studiu introductiv la Andreas Freyberger, Historica relatio Unionis Walachicae cum Romana
Ecclesia. Relatare istoric@ despre unirea bisericii române}ti cu Biserica Romei, text îngrijit dup@ manuscris inedit, versiune româneasc@ }i studiu
introductiv de Ioan Chindri}, Cluj-Napoca, 1996, p. 21 }i în vol. Cultur@ }i societate în contextul {colii Ardelene, p. 20.
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vremea lui Inochentie, ducând la pr@bu}irea unei metodologii de lupt@ politic@ ini]iat@ de el, pe care o putem numi
calea leopoldin@. Politicul a determinat, la rândul s@u, tensiunea confesional@. Perspectiva unei treziri a popula]iei
române}ti, dominant@ strivitor sub raport etnic, la via]a civic@ }i politic@, i-a pus în gard@ pe ungurii minoritari dar
dominan]i sub raport politic. Spectrului valah devenit corp solid prin catolicism }i implicare politic@, vechii opresori
îi prefer@ aruncarea în aer a vie]ii publice din principat, r@zboiul confesional, pe care îl instrumenteaz@, îl arbitreaz@
}i îl între]in, profitând abil de greut@]ile care au marcat începutul domniei Mariei Tereza. Fuga lui Inochentie la Roma
a declan}at periculosul sindrom al turmei f@r@ st@pân. Evenimentul este perceput ca un e}ec al unirii iar elementele
de dezagregare a acesteia nu se las@ într-adev@r a}teptate.80 Lipsa informa]iilor corecte despre cauzele plec@rii
ierarhului, dezolarea celor r@ma}i fideli unirii81 }i triumfalismul adversarilor acesteia 82 au aruncat Transilvania în
haos confesional prevestitor de efecte sociale grave.
etru Pavel Aron:
Mo}tenitorul st@rii crepusculare este Petru Aron, numit de împ@r@teas@ vicar general
un început dificil al uni]ilor ardeleni, prin decretul din 31 august 1745.83 Acestui personaj generat de
criz@ i-a fost menit s@ deschid@ o er@ nou@, original@, în istoria românilor ardeleni, pe baza aceleia}i Uniri
cu Roma, aparent periclitat@ în temeliile ei ontologice.
Petru Aron84 s-a n@scut, la o dat@ incert@ din anul 1709, în comuna Bistra din Mun]ii Apuseni, re}edin]a unui
protopopiat greco-catolic puternic.85 Familia Arone}tilor era nobil@, cu predicatul „de Bistra”, }i a dat mai mul]i
b@rba]i remarcabili, dintre care pe linie c@rtur@reasc@ s-au afirmat Teodor Aron, autorul lucr@rii Doctrina Christiana,
tip@rit@ la Cluj în 175786 }i Iacob Aron, c@lug@r vestit din genera]ia corifeilor {colii Ardelene, autorul unei mari colec]ii
de inscrip]ii romane din Dacia, pe care în 1776 a trimis-o cardinalului {tefan Borgia, la Roma.87 La fel ca în cazul
lui Inochentie Micu-Klein, ne-a r@mas }i despre Petru Aron informa]ia c@ }i-a început înv@]@tura târziu.88 În anii 1730
– 1735 a fost elev al colegiului iezuit din Cluj,89 institu]ie care a g@zduit mul]i tineri uni]i înaintea înfiin]@rii }colilor

80

Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVII, 1978, nr. 1, p. 23.
Sentiment perfect exprimat de George Bari]: „Goana pornit@ asupra acelui episcop cu totul inocent a r@nit pân@ în suflet pe cei mai
mul]i români si i-au f@cut s@ vad@ un abis de moarte înaintea lor” (v. P@r]i alese..., I, p.438).
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p. 700).
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coordonat@ de Ioan Chindri}, Cluj-Napoca, 1997, passim; Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate în contextul {colii Ardelene, Cluj-Napoca,
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Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 144.
89 În 1730 era „minor parvista”, în 1731 elev la clasa de principia, 1732 la gramatic@, 1734 la poetic@, 1735 la retoric@, dup@ sistemul
}colar catolic. În 1736 nu mai figureaz@ în matricolele }colii (ap. I. Tóth Zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus elsó́ százada, 1697-1797,
Budapesta, 1946, p. 169, n. 7).
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române}ti de la Blaj. Pe un traseu deschis de Inochentie, }i care va deveni tradi]ional, î}i continu@ studiile la Tirnavia
sau Sâmb@ta Mare, centru iezuit de prestigiu, unde în 1738 absolv@ cursurile de filosofie.90 Se pare c@ fiul de mo]
a fost un student sârguincios, stârnind aprecierea profesorului de metafizic@ Ferdinand Litkei, care, într-o scrisoare
din 27 martie 1738 c@tre episcopul Micu-Klein, îl recomand@ s@ fie num@rat printre cei viza]i pentru continuarea
studiilor la Roma. 91 A fost trimis acolo în 1740, împreun@ cu Grigore Maior }i Silvestru Caliani, 92 dându-se astfel
curs pentru prima dat@ unui paragraf din diploma dona]ional@ a împ@ratului Carol VI, prin care se prevedea ca
din veniturile domeniului Blaj s@ fie trimi}i }i între]inu]i trei studen]i români uni]i la Colegiul Urban de Propaganda
Fide din Roma, spre a-}i des@vâr}i preg@tirea teologic@.93 În vestita institu]ie }colar@ catolic@ Aron a urmat numai
cursul de teologie, cel filosofic absolvindu-l anterior la Tirnavia. A}a se face c@ a fost primul care a depus jur@mântul
tradi]ional, care era un punct forte al traseului roman, în 26 mai 1742. Cu aceast@ ocazie studen]ii erau datori s@
fac@ o declara]ie liber@, definitorie pentru personalitatea lor. Cu o simplitate care nu-i va caracteriza pe viitorii studen]i
români de la Propaganda, acest deschiz@tor de tradi]ie promite modest c@ va intra c@lug@r în Ordinul Sfântului Vasile
cel Mare de la Blaj }i c@ va fi pururea supus episcopului s@u („suo episcopo Joanni Innocentio Klein”), implorând
m@rturia cerului pentru cele jurate. Un an mai târziu, în 30 iulie 1743 este hirotonit în biserica Sfântul Atanasie din
Roma, dup@ ritul grecesc, de c@tre arhiepiscopul greco-unit Dionisie Modino.94
Reîntors la Blaj în 1743, Aron s-a dovedit într-adev@r a fi omul de încredere al lui Inochentie Micu-Klein. M@rturia
vine de la Samuil Micu, un apropiat al evenimentelor, care spune c@ episcopul „l-au luoat lâng@ sine }i socotindu-l
fiiu credincios }i mul]emitoriu, cu mult@ cinste l-au împodobit. 95 A}a se explic@ op]iunea lui Inochentie de a-l lua
cu sine la Viena, în 1744, în c@l@toria unde }tia c@ va avea nevoie de oameni de mare încredere, al@turi de secretarul
s@u Petru din Daia.96 Rolul lui Aron la Viena s-a dovedit dificil, în condi]iile diziden]ei f@]i}e pe care marele episcop
a manifestat-o în capitala Imperiului, jucând pe cartea unei opozi]ii tenace fa]@ de toate încrimin@rile care parte îl
a}teptau în capital@, parte au plecat din Transilvania o dat@ cu el. În 7 decembrie 1744, de pild@, când era convocat
în fa]a comisiei aulice de anchet@, Inochentie refuz@ s@ se înf@]i}eze, comunicându-}i refuzul tocmai prin Petru Aron.
La rândul ei, comisia îl avertizeaz@ în termeni duri pe episcop, prin acela}i Aron, s@ se supun@. Dup@ fuga lui
Micu-Klein din Viena, în 9 decembrie, înso]itorul s@u r@mâne s@ dea fa]@ cu autorit@]ile pe mai departe, în condi]iile
unei situa]ii extreme create de gestul episcopului. În 22 decembrie, de exemplu, a trebuit s@ explice aceleia}i comisii
c@ Inochentie a plecat în pelerinaj la M@n@stirea Mariazell din Stiria, neputând îns@ ascunde faptul c@ episcopul î}i
exprimase de multe ori dorin]a de a merge la Roma, pentru a se pune la ad@post de du}manii pe care îi sim]ea
încol]indu-l tot mai de aproape.97 Lucru care s-a }i petrecut, dup@ cum se }tie.
Aron a fost re]inut la Viena pân@ la moartea vicarului episcopesc de la Blaj, Nicolae Pop de Biia, survenit@ la
23 iunie 1745, când Micu-Klein, în Roma fiind de acum, îl nume}te în locul acestuia. 98 În leg@tur@ cu r@stimpul vienez
al lui Aron, Samuil Micu va acredita mai târziu ideea unei împrieteniri trainice, misterioase, cu maramure}anul
Alexandru Rednic, viitorul episcop bl@jean Atanasie Rednic, aflat la studii în capitala austriac@. 99 Ascensiunea
acestuia pe viitor, când Aron va ajunge episcop la Blaj, influen]a tiranic@ asupra superiorului s@u, c@ruia îi era
confesor, 100 îndrept@]esc a crede c@ Micu reflect@ o realitate c@reia nu i s-a acordat apoi nici o importan]@. Este uluitor
pasajul din Micu, unde episcopul î}i instruie}te subalternii s@ nu-i respecte poruncile, dac@ „p@rintele Atanasie
amintrilea ar porunci”, }i „nu a sa, ci a p@rintelui Atanasie porunc@ s@ o fac@”. 101 Acela}i Rednic se pare c@ l-a
îndemnat pe Aron la purtarea straielor c@lug@re}ti orientale, cu potcap în loc de tichie episcopeasc@ latin@, ca }i la
adoptarea regimului de via]@ }i alimentar ascetic, rebarbativ, prin care Aron a devenit memorabil în istoria bisericii
române}ti. Cercetând via]a geam@n@ a lui Rednic }i a lui Petru Aron, se ajunge la b@nuiala c@ maramure}eanul a
avut o misiune ocult@ pe lâng@ episcopul Aron, pe care l-a dominat – spun toate izvoarele – a}a cum a vrut. Dup@
experien]a dur@ pe care Curtea }i iezui]ii au avut-o cu Inochentie Micu-Klein, un asemenea agent de lung@ durat@
era o „rezolvare”. Se pare c@ Aron }i Rednic au venit de la Viena lega]i de un jur@mânt, a c@rui obâr}ie o putem
c@uta tot la iezui]i }i în virtutea c@ruia confesorul era adev@ratul st@pân al episcopului s@u.
În orice caz, Aron revine la Blaj cu o imagine bine dializat@ în ochii st@pânirii, dup@ cea odioas@ pe care reu}ise
s@ }i-o creeze Inochentie. Acest lucru reiese din rescriptul Mariei Tereza emis în 31 august 1745, prin care ordon@
Guberniului s@-i acorde noului vicar al uni]ilor sprijin }i protec]ie în exercitarea func]iei sale.102 Transilvania era îns@

Este amintit printre absolven]ii („neo-doctores”) din acel an de vestitul scriitor iezuit Fransic Kazi, în lucrarea sa Historia Universitatis
Tyrnaviensis Societatis Jesu, tip@rit@ la Tirnavia în 1737: „R. P. Petrus Aaron, nobilis Valachus Transylvanus Bisztr. ex comitatu Albensi,
Seminarii S. Adalberti alumnus dioecesis Transylvaniae. Defendit universam” (apud Andrei Verss, Bibliografia român@-ungar@, I,
Bucure}ti, 1931, p. 192-193).
91 „Inter Romam petituros adnumerare”. Întreaga scrisoare la Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 24.
92 Ibid.
93
Vezi o edi]ie latin@ cu traducere româneasc@ a diplomei la Samuil Micu, Istoria românilor , II, p. 293-298, 307-312. Edi]ie numai în
române}te la Gheorghe {incai, Hronica..., III, p. 363-370. Numai originalul latin la Petru Maior, Istoria besearicei românilor, Buda, 1813,
p. 202-207 }i Nicolaus Nilles, Symbolae..., p. 533-540.
94
I. Ardeleanu în „Transilvania”, X, 1877, nr. 11, p. 123-125; Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 247.
95
Istoria românilor, II, p. 317.
96 Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen]iu Klein..., p. 170.
97 Ibid. p. 173-175.
98 Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron }i Dionisiu Novacovici..., p. 5.
99 Istoria românilor, II, p. 318.
100 Samuil Micu, Brevis historica notitia originis et progressus nationis Dacoromanae..., p. 388-390; idem, Istoria românilor, II, p. 333.
101 Istoria românilor, II, p. 341.
102
Publicat la Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocen]iu Klein..., p. 182, n. 3.
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un teren minat din punct de vedere religios. Urm@rile rebeliunii lui Visarion erau departe de a se fi estompat. La
acestea s-a ad@ugat, ca un factor dezastruos pentru Biserica Unit@, plecarea episcopului Micu-Klein din mijlocul
enoria}ilor s@i, dup@ ce î}i câ}tigase faima de lupt@tor pentru drepturile clerului }i poporului român. Atmosfera a
înc@rcat-o }i mai mult Inochentie însu}i, prin continuarea luptei sale }i în condi]iile exilului de la Roma. Imensul
material de analiz@, pe care episcopul îl ofer@ istoricilor preocupa]i de primii ani ai exilului, acoper@ o palet@ dens@
}i poliform@ de aspecte, aruncând – dac@ mai era nevoie – o nou@ lumin@ asupra firii sale p@tima}e }i neobosite.
Demersurile lui Micu-Klein de a se întoarce acas@ }i în scaunul pe care nominal îl mai de]inea se întâlnesc cu dorin]a
fierbinte a poporului ca el s@ revin@, iar piedicile întâmpinate provoac@ o stare de fond favorabil@ p@r@sirii unirii,
nu str@in@ de aspecte sociale manifestate prin nemul]umiri }i revendic@ri str@ine domeniului confesional.103 Fronda
sa spiritual@ este sus]inut@ acas@ de o mare parte a clerului unit, care îi era fidel. Cu frunta}ii acestuia, între care
cel mai influent era Grigore Maior, autoexilatul de la Roma se afla în coresponden]@ permanent@, al c@rui cuprins
este fr@mântat mai ales de problema revenirii.104 O oper@ important@ a Habsburgilor, unirea românilor cu Biserica
Catolic@, era pe cale de a fi compromis@ prin acest ata}ament al poporului de episcopul legitim. Maria Tereza se
hot@r@}te în fine s@ ia în serios situa]ia, f@r@ îns@ a-}i schimba atitudinea fa]@ de Inochentie. Episcopul unit de la
Munkács, Mihail Olsavszky, trimis din ordinul ei s@ lini}teasc@ tulbur@rile din Transilvania, misiune derulat@ din
toamna anului 1745 pân@ în februarie 1746, recomand@, ca unic remediu pentru potolirea tensiunilor din principat
}i salvarea Bisericii Unite, revenirea episcopului de la Roma.105 Propunerea sa este respins@ de conferin]a ministerial@
din 15 aprilie 1756, decizie aprobat@ de împ@r@teas@.106 De altfel, la Viena se încruci}au numeroase documente,
p@reri }i demersuri legate de situa]ia episcopului de la Blaj, toate în conexiune indisolubil@ cu situa]ia critic@ a Bisericii
Unite. Toate converg îns@ într-un mers al lucrurilor ostil persoanei lui Inochentie, caruia i se cere insistent resignarea
din demnitatea episcopal@.107 Solu]ia g@sit@ de Curtea vienez@ este punerea confesiunii unite sub un tutorat puternic,
în persoana unui frunta} catolic, a c@rui autoritate s@ o protejeze. Recomandarea este aplicat@ de conferin]a catolic@
prin numirea a patru protectori în loc de unul, în persoanele lui György Pongrácz, Igna]iu Bornemisza, David Máriaffy
de Maxa }i Petru Dobra, al doilea }i al treilea de origine român@ mai îndep@rtat@ sau mai apropiat@ iar Dobra român
declarat, cu to]ii îns@ având posturi-cheie în administrarea principatului. Instituirea acestora s-a facut prin decretul
Mariei Tereza din 15 aprilie 1745.108 În calitate de comisari plenipoten]iari, ace}tia au luat m@suri dure, fire}te
nepopulare, pentru a stârpi „r@ul neunirii” dintre românii ardeleni. Pân@ în iarn@, ei cred c@ pot da seam@ la Curte
de asanarea tuturor urm@rilor r@zmeri]ei lui Visarion,109 drept pentru care împ@r@teasa nu mai pomene}te de al]i
ortodoc}i în principat, decât despre c@lug@rii }i negustorii greci.110
În mijlocul acestui vârtej devastator pentru Biserica Unit@, rolul vicarului Petru Aron nu era deloc de invidiat.
De}i formal,111 deoarece sarcina potolirii fr@mânt@rilor }i-o asumaser@ autorit@]i laice sau din afara confesiunii, el
trebuia s@ ]in@ piept intemperiilor, în condi]iile unei ostilit@]i populare la antipodul bunei imagini pe care o avea la
Viena. Nervozitatea dominant@ în Transilvania afectase în mod periculos }i atmosfera din biserica dat@ noului vicar
spre administare chiar de c@tre Inochentie. Clerul unit s-a împ@r]it în dou@ tabere: una foarte fragil@, favorabil@
vicarului Petru Aron iar ceealalt@, puternic@, devotat@ episcopului exilat. Se pare c@ aceast@ partid@ a insinuat în
epoc@ ideea c@ Aron l-ar fi pârât pe Inochentie la Viena în 1744, preluat@ apoi de Samuil Micu. Aron, adic@, „aprins
fiind de iubirea vl@diciei carea dorea s@ o dobândeasc@, uitându-}i de toate p@rin]e}tile faceri de bine ale arhiereului
s@u }i împreunându-se cu iezui]ii, c@uta perirea f@c@toriului s@u de bine }i cum s@ poat@ vinde pe st@pânul s@u”.112
Netemeinicia acestei incrimin@ri o dovedesc faptele lui Aron }i logica istoric@. În 1744 Aron era prea tân@r }i
neînsemnat pentru o asemenea intrig@, iar îns@}i ducerea lui la Viena de c@tre Inochentie, pentru o misiune extrem@,
a fost o surpriz@ care l-a luat de pe picioare la numai un an de la terminarea studiilor. Se poate crede c@ episcopul
a avut în vedere cunoa}terea temeinic@ a limbii latine de c@tre Aron, primul absolvent trimis de el la Roma. În mijlocul
tensiunilor de la Vierna, tot Inochentie l-a lansat în locul s@u la pertract@rile cu comisia aulic@, a c@rei competen]@
el o contesta,113 de asemenea tot el l-a numit vicar în locul s@u, dup@ plecarea la Roma. Nelini}tea din sânul Bisericii
Unite era alimentat@ mai ales de demersurile lui Inochentie }i a sus]in@torilor s@i de a se întoarce în ]ar@, lucru cu
care Maria Tereza am v@zut c@ nu era de acord. În plin@ campanie de pacificare dus@ de protectorii unirii, Aron îi
scrie la Roma lui Inochentie, în leg@tur@ cu revenirea acas@, c@ mul]i dintre cei care „s-au retras la schism@”, adic@
la neunire, „au declarat c@ se supun dac@ Ilustritatea voastr@ va veni”.114 Dac@ }i-ar fi dorit episcopia cu orice pre],
nu l-ar fi încurajat astfel, ci dimpotriv@. Vicarul bl@jean se îngrije}te ca episcopului exilat s@ i se trimit@ punctual banii
cuveni]i din veniturile episcopiei, pe calea nun]iaturii apostolice de la Viena, de}i împ@r@teasa pusese sechestru,

A se vedea în acest sens Augustin Bunea, op. cit., p. 187-205; Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”,
XVII, 1978, nr. 1, p. 25-30; D. Prodan, Supplex Libellus..., p. 180.
104 Zenovie Pâcli}anu, Coresponden]a din exil a episcopului Inochentie Micu-Klein (1746-1786), Bucure}ti, 1924.
105
Augustin Bunea, Din istoria românilor..., p. 195; Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein..., I, p. 54-55; D. Prodan, Supplex..., p. 181.
106
Un extras în acest sens din raportul conferin]ei la Francisc Pall, op. cit., II, p. 112, nr. 32.
107
Vezi documenta]ia în acest sens la Francisc Pall, op. cit., II-III, pass.
108
La Silviu Dragomir, Istoria dezrobirei religioase a românilor..., I, anexa 38. Cf. }i Augustin Bunea, op. cit., p. 198; Zenovie Pâcli}anu,
Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVII, 1978, nr. 1, p. 31.
109 Printr-un raport întocmit în 11 decembrie 1746, împreun@ cu guvernatorul. Vezi Silviu Dragomir, Istoria dezrobirei..., I, p. 175.
110 Vezi un semnificativ decret din 18 iunie 1747 publicat de Silviu Dragomir în op. cit. I, anexa 41.
111 Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 25.
112 Samuil Micu, Istoria românilor, II, p. 317.
113 Augustin Bunea, Din istoria românilor..., p. 173-175.
114 Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein..., I, p. 55.
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în iunie 1745, pe veniturile episcopului fugit la Roma. Nun]iul Fabrizio Serbelloni, ap@r@tor consecvent al lui
Inochentie, îl laud@ în mai multe rânduri pe Aron pentru „cuvenita silin]@” în acest sens. 115 În plus, vicarul se afla
în coresponden]@ permanent@ cu episcopul s@u, în ciuda riscurilor la care se expunea prin aceasta, dup@ cum reiese
dintr-o scrisoare pe care i-o trimite acela}i Serbelloni în 27 august 1747: „Trebuie s@ înl@turi prilejul de a fi b@nuit
c@ e}ti în coresponden]@ cu el”. El însu}i, nun]iul, se fere}te s@-i mai scrie exilatului,116 intimidat, desigur, de atmosfera
sumbr@ }i r@u prevestitoare care i se crease lui Inochentie la Viena. Corectitudinea lui Aron fa]@ de Inochentie nu
se va dezmin]i nici pe viitor. Atunci când Blajul va deveni un centru cultural prolific, Petru Aron, ajuns episcop, îi
va trimite episcopului exilat la Roma toate c@r]ile tip@rite din ini]iativa sa: Euhologhionul, Liturghierul, Octoihul,
Evanghelierul, Ceaslovul, Psaltire }i altele.117
Vicarul Petru Aron }i-a sprijinit episcopul aflat la ananghie pân@ la grani]a fragil@ dintre legalitatea vremii }i
înc@lcarea acestei legalit@]i. Voin]a suveranei era expresia suprem@ a legalit@]ii, iar ea voia ca episcopul „r@zvr@tit”
s@ fie debarcat din func]ie }i considerat persona non grata pe întregul teritoriu al imperiului continental. Acest@ voin]@
se lovea îns@ de dârzenia dus@ la ultima limit@ a lui Inochentie, care, dimpotriv@, î}i purta r@zboiul personal din Roma.
Unul din liniamentele acestei lupte, propriu îns@ tuturor episcopilor uni]i pân@ la 1773, era înl@turarea teologului
iezuit, instituit drept auditor causarum generalis pe lâng@ ace}tia, înc@ prin Secunda Leopoldina din 1701. În punctul
ei 5, diploma prezuma „ne}tiin]a legilor }i canoanelor” catolice de c@tre neocatolicii români }i deci necesitatea unui
veghetor în acest sens chiar în inima Bisericii Unite, spin iritativ prin faptul c@ î}i aroga calitatea de cenzor al tuturor
actelor }i intreprinderilor episcopului. 118 Inochentie atacase problema teologului în Supplex-ul din 1744 c@tre Maria
Tereza, 119 prezentându-l pe acesta ca pe o povar@ pentru eparhia sa. Dup@ aproape doi ani de exil la Roma, el
are brusc revela]ia c@ teologul de la Blaj, Josephus Balogh, ar fi instigatorul tuturor r@ut@]ilor ce se ab@tuser@ asupra
sa, dup@ ce la începutul pribegiei îi indigita pe „acatolici” ca du}mani de c@petenie ai revendic@rilor sale. Cert este
c@ în 3 august 1746 el i-a cerut cardinalului Alessandro Albani s@ intervin@ la Curte pentu înl@turarea teologului
iezuit.120 {i alte demersuri din vara }i toamna acestui an confirm@ fixa]ia exilatului nostru în leg@tur@ cu rolul insidios
al iezui]ilor în mersul nefavorabil al situa]iei sale. În 10 septembrie îi scrie vicarului Aron }i protopopului Nicolae
Pop Balomireanul s@ întrerup@ orice leg@tur@ cu teologul Balogh }i s@-l scoat@ pe acesta din pâinea episcopal@. În
acest timp, Inochentie preg@tea ceea ce credea c@ va fi lovitura vie]ii sale, }i care a fost într-adev@r, dar împotriva
propriei persoane: excomunicarea teologului Josephus Balogh. Impresionantul text al afurisirii era gata în 21
septembrie, când îl dateaz@: „Roma, în s@rb@toarea Sf. Matei apostolul }i evanghelistul, anul 1746”. 121 Dar abia
în noiembrie î}i face public@ hot@rârea, trimi]ând în data de 11 Papei decretul de excomunicare, apoi vicarului Aron
în 12, iar în 19 informându-i despre hot@râre pe frunta}ii partidei sale din Ardeal, protopopii Nicolae Pop din
Balomir, Avram Pop din Daia }i Gheorghe Timandi din Juc. Alte numeroase personalit@]i din lumea catolic@ iau
act de temerarul decret, din scrisori trimise tot de Inochentie.122 Un imens }i d@un@tor scandal s-a stârnit la scar@
pancatolic@ prin acest gest al ierarhului român.
Petru Aron era cel vizat s@ pun@ în aplicare decretul episcopului s@u. Ne afl@m în fa]a celui mai greu moment
din via]a acestui merituos personaj al Bisericii Unite }i al culturii române}ti. Era „între ciocan }i nicoval@”, dup@
cum singur se exprim@ de mai multe ori. Ca vicar al episcopului, era obligat canonic s@ aplice decretul lui Inochentie,
cu primejdia propriei excomunic@ri dac@ nu o face. Clerul }i protopopii erau întru totul de partea episcopului }i
împotriva teologului, dar ei nu aveau un loc birocratic pe tabla de }ah a politicii imperiale }i, deci, erau liberi s@ se
manifeste. Dac@ îns@ Aron d@dea curs demersului lui Inochentie, Curtea de la Viena l-ar fi m@turat }i ar fi g@sit un
alt vicar, care s@ respecte cadrele legale ale Imperiului. Teologul era introdus în Biserica Unit@ prin decret imperial
(iubita de Inochentie Secunda Leopoldina), ca atare vicarul ar fi înc@lcat legile ]@rii. Aron recurge la o stratagem@
de amânare a „public@rii” decretului în diecez@, în paralel cu consultarea forurilor competente de la Roma, în primul
rând cardinalii de la Propaganda Fide. 123 Interesant este faptul c@, în scrisoarea c@tre Propaganda, Aron este pe
fa]@ de acord cu Inochentie în punctul cel mai sensibil al problemei: între clericii uni]i exist@ acum destui oameni
înv@]a]i care s@ îndeplineasc@ func]ia ini]ial@ a teologului, în plus „nu sunt suspec]i poporului necioplit c@ ar vrea
s@ tind@ la schimbarea ritului”.124 Buna credin]@ fa]@ de episcop }i-o dovede}te prin iterarea necesit@]ii ca acesta
Augustin Bunea, op. cit., p. 186; Francisc Pall, op. cit., I, p. 8.
Francisc Pall, op. cit., I, p. 86; II, p. 300, nr. 97.
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s@ se întoarc@ grabnic acas@, pentru a se restabili – doar în acest fel – starea grav tulburat@ din Biserica Unit@. De la
toate forurile informate despre excomunicare, fie ele clerice sau laice, Aron prime}te acela}i r@spuns: excomunicarea
nu poate avea loc. Însu}i Papa Benedict XIV îi cere s@ nu promulge excomunicarea, care poate aduce „notabile
prejudicii catolicismului de acolo”.125 I se aduce la cuno}tin]@ din partea Papei chiar lui Inochentie, în 13 ianuarie
1747, prin studentul teolog de la Roma, Silvestru Caliani, faptul c@ suveranul pontif s-a scandalizat din cauza
excomunic@rii teologului }i i-a ordonat vicarului de la Blaj, lui Aron, s@ nu publice documentul }i s@ nu-i dea ascultare
pe mai departe ca unui superior.126 Piramida ierarhic@ ostil@ exilatului spore}te, atât în mediu clerical cât }i laic,
concomitent }i presiunile asupra lui ca s@ demisioneze din func]ia de episcop.
Cercetarea vie]ii }i activit@]ii lui Petru Aron în primii ani ai exilului lui Inochentie este posibil@ numai prin raportare
permanent@ la acesta. Un blestem îi lega parc@ pe cei doi, într-un cerc de evenimente care duceau în mod fatal
spre un deznod@mânt dramatic. Biserica Unit@ avea un episcop valabil canonic în persoana exilatului, dar în ochii
autorit@]ilor el nu mai conta. Vicarul Aron era v@zut ca adev@ratul conduc@tor }i cu el se tratau toate problemele
diecezei. Bicefalia aceasta a accentuat iritarea lui Inochentie, care, de pild@, la vestea fals@ a convoc@rii unui sinod
f@r@ }tirea sa, izbucnise, în scrisoarea c@tre vicarul Aron din 10 septembrie 1746 despre boicotarea teologului Balogh,
trimis@ ad litteram }i lui Nicolae Pop Balomireanul, într-o diatrib@ memorabil@: „Eu sunt episcopul }i capul bisericii
mele; membrele f@r@ cap nu constituie un sinod”.127 Refuzul impus lui Petru Aron de a aplica decretul de
excomunicare a teologului iezuit i se va fi p@rut un gest de insubordonare, în necuno}tin]a respingerii acestei hot@râri
de c@tre toate forurile de influen]@ }i decizie din Imperiu, a c@ror voin]@ Aron nu avea cum s@ o eludeze. Atmosfera
proinochentian@ general@ din diecez@, reflectat@ în coresponden]a dens@ cu cei de acas@, îi alimenta exilatului
îndr@zneala, dar nu-i indica repere suficiente pentru a-}i aprecia corect situa]ia. A}a se poate t@lm@ci, cu aproxima]ie,
gestul }i mai grav al lui Inochentie de a-l excomunica pe Aron însu}i, instituit chiar de el vicar, la Viena, în condi]iile
amintite. R@zboiul deschis împotriva vicarului are dou@ puncte culminante, 25 ianuarie }i 25 august 1747, când
multe fapte }i evenimente descriu un r@stimp de ini]iative ale oficialit@]ilor pentru punerea la zid a lui Inochentie,
pe care el ori nu le cuno}tea, ori le ignora. Din 25 ianuarie dateaz@ un lung }i elaborat decret al episcopului,128 cu
con]inut compozit, unde „demasc@” intrigile iezui]ilor pentru a-l scoate din episcopie }i î}i justific@ hot@rârea de
excomunicare a lui Balogh, apoi combate argumentele lui Aron împotriva promulg@rii acestei hot@râri }i îl suspend@
din func]ia de vicar general, în fine, ordon@ din nou aplicarea afurisirii teologului. Suspendarea era doar o prim@
m@sur@ împotriva lui Aron, pe care îl lipse}te „atât de vot activ, cât }i de vot pasiv în sinod”, adic@ de dreptul de a
alege }i a fi ales.129 În fa]a noii situa]ii, Papa Benedict XIV î}i pune în aplicare un gând mai vechi }i îl nume}te pe
Aron vicar apostolic al Episcopiei F@g@ra}ului,130 sco]ându-l de sub ascultarea lui Micu-Klein, care î}i pierde din
acea clip@ autoritatea asupra diecezei sale, autoritate preluat@ de Papa prin intermediul vicarului apostolic. M@sura
era de o gravitate extrem@. Silviu Dragomir conider@ c@ prin aceast@ numire „reac]iunea strâmt@ învinse adec@ }i
în biserica lui Klein”.131 În realitate, nu exista o „reac]iune” vinovat@ de hot@rârea Papei, stânjenitoare în primul
rând pentru vicarul Aron. Acesta întârzie s@ fac@ public@ numirea sa în noua func]ie, pentru a menaja sentimentele
clerului }i poporului din diecez@, care cereau în unanimitate întoarcerea lui Inochentie la Blaj. Unanimitatea îl îngloba
}i pe vicarul acum apostolic. Într-o scrisoare c@tre cardinalii Propagandei din 28 februarie 1747,132 el î}i exprim@
temerea c@ aceast@ numire ar putea fi interpretat@ ca o încercare de desfiin]are a episcopiei, în vreme ce el opineaz@
în continuare pentru revenirea lui Inochentie, care „ar fi desigur necesar@ pentru lini}tirea st@rii de spirit tulburate
a poporului”. Ura episcopului împotriva lui Aron era îns@ ireversibil@, redundant@ }i nefondat@. În coresponden]a
cu aderen]ii s@i de acas@, el crede c@ „Eu a} fi deja plecat la oile mele, dar Petru Aron cu aderen]ii s@i iezui]i
împiedec@ drumul meu”.133 Într-o scrisoare din 3 iunie 1747, Inochentie spune despre Aron: „Îmi scutur pulberea
de pe înc@l]@minte asupra lui }i m@ leap@d de el!”,134 dovad@ – dup@ p@rerea istoricului Francisc Pall – c@ „era deja
cu totul hot@rât s@-l excomuice }i pe el,135 cum procedase cu teologul Balogh.
Stupefiantul eveniment survine la 25 august 1747. Desf@}urarea secven]elor arat@ c@ Inochentie î}i premeditase
}i preg@tise minu]ios interven]ia. El aduce la cuno}tin]@ excomunicarea lui Aron prin nu mai pu]in de trei decrete
trimise în ]ar@ }i o sumedenie de scrisori c@tre frunta}ii Bisericii Unite. În primul îi comunic@ „presbiterului Petru
Aron” c@ este caterisit, motivele esen]iale fiind „refuzul” acestuia de a promulga excomunicarea teologului iezuit
}i temeritatea de a accepta titlul de vicar apostolic, „nou }i nemaiauzit”, peste voin]a sa, a episcopului. Se exprim@
în cuvinte grele, cum nu mai pot fi întâlnite în istoria Bisericii Unite: „Pentru nesupunerea ta la legile sacre }i omene}ti,
pentru tr@darea ta, pentru îndr@zneala ta de a calomnia }i a huli }i pentru cârd@}ia ta cu cei excomunica]i, te
declar@m, prin autoritatea apostolic@, în numele totputernicului Dumnezeu, al Tat@lui }i Fiului }i Sfântului Spirit,
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destituit din demnitatea de vicar, oprit de la sfintele daruri preo]e}ti }i excomunicat din ob}tea sfintei maici biserici,
pân@ când ne vom face s@ ]i se aplice pe calea legii pedepsele ce vor s@ vin@, prin proces canonic, drept isp@}ire
binemeritat@ }i pild@ însp@imânt@toare pentru al]ii”. 136 Decretul aldoilea este c@tre Nicolae Pop, protopopul din
Balomir, pe care îl nume}te vicar general al s@u, cu atribu]ii în}irate minu]ios. Al treilea decret este c@tre cler, c@ruia
îi aduce la cuno}tin]@ excomunicarea lui Aron }i numirea lui Nicolae Pop Balomireanul în locul acestuia. Protopopilor
– la aproape un sfert din totalitatea lor! – le comunic@ prin scrisori cele dou@ hot@râri, ordonându-le s@ se supun@
noului vicar }i s@ se întruneasc@ cu acesta în sinod, pentru a se sf@tui asupra problemelor din biseric@.
Situa]ia lui Petru Aron, grea oricum, devine din acest moment de nesuportat. O maree ostil@ se ridic@ împotriva lui
în toat@ dieceza, preg@tit@ din timp de Inochentie, care l-a înf@]i}at tot timpul, împotriva realit@]ii, ca fiind principala piedic@
în calea întoarcerii sale acas@. 137 O adunare impozant@ a inochenti}tilor, ]inut@ la Daia în 12 septembrie, }i sinodul convocat
de Nicolae Pop Balomireanul, care a avut loc la Blaj între 19 – 21 octombrie 1747, p@reau s@ pecetluiasc@ soarta lui
Aron }i s@-l înl@ture din fruntea bisericii. M@rturiile spun c@ Aron nici m@car n-a fost anun]at de ]inerea soborului de la
Blaj, unde î}i avea re}edin]a, ci i-a parvenit vestea pe când se afla la cules în via episcopal@ din M@n@rade, de la protopopul
Vasile B@ran al F@g@ra}ului, care era chiar în drum spre adunare. Aron l-a rugat ca la întoarcere s@-i povesteasc@ ce se
va fi discutat acolo. Informat din vreme despre ceea ce se va petrece a doua zi în sinod, B@ran g@se}te c@ este vorba
despre o fapt@ ilegal@ }i refuz@ s@ ia parte, p@r@sind Blajul în aceea}i zi, nu f@r@ a trece pe la M@n@rade, spre a-i relata lui
Aron cele aflate.138 Înr-adev@r, soborul ]inut în for]@, împotriva încerc@rii guvernatorului Haller de a-l opri,139 a promulgat
caterisirea lui Aron, ridicându-i în cap întreaga Biseric@ Unit@. Din punct de vedere canonic, excomunicarea era valabil@,
ca }i promulgarea ei în sinod, la care se poate ad@uga adeziunea frenetic@ a poporului la un act care p@rea c@-l va aduce
acas@ pe Inochentie. Prestigiul s@u de conduc@tor de drept al eparhiei, ca vicar apostolic, s-a n@ruit dramatic, încât, spune
Samuil Micu, „clerul s@ ferea }i s@ scârbea de el”.140 În situa]ia incredibil@ în care se afla, Petru Pavel Aron se ap@r@ cu
aceea}i modestie }i lips@ de spirit adversar care-l caracteriza, dovedind înc@ o dat@ c@ nu l-a interesat puterea }i nu }i-a
dorit-o. Acum îns@ ]ine s@ se disculpe de învinuirile confec]ionate de Inochentie pe band@ rulant@, invadând pur si simplu
Transilvania cu mediatizarea lor. Raportând în 28 octombrie 1747 nun]iului Serbelloni }i Propagandei despre cele
întâmplate, Aron rezum@ cu claritate pozi]ia sa în acest viespar. Nu }i-a dorit caliatatea de vicar, ci episcopul acum du}man
l-a învrednicit cu ea. N-a tratat cu forurile superioare }i n-a recurs la ele pentru a unelti împotriva lui Inochentie, a}a cum
este învinuit de acesta, ci pentru a le cere sfatul }i îndrumarea. A trebuit s@ se supun@ ordinelor date de aceste autorit@]i,
mai ales celor primite de la Papa }i de la suveran@.141
Toate aceste autorit@]i erau împotriva lui Inochentie }i de partea vicarului Aron, ca atare interpretau situa]ia
din diecez@ ca una rebel@ }i periculoas@. Existau acum nu doi capi ai Episcopiei F@g@ra}ului din Transilvania, ci
trei: episcopul exilat dar canonic înc@ în func]ie, vicarul apostolic Petru Aron, recunoscut de toate autorit@]ile }i noul
vicar Nicolae Pop Balomireanul, impus clerului de Micu-Klein dar nerecunoscut de nici o autoritate laic@ sau clerical@.
Situ]ia nu putea s@ persiste astfel, într-un imperiu autoritar }i într-o biseric@ obedient@ ierarhic, cea catolic@. F@r@ a
lua în seam@ sentimentele sau op]iunile credincio}ilor uni]i, organiza]i cu adev@rat într-un mare front proinochentian,
puterea de la Viena a trecut la m@suri drastice pentru disciplinarea românilor. În primul rând, Cancelaria Aulic@ a
Transilvaniei de la Viena gr@be}te publicarea în diecez@ a calit@]ii de vicar apostolic de]inut@ de Aron, cunoscut@,
dar înc@ „nedivulgat@”. Prin scrisoarea sa din 18 noiembrie 1747, nun]iul Serbelloni îi scrie lui Aron s@-}i publice
calitatea de vicar apostolic „înt@rit }i deci independent de autoritatea episcopului”.142 În aceea}i zi, nun]iul i-a scris
}i lui Nicolae Pop Balomireanul, avertizându-l in leg@tur@ cu lipsa de valabilitate a denumirii sale ca vicar }i
poruncindu-i: „S@ te ab]ii dela exercitarea vicariatului }i s@ recuno}ti pe vicarul apostolic!”.143 Cele dou@ ordonan]e
au avut îns@ efectul paielor pe foc, în Transilvania tensiunea acutizându-se }i mai mult. Aron cade în disgra]ia }i
mai profund@ a poporului unit, ca unul care ar unelti la desfiin]area episcopiei,144 iar Balomireanul refuz@ s@ se
supun@ }i agit@ spiritele la limita primejdioas@ pentru unire îns@}i. Frunta}ii notabili ai clerului unit sunt de partea
lui. Guvernul ardelean }i Curtea de la Viena se aflau acum în fa]a unei probleme nea}teptate. De unde în anii
preceden]i r@zvr@tirea contra unirii o aprinsese Visarion cu plebea satelor fanatizate, acum r@zvr@ti]ii erau chiar
frunta}ii preo]imii unite, protopopii. În scrisoarea sa de refuz, „vicarul” Nicolae Pop din Balomir invoc@ pericolul
lep@d@rii de unire ce pânde}te „acest popor care înclin@ (...) spre schism@”. 145
Rebeliunea protopopilor uni]i ardeleni are, în ansamblul dezordinilor religioase din secolul al XVIII-lea, o
semnifica]ie mai important@ decât jacqueriile lui Visarion }i Sofronie din Cioara. Casta protopopilor a fost coloana
vertebral@ a rezisten]ei bisericii române}ti din Ardeal la asaltul brutal al calvinismului. Ace}tia î}i arogau prerogative
puternice în sistemul bisericesc oriental, fapt pe care îl va sublinia Petru Maior în excelenta sa lucrare
Protopapadichia .146 Consensul inspirat al protopopilor a asigurat succesul Unirii cu Roma la 1700 }i, astfel, salvarea
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bisericii române ardelene de la moarte sigur@. În ochii acestora, Inochentie Micu-Klein reprezenta, dup@ p@storia
infortunat@ a lui Ioan Giurgiu Patachi,147 garan]ia respect@rii „contractului” de unire, care se axa, în optica lor, pe
p@strarea nealterat@ a esen]ei orientale în toate manifest@rile rituale din Biserica Unit@, cu alte cuvinte garan]ia
demnit@]ii bisericii. Orgolio}ii seniori provinciali î}i descoperiser@ în Inochentie liderul dorit, prin curajul, dârzenia
}i consecven]a implacabil@ cu care ducea lupta inegal@ cu for]ele politice ostile ale vremii, tocmai pentru ceea ce
speraser@ la 1700 înainta}ii lor întruni]i în sinodul de la Alba Iulia. Unirea în sine nu a fost îns@ un act istoric pur,
ideal. Ca în toate marile cazuri de cotitur@ istoric@, }i aici s-au insinuat }i strecurat interese }i elemente parazitare,
ce nu ]ineau de esen]a unirii, ci de aspectul prozelit al acesteia. Astfel este imixtiunea iezui]ilor în via]a noii confesiuni
române}ti, în baza faptului c@ au contribuit într-adev@r mult la preg@tirea }i perfectarea birocratic@ a actului unirii.
Epocile istorice gliseaz@ pe imaginarul actorilor acestora, care stabilesc „adev@ruri” conven]ionale }i, desigur,
necesare pentru fixarea hotarelor de ac]iune. În optica iezuit@, Unirea cu Roma de la 1700 era în totalitate opera
lor, românii fiind doar o mas@ de manevr@ necesar@ actului prozelit. O spune cu sinceritate stupefiant@ cronicarul
Andreas Freyberger, în relatarea sa despre unire, scris@ în focul evenimentelor, la 1702.148 În consecin]a acestei
optici, Compania lui Isus trebuia s@-}i ia dividendele cuvenite. Un asemenea beneficiu, specific statutului de
informare }i control în Biserica Catolic@ pe care Compania }i-l bobândise în decursul vremii, a fost impunerea
teologului iezuit pe lâng@ episcopii uni]i din Transilvania. Acestei probleme mult prea cunoscute i se poate aduce
precizarea c@, spre deosebire de toate forurile civile }i biserice}ti, încheind cu Papa de la Roma, iezui]ii au tolerat
dar nu au respectat sincer esen]a oriental@ a Bisericii Unite, v@zând în ea doar o biseric@ catolic@ asemeni celor
diseminate de ei pe toate continentele. Amintitul Freyberger vorbe}te despre aceast@ convertire din mijlocul Europei
exact pe tonul epopeic al convertirilor instrumentate de iezui]i în China sau Filipine. Clerul superior al uni]ilor
cuno}tea foarte bine aceast@ atitudine. Strategia spectaculoas@ a lui Inochentie, care a ocupat scaunul episcopal
cu ajutorul copios al iezui]ilor, ca apoi s@ se dezic@ de ei }i s@ lupte pentru eliminarea teologului, a dublat în ochii
protopopimii ardelene, nu mai pu]in rezistent@ la asaltul catolic decât la cel reformat, meritele de lupt@tor na]ional
ale lui Inochentie. Rezumându-ne doar la rela]iile cu protopopii, Micu-Klein i-a convocat pe ace}tia la mai multe
soboare, f@când s@ reînvie vechea form@ de guvernare democratic@ în biserica pe care o p@storea, hot@rârile cât
de cât importante luându-se în cadru sinodal, unde frunta}ii clericali ai locurilor, „chorepiscopii”, cum îi nume}te
Petru Maior,149 f@ceau legea. A}a se explic@ succesele impresionante ale primului episcop de la Blaj în edificarea
re}edin]ei episcopale, între care angajamentul protopopilor în sinodul din 26 ianuarie 1738, în numele preo]imii
pe care o conduceau, de a contribui la construirea m@n@stirii-catedrale cu suma impresionant@ de 25.000 de
florini.150 În lupta lui Inochentie cu teologul iezuit, aceia}i protopopi îi dau episcopului o gur@ de oxigen cu ocazia
sinodului din 25 mai 1739, destinat în întregime reducerii la zero a puterii intrusului, c@ruia îi fixeaz@, într-o adres@
în 13 puncte, un statut ce-l îndrept@]e}te pe Samuil Micu s@ afirme c@ „scopul instruc]iei [adresei –n.n.] ni se pare
acela ca direg@toria aceaia a teologului s@ se }tearg@ de tot”.151 Protopopii de la 1747 erau, în mare, aceia}i cu cei
de la 1739, iar atitudinea lor la fel. Prin reprezentan]i ca Ioan Szakadati din Blaj, {tefan Pop Timandi din Juc, Nicolae
Pop din Biia, Nicolae Pop din Balomir, Ioan Drago} din Turda, Avram Pop din Daia }i al]ii, ei se aflau în
coresponden]@ permanent@ cu episcopul de la Roma,152 asigurându-l de fidelitatea lor }i preg@tind revenirea lui în
diecez@. Nu se pune problema unei caren]e infroma]ionale a protopopimii unite în leg@tur@ cu aversiunea Mariei
Tereza fa]@ de Inochentie }i cu dorin]a Papei de a-l vedea înl@turat din scaun. {i totu}i, „uneltirile” }i conciliabulele
lor în favoarea ierarhului iubit devin din ce în ce mai îndr@zne]e. În 14 martie 1748, de pild@, se ]ine în Jucul de
Mijloc un asemenea „conventicul” clandestin, în urma deliber@rilor c@ruia înainteaz@ secretarului de stat al
Vaticanului, cardinalul Silvio Valenti Gonzaga, un lung }i îndr@zne] memoriu.153 Esen]a acestui document este
respingerea calit@]ii de vicar apostolic a lui Aron, care lucru, afurisit fiind acesta de c@tre episcop, ar aduce dup@
sine „ultima ruin@ a unirii”. Fire}te, ei cer totodat@ revenirea lui Inochentie, ca „unicul }i singurul remediu al acestei
tulbur@ri”. Cât de departe sunt una de alta cele dou@ solu]ii optate pentru remedierea situa]iei, cea intern@ focalizat@
acum în campania protopopilor }i cea extern@, reprezentat@ de oficialit@]ile laice }i clericale! Dimpotriv@, acestea
din urm@ vedeau ca unic@ solu]ie eliminarea din joc a lui Micu-Klein, prin înl@turarea din scaunul episcopal. Pân@
atunci, îns@, episcopului titular trebuia s@ i se smulg@ o declara]ie de revocare a excomunic@rii lui Petru Aron, unica
modalitate de legitimare a acestuia în fruntea Bisericii Unite }i în ochii poporenilor din diecez@. Cancelarul aulic
Anton Korfitz Uhlfeld arunc@ sarcina în seama autorit@]ii pontificale de la Roma, în numele }i la dorin]a împ@r@tesei,
printr-o adres@ de la începutul lunii mai 1748.154 Cât de în serios era luat@ dorin]a încrâncenatei suverane, reiese
din faptul c@ Papa }i-a contramandat plecarea în vilegiatur@ la Castel Gandolfo, pentru a pune cap@t situa]iei.
Evenimentele îns@ s-au derulat în contratimp la Roma }i în Transilvania, prilejuind o adâncire a rebeliunii
protopopilor. Din motive neclarificate de istorici, Maria Tereza a f@cut o gaf@ politic@ de propor]ii, ordonând
adunarea unui sinod de urgen]@ la Sibiu, în 15 mai, un confluxus al clerului unit, cu scopul de a se restaura lini}tea
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în diecez@ }i a restabili autoritatea vicarului apostolic, nu altul decât Aron. Stupoare, îns@: acesta nu a luat parte la
lucr@ri, fiind înc@ sub excomunicarea lui Inochentie }i ca atare indezirabil în mijlocul sinodului. Absen]a i-a creat
culoar lui Nicolae Pop Balomireanul, noul vicar numit de Inochentie, care a dominat lucr@rile }i le-a condus spre
adâncirea frondei protopope}ti. Comisar regesc pentru acest sobor a fost trimis episcopul unit de la Munkács, Mihail
Manuil Olsavszky. Prin el suverana transmite uni]ilor ardeleni porunca de a nu coresponda cu episcopul exilat,
întrucât Inochentie s-a ar@tat „refractar }i neascult@tor fa]@ de noi”.155 Participan]ii la sinod au lucrat îns@ exact pe
dos, sfidând propozi]iile rege}ti, care ordonau supunerea fa]@ de vicarul apostolic Petru Aron }i înl@turarea lui Nicolae
Pop Balomireanul. Sub supravegherea pasiv@ a comisarului Olsavszky, vechi prieten al lui Inochentie, 156 cei aduna]i
la Sibiu transform@ confluxul dorit de Curte în exact contrariul s@u: o reînviere a anilor politici ai lui Inochentie, cu
toate „gravaminele”, revendic@rile }i îndârjirile din Supplexul acestuia de la 1743. Concluziile sinodului sunt
sintetizate într-un memoriu extins adresat Cur]ii de la Viena, cu ducerea c@ruia au fost îns@rcina]i tinerii c@lug@ri
absolven]i de Roma: Silvestru Caliani }i Grigore Maior, precum }i protopopul George Pop din Dobra. 157 Îndr@zneli
incendiare se reaprind din tor]a înc@ arzând@ a lui Inochentie. Episcopul Micu-Klein s@ fie rechemat în scaun, }i
atunci se vor supune. Na]iunea român@ s@ fie declarat@ a patra na]iune recept@ (marota lui Inochentie extras@ din
Secunda Leopoldina). Episcopul unit s@ fie numit consilier gubernial }i câ]iva membri din cler s@ fie admi}i în diet@.
Nobilii români s@ fie încadra]i în func]ii politico-administrative înalte iar nenobilii s@ fie admi}i în breslele
me}te}ug@re}ti (structuri ermetice dominate de unguri }i sa}i). S@ fie înnobila]i mai mul]i ]@rani români, pentru a
deveni proprietari funciari. Blajul s@ devin@ ora} liber regesc. {i a}a mai departe. Se observ@ numaidecât, prin
compara]ie, c@ supplexul de la Sibiu întrece chiar, în unele puncte ale sale, nivelul revendic@rilor lui Inochentie.
Dup@ afirma]ia lui Zenovie Pâcli}anu, „vl@dica – adic@ Micu-Klein – crease, cu luptele }i neastâmp@rul lui, }coal@”.158
Peste }ase zile, în 21 mai 1748, vicegerentul Francisco Maria de Rubeis ob]ine, prin presiuni incalificabile, revocarea
de c@tre Inochentie a afuriseniei asupra vicarului Petru Aron. Episcopul î}i justific@ actul printr-o minciun@ „înt@rit@”
cu jur@mânt: el n-a }tiut niciodat@ c@ Aron a fost numit vicar apostolic }i c@ astfel a lezat o hot@râre a Papei.159 Vestea
ajunge în Transilvania înaintea plec@rii celor trei la Viena cu memoriul soborului de la Sibiu }i duce la adâncirea }i
mai grav@ a crizei. Indignat }i poate speriat, Nicolae Pop Balomireanul, vicarul dorit de Inochentie }i liderul întâlnirii
dizidente de la Sibiu, o rupe cu unirea, p@r@se}te }i Transilvania }i fuge în [ara Româneasc@, împreun@ cu mai mul]i
aderen]i. Fuga carismaticului protopop, pe care c@lug@rul franciscan Iosef Michaud îl descrie ca pe un b@rbat de statur@
înalt@,160 iar guvernatorul Haller spune despre el c@ este un neastâmp@rat care }tie doar s@ porunceasc@ dar s@ nu
asculte,161 provoac@ o stupoare de nedescris, urmat@ de mi}c@ri antiunioniste „care au întrecut în violen]@ pe acelea
izbucnite în urma predicelor eremitului sârb Visarion”.162 Dup@ cum se }tie, Balomireanul a ajuns cu plângerea la
curtea ]arinei Elisabeta Petrovna, f@când din criza Unirii cu Roma un subiect de polemic@ între cur]ile celor dou@
împ@r@tese, care ap@rau dou@ confesiuni aflate în litigiu.163 Pentru moment, voin]a Mariei Tereza s-a dovedit
înving@toare. Trecând peste dorin]a cvasiunanim@ a poporenilor uni]i, peste cuprinsul memoriului din 15 mai, care
a ajuns într-adev@r la Curte, ca }i peste interven]ia energic@ a ]arinei, suverana de la Viena a hot@rât m@suri dure pentru
restabilirea lini}tii. Se recurge la arest@ri, amenzi grele }i „execu]ii militare” (încartiruiri de armat@ în satele „r@zvr@tite”,
cu obliga]ia s@tenilor de a suporta între]inerea). Legitimat acum prin retractarea de c@tre Inochentie a excomunic@rii,
Aron intr@ }i el în ac]iune, pe cale blând@, sprijinit de c@lug@rul bazilitan Atanasie Rednic, stabilit la Blaj dup@ încheierea
studiilor la Viena. În anii 1749 – 1750 ei str@bat toate satele din zona fierbinte a r@zvr@tirii, sudul }i sud-vestul
Transilvaniei, unde oamenii p@r@siser@ unirea în mas@. Cei doi predicau în favoarea revenirii la unire }i împr@}tiau
exemplare din cartea Floarea adev@rului, unde se documenteaz@ în mod inspirat temeiurile dogmatice ale actului
de la 1700. Una peste alta, pacificarea reu}e}te, sudul revine la unire în cea mai mare parte, îns@ jarul nemul]umirii a
r@mas ascuns sub spuza unei supuneri aparente, gata pentru o nou@ izbucnire a fl@c@rii.
„Pax Aroniana” s-a încununat cu demisia din episcopie a lui Inochentie Micu-Klein, în 6 mai 1751,164 smuls@
episcopului canonic al uni]ilor prin m@suri ale Cur]ii de la Viena }i ale Vaticanului care }ocheaz@ prin duritatea lor.165
O victorie trist@ i-a deschis drumul vicarului apostolic spre scaunul episcopal.
alea neleopoldin@ Anii de vicariat ai lui Petru Aron se constituie într-o perioad@ cu tr@s@turi distincte
}i interesante din istoria Bisericii Unite, a Transilvaniei în general. Situa]ia pe muche de cu]it a unirii, dup@
plecarea episcopului la Roma, nu putea fi asanat@ cu for]ele reduse ale unui vicar, fie el }i apostolic, boicotat
}i apoi excomunicat de episcopul s@u. Nici firea lui Aron nu era potrivit@ pentru o contraofensiv@ eficient@, tipologia
sa clerical@ fiind mai apropiat@ de a eremi]ilor paleocre}tini decât de a sacerdotului catolic combativ creat de }coala
iezui]ilor }i a Contrareformei. Comparându-l cu Inochentie, Zenovie Pâcli}anu îl vede pe acesta ca pe un arhiereu
politic , în vreme ce Aron era unul duhovnic. Acela vedea înt@rirea unirii prin blindarea ei cu avantaje politice }i
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materiale, acesta prin însu}irea de c@tre credincio}i a adev@rului dogmatic cuprins în ea. Pe Inochentie l-a interesat
emanciparea na]iunii sale, pe Aron mântuirea sufletelor prin adev@rurile unirii.166 Se poate presupune c@ autorit@]ile
versate din Viena l-au „intuit” înc@ din 1744, de unde }i sus]inerea lui cu orice pre] ca vicar în absen]a episcopului,
eventualitate în care alegerea lui de c@tre Inochentie s@-l înso]easc@ în capital@ a fost neinspirat@. Mai apoi, subsidiarul
catolic dominat de forfota iezuit@ a putut fi interesat@ de o procesare a lui pentru viitor chiar de atunci. Apari]ia lui
Atanasie Rednic în via]a lui Aron chiar în acel moment dificil nu pare s@ fie întâmpl@toare. Pân@ la o prob@ pozitiv@
sau contrarie, credem c@ prin Rednic iezui]ii au instituit pentru prima – }i ultima! – dat@ în biserica româneasc@
leg@mântul dup@ care confesorul episcopului este adev@ratul episcop. Rednic i-a fost confesor }i st@pân lui Aron
pân@ la sfâr}itul vie]ii acestuia din urm@. La pu]in@ vreme dup@ acest leg@mânt, tandemul Aron – Rednic se reface
la Blaj, unde maramure}eanul cu voin]@ de fier devine c@lug@r bazilitan }i, desigur, omul de încredere al vicarului.
Cu acest tandem la cârma Bisericii Unite, st@pânirea de la Viena, împ@r@teasa îns@}i acum con}tient@ de pericolul
ce amenin]a existen]a unirii, nu-}i mai punea problema reînvierii spiritului inochentian în ierarhia greco-catolic@
din Transilvania. Problema ei era pacificarea poporului, ac]iune în care Aron nu a fost implicat, misiunea asumându-}i-o
sec]iunea catolic@ a guvernului ardelean }i Curtea de la Viena.167
Scopul fundamental urm@rit de autorit@]i era estomparea în timp, scoaterea din mentalul ierarhiei de la Blaj }i
reprimarea în rândul poporului a oric@rei conexiuni între unirea cu catolicii }i ob]inerea unor beneficii de tip politic
în consecin]a acestui fapt. Nu puteau accepta ca pe viitor un nou cap bisericesc s@ subordoneze „]elul politic imperial
]elului politic propriu”.168 Unirea trebuia s@ fie un instrument pentru u}urarea guvern@rii unui principat cu clasa
politic@ ostil@ catolicismului, }i nicidecum o cale de schimbare a statu-quo-ului din Transilvania. Integrat@ mental
concep]iei iluministe, dup@ care binele public eman@ de sus, de la puterea monarhic@, fiindc@ „numai ea are o
no]iune just@ }i clar@ cu privire la acest bine public”,169 Maria Tereza nu putea concepe o ini]iativ@ care încerca s@
realizeze acest lucru de jos în sus. Cu atât mai pu]in îi putea conveni resuscitarea Secundei dat@ de bunicul ei Leopold
I pe seama uni]ilor români. Marele cezar era st@pânul unui imperiu în expansiune, avea un prestigiu european uria},
în vreme ce pe ea o contesta întreaga Europ@, cu care a trebuit s@ poarte un istovitor r@zboi de salvare a aceluia}i
imperiu de la dizolvare.170 R@zboiul de succesiune s-a desf@}urat tocmai în anii conchistei na]ionale a lui Inochentie
}i ai tulbur@rilor religioase stârnite de el în Transilvania (1741 – 1748), producând o iritare în plus în cercurile Cur]ii
vieneze. Faptul reiese logic din aversiunea special@ pe care suverana a nutrit-o fa]@ de un episcopa} oarecare al
unui popor „inexistent” din cea mai l@turalnic@ provincie a Imperiului. Aceast@ „aten]ie” nu l-a vizat, desigur, pe
Inochentie ca persoan@, nici pe români ca popor, ci urm@rea asigurarea spatelui, prin logica p@cii interne în situa]iile
de r@zboi extern. În cazul concret al Transilvaniei, lini}tea depindea de o echilibristic@ dificil@ între revendic@rile
românilor uni]i }i opozi]ia înver}unat@ a st@rilor privilegiate împotriva oric@rei preten]ii române}ti. Unirea cu Roma
î}i avea importan]a sa politic@ la scar@ imperial@, dar în acela}i timp menajarea ungurilor era parte intim@ din politica
împ@r@tesei, despre care unii istorici cred c@ }i-a salvat imperiul }i domnia „regrupându-se în jurul tinerei Ungarii”.171
Emblematice pentru aceast@ încercare de compromis sunt articolele de lege VI }i VII ale Dietei de la Sibiu din 1744,
sanc]ionate de suveran@, unde, în primul, se admit doar drepturile preo]imii }i nobilimii unite iar în al doilea se
„înt@re}te” episcopia unit@ în bunurile pe care le are.172 Nici pomeneal@ de aplicarea punctului 3 din Secunda
Leopoldina, prin care românii s@ devin@ na]iune constitu]ional@, c@ci, dup@ spusele contelui Theobald Czernin,
comisar regesc la lucr@rile dietei, personaj relativ binevoitor fa]@ de români, admiterea acestora „ar fi supus@ în tot
timpul la grele piedici”.173 Astfel, prin ac]iunea concertat@ a ungurilor din Transilvania }i a Cur]ii de la Viena, calea
leopoldin@ este exclus@ de pe e}ichierul politic iar actorul ei principal, Inochentie, alungat din ]ar@ }i din scaunul
episcopal. O etap@ nou@ debuteaz@ în istoria Bisericii Unite, una eminamente ecleziastic@, purificat@ de orice
intruziune politic@. Unde urma s@ duc@ aceast@ cale, al c@rei prim reprezentant a fost tocmai Aron?
Absen]a lui Inochentie Micu-Klein vreme de }apte ani a fost în realitate o sedivacan]@ primejdioas@ pentru
biserica unit@, asem@n@toare cu cazul celei de dup@ moartea lui Atanasie Anghel (1713) }i hirotonirea lui Ioan
Giurgiu Patachi (1721). Împ@r@teasa s-a gr@bit, de aceea, s@ demareze ac]iunea de alegere a unui episcop la
Blaj, printr-un ordin c@tre Guberniu din 30 august 1751.174 Dar a comis în acela}i timp o nou@ gaf@, de data
aceasta una care a adus un nesperat vânt în pânzele antipatizatului vicar Petru Aron. Se pare c@ Maria Tereza
nu s-a mul]umit cu retragerea lui Inochentie, ci dorea înl@turarea oric@rui român din fruntea celei mai întinse
eparhii catolice din Imperiu. În r@stimpul r@mas pân@ la ]inerea sinodului electoral, fixat pentru zilele de 15 –
17 noiembrie, ea a intervenit pentru instalarea la Blaj a episcopului unit Mihail Olsavszky de la Munkács, în care
se pare c@ avea încredere. Presiunea ei „secret@” asupra comisarilor desemna]i s@ o reprezinte la sinod, David
Máriaffy de Maxa }i Petru Dobra, ca Olsavszky s@ figureze pe orice cale între primele trei persoane care vor fi
votate la Blaj }i îi vor fi trimise spre op]iune, (ternarium), 175 a devenit repede public@, stârnind un val de agita]ie
Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVII, 1978, nr. 1, p. 59.
Ibid., p. 58.
168
D. Prodan, Suplex Libellus Valachorum, p. 187.
169
Pierre Chaunu, Civiliza]ia Europei în secolul luminilor, I, Bucure}ti, 1986, p. 280-281.
170
Pentru domnia Mariei Tereza r@mâne înc@ actual@ marea lucrare a lui Alfred Arneth, Geschichte Maria Theresias, I-X, Viena, 1863 –
1879.
171
Pierre Chaunu, Civiliza]ia..., I, p. 282.
172 D. Prodan, Suplex..., p. 172-173.
173 Vezi Francisc Pall, op. cit., I, p. 10.
174 La Augustin Bunea, Din istoria românilor... , p. 297-299, anexa VIII.
175 Ibid., p. 301 (în anexa IX): „in ternarium candidatorum veniat numerum”.
166

167

XXVI

TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
}i îngrijorare în rândul clerului unit. În 8 octombrie, c@lug@rii bazilitani de la Blaj scriu celor doi fra]i întru cin care
se aflau la Viena, Grigore Maior }i Silvestru Caliani,176 ca la soborul din noiembrie s@ nu-}i dea votul decât la
candida]i români, care s@ poat@ comunica cu credincio}ii s@i f@r@ interpret }i s@ fie în stare a transmite sfintele
scripturi în limba poporului (in lingvam vernaculam). 177 Istoricul I. Tóth Zoltán spune r@spicat c@ bl@jenii „au
pornit o mi}care ca s@ nu le poat@ fi episcop decât un român”. 178 Aceast@ mi}care a avut succes. Spectrul înc@
unui str@in în conducerea diecezei, dup@ ce unul exista deja în persoana teologului iezuit impus de la începutul
unirii, a }ters pâcla de pe ochii sinodalilor de la 15 – 17 noiembrie 1751, trezind în ei mândria na]ional@. Gafa
imperial@ a avut îns@ un efect benefic }i mai adânc. Cum împ@r@teasa î}i motiva, în instruc]iunile pomenite,
op]iunea pentru Olsavszky prin afirma]ia piezi}@ c@ între români nu ar exista persoane cu preg@tire necesar@
pentru un scaun vl@dicesc, sinodul alege pe primele locuri trei doctori în filosofie }i teologie la Roma: vicarul Petru
Aron }i c@lug@rii Grigore Maior }i Silvestru Caliani, pentru a dovedi contrariul prin trei persoane cu studii europene
înalte. Astfel c@ Olsavszky nu a ob]inut nici un vot, necum s@ ajung@ în ternariu. 179 Solidarizarea defensiv@ se
reflect@ clar în repartizarea voturilor, toate venind de la protopopii în majoritate inochenti}ti }i fo}ti adversari ai
lui Aron, dar care, iat@, îl prefer@ acum pe primul loc tocmai pe acesta, urmat de cei doi c@lug@ri tineri din
turbulenta lor partid@. Maria Tereza nu }i-a ascuns displicen]a în fa]a e}ecului. Acest lucru cu atât mai mult, cu
cât, ca s@-i netezeasc@ drumul lui Olsavszky, comisese gestul cu iz de mituire de a îng@dui ca la sinoadele electorale
clerul românesc s@-}i poat@ formula în scris dolean]ele ce le-ar avea, pentru binele ob}tii biserice}ti }i s@ le înainteze
la Curte. Luând îns@ cuno}tin]@ de rezultatul oglindit în numele din ternariu, ea î}i exprim@ în scris p@rerea în
leg@tur@ cu Petru Aron, pe care îl sugera Carl Ferdinand Königsegg-Erps în numele deputa]iei aulice: „Aprob
numirea lui Aron, dac@ nu se poate afla altul mai bun”. 180 Dorin]a stafului vienez de calm în rândul românilor o
tr@deaz@ chiar motivul op]iunii lui Königsegg-Erps pentru persoana lui Aron: este o fire blând@ }i lin}tit@, în vreme
ce ceilal]i doi au un zel exagerat pentru propagarea unirii. Împ@r@teasa l-a numit episcop în 28 februarie 1752,
ordonându-i s@ se înf@]i}eze f@r@ întârziere la împ@r@]ie. 181
Înaintea c@l@toriei noului episcop la Viena, în micul târg al Blajului se desf@}oar@ câteva evenimente care au
marcat adânc memoria contemporanilor }i istoricilor. Acum se v@de}te, dintru bun început, ascensiunea lui
Atanasie Rednic asupra noului episcop, c@ruia îi era duhovnic }i prim sf@tuitor de mult@ vreme. Aron înc@ nu
se c@lug@rise, element f@r@ de care nu putea fi vl@dic@. A intrat, deci, în cinul c@lug@resc al lui Vasile cel Mare }i,
dup@ un noviciat foarte scurt sub îndrumarea lui Rednic, „au f@cut m@rturisirea c@lug@reasc@ }i au îmbr@cat chipul
cel mic al mandiei”, relateaz@ Samuil Micu,182 adic@ a devenit c@lug@r deplin. Prime}te numele monahal de Pavel,
dar posteritatea i-a memorat ambele prenume pân@ ast@zi: Petru Pavel Aron. Cu aceast@ ocazie Aron reu}e}te
o lovitur@ de imagine, dându-}i toat@ averea în mâna duhovnicului Rednic, spre a fi împ@r]it@ s@racilor. Totodat@,
trece la un regim de via]@ „auster@ f@r@ seam@n”, 183 pe care o descrie acela}i istoric al evenimentului, Samuil
Micu, al c@rui stil nu poate fi întrecut: „Acest episcop foarte sfânt@ viia]@ au petrecut }i au ar@tat lumii c@ }i acum
s@ poate ]inea viia]a carea cetim c@ unii sfin]i din cei de demult o au ]inut, c@ îndat@ cum s-au f@cut c@lug@r, în
anul 1752, de aici înainte în toat@ viia]a sa, în unspr@zeace ani cât au fost episcop, cum eu însumi din gura lui
am auzit, niciodat@ mai mult de patru ceasuri n-au dormit. În patul s@u alt a}ternut n-au avut, f@r@ numai paie.
Carne, bucate albe cu lapte, cu unt, brânz@, ou@, pea}te în toat@ vreamea episcopiei sale, precum nici diminea]a,
niciodat@, sau afar@ de prânz, n-au mâncat, nici cin@ nu mânca, f@r@ numai aorea, când era s@ slujeasc@ a doao
zi, gust@rea sara pu]intic@ pâne }i un p@har de vin }i aceasta f@cea pentru ca s@ aib@ puteare a sluji S. Liturghie.
Cu un an înainte de moarte, pentru sl@biciunea, pu]intel vin la prânz bea. În P@reasimi prânzea dumineca, apoi
p@n@ mercuri dup@ prejde}fetena }i de mercuri p@n@ vineri nimic nu mânca, ci petrecea în lucruri toate rug@ciunile
cu canoane, cu catisme, cum scrie tipicul pentru tot anul, le cetea el însu}i, c@ slujba besearecii }i toat@ rânduiala
foarte bine o }tiia. Metaniile ceale scrise în posturi toate }i afar@ de acealea altele multe noaptea f@cea, cât
deagetele lui pururea s@ cuno}tea de metanii. Haine de m@tas@ au de materie scump@ niciodat@ n-au purtat, nici
portul c@lug@resc }i-au mutat, ci oriunde meargea, în portul c@lug@resc s@ ducea. La besearic@ }i diminea]a }i la
Vecernie în toate zilele meargea. (...) Iar cât de grea i-au fost lui aceast@ viia]@, m@car dintru aceasta poate ne}tine
socoti, c@ mai înainte de a fi episcop era om gras }i bine beutoriu de vin }i aveare frumoas@ }i mâncare bun@
avea. Toate aceastea într-o zi }i într-o cirt@ le-au l@sat }i s-au apucat de o viia]@ a}ea grea }i atâta au sl@bit, cât
doar@ numai piialea, vinele }i oasele era pe el”. 184 La aceasta se ad@uga un lan] de fier pe cu care era încins la
brâu pe pielea goal@,185 c@tu}e de fier pe mâini deasupra coatelor, toate purtate pân@ în ultimele zile dinaintea
mor]ii. În mediul închis }i sensibil al Blajului se procesa cu abilitate, de c@tre un confesor puternic, un episcop
competitiv, dintr-o persoan@ evident nepotrivit@ pentru un asemenea apostolat. Colaborarea sado-masochist@ a
celui în cauz@ la opera lui Atanasie Rednic poate da dreptate afirma]iei lui Eudoxiu Hurmuzaki, dup@ care ]inta
I. Tóth Zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus..., p. 194, n. 3, este singurul care d@ numele celor doi c@lug@ri în cauz@.
Documentul la Ioan Micu Moldovan, Acte sinodali..., I, p. 137-142.
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veche a lui Aron fusese „scaunul episcopesc, la care atâta timp râvnise }i care atâta timp îi fusese inaccesibil”,186
afirma]ie comb@tut@ vehement de Augustin Bunea. 187 Se poate interpreta ca încercare a lui Rednic de a alunga
eventuala imaginea de arivist ce-l pândea pe Aron }i o înscenare pus@ la cale în momentul când sosea de la Viena
numirea întru episcopie. Nara]iunea vine tot de la Samuil Micu }i reflect@ f@r@ îndoial@ adev@rul, pe cât@ vreme
istoricul ]ine s@ o insereze în toate variantele extinse ale istoriei sale.188 Iat-o: „Într-aceaea în anul 1752 i-au venit
de la Curte denomina]ie de episcopie, carea luându-o el, s-au dus la duhovnicul s@u, la p@rintele Atanasie, c@ruia
i-au spus lucrul, întrebându-l ce judec@ pentru acel lucru. Atanasie au zis: «Eu judec s@ nu iai vl@diciia, pentru
c@ nu e}ti vreadnic de ea». Atunci Aron au zis: «Dac@ tu, p@rinte, a}ea judeci, }i eu a}ea judec, numai m@ rog ca
s@-mi faci con]ept, s@ scriu la Împ@r@]ie c@ mul]emesc pentru episcopie, dar nu o primesc». Atunci Atanasie au
zis: «Însu]i mai bine po]i cunoa}te nevredniciia ta, pentru aceaea însu]i scrie cum socote}ti, numai înainte de a
pecetlui cartea, s@ mi-o ar@]i». Atunci Aron au scris, mul]@mind Împ@r@]iei c@ s-au milostivit a-l numi episcop,
îns@ s@ roag@ s@-l îng@duiasc@ s@ nu fie episcop, de vreame ce el s@ cunoa}te nevreadnic de acea dereg@torie.
Deci dup@ ce au ar@tat aceast@ scrisoare lui Atanasie }i o au pecetluit, au zis Atanasie: «Ad-o la mine cartea, c@
voiu avea eu grij@ ca s@ o trimi] la Împ@r@]ie». Într-aceaea, în dumineca viitoare Aron chemând la prânz oameni,
într@ carii au fost }i arhimandritul Leontie, acela închinând la mas@ dup@ obiceaiul locului }i poftind ca cât mai
curând s@-l vaz@ cu mitr@, Aron au r@spuns: «Niciodat@ voi pe mine cu mitr@ nu m@ ve]i vedea», pentru c@ el
}tiia c@ s-au fost l@p@dat de a primi episcopiia. Iar cei ce }edea la mas@ s@ mira pentru ce zice el aceaea, fiindc@
acum easte numit episcop. Într-aceaea Atanasie n-au trimis la Împ@r@]ie cartea lui Aron, c@ nu f@cus@ aceaea
cu gând ca acela, ci numai ca s@ cearce smereniia lui Aron. Deci mergând la p@rintele Gherontie Cotori, i-au
zis: «Judeci pe Aron vrednic de episcopie»? Gherontie, }tiind pe Aron numit episcop, au r@spuns cu adev@rat
c@-l cunoa}te vreadnic. Atunci Atanasie, rumpând peceatea, i-au ar@tat cartea lui Aron cu carea mul]emea
Împ@r@]iei c@ l-au numit episcop }i s@ ruga s@-l sloboad@ s@ nu fie episcop. Deci Atanasie, plinindu-s@ o s@pt@mân@,
au mers la Aron }i i-au zis: «Fra]ii poruncesc ca tu s@ iai }i din ascultare s@ prime}ti episcopiia». Atunci Aron,
suspinând, au zis: «Deaca tu, p@rinte, }i fra]ii, a}ea voi]i eu din porunc@ o voiu primi, n@d@jduind c@ prin rug@ciunile
voastre Dumnezeu m@ va ajuta }i m@ rog ca cu tot deadinsul s@-mi fi]i întru ajutoriu»”. Lovitura de teatru vine
din gura neutrului între „partide” Gherontie Cotorea, c@ruia Rednic îi ia ochii cu un refuz bine regizat, pentru a
putea conchide apoi c@ „fra]ii poruncesc” s@ accepte „episcopia”. Departe, deci, de a-}i dori func]ia, Aron î}i
însu}e}te imaginea omului pe care al]ii, „fra]ii” îl oblig@ s@ le fie episcop. Este o adev@rat@ a doua alegere a lui
Petru Pavel Aron, care i-a asigurat apoi pace, lini}te }i ascultare din partea nucleului monahal al Blajului, }i prin
acesta din partea întregului cler din diecez@. Lucru foarte important este c@ manevra celor doi a impus un model
nou de arhiereu, dup@ lupt@torul politic care fusese Inochentie. Mentalitatea oriental@ a românilor din diecez@,
r@mas@ din vechime, era preg@tit@ s@ accepte acum un episcop dedicat celor spirituale, calitate subliniat@ }i de
purtarea ostentativ@ a straielor c@lug@re}ti identice cu cele purtate de monahii greci. Sentimentul de transplant
de la început s-a estompat }i Petru Pavel Aron a fost acceptat ca unul „de al lor”.
Cu spatele astfel asigurat acas@, noul episcop pleac@ la Viena în cursul lunii mai 1752, unde va r@mâne pân@
în 16 august 1754. Aceast@ perioad@ lung@ i-a pus la grea încercare r@bdarea, t@ria de caracter }i perseveren]a în
fa]a unor „planuri ]esute de contrarii românilor”.189 În realitate, lunga „prelucrare” a episcopului ardelean, care
am v@zut c@ nu era cel dorit de suveran@, }i-a avut rostul ei bine stabilit în cadrul politicii interne a Vienei. Înainte
de a-l prezenta Papei pentru confirmare, autorit@]ile de la Viena trebuiau s@ se asigure c@ nu se va mai repeta cazul
de inobedien]@ }i r@zvr@tire al lui Inochentie Micu-Klein. Au urmat teste dificile, cu finalitate decisiv@ pentru existen]a
pe viitor a Bisericii Unite. Cancelaria Aulic@ a Transilvaniei de la Viena, prin pre}edintele ei Ladislau Gyulaffi, i-a
cerut numaidecât dup@ sosire s@ semneze un fel de jur@mânt „care dezvolta toate planurile sinistre f@urite de st@pânire
pentru completa distrugere a oric@rei ini]iative a episcopului”.190 Se vede c@ aceast@ st@pânire, în dorin]a de a îngropa
definitiv spectrul lui Inochentie, nu s-a dat în l@turi de a ignora înse}i fundamentele Unirii de la 1700, într-o mixtur@
de preten]ii care r@sturnau dogmatic temeiurile convertirii românilor. I se pretinde, adic@, lui Aron s@ î}i supun@ toate
ac]iunile vl@dice}ti aprob@rii teologului iezuit, episcopului latin de la Alba Iulia }i sec]iunii catolice din Guberniul
Transilvaniei.191 În locul unui tutore, vl@dica trebuia s@ accepte acum trei, situa]ie care dep@}ea pragul de umilire
impus lui Atanasie Anghel cu ocazia unei „prelucr@ri”similare din martie 1701, când i-a fost impus teologul iezuit.192
S-a contat, f@r@ îndoial@, pe firea lini}tit@ a lui Aron, pe imaginea public@ }tears@ ca }i pe drumul greu parcurs pân@
la mitra episcopal@, premise clasice pentru o supunere u}oar@. Mo]ul din Bistra le-a servit îns@ celor de la putere o
surpriz@ la care nu s-au a}teptat nicidecum: o nesupunere îndârjit@. A refuzat s@ semneze condi]iile, cerând
documentul spre studiu, cerere care nu i-a fost împlinit@. Gest de bun augur: peste o lun@, în 21 iunie 1852, i s-a
prezentat o nou@ form@ a angajamentului, din care lipsea supunerea fa]@ de episcopul latin de la Alba Iulia. Din
trei st@pâni, unul disp@ruse. Retragerea acestui punct se poate pune pe seama unor discu]ii ale lui Aron cu cei de
la Viena, pe care documentele nu ni le-au relevat înc@. Românii s-au unit dup@ prevederile Conciliului de la Floren]a
din 1439, unde nu se stipula subordonarea fa]@ de episcopul latin al locului. Aceast@ subordonare era îns@ un punct
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forte al prevederilor Conciliului Lateran II din 1215 în materie de unire. De la bun început, românii uni]i au comb@tut
încerc@rile de a li se aplica acest punct al Lateranlui, cazul cel mai eclatant înregistrându-se în vremea p@storiei
zbuciumate a lui Ioan Giurgiu Patachi. 193 Suprapunerea canoanelor a dou@ concilii istorice era o bâlbâial@ u}or
de comb@tut de c@tre un teolog cu preg@tire înalt@ cum a fost Aron.
Jur@mântul în formul@ nou@ }i avatarurile produse de el marcheaz@ punctul zero de la care a început o er@ nou@
în istoria Bisericii Unite, a Blajului }i a istoriei românilor. P@r@sind prudent@ implica]iile teologice, Cancelaria Aulic@
include acum doar obliga]ia episcopului de la Blaj de a accepta institu]ia teologului iezuit }i de a se supune sec]iunii
catolice din Guberniu. Men]inerea teologului i se cerea în virtutea diplomei lui Leopold I din 19 martie 1701,
Secunda Leopoldina. Uimire! În to]i anii luptei lui Inochentie pentru drepturi politice, aulicii de la Viena au contestat
realitatea istoric@ a acestui document, din cauza punctului 3 despre înarticularea constitu]ional@ a românilor. Este
scoas@ acum din uitare, pentru c@ tot acolo, la punctul 5, era prev@zut@ }i obligativitatea prezen]ei teologului.194 În
fa]a noii situa]ii, Aron face un gest istoric cu consecin]e importante: contest@ acum el Secunda Leopoldina, pretextând
c@ nu a fost publicat@ la vremea ei în Transilvania195 – lucru adev@rat! – }i refuz@ s@ semneze }i aceast@ a doua form@
a angajamentului.196 Gestul pare un pretext pentru respingerea incomodei }i dezonorantei prezen]e a teologului
str@in, în condi]iile când Biserica Unit@ avea acum o elit@ de clerici erudi]i, care nicidecum nu puteau fi suspecta]i
de „necunoa}terea dreptului canonic” prezumat@ la 1701. Mai adânc, îns@, respingerea Secundei de c@tre un român
a însemnat abandonarea drumului politic trasat de Inochentie, care a feti}izat diploma lui Leopold I, f@r@ s@-}i dea
seama c@ se contazice: cerea insistent aplicarea punctului 3 cu con]inut politic favorabil românilor, dar respingea
punctul 5 prin care se instituia teologul. O lege de asemenea amploare ori este respectat@ în întregul ei, ori ignorat@
la fel. Con}tient, desigur, de aceast@ contradic]ie, în plus dându-}i seama c@ metoda inochentian@ este sugrumat@
din toate p@r]ile }i periculoas@, Aron a preferat s@ conteste în bloc celebra lege de la 1701. În acest fel, a debutat în
Biserica Unit@ o filosofie nou@ de ac]iune, un demers istoric emancipat de istovitoarea marot@ a Secundei, o epoc@
ce poate fi numit@ neleopoldin@. Noua citadel@ a episcopului nu mai este, proclamativ, na]iunea, ci biserica, }i din
interiorul acesteia putea s@ gr@iasc@ cu toat@ gura. St@rile }i Ordinele din principat, dominate de reforma]i, nu mai
sunt stresate }i active ca pe vremea lui Inochentie, v@zând în lupta lui Aron cel mult o salutar@ – pentru ei – dezordine
în Biserica Catolic@. În aceast@ dezordine, impasul noului episcop nu mai era alimentat din Transilvania, ca în cazul
antecesorului s@u, pentru c@ nu-}i dep@}ea atribu]iile de cap bisericesc.
I s-a prezentat, deci, o a trei form@ de leg@mânt, de unde dispare sec]iunea catolic@ din Guberniu, dar r@mâne
cu tenacitate obliga]ia ]inerii teologului. Abili, aulicii nu mai fac referire la Secunda Leopoldina, contestat@ de Aron,
ci la un act imperial foarte respectat în Biserica Unit@: diploma din 21 august 1738 a împ@ratului Carol VI, prin care
s-a primit domeniul m@nos al Blajului }i s-a putut întemeia episcopia. 197 Tat@l Mariei Tereza preluase la 1738 din
diploma lui Leopold I punctul legat de teolog în termeni relativ identici, cu care îns@ episcopul nostru nu este de
acord nicidecum. Respinge deci }i aceast@ a treia form@, pe un motiv de procedur@: clauza teologului nu era cuprins@
în contractul prin care domeniul Blajului devenise posesiune a episcopiei unite, contract aprobat }i de Papa etc.
Petru Pavel Aron se dovede}te abil în subterfugii birocratice. A comis îns@ o gre}eal@. Pentru a-}i acoperi spatele
dup@ cele trei refuzuri, a scris împ@r@tesei un memoriu în care explic@ ra]iunile pozi]iei sale. Între altele, spune c@ o
condi]ie ca aceea a ]inerii teologului iezuit poate fi acceptat@ doar cu consensul întregului cler }i cu aprobarea
Papei. 198 Nu este exclus ca aceast@ motivare s@-i fi sugerat suveranei implicarea Sf. Scaun în rezolvarea noului }i
iritantului contencios cu românii uni]i. Cert este c@, în 16 septembrie 1752, Maria Tereza s-a adresat Papei Benedict
XIV, cerându-i ca pe pe Aron s@-l confirme numai cu condi]ia ca acesta s@ ]in@ pe lâng@ sine un teolog de ritul
latin. 199 Este implicat@ }i diploma]ia imperial@ de pe lâng@ Scaunul Apostolic, în persoana ambasadorului Alessandro
Albani, care prime}te din partea cancelarului aulic Uhlfeld sarcina de a facilita lucrurile în sensul dorit de împ@r@teas@.
Arcul ostil la adresa episcopului român se reface astfel între Viena }i Roma, atmosfera tinzând s@ reediteze odiseea
lui Inochentie. Este interesant de scos în eviden]@ o stratagem@ a lui Aron de a ie}i din impas, prin na]ionalizarea
institu]iei teologului. Prin agentul s@u de la Roma, Vasilie Bosi·kovi·, episcopul bl@jean cere Papei ca sfetnicul teolog
s@ fie un român, aducând îninte numele celor doi tineri absolven]i de Roma, Grigore Maior }i Silvstru Caliani,
contracandida]ii s@i la sinodul de alegere din 15 – 17 noiembrie 1751. A fost îns@ prea târziu: chiar în ziua când
}i-a scris peti]ia c@tre Papa, 25 noiembrie 1752, acesta emitea un decret cu caracter general, care îi obliga pe
episcopii români uni]i s@ tin@ un teolog de ritul latin. S-a hot@rât ca aceast@ prevedere s@ fie introdus@ în bula de
consacrare a lui Aron }i a succesorilor lui.200 Pentru prima dat@, Scaunul Apostolic se implica în problema teologului
Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 23-44.
„Apoi, fiindc@ din necunoa}terea dreptului canonic s-au petrecut }i comis la ei [la români – n. n.] mari erori }i scandaluri, chiar prin
episcopul însu}i }i prin cler, pentru a se preveni pe viitor asemenea inconveniente, va fi numit cât de curând }i delegat de c@tre Noi
sau de c@tre iubitul Nostru arhiepiscop al Strigoniului, sau de c@tre urma}ii lui, un teolog înzestrat cu calit@]i alese ale sufletului, cunosc@tor
al jurispruden]ei canonice }i abil în rezolvarea problemelor, care, în calitate de auditor causarum generalis, va veghea cu seriozitate ca
asemenea inconveniente s@ nu se repete }i nu va îng@dui ca soborul însu}i, în care totdeauna va fi de fa]@, episcopul sau popii încredin]a]i
jurisdic]iei acestuia, s@ devieze de la dreptul canonic sau de la preceptele bisericii”. Dup@ cea mai recent@ traducere a diplomei, la Andreas
Freyberger, Historica relatio..., p. 105.
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latin din dieceza F@g@ra}ului, având ca urmare grav@ permanentizarea acestuia în biserica românilor, din caracterul
temporar care putea fi extras, m@car teoretic, din documentele puterii emise pân@ la acea dat@.201 Consecvent cu
sine însu}i, Aron respinge hot@rârea Papei, c@ruia îi adreseaz@ o scrisoare îndr@znea]@, cerându-i s@-}i revoce decretul
din 25 noiembrie, care îi impunea ]inerea teologului latin. Nu i-a fot luat@ în seam@ acast@ cerere, ca atare bula de
numire a sa în func]ia de episcop, purtând data de 9 ianuarie 1753, prevede obligativitatea lui Aron „de a avea
lâng@ sine un presbiter latin în calitate de teolog”.202 Problema p@rea închis@, }i totu}i episcopul merge mai departe
cu opozi]ia sa: refuz@ primirea bulei papale, motivând c@ ea cuprinde condi]ii umilitoare pentru prestigiul s@u }i al
bisericii sale. Prefer@ ca bula s@ fie retrimis@ la Roma, decât ca el s@ se abat@ de la canoanele bisericii sale.203 Aceast@
îndr@zneal@ a umplut paharul.
Care era miza h@r]uielii – unii istorici o numesc lupt@204 – dintre Curte }i episcop pe tema tologului? Dincolo
de motivele invocate, unele mo}tenite de la Inochentie, Aron se poate crede c@ avea unul intim, personal, care ]ine
de situa]ia sa, cea mai grea din întreaga istorie a Bisericii Unite. Îi urma în scaun unui om monumental în imaginarul
poporului, care era înc@ în via]@ }i ale c@rui realiz@ri, efective sau legendare, amenin]au s@-i reduc@ p@storia la
insignifiant sau chiar la ridicol. „Modestul” mocan plin de orgolii ascunse nu putea suporta o asemenea eventualitate.
Avea nevoie de lupta }i victoria sa proprie, pe o tem@ vie în rândul credincio}ilor, care tocmai îl acceptaser@ }i care
îi urm@reau, fire}te, to]i pa}ii de la Viena. Din vag efectiv pe vremea lui Atanasie Anghel, rolul teologului de la Blaj
devenise decorativ cu timpul. Dar ura, }ovinismul }i intoleran]a românilor la adresa acestui ungur de lege str@in@
în mijlocul biericii lor constituiau un filon bun de exploatat, ceea ce face Aron la Viena, iscând un conflict acut cu
autorit@]ile. Nici încercarea împ@r@tesei de a aduce un episcop str@in, pe Olsavszky, nu putea s@-i inspire sentimente
mai bune. Voin]a lui de fier, asemeni cing@toarei de la brâu, le-a evocat imperialilor atitudinea lui Inochentie, pe
care Aron e clar c@ voia s@-l egaleze, determinându-i s@ ia m@suri. Pentru Maria Tereza, impunerea teologului iezuit
nu putea ]ine de vreo influen]@ aparte a Companiei lui Isus asupra ei, având în vedere personalitatea accentuat@
cu care s-a impus în fa]a întregului continent. Ea }i-a manifestat pe aceast@ cale displicen]a }i neîncrederea pe care
le nutrea la adresa românilor, zgând@rind rana care-i durea cel mai tare. Dac@ ar fi vrut s@ continuie atitudinea tat@lui
s@u Carol VI fa]@ de problema teologului, era normal s@ ia seama la accentul de relativitate din diploma acestuia,
unde prevederea de la 1701 era menit@ s@ dureze „pân@ când Noi nu vom rândui amintrilea”.205 Pragmaticul
monarh a sim]it izul vetust al acestei practici, rezervându-}i dreptul de a o abroga. Dimpotriv@, fiica sa Maria Tereza
bate în cuie în mod ostentativ uzan]a desuet@, în pofida tuturor argumentelor care o invalidau, implicând papalitatea
în conservarea ei, împotriva noii realit@]i din Biserica Unit@. Istoricii au remarcat discrepan]a dintre triumfalismul
oficialilor vienezi, care credeau c@ astfel au înregistrat un succes, }i realitatea din principat, unde românii se înstr@inau
tot mai mult de unire.206 Era clar c@ de acum Unirea cu Roma nu mai avea la Viena sprijinitori, ci numai st@pâni
imperativi, c@ drumul marelui Leopold este închis }i c@ Biserica Unit@, daca vrea s@ existe, trebuie s@-}i mobilizeze
resursele vigorii proprii în ea îns@}i, acas@, în rândul poporului.
Arcul de colaborare Viena – Roma ac]iona pe dou@ planuri pentru „rezolvarea” cazului lui Aron: pe de o parte
se postula acceptarea lui cu condi]ia nestr@mutat@ a admiterii teologului, pe de alt@ parte se lua în calcul înlocuirea
lui cu alt@ persoan@, mai „potrivit@”. Ideea înl@tur@rii sale nu-i era str@in@, iar dup@ respingerea bulei de instalare
devenise oficial@. Înc@ la 1 decembrie 1752, Bosi·kovi· îi atr@gea aten]ia, de la Roma, despre }tirea care circula,
cum c@ împ@r@teasa este hot@rât@ s@ numeasc@ alt episcop, dac@ nu va accepta teologul. În martie 1753 zvonul
devine oficial, când cardinalul Albani îl someaz@ pe Bosi·kovi· s@ transmit@ episcopului, pe care îl reprezenta la
Roma, c@ dac@ refuz@ condi]ia teologului, va fi numit@ o alt@ persoan@ în fruntea episcopiei. Agentul îl roag@ pe Aron
s@ accepte, ca nu cumva, „luptând pentru o jurisdic]ie vl@diceasc@ ne}tirbit@”,207 s@ piard@ totul. Accentul concret
a venit îns@ din partea contelui Königsegg-Erps, în urma unei adun@ri plenarea a Cancelariei Aulice din 7 iulie 1753,
unde s-a încercat intimidarea lui Aron prin mijloace dure, ca s@ semneze pentru primirea bulei papale. Este interesant
un am@nunt de la acesat@ reuniune. La observa]ia lui Aron c@ nici unui episcop nu i se cere o asemenea semn@tur@,
i se r@spunde c@ este voin]a Cur]ii ca fa]@ de biserica româneasc@ s@ se procedeze astfel.208 Probabil c@ este }i motivul
pentru care refuzul de a semna vine acum }i mai hot@rât, înso]it de precizarea c@ mai curând este dispus s@ renun]e
la episcopie. Drept urmare, importantul demnitar i-a scris Mariei Tereza despre ]inuta „înc@p@]ânat@” a episcopului
român, pe care nu o poate socoti acceptabil@ din motive biserice}ti }i politice privitoare la Transilvania }i, ca atare,
propune s@ fie numit în locul lui Aron un alt episcop, mai cooperant. Königsegg-Erps suspicioneaz@ ca sedi]ios }i
faptul c@ Aron poart@ camilafca oriental@ în locul tichiei catolice. Scenariul de la Blaj al lui Atanasie Rednic începe
s@ dea roade: încet-încet, Aron acumuleaz@ merite în ochii celor de acas@, ca ap@r@tor al autonomiei Bisericii Unite
în ritul ei oriental. Samuil Micu, du}man al lui Aron, va scrie mai târziu c@ „vl@dica Aron mult au lucrat }i el [s.n.]
ca s@ nu aib@ teolog latin lâng@ sine”.209 Acest „}i el” este o inser]iune care îl compar@ cu Inochentie Micu-Klein, a}a
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Vasile B@rbat, Instituirea func]iei „teologului” în Biserica Român@ Unit@ , extras din teza de doctorat, traducere în române}te de Cristian
Langa }i Emil Puni dup@ edi]ia de Roma 1963, Deva, 1992, p. 19.
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Declara]ia o face în fa]a plenului Cancelariei Aulice a Transilvaniei din 7 iulie 1753, unde fusese chemat s@ fie supus la presiuni, dup@ ce
cancelarul Gyulaffi, episcopul Olsavszky de la Munkács }i al]ii încercaser@ în zadar s@-l înduplece a primi bula. Vezi ibid., p. 22-25, n. 2.
204 Ibid., p. 10-37; Zenovie Pâcli}anu, op. cit. aci supra, p. 23-29 („greaua lupt@” – p. 27).
205 Samuil Micu, Istoria românilor, II, p. 297.
206 Augustin Bunea, Episcopii... , p. 19.
207 Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii..., loc. cit. în nota 200, p. 24.
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Op. cit. aci supra, p. 332.
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cum pasul urm@tor al autorit@]ilor de la Viena îl va apropia }i mai mult de soarta acestuia. În r@stimpul pân@ toamna
târziu, Roma este ]inta unor interven]ii noi ale Cur]ii vieneze, dar }i a unor informa]ii noi pe seama Papei, c@ruia i se
cere din nou for]area mâinii ardeleanului. Mai prudent acum, Ben edict XIV a cerut generalului Ordinului Iezuit s@-}i
]in@ în frâu fra]ii pu}i în calitate de teologi pe lâng@ episcopii români. Apoi îi scrie lui Aron în 19 noiembrie 1753 s@
fac@ pe voia Cur]ii, invocând, spre a-l îmbuna, }i interven]ia la generalul iezuit, scrisoare la care Aron r@spunde cu
un refuz tot atât de neted, în 24 noiembrie, invocând drepurile }i privilegiile bisericii române}ti. Nu mai exista acum
nici o îndoial@ din partea Cur]ii c@ Aron poate fi schimbat, ca atare încep }i demersurile. Urm@torii din ternariul de la
15 – 17 noiembrie 1751, Grigore Maior }i Silvestru Caliani, „s-au nimerit” s@ fie tocmai în acele zile la Viena,210 chema]i
desigur pentru sp@larea creierilor, }i tot „întâmpl@tor” la unul dinte ei s-a gândit Curtea când sugera nun]iului Serbelloni
înlocuirea lui Aron cu o alt@ persoan@ propus@ de sinod. Halul de încrâncenare al Vienei reiese din sugestia subsidiar@
c@tre nun]iu ca, la nevoie, s@ fie chemat acas@ In ochentie, pentru înl@turarea c@ruia s-a zb@tut vreme de }apte ani!
Nun]iul r@spunde îns@, pertinent, c@ numirea altui episcop ar fi posibil@ numai dac@ Aron ar abzice din func]ie.211
Situa]ia lui se apropie de a predecesorului s@u, aruncând o lumin@ orbitoare asupra crizei uria}e în care se zb@tea
Biserica Unit@ din Transilvania, din nou lipsit@ de p@stor, la fel ca dup@ plecarea lui Inochentie în exil. Starea exploziv@
a fost declan}at@ de venirea la Blaj, înaintea lui Aron }i pe când episcopul se zbuciuma la Viena, a noului teolog iezuit,
numit în 1752, Mihály Salbeck. Acesta se instal@ în castelul episcopal }i împr@}tie vestea c@ Aron nu se mai întoarce,
întrucât a fost destituit, deci el este conduc@torul bisericii, în calitate de vicar. Gestul a contribuit la revigorarea mi}c@rii
antiunioniste, pe curba de nivel a zonelor str@b@tute de Visarion, dar, prin contagiune, }i în zonele vecine,212 preg@tind
starea de spirit pentru viitoarea r@scoal@ a lui Sofronie. La Roma s-a instalat, în sfâr}it, îngrijorarea. În 9 martie 1754,
Papa i-a poruncit ca ori s@ împlineasc@ dorin]a Cur]ii, ori s@ se lase de episcopie. În mod inspirat pentru biserica sa, Petru
Pavel Aron a cedat, dând în 29 martie confirmarea de primire a numirii sale. 213
Care a fost rostul zbuciumului de peste doi ani al episcopului bl@jean la Viena? R@stimpul acesta se constituie într-o
plac@ turnant@ de trecere de la imaginea colaboratorului efemer }i obedient, ce }i-o formase puterea imperial@ despre
el în perioada vicariatului, la aceea de ierarh autentic al unei biserici na]ionale, a c@rei demnitate îi era mai scump@
decât propria soart@. Folosind cu calm }i tenacitate toate mijloacele de ac]iune r@mase în urma bloc@rii c@ii politice a
lui Inochentie, Aron a }tiut s@ p@streze o frond@ plin@ de curaj fa]@ de aceea}i împ@r@teas@ care l-a speriat pe
predecesorul s@u pân@ la a da bir cu fugi]ii din teritoriile Imperiului. Aron nu a fugit nic@ieri, de}i, cum s-a v@zut, devenise
chiar mai stânjenitor decât Micu-Klein. Viena }i Roma au trebuit s@ ]in@ cont de faptul c@ în fruntea Bisericii Unite
din Transilvania este o personalitate care trebuie s@ fie b@gat@ în seam@ }i cu care monologul imperativ nu are }anse
de succes. Mai apoi, Aron nu s-a întors de la Viena cu mâna goal@ nici în ce prive}te rezultatele concrete. Integralismul
imperial, care dorea s@ aib@ în el un cap al românilor supus unei tutele întreite, s-a mul]umit pân@ la urm@ cu clauza
unic@ a teologului iezuit. Este drept c@, prin implicarea papalit@]ii, aceast@ tumoare str@in@ în corpul bisericii române}ti
cap@t@ o aparen]@ de „eternizare”. Dar politica rafinat@ a Sf. Scaun, nevoit@ s@ ]in@ cont de dorin]a imperial@, a }tiut
s@ minimalizeze aceast@ eternitate, precizând în bula de confirmare c@ teologul va avea un rol pur consultativ }i c@ va
fi obligat s@ cunoasc@ limba român@ }i ritul oriental al Bisericii Unite. În plus, împ@r@teasa a cedat }i ea un pas,
convenind ca, de acum înainte, teologul s@ fie pl@tit din banii Tezaurariatului }i nu din veniturile episcopiei, cum fusese
înainte. 214 Aceste dou@ concesiuni schimb@, în fapt, prevederile vechilor diplome imperiale (Secunda Leopoldina 1701
}i Carol VI 1738) care fixau statutul teologului }i pe care se situa la început Curtea cu dârzenie. Întors acas@, Aron a
}tiut s@-i aplice teologului Salbeck aceste prevederi noi, f@când din el un simbol }i o umbr@ a ceea ce fusese teologul
iezuit înaintea lui.215 Se poate afirma pe bun@ dreptate c@ institu]ia teologului în Biserica Unit@ a murit de facto sub
Petru Pavel Aron, mult înainea desfiin]@rii ordinului, la 1773. În fine, Aron s-a întors de la Viena cu înscrisuri }i acte
care reconfirmau statutul }i privilegiile materiale hot@râte de aceia}i cezari anteriori pe seama Episcopiei F@g@ra}ului
din Transilvania, f@r@ nici o schimbare. A fost chemat la Viena pentru a fi învins, dar s-a întors înving@tor. Dup@ zece
ani de zbucium, care au marcat profund biserica româneasc@ din Transilvania în lipsa arhiereului, românii }i-au câ}tigat,
în fine, un cap bisericesc remarcabil, trecut prin focurile unor experien]e }i tr@iri neobi}nuite. Cea mai acut@ dintre
ele a fost presiunea istoriei asupra lui, de a c@uta }i g@si un alt drum pe care na]iunea român@ din principat s@ se afirme,
dup@ ce ac]iunea politic@ a fost obliterat@. Cum nu mai putea urma calea lui Inochentie, „el a }tiut afla un alt câmp
vast, în care, f@r@ zgomotul }i str@lucirea luptelor politice ale înainta}ului s@u, a lucrat neobosit }i a produs roade
îmbel}ugate pentru neamul românesc: câmpul culturei na]ionale”.216
ultur@ }i }coal@ A fost sfin]it în 21 septembrie 1754 de c@tre episcopul unit de la Munkács, Mihail Manuil
Olsavszky, în catedrala de re}edin]@ a acestuia de la Mária Pócs, în nordul Ungariei. Instalarea efectiv@ la
Blaj, în 12 noiembrie, cu care ocazie s-a întrunit sinod general }i s-a manifestat bucurie exploziv@ în rândul
credincio}ilor,217 a fost marcat@ de un gest bine gândit al lui Aron. La alegerea capitularilor din staful s@u ecleziastic,
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a numit printre cei destina]i s@ conduc@ biserica împreun@ cu el atât persoane din rândul apropia]ilor, cât }i din
rândul du}manilor sau al persoanelor neangajate în conflict. Al@turi de confesorul }i insolitul frate de cruce Atanasie
Rednic, se reg@sesc oamenii de încredere ai lui Inochentie }i adversari ai s@i, Grigore Maior }i Silvestru Caliani. Vicar
general a devenit Gherontie Cotorea. Ce îi unea pe ace}tia }i de ce s-a oprit Aron asupra lor? Cu to]ii erau înv@]a]i
cu studii înalte la universit@]i catolice apusene, posesorii unor cuno}tin]e umaniste vaste, pasiona]i ai c@r]ii }i scrisului.
De altminteri, episcopul de la Blaj forma o echip@ integrat@ pe plan cultural cu ace}ti oameni, înc@ din perioada
vicariatului s@u. În 1747 s-au a}ezat în noul l@ca} al m@n@stirii primii c@lug@ri uni]i, institu]ie preconizat@ în bula
„Rationi congruit” din 1721 }i dorit@ cu ardoare de Inochentie Micu-Klein, ini]iatorul monahismului bl@jean dup@
regulele ordinului oriental al Sfântului Vasile cel Mare.218 În contractul semnat de întemeietorul Blajului cu
Tazaurariatul la 31 august 1736, privind chivernisirea noului domeniu, se prevedea la punctul 6 a}ezarea unei
m@n@stiri cu c@lug@ri ce „sânt cu via]@ f@r@ prihan@, întru înv@]@tur@ procopsi]i [s.n.], cu n@ravuri bune împodobi]i
}i care }tiu mai multe limbi”.219 Era prima schi]are a unei fr@]ii monahale de tip occidental pe p@mântul românesc,
pe principiul m@n@stirilor care purtau de un mileniu tor]a civiliza]iei }i culturii umane în Europa. Grupul încartiruit
la Blaj în 1747 corespundea întru totul acestei cerin]e exigente. Era format din Leontie Moschonas, Grigore Maior,
Gherontie Cotorea }i Silvestru Caliani, la care în 1750 s-a ad@ugat }i Atanasie Rednic. Cu excep]ia b@trânului
Moschonas, c@lug@r grec cu o via]@ aventuroas@ care s-a încheiat la Blaj, în ata}ament sincer fa]a de religia unit@,
ceilal]i erau ardeleni tineri apropia]i ca vârst@, }coli]i la universit@]i catolice de tip apusean. Vicarul Aron, care înc@
nu apucase s@ se c@lug@reasc@, nu locuia în m@n@stire, dar era dup@ canoane superiorul celor aminti]i. În condi]iile
scrâ}nite ale discordiei partizane dintre partida lui Inochentie }i cea a lui Aron, descris@ mai sus, to]i ace}tia, împreun@
cu vicarul, trebuiau s@ poarte r@spunderea cârmuirii diecezei }i a ap@r@rii unirii. Situa]ia tensionat@ i-a ajuat s@ se
cunoasc@, s@ se rodeze împreun@ pentru un viitor ce se va ar@ta generos cu voca]ia lor c@rtur@reasc@. O sarcin@ de
bun augur se abate asupra lor în 1746, odat@ cu ordinul Mariei Tereza din 23 noiembrie, prin care se interzice în
mod imperativ introducerea în Transilvania a c@r]ilor biserice}ti tip@rite în [ara Româneasc@ }i Moldova. Cele
existente în posesiunea uni]ilor s@ fie confiscate.220 A fost o m@sur@ din seria celor menite s@ contracareze
destabilizarea Bisericii Unite, în urma jacqueriei adversare a lui Visarion }i a revoltei proinochentiene chiar în sânul
acestei biserici. Dar pentru peisajul oricum sec@tuit de carte }i cultur@ din principat, t@ierea acestui canal care dura
de secole putea însemna pr@bu}irea în barbarie a bisericii, a societ@]ii dependente de mesaj spiritual exclusiv pe
filier@ religioas@. În prealabil, deci, împ@r@teasa chestionase Guberniul ardelean, în 14 octombrie 1746, despre
posibilitatea înfiin]@rii unei tipografii române}ti pe seama Bisericii Unite. Suverana nu enun]a o noutate. Inochentie
Micu-Klein se gândise înc@ din 1735 la restaurarea vechii tiparni]e de la Alba Iulia, f@când demersuri pentru ob]inerea
de piese noi pentru acest mijloc cultural atât de necesar „na]iunii române }i cultului dumnezeiesc”.221 A restaurat-o
vicarul Petru Aron, cu mari cheltuieli din punga proprie (suis propriis iisque magnis sumptibus), 222 încât la 17 iulie
1747 i se cere din partea Tezaurariatului s@ tip@reasc@ în limbile român@ }i sârbeasc@ o ordonan]@ împotriva
contrabandei cu valut@ austriac@ în Imperiul Otoman,223 sarcina versiunilor asumându-}i-o c@lug@rii Grigore Maior,
Silvestru Caliani }i Gherontie Cotorea.224 Despre zorii tipografiei bl@jene exist@ informa]ii certe dar }i unele care
mai a}teapt@ confirm@ri în plus din partea cercet@rii, cum ar fi tip@rirea Psaltirii la Blaj între anii 1747 }i 1750 }i
existen]a unui tipograf acreditat, în persoana lui Dimitrie Pandovici.225 Oricum, primul nucleu cultural coerent din
re}edin]a episcopal@ a uni]ilor s-a închegat în jurul acestei nout@]i pasionante pentru tinerii c@lug@ri, veni]i din ariile
occidentale ale unei produc]ii tipografice prodigioase. În cazul lui Gherontie Cotorea avem de-a face chiar cu un
pasionat al scrisului, care a tradus – în 1746, pe când mai era student la Tirnavia, – din celebra carte militant@
antiortodox@ a iezuitului francez Louis Maimbourg, Historire du schisme des Grecs.226 Lucrarea lui Cotorea, intitulat@
De schismaticia grecilor, este înso]it@ de o compila]ie intitulat@ Despre articulu}urile ceale de price, în care clarific@
în stil polemic problema celor patru puncte dogmatice ale unirii cu Roma.227 Exist@ informa]ia c@ el ar fi scris }i o
Carte de religia }i obiceiurile turcilor, al c@rei manuscris este considerat pierdut pân@ la aceast@ dat@. 228 Îns@ lucrarea
Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 3-4, p. 46.
Dup@ treducerea lui Gheorghe {incai din Hronica românilor, III, p. 267.
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de debut adev@rat al tipografiei din Blaj este considerat@ a fi c@r]ulia Floarea adev@rului, tip@rit@ în 1750.229 Autorul
colectiv se identific@ drept „cuvio}ii ieromona}i”, care erau c@lug@rii de la Blaj. To]i autorii preocupa]i de aceast@
scriere precursoare sunt îns@ de p@rere c@ vicarul Aron, care nu era înc@ în rândul c@lug@rilor, a contribuit la alc@tuirea
c@r]ii. Faimoas@ prin destinul ei contemporan }i ulterior, Floarea adev@rului a fost privit@ de exegez@, inclusiv de
noi,230 prin prisma mesajului ei explicit, acela de a justifica pe baza canoanelor biserice}ti esen]a unirii cu Roma }i
legitimitatea teologic@ a confesiunii greco-catolice. Într-adev@r, cartea a fost difuzat@ de Aron în c@l@toriile sale de
pacificare prin zonele bântuite de Visarion }i unde atmosfera antiunionist@ era înfl@c@rat@. 231 Dar actul redact@rii
c@r]ii }i analiza atent@ a con]inutului ei duc la o concluzie mai ispititoare: relativitatea primejdiei care amenin]a
Biserica Unit@ în urma zavistiei c@lug@rului sârb }i a frondei inochentiene de dinaintea abzicerii lui Micu-Klein din
episcopie. În haosul aparent, provocat între altele }i de imaginea negativ@ a vicarului apostolic, la Blaj se men]inea
totu}i un miez dur al unirii, grupat în ac]iune chiar în jurul lui Aron }i care transcedea „împ@recherile” între în}i}i
membrii echipei pe tema scaunului episcopal. Sub aspectul foarte savant al lucr@rii, ca prima din cultura noastr@
care are o bibliografie de referin]@ întocmit@ profesional, dincolo de tonul aparent ireneic, blajin, în care este scris@,
concluziile ei reduc]ioniste pun ortodoxia în postura unei entit@]i care neag@ adev@ruri fixate de propriii ei p@rin]i
}i de propriile scrieri dogmatice. Bl@jenii, în schimb, promit în preambulul c@r]ii c@ „nemica dintru al nostru vom
da, ci numai sfintele înv@]@turi din dumnezeie}tile c@r]i }i a sfin]ilor p@rin]i, precum în c@r]ile noastre le vom afla,
cu toat@ credin]a aducându-le, chiare }i neschimbate într-aceast@ c@rticic@ le vom însemna”. Cunoscutul teolog
ortodox Teodor Bodogae f@cea, în 1944, conexiuni pertinente de Floarea adev@rului care pot reflecta realitatea.
El leag@ geneza c@r]ii de o ini]iativ@ a episcopului Olsavszky de la Munkács, care la Boboteza anului 1746 a ]inut o
slujb@ în fa]a puternicei comunit@]i a uni]ilor din Cluj-M@n@}tur, cu care ocazie a sfin]it apa la Some}. 232 Rectorul
iezui]ilor de la Cluj, Joannes Baptista Szegedi, le-a predicat atunci românilor în limba lor despre adev@rurile unirii,
cu atâta convingere încât ace}tia au strigat: „Ah! Dac@ am avea }i noi preo]i a}a de înv@]a]i!” 233 În 1749, chiar
episcopul romano-catolic Ferenc Barkóczy de la Eger, cu ocazia unei vizita]ii canonice între rutenii uni]i, a redactat
o instruc]iune pe seama acestora, axat@ pe aceea}i dezvoltare a punctelor unirii cu Roma. 234 „Cuvio}ii ieromona}i”
de la Blaj s-or fi sim]it datori s@ arat@ c@ }i românii au „preo]i a}a de înv@]a]i”? Scrierea lor este pe departe cea mai
reu}it@, atât în con]inut cât }i ca form@ de structurare a materialului înr-o unitate coerent@, echilibrat@. În Floarea
adev@rului nu este vizibil imperativul necesit@]ii propagandistice, care fundamental a dictat totu}i na}terea ei. Cu
atât este mai evident@ motiva]ia }tiin]ific@, teologic@, a autorilor, dorin]a de a scoate din izvoarele istorice }i dogmatice
folosite 235 adev@rul c@ biserica cre}tin@ nu a fost niciodat@ desp@r]it@, ci una din totdeauna, catolic@ }i apostolic@,
unit@ în credin]@. Chiar în titlu se enun]@ faptul c@ „unirea alt@ nu iaste, f@r@ numai credin]a }i înv@]@tura sfin]ilor
p@rin]i”. Polemica antiortodox@ explicit@ putea îngreuna situa]ia oricum dificil@ a unirii. Imaginea calm@ a unei
construc]ii cre}tine „unite”, niciodat@ desp@r]ite dogmatic, punea balsam pe rana credincio}ilor simpli, descump@ni]i
de vrajba care zguduia lumea satelor ardelene.
Formula bl@jean@ s-a dovedit contagioas@. A folosit-o episcopul rutean Olsavszky în 1761, cu ocazia vizita]iei
canonice în p@r]ile S@tmarului, unde avea jurisdic]ie }i asupra uni]ilor români, într-o ampl@ epistol@ pastoral@ c@tre
ace}ti poporeni, intitulat@ sugestiv Sermo de sacra occidentalem inter et orientalem Ecclesiam Unione, prin care
voia s@ asaneze tulbur@rile pricinuite de r@scoala lui Sofronie, care }i-a întins influen]a pân@ în aceste zone
îndep@rtate. 236 Nu încape îndoial@ c@ ruteanul a cunoscut opera ieromona}ilor bl@jeni, c@ci altminteri nu se poate
explica metodologia identic@ a celor dou@ scrieri. Aceea}i încercare de a masca impulsul polemic sub formula unirii
ca realitate din totdeauna a bisericii cre}tine, apelul la textele biblice, sfin]ii p@rin]i }i canoanele soboarelor din
vechime }i justificarea celor patru puncte ale unirii florentine prin aceste autorit@]i conscrate. Scrierea lui Olsavszky
este îns@ departe de perfec]iunea de monad@ a operei bl@jenilor. Rigoarea expunerii las@ mult de dorit, historismul
inutil r@zbate pe alocuri redundant, la fel ca polemica ce scap@ de sub control (vezi interpretarea c@derii
Constantinopolului ca pedeaps@ primit@ de greci pentru tr@darea leg@mântului jurat la Conciliul de la Floren]a }i
asem@narea evenimentului cu c@derea antic@ a Ierusalimului). Dimpotriv@, Floarea adev@rului se men]ine în albia
teologiei curate, f@r@ vreo intruziune subiectiv@, în formul@rile ei nu se reg@se}te nimic din subiectivismul autorilor,

Floarea adev@rului, pentru pacea }i dragostea de ob}te, din gr@dinile sfintelor scripturi. Prin mare st@daniia cucearnicilor între ieromona}i,
în M@n@stirea Sfintei Troi]e de la Blaj acum întâi culeas@. Carea luminat arat@ cum c@ unirea alt@ nu iaste, f@r@ numai credin]a }i înv@]@tura
sfin]ilor p@rin]i. Tp@ritu-s-au în Blaj în anul Domnului 1750, martie 30. Vezi date bibliologice }i bibliografie despre aceast@ carte la Ioan
Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 262, n. 169.
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Ibid., p. 261 sqq.
231
Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite , în „Bun@ vestire”, XVII, 1978, nr. 1, p. 58-59.
232
În masivul studiu Despre cuno}tin]ele teologice ale preo]ilor no}tri de acum 200 de ani. Semnifica]ia unui manuscris din 1765, în
„Anuarul”, publicat de Academia Teologic@ „Andreian@” Ortodox@ Român@ din Sibiu, XX (II), 1943 – 1944, p. 179- 306.
233
Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p. 572-573.
234 Rezumat@ ibid., p. 886-891.
235 Este notoriu }i impresionant, ca idee metodologic@, faptul c@ întreaga bibliografie, denun]at@ chiar de la început, este format@ din c@r]i
ortodoxe, 15 la num@r, tip@rite în [ara Româneasc@ }i Moldova, pe care le utilizeaz@ în mod abil spre a dovedi un adev@r dogmatic catolic.
236 Textul pastoralei la Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p. 871-896. Vezi analiza ei la Ovidiu Ghitta, Na}terea unei biserici, Cluj-Napoca,
2001, p. 339-347. Tot acolo (p. 340, n. 92) informa]ia c@ Olsavszky avea la îndemân@ o variant@ româneasc@ a textului. Teodor Bodogae
în Despre cuno}tin]ele teologice ale preo]ilor no}tri..., la loc. cit., p. 287, n. 3, aduce informa]ia c@ episcopul de la Munkács }i-a tip@rit
apoi aceast@ pastoral@ în patru limbi: german@, latin@, slavon@ }i român@. Afirma]ia este sus]inut@ de Géza Petrik, Magyarország
bibliographiája 1712 – 1860, II, Budapesta, 1890, p. 924, cu adaosul c@ textul s-a tip@tit }i în limba maghiar@, cu tilul A szeretet kötele
(leg@tura iubirii), la Pesta, f. a. (posibil în intervalul 1761 – 1765). Petrik consemneaz@ trei edi]ii latine}ti (Tirnavia 1761, Viena 1765 }i
Pociaiev 1769), una german@ (Viena 1765) }i pe cea maghiar@ amintit@. Despre traducerile în român@ }i slavon@ nu pomene}te nimic.
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concluziile izvorând din substan]a obiectiv@ a surselor folosite. Este o lucrare independent@, profund original@, în
plus scris@ într-o limb@ suficient de popular@ ca s@ poat@ deveni un „îndreptar la purt@tor” pentru cine voia s@
cunoasc@ ra]iunile teologice ale unirii. A}a se poate explica }i faptul c@ din tirajul de la 1750, care nu putea fi redus
pentru o lucrare de propagand@, nu se mai cunoa}te acum decât un singur exemplar, }i acela în afara grani]elor
României.237
Important este îns@ nu cine de la cine a luat ideile, ci faptul c@ Floarea adev@rului se încadreaz@ într-o familie
de lucr@ri justificative, de definire a identit@]ii unirii cu Roma, reclamat@ de situa]ia grea în care se afla noua
confesiune în vremea Mariei Tereza, nu doar în Transilvania, ci }i în alte p@r]i ale Imperiului. Minor@ totu}i }i epigon@
în manifestarea teologic@, mi}carea î}i trage originea din marile polemici justificative ale unirii, purtate odinioar@
de personaje marcante din mediul oriental, grecesc chiar, cum au fost Petrus Arcudius (1563 – 1633), Leo Allatius
(1586 – 1669) sau Nicolae Comnen-Papadopol.
Episcopul Petru Pavel Aron a îndr@git în mod aparte aceast@ lucrare. În anii „prelucr@rii” sale de la Viena, dup@
alegera de la Blaj }i chemarea în capital@, a realizat o traducere a ei în limba latin@, pe care a tip@rit-o acolo în
1752.238 Era în toiul eforturilor pentru îndep@rtarea teologului iezuit din Biserica Unit@, ca inutil în condi]iile când
situa]ia de la 1701 era dep@}it@ }i între români existau acum teologi suficient de erudi]i ca s@ apere puritatea
dogmatic@ a unirii. Zenovie Pâcli}anu crede c@ Aron a vrut s@-}i dovedeasc@ propria erudi]ie prin aceast@ traducere,
precum }i faptul c@ este capabil s@ conduc@ dieceza f@r@ „ajutorul” teologului.239 Nu putea s@ cugete astfel, pe cât@
vreme din titlul traducerii reie}ea c@ este vorba de o oper@ colectiv@ }i, bineîn]eles, în condi]iile când la Viena era
cunoscut@ edi]ia româneasc@ de la 1750. Mai plauzibil este c@, în c@utare disperat@ de argumente, Aron s-a gândit
s@ foloseasc@ traducerea în sprijinul cererii sale de a fi înlocuit teologul iezuit cu un auditor causarum generalis dintre
c@lug@rii erudi]i ai Blajului, care, iat@, au fost în stare s@ elaboreze o oper@ de asemenea acurate]e. Tocmai acest
lucru nu era dispus@ puterea de la Viena s@-l aud@, când toate eforturile îi erau concentrate în a-i impune bl@jeanului
cu for]a p@strarea teologului str@in. Ca atare, tip@ritura a fost confiscat@ imediat, din ordinul împ@r@tesei, în condi]ii
ale c@ror am@nunte sunt înc@ insuficient clarificate.240 Episcopul abia a reu}it s@-}i p@streze un num@r foarte mic
de exemplare, dintre care unul l-a trimis Papei, acesta r@spunzându-i, în mod „mai mult decât patern”, c@ vede în
carte „un exemplu de doctrin@ catolic@”.241 Un alt exemplar l-a trimis episcopului latin de la Oradea, în 30 decembrie
1754, de la care sper@ o interven]ie la „Sacratisima Majestate” }i la al]i episcopi romano-catolici, în sensul scoaterii
de sub sechestru.242 Nu s-a petrecut îns@ nimic pozitiv în soarta c@r]ii, din care nu este cunoscut nici un exemplar

La Országos Széchényi Könyvtár (Biblioteca Na]ional@ a Ungariei) din Budapesta, cota 324077 (vezi supra, n. 229). Dispari]ia tirajului
se poate explica, printre altele, prin faptul c@ lucrarea a devenit bibliografie obligatorie pentru candida]ii la preo]ie printr-un examen
sumar, din lipsa de cadre clericale (vezi Augustin Bunea, Episcopii..., p. 364 n. 1). Totu}i, cazul unic al rarit@]ii unei c@r]i pân@ la pragul
dispari]iei totale poate duce cu gândul la o distrugere inten]ionat@ a ei de c@tre ortodoc}i sau de c@tre uni]ii diziden]i. C@ci apari]ia c@r]ii
bl@jene a produs un ecou ostil la limita isteriei în rândul ortodoc}ilor, dup@ cum o dovede}te o lung@ replic@ din 1765, r@mas@ în manuscris
pân@ în secolul al XX-lea, pus@ pe seama episcopului Grigore Socoteanu de la Râmnic sau a unei persoane din anturajul acestuia (vezi
textul }i comentariile pe marginea lui la Teodor Bodogae, Despre cuno}tin]ele teologice..., pass). Spre deosebire de calmul }i sobrietatea
„cuvio}ilor ieromona}i” de la Blaj, tonul replicii ortodoxe este unul suburban, la limita vulgarit@]ii, abundând de invective violente, care
umbresc erudi]ia autentic@ a scrierii. Chiar dac@ ar fi v@zut lumina tiparului la vremea sa, replica ortodox@ se descalifica în ochii cititorilor
prin aceste mari neajunsuri ale ei, a}a cum este }i ast@zi un izvor documentar interesant, dar o lectur@ extrem de nepl@cut@ pentru
cercet@torul trecutului nostru bisericesc. Floarea adev@rului este înving@toare în acest incident literar vechi.
238 Flosculus veritatis de ecclesiarum unione ex variis Orientalis Ecclesiae libris. Studio RR. PP. Ordinis S. Basilii Magni Balasfalvensium .
Întrucât nu se cunoa}te nici un exemplar din edi]ia latin@, titlul îl d@m dup@ reeditarea din 1862 întreprins@ de cardinalul Giovanni Baptista
Pitra. În literatura de specialitate mai circul@ un titlu al edi]iei latine, pe baza unei consemn@ri dintr-un registru manuscris de c@r]i tip@rite
la Blaj pân@ în anul 1772: Flosculus veritatis, continens puncta S. Unionis ex variis Orientalis Ecclesiae libris probata primum Valachico
idiomate collectus et typis Balasfalvae datus anno 1750 tum Viennae in Latinum versus et a Maiestati Apostolicae a defuncto episcopo
dedicatus typis Universitatis Typographiae anno 1752 editus, demum Romae anno 1761 a Basilianis Latini Ritus reimpressus (Florentina
Zgraon, Floarea adev@rului – edi]ia princeps (1750), în „Limba român@”, XLII, 1993, nr. 3, p. 123-128; nr. 4, p. 171-176; apud nr. 4,
p. 171-172, incl. n. 45. Pentru c@ cele dou@ surse nu concord@ în ce prive}te titlul, acesta este cert doar în incipitul s@u: Flosculus veritatis .
239
În lucrarea sa Din istoria bisericeasc@ a românilor ardeleni – „Teologul” vl@dicilor uni]i..., la. loc. cit., p. 19-20.
240
Prima men]iune despre oprirea difuz@rii c@r]ii tip@rite la Viena se g@se}te în scrisoarea din 30 decembrie a lui Aron c@tre episcopul romanocatolic din Oradea, în care se plânge c@ lucrarea „tradus@ în latine}te în timpul }ederii noastre la Viena” este „oprimat@ de aceea}i du}m@nie”
}i „nu }i-a meritat dreptul de a vedea lumina public@”, adic@ de a fi difuzat@. Îi trimite episcopului or@dean un exemplar (vezi textul scrisorii
la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 357-358, n. 4. A doua surs@, o relatare mai târzie a lui Atanasie Rednic citat@ de Zenovie Pâcli}anu (Istoria
Bisericii Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783) , în „Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 22, n. 10), spune pe }leau c@
„îndat@ dup@ apari]ia ei, cartea a fost confiscat@ din ordinul Majest@]ii Apostolice, }i confiscat@ r@mâne”. Exist@ o informa]ie dup@ care edi]ia
latin@ de la 1752 a fost reeditat@ la 1761 de c@tre basilitanii de rit latin („a Basiliani Latini Ritus reimpressus”) la Roma. M@rturia, din 1772,
este greu de pus la îndoial@, fiind vorba de un raport în limba latin@ despre tip@riturile ap@rute la Blaj pân@ la aceast@ dat@ (text p@strat la
Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, ms. lat. nr 280; publicat }i comentat la Ioan Mircea, Tip@riturile ap@rute la Blaj
în primii 25 de ani de activitate tipografiei (1747 – 1771) relevate de un document de epoc@, în „Acta Musei Napocensis”, XIX, 1982, p.
687-692). Problema r@mâne în suspensie, totu}i, pentru c@ nu a v@zut }i descris vreun exemplar din aceast@ edi]ie, a}a cum nimeni n-a
f@cut-o nici cu edi]ia din 1752. Soarta c@r]ii îns@ a preocupat elitele intelectuale de la Blaj, dup@ cum dovede}te o scrisoare din 1781a
episcopului (la acea dat@) Grigore Maior c@tre nun]iul apostolic din Viena, prin care îi cere acestuia s@ intervin@ pentru restituirea a 200
de exemplare din edi]ia de la Viena, care urmeaz@ s@-i fie predate lui Samuil Micu, aflat pe atunci la Seminarul Sfânta Barbara. Maior î}i
motiveaz@ cererea prin faptul c@ lucrarea ar fi util@ bursierilor orientali de la Propaganda Fide (Greta-Monica Miron, Forma]ia preo]imii
parohiale greco-catolice în secolul al XVIII-lea , în ***300 de ani de la unirea bisericii române}ti din Transilvania cu Biserica Romei. Actele
Colocviului interna]ional din 23 – 25 noiembrie 2000, Cluj-Napoca, 2000, p. 139 incl. n. 12). Afirma]ia lui Maior cum c@ iezui]ii – la acea
dat@ desfiin]a]i – ar fi confiscat edi]ia traducerii vieneze, pentru c@ nu a trecut prin cenzura lor, nu st@ în piciare, pe cât@ vreme Atanasie
Rednic, colaboratorul cel mai mai apropiat al episcopului Aron, spune limpede c@ împ@r@teasa a confiscat cartea.
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Augustin Bunea, Episcopii..., p. 358 n. 4.
242
Ibid.
237

XXXIV

TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
de c@tre cercet@tori. Enigmatica versiune latin@ era menit@ parc@ dispari]iei des@vâr}ite, a}a cum era s@ se întâmple
}i cu edi]ia româneasc@ de la 1750. Floarea adev@rului se pare c@ nu a fost pe plac nici catolicilor, cu atât mai pu]in
ortodoc}ilor. În optica celor dintâi, Biserica Unit@ trebuia s@ r@mân@ „necompetitiv@”, pentru a nu avea preten]ii
de autonomie doctrinar@ }i deci s@ se motiveze prezen]a desuetului teolog iezuit. În optica ortodoc}ilor, aceea}i
biseric@ trebuia s@ apar@ ca o tr@dare a „legii str@mo}e}ti”, pe care ungurii o cancerizaser@ în urm@ cu aproape dou@
secole prin calvinizare. Soarta c@r]ii reflect@ situa]ia ingrat@ în care se g@sea Biserica Unit@ din Transilvania, suspectat@
din ambele r@zoare din care î}i reclama filia]ia. Edi]ia latin@ a fost salvat@ la 1862 de cardinalul Giovanni Baptista
Pitra, care o reediteaz@ la Roma, în tipografia Congrega]iei de Propaganda Fide,243 înso]it@ de o introducere
laudativ@, mai ales pentru felul cum au }tiut bazilitanii bl@jeni s@ scoat@ „argumente pentru ap@rarea credin]ei curate”
din c@r]i celebre ale „schismaticilor”. Blestemul edi]iei latine îns@ pare s@ nu se opreasc@ aici. Din edi]ia lui Pitra,
recent@ }i modern@, se cunoa}te iar@}i numai un singur exemplar, în Biblioteca Ateneului Colegiului Urban de
Propaganda Fide din Roma.244
Floarea adev@rului }i soarta edi]iei latine (dar se pare c@ }i a celei române}ti) tr@deaz@, pentru analistul atent,
un fapt împov@r@tor ce greva Biserica Unit@ }i capul ei, episcopul Petru Pavel Aron. Chiar dac@ în]eleptul ierarh a
p@r@sit calea confrunt@rii politice cu de]in@torii puterii, biserica sa avea imaginea de organism reprezentativ al
românilor din Transilvania, ca unic@ institu]ie a acestora recunoscut@ legal. Episcopul de la Blaj era membru plenar,
cu drept de vot, în Dieta principatului, a}a cum fusese }i Inochentie Micu-Klein, deci implicat }i informat în }i despre
activitatea St@rilor }i Ordinelor ]@rii. Biserica î}i p@stra în continuare calitatea de polarizator al intereselor na]ionale,
disimulate acum sub haina culturii. Sub p@storia austerului Aron, cultura devine placa turnant@ a unei alte c@i de
emancipare a românilor decât cea politic@, cu b@taie lung@ în deceniile urm@toare. Începuturile iluminismului
ardelean,245 databile chiar sub Petru Pavel Aron, ascund îns@ acelea}i obiective politice }i sociale pentru care s-a
zb@tut Inochentie. Aronismul cultural este traductibil în ideea c@ nu po]i ob]ine ceva dac@ nu ai pentru cine. Acest
cine era poporul românesc ardelean, care trebuia reformat în structur@, pentru a se putea ridica prin sine însu}i. O
cale anevoioas@, t@cut@, dar sigur@ în perspectiva viitorului. Într-o scrisoare din 11 ianuarie 1756 a lui Atanasie
Rednic c@tre Petru Pavel Aron,246 aflat în vizita]ie canonic@ la Baia Mare, atotputernicul cofesor al episcopului se
plânge de ni}te manifes@ri zgomotoase ale elevilor bl@jeni în perioada s@rb@torilor de iarn@, când au pornit cu Irozii
prin satele }i târgurile din jur, stârnind oarecare rumoare în rândul „celorlalte na]iuni”, adic@ al ungurilor }i sa}ilor.
Aceast@ ie}ire public@ o condamn@ Rednic cu mare vehemen]@, apreciind c@ „ar fi mai bine s@ ne ascundem pân@
când scopul va fi perfect atins, decât s@ ar@t@m adversarilor, oricare ar fi, unele semne de imperfec]iune în realizarea
scopului, înainte de a ne fi atins în fine scopul”. În anii petrecu]i la Viena, în lungile reprize de h@r]uial@ }i angoas@,
Aron trebuie c@ s-a gândit mult la acest „scop” temut cu atâta gelozie de Rednic. Îndat@ dup@ sosirea la Viena, în
29 mai 1752, el îi scria contelui Königsegg-Erps c@, pentru consolidarea unirii, este necesar@ deschiderea de }coli
la Blaj, în care tinerii s@ înve]e doctrina catolic@ iar preo]ii mai b@trâni cuno}tin]ele necesare ritualului bisericesc.247
Nu se cunoa}te vreo încurajare a sa în acest sens din partea puterii. Impulsul a venit din convingere proprie, a}a
cum îi va scrie în 1756 Papei, referindu-se la români: „Graiul le este cel latinesc. Din fire sunt foarte blânzi }i apleca]i
la orice m@iestrii sau }tiin]e, la vi]ii ca }i la pietate. Dar pân@ acum au fost cu totul p@r@si]i }i dispre]ui]i de popoarele
cari îi st@pânesc }i de eretici. De aceea sunt }i foarte aspri }i f@r@ }tiin]@ de carte”.248 Convingerea era, deci, c@ românii
merit@ mai mult. În 11 octombrie 1754, la abia dou@ s@pt@mâni de la revenirea în Blaj }i cu o lun@ înaintea instal@rii
oficiale în scaun, Petru Pavel Aron trece brusc la punerea în oper@ a celei mai mari ac]iuni din istoria Bisericii
Române Unite, cu repercusiuni asupra întregii istorii române}ti pe viitor. Este vorba, desigur, despre deschiderea
}colilor din Blaj, eveniment intens mediatizat,249 în jurul c@ruia s-a glosat mult }i despre care aparent ar fi multe de
repetat, dar pu]ine de spus. Decretul episcopului cu aceast@ dat@ poruncea „s@ ne apuc@m de deschiderea
înv@]@turilor }i }i chivernisirea într-însele a celor lipsi]i”. El este format din trei documente cu în]eles completiv, dintre
care unul cu caracter general iar celelalte dou@ ca norme de aplicare. Episcopul de la Blaj simte c@ deschide istorie
}i se exprim@ ca atare, în termeni antologici:
„Noi Petru Pavel Aron de Bistra, din mila lui Dumnezeu }i a Scaunului Apostolicesc celor din legea greceasc@
prin toat@ [ara Ardealului }i p@r]ilor ei adaose vl@dicului F@g@ra}ului iproci. Tuturor celor din numita eparfiria nostr@
cinsti]ilor protopopi, preo]ilor, ieromona}ilor, cliricilor, a}ijderea }i tuturor mireanilor pace de la Domnul Hristos
}i sp@s@nie, iar@ de la noi blagoslovenie. Fiindc@ preîn@l]ata st@pânitoarea noastr@ chesaro cr@ias@ Maria Terezia,
ca o premilostiv@ a noastr@ }i nespus@ ctitor@, urmând prel@udata rânduial@ a presl@vitului oarecând marelui ctitorului
nostru }i chesar Carol al }asele, nu numai acela}i a}ez@mânt despre partea vl@diciei, a m@n@stiri }i a }coalelor a duce
în vig au voit, ci înc@ }i prin noau@ orânduial@ s-au milostivit a ne porunci cum, cuprinzând din milostiva d@ruire
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Vezi titlul supra, n. 238.
Pus la dispozi]ia noastr@, în copie, de Cristian Langa, c@ruia îi aducem pe aceast@ cale mul]umiri.
245
Ioan Chindri}, Transilvanica , p. 454-470.
246
Textul latin la Zenovie Pâcli}anu, Documente privitoare la istoria }coalelor din Blaj, Bucure}ti, 1930, p. 28-30. Original }i traducere
româneasc@ la Ioan Chindri}, Blajul }i începuturile Vifleimului la români, în „Anuarul Institutului de istorie George Bari] din Cluj-Napoca”,
XLIII, Series historica, 2004, p. 416-456.
247 Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite , în „Perspective”, XIV-XVI, 1991 – 1993, nr. 53-60, p. 46.
248 V. Stanciu, Petru Pavel Aron, Blaj, 1943, p. 20-21.
249 Iat@ doar câteva dintre lucr@rile de neocolit pe aceast@ tem@: Samuil Micu, Istoria românilor..., II, p. 333-334, 434-438; ; Timotei Cipariu,
Acte }i fragmente..., p. 217-224; Antonelli, Breviariu istoric al }coalelor din Blaj, Blaj, 1877; Augustin Bunea, Episcopii..., p. 277-295; Zenovie
Pâcli}anu, Documente privitoare la istoria }coalelor din Blaj, pass.; idem, Istoria Bisericii Române Unite, în „Perspective”, XIV/XVI, 1991
– 1993, nr. 53-60, p. 46-59; Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului românesc din Transilvania pân@ la 1800, Blaj, 1944, p. 175-197.
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averile vl@dice}ti }i m@n@stire}ti }i a}@z@ndu-ne într-însele, îndat@ cât va fi cu putin]@ mai curând s@ ne apuc@m de
deschiderea înv@]@turilor }i chivernisirea într-însele a celor lipsi]i. C@reia împ@r@te}ti porunci cu smerenie
supuindu-ne }i dup@ putin]@ ajutorindu-ne Domnul a-i face destul, cugetând }i fiindc@ începutul în]elepciunii iaste
frica lui Dumnezeu, ca întru toate }i mai întâiu frica lui Dumnezeu s@ s@ înve]@ cu fapta }i cu cuvântul, mai ales în
sfânta bisearic@, numitul eclesiarh va avea grij@ cum toat@ rânduiala biseariceasc@ cu evlavie s@ s@ ispr@veasc@.
Lâng@ acestea s@ va înceape în m@n@stire, acum întâiu p@n@ la alt@ a noastr@ orânduial@, a s@ ceti, a s@ proceti
}i a s@ tâlcui dup@ lipsa }i dup@ vreame celor lipsi]i: întâi dumnezeie}tile zeace porunci, începând diminea]a îndat@
dup@ Sfânta Leturgie. A doaua, s@ vor ceti, proceti }i tâlcui cele }apte dumnezeie}ti taine }i biserice}tile porunci,
care s@ vor începe la un ceas dup@ prânz. A. 3: s@ vor dovedi }i s@ vor tâlcui ceale mai de lips@ a credin]ii cu tâlcuirea
}i iar@}i dovedirea, din sfintele c@r]i, adev@rului sfintei uniri, a c@rora înv@]@tur@ }i dovedire iar@}i s@ va face diminea]a,
îndat@ dup@ Sfânta Leturgie }i la un ceas dup@ prânz. A patra va fi luare de sam@ }i îndreptare la cetire, procetire,
scriire }i tâlcuirea limbilor }i ceva cuno}tin]@ o }tiin]@lor, care a}ijderea va fi în vremile }i ceasurile mai sus îns@mnate.
Lâng@ toate aceastea neîncurmat@ }coal@ de ob}te va fi tuturor de toat@ vrâsta, de cetanie, de cântare }i de
scrisoare, nici o plat@ de la ucenici a}teptându-s@, numai într-însele, care va vrea, dup@ rânduiala celui mai mare
spre acea treab@ pus s@ s@ chiverniseasc@. Carele toate a}a fiind rânduite }i a}ezate, pentru aceaea am vrut a le face
în }tire }i la ar@tare tuturor, cum nu numai cei care vor fi deatori a le cerceta }i dup@ putin]@ a le înv@]a, adic@ care
vor trage n@deajde de sufleteasc@ p@storie s@ le poat@ }ti }i spre cuprinderea acelora} s@ se poat@ îndrepta, ci înc@
}i al]ii to]i ori carii, iubitori de sp@s@nie fiind, or cugeta a avea dintr-însele ceva cuno}tin]@ de lips@ s@ s@ poat@ îndrepta
}i în ce vreme a le cerceta, precum }i dorim tuturor cum într-însele chivernisându-s@, s@ s@ deprind@ }i cuprinzându-le
s@ le învea]@ spre îndreptare a vie]ui cre}tinea}te }i a dobândi prin plinirea lor via]a de veaci, care tuturor o poftim
prin darul Domnului Nostru Isus Hristos. Dat în Blaj, anul Domnului o mie }apte sute cinciz@ci }i patru, unspr@zeace
zile a lunii octomvrie.
P. Pavel.
Din porunca m@riii sale:
Ra] Petru,
logofet S. S. Mare”.250
Apelul episcopului la dispozi]ii „preaînalte”, mai vechi sau mai noi, are acoperire în realitatea istoric@. De la
începuturile unirii cu Roma, în toate actele }i complicatele mi}c@ri legate de marele eveniment, }i-a g@sit loc }i
elementul cultural, mai cu seam@ cel referitor la }coli }i înv@]@tur@.251 În importanta sa diplom@ dona]ional@ din 1738,
Carol VI prevedea expres ca jum@tate din veniturile domeniului Blaj s@ fie destinate între]inerii a 11 c@lug@ri bazilitani,
a 20 de tineri seminari}ti – deci a unui seminar – }i trimiterii la Roma a 3 tineri de c@tre fiecare episcop, la studii în
Colegiul de Propaganda Fide.252 Baza material@ a fost apoi întregit@ de Inochentie Micu-Klein, care, cu sprijinul
clerului, a început în acela}i an aventura temerar@ de construire consecutiv@ a m@n@stirii }i a cl@dirilor }colare.
Lucr@rile s-au încheiat în 1747, sub vicariatul lui Aron, dar avatarurile accesului s@u la scaunul episcopal au întârziat
mult înfiin]area efectiv@ a }colilor. Graba surprinz@toare din 1754 se explic@ prin dorin]a de a recupera din timpul
pierdut, dar }i prin dorin]a de a trasa o nou@ cale de afirmare na]ional@, una eliberat@ de iluzia promisiunilor
leopoldine, despre care îns@ sim]ea, }tia c@ poate asigura atingerea „scopului” (bonum), acela}i, pentru care lucra
}i el cu patima lui Inochentie, dar pe alte c@i. Decretul este întregit de alte dou@ documente normative: Rânduiala
cinsti]ilor ieromona}i }i a scoalelor ce s-au rânduit s@ fie în Mân@stirea S. Treime în Blaj, din 11 octombrie }i
Rânduiala înv@]@torilor }i trapezitelor, emise o zi mai târziu, în 12 octombrie.253
Dup@ Augustin Bunea, Episcopii..., plan}@ aparte între pag. 278-279, unde reproduce în facsimil }i originalul documentului). Decretul
a fost publicat prima dat@ de Timotei Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 217-219.
251 Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 227-231.
252 Vezi la Gheorghe {incai, Hronica..., p.366-367; Ioan Antonelli, Breviariu istoric al }coalelor din Blaj , Blaj, 1777, p.4; Nicolae Albu,
Istoria înv@]@mântului românesc din Transilvania pân@ la 1800, Blaj, 1944, p. 174.
253 Textele la Timotei Cipariu, op. cit., p. 219-224, de unde le reproducem. Vezi }i Nicolae Brânzeu, {coalele din Blaj. Studiu istoric, Sibiu,
1898, p. 44-50; Ioan Georgescu, Scolile din Blaj, în „Boabe de grâu”, IV, 1933, nr, 6, p. 337-339; Nicolae Lupu, Una sut@ optzeci de
ani de la deschiderea celor dintâi }coli române}ti în M@n@stirea Sfânta Troi]@ din Blaj, în „Blajul”, I, 1934, nr. 10, p. 456-457; Virgil
Stanciu, Petru Pavel Aron , Blaj, p. 34-36; Coriolan Suciu, Arhiereii Blajului, ctitori de }coli na]ionale. La 190 de ani de la deschiderea
}colilor din Blaj, Blaj, 1944, p. P. 16-21; Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului..., p. 175-179; Romul Munteanu, Contribu]ia {colii Ardelene
la culturalizarea maselor, Bucure}ti, 1962, p. 201-203. Pentru c@ aceste lucr@ri nu au avut ambi]ia unei reedit@ri }tiin]ifice a elaboratelor
lui Aron în privin]a }colilor, ca atare neexistând o edi]ie pertinent@ a lor din secolul al XIX-lea, le reproducem în cele ce urmeaz@ dup@
variant credibil@ a lui Timotei Cipariu:
I. „Noi P. Pavel Aaron de Bistra, din mila lui Dumnezeu }i a Scaunului Apostolic celor de leagea greceasc@ prin toat@ [ara Ardealului
}i p@r]ilor ei adause, vl@dicul F@g@ra}ului }. c., cinsti]ilor ieromona}i de la Mân@stirea S. Treime din Blaj, pace de la Domnul Hristos }i
sp@senie, iear@ de la noi blagoslovenie.
De vreame ce Preamilostivul Dumnezeu cu nesupus@ rânduial@ a prea bogatei Sale milostiviri, prin milostivirea, iear@}i, a
preaîn@l]atei st@pânitoarei noastre, acum odat@ la mult dorita neamului }i besearecii adunare câtu}i de câ]i ne-au împreunat, se cuvine,
cum }i noi a}i}derea vrând cu fapta a r@spunde chem@rii noastre }i sfâr}itului, cugetului iear@}i, poftei }i poruncii preamilostivilor }i
preaîn@l]a]ilor ctitori }i a}i}dere }i a}tept@rii neamului }i lips@i besearecii, s@ ne îndemn@m spre cuprinderea celora prin carele s@ se
plineasc@ aceale deatorii a noastre, spre a c@rora mai degrabnic@ pornire }i plinire am socotit de lips@ a fi acum întâiu, p@n@ la alt@ a
nostr@ orânduial@, cum ace}tii însemnate turme s@ se deschid@ fântânile darurilor adic@:
Întâiu, unul dintre fra]ii ieromona}i s@ înceap@ a proceti }i a le tâlcui dumnezeie}tile porunci, diminea]a dup@ S. Liturghie îndat@,
lungindu-se sau scurtându-se vreame dup@ lipsa sau folosul ascult@torilor.
Acela}i ieromonah, dup@ prânz, s@ le proceteasc@ }i s@ le t@lm@ceasc@ cuno}tin]a S. Taine: materia, forma, inten]ia, ministrul }i iear@}i
modul cum s@ se slujeasc@ }i de la cine }. c., cu care prilej pot veni în socoteal@ }i în ar@tare }i poruncile beserice}ti.
Al doile frate ieromonah s@ aib@ grijea limbilor, cum care ar vrea sau ceva cuno}tin]@ din înceaperea cetaniei sau cuno}tin]ei limbilor
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Pe baza aceastor reglement@ri, la Blaj s-au înfiin]at consecutiv trei categorii de }coli, cu programe mult diferen]iate.
Prima, }coala elementar@ sau „de ob}te”, avea în program@ ini]ierea în bucoavn@ sau cartea de citire, cunoa}terea
cânt@rilor biserice}ti }i scrierea. Contemporanii au numit-o „}coala româneasc@”, pentru c@ totul se preda în limba
român@. Primul înv@]@tor a fost, prin hot@rârea episcopului, dasc@lul Constantin Dimitrievici. 254 Pe o treapt@
superioar@ se situa „}coala latin@”, cum era numit@, cu program@ de gimnaziu, nucleul viitorului liceu al Blajului,
vestit în toat@ lumea româneasc@. În fine, a treia }coal@ gândit@ de Aron avea un caracter pur religios }i va deveni
în viitor seminarul }i mai apoi facultatea teologic@ din Blaj. Este interesant@ politica }colar@ gândit@ de Aron pentru
reu}ita începutului mai mult decât temerar. Pentru ca „ace}tii însemnate turme s@ se deschid@ fântânile darurilor”
f@r@ restric]ii, nu exista o dat@ fix@ pentru începerea cursurilor, ci fiecare venea când putea. Elevii aveau libertatea
de a fluctua de la un program de înv@]@tur@ la altul, neexistând unul fixat pe materii. La fel de elastic@ era }i problema
vârstei elevilor, între cei din prima garnitur@ înv@]ând, al@turi copii de 4-5 ani, }i fl@c@i de 20- 21 de ani, într-o
dev@lm@}ie desigur pitoreasc@. Matei Popovici, fiul popii din Cr@ciunel, avea 21 de ani, în vreme ce „minimul” Petru
Paraleu din Blaj era un copil de patru ani.255 Cu atât mai pu]in contau, desigur, religia sau provenien]a social@ a
elevilor. Prin aceast@ politic@ }colar@ permisiv@, Aron a produs un flux extraordinar de elevi la noile a}ez@minte
din Blaj. Un fapt care va deveni precedent istoric a încurajat în plus acest exod. Diploma dona]ional@ a lui Carol
VI prevedea între]inerea din veniturile domeniului Blaj a 20 de }colari. Aron îns@ a hot@rât s@-}i jerfeasc@ propriile
venituri pentru hrana tuturor înv@]@ceilor. Vestea acestei generozit@]i nu a r@mas f@r@ urm@ri. „Era în }coalele Blajului
atunci – scrie Samuil Micu – diiaci [elevi-n.n.] latine}ti }i române}ti mai mult de trei sute”.256 Pe }colari episcopul îi
numea „inima noastr@” (cor nostrum) }i raporta cu modestie Congrega]iei de Propaganda Fide c@ ace}ti tr@iesc
din firimiturile mesei lui. 257 Aron a introdus }i beneficiul de pâine, vesti]ii ]ip@i, pe care }colarii îi primeau de trei
ori pe zi. Controla zilnic dac@ aceste pâini}oare sunt de calitate, dup@ m@rturia aceluia}i Samuil Micu. 258
Zoltán I. Tóth scrie c@ „Episcopul Aron era în perfect@ cuno}tin]@ de cauz@ despre importan]a }colilor în via]a
bisericii”.259 Sociologia }colar@ a episcopului a avut dou@ urm@ri imediate, providen]iale nu doar pentru Biserica

l@tine}ti }i ungure}ti sau, }tiindu-le, ar vrea a avea mai mare }i mai bun@ în]elegere s@ poat@ cu însemnatul frate întru aceale a avea
deprindere, chivernisire }i sporire, înc@ }i spre }tiin]@ p@}ire. Care iear@}i trebuie s@ se înceap@ diminea]a, îndat@ dup@ S. Liturghie, iear@
dup@ amiaz@zi, un ceas dup@ prânz, îndelungind iear@}i sau scurtând vreame, dup@ lipsa sau folosul ascult@torilor.
Al treilea frate ieromonah s@ aib@ grij@ a proceti lipsi]ilor }i seto}ilor cuno}tin]a credin]ei, mai ales ceale ce sunt de necesitate medii
}i altele, dup@ în]eleagerea }i vârsta ascult@torilor, întru carele foarte cu socoteal@ se va sârgui a le dovedi cu bun temeiu adev@rul sfintei
uniri; }i aceastea a}i}derea diminea]a }i dup@ prânz începând, va lungi sau va scurta vreamea în]elep]ea}te.
Al patrule frate ieromonah, afar@ de aceaea, va avea grij@ de lipsa fra]ilor despre trapezare, ca s@ nu fie sc@dere celor de lips@ în
vreamea sa; va avea grijea }i a tipografiei, ca s@ se poat@ face c@r]i de ceale de lips@.
Aceaste mai sus însemnate începându-se, precum s-au zis, diminea]a, dup@ S. Liturghie îndat@, se pot lungi în vreame odat@, dup@
folosul }i lipsa ascult@torilor; }i iear@}i pot s@ fie cei ce vor asculta procetirea }i tâlcuirea poruncilor }i a S. Taine cu cei ce vor asculta
înv@]@tura credin]ii }i cuno}tin]a adev@rului unirei, întru o cas@ sau întru o }coal@, rânduindu-se }i în]elegându-se înv@]@torii a}a cum,
când unul va ie}i, altul s@ intre, sau macar }i osebit@ cas@ sau }coal@ fie}etcarele cu a sa.
Iear@ cei cu limbile vor trebui s@ aib@ ei}i deosebit una, din care ie}ind, dup@ rânduiala înv@]@torului s@u sau mai înainte de întrare,
s@ poat@ întra }i înv@]a la }coala cea de ob}te, }i care ar fi de acea vrâst@ s@ poat@ întra }i la ascultarea dogmelor.
Prestea aceastea }i înv@]@torii dogmelor }i mai ales ispravnicul tr@p@z@rii în vreamea lor, când n-ar avea al]i ascult@tori, }i mai vârtos
în dumineci }i în serb@tori, vor putea pe rând a face, pe cât li se va p@rea, cre}tine}ti înv@]@turi în ob}teasca }coal@.
Lâng@ carele toate p@rintele Gherontie }i cu cinstit protopopul S@c@date, care vor înv@]a în cinul beserecesc pre cei ce le vor trebui,
vor avea grij@ cum pre cei ce pentru multe trebi n@zuiesc aici s@-i fac@ a întra la ascultarea înv@]@turilor; a}i}derea rândul patrafirului s@
]in@ to]i pe rând, începând de la vecernie, de sâmb@ta seara, p@n@ la alt@ sâmb@t@, dup@ liturghie. Iear@ S. Liturghie pe rând vor sluji
dup@ istros }i în besericu]@, ca }i aceea s@ nu r@mâie f@r@ slujb@ }i preo]ii f@r@ jertfire. Dat în Blaj, 1754, octovrie”.
II. „Eclesiarh va fi prea cinstitul arhimandrit }i ieromonah Leontie.
Tâlcuitoriu dumnezeie}tilor Zeace Porunci, a S. Taine }i a poruncilor S. Besearici va fi cinstitul ieromonah Silvestru, carele va fi }i
prefect sau v@tav mare scoalelor }i preses examenului clericilor.
Înv@]@toriu limbilor }i dup@ vreame }i putin]@ a }tiin]elor, cinstitul ieromonah Grigorie, c@ruia se încredin]eaz@ }i bun@ paza bibliotecii.
Tâlcuitoriu celor de lips@ a credin]ei }i a sfintei uniri, cinstitul ieromonah Atanasie, având }i grija istoriei.
Ispravnicul trapezarei, a familiei }i altor lipse din cas@, cinstitul ieromonah Grigorie, având paza arhivului, carele cu eclesiarhul }i
cu cinstitul protopopul locului vor înv@]a cinul besearicii pre carii va fi de lips@.
Ace}tia to]i mai sus numi]i, cu cinstitul protopopul locului }i împreun@ }i deosebi, dup@ socoteala vremilor }i }i lipsa întâmpl@rilor,
vor fi examinatori clerului, dând arhiereului cuvioasele atestate, supt isc@litura presidentului.
Iear@ dasc@lul scoalei de ob}te va fi Constantin Dimitrievici.
Preste toate aceastea, rânduiala supunerii întru acesta chip se va ]inea, adic@:
În ceale ale cinului besericesc vor fi to]i cu supunere eclesiarhului.
În ceale ce vor fi de treapta scoalelor, prefeactului acelora}i, precum }i în ceale ce vor fi ale bibliotecii, prefeactului aceia}i.
În ceale ce vor fi de socoteala trapezii }i de lipsa casei, ispravnicului acelora}i, carele se va sârgui spre toate ceale de lips@ dup@
rânduiala cinului marelui p@rinte, rânduind }i ceasul refec]iei }i vreamea odihnei, dup@ lipsa întâmpl@rilor }i socoteala vremilor. Iear@
în trapezare }i airi afar@, din rânduitele cinuri, }edearea înainte }i preferen]ia se va ]inea dup@ vârsta chem@rii }i a betrânea]elor, nemic@
deosebind, ci toate de ob}te fiindu-le. Dat Blaj, 1754, oct. 12 zile”.
254 De modestul personaj, originar din satul Arice}ti din Romana]i }i prip@}it în Ardeal, se leag@ realizarea, în 1757, a unei copii dup@
Hronicul lui Dimitrie Cantemir care exista la Blaj din vremea lui Inochentie Micu-Klein. La sfâr}itul copiei, el noteaz@: „Acest hronic,
pref@cându-l dup@ altul, l-am scris precum se vede eu Constandin, robul lui Dumnezeu }i dasc@l al }colii române}ti din Blaj”.
255
Zenovie Pâcli}anu, Documente privitoare la istoria }coalelor din Blaj, p. 2-6.
256
Istoria românilor, II, p. 333.
257
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 280-281; Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Perspective”, XIV-XVI, 1991 – 1993,
nr. 53-60, p. 49.
258
„În toat@ zioa trebuia colceariul s@ duc@ la masa vl@dicului }i un ]ip@u de a diiacilor, ca s@ guste }i s@ vaz@ ce pâne s@ d@ la diiaci, ca
nu cumva colceariul s@ fac@ viclenie }i s@ dea pâne rea la diiaci” (Istoria românilor, II, p. 333-334).
259 Az erdélyi román nacionalizmus..., p. 231.
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Unit@ }i comunitatea pe care o conducea. Mai întâi, s-a produs prima democratizare a înv@]@mântului din istoria
românilor, prin lipsa oric@rei bariere sociale la intrarea în }colile bl@jene. În acest fel s-a creat, cu fiecare promo]ie
de absolven]i, o nou@ clas@ social@ ardelean@, o clas@ suprapus@, sustras@ tuturor cutumelor ereditare }i bazat@
numai pe valorile personale. Din forja amalgamat@ s-au împr@}tiat în lumea satelor române}ti preo]i }i dasc@li
cunosc@tori de carte modern@, închegându-se pas cu pas o elit@ româneasc@ imposibil de realizat pe alte c@i. Abia
având în vedere aceast@ elit@ în sens larg, putem în]elege fenomenul select@rii vârfurilor intelectuale, care urmau
s@ aprofundeze iluminismul epocii }i s@ constituie faimoasa genera]ie a {colii Ardelene. Pe de alt@ parte, }colile
bl@jene au întors în cap imaginea popular@ negativ@ asupra re}edin]ei uni]ilor, alimentat@ de prozelitismul ortodox
fundamentalist, pe care îl ilustreaz@ la acest nivel Plângerea sfintei m@n@stiri a Silva}ului, din eparhia Ha]egului,
din Prislop:
„O, de te-ar fi ars focul, Blaj,
C@ tu multe r@ut@]i lucra}i!”260
Acum, Blajul este locul unde î}i pot trimite copiii la }coal@, al@turi de uni]i, }i neuni]ii sau }ov@ielnicii din p@r]ile
sudice }i sud-vestice ale Transilvaniei. Înc@ din primul an de func]ionare, }colile sunt frecventate de elevi din
Maramure} pân@ în F@g@ra} sau Banat. Nobilul de 20 de ani Pahomie Vancea din Once}tii Marma]iei figureaz@ în
catalog al@turi de „plebeul iobag” (plebeus subditus) George din Comana F@g@ra}ului }i de Sava din R@}inari, doi
ortodoc}i care înc@ nu au nume de familie stabil@, fiind declina]i în document dup@ satul de ba}tin@.261 Cel de al
doilea nu este altul decât Sava Popovici, distinsul cleric ortodox de mai târziu, fiul preotului de aceea}i confesiune
din satul emblematic al ortodoxismului ardelean. B@n@]eanul Dumitru Popovici se roag@ de episcop, printr-o
scrisoare, s@ fie primit la înv@]@tur@ în Blaj, în termeni antologici dac@ ne gândim c@ era vorba de un copil: „Precum
î]i faci mil@ cu mul]i de-i prime}ti la mila M@riei tale, întru acest chip m@ rog }i eu M@riei tale ca s@-]i faci mil@ a m@
primi la seminariul M@riei tale”.262 Ungurul György Tikosi, posibil reformat, se roag@ de episcop în termeni similari
s@ fie primit printre seminari}ti, „a}a cum v-a]i îndurat }i de ceilal]i”.263 Acest ecumenism didactic, uimitor pentru
vremea de fr@mânt@ri confesionale ce marcau via]a ardelenilor }i care vor r@bufni curând la suprafa]@, a fost posibil
prin grija episcopului ca totul s@ se desf@}oare dup@ vechea norm@ orodox@, dup@ cum se poate vedea dintr-o
Instruc]ie pentru cuprinderea gr@m@ticilor emis@ de episcop în 18 octombrie 1754.264 Pân@ }i formula „Gospodi
pomilui!” pentru „Doamne miluie}te!” este p@strat@, dup@ cum stabile}te episcopul la punctul al }aselea. Unica
„abatere” era dialogul despre adev@rurile unirii din cadrul orelor de catehiza]ie, care se desf@}urau dup@ catehismul
elaborat de Aron, Înv@]@tur@ cre}tineasc@, tip@rit la 1755.265
Ce preg@tire le ofereau }colile de la Blaj acestor copii veni]i dintr-o arie atât de divers@ ca tradi]ie }i influen]@
cultural-religioas@? Primul }i cel mai important câ}tig a fost codificarea, uniformizarea sistemului dup@ tradi]ia
occidental@ a gimnaziilor. Semnificativ@ este situa]ia „}colii latine”, care s-a înfiin]at la început numai cu dou@ clase:
I-a (principia) }i a II-a (grammatica). Prima avea trei cicluri de înv@]@mânt (principia, grammatica }i sintaxis) iar a
doua dou@ cicluri (rethorica }i poesis). Aceast@ împ@r]ire în dou@ cicluri cuprinzând cinci clase corespundea sistemului
liceal din Imperiu, institu]ii similare existând în Transilvania la Bra}ov, Sibiu, Cluj, Aiud, Timi}oara, Arad, Oradea,
Târgu Mure}, Târgu Secuiesc, Odorheiul Secuiesc, Alba Iulia, Baia Mare }i Sighi}oara, toate s@se}ti }i ungure}ti,
dar frecventate }i de mul]i elevi români.266 Blajul este primul centru }colar înfiin]at în mediu românesc, unde materiile
de tip universalist, tributare imperiului limbii latine, se vor colora pas cu pas în nuan]e na]ionale evidente. Cursan]ii
gimnaziului }i ai seminariului erau obliga]i s@ înve]e temeinic limba român@, ascultând lec]iile „}colii române}ti”,267
dup@ cum ceila]i to]i, care voiau s@ se fac@ preo]i, trebuiau s@ asculte prelegerile dogmatice. Firul ro}u care str@bate
întreaga program@ gimnazial@ este bazat îns@ mai ales pe cunoa}terea aprofundat@ a limbii latine, dup@ cum arat@
situa]ia materiilor în 1772, înaintea etatiz@rii prin Ratio educationis la scara Imperiului (1777) }i prin Norma regia
la scara principatului (1781): gramatica }i scrierea acesteia (praeceptis) , cunoa}terea literaturii (chrestomatia) }i
uzan]a oral@ (eloquentia }i faza avansat@ „ex institutionibus orathoris” ). Se mai predau, în mod progresiv, istoria
(biblic@, a Transilvaniei, a Romei antice), geografia, matematica, limba greac@ etc.268 Dac@, îns@, aceste materii
clasice vor constitui miezul dur al înv@]@mântului bl@jen foarte curând, nu au fost abordate în nici un caz de la început,
în situa]ia când la Blaj se petrecea în mod revolu]ionar ceea ce în centrele }colare amintite se dobândise în decenii,
chiar secole de acumulare. Aplecarea pe curbele de nivel ale necesit@]ii de moment – dramatic@! – i-a dictat ierarhului
întemeietor un drum mai prudent, s-ar putea zice modest. Mozaicul deconcertant al popula]iei }colare a impus pe
primul plan uniformizarea cuno}tin]elor religioase, prin predarea celor zece porunci, a celor }apte taine }i a
„adev@rului sfintei uniri”. Nu se pune îns@ problema unei buchiseli a acestora, ci a interpret@rii lor consistente. Faptul
este ar@tat în obliga]ia pe care o precizeaz@ Rânduiala cinsti]ilor ieromona}i pentru cel care va preda tainele, acestea
trebuind s@ fie deslu}ite prin „materia, forma, inten]ia, ministrul }i iear@}i modul cum s@ se slujeasc@ }i de la cine”.

Sextil Pu}cariu, Istoria literaturii ronmâne. Epoca veche, Sibiu, 1930, p. 193.
Zenovie Pâcli}anu, Documente..., p. 2-6.
262 Ibid., p. 31.
263 Ibid., p. 32.
264
Textul la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 456-457.
265
Înv@]@tur@ cre}tineasc@ prin întreb@ri }i r@spunsuri, pentru procopseala }coalelor. Cartea era tip@rit@ la 31 ianuarie 1755. S-a reeditat
peste un an, în 1756, fiind gata la 20 mai. Vezi B.R.V., IV, p. 73. Cf. }i Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului... , p. 192.
266
Nicolae Albu, op. cit., p. 184-186.
267
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 278.
268 Vezi materiile la Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului..., p. 184-185.
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Este un început firav de teologie dogmatic@, deschiz@tor de drum pentru erudi]ia ce va marca aceast@ materie o dat@
cu Samuil Micu }i genera]ia sa. Al doilea deziderat l-a constituit „scrierea }i tâlcuirea limbilor”, în]elegându-se, în
cazul nostru, latina, greaca, germana }i – într-un principat dominat politic de unguri – maghiara. Inten]ia lui Aron
a fost de asemenea predarea, „dup@ vreame }i putin]@”, a }tiin]elor. Nel@murite la început, aceste „}tiin]e” se vor
întruchipa curând în materii ca geografia, aritmetica, istoria, matesele.
Pe ce colaboratori se putea baza episcopul de la Blaj în derularea acestui program mai mult decât ambi]ios,
dac@ îl compar@m cu situa]ia sec@tuit@ de }tiin]@ de carte în rândul românilor, endemic@ în Transilvania calvinismului
dominant? Profesorii au fost recruta]i din rândul c@lug@rilor m@n@stirii. În cazul Blajului, îns@, conceptul de m@n@stire
trebuie disociat de imaginea troglodit@ a vechilor sih@strii r@s@ritene din Transilvania, în num@r necrezut de mare,
unde erau aduna]i de-a valma indivizi incul]i }i vagabonzi, tr@ind din cer}etorie.269 Numai în districtul F@g@ra}ului,
pe linia nordic@ a Carpa]ilor meridionali, se în}irau 23 de asemenea „m@n@stiri ”, din ai c@ror aproape 100 de
c@lug@ri istoria nu consemneaz@ m@car un nume de ins care ar fi însemnat ceva în via]a comunit@]ilor respective,
cu atât mai pu]in în via]a românilor ardeleni în general. Cei câ]iva c@lug@ri din M@n@stirea Sfânta Treime de la Blaj
erau purt@torii unui mesaj la antipod, dup@ care c@lug@ria se identifica în occident cu c@rtur@ria, cu erudi]ia }i
activitatea creatoare în general. La data când Petru Pavel Aron i-a instituit dasc@li ai }colilor înfiin]ate de el, ace}tia
aveau de pe acum realiz@ri literare însemnate, colective }i individuale, valorificate cu ajutorul tiparului de la Blaj.
Floarea adev@rului din 1750 îi recomand@, dup@ cum s-a v@zut, ca teologi erudi]i, în fruntea celor din aria grecocatolic@ a Imperiului. Un an mai târziu, de sub teascurile bl@jene iese Ceaslovul270 sau rug@ciunile orelor, manual
obligatoriu pentru orice cleric în exerci]iu, iar în 1753 Strastnicul.271 Aceste voluminoase c@r]i de altar trebuiau
preg@tite pentru tipar }i „diortorisite”, corectate, de c@tre persoane cu preg@tire, nimeni al]ii decât aceia}i „cinsti]i
ieromona}i” ai m@n@stirii. Dac@ buchiseala celor mici de la }coala primar@ Aron a încredin]at-o modestului dasc@l
Constantin Dimitrievici, c@lug@rilor li s-au repartizat materiile preten]ioase. Teologia urma s@ fie predat@ de Silvestru
Caliani (partea privind poruncile dumnezeie}ti, tainele }i poruncile biserice}ti) }i de Atanasie Rednic, cel mai apropiat
colaborator al episcopului, c@ruia îi d@ în sarcin@ teologia dogmatic@, istoria bisericeasc@ }i tâlcuirea adev@rurilor unirii .
Primul studiase la Roma iar al doilea la Viena, ani îndelunga]i, de unde s-au întors cu cuno}tin]e teologice }i umaniste
de tip occidental. Profesorul limbilor „}i dup@ vreame }i putin]@ a }tiin]elor” a fost numit Grigore Maior. Personalitate
puternic@ a vremii sale, viitor episcop de Blaj, acesta este primul ardelean unit care a urmat întregul curs de }apte
ani al studiilor de la Propaganda Fide }i primul doctor atestat documentar.272 Cu trecerea anilor, acestora li s-au
ad@ugat al]ii, concomitent cu cre}terea num@rului elevilor }i dezvoltarea }colilor. O speran]@ a fost Meletie Neagoe,
cu studii la iezui]ii din Cluj }i Tirnavia, de unde s-a întors }i a fost numit profesor la noua clas@ de sintax@, în toamna
anului 1757. A murit îns@ de tân@r, la numai 30 de ani, în 1760. 273 Nevoile }colare cereau îns@ mai mul]i dasc@li,
iar num@rul celor cu studii înalte se oprea deocamdat@ aici. Aron a apelat atunci la profesori laici, aspect inedit într-un
sistem didactic confesional. Primul a fost George Vulcan din Blaj, bunicul viitorului episcop Samuil Vulcan de la
Oradea, dar – spune Samuil Micu – acesta „curând au trecut dintru aceast@ lume”.274 I-au urmat Ioan Neagoe, fiul
protopopului din Armeni, dup@ studii la iezui]ii din Cluj,275 }i Nicolae Ludo}i. Pentru remedierea situa]iei, episcopul
s-a str@duit s@ promoveze la rândul s@u trei studen]i la Propaganda Fide din Roma, dup@ sunetul diplomei
dona]ionale a lui Carol VI. Nu f@r@ opozi]ie din partea autorit@]ilor de la Viena, reu}e}te s@-i trimit@, abia în 1762,
pe Alexie Mure}anu, Sava Mâ]u (Sabbatius) }i Iacob Aron, care îns@ vor reveni la Blaj abia dup@ moartea lui Aron.
„Aceasta era fa]a }coalelor Blajului pe aceale vremi”, va concluziona Samuil Micu în sinteza sa istoric@. 276 Cert este
c@ înv@]@mântul bl@jean, odat@ pornit, s-a dovedit a fi un fenomen viabil, cu o dezvoltare impetuoas@. La 1759
num@rul elevilor urc@ la 500. Cifra de 500 vine de la un ungur îngrijorat, György Rettegi, care la 1761 se alerta c@
românii „}i-au întemeiat la Blaj un gimnaziu care a ajuns la cinci sute de elevi”. „De acest lucru – spune Rettegi –
m@rturisesc sincer c@ îmi este fric@, pentru c@ dac@ cineva las@ }i mai tare acest lucru de capul lor, pe noi pot s@ ne
pustiasc@ cu mare spor, fiindc@ în Ardeal sunt pe pu]in de zece ori mai mul]i români decât unguri”. 277 Iat@, a}adar,
cum roadele celei de a doua tran}ee a lui Inochentie Micu-Klein, }coala, aruncat@ în lupt@ de Petru Pavel Aron, se
convertesc tot în materie politic@. Calea neleopoldin@, ocolit@, a acestuia, duce c@tre acela}i punct cerut de legile
istoriei, dându-i dreptate deja citatului Benedek Jancsó, cum c@ educa]ia aprinde în sufletele oamenilor scânteia
care face din mul]imi popoare }i din popoare na]iuni. 278

Augustin Bunea, op. cit., p. 331.
Ceaslov acum într-acesta} chip întâi tip@rit supt st@pânirea preîn@l]atei chesaro-cr@iesei Mariii Theresii. Cu blagosloveniia preacinstitului
P. Petru Aaron, gheneral vicare}ului, în Sfânt@ M@n@stire de la Blajiu. La anul de la Hristos 1751.
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Strastnic care cuprinde în sine slujba sfintelor patimi }i a Învierii Domnului Hristos. Acum într-acesta chip tip@rit supt st@pânirea
preîn@l]atei chesaro-cr@iasei Mariii Theresiii, cu blagosloveniia presfin]itului vl@dichii F@g@ra}ului chiriu chir Petru Pavel Aaron de la
Bistra. În M@n@stirea Sfintei Troi]e de la Blaj. Anii de la Hristos 1753.
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Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 248.
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Samuil Micu, Istoria românilor..., II, p. 333; Nicolae Com}a, Dasc@lii Blajului, Blaj, 1940, p. 21; Zenovia Pâcli}anu, Istoria Bisericii
Române Unite, în „Perspective”, XIV-XVI,1993, nr. 53-60, p. 50.
274 Samuil Micu, Istoria..., II, p. 334. Vezi despre el Nicolae Com}a, op. cit., p. 20.
275 I. Tóth Zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus..., p. 234, n. 2.
276 Samuil Micu, op. cit., p. 334.
277 Document comunicat la 1886 de istoricul Károly Torma în revista „Hazánk”, p. 382: „Ettöl bizony megvalom, hogy félek, mert ha valaki
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confesiune Desc@lecatul înv@]@mântului na]ional modern, care r@mâne mo}tenirea cea mai important@
amenin]at@ a p@storiei lui Petru Pavel Aron, este indisolubil legat de M@n@stirea Sfânta Treime }i de
slujitorii acesteia, pu]ini la num@r dar remarcabili ca preg@tire intelectual@. Gheorghe {incai va remarca
în Hronica sa rostul înalt al monahismului bl@jean în via]a românilor din Transilvania: „Adev@rat se poate zice }i
cu bun@ sam@ a}a este, cum c@ m@n@stirea Blajului a adus pe neamul românesc la cuno}tin]@,279 la înv@]@tur@ }i la
în]elepciune”.280 Leg@tura strâns@ dintre }coal@ }i biseric@ era cu atât mai vital@, cu cât Biserica Unit@ }i episcopia
acesteia constituiau unica structur@ social@, unica institu]ie recunoscut@ legal de constitu]ia Aprobatelor }i Compilatelor,
r@mase în vigoare dup@ înglobarea Transilvaniei în Imperiu. Dincolo de hotarele acestei biserici, pentru românii
ardeleni începea neantul legislativ, statutul de tolera]i f@r@ drepturi codificate, asemeni armenilor, evreilor }i ]iganilor.
Marele popor de neam roman se mi}ca îns@ pe alte aliniamente decât ace}tia, dictate de presiunea num@rului, de
densitatea zdrobitoare a aborigenilor }i de calitatea de ma}in@ economic@ esen]ial@ a principatului. Economia de
tip rural închis se baza pe munca iobagilor, iar în Transilvania iobagii erau in cvasitotalitatea lor români. A}a se
explic@ „aten]ia” aparte acordat@ unirii acestora. În mentalul adversar pe care îl nutreau firavele „na]iuni
constitu]ionale”, ungurii, secuii }i sa}ii, înglobarea românilor în blocul puternic al Bisericii Catolice constituia un
pericol pentru domina]ia lor discre]ionar@, a}a cum se exercitase ea timp de secole. Nici un efort din partea lor pentru
a opri catolicizarea românilor nu a fost precupe]it, dup@ cum s-a v@zut, iar rezultatul str@duin]elor s-a valorificat sub
domnia Mariei Tereza. Desigur, unirea era considerat@ oficial, la Viena, drept un mijloc de asigurare a unit@]ii
monarhiei prin unitatea catolic@. „Dar – remarc@ pe bun@ dreptate Augustin Bunea – politica aceasta a Cur]ii vieneze
era pururea încruci}at@, z@d@rnicit@ prin împrejurarea c@ Transilvania era o ]ar@ unde protestan]ii erau la putere }i
unde ace}tia vedeau cu ochi r@i orice înt@rire a catolicismului”.281 P@storia lui Petru Pavel Aron a fost lovit@ din
plin de tempesta antiunionismului multiform cultivat. Nu exist@ alt ierah al Bisericii Unite, din întreaga ei istorie,
care s@ fi întâmpinat vicisitudini }i greut@]i pe m@sura celor îndurate de el. A gestionat o biseric@ pe cale de a disp@rea
chiar sub ochii lui }i în pofida eforturilor }i sacrificiilor f@cute pentru men]inerea }i înt@rirea ei. Desigur, a cunoscut,
pe când era vicar, fr@mânt@rile produse de mi}carea lui Visarion Sarai, fiind îns@ prea pu]in implicat în rezolvarea
incidentului }i în reinstalarea lini}tii. Dar în deceniul 1751 – 1761 a trebuit s@ fac@ fa]@ unei r@scoale uria}e împotriva
unirii, care a aruncat popula]ia româneasc@ din principat în pr@pastia celei mai dramatice dezbin@ri din întreaga ei
istorie. Aprecierea istoricului Zenovie Pâcli}anu poate constitui un prolog pentru orice încercare de a reconstitui
evenimentele de atunci: „Niciodat@ în istoria lor (...) satele române}ti ardelene n-au tr@it o via]@ atât de fr@mântat@
}i de r@scolit@ ca în acest deceniu, care ne-a p@strat amintirea unor fapte }i atitudini de rar@ m@re]ie etic@, al@turi
de izbucnirea brutal@ a celor mai s@lbatice instincte destructive. A fost o succesiune halucinant@ de umbre }i lumini,
în fa]a c@reia cercet@torul de azi r@mâne cople}it }i dezorientat: s@ priveasc@ admirativ ]â}nirea de lumin@, ori s@
se înfioare de întunericul negru ca adâncul iadului?”282
Dup@ încheierea R@zboiului de succesiune în toamna anului 1746, împ@r@teasa a avut un r@gaz de pace foarte
necesar consolid@rii domniei acum recunoscute de continent. Pe plan intern, intereseaz@ în cazul nostru raporturile
Cur]ii cu sârbii din a}a zisul Illiric. În timpul r@zboiului turco-austriac dintre 1688 – 1699, cu sor]i varia]i de izbând@
local@, patriahul Arsenie III Cernoievici din Ipek, teritoriu otoman, a trecut de partea austriecilor, reu}ind s@-i r@scoale
pe sârbii }i albanezii ortodoc}i. Cum zona nu a putut fi ocupat@ de austrieci, ierarhul sârb s-a refugiat de prigoana
turcilor pe teritoriul Imperiului lui Leopold I, împreun@ cu circa 100.000 de sârbi.283 Ca o fatalitate, cazul se repet@
dup@ r@zboiul turco-austriac din 1737 –1739, pierdut de austrieci, când un nou val de colabora]ioni}ti sârbi din
Ipek sunt nevoi]i s@ se refugieze în Austria, de data aceasta în frunte cu mitropolitul Arsenie IV Ioanovici {acabent.
Acum îns@ nu era vorba de ni}te bie]i sârbi care fug sa-}i salveze via]a, ci de un amestec în care predominau oameni
înst@ri]i din rândul negustorimii suddun@rene: sârbi, aromâni }i albanezi. Blocul devine astfel compact, cea mai mare
densitate de refugia]i stabilindu-se în vecin@tatea teritoriului românesc al Banatului. Prestigiosul Arsenie devine
mitropolit al sârbilor, cu re}edin]a stabilit@ la Carlovi] înc@ dup@ primul val de emigrare sârbeasc@. Mitropolitul
mo}tenea o situa]ie comod@, ob]inut@ de înainta}ii clerici din primul val, care apelaser@ la împ@ratul Leopold I pentru
a-}i exopera roadele fidelit@]ii }i sacrificiilor în interesul imperial. La 21 august 1790, cezarul vienez emite o diplom@
în care satisface întreaga gam@ de revendic@ri specifice ortodoxiei sârbe, într-un teritoriu cu guvernare catolic@, de
la statutul preo]ilor la înzestrarea material@ a bisericii }i la dreptul nestingherit al episcopilor de a face vizita]ii
canonice.284 O cerere temerar@, satisf@cut@ de împ@rat, era aceea ca „mitropolitul nostru s@ aib@ dreptul de a dispune
asupra tuturor bisericilor orientale de rit grecesc, de a hirotoni episcopi }i a numi preo]i în m@n@stiri” etc.285 Prin
aceast@ concesiune, împ@ratul întinde jurisdic]ia canonic@ a mitropolitului sârb asupra tuturor ortodoc}ilor din
Imperiu,286 mai pu]in Transilvania, care înca nu era înglobat@ juridic în Imperiu. Diplomei îi vor urma altele, multe,
la fel de generoase,287 configurându-se astfel o situa]ie unic@ în Europa: acela}i monarh }i urma}ii lui, Carol VI }i
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Maria Tereza, au pe agenda politic@ impunerea }i consolidarea catolicismului în nord-estul Ungariei }i în Transilvania
}i consolidarea ortodoxismului în sud-estul Ungariei. Între cele dou@ politici, privilegiat@ este a doua, prin implicarea
direct@ a lui Leopold I, acest mare obsedat al alung@rii turcilor din bazinul Dun@rii mijlocii, ac]iune în care el exagera
mult rolul sârbilor r@scula]i din Ipek, deveni]i subdi]i ai Imperiului. Sârbii austrieci au }tiut s@ profite f@r@ scrupule
de entuziasmul imperial, croindu-}i un veritabil stat religios ortodox în mijlocul imperiului catolic al Habsburgilor.
De jos }i pân@ la vârful ierahiei de la Carlovi], to]i s-au împ@rt@}it, într-un fel sau altul, de facilit@]i sociale }i materiale,
pentru oamenii de rând vital@ fiind scutirea de orice sarcin@ public@ }i de a mai datora dijme altor preo]i decât ai
lor, ortodoc}i, pentru înt@rirea bisericii proprii. Privilegii neauzite, sociale }i materiale, cap@t@ îns@ ierarhia de la
Carlovi], care smulge împ@ratului dispozi]ia ca to]i credincio}ii s@ depind@ în problemele spirituale }i laice de capul
lor bisericesc. 288 Cu timpul, aceste facilit@]i }i altele similare s-au codificat în ceea ce actele epocii numesc privilegiul
illiric, cu un congres illiric }i cu un regulament dat de Maria Tereza. Pe lâng@ Curtea de la Viena s-a instituit
Deputa]iunea aulic@ pentru afaceri b@n@]ene }i illirice, numit@ în general Deputa]iunea Illiric@. Cu o eficien]@
remarcabil@, ierarhia sârbeasc@ din Illiric s-a avântat într-o ac]iune prozelit@ furibund@, cucerirea de noi spa]ii
religioase }i de credincio}i fiind o surs@ extraordinar@ de venituri. Pentru românii ardeleni, primul test a fost tumultul
lui Visarion Sarai, trimis direct de faimosul Arsenie {acabent }i de sinodul de la Carlovi]. 289 Era o încercare a
mitropolitului de a-}i extinde domina]ia }i asupra Transilvaniei, într-o interpretare sui generis a diplomei imperiale
din 1790. Dou@ blocuri religioase, create mai mult sau mai pu]in artificial de politica Vienei, erau pe cale de a se
confrunta f@]i} }i hot@râtor, greco-catolicismul din Transilvania }i ortodoxia din Illiric, producând administra]iei
centrale nepl@ceri în cele mai sensibile momente ale domniei Mariei Tereza.
Filiera sârbeasc@ a prozelitismului ortodox a înregistrat un succes nea}teptat în 1751, anul alegerii lui Petru Pavel
Aron ca episcop al uni]ilor din Transilvania. St@pânirea vienez@ ia, la 25 septembrie, hot@rârea curioas@ ca pe viitor
problemele unirii românilor ardeleni s@ fie gestionate de Deputa]iunea Illiric@. Lupul paznic la oi! Forul sârbilor putea
dispune singur în chestiune sau, dac@ voia, în colaborare cu Cancelaria Aulic@ a Transilvaniei. Gestul Mariei Tereza
este de neexplicat, chiar dac@ s-a încercat o descifrare prin marea trecere pe care urma}ul lui Arsenie III {acabent,
mitropolitul sârb Pavel Nenadovici de la Carlovi], o avea la împ@r@teas@.290 Mai degrab@ ar putea fi c@utat@ îns@
explica]ia într-o op]iune de moment a suveranei pentru unul din cele dou@ blocuri confesionale, uni]ii ardeleni }i
ortodoc}ii sârbi din Illiric. În viziunea competi]iei istorice, blocul illiric s-a dovedit mai pragmatic, înregistrând succese
remarcabile, inclusiv organizarea unui corp militar puternic }i experimentat, foarte util în r@zboiul împ@r@tesei pentru
tron. În aceea}i vreme, românii uni]i din Transilvania nu i-au servit decât cele mai incomode probleme, situându-se
pe pozi]ia unor peti]ionari-cer}etori ve}nici, atitudine dus@ la paroxism de Inochentie Micu-Klein. Istoria imediat@
nu se creeaz@ pe baza drepturilor de tip filosofic, ci la masa trocului vulgar, unde românii nu au avut nimic de oferit,
dar foarte mult de cerut. Pe de alt@ parte, psihologia de popor care }i-a schimbat religia era înc@ vie la mijlocul
secolului al XVIII-lea, nostalgia dup@ „legea str@mo}easc@” lucra la nivelul mentalului popular, alimentat@ de confinia
ortodox@ din Moldo-Valahia }i de diziden]a sub]ire dar g@l@gioas@ din sudul principatului. Ortodoxia din Illiric avea
sprijinul Rusiei, putere în expansiune de care Habsburgii trebuiau s@ ]in@ seam@ în politica extern@. Uni]ii români
erau sprijini]i sincer de o singur@ putere, iezui]ii, pe care îns@ i-au urât }i i-au contestat în mod cosecvent, chiar în
dauna unirii. Daca ad@ug@m la aceste elemente ura }i boicotul reforma]ilor care conduceau destinele politicii
ardelene, avem imaginea unui organism bolnav, aparent neviabil, pe care îl ]inea în picioare doar marota birocratic@
a Vienei, cum c@ în Transilvania trebuie sporit num@rul catolicilor.
Pe acest fond vulnerabil vine lovitura lui Pavel Nenadovici din 8 decembrie 1751, când, ca reac]ie la alegerea
lui Aron ca episcop, porne}te fatala campanie de extindere a puterii ortodoxiei sârbe asupra Transilvaniei. Printr-o
scrisoare circular@ cu aceast@ dat@, nesemnat@, purtat@ de emisari în zonele cele mai nelini}tite ale principatului,
mitropolitul se adreseaz@ românilor într-un stil lingu}itor }i incitant. Le cere acestora s@ se declare neuni]i }i s@-}i
cear@ episcop neunit. Aron era ales ca favorit la Blaj, dar înc@ nu avea confirmarea Vienei, deci uni]ii teoretic nu
aveau episcop. Tocmai acest lucru voia s@-l preîntâmpine Nenadovici. St@pânirea îng@duie oric@rei na]iuni s@-}i
p@streze „religia str@mo}easc@”, nu sile}te pe nimeni s@ fie unit, spune autorul proclama]iei. Numai guvernatorul
}i popii uni]i duc la Viena minciuna c@ românii doresc ei în}i}i s@ fie uni]i, ceea ce nu este adev@rat. E timpul ca
românii s@ mearg@ în mas@ la guvernator }i s@ spun@ c@ lor nu le trebuie episcop unit. S@ solicite pa}apoarte pentru
Viena de la guvernator, declarându-i c@ vor merge la Curte s@-}i cear@ episcop sârb de la Carlovi]. „Acum e timpul!
Episcopul v@ st@ gata, numai s@ veni]i aici din fiecare scaun }i din fiecare comitat câte unul”, cu tabele despre
parohiile }i credincio}ii pe care îi reprezint@. Dar, precizeaz@ sârbul mercantil, „nu trimite]i pe ace}ti b@rba]i cu mâna
goal@”, ci cu un florin de fiecare sat. Iar el, mitropolitul, va interveni „la por]ile împ@ra]ilor }i la to]i domnii” pentru
ca românii ardeleni s@ capete episcop sârb. 291 În interiorul principatului, instigarea a avut un rezultat minor
deocamdat@. În 14 ianuarie 1752, la guvernatorul Ioan Haller s-au prezentat doi ]@rani acredita]i de satele dintre
Dobra }i F@g@ra}, cu un memoriu în care declar@ c@ nu vor episcop unit, ci unul sârb de la Carlovi], cerând totodat@
pa}aport pentru Viena. Catolicul Haller, împreun@ cu sec]iunea catolic@ din guberniu, au în@bu}it în fa}@ acest
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„incident”, supunându-i la interogatoriu pe cei doi mesageri }i prinzându-l pe autorul memoriului, un anume popa
Vasile din S@li}te. Lucrurile s-au oprit aici, crede cu naivitate guvernatorul în raportul s@u c@tre Curtea de la Viena
din 30 ianuarie 1752,292 înc@ în necuno}tin]a faptului c@ un emisar al partiarhului sârb purta în continuare din sat
în sat scrisoarea acestuia, fiind prins }i raportându-se despre el abia la începutul lui martie. R@spunsul Mariei Tereza
la cele petrecute este împ@ciuitorist,293 în pofida faptului c@ se violase ordinea public@ prin implicarea ierarhului
de la Carlovi] într-un teritoriu unde nu avea competen]@. Pe acest fond s-a instituit în Transilvania o stare antiunionist@
adânc@, la nivel popular, care î}i va ar@ta roadele pernicioase foarte curând, în crescendo destructiv.
Prima mare sciziune s-a produs în ]inutul H@lmagiului, vecin cu Episcopia Ortodox@ de Arad, dependent@
ierarhic de patriarhul de la Carlovi].294 Situa]ia ]inutului era ambigu@, fluctuant@, asemeni tuturor „partium”-urilor
situate între Transilvania intramontan@ }i Ungaria istoric@. Pân@ în 1734 apar]inuse Ungariei, iar episcopul sârb de
la Arad avea jurisdic]ie bisericeasc@ asupra H@lmagiului. La revenirea acestuia în hotarele principatului, Inochentie
Micu-Klein a cerut în mod logic ca acest ]inut s@ fie supus autorit@]ii sale, într-o situa]ie când unirea era înc@ un
fapt generalizat }i necontestat în Transilvania. Lucrurile au r@mas între dou@ ape, c@ci abia în decembrie 1759 vicarul
unit Petru Aron va face prima vizita]iune serioas@ în H@lmagiu. În mod surprinz@tor, el îi g@se}te pe h@lm@geni foarte
dispu}i s@ îmbr@]i}eze unirea, primul punându-}i semn@tura chiar protopopul Simion Popovici din localitatea
H@lmagiu. Atitudinea avea o explica]ie lumeasc@ simpl@: oamenii nu doreau s@-i aib@ st@pâni pe cumpli]ii nobili
din Ungaria, iar aderarea la unire li se p@rea un pas în plus în ata}area de Transilvania. Apar]inând ]@rii intramontane,
ei nu mai trebuiau s@ pl@teasc@ vama împov@r@toare a tricesimei în leg@turile negustore}ti care îi atr@geau de secole
spre p@r]ile ardelene, nu spre pusta ungureasc@.295 Deputa]iunea illiric@ a exoperat îns@ }i pentru Sinesie Jivanovici,
noul episcop sârb al Aradului numit în 1751, denumirea de „al Aradului, al districtului Or@zii }i H@lmagiului”, cu
mica rectificare c@ el nu poate vizita H@lmagiul personal, ci numai prin vicarii s@i. Începe lupta pentru H@lmagiu
între cele dou@ blocuri confesionale adversare. În 11 iulie 1751, mitropolitul de la Carlovi] se adreseaz@ h@lm@genilor
cu o circular@ în care promite extinderea privilegiilor illirice asupra celor care se vor declara neuni]i.296 În 10
decembrie din acela}i an, amintitul protopop Simion Popovici împreun@ cu 35 de alte persoane de pe domeniul
erarial subscriu un document în care declar@ c@ vreau s@ fie uni]i }i supu}i st@pânirii camerale a Transilvaniei.297
Drept ripost@, episcopul din Arad î}i trimite vicarul ca s@ z@d@rnicasc@ progresele unirii pe domeniu. Administratorul
îi interzice intrarea. Cu atât mai triumfal@ este noua vizita]iune a episcopului proasp@t ales de la Blaj, la sfâr}itul lui
februarie 1752, tocmai pe când îi venea numirea de la Curte. Cu aceast@ ocazie, Aron a conscris num@rul uni]ilor
din H@lmagiu, punctual pe cele }apte chineziaturi, constatând c@ în marea lor majoritate s-au declarat pentru unire.
Psihologia popular@ era îns@ labil@, încât, dup@ observa]ia lui Zenovie Pâcli}anu, aceste „adeziuni de supunere }i
ascultare n-au împiedecat aceast@ popula]ie ca a doua zi s@ fac@ acelea}i declara]ii mitropolitului Nenadovici”.298
Dar labilitatea nu a ap@rut din neant. Partiarhul sârb a intervenit energic la Curte, încât anul 1753 a marcat o suit@
de interven]ii în teren ale vicarului de la Arad, acum aprobate oficial, cu ocazia c@rora s-au semnalat ciocniri între
uni]i }i neuni]i, preludii ale dramei ce urma s@ vin@ odat@ cu Sofronie din Cioara. Balan]a s-a înclinat definitiv o dat@
cu propunerea contelui Königsegg-Erps, pre}edintele Deputa]iunii Illirice, de a se extinde oficial privilegiile illirice
din Ungaria }i în teritoriile reîncorporate Transilvaniei, în cât îi prive}te pe neuni]i. Cum aceste privilegii nu erau
deloc de lep@dat, se putea miza pe atractivitatea lor cu }anse garantate, pe fondul nemul]umirilor sociale endemice
care bântuiau românimea ardelean@ sub st@pânirea feudal@ a str@inilor. Nicolae Iorga spune c@ „privilegiile ilirice
târâser@ pe români al@turi de sârbi, ca singur mijloc de sc@pare, o dat@ ce privilegiile leopoldine fuseser@ înghi]ite
de uitare”.299 Totodat@, s-a propus ca episcopul din Arad s@ aib@ jurisdic]ie deplin@ asupra neuni]ilor, sub tutela
Deputa]iunii Illirice.300 Maria Tereza a acceptat ceea ce p@rea de netolerat, deschizând cutia Pandorei pentru r@zboiul
confesional din principat. Istoricii cred, }i pe bun@ dreptate, c@ sârbii au beneficiat de ajutorul fr@]esc al Rusiei }i în
acest caz, când împ@r@teasa de la Viena era în c@utare disperat@ de alia]i în diferendul cu Prusia, care curând va
degenera în r@zboi.301 Istoricul domniei Mariei Tereza afirm@ c@ buna în]elegere dintre Austria }i Rusia a fost pus@
de multe ori în pericol de tulbur@rile confesionale din Transilvania.302 Cert este c@ locuitorii ]inutului H@lmagiu n-au
r@mas impasibili nici la promisiunile illirice, nici la înclina]ia suveranei }i, cu ocazia recens@mântului din vara anului
1754, s-au declarat în unanimitate neuni]i }i supu}i episcopiei sârbe}ti de la Arad. Ca încununare a ac]iunii,
împ@r@teasa emite în 7 septembrie 1754 un decret prin care se oficializeaz@ trecerea ]inutului H@lmagiu sub jurisdic]ia
episcopului de la Arad. Se retrocedeaz@ neuni]ilor toate bisericile, mai pu]in cea a protopopului Simion Popovici
din ora}ul H@lmagiu. Tot ce le mai r@mâne uni]ilor în aceast@ zon@ sunt un protopop }i doi preo]i, sub amenin]area

292

Textul întreg la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 64-65, n. 2.
Prin rescriptul s@u c@tre guvernator din 14 martie 1752, împ@r@teasa condamn@ întrunirile }i mi}c@rile secrete care pot tulbura lini}tea
public@, dar totodat@ ordon@ eliberarea celor prin}i de Haller (inclusiv a purt@torului de manifeste), „daca vor declara c@ pe viitor vor
tr@i în pace” ( „Erga reversales, quod imposterum pqcifice vivere, neque motibus publico perniciosis se amplius quoque modo immiscere
velint”). Ibid., p. 66-67, n. 1.
294 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului , Bucure}ti, 1977, p. 111.
295 Augustin Bunea, Episcopii..., p. 70.
296 Textul latin ibid., p. 69, n. 2.
297 Ibid., p. 70, n. 1.
298
Istoria Bisericii Române Unite, în „Perspective”, XIV-XVI,1993, nr. 53-60, p. 32.
299
Istoria românilor din Ardeal }i Ungaria, edi]ie îngrijit@ de Georgeta Penelea, Bucure}ti, 1989, p. 288.
300
Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase..., I, p.252.
301
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 85-86.
302
Alfred Arneth, Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege, Viena, 1870, p. 368, 432.
293

XLII

TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
de a nu ademeni pe nimeni la unire, }i cei 35 de indivizi care semnaser@ în decembrie 1751 acea adeziune ferm@
la unire. Acestora nu li se mai permite s@ devin@ neuni]i, cu toat@ r@ceala ce se estimeaz@ c@ o vor manifesta acum
fa]@ de unire.303 Aceast@ „r@ceal@” era de în]eles, date fiind înlesnirile de tip illiric pe care suverana le-a instituit în
H@lmagiu pe seama clerului neunit, prin decretul din 22 septembrie 1755. 304 Cu referire la avantajele materiale
ale neuni]ilor, este memorabil un episod relatat de episcopul Aron guberniului în 12 noiembrie 1755: stând de vorb@
cu un un b@rbat de frunte romano-catolic (magni virum Romani ritus catholicum), acesta i-a spus c@, dac@ s-ar gândi
numai la partea material@, }i el s-ar face neunit. 305 Triumful mitropolitului sârb era astfel total. În Transilvania î}i
instituise un al doilea bastion împotriva unirii, dup@ ce Bra}ovul }i [ara Bârsei erau sub controlul s@u ocult de mai
mult@ vreme.
Acest triumf, facilitat de politica duplicitar@ a Cur]ii, a aruncat românimea din Transilvania de sud în haos
confesional, cu serioase consecin]e sociale. S-a instalat, din exemplele precedente, o mod@ furioas@ a liderilor
agitatori împotriva unirii, care cutreierau satele }i agitau popula]ia: un Cosma din Deal, Constantin Petric@ din Jina,
Stevle V@tavul din S@li}te, popa Ioan din Aciliu, popa Ioan din Gale}. 306 [@rani fanatiza]i ca Avram al lui Oprean
din Deal sau Toma Maierul din R@h@u au ajuns pân@ la Carlovi] }i, odat@ întor}i, au r@spândit în mijlocul poporului
acel amestec cunoscut de informa]ii pe jum@tate reale, bine garnisite cu fantasme folclorice }i promisiuni mir obolante,
propagate toate în atmosfera de veselie be]iv@ caracteristic@ tumulturilor rurale. Orchestrarea intregii debandade
de la Carlovi] se adevere}te printr-o declar]ie a episcopului de la Arad din acele momente fierbin]i, când se laud@
c@tre poporenii s@i: „Fi]i lini}ti]i, bucura]i-v@ }i v@ veseli]i, pentru c@ am luat sub mâna mea ]inutul Beiu}ului }i
H@lmagiului. Acum îi mai am pe ardeleni, pe care cât de curând îi voi lua sub ascultarea mea”.307 Cuvântul de ordine
este nesupunerea fa]@ de epicopul unit, luarea bisericior, alungarea preo]ilor uni]i. De aici pân@ la maltratarea
acestora pasul a fost f@cut u}or, a}a cum s-a petrecut în satul Colun, unde femeile l-au atacat pe preotul îmbr@cat
în od@jdii, l-au b@tut cu bestialitate }i i-au smuls p@rul }i barba. 308 Un raport din 6 noiembrie 1757 aminte}te
asemenea biserici luate cu for]a în localit@]ile S@li}te, Vale, Sibiel, Gale}, Tili}ca, }i Cacova din scaunul (sede) S@li}tei,
C@rpini}, Poiana, Apoldul Mic }i Topârcea din scaunul Miercurii, Rah@u Deal, Loman, R@chi]a, Pianul Românesc,
Pianul s@sesc }i Lancr@m din scaunul Sebe}ului. 309 Înc@ în prim@vara anului 1755 mitropolitul Nenadovici primise
din Transilvania o informa]ie, poate exagerat@, c@ în principat exist@ 446 de sate locuite numai de neuni]i. 310 Oricum,
toate documentele dau imaginea unei ]@ri suferinde ca o ran@ deschis@, preg@tit@ pentru lovitura de gra]ie pe care
o va da curând unirii marea r@scoal@ a lui Sofronie din Cioara. Decretul de toleran]@ al Mariei Tereza din 13 iulie
1759, emis din necesitatea imperioas@ de a restabili ordinea grav detonat@ din Transilvania, în condi]iile când
Imperiul se r@zboia cu Prusia, nu a avut efectul scontat, practic nici un efect, pentru c@ nemul]umea, prin con]inutul
s@u, amble tabere religioase „beligerante”.311 Pentru uni]i, decretul introducea un cal troian în principat: prevederea
ca neuni]ii s@ aib@ un episcop al lor, plus libertatea tuturor celor care se lep@daser@ de unire pân@ la acea dat@ de
a r@mâne în vechea lor religie. Num@rul acestora era foarte mare. Neuni]ii, la rândul lor, erau nemul]umi]i de
prevederea imperativ@ ca toate bisericile }i averile luate cu for]a de la uni]i în anii din urm@ s@ fie retrocedate imediat.
{i num@rul acestor propriet@]i era mare. Tran}eile confesionale r@mân active în vederea marii confrunt@ri.
În septembrie 1756 regele Frederic II al Prusiei a invadat Saxonia, declan}ând ceea ce va fi R@zboiul de }apte
ani cu Austria. Printre alia]ii Mariei Tereza în acest conflict se num@ra }i Rusia, veche patroan@ a ortodoc}ilor sârbi
din Imperiul Austriac. „Întâmpl@tor”, la scurt timp sose}te în Transilvania teribilul c@lug@r Sofronie, 312 artizanul
r@zbiului confesional fratricid care a zguduit din temelii existen]a românilor ardeleni vreme de ani îndelunga]i. Român
de data aceasta, era originar din satul Cioara, se c@lug@rise în [ara Româneasc@ }i ]inea un schit în satul s@u natal,
unde îl întâlnim la 1757. Petru Pavel Aron spune constant depre el c@ era c@lug@r apostat („presbyter apostata”,
„ad Csora caluger apostata”), 313ceea ce duce la ideea c@ el fusese înainte unit. Pentru descifrarea carismei sale uria}e,
nu este lipsit@ de interes descrierea fizic@ a monahului, într-o perioad@ când for]a brut@ era valoare de prim rang
în lumea rural@. M@rturiile contemporane ni-l descriu ca pe un b@rbat trupe}, bine hr@nit, negru ca un ]igan cu barba
„Ulteriorique tepori ab iisdem forsan demonstrando”. Textul decretului la Augustin Bunea, op. cit., p. 87-88, n. 2.
Publicat ibid., p. 91-93, n. 2.
305 Ibid., p. 91, n. 1.
306 Pe ace}tia istoriografia adversar@ unirii îi consider@ eroi ai „dezrobirii” religioase a românilor (vezi Silviu Dragomir, op. cit., II, pass.
307 Nicolae Firu, Biserica ortodox@ din Bihor în lupt@ cu unirea, Caransebe}, 1913, p. 67.
308
Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Perspective”, XIV-XVI,1993, nr. 53-60, p. 32. Silviu Dragomir (Istoria dezrobirei
religioase..., II, p. 149-151) nume}te acest episod „eroismul femeilor din Colun”.
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Specifica]ia este f@cut@ de episcopul Petru Pavel Aron în urma sinodului convocat la Blaj pe la mijlocul lunii octombrie 1757, unde
cere celor aduna]i informa]ii depre abuzurile s@vâr}ite împotriva bunurilor, imobilelor }i persoanelor din subordinea sa de c@tre neuni]ii
porni]i pe zaver@. {irul actelor acestora este ap@s@tor }i poate fi consultat în textul integral al raportului, publicat la Augustin Bunea,
Episcopii..., p. 119-124, n. 2.
310 Silviu Dragomir, op. cit., II, p. 33.
311 Textul latin integral la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 162-164, n. 1. Cf. }i Silviu Dragomir, op. cit., II p. 134-144.
312 Literatura despre Sofronie este vast@. Iat@, selectiv, lucr@rile care aduc un aport }tiin]ific: Antonius KaniÀli·, Kamen pravi smutnje velike,
iliti Po·etak i uzrok istiniti razstavljenja crkve isto· ne od zapane..., Eseek, 1780, partea 11, cap. 14, nota 83; Petrus Bod, Brevis
Valachorum Transylvaniam incolentium historia..., p. 477-500; Petru Maior, Istoria bisericii românilor, p. 130-131; Johann Hintz,
Geschichte des Bisthums..., p. 109-112; Andrei {aguna, Istoria bisericei ortodoxe r@s@ritene..., II, p. 182-188; Teleki Domokos, A két
kaluger, în „Budapesti Szemle”, 1863, p. 55-81; Nicolaus Nilles, Symbolae..., I, p. CVIII; II, p. 616, 631, 868-871; George Bari], P@r]i
alese..., p. 451; Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente ..., p.167-168; Augustin Bunea, Episcopii..., p. 171-223, 446-455; Silviu Dragomir,
Istoria dezrobirii..., p. II, pass.; Ioan Georgescu, Istoria bisericei cre}tine universale ..., p. 213-218; D. Prodan, Suplex Libellus Valachorum,
p. 205-215.
313
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 172, incl. n. 4; cf. }i Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii..., II, p. 152.
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}i p@rul vâlvoi,314 iar ulterior Petru Maior, deloc p@truns de prozelitism greco-catolic, ci dimpotriv@, va spune despre
el c@ era „fire aspr@ }i turburat@”.315 Un alt contemporan, calvinistul Petru Bod, du}man înveterat al catolicismului,
scrie c@ era aproape analfabet, abia }tiind citi }i scrie române}te.316 Fanatismul religios este un loc comun în toate
lucr@rile despre el. Acest personaj de tip rasputinian era întruchiparea ideal@ a agitatorului religios, într-o lume
încremenit@ cu cerbicie în tiparul socio-mental de ev mediu, cum erau românii ardeleni la mijlocul secolului al
XVIII-lea. Marele istoric ortodox David Prodan, cons@tean al lui Sofronie, scrie despre acesta c@ a luat calea
Carlovi]ului, de unde s-a întors cu un mesaj clar al mitropolitului sârb: lupta împotriva unirii }i revenirea la „vechea
credin]@”.317 Mai exact, el a fost chemat acolo de Nenadovici, care a potrivit momentul impactului sofronian cu
începutul r@zboiului }i cu strâmtoreala Cur]ii vieneze. Descinderea lui în Transilvania urmeaz@ în mare schema cu
tunete }i fulgere a lui Visarion Sarai, dar la o magnitudine de neînchipuit. {i-a pornit ac]iunea din comitatul
Hunedoarei, unde, chipurile, aducea anafor@ sfin]it@ la Carlovi]. Cuno}tea profund, ca b@}tina}, mecanismele psihopopulare pe care s@ apese. Unirea este mincinoas@, uni]ii sunt eretici, popii lor preg@tesc cuminec@tura cu ou@ }i
cu unt, botezul lor }i iertarea p@catelor de la ei nu au valoare. Îi îndeamn@ pe oameni s@ urmeze credin]a veche }i
s@ asculte de mitropolitul de la Carlovi]. Iat@, împ@r@teasa a îng@duit ca fiecine s@ urmeze credin]a pe care o vrea.
Va veni un episcop de al lor, neunit, trimis de mitropolitul de la Carlovi] etc., etc. Marele impact popular al predicilor
lui Sofronie nu putea fi pe placul autorit@]ilor, ca atare este arestat în ajunul Cr@ciunului 1759 }i închis în temni]a
din localitatea Bobâlna, incident care stârni imediat mânia poporului. Acela}i contemporan Petru Bod relateaz@318
cum o mul]ime de ]@rani au invadat locuin]a comitelui suprem Ladislau Balogh, înarma]i cu bâte noduroase (nodosis
armati sudibus), cerând imperios eliberarea celui despre care Petru Maior spune c@ propov@duia neunirea „nu numai
cu gura, ci }i cu bota”.319 Izul de r@zmeri]@ popular@ începe s@ se instaleze în aceast@ cauz@ „religioas@”. Sim]indu-l,
Guberniul a luat m@sura mut@rii prizonierului în fort@rea]a de la Alba Iulia, noaptea pe furi}. A fost subestimat@
îns@ prezen]a de spirit a adulatorilor c@lug@rului. Adunând un num@r de 500-600 de ]@rani din Zarand, din scaunul
Or@}tiei }i din p@r]ile Abrudului, protopopul din S@li}te o ia înaintea autorit@]ilor si, în 13 februarie 1760, atac@ cu
ace}tia temni]a în care era închis c@lug@rul, eliberându-l. Sofronie ia calea mun]ilor, înso]it de o mul]ime în continu@
cre}tere, f@când primul popas propagandistic în Zarand. Cetatea Apusenilor îi oferea un ad@post puternic iar
muntenii fanatiza]i o oaste de ap@rare. În scurt timp, întreaga popula]ie a Zarandului a p@r@sit unirea. De aci a trecut
la Zlatna, Abrud apoi la Câmpeni, efectul fiind acela}i. Revolta din mun]i a fost nucleul dur al întregii mi}c@ri, unde
s-au formulat }i reformulat idei }i tendin]e care, încet-încet, dep@}eau sfera confesional@, vizând terenul social-politic.
Dac@ se vor lep@da de preo]ii lor }i vor asculta de cei trimi}i de la Carlovi], „nu vor mai servi domnilor }i nu vor
mai fi obliga]i s@ pl@teasc@ impozit”.320 Am@geala este caracteristic@, la fel supraestimarea de c@tre ]@rani a for]elor
proprii, în fa]a neputin]ei de moment a autorit@]ilor de a opri mi}carea. „A trecut puterea domnilor, acum noi suntem
domni!”321 Iobagii ascultau de Sofronie „ca de un alt Moise trimis de Dumnezeu”.322 Biruitor, acesta se intituleaz@
pe sine „vicar al sfântului sinod de la Carlovi]”,323 orchestrând ceea ce Silviu Dragomir nume}te „vân@toarea dup@
popii uni]i”.324 Luarea bisericilor }i terorizarea preo]ilor uni]i este numitorul comun al tumultului. Samuil Micu arat@
cum ace}tia erau sco}i între hotarele satelor, asemeni criminalilor, }i nici vitele lor nu erau l@sate pe p@}unile
comunale.325 Acela}i aspect îl relev@ }i Petru Maior,326 pentru c@ el degradeaz@ imaginea competi]iei confesionale,
atitudinea rebelilor neuni]i amintind de vremurile sumbre ale instaur@rii calvinismului }i apoi a unitarianismului în
Transilvania, când preo]ilor catolici li se t@iau mâinile }i erau alunga]i din ]ar@. Aspectele punctuale ale teroarei lui
Sofronie asupra clasei preo]e}ti unite sunt }ocante prin sadismul }i intoleran]a lor. În Zlatna temni]a este umplut@
cu preo]i uni]i, care sunt tortura]i cu cruzime.327 În 24 mai 1760 valul de r@scula]i care-l înso]ea pe Sofronie l-a prins
pe protopopul Alexandru Aron din Ro}ia Montan@ în drum spre cas@, c@lare. S-au repezit cu topoarele s@-l omoare,
r@nindu-l grav. Iu]eala calului l-a salvat spre Câmpeni.328 Dup@ încercarea nereu}it@ a autorit@]ilor de a-l aresta din
nou pe Sofronie, în 1 august, la Abrud,329 cruzimea la adresa preo]ilor uni]i n-a mai cunoscut limite. Adulatorul lui
Sofronie, istoricul Silviu Dragomir, scrie c@ urmarea imediat@ a fost devastarea casei protopopului unit din Ro}ia
Ibid.
Istoria bisericii..., p. 129.
316 Brevis Valachorum Transylvaniam... , p. 478; „Vir simplex ac miti ingenio, qui nulla alia quam Valachica litteratura tinctus, et ea
superficiaria”.
317 D. Prodan, Suplex Libellus..., p. 205.
318
Op. cit., p. 478. Cf. }i Silviu Dragomir Istoria dezrobirii... , II, p. 155.
319
Loc. cit în nota 313.
320
Silviu Dragomir Istoria dezrobirii..., II, p. 160.
321
D. Prodan, op. cit., p. 205.
322
„Velut Mosis a Deo missi”, dup@ afirma]ia lui Petru Bod (Brevis Valachorum Transylvaniam..., p. 478).
323 D. Prodan, op. cit., p. 207.
324 Op. cit., p. 162.
325 Istoria românilor, II, p. 339.
326 Istoria bisericii..., p. 129.
327 Î}i va aminti episcopul Grigore Maior peste ani, în 1776, într-o adres@ c@tre puterea suveran@ (vezi textul latin la Augustin Bunea,
Eiscopii..., p. 179, n. 2.).
328
Vezi raportul }panului Antal Imecs din Câmpeni c@tre Tezaurariat, din 25 mai 1760, la Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii..., I, p. 196198, nr. 130.
329
Arestarea a fost executat@ de c@tre o grup@ de militari din Regimentul Gyulai. Dup@ prinderea lui Sorfonie, un husar obosit a întrebat:
„Pentru ]iganul acesta negru a trebuit s@ ostenim noi caii împ@r@te}ti toat@ noaptea?” A fost eliberat în timp ce îl duceau din Abrud spre
Zlatna, la locul numit Troian, de ]@ranii care se adunaser@ în num@r de vreo 7.000 }i c@rora solda]ii nu le-au putut face fa]@. Vezi Augustin
Bunea, Episcopii..., p. 186-188; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii..., II, p. 172-175.
314
315

XLIV

TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
Montan@ }i împu}carea vitelor acestuia.330 Pe preotul unit din Zlatna l-au spânzurat cu capul în jos de o bârn@, pentru
a afla de la el cine a participat la arestarea lui Sofronie. Pe cel din Galda de Jos l-au b@tut crunt cu biciul, iar Sofronie
i-a scos din]ii cu mâna lui. 331 Prin acest comportament barbar, omenii am@gi]i credeau c@ î}i r@zbun@ suferin]ele
de veacuri îndurate ca iobagi, orientându-}i furia spre o ]int@ gre}it@, confec]ionat@ chiar de cei care îi asupreau,
adic@ ungurii reforma]i, }i de cei care voiau s@-i st@pâneasc@ în viitor (}i împotriva c@rora se vor ridica în viitor),
adic@ lacomii ierarhi sârbi de la Carlovi]. „Din ce în ce mai mult – spune Nicolae Iorga – c@lug@rul se pref@cea în
}eful unei revolu]ii sociale”.332 Iluziile materiale ascunse sub lozinca religioas@ d@dea lumii de analfabe]i chinui]i
sentimentul c@ nu gre}esc, c@ se lupt@ pentru „legea str@mo}easc@”, disimulând astfel speran]ele înfrupt@rii din
faimoasele privilegii illirice fluturate de Sofronie.
Turnura social@ a mi}c@rii lui Sofronie i-a asigurat }i uria}a reverbera]ie asupra întregii Transilvanii, dar }i dincolo
de hotarele acesteia. Apar ca din senin noi „apostoli” eiusdem farinae, care poart@ ideile lui c@lug@rului, ajustate,
ciuntite, adaptate momentului, pe care apoi le instileaz@ mul]imilor atinse de nelini}te. R@zmeri]a urca în susul
Mure}ului, extinzându-se în comitatele Turda }i Alba Superioar@, în scaunul Mure} }i în Câmpia Transilvaniei. Cel
mai ardent discipol al lui Sofronie a fost preotul Ioan Molnar din Sadu, cunoscut mai ales sub porecla de Popa Tunsu,
tat@l viitorului medic }i c@rturar vestit Ioan Molnar-Piuariu. Ac]iona în Câmpie. A r@mas de la el o scrisoare c@tre
credincio}ii din comitatul Cluj, scris@ în latin@, prin care îi convoac@ la un „sobor” pe 17 iulie 1760, în satul Frata.333
A predicat în Sâmpetru, unde l-au ascultat 600 de oameni, în Petrilac }i Trit, peregrinând înso]it de un mare num@r
de oameni, asemeni lui Sofronie. Rezultatul a fost similar: desprinderea de unire a ]@ranilor instiga]i, luarea bisericilor
}i alungarea preo]ilor uni]i. Se pare îns@ c@ „inimosul }i îndr@zne]ul Popa Tunsu”, cum îl nume}te Augustin Bunea,334
nu aflase de ordonan]a Mariei Tereza din 7 iulie 1760, prin care suverana porunce}te arestarea tuturor r@zvr@titorilor
de popor. A fost prins în satul Pog@ceaua, unde î}i avea statul major, dus la garnizoana din Târgu Mure} }i apoi
escortat la Viena. Neputincioasa administra]ie imperial@, strâmtorat@ de r@zboiul cu regele Prusiei, avea acum un
trofeu din Transilvania „r@zvr@tit@”, pe care nu se sfie}te s@-l afi}eze. A r@mas notorie escortarea lui Popa Tunsu
pe str@zile Vienei, în 2 septembrie 1760, într-o zi de mar]i, înl@n]uit, în zdren]e, aprope gol, chinuit peste m@sur@.
Popula]ia marii capitale s-a adunat pe str@zi ca la urs ca s@-l vad@ pe vestitul „popa valah”, dar exotica apari]ie nu
a provocat decât mil@ }i simpatie.335 În M@rginimea Sibiului c@petenia mi}c@rii a fost popa Ioan din S@li}te. Acesta
a ]inut o adunare de circa 300-400 de oameni în Apold, în prezen]a lui Sofronie. To]i s-au pronun]at pentru
mitropolitul din Carlovi]. {i acest „apostol” a ajuns apoi în temni]@. Mai eficien]i erau emisarii m@run]i, anonimi
fanatici, care cutreierau principatul a]â]ând poporul împotriva unirii }i a popilor uni]i. Unii dintre ace}tia din urm@,
speria]i, s-au lep@dat singuri de unire, cum este cazul celor nou@ preo]i din comitatul D@bâca, raporta]i de protopopul
unit Ioan Timandi din Miluani, comandantului militar de la Sibiu, generalul Cordona de Montoya.336 Întreaga
Transilvanie era în fierbere, încât magna]ii se retr@geau în cet@]i, ca în situa]iile de r@zboi. Se vorbea de posibilitatea
atac@rii Blajului, ceea ce l-a determinat pe Petru Pavel Aron s@ se refugieze la Sibiu.337 Se credea c@ românii vor
ocupa chiar fort@rea]a Alba Iulia, centrul puterii militare din Transilvania. Imperialii îns@ nu dispuneau de for]@
armat@ }i nu }tiau cum s@ evite iminen]a ca întreaga ]ar@ s@ fie aruncat@ în fl@c@ri }i anarhie. O m@rturie a neputin]ei
autorit@]ii centrale este decretul împ@r@tesei din 20 octombrie 1760, prin care i se acord@ lui Sofronie salvus
conductus, pa}aport cu care s@ poat@ umbla nestingherit pe unde va dori, în ideea c@ se va purta mai temperat. 338
Aceast@ sl@biciune a f@cut din Sofronie adev@ratul st@pân al Transilvaniei. Autointitulându-se „vicar al sfântului
sobor de la Carlovi]”, a cutreierat zon@ cu zon@ }i sat dup@ sat, ]inând soboare în locurile mai populate (Zlatna,
Abrud, Ighiu, Bogata de Mure} etc.), alungând preo]ii uni]i }i punând în locul lor neuni]i de peste mun]i sau din
Banat. În locurile mai îndep@rtate trimitea emisari cu acelea}i îns@rcin@ri sau scrisori isc@lite cu func]ia amintit@, care
avea darul s@-i impresioneze pe ]@ranii ne}tiutori, prin sunetul ei pompos. „Acum – spune Silviu Dragomir – Sofronie
putea s@ procedeze f@r@ nici o team@ la organizarea bisericii ortodoxe”.339 Guvernul ardelean, dominat de reforma]i,
nu cuteza sau mai degrab@ nu voia s@ fac@ nimic împotriva revoltei generalizate. Dimpotriv@, emise un ordin prin
care opre}te toate autorit@]ile de la vreo m@sur@ care s@ st@vileasc@ ac]iunile împotriva bisericii unite. 340 Pe acest
fond de complicitate evident@ a lansat c@lug@rul chemarea la sinod, pe care l-a programat pentru 25 februarie 1761
la Alba Iulia. Circularele lui ordonau ca preo]ii neuni]i s@ vin@ împreun@ cu câte trei oameni din fiecare sat, neuitând
s@ aduc@ totodat@ bani de cheltuial@.341 Speriate, autorit@]ile civile au trimis la Sofronie doi deputa]i, care s@-l întrebe
despre rostul adun@rii unei asemenea mul]imi de oameni. Unul dintre r@spunsurile corifeului este semnificativ pentru
culisele acestei drame române}ti vechi de un sfert de mileniu. Sofronie spune c@ îi va îndemna pe neuni]i s@ tr@iasc@
în pace mai ales cu religia reformat@, fiind credin]a lor în esen]@ identic@ cu a reforma]ilor, de care se deosebesc

Op. cit. , p. 175.
Samuil Micu, Brevis historica notitia..., . p. 392: „cuius etiam dentes excussi sunt a monacho Sophronio”.
332 Istoria românilor din Ardeal }i Ungaria, p. 289.
333 Vezi textul la Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii..., I, p. 198, nr. 131.
334
Episcopii..., p. 184.
335
Silviu Dragomir, op. cit., II, p. 169.
336
Documentul ibid., p. 191, n. 2. Ace}tia sunt: popa Gabriel din Miluani, Timofte (Tymafi) din Dragu, Trifan din Petrihaza, Dumitru din
Blaja, Irimie din Trestia, Todor din Ugru], Ioan din Racâ}, Ioan din Lupoaia }i Stan din Adalin.
337
Nicolaus Nilles, Symbolae... , II, p. 617; Augustin Bunea, Episcopii..., p. 192-193.
338 Georg M. G. Hermann, Das Alte und Neue Kronstadt , Sibiu, 1887, p. 247.
339 Op. cit., II, p. 190.
340 Augustin Bunea, Episcopii..., p. 194-195.
341 Ordinul de convocare la Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii..., I, p. 220-222, nr. 148.
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doar în ceremonii [s. n.]. 342 Drept ce se tr@deaz@ instigatorul prin aceast@ identificare, un ignorant sau un impostor?
Sau amândou@? Ortodoxia r@s@ritean@ este la antipodul dogmatic al calvinismului, fie }i luând în calcul doar doctrina
predestin@rii, epicentrul antropologiei religioase reformate. Al dogmei ortodoxe este mântuirea prin credin]@, fapte
bune }i iubire, atât pe p@mânt cât }i dup@ moarte. S@ fi uitat, mai apoi, c@lug@rul din Cioara de Sfânta Treime, pe
care o religie reformat@ din preajma lui, unitarienii, o neag@ prin îns@}i numele confesiunii lor? Mai verosimil este
c@, în acel moment crepuscular din istoria românilor, fatalul personaj avea o cu totul alt@ „religie”: ura visceral@
împotriva unirii }i servirea intereselor ierarhiei sârbe}ti de la Carlovi], c@reia i-ar fi convenit s@ aserveasc@ principatul
cu un num@r uria} de credincio}i români. În calea acestui scop st@tea unirea, care trebuia desfiin]at@.
„Sinodul” de la Alba Iulia s-a desf@}urat într-adev@r, timp de cinci zile, în casele preotului Rusan din cartierul
Lipoveni, sub ]inta preventiv@ a gurilor de tun de pe zidurile cet@]ii bine ferecate, de teama mul]imii de jos.343
Dezbaterile s-au concentrat în 19 puncte, pe care însu}i Sofronie le-a comunicat Guberniului. 344 Raportat la
populismul uria} care l-a anticipat, la lozincile }i promisiunile lui Sofronie, la zbuciumul care istovise o ]ar@, con]inutul
documentului final este derizoriu de s@rac, prolix }i lipsit de cel mai elementar con]inut religios. O recunoa}te chiar
apologetul lui Sofronie, Silviu Dragomir, cu pruden]a de a nu i-o lua cineva înainte în termeni mai duri: „Desigur
c@ nu prin con]inutul hot@rârilor aduse sinodul de la B@lgrad dep@}e}te toate evenimentele din lunga epoc@ a luptelor
religioase din veacul al XVIII-lea”.345 Documentul pare a fi îns@ilat, cu recunoscuta-i incultur@, de Sofronie însu}i,
c@ruia preo]ii prezen]i ori nu au cutezat s@-i sugereze un con]inut rezonabil, ori nu au dorit s-o fac@. Punctul 3
cuprinde o „revendicare” imposibil de clasat în vreo gril@ a normalit@]ii: episcopul Aron }i preo]ii uni]i „s@ nu se
mai r@scoale împotriva noastr@”.346 Orice comentariu este de prisos! Foarte „profesionist” se dovede}te îns@ c@lug@rul
când adun@ cei trei galbeni adu}i din fiecare sat }i când impune în sinod, pentru viitor, o dare de un galben de fiecare
preot.347 Dup@ încheierea soborului, Sofronie a cutreierat ]inutul F@g@ra}ului }i P@mântul Cr@iesc al sa}ilor,
încheindu-}i opera destructiv@. Sus, în p@r]ile nordice, faima purtat@ de emisarii lui a provocat o mi}care similar@
împotriva unirii, în comitatul Crasna, în S@tmar }i în Maramure},348 cuprinzând astfel întregul teritoriu care se unise
cu Roma în Sinodul de la Alba Iulia din 1700. Oricum, în urma acestei zguduiri cumplite, biserica româneasc@ unit@
din Transilvania era în pragul colapsului. Protopopul unit al Cibului a sintetizat, trist }i lapidar, dezastrul într-o
însemnare de carte: „Când s-au l@p@dat sfânta unire din toat@ [ara Ardealului au fost anii 1760".349
A urmat faimosul episod al pacific@rii Transilvaniei de c@tre generalul Nicolas Adolf Buccow. Curtea de la Viena
a f@cut un sacrificiu în detrimentul r@zboiului cu Prusia, trimi]ând o for]@ militar@, fie }i redus@, într-o zon@ de r@zboi
civil. A}a se explic@, probabil, puterea discre]ionar@ acordat@ lui Buccow, care este numit comandantul tuturor
for]elor militare imperiale din principat si totodat@ pre}edinte al comisiei aulice speciale pentru problemele religioase
ale românilor. Maria Tereza a mizat pe elementul surpriz@, p@strând taina asupra venirii generalului, astfel încât
decretul de numire din 13 martie 1761350 a sosit la Guberniul din Sibiu aproape o dat@ cu descinderea lui Buccow,
în 30 martie. Ordinul primit de general era de a-i rea}eza pe preo]ii uni]i în casele }i p@mânturile r@pite sub Sofronie,
a împ@r]i bisericile între uni]i }i neuni]i, a readuce poporul la pace }i lini}te }i a fixa drepturile celor dou@ confesiuni.
Unde nu va reu}i prin mijloace blânde, s@ recurg@ la for]a militar@. 351 Dar cea mai dificil@ sarcin@ a sa a fost
conducerea comisiei de la Sibiu, menit@ s@ culeag@ informa]ii despre situa]ia real@ din principat, în lipsa c@rora nimic
din agenda activit@]ii sale nu era cu putin]@ de îndeplinit în condi]ii corecte. I s-a al@turat peste câteva zile episcopul
ortodox din Buda, sârbul Dionisie Novacovici, cu sarcina de a-l ajuta în opera de pacificare. Neuni]ii îl priveau ca
pe un mare miracol,352 ne}tiind c@ acesta întruchipeaz@ sfâr}itul visurilor sofroniene de a avea un episcop supus
mitropoliei sârbe}ti de la Carlovi]. Generalul }i-a început activitatea imediat, marcat@ prin dispozi]ii }i ac]iuni ce se
succedau cu rapiditate derutant@. În 9 aprilie lanseaz@ deja o proclama]ie în limba român@, în care cere în mod
imperios lini}te între cele dou@ confesiuni române}ti: „S@ se fereasc@ neuni]ii de toate adun@rile norodului, în tot
chipul, }i pre cei uni]i a-i huli nicidecum s@ nu îndr@zneasc@, a}i}derea s@ nu îndr@zneasc@ pre clerul unit a-l jefui
de biserici sau de casele }i ocinile sale. A}i}derea, cei uni]i s@ nu huleasc@ pre cei neuni]i }i s@ nu fac@ între dân}ii
nevoi sau vrajb@, ci s@ fie pace }i s@ tr@iasc@ unul cu altul în odihn@”.353 Pragmatic }i cazon, Buccow nu face nici o
deosebire între unii }i al]ii, urmând s@ trag@ concluziile dup@ studierea situa]iei din teren. Porunce}te s@ se prezinte
din fiecare comitat, scaun sau district câte un delegat unit }i unul neunit, spre a-}i spune p@surile în fa]a comisiei.
În aceea}i zi, separat, dispune desf@}urarea în întreaga Transilvanie a dou@ conscrip]ii minu]ioase, una de c@tre
organele politice – a girat chiar el conducerea acestei comisii – }i alta de c@tre protopopii uni]i, independente una
de alta. Nici un locuitor român nu trebuia s@ scape din ciurul investiga]iei. Ce urm@rea generalul prin aceast@
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conscrip]ie? În mod aparte, voia s@ }tie care dintre români se declar@ uni]i }i care neuni]i. În paralel, c@rei confesiuni
îi revin de drept bisericile, casele parohiale }i posesiunile clericale din localit@]i, în func]ie de r@stimpul în care au
fost construite, respectiv dobândite: înainte de unire, dup@ unire sau dup@ lep@darea unirii. La comisia buccowian@
din Sibiu s-au prezentat românii mult peste num@rul cerut în proclama]ia din 9 aprilie: câte doi din fiecare sat. 354
În ziua de 1 mai s-a înf@]i}at Sofronie însu}i, înso]it – dup@ obiceiul s@u – de un num@r mare de munteni. P@strându-}i
cump@tul, Buccow l-a primit „amical”, între cei doi intervenind chiar un schimb de daruri. Generalul încearc@ s@
o conving@ pe împ@r@teas@ c@ temerarul r@zvr@tit s-a prezentat în fa]a lui „cu fric@ }i cu cutremur”.355 Dac@ este
vorba doar de o l@ud@ro}enie sold@]easc@, suntem desigur în fa]a unei noi stratageme a lui Sofronie, a c@rui viclenie
era invers propor]ional@ cu incultura sa cras@. Pentru a ie}i din impas, se scuz@ în fa]a generalului c@ tot ceea ce a
f@cut se datoreaz@ unui ordin imperial fals, confec]ionat de secretarul mitropolitului de la Carlovi] }i francat cu un
sigiliu dezlipit de pe un alt act împ@r@tesc.356 El nu este nicidecum vinovat. Accept@ cu u}urin]@ s@ semneze un
manifest c@tre neuni]i, nefavorabil acestora, în care se reg@sesc toate sloganele comisiei }i la a c@rui redactare nu
a avut, desigur, nici o contribu]ie. 357 Probabil c@ venise la Sibiu doar de form@, ca s@ studieze situa]ia }i s@ câ}tige
timp. C@ci odat@ întors în Mun]ii Apuseni, Sofronie a continuat s@ agite spiritele }i s@ ]in@ „sinoade”, dintre care
cel mai mare a avut loc la Zlatna, în luna mai. Sim]ea îns@ c@ lucrurile au luat o întors@tur@ nou@ }i nu se mai
manifesta cu îndr@zneala de mai nainte, stârnind b@nuieli din partea muntenilor.358 A poruncit îns@ s@ se adune
bani. Oricum, faptele lui contraveneau proclama]iei lui Buccow din 9 aprilie, 359 a}a c@ „eroul” marii nefericiri
ardelene î}i preg@tea ie}irea din scen@. N-a a}teptat venirea comisiei de la Sibiu în mun]i, în iulie 1761, pentru a
pacifica zona cea mai afectat@ de zavistie, ci a disp@rut pe t@cute, în mod la}, în total contrast cu intrarea g@l@gioas@
din urm@ cu }ase ani. S-a refugiat în [ara Româneasc@, „unde – spune Samuil Micu – f@când turbur@ri, pe la anul
1768 (...) cu rea moarte l-au perdut”.360 În urma lui r@mânea o lume româneasc@ grav divizat@, derutat@, vulnerabil@,
indigitat@ de autorit@]i ca înapoiat@ }i renitent@, pe care doar mâna de fier a lui Buccow o mai putea a}eza la locul
ce „i se cuvenea”: cel de popula]ie marginal@, tolerat@, care nu este în stare s@ se conduc@ singur@.
La ordinea zilei erau acum lucr@rile în for]@ ale comisiei de desmembrare (dismembratio ecclesiarum), nume
sub care este cunoscut@ ac]iunea generalului de desp@r]ire a caprelor de oi, a uni]ilor de neuni]i, a românilor de
români. Desf@}urat@ în stil militar, cu trupe de interven]ie împr@}tiate în tot principatul, sumbra desmembrare a durat
totu}i aproape doi ani. Comitat dup@ comitat, sat dup@ sat, om dup@ om, to]i românii au fost întreba]i c@rei confesiuni
au apar]inut la 30 martie 1761, data sosirii lui Buccow, cu observa]ia c@, dup@ aceast@ declara]ie, orice r@zgândire
este imposibil@, sub amenin]area legii. Demersul nu a fost lipsit de incidente, opozi]ii }i nereguli pe parcurs, reprimate
îns@ cu toat@ duritatea de trupele care-l acompaniau pe cumplitul general austriac. Românii trebuiau s@-}i ]in@ gura
}i s@ r@spund@ la o unic@ întrebare: ce se socotesc a fi, uni]i sau neuni]i? Rezultatul, la nivel popular, s-a dovedit
catastrofal pentru Biserica Unit@. Recens@mântul condus de Buccow însu}i, împreun@ cu func]ionarii tezaurariali
L. B. Dietrich }i Fr. L. Möringer, 361 arat@ c@ în Transilvania s-au înregistrat 25.164 de familii unite, fa]@ de 126.652
de familii neunite. 362 Pentru a fi mai sigur c@ nu vor r@mâne în urma sa aspecte nerezolvate ale sarcinii de pacificare,
Buccow }i-a pus ochii pe m@n@stirile române}ti. În timpul revoltei sofroniene, majoritatea acestora au fost luate cu
for]a de c@tre neuni]i, devenind „focare de agita]ie permanent@ a con}tiin]ei ortodoxe”,363 adic@ exact ce interzicea
generalul prin ordinul s@u din 9 aprilie 1761. L@ca}ele monahale se constituiser@ într-un bastion ultim al propagandei
sârbe}ti, care nu intra nicidecum în noua orientare a politicii Vienei fa]@ cu religia românilor ardeleni. Mai cu seam@
la limita sudic@ a principatului, sub mun]i, micile m@n@stiri ad@posteau c@lug@ri vagabonzi aderen]i ai sârbilor, ba,
dup@ o sesizare a protopopului Vasile B@ran din F@g@ra}, erau }i gazde de ho]i.364 Chiar cu a}ez@rile din [ara Oltului
a început ac]iunea, printr-un ordin datat în 13 iunie 1761, prin care se ia teribila hot@râre ca „m@n@stirile de lemn
s@ fie arse pretutindenea, iar cele de piatr@ s@ se distrug@”.365 În aceea}i lun@ au disp@rut toate m@n@stirile din
F@g@ra}, mai pu]in cea din Sâmb@ta de Sus, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, pentru salvarea c@reia a intervenit
familia Brâncovenilor din [ara Româneasc@.366 Au fost distruse l@ca}ele din Arpa}, Berivoiu Mic, Breaza de Jos,
Breaza de Sus, Bucium, Comana de Jos, Dejani, Lissa, M@rgineni, Netot, Ohaba, Porumbacu de Sus, Sconciu,
{inca Nou@, {inca Veche, Vaida Rece, Vene]ia de Sus, Vi}tea de Jos }i Vi}tea de Sus. 367 Spre deosebire de Sâmb@ta
de Sus, m@n@stiri vechi }i faimoase din alte zone au avut soarta comun@ a celor distruse de Buccow. Astfel sunt
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m@n@stirile Prislop din comitatul Hunedoara, întemeiat@ de Mircea cel B@trân, sau Geoagiul de Sus din comitatul
Alba Inferioar@, dup@ unele surse fost@ re}edin]@ de episcopie în secolul al XVI-lea.368
Spre toamn@, generalului îi revine sarcina de a aplica un decret istoric al Mariei Tereza din 13 iulie 1761, prin care
îl instituie pe Dionisie Novacovici episcop exempt al românilor neuni]i din Transilvania. Lunga experien]@ politic@ a
Cur]ii de la Viena a dejucat planurile ambi]iosului mitropolit sârb Pavel Nenadovici, de a-}i extinde jurisdic]ia asupra
românilor din principat. O dat@ cu trimiterea lui Buccow, în martie 1761, împ@r@teasa schimb@ foaia în politica fa]@
de mitropolitul sârb, c@ruia îi interzice în modul cel mai sever orice amestec în problemele religioase ale românilor
ardeleni.369 Cel trimis la ace}tia, Dionisie Novacovici, avea vechi antecedente de ur@ cu mitropolitul sârb. Faptul se
pare c@ a determinat alegerea persoanei cu care s@ se afi}eze Buccow.370 Urmeaz@ un du} rece pentru to]i vis@torii la
privilegiile illirice, dobândite istoric de sârbi, dar care în mod logic nu se puteau extinde asupra altui popor printr-un
artificiu religios. O spusese aceasta în mod direct împ@r@teasa, în decretul din 13 decembrie 1758 c@tre mitropolitul
Nenadovici, unde precizeaz@ c@ respectivele privilegii nu pot fi extinse asupra Transilvaniei.371 Novacovici – hot@r@}te
suverana – nu va depinde de ierarhia de la Carlovi], ci direct de Curtea de la Viena. În schema politic@ mai intra un
factor important: având un episcop „al lor”, neuni]ilor li se t@ia pe viitor calea de a se hirotoni în [ara Româneasc@,
a}a cum se petrecea de secole, fiind obliga]i s@ se sfin]easc@ acas@. În aceast@ atmosfer@ mai mult rece decât cald@,
generalul Buccow l-a instalat în 4 septembrie 1761 pe Dionisie Novacovici la Bra}ov, dându-i ca re}edin]@ frumoasa
biseric@ Sfântul Nicolae din {cheii Bra}ovului unde, de altfel, a fost primit aproape ostil }i de unde, la scurt timp, se
va muta în zona Sibiului. Îndoielile }i intrigile la adresa primului episcop neunit încep imediat s@ lucreze, din partea
supu}ilor care în]elegeau ce se petrece. În frunte cu acest surogat de ierarh, confesiunea ortodox@ din Transilvania
r@mânea pe mai departe o religie „nerecept@”, tolerat@, Aprobatele }i Compilatele fiind în continuare, ca în secolele
anterioare, temelia constitu]ional@ a principatului. În ciuda patentei imperiale din 6 noiembrie 1762, care instituie o
„toleran]@ condi]ionat@”,372 „românii ortodoc}i – se plânge Silviu Dragomir – fur@ din nou lega]i în c@tu}ele unor
condi]iuni grele”.373 Istoria nu iart@ gre}elile. Concluzia lui Nicolae Iorga este memorabil@ în acest sens: „De fapt, înc@
odat@ românii, împin}i de durerile }i n@dejdile lor, serviser@ o cauz@ str@in@”.
estionarea Pentru prima dat@ în istoria lor, românii ardeleni s-au pomenit, astfel, împ@r]i]i oficial în
dezastrului dou@ confesiuni. Înaintea Unirii cu Roma de la 1700, ]ineau cu to]ii de religia ortodox@
oriental@, în m@sura în care aceasta se mai putea numi o religie cre}tin@, în urma ac]iunii demolatoare a
calvinismului propagat de principii unguri reforma]i.374 Dup@ unire, apar]ineau oficial Bisericii Greco-Catolice, prin
care au intrat în rândul religiilor recepte din principat, bucurându-se de beneficii ecleziastice, culturale }i sociale
importante, de}i mult sub a}tept@rile lor. T@ierea nodului gordian de c@tre Buccow a instituit realitatea unei na]iuni
române}ti ardelene ]inând de dou@ religii. Situa]ia era cu atât mai insolit@ cu cât, în urma arbitrajului buccowian,
uni]ii aveau biserici, preo]i cu dot@ri parohiale }i o ierarhie veche }i func]ional@, f@r@ a avea îns@ credincio}i, iar
neuni]ii aveau credincio}i cu nemiluita, dar nu aveau biserici, preo]i, case parohiale }i bunuri comunitare, iar în
fruntea lor st@tea o fantom@ impus@ de st@pânire, acela}i Dionisie Novacovici. În 1761, de exemplu, num@rul
preo]ilor uni]i era de 2.238, mai mare decât înaintea crizei, în vreme ce neuni]ii abia aveau 1.380, improviza]i în
toiul zaverei lui Sofronie prin hirotonire la Carlovi], Arad sau în [ara Româneasc@.375 Petru Pavel Aron a fost cel
dintâi ierarh unit din Transilvania nevoit s@ gestioneze uria}a criz@ care a dus la acest@ schism@, ca }i consecin]ele
schismei în sine. {i-a exercitat func]ia de episcop în condi]ii de nelini}te }i angoas@ permanent@, element la care
trebuie raportate toate actele administrative }i realiz@rile Blajului pe timpul p@storiei sale. În cei doi ani de la instalarea
ca episcop efectiv }i izbucnirea revoltei lui Sofronie, a reu}it s@ fac@ o mare vizita]iune canonic@ în nordul
Transilvaniei }i dincolo de hotarele ei, în S@tmar. Cunoscut pentru necru]area fa]@ de sine, asceticul episcop porne}te
în aceast@ c@l@torie lung@ prin noiembrie 1755 }i se întoarce în martie 1756, dup@ o iarn@ petrecut@ pe drumurile
infernale ale vremii. Acum se d@ pe fa]@ felul de arhiereu care urma s@ fie Aron: unul serios, sever, necru]@tor cu
neregulile întâlnite prin nenum@ratele biserici vizitate. Cronica acestei vizita]iuni376 relev@ aspecte interesante pentru
istoricul unirii. Episcopul constat@ lipsa cras@ a c@r]ilor de cult, peste tot. Într-un sat biserica avea numai un Octoih
manuscris. Mai grav, în alt sat pu]inele c@r]i erau manuscrise slavone. Indignat, episcopul a emis ni}te instruc]iuni
„din cele ce s-au zis }i s-au poruncit prin biserici }i prin sate”, unde porunce}te ca fiecare preot s@ aib@ „al s@u
Ceaslov”, în fiecare biseric@ s@ existe Psaltirea }i Înv@]@tura cre}tineasc@ (ap@ruse la Blaj în 1755), aceasta din urm@
– zice – fiind de mare folos atât credincio}ilor cât }i preo]ilor în}i}i. Catolicul luminat î}i spune cuvântul cu ocazia
vizita]iunii: „Descânt@tori, vr@jitori }i al]i asemenea s@ nu se sufere”. La fel }i credinciosul fervent: cei care suduie
s@ fie b@tu]i cu nuiele în fa]a bisericilor. R@bufnirea revoltei lui Soronie a dat un sens diferit pu]inelor vizita]iuni ale
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lui Aron, unul defensiv, cum a fost cazul în decembrie 1758, la Geoagiu de Jos. În lipsa lui, vicarul Gherontie Cotorea
a convocat la Blaj pe to]i protopopii zonelor atinse de r@zmeri]@, spre a r@spunde unei solicit@ri a Mariei Tereza din
4 noiembrie 1758, de a i se trimite un raport exact despre starea lucrurilor. Raportul lui Caliani, din 19 ianuarie
1759, este interesant prin dovedirea de c@tre protopopi a faptului c@ unirea a fost general@ înainte de Visarion (1744),
mai pu]in Bra}ovul }i F@g@ra}ul. 377 Pentru Aron urmeaz@ din nou o iarn@ grea, cu vizita]iunea chiar în miezul
r@zmeri]ei sofroniene, în p@r]ile Or@}tiei, în Geoagiu }i Ha]eg. Ha]egul prezenta situa]ia special@ a unei zone unde
mul]i români trecuser@ la calvinism în secolul al XVII-lea, devenind o dat@ cu aceasta unguri, }i înc@ fanatici, prin
cunoscutul complex al renegatului. 378 A vizitat comunele Clopotiva, S@la}u de Sus }i Gala]i, unde se semnalaser@
conflicte între românii calviniza]i }i cei uni]i în privin]a folosirii comune a bisericilor. Existau semnal@ri mai vechi
în sensul abuz@rii de c@tre calvini a calit@]ii lor de „boieri”, constând în schimbarea înf@]i}@rii interioare a bisericilor
dup@ ritul lor. Dezordinea lui Sofronie le-a dat prilejul s@ îi scoat@ practic pe românii uni]i din biserici, unde
simbolurile orientale erau pâng@rite de util@ri calvine, între care scaunele acestora din biserici d@deau imagine de
case de adunare, }i nu de l@ca}e sfinte. Pustnicul episcop de la Blaj a tunat împotriva abuzurilor calvine, în Clopotiva
numind simplamente biserica „pe}ter@ de tâlhari”. Încuraja]i de el, românii necalviniza]i din aceste localit@]i au
aruncat din biserici „semnele eretice”,379 cu con}tiin]a c@ î}i purific@ astfel l@ca}ul de cult. În timpul episodului de
la Gala]i, la 13 februarie 1759, calvinii condu}i de b@rba]ii din familiile renegate Mara }i Buda au atacat alaiul
episcopului, provocând o înc@ierare sângeroas@ între cele dou@ tabere. Cu acea ocazie s-a produs un incident pus
de contemporani pe seama miraculosului. Unul dintre calvinii Mara a tras de trei ori cu pistolul asupra lui Aron,
dar arma nu a luat foc. Episcopul explica acest fapt prin aceea c@, la vederea armei, privea cu ochii min]ii icoana
Maicii Domnului de la M@n@stirea Prislopului de lâng@ Silva}u de Sus, din aceea}i zon@ a Ha]egului. Încet dar tenace,
dup@ împrejur@ri, episcopul de la Blaj î}i impunea imaginea personal@ în mentalul mistic al oamenilor, punând
temeliile unui primat al calit@]ii asupra factorului cantitativ, ce amenin]a s@ scoat@ unirea din via]a românilor. Politica
pe care o duce din scaunul vl@dicesc îl ajut@. Diferit de Inochentie Micu-Klein, el prefer@ s@-}i ata}eze pe cât posibil
sprijinul imperialilor, cu care, spre deosebire net@ de antecesorul s@u, nu a avut nici un diferend politic, ci numai
contradic]ii referitoare la biseric@, indiferent de acuitatea lor. Eforturile de a reface echilibrul aveau un sprijin serios
în faptul c@ Biserica Unit@ era institu]ie recunoscut@ legal, era o structur@ româneasc@ „regnicolar@” prin chiar sunetul
Aprobatelor }i Compilatelor, întemeiat@ }i pus@ pe picioare prin diplome ale marilor cezari Habsburgi Leopold I }i
Carol VI. În ciuda problemelor care i-au complicat grav domnia, în ciuda unor simpatii sau antipatii personale, Maria
Tereza nu putea }i nu voia s@ abandoneze status-quo-ul instituit în Transilvania prin unire, adic@ func]ionarea unui
catolicism românesc, existând pericolul altor deranjamente de sistem de felul celui pe care tocmai îl „rezolvase”
Buccow. Punerea la respect a mitropolitului de la Carlovi] este doar unul din gesturile definitorii ale noii politici
imperiale în aceast@ materie. Gestul cel mai important l-au constituit îns@ principiile „dezmembr@rii” bisericilor, care
îi favorizau în mod evident pe uni]i, ai c@ror preo]i r@mâneau în bunurile }i privilegiile lor, chiar dac@ întreaga
comunitate trecea la neunire. A}a se explic@ rezisten]a preo]ilor uni]i }i r@mânerea lor în cadrele }ubrezite ale unirii,
cu excep]ii nesemnificative, c@ci trecerea la neunire i-ar fi scos din aceste bunuri, care erau dona]ii de stat pe seama
unirii, aruncându-i în situa]ia preo]ilor ortodoc}i, proletari la discre]ia m@rinimiei comunit@]ilor. M@sura st@pânirii
a conservat astfel intact@ elita intelectual@ româneasc@, factorul calitativ fiind favorabil Bisericii Unite. Dincolo, în
sfera neunit@, românii vor fi pe mai departe doar o cifr@ f@r@ acoperire legal@, pân@ la Decretul de toleran]@ al lui
Iosif II din 1781, 380 suficient timp pentru ca Biserica Unit@ s@ poat@ recâ}tiga foarte mult din terenul popular pierdut
în tumultul sofronian. Miza lui Petru Pavel Aron nu mai putea fi decât pe acest factor calitativ, sub haina unui loialism
prin care voia s@ creeze imaginea unei na]iuni române care }tie s@ }i dea, nu numai s@ cear@. Un astfel de episod
s-a petrecut chiar la începutul r@zboiului cu Prusia, când împ@r@teasa, în 6-17 noiembrie 1756, a solicitat ajutor
militar }i ardelenilor, cerându-le s@ se înroleze banderii, dup@ sistemul medieval, din partea tuturor aristocra]ilor }i
structurilor cu privilegii nobiliare din principat.381 O asemenea structur@, de}i s@r@c@cioas@, era feuda Episcopiei
F@g@ra}ului cu re}edin]a la Blaj, adic@ fieful primit de la împ@ratul Carol VI. Contribu]ia nu era obligatorie, dar nici
impresie bun@ nu putea face refuzul ei. Aron a în]eles operativ acest lucru }i, cu ajutorul protopopilor }i nobililor
români pe care i-a putut aduna la Blaj în 4 noiembrie 1756, a anun]at c@ na]iunea român@ r@spunde la solicitarea
suveranei cu o companie de 130 de c@l@re]i echipa]i }i înarma]i. Era un efort semnificativ }i el a fost recep]ionat ca
atare. Generalul Kalnoki, în regimentul c@ruia urma s@ se contopeasc@ unitatea de români, l-a elogiat pe episcop
în cuvinte pompoase: „Singur Presfin]ia ta e}ti acela c@ruia se poate oferi cu distinc]ie prima tog@ a gloriei”. 382
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Augustin Bunea, Episcopii..., p. 143.
Calvinizarea românilor l-a interesat înc@ pe Samuil Micu (Brevis historica notitia... , p. 325-329; Istoria românilor, II, p. 212), urmat
de Petru Maior (Istoria bisericii..., p. 120). Contemporanul Petru Bod, în lucrarea sa r@mas@ în manuscris Az erdély oláhok uniáltatásokról
való révid historia (Biblioteca Central@ Universitar@ „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, cota msse. 586, f. 14 r }i urm.), unde un capitol
se intituleaz@ pur }i simplu De unione Valachorum cum reformatis. Calvinismul românesc din Transilvania a preocupat în decursul
vremii pe mul]i autori, ale c@ror contribu]ii î}i g@sesc sinteza în cartea recent@ a Anei Dumitran, Religie ortodox@ – religie reformat@.
Ipostaze ale identit@]ii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII, Cluj-Napoca, 2004. Acolo }i bibliografia
problemei, p. 364-297.
379 Augustin Bunea, Episcopii..., p. 155.
380
Teodor V. P@c@]ian, Contribu]iuni la istoria românilor ardeleni în sec. XVIII, în „Anuarul Institutului de Istorie Na]ional@”, III, 1924 –
1925, p. 161-179; Mályusz Elemér, A türelmi rendelet. József II. és a protestántizmus , Budapesta, 1939, p. 278 – 282; I. Tóth Zoltán,
Az erdélyi román nacionalizmus..., p. 305-308.
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Textul latin al decretului imperial la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 262-264, n. 1.
382
„Unica est Reverendissima Dominatio Vestra cui primam, cum distinctione gloriae togam offere licet” (ibid., p. 270, incl. n. 1).
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Compania a plecat la lupt@ sub comanda locotenentului Petru Ra]iu, costându-i pe uni]i în final 20.000 de florini
renani, sum@ impresionant@ pentru acea vreme. Surprinde gradul de implicare a lui Aron în povestea acestei unit@]i
militare. Dup@ victoria austriac@ de la Kolin, în iulie 1757, el î}i dezleag@ poporul de postul de luni,383 lucru absolut
senza]ional pentru ascetul fanatic, care, dup@ descrierea lui Samuil Micu, voia s@ aduc@ pe toat@ lumea la regimul
s@u de via]@ c@lug@reasc@, „s@ fac@ pustia Eghiptului” din Blajul clerical.384
Observa]ia acid@ a lui Micu reflect@ o realitate din via]a Blajului lui Petru Pavel Aron. Citadela unit@ acumulase
pe parcursul deceniilor de la 1700 suficiente resurse umane }i dot@ri culturale, care s@-l impun@ puternic în lumea
româneasc@ din Transilvania.385 Reducerea drastic@ a „provinciei” biserice}ti în urma dezmembr@rii lui Buccow a
avut ca efect cre}terea mizei bl@jene în destinul unirii. Episcopul era con}tient de necesitatea înt@ririi concentrice a
nucleului de rezisten]@ care era Blajul. Organizarea eparhiei reflect@ acest mod de gândire. Episcopul î}i avea
re}edin]a în castelul dobândit de Inochentie Micu-Klein în 1738, prin dona]ia lui Carol VI, împreun@ cu feuda r@sfirat@
în mai multe sate.386 În locul celor doi vicari „de plai”din vremea lui Inochentie, Aron instituie unul singur, la Blaj,
în persoana lui Gherontie Cotorea, cel care a avut ultimul cuvânt în piesa teatral@ jucat@ cu ocazia numirii sale ca
episcop. În slujba personal@ a vl@dicului era secretarul sau logof@tul, numit dintre mireni. Logofe]ii lui Aron au fost
Petru Ra]iu, cel trimis s@ comande trupele bl@jene în r@zboiul cu „burcu}ul”, cum li se zice pru}ilor, apoi Nicolae
Neagoe. Un personaj imporant era, din vechime, notarul clerului, implicat activ în actele }i deciziile diecezei. L-a
avut notar pe protopopul Avram Pop din Daia. Un rol onorant, dar }ters în vremea lui Aron, l-a avut perceptorul
clerului sau inspectorul soborului mare, slujb@ ocupat@ de protopopul F@rca} Timandi din Juc }i apoi de Manuel
Zdrenghea. Un slujba} important, dar incomod dup@ cum s-a v@zut, era teologul iezuit. Aron a trebuit s@ suporte,
unul dup@ altul, trei teologi: pe Mihail Salbeck (1752 – 1758), n@scut în Moldova }i care cuno}tea perfect limba
român@, pe Emeric Pallovics (1758 – 1760) }i pe {tefan More (1760 – 1764).387 Dar adev@ra]ii demnitari ai eparhiei,
cop@rta}i efectivi la putere, erau membrii consistoriului, forul administrativ competent în probleme juridice,
economice si sociale. Pentru acest nucleu important, înfiin]at de el, Aron i-a ales pe c@lug@rii bazilitani din M@n@stirea
Sfânta Treime: Grigore Maior, Silvestru Caliani }i Atanasie Rednic. Tot o mo}tenire inochentian@ erau }i cei 12
asesori consistoriali, care, împreun@ cu cei de la Blaj, formau consistoriul plenar. În tradi]ia oriental@ a bisericii
ardelene, ace}ti „12 b@rba]i ale}i din clir, carii închipuia s@borul Mare”,388 au jucat un rol foarte important, ei fiind
convoca]i în cazuri de urgen]@ extrem@, ca s@ „închipuie”, adic@ s@ vorbeasc@ în numele sinodului general al biserici.
Aron i-a convocat rar,389 cea mai important@ reunire a celor 12 fiind cu ocazia înfiin]@rii companiei de husari români
pentru r@zboiul Mariei Tereza.390 În teren, episcopul conta pe colaborarea unui num@r de protopopi, între 47 391 }i
49,392 în numirea c@rora Aron a introdus o reform@ important@. Casta protopopilor era consacrat@ istoric în biserica
românilor din Transilvania, unde î}i aroga competen]e }i imunit@]i în raporturile cu vl@dicia.393 Erau autorii principali
ai unirii de la 1700 iar în anii sedivacan]ei î}i dovediser@ puterea f@când – dup@ cum s-a v@zut – imposibil@ via]a
vicarului apostolic, acum superiorul lor legitim. Nu se poate cânt@ri cât@ revan}@ subiectiv@ din partea lui Aron
con]ine aceast@ reform@ }i cât@ necesitate obiectiv@, urmare a ignoran]ei, abuzurilor }i del@s@rii izvorâte tocmai din
postura de seniori locali pe care }i-o arogau protopopii.394 Petru Maior îl va incrimina grav pe episcopul Ioan Bob,
în 1795, de a-i fi degradat pe seme]ii „chorepiscopi” ce se socoteau protopopii, la aceea de simpli arhidiaconi, ca
în biserica latin@.395 Cu mult înaintea lui Bob, Petru Pavel Aron îi coboar@ de pe soclu, prin supunerea la un examen
teologic riguros a candida]ilor la aceast@ dignitate bisericeasc@, ob]inut@ în trecut în mod punctual, prin trecere la
sediul diecezei, influen]@ în teritoriu, recomandarea autorit@]ilor locale sau pur }i simplu cump@rarea func]iei.
Exigentul Aron impune regula unitar@ a competen]ei, dup@ cum reiese dintr-un document publicat de Zenovie
Pâcli}anu, intitulat Examen et informatio candidatorum pro archidiaconatibus. 396 Pe lâng@ c@ îi nume}te
„archidiaconi” }i nu „protopopae”, ace}tia, cu ocazia promov@rilor din anii 1757 }i 1758, sunt supu}i unui tir de
întreb@ri de c@tre o comisie format@ din teologi aviza]i: Aron însu}i, Silvestru Caliani, Atanasie Rednic, Grigore Maior
}i protopopul din Blaj, Ioan S@c@date. R@spunsurile trebuiau s@ eviden]ieze cuno}tin]ele de dogmatic@, moral@ }i
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Printr-o circular@ c@tre protopopi, el le porunce}te acestora s@ îi anun]e pe oameni, „vestindu-le a fi deslega]i de datoria postului de
luni, cu care s-au fost legat din porunca noastr@” (ibid., p. 257, incl. n. 1).
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Istoria românilor, II, p. 331.
385
Analiza acestora la Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 225-351.
386 Timotei Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 93-95; Ioan Micu Moldovan, Acte sinodali..., II, p. 93-95; Augustin Bunea, Din istoria românilor ...,
p. 13-18; Ioan Ra]iu, Blajul. Scurte noti]e informative, Blaj, 1911, p. 7-8; Tóth András, Az erdélyi román kérdés a 18 században, p. 57-58;
I. Tóth Zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus elsó́ százada, p. 103; Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite. I. (1697 – 1744) ,
în „Bun@ vestire”, Roma, XVI, 1977, nr. 3-4, p. 45-47; Gabriela Mircea, Blajul }i domeniul apar]in@tor la jum@tatea secolului al XVIII-lea ,
în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca”, XXXV, 1996, p. 38-61; Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 112-113.
387 Despre seria teologilor iezui]i de la Blaj vezi Vasile B@rbat, Instituirea func]iei „teologului”, p. 40.
388
Petru Maior, Istoria bisericii..., p. 177.
389
Iat@ textul unei aemenea convoc@ri din 1756: „ Cinstite în Hristos frate! Multe }i grele pricini zi de zi adaogându-se, poftesc iar@}i mare
}i bun@ socoteal@, pre a c@rora luare de seam@ iaste de lips@ prejen]ia Fr@]iei tale. Drept aceea, luând aceasta, pe 20 de zile a acestei
luni f@r@ de sc@dere s@ te afli în Blaj, subt canonul soborului mare. Sibiu, martie în 3 zile, 1756". Ap. Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii
Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783), în „Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 75.
390 Vezi protocolul acestei reuniuni importante la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 267-268.
391 Dup@ conscrip]ia lui Aron din 1750 (Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 75-76).
392 Conscrip]ia lui Atanasie Rednic din 1765 (ibid., p. 77-78).
393 Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 161-178.
394 Ibid.
395 Vezi Petru Maior, Protopapadichia, pass.
396
Zenovie Pâcli}anu, op. cit., p. 79-79.
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pastora]ie ale candida]ilor, pân@ la întrebarea n@ucitoare pentru popii lenevi]i în lumea satelor: „Sunt martiri pruncii
uci}i de Irod?” S-a instituit un jur@mânt la intrarea în slujb@, ca acela din 3 ianuarie 1758 al protopopului Samuil
din Or@}tie. Prin }apte puncte solemne, acesta jur@ s@ apere unirea, s@-}i îndrume preo]ii }i mirenii „spre celea
cuvioase }i mai de lips@” pentu mântuire, s@ nu înstr@ineze bunurile bisericii, ci s@ le înbog@]easc@, s@ fac@ „judecat@
drept@”, adic@ s@ nu fie abuziv }i corupt, s@ fie supus celor mai mari, episcopului }i vicarului, „primind dup@ putin]a
mea toate poruncile lor”, s@ vegheze asupra veniturilor vl@dice}ti din tractul s@u }i, în fine, s@ nu tolereze c@s@toriile
}i divor]urile „f@r@ de lege”, ci s@ le înainteze forului episcopal spre judecat@. 397 În 1756 exista deja noul jur@mânt,
ca }i examinarea, dup@ cum reiese dintr-o s crisoare a vicarului Gherontie Cotorea c@tre Aron, referitoare la protopopul
din Sebe}, se pare primul „beneficiar” al nout@]ii.398 Nimic din ifosele „chorepiscope}ti” nu mai r@mân în urma
acestui jur@mânt, care face din protopopi ni}te simpli slujba}i în teritoriu ai episcopului, }i nu cop@rta}i cu acesta
la p@storirea turmei unite, a}a cum instituise tradi]ia Bisericii R@s@ritene cu un mileniu în urm@. Firea autoritar@ a
lui Aron, arhiereu r@mas în posteritate ca etalon al cinstei, cump@t@rii, disciplinei }i h@rniciei, a intuit cu decenii
înaintea lui Bob eficacitatea modern@ a ipostazei arhidiaconale din Biserica Catolic@, fa]@ cu anarhia oriental@ în
care se compl@ceau seniorii locali ai bisericii române}ti din Transilvania. Prin protopopii astfel primeni]i, ra]ionalismul
catolic dominant în gândirea }i activitatea lui Aron trebuia s@ se propage înspre poporul bântuit de tropisme spirituale
rebarbative, la pragul p@gânismului, în care se scufundase de spaima calvinilor399 }i pe care nici un episcop unit
anterior nu a avut voin]a }i r@gazul s@ le combat@. În zorii iluminismului românesc din Transilvania, îl vedem pe
episcpul de la Blaj punând mâna pe condei, pentru a scoate biserica unit@ din acest marasm }i a o alinia la via]a
duhovniceasc@ civilizat@ din Biserica Catolic@. Lucrarea sa P@storiceasca datorie,400 tip@rit@ pe când bântuia stihia
destabilizatoarea a lui Sofronie, fulger@ împotriva celor dou@ racile care m@cinau rectitudinea religioas@ ardelean@:
credin]ele religioase „de}arte” }i supersti]iile populare cu iz p@gân. Literatura biblic@ apocrif@ e prima ]int@, pentru
c@ ea amenin]a acurate]ea dogmei. De sorginte antic@, dar cu un puternic reviriment în evul mediu, care la români
s-a prelungit istovitor de mult, textele în cauz@ constituiau o delectare savuroas@ mai ales pentru lumea ]@r@neasc@,
unde au avut o circula]ie intens@.401 Aron pomene}te dou@ asemenea c@r]i care „atâtea basne }i de}ert@ciuni
propoveduiesc norodului, pentru necurat@ dobând@”: Epistolia lui Savaoft 402 }i Povestea Sfintei Marie. 403 Interesul
episcopului pentru literatura popular@ a vremii sale, fie }i numai pentru a o combate, deschide o fant@ de lumin@
spre cunoa}terea culturii acestui om atât de greu de descifrat. Cartea, uitat@ ast@zi, este surprinz@tor de bine scris@,
tr@dând talentul literar al episcopului, condus de o logic@ ferm@. Numai în acest fel putea combate stilul pe care îl
recunoa}te pl@cut al respectivelor „basne }i de}ert@ciuni” ie}ite din f@ga}ul religiei acceptate. „Nici s@ se în}ele cineva
s@ le cread@ – zice – auzind dint-însele frumoase }i sfinte cuvinte. (...) Nici pentru aceea se se în}ele cineva, v@zând
pe mul]i c@ mai bucuro}i ascult@ acele minciuni decât Sfânta Evanghelie, c@ a}a e n@ravul cel r@u omenesc, mai
curând a crede minciunilor, decât adev@rului”. Concuren]a pe care aceast@ beletristic@ veche o f@cea literaturii
religioase oficiale nu era o noutate, autorii }i colportorii prin nenum@rate cópii ai c@r]ilor populare cu con]inut religios
fiind preo]ii în}i}i, dornici de a-}i atrage credincio}i prin licen]e, mai mari sau mai mici, de la înv@]@tura oficial@ }i
mereu obligatorie a bisericii. 404 Comb@tând „ereziile” în cauz@, Aron vrea s@-i readuc@ pe preo]i }i credincio}i la
autoritatea celor trei izvoare acceptate de biseric@, în mod aparte de cea catolic@: Biblia, sfin]ii p@rin]i }i canoanele
soboarelor bisericii. Pe o treapt@ mai jos, de data acesta la nivelul popular adânc, Aron descoper@ „primejdia” uria}ei
construc]ii a tradi]iilor populare, pe care desigur le cuno}tea foarte bine }i cu care se încumet@ s@ se ia la trânt@.
Era o cauz@ dinainte pierdut@, dar intereseaz@ repertorierea pentru prima dat@ de un autor ardelean a acestor
„obiceiuri p@c@toase }i p@gâne}ti”. Preo]ii – porunce}te ierarhul preiluminist de la Blaj – au obliga]ia de a p@zi
poporul de vr@jitorii, farmece, descântece, sânv@sii, focuri vii, s@rituri peste foc, „de nedeile cele cu b@uturi }i cu
jocuri”, ie}irea cu crucea între hotare etc. Un obicei mai ales îl oripileaz@: dezgroparea mor]ilor, pe care o condamn@
cu argumentul ra]ionalist c@ „acea tin@ sau trupul mortului nim@rui nu mai poate strica”. Afl@m de la el }i despre
obiceiul popular de a mânca muguri în locul cuminec@turii de Pa}ti, asemeni „dobitoacelor p@mântului”. Comunitatea
religioas@ vizat@ de episcopul bl@jean trebuia s@ fie una asanat@ de aceste de}ert@ciuni, dar }i de practici sociale
neconforme cu viziunea sa occidental@. Un haos adev@rat domnea în ce prive}te c@s@toriile, datorit@ permisivit@]ii

Ibid., p. 79.
Iat@ con]inutul scurtei adrese: „Prealuminate doamne! Pentru r@ndul cinstitului protopop de la Sebi}, dac@-i g@ndul M@riii tale cu d@nsul
a}a s@ faci, va trebui alt@ form@ de jur@mânt, mai schimbat@ formula care iaste. {i în ce loc }i cum s@ s@ schimbe, vei porunci M@ria ta,
ca s@ concordeluiasc@ cu dona]iia. A}i}derea despre examen, de va fi lips@. Cu at@ta, a}teptând r@spuns, r@m@i al M@riii tale slug@ în
Hristos. În m@n@stire. Ieromonah Gherontie m. p.” Rezolu]ia episcopului divulg@ data scrisorii: „1756. Rsolutio. Super examinis et
denominatione novae archid. Sabesiense. Curam alteris eparchiae suscipientis”. Arhivele Na]ionale, Direc]ia Jude]ean@ Cluj, Fond. Blaj,
colec]ia de documente, nr. 184. Exprimarea lui Cotorea v@ „va trebui alt@ form@ de jur@mânt” sugereaz@ implicarea acestuia în reforma
statutului protopopilor.
399 D. Prodan, Supplex..., p. 107.
400 P@storiceasca datorie dumnezeie}tii turme vestit@, Blaj, 1759. Bibliografie despre lucrare la Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 278,
n. 255.
401 Monografia problemei la Nicolae Cartojan, C@r]ile populare în literatura român@, I-II, Bucure}ti, 1974.
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Necunoscut@ cercet@torilor no}tri sub acest titlu, povestea poate fi, de fapt, Legenda duminicii sau Epistolia domnului nostru Isus Hristos,
prin elementul c@derii unei pietre din cer (vezi Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi , I, Bucure}ti, 1940, p. 69).
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În acest caz este vorba cu certitudine de Visul Maicii Domnului, text derivat din apocriful Adormirea Maicii Domnului, p@strat din
antichitate în versiuni diverse (copt@, siriac@, arab@, greac@, latin@). În literatura noastr@ popular@ a avut un succes unic, prin con]inutul
de mister patetic pe care în ofer@, înregistrându-se }i variante versificate (Nicolae Cartojan, C@r]ile populare..., II, p. 127-128). Iulia
Hasdeu, copil@ fiind, dormea cu Visul Maicii Domnului sub pern@, spre surprinderea tat@lui s@u (ibid., p. 128).
404 Nicolae Cartojan, Istoria literaturii... , I, p. 65.
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ortodoxe în acest sens, în total contrast cu codificarea riguroas@ a acestei institu]ii în Biserica Catolic@. În sinodul
general din 1754, Aron a introdus impedimentul clandestinit@]ii, prin care numai c@s@toriile oficiate de parohii
proprii, înso]ite de doi martori }i de „strig@rile” de rigoare în biserica parohial@ erau socotite legiuite. A cerut }i sprijinul
autorit@]ilor laice pentru aplicarea acestui canon,405 dovad@ a ardorii cu care voia s@ st@vileasc@ împerecherile
clandestine, în cvasitotalitatea lor consangvine, prin preo]i str@ini, corup]i cu bani. Aceast@ clauz@ a c@zut atât de
r@u românilor, încât Atanasie Rednic, emulul credincios }i urma}ul lui Aron întru episcopat, a exoperat de la Scaunul
Apostolic enun]ul c@ acest impediment nu are valoare în biserica unit@ româneasc@.
Programul de modernizare în sens occidental, catolic, a Bisericii Unite, era un deziderat izvorât din chiar
documentele primare ale unirii.406 Pe cât@ vreme biserica ardelean@ a stat în picioare în forma unirii generalizate,
deci pân@ la dezmembrarea produs@ de Sofronie, nu exista o urgen]@ în acest sens. Inochentie Micu-Klein, prin
diziden]a sa furibund@ în cele mai nepotrivite momente politice, a avut darul de a promova incriminarea permanent@
a reforma]ilor din Transilvania cum c@ românii sunt uni]i f@]arnici, c@ nu sunt sinceri }i ata}a]i unirii, la rangul de
problem@ pe care au ajus s@ }i-o pun@ autorit@]ile supreme de la Viena. Aceast@ suspiciune a adus mult vânt în
pânzele lui Sofronie }i a constituit fundamentul testului final la care i-a supus Buccow pe români. Dup@ acest test,
ambiguitatea regent@ de la 1700 pân@ la dezmembrare nu mai era posibil@: uni]ii trebuiau s@ fie uni]i, neuni]ii trebuiau
s@ fie neuni]i. U}or pentru ace}tia din urm@, care au rec@zut pentru multe decenii în starea larvar@ de tolera]i, de
inexisten]i oficial }i deci „liberi” în vechile cadre ale pravoslavismului revolut, mai greu îns@ pentru uni]i. Existen]a
revelatorului de contrast care erau neuni]ii lui Buccow, obliga Biserica Unit@ la construirea identit@]ii proprii, care
nu mai putea fi aceea}i cu cea din timpul lui Inochentie. Criza profund@ impunea disjunc]ia de imagine, definirea
unei alte biserici }i nu dublarea celei concurente. Sarcina, impresionant de dificil@, a c@zut tot în spinarea lui Petru
Pavel Aron, predestinat parc@ tuturor experien]elor trudnice pe care le poate suporta un cap bisericesc. Este greu
de crezut c@ vreun document va scoate cândva la iveal@ gradul de fidelitate sincer@ a lui Aron însu}i fa]@ de unire.
A f@cut îns@ eforturi de a p@rea astfel, stârnind observa]ia r@ut@cioas@ a lui Samuil Micu: „Acest episcop, (...) ca s@
se arate cu adev@rat unit }i tot prepusul de neunire s@-l dep@rteaz@ de la sine, multe c@r]elui au tip@rit pentru unire,
foarte def@imând }i osândind pe neuni]i”.407 Atâta a putut sau atâta a vrut s@ în]eleag@ nepotul lui Inochentie din
cultura identitar@ a Blajului p@storit de Aron, intuind corect doar efortul episcopului în acest sens. Urm@rind mersul
istoric al lucrurilor pân@ la el, uni]ii aveau la îndemân@ dou@ alternative: fie s@ revin@ la matca ortodoxiei de dinaintea
unirii, fie s@-}i creeze o biseric@ vizibil unit@, în adev@ratul în]eles al cuvântului. Aron s-a zb@tut pentru a doua
variant@, adunând cu migal@ ruinele pe care dezastrul sofronian le l@sase din Biserica Unit@ cu Roma. Fenomenul
rena}terii trebuia s@-}i aib@ izvorul chiar la nivelul ierarhiei, Blajul trebuia s@ fie modelul pe baza c@ruia pas@rea
phoenix s@ poat@ rena}te din cenu}@. Aici se adunase, deocamdat@, totalitatea personalit@]ilor cu preg@tire apropiat@
de nivelul intelectual al Europei vremii. P@storia lui Aron este momentul în care strategia confesiunii unite ardelene
era nevoit@ se mute de pe adeziunea specioas@ a maselor, pe cultivarea elitelor }i pe activitatea creatoare a acestora.
Via]a intern@ a Blajului se resimte îns@ de aceea}i nelini}te comun@ întregii confesiuni, clasa cult@ superioar@, alc@tuit@
din oameni num@rabili pe degetele unei mâini, sunt diviza]i în mod dramatic, pe criterii stupide în optica de ast@zi,
vitale în a celora care au tr@it }i sim]it atunci. Prea multe surse, începând cu cele contemoprane evenimentelor,
acord@ o importan]@ accentuat@ acestei st@ri nebuloase }i contorsionate din sânul Blajului, pentru ca istoricul s@ le
poat@ înseria în rândul faptelor diverse. Inochentie Micu-Klein a avut norocul unei p@storiri de tip totalitar, în lipsa
clericilor competen]i cu care s@ colaboreze la nivelul re}edin]ei episcopale. Voin]a sa puternic@ s-a impus pe cale
populist@, prin resuscitarea rolului protopopilor, pe care i-a cultivat }i care i s-au al@turat, dup@ cum am v@zut, cu
entuziasm }i energie. Era o politic@ arhiereasc@ veche în Biserica Oriental@,408 însu}it@ probabil de întemeietorul
Blajului din lipsa colaboratorilor apropia]i. Uria}a sa diecez@ avea o osatur@ ierarhic@ difuz@, adaptat@ situa]iei, }i
se manifesta ca putere efectiv@ prin mecanismul soboarelor generale, unde protopopii f@ceau legea. Niciodat@ în
istoria confesiunii n-au fost aceste soboare atât de importante la românii uni]i ca în vremea lui Inochentie.409 Situa]ia
de criz@ a bisericii l-a obligat pe Petru Pavel Aron s@ se restrâng@ la metoda p@storiei centralizate, impus@ totodat@
de existen]a institu]iilor clericale }i culturale pe care le-a înfiin]at. M@n@stirea Sfânta Treime era desigur cea mai
important@, prin mesajul monahismului oriental, îndr@git de popor, pe care îl practicau îns@ c@lug@ri de o factur@
cu totul nou@, la antipodul siha}trilor obscuri sau chiar dubio}i pe care tunurile lui Buccow, în anii desmembr@rii,
îi împr@}tiaser@ de prin l@ca}ele lor improvizate. M@n@stirea Blajului avea un statut prestigios, ideea }i întemeierea
ei identificându-se cu istoria unirii de pân@ la acea dat@. Articolul 12 al Secundei Leopoldine din 1701 instituia
dreptul de patronat al împ@ratului de la Viena asupra Bisericii Române Unite, în virtutea titlului s@u de rege apostolic,
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Printr-o adres@ din 4 martie 1755 c@tre guvernatorul Transilvaniei (textul latin la Augustin Bunea, Episcopii... , p. 389, n. 1.
Andreas Freyberger, Historica relatio..., p. 20-21.
407 Istoria românilor, II, p. 333.
408 Unica sintez@ asupra acestei tradi]ii a protopopilor „chorepiscopi”, cop@rta}i activi cu ierarhul la conducerea diecezei, de fapt unica lucrare
competent@ asupra institu]iei protopopilor în biserica românasc@ este Protopapadichia lui Petru Maior, pe care vezi-o în ed. cit., pass.
O edi]ie ulterioar@, dup@ manuscrisul original, înso]it@ de un aparat critic îmbun@t@]it, la Petru Maior, Protopapadichia, edi]ie îngrijit@
de Laura Stanciu, Alba Iulia, 1998.
409 Vezi pentru institu]ia sinodului general în Biserica Unit@ la Greta Monica Miron, Biserica greco-catolic@ din Transilvania. Cler }i enoria}i
(1697 – 1782), Cluj-Napoca, 2004, p. 109-117. Dou@ dintre sinoadele lui Inochentie, din 26 ianuarie 1738 }i 25 mai 1739 se încadreaz@
perfect afirma]iei autoarei, c@ „Inochentie Micu a transformat sinoadele generale în foruri de dezbatere a revendic@rilor ecleziastice }i
laice deopotriv@” (ibid., p. 115). Cf. }i Samuil Micu, Istoria românilor, II, p. 298-303, 419, n. 19. Pentru ecoul în posteritate al problemei
sinodului unit vezi Simion B@rnu]iu, S@borul cel mare al Episcopiei F@g@ra}ului, la Ioan Chindri}, Simion B@rnu]iu. Suveranitate na]ional@
}i integrare european@ , Cluj-Napoca, 1999, p. 62-68, 271-275.
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confesiunii nou înfiin]ate interzicându-i-se orice dona]ie, orice subsidiu material, din alt@ parte decât din munifiscen]a
monarhului vienez. 410 D@rnicia acestuia se concretizeaz@ în 1717, când Carol VI înzestreaz@ Episcopia F@g@ra}ului
cu o dot@ feudal@, poruncind ca imediat s@ se treac@ la ridicarea unei m@n@stiri în care s@ fie a}eza]i c@lug@ri de rit
grecesc, care s@ aib@ sarcini asem@n@toare canonicilor din m@n@stirile latine.411 Dezideratul l-a înt@rit, în 1721, bula
papal@ „Rationi congruit”, care este actul canonic de na}tere a episcopiei unite din Transilvania, poruncind ca „în
aceea}i biseric@ a F@g@ra}ului s@ se consacre c@lug@ri }i preo]i dup@ canoanele ritului grecesc, care s@ ]in@ locul
canonicilor }i capitulului”. 412 Nu altminteri gr@ie}te diploma lui Carol VI din 1738, prin care se acord@ domeniul
Blajului pe seama diecezei unite 413 }i unde se precizeaz@ expres c@ jum@tate din veniturile feudei vor fi destinate
între]inerii a „unspr@zeace ieromona}i vasiliteani”. 414 Prin toate aceste documente cu caracter constitu]ional, c@lug@rii
bl@jeni erau destina]i unor activit@]i apropiate de ale celor din m@n@stirile catolice: s@-l secondeze pe episcop în
conducerea diecezei }i s@ gestioneze înv@]@mântul. Înzestra]i cu asemenea patalamale }i îns@rcin@ri prestigioase,
c@lug@rii din prima garnitur@ bl@jean@ aveau un statut juridic }i economic independent de episcop, care era îns@
superiorul lor în toate care priveau via]a religioas@. În timpul p@storiei lui Aron, num@rul c@lug@rilor a dep@}it cifra
de 11 din diploma dona]ional@. 415 C@lug@ria de tip occidental de la Blaj devenea atractiv@, tocmai prin acest statut
elitist, în mijlocul unui popor m@cinat de s@r@cie }i angoas@ confesional@. Se înregistreaz@ neofi]i }i din rândul
mirenilor sau preo]ilor de mir, dispu}i s@-}i lase familiile pentru chilia m@n@stirii, cum a fost cazul nobilului Alexa
Darabant din M@n@ul S@lajului, tat@l viitorului episcop Ignatie Darabant de la Oradea.416 Fr@]ia monahal@ ad@postea
}i figuri pitore}ti, cum a fost orbul din copil@rie Vasile Neagoe, unchiul lui Samuil Micu, ins genial, care a înv@]at
pe de rost toat@ literatura de cult bisericesc, mai pu]in Vechiul Testament.417 „Era acesta – zice istoricul – alt Didim,
m@car de nu alexandrean”. O apari]ie fulgurant@ a fost artistul gravor Ioani]iu Endrédi, întrat în m@n@stire pu]in
înaintea anului 1760, personaj care a stârnit interesul istoricilor atât prin marele s@u talent, cât }i prin destinul
roman]ios ce l-a înso]it.418 Nu se pomenise între românii ardeleni o asemenea m@n@stire. Se hr@neau cu carne, peste
reverend@ purtau dulam@ garnisit@ cu blan@ de jder iar pe cap p@l@rie.419 Era regimul }i portul clasic al c@lug@rilor
latini din occident. Boieria aceasta a durat pân@ în 1750, când li s-a al@turat monahilor de la Blaj prietenul de la
Viena al lui Aron, Atanasie Rednic. Înc@ insuficient deslu}ita lor leg@tur@ din anii 1744 – 1745 se poate crede c@ a
inclus }i o ini]iere a lui Aron de c@tre Rednic în practica vie]ii c@lug@re}ti orientale de tip primar, dup@ regulele
Sfântului Vasile cel Mare, patronul cinului c@lug@resc greco-catolic din Transilvania. Samuil Micu spune cum Rednic
i-a povestit c@ la Viena „s-au prob@luit la post” în asemenea m@sur@, încât un an de zile n-a mâncat decât zeam@ } i
pâine de doi-trei cr@i]ari.420 Odat@ intrat Rednic între c@lug@rii bl@jeni, Aron i s-a al@turat cu patim@ într-o campanie
de în]@rcare a acestora de traiul boieresc pe care îl duceau din 1747. Cu autoritatea superiorului spiritual, episcopul
le-a interzis cu des@vâr}ire carnea, trecându-i la „bucate albe” (brânz@, ou@, lapte etc.). În plus, dând ei doi primul
exemplu, Aron }i Rednic i-au obligat s@ poarte rasa c@lug@rilor orientali, potcap }i camilafc@. Pasul urm@tor trebuia
s@ fie regimul alimentar pur vegetarian (postul strict), cu care îns@ nu s-au gr@bit, luând seama la faptul c@ Sfânta
Treime este funda]ie împ@r@teasc@ }i c@ se pot isca proteste. Se vor isca, }i chiar dure. Pân@ una-alta, dup@ constatarea
lui Augustin Bunea, episcopul a organizat m@n@stirea dup@ a}ez@mintele Bisericii Orientale, „}i a insuflat într-însa
acel spirit apusean [s. n.] care a f@cut-o capabil@ de a deveni centru puternic de cultur@ }i civiliza]iune”. 421 Aceast@
stru]o-c@mil@ din mijlocul Blajului este testul suprem al bâjbâielii identitare care a caracterizat via]a uni]ilor dup@
Sofronie }i dup@ „ruperea poporului în dou@”, cum constat@ cu luciditate Zoltán I. Tóth.422 „R@zboiul bucatelor”
purtat la Blaj poate fi privit ca o veche lupt@ pentru calitatea vie]ii la români, care i-a impresionat puternic pe
contemporanii evenimentelor. Op]iunea episcopului pentru o via]@ de pustnic paleocre}tin putea r@mâne o problem@
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Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite, în „Bun@ vestire”, XVI, 1977, nr. 1-2, p. 40.
412 Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 43.
413 Vezi }i supra, nota 22.
414 Samuil Micu, Istoria românilor, II, p. 296.
415 Documentele consemneaz@ urm@torii c@lug@ri la Sfânta Treime sub p@storia lui Aron: Leontie Mosconas, Grigore Maior, Silvestru Caliani,
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monahal de Isaia, care s-a c@lugorit împreun@ cu so]ia sa („iar muiarea lui se f@cuse c@lug@ri]@” – Timotei Cipariu, Acte }i fragmente...,
p. 107). Acest Iancu din Sâncel studiase la Chiev }i cuno}tea limba slavon@, din care – conform aceleia}i informa]ii – a tradus Vedeniile
Sfântului Grigore. Micu nu precizeaz@ când a avut loc traducerea, înainte sau dup@ intrarea în m@n@stire.
417 „Bine }tia }i Testamântul Vechiu, m@car c@ acesta de rost nu-l }tia” (Samuil Micu, op. cit., p. 342).
418 Vezi despre el Timotei Cipariu, Acte }i fragmente... , p. 123-124, 144, Ioan Ra]iu, Din trecutul Ordinului Bazilitan, în „Anuarul institutelor
de înv@]@mânt gr. cat. din Blaj”, Blaj, 1912, p. 14, 30; I. Moro}, Ioaniciu Endrödi (1765-1775). C@lug@r basilitan apostat de la m@n@stirea
St. Treime din Blaj, în „Cultura cre}tin@”, X, 1921, nr. 79, p. 230-233; Alexandru Lupeanu-Melin, Xilografii de la Blaj, 1750 – 1800,
Blaj, 1929, p. 15; Nicolae Iorga, Tipografia la români, în „Almanahul graficei române”, 1931, p. 47; Augustin A. Pop, C@lug@rii de la
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420 Ibid., p. 331.
421 Episcopii..., p. 288.
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personal@, un leg@mânt drept mul]umire pentru darul ierarhic ce i-a fost h@r@zit. Dar a vrut s@ impun@ cu for]a }i
altora acest mod de via]@. Samuil Micu îl incrimineaz@ constant pe Atanasie Rednic, confesorul lui Aron, pentru
toate faptele „negative” ale acestuia. Deci }i pentru impunerea postului vegetarian.423 Apologe]ii lui Aron se
mul]umesc cu calificativul simplist „via]@ de sfânt”, f@r@ cea mai vag@ încercare de a vedea dincolo de fa]ada
lucrurilor. Pentru Atanasie Rednic, mai tân@r decât Aron, via]a de pustnic putea fi o voca]ie real@, exersat@ în tinere]e.
Aron îns@, dup@ informa]ia pre]ioas@ a lui Samuil Micu, a trecut brusc – „într-o zi }i într-o cirt@”, – la regimul
anahore]ilor, o dat@ cu numirea sa ca episcop. Avea 43 de ani. Influen]a lui Rednic este o realitate, dar ea nu poate
explica chinul exagerat de dur pe care noul episcop }i l-a impus }i la care „vinovatul” s@u confesor nu s-a gândit
vreodat@. Mai degrab@ este plauzibil@ manifestarea unei personalit@]i accentuate, demonstrative, care vrea s@ arate
c@, iat@, el este cel mai credincios }i c@ merit@ s@ fie episcop, dup@ ce atâta vreme a a}teptat fericitul moment. Mai
poate fi vorba }i de o idee asupra imaginii personale pe care }i-o fi f@cut-o. Înainte de a fi episcop, Aron era un
om gras }i „bine beutoriu de vin”, încât ulterior }i-a numit aceast@ parte a vie]ii porceasc@.424 Lovitura de imagine
trebuia s@ conving@ poporul c@ este cu adev@rat un vl@dic@ oriental, dup@ ce vreme de un deceniu a fost considerat
cal troian în biserica lui Inochentie. De aici }i ideea vestimenta]iei c@lug@re}ti orientale afi}ate ostentativ, la care a
recurs doar el }i Atanasie Rednic, în întreaga istorie a Bisericii Unite. Iconografia vremii ni-i înf@]i}eaz@ astfel.
C@lug@rii de la Sfânta Treime nu agreau aceast@ conduit@ nou@, care contravenea statutului de a}ez@mânt catolic
}i afecta calitatea lumeasc@ a vie]ii. Nu pare s@-i fi impresionat percep]ia supralumeasc@ a vl@dicului despre sensul
vie]ii monahale.425 Pasul a fost gre}it, d@un@tor pentru Aron. C@lug@rii Blajului nu duceau existen]a larvar@ a celor
din orient, ci erau împov@ra]i chiar de el cu activit@]i liturgice, didactice }i literare, în ritm impresionant de alert.
De unde oricum nu era agreat de liderii de opinie ai ieromonahilor din m@n@stire, Grigore Maior }i Silvestru Caliani,
cu care avea antecedente de adversitate }i competi]ie personal@, rela]iile se deterioreaz@ acum grav. {i, cum nu
puteau comenta hot@rârile episcopului în cele biserice}ti, deci nu puteau respinge de plano via]a auster@ pe care
le-o impunea acesta, l-au atacat dur pe cale administrativ@, accesibil@ }i legal@, chiar în anii tulbur@rilor lui Sofronie.
Aron era în „culp@” îndoit@ fa]@ de c@lug@rii m@n@stirii. Pe baza actelor de dona]ie, jum@tate din veniturile domeniului
Blaj erau destinate c@lug@rilor, care aveau dreptul de a }i le administra singuri. Dar la instalarea ca episcop, în 1754,
tezaurariatul l-a înst@pânit }i peste averea acestora, pe care o administra tot în folosul lor, îns@ în spiritul austerit@]ii
gastronomice care îl caracteriza. „R@zboiul bucatelor” }i dorin]a bur]ii pline i-a îndemnat atunci pe cei de la Sfânta
Troi]@ s@ g@seasc@ o cale de a-}i remedia singuri tacâmul.426 Maior }i Caliani îi cer imperativ s@ predea averea
c@lug@rilor în administrarea lor, ceea ce episcopul }i face, printr-un act din 1 decembrie 1756.427 Concomitent, îns@,
l-a pus superior al m@n@stirii pe vicarul s@u general }i omul de încredere, Gherontie Cotorea, care nici m@car nu era
c@lug@r. În numele autonomiei l@ca}ului, ace}tia îl contest@ pe Cotorea }i revendic@ dreptul de a-}i alege singuri
superiorul. Cu îndârjirea-i cunoscut@, episcopul le refuz@ cererea }i, ca s@ adânceasc@ }i mai mult dihonia, face apel
la jur@mântul de obedien]@ a c@lug@rilor fa]@ de episcopul locului }i le impune s@-l asculte pe Cotorea. O mic@ revolu]ie
s-a produs atunci la Blaj, care a antrenat }i }col@rimea, fire}te de partea lui Maior }i Caliani, cei mai buni profesori ai
lor.428 Astfel încuraja]i, cei doi au luat calea Vienei }i au cerut dreptate de la împ@r@teas@. În mod surprinz@tor,
suverana }i-a f@cut timp, în plin r@zboi, }i pentru minusculele zâzanii dintr-o m@n@stire de la marginea uria}ului
Imperiu, dovad@ a centralismului riguros care caracteriza administra]ia habsburgic@. Solomonic, Maria Tereza
d@ dreptate ambelor p@r]i }i le mustr@ pe amândou@. „Spre împiedecare vr@jbei într@ m@n@stire }i într@ curtea
vl@dicului” – scrie Petru Maior429 – a decis finalmente, în sensul literelor funda]ionale, ca monahii bazilitani s@-}i
administreze averea printr-un func]ionar (provisor) laic iar Gherontie Cotorea s@ fie scos din m@n@stire, pân@ când
va face profesiune monahal@. C@lug@rii s@-}i aleag@ prepozit din rândul lor. Printr-un intimat c@tre Aron, suveran îi
cere acestuia s@ nu-i persecute pe Maior }i Caliani, oameni care s-au preg@tit îndelung pentru binele poporului român
}i }i-au ar@tat competen]a pân@ acum.430 S@ fie drept cu to]i }i s@ nu-l favorizeze pe Cotorea. Acesta, pentru a-}i asigura
totu}i un loc în bogata m@n@stire, s-a c@lug@rit în 3 aprilie 1759, f@cându-i fostului s@u protector o surpriz@ nepl@cut@:
ca s@ se pun@ bine cu c@lug@rii, condamn@ postul sever instituit de episcop, considerându-l inutil }i iritant.431 În fine,
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Iat@ pasajul-cheie despre acest incident: „Într-aceaia Atanasie Readnic, ieromonahul din M@n@stirea Troi]ii, carele nu numai bucate
albe cu carne, ci nici pea}te, nici ou@, nici lapte nu mânca, ci numai bucate de post cu uleiu, adec@ maz@re, linte, fasole, bure]i, ierburi
}i poame, pururea striga cum c@ ceialal]i c@lug@ri din acea m@n@stire a Sfintei Troi]@ nu ]in canonul c@lug@resc, pentru c@ mânc@ bucate
albe, nu postesc ca dânsul }i ca vl@dica Aron, care lucru au scos dragostea din m@n@stire }i au b@gat împ@recherea }i vrajba de-a pururea”
(Istoria românilor, II, p. 337).
424 Ibid., p. 342.
425 De fapt, în ochii celor mai reprezentativi oameni ai Bisericii Unite, între care se impunea pe primul loc Grigore Maior, vl@dicia lui Aron
nu a fost niciodat@ considerat@ legal@, prin faptul c@ Inochentie Micu-Klein era în via]@, chiar „demisionat” fiind. Peste un deceniu, în
28 mai 1765, Grigore Maior va scrie despre Aron nedreapta sentin]@ post mortem: „Se f@cu cum se f@cu episcop peste altul }i astfel
sub el pieri biserica”. (Augustin Bunea, Episcopii..., p. 289, n. 2). Dup@ cum se vede, Maior, }i desigur nu numai el, punea r@scoala lui
Sofronie pe seama lui Aron, când mai degrab@ a fost aceasta – dac@ poate fi vorba de o înrâurire din interiorul unirii – influen]at@ de
starea tulbure provocat@ între uni]i de c@tre aderen]ii fanatici ai lui Inochentie, care nu au putut în]elege c@ ierarhul lor iubit este condamnat
definitiv în ochii st@pânirii de la Viena }i c@ orice încercare de a-l reactiva nu face decât s@ sl@beasc@ unirea }i biserica pe care o slujeau.
426 Dup@ opinia lui Augustin Bunea ( Episcopii..., p. 289). Aceast@ opinie, de crezut, sintetizeaz@ toate }tirile venite din contemporaneitatea
lui Aron, cele furnizate de Samuil Micu în primul rând.
427 Textul latin la ibid., p. 280-281, n. 2.
428 Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783) , în „Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 61.
429 Istoria bisericii..., p. 173.
430
Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p. 216; Augustin Bunea, Episcopii..., p. 292.
431
Zenovie Pâcli}anu, op. cit. aci supra, p. 61, n. 141.
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dup@ ani de intrigi }i ac]iuni împotriva lui Aron, ca vicar }i apoi ca episcop al s@u, ambi]iosul Grigore Maior ajunge
prepozit al M@n@stirii Sfânta Treime din Blaj, ocazie cu care a d@ruit bibliotecii m@n@stire}ti o seam@ de c@r]i aduse
de la Viena.432 Aceast@ înfrângere nu i-a fost de ajuns episcopului. Va mai achizi]iona una. Probabil ca o concesie
f@cut@ arhiereului care le era superior spiritual, dar }i ca urmare a imput@rii pe care Maria Tereza le-a f@cut-o la
Viena, c@ n-au respectat disciplina }i ascultarea monahal@, c@lug@rii au ales totodat@ }i un admonitor, care trebuia
s@ supravegheze respectarea strict@ a regulelor monastice ale Sfântului Vasile cel Mare. Persoana aleas@ era omul
de încredere al episcopului, acela}i Atanasie Rednic, care }tie s@ se constituie repede într-un al doilea }ef al m@n@stirii.
Au urmat o serie de observa]ii }i imput@ri ale acestuia, c@ fra]ii nu tr@iesc conform regulelor, c@ nu respect@ clausura
– cum, oare, puteau sta închi}i în chilii, la gradul de solicitare care îi greva? –, c@ nu postesc, c@ nu poart@ vestimenta]ia
oriental@, c@, în general, au un comportament prea mirenesc. 433 Totul a fost îns@ în zadar. Dorin]a de trai bun a
învins iar for]a unit@ a celor doi pustnici obseda]i de marota postului cu „bucate negre” a fost umilit@ de cei de la
Sfânta Treime.
Din acest moment, scandalul alimentar de la Blaj s-a transformat în drama, chiar tragedia înfomet@rii. Petru Pavel
Aron n-a renun]at nicidecum la ideea c@lug@riei „adev@rate” la Blaj, unde monahismul paleocre}tin s@ fie respectat
dup@ litera indica]iilor lui Vasile cel Mare. Este un moment ciudat din istoria Bisericii Unite, înc@ necercetat îndeajuns.
Pân@ la urm@ ce voia episcopul? S@ arate lumii c@ biserica lui este cu adev@rat oriental@, }i nu papista}@ cum o indigitau
neuni]ii? S@ oblige c@lug@rimea Blajului la modul s@u de via]@? Înainte de a se întreba dac@ vechile reguli vasiliene
au fost respectate cu adev@rat în nostalgica fr@]ie paleocre}tin@, sau au r@mas doar liter@ de tradi]ie, episcopul ia
hot@rârea s@ înfiin]eze o a doua m@n@stire la Blaj, tot bazilitan@, dar una a sa, unde legea s@ fie f@cut@ de el, }i nu de
reglement@rile imperiale amintite. A suprapus ac]iunea sa cu aceea, mai veche, de înfiin]are a unui seminar teologic
diecezan, diferit de cel deschis la 1754 împreun@ cu celelalte }coli bl@jene. Gândirea în dou@ ape a lui Aron a func]ionat
din plin cu aceast@ oca zie. Deschiderea seminarului diecezan era o obliga]ie impus@ de Conciliul de la Trident din
1545 – 1563, cel mai radical parlament catolic din toate timpurile,434 care în sesiunea XXIII, capitolul XVIII impunea
tuturor episcopilor catolici deschiderea de seminare, în care viitorii preo]i s@ fie preg@ti]i de timpuriu, de la 12 ani,
sub stricta supraveghere a st@pânului diecezei. Aron a început s@ greveze clerul cu edificarea a}ez@mântului înc@ din
1754, aruncând asupra fiec@rui preot suma de un galben în acest scop. „Aruncu}ul” a avut un succes atât de sc@zut,
încât peste doi ani, în august 1756, a fost nevoit s@ le trimit@ restan]ierilor o circular@ în care îi amenin]@ cu execu]ia
judec@roreasc@.435 Economicosul vl@dic@ a avut îns@ suficiente resurse personale pentru deschiderea seminarului, f@r@
ajutorul popimii sl@bite de mi}carea sofronian@ în plin@ desf@}urare. A ridicat o cl@dire nou@ pe seama institu]iei, chiar
în curtea castelului, o zidire baroc@ cu dou@ nivele, între poarta de intrare }i biserica episcopal@. În toamna anului 1760
seminarul }i-a început activitatea,436 cu 12 „alumni”, între care }i viitorul istoric Samuil Micu.437 O precizare important@
a acestui elev din prima garnitur@ este aceea c@ limba de predare era cea româneasc@. 438 Este plauzibil@ ideea c@ Aron
}i-a dovedit prin deschiderea acestui seminar dorin]a de a implementa reforma catolic@ în biserica sa, cu atât mai mult
cu cât încearc@ s@ imite modelul oferit de Colegiul Urban de Propaganda Fide, al c@rui student fusese în tinere]e. Acest
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Samuil Micu este cel dintâi scriitor care pune în valoare pasiunea bibliografic@ a lui Grigore Maior, cu aprecierea c@: „Ce mai mare
parte din c@r]ile m@n@stirei de la Blajiu a lui Grigorie Maior agoniseal@ }i dar iaste” (Istoria românilor, II, p. 335). Vezi }i Augustin Bunea,
Episcopii..., p. 293; Magdalena Tampa, Din nou despre începuturile bibliotecii de la Blaj. C@r]i }i posesori: Grigore Maior”, în „Biblioteca
}i cercetarea”, buletin multiplicat al Bibliotecii Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, V, 1981, p. 93-105.
433 Cf. cel mai interesant document despre via]a intern@ a c@lug@rilor de la Blaj: un raport al misionarului Xaverius Rollè trimis Congrega]iei
de Propaganda Fide în 18 februarie, urmare a misiunii sale de a ancheta situa]ia din m@n@stirea bl@jean@. Vezi la Zenovie Pâcli}anu,
op. cit., p. 62, n. 143.
434 O sintez@ a lucr@rilor conciliului la August Theiner, Acta genuina ss. Oecumenici Concilii Tridentini ab Angelo Massarello conscripta,
Zagreb, 1874.
435
Textul drasticei porunci la Augustin Bunea, Episcopii..., p. 297, n. 1.
436
Exist@ o neconcordan]@ între p@rerile cercet@trior referitor la data deschiderii seminarului Buna Vestire. Iacob Mârza, de exemplu, în
lucrarea sa {coal@ }i na]iune. ({colile din Blaj în epoca rena}terii na]ionale) , Cluj-Napoca, 1987, p. 49 sus]ine c@ seminarul de la Buna
Vestire s-a deschis în 1754, o dat@ cu toate celelalte }coli bl@jene, pentru ca mai la vale (p. 61) s@ revin@ asupra datei: „Edificiul seminarului
a fost terminat în 1760. Cursurile au început cu numai 12 studio}i”. Pe de alt@ parte, Greta-Monica Miron (Forma]ia preo]imii parohiale
greco-catolice în secolul al XVIII-lea, p. 137, n. 5) sus]ine ca dat@ de deschidere efectiv@ a seminarului anul 1758, pe baza unui document
care certific@ de fapt data fund@rii, adic@ a aprob@rii acestuia. Documentul este publicat de Zenovie Pâcli}anu, Documente privitoare
la istoria }coalelor din Blaj, p. 427, care autor precizeaz@ totu}i c@ deschiderea efectiv@ a seminarului a avut loc în 1760 (Istoria Bisericii
Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783), în „Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 54). Cum noile date propuse nu au
o baz@ documentar@ corect interpretat@, r@mâne ca plauzibil@ cea indicat@ de Augustin Bunea (Episcopii..., p. 297, n. 4), adic@ anul
1760. De altfel, pentru toamna acestui an pledeaz@ clar un alt document din aceea}i lucrare a lui Pâcli}anu, Documente privitoare...,
p. 21-23, pe care Greta-Monica Miron l-a trecut cu vederea. Este vorba de regulamentul de orine interioar@ alc@tuit pentru seminarul
lui Aron: Regulae seu ordo domesticus qui pro alumnis seminarii pauperum B. Virginis Anunciatae anno 1760 concinnatus et mense
Nov. die 28 stylo veteri iisdem praelectus est. Pe cât nu se justific@ data de 28 noiembrie 1760 pentru publicarea regulamentului de
ordine interioar@, dac@ el era deschis cu doi ani în amonte, pe atât de justificat@ este ea în cazul deschiderii în toamna lui 1760.
437
„Întru acesta }i eu în doi ani am fost, c@ scrisease vl@dicul Clain de la Roma cum c@ bucuros ar avea deaca vreunul din nepo]ii lui, }i
anume au frat-meu cel mai mare au eu, s-ar face c@lug@r. Deci vl@dicul Aron, în]elegând aceasta, m-au luoat în seminarium, }i nu numai
mâncare, ci }i haine îmi f@cea }i toat@ lipsa-mi plinea” (Istoria românilor, II, p. 334). Trei ani mai târziu, num@rul elevilor de la Buna
Vestire cre}te la 19, dispersa]i în clase diverse: Demetrius Vidrai, Nicolaus Papp, Ioanneas Apoldi, Abrahamus Balomiri, Georgius
Balomiri, Georgius Papp, Grigorius Papp, Basilius Vitez, Ladislaus Koruly, Michael László, Samuel Papp, Nicolaus Hoportany, Gabriel
Tobias, Ioannes Vidrai, Georgius Tikosi, Thomas Pap, Ioannes Telmecsel, Alexander Aron }i Nicolaus Papp (Zenovie Pâcli}anu,
Documente privitoare la istoria }coalelor..., p. 17-20.
438
Informa]ia se g@se}te în fragmentele istorice ale lui Samuil Micu pe care le-a publicat Timotei Cipariu în Acte }i fragmente latine
române}ti..., p. 109.
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impuls îl r@deaz@ }i impunerea ca manual de teologie moral@ în noua }coal@ a unei lucr@ri de gen a iezuitului Gabriel
Antonio, dup@ care se preda aceast@ materie }i în marele Colegiu de la Roma.439 Ambi]ia de a concura situa]ia material@
din cerbicoasa m@n@stire de sorginte cezaro-cr@iasc@ a fost atât de mare, încât Aron a f@cut efortul de a cump@ra pe
seama seminarului „s@u” un domeniu aparte de al Blajului, anume satul Cut, apar]inând contelui Gavril Bethlen,
cancelarul aulic al Transilvaniei. A pl@tit pentru aceast@ feud@ suma impresionant@ de 32.000 de florini, }i înc@ se
considera c@ e un pre] foarte bun, Bethlen având nevoie urgent@ de lichidit@]i pentru r@zboiul cu Prusia. Intrarea în
posesia noii propriet@]i a avut loc în 21 martie 1760.440 Este una dintre cele mai reu}ite afaceri economice din primul
secol al Bisericii Române Unite. Din p@cate, motivul intim al zelului cu care s-a zb@tut Aron cu aceast@ ocazie va ie}i
la iveal@ peste foarte pu]in timp. Asigurat acum material, trece la deschiderea noii m@n@stiri, cu hramul Buna Vestire,
care urma s@ fie între]inut@ din acela}i fond. Era secondat de fidelul s@u confrate de idei, Atanasie Rednic, pe care l-a
instituit de altfel superior al l@ca}ului. Monograful lui Petru Pavel Aron, Augustin Bunea, sintetizeaz@ astfel inten]ia
episcopului: „Lui îi trebuiau c@lug@ri umili]i, postelnici pân@ la rigoarea de a se nutri numai cu bucate negre, dar în
acela}i timp activi pe terenul }tiin]elor, instruc]iunei }i p@storiei sufletelor”.441 Istoricul nu sesizeaz@ aici evidenta
contradic]ie: ambi]ia de a împ@ca apa cu focul, pragmatismul apusean cu sih@stria exsangvinat@ }i pasiv@ a orientului.
Ea s-a manifestat }i în recrutarea c@lug@rilor care s@ populeze noul l@ca} monahal. Aron }i Rednic î}i pun ochii pe copiii
de la seminar, înfiin]at tot de ei cu doi ani mai devreme dup@ normele ultracatolice ale Tridentinului, pentru a-i arunca
în aventura monahismului ortodox extrem. Primii c@lug@ri – spune Samuil Micu, cea mai important@ surs@ pentru acest
episod – au fost „cinci prunci, dintr@ care nici unul nu plinis@ }esespr@zece ani; eu însumi eram unul dintru ace}tia”,442
c@rora Redic le smulge angajamentul c@ vor respecta „canonul vie]ii c@lug@re}ti întreg”, }i nu pe jum@tate, cum fac
cei de la Sfânta Treime. Au devenit c@lug@ri în 14 octombrie 1762, al@turi de Micu intrând în m@n@stire, cu prenume
schimbat dup@ tradi]ie, Iosafat Devai, Ambrozie Sadi, Ioachim Pop }i Onesim Chince}.443 Num@rul „c@lug@ra}ilor”,
cum erau porecli]i prin compara]ie cu cei maturi de la Sfânta Treime, va cre}te îns@ curând, în mod for]at, „f@r’ de
nici o prob@ mai înainte a vie]ii c@lug@re}ti”, în paralel cu num@rul seminari}tilor de la Buna Vestire.444 În 29 noiembrie
1763 episcopul a cerut în scris autorit@]ilor ca }i c@lug@rii de la Buna Vestire s@ intre în beneficiul s@rii gratuite, asemeni
celor de la Sfânta Treime, motivând c@ num@rul acestora a crescut sim]itor (commode est mutiplicata). 445 C@lug@ra}ii
de la Buna Vestire au fost b@ga]i în postul dur al „bucatelor negre” chiar din prima zi. Nu poate fi întrecut@ nara]iunea
lui Samuil Micu despre acest debut: „{i fiindc@ era luni, ne-au dat bucate de post cu uleiu, c@ atunci lunea postea
s@minaristele. A doao zi, mar]i, a}teptam noi s@ ne dea bucate albe }i vedem c@ ne dau iar de post cu uleiu. Atunci
am cunoscut c@ nu ne vor da mai mult bucate albe. Au venit postul Cr@ciunului. Atunci lunea, mercurea }i vinerea
nu ne da cin@. Socoteam noi c@ aceasta numai pe post va fi, fiindc@ într-aceaste zile în postul Cr@ciunului este aliluia
}i s@ fac metanii. Vine Cr@ciunul: nici dup@ Cr@ciun nu ne dau într-aceaste zile cin@. Vin P@reasimile. Atunci la }coal@
umblam, slujba besearecii }i metaniile toate, }i ceale de la canonul cel mare de la pavecerni]@, trebuia s@ le facem în
toat@ zioa. La prânz nu aveam alt@ f@r@ numai maz@re, au fasole, sau linte feart@, dar cu nici un uleiu direas@ }i doar@
poame, beutura era numai ap@, ca }i de alt@ dat@ lunea, mercurea }i vinerea. Iar sâmb@ta }i dumineca aveam bucate
cu uleiu g@tite }i cin@, carea în cealalte zile nu o aveam”.446 Regimul impus tinerilor c@lug@ri este copia celui asumat
cu propria voin]@ de Aron. Dar aici era vorba de copii la vârsta dezvolt@rii organismului. Foarte curând („în miercurea
a cincea, când spre joi s-au schimbat canonul cel mare”) postul negru face prima victim@: Onesim Chince} a c@zut
de pe picioare „de acel post greu” }i în 9 martie 1763 a murit. În mai 1764 a murit Ioachim Pop „îndelungat@ sl@biciune
având”. Iosafat Devai a sc@pat mai usor: s-a îmboln@vit dup@ Pa}ti, în 1763, }i „mult@ vreame foarte greu au z@cut”.
Samuil Micu a sc@pat – este convins – ca prin urechile acului de aceea}i soart@, dup@ cum singur î}i aminte}te: „Eu
înc@ mai tot bolnav am fost, cât nici la }coale nu era s@ m@ mai dea, temându-s@ c@ voiu muri, pentru adeasele boln@viri.
Îns@ în anul 1765 m-au trimis la Viena la }coal@, unde, în }ease ani cât am fost acolo, p@n@ am ispr@vit filosofiia }i
teologhiia, am mâncat carne }i nici m@car odat@, cât de pu]intel, n-am fost bolnav”.447 Aceast@ ciudat@ cruciad@ a
copiilor a fost un mare fiasco al vie]ii lui Aron }i a avut o durat@ efemer@. Trecând peste cazurile tragice amintite, scopul
s@u de a crea înv@]a]i de tip occidental cu mijloacele ortodoxiei extreme a e}uat. Nici unul dintre c@lug@rii din M@n@stirea
Buna Vestire nu s-a impus cât de cât în sfera culturii iluministe în plin@ ascensiune, numele lor au r@mas obscure, încât
abia li se poate reconstitui lista exact@. Unica excep]ie str@lucit@, Samuil Micu, atesteaz@ în istoria sa c@ î}i datoreaz@
via]a }i viitorul }ansei de a fi putut evada din acest infern al foamei. Dimpotriv@, aproape to]i c@lug@rii bine hr@ni]i de
la Sfânta Treime sunt nume care au r@mas }i care au constituit coloana de for]@ a marii rena}teri culturale înregistrate
la Blaj, tocmai sub obl@duirea lui Aron. Acest om al paradoxurilor s-a slujit de colaborarea „du}manilor” s@i pentru
a-}i face epoca }i numele glorioase peste veacuri, întemeind faza primar@, decisiv@, a ceea ce urma s@ fie curentul
latinist al Blajului.

Greta-Monica Miron, Forma]ia preo]imii..., p. 137-138.
Vezi în „Foaie bisericeasc@”, I, 1883, p. 93-95, 104-105, 156-158, 177-178 actele transpunerii mo}iei Cut în proprietatea episcopiei
de la Blaj.
441
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 304.
442
Istoria românilor, II, p. 337.
443
Ibid., p. 337; Augustin Bunea, Episcopii..., p. 305; Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783), în
„Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 56.
444 La 1 ianuarie 1763 s-au c@lug@rit Vasile Keresztesi („s@cuiu de la Bodogaia”) }i Augustin Ladai („feciorul protopopului Vasilie din
B@g@u”), dup@ informa]ia aceluia}i Samuil Micu (Istoria românilor, II, p. 338).
445 Textul adresei la Augustin Bunea, Epicopii... , p. 307, n. 1.
446 Istoria românilor, II, p. 337.
447 Ibid., p. 338.
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iblia lui
Urm@rind avatarurile ie}ite din comun ale p@storiei lui Aron, cu deziluzii mai multe
Petru Pavel Aron decât satisfac]ii, cu pr@bu}iri mai multe decât în@l]@ri pentru Biserica Unit@, se poate
observa cu u}urin]@ faptul c@ o component@ a directivei de la 1700 a înregistrat, aparent paradoxal, o
evolu]ie ascendent@ tocmai în aceast@ perioad@. Dar, fundamental, înflorirea cultural@ exploziv@ a Blajului }i
remarcabilele realiz@ri din vremea lui Aron au r@d@cini obiective }i se încadreaz@ în logica fenomenelor istorice.
S-a v@zut c@ rezultatele catastrofale ale dezmembr@rii buccowiene nu au afectat cu nimic elita intelectual@ a uni]ilor.
Nu s-a înregistrat nici o evadare a vreunui om de oarecare cultur@ în tab@ra neuni]ilor, dac@ se exclude cazul cu
semnifica]ie special@ a lui Nicolae Pop Balomireanul, anterior r@scoalei lui Sofronie. Cei mai de frunte dintre
intelectualii uni]i au studiat }i în bun@ parte au adus cu ei atmosfera curentelor de gândire ale Europei vremii,
religioase sau laice. Ce era mai urgent, îns@, au împ@mântenit modelul intelectualului pragmatic, propensiv spre
ac]iune }i competi]ie. Absolven]ii Colegiului de Propaganda Fide depuseser@ acolo jur@mântul solemn de a servi
propagarea catolicismului în Transilvania, sub ritul oriental în care acesta func]iona între români.448 Nici absolven]ii
altor institute catolice (Viena, Tirnavia) nu aveau alt@ ideologie. Cel dintâi în ordine cronologic@ revenit în
Transilvania a fost chiar Petru Pavel Aron. Destinul prestabilit al tuturor era acela de c@lug@ri în m@n@stirea Sfânta
Treime de la Blaj. Lui Aron i-au urmat Grigore Maior }i Silvestru Caliani, primul în urma unui doctorat str@lucit în
filosofie sus]inut la faimosul Colegiu roman.449 Acela}i destin i-a diferen]iat îns@ devreme pe ace}ti oameni de vârste
relativ egale. Aron, prin incidentul prezen]ei sale la Viena împreun@ cu Inochentiae Micu-Klein, în 1744, a ajuns
vicar episcopal la Blaj, apoi vicar apostolic, devenind superiorul ierarhic al fra]ilor s@i întru cin c@lug@resc. Ulterior
a ajuns episcopul, deci st@pânul lor, în accep]iunea catolic@ a ierarhiei. Pentru prima dat@ în istoria poporului român
din Transilvania, s-a constituit o structur@ confraternal@ de tip apusean, unde etica clerical@ a c@lug@riei era ata}at@
func]iei creatoare. În aceast@ sfer@ de manifestare, actorii celor dou@ tabere aparent adversare de la Blaj, Aron cu
Atanasie Rednic }i cu Gherontie Cotorea pe de o parte, Grigore Maior, Silvestru Caliani }i ceilal]i sus]in@tori de la
Sfânta Treime pe de alt@ parte, au ac]ionat în stil catolic }i occidental, ca o echip@ disciplinat@. Exist@ }i o explica]ie
pur material@ pentru aceast@ diciplin@: prin actele constitutive ale ordinului, amintite deja, c@lug@rii erau obliga]i
s@-i fie de ajutor episcopului, dup@ modelul viitorilor canonici, în toate activit@]ile biserice}ti, }colare }i culturale.
Aceast@ obligativitate putea fi îns@ inoperant@ în lipsa voca]iei profesionale a celor implica]i. „Cuvio}ii ieromona}i”
de la Blaj }i-au ar@tat pasiunea pentru cultur@ }i erudi]ie la prima ocazie: debutul propriu-zis al tipografiei de la Blaj,
în 1750. Dup@ Floarea adev@rului, hiatul cultural anterior s-a populat cu o suit@ de scrieri, a c@ror finalitate s-a
bifurcat în dou@ direc]ii esen]iale. Ca prim@ necesitate, în cei 14 ani pân@ la moartea lui Aron s-au pus bazele unei
literaturi liturgice proprii Bisericii Unite, pentru a asana dependen]a de c@r]ile importate din Moldo-Valahia, în mod
aparte de la Râmnic. Acest import era cu severitate oprit de Maria Tereza, prin decretul din 23 noiembrie 1746, 450
iar pe de alt@ parte costa mult }i nu se realiza în mod sistematic. Sub p@storia lui s-au tip@rit aproape toate c@r]ile
de altar: Ceaslov (1751), Strastnic (1753), Liturghier (1756), Euhologhion (1757), Octoih (1760), Catavasier (1762),
Acatist (1763), Psaltire (1764). Urma}ii lui Aron întru episcopie vor continu aceast@ oper@ impersionant@ prin noi
titluri, dar mai ales prin succesiunea edi]iilor în ritmul epuiz@rii celor anterioare.451 Era aspectul religios „la vedere”,
cel mai apropiat de poporul unit cu Biserica Catolic@, dar fidel pân@ la agresivitate – dup@ cum s-a v@zut – tipicului
oriental în toate aspectele de cult. De aceea, întreaga literatur@ de altar tip@rit@ de Aron la Blaj nu este altceva decât
reeditarea fidel@ a tip@riturilor similare de peste Carpa]i. Psaltirea, de pild@, este reluarea ad literam a vechii edi]ii
de la Buz@u din 1703, al c@rei text s-a impus în toate Psaltirile române}ti din secolul al XVIII-lea 452 }i persist@
neschimbat în esen]@ pân@ ast@zi. Politica bisericeasc@ a episcopilor uni]i s-a axat prudent pe aceast@ dimensiune
sociologic@, în cazul lui Aron fidelitatea fa]@ de orient }i habitudinile lui mergând pân@ la ostenta]ie periculoas@. A
doua fa]@ a noii confesiuni, cea catolic@, s-a impus cu extrem@ greutate, din lipsa unei clase culte care s@ st@pâneasc@
instrumentele de transmitere a mesajului occidental. Abia sub Petru Pavel Aron s-a constituit aceast@ clas@ într-o
structur@ institu]ional@ capabil@ s@ proceseze aspectele teologice ale unirii. A doua direc]ie de manifestare creatoare
a fost tocmai edificarea unei teologii unite proprii, domeniu ca }i inexistent pân@ la Aron. În prima jum@tate de secol
dup@ 1700, Biserica Unit@ a avut în fruntea ei cel pu]in un teolog de for]@, în persoana episcopului Ioan Giurgiu
Patachi. De la acesta au r@mas numeroase }i importante manuscrise teologice, el însu}i fiind cel dintâi român unit
doctor în teologie consemnat în cultura noastr@, doctorat sus]inut la Roma în 16 august 1710. 453 Influxul de carte
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Vezi Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 250.
S-a p@strat la noi un exemplar din forma tip@rit@ pentru sus]inere a tezei sale de doctorat. Bro}ura, unicat bibliologic, are titlul complet:
Conclusiones ex universa philosophia selectae, quas Sacrae Congregationi Eminentissimorum ac Reverendissimorum D.D. Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalium de Propaganda Fide Gregorius Maior S. Basilii Magni monachus Transylvanus, Venerabilis Colegii
Urbani de Propaganda Fide alumnus D.D. D. [devotus dedicavit]. Romae, MDCCXLIII. Typis Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide. Superiorum facultate. Vezi Károly Engel, Din tezaurele bibliotecii noastre: tezele disputei publice filozofice sus]inut@ de Grigore
Maior la Colegiul de Propaganda Fide în 1743, în „Biblioteca }i cercetarea”, III, 1979, p. 146 – 187 ; Ioan Chindri}, op. cit., p.
248-249.
450
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 357, incl. n. 3.
451
Analiza am@nun]it@ a seriei acestor c@r]i în ansamblul literaturii unite de altar din secolul al XVIII-lea, cu bibliografie exhaustiv@, la Ioan
Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 265-271.
452
Vezi Alexandra Roman, Psaltirile române}ti din secolele al XVII-lea }i al XVIII-lea. Probleme de filia]ie, în „Limba român@”, XXII, 1974,
nr. 3, p. 233 – 242; idem, Contribu]ii la problema unific@rii limbii române literare. (În leg@tur@ cu edi]iile române}ti din secolul al XVIIIlea ale „Psaltirii”), ibid., nr. 1, p. 13 –24.
453 Vezi A. Keress, Matricola et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium, Budapesta, 1917, p. 110. Manuscrisele patachiene
sunt cópii sau prelucr@ri ale unor opere teologice de r@sunet din vremea studen]iei sale la Viena }i Roma: Tripartitus de incarnatione
tractatus prologus (Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, ms. lat. 102), Tractatus de virtutibus theologicis (tot acolo, ms.
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în Transilvania dup@ unire, reflectat în bibliotecile personale }i institu]ionale române}ti, oglinde}te o propensiune
puternic@ spre literatura teologic@ occidental@, catolic@ în mod preponderent, a intelectualit@]ii noii confesiuni.
Biblioteca lui Giurgiu Patachi,454 a lui Inochentie Micu-Klein,455 c@r]ile r@mase de la Leontie Mosconas456 sau dona]ia
din 1757 a lui Grigore Maior,457 bibliotecile mirenilor {tefan Salciai }i Alexandru Fiscuti,458abund@ de lucr@ri ale
unor teologi catolici notorii din sfera Contrareformei sau a marilor polemici antiortodoxe. La preluarea func]iei de
vicar apostolic, în 1747, Petru Pavel Aron a inventariat biblioteca de la Blaj,459 din care nu lipsesc scrierile lui Roberto
Bellarmino, Martin van der Beek, Leo Allatius, Petrus Arcudius }i ale altor teologi de mare faim@, referin]e obligatorii
pentru orice intelectual din lumea catolic@. O mare doz@ de re]inere a înv@]a]ilor de a da expresie româneasc@ acestei
bog@]ii culturale a f@cut ca nimic din erudi]ia teologic@ dobândit@ în apus s@ nu r@zbat@ în scrieri publice. Valul de
ostilitate stârnit de grecii fanatici din sudul Transilvaniei mai întâi, de sârbii atârnând în ancora politicii ruse}ti mai
apoi, to]i ace}tia copios sprijini]i de puternicii politicieni reforma]i din principat, au f@cut ca partea catolic@ din glasul
religiei unite s@ tac@ o jum@tate de secol. Aron a fost cel dintâi care a cutezat s@ sparg@ acest zid al t@cerii, o dat@
cu scrierea justificativ@ Floarea adev@rului din 1750. Calit@]ile acestei prime opere tip@rite din istoria Blajului a scos
în mod orbitor în lumin@ competen]a autorilor de a mânui abil uneltele exegezei teologice. Fidel tradi]iei orientale
mai mult decât era necesar, Aron a cutezat totu}i s@ ini]ieze eviden]ierea }i a laturii catolice din esen]a religiei unite,
exact în perioada cea mai primejdioas@ pentru aceast@ religie. Ambi]ios poate, excesiv de autoritar, redundant în
aspectele formale din biserica sa, Aron a fost fundamental un om cinstit }i corect. Este primul ierarh unit care a
încercat, }i a reu}it în bun@ parte, s@ defineasc@ identitatea dubl@ a Bisericii Unite, catolic@ în fond }i ortodox@ în
form@. A în]eles c@ biserica sa, sub asaltul furibund al ortodoxiei, nu are }anse s@ supravie]uiasc@ f@r@ o identitate
clar definit@. Nu po]i lupta pentru supravie]uire atâta vreme cât nu }tii cine e}ti. Teologia justificativ@ a continuat
cu lucrarea Înv@]@tur@ cre}tineasc@ din 1755,460 prin care aceia}i autori din 1750, cu Aron în frunte, vor s@ transmit@
elementele unirii tinerei genera]ii din }colile Blajului, viitoarea coloan@ de for]@ pe care episcopul o cultiva pentru
destinul aparent }ubrezit al greco-catolicismului. Cuprinsul acestei lucr@ri este ilustrativ pentru con]inutul de
cuno}tin]e teologice pe care ierarhia bl@jean@ le considera suficiente în preg@tirea tinerilor din }coala de ob}te }i
din cea latineasc@, de la elementele simple de cultur@ biblic@, la aspecte mai adânci ale teologiei pastorale.461
Aspectele definitorii ale unirii sunt prezente acolo unde materia tratat@ le cerea. În acest scop este îns@ ad@ugat la
sfâr}it un Dialogos ucenicul cu dasc@lul, despre unire, unde se expun în form@ catehetic@ adev@rurile unirii, a}a
cum fuseser@ ele definite pentru români la 1750, în Floarea adev@rului. {i aceast@ carte a fost tradus@ }i tip@rit@ în
versiune latin@,462 în 1757, pe urmele dorin]ei din 1752 a lui Aron, când a tip@rit la Viena Flosculus veritatis, de a
face cunoscut@ str@inilor, mai cu seam@ autorit@]ilor catolice, fie ele biserice}ti sau laice, adev@rata fa]@ a bisericii
sale unite, suspectat@ de catolici ca ortodox@, iar de ortodoc}i ca papista}@. Se observ@ clar tendin]a de a recurge
la edi]ii duble în cazuri de necesitate, când definirea identitar@ este socotit@ prioritate. Astfel, în plin@ criz@ a
dezmembr@rii, în 1761, ies de sub tipar, acum }i în sincron cronologic, versiunile lucr@rii Adev@rata mângâiere în
vremi de lips@, respectiv Epistola consolatoria,463 de data aceasta scriere personal@ a episcopului. Lucrarea este
conceput@ sub forma unei scrisori pastorale c@tre credincio}ii uni]i r@ma}i statornici, pe care îi înt@r}te în convingerea
lor c@ se afl@ în dreapt@ credin]@ urmând înv@]@turile Bisericii Unite. Primejdia sofronian@ }i mai apoi opera]iunea
de pacificare a lui Buccow, de care au profitat copios ortodoc}ii, i-au obligat pe teologii bl@jeni s@ coboare erudi]ia

lat. 99), De beatitudine et actibus humanis (ms. lat. 105). Acest episcop cu înclina]ii catolice puternice s-a preocupat }i de fizica lui Aristotel,
p@rintele scolasticismului apusean, în dou@ manuscrise care sunt opere originale, în sensul atribuit acestul aspect la vremea aceea:
Institutiones dialecticae sive compendiaria in phisicam Aristotelis introductio, redactat la Viena în 1704 (bibl. amintit@, ms. lat. 74) }i
Tractatus in physicam generalem Aristotelis disertatio proemialis , tot la Viena, în 1705 (ms. lat. 68).
454 Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 231-234.
455 Ibid., p. 45-76.
456 Augustin Bunea, Episcopii..., p. 277.
457 Samuil Micu, Istoria românilor, II, p. 335; Magdalena Tampa, Din nu despre începuturile bibliotecii de la Blaj. C@r]i }i posesori: Grigore
Maior, în „Biblioteca }i cercetarea”, V, 1981, p. 93-105; Ioan Chindri}, op. cit., p. 239.
458
Dou@ biblioteci particulare române}ti de la sfâr}itul secolului al XVIII-lea, în „Studii }i cercet@ri de bibliologie”, II, 1957, p. 261-269;
Ioan Chindri}, op. cit., p. 239-241.
459
Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, ms. lat. 550; Magdalena Tampa, Din începuturile bibliotecii de la Blaj. Despre
inventarul manuscris din 14 iunie 1747, în „Biblioteca }i cercetarea”, III, 1979, p. 126-145; Ioan Chindri}, op. cit., p. 45-76, 231-234.
460
Înv@]@tur@ cre}tineasc@ prin întreb@ri }i r@spunsuri, pentru procopseala }coalelor. Cartea era tip@rit@ la 31 ianuarie 1755. S-a reeditat
peste un an, în 1756, fiind gata la 20 mai.
461 Iat@, spre exemplificare, cuprinsul c@r]ii, pe capitole: 1. Pentru sfânta cruce; 2. Pentru un Dumnezeu în Troi]@; 3. Pentru zidirea lumii ;
4. Pentru zidirea omului; 5. Pentru p@catul str@mo}esc; 6. Pentru venirea r@scump@r@torului; 7. Pentru Însu}i Mesia; 8. Pentru viia]a
lui Hristos ; 9. Pentru moartea Domnului Hristos; 10. Pentru în@l]area Domnului Hristos }i }i Trimiterea Duhului Sfânt; 11. Penrtu biseric@
sau adunarea pravoslavnicilor ; 12. Pentru semnele adev@ratei biserici; 13. Pentru împ@rt@}irea sfin]ilor; 14. Pentru iertarea p@catelor;
15. Pentru moarte }i judecat@; 16. Pentru rug@ciune; 17. Pentru poruncile lui Dumnezeu; 18-26 despre porunci, afar@ de prima, care
e cuprins@ în cap. 2; 27. Pentru poruncile Sfintei Biserici ; 28. Pentru darul lui Dumnezeu; 29. Pentru sfintele taine; 30-36 despre teine
pe rând; 37. Pentru rodurile Sfântului Duh ; 38. Pentru darurile Sfântului Duh ; 39. Pentru fericiri; 40. Pentru faptele sau lucrurile
dragostei; 41. Pentru sfaturile Domnului Hristos ; 42. Pentru p@cate; 43. Pentru p@catele c@petenii [capitale-n.n]; 44. Pentru p@catele
împotriva Duhului Sfânt; 45. Pentru p@catele ce strig@ r@spl@tire de la Dumnezeu . 46. Pentru cele cinci sim]iri. Apud Zenovie Pâcli}anu,
Istoria Bisericii Române Unite. (Partea II, 1752 – 1783) , în „Perspective”, Freiburg, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 66.
462 Doctrina christiana ex probatis authoribus collecta, ad usum hujus scholasticae juventutis cooptata, cum adjecto de Sacra Unione
colloquio, Blaj, 1757.
463 Epistola consolatoria ex divinitus inspiratis scripturis. Opera Illustrissimi ac Reverendissimi domini Petri Pauli Aaron de Bisztra episcopi
Fagarasiensis ad tempus tribulationum pro suis gregis utilitate collecta, et adaptata, cumque ejusdem benedictione Valachico nuper
vulgata, nunc rursus Latino idiomate typis edita. Balasfalvae anno MDCCLXI .
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înalt@, aproape geometric@, din Floarea adev@rului, la nivelul aplicativ al vie]ii institu]ionale }i al moni]iunii populare.
Dac@ Înv@]@tura cre}tineasc@ era menit@ s@ stabileasc@ baza teologic@ a procesului de înv@]@mânt, Adev@rata
mângâiere ...privea de pe acum poporul credincios. Aron mai dialogase cu turma sa în 1759 }i 1760, cu alte dou@
pastorale importante, P@storiceasca datorie464 }i P@storiceasca poslanie,4 65 prima adresat@ preo]imii iar a doua poporului.
Deosebit de important@ este aceasta din urm@, prin mesajul clar }i redimensionat privitor la esen]a unirii. Regret@
dezbinarea bisericilor cre}tine, pe cât@ vreme Mântuitorul Hristos a creat una singur@. Unirea nu a afectat „legea }i
obiceiurile legii”, adic@ ritul, cum acuz@ adversarii. Unirea nu este în obiceiuri, ci în credin]@. De aceea, ea este
adev@rat@ }i mântuitoare. Atinge }i un puct teologic de vârf pentru genera]ia sa, prin precizarea c@ unirea nu este
o treapt@ spre trecerea la confesiunea latin@ („...nici a fi slobod a trece de la o lege la alta sau a le amesteca”), regul@
stabilit@ chiar de Scaunul Apostolic pentru func]ionarea confesiunilor orientale din cadrul Bisericii Catolice. Toate
scrierile justificative ale unirii tip@rite sub Aron fac trimiteri constante la „credin]a acestui sfânt S@bor de la Floren]iia”466
din 1439, forul istoric în care s-au stabilit criteriile unirii. Dar ce }tiau românii de ob}te despre acest mare sinod
ecumenic, dup@ mai bine de o jum@tate de secol de la unire? Probabil nimic, sau pe aproape. Aron a sim]it c@, în
mare parte, e}ecurile de mas@ ale unirii s-au datorat lipsei unei ideologii proprii a acesteia. Dezmembrarea de
la 1761 a impus o atitudine în acest sens, ca }ans@ a existen]ei pe mai departe. Aportul propriu al s@u, ca încheiere
a ciclului justificativ, l-a constituit realizarea primei lucr@ri monografice din cultura noastr@ dedicat@ Conciliului de
la Floren]a.467 {i acestei lucr@ri i-a dat o edi]ie latin@ paralel@,468 din acela}i impuls de a dovedi cui vrea s@ priceap@
c@ unirea este o structur@ istoric@ stabil@ conceptual, cu particularit@]ile ei specifice, }i nu un obiect de disput@ între
ortodoc}i }i catolici. Aron a fost cel dintâi ierarh din Transilvania care a în]eles corect esen]a Bisericii Unite, dup@
inocentul întemeietor Atanasie Anghel, latinizantul Ioan Giurgiu Patachi }i filoortodoxul disimulat Inochentie
Micu-Klein. Unitatea în dualitate este aceast@ esen]@, iat@, o dovedesc canoanele de la Floren]a, cel mai impresionant
sobor ecumenic din istoria cre}tinismului. Este ideea pentru care s-a zb@tut }i }i-a jertfit practic via]a arhiereul culturii
bl@jene, }i aceast@ idee voia s-o transmit@ poporenilor s@i, prin punerea în fa]@ a faptelor }i elaboratelor marelui
for cre}tin din evul mediu. În atmosfera de cruzime comportamental@ pe care schisma ortodox@ a lui Sofronie a
instaurat-o între români, evocarea spritului florentin tolerant, în vremuri mult mai vitrege, era un memento pentru
cultivatorii intoleran]ei în plinul secolului luminilor. Metodologic, }i aceast@ scriere îmbrac@ o form@ pastoral@, de
dialog cu poporul, 469 c@ruia autorul dore}te s@-i transmit@ cel pu]in dou@ adev@ruri importante: c@ biserica cre}tin@
este unit@ în fond din 1439, tradi]ia nepermi]ând anularea canoanelor unui sinod de asemenea propor]ii }i c@ românii
au aprobat }i ei unirea, între altele prin semn@turile mitropolitului Damian al Moldovei, „protopreotului” Constantin
din aceea}i ]ar@ }i a fostului egumen de la faimoasa m@n@stire din Perii Maramure}ului, Atanasie. La sfâr}itul c@r]ii
este inserat@ declara]ia final@ a patriarhului Iosif de la Constantinopol, prin care capul bisericii din orient accept@
refacerea unirii distruse la anul 1054 }i recunoa}te suprema]ia Papei de la Roma în biserica cre}tin@, ca urma} al
lui Hristos pe p@mânt. Pe r@d@cinile acestei vechi }i glorioase concordii se întemeiaz@ Biserica Unit@ din Transilvania,
amputat@ sociologic dar pe cale de a se încastra în istorie ca laborator de spiritualitate }i cultivare uman@, sugereaz@
autorul c@r]ii.
Tip@riturile latine}ti din vremea lui Petru Pavel Aron au }i un în]eles cultural independent de imperativul justific@rii
dogmatice. Cuno}tin]ele teologice acumulate de la Unirea din 1700 }i pân@ la mijlocul secolului, de asemenea
resursele umane care de]ineau aceste cuno}tin]e, erau tributare culturii occidentale dobândite în institu]ii de prestigiu
ale vremii. 470 Imperiul limbii latine în literatura religioas@ era în floare înc@, întreaga erudi]ie de gen desf@}urându-se
în aceast@ limb@. Transla]ia spre universul cultural latinograf, inerent@ unei biserici identice dogmatic cu cea catolic@,
s-a desf@}urat îns@ greoi în ce-i prive}te pe greco-catolicii ardeleni, din cauza piedicilor }i contest@rilor necontenite.
Ea î}i are începuturile sub Petru Pavel Aron, primul episcop unit care a cutezat s@ ignore întregul balast al ezit@rilor
}i s@ dea glas propriu unirii, a}a cum o cultiva el însu}i prin via]a sa exemplar@. Episcopul bl@jean se dezv@luie ca
un sprijinitor pasionat al patrologiei, fapt absolut firesc pentru un om obsedat de via]a sfin]ilor paleocre}tini, a c@ror
mult popularizat@ ascez@ a dorit }i a reu}it s@ o urmeze. Prima tip@ritur@ bl@jean@ numai în limba latin@ marcheaz@
}i debutul teologiei unite propriu-zise, independente de subsidiarul justificativ cu nuan]e polemice, mai mult sau
mai pu]in evidente. Este vorba de o culegere de texte din opera lui Ioan Damaschin, în dou@ volume elegante,
compilat@ dup@ edi]ii vene]iene }i pariziene, conform specific@rii din titlu. 471 Autorul nu este precizat. El îns@ nu putea
P@storiceasca datorie dumnezeie}tii turme vestit@, Blaj, 1759.
P@storiceasca poslanie sau dogmatica înv@]@tur@ a Besearicii R@s@ritului, c@tr@ cuvânt@toarea turm@, Blaj, 1760.
466
Floarea adev@rului..., Blaj, 1750, p. 51.
467
Înceaperea, a}ez@mântul }i isc@liturile sfântului }i a toat@ lumea S@bor de la Floren]iia, din ceale vechi grece}ti }i latine}ti spre în]eleagerea
}i folosul neamului nostru acum întâiu pref@cute }i întru acest chip tip@rite, cu blagosloveniia Preaosfin]itului }i Prealuminatului kiriu kir
Petru Pavel Aron, vl@dicul F@g@ra}ului. La Sfânta Trio]@ în Blaj. În anul Domnului 1762, aprilie 26.
468 Exordium, et definitio Sanctae Oecumenicae Synodi Florentinae ex antiqua Graeco-Latina editione desumpta et ab Ilustrissimo, ac
Reverendissimo Domino Petro Paulo Aaron de Bisztra episcopo Fagarasiensi ad suis gregis utilitatem, majus nempe unionis argumentum
adaptata, cumque ejusdem benedictione prius Valachico, nunc rursus Latino idiomate typis edita, Blaj, 1762.
469 A se vedea }i Specificatio librorum in typographia Balasfalvensi impressorum, publicat@ de Alexa Ivi·, Documente referitoare la mi}carea
literar@ }i cultural@ a românilor din Ungaria în secolele XVIII }i XIX, în „Analele Academiei Române”, memoriile Sec]iunii istorice, seria
III, tom XVIII, 1936 – 1937: „Episcopi Petri Pauli Aaron epistola ad suos dioecesanos definitionem Concilii Oecumenici Florentini circa
quatuor puncta S. Unionis cum subscriptione patrum Concilii anno 1762 tum Latino tum Valachico idiomate impressa”.
470
Vezi Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 231-261.
471
Sancti patris nostri Joannis Damasceni monachi et presbyteri Hyerosolimitani opera philosophica et theologica, quae eius nomine
circumferuntur. Ex editione Veneta et Parisiensi. Pars prima coplectens dialecticam physicam et haereses. Cum Illustrissimi ac Reverendissimi
DominiPetri Pauli Aaron de Bisztra episcopi Fogarasiensi benedictione, nunc primum hoc ordine typis edita. Balasfalvae anno MDCCLXIII.
Titlul volumului al doilea este identic, cu spcificarea: Pars secunda complectens quatuor de fide orthodoxa libros.
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fi decât unul dintre c@lug@rii-c@rturari de la M@n@stirea Sfânta Treime, cel mai probabil Atanasie Rednic, sub a c@rui
p@storie va ie}i, în 1768, o lucrare tot în latin@, cuprinzând texte din opera ascetic@ a sfin]ilor Pahomie, Dorotei }i
Teodor.472 Edi]ia din Ioan Damaschin cuprinde, pentru prima dat@ în cultura noastr@, lucr@ri de c@petenie ale
aceastuia: Dialectica, Physica, De haeresibus compendium sau De fide orthodoxa. Printre corectorii acestei c@r]i
s-a num@rat }i foarte tân@rul Samuil Micu,473 viitorul patrolog de for]@ al {colii Ardelene, c@ruia acest început putea
s@-i trezeasc@ interesul pentru opera sfin]ilor p@rin]i ai bisericii.
Interesul lui Petru Pavel Aron pentru limba latin@ avea îns@ un tâlc ascuns în sufletul acestui om devotat zidirii
spirituale a poporului s@u de credincio}i. La o dat@ anterioar@ anului 1759, el l-a îns@rcinat pe Grigore Maior cu
alc@tuirea unui dic]ionar. Într-o scrisoare c@tre acesta, din 17 octombrie 1759, Aron se intereseaz@ de stadiul lucr@rii:
„Mai înainte ne-a]i f@g@duit începerea }i s@vâr}irea lexiconului, spre slujba }i folosul ob}tii. Aceasta, de o a]i început
}i o a]i contin@luit, nu }tim”.474 Maior îi r@spunde în 2 noiembrie: „La ceale ce-mi scriseas@}i M@ria ta acum mai
pe urm@, în câtu-i pentru ceale din cas@, adec@ despre paza sfintei biseareci, despre îndreptarea micilor, despre
lucrarea lexiconului [s.n.] iproci, voi sili din putin]@ p@rin]e}tii M@riii tale a r@spunde cu faptul”.475 Interesul episcopului
pentru r@spunsul încurajator, desigur a}teptat, reiese }i din cele dou@ adnot@ri de pe dosul scrisorii, din care una
este a lui Aron: „Gr. Maior appromittit cooperationem ad lexicon” }i „Pater Gregorius promittit cooperatio ad
lexicon”. Care era urgen]a episcopului }i cum se explic@ socotirea acestei lucr@ri între proiectele importante ale
ierarhului bl@jean? Grigore Maior a realizat nu doar lexiconul promis, sub forma unui dic]ionar latin-român, dar }i
o gramatic@ româneasc@ în limba latin@, anterioar@ celebrei Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae a
lui Samuil Micu }i Gheorghe {incai din 1780. Dubla contribu]ie a lui Maior, editat@ abia recent, dup@ manuscrisul
r@mas inedit,476 este proba de for]@ a cuno}tin]elor de limba latin@ pe care le poseda intelectualitatea bl@jean@
precursoare a {colii Ardelene. Cât prive}te gramatica, autorul se aliniaz@ marii familii europene de gramatici latine
ale vremii, tributare celebrei lucr@ri de gen a lui Emmanuel Alvarez.477 În afara unui model bine organizat, el
eviden]iaz@ latinitatea limbii române nu doar pe baza unor liste de cuvinte similare, cum era la mod@ de dou@ secole,
ci prin eviden]ierea consangvinit@]ii gramaticale a celor dou@ limbi. Astfel, gramatica se situeaz@ cronologic în fruntea
scrierilor lingvistice ale {colii Ardelene.478 Dic]ionarul are acela}i rol precursor. El con]ine un num@r de 12.654
de cuvinte-titlu, într-un ansamblu redactat pe baza unei concep]ii }tiin]ifice ferme. Maior face o selec]ie deliberat@
a cuvintelor-titlu latine}ti, sugerând o finalitate practic@ distinct@ a lucr@rii, cât mai curat@ }i precis@. Autorul recentei
edi]ii pune, în mod firesc, problema dat@rii importantei opere lexicografice. Nesigur pe uneltele cercet@rii, el las@
datarea într-o incertitudine nebuloas@: „Redactarea celor dou@ manuscrise s-a f@cut în perioade diferite”,479 undeva
între 1759 – 1765. Scoate îns@ în eviden]@, pe bun@ dreptate, contribu]ia lui Silvestru Caliani la dic]ionar, redus@
la 150 de cuvinte, dar real@. Mai substan]iale sunt complet@rile acestuia „în cadrul unor articole redactate deja de
Grigore Maior”.480 În scrisoarea amintit@ a lui Maior c@tre Aron din 2 noiembrie 1759, expeditorul vorbe}te }i în
numele lui Caliani,481 în cuvinte memorabile: „{i s@ prins@ }i celalalt frate, c@ aceasta ni-i chiemarea, plecarea,
g@ndirea din tinerea]ele noastre”. Iat@, dar, c@ ideea lexiconului nu data de la porunca lui Aron, ci acesta poruncise
unor oameni de mult@ vreme preocupa]i de o asemenea lucrare. Important în problema dat@rii este momentul în
care Caliani „s@ prins@” (se apuc@) de lucru la dic]ionar: anterior epistolei mustr@toare a episcopului din octombrie
1759. Or, pentru ca „cel@lalt frate” s@ poat@ face complet@rile la materialul lui Maior, acesta trebuia s@ fi fost redactat.
Cea mai simpl@ logic@ duce la concluzia c@ partea lui Maior din dic]ionar era terminat@ înaintea datei de 2 noiembrie
1759, pentru ca Silvestru Caliani s@ aib@ ce completa. Reperul specios luat în discu]ie de editor, dedica]ia c@tre
canonicul capitular romano-catolic de la Oradea, Francisc Xaver Rhier, care ar sugera anii 1762 – 1776, îl anuleaz@
chiar editorul, f@r@ s@-}i dea seama. Precizeaz@ c@ prefa]a dic]ionarului }i întrega gramatic@ sunt scrise cu o caligrafie
diferit@ }i cu alt@ cerneal@ decât dic]ionarul însu}i. Ulterioare dic]ionarului, cel mai târziu în 1765, acestea sunt, de
fapt, adausuri la marea oper@ lexicografic@, pe care Maior voia s@ }i-o tip@reasc@, încercând s@ capteze bun@voin]a
influentului cleric bihorean Rhier, probabil cunostin]@ personal@ a bl@jeanului originar de la hotarul dintre Bihor }i
S@laj. Cel@lalt reper, acela privind filigranele hârtiei, este neserios, la o dat@ atât de târzie cum este a doua jum@tate
a secolului al XVIII-lea. Impresia }ov@ielnic@ a editorului, c@ anasamblul celor dou@ lucr@ri a fost realizat în dou@
etape, este corect@, dar cu urm@toarea amendare: dic]ionarul era gata în noiembrie 1759, minus adausurile lui
Caliani, f@cute în grab@ dup@ avertizarea episcopului, iar gramatica la o dat@ din intervalul r@mas pân@ la trimiterea
în surghiun a lui Maior, în prim@vara anului 1765.
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TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
Importan]a dic]ionarului latin-român al lui Grigore Maior cre}te în mod impresionant prin prisma unei noi
viziuni asupra finalit@]ii lui imediate: a fost, în mod cert, baza logistic@ a celei mai mari ini]iative culturale de care
se leag@ numele lui Petru Pavel Aron. Este vorba de traducerea Bibliei în limba român@. Privind în urm@ }i în
jurul lui Aron zbuciumul prin care trecea Biserica Unit@, implicit }i Blajul, hot@rârea episcopului pare cel pu]in
temerar@. Nu îns@ }i pentru o voin]@ ca aceea a omului care s-a înfrânt pe sine însu}i. Explozia c@r]ilor biserice}ti
din vremea sa, începuturile ascensive ale literaturii teologice, nu se explic@ doar prin simpla existen]@ }i func]ionare
a tipografiei. Aceast@ providen]ial@ uzin@ tehnic@ trebuia alimentat@ cu material de stampat, în jurul ei roiau un
num@r de redactori, în persoanele c@lug@rilor înv@]a]i, apoi corectori, zugravi ilustratori 482 }i, desigur, nelipsi]ii
tipografi. Întreaga activitate era vegheat@ }i vizat@ de episcopul Aron, dup@ cum m@rturisesc foile de titlu ale
tip@riturilor din vremea sa. Aceast@ realitate de a fi unit toate for]ele intelectuale într-un corp organizat }i pragmatic,
cu efecte f@r@ precedent în cultura românasc@ din Transilvania, pune sub semnul relativit@]ii adâncimea discordiei
dintre frunta}ii intelectuali ai Blajului în timpul p@storiei lui Aron, dintre episcopul însu}i }i unii din erudi]ii s@i
c@lug@ri. Forma]ia clerical@ catolic@ a acestora, cultura de aceea}i esen]@, propensiunea spre ra]iune }i disciplin@,
au f@cut ca din forja frâmântat@ a elitei bl@jene s@ ias@ o mic@ dar redutabil@ oaste cultural@, în mod canonic
supus@ capului s@u ierarhic. Decizia de a pune în lucrare versiunea româneasc@ a Bibliei a constituit un moment
de culme al întregii activit@]i dedicate de Aron culturii. Este de presupus c@ voia s@-}i încununeze astfel, cu cea
mai important@ carte a cre}tin@t@]ii, cariera de episcop }i totodat@ s@ întregeasc@, la parametrii gândi]i de el atunci,
bogata literatur@ bisericeasc@ tip@rit@ la Blaj în timpul p@storiei sale. Prima informa]ie despre aceast@ traducere
ne parvine de la acela}i Samuil Micu, în varianta latin@ a istoriei sale: „...universamque SS. Scripturam ex
Latino in Valachicum transtulit, juxta Vulgatam Latinorum”.483 În versiunea integral@ româneasc@ de mai târziu,
aceea}i pecizare: „Întoars@ în limba româneasc@ vl@dica Aron Biblia Vulgata cea latineasc@, carea voia s@ o
tip@reasc@ în Blajiu, ci pentru cuvioase pricini nu s-au tip@rit”. 484 Cu ocazia scoaterii din bezna manuscriselor
uitate a Bibliei lui Petru Pavel Aron, cea mai serioas@ problem@ pentru cercet@tor este originea op]iunii c@rturarului
pentru Biblia Vulgata. Aron este cunoscut ca omul care a depus eforturi ca s@ se disting@ clar cele dou@ esen]e
ale greco-catolicismului: aceea de confesiune catolic@, îns@ de rit oriental curat, nealterabil. T@ierea unei grani]e
netede nu a fost posibil@ nici atunci, cum nu va fi nici pe viitor. De pild@, ce fel de teologie este proprie Bisericii
Unite, una catolic@, sau una oriental@? Între cele dou@ exegeze exist@ deosebiri nu arareori dihotomice. Pu]ine
sunt jaloanele certe. În m@sura în care o scriere de teologie catolic@ trateaz@ o problem@ privind dogma, este
justificat@ la uni]i. C@r]ile rituale se cuvine s@ fie orientale. Dincolo, îns@, de aceste categorii vizibile, literatura
c re}tin@ nereformat@ cunoa}te o mul]ime infinit@ de ramuri, genuri, specii, categorii }i variante de scrieri
„biserice}ti”, cu neputin]@ de atribuit cu rigoare catolicismului sau ortodoxiei. {i, mai presus de toate, unde trebuie
încadrat@ Sfânta Scriptur@, între c@r]ile dogmatice sau rituale? Desigur, Biblia transcende ac east@ clasificare, în
calitatea ei de izvor istoric atât pentru dogmele tuturor bisericilor cre}tine, cât }i pentru riturile acestora. Totu}i,
restrângând discu]ia la cele dou@ biserici de referin]@ în cazul de fa]@, catolic@ }i ortodox@, istoria proces@rii }i
transmiterii textului biblic a cunoscut o polarizare ascensiv@, simetric@ desp@r]irii Imperiului Roman într-unul de
Apus }i unul de R@s@rit, mai întâi, mai apoi desp@r]irii bisericii cre}tine, prin marea schism@ de la anul 1054,
într- una apusean@, numit@ îndeob}te catolic@ sau latin@, }i alta r@s@ritean@, numit@ ortodox@ sau greceasc@.
Tradi]ional, Biserica Oriental@ s-a ata}at de textul grecesc al Septuagintei, dup@ opinia speciali}tilor cea mai reu}it@
recenzie biblic@ din toate timpurile,485 lucru firesc în condi]iile când greaca s-a impus ca limb@ principal@ de cult
în r@s@rit. În simetrie, apusul era dominat de limba latin@, unde au circulat, începând cu secolul al II-lea, recenzii
în aceast@ limb@ ale textului biblic, Vetus Latina fiind cea mai prestigioas@ dintre ele. Promotorul codific@rii latine
a fost Papa Damasus I (366-384),486 el însu}i om de mare cultur@, care i-a cerut Sfântului Ieronim s@ revizuiasc@
textul. Recenzia ieronimian@ a cucerit sufragiile unor savan]i din primul mileniu, ca Grigore cel Mare, Cassiodor,
Beda Venerabilul, Isidor din Sevilla }i al]ii, creând la rândul ei o familie de subrecenzii (italica, hispanica, insulara,
gallica). A fost inspira]ia umani}tilor (Erasmus din Rotterdam, C. Lafèbvre) s@ numeasc@ aceast@ întreprindere
cu termenul generic de Vulgata, adic@ t@lm@cit@ pe limba poporului. Conciliul de la Trident, în sesiunea din 8
aprilie 1546, decreteaz@ ca autentic@ pentru Biserica Catolic@ „vechea edi]ie a Vulgatei, aprobat@ de îns@}i biserica
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spre folosin]@ de-a lungul veacurilor”.487 De}i decretul tridentin nu exclude folosirea Septuagintei, Vulgata a ajuns
s@ se identifice în mentalul popoarelor Europei cu catolicismul.488 Românii, îns@, popor de religie oriental@ înc@
de pe vremea influen]ei slavo-bulgare, au ajuns la cuno}tin]a Bibliei în limba lor nu prin Septuaginta oriental@,
ci prin intermediul Vulgatei latine. Traducerile din secolul al XVI-lea, câte cuprind materie Biblic@, s-au realizat
în Transilvania, sub influen]a catolicismului sau a Reformei, dup@ opiniile nu o dat@ divergente ale cercet@torilor.489
Indiferent, îns@, de culoarea influen]ei, arhetipul traducerilor este f@r@ excep]ie Vulgata, Biblia proprie atât latinilor,
cât }i diziden]ilor reforma]i. În cele mai vechi traduceri manuscrise (Codicele vorone]ian, Psaltirea Scheian@,
Psaltirea vorone]ian@, Psaltirea Hurmuzaki etc.), precum }i în tip@riturile lui Coresi, acest fenomen este mai pu]in
vizibil, având de-a face cu Psaltirea sau cu texte din Noul Testament, unde diferen]ele dintre Vulgata }i
Septuaginta sunt minime sau inexistente. Lucrul devine evident odat@ cu Palia de la Or@}tie din 1582,490 unde
sunt publicate primele dou@ c@r]i biblice, Geneza }i Exodul, structuri ]inând de miezul dur al Bibliei, Pentateucul
lui Moise. Dup@ un obicei care se va perpetua în Biserica Ortodox@ Român@,491 traduc@torii se laud@ cu
urm@toarele surse ale originalului urmat: „...scoase den limba jidoveasc@ pre grecea}te, de la greci, sârbea}te }i
în alte limbi, den acealea scoase pre limb@ rumâneasc@”.492 În realitate, sursa unic@ a Paliei este Pentateucul
unguresc al lui Gáspár Heltai, tip@rit la Cluj în 1551, dovedit@ printre altele }i de numeroasele elemente de origine
maghiar@ }i calcuri lingvistice maghiare „str@ine spiritului limbii noastre”. 493 Despre aceast@ surs@, cea real@,
autorii precuvânt@rii nu pomenesc nici un cuvânt. Traducerea lui Heltai era ea îns@}i dup@ Vulgata. Ca atare,
cititorii români ai Paliei s-au întâlnit cu lec]iuni }i pasaje diferite de Septuaginta oriental@, cu care este de presupus
c@ s-au familiarizat prioritar din Bibliile slavone sau grece}ti circulante anterior. Ca regul@ de baz@, l@sând la o
parte diferen]ele minore survenite datorit@ arbitrariului autorilor de variante locale, copi}tilor sau tipografilor, între
Vulgata }i Septuaginta exist@ o serie de deosebiri emblematice }i locuri specifice, care le personalizeaz@ în raport
una cu alta. În cartea Genezei de la 1582, cel mai vizibil element de acest fel îl constituie vârstele patriarhilor
biblici. Iat@ câteva „vârste” de patriarhi dintr-un singur capitol al Genezei (Bitiia) din Palia de la Or@}tie, capitolul
5, comparativ cu Septuaginta clasic@ a culturii noastre, Biblia de la Blaj din 1795: 494
Palia de la Or@}tie
vers. 3, Adam, 130 ani
vers. 6, Seth, 105 ani
vers. 9, Enos, 90 ani
vers. 12, Cainan, 70 ani
vers. 15, Maleleil, 65 ani
vers. 21, Enoh, 65 ani
vers. 28, Lameh, 182 ani

Biblia de la Blaj 1795
230 ani
205 ani
190 ani
170 ani
165 ani
165 ani
188 ani495
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II, 1957, p. 209-219. Mario Roques sus]ine, totu}i, c@ traduc@torii nu s-au mul]umit cu cartea lui Heltai, ci au folosit o versiune latin@,
un text al Vulgatei ( Palia d’Or@}tie 1581 – 1582, Paris, 1925, p.LII).
494
Biblia de la Blaj 1795. Edi]ie jubiliar@, editor coordonator Ioan Chindri}, Roma, 2000.
495 În general, vârstele din Septuaginta sunt mai mari cu 100 de ani, f@r@ ca acest lucru s@ fie o regul@.
496 S-a comparat cu Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementi VIII Pontif. Max. auctoritate recognita, uberrimis prolegomenis dogmaticis,
et chronologicis illustrata. In hac novissima editione accedunt singulis capitibus notationes temporum, et quibusbam difficilioribus locis brevis
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în Geneza 3, 15, unde Creatorul condamn@ }arpele pentru rolul jucat în declan}area p@catului originar. În Vulgata
femeia îns@}i, Ea, prevestind-o pe Fecioara Maria, va fi cea care va zdrobi capul }arpelui, pe când în Septuaginta
o va face rodul femeii, El, prevestindu-l pe Hristos. Un simplu pronume, interpretat ca feminin sau masculin, este
cheia teologiei mariane dominante în Biserica Catolic@, respectiv a teologiei hristologice în Biserica Ortodox@.
Traduc@torii Paliei de la Or@}tie497 nu puteau accepta aceast@ abatere de la ceea ce constituia o pre]ioas@ tradi]ie
a bisericii lor. Ca atare, ei traduc originalul maghiar al Vulgatei în spiritul septuagintic, apelând la pronumele
masculin. Textul lui Heltai, unde pronumele nu are gen, le-a permis acest lucru cu u}urin]@:
„Es Ellenködeseket szerzec Te közeted
es az Aszszonyállat közett: a Te Magod
közett, es annac Magua közett: ES A TÖRI
MEG A FEYEDET: Es te harabdalod annac Sarkat”
.
Pentateucul lui Heltai

„Vrajb@ pune-voiu între tine }i între
muiarea, între s@mân]a ta }i s@mân]a ei. {i el
va zbrobi capul t@u }i tu vei mu}ca }i
împunge c@lcâiul lui”.
Palia de la Or@}tie

Interven]ia reveleaz@ spiritul activ în care aparent mode}tii traduc@tori au lucrat asupra textului Vulgatei, acolo
unde aceasta venea în contradic]ie periculoas@ cu tradi]ia oriental@. Pronumele clar, el, este chiar prea tran}ant în
compara]ie cu Septuaginata clasic@, pentru c@ la Samuil Micu apare doar un neacordat „acela”: „{i vr@jm@}ie voiu
pune într@ tine }i într@ muiare, într@ s@mân]a ta }i într@ s@mân]a ei. Acela [s. n. ] va p@zi capul t@u, }i tu vei p@zi
c@lcâiul lui”.498 În Vulgata femininul este clar: „Inimicities ponam inter te & mulierem, & semen tuam & semen
illius: ipsa [s.n.] conteret caput tuum, & tu infidiaberi calcaneo ejus”. 499 Comparativ, Exodul din Palia de la Or@}tie
ofer@ diferen]e mai pu]in importante fa]@ de Septuaginta }i se refer@ mai ales la num@rul de versete din diverse
capitole. De exemplu, cap. 36: Palia (în continuare P.) are 38 versete – Biblia de la Blaj (în continuare B.B.) 37;
cap. 37: P. 29 versete – B. B. 33; cap. 38: P. 31 versete – B.B. 31; cap. 40: P. 38 versete – B. B. 35 etc. În orice
caz, Palia este cea dintâi scriere prin care Vulgata î}i etaleaz@ o mic@ parte a specificit@]ilor pentru cititorul român
de confesiune oriental@. Experien]a a fost palid@ }i de r@sunet minor, doar în posteritate dovedindu-se un izvor pentru
istoria limbii literare. Secolul al XVII-lea moldo-valah, prin str@lucirea culturii umaniste înfloritoare în ambele
principate extracarpatine, 500 a detronat prioritatea Transilvaniei în na]ionalizarea limbii religioase, prioritate dobândit@
de autorii anonimi ai rotacizantelor }i de Coresi, printr-o cochet@rie cu reforma]ii care se va dovedi primejdie de
moarte pentru biserica româneasc@, o dat@ cu înst@pânirea calvinismului violent în principat.501 Revolu]ia umanist@
din [ara Româneasc@ }i Moldova a avut, dimpotriv@, ra]iuni interne de desf@}urare, fie c@ era vorba de na]ionalizarea
cultului divin, fie de întemeierea unei literaturi religioase independente de acest cult. Cea mai mare realizare a acestui
secol, unic la noi prin str@lucire cultural@ a fost traducerea }i tip@rirea pentru prima dat@ a Bibliei române}ti în
întregime. Biblia de la Bucure}ti din 1688 a fost tradus@ din necesit@]i culturale, implicând persoane laice }i clericale,
prezen]a întregii Scripturi nefiind necesar@, de fapt, desf@}ur@rii slujbelor biserice}ti.502 În condi]iile unei independen]e
favorizate }i de existen]a aristocra]iei na]ionale puternice, spre deosebire de situa]ia disperat@ a românilor intracarpatini,
oamenii de carte din [@rile Române pot s@-}i manifeste liber op]iunile culturale, inclusiv în ce prive}te pozi]ia Bibliei.
Sp@tarul Nicolae Milescu, traduc@torul Vechiului Testament din Biblia de la Bucure}ti, a transpus în române}te una
din cele mai reu}ite edi]ii ale Septuagintei grece}ti, tip@rit@ la Frankfurt, în 1597, apreciindu-l drept „izvod carele-i
mai ales decât toate”.503 Odat@ ie}it@ de sub tipar, Biblia bucure}tean@ a aliniat cultura româneasc@ la nivelul
culturilor posesoare de versiuni ale Scripturii în limbile vernaculare. Succesul lucr@rii a fost impresionant: peste mai
bine de un veac, în 1795, Samuil Micu, plângându-se de raritatea ei, zice: „Aceale vechi Biblii atâta s-au împu]inat,
cât foarte rar, s@ nu zic bun credincios cre}tin, ci preot, easte la carele s@ afl@, }i nici cu foarte mare pre] f@r’ de mare
trap@d }i osteneal@ nu s@ afl@, ca s@-}i poat@ ne}tine cump@ra”.504 Informa]ia dovede}te c@ Biblia de la Bucure}ti
era c@utat@ înc@ cu disperare în Transilvania, nu numai de clerici, ci }i de „buni credincio}i cre}tini”, adic@ de laici.
Cunoa}terea am@nun]it@ a textului de c@tre unii }i ceilal]i este axiomatic@. Cu trei decenii în amonte, pe vremea
lui Petru Pavel Aron, situa]ia nu putea fi alta, ci aceea}i, de ata}ament fa]@ de Scriptura din [ara Româneasc@. {i
totu}i, acestor clerici }i laici ai s@i, episcopul de la Blaj a hot@rât s@ le dea pe mai departe o Biblie dup@ versiunea
latin@, exact în anii de culme ai mi}c@rii anticatolice declan}ate de Sofronie, 1760 – 1761. Circumstan]a trebuie
completat@ cu faptul c@, în acea vreme, tr@irea religioas@ la scara unei genera]ii era covâr}it@ de convingeri clare
animadversiones chronologicae, aut dogmaticae. Cum loculpetissimis indicibus quinque. Venetiis, MDCCLVIII. Ex Typographio
Remondiniano. Superiorum permissu ac privilegio, în dou@ volume folio mare, LXXVI + 432 + 391 pagini.
497
Mihai Torda}, „episcopul românilor din Ardeal”, {tefan Herce, „propov@duitorul Evangheliei în Sebe}”, Efrem Zacan, „dasc@lul de
d@sc@lie a Sebe}ului”, Moise Pe}ti}el, „ propov@duitorul Evangheliei în Lugoj” }i Achirie, „protopopul Hunedoarei” (Palia de la Or@}tie
1581 – 1582, p. VI).
498
Micu simte chiar nevoia unei explica]ii, în nota urm@toare: „{i într@ s@mân]a ei, adec@ cel ce s@ va na}te din s@mân]a ei, Carele easte
Mesiia, Hristos R@scump@r@toriul. Acela va p@zi capul t@u” (Biblia de la Blaj 1795..., p. 45).
499 Biblia Sacra..., p. 3. {i editorul latin simte nevoia unei clarific@ri a pronumelui ipsa, într-o not@ de la sfâr}itul capitolului: „Ipse alii legunt,
referuntque ad Christum; alii ipsum, ut ad semen referatur. Vulgatae lectio suis stat gravibusque argumentis”.
500 O sintez@ rstrâns@ dar extrem de dens@ a fenomenului la Virgil Cândea, Umanismul românesc, în vol. Ra]iunea dominant@, Cluj-Napoca,
1979, p. 9-31. Vezi }i întregul volum, pass.
501 Sinteza problemei la Ana Dumitran, Religie ortodox@ – religie reformat@..., pass.
502
Virgil Cândea, Ra]iunea dominant@ , p. 114.
503
Ibid., p. 116.
504
Biblia de la Blaj... , p. 17.
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}i imagini familiare, iar schimbarea era tradi]ional detestat@, chiar în cele mai mici aspecte ale ei. Or, Vulgata urma
s@ aduc@ în fa]a cititorului schimb@ri vizibile fa]@ de textul de la Bucure}ti, care în cazul Bibliei întregi nu aveau }ansa
s@ treac@ neobservate, a}a cum poate au trecut cele din Palia de la Or@}tie, într-o lume ardelean@ unde culoarea
cea mai evident@ era mizeria social@ }i intelectual@ profund@ a românilor. La }ase decenii de la Unirea cu Roma,
într-o Transilvanie schimbat@ din adânc de infuzia oamenilor cu }coli înalte }i a culturii occidentale, preponderent
teologice,505 cititorul avut în vedere era unul avizat, dar eventual influen]at de ideile lui Sofronie, care trâmbi]ase
pieirea „legii str@mo}e}ti” prin „unia]ie” }i catolicizare. Diferen]ele Vulgatei fa]@ de Septuaginta sunt observabile
u}or, iar pentru oamenii vremii chiar eclatante. Cele structurale privesc unele c@r]i secundare, îns@ foarte populare
prin dimensiunile reduse }i prin mesajul lor aparte. Astfel, din Vulgata dispare, în calitatea ei de carte biblic@,
Scrisoarea lui Ieremia, devenind un ultim capitol al lui Baruh, al }aselea, cu 72 de versete în loc de 62 câte sunt
în Septuaginta. Dispare de asemenea Cântarea celor trei tineri,506 text de o pietate accentuat@, care se contope}te
cu Daniel, constituind versetele 24-100 din capitolul 3 al acestei c@r]i. Acela}i Daniel mai înghite }i alte dou@
c@r]i din Septuaginta. Populara }i îndr@gita Susana, extraordinar izvor artistic începând cu Rena}terea507, devine
capitolul 13 la Daniel, cu 65 de versete în loc de 64 câte sunt în versiunea LXX. Istoria balaurului }i a lui Bel, foarte
îndr@gita poveste a salv@rii lui Daniil din groapa cu lei, devine capitolul 14 în Daniel, cu 42 de versete în loc de 50
}i cu mersul nara]iunii u}or schimbat. O diferen]@ major@ între Ieronim }i LXX este lipsa c@r]ilor 3 Macabei }i 4
Macabei din prima. Cartea 4 Macabei a fost ad@ugat@ Septuagintei în primele secole cre}tine, ca oper@ atribuit@
scriitorului Iosephus Flavius, celebrul autor al Antichit@]ilor iudaice. Apreciat de mari scriitori paleocre}tini ca Eusebiu
din Cezareea sau Sfântul Ieronim, acest mic tratat filosofic pe care autorul Vulgatei îl calific@ drept „liber valde
elegans”,508 carte deosebit de frumoas@, a f@cut carier@ în Orient, sfâr}ind prin a fi introdus de copi}ti între c@r]ile
Septuagintei ca 4 Macabei. În realitate, aceast@ bijuterie literar@ nu este opera lui Iosephus Flavius, ea vine din
antichitatea iudeo-alexandrin@, dar s-a r@spândit o dat@ cu succesul scrierilor evreo-romanului în Europa, primind
}i un titlu distinct: De imperatrice ratione, în române}te Ra]iunea dominant@. Nicolae Milescu a g@sit textul lui
Pseudo-Iosephus în edi]ia de la Frankfurt a Septuagintei }i l-a tradus sub titlul Pentru sângurul ]iitoriul gând.509
Pseudo-Iosephus sau 4 Macavei nu s-a fixat în recenzia Vulgatei, cu toate c@ este semnalat@ prezen]a c@r]ii în vechile
variante europene.510 Acestor deosebiri esen]iale dintre cele dou@ mari variante ale Bibliei li se adaug@ foarte multe
diferen]e implicând num@rul de capitole sau versete, desf@}urarea nara]iunii biblice în cadrul acestora, numele de
persoane }i locuri, dimensiunile unor capitole sau versete.
Cultural, deci, Petru Pavel Aron a hot@rât s@ dea românilor un produs esen]ial nou, neobi}nuit. Ce l-a
determinat s@ o fac@? Întreaga literatur@ bisericeasc@ tip@rit@ la Blaj în timpul p@storiei sale urmeaz@ cuminte }i
f@r@ cea mai mic@ schimbare vechile c@r]i ortodoxe venite din Moldo-Valahia, cele mai multe fiind simple
reimprim@ri ale acestora. Nici o informa]ie nu vine în sprijinul descifr@rii de tip clasic, documentar, a inten]iei sale.
Ceea ce nu înseamn@ c@ gestul s@u r@mâne neap@rat o enigm@. Cunoscând pasiunea pentru cultur@ a lui Aron,
se poate aplica în cazul de fa]@, cu mari }anse de verosimilitate, ideea teor etizat@ la noi de Virgil Cândea, dup@
care traducerea Bibliei este, istoric, un act independent de cultul bisericesc, dar cu originea în evolu]ia }i necesit@]ile
culturale ale popoarelor.511 Sub Aron, dup@ cum s-a v@zut, a prins via]@ }i un început de teologie specific@ Bisericii
Unite, pe care acest episcop s-a înc@p@]ânat s@ o vad@ în esen]a ei dual@, catolic@ }i ortodox@ în acela}i timp.
Traducerea Bibliei era o provocare tentant@ pentru o voin]@ ca a lui Aron, mai ales dup@ ce nucleul c@rtur@resc
al Blajului }i-a dovedit for]a prin seria c@r]ilor elegante, artistic împodobite, care ap@ruser@ în demodata lor
tiparni]@. Primatul voin]ei asupra condi]iilor concrete era dovedit. Aron nu voia îns@ o concurare a Bibliei de la
Bucure}ti din 1688, care î}i tr@ia gloria nestingherit@ de nimeni, ci o dublare a ei prin Vulgata. Esen]ei orientale
a Bisericii Unite îi era suficient@ Biblia care se generalizase la to]i românii. R@mânea îns@ necesitatea mereu
resim]it@ de el de a marca }i „jum@tatea” catolic@ a confesiunii pe care o p@storea. Acestei propensiuni i s-au
ad@ugat, mai mult ca sigur, reminiscen]ele unui ata}ament din tinere]e fa]@ de Vulgata, Biblia în prezen]a c@reia
î}i desf@}urase fructuo}ii ani de studiu din tinere]e, exclusiv în institute catolice. Prin traducerea Bibliei occidentale,
Aron voia s@ umple un gol cultural pe care îl resim]ea în cadrul bisericii sale unite. Survine un fapt unic }i insolit
în istoria culturii române}ti: episcopul-c@lug@r cu via]@ de pustnic oriental demn@ de Muntele Athos, grupeaz@
for]ele intelectuale din Blaj în opera de traducere a c@r]ii catolice de c@p@tâi, Biblia Vulgata. Cu debutul prim@verii
1760 se semnaleaz@ un prim rezultat: traducerea Genezei este încheiat@. La fila 74r a primului manuscris din
V1,512 marginal, exist@ urm@toarea însemnare: „Eadem susceptae possessionis in Kuthfalv<a> 22 Martij 760
505

Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 231-275.
Aceast@ carte avea o situa]ie ambigu@ }i pentru septuagentistul riguros care a fost Samuil Micu. În Biblia tradus@ de el, aduce la titlul
Cânt@rii...urm@toarea not@: „S@ ]in aceastea de capul 3 a lui Daniil”(Biblia de la Blaj... , p. 1375).
507 Demetrio Ruiz Lopez, La historia de Susana y los viehosa traves de la pintura, în Jesus Santiago }i Julián Pastor Víctor (editori), Congreso
international „Biblia. Memoria Historica y Encrucijada de Culturas”, Zamora, 2004, p. 694-703.
508 Virgil Cândea, Ra]iunea dominant@, p. 177.
509 Vezi edi]ia modern@ a Bibliei de la Bucure}ti ( Biblia, adec@ Dumnezeiasca Scriptur@ a Vechiului }i Noului Testament), Bucure}ti, 1997,
p. 740-750. Exegeza la Virgil Cândea, op. cit., p. 172-214.
510 Vezi James H. Charlesworth, The Old Testament Pseudoepigrapfa. Apocalyptic Literature and Testament, II, New-York, 1983, p. 531564. Mul]umiri pentru aceast@ informa]ie lui Remus Mircea Birtz.
511
Virgil Cândea, op. cit., p. 114.
512
Biblia lui Petru Pavel Aron s-a p@strat în dou@ grupe de manuscrise de la Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române.
Prima grup@, format@ din manuscrisele române}ti 30, 25, 68, 23, 21, 18 }i 22 (în ordinea c@r]ilor biblice) formeaz@ familia primar@,
„maculatorul” de lucru al traduc@torilor, dintre care unul lipse}te: cel cuprinzând c@r]ile biblice de la Proverbe pân@ la Baruh inclusiv.
Am numit acest grup de manuscrise V1. Al doilea grup îl formeaz@ manuscrisele române}ti 29, 19, 28 }i 20 (în aceea}i ordine), cuprinzând
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ubi cometanei congregati” (În acela}i loc al mo}iei primite, în Cut, la 22 martie 1760, când s-au adunat vecinii).
Semnifica]ia „adun@rii vecinilor” este criptic@, îns@ e foarte clar c@ Aron }i-a luat cu sine echipa de traduc@tori
}i s-au a}ezat la mo}ia din satul Cut, unde în 25
martie consemneaz@ încheierea traducerii Genezei.
Ritmul de lucru a fost impresionant. Manuscrisul
18 din V1, ultimul din Vechiul Testament, se încheie
cu însemnarea: „Sf@r}itul prefacerii Vechiului
Testament, care cu mila lui Dumnezeu în martie
12 s-au început }i, cu a Aceluia}i ajutoriu, într-acela}
an, dechemvrie 21, s-au s@vâr}it”. Uluitoarea
însemnare certific@ faptul c@ marele text al Vechiului Testament a fost tradus în mai pu]in de nou@
luni. Geneza, de pild@, a fost tradus@ în numai 13
zile, între 12 }i 25 martie 1760. Performan]a este
ie}it@ din comun, o dat@ în plus, prin faptul c@ s-a
realizat o premier@ absolut@ în cultura româneasc@: prima traducere a acestui text din latin@.
Nimic din ceea ce se f@cuse inaintea lor, nici o fil@
sau un rând, nici un cuvânt nu le venea în întâmpinare, cu excep]ia Psaltirii, a c@rei situa]ie aparte
în corpul Vulgatei lui Aron va fi consemnat@ mai
jos. Ceva mai mult, întreprinderea lui Aron este
prima traducere în române}te a unui text latin,
exceptând sporadicele acte politice sau diplomatice
sosite la cancelariile domne}ti. O premier@ la asemenea dimensiuni presupunea for]e umane
capabile s@ o duc@ la bun sfâr}it. Aron s-a bazat pe
grupul de intelectuali bl@jeni din genera]ia imediat
precursoare {colii Ardelene, în fruntea c@rora s-a
pus }i împreun@ cu care a purces la traducerea
Bibliei Vulgata. Manuscrisele din familia de macuScrisul lui Petru Pavel Aron
latoare V1 atest@ cel pu]in }apte grafii, deci
prezen]a a tot atâ]ia traduc@tori. Cine sunt ei, în mod concret? Primul scris este cel al lui Petru Pavel Aron însu}i,
unic prin gradul de dificultate în lecturarea lui.
A doua grafie este a lui Grigore Maior. Scrisul ferm, cu linii puternice, al lui Maior, tr@deaz@ firea voluntar@
a acestui personaj, care a marcat profund istoria Bisericii Unite din Transilvania, cultura Blajului în perioada de
maxim@ înflorire }i legendarul popular. Originar din S@rv@zel, sat situat în S@laj, pe vechiul drum ce duce de la
T@}nad spre Bihor, a fost printre cei dintâi absolven]i ai Propagandei Fide din Roma, de unde s-a întors în 1747
}i a intrat c@lug@r în m@n@stirea de la Blaj. S-a remarcat printre marile noastre personalit@]i clericale prin erudi]ie,
energie }i patriotism înfocat, motiv pentru care a fost candidat de episcop în 1751 }i 1764, ob]inând de fiecare
dat@ cele mai numeroase voturi. Curtea vienez@ i-a numit, îns@, pe Petru Pavel Aron }i Atanasie Rednic. Vederi
deosebite fa]@ de Petru Pavel Aron }i Atanasie Rednic l-au adus în ve}nic conflict cu ace}tia doi, încât ultimul îl
elimin@ în 1765, arestându-l }i trimi]ându-l în recluziune la Munkács. De aici, existen]a lui Maior ia o turnur@
legendar@. Este mai mult sau mai pu]in cunoscut@ poezia popular@ – cu variante – alc@tuit@ pe tema captivit@]ii
sale la Munkács: „Plou@, plou@ prin copaci / Robu-i Maior la Muncaci, / În temni]@ sub p@mânt / Nu simte boare
nici vânt; / În temni]@ în prinsoare / Nu vede raz@ de soare. / „Pentru neamul românesc / Eu aicea îmi robesc /
C-am vrut s@-l scot din robie / Dintr-a lui mare prostie / Care-i neunie, / {i-am vrut s@-l pun în picioare / Inima
m@ doare, / Plou@, plou@, iarba cre}te, / Muntele se înverze}te / {i-al meu dor nu mai sose}te / Nici nu se ive}te.
/ Floricica florilor / {i mie mi-e dor / De un frate de departe / Din str@in@tate. / Unde sunte]i, fra]ii mei, / Dragii
diecei? / Unde e}ti, poporul meu / {i-al lui Dumnezeu? / C@ci voi pe min’ m-a]i uitat, / Dar Domnul nu m-a l@sat
/ Ci m-a mângâiat, / C@ de vreun mare p@cat / N-am fost vinovat. / Ocolitu-s de du}mani / Ca drumul de bolovani
/ {i mâncatu-s de str@ini / Ca iarba de boi b@trâni. / {i-s mâncat }i de ai mei / Ca iarba de mielu}ei. / Dar mila
str@inului / E ca umbra spinului, / Cade greu cre}tinului. / Când gânde}ti c@ te umbre}ti / Mai tare de dogore}ti
/ Numai cât te nec@je}ti”. 513 Poezia este interesant@ pentru gustul heroizant al poporului, care crease anterior o
aureol@ asem@n@toare }i în jurul lui Inochentie Micu-Klein, autoexilat la Roma.
Percep]ia eroic@ a antecesorului s@u a fost o piedic@ enorm@ în calea accederii lui Aron la scaunul episcopal, a}a
cum eroizarea popular@ a lui Maior a umbrit ulterior p@storia fructuoas@ a lui Ioan Bob. A fost eliberat în 1771, personal
de c@tre împ@ratul Iosif II, dus la Viena }i numit cenzor al c@r]ilor române}ti. Aici l-a prins moartea episcopului Atanasie
Rednic, în 1772. La noile alegeri, Maior e preferat de votizan]i cu peste 100 de voturi }i, de data aceasta, î mp@ratul îl
prefer@ la rândul s@u din lista celor trei persoane propuse de greco-catolici în a}a numitul ternariu. Maior a p@storit, rodnic
Vechiul Testament în întregime. Acest grup l-am numit V2 }i constituie textul nemijlocit dup@ care s-a realizat edi]ia de fa]@. A se vedea
descrierea am@nun]it@ a manuscriselor în Nota asupra edi]iei.
513 Dup@ Ioan Ardeleanu senior, Oameni din S@laj, Zal@u, 1938, p. 18-19
514 Vezi supra, n. 449.
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dar zbuciumat, pân@ în 1782, când, din cauza
intrigilor c@lug@rilor, al c@ror lider îndr@git fusese }i
care l-au tr@dat acum }i au }tiut s@ exploateze cu
abilitate laturile abrupte ale personalit@]ii sale,
autoritatea vienez@ îl oblig@ s@ demisioneze. A tr@it
retras la m@n@stirea din Alba-Iulia, unde s-a stins
în primele zile ale lunii februarie 1785. Grigore
Maior a avut toate calit@]ile pentru a deveni un
mare c@rturar al neamului. Din activitatea lui de
c@rturar a r@mas teza de doctorat luat@ la Roma în
1743, Conclusiones ex universa philosophia...,514
tip@rit@ tot acolo, în acela}i an. Este, cum s-a v@zut,
autorul primei opere lexicografice a {colii Ardelene,
Lexicon compendiarum...,515 deschiz@tor de drum
al unui lung drum lexicografic ardelean, care se va
finaliza cu Lexiconul de la Buda din 1825. Atest@ri
nedocumentate înc@ vorbesc despre dou@ c@r]i ale
sale: Starea bisericilor românilor în Ardeal }i Carte
contra schismaticilor, pe care le-ar fi scris. La
consacrarea ca episcop, în 3 mai 1773, a elaborat
o enciclic@, pasionant@ oper@ de oratorie, care sa tip@rit în acela}i an la Blaj. 516 Dar marele merit
cultural al lui Grigore Maior a fost sus]inerea
tenace a activit@]ii tipografiei din Blaj. Sub p@storirea lui s-au tip@rit c@r]i ca: Strastnic (1773),
Polustav (1773), Psaltire (1773), Acatist (1774),
Liturghii (1775), Evanghelie (1776), Arhieraticon
(1777), Catavasier (1777), Bucoavn@ (1777),
Ceaslov (1778), Psaltire (1780), Minologhion (1781).
Scrisul lui Grigore Maior
O tip@ritur@ interesant@ scoas@ de el este aceea din
3 decembrie 1780, care con]ine în foaie volant@ instruc]iunile sale privind slujbele la moartea Mariei Tereza.517 Dintre
to]i traduc@torii Vulgatei bl@jene de la 1760, Grigore Maior este desigur cel mai calificat, a}a cum episcopul Aron
era cel mai entuziast, dup@ cum arat@ p@r]ile masive din manuscris cu grafia lui inconfundabil@.
Gherontie Cotorea a fost din capul locului un apropiat al lui Aron. Al@turi de Atanasie Rednic, a fost artizanul
accederii la scaunul episcopal a vicarului apostolic antipatizat de c@tre uni]ii nostalgici ai vremurilor eroice de sub
Inochentie Micu-Klein. S-a n@scut în 1720 în satul Totoiu, lâng@ Alba-Iulia. A studiat la Blaj }i Tirnavia, dup@ care

515

Supra, n. 476.
Nu se cunoa}te decât manuscrisul lucr@rii, dar este sigur c@ s-a tip@rit. El se p@streaz@ la Arhivele Na]ionale, Direc]ia jude]ean@ Cluj,
Fond Blaj, colec]ia de documente, nr. 548.
517
Despre el (selectiv); József Benk ó́, Transilvania..., II, p. 233, 284-285; Joanicius Basilovits, Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovitz,
olim ducis de Munkács, pro religionis ruthenis ordinis Sancti Basilii Magni, in Monte Csernek ad Munkács, anno MCCCLX factae, exhibens
seriem episcoporum graeco-catholicorum Munkácsiensium I, Ca}ovia, 1799, p. 174-175; Samuil Micu, Scurt@ cuno}tin]@ …, p. 130; idem,
Brevis historica notitia..., p. 398-400; idem, Istoria românilor, II, p. 355-358, 452-456; Petru Maior, Istoria bisericii..., I, p.132; Basiliu Ra]iu,
Istoria bisericeasc@ pentru folosul tinerimei române teologico-scolastice, Blaj, 1854, p. 296-297; Timotei Cipariu, Acte }i fragmente …, p.
39-55; Filip Docolin, Episcopul Gavriel Gregoriu Maior, în „Observatoriul ”, I, 1878, nr. 89, p. 1-2; nr. 90, p. 1; nr. 93, p. 1-2; Alexandru
Grama, Istoria besericei …, p. 144-147; Nicolaus Nilles, Symbolae …, II, p. 619-657; George Bari], P@r]i alese..., I, p. 513-515; {emantismul
veneratului cler al Archidiecezei metropolitane greco-catolice române pre anul Domnului 1900, de la Sînta Unire 200, Blaj, 1900, p. 3438; Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente..., p. 246-250; Simeon Zehan, Un document vechi, în „Unirea”, XI, 1901, nr. 47, p. 282-283; Ioan
Ra]iu, Dasc@lii no}tri…, p. X-XII; G. Bogdan-Duic@, O coresponden]@ de gazet@ de acum 145 de ani despre vl@dica Grigorie Maior, în
„Cultura cre}tin@”, X, 1921, nr. 12, p. 343-344; Ioan Georgescu, Istoria bisericei …, p. 224-228; Zenovie Pâcli}anu, Din istoria
bisericeasc@..., pass; Virgil {otropa, Dou@ scrisori arhiere}ti, în „Revista istoric@”, IX, 1923, nr. 1-3, p. 20-25; [O adres@ a lui Grigore Maior
c@tre Oficiul Comitatului Solnocul de Mijloc din 7 aprilie 1776], în „S@lajul”, VII, 1926, nr. 9-10, p. 1-2; {tefan Mete}, Via]a bisericeasc@
a românilor din [ara Oltului, în „Transilvania”, LX, 1929, nr. 6, p. 449-464, 456-458; Iacob Radu, Fo}tii elevi români uni]i ai }coalelor
din Roma, Beiu}, 1929, p. 11; D. G@zdaru, Contribu]ie la rela]iile lui Grigore Maior, Gheorghe {incai }i Petru Maior cu Roma, Ia}i, 1933,
p. 6-12; Nicolae Lupu, Considera]ii asupra demisiei episcopului Grigorie Maior, în „Blajul”, I, 1934, nr. 1, p. 24-32; Idem, Cuvântarea
protopopului D@nil@ Pop de C@tina, în Sinodul de la Blaj din 12 august 1782, când episcopul Grigore Maior, silit de intrigi }i calomnii,
}i-a dat demisia din scaunul episcopesc, retr@gându-se în mân@stirea din Alba Iulia, în „Blajul”, III, 1936, nr. 2, p. 103-106; Augustin A.
Pop, C@lug@rii de la Blaj }i rolul lor în via]a cultural@ a neamului, în „Cultura cre}tin@”, XVII, 1937, nr. 4-5, p. 308-324, pass.; Ioan Ardeleanu
senior, Oameni din S@laj, Zal@u, 1938, p. 11-25, 187-193; {tefan Manciulea, Ctitorii }coalelor din Blaj, Blaj, f.a., p. 29-42; Nicolae Com}a,
Dasc@lii Dasc@lii Blajului, Blaj, 1940, p. 171-8; Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului …, p. 224, 250; Octavian Bârlea, Ex historia romena:
Ioannes Bob, episcopus Fogarasiensis (1783-1830), Freiburg, 1951, pass; Ion Dumitriu-Snagov, Românii în arhivele Romei (Secolul XVIII),
Bucure}ti, 1973 , pass.; Engel Károly, Din tezaurele bibliotecii noastre: tezele disputei publice filosofice sus]inut@ de Grigore Maior la colegiul
de Propagadanda Fide, în „Biblioteca }i cercetarea”, III, 1979, p. 147-187; Magdalena Tampa, Din nou despre începuturile bibliotecii de
la Blaj. C@r]i }i posesori: Grigore Maior, ibid., V, 1981, p. 93-105; Ioan Chindri}, O tip@ritur@ necunoscut@: necrologul lui Grigore Maior,
în „Steaua”, XXXIV, 1983, nr. 8, p. 31; Grigore Ploe}teanu }i Ana-Maria Alexandra Buta, Un publicist de seam@ – Grigore Maior, în
„Marisia”, XXIII-XXIV, 1994, p. 289-344.
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a intrat c@lug@r la M@n@stirea Sfânta Treime din Blaj, în 1747, o dat@ cu Grigore Maior }i Silvestru Caliani. A fost
apreciat }i promovat de Petru Pavel Aron, dar a intrat în conflict cu urma}ul acestuia, Atanasie Rednic, care l-a
mutat disciplinar la M@n@stirea Strâmba Fize}ului, lâng@ Gherla, în 1765. Fire r@zb@t@toare, Cotorea s-a mutat
paroh la Gherla, unde a zidit o biseric@ pentru românii uni]i din cartierul Candia. Dup@ moartea lui Rednic, s-a
întors în m@n@stirea bl@jean@, unde a murit la o
dat@ necunoscut@. Lucrarea lui De schismaticia
grecilor, înso]it@ de compila]ia intitulat@ Despre
articulu}urile ceale de price, de}i n-a v@zut lumina
tiparului la Blaj, l-a impus în rândul ideologilor
unirii de foarte tân@r. Traducerea din Louis Maimbourg a f@cut-o pe când era student la Tirnavia, în
1746, sub influen]a literaturii prozelite dure a iezui]ilor. Iezuitul francez f@cuse }coal@ cu aceast@
lucrare (6 p@r]i în dou@ volume), tip@rit@ mai întâi
la Paris în 1677, apoi tot acolo în 1678, 1679,
1682, 1687 etc. A cunoscut traduceri în mai multe
limbi, între care, iat@, }i una româneasc@, abreviat@
desigur, dar relativ timpurie (prima edi]ie german@
va ap@rea abia în 1841, la Aachen). Compilând
dup@ obiceiul vremii, Cotorea insereaz@ în Despre
articulu}urile... pasaje originale, în care deplânge
situa]ia deplorabil@ a românilor în compara]ie cu
trecutul glorios al str@mo}ilor: „Era oarecând }i
neamul rumânesc neam vestit }i l@udat, iar@ acum
f@r@ de veaste }i de to]i oc@rât zace. Era oarecând
viteaz }i în r@zboiu tare, iar@ acum f@r@ de puteare
}i mai fricos decât alte neamuri. Era oarecând
în]@lept, iar@ acum încunjurat de norul nesciin]ii.
Era de cinste, iar@ acum de to]i l@p@dat. Poruncea
oarecând }i Ardealului, iar@ acum nici ]@rii sale. Îi
slujea oarecând alte neamuri, acum dânsul este
bajocura acestora”.518 Cotorea incrimineaz@ pe
bun@ dreptate, pentru aceast@ situa]ie dezolant@ a
Scrisul lui Gherontie Cotorea
românimii din vremea sa, faptul infortunat c@
românii s-au desp@r]it de vechea lor credin]@ apusean@, religia roman@ în care s-au n@scut ca popor. Lamenta]ia
este cea dintâi manifestare a unei marote dragi intelectualilor bl@jeni, atotputernic@ în perioada creativ@ a {colii
Ardelene: oftatul dup@ gloria str@mo}ilor romani }i dorin]a de a reînvia ceva din spiritul acestora. Senza]ional este
îns@ un fapt pe care to]i cunosc@torii textului l-au ignorat.
Prin aser]iunea „Poruncea oarecând }i Ardealului”, autorul extinde conceptul de „neam românesc” asupra tuturor
românilor, mutând centrul ontologic dincolo de Carpa]i }i intuind astfel corect ideea modern@ de na]iune român@. Este
o prim@ schi]@ a unit@]ii na]ionale, unde interesul general transcede rostul practic al scrierii: aceea de a defini }i ap@ra
unirea românilor ardeleni cu Biserica Catolic @. Gherontie Cotorea este b@nuit a fi ini]iatorul lucr@rii Floarea adev@rului
de la 1750, datorit@ înc@rc@turii de idei prozelite catolice pe care le-a adus de la Tirnavia, centru iezuit cu o puternic@
activitate în vremea Contrareformei.519 Dup@ unii autori,520 a scris o Carte de religie }i obiceaiurile turcilor, a c@rei soart@
nu se cunoa}te. Este probabil una }i aceea}i scriere cu aceea care s-a publicat mai târziu în Calendarul de la Buda, cu
titlu analog.521 Tot el ar fi autorul celebrei Înv@]@turi cre}tine}ti de la Blaj din 1753 (cu a doua edi]ie în 1756).522
518

Gherontie Cotore, Despre articulu}urile ceale de price, edi]ie îngrijit@ de Laura Stanciu, Alba Iulia, 2000, p. 89.
Teodor Bodogae în Despre cuno}tin]ele teologice ale preo]ilor no}tri..., p. 287.
520 Vezi de pild@ Ioan Ra]iu, Dasc@lii no}tri..., p. VIII-IX.
521 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, II, p. 331, n. 176; Augustin Bunea, Episcopii... , p. 373.
522 Despre Gherontie Cotorea: Samuil Micu, Scurt@ cuno}tin]@..., p. 121-122; idem, Brevis historica notitia..., p. 373, 388, 394, 396-398;
idem, Istoria românilor , p. 331; Timotei Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 101, 106, 115-117, 119, 121; Alexandru Grama, Istoria besericei
române}ti... , p. 135, 142; Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p. 613, 661; Augustin Bunea, Din istoria românilor... , p. 25, 233; idem,
Episcopii..., p. 9, 34, 134, 143, 235, 277-295, 344, 368, 371-373; Nicolae Iorga, Istoria literaturii române}ti în secolul al XVIII-lea, II,
p. 61, 63, 139, 150, 355-356; Ioan Ra]iu, Dasc@lii no}tri..., p. VII-IX; Ioan Georgescu, Istoria bisericei cre}tine ..., p. 209, 219, 223, 225;
D. G@zdaru, Contribu]ie la rela]iile lui Grigore Maior, Gheorghe {incai }i Petru Maior cu Roma, p. 7-11; Augustin A. Pop, C@lug@rii de
la Blaj..., în „Cultura cre}tin@”, XVII, 1937, nr. 4-5, p. 308-324; Ion Mure}an, Ardealul, Bucure}ti, f.a., p. 214; N. Dr@ganu, Histoire de
la litterature roumaine de Transylvanie des origines a fin du XVIII-e siecle, Bucure}ti, 1938, p. 56-59; Nicolae Com}a, Dasc@lii Blajului,
p. 18; Lucian Predescu, Enciclopedia „Cugetarea”, Bucure}ti, 1940, p. 229; Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului românesc..., p. 118119, 138, 178, 195; Nicolae Com}a, Manuscrisele române}ti din Biblioteca Central@ de la Blaj, Blaj, 1944, p. 94-95; I. Tóth Zoltán, Cotore
Gerontius és az erdélyi román nemzeti öntudat ébredése , În „Hitel”, 1944, p. 84-95; Octavian Bârlea, Ex historia romena... , pass; D.
Prodan, Supplex Libellus Valachorum, p. 226, 229, 281; Istoria literaturii române, I, Bucure}ti, 1970, p. 512-514; Mircea Anghelescu,
Preromantismul românesc, Bucure}ti, 1971, p. 36; I. Dumitriu-Snagov, Românii în arhivele Romei..., p. 151, 158-161, 21, 222-225;
Maria Protase, Petru Maior, un ctitor de con}tiin]e, Bucure}ti, 1973, p. 115, 184, 330; Adela Becleanu-Iancu, Geneza culturologiei
române}ti, Ia}i, 1974, p. 75-76; Ion Lungu, {coala Ardelean@, Bucure}ti, 1978, p. 93-96; Dic]ionarul literaturii române de la origini pân@
la 1900, Bucure}ti, 1979, p. 233-234; Ioan Chindri}, Transilvanica , p. 736.
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Atanasie Rednic se num@r@ }i el între traduc@torii cer]i ai Bibliei Vulgata de la Blaj. S-a n@scut
la o dat@ necunoscut@, dintr-o familie nobil@ din
Giule}tii Maramure}ului. A studiat teologia la Viena,
dar adev@rata preg@tire doctrinar@ }i-a perfec]ionat-o la Munkács, unde }i-a f@cut ucenicia de
c@lug@r bazilitan. Munkács-ul era o episcopie unit@
cu vechime de câteva decenii în momentul când
românii ader@ la Unirea cu Biserica Romei. Mai
apoi, aceast@ diecez@ din nordul Ungariei a fost
foarte bine controlat@ de iezui]i }i, deci, influen]a
latin@ în via]a greco-catolicilor ruteni era mult mai
accentuat@ decât la românii din Transilvania. Dar,
în acela}i timp, aici se p@strau câteva tradi]ii
monahale foarte rigide, de tip oriental, nealterate
de la 1360, când Teodor Koriatovici, principe rutean
}i duce de Munkács, a înfiin]at m@n@stirea bazilitan@ din Muntele Cernek. La venirea în Transilvania,
în 1750, Rednic a adus cu sine acest amestec
hibrid de monahism oriental excesiv }i fidelitate
fa]@ de Roma }i iezui]i, pe care l-a inoculat }i
vicarului apostolic }i mai apoi episcopului Aron.
Via]a geam@n@ întru monahism excesiv a celor doi
a produs admira]ie la nivelul popular, dar }i multe
nemul]umiri în rândul clericilor înv@]a]i de la Blaj.
I-a fost sprijin de n@dejde episcopului s@u, dominându-l îns@ în calitate de confesor. Rednic este
omul care a }tiut s@-}i ascund@ cu cea mai mare
grij@ meritele culturale, impunând, se pare, pseuScrisul lui Atanasie Rednic
donimul de „Cuvio}ii ieromona}i” pentru multe
scrieri din timpul lui Aron. Modestia sa c@lug@reasc@ era îns@ influen]at@ }i de celebra deviz@ iezuit@ „Ad maiorem
Dei gloriam”, dup@ care individualitatea se pierde în spatele efortului pentru m@rirea neîncetat@ a lui Dumnezeu.
Personaj antipatizat în contemporaneitate }i posteritate, Rednic a fost totu}i de o consecven]@ rar@ cu sine însu}i,
toat@ via]a. A urcat în scaunul episcopal dup@ Petru Pavel Aron, în urma Sinodului electoral de la Blaj din 30 iunie
1764. Dup@ însc@unare, Rednic s-a r@fuit cu rivalii s@i în mod aspru. Ei erau în acel moment cei mai înv@]a]i b@rba]i
ai românilor: Grigore Maior, care a fost condamnat s@ r@mân@ pe via]@ în închisoarea M@n@stirii de la Munkács,
Gherontie Cotorea, trimis la obscura m@n@stire Strâmba de lâng@ Fize}ul Gherlei }i Silvestru Caliani, trimis la o
m@n@stire tot atât de s@lbatic@, M@gina. R@mas f@r@ opozi]ie, Atanasie Rednic a condus eparhia în mod despotic,
pân@ în 2 mai 1772, când a murit. Dac@ poporul l-a simpatizat, totu}i, faptul se datoreaz@ vie]ii sale „ascetice”, de
„sfânt”. Samuil Micu scrie despre el: „Vl@dica Atanasie viia]@ sfânt@ }i curat@ au petrecut, }i era foarte p@zitoriu
rânduialelor Besearecii R@s@ritului”.523 La data traducerii Bibliei, Rednic forma o echip@ cu cei pe care îi va mazili
câ]iva ani mai târziu, dovad@ a talentului lui Aron de a st@pâni patimile m@runte din jurul s@u, în beneficiul scopului
cultural.524
Silvestru Caliani, traduc@tor }i el, a fost una din marile speran]e neconfirmate ale Blajului iluminist. Originar
din Sânm@rtinul de Câmpie, comitatul D@bâca, a fost al treilea c@lug@r greco-catolic la noua m@n@stire din Blaj,
dup@ Petru Pavel Aron }i Grigore Maior. Fiu de nobil român, a fost trimis de Inochentie la studii în Roma, împreun@
cu Grigore Maior, la Colegiul de Propaganda Fide, dup@ reîntoarcerea de acolo a lui Aron, în 1743. Colegiul roman
i-a expediat, îns@, înapoi spre ]ar@, c@ci le lipsea noviciatul bazilitan cerut. {i-au trecut noviciatul la Munkács, dup@
care s-au întors la Roma. La revenirea în Blaj, Caliani a intrat în m@n@stire, în 1747. A fost partenerul fidel al lui
Grigore Maior în toate ac]inile acestuia, legate de speran]a revenirii în ]ar@ a lui Inochentie Micu-Klein, de la Roma,
}i de blocare a accesului lui Petru Pavel Aron la episcopie. La Sinodul electoral de la Blaj din 1751 a fost
contracandidatul lui Aron, al@turi de Maior, fapt care va r@ci pe viitor }i mai mult rela]iile celor doi cu episcopul

Istoria bisericii, II, p. 354.
Despre Atanasie Rednic: Jószef Benkó´, Transilvania sive Magnus Transsilvaniae Principatus..., II, 235; Samuil Micu, Scurt@ cuno}tin]@...,
p. 120-121; idem, Brevis historica notitia..., p. 394-398; idem, Istoria românilor, p. 343-355; Petru Maior, Istoria bisericii... , p. 131-132;
Joanicius Basilovits, Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovitz..., II, p. 174-175; Timotei Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 113-125;
Alexandru Grama, Istoria bisericei române}ti..., p. 138-144; Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, 622-639; Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente
din istoria românilor, 240-246; {emantismul veneratului cler al Archidiecezei metropolitane greco-catolice române pre anul Domnului
1900, de la Sînta Unire 200, p. 31-34; Augustin Bunea, Episcopii..., pass.; Ioan Ra]iu, Dasc@lii no}tri..., p. XI-XII; Ioan Georgescu, Istoria
bisericei cre}tine ..., p. 224-226; Zenovie Pâcli}anu, Din istoria bisericeasc@ a românilor ardeleni..., p. 27; Alexandru Nicolescu, Arhiereii
Blajului }i activitatea lor pentru neam, în „Cultura cre}tin@”, XVII, 1937, nr. 4-5, p. 218-229; Alexandru Lupeanu, Evoc@ri din via]a
Blajului, Blaj, 1937, p. 69-80; {tefan Manciulea, Ctitorii }coalelor din Blaj, Blaj, f.a., p. 28-29; Nicolae Com}a, Dasc@lii Blajului, p.17;
Nicolae Albu, Istoria înv@]@mântului românesc..., p. 138, 143, 79, 187, 190, 197, 199, 225; Octavian Bârlea, Ex historia romena..., pass;
I. Dumitriu-Snagov, Românii în arhivele Romei ..., pass.
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rezultat dup@ acest sinod, Aron desigur. Totu}i, s-a
num@rat printre sfetnicii acestuia, iar în 1754, la
deschiderea }colilor bl@jene, a fost numit catehet
}i prefect de studii la clerici, o func]ie didactic@
însemnat@ la acea dat@. A îndeplinit }i func]ia de
prepozit al m@n@stirii. Dup@ moartea lui Petru
Pavel Aron a intrat în conflict cu urm@torul episcop,
Atanasie Rednic, din care cauz@ a fost trimis la
M@n@stirea M@gina, pedeaps@ care i-a fost comutat@ în aceea de portar la m@n@stirea din Blaj,
unde fusese superior al c@lug@rilor. Nu i se cunosc
contribu]ii scrise, în afara colabor@rii la Vulgata lui
Aron. Datele na}terii }i mor]ii nu-i sunt cunoscute.525
Un personaj interesant între traduc@tori este
laicul Petru Pop de Daia,526 fostul secretar al lui
Inochentie Micu-Klein. Originar din Daia Român@,
dintr-o familie de mici nobili români, era fratele
protopopului Avram Pop de Daia, la rândul s@u
secretar al lui Petru Pavel Aron. Asemeni multor
tineri români uni]i, a urmat cursurile liceului iezuit
din Cluj, generos deschis celor veni]i din noua
confesiune ardelean@. S-a remarcat în rândul
acestora printr-o activitate aparte, finalizat@ cu un
examen str@lucit de „bacalaureat”, în 1738, form@
echivalent@ unei licen]e din zilele noastre. Lucrarea
lui de absolvire, Synopsis Vitae Sancti Francisci
Salesii, a v@zut lumina tiparului în acela}i an, fiind
prima carte a unui român dedicat@ unui sfânt
Scrisul lui Silvestru Caliani
apusean ap@rut@ în mediu iezuit ardelean.527 A fost
un bun cunosc@tor al limbii latine, dovad@ faptul c@ Inochentie l-a f@cut secretar al s@u }i l-a luat cu sine la Viena, în
1744, al@turi de Petru Aron, recent venit de la studii din Roma. Dup@ fuga episcopului Inochentie }i întoarcerea la
Blaj, Petru Pop de Daia va ajunge same} (rationista) al domeniului episcopal, ulterior urcând la treapta de administrator
(provisor cameralis). În calitate de personaj important al zonei, ajunge asesor al comitatului Alba Inferioar@, post

Informa]ii despre el: Samuil Micu, Istoria românilor, p. 305,
331, 335, 345, 351; Timotei Cipariu, Acte }i fragmente..., p. 92125 (intermitent), 223; Alexandru Grama, Istoria bisericei
române}ti..., p. 125, 135, 140-143, 145; Nicolaus Nilles,
Symbolae..., II, p. 661; Augustin Bunea, Din istoria românilor...,
p. 24, 143, 222, 225-226, 233; idem, Episcopii... , p. 278-279,
284, 289-295, 309-311; Nicolae Iorga, Istoria literaturii române
în secolul al XVIII-lea, II, p. 61; Ioan Georgescu, Istoria bisericei
cre}tine ..., p. 209, 225; Zenovie Pâcli}anu, Coresponden]a din
exil a episcopului Inochentie Micu-Klein (1746-1786), Bucure}ti, 1924, pass.; D. G@zdaru, Contribu]ie la rela]iile lui Grigore
Maior, Gheorghe {incai }i Petru Maior cu Roma, p. 6-11;
Augustin A. Pop, C@lug@rii de la Blaj ..., p. 310-311; Nicolae
Com}a, Dasc@lii Blajului, p.19; Nicolae Albu, Istoria înv@]@ mântului românesc..., p. 119, 179-180; Octavian Bârlea, Ex
historia romena..., p. 87; I. Dumitriu-Snagov, Românii în
arhivele Romei..., pass.; Maria Protase, Petru Maior, p. 91, 236;
Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760 –
1821), Cluj-Napoca, 2003, p. 50, 54, 116.
526
Identificarea, cu pu]ine }anse de eroare, a lui Petru Pop de
Daia, dup@ scrisul acestuia, a fost f@cut@ de colegele Laura Stanciu
}i Gabriela Mircea, c@rora li se aduc cela mai calde mul]umiri.
527 Titlul întreg al c@r]ii, în maniera baroc@ a tezelor de
sus]inere, este: Synopsis Vitae Sancti Francisci Salesii,
Episcopoi, et Principis Gebenensium, Dum in Alma, ac
Regio-Principali Soc. Jesu Academia Claudiopolitana Positiones Universae Philosophiae publicae propugnaret
Nobilis, ac Eruditus D. Petrus Dállyai . AA. LL. et Philo sophiae Baccalaureus, nec non pro suprema ejusdem Laurea
Candidatus, è Sem. S. Josephi. Praeside R.P. Nicolao
Janosi è Societ. Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctore,
ejusdemque Professore ordinario, et p. t. Seniore. Auditoribus oblata. Anno Salutis MDCCXXXVIII. Mense ... die ...
Claudiopoli. Typis Academicis Soc. Jesu.
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echivalent cu acela de membru în consiliul comitatului. Era om cu familie, dup@ o m@rturie a agentului
aulic al lui Inochentie, Georg Hardt.528 De la el a
r@mas o relatare din 1747 despre cuvântarea lui
Micu-Klein la sinodul care a avut loc în Blaj, în
preajma plec@rii la Viena, în 1744. 529
A }aptea grafie vizibil@ în manuscrisul V1 este
sub semnul incertitudinii. Ca presupunere, se
poate avansa numele lui Ioan S@c@date, cel mai
cunoscut protopop al Blajului din secolul al XVIIIlea, personaj implicat în toate evenimentele care
au str@b@tut centrul episcopesc }i religia unit@
vreme de decenii. S-a n@scut în satul S@c@date din
zona Sibiului, la o data necunoscut@, pe cât de
necunoscute sunt }i etapele biografiei sale pân@ la
a fi pomenit ca protopop al Blajului. Asemeni
cvasitotalit@]ii protopopilor uni]i, a participat la
eforturile zadarnice de a-l readuce în ]ar@ pe
Inochentie Micu-Klein din exilul de la Roma }i a-l
reactiva în scaunul episcopal. Se pare c@ Ino chentie avea o încredere deosebit@ în apropiatul
s@u protopop, de unde }i numeroasele scrisori pe
c are i le adreseaz@ de la Roma, agitându-l }i
implicându-l în ac]iunile considerate sedi]ioase de
c@tre autorit@]ile de la Viena. 530 A colaborat îns@
armonios }i cu Petru Pavel Aron, care l-a inclus în
echipa celor dintâi profesori de la Blaj, în 1754.
Gherontie Cotorea }i „cinstitul protopopul S@c@date”
trebuiau s@-i înve]e praxa bisericeasc@ pe elevii de
Scrisul probabil al lui Ioan S@c@date
la }coala cu program@ pur religioas@.531 În 1758
S@c@date f@cea parte din comisia teologilor aviza]i ai Blajului, menit@ s@-i examineze pe preo]ii candida]i la
promovare. Prezen]a lui în aceast@ comisie era imposibil@ f@r@ cunoa}tera temeinic@ a limbii latine, a}a cum era
cazul celorlal]i membri (episcopul Aron, Grigore Maior, Silvestru Caliani }i Atanasie Rednic) }i f@r@ cuno}tin]e
aprofundate de teologie catolic@. Altminteri, cooptarea lui, unicul nec@lug@r, nu î}i g@se}te explica]ia logic@.
Echipa astfel alc@tuit@ a trecut la t@lm@cirea Vulgatei în române}te, într-o formul@ de lucru unic@, impus@
desigur de Aron. În mod firesc, trebuia s@ i se repartizeze fiec@ruia câte o parte din textul latin, traducând astfel
to]i deodat@. Dimpotriv@, li s-a impus lucrul în linie unic@, pe acela}i „impurum”, text primar sau maculator. Este
greu de crezut c@ procedeul are pereche în cultura biblic@. Nu traducea odat@ decât un singur om, un num@r
fluctuant de pagini, dup@ care urma altul la rând, continuând munca precedentului de la pagina, cartea, capitolul
sau versetul unde se oprise cel de dinaintea lui. De la primele versete ale Genezei, toate grafiile sunt prezente în
manuscrisele V1, dovad@ c@ întregul grup de traduc@tori era la mo}ia episcopeasc@ din Cut în martie 1760, când
se încheie aceast@ carte. Nu este de imaginat c@ ei s-au plimbat de la Blaj la Cut }i înapoi, numai pentru a traduce
câteva pagini }i a face apoi loc altuia. Nici prezen]a lor permanent@ la mo}ie, vreme de nou@ luni, nu este posibil@,
c@ci Blajul clerical ar fi fost decapitat pur }i simplu în lipsa întregii conduceri biserice}ti, aproape un an. Este de
presupus c@ intervalul de circa dou@ s@pt@mâni de la Cut a fost unul de acomodare }i testare a neobi}nuitei
metode, dup@ care traducerea a continuat la Blaj, în acela}i stil. Aceia}i oameni, oricum pu]ini la num@r, aveau
diverse alte îndatoriri pastorale, monahale, didactice, administrative }i culturale de îndeplinit, dar traducerea a
decurs f@r@ oprire. Om dup@ om, în stil aproape militar, fiecare se apuca de lucru cu for]e proaspete, dup@ un
interval variabil de timp. Cantitatea de munc@ pe om-repriz@ este de o inegalitate deconcertant@. Aron însu}i,
care nu s-a cru]at deloc în aceast@ munc@ istovitoare, traduce uneori 2-3 pagini, pentru ca alteori s@ nu se opreasc@
pre] de zeci de pagini. Dar ce l-a putut determina pe ierarhul de la Blaj s@ opteze pentru aceast@ metod@ insolit@?
Aron era, f@r@ îndoial@, convins de dificult@]ile unei prime traduceri române}ti din latin@, mai ales fiind vorba
de textul Bibliei. Cei }apte traduc@tori î}i aveau fiecare personalitatea sa, gradul de familiarizare cu limba latin@,
discrepan]e în st@pânirea limbii române înse}i, având în vedere faptul c@ nici unul dintre ei nu f@cuse }coal@
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Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein..., II, partea întâi, p. 6.
Despre el: Nicolaus Nilles, Symbolae..., II, p. 268; Gheorghe Bogdan-Duic@, Procesul episcopului Ioan Inochentie Clain, p. 51-58;
Augustin Bunea, Episcopii..., p. 378; Zenovie Pâcli}anu, Coresponden]a din exil a episcopului Inochentie Micu-Klein ..., p. 29, 57, 60,
115; Andrei Veress, Bibliografia român@-ungar@, I, p. 222, 226, 233-234, 299; Aurel R@du]iu, Daia Român@ la 1785, în „Apulum”, XVI,
1978, p. 311-322; Francisc Pall, op. cit., I, p. 14, 21, 67, 76, 82, 139, 190; II, partea întâi, p. 9, n. 9.; Ioan Chindri}, Transilvanica, p.
642-643.
530 Vezi Zenovie Pâcli}anu, Coresponden]a din exil..., pass.; Francisc Pall, op. cit., I, p. 82, 94, 96, 99, 101-103, 105-106, 108-109, 111,
139-140, 209, 211; II/1, p. 209, 233-234, 268, 280-281, 383; II/2, p. 324-325.
531
Vezi supra, n. 253.
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româneasc@ dincolo de buchiseala din copil@rie, pe texte biserice}ti simple, împreun@ cu preotul sau cu cantorul
satului. O traducere „pe felii” ar fi putut scoate în eviden]@ deosebiri mari între traduc@tori, greu de armonizat
ulterior. Astfel îns@, având fiecare sub ochi felul cum a lucrat precedentul, cum s-a lucrat înaintea sa, }ansele unui
produs final unitar cre}teau considerabil. Chiar }i a}a, nu lipsesc diferen]ele, uneori b@t@toare la ochi, ale textului
final, mai ales la capitolul ortografic. Se mai poate lua în considerare }i un alt motiv, de ordin material de data
aceasta, foarte serios pentru acea vreme: lipsa unui num@r de exemplare din aceea}i edi]ie latin@, dup@ care s@
poat@ lucra independent fiecare traduc@tor. Indiferent de motivul care a impus metoda, ea s-a dovedit operativ@
}i explic@ în bun@ parte r@stimpul uimitor de scurt în care s-a tradus Vechiul Testament. C@ci a traduce Vulgata
într-o limb@ oarecare, inclusiv româna, însemna de fapt traducerea Vechiului Testament. În mar}ul textului biblic
prin istorie, Noul Testament s-a sintetizat într-o recenzie unitar@, f@r@ deosebiri, fenomen care face ca la aceast@
diviziune a Bibliei atât Vulgata cât }i Septuaginta s@ ofere aceea}i desf@}urare structural@, narativ@ }i textual@,
în cele mai mici am@nunte. Altminteri st@teau îns@ lucrurile cu Vechiul Testament. Recenzia LXX }i Vulgata lui
Ieronim proveneau din protomodele diferite }i prezentau deosebiri care s-au clasicizat }i au coexistat în paralel.
Aceste deosebiri au ajuns emblematice în momentul când una }i alta dintre Biblii a devenit reprezentativ@ pentru
un a sau alta dinte bisericile cre}tine. Sinodul de la Trident a fixat pentru viitorul Bisericii Catolice un model
„autorizat” al Vulgatei lui Ieronim, care o îndep@rteaz@ }i mai mult de LXX. P@rin]ii sinodului tridentin au scos
din rândul c@r]ilor canonice Rug@ciunea lui Manasie, 3 Ezdra }i 4 Ezdra. Totu}i – precizeaz@ ei – aceste c@r]i „sunt
pomenite uneori de unii sfin]i p@rin]i }i se întâlnesc în câteva Biblii latine, atât manuscrise cât }i tip@rite”, astfel
c@ li se destineaz@ un loc în afara „c@r]ilor sacre”, la sfâr}itul textului biblic, f@r@ nici o concordan]@ sau alte
interven]ii (nullae ad marginem concordatiae, nullae notae, nullae variae lectiones ) . În aceast@ form@ discriminatorie s-a fixat Vulgata post tridentin@, prin redac]ia stabilit@ de Papii Sixt V }i Clement VIII, dup@ care s-au tip@rit
o puzderie de edi]ii în întreaga Europ@. O asemenea edi]ie au folosit }i traduc@torii de la Blaj, una pe care am
avut }ansa s@ o identific@m nu doar ca edi]ie, dar }i ca exemplar efectiv de lucru. Este o Biblie tip@rit@ la Vene]ia
în 1690, cu un titlu sobru, Biblia Sacra, plasat în mijlocul paginii realizate dintr-o compozi]ie grafic@ elegant@.532
Edi]iile istorice ale Vulgatei prezint@ mici diferen]e de ordin lexical între ele. Cea de referin]@ în cazul de fa]@
corespunde în am@nunt traducerii române}ti. Dar exist@ familii întregi de Vulgate cu textul identic celui tradus
de bl@jeni. Nici indicarea edi]iei nu îndrituie}te la afirma]ia c@ se cunoa}te exemplarul concret dup@ care s-a lucrat.
Pentru acest caz, îns@, }ansele identific@rii indubitabile sunt certe. Cartea provine din cel mai vechi fond al
bibliotecii c@lug@rilor bazilitani de la Blaj. Ea este împânzit@ de sublinieri fine }i bif@ri de pasaje cu creioane de
dou@ culori, albastru }i ro}u, tr@dând cel pu]in doi dintre traduc@torii care au sim]it nevoia s@ se ajute astfel. Este
exclus@ logic ideea c@ una sau dou@ persoane din mediul românesc au citit întregul Testament Vechi, cu interes
subliniat punctual, numai de dragul lecturii, f@r@ un scop lucrativ, în condi]iile când exista o Biblie româneasc@
generalizat@, cea de la Bucure}ti din 1688, deci anterioar@ Vulgatei de la Vene]ia. Din contr@, Noul Testament
nu are nici o subliniere, în pofida faptului c@ s-a dovedit de-a lungul vremii a fi o lectur@ mult mai îndr@git@t,
egalând popularitatea literar@ a psalmilor din Vechiul Testament. Se va explica motivul acestei lipse. Întâmplarea
fortunat@, de a fi în posesia c@r]ii pe care au avut-o în mâinile lor traduc@torii de la Blaj }i i-au admirat ilustra]ia
bogat@ }i sugestiv@, dorind pentru poporul lor un lucru similar, a dus la hot@rârea de a reproduce în edi]ia de
fa]@ gravurile din edi]ia venet@, la locurile pe care le secondeaz@ în plan vizual. Se reconstituie astfel atmosfera
imagistic@ a Vulgatelor din Europa occidental@, unde arti}ti de renume au ilustrat edi]ii ale Bibliei.
Petru Pavel Aron }i colaboratorii s@i aveau a}adar în fa]@ o edi]ie tridentin@ a Vulgatei, pe care voiau s@ o
transpun@ în limba român@. Aici îns@ versiunea LXX avea un trecut }i un prestigiu prea mare, pentru ca discrimin@rile
operate la Trident s@ poat@ trece neamendate. În Biblia de la Bucure}ti, 3 Ezdra figureaz@ în rândul celor „sfinte”,
canonice, iar Samuil Micu va include în Biblia de la Blaj }i rug@ciunea lui Manasie. Din nou era pus Aron în situa]ia
de a naviga în]elept între cele dou@ esen]e ale bisericii pe care o p@storea. Un fapt era lipsa din Vulgata a unor c@r]i
biblice existente în LXX ( 3 Macavei, 4 Macavei), desfiin]area altora ca structuri autonome }i înglobarea lor în locuri
diferite (Scrisoarea lui Ieremia, Cântarea celor trei tineri, Susana, Istoria balaurului }i a lui Bel), }i cu totul altceva
marginalizarea c@r]ilor pe care ortodoc}ii le considerau sfinte. În ochii cititorului, demersul tridentin putea constitui
o blasfemie. Aron a for]at ritmul traducerii în ideea de a tip@ri Biblia sa în forma Vulgatei. Trebuia, ca atare, s@ ia
în considerare reac]ia viitoare a cititorilor, pe care aruncarea celor dou@ c@r]i la sfâr}itul Bibliei îi putea îndep@rta,
le putea trezi ostilitatea. Dincolo de t@cerea documentelor, postura episcopului }i a colaboratorilor s@i trebuie s@ fi
fost delicat@. Conciliul de la Trident, punctul de start al Contrareformei catolice, generatoare de polemici dure nu
doar pe rela]ia sud – nord, contra reforma]ilor „eretici”, ci }i pe vest – est, contra ortodoc}ilor „schismatici”, a
revigorat puternic Biserica Catolic@, acum cu tendin]e de globlizare, prin aruncarea în lupt@ a formidabilei armate
care a fost Compania lui Isus. Iezui]ii, c@rora le datora o bun@ parte a preg@tirii sale intelectuale, nu erau pe placul
lui Aron, sau cel pu]in nu ca elemente intruse în Biserica Unit@, prin teologul impus de actele primare ale unirii. S@
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Aceast@ sobrietate contrasteaz@ puternic cu titlurile interminabile la mod@ în acea vreme. Aceea}i ]inut@ simpl@, lipsit@ de adausurile
erudite baroce, caracterizeaz@ }i edi]ia în sine. Formatul c@r]ii in 8 o (18,5 x 11, 5 cm), 11 foi nenumerotate + 998 + 26 foi nenumerotate
cuprinzând indicii de la sfâr}it. Foile liminare cuprind o Praefatio ad lectorem (f. 2r + v), decretul Papei Clement VIII din 9 noiembrie
1602 pentru tip@rirea Bibliei în tipografia Vaticanului (3r), decretul Conciliului de la Trident,unde se stabile}te care c@r]i biblice sunt
canonice }i care nu (3v) }i trei scrieri ale lui Ieronim, cea mai important@ fiind prefa]a la Pentateucul lui Moise. Întreaga tip@ritur@ este
ilustrat@ cu gravuri care înso]esc textul în plan vizual, în tradi]ia Vulgatelor apusene bogat ilustrate. Indicarea tipografiei în josul foii de
titlu: „Venetiis, apud Nicolaum Pezzana MDCLXXXX”. Cartea provine din vechiul fond al c@lug@rilor bazilitani de la Blaj }i se p@streaz@
la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cota B. 8738.
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nu fi fost pustnicul de la Blaj de acord principial nici cu deliberatul tridentin referitor la Biblie? Fie din convingere
proprie, fie din tactic@ de ierarh cunosc@tor al poporului s@u, el ignoreaz@ decretul din 8 aprilie 1546, în pofida
anatemei pe care sinodalii de la Trident o preconizau pentru cei care nu vor respecta hot@rârea privind Biblia. C@r]ile
Rug@ciunea lui Manasie, 3 Ezdra }i 4 Ezdra sunt scoase din izolare }i puse în rândul c@r]ilor canonice, la sfâr}itul
Vechiului Testament. Pentru compromis, reproduce totu}i, la începutul Rug@ciunii lui Manasie , celebra explicare
a izol@rii celor trei c@r]i, care s-a perpetuat prin toate edi]iile Vulgatei tridentine de pân@ atunci: „Rug@ciunea lui
Manasie }i doao c@r]i care supt nume de a treia }i a patra a lui Esdra s@ numesc, într-acest loc, afar@ adec@ din
rândul canonice}tilor c@r]i a Vechiului Testament carele sfântul Sinod de la Trident le-au cuprins }i ca ni}te
canonice}ti a le priimi au poruncit, s@ pun, ca nu cumva de totul s@ se z@uite, fiind de oricarii sfin]i p@rin]i în scrisorile
sale cândva chiemate }i în careva Biblii letine}ti, }i scrise }i tip@rite, aflându-s@”.533 În plus, aceste c@r]i nu sunt
prev@zute cu concordan]e marginale. De fapt, întreaga Vulgat@ a lui Petru Pavel Aron reproduce fidel concordan]ele
din edi]ia latin@, iar a c@uta concordn]e pentru c@r]ile în cauz@ era dincolo de inten]ia traduc@torilor.534
O problem@ aparte a Biblei Vulgata de la Blaj este Psaltirea. Aceast@ cea mai îndr@git@ }i mai r@spândit@ dintre
toate c@r]ile Bibliei a alimentat prin secole pietatea, gustul pentru lectur@, erudi]ia }i impulsul creator al cititorilor,
limita superioar@ a ata}amentului fa]@ de psalmi constituind-o versificarea acestora. În cultura noastr@, emblematic@
este în acest ultim sens Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, tip@rit@ la Uniev, în Polonia, în 1673. 535 Acest interes
r@scolitor a produs diferen]e chiar între cele mai savante edi]ii ale Psaltirii, din dorin]a editorilor de a oferi lirica
davidian@ într-o form@ cât mai atractiv@ cu putin]@. Iat@, în acest sens, o compara]ie între dou@ Biblii din sfera Vulgatei
latine, ambele tip@rite la Vene]ia, în 1690,536 respectiv 1758.537 Cea de a doua, cu caracter de edi]ie critic@, înso]e}te
psalmii de rezumate antepuse ale acestora, relativ consistente, dup@ procedeul obi}nuit la capitolele celorlalte c@r]i
biblice. În ideea editorului, psalmii sunt echivala]i metodologic cu capitolele, idee relativ justificat@, pe cât@ vreme
ei au fost codifica]i în decursul vremii pe versete numerotate, asemeni tuturor versetelor din Biblie. Editorul de la
1758 n-a sim]it nici o deosebire între psalmi }i celelalte texte biblice, din punctul s@u de vedere, unul erudit }i
pragmatic. Cu totul altminteri gânde}te editorul vene]ian de la 1690, care trateaz@ psalmii diferit fa]@ de restul c@r]ilor
Bibliei. Toate acestea, inclusiv cele trei apocrife scoase din corpul canonic al textului, beneficiaz@ de rezumate ale
capitolelor, tradi]ionalele introduceri în materie fiind chiar foarte explicite, extinse. Nici un asemenea rezumat, îns@,
în cazul psalmilor. Cele 150 de unit@]i ale Psaltirii urmeaz@ una dup@ alta, f@r@ nici o interven]ie a editorului, psalmii
numerota]i pe versete urmând s@-}i dezv@luie singuri mesajul. Încercând o incizie în gândirea editorului anonim,
se poate intui demersul unui om inteligent }i cu sensibilitate artistic@ dezvoltat@, care a considerat fie redundant@,
fie lipsit@ de gust }i elegan]@ rezumarea unor poezii, cum sunt psalmii în cea mai pur@ accep]iune a cuvântului. Mul]i
dintre psalmi, atât în Vulgata cât }i în LXX, au titluri de intare în materie, cel mai frecvent fiind „In finem, Psalmus
David” (În sfâr}it, psalmul lui David). Exist@ titluri }i mai dezvoltate, cum ar fi la psalmul 3: „Psalmus David, cum
fugeret a facie Absalom filii sui” (Psalmul lui David pe când fugea din fa]a fiului s@u, Absalom) sau la 17: „In finem
puero Domini David, qui locutus est Domino verba cantici hujus, in diem qua eripuit eum Dominus e manu omnium
inimicorum ejus, & de manu Saul, & dixit” (În sfâr}it, fiului Domnului, lui David, care a gr@it Domnului cuvintele
cânt@rii acesteia, în ziua în care l-a izb@vit pe el Domnul din mâna tuturor du}manilor lui }i din mâna lui Saul, }i
zise”). Textul Vulgatei a evoluat spre transformarea acestui titlu în primul verset al psalmului, numerotat ca atare,
în vreme ce în Septuaginta el este situat inaintea psalmului, de regul@ dup@ cifra de numerorate a acestuia.
Originalitatea edi]iei vene]iene din 1690 const@ în plasarea cifrei de numerotare dup@ acest titlu-verset, cu excep]ia
psalmilor 1 }i 2: „In finem, 1. Ne disperdas, David in tituli inscriptionem, quando misit Saul, & cutodivit domum ejus,
ut eum interficeret ( 1. Reg. 19,11.) LVIII”. Exist@ cazuri când numerotarea psalmului survine dup@ dou@ versete:
„ In finem,
1. In carminibus intellectus David,
2. Cum venissent Ziphæi, & dixissent ad Saul:
Nonne David absconditus est apud nos?
(1 Reg. 23, 19. & 26. 1 .) LIII”.
Acest procedeu neobi}nuit este urmat de Cartea psalmilor din Vulgata lui Petru Pavel Aron, fidel }i f@r@ nici o
abatere: „Întru sfâr}it, 1. S@ nu pierzi! David, în scrisoarea st@lpului, când au trimis Saul }i au p@zit casa lui, ca s@-l
omoar@ (1 Împ@r. 19, 11), 58”. Sau, în al doilea caz,:
„Întru sfâr}it
1. Întru cânt@rile în]@leagerii lui David,
2. Când venise Zifei }i zisease c@tr@ Saul:
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„Oratio Manassæ, necnon Libri duo, qui sub Libri Tertii, & Quarti Esdræ nomine circumferuntur, hoc in loco, extra scilicet seriem
Canonicorum librorum, quos sancta Tridentina Synodus suscepit, & pro Canonicis suscipiendos decrevit sepositi sunt, ne prorsus
interirent, quippe qui a nonnullis sanctis Patribus interdum citantur, & in aliquibus Bibliis Latinis tam manuscriptis, quam impresis
reperiuntur”.
534 Edi]ia Bibliei lui Samuil Micu din 1795 va cuprinde 3 Ezdra }i Rug@ciunea lui Manasie de asemenea f@r@ concordan]e.
535 Din literatura dedicat@ operei poetice a lui Dosoftei, vezi mai ales: {tefan Ciobanu, Dosoftei, mitropolitul Moldovei, }i activitatea lui
literar@, Ia}i, 1918; Augustin Z. N. Pop, Glos@ri la opera mitropolitului Dosoftei , Cern@u]i, 1943; Henryk Misterski, „Psaltirea în versuri”.
Metropolity moldawskiego Dosoftei’a a „Psalterz Dawidow” Iana Kochanowskiego, Poznan, 1970; Dan Horia Mazilu, Barocul în literatura
român@ din secolul al XVII-lea, Bucure}ti, 1976, p. 283-296; Dan Buciumeanu, Dosoftei, poetul. O hermeneutic@ a „Psaltirii în versuri”,
Drobeta-Turnu Severin, 2001.
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Vezi supra, n. 532.
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Supra, n. 496.
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„Au nu David s-au ascuns la noi?”
(1 Împ@r 23, 19 }i 26, 1.) 53
Identitatea absolut@ dintre Biblia Vulgata de la Blaj }i Biblia Sacra de la Vene]ia din 1690 la aranjarea în acest
fel a psalmilor în cadrul Psaltirii este dovada cea mai ferm@ a faptului c@ traduc@torii români au avut ca original de
lucru un exemplar din aceast@ edi]ie, întrucât bibliotecile din România nu de]in Vulgate din alte edi]ii cu acest mod
de redactare. Cât despre identitatea exemplarului, element secundar, el este totu}i cert în cazul de fa]@, prin
elementele ar@tate mai sus. Iat@, dar, c@ formal Aron a respectat imaginea Psaltirii din Vulgata, ceva mai mult, dintr-o
edi]ie care se îndep@rteaz@ la maximum de LXX. Fondul traducerii îl constituie îns@ limba român@ în care s-a realizat
versiunea. Psaltirea era un accesoriu de cult printre primele traduse în limba român@, începând cu Scheiana ,
Vorone]iana }i Hurmuzachi, manuscrise de la începutul secolului al XVI-lea. În 200 de ani, textul psalmilor în limba
român@ }i-a }lefuit suficient forma }i }i-a acumulat fondul sociologic de cuvinte, pentru ca, la începutul secolului
al XVIII-lea, s@ se poat@ închega o edi]ie de linie, un text na]ional al Psaltirii. Speciali}tii consider@ c@ Psaltirea
na]ional@ s-a realizat în 1703 la Buz@u, textul ei rezistând prin vreme pân@ în secolul al XX-lea, când îl reg@sim în
Biblia sinodal@ din 1914.538 Petru Pavel Aron s-a îngrijit }i de tip@rirea Psaltirii, care a ap@rut la Blaj în 1756, în
rândul c@r]ilor liturgice scoase de sub teascul inaugurat la 1750. Nu se cunoa}te îns@ nici un exemplar din aceast@
edi]ie,539 a}a cum o enigm@ este }i edi]ia a doua. Edi]ia a treia, din care se cunosc exemplare }i este descris@
bibliologic,540 a ap@rut dup@ moartea episcopului. Se poate pune întrebarea fireasc@ dac@ exist@ vreo leg@tur@ de
ordinul similitudinii între Psaltirea bl@jean@ de cult }i cea din Vulgata tradus@ la Blaj. Din analiza Psaltirilor de la
Blaj din 1764, 1773, 1780, 1786 precum }i cea cuprins@ în Biblia de la Blaj din 1795, reiese c@ acestea au urmat,
„cu mici modific@ri”, textul de la Buz@u al lui Grigore Râmniceanu.541 Cât prive}te organizarea materialului, orice
apropiere este exclus@, Psaltirea din Vulgata lui Aron fiind copia fidel@ a schemei din edi]ia venet@ de la 1690.
R@mâne problema limbii, a expresiei române}ti. F@r@ a a}tepta confirmarea documentar@, se poate lua ca lucru
sigur faptul c@ Aron a }tiut s@ diferen]ieze între Psaltirea de cult, care a ie}it în seria tip@riturilor accelerate sub p@storia
sa, }i Psaltirea pe care o voia pentru edi]ia Bibliei. C@r]ile de altar ap@reau la Blaj sub îngrijirea c@lug@rilor s@i savan]i
}i reproduceau, probabil f@r@ nici o schimbare, texte similare din afara Transilvaniei, de la Râmnic mai ales. Psaltirea
din Biblia Vulgata este opera personal@ a lui Aron. Manuscrisul maculator 21 din V1, cuprinzând pe 126 de pagini
Psaltirea, poart@ grafia unui singur traduc@tor, a lui Aron. Nici un altul nu este prezent, în înteraga Biblie, cu o
contribu]ie atât de mare „dintr-o bucat@”, grafia lor survenind ritmic cu un num@r redus, uneori derizoriu, de pagini.
Ambi]iosul episcop a luat astfel asupra sa rezolvarea celei mai atr@g@toare, dar }i mai dificile c@r]i biblice. Aici poate
fi Aron urm@rit în expresia sa literar@, versiunea aceasta a psalmilor fiindu-i cea mai important@ contribu]ie –
cunoscut@ pân@ acum – la înjghebarea culturii române}ti premoderne, în pragul afirm@rii creatoare a {colii Ardelene
mature. Psaltirea sa este una original@, traducere aparte, care sparge mecanismul reproducerii textului de la Buz@u
din 1703. Analiza comparativ@ certific@ acest lucru. Psaltirea din Biblia de la Blaj din 1795 nu are un text original,
Samuil Micu apelând la cel consacrat prin numeroasele edi]ii tip@rite la Blaj pân@ la el. 542 Micu era condus }i de
admira]ia sa fa]@ de limba româneasc@ din Moldo-Valahia, care l-a determinat s@ utilizeze Biblia de la Bucure}ti
din 1688 ca pe un rezervor de cuvinte, ambi]ia lui fiind de a unifica limba literar@. 543 Compara]ia Psaltirii lui Aron
cu aceea din Biblia lui Micu arat@ dintru bun început c@ este vorba de dou@ lucr@ti diferite :
P. P. Aron
Psalmul :
3, 5 Eu am dormit }i am dormitat }i m-am sculat, c@
Domnul m-au sprijinit.
3,6: Nu m@ voiu teame de miile norodului ce m@
împresoar@.
4, 2 Când am chemat, auzitu-m-au Dumnezeul drept@]ii
meale.
4,5 Mâniia]i-v@ }i s@ nu p@c@tui]i ; ceale ce zice]i în
inimile voastre, în culcu}urile voastre v@ umili]i.
4, 9 În pace }i spre acesta}i voiu dormi }i m@ voiu odihni...
5 (titlu) Întru sfâr}it, pentru ceaea ce mo}tenirea agiunge.
5, 2 Graiurile meale i-le în urechi, Doamne, în]eleage
strigarea mea.

Biblia de la Blaj
Psalmul :
3,5 {i eu am adormit }i am dormit ; sculatu-m-am,
c@ Domnul m@ va sprijini.
3,6 Nu m@ voiu teame de mii de noroade, cari împrejur
m@ împresoar@.
4, 2 Când am strigat, auzitu-m-ai, Dumnezeul drept@]ii
meale.
4,5 Mâniia]i-v@ }i nu gre}i]i; ceale ce zice]i în inimile
voastre, în a}ternuturile voastre v@ umili]i.
4, 8 Cu pace împreun@ m@ voiu culca }i voiu adormi...
5 (titlu) Întru sfâr}it, pentru cea mo}tenitoare.
5,1 Graiurile meale ascult@-le, Doamne, în]@leage
strigarea mea.
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Alexandra Moraru, Psaltirile române}ti din secolele al XVII-lea }i al XVIII-lea. Probleme de filia]ie, în „Limba român@”, XXII, 1974, nr.
3, p. 233-242; idem, Contribu]ii la problema unific@rii limbii române literare. (În leg@tur@ cu edi]iile române}ti din secolul al XVIII-lea
ale „Psaltirii”, ibid., nr.1, p. 13-24.
539 Certitudinea apari]iei ei o confirm@ o scrisoare din acela}i an a lui Aron c@tre episcopul latin de la Oradea, în care în informeaz@ c@
„...nostra typographia alterum hoc anno ecclesiastici prtem...hoc est Psalterium edidit” (Zenovie Pâcli}anu, Istoria Bisericii Române Unite.
(Partea II, 1752 – 1783) , în „Perspective”, München, XIV-XVI, 1993, nr. 53-60, p. 67-68). Pentru o Psaltire în edi]ie princeps la Blaj,
în 1756, opineaz@ Zenovie Pâcli}anu, Tipografia din Blaj, în „Boabe de grâu”, V, 1934, nr. 2, p. 105-108; Barbu Theodorescu, Complet@ri
}i rectific@ri la Bibliografia româneasc@ veche, în „Glasul bisericii”, XIX, 1960, nr. 11-12, p. 1044; Daniela Poenaru, Contribu]ii la
Bibliografia româneasc@ veche, Târgovi}te, 1973, p. 46.
540
Aurel Filimon, Nou@ contribu]iuni la Bibliografia veche româneasc@, în „Daroromania”, VI, 1929 –1930, p. 381-382.
541
Eugen Pavel, Un monument de limb@ literar@: Biblia lui Samuil Micu , în Biblia de la Blaj. Edi]ie jubiliar@, Roma, 2000, p. 2424.
542
Ibid.
543 Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 328.
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5, 4 C@ci c@tr@ tine m@ voiu ruga, Doamne! Diminea]a vei
auzi glasul mieu.
5,5 Diminea]a voiu sta înnaintea Ta }i voiu vedea c@ nu
Dumnezeul cel ce voie}ti f@r@delegea Tu e}ti.

5, 3. Diminea]a vei auzi glasul mieu. Diminea]a voiu
sta înaintea Ta }i m@ vei vedea.
5, 4 C@ Dumnezeu, Cel ce nu voie}ti f@r@delege, Tu
e}ti.

Întregul text al celor dou@ Psaltiri poate fi parcurs astfel comparativ, recoltând sute de deosebiri semnificative
dintre ele. În final, concluzia este c@ Psaltirea lui Aron e o traducere original@, nou@, pân@ acum necunoscut@,
în limitele originalit@]ii pe care regulile epocii o admiteau. Textul psalmilor era unul b@tut în cuie, una era }i limba
român@ în care se traducea. Nu se pot a}tepta deosebiri radicale pentru a concluziona în sensul unei t@lm@ciri
noi de c@tre Aron, alta decât cele existente în limba român@ pân@ la acea dat@. Este evident c@ el a avut în fa]@
textul de linie post Buz@u 1703, pe care l-a folosit ca matrice de baz@ pentru versiunea proprie. Dar se abate de
la el mult peste limitele în care Psaltirea sa ar putea fi considerat@ o variant@ integrat@ seriei care reproduce Buz@ul.
Atitudinea activ@ fa]@ de modelul românesc are dou@ motive. Primul îl constituie op]iunea estetic@ }i lingvistic@
a lui Aron. Un astfel de exemplu se poate vedea în psalmul 115, 15: „Scump@ e înaintea Domnului moartea
sfin]ilor Lui”. La Samuil Micu, oglind@ fidel@ a Psaltirilor române}ti existente, versetul (numeroat 5, dup@ Septuaginta)
sun@ astfel: „Scump@ e înaintea Domnului moartea cuvio}ilor Lui”. Aron consider@ c@ harul lui Dumnezeu nu
poate fi ob]inut printr-o simpl@ cuvio}enie , darul multora dintre oameni, ci prin sfin]enie întreag@. Obsesia
sfin]eniei l-a urm@rit pân@ la moarte, în convingerea c@ ea poate fi însu}it@ pe p@mânt, printr-o via]@ de mortificare
necontenit@ a impulsurilor extraspirituale }i prin munc@ f@r@ r@gaz înso]it@ de rug@ciune, dup@ îndemnul apostolului:
„Ruga]i-v@ neîncetat!” Dar grosul deosebirilor fa]@ de Psaltirile amintite î}i au izvorul în dorin]a de a traduce, pe
cât era posibil, cu fidelitate originalul latin dup@ care s-a realizat întreaga Vulgat@ de la Blaj. Un exemplu la
îndemân@ este chiar cel de mai sus, 5, 2: „Graiurile meale ia-le în urechi, Doamne, în]eleage strigarea mea”.
Forma neobi}nuit@ se datoreaz@ traducerii fidele a textului latin: „Verba mea auribus percipe Domine, intellige
clamorem meum”. Dubla dependen]@, de textul latin }i de cel românesc circulant, secondat@ de inspira]ia proprie,
l-a ajutat pe Aron s@ dea o versiune personalizat@ a Psaltirii, superioar@ estetic Vulgatei de la Blaj în ansamblu,
unde a func]ionat în mod adesea ap@s@tor, pân@ la calchiere, obedien]a fa]@ de singur textul latin. Astfel, Psaltirea
este cea mai româneasc@, mai „na]ional@” dintre c@r]ile Bibliei de fa]@, un produs cultural excep]ional al Blajului
iluminist, scos abia acum din întunericul manuscrisului inedit, a}a cum multe alte opere ale {colii Ardelene
a}teapt@ înc@ momentul ie}irii la lumina tiparului.
La 1778, în varianta latin@ a istoriei sale, Samuil Micu spune, dup@ cum s-a v@zut, c@ Petru Pavel Aron „...universamque SS. Scripturam ex Latino in Valachicum transtulit, juxta Vulgatam Latinorum”.544 Informa]ia trebuie privit@
cu circumspec]ie. Acela}i Micu, în cuvântul C@tr@ cetitoriu la Biblia de la Blaj din 1795, spune dintr-un foc alte dou@
inexactit@]i despre Biblia lui Aron: 1. c@ acesta „toat@ S. Scriptur@ pre limba româneasc@ însu}i [s. n.] o au t@lm@cit”
}i 2. c@ s-au p@strat numai „ni}te hârtii” din ea, restul s-a pierdut. Din analiza manuscriselor V1 se vede clar c@ la
traducere au lucrat cel pu]in }apte traduc@tori, care se tr@deaz@ prin grafiile lor diferite. Nici a doua informa]ie nu
este corect@: Biblia lui Aron s-a p@strat în 11 manuscrise masive, legate în volume cu coper]i contemporane, }i nu
pe ni}te hârtii. De fapt, echipa de la Blaj a t@lm@cit temeinic în limba român@ doar Vechiul Testament din Vulgata
vene]ian@ de la 1690. Cele patru volume V2, cu forma lor definitiv@ preg@tit@ pentru tipar, arat@ clar inten]ia
episcopului de da a la lumin@, deocamdat@, doar Vechiul Testament. În V1 exist@, totu}i, manuscrisul 22, care
con]ine textele celor patru Evanghelii. La o privire superficial@, s-ar putea crede c@ acesta este un prim manuscris
din Noul Testament, iar restul ori s-a pierdut, ori s-a oprit traducerea. Exist@ precedentul unui întreg volum realmente
pierdut din V1, în care erau traduse în form@ primar@ c@r]ile biblice Pildele sau Proverbele lui Solomon, Ecleziastul,
Cântarea cânt@rilor, Cartea în]elepciunii, Ecleziasticul sau Isus Sirah, Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia }i
Baruch. Extrapolarea cazului o infirm@ îns@}i forma în care se prezint@ textul Evangheliilor traduse de echipa lui
Aron. Textul lor nu curge firesc, ci este f@râmi]at în pericope, adic@ sec]iuni sau buc@]i prescrise a se citi la slujbele
biserice}ti, cu indicarea exact@ a s@rb@torii sau prilejului cu care se citesc. Cele patru Evanghelii sunt traduse docil
dup@ aceea}i surs@ latin@, cu rezumatele }i concordan]ele identice, dar sec]ionate pe fragmente pericopale. Iat@,
de exemplu, începutul Evangheliei dup@ Ioan:

SFÂNTA LUI ISUS HRISTOS

190r

EVANGHELIIA DE LA IOAN
Cap 1
Cuvântul e Dumnez@u, viia]@ }i lumin@ ce lumineaz@ pre tot omul; prin Carele toate s-au
f@cut }i Carele om s-au f@cut, de Carele m@rturise}te Ioan, zicându-s@ pre sine a-I fi
glasul }i nevrednic a-I dezlega cureaoa înc@l]@mintelor }i cum c@-i Mielul lui Dumnezeu,
Carele ia p@catul lumii. Andrei, unul din doi ucenicii lui Ioan carii au mers dup@ Isus,
544

Vezi supra, n. 483.
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aduce la El }i pre Simon, fratele s@u. {i Filip, de Isus fiind chemat, aduce la El pre
Nathanail.
Dumineca Pa}tii, la Leturg. Zac. 1.

Zac. 1.

1.

*Math. 3, 1.
Mar. 1, 2.
*Jos 3, 19.
*Ovr. 11, 3.

*Mth. 1, 16.
Luc. 2, 7.

*1 Tim 6,
17.
Zac. 2.
*1 Tim. 6,
17.

ntru început era Cuvântul, }i Cuvântul era la Dumnez@u }i Dumnez@u era
Cuvântul.
2.
Acesta era întru început la Dumnez@u.
3. Toate printr-Însul s-au f@cut }i f@r@ El nimic@ nu s-au f@cut ce s-au f@cut.
4. Într-Însul via]a era, }i via]a era lumina oamenilor.
5. {i lumina întru întunerec lumineaz@, }i întunerecul nu o au cuprins.
6. *Fost-au om trimis de la Dumnez@u, c@ruie numele era Ioan.
7. Acesta au venit întru m@rturie, ca s@ m@rturisasc@ de lumin@, ca to]i s@ creaz@ printr-Însul. |
8. Nu era el lumina, ci ca s@ m@rturisasc@ de lumin@.
190v
9. *Era lumina cea adev@rat@, carea lumineaz@ pre tot omul ce vine întru aceast@ lume.
10. În lume era *}i lumea printr-Însul s-au f@cut, }i lumea pre El nu L-au cunoscut.
11. Întru ale Sale au venit }i ai S@i nu L-au priimit.
12. Iar@ oricâ]i L-au priimit, le-au dat putere a fi fiii lui Dumnez@u celor ce cred întru
numele Lui.
13. Carii nu din sângiuri, nici din voia trupasc@, nici din voia b@rb@teasc@, ci din Dumnez@u
S-au n@scut.
14. *{i Cuvântul trup S-au f@cut }i S-au s@l@}luit întru noi. {i am v@zut slava Lui,
slava ca a Unuia-N@scut de la Tat@l, plin de dar }i de adev@r.
15. Ioan m@rturisea}te de El }i strig@, zicând: „Acesta era de Carele am zis, Carele
dup@ mine va s@ vie mai nainte de mine S-au f@cut, c@ mai nainte de mine era.
16. *{i din plinirea Lui noi to]i am luat }i dar pentru dar.
17. C@ leagea prin Moisi s-au dat, darul }i adev@rul prin Isus Hristos s-au f@cut.
Sf@rt. Pa}ti. Luni luminat. Zac. 2.
*18. Pre Dumnez@u nime nu L-au v@zut, nici o|| dân@oar@. Fiiul Unul-N@scut, 191r
Carele este în sinul Tat@lui, Acela au spus.

Pericopele sunt numite aici zacealuri, dup@ vechea form@ slavon@, cu care românii erau obi}nui]i de secole.
Ce finalitate putea s@ vizeze aceast@ form@ de lucrare? Indiciile, atent interpretate, arat@ inten]ia clar@ a lui Aron
de a scote numai Vechiul Testament. De ce? Timpul }i energiile nu lipseau. Dac@ Vechiul Testament a fost tradus
în mai pu]in de nou@ luni, Evangheliile au fost gata în ceva mai mult de o lun@, la 28 ianuarie 1761, dup@ o
însemnare de la sfâr}itul manuscrisului 22. Îns@}i însemnarea pare s@ indice un sfâr}it al lucrului, un punct final. {i
iar@}i trebuie sondat@ gândirea episcopului bl@jean, lucru dificil din cauza firii sale închise, nu îns@ imposibil. Dup@
analogia cu atitudinea fa]@ de Biblia de la Bucure}ti , pe care nu a vrut s@ o dubleze, ci a recurs la Vulgata, se poate
lansa ipoteza c@ nu sim]ea nevoia Noului Testament românesc, pe cât@ vreme el exista, iar existen]a lui era una
glorioas@. Este vorba de Noul Testament de la B@lgrad din 1648, 545 carte epocal@ care a fixat un model ardelean
de prezentare a materialului neotestamentar. Cercet@torii vân@tori de subiecte incitante au c@utat în metoda
predosloviilor din aceast@ carte sensuri teologice abisale, la limita hilarit@]ii. 546 În realitate, rostul acestor povestiri
de la începutul fiec@rei c@r]i, ca }i al rezumatelor copioase la capitole, era unul practic, foarte important. Într-o lume
româneasc@ strivit@ de incultur@, predosloviile picurau un strop de cultur@ la nivel popular, facilitau în]elegerea a
ceea ce urma s@ fie citit, ajutându-i mai ales pe preo]i s@ g@seasc@ u}or exemplul sau pasajul c@utat. La 1795, când
s-a pus problema tip@ririi Bibliei lui Samuil Micu, pragmaticul episcop bl@jean Ioan Bob i-a dat traduc@torului peste
cap întreaga metodologie, care era una savant@, a prezent@rii textului biblic în stare nud@, mai ales în cazul edi]iilor
dup@ LXX. Convins de utilitatea popular@, deci }i comercial@, a predosloviilor, Bob l-a supus pe Micu la cazna în
plus a redact@rii de predoslovii la toate c@r]ile Bibliei, iar prin alte persoane a împ@nat-o cu rezumate la capitole.547
For]a modelului de la B@lgrad, de mare circula]ie în Transilvania, mai are o explica]ie. În condi]iile terorii calviniste

Vezi edi]ie recent@: Noul Testament. Tip@rit pentru prima dat@ în limba român@ la 1648 de c@tre Simion {tefan. Reeditat dup@ 340 de
ani din in]iativa }i purtarea de grij@ a sfin]itului Emilian, episcop al Alba Iuliei, Bucure}ti, 1988. Cf. }i Gabriel [epelea (G. T. Pop),
Contribu]ii la studierea limbii }i literaturii vechi. Sinonimele în Noul Testament de la B@lgrad (1648) , în „Biserica Ortodox@ Român@”,
LXXX, 1962, nr. 7-8, p. 742 sqq.; G. Istrate, Un monument important în istoria limbii române literare: „Noul Testament” de la B@lgrad
(1648) , în „Mitropolia Moldovei }i Sucevei”, XLVIII, 1972, nr. 9-12, p. 749-774; Grigorie T. Marcu, Considera]ii asupra Noului Testament
din 1648, în „Studii teologice”, XXV, 1973, nr. 9-10, p. 605-618;
546
Grigorie Marcu, Valoarea isagogic@ }i biblico-teologic@ a celor 24 de predoslovii, în Noul Testament..., ed. cit., p. 68-76.
547
Ioan Chindri}, Cultur@ }i societate..., p. 336-338.
545
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asupra românilor, de a-}i lep@da legea str@mo}easc@, abilul Simion {tefan a reu}it s@ dea o oper@ care nu se ab@tea
deloc nici de la dreapta credin]@ ortodox@, nici de la limba român@, care în aceast@ unic@ tip@ritur@ de la Alba Iulia
este ferit@ de noianul de ungurisme rebarbative, întâlnite în cvasitotalitatea celorlalte. Opera b@lgr@dean@ este
acreditat@, din neaprofundarea compara]iei, drept model al Bibliei de la Bucure}ti din 1688.548 Biblia bucure}tean@
este în mod aparte lipsit@ de orice text original, nu are nici m@car rezumate la capitole, Nicolae Milescu urmând cu
fidelitate modelul textului nud al edi]iei de la Frankfurt. Iar în ce prive}te limba, orice asem@nare între graiul
moldovenesc al sp@tarului }i limba neao}e ardeleneasc@ a Noului Testament de la B@lgrad este o întreprindere
hazardat@. Dac@ opera pus@ în lumin@ de Simion {tefan a f@cut }coal@, acest lucru s-a petrecut acas@, în Transilvania,
prima influen]@ masiv@ fiind asupra Bibliei de la Blaj din 1795. Nu era Petru Pavel Aron, cel care s-a chinuit decenii
la rând cu armonizarea dublei esen]e a bisericii unite, omul chemat s@ incerce doborârea în plan cultural a Noului
Testament familiar ardelenilor. Planul s@u cu Evangheliile din Vulgata era altul. În mod vizibil, el dorea s@ realizeze
un Evangheliar, carte de prim@ importan]@ între cele de altar, care la acea dat@ nu era înc@ tip@rit@ la Blaj. Acest
plan a fost, se pare, abandonat ulterior, dovad@ soarta manuscrisului care nu a mai suscitat nici un interes, r@mânând
în stadiul de maculator. La un an de dup@ moartea lui Aron, în 1765, se va tip@ri la Blaj un Evangheliar, dar unul
ortodox, la fel ca toate tip@riturile de altar scoase la Blaj pân@ atunci, }i care vor fi scoase în continuare tot astfel,
pân@ la episcopul Ioan Bob. Calea Evangheliarului dup@ Vulgata s-a dovedit gre}it@, mai exact, confundarea palierului
bisericesc cu cel cultural era o gre}eal@. Din acest ultim punct de vedere, Vulgata sub con]inutul Vechiului Testament
era suficient@ pentru ilustrarea alterit@]ii culturale în cadrul bisericii cre}tine, gustul pentru cunoa}tere al cititorului
satisf@cut, c@ci Noul Testament nu spunea absolut nimic în plus fa]@ de ce se citea de secole în Ardeal. Dimpotriv@,
Vechiul Testament al Vulgatei, cu ampla implicare a textului masoretic, pe lâng@ vechile recenzii latine pre ieronimiene, aduce schimb@ri uria}e fa]@ de Septuaginta, unele, foarte pu]ine, marcate mai sus. Da, aici factorul
cultural era regent }i el motiveaz@ munca traduc@torilor bl@jeni, uni]i cu to]ii în jurul unei idei, al unui scop care nu
viza exerci]iul bisericesc diurn în nici un fel. Propensiunea cultural@ este accentuat@ de faptul c@ bl@jenii au desf@}urat,
prin traducerea Vulgatei, opera de pionierat a primei transpuneri în limba român@ a unui text latin de propor]ii. În
condi]iile limbii scrise de dinaintea codific@rii }i unific@rii ei de c@tre Samuil Micu prin Biblia de la Blaj din 1795, a
îmbog@]irii ei explozive prin achizi]iile lexicale extracarpatine, sarcina bl@jenilor de la 1760 a fost de o dificultate
greu de imaginat. Dou@ c@i spre cuvântul potrivit a g@sit Petru Pavel Aron }i coechipierii s@i, ambele justificate la
acea dat@. Prin imperativ istoric ce î}i avea sorgintea în ideologia social@ a unirii, ei au cotinuat opera de cur@]ire
a limbii scrise române}ti de zgura ungurismelor pe care le-au impus tip@riturile româno-calvine de la Alba Iulia din
secolul al XVII-lea, cu excep]ia unic@ a Noului Testament din 1648. Metoda autorilor acestor c@r]i parazitare era
de a lua din limba maghiar@, limba „sfânt@” a calvini}tilor din Transilvania, toate cuvintele – mai ales termeni
biserice}ti sau teologici – care nu aveau un corespondent consolidat în limba român@. Sarcina catolicilor români
din Transilvania era de a ilustra op]iunea distan]@rii de calvinism }i prin eliminarea totemurilor lingvistice, mentalul
popular al epocii fiind sensibil la haina verbal@ a religiei. Bl@jenilor inspira]i de Vulgata nu le-a r@mas la îndemân@
decât apelul la limba popular@ din Transilvania, alte aporturi lingvistice urmând s@ intre abia peste decenii. Cum
cei mai prestigio}i dintre traduc@tori erau nativi din p@r]ile ardelene de la nordul Mure}ului (Petru Pavel Aron,
Gherontie Cotorea, Atanasie Rednic, Grigore Maior), limba traducerii se resimte de coloritul nord-ardelean, pe care
analiza lingvistic@ îl poate releva cu u}urin]@. R@mânea îns@ marea problem@ a cuvintelor }i termenilor biblici pentru
care limba popular@ nu avea grai. Inspira]ia genial@ a lui Samuil Micu, de a lua cuvintele necesare din Biblia de la
Bucure}ti, era de domeniul viitorului. La 1760, traduc@torii Vulgatei se salveaz@ printr-o fidelitate excesiv@ fa]@ de
originalul latin. Cuvintele care lipseau din limba român@ sunt luate ca atare din latin@, în mod prea pu]in analizat,
}i „lipite” de textul românesc. Ideea îmbog@]irii limbii prin neologisme nu era înc@ activ@, con}tientizat@. {i totu}i,
din aceast@ preluare masiv@ de cuvinte latine a rezultat un fond lexical important pentu istoricul limbii, întrucât foarte
multe cuvinte s-au validat în timp }i se reg@sesc ast@zi în limba noastr@ literar@. Nu mai pu]in, urmarea topicii latine
de c@tre cei de la 1760 este în multe privin]e un bun actual în expresia stilistic@ a limbii române. Acest amestec de
româneasc@ popular@ }i latin@ calchiat@ a dus la o limb@ unic@ în cultura noastr@, cu originalit@]i }i frumuse]i, naivit@]i
}i poticneli mai mari sau mai mici, toate îns@ în limitele unui ansamblu care define}te o capodoper@ a literaturii
noastre vechi. În situa]ia când limba de cultur@ din Moldo-Valahia, sufocat@ de fanariotism, î}i pierduse calitatea
de nav@-amiral pe care o avuse în miraculosul secol al XVII-lea, traduc@torii Vulgatei de la Blaj sunt cei dintâi care
încearc@, }i reu}esc în mod admirabil, s@ preia }tafeta „cre}terii limbii române}ti”, printr-o oper@ monumental@.
Faptul c@ Vulgata de la Blaj nu s-a tip@rit nu înseamn@ c@ ea a r@mas oper@ moart@. Voin]a – iar acum }i experien]a!
– }lefuirii }i îmbog@]irii limbii printr-o munc@ de propor]ii uria}e }i-a pus pecetea pe o genera]ie de intelectuali, care
preg@teau tineretul }colar ca profesori sau preo]i. Ei sunt magma din adânc, din care va ]â}ni, nu peste mult timp,
eflorescen]a impresionant@ a {colii Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe {incai }i Petru Maior cunoscându-i pe cei
mai mul]i dintre t@lm@citorii Bibliei lui Petru Pavel Aron }i urmându-le exemplul în cultivarea limbii române. Exemplu
deloc de lep@dat, dac@ citim acum din Vulgata lui Aron, cu ochii românului care cunoa}te limba lui Eminescu, lec]iuni
ce impresioneaz@ prin frumuse]ea de dincolo de timp a limbii. Baza sociologic@ popular@ a limbii de la 1760 se
al@tur@ unei viziuni ruraliste, prezent@ în litera Vulgatei române}ti, dar }i în habitudinile personajelor care populeaz@
Biblia. Îns@}i opera Creatorului de pl@smuire a lumii are la bl@jenii no}tri savoarea meticuloas@ a me}te}ugitului
popular, a me}terului mig@los }i atent cu detaliile muncii sale, gra]ie expresiei rustice a celui mai cunoscut pasaj
din Biblie, pe care Aron }i ai s@i îl rezolv@ astfel în mod admirabil:
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TESTAMENTUL LUI PETRU PAVEL ARON
ntru început au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@mântul.
Iar@ p@mântul era înz@darnic }i de}ert }i întunearec era preste fa]a adâncului }i Duhul lui
Dumnezeu S@ purta preste ape.
3. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ fac@ lumin@!” {i s-au f@cut lumin@.
4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ iaste bun@ }i au desp@r]it lumina de întunearec.
5. {i au numit lumina zio }i întunearecul noapte. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zi una.
6. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ fac@ t@riia în mijlocul apelor }i s@ despar]@ ape de ape”.
7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia }i au desp@r]it apele carele era supt t@riia de cele ce era deasupra t@riii.
{i s-au f@cut a}a.
8. {i au numit Dumnezeu t@riia ceriu. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a doua.
9. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ adune apele cele de supt ceriu într-un loc }i s@ s@ arâte uscatul”. {i s-au
f@cut a}a.
10. {i au numit Dumnezeu uscatul p@mânt }i adun@rile apelor le-au numit m@ri. {i au v@zut Dumnezeu
c@ iaste bine.
11. {i au zis: „S@ r@sar@ p@mântul iarb@ verde }i carea face s@mân]@ }i lemn roditoriu, care face rod
dup@ feliul s@u, a c@ruia s@mân]@ s@ fie într-însul pre p@mânt”. {i s-au f@cut a}a.
12. {i au scos p@mântul iarb@ verde }i care face s@mân]@ dup@ feliul s@u }i lemn care face rod si are
fie}tecarele s@mân]@ dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
13. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a triia.
14. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ fac@ lumin@tori întru t@riia ceriului }i s@ despar]@ zioa }i noaptea }i s@
fie spre seamne }i spre vremi }i spre zile }i spre ani,
15. Ca s@ str@luceasc@ întru t@riia ceriului }i s@ lumineaze p@mântul”. {i s-au f@cut a}a.
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori mari: lumin@toriu mai mare, spre st@pânirea zilii }i lumin@toriu
mai mic, spre st@pânirea nop]ii }i stealele.
17. {i le-au pus întru t@riia ceriului, s@ lumineze pre p@mânt,
18. {i s@ st@pâneasc@ peste zi }i peste noapte }i s@ despar]@ lumina }i întunearecul. {i au v@zut Dumnezeu
c@ iaste bine.
19. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a patra.
20. {i au zis Dumnezeu: „S@ scoa]@ apele jivin@ ce s@ târ@ie}te pre p@mânt }i pasire zbur@toare supt
t@riia ceriului.
21. {i au f@cut Dumnezeu chitu}i mari si tot sufletul viu }i ce s@ mi}c@, carele au scos apele dup@ feliurile
sale }i tot ce zboar@ dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
22. {i le-au blagoslovit, zicând: „ Cre}te]i }i v@ înmul]i]i }i umple]i apele m@rii }i pasirile s@ s@ înmul]asc@
deasupra p@mântului”.
23. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a cincea.
24. {i au zis Dumnezeu: „S@ scoa]@ p@mântul suflet viu dup@ feliul s@u, dobitoace }i ceale ce s@ târ@iesc
}i fierile p@mântului, dup@ feliurile sale”. {i s-au f@cut a}a.
25. {i au f@cut Dumnezeu fierâle p@mântului dup@ feliurile sale }i dobitoacele }i tot ce s@ târ@ia}te pre
p@mânt dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
26. {i au zis: „S@ facem om dup@ chipul }i dup@ as@mânarea Noastr@ }i s@ st@pâneasc@ pe}tii m@rii }i
pasirile ceriului }i fierâle }i tot p@mântul }i tot ce s@ târ@ia mi}cându-s@ pre p@mânt”.
27. {i au f@cut Dumnezeu pre om dup@ chipul S@u, dup@ chipul lui Dumnezeu l-au f@cut pre el, b@rbat
}i f@meaia i-au f@cut pre ei.
28. {i i-au blagoslovit Dumnezeu }i au zis: „Cre}te]i }i v@ înmul]i] }i umple]i p@mântul }i-l supune]i }i
st@pâni]i preste pe}tii m@rii }i preste pasirile ceriului }i preste toate jiviniile ce s@ mi}c@ pre p@mânt”.
29. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, v-am dat voao toat@ iarba care aduce s@mân]@ pre p@mânt }i toate
lemnele carele au în sine} s@mân]@ dup@ feliul s@u, s@ v@ fie voao spre mâncare.
30. {i tuturor jiviniilor p@mântului }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor care s@ mi}c@ pre p@mânt }i în
care iaste suflet viu, ca s@ aib@ de mâncat”. {i s-au f@cut a}a.
31. {i a au v@zut Dumnezeu toate care f@cuse }i era foarte bune. {i s-au f@cut sar@ }i s-au f@cut diminea]@:
zioa a }asa.
1.

2.

Un biograf al lui Petru Pavel Aron remarca, în 1891, c@ acesta „î}i m@rginise activitatea numai pe terenul
cultural }i religios”. 549 Aceast@ strategie i-a fost impus@ de interesele macropoliticii imperiale din timpul Mariei
Tereza, suveran@ luminat@, dar cu domnia r@scolit@ de dou@ r@zboaie care, de}i fortunate pân@ la urm@, au
dinamitat întreaga gândire politic@ a celor doi cezari anteriori, Leopold I }i Carol VI. Sub aceste auspicii, for]ele
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politice de tip medieval din Transilvania au putut s@ atace cu eficien]@ elementul cel mai „primejdios” pentru
ele din reforma imperial@ de dup@ înglobarea principatului: unirea românilor cu Biserica Catolic@. Nimicirea
carierei lui Inochentie Micu-Klein a constituit un avertisment despre primejdiozitatea pentru români a c@ii politice
militante, f@]i}e. Premisele pentru o asemenea metod@ erau înc@ foarte îndep@rtate. Petru Pavel Aron nu a fost
cu nimic mai pu]in român }i iubitor de neamul s@u decât tulbur@torul s@u înainta}. Starea politic@ }i social@
oropsit@ a românilor ardeleni nu-i era indiferent@ fiului de mo] din Mun]ii Apuseni, la fel cum nu-i erau necunoscute
bazele istorice ale contenciosului din principat. Un pasaj din scrisoarea adresat@ Papei în 15 septembrie 1756,
despre poporul român din Transilvania, este gr@itor în acest sens: „Este un popor numeros, r@m@}i]e ale lui Traian
}i Adrian, cum spune istoria, pentru care în limba lor se }i numesc pe sine români sau romani, pân@ în ziua de
ast@zi. Graiul le este latinesc }i foarte asemenea cu cel italienesc. Din fire sunt foarte blânzi }i apleca]i la orice
m@iestrii sau }tiin]e, la vicii ca }i la pietate. Dar pân@ acum au fost cu totul p@r@si]i }i despre]ui]i de popoarele
cari-i st@pânesc }i de eretici. De aceea sunt }i foarte aspri }i f@r@ }tiin]@ de carte. Sunt aproape strivi]i de greut@]ile
publice }i ale domnilor, ca fiii lui Iacob în Egipt”.550 În aceste cuvinte pu]ine, caracteristice firii sobre a pustnicului
de la Blaj, se sintetizeaz@ întregul program politic }i social al lui Inochentie, dar }i miezul ideologiei culturale
întemeiate pe istorie }i latinitate, care se contura pas cu pas în rândul românilor, o dat@ cu dezvoltarea noii elite
intelectuale cu studii savante în occidentul catolic. „Unde-i gloria str@bun@, unde-i patria românã? Ardeal, p@mânt
de jale, scump@ ]ar@ a mea!”, exclam@ el cu alt@ ocazie. 551 În imposibilitatea c@ilor directe de a remedia aceast@
jale, Aron a mizat pe marea interioar@ a subterfugiului cultural, în cuno}tin]a faptului c@ starea înfloritoare a
popoarelor occidentale pe care le cuno}tea este direct propor]ional@ cu nivelul de cultur@ al acestora. În b@t@lia
pentru cultur@, Aron a fost neînvins, ini]iativele, energia, intui]ia }i reu}itele lui punând adev@rata vatr@ a primatului
unui „p@mânt de jale”, Transilvania, în na]ionalizarea vie]ii intelectuale române}ti la pragul epocii moderne.
Inochentie }i-a dep@}it în mod dramatic epoca. Aron, în schimb, a fost con}tient – din dezastrul personal al
pecursorului s@u – c@, pentru a conduce un popor spre cucerirea depturilor sale, acel popor trebuie s@ aib@
con}tiin]a de sine dobândit@ prin cultur@. La ce este bun@ sabia dac@ nu o po]i folosi? Într-o scrisoare c@tre sora
sa se poate citi un pasaj care îi deconspir@ firea cald@, jertfelnic@ }i iubitoare fa]@ de neamul oropsit c@ruia îi era
c@petenie spiritual@: „Oh, Dumnezeule, dac@ neamul nostru s-ar putea mântui prin jertf@, ce n-a} fi eu în stare
s@ fac! Dar nu, de o mie de ori nu, sabia nu str@bate prin întunerec [s. n. ], numai lumina str@bate. Numai omul
cult }i religios se poate entuziasma. Al]ii se pot fanatiza: va fi flac@r@, dar c@ldur@ }i lumin@ nu”.552 Religia }i cultura
au constituit sabia cu dublu t@i} a lui Aron, cu care a deschis calea spiritualit@]ii române}ti moderne. Episcopul
nu }i-a putut îns@ dep@}i destinul asumat, acela al muncii f@r@ r@gaz }i întru modestie absolut@. Al]ii vor culege
roadele jertfei sale, care de fapt s-a inf@ptuit, tineri dintr-o genera]ie nou@ }i mai fortunat@ vor r@spândi spre toate
z@rile române}ti tor]a trezirii la cultur@ aprins@ de Aron la Blaj. Admira]ia aproape mistic@ fa]@ de {coala Ardelean@
}i opera ei str@lucit@, care va cuceri pentru totdeauna mentalul erudit românesc, se întemeiaz@ pe diata cultural@
l@sat@ urma}ilor de Petru Pavel Aron, unde Vulgata tradus@ în 1760 î}i g@se}te un loc de frunte. Testamentu l
propriu-zis }i l-a scris în 6 noiembrie 1758.553 Întreaga sa avere o las@ pe seama }colilor, activitatea cea mai drag@
sufletului s@u, unde a cunoscut bucurii }i decep]ii, unde a avut realiz@ri eclatante }i unde a comis erori, din prea
mare dorin]@ de via]@ sfânt@, pe care o întrez@rea }i o credea realizabil@. Dar marele }i adev@ratul s@u testament
este via]a exemplar@ }i unic@ pe care a dus-o, de mortificare a trupului }i în@l]are a spiritului, de aspr@ urm@rire
a unui ]el luminos: ridicarea poporului român la cultura molipsitoare a secolului al XVIII-lea, care aprindea lumini
pe tot cuprinsul continentului european.
A murit în 9 matrie 1764, la 55 de ani, în Baia Mare, „zdrobit de via]a lui auster@ }i de marea lui oboseal@ pentru
bun@starea turmei încredin]ate p@storiei sale”.554 Cu câteva zile înainte, }i-a desprins de pe trup lan]ul }i obezile
de tortur@, de care nu s-a desp@r]it pe tot timpul p@storiei sale, oferindu-le parc@ altor doritori de via]@ dedicat@ în
întregime spiritului. La ora când arhiereul se stingea, icoana Mariei cu Pruncul Isus în bra]e de pe iconostasul capelei
sale din Blaj a plâns }i a v@rsat sudori, stârnind un val uria} de popularitate }i uimire, ca în fa]a minunilor.555 Asemeni
eroilor autentici, a trebuit s@ moar@ pentru ca semenii s@i, oamenii, s@-}i dea seama c@ au avut între ei un asemenea
contemporan. În aceast@ lumin@ eroic@ în sens mistic îl vede Aron Cotru}, în poezia sa Pe o carte: „{i dincolo de
rânduri simt cum cresc / Umbre din trecutul românesc... / Dintre ele v@d cum se ridic@, / Ca dintr-un deschis mormânt,
/ În drum spre un nev@zut amvon / Umbra ta de sfânt, / De om ce-n casne mari oprit-ai plânsu-]i / {i te-ai învins
de mii de ori pe tine însu]i, / Martir de m@re]ie }i r@bdare antic@, / Neprih@nit vl@dic@ Petru Pavel Aron”.
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CONCORDAN[A NUMELOR PROPRII

oncordan]a numelor proprii prezente în Sfânta Scriptur@ este un instrument de lucru necesar nu numai
teologilor, bibli}tilor în special, ci }i filologilor sau lingvi}tilor, precum }i oric@rui intelectual preocupat de
verbul divin. În cazul de fa]@, aceast@ concordan]@ devine un aparat complementar al indicelui lexical,
dup@ cum ea este complementul obligatoriu unui indice tematic al Bibliei.
Realizarea concordan]ei biblice pentru Vulgata presupune anumite dificult@]i, inerente acestei versiuni specifice
a Bibliei. Dac@ Noul Testament nu ridic@ probleme deosebite, pentru c@ edi]iile notabile ale Scripturii (Vulgata, King
James, edi]iile grece}ti) au preluat ca atare recenzia a}a numitului „text majoritar”, Vechiul Testament prezint@
diferen]e notabile, atât de la o versiune la alta, cât }i de la o recenzie biblic@ la alta.
Septuaginta, bazat@ pe canonul alexandrin, are o cantitate de informa]ie biblic@ superioar@ textului masoretic,
bazat pe canonul ebraic, în plus aceast@ informa]ie este arhitecturat@ altfel decât în textul masoretic, uneori chiar
în c@r]ile biblice comune. Un exemplu cunoscut este cel al C@r]ii lui Ieremia.
Problema se adânce}te chiar în cadrul celor dou@ Biblii cre}tine. Diferitele recenzii ale Septuagintei (Alexandrina,
Aquila, Theodotion, Simmachus, Hexapla, Heptapla, Lucian) prezint@ diferen]e unele unele fa]@ de altele, sensibile
pentru bibli}tii aviza]i, dar }i pentru iubitorii Scripturii. Vulgata a cunoscut }i ea diferite recenzii, începând cu cea a
Sfântului Ieronim, continuând cu Grigore cel Mare, Cassiodor, Beda Venerabilul, Alcuin, generându-se astfel familii
de manuscrise. Edi]ia tipizat@ }i oficial@ a Vulgatei, sixto-clementina, se bazeaz@ în principal pe Codex Caraffa,
considerat ca cel mai acribic dintre diferitele recenzii accesibile la finele secolului al XVI-lea. O asemenea edi]ie
oficial@ a stat la baza traducerii episcopului bl@jean Petru Pavel Aaron }i a celor 6 colaboratori ai s@i: Biblia Sacra ,
Venetiis apud Nicolaum Pezzana, MDCLXXXX.
Vulgata, la rândul ei, prezint@ un material biblic similar atât textului masoretic, cât }i Septuagintei. De accentuat:
similar dar nu identic, întrucât, chiar }i în cadrul c@r]ilor comune cu ale celorlalte versiuni, observ@m diferen]e
sensibile în ceea ce prive}te arhitecturarea informa]iei biblice, dar }i compozi]ia materialului biblic. C@r]ile comune
cu textul masoretic (protocanonicele) sunt mai fidele acestuia în cazul Vulgatei decât în cazul Septuagintei, de pild@
informa]ia biblic@ din Cartea Facerii, din Exod, din Ieremia. Arhitectura psalmilor este mai apropiat@ de cea a
Septuagintei decât cea masoretic@.
În cazul c@r]ilor deuterocanonice comune cu Septuaginta, apar diferen]e notabile de informa]ie }i dispozi]ie
a materialului biblic, cum se întâmpl@ în Tobit, Iudith, Eclesiasticul (În]elepciunea lui Isus Sirah), la care Ieronim
a dat o traducere dup@ versiunile aramaice }i nu dup@ versiunile grece}ti (alexandrine). În acele}i c@r]i biblice
comune, Vulgata se diferen]iaz@ }i în ceea ce prive}te numerotarea versetelor din capitole, astfel încât orientarea
pe text presupune o aten]ie sporit@ din partea celui ce caut@ o referin]@ biblic@. Astfel, concordan]ele biblice
realizate pentru Septuagint@ sau pentru Textul Masoretic au doar o valoare orientativ@ pentru Vulgata, ele nefiind
în un instrument precis de lucru.
Concordan]a de fa]@ indic@ clasele numelor proprii întâlnite în manuscrisul biblic tradus de Petru Pavel Aron
}i colaboratorii s@i (Vechiul Testament }i Evangheliile). Cu alte cuvinte, în cazul aceluia}i nume purtat de mai
multe personaje biblice, se indic@ doar numele respectiv, f@r@ identificarea nominaliza]ilor, rostul concordan]ei
fiind unul formal, de recunoa}tere. Numele biblice sunt indicate cu toate variantele ortografice ap@rute în text.
În parantez@ ele se dau în forma în care sunt accesibile }i cunoscute ast@zi cititorului român, din diverese edi]ii
la zi ale Bibliei, pentru ca acest cititor s@ poat@ personaliza numele respective, în pofida diferen]elor de form@
dintre Vulgata de la Blaj }i textele biblice circulante. Toate numele sunt înso]ite de siglele a (antroponim), h
(hieronim), t (toponim) sau a, t (antroponime cu valoare toponimic@), ultimul caz provenind din specificitatea
limbii ebraice (de pild@ sintagma „fiii lui Iuda, fiii lui Israel” indicând fie descenden]ii celor doi patriarhi, fie
locuitorii celor dou@ regate ebraice). Urmeaz@ specificarea locului din textul biblic unde apar numele proprii, în
ordinea c@r]ilor din Vulgata, cu precizarea capitolelor }i versetelor aferente. O list@ de abrevieri este dat@ la sfâr}itul
acestei note, pentru facilitarea orient@rii cititorului. Lista abrevierilor de la concordan]e este una aparte de cea
folosit@ la celelalte compartimente ale edi]iei, indicat@ în Not@ asupra edi]iei, deoarece aici s-a operat cu surse
diverse, cu Biblii diverse, care reclam@ o abreviere pertinent@ fiec@reia în parte.
Numele biblice din paranteze, adic@ cele cunoscute omului zilelor noastre, reflect@ evolu]ia formei istoric@ a
traducerilor spre o form@ cât mai apropiat@ de originalul ebraic. Pentru fixarea formei contemporane s-a folosit Biblia
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a}a cum a fost ea stabilit@ în edi]ia de la 1968 }i continuat@ în cele
ulterioare, în paralel cu traducerea lui Dumitru Cornilescu, pe departe cea mai popular@ edi]ie româneasc@ a
Scripturii, chiar dac@ incomplet@ sub raportul informa]iei biblice în compara]ie cu Vulgata }i Septuaginta. Studiul
monografic al lui Alexandru M@ianu, Via]a }i lucrarea lui Dumitru Cornilescu, traduc@torul Bibliei în limba român@ ,
Bucure}ti, 1995, estimeaz@ tirajul edi]iei Cornilescu, pân@ în anul 1981, la 5.000.000 de exemplare, imens fa]@ de
cele câteva sute de mii pe care edi]ia Sfântului Sinod le are pân@ în momentul de fa]@.
În cazul în care paranteza lipse}te, numele propriu este comun tuturor recenziilor române}ti }i se va lectura ca
atare. Când sunt dou@ nume în parantez@, primul este cel din edi]ia sinodal@ iar al doilea dup@ traducerea Cornilescu.
Atunci când survin trei sau mai multe nume în parantez@, est e vorba de variantele diferite ale aceluia}i nume în
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cadrul celor dou@ traduceri. În c@r]ile deuterocanonice sau anagoschiomena (bune de citit; 3 Ezdra, 4 Ezdra) exist@
sensibile diferen]e între recenzia alexandrin@ }i cea latin@ (3 Ezdra).1
Caracteristic pentru Vulgata de la Blaj, în ce prive}te numele proprii, este varietatea textual@ frecvent@ pentru
acela}i nume, ce de exemplu Ruvim, Ruvin pentru Ruben; Israil, Izrail pentru Israel; Ieremoth, Ierimofth, Ierimoth
pentru Ierimoth etc. Motivele acestei varit@]i sunt multiple:
1. Autorii versiunii române}ti difer@ între ei sub raport ortografic, alfabetul chirilic, prin fonetismul s@u aproape
perfect, fiind extrem de convenabil pentru transcrierea pronun]iei specifice a fiec@rui traduc@tor. Lipsa unui sistem
ortografic prestabilit, a unei metodologii comune în transliterarea numelor proprii, au favorizat desigur diversitatea
ortografic@.
2. Instruirea diferit@ a traduc@torilor a putut constitui un alt factor favorizant pentru apari]ia variet@]ii ortografice.
Unii traduc@tori au avut }i o cultur@ biblic@ slavon@, fapt care ar explica th prin thita chirilic }i ulterior prin consonanticul
ft (ex. Ierimoth, Ierimoft).
3. Pronun]ia diferit@ a fiec@rui traduc@tor. Chiar dac@ proveneau din arii geografice învecinate, rostirea curent@
a traduc@torilor putea avea varia]iuni de la persoan@ la persoan@. Scriind în române}te cu ajutorul alfabetului chirilic,
în lipsa unui sistem ortografic unitar, traduc@torii au transcris numele biblice a}a cum auziser@ pronun]ate ei în}i}i.
4. Alfabetul chirilic în varianta ardelean@ nu a cunoscut o codificare clasic@ de felul celei din Moldo-Valahia.
La data traducerii Vulgatei (1760 – 1761), acest alfabet se afla aici într-un declin accelerat, din cauza culturii }i
înclina]iilor latinizante ale intelectualilor greco-catolici, d@t@torii de ton în cultura din Transilvania. Foarte curând,
traduc@torii }i discipolii lor vor începe lupta efectiv@ pentru scoaterea slovelor din scrierea româneasc@. În aceast@
situa]ie, textul Bibliei Vulgata reflect@ un stadiu crepuscular al alfabetului chirilic, criz@ prin prisma c@reia sunt
explicabile multe inconsecven]e ortografice din text.
5. Traduc@torii au fost lega]i }i de spa]iul biblic informa]ional precedent activit@]ii lor. Biblia de la Bucure}ti (1688)
beneficia înc@ de un prestigiu net@g@duit. Aceast@ Biblie, circulant@ atunci, a putut impune varianta lecturii neogrece}ti/
slavone a numelor biblice. Numele biblice pronun]ate prin prisma lecturii neogrece}ti/slavone s-au încet@]enit puternic
în cultura religioas@ a epocii, orice modificare în acest sens putând fi perceput@ ca o inova]ie periculoas@, ca un atentat
confesional. Predilec]ia pentru forme ca Veniamin, Vartolomeiu, Gavriil, Efrem, Iosue, Isaie, Irimie, Ieremie, Asriil
reflect@ }i o puternic@, sufocant@, coerci]ie cultural@.
Numele autentice au prezentat o dificultate deosebit@ pentru to]i traduc@torii limbilor clasice, din cauza anumitor
sunete specifice (siflante, aspirate, guturale). Dac@ o consoan@ de tipul ] putea fi redat@ în greac@ sau latin@ prin
ts sau tz, o consoan@ de tip } nu putea fi reprodus@ în alfabetul grec sau latin. Analog s-a petrecut cu anumite
guturale. Astfel traduc@torii Septuagintei au fost sili]i adesea s@ adapteze sau s@ traduc@ numele ebraice în limba
greac@, procedeu urmat }i de Ieronim.
Traduc@torii români din sec. XVIII au cunoscut astfel forma numelor ebraice prin interesul transliter@rilor sau
al traducerilor grece}ti, latine}ti sau slavone.
Câteva exemple sunt concludente:
Ruben sau Reuben, patriarh biblic (Fac. 29: 32; Ie}. 1: 2, Num. 1: 5 etc.) este ortografiat în ebraic@ prin literele:
ro}, alef, vav, beth, nun (0"{9). Î n greac@ este ortografiat prin rho , omicron, ypsilon, beta , eta , ny (C@Ø$0<). Poate
fi astfel lecturat Rubên sau Ruvin, în func]ie de op]iunea erasmian@ sau de cea reuchlinian@ a lecturii. În neogreac@
este citit Ruvin, cum de altfel îl transcrie }i Biblia de la Bucure}ti, cu varianta Ruvim. Acelea}i variante folosite de
Biblia lui {erban se reg@sesc }i în manuscrisul lui Petru Pavel Aron. Vulgata prefer@ lectura Ruben.
Numele patriarhului biblic A}er (fac. 30: 13, Num. 1: 13 etc.) este ortografiat în ebraic@ cu alef, }in, ro} (9–!).
În greaca Septuagintei cu alfa , sigma, eta, rho ( !F0D). Vulgata opteaz@ pentru Aser. Biblia de la Bucure}ti îl
ortografiaz@ Asir iar autorii traducerii Vulgatei de la Blaj vor oscila între Asir, Aser sau Assir.
Un caz mai complicat îl reprezint@ numele patriarhului Beniamin (Fac. 35: 18, 43: 14, 16, 29 etc.).
Numele Beniamin („Fiul [mâinii] dreptei”) este ortografiat în ebraic@: beth, nun, iod, mem, iod, nun (0*/*1").
În greac@: beta, epsilon, ny, iota, alfa, my, iota , ny ( #,<4":4<). Vulgata transcrie Beniamin, Biblia de la Bucure}ti
Veniamin, form@ preferat@ }i de P. P. Aron.
Apartenen]a la tribul lui Beniamin a cauzat dificult@]i de traducere atât traduc@torilor greci, cât }i celor latini;
astfel beniamitul sau beniami]ii din Jud. 3: 15, 19: 16 sunt tradu}i în Septuaginta fiul lui Iemoni la prima pozi]ie, }i
fiii lui Veniamin (form@ corect@) la a doua, forme preluate ca atare }i de Biblia de la Bucure}ti. Vulgata traduce în
ambele cazuri fiul, fiii lui Iemini , form@ preluat@ }i de traduc@torii bl@jeni.
Un caz analog îl avem în 1 Reg. 9: 1, unde sunt în}irui]i: Beniamin, Chi}, Abiel, Zeror, Bechorath, Afiah beniamitul
(în textul masoretic). Septuaginta îi prezint@ ca Veniamin, Chis, Aviil, Iared, Vahir, Afec andros Ieminaion, nume redate
de Biblia de la 1688 prin Veniamin, Chis, Eviil, Iiared, Vahir, „Afec fiiu de om emeniu”. Vulgata îi red@ ca Beniamin,
Cis, Abiel, Seror, Bechorath, Afia fiul b@rbatului Iemini, în timp ce traducerea Vulgatei de la Blaj îi în}ir@ pe Veniamin,
Chis, Aviil, Serorf, Vehorath, Afia fiulu omului Iemini. Acela}i caz este întâlnit }i în 1 Reg. 9: 21.
Biblicul Esau (Fac. 33: 15), ortografiat în ebraic@ prin ain, sin, vav (&:3), în grece}te prin eta , sigma, alfa, ypsilon
(YF”L), este transcris în Vulgata Esau, în timp ce Biblia de la Bucure}ti prefer@ forma Isaf iar bl@jenii opteaz@ pentru
forma Isav, dar }i Esav (Ios. 15: 3).

1

A se consulta edi]ia academic@ The Olt Testament Pseudoepigrapha. Apocalyptic Literature & Testaments, ed. James Charlesworth,
I-II, New York, 1983.
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Patriarhul Manase devine în Septuagint@ Manassi (cu un eta final – 0), Biblia lui {erban preluând prompt forma
Manasi, în timp ce Vulgata va prefera Manasse, modificat de traduc@torii bl@jeni în Manasiie (Fac. 48: 13), Manasse
(Fac. 48: 14), M anasie (Fac. 48: 17).
Localitatea biblic@ Beer-{eba devine pentru evreii alexandrini Virsavie (unde vocala i îl reprezint@ pe grecul
eta – 0), form@ preluat@ }i de Biblia de la Bucure}ti, în timp ce Ieronim o face cunoscut@ ca Bersabee (ex. 2 Cron.
19: 4, 24: 1), tradus@ la Blaj ca Versavia.
Judec@torul Samuel (ortografiat de alexandrini Samouil (G”:@Ø08) – cu eta – }i de Vulgat@ Samuel) va fi f@cut
cunoscut de Biblia lui {erban ca Samuil, în timp ce bl@jenii vor oscila între Samoil (1 Reg. 9: 14) sau Samuil (1 Reg.
9: 15). Alteori aceea}i form@ poate indica trei persoane biblice diferite: Iov (Iov, Ia}ub) în Fac. 46: 13, (Ioab) în 3
Ezd. 8: 38 sau Iov, protagonistul c@r]ii biblice omonime.
O alt@ problem@ a fost cauzat@ de posibilitatea declin@rii numelor proprii, în greac@ }i în latin@, în func]ie de
cazurile gramaticale. O asemenea situa]ie ne este sugerat@ }i în traducerea bl@jean@, în care Mordehai / Mardoheu,
unchiul Esterei, apare în formele Marhoheu, Mardohee, Mardoheul, iar influentele personaje Me}ulam din Cartea
Cronicilor }i din perioada st@pânirii persane apar cu formele: Mosolam, Mosollam, Mosolamul.
În textul masoretic sufixele -im }i -oth sugereaz@ cazul substantivelor pluralele masculine, respectiv feminine.
Or, atât formele grece}ti cât }i cele latine}ti arareori indic@ acest fapt. Astfel forma Caftorit (Caftorim) (Fac. 10: 14)
este indicat@ în majoritatea traducerilor (inclusiv cele române}ti) ca un antroponim. Forma nu indic@ decât pluralul
lui Caftor (sugerând fie descenden] ii lui Caftor, fie locuitorii din Caftor / Creta). Analog pentru forma Ludit (Ludim)
din Fac. 10: 13. Un caz notoriu, încet@]enit }i în via]a cotidian@, este constituit de heruvim. Se folose}te curent pluralul
pleonastic heruvimi, forma heruvim indicând deja pluralul ebraic al herub-ului, o categorie angelic@. Or, traducerea
viziunilor angelice, cu prec@dere cele din Cartea profetului Ezechiel, folose} te forma heruvim la singular. Aceste
dificult@]i au constituit piedici reale pentru to]i cei care au exercitat un pionierat în traducerile biblice în afara spa]iului
lingvistic semitic. Nici traduc@torii Vulgatei de la Blajul nu au putut face excep]ie.
Dificult@]ile traducerii exacte a unui text ebraic în greac@ sau latin@, prezen]a mai multor traduc@tori, fiecare având
un impuls ortografic propriu, lipsa unei metodologii unitare, prestigiul spiritual }i cultural al unei edi]ii precedente
a Scripturii (Biblia de la Bucure}ti), iat@ pe scurt, motivele apari]iei mai multor variante, nu doar în cadrul unei clase
onomastice, ci }i în cazul unui anumit personaj sau toponim biblic.
Concordan]a numelor proprii biblice, pentru un anumit tip de versiune (masoretic@, septuagintic@, Vulgata), impune
consultarea concordan]elor realizate pentru celelalte versiuni. Astfel, ea devine un argument pentru complementaritatea
versiunilor, întreaga informa]ie biblic@ fiind oferit@ prin acceptarea simultan@, concomitent@, a versiunilor principale.
Textul septuagintic este complementar celui masoretic, iar Vulgata este complementar@ celorlalte dou@. Postularea
unei singure versiuni, prin excluderea celorlalte (caz specific protestantismului) p@c@tuie}te metafizic prin reduc]ionism.
Un asemenea pericol, cu toate consecin]ele lui, a fost con}tientizat de Episcopul Petru Pavel Aron }i de colaboratorii
s@i, iar evitarea acestuia a constituit unul din imboldurile intime în realizarea traducerii române}ti a Vulgatei.2
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Pentru o redare cât mai acurat@ a numelor române}ti puse în compara]ie istoric@, dar }i pentru precizarea fenomenelor lingvistice implicate,
s-a apelat la urm@toarele surse selective: 1. Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixte V. et Clementes VIII Pontif. Max. auctoritate recognita,
uberrimis prolegomenis dogmaticis et chronologicus illustrata. Venetiis MDCCLVIII, Ex Typographio Remondiniano; 2. Biblia Sacra,
Venetiis apud Nicolaum Pezzana, MDCLXXXX; 3. The Pentateuch and Hafthorahs. Hebrew Text, English Translation and Commentary,
ed. Hertz, J. H., ed. II, Soncino Press, London, 1987; 5. The Septuagint with Apocrypha: Greek and English , by Sir Lancelot
C. L. Brenton, Hendrickson Publ., ed. V, U. S. A., 1995; 6. La Bibbia di Gerusalemme, Ed. Dehoniane, Bologna, ed. XV, 1998;7.
The Holy Bible, Containing the Old and New Testament, Reproduction of the first Scofield Reference Bible – King James Version, ed.
by C. I. Scofield , GBV (Gute Botschaft Verlag), Dillenburg, f. a.; 8. Biblia adec@ Dumnezeiasca Scriptur@ a Vechiului }i Noului
Testament. Tip@rit@ întâia oar@ la 1688 în timpul lui {erban Vod@ Cantacuzino Domnul [@rii Române}ti. Retip@rit@ dup@ 300 de ani în
facsimil }i transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod, aceast@ edi]ie v@zând acum din nou lumina tiparului cu binecuvântarea Prea Fericitului
P@rinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române , Bucure}ti, 1988; 9. Biblia de la Blaj 1795, edi]ie jubiliar@, Roma, 2000. 10. Biblia
sau Sfânta Scriptur@. Tip@rit@ sub îndrumarea }i cu purtarea de grij@ a Prea Fericitului P@rinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. Cu aprobarea Sf. Sinod, Ed. IBMBOR, Bucure}ti, 1988; 11. Biblia sau Sfânta Scriptur@. Cu trimiteri, ed. îngrijit@ de Daniel
Brânzei, f. l., f. a. (trad. Dumitru Cornilescu); 12. Biblia sau Sfânta Scriptur@ – Vechiul }i Noul Testament, ed. GBV (Gute Botschaft
Verlag) f. l. (Dillenburg), 1989; 13. Biblia sau Sfânta Scriptur@. Edi]ie jubiliar@ a Sf. Sinod. Tip@rit@ cu binecuvântarea P.F. P@rinte
Teoctist. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IMBOR, Bucure}ti, 2001 (traducerea Bartolomeu Anania); 14. James Charlesworth
(edited by), The Old Testament Pseudoepigrapha, Apocalyptic Literature and Testament, I-II, Doubleday & Co., Garden City, New York,
1983; 15. Dizionario Biblico, diretto da Francesco Spadafora, Editrice Studium, Roma, ed. III, 1963; 16. Nouveau Dictionnaire Biblique,
Ed. Emmaus, Saint Légier sur Vevey (Suisse), ed. V, 1983, sub red. Dr. René Pache; 17. The New International Dictionary of Biblical
Archeology, sd. E.M. Blaiklock & R. K. Harrison, Regency, Zondervan Publ. House, Grand Rapids Michigan, 1983; 18. F.F. Bruce, Israel
and the Nations , Exeter, The Paternoster Press, 1975.; 19. Constantin Daniel, Orientalia mirabilia, Ed. {tiin]ific@ }i Enciclopedic@,
Bucure}ti, 1976; 20. Eugen Munteanu, Studii de lexicologie biblic@, Ed. Universit@]ii „Alex. Ioan Cuza”, Ia}i, 1995; 21. Athanasie
Negoi]@, Manuscrisele eseniene de la Marea Moart@, Ed. {tiin]ific@, Bucure}ti, 1993; 22. Alexander Schick, Il fascino din Qumran”,
Libreria editrice Vaticana, 1998. 23. G. Vermes, The Dead Sea Scrolls in English”, Penguin Boks, London, 1987; 24. Ernst Würthwein,
The Text of the Old Testament, William B. Eerdmans Publ. Co., Grand Rapids, Michigan, 1987; 25. Lettera din Aristea a Filocrate,
introduzione, traduzione e note di Francesca Calabi. Testo greco a fronte, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1995; 26. The Works
of Josephus. Complete and Unabridged, Hendrickson Pub., Peabody, Massachusets, 1987; (A se vedea }i Flavius Josephus, Antichit@]i
Iudaice I }i I” / Hasefer, Bucure}ti, 2002, 2003, Istoria R@zboiului Iudeilor împotriva Romanilor / Hasefer, Bucure}ti, 2002 / în traducerea
I on Acsan); The Works of Philo. Complete and Unabridged, Hendrickon Pub., Peabody, Massachusets, 1993; Rinaldi Giancarlo – La
Bibblia dei pagani (vol. I – Quadro storico, vol. 2 Testi e documenti), EDB, Dehoniane, Bologna, 1997.
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A
Aar eil (Ahaahel)a: 1 Cron. 4: 8.
Aar ad, Aradt : Num. 21: 1; 33: 40.
Aarona : Ieº. 4: 14, 27, 28; 5: 1, 4, 20; 6: 13, 20, 23, 25, 26,
27; 7: 1, 6-10, 12, 19, 20; 8: 5, 6, 8, 12, 16, 17, 25; 9: 8; 10:
3, 8, 16, 24; 11: 10; 12: 1, 28, 31, 43, 50; 15: 20; 16: 2, 6, 9,
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Feltaie, Feltie (Pelatia)a: 2 Ezd. 10: 22; Ezec. 11: 1, 13.
Felti (Piltai)a: 2 Ezd. 12: 17.
Femo a: 3 Ezd. 5: 11.
Fenenna, Finenna (Penina)a: 1 R eg. 1: 2, 4.
Fenesa : 3 Ezd. 5: 11.
Fenichia (Fenicia)t : 2 Mac. 3: 5; 4: 4, 22; 8: 8; v. ºi Finiche.
Feteia, Fataia, Fathahie (Petahia)a : 1 Cron. 24: 16; 1 Ezd.
10: 23; 2 Ezd. 9: 5; 11: 24.
Fetrusim (Patrusim)a: F ac. 10: 14.
Ficol (Ficol, Picol)a : Fac. 21: 22, 33; 26: 26.
Fihahir ot, (Pi-Hahirot)t : Ieº. 14: 2, 9; Num. 33: 7, 8.
Filarheu (Filarh)a : 2 Mac. 8: 32.
Filie (Pelaia)a : 3 Ezd. 9: 48.
Filip a: 1 Mac. 1: 1; 6: 2, 14, 55, 63; 8: 5; 2 Mac. 5: 22; 6:
11; 8: 8; 13: 23; Mat. 10: 3; Mc. 3: 18; 6: 17; Lc. 3: 1; 6: 14;
Io. 1: 43-45; 6: 7; 12, 22; 14: 8, 9.
Filis tia, Filistiia, Filis tim (Filisteia, Palestina)t : Ieº. 13: 17; 15:
14; Is. 14: 29, 31.
Filome toriu (Filometor) a: 2 Mac. 4: 21; 9: 29; 10: 13.
Filt ai (Peult ai)a: 1 Cron. 26: 5.
Finees, Fines, Fineis, Feneis, Finies, Finiies, Fineisu (Finees,
Fineas, Pinhas) a: Ieº. 6: 25; Num. 25: 7, 11; 21: 6; Ios. 22: 13,
30, 31; Jud. 20: 28; 1 Reg. 1: 3; 2: 34; 4: 4, 17, 19; 14: 3;
1 Cron. 6: 4, 50; 9: 20; 1 Ezd. 7: 5; 8: 2, 33; Ps. 105: 30; Ecles.
45: 28; 1 Mac. 2: 26, 54 3 Ezd. 5: 5; 8: 2, 64; 4 Ezd. 1: 2.
Finiche, Fenichia (Fenicia)t : 3 Ezd. 2: 17, 24, 27; 4: 48; 6:
3, 7, 29; 7: 1; 8: 21, 26, 68.
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Finon (Pinon)a : Fac. 36: 41.
Fison (Fison)t: Fac. 2: 11; Ecles. 24: 35.
Fitom (Pitom)t: Ieº. 1: 11.
Fogor (Beth-Peor)t : Deut. 3: 29; 4: 46; 34: 6.
Fogor (Peor)t: Num. 23: 28; 25: 18; 31; 16.
Fohereth (Pocheret-Haþebaim)a: 1 Ezd. 2: 57.
Foro (Fares) a: 3 Ezd. 9: 26.
Fosere (P aºhur)a : 3 Ezd. 9: 22.
Fua (Fua, Fuva, Puva, Pua)a : Fac. 46: 13; Ieº. 1: 15; Num.
26: 23; Jud. 10: 1.
Ful (Tigladfalasar, Pul)a: 4 Reg. 15: 19; 1 Cron. 5: 26.
Funon (Punon)t : Num. 33: 42, 43.
Fusaa : 3 Ezd. 5: 32.
Futh, Fud (Put)a : Fac. 10: 6; 1 Cron. 1: 8.
Futiil (Putiel)a : Ieº. 6: 25.
G
Gaala : Jud. 9: 26, 28, 30, 31, 35-37, 39, 41.
Gaam (Gaham)a : Fac. 22: 24.
Gaas (Gaaº, Nahale-Gaaº, Nahali-Gaaº) t: Ios. 24: 30; Jud.
2: 9; 2 Reg. 23: 30; 1 Cron. 11: 32.
Gaava, Gavat (Ghibea)t: 1 Cron. 2: 49; 11: 31.
Gaazir, Gazir (Ghezer)t : Ios. 10: 33; 12: 12; 16: 3, 10; v. ºi
Gazir.
Gad, Gaad, Gaat (Gad)a: Fac. 30: 11; 35: 26; 46: 16; 19: 19;
Ieº. 1: 4; Num. 1: 14, 24; 2: 14; 7: 42; 10: 20; 13: 16; 26: 15,
18; 32: 1, 25, 28, 29, 31, 34; 34: 14; Deut. 3: 12, 16; 4: 43; 27:
13; 29: 8; 33: 20; Ios. 4: 12; 13: 24, 28; 18: 7; 20: 8; 21: 7, 37;
22: 9, 11, 15, 21, 22, 25, 30, 34; 1 Reg. 13: 7; 22: 5; 2 Reg.
24: 11, 13, 14, 18, 19; 1 Cron. 2: 2; 5: 11, 18, 26; 6: 63, 80;
12: 14; 21: 9, 11, 13, 18, 19; 29: 29; Ezec. 48: 2 7, 28, 34.
Gada, t: 4 Reg. 10: 33.
Gadt: 2 Reg. 23: 36; 24: 5; Ier. 49: 1.
Gadahea : 3 Ezd. 5: 33.
Gaddi, Gadi (Gadi) a : Num. 1 3: 12; 4 Reg. 15: 14, 17.
Gadgad (Gudgod, Gudgoda)t: Deut. 10: 7.
Gadir (Gheder)t: Ios. 12: 13.
Gaddisa: 1 Mac. 2: 2.
Gador (Ghedor)t : 1 Cron. 4: 39, v. ºi Ghedor.
Gaduhelt : 3 Ezd. 5: 26.
Gaher (Gahar)a: 1 Ezd. 2: 47.
Gaid (Gad)a: 2 Cron. 29: 25.
Gaizo (Ghimzo)t : 2 Cron. 28: 18.
Gala: 1 Cron. 9: 15, 16; v. ºi Gaal.
Galaad, Galaat, Galead, Galad, Galaadite, Galeaditida
(Galaad)t : Fac. 31: 21, 23, 25, 48; 37: 25; 2: 36; 3: 12, 13, 15,
16; 4: 43; 34: 1; Num. 32: 39; Ios. 12: 2, 5; 13: 11, 25, 21;
17: 1, 5, 6; 20: 8; 21: 37; 22: 9, 13, 32;; Jud. 5: 17; 7: 3; 10:
4, 8, 17, 18; 11: 1, 2, 5, 8, 11, 29; 12: 4, 8; 20: 1; 1 Reg. 13:
7; 2 Reg. 2: 9; 17: 26; 24: 6; 3 Reg. 4: 13, 19; 17: 1; 4 Reg.
10: 33; 15: 29; 1 Cron. 2: 22, 23; 5: 10, 14, 16, 80; 27: 21;
Ps. 59: 9; 107: 9; Cânt. 4: 1; 6: 4; Ier. 8: 22; 22: 6; 46: 11; 50:
19; Ezec. 47: 18; Ose. 6: 8; 12: 11; Am. 1: 3, 13; Avd. 1: 19;
Mi. 7: 14; Zah. 10: 10; 1 Mac. 5: 9, 17, 20, 25, 27, 36, 45, 55;
13: 22.
Galaada : Num. 26: 29, 30; 27: 1; 32: 1, 26, 28, 29; 36: 1.
Galaim (Eglaim)t: Is. 15: 8.
Galala : 2 Ezd. 11: 17.
Galalai (Ghilalai)a: 2 Ezd. 12: 35.
Galatiia (Galatia)t : 1 Mac. 8: 2.
Galgal (Beth-Ghilgal)t: 2 Ezd. 12: 29.
Galgala, Galgula, Galgalam (Ghilgal)t : Deut. 11: 30; Ios. 4: 19,
20; 9: 6; 10: 6, 7, 9, 15, 43; 12: 23; 14: 6; 15: 7, 3; Jud. 2: 1;

3: 19; 1 Reg. 7: 16; 10: 8; 11: 14, 15; 13: 4, 7, 12, 15; 15: 12,
21, 33; 19: 15, 40; 2 Reg. 19: 40; 4 Reg. 2: 1; 4: 38; Ose. 4:
15; 9: 15; 12: 11; Am. 4: 4; 5: 5; Mi. 6: 5; 1 Mc. 9: 2.
Galilea, Galileia (Galilea)t : Ios. 13: 2; 20: 7; 21: 23; 3 Reg.
9: 11; 4 Reg. 15: 29; 1 Cron. 6: 76; Iud. 1: 8; Tob. 1: 1; Is.
9: 1; 1 Mac. 5: 14, 15, 17, 20, 21, 23, 55; 10: 30; 11: 63;
12: 49; Mat. 2: 23; 3: 13; 4: 12, 15, 18, 23, 25; 17: 21; 19:
1; 21: 11; 26: 32; 27: 55; 28: 7, 10, 16; Mc. 1: 9, 14, 28, 39;
3: 7; 6: 21; 9: 29; 14: 28; 15: 41; 16: 7; Lc. 1: 26; 2: 4, 39;
3: 1; 4: 14, 31; 5: 17; 8: 26; 17: 11; 23: 5, 6, 49, 55; 24: 6;
Io. 1: 43; 4: 3, 43, 45, 47, 54; 7: 1, 6, 9, 41, 52; 12: 21.
Galimt : 1 Reg. 25: 4 4; Is. 10: 30.
Galvaa, Gavaath, Gavaa (Ghibea, Deal)t: 1 Reg. 7: 1; 10: 26;
11: 4; 13: 2, 3, 15, 16; 14: 2, 5, 16; 15: 34; 22: 6; 23: 19;
26: 1, 3; 2 Reg. 6: 3, 4; 21: 6; 23: 29, v. ºi Gavaa.
Gamaliil, Gamalail (Gamaliel)a: Num. 1: 10; 2: 20; 7: 54, 59;
10: 23.
Gammarie, Gamarie (Ghemaria)a : Ier. 29: 3; 36: 10-12, 25.
Gamula: 1 Cron. 24: 17.
Gaolon, Gaulon (Golan) t: Ios. 20: 8; 21: 27; 1 Cron. 6: 71.
Gardia (Gordia)t : 3 Ezd. 5: 19.
Garib (Gareb)t : Ier. 31: 39.
Gariv (Gareb)a : 2 Reg. 23: 38; 1 Cr on. 11: 40.
Garizimt : Deut. 11: 29; 27: 12; Ios. 8: 33; Jud. 9: 7; 2 Mac.
5: 23; 6: 2.
Garmi a: 1 Cron. 4: 19.
Gaseroth (Ghederot)t: 2 Cron. 28: 18; v. ºi Ghideroth.
Gasfa (Ghiºpa)t: 2 Ezd. 11: 21.
Gasfaa : 3 Ezd. 5: 30.
Gasir (Ghezer)t: Ios. 21: 21; v. ºi Gazir.
Gat an (Gatem)a : 1 Cron. 1: 36.
Gatham, Gathan (Gatam) a: Fac. 36: 11, 16.
Gavaa (Ghibeea, Gabaon)t : Iud. 3: 14.
Gavaa, Gava, Gavaal, Gavea, Gavai, Gavei (Ghibea, Gheba)t:
Ios. 15: 57; 3 Reg. 15: 22; 4 Reg. 23: 8; 1 Cron. 6: 60; 8: 6;
Is. 10: 29; 2 Cron. 13: 1; 16: 6; Ose. 5: 8; 9: 9; 10: 9; 1 Ezd.
2: 26; Ios. 18: 24; 21: 7.
Gavaam, Gavan (Ghibeon, Gheba)t: 2 Reg. 5: 25; 20: 8.
Gavaath, Gavath (Ghibeat)t : Ios. 18: 2 7; 1 Cron. 11: 31.
Gavaath Fines (Ghibeea)t : Ios. 24: 33.
Gavaon, Ghibeon, Ga veon , Gavaa, Ga vaoa (Ghibeon,
Gabaon)t: Ios. 9: 3, 17; 10: 2, 4, 5, 6, 9, 12, 41; 11: 19;
18: 25; 21: 17; Jud. 19: 12, 14, 16; 20: 4, 9, 10, 13-15, 21,
25, 29, 31; 2 Reg. 2: 12, 13, 16, 24; 3: 30; 3 Reg. 3: 4; 9:
2; 1 Cron. 8: 29; 9: 35; 14: 16; 16: 39; 21: 29; 2 Cron. 1:
3, 13; 2 Ezd. 3: 7; 7: 25; Is. 28: 21; Ier. 28: 1; 49: 12, 16.
Gavath (Ghibeea, Ghibea)t : Is. 10: 29.
Gavevora : 1 Ezd. 1: 8.
Gavil, Gaviil (Gabael)a: Tob. 1: 17; 4: 21; 5: 8, 14; 9: 3, 6,
8; 10: 2; 11: 18; 12: 3.
Gavim (Ghebim)t : Is. 10: 31.
Gavir (Gur)t: 4 R eg. 9: 27.
Gavir, Gaver (Gheber)a : 3 Reg. 4: 19.
Gavothon (Ghibeton)t : Ios. 21: 23.
Gavriil, Gavril (Gabriel)h: Dan. 9: 21; Lc. 1: 19, 26.
Gavvatha (Gabata)t: Io. 19: 13.
Gazam (Gazam)a: 1 Ezd. 2. 48.
Gazam, Gaza, Gazan (Gaza)t: Fac. 10: 19; Deut. 2: 23; Ios.
10: 41; 11: 22: 13: 3; 15: 47; Jud. 1: 18; 6: 4; 16: 1, 21;
1 Reg. 6: 17; 3 Reg. 4: 24; 4 Reg. 18: 8; Ier. 25: 20; 47: 1,
5; Am. 1: 7; Sof. 2: 4; Zah. 9: 5.
Gazan, Gazam, Gozan (Gozan)t : Is. 37:12; 4 Reg. 17: 6; 18:
11; 19: 12.
Gazara, Gaza (Gaza)t : 1 Mac. 11: 61; 13: 43, 54.
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Gazir (Iaz er, Iezer)t: 1 Mac. 5: 8.
Gazir, Gazer, Gazera, Gazar, Ghezaron, Guzanam (Ghezer)t:
Jud. 1: 29; 2 Reg. 5: 25; 3 Reg. 9: 15-17; 1 Cron. 6: 67; 7: 28;
14: 16; 20: 4; 1 Mac. 4: 15; 7: 45; 9: 52; 13: 5 4; 14: 7, 34;
15: 28, 35; 16: 1, 19; 2 Mac. 10: 32.
Gheat, Ghe th, Ghet, Gheft (Gat)t: Ios. 11: 22; 1 Reg. 6: 17;
7: 14; 17: 4, 23, 52; 21: 10, 12; 27: 2-4, 11; 2 Reg. 1: 20; 15:
18; 18; 2; 21: 20, 22; 3 Reg. 2: 39-41; 4 Reg. 12: 17; 14: 25;
1 Cr on. 7: 21; 20: 6; 2 Cron. 11: 8; 26: 6; Ps. 55: 1; Am. 6:
2; Mi. 1: 10, 14.
Ghedalie, Godolie (Ghedalia, Godolia)a: Ier. 38: 1; 39: 14; 40:
5-9, 12-14, 16; 41: 1, 2-5, 9, 10, 16, 18; 43: 6; v. ºi Godolie.
Gheddelti (Ghidelti)a : 1 Cron. 25: 4.
Gheddie a: 3 Ezd. 9: 26.
Ghedel, Gaddel, Gheddel (Ghidel)a : 1 Ezd. 2: 47, 56; 2 Ezd.
7: 49.
Ghedeon (Ghedeon , Ghideoni)a: Num. 1: 11; 2: 22; 7: 60,
65; 10: 24; Jud. 6: 11, 13, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 36;
7: 1, 2, 4, 5, 7, 13-15, 18-20, 24, 25; 8: 4, 11, 12, 21, 22,
27, 28, 32, 33, 35; Iud. 8: 1.
Ghedera t: Ios. 15: 36.
Ghederothaim (Ghederotaim) t: Ios.15: 36.
Ghediil (Gadiel)a : Num. 13: 11.
Ghedor eea (Chedron, Cedron)t : 1 Mac. 15: 39, 40; v. ºi
Chedron.
Ghedor t: Ios. 15: 58; 1 Cron. 4: 39; 12: 7, v. ºi Gador.
Ghedua : 3 Ezd. 5: 30.
Gheemon (V alea Hinom, Ghehinom)t: Ios. 15: 8; 18: 16.
Gheenna (Ghehimon)t : Lc. 12: 5.
Ghef ter (Gheter)a : Fac. 10: 23.
Ghef tremon, Ghethremon (Gat-Rimon)t: Ios. 19: 45; 21: 24, 25.
Ghegara, Gherara (Gher ar)t: 2 Cron. 14: 13, 14.
Ghelbon (Ghilboa) t: 1 Cron. 10: 1, 8.
Ghemalli (Ghemali) a: Num. 13: 13.
Ghenesar, Ghenesar eth (Ghenizaret, Marea Tiberiadei,
Ghenisaret, Ghenezaret) t: 1 Mac. 11: 6 7; Mat. 14: 2 4;
Mc. 6: 53; Lc. 5: 1.
Ghenthon (Ghineton)a : 2 Ezd. 10: 6; 12: 4, 16.
Ghenuvath (Ghenubat)a : 3 Reg. 11: 20.
Gheon (Gihon, Ghihon)t: F ac. 2: 13.
Gher aa : Fac. 46: 21; Jud. 3: 15; 2 Reg. 16: 5; 19: 16, 18;
3 R eg. 2: 8; 1 Cron. 8: 3, 5, 7.
Ghermei, (Gheneu, Geneu)a: 2 Mac. 12: 2.
Ghersa, Gherson, Ghersom, Ghersomul, Ghersoni (Gherºom,
Gherºon)a : Fac. 46: 11; Ieº. 2: 22; 6: 16, 17; 18: 3; Num. 3: 17,
18, 21; 4: 22, 24, 27, 38; 7: 7; Ios. 21: 6, 27, 33; Jud. 18: 30;
1 Cron. 6: 1, 16, 20, 43, 62, 71; 15: 7; 23: 6, 7, 15, 16; 26: 21,
24; 2 Cron. 29: 12; 1 Ezd. 8: 2; 3 Ezd. 8: 32.
Ghesan (Gheºan) a: 1 Cron. 2: 47.
Ghesem (Gazam) a: 2 Ezd. 7: 51.
Ghessen, Ghesen, Ghessim (Goºen) t: Fac. 45: 10; Fac. 46:
28, 3 4; 47: 1, 4, 6, 27; 50: 8; Ieº. 8: 22; 9: 26.
Ghesur (Gheºur) a: 1 Cron. 2: 23; 3: 2.
Ghessur, Ghesur, Ghesuri (Gheºur)t : Deut. 3: 14; Ios. 12: 5;
13: 2, 11, 13; 2 Reg. 3: 3; 13: 37, 38; 14: 23, 32.
Ghethaim (Ghitaim)a : 2 Ezd. 11: 33.
Ghethaim (Ghitaim)t : 2 Reg. 4: 3.
Ghethefer (Ghet-Hefer)t: Ios. 19: 13.
Ghetreemmon (Gat-Rimon)t : 1 Cron. 6: 69.
Ghetsemani (Ghetsimani) t: Mat. 26: 36; Mc. 14: 32.
Gheva (Gheba)t : 2 Ezd. 7: 30; 12: 29; v. ºi Ga va.
Gheval (Gheval)t: Ps. 82: 8.
Ghevil (Ieiel)a: 3 Ezd. 8: 42; ; v. ºi Iehiil, Ehiil.
Ghevvai (Ghebai, Gabai) a: 2 Ezd. 11: 8.

Ghevvar (Ghibar)a : 1 Ezd. 2: 20.
Ghevvethon (Ghibeton)t: 3 R eg. 15: 27; 16: 17.
Ghez ert : 2 Reg. 5: 25; v. ºi Gasir.
Ghezi, Gheazi (Ghehazi)a: 4 R eg. 4: 12, 14, 25, 27, 29, 31,
36; 5: 20, 21, 25; 8: 4, 5.
Gheziz (Gaz ez)a : 1 Cron. 2: 46.
Ghez oron (Ghezer)t : 1 Mac. 4: 15, v. ºi Gasir.
Ghideroth (Ghederot)t: Ios. 15: 41.
Ghidor (Ghedor)a : 1 Cron. 4: 4, 18; 9: 37; 1 2: 7.
Ghihon t: 3 Reg. 1: 33, 38, 45; 2 Cron. 32: 30.
Ghillo, Ghilot : Ios. 15: 51; 2 Reg. 15: 12.
Ghinet (Ghinat)a : 3 Reg. 16: 21, 22.
Ghion (Ghihon)t : Ecles. 24: 37.
Ghir ariu, Gher ara (Gher ar)t : Fac. 20: 1, 2; 26: 1, 6, 17,
20, 26.
Ghivla (Ghebal)t : Ezec. 27: 9: v. ºi Ghebal.
Ghivlii (Biblos, Ghibli)t : 3 Reg. 5: 18.
Ghiv oin, Ghelvoi (Ghilboa)t : 1 Reg. 28: 4; 31: 1, 8; 2 Reg.
1: 6, 21; 21: 12.
Gnidum (C nidus)t: 1 Mac. 15: 23.
Goatha (Goa, Goat) t: Ier. 31: 39.
Godoliam, Godolie, Go tholie (Godolia, Ghedalia)a : 4 Reg.
25: 22-25; 1 Ezd. 10: 18; Ier. 38: 1; 39: 14; 40: 5-9, 12-14,
16; 41: 1, 2-5, 9, 10, 16, 18; 43: 6; Sof. 1: 1; 3 Ezd. 8: 36.
Goga : 1 Cron. 5: 4.
Gogh: Ezec. 38: 2, 3, 14, 16, 18; 39: 1, 11, 15.
Golant : Deut. 4: 43.
Golgotha (Golgota)t : Mat. 27: 33; Mc. 15: 22; Io. 19: 17.
Goliat, Goliath (Goliat)a : 1 Reg. 17: 4, 23; 21: 9; 22: 10;
2 Reg. 21: 19; 1 Cron. 20: 5; Ps. 143: 1; Ecles. 47: 5.
Gomer (Gomer)a : Fac. 10: 2, 3; 1 Cron. 1: 5, 6.
Gomer (Gomer, Gomera)a: Ose. 1: 3.
Gomor (Gomer) t: Ezec. 38: 6.
Gomora, Gomor (Gomora)t: Fac. 10: 19; 13: 10; 14: 2, 8,
10, 11; 18: 20; 19: 24, 28; Deut. 29: 23; 32: 32; Is. 1: 9, 10;
13: 19; Ier. 23: 14; 49: 18; 50: 40; Am. 4: 11; Sof. 2: 9;
4 Ezd. 2: 8; Mat. 10: 15.
Gordie, Gorghie, Gheorghie (Gorgias)a: 1 Mac. 3: 38; 4: 1,
5, 18, 20, 59; 2 Mac. 8: 9; 10: 14; 12: 32, 35, 37.
Gortinat : 1 Mac. 15: 23.
Goseam, Gossem (Gheºem)a : 2 Ezd. 2: 19; 6: 1, 2, 6.
Gosim, Gosim (Gosen) t: Ios. 10: 41; 11: 16; 15: 51.
Go thonail, Gothoniil (Otniel)a : 1 Cron. 27: 15; Iud. 6: 11; v.
ºi Othoniel.
Go v (Gob)t : 2 Reg. 21: 18, 19.
Gozan t: 1 Cron. 5: 26.
Gramat : 3 Ezd. 5: 19.
Grãmada Mãrturisirii (Galaad, Galed)t : Fac. 31: 47; v. ºi
Galaad.
Greciia, Greciea (Grecia, Iavan)t : Is. 66: 19; Ezec. 27: 13, 19.
Gremmon, Remmon (Rimon, Rimon) a: Jud. 20: 45; 21: 13;
v. ºi Remmon.
Guil (Gheuel) a: Num. 13: 16.
Guni a: F ac. 46: 24; 1 Cron. 5: 15.
Gur vaal (Gur-Baal)t : 2 Cron. 26: 7.
H
Haath (Cahat) a: F ac. 46: 11v. ºi Cahat.
Hacuf aa : 1 Ezd. 2: 51; 2 Ezd. 7: 53.
Hacus (Hacoþ) a: 2 Ezd. 3: 21; v. ºi Acusu.
Hadaia (Adaia)a : 4 Reg. 22: 1; v. ºi A daia.
Hadasa (Hadaºa)t : Ios. 15: 37.
Hadda (Hadad) a: 1 Cron. 1: 30.
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Hadidt: 1 Ezd. 2: 33.
Hador (Hadad)a : Fac. 25: 15.
Hadriel (Adriel)a: 1 R eg. 18: 19; 2 Reg. 21: 8.
Hafam (Hupim)a: 1 Cron. 7: 1 2.
Hafaraimt : Ios. 19: 19.
Hagav (Hagab)a : 1 Ezd. 2: 46.
Hagava (Hagaba)a: 1 Ezd. 2: 45; 2 Ezd. 7: 48.
Hagghi (Haghi)a : Fac. 46: 16.
Haghiith, Haghita (Haghita)a : 2 Reg. 3: 4; 3 Reg. 1: 5; 2: 13.
Hagot (Sãlaºuri)t: Num. 32: 41.
Hahamoni (Hacmoni)a: 1 Cron. 27: 32.
Hahar (Zecher)a : 1 Cron. 8: 31.
Hahila (Hachila)t: 1 Reg. 23: 19; 26: 1, 3.
Hai, Hain (Hai, Ai)t : Fac. 12: 8; 13: 3; Ios. 7: 2, 5; 8: 1-3, 9,
12, 14, 17, 18, 21, 23; 25, 26; 9: 3; 10: 1, 2; 12: 9; 1 Ezd.
2: 28; 2 Ezd. 7: 32; Ier. 49: 3.
Hain (Aia)t: 2 Ezd. 11: 31.
Hala (Halach, Halah)t : 4 Reg. 17: 6; 18: 11.
Halaa (Helea)a : 1 Cron. 4: 5, 7.
Halal (Chelai)a: 1 Ezd. 10: 30.
Halanie, Halane (Calne)t : Fac. 10: 10; Am. 6: 2.
Halcat (Helcat)t : Ios. 19: 25.
Halcol (Calcol)a : 3 Reg. 4: 31.
Haldeea, Haldea (Caldeea, Haldea)t : Ier. 50: 10; Ezec. 11:
24; 23: 16.
Hale (Calah) t: Fac. 10: 1 2.
Halhal (Calcol, Calcal)a : 1 Cron. 2: 6.
Halhutt : Ios. 15: 58.
Halis (Lachiº)t : 4 Reg. 18: 14; v. ºi Lahis.
Halit : Ios. 19: 25.
Halmi (Iaºubi-Lehem)t: 1 Cron. 4: 22.
Ham (Ham)a: Fac. 5: 32; 6: 10; 7: 13; 9: 18, 22; 10: 1, 6, 20;
Num. 21: 29; 1 Cron.1: 48; 4: 40; Ps. 77: 51; 104: 23, 27;
105: 22; 3 Ezd. 5: 14.
Hamaa : 3 Ezd. 9. 27.
Hamaal (Bimhaal)a: 1 Cron. 7: 33.
Hamaam (Chimham)a: 2 R eg. 19: 37, 38.
Hamaam (Chimham)t: Ier. 41: 18.
Hamdan (Hendan): Fac. 36: 26.
Hamni (Uni)a: 2 Ezd. 12: 9.
Hamont : Ios. 19: 28; 1 Cron. 7: 76.
Hamos (Chemoº)h: Jud. 11: 24; 3 Reg. 11: 7, 33; 4 Reg. 23:
13; Ier. 48: 7, 13, 46.
Hamothdor (Hamot-Dor)t: Ios. 21: 32.
Hamuil (Hamuel)a : 1 Cron. 4: 26.
Hamula : Fac. 46: 12; Num. 26: 31; 1 Cron. 2: 5.
Hanaan (Canaan)a, t : Fac. 9: 22, 25, 26, 27; 10: 6, 1 5, 19;
11: 31; 12: 5; 13: 12; 17: 8; 23: 2, 19; 28: 1, 6, 8; 31: 18;
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Iosif, Iosiv a: Fac. 30: 24, 25; 33: 2, 7; 35: 24; 37: 2, 3, 33,
36; 39: 1, 4-8, 11, 21; 40: 3, 4, 8, 12, 18; 41: 14, 16, 25, 39,
41, 4 4, 45, 50, 54-56; 42: 3, 33, 36; 43: 15, 25, 26, 29, 32;
4 4: 1, 14, 17; 45: 1, 3, 9, 15-17, 21, 26, 28; 46: 4, 20, 2730; 47: 1, 5, 7, 15, 20, 29, 30; 48: 1, 2, 12, 15, 21; 49: 22,
26; 50: 1 , 4, 8, 14, 17; Ieº. 1: 5, 8; 13: 19; Num. 1: 10, 32;
13: 8, 12; 26: 28; 27: 1; 32: 33; 36: 5, 12; Deut. 27: 12; 33:
13, 16; Ios. 14: 4; 16: 1, 4; 17: 2, 14, 16, 17; 18: 5, 11; 24:

32; Jud. 1: 22, 35; 3 Reg. 11: 28; 1 Cron. 2: 2; 5: 1, 2; 7:
29; 25: 2; 1 Ezd. 10: 42; 2 Ezd. 12: 14; Iud. 8: 1; Ps. 76: 16;
77: 67; 79: 2; 80: 6; 104: 17; Ecles. 49: 17; Ezec. 37: 16, 19;
47: 13; 48: 32; Am. 5: 6, 15; 6: 6; Avd. 1: 18; 1 Mac. 2: 53;
5: 18, 56, 60; 2 Mac. 8: 22; 10: 19; 3 Ezd. 9: 3 4; Mat. 1: 16,
18-20, 24; 2: 13, 19; 13: 55; 2 7: 56, 57, 59; Mc. 6: 3; 15:
40, 43, 46, 47; Lc. 1: 27; 2: 4, 16; 3: 23, 24, 26, 30; 4: 22;
23: 50; Io. 1: 45; 4: 5; 6: 42; 19: 38.
Iosiie, Iosiia, Iosie, Iosue, Iosia (Iosia)a : 3 Reg. 13: 2; 4 Reg.
21: 26; 22: 1, 3, 8, 16, 23, 28, 29, 30, 3 4; 1 Cron. 3: 14,
15; 2 Cron. 3 4: 1, 33; 35: 1, 7, 16, 18-20, 22, 25, 26; 36:
1; 3 Ezd. 1: 1 , 18, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32-3 4; Ier. 1: 2,
3; 3: 6; 22: 11, 18; 25: 1, 3; 26: 1; 27: 1; 35: 1; 36: 1; 3 7: 1;
45: 1; 46: 2; Bar. 1: 8; Sof. 1: 1; Mat. 1: 10, 11.
Iosue, Iosuie, Iosie, Iisus (Iisus, Iosua)a : Ieº. 17: 9, 20, 13; 24:
13; 32: 17; 33: 11; Num. 11: 28; 13: 17; 14: 6, 30, 38; 26:
65; 27: 18; 32: 12, 28; 3 4: 17; Deut. 1: 38; 3: 21, 28; 31:
3, 7, 14, 15, 23; 32: 44; 3 4: 9; Ios. 1: 1, 10, 16; 2: 1, 23; 3:
1, 5, 7, 9; 4: 1, 4, 8, 9, 14; 5: 2, 7, 9, 13, 15, 16; 6: 2, 6, 8,
10, 12, 16, 22, 25, 27; 7: 2, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 22-25; 8:
1, 3, 9, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30; 9: 2, 8, 15, 22,
26; 10: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 28, 40; 11: 6,
7, 15, 16, 18, 21; 12: 7; 13: 1; 14: 1, 6, 13, 14; 17: 4, 14, 15,
17; 18: 3, 9; 19: 51; 20: 1; 21: 1, 9; 22: 1; 23: 1, 2; 24: 1,
19, 21, 24, 25, 29, 31; Jud. 1: 1; 2: 6, 8, 21; 1 Reg. 6: 14,
18; 3 Reg. 16: 3 4; 1 Ezd. 2: 2, 6, 36, 40; 3: 2, 8, 9; 4: 3; 5:
2; 8: 33; 10: 18, 31; 2 Ezd. 3: 19; 7: 7, 11, 39, 43; 8: 7, 17;
9: 3, 5; 10: 9; 12: 1 , 7, 8, 10, 24, 26; Ecles. Prolog; 46: 1;
49: 1, 5, 14; 50: 29; 51: 1; 3 Ezd. 5: 5, 48, 56, 68, 70; 6: 2;
8: 6 4; 9: 19, 48; Ag. 1: 1, 12, 14; 2: 3, 5; Zah. 3: 1, 6, 8, 9;
6: 11; Ava. 3: 18; 1 Mac. 2: 55; 4 Ezd. 7: 28, v. ºi Isus.
Iov (Iaºub, Iov) a: F ac. 46: 13.
Iov (Ioab)a: 3 Ezd. 8: 38.
Iova: Iov. 1: 1, 8, 9, 14, 20, 22; 2: 3, 11; 3: 1; 6: 1; 9: 1; 12:
1; 16: 1; 19: 1; 21: 1; 23: 1; 26: 1; 27: 1; 29: 1; 32: 1, 2, 3,
4; 33: 1, 31; 34: 5, 7, 35; 39: 33; 40: 10; 42: 1, 7-10, 12,
15, 16; Ezec. 14: 14, 20.
Iovanie (Ibneia)a : 1 Cron. 9: 8.
Iovav (Iobab) a: Fac. 10: 29; 36: 33, 34; Ios. 11: 1; 1 Cron.
1: 23, 45; 8: 9, 18.
Iovdi (Abdi)a : 3 Ezd. 9: 27.
Iozahar (Iozacar) a: 4 Reg. 12: 21.
Ioza vad, Iozaved, Iosadul (Iozabat, Iozabad) a: 4 Reg. 12: 21;
1 Cr on. 12: 20; 1 Ezd. 8: 33; 10: 22, 23; 2 Ezd. 8: 7; 11: 16;
3 Ezd. 8: 6 4; 9: 23, 48.
Iozavad, Iozavod (Iehozabad)a : 1 Cron. 26: 4; 2 Cron. 17:
18; 24: 26; 31: 13; 35: 9.
Iozie (Iahzeia) a: 3 Ezd. 9: 14.
Ir (Er)a : Lc. 3: 28, v. ºi Her.
Ira a: 2 R eg. 20: 26; 23: 38; 1 Cron. 11: 40.
Irad (Irad)a : Fac. 4: 18.
Irod a: Mat. 2: 1, 3, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 22; 14: 1, 3, 6; 22:
16; Mc. 6: 14, 16-18, 20-22; 8: 15; Lc. 1: 5; 3: 1, 19; 8: 3;
9: 7, 9; 13: 31; 23: 7, 8, 11, 12, 15.
Isaac, Isac (Isaac) a : Fac. 17: 19, 21; 21: 3, 5, 9, 10; 22: 2,
3, 7, 9; 2 4: 4, 14, 64, 66; 25: 6, 9, 19, 21, 26, 28; 26: 1,
6, 12, 20, 2 7, 31, 32, 35; 27: 1, 20-22, 30, 32, 33, 3 7, 39;
28: 1, 5, 13; 31: 18, 42, 53; 32: 9; 35: 12, 27, 28; 48: 1;
48: 16; 49: 31; 50: 23; Ieº. 3: 6, 15, 16; 4: 5; 6: 3, 8; 32:
13; 33: 1; Lev. 26: 42; Num. 32: 11; Deut. 1: 8; 9: 5, 27;
29: 13; 30: 20; 34: 4; Ios. 24: 4; 3 Reg. 18: 36; 4 Reg. 13:
23; 1 Cr on. 1: 1, 28, 3 4; 15: 16; 29: 18; 2 Cr on. 30: 6
Ecles. 4 4: 24; Iud. 8: 23; Tob. 7: 15; Ps. 104: 9; Ier. 33: 26;
Bar. 2: 34; Dan. 3: 35; 2 Mac. 1: 2; 4 Ezd. 1: 39; 3: 15; 6:
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MIRCEA R. BIRTZ
8; Man. 1: 1, 5; Mat. 1: 2; 8: 11; 22: 32; Mc. 12: 26; Lc.
3: 34; 13: 28; 20: 37.
Isaar (Þohar)a : 1 Cron. 4: 7.
Isaar, Iesaar, Isaer (Iþhar) a: Ieº. 6: 18; N um. 3: 19; 16: 1;
1 Cron. 6: 2, 18, 38; 23: 12, 18.
Isahar, Issahar, Issacar (Isahar)a : Fac. 30: 18; 35: 23; 46: 13;
49: 14; Ieº. 1: 3; Num. 1: 8, 28; 2: 5; 7: 18; 10: 15; 13: 8;
26: 23, 25; 34: 26; Deut. 27: 12; 33: 18; Ios. 17: 10, 11; 19:
17, 23; 21: 6, 28; Jud. 5: 15; 10: 1; 1 Cron. 2: 1; 6: 62; 7:
1, 5; 12: 32; 26: 5; 27: 8; 2 Cron. 30: 18; Ezec. 48: 25, 26.
Isahara, t: 3 R eg. 4: 17; 15: 27.
Isai (Iesei, Isai, Iese)a: Rut. 4: 17, 22; 1 Reg. 16: 3, 5, 8-11,
18-20, 22; 17: 12, 20, 58; 20: 31; 22: 7, 9; 2 Reg. 20: 1;
3 Reg. 12: 16; 1 Cron. 2: 12, 13: 10: 14; 12: 14, 15, 18;
2 Cron. 10: 16.
Isaie, Isaiia, Iessaie (Isaia)a: 4 Reg. 19: 2, 5, 6, 20; 20: 1, 4,
7-9, 11, 14, 16, 19; 1 Cron. 25: 15; 2 Cron. 26: 22; 32: 20,
32; 1 Ezd. 8: 7, 19; 2 Ezd. 11: 7; Ecles. 48: 23, 25; Is. 1: 1;
2: 1; 7: 3; 13: 1; 20: 2, 3; 37: 2, 6, 21; 38: 1, 4, 21; 39: 3, 5,
8 4 Ezd. 2: 18; Mat. 3: 3; 4: 14; 8: 17; 12: 17; 13: 14; 15: 7;
Mc. 1: 2; 7: 6; Lc. 3: 4; 4: 17; Io. 1: 2, 3; 12: 38, 39, 41.
Isaiil (Iahþiel)a: 1 Cron. 6: 13.
Isair (Ieºer)a : 1 Cron. 2: 18.
Isari (Iþri, Iþeri)a : 1 Cron. 25: 11.
Isav (Isa v, Esau)a : Fac. 25: 25, 27-29, 33; 26: 34; 2 7: 1, 6,
11, 15, 19, 21, 22, 24, 30, 32, 34, 38, 41, 42; 28: 6; 32: 3,
4, 6, 8, 11, 13, 17-19; 33: 1, 4, 8, 15, 16; 35: 1, 29; 36: 1,
2, 6, 8-10, 12, 14, 15, 18-19, 40, 43; Deut. 2: 4, 5, 8, 1 2,
22, 29; Ios. 24: 4; 1 Cron. 1: 34, 35; Avd. 1: 6, 8, 9, 18, 19,
21; Mal. 1: 2, 3; 4 Ezd. 3: 16; 6: 8, 9; v . ºi Esav.
Iscariot t: Io. 14: 22.
Ismael, Ismail, Izmail (Ismael)a : : Fac. 16: 11, 15, 16; 17: 18,
20, 23, 25, 26; 28: 9; 36: 3; 4 Reg. 25: 23, 25; 1 Ezd. 10: 22;
Iud. 2: 13; Ier. 40: 8, 14, 15; 41: 1, 2, 3, 6-16, 18; 1 Cron. 1:
28, 29, 31; 8: 38; 9: 4 4; 2 Cron. 19: 11.
Ismiil (Ieºimiel, Iesimiel)a: 1 Cron. 4: 36.
Ispitire (Masa-Meriba)t : Ieº. 17: 7.
Israil, Isarail, Izrail (Israil, Isr ael)a: Fac. 32: 28, 32; 33: 20;
34: 7; 35: 10; 36: 31; 37: 3, 13; 43: 6, 11; 45: 21; 47: 27,
31; 48: 10, 20; 49: 2, 24, 28; 1 Cron. 1: 34, 43; 2: 1; 4: 10;
5: 1, 3, 17, 26; 6: 49, 64; 7: 29; 9: 1, 2; 10: 7; 11: 2, 4, 10;
12: 32, 40; 13: 2, 5, 6, 8; 15: 3, 12, 28; 16: 4, 36, 40; 17:
5-10, 21, 22, 24; 18: 14; 19: 10, 17, 18; 20: 7; 21: 1, 2-5, 12,
14; 22: 1, 2, 6, 10; 23: 1, 2; 27: 16, 24; 28: 1, 4, 5, 8, 21,
25-27; Est. 10: 9, 13; 13: 9, 13, 18; 14: 3, 5; Iud. 4: 1, 7, 10,
14; 5: 27; 6: 2, 3, 7, 10, 21; 7: 3, 4, 8; 8: 6, 32; 11: 9, 15;
12: 8; 13: 7, 13, 18, 23, 27, 28, 31; 14: 6; 15: 3-5, 10; 16:
9, 25, 30; Tob. 1: 6, 18, 21; 2: 3; 3: 23; 9: 9; 11: 17; 13: 3;
14: 6, 9; Mat. 2: 6, 20, 21; 8: 10; 9: 33; 10: 6, 23; 15: 24,
31; 2 7: 9; Mc. 15: 32; Lc. 1: 16, 68, 80; 2: 25, 32, 34, 38;
4: 25, 27; 7: 9; 24: 21; Io. 3: 10; 12: 13.
Israil, Israhel, Izrail (Isr ael)a,t: Ieº. 1: 1, 7, 9, 13; 3: 9-11, 1316, 18; 4: 22, 29, 31; 5: 1, 2, 14, 15, 19; 6: 5, 9-14, 26, 2 7;
7: 4, 5; 9: 4, 7, 35; 10: 20, 23; 11: 7, 10; 12: 21, 27, 28, 35,
37, 47, 51; 14: 3, 16, 19, 22, 25, 29, 30; 15: 1, 22, 27; 16:
1-3, 6, 12, 15, 17, 31, 34; 17: 1, 5-8, 11; 18: 1, 8, 9, 25; 19:
1-3, 6; 20: 22; 24: 1, 4, 5, 9, 10, 17; 25: 2, 27, 21; 28: 1,
11, 12, 21, 29, 30; 29: 45; 30: 16, 31; 31: 13, 16, 17; 32:
4, 13, 20; 33: 5, 6; 34: 23, 27, 30, 32, 34; 35: 1, 4, 20, 29,
20; 36: 3; 39: 31, 42; 40: 34, 36; Lev. 1: 1; 4: 2, 13; 7: 23,
29, 34, 36, 38; 9: 1, 3; 10: 6, 11, 14; 11: 2; 12: 2; 15: 2, 17,
21, 34; 17: 2, 3, 8, 10, 12, 13; 18: 1; 19: 1; 20: 1, 2; 21: 16,
24; 22: 2, 3, 15, 18, 32; 23: 2, 10, 24, 3 4, 42, 43, 44; 2 4:
2, 8, 10, 15, 23; 25: 2, 46, 55; 26: 45; 27: 2, 34; Num. 1:

2, 3, 16, 20, 44, 49, 52, 5 4; 2: 2, 32, 34; 3: 10, 12, 41, 45,
46, 50; 5: 1, 4, 6, 9, 12; 6: 2, 23, 27; 7: 2, 84; 8: 6, 9-11,
14-20, 22; 9: 2, 4, 5, 7, 19, 22; 10: 4, 12, 13, 27, 33; 14: 2,
5, 39; 15: 2, 17, 26, 32, 38; 16: 9, 17: 2, 5, 6, 12; 18: 5, 8,
19, 26, 32; 18: 10, 13; 20: 1, 19, 21; 21: 1-3, 10, 17, 21, 25,
31; 22: 2; 23: 7, 10, 21, 23; 24: 2, 5, 17; 25: 1, 5, 8, 11, 13;
26: 25, 38, 51, 62, 63; 27: 7, 11, 12; 30: 1; 31: 2, 12, 16,
42; 32: 4, 7, 9, 13, 14, 18, 20, 28; 33: 1, 38, 40, 51; 34: 2,
13, 29; 35: 2, 10, 15; 36: 2, 5, 7, 13; Deut. 1: 1, 3, 38; 2:
12; 3: 18; 4: 1, 45, 46; 5: 1; 6: 1; 9: 1; 10: 6, 12; 11: 6; 13:
11; 18: 1; 20: 3; 21: 8; 25: 6; 2 7: 1, 9, 14; 29: 10; 31: 1, 7,
9, 30; 32: 51, 52; 1, 10, 21, 28, 29; 34: 8, 9, 10, 12; Ios. 1:
2; 2: 3; 3: 1, 9, 1 2; 4: 4, 7, 8, 12, 14, 21, 22; 5: 1-3, 10, 12;
6: 16, 25; 7: 1, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 24; 8: 15, 17, 21,
24, 27, 30-33, 35; 9: 2, 6, 17, 18, 19, 26; 10: 14, 10-12, 14,
15, 20, 24, 36, 40, 42, 43; 11: 5, 8, 13, 19, 19, 20, 22, 23;
12: 1, 6, 7; 1 3: 6, 13, 22, 33; 14: 1, 10, 14; 18: 1, 2, 10; 19:
51; 20: 1; 21: 1, 3, 8, 39, 41; 22: 9, 11, 16, 21, 22, 24, 3133; 23: 1, 2; 24: 2, 7, 9, 31, 32; Jud. 1: 1, 28; 2: 6, 10, 11,
14, 20, 22; 3: 1, 4, 5, 8, 10, 12-15, 30, 31; 4: 1, 3, 5, 7, 23;
5: 1, 3, 5, 8, 9, 11; 6: 1, 3, 4, 6, 8, 15, 36-38; 8: 22, 27, 28,
33, 35; 9: 22, 55; 10: 2, 6, 15, 17; 11: 13, 19-21, 23, 27, 33,
40; 12: 8-11, 13, 14; 13: 1; 14: 4; 16: 31; 17: 6; 18: 1, 29,
31; 19: 12, 29; 20: 1-3, 7, 11, 13, 22, 24, 26, 29, 33-35, 38,
39, 48; 21: 1 , 3, 6, 8, 15, 17, 24; 2 Cron. 1: 2; 2: 4, 17; 5:
2-4, 6; 6: 3-7, 10-12, 16, 17, 21, 27, 29, 32, 33; 7: 3, 6, 8;
8: 2, 7-9; 9: 30; 10: 1, 3, 16-20; 11: 13, 16; 12: 1, 6, 13; 13:
4, 5, 12, 15-18; 15: 3, 4, 9, 17; 16: 1, 3, 4, 11; 18: 3-5, 7-9,
16, 17, 19, 25, 28-34; 19: 8; 20: 5, 25; 21: 6; 22: 5, 6; 23:
2; 24: 5; 25: 6, 7, 9, 17; 28: 2, 3, 5, 8, 13, 23, 26; 29: 7; 30:
1, 5, 6, 21, 25, 26; 31: 1, 5, 6, 8; 32: 2, 9, 17; 33: 1, 7-9, 16,
18; 34: 7, 26, 33; 35: 3, 4, 16, 18, 25, 27; 36: 8, 13; Ps. 13:
7; 21: 25; 24: 22; 40: 14; 49: 7; 52: 7; 67: 9, 27, 35, 36; 68:
7; 70: 22; 71: 18; 72: 1; 75: 2; 77: 5, 21, 55, 59, 71; 79: 2;
80: 5, 9, 12; 82: 5; 97: 3; 102: 7; 104: 23; 113: 12, 17, 20;
117: 2; 120: 4; 123: 1; 124: 5; 128: 1; 1 29: 8; 130: 3; 134:
19; 135: 22; 147: 19; 148: 15; 149: 2; Ecl. 1: 12; Ecles. 2 4:
13, 33; 36: 14; 45: 6, 21, 29; 46: 2, 12; 47: 2, 13, 19, 29;
50: 22, 25; Prov. 1: 1; Înþel: 11: 5; Is. 1: 3, 4; 4: 2; 5: 7, 19,
24; 7: 1; 8: 14; 9: 12, 14; 10: 17, 20, 22; 11: 12, 16; 12: 6;
17: 3, 6, 7, 9; 19: 24, 25; 21: 10; 24: 15; 2 7: 6, 12; 29: 19,
23; 30: 12, 15, 29; 31: 1, 6; 37: 16, 21; 40: 27; 41: 14, 16,
17, 20; 42: 24; 43: 1, 3, 14, 22; 44: 1, 5, 21; 45: 1, 4, 11,
26; 46: 3, 13; 47: 4; 48: 1, 2, 17; 49: 3, 5-7; 52: 12; 54: 5;
55: 5; 63: 7, 16; Ier. 2: 3, 4, 14, 26, 31; 3: 6, 8, 12, 18, 20,
21, 23; 4: 1; 5: 11, 15; 6: 8; 7: 3, 12, 21; 9: 15, 17, 26; 10:
1, 16; 11: 3, 17; 12: 14; 13: 11, 12; 14: 8; 16: 9, 14; 17: 13;
18: 6, 13; 23: 2, 6-8, 13; 24: 5; 25: 27; 27: 21; 28: 2; 29: 4,
21, 23, 24; 30: 2-4, 10; 31: 1, 2, 7, 9, 10, 23, 29, 31, 36; 32:
15, 30, 32, 36; 33: 4; 34: 2, 13; 35: 13, 17, 1 8, 19; 36: 2,
6; 37: 6; 39: 16; 41: 9; 42: 15, 18; 43: 9; 44: 1, 7, 11, 25;
45: 2; 46: 25, 27; 48: 1, 13, 27; 49: 1 , 2; 50: 4, 17-20, 29,
33; Plâng. 2: 1, 3, 5; Bar. 1: 15; 2: 1 , 11, 15, 26, 28, 35; 3:
1, 4, 37; 4: 4, 5; 5: 7; Ezec. 1: 3; 3: 1, 5, 7, 17; 4: 4, 5, 13;
5: 4; 6: 2, 3, 5; 7: 2; 8: 4, 6, 10-12; 9: 3, 8, 9; 10: 19, 20; 11:
5, 10, 11, 13, 15, 17, 22; 12: 6, 9, 10, 19, 22-23, 2 7; 13: 2,
4, 5, 9, 13, 16; 14: 1, 4-7, 11; 17: 2, 23; 18: 2, 3, 25, 29, 30;
19: 1; 20: 1, 3, 5, 2 7, 30, 31, 39, 40, 42, 44; 21: 2, 3, 25;
22: 6; 24: 21; 25: 6; 27: 17; 28: 25; 29: 6, 16, 21; 33: 7, 10,
20, 24, 28; 34: 2, 13, 14; 35: 5, 12, 15; 36: 1, 4, 6, 8, 10,
12, 17, 21, 22, 32; 37: 19, 22, 27; 38: 18, 19; 39: 2, 4, 7,
9, 11, 12, 23, 29; 40: 2, 4; 43: 2, 7, 10; 44: 2, 6, 9, 10, 22,
28, 29; 45: 8, 15-17; 47: 13, 18, 21, 22; 48: 29, 31; Dan. 1:
3; 9: 7; 13: 48, 57; Ose. 1: 1, 4, 6, 11; 4: 1, 15, 16; 5: 3, 5,
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CONCORDAN[A NUMELOR PROPRII
9; 6: 10; 7: 1; 8: 3, 8, 14; 9: 1, 7, 10; 10: 1, 6, 9; 11: 1, 8;
12: 12, 13; 13: 1 , 9; 14: 1, 6; Ioil 3: 16; Am. 1: 1, 2, 6, 11;
3: 1, 14; 5: 1, 2-4; 6: 1, 15; 7: 8-11, 15, 16; 9: 7, 9, 14; Avd.
1: 20; Mi. 1: 5, 13-15; 2: 12; 3: 1, 9; 5: 1, 3; Na. 2: 2; Sof.
3: 13-15; Zah. 1: 19; 8: 13; Mal. 1: 1; 2: 11; 4: 4; 1 Mac. 1:
12, 21, 26, 38, 49, 56, 61, 65; 2: 16, 55; 3: 2, 8, 14, 46; 4:
25, 27, 30, 31, 59; 5: 60, 62, 63; 6: 18; 7: 5, 13, 19, 23, 26;
8: 18; 9: 20, 21, 23, 27, 51, 73; 10: 46, 61, 74, 87, 88; 11:
23; 12: 52; 13: 17, 26, 42, 51; 14: 11; 16: 2, 17; 2 Mac. 9:
5; 15: 14; 3 Ezd. 1: 3, 5, 19-21, 2 4, 35, 48; 2: 1; 5: 41, 47,
70, 71; 6: 1, 14, 15; 7: 6, 8, 10, 13; 8: 3, 5, 30, 48, 60, 66,
69, 90, 93, 94; 9: 37, 39, 56; 4 Ezd. 2: 10, 16, 33; 3: 19, 32,
34; 4: 23; 5: 17, 33, 35; 7: 2, 3, 7; 8: 16; 9: 30.
Isr ail, Izrail (Israel)t: Rut. 4: 7. 11, 14; 1 Reg. 1: 17; 2: 14, 22,
28-30; 4: 2, 3, 5, 17, 18, 21, 22; 5: 7, 8, 10, 11; 6: 5; 7: 2,
3, 4-7, 9-11, 14-17; 8: 1, 4, 22; 9: 2, 9, 16, 20; 10: 1 8, 20;
11: 7, 13; 12: 1; 13: 1, 2, 4-6, 13, 19, 20; 14: 12, 21, 23, 24,
39-41, 45, 47, 48; 15: 1, 6, 17, 28-30, 35; 16: 1; 17: 2, 8,
10, 19, 21, 25, 45, 46, 52, 53; 18: 16, 18; 19: 5; 23: 10, 11;
24: 3, 15, 21; 25: 1, 32, 34; 31: 1, 7; 2 Reg. 1: 3, 18, 19, 24;
2: 9, 10, 17, 28; 3: 10, 12, 17-19, 37; 4: 1, 4; 5: 1-3, 12; 6:
1; 7: 6-8, 10, 23, 24, 26, 27; 8: 15; 10: 15, 17-19; 11: 1; 12:
7, 8; 15: 2, 6, 13, 17; 16: 2 1; 17: 14, 25, 26; 18: 7, 17; 19:
41-43; 20: 1, 2, 14, 19, 22; 21: 2, 4, 15, 21; 23: 1, 2, 10; 24:
1, 2, 4, 9, 15, 25; 1 Ezd. 1: 3; 2: 2, 59; 70; 3: 1, 10, 11; 4:
1; 5: 11; 6: 14, 16, 17, 19, 21, 22; 7: 6, 7, 10, 11, 13, 28; 8:
18, 35; 9: 1, 15; 10: 1, 2, 10; 2 Ezd. 1: 6; 7: 7, 61, 73; 8: 1,
14, 17; 9: 1, 2; 10: 39; 11: 3, 20; 12: 46; 13: 2, 3, 26; 3 Reg.
1: 3, 20, 30, 34, 35, 48; 2: 4, 5, 11, 32; 3: 28; 4: 1, 7, 20,
25; 5: 13; 6: 1, 13; 8: 1-3, 5, 9, 14-17, 20, 22, 23, 25, 26,
30, 33, 34, 36, 38, 52, 55, 56, 62, 63, 65, 66; 9: 5-7, 2022; 10: 9; 11: 2, 9, 16, 25, 32, 37, 38, 42; 12: 1, 2, 16-21,
24, 28, 33; 14: 7, 10, 13-16, 18, 19, 21, 24; 15: 16, 25-27,
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Vethanoth (Be th-Anot)t: Ios. 15: 59.
Vetharan (Beth-Haram)t : Ios. 13: 27.
Vetha vin, Vethavi, Vethavim, Vetavie, Vethaim, Veftave
(Bethaven, Beth- Aven)t : Ios. 7: 2; 18: 12; 1 Reg. 13: 5; 14:
23; Ose. 4: 15; 5: 8; 10: 5.
Vethazmoth (Be th-Azmavet)t : 2 Ezd. 7: 28.
Vethdagon (Beth-Dagon)t : Ios. 19: 27; 1 Mac. 10: 83.
Vethfaleth (Beth-Pelet)t : 2 Ezd. 11: 26.
Veth Gam (Beth-Gam)t: Ier. 48: 23.
Vethhanan (Beth-Hanan)t : 3 Reg. 4: 9.
Vethhar (Beth-Car)t : 1 Reg. 7: 11.
Vethiesimot (Be th-Ieºimot)t: Ezec. 25: 9.
Vethil, Vetil, Veavtil, Veatil, Vethhir, Vethir (Betel, Bethel)t :
Ios. 7: 2; 8: 9, 12, 17; 12: 9; 16: 1, 2; 18: 13; Jud. 1: 22;
4: 5; 20: 31; 21: 19; 1 Reg. 7: 16; 10: 3; 13: 2; 30: 27;
3 R eg. 12: 29, 32, 33; 13: 1, 4, 10, 11, 32; 16: 34; 4 Reg.
2: 2, 3, 23; 10: 29; 17: 28; 23: 4, 15, 19; 2 Cron. 13: 19;
1 Ezd. 2: 28;; 2 Ezd. 7: 32; 11: 31; Cânt. 3: 17; Ier. 48: 13;
Ose. 10: 15; Am. 3: 14; 4: 4; 5: 5, 6; 7: 10, 13; 1 Mac. 9:
50, v. ºi Veatil.
Vethimec (Beth-Emec)t : Ios. 19: 27.
Vethmaaha (Beth-Maaca)t: 2 Reg. 20: 14, 15.
Veth Maon (Beth-Maon) t: Ier. 48: 23.
Vethmarehavot (Beth-Mar cabot)t : Ios. 19: 5.
Vethneran (Beth-Nimra)t : Ios. 13: 27.
Vethoron, Vethor om, Vefthor on, Vetron (Be th-Horon,
Bethor on) t : Ios. 10: 10, 11; 16: 3, 5; 18: 14; 21: 22;
1 Reg. 13: 18; 2 Reg. 2: 29; 3 Reg. 3: 17; 1 Cr on. 7:
2 4.; 2 Cron. 8: 5; 25: 13; 1 Mac. 3: 16, 24; 4: 29; 7:
39; 9: 50.
Vethreses (Beth-P aþeþ)t : Ios. 19: 21.
Vethsamis, Vetsemes (Beth-ªemeº)t : Jud. 1: 33; 1 Reg. 6:
12; 3 Reg. 4: 9; 4 Reg. 14: 11, 13; 1 Cron. 6: 59; 2 Cron.
25: 21, 23; 28: 18.
Vethsan (Beth-San, Beth-ªean, Betºean) t: Ios. 17: 11, 16;
Jud. 1: 2 7; 1 Reg. 31: 10, 12; 2 Reg. 21: 12; 3 R eg. 4: 12;
1 Mac. 5: 52; 12: 40, 41.
Vethsat a (Betºit a)t : Jud. 7: 23.
Vethsa via, Vethsa vea, Vethzavea, Vethsa veia, Vethsavia,
Vethsaviia (Batºeba, Bat-ªeba) a: 2 Reg. 11: 3; 12: 24; 3 Reg.
1: 11, 15, 16, 28, 31; 2: 13, 18, 19; Ps. 50: 2.
Vethsur (Beth-ªur)t : 2 Cron. 11: 7.
Vethsur, Vethsura, Bethsura (Betþur, Beth-Þur) t: 2 Ezd. 3:
16; 1 Mac. 4: 61; 6: 7, 26, 31, 49, 50; 9: 52; 10: 14; 11: 65;
14: 7, 33; 2 Mac. 13: 19, 22.
Vethtaran (Be th-Haran)t : Num. 32: 36.
Vethuil, Vethil, Viftil, Vithil (Be tel, Bethel)a, t : Fac. 12: 8; 13:
3; 28: 29; 31: 13; 35: 1, 3, 6, 8, 15.
Vethulia (Betulia, Betuliah)t: Iud. 6: 10; 7: 1, 11; 12: 7; 15:
7, 8, 9; 16: 25, 28.
Vethvera (Be tbara)t : Jud. 7: 2 4.
Vethvesen (Betbasa)t: 1 Mac. 9: 61, 6 4.
Vethzacaram (Beth-Zaharia)t : 1 Mac. 6: 33.

Vethzeca (Betzet)t: 1 Mac. 7: 19.
Vetin (Beten)t: Ios. 19: 25.
Vetmerhavot (Beth-Mar cabot)t : 1 Cron. 4: 31.
Vethsan (Beth-ªeam)a: 1 Cron. 7: 29.
Vetsimot, Vethsiemo th, Vethsimoth, Vetie-Simot (BethIeºimot)t : Num. 33: 49; Ios. 12: 3; 13: 20; Ez ec. 25: 9.
Vetstrafa (Beth-Rafa)a, t: 1 Cron. 4: 12.
Vetsur (Beth-Þur)a, t: 1 Cron. 2: 45.
Vetver ai (Beth-Birei)t: 1 Cron. 4: 31.
Veveha: 3 Ezd. 5: 13.
Vevai, Vevel (Bebai)a : 1 Ezd. 2: 11; 8: 11; 10: 28; 3 Ezd.
8: 40.
Vezachil (Bezachiel, Bartac)a : 3 Ezd. 4: 29.
Vezeh (Bezec)t: Jud. 1: 4, 5; 1 Reg. 11: 8.
Vif leim, Vetleim, V itleim (Betleem)a, t: 1 Cron. 2: 51, 53; 4:
4; 11: 16-18, 26; 1 Ezd. 2: 21.
Vifleim, V iflaim, Vifleimul Iudii, Vifleaimul Iudii, Vifleem,
Vithleim, Vithleaim, Vifleaem, Vithleem (Be tleem, Bethleem,
Be th-Lehem)t: Fac. 35: 19; 48: 7; Ios. 19: 25; Jud. 12: 8, 10;
17: 7, 8, 9; 19: 1, 2, 18; Rut. 1: 1, 2, 19, 22; 2: 4; 4: 11;
1 Reg. 16: 4; 17: 12, 15; 20: 6; 2 Reg. 2: 32; 23: 14, 15, 24;
2 Cr on. 11: 6; 2 Ezd. 7: 26; Ier. 41: 17; Mi. 5: 2; Mat. 2: 1,
5, 6, 8, 16; Lc. 2: 4, 15.
Vil (Bel, Baal)h: Is. 46: 1; Ier. 50: 2; 51: 44; Bar. 5: 40; Dan.
14: 2, 3, 8-11, 13, 17, 21, 2 7.
Vior , Bior, Veor (Peor, Beor)a: Fac. 36: 32; Num. 22: 5; 24:
3, 15; 31: 8; Deut. 23: 4; Ios. 13: 22; 24: 9; 1 Cr on. 1: 43;
5: 8; Mi. 6: 5.
Vithaghe, Vethfaghia (Betfaghe)t : Mat. 21: 1; Lc. 19: 29.
Vithagla (Beth-Hogla)t : Ios. 15: 6; 18: 19, 21.
Vithannia (Betabara)t : Io. 1: 28.
Vitharava (Be th-Ahoba)t : Ios. 15: 6, 61.
Vithezda (Vitezda, Betesda)t : Io. 5: 2.
Vithsaida, Vethsaida (Be tsaida)t : Mat. 11: 21; Mc. 6: 45; 8:
22; Lc. 9: 10; 10: 13; Io. 1: 44; 12: 21.
Viz (Buz)a : 1 Cron. 5: 14.
Voanerghes (Boaner ghes)a: Mc. 3: 17.
Vocchi, Vochi (Buchi)a : Num. 34: 22; 1 Cron. 6: 5, 54; 1 Ezd.
7: 4; 3 Ezd. 8: 2.
Vocchie, Vacchiav (Buchia)a : 1 Cron. 25: 4, 13.
Vocru (Bocru) a: 1 Cron. 8: 38; 9: 44.
Vonula : 3 Ezd. 9: 31.
Vohri (Bicri)a : 2 Reg. 20; 1, 2, 6, 7, 10, 13, 21, 22.
Voim, Voin (Bohan)a: Ios. 15: 6; 18: 18.
Voni (Bani)a : 2 Reg. 23: 36.
Voninu (Beninu)a : 2 Ezd. 10: 13.
Vonni, Vonni (Buni)a: 2 Ezd. 9: 4, 5; 10: 15.
Vooz (Booz, Boaz)a : Rut. 2: 1, 2, 5, 8, 14, 15, 19, 23; 3: 2,
7, 14; 4: 1, 5, 8, 13, 21; 3 Reg. 7: 21; 1 Cron. 2: 11, 12; Mat.
1: 5; Lc. 3: 32.
Vorith (Borith)a: 4 Ezd. 1: 2.
Vosfor (Sefarad) t: A vd. 1: 20.
Vosis (Boþeþ)t: 1 R eg. 14: 4.
Vosor, Voz or (Beþer)t : Ios. 21: 36; 1 Cron. 6: 78; 7: 37.
Vosoram (Meºulam)a : 3 Ezd. 9: 14.
Vosra (Boþra)a: F ac. 36: 33.
Vosra, Vosor (Bosra, Boþra)t : Is. 34: 6; 63: 1; Ier. 48: 24; 49:
13, 22; Am. 1: 12; 1 Mac. 5: 26, 28, 36.
Vosram (Beºtra, Beeºtra)t : Ios. 21: 27.
Vozath (Bizeta, Bizta)a : Est. 1: 10.
Vrii (Verie, Beria)a : Num. 26: 44, 45.
Vunaa , (Vuna, Buna)a : 1 Cron. 2: 25.
Vuvast (Bubas tis, Pi-Beset)t: Ez ec. 30: 17.
Vuzu (Buzu)t : Ier. 25: 23.
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Zabdiil, Zavdiil (Zabdiel)a : 2 Ezd. 11: 14; 1 Mac. 11: 17.
Zaccarul (Zacur)a: 3 Ezd. 9: 24.
Zadie (Zebadia)a: 1 Cron. 27: 7.
Zafthoim (Zatu)a : 3 Ezd. 9: 28.
Zahai, Zahain (Zacai)a: 1 Ezd. 2: 9; 2 Ezd. 3: 20; 7: 14.
Zaharie, Zaharia (Zaharia)a : 1 Cron. 5: 7; 9: 21; 15: 18, 20,
24; 16: 5; 26: 2, 11, 14; 27: 21; 2 Cron. 17: 7; 20: 14; 21:
2; 24: 20; 34: 12; 35: 8; 1 Ezd. 5: 1; 6: 14; 8: 3, 11; 10: 26;
2 Ezd. 8: 4; 11: 45; 12: 16, 34, 40; Ps. 110: 1; 145: 1; Is. 8:
2; Zah. 1: 1, 7; 7: 1; 1 Mac. 5: 18, 56; 3 Ezd. 1: 15; 6: 1; 7:
3; 8: 33, 34, 40, 45; 9: 27, 44; 4 Ezd.1: 40; Mat. 23: 35; Lc.
1: 5, 12, 13, 18, 40, 59, 67; 3: 2; 11: 51.
Zaheiu (Zaheu, Zacheu)a: 2 Mac. 10: 19; Lc. 19: 2, 5, 8.
Zahnes (Zatu)a : 3 Ezd. 8: 35.
Zahur (Zabud)a : 1 Ezd. 8: 14.
Zahur (Zacur)a : 1 Cron. 4: 26; 25: 2, 10; 2 Ezd. 3: 2.
Zamma (Zima)a : 1 Cron. 6: 20, 42.
Zamira (Zemira)a: 1 Cron. 7: 10.
Zamran (Zimran)a : Fac. 25: 1.
Zamvri (Zimr a)t: Ier. 25: 25.
Zamvri, Zamri, Zanvri (Zimri)a: Num. 25: 14; 3 Reg. 16: 9-12,
15, 16, 18, 20; 4 Reg. 9: 31; 1 Cron. 2: 6; 19: 42; 1 Mac. 2: 26.
Zamvri a: 3 Ezd. 9: 34.
Zanoe, (Zanoah)a: 1 Cron. 4: 18.
Zanoi (Zannah)t: Ios. 15: 56.
Zanua, Zanue (Zanoah)t : 2 Ezd. 3: 13; 11: 30.
Zanul, Zanes (ªetar-Boznai) a: 3 Ezd. 6: 3, 7, 27; 7: 1.
Zara (Zer ah)a : Fac. 36: 33; Num. 26: 13; Ios. 7: 1 , 17,
18, 24; 22: 20; 1 Cron. 6: 20; 27: 13; 2 Cr on. 14: 9;
2 Ezd. 11: 24.
Zara, Zare (Zara)a : Fac. 38: 30; 46: 12; Num. 26: 20; 1 Cron.
2: 4, 6; 4: 24; 9: 6.
Zarachelim(Zarachi)a: 3 Ezd. 1: 38.
Zaraie, Zerahe (Zarahia, Zerahia)a : 1 Cron. 6: 6; 2 7: 11.
Zared, Zarid (Zar ed, Zered)t : Num. 21: 12; Deut. 2: 13, 14.
Zarehe, Zarahie, Zahel (Zer achia, Zerahia)a : 1 Ezd. 7: 4; 8:
4; 3 Ezd. 8: 2.
Zares (Zereº)a : Est. 5: 10, 14; 6: 13.
Zarie (Zebadia)a : 3 Ezd. 8: 37.
Zarovavel, Zorovavel (Zorobabel)a: 1 Cron. 3: 19; 1 Ezd. 2:
2; 3: 2, 8; 4: 1, 3; 2 Ezd. 7: 7; 12: 46; Ecles. 49: 13; A g. 1:
1, 12, 14; 2: 3, 5, 22, 24; Zah. 4: 6, 7, 9, 10; 3 Ezd. 4: 13;
5: 5, 48, 56, 68; 6: 2, 18, 29; Mat. 1: 2, 13; Lc. 3: 27.
Zathan, Zetan (Zetam)a : 1 Cron. 23: 18; 26: 22.
Zavad (Zabad)a : 1 Ezd. 10: 27, 33, 43.
Zavadia, Zavadie, Zevedie (Zebadia)a : 1 Cron. 12: 7; 26: 2;
27: 7; 2 Cron. 19: 11; 1 Ezd. 8: 8; 10: 20.
Zavan (Zaavan)a : Fac. 36: 27.
Zavar usa: 3 Ezd. 5: 17.
Zavdi (Zabad)a: 3 Ezd. 9: 28.
Zavdi, Zevedei (Zabdi)a : Ios. 7: 1, 17, 18; 1 Cron. 8: 19; 2 Ezd.
11: 17; 3 Ezd. 9: 28.

Zavdie (Zabai)a: 3 Ezd. 9: 29.
Zaved (Zabad)a: 1 Cron. 2: 36; 7: 20.
Zavina (Zebina)a: 1 Ezd. 10: 43.
Zavir (ªeber)a : 1 Cron. 2: 48.
Zavud (Zabud)a: 3 R eg. 4: 5.
Zavulon (Zabulon)a, t: Is. 9: 1 .
Zavulon, Zabulon, Zavolon (Zabulon)a : Fac. 30: 20; 35: 23;
46: 14; 49: 13; Num. 1: 9, 30; 2: 7; 7: 24; 10: 16; 26: 26,
27; 35: 25; Deut. 27: 13; 33: 18; Ios. 19: 10, 16, 27, 34; 21:
34; Jud. 4: 6, 10; 5: 18; 6: 35; 12: 12; 1 Cron. 2: 1; 6: 63,
72; 12: 33, 40; 2 Cron. 30: 10, 11, 18; Ps. 67: 28; Ezec. 48:
26, 27, 33; Mat. 4: 13, 15.
Zavvai (Zabai)a : 1 Ezd. 10: 28.
Zeahri, Zehri, Zecri (Zicri)a : Ieº. 6: 21; 1 Cron. 8: 19, 23, 27;
9: 15; 26: 16, 25; 2 Cron. 17: 16; 23: 1; 28: 7; 2 Ezd. 11: 9;
12: 17.
Zebee (Zebah)a : Ps. 82: 12.
Zechia (Iezechia, Ezechia)a: Mi. 1: 1. v. ºi la Ez echia.
Zecmaan (Iocmean)t: 3 Reg. 4: 12.
Zefrona (Þifron) t: Num. 34: 9.
Zef tua (Zatu)a : 1 Ezd. 2: 8.
Zehedaa : 3 Ezd. 9: 35.
Zeholei (ªahaziel)a: 3 Ezd. 8: 35.
Zehur, Zahur (Zahur, Zacur)a : Num. 13: 5; 2 Ezd. 3: 2; 10:
12; 12: 34; 13: 13.
Zelaa : 3 Ezd. 5: 15.
Zelfa (Zelpa)a : Fac. 29: 24; 30: 9, 12; 35: 26; 37: 2; 46: 18.
Zelima (Zima)a: 2 Cron. 29: 12.
Zelomith (ªelomit)a: 1 Ezd. 8: 10.
Zethar (Zetar)a : Est. 1: 10.
Zethua, Zethu (Zatu)a : 1 Ezd. 10: 27; 2 Ezd. 10: 14.
Zevea : 3 Ezd. 9: 29.
Zevedeiu, Zevedei (Zebedeu)a : Mat. 4: 21; 10: 3; 20: 20; 27:
56; Mc. 1: 19, 20; 3: 17; 10: 35; Lc. 5: 10; Io. 21: 2.
Zevee (Zebah)a: Ps. 82: 12.
Zevei (Zebah)a: Jud. 8: 5, 6, 7, 10, 1 2, 15, 18, 21.
Zevida (Zebuda)a: 4 R eg. 23: 36.
Zevul (Zebul)a : Jud. 9: 28, 30, 36, 38, 41.
Zie (Zia)a : 1 Cron. 5: 13.
Zif , Zib (Zif)t: Ios. 15: 24; 1 Reg. 23: 14, 15, 24; 26: 2; 2 Cron.
11: 8.
Zifa : 1 Cron. 2: 42.
Zifa a: 1 Cron. 4: 16.
Zio (Iemima)a : Iov. 42: 14.
Ziv (Zeev, Zeeb)a: Jud. 7: 25; 8: 3; Ps. 82: 12.
Ziza (Zaza)a : 1 Cron. 2: 33; 4: 37.
Ziza (Ziza)a : 1 Cron. 23: 10, 11; 2 Cron. 11: 20.
Zoheleth (Zohelet)t: 3 Reg. 1: 9.
Zohetha: 1 Cron. 4: 20.
Zohiea: 3 Ezd. 9: 28.
Zomzommim (Zomzomim, Zamzumim)a : Deut. 2: 20.
Zoom (Zaham)a: 2 Cron. 11: 19.
Zoroara : 3 Ezd. 5: 14.
Zuzim (Zuzimi)a : Fac. 14: 5.
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1.

aza material@ a edi]iei. Biblia Vulgata de la Blaj vede lumina tiparului în edi]ie princeps, la aproape un
sfert de mileniu de la traducerea ei în române}te (1760 – 1761), pe baza manuscriselor originale din
patrimoniul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.
Ea se p@streaz@ în dou@ grupe de manuscrise, pe care le-am intitulat Varianta 1 (V1) }i Varianta 2 (V2). Grupul
V1 reprezint@ varianta de lucru sau varianta primar@, exemplarul la care a lucrat o echip@ de traduc@tori ini]iat@ }i
coordonat@ de episcopul Petru Pavel Aron. Aceast@ variant@ con]ine }apte manuscrise, având urm@toarele coordonate
bibliologice, în ordinea c@r]ilor biblice:

Ms. 30
Format 4o, 22 x 18 cm., 3 file goale nenumerotate la început + 233 de file numerotate recent cu creionul de
c@tre bibliotec@, dintre care ultimele trei goale. Exist@ }i o numerotare mai veche, nedatabil@, cu creion ro}u, din
zece în zece pagini, ultima fil@ fiind numerotat@ 240. Hârtie groas@, simpl@, f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute
a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i noi, din a doua jum@tate a secolului al XIX-lea.
Pe recto primei file nenumerotate, un num@r de catalog, „K III / 15” }i specificarea „S. D. B. 1851”, adic@ „Seminarul
Diecezan din Blaj”, în a c@rui bibliotec@ a ajuns s@ fie catalogat manuscrisul în acel an. Tot acolo, un alt num@r, 902,
scris cu creion negru. Pe verso primei file numerotate, însemnarea primei apartenen]e: „Monast. Balasf. Ssmae Triados”,
precizare care se repet@ pe recto primei din cele trei file goale de la sfâr}it, în forma: „Mona. Balas. Ssmae Triados”. Pe
recto filei 74, marginal-dreapta, o însemnare din timpul traducerii Bibliei: „Eadem susceptae possessionis in Kutfalv. 22.
Martij 760 ubi cometanei congregati” (În acela}i loc al mo}iei primite, în Cut, la 22 martie 1760, când s-au adunat vecinii).
Pe recto filei 95, la sfâr}it de text, se consemneaz@ încheierea traducerii Genezei: „Kutfalvae 25. Martij 760”.
Prima fil@, r+v, este scris@ pe dou@ coloane, m@runt }i caligrafic, într-un cadru tabelat pe patru coloane: dou@
largi pe mijloc pentru text }i dou@ înguste marginale pentru concordan]e. La fila 2 se renun]@ la aceste coloane,
r@mânând textul pe o coloan@ în chenar, iar concordan]ele marginal. Chenarul se explic@ prin inten]ia de a da un
text definitiv din prima redactare }i continu@ pân@ la pagina 85v. În continuare textul, neîncadrat în chenar, devine
din ce în ce mai neîngrijit, dovad@ c@ s-a ajuns la concluzia necesit@]ii unei copii ulterioare curate, care s-a }i realizat.
Textul este scris în cel pu]in }ase grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se în mod aleatoriu.
Cuprinsul: Geneza (f. 1r-95r); Exodul (f. 95v-176r); Leviticul (pân@ la jum@tatea versetului 33 din capitolul 27).
Ms. 25
Format 4o, 22 x 18 cm., 268 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care ultimele trei, ca }i
36v, 183v, 184r sunt goale. Col]ul din dreapta al filei 155 este t@iat oblic, fiind afectat@ }i o parte din text. Exist@ }i o
numerotare mai veche, nedatabil@, cu creion ro}u, din zece în zece pagini, ultima fil@ fiind numerotat@ 268. Hârtie
groas@, simpl@, f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i noi,
din a doua jum@tate a secolului al XIX-lea.
Pe recto primei file, peste text, un num@r de catalog: „K III / 16", un altul, „No 27”, scris cu cerneal@ neagr@ foarte
închis@ }i num@rul „903”, cu creion negru. Tot acolo, însemnarea primei apartenen]e: „Mona. Balasf. Ssmae
Triados”, precizare care se repet@ pe verso gol al filei 266, în forma: „Monast. Balas. Ssmae Triados”. Pe recto gol
al filei 184r, însemnarea în maghiar@: „ A ez az Benyei dolga” (Aceasta este isprava lui Benyei), referindu-se probabil
la paginile 183v }i 184r, dar r@mase nescrise.
Manuscrisul are un aspect neîngrijit în compara]ie cu ms 30, pe care îl continu@. El cap@t@ din ce în ce mai mult
caracterul unui exemplar de lucru. Colontitlurile apar sau lipsesc în mod aleatoriu, în func]ie de persoana care
traduce în acel moment, }i sunt simplificate la maximum.
Textul este scris în mai multe grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se într-o ordine întâmpl@toare.
Cuprinsul: sfâr}itul Leviticului (f. 1r); Numerii (f. 1r-85r); Deuteronomul (f. 85v-163r); Josua (f. 163r-214v);
Judec@torii (f. 215r-260r) }i Ruth (f. 260r-266r).
Ms. 68
Format 4o, 22 x 18 cm., 244 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care 244v goal@. Exist@
}i o numerotare mai veche, nedatabil@, cu creion ro}u, din zece în zece pagini. Hârtie groas@, simpl@, f@r@ filigrane.
Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i noi, din a doua jum@tate a
secolului al XIX-lea.
Pe fila 1r însemnarea primei apartenen]e: „Mona. Balasf. Ssmae Triados”, precizare care se repet@ la pagina
244v, în forma: „Monast. Balas. Ssmae Trinitas”.
Acela}i caracter al unui exemplar de lucru. Colontitlurile apar sau lipsesc în mod aleatoriu, în func]ie de persoana
care traduce în acel moment, }i sunt simplificate la maximum.
Textul este scris în mai multe grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se într-o ordine întâmpl@toare.
Cuprinsul: 1 Samuil (f. 1r-65r); 2 Samuil (f. 65v-114r); 3 Împ@ra]i (f. 114v-182v); 4 Împ@ra]i (f. 183r-244r).
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Ms. 23
Format 4o, 22 x 18 cm., 318 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care 318v goal@. Hârtie
groas@, simpl@, f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i
noi, din a doua jum@tate a secolului al XIX-lea.
Pe f. 1r însemnarea: „Monast. Balasf. Ssmae Triados”, care se repet@ la sfâr}it, pe pagina 318v.
Colontitlurile apar sau lipsesc în mod aleatoriu, în func]ie de persoana care traduce în acel moment, }i sunt
simplificate la maximum.
Textul este scris în mai multe grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se într-o ordine întâmpl@toare.
Cuprinsul: 1 Paralipomenon (f. 1r-64v); 2 Paralipomenon (f. 64v-137r); 1 Ezdra (f. 137v-158v); Neemia sau
2 Ezdra (f.159r-191r); Tovit (f. 191v-212v); Iiudith (f. 213r-239r); Estera (f. 239v-265v); Iov ( f. 266r-318r).
Ms. 21
Format 4o, 22 x 18 cm., 127 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care 126v }i 127r+v
goale. Exist@ }i o numerotare mai veche, nedatabil@, cu creion ro}u, din zece în zece pagini. Hârtie groas@, simpl@,
f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i noi, din a doua
jum@tate a secolului al XIX-lea.
Pe forza]ul primei coperte un num@r de catalog, „K III / 16”, un altul, „No 23”, cu cerneal@ neagr@ foarte închis@
}i specificarea „S. D. B. 1857”, adic@ „Seminarul Diecezan din Blaj”, în a c@rui bibliotec@ a ajuns s@ fie catalogat
manuscrisul în acel an. La f. 1r însemnarea primei apartenen]e: „Mona. Balasf. Ssmae Triados”.
Aproape întregul manuscris este de mâna lui Petru Pavel Aron.
Cuprinde Psalmii.
Ms. 18
Format 4o, 22 x 18 cm., 410 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care 410v goal@. Hârtie
groas@, simpl@, f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, coper]i contemporane
din carton cu modele rozalii.
Pe forza]ul copertei, un num@r de catalog, „K III / 17”, specificarea „S. D. B. 857”, adic@ „Seminarul Diecezan
din Blaj”, în a c@rui bibliotec@ a ajuns s@ fie catalogat manuscrisul în acel an, precum }i o însemnare de mâna unuia
dintre traduc@tori, „Iulie, azi, am început a scrie”. Pe foaia goal@ din fa]a filelor, un num@r scris cu cerneal@ neagr@intens, „No 20”, indicând tot pozi]ia într-o bibliotec@. La fila 1r însemnarea primei apartenen]e: „Mona. Balasf. Ssmae
Triados”, precizare care se repet@ la f. 410r. În josul f. 410r însemnarea: „Sf@r}itul prefacerii Vechiului Testament,
care cu mila lui Dumnezeu în martie 12 s-au început }i cu Aceluia}i ajutoriu într-acela} an, dechemvrie 21, s-au
s@vâr}it. C@ruie toat@ lauda, m@rirea, cinstea }i închin@ciunea în veci amin”.
Colontitlurile apar sau lipsesc în mod aleatoriu, în func]ie de persoana care traduce în acel moment, }i sunt
simplificate la maximum.
Textul este scris în mai multe grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se într-o ordine întâmpl@toare.
Cuprinsul: Iezechil (f. 1r-39v); Daniil (f. 39v-87v); Osea (f. 88r-106v); Ioil (f. 106v-112v); Amos (f. 112v-126r);
Abadia (f. 126r-128r); Iona (f. 128r-133r); Mihea (f. 133r-143r); Naum (f. 143v-148r); Habacuc (f. 148v-153v); Sofonie
(f. 154r-158v); Agai (f. 159r-162r); Zaharia (f. 162v-181v); Malahia (f. 182r-188r); 1 Macabei (f. 188v-262r); 2 Macabei
(f. 263r-317r); Rug@ciunea lui Manasie (f. 317v-319r); 3 Ezdra (f. 319v-353v); 4 Ezdra (f. 353v-410r).
Ms. 22
Format 4o, 22 x 18 cm., 248 file numerotate recent cu creionul de c@tre bibliotec@, dintre care 247v }i 248r+v
goale. Exist@ }i o numerotare mai veche, nedatabil@, cu creion ro}u, din zece în zece pagini. Hârtie groas@, simpl@,
f@r@ filigrane. Alc@tuit din caiete cusute a 12 file caietul, leg@tur@ contemporan@, actualele coper]i noi, din a doua
jum@tate a secolului al XIX-lea.
Pe f. 1r însemnarea primei apartenen]e: „Monast. Balas. Ssmae Triados”.
Colontitlurile apar sau lipsesc în mod aleatoriu, în func]ie de persoana care traduce în acel moment, }i sunt
simplificate la maximum.
Textul este scris în mai multe grafii, de c@tre traduc@tori care au lucrat unul în continuarea celuilalt, în tran}e
aproximativ egale de pagini, succedându-se într-o ordine întâmpl@toare.
Cuprinsul: Matei (f. 1r-73v); Marcu (f. 74r-116v); Luca (f. 117r-189v); Ioan (f. 190r-247r).
Dup@ cum se poate vedea, primele }ase manuscrise V1 con]in c@r]i ale Vechiului Testament, mai pu]in c@r]ile
Pildele sau Proverbele lui Solomon, Ecleziastul, Cântarea cânt@rilor, Cartea în]elepciunii, Ecleziasticul sau Isus Sirah,
Isaia, Ieremia, Plângerile lui Ieremia }i Baruch, al c@ror manuscris se pare c@ s-a pierdut. Ultimul manuscris, 22,
cuprinde prima form@ a traducerii celor patru Evanghelii.
Manuscrisele din grupul V1 au }ase grafii distincte, indicând faptul c@ Vulgata a fost tradus@ de }ase persoane.
Caracterul de exemplar de lucru, impurum în limbajul vremii, este eviden]iat de ]inuta neglijent@ a textului, de
sentimentul de ilizibil pe care îl induc diversele grafii care se succed în ritm aleatoriu.
Al doilea grup de manuscrise, V2, reprezint@ copia Vechiului Testament preg@tit@ în vederea tiparului }i este divizat
în patru manuscrise voluminoase. Caracteristica general@ a acestor volume sugereaz@ inten]ia de a realiza un text curat,
cu grafie unic@ (sau poate dou@-trei grafii, uniformizate pân@ la limita nedistingerii, prin practica de scribi), pe o hârtie
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de calitate superioar@ manuscriselor V1. Caracterul de manuscris definitiv, preg@tit pentru tipar, îl sugereaz@ }i faptul
c@, pân@ la un moment dat, paginile au o oglind@ de titlu realizat@ din linii care formeaz@ un dreptunghi. Formatul
lor este identic cu al celor din V1, îns@ lipsesc din corpul textului orice elemente de personalizare (însemn@ri, dat@ri
etc.), tocmai ca s@ fie opera]ionle pentru tipografi. Singurul element distinct, comun cu V 1, este specificarea }tampilat@
S. D. B., a c@rei semnifica]ie am precizat-o. Cele patru manuscrise au urm@torul con]inut:
Ms 29
Cartea Facerii (f. 1r-75v); Cartea Ie}irii (f. 75v-147v); Cartea Preo]iii (f. 147v-195r); Cartea Numerilor (f.
195r- 268v); Cartea 2 Leage (f. 268v-334v); Cartea lui Josue (f. 334v-374r); Cartea Judec@torilor (f. 374v-418r);
Cartea Ruth (f. 418r-420v, pân@ spre sfâr}itul Cap 2, vers. 23).
Ms 19
Cartea Ruth (f.1r-3v; continuare de la sfâr}itul Cap 2, vers. 23); Cartea dintâiu a lui Samuil, carea noi întâie a
Împ@ra]ilor o numim (f. 3v-61r); Cartea a doao a lui Samuil, carea noi a doao a Împ@ra]ilor o zicem (f. 61r-111v);
Cartea Împ@ra]ilor a treia, dup@ ovreai întâie a lui Malahie (f.111v- 177r); Cartea Împ@ra]ilor a patra, dup@ ovreai
a lui Malahie a doao (f.177r-241r); Cartea 1 Paralipomenon (f. 243r-309v); Cartea a doao Paralipomenon
(f.309v-402r); Cartea întâie Ezdrei (f. 402r-425r); Cartea lui Neemie, carea }i a Ezdrei a doao s@ zice (f. 425r-459r);
Cartea lui Tovie (f.459r-479v); Cartea lui Iiudith (f. 479v-505r); Cartea Esthir (f. 505r-518v; pân@ la Cap 9, vers.
12 neterminat).
Ms 28
Cartea Esthir (f.1r-10v; continuare de la Cap 9, vers. 12); Cartea lui Iov (f. 10v-57v; urmeaz@ trei file goale);
Cartea Psalmilor (f. 61r-160v; urmeaz@ dou@ file goale); Cartea Pildelor (f. 163r-200v); Cartea Ecleziastului (f.200v213r); Cântarea lui Solomon (f. 213r-218v); Cartea În]elepciunii (f. 218v-242r); Spre ecleziastul Isus, fiiul lui Sirah
(f. 242r-243r), Ecleziasticul (f. 243r-306v); Prorociia lui Isaie (f. 307r-384r); Prorociia Ieremiii (f. 384r-460v); Threni,
adec@ Tânguirile lui Ieremie prorocului (f. 460v-461v; pân@ la Cap 1, Fe, vers. 17 neterminat).
Ms 20
Threni, adec@ Tânguirile lui Ieremie prorocului (f. 1r-5v; continuare de la Cap 1, vers. 17 neterminat);
Prorociia lui Varuh (f. 5v-14r); Prorociia lui Iezechil (f. 14r-75r); Prorociia lui Daniil (f. 75r-103r); Prorociia lui
Osie ( f. 103r-112r); Prorociia lui Ioil (f. 112r-116r); Prorociia lui Amos (f. 116v-124r); Prorociia lui Avdie (f. 124r125v); Prorociia Ionei (f.125v-128r); Prorociia lui Mihei (f. 128r-134r); Prorociia lui Naum ( f. 134r-136v);
Prorociia lui Avacuc (f. 136v-139r); Prorociia lui Sofonie (f. 139r-142r); Prorociia lui Agghei (f. 142r-144r);
Prorociia lui Zaharie (f. 144r-156v); Prorociia lui Malahie (f. 156v-160v); Cartea dintâiu a Macaveilor (f. 160v205v); Cartea a doao a Macaveilor (f. 205v-234v); Rug@ciunea lui Manasie, împ@ratului Iudei, când rob s@ ]inea
în Vavilon (f. 234v-235r); Cartea Ezdrii a treia (f.235r-255r); Cartea Ezdrii a patra (f. 255r-292v). Volumul se
încheie cu urm@toarea not@ final@, care era prev@zut@ s@ fie tip@rit@: „Cu agiutoriul lui Dumnezeu am agiuns }i
la sfâr}itul Vechiului Testamânt”.
În vederea preg@tirii edi]iei, am folosit manuscrisele din V 2, din dou@ motive. Mai întâi, am considerat pe V1
doar un exemplar de lucru al traduc@torilor, nu unul finit; în plus lipse}te un volum. În al doilea rând, V2 este o
copie curat@ ( purum), cu inten]ia v@dit@ a episcopului Petru Pavel Aron ca pe aceasta s-o dea la tipar. Urmând
dorin]ei sale, am ales V 2 drept textul dup@ care trebuia realizat@ edi]ia, în pofida faptului c@, probabil din neaten]ia
copistului / copi}tilor sau din implicarea lui / lor în textul transcris, nu V 2, ci V1 este cel care prezint@ în mai mare
m@sur@ forme lingvistice apropiate sau identice normei literare actuale.
Situa]ia manuscrisului 22 din V 1 este aparte în cazul edi]iei. El con]ine Evangheliile sub forma unui Evangheliar
de altar, împ@r]it pe pericope. Dat fiind c@ V 2 nu con]ine nimic din Noul Testament, am folosit V1 drept manuscris
de baz@.
2.

itlul }i forma exterioar@ a edi]iei. În sinteza sa Istoria }i lucrurile }i întâmpl@rile românilor, Samuil
Micu, primul istoric al {colii Ardelene, scrie la capitolul p@storiei lui Petru Pavel Aron, al patrulea episcop al
Bisericii Române Unite, cu re}edin]a la Blaj: „Întoars@ în limba româneasc@ vl@dica Aaron Biblia Vulgata
cea latineasc@, carea voia s@ o tip@reasc@ în Blajiu, ci pentru cuvioase pricini nu s-au tip@rit”. 1 În mediul catolic apusean,
unde }i-a cucerit rolul de Biblie oficial@, aceast@ variant@ istoric@ a Sfintei Scripturi ap@ruse, înaintea traducerii române}ti
de la Blaj, cel mai frecvent în edi]ii cu titlul de Biblia Sacra . Manuscrisele dup@ care reproducem textul nu au niciun
titlu. Nicio informa]ie a vremii nu ne transmite indicii despre titlul pe care l-ar fi purtat Vulgata de la Blaj în cazul tip@ririi
ei, care nu s-a realizat. Dar opera pe care o oferim culturii române}ti }i iubitorilor ei trebuia s@ primeasc@ un titlu. Nu
am dorit s@-l d@m pe cel latinesc clasic, Biblia Sacra, pentru a evita s@ se cread@, la o prim@ impresie, c@ este vorba
de un text în limba latin@. De aceea, am apelat la titlul sub care traducerea a fost cunoscut@ }i popularizat@ de
contemporani, acela de Biblia Vulgata. Acest titlu se sus]ine }i din punct de vedere cultural-istoric, fiind singura
traducere f@cut@ în limba român@ în exclusivitate dup@ Vulgata. În familia Bibliilor române}ti, titlul dat de noi
personalizeaz@ aceast@ oper@, subliniindu-i unicitatea ca versiune a Scripturii catolice clasice.
1

Vezi Samuil Micu, Istoria românilor, edi]ie princeps dupã manuscris, de Ioan Chindri}, II, Cluj-Napoca, 1995,p. 336.
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În acela}i scop am apelat }i la ilustra]iile din textul de fa]@. Desigur, ele nu se g@sesc în manuscrisele prezentate
mai sus. Sunt ilustra]iile edi]iei Biblia Sacra tip@rit@ la Vene]ia în 1690, unde dau o not@ de elegan]@ dar }i de confort
al lecturii, acompaniind în plan vizual, imagistic, momentele-cheie din materia Biblei. Vulgata este prin excelen]@
Biblia cre}tin@t@]ii occidentale, iar editarea ei reflect@ mentalitatea }i gustul letrist al marii familii cre}tine catolice.
Un fenomen cultural care a implicat }i edi]iile Vulgatei a fost dezvoltarea impetuoas@ a artelor vizuale, începând
cu Rena}terea. Biblia a constituit principala surs@ de inspira]ie a arti}tilor, în spe]@ a gravorilor, dup@ inventarea
tiparului european de c@tre Gutenberg. Cerin]ele estetice ale vremii au impus edi]iile biblice ilustrate cu gravuri,
din ce în ce mai preten]ioase odat@ cu dezvoltarea tehnicilor grafice }i tipografice. S-a ajuns la percep]ia public@
dup@ care o edi]ie din Vulgata însemna necondi]ionat o carte „iluminat@” artistic cu scene biblice. O asemenea edi]ie
este prin excelen]@ Biblia Sacra de la Vene]ia din 1690, dup@ care au tradus bl@jenii masivul text pe care îl public@m.
Pentru a crea atmosfera imagistic@ a Vulgatei occidentale, în lucrarea de fa]@ se reproduc ilustra]iile, punctual la
locurile unde se g@sesc ele }i în edi]ia vene]ian@ de referin]@.
Caracteristica original@ a Bibliei Vulgata edi]iei de fa]@ este structurarea ei pe c@r]ile biblice. Acestea se succed
în ordinea specific@ Vulgatei occidentale, cu textul în fa]@ ilustrat, cum am spus, urmat de indicele de cuvinte
din cartea respectiv@ }i de facsimilele la scar@ redus@ ale filelor de manuscris. În urma acestui demers, fiecare
carte biblic@ are un anumit grad de autonomie în cadrul edi]iei. Acest@ organizare a materialului, când avem în
vedere facsimilele, faciliteaz@ lectorului interesat de acurate]ea filologic@ a lucr@rii consultarea sursei primare. În
privin]a lexicului, chiar }i prezentat deocamdat@ în indici pe c@r]i, edi]ia ofer@, pentru prima dat@ în cultura
româneasc@, cea mai masiv@ înregistrare a cuvintelor din textul biblic. Pozi]ionarea indicilor în familia grafic@ a
fiec@rei c@r]i constituie }i un precursor important de interpretare, cuvintele unei c@r]i putând fi puse operativ în
compara]ie cu ale alteia, pentru a se vedea în ce m@sur@ materia biblic@ diferit@ de la o carte la alta }i genul stilistic
original al fiec@reia (proz@ istoric@, retoric@, poezie) au influen]at t@lm@cirea în limba român@, precum }i în ce
m@sur@ s-a manifestat aceast@ influen]@. Pentru stadiul limbii române literare de la 1760 – 1761, luându-se în
calcul }i faptul c@ suntem în fa]a primei traduceri române}ti din limba latin@, avem încrederea c@ o asemenea
preanaliz@ va veni în sprijinul utiliz@rii }tiin]ifice a edi]iei.
3.

ranscrierea textelor. Tip@rirea Bibliei lui Petru Pavel Aron la numai câ]iva ani de la apari]ia prestigioasei
edi]ii a Bibliei lui Samuil Micu constituie, f@r@ îndoial@, un act major pentru cultura româneasc@ în
sensul cel mai deplin al cuvântului.
Complexitatea demersului filologic este determinat@, pe de o parte, de dificult@]ile de transliterare inerente unui
text manuscris datorat mai multor persoane }i, pe de alt@ parte, de faptul c@, din motive de ordin practic, cele 49
de c@r]i ale Vechiului Testament reprezint@ o copie a primei versiuni a traducerii asupra c@reia a intervenit }i copistul
(manuscrisul V2), iar cele patru c@r]i din Noul Testament , protograful (manuscrisul V1).
Diferen]ele de scriere dintre cele dou@ p@r]i, variantele grafice, corecturile, variantele fonetice, lexicale }i
morfologice, la care se adaug@ o topic@ tributar@ modelului latin, alc@tuiesc un mozaic de probleme care au
influen]at op]iunea pentru o edi]ie diplomatic@, par]ial interpretativ@, care s@ nu altereze diversitatea }i complexitatea
aspectelor de limb@, s@ confere textului atributele necesare unei lecturi coerente }i, în acela}i timp, s@ p@streze
specificul celor dou@ manuscrise.
Ca urmare, în transliterarea textului s-a procedat, pe cât a fost posibil, la atribuirea unei valori unice fiec@rei
litere chirilice; aceasta, în primul rând, pentru a suplini lipsa unei tip@riri în paralel sau a unei raport@ri sistematice
la sursa primar@, cea a traduc@torului, în încercarea de a oferi pentru o viitoare, extrem de necesar@ compara]ie
cu V1, o oglind@ cât mai fidel@ a textului }i eliminând, într-o prim@ faz@ a cercet@rii, necesitatea raport@rii la
manuscrisul chirilic al V2. Diferen]a dintre V1 }i V2 este ilustrat@ în edi]ia de fa]@ prin redarea Vechiului Testament
dup@ varianta copiat@, iar a Noului Testament dup@ varianta primar@.
Astfel, ierul mare { a fost transcris în general @, iar iusul mare 7, â: m { nile = m@nile, p7cat = pâcat, pl 7ns =
plâns, t {u = t@u. Alternan]ele @ / â în scrierea aceluia}i cuvânt sunt foarte numeroase: adânc / ad@nc, plâns / pl@ns,
t@lpi / tâlpi, s@n@tos / sân@tos ; într-o transcriere interpretativ@ s-ar opta pentru prima form@.
În cazul unor monosilabe, pentru a evita confuziile, s-a recurs totu}i la interpretarea 7 = @: d7m = d@-m, p7r
= p@r, r7u = r@u (adj.), t 7u = t@u, mai ales c@ în toate cazurile exist@ }i grafiile d{ m, p{ r, r {u, t{u.
S-a excerptat }i un caz în care { dup@ 5 a fost transcris e: fulger@ .
š a fost transcris ea dup@ consoane }i ia dup@ vocale: p@}tš = p@}tea, mš z@noapte = meaz@noapte, dar muš rea
= muiarea. S-a mai transcris ia în forma de masculin plural a demonstrativului acesta (= ace}tia) }i a aceleia}i forme a
pronumelui / adjectivului nehot@rât atâta (= atâ]ia). Slova š s-a transcris ea }i dup@ consoanele velare k, g: cheam@,
cheltuiale; grupul ™š, redat în general iia, miiaz@noapte, s-a transcris, dup@ acelea}i velare, ia , chiam@, ghia]@, ureachia.
Incidental, în Noul Testament apar forme pronominale ca m šu, nš , în care š a fost redat e, deci meu, ne, ca
}i în s@ s@ înche š / s@ s@ încheie.
9 a fost transpus prin ia: aceia, s@ iaie, mi-au, muiarea. Totu}i, în pronumele personal 9le }i în forma de feminin
singular a demonstrativului acela s-a transcris eale, aceea. 9 dup@ k, g s-a transcris ea: cheam@, iar grupul ™9 a
fost redat ia: chiam@, ca }i grupul ™š .
‹, prezent uneori }i la început de silab@, a fost redat ia: iat@, amiaz@zi, l@cuia , miaz@noapte . S-a procedat la
fel }i în forma de indicativ prezent persoana a treia a verbului a fi: iaste, tot a}a cum Œste, Œ s-au transcris ieste ,
ie, pentru a respecta realitatea manuscrisului, consemnând astfel toate variantele grafice }i morfologice ale acestei
forme flexionare: este, ieste, iaste, ie, e ; ‹ a fost redat îns@ ea în formele feminine ale pronumelui personal
ea, eale.
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c s-a transcris ie la început de cuvânt }i de silab@: f@meiesc, s@ iaie , ie}it, muieri, trebuie, îns@ e în forme ale
pronumelui personal: eu, el, ea, ei, precum }i la peroana a treia singular indicativ prezent a verbului a fi: este, e,
potrivit normelor ortografice actuale. A fost redat tot e la început de silab@ în unele împrumuturi ca episcop }i în
nume proprii ca Edumeea, Efes.
În nume proprii cunoscute, ca Erihon, Erusalim, Ezechiil s-a procedat, conform tradi]iei culturale }i ortografiei
actuale, la transcrierea Ierihon, Ierusalim, Iezechiil. În alte situa]ii, în cazul în care în manuscris sunt înregistrate
ambele forme, s-au p@strat ca atare: Efte / Iefte, Elisei / Ielisei, Ethro / Iethro.
É, frecvent mai ales în V1 }i redând un e deschis din pronun]area regional@, a fost transcris ea dup@ consoan@
}i ia dup@ vocal@: a}ea, acea, buc@]ea , mergea, o}tea; l@cuia, suia, ie}iiai, n@c@jiia.
Ierul mic 1, notat adesea dup@ consoane în pozi]ie final@, a fost considerat de obicei ca având valoarea zero.
A fost transcris @ în situa]ii ca o sut@, s@ l@]asc@, }as@ zeci (transcris }as@zeci), dar }i în p@mântului (unde ar putea fi
scris gre}it în loc de {). Într-un caz izolat a fost redat, la final@, prin i: (doi) heruvimi.
o, w au fost transcrise o, rar Ò o, ca în doo redat douo sau zio / ziuo , prin introducerea elementului semivocalic.
Uneori o sub accent s-a interpretat oa : foaia, vârtoas@, Vaviloane (voc.), groaznic, mai ales c@ exist@ }i dubletele
grafice scrise cu oa . Atât e cât }i o sub accent, redate ea, respectic oa , sunt mai frecente în V1.
O form@ corona, considerat@ variant@ pentru Ardeal, a fost p@strat@ ca atare.
m a fost redat întotdeauna iu : fiiul, întâiu, temeiu, ceriu, ca }i la substantivele în -ar, -or, ascult@toriu, judec@toriu ,
r@spl@titoriu, temniceariu, stejeariu, viitoriu. Auxiliarul viitorului este scris aproape întotdeauna voiu, probabil }i
pentru a fi diferen]iat de pronumele voi. Tot astfel a fost transcris m }i în cazul numelor proprii Iiuda, Iiudith.
™ s-a transcris i, ca }i , care apare mai frecvent în V1: vârto} / vârto}i, } / }i e}t / e}ti.
a fost interpretat ca i în forme de plural nearticulat: muieri, împ@ra]i, }i ii în formele articulate de genitiv-dativ
feminin singular: muierii, judec@]ii, historiii , mândriii }i masculin nominativ-acuzativ plural: b@rba]ii, drep]ii, oamenii .
y a fost transcris i, ca de exemplu în Moisi.
u final, notat mai ales la adjective }i substantive nearticulate sau la verbe, a fost transcris ca atare: auru, iste]u ,
îndr@zne]u , întâiu, so]u, trufa}u; înv@]u, min]u, m@ ru}inezu; cându; }i un u scurt – u Â –, notat foarte rar, a fost transcris
tot u: osta}u.
– ini]ial a fost transcris în sau îm, conform ortografiei actuale: înstreinat, întunearec, împ@rat }i mai rar î: îl .
Când îns@ a fost urmat în scris de consoan@ nazal@, aceasta a fost redat@ întocmai, f@r@ a ]ine seama de normele
curente. De aceea apar dubletele împ@rat / înp@rat, îmbr@cat / înbr@cat, umblând / unblând, dimpotriv@ /
dinpotriv@ .
Nazala care lipse}te în forme ca uflu, ublu, uplu a fost completat@, la transliterare, tacit, conform normelor
ortografice curente: umflu, umblu , umplu .
Cât prive}te un n redat grafic ca j suprascris, el a fost neglijat la transcrierea unor forme ca întru ei, întru tine
(}i nu într-un), dar p@strat acolo unde se impunea.
Slova q s-a transcris th în nume proprii }i în derivate ale lor: Efrathul, Ruth , Thamar, Tharsisului, Vithleaim ,
carthaghineani, precum }i în cuvinte sim]ite de copist ca împrumuturi sau chiar str@ine }i scrise conform grafiei
Vulgatei: anathema, anthrax , cathedra , hiachinth, (piei) ianthine, pithonicesc, terevinthul, thirsi, thronul, (iarba)
vorifthului . În carthaghineni }i mai ales în thronul litera q nu este totdeauna primar@, ci adesea este scris@ peste Æ,
atestând dorin]a expres@ a copistului de a scrie în acest fel. Deoarece tot q corectat uneori peste Æ este }i în jârth@
sau în alte cuvinte din familia acestuia, }i în acest caz s-a p@strat forma din manuscris. Am înregistrat }i un caz invers,
în care Æ este scris peste q: trachi. Foarte rar, q a fost notat în manuscris prin th , ca în Esthemo.
S@ amintim }i un cuvânt în care q trebuie transcris ft: poq a = pofta.
Vocalele duble au fost men]inute în transcrierea noastr@ în nume proprii: Galaad, Gavaa, Ooliav, Vaalim, iar
în cazuri ca Galilea , Idumea vocala e s-a reduplicat, conform scrierii tradi]ionale Galileea, Idumeea.
În unele substantive comune }i la infinitivul verbelor de conjugarea a IV-a (}i a timpurilor formate cu acesta)
apare adesea dup@ vocale, grafia ii cu valoare de i + i, redând pronun]area real@ ; el este mai frecvent în V 1, }i a
fost p@strat: c@iile, maiicei, ochiilor, o va gefuii, va{gr@ii, a propoveduii, a s@ suii. Acest grup a fost transcris îns@ i în
formele de imperativ negativ: nu fi, nu veni }i la pronumele / adjectivele posesive no}tri, vo}tri.
Consoanele duble s-au notat ca atare în nume proprii, Devvora, Manasse, Remmon, dar nu s-au p@strat în
substantive comune, precum cocc, gheenna , nopp]i, summa.
Exist@ îns@ un n dublu rezultat din faptul c@ în situa]ii ca din naintea, în naintea s-a aplicat ortografia actual@,
scriindu-se împreun@, dar cu p@strarea nazalei duble: dinnaintea, înnaintea. Op]iunea scrierii într-un cuvânt a fost
determinat@, în acest caz, de modul de segmentare a lan]ului lingvistic în scrierile din limba român@ veche: în drepteaz@,
în so]irea , ne starea, aidaveachea (= a-i da veachea), preurm@, îmbuc@ne dreptatea (= îmbuc@ nedreptatea).
S-au p@strat grafiile oscilante s / z , ele nefiind caracteristice doar înainte de consoanele sonore b, d, g, j, v :
muzic@ / music@, Navohodonosor / Navohodonozor, odrasla / odrazla, smirn@ / zmirn@, smochin / zmochin.
Cuvintele abreviate în mod curent, prin suprascriere sau contrac]ie, s-au întregit tacit în forma literar@: Domnul ,
Duhul, Dumnezeu, Isus Hristos, proroc, pururea, sfânt , spirit, suflete. Completarea abrevierii Is s-a f@cut aplicând
norma din Dic]ionarul ortografic, ortoepic, morfologic al limbii române (DOOM), edi]ia 2005, care prevede forma
Isus. Un argument în adoptarea acesteia este faptul c@ atunci când numele apare scris întreg în textul biblic este cu
un singur i, atât în Vechiul Testament, cât }i în Noul Testament.
În elementele lexicale din indica]iile tipiconale, adesea greu de descifrat, s-au completast toate vocalele din abrevieri,
inclusiv cele finale, conform normelor literare actuale: Învier./Învierii, lun./luni, mar]./mar]i, Thom./Thomii, vecern./
vecernie. Vocalele notate în text au fost p@strate ca atare, chiar dac@ nu corespund normei literare: mercuri, duminec@.
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De câte ori omisiunile vizeaz@ consoan@ sau consoane, am men]inut formele din text, cu excep]ia cuvântului sfâr}it,
redat întotdeauna literar. Procedând în felul acesta, unele cuvinte apar într-o mare varietate de forme: duminic@,
duminec@, dumc@, dum., dumn., dnec@, dnc@, dnec., dnc., dmne.; miercuri, mercuri, mierc., merc., mier.
Dintre semnele diacritice, chendima a fost transcris@, uneori, i.
Decizia de a atribui fiec@rei slove, pe cât se poate, o singur@ valoare, a fost determinat@ }i de prezen]a
numeroaselor alternan]e vocalice în scrierea unui cuvânt, uneori în versete al@turate, alteori chiar în acela}i verset,
unele fiind o simpl@ grafie, altele marcând existen]a consoanelor dure }i moi, adesea reprezentând variante lexicale:
@ / â: s@n@tos / sân@tos Tov 5, 20; â / @: hâlmurile Jos 22, 10 / h@lmurile Jos 22 , 11, vârful / v@rful I} 37, 8; @ / i:
târ@ia}te Pr 11, 41 / târiia}te Pr 11 , 46; e / @: Dumnezeu In 4 rezum. / Dumnez@u In 3, 34, p@retariu I} 26, 2 / p@r@tariu
I} 26, 5, vi]el Ps 105, 20 / vi]@l Ps 105, 19; a / e: mojarele Ir 52, 19 / mojerele Ir 52, 18; i / â: asinii / asân@ Za 9, 9,
g@si 2 Lg 22, 25 / g@sâ 2 Lg 22, 20, tovari}ul Ecz 40, 23 / tovarâ}i Ecz 41, 23; ie / e: fiertura Fc 25, 30 / fert Fc 25, 9;
ie / ia: muierea / muiarea Ecz 42, 14; ie/iia pierde / piiardere Ecz 29, 13; e / ea : bisericilor 1 Par 10, 9 / bisearica 1 Par
10, 10, drepte / dreapte 4 Împ 4, 26; ea / a dup@ grupul consonantic }t: }tearg@-s@ 4 Ezr 2, 7 / s@ }targ@ Ir 18, 23.
Alternarea frecvent@ a consoanelor finale dure }i moi face adesea dificil@ interpretarea unor semne suprapuse
sau a chendimei ca având valoare de i: asculta]i / asculta] Fc 49, 2, iar@}i / iara} 4 Ezr 6, 31, ve]i / ve] 2 Lg 4, 22.
Dintre fenomenele fonetice consonantice, fie ele vechi, precum p@strarea lui Ë în elemente latine, fie mai noi,
între care palatalizarea labialelor }i a dentalelor, cu relevan]@ în ansamblul problemelor ridicate de text, semnal@m:
Ë pentru j: agiutoriu Fc 2, 18, gioi In 16, 32, giudecata Ps 71, 2, giugul Ecz 28, 23, giunghierilor Is 43, 24,
giur@mânt Nm 30, 4, (Pu]ul) Giur@mântului Fc 46 , 5, împregiur 1 Sm 17 , 36, încungiura Ir 52 , 23, dar }i givin@
Pr 7, 26, grige}ti-te Lc 10 , 41, mogeariu I} 16 , 14, mregile Lc 5, 2, st@gear Jd 6, 11; j pentru Ë : arjint I} 36, 24,
covrijii Fc 24, 22, cujetele Ir 23, 22, culeaje Is 33, 4, deajetului Lc 16 , 24, frânje-voiu Ir 30, 8, vor fuji Vr 6, 54,
fuljera-va 4 Ezr 16 , 10, încinje 4 Împ 4, 29, în]elejea Lc 18, 34 , va jeame 4 Ezr 16 , 40, jenunchele Jd 16 , 19,
jinere Fc 19 , 12, jinga}u Pl 29, 21, lejuitori Lc 14, 3, pecinjine Pr 22, 22, pribejind 2 Mac 5, 7, putrejune Iov 7,
5, sl@b@nojit Iz 29, 7, (unei) sluji Lc 15, 26 (dar s@ slugim Lc 1, 74), tr@jea 1 Sm 17 , 5, unjea Lc 7, 38, vinjea 1
Sm 14, 47; t’ pentru k’ : m-ai întegat Iov 10 , 10, rântez@ Is 10 , 30, rotie I} 39, 27, }tiop 2 Sm 19, 26 (dar }i }topului)
Iov 29 , 15, tica 2 Sm 14 , 26, titie I} 39, 21, tiverele Dn 3, 21, dar în Iz 27, 5 este atestat }i un caz de corectare a
lui t’ în k’, ref@cându-se forma literar@ încheiat; t’ pentru p’ : teptariu Is 3, 24, teapt@n@ Is 19, 9; d’ pentru Ë :
privedeaz@ Nm 18, 5, unde]u Pl 25 rezum.; Ì pentru t’: s@ mi}ce I} 39, 19; h’ pentru f’: hiar@lor Ir 16, 4, hicatul
Tng 2, 11, hierbe]i Pr 8, 31, hir@staie Is 28, 27; h’ pentru v’: hicle}ug I} 32, 12.
Ad@ugând c@ tabloul nu este nicidecum complet ca enumerare de cuvinte, de forme ale lor }i de atest@ri }i c@
pentru toate s-a înregistrat }i forma literar@ de azi, vrem s@ oferim doar o sugestie pentru imaginea variet@]ii
problemelor ce }i-ar g@si locul într-un studiu.
Copi}tii, fiecare dintre ei cu oscila]iile }i incertitudinile sale, se întâlnesc în efortul comun de a elabora o lucrare
bun@, dovad@ numeroasele interven]ii în textul transcris, fie ele }i cu unele rezolv@ri contradictorii.
Din acest ansamblu se desprind totu}i c@r]i în care o tr@s@tur@ sau alta este mai pregnant@ comparativ cu
înregistrarea ei în celelalte c@r]i.
Astfel, în trei c@r]i din Pentateuh, I}, Jud, 1 Sm, predomin@ folosirea lui 7 în detrimentul lui {. Doar un exemplu:
prepozi]ia c@tre are în majoritatea ocuren]elor forma câtr@ }i numai foarte rar forma c@tr@.
2 Lg se caracterizeaz@ prin folosirea cu prec@dere a consoanelor dure, în timp ce de obicei în celelalte c@r]i ale
Bibliei rostirea dur@ alterneaz@ cu cea moale.
În I} }i Mt, între e }i ea se remarc@ frecven]a mult mai mare a formelor cu diftong. Un exemplu edificator: Face-vei }i
pr@jineale oltariului de leamne seatim doao. I} 27, 6.
O alt@ carte, Idt, se distinge prin utilizarea, fa]@ de celelalte, în mai mare m@sur@ a unui n (j) suprascris, în special
deasupra iusului mic, în consecin]@, aici fiind mai frecvente grafiile înnainte, dinnainte.
Dintre elementele morfologice, verbul a fi care la indicativ prezent cunoa}te o varietate de forme grafice, în Ecz
este scris consecvent cu ‹ ( Ï) }i š, transliterate ia, iaste.
Auxiliarul viitorului, voi, rostit în Transilvania cu -iÒ , are în majoritatea ocuren]elor forma voiu , dar în dou@ c@r]i,
I} }i In, copistul a optat pentru varianta f@r@ u final.
Gerunziul în -ind din forme neliterare ca v@zind, r@spunzind poate }i el particulariza un text; e preferat în 2 Sm
}i în Mt.
Sufixul imperfectului -ea s-a scris É }i š, transliterate -ea dup@ consoan@ }i -ia dup@ vocal@, conform normelor.
Grafia cu É este preponderent@ în 2 Sm, care mai are astfel înc@ o particularitate pe lâng@ cele semnalate mai sus.
În manuscrisul Vechiului Testament, dar }i în Evanghelii sunt numeroase corecturi, de la elimin@ri de litere pân@
la ad@ugiri de fraze, notate marginal sau în text. Acestea apar]in copi}tilor }i adesea, cu prec@dere segmentele extinse
de text – în num@r mare – apar]in lui Petru Pavel Aron, a c@rui grafie poate fi identificat@ cu u}urin]@.
Interven]iile, neunitar f@cute, se adaug@ inconsecven]elor primare }i creeaz@ un amalgam de situa]ii, în care se
întâlnesc: litere schimbate, cuvinte înlocuite (prin sinonime), aduna / aducea (Bucatele s@ aducea înlontru. Est 1,
7, peste na s-a scris cea), ispitit / osândit 2 Mac 13, 8, întoarn@ / întoarce Iov 12 , 23, muri / peri 4 Ezr 15 , 58,
sâmbetei / zioa a }eaptea 2 Mac 15 , 4, tare / vârtos 4 Ezr 2, 43, forme flexionare modificate, înviaz@ / învie Lc 7
rezum., leage / legi 2 Mac 13 , 6, noroadelor / norodului Ps 61 , 9, 106, 32, Lc 3, 18, protivnicilor / protivnicului
2 Lg 20, 1, variante lexicale corectate, dirept / drept 2 Lg 32, 4, s-au g@tat / g@tit „a se preg@ti” 1 Mc 3, 15,
strafide / stafide 1 Sm 30, 12 (nu întotdeauna se poate descifra ceea ce a fost înlocuit), iar dintre interven]iile
marginale, amintim introducerea a numeroase cuvinte necesare în text, vor înv@]a cei deprin}i Ir 12 , 16, de tat@l
t@u }i de mum@-ta Ecz 13 , 18, Eu, Domnul voi r@spunde lui prin Mine Iz 14 , 7, mântuia}te pre robul T@u Ps 85,
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2, s-au frânt }i s-au zdrobit Ir 50, 23, }i chiar a unor complet@ri mai extinse (vezi 2 Lg pg. 297r, 303r-v, 304v),
mergând pân@ la versete. Nu de pu]ine ori, am remarcat grija pentru unitatea formelor, corectura f@cut@ unui cuvânt
repetându-se în (aproape) toate ocuren]ele acestuia }i ale familiei lexicale. Astfel, peste v primar s-a scris t în
înd@r@ tniciia Ir 9, 14, 23 , 17, ceale înd@r@tnice Ir 11 rezum., înd@r@ tnic@ Ir 17, 9, înd@r@tnic Vr 4, 15. Chiar }i
aceste câteva exemple pot demonstra efortul de a se realiza o exprimare corect@ }i reu}ita, în mare m@sur@, a acestui
demers. Nu toate schimb@rile îns@ converg spre ceea ce ast@zi constituie norm@, citi / ceti Dn 5 rezum., s@ltând /
sâltând Pl 7, 22.
Deoarece, cum s-a mai spus, edi]ia de fa]@ nu }i-a propus redarea paralel@ a celor dou@ manuscrise, V1 }i V2,
}i nici un comentariu amplu al interven]iilor ulterioare primei transcrieri, înregistrate în ambele manuscrise, acestea
r@mân obiective pentru cercet@ri viitoare.
Aici expunem câteva constat@ri privind schimb@rile intervenite la nivelul formei elementelor lexicale, cu
consecin]e asupra valorii semnelor grafice }i a structurii morfologice a cuvintelor.
Impresioneaz@ num@rul mare de litere suprapuse prin corectura f@cut@ de copist sau de o alt@ mân@:
c peste : treia Ecz 28, 2, vedenii Ps 88 , 20, luntrele 2 Mac 12, 3, tremis Jos 10 , 6; c peste {: coapsele Fc
46 , 26, poruncise Jos 14 , 5, hotarele Iov 38 , 20, trebuie 2 Lg 1, 18, case 2 Lg 6, 11, modific@ri care au ecou în
morfologie }i totodat@ converg spre o norm@ literar@; c peste š: vechiu Fc 18, 12, muierea 4 Împ 22, 14; c peste
ai: Efrem 1 Par 27 , 20; š peste : leapra 2 Par 26, 19, nemearnicul 2 Lg 5, 14; 7 peste {: vârfurile 4 Împ 9,
35, sângele 4 Împ 9, 26, mân@ 2 Lg 4, 34, râvna 1 Mac 2, 58; 7 peste : jârtv@ 2 Mac 1, 8, auzând 1 Par 28 ,
8; 7 peste o: râoreaz@ Iov 21, 24; 7 peste c : testamântului Nm 14, 44; o peste u: pajor@ 4 Ezr 11, 45; 9 peste c :
nepriiatenie 2 Mac 12, 3; peste {: le-au usibit Ps 65 , 14; peste c : Alixandru 1 Mac 10 , 8; u peste o: deusebi
Ps 140, 10; u peste m: fiului Jos 17, 3, probabil o corectur@ f@cut@ de Petru Pavel Aron (deoarece urmeaz@ câteva
cuvinte suprascrise în care se poate recunoa}te grafia acestuia); k peste q: veac 2 Lg 18 , 5; f peste v: Afoneanul
1 Par 27 , 27; t peste v: înd@r@tnicia Ir 16, 12; q peste Æ : Masfath 1 Sm 7, 7.
Din morfologie am considerat util s@ semnal@m doar acele particularit@]i care, prin frecven]@, accentueaz@ tabloul
diversit@]ii de forme; ele sunt de cele mai multe ori urmarea existen]ei consoanelor dure }i moi }i a transliter@rii
pentru care am optat.
Cu privire la articolul adjectival, remarc@m: femininul singular reflect@ în ortografie }i pronun]area regional@ cè ,
în manuscris cu accentul marcat grafic, partea c É mai de pre urm@ Nm 22 , 41, v. }i 2 Lg 29 , 19. În acest caz, prin
transliterare s-a restituit forma literar@ cea }i s-a evitat confuzia cu relativul ce . În V1 ortografia oscileaz@ între cÉ }i
cea [cš]. În Noul Testament se men]ine forma cÉ Lc 22 , 50 etc.
Pluralul masculin cei se întâlne}te }i sub varianta ceai Ezr 8 rezum. Cele dou@ variante grafice apar }i în contexte
învecinate sau chiar în acela}i context: cei vii / ceai mor]i Nm 16 , 48; cei mai-mari Ne 5, 7 / ceai dintâi Ne 5,
15. V1 înregistreaz@ forma unic@ cei.
Pluralul feminin apare în forma curent@ din limba veche ceale (în V1 la fel), p@strat@ în transliterarea noastr@ }i
al@turi de care se întâlne}te }i cele. Nesiguran]a copistului se reflect@ în fluctua]ia ceale corectat în cele 3 Împ 6
rezum., dar }i în cealea Nm 4, 20.
Substantivul pune }i el o serie de probleme.
La masculin, pentru plural am respectat în transliterare normele ortografiei moderne pentru pluralul masculin
nearticulat -i, articulat -ii }i -iii.
O problem@ dificil@ a constituit-o redarea sintagmei apozitive de tipul fiiul lui + nume propriu, precedat@ de
numele propriu determinat de aceast@ apozi]ie.
În latin@, apozi]ia se acord@ în caz cu substantivul determinat, iar traducerea româneasc@, fidel@ în foarte mare
m@sur@ structurii frazei latine}ti, tinde s@ respecte modelul acesteia. Manuscrisul românesc prezint@ cinci situa]ii:
fiiului , fiiu lui , fiiu _lui cu ligatur@, fiiul _lui cu articol hot@rât suprascris }i cu ligatur@ }i fiiul lui, toate corespunzând
formelor latine}ti filii, filio.
Datorit@ ocuren]ei frecvente a formei de genitiv-dativ fiiului }i a formelor cu ligatur@ (Ezdra, fiiul Saraiei, ... fiiului
Amarie, fiiului Azarie, fiiului Maraioth. Ezr 7, 3; Iudith ... care era fata lui Merari, fiiu_ lui Idox, fiiu_lui Iosif, fiiu_ lui
Ozie, fiiu_ lui Elai, fiiu_ lui Iamnor, fiiului Ghedeon, fiiu lui Rafaim, fiiu lui Ahitov, fiiu lui Melhie, fiiu lui Enan, fiiu
lui Nathanie, fiiu lui Selatheil, fiiu _lui Simion, fiiu _lui Ruvim. Idt 8, 1), precum }i a prezen]ei mai reduse a sintagmei
apozitive, în mod evident corect întrebuin]ate, fiiul lui , am optat în cazul formelor fiiu lui }i fiiu_ lui pentru forma
de genitiv-dativ fiiului, cu atât mai mult cu cât în scrierea româneasc@ veche este frecvent@, al@turi de scrierea legat@
a dou@ cuvinte distincte, }i scrierea segmentat@ a unui cuvânt.
În sprijinul deciziei noastre stau }i contextele unde apozi]ia în genitiv-dativ, preponderent@ în limba român@
veche, nu mai genereaz@ echivocuri, {i era un bolnav , Lazar, în Vithania, din co}teiul Mariei }i al Marthei, sororei
lui . In 11, 1 (în loc de sora lui), }i lui Asaie, slugii împ@ratului 4 Împ 22, 12 (în loc de sluga împ@ratului), }i fiii lui
Ruvim , întâiului n@scut a lui Israil . 1 Par 5, 1 (în loc de întâiul n@scut).
Forma fiiul _lui (a lui Osie, fiiul_ lui Ela 4 Împ 18, 1, p@catele lui Ierovoam, fiiul_lui Navat 4 Împ 14 , 24) ar
putea fi considerat@ o încercare de trecere de la apozi]ia acordat@ în caz la cea în nominativ-acuzativ. Datorit@
prezen]ei ligaturii neanulate, }i în acest caz am optat pentru forma fiiului.
În sprijinul op]iunii noastre st@ }i ocuren]a, în acela}i context sau în contexte învecinate, a celor dou@ forme
net distincte: casa lui Ierovoam, fiiul lui Navat }i casa lui Vaasa, fiiului Ahie 4 Împ 9, 9, iar@ Adaie, fiiul lui
Ierovoam, fiiul lui Fassur, fiiu_ lui Melhie 1 Par 9, 12.
Sintagmele genitiv-dative de tipul t@tâne- / t@tânea-, fr@]ine- / fr@]inea- urmate de un adjectiv posesiv chiar
}i în acela}i context (t@tânea-s@u / t@tâne-s@u Fc 9, 23, fr@]inea-t@u / fr@]ine-t@u Fc 38, 8) pot constitui o serie
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omofonic@, în care -ea are tot valoarea lui e; alternan]a grafic@ e / e a , pe care am vrut s@ o relev@m prin
transliterare }i care apare chiar în cadrul aceluia}i context, atest@ fluctua]ia ortografic@. Formele din V1 sugereaz@
rostirea e, t@tâne-s@u Fc 22, 7. Semnal@m }i variantele t@tâni-t@u Fc 12, 1, fr@]ini-t@u 2 Lg 22, 1.
La feminin, în ceea ce prive}te genitiv-dativul singular, al@turi de -ei, -ii, -âi, am p@strat }i forma -eai , care
poate fi interpretat@ drept varianta grafic@ a lui - ei. Seria -ei, -eai, -ii se înregistreaz@ frecvent la unul }i acela}i
cuvânt, uli]ei Ne 3, 11, uli]eai Ne 3, 9, 12, uli]ii Ne 3, 8, ilustrând implicit folosirea a dou@ forme de plural
nearticulat uli]e, uli]i. Grafia -eai, netransliterat@ în -ei, are ocuren]a foarte ridicat@ în cuprinsul manuscrisului V2:
asineai Nm 22, 28, ducereai 2 Sm 2, 24, fapteai Jos 20 , 6, feateai Is 22, 4, funi}oareai Jos 17 , 14, jârtfeai Pr 2,
1, l@custeai 2 Par 7, 13, mileai Est 4, 11, mul]imeai Nm 21, 18, mumeai Pr 20 , 17,19, oasteai 2 Par 8, 10, pofteai
Jd 20, 5, slaveai Nm 27, 20, slujbeai Nm 4, 30, socotin]eai Tov 9, 2, sâmbeteai Pr 23 , 11, 15, treapteai Jos 21,
26, urmeai 2 Lg 28 , 65, vârsteai Nm 8, 25.
Existen]a dubletelor grafice ei / eai sus]ine rostirea -e la acela}i cuvânt: sâmbetei Pr 25 rezum. / sâmbeteai Pr 23, 11,
mumeai / mumei în acela}i verset Pr 18, 13, turmei Mi 4, 8 / turmeai Ne 3, 31. V1 prezint@ în aceste situa]ii desinen]a -ei.
În cazul substantivelor de tipul semin]ie, nemernicie, c@petenie genitiv-dativul articulat, conform scrierii -™ }i
în urma aplic@rii normelor de transliterare, are forme cu -iii, seamin]iii Tov 13 , 20, (zilele) neamerniciii Fc 47, 9,
c@peteniii Pl 14 , 31. Aceste forme sunt concurate de cele în -iei, corespunz@toare limbii literare de ast@zi, Samariei
1 Mac 10, 28; 17 , 7. Este atestat@ }i alternan]a ambelor forme la acela}i cuvânt: m@rturiii I} 40 , 2, 22, 32 / m@rturiei
I} 40 , 20, 27, 28, sabiei Jos 10 , 28 / sabiii Jos 10 , 30, 32.
La nominativ-acuzativ feminin plural cu articol hot@rât au fost men]inute formele: bârfeale Ps 118, 85, caseale
Pr 25 , 33, coapseale 2 Par 6, 9, jârtfeale Nm 28, 20, lipseale 2 Lg 24, 5, numeale Nm 26 , 46, prazniceale Nm
29 rezum., r@m@}i]eale 2 Sm 21 rezum., seamneale I} 4, 28, trâmbi]eale Nm 10, 3, uli]eale Tov 13 , 22, vaseale
Nm 18, 3 ca }i genitiv-dativul plural uli]ealor 2 Sm 22 , 43 etc.
Dubletele turmeale Nm 10, 12 / turmele Nm 10 , 14, oaseale / oasele 3 Împ 13 , 31, coapseale 2 Par 6, 9 /
coapsele Pl 30, 31, 31 ,17, vaseale 3 Împ 7, 45 / vasele 3 Împ 7, 48, precum }i grafiile din V1 atest@ rostirea cu e
pe fondul divergen]ei ortografice.
În V2 exist@ }i forme cu ea etimologic dislocat, de tipul feteale Fc 6, 4, al@turi de forma curent@ în limba veche,
featele; în V1 apare cu consecven]@ ultima form@, ceea ce constituie înc@ un argument pentru pronun]area -ele }i
nu -eale. În cazul acesta, în transliterare am anulat disgrafia }i am reconstituit forma featele.
Tendin]a de fixare a formei literare în e o relev@ }i corecturile de tipul @ / e din exemple ca hotar@le, devenit
hotarele, 1 Mac 7, 24, 9, 23.
În manuscrisul Bibliei am înregistrat sintagme de felul s@min]ie-ta Fc 13, 16, muiare-lui Fc 7, 7, muiare-ta Fc
26, 9, unde s-a p@strat substantivul nearticulat, ca }i în sintagmele din limba popular@ de tipul mam@-ta, sor@-ta.
Compara]ia cu V1 sugereaz@ posibilitatea transcrierii cu ea, muierea ta, muiarea ta, s@min]ia ta, cu substantivul
articulat. Este atestat@ }i forma mânea-sa Fc 24 , 28, 53.
Adjectivul demonstrativ feminin singular acea a fost utilizat }i sub forma ac É 2 Par 28 rezum., care corespunde
rostirii regionale. Ca }i în cazul verbelor în É , am restituit în transliterare pe acea. V1 înregistreaz@ acÉ , într-acÉ zi Lc
23, 12.
În forme pronominale ca tinea pentru tine Fc 12 , 12, tea pentru te, uit@-tea Fc 15, 15, nea pentru ne , s@ nea
vestim numele Fc 11, 14, am intervenit, transliterându-le cu e. {i aici se înregistreaz@ dublete ortografice în acela}i
context, tea , te Fc 28, 3, precum }i cazuri de îndreptare a formei în sensul limbii literare, minea, corectat în mine
(Fc 31, 42). V1 consemneaz@ doar formele cu -e.
Al@turi de relativul care, cu ocuren]@ mai sc@zut@, apar pe prim plan }i formele vechi, primare, carele, carea,
carii. Tendin]a de p@strare a acestora }i, drept consecin]@, blocarea deliberat@ a lui care din limba literar@, este
evident@ în manuscris prin cazurile de refacere a formelor vechi. În manuscris, copi}tii în}i}i au operat corectura ea [š] peste -e originar, care / carea Fc 1, 12, 2 Sm 11 rezum., 2 Par 6, 21, 3 Împ 2, 16. La fel }i masculinul carele
corectat în careale Fc 22 , 23, care în carii 3 Împ 14 , 9. În schimb, V1 relev@ tendin]a de generalizare a formei care.
Pronumele }i adjectivul posesiv prezint@ }i variante neliterare sau grafice: m É (pentru mea ) Pr 26 , 17, mealea
I} 20, 6 (pentru mele), tâu Fc 25 , 23, tâi, al@turi de t@i I} 34 , 16, Fc 13 , 14, 18, 3. Este atestat@ }i tendin]a de
restituire a formelor din limba literar@: mÉ devenit mea prin corectura š peste É , 2 Sm 14 , 7, 14 , 30, meai Fc 30,
26 corectat în mei, cu É peste š .
Dintre numerale, întrucât transliterarea a respectat numeroasele variante originare sub care apar acestea,
semnal@m doar cele a c@ror form@ din manuscris este rezultatul unor corecturi ale copistului.
Numeralul cardinal corectat cel mai frecvent în sensul limbii literare este trei }i numeralele care-l au în compunere.
Variantele populare, trii, triiz@ci, al triilea, sunt adesea corectate cu e peste i.
Formele originare literare devin mai numeroase prin ad@ugarea celor rezultate din corectarea lui i în e: trei Iz
42, 6, 48, 34, treizeci Iz 41 , 6, a treia 2 Par 31, 7, treiz@cilea Nm 4, 3.
Variantele populare ale numeralelor ordinale masculine, f@r@ adverbialul a, au fost p@strate, al doile Fc 2, 13,
al triile Fc 32 , 19, al patrule Fc 2, 14. V1 reflect@ formele literare: al doilea, al treiilea , al patrulea.
{i în privin]a verbului, prin transliterare s-a urm@rit eviden]ierea variet@]ii ortografice a unor desinen]e func]ional
identice }i c@rora transliterarea interpretativ@ le-ar fi ocultat fluctua]iile pe care le pune în eviden]@ manuscrisul, tributar
absen]ei normelor limbii literare. Desinen]ele -ea }i -ia din paradigma diferitelor moduri }i timpuri, dintre care, în textul
Bibliei, ocuren]a cea mai ridicat@ o are indicativul imperfect, prezint@ grafiile: š, ™9, 9, ‹, É , ™É, pentru transliterarea
c@rora s-au respectat normele existente.
Desinen]ele - É (cu o frecven]@ foarte mare în text) }i ™É redau rostirea regional@ a lui -ea }i -ia.
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În cazul lui -É , am optat tot pentru transliterarea -ea dup@ consoane }i -ia dup@ vocale, pentru a evita folosirea
accentului grafic; p@strarea formelor din text, f@r@ a marca accentul grafic, ar fi generat denatur@ri ale sensului
gramatical sau lexical: zicÉ / zice, trecÉ / trece, mergÉ / merge, ]inÉ / ]ine, put É / pute, vedÉ / vede, întindÉ / întinde,
vinÉ / vine (vb. }i subst. pl). S-a transliterat: mergÉ / mergea Lc 24 rezum., pl@cÉ / pl@cea Pr 26 , 34, plângÉ / plângea
Lc 23 , 27, punÉ / punea Nm 10 rezum., s@(-l) dÉ / s@(-l) dea I} 13, 5, 2 Sm 13, 5; jârtvuÉ / jârtvuia 2 Par 30 , 17,
l@cuÉ / l@cuia 2 Par 31 , 6, s@ suÉ / s@ suia Iz 40 , 26, tr@buÉ / tr@buia 2 Par 30, 16. În acela}i context sau în contexte
învecinate se întâlnesc }i ambele forme, cu É }i š: avÉ, zicš 2 Sm 15, 2, purcedš, r@mânš, înfingÉ Nm 9, 18,
put É Pr 27, 8, put š Pr 27, 10.
Corecturile efectuate pe manuscris de copist sau de o alt@ mân@ refac pronun]area ea sau ia: dormÉ, corectat în dormš,
2 Sm 4, 5, 7, avÉ, corectat în avš Fc 13, 1, mergÉ, corectat în merg š, Fc 22, 8, bÉ, corectat în bš, Iov 15, 16.
- ™É transliterat conform normelor stabilite a dus la forme cu -iia, împ@r]iia Tov 1, 3, ie}iia Fc 8, 7, n@c@jiia Is
51 , 13. Pertinen]a transliter@rii lui ™É în iia este confirmat@ de existen]a în acela}i context a unor grafii paralele:
slujiÉ / sluji‹ 3 Împ 4, 7, iubiÉ / iubi š Fc 25 , 28, t@iÉ Fc 17 , 11 / t@9 Fc 17, 12. În aceste cazuri, în V1, atât în
Vechiul Testament, cât }i în Noul Testament, ocuren]a cea mai ridicat@ o au formele care redau rostirea regional@.
La prezentul verbelor de conjugarea a IV-a cu paradigma -esc, -iesc (pers. 1 sg., 3 pl.); -e}ti, -ie}ti; -e}te, -ie}te,
am men]inut diftongul -ea / -ia din desinen]e: goneasc 2 Lg 30, 7, loveasc Nm 22, 29, zideasc Ne 4 rezum.,
st@pânea}ti Fc 28, 4, cetea}te , tâlcuia}te Ne 8 rezum., înt@rea}te I} 6 rezum.
Fluctua]ia ortografic@ este relevat@ de existen]a unor dublete, p@zea}te I}12, 24 / p@ze}te I} 10 , 28, poruncea}te
Is 20 rezum. / porunce}te I} 19 rezum., precum }i a unor corecturi executate în manuscris asupra unor verbe, s@
st@pânea}ti Fc 28 , 4, cu corectura š peste e, }i invers, s@ poveste}ti I} 10 , 2, s@ procitesc Fc 17 rezum., cu e peste
š. Putem presupune c@ e vorba de omofonia acestor desinen]e, care ar fi doar variante grafice, cu atât mai mult
cu cât V 1 indic@, în acest caz, preferin]a pentru formele din limba literar@.
Manuscrisul con]ine }i alte forme verbale cu -ea în locul lui e: la indicativ prezent (zicea Domnul Am 1, 5),
conjunctiv prezent ( s@ nu c@dea]i Nm 14, 42, s@ puteam 2 Par 20 , 12, s@ veadea Jos 14, 7), imperativ (punea]i
Nm 16 , 7, 17). V1 atest@, }i în aceste situa]ii, op]iunea pentru formele cu e.
Pentru sufixul mai mult ca perfectului pers. 3 sg. }i pl., am men]inut pe -sea ca variant@ grafic@ a lui -se ; am
înregistrat }i forma -s@. Astfel, pe lâng@ formele primare cu -se , dusease Fc 44, 14, f@cusease Jos 10, 30, dedease
Jos 14, 3, fugease 1 Mac 11, 73, }i cu -sea, p@r@sisea 1 Mac 1, 55, aleseasea Fc 6, 2, culesesea I} 16, 18,
manuscrisul relev@ forme corectate, majoritatatea în favoarea lui -se : @ corectat în e, c@zus@ / c@zuse 1 Mac 7,
44, f@g@duis@ / f@g@duise I} 8, 12, ie}is@ / ie}ise Pl 8, 24, începus@ / începuse 2 Par 24, 12, muris@ / murise 2 Par
22, 10, slobozis@m / slobozisem Iov 29, 12, mai rar, e peste @: poruncise / poruncis@ I} 7, 6, 10. În V1 se opteaz@
pentru varianta literar@ în -se .
Asupra gerunziului ne-am oprit pentru c@ examinarea manuscrisului, comparat }i cu V1, atest@ o dat@ în plus,
prin foarte numeroasele corecturi, gradul ridicat al fluctua]iilor ortografice, care a constituit mobilul ini]ial al
op]iunii pentru o edi]ie cu prec@dere diplomatic@. Trecerile de la -ând la -ind sau de la -ind la -ând refac formele
literare ale variantelor populare originare sau, invers, forme literare sunt anulate prin corecturile efectuate.
Cu pu]ine excep]ii, auzind Ezr 9 rezum., marea majoritate a verbelor în -ind primar reprezint@ variante, c@zind
2 Sm 14, 22, cru]ind 2 Sm 12 , 14, r@spunzind Fc 25 , 23, sp@lind Pr 9, 14, sco]ind Fc 24 , 53 etc.
La gerunziile cu -ând primar, preponderente sunt formele literare, v@zând I} 16, 15, zâcând I} 5, 14; o excep]ie
este auzând Jd 9, 46.
Ocuren]a cea mai ridicat@ o prezint@ corecturile de la -ind la -ând, care restituie forme literare, aprinzind /
aprinzând Is 50, 11, c@zind / c@zând 2 Par 7, 3, r@spunzind / r@spunzând Iov 40, 1, sco]indu-i / sco]ându-i Iov
33 , 18, sau genereaz@ variantele populare, auzind / auzând 2 Par 23, 12, slobozind / slobozând Iov 30 rezum.
Dublete morfologice apar chiar }i în acela}i context, v@zând / c@zind Pr 9, 24, sau în contexte învecinate,
v@zându-se 2 Sm 10 , 19 / v@zind 2 Sm 10, 15.
V1 opteaz@ în general pentru formele literare.
Pentru indicativul viitor, persoana 1, a}a cum s-a mai precizat, auxiliarul este folosit cu prec@dere în forma voiu .
Manuscrisul relev@ }i varianta popular@ oi, oi plua Fc 7, 4, pune-oi Pr 26, 17, oi tremite Pr 26 , 22, corectat@ ulterior
în voi în marea majoritate a cazurilor. V1 oscileaz@ între variantele oi }i voi, uneori chiar în acela}i context, oi
zdrobi ... v@ voi da Pr 26 , 19. La persoana a 3-a plural se întâlne}te o situa]ie asem@n@toare, forma popular@ or
fiind corectat@ în vor, vor face / trece / gre}i Nm 5, 6.
La persoana a 2-a singular vei s-a înregistrat, al@turi de varianta vii, chiar }i în acela}i context: Îi vei goni ...
} i ... îi vii turbura. Ps 82, 16. Men]ion@m }i forma veai, veai înv@]a Ecz 8, 12, veai vedea I} 23, 5, ca variant@ grafic@
a lui vei . Acestor variante V1 le opune forma unic@ vei.
Ne oprim în continuare asupra unor forme ale verbelor a fi , a lua }i a scrie, datorit@ unor probleme speciale pe
care le ridic@.
Cu privire la a fi indicativ prezent persoana a 3-a, preciz@m c@, spre deosebire de Biblia de la Blaj, unde apare
doar forma iaste, transliterat@ easte, în manuscrisul Bibliei lui Petru Pavel Aron, iaste, cu ocuren]a cea mai ridicat@,
constituie doar una dintre variante.
Caracterul diplomatic al edi]iei a determinat p@strarea tuturor formelor de indicativ prezent. Pe lâng@ iaste, sunt
atestate: ieste Jos 13 , 27, Ps 118, 24, Iov 28 , 20; ieste corectat peste iaste, Is 37 , 3, Is 63, 8, 11, Ecz 6, 8, 9, 10,
15; ieste }i iaste în acela}i context, Ecz 20 , 5, 6 sau în contexte apropiate, ieste Ezr 7, 14, 25 / iaste Ezr 7, 15, 27;
iaste I} 1, 18; iest@ Ecz 20 , 5; este, foarte frecvent, I} 1, 9, Pr 10 , 3, Jos 24, 30, 2 Sm 20, 1, Lc 12 , 1, 2, 24, 14 ,
22; îi (= este) Pr 14, 46, 15 , 25, Tov 6, 9; e 2Lg 10 , 9, Jd 7, 3.
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Pentru a lua }i a scrie, manuscrisul relev@ corecturi care anuleaz@ aproape cu consecven]@ forma literar@.
Variantele înregistrate în flexiunea verbului lua sunt: la conjunctiv, s@ luâm Ne 10, 30 (cu â corectat peste @), s@
luom Ne 5, 2, 3, 4, la gerunziu, al@turi de luând 2 Par 25, 17, Pr 14 , 14, 24, luind Fc 12 rezum., }i cea mai frecvent@
form@ luund, adesea un rezultat al corecturii efectuate constant asupra formei literare, 2 Par 6, 3, 1 Mac 15 rezum.,
3 Ezr 1, 34, 3 Împ 9, 28. Oscila]iile sunt evidente chiar în cadrul unor contexte învecinate, luund 1 Mac 1 rezum.,
8, 8 / luând 1 Mac 8, 26. Manuscrisul V1 oscileaz@ }i el între variantele literare }i cele populare.
Verbul a scrie în varianta de conjugarea IV, a scrii, apare fie ca form@ originar@, vei scrii 2 Lg 27 , 8, fie, în
majoritatea cazurilor, ca rezultat al corecturii i peste e: s@ po]i scrii (peste scrie 2 Lg 27 , 3). Semnal@m }i forma va
scriÉ Is 44, 5, transliterat@ va scriia, care atest@ un infinitiv de conjugarea I. În V1 este preponderent@ varianta scrie.
Totu}i pentru scrie]i-v@ 2 Lg 31, 19, conjugarea III din V 2, am remarcat în V1 forma scrii]i-v@.
Tabloul particularit@]ilor lingvistice, pe care am dorit s@ le punem în eviden]@ prin normele de transcriere pentru
care am optat, îl întregim ad@ugând variantelor fonetice }i morfologice amintite pe cele lexicale, }i acestea semnificative
pentru epoca }i regiunea în care s-a înf@ptuit traducerea.
Oscila]ii între forma literar@ }i o variant@ regional@ a aceluia}i cuvânt se întâlnesc în tot textul, crati]@ / cr@ti]@, curând
/ curund, diminea]@ / deminea]@ , pâine / pâne, mâini / mâni, lep@da / l@p@da, umplea / împlea, umbla / îmbla, uneori
chiar în acela}i verset: {i au pus pre Efrem de-a direapta sa, ... iar@ pre Manassie de-a dreapta t@tâne-s@u. Fc
48, 13, Birui-vor pe asiri }i vor bate pre ovreai . Nm 24, 24, Preste Israil, peste Iordan. 1 Par 26, 30.
Am selectat doar câteva variante lexicale, perechile lor literare }i toate ocuren]ele aflându-se în Indici: alvastru
Lc 7, 37; au amân@n]at Iz 20 rezum., amân@n]ându-le Ir 4 rezum., amânân]area Ir 10 , 10; are Rt 3, 6, area 4 Ezr
4, 39, arei 4 Ezr 4, 35; arepi Is 6, 2, arepile 2 Lg 32 , 11, I} 25, 20; a}ezemântul Fc 17, 14, Ecz 42, 2; s@ a]i]@ Ir
7, 20; b@laure Iz 29 , 3; besearic@ In 18 , 20, besearica 4 Împ 10 rezum., besearec@ Lc 1, 21, In 11, 56, beseareca
4 Împ 10, 26, Mt 12 , 6; boiari Ps 23 , 7; bolundul Pl 7, 22; candilelor Nm 8 rezum.; au c@otat Lc 1, 48; conoci
4 Ezr 15, 33, conocit@ Ir 52 , 5; conto} I} 26 , 8, 36, 15, contu}e I} 36 , 14, contu}ilor I} 26, 8; copaciu 4 Ezr 1,
20, copaciului Jd 9, 48, Lc 3, 9; corona Iov 19, 9; cr@ti]@ Ir 36, 22, 23; au crepat 2 Par 25, 12, crep@tura I} 33,
22, crep@turile Is 2, 19, Ir 16, 16; crestave]ii Nm 11 , 5; cri}talul Ps 147, 17; crit@ Ir 22, 14; curund Fc 27, 20, Iov
7, 18, 1 Mac 2, 40; dascalul Is 30, 20; degrab In 11, 29; deminea]@ Fc 24 , 54, I} 12 , 10; îi deperteaz@ Ecz 42, 9,
s@ nu Te depertezi Ps 34 , 22, (s@) nu s@ deperteaze Pl 4, 21, Ir 32 , 40; ve]i dereage Ir 7, 5, nu-i deres Iov 6, 6; vei
de}chide 2 Lg 15, 8, (s- )au de}chis Jd 15 , 19, Ps 77, 23, Ir 39 , 2, In 9, 10, de}chizându-} 2 Lg 11 , 6; de}picându}i 1 Sm 11 rezum.; dinlontru I} 38 , 7; dinprotiv@ 1 Mac 4, 12; dirept Pr 14, 16, 2 Par 6, 23, Vr 6, 51, diript In
9, 28, 20 , 20, de-a direapta Fc 48, 13, I} 14, 22; doftorului Ecz 38 , 3; Domnezeu Mc 7, 13, Domnezeului 1 Mac
3, 18; dubitoacele Fc 30 , 31; durmi Jd 16, 19, Nm 5, 13, s@ durmim Fc 19, 32, durmit@rii Is 29, 10; fareseu Lc
11, 37; f@linariu Jd 7, 16, f@linari(i) 1 Mac 6, 39, In 18 , 3; f@meaia Fc 1, 27; fereast@ Jos 2, 15, 18, 21, 4 Împ 9
rezum; vor frâmge Nm 9, 12, frâmt Os 5, 11, Iz 23 , 21; frumsea]e Est 2, 15; un fuiu}or Lc 22 , 12; gr@un]ului Lc
13, 19; gredin@ Tng 2, 6, gredina Is 51, 3, gredini Ir 29 , 28; greotatea Fc 35, 17, I} 25 , 39; hieruvimii I} 25, 19,
hierovimi I} 25 , 18; iasle Lc 2, 16; îmbla Pr 26, 21, 28, Ir 2, 25, îmbl@ Pr 11 , 27; au împlut Fc 21, 19, Jd 17, 5,
ai împlut Ps 79 , 10; împovora]i Jd 19 , 10; împrotiva 1 Mac 4, 17, 18, s@ împrotivea Jd 11 , 20; au încunjurat Fc
41, 46; înd@r@pt Jd 18, 23, 19, 3, 1 Sm 5 rezum., Ir 12 , 15; îndurerile Ir 16, 5; s@ înfinge Ps 31 , 4, înfingându-se
Jd 16 , 13; va înfluri 4 Ezr 6, 28, înfluri-va Is 27 , 6, înflurind Ir 48, 9; s@ le înfrâms@}eaze Est 2, 9, înfrâm]@}at@ Ps
80, 3; înfrâmt@ Ps 50, 19; înlontru In 18, 16; au înstreinat Ecz 47 , 28, 30; însu]iia 1 Sm 14, 52; s@-i jâfuim 1 Sm
14, 36; jertf@ }i familia sunt înregistrate în foarte multe variante, vezi Indicii ; jertfelnic vezi Indicii; jum@t@]area Ps
101, 25; au l@cuit Fc 4, 16, Iz 31, 13; le-am l@p@dat 4 Ezr 1, 31, voi lepeda I} 23, 29; lumin@rilor (= lumân@rilor)
I} 25, 6, 35 , 8; m@duh@ Ps 65 , 15, m@duho}i Is 34 , 6; a mere Fc 24, 58; mer}te}ugire Idt 14, 9, me}ter}ugit I}
36, 1; mic}ureaz@ Ecz 16, 23, mic}urare Ecz 20, 11, 22, 3; minciunos Ir 29, 9, minciunoas@ Is 57, 4, (celor)
minciuno}i Ir 27 rezum.; mireazm@ I} 30, 34; mohile I} 8, 14; mul]emesc In 11 , 41; mum@ In 19 , 25, 27; n@sip
Fc 26, 15; nice Ir 22 , 28, Lc 10 , 4, In 4, 21; niceaodat@ Ir 20 , 11; nimernic Mal 3, 5; nim@rui Lc 5, 14; nimic@
2 Par 5, 10; norodolui Mt 15 , 36; norozie Jd 19 , 23; numera]i Mt 10 , 30, Lc 24 , 11; s@ obicinuise Jd 14 , 10;
odân@oar@ I} 34 , 10, odânioar@ In 7, 46; pajorile Tng 4, 19, pajorilor I} 19, 4; painjinilor Os 8, 6; pantlice Nm 15
rezum.; pasere Tng 3, 52, paseri Ir 5, 26, pas@rile Lc 13 , 19, pasire Fc 1, 20, pasirile Fc 1, 22; patriar}i 1 Par 8,
28, patriar}ilor Jos 21 rezum.; p@ I} 16 , 19, Ecz 45, 10, Iz 2, 1, 4 Ezr 14, 2; (ochii) p@ingina Fc 48, 10; p@n@ Fc
6, 7, 42, 16, Pr 6, 9; p@turnichea 4 Ezr 1, 15; pânea Ecz 29, 28, pâni Ir 44 , 17; pâ]âni Ecz 7, 34; pealea Fc 25,
25; pearsilor 2 Par 36 , 23; pe}t@r@ Fc 23 rezum.; pintre Fc 15, 17; ple}ug Ir 48 , 37; a s@ plom@di 4 Ezr 6, 46;
plua-va Ps 10 , 7, au pluat Fc 19, 24, Ps 77, 24; policra 1 Mac 2, 3; a s@ potigni Ir 13 , 16; povoiul Ecz 39 , 9;
pozd@râia 4 Ezr 1, 33; pravul I} 8, 16, 17, Pr 14, 41; pre Ir 37, 12, 4 Împ 19, 22, Lc 1, 52, 1 Sm 14, 13;
preaosfin]ite 2 Mac 6, 28; precepu]i 2 Par 8, 18; prejma Ecz 28, 30, 4 Împ 3, 22, Jos 6, 5, prejm@ 2 Sm 2, 13;
preste Fc 1, 28, 2, 21, 1 Par 26, 30; pretutindini Iov 18, 11, pretutinderi Ir 20 , 3; preu]iia I} 28 , 4; prietin 2 Lg
13 rezum., prietine Lc 11 , 5; psalterii 2 Par 5, 12; pugnul I} 21 , 18, 40, 12; purceg@nd Jd 20, 20; puruncit 2 Lg
4, 2; s-au r@dicat Iz 16, 50; va r@gni Ir 25 , 30, au r@gnit Ir 2, 15; r@otatea I} 32, 30, Ps 51, 5, r@ot@]i Ir 4 rezum.;
r@sipi]i Iz 20 , 34; s@ rump@ Fc 19 , 9, rumpere Ir 15, 3; s@rin I} 24, 10; s@tiosului Jd 15 rezum.; sân@tate Is 1, 6,
sin@tate Ecz 34 , 20; scandal@ Ez 27, 26, scand@l@ I} 23 , 33; scolat In 13 , 4; va scuipi Lc 18 , 32, au scuipit 4 Ezr
2, 33, In 9, 6, scuipit (subst.) Pr 15, 8; semân]@ Fc 47 , 23; sfârma Mi 4, 13; sfeacinicul 1 Mac 4, 49, sfeacinicului
4 Ezr 10 , 22, sfejnicul I} 25 rezum.; simbetei Lc 13, 14, simbetele Is 56 , 4; sirguire Ecz 38, 28; sor 1 Par 3, 9;
sprijoneasc@ Ps 19, 3, sprijoneala Ps 88, 19, sprijonitoriul Ps 88, 27; straist@ Lc 10, 4, straista 4 Împ 4, 42;
str@mb@tate Ps 102 , 6; streinului Ir 7, 6; struncin@turile Ps 146, 3; le-au sup]iiat I} 39 , 3, sup]iri I} 39, 3; surmani
Ps 93, 6; surupat-au Tng 2, 2; }erpele Fc 3, 13; }maragd I} 39, 10, }maragdului Ecz 32, 8; târsin@ Ir 48, 37;
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testamântului I} 30 , 26; tin@r In 21, 18; togma Jd 14, 6, 18, 28, 1 Sm 1, 13; togmeala I} 22, 15, togmealele I}
12 , 25, va togmi Ir 25 , 30, 43 , 10; tovari}ele Jd 11 , 38; trâmbita]i Ps 80 , 4; tremite In 13 , 20; tresnet Is 29 , 6; se
vor trezvi Dn 12, 2, m-am trezvit Ir 31 , 26, trezvire Ecz 31, 32; trivuni 1 Sm 8, 12, 2 Sm 18, 1; m-am turburat
Ps 118 , 60; ]@r@moniile 2 Lg 5, 31, ]@remoniile 2 Lg 6, 1, 17, 19, ]eremonii Nm 29, 6; ucinicul Lc 14, 33;
ur@ciunea Iz 16 , 37, ur@ciunile Ir 16 , 18; urbire Fc 19, 11; usebirea Fc 1 rezum., usibirea 1 Par 28 , 15, i-au usibit
Ecz 33, 11; s@ usp@t@ Tov 11 rezum., usp@]u Tov 8, 21, uspea]e Ecz 30, 27, uspe]e Jd 16 , 25; v@jmânt I} 22 , 26,
ve}tmânt I} 22, 9, Lc 5, 36; au vânslat 1 Mac 3, 37; vârsnicul 1 Sm 28, 16; vârtutea Ir 16 , 19; veniticul 2 Lg
15 , 3; ver}urilor 3 Împ. 4 rezum.; a videa 4 Ezr 5, 37; viezuin@ Iov 37 , 8, viezuini Lc 9, 57; voivodul Ir 39, 9;
z@duhul Fc 18 , 1; zebovind Fc 26, 8; au zemislit Fc 30 , 23, zemislind Fc 16 rezum.; zua Idt 16 , 20; va zmeri Ps
54 , 20, s@ vor zmeri Iov 24, 24; zmochin Ir 8, 13; zmulg@-s@ Iov 18 , 14, s@ zmulgi Ir 1, 10, au zmult 2 Sm 23 ,
21; znopilor Rt 3, 7.
R@mânând în domeniul lexicului, men]ion@m c@ o serie de termeni latini, unii atesta]i numai în Vulgata, au fost
prelua]i ca atare, f@r@ a se recurge la cuvinte din vocabularul românesc: athische de argint 3 Ezr 2, 13 (athiscae
„cupe”), avra Idt 10 , 2 (abra „slujnic@”), farul Pr 2, 14 (far „grâu”), prin Dn 13, 58 ( prinus „gorun”) etc.
Asemenea particularit@]i ca cele men]ionate, au impus }i o mai frecvent@ interven]ie a noastr@, pentru asigurarea
fie a corectitudinii formale }i gramaticale a cuvintelor, fie a exactit@]ii }i clarit@]ii textului. Emend@rile s-au operat
întotdeauna prin comparare cu varianta 1 a Vechiului Testament, cu Vulgata }i cu alte edi]ii tip@rite ale Bibliei, cu
prec@dere Biblia de la Blaj (1795).
Cum în edi]ia de fa]@ nu sunt consemnate în note infrapaginale toate interven]iile noastre în textul manuscrisului,
d@m mai multe exemple, }i pentru a pune în eviden]@ dificult@]i inerente unei prime traduceri integrale a textului
Vulgatei în limba român@.
O serie de corecturi tacite vizeaz@ alter@ri formale (minore) de copiere }i constau din:
îndreptarea literelor gre}ite: vor adu]e / aduce Ps 44, 15, blagoslobit / blagoslovit 1 Sm 26, 25, bublicanii /
publicanii Mc 2, 16 (în acela}i verset }i publicanii), co}ti]e/co}ni]e Lc 9, 17 (notat cu slova corespunz@toare
grupului }t), cunoscât / cunoscut Lc 5, 22, doaospr@ceace / doaospr@zeace Ps 59, 2, fiil / fiiul Ir 22, 24, lult@ /
mult@ Lc 7, 11, m@sturisi / m@rturisi Ps 121, 4, mercând / mergând Lc 8, 22, nume / nime Ir 10, 7, o}e / u}e In
10 rezum., r@spl@dindu-le / r@spl@tindu-le 2 Lg 7, 10, s@fâr}asc@ / s@vâr}asc@ 3 Ezr 5, 73, silipea / sclipea Iz
43, 2, t@lalt / t@lant 4 Împ 23, 23, tite / tine 2 Lg 23, 16, ziceci / zice]i Ps 67, 5; a invers@rilor de litere:
încl@]@mintelor / înc@l]@mintelor Lc 3, 16, înl@]imea / în@l]imea Fc 6, 15; a disgrafiilor: blagoslove}tea /
blagoslovea}te Pr 9 rezum., câlc@nd / c@lcând Pr 5, 15, cearceteze / cerceteaze 2 Lg 1, 22, feteale / featele Fc
31, 50, întâr@tat / înt@râtat 2 Lg 9, 22, în]ealepciune / în]eleapciune I} 31, 6, în]elep]e}tea / în]elep]ea}te Fc 40,
16, mân@nc@ / m@nânc@ Pr 14, 4, Ecz 24, 29, mân@nce / m@nânce (V 1 mânânce) 2 Lg 28, 51, (V 1 m@nânce) 2
Lg 32, 13, (V1 mânce) 4 Împ 4, 40, mân@nci / m@nânci (V 1 mânânci) Jd 13, 7, mergeam (ind. prez.) / meargem
Jd 19, 18, netead / neated Fc 27, 11, o}tezeale / o}teazele 1 Par 6, 67, 71 (dar }i o}tezele 6, 67, 68, 69, 70),
pâm@ntul / p@mântul Nm 32, 22, spâim@ntos / sp@imântos Jd 7, 3, nu te temea / teame Fc 26, 24, temea-te /
teame-te Pr 25, 43, tineare]ele / tinerea]ele Fc 8, 21, ]er@moniile / ]@remoniile 2 Lg 17, 19, veaste}te / vestea}te
Nm 18, 26; s-au interpretat }i: înd@rznea}te / îndr@znea}te Iov 9, 19, înd@rznind / îndr@znind Pr 13, 37, înd@rznit
/ îndr@znit Idt 14, 12, îndârzneasc@ / îndr@zneasc@, scâr}nirea / scrâ}nirea Lc 13, 28; corectarea s-a aplicat }i
numelor proprii: Armon / Arnon 2 Lg 4, 48, Jos 13, 9, Davit / David Ps 131, 17, Gheluvath / Ghenuvath (dup@
V 1), Hernon / Hermon Jos 12, 1, Hevir / Hever (dup@ Vulgata) 1 Par 7, 31, Hohofern / Holofern Idt 13, 28,
Iorada / Ioiada 4 Împ 12, 2, Lotam / Lotan (exist@ un n suprascris, probabil urma s@ se }tearg@ m) 1 Par 1,
39, Samsom / Samson Jd 15, 6, Susansa / Susanna Dn 13, 42;
eliminarea literelor }i a silabelor în plus: de-aiproape / de-aproape Ps 14, 3, ceoloralal]i / celoralal]i Ne 2, 16,
coiuf / coif 1 Sm 17, 5, deschins / deschis Iov 29 , 19, feateile / featele Nm 36, 8, înd@r@znea / îndr@znea 2 Par 17 ,
10, neamurililor / neamurilor Tov 3, 4, nedrep@tatea / nedreptatea 2 Sm 14, 32, palestinineanilor / palestineanilor
Fc 21 , 34, p@c@tuiat-am / p@c@tuit-am 1 Sm 12 , 10, p@r@]ile / p@r]ile I} 36, 29, plugauriului / plugariului 4 Ezr 8,
43, poc@inin]ii / poc@in]ii 4 Ezr 9, 12, prândea / pândea 1 Mac 11, 68, protivivnicii / protivnicii Ne 4, 11, s@n@toas
/ s@n@tos Tov 10, 10, sutre / sute Ezr 2, 36, s}tatir / }tatir 4 Împ 7, 1, ucingând / ucigând 1 Mac 7 rezum., vârtors
/ vârtos 2 Par 6, 18, vrajebe / vrajbe Pl 23, 29; a silabelor repetate: împ@ratutului / împ@ratului Pl 20, 2, a împ@r@r@]i
/ a împ@r@]i 1 Sm 13 , 1, margininile / marginile Ps 45 , 10, necrecredincio}i / necredincio}i Pl 24, 19, p@rintelele /
p@rintele Lc 11 , 13; a cuvintelor repetate: face-vei în în piepturel I} 28, 22, mun]ii lui lui Dumnezeu Ps 35, 7, sabie
}i }i foamete 4 Ezr 15, 5; Inthamar / Ithamar I} 6, 23; Maaha }i Maaha }i Ianoe 4 Împ 15, 29; Nepopars / Nepopas
3 Ezr 5, 18, Semeii / Semei (A}a gr@ia Semei) 2 Sm 16, 7;
restabilirea omisiunilor de litere sau de silabe: argit / argint 1 Par 22, 14, acult@tori / ascult@tori Is 11, 14, ascutând
/ ascultând Ecz 4, 11, într-ascus / într-ascuns 2 Lg 27 , 24, aseanea / aseamenea Vr 6, 38, c@rua / c@ruia Jos 6, 5,
ce / cel de al cincilea 2 Mac 4, 18, cici / cinci I} 27 , 1, cintesc / cinstesc Idt 8, 21, depre / despre Is 25, 4, despe /
despre Sof 3 rezum., f@cile / f@lcile Ps 21, 16, f@meiac@ / f@meiasc@ I} 1, 22, f@delegi / f@r@delegi Ps 129, 3, fierbite
/ fierbinte I} 10 , 13, iar@ / iarn@ 3 Ezr 9, 11, Iordalui / Iordanului Mt 3, 5, îmbr@minte / îmbr@c@minte Jd 14, 13,
împ@r]ea}te / împ@r@]ea}te Mt 2, 22, împr}ca / împro}ca 2 Lg 22 , 21, s@ nu înd@zneasc@ / s@ nu îndr@zneasc@ (V1
îndrâzneasc@) Nm 32 , 7, în]epciunea / în]elepciunea Dn 1, 17, trei lui / luni 1 Par 21 , 12, lugime / lungime I} 36 ,
15, m@rturiesc / m@rturisesc In 7, 7, noadele / noroadele Pr 7, 27, oi / voi (sânte]i) Lc 16, 15, piat@ / piatr@ Za 3,
9, pri / prin 1 Sm 5, 9, r@sit / r@s@rit Os 13 , 15, s@m@toriul / s@m@n@toriul Mt 13, 3, slipeasc@ / sclipeasc@ Iz 21 , 10,
sprijitoriul / sprijinitoriul Ps 41, 10, vovozii / voivozii 1 Sm 29, 2, zil / zile 4 Împ 25 , 30; Ioadei / Ioiadei 3 Împ 1,
36, Ionatha / Ionathan 1 Sm 14 rezum., 21, 44 (în 14, 45 este forma corect@), 23, 18, Isral / Israil 2 Sm 17 , 4.
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O serie de alte corecturi }i adausuri tacite sau, uneori, marcate prin paranteze ascu]ite sunt impuse de semantica
textului, precum }i de normele morfo-sintactice actuale. Raportarea la Vulgata adesea a clarificat mesajul, a}a c@
în exemplele ce urmeaz@ not@m corespondentul latin din Vulgata. V1 este în concordan]@ cu modific@rile propuse.
Au fost necesare:
înlocuirea unui cuvânt cu altul potrivit contextului: ad@postul / ad@posul, Adaoge }i [p@mânt] ap@tos. {i i-au
dat ... ad@posul (irriguum) din sus. Jos 15, 19, talan]i de aur / argint (argenti talenta) Ezr 8, 26, bunul / <ne>bunul
(stultus) Pl 10 , 23, ceape / cele, Duce]i-v@, mânca]i cele grase (comedite pinguia) }i be]i mied. Ne 8, 10, c@rnurile
/ cornurile oltariului, S-au sculat }i s-au dus }i s-au apucat de cornurile (cornu ) oltariului. 3 Împ 1, 50, certându-l /
cercetându-l Iov 2 rezum., cu / ca rana bubei (quasi) Pr 14, 35, boii era / ara ( arabant) Iov 1, 14, s-au furat / s-au
jurat (iuravit) 2 Lg 1, 34, gusturile / gust@rile (cum libamentis ) Pr 14, 20, în lat / înalt, Oltariu de leamne ... va
avea în lung cinci co]i ... }i trei co]i înalt (in altitudine). I} 27, 1, jârtvuind / jefuind (spolians) Os 7, 1, mare / moale
(mollem), P@mântul cel moale fr@mântând. În] 15, 7, toiagul mânii / mâniii (virga irae) Pl 22 , 8, patul / pomul vie]ii
(arbor) 4 Ezr 8, 52, r@dica]i / r@ni]i, {i r@ni]i ( vulnerati) au c@zut mul]i, c@ au fost r@zboiul Domnului. 1 Par 5, 22,
stricând / strigând (clamans) au zis Lc 16, 24, }es / }ese, Pre o cale vor veni împrotiva ta }i prin }ese (per septem;
}apte, }i în alte variante biblice) vor fugi de la fa]a ta. 2 Lg 28 , 7, ]iind / }tiind c@ mor (scientes) 4 Ezr 8, 58, prin
patru vârfuri / vânturi (per ventos) 1 Par 9, 24; Iudeea / Idumeea (dup@ V1 }i Vulgata), Adam / Ada Fc 4, 20, Iacov /
Isav Fc 36 , 6, Sionul / Sodomul }i Gomorul Am 4, 11, Valaam / Valac Nm 22 , 18;
introducerea unor cuvinte cerute de structura frazei sau necesare pentru receptarea corect@ a mesajului:
Izb@vea}te sufletul mieu de cel necredincios, <cu> sabia Ta. Ps 16, 13. {i vei pune levi]ii înaintea lui Aaron }i a
fiilor lui }i<-i> vei sfin]i adu}i Domnului. Nm 8, 13. {i s-au trimis îngeru<l Domnu>lui cel sfânt. Tov 3, 25. S-au
dus <în> Asur. Os 10, 6. Fiii împ@r@]iii s@ vor arunca <în> întunearecul din afar@. Mt 8, 12. {i orice ve]i ceare de
la Tat@l în numele <meu>, aceasta voi face. In 14, 13. De la în@l]imea zilii <nu> m@ voiu teame, iar@ eu spre
tine voiu n@d@jdui. Ps 55 , 4; dar }i eliminarea unor cuvinte: Cel mare }i judec@toriul }i cel putearnic iaste în cinste,
}i nu e mai mare decât (el) cel ce s@ teame de Dumnezeu . Ecz 10 , 27. Au doar@ ai întrat în comoarele z@p@zii sau
(în) vistieriile gr@dinii v@zutu-le-ai? Tov 38, 22. Sufl@ preste omorâ]ii ace}tia }i s@(-l) înviiaze . Iz 37 , 9;
restabilirea acordului adjectivului cu substantivul; la feminin singular, adesea, forma literar@ s-a ob]inut prin
schimbarea morfemului e în @, dup@ V1 în toate ocuren]ele semnalate aici: cetatea alease / aleas@ 4 Împ 3, 19, viia
cea culease / culeas@ 4 Ezr 16, 31, groaznic@ / groaznic iaste omul limbut Ecz 9, 25, epistolia era scrise / scris@ Ezr
4, 7, (Dumnezeu) stearp@ / sterp Is 66, 9, femeia vinovat / vinovat@ va fi f@g@duin]ii Nm 30 , 8;
normalizarea rela]iei sintactice dintre subiectul mesajului }i predicat, dând verbului forma flexionar@ cores punz@toare: ai cercat / am cercat , C@utatu-Te-au fa]a mea, fa]a ta, Doamne, o am cercat. Ps 26, 8, izb@veasc@/
izb@vesc, Eu cu tine sânt – zice Domnul – ca s@ te izb@vesc. Ir 1, 19, am închis / au închis u}ile (lat. clauserunt) Ne
13, 19, voi num@ra / vei num@ra, {i fiii lui Merare, prin familiile }i casele p@rin]ilor s@i, îi vei num@ra. Nm 4, 29,
te-ai rânduit / te-am rânduit Dumnezeu lui Faraon. I} 7, 1, vor râsipi / voiu râsipi Eghiptul ... }i-l voiu vântura.
Iz 30, 26, s@ strâng@ / s@ strâng, Judecata Mea e s@ adun neamurilor }i s@ strâng împ@r@]iile }i s@ v@rs peste ei
urgiia Mea. Sof 3, 8, am umblat / ai umblat, Au doar@ ai întrat în adâncul m@rii }i prin ceale mai de pre urm@ ale
adâncului ai umblat? Iov 38, 16, le-au zis / le-am zis (lat. dixi) Ne 7, 3;
corectarea, în cazul pronumelui personal }i a adjectivului pronominal posesiv, a num@rului persoanei implicate
în cele afirmate în context: c@tr@ mine / tine , S@ vie c@tr@ Tine rug@ciunea mea. Iona 2, 8, s@-I fie milostiv / s@-] fie,
S@ s@ întoarc@ Domnul de la mânia urgiii tale }i s@-] fie milostiv }i s@ te înmul]easc@. 2 Lg 13, 17, l-au ascuns / le-au
ascuns, Au luat din odoar@ ... }i le-au ascuns . Jos 7, 11, Judec@]ile tale / Meale ca lumina vor ie}i. Os 6, 5, în
sc@parea mea }i în slobozirea voastr@ / noastr@ (lat. noster) Idt 13, 20;
refacerea formelor flexionare, cu prec@dere a celor nominale, impuse de alte rela]ii sintactice decât cele la care
ne-am referit deja: În adâncurile apelor , averile (nu averilor) tale }i toat@ mul]imea ta. Iz 27 , 34, Thronul lui David
va fi st@t@toriu înnaintea Domnu<lui> pân@ în veac. 3 Împ 2, 45. M@rturisi-voiu asupra mea f@r@deleage<a> mea
Domnului. Ps 31, 5. Solomon au }ezut pre thronul lui David ... }i s-au înt@rit împ@r@]ia lui (nu împ@r@]ie lui) foarte.
3 Împ 2, 12. Bl@st@m în toate lucruri<le> tale. 2 Lg 28, 20. Ochii miei (nu mie). Ps 114, 8. Au necinst<it> Domnul
adunarea celor r@i. Ecz 10, 16. Au dus c@petenia oasteai (nu oastea ) pre Saraiam. 4 Împ 25, 18. Au }ters
picioare<le> Lui. In 12, 3. Au doar@ pu]in (nu pu]in@) v@ iaste voao? Nm 16 , 13. Fiii, plata roadei (nu roada )
pântecelui. Ps 126, 3. Cel ce M-au tremis, Tat@l (nu Tat@). In 5, 37. Suma a }as@ sute (nu }asa suta). 2 Par 9, 15.
Interven]iile lui Petru Pavel Aron }i ale copi}tilor au influen]at, diminuând uneori, acurate]ea paginilor. Literele
}i cuvintele înlocuite nefiind întotdeauna bine }terse, pot fi eronat interpretate ca elemente reale ale textului }i s@
apar@ astfel variante lexicale sau flexionare inexistente în fapt. Cu aten]ie, am evitat unele capcane:
corectând: caru]e / c@ru]e 3 Împ 1, 5, caru]@le / c@ru]ele 2 Lg 20, 1, a din cele dou@ cuvinte înlocuite, car@ }i car@le,
neschimbat în @; cortulu / cortul Nm 9 rezum., u ne}ters odat@ cu i din cortului; cuvintului / cuvântului Iov 34 , 16, i
uitat dup@ scrierea singularului peste pluralul cuvintele; situa]ie invers@ â / i în cuvântele / cuvintele 2 Par 34, 21, cu
pluralul peste singular; celor / lor din secven]a spre nedreptatea (ce)lor vor râdica sufletele lor Os 4, 8 (la fel în V1), e
ne}ters dup@ îndep@rtarea lui q; fugease / fugise 1 Mac 11, 73 (V 1 fugis@), š = ea scris peste , pentru c@ probabil
s-a dorit înlocuirea lui fugise cu fugea, dar a r@mas -se; hotarî / hotar@ I} 19, 12, î p@strat din forma ini]ial@ hotarâle
din care s-a eliminat numai -le; s@ s@ întors / s@ s@ întoarc@ , S-au dus ... s@-}i ia împ@r@]ie }i s@ s@ întoarc@ . Lc 19 , 12,
indicativul se-au întors înlocuit cu conjunctivul, f@r@ a se interveni }i în forma verbului; lucuitori / l@cuitori Nm 13, 29,
primul u r@mas de la lucr@tori, cuvântul ini]ial, lat. cultores are ambele sensuri; oamene}ti / omene}ti Pl 15, 11, numai
-e}ti fiind partea corectat@ peste -ilor din oamenilor; ]@s@toriulor / ]@s@torilor 1 Par 20, 5, ceea ce a rezultat din
suprascrierea pluralului peste singular. Efrem, în textul chirilic, a avut ini]ial grafii diferite, Efraim Jd 12 , 5, 1 Par 6,

n

CXXXVIII

NOT~ ASUPRA EDI[IEI
66, 27, 14, Is 11, 13 , 28, 3, Efreim Jd 5, 14, 12, 15, Ecz 47, 23, 29, Os 5, 3, 5, 9, 11-14, Efraiem Jd 12 , 1, Efreem
Jd 8, 2, Ps 79, 3, dar }i Efrem Jd 12, 5, aceasta din urm@ fiind forma în care au fost corectate celelalte prin scrierea
deasupra a unui e }i }tergerea, nu suficient de bine, a lui i;
eliminând unele cuvinte r@mase în text dup@ interven]iile pentru corectare ale copi}tilor, în secven]e ca:
dup@ aceasta (au) împ@r@]ind Artaxerx 3 Ezr 8, 1, sfânt@ (cu) leage veacinic@ Nm 19, 10, pentru ce(-i) i-au
zis In 13, 28;
f@când ajustarea necesar@ la cuvântul afectat de schimbarea altuia cu care se afla în rela]ie sintactic@: toate /
toat@, pentru c@ se acord@ cu puterea care a înlocuit puterile, din contextul Iubea}te pre Domnul, Dumnez@ul t@u,
... din toat@ putearea ta Lc 10 , 27.
Nu am intervenit cu corecturi în cazul unor inadverten]e pe care, de}i erori, le-am atribuit unor stâng@cii sau
lacune în tehnica traducerii sau chiar în cunoa}terea limbii latine.
Anumite inexactit@]i rezult@ din diferen]a dintre latin@ }i român@ în privin]a genului substantivelor. Atunci când
într-un context substantivul este reluat printr-un substitut, traduc@torul îi p@streaz@ acestuia din urm@ genul din
latin@: Ierusalim, carea iaste Ezr 1, 2. Ierusalimul s-au pustiit }i por]ile e i ... s-au ars Ne 2, 17. În Ierusalim }i o
au încungiurat 4 Împ 25, 1. {i vor r@sipi zidurile Tirului }i vor strâca turnurile ei Iz 26, 4 (în aceste exemple
acordul s-a f@cut cu substantivul subîn]eles civitas, fem.), pre rudenii îi leap@d@ Pl 11, 17 (lat. propinquos, m.).
Prestol ... carea era nalt @ un cot. I} 37, 10; femininul nalt@ folosit de copist se explic@ dac@ ne raport@m la textul
Vulgatei, unde mensa este s. f.; pronumele o din versetul urm@tor (11) este corespunz@tor lat. eam tot feminin,
men]inut }i în traducerea româneasc@, f@r@ a se face acordul cu prestol s.n.;
De asemenea, apar cazuri când într-o sintagm@ substantiv + determinant se respect@ genul din latin@: mul]i
c@peteniile lui Pl 28 , 2 (multi principes, m.), neam întoart@ 2 Lg 32, 20 (în loc de întort , acordul cu f. gens ) }i va
fi acesta pace când va veni Assur în p@mântul nostru Mi 5, 5 (}i în V1 masculin).
Un alt tip de inadverten]e asupra c@rora n-am intervenit îl constituie p@strarea formei cazuale din latin@ la numele
proprii flexionate: pre Sofoniam 4 Împ 25, 18, în loc de Sofonie; pre Godoliam 4 Împ 25 , 25, în loc de Godolie;
Ioppem 1 Mac 12 , 13, 14, 5, 34, în loc de Ioppe.
Semnal@m }i cazuri de erori în traducerea construc]iilor verbale: forma perifrastic@ activ@ reversurus est Pl 7,
20 tradus@ printr-un trecut, s-a întors, în loc de o perifraz@ cu sensul corect de viitor, impus }i de logica textului;
traducerea lui noli deta}at de infinitivul împreun@ cu care formeaz@ subjonctivul imperativ s@ nu + verb la infinitiv :
Noli regibus o Lamuel noli regibus dare vinum Pl 31 , 4; S@ nu împ@ra]ilor, o, Lamuel, s@ nu dai împ@ra]ilor vin.
Numerotarea capitolelor }i a versetelor este f@cut@ cu cifre arabe }i, cu unele excep]ii, coincide cu cea din
V 1 }i Vulgata. Exist@ îns@ anumite sc@p@ri constând din omiterea unei cifre (Ps 138, 9, Ne 12, 42, în V1 ambele
numerotate corect, Idt 12, 9, Lc 21, 18), notarea cu aceea}i cifr@ a dou@ versete (Pl 15, 24 }i în loc de 23),
numerotare repetat@ (Ps 113 dup@ versetele 1-8 se reia 1-18 în loc de 9-26), simpla scriere gre}it@ a cifrei (Nm
21, 23, 24, 25 care sunt de fapt 33, 34, 35, Idt 9, 17 în loc de 9, 7, Ps 31, 18 în loc de 31, 8). Reconstituirea }i
numerota]ia versetelor s-au f@cut dup@ V1 (Jos 21, 37, 2 Par cap 26 devine 23, Ps 138, 9), dup@ Vulgata (Jos
7, 18, Ps 64, 8, 123 , 8 prin împ@r]irea textului care în V1 }i V2 alc@tuie}te versetul 7, Ecz 20, 3, 29, 16-19, 3
Ezr 1, 12, Lc 20, 39, In 4, 34), dup@ V1 }i Vulgata (Nm 21, 7, 33, 34, 35, Ps 124 , 2, 142 , 9, 148, 10). Cifrele
corectate fa]@ de textul originar sunt puse în cro}ete.
În ce prive}te custodele, se reg@sesc acelea}i oscila]ii }i inadverten]e ca în textul propriu-zis.
Câteva exemple de diferen]e între cuvântul consemnat sub ultimul rând }i cel repetat la începutul paginii
urm@toare: variante fonetice }i grafice, @ / â tat@l / tatâl 1 Sam 46r-46v, @ / e r@le / rele 2 Par 361r-361v, i / â
p@r@sindu-l / p@r@sându-l Ir 385r-385v, i / iu Timothei / Timotheiu 1 Mac 173v-174r, consoan@ dur@ / moale sta] /
sta]i 2 Lg 327r-327v }i cea mai frecvent@, e / ea, }i aceasta o dovad@ c@ e vorba de omofonie, aprindeari / aprinderi
4 Împ 208v-209r, drepte / dreapte Iov 56v-57r, în]e|leapt / lept Fc 60r-60v, israi|litenilor / liteanilor Ne 443v444r, vasele / vaseale 2 Par 316v-317r; variante morfologice, asirii / asiri 4 Împ 222v-223r, c@petenie / c@petenia
1 Par 269r-269v, în]e ||lege / leagea Ne 441v-442r; variante lexicale, prietin / priiatin Iov 56r-56v, Sel|miiamoth /
miramoth 2 Par 346r-346v; cuvinte diferite, au / s-au Ecz 304r-304v, având / carii avea 1 Mac 171r-171v; reluarea
incomplet@ a cuvântului de la custode, p@mântului / mântului Ir 428r-428v, repetarea pe pagina urm@toare a
ultimelor cuvinte sau a ultimei silabe scrise normal în rând, a te Ecz 250v-251r, tu / turor Dn 75v-76r.
Normele ortografice ale Academiei Române au fost respectate.
Numele de popoare, neamuri, semin]ii s-au scris cu ini]ial@ mic@, în conformitate cu prevederile oficiale: agareni,
amoni]i, asiri, haldei, iudei , neniviteni.
Dar, din aceea}i categorie semantic@, pentru etnonimele care au forma neflexionat@ a numelui persoanei de
la care provin am p@strat scrierea cu majuscul@, ele fiind asem@n@toare patronimelor. Ocuren]a cea mai mare cu
acest sens o întâlnim la Israil. Uneori este dificil de precizat sensul unui asemenea cuvânt, Mergi }i bate pre Amalic
}i zdrumic@ toate ale lui. 1 Sm 15, 3, alteori contextul este mai l@muritor, Saul , trimis de la Domnul a }terge de tot
pre Amalic, pre Agag, împ@ratul lor . 1 Sm 15 rezum. Indicii pentru aprecierea ca „popor” ar putea fi anticiparea
sau reluarea printr-un pronume personal acuzativ, plural, Am adus pre Agag, împ@ratul Amalic, }i pre Amalic i-am
ucis. 1 Sm 15, 20, ori determinarea printr-un adjectiv masculin plural, Mergi }i ucide p@c@to}ii Amalic. 1 Sm 15 ,
18. În unele versiuni moderne ale Bibliei, se folose}te un nume clar de popor, amaleci]i . Madiam, aflat în raport
de coordonare cu Amalic , în contextul Iar@ Madiam }i Amalic }i toate ceale despre r@s@rit noroade v@rsa]i z@cea în
vale. Jd 7, 12 suport@ aceea}i interpretare.
Numele lunilor anului preluate din ebraic@, adar, casalau, casleu, nisan, sivan sunt scrise cu liter@ mic@, chiar
dac@ în unele variante ale Bibliei apar cu majuscule.
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Numele netraduse ale s@rb@torilor sunt scrise cu majuscul@, conform normelor ortografice, Fase (Socotea}te luna
roadelor celor noao }i cea dintâiu al prim@verii s@ faci Fase. 2 Lg 16 , 1), Fur (Nici iaste vro cetate în carea zio Fur,
adec@ „a sor]ilor” s@ nu s@ ]ie de la jidovi. Est 9, 26, 28).
Determinan]ii numelor de persoan@, deriva]i din nume de ]inuturi, localit@]i, neamuri }i care au valoare
de identificare, asemenea unui nume de familie sau unei porecle, s-au scris cu majuscul@, precum: Ahie
Siloniteanului 2 Par 9, 29, 10, 15, Asim Ghezoniteanul 1 Par 11, 33, Navoth Iezraheliteanului 4 Împ 9,
21, Simon Chirineul Mc 15, 21, Simon Iscarioteanul In 12, 4, 13, 26, Sior Hetheului Fc 25, 9, Sirah
Ierusalimleanul Ecz 50, 29.
Divinitatea, pronumele care se substituie acesteia }i orice cuvânt care o desemneaz@ sunt scrise cu ini]ial@ majuscul@,
Iaste Dumnezeu în ceriu, Care dezv@lea}te tainele, Cel ce au spus ]ie, împ@rate. Dn 2, 28. Bine am cuvântat pre Cel
Înalt }i pre Cel Viu. Dn 4, 31. Scaunele s-au pus }i Cel Vechi de Zile au }ezut. Dn 7, 9. Determin@rile, foarte numeroase,
care nu denumesc, ci caracterizeaz@ divinitatea am considerat c@ trebuie scrise cu ini]ial@ mic@: El, ap@r@toriul puterii,
înt@rirea vârtutei, acoperemântul z@duhului }i umbrariul de amiaz@zi. Ecz 34, 19. O, împ@rate, Dumnezeul cel preaînalt,
împ@r@]ie }i m@rire }i slav@. Dn 5, 18. La fel au fost tratate adjectivul singur }i adjectivul de înt@rire însu}i, Dumnezeu
însu} au fost pov@]uitoriul lui. 2 Lg 32, 12. O excep]ie am f@cut pentru cuvântul Atotputernic, datorit@ tradi]iei teologice.
Cu privire la unele construc]ii lexicale, opiniile nu sunt unanime în a le considera compuse }i, în diferite lucr@ri,
fire}te }i în diferite versiuni ale Bibliei, apar scrise cu cratim@ sau f@r@, într-un singur cuvânt sau în mai multe cuvinte.
Am optat pentru ortografierea urm@toare: ardere de tot, întâi(u) n@scut(@), întâia n@scut@, întâii n@scu]i , untdelemn,
dar untul-de-lemn, mai nainte , c@ci „pentru ce? de ce?” etc. În scrierea numelor proprii compuse, indiferent de clasa
onomastic@ (antroponim, toponim), s-a respectat izvorul latin folosit de traduc@tor, ceea ce justific@ ortografierea diferit@,
într-un singur cuvânt, fa]@ de alte edi]ii ale Bibliei, în situa]ii precum: Cadisvarne Nm 32, 8, 2 Lg 1, 19, 9, 23 }i
Cadisvarme 2 Lg 1, 2, 46, 2, 14, Cariathaim Nm 32, 38, Helmondevlathain Nm 33, 46, Socothvenoth 4 Împ 17,
30, Tovadonia 2 Par 17 , 8, Theglathfalasar 4 Împ 15 , 29.
Traducerea, fidel@ topicii frazei latine, a ridicat variate }i complexe probleme privind punctua]ia, care s-a restabilit
conform normelor actuale. Am intervenit cu unele mici derog@ri doar când claritatea mesajului – preocuparea
esen]ial@ – o impunea.
În încercarea de a clarifica unele forme mai pu]in lizibile din c@r]ile Vechiului Testament }i de a îndrepta gre}eli
evidente, au fost consultate }i manuscrise din V1. În cazurile în care nu a putut fi descifrat@ o liter@ dintr-un cuvânt,
ea s-a redat dup@ manuscrisul original. Astfel, s-au restabilit formele care 4 Împ 3, 23, prestolul I} 37 , 14, v@rsat
Ps 105, 38; s-au corectat litere sau forme gre}ite: di / de 3 Ezr 9, 41, pâna / pân@ Pr 11, 40, s-au lucrat / au 2 Par
36, 8, îi urmeaze / urmeaz@ 4 Împ 12 rezum., s@ nu-i omorî / omori Ps 58 , 12, mân / mâni Ps 134, 15, oastea /
oastei 4 Împ 25 , 18, dur@rii / durearii Ps 106, 39, usubit@ / us@bit@ Ps 101, 8 (de fapt, în V1 forma era os@bit@,
dar s-a îndreptat doar litera gre}it@, p@strându-se varianta). Lectura paralel@ cu V1 a permis }i alte corecturi mai
mari: ducând doao în ducând-o Nm 19, 3, a}ezarea unui text suprascris la locul cuvenit (Ps 7, 11), iar un text
marginal din V1 a f@cut posibil@ completarea <v@r>s@toriu I} 32 , 4.
Demersul necesar unor asemenea corecturi a impus lectura anumitor p@r]i mai extinse din V1 }i a condus la
eviden]ierea unor diferen]e de grafie între V1 }i V2. Se remarc@, în acest sens, frecven]a unui É în V 1, redat în V2 de cele
mai multe ori prin š (= ea): gândÉ / gândš 4 Ezr 11, 31, vin É / vinš 4 Împ 15, 19, dar }i p@strat uneori de copist: s@
suÉ 2 Par 9, 18, prÉiubi]ii Za 13 rezum. Cea mai pregnant@ diferen]@ grafic@ este îns@ prezen]a masiv@ a unui š transcris
ea (dup@ consoan@) în V2 în locul unui e din V1: au beaut / beut 4 Împ 6, 23, chivearnisitorii / chivernisitorii 1 Par 16,
19, l@custeai / l@custei 2 Par 7, 13, mumeai / mumei 4 Împ 12, 1. Este vorba, evident, de o caracteristic@ grafic@ a
copistului; într-o transcriere interpretativ@ slova š ar fi fost redat@, în asemenea cazuri, prin e.
Diferen]ele dintre V2 }i V1 sunt numeroase, ele constând mai ales din alternan]e vocalice }i, mai rar, alternan]e
consonantice: ]@nut / ]inut 4 Împ 25, 24; ur@ciune / urâciune Ps 108, 3; amârât / am@rât Ps 105, 43, câtr@ / c@tr@ 2
Lg 18 rezum., cumpâna / cump@na 1 Par 23, 29, mestecâm / mestec@m 3 Ezr 8, 88, mânânce / m@nânce 2 Lg 26,
12, sâmn / s@mn 2 Lg 13, 1, strâjii / str@jii Ps 76, 5, vârs / v@rs Ps 141, 3 ; lipsâtului / lipsitului 2 Lg 15, 11; auzând /
auzind 2 Lg 31, 28; beautur@ / b@utur@ 2 Lg 29, 6, coapseale / coaps@le 4 Împ 4, 29, ziseale / zis@le 2 Lg 19 , 5;
piiarde / pierde 2 Lg 28, 51; izbugnit / izbâgnit Ps 44, 2; s@ s@ ... / s@ se ... Ps 69 , 3; agiungând / ajungând 1 Par
13, 9; trânbi]@ / trimbi]@ Ps 46, 6; piftonicesc / pithonicesc Pr 20, 27; Ierimoq / Ierimot 3 Ezr 9, 30, jârqvele / jârtvele
2 Par 7, 7, qronul / tronul 4 Împ 25 , 28. O men]iune aparte merit@, poate, verbul a scrie, cu trei forme de infinitiv
apar]in@toare la trei conjug@ri (scria, scrie, scrii), nu întotdeauna acelea}i în cele dou@ manuscrise }i rezultate, adesea,
din corectarea ultimei vocale.
Din în}iruirea selectiv@ de mai sus se observ@ cu u}urin]@ c@ forma a doua, extras@ din V 1, este de multe ori
aceea}i cu forma considerat@ azi literar@. Alteori aceste corecturi care marcheaz@ diferen]a între cele dou@ texte fac
din V2 o form@ mai apropiat@ de norma literar@ actual@, ca în înmul]e}ti 2 Lg 6, 3, p@ze}ti 2 Lg 6, 2, trebuie 2 Lg
12, 23, corespunz@toare formelor din V1: înmul]@}ti, p@z@}ti, tr@buie.
Uneori lectura a eviden]iat variante grafice, fonetice, lexicale sau chiar morfologice identice în cele dou@
manuscrise: b@tâi Ps 34, 15, leapr@ 2 Lg 17 , 8, mâcar 2 Lg 13 rezum., vei peri 2 Lg 28 , 22, prejm@ 2 Lg 27,
13, sâmn 2 Lg 11, 18, 15, s@ s@ înal]@ 2 Lg 17 , 20, bani întreji 1 Par 29 , 7; acesta}i Ps 4, 9, ie-mi aminte Ps 54,
3, au cer}ut Ps 20, 5.
Numeroasele corecturi de litere, fapt caracteristic, dup@ cum s-a ar@tat, pentru V2, duc uneori la o identitate de
forme între cele dou@ manuscrise, p@rând s@ indice o încercare de a le pune de acord. Astfel, un c scris peste {:
trebuie 2 Lg 20 , 19; 7 peste {: mâlcomindu-s@ 2 Par 24, 17; š peste c: nimearnicul 2 Lg 15, 3; u peste 7: luund
2 Par 6, 3, u peste m : fiului Jos 17, 3.
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Nu întotdeauna corecturile unor litere apropie cele dou@ texte: auzând / auzind 2 Par 11, 4, luundu- / luându- 4 Împ
25 , 20, mir]@ / mier]@ 2 Lg 25, 14, priiatinul / prietinul 2 Lg 13, 6.
Pentru a nu l@sa s@ se cread@ c@ în V 1 lipsesc cu totul corecturile, semnal@m doar, ca dovad@, o interven]ie }i
anume din 4 Împ 18 , 1 c peste în treilea, form@ identic@ cu cea din V2.
Tocmai aceast@ varietate de situa]ii, uneori convergând spre apropierea între cele dou@ manuscrise, alteori
divergente, relev@ fluctua]ia valorii unor semne grafice, ca }i existen]a con}tiin]ei unor criterii de scriere aflate înc@
în plin@ fr@mântare.
Dar între cele dou@ manuscrise exist@ }i diferen]e mai semnificative, unele de ordin gramatical: ai marii pustiet@]i
/ marei 2 Lg 32, 10, }i toat@ oasteai / a toat@ oastea 4 Împ 23 , 5, ]i-e / ]i-i 4 Împ 9, 18, altele vizând sinonimia:
paza / ]iiturile 1 Par 23, 32, ple}ug Pr 13, 40, r@sple}ug Pr 13, 41, dar r@splea}a în V 1, thron de evur / tron de
ciolane de elefant 3 Împ 10, 18. Uneori, ca în cazul Psalmului 66 , 3 schimbarea termenului mântuirea din V1 în
mo}tenirea în V2 pare s@ fie o gre}eal@, cu atât mai mult cu cât se inten]ioneaz@ redarea lui salutem din Vulgata:
„S@ cunoa}tem pre p@mânt calea Ta, în toate neamurile mo}tenirea Ta”.
Exist@ }i cazuri în care schimbarea unui mod verbal poate influen]a mesajul: Sabie, de}teapt@-te în V2, dar Sabie
de}tepta]i în V1 (Za 13 , 7).
Cu toate c@, a}a cum am spus, s-a apelat sporadic la V 1, s-au putut constata }i diferen]e de text. Iat@ o omisiune
din 4 Împ 1, 15: „ ... zicând: „Pogori cu el”; }i s-au pogurât” (V2) / „ ... zicând: Pogori cu el }i nu te teame”; }i
s-au pogorât (V 1), text mai apropiat de Vulgata.
Mai semnal@m o omisiune în text }i în 3 Ezr 1, 58: „Pân@ când au pr@znuit bine p@mântul sâmbetele Sale,
pr@znuia sâmb@ta” în V 2, în timp ce în V1 mesajul este mai extins }i mai apropiat de Biblia Sacra: „în toat@ vreamea
p@r@sirii sale, pr@znuia sâmb@ta”.
Putem men]iona }i o situa]ie în care V2 are un text mai larg }i mai apropiat de Vulgata, ceea ce ar putea s@
sugereze c@ }i copi}tii, la rândul lor, au lucrat cu textul latin în fa]@: „Muiarea luund s@mân]@, parte b@rb@teasc@ de
va na}te (urmeaz@ fiiu anulat) ...” ( V 2), }i „Muiarea de va na}te fiiu ...” ( V1) Pr 12 , 2.
Numeroase alte compara]ii între V 1 }i V2 au fost men]ionate în paginile anterioare.
Expunerea selectiv@ a problemelor transcrierii Bibliei urm@re}te s@ pun@ în eviden]@ nu numai dificult@]ile unei
asemenea întreprinderi, ci, mai ales, s@ sugereze bog@]ia }i frumuse]ea c@r]ii, importan]a ei pentru to]i cei interesa]i
de cultura româneasc@, Biblia lui Petru Pavel Aron reprezentând un moment de referin]@.
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CARTEA FACERII

Ms 29
1r

Cap întâi
Despre zidirea lumii, usebirea }i podoaba f@pturilor }i de închipuirea omului,
c@ruia au supus Dumnezeu toate care zidise.

1.
2.

1v

ntru început au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@mântul.
Iar@ p@mântul era înz@darnic }i de}ert }i întunearec era preste fa]a adâncului; }i
Duhul lui Dumnezeu S@ purta preste ape.
3. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ fac@ lumin@!” {i s-au f@cut lumin@.
4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ iaste bun@ }i au desp@r]it lumina de întunearec.
5. {i au numit lumina zio }i întunearecul noapte. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zi una.
6. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ fac@ t@riia în mijlocul apelor }i s@ despar]@ ape de ape!”
7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia }i au desp@r]it apele carele era supt t@riia de cele *ce era
deasupra t@riii. {i s-au f@cut a}a.
8. {i au numit Dumnezeu t@riia ceriu. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a doua.
9. {i au zis Dumnezeu: „S@ s@ adune apele cele de supt ceriu într-un loc }i s@ s@ arâte
uscatul!” {i s-au f@cut a}a.
10. {i au numit Dumnezeu uscatul *p@mânt }i adun@rile apelor le-au numit m@ri. {i au
v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
11. {i au zis: „S@ r@sar@ p@mântul iarb@ verde }i carea face s@mân]@ }i lemn roditoriu, care
face rod dup@ feliul s@u, a c@ruia s@mân]@ s@ fie într-însul pre p@mânt”. {i s-au f@cut a}a. |
12. {i au scos p@mântul iarb@ verde }i care face s@mân]@ dup@ feliul s@u }i lemn care
face rod si are fie}tecarele s@mân]@ dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
13. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a triia.
14. {i au zis Dumnezeu: *„S@ s@ fac@ lumin@tori întru t@riia ceriului }i s@ despar]@ zioa
}i noaptea }i s@ fie spre seamne }i spre vremi }i spre zile }i spre ani,
15. Ca s@ str@luceasc@ întru t@riia ceriului }i s@ lumineaze p@mântul”. {i s-au f@cut a}a.
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori mari: lumin@toriu mai mare, spre st@pânirea
zilii, }i lumin@toriu mai mic, spre st@pânirea nop]ii }i stealele.
17. {i le-au pus întru t@riia ceriului, s@ lumineze pre p@mânt,
18. {i s@ st@pâneasc@ peste zi }i peste noapte }i s@ despar]@ lumina }i întunearecul. {i
au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
19. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a patra.
20. {i au zis Dumnezeu: „S@ scoa]@ apele jivin@ ce s@ târ@ie}te pre p@mânt }i pasire
zbur@toare supt târiia ceriului”.
21. {i au f@cut Dumnezeu chitu}i mari si tot sufletul viu }i ce s@ mi}c@, carele au scos apele
dup@ feliurile sale }i tot ce zboar@ dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.

1

Psal. 32, 6 }i 135, 5.
Ecli. 18, 1.
Fap. 14, 15
}i 17, 24.
Ovr. 11, 3.

*Psalm. 135, 6
}i 148, 4.
Ieri. 10,12
}i 51, 15.
*Iov 38, 4.
Ps. 32,7
}i 88, 12
}i 135, 6.

*Ps. 136,7.
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*Jos 5,1 }i 9, 6.
1 Cor. 11,7.
Colos. 3,10.
*În]@l. 2,23.
Ecli. 17,1.
**Math 19,4.
*Gios 8,17 }i 9,1.
*Gios 9, 3.

*Ecli.[39,21].
Marc. 7, 37.
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22. {i le-au blagoslovit, zicând: „Cre}te]i }i v@ || înmul]i]i }i umple]i apele m@rii }i pasirile 2r
s@ s@ înmul]asc@ deasupra p@mântului”.
23. {i s-au f@cut sar@ }i diminea]@: zioa a cincea.
24. {i au zis Dumnezeu: „S@ scoa]@ p@mântul suflet viu dup@ feliul s@u, dobitoace }i ceale
ce s@ târ@iesc }i fierile p@mântului, dup@ feliurile sale”. {i s-au f@cut a}a.
25. {i au f@cut Dumnezeu fierâle p@mântului dup@ feliurile sale }i dobitoacele }i tot ce
s@ târ@ia}te pre p@mânt dup@ feliul s@u. {i au v@zut Dumnezeu c@ iaste bine.
26. {i au zis: „S@ facem om *dup@ chipul }i dup@ as@mânarea Noastr@ }i s@ st@pâneasc@ pe}tii
m@rii }i pasirile ceriului }i fierâle }i tot p@mântul }i tot ce s@ târ@ia mi}cându-s@ pre p@mânt”.
27. {i au f@cut Dumnezeu pre om dup@ chipul S@u, *dup@ chipul lui Dumnezeu l-au
f@cut pre el, **b@rbat }i f@meaia i-au f@cut pre ei.
28. {i i-au blagoslovit Dumnezeu }i au zis: *„Cre}te]i }i v@ înmul]i] }i umple]i p@mântul
}i-l supune]i }i st@pâni]i preste pe}tii m@rii }i preste pasirile ceriului }i preste toate jiviniile
ce s@ mi}c@ pre p@mânt”.
29. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, v-am dat voao toat@ iarba care aduce s@mân]@ pre p@mânt
}i toate lemnele carele au în sine} s@mân]@ dup@ feliul s@u, *s@ v@ fie voao spre mâncare,
30. {i tuturor jiviniilor p@mântului }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor care s@ mi}c@
pre p@mânt }i în care iaste suflet viu, ca s@ aib@ de mâncat”. {i s-au f@cut a}a.
31. *{i a au v@zut Dumnezeu toate care f@cuse }i | era foarte bune. {i s-au f@cut sar@ 2v
}i s-au f@cut diminea]@: zioa a }asa.
Cap 2
Dumnezeu, plinind în }as@ zile lucrarea, a }eaptea s@ odihne}te, carea o }i blagoslove}te.
Pre om în raiul cel înfrâms@]at cu multe feliuri de pomi roditori }i cu râuri l-au pus,
c@ruia pre Eva din coasta lui ajutoriu i-au f@cut
}i c@s@toriia au rânduit.

i s-au s@v@r}it ceriurile }i p@mântul }i toat@ podoaba lor.
{i au plinit Dumnezeu a }aptea zi lucrul S@u carele f@cuse; *}i s-au odihnit a
}eaptea zi de tot lucrul ce f@cuse.
3. {i au blagoslovit zioa a }eaptea }i o au sfin]it, c@ într-însa au încetat de tot lucrul S@u,
care au zidit Dumnezeu a face.
4. Aceastea sânt facerile ceriului }i a p@mântului, când s-au zidit, în zioa în care au f@cut
Domnul Dumnezeu ceriul }i p@mântul,
5. {i toat@ verdea]a p@mântului, mai înainte de ce ar r@s@ri pre p@mânt }i toat@ iarba
câmpului, mai înnainte de ce ar încol]i, c@ nu ploase Domnul Dumnezeu pre p@mânt }i
om nu era carele s@ lucre p@mântul,
6. Ci izvor ie}iia din p@mânt, ad@pând toat@ fa]a p@mântului.
7. {i au zidit Domnul Dumnezeu pre om din ]@râna p@mântului }i au suflat în fa]a lui
*Întâie Cor. 13, suflare de viia]@ }i *s-au f@cut omul în suflet viu.
45. [ 15,47]
8. {i r@s@dise Domnul Dumnezeu raiul desf@t@rii din ceput, în carele au pus pre omul
carele f@cuse.
9. {i au scos Domnul Dumnezeu din p@mânt tot lemnul frumos la vedere }i bun la
mâncare }i lemnul || vie]ii în mijlocul raiului }i lemnul cuno}tin]ii binealui }i al r@ului.
3r
10. {i râu ie}iia din locul desf@t@rii, ad@pând raiul, carele de acolo s@ împarte în patru capete.
*Ecli. 24, 35.
11. Numele *unuia, Fison; acesta este carele încungiur@ tot p@mântul Evilath, unde s@
[24,26] na}te aurul.
12. {i aurul p@mântului aceluia foarte bun iaste, acolo s@ g@se}te rubinul }i peatra onixului.
13. {i numele râului al doile, Gheon; acesta iaste carele încungiur@ tot p@mântul Ethiopiei.
14. {i numele râului al triilea, Tigris; acesta merge în prejma asiriianilor. Iar@ râul al
patrule, acesta iaste Efrath.
15. {i au luat Domnul Dumnezeu pre om }i l-au pus în raiul desf@t@rii, ca s@-l lucre }i
s@-l p@zasc@.
16. {i i-au poruncit, zicând: „Din tot lemnul raiului s@ mânânci,
17. Iar@ din leamnul cuno}tin]ii binelui }i al r@ului s@ nu mân@nci, c@ ori în ce zi vei
mânca dintr-însul, cu moarte vei muri”.
18. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu iaste bine a fi omului singur; s@-i facem agiutoriu
aseaminea lui”.
* Ie}ir. 20, 11
}i 31,17.
2 Leage 5,14.
Ovr. 4, 4.

1.
2.

2
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19. {i dup@ ce au zidit Domnul Dumnezeu din p@mânt toate jiviniile p@mântului }i toate
paserile ceriului, le-au adus la Adam s@ vaz@ ce le va numi, c@ tot ce au numit Adam suflet
viu, acela este numele lui.
20. {i au numit Adam cu numele lor toate jiviniile }i toate paserile ceriului }i toate fierile
p@mântului. Iar@ lui Adam nu i s@ afla agiutoriu aseaminea. |
21. {i au slobozit Domnul Dumnezeu somn preste Adam }i, dup@ ce au adormit, au luat
una din coastele lui }i au umplut cu carne locul ei.
22. {i au zidit Domnul Dumnezeu din coasta carea luase din Adam muiare }i o au adus
la Adam.
23. {i au zis Adam: * „Acesta acum os din oasele mele }i trup din trupul mieu: aceasta
s@ va chema muiare, c@ din b@rbat s-au luat.
24. *Pentru aceea va l@sa omul pre tat@-s@u }i pre mum@-sa }i s@ va lipi de muiare-sa
**}i vor fi doi întru un trup”.
25. {i era amândoi goli, Adam adec@ }i muiare lui, }i nu s@ ru}ina.
Cap 3

*1 Cor. 11, 9.
*Math. 19,5.
Mar. 10, 7.
**Efes. 5, 31.
[1] Cor. 6, 16.

Prin vicleniia }arpelui, str@mo}ii calc@ porunca Domnului. Mesia lumii s@ f@g@duie}te.
{i spunându-s@ fie}tec@ruia pedeapsa, din raiu s@ gonesc.

1.

4r

ar@ }i }erpele era mai viclean deacât toate jiviniile pâmântului carele f@cuse
Domnul Dumnezeu. Carele au zis c@tr@ muiare: „Pentru ce v-au poruncit
Dumnezeu s@ nu mânca]i din tot pomul raiului?”
2. C@ruia i-au r@spuns muiare: „Din rodu pomilor carii sânt în raiu mânc@m,
3. Iar@ din rodu pomului carele iaste în mijlocul raiului ne-au poruncit noao Dumnezeu
s@ nu mânc@m }i s@ nu ne atingem de el, ca nu cumva s@ murim”.
* 2 Cor. 11, 3.
4. {i au zis }earpele c@tr@ muiare: *„Nicidecum cu moarte ve] muri. ||
5. C@ }ti Dumnezeu c@ ori în ce zi ve]i mânca dintr-însul, s@ vor de}chide ochii vo}tri }i
ve]i fi ca dumnezeii, }tiind binele }i r@ul”.
6. {i au v@zut muiare c@ iaste bun pomul la mâncare }i frumos ochilor }i pl@cut la vedere.
{i au luat din rodul lui }i *au mâncat }i au dat b@rbatului s@u, carele au mâncat.
* Ecli. 26, 33.
7. {i s-au de}chis ochii amânduror }i, cunoscându-s@ a fi goli, au cusut frunze de zmochin 1 Tim. 2,14.
}i }-au f@cut }ie} acopereminte.
8. {i, auzind glasul Domnului Dumnezeu umblând în raiu prin v@zduh dup@ ameaz@zi,
s-au ascuns Adam }i muiare lui de la fa]a Domnului Dumnezeu între pomii raiului.

9. {i au chemat Domnul Dumnezeu pre Adam }i au zis lui: „Unde e}ti?”
10. Care au zis: „Glasul T@u L-am auzit în raiu }i m-am temut pentru c@-s gol }i m-am ascuns”.
11. C@ruie i-au zis: „Cine ]-au spus c@ e}ti gol? F@r@ c@ ai mâncat din pom din carele
poruncis@m ]ie s@ nu mânânci?”
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*1 Cor. 14, 34.
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12. {i au zis Adam: „Muiarea carea mi-ai dat so]ie mi-au dat din pom }i am mâncat”.
13. {i au zis Domnul Dumnezeu câtr@ muiare: „Pentru ce ai f@cut aceasta?” Carea au
r@spuns: „{erpe|le m-au în}elat }i am mâncat”.
4v
14. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ }arpe: „Pentru c@ ai f@cut aceasta, bl@st@mat e}ti
între toate jiviniile }i fierâle p@mântului; pre pieptul t@u te vei târâi }i p@mânt vei mânca
în toate zilele vie]ii tale.
15. Vrajbe oi pune între tine }i între muiare }i între s@mân]a ta }i între semin]ia ei. {i ea
va zdrobi capul t@u }i tu vei p@ndi c@lcâiul ei”.
16. {i muierii i-au zis: „Înmul]i-voi n@cazurile tale }i cujetele tale. Cu durere vei na}te
fii }i supt biruin]a b@rbatului vei fi *}i acela te va stâpâni”.
17. Iar@ lui Adam i-au zis: „Pentru c@ ai ascultat glasul muierii tale }i ai mâncat din pom
din carele poruncis@m ]ie s@ nu m@nânci, bl@st@mat va fi p@mântul în lucrul t@u. Lucrând
vei mânca dintr-însul în toate zilele vie]ii tale.
18. Spini }i polomid@ î]i va cre}te ]ie }i vei m@nca iarba p@mântului.
19. În sudoarea fea]ii tale vei mânca pânea pân@ când te vei întoarce în p@mânt, din
carele te-ai luat; c@ ]@rân@ e}ti }i în ]@rân@ te vei întoarce”.
20. {i au chemat Adam numele muierii sale Eva, pentru c@ era s@ fie mum@ tuturor celor vii.
21. {i au f@cut Domnul Dumnezeu lui Adam }i muiarii lui îmbr@c@minte de piei }i i-au îmbr@cat.
22. {i au zis: „Iat@, Adam ca unul din Noi s-au || f@cut, }tiind binele }i r@ul. Acum, dar@, 5r
ca nu cumva s@ întinz@ mâna sa }i s@ ia }i din pomul vie]ii }i s@ mânânce }i s@ fie viu în vecie!”
23. {i l-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desf@t@rii, ca s@ lucre p@mântul din
carele s-au luat.
24. {i au scos pre Adam }i au a}ezat înaintea raiului desf@t@rii hieruvimi }i sabie de foc
înv@rtitoare, ca s@ p@zasc@ calea pomului vie]ii.
Cap 4
Adam din Eva na}te pre Cain }i pre Avel. Necredinciosul Cain pre credinciosul Avel, fratele, ucide.
{i de la Dumnezeu pedepsit }i pribeag fiind, au n@scut pre Enoh. Ci }i Adam pre Sith au n@scut,
c@ruia s-au n@scut Enos.

1.

ar@ Adam au cunoscut pre Eva, muiare-sa, carea au z@mislit }i au n@scut pre
Cain, zicând: „Mo}tenit-am om prin Dumnezeu”.
2.
{i iar@ au n@scut pre fratele lui, Avel; }i au fost Avel p@storiu de oi }i Cain,
lucr@toriu de p@mânt.
3. {i au fost, dup@ multe zile, de au adus Cain din rodurile p@mântului jirtfe Domnului.
4. *{i au adus }i Avel din cele întâiu n@scute ale turmii sale }i din gr@simea lor. {i au
*Ovr. 11,14 [4].
c@utat Domnul spre Avel }i spre darurile lui.
5. Iar@ spre Cain }i spre darurile lui nu s-au uitat. {i s-au mâniiat Cain foarte }i au c@zut
fa]a lui. |
6. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Pentru ce te-ai mâniiat }i c@ci au c@zut fa]a ta?
5v
7. Au nu, de vei face bine, vei lua? Iar@ de faci r@u, îndat@ în u}e va fi p@catul, ce supt
tine va fi pofta lui }i tu îl vei st@pâni”.
8. {i au zis Cain c@tr@ Avel, fratele s@u: „S@ ie}im afar@!” {i fiind ei în câmp, s-au sculat
*În]el. 10,3. Cain asupra fratelui s@u, Avel, *}i l-au omorât.
9. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Cain: „Unde-i Avel, fratele t@u?”. Carele au r@spuns: „Nu
Math. 23, 35.
1 Ioan 3, 12. }tiu. Au doar@ p@zitoriu fratelui mieu sânt eu?”
10. {i au zis c@tr@ el: „Ce ai f@cut? Glasul sângelui fratelui t@u strâg@ c@tr@ Mine de pre p@mânt.
Iud. stih 11.
11. {i acum bl@st@mat vei fi pre p@mânt, carele au de}chis gura sa }i au priimit sângele
fratelui t@u din mâna ta.
12. Când îl vei lucra, nu va da ]ie rodurile sale; r@t@cit }i pribeag vei fi pre p@mânt”.
13. {i au zis Cain c@tr@ Domnul: „Mai mare iaste nedireptatea mea decât s@ dob@ndesc
iertare.
14. Iat@, m@ sco]i ast@zi de la fa]a p@mântului }i de la fa]a Ta m@ voiu ascunde; }i voi fi
r@t@cind }i pribeag pre p@mânt }i tot cine m@ va afla m@ va ucide”. ||
15. {i au zis lui Domnul: „Nicidecum va fi a}a, ce tot cine va ucide pre Cain de }epte 6r
ori va lua r@spl@tire”. {i au pus Domnul lui Cain s@mn ca s@ nu-l ucig@ oricine l-ar afla.
16. {i ie}ind Cain de la fa]a Domnului, au l@cuit pribeag pre p@mânt, despre r@s@rit, în
prejma Edenului.
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17. {i au cunoscut Cain pre muiare sa, carea au z@mislit }i au n@scut pre Enoh; }i au
zidit cetate }i au chemat numele ei din numele fiiului s@u, Enoh.
18. Iar@ Enoh au n@scut pre Irad }i Irad au n@scut pre Maviail }i Maviail au n@scut pre
Mathusal }i Mathusal au n@scut pre Lameh,
19. Carele }-au luat doao muieri, numele uniia Ada }i numele ceiialalte, Sella.
20. {i au n@scut Ada pre Iavel, carele au fost tat@ celor ce l@cuia în }etri }i p@storilor.
21. {i numele fratelui s@u, Iuval; acesta au fost tat@ celor ce cânta cu al@ut@ }i cu organ.
22. Iar@ Sealla au n@scut pre Tuval-Cain, carele au fost b@t@toriu cu ciocan }i faur în
tot feliul de lucru de aram@ }i de fier. Iar@ sora lui Tuval-Cain, Noema.
23. {i au zis Lameh muierilor sale, Adii }i Selii: „Auzi] glasul meu, muiarile lui Lameh,
asculta]i cuv@ntul mieu, c@ am ucis b@rbat spre rana mea }i pre tinerel, spre vân@tarea
mea. |
24. De }apte ori r@spl@tire s@ va da pentru Cain, iar@ pentru Lameh de }aptezeci de ori
câtea }apte”.
25. {i au mai cunoscut Adam pre muiarea sa }i au n@scut fiiu }i au chemat numele lui Sith,
zicând: „Pusu-mi-au mie Dumnezeu alt@ s@min]ie pentru Avel, pre carele l-au ucis Cain”.
26. Ci }i lui Sith s-au n@scut fiiu, pre carele l-au chemat Enos. Acesta au început a chema
numele Domnului.
Cap 5
S@ urzea}te numârarea neamurilor lui Adam }i a celor dup@ el prin Sith }i anii vie]ii lor
pân@ la Noe.

1.

7r

ceasta este cartea neamului lui Adam. În zioa în carea au zidit Dumnezeu pre om,
*dup@ as@mânarea lui Dumnezeu l-au f@cut pre el.
2.
B@rbat }i f@meaia i-au f@cut }i i-au blagoslovit; }i au chemat numele lor Adam,
în zioa în care s-au zidit.
3. {i au tr@it Adam o sut@ }i treizeci de ani }i au n@scut dup@ chipul }i dup@ as@mânarea
sa }i au chemat numele lui Sith.
4. {i au fost zilele lui Adam, *dup@ ce au n@scutu pre Sith, opt sute de ani }i au n@scut
feciori }i feate.
5. {i au fost toat@ vremea în care au tr@it Adam ani noao sute treizeci; }i au murit.
6. {i au tr@it Sith ani o sut@ cinci }i au n@scut pre Enos.
7. {i au tr@it Sith, dup@ ce au n@scut pre Enos, ani opt sute }eapte }i au n@scut feciori }i fete.
8. {i au fost toate zilele lui Sith ani noao sute doispr@zece; }i au murit. ||
9. {i au tr@it Enos ani noaozeci }i au n@scut pre Cainan,
10. Dup@ a c@ruia na}tere au tr@it ani opt sute cincispreazece }i au n@scut feciori }i fete.
11. {i au fost toate zilele lui Enos ani noao sute cinci; }i au murit.
12. {i au tr@it Cainan ani }eaptezeci }i atunci au n@scut pre Malaleil.

5

*Sus 1, 27.
Jos 9, 6.
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Ecli. 17, 1.
*1 Paral. 1, 1.
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13. {i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Malaleil, ani opt sute patruzeci }i au n@scut
feciori }i fete.
14. {i au fost toate zilele lui Cainan ani noao sute zece; }i au murit.
15. {i au tr@it Malaleil ani }as@zeci }i cinci }i au n@scut pre Iared.
16. {i au tr@it Malaleil, dup@ ce au n@scut pre Iared, ani opt sute treizeci }i au n@scut
feciori }i fete.
17. {i au fost toate zilele lui Malaleil ani opt sute noaozeci }i cinci; }i au murit.
18. {i au tr@it Iared ani o sut@ }as@zeci }i doi }i au n@scut pre Enoh.
19. {i au tr@it Iared, dup@ ce au n@scut pre Enoh, ani opt sute }i au n@scut feciori }i fete.
20. {i au fos<t> toate zilele lui Iared ani noao sute }as@zeci }i doi; }i au murit.
21. Iar@ Enoh au tr@it ani }as@zeci }i cinci }i au n@scut pre Mathusalim.
22. {i au umblat Enoh cu Dumnezeu }i au tr@it, *dup@ ce au n@scut pre Mathusalim,
*Ecli. 44, 16.
Ov. 11, 5. ani trei sute }i au n@scut feciori }i feate. |
23. {i au fost toate zilele lui Enoh ani trii sute }as@zeci }i cinci.
7v
24. {i au umblat cu Dumnezeu }i nu s-au ar@tat, c@ l-au luat Dumnezeu.
25. {i au tr@it Mathusala ani o sut@ optzeci }i }epte }i au n@scut pre Lameh.
26. {i au tr@it Mathusal, dup@ ce au n@scut pre Lameh, ani }epte sute optz@ci }i doi }i
au n@scut feciori }i fete.
27. {i au fost toate zilele lui Mathusal ani noao sute }as@z@ci }i noao; }i au murit.
28. {i au tr@it Lameh ani o sut@ optzeci }i doi }i au n@scut fiiu.
29. {i au chemat numele lui Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pre noi în lucrurile }i
faptele mânilor noastre, în p@mântul carele l-au bl@st@mat Dumnezeu”.
30. {i au tr@it Lameh, dup@ ce au n@scut pre Noe, ani cinci sute noaozeci }i cinci }i au
n@scut feciori }i fete.
31. {i au fost toate zilele lui Lameh ani }eapte sute }eptezeci }i }epte; }i au murit.
[32] Iar@ Noe, fiind de ani cinci sute, au n@scut pre Sim, Ham }i Iafet.

Cap 6
P@catele omului au fost pricina potopului. Îns@ Noe drept s-au aflat, c@ruia s@ porunce}te a
face corabiia întru carea însu} }i a tuturor jiviniilor feliurile s@ s@ ]ie.

1.
2.

i dup@ ce au început oamenii a s@ înmul]i pre p@mânt }i feate n@scuse, ||
Vâzând fiii lui Dumnezeu pre featele oamenilor c@ sânt frumoase, }-au luat }ie} 8r
muieri din toate carele aleseas@.
3. {i au zis Dumnezeu: „Nu va r@mânea Duhul Mieu în om în veac, c@ trup este; }i vor
fi zilele lui ani o sut@ doaozeci!”
4. {i era urie} pre p@mânt în zilele acealea, c@ dup@ ce au întrat fiii lui Dumnezeu la
featele oamenilor }i eale au n@scut, ace}te sânt puternicii din veac b@rba]i vesti]i.
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5. {i v@zind Dumnezeu c@ mult@ r@otatea oamenilor iaste pre p@mânt }i *toat@ gândirea *Jos 8, 2 [21].
inimii iaste pornit@ spre r@u în toat@ vreamea,
Math 15, 19.
6. {-au b@nuit c@ f@cus@ om pre pâm<â>nt. {i ating@ndu-S@ cu durearea inimii
dinl@untru,
7. „{terge-voi – au zis – omul carele l-am zidit de pre fa]a p@mântului, de la om p@n@ la
jivinii, de la cel ce s@ târie}te p@n@ la paserile ceriului, c@ Îm b@nuiesc c@ i-am f@cut pre ei”.
8. Iar@ Noe au aflat dar înaintea lui Dumnezeu.
9. Aceste sânt neamurile lui Noe: *Noe b@rbat drept }i des@v@r}it au fost între neamurile *Ecli. 44, 17.
sale, cu Dumnezeu au umblat.
10. {i au n@scut trei feciori: Sim, Ham }i Iafeth.
11. {i s-au stricat p@mântul înaintea lui Dumnezeu }i s-au umplut de nedireptate.
12. {i v@zând Dumnezeu c@ s-au stricat p@mântul, | (c@ tot trupul }-au fost stricat calea
sa pre p@mânt),
13. Au zis c@tr@ Noe: „Sf@r}itul a tot trupul au venit înaintea Mea, umplutu-s-au p@mântul
de nedreptate de la fa]a lor; }i Eu voi piiarde pre ei, cu p@mântul.
14. F@ ]ie corabie de leamne neatede. S@l@}ele în corabie vei face }i cu cleiu o vei unge
dinl@untru }i dinnafar@.
15. {i a}a o vei face: de trei sute de co]i va fi lungime cor@biii, de cinciz@ci de co]i l@]imea
}i de treiz@ci de co]i în@l]imea ei.
16. Fereast@ în corabie vei face }i de un cot vei s@v@r}i vârful ei; iar@ u}e cor@biii o vei
pune în coaste; dedesupt c@m@ri }i zidiri cu trei rânduri vei face în ea.
17. Iat@, Eu voi aduce apele potopului preste p@mânt, ca s@ ucig tot trupul în carele iaste
duhul vie]ii supt ceriu; toate care sânt pre p@mânt s@ vor sf@r}i.
18. {i oi pune leg@tura mea de pace cu tine }i vei întra în corabie tu }i fiii t@i, muiarea
ta }i muiarile feciorilor t@i cu tine.
19. {i din toate jiviniile a tot trupul c@te doao vei b@ga în corabie, s@ tr@iasc@ cu tine,
parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@.
20. Din paseri dup@ feliul s@u }i din dobitoace dup@ feliul s@u }i din tot ce s@ târ@ia}te
pre p@mânt dup@ fealiul s@u, c@te doao din toate or întra cu tine, ca s@ poat@ tr@i. ||
21. {i vei lua cu tine din toate hranele care s@ pot mânca }i le vei strânge la tine; }i vor
fi }i ]ie }i lor spre mâncare”.
22. {i au f@cut Noe toate carele îi poruncise Domnul.
Cap 7
Întrând Noe cu ai s@i în corabie, numaidecât apa în 150 de zile au trecut preste v@rfurile
tuturor mun]ilor }i pre cealeaalalte jig@nii le-au îneacat.

1.

9v

i au zis Domnul c@tr@ el: „Într@ tu }i toat@ casa ta în corabie, c@ pre tine *te-am
v@zut drept înaintea Mea în neamul acesta.
2.
Din toate jiviniile ceale curate ia c@te }epte, b@rbat }i f@meia, iar@ din jiviniile
ceale necurate câte doao, b@rbat }i f@meia.
3. Ci }i din paserile ceriului câte }epte, b@rbat }i f@meaie, ca s@ ]ie s@m@n]a preste fa]a
a tot p@mântul.
4. C@ înc@ }i dup@ }epte zile eu oi plua pre p@mânt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i
}i voi }terge toat@ fiin]a carea am f@cut pre fa]a p@mântului”.
5. {i au f@cut Noe toate care le-au poruncit lui Domnul.
6. {i era de ani }as@ sute c@nd s-au v@rsat apele potopului preste p@mânt.
7. {i *au întrat Noe }i fiii lui, muiare lui }i muierile feciorilor lui cu el în corabie, pentru
apele potopului. |
8. {i din jiviniile cele curate }i necurate }i din paseri }i din tot ce s@ mi}c@ pre p@mânt,
9. C@te doao au întrat la Noe în corabie, b@rbat }i f@meaie, precum poruncis@ Domnul
lui Noe.
10. {i dup@ ce trecuse }epte zile, apele potopului s-au v@rsat pre p@mânt.
11. În anul al }as@ sutele vie]ii lui Noe, în luna a doao, în zioa a }eptespr@zece a lunii,
s-au rupt toate izvoar@le adâncului celui mare }i }gheaburile ceriului s-au de}chis.
12. {i au fost ploaie pre p@mânt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i.
13. În partea zilii aceie au întrat Noe }i Sim }i Ham }i Iafeth, feciorii lui, muiarea lui }i
trii muierile fiilor lui, cu ei în corabie.
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14. Ei }i toat@ jivina dup@ feliul s@u }i toate dobitoacele dup@ feliul s@u }i tot ce s@ mi}c@ pre
p@mânt dup@ feliul s@u }i tot ce zboar@ dup@ feliul s@u, toate paserile }i toate cele zbur@toare,
15. Au întrat la Noe în corabie, c@te doao, c@te doao din tot trupul în carele era duhul vie]ii.
16. {i care au întrat, b@rbat }i f@meaie din tot trupul au întrat, precum i-au fost poruncit
lui Dumnezeu. {i l-au închis pre el Dumnezeu din afar@.
17. {i au fost potop patruzeci de zile pre p@mânt; }i s-au înmul]it apele }i au r@dicat
corabie la în@l]ime de pre pâmânt.
18. C@ foarte s-au v@rsat }i toate au împlut preste fa]a p@mântului. Iar@ corabie s@ purta
preste ape. ||
19. {i apele s-au împuternicit foarte preste p@mânt }i s-au acoperit to] mun]ii cei înal]i 10r
supt tot ceriul.
20. De cincispr@zece co]i mai înalt@ au fost apa preste mun]ii pre carii-i acoperis@.
21. *{i s-au mistuit tot trupul carele s@ mi}ca pre p@mânt, al pasirelor, al jiviniilor, al
fiiar@lor }i a tot ce s@ târiie}te pre p@mânt, to]i oamenii,
22. {i toate în carele iaste r@suflare de viia]@ pre p@mânt.
23. {i au }ters toat@ fiin]a care era pre pâmânt, de la om pân@ la dobitoc }i ce s@ târ@ia}te }i
paserile ceriului; }i s-au }ters de pre p@mânt }i au r@mas singur Noe }i carii era cu el în corabie.
24. {i au ]inut apele p@mântul o sut@ }i cincizeci de zile.
Cap 8
Sc@zând încet apele potopului, dup@ slobozirea corbului }i a porumbi]ii, Noe cu to]i cei ce
era în corabie ias@ }i, zidind oltariu, aduce lui Dumnezeu, pentru mul]@mit@, jirtfe, cu carele
îmbl@nzindu-s@ Dumnezeu, f@g@duia}te c@ nu va mai fi potop.

1.

*Sus 1, 22
}i jos 9, 1,7.

i aducându-{i aminte Dumnezeu de Noe }i de toate jiviniile }i de toate dobitoacele
care era cu el în corabie, au adus duh preste p@mânt }i au sc@zut apele.
{i s-au închis izvoar@le ad@ncului }i zgheabu|rile ceriului. {i s-au oprit ploile 10v

2.
din ceriu.
3. {i s-au întors apele de pre p@mânt, ducându-s@ }i înturnându-s@; }i au început a
sc@dea dup@ o sut@ }i cincizeci de zile.
4. {i s-au odihnit corabia în luna a }eptea, în doaoz@ci }i }apte a lunii, pre mun]ii
Armeniei.
5. Iar@ apele mergea }i sc@dea pân@ la luna a zece, c@ în luna a zece, în zioa dintâi a
lunii, s-au ar@tat v@rfurile mun]ilor.
6. {i dup@ ce au trecut patruzeci de zile, de}chizind Noe fereastra cor@biii carea f@cuse,
au slobozit corbul,
7. Carele ie}iia }i nu s@ întorcea p@n@ când au s@cat apele de pre p@mânt.
8. {i au slobozit porumbi]a dup@ el, ca s@ vaz@ de încetase apele de pre fa]a p@mântului.
9. Carea, neaflând unde s@-i odihneasc@ piciorul, s-au întors la el în corabie, c@ apele
era preste tot p@mântul; }i }-au întins m@na }i, luând, o au b@gat în corabie.
10. {i mai a}teptând alte }epte zile, iar@ au slobozit porumbi]a din corabie.
11. Iar@ ea au venit la el de c@tr@ sar@, purtând odrasl@ de maslin cu frunze verzi în gura
sa. {i au în]@les Noe c@ încetase apele pre p@mânt.
12. {i au mai a}teptat înc@ alte }epte zile }i au slobozit porumbi]a, carea nu s-au mai întors la el.
13. Deci în anul }as@ sute unul, în luna dintâi, în zioa dintâi a lunii, au sc@zut apele de
pre p@mânt; }i, de}chizind Noe acoperi||}ul cor@biii, s-au uitat }i au v@zut c@ s-au uscat 11r
fa]a p@mântului.
14. În luna a doao, în dou@zeci }i }eapte de zile a lunii, s-au uscat p@mântul.
15. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Noe, zicând:
16. „Ie}i din corabie, tu }i muierea ta, feciorii t@i }i muierile feciorilor t@i cu tine,
17. Toate jiviniile care sânt la tine, din tot trupul, a}ea din cele zbur@toare, precum din
fieri }i din tot ce s@ t@râie}te pre p@mânt, scoate cu tine }i întra]i pre p@mânt; *cre}te]i }i
v@ înmul]i]i preste el”.
18. {i au ie}it Noe }i feciorii lui, muierea lui }i muierile feciorilor lui cu dânsul.
19. {i toate jiviniile, dobito<a>cele }i tot ce s@ târ@ie}te pre p@mânt, dup@ feliul s@u,
au ie}it din corabie.
20. {i au zidit Noe oltariu Domnului; }i luând din toate dobitoacele }i din paserile ceale
curate, au adus jirtf@ pre oltariu.
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21. {i au mirosit Domnul miros de bun@ mireasm@ }i au zis: „Mai mult nu voi bl@st@ma
p@mântul pentru oameni, *c@ sim]irile }i gândirea inimii omene}ti sânt pornite spre r@u *Sus 6, 5.
din tinerea]ele sale; deci n-oi mai bate pre tot sufletul viu, precum am f@cut.
Math. 15, 19.
22. În toate zilele p@mântului s@mân@tura }i s@ceri}ul, frigul }i c@ldura, vara }i iarna,
noapte }i zioa nu s@ vor odihni”. |
Cap 9

11v

Dumnezeu pre Noe }i fiii lui blagoslove}te }i toate jig@niile, împreun@ cu pe}tii, spre hran@ le
d@, îns@ oprindu-i de sânge. Leg@tura între Dumnezeu }i între oameni, c@ nu s@ vor mai aduce
ape de potop, cu curcubeu s@ înt@rea}te. De Noe beat râzind fiiul s@u Ham, întru Hanaan
fiiul s@ blast@m@, iar@ Sim }i Iafet s@ blagoslovesc.

1.

12r

i au blagoslovit Dumnezeu pre Noe }i pre feciorii lui }i au zis câtr@ ei:
*„Cre}te] }i v@ înmul]i] }i umple] p@mântul.
2.
{i groaza voastr@ }i cutremurul s@ fie preste toate jiviniile p@mântului }i preste toate
pas@rile ceriului, cu toate care s@ mi}c@ pre p@mânt; to] pe}tii m@rii supt m@na voastr@ s-au dat.
3. {i tot ce s@ mi}c@ }i e viu *va fi voao spre mâncare; ca ni}te legumi verzi le-am dat
voao toate,
4. *F@r@ numai carne cu sânge s@ nu mânca],
5. C@ sângele sufletelor voastre l-oi cerca din mâna tuturor fierilor }i din mâna omului;
}i din mâna b@rbatului }i a fratelui s@u oi cerca sufletul omului.
6. Oricine *va v@rsa sânge omenesc, s@ va v@rsa sângele lui, c@ dup@ chipul lui Dumnezeu
s-au f@cut omul.
7. *Iar@ voi cre}te] }i v@ înmul]i] }i întra] pre p@mânt || }i-l umple]”.
8. {i aceaste au zis Dumnezeu c@tr@ Noe }i c@tr@ feciorii lui cu dânsul:
9. „Iat@, Eu voi pune leg@tura Mea cu voi }i cu s@min]iia voastr@ dup@ voi,
10.{i c@tr@ tot sufletul viu carele iaste cu voi, precum în pas@ri, a}a în dobitoace }i în
jiviniile p@mântului, tuturor care au ie}it din corabie }i tuturor fierilor p@mântului.
11. *Oi pune a}ezemântul Mieu cu voi }i nu s@ va mai ucide tot trupul cu apele potopului,
nici va mai fi dup@ aceasta potop r@sipind p@mântul”.
12. {i au zis Dumnezeu: „Acest s@mn de pace carele dau între Mine }i între voi }i între
tot sufletul viu carele iaste cu voi în neamuri vecinice,
13. Arcul Mieu oi pune în nori }i va fi s@mn de pace între Mine }i între p@mânt.
14. *{i când voi acoperi ceriul cu nori, s@ va ar@ta arcul Mieu în nuori.
15. {i-M voi aduce aminte de pace Mea cu voi }i cu tot sufletul viu carele trup înt@rea}te
}i nu or mai fi apele potopului s@ }targ@ tot trupul.
16. {i va fi arcul în nuori }i-l voi vedea }i-M voi aduce aminte de pacea vecinic@
carea s-au f@cut între Dumnezeu }i între tot sufletul viu a tot trupul carele este pre
p@mânt”.
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17. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Noe: „Acesta va fi s@mnul de pace carele am rânduit între
Mine }i între tot trupul pre pâmânt”. |
18. {i era feciorii lui Noe carii au ie}it din corabie, Sim, Ham }i Iafet. Iar@ Cam, acesta 12v
este tat@l lui Hanaan.
19. Ace}ti trei feciori sânt a lui Noe }i dintr-ace}ti trei s-au pr@sit toat@ s@mân]a omeneasc@
prese tot p@mântul.
20. {i au început Noe, b@rbat de câmp, a lucra pâmântul }i au s@dit vie.
21. {i bând vin, s-au îmb@tat }i s-au golit în cortul s@u.
22. Carea v@zind Ham, tat@l lui Hanaan, adec@ ru}inea tâtâne-s@u a fi golit, au vestit
la doi fra]i ai s@i, afar@.
23. Iar@ Sim }i Iafeth }-au pus plato}ea în umerile sale }i, mergând înd@r@pt, au acoperit
ru}inea t@tâne-s@u. {i fe]ele lor era întoarse }i partea b@rb@teasc@ a t@tânea-s@u nu o au v@zut.
24. {i de}teptându-s@ Noe din vin }i în]@leg@nd ceale ce-i f@cuse fiiul s@u cel mai mic,
25. Au zis: „Bl@st@mat s@ fie Hanaan! Slug@ slujilor va fi fra]ilor s@i!”
26. {i au zis: „Binecuv@ntat Domnul, Dumnezeul lui Sim; s@ fie Hanaan slug@ lui,
27. S@ l@]asc@ Dumnezeu pre Iafeth }i s@ l@cuiasc@ în s@la}ele lui Sim }i s@ fie Hanaan
slug@ lui!”
28. {i au tr@it Noe dup@ potop ani trei sute cincizeci.
29. {i s-au plinit toate zilele lui, ani noo sute cinciz@ci; }i au murit.
Cap 10
Neamurile fiilor lui Noe, de la carele s-au împ@r]it dup@ potop limbile }i au r@s@rit to] cei muritori. ||
*1 Paral. 1, 5.

ceaste sânt *neamurile feciorilor Noe, Sim, Ham }i Iafeth; }i s-au n@scut lor fii 13r
dup@ potop.
2.
Feciorii lui Iafeth: Gomer }i Magog }i Madai }i Iavan }i Thuval }i Mosoh }i Thiras.
3. Iar@ feciorii lui Gomer: Aschenez }i Rifath }i Thogorma.
4. Iar@ feciorii lui Iavan: Elisa }i Tharsis, Cheftim }i Dodanim.
5. De la ace}tia s-au desp@r]it ostroavele limbilor prin ]@rile sale, fie}tecarele dup@ limba
sa }i dup@ familiile sale, în neamurile sale.
6. Iar@ feciorii lui Ham: Hus }i Mesraim }i Futh }i Hanaam.
7. Feciorii lui Hus: Sava }i Evila }i Savatha }i Regma }i Savataha. Feciorii lui Rigma:
Sava }i Dadan.
8. Iar@ Hus au n@scut pre Nemrod; acesta au început a fi putearnic pre p@mânt.
9. {i era tare vân@toriu înaintea Domnului; pentru aceea au ie}it zic@toare: „Ca Nemrod
tare v@n@toriu înaintea Domnului”.
10. {i au fost începutul împ@r@]iii lui Vavilonul }i Arah }i Ahad }i Halanie, în p@mântul Sinaar.
11. Din p@mântul acela au ie}it Assur }i au zidit Ninivea }i uli]ele cet@]ii }i Hale,
12. {i Reasen, între Ninive }i Hale. Aceasta iaste cetate mare.
1.
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13. Iar@ Mesrain au n@scut pre Ludit }i Anamim }i Laavim, Nethuim, |
14. {i Fetrusim }i Hassuim, din carii au ie}it filisteii }i Caftorit.
15. Iar@ Hanaan au n@scut pre Sidon, întâiul s@u n@scut, Etheul,
16. {i Evuzeul }i Amorreul, Ghergheseul,
17. Eveul }i Aracheul, Sineaul
18. {i Aradiul, Samareul }i Amatheul; }i dup@ aceastea s-au împr@}tiiat neamurile hananeailor.
19. {i au fost hotarâle lui Hanaan despre Sidon Gheraram p@n@ la Gazam }i p@n@ la
Sodoma }i Gomora }i Adaman }i Sivoim, p@n@ la Lessa.
20. Ace}tia sânt fiii lui Ham în rudenii }i în limbi }i în neamuri }i în ]@ri }i în s@mân]iile sale.
21. {i din Sim, tatâl tuturor fiilor lui Ever }i din Iafeth, fratele cel mai mare s-au n@scut.
22. *Fiii lui Sim: Elam }i Assur }i Arfaxad }i Lud }i Aram.
*1 Par. 1, 17.
23. Fiii lui Aram: Us }i Ul }i Ghefter }i Mis.
24. Iar@ Arfaxad au n@scut pre Salli, din carele au r@s@rit Ever.
25. {i s-au n@scut lui Ever doi fii: numele unuia, Falig, pentru c@ în zilele lui s-au împ@r]it
p@mântul, }i numele fratelui s@u, Ectan.
26. Carele Ectan au n@scut pre Elmodad }i Salef }i Asarmoft, Iare,
27. {i Aduram }i Uzal }i Dicla,
28. {i Eval }i Avimail, Sava,
29. {i Ofir }i Evila }i Iovav; to]i ace}tia, fiii lui Iectan.
30. {i au fost l@ca}ul lor de la Misa p@n@ la Sifar, || muntele despre r@s@rit.
14r
31. Ace}tia fiii lui Sim, dup@ rudenii }i limbi }i ]@ri, în semin]iile sale.
32. Aceaste familiile lui Noe, dup@ noroadele }i neamurile sale. De la ace}te s-au împ@r]it
s@min]iile pre p@mânt dup@ potop.

13v

Cap 11
La zidirea turnului Vavilonului, trufiia m@ndrilor. {i limba s@ amestec@. Neamul lui Sim p@n@
la Avram s@ urze}te.

1.*
2 .

*În]el. 10, 5.
i era p@mântul de o gur@ }i de un cuvânt.
{i dup@ ce au purces de la r@s@rit, au aflat un câmp în p@mântul Sinaar }i au
l@cuit într-însul.
3. {i au zis altul c@tr@ vecinul s@u: „Veni] s@ facem c@r@miz }i s@ le ardem în foc”. {i le-au
fost lor c@r@mizile în locu de pietri }i tina cleoas@ în loc de var.
4. {i au zis: „Veni] s@ ne facem cetate }i turn, al c@ruia vârv s@ agiung@ la ceriu }i s@ ne
vestim numele mai înainte de-a ne desp@r]ire preste tot p@mântul”.
5. {i S-au pogorât Domnul s@ vaz@ cetatea }i turnul carele zidea fiii lui Adam.
6. {i au zis: „Iat@, un norod iaste }i o gur@ tuturor; }i au început aceasta a face, nici or
înceta de gândurile sale, p@n@ le vor plini cu fapta.
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7. Veni], dar@, s@ ne pogorâm }i s@ amestec@m acolo limba lor, ca s@ nu auz@ fie}tecarele
glasul vecinului s@u”.
8. {i a}a i-au desp@r]it Domnul din locul acela preste toate p@mânturile }i au încetat a
face cetatea. |
9. {i pentru aceea s-au chemat numele ei Vavil, c@ acolo s-au amestecat gura a toat@ 14v
lumea. {i de acolo i-au împ@r]it Domnul preste fa]a a toate ]@râle.
10. Aceste sânt neamurile lui Sim: *Sim era de o sut@ de ani când au n@scut pre Arfaxad,
*1 Par. 1, 17.
al doile an dup@ potop.
11. {i au tr@it Sim, dup@ ce au n@scut pre Arfaxat, ani cinci sute }i au n@scut fii }i fecioare.
12. Iar@ Arfaxat au tr@it ani treizeci }i cinci }i au n@scut pre Sali.
13. {i au tr@it Arfaxat, dup@ ce au n@scut pre Sali, ani treizeci }i trei }i au n@scut fii }i fete.
14. {i au tr@it Sali ani treizeci }i au n@scut pre Ever.
[15]. {i au tr@it Sali, dup@ ce au n@scut pre Ever, ani patru sute trei }i au n@scut fii }i feate.
16. {i au tr@it Ever ani treizeci }i patru }i au n@scut pre Falig.
17. {i au tr@it Ever, dup@ ce au n@scut pre Falig, ani patru sute treizeci }i au n@scut fii }i fete.
18. {i au tr@it Falig ani treiz@ci }i au n@scut pre Riv.
19. *{i au tr@it Falig, dup@ ce au n@scut pre Riv, ani doao sute noao }i au n@scut fii }i fete.
*1 Par. 1, 19.
20. {i au tr@it Riv ani treizeci }i doi }i au n@scut pre Sarug.
21. {i au tr@it Riv, dup@ ce au n@scut pre Sarug, ani doao sute }epte }i au n@scut fii }i fete.
22. {i au tr@it Sarug ani treizeci }i au n@scut pre Nahor.
23. {i au tr@it Sarug, dup@ ce au n@scut pre Nahor, ani doao sute }i au n@scut fii }i fete.
24. {i au tr@it Nahor ani doaozeci }i noao }i au n@scut pre Thari.
25. {i au tr@it Nahor, dup@ ce au n@scut pre Thari, ani o sut@ noaospr@zece }i au n@scut
fii }i fete. ||
26. {i au tr@it Thari ani }eptezeci *}i au n@scut pre Avram }i Nahor }i Aram.
15r
*Ios. 24, 2.
27. {i aceste sânt neamurile lui Thari: Thari au n@scut pre Avram, Nahor }i Aram. Iar@
1 Par. 1, 26.
Aram au n@scut pre Lot.
28. {i au murit Aram mai nainte de Thari, tat@-s@u, în p@mântul na}terii sale, în Urul
haldeilor.
29. {i }-au luat Avram }i Nahor muieri; numele muierii lui Avram, Sarai, }i numele
muierii lui Nahor, Milha, fata lui Aram, tat@l lui Milhei }i tat@l lui Iashei.
30. {i era Sarai stearp@ }i nu avea prunci.
31. *{i au luat Thara pre Avram, fiiul s@u, }i pre Lot, fiiul lui Aram, fiiul feciorului s@u,
*Ioz. 24,2.
Ne[ e]m. 9, 7. }i pre Sarai, noru-sa, muiare lui Avram, feciorului s@u, }i i-au scos pre ei din Urul haldeilor,
** Iudith 5, 6. **s@ mearg@ în p@mântul lui Hanaan; }i au venit pân@ la Haran }i au l@cuit acolo.
32. {i au fost zilele lui Thari ani doao sute cinci; }i au murit în Haram.
Fap. 7,2.
Cap 12
Avram, din porunca lui Dumnezeu, Tat@l multora, luind f@g@duin]ele, l@sând ]ara sa, cu Lot
nemernicea}te în Hanaan }i jirtfuie}te Domnului în Sihim }i în Veftil. De acolo, pentru
foametea, într@ în Eghipet. Muiarea-}i o cheam@ sor@, carea fiind în casa lui Faraon
luat@, o dob@nde}te neîntinat@.

i-au zis Domnul c@tr@ Avram: „Ie}i din p@mântul t@u }i din rudeniia ta }i din
casa t@tâni-t@u }i vino în p@mântul carele voi ar@ta ]ie. |
2 .
{i te voi face în neam mare }i te voi blagoslovi }i voi m@ri numele t@u }i 15v
vei fi blagoslovit.
3. Blagoslovi-oi pre cei ce te vor blagoslovi }i oi blestema pre cei ce te vor blestema }i
*Jos 22,18 *întru tine s@ vor blagoslovi toate neamurile p@mântului”.
}i 25, 25.
4. {i au ie}it Avram precum i-au fost poruncit lui Domnul }i au mers cu el Lot. De
Gal. 2,8. }eptezeci }i cinci de ani era Avram când au ie}it din Haram.
Ovrei 11, 8.
5. {i au luat pre Sarai, muiarea sa, }i pre Lot, feciorul fr@]inea-s@u, }i toate averile care
le c@}tigase }i sufletele care le f@cus@ în Haran }i au ie}it s@ marg@ în p@mântul Hanaan.
{i dup@ ce au venit într-însul,
6. Au trecut Avram pre p@mânt pân@ la locul Sihim, p@n@ la Valea Luminoas@. Iar@
*Jos 13, 15 }i hananeul atunci era pre pâmânt.
15, 18 }i 26,4.
7. {i s-au ar@tat Dumnezeu lui Avram }i i-au zis: *„S@min]iii tale voi da p@mântul
2 Lege 34,4. acesta”. Carele au f@cut acolo oltariul Domnului, Carele i s@ ar@tase.
*Fap. 7, 3.

1.*
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8. {i de acolo, trecând la muntele carele era în prejma r@s@ritului Viftil, au întins acolo
cortul s@u, despre r@s@rit având Viftil }i despre apus, Hai. {i au zidit acolo oltariu Domnului
}i au chemat numele Lui.
9. {i au mers Avram îmbl@nd, }i mai încolo trecând spre amiaz@zi.
10. {i au fost foamete pre p@mânt; }i s-au pogorât Avram în Eghipt, s@ neamerniceasc@
acolo, c@ s@ înt@rise foametea pre p@mânt. ||
11. {i apropiindu-s@ s@ între în Eghipet, au zis Sarraii, muiarii sale: „{tiu c@ frumoas@
muiare e}ti.
12. {i dac@ te vor vedea eghipteanii, or zice: «Muiarea acestuia este!» }i m@ vor ucide
}i pre tine te vor ]inea.
13. *Zi dar@, rogu-te, c@-m e}ti sor, ca s@-m fie bine pentru mine }i s@ tr@iasc@ sufletul *Jos 20, 11.
mieu pentru cinstea ta”.
14. Deci, dup@ ce au întrat Avram în Eghipt, au v@zut eghiptenii muiarea c@-i frumoas@ foarte.
15. {i o au vestit c@peteniile lui Faraon }i o au l@udat înaintea lui. {i s-au luat muierea
în casa lui Faraon.
16. Iar@ lui Avram i-au f@cut bine pentru dânsa }i au avut el oi }i boi }i asini }i slugi }i
slujnice }i asine }i c@mile.
17. {i au lovit Dumnezeu pre Faraon cu b@taie mare }i casa lui, pentru Sarai, muiare
lui Avram.
18. {i au chemat Faraon pre Avram }i i-au zis: „Ce este aceasta ce mi-ai f@cut? Pentru
ce nu ai spus c@ muiare ta este?
19. Pentru ce ai zis c@ ]i-i sor, de o am luat mie muiare? Acum, dar@, iat@-] so]ul t@u,
ia-o }i mergi!”
20. {i au poruncit Faraon pentru Avram b@rba]ilor }i l-au petrecut pre el }i muiarea lui
}i toate care avea. |
Cap 13

16v

Avram }i Lot, ie}ind din Eghipt, pentru foarte multe averi s@ despart. {i Lot alegându-}i pre
l@ng@ Iordan, Avram l@cuie}te în p@mântul Hanaan.{i acolo iar@} sporirea s@min]iii
}i p@mântul mo}tenirii de la Dumnezeu s@ f@g@duie}te.

1.

17r

i s-au suit Avram din Eghipt, el }i muiarea lui }i toate care avea, }i Lot cu el, spre
partea de amiaz@zi.
2.
{i era foarte bogat de aur }i de argint.
3. {i s-au întors pre calea carea venis@, despre miaz@zi în Viftil, p@n@ la locul unde
înfipsease mai înainte cortul, între Viftil }i Hai,
4. În locul oltariului *carele f@cuse mai înainte, }i au chemat acolo numele Domnului.
5. Ci }i Lot, carele era cu Avram, au avut turme de oi }i ciurde }i corturi.
6. Nici putea închepea ei pre p@mânt s@ poat@ l@cui ei împreun@, *c@ avea multe averi
}i nu putea l@cui de ob}te.
7. Pentru aceea }i certare s-au f@cut între p@storii turmelor lui Avram }i a lui Lot. {i în
vreamea aceea hananeul }i ferezeul l@cuia pre <p@>mântul acela.
8. {i au zis Avram c@tr@ Lot: „S@ nu cumva, || rogu-te, fie între mine }i între tine probozire,
}i între p@storii miei }i p@storii t@i, c@ sântem fra].
9. Iat@, tot p@mântul înaintea ta este. R@mâi de la mine, rogu-te! De vei merge spre
stânga, eu oi ]ine dreapta, iar@ de vei alege tu dreapta, eu spre stânga m@ voi duce”.
10. Deci, r@dicându-} Lot ochii s@i, au v@zut tot ]inutul împregiurul Iordanului, carele tot
s@ ad@pa, mai înainte p@n@ ce au mistuit Domnul Sodomul }i Gomorul, ca raiul Domnului
}i ca Eghiptul, de c@tr@ Sigor.
11. {i }-au ales lui} Lot ]inutul împrejurul Iordanului }i s-au întors de la r@s@rit }i s-au
desp@r]it de c@tr@ frate-s@u.
12. Avram au l@cuit în p@mântul Hanaan, iar@ Lot au z@bovit în ora}ele carele era
împregiurul Iordanului; }i au l@cuit în Sodoma.
13. Iar@ oamenii sodomiteni era foarte r@i }i p@c@to}i foarte înaintea lui Dumnezeu.
14. {i au zis Domnul c@tr@ Avram, dup@ ce s-au desp@r]it de el Lot: *„R@dic@-] ochii
t@i }i vezi, din locul în carele acum e}t, spre miaz@noapte }i spre ameaz@zi }i spre r@s@rit
}i spre apus.
15. Tot p@mântul carele vezi ]ie ]i l-oi da }i s@min]iii tale, p@n@ în veaci.
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16. {i oi face s@min]iia ta ca pravul p@mântului; cine din oameni va putea num@ra pravul
p@mântului, }i s@min]ie ta o va putea num@ra. |
17v
17. Scoal@ }i încungiur@ p@mântul în lungime }i în l@]imea sa, c@ ]ie ]i-l voi da”.
18. Deci, luându-} cortul s@u, Avram au venit }i au l@cuit l@ng@ vale Mamvri, carea este
în Hevron, }i au zidit acolo oltariul Domnului.

Cap 14
Dup@ ce s-au biruit cinci împ@ra]i }i s-au pr@dat Sodomul, Lot cu al] robi s@ duce de 4 împ@ra]i
biruitori, pre carii gonindu-i Avram, pre to] robii }i prada o întoarce. {i vesel pentru biruin]a,
z@ciuial@ d@ lui Melhisedec, de la carele luând blagoslovenie, toate le întoarce împ@ratului
Sodomului.

1.

i au fost în vreamea aceea c@ Amrafer, împ@ratul Sinar , }i Arioh, împ@ratul
Pontului, }i Hodorlahomor, împ@ratul elamitenilor }i Thadal, împ@ratul limbilor,
2.
Au r@dicat oaste asupra lui Vara, împ@ratul sodomleanilor, }i asupra lui Vearsa,
împ@ratul Gomorrii, }i asupra lui Sinaav, împ@ratul Adamii, }i asupra lui Simivir, împ@ratului
Sivoim, }i asupra împ@ratului Valei, acesta iaste Sigor.
3. To] ace}tia s-au împreunat în Valea S@lvatec@, carea acum este Marea S@rat@.
4. C@ doisprece ani au fost slujit lui Hodorlahomor }i în anul al treispr@zecele s-au l@sat
de d@nsul.
5. Deci în anul al patruspr@zecele au venit Hodorlahomor }i împ@ra]ii carii era cu el }i au
lovit pre Rafaim în Astaroth-Carnaim }i Zuzim cu dân}ii }i Emim în Save-Cariathaim, ||
18r
6. {i pre Horrei în Mun]ii Seir, pân@ la câmpiile Farai, carea este în pustie.
7. {i s-au întors }i au venit la izvorul Misfat, aceasta este Cadis; }i au lovit tot ]inutul
amalechitenilor }i pre amoreu, carele l@cuia în Asason-Thamar.
8. {i au ie}it împ@ratul sodomlenilor }i împ@ratul Gomorii }i împ@ratul Adamei }i împ@ratul
Savoim, precum }i împ@ratul Valei, carea-i Sigor, }i au rânduit oaste asupra lor în Valea
S@lvatec@,
9. Adec@ împrotiv@ lui Hodorlahomor, împ@rtul elamitenilor, }i Thadal, împ@ratul limbilor,
}i Amrafil, împ@ratul Senaar, }i Arioh, împ@ratul Pontului: patru împ@ra] împrotiva a cinci.
10. Iar@ Valea S@lvatec@ avea multe pu]uri cleite; deci împ@ratul sodomleanilor }i al
Gomorrei au întors dosul }i au c@zut acolo, }i carii mai r@m@sease au fugit la munte.
11. {i au luat toat@ averea sodomleanilor }i a Gomorrei }i toate care era de mâncare }i
s-au dus,
12. Precum }i pre Lot }i averea lui, pre feciorul fratelui lui Avram, carele l@cuia în Sodoma.
13. {i, iat@, unul carele sc@pas@ au vestit lui Avram ovreului, carele l@cuia în valea
Mamvrei Ammorreii, a fratelui Escol }i a fratelui Anner, c@ ace}te f@cusease leg@tur@ de
| pace cu Avram.
18v
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14. Carea auzind Avram, adec@ a fi prins Lot, fratele s@u, au num@rat din casnicii s@i
trei sute optspr@zece viteaji }i i-au gonit pân@ la Dan.
15. {i împ@r]ându-}i so]iile, au n@v@lit asupra lor noaptea }i i-au lovit }i i-au gonit p@n@
la Hova, carea iaste de-a stânga Damascului.
16. {i au întors toate averile }i pre Lot, fratele s@u, cu averile lui }i muierile }i norodul.
17. {i au ie}it împ@ratul sodomleanilor întru întâmpinarea lui, dup@ ce s-au întors de
la t@iarea lui Hodorlahomor }i a împ@ra]ilor carii era cu dânsul în valea Savei, carea iaste
Valea Împ@ratului.
18. *Iar@ Melhisedec, împ@ratul Salim, aducând pâne }i vin, c@ era preotul lui Dumnezeu *Ov. 7, 1.
celui înalt,
19. L-au blagoslovit }i au zis: „Blagoslovitu-i Avram lui Dumnezeu celui înalt, Carele au
zidit ceriul }i p@mântul.
20. {i blagoslovitu-i Dumnezeul cel înalt, cu a C@ruia agiutoriu protivnicii sânt în mânile
tale”. {i i-au dat lui z@ciuale din toate.
21. {i au zis împ@ratul sodomleanilor c@tr@ Avram: „D@-mi mie sufletele, cealeaalalte
ia-le ]ie”.
22. Carele i-au r@spuns: „R@dic mâna mea c@tr@ Domnul, Dumnezeul mieu cel înalt,
st@pânitoriu ceriului }i al p@mântului,
23. C@ de la o a]@ de supt stre}in@ pân@ la cureaoa înc@l]@mintei nu oi lua din toate care
sânt ale tale, s@ nu zici: «Eu am îmbog@]it pre Avram!», ||
24. Afar@ din cele ce au mâncat tinerii }i p@r]ile b@rba]ilor carii au venit cu mine, Anner,
Escol }i Mamvre; ace}tia or lua p@r]ile sale”.

Cap 15
Dumnezeu lui Avram, dezn@d@jduind de r@m@}i]@, îi f@g@duia}te fiiu; c@ruie crezind Avram, s@
îndrepteaz@. {i în s@mnul f@g@duitului p@mânt, precum i-au poruncit Domnul, aduce jirtf@ }i
în]@leage c@ va fi neamearnic@ r@m@}i]a sa.

1.

ceastia dar@ ispr@vindu-s@, fost-au cuvântul Domnului c@tr@ Avram, prin videnie,
zicând: „Nu te teme, Avrame, Eu sânt scutitoriul t@u }i plata ta mare foarte”.
2.
{i au zis Avram: „Dumnezeule, ce-m vei da mie? Eu oi trece f@r@ prunci }i
feciorul ispravnicului casii meale, acesta damasc Eliezer”.
3. {i au adaos Avram: „Iar@ mie nu mi-ei dat s@mân]@ }i iat@, casnicul mieu va fi mo}teanul
mieu!”
4. {i îndat@ cuvântul Domnului au fost c@tr@ dânsul, zicând: „Nu va fi acesta mo}tanul
t@u, ci carele va ie}i din pântecele t@u, pre acela vei avea mo}tean”.
5. {i l-au scos afar@ }i i-au zis: *„Uit@-te la ceriu }i num@r@ stelele, de po]i”. {i i-au zis: *Râm. 4, 18.
„A}a va fi s@mân]a ta”.
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6. *Crezut-au Avram lui Dumnezeu }i i s-au socotit spre dreptate.
7. {i au zis c@tr@ el: „Eu, Domnul, Carele te-am scos din Urul haldeilor s@-]i dau p@mântul
acesta s@-l st@pânea}ti”.
8. Iar@ el au zis: „Doamne Dumnezeu, de unde pociu }ti c@-l voi st@pâni?” |
9. {i r@spunzind, Domnul i-au zis: „Ia mie o vac@ de trei ani }i o capr@ tretin@ }i un 19v
berbece de trei ani }i un turture }i un porumb”.
10. Carele luând toate acestea, *le-au împ@r]it pre mijloc }i amândoao p@r]ile împrotiva
*Erim. 24, 18.
sa cu partea dinlontru le-au pus; iar@ paserile nu le-au împ@r]it.
11. {i s-au pogorât paserile pre st@rvuri }i le ap@ra Avram.
12. {i apuind soarele, au c@zut somn pre Avram }i groaz@ mare }i întuneacoas@ l-au
cuprins.
13. {i i s-au zis: „S@ }tii mai înainte cunoscând *c@ va fi nimearnic@ s@mân]a ta în
*Fap. 7, 6.
p@mântul nu al s@u }i-i vor supune robiii }i-i vor n@c@ji ani patru sute.
14. Îns@ neamul c@ruia or sluji, Eu l-oi judeca, }i dup@ aceastea or ie}i cu mari averi.
15. Iar@ tu vei merge la p@rin]ii t@i în pace, petrecut în bune b@trânea]e.
16. {i dup@ al patrule neam s@ vor întoarce aici, c@ înc@ nu s-au plinit r@ut@]ile amoreilor
p@n@ la aceast@ vreame”.
17. {i dup@ ce au apus soarele, s-au f@cut cea]@ întuneacoas@ }i s-au ar@tat un cuptoriu
fumegând }i o candil@ de foc trecând pintre desp@r]irile acealea.
18. În zioa aceaea *au f@cut Dumnezeu leg@tur@ de pace cu Avram, zicându-i: „S@min]iii
*Sus 12, 7 }i
13, 15. tale oi da p@mântul acesta, de la râul Eghiptului p@n@ la râul mare Efraft,
19. Chineii }i chinezeii, chidmoneii,
Jos 26, 4.
20. {i hefteii }i feriseii }i Rafaim,
2 Leg. 34, 4.
21. {i amorreii }i hananeii }i ghergheseii }i evuseii. ||
3 Împ@. 4, 21
*Râm. 4,3.
Galat. 3,6.
Iacov 2, 23.

2 Par. 9, 26.

Cap 16
Agar de st@pân@-sa, Sarai, s@ d@ lui Avram muiare. Carea zemislind }i pentru aceea pre
st@pân@-sa urgisind, de la aceie} n@c@jindu-s@, fuge. Iar@ din porunca îngerului aceie}
supuindu-s@, na}te pre Ismail.

1.

ar@ Sarai, muiarea lui Avram, nu n@scus@ prunci. Ce având o slujnic@
eghipteanc@ pe nume Agar,
2.
Au zis b@rbatului s@u: „Iat@, pre mine m-au închis Domnul, s@ nu nasc. Într@
la slujnica mea, ca doar@ încai dintr-însa oi lua fiiu”. {i ascultând el rug@mintea ei,
3. Au luat pre Agar eghipteanca, slujnica sa, dup@ zeace ani ce începus@ a l@cui în
p@mântul Hanaan, }i o au dat b@rbatului s@u muiare.
4. Carele au întrat la dânsa. Iar@ ea, v@zându-s@ a fi z@mislit, au necinstit pre
doamn@-sa.
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5. {i au zis Sarai c@tr@ Avram: „Cu nedreptul lucri împotriva mea. Eu ]-am dat slujnica
mea în sânul t@u, carea v@zând c@ au z@mislit, m-au necinstit. Judece Dumnezeu între
mine }i între tine!”
6. C@riia r@spunzind Avram: „Iat@ – au zis – slujnica ta în mâna ta este, f@ cu dânsa
cumu-] place!” Deci n@c@jindu-o Sarai, au fugit.
7. {i g@sindu-o îngerul Domnului lâng@ izvorul apei, în pustietatea carea este în calea
Sur, în pustie,
8. Au zis c@tr@ dânsa: „Agar, slujnica Saraii, de unde vii }i înc@tro mergi?” Carea au
r@spuns: „Eu fug de la fa]a Saraii, doamnei meale”. |
9. {i i-au zis îngerul Domnului: „Întoarce-te la doamna ta }i te supune supt mâna ei”.
10. {i iar@}: „Înmul]ând – zice – oi înmul]i s@mân]a ta }i nu s@ va num@ra pentru mul]imea”.
11. {i iar@: „Iat@ – zice – ai z@mislit }i vei na}te fiiu }i vei chema numele lui Ismail, pentru
c@ au auzit Domnul n@cazul t@u.
12. Acesta va fi om vr@jma}, mâna lui asupra tuturor }i mâna tuturor asupra lui }i în
prejma tuturor fra]ilor s@i va înfinge corturile”.
13. {i au chemat numele Domnului, Carele gr@ia c@tr@ dânsa: „Tu, Dumnezeule, Carele
m-ai v@zut!”, c@ au zis: „Cu adev@rat aici am v@zut dosul Celui ce m-au v@zut pre mine”.
14. Pentru aceea au numit *pu]ul acela Pu]ul-Celui-ce-Vie]uia}te-}i-m@-Vede. Acesta *Jos 24, 62.
este între Cades }i Varad.
15. {i au n@scut Agar fiiu lui Avram, carele i-au chemat numele lui Ismail.
16. De optz@ci }i }as@ de ani era Avram când i-au n@scut lui Agar pre Izmail.
Cap 17
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Lui Avram s@ procitesc f@g@duin]ele. Lui }i al Saraii li s@ mut@ numele. T@ierea împrejur
s@ porunce}te, ca un s@mn de pace. Fiiu din Sara s@ f@g@duie}te,
împreun@ cu urm@torii lui || Ismail, }i Avram plinea}te
porunca t@ierii împregiur.

1.
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ar@ dup@ ce au început a fi de ani noaoz@ci }i noao, i s-au ar@tat lui
Domnul }i au zis c@tr@ dânsul: „Eu, Dumnezeu Atotputearnicul! Umbl@
înnaintea mea }i fii des@vâr}it.
2. {i oi pune a}ez@mântul Mieu de pace între Mine }i între tine }i te voi înmul]i foarte,
foarte”.
3. C@zut-au Avram cu fa]a la p@mânt.
4. {i i-au zis Dumnezeu: „Eu sânt }i a}ezemântul Mieu cu tine, *}i vei fi tat@ a multe neamuri.
5. Nici s@ va mai chema numele t@u Avram, ce te vei chema Avraam, c@ tat@ a multe
neamuri te-am rânduit.
6. {i te voi face a cre}te foarte, foarte }i te voi pune în neamuri }i împ@ra] din tine or ie}i.
7. {i oi pune a}ezemântul Mieu între Mine }i între tine }i între s@mân]a ta dup@ tine, în
rudeniile sale, a}ez@mânt de pace în veci, s@ fiu Dumnezeul t@u }i al s@min]iii tale dup@ tine.
8. {i-] voi da ]ie }i s@min]iii tale p@mântul nemearniciii tale, tot p@mântul lui Hanaan,
întru mo}tenire veacinic@, }i oi fi Dumnezeul lor”.
9. {i iar@ au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam: | *„{i tu dar@ vei p@zi a}ez@mântul Mieu }i
s@m@n]a ta dup@ tine, în neamurile lor.
10 Acesta este a}ez@mântul Mieu, care ve]i p@zi între Mine }i între voi }i între s@mân]a
ta dup@ tine: s@ va t@ia împrejur dintre voi toat@ partea b@rb@teasc@.
11. {i ve] t@iia împregiur carnea mâdulariului vostru, s@ fie *spre s@mn de pace între
Mine }i între voi.
12. Pruncul de opt zile s@ va tâia împrejur între voi, toat@ partea b@rb@teasc@, în neamurile
voastre, precum cel din cas@ a}ea }i cel cump@rat s@ va tâiia împrejur }i oricarele nu va fi
din rudeniia voastr@.
13. {i va fi a}ez@mântul Mieu în trupul vostru, spre pace vecinic@.
14. Partea b@rb@teasc@ a c@ruia m@dulariu nu va fi t@iat împrejur s@ va }terge sufletul
acela din norodul s@u, c@ a}ezemântul Mieu înz@darnic l-au f@cut”.
15. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam: „Pre Sarai, muiare ta, nu o vei mai chema Sarai,
ce Saram.
16. {i o voi blagoslovi }i dintr-însa voi da ]ie fiiu, pre carele îl voi blagoslovi; }i va fi spre
neamuri, }i împ@ra]i noroadelor or r@s@ri dintr-însul”.
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17. C@zut-au Avraam pre fa]a sa }i au r@s, zicând în inima sa: „Gânde}t doar@ || c@ 22r
omului de o sut@ de ani s@ va na}te fiiu? {i Sara, de noaoz@ci de ani, va na}te?”
18. {i au zis c@tr@ Dumnezeu: „Batâr Ismail de ar tr@i înaintea Ta”.
19. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam: *„Sara, muiarea ta, va na}te ]ie fiiu }i vei chema
*Jos 18, 10
}i 21, 2. numele lui Isac. {i oi pune a}ezemântul Mieu lui, spre pace veacinic@, }i s@min]iii lui
dup@ el.
20. Pentru Ismail înc@ te-am ascultat. Iat@, îl voi blagoslovi }i-l voi spori }i-l voi înmul]i
foarte. Doispr@zece pov@]uitori va na}te }i-l voi face spre neam mare.
21. Iar@ a}ezemântul Mieu l-oi pune la Isaac, carele ]i-l va na}te Sara întru aceast@
vreame în anul urm@toriu”.
22. {i dup@ ce s-au sfâr}it cuvântul a gr@i cu el, s-au suit Dumnezeu de la Avraam.
23. {i au luat Avraam pre Ismail, fiiul s@u, }i pre to] cei din casa sa }i pre to]i cari-i
cump@rase, toat@ partea b@rb@teasc@ din to] b@rba]ii casii sale, }i au tâiat împregiur
m@dulariul trupului lor îndat@ într-acea zi, precum i-au fost poruncit Dumnez@u.
24. Avraam era de ani noaozeci }i noao când }-au t@iat împrejur trupul s@u.
25. {i Ismail, fiiul s@u, treispr@zece ani au fost plinit în vreamea t@ierii sale împrejur. |
26. Întru aceie} zi s-au t@iat împrejur Avraam }i Ismail, fiiul lui.
22v
27. {i to] b@rba]ii casii sale, precum cei n@scu] în cas@-i, a}a }i cei cump@ra] }i nimearnicii
a}ijderea s-au tâiat împrejur.
Cap 18
Trei îngeri Avraam cu s@la} cuprinde. Fiiu din Sara i s@ f@g@duie}te, carea pentru aceea râzând,
s@ înfrunt@. Mistuirea sodomlenilor s@ veste}te, pentru carii Avraam de multe ori s@ roag@.

i i s-au ar@tat lui Domnul [*]în valea Mamvrei, }ezind în u}a umbrariului s@u, în
z@duhul zilii.
2.
{i, r@dicându-} ochii, i s-au ar@tat lui trei b@rba] stând aproape de dânsul, pre
carii v@zându-i, au alergat întru-ntimpinarea lor din u}a umbrariului }i li s-au închinat la p@mânt.
3. {i au zis: „Doamne, de am aflat har în ochii T@i, nu trece sluga Ta!
4. Ce oi aduce pu]intea ap@ }i v@ sp@la] picioarele }i v@ odihni] supt copaciu.
5. {i oi pune o buc@tur@ de pâne }i v@ înt@ri] inima voastr@, dup@ aceea ve] trece, c@
pentru aceea v-a] întors la sluga voastr@”. Carii au zis: „F@ precum ai gr@it!”
6. Gr@bit-au Avraam în umbrariu la Sara }i i-au zis: „Gr@be}te, trei m@suri de f@in@
mestec@ }i f@ pâni supt c@rbuni!” ||
7. Iar@ el au alergat la ciurd@ }i au adus de-acolo un vi]@l foarte tin@r }i bun }i l-au dat 23r
slujii, carele au gr@bit }i l-au fiert.
8. {i au luat unt }i lapte }i vi]@lul carele l-au fost fiert }i l-au pus înaintea lor. Iar@ el sta
l@ng@ dân}ii supt copaciu.
9. {i dup@ ce mâncase, au zis c@tr@ dânsul: „Unde este Sara, muierea ta?” El au r@spuns:
„Iat@, în umbrariu este”.
10. C@ruie au zis: *„Întorcându-m@, oi veni la tine într-aceast@ vreame, având via]@, }i
*Sus 17, 19.
Jos 21, 1. va avea fiiu Sara, muierea ta”. Carea auzind, Sara au râs dup@ u}a cortului.
11. {i era amândoi b@trâni }i vechi de zile }i încetase Sarei a-i fi cele femeie}ti.
Râm. 9, 9.
12. Carea au râs într-ascuns, zicând: „Dup@ ce am îmb@trânit, *}i domnul mieu vechiu
*1 Petru 3,6.
este, oi sluji desf@t@rii?”
13. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam: „Pentru ce au râs Sara, zicând: «Au doar@ adev@rat
voiu na}te, vechie fiind?»
14. Au doar@ lui Dumnezeu este ceva cu greu? Precum am zis, M@ voi întoarce le tine
într-aceasta} vreame, urmând via]a, }i va avea Sara fiiu”.
15. T@g@duit-au Sara, zicând: „N-am râs!”, fiind înfrico}at@. Iar@ Domnul: „Nu-i a}a –
au zis – ce ai râs!”
16. {i sculându-s@ de acolo, b@rba]ii }-au îndreptat | ochii
23v
d-asupra Sodomului; }i Avraam mergea împreun@, petrecându-i.
17. {i au zis Domnul: „Au doar@ voi putea ascunde de c@tr@ Avraam cele ce oi s@ fac,
18. Deac@ va s@ fie neam mare }i tare foarte }i într-însul tr@buie [ *] s@ s@ blagosloveasc@
*Sus 12, 3.
Jos 22, 18. toate neamurile p@mântului?
19. C@ }tiu c@ s-au poruncit fiilor s@i }i casii sale dup@ sine s@ p@zasc@ calea Domnului }i s@
fac@ judecat@ }i dreptate, s@ aduc@ Domnul pentru Avraam toate care au gr@it c@tr@ dânsul”.

*Ovrei 13, 2.

1.
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20. {i au zis Domnul: „Strâgarea Sodomului }i a Gomorului s-au înmul]it }i p@catul lor
s-au îngreuiat foarte.
21. Pogorî-M@-voi }i voi vedea de cumva strigarea carea au venit la Mine cu fapta o au
plinit; au nu este a}a, s@ }tiu”.
22. {i s-au întors de acolo }i s-au dus în Sodom, iar@ Avraam înc@ sta înaintea Domnului.
23. {i apropiindu-s@, au zis: „Au doar@ vei pierde dreptul cu cel necredincios?
24. De or fi cinciz@ci drep] în cetate, peri-or împreun@? {i nu vei ierta locului aceluie
pentru cinzeci drep]i de or fi într-însul?
25. Nu fie la Tine s@ faci lucrul acesta }i s@ ucizi dreptul cu necredinciosul }i s@ fie dreptul
ca necredinciosul! Nu-i a Ta aceasta! Carele judeci tot p@mântul, nicidecum vei face ||
judecata aceasta!”
26. {i au zis Domnul c@tr@ dânsul: „De oi g@si în Sodom cinciz@ci drep] în mijlocul cet@]ii,
oi ierta a tot locul pentru dân}ii”.
27. {i, r@spunzind, Avraam au zis: „Dac@ o dat@ am început, oi gr@i c@tr@ Domnu mieu,
fiind praf }i cenu}e.
28. Dar@ de s@ vor g@si cu cinci mai pu]in de cinciz@ci drep], }terge-vei pentru patruzeci
}i cinci toat@ cetatea?” {i au zis: „Nu oi }terge, de oi g@si acolo patruzeci }i cinci”.
29. {i iar@ au gr@it c@tr@ Dânsul: „Dar@ de s@ vor g@si acolo patruz@ci, ce vei face?” Au
zis: „Nu o voi lovi, pentru patruz@ci”.
30. „Rogu-Te – au zis – s@ nu Te mânii, Doamne, de oi gr@i: dar@ de s@ vor g@si acolo
treizeci?” Au r@spuns: „Nu oi face, de oi g@si acolo treizeci”.
31. „Deaca o dat@ – au zis – am început, oi gr@i c@tr@ Domnul mieu: dar@ de s@ vor g@si
acolo doaozeci?” Au zis: „Nu-i voi ucide, pentru doaozeci”.
32. „Rogu-te – au zis – s@ nu Te mânii, Doamne, de oi mai gr@i înc@ o dat@: dar@ de s@
vor afla acolo zece?” {i au zis: „Nu-i voi }terge, pentru zece”.
33. {i s-au dus Domnul, dup@ ce au încetat a gr@i c@tr@ Avraam; }i el s-au întors la locul s@u.
Cap 19

24v

Lot, cuprinzind în s@la} pre îngeri, de la sodomleni s@ asuprea}te. Cu muiarea }i cu doao fete
sco]indu-s@ de la arderea Sodomului, muiarea în cale o pierde. {i dup@ aceea, îmb@tat fiind, |
cu amândoao fetele, ne}tiind, s-au amestecat, de unde s-au n@scut moavitenii }i ammonitenii.

1.

i au venit doi îngeri în Sodom, sara, }i *}ezind Lot în poarta cet@]ii. Carele *Ovr. 13, 2.
v@zindu-i, s-au sculat }i au mers întru-ntimpinare lor }i s-au închinat cu fa]a la p@mânt.
2.
{i au zis: „Rogu-m@, domnilor, abate]i-v@ la casa slujii voastre }i r@mâne]
acolo. Sp@la]i-v@ picioarele }i la diminea]@ ve]i merge în calea voastr@”. Carii au zis:
„Nicidecum, ce în uli]@ vom r@mânea”.
3. I-au silit pre ei cu de-adinsul s@ s@ abat@ la el }i, întrând în casa lui, au f@cut usp@] }i
au copt azim@ }i au mâncat.
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4. Iar@ mai înainte de-a s@ culca, b@rba]ii cet@]ii au încungiurat casa, de la prunc p@n@
la b@trân, tot norodul împreun@.
5. {i au chemat pre Lot }i i-au zis lui: „Unde sânt b@rba]ii carii au întrat la tine noaptea?
Scoate-i afar@, s@ ne mestec@m cu ei!”
6. Ie}ind la ei, Lot, închizând napoi u}a, au zis:
7. „Nu, rogu-v@, fra]ii miei, nu face] r@utatea aceasta!
8. Am doao feate carele înc@ n-au cunoscut b@rbat. Le voi scoate la voi }i v@ sluji] r@u
cu d@nsele, precum v@ va pl@cea, numai b@rba]ilor acestora nice un r@u s@ le face]i, c@
au întrat supt umbra stre}inii meale”.
9. Iar@ ei au zis: „Pas@ încolo!” {i iar@}: „ Întrat-ai – au zis – ca un nimearnic, au doar@
s@ ne judeci? || Pre tine, dar@, însu] mai vârtos decât pre ace}te vom c@zni”. *{i silea pre 25r
Lot foarte tare }i era aproape s@ rump@ u}a.
10. {i iat@, }-au întins mâna b@rba]ii }i au dus înlâuntru la sine pre Lot }i au închis u}a.
11. {i pre ceia carii era afar@ *i-au lovit cu urbire, de la cel mai mic p@n@ la cel mai mare,
a}a, de nu putea afla u}a.
12. {i au zis c@tr@ Lot: „Ai pre cineava de ai t@i aici? Jinere sau feciori sau feate, to] carii
sânt ai t@i scoate-i din cetatea aceasta.
13. C@ om }terge locul acesta, pentru c@ au crescut strâgarea lor înaintea Domnului,
Carele ne-au triimis s@-i pierdem”.
14. {i ie}ind, Lot au grâit c@tr@ ginerii s@i, carii era s@ ia fetele lui, }i le-au zis: „Scula]i-v@,
ie}i] din locul acesta, c@ va }terge Dumnezeu cetate aceasta”. {i li s-au v@zut lor ca cum
s-ar juca vorbind.
15. {i fiind diminea]@, îl siliia îngerii zicând: „Scoal@, ie-] muiarea }i doao feate care ai,
s@ nu pieri }i tu a}ijderea în r@utate cet@]ii”.
16. Îndoindu-s@ el, l-au apucat de mân@, }i pre muiarea lui }i doao featele lui, pentru
c@ Domnul îl cru]a pre el.
17. *{i l-au scos }i l-au pus afar@ de cetate }i acolo au gr@it c@tr@ dânsul, zicând:
„Mântuia}te-] sufletul t@u! S@ nu te ui] înd@r@pt, nici s@ stai undeva împrejur, ce în munte
scap@, s@ nu pieri }i tu | împreun@”.
25v
18. {i au zis Lot c@tr@ dân}ii: „Rogu-Te, Domnul mieu!
19. Deac@ au aflat sluga Ta har înaintea Ta }i ai m@rit mila Ta carea ai f@cut cu mine,
de mi-ai mântuit sufletul mieu, nici m@ pociu în munte mântui, ca s@ nu m@ cuprinz@ r@ul
}i s@ moriu.
20. Este cetatea aceasta în prejm@, la care pociu fugi, mititea, }i m@ voi mântui într-însa.
Au doar@ nu-i mititea? {i va tr@i sufletul mieu”.
21. {i au zis c@tr@ dânsul: „Iat@, }i într-aceasta am priimit rug@ciunea ta }i nu voi mistui
cetate pentru care ai gr@it.
22. *Gr@bea}te }i te mântuia}te acolo, c@ nu oi putea face ceva pân@ vei întra acolo”.
Pentru aceea s-au chemat numele cet@]ii aceiia Sigor.
23. Soarele au ie}it pr@ste p@mânt }i Lot au întrat în Sigor.
24. *Iar@ Domnul au pluat preste Sodom }i preste Gomor piiatr@ pucioas@ }i foc de la
Domnul din ceriu.
25. {i au mistuit cet@]ile aceste }i tot ]inutul împrejur, pre to] l@cuitorii cet@]ilor }i toate
verde]ile p@mântului.
26. *{i uitându-s@ muiarea lui înapoi, s-au întors în st@lp de sare.
27. Iar@ Avraam, sculându-s@ deminea]a, unde st@tus@ *întâi cu Domnul,
28. S-au uitat la Sodom }i la Gomorr }i la tot p@mântul ]inutului aceluia }i au v@zut
în@l]indu-s@ para de la p@mânt ca fumul cuptoriului.
29. C@ mistuind Domnul cet@]ile ]inutului aceluia, }-au adus aminte de Avraam }i au
slobozit pre Lot || din perirea cet@]ilor în care l@cuise.
26r
30. {i s-au suit Lot din Sigor }i au r@mas în munte }i doao feate a lui cu dânsul (c@ s-au
temut a r@mânea în Sigor) }i au râmas în pe}ter@ el }i doao feate a lui cu dânsul.
31. {i au zis cea mai mare c@tr@ cea mai mic@: „Tat@l nostru b@trân este }i nici un b@rbat
au r@mas pre p@mânt carele s@ poat@ întra la noi, dup@ obiceaiu a tot p@mântul.
32. Vino s@-l îmb@t@m cu vin }i s@ durmim cu dânsul, s@ ]inem din tat@l nostru s@mân]a”.
33. {i au dat t@tâne-s@u vin în noaptea aceea }i au întrat cea mai mare }i au durmit cu
tat@-s@u. Iar@ el n-au sim]it nici când s-au culcat fata, nici când s-au sculat.
34. {i a doao zi au zis cea mai mare c@tr@ cea mai mic@: „Iat@, am dormit ieri cu tat@l mieu.
S@-i d@m lui vin de b@ut }i în ceast@ noapte }i vei dormi cu el, s@ ]inem s@mân]a din tat@l nost”.
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35.{i au dat }i într-aceea noapte t@tâne-s@u vin de beut }i, întrând fata cea mai mic@,
au dormit cu dânsul. {i nici atunci au sim]it când s-au culcat sau când s-au sculat ea.
36. {i au z@mislit doao fete a lui Lot din tatâl s@u.
37. {i au n@scut cea mai mare fiiu }i i-au chemat numele lui Moav. Acesta este tat@l
moavitenilor p@n@ în zioa de acum.
38. {i cea mai mic@ au n@scut fiiu }i i-au chemat nume|le lui Ammon, adec@ fiiul norodului
mieu. Acesta iaste tat@l ammonitenilor pân@ ast@zi.

Cap 20
Lui Avraam, în Ghirari nimernicind, îi ia muiarea împ@ratul; carea, din porunca Domnului,
cu mari daruri, neatins@ i s@ întoarce. {i rugându-s@ Avraam, s@ s@n@to}az@ casa împ@ratului.

1.

27r

ergând de acolo Avraam spre ameaz@zi, au l@cuit între Cadis }i Sur }i au
nimernicit în Ghirariu.
2.
{i au zis despre Sara, muiarea sa: „Sora mea iaste”. {i au trimis Avimeleh,
împ@ratul Ghirarei, }i o au luat.
3. {i au venit Dumnezeu la Avimeleh prin somn, noapte, }i i-au zis: „Iat@, vei muri pentru
muiarea carea o ai luat, c@ are b@rbat”.
4. Iar@ Avimeleh nu s-au fost atins de ea }i au zis: „Doamne, au doar@ neamul ne}tiut
}i drept vei ucide?
5. Au nu însu} mi-au zis: «Sora mea este!» }i ea au zis: «Fratele mieu este!» În nepriceperea
inimii meale }i cur@]ie mânilor meale am f@cut aceasta”.
6. {i au zis c@tr@ el Dumnezeu: „{i Eu }tiu c@ cu inim@ nepriceput@ ai f@cut }i pentru aceea
te-am p@zit s@ nu p@c@tuie}ti împrotiva Mea }i nu te-am slobozit s@ te atingi de dânsa.
7. Acum, dar@, întoarce b@rbatului s@u muiarea, c@ proroc iaste }i s@ va ruga pentru
tine }i vei trâi. Iar@ de nu vei vrea a o întoarce, s@ }tii c@ cu moarte vei muri tu }i toate
ale tale”.
8. {i îndat@, de noapte sculându-s@ Avimeleh, au chemat pre to] slujitorii s@i }i au gr@it
toate cuvintele aceste în ureachile lor }i s-au temut to] b@rba]ii foarte. ||
9. {i au chemat Avimeleh }i pre Avraam }i i-au zis: „Ce ai f@cut noao? Ce am p@c@tuit
împrotiva ta de-ai adus spre mine }i spre împ@r@]ie mea p@cat mare? Care nu tr@buia s@
faci, ne-ai f@cut noao”.
10. {i iar@}, ponosluind, au zis: „Ce ai v@zut s@ faci aceasta?”
11. R@spuns-au Avraam: „Am gândit în mine, zicând: «De cumva nu este frica lui Dumnezeu
în locul acesta }i m@ vor ucide pentru muiarea mea?»
12. {i, într-alt chip, cu adev@rat }i sora mea este, *fiica t@tânea-mieu, iar@ nu fiica maicii *Sus 12, 13.
meale, }i o am luat muiare.
13. Iar@ dup@ ce m-au scos Dumnezeu din casa t@tâne-mieu, am zis c@tr@ dânsa: «Aceast@
mil@ vei face cu mine: în tot locul la carele om întra, vei zice c@ sint fratele t@u»”.
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14. *{i au luat Avimeleh oi }i boi }i sluji }i slujnice }i au dat lui Avraam. {i i-au întors lui
Sara, muiarea sa.
15. {i au zis: „P@mântul înainte voastr@ este, oriunde î] va pl@cea, l@cuia}te!”
16. Iar@ Sarei au zis: „Iat@, o mie de argin] am dat fratelui t@u. Aceasta va fi ]ie înv@litoare
ochilor c@tr@ to] carii sânt cu tine }i ori înc@tro vei merge }i-]i ad@ aminte c@ ai fost prins@”.
17. {i rugându-s@ Avraam, au s@n@to}it Dumnezeu pre Avimeleh }i muiarea }i slujile
lui }i au n@scut.
18. C@ închisese Domnul tot pântecele casii lui Avimeleh pentru Sara, muiarea lui Avraam.
Cap 21
S@ na}te Isac, s@ taie împrejur, s@ în]arc@. Iar@ Ismail cu mumâ-sa s@ scoate din cas@, în pustii
tr@itoriu. Avimeleh cu Avraam leg@tur@ de pace prin giur@mânt face.|

i au cercetat Domnul pre Sara, precum i-au fost f@g@duit, *}i au plinit 27v
ceale ce au gr@it.
2.
{i au z@mislit *}i au n@scut fiiu la b@trinea]ele sale, în vreamea carea mai
nainte îi zisease Dumnezeu.
3. {i au chemat Avraam numele fiiului s@u, carele i-au n@scut Sara, Isaac.
* Sus 17,10.
4. {i l-au t@iat împrejur a opta zi, *precum îi poruncis@ Dumnezeu.
Math 1, 2.
5. Fiind de ani o sut@, c@ într-aceast@ v@rsta t@tânea-s@u s-au n@scut Isaac,
6. {i au zis Sara: „Râs mi-au f@cut Dumnezeu, oricine va auzi va râde cu mine!”
7. {i iar@} au zis: „Cine, auzind, va crede lui Avraam c@ Sara apleac@ fiiu, carele i l-au
n@scut acum, în b@trinea]e?”
8. {i au crescut pruncul }i s-au în]@rcat. {i au f@cut Avraam mare usp@]u în zioa în]@rc@rii lui.
9. {i v@zind Sara pre fiiul eghiptencii Agar jucându-s@ cu Isaac, fiiul s@u, au zis c@tr@
Avraam:
10. *„Leapâd@ slujnica aceasta }i fiiul ei, c@ nu va fi mo}tean fiiul slujnicii cu fiiul meu,
*Gal. 4, 30.
Isaac!”
11. Cu greu au luat aceasta Avraam pentru fiiul s@u.
12. C@ruia i-au zis Dumnezeu: „Nu-] par@ ]ie aspru despre copil }i despre slujnica ta.
*Râm. 9, 7. Toate care ]-au zis ]ie Sara, ascult@ glasul ei. *C@ în Isaac s@ va chema ]ie s@mân]@.
13. Ce }i fiiul slujnicii îl voi face în neam mare, c@ s@mân]a ta este”.
Ovr. 11, 18.
14. {i s-au sculat Avraam diminea]@ }i luând pâne }i un foiu de ap@ le-au pus pre umerele
ei || }i i-au dat copilul }i o au slobozit. Carea mergând, r@t@ciia prin pustiia Versaviei.
28r
15. {i sf@r}indu-s@ apa din foiu, au leapedat copilul supt un copaciu care era acolo.
16. {i s-au dus }i au }ezut în prejm@, departe cât poate arunca arcul, c@ zicea: „Nu voi
vedea copilul murind!” {i }ezind în prejm@, }-au râdicat glasul s@u }i au plâns.
17. {i au ascultat Dumnezeu glasul copilului }i au chemat îngerul lui Dumnezeu pe Agar
din ceriu, zicând: „Ce faci, Agar? Nu te teame, c@ au ascultat Dumnezeu glasul copilului
din locul în carele iaste.
18. Scoal@, ia pruncul }i ]âne mâna lui, c@ în neam mare l-oi face”.
19. {i i-au de}chis ochii Dumnezeu, carea vâzind un pu]u de ap@, s-au dus }i au împlut
foiul }i au dat pruncului s@ bea.
20. {i au fost cu el, carele au crescut }i au petrecut în pustie }i s-au f@cut tin@r s@get@toriu.
21. {i au l@cuit în pustiia Faran }i i-au luat lui mum@-sa muiare din p@mântul Eghiptului.
22. Într-aceea} vreame au zis Avimeleh }i Ficol, c@pitanul oastei lui, c@tr@ Avraam:
„Dumnezeu cu tine este în toate care faci.
23. Joar@ dar@ pre Dumnezeu s@ nu-m strâci mie }i r@m@}i]elor meale }i rudeniii meale,
*Sus, 20, 14. ce dup@ mila *carea ]-am f@cut ]ie, îm vei face mie }i p@mântului în carele ai petrecut
nimernic”.
24. {i au zis Avraam: „Eu oi jura!”
25. {i au înfruntat pre Avimeleh pentru pu]ul apei carele cu putearea l-au fost luat
slujitorii | lui.
28v
26. {i au râspuns Avimeleh: „N-am }tiut cine au f@cut aceasta; ce nici tu nu mi-ai spus
}i eu n-am auzit f@r@ ast@zi”.
27. {i au luat Avraam oi }i boi }i au dat lui Avimeleh }i au lovit amândoi leg@tur@ de pace.
28. {i au pus Avraam }epte miele din turm@ deoparte.
29. C@ruia au zis Avimeleh: „Ce-i s@ faci cu ace}te }epte miele care le-ai pus deoparte?”
*Sus 17, 19
}i 18, 10.
*Gal. 4, 23.
Ovr. 11,11.

1.
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30. Iar@ el: „{epte – au zis – miele vei lua din mâna mea, s@-m fie în m@rturie c@ eu am
s@pat pu]ul acesta”.
31. Pentru aceea s-au cheamat locul acela Versavie, c@ acolo amândoi au jurat.
32. {i au f@cut a}ezemânt de pace pentru Pu]ul Jur@mântului.
33. {i s-au sculat Avimeleh }i Ficol, c@pitanul oastei lui, }i s-au întors în p@mântul
palistineanilor. Iar@ Avraam au s@dit tufe în Versavia }i au chemat acolo numele Domnului
Dumnezeu celui veacinic.
34. {i au fost lucr@toriu p@mântului palestineanilor zile multe.

Cap 22
Credin]a }i ascultarea lui Avraam prin poruncita jertfirea fiiului s@u s@ cearc@, ce de jertfirea lui
s@ opre}te de la înger }i f@g@duin]ele pentru aceast@ aleas@ ascultare i s@ înt@resc. {i feciorii lui
Nahor, frate lui Avraam, s@ num@r@.

1.

29r

29v

are dup@ ce s-au ispr@vit, *au ispitit Dumnezeu pre Avraam }i au zis c@tr@ *Iudit 8, 22 [ 23].
Ovr. 11, 17.
dânsul: „Avraam, Avraam!” Iar@ el au râspuns: „Iat@ eu!”
2.
Zis-au lui: „Ia pre fiiul t@u cel unul n@scut, carele iube}ti, Isaac, }i te du la
p@mântul vedeniei }i acolo îl vei aduce jirtf@ pre un munte || carele î]i voi ar@ta”.
3. Deci sculându-s@ Avraam de noapte, }-au a}ternut asinul, ducând cu sine doi tineri }i
pre Isaac, fiiul s@u. {i t@ind leamne pentru jirtf@, s-au dus la locul care-i poruncis@ Dumnezeu.
4. Iar@ a triia zi, râdicându-} ochii, au v@zut locul departe.
5. {i au zis c@tr@ copiii s@i: „A}tepta] aici cu asinul! Eu }i pruncul, pân@ acolo gr@bind,
dup@ ce ne vom închina, ne vom întoarce la voi”.
6. {i au luat leamneale ceale de jirtf@ }i le-au pus pre Isaac, fiiul s@u. Iar@ el purta în mâni
foc }i cu]it. {i mergând amândoi împreun@,
7. Au zis Isaac t@tânea-s@u: „Tat@l mieu!” Iar@ el au r@spuns: „Ce ]i-i voia, fiiule?” „Iat@
– zice – foc }i leamne. Unde iaste jertva arderii de tot?”
8. {i au zis Avraam: „Dumnezeu Î} va g@ti {ie jirtva arderii, fiiul mieu!” {i mergea
aseminea.
9. {i au venit la locul carele-i ar@tas@ Dumnezeu, în carele au zidit oltariu }i au pus
leamne preste el. {i legând pre Isaac, fiiul s@u, l-au pus pre oltariu, deasupra leamnealor.
10. [*] {i au întins mâna }i au luat cu]itul, s@ jertfuiasc@ pre fiiul s@u.
*Iac. 3, 31 [2, 21].
11. {i iat@, îngerul Domnului din ceriu au strâgat, zicând: „Avraam, Avraam!” Carele
au r@spuns: „Iat@ eu!”
12. {i i-au zis lui: „Nu-] întinde mâna ta spre prunc, nici s@-i faci lui ceva. Acuma am
cunoscut c@ te temi de Dumnezeu }i n-ai îng@duit unuia n@scut, fiiului t@u, pentru Mine”.
13. R@dicat-au Avraam ochii s@i }i au v@zut dinnapoi | un berbece încurcat cu coarnele
între tufe z@când, carele luându-l, l-au adus jertv@ pentru fiiu.
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14. {i au chemat numele locului aceluia Domnul Veade, de unde p@n@ ast@zi s@ zice în
munte „Domnul-va-Vedea”.
15. {i au chemat îngerul Domnului pre Avraam a doao oar@ din ceriu, zicând:
16 *„Pre Mine însumi M-am jurat – zice Domnul – pentru c@ ai f@cut aceasta }i n-ai
*Psal. 104, 9.
Ecli. 44, 21. p@rtinit fiiului t@u, unuia n@scut, pentru Mine.
17. Te voi blagoslovi }i voi înmul]i s@mân]a ta ca stelele ceriului }i ca n@sipul carele este
1Maca. 2, 52.
Luca 1, 73. în ]@rmurile mârii. St@pâni-va s@mân]a ta por]ile vr@jma}ilor s@i.
18. *{i s@ vor blagoslovi în s@mân]a ta toate neamurile pâm@ntului, pentru c@ ai ascultat
Ovrei 6, 13, 17.
*Sus 12, 3 de glasul Mieu”.
19. Întorsu-s-au Avraam la copiii s@i }i au mers în Versavia împreun@; }i au l@cuit acolo.
}i 18, 18.
20. Aceste a}a fiind, au venit veste lui Avraam c@ }i Milha ar fi n@scut fii lui Nahor,
Jos 26, 4.
Ecli. 44, 25. fratelui s@u,
21. Pre Hus, întâiul n@scut, }i pre Vuz, fratele lui, }i pre Camuil, tatul sireanilor,
Fap. 3, 15 [25].
22. {i pre Caset }i Azav }i Felda }i Iedlaf,
23. {i Vathuil, din careale s-au n@scut Reveca. Ace}ti opt i-au n@scut Milha lui Nahor,
fratelui Avraam.
24. Iar@ ]iitoarea lui, pre nume Roma, au n@scut pre Taveiu }i Gaam }i Tahas }i Maaha.
Cap 23
Sara, muiarea, s@ plânge }i în pe}t@r@ îndoit@, carea || Avraam de la Efron cu ]arina o au
cump@rat, s@ îngroap@.

1.
2.

i au tr@it Sara ani o sut@ doaozeci }i }epte.
{i au murit în cetatea Arvei, carea iaste Evron, în p@mântul Hanaan; }i au
venit Avraam s@ o pl@ng@ }i s@ o jeluiasc@.
3. {i sculându-s@ de la slujba îngropârii, au gr@it c@tr@ feciorii lui Heth, zicând:
[4]. „Nimearnic sânt }i strein la voi; da]i-m loc de îngrop@ciune cu voi, s@ îngrop mortul mieu”.

5. R@spuns-au feciorii lui Heth, zicând:
6. „Ascult@-ne pre noi, doamne, c@petenia lui Dumnezeu e}ti la noi. În mormânturile
noastre ceale alease îngroap@ mortul t@u }i nime nu te va putea opri s@ nu îngropi în
mormântul lui mortul t@u”.
7. Sculatu-s-au Avraam }i s-au închinat norodului p@mântului, feciorilor, adec@ lui Heth.
8. {i au zis c@tr@ dân}ii: „De place sufletului vostru s@ îngrop mortul mieu, asculta]i-m@
}i v@ ruga] pentru mine lui Efron, fiiu lui Sior,
9. S@-m dea pe}terea îndoit@ carea are în marginea ]arinii sale, cu pre]u cuvios; înaintea
voastr@ o deaie mie spre mo}iia îngrop@rii”.
10. {i l@cuia Efron în mijlocul fiilor lui Heth. {i au r@spuns Efron câtr@ Avraam, auzind
to]i carii întra pre poarta cet@]ii aceiia, zicând:
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11. „Nicidecum a}a oi face, domnul mieu, ce mai v@rtos tu ascult@ ce grâiesc: ]arina ]ie
o dau }i pe}terea care este într-însa, înaintea fiilor norodului mieu. Îngroap@ mortul t@u”.
12.Închinatu-s-au Avraam înaintea norodului p@mântului, |
13. {i au gr@it câtr@ Efron, stând împrejur gloata: „Rogu-te, ascult@-m@ pre mine: da-]-oi
bani pentru ]arin@; priimea}te-i }i a}a voi îngropa mortul mieu într-însa”.
14. {i au r@spuns Efron:
15. „Domnul mieu, ascult@-m@: p@mântul carele pofte}ti patru sute de sicle de argint
pl@te}te. Acesta-i pre]ul între mine }i între tine. Ce câtu-i acesta? Îngroap@-] mortul t@u!”
16. Carea auzind Avraam, au pus banii carii au poftit Efron, auzind feciorii lui Heth, sicle
de argint patru sute, bani ale}i cur@tori.
17. {i s-au înt@rit ]arina oarecând a lui Efron, în carea era pe}terea îndoit@, despre
Mamvri, cu pe}terea împreun@ }i to] copacii lui, în toate hotar@le lui prinprejur,
18. Lui Avraam spre mo}tenire, v@zând fiiul lui Heth }i to] carii întra pre poart@ cet@]ii aceiia.
19. {i a}a au îngropat Avraam pre Sara, muiarea sa, în pe}terea ]arinii îndoit@, care
privea spre Mamvri; *aceasta este Hevron, în p@mântul Hanaan.
*Jos 35, 27.
20. {i s-au înt@rit ]arina }i groapa carea era într-însa lui Avraam, spre mo}tenirea
mormântului, de la feciorii lui Heth.
Cap 24

31r

Sluga lui Avraam, de la dânsul giurându-s@ }i la Mesopotamia a cerca muiarea lui Isaac || trimi]ându-s@,
prin sâmn de la Dumnezeu cerut afl@ pre Rebeca }i, cu voia p@rin]ilor }i a frate-s@u }i cu a sa, o aduce la
Isaac, carea el o ia muiare }i a}ea, dup@ moartea mânea-sa, ia mâng@iare.

1.
2.

31v

i era Avraam b@trân }i de multe zile; }i Domnul între toate îl blagoslovis@.
{i au zis c@tr@ sluga cea mai veache a casii sale, carele era pus preste toate
averile sale: *„Pune mâna ta supt coaps@le meale,
3. S@ te jur pre Domnul, Dumnezeul ceriului }i al p@mântului, s@ nu iai muiare feciorului
mieu dintre fetele cananeilor, între carii l@cuiesc,
4. Ci la p@mântul }i la rudeniia mea te du }i de acolo ia muiare fiiului mieu, Isaac”.
5. R@spuns-au sluga: „De nu va vrea muiarea a veni cu mine la p@mântul acesta, au
doar@ datoriu oi fi a duce pre fiiul t@u la locul din carele ai ie}it tu?”
6. {i au zis Avraam: „P@zea}te, ca nu cândva s@ duci pre fiiul mieu acolo!
7. Domnul, Dumnezeul ceriului, Carele m-au adus din casa t@tâne-mieu }i din p@mântul
na}terii meale, Carele mi-au gr@it }i S-au jurat mie, zicând: *«S@mân]ii tale voi da p@mântul
acesta!», El va trimite îngerul S@u înaintea ta }i vei lua de acolo muiare fiiului mieu.
8. Iar@ de nu va vrea muiarea a veni cu tine, nu vei fi datoriu jur@mântului, numai fiiul
mieu s@ nu-l duci acolo”.
9. {i au pus sluga mâna supt coapsa lui Avraam, | domnului s@u, }i i-au jurat lui pre
vorba aceasta.
10. {i au luat zeace c@mile din ciurda domnului s@u }i s-au dus, din toate averile lui
purtând cu sine. {i purcezind, au mers în Mesopotamia, la cetatea Nahor.
11. {i a}ezând c@milele afar@ de ora}, l@ng@ pu]ul cel de ap@, sara, în vreamea când
ies muierile s@ scoa]@ ap@, au zis:
12. „Doamne, Dumnezeul domnului mieu, Avraam, întâmpin@-m@ ast@zi, rogu-m@ }i
f@ mil@ cu domnul mieu, Avraam.
13. Iat@, eu stau l@ng@ fânt@na apei }i featele l@cuitorilor cet@]ii ace}tie vor ie}i s@ scoa]@ ap@.
14. Deci fecioara c@ria eu oi zice: «Pleac@ veadra ta, s@ beau!» }i ea va r@spunde: «Bea!
Înc@ }i c@milelor tale oi da de beut!», aceasta este carea o ai g@tit slujii Tale, Isaac, }i prin
aceasta oi în]@leage c@ ai f@cut mil@ cu domnul mieu”.
15. Înc@ nu plinise cuvintele în sâne }i iat@, Reveca ie}ise, fata lui Vathuil, feciorului
Melhei, muierii lui Nahor, frate lui Avraam, având vadr@ în spatele sale.
16. Fat@ mândr@ foarte }i fecioar@ foarte frumoas@ }i necunoscut@ de b@rbat. {i s@
pogorâse la fântân@ }i împluse vadra }i s@ întorcea.
17. {i au mers întru-ntâmpinare ei sluga }i au zis: „Pu]intea ap@ de beut dâ-m mie din
vadra ta!”
18. Carea au râspuns: „Bea, domnul mieu!” {i îndat@ au plecat vadra spre bra]@le sale
}i i-au dat lui de beut.
19. {i bând el, au adaos: „Înc@ }i c@milelor tale oi scoate ap@, pân@ or bea toate”. ||
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20. {i v@rsând vadra în scocuri, s-au întors la pu] s@ scoa]@ ap@ }i sco]ind, au dat tuturor 32r
c@milelor.
21. Iar@ el s@ uita la ea t@c@nd, vrând a }ti de cumva n@rocit@ cale ei va fi f@cut Domnul
au nu.
22. {i dup@ ce au beut c@milele, au scos omul cercei de aur tr@gând doi sicli }i atâ]a
covriji tr@gând zeace sicli.
23. {i au zis c@tr@ dânsa: „A cui e}ti, fecioar@, spune-m? Iaste în casa t@tâne-t@u loc de
râmas?”
24. Carea au râspuns: „Fata lui Vathuil sânt, a feciorului Milhei, carele i l-au n@scut Nahor”.
25. {i au adaos, zicând: „{i paie }i fân mult iaste la noi }i loc mare de râmas.
26. {i s-au plecat omul }i s-au închinat Domnului,
27. Zicând: „Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul domnului mieu, Avraam, Carele nai ascuns mila }i adev@rul S@u de la domnul mieu }i pre cale dreapt@ m-au dus în casa
fratelui domnului mieu”.
28. {i au alergat fecioara }i au vestit în casa mânea-sa toate câte au zis.
29. {i avea Reveca un frate pe nume Lavan, carele gr@bind au ie}it la om, unde era fânt@na.
30. {i vâzind cerceii }i covrigii la mânile soru-sa }i auzind toate cuvintele vestindu-s@: „Aceasta
mi-au gr@it omul!”, au venit la om, carele sta lâng@ c@mile }i aproape de fântâna apei.
31. {i au zis câtr@ dânsul: „Într@, blagoslovitul Domnului! C@ci stai afar@? [-am g@tit cas@
}i loc c@milelor”.
32. {i l-au dus în s@la} }i au desc@rcat c@milele | }i au dat paie }i fân }i ap@ spre sp@larea 32v
piciorelor lui }i a b@rba]ilor carii venis@ cu dânsul.
33. {i s-au pus înaintea lui pâne. Carele au zis: „N-oi mânca p@n@ nu-m voi gr@i vorba”.
R@spuns-au lui: „Gr@ie}te!”
34. Iar@ el: „Sluga – zice – a lui Avraam sânt.
35. {i Domnul au blagoslovit pre domnul mieu foarte }i s-au m@rit. {i i-au dat oi }i boi
}i argint }i aur, sluji }i slujnice, c@mile }i asini.
36. {i au n@scut Sara, muiare domnului mieu, fiiu domnului mieu în b@tr@nea]ele sale
}i i-au dat lui toate cele ce avea.
37. {i m-au jurat domnul mieu, zicând: «Nu vei lua muiare fiiului mieu din fetele
cananeilor, într-a c@rora p@mânt l@cuiesc.
38. Ce vei merge la casa t@tâne-mieu }i din rudeniia mea vei lua muiare fiiului mieu».
39. Iar@ eu am râspuns domnului mieu: «Dar@ de nu va vrea a veni cu mine muiarea?»
40. Domnul au zis: «Înaintea C@ruia umblu va trimite îngerul S@u cu tine }i va îndrepta
calea ta }i vei lua muiare fiiului mieu din rudenia mea }i din casa p@rintelui mieu.
41. Nevinovat vei fi de bl@st@mul mieu dac@ vei veni la fr@]iile meale }i nu ]-or da».
42. Deci ast@zi am venit la fântâna apei }i am zis: «Doamne, Dumnezeul domnului mieu,
Avraam, de ai îndreptat calea mea în carea acum umblu,
43. Iat@, stau lâng@ fântâna apei }i ver||gura carea va ie}i s@ scoa]@ ap@ va auzi de la 33r
mine: «D@-mi pu]intic@ ap@ s@ beau din vadra ta!»,
44. {i-mi va zice: «{i tu bea }i c@milelor tale oi scoate!», aceasta este muiarea carea o
au g@tit Domnul fiiului domnului mieu.
45. {i socotind acestea în mine t@când, s-au ar@tat Reveca venind cu vadra carea o purta
în spate }i s-au pogorât la fântân@ }i au scos ap@. {i am zis c@tr@ dânsa: «D@-mi pu]intel
a bea!».
46.Carea gr@bind, au luat vadra de pre um@r }i mi-au zis: «{i tu bea }i c@milelor tale
voi da de beut». Beut-am }i au ad@pat c@milele.
47. {i o am întrebat }i am zis: «A cui fat@ e}ti?» Carea au r@spuns: «Fata lui Vaftuil sânt,
a feciorului Nahor, carele i l-au n@scut Milha». {i i-am ac@]at cercei spre podoaba fe]ii ei
}i covrigi am pus în mânile ei.
48. {i, plecându-m@, m-am închinat Domnului, mul]@mind Domnului, Dumnezeului
domnului mieu, Avraam, carele m-au dus pre cale dreapt@, s@ iau fecioara fratelui
domnului mieu fiiului s@u.
49. Pentru aceaea, de face] mil@ }i adev@r cu domnul mieu, spune]i-m, iar@ de v@ place
alta, }i aceasta îm spune]i, s@ m@rg spre dreapta sau spre stânga”.
50. {i au r@spuns Lavan }i Vathuil: „De la Domnul au ie}it cuvântul; nu putem, afar@
de pl@cerea Lui, altceva a gr@i cu tine.
51. Iat@, Reveca înaintea ta este, ia-o }i mergi }i fie muiarea fiiului domnului t@u,
precum au gr@it Domnul”. |
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52. Carea auzind sluga lui Avraam, c@zind la p@mânt, s-au închinat Domnului.
53. {i sco]ind vas@le ceale de argint }i de aur }i ve}mintele, le-au dat Revecii cinste; }i
fra]ilor ei }i mânea-sa daruri le-au dat.
54. F@când osp@]u, mânc@nd împreun@ }i bând, au r@mas acolo. Iar@ deminea]@,
sculându-s@, au gr@it sluga: „Slobozi]i-m@ s@ mârg la domnul mieu!”
55. {i au r@spuns fra]ii ei }i muma: „R@mâie fecioara încai zece zile la noi }i dup@ aceea
va purceade”.
56. „Nu m@ oprire] – au zis – c@ Domnul au îndreptat calea mea. Slobozi]i-m@ s@ merg
la domnul mieu!”
57. {i au zis: „S@ chemâm fecioara }i s@ cerc@m vrerea ei”.
58. {i chemat@ venind, o au întrebat: „Vrei a mere cu omul acesta?” Carea au zis: „Oi
mearge!”
59. {i o au slobozit pre ea }i doica ei }i sluga lui Avraam }i pre so]iile lui,
60. Poftind norocire surorii sale }i zicând: „Sora noastr@ e}ti, cre}te în mie de mii }i s@
st@pâneasc@ s@mân]a ta por]ile vr@jma}ilor s@i”.
61. Deci Reveca }i slujnicile ei, înc@lecând c@milele, au urmat dup@ om, carele grabnic
s@ întorcea la domnul s@u.
62. {i într-aceea vreame s@ preumbla Isaac pre calea carea duce la pu], *a c@ruia nume *Sus 16, 14.
este A-Celui-ce-Este-}i-Vede, c@ l@cuia despre amiaz@zi.
63. {i ie}ise spre gândire la câmp, plecându-s@ zioa, }i, r@dicându-}i ochii, au v@zut
c@milele venind departe.
64. {i Reveca, vâzind pre Isaac, s-au pogorât || de pre c@mil@,
65. {i au zis câtr@ slug@: „Ce omu-i cela ce vine pre câmp întru întâmpinarea noastr@?”
{i i-au zis: „Acesta este domnul mieu”. Iar@ ea, luând degrab@ plato}ea, s-au acoperit.
66. Iar@ sluga toate care f@cus@ le-au spus lui Isaac,
67. Carele o au dus în s@la}ul Sarei, maicii sale, }i o au luat muiare; }i într-atâta o au
iubit, cât durearea carea luase din moartea maicii sale o au st@mp@rat.
Cap 25
Avraam, la mul] fii din Chitura n@scu]i, împarte averi. {i lâsând lui Isaac mo}tenirea, moare. {i
Izmail, dup@ ce au n@scut doispr@zece pov@]uitori, moare. Lui Isaac, rugându-s@ pentru
stearpa muiarea sa, i s@ nasc gemenii Isav }i Iacov, a c@rora cel mai mare vinde celui
mai mic na}terea dintâi.

34v

1.
ar@ Avraam au luat alt@ muiare, pre nume Chitura,
1 Par. 1, 32.
2.
Carea i-au n@scut pre Zamran }i Iecsan }i Madan }i Madian }i Iesvoc }i Sus.
3.
{i Iecsan au n@scut pre Sava }i Dadan. Feciorii lui Dadan au fost Asurim }i
Latusim }i Laomim.
4. Iar@ din Madian au râs@rit Efa }i Ofer }i Enoc }i Avida }i Eldaa, to]i ace}te feciorii Chiturei.
5. {i au dat Avraam toate carea mo}tenisea | lui Isaac.
6. Iar@ feciorilor ]iitoarelor le-au împ@r]it darur }i i-au desp@r]it de c@tr@ Isaac, fiiul s@u,
înc@ el tr@ind, spre partea de c@tr@ r@s@rit.
7. {i au fost zilele vie]ii lui Avraam ani o sut@ }eptez@ci }i cinci.
8. {i sl@bind, au murit în b@trânea]@ bune }i de vârst@ adânc@ }i plin de zile; }i s-au adaos
la norodul s@u.
9. {i l-au îngropat Isaac }i Izmail, fiii s@i, în pea}terea îndoit@, care este în ]arina lui Efron,
feciorului Sior Hetheului, din prejma Mamvrei,
10. Carea luase de la feciorii lui Heth. Acolo s-au îngropat el }i Sara, muiare lui.
11. {i dup@ moartea lui au blagoslovit Domnul pre Isaac, fiiul lui, carele l@cuia l@ng@
pu] pre nume A-Celui-ce-Este-}i-Vede.
12. Acestea sânt neamurile lui Ismail, feciorului Avraam, carele i-au n@scut Agar,
eghipteanca, slujnica Sarii.
13. {i aceaste sânt numele feciorilor lui, în numirile }i în neamurile sale: *întâiul n@scut, *1 Par. 1, 29.
Ismail, Navaioth, apoi Chidar }i Adveil }i Mavsam,
14. {i Masma }i Duma }i Massa,
15. Hador }i Thema }i Iethur }i Nafis }i Chidma.
16. Ace}tia sânt feciorii lui Ismail }i aceastea numele prin co}teile }i ora}ele lor, doaospr@z@ce
c@petenii a neamurilor sale.
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17. {i au fost anii vie]ii lui Ismail o sut@ treizeci }i }epte }i, sl@bind, au murit }i s-au adaos
la norodul s@u. ||
18. {i au l@cuit de la Hevila pân@ la Sur, carea s@ uit@ spre Eghipt celor ce într@ spre 35r
Asiria. În vederea tuturor fra]ilor s@i au murit.
19. {i aceastea sânt neamurile lui Isaac, fiiului Avraam: Avraam au n@scut pre Isaac,
20. Care fiind de ani patruzeci, au luat muiare pre Reveca, fata lui Vathuil, siriianului
din Mesopotamia, sora lui Lavan.
21. {i s-au rugat Isaac Domnului pentru muiarea sa, c@ci era stearp@; Carele l-au ascultat
}i au dat z@mislire Revecii.
22. Ci s@ certa împreun@ în pântecele ei copila}ii; carea au zis: „Deac@ era s@-m fie mie
a}a, ce lips@ era a z@misli?” {i s-au dus s@ întreabe pre Domnul.
23. Carele, râspunzind, au zis: *„Doao neamuri sânt în pântecele t@u }i doao noroade din
*Râm. 9, 10.
pântecele t@u s@ vor împ@r]i; }i norod pre norod va învinge }i cel mai mare va sluji celui mai mic”.
24. Vreamea na}terii venise }i iat@, geamân în p@ntecele ei s-au aflat.
25. *Carele au ie}it dintâi era ro}iu }i tot ca pealea p@ros; }i s-au chemat numele lui Isav.
*Osie 12, 3.
**Math 1,2. **Îndat@ altul ie}ind, ]inea cu mâna talpa frate-s@u; pentru aceea l-au chemat Iacov.
26. De ani }as@z@ci era Isaac când i s-au n@scut prunc}orii.
27. Carii crescând, Isav au fost }tiut vân@toriu }i om de câmp lucr@toriu; iar@ Iacov,
b@rbat curat, l@cuia în corturi. |
28. Isaac iubiia pre Isav, c@ci din vânatul lui mânca, }i R@veca iubiia pre Iacov.
35v
29. {i au fert Iacov mâncare, la carele venind Isav din câmp, ostenit,
30. Au zis: „D@-m din fiertura aceast@ ro}ietec@, c@ foarte sânt ostenit”. Pentru care
*Avd. 1 pricin@ s-au chemat numele lui Edom.*
31. C@ruia au zis Iacov: „Vinde-m na}terea ta cea dintâi!”
Ovr. 12, 16.
32. El au râspuns : „Iat@, moriu! Ce-m va folosi mie na}terea dintâie?”
33. Zis-au Iacov: „Joar@-m, dar@!” {i s-au jurat lui Isav }i i-au vândut na}terea dintâiu.
34. {i a}a, luând pânea }i mâncarea de linte, au mâncat }i au beut }i s-au dus, pu]in
socotind c@ vânduse na}terea dint@i.
Cap 26
Isaac pentru foametea nimernicind în Gherara, dup@ ce au luat f@g@duin]a p@mântului }i
blagosloveniia s@min]iei, s@ înfrunt@ de la Avimeleh, c@ci au zis c@ Reveca i-i sor@. {i certându-s@
pentru pu]uri p@storii lor, Avimeleh cu Isaac love}te leg@tur@ de pace. Isav î} ia muiari.

1.

i fiind foamete pre p@mânt, dup@ nerodirea ceaea ce s@ întâmplase în zilele lui
Avraam, s-au dus Isaac la Avimeleh, împ@ratul palestineanilor, în Gherara.
2.
{i i s-au ar@tat Domnul }i au zis: „Nu te pogorî în Eghipet, ci te odihne}te în
p@mântul carele oi zice ]ie.
3. {i nimernice}te într-însul }i oi fi cu tine }i te voi blagoslovi, c@ ]ie }i s@min]iii tale ||
*Sus 12, 7 oi da toate ]inuturile acestea, *plinind jur@mântul care am f@g@duit lui Avraam, t@tâne-t@u. 36r
}i 15, 18.
4. {i voi înmul]i s@mân]a ta ca stelele ceriului }i oi da r@m@}i]@lor tale toate ]inuturile
*Sus 12, 3 }i 18, aceastea, *}i s@ vor blagoslovi în s@mân]a ta toate neamurile p@mântului,
18 }i 22, 17.
5. Pentru c@ au ascultat Avraam de glasul Mieu }i au p@zit * poruncile Meale }i ]@r@moniiile
*Jos 28, 14. }i legile le-au ]inut”.
6. {i au râmas Isaac în Gherara.
7. Carele întrebându-s@ de b@rba]ii locului aceluia despre muiarea sa, au r@spuns: „Sora
mea este!”, c@ s@ temea a m@rturisi c@ i-ar fi so] de c@s@torie, gândind ca nu cumva s@-l
ucig@ pentru frumsea]ea ei.
8. {i trecând multe zile }i acolea zebovind, uitându-s@ Avimeleh, împ@ratul palestineanilor,
prin fereastr@, l-au vâzut jucându-s@ cu Reveca, muiarea sa.
9. {i chemându-l, i-au zis: „Chiar iaste c@ muiare ta iaste. C@ci ai min]it c@ ]i-i sor?”
R@spuns-au: „M-am temut s@ nu moriu pentru dânsa”.
10. {i au zis Avimeleh: „Pentru ce ne-ai în}elat? S-ar fi putut mesteca oricarele din norod
cu muiarea ta }i ar fi fost adus spre noi mare p@cat”. {i au poruncit la tot norodul, zicând:
11. „Care s@ va atinge de muiarea omului acestuia cu moarte va muri!”
12. {i au s@mânat Isaac în p@mântul acela }i au aflat într-acela an însutit; }i l-au blagoslovit
Dumnezeu.
13. {i s-au îng@zd@cit omul }i mergea sporind }i crescând, pân@ ce s-au f@cut mare foarte.
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14. {i {i au avut mo}teniri de oi }i de ciurde }i mult@ familie. Pentru aceasta pizmuindu-i
palestineanii, |
15. Toate pu]urile carele s@pase slujile t@tânea-s@u, Avraam, în vreamea aceaea le-au
astupat, împlându-le cu n@sip,
16. Într- atâta, c@t însu} Avimeleh au zis c@tr@ Isaac: „Du-te de la noi, c@ te-ai f@cut mai
putearnic dec@t noi foarte!”
17. {i el, pogorând s@ vie la râpejunea Gherarei }i s@ l@cuiasc@ acolo,
18. Iar@ au s@pat alte pu]uri, carele s@pase slujile t@tânea-s@u, Avraam, }i carele, murind
el, oarecând le-au fost astupat filisteii; }i le-au chemat cu acelea} nume cu carele mai
nainte tatâl s@u le-au fost chemat.
19. {i au s@pat în r@pejune }i au aflat ap@ vie.
20. Ce }i acolo certare au fost despre p@storii Gherarii împrotiva p@storilor lui Isaac,
zicând: „A noastr@ iaste apa!” Pentru care pricin@ numele pu]ului, dintr-acea întâmplare,
l-au chemat N@paste.
21. {i au s@pat }i altul. {i pentru acela înc@ s-au prigonit; }i l-au chemat Neprietenii.
22. Purcezind de acolo, au s@pat alt pu], pentru carele nu s-au sf@dit; deci i-au chemat
numele lui L@]ime, zicând: „Acum ne-au l@]it Domnul }i ne-au f@cut a cre}te pre p@mânt”.
23. {i s-au suit din locul acela în Versavia,
24. Unde i s-au ar@tat Domnul într-acea noapte, zicând: „Eu sânt Dumnezeul lui
Avraam, t@tânea-t@u. Nu te teame, c@ Eu sânt cu tine. Blagoslovi-te-voi }i oi înmul]i
s@mân]a ta, pentru sluga Mea, Avraam!”
25. {i au zidit acolo oltariu }i, chemând numele Domnului, au întins cortul }i au poruncit
slujilor sale s@ sape pu]. ||
26. La care loc venind din Gherara Avimeleh }i Ohozath, priiatinul lui, }i Ficol, pov@]uitoriul
osta}ilor,
27. Le-au gr@it lor Isaac: „Ce a] venit la mine, la omul carele a] urât }i l-a] gonit de la voi?”
28. Carii au r@spuns: „V@zut-am a fi cu tine Domnul }i pentru aceea noi am zis s@ fie
jur@mânt între noi }i s@ facem leg@tur@ de pace,
29. S@ nu ne faci noao ceva r@u , precum }i noi nimic dintre ale tale am atins, nici am
f@cut ce te-ar v@t@ma, ci cu pace te-am slobozit, sporit din blagoslovenia Domnului”.
30. {i le-au f@cut lor usp@] }i, dup@ mâncare }i b@utur@,
31. Sculându-s@ deminea]@, s-au jurat loru}i unii altora; }i i-au slobozit pre ei Isaac în
pace la locul s@u.
32. {i, iat@, au venit într-acea zi slujile lui Isaac, vestindu-l despre pu]ul carele l-au fost
s@pat }i zicând: „Am aflat ap@!”
33. Pentru aceea l-au chemat Prisosin]@. {i numele cet@]ii s-au pus Versavie, p@n@
într-aceast@ zi.
34. Iar@ Isav, de ani patruz@ci fiind, }-au luat muiare pre Iudith, fata lui Veir hefteului,
}i pre Vasemath, fata lui Elon, aceluia} loc.
35. *Carele amândoao întristas@ sufletul lui Isaac }i al Revecii.
*Jos 27, 46.
Cap 27
Iacov, cu sfatul maic@-sa, ia blagoslovenie în locul lui Isav, de la a cui mânie a fugi }i a
merge în Haram, la Lavan, s@ îndeamn@ de maic@-sa.

1.
37v

i au îmb@trinit Isaac }i i s-au împ@inginat ochii lui }i nu putea vedea. {i au
chemat pre Isav, | feciorul s@u cel mai mare, }i i-au zis: „Fiiul mieu!” Carele au
r@spuns:

„Iat@ eu!”
2. C@ruia tat@l: „Vezi – zice – c@ am îmb@trânit }i nu }tiu zioa mor]ii meale.
3. Ia-] armele tale, tulba }i arcul }i ie}i afar@ }i vânând ceva,
4. F@-m dintr-însul fiertur@ precum }tii c@-m place }i-m ad@ s@ mânc, }i s@ te blagosloveasc@
sufletul mieu mai înainte de a muri”.
5. Care auzind Reveca, }i ducându-s@ el în câmp s@ plineasc@ porunca t@tânea-s@u,
6. Au zis fiiului s@u, Iacov: „Auzit-am pre tat@l t@u gr@ind cu Isav, fratele t@u, }i zic@ndu-i:
7. «Ad@-mi din v@natul t@u }i f@ mâncare, s@ mânc }i s@ te blagoslovesc înaintea Domnului,
p@n@ n-oi muri».
8. Acum dar@, fiiul mieu, ascult@ sfatul mieu,
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*Ovr. 11, 20.
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9. {i mârgând la turm@, ad@-mi doi iezi foarte buni, s@ fac dintr-în}ii mâncare t@tâne-t@u,
de carele bucuros mânc@.
10. Carele dup@ ce le vei duce }i va mânca, s@ te blagosloveasc@ mai nainte p@n@ nu
va muri”.
11. C@riia el i-au r@spuns: „{tii c@ Isav, fratele mieu, iaste om p@ros, }i eu, neated.
12. De m@ va pip@i tat@l mieu }i va sim]i, m@ tem s@ nu gândeasc@ c@ am vrut s@-l în}el
}i s@ aduc@ asupra mea bl@st@m în loc de blagoslovenie”.
13. C@tr@ carele mum@-sa: „Asupra mea s@ fie – au zis – acest bl@st@m, fiiul mieu, numai
ascult@ glasul mieu }i, mergând, ad@ ce am zis”.
14. Mers-au }i au adus }i au dat mâne-sa. G@tit-au ea bucate, precum }tiia pre tat@-s@u
c@ iubea}te, ||
15. {i cu hainele lui Isav cele mai bune care le avea la sine l-au îmbr@cat.
38r
16. {i cu pielcelele iezilor i-au înf@}urat mânile }i i-au acoperit goliciunea grumazului.
17. {i i-au dat mâncarea, }i pânile care le-au fost copt le-au dat.
18. Carele înlontru ducându-le, au zis: „Tat@l mieu!” Iar@ el au r@spuns: „Auz! Cine e}ti
tu, fiiul mieu?”
19. {i au zis Iacov: „Eu sânt întâiul n@scutul t@u, Isav. F@cut-am precum mi-ai poruncit.
Scoal@, }ez }i mânc@ din vânatul mieu, s@ m@ blagosloveasc@ sufletul t@u”.
20. {i iar@ Isaac, c@tr@ fiiul s@u: „Cum – au zis – a}a curund ai putut g@si, fiiul mieu?”
Carele au râspuns: „Voia lui Dumnezeu au fost s@-m ias@ curând înainte ce vream”.
21. {i au zis Isaac: „Apropie-te încoace, s@ te pip@iesc, fiiul mieu, }i s@ cerc de e}ti tu
fiiul mieu, Isav, au nu”.
22. Apropiiatu-s-au el la tat@-s@u }i, pip@indu-l, au zis Isaac: „Glasul, adec@, glasul lui
Iacov iaste, iar@ mânile, mânile sânt a lui Isav”.
23. {i nu l-au cunoscut pre el, c@ mânile p@roas@ as@m@narea celui mai mare ar@tase.
Deci blagoslovindu-l,
24. Au zis: „Tu e}ti fiiul mieu Isav?” R@spuns-au: „Eu sânt!”
25. Iar@ el: „Ad@-mi – au zis – bucatele din vânatul t@u, fiiul mieu, s@ te blagosloveasc@
sufletul mieu”. Carele aduse, mâncându-le, i-au dat lui }i vin, carele bându-l,
26. Au zis c@tr@ dânsul: „Apropie-te la mine }i-m d@ s@rutare, fiiul mieu!”
27. Apropiiatu-s-au }i l-au s@rutat. {i îndat@, sim]ind mirosul ve}mintelor lui,
blagoslovindu-l, au zis: „Iat@, mirosul fiiului mieu ca mirosul ]arinii pline, carea | o 38v
au blagoslovit Domnul.
28. Dea-] ]ie Dumnezeu din rooa ceriului }i din gr@simea p@mântului îndestulare de grâu
}i de vin.
29. {i s@-] slujasc@ noroadele }i s@ ]i s@ închine neamurile; s@ fii domn fra]ilor t@i }i s@
s@ închine înaintea ta feciorii maicii tale. Cine te va blestema fie el blestemat; }i cine te
va blagoslovi de blagoslovenie s@ s@ umple”.
30. De-abiia plinise Isaac vorba }i, ie}ind Iacov afar@, au venit Isav.
31. {i bucatele fierte din vânat le-au adus t@tâni-s@u, zicând: „Scoal@, tat@-mieu, }i
mânc@ din vânatul fiiului t@u, s@ m@ blagosloveasc@ sufletul t@u!”
32. {i i-au zis Isaac: „Dar@ cine e}ti tu?” Carele au râspuns: „Eu sânt fiiul t@u întâiul
n@scut, Isav”.
33. Spâimântatu-s-au Isaac cu spaim@ mare foarte }i, mai mult decât s@ poate creade
minun@ndu-s@, au zis: „Cine, dar@, au fost acela carele de mult v@natul prins mi-au
adus }i am mâncat din toate mai înainte, pân@ ce ai venit tu }i l-am blagoslovit }i va
fi blagoslovit?”
34. Auzind Isav vorba tâtânea-s@u, au r@gnit cu strigare mare }i înfrico}at au zis:
„Blagoslovea}te-m@ }i pre mine, tat@l mieu!”
35. Carele au zis: „Venit-au fr@]inul t@u cu în}el@ciune }i au luat blagoslovenia ta”.
36. Iar@ el au adaos: „Drept s-au chemat numele lui Iacov, c@ iat@, a doua oar@ m-au în}elat:
*na}terea mea cea dintâiu mai nainte o au luat, }i acum a doua oar@ blagoslovenia mea o
au apucat!” {i iar@}i c@tr@ tat@-s@u: „Au doar@ n-ai mai ]inut – au zis – }i mie blagoslovenie?”
37. R@spuns-au Isaac: „St@pân ]ie l-am rânduit, }i pe to] || fra]ii lui i-am supus slujbei 39r
lui; cu grâu }i cu vin l-am întemeaiat. {i ]ie, dup@ aceaste, fiiul mieu, mai mult ce ]-oi face?”
38. C@ruia Isav: „Au doar@ – i-au zis – numai o blagoslovenie ai, tat@? Blagoslove}te-m@
}i pre mine, rogu-m@!” {i plângând el cu ]ip@t mare,
39. I s-au f@cut mil@ lui Isaac }i au zis c@tr@ dânsul: *„În gr@simea p@mântului }i în roao
ceriului de sus,
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40. Va fi blagoslovenia ta. Cu sabia vei tr@i }i fr@]inea-t@u vei sluji; }i va veni vreamea
c@nd vei surpa }i vei dezlega jugul lui de pre grumazii t@i”.
41. {i urâs@ pururea Isav pre Iacov pentru blagoslovenia cu carea l-au fost blagoslovit
tat@-s@u, }i au zis întru inima sa: *„Veni-vor zilele plângerii tat@lui mieu }i oi ucide pre *Avd. stih 20
Iacov, fratele mieu!”
[10].
42. Vestitu-s-au aceaste la Reveca, carea trimi]ind }i chemând pre Iacov, fiiul s@u, au
zis c@tr@ dinsul: „Iat@, Isav, fratele t@u, s@ laud@ c@ te va ucide.
43. Acum, dar@, fiiul mieu, ascult@ glasul mieu }i, sculându-te, fugi la fratele mieu Lavan,
, în Haran.
44. {i vei l@cui cu dânsul în pu]ineale zile, p@n@ s@ va alina urgiia fratelui t@u,
45. {i va înceta mânia lui }i s@ va uita de ceale ce ai f@cut împrotiva lui. Dup@ aceea oi
trimite }i te voi aduce de acolo aici. C@ci s@ m@ s@r@cesc de amândoi fiii într-o zi?”
46. *{i au zis Reveca c@tr@ Isaac: „Greu mi-i vie]ii meale pentru fetele lui Hith! De va *Sus 25, 35.
lua Iacov muiare din ruda locului acestuia, nu vreau a tr@i”.
Cap 28
Iacov, dup@ ce au luat de la tat@-s@u blagoslovenie, trecând în Mesopotamia, veade în vis
scara de carea s@ r@zima Domnul. {i luând despre p@mânt }i despre | sporirea s@min]iii
f@g@duin]a, de}teaptându-s@, f@g@duin]@ Domnului f@g@duie}te.

39v
1.

i au chemat Isaac pre Iacov }i l-au blagoslovit }i i-au poruncit, zicând: „S@ nu iai
muiare din neamul Hanaan!
2.
Ci treci }i mergi în Mesopotamia Siriii, la casa lui Vathuil, tatâl mâni-ta, }i ia
]ie de acolo muiare, din fetele lui Lavan , unchiului t@u.
3. Iar Dumnezeu Atotputearnicul s@ te blagosloveasc@ }i s@ te creasc@ }i s@ te înmul]asc@,
s@ fii spre gloatele noroadelor.

4. {i s@-] dea ]ie blagosloveniile lui Avraam, }i s@min]iii tale dup@ tine, s@ st@pânea}ti
p@mântul nimearniciii tale, care au f@g@duit mo}ului t@u”.
5. *{i slobozindu-l pre el Isaac, purcezind au venit în Mesopotamie Siriii, la Lavan , fiiul *Sus 12, 12.
lui Vathuil sireanul, fratele Revecii, maicii sale.
6. {i vâzind Isav c@ au blagoslovit tat@-s@u pre Iacov }i l-au trimis în Mesopotamia Sirei
s@-} ia de acolo muiare }i cum c@ dup@ blagoslovenie i-au poruncit, zicând: „Nu vei lua
muiare din fetele lui Hanaan!”
7. {i cum c@, ascutând Iacov poruncile t@tânea-s@u, s-au dus în Siria,
8. {i cunoscând c@ nu s-ar fi uitând bucuros tat@-s@u spre fetele Hanaan,
9. S-au dus la Ismail }i au luat muiare, f@r@ de ceale ce mai înainte avea, pre Mahelift,
fata lui Ismail, feciorului Avraam, sora lui Navath.
10. Deci ie}ind Iacov din Versavia, mergea în Haran.
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*Jos 35, 1
}i 48, 3.
*2 Leg. 12,20
}i 19, 8.
**Sus 26, 4.

*Jos 31, 13.

CAP 28 {I 29

11. {i venind la oarecare loc }i vrând într-însul a s@ odihni dup@ apusul soarelui, au luat
din pietrile carele z@cea }i puind supt capul s@u, au dormit într-acela} loc. ||
12. {i au vâzut în somn o scar@ stând pre p@mânt }i v@rful ei s@ atingea de ceriu }i îngerii 40r
lui Dumnezeu suindu-s@ }i pogorându-s@ pre dânsa,
13. {i pre Domnul r@zimat de scar@, zicându-i lui: *„Eu sânt Domnul, Dumnezeul lui Avraam,
t@tânea-t@u, }i Dumnezeul lui Isaac. P@mântul în carele dormi ]ie ]i l-oi da }i s@min]iii tale.
14. {i va fi s@mân]a ta ca n@sipul p@mântului; *l@]i-te-vei spre r@s@rit }i spre apus, spre
meaz@noapte }i spre amiaz@zi. **{i s@ vor blagoslovi întru tine }i întru s@mân]a ta toate
neamurile p@mântului.
15. {i voi fi p@zitoriul t@u ori înc@tro vei mearge }i te voi întoarce la p@mântul acesta;
nici te voi l@sa pân@ oi plini toate care am zis”.
16. {i de}teptându-s@ Iacov din somn, au zis: „Adev@rat, Domnul este în locul acesta,
}i eu nu }tiiam!”
17. {i sp@imânt@ndu-s@: „Câtu-i de înfrico}at – au zis – locul acesta! Nu-i alt@ceva
aceasta, f@r@ casa Domnului }i poarta ceriului”.
18. {i sculându-s@ Iacov diminea]@, au luat piatra carea o pusase supt capul s@u }i o
au r@dicat în stâlp, *turnând deasupra untdeleamn.
19. {i au chemat numele cet@]ii Vethil, care mai înainte s@ chema Luza.
20. {i au f@g@duit f@g@duin]@, zicând: „De va fi Dumnezeu cu mine }i m@ va p@zi în calea
prin carea eu umblu }i-m va da mie pâne de mâncat }i hain@ de îmbr@cat,
21. {i m@ voi întoarce în pace la casa t@tânea-mieu, îmi va fi mie Domnul spre Dumnezeu.
22. {i piatra aceasta carea o am r@dicat în stâlp s@ va chema casa Domnului }i din toate
care-m vei da mie, z@ciuiele [-oi aduce”.
Cap 29 |
Iacov, de la Lavan cuprins, pentru Rahil, fata lui, dup@ togmal@ }epte ani sluje}te. Apoi cu
hiclenie pre Liia supuindu-i, al] }apte ani pentru aceaie} a plini s@ silea}te. {i Rahil stearp@
fiind, Liia patru fii na}te.

1.
2.

40v

i purcezind Iacov, au venit spre r@s@rit.
{i au v@zut un pu]u în c@mp }i trei turme de oi z@când pre lâng@ el, c@
dintr-acela s@ ad@pa dobitoacele; }i gura lui s@ acoperiia cu o piiatr@ mare.
3. {i era obiceaiu s@ s@ r@dice piatra pân@ s-or ad@pa toate turmele oilor, }i iar@ s@ s@
puie spre gura pu]ului.
4. {i au zis c@tr@ p@stori: „Fra]ilor, de unde sânte]?” Carii au r@spuns: „Din Haram”.
5. Pre carii întreb@ndu-i: „Au doar@ – au zis – cunoa}te] pre Lavan, feciorul lui Nahor?”
Zis-au: „Cunoa}tem”.
6. „S@n@tos iaste?”, au zis. „Tr@ie}te”, au r@spuns. „Iat@, Rahil, fata lui, vine cu turma sa”.
7. {i au zis Iacov: „Înc@ mai iaste mult din zi, nice-i vreamea s@ s@ întoarne la staule
turmele. Da] mai înainte oilor s@ bea }i a}a le întoarce] la p@}une”.
8. Carii au r@spuns: „Nu putem pân@ nu s-or aduna toate dobitoacele }i s@ r@sturn@m
piatra de pre gura pu]ului, s@ ad@p@m turmele”.
9. Înc@ vorbiia, }i iat@, Rahil vinea cu oile t@tânea-s@u, c@ ea p@}tea turma.
10. Carea v@zindu-o Iacov }i }tiindu-o a-i fi var@ primare, }i oile a lui Lavan, unchiu-s@u,
au r@sturnat piatra cu carea s@ închidea pu]ul.
11. {i ad@pând turma, o au s@rutat; }i râdicând glas, au plâns.
12. {i i-au spus c@-i fratele t@tânea-s@u }i fecio||rul Revecii. Iar@ ea, gr@bind, au vestit 41r
t@tâne-s@u.
13. Carele, auzind c@ au venit Iacov, fiiul soru-sa, au alergat întru întâmpinarea lui }i
l-au îmbr@]i}at }i, s@rutându-l, l-au dus în casa sa. {i dup@ ce au în]@les pricina c@l@toriii,
14. Au râspuns: „Gura mea e}ti }i trupul mieu!” {i dup@ ce s-au plinit o lun@ de zile,
15. I-au zis: „Au doar@ c@-m e}ti frate, în dar îm vei sluji? Spune-m, ce plat@ vei lua?”
16. {i avea doao feate: numele ceii mai mari Liia, iar@ cea mai mic@ s@ chema Rahil.
17. Ci Liia era cu ochii urduro}i, Rahil înfr@ms@]at@ la fa]@ }i împodobit@ la vedeare.
18. Carea iubindu-o, Iacov au zis: „Oi sluji ]ie pentru Rahil, fecioara ta cea mai mic@,
}eapte ani”.
19. R@spuns-au Lavan : „Mai bine ieste s@ ]i-o dau ]ie decât altui b@rbat. R@mâi la mine!”
20. {i au slujit Iacov pentru Rahil }epte ani; }i i s@ vedea a fi zile pu]ine pentru m@rimea dragostii.
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21. {i au zis c@tr@ Lavan : „D@-m muiarea mea, c@ vreamea s-au plinit, s@ întru la dânsa!”
22. Carele chemând mul]ime mult@ de prietini la usp@], au f@cut nunt@.
23. {i sara au b@gat la el pre Liia, fata sa,
24. Dând slujnic@ featei pre Zelfa. La carea într@nd Iacov dup@ obiceaiu, f@cându-s@
diminea]@, au v@zut pre Liia.
25. {i au zis c@tr@ socru-s@u: „Ce ai vrut a face? Au nu pentru Rahil ]-am slujit? Pentru
ce m-ai în}elat?” |
26. R@spuns-au Lavan : „Nu este obiceaiu la locul nostru s@ s@ m@rite mai înainte ceale
mai mici.
27. Plinea}te s@pt@mâna zilelor ace}tii împreun@ri }i aceasta înc@ ]i-o voi da pentru lucrul
ce-m vei sluji al] }epte ani”.
28. S-au odihnit pl@cut. {i treacând s@pt@mâna, au luat pre Rahil muiare,
29. C@riia tat@-s@u i-au fost dat pre Valam slujnic@.
30. {i a}a, dobândind dorita nunt@, au mai iubit pre a doua decât pre cea dintâi, slujind
la el al]i }eapte ani.
31. {i vâzând Domnul c@ urea}te pre Liia, i-au deschis p@ntecele ei, r@mâind soru-sa
stearp@.
32. Carea z@mislind, au n@scut fiiu }i au chemat numele lui Ruvim, zicând: „V@zut-au
Domnul smerenia mea; acum m@ va iubi b@rbatul mieu”.
33. {i iar@ au z@mislit }i au n@scut fiiu }i au zis: „Pentru c@ m-au auzit auzit Domnul a fi
urgisit@, mi-au dat }i acesta”. {i au chemat numele lui Simeon.
34. {i au z@mislit a triia }i au n@scut alt fiiu }i au zis: „{i acum mi s@ va împreuna b@rbatul
mieu, pentru c@ i-am n@scut trei fii”. {i pentru aceaea au chemat numele lui Levi.
35. A patra au z@mislit }i au n@scut fiiu }i au zis: „Acum m@ voi m@rturisi Domnului!”
*{i pentru aceasta l-au chemat Iuda. {i au încetat de a na}te.
*Math. 1, 2.
Cap 30
Rahil stearp@ fiind }i Liia a na}te încetând, slujnicele sale b@rbatului le dau, carele fie}tecarea câte
doi feciori dobândesc. F@r@ de carii Liia al] doi }i o fat@ na}te, iar@ Rahil pre Iosif; carii n@scu] fiind,
Lavan de simbrie s@ togme}te cu Iacov, carele a}ea mult s@ îmbog@]e}te.

42r

42v

1.

i v@zându-s@ Rahil a fi neroditoare, au pizmuit || surorii sale }i au zis b@rbatului
s@u: „Dâ-m prunci, iar@ de nu, oi muri!”
2.
C@riia mânios au r@spuns Iacov: „Au doar@ eu în loc de Dumnezeu sânt,
Carele ]-au luat roada pântecelui?”
3. Iar@ ea: „Am – au zis – slujnica Vala. Într@ la dânsa, s@ nasc@ spre genunchele meale
}i s@ am dintr-însa fiiu”.
4. {i i-au dat lui pre Valam so]. Carea,
5. Întrând la dânsa b@rbatul, au z@mislit }i au n@scut fiiu.
6. {i au zis Rahil: „Judecatu-mi-au mie Domnul }i au ascultat glasul mieu, dându-mi
fiiu”. {i pentru aceaea i-au chemat numele lui Dan.
7. {i iar@ z@mislind Vala, au n@scut altul,
8. Pentru carele au zis Rahil: „As@mânatu-m-au Dumnezeu cu soru-mea }i m-am înt@rit”.
{i l-au chemat Nefthali.
9. Sim]indu-s@ Liia a fi încetat de-a na}te, pre Zelfa, slujnica sa, o au dat b@rbatului.
10. Carea, dup@ z@mislire, n@scând fiiu,
11. Au zis: „Norocite!” {i pentru aceaea au chemat numele lui Gad.
12. {i au n@scut Zelfa altul.
13. {i au zis Liia: „Aceasta e spre fericirea mea, c@ fericit@ m@ vor zice muierile”. Pentru
aceea l-au chemat Asir.
14. {i ie}ind Ruvin în vreamea s@ceri}ului de grâu la câmp, au aflat mandragori, cari
i-au dat mânea-sa Liei. {i au zis Rahil: „D@-m partea din mandragoriile fiiului t@u!”
15. Ea au r@spuns: „Pu]in ]i s@ pare ]ie c@ mi-ai luat b@rbatul, de nu vei loa }i mandragoriile
fiiului mieu?” Rahil au zis: „Doarm@ cu tine iast@-noapte, pentru mandragoriile fiiului t@u!”
16. {i înturn@ndu-s@ sara Iacov din câmp, au ie}it Liia întru întimpinarea lui }i „La mine
– au zis – vei întra, c@ | cu plat@ te-am togmit, pentru mandragoriile fiiului mieu!” {i au
dormit cu dânsa noaptea aceaea.
17. {i au ascultat Dumnezeu rug@ciunea ei }i au zemislit }i au n@scut al cincilea fiiu.

33

CARTEA FACERII

CAP 30

18. {i au zis: „Datu-mi-au Dumnezeu plata c@ am dat slujnica mea b@rbatului mieu!”
{i i-au chemat numele lui Isahar.
19. {i iar@} z@mislind Liia, au n@scut al }as@lea fiiu.
20. {i au zis: „Z@stratu-m-au Dumnezeu cu zestre bun@; }i ast@ dat@ cu mine va fi b@rbatul
mieu, pentru c@ i-am n@scut }as@ feciori”. {i pentru aceea au chemat numele lui Zavulon.
21. Dup@ carele au n@scut o fat@, pre nume Dina.
22. {i aducându-} aminte Domnul }i de Rahil, o au ascultat }i i-au de}chis pântecele.
23. Carea au zemislit }i au n@scut fiiu, zicând: „Luat-au Domnul def@imarea mea!”
24. {i i-au chemat numele lui Iosif, zicând: „Adaog@ mie Domnul alt fiiu!”
25. {i dup@ ce s-au n@scut Iosif, zis-au Iacov c@tr@ socru-s@u: „Slobozi-m@ s@ m@ întorc
la mo}iia }i la p@mântul mieu!
26. D@-mi muierile }i pruncii mei pentru care am slujit ]ie, s@ m@ duc. Tu }tii slujba cu
carea ]-am slujit”.
27. Zis-au Lavan : „S@ aflu har înaintea ta! Ar@tat am cunoscut c@ m-au blagoslovit
Dumnezeu pentru tine.
28. Rânduia}te-] simbrie ce s@-] dau”.
29. Iar@ el au r@spuns: „Tu }tii cum ]-am slujit ]ie || }i cât@ au fost în mânile meale 43r
mo}tenirea ta.
30. Pu]in ai avut pân@ a veni eu la tine, }i acum te-ai îmbog@]it }i te-au blagoslovit
Domnul la întrarea mea. Cuvios dar@ este s@ am grije cândva }i de casa mea”.
31. {i au zis Lavan : „Ce ]-oi da?” Iar@ el au zis: „Nimica vreau! Ce de vei face ce poftesc,
iar@ oi pa}te }i oi p@zi dobitoacele tale.
32. Încungiur@ toate turmele tale }i desparte toate oile cele b@l]ate }i t@rceate cu lâna,
}i orice va fi negru }i m@chiat }i t@rcat în oi }i în capre va fi simbriia mea.
33. {i va r@spunde mie m@ne dreptatea mea, când va veni vreamea togmirii înainte ta. {i toate
care nu vor fi t@rcete }i m@chiiate }i neagre, precum în oi a}a }i în capre, de furtu}ag m@ vor pârî”.
34. {i au zis Lavan : „Bucuros am ce ceri!”
35. {i au desp@r]it în zioa aceaea caprele }i oile }i ]apii }i berbecii cei t@rcea]i }i m@chiia]i.
{i toat@ turma de un p@r, adec@ cu lân@ alb@ }i neagr@, o au dat în mâna feciorilor s@i.
36. {i au pus loc de trei zile de cale între sine }i între ginere, carele p@}tea turmele lui
cealealalte.
37. {i luând Iacov nuiale de plop verzi }i de migdali }i de platos, de o parte le-au cur@]it,
}i luând scoar]ele, în ceale f@r@ coaje albea]@ s@ vedea, iar@ ceale întregi verzi au r@mas;
}i a}a s-au f@cut vederea t@rcat@.
38. {i le-au pus în scocuri, în carele s@ turna apa, | ca, venind turmele la beut, s@ aib@ 43v
înaintea ochilor nuialele }i în uitare lor s@ ia în p@ntece.
39. {i au fost când s@ suia berbecii }i ]apii pre oi }i pre capre, uitându-s@ la nuiale; au
luat }i au f@tat m@chiiate, b@l]ate }i t@rcate.
40. {i au împ@r]it turma Iacov }i au pus nuialele în scocuri înaintea ochilor berbecilor. {i era
ceale albe }i ceale neagre a lui Lavan, iar@ cealeaalalte a lui Iacov, desp@r]ând între sâne turmele.
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41. {i în vremea când dint@ie s@ suia berbecii pre oi, punea Iacov nuialele în scocurile
apelor, înaintea ochilor berbecilor }i oilor, ca prin uitarea lor s@ ia.
42. Iar@ când s@ suia mai pre urm@ }i era luarea mai t@rzie, nu le punea. {i au fost ceale
t@rzie a lui Lavan }i ceale mai devreame a lui Iacov.
43. {i s-au îmbog@]it omul preste m@sur@ }i au avut turme multe, slujnice }i sluji, c@mile }i asini.
Cap 31
Iacov, din porunca Domnului, la tat@-s@u cu toate ale sale t@când se întoarce; pre carele Lavan îl
agiunge. Rahil idolii t@tânea-s@u luând, pre el cercându-l, îl înceluia}te. {i dup@ multe prigoniri
}i înfrunt@ri, Iacov }i Lavan , puind leg@tur@ de pace, fie}tecarele la ale sale s@ duce.

1.

44r

44v

45r

i dup@ ce au auzit cuvintele feciorilor lui Lavan zicând: „Luat-au Iacov toate
care era ale tat@lui nostru }i din averile lui s-au îmbog@]it }i s-au f@cut cinstit!”,
2.
{i cunoscând fa]a lui Lavan c@ nu este c@tr@ sine, ca ieri }i alalt@ieri,
3. Mai ales zicându-i Domnul: „Întoarce-te la p@mântul || p@rin]ilor t@i }i la neamul t@u
}i oi fi cu tine!”,
4. Trimis-au }i au chemat pre Rahil }i pre Lia la câmp, unde p@}tea turmele.
5. {i le-au zis: „V@z fa]a t@tânea-vostru c@ nu iaste c@tr@ mine ca ieri }i alalt@ieri; iar@
Dumnezeul t@tâne-mieu au fost cu mine.
6. {i voi }ti] c@ din toat@ putearea mea am slujit tat@lui vostru.
7. Ce }i tat@l vostru m-au înceluit }i mi-au schimbat simbriia de zece ori; }i macar c@
nu l-au l@sat Dumnezeu s@-m fac@ r@u,
8. Când au zis: «Ceale b@l]ate or fi simbriia ta», f@ta toate oile miei b@l]a], iar@ când,
împrotiv@, zicea: «Ceale albe vei lua pentru simbriia», toate turmele f@ta albi.
9. {i au luat Dumnezeu avearea tat@lui vostru }i o au dat mie.
10. C@ venind vreamea s@ ia oile, am r@dicat ochii miei }i am v@zut în somn s@rind are]ii
pre oi }i era t@rcea] }i m@chia] }i b@l]a]i.
11. {i au zis îngerul lui Dumnezeu c@tr@ mine, în vis: «Iacove!» {i eu am r@spuns: «Iat@ eu!»
12. {i au zis: «R@dic@ ochii t@i }i vezi t@] suindu-s@ pre oi,
are] b@l]a], m@chea] }i t@rca], c@ am v@zut toate care ]-au f@cut ]ie Lavan.
13. Eu sânt Dumnezeul lui Vithil, *unde ai uns piatra }i f@g@duin]@ Mi-ai f@g@duit Mie. *Sus 28, 18.
Acum dar@ scoal@ }i ie}i din p@mântul acesta, întorcându-te la p@mântul na}terii tale»”.
14. {i au r@spuns Rahil }i Lia: „Au doar@ avem ceva r@m@}i]@ în averile }i în mo}tenirea
casii tat@lui nostru?
15. Au nu ca pre ni}te streine ne-au socotit }i ne-au vândut }i au mâncat pre]ul nostru? |
16. Ci Dumnezeu au luat bog@]iia tat@lui nostru }i o au dat noao }i fiilor no}tri. Deci orice
]-au poruncit Dumnezeu, f@!”
17. {i s-au sculat Iacov }i puind pruncii }i muierile sale pre c@mile, s-au dus.
18. {i au luat tot binele s@u }i turmele }i orice au fost dobândit în Mesopotamia, mergând
la Isaac, tat@-s@u, în p@mântul Hanaan.
19. Într-aceea vreame s-au fost dus Lavan la tunderea oilor }i Rahil au furat idolii
t@tânea-s@u.
20. {i n-au vrut Iacov a spune socru-s@u c@ fuge.
21. {i dup@ ce s@ duseas@ el }i toate care era ale sale }i trecând râul, mergea spre muntele
Galaat,
22. S-au vestit lui Lavan a triia zi c@ ar fi fugind Iacov.
23. Carele, luând fra]ii s@i, l-au gonit }epte zile }i l-au prins în muntele Galaat.
24. {i au v@zut în vis pre Dumnezeu, zicându-i: „P@zea}te s@ nu gr@ie}ti ceva aspru
împotriva lui Iacov!”
25. Iar@ Iacov }-au fost întins în munte cortul s@u. {i agiungându-l el cu fra]ii s@i, întracela} munte Galaat }-au înfipt cortul.
26. {i au zis c@tr@ Iacov: „Pentru ce ai f@cut a}a, ne}tiind eu, s@-m duci fetele ca ni}te
roabe de sabie?
27. C@ci, ne}tiind eu, ai vrut a fugi }i a nu-m spune, s@ te petrec cu bucurie }i cu cânt@ri
}i cu timpane }i cu al@ute.
28. N-ai suferit s@ s@rut fiii mei }i fetele. Nebunea}te ai lucrat! {i acum, adec@,
29. Poate mâna mea a-] r@spl@ti r@u. Ci Dumnezeul t@tâne-vostru ieri mi-au zis: *«P@zea}te *Jos 48, 17.
s@ nu gr@||ie}ti împotriva lui Iacov ceva greu!»

35

CARTEA FACERII

CAP 31 {I 32

30. Fie, la ai t@i a mearge pofteai }i-] era dor de casa t@tânea-t@u. C@ci ai furat idolii miei?”
31. R@spus- au Iacov: „C@ci am purces ne}tiind tu, m-am temut s@ nu iai cu putearea
fetele tale.
32. Iar@ ce m@ pâr@}ti de furtu}ag? Ori la carele vei afla dumnezeii t@i, ucig@-s@ înaintea
fra]ilor no}tri! Cearc@ orice vei g@si de ale tale la mine }i ia”. Aceaste zicând, nu }tiia c@
Rahil au fost furat idolii.
33. {i întrând Lavan în cortul lui Iacov }i al Liei }i amânduror slujnicelor, n-au aflat. {i
întrând în cortul Rahilei,
34. Ea gr@bind au ascuns idolii supt a}ternuturile c@milei }i au }ezut deasupra. {i cercând
tot cortul }i nimica aflând,
35. I-au zis: „S@ nu s@ mânie domnul mie c@ nu m@ pociu scula înaintea ta, c@ ceale
muiere}t acum mi s-au înt@mplat”. A}a s-au în}elat grija celui ce cerca.
36. {i înflându-s@ Iacov, cu probozire au zis: „Pentru care vina mea }i pentru care p@catul
mieu te-ai aprins a}a dup@ mine,
37. {i mi-ai cercat toate unealtele meale? Ce ai aflat din toate averile casii tale? Pune
aici înaintea fra]ilor miei }i a fra]ilor t@i, s@ judece între mine }i între tine!
38. Pentru aceasta am fost cu tine ani doaozeci; oile tale }i caprele stearpe n-au fost,
berbecii | turmii tale n-am mâncat,
45v
39. Nici apucat@ de fiiar@ ]-am ar@tat. Eu toat@ paguba o întorceam; orice perea de
furtu}ag, de la mine pofteai.
40. Zioa }i noaptea în c@ldur@ m@ frigeam }i în ger }i fugea somnul de la ochii miei.
41. {i a}ea doaozeci de ani în casa ta ]-am slujit: patrusp<r>@zece pentru fete }i }ese
pentru turmele tale. {i ai schimbat simriia mea de zece ori.
42. De n-ar fi fost lâng@ mine Dumnezeul t@tâne-mieu, Avraam, }i frica lui Isaac, doar@
acum gol m-ai fi slobozit. La n@cazul mieu }i la osteneala m@nilor meale s-au uitat Dumnezeu
}i te-au certat ieri”.
43. R@spuns-au lui Lavan : „Featele meale }i fiii }i turmele tale }i toate care vezi ale meale
sânt. Ce pociu face fiilor }i nepo]ilor miei?
44. Vino dar@ }i s@ facem a}ez@mânt de pace, s@ fie spre m@rturie între mine }i între tine”.
45. {i au luat Iacov o piatr@ }i o au r@dicat în st@lp.
46. {i au zis fra]ilor s@i: „Aduce] pietri!” Carii aducând, au f@cut movil@ }i au mâncat
deasupra ei.
47. Carea o au chemat Lavan Movila M@rturiei, iar@ Iacov, Gr@m@direa M@rturisirii,
amândoi dup@ limba sa.
48. {i au zis Lavan: „Movila aceasta va fi m@rturie între mine }i între tine ast@zi!” {i
pentru aceaea s-au || chemat numele ei Galaad, adec@ Movila M@rturiei.
46r
49. „Uite-s@ }i giudece Dumnezeu între noi, când ne vom desp@r]i de la noi,
50. De vei n@c@ji featele meale }i de vei duce înlontru alte muieri preste eale. Nime nu-i
m@rturie vorbei noastre, f@r@ Dumnezeu, carele de fa]@ privea}te”.
51. {i iar@ au zis c@tr@ Iacov: „Iat@ movila aceasta }i piatra carea o am r@dicat între mine
}i între tine.
52. M@rturie va fi movila – zic – aceasta }i piatra s@ fie spre m@rturie, au eu de oi trece
venind la tine, au tu de vei trece r@u gândindu-mi.
53. Dumnezeul lui Avram }i Dumnezeul lui Nahor judece între noi, Dumnezeul tat@lui
lor”. {i au jurat Iacov pre frica t@tâne-s@u, Isaac.
54. {i jertfuind aduceri înainte în munte, au chemat pre fra]ii s@i s@ mân@nce pâne;
carii mânc@nd, au r@mas acolo.
55. Iar@ Lavan, de noapte sculându-s@, au s@rutat feciorii }i featele sale }i i-au blagoslovit
}i s-au întors la locul s@u.
Cap 32
Iacov, dup@ ce au v@zut îngerii, solii }i daruri la fratele s@u, Isav, sp@imântat triimite }i, cu îngerul
luptându-s@, }i blagoslovenie }i mutarea numelui, atingându-i vâna coapsei, priimea}te.
*Jos 48, 16.

1.

acov *înc@ s-au dus pre calea carea începus@ }i l-au întâmpinat îngerii lui
Dumnezeu.
2.
Pre carii v@zindu-i, au zis: „Tab@ra lui Dumnezeu sânt ace}tia!” {i au chemat
numele locului aceluia Mahanaim, adec@ tab@r@. |
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3. {i au trimis }i soli înaintea sa la Isav, fratele s@u, în p@mântul Seir, în ]inutul
Edomului.
4. {i le-au poruncit lor, zicând: „A}a gr@i] domnului mieu, Isav: «Aceastea zice fratele
t@u, Iacov: ‚La Lavan am nimearnicit }i am fost pân@ într-aceast@ zi.
5. Am boi }i asini }i oi }i sluj }i slujnice }i acum trime]u solie la domnul mieu, s@ aflu
har înaintea ta’»”.
6. {i s-au întors solii la Iacov, zicând: „Venit-am la Isav, fratele t@u }i iat@, gr@bea}te
întru-ntimpinarea ta cu patru sute de b@rba]”.
7. Temutu-s-au Iacov foarte }i, sp@mântându-s@, au împ@r]it norodul care era cu sine,
}i turmele }i oile }i boii }i c@milele, în doao turme,
8. Zicând: „De va veni Isav la o turm@ }i o va lovi, alt@ turm@, carea s-au l@sat, s@ va
mântui”.
9. {i au zis Iacov: „Dumnezeul t@t@nea-mieu, Avraam, }i Dumnezeul t@tâne-mieu, Isaac,
Doamne, Carele mi-ai zis: «Întoarce-te la p@mântul t@u }i la locul na}terii tale }i bine ]-oi
face ]ie!»,
10. Mai mic sânt decât toate milele Tale }i decât adev@rul T@u, carele l-ai plinit slujii Tale.
Cu toiagul mieu am trecut Iordanul acesta }i acum cu doao turme m@ întorc.
11. Scoate-m@ din mâna frate-mieu, Isav, c@ foarte m@ tem de el, ca nu doar@, venind,
s@ lovasc@ muma cu fiii.
12. Tu ai gr@it c@ bine-m vei face }i vei l@]i s@mân]a mea ca n@sipul m@rii, carele pentru
mul]imea nu s@ poate num@ra”.
13. {i dormind acolo noaptea aceea, au desp@r]it din ceale care avea daruri lui Isav,
fratelui s@u, ||
14. Capre doao sute, ]api doaoz@ci, oi doao sute }i berbeci doaoz@ci,
15. C@mile f@tate, cu mânzii s@i, treizeci, vaci patruz@ci }i tauri doaoz@ci, asini doaoz@ci
}i mânzii lor zece.
16. {i au triimis prin mânile slujilor sale fie}tecare turm@ de osebi }i au zis copiilor s@i:
„Mearge]i înaintea mea }i fie desp@r]ire între turm@ }i între turm@.”
17. {i au poruncit celui dintâi, zic@nd: „De te va întâmpina frate-mieu, Isav, }i te va
întreba a cui e}ti sau înc@tro meargi, sau a cui sânt acestea care le petreci,
18. Vei r@spunde: „A slujii tale, Iacov; daruri au tremis domnului mieu, Isav; }i el dup@
noi vine”.
19. A}ijderea au dat porunci al doilea }i al triile }i tuturor carii petrecea turmeale, zicând:
„Cu acelea} cuvinte ve]i gr@i c@tr@ Isav, când îl ve] afla.
20. {i ve]i adaoge: «{i el, sluga ta, Iacov, calea noastr@ urmeaz@, c@ au zis: ‚L-oi m@ng@ia
cu darurile care merg înainte, }i dup@ aceaea l-oi vedea, doar@ s@ va milostivi mie’»”.
21. {i au mers înaintea lui darurile, iar@ el au r@mas noaptea aceea în tab@r@.
22. {i sculându-s@ devreame, luat-au amândoao muierile sale }i atâtea slujnicile, cu
unspr@zece feciori, }i au trecut vadul Iacov.
23. {i trecând toate ale sale,
24. Au r@mas singur. {i iat@, un b@rbat s@ lupta cu el p@n@ deminea]a.
25. Carele vâzând c@ nu-l poate învinge, i-au lovit vâna coapsei, }i îndat@ s-au ve}tezit.
26. {i au zis c@tr@ dânsul: „Slobozi-M@, c@ s-au r@v@rsat zorile!” R@spuns-au: „Nu Te
voi slobozi, de nu m@ vei blagoslovi!”
27. Zis-au dar@: „Ce nume ai?” R@spuns-au: „Iacov”.
28. Iar@ el: „Nicidecum – zice – Iacov s@ va chema numele t@u, ci Israil, c@ de ai fost
tare împrotiva lui Dumnezeu, | cu cât mai mult vei birui împrotiva oamenilor?”
29. Întrebatu-L-au Iacov: „Spune-mi cu ce nume Te chemi?” R@spuns-au: „C@ci cerci
numele Mieu?” {i l-au blagoslovit într-acela} loc.
30. {i au chemat Iacov numele locului aceluia Fanuil, zicând: „V@zut-am pre Dumnezeu
fa]@ la fa]@ }i s-au mântuit sufletul mieu”.
31. {i i s-au r@s@rit îndat@ soarele, dup@ ce au trecut Fanuil, iar@ el }chiopa cu piciorul.
32. Pentru care pricin@ nu mânc@ vâna feciorii lui Israil, carea s-au ve}tezit în coapsa
lui Iacov, p@n@ într-aceast@ zi, pentru c@ i-au atins v@na coapsei }i au amur]it.
Cap 33
Iacov de la Isav, întâmpin@ndu-l bine s@ cuprinde }i de-abiia îl face s@ priimeasc@ darurile
}i acas@ s@ s@ întoarc@. {i a}ea Iacov de la sine slobozindu-l, în Socoth întâiu, dup@
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ace aea în Salim meargând, o parte de loc cump@r@. {i dup@ ce au înfipt corturile, r@dic@
oltariu.

1.

i r@dicându-} Iacov ochii, v@zut-au pre Isav venind, }i cu el b@rba] patru
sute. {i au desp@r]it pre feciorii Liei }i Rahil }i amânduror slujnicelor.
2.
{i au pus am@ndoao slujnicele }i pruncii lor întâi, iar@ pre Liia }i pre feciorii
ei în locul al doilea, iar@ Rahil }i Iosif mai pre urm@.
3. {i el, purcezind, i s-au închinat de }epte ori cu fa]a la p@mânt, p@n@ s-au apropiat
fratele lui.
4. {i alergând Isav întru-ntâmpinarea fratelui s@u, l-au îmbr@]i}at }i, str@ng@ndu-i grumazul
}i s@rutându-l, au pl@ns.
5. {i r@dicând ochii, au v@zut muierile }i pruncii lor }i au zis: „Ce-s ace}tia }i de sânt de-ai
t@i?” R@spuns-au: „Mititeii sânt, carii mi-au dat Dumnezeu slujii tale”.
6. {i apropiindu-s@ slujnicile }i feciorii lor, s-au închinat.
7. Venit-au }i Liia cu pruncii s@i }i, închinându-s@ || aseaminea, mai pre urm@ Iosif }i 48r
Rahil i s-au închinat.
8. {i au zis Isav: „Ce turme sânt aceastea care le-am înt@lnit?” R@spuns-au: „S@ aflu har
înaintea ta, domnul mieu”.
9. Iar@ el au zis: „Am prea multe, fratele mieu! Fie ale tale ]ie!”
10. {i au zis Iacov: „Nu a}a, rogu-m@, ci de am g@sit har în ochii t@i, priimea}te pu]in
dar din mânile meale, c@ a}a am v@zut fa]a ta, ca cum a} fi v@zut fa]a lui Dumnezeu. Fii
mie milostiv,
11. {i priimea}te blagosloveniia carea ]-am adus }i carea mi-au dat mie Dmnezeu,
d@ruind toate”. De-abiia silindu-l, frate-s@u priimindu-le,
12. Au zis: „S@ meargem împreun@ }i ]-oi fi so]ie în drumul t@u!”
13. {i au zis Iacov: „{tii, domnul mieu, c@ am tineri mititei }i oi }i boi }i vaci f@tate cu
mine, carele de le voi sili mai mult a umbla, or muri într-o zi toate turmele.
14. Mearg@ domnul mieu înaintea slujii sale }i eu oi urma încet urmele lui, precum oi
vedea c@ pot mititeii mei, p@n@ oi veni la domnul mieu, în Seir”.
15. R@spuns-au Isav: „Rogu-te, încai din norodul care este cu mine s@ r@mâie so]ii
drumului t@u!” „Nu este de lips@ – zice – numai aceasta mi-i de lips@, s@ aflu har înaintea
ta, domnul mieu”.
16. {i s-au întors într-acea zi Isav pre calea carea venise, în Seir.
17. {i Iacov au venit în Socoth, unde, zidind cas@ }i figând corturile, au chemat numele
locului aceluia Socoth, adec@ corturi.
18. {i au trecut în Salim, cetatea sihemitelor, carea este în p@mântul Hanaan, dup@ ce
48v
s-au întors | din Mesopotamia Siriii, }i au l@cuit aproape de cetate.
19. {i au cump@rat o parte de loc în carele au fost înfipt corturile, de la feciorii lui Hemor,
tat@l lui Sihim, cu o sut@ de miei.
20. {i, r@dicând acolo oltariu, au chemat preste el pre Cel Tare, Dumnezeul lui Israil.
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Pentru r@pirea }i pâng@rirea Dinei de Sihem, feciorul c@peteniii sihemitenilor ,
sihemitenii, întâi tâia] împrejur de Simeon }i Levi, fra]ii Dinei, s@ ucig }i de
ceiaalal]i feciorii lui Iacov cetatea lor s@ pustie}te. Pentru aceaea Simeon
}i Levi de la tat@-s@u s@ înfrunt@.

1.
2.

49r

49v

i au ie}it Dina, fata Liei, s@ vaz@ muierile ]inutului aceluia.
Carea vâzindu-o Sihem, feciorul lui Hemor heveul, c@petenia ]inutului
aceluia, o au iubit }i o au r@pit }i au dormit cu ea, cu putearea supuind vergura.
3. {i s-au lipit sufletul lui de ea }i, trist@ fiind, o au mâng@iat cu bl@ndea]e.
4. {i mergând la Hemor, tat@l s@u, „Ia – zice – mie fecioara aceasta muiare!”
5. Carea auzând Iacov, dep@rta] fiind feciorii }i în p@}unea dobitoacelor cuprin}i, au t@cut
p@n@ ar veni.
6. {i ie}ind Hemor, tat@l lui Sihem, s@ gr@iasc@ c@tr@ Iacov,
7. Iat@, feciorii lui vinea din câmp }i, auzind ce s@ întâmplase, s-au mâniiat foarte pentru
c@ lucru urât au fost f@cut în Israil }i, pâng@rind fecioara lui Iacov, lucru necuvios au fost
lucrat.
8. {i au gr@it Hemor câtr@ dân}ii: „Sufletul lui Sihem, || fiiului mieu, s-au lipit de fecioara
voastr@. Da]i-o lui muiare!
9. {i s@ ne împreun@m c@s@toriile: da]i-ne noao fecioarele voastre }i lua] fecioarele noastre.
10. {i l@cui] cu noi. P@mântul supt putearea voastr@ este, lucra]i-l, negu]@tori] }i-l
st@pâni]”.
11. Ce }i Sihem c@tr@ tat@l }i c@tr@ fra]ii ei au zis: „S@ aflu har înaintea voastr@ }i orice
ve] a}eza, oi da.
12. Spori] zeastrea }i daruri cere], }i bucuros oi da ce ve]i ceare, numai da]i-mi prunca
aceasta muiare”.
13. R@spuns-au feciorii lui Iacov lui Sihem }i t@tânea-s@u cu vicle}ug, arzind pentru
pâng@rirea soru-sa:
14. „Nu putem face ce ceare], nici a da sora noastr@ omului netâiat împrejur, c@ nevreadnic
}i cumplit iaste la noi aceasta.
15. Ce într-aceasta ne vom putea a}eza împreun@, de ve]i vrea s@ fi] aseaminea noao
}i s@ s@ taie împrejur toat@ partea b@rb@teasc@.
16. Atunce om da }i om lua împrumut featele voastre }i a noastre; }i om l@cui cu voi }i
om fi un norod.
17. Iar@ de nu ve] vrea a v@ tâia împrejur, om lua fata noastr@ }i ne vom duce”.
18. Pl@cut-au lui Hemor pofta lor, }i lui Sihem, feciorului s@u.
19. Nici au înt@rziiat tân@rul a plini îndat@ ce s@ cerea, c@ iubiia cocoana foarte }i el era
cinstit în toat@ casa t@tânea-s@u.
20. {i întrând în cetate, au gr@it c@tr@ norod:
21. „Oamenii ace}tia p@ciui] sânt }i vreau a l@cui cu noi. Negu]@toreasc@ pre p@mânt }i-l
lucre, carele mare fiind }i lat, de lucr@tori îi lips@. Featele lor le vom lua muiari }i a noastre
le vom da.
22. Una este carea împiedec@ at@ta bine: de ne vom | t@ia împrejur b@rba]ii no}tri,
leagea neamului urm@nd,
23. {i averile lor }i dobitoacele }i toate care biruiesc a noastre or fi, numai într-aceasta
s@ le a}ezem; }i l@cuind împreun@, un norod om face”.
24. {i au priimit to], t@indu-s@ împrejur b@rba]ii.
25. {i iat@, a treia zi, cându-i mai grea durearea ranii, luând doi feciori a lui Iacov, Simion
}i Levi, fra]ii Dinei, sabiile, au întrat cutezând în cetate *}i, ucigând to] b@rba]ii,
*Jos 49, 6.
26. Pre Hemor }i pre Sihem a}ijderea i-au ucis, luând pre Dina, soru-sa, din casa lui Sihem.
27. Carii ie}ind, au n@v@lit preste uci}i ceiaalal]i feciori ai lui Iacov }i au pr@dat cetatea,
spre izbânda p@ng@ririi,
28. Oile lor }i ciurdele }i asinii }i toate pustiind care era în c@si }i în câmpuri.
29. {i pruncii }i muiarile lor le-au dus roabe.
30. Carele sume]ea}te f@cute fiind, Iacov au zis c@tr@ Simeon }i Levi: „Turburatu-m-a]
}i urât m-a] f@cut hananeilor }i ferezeilor, l@cuitorilor p@mântului acestuia! Noi pu]ini
sântem; ei, aduna], ne vor bate }i m@ voi }terge eu }i casa mea”.
31. R@spuns-au: „Au doar@ ca cu o curv@ tr@buia r@u s@ s@ slujasc@ cu sora noastr@?”
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Dup@ ce au îngropat Iacov lâng@ Sihim idolii caznicilor s@i, din porunca Domnului s@ suie
în Vifthil, unde, zidind oltariu Domnului, jertvuie}te }i cu noao ar@tarea lui Dumnezeu s@
înt@rea}te. Devora moare. Veniamin, cu moartea m@ne-sa, Rahil, s@ na}te. || Ruvim
cu Vala s@ pâng@rea}te. Feciorii lui Iacov s@ num@r@, a c@ruia tat@l, Isaac, moare.

1.

*Sus 28, 13.

*Sus 28, 13.

* Sus 32, 28.

*Jos 48, 7.

*Jos 49, 4.

50r

ntr-aceasta au gr@it Dumnezeu c@tr@ Iacov: „Scoal@, suie-te în Vifthil }i
l@cuia}te acolo! {i f@ oltariu lui Dumnezeu carele *]-am ar@tat când
fugeai de Isav, fratele t@u!”
2. Iar@ Iacov, chemând toat@ casa sa, au zis: „Lep@da] dumnezeii cei streini carii sânt
în mijlocul vostru }i v@ cur@]i] }i s@ cur@]i] ve}mintele voastre.
3. Scula]i-v@ }i s@ meargem în Vithil, s@ facem acolo oltariu lui Dumnezeu, Carele m-au
ascultat în zioa n@cazului mieu }i au fost so]ie c@l@toriii meale”.
4. {i i-au dat lui to] dumnezeii cei streini pre cari-i avea, }i cerceii carii era în urechile
lor. {i el le-au îngropat supt terevinthul care este dup@ cetatea Sihimului.
5. {i purcezând, groaza lui Dumnezeu au cuprins toate cet@]ile prinprejur }i n-au îndr@znit
a goni pre ace}ti ce s@ ducea.
6. {i au venit Iacov în Luza, carea iaste în p@mântul Hanaan, pre poricl@ Vithil, el }i tot
norodul cu dânsul.
7. {i au zidit acolo oltariu }i au chemat numele locului aceluia casa lui Dumnezeu, c@
acolo *i s-au ar@tat Dumnezeu, fugând de fratele s@u.
8. Într-aceaea vreame au murit Devora, doica Revecii }i s-au îngropat la poalele lui Vithil,
supt un stejear. {i s-au chemat numele locului aceluia Stejeariul Plânsului.
9. {i s-au ar@tat iar@} Dumnezeu lui Iacov, dup@ ce s-au întors din Mesopotamia Sirei,
}i l-au blagoslovit,
10. Zicând: *„Nu te vei chema mai mult Iacov, ci Israil va fi numele t@u”. {i l-au chemat
pre el Israil. |
11. {i i-au zis: „Eu, Dumnezeu Atotputearnicul! Crea}te }i te înmul]ea}te! Limbi }i 50v
noroadele nemurilor din tine or fi. Împ@ra] din coaps@le tale vor ie}i.
12. {i p@mântul carele am dat lui Avraam }i Isaac l-oi da ]ie }i s@min]iii tale dup@
tine”.
13. {i s-au dus de la el.
14. Iar@ el au r@dicat stâlp de piatr@ în locul în care i-au fost gr@it Dumnezeu, ungând
deasupra miresme }i v@rsând untdelemn,
15. {i chemând numele locului aceluia Vithil.
16. {i ie}ind de acolo, au venit în vreamea prim@v@rii la p@mântul care duce în Efata,
în carele n@scând Rahil,
17. Pentru greotatea na}terii, era aproape de perire. {i i-au zis moa}a: „Nu te teame,
c@ }i pre acesta îl vei avea fecior!”
18. {i mai ie}indu-i sufletul de dureare }i apropiindu-s@ moartea, au chemat numele
fiiului s@u Venoni, adec@ Fiiul Durerii Meale. Iar@ tat@-s@u l-au chemat Veniamin, adec@
Fiiul Dreaptii.
19. {i au murit Rahil }i s-au îngropat în calea carea duce în Efrata; aceasta este Vifleim.
20. {i au r@dicat Iacov stâlp pre mormântul ei; *acesta este Stâlpul Mormântului Rahilei
pân@ în zioa de acum.
21. Ie}ind de acolo, au înfipt cortul dup@ Turnul Turmei.
22. *{i l@cuind în ]inutul acela, s-au dus Ruvim }i au durmit cu Vala, ]iitoarea t@tâni-s@u,
care lucru nu s-au t@inuit de el. {i era fiii lui Iacov doispr@zece.
23. Feciorii Liei: înt@iul n@scut, Ruvim, }i Simeon }i Levi }i Iuda }i Isahar }i Zavolon.
24. Feciorii Rahilei: Iosif }i Veniamin. ||
25. Feciorii Valii, slujnicei Rahilei: Dan }i Nefthali.
51r
26. Feciorii Zelfii, slujnicii Liei: Gad }i Aser. Ace}tia sânt feciorii lui Iacov, carii s-au n@scut
lui în Mesopotamia Sirei.
27. Venit-au }i la Isaac, tat@l s@u, în Mamvri, la cetatea Arvei – aceasta iaste Hevron –
în carea au nemernicit Avraam }i Isaac.
28. {i s-au plinit zilele lui Isaac, ani o sut@ optz@ci.
29. {i frânt de b@trânea]e, au murit }i s-au adaos la norodul s@u, b@trân }i plin de zile,
}i l-au îngropat Isav }i Iacov, feciorii s@i.
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Isav, cu muierile }i pruncii, de la fratele s@u, Iacov, pentru mult@ foarte amânduror blag@, s@
desparte. Rudeniia fiilor lui Isav cu l@ca}ele s@ îns@mneaz@.

1.
2.

51v
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52v

i aceaste sânt neamurile lui Isav, acesta este Edom:
Isav au luat muieri din featele lui Hanaan: pre Ada, fata lui Eloin etheului, }i
Oolivema, fata Anii, fetei lui Seveon heveului,
3. {i Vasemath, fata lui Izmail, sora lui *Navaioth.
4. {i au n@scut Ada pre Elifaz; Vasemath au n@scut pre Rahuil;
5. Oolivama au n@scut Iehus }i Ielon }i Core. Ace}tia fiii lui Isaav, cari i s-au n@scut lui
în p@mântul Hanaan.
6. {i au luat Isav muierile sale }i feciorii }i featele }i tot sufletul casei sale }i averile }i
dobitoacele }i toate care putea avea în p@mântul Hanaan. {i s-au dus în alt@ ]ar@ }i | s-au
dep@rtat de la fratele s@u Iacov,
7. *C@ era foarte boga] }i nu putea împreun@ l@cui, nici-i cuprindea p@mântul nemearniciii
sale, pentru mul]imea turmelor.
8. *{i au l@cuit Isav în muntele Seir; acesta iaste Edom.
9. {i aceaste sânt nemurile lui Isav, tat@lui Edom, în muntele Seir.
10. {i aceastea numele fiilor lui: *Elifaz, fiiul Adei, muierii lui Isav, }i Rahuil, fiiul Vasemath,
muierii lui.
11. {i au fost lui Elifaz fii: Theman, Omar, Sefo }i Gatham }i Chenez.
12. {i era Thamna, ]iitoarea a lui Elifaz, feciorului Isav, carea i-au n@scut pre Amalih.
Ace}tia sânt fiii Adei, muierii lui Isav.
13. Iar@ fiii Rahuil: Nahath }i Zara, Samma }i Meza. Ace}tia fiii Vasemath, muierii lui Isav.
14. {i ace}tia era fiii Oolivei, featei Anei, featei Seveon, muiarii lui Isav, carii i-au n@scut
lui: Iehus }i Elon }i Core.
15. Ace}tia pov@]uitori a feciorilor Isav, a fiiului Elifaz, întâiului n@scut Isav: pov@]uitori
Theman, pov@]uitor Omar, pov@]uitoriu Sefo, pov@]uitoriu Chinez,
16. Pov@]uitoriu Core, pov@]uitoriu Gathan, pov@]uitoriu Amalih. Ace}tia feciorii lui
Elifaz, în p@mântul Edom, }i ace}tea feciorii Adei.
17. {i ace}tia feciorii Rahuil, a fiiului Isav: pov@]uitoriu Nahath, pov@]uitoriu Zara,
pov@]uitoriu Samma, pov@]uitoriu Meza. {i ace}tia pov@]uitori a lui Rahuil în p@mântul
Edomului; ace}tia feciorii Vasemath, a muierii lui Isav. ||
18. Iar@ ace}tia feciorii Oolivama, a muierii lui Isav: pov@]uitori Iehog, pov@]uitor Ielon,
pov@]uitor Core. Ace}tia pov@]uitorii Oolivamei, featei Anei, muierii lui Isav.
19. Ace}tia sânt feciorii lui Isav }i ace}tia pov@]uitorii lor. El este Edom.
20. *Ace}tia sânt feciorii Seir Horrei, l@cuitorii p@mântului: Lotan }i Soval }i Seveon }i Ana ,
21. {i Dison }i Eser }i Disan; ace}tia pov@]uitorii lui Horrei, feciorului Seir, în p@mântul Edom.
22. {i au fost feciorii lui Lotan: Hori }i Heman. {i era sora lui Lotan, Thamna.
23. {i ace}tia feciorii lui Soval: Alvan }i Manahat }i Eval }i Sefo }i Onam.
24. {i ace}tia feciorii lui Seveon: Aia }i Ana. Acesta este Ana, carele au aflat ape calde
în pustie, când p@}tea asinii lui Seveon, t@tâne-s@u.
25. {i au avut fecior Dison, }i fat@ Oolivama.
26. {i ace}tia feciorii lui Dison: Hamdan }i Esevan }i Iethran }i Haran.
27. {i ace}tia feciorii lui Eser: Valaan }i Zavan }i Acan.
28. {i au avut Disan feciori pre Hus }i Arama.
29. Ace}tia pov@]uitorii horeilor: pov@]uitoriu Lotan, pov@]uitoriu Soval, pov@]uitoriu
Seveon, pov@]uitoriu Ana,
30. Pov@]uitoriu Dison, pov@]uitoriu Eser, pov@]uitoriu Disan. Ace}tia pov@]uitorii horeilor
carii au st@pânit în p@mântul Seir.
31. Iar@ împ@ra]ii carii au împ@r@]it în p@mântul Edom, mai înaintea de ce ar avea
împ@rat feciorii lui Israil, au fost ace}tia: |
32. Vela, feciorul lui Vior; }i numele cet@]ii lui, Denava.
33. {i au murit Vela }i au împ@r@]it dup@ el Iovav, feciorul Zarei din Vosra.
34. {i murind Iovav, au st@pânit dup@ el Husa, din p@mântul themanilor.
35. {i murind acesta, au st@pânit dup@ el Adad, feciorul lui Vadad, carele au b@tut pre
Madian în ]inutul Moav; }i numele cet@]ii aceia, Avith.
36. {i murind Adad, au st@pânit dup@ el Semla de la Masreca.
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37. Murind }i acesta, au st@pânit dup@ el Saul, din râul Rohovoth.
38. Trecând }i acesta, au urmat întru împ@r@]ie Valanan, feciorul lui Ahovor.
39. {i murind acesta, au st@pânit dup@ el Adar; }i numele cet@]ii aceiia, Fau. {i s@ chema
muierea lui Meetavil, fata Matred, featii Mezaav.
40. Aceastea, dar@, sânt numele pov@]uitorilor lui Isav, în neamurile }i locurile }i numirile
sale: pov@]uitoriu Thamna, pov@]uitoriu Alva, pov@]uitoriu Iethieth,
41. Pov@]uitoriu Oolivama, pov@]uitoriu Ela, pov@]uitoriu Finon,
42. Pov@]uitoriu Chinez, pov@]uitoriu Theman, pov@]uitoriu Mavsar,
43. Pov@]uitoriu Magdiil, pov@]uitoriu Hiram. Ace}tia pov@]uitorii lui Edom, l@cuitori în
p@mântul st@p@nirii sale. Acesta este Isav, tat@l idumeilor. ||
Cap 37

53r

Iosif pre fra]ii s@i la tatâ-s@u pârea}te }i, povestind v@zutele visuri, pizma fra]ilor spre sine
aprinde. Pentru aceea, vrând ei întâi a-l ucide, din sfatul lui Ruvin întâi în jgheab s@c s@ arunc@.
Dup@ aceea, ne}tiind Ruvin, izmailtenilor s@ vinde; }i de tat@-s@u, gândind c@ l-au ucis fiara,
s@ plânge. Într-aceea, Iosif în Eghipet lui Putifar s@ vinde.

1.
2.

*Jos 42, 22.

i au l@cuit Iacov în p@mântul Hanaan, în carele tat@-s@u au nemearnicit.
{i aceastea sânt neamurile lui: Iosif, fiind de }as@spr@zece ani, p@}tea turma cu
fra]ii s@i, înc@ prunc, }i era cu feciorii Valei }i a Zelfei, muierilor t@tânea-s@u; }i
au pârât pre fra]ii s@i de foarte rea gre}al@ câtr@ tat@-s@u.
3. Iar@ Israil iubea pre Iosif mai mult decât pre to] fiii s@i, pentru c@ în b@trânea]@ l-au
fost n@scut }i i-au f@cut hain@ pestri]@.
4. {i v@zând fra]ii lui c@-l iubea}te tat@-s@u mai mult decât pre to] fiii, l-au urât. Nici-i
putea lui ceva p@ciuit gr@i.
5. {i s-au întâmplat de }-au spus visul fra]ilor s@i, care pricin@ au fost s@mân]@ de mai
mare ur@ciune.
6. {i au zis câtr@ dân}ii: „Asculta] visul mieu carele am v@zut.
7. Mi s@ p@rea c@ leagam znopi în câmp }i ca când s-ar scula znopul mieu }i ar sta, }i
znopii vo}tri, împregiur st@nd, s-ar închina znopului mieu”. |
8. R@spuns-au fra]ii lui: „Au doar@ împ@ratul nostru vei fi sau ne vom supune st@pânirii 53v
tale?” Aceast@, dar@, pricina visurilor }i a cuvintelor, pizmei }i ur@ciunei au dat iasc@.
9. {i alt visu au v@zut, carele spuindu-l fra]ilor, au zis: „V@zut-am prin somn ca cum
soarele }i luna }i doaospr@zece steale s-ar închina mie”.
10. Carele spuindu-l t@tâne-s@u }i fra]ilor, l-au certat tat@-s@u }i au zis: „Ce visu-i acesta
ce ai v@zut? Au doar@ eu }i mum@-ta }i fra]ii t@i ne vom închina ]ie pre p@mânt?”
11. {i pizmuia fra]ii s@i, iar@ tat@-s@u, t@când, cugeta lucrul.
12. {i z@bovindu-s@ fra]ii lui în pa}terea turmelor t@tâne-s@u, în Sihim,
13. Au zis c@tr@ dânsul Israil: „Fra]ii t@i pasc oile în Sihim. Vino, te voi triimite la ei”.
Carele r@spunzind:
14. „Iat@ eu!”, zis-au lui: „Meargi }i vezi de sânt toate norocite despre fra]ii t@i }i despre
dobitoace }i-mi vestea}te ce s@ lucr@!” Trimis din valea Hevron, au venit în Sihem.
15. {i l-au aflat un om r@t@cind în câmp }i l-au întrebat ce ar cerca.
16. Iar@ el au r@spuns: „Fra]ii miei cerc. Spune-m unde pasc turmele?”
17. {i i-au zis omul: „S-au dep@rtat din locul acesta }i i-am auzit zicând: „S@ meargem
în Dothaim!” Mears-au, dar@, Iosif dup@ fra||]ii s@i }i i-au aflat în Dothaim.
54r
18. Carii, v@zându-l departe, p@n@ s@ apropiia la ei, au socotit a-l ucide.
19. {i gr@ia împreun@: „Iat@, cel ce visaz@ vine!
20. Veni] s@-l ucidem }i s@-l arunc@m în jgheabul cel vechiu }i om zice: O fiar@ rea l-au
mâncat. {i atunci s@ va ar@ta ce-i folosesc visurile sale!”
21. *{i auzând aceasta Ruvim, s@ s@rguia a-l mântui din mânile lor }i zicea:
22. „Nu ucide] sufletul lui, nici v@rsa] sângele, ce-l arunca] în jgheabul acesta carele iaste
în pustie }i v@ ]ine] m@nile voastre nevinovate!” Iar@ aceasta zicea vrând a-l apuca din
mânile lor }i a-l da t@tâne-s@u.
23. {i îndat@, cum au sosit la fra]ii s@i, l-au golit de haina cea lung@ }i pistri]@,
24. {i l-au aruncat în jgheabul cel vechiu, carele nu avea ap@.
25. {i }ezind s@ mânce p@ne, au v@zut ni}te izmailiteani c@l@tori vinind din Galaad, }i
c@milele lor purtând aromate }i r@}in@ }i stactim în Eghipet.
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26. {i au zis Iuda fra]ilor s@i: „Ce ne folosea}te de vom ucide fratele nostru }i om t@inui
sângele lui?
27. Mai bine iaste s@-l vindem izmaelitenilor, }i mânile noastre s@ nu s@ pâng@reasc@,
c@ fratele }i trupul nostru iaste”. {i s-au a}ezat fra]ii în cuvintele lui.
28. *{i trecând negu]@torii madianiteani, sco]@ndu-l din jgh eab, l-au vândut izmailiteni|lor *În]elep. 10, 13.
cu doaozeci de argin]; carii l-au dus în Eghipet.
29. {i întorcându-s@ Ruvim la jgheab, n-au aflat pruncul.
30. {i rumpându-} hainele, m@rg@nd la fra]ii s@i, au zis: „Pruncul nu s@ afl@! {i eu înc@tro
oi mearge?”
31. {i au luat haina lui }i în sângele iedului carele ucises@ o au întins,
32. Trimi]ind carii s@ o duc@ la tat@-s@u }i s@ zic@: „Aceasta o am g@sit. Vezi de iaste
îmbr@c@mintea fiiului t@u, au nu!”
33. Carea cunoscând-o tat@l, au zis: „Îmbr@c@mintea fiiului mieu este! Fiar@ cumplit@
l-au mâncat, fiara au îmbucat pre Iosif!”
34. {i, rumpându-} hainele, s-au îmbr@cat cu t@rsân@, tânguindu-} fiiul mult@ vreame.
35. {i, adunându-s@ to] fiii lui s@ mâng@ie durearea t@tânea-s@u, n-au vrut a priimi
mâng@iare, ci au zis: „Pogorî-m@-voi la fiiul mieu, în ceale dedesupt, tânguindu-m@!” {i
r@mâind el în pl@ngere,
36. Madianiteanii au vândut pre Iosif în Eghipet, lui Putifar, famenului lui Faraon,
voievodului oastei.
Cap 38
Iuda, din muierea hananianc@ trei fii dob@ndind, pre cel dintâi }i apoi pre al doile cu Thamar
i-au împreunat. Carii murind, pre ea, ne}tiind, în loc de curv@ o cunoa}te, din carea
împreunare Fares }i Zaram s@ nasc.

1.

55r

ntr-aceaea} vreame pogorând Iuda de la fra]ii s@i, s-au ab@tut la un om
odolamitean, pe nume Hiram.
2.
*{i au v@zut acolo fata omului hananeu, pe nume Sue, }i, luând-o muiare, *1Par. 2,3.
au întrat la dânsa. ||
3. Carea au z@mislit }i au au n@scut fiiu }i au chemat numele lui Her.
[4]. *{i iar@} z@mislind }i n@scând fiiu, l-au chemat Onan.
*Num. 26, 19.
5. {i al triilea au n@scut, carele l-au chemat Sela, dup@ a c@ruia na}tere au încetat a
mai na}te.
6. {i au dat Iuda lui Her, întâiului n@scut, muiare pre nume Thamar.
7. *{i au fost Her, întâi n@scutul Iudei, viclean înaintea Domnului, }i de la El s-au ucis. *Num. 26, 19.
8. {i au zis Iuda c@tr@ Onan, fiiul s@u: „Într@ la muiarea fr@]inea-t@u }i te împreun@ cu
ea, s@ de}tep] s@mân]a fr@]ine-t@u!”
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9. El, }tiind c@ nu lui i s@ nasc fii, întrând la muierea fr@]ine-s@u, s@mân]a o au v@rsat pre
p@mânt, s@ nu s@ nasc@ fii supt numele fr@]ine-s@u.
10. {i pentru aceea l-au b@tut Dumnezeu, c@ lucru necurat f@cea.
11. Pentru aceea au zis Iuda c@tr@ Thamar, noru-sa: „Fii v@duv@ în casa t@tâni-t@u p@n@
va crea}te Sella, fiiul mieu”. C@ s@ temea s@ nu moar@ }i el, ca fra]ii lui. Carea s-au dus }i
au l@cuit în casa t@tâni-s@u.
12. {i trecând multe zile, au murit fata Sue, muierea Iudei, carele, luând dup@ plângere
m@ng@iare, s@ suia la tunz@torii oilor sale, el }i Hiras, p@storiul turmei, odolamiteanul, în
Thamna.
13. {i au în]@les Thamar c@ socrul ei s-ar fi suind în Thamna, la tunderea oilor. |
14. Carea, dezbr@când hainele v@duvirii, au luat th@nistra }i, schimbând ve}mintele, au 55v
}ezut în desp@r]irea drumului carea duce în Thamna, pentru c@ au fost crescut Sela }i nu
l-au fost dob@ndit b@rbat.
15. Carea v@zând-o Iuda, i s-au prepus a fi curv@, c@-} acoperis@ fa]a sa, s@ nu s@ cunoasc@.
16. {i, întrând la dânsa, au zis: „Slobozi-m@ s@ m@ împreun cu tine!”, c@ nu }tiia c@-i
noru-sa. Carea r@spunzind: „Ce-m vei da s@ te sluje}ti cu împreunarea mea?”
17. „[-oi trimite – au zis – un ied din turme”. {i iar@} zicând ea: „Oi suferi ce vreai, de-m
vei da arvun@ p@n@ vei trimite ce f@g@duie}ti”.
18. Iar@ Iuda: „Ce ]i-i voia s@-]i dau pentru arvun@?” R@spuns-au: „Inelul t@u }i covrigul
}i toiagul care ]ii în mân@”. {i la o împreunare au z@mislit muierea.
19. {i sculându-s@, s-au dus; }i dezbr@când îmbr@c@mintea carea luas@, s-au îmbr@cat
cu hainele v@duvirii.
20. {i au trimis Iuda iedul prin p@storiul s@u, odolamiteanul, s@ ia z@logul care au fost
dat muiarii. Carele neafl@nd-o,
21. Au întrebat oamenii locului aceluie: „Unde-i muiare carea }edea în calea îndoit@?”
R@spunzând to]i: „N-au fost în locul acesta curv@!”,
22. S-au întors la Iuda }i i-au zis: „Nu o am aflat, || ce }i oamenii locului aceluia mi-au 56r
zis niciodat@ a fi v@zut acolo curv@”.
23. Zis-au Iuda: „Fie ei! Adev@rat, nu ne poate p@rî de minciun@. Eu am trimis iedul
carele i-am f@g@duit }i tu nu o ai aflat”.
24. {i iat@, dup@ trei luni au vestit Iudei, zicând: „Curvit-au Thamar, noru-ta, }i s@ vede
p@ntecele ei crescând!” {i au zis Iuda: „Scoate]i-o, s@ s@ arz@!”
25. Carea, ducându-s@ la perire, au trimis la socru-s@u zicând: „Din b@rbatul a c@ruie
sânt acestea am z@mislit. Cunoa}te a cui iaste inelul }i covrigul }i toiagul!”
26. Carele, cunoscând darurile, au zis: „Mai dreapt@ este decât mine, pentru c@ nu o
am dat feciorului mieu, Sela!” Îns@ dup@ aceea nu o au mai cunoscut.
27. *{i apropiindu-s@ na}terea, s-au ar@tat gemini în pântece. {i togma n@scând, unul
*Math. 1, 3.
au scos mâna, în carea moa}ea au legat s@mn ro}iu, zicând:
28. „Acesta va ie}i întâi”.
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29. Iar@ el tr@gând înd@r@pt mâna, au ie}it altul. {i au zis muiare: „C@ ce s-au împ@r]it
pentru tine p@reatele?” {i pentru aceasta pricin@ au chemat numele lui Fares.
30. *Dup@ aceaea au ie}it fratele lui, într-a c@ruia mân@ era ro}a]a, pre carele l-au *1 Par. 2, 4.
chemat Zara. |
Cap 39

56v

Petrecând norocit Iosif la st@pânu-s@u Putifar, }i lui bine pl@cându-i, toat@ îi chivernisea
familia. Nesocotind de multe ori pre st@pân@-sa, carea îl poftea la împreunare, s@ p@rea}te la
domnul s@u }i în temni]@ s@ triimite, unde înaintea temniceariului har dob@nde}te, de la carele
grijea tuturor lega]ilor priimea}te.

1.

57r

osif, dar@, s-au dus în Eghipet }i l-au cump@rat Putifar, famenul lui Faraon,
c@pitanul oastei, om eghiptean, din mâna izmailitenilor de la carii s-au fost dus.
2.
{i au fost Domnul cu dânsul, }i era b@rbat întru toate norocit lucr@nd; }i au
l@cuit în casa st@pânului s@u,
3. Carele foarte bine au fost cunoscut a fi Domnul cu dânsul }i toate care f@cea de la
Dânsul a s@ îndrepta în mâna lui.
4. {i au aflat Iosif har înaintea st@pânu-s@u }i slujiia lui, de la carele preste to] fiind
rânduit, obl@duia casa }ie} încrezut@ }i toate care-i era date.
5. {i au blagoslovit Domnul casa eghipteanului pentru Iosif }i au înmul]it a}a în cas@,
precum în câmpuri, toat@ avearea lui.
6. Nici alt@ceva }tiia, f@r@ pânea cu carea s@ hr@nea. {i era Iosif frumos la fa]@ }i împodobit
la vedeare.
7. Deci, dup@ multe zile, }-au aruncat st@pân@-sa ochii s@i spre Iosif }i au zis: „Dormi
cu mine!”
8. Carele nicicum priimind lucrul necurat, au zis || c@tr@ dânsa: „Iat@, domnul mieu toate
încrezându-le mie, nu }tie ce are în casa sa.
9. Nici este ceva s@ nu fie supt putearea mea sau s@ nu-m fie încredin]at, numai tu, carea
muiarea lui e}ti. Cum, dar@, oi putea face aceast@ r@otate }i a p@c@tui împrotiva domnului
mieu?”
10. Cu aceaste cuvinte în toate zilele }i muiarea sup@ra tân@rul, }i el t@g@duia preacurviia.
11. {i s-au înt@mplat într-o zi lui Iosif a întra în cas@ }i oarece lucru f@r@ m@rturii a face.
12. {i ea, apucând tivitura v@jmântului lui, au zis: „Dormi cu mine!” Carele, l@sind în
m@na ei plato}a, au fugit }i au ie}it afar@.
13. {i vâzind muiarea haina în mânile sale }i pre sine} a fi nesocotit@,
14. Au chemat la sine oamenii casii sale }i au zis c@tr@ dân}ii: „Iat@, a] adus înl@untru b@rbat
ovreu s@ ne bajocoreasc@! Întrat-au la mine s@ s@ împreune cu mine. {i str@gând eu,
15. {i auzind glasul mieu, au l@sat plato}a carea ]ineam }i au fugit afar@”.
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16. Deci pentru m@rturiia credin]ei, plato}ea carea ]inea o au ar@tat b@rbatului înturnându-s@
acas@,
17. {i au zis: „Întrat-au la mine sluga, ovreaul | carele l-ai adus, s@ m@ bajocoreasc@. 57v
18. {i auzindu-m@ strâgând, au l@sat plato}ea carea ]ineam }i au fugit afar@”.
19. Aceastea auzind domnul }i preacrezind cuvintelor muierii, s-au mâniat foarte.
20. *{i au triimis pre Iosif în temni]@, în carea s@ p@ziia lega]ii împ@ratului, }i era acolo închis.
*Psal. 104, 18.
21. {i au fost Domnul cu Iosif }i, milostivindu-s@, i-au dat har înaintea temniceriului,
22. Carele au dat supt mâna lui to]i lega]ii carii s@ ]inea în paz@. {i orice s@ f@cea, supt
dânsul era.
23. Nici cuno}tea ceva, toate fiindu-i lui date; c@ Domnul era cu el }i toate lucrurile lui
le îndrepta.
Cap 40
Visurile famenului Putifar în temni]@ Iosif tâlcuia}te: altul la slujba dintâi c@-l vor întoarce,
altul în cruce c@-l vor duce prorocea}te. Care toate în praznicul na}terii lui Faraon s-au plinit.

1.

cestea a}a fiind, întâmplatu-s-au de au p@c@tuit doi fameni, p@harnicul
împ@ratului Eghipetului }i pitariul domnului s@u.
{i mâniindu-s@ împotriva lor Faraon (c@ altul era preste p@harnici, altul preste

2.
pitari),
3. I-au triimis în temni]a voievodului osta}ilor, în carea era }i Iosif legat.
4. Iar@ temniceriul i-au dat lui Iosif, carele le || }i slujea. Oarec@t@va vreamea trecus@,
}i ei în paz@ s@ ]inea.
5. {i au v@zut amândoi vis într-o noapte, dup@ tâlcuiale ce li s@ cuvinea.
6. La carii întrând Iosif diminea]@ }i v@zindu-i tri}ti,

7. I-au întrebat, zicând: „C@ci-i mai trist@ dec@t p@n@ acuma fa]a voastr@?”
8. Carii au r@spuns: „Vis am v@zut }i nu iaste cine s@ ni-l tâlcuiasc@”. {i au zis c@tr@ dân}ii
Iosif: „Au nu-i a lui Dumnezeu tâlcuirea? Spune]i-m ce a] v@zut?”
9. Spus-au cel dintâi, mai-marele p@harnicilor, visul s@u: „Vedeam înaintea mea o vi]@,
10. În carea era trei ml@di]@ }i crescând încet în lugeri, }i dup@ flori struguri cocându-s@.
11. {i p@harul lui Faraon în mâna mea; }i am luat struguri }i am stors în p@harul carele
]ineam }i am dat p@harul lui Faraon”.
12. R@spuns-au Iosif: „Aceasta este tâlcuirea visului: trei ml@di]@, trei zile înc@ sânt,
13. Dup@ carele î} va aduce aminte Faraon de slujba ta }i te va întoarce în treapta dintâi.
{i vei da p@harul dup@ slujba ta, precum mai înainte te-ai fost obicinuit a face.
14. Numai adu-] aminte de mine când bine va fi ]ie }i f@ cu mine mil@, s@ zici lui Faraon
s@ m@ scoa]@ din temni]a aceasta.
15. C@ cu furtu}ag m-am luat din p@mântul ovreilor }i aici nevinovat în groap@ m-am
trimis”.
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16. V@zind mai-marele pitarilor c@ în]elep]ea}te | deslegase visul, au zis: „{i eu am v@zut
vis c@ trei co}uri cu f@in@ aveam pre capul mieu.
17. {i într-un co}, care era mai ales, purtând toate bucatele care s@ fac de pitari, }i pasirile
mânc@nd dintr-însul”.
18. R@spuns-au Iosif: „Aceasta iaste t@lcuirea visului: trei traiste, trei înc@ zile sânt,
19. Dup@ carele va lua Faraon capul t@u }i te va sp@nzura în cruce }i or rumpe pas@rile
c@rnurile tale”.
20. Deci a triia zi era zioa na}terii lui Faraon, carele, f@când mare usp@]u slujitorilor
s@i, }-au adus aminte, între mânc@ri, de mai-marele p@harnicilor }i de c@petenia
pitarilor.
21. {i au întors pre altul în locul s@u, s@-i întinz@ lui p@harul.
22. Altul l-au spânzuratu în furc@, dovedindu-s@ prin g@citur@ adev@rul.
23. {i m@car norocit întâmpl@ndu-s@, mai-marele p@harnicilor s-au uitat de tâlcuitoriul s@u.
Cap 41
Visurile lui Faraon de vaci }i de spice nimene putându-le t@lcui, unul Iosif le t@lcuia}te }i
pentru aceea preste tot Eghipetul s@ rânduia}te. {i din Asineth, de la Faraon dat@-i muiare,
mai înainte de }apte anii foame]ii, doi fii dobândea}te. Dup@ ace aea nerodirea rodirei
urmeaz@.

1.
2.

59r

59v

up@ doi ani v@zut-au Faraon vis. I s@ p@rea c@ st@ pre râu,
Din carele ie}iia }epte vaci, frumoas@ }i gras@ foarte, }i s@ p@}tea în locuri
ad@p@stoase.
3. {i alte }apte ie}iia din râu, urâte }i m@||crite foarte, }i s@ p@}tea în ]@rmurile râului,
în locuri verzi.
4. {i au îmbucat pre ceale frumoas@ }i grase. De}teptându-s@ Faraon,
5. Iar@ au adormit }i au v@zut alt visu: }eapte spice încol]ea într-un p@iu}, pline }i frumoase,
6. {i altele iar@ atâtea spice sup]iri }i p@lite r@s@riia,
7. Îmbucând toat@ frumsea]ea celor dintâi. De}teptându-s@ Faraon dup@ odihn@,
8. {i f@cându-s@ diminea]@, de spaim@ cuprins, au triimis la to] g@citorii Eghipetului }i
la to] în]@lep]ii. {i chemându-i, le-au spus visul; nici era care l-ar tâlcui.
9. Atunci, pre urm@, aducându-} aminte c@petenia p@harnicilor, au zis: „M@rturisescu-mi
p@catul mieu!
10. Mâniindu-te, împ@rate, împrotiva slujilor tale, pre mine }i pre mai-marele pitarilor
ai poruncit a ne arunca în temni]a voivodului osta}ilor,
11. Unde, într-o noapte, amândoi am v@zut vis vestitoriu celor viitoare.
12. Era acolo un copil ovreu, aceluia} pov@]uitoriului osta}ilor slug@, c@ruia spuindu-i
visurile,
13. Am auzit orice s-au întâmplat dup@ aceea, c@ eu m-am întors la slujba mea }i cela
s-au spânzurat în cruce”.
14. Îndat@, din porunca împ@ratului, sco]ind pre Iosif din temni]@, l-au tuns }i, schimb@ndu-i
haina, i l-au adus. |
15. C@ruia el au zis: „V@zut-am visuri; nici iaste cine s@ le dezv@leasc@. Carele te-am auzit
c@ în]@leap]ea}te le deascoperi”.
16. R@spuns-au Iosif: „F@r@ de mine, Dumnezeu va r@spunde ceale poruncite lui
Faraon”.
17. {i au spus Faraon ce v@zus@: „Mi s@ p@rea a sta pre apa râului,
18. {i }eapte vaci a ie}i din râu, frumoas@ foarte }i gras@, carele în p@}uni ap@toas@ s@
p@}tea.
19. {i iat@, dup@ aceastea urma alte }epte vaci, atâta de urâte }i de m@crite, cât niciodat@
am v@zut ca acestea în p@mântul Eghiptului.
20. Carele îmbucând }i mistuind pre cele dintâi,
21. Nici un sâmn de s@turare n-au dat, ce cu aseaminea usc@ciune }i ve}tejirie s@ lâncezea.
De}teptându-m@, iar@} de somn biruit,
22. Am v@zut visu: }epte spice încol]iia într-un p@iu}, pline }i frumoas@,
23. {i alte }epte sup]iri }i p@lite r@s@riia din paiu,
24. Carele au îmbucat frumsea]a celor dintâi. Spus-am gâcitorilor visul, }i nimene este
cine s@-l descopere”.
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25. Râspuns-au Iosif: „Visul împ@ratului unul este; carele Dumnezeu vrea a face, le-au
ar@tat lui Faraon.
26. {eapte vaci frumoas@ }i }eapte spice pline, }epte ani sânt de rodire }i aceea} putearea
visului cuprind.
27. {i }epte vaci sup]iri }i m@crite, care || s-au suit dup@ aceale, }i }epte spice sup]iri }i 60r
p@lite de vânt, }epte ani sânt de foamete viitoare.
28. Carii într-acesta chip s@ vor plini:
29. Iat@, }epte ani de mare road@ vor veni în tot p@mântul Eghiptului,
30. Dup@ carii or urma al] }eapte ani de atâta nerodire, cât s@ va uita toat@ prisosala
trecut@, c@ va mistui foametea tot p@mântul.
31. {i m@rimea rodirii o va pierde m@rimea lipsii.
32. Iar@ ce ai v@zut a doao, de acela} lucru fiind visul, s@mn de înt@rire este, pentru c@
iaste cuvântul lui Dumnezeu }i s@ s@ plineasc@ mai curund.
33. Acum, dar@, caute împ@ratul om în]@leapt }i ager }i-l rânduiasc@ mai-mare preste
p@mântul Eghiptului,
34. Carele s@ rânduiasc@ dereg@tori prin toate ]inuturile. {i a cincea parte de roduri prin
}apte ani de rodire,
35. Carii acum vor urma, s@ adune în gr@nari }i tot grâul supt biruin]a lui Faraon s@ s@
strâng@ }i s@ s@ ]ie prin cet@],
36. {i s@ s@ g@teasc@ pentru viitoarea cea de }epte ani foamete, carea va dos@di Eghipetul,
}i s@ nu s@ mistuiasc@ p@mântul pentru lipsa”.
37. Pl@cut-au lui Faraon sfatul }i tuturor sfetnicilor lui.
38. {i au gr@it c@tr@ dân}ii: „Au doar@ vom putea afla un om ca acesta, carele s@ fie plin
de Duhul Domnului?”
39. {i au zis c@tr@ Iosif: „Dac@ ]-au ar@tat Dumnezeu toate care ai gr@it, au doar@ mai
60v
în]e|lept }i ]ie aseaminea oi putea afla?
40. *Tu vei fi preste casa mea }i de porunca gurii tale tot norodul va asculta; numai cu
*Psal. 104, 21.
1 Mac. 2, 53. unul scaunul împ@r@]iii te voi întreace”.
41. {i iar@ au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Iat@, te-am rânduit preste tot p@mântul Eghipetului!”
Fap. 7, 10.
42. {i au luat inelul din mâna sa }i l-au dat în mâna lui }i l-au îmbr@cat cu plato}e de
vison, }i în grumazi i-au pus lan] de aur.
43. {i l-au f@cut a s@ sui în c@ru]a sa a dooa, strâg@nd pristavul s@ plece to] jenunchele
înaintea lui }i s@-l }tie a fi pus mai-mare preste tot p@mântul Eghiptului.
44. {i au zis împ@ratul c@tr@ Iosif: „Eu sânt Faraon! F@r@ de porunca ta nu va mi}ca
cineva mâna sau piciorul în tot p@mântul Eghiptului”.
45. {i i-au schimbat numele }i l-au chemat, în limb@ eghipteanc@, Mântuitoriul Lumii.
{i i-au dat muiare Asineth, fata lui Putifar, preotului din Heliopol. {i au ie}it Iosif la
p@mântul Eghiptului,
46. ({i era de treizeci de ani când au st@tut înaintea împ@ratului Faraon.), }i au încunjurat
toate ]inuturile Eghiptului.
47. {i au venit rodirea a }epte ani }i, în znopi culease, holdele s-au adunat la }urile
Eghipetului.
61r
48. {i toat@ prisosin]a gr@ului în fie}tecare ce||tate s-au adunat.
49. {i atâta au fost prisosirea grâului, cât s-au as@mânat cu n@sipul m@rii }i mul]imea
au covâr}it m@sura.
50. *{i s-au n@scut lui Iosif doi fii mai înainte pân@ a veni foametea, carii i-au n@scut
*Jos 46, 20 }i
48, 20. lui Asineth, fata lui Putifar, preotului din Heliopol.
51. {i au chemat numele celui întâi n@scut Manassie, zicând: „F@cutu-m-au Dumnezeu
a m@ uita de toate ostenealele meale }i de casa tat@lui mieu”.
52. {i numele al doilea l-au chemat Efraim, zicând: „A crea}te m-au f@cut Dumnezeu
în p@mântul nemerniciii meale”.
53. Trecând, dar@, }eapte ani de prisosal@, carii au fost în Eghipt,
54. Început-au a veni }eapte ani de lips@, carii i-au fost zis mai înainte Iosif, }i au biruit
foametea preste tot p@mântul.Iar@ în tot p@mântul Eghiptului pâne era.
55. Carele fl@mânzând, au strigat norodul c@tr@ Faraon, hran@ cerând; c@rora el le-au
r@spuns : „Duce]i-v@ la Iosif }i orice v@ va zice el, face]i!”
56. {i cre}tea în toate zilele foametea în tot p@mântul; }i au de}chis Iosif toate grânarile
}i vindea eghipteanilor, c@ }i pre ei îi supuseas@ foametea.
57. {i toate ]inuturile veniia în Eghipt s@ cumpere bucate }i r@ul lipsei s@-l st@mpere. |
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Fra]ii lui Iosif, silind foametea, în Eghipt a cump@ra bucate de la tat@-s@u triimi}i, de la el
s@ cunosc }i v@rtos li s@ gr@ie}te }i în temni]@ s@ triimit. Mai pe urm@ Simeon în leg@turi
l@sându-s@, s@ întorc, }i bani în sacul fie}tec@ruia, una cu grâul, ne}tiind îi duc.

1.

62r

i auzind Iacov c@ s-ar fi v@nzând bucate în Eghipt, au zis fiilor s@i: „Pentru ce v@
leneavi]?
2.
Auzit-am c@ s@ vinde grâu în Eghipt. Pogorâ]i-v@ }i ne cump@ra] ceale de lips@,
s@ putem tr@i }i s@ nu ne sf@r}im pentru lipsa”.
3. {i pogorându-s@ zeace fra] a lui Iosif s@ cumpere grâu în Eghipt,
4. R@mâind Veniamin acas@, oprit de Iacov, carele zisese fra]ilor lui: „S@ nu cumva i s@
înt@mple în drum ceva r@u!”
5. Întrat-au în p@mântul Eghiptului, cu al]ii cari mergea s@ cumpere. {i era foamete în
p@mântul Hanaan.
6. {i Iosif era c@petenie în p@mântul Eghiptului }i precum el vrea, gr@ul noroadelor s@
vindea. {i închinându-i-s@ fra]ii s@i,
7. {i cunoscându-i, ca c@tr@ streini greu le-au gr@it, întrebându-i: „De unde a] venit?”
Carii au r@spuns: „Din p@mântul Hanaan, s@ cump@r@m ceale de lips@ traiului”.
8. {i m@car cunoscând el fra]ii, de la ei n-au fost cunoscut.
9. {i aducându-}i aminte de visuri care oarecând v@zus@, au zis c@tr@ dân}ii: „Iscoade
|| sânte]! S@ vede] ceale mai slabe al locului a] venit”.
10. Carii au zis: „Nu-i a}a, domnule, ce slujile tale au venit s@ cumpere bucate.
11. To]i feciori a unui om sântem. P@ciui]i am venit; nici ceva r@u me}te}ugesc
slujile tale”.
12. C@rora el le-au r@spuns: „Într-alt chip este: ceale neînt@rite a ]inutului acestuia a]
venit a vedea!”
13. Iar@ ei: „Doispr@zece – au zis – slujile tale, fra] sântem, feciori a unui om în p@mântul
Hanaan. Cel mai mic cu tat@l nostru este, altul nu tr@ia}te”.
14. „Aceasta iaste – au zis – carea am gr@it: iscoade sânte]!
15. Acumu} v@ voiu cunoa}te; pre viia]a lui Faraon, nu ve] ie}i de aici pân@ va veni
fratele vostru cel mai mic.
16. Trimite] unul dintre voi s@-l aduc@, iar@ voi ve] fi în leg@tur@ p@n@ când s@ vor l@muri
ceale ce a] zis, de sânt dreapte sau strâmbe. Într-alt chip, pre via]a lui Faraon, iscoade s@nte]!”
17. {i i-au dat la paz@ trei zile.
18. Iar@ a triia zi, sco]ându-i din temni]@, au zis: „Face] ce am zis }i ve] tr@i, c@ m@ tem
de Dumnezeu!
19. De sânte] p@ciui]i, un frate al vostru s@ s@ leage în temni]@, iar@ voi v@ duce] }i purta]
grâul carele a] cump@rat la cas@le voastre.
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20. *{i fratele vostru cel mai mic s@-l aduce]i la mine, s@ pociu cunoa}te cuvintele voastre
}i s@ nu muri]”. F@cut-au precum le zisease. |
21. {i au gr@it unul c@tr@ altul: „Cu vrednicie p@timim aceastea, c@ am p@c@tuit împrotiva 62v
fratelui nost, v@zând-i strâmtoarea sufletului când ne ruga }i nu l-am ascultat! Pentru aceea
au venit asupra noastr@ aceast@ pedeaps@”.
22. Din carii unul, Ruvin, au zis: „Au nu v-am zis voao *s@ nu p@c@tui] împrotiva
pruncului }i nu m-a] ascultat? Iat@, sângele lui s@ cearc@!”
23. {i nu }tia c@ ar fi Iosif, c@ prin t@lmaciu gr@ia c@tr@ dân}ii.
24. {i s-au dep@rtat pu]ântel }i au plâns. {i întorcându-s@, au gr@it c@tr@ dân}ii.
25. {i luând pre Simeon }i legându-l înaintea lor, au poruncit slujilor s@ umple sacii lor
cu gr@u }i s@ puie îndr@pt banii fie}tec@ruia în sacii s@i, dându-le }i bucate de cale. Carii
au f@cut a}a.
26. Iar@ ei, purtând gr@ul în asinii s@i, au purces.
27. {i de}chizind unul sacul s@ dea obroc dobitocului la casa de oaspe], v@zând banii
în gura sacului,
28. Au zis fra]ilor s@i: „Mi s-au întors banii, iat@-i în sac!” {i amur]i]i }i turbura], unii c@tr@
al]ii au zis: „Oare ce-i aceasta care ne-au f@cut Dumnezeu?”
29. {i au venit la Iacov, tat@-s@u, în p@mântul Hanaan }i au spus lui toate care li s@
întâmplas@, zicând:
30. „Gr@itu-ne-au noao domnul p@mântului ]apân }i i s-au p@rut a fi noi iscoadele
]@râi. ||
63r
31. C@ruia am r@spuns: «P@ciui]i sântem, nici o le}uire nu cuget@m!
32. Doispr@zeace fra]i dintr-un tat@ sântem; unul nu iaste mai mult, cel mai mic cu tat@l
nost iaste în p@mântul Hanaan.»
33. Carele ne-au zis: «A}a voi cunoa}te c@ sânte] p@ciui]: un frate al vostru l@sa]i la mine
}i bucate de lips@ caselor voastre lua]i }i v@ duce]i.

34. {i fratele vostru cel mai mic aduce]i-l la mine, s@ }tiu c@ nu sânte] iscoade }i
acesta carele s@ ]ine în leg@turi s@-l pute] lua, }i dup@ aceea ce vrea] a cump@ra s@
ave] slobozenie»”.
35. Dup@ ce au zis aceastea, turnând gr@ul, fie}tecarele au g@sit în gura sacilor banii
lega]i. {i înfrico}indu-s@ împreun@ to]i,
36. Au zis tat@l, Iacov: „F@r@ prunci a fi m-a] f@cut: Iosif nu-i mai mult, Simeon
s@ ]ine în leg@tur@ }i Veniamin îl ve] duce! Spre mine au c@zut toate relele aceastea”.
37. C@ruia au r@spuns Ruvin: „Doi fii a miei ucide de nu-l voi aduce ]ie. D@-l în mâna
mea }i eu ]i-l voi întoarce”.
38. Iar@ el: „Nu s@ va pogorî – au zis –fiiul mieu cu voi! Fratele lui au murit }i el sângur
au r@mas. De i s@ va întâmpla ceva împotriv@ în p@mântul la care mearge]i, ve]i duce
c@runte]ele meale cu dureare la iad”.
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De-abiia au dobândit fra]ii lui Iosif de la tat@-s@u ca, întorcându-s@ în Eghipet |
cu daruri }i cu bani îndoi], s@ duc@ pre Veniamin cu sine. Carii chema] la usp@],
sco]ind pre Simeon din temni]@, împreun@ s@ usp@t@ cu Iosif.

1.
2.

64r

64v

ntr-aceaea foametea tot p@mântul îngreoia.
{i sf@r}indu-s@ bucatele din Eghipt aduse, zis-au Iacov c@tr@ feciorii s@i:
„Întoarce]i-v@ }i ne cump@ra] pu]intea hran@!”
3. R@spuns-au Iuda: „Spusu-ne-au noao omul acela supt m@rturia jur@mântului, zicând:
«Nu ve] vedea fa]a mea de nu ve] aduce cu voi fratele vostru cel mai mic!»
4. Deci de vreai a-l triimite cu noi, om mearge a}ijderea }i ]-om cump@ra ceale de lips@.
5. Iar@ de nu vrei, nu ne vom duce, c@ omul acela, precum de multe ori am zis, ne-au
spus zicând: *« Nu ve]i vedea fa]a mea f@r@ de fratele vostru cel mai mic!»”
*Sus 42, 20.
6. Zis-au lor Israil: „Spre tic@lo}iia mea a] f@cut aceasta, spuindu-i c@ }i alt frate
ave]i!”
7. Iar@ ei au r@spuns: „Întrebatu-ne-au omul pre rând de semin]ia noastr@, de tr@ia}te
tat@l, de avem frate. {i noi i-am r@spuns urmând dup@ ce ne-au întrebat. Au puteam }ti
ce era s@ zic@: «Aduce] fratele vostru cu voi!»?”
8. {i Iuda au zis t@tânea-s@u: „Slobozi pruncul cu mine, s@ meargem }i s@ putem tr@i,
s@ nu murim noi }i mititeii no}tri.
9. *Eu iau pruncul, din mâna mea îl cearc@. De nu-l voi aduce }i nu ]i-l voi întoarce, oi *Jos 44, 32.
fi vinovat p@catului împrotiva ta toat@ vreamea.
10. De n-ar fi mijlocit apestirea, }i a doaoa am fi venit”. ||
11. Deci Israil, tat@l lor, au zis c@tr@ dân}ii: „De-i a}a lips@, face]i ce vrea]i; lua] din
rodurile ceale mai bune a p@mântului în vas@le voastre }i duce] omului daruri, pu]@n de
r@}in@ }i de miare }i de }tora]@ }i de }tactis }i de terevithi }i de amigdale.
12. {i bani îndoi] duce] cu voi. {i aceia carii i-a]i g@sit în saci îi duce]i, ca nu cumva din
gre}al@ s@ fie fost.
13. Ce }i fratele vostru lua]i-l }i v@ duce]i la om.
14. Iar@ Dumnezeul mieu Atotputearnicul vi-l fac@ blând }i s@ sloboaz@ cu voi fratele
vostru, carele ]ine, }i pre acest Veniamin. Iar@ eu ca un lipsit f@r@ prunci oi fi”.
15. Luat-au, dar@, b@rba]ii daruri }i bani îndoi] }i pre Veniamin }i s-au pogorât în Eghipt
}i au st@tut înaintea lui Iosif,
16. Carii el v@zându-i, }i Veniamin împreun@, au poruncit ispravnicului casei sale,
zicând: „Du înl@untru b@rba]ii în cas@ }i ucide vite }i f@ usp@], c@ cu mine or mânca
la ameazezi!”
17. F@cut-au el precum i s-au fost poruncit }i au b@gat b@rba]ii în cas@.
18. {i acolo, sp@imânta]i, au zis unii c@tr@ al]ii: „Pentru banii carii i-am întors mainte
în sacii no}tri ne-au b@gat, s@ vearse spre noi osând@ }i s@ ne supuie cu putearea robiii,
}i pre noi }i asinii no}tri”.
19. Pentru aceea în u}a casii apropiindu-s@,
20. De ispravnicul casii au gr@it: „Rug@mu-ne, domnule, s@ ne ascul]i. *Am fost pogorât *Sus 42, 3.
mai înainte s@ cump@râm bucate.
21. Carele dup@ ce le-am cump@rat, venind la locul de oaspe]i, am de}chis sacii no}tri
}i am | aflat banii în gura sacilor, carii acum într-aceea} m@sur@ i-am întors.
22. Ce }i alt argint am adus, s@ ne cump@r@m cele de lips@ noao. Nu-i în cuno}tin]a
noastr@ cine i-au pus în pungile noastre”.
23. Iar@ el au r@spuns: „Pace voao, nu v@ teamea]i! Dumnezeul vostru }i Dumnezeul
p@rin]ilor vo}tri v-au dat comoarele în sacii vo}tri. C@ banii carii mi-a] dat cunoscu]i eu îi
am”. {i au scos la ei pre Simeon.
24. {i dup@ ce i-au dus în cas@, au adus ap@ }i }-au sp@lat picioarele }i le-au dat notre] asinilor.
25. Iar@ ei g@tiia darurile p@n@ a întra Iosif la prânz, c@ în]@leseas@ c@ or mânca acolo.
26. Deci întrat-au Iosif în casa sa }i l-au îmbiiat cu daruri, ]iind în mânile sale, }i i s-au
închinat cu fa]a la p@mânt.
27. Iar@ el, bl@nd r@spunzându-le, i-au întrebat zicând: „Tr@ia}te tat@l vostru, b@trânul
de carele mi-a] fost zis? Înc@ tr@ia}te?”
28. Carii au râspuns: „Sân@tos este sluga ta, tat@l nostru, înc@ tr@ia}te”. {i, plecându-s@,
i s-au închinat.
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29. {i râdicând Iosif ochii, au v@zut pre Veniamin, fratele s@u cel de un pântece, }i au
zis: „Acesta este fratele vostru cel mic de carele mi-a] fost zis?” {i iar@}: „Dumnezeu – zice
– s@-] fie milostiv, fiiul mieu!”
30. {i au gr@bit, c@ s@ mi}cas@ ceale dinl@untrul lui spre frate-s@u }i-i ie}iia lacr@mile. {i
întrând în c@mar@, au plâns. ||
65r
31. {i iar@}i, deac@ }-au sp@lat fa]a, ie}ind, s-au contenit }i au zis: „Pune]i pâni!”
32. Carele puindu-s@, de os@bi lui Iosif }i de osebi fra]ilor }i eghipteanilor carii mânca
împreun@ de osebi (c@ nu-i slobod eghipteanilor a mânca cu ovreaii }i li s@ p@rea a fi
pâng@rit acel fealiu de osp@]u),
33. Au }ezut înaintea lui cei întâi n@scu]i, dup@ na}terea sa, }i cel mai mic dup@ vârsta
sa. {i s@ mira foarte,
34. Luând p@r]ile care luase de la el. {i partea cea mai mare s-au venit lui Veniamin,
a}ea cât cu cinci p@r]i prisosea. {i au beut }i s-au veselit cu dânsul.

Cap 44
Iosif poruncea}te s@ ascund@ p@harul s@u în sacul lui Veniamin. {i g@sindu-l, chemând
înd@r@pt din cale fra]ii pentru furti}ag, îi giudec@. {i Iuda pentru Veniamin pre sine spre
robie s@ d@.

1.

i au poruncit Iosif ispravnicului casei sale, zicând: „Umple sacii lor de
grâu cât pot ]inea }i pune banii fie}tec@rora în v@rful sacului.
2.
Iar@ p@harul mieu cel de argint }i pre]ul grâului pune-l în gura sacului celui
mai tân@r. {i au fost a}a.
3. {i r@s@rind diminea]a, i-au slobozit cu asinii s@i.
4. {i ie}ind din cetate }i dep@rtându-s@ pu]intel, Iosif, chemând ispravnicul casei: „Scoal@
– au zis – }i alearg@ dup@ b@rba]i }i prinzându-i, zi: «C@ci a]i r@spl@tit r@u pentru bine?
5. P@harul care l-a]i furat acesta este din carele bea st@pânul mieu }i în carele s-au
obicinuit a gâci. R@u a]i f@cut!»” |
65v
6. F@cut-au el precum i s@ poruncis@. {i, prinzându-i pre rând, le-au gr@it.
7. Carii i-au r@spuns: „C@ci gr@ia}te a}a domnul nostru, s@-i fie f@cut slujile tale atâta
r@utate?
8. Banii carii i-am g@sit în gura sacilor i-am întorsu la tine din p@mântul Hanaan; }i cum
urmeaz@ s@ fim furat din casa domnului t@u aurul sau argintul?
9. Ori la carele s@ va g@si dintre slugile tale ce cau]i, s@ moar@ }i noi om fi slugi domnului
nostru”.
10. Carele le-au zis: „Fie dup@ judecata voastr@! Ori la carele s@ va g@si, acela s@ fie sluga
mea, iar@ voi ve]i fi nevinova]i”.
11. Deci, gr@bind, au desc@rcat la p@mânt sacii, au de}chis fie}tecarii.
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12. Cercându-i, începând de la cel mai mare pân@ la cel mai mic, au aflat p@harul în sacul
lui Veniamin.
13. Iar@ ei, rumpându-} ve}mintele }i înc@rcând iar@}i asinii, s-au întors în ora}.
14. {i întâi Iuda cu fra]ii au întrat la Iosif, (c@ înc@ nu s@ dusease din loc), }i to] înaintea
lui au c@zut a}ijderea pre p@mânt.
15. C@rora el le-au zis: „C@ci a] vrut a face a}a? Au nu }ti]i c@ nu iaste mie aseaminea
în cuno}tin]a g@citurii?”
16. C@ruia Iuda: „Ce vom râspunde – au zis – domnului mieu? Sau ce om gr@i au om
putea dirept a pofti? Dumnezeu au aflat nedreptatea slujilor tale. Iat@, to]i sluji sântem
domnului mieu, }i noi, }i la care s-au aflat p@harul”.
17. R@spuns-au Iosif: „Departe fie de la mine a face a}a! Carele au furat p@harul, acela
fie sluga mea. Iar@ voi v@ duce] slobozi la tat@l vos||t.
18. {i mai apropiindu-s@ Iuda, cutezind au zis: „Rogu-m@, domnul mieu, s@ gr@iasc@
sluga ta cuvânt în urechile tale }i s@ nu te mânii împrotiva slujii tale, c@ tu e}ti dup@ Faraon.
19. Domnul mieu, *întrebat-ai întâi slujile tale: «Ave]i tat@ au frate?»
20. {i noi am r@spuns ]ie, domnului mieu: «Avem tat@ b@trân }i prunc mititel, carele în
b@trânea]ele lui i s-au n@scut, a c@ruia frate de un pântece au murit }i numai pre dânsul
are mum@-sa, iar@ tat@-s@u îl foarte iube}te».
21. {i ai zis slujilor tale: «Aduce]i-l la mine }i oi pune ochii miei spre el!»
22. Adaos-am domnului mieu: «Nu poate l@sa pruncul pre tat@-s@u, c@ de-l va slobozi,
va muri».
23 *{i ai zis slujilor tale: «De nu va veni fratele vostru cel mai mic cu voi, nu ve] mai
vedea fa]a mea!»
24. Deci suindu-ne la sluga ta, tat@l nost, i-am povestit toate carea au gr@it domnul mieu.
25. {i au zis tat@l nost: «Întoarce]i-v@ }i ne cump@ra] pu]ân grâu»
26. C@ruia am zis: «Nu putem mearge. De s@ va pogori fratele nostru cel mai mic cu
noi, om mearge împreun@, iar@ f@r@ de el nu îndr@znim a vedea fa]a omului».
27. La carea el au r@spuns: «Voi }ti] c@ doi mi-au n@scut mie muiarea mea.
28. Ie}it-au unul }i a] zis: *‚Fiara l-au îmbucat!’ {i p@n@ acum nu s@ arat@.
29. De ve] lua }i pre acesta }i i s@ va întâmpla ceva în cale, ve] duce c@runte]ele meale
cu întristare la iad».
30. Deci de voi întra la sluga ta, tatâl nost, }i pruncul nu | va fi (r@zimând sufletul lui de
sufletul acestuia),
31. {i va vedea c@ nu-i cu noi, va muri }i or duce slugile tale c@runtea]ele lui cu dureare
la iad.
32. Ieu adev@rat sluga ta s@ fiu, carele pre acesta l-am luat întru a mea credin]@ }i am
f@g@duit, zicând: *«De nu-l voiu duce, voi fi vinovat p@catului împotriva t@tâne-meu în
toat@ vremea».
33. R@mânea-voi, dar@, robul t@u pentru prunc în slujba ta, domnul mieu, }i pruncul
s@ s@ suie cu fra]ii s@i.
34. C@ nu m@ poci întoarce la tat@l mieu f@r@ de prunc, ca s@ nu fiu m@rturie dosezii
carea va mistui pre tat@l mieu”.

*Sus 42, 13.
[43, 7]

*Sus 43, 3, 5.

*Sus 37, 20, 33.

*Sus 43, 9.

Cap 45
Iosif fra]ilor s@ descopere. {i, sp@imânta], cu s@rutare îi îmbr@]@}az@. Pentru aceaea
Faraon cu toat@ casa lui s@ltând, poruncea}te s@ s@ cheme tat@l cu toat@ casa în Eghipt.
Aceea} cu multe cuvinte poruncea}te Iosif. {i fra]ii cu multe daruri d@ruindu-i,
la tat@ l îi trimite.

1.

u s@ putea mai conteni Iosif, mul] stând înainte; ci au poruncit s@ ias@ to] afar@ }i
nici un strein s@ nu fie de fa]@ când s@ vor cunoa}te împreun@.
2.
{i au r@dicat glas cu plângere, carea au auzit eghiptenii }i toat@ casa lui Faraon.
3. {i au zis fra]ilor s@i: „Eu sânt Iosif! Înc@ tr@ia}te tat@l mieu?” Nu putea r@spunde fra]ii,
de mare groaz@ sp@imânta]i.
4. C@tr@ carii el, blând: „Apropiia]i-v@ – au zis – la mine!” {i apropiindu-s@: *„Eu sânt *Fap. 7, 13.
– au zis – Iosif, fratele vostru, carele a]i vândut în Eghipt.
5. Nu v@ sp@imântare], nici v@ par@ greu c@ m-a] vândut în ]@râle acestea, *c@ pentru *Jos 50, 20.
mântuirea voastr@ m-au triimis Dumnezeu înaintea voastr@ în Eghipt. ||
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6. C@ doi ani sânt de când au început foametea pre p@mânt }i înc@ cinci ani mai sânt, 67r
în carii nici a ara s@ va putea, nici a s@cera.
7. {i m-au triimis mai înainte Dumnezeu, s@ v@ ]ine]i pre p@mânt }i hran@ de tr@it s@
pute] avea.
8. Nu din sfatul vostru, ci din vrearea lui Dumnezeu m-am triimis aicea, Carele m-au
f@cut ca un tat@ lui Faraon }i st@pân a toat@ casa lui }i c@petenie preste tot p@mântul
Eghiptului.
9. Sârgui]i }i v@ sui] la tat@l mieu }i-i zice]: «Aceastea poruncea}te fiiul t@u, Iosif: ‚Dumnezeu
m-au f@cut domn preste tot p@mântul Eghiptului. Pogori la mine, nu z@bovi,
10. {i vei l@cui în p@mântul Ghesen }i vei fi aproape de mine, tu }i feciorii t@i }i fiii
feciorilor t@i, oile tale }i ciurdele tale }i toate care biruie}ti.
11. {i acolo te voi pa}te (c@ înc@ cinci ani mai sânt de foamete), s@ nu pieri }i tu, }i casa
ta, }i toate care biruie}ti’».
12. Iat@, ochii vo}tri }i ochii fr@]inealui mieu, Veniamin, v@d c@ gura mea gr@ia}te c@tr@ voi.
13. Vesti]i tat@lui mieu toat@ m@rirea mea }i toate care a] v@zut în Eghipt. Sârgui] }i-l
aduce] la mine!”

14. {i îmbr@]@}indu-i }i c@zind pre grumazii lui Veniamin, fr@]ine-s@u, au plâns, plângând
}i el aseaminea pre grumazul lui.
15. {i au s@rutat Iosif pre to] fra]ii s@i }i au plâns spre fie}tecarele. Dup@ carea au îndr@znit
a gr@i c@tr@ dânsul.
16. {i s-au auzit }i cu cuvânt l@udat s-au vestit în curtea împ@ratului: „Venit-au fra]ii lui
67v
| Iosif!” {i s-au bucurat Faraon }i toat@ familia lui.
17. {i au zis c@tr@ Iosif s@ porunceasc@ fra]ilor s@i, zicând: „Înc@rcând dobitoacele,
duce]i-v@ în p@mântul Hanaan,
18. {i lua] de acolo pre tat@l vostru }i rudenia voastr@ }i veni] la mine, }i eu v@ voi da
toate bun@t@]ile Eghiptului, s@ mânca] miezul p@mântului.
19. {i poruncea}te s@ ia car@ din p@mântul Eghiptului pentru aducerea pruncilor s@i }i
a muierilor }i – zice – «Lua] pre tat@l vostru }i gr@bi]i cât mai curând a veni!
20. Nici s@ l@sa]i ceva din averile voastre, c@ toat@ blaga Eghiptului a voastr@ va fi»”.
21. {i au f@cut fiii lui Israil precum li s-au poruncit. C@rora le-au dat Iosif car@, dup@
porunca lui Faraon, }i bucate pre cale.
22. {i fie}tec@ruia au poruncit s@ li s@ aduc@ c@te doao ve}minte, iar@ lui Veniamin i-au
dat trei sute de argin], cu cinci ve}minte foarte bune,
23. Atâ]a bani }i ve}minte trimi]ând t@t@ne-s@u, ad@ogând }i zece asini carii s@ poarte
din toate bog@t@]iile Eghiptului }i atâtea asine, grâu }i pâne s@ poarte pre cale.
24. {i au slobozit pre fra]ii s@i }i, purcezind, le-au zis: „S@ nu v@ mânie] în drum!”
25. Carii suindu-s@ din Eghipt, au venit în p@mântul Hanaan, la tat@-s@u, Iacov. ||
26. {i i-au vestit, zicând: „Iosif, fiiul t@u, tr@ia}te }i el st@pânea}te preste tot p@mântul 68r
Eghiptului”. Carea auzind Iacov, ca dintr-un somn greu de}teptându-s@, înc@ nu credea lor.
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27. Ei, dincolo, spunea tot rândul lucrului }i, v@zind car@le }i toate ceale ce trimisease,
au înviiat duhul lui.
28. {i au zis: „Destulu-mi iaste mie deac@ înc@ Iosif, fiiul mieu, tr@ia}te! Mearge-voi }i-l
voi vedea mai înainte de-a muri!”
Cap 46
Iacov, îndoindu-s@ f@g@duin]a lui Dumnezeu, cu to] fiii }i neapo]ii, a c@rora nume s@
procitesc, în Eghipt pogoar@. C@ruia ie}indu-i întru-ntimpinare Iosif, îl înva]@ s@ zic@ lui
Faraon a fi p@storiu de oi.

1.

68v

69r

i purcezind Iacov cu toate care avea, au venit la Pu]ul Jur@mântului }i
junghind acolo jirtfe lui Dumnezeu tat@lui s@u, Isaac,
2.
L-au auzit prin vis noapte chemându-l }i zicându-i: „Iacove! Iacove!”. C@ruie
au r@spuns: „Iat@ eu!”
3. Zis-au lui Dumnezeu: „Eu sânt Dumnezeul t@tâni-t@u, Cel Tare. Nu te teame, pogori
în Eghipt, c@ spre neam mare te voi face acolo!
4. Eu M@ voi pogorî cu tine acolo }i Eu te voi aduce de acolo întorcându-te. {i Iosif va
pune mânile sale preste ochii t@i”.
5. {i s-au sculat Iacov de la Pu]ul Giur@mântului, *}i l-au luat feciorii cu pruncii }i cu
muierile sale în car@le care trimisease Faraon s@ poarte pre b@trânul,
6. {i toate care le biruia în p@mântul Hanaan. *{i au venit în Eghipt cu toat@ s@mân]a sa, |
7. Fiii lui }i neapo]ii }i featele }i toat@ împreun@ rudeniia.
8. {i aceastea sânt numele fiilor lui Israil carii au întrat în Eghipt, el cu pruncii s@i. *Înt@iul
n@scut: Ruvin.
9. Feciorii lui Ruvin: Enoh }i Fallud }i Hesron }i Harmi.
10. *Feciorii lui Simeon: Samuil }i Iamin }i Ahod }i Iahim }i Sohar }i Saul, feciorul
hananiencii.
11. Fiii lui Levi: Gherson }i Haath }i Merari.
12.*Feciorii lui Iuda: Her }i Onan }i Sela }i Fares }i Zara. {i au murit Her }i Onan în
p@mântul Hanaan. {i s-au n@scut fii lui Fares: Hesron }i Hamul.
13. *Feciorii lui Isahar: Thola }i Fua }i Iov }i Sâmron.
14. Feciorii lui Zavulon: Sarid }i Elon }i Iahelel.
15. Ace}tia feciorii Liei, cari i-au n@scut în Mesopotamiia Siriii, cu Dina, fata sa. Toate
sufletele feciorilor lui }i a featelor: treiz@ci }i trei.
16. Feciorii lui Gad: Sefion }i Hagghi }i Suni }i Esevon }i Heri }i Arodi }i Areli.
17. *Feciorii lui Aser: Iamne }i Iesua }i Iesui }i Veria }i Sara, sora lor. Feciorii lui Veria:
Hever }i Melhiel.
18. Ace}tia feciorii Zelfei, carea o au dat la Lavan Liei, featei sale; }i ace}tia au n@scut
Iacov: }as@spr@zece suflete.
19. Feciorii Rahilei, muierii lui Iacov: Iosif }i Veniamin.
20. *{i s-au n@scut lui Iosif fii în p@mântul Eghiptului, carii i-au n@scut lui Asenith, fata
lui Putifar, preotului din Heliopol: Manasie || }i Efraim.
21. Feciorii lui Veniamin: *Vela }i Vehor }i Asvel }i Ghera }i Naaman }i Ehi }i Ros }i
Mofim }i Ofim }i Ared.
22. Ace}tia feciorii Rahilei, carii au n@scut lui Iacov: toate sufletele, patruspr@zece.
23. Feciorii lui Dan: Husim.
24. Feciorii lui Nethali: Iasnel }i Guni }i Ieser }i Salim.
25. Ace}tia feciorii Valei, carea o au dat Lavan Rahilei, featei sale, }i ace}tia au n@scut
lui Iacov; toate sufletele, }eapte.
26. Toate sufletele carele au întrat cu Iacov în Eghipt }i au ie}it din coapsele lui, f@r@
de muierile feciorilor lui: }as@zeci }i }ase.
27. Iar@ feciorii lui Iosif, carii i s-au n@scut în p@mântul Eghiptului: suflete doao. *Toate
sufletele casii lui Iacov care au întrat în Eghipt au fost }aptezeci.
28. {i au triimis pre Iiuda înaintea sa la Iosif, s@-i vesteasc@ }i s@-l întâmpine în Ghessen.
29. Carele vinind acolo, prinzind Iosif c@ru]a sa, s-au suit întru-ntâmpinarea t@tâni-s@u
la acela} loc. {i, v@zindu-l, au c@zut pre grumazii lui }i, îmbr@]@}indu-s@, au plâns.
30. {i au zis tat@l c@tr@ Iosif: „Acum veasel voi muri, c@ am v@zut fa]a ta }i viu te
las!”
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31. Iar@ el au gr@it c@tr@ fra]ii s@i }i câtr@ toat@ casa t@tâni-s@u: „Sui-m@-voi }i oi vesti lui
Faraon }i-i voi zice: «Fra]ii miei }i casa p@rin|telui mieu, carii era în p@mântul Hanaan, 69v
au venit la mine.
32. {i sânt b@rba] p@stori de oi }i grije au de-a pa}te turmele; dobitoacele sale }i ciurzile
}i toate carea au putut avea au adus cu sine».
33. {i când v@ va chema }i va zice: «Ce me}te}ug ave]i?»
34. Ve]i r@spunde: «Oameni p@stori sântem, slujile tale, din copil@riia noastr@ p@n@ acum,
}i noi }i p@rin]ii no}tri». Iar@ acestea ve]i zice ca s@ pute] l@cui în p@mântul Ghessen. C@
sânt urâ] eghipteanilor to] p@storii de oi”.

Cap 47
Iosif, dup@ ce au vestit lui Faraon venirea t@tâne-s@u }i a fra]ilor, pre Iacov cu feciorii
la Faraon îi duce. P@mântul Ghessem a-l l@cui li s@ îng@duia}te }i în vreamea foametei
îi hr@nea}te. Iar@ foametea at@ta dos@de}te Eghiptul, ca vânzând dobitoacele,
}i p@mântul a-l vinde le caut@. Cu carea s-au f@cut ca pururea a cincea parte din
rodurile Eghiptului împ@ra]ilor s@ s@ dea, afar@ de mo}iile preo]ilor. Dup@
}eptespr@zece ani Iacov, foarte îmbog@]it }i aproape de a muri,
gioar@ pre Iosif s@-l îngroape în Hanaan.

1.

i întrând, Iosif vestit-au lui Faraon, zicând: „Tat@l mieu }i fra]ii }i oile lor }i
turmele }i toate care biruiesc au venit din p@mântul Hanaan. {i iat@, stau în
p@mântul Ghessim.
2. {i cinci b@rba] dintre fra]ii s@i mai despre urm@ i-au pus înaintea împ@ratului. ||
3. Carii el i-au întrebat: „Ce lucru }ti]?” R@spuns-au: „P@stori de oi sântem, slugile tale, 70r
}i noi }i p@rin]ii no}tri.
4. A nimearnici în p@mântul t@u am venit, c@ nu iaste iarb@ turmelor slugilor tale,
îngreoindu-s@ foametea în p@mântul Hanaan. {i cearem s@ ne porunce}ti a fi slugile tale
în p@mântul Gheseem”.
5. {i au zis împ@ratul c@tr@ Iosif: „Tat@-t@u }i fra]ii t@i au venit la tine.
6. P@mântul Eghiptului înaintea ta iaste. În locul cel mai bun îi f@ a l@cui }i le d@
p@mântul Ghessen. Iar@ de-i }tii a fi într@ dân}ii b@rba]i c@meateni, r@nduia}te-i ispravnici
dobitoacelor meale”.
7. Dup@ aceastea au dus înl@untru Iosif pre tat@-s@u la împ@ratul }i l-au pus înaintea lui.
Carele blagoslovindu-l,
8. {i întrebându-s@ de la el: „Câte sânt zilele vie]ii tale?”
9. Au r@spuns: „Zilele neamerniciii meale sânt ani o sut@ }i treizeci, mici }i r@i, }i n-au
agiuns pân@ la zilele p@rin]ilor miei în carele au nemearnicit”.
10. {i blagoslovind împ@ratul, au ie}it afar@.
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11. Iar@ Iosif t@tâne-seu }i fra]ilor au dat mo}tenire în Eghipt, în locul cel mai bun a
p@mântului, Ramessis, precum poruncise Faraon.
12. {i-i hr@nea pre dân}ii }i toat@ casa t@tâne-s@u, dând bucate fie}tec@ruia.
13. C@ în tot p@mântul pâne nu era }i dos@dis@ foametea p@mântul, ales Eghiptul }i
Hanaan.
14. Din carii to] banii i-au adunat vânzând gr@ul }i i-au dus în vistieriia împ@ratului.
15. {i sf@r}indu-s@ pre]ul cump@r@torilor, au venit | tot Eghiptul la Iosif, zicând: „D@-ne
pâini! C@ci murim înaintea ta, sf@r}indu-s@ banii?”
16. C@rora el le-au r@spuns: „Aduce]i dobitoacele voastre }i v@ voi da pentru eale bucate,
deac@ n-ave] bani”.
17. Care aducându-le, le-au dat hran@ pentru cai }i oi }i boi }i asini; }i i-au ]inut într-acel
an, pentru schimbarea dobitoacelor.
18. {i au venit al doile an }i i-au zis: „Nu om ascunde de domnul nostru c@, sf@r}indu-s@
banii, marha împreun@ s-au sf@r}it. Nici ascuns este ]ie c@, afar@ de trupuri }i de p@mânturi,
nimic@ avem.
19. C@ci dar@ om muri tr@ind tu? {i noi }i p@mântul nostru ai t@i om fi: cump@r@-ne spre
slujba împ@r@teasc@ }i ne d@ semin]@, ca nu perind lucr@toriul, s@ s@ întoarc@ p@mântul
spre pustiire”.
20. {i au cump@rat Iosif tot p@mântul Eghiptului, v@nzându-} to]i mo}iile, pentru m@rimea
foametei. {i l-au supus lui Faraon.
21. {i tot norodul lui, de la începutul Eghiptului p@n@ la sfâr}itul hotarelor lui,
22. Afar@ de p@mântul preo]ilor, care de la împ@rat le era dat, c@rora }i bucate din }urile
ob}tei rânduite li s@ da }i pentru aciia nu s-au silit a-} vinde mo}iile.
23. {i au zis Iosif c@tr@ norod: „Iat@, precum vede]i, }i pre voi }i p@mântul vostru îl
biruia}te Faraon. Lua] semân]@ }i s@mâna] p@mânturile,
24. S@ pute] avea roade. A cince parte împ@ratului ve] da, cealelalte patru voao le las
spre s@mân]@ }i spre hrana caznicilor }i pruncilor vo}tri. ||
25. Carii au r@spuns: „Viia]a noastr@ în m@na ta iaste. Milostiveasc@-s@ numai spre noi
domnul nostru }i veaseli om sluji împ@ratului!”
26. Dintr-aceea vreame pân@ într-aceast@ zi, în tot p@mântul Eghiptului a cincea parte s@ d@
împ@ratului. {i iaste ca o leage, afar@ din cel preo]@sc, carele au fost slobod de aceast@ togmeal@.
27. {i au l@cuit Israil în Eghipt, adec@ în p@mântul Ghessen, }i l-au biruit }i s-au sporit
}i înmul]it foarte.
28. {i au tr@it într-însul }eptespr@zeace ani; }i au fost toate zilele vie]ii lui ani o sut@
patruzeci }i }eapte.
29. {i v@zând c@ s@ apropie zioa mor]ii sale, chemat-au pre fiiul s@u, Iosif, }i au zis c@tr@
dânsul: „De am aflat har înaintea ta, *pune mâna ta sub copsa mea, }i-mi vei face mil@ *Sus 24, 2.
}i adev@r s@ nu m@ îngropi în Eghipt,
30. Ci s@ dorm cu p@rin]ii miei }i s@ m@ duci din p@mântul acesta }i s@ m@ îngropi în
mormântul mai-marilor miei”. C@ruia au r@spuns Iosif: „Eu oi face ce ai poruncit!”
31. {i el: „Gioar@-mi, dar@!” au zis. Carele giurând, s-au închinat Israil lui Dumnezeu,
întorc@ndu-s@ c@tr@ capul p@ti}orului.
Cap 48

71v

Iacov boln@vind, Iosif îl cerceteaz@, a c@ruia fii, Manasie }i Efrem, Iacov }i-i apropie }i-i
blagoslovea}te. Pre cel mai mic, împrotivind Iosif, celui mai mare înainte-l pune }i peste |
fra]ii lui Iosif parte îi d@ruia}te.

1.

ceastea a}a ispr@vindu-s@, s-au vestit lui Iosif c@ s-ar fi boln@vit tat@l s@u.
Carele luând doi fii, Manasie }i Efrem, au purces a merge.
2.
{i s-au zis b@trânului: „Iat@, fiiul t@u, Iosif, vine la tine!” Carele, înt@rindu-s@,
au }ezut în p@ti}or.
3. {i întrând la sine, au zis: „Dumnezeu Atotputernicul *mi s-au ar@tat în Luza, carea *Sus 28, 13.
este în p@mântul Hanaan }i m-au blagoslovit.
4. {i au zis: «Eu te voi spori }i te voi înmul]i }i te voi face spre gloatele noroadelor }i-]
voi da p@mântul acesta ]ie }i s@min]iii tale dup@ tine, spre mo}tenirea veacinic@».
5. Doi, dar@, fiii t@i carii *]i s-au n@scut în p@mântul Eghiptului pân@ a veni eu aici la *Sus, 41, 50.
tine, ai miei sânt, **Efrem }i Manasie, ca Ruvin }i Simeon s@ vor socoti mie.
**Ios. 13, 7, 29.
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6. Iar@ ceialal]i cari-i vei na}te dup@ dân}ii, ai t@i vor fi }i cu numele fra]ilor s@i s@ vor
chema în mo}tenirile sale.
7. C@ mie, venind din Mesopotamiia, *mi-au murit Rahil în p@mântul Hanaan, în drum.
*Sus 35, 19.
{i era prim@vara }i întrai în Efrata }i o am îngropat l@ng@ calea Efratii, carea cu alt nume
s@ chiam@ Viflaim”.
8. {i v@zând fiii lui, au zis c@tr@ dâns: „Cine sânt ace}tia?”
9. R@spuns-au: „Fiii miei sânt, carii mi-au d@ruit Dumnezeu în locul acesta”. „Ad@-i
– au zis – la mine, s@-i blagoslovesc!”
10. C@ ochii lui Israil p@ingina pentru adânci b@trâ||nea]@ }i nu putea chiar vedea. {i, 72r
apropiindu-i la sine, i-au s@rutat }i, îmbr@]@}indu-i,
11. Au zis c@tr@ fiiul s@u: „Nu m-am în}elat cu vedearea ta, ci mi-au ar@tat Dumnezeu
}i s@mân]a ta”.
12. {i luându-i Iosif din sânul t@tâne-s@u, s-au închinat cu fa]a la p@mânt.
13. {i au pus pre Efrem de-a direapta sa, adec@ de-a stânga lui Israil. Iar@ pre Manassie
în stânga sa, adeac@ de-a dreapta t@tâne-s@u, }i i-au apropiiat amândoi de dânsul.
14. Carele întinzind mâna cea direapt@, o au pus pre capul lui Efrem, fratelui celui
mic, iar@ stânga spre capul lui Manasse, carele era mai mare n@scut, schimbând
mânile.
15. *{i au blagoslovit Iacov fiii lui Iosif }i au zis: „Dumnezeu, înaintea C@ruia au
*Ovr. 11, 21.
umblat p@rin]ii miei, Avraam }i Isaac, Dumnezeu Carele m@ pa}te din prunciia mea
p@n@ într-aceast@ zi,
16. *Îngerul carele m-au scos din toate realele blagosloveasc@ pruncii ace}tia! {i s@ s@
*Sus 31, 29
}i 32, 2. cheme preste ei numele mieu }i numele p@rin]ilor miei, Avraam }i Isaac, }i creasc@ întru
Math. 18, 10. mul]ime pre p@mânt!”
17. {i v@zând Iosif c@ au pus tat@l s@u mâna dreapt@ spre capul lui Efrem, greu au luat,
}i luund mâna tat@lui, s-au nevoit a o r@dica de pre capul lui Efrem }i a o treace spre capul
lui Manassie.
18. {i au zis c@tr@ tat@-s@u: „Nu s@ cuvine a}a, tat@, c@ acesta iaste întâiu n@scut. Pune
dreapta ta preste capul lui!”

19. Carele nevrând, au zis: „{tiu, fiiul mieu, }tiu! {i acesta, | adec@, va fi spre noroade 72v
}i s@ va înmul]i; ce fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el, }i s@mân]a lui va cre}te
în neamuri.
20. {i i-au blagoslovit în vreamea aceaea, zicând: „În tine s@ va blagoslovi Israil }i s@
va zice: «Fac@-]i ]ie Dumnezeu ca lui Efrem }i ca lui Manasse!»„ {i au rânduit pre Efrem
înnaintea lui Manasse.
21. {i au zis c@tr@ Iosif, fiiul s@u: „Iac@, eu moriu; }i va fi Dumnezeu cu voi }i v@ va duce
*Ioz. 15, 16 la p@mântul p@rin]ilor vo}tri!
22. Dau ]ie *o parte afar@ de fra]ii t@i, carea o am luat din mâna **amoreului cu sabia
}i 16, 1.
**Ios. 24, 8. }i cu arcul mieu”.
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Iacov, aproape de moarte, pre to]i fiii blagoslovea}te, îns@ a unora blagoslovenia, pentru
p@cate, în bl@st@m }i în aspr@ înfruntare întorn@ndu-s@, ceale viitoare lor spune. {i ar@tându-le
locul îngrop@rii sale, moare.

1.[* ]

73r

73v

74r

i au chemat feciorii s@i }i le-au zis: „Aduna]i-v@ s@ v@ vestesc ceale viitoare în
zilele mai de pre urm@!
2 .
Aduna]i-v@ }i asculta], feciorii lui Iacov, asculta]i pre Israil, tat@l vostru!
3. Ruvim, înt@iul mieu n@scut, ca t@ria mea }i începutul durerii meale, înt@iu în daruri,
mai mare în st@pânire,
4. V@rsatu-te-ai ca apa, nu crea}te, *c@ te-ai suit pre patul t@tâne-t@u }i ai întinat
a}ternutul lui.
5. Simion }i Levi, fra]ii: vasele nedrept@]ii de r@zboi.
6. În sfatul lor s@ nu vie sufletul mieu }i în adunarea lor s@ nu fie m@rirea mea, *c@ci
b@s@ul s@u au ucis b@rbatul }i întru vrearea sa au s@pat zidul. ||
7. Bl@st@matu-i b@s@ul lor, c@-i zaviznic }i mâniia lor, c@-i v@rtoas@. *Împ@r]i-i-voi întru
Iacov }i-i voi r@sipi în Israil.
8. Iuda, pre tine te vor l@uda fra]ii t@i. Mânile tale preste grumazii neprietinilor t@i. [ie
s@ vor închina fiii t@tâni-t@u.
9. *Puiu de leu, Iuda: la prad@, fiiul mieu, te-ai suit. Odihnindu-te, te-ai culcat ca leul
}i ca o lei]@. Cine-l va de}tepta?
10. *Nu s@ va lua toiagul din Iuda }i pov@]uitoriul din coapsa lui, p@n@ va veni Cel
F@g@duit }i Acela este a}teptarea neamurilor.
11. Legând la vie mânzul S@u }i la vi]@, o, fiiul mieu, asina Sa. Sp@la-va în vin v@jmântul
S@u }i în s@ngele strugurului plato}a sa.
12. Mai frumo}i sânt ochii Lui decât vinul }i din]ii Lui decât laptele mai albi.
13. Zavolon în ]@rmurile m@rii va l@cui }i în vadul cor@biilor, agiungând p@n@ la Sidon.
14. Issahar, asin tare, culcându-s@ între hotare,
15. Au v@zut odihna c@ iaste bun@ }i p@mântul c@ iaste bun }i }-au supus um@rul spre
purtat }i s-au f@cut d@jdilor slujitor.
16. Dan va judeca norodul s@u, ca }i alt neam în Israil.
17. Fie Dan }arpe în cale }i cherast în c@rare, mu}când copitele calului, s@ caz@ c@l@re]ul
lui înd@r@pt.
18. Mântuitoriul T@u oi a}tepta, Doamne!
19. Gad încins va t@b@rî înaintea lui }i el s@ va adaoge dind@r@pt.
20. Aser, gras@ pânea lui, }i va da dulcea]@ împ@ra]ilor. |
21. Nefthali, cerb slobod }i dând vorbe înfr@ms@]ate.
22. *Fiiul crescând Iosif, fiiul crescând }i împodobit la vedeare, featele au trepedat
peste zid.
23. Ci l-au înt@râtat }i au c@rtit asupra lui }i i-au pizmuit cei ce avea s@ge]i.
24. {ezut-au în cel tare arcul lui }i s-au dezlegat leg@turile bra]@lor }i mânilor lui prin
mânile putearnicului Iacov; de acolo p@storiul au ie}it, piatra lui Israil.
25. Dumnez@ul t@tâne-t@u va fi agiutoriul t@u }i Atotputearnicul te va blagoslovi cu
blagoslovenii cere}ti de sus, cu blagosloveniile adâncului ce zace jos, cu blagosloveniile
ugerilor }i a zg@ului.
26. Blagosloveniile t@tâne-t@u s-au înt@rit prin blagosloveniile p@rin]ilor lui, p@n@ va veni dorul
dealurilor celor veacinice. Fie în capul lui Iosif }i în cerbicea nazarineanii între fra]ii s@i!
27. Veniamin, lup r@pitoriu, diminea]a va mânca prada }i sara va împ@r]i dobânzi”.
28. To] ace}tia, în neamurile lui Israil douospr@zece; acestea au gr@it lor tat@l s@u }i au
blagoslovit pre fie}tecarii cu blagoslveniile sale,
29. {i le-au poruncit, zicând: „Eu m@ adun la norodul mieu. Îngropa]i-m@ cu p@rin]ii
miei în pe}t@rea îndoit@ carea iaste în câmpul Efron, hefteului,
30. În preajma Mamvrii, în p@mântul Hanaan, *carea o au cump@rat Avraam cu câmpul
de la Efron hefteul, spre mo}tenirea îngrop@rii.
31. Acolo l-au îngropat pre el }i pre Sara, muiare lui, || acolo s-au îngropat Isaac cu
Reveca, muiarea sa, acolo }i Liia îngropat@ zace”.
32. {i sf@r}ind poruncile prin carele înv@]a feciorii, }-au adunat picioarele spre p@ti}or
}i au adormit. {i s-au pus la norodul s@u.
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Iosif, poruncind a s@ unge cu mirezme trupul t@tâne-s@u }i ad@ogând plângere de îngropare cu
b@trânii Eghiptului, purcede s@-l îngroape în p@mântul Hanaan. Carea cu mare pofal@ ispr@vind,
fra]ii, pentru nelegiuirea carea i-au fost f@cut temându-s@, blând îi cuprinde }i-i mâng@ie.
Carele, dup@ ce le-au dat porunc@ pentru oasele sale s@ le duc@ cu sine în p@mântul
Hanaan când or ie}i din Eghipt, în pace s-au odihnit.

*Sus 47, 29.

*Fap. 7, 16.
**Sus 23, 17.

*Sus 45, 5.
*Sus 47, 5.
[ 45, 7].
*Sus 47, 12.
**Num. 32, 39.
* Ovreai 11, 12
[22].
*Ie}ire 13, 19.
Iosue 24, 32.

1.
are v@zând Iosif, au c@zut pre fa]a t@tâne-s@u, pl@ngând }i s@rutându-l.
2.
{i au poruncit slugilor sale, vracilor, s@ ung@ cu mireazme pre tat@l.
3.
Carii plinind porunca, au trecut patruzeci de zile, c@ acesta era obiceaiul
trupurilor celor unse. {i l-au plâns Eghiptul zile }eptezeci.
4. {i plinindu-s@ vreamea plângerii, gr@it-au Iosif c@tr@ familia lui Faraon: „De am aflat
har înaintea voastr@, gr@i]i în urechile lui Faraon,
5. Pentru c@ tat@l mieu m-au jurat, zicând: «Iat@, moriu! În mormântul mieu, *carele
mi-am s@pat în p@mântul Hanaan, m@ vei îngropa!» Sui-m@-voi, dar@, }i oi îngropa pre
tat@l mieu }i m@ voi înturna”. |
6. {i i-au zis Faraon: „Sui-te }i îngroap@ pre tat@l t@u precum ai giurat”.
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7. Carele suindu-s@, s-au dus cu el to]i b@trânii casii lui Faraon }i to]i cei mai mari n@scu]i
din p@mântul Eghiptului,
8. Casa lui Iosif cu fra]ii s@i, afar@ de prunci }i de turme }i de ciurde, care le l@sase în
p@mântul Ghessen.
9. {i au avut cu sine care }i c@l@re]; }i au fost nu pu]in@ gloat@.
10. {i au venit la aria Arad, carea iaste lâng@ Iordan, unde, f@când ceale de îngropare,
cu plângere mare }i foarte au plinit }eapte zile.
11. Care v@zând l@cuitorii p@mântului Hanaan, au zis: „Plângere mare iaste aceasta
eghipteanilor!” {i pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Plângerea Eghiptului.
12. {i au f@cut fiii lui Iacov precum le poruncis@.
13. {i purtându-l în p@mântul Hanaan, *l-au îngropat în pe}terea îndoit@, **carea o
cump@ras@ Avraam cu câmpul spre mo}tenirea îngrop@rii, de la Efron hefteul, în preajma
Mamvrii.
14. {i s-au întors Iosif în Eghipt cu fra]ii s@i }i cu toate so]iile, dup@ ce au îngropat pre
tat@-s@u.
15. Carele murind, temându-s@ fra]ii lui }i între sine} gr@ind: „Nu cumva s@-} aduc@
aminte de nelegiuirea carea au r@bdat }i s@ ne r@spl@teasc@ tot r@ul care am f@cut!” ||
16. I-au gr@it lui, zicând: „Tat@l t@u ne-au poruncit, mainte de-a muri,
75r
17. S@-] zicem aceastea, cu cuvântul lui: «Rogu-te s@ te ui] de lotriia fra]ilor t@i }i de p@cat
}i de r@utatea carea au f@cut împrotiva ta!» {i noi ne rug@m s@ ier]i slujilor Dumnezeului
t@tâne-t@u nedreptatea aceasta!” Carele auzind, au plâns Iosif.
18. {i au venit la el fra]ii s@i }i, închinându-s@ cu fa]a la p@mânt, au zis: „Robii t@i sântem!”
19. C@rora el au r@spuns: „Nu v@ teamere]i! Au doar@ putem sta împrotiva vrearii lui
Dumnezeu?
20. *Voi a] cugetat de mine r@u, ce Dumnezeu l-au întors spre bine, ca s@ m@ înal]@
precum vede] acum }i s@ mântuiasc@ multe noroade.
21. Nu v@ teamere]! Eu *v@ voi hr@ni pre voi }i pruncii vo}tri”. {i i-au m@ng@iat }i bl@nd
}i dulce au gr@it.
22. *{i au l@cuit în Eghipt cu toat@ casa t@tâne-s@u. {i au tr@it ani o sut@ zece. {i au v@zut
fiii lui Efrem pân@ la al triilea neam, **}i feciorii lui Mahir, fiiul lui Manasse, s-au n@scut
în genunchele lui Iosif.
23. Carele ispr@vindu-s@, *au gr@it c@tr@ fra]ii s@i: „Dup@ moartea mea, Dumnezeu v@
va cerceta }i v@ va face a v@ sui din p@mântul acesta la p@mântul carele au f@g@duit lui
Avraam, Isaac }i Iacov”
24. {i dup@ ce i-au jurat }i le-au zis: „Dumne|zeu v@ va cerceta; *purta] oasele meale 75v
cu voi din locul acesta!”,
25. Au murit, plinind anii vie]ii sale o sut@ zeace. {i, uns cu mireazme, s-au pus în tulb@
în Eghipt.
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A
(a se) ABATE: v. III „a se opri în treacãt undeva sau la cineva”
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 38,1
abateþi(-vã): imperativ 2.pl. 19,2
sã (sã) abatã: conj. prez. 3.pl. 19,3
ACASÃ: adv.
acasã: rezum. cap.33; 39,16; 42,4

adâncului: s.n. sg. gen. 1,2; 7,11; 49,25
ad ãncului: s.n. sg. gen. 8,2
adâncã: adj. f. sg. ac. 25,8
adânci: adj. f. pl. ac. 48,10
ADEVÃR: s.n.
adevãrul: sg.nom./ac. 24,27; 32,10; 40,22
adevãr: sg. ac. 24,49; 47,29
ADEVÃRAT: adv.
adevãrat: adv. în loc. adv. cu adevãrat „într-adevãr”, „realmente”
16,13; 20,12
adevãrat: adv. 18,13; 28,16; 38,23; 44,32

ACOLEA: adv.
acolea: 26,8
ACOLO: adv.
acolo: 2,10, 12; 11,7, 9, 31; rezum. cap.12; 12,7, 8, 10; rezum.
cap.13; 13,4, 18; 14,10; 18,7, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 32; 19,2,
17, 22; 20,1; 21,15, 31, 34; 22,2, 5, 19; 24,4, 6, 7, 8, 54; 25,10;
26,17, 20, 22, 25; 27,45; 28,2, 6; 31,54; 32,13; 33,20; 35,1, 3,
7, 16, 21; 38,2, 22; 39,20; 41,12; 43,18, 25; 45,11, 18; 46,1, 3,
4, 29; 49,24, 31
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT (aici) „un fel de
ºorþ pentru acoperirea goliciunii”; „cingãtoare” (în textul Vulgatei perizomata ; perizoma, perizonium „izmene”; ap. Grigore Maior,
ILV/Lexicon, II, p.348).
acopereminte: pl. ac. 3,7
(a se) ACOPERI: v. IV
(s-)au acoperit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,19; 24,65
acoperisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,20; 38,15
voi acoperi: ind. viit.I. 1.sg. 9,14
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,23; 27,16
(sã) acoperie: ind. imp. 3.sg. 29,2
ACOPERIª: s.n
acoperiºul: sg. ac. 8,13
ACUM: adv.
acum: 2,23; 3,22; 4,11; 12,19; 13,14; 14,3; 19,37; 20,7; 21,7;
24,42; 26,22; 27,8, 36, 43; 29,32, 34, 35; 30,30; 31,13, 28, 35,
42; 32,5, 10; 35,20; 41,33, 35; 43,21; 44,28; 46,30, 34; 50,20
acuma: 22,12; 40,7
acumuº: 42,15
(a se) ADÃPA: v. I
adãpând: gerunziu 2,6, 10; 29,11
(sã) adãpa: ind. imp. 3.sg./pl. 13,10; 29,2
au adãpat: ind. pf.c. 3.sg. 24,46
(s-)or adãpa: ind. viit.I. 3.pl. 29,3
sã adãpãm: conj. prez. 1.pl. 29,8
ADÃPÃSTOS: adj. „plin de apã”; „mlãºtinos”; cuvântul nu este
înregis tr at în aceastã f ormã în D A; este înr egistr atã for ma
adãpãtos, -oasã, prima atestare fiind la Elena Sevastos, Nunta la
români , Bucureºti, 1889.
adãpãstoase: n. pl. ac. 41,2

(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 2,21; 41,5; 49,32
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
aduce: ind. prez. 3.sg. 1,29; rezum. cap.8; rezum. cap.15; rezum.
cap.24
voi aduce: ind. viit.I. 1.sg. 6,17; 27,45; 42,37; 43,9; 46,4
aducându(-ªi): gerunziu în loc. v. aducându-ºi aminte 8,1; 42,9
aducându(-º): gerunziu în loc. v. aducându-º aminte 30,22; 41,9
(sã) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.9
(-M) voi aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. -M voi aduce aminte
9,15, 16
aducând: gerunziu 14,18; 31,46
oi aduce: ind. viit.I. 1.sg. 18,4; 28,22
sã aducã: conj. prez. 3.sg. 18,19; 27,12; 42,16
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 22,2
aduceþ: imperativ 2.pl. 31,46; 43,7; 45,13
aduceþi: imperativ 2.pl. 42,34; 44,21; 47,16
(îº) va aduce : ind. viit. 3.sg., în loc. v. îº va aduce aminte 40,13
sã aduceþi: conj. prez. 2.pl. 42,20
veþ aduce: ind. viit.I. 2.pl. 43,3
sã (sã) aducã: conj. prez. impers. 45,22
aducându-: gerunziu 47,17
sã(-º) aducã: conj. prez. 3.sg., în loc. v. sã-º aducã aminte 50,15
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19, 22; 4,3, 4; 8,1, 20; 18,7; 22,13;
24,7; 27,14, 31, 33; 41,14; 43,24; 46,32
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc v. º-au adus aminte 19,29;
40,20
ai adus: ind. pf.c. 2.sg. 20,9; 39,17
ar fi fost adus: pasiv cond. pf. 3.sg. 26,10
am adus: ind. pf.c. 1.sg./pl. 33,11; 43,22
aþ adus: ind. pf.c. 2.pl. 39,14
adu(-þ): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-þ aminte 40,14
(-þi) adã: imperativ 2.sg., în loc. v. -þi adã aminte 20,16
adã: imperativ 2.sg. 27,4, 7, 9, 13, 25; 48,9
ADUCERE: s.f. „acþiunea de a aduce”; (Înv.) „jertfã”; „ofrandã”
aduceri: pl. ac., în sintagma aduceri înainte „jertfe” 31,54
aducerea: sg. ac. 45,19
(a se) ADUNA: v. I
sã (sã) adune: conj. prez. 3.pl. 1,9
(s-)or aduna: ind. viit.I. 3.pl. 29, 8
adunându(-sã): gerunziu 37,35
sã adune: conj. prez. 3.sg. 41,35
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 41,47, 48
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 47,14; 49,32
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 49,1, 2
(mã) adun: ind. prez. 1.sg. 49,29

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a mai pune
ceva lângã cele ce sunt”; „a continua sã”; „a (se) alãtura (prin
moarte) celor care au fost”
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 15,3; 24,19, 25; 27,36
(s-)au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 25, 8, 17; 35,29
adaogã: ind. prez. 3.sg. 30,24
veþi adaoge: ind. viit.I. 2.pl. 32,20
adaos-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,22
(sã) va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 49,19
adãogând: gerunziu 45,23; rezum. cap.50

ADUNARE: s.f.
adunãrile: pl. ac., în sintagma adunãrile apelor „mulþimea apelor”
1,10
adunarea: sg. ac. 49,6;

ADÂNC, -Ã: adj. (despre vârstã, bãtrâneþe) „înaintatã”/ s.n.
„afund”,„abis”

ADUNAT, -Ã: adj.
adunaþ: m. pl. nom. 34,30
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ADUS, -Ã : adj.
aduse: f. pl. nom./ac.27,25; 43,2

alergând: gerunziu 33,4
aleargã: imperativ 2.sg. 44,4

AFARÃ: adv.
afarã: 4,8; 9,22; 15,5; 19,5, 11; 24,31; 27,3, 30; 39,12, 15, 18;
45,1; 47,10
afarã: adv. în loc. adv. din afarã „din exterior” 7,16
afarã: adv. în loc. prep. afarã din/de „exterior faþã de ceva” 14,24;
19,17; 24,11, 50; rezum. cap.47; 47,18, 22, 26; 48,22; 50,8

ALES, ALEASÃ : adj./adv.
ales: adj. în loc. adv. mai ales „îndeosebi” 31,3
(mai) ales: adj. n. sg. nom. 40,17
aleasã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.22
alease: adj. n. pl. ac. 23,6;
aleºi: adj. m. pl. nom. 23,16
ales: adv. „îndeosebi” 47,13

(a) AFLA: v. I „a gãsi”; „a (se) considera”; „a dobândi”, „a
câºtiga”, „a se bucura de ceva, de regulã, de dar, har”
(sã) afla: ind. imp. 3.sg. 2,20
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 4,14
ar afla: cond. prez. 3.sg. 4,15
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.6; 25,24; 44,16
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,8; 11,2; 19,19; 26,12; 26,19; 30,14;
31,33; 36,24; 37,15, 17, 29; 39,4; 44,12, 16
neaflând: gerunziu neg. 8,9
am aflat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 18,3; 26,32; 38,22; 43,21; 47,29;
50,4
(sã) vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 18,32
afla: inf. prez. fãrã a 19,11; 41,38, 39
aflã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
sã aflu: conj. prez. 1.sg. 30,27; 32,5; 33,8, 15; 34,11
vei afla: ind. pf.c. 2.sg. 31,32
aflând: gerunziu 31,34
ai aflat: ind. pf.c. 2.sg. 31,37; 38,23
veþ afla: ind. viit.I. 2.pl. 32,19
(sã) aflã: ind. prez. 3.sg. 37,30
neaflãn d: gerunziu neg. 38,20

(a se) ALINA: v. I
(sã) va alina: ind. viit.I. 3.sg. 27,44
AMALECHITEAN: s.m. (la pl.) „nume purtat de urmaºii lui Amalec”
amalechitenilor: pl. gen. 14,7
(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA „a face un amestec”;
„a încurca (despre limbi)”; „a se împreuna”, „a avea relaþii sexuale”
(sã) amestecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
sã amestecãm: conj. prez. 1.pl. 11,7
(s-)au amestecat: ind. pf.c. 3.sg. 11,9; rezum. cap.19
sã (ne) mestecãm: conj. prez. 1.pl. 19, 5
mestecã: imperativ 2.sg. 18,6
mesteca: inf. prez. fãrã a 26,10
AMIAZÃ: adv./s.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
ameazãzi: adv. în loc. adv. dupã ameazãzi „dupã amiazã” 3,8
amiazãzi: s. f. sg. ac. 12,9; 24,62; 28,14
AMIGDALÃ: s.f.; vezi MIGDALÃ

(a) AGÃÞA: v. I; var. (Înv.) (a) ACÃÞA
am acãþat: ind. pf.c. 1.sg. 24,47

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte ; vezi (a se/-ºi) ADUCE

AGER, -Ã: adj. „deºtept”
ager: m. sg. ac. 41,33

AMMONITEAN: s.m. (la pl.) „numele generic al urmaºilor lui
Ben-Ammi”
ammonitenii: pl. nom. rezum. cap.19
ammonitenilor: pl. gen. 19,38

(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
sã agiungã: conj. prez. 3.sg. 11,4
agiunge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
agiungându-: gerunziu 31,25
au agiuns: ind. pf.c. 3.pl. 47,9
agiungând: gerunziu 49,13
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
ajutoriu: sg. ac. rezum. cap.2
agiutoriu: sg. nom./ac. 2,18, 20; 14,20
agiutoriul: sg. nom. 49,25
ALÃUTÃ: s.f.
alãutã: sg. ac. 4,21
alãute: pl. ac. 31,27
ALB, -Ã : adj./s.
albã: adj. f. sg. ac. 30,35
(mai) albi: adj. m. pl. nom. 49,12
(ceale) albe: s.f. pl. nom./ac. 30,40; 31,8
albi: s.m. pl. ac. „miei albi” 31,8
ALBEAÞÃ : s.f.
albeaþã: f. sg. nom. 30,37
(a) ALEGE: v. III
aleseasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,2
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 13,11
alegându(-ºi): gerunziu rezum. cap.13
vei alege: ind. viit.I. 2.sg. 13,9
(a) ALERGA: v. I
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 18,2, 7; 24,28; 29,13

AMOREU : s.m. (la pl.) „popor din Canaan, menþionat între
duºmanii lui Israel”; (la sg.) „persoanã care fãcea parte din acest
popor”
amoreu: sg. ac. 14,7
amoreilor: pl. gen. 15,16
amorreii: pl. nom. 15,21
amorreului: sg. gen. 48,22
(a) AMORÞI: v. IV; var. (Înv.) (a) AMURÞI
au amurþit: ind. pf.c. 3.sg. 32, 32
AMORÞIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) AMURÞIT
amurþiþi: m. pl. nom. 42,28
AN : s.m.
ani: pl. nom./ac. 1,14; 5,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32;
6,3; 7,6; 9,28, 29; 11,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 32; 12,4; 14,4; 15,9, 13; 16,3,16; 17,1,
17, 24, 25; 21,5; 23,1; 25,7, 20, 26; 26,34; rezum. cap.29; 29,18,
20, 27, 30; 31,38, 41; 35,28; 37,2; 41,1, 26, 27, 29, 30, 34, 36,
46, 47, 53, 54; 45,6, 11; rezum. cap.47; 47,9, 28; 50,22
anii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 25,17; rezum. cap.41; 50,25
anul: sg. ac. 7,11; 8,13; 14,4, 5; 17,21
an: sg. ac. 11,10; 26,12; 47,17, 18
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 18,4; 21,14, 19; 24,11, 13, 17, 19, 20, 32, 43, 45;
26,19, 32; 37,24; 43,24
apa: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,20; 21,15; 26,20; 30,38; 41,17; 49,4
ape: pl. ac. 1,2, 6; 7,18; rezum. cap.9; 36,24
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apelor : pl. gen. 1,6, 10; 30,41
apele: pl. nom./ac. 1,7, 9, 20, 21, 22; 6,17; 7,6, 7, 10, 17, 19,
24; rezum. cap.8; 8,1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13; 9,11, 15
apei: sg. gen. 16,7; 21,25; 24,13, 30, 42, 43

au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 39,16; 41,25, 39
arãtându-: gerunziu rezum. cap. 49
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. 44,28
ARÃTARE: s.f. „apariþie”
arãtarea: sg. ac. rezum. cap. 35

(a) APÃRA: v. I
apãra: ind. imp. 3.sg. 15,11

ARÃTAT: adv. „evident”, „în mod cert”
arãtat: 30,27

APÃTOS, -OASÃ: adj.
apãtoasã: f. pl. – cu desinenþa -ã – ac. 41,18

ARC: s.n. „armã primitivã de aruncat sãgeþi”; „curcubeu”
arcul: sg. nom./ac. 9,13, 14, 16; 21,16; 27,3; 48,22; 49,24

APESTIRE: s.f. „întârziere”; „amânare”
apestirea: sg. nom. 43,10
(a) APLECA: v. I „a alãpta”, „a da sã sugã”
apleacã: ind. prez. 3.sg. 21,7
(a se) APRINDE: v. III „a-ºi ieºi din fire”; (Fig.) „a declanºa”, „a
dezlãnþui”
(te-)ai aprins: ind. pf.c. 2.sg. 31, 36
aprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 37
APROAPE: adv. „la distanþã micã în spaþiu”; „cât pe ce”
aproape: adv. 18,2; 19,9; 24,30; 33,18; 35,17; 45,10
aproape: adv. în loc. adv. aproape de „cu puþin timp înainte de…”
rezum. cap.47; rezum. cap. 49
(a se) APROPIA: v. I
apropiindu(-sã): gerunziu 12,11; 18,23; 33,6; 35,18; 38,27;
43,19; 44,18; 45,4
apropie(-te): imperativ 2.sg. 27,21, 26
apropiiatu(-s)-au: ind. prez. 3.sg. 27,22, 27
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 33,3
(sã) apropiia: ind. imp. 3.sg. 37,18
apropiiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 45,4
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 47,29
apropie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48
apropiindu-: gerunziu 48,10
au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg. 48,13
(a) APUCA: v. I „a prinde”; „a obþine”, „a lua”; „a scoate”, „a salva”
au apucat: ind. pf.c. 3.pl. 19,16; 27,36
a apuca: inf. prez. 37,22
apucând: gerunziu 39,12
APUCAT, -Ã: adj. „sfâºiat”
apucatã: adj. f. sg. ac. 31,39
(a) APUNE: v. III
apuind: gerunziu 15,12
au apus: ind. pf.c. 3.sg. 15,17
APUS: s.n.
apus: sg. ac. 12,8; 13,14; 28,14
apusul: sg. ac. 28,11

(a se) ARDE: v. III „a da foc”, „a bãga în foc”; „a se aprinde de
mânie”; „a aplica (unei persoane) pedeapsa capitalã prin ardere”
sã ardem: conj. prez. 1.pl. 11,3
arzind: gerunziu 34,13
sã (sã) arzã: conj. prez. 3.sg. 38,24
ARDERE: s.f. „incendiere”; „jertfã”, „sacrificiu”
arderea: sg. ac. rezum. cap.19
arderii: sg. gen., în sintagma arderii de tot 22,7
arderii: sg. gen. 22,8
ARETE: s.m. (Înv.; Trans.; Banat; Oltenia) „berbec de
reproducere, mârlitor”
areþii: pl. nom. 31,10
areþ: pl. nom. 31,12
ARGINT: s.n./s.m.
argint: sg. ac. 13,2; 23,15, 16; 24,35, 53; 43,22; 44,2
arginþ: pl. ac. 20,16; 37,28; 45,22
argintul: sg. ac. 44,8
ARIE: s.f.
aria: sg. ac. 50,10
ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 27,3
AROMAT: s.n. (Rar) „mirodenie”
aromate: pl. ac. 37,25
(a) ARUNCA : v. I „a azvârli”, „a lepãda”; (despre trimiterea
unui proiectil dintr-o armã) „a slobozi”, „a trage”
arunca: inf. prez. fãrã a 21,16
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37
sã aruncãm: conj. prez. 1.sg. 37,20
aruncaþ: imperativ 2.pl. 37,22
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,24; 39,7
a arunca: inf. prez. 41,10
ARVUNÃ: s.f.
arvunã: sg. ac. 38,17, 18

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 4,22
(a se) ARÃTA: v. I „a (se) f ace vãzut”, „a (se) înfãþiºa vederii
altora”; „a se ivi pe neaºteptate, sau în mod miraculos”; „a indica”;
„a do vedi”, „a face sã parã”
sã (sã) arâte: con j. prez. 3.sg. 1 , 9
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 5,24; 8,5; 12,7; 15,17; 17,1; 18,1, 2;
24,45; 26,2, 24; 35,7, 9; 38,27; 48,3, 11
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 9,14; 37,20
voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 12,1; 22,2
(sã) arãtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,7
arãtasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,9
arãtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 27,23
am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 31,39; 35,1

(a) ASCULTA: v. I „a þine seama de un îndemn, sfat etc.”; „a
se supune (unei porunci)”, „a îndeplini (un ordin, o poruncã)”;
„a lua aminte”
ai ascultat: ind. pf.c. 2.sg. 3,17; 22,18
ascultaþ: imperativ. 2.pl. 4,23; 37,6; 49,2
ascultând: gerunziu 16,2; 28,7
am ascultat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 17,20; 42,21
ascultã: imperativ 2.sg. 21,12; 23,6, 11, 13, 15; 27,8, 13, 43
au ascultat: ind. pf.c. 3.sg. 21,17; 25,21; 26,5; 30,6, 17, 22; 35,3
ascultaþi: imperativ 2.pl. 23,8; 49,2
aþ ascultat: ind. pf.c. 2.pl. 42,22
sã asculþi: conj. prez. 2.sg. 43,20
ASCULTARE: s.f. „supunere”
ascultarea: sg. nom. rezum. cap.22
ascultare: sg. ac. rezum. cap.22
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aºezãmântul: sg. ac., în sintagma aºezãmântul de pace 17,2
aºezãmântul: sg. nom./ac. 17,9, 10, 13
aºezãmânt: sg. nom., în sintagma aºezãmânt de pace 17,7; 31,44;
aºezemânt: sg. ac., în sintagma aºezemânt de pace 21,32;

(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 3,8
(m-)am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 3,10
(mã) voiu ascunde: ind. pf.c. 1.sg. 4,14
ascunde: inf. prez. fãrã a 18,17
ai ascuns: ind. pf.c. 2.sg. 24,27
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 31,34
sã ascundã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.44
om ascunde: ind. viit.I. 1.pl. 47,18

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 17,27; 19,15; 32,19; 34,26; 43,4; 44,14
(a) AªTEPTA: v. I
aºteptând: gerunziu 8,10
au aºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 8,12
aºteptaþ: imperativ 2.pl. 22,5
oi aºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 49,18

ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. într-ascuns „pe furiº” 18,12
ASCUNS: adv.
ascuns: 47,18

AªTEPTARE: s.f. „speranþã”, „nãdejde”
aºteptarea: sg. nom. 49,10

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ASÃMÂNA „a se face
sau afi asemenea cu…”
asãmânatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,8
(s-)au asãmânat: ind. pf.c. 3.sg. 41,49
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE; (Reg.) ASÃMÂNARE
„faptul de a semãna cu cineva sau cu ceva”; „chip”; „copie”, „imitaþie”
asãmânarea: sg. ac. 1,26; 5,1, 3
asãmãnarea: sg. ac. 27,23
ASEMENEA: adj./adv./prep „la fel cu…”, „asemãnãtor”
aseaminea: prep. 2,18; 34,15
aseaminea: adj. inv. 2,20; 41,21, 39; 44,15
aseaminea: adv. 33,7; 45,14
ASIN, -Ã: s.m./s.f. „mãgar”; „mãgãriþã”
asini: pl. nom./ac. 12,16; 24,35; 30,43; 32,5, 15; 45,23; 47,17;
asinul: sg. ac. 22,3, 5;
asinii: pl. ac. 34,28; 36,24; 42,26; 43,18; 44,3, 13;
asinilor: pl. dat. 43,24;
asin: sg. nom. 49,14;
asine: pl. ac. 12,16; 45,23;
asina: sg. ac. 49,11;

(a) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a) STÂMPÃRA „a potoli”
au stãmpãrat: ind. pf.c. 3.sg. 24,67
sã stâmpere: conj. prez. 3.sg. 41,57
(a) ASTUPA: v. I
au astupat: ind. pf.c. 3.pl. 26,15
au fost astupat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 26,18
(a) ASUPRI: v. IV
(sã) asupreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(a se) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 3,24
aºezând: gerunziu 24,11
veþ aºeza: ind. viit.I. 2.pl. 34,11
(ne) aºeza: inf. prez. fãrã a 34,15
sã aºezem: conj. pr ez. 1.pl. 3 4,23
(s-)au aºezat: 37, 27
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”, „jurãmânt”
aºezemântul: sg. ac. 9,11; 17,4, 7, 14, 19, 21

AªTERNUT: s.n.
aºternuturile: pl. ac. 31,34
aºternutul: sg. ac. 49,4
(a se) ATINGE : v. III
sã (ne) atingem: conj. prez. 1.pl. 3,3
atingãndu(-Sã): gerunziu 6,6
(s-)au fost atins: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 20,4
sã (te) atingi: conj. prez. 2.sg. 20,6
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.pl. 26, 11
am atins: ind. pf.c.1.pl. 26,29
(sã) atingea: ind. imp. 3.sg. 28,12
atingându-: gerunziu rezum. cap.32
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 32,32
ATOTPUTERNIC, -Ã : adj./s.m.
Atotputearnicul: adj. m. sg. nom. 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3
Atotputearnicul: s. sg. nom. 49,25

ASIRIAN : s.m. (La pl.) „populaþie semiticã care a trãit în
Asiria”; (la sg.) persoanã care fãcea parte din aceastã
populaþie”
asiriianilor: pl. gen. 2,14
ASPRU, -Ã: adj./adv.
aspru: adv. 21,12
aspru: adj. n. sg. ac. 31,24
asprã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.49

(a) AªTERNE: v. III „a pune samarul pe mãgar”; „a însãmãra”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 22,3

AÞÃ: s.f.
aþã: sg. ac. 14,23
AUR: s.n.
aurul: sg. nom./ac. 2,11, 12; 44,8
aur: sg. ac. 13,2; 24,22, 35, 53; 41,42
(a se) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 3,8; 14,14; 18,10; 21,7; 23,10, 16; 24,30, 52;
27,5; 27,34; 29,13; 34,7; 39,15, 19; 42,1; 45,26; 50,17
am auzit: ind. pf.c. 1.sg. 3,10; 21,26; 37,17; 41,13, 15
auziþ: imperativ 2.pl. 4,23
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 11,7
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,11; 29,33; 31,1; 45,2; 46,2
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 21,6; 24,43
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 27,6; 42,2
auz: ind. prez. 1.sg. 27,18
auzând: gerunziu 34,5; 37,21
auzindu-: gerunziu 39,18
(s-)au auzit: ind. pf.c. impers. 45,16
(a) AVEA: v. II
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,30; 12,20; 13,1, 6; 14,10; 24,29, 36;
27,15; 28,9; 29,16; 32,13; 35,4; 37,24; 46,1; 49,23
având: gerunziu 12,8; 16,1; 18,10; 24,15
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 12,16; 13,5; 26,14; 30,43; 36,25, 28;
50,9
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 15,4; 35,17
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 18,10, 14
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 30,30
avem: ind. prez. 1.pl. 31,14; 43,7; 44,20; 47,18
avea: inf. prez. fãrã a 36,6; 45,7; 46,32; 47,24
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ar avea: cond. prez. 3.pl. 36,31
aveam: ind. imp. 1.sg. 40,16
sã aveþ: conj. prez. 2.pl. 42,34
aveþ: ind. prez. 2.pl. 47,16
aveþi: ind. prez. 2.pl. 43,6; 44,19; 46,33
sã aibã: conj. prez. 3.pl. 1,30; 30,38
ai: ind. prez. 2.sg. 19,12
am: ind. prez. 1.sg. 19,8; 30,3, 34; 32,5; 33,9
sã am: conj. prez. 1.sg. 30,3, 30
are: ind. prez. 3.sg. 20,3; 23,9; 39,8; 44,20

bãr baþii: pl. nom./ac. 17,23, 2 7; 18,16; 19,4, 5, 10; 20,8; 26,7;
34,22, 24, 25; 43,15, 16, 17
bãrbaþ: pl. nom./ac. 18,2; 33,1; 46,32; 47,2
bãrbatul: sg. nom./ac. 29,32, 34; 30,5, 15, 20; 38,25; 49,6

AVERE: s.f.
averile: pl. nom./ac. 12,5; 14,16; 24,2, 10; 31,1, 14, 37; 34,23;
36,6; 45,20
averi: pl. ac. rezum. cap.13; 13,6; 15,14; rezum. cap.25
averea: sg. ac. 14,11, 12
avearea: sg. ac. 31,9; 39,5

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrâni: adj. m. pl. nom. 18,11
bãtrân: adj. m. sg. nom./ac. 19,31; 24,1; 35,29; 44,20
bãtrân: s. m. sg. ac. 19,4
bãtrânul: s.m. sg. nom./ac. 43,27; 46,5
bãtrânului: s.m. sg. dat. 48,2
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.50; 50,7

AZIMÃ: s.f.
azimã: sg. ac. 19,3

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþe: pl. ac. 15,15
bãtrineaþele: pl. ac. 21,2
bãtrineaþe: pl. ac. 21,7; 35,29
bãtrãneaþele: pl. ac. 24,36
bãtrâneaþã: pl. – cu des. -ã – ac. 25,8; 48,10
bãtrâneaþã: sg. ac. 37,3
bãtrâneaþele: pl. ac. 44,20

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte/partea bãrbãteascã
„fiinþã de sex bãrbãtesc” 6,19; 17,10, 12, 14, 23; 34,15;
bãrbãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (eufem.) partea bãrbãteascã „organ
genital masculin”, „bãrbãþie” 9,23

B
BATÃR: adv. „mãcar”; var. BATÂR (Reg. Trans. Mold.;
mgm.)
batâr: adv. 17,18
(a) BATE: v. III „a învinge în luptã”; „a pedepsi”
oi bate: ind. viit.I. 1.sg. 8,21
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 34,30
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 36,35; 38,10
(a) BATJOCORI: v. IV
sã bajocoreascã: conj. prez. 3.sg. 39,14, 17
(a) BÃGA: v. I
vei bãga: ind. viit.I. 2.sg. 6,19
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 8,9; 29,23; 43,17, 18
BÃLÞAT, -Ã: adj./s. (Despre animale) „care are pãrul sau
penele de culori diferite”
bãlþate: adj. f. pl. ac. 30,32
bãlþaþ: adj. m. pl. nom./ac. 31,8, 12
bãlþaþi: adj. m. pl. nom. 31,10
bãlþate: s.f. pl. ac. 30,39
(ceale) bãlþate: s.f. pl. nom. 31,8
(a-ºi) BÃNUI: v. IV (Reg.) „a regreta”, „a (se) cãi”; „a-ºi reproºa”
(º-)au bãnuit: ind. pf.c. 3.sg. 6,6
(îm) bãnuiesc: ind. prez. 1.sg. 6,7
BÃSÃU: s.n. (Reg.; mgm) „rãzbunare”, „urã”, „mânie”
bãsãul: sg. nom. 49,6, 7;
BÃTAIE: s.f. (Aici) „pedeapsã”, „urgie”
bãtaie: sg. ac. 12,17
BÃTÃTOR, -TOARE : s.m./f.
bãtãtoriu: sg. nom., în sintagma bãtãtoriu cu ciocan „fierar” 4,22
BÃRBAT: s.m.
bãrbat: sg. nom./ac./dat. 1,27; 2,23; 4,23; 5,2; 6,9; 7,2, 3, 9,
16; 9,20; 19,8, 31; 20,3; 24,16; 25,27; 29,19; 32,24; 38,14;
39,2, 14
bãrbatului: sg. gen./dat. 3,6, 16; 9,5; 16,2, 3; 20,7; rezum. cap.30;
30,1, 9, 18; 39,16
bãrbaþi: pl. nom./ac. 6,4; 32,6; 44,4; 47,6
bãrbaþilor: pl. gen./dat. 12,20; 14,24; 19,8; 24,32

BÃUTURÃ: s.f.
bãuturã: sg. ac. 26,30
(a) BEA: v. II
sã bea: conj. prez. 3.sg.pl. 21,19; 29,7
sã beau: conj. prez. 1.sg. 24,14, 43
bea: imperativ 2.sg. 24,14, 18, 44, 46
(de/la) beut: supin 19,35; 24,14, 17, 18, 46; 30,38
or bea: ind. viit.I. 3.pl. 24,19
a bea: inf. prez. 24,45
bea: ind. prez. 3.sg. 44,5
au beut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,22; 25,34; 43,34
beut-am: ind. pf.c. 1.sg. 24,46
(de) bãut: supin 19,34
bând: gerunziu 9,21; 24,19, 54
bându-: gerunziu 27,25
BEAT, -Ã: adj
beat: m. sg. ac. rezum. cap.9
BERBEC: s.m. .; var. BERBECE
berbece: sg. ac. 15,9; 22,13
berbecii: pl. nom./ac. 30,35, 39, 41; 31,38
berbecilor: pl. gen. 30,40, 41
berbeci: pl. nom. 32,14
BINE: adv./s.
bine: adv. 1,10, 12, 18, 21, 25; 2,18; 12,13; rezum. cap.33;
rezum. cap.39; 40,14
(mai) bine: adv. 29,19; 37,27
(foarte) bine: adv. 39,3
bine: adv. în structura verbalã dislocatã bine e cuvântat 24,27
binelui: s.n. sg. gen., în sintagma lemnul cunoºtinþii binelui ºi al
rãului 2,9, 17
binele: s.n. sg. ac. 3,5, 22; 31,18
bine: s.n. sg. ac. 4,7; 12,16; 32,9, 12; 34,22; 44,4; 50,20
(a) BINECUVÂNTA: v. I
binecuvãntat [sã fie]: pasiv conj. prez. 3.sg. 9, 26
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 24, 27
(a se) BIRUI: v. IV
(s-)au biruit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.14
vei birui: ind. viit.I. 2.sg. 32,28
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(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a se) BLÃS TÃMA
oi blestema: ind. viit.I. 1.sg. 12,3
vor bles tema: ind. viit.I. 3.pl. 12,3
va blestema: ind. viit.I. 3.pl. 27,29
fie blestemat: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.sg. 27,29
(sã) blastãmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
blãstãmat eºti: pasiv ind. pr ez. 2.sg. 3,14
blãstãmat va f i: pasiv ind. viit.I 3.sg. 3, 17
blãstãmat vei fi: pasiv ind. viit.I 2.sg. 4,11
au blãstãmat : ind. pf.c. 3.sg. 5,29
voi blãstãma: ind. viit.I. 1.sg. 8,21
blãstãmat sã fie: pasiv conj. prez. 3.sg. 9,25
blãstãmatu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 49,7

biruiesc: ind. prez. 3.pl. 34,23; 47,1
au biruit: ind. pf.c. 3.sg. 41,54; 47,27
biruieºti: ind. prez. 2.sg. 45,10, 11
biruia: ind. imp. 3.sg. 46,6
biruiaºte: ind. prez. 3.sg. 47,23
BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. 3,16; rezum. cap.14; 41,35
BIRUIT, -Ã: adj.
biruit: m. sg. nom. 41,21
BIRUITOR, -TOARE: adj.
biruitori: m. pl. ac. rezum. cap.14
BLAGÃ: s.f. (Înv.; Trans.) „bogãþie”, „bunãstare”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în
„Revista criticã literarã”, director Ar. Densusianu. Iaºi, III, 1895
blagã: sg. ac. rezum. cap.36
blaga: sg. nom. 45,20
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. nom./ac. rezum. cap.14; rezum. cap.27; 27,12,
29, 36, 38; rezum. cap.28; 28,6; rezum. cap.32
blagosloveniia: sg. ac. rezum. cap.26; 33,11
blagoslovenia: sg. nom./ac. 26,29; 27,35, 36, 40, 41; rezum. cap.49
blagosloveniile: pl. nom./ac. 28,4; 49,25, 26, 28
blagoslovenii: pl. ac. 49,25
(a se) BLAGOSLOVI : v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 1,22, 28; 2,3; 5,2; 9,1; 14,19; 24,35;
25,11; 26,12; 27,27; 28,1, 6; 30,27, 30; 31,55; 32,29; 35,9;
39,5; 48,3, 15, 20; 49,28
blagosloveºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.9
(sã) blagoslovesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
voi blagoslovi: ind. viit.I. 1.sg. 12,2; 17,16, 20; 22,17; 26,3
vei fi blagoslovit: pasiv. ind. viit.I. 2.sg. 12,2
blagoslovi-oi: ind. viit.I. 1.sg. 12,3
vor blagoslovi: viit.I. 3.pl. 12,3
(sã) vor blagoslovi: ind. viit.I. 3.pl. 12,3; 22,18; 26,4; 28,14
blagoslovitu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 14,19, 20
sã (sã) blagosloveascã: conj. prez. 3.pl. 18,18
blagoslovisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,1
blagoslovi(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,24
sã blagosloveascã: conj. prez. 3.sg. 27,4, 10, 19, 25, 31; 28,3
sã blagoslovesc: conj. prez. 1.sg. 27,7; 48,9
blagoslovindu-: gerunziu 27,23, 27; 47,7
va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 27,29; 49,25
am blagoslovit: ind. pf.c. 1.sg. 27,33
va fi blagoslovit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 27,33
blagosloveaºte: imperativ 2.sg. 27,34, 38
au fost blagoslovit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 27,41
vei blagoslovi: ind. viit.I. 2.sg. 32,26;
blagoslovind: gerunziu 47,10
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48; rezum. cap.49
blagosloveascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 48,16
(sã) va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 48,20;
BLAGOSLOVIT, -Ã: s.m./f.
blagoslovitul: s.m. sg. voc. în sintagma blagoslovitul Domnului24,31
BLÂND, -Ã: adj./adv.
blând: adj. m. sg. nom./ac. 43,14; 45,4
blând: adv. rezum. cap.50
blãnd: adv. 43,27; 50,21
BLÂNDEÞE : s.f.; var. (Înv.) BLÂNDEAÞE
blãndeaþe: sg. ac. 34,3;
BLESTEM : s.n.
blãstãmul: sg. ac. 24,41
blãstãm: sg. nom./ac. 27,12, 13; rezum. cap.49

BOGAT, -Ã: adj.
(foar te) bogat: m. sg. nom. 13,2
(foar te) bogaþ: m. pl. nom. 36,7
BOGÃTATE: s.f. (Trans.) „bogãþie”
bogãtãþiile: pl. ac. 45,23
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiia: sg. ac. 31,16
(a se) BOLNÃVI: v. IV (Pop.) „a (se) îmbolnãvi”
bolnãvind: gerunziu rezum. cap.48
(s-)ar fi bolnãvit: cond. pf. 3.sg. 48,1
BOU: s.m.
boi: pl. ac. 12,16; 20,14; 21,2 7; 24,35; 32,5; 33,13; 47,17
boii: pl. ac. 32,7
BRAÞ: s.n.
braþãle: pl. ac. 24,18
braþãlor: pl. gen. 49,24
BUCATÃ: s.f. „hranã”, „mâncare”; „cereale”
bucate: pl. nom./ac. 27, 14; 41,5 7; rezum. cap.42; 42,1, 10, 25,
33; 43,20; 45,21; 47,12, 16, 22
bucatele: pl. nom./ac. 27,25, 31; 40,17; 43,2
BUCÃTURÃ: s.f. (Pop.) „îmbucãturã”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. DA, unde prima at estare este la Georgie ªincai
din ªinca, Hronica românilor ºi a mai multor neamuri... [II], [Tom]
I-III, Iaºi 1853-1854.
bucãturã: sg. ac. 18, 5
(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.pl. 45,16
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 31,2 7
BUCUR OS, -OASÃ : adj.
bucuros: m. sg. nom. 27,9; 28,8; 30,34; 34,12
BUN , -Ã: adj.
bunã: f. sg. nom./ac. 1,4; 8,2 1; 30,20; 49,15
(foar te) bune: f./n. pl. nom./ac. 1,31; 45,22
bun: m./n. sg.nom./ ac. 2,9; 3,6; 18,7; 49,15
(foar te) bun: n. sg. nom. 2,12
bune: f. pl. ac.15,15; 25,8
(foar te) buni: m. pl. ac. 27,9
(cele mai) bune: f. pl. ac. 27,15
(ceale mai) bune: n. pl. ac. 43,11
(cel mai) bun: n. sg. ac. 47,6, 11
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 45,18
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casa: sg. gen .( prep. a + toatã) 45,8
cãsi: pl. ac. 34,28

C

CASNIC: s.m. „slujitor”
casnicii: pl. ac. 14,14
casnicul: sg. nom. 15,3
caznicilor: pl. gen. rezum. cap.35; 47,24

CAL: s.m.
calului: sg. gen. 49,17
cai: pl. ac. 47,17
CALD, -Ã: adj.
calde: f. pl. ac. 36,24
CALE: s.f.
calea: sg. ac. 3,24; 6,12; 13,3; 16,7; 18,19; 19,2; 24,40, 42, 56,
62; 28,20; 32,1, 20; 33,16; 38,21; 48,7
cale: sg. ac. rezum. cap.19; 24,21, 27, 48; 30,36; 35,19; 42,25;
rezum. cap.44; 44,29; 45,21, 23; 49,17
CANANEU: s.m.; var. HANANEU „locuitor al Canaanului”
cananeilor: pl. gen. 24,3, 37
hananeailor: pl. gen. 10,18
hananeul: sg. nom. 12,6; 13,7
hananeii: pl. nom. 15,21
hananeilor: pl. dat. 34,30
hananeu: sg. nom. 38,2
CANANIANCÃ: s.f. var. HANANIANCÃ „femeie care aparþine
populaþiei Canaanului”
hananiancã: sg. ac. rezum. cap.38
hananiencii: sg. gen. 46,10

(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au cãzut faþa (lui/ta) „s-a/te-ai
posomorât” 4,5, 6
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,10; 15,12; 42,36; 46,29; 50,1
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,3, 17; 44,14
cãzind: gerunziu 24,52; 45,14
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþul: sg. nom. 49,17
cãlãr eþ: pl. (cu des. – N [þ] rostit dur) ac. 50,9
CÃLÃTOR: s.m.
cãlãtori: pl. ac. 37,25
CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriii: sg. gen. 29,13
cãlãtoriii: sg. dat. (adn.) 35,3
(a) CÃLCA: v. I „a încãlca”
calcã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilã: sg. nom. 15,17

CÃLCÂI: s.n.
cãlcâiul: sg. ac. 3,15

CAP: s.n.
capete: pl. ac. 2,10
capul: sg. ac. 3,15; 28,11, 18; 40,16, 19; 47,31; 48,14, 17, 18;
49,26

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. nom. 8,22
cãldurã: sg. ac. 31,40
CÃMARÃ: s.f.
cãmãri: pl. ac. 6,16
cãmarã: sg. ac. 43,30

CAPRÃ: s.f.
caprã: sg. ac. 15,9
capre: pl. nom./ac. 30,32, 33, 39; 32,14
caprele: pl. nom./ac. 30,35; 31,38

CÃMETIN, -Ã: ad j. „harnic”, „destoinic” (cf. lat. industrius
„harnic”, „sârguincios”); cuvântul nu este înregistrat în DA.
cãmeat eni: m. pl. ac. 47,6

CAR: s.n.
carã: pl. ac. 45,19, 21
carãle: pl. ac. 45,27; 46,5
care: pl. ac. 50,9

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. nom./ac. 12,16; 24,10, 30, 35; 30,43; 31,17; 32,15
cãmilele: pl. nom./ac. 24,11, 22, 32, 46, 61, 63; 32,7; 37,25
cãmilelor: pl. gen./dat. 24,14, 19, 20, 31, 44, 46
cãmilã: sg. ac. 24,64
cãmilei: sg. gen. 31,34

CARNE: s.f.
carne: sg. ac. 2,21; 9,4
carnea: sg. ac. 17,11
cãrnurile: pl. ac. 40,19
CARTE: s.f.
cartea: sg. nom. în titlu: Cartea Facerii
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 7,1;rezum. cap.12; 12,1, 15, 17; 17,23;
rezum. cap.20; 20,13; 24,7, 23, 27, 28, 38, 40; 28,2, 17, 21;
29,13; 30,30; 31,30, 41; 34,19, 26, 30; 35,2; 38,11; 39,2, 4,
5, 8; 41,40, 51; 43,26; 44,8; rezum. cap.45; 45,2, 11; 46,31;
47,12; 50,8, 22
casii: sg. gen./dat. 15,2; 17,23, 27; 18,19; 20,18; 24,2; 31,14,
37; 39,14; 43,19, 20; 46,27; 50,7
casã: sg. ac. 17,12, 27; 19,2, 3, 4; rezum. cap.21; 24,31; 33,17;
39,5, 11; 43,16, 17, 24
casa: sg. nom./ac., în sint agmele casa Domnului / casa lui
Dumnezeu 28,17, 22; 35,7
casei: sg. gen. 36,6; 43,16; 44,1, 4
casãle: pl. ac. 42,19
casa: sg. ac., în sintagma casa de oaspeþ 42,27
caselor: pl. dat. 42,33

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom. 12,15
cãpetenia: sg. nom./ac. 23,6; 34,2; 40,20; 41,9
cãpetenii: pl. nom. 25,16
cãpeteniii: sg. gen. rezum. cap.34
cãpetenie: sg. nom./ac. 42,6; 45,8
CÃPITAN: s.m. (Înv.) „persoanã care comanda o oºtire sau o
parte a ei”; „comandant”
cãpitanul: sg. nom. 21,22, 33; 39,1
CÃRARE: s.f.
cãrare: sg. ac. 49,17
CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmiz: pl. ac. 11,3
cãrãmizile: pl. nom. 11,3
CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. ac. 18,6
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CÃRUNTEÞE : s.f.
cãr unteþele: pl. ac. 42,38; 4 4,29
cãr unteþeale: pl. ac. 44,31

cerc: ind. prez. 1.sg. 37,16
(sã) cearcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22; 42,22
cearcã: imperativ 2.sg. 31,32; 43,9

CÃRUÞÃ : s.f.
cãruþa: sg. ac. 41,43; 46,29

CERCEL: s.m.
cercei: pl. ac. 24,22, 47
cerceii: pl. ac. 24,30; 35,4

(a) CÃUTA: v. I „a încerca sã gãseºti pe cineva sau ceva”; „a
încerca sã faci ceva”; „a privi spre…”
au cãutat: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
caute: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 41,33
cauþi: ind. prez. 2.sg. 44,9
cautã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
(a) CÃZNI: v. IV „a chinui”, „a tortura”
vom cãzni: ind. viit.I. 1.pl. 19,9
CÂMP: s.n.
cãmp: sg. ac. 29,2
câmpului: sg. gen. 2,5
câmp: sg. ac. 4,8; 9,20; 11,2; 24,63, 65; 25,27, 29; 27,5; 30,14,
16; 31,4; 34,7; 37,7, 15
câmpuri: pl. ac. 34,28; 39,5
câmpul: sg. ac. 49,29, 30; 50,13

(a) CERCETA: v. I
au cercetat: ind. pf.c. 3.sg. 21,1
cerceteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48
va cerceta: ind. viit.I. 3.sg. 50,23, 24
(a se) CERE : v. III
ceri: ind. prez. 2.sg. 30,34
cereþ: ind. prez. 2.pl. 34,12
(sã) cerea: ind. imp. 3.sg. 34,19
cerând: gerunziu 41,55
CEREMONIE : s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãrãmoniile: pl. ac. 26,5
CERESC, -EASCÃ: adj.
cereºti: f. pl. ac. 49,25
(a se) CERTA: v. I
(sã) certa: ind. imp. 3.pl. 25,22
certându(-sã): gerunziu rezum. cap.26
au certat: ind. pf.c. 3.sg. 31,42; 37,10

CÂMPIE: s.f.
câmpiile: pl. ac. 14,6
(a) CÂNTA: v. I
cânta: ind. imp. 3.pl. 4,21
CÂNTARE : s.f.
cântãri: pl. ac. 31,27

CERTARE: s.f.
certare: sg. nom. 13,7
certare: sg. nom. 26,20

(a) CÂRTI : v. IV; var. (a) CÃRTI
au cãrtit: ind. pf.c. 3.pl. 49,23

CERUT, -Ã: adj.
cerut: n. sg. ac. rezum. cap.24

(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
cãºtigase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,5

CETATE : s.f.
cetate: sg. nom./ac. 4,17; 10,12; 11,4; 18,24; 19,14, 17, 21;
33,18; 34,20, 25; 44,4
cetãþii: sg. gen. 10,11; 18,26; 19,1, 4, 15, 22; 23,10, 18; 24,13;
26,33; 28,19; 36,32, 35, 39
cetatea: sg. nom./ac. 11,5, 8; 18,28; 19,12, 20; 23,2; 24,10;
33,18; rezum. cap.34; 34,27; 35,4, 27
cetãþile: pl. ac. 19,25, 29; 35,5
cetãþilor: pl. gen. 19,25, 29
cetãþ: pl.- cu des. N – ac. 41,35

CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. nom. 15,17
CENUªÃ : s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom. 18,27
CER: s.n.; var. CERIU
ceriul: sg. ac. 1,1; 2,4; 7,19; 9,14; 14,19
ceriu: sg. nom./ac. 1,8, 9; 6,17; 8,2; 11,4; 15,5; 19,24; 21,17;
22,11, 15; 28,12
ceriului: sg. gen. 1,14, 15, 17, 20, 26, 28, 30; 2,4, 19, 20; 6,7; 7,3,
11, 23; 8,2; 9,2; 14,22; 22,17; 24,3, 7; 26,4; 27,28, 39; 28,17
ceriurile: pl. nom. 2,1
CERB : s.m.
cerb: sg. nom. 49,21
CERBICE: s.f.
cerbicea: sg. ac. 49,26
(a se) CERCA : v. I. (Pop) „a cerceta”, „a examina”; „a întreba”;
„a supune la încercãri grele”; (Despre sânge) „a cere rãzbunare”
oi cerca: ind. viit.I. 1.sg. 9,5
a cerca: inf. prez. rezum. cap.24
sã cercãm: conj. prez. 1.pl. 24,57
sã cerc: conj. prez. 1.sg. 27,21
cercându-: gerunziu rezum. cap.31; 44,12
cercând: gerunziu 31,34
cerca: ind. imp. 3.sg. 31,35
ai cercat: ind. pf.c. 2.sg. 31,37
cerci: ind. prez. 2.sg. 32,29
ar cerca: cond. prez. 3.sg. 37,15

(a se) CHEMA: v. I: „a striga”; „a (se) numi”
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 2,23; 17,5; 21,12; 28,22; 32,28
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 3,9, 20; 4,17, 25, 26; 5,2, 3, 29; 12,8,
18; 13,4; 16,13, 15; 19,5, 37, 38; 20,8, 9; 21,3, 17, 33; 22,14,
15; 25,25; 26,18, 20, 21, 22, 33; 27,1; 28,1, 19; 29,32, 33, 34,
35; 30,6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; 31,4, 47, 54; 32,2, 30; 33,17,
20; 35,7, 10, 18; 38,3, 4, 5, 29, 30; 39,14; 41,45, 51, 52; 49,1
a chema: inf. prez. 4,26;
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 11,9; 19,22; 25,25, 30; 27,36;
31,48; 35,8; 50,11
vei chema: ind. viit: I. 2.sg. 16,11; 17,15, 19
(te) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 17,5; 35,10
sã chemãm: conj. prez. 1.pl. 24,57
chemând-: gerunziu 26,9; 41,8; 46,2
au fost chemat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 26,18
chemând: gerunziu 26,25; 27,42; 29,22; 35,2, 15; rezum. cap.44; 44,4
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 28,19; 29,16; 36,39
(te) chemi: ind. prez. 2.sg. 32,29
sã (sã) cheme: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.45; 48,16
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 46,33;
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 47,29
(sã) vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 48,6
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(s-)au cheamat: ind. pf.c. 3.sg. 21,31
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coapsele: pl. ac. 46,26
copsa: sg. ac. 47,29

CHEMAT, -Ã: adj.
chematã: f. sg. nom. 24,58
chemaþ: m. pl. nom. rezum. cap.43
CHERAST: s.m. „ºarpe veninos”. Cuvântul nu es te înregistrat
în D A (cf. lat. cer ast½s, ae „viperã cu cor n”).
cherast: sg. nom. 49,17
CHIAR: adv. „limpede”
chiar: 26,9; 48,10
CHIDMONEU: s.m. „populaþie din Rãsãrit, probabil un trib,
care figureazã între popoarele date seminþiei lui Avraam”
chidmoneii: pl. nom. 15,19
CHINEU: s.m. „trib de medianiþi locuind în Canaanul patriarhal”
chineii: pl. nom. 15,19
CHINEZEU: s.m. „familie edomitã importantã descendentã
din Elifaz, fiul mai mare al lui Esau”
chinezeii: pl. nom. 15,19
CHIP: s.n. „faþã”, „figurã”, „imagine”; „înfãþiºare”; „mod”, „fel”
chipul: sg. ac. 1,26, 27; 5,3; 9,6
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip „altfel” 20,12; 42,12, 16
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acesta chip „astfel” 41,28
CHITOS: s.m. (Înv.) „balenã”
chituºi: pl. ac. 1,21
(a) CHIVERNISI: v. IV (Pop. ºi fam.) „a administra”, „a conduce”
chivernisea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap. 39

(a) COASE: v. III
au cusut: ind. pf.c. 3pl. 3,7
COASTÃ: s.f. „fiecare os lung, îngus t, arcuit, articulat în spat e de
coloana vertebralã, iar în faþã de stern”; „partea lateralã a unui
obiect”; „grinzile din osatura de rezistenþã la cor abie”
coasta: sg. ac. rezum. cap.2; 2,22
coastele: pl. ac. 2,21
coaste: pl. ac. 6,16
(a se) COBORÎ : v. IV; var. (Înv.) a (se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5; 12,10; 15,11; 24,45, 64;
43,15
sã (ne) pogorâm: conj. prez. 1.pl. 11,7
pogorî(-mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 18,21
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,16
(nu te) pogorî: imperativ prohib. 2.sg. 26,2
pogorând: gerunziu 26,17; 38,1
pogorându(-sã): gerunziu 28,12; 42,3
pogorâþi(-vã): imperativ 2.pl. 42,2
(sã) va pogorî: ind. viit.I.3.sg. 42,38; 44,26
am fost pogorât: ind. m.m.c.pf. perifr. 1.pl. 43,20
pogori: ind. prez. 2.sg. 45,9; 46,3
pogoarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.46
(Mã) voi pogorî: ind. viit.I. 1.sg. 46,4
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. 43,23
(a se) CONTENI: v. IV
(s-)au contenit: ind. pf.c. 3.sg. 43,31
conteni: inf. prez. fãrã a 45,1

CINSTE: s.f.
cinstea: sg. ac. 12, 13
cinste: sg. ac. 24,53

COPAC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) COPACI
copaciu: sg. ac. 18,4, 8; 21,15
copacii: pl. nom. 23,17

CINSTIT, -Ã: adj.
cinstit: m. sg. nom. 31,1; 34, 19
CIOCAN: s.n.
ciocan: sg. ac., în sintagma bãtãtoriu cu ciocan „fierar” 4,22

COPIL: s.m.
copil: sg. ac. 21,12
copilul: sg. ac. 21,14, 15, 16
copilului: sg. gen. 21,17
copil: sg. nom. 41,12
copiii: pl. ac. 22,5, 19
copiilor: pl. dat. 32,16

CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 13,5; 26,14; 50,8
ciurdã: sg. ac. 18,7
ciurda: sg. ac. 24,10
ciurdele: pl. nom./ac. 34,28; 45,10
ciurzile: pl. ac. 46,32

COPILAª: s.m.
copilaºii: pl. nom. 25,22

CLEI: s.n. (Cf. Grigore Maior, ILV/Le xicon, unde lat. bitumen
are drept echivalent românesc „clei”; „smoalã”; bituminosus „cleios”)
cleiu: sg. ac. 6,14

COPILÃRIE: s.f.
copilãriia: sg. ac. 46,34
CORABIE: s.f.
corabiia: sg. ac. rezum. cap.6
corabie: sg. nom./ac. 6,14, 16, 18, 19; rezum. cap.7; 7,1, 7, 9,
13, 15, 17, 18, 23; rezum. cap.8; 8,1, 9, 10, 16, 19; 9,10, 18
corãbiii: sg. gen. 6,15, 16; 8,6, 13
corabia: sg. nom. 8,4
corãbiilor: pl. gen. 49,13

CLEIOS, -OASÃ: adj.
cleoasã: sg. sg. nom. 11,3
CLEIT, -Ã: adj. (aici) „de smoalã”
cleite: n. pl. ac. 14,10
(a) COACE: v. III
au copt: ind. pf.c. 3.sg. 19,3
au fost copt: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 27,17

CORB: s.m.
corbului: sg. gen. rezum. cap.8
corbul: sg. ac. 8,6

COAJÃ: s.f.; var. COAJE
coaje: sg. ac. 30,37
COAPSÃ: s.f. „parte a piciorului cuprinsã între ºold ºi genunchi”
coapsãle: pl. ac. 24,2; 35,11
coapsa: sg. ac. 24,9; 32,32; 49,10
coapsei: sg. gen. rezum. cap.32; 32,25, 32

CORN: s.n.
coarnele: pl. ac. 22,13
CORT: s.n.
cortului: sg. gen. 18,10
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(a se) CULCA: v. I
a (sã) culca: inf. prez. 19,4
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.sg. 19,33, 35
(te-)ai culcat: ind. pf.c. 2.sg. 49,9
culcându(-sã): gerunziu 49,14

cortul: sg. ac. 9,21; 12,8; 13,3, 18; 26,25; 31,25, 33, 34; 35,21
corturi: pl. nom./ac.13,5; 25,27; 33,17
corturile: pl. ac. 16,12; rezum. cap.33; 33,17, 19
COª: s.n.
coºuri: pl. ac. 40,16
coº: sg. ac. 40,17
COªTEI: s.n. (mgm. înv.) „for tãreþã”
coºteile: pl. ac. 25,16
COT: s.m.
cot: sg. ac. 6,16
coþi: pl. ac. 6,15; 7,20
(a) COVÂRªI: v. IV „a întrece (cu mult) în mãsurã”
au covârºit: ind. pf.c. 3.sg. 41,49
COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã”; cf. Maior ILV/Lexicon T, unde
lat. armilla „co vrig de aur”.
covriji: pl. ac. 24,22
covrigii: pl. ac. 24,30
covrigi: pl. ac. 24,47
covrigul: sg. nom./ac. 38,18, 25
(a) CREDE : v. III
credea: ind. im p. 3.sg. 45,26
va crede: ind. viit.I. 3.sg. 21,7
(sã) creade: inf. prez. fãrã a 27,33
crezind: gerunziu rezum. cap.15
crezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,6

CUMPÃRAT, -Ã: s.m./f. (aici) „rob cumpãrat”
(cel) cumpãrat: s m. sg. nom. 17,12
(cei) cumpãraþ: s.m. pl. nom. 17,27

(a se) CUNOAªTE : v. III „a afla”; (în sintagmã cu femeie/
bãrbat) „a avea relaþii sexuale”; „a recunoaºte”
cunoscându(-sã): gerunziu 3,7
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,1, 17, 25; 19,8; 27,23; 38,26
cunoscând: gerunziu 15,13; 28,8; 31,2; 37,33; 38,26; 42,8
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 22,12; 30,27
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 29,5
cunoaºtem: ind. prez. 1.pl. 29,5
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.38
sã (sã) cunoascã: conj. prez. 3.sg. 38,15
cunoaºte: imperativ 2.sg. 38,25
au fost cunoscut: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 39,3
cunoºtea: ind. imp. 3.sg. 39,23
(sã) cunosc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.42
cunoscându-: gerunziu 42,7
au fost cunoscut: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 42,8
voiu cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 42,15
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 42,20
voi cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 42,33
(sã) vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 45,1

CREDINÞÃ : s.f.
credinþa: sg. nom. rezum. cap.22
credinþei: sg. gen. 39,16
credinþã: sg. ac. 44,32
(a) CREªTE: v. III
creºteþi: imperativ 2.pl. 1,22, 28; 8,17
va creºte: ind. viit.I. 3.sg. 3,18
creºteþ: imperativ 2.pl. 9,1, 7
a creºt e: inf. prez. 17,6; 26,22
creºte: imperativ 2.sg. 24,60
creºtea: ind. im p. 3.sg. 41,56
va creºte: ind. viit.I. 3.sg. 48,19
creaºt e: imperativ 2.sg. 35,11
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 38,11
a creaºt e: inf. prez. 41,52
(nu) creaºte: imper ativ prohib. 2.sg. 49,4
sã creascã: conj. pr ez. 3.sg. 28,3
creascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 48,16
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 19,13; 21,8, 20
crescând: gerunziu 25,27; 26,13; 38,24; 40,10; 49,22
au fost crescut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 38,14

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscuþi: m. pl. ac. 43,23
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþii: sg. gen. 2,9, 17
cunoºtinþa: sg. ac. 43,22; 44,15

(a) CRUÞA: v. I „a menaja”, „a proteja”
cr uþa: ind. imp. 3.sg. 19,16
CUCOANÃ: s.f.; var. COCOANÃ (Mold.; Mar.; Înv.) „copilã (între
12 ºi 14 ani)”
cocoana: sg. ac. 34,19

(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.sg. 37,11
cugetãm: ind. prez. 1.pl. 42,31
aþ cugetat : ind. pf.c. 2.pl. 50,20

CUMPÃRÃTOR: s.m.
cumpãrãtorilor: pl. gen. 47,15

CUMPLIT: adj./adv.
cumplit: adv. 34,14
cumplitã: adj. f. sg. nom. 37,33

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credinciosul: adj. antep. m. sg. ac. rezum. cap.4

CUGET : s.n.
cujetele: pl. ac. 3,16

(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,23
au cumpãrat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.23; 33,19; 39,1; 47,20; 49,30
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
sã cumpere: conj. prez. 3.pl. 41,57; 42,3, 5, 10
a cumpãra: inf. prez. rezum. cap.42; 42,34
cumpãraþ: imperativ 2.pl. 42,2; 43,2; 44,25
sã cumpãrãm: conj. prez. 1.pl. 42,7; 43,20, 22
aþ cumpãrat: ind. pf.c. 2.pl. 42,19
om cumpãra: ind. viit.I. 1.pl. 43,4
am cumpãrat: ind. pf.c. 1.pl. 43,21
cumpãrã: imperativ 2.sg. 47,19
cumpãrasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 50,13

(a se) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 15,12; 35,5
cuprinde: ind. prez. 3.sg rezum. cap.18; rezum. cap.50
cuprinzind: gerunziu rezum. cap.19
sã cuprinzã: conj. prez. 3.sg. 19,19
(sã) cuprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
cuprindea: ind. imp. 3.sg. 36,7
cuprind: ind. prez. 3.pl. 41,26
CUPRINS, -Ã : adj.
cuprins: m. sg. nom. rezum. cap.29; 41,8
cuprinºi: m. pl. nom. 34,5
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CUPTOR : s.n.
cup toriu: sg. nom. 15,17
cuptoriului: sg. gen. 19,28
CURAT, -Ã: adj.
curate: f. pl. ac. 7,2, 8; 8,20
curat: m. sg. nom. 25,27
CURÃTOR, -TOARE: adj. (despre bani) „în circulaþie”, „oficial”
curãtori: m. pl. nom. 23,16;
(a se) CURÃÞA: v. I; var. (a se) CURÃÞI
au curãþit: ind. pf.c. 3.sg. 30,37
(vã) curãþiþ: ind. prez. 2.pl. 35,2
sã curãþiþ: conj. prez. 2.pl. 35,2
CURÃÞIE: s.f. (Înv.) „curãþenie”
curãþie: sg. ac. 20,5
CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
curând: 27,20
(mai) curând: 45,19
curund: 27,20
(mai) curund: 41,32
CURCUBEU: s.n.
curcubeu: sg. ac. rezum. cap.9
CUREA: s.f.
cureaoa: sg. ac. 14,23
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 45,16
CURVÃ: s.f.
curvã: sg. nom./ac. 34,31; rezum. cap.38; 38,15, 21, 22
(a) CURVI: v. IV
curvit-au: ind. pf.c. 3.sg. 38,24
(a) CUTEZA: v. I
cutezând: gerunziu 34,25
cutezind: gerunziu 44,18

au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6, 12; 14,20; 16,3; 18,7; 19,33, 35;
20,14; 21,14, 19, 27; 24, 18, 20, 32, 35, 36, 53; 25,5, 21; 27,14,
17, 25; 29,33; 30,4, 9, 14, 35; 31,9, 16; 32,19; 33,5, 11; 35,4;
37,8; 38,6; 39,21, 22; 40,4; 41,21, 42, 45; 42,17; 43,23; 43,24;
45,21, 22; 46,18, 25; 47,11, 17; rezum. cap.50
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 3,12
va da: ind. viit.I. 3.sg. 4,12; 28,20; 49,20
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 4,24
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.pl. 9,2
dau: ind. prez. 1.sg. 9,12; 23,11; 29,19; rezum. cap.30; 48,22
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 12,7; 13,17; 17,8, 16; 24,7, 46; 29,27;
45,18; 47,16; 48,4
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 13,15; 15,18; 24,14; 26,3, 4; 28,13; 30,31;
34,11, 12; 35,12
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 15,2; 28,22; 38,16, 17; 40,13
-ei dat: ind. pf.c. 2.sg. 15,3
sã dau: conj. prez. 1.sg. 15,7; 30,28; 38,18
daþi: imperativ 2.pl. 23,4; 34,8, 9, 12
da(-)-oi: ind. viit.I. 1.sg. 23,13
or da: ind. viit.I. 3.pl. 24,41
daþ: imperativ 2.pl. 29,7
au fost dat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 29,29; 38,20
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,18
a da: inf. prez. 34,14; 37,22
om da: ind. viit.I. 1.pl., în loc. v. om da [împrumut] 34,16
vom da: ind. viit.I. 1.pl. 34,21
era date: pasiv ind. imp. 3.pl. 39,4
fiindu(-) date: pasiv gerunziu 39,23
datã-i: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
aþ dat: ind. pf.c. 2.pl. 43,23
era dat: pasiv ind. imp. 3.sg. 47,22
(sã) da: ind. imp. 3.sg. 47,22
veþ da: ind. viit.I. 2.pl. 47,24
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.14; 29,21; 30,1,
14, 26; 42,37; 47,6, 19
dã: imperativ 2.sg. 14,21; 24,17, 43, 45; 25,30; 27,26; 47,15
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; rezum. cap.44; 47,26
sã dãm: conj. prez. 1.pl. 19,34
dând: gerunziu 29,24; 47,12; 49,21
dându-: gerunziu 30,6; 42,25
DAR: s.n.
darurile: pl. nom./ac. 4,4, 5; 32,20, 21; rezum. cap.33; 38,26;
43,25
dar: sg. ac. 6,8; 33,10
daruri: pl. nom./ac. rezum. cap.20; 24,53; rezum. cap.32; 32,13,
18; 34,12; rezum. cap.43; 43,11, 15, 26; rezum. cap.45; 49,3
darur: pl. ac. 25,6
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 29,15

CUTREMUR: s.n.
cutremurul: sg. nom. 9,2
CUÞIT: s.n.
cuþit: sg. ac. 22,6
cuþitul: sg. ac. 22,10

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE (Înv.) „impozit”, „dare”, „bir”
dãjdilor: pl. dat. 49,15

CUVÂNT: s.n.
cuvãntul: sg. nom./ac. 4,23; 41,32; 50,17
cuvânt: sg. ac. 11,1; 44,18; 45,16
cuvântul: sg. nom. 15,1, 4; 17,22; 24,50
cuvintele: pl. nom./ac. 20,8; 24,15, 30; 31,1; 37,27; 42,20
cuvinte: pl. ac. 32,19; 39,10; rezum. cap.45
cuvintelor: pl. gen./dat. 37,8; 39,19

DATOR, DATOARE: adj.
datoriu: m. sg. nom. 24,5, 8
(a) DÃRUI: v. IV
dãruind: gerunziu 33,11
dãruindu-: gerunziu rezum. cap.45
dãruiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48
au dãruit: ind. pf.c. 3.sg. 48,9

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvinea: ind. imp. impers. 40,5
(sã) cuvine: ind. prez. impers. 48,18
CUVIOS, -OASÃ: adj./adv. (Înv.) „cuviincios”; (aici) „potrivit”, „firesc”
cuvios: adj. n. sg. ac. 23,9
cuvios: adv. 30,30

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt : adv. 6,16
dedesupt: adv. în sintagma ceale dedesupt „mormânt” 37,35
DEFÃIMARE: s.f. „ocarã”, „ruºine”
defãimarea: sg. ac. 30,23

D
(a se) DA: v. I
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 1,29; 9,3; 16,5; 20,16; 30,18; 35,12; 38,26; 40,11

DEOSEBI: adv.; var. DEOSÃBI; DE OSEBI „separat”
de osebi: 32,16; 43,32
de osãbi: 43,32
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demineaþã: s. sg. ac., în loc. adv. [de] demineaþã „devreme” 24,54;
26,31
demineaþa: s. sg. ac. 32,24
dimineaþa: adv. 49,27
demineaþa: adv. 19,27

DESÃVÂRªIT, -Ã : adj.
desãvãrºit: m. sg. nom. 6,9; 17,1
(a) DESCÃRCA: v. I
au descãrcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,32; 44,11

DINAFARÃ: adv.
dinnafarã: adv. 6,14

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deschis: ind. pf.c. 3.sg. 29,31
vor deºchide: ind. viit.I. 3.pl. 3,5
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 3,7; 7,11
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 4,11; 21,19; 30,22; 41,56; 4 4,11
deºchizind: gerunziu 42,2 7; 8,6, 13
am deºchis: ind. pf.c. 1.pl. 43,21

DINAPOI: adv.
dinnapoi: 22,13
DINDÃRÃT: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINDÃRÃPT „dinapoi”
dindãrãpt: 49,19

(a) DESC OPERI: v. IV (Despr e vise) „a interpr eta”; „a(-ºi)
dezvãlui identitatea”
descoperi: ind. prez. 2.sg. 41,15
sã decopere: con j. prez. 3.sg. 41,24
sã descopere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.45
DESFÃTARE : s.f.
desfãtãrii: sg. gen., în sintagma raiul/locul desfãtãrii 2,8, 10, 15;
3,23, 24
desfãtãrii: sg. dat. 18,12
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,4, 7; 11,8; 25,6; 30,35; 32,13; 33,1
sã desparþã: conj. pr ez. 3.sg. 1,6, 14, 18
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,5; 13,11, 14
a (ne) despãrþir e: inf. lung. 11,4
(sã) despar t: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13
despar te: imper ativ 2.sg. 30,32
despãrþând: gerunziu 30,40
(ne) vom des pãrþi: ind. viit.I. 1.pl. 31,49
(sã) despar te: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
DESPÃRÞIRE: s.f. (aici) „animale despicate”; „separare”;
„rãscruce”
despãrþirile: pl. ac. 15,17
despãrþir e: sg. nom. 32,16
despãrþir ea: sg. ac. 38,14
DES TUL: adv.
destulu(-): 45,28
DEªER T, DEªARTÃ : adj. „gol”, „pustiu”
deºert: adj. n. sg. nom. 1,2
(a) DEªTEPTA: v. I
deºtep tându(-sã): gerunziu 9,24; 28,16; 41,4
deºteap tându(-sã): gerunziu rezum. cap.28
sã deºtepþ: con j. prez. 2.sg. 38,8
(a) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcând: gerunziu 38,14, 19
(a) DEZLEGA: v. I
vei dezlega: ind. viit.I. 2.sg. 27,40
(s-)au dezlegat: ind. pf.c. 3.pl. 49,24
deslegase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 40,16
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
deznãdãjduind: gerunziu rezum. cap.15
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s. sg. nom./ac. 1,5, 8, 13, 19, 23, 31; 19,2, 15; 29,24;
41,8
dimineaþã: s. sg. ac., în loc. adv. [de] dimineaþã „devr eme” 21,14;
28,18; 40,6
dimineaþa: s. sg. nom. 44,3

DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom. 49,12
DOBÂNDÃ: s.f. (Înv.) „pradã de rãzboi”
dobânzi: pl. ac. 49,27
(a) DOBÂNDI: v. IV
sã dobãndesc: conj. prez. 1.sg. 4,13
dobãndeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; rezum. cap.39
dobândind: gerunziu 29,30
dobândesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.30
dobãndind: gerunziu rezum. cap.38
au fost dobândit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 31,18
au fost dobãndit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 38,14
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
au dobândit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.43
DOBITOC: s.n.
dobito<a>cele: pl. nom. 8,19
dobitoacele: pl. nom./ac. 1,25; 7,14; 8,1, 20; 29,2, 8; 34,5, 23;
36,6; 45,17; 46,32; rezum. cap.47; 47,16
dobitoace: pl. nom./ac. 1,24; 6,20; 9,10; 37,14
dobitoc: sg. ac. 7,23
dobitocului: sg. dat. 42,27
dobitoacelor: pl. gen./dat. 47,6, 17
dubitoacele: pl. ac. 30,31
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 2,4, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22; 3,1,
9, 13, 14, 21, 23; 4,4, 6, 13, 15; 6,22; 7,1, 5, 9; 8,21; 9,26;
11,5, 8, 9; 12,1, 4; 13,10, 14; 14,22; rezum. cap.15; 15,7, 9;
16,2, 11; 17,1; 18,1, 15, 17, 19, 20, 26, 31, 33; 19,16, 24,
27, 29; 20,18; 21,1; 22, 16; 23,15; 24,1, 3, 7, 21, 27, 35, 40,
44, 50, 51, 56; 25,11, 22; 26,22, 24, 28; 27,27; rezum. cap.28;
28,13, 16, 21; 29,31, 32, 33; 30,6, 22, 23, 24, 30; 31,3; 39,2,
3, 5, 21, 23
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.3; 3,8; 4,3, 16, 26; 8,20;
10,9; rezum. cap.12; 12,7, 8; 13,4, 10, 18; 15,1, 4; 16,7, 9, 13;
18,19, 22; 19,13; rezum. cap.20; 21,34; 22,11, 15; 24,26, 31,
48, 52; 25,21; 26,25, 29; 27,7; rezum. cap.28; 28,17, 22; 29,35;
rezum. cap.31; rezum. cap.35; 38,7
Domnu: sg. ac. 18,27
Doamne: sg. voc. 15,8; 18,3, 30, 32; 20,4; 24,12, 42; 32,9; 49,18
Domnul: sg. voc. în sintagma Domnul mieu 19,18
Domnul: sg. ac., în s. propr. Domnul Veade 22,14
Domnului: sg. gen. în sintagma Duhul Domnului 41,38
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. nom./ac. 18,12; 24,12, 14, 27, 35, 37, 49, 54, 56,
61, 65; 31,35; 33,14; 39,8, 19; 42,30; 44,7, 24, 33; 47,18, 25
domnilor: pl. voc. 19,2
domnului: sg. gen./dat. 24,9, 10, 12, 27, 39, 42, 44, 48, 51;
32,4, 18; 39,9; 40,1; 44,8, 20, 22
doamne: sg. voc. 23,6
domn: sg. nom. 27,29; 45,9
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domnul: sg. dat. (cu prep. la) 32,5; rezum. cap.39
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 23,11, 15; 24,18;
33,8, 13, 15; 44,18,19
domnului: sg. dat. adn. 24,36; 44,9, 16
domnule: sg. voc. 42,10; 43,20
DOAMNÃ: s.f.
doamnã-sa: sg. ac. 16,4
doamnei: sg. gen. 16,8
doamna: sg. ac. 16,9
DOR: s.n.
dor: sg. nom. 31,30
dorul: sg. nom. 49,26
(a) DORMI: v. IV
am dormit: ind. pf.c. 1.sg. 19,34
vei dormi: ind. viit.I. 2.sg. 19,34
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 19,35; 28,11; 30,16; 34,2
dormi: ind. prez. 2.sg. 28,13
dormind: gerunziu 32,13
dormi: imperativ 2.sg. 39,7, 12
sã dorm: conj. prez. 1.sg. 47, 30
sã durmim: conj. prez. 1.pl. 19,32
au durmit: ind. pf.c. 3.sg. 19,33; 35,22
DORIT, -Ã: adj.
dorita: adj. antep. f. sg. ac. 29,30
DOS: s.n. „spate”
dosul: sg. ac. 14,10; 16,13;
DOSADÃ: s.f. „nenorocire”, „pedeapsã”
dosezii: sg. dat. 44,34
(a) DOSÃDI: v. IV „a chinui”, „a pedepsi”
va dosãdi: ind. viit.I. 3.sg. 41,36
dosãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
dosãdisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 47,13

dr umului: sg. gen. 33,15; 38,14
drum: sg. ac. 42,4; 45,24; 48,7
(a se) DUCE: v. III
ducându(-sã): gerunziu 8,3; 27,5; 38,25
(mã) voi duce: ind. viit.I. 1.sg. 13,9
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.31
(te) du: imperativ 2.sg. 22,2; 24,4
ducând: gerunziu 22,3
a duce: inf. prez. 24,5
sã duci: conj. prez. 2.sg. 24,6, 8; 31,26; 47,30
duce: ind. prez. 3.sg. 24,62; 35,16, 19; 38,14; rezum. cap.47
vei duce: ind. viit. 2.sg. 27,10; 31,50
ducându-: gerunziu 27,18
sã (mã) duc: conj. prez. 1.sg. 30,26
(ne) vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 34,17; 43,5
(sã) ducea: ind. imp. 3.pl. 35,5
sã ducã: conj. prez. 3.pl. 37,32; rezum. cap.43; rezum. cap.50
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.40
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 41,55; 45,17
duc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.42
(vã) duceþ: ind. prez. 2.pl. 42,19
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 42,33; 43,13
veþ duce: ind. viit.I. 2.pl. 42,36; 44,29
veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 42,38
duceþ: imperativ 2.pl. 43,11, 12
duceþi: imperativ 2.pl. 43,12
(vã) duceþ: imperativ 2.pl. 44,17
or duce: ind. viit.I. 3.pl. 44,31
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 44,32
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 48, 21
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,11; 18,22, 33; 21,16, 19; 22,3;
24,10; 25,22, 34; 26,1; 28,7, 9; 31,17; 32,1; 35,13, 22; 36,6;
38,11, 19; 39,1; 50,7
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,10; 24,27, 32, 48, 67; 29,13; 34,29;
37,28; 47,7, 14
(s-)au fost dus: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 31,19; 39,1
(sã) duseasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 31,21
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 44,14

DRAGOSTE: s.f.
dragostii: sg. gen. 29,20

DUH: s.n.
duhul: sg. nom./ac., în sintagma Duhul lui Dumnezeu/Domnului/
Mieu 1,2; 6,3; 41,38
duhul: sg. nom./ac. 6,17; 7,15; 45,27
duh: sg. ac. 8,1

DREGÃTOR: s.m. „administrator”; „conducãtor”
deregãtori: pl. ac. 41,34;

DULCE: adv.
dulce: 50,21

DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s.; var DIREPT, DIREAPTÃ
dreapta: s.f. sg. ac 13,9; 48,18
dreapta: s. f. sg. ac., în loc. adv. spre dreapta 24,49
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 48,13
Dreaptii: s.f. sg. gen., în sintagma Fiiul Dreaptii (traducerea
antroponimului Veniamin) 35,18
direapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a direapta 48,13
dreptul: s.m. sg. nom./ac. 18,23, 25
dreaptã: adj. f. sg. ac. 24,27, 48; 48,17
(mai dreaptã): adj. f. sg. nom. 38,26
dreapte: adj. n. pl. nom. 42,16
drept: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,9; 7,1; 20,4; 27,36
drepþ: adj. m. pl. nom. 18,24, 26, 28
direaptã: adj. f. sg. ac. 48,14
dirept: adv. 44,16

DULCEÞÃ: s.f. „plãcere”, „desfãtare”
dulceaþã: sg. ac. 49,20

(a se) DOVEDI: v. IV
dovedindu(-sã): gerunziu 40,22

DREPTATE: s.f.
dreptate: sg. ac. 15,6; 18,19
dreptatea: sg. nom. 30,33
DRUM: s.n.
drumul: sg. ac. 33,12

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; 1,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31; rezum. cap.2;
2,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 21, 22; 3,1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 21, 23;
rezum. cap.4; 4,1, 9, 25; 5,1, 22, 24, 29; 6,2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12;
7,16; rezum. cap.8; 8,1, 15; rezum. cap.9; 9,1, 6, 8, 12, 16, 17, 27;
rezum. cap.12; 12,7, 17; rezum. cap.13; 13,13; 14,18, 19; rezum.
cap.15; 15,6, 8, 18; 16,5; 17,1, 4, 9, 15, 18, 19, 22; 18,13, 14; 19,14;
20,3, 6, 11, 13, 17; 21,2, 6, 12, 17, 19, 22, 23, 34; 22,1, 3, 8, 9, 12;
23,6; rezum. cap.24; 24,7; 26,12; 27,20, 28; 28,3, 12, 20, 21; 30,2,
8, 17, 18, 20, 27; 31,7, 9, 11, 16, 24, 42, 49, 50; 32,1, 2, 28, 30;
33,5, 10; rezum. cap.35; 35,1, 3, 5, 7, 9, 11, 14; 38,10; 40,8; 41,16,
25, 32, 39, 51, 52; 42,18, 28; 43,29; 44,16; 45,5, 7, 8, 9; rezum.
cap.46; 46,1, 3; 50,19;47,31; 48,3, 9, 11, 15, 20, 21; 50,20, 23, 24;
Dumnezeul: sg. nom. 9,26; 14,20, 22; 17,7, 8; 24,3; 24,27; 26,24;
28,13; 31,5, 13, 29, 42, 53; 32,9; 33,20; 43,14, 23; 46,3
Dumnezeule: sg. voc. 15,2; 16,13
Dumnezeul: sg. voc. în sintagma Dumnezeul domnului mieu
24,12, 42
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Dumnezeului: sg. gen./dat. 24,48; 50,17
Dumnezãu: sg. nom. 17,23
Dumnezãul: sg. nom. 49,25
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. ac. 3,5; 31,32; 35,2, 4
DURERE: s.f. „suferinþã fizicã”; (Fig.) „suferinþã sufleteascã”
durere: sg. ac. 3,16
durearea: sg. nom./ac. 6,6; 24,67; 34,25; 37,35
dureare: sg. ac. 35,18; 42,38; 44,31
durerii: sg. gen. 49,3
E
EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanii: pl. nom. 12,12
eghiptenii: pl. nom. 12,14; 45,2
eghiptean:. sg. nom. 39,1
eghipteanului: sg. gen. 39,5
eghipteanilor: pl. dat. 41,56; 43,32; 46,34; 50,11
EGIPTEANCÃ: s.f. (Înv.) EGHIPTEANCÃ „femeie care aparþine
populaþiei Egiptului”
eghipteancã: sg. ac. 16,1; 41,45
eghipteanca: sg. ac. 16,3
eghiptencii: sg. gen. 21,9
eghipteanca: sg. nom. 25,12

va face: ind. viit.I. 3.sg. 50,23
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 7, 16, 21, 25, 27; rezum. cap.2;
2,4; 3,7, 21; 5,1, 2; 6,22; 7,5; 12,7, 16; 15,18; 17,14; 19,3; 21,6,
8, 26, 32; 26,22, 30; 29,22; 31,12, 46; 37,3; 41,43, 52; 42,25,
28; 45,8, 9, 21; 50,12, 17
(s-)au fãcut: ind. pf.c.3.sg./pl. 1,3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 23,
24, 30, 31; 2,7; 3,22; 9,6, 16; 13,7; 15,17; 21,20; 26,13; 27,39;
30,37; 31,1; rezum. cap.47; 49,15
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,31; 2,2, 8; 3,1; 8,6; 13,4
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 3,13, 14; 4,10; 12,18; 19,19; 20,6, 9;
22,16; 24,14; 27,45; 31,26
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,6; 12,5; 24,66
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,7; 7,4; 8,21; 20,5; 21,23; 26,29; 50,15
fã: imperativ 2.sg. 6,14; 16,6; 18,6; 24,12; 27,7; 35,1; 40,14;
43,16; 47,6
fãcusease (sic!): ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,13
va fi fãcut: ind. viit. ant. 3.sg. 24,21
fãcând: gerunziu 24,54; 40,20; 50,10
(te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 26,16
fãcut-am: ind. pf.c. 1.sg. 27,19
fãcându(-sã): gerunziu 29,24; 41,8
au fost fãcut: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg./pl. 34,7; rezum. cap.50
fãcute fiind: pasiv gerunziu 34,30
aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 34,30; 42,36; 43,6
fãcea: ind. imp. 3.sg. 38,10; 39,3
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. 39,22
fãcutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 41,51
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 42,20; 43,17; 44,6
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 44,5
sã fie fãcut: conj. pf. 3.pl. 44,7
FACERE : s.f. „genezã”; „naºtere”
facerii: sg. gen. în titlu: Cartea Facerii
facerile: pl. nom. 2,4

ELAMITEAN: s.m. „locuitor al câmpiei Elam”
elamitenilor: pl. gen. 14,1, 9
EMIM: s.m. locuitor al Moabului”
Emim: sg. ac. 14,5

FAMEN : s.m. (Înv.) „bãrbat castrat”; „eunuc”
famenului: sg. gen./dat. 37,36; rezum. cap.40
famenul: sg. nom. 39,1
fameni: pl. nom. 40,1

ETHEU: s.m ; vezi HETHEU
EVUSEU: s.m. „numele unui popor care a locuit în zona
deluroasã din apropierea Ierusalimului”
evuseii: pl. nom. 15,21
F
(a se) FACE: v. III
sã (sã) facã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,3, 6, 14
face: ind. prez. 3.sg. 1,11, 12; rezum. cap.21; rezum. cap.33
sã facem: conj. prez. 1.pl. 1,26; 2,18; 11,3, 4; 26,28; 31,44; 35,3
a face: inf. prez. 2,3; rezum. cap.6; 11,6, 8; 29,25; 39,11; 40,13;
41,25; 44,15, 17
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 4,7; 6,14, 15, 16; 18,25, 29; 20,13; 21,23;
30,31; 32,12; 47,29
faci: ind. prez. 2.sg. 4,7; 21,17, 22
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 12,2; 17,6, 20; 21,13; 46,3; 48,4
oi face: ind. viit.I. 1.sg. 13,16; 18,30; 21,18; 23,11; 27,37; 32,9; 47,30
oi sã fac: ind. viit. pop. 1.sg. 18,17
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 18,19; 31,7
sã faci: conj. prez. 2.sg. 18, 25; 20,9, 10; 22,12; 26,29
(nu) faceþ: imperativ prohib. 2.pl. 19,7
sã faceþi: conj. prez. 2.pl. 19,8
face: inf. prez. fãrã a 19,22; 31,43; 34,14; 39,9
-i sã faci: ind. viit. pop. 2.sg. 21,29
faceþ: imperativ 2.pl. 24,49; 42,18
sã fac: conj. prez. 1.sg. 27,9
om face: ind. viit.I. 1.pl. 34,23
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 40,17
faceþi: imperativ 2.pl. 41,55; 43,11
facã: conj. prez. fãrã sã 43,14; 48,20

FAMILIE: s.f. „neam”, „slujitori” (dupã lat.familia, -ae, care înseamnã
„familie”, dar ºi „sclavii unei case”)
familiile: pl. nom./ac. 10,5, 32
familie: sg. ac. 26, 14
familia: sg. nom./ac. rezum. cap.39; 45,16; 50,4
FAPTÃ: s.f.
faptele: pl. ac. 5,29
fapta: sg. ac. 11,6; 18,21
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. 11,29; 19,33, 35; 24,15, 24, 47; 25,20; 26,34;
28,9; rezum. cap.29; 29,6, 23; 34,1, 17; 36,2, 3, 39; 38,2, 12;
41,45, 50; 46,15, 20
fatã: sg. nom./ac. 24,16, 47; rezum. cap.30; 30,21; 36,25
feate: pl. nom./ac. 5,22; 6,1; 11,15; 19,8, 12, 15, 30; 29,16
featele: pl. nom./ac. 6,2, 4; 19,16; 24,13; 31,43, 50, 55; 34,16,
21; 36,2, 6; 46,7; 49,22
featei: sg. gen./dat. 29,24; 36,14, 18; 46,18, 25
featii: sg. gen. 36,39
featelor: pl. gen. 46,15
fete: pl. nom./ac. 5,4, 7, 10, 13, 16, 19, 26, 30; 11,13, 17, 19,
21, 23, 25; rezum. cap.19; 19,36; 31,41
fetele: pl. ac. rezum. cap.19; 19,14; 2 4,3, 37; 27,46; 28,2, 6, 8;
31,26, 28, 31
fetei: sg. gen. 36,2
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 1,2; 2,6, 7; 3,8; 4,5, 6, 14, 16; 6,7, 13; 7,3, 4,
18; 8,8, 13; 11,9; 16,8; 17,3, 17; 19,1; 31,2, 5; 33,3, 10; 38,15;
40,7; 43,3, 5, 26, 31; 44,23, 26; 46,30; 48,12; 50,1, 18
faþã: sg. ac. 29,17; 39,6
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f aþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã 31,50; 45,1
f aþã: sg. ac., în loc. adv. faþã la f aþã „direct”, „nemi jlocit”32,30
f eþele: pl. nom. 9,23
f eþii: sg. gen. 24,47
f eaþii: sg. gen. 3, 19

f eciorul: sg. nom./ac. 12,5; 14,12; 1 5,2; 24,15; 27,1; 29,5, 12;
rezum. cap.34; 34,2; 36,32, 33, 38; 46,10
f ecior: sg. ac. 35,17; 36,25

FAUR: s.m.
f aur: sg. nom. 4,22
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(sã) fãgãduieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.13;
rezum. cap.18
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; r ezum. cap.15
au f ost fãgãduit : ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 21,1
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 26,3; 38,23; 4 4,32
fãgãduieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 28,4, 20; 50,23
ai fãgãduit: ind. pf.c. 2.sg. 31,13
fãgãduieºti: ind. prez. 2.sg. 38,17
FÃGÃDUINÞÃ: s.f. „jurãmânt”
fãgãduinþele: pl. nom./ac. rezum. cap.12; rezum. cap.17; rezum. cap.22
fãgãduinþa: sg. nom./ac. rezum. cap.26; rezum. cap.28; rezum. cap.46
fãgãduinþã: sg. ac. rezum. cap.28; 28,20; 31,13
FÃGÃDUIT, -Ã: adj./s. „promis”; „Mesia”
fãgãduitului: adj. antep. n. sg. gen. rezum. cap.15
(Cel) Fãgãduit : s.m. sg. nom. 49,10
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 18,6; 40,16
FÃPTURÃ: s.f.
fãpturilor: pl. gen. rezum. cap.1
(a) FÃTA: v. I
au fãtat : ind. pf.c. 3.pl. 30,39
fãt a: ind. imp. 3.pl. 31,8

FEL: s.n. „chip”, „soi”, „specie”
feliul: sg. ac. 1,11, 12, 21, 24, 25, 29; 6,20; 7,14; 8,19
b pl. nom./ac. 1,21, 24, 25; rezum. cap.6
feliuri: pl. ac. rezum. cap.2
feliul: sg. ac., în loc. adj. în tot feliul „felurit”, „diferit” 4,22
fealiul: sg. ac. 6,20
fealiu: sg. nom. 43,32
FEMEIE: s.f.; var. FÃMEIE (Înv.) FÃMEAIE
fãmeia: sg. nom. 7,2
fãmeaia: sg. ac. 1,27; 5,2
fãmeaie: sg. nom. 7,3, 9, 16
FEMEIESC, -IASCÃ: adj./s.
(cele) femeieºti: s.n. pl. nom. (eufem.) „menstruaþie” 18,11
fãmeiascã: adj. f. sg. nom., în loc. s. (Pop.) parte fãmeiascã „fiinþã
de sex femeiesc” 6,19;
FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereastã: sg. ac. 6,16
fereastra: sg. ac. 8,6
fereastrã: sg. ac. 26,8
FEREZEU: s.m. „popor menþionat între ocupanþii Canaanului
în general, care, se pare, a locuit în zonele de deal”
ferezeul: sg. nom. 13,7
ferizeii: pl. nom. 15,20
ferezeilor: pl. dat. 34,30
FERICIRE: s.f.
fericirea: sg. ac. 30,13
FERICIT, -Ã: adj.
fericitã: f. sg. ac. 30,13

(a) FI: v. IV
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,4, 10, 12, 18, 21, 25, 30; 2,12, 13, 14, 18;
3,3, 6; 4,13; 6,5, 17; 7,22; 9,10, 12; 10,12; 11,6; 14,2, 15, 17;
19,38; 20,2, 7; 21,17; 22,7; 23,2; 24,23, 25; 26,9, 20; 27,11, 22;
FÂN: s.n.
29,6, 7; 31,5; 34,14; 35,27; 36,8; 37,22, 27, 32; 38,25; 40,8, 18;
fân: sg. nom./ac. 24,25, 32
41,15; 42,14, 32; 44,15; 45,28; 47,4, 6, 25, 26; 48,18; 49,15, 29;
50,10, 11
FÂNTÂNÃ: s.f.
este: ind. prez. 3.sg. 2,11, 19; 5,1; 6,3; 9,16, 18; 12,12, 18; 13,9,
fântãna: sg. nom./ac. 24,13; 24,29
18; 14,3, 6, 7; 16,6, 7, 14; 17,10; 18,9, 12, 14, 21; 19,20, 31, 37;
fântânã: sg. ac. 24,16, 45
20,5, 11, 12, 15; 21,13, 22; 22,17; 23,11, 19; 24,14, 44, 51, 62,
fântâna: sg. ac. 24,30, 42, 43
65; 25,9, 11; 26,7; 28,16; 29,26; 30,30; 31,2; 33,15, 18; 34,10,
22; 35,4, 19, 20; 36,1, 19, 24, 43; 37,33; 38,26; 39,9; 40,12;
FECIOARÃ: s.f.
41,24, 25, 32; 42,12, 13; 43,28, 29; 44,5; 47,18; 48,3; 49,10
f ecioare: pl. ac. 11,11
ieste: ind. prez. 3.sg. 29,19
f ecioara: sg. nom./ac. 24,14, 28, 48, 55, 57; 29,18; 34,4, 7, 8
sânt : ind. prez. 1.sg. 4,9; 15,1; 17,4; 23,4; 24,24, 34, 47; 25,30;
f ecioarã: sg. nom. 24,16
26,24; 27,19, 24, 32; 28,13; 30,2; 31,13; 32,10; 41,44; 45,3, 4; 46,3
f ecioarã:sg. v oc. 24,23
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,4; 3,2; 6,2, 4, 9, 17; 8,17, 21; 9,19; 10,1,
f ecioarele: pl. ac. 34,9
20; 11,10, 27; 14,20, 23; 19,5, 12; 20,16; 25,12, 13, 16, 19,
23; 27,22; 31,43; 32,2, 17; 33,5, 8; 34,21; 35,2, 26; 36,1, 9, 12,
FECIOR : s.m.
19, 20, 40; 37,2, 14; 38,25; 40,12, 18; 41,26, 27; 42,16; 45,6,
feciori: pl. nom./ac. 5,4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30; 6,10; 9,19; 11; 46,8, 32, 34; 47,8, 9; 48,5, 8, 9; 49,12
19,12; rezum. cap.30; 30,20; 32,22; 3 4,25, 27; 36,28; 42,11, 13 sântem: ind. prez. 1.pl. 13,8; 34,30; 42,11, 13, 31, 32; 44,16;
f eciorilor: pl. gen./dat. 6,18; 7,7; 8,16, 18; 10,1; 23,7; 25,6, 13; 46,34; 47,3; 50,18
30,35; 3 1,1; 36,15; 45,10; 46,15, 26
sânteþ: ind. prez. 2.pl. 29,4; 42,9, 14, 19, 33, 34
f eciorii: pl. nom./ac. 7,13; 8,16, 18; 9,1, 18; 10,2, 3, 4, 6, 7; au f ost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,2, 3, 20, 21, 22; 5,4, 5, 8, 11, 14, 17,
rezum. cap.22; 23,3, 5, 16, 20; 25,3, 4, 1 0, 16; 27,29; 31,55; 20, 23, 27, 31; rezum. cap.6; 6,9, 12; 7,12, 16, 17, 20; 10,10, 19,
32,32; 33,1, 2, 6, 19; rezum. cap.34; 34,5, 7, 13; rezum. cap.35; 30; 11,3, 32; 12,4, 10; 14,1, 4; 15,4; 17,23, 25; 18,8; 20,4; 21,1,
35,23, 24, 25, 26, 29; 36,6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 20, 25, 34; 25,3, 7, 17, 27; 26,18, 20, 32; 27,17, 20, 33, 41; 29,29;
27, 31; 37,2; 43,2; 45,10; 46,5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30,29, 39, 42; 31,5, 18, 19, 25, 32, 38; 33,19; 34,7; 35,3, 14;
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 2 7; rezum. cap.47; 49,1, 2, 32; 50,22 36,11, 22, 31; 37,3, 5; 38,7, 14, 20, 21; 39,1, 2, 3, 21; 41,49, 53,
f eciorului: sg. gen./dat. 11,31; 2 4,3, 24, 47; 25,9, 12; 28,9; 3 4,18; 54; 42,8; 43,17; 44,2; 46,27; 47,26, 28; rezum. cap.50; 50,9
sãnteþ: ind. prez. 2.pl. 42,16
36,12, 21, 35; 38,26
FÃTAT, -Ã : adj.
fãt ate: pl. nom./ac. 32,15; 33,13

75

CARTEA FACERII

INDICE

sint: ind. prez. 3.sg. 20,13
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,1
ai fost: ind. pf.c. 3.sg. 32,28; 40,13
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 31,38; 32,4
sã f ie fost: conj. pf. 3.sg. 43,12
aþ fost: ind. pf.c. 2.pl. 43,27, 29
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,2, 7, 31; 2,5, 25; 3,1, 20; 6,4; 7,6, 15,
23; rezum. cap.8; 8,1, 9; 9,18, 23; 10,9; 11,1, 10, 30; 12,4, 6, 8;
13,2, 5, 12, 13; 14,5 , 11, 17, 18; 16,16; 17,24; 18,11; 19,9, 11,
14; 21,15; 23,17, 20; 24,1, 29; 25,21, 22, 25, 26; 29,3, 17; 30,40,
42; 31,1, 10, 21, 30; 32,7; 34,19, 28; 35,4, 17, 22; 36,7, 12, 14,
22; 37,2; 38,30; 39,2, 6, 22, 23; 40,2, 3, 10, 17, 20; 41,8, 1 2, 46,
54; 42,5, 6; 43,7; 46,31; 47,13; 48,7, 14; 50,3
fiind: gerunziu rezum. cap.4; 4,8; 5,32; rezum. cap.12; 18,13,
15, 27; 19,15; 21,5; 22,20; 25,20; 26,1, 34; rezum. cap.29; rezum.
cap.30; 34,3, 5, 21; 37,2; 40,1; 41,32
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,11, 14; 3,20, 22; 9,2, 25, 26, 27;
17,11; 18,25; 26,28; 27,13; 31,4 4, 52; 41,38; 44, 10
sã f iu: conj. prez. 1.sg. 17,7; 44,32
va sã fie: ind. viit. pop. 3.sg. 18,18
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 27,29; 28,3
sã f iþ: conj. prez. 2.pl. 34,15
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 4,7, 15; 6,15; 9,3, 13, 16, 17, 25; rezum.
cap.15; 15,3, 4, 5, 13; 16,12; 17,12, 13, 16; 20,16; 21,10; 27,40;
28,14, 20, 2 1; 30,20, 32; 31,48, 52; 35,10; 40,14; 44,30; 45,20;
48,19, 21; 49,25
vor fi: ind. viit.I 3.pl. 2,24; 6,3, 21; 30,33; 48,6;
vei fi: ind. viit. 2.sg. 3,16; 4,12; 17,4; 24,8, 41; 37,8; 41,40; 45,10
fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 13,8; 18,25; 24,51; 31,30; 32,16;
33,9; 38,23; 44,10, 17; 49,17, 26;
a fi: inf. prez. 2,18; 3,7; 10,8; 17, 1; 18,11; 26,28; 29,10, 20; 30,1;
38,15; 39,3; 42,30, 36; rezum. cap.46; 47,4, 6
oi fi: ind. viit.I. 1.sg. 17,8; 24,5; 26,3; 31,3; 33,12; 43,9, 14
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 18,24; 31,8; 34,23; 35,11
om fi: ind. viit.I. 1.pl. 34,16; 44,9; 47,19
ar fi: cond. prez. 3.sg 42,23
ar fi f ost: cond. pf. 3.sg. 31,42
fii: imperativ 2.sg. 17,1; 33,10; 38,11
-i: ind. prez. 3.sg. 4,9; 12,14, 19; 14,8; 18,15, 25; 19,20; 22,7; 23,15;
rezum. cap.26; 26,9; 27,46; 28,17; 29,7, 12; 31,50; 33,15; 34,25;
37,10; 38,16, 18, 21; 40,7, 8; 42,10, 28, 36; 43,11, 22, 32; 44,31
îi: ind. prez. 3.sg. 34,21
-s: ind. prez. 1.sg. 3,10
-s: ind. prez. 3.pl. 33,5
FIARÃ: s.f.
fiara: sg. nom. rezum. cap.37; 37,33; 44,28
fiarã: sg. nom. 37,20, 33
fierile: pl. nom./ac. 1,2 4; 2,20
fierâle: pl. nom./ac. 1,25, 26; 3,14
fieri: pl. ac. 8,17
fierilor: pl. gen. 9,5, 10
fiiarãlor: pl. gen. 7,21
fiiarã: sg. ac. 31,39
FIER : s.n.
fier: sg. ac. 4,22
(a) FIERBE : v. III
au fert: ind. pf.c. 3.sg. 25,29
au fiert: ind. pf.c. 3.sg. 18,7
au fost fiert: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 18,8
FIER T, FIARTÃ: ad j.
fierte: ad j. f. pl. ac. 27,31
FIERTURÃ: s.f.
fiertur a: sg. ac. 25,30
fierturã: sg. ac. 27,4
FIICÃ : s.f.
fiica: sg. nom. 20,12

FIINÞÃ: s.f.
fiinþa: sg. nom./ac. 7,4; 7,23
FILISTEU: s.m. „persoanã care fãcea parte dintr-o populaþie
anticã s tabilitã în sec. XIII-XII a.C. în sudul Palestinei, pe þãrmul
Mãrii Mediterane”
filisteii: pl. nom. 10,14; 26,18
FIU: s.m.
fiiului: sg. gen./dat. 4,17; 21,3; rezum. cap.22; 22,12, 16; 24,4,
7, 37, 38, 40, 44, 48, 51; 25,19; 27,6, 27, 31; 30,14, 15, 16;
34,8; 35,18; 36,15, 17; 37,32, 33
fiiu: sg. nom./ac. 4,25, 26; 5,28; rezum. cap.15; 16,2, 11, 15;
rezum. cap.17; 17,16, 17, 19; rezum. cap.18; 18,10, 14; 19,37,
38; 21,2, 7; 22,13, 20; 23,8; 24,36; 29,32, 33, 34, 35; 30,3, 5,
6, 10, 17, 19, 23, 24; 38,3, 4
fiiul: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,24; 11,31; 17,23, 25, 26; 19,38;
21,9, 10, 11, 13; 22,2, 3, 6, 9, 10; 23,18; 24,5, 6, 8; 25,6, 11; 27,1,
20, 21, 24, 32, 42; 28,5; 29,13; 35,18; 36,10; 37,34, 35; 38,8, 11;
42,38; 43,29; 45,9, 26, 28; 47,29; 48,2, 11, 21; 49,22; 50,22
fiiule: sg. voc. 22,7
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul mieu 22,8; 27,1, 8, 13, 18, 20, 21,
25, 26, 37, 43; 48,19; 49,9, 11)
fii: pl. nom./ac. 3,16; 10,1, 25; 11,11, 1 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
rezum. cap.25; rezum. cap.29; 29,34; 36,11; rezum. cap.38;
38,9; rezum. cap.41; 41,50; 42,37; 46,12, 20; rezum. cap.48;
48,1
fiii: pl. nom./ac. 6,2, 4, 18; 7,7; rezum. cap.9; 10,20, 22, 23, 29,
31; 11,5; 25,9; 27,45; 31,28, 43; 32,11; 35,22; 36,5, 12, 13,
14; 37,3, 4, 35; 45,10, 21; rezum. cap.46; 46,7, 11; 48,5, 8, 9,
15; rezum. cap.49; 49,8; 50,12, 22
fiilor: pl. gen./dat. 7,13; rezum. cap.10; 10,21; 18,19; 23,10,
11; 31,16, 43; rezum. cap.36; 36,10; 42,1; 46,8
(a ) FLÃMÂNZI: v. IV
flãmânzând: gerunziu 41,55
FOAMETE : s.f.
foametea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,10; rezum. cap.26; 41,30,
50, 54, 56; rezum. cap.42; 43,1; 45,6; rezum. cap.47; 47,4, 13
foamete: sg. nom. 12,10; 26,1; 41,27, 36; 42,5; 45,11
foameþii: sg. gen. rezum. cap.41
foametei: sg. gen. rezum. cap.47; 47,20
FOC : s.n.
foc: sg. ac. 3,24; 11,3; 15,17; 19,24; 22,6, 7
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m. „foale”, „burduf”
foiu: sg. ac. 21,14, 15
foiul: sg. ac. 21,19
(a) FOLOSI: v. IV
va folosi: ind. viit. 3.sg. 25,32
folosesc: ind. prez. 3.pl. 37,20
foloseaºte: ind. prez. 3.sg. 37,26
FRATE: s.m.
fratele: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,2, 8, 9; 10,21; 14,14, 16; 20,5,
13; 22,21; 27,6, 11, 41, 42, 43; 28,5; 29,12; rezum. cap.32; 32,3,
4, 6; 33,3; 35,1, 7; rezum. cap.36; 36,6; 37,26, 27; 38,30; 42,15,
20; 42,34, 38; 43,3, 5, 7, 13, 14, 29; 44,23, 26; 45,4; 48,19
fratele: sg. voc., în sintagma fratele mieu 33,9
fratelui: sg. gen./dat. 4,8, 10, 11, 21; 9,5; 10,25; 14,12, 1 3; 20,16;
22,20; 24,27, 48; 27,44; 32,13; 33,4; 42,21; 48,14
fratelui: sg. dat. (adn.) 4,9; 22,23
fraþi: pl. dat. (cu prep. la) 9,22
fraþilor: pl. gen./dat./voc. 9,25; 16,12; 24,53; 25,18; 31,32, 37,
46; rezum. cap.37; 37,5, 9, 10, 26; 42,4, 28; 43,32; rezum.
cap.45; 45,3, 16, 17; rezum. cap.47; 47,11; 48,6; 50,17
fraþ: pl. nom. 13,8; 42,3, 13
frate-sãu: sg. nom./ac./gen. 13,11; rezum. cap.24; 25,25; 33,11; 43,30
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fr aþii: pl. nom./ac. 24,55; 27,37; 31,23, 25, 54; rezum. cap.34;
34,11, 25; rezum. cap.37; 37,2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
23, 27, 30; 38,1, 11; rezum. cap.42; 42,6, 8; rezum. cap.43;
rezum. cap.44; 44,14, 33; rezum. cap.45; 45,3, 15, 24; 46,3 1;
47,1, 2, 5; rezum. cap.48; 48,22; 49,5, 8, 26; rezum. cap.50;
50,8, 14, 15, 18, 23
fr aþii: pl. voc., î n sintagma fraþii miei 19,7
fr ate: sg. nom./ac. rezum. cap.22; 24,15, 29; 29,15; 42,19, 33;
43,6, 7; 4 4,19, 20
fr aþilor: pl. dat. (adn.) 27,29
fr aþilor: pl. voc. 29,4
fr ate-mieu: sg. nom./gen. 32,11, 17
fr aþi: pl. nom. 42,32
FRÃÞÂNE: s.m.; var. FRÃÞÂN
frãþinea-sãu: sg. gen. 12,5
frãþinea-tãu: sg. gen./dat. 27,40; 38,8
frãþine-tãu: sg. gen. 38,8
frãþine-sãu: sg. nom./gen. 38,9; 45,14
frãþinul: sg. nom. 27,35
frãþinealui: sg. gen.45,12
FRÃÞIE: s.f. (Trans; înv.; ccr.) „rudã”, „r ubedenie”
frãþiile: pl. ac. 24,41
FRÂNT, -Ã: ad j. „zdrobit”
frânt: ad j. m. sg. nom. 35,29

aþi furat: ind. pf.c. 2.pl. 44,5
sã f im furat: con j. pf. 1.pl. 44,8
FURCÃ: s.f. (În v.) „spânzurãtoare în formã de furcã cu doi dinþi”
fur cã: sg. ac. 40,22
FURTIªAG: s.n.; var. (În v.) FURTUªAG
fur tuºag: sg. ac. 30,33; 31,32, 39; 40,15
fur tiºag: sf. ac. rezum. cap.44
G
(a se) GÃSI: v. IV
(sã) gãseºt e: ind. prez. 3.sg. 2,12
oi gãsi: ind. viit.I. 1.sg. 18,26, 28, 30
(sã) v or gãsi: ind. viit.I. 3.pl. 18,28, 29, 30, 31
gãsi: inf. prez. fãrã a 27,20
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 31,32
am gãsit : ind. pf.c. 1.sg./pl. 33,10; 37,32; 44,8
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 42,35
aþi gãsit: ind. pf.c. 2.pl. 43,12
gãsindu-: gerunziu 16,7; rezum. cap.4 4
(sã) va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 44,9, 10

FRIG: s.n.
frigul: sg. nom. 8,22

(a se) GÃTI: v. IV „a (se) pregãti”; „a prepara mâncare, bucate”
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 22,8
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 24,14
am gãtit : ind. pf.c. 1.sg. 24,31
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 24,44
gãtit-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,14
sã (sã) gãt eascã: con j. prez. 3.sg. 41,36
gãtiia: ind. imp. 3.pl. 43,25

(a se) FRIGE: v. III
(mã) frigeam: ind. im p. 3.sg. 31,40

GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 11,6

FRUMOS, -OASÃ: ad j./s.
fr umos: adj. m./n. sg. nom./ac. 2,9; 3,6; 39,6
fr umoase: adj. f./n . pl. nom. 6,2; 41,5
fr umoasã: adj. f. sg. nom. 12, 11
fr umoasã (foarte): ad j. f. sg. nom. 12,14
(f oarte) frumoasã: ad j. f. sg. nom. 24,16;
fr umoasã: adj. f./n . pl.(cu des. -ã) nom. 41,2, 18, 22, 26
(mai) fr umoºi: ad j. m. pl. nom. 49,12
(ceale) frumoasã: s.n. pl. (cu des. -ã) ac. 41,4

(a) GÂNDI: v. IV
N ) 17,17
gândeºt: ind. prez. 2.sg. (cu des. -N
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 20,11
gândind: gerunziu 26,7; rezum. cap.37
sã gândeascã: conj. prez. 3.sg. 27,12
gândindu-: gerunziu 31,52;

FRUMUSEÞE : s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
fr umseaþea: sg. ac. 26,7; 41,7
fr umseaþa: sg. ac. 41,24

GEAMÃN: s.m.; var. GEMIN
geamân: sg. nom. 25,2 4
gemenii: pl. nom. rezum. cap.25
gemini: pl. nom. 38,2 7

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 20,11; 31,42, 53

FRUNZÃ: s.f.
fr unze: pl. ac. 3,7; 8,11
(a) FUGI: v. IV
au fugit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,10; 16,6; 39,12, 15, 18
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; 31,20
fug: ind. prez. 1.sg. 16,8
fugi: inf. prez. fãrã a 19,20
a fugi: inf. prez. rezum. cap.27; 31,27
fugi: imperativ 2.sg. 27,43
ar f i fugind: cond. prez.perifr. 3.sg. 31,22
fugea: ind. imp. 3.sg. 31,40
fugeai: ind. imp. 2.sg. 35,1
fugând: gerunziu 35,7
(a) FURA: v. I
au furat : ind. pf.c. 3.sg. 31,19; 44,17
ai fur at: ind. pf.c. 2.sg. 31,30
au fost furat : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 31,32

GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom. 6,5; 8,21
gândir e: sg. ac. 24,63

GENUNCHI: s.m; var. GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. ac. 30,3; 50,22
jenunchele: pl. ac. 41,43
GHERGHESEU: s.m. „un neam care fãcea parte din populaþia
f oarte ames tecatã din Canaan”
gher gheseii: pl. nom. 15,21
(a) GHICI: v. IV; var. (Mold.; Trans.) (a) GÂCI
a gâci: inf. prez. 44,5
GHICITOR: s.m.; var. GÂCIT OR
gâcitorilor: pl. dat. 41,24
gãcitorii: pl. ac. 41,8
GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gãciturã: sg. ac. 40,22
gãciturii: sg. gen. 44,15
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(a) GRÃBI: v. IV
grãbit-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,6
grãbeºte: imperativ 2.sg. 18,6
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 18,7; 43,30
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 19,22
grãbind: gerunziu 22,5; 24,29, 46; 29,12; 31,3 4; 44,11
grãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 32,6
grãbiþi: imper ativ 2.pl. 45,19

GINERE : s.m.; var. JINERE
ginerii: pl. ac. 19,14
ginere: sg. ac. 30,36
jinere: sg. nom. 19,12
GLAS: s.n. „voce”; „cuvânt”; „strigare”
glasul: sg. nom./ac. 11,7; 21,12, 16, 17; 22,18; 26,5; 27,13, 22,
43; 30,6; 39,15
glas: sg. ac. 29,11; 45,2

GRÃMÃDIRE : s.f. (aici) „movilã”
Grãmãdirea: sg. nom., în s. propr. Grãmãdirea Mãrturisirii 31,47

GLOATÃ: s.f. „mulþime”
gloata: sg. nom. 23,13
gloatele: pl. ac. 28,3; 48,4
gloatã: sg. nom. 50,9

GRÃSIME: s.f. „þesut gras”; (Despre pãmânt) „fer tilitate”, „rodnicie”
grãsimea: sg. ac. 4,4; 2 7,28, 39

GOL, GOALÃ: adj.
goli: m. pl. nom. 2,25; 3,7
gol: m. sg. nom./ac. 3,10, 11; 31,42

GRÂNAR: s.n. „hambar”
grãnari: pl. ac. 41,35
grânarile: pl. ac. 41,56

(a se) GOLI: v. IV „a se dezbrãca”
(s-)au golit: ind. pf.c. 3.sg. 9,21
a fi golit: inf. pf. 9,22
au golit: ind. pf.c. 3.pl. 37,23

GRÂU: s.m.
grãului: sg. gen. 41,48
grãul: sg. nom./ac. 42, 6, 26, 35; 47,14
grãu: sg. ac. 42,25
grâu: sg. nom./ac. 27,28, 37; 30,14; 42,2, 3; 44,1, 25; 45,23
grâul: sg. nom./ac. 41,35; rezum. cap.42; 42,19
grâului: sg. gen. 41,49; 44,2

GOLICIUNE : s.f. (aici) „o suprafaþã a corpului neacoperitã de pãr”
goliciunea: sg. ac. 27,16
(a se) GONI: v. IV „a urmãri în fugã pe cineva (pentru a prinde)”;
„a alunga”, „ izgoni”
(sã) gonesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
gonindu-: gerunziu rezum. cap.14
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 14,14, 15; 31,23
aþ gonit: ind. pf.c. 2.pl. 26,27
a goni: inf. prez. 35,5
GRABÃ: s.f.
grabã: sg. ac., în loc. adv. de grabã „repede” 24,65

GREªEALÃ : s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 37,2
greºalã: sg. ac., în loc. adv. din greºalã „involunt ar” 43,12
GREU, GREA: adj./adv./s.
greu: s.n. sg. ac., în loc. adv . cu greu „anevoios” 18,14; 21,11;
greu: adv. 27,46; 42,7; 45,5; 48,17
greu: adj. m./n. sg. ac. 31,29; 45,26
(mai) grea: adj. f. sg. nom. 34,25
GREUTATE: s.f. „dif icultate”
greotatea: sg. ac. 35,17

GRABNIC: adv.
grabnic: adv. 24,61

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac. 30,30; 46,32
grija: sg. nom. 31,35
grijea: sg. ac. rezum. cap.39

GRAS, -Ã: adj./s.
grasã (foarte): f. pl. (cu des. -ã) nom. 41,2
(ceale) grase: s.n. pl. ac. 41,4
grasã: f. pl. (cu des. -ã) nom. 41,18
grasã: f. sg. nom. 49,20
(a se) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,15; 18,19, 29; 19,14, 17; 20,8;
21,1; 23,3, 13; 24,7, 30, 51, 54; 26,27; 34,8, 20; 35,1; 41,38;
42,7, 21, 24; 43,20; 44,6, 24; 46,31; 49,28; 50,16, 21, 23
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 16,13; 37,19; 42,23
a grãi: inf. prez. 17,22; 18,33; 24,50; 45,15
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 18,5; 19,21; 32,12; 41,39
oi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 18,27, 30, 31, 32
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 23,11
voi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 24,33
grãieºte: imperativ 2.sg. 24,33
grãind: gerunziu 27,6; 50,15
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 31,24, 29
grãiþ: imperativ 2.pl. 32,4
veþi grãi: ind. viit.I. 2.pl. 32,19
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 34,6; 44,18
au fost grãit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 35,14
grãi: inf. prez. fãrã a 37,4
(sã) grãieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.42
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 42,14
grãitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 42,30
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 44,7; 45,12
om grãi: ind. viit.I. 1.pl. 44,16
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 50,4
grãiþi: imperativ 2.pl. 50,4

GR OAPÃ: s.f.
groapa: sg. nom. 23,20
groapã: sg. ac. 40,15
GR OAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom. 9,2; 35,5
groazã: sg. nom./ac. 15,12; 45,3
GR UMAZ: s.m (Pop.) „gât”; p. restr. „cerbice”, „ceafã”
grumazului: sg. gen. 27, 16
grumazii: pl. ac. 27,40; 45,14; 46,29; 49,8
grumazul: sg. ac. 33,4; 45,14
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 4,11; 8,11; 11,9; 29,2, 3, 8; 29,14; 42,27, 35;
43,21; 44,2, 8; 45,12
gurã: sg. nom./ac. 11,1, 6
gurii: sg. gen. 41,40
H
HAINÃ : s.f.
hainele: pl. ac. 27,15; 37,30, 34; 38,14, 19
hainã: sg. ac. 28,20; 3 7,3
haina: sg. ac. 37,23, 31; 39, 13; 41,14
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IASCÃ: s.f.
iascã: sg. ac. 37,8

HANANEU : s.m.; vezi CANANEU
HANANIANCÃ: s.f.; vezi CAN ANIANCÃ
HAR: s.n. „graþie divinã”; (Înv.) „dar sau rãsplatã acordatã cuiva
ca semn de bunãvoinþã” (de regulã, în sint agmã cu v. a af la, a
gãsi , mai rar a dobândi, a da)
har : sg. ac. 18,3; 19,19; 30,27; 32,5; 33,8, 10, 15; 34,11; rezum.
cap.39; 39,4, 21; 47,29; 50,4;
HERUVIM : s.m. „înger car e urmeazã ier ar hic dupã
arhangheli”
hier uvimi: pl. ac. 3,24
HETHEU: s.m.; var. ETHEU „grup etnic care a locuit în
Canaan din vremuri patriar hale pânã dupã cucerirea israelitã”
He theului: sg. gen. 25,9
hef teii: pl. nom. 15,20
hef teului: sg. gen. 26,34; 49,29
hef teul: sg. nom. 49,30
etheului: sg. gen. 36,2

HEVEU: s.m. (la sg.) „persoanã care fãcea parte din ur maºii lui
Canaan; vechi locuitori din Siria ºi Palestina, care se disting prin
denumirea lor de alt e popoare (canaaniþi, iebusiþi, fereziþi,
ghirgasiþi ºi amoriþi)”
he veu: sg. mom. 3 4,2
he veului: sg. gen. 36,2

HORREI: s.m. „numele unor locuit ori ai Edomului, descendenþi
ai lui Seir horitul”
Horrei: pl. ac. 14,6
horeilor: pl. gen. 36,29, 30

HRANÃ: s.f.
hr anele: pl. ac. 6,21
hr anã: sg. ac. rezum. cap.9; 41,55; 43,2; 45,7; 47,17
hr ana: sg. ac. 47,24
(a se) HRÃNI: v. IV
(sã) hrãnea: ind. imp. 3.sg. 39,6
hrãneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
hrãnea: ind. imp. 3.sg. 47,12
voi hrãni: ind. viit.I. 1.sg. 50,2 1

I
IACÃ: interj.
iacã: 48,21
IAD: s.n.
Iad: sg. ac. 42,38; 44,29, 31
IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. nom./ac. 1,11, 12; 47,4
iarba: sg. ac. 1,29; 2,5; 3,18
IARNÃ: s.f.
iarna: sg. nom. 8,22

IDOL: s.m. „divinitate pãgânã”; (ccr.) „chip, statuie reprezentând
o asemenea divinitate”
idolii: pl. ac. rezum. cap.31; 31,19, 30, 32, 34; r ezum. cap.35
IDUMEU : s.m. „numele generic pur tat de strãmoºii lui
Esau”
idumeilor: pl. gen. 36,43
IED: s.m.
iedului: sg. gen. 37,31
ied: sg. ac. 38,17
iedul: sg. ac. 38,20, 23
iezi: pl. ac. 27,9
iezilor : pl. gen. 27,16
(a) IERTA: v. I
vei ierta: ind. viit.I. 2.sg. 18,24
oi ier ta: ind. viit.I. 1.sg. 18,26
IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. 4,13

HICLENIE: s.f.; vezi VICLENIE

HOTAR: s.n.
hotarâle: pl. nom. 10,19
hotarãle: pl. ac. 23,17
hotarelor: pl. gen. 47,21
hotare: pl. ac. 49,14

IATÃ: interj.
iatã: 1,29; 3,22; 4,14; 6,17; 9,9; 11,6; 12,19; 13,9; 14,13;
15,3; 16,2, 6, 11; 17,20; 18,9; 19,10, 21, 34; 20,3, 16; 22, 1,
7, 11; 24,13, 15, 43, 51; 25,24, 32; 26,32; 2 7,1, 27, 36, 42;
29,6, 9; 3 1,11, 5 1; 32,6, 24; 34,7, 25; 3 7,14, 19; 38,24; 39,8,
14; 41,19, 29, 41; 42,22, 28; 44,16; 45,12; 46,2; 47,1, 23;
48,2; 50,5

(a) IEªI: v. IV
ies: ind. prez. 3.pl. 24,11
ieºiia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,6, 10; 8,7; 41,2; 43,30
sã ieºim: conj. pr ez. 1.pl. 4,8
ieºind: gerunziu 4,16; rezum. cap.13; 19,6, 14; 25,25; 2 7,30;
28,10; 30,14; 34,6, 27; 35,16, 21; 43,31; 44,4
ieºi: imperativ 2.pl. 8,16; 12,1; 27,3; 31,13
au ieºit: ind. pf.c. 3.pl. 8,18, 19; 9,10, 18; 10,9, 11, 14; 12,4, 5;
14,8, 17; 19,23; 24,29, 50; 25,25; 30,16; 34, 1; 38,29, 30; 39,12;
41,45; 46,26; 47,10; 49,24
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 15,4; 24,43; 38,28
or ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 15,14; 17,6; rezum. cap.50
ieºiþ: imperativ 2.pl. 19,14
ai ieºit : ind. pf.c. 2.sg. 24,5
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 24,13; 35,11
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,15, 63
ieºindu-: gerunziu 35,18: rezum. cap.46
ieºiea: ind. im p. 3.pl. 41,3
a ieºi: inf. prez. 41,18
veþ ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 42,15
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,28
iasã „ies”: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
sã iasã: conj. prez. 3.sg./pl. 27,20; 45,1
INEL: s.n.
inelul: sg. nom./ac. 38,18, 25; 41,42
INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. 6,5, 6; 8,21; 20,5
inima: sg. ac. 17,17; 18,5; 27,41
inimã: sg. ac. 20,6
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au într at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,4; 7,7, 9, 13, 1 5, 16;12,14; 16,4;
19,5, 8, 23, 33; 3 4,25; 38,2; 44,14; 46,8, 26, 27
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 6,18; 19,22; 30,16
or întra: ind. viit.I. 3.pl. 6,20
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întrând: gerunziu rezum. cap.7; 19,3, 35; 30,5; 31,33; 34,20;
38,9, 16; 40,6; 43,30; 47, 1; 48,3
întrã: imperativ 2.sg. 7,1; 16,2; 2 4,31; 30,3; 38,8
întraþi: imperativ 2.pl. 8,17
întraþ: imper ativ 2.pl. 9,7
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.12: 25,18
sã între: conj. prez. 3.sg. 12,11
întrat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 19,9
întra: inf. prez. fãrã a 19,31
om întra: ind. viit. I. 1.pl. 20,13
întra: ind. imp. 3.pl. 23,10, 18
sã întru: con j. prez. 1.sg. 29,2 1
întrãnd: gerunziu 29,24
a întra: inf. prez. 39,11; 43,25
întrat-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 39,14, 17; 42,5; 43,26
voi într a: ind. viit.I. 1.sg. 44,30
întrai: ind. pf.s. 1.sg. 48,7

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
am îmbãtrânit: ind. prez. 1.sg. 18,12; 27,2
au îmbãtrinit: ind. pf.c. 3.sg. 27,1

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 30,30

ÎMBOGÃÞIT, -Ã: adj.
(foarte) îmbogãþit: m. sg. nom. rezum. cap.47

ISCOADÃ: s.f. „spion”
iscoade: pl. nom. 42,9, 14, 16, 34
iscoadele: pl. nom. 42,30

(a se ) ÎMBRÃCA: v. I
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 3,21; 27,15
(de) îmbrãcat: supin 28,20
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 37,34; 38,19
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 41,42

(a) ÎMBIA: v. I „a îndemna stãruitor pe cineva sã facã sau sã
primeascã ceva”
au îmbiiat: ind. pf.c. 3.sg. 43,26;
(a ) ÎMBLA: v. I; vezi (a) UMBLA
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV „a (se) îmbuna”, „a(-ºi) potoli mânia”
îmblânzindu(-sã): gerunziu rezum. cap.8
(a se ) ÎMBOGÃÞI: v. IV
am îmbogãþit: ind. pf.c. 1.sg. 14,23
(sã) îmbogãþeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
(te-)ai îmbogãþit: ind. pf.c. 2.sg. 30,30
(s-)au îmbogãþit: ind. pf.c. 3.sg. 30,43; 31,1

(a) ISPITI: v. I (Înv.) „a pune la încercare pe cineva”
au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 22,1
ISPRAVNIC: s.m. „dregãt or numit de domn, car e conducea
un þinut”; (aici ºi) „administrator al unei case”
ispravnicului: sg. gen ./dat. 15,2; 43,16; 44,1
ispravnicul: sg. ac. 43,20; 4 4,4
ispravnici: pl. ac. 47,6
(a se) ISPRÃVI: v. IV „a (se) termina”, „a (se) sfârºi”; „a muri”
isprãvindu(-sã): gerunziu 15,1; 48,1; 50,23
(s-)au isprãvit: ind. pf.c. 3.sg. 22,1
isprãvind: gerunziu rezum. cap.50
(a) IUBI: v. IV
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 22,2
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 24,67; 29,30; 34,2
iubiia: ind. im p. 3.sg. 25,28; 34, 19
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 27,14; 37,4
iubindu-: gerunziu 29,18
va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 29,32
iubea: ind. im p. 3.sg. 37,3
iubeºte: ind. prez. 3.sg. 44,20
IZBÂNDÃ: s.f . „rãzbunare”
izbânda: sg. ac. 34,27
IZMAILTEAN: s.m.
izmailtenilor: pl. dat. rezum. cap.37
izmailiteani: pl. ac. 37,25
izmailitenilor: pl. gen./dat. 37,28; 39,1
IZVOR : s.n.
izvor: sg. nom. 2,6
izvoarãle: pl. nom. 7,11; 8,2
izvorul: sg. ac. 14,7; 16,7

ÎMBRÃCÃMINTE : s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 3,21
îmbrãcãmintea: sg. nom.37,32, 33; 38,19
(a se) ÎMBRÃÞIªA: v. I
au îmbrãþiºat: ind. pf.c. 3.sg. 29,13; 33,4
îmbrãþãºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.45
îmbrãþãºindu-: gerunziu 45,14; 48,10
îmbrãþãºindu(-sã): gerunziu 46,29
(a) ÎMBUCA: v. I „a vârî în gurã ceva de mâncare”, „a mânca
(în grabã, ce se nimereºte)”; „a înghiþi ceva dintr-o datã”
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,33; 41,4, 24; 44,28
îmbucând: gerunziu 41,7, 20
(a se) ÎMFLA: v. I; vezi a (se) UMFLA
(a se) ÎMPÃIENJENI: v. IV; var. (a se) ÎMPÃINGINA; vezi ºi (a se)
PÃIENJENI; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este în Magazin istoric pentru Dacia. Supt redacþia lui A.
Treb. Laurian ºi Nicol. Bãlcescu. [Tom I-IV]. Bucureºti, 1845-1847.
(s-)au împãinginat: ind. pf.c. 3.pl. 27,1
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþi: pl. nom. rezum. cap.14
împãr atului: sg. gen./dat. rezum. cap.14; 14,2, 17; rezum. cap.20;
39,20; 40,1; 41,14, 25, 46; 45,16; 47,2, 14, 24, 25
împãratul: sg. nom./ac. 14,1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 21; rezum.
cap.20; 20,2; 26,1, 8; 37,8; 41,33, 44; 47,5, 7, 10
împãraþii: pl. nom. 14,5; 17,16; 36,31
împãraþ: pl. nom.14,9; 17,6; 35,11
împãraþilor: pl. gen./dat. 14,17; rezum. cap.47; 47,26; 49,20
împãrat: sg. ac. 36,31; 47,22
împãrate: sg. voc. 41,10
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãteascã: f. sg. ac. 47,19

Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
(s-)au îmbãtat: ind. pf.c. 3.sg. 9,21
îmbãtat fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.19
sã îmbãtãm: conj. prez. 1.pl. 19,32

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,31, 33
ÎMPÃRÃÞIE : s.f.
împãrãþiii: sg. gen. 10,10; 41,40
împãrãþie: sg. ac. 20,9; 36,38
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(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV „a (se) separa în pãrþi”; „a da mai multor
per soane câte o parte din ceva”, „a r epartiza”; „a despica”
(s-)au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.10; 10,25, 32; 38,29
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 11,9; 15,10; 25,6; 30,40; 32,7
împãrþându-: gerunziu 14,15
(sã) v or împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 25,23
împãrþi(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 49,7
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 49,27
(sã) îm parte: ind. prez. 3.sg. 2,10
împar te: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
(a) ÎMPIEDICA: v. I
împiedecã: ind. prez. 3.sg. 34,22
(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.(în sintagmã cu la vedere) „plãcut”,
„frumos”, „atrãgãtor”
împodobitã: f. sg. nom. 29,17
împodobit: m. sg. nom. 39,6; 49,22
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împotriva: prep. 16,5; 31,24, 29; 40,2; 44,32
împrotiva: prep. 14,9; 15,10; 20,6, 9; 26,20; 27,45; 32,28; 39,9;
41,10; 42,21, 22; 43,9; 44,18; 50,17
împotrivã: adv. 42,38
împrotivã: adv. 31,8
(a) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a) ÎMPROTIVI
împrotivind: gerunziu rezum. cap.48

înainte: adv. în sintagma aduceri înaint e „jertfe”31,5 4
înainte: adv. 32,20; 45,1; r ezum. cap.48
înaintea: adv. în loc adv. mai înaintea 36,31
înnainte: adv. în loc adv. mai înnainte2,5
înaintea: pr ep. 3,24; 6,8, 11, 13; 7,1; 10,9; 12,15; 13,9, 13; 17,18;
18,8, 22; 19,13, 19; 20,15; 23,9, 11, 12; 24,7, 33, 40, 51; 27,7, 29;
30,27, 33, 38, 41; 31,32, 35, 37; 32,3, 5, 16, 21; 33,8, 14, 15;
34,11; 38,7; r ezum. cap.39; 39,4, 21; 40,9; 41,43, 46; 42,25; 43,15,
33; 4 4,14; 45,5; 46,28; 47,2, 6, 7, 15, 29; 48,15; 49,19; 50,4
înainte: pr ep. 20,15; 30,33, 40
înnaintea: prep. 17, 1; 48,20
maint e: adv. 43,18; 50,16
naint e: în loc adv. mai nainte 11,28; 21,2; 26,18; 27,36
ÎNALT, -Ã : adj.
înalþi: m. pl. nom. 7,19
(mai) înaltã: f. sg. nom. 7,20
(celui) înalt: m. sg. gen. 14,18, 19
(cel) înalt : m. sg. nom./ac. 14,20, 22
ÎNAPOI: adv.
napoi: 19,6
înapoi: 19,26
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
sã înalþã: conj. prez. 3.sg. – cu des. -ã în loc de -e 50,20
înãlþindu(-sã): gerunziu 19,28
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. nom. 6,15
înãlþime: sg. ac. 7,17

(a se) ÎMPRÃªTIA: v. I
(s-)au împrãºtiiat: ind. pf.c. 3.pl. 10,18
ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împrejur: adv. rezum. cap.17; 17,10, 12, 14, 24, 25, 26, 27; 19,17,
25; rezum. cap.21; 21,4; 23,13; rezum. cap.34; 34,14, 15, 17, 22, 24
împregiur: adv. 17,11, 23; 37,7
împregiurul: prep. 13,10, 12
împrejurul: prep. 13,11

ÎNÃUNTRU : adv.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlãuntr u: 39,14; 43, 16; 47,7
înlâuntr u: 19,10
înlontr u: 27, 18; 31,50
ÎNCAI: adv. „mãcar”, „barem”
încai: 16,2; 24,55; 33,15

(a se) ÎMPREUNA: v. I „a se aduna laolaltã” (Eufem.) „a avea
relaþii sexuale”
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.pl. 14,3
(sã) va împreuna: ind. viit.I. 3.sg. 29,34
sã (ne) împreunãm: conj. prez. 1.pl. 34,9
au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.38
(te) împreunã: imperativ 2.sg. 38,8
sã (mã) împreun: conj. prez. 1.sg. 38,16
sã (sã) împreune: conj. prez. 3.sg. 39,14

(a) ÎNCÃLECA: v. I
încãlecând: gerunziu 24,61

ÎMPREUNARE: s.f. (Înv.; Eufem.) „relaþie sexualã”
împreunare: sg. ac. rezum. cap. 38; 38,18; rezum. cap.39
împreunarea: sg. ac. 38,16
împreunãri: sg. gen. 29,27

(a) ÎNCÃRCA: v. I
încãrcând: gerunziu 44,13; 45,17

ÎMPREUNÃ: adv. „la un loc”; „în acelaºi timp”
împreunã: adv. rezum. cap.9; 13,6; rezum. cap.17; 18,16, 24;
19,4, 17; 22,6, 19; 23,17; 24,54; 25,22; 33,12; 34,15, 23; 36,7;
37,19; 42,35; rezum. cap.43; 43,16, 32; 44,26; 45,1; 46,7; 47,18
ÎMPRUMUT: s.n. „faptul de a (se) împrumuta”; (concr.) „obiect
sau sumã de bani împrumutatã”
împrumut: sg. ac. 34,16
(a se) ÎMPUTERNICI : v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) face mai
puternic”; „a (se) întãri”
(s-)au împuternicit: ind. pf.c. 3.pl. 7,19
ÎNAINTE: adv./prep.
înainte: adv., în loc. adv. mai înaint e 2,5; 11,4; 13,3, 4; 13, 10;
15,13; 19,4; 27,4, 10, 20; 27,33; 28,9, 19; 29,7, 26; 40,13; rezum.
cap.41; 41,50, 5 4; 43,20; 45,7, 28

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ei: sg. gen. 14,23
(a) ÎNCÃPEA: v. II; var. (În v. ºi reg.) (a) ÎNCHEPE
în chepea: inf. prez. fãrã a 13,6

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
au înceluit: ind. pf.c. 3.sg. 31,7
(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,26; 6,1; 8,3; 9,20; 10,8; 11,6;
17,1; 45,6
începusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,3; 32,1
am început : ind. pf.c. 1.sg. 18,27, 31
început-au: ind. pf.c. 3.sg. 41,54
începând: gerunziu 44,12
ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
început: sg. ac., în loc. adv. întru început „iniþial” „întâi” 1,1
începutul: sg. nom./ac. 10,10; 47,21; 49,3
ceput : sg. ac., în loc. adv. din ceput, 2, 8
ÎNCET: adv.
încet: rezum. cap.8; 33,14; 40,10
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ÎNDÃRÃT : adv.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 9,23; 19,17; 38,29; 42,25; rezum. cap.44; 49,17

(a) ÎNCETA: v. I
au încetat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 11,8; 18,33; 29,35; 38,5
încetase: ind. m.m.c.pf. 3.pl 8,8, 11; 18,11
or înceta: ind. viit.I. 3.pl. 11,6
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 27,45
încetând: gerunziu rezum. cap.30
a fi încetat : inf. pf. 30,9

(a se) ÎNDEMNA: v. I
(sã) îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.27
ÎNDESTULARE: s.f. „belºug”
îndestulare: sg. ac. 27,28

(a se ) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,16; 16,2; 19,10
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.pl. 8,2
închizând: gerunziu 19,6
închisese: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,18
(sã) închidea: ind. im p. 3.sg. 29,10

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. 35,5
îndrãznim: ind. prez. 1.pl. 44,26
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) îndrepteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,16; 24,56
va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 24,40
ai îndreptat: ind. pf.c. 2.sg. 24,42
a (sã) îndrepta: inf. prez. 39,3
îndrepta: ind. imp. 3.sg. 39,23

(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,2; 19,1; 23,7; 24,26, 52;
33,3, 6, 7; 43,26, 28; 47,31; 48,12
(ne) vom închina: ind. viit.I. 1 .pl. 22,5; 37,10
închinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,12
(m-)am închinat: ind. pf.c. 1.sg. 24,48
sã (sã) închine: conj. prez. 3.pl. 27,29
închinându(-sã): gerunziu 33,7; 50,18
(s-)ar închina: cond. prez. 3.pl. 37,7, 9
închinându(-)-sã: gerunziu 42,6
(sã) vor închina: ind. viit.I. 2.pl. 49,8

(a se) ÎNDOI: v. IV
îndoindu(-sã): gerunziu 19,16; rezum. cap.46
ÎNDOIT, -Ã: adj.”dublat”; p. ext. „înmulþit”, „mãrit”, „sporit”
îndoitã: f. sg. ac., în sintagma peºterã îndoitã rezum. cap.23; 23,9,
17, 19; 25,9; 49,29; 50,13
îndoitã: f. sg. ac., în sintagma calea îndoitã „rãscruce”, „rãs pântie”
(dupã lat. bivium, -i¾ „rãscruce”; „douã drumuri”, „cale dublã”)
38,21
îndoiþ: m. pl. ac. rezum. cap.43; 43,12, 15

ÎNCHIPUIRE : s.f. (aici) „facere”
închipuirea: sg. ac. rezum. cap.1
ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închis: m. sg. nom. 39,20
ÎNCINS, -Ã: adj. (Despre oameni) „cu arma prinsã la cingãtoare”
încins: adj. m. sg. nom. 49,19

(a) ÎNFIGE: v. III (în sintagmã cu s. corturile ) „a aºeza tabãra”
înfipsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,3
va înfinge: ind. viit.I. 3.sg. 16,12
au înfipt: ind. pf.c. 3.sg. 31,25; rezum. cap.33; 35,21
au fost înfipt: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 33,19
figând: gerunziu 33,17

ÎNCOACE : adv.
încoace: 27,21
ÎNCOLO: adv.
(mai) încolo: 12,9; 19,9
(a) ÎNCOLÞI: v. IV
ar încolþi: cond. prez. 3.sg. 2,5
încolþea: ind. imp. 3.pl. 41,5
încolþiia: ind. im p. 3.pl. 41,22

(a se) ÎNFRICOªA : v. I
înfricoºindu(-sã): gerunziu 42,35
ÎNFRICOªAT, -Ã : adj. „speriat”; „înfricoºãtor”
înfricoºatã: adj. f. sg. nom. 18,15
înfricoºat: adj. m./n. sg. nom. 27,34; 28,17

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurã: ind. prez. 3.sg. 2,11, 13
încungiurã: imper ativ 2.sg. 13,17; 30,32
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,4
au încunjurat: ind. pf.c. 3.sg. 41,46

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSÃÞAT
înfrâmsãþat: n. sg. ac. rezum. cap.2
înfrãmsãþatã: f. sg. nom. 29,17
înfrãmsãþate: f. pl. ac. 49,21

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 16,8; 20,16; 28,15; 32,17; 37,30
(a) ÎNCREDE: v. III (Înv. ºi pop.) „a încr edinþa”, „a da în grijã”
încrezându-: gerunziu 39,8
(a) ÎNCREDINÞA: v. I „a da în grijã”
sã fie încredinþat: pasiv conj. prez. 3.sg. 39,9
ÎNCREZUT, -Ã: adj.„încredinþat”, „dat în grijã”
încrezutã: f. sg. ac. 39,4
ÎNCURCAT, -Ã: adj.
încurcat: m. sg. ac. 22,13
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 4,7; 15,4; 17,23; 20,8; 2 4,18; 25,25; 27,27; 32,25, 31;
34,19; 37,23; 41,14

(a) ÎNFÃªURA : v. I
au înfãºurat: ind. pf.c. 3.sg. 27,16

(a se) ÎNFRUNTA : v. I (Pop.) „a mustra”, „a dojeni”, „a certa”;
„a þine piept”; „a avea un schimb aprins de cuvinte”
(sã) înfruntã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.26; rezum.
cap. 34
au înfruntat: ind. pf.c. 3.sg. 21,25
ÎNFRUNTARE: s.f. „mustrare”, „dojanã asprã”
înfruntãri: pl. ac. rezum. cap.31
înfruntare: sg. ac. rezum. cap.49
(a se) ÎNGÃDUI: v. IV „a permite”; (Pop.) „a pãsui”
ai îngãduit: ind. pf.c. 2.sg. 22,12
(sã) îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
(a se) ÎNGÃZDÃCI: v. IV (Iuz) „a se îmbogãþi”; aici prima
ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare es te la
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Samuielis Klein, Dictionario Valachico-Latinum, tipãrit la
Budapes ta, în 1944, de Gáldi László
(s-)au îngãzdãcit: ind. pf.c. 3.sg. 26,13
ÎNGER: s.m.
îngerului: sg. gen. rezum. cap.16
îngerul: sg. nom./ac. 16,7, 9; 21,17; 22,11, 15; 24,7, 40; 31,11;
rezum. cap.32; 48,16
îngeri: pl. nom./ac. rezum. cap.18; rezum. cap.19; 19,1
îngerii: pl. nom./ac 19,15; 28,12; rezum. cap.32; 32,1
înger : sg. ac. rezum. cap.22
(a) ÎNGREUIA: v. I
(s-)au îngr euiat: ind. pf.c. 3.sg. 18,20
îngreoia: ind. imp. 3.sg. 43,1
îngreoindu(-sã): gerunziu 47,4

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
au întãrât at: ind. pf.c. 3pl. 49,23
(a se) ÎNTÃRI: v. IV „a (se) face mai tare, mai puternic”; „a (se)
consolida”; „a pune legal în posesia unui lucr u”
(sã) întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.35
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. 9,15
(sã) întãrise: ind. prez. 3.sg. 12,10
(vã) întãriþ: ind. prez. 2.pl. 18,5
(sã) întãr esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,17, 20; 49,26
(m-)am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 30,8
întãrindu(-sã): gerunziu 48,2
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãrire: sg. ac. 41,32

(a se) ÎNGROPA: v. I „a înmormânta”; „a acoperi cu pãmânt”
(sã) îngroapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
sã îngrop: conj. prez. 1.sg. 23,4; 23,8
îngroapã: imperativ 2.sg. 23,6, 11, 15; 50,6
sã îngropi: conj. prez. 2.sg. 23,6; 47,29, 30
voi îngropa: ind. viit.I. 1.sg. 23,13
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,19; 25,9; rezum. cap.35; 35,4,
29; 49,31; 50,13, 14
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,10; 35,8, 19; 49,31
sã îngroape: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.47; rezum. cap.50
am îngropat: ind.. pf.c. 1.sg. 48,7
îngropaþi: imperativ 2.pl. 49,29
vei îngropa: ind. viit.I. 2.sg. 50,5
oi îngropa: ind. viit.I. 1.sg. 50,5
ÎNGROPARE: s.f.
îngropãrii: sg. gen. 23,3, 9; rezum. cap.49; 49,30; 50,13
îngropare: sg. ac. rezum. cap.50; 50,10

ÎNTÂI: num. ord./adv./adj.
întâiu: adj.inv. în sint agma (cele) întâiu nãscute „primii miei fãtaþi
în turmã” 4,4
întâiul: adj.m. sg. nom./ac., în sintagma întâiul nãscut „cel mai
mare dintre fii” 10,15; 22,21; 25,13; 27,19; 27,32
întâiul: adj.m. sg. nom., în sintagma întâiul nãscutul 27,19
întâiului: adj.m. sg. gen./dat., în sintagma întâiului nãscut36,15; 38,6
întâi: adj.m. sg. nom., în sintagma întâi nãscutul 38,7
întâi: adj.m. sg. gen., în sintagma (celui) întâi nãscut 41,51
întâi: adj.m. pl. nom., în sintagma (cei) întâi nãscuþ 43,33
întâiu: adj.m. sg. nom., în sintagma întâiu nãscut 48,18;
întãiul: adj.m. sg. nom., în sintagma întãiul nãscut 35,23; 46,8
întãiul: adj.m. sg. voc., în sint agma întãiul mieu nãscut 49,3
întâi: adv. 19,27; 33,2; rezum. cap.34; r ezum. cap. 37; 38,28;
44,14, 19
întâiu: adv. rezum. cap.33
întãiu: num. ord. 49,3

ÎNGROPAT, -Ã: adj.
îngr opatã: adj. f. sg. nom. 49,31

(a) ÎNTÂLNI: v. IV
am întãlnit: ind. pf.c. 1.sg. 33,8

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngropãciune: sg. ac. 23,4

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
întâm pinã: imperativ 2.sg. 24,12
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.pl. 32,1
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 32,17
întâm pinãndu-: gerunziu rezum. cap.33
sã întâm pine: conj. prez. 3.sg. 46,28

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(vã) înmulþiþi: imperativ 2.pl. 1,22; 8,17
sã (sã) înmulþascã: conj. prez. 3.pl. 1,22
(vã) înmulþiþ: imperativ 2.pl. 1,28; 9,1, 7
înmulþi-voi: ind. viit.I. 1.sg. 3,16
a (sã) înmulþi: inf. prez. 6,1
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,17; 18,20; 47,27
înmulþând: gerunziu 16,10
oi înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 16,10; 26,24
voi înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 17,2, 20; 22,17; 26,4; 48,4
sã înmulþascã: conj. prez. 3.sg. 28,3
(te) înmulþeaºte: imperativ 2.sg. 35,11
au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 39,5
(sã) va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 48,19
(a se) ÎNSEMNA: v. I „a (se) consemna”, „a (se) nota”
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
ÎNSUTIT, -Ã: num. multipl.
însutit: num. multipl.cu val. adv. 26,12
(a se) ÎNªELA: v. I „a induce în eroare”, „a amãgi”
au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 3,13; 27,36
ai înºelat: ind. pf.c. 2.sg. 26,10; 29,25
sã înºel: conj. prez. 1.sg. 27,12
(s-)au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 31,35
(m-)am înºelat: ind. pf.c. 1.sg. 48,11
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune : sg. ac. 27,35

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 14,17; 24,65; 29,13
întãm pinarea: sg. ac. 30,16
-ntâm pinarea: sg. ac. 33,4; 46,29
-ntim pinarea: sg. ac. 18,2; 32,6
-ntim pinare: sg. ac. 19,1; rezum. cap.46
întãm pinarea: sg. ac. 30,16
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâm plase: ind. prez. 3.sg. 26,1; 34,7
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. im pers./3.sg. 37,5; 41,13
întâm platu(-s)-au: ind. pf.c. im pers. 40,1
întâm plãndu(-sã): gerunziu 40,23
(sã) întâmplasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 42,29
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 42,38; 4 4,29
(s-)au întãm plat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,35; 39,11
sã (sã) întãm ple: conj. prez. impers. 42,4
ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plare: sg. ac. 26,20
(a) ÎNTÂRZIA: v. I
au întãrziiat : ind. pf.c. 3.sg. 34,19
(a) ÎNTEMEIA: v. I „a înstãri”
am înt emeiat: ind. pf.c. 1.sg. 27,37
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(a) ÎNTINA: v. I „a pângãri”
ai întinat : ind. pf.c. 2.sg. 49,4

(a) ÎNTRECE : v. III
voi întreace: ind. viit.I. 1.sg. 41,40

(a) ÎNTINDE: v. III
sã întinzã: conj. prez. 3.sg. 3,22
au întins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,9; 12,8; 19,10; 22,10; 26,25
(nu) întinde: imperativ prohib. 2.sg. 22,12
au fost întins: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 31,25
sã întinzã: conj. prez. 3.sg. 40,21
întinzând: gerunziu 48,14

ÎNTREG, ÎNTREAGÃ: s.m./f.
(ceale) întregi: s.f. pl. nom. 30,37
(a) ÎNTRISTA: v. I
întristasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 26,35
ÎNTRISTARE : s.f.
întristare: sg. ac. 44,29

(a) ÎNTINGE: v. III (Pop.) „a muia ceva într-un lichid”
au întins: ind. pf.c. 3.pl. 37,31

ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întuneacoasã: f. sg. nom. 15,12, 17

(a se) ÎNTOARCE: v. III „a (se) înapoia”, „a reveni”; „a restitui”,
„a da înapoi”; (Pop.) „a (se) transforma”, „a (se) preface”
(te) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 3,19
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3, 9, 12; 13,3, 11; 14,7, 17;
18,22, 33; 19,26; 21,33; 24,20; 31,55; 32,6; 33,16, 18; 35,9;
38,22; 42,28; 44,13; 50,14
(sã) întorcea: ind. pf.c. 3.sg. 8,7; 24,16, 61
întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,10, 16; 20,14; 40,21; 50,20
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 15,16
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 16,9; 31,3; 32,9
(v-)aþ întors: ind. pf.c. 2.pl. 18,5
întorcându(-mã): gerunziu 18,10
(mã) voi întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 18,14; 28,21
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
întoarce: imperativ 2.sg. 20,7
a întoarce: inf. prez. 20,7
(ne) vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 22,5
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,19
voi întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 28,15; 42,37; 43,9
întoarceþ: imperativ 2.pl. 29,7
sã (mã) întorc: conj. prez. 1.sg. 30,25
(se) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
întorcându(-te): gerunziu 31,13; 44,4
întorceam: ind. imp. 1.sg. 31,39
(mã) întorc: ind. prez. 1.sg. 32,10
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.33; 47,19
întorcându(-sã): gerunziu 37,29; 42,24; rezum. cap.43; 47,31
vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.40
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 40,13
(m-)am întors: iind. pf.c. 1.sg. 41,13
(sã) întorc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.42
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 43,2; 44,25
am întors: ind. pf.c. 1.pl. 43,18, 21
am întorsu: ind. pf.c. 1.pl. 44,8
(mã) întoarce: inf. prez. fãrã a 44,34
ÎNTORS, ÎNTOARSÃ : adj. (Despre pãrþi ale corpului)
„îndreptat în altã direcþie”
întoarse: f. pl. nom. 9,23

ÎNTUNERIC : s.n.
întunearec: sg. nom./ac. 1,2, 4
întunearecul: sg. ac. 1,5, 18
(a se) ÎNTURNA: v. I (Reg.) „a (se) înapoia”, „a (se) întoarce”
sã (sã) întoarne: conj. prez. 3.pl. 29,7
întornãndu(-sã): gerunziu rezum. cap.49
înturnându(-sã): gerunziu 8,3; 39,16
înturnãndu(-sã): gerunziu 30,16
(mã) voi înturna: ind. viit.I. 1.sg. 50,5
(a se) ÎNÞÃRCA: v. I
(sã) înþarcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
(s-)au înþãrcat: ind. pf.c. 3.sg. 21,8
ÎNÞÃRCARE: s.f.
înþãrcãrii: sg. gen. 21,8
(a ) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg. 8, 11
înþãlegãnd: gerunziu 9,24
înþãleage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
oi înþãleage: ind. viit.I. 1.sg. 24,14
au înþãles: ind. pf.c. 3.sg. 29,13; 38,13
înþãleseasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 43,25
ÎNÞELEPT, ÎNÞELEAPTÃ: adj./s.
înþãlepþii: s.m. pl. dat. (cu prep. la) 41,8
înþãleapt: adj. m. sg. ac. 41,33
(mai) înþelept: adj. m. sg. nom. 41,39
ÎNÞELEPÞEªTE: adv. „cu înþelepciune”
înþelepþeaºte: 40,16
înþãleapþeaºte: 41,15
(a) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.46
învãþa: ind. imp. 3.sg. 49,32
ÎNVÂRTITOR, -TOARE : adj.
învãrtitoare: f. sg. ac. 3,24

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNVELITOARE : s.f. „vãl”
învãlitoare: sg. nom. 20,16;

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
am întrebat: ind. pf.c. 1.sg. 24,47
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,58; 37,15; 38,21; 40,7; 43,7,
27; 47,3
întrebându(-sã): gerunziu 26,7; 47,8
întrebãndu-: gerunziu 29,5
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 32,17
întrebat(u-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,29; 43,7
întrebându-: gerunziu 42,7
întrebat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 44,19
sã întreabe: conj. prez. 3.sg. 25,22

(a) ÎNVIA : v. I
au înviiat: ind. pf.c. 3.sg. 45,27
(a) ÎNVINGE: v. III
va învinge: ind. viit.I. 3.sg. 25,23
învinge: inf. prez. fãrã a 32,25
ÎNZÃDARNIC, -Ã : adj. „de prisos”, „fãrã rost”; aici prima
atestarea a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este
în DA.
înzãdarnic: n. sg. nom. ac. 1, 2; 17,14

84

INDICE

CARTEA FACERII

(a) ÎNZES TRA: v. I; var. (a) ZÃSTRA (f ormaþia nepref ixatã nu
e înr egistratã în DA)
zãs tratu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,20
J
(a) JELUI: v. IV
sã jeluiascã: conj. pr ez. 3.sg. 23,2

JURÃMÂNT: s.n.; var. GIURÃMÂNT
Jurãmântului: sg. gen. în s. propr. Puþul Jurãmântului 21,32; 46,1
jurãmântului: sg. gen./dat. 24,8; 43,3
jurãmântul: sg. ac. 26,3
jurãmânt: sg. nom. 26,28
giurãmânt: sg. ac. rezum. cap.21
Giurãmântului: sg. gen., în s. propr. Puþul Giurãmântului 46,5

JERTFÃ: s.f.; var. JERTVÃ, JIRTFÃ, JIR TVÃ
jertva: sg. nom. 22,7
jertvã: sg. ac. 22,13
jirtf e: pl. ac. 4,3; rezum. cap.8; 46,1
jirtfã: sg. ac. 8,20; rezum. cap.15; 22,2, 3, 6
jirtva: sg. ac. 22,8
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JERTVUI, (a) JIRTFUI
sã jertfuiascã: conj. prez. 3.sg. 22,10
jertfuind: gerunziu 31,5 4
jertvuieºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.35
jirtfuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

L
LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmile: pl. nom. 43,30

JERTFIRE: s.f.
jertf irea: sg. ac. rezum. cap.22

LANÞ: s.n.
lanþ: sg. ac. 41,42

JGHEAB: s.n.
jghiab: sg. ac. rezum. cap.37; 37,28, 29
jghiabul: sg. ac. 37,20, 22, 24
zghiaburile: pl. nom. 8,2

LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 18,8
laptele: sg. ac. 49,12

JIGANIE: s.f.
jigãnii: pl. ac. rezum. cap.7
jigãniile: pl. ac. rezum. cap.9

LAT, -Ã: adj.
lat: n. sg. nom. 34,21;

JIVINÃ: s.f.
jivinã: sg. ac. 1,20
jiviniile: pl. nom./ac. 1,28; 2,19, 20; 3,1, 14; 6,19; 7,2, 8; 8,1, 17,
19; 9,2, 10
jiviniilor: pl. gen./dat. 1,30; rezum. cap.6; 7,21
jivinii: pl. ac. 6,7
jivina: pl. nom. 7,14
JOS: adv.
jos: 49,25
(a se) JUCA: v. I „a se distr a”; „a glumi”
(s-)ar juca: cond. prez. 3.sg. 19,14
jucându(-sã): gerunziu 21,9; 26,8
(a) JUDECA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) GIUDECA
oi judeca: ind. viit.I. 1.sg. 15,14
judece: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 16,5; 31,53
judeci: ind. prez. 2.sg. 18,25
sã judeci: conj. prez. 2.sg. 19,9
judecatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,6
sã judece: conj. prez. 3.sg. 31,37
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 49,16
giudece: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 31,49
giudecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.44
JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. ac. 18,19
judecat a: sg. ac. 18,25; 44,10

(M-)am jur at: ind. pf.c. 1.sg. 22,16
sã jur : conj. prez. 1.sg. 24,3
(S-/s-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,7; 25,33; 26,31
joarã: imperativ 2.sg. 21,23; 25,33
giurându(-sã): gerunziu rezum. cap.24
giurând: gerunziu 47,31
ai giurat: ind. pf.c. 2.sg. 50,6
gioarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
gioarã: imper ativ 2.sg. 47,31

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
(a se) LÃMURI: v. IV
(sã) vor lãmuri: ind. viit.I. 3.pl. 42,16
(a) LÃSA: v. I
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 2,24
lãsând: gerunziu rezum. cap.12
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg. 14,4; 32,8
lâsând: gerunziu rezum. cap. 25
voi lãsa: ind. viit.I. 1 .sg. 28,15
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 31,7; 39,15, 18
lãsind: gerunziu 39,12
lãsându(-sã): gerunziu rezum. cap.42
lãsaþi: imperativ 2.pl. 42,33
lãsa: inf. prez. fãrã a 44,22
sã lãsaþi: con j. prez. 2.pl. 45,20
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 50,8
las: ind. prez. 1.sg. 46,30; 47,24
(a se) LÃÞI: v. IV
sã lãþascã: con j. prez. 3.sg. 9,27
au lãþit: ind. pf.c. 3.sg. 26,22
lãþi(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 28,14
vei lãþi: ind. viit.I. 2.sg. 32,12

(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a în junghia”
junghind: gerunziu 46,1

LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom. 6, 15; 13, 17
Lãþime: s. propr. sg. nom. 26,22

(a) JURA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) GIURA
oi jur a: ind. viit.I. 1.sg. 21,24
au jur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,31; 24,9, 37; 31,53; 50,5, 24

(a se) LÃUDA: v. I
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 12,15
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. 27,42
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limbilor: pl. gen. 10,5; 14,1, 9
limba: sg. nom./ac. 10,5; rezum. cap.11; 11,7; 31,47
limbi: pl. nom./ac. 10,20, 31; 35,11
limbã: sg. ac. 41,45

LÃUDAT, -Ã : adj.
lãudat : adj. n. sg. ac. 45,16
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 49,8
LÂNÃ : s.f.
lâna: sg. ac. 30,32
lânã: sg. ac. 30,35

LINTE: s.f.
linte: sg. ac. 25,34
(a se) LIPI: v. IV
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 2,24
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.sg. 34,3, 8

(a se) LÂNCEZI: v. IV „a slãbi”; „a f i într-o stare de slãbiciune”
(sã) lânceza: ind. imp. 3.pl. 41,21
(a) LEGA: v. I
legând: gerunziu 22,9; 49,11
au legat: ind. pf.c. 3.sg. 38,2
legându-: gerunziu 42,25
leagam: ind. imp. 1.pl. 37,7
sã (sã) leage: conj. prez. 3.sg. 42,19

LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „tr ebuinþã”; „sãrãcie”
lipsã: sg. nom./ac. 25,22; 34,21; 41,54; 43,11
lipsã: sg. ac., în loc adj./adv. (Înv. ºi reg.) de lipsã „necesar” 33,15;
42,2,7,33; 43,4,22
lipsii: sg. gen. 41,31
lipsa: sg. ac. 41,36; 42,2
lipsei: sg. gen. 41,57

LEGAT, -Ã : adj./s. „închis”; „deþinut”
legaþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.39
legaþii: s. pl. nom./ac. 39,20, 22
legat: adj. m. sg. nom. 40,3
legaþi: adj. m. pl. ac. 42,35

LIPSIT, -Ã: s.m./f.
lipsit: s.m. sg. ac. 43,14

LEGÃTURÃ : s.f. (Înv.) „acord, înþelegere, convenþie”;
„legãmânt”; „închisoare”, „temniþã”; (la pl.) „lanþuri”
legãtura: sg. nom./ac. 6,18; rezum. cap.9; 9,9
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 14,13; 15,18;
rezum. cap.21; 21,27; rezum. cap.26; 26,28; rezum. cap.31
legãturi: pl. ac. rezum. cap.42; 42,34
legãturã: sg. ac. 42,16, 36
legãturile: pl. ac. 49,24
LEGE: s.f.
legile: pl. ac. 26,5
leagea: sg. ac. 34,22
leage: sg. ac. 47,26
LEGUMÃ: s.f.
legumi: pl. ac. 9,3
LEIÞÃ : s.f. „leoaicã”
leiþã: sg. ac. 49,9

LOCAª : s.n.; var. (Înv.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 10,30
lãcaºele: pl. ac. rezum. cap.36

LEMN : s.n. „tulpina ºi ramurile unui arbore tãiat, servind ca
material de construcþii, drept combustibil etc.”; „copac”, „pom”
lemn: sg. ac. 1,11, 12
lemnele: pl. ac. 1,29
lemnul: sg. ac. 2,9, 16, 17
lemne: pl. ac. 6,14
leamne: pl. ac. 22,3, 7, 9
leamnele: pl. ac. 22,6
leamnelor: pl. gen. 22,9
(a se) LENEVI: v. IV
(vã) leneaviþ: ind. prez. 2.pl. 42,1
(a) LEPÃDA: v. I „a arunca”, „a abandona”; „a alunga”
lepãdaþ: imperativ 2.pl. 35,2
leapâdã: imperativ 2.sg. 21,10
au leapedat: ind. pf.c. 3.sg. 21,15
LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”, „pândire”
leºuire: sg. ac. 42,31

LOC : s.n.
loc: sg. ac., în loc. adv. într-un loc „laolaltã” 1,9
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 11,3; 27,12; 30,2; rezum. cap.38
locu: sg. ac., în loc. prep. în locu de 11,3
locul: sg. nom./ac. 2,10, 21; 11,8; 12,6; 13,3, 4, 14; 18,33; 19,13,
14; 20,11; 21,17, 31; 22,3, 4, 9; 24,5; 26,23, 31; 28,16, 17;
29,26; 31,55; 32,9; 33,2; 35,14; 37,17; 38,21; 43,21; 47,6, 11;
48,9; rezum. cap.49; 50,24
locului: sg. gen./dat. 18,24; 22,14; 26,7; 27,46; 32,2, 30; 33,17;
35,7, 8, 15; 38,21, 22; 42,9; 50,11
locul: sg. dat. (a + tot) 18,26
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul „pretutindeni” 20,13
loc: sg. nom./ac./gen. 23,4; 24,23, 25, 31; 26,26, 34; 28,11;
30,36; 32,29; rezum. cap.33; 33,19; 44,14; 46,29
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul rezum. cap.27; 40,21
locurile: pl. nom. 36,40
locuri: pl. ac. 41,2, 3

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16; 11,2, 31; 13,12, 18; 20,1; 21,21;
22,19; 25,18; 33,18; 36,8; 37,1; 38,11; 39,2; 47,27; 50,22
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,20; 13,7; 14,7, 12, 13; 23,10; 24,62;
25,11, 27
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 9, 27; 26,17
lãcuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
lãcui: inf. prez. fãrã a 13,6; 36,7; 46,34
a lãcui: inf. prez. 16,3; 3 4,21; rezum. cap.47; 47,6
lãcuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,29
lãcuiaºte: imperativ 2.sg. 20,15; 35,1
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 24,3
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 24,37
vei lãcui: ind. viit.I. 2.sg. 27,44; 45,10
lãcuiþ: imperativ 2.pl. 34,10
om lãcui: ind. viit.I. 1.pl. 34,16
lãcuind: gerunziu 34,23; 35,22
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 49,13

LEU: s.m.
leu: sg. ac. 49,9
leul: sg. ac. 49,9

LOCUITOR : s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 19,25; 36,20; 50,11
lãcuitorilor: pl. gen./dat. 24,13; 34,30
lãcuitori: pl. nom. 36,43

LIMBÃ: s.f. „grai”; „neam”, „popor”
limbile: pl. nom. rezum. cap.10

LOTRIE : s.f. (Înv.) „hoþie”
lotriia: sg. ac. 50,17
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(a) LOVI: v. IV:
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,17; 14,5, 7, 15; 19, 11; 2 1,27; 32,25
voi lovi: ind. viit.I. 1.sg. 18,29
lo veºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 32,8
sã lo vascã: conj. prez. 3.sg. 32,11
(a se) LUA: v. I
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 15, 21; 3,6; 4,19; 5,24; 6,2; 11,29,
31; 12,5; 14,11; 16,3; 17,23; 18,8; 20,2, 3, 14; 21,11, 21, 2 7;
22,6, 10; 24,10, 46, 67; 25,1, 20; rezum. cap.26; 26,34; 27,35,
36; r ezum. cap.28; 28,9, 11, 18; 29,28; 30,2; 30,39; 31,9, 16,
18, 45; 36,2, 6; 37,31; 38,14; 41,42; 46,5; 48,17
au luat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. (Înv.) au luat [în pântece] „au zãmislit”
30,39
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,22; 24,67; 25,10; 43,34
(s-)au luat : ind. pf.c. 3.sg. 2,23; 3,23; 1 2,15;
(t e-)ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 3,19
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,7; 6,21; 21,30; 24,7, 37, 38, 40; 28,6;
29,15; 31,8
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 4,15; 27,46; 40,19
f iind luatã: pasiv gerunziu rezum. cap.12
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 12,19; 20,12; 40,11; 44,32; 48,22
oi lua: ind. viit.I. 1.sg. 14,23; 16,2
or lua: ind. viit.I. 3.pl. 14,24
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 20,3; 30,15
au f ost luat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 21,25
luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,23; 31,1; 33,22; 43, 15
luaþ: imper ativ 2.pl. 34,9; 43,11; 45,18, 19; 47,23
om lua: ind. viit.I. 1.pl., în loc. v. om lua împr umut 34,16
om lua: ind. viit.I. 1.pl. 34,17
vom lua: ind. viit.I. pl. 34,21
luasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,19
(m-)am luat : ind. pf.c. 1.sg. 40,15
luaþi: imperativ 2.pl. 42,33; 43,13
lua: inf. prez. fãrã a 42,3 4
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 44,29
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 49,10
luând: gerunziu 8,9, 20; rezum. cap.14; 15,10; 21,14; 24,65;
25,3 4; rezum. cap.28; 30,37; rezum. cap.31; 31,23; 34,25, 26;
38,2, 12; 42,25; 43,34; 48,1
luind: gerunziu rezum. cap.12
luându-: gerunziu 13,18; 22,13; 48,12
sã ia: conj. prez. 3.sg. 3,22; 19, 14; 28,6; 38,20; 45,19
sã ia: conj. prez. 3.pl., în loc. v. (Înv.) sã ia în pãntece/sã ia [în
pãntice] „sã zãmisleascã” 30,38, 41; 31,10
ia: imperativ 2.sg. 7,2; 12, 19; 14,21; 15,9; 21,18; 22,2; 24,4, 51;
27,3; 28,2; 31,32; 34,4
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; rezum. cap.24; rezum. cap.26;
rezum. cap.27
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 24,3: 28,1; 31,31
sã iau: conj. prez. 1.sg. 24,48
iau: ind. prez. 1.sg. 43,9
ie(-): imper ativ 2.sg. 19,15
LUARE : s.f.
luar ea: sg. nom., în loc. s. (Înv.) luarea [în pântece] „zãmislire” 30,42;
(a se) LUCRA : v. I
sã lucre: conj. prez. 3.sg. 2,5, 15; 3,23
lucrând: gerunziu 3,17
vei lucra: ind. viit.I. 2.sg. 4,12
a lucra: inf. prez. 9,20
lucri: ind. prez. 2.sg. 16,5
ai lucr at: ind. pf.c. 2.sg. 31,28
au f ost lucrat : ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 34,7
lucr aþi: imperativ 2.pl. 34,10
lucr e: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 34,21
(sã) lucrã: ind. prez. imper s. 37,14
lucrãnd: gerunziu 39,2
LUCRARE : s.f.
lucr area: sg. ac. rezum. cap.2

LUCRÃTOR, - TOARE: s.m./f.; var. (Inv.) LUCRÃTORIU
lucrãtoriu: sg. nom., în sintagmele lucrãtoriu de pãmânt/om de
câm p lucrãtoriu „agricultor” 4,2; 21,3 4; 25,27
lucrãtori: pl. ac. 34,21
lucrãtoriul: sg. nom. 47,19
LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. ac. 2,2, 3; 3,17; 18,25; 29,27; 37,11; 39,8
lucr u: sg. nom./ac. 4,22; 34,7; 35,22; 38,10; 39,11; 41,32;
47,3
lucr urile: pl. ac. 5,29; 39,23
lucr ului: sg. gen. 45,2 7
LUJER: s.m. (Înv. ºi reg.) LUGER
lugeri: pl. ac. 40,10
(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: conj. pr ez. 3.pl. 1,15
sã lumineze: conj. pr ez. 3.pl. 1,17
LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom. 1,3
lumina: sg. ac. 1,4, 5, 18
LUMINÃTOR: s.m.; (Înv.) LUMINÃTORIU
luminãt ori: pl. nom./ac. 1,14, 16
luminãt oriu: sg. nom. 1,16
LUMINOS, -O ASÃ: adj.
Luminoasã: f. sg. ac., în s. propr. Valea Luminoasã 12,6;
LUNÃ : s.f.
luna: sg. nom./ac. 7,11; 8,4, 5, 13, 14; 37,9
lunii: sg. gen. 7,11; 8,4, 5, 13, 14
lunã: sg. nom. 29,14
luni: pl. ac. 38,24
LUNG, -Ã : adj.
lungã: f. sg. ac. 37,23
LUNGIME : s.f.
lungime: sg. nom./ac. 6,15; 13,17
LUP: s.m.
lup: sg. nom. 49,27
(a se) LUPTA: v. I
lup tându(-sã): gerunziu rezum. cap.32
(sã) lup ta: ind. imp. 3.sg. 32,24
M
MACHIAT, -Ã: adj.; var. MÃCHIAT, -Ã „cu pete” (cf. lat. macul ¹sus
„pãtat”). Cu acest sens, cuvântul nu este înregistrat în DLR.
mãchiat: m. sg. nom. 30,32
mãchiiate: f. pl. nom. 30,33
mãchiiaþi: m. pl. nom. 30,35
mãchiaþi: m. pl. nom. 31,10
mãcheaþ: m. pl. nom. 31,12
mãchiiate: s.f. pl. ac. 30,39
MADEANITEAN: s.m. „locuitor ai deºertului din Transiordania,
de la Moab pânã dincolo de Edom”.
madianit eani: pl. nom. 37,28
madianit eanii: pl. nom. 37,36
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 20,12; 24,67; 27,29; 28,5
maicã-sa: sg. ac./gen. rezum. cap.2 7
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MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom./ac. 29,20; 41,31; 47,20

MAI-MARELE: s.m. „cãpe tenie”; „înaintaº”
mai-marele: sg. nom./ac. 40,9, 16, 20, 23; 41,10
mai-mare: sg. nom./ac. 41,33, 43
mai-marilor: pl. gen. 47,30
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MÃMÂNE ( pl. MÃMÂNI); MUMÃ
mãne-sa: sg. gen. rezum. cap.35
mânea-sa: sg. gen./dat. rezum. cap.24; 24,28, 53; 30,14
mâne-sa: sg. dat. 27,14
mâni-ta: sg. gen. 28,2
mumã-sa: sg. nom./ac. 2,24; rezum. cap.21; 21,21; 27,13; 4 4,20
mumã: sg. nom. 3,20; 24,55
muma: sg. ac. 32,11
mumã-ta: sg. nom. 37,10
MANDRAGORÃ : s.f. „plantã cu rãdãcinã cãrnoasã ºi
ramificatã ca degetele unei mâini ºi cu flori de culoare violetdeschis; p. restr. rãdãdcina plantei (cãreia în vechime i se atribuiau
calitãþi magice)
mandragori: pl. ac. 30,14
mandragoriile: pl. ac. 30,14, 15, 16
MARE : s.f.
Marea: sg. nom., în s. propr. Marea Sãratã 14,3
mãri: pl. ac.1,10;
mãrii: sg. gen. 1,22, 26, 28; 9,2; 22,17; 32,12; 41,49; 49,13

(a se) MÃRITA: v. I
sã (sã) mãrite: conj. prez. 3.sg. 29,26
MÃR TURIE: s.f. „declaraþie fãcutã sub jurãmânt”; „dovadã”;
(Rar) „martor”
mãr turie: sg. nom./ac. 21,30; 31,44, 48, 50, 52; 4 4,34
Mãrturiei: sg. gen., în s. propr. Movila Mãrturiei 31,47, 48
mãrturii: pl. ac. 39,11
mãrturiia: sg. ac. 39,16
mãrturia: sg. ac. 43,3
(a se) MÃRTURISI: v. IV
a mãrturisi: inf. prez. 26,7
(mã) voi mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 29,35
mãr turisescu-: ind. prez. 1.sg. 41,9
MÃRTURISIRE : s.f.
Mãrturisirii: sg. gen., în s. propr. Grãmãdirea Mãrturisirii 31,47
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac. 8,11

MARE : adj./s.
mari: adj.m./f./n. pl. ac. 1,16, 21; 15,14; rezum. cap.20
(mai) mare: adj.m./f. sg. nom./ac. 1,16; 4,13; 37,5; 48,14, 19; 49,3
mare: adj.f./n. sg. nom./ac./gen. 7,11; 10,12; 12,2, 17; 15,12,
18; 17,20; 18,18; 20,9; 21,8, 13, 18; 24,25; 26,10; 27,33, 34, 38;
29,2; 34,21; 40,20; 41,29; 45,3; 46,3; rezum. cap.50; 50,10, 11
(cel mai) mare: adj.m. sg. nom. 10,21; 27,1
mare (foarte): adj.m./f. sg. nom. 15,1; 26,13
(cea mai) mare: adj.f. sg. nom. 43,34
(cei mai) mari: adj.m. pl. nom. 50,7
(cel mai) mare: s.m. sg. nom./ac. 19,11; rezum. cap.25; 25,23;
44,12;
(cea mai) mare: s.f. sg. nom. 19,31, 33, 34, 37;
(celui mai) mare: s.m. sg. gen./dat. 27,23; rezum. cap.48
(ceii mai) mari: s.f. sg. gen. 29,16
MARFÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MARHÃ (Înv. ºi reg.; Trans.,
Banat) „vitã cornutã, mai ales bou sau vacã”; (Prin gn.) „animal
domestic”, „dobitoc”
marha: sg. nom. 47,18
MARGINE: s.f.
marginea: sg. ac. 23,9
MÃCAR: adv.
macar: 31,7
mãcar: 40,23; 42,8
MÃCRIT, -Ã : ad j. „slab”, „schele tic”, „sfrijit” (dupã lat.
macilentus); cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
mãcrite (foarte): f. pl. nom. 41,3
mãcrite: f. pl. nom. 41,27
MÃDULAR: s.n. „fiecare dintre membrele unei fiinþe; fiecar e
dintre pãrþile sau organele din care es te alcãtuitã o fiinþã”, aici
eufem. pentru „organ genit al bãrbãtesc”
mãdulariului: sg. gen. 17,11
mãdulariu: sg. nom. 17,14
mãdulariul: sg. ac. 17,23
(a se) MÃRI: v. IV
voi mãri: ind. viit.I. 1.sg. 12,2
ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 19,19
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 24,35

MÃRIRE: s.f. „glorie”, „slavã”; „putere”
mãrirea: sg. nom./ac. 45,13; 49,6

MÃSURÃ : s.f.
mãsuri: pl. ac. 18,6
mãsurã: sg. ac., în loc. adv. preste mãsurã „foarte mult”, „excesiv”
30,43
mãsura: sg. ac. 41,49
mãsurã: sg. ac., în loc. adv. într-aceeaº mãsurã „deopotrivã”, „la
fel” 43,21
MÂNÃ : s.f.
mânã: sg. ac. 19,16; 38,18, 30
mâna: sg. nom./ac. 3,22; 4,11; 9,5; 14,22; 16,6, 9, 12; 19,10; 21,18,
30; 22,10, 12; 24,2, 9; 25,25; 30.35; 31,29; 32,11; 38,27, 29; 39,1,
3, 22; 40,11; 41,42, 44; 42,37; 43,9; 47,29; 48,14, 17, 22
mânilor: pl. gen./dat. 5,29; 20,5; 49,24
mânile: pl. nom./ac. 14,20; 24,30, 47; 27,16, 22, 23; 30,29; 32,16;
33,10; 37,21, 22, 27; 39,13; 43,26; 46,4; 48,14; 49,8, 24
mâni: pl. ac. 22,6
mãnilor: pl. gen. 31,42
mãnile: pl. ac. 37,22
(a se) MÂNCA: v. I
(de) mâncat: supin 1,30; 28,20
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 2,17; 3,14, 17, 18, 19
sã mâncaþi: conj. prez. 2.pl. 3,1
mâncãm: ind. prez. 1.pl. 3,2
sã mâncãm: conj. prez. 3,3
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 3,5
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 14,24; 19,3; 25,34; 31,15,
46; 37,20, 33
ai mâncat: ind. pf.c. 2.sg. 3,11, 17
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 3,12, 13; 27,33; 31,38
(sã) mânca: inf. prez. fãrã a 6,21
sã mâncaþ: conj. prez. 2.pl. 9,4; 45,18
mâncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,9
oi mânca: ind. viit.I. 1.sg. 24,33
mânca: ind. imp. 3.sg./pl. 25,28; 43,32
sã mânc: conj. prez. 1.sg. 27,4, 7
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 27,9; 32,32
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 27,10; 49,27
mâncã: imper ativ 2.sg. 27,19, 31
mâncându-: gerunziu 27,25
mâncãnd: gerunziu 31,54; 40,17
sã mânce: conj. prez. 3.pl. 37,25
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or mânca: ind. viit.I. 3.pl. 43,16, 25
a mânca: inf. prez. 43,32
sã mãnânci: conj. prez. 2.sg. 3,17
sã mânãnci: conj. prez. 2.sg. 2,17
sã mãnãnce: conj. prez. 3.pl. 31,54
sã mânânci: conj. prez. 2.sg. 2,16; 3,11
sã mânânce: conj. prez. 3.sg. 3,22
mãncãnd: gerunziu 24,54
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 1,29; 2,9; 3,6; 6,21; 9,3; 14,11; 25,29; 26,30;
27,7, 9
mâncarea: sg. ac. 25,34; 27,17
mâncãri: pl. ac. 40,20
MÂNDRU, -Ã: adj./s. „frumos”; „orgolios”
mândrã (foarte): f. sg. nom. 24,16
mãndrilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.11
(a) MÂNGÂIA: v. I, var. (Înv.) (a) MÂNGÃIA
va mângâia: ind. viit.I. 3.sg. 5,29
au mângãiat: ind. pf.c. 3.sg. 34,3
sã mângãie: conj. prez. 3.pl. 37,35
mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.50
oi mãngãia: ind. viit.I. 1.sg. 32,20
MÂNGÂIERE: s.f.
mângãiare: sg. ac. rezum. cap.24; 37,35
mãngãiare: sg. ac. 38,12
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 4,5; 39,19
(te-)ai mâniiat: ind. pf.c. 2.sg. 4,6
sã (Te) mânii: conj. prez. 2.sg. 18,30, 32; 44,18
sã (sã) mânie: conj. prez. 3.sg. 31,35
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.pl. 34,7
mâniindu(-sã): gerunziu 40,2
mâniindu(-te): gerunziu 41,10
sã (vã) mânieþ: conj. prez. 2.pl. 45,24

(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA
MEªTEªUG: s.n. „meserie”; (prin gn.) „ocupaþie”
meºteºug: sg. ac. 46,33
(a) MEªTEªUGI : v. IV „a unelti”, „a pune la cale ceva rãu
(împotriva cuiva)”
meºteºugesc: ind. prez. 3.pl. 42,11

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. rezum. cap.27
mânia: sg. nom. 27,45
mâniia: sg. nom. 49,7

MIA: s.f. „oaie tânãrã”
miele: pl. ac. 21,28, 29, 30
MIAZÃNOAPTE: s.f.
meazãnoap te: sg. ac. 13, 14; 28, 14

MÂNIOS, -OASÃ: adj.
mânios: m. sg. nom. 30,2
(a se) MÂNTUI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se salva dintr-o primejdie”;
„a se izbãvi”
mântuiaºte: imperativ 2.sg. 19,17
ai mântuit: ind. pf.c. 2.sg. 19,19
(mã) mântui: inf. prez. fãrã a 19,19
(mã) voi mântui: ind. viit.I. 1.sg. 19,20
(te) mântuiaºte: imperativ 2.sg. 19,22
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 32,8
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 32,30
a mântui: inf. prez. 37,21
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 50,20
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 45,5
MÂNTUITOR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
Mântuitoriul: sg. ac. 41,45; 49,18
MÂNZ: s.m.
mânzii: pl. ac. 32,15
mânzul: sg. ac. 49,11
(a) MERGE: v. III; var. (Trans.) (a) MERE
merge: ind. prez. 3.sg. 2,14

mergea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,5; 18,16; 22,8; 26,13; 28,10; 31,21; 42,5
mer gând: gerunziu 9,23; 20,1; 21,14; 22,6; 27,13; 31,18; 3 4,4
au mers: ind. pf.c. 3.sg. 12,4, 9; 19,1; 22,19; 24,10, 17; 32,21
mer gi: imperativ 2.sg. 12,19; 24,51; 28,2
vei merge: ind. viit.I. 2.sg. 13,9; 15,15; 20,16; 24,38
mer gi: ind. prez. 2.sg. 16,8; 32,17
veþi merge: ind. viit.I. 2.pl. 19,2
sã merg: conj. pr ez. 1.sg. 24,56
a mer e: inf. prez. 24,58
a mer ge: inf. prez. rezum. cap.27; 48,1
mer s-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,14
mer g: ind. prez. 3.pl. 32,20
sã meargã: conj. pr ez. 3.pl. 11,31
oi mearge: ind. viit.I. 1.sg. 24,58; 37,30
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 28,15
a mearge: inf. prez. 31,30
mear geþi: imperativ 2.pl. 32,16
mear gând: gerunziu rezum. cap.33
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 33,12; 35,3; 37,17; 43,8
mear gã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 33,14
mear gi: imperativ 2.sg. 37,14
mear s-au: ind. pf.c. 3.sg. 37,17
mear geþi: ind. prez. 2.pl. 42,38
om mear ge: ind. viit.I. 1.pl. 43,4; 44,26
mear ge: inf. prez. fãrã a 44,26
mear ge-voi: ind. viit.I. 1.sg. 45,28
sã mãrg: con j. prez. 1.sg. 24,49
sã mârg: con j. prez. I.sg. 24,54
mâr gând: gerunziu 27,9
mâr gãnd: gerunziu 37,30
sã margã: con j. prez. 3.sg. 12,5

MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mic: adj.m. sg. nom. 1,16; 32,10
(cel mai) mic: adj.m. sg. nom./ac. 9,24; 42,15, 20, 34; 43,3, 5,
29; 4 4,23, 26; 48,19
mici: adj.m. pl. nom. 47,9
mic: adj.m. sg. gen. 48,14
(cea mai) micã: f. sg. nom. 19,35; 29,18
(cel mai) mic: s.m. sg. nom./ac. 19,11; 42,13, 32; 43,33; 44,12;
rezum. cap.48
(cea mai) micã: s.f. sg. nom./ac. 19,31, 34, 38; 29,16
(cea mai) micã: s.f. sg. nom. 19,35; 29, 18
(celui mai) mic: s.m. sg. dat. rezum. cap.25; 25,23
(ceale mai) mici: s.f. pl. nom. 29,26
MIEL: s.m.
miei: pl. ac. 31,8; 33,19
MIERE: s.f.
miar e: sg. ac. 43,11
MIEZ: s.n.
miezul: sg. ac. 45,18
MIGDAL: s.m.
migdali: pl. ac. 30,37
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MIG DALÃ: s.f.; var. AMIGDALÃ (cu a- protetic)
amigdale: pl. ac. 43,11

MOR T, MOARTÃ : s.m./f.
mortul: s. m. sg. ac. 23,4, 6, 8, 11, 13, 15

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mi jlocul 1,6; 2,9; 3,3; 18,26; 23,10;
35,2
mijloc: sg. ac. 15,10

MOª: s.m. „strãmoº”, „înaint aº”
moºului: sg. dat. 28,4

(a) MIJLOCI: v. IV
ar fi mijlocit: cond. pf. 3.sg. 43,10
MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. 19,19; 21,23; 24,27
milã: sg. nom./ac. 20,13; 24,12, 14, 49; 27,39; 40,14; 47,29
milele: pl. ac. 32,10
MILOSTIV, -Ã : adj.
milostiv: m. sg. nom. 33,10; 43,29
(a se) MILOSTIVI: v. IV
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 32,20
milostivindu(-sã): gerunziu 39,21
milostiveascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 47,25
(a se ) MINUNA: v. I
minunãndu(-sã): gerunziu 27,33
(a se) MIRA: v. I
(sã) mira: ind. imp. 3.sg. 43,33
MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mireasmã: sg. ac. 8,21
miresme: pl. ac. 35,14
mirezme: pl. ac. rezum. cap.50
mireazme: pl. ac. 50,2, 25
MIROS: s.n.
miros: sg. ac. 8,21
mirosul: sg. nom./ac. 27,27
(a) MIROSI : v. IV
au mirosit: ind. pf.c. 3.sg. 8,21
(a se) MIªC A: v. I
(sã) miºcã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,21, 28, 30; 7,8, 14; 9,2, 3
miºcându(-sã): gerunziu 1,26
(sã) miºca: ind. imp. 3.sg. 7,21
va miºca: ind. viit.I. 3.sg. 41,44
(sã) miºcasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 43,30
MLÃDIÞÃ: s.f. „lãstar”
mlãdiþã: pl. (cu des. -ã) nom. 40,10, 12
MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 2,17; 3,4; 20,7; 26,11; r ezum. cap.49
moar tea: sg. nom./ac. rezum. cap.24; 24,67; 25,11; rezum.
cap.35; 35,18; 50,23
morþii: sg. gen . 27,2; 47,29
MOAªÃ: s.f.
moaºa: sg. nom. 35,17
moaºea: sg. nom. 38,27
MOAVITEAN: s.m. „nume generic pur tat de urmaºii lui Moab;
locuitor al þãrii Moabului”
moavitenii: pl. nom. rezum. cap.19
moavitenilor: pl. gen. 19,37
MORMÂNT : s.n.
mormânturile: pl. ac. 23,6
mormântul: sg ac. 23,6; 35,20; 47,30; 50,5
mormântului: sg. gen. 23,20; 35,20

MOªIE: s.f.
moºiia: sg. ac. 23,9; 30,25
moºiile: pl. ac. rezum. cap.47; 47,20, 22
MOªTEAN: s.m. (Înv.) „moºtenitor”, „succesor”
moºtanul: sg. nom. 15,4
moºteanul: sg. nom. 15,3
moºtean : sg. nom. 15,4; 21,10
(a) MOªTENI: v. IV
moºtenit-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,1
moºtenise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,5
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirii: sg. gen. rezum. cap.13
moºtenire: sg. ac. 17,8; 23,18; 47,11
moºtenirea: sg. nom./ac. 23,20; rezum. cap.25; 30,29; 31,14;
48,4; 49,30; 50,13
moºteniri: pl. ac. 26,14
moºtenirile: pl. ac. 48,6
MOVILÃ: s.f.
movilã: sg. ac. 31,46
Movila: sg. ac., în s. propr. Movila Mãr turiei 31,47, 48
movila: sg. nom./ac. 31,48, 51, 52
MUIERE : s.f.; var. (În v.) MUIARE
muiare: sg. nom./ac. 2,22, 23, 25; 3,1, 2, 4, 6, 8, 13, 15; 4,17;
7,7; 11,31; 12,11, 17, 18, 19; r ezum. cap.16; 16,3; 17, 15; 20,12;
21,21; rezum. cap.24; 24,3, 4, 7, 36, 37, 38, 40, 67; 25,1, 10, 20;
26,9, 34; 27,46; 28,1, 2, 6, 9; 29,21, 28; 34,4, 8, 12; 38,2, 6, 21,
29; rezum. cap.41; 41,45; 49,31
muiare-sa: sg. nom./ac. 2,24; 4,1
muiarea: sg. nom./ac. 3,12; 4,25; 6,18; 7,13; rezum. cap.12; 12,5,
12, 14, 20; 13,1; 16,1; 17,19; rezum. cap.19; 19,15, 16, 26; rezum.
cap.20; 20,2, 3, 7, 11, 14, 17, 18; rezum. cap.23; 23,19; r ezum.
cap.24; 2 4,5, 8, 39, 44, 51; rezum. cap.25; 25,21; 26,7, 8, 10,
11; 38,8; 39,9, 10, 13; 44,27; 49,31
muierii: sg. gen./dat. 3,16, 17, 20; 11,29; 24,15; 36,10, 12, 13,
17, 18; 39, 13; 46,19
muiarii: sg. gen./dat. 3,21; 12,11; 36,14; 38,20
muieri: pl. ac. 4,19; 6,2; 11,29; 31,50; 36,2
muierilor: pl. gen./dat. 4,23; 37,2; 45,19
muiarile: pl. voc. , în sint agma muiarile lui Lameh 4,23
muiarile: pl. nom. 6,18; 34,29
muierile: pl. nom./ac. 7,7, 13; 8,16, 18; 14,16; 24,11; 30,13, 26;
31,17; 32,22; 33,5; 34,1; r ezum. cap.36; 36,6; 46,5, 26
muierea: sg. nom./ac. 8,16, 18; 12,15; 18,9, 10; 36,39; rezum.
cap.38; 38,9, 12, 18
muiari: pl. ac. rezum. cap.26; 34,21
MUIERESC, -EASCÃ: s. „specific muierii”, (eufem.) „menstruaþie”
(ceale) muiereºti: s.f. pl. nom. 31,35
MULT, -Ã: pr on. nehot./ad j./adv.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.2; 4,3; 13,6; 14,10; 21,34;
26,8; 30,43; rezum. cap.31; 38,12; 39,7; rezum. cap.45; 50,20
multã: adj. f. sg. nom./ac. 6,5; 26,14; 29,22; 37,34
multe: adj. n. pl. gen. (cu a + multe) 17,4, 5
(foar te) multe: adj. f. pl. ac. rezum. cap.13
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori „în mod repe tat”
rezum. cap.18; rezum. cap.39; 43,5
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adj. de multe zile „bãtrân” 24,1
mult: adj. n. sg. nom. 24,25
mulþ: adj. m. pl. dat. (cu la) r ezum. cap.25
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multã (f oarte): adj. f. sg. ac. rezum. cap.36
(mai) mult: adv. 8,21; 2 7,33; 27,37; 32,28; 33,13; 35,10; 37,3, 4;
42,32, 36
mult: adv. în loc. adv. de mult 27,33
mult: adv. rezum. cap.30
multora: pron. nehot. pl. gen. rezum. cap.12
mult: pron. nehot. n. sg. nom. 29,7
(prea) multe: pron. nehot. f. pl. ac. 33,9
mulþ: pr on. neho t. m. pl. nom. 45,1
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 16,10; 32,12; 36,7; 41,49
mulþime: sg. ac. 29,22; 48,16
(a) MULÞUMI: v. IV
mulþãmind: gerunziu 24,48
MULÞUMITÃ: s.f.; var. MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.) „recunoºtinþã
(exprimatã prin cuvinte sau prin recompense materiale)”; (concr.)
„ceea ce se oferã drept rãsplatã”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.8
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
munþilor: pl. gen. rezum. cap.7; 8,5
munþii: pl. nom./ac. 7,19, 20; 8,4
muntele: sg. nom./ac.10,30; 12,8; 31,21, 23; 36,8, 9
Munþii: pl. ac., în s.propr. Munþii Seir 14,6
munte: sg. ac. 14,10; 19,17, 19, 30; 22,2, 14; 31,25, 54
(a) MURI: v. IV
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 2,17; 20,3, 7
sã murim: conj. prez. 1.pl. 3,3; 43,8
veþ muri: ind. viit.I. 2.pl. 3,4
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31; 9,29;
11,28, 32; 23,2; 25,8, 17, 18; 35,8, 19, 29; 36,33; 38,12; 42,38;
44,20; 46,12; 48,7; 50,25
murind: gerunziu 21,16; 26,18; 36,34, 35, 36, 37, 39; rezum.
cap.38; 50,15
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 26,11; 27,10; 44,22, 31
a muri: inf. prez. 27,4; 45,28; rezum. cap.47; 50,16
oi muri: ind. viit.I. 1.sg. 27,7; 30,1
or muri: ind. viit.I. 3.pl. 33,13
sã muriþ: conj. prez. 2.pl. 42,20
voi muri: ind. viit.I. 1.sg. 46,30
murim: ind. prez. 1.pl. 47,15
om muri: ind. viit.I. 1.pl. 47,19
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25; rezum. cap.35; rezum.
cap.49
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 38,11; 44,9
MURITOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) muritori : s.m. pl. nom. rezum. cap.10
(a) MUªCA: v. I
muºcând: gerunziu 49,17
(a se) MUTA: v. I (Înv. ºi pop) „a (se) schimba” (aici despre
nume)
(sã) mutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
MUTARE: s.f. „schimbare” (aici despre nume)
mutarea: sg. ac. rezum. cap.32
N
(a se) NAªTE: v. III
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. 2,11; rezum. cap.21; r ezum. cap.35

vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 3,16; 16,11; 48,6
naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.16; rezum. cap.29;
rezum. cap.30
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 17,17
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 17,17, 19, 20, 21
voiu naºte: ind. viit.I. 1.sg. 18,13
a naºte: inf. prez. 29,35; rezum. cap.30; 30,9; 38,5
sã nasc: conj. prez. 1.sg. 16,2
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.25; rezum. cap.38; 38,9
sã nascã: conj. prez. 3.sg. 30,3
sã (sã) nascã: conj. prez. 3.pl. 38,9
au nãscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum.cap.4; 4,1, 2, 17, 18, 20, 22, 25;
5,3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32;
6,4, 10; 10,8, 13, 15, 24, 26; 11,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 16,15, 16; 19,37, 38; 20,17;
21,2, 3, 5, 7; 22,23, 24; 24,24, 36, 47; rezum. cap.25; 25,2, 3, 12,
19; 29,32, 33, 34, 35; 30,5, 7, 12, 17, 21, 23; 36,4, 5, 12, 14; 38,3,
5; 41,50; 44,27; 46,15, 18, 20, 22, 25
au nãscutu: ind. pf.c. 3.sg. 5,4
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.4; 4,26; 10,1, 21,
25; rezum. cap.19; 22,23; 25,26; 30,25; 35,26; 36,5; 41,50;
44,20; 46,12, 20, 27; 48,5; 50,22
nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,1
nãscusã: ind. m.m.cpf. 3.sg. 16,1
ar fi nãscut: cond. pf. 3.sg. 22,20
am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 29,34; 30,20
nãscuþ fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.30
nãscând: gerunziu 30,10; 35,16; 38,4, 27
au fost nãscut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 37,3
NAªTERE: s.f.
naºtere: sg. ac. 5,10; 38,5
naºterii: sg. gen. 11,28; 24,7; 25,24; 31,13; 32,9; 35,17; rezum.
cap.40; 40,20
naºterea: sg. nom./ac., în sintagmele naºterea dintâi/naºterea
cea dintâi/naºt erea dintâie/naºterea dintâiu „dreptul primului
nascut” r ezum. cap.25; 25,31, 32, 33, 34; 27,36
naºterea: sg.nom./ac. 38,27; 43,33
NÃPASTÃ: s.f. „intrigã”; „acuzaþie nedreaptã”; „calomie”
Nãpaste: s. propr. sg. ac. 26,20
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscute: s.n. pl. ac. în sintagma cele întâiu nãscute „primii miei
fãtaþi în turmã” 4,4
nãscut: s.m. sg. nom./ac., în sintagma întâiul nãscut „cel mai
mare dintre fii” 10,15; 22,21; 25,13; 27,19; 27,32
nãscutul: s.m. sg.. nom., în sintagma întâiul/întâi nãscutul 27,19;
38,7
nãscut: s.m. sg. gen ./dat., în sintagma întâiului nãscut 36,15;
38,6
nãscut: s.m. sg. gen ., în sintagma celui întâi nãscut 41,51
nãscuþ: s.m. pl. nom., în sintagma cei întâi nãscuþ 43,33
nãscut: s.m. sg. nom., în sintagma întâiu nãscut 48,18;
nãscut: s.m. sg. nom., în sintagma întãiul nãscut 35,23; 46,8
nãscut: s.m. sg. voc., în sintagma întãiul mieu nãscut 49,3
(cei) nãscuþ: s. m. pl. nom. 17,27
nãscut: s.m. sg. ac., în sintagma unul nãscut „unicul”, „singurul
copil la pãrinþi” 22,2;
nãscut: s.m. sg. dat., în sintagma unuia nãscut 22,12, 16
nãscut: s.m. sg. nom., în sint agma mai mare nãscut 48,14
nãscuþi:: s. m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi „bãtrânii”
50,7
nãscuþi: adj. m. pl. dat. rezum. cap.25; rezum. cap.30
NEAM: s.n.
neamurilor : pl. gen. rezum. cap.5; 25,16; 49,10
neamului: sg. gen. 5,1
neamurile: pl. nom./ac. 6,9; rezum. cap.10; 10,1, 5, 18, 32; 11,10,
27; 12,3; 17,9, 12; 18,18; 22,18; 25,12, 13, 19; 26,4; 27,29; 28,14;
36,1, 40; 3 7,2; 49,28

91

CARTEA FACERII

INDICE

neamul: sg. nom./ac. 7,1; rezum. cap.11; 15,14; 20,4; 28,1; 31,3
neamuri: pl. nom./ac. 9,12; 10,20; 17,6, 16; 25,23; 48,19
neam: sg. nom./ac. 12,2; 15,16; 17,20; 18,18; 21,13, 18; 46,3;
49,16; 50,22
neamuri: pl. gen. (cu a + multe) 17,4, 5
neamului: sg. gen. 34,22
nemurilor: pl. gen. 35,11
nemurile: pl. nom. 36,9

NEÎNTIN AT, -Ã: adj.
neîntinatã: f. sg. ac. rezum. cap.12
NEÎNTÃRIT, -Ã : s.
(ceale) neîntãrite: s.n. pl. ac. „locuri slabe, vulnerabile” 42,12
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. rezum. cap.50; 50,15
NEMERNIC, -Ã: adj./s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC (Înv.)
„(om) strãin, pribeag, pripãºit”, „venetic”
neamearnicã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.15
nimearnicã: adj. f. sg. nom. 15, 13
nimernic: adj.m. sg. nom. 21,23
nimearnic: adj. m. sg. nom. 23,4
nimearnicii: s.m. pl. nom. 17,27
nimearnic: s. m. sg. ac. 19,9

NEATINS, -Ã: adj.
neatinsã: f. sg. nom. rezum. cap.20
NEBUNEªTE: adv.
nebuneaºte: 31,28
NECAZ: s.n.; var. (Pop.) NÃCAZ
nãcazurile: pl. ac. 3,16
nãcazul: sg. ac. 16,11; 31,42
nãcazului: sg. gen. 35,3

(a ) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI „a pribegi”
nemerniceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au nemernicit: ind. pf.c. 3.pl. 35,27
au nemearnicit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,1; 47,9
sã neamerniceascã: ind. pf.c. 3.sg. 12,10
nimernicind: gerunziu rezum. cap.20; rezum. cap.26
au nimernicit: ind. pf.c. 3.sg. 20,1
nimerniceºte: imperativ 2.sg. 26,3
am nimernicit: ind. pf.c. 1.sg. 32,4
a nimearnici: inf. prez. 47,4

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop) (a se) NÃCÃJI
vor nãcãji: ind. viit.I. 3.pl. 15,13
nãcãjindu(-sã): gerunziu rezum. cap.16
nãcãjindu-: gerunziu 16,6
vei nãcãji: ind. viit.I. 2.sg. 31,50
(a) NECINSTI : v. IV (aici) „a dispreþui”
au necinstit: ind. pf.c. 3.sg. 16,4, 5
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
necredinciosul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.4
(cel) necredincios: s.m. sg. ac. 18,23
necredinciosul: s.m. sg. ac. 18,25
NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscutã: adj. f. sg. nom., în sintagma necunoscutã de bãrbat
„virginã” 24,16

NEMERNICIE : s.f.; var. (Înv.) NIMERNICIE (Înv.) „situaþie a unei
persoane strãine de loc”; „timp petrecut în pribegie”
nemearniciii: sg. gen. 17,8; 36,7
nemerniciii: sg. gen.41,52
neamerniciii: sg. gen. 47,9
nimearniciii: sg. gen. 28,4
NEPOT: s.m.
nepoþilor: pl. dat. 31,43
nepoþii: pl. nom./ac. rezum. cap.46; 46,7

NECURAT, -Ã: ad j.
necurate: f. pl. ac. 7,2, 8
necurat: n. sg. ac. 38,10; 39,8

NEPRICEPERE: s.f.
nepriceperea: sg. ac. 20,5

NECUVIOS, -OASÃ: adj. (Înv.) „necuviincios”
necuvios: n. sg. ac. 34,7

NEPRICEPUT, -Ã: adj.
nepriceputã: f. sg. ac. 20,6

NEDREPT: s.n.
nedrep tul: s.n. sg. ac., în loc. adv. cu nedr eptul „pe nedr ept”,
„samavolnic” 16,5

NEPRIETEN: s.m.
Neprietenii: s. propr. m. pl. ac. 26,2 1
neprietinilor: pl. gen. 49,8

NEDREPTATE: s.f.; var. (Înv.) NEDIREPTATE
nedrep tate: sg. ac. 6,13
nedrep tatea: sg. ac. 44,16; 50,17
nedrep tãþii: sg. gen. 49,5
nedirep tatea: sg. nom. 4,13
nedirep tate: sg. ac. 6, 11

NERODIRE: s.f. (aici) „sãrãcie”, „foamete”
nerodirea: sg. nom./ac. 26,1; rezum. cap.41
nerodire: sg. ac. 41,30

NEGRU, NEAGRÃ: adj./s.
negru: adj.m. sg. nom. 30,32
neagre: adj.f. pl. nom. 30,33
neagrã: adj.f. sg. ac. 30,35
(ceale) neagre: s.f. pl. nom. 30,40

NEªTIUT, -Ã: adj.
neºtiut: sg. ac. 20,4

NEGUÞÃTOR : s.m. (Înv. ºi r eg.) „persoanã care se ocupã cu
comerþul (particular)”, „comerciant”
neguþãtorii: pl. nom. 37,28

NETED, -Ã : adj.
neated: m. sg. nom. 27,11
neatede: n. pl. ac. 6,14

(a) NEGUÞÃTORI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a cumpãr a ºi a vinde un
produs pentru a realiza un profit”; „a comercializa”
neguþãtoriþ: imperativ 2.pl. 34,10
neguþãtoreascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 34,21

NEVINOVAT, -Ã : adj.
nevinovat: m. sg. nom. 24,41; 40,15
nevinovate: f. pl. nom. 37,22
nevinovaþi: m. pl. nom. 44,10

NERODITOR, -TOARE : adj. „sterp”
neroditoare: f. sg. nom. 30,1

NETÃIAT, -Ã: adj.
netâiat: adj. m. sg. dat., în loc. adj. netâiat împr ejur 34,14
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(a se) NEVOI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se strãdui”, „a se cãzni”
(s-)au ne voit: ind. pf.c. 3.sg. 48,17

NUMIRE: s.f.
numirile: pl. nom./ac. 25,13; 36,40

NEVREDNIC: adv.
nevreadnic: adv. 34,14

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. 29,22, 30

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 22,17; 28,14; 32,12; 41,49
nãsip: sg. ac. 26,15

NUTREÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) NOTREÞ „furaj”
notreþ: sg. ac. 43,24

NOAPTE: s.f./adv.
noapte: s. sg. nom./ac. 1,5, 18; 8,22; 19,34, 35; 26,24; 40,5; 41,11
noap tea: s. sg. ac. 1,14; 19,33; 30,16; 32,13, 21
noaptea: adv. 14,15; 19,5
noapte: adv. 20,3; 46,2
noapte: s. sg. ac., în loc. adv. de noapte „înainte de rãsãritul
soarelui”, „devreme” 20,8; 22,3; 31,55
noap tea: s.f. în loc. adv. zioa ºi noaptea
noap te: s.f. sg. ac., în adv. compus ias tã-noapte
NOR: s.m.
nori: pl. ac. 9,13, 14;

OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 4,2; 12,16; 13,5; 20,14; 21,27; 24,35; 26,14; 29,2; 30,32, 33,
39, 41; 31,10, 12; 32,5, 14; 33,13; rezum. cap.46; 46,32, 34; 47,3, 17
oilor: pl. gen./dat. 29,3, 7; 30,41; 31,19; 38,12, 13;
oile: pl. nom./ac. 29,9, 10; 30,32, 35; 31,8, 10, 38; 32,7; 34,28;
37,13; 45,10; 47,1
OASPETE: s.m.
oaspeþ: pl. ac., în sintagma casa de oaspeþ 42,27
oaspeþi: pl. ac. 43,21

NORÃ: s.f.
noru-sa: sg. nom.11,31; 38,11, 16
noru-t a: sg. nom. 38,24

OASTE: s.f.
oaste: sg. ac. 14,2, 8
oastei: sg. gen. 21,22, 33; 37,36; 39,1

NOROCIRE: s.f. „noroc”
norocire: sg. ac. 24,60
NOROCIT, -Ã: adj./s./adv. (Înv.) „norocos”; (În v. ºi pop.) „fericit”
norocite: s.m. sg. v oc. 30,11
norocite: adj.n. pl. nom. 37,14
norocit: ad j. m. sg. nom. 39,2
norocit: adv. rezum. cap.39; 40,23
NOROD: s.n.
noroadele: pl. nom./ac. 10,32; 27,29; 35,11
norod: sg. nom./ac. 11,6; 25,23; 26,10; 34,16, 20, 23; 47,23
norodul: sg. nom./ac. 14,16; 17,14; 19,4; 25,8, 17; 32,7; 33,15;
35,6; 41,40, 55; 47,21; 49,16, 29, 32
noroadelor: pl. dat. (adn.) 17,16
noroadelor: pl. gen./dat. 28,3; 42,6; 48,4
norodului: sg. gen./dat. 19,38; 23,7, 11, 12
noroade: pl. nom./ac. 25,23; 48,19; 50,20
norodul: sg. dat. (cu prep.-morf. la) 26,10; 35,29
(a se) NUMÃRA: v. I
numãra: inf. prez. fãrã a 13,16; 32,12
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 14,14
numãrã: imperativ 2.sg. 15,5
(sã) va numãra: ind. viit.I. 3.sg. 16,10
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22; rezum. cap.35

OBICEI: s.n.
obiceaiu: sg. nom./ac. 19,31; 29,3, 24, 26
obiceaiul: sg. nom. 50,3
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) a (se) OBICINUI
(te-)ai fost obicinuit: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.sg. 40,13
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.sg. 44,5
(a) OBLÃDUI : v. IV (Înv. ºi pop.) „a conduce”, „a administra”
oblãduia: ind. imp. 3.sg. 39,4
OBROC: s.n. (metonimic) „tain”
obroc: sg. ac. 42,27
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adv. de obºte „împreunã”, „laolaltã” 13,6;
obºtei: sg. gen. 47,22
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom. 3,5, 7; 13,10, 14; 18,2, 3, 16; 21,19; 22,4, 13;
24,63; 27,1; 29,17; 31,10, 12, 40; 33,1, 5, 10; 39,7; 43,29;
44,21; 45,12; 46,4; 48,10; 49,12
ochilor: pl. gen./dat. 3,6; 20,16; 30,38, 40, 41
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 41,7
odihna: sg. ac. 49,15

NUMÃRARE: s.f.
numârarea: sg. nom. rezum. cap.5;
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 2,11, 13, 14, 19, 20; 3,20; 4,17, 19, 21, 25;
5,2, 3, 29; 10,25; 11,4, 9, 29; 12,2, 8; 13,4; 16, 11, 13, 15; rezum.
cap.17; 17,5, 19; 19,22, 37, 38; 21,3, 34; 22,14; 25,13, 16, 25, 30;
26,20, 22, 25, 33; 27,36; 28,19; 29,16, 32, 33, 34; 30,6, 11, 18,
20, 24; 31,48; 32,2, 28, 29, 30; 33,17; 35,7, 8, 10, 15, 18; 36,10,
32, 35, 39, 40; 38,3, 9, 29; 41,45, 51, 52; 46,8; 48,6, 16; 50,11
nume: sg. nom./ac. 16,1; 22,24; 24,29, 62; 25,1, 11; 26,18;
30,21; 32,27, 29; 38,1, 2, 6; rezum. cap.46; 48,7
numelui: sg. gen. rezum. cap.32
(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 1,5, 8, 10; 2,19, 20; 16,14
va numi: ind. viit.I. 3.sg. 2,19

O

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihneºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 2,2; 8,4; 29,28; rezum. cap.50
sã odihneascã: conj. prez. 3.sg. 8.9
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 8,22
(vã) odihniþ: ind. prez. 2.pl. 18,4
(te) odihneºte: ind. prez. 2.sg. 26,2
a (sã) odihni: inf. prez. 28,11
odihnindu(-te): gerunziu 49,9
ODOLAMITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii canaanite Adulam,
din Iuda”
odolamitean: sg. nom. 38,1
odolamiteanul: sg. nom. 38,12
odollamit eanul: sg. nom. 38,20
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ODRASLÃ : s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã tânãrã”, „mlãdiþã”,
„lãstar”
odraslã: sg. ac. 8,11

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 31,42
ostenealele: pl. ac. 41,51

OLTAR : s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. ac. rezum. cap.8; 8,20; 12,8; 22,9; 26,25; rezum.
cap.33; 33,20; rezum. cap.35; 35,1, 3, 7
oltariul: sg. ac. 12,7; 13,18
oltariului: sg. gen. 13,4

OSTENIT, -Ã: adj.
ostenit: m. sg. nom. 25,29, 30

OM: s.m
omului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 2,18; rezum. cap.6; 9,5; 17,17;
26,11; 34,14; 38,2; 43,11; 44,26
om: sg. nom./ac./gen./dat. 1,26, 27; rezum. cap.2; 2,5, 7, 15;
4,1; 5,1; 6,3, 6, 7; 7,23; 16,12; 24,29, 30, 61; 25,27; 27,11;
37,15; 38,1; 39,1; 41,33, 38; 42,11, 13; 43,13
omul: sg. nom./ac. 2,7, 8, 24; 6,7; 9,6; 24,22, 26, 30, 58, 65;
26,13, 27; 30,43; 37,17; 43,3, 5, 7

OSTROV : s.n.
ostroavele: pl. nom. 10,5
OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovr eului: sg. dat. 14,13
ovr eu: sg. nom. 39,14; 41,12
ovr eaul: sg. nom. 39,17
ovr eilor: pl. gen. 40,15
ovr eaii: pl. ac. 43,32
P

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. sg. gen. 8,21
omenesc: n. sg. ac. 9,6
omeneascã: f. sg. nom. 9,19
(a) OMORÎ: v. IV
au omorât: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
ONIX: s.n. „varietate neagrã de agat fin, uneori cu striaþii de
diferite culori, folositã ca piatrã semipreþioasã”
onixului: sg. gen., în sintagma peatra onixului 2,12
(a se) OPRI: v. IV
(s-)au oprit: ind. pf.c. 3.pl. 8,2
oprind: gerunziu rezum. cap.9
(sã) opreºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
opri: inf. prez. fãrã a 23,6
(nu) oprireþ: imperativ prohib. 2.pl. 24,56
OPRIT -Ã : adj.
oprit: m. sg. nom. 42,4
ORAª : s.n.
oraºele: pl. ac. 13,12; 25,16
oraº: sg. ac. 24,11; 44,13
ORBIRE: s.f.; var. URBIRE
urbire: sg. ac. 19,11
ORGAN: s.n. (Înv.) „harfã”, „lirã”; instrument muzical
organ: sg. ac. 4,21
OS: s.n.
os: sg. nom. 2,23
oasele: pl. ac. 2,23; rezum. cap.50; 50,24
OSÂNDÃ : s.f.
osândã: sg. ac. 43,18
OSEBIRE: s.f.; var. USEBIRE (Înv. ºi pop.) „deosebire”
usebirea: sg. ac. rezum. cap.1
(a se) OSPÃTA : v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
(sã) úspãtã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.43
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospãþu: sg. ac. 24,54; 43,32
uspãþ: sg. ac. 19,3; 26,30; 29,22; rezum. cap.43; 43,16
uspãþu: sg. ac. 21,8; 40,20
OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 26,26; 40,3; 41,10, 12

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagma legãturã/legãtura de pace 6,18; 14,13;
15,18; rezum. cap.21; 21,27; rezum. cap.26; 26,28; rezum. cap.31
pace: sg. ac. 9,12, 13, 15, 17; rezum. cap.17; 17,11, 13, 19
pacea: sg. ac. 9,16
pace: sg. ac., în loc. adv. în/cu pace „liniºtit” „netulburat”,
„nestingherit” 15,15; 26,29, 31; 28,21; rezum. cap.50
pace: sg. ac., în sintagma aºezãmânt/aºezãmântul de pace 17,2,
7; 21,32; 31,44
pace: sg. nom., în expr. pace voao „fiþi liniºtiþi!”, „fiþi pe pace!”
43,23
PAGUBÃ : s.f.
paguba: sg. ac. 31,39
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. nom./ac. 40,11, 13, 21; rezum. cap.44; 44,2, 5, 12,
16, 17
PAHARNIC : s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHARNIC
pãharnicul: sg. nom. 40,1
pãharnici: pl. ac. 40,2
pãharnicilor: pl. gen. 40,9, 20, 23; 41,9
PAI: s.n.
paie: pl. nom./ac. 24, 25, 32
paiu: sg. ac. 41,23
PALESTINIAN: s.m.; var. PALESTINEAN
palistineanilor: pl. gen. 21,33
palestineanilor: pl. gen. 21,3 4; 26,1, 8
palestineanii: pl. nom. 26,14
PARÃ: s.f. „flacãrã”, „vãpaie”
para: sg. nom. 19,28
PARTE : s.f.
parte(a): sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã/fãmeiascã
„fiinþã de sex bãrbãtesc/femeiesc”; (eufem.) „organe genitale
bãrbãteºti/ femeieºti” 6,19; 9,23; 17,10, 12, 14, 23; 34,15
partea: sg. nom./ac. 7,13; 13,1; 15,10; 25,6; 30,14; 43,34
parte: sg. ac. 30,37; rezum. cap.33; 33,19; rezum. cap.48; 48,22
parte: sg. nom./ac. în num. fracþionar a cince(a) parte 41,34;
rezum. cap.47; 47,24, 26
pãrþile: pl. ac. 14,24; 15,10; 43,34
pãrþi: pl. ac. 43,34
PASÃRE : s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE; (Înv. ºi reg.) PASIRE
pasire: sg. ac. 1,20
pasirile: pl. nom./ac. 1,22, 26, 28
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paserilor : pl. gen./dat. 1,30; 7,21
paserile: pl. nom./ac. 2,19, 20; 6,7; 7,3, 14, 23; 8,20; 15,10, 11
paseri: pl. ac. 6,20; 7,8
pasãrile: pl. nom./ac. 9,2; 40,19
pasãri: pl. ac. 9,10
pasirile: pl. nom. 40,17
(a se) PAªTE: v. III
oi paºte: ind. viit.I. 1.sg. 30,31
voi paºte: ind. viit.I. 1.sg. 45,11
a paºte: inf. prez. 46,32
paºte: ind. prez. 3.sg. 48,15
pasc: ind. prez. 3.pl. 37,13, 16
pãºtea: ind. imp. 3.sg. 29,9; 30,36; 31,4; 36,24; 37,2
(sã) pãºtea: ind. imp. 3.pl. 41,2, 3, 18
PAªTERE: s.f. „pãscut”, „pãºunat”
paºterea: sg. ac. 37,12
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 49,4

pãmânt : sg. ac./gen. 1,10, 11, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30; 2,5, 6, 9,
19; 3,14, 19; 4,2, 10, 11, 12, 14, 16; 6, 1, 4, 5, 12, 17, 20; 7,4, 6, 8,
10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23; 8,1, 3, 7, 11, 13, 17, 19; 9,2, 7, 13,
16; 10,8, 32; 12,6, 10; 13,6; rezum. cap.15; 17,3; 18,2; 19,1, 23,
28, 31; 24,37, 52; 26,1, 22; rezum. cap.28; 28,12; 33,3; 34,21;
37,10; 38,9; 43,26; 4 4,11, 14; 45,6, 7; 48,12, 16; 50,18
pãmântului: sg. gen./dat. 1,22, 24, 25, 30; 2,4, 5, 6, 7, 12, 19, 20;
3,14, 18; 4,3, 14; 6,7; 7,4, 18; 8,8, 13, 22; 9,2, 10; 12,3; 13, 16;
14,22; 18,18; 19,25; 21,23; 23,7, 12; 24,3; rezum. cap.26; 26,4;
27,28, 39; 28,14; 34,30; 36,20; 42,30; 43,11; 45,18; 47,11; 50,11
pãmântul: sg. gen . (a + tot) 7,3; 19,31
pãmânturile: pl. ac. 11,8; 47,23
pãmântului: sg. dat. adn. 21,34
pãmânturi: pl. ac. 47,18
pâmânt: sg. ac. 6,6; 7,17, 23; 9,17; 12,6
pâmântul: sg. ac. 9,20
pâmãntului: sg. gen. 22,18
pâmântului: sg. gen. 3,1
PÃR: s.m.
pãr : sg. ac., în sintagma de un pãr „cu pãrul de o singurã culoare”
30 35

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 39,22; 40,4; 42,17

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pãrea: ind. imp. impers. 37,7; 41,1, 17; 43,32
(s-)au pãrut: ind. pf.c. impers. 42,30
parã: conj. prez. fãrã sã, impers. 21,12; 45,5
(sã) pare: ind. prez. impers.30,15

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. nom./ac. 4,7; 18,20; 31,36; 41,9
pãcatele: pl. nom. rezum. cap.6
pãcat: sg. ac. 20,9; 26,10; 50,17
pãcatului: sg. dat. 43,9; 44,32
pãcate: pl. ac. rezum. cap.49

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 15,15; 46,34; 47,3, 30; 48,15; 49,29
pãrinþilor: pl. gen. rezum. cap.24; 31,3; 43,23; 47,9; 48,16, 21; 49,26
pãrintelui: sg. gen. 24,40; 46,31

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj.
pãcãtoºi (foarte): m. pl. nom. 13,13
(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã pãcãtuieºti: conj. prez. 3.sg. 20,6
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 20,9; 42,21
a pãcãtui: inf. prez. 39,9
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 40,1
sã pãcãtuiþ: conj. prez. 2.pl. 42,22

PÃROS, -OASÃ: adj.
pãros: m. sg. nom. 25,25; 27,11
pãroasã: f. pl. (cu des. -ã) nom. 27,23

PÃCIUIT, Ã: adj. (Înv.) „paºnic”
pãciuiþ: m. pl. nom. 34,21; 42,33
pãciuit: m./n. sg. ac. 37,4
pãciuþi: m. pl. nom. 42,11, 19, 31

(a) PÃSA: v. I (Înv.) „a merge”, „a se duce”
pasã: imperativ 2.sg. 19,9

(a) PÃRTINI: v. IV
ai pãrtinit: ind. pf.c. 2.sg. 22,16

(a) PÃIENJENI: v. IV; var. (a) PÃINGINA; vezi ºi (a se)
ÎMPÃIENJENI
pãingina: ind. imp. 3.pl. 48,10
PÃIUª: s.n.
pãiuº: sg. ac. 41,5, 22

PÃSTOR: s.m.
pãstoriu: sg. nom. 4,2; rezum. cap.46
pãstorilor: pl. gen./dat. 4,20; 26,20
pãstorii: pl. nom./ac. 13,7, 8; rezum. cap.26; 26,20; 46,34
pãstori: pl. nom./ac. 29,4; 46,32, 34
pãstoriul: sg. nom. 38,12, 20; 49,24

PÃLÃMIDÃ: s.f.; var. (Reg.) POLOMIDÃ
polomidã: sg. nom. 3,18

PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 29,7
pãºunea: sg. ac. 34,5
pãºuni: pl. ac. 41,18

PÃLIT, -Ã: adj. (Despre plante) „îngãlbenit”, „ofilit”
pãlite: n. pl. nom.41,6, 23, 27

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimim: ind. prez. 1.pl. 42,21

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,1, 2, 11, 12, 15, 24, 26, 28; 2,1, 4, 5,
11, 13; 3,17, 23; 5,29; 6,11, 12, 13; 7,24; 8,9, 14, 21; 9,1, 11, 19;
10,10, 11, 25; 11,1, 2, 4, 28, 31; 12,1, 5, 7; rezum. cap.13;
13,9, 12, 15, 17; 14,19; 15,7, 13, 18; 16,3; 17,8; 18,25; 19,28;
20,15; 21,21, 33; 22,2; 23,2, 15, 19; 24,4, 5, 7; 26,2 12; 28,4,
13, 15; 30,25; 31,3, 13, 18; 32,3, 9; 33,18; 34,10; 35,6, 12, 16;
36,5, 6, 7, 16, 17, 21, 30, 31, 34, 43; 37,1; 40,15; 41,19, 29,
30, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 52, 54, 56; 42,5, 6, 7, 13, 29, 32, 38;
43,1; 44,8; 45,8, 9, 10, 17, 19, 25, 26; 46,6, 12, 20, 27, 31, 34;
rezum. cap.47; 47,1, 4, 6, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30; 48,3,
4, 5, 7, 21; 49,15, 30; rezum. cap.50; 50,5, 7, 8, 13, 23

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºorului: sg. gen. 47,31
pãtiºor: sg. ac. 48,2; 49,32
(a se) PÃZI: v. IV
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,15; 3,24; 18,19
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 17,9
veþi pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 17,10
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 20,6
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 24,6; 31,24, 29
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 26,5
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 28,20
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au petrecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,20; 21,20
petrecându-: gerunziu 18,16
ai petrecut: ind. pf.c. 2.sg. 21,23
sã petrec: conj. prez. 1.sg. 31,27
petreci: ind. prez. 2.sg. 32,17
petrecea: ind. imp. 3.pl. 32,19
petrecând: gerunziu rezum. cap.39

oi pãzi: ind. viit.I. 1 .sg. 30,31
(sã) pãziia: ind. imp. 3.pl. 39,20
PÃZITOR: s.m.
pãzitoriu: sg. nom. 4,9
pãzitoriul: sg. nom. 28,15
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânea: sg. nom./ac. 3,19; 25,34; 39,6; 49,20
pâne: sg. nom./ac. 14,18; 18,5; 21,14; 24,33; 28,20; 31,54; 41,54;
45,23; 47,13
pâni: pl. ac. 18,6; 43,31
pânile: pl. ac. 27,17
pâini: pl. ac. 47,15
pãne: sg. ac. 37,25

PETRECUT, -Ã: adj. „condus pe ultimul drum”
petrecut: adj. m. sg. nom. 15,15
PIATRÃ : s.f.
piatra: sg. nom./ac. 28,18, 22; 29,3, 8, 10; 31,13, 51, 52; 49,24
piatrã: sg. ac. 31,45; 35,14
piiatrã: sg. ac., în sintagma piiatrã pucioasã 19,24
piiatrã: sg. ac. 29,2
peatra: sg. nom., în sintagma peatra onixului 2,12
petrile: pl. ac. 28,11
pietri: pl. ac. 11,3; 31,46

(a) PÂNDI: v. IV
vei pãndi: ind. viit.I. 2.sg. 3,15
(a se) PÂNGÃRI : v. IV
pângãrind: gerunziu 34,7
(sã) pângãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.35
sã (sã) pângãreascã: conj. prez. 3.pl. 37,27

PICIOR: s.n.
piciorul: sg. nom./ac. 8,9; 32,31; 41,44
picioarele: pl. ac. 18,4; 19,2; 43,24; 49,32
piciorelor: pl. gen. 24,32

PÂNGÃRIRE : s.f.
pângãrirea: sg. ac. rezum. cap.34; 34,13
pãngãririi: sg. gen. 34,27

PIELE: s.f.
pealea: sg. ac. 25,25
piei: pl. ac. 3,21

PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãrit: adj. n. sg. nom. 43,32

PIEPT : s.n.
pieptul: sg. ac. 3,14

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 15,4; 20,18; 25,22, 23; 30,22
pântecelui: sg. gen. 30,2
pântece: sg. ac. 38,27; 43,29; 44,20
pãntecele: sg. nom./ac. 25,24; 29,31; 38,24
pãntece: sg. ac. în loc. v. sã ia în pãnt ece 30,38

PIELICICÃ: s.f.; var. PIELCICÃ
pielcelele: pl. ac. 27,16
(a) PIERDE: v. III (Bis.)”a ucide”; „a distruge”
vei pierde: ind. viit.I. 2.sg. 18,23
pierde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
sã pierdem: conj. prez. 1.pl. 19,13
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 41,31

(a se) PÂRÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) PÃRÎ
vor pârî: ind. viit.I. 3.pl. 30,33
pârãºti: ind. prez. 2.sg. 31,32
pâreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37
au pârât: ind. prez. 3.sg. 37,2
(ne) pãrî: inf. prez. fãrã a 38,23
(sã) pãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39

(a) PIERI: v. IV
peri-or: ind. viit. I. 3.pl. 18,24
perea: ind. imp. 3.sg. 31,39
perind: gerunziu 47,19
sã pieri: conj. prez. 2.sg. 19,15, 17; 45,11

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. nom. rezum. cap.3
pedeapsã: sg. nom. 42,21

PIERIRE : s.f.
perirea: sg. ac. 19,29
perire: sg. ac. 35,17; 38,25

PEDEPSIT, -Ã: adj.
pedepsit: adj. m. sg. nom. rezum. cap.4

(a) PIPÃI: v. IV
va pipãi: ind. viit.I. 3.sg. 27,12
sã pipãiesc: conj. prez. 1.sg. 27,21
pipãindu-: gerunziu 27,22

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreatele: sg. nom. 38,29

PITAR : s.m. (Înv.) „titlu dat celui care se ocupa cu aprovizionarea
cu pâine a curþii domneºti, a oºtirii, precum ºi cu supravegherea
brutarilor domneºti”
pitariul: sg. nom. 40,1
pitari: pl. ac. 40,2, 17
pitarilor: pl. gen. 40,16, 20; 41,10

PESTRIÞ, -Ã : adj.; var. (Reg.) PISTRIÞ, -Ã
pestriþã: f. sg. ac. 37,3
pistriþã: f. sg. ac. 37,23
PEªTE : s.m.
peºtii: pl.nom./ac. 1,26, 28; rezum. cap.9; 9,2

PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. ac. rezum. cap.37
pizmei: sg. dat. 37,8

PEªTERÃ: s.f.
peºterã: sg. ac. 19,30
peºtãrã: sg. ac. rezum. cap.23
peºterea: sg. nom./ac. 23,9, 11, 17, 19; 49,29; 50,13
peaºterea: sg. ac. 25,9
(a) PETRECE: v. III „a trãi”; „a însoþi, a conduce pe cineva la plecare
o bucatã de drum” (Înv. ºi reg.) „a mâna turmele dintr-un loc în altul”

(a) PIZMUI: v. IV
pizmuindu-: gerunziu 26,14
au pizmuit: ind. pf.c. 3.pl. 30,1; 49,23
pizmuia: ind. imp. 3.pl. 37,11
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plineaºte: imperativ 2.sg. 29,27
ai plinit: ind. pf.c. 3.sg. 32,10
(sã) vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 41,28
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.sg. 41,32
plinindu(-sã): gerunziu 50,4

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 15,1; 30,18
platã: sg. ac. 29,15; 30,16
PLATOS: s. m. „platan”; cuvântul nu este în MDA.
platos: sg. ac. 30,37

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom. 7,12
ploile: pl. nom. 8,2;

PLATOªÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”, „mantie”
platoºea: sg. ac. 9,23; 24,65; 39,16, 18
plat oºa: sg. ac. 39,12, 15; 49,11
plat oºe: sg. ac. 41,42

PLOP : s.m.
plop: sg. ac. 30,37

(a) PLÃCEA: v. II
va plãcea: ind. viit.I. impers.. 19,8; 20,15
plãcut-au: ind. pf.c. impers. 34,18; 41,37
plãcându-: gerunziu rezum. cap.39
place: ind. prez. impers. 16,6; 23,8; 24,49; 27,4

(a) PLOUA: v. I
plouase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,5
oi plua: ind. viit.I. 1.sg. 7,4
au pluat: ind. pf.c. 3.sg. 19,24

PLÃCERE: s.f.
plãcerea: sg. ac. 24,50

POALÃ: s.f.
poalele: pl. ac. 35,8

PLÃCUT, -Ã: adj./adv.
plãcut: adj. m. sg. nom. 3,6
plãcut: adv. 29,28

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 22,17; 24,60
poartã: sg. ac. 23,18
poarta: sg. ac. 28,17

(a) PLÃTI: v. IV
plãteºte: ind. prez. 3.sg. 23,15

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,1; 24,47

(a se) PLÂNGE: v. III
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 21,16; 29,11; 42,24; 43,30; 45,14, 15;
46,29; 50,3, 17
(sã) plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23; rezum. cap.37
plângând: gerunziu 27,38; 45,14
sã plãngã: conj. prez. 3.sg. 23,2
au plãns: ind. pf.c. 3.sg. 33,4
plãngând: gerunziu 50,1
PLÂNGERE: s.f.
plângerii: sg. gen. 27,41; 50,4
plângere: sg. ac. 38,12; 45,2; rezum. cap.50; 50,10
Plângerea: sg. nom., în s. propr. Plângerea Eghiptului 50,11
plãngere: sg. nom. 37,35

POHFALÃ: s.f.; var. (Înv.) POFALÃ (Înv.) „pompã”, „fast”
pofalã: sg. ac. rezum. cap.50
POFTÃ: s.f.
pofta: sg. nom. 4,7; 34,18
(a) POFTI: v. IV
pofteºti: ind. prez. 2.sg. 23,15
au poftit: ind. pf.c. 3.sg. 23,16
poftind: gerunziu 24,60
poftesc: ind. prez. 1.sg. 30,31
pofteai: ind. imp. 2.sg. 31,30, 39
poftea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.39
a pofti: inf. prez. 44,16

PLÂNS: s.n.
Plânsului: sg. gen., în s. propr. Stejeariul Plânsului 35,8

(a se) POGORÎ : v. IV; vezi (a se) COBORÎ

(a se) PLECA: v. I „a (se) înclina într-o parte sau în jos”; (despre
lumina zilei) „a scãpãta”
au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 24,18
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 24,26
plecându(-mã): gerunziu 24,48
plecându(-sã): gerunziu 24,63; 43,28
sã plece: conj. prez. 3.pl. 41,43
PLIN, -Ã: adj.
plin: m. sg. nom. 25,8; 35,29; 41,38
pline: f./n. sg./pl. nom./gen. 27,27; 41,5, 22, 26

POLOMIDÃ: s.f.; vezi PÃLÃMIDÃ
POM: s.m.
pomi: pl. ac. rezum. cap.2
pomul: sg. nom./ac. 3,1, 6, 22
pomilor: pl. gen. 3,2
pomului: sg. gen. 3,3, 24
pomii: pl. ac. 3,8
pom: sg. ac. 3,11, 12, 17
(a) PONOSLUI: v. IV „a certa”; „a reproºa”
ponosluind: gerunziu 20,10

(a se) PLINI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a îndeplini”, „a termina de
fãcut ceva”
plinind: gerunziu rezum. cap.2; 50,3, 25
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 18,21; 21,1; 50,10
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,29; 15,16; 29,14, 21; 35,28;
rezum. cap.40
vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 11,6
plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
au fost plinit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 17,25
plinise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,15; 27,30
sã plineascã: conj. prez. 3.sg. 27,5
oi plini: ind. viit.I. 1.sg. 28,15
a plini: inf. prez. rezum. cap.29; 34,19

PORECLÃ: s.f.; var. (Reg.) PORICLÃ
poriclã: sg. ac. 35,6
PORNIT, -Ã: adj.
pornitã: adj. f. sg. nom. 6,5
pornite: adj. f. pl. nom. 8,21
PORUMB: s.m. „porumbel”
porumb: sg. ac. 15,9
PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþa: sg. ac. 8,8, 10, 12
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POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.12; rezum. cap.16;
rezum. cap.17; rezum. cap.20; 27,5; rezum. cap.31; rezum.
cap.35; 41,14, 40, 44; 45,21; rezum. cap.50; 50,3
poruncile: pl. ac. 26,5; 28,7; 49,32
porunci: pl. ac. 32,19

(a) PREACREDE: v. III „a se încrede prea mult în ceva”;
cuvântul nu este înr egistrat în DLR
preacrezind: gerunziu 39,19

(a se) PORUNCI : v. IV
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 2,16; 3,1, 3; 7,5; 12,20; rezum. cap.15;
26,10, 25; 28,1, 6; 31,16; 32,4, 17; 42,25; 43,16; 44,1; 45,1, 22;
49,29; 50,2, 16
poruncisãm: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,11, 17
(sã) porunceºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.17
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,22; 47,11
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,9; 21,4; 22,3; 50,12
au fost poruncit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 7,16; 12,4; 17,23
(s-)au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 18,19; 45,21
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 27,19; 41,10; 47,30
(s-)au fost poruncit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 43,17
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.44; rezum. cap.45; 45,9, 19
(sã) poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 44,6
sã porunceascã: conj. prez. 3.sg. 45,17
sã porunceºti: conj. prez. 2.sg. 47,4
poruncind: gerunziu rezum. cap.50

PREAJMÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în/din prejma 2,14; 4,16; 12,8; 16,12; 25,9
prejmã: sg. ac., în loc adv. în prejmã 19,20; 21,16
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 49,30; 50,13

PORUNCIT, -Ã: adj./s.
poruncita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.22
(ceale) poruncite: s.n. convers. pl. ac. 41,16
POTOP: s.n.
potopului: sg. gen. rezum. cap.6; 6,17; 7,6, 7, 10; rezum. cap.8;
9,11, 15
potop: sg. nom./ac. 7,17; rezum. cap.8; rezum. cap.9; 9,11, 28;
rezum. cap.10; 10,1, 32; 11,10
POTRIVNIC, -Ã : s.m./f.; var. (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
protivnicii: s.m. pl. nom. 14,20
POVÃÞUITOR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitori: pl. nom./ac. 17,20; rezum. cap.25; 36,15, 17, 18
povãþuitoriul: sg. nom. 26,26; 49,10
povãþuitor: sg. nom. 36,15, 18
povãþuitoriu: sg. nom. 36,15, 16, 17, 29, 30, 40, 41, 42, 43
povãþuitorii: pl. nom. 36,18, 19, 21, 29, 30
povãþuitorilor: pl. gen. 36,40
povãþuitoriului: sg. dat. adn. 41,12
(a) POVESTI: v. IV
povestind: gerunziu rezum. cap.37
am povestit: ind. pf.c. 1.pl. 44,24
PRADÃ: s.f.
prada: sg. ac. rezum. cap.14; 49,27
pradã: sg. ac. 49,9
PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravul: sg. ac. 13,16
praf: sg. nom. 18,27
PRAZNIC: s.n.
praznicul: sg. ac. rezum. cap.40
(a se) PRÃDA: v. I
(s-)au prãdat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.14
au prãdat: ind. pf.c. 3.pl. 34,27
(a se) PRÃSI: v. IV
(s-)au prãsit: ind. pf.c. 3.sg. 9,19
PRÂNZ: s.n.
prânz: sg. ac. 43,25

PREACURVIE: s.f.
preacurviia: sg. ac. 39,10

PREOT : s.m.
preotul: sg. nom. 14,18
preotului: sg. gen. 41,45, 50; 46,20
preoþilor: pl. gen. rezum. cap.47; 47,22
PREOÞESC , -EASCÃ: s.m./f./n.
(cel) preoþãsc: s.n. sg. ac. 47,26
(a se) PREPUNE: v. III (Pop.) „a bãnui pe cineva sau ceva”, „a
suspecta”; „a presupune ceva”
(s-)au prepus: ind. pf.c. 3.sg. 38,15
PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 23,9
preþul: sg. nom./ac. 23,15; 31,15; 44,2; 47,15
(a se) PREUMBLA: v. I
(sã) preumbla: ind. prez. 3.sg. 24,62
PRIBEAG, -Ã: adj.
pribeag: m. sg. nom. rezum. cap.4; 4,12, 14, 16
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 29,13; 37,8
pricinã: sg. nom./ac. 25,30; 26,20; 32,32; 37,5; 38,29
PRIETEN : s.m.
priiatinul: sg. nom. 26,26
prietini: pl. ac. 29,22
(a se) PRIGONI: v. IV
(s-)au prigonit: ind. pf.c. 3.pl. 26,21
PRIGONIRE : s.f.
prigoniri: pl. ac. rezum. cap.31
PRIMAR, -Ã: adj.
primare: f. sg. nom., în sintagma varã primare 29,10
PRIMÃVARÃ : s.f.
primãvãrii: sg. gen. 35,16
primãvara: sg. nom. 48,7
(a) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,11; 34,24
am priimit: ind. pf.c. 1.sg. 19,21
priimeaºte: imperativ 2.sg. 23,13; 33,10, 11
priimeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32; rezum. cap.39
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.33
priimindu-: gerunziu 33,11
a priimi: inf. prez. 37,35
priimind: gerunziu 39,8
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur: adv. 23,17
primprejur: adv. 35,5
(a) PRINDE: v. IV
a fi prins: pasiv inf. prez. 14,14
ai fost prinsã: pasiv. ind. pf.c. 2.sg. 20,16
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pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48
puind: gerunziu 28,11; rezum. cap.31; 31,17
sã (sã) puie: con j. prez. 3.sg. 29,3
sã puie: conj. prez. 3.sg. 42,25
puindu(-sã): gerunziu 43,32

au prins: ind. pf.c. 3.pl. 31,23
prinzându-: gerunziu 44,4, 6
prinzind: gerunziu 46,29
PRINS, -Ã: adj.
prins: ad j. n. sg. ac. 27,33

PUNGÃ: s.f.
pungile: pl. ac. 43,22

PRISOSEALÃ: s.f. „prisos”, „abundenþã”
prisosala: sg. nom./ac. 41,30, 53

(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,2; 42,26; 48,1
purcezind: gerunziu 24,10; 26,22; 28,5; 29,1; 33,3; 45,24; 46,1
va purceade: ind. viit.I. 3.sg. 24,55
am purces: ind. pf.c. 1.sg. 31,31
purcezând: gerunziu 35,5
purcede: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.50

(a) PRISOSI: v. IV
prisosea: ind. imp. 3.sg. 43,3 4
PRISOSINÞÃ: s.f.
Prisosinþã: s. propr. sg. nom. 26,33
prisosinþa: sg. nom. 41,48
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. nom. 41,49

(a se) PURTA: v. I
(Sã/sã) purta: ind. prez. 3.sg. 1,2; 7,18
purtând: gerunziu 8,11; 24,10; 37,25; 40,17; 42,26
purta: ind. imp. 3.sg. 22,6; 24,45
purtaþ: imperativ 2.pl. 42,19
purtându-: gerunziu 50,13
sã poarte: conj. prez. 3.pl. 45,23; 46,5

PRISTAV: s.m. „crainic”
pris tavul: sg. nom. 41,43;
(a) PRIVI: v. IV
privea: ind. im p. 3.sg. 23,19
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 31,50

PURUREA: adv.
pururea: 27,41; rezum. cap.47

PROBOZIRE: s.f. „ceartã”, „neînþelegere”; „mustrare”
pr obozire: sg. nom./ac. 13,8; 31,36

(a se) PUSTII: v. IV
(sã) pustieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
pustiind: gerunziu 34,28;

(a se) PROCITI: v. IV „a repeta”
(sã) pr ocitesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17; rezum. cap.46

PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 47,19

PROROC: s.m.
pr oroc: sg. nom. 20,7

PUSTIETATE: s.f.
pustietatea: sg. ac. 16,7

(a) PROROCI: v. IV
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
PRUNC: s.m.
pr unci: pl. ac. 11,30; 15,2; 16, 1; 30,1; 42,36; 43,14; 50,8
pr uncul: sg. nom./ac. 17,12; 21,8, 18; 22,5; 37,29; 43,8, 9; 4 4,22,
30, 33
pr unc: sg. nom./ac. 19,4; 22,12; 37,2; 44,20, 33, 3 4
pr uncului: sg. gen./dat. 21,19; 42,22
pr uncii: pl. ac. 30,26; 31,17; 33,2, 5, 7; 3 4,29; rezum. cap.36;
46,5, 8; 48,16; 50,21
pr uncilor: pl. gen. 45,19; 47,24
PRUNCÃ: s.f.
pr unca: sg. ac. 34,12
PRUNCIE: s.f.
pr unciia: sg. ac. 48,15
PRUNCUªOR: s.m.; var. (Pop.) PR UNCªOR; aici prima
at estare a cuvântuluiº cf. DLR, unde prima atestare es te la Ion
Budai-Deleanu, Þiganiada. Ediþie îngrijitã de J. Byck . Studiu
introductiv de Ion Oanã, Bucureºti, 1953.
pr uncºorii: pl. nom. 25,26
PUCIOS, -OASÃ: adj.
pucioasã: f. sg. ac., în sintagma piiatrã pucioasã 19,24
(a se) PUNE: v. III
oi pune: ind. viit.I. 1.sg. 3, 15; 6,18; 9,11, 13; 17,2, 7, 19, 21;
18,5; 44,21
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 6,16
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 9,9; 17,6
punea: ind. imp. 3.sg. 30,41, 42
pune: imperativ 2.sg. 31,3 7; 44,1, 2; 48,18
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 46,4

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 14,6; 16,7; 21,20; 36,24; 37,22
pustii: s.n. pl. ac. rezum. cap.21
pustiia: s.f. sg. ac. 21,14,21
(a se) PUTEA: v. II
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 13,6; 19,11; 27,1; 36,6, 7; 37,4; 45,1, 3; 48,10
va putea: ind.. viit.I. 3.sg. 13,16; 23,6
voi putea: ind. viit.I. 1.sg. 18,17
oi putea: ind. viit.I. sg. 19,22; 39,9; 41,39
putem: ind. prez. 1.pl. 24,50; 29,8; 34,14; 44,26; 50,19
ar fi putut: cond. pf. 3.sg. 26,10
ai putut: ind. pf.c. 3.sg. 27,20
vom putea: ind. viit.I. 1.pl. 34,15; 41,38
putându-: gerunziu rezum. cap.41
sã putem: conj. prez. 1.pl. 42,2; 43,8
sã puteþ: conj. prez. 2.pl. 42,34; 45,7; 46,34; 47,24
puteam: ind. imp. 1.pl. 43,7
om putea: ind. viit.I. 1.pl. 44,16
(sã) va putea: ind. viit.I. 3.sg. 45,6
au putut: ind. pf.c. 3.sg. 46,32
pot: ind. prez. 3.pl. 6,21; 33,14; 44,1
poþi: ind. prez. 2.sg. 15,5
pociu: ind. prez. 1.sg. 15,8; 19,19, 20; 31,35, 43
sã pociu: conj. prez. 1.sg. 42,20
poci: ind. prez. 1.sg. 44,34
sã poatã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,20; 13,6; 19,31
poate: ind. prez. 3.sg. 21,16; 27,33; 31,29; 32,12, 25; 38,23; 44,22
PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 21,25; 31,6, 31; 34,2, 10; 39,9; 41,26; 43,18
PUTERNIC, -Ã: ad j./s.
puternicii: s.m. pl. nom. 6,4
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putearnic: adj. m. sg. nom. 10,8
(mai) putearnic: adj.m. sg. nom. 26,16
putearnicului: adj. antep. m. sg. gen. 49,24
PUÞ: s.n.
puþuri: pl. ac. 14,10; rezum. cap.26; 26,18
puþul: sg. ac. 16,14; 21,25, 30; 24,11; 26,32; 29,10
Puþul: sg. nom./ac., în s. propr. Puþul-Celui-ce-Vieþuiaºte-ºi-mã-vede /
Puþul Jurãmântului/Giurãmântului 16,14; 21,32; 46,1, 5
puþu: sg. ac. 21,19; 29,2
puþ: sg. ac. 24,20, 62; 25,11; 26,22, 25
puþurile: pl. ac. 26,15
puþului: sg. gen. 26,20; 29,3, 8
PUÞIN : adj./adv.; var. (Înv.) PUÞÃN; PUÞÂN
(mai) puþin: adv. 18,28
puþin: adv. 25,24; 30,15
puþine: adj. f. pl. nom. 29,20
puþin: adj. n. sg. ac. 33,10
puþini: adj. m. pl. nom. 34,30
puþãn: adj. n. sg. ac. 43,11
puþân: adj. n. sg. ac. 44,25
puþinã: adj. f. sg. nom. 50,9

a rãmânea: inf. prez. 19,30
(de) rãmas: supin 24,23, 25
rãmâind: gerunziu 29,31; 37,35; 42,4
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 33,15
rãmânea-voi: ind. viit.I. 1.sg. 44,33
(a) RÃPI: v. IV
au rãpit: ind. pf.c. 3.sg. 34,2
RÃPIRE : s.f.
rãpirea: sg. ac. rezum. cap.34
RÃPITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃPITORIU
rãpitoriu: m. sg. nom. 49,27
(a) RÃSÃDI: v. IV
rãsãdise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,8
(a se) RÃSÃRI : v. IV
sã rãsarã: conj. prez. 3.sg. 1,11
ar rãsãri: cond. prez. 3.sg. 2,5
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.10; 10,24; 25,4
or rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 17,16
(s-)au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 32,31
rãsãriia: ind. imp. 3.pl. 41,6, 23
rãsãrind: gerunziu 44,3

PUÞINEL, -EA : adj.
puþinea: f. sg. ac. 24,17
puþineale: f. pl. ac. 27,44

RÃSÃRIT : s.n. „est”
rãsãrit: sg. ac. 4,16; 10,30; 11,2; 12,8; 13,11, 14; 25,6; 28,14; 29,1
rãsãritului: sg. gen. 12,8

PUÞINTEL, -EA : adj./adv.; var. (Înv.) PUÞÂNTEL
puþintea: adj. f. sg. ac. 18,4; 43,2
puþintel: adv. 24,45; 44,4
puþântel: adv. 42,24

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
a rãsplãti: inf. prez. 31,29
aþi rãsplãtit: ind. pf.c. 2.pl. 44,4
sã rãsplãteascã: conj. prez. 3.sg. 50,15

PUÞINTICÃ: adj.
puþinticã: adj. f. sg. ac. 24,43
R

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtire: sg. nom./ac. 4,15, 24

RAI : s.n.
raiul: sg. ac. rezum. cap.2; 2,8, 10, 15; 3,23; 13,10
raiului: sg. gen. 2,9, 16; 3,1, 3, 8, 24
raiu: sg. ac. rezum. cap.3; 3,2, 8, 10

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 3,2, 13; 4,9; 14,22; 16,8; 18,9, 30; 21,26;
22,1, 7, 11; 23,10, 14; 24,18, 24, 47, 50, 55; 25,32; 26,7, 28; 27,1,
11, 18, 20, 32; 29,4, 6, 8, 14; 30,2, 15, 29; 31,14; 37,16; 40,8; 41,55;
42,7, 12, 37; 43,7, 23, 28; 44,7, 27; 46,2; 47,9, 16, 25, 30; 50,19
rãspunzind: gerunziu 15,9; 16,6; 18,27; 25,23; 37,13; 38,16
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,11; 23,5; 24,5, 33; 26,9; 27,24,
37; 29,19, 26; 31,43; 32,26, 27, 29; 33,5, 8, 15; 34,13, 31;
37,8; 38,18; 40,12, 18; 41,16, 25; 43,3; 44,17; 47,3; 48,9
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 24,14; 30,33; 41,16
am rãspuns: ind. pf.c. 1.sg./pl. 24,39; 31,11; 42,31; 43,7; 44,20
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 32,18
rãspunzând: gerunziu 38,21
rãspunzându-: gerunziu 43,27
rãspunde: inf. prez. fãrã a 45,3
veþi rãspunde: ind. viit.I. 2.pl. 46,34
vom râspunde: ind. viit.I. 1.pl. 44,16

RANÃ: s.f.
rana: sg. ac. 4,23
ranii: sg. gen. 34,25
(a) RÃBDA : v. I
au rãbdat: ind. pf.c. 3.sg. 50,15
(a) RÃCNI : v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
au rãgnit: ind. pf.c. 3.sg. 27,34
(a) RÃDICA: vI; vezi (a) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ : s.f. „urmaº”, „rest”; (Înv.) „ceea ce prisoseºte”
rãmãºiþã: sg. ac. rezum. cap.15; 31,14
rãmãºiþa: sg. nom. rezum. cap.15
rãmãºiþelor: pl. dat. 21,23
rãmãºiþãlor: pl. dat. 26,4

(a) RÃSTURNA: v. I
sã rãsturnãm: conj. prez. 1.pl. 29,8
au rãsturnat: ind. pf.c. 3.sg. 29,10

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
va rãmânea: ind. viit. I. 3.sg. 6,3
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,23; 19,30, 31; 24,54; 26,6; 30,37;
31,54; 32,21, 24; 42,38
rãmâi: imperativ 2.sg. 13,9; 29,19
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,10
rãmâneþ: imperativ 2.pl. 19,2
vom rãmânea: ind. viit.I. 1.pl. 19,2

RÃSUFLARE : s.f.
rãsuflare: sg. nom. 7,22
RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 37,25; 43,11
(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcind: gerunziu 4,14; 37,15
rãtãciia: ind. imp. 3.sg. 21,14
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RÃTÃCIT, -Ã: ad j.
rãtãcit : adj. m. sg. nom. 4,12
RÃU: adj./s./adv.
rãului: s.n. sg. gen. 2,9, 17
rãul: s.n. sg. nom./ac. 3,5, 22; 19,19; 41,57; 50,15
rãu: s.n. sg. ac. 4,7; 6,5; 8,21; 19,8; 31,7; 42,11; 44,4, 5; 50,20
relele: s.n. pl. nom. 42,36
realele: s.n. pl. ac. 48,16
rãu: adj. n. sg. nom./ac. 26,29; 42,4, 11
(foarte) rãi: adj. m. pl. nom. 13,13
rãi: adj. m. pl. nom. 47,9
(foarte) rea: adj. f. sg. ac. 37,2
rea: adj. f. sg. nom. 37,20
rãu: adv. 19,8; 31,29, 52; 34,31
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãutãþile: sg. nom. 15,16
rãutatea: sg. ac. 19,7; 50,17
rãutate: sg. ac. 19,15; 44,7
rãotatea: sg. nom. 6,5
rãotate: sg. ac. 39,9

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen./dat. 15,13; 43,18
robie: sg. ac. rezum. cap.44

(a) RÂDE: v. III
va râde: ind. viit.I. 3.sg. 21,6
au râs: ind. pf.c. 3.sg. 17,17; 18,10, 12, 13
ai râs: ind. pf.c. 2.sg. 18,15
am râs: ind. pf.c. 1.sg. 18,15
râzind: gerunziu rezum. cap.9
râzând: gerunziu rezum. cap.19
RÂND: s.n.
rânduri: pl. ac. 6,16
rând: sg. ac., în loc. adv. pre rând „unul dupã altul”, „succesiv”
43,7; 44,6
rândul: sg. ac. 45,27

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduite: adj. f. pl. ac. 47,22
RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. rezum. cap.2
râu: sg. nom./ac. 2,10; 41,1, 3, 18
râului: sg. gen. 2,13, 14; 41,3, 17
râul: sg. nom./ac. 2,14; 15,18; 31,21; 36,37
REPEJUNE: s.f. „râpã”, „vale”
rãpejune: sg. ac. 26,19
râpejunea: sg. ac. 26,17
(a se) REVÃRSA: v. I
(s-)au rãvãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 32,26
(a se) REZEMA: v. I
(sã) rãzima: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.28
REZEMAT, -Ã: adj.
rãzimat: adj. m. sg. ac. 28,13

(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
rãsipind: gerunziu 9,11
voi rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 49,7
ROB, ROABÃ: s.m./s.f.
robi: s.m. pl. ac. rezum. cap.14
robii: s.m. pl. ac. rezum. cap.14
robul: s.m. sg. nom. 44,33
roabe: s.f. pl. ac. 31,26; 34,29

RÃZBOI: s.n.
rãzboi: sg. ac. 49,5

(a se) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 14,8; 48,20
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 9,17; 17,5; 27,37; 41,41
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 30,28
fiind rânduit: pasiv gerunziu 39,4
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
rânduiascã: conj. prez. fãrã sã, 3.sg. 41,33
sã rânduiascã: conj. prez. 3.sg. 41,34
rãnduiaºte: imperativ 2.sg. 47,6

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv.) (a se) RÃDICA
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,17; 14,2; 28,18; 31,45; 35,14, 20;
45,2
rãdicându-: gerunziu 13,10; 18,2; 24,63; 33,1
rãdicat-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,13
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 28,22; 31,10, 51
sã (sã) rãdice: conj. prez. 3.sg. 29,3
rãdicã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
rãdicând: gerunziu 33,5, 20
a rãdica: inf. prez. 48,17
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 21,16
râdicându-: gerunziu 22,4
râdicând: gerunziu 29,11; 43,29

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rod: s.n. sg. ac. 1,11, 12
rodu: s.n. sg. ac. 3,2, 3
rodul: s.n. sg. ac. 3,6
rodurile: s.n. pl. ac. 4,3, 12; 43,11; rezum. cap.47
roduri: s.n. pl. ac. 41,34
roada: s.f. sg. ac. 30,2
roadã: s.f. sg. ac. 41,29
roade: s.f. pl. ac. 47,24
RODIRE: s.f.
rodirei: sg. dat. rezum. cap.41
rodire: sg. ac. 41,26, 34
rodirii: sg. gen. 41,31
rodirea: sg. nom. 41,47
RODITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RODITORIU
roditoriu: n. sg. nom. 1,11
roditori: m. pl. ac. rezum. cap.2
ROªEAÞÃ: s.f.
roºaþa: sg. nom. 38,30
ROªIATIC, -Ã: adj.
roºietecã: f. sg. ac. 25,30
ROªU, ROªIE: adj.; var. (Înv.) ROªIU
roºiu: m./n. sg. nom./ac. 25,25; 38,27
ROUÃ: s.f.
roao: sg. ac. 27,39
rouoa: sg. ac. 27,28
RUBIN: s.n.
rubinul: sg. nom. 2,12
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 27,46
RUDENIE: s.f.
rudenii: pl. ac. 10,20, 31
rudeniia: sg. nom./ac. 12,1; 17,12; 24,4, 38; rezum. cap.36; 46,7
rudeniile: pl. ac. 17,7
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rudeniii: sg. dat. 21,23
rudenia: sg. ac. 24,40; 45,18

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”; „a trãi cu intensitate o anumitã
stare afectivã”
sãltând: gerunziu rezum. cap.45

(a se ) RUGA: v. I
rogu(-):ind. prez. 1.sg. 12,13; 13,8, 9; 19,7
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 24,12; 27,38; 33,10
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.20; 20,17; rezum. cap.25
(sã) va ruga: ind. viit.I. 3.sg. 20,7
(vã) rugaþ: ind. prez. 2.pl. 23,8
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 25,21
ruga: ind. imp. 3.sg. 42,21
(ne) rugãm: ind. prez. 1.pl. 50,17

SÃMÂNÞÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SEMINÞÃ; SEMÂNÞÃ „organ
al plantelor, închis în fruct, ce conþine embrionul”; „urmaº”;
„neam”
sãmânþã: sg. nom./ac. 1,11, 12, 29; 15,3; 21,12; 37,5; 47,24
sãmânþa: sg. nom./ac. 3,15; 9,19; 15,5, 13; 16,10; 17,7; 19,32;
21,13; 22,17, 18; 24,60; 26,4, 24; 28,14; 32,12; 38,8, 9; 46,6;
48,11, 19
seminþã: sg. ac. 47,19
semânþã: sg. ac. 47,23
sãmãnþa: sg. nom./ac. 7,3; 17,9

RUGÃCIUNE : s.f.
rugãciunea: sg. ac. 19,21; 30,17

(a se ) SÃNÃTOªI: v. I; var. (a se) SÃNÃTOªA (Înv. ºi reg.) „a
(se) însãnãtoºi”
(sã) sãnãtoºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
au sãnãtoºit: ind. pf.c. 3.sg. 20,17

RUGÃMINTE: s.f.
rugãmintea: sg. ac. 16,2

(a) SÃPA: v. I
sã sape: conj. prez. 3.pl. 26,25
am sãpat: ind. pf.c. 1.sg. 21,30; 50,5
sãpase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 26,15, 18
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg. 26,18, 19, 21, 22; 49,6
au fost sãpat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 26,32

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.pl. 7,11
sã rumpã: conj. prez. 3.pl. 19,9
rumpându-: gerunziu 37,30, 34; 44,13
or rumpe: ind. viit.I. 3.pl. 40,19
(a se) RUªINA: v. I
(sã) ruºina: ind. imp. 3.pl. 2,25

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmâna: sg. nom./ac. 29,27, 28

RUªINE : s.f.
ruºinea: sg. ac. 9,22, 23

SÃRAT, -Ã: adj.
Sãratã: f. sg. nom., în s. propr. Marea Sãratã 14,3
(a se) SÃRÃCI: v. IV
sã (mã) sãrãcesc: conj. prez. 1.sg. 27,45

S

(a ) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 31,10

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 3,24; 31,26
sabia: sg. ac. 27,40; 48,22
sabiile: pl. ac. 34,25
SAC : s.m. „obiect, de formã alungitã, confecþionat din pânzã,
hârtie groasã, material plastic etc., în care se depoziteazã sau se
transportã diferite materiale”
sacul: sg. ac. rezum. cap.42; 42,27; rezum. cap.44; 44,12
sacii: pl. ac. 42,25; 43,18, 21, 23; 44,1, 11
sacului: sg. gen. 42,27; 44,1, 2
sac: sg. ac. 42,28
sacilor: pl. gen. 42,35; 43,21; 44,8
saci: pl. ac. 43,12
SARE : s.f.
sare: sg. ac. 19,26

(a) SÃRUTA : v. I
au sãrutat: ind. pf.c. 3.sg. 27,27; 29,11; 31,55; 45,15; 48,10
sãrutându-: gerunziu 29,13; 33,4; 50,1
sã sãrut: conj. prez. 1.sg. 31,28
SÃRUTARE: s.f.
sãrutare: sg. ac. 27,26; rezum. cap.45
SÃTURARE: s.f.
sãturare: sg. ac. 41,21
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.pl. 2,1
vei sãvãrºi: ind. viit.I. 2.sg. 6,16
SÂNGE: s.n.
sãngele: sg. ac. 49,11
sângele: sg. nom./ac. 4,11; 9,5, 6; 37,22, 26, 31; 42,22
sângelui: sg. gen. 4,10
sânge: sg. ac. rezum. cap.9; 9,4, 6

(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 9,20; 21,33
SÃGEATÃ : s.f.
sãgeþi: pl. ac. 49,23
SÃGETÃTOR: s.m.; var. (Înv.) SÃGETÃTORIU
sãgetãtoriu: sg. nom. 21,20

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sãrguia: ind. imp. 3.sg. 37,21
sârguiþi: imperativ 2.pl. 45,9
sârguiþ: imperativ. 2.pl. 45,13

SÃLAº : s.n.
sãlaºele: pl. ac. 9,27
sãlaº: sg. ac. rezum. cap.18; rezum. cap.19; 24,32
sãlaºul: sg. ac. 24,67

SCARÃ : s.f.
scara: sg. ac. rezum. cap.28
scarã: sg. ac. 28,12, 13

SÃLBATIC: adj.; var. (Înv.) SÃLVATEC
Sãlvatecã: f. sg. nom./ac., în s. propr. Valea Sãlvatecã 14,3, 8, 10

SCAUN : s.n.
scaunul: sg. ac. 41,40
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SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºul: sg. nom. 8,22
sãceriºului: sg. gen. 3014

(a) SCÃDEA: v. II
a scãdea: inf. prez. 8,3
scãdea: ind. imp. 3.pl. 8,5
scãzând: gerunziu rezum. cap.8
au scãzut: ind. pf.c. 3.pl. 8,1, 13

(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA „a însãmânþa”
au sãmânat: ind. pf.c. 3.sg. 26,12
sãmânaþ: imperativ 2.sg. 47,23

(a) SCÃPA: v. I
scãpasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,13
scapã: imperativ 2.sg. 19,17

SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Înv.) SÃMÃNÃTURÃ
sãmânãtura: sg. nom. 8,22

(a) SCHIMBA: v. I
au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 31,7; 41,45
ai schimbat: ind. pf.c. 2.sg. 31,41
schimbând: gerunziu 38,14; 48,14
schimbãndu-: gerunziu 41,14

SEMEÞEªTE: adv.; var. SUMEÞEªTE (Înv.) „cu semeþie”; „cu
îndrãznealã”
sumeþeaºte: 34,30

SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. ac. 47,17
SCOARÞÃ: s.f. „coajã”
scoarþele: pl. ac. 30,37
(a se) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12, 21; 2,9; 3,23, 24; 11,31; 15,5;
19,17; 20,13; 24,22, 45; 38,27; 43,23; 48,16
sã scoþã: conj. prez. 3.pl. 24,11
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,20, 24; 24,13, 20, 43; 40,14
scoþi: ind. prez. 2.sg. 4,14
scoate: imperativ 2.sg. 8,17; 19,5, 12; 32,11
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 15,7
scoþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.19
voi scoate: ind. viit.I. 1.sg. 19,8
(sã) scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
oi scoate: ind. viit.I. 1.sg. 24,19, 44
scoþind: gerunziu 24,20, 53; 41,14; rezum. cap.43
scoþãndu-: gerunziu 37,28
scoþându-: gerunziu 42,18
SCOC: s.n. „jgheab din care se adapã vitele”
scocuri: pl. ac. 24,20; 30,38, 40
scocurile: pl ac. 30,41
(a se) SCULA: v. I
scoalã: imperativ 2.sg. 13,17; 21,18; 27,19; 31,13
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,8; 19,1, 33, 35; 21,14, 33; 31,17;
46,5
sculându(-sã): gerunziu 18,16; 19,27; 20,8; 22,3; 23,3; 24,54;
26,31; 28,18; 31,55; 32,22; 38,19
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,7
sculându(-te): gerunziu 27,43
(mã) scula: inf. prez. fãrã a 31,35
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 35,3
(s-)ar scula: cond. prez. 3.sg. 37,7
SCUTITOR: s.m.; var. (Înv.) SCUTITORIU (Înv.) „protector”
scutitoriul: sg. nom. 15,1
SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s. sg. nom. 1,5, 8, 13, 19, 23, 31
sarã: s. sg. ac., în loc. adv. cãtrã sarã „pe înserate” 8,11
sara: adv. 19,1; 24,11; 29,23; 30,16; 49,27
SEC, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sãc: n. sg. ac. rezum. cap.37

SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv.) SÃMINÞIE
sãminþie: sg. ac. 4,25; 13,16
sãminþiia: sg. ac. 9,9; 13,16
sãmânþiile: pl. ac. 10,20
sãminþiile: pl. nom. 10,32
sãminþiii: sg. gen./dat. rezum. cap.13; 13,15; 17,8, 19; 26,3;
rezum. cap.28; 28,4, 13; 35,12; 48,4
sãminþiei: sg. gen. rezum. cap.26
seminþia: sg. ac. 3,15; 43,7
seminþiile: pl. ac. 10,31
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. nom./ac. 4,15; 9,12, 13; rezum. cap.17; 17,1138,27
sãmnul: sg. nom./ac. 9,17; rezum. cap.15
sâmn : rezum. cap.24; 41,2 1
seamne: pl. ac. 1,14
SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. rezum. cap.27; 27,8; rezum. cap.37; 41,37; 45,8; 49,6
(a se) SFÃDI: v. IV
(s-)au sfãdit: ind. pf.c. 3.pl. 26,22
(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) v or sfãrºi: ind. viit.I. 3.pl. 6,17
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 17,22
sfãrºindu(-sã): gerunziu 21,15; 43,2; 47,15, 18
sã (ne) sfãrºim: conj. prez. 1.pl. 42,2
(s-)au sfãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 47,18
sfãrºind: gerunziu 49,32
SFÂRªIT: s.n.
sfãrºitul: sg. ac. 47,21
SFETNIC: s.m.
sf etnicilor: pl. dat. 41,37
(a) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
SICLU: s.m.; var. SICLÃ: s.f. (La vechii e vrei) „unitate de mãsurã
pentru greutãþi, cu o valoare de aproximativ 6 grame”; „monedã
cu greut atea de un siclu”
sicle: pl. ac. 23,15, 16
sicli: pl. ac. 24,22
SIHEMIT, -Ã: s.m./s.f.
sihemit elor: pl. gen., în sintagma ce tatea sihemitelor „cetatea
Sihem” 33,18

(a) SECA: v. I; var. (Ãnv. ªi reg.) (a) SÃCA
au sãcat: ind. pf.c. 3.pl. 8,7

SIHEMITEAN: s.m. „locuitor al Sihemului, oraº important în
Palestina centralã”
sihemitenilor: pl. gen. rezum. cap.34
sihemitenii: pl. nom. rezum. cap.34

(a) SECERA: v. I
a secera: inf. prez. 45,6

(a se) SILI: v. IV
au silit : ind. pf.c. 3.sg. 19,3
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SLUJBÃ: s.f. „ceremonie religioasã”; „îndeletnicire de o
anumitã duratã pe care o desfãºoarã cine va ca angajat”;
„îndatorire care revine cuiva care deþine o anumitã slujbã”;
„muncã prestatã în folosul cuiva”; „slujire”
slujba: sg. ac. 23,3; 30,26; rezum. cap.40; 40,13; 41,13; 44,33; 47,19
slujbei: sg. dat. 27,37

silea: ind. imp. 3.pl. 19,9
siliia: ind. imp. 3.pl. 19,15
(sã) sileaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29
silindu-: gerunziu 33,11
voi sili: ind. viit.I. 1.sg. 33,13
silind: gerunziu rezum. cap.42
(s-)au silit: ind. pf.c. 3.pl.47,22

(a se) SL UJI: v. IV „a îndeplini anumite însãrcinãri, îndatoriri,
funcþii etc. în folosul cuiva sau a ce va”; „a (se) folosi de cineva sau
de ceva”; (eufem.) „a întreþine relaþii sexuale”
au fost slujit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 14,4
or sluji: ind. viit.I. 3.pl. 15,14
oi sluji: ind. viit.I. 1.sg. 18,12; 29,18
(vã) slujiþ: ind. prez. 2.pl. 19,8
va sluji: ind. viit:I. 3.sg. 25,23
sã slujascã: conj. prez. 3.pl. 27,29
vei sluji: ind. viit.I. 2.sg. 27,40; 29,15, 27
slujeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29
au slujit: ind. pf.c. 3.sg. 29,20
am slujit: ind. pf.c. 1.sg. 29,25; 30,26, 29; 31,6, 41
slujind: gerunziu 29,30
sã (sã) slujascã: conj. prez. 3.pl. 34,31
sã (te) slujeºti: conj. prez. 2.sg. 38,16
slujie: ind. imp. 3.sg. 39,4;
slujea: ind. imp. 3.sg. 40,4
om sluji: ind. viit.I. 1.pl. 47,25

SIMBRIE: s.f.
simbrie: sg. ac. rezum. cap.30; 30,28
simbriia: sg. nom./ac. 30,32; 31,7, 8, 41
SIMÞIRE : s.f.
simþirile: pl. nom. 8,21
(a se) SIMÞI: v. IV
au simþit: ind. pf.c. 3.sg. 19,33, 35
va simþi: ind. viit.I. 3.sg. 27,12
simþind: gerunziu 27,27
simþindu(-sã): gerunziu 30,9
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 42,38
singur: m. sg. nom./dat. 2,18; 7,23; 32,24
SIRIAN : s.m.
sireanilor: pl. gen. 22,21
siriianului: sg. gen. 25,20
sireanul: sg. nom. 28,5
SLAB, -Ã: s.
(ceale mai) slabe: s.n. pl. ac. „locuri neîntãrite, vulnerabile” 42,9
(a) SLÃBI: v. IV „a pierde puterea, rezistenþa”
slãbind: gerunziu 25,8, 17
SLOBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. 43,32
slobozi: adj. m. pl. nom. 44,17
slobod: adj. m./n. sg. nom. 47,26; 49,21
SLOBOZENIE: s.f. (Înv.) „libertate de a acþiona conform voinþei
ºi dorinþei proprii”
slobozenie: sg. ac. 42,34
(a) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,21; 8,6, 8, 10, 12; 19,29; 21,14;
24,59; 26,31; 44,3; 45,24
am slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 20,6; 26,29
sloboziþi: imperativ 2.pl. 24,56
slobozindu-: gerunziu 28,5; rezum. cap.33
ai fi slobozit: cond. pf. 2.sg. 31,42
voi slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 32,26
sã sloboazã: conj. prez. 3.sg. 43,14
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 44,22
SLOBOZIRE : s.f. „eliberare”
slobozirea: sg. ac. rezum. cap.8
SLUGÃ: s.f.
slugã: sg. nom. 9,25, 26, 27; 24,65; 41,12
slujilor: sg. gen./dat. 9,25; 26,25; 32,16; 41,10; 42,25; 44,16,
21, 23; 50,17
slugi: pl. nom./ac. 12,16; 44,9
sluga: sg. nom./ac. 18,3, 5; 19,19; rezum. cap.24; 24,2, 5, 9, 17, 52,
54, 59, 66; 26,24; 32,20; 39,17; 43,28; 44,10, 17, 18, 24, 30, 32
slujii: sg. gen./dat. 18,7; 19,2; 24,14; 32,10, 18; 33,5, 14; 44,18
slujile: pl. nom./ac. 20,17; 26,15, 18, 32; 42,10, 11, 13; 44,7, 19; 46,34
sluji: pl. nom./ac. 20,14; 24,35; 30,43; 32,5; 44,16
slugile: pl. nom./ac. 44,9, 31; 47,3, 4
slugilor: pl. gen./dat. 47,4; 50,2

SLUJITOR : s.m.
slujitorii: pl. nom./ac. 20,8; 21,25
slujitorilor: pl. dat. 40,20
slujitor: sg. nom. 49,15
SLUJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. 12,16; 20,14; 24,35; 30,43; 32,5
slujnicã: sg. ac. 16,1; 29,24, 29
slujnica: sg. nom./ac. 16,2, 3, 5, 6, 8; 21,10, 12; 25,12; 30,3,
9, 18
slujnicii: sg. gen. 21,10, 13; 35,26
slujnicile: pl. nom./ac. 24,61; 32,22; 33,6
slujnicele: pl. ac. rezum. cap.30; 33,2
slujnicelor: pl. gen. 31,33; 33,1
slujnicei: sg. gen. 35,25
SMERENIE: s.f.
smerenia: sg. ac. 29,32
SMOCHIN: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHIN
zmochin: sg. ac. 3,7
SNOP: s.m.; var. (Pop.) ZNOP
znopi: pl. ac. 37,7; 41,47
znopul: sg. nom. 37,7
znopii: pl. nom. 37,7
znopului: sg. dat. 37,7
SOARE : s.m.
soarele: sg. nom. 15,12, 17; 19,23; 32,31; 37,9
soarelui: sg. gen. 28,11
(a se) SOCOTI: v. IV
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.sg. 15,6
socotind: gerunziu 24,45; 25,34
au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,15; 37,18
(sã) vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 48,5
SOCRU: s.m.
socru-sãu: sg. dat./ac. 29,25; 30,25; 31,20; 38,25
socrul: sg. nom. 38,13
SODOMITEAN, -Ã : s.m./adj.
sodomiteni: ad j. m. pl. nom. 13,13
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au spânzuratu: ind. pf.c. 3.sg. 40,22
(s-)au s pânzurat: ind. pf.c. 3.sg. 41,13

SODOMLEAN: s.m.
sodomleanilor: pl. gen. 14,2, 10, 11, 17, 21
sodomlenilor: pl. gen. 14,8; rezum. cap.18
sodomleni: pl. ac. rezum. cap.19

SPIC: s.n.
s pice: pl. nom./ac. rezum. cap.41; 41,5, 6, 22, 26, 27

SOL: s.m.
soli: pl. ac. 32,3
solii: pl. nom. 32,6

SPIN: s.m.
s pini: pl. nom. 3,18

SOLIE: s.f.
solii: pl. ac. rezum. cap.32
solie: sg. ac. 32,5
SOMN: s.n.
somn: sg. nom./ac. 2,21; 15,12; 20,3; 28,12, 16; 31,10; 37,9;
41,21; 45,26
somnul: sg. nom. 31,40
SORÃ: s.f.
sora: sg. nom./ac. 4,22; 20,12; 25,20; 26,7; 28,9; 34,14, 31;
36,3, 22; 46,17
sor: sg. nom. 12,13, 19; 26,9
soru-sa: sg. nom./gen. 24,30; 29,13, 31; 34,13, 26
sorã: sg. nom. rezum. cap.26
soru-mea: sg. ac. 30,8
surorii: sg. dat. 24,60; 30,1
(a) SOSI: v. IV
au sosit: ind. pf.c. 3.sg. 37,23
SOÞ: s.m. (Pop.) „tovarãº”; (Înv. ºi reg.) „nevastã”, „soþie”;
„fiecare dintre soþi”
soþul: sg. ac. 12,19
soþ: sg. nom., în sintagma soþ de cãsãtorie 26,7
soþ: sg. ac 30,4
SOÞIE: s.f. „nevastã”; „tovarãº”
soþie: sg. nom./ac. 3,12; 33,12; 35,3
soþiile: pl. ac. 14,15; 24,59; 50,14
soþii: pl. nom. 33,15
SPAIMÃ: s.f.
spaimã: sg. ac. 27,33; 41,8
SPATE: s.n.
spatele: sg. ac. 24,15
spate: sg. ac. 24,45
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I; var. (a se) SPÃMÂNTA
spâimântatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,33
spãimântãndu(-sã): gerunziu 28,17
spãmântându(-sã): gerunziu 32,7
(nu vã) spãimântareþ: imperativ prohib. 2.pl. 45,5
SPÃIMÂNTAT, -Ã: adj.
spãimântat: m. sg. nom. rezum. cap.32
spãimântaþi: m. pl. nom. 43,18; 45,3
spãimântaþ: m. pl. nom. rezum. cap.45
(a) SPÃLA: v. I
spãlaþ: imperativ 2.pl. 18,4
spãlaþi: imperativ 2.pl. 19,2
au spãlat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 43,24, 31
spãla-va: ind. viit.I. 3.sg. 49,11
SPÃLARE: s.f.
spãlarea: sg. ac. 24,32
(a) SPÂNZURA: v. I
va spãnzura: ind. viit.I. 3.sg. 40,19

(a se) SPORI: v. IV
voi spori: ind. viit.I. 1.sg. 17,20; 48,4
s porind: gerunziu 26,13
s poriþ: imperativ 2.pl. 34,12
(s-)au s porit: ind. pf.c. 3.sg. 47,27
SPORIRE: s.f.
s porirea: sg. nom./ac. rezum. cap.13; rezum. cap.28
SPORIT, -Ã: adj.
s porit: adj. m. sg. ac. 26,29
(a se) SPUNE: v. III
s punându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
au s pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,11; 24,66; 29,12; 37,5; 41,8, 17;
42,29; 43,5
ai s pus: ind. pf.c. 2.sg. 12, 18; 21,26
s pune: imperativ 2.sg. 24,23; 37,16
s puneþi: imperativ 2.pl. 24,49; 40,8
a s pune: inf. prez. 31,20, 27
s puindu-: gerunziu 37,9, 10; 41,12; 43,6
spus-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,9
s pus-am: ind. pf.c. 1.sg. 41,2 4
s punea: ind. imp. 3.pl. 45,2 7
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.49
(a) STA: v. I
s tând: gerunziu 18,2; 23,13; 28,12; 45,1
s ta: ind. imp. 3.sg. 18,8, 22; 2 4,30
sã s tai: con j. prez. 2.sg. 19,17
s tãtusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,27
s tau: ind. prez. 1.sg./III.pl. 24,13, 43; 47,1
s tai: ind. prez. 2.sg. 24,31
ar s ta: cond. prez. 3.pl. 37,7
s tãnd: gerunziu 37,7
s tã: ind. prez. 3.sg. 41,1
a s ta: inf. prez. 41,17
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 41,46; 43,15
s ta: inf. prez. fãrã a 50,19
STACTIE: s.f.; var. STACTI (În v. ºi reg.) „ulei de mirt”
s tactim: s. nead. 37,25
ºt actis: s. nead. 43,11
STAUL: s.n.
s taule: pl. ac. 29,7
STÃPÂN , -Ã: s.m./s.f.
s tãpânu-sãu: sg. gen./ac. rezum. cap.39; 39,4
s tãpânului: sg. gen . 39,2
s tãpânul: sg. nom. 44,5
s tãpân: sg. ac. 45,8
s tãpânã-sa: sg. nom./ac. rezum. cap.16; r ezum. cap.39; 39,7
(a) STÃPÂNI: v. IV
sã s tãpâneascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,18, 26; 24,60
s tãpâniþ: imperativ 2.pl. 34,10
s tãpâniþi: imperativ 2.pl. 1,28
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 3,16
vei stãpâni: ind. viit.I. 2.sg. 4,7
sã s tãpâneaºti: conj. prez. 2.sg. 15,7; 28,4
voi stãpâni: ind. viit.I. 1.sg. 15,8
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(a se ) STRÂNGE: v. III
vei s trânge: ind. viit.I. 2.sg. 6,21
strãngãnd(u-): gerunziu 33,4
sã (sã) strângã: conj. prez. 3.sg. 41,35

stãpâni-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,17
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,30, 34, 35, 36, 37, 39
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 45,26
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirea: sg. ac. 1,16
stãpãnirii: sg. gen. 36,43
stãpânirii: sg. gen. 37,8
stãpânire: sg. ac. 49,3

STREAªINÃ : s.f.; var. STREªINÃ
streºinã: sg. ac. 14,23
streºinii: sg. gen. 19,8
(a se) STRICA: v. I
(s-)au stricat: ind. pf.c. 3.sg. 6,11, 12
au fost stricat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 6,12
sã strâci: conj. prez. 2.sg. 21,23

STÃPÂNITOR: s.m.; var. (Înv.) STÃPÂNITORIU
stãpânitoriu: sg. nom. 14,22
STÂLP: s.m. „stanã”, „stâncã”; „semn de aducere-aminte”
stãlp: sg. ac. 19,26
stâlp: sg. ac. 28,18, 22; 31,45; 35,14, 20
Stâlpul: sg. nom., în s. propr. Stâlpul Mormântului 35,20
(a) STÂMPÃRA: v. I; vezi (a) ASTÂMPÃRA
STÂNG, -Ã : adj./s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre/în stânga 13,9; 24,49; 48,13
stânga: s. în loc. prep. (Înv.) de-a stânga 14,15; 48,13
stânga: s.f. sg. ac. 48,14
STÂRV : s.n.
stãrvuri: pl. ac. 15,11

(a) STRIGA: v. I
strâgã: ind. prez. 3.sg. 4,10
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg. 22,11
strãgând: gerunziu 39,14
strâgând: gerunziu 39,18
strâgãnd: gerunziu 41,43
au strigat: ind. pf.c. 3.sg. 41,55
STRIGARE: s.f.
strigarea: sg. ac. 18,21
strâgarea: sg. nom. 19,13
strigare: sg. ac. 27,34
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
struguri: pl. nom./ac. 40,10, 11
strugurului: sg. gen. 49,11

STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 1,16
stelele: pl. ac. 15,5; 22,17; 26,4
steale: pl. nom. 37,9

SUBÞIRE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE
supþiri: f./n. pl. nom. 41,6, 23, 27

STEJAR: s.m.
stejear: sg. ac. 35,8
Stejeariul: sg. nom., în s. propr. Stejeariul Plânsului 35,8

SUDOARE : s.f.
sudoarea: sg. ac. 3,19

STERP, STEARPÃ: adj.
stearpã: f. sg. nom. 11,30; 25,21; rezum. cap.29; 29,31; rezum.
cap.30
stearpa: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.25
stearpe: f. pl. nom. 31,38

(a) SUFERI: v. IV
ai suferit: ind. pf.c. 2.sg. 31,28
oi suferi: ind. viit.I. 1.sg. 38,17
(a) SUFLA: v. I
au suflat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7

(a) STOARCE: v. III
am stors: ind. pf.c. 1.sg. 40,11

SUFLARE : s.f.
suflare: sg. ac. 2,7

STORAX: s.n.; (aici în forma) ªTORAÞÃ: s.f. „rãºinã naturalã,
plãcut mirositoare, obþinutã din coaja unor arbori exotici”; în
aceastã formã, cuvântul nu este înregistrat în MDA; forma
înregistratã cunoaºte prima atestare într-un text din 1829 (cf. MDA)
ºtoraþã: sg. ac. 43,11

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,21; 8,21; 9,5, 10, 12, 15, 16; 12,13; 17,14;
19,17, 19, 20; 26,35; 27,4, 19, 25, 31; 32,30; 34,3; 35,18; 36,6;
37,22; 44,30; 49,6
suflet: sg. nom./ac. 1,24, 30; 2,7, 19
sufletelor: pl. gen. 9,5
sufletele: pl. nom./ac. 12,5; 14,21; 46,15, 22, 25, 26, 27
sufletului: sg. gen./dat. 23,8; 42,21
suflete: pl. nom. 46,18, 27

(a) STRÃLUCI: v. IV
sã strãluceascã: conj. prez. 3.pl. 1,15
STRÃIN , -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN
strein: adj. m. sg. nom. 23,4
streini: adj. m. pl. ac. 35,2, 4
streine: s. f. pl. ac. 31,15
streini: s. m. pl. ac. 42,7
strein: s. m. sg. nom. 45,1
STRÃMOª: s.m.
strãmoºii: pl. nom. rezum. cap.3
STRÂMB , -Ã: adj.
strâmbe: adj. f. pl. nom.42,16
STRÂMTOARE : s.f.
strâmtoarea: sg. ac. 42,21

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,1; 17,22; 19,30; 26,23; 41,27; 46,29
suindu(-sã): gerunziu 28,12; 31,12; 45,25; 50,7
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 30,39, 41, 42; 38,12
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.35
suie(-te): imperativ 2.sg. 35,1
(s-)ar fi suind: cond. prez.perifr. 3.sg. 38,13;
a (sã) sui: inf. prez. 41,43
suindu(-ne): gerunziu 44,24
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg. 44,33
(vã) suiþ: imperativ 2.pl. 45,9
(te-)ai suit: ind. pf.c. 2.sg. 49,4, 9
sui(-mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 50,5
a (vã) sui: inf. prez. 50,23

106

INDICE
(a) SUPÃRA: v. I
supãra: ind. im p. 3.sg. 39,10

CARTEA FACERII
sã ºtie: conj. pr ez. 3.pl. 41,43
ºtia: ind. imp. 3.pl. 42,23
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 44,15

(a se) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 47,20; 49,15
supuneþi: imperativ 2.pl. 1,28
vor supune: ind. viit.I. 3.pl. 15,13
supuindu(-sã): gerunziu rezum. cap.16
(t e) supune: ind. prez. 2.sg. 16,9
am supus: ind. pf.c. 1.sg. 27,37
supuindu-: gerunziu rezum. cap.29
supuind: gerunziu 34,2
(ne) vom supune: ind. viit.I. 1.pl. 37,8
supuseasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 41,56
sã supuie: conj. prez. 3.sg. 43,18

TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. nom./ac. 32,2, 21

(a) SURPA: v. I
vei surpa: ind. viit.I. 2.sg. 27,40

TALPÃ : s.f.
talpa: sg. ac. 25,25

SUS: adv.
sus: 27,39; 49,25

TARE : adj./adv./s.
tare: ad j.m. sg. nom. 10,9; 49,14
(f oarte) t are: adv. 19,9;
(Cel) Tare: s.m. sg. nom./ac. 33,20; 46,3
(cel) t are: s.m. sg. ac. 49,24

ª
ªARPE: s.m.; var. (Reg.) ªERPE; (Înv.) ªEARPE
ºarpelui: sg. gen. rezum. cap.3
ºarpe: sg. nom./ac. 3,14; 49,17
ºer pele: sg. nom. 3,1, 13
ºearpele: sg. nom. 3,4
ªATRÃ: s.f.
ºetri: pl. ac. 4,20
(a) ªCHIOPA: v. I (Rar.) „a ºchiopãta”
ºchiopa: ind. imp. 3.sg. 32,31
(a) ªEDEA: v. II
ºezind: gerunziu 18,1; 21,16; 37,25
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,16; 31,34; 38,14; 43,33; 48,2
ºez: imperativ 2.sg. 27,19
ºedea: ind. imp. 3.sg. 38,21
ºezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 49,24
(a se) ªTERGE: v. III
voi ºterge: ind. viit.I. 1.sg. 7,4; 18,32; 34,30
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 7,23
(s-)au ºters: ind. pf.c. 3.pl. 7,23
sã ºt<e>argã: conj. prez. 3.pl. 9,15
(sã) va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 17,14
ºterge-vei: ind. viit.I. 2.sg. 18,28
oi ºterge: ind. viit.I. 1.sg. 18,28
om ºterge: ind. viit.I. 1.pl. 19,13
va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 19,14
(a) ªTI: v. IV
ºti: ind. prez. 3.sg. 3,5
ºtiind: gerunziu 3,5, 22; 38,9
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 4,9; 18,19; 20,6; 27,2; 48,19
ºti: inf. prez. fãrã a 15,8; 43,7
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 15,13; 20,7
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 18,21; 42,34
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 21,26
a ºti: inf. prez. 24,21
ºtii: ind. prez. 2.sg. 27,4; 30,26, 29; 47,6
ºtiia: ind. imp. 3.sg. 27,14; 31,32; 38,16; 39,6
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 28,16
ºtiindu-: gerunziu 29,10
ºtiþ: ind. prez. 2.pl. 31,6; 44,27; 47,3
ºtie: ind. prez. 3.sg. 39,8

ªTIUT, -Ã: (Înv. ºi reg.) „ºtiutor”; „iscusit”, „priceput”
ºtiut: ad j. m. sg. nom. 25,27
ªTORAÞÃ: s.f.; vezi STORAX
T

TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop) TÃTÂNE
tatã-sãu: sg. nom./ac. 2,24; 11,28; 19,33; 27,14, 22, 36, 41;
rezum. cap.28; 28,6, 8; 29,29; r ezum. cap.31; 31,18; r ezum.
cap.34; 35,18; r ezum. cap.37; 37,1, 2, 4, 10, 11, 32; rezum.
cap.42; 42,29; rezum. cap.43; 4 4,20, 22; 45,25; 47,7; 48,18;
50,14
tatã: sg. nom./ac. 4,20, 21; 17,4, 5; 42,32; 4 4,19, 20; rezum.
cap.45; 45,8
tatã: sg. voc. 27,38; 48,18
tatãl: sg. nom./ac. 9,18, 22; 11,29; rezum. cap.12; 19,32, 34, 36, 37,
38; 2 7,2, 6, 12; 28,2; 31,7; 33,19; 34,4, 6, 11; rezum. cap.35; 35,27;
36,43; 42,13, 32, 36; 43,7, 11, 27, 28; 44,17, 24, 25, 30, 34; rezum.
cap.45; 45,3, 9, 18, 19; 46,30; 48,1, 17; 49,2, 28; 50,2, 5, 6
tatâl: sg. nom. 10,21; 26,18
tatul: sg. nom. 22,21
tatã-mieu: sg. voc. 27,31
tatãl: sg. voc., în sintagma tatãl mieu 22,7; 27, 18, 34
tatãlui: sg. gen./dat. 27,41; 31,1, 6, 9, 14, 16, 53; 36,9; 41,51;
45,13; 46,1; 48,17
tatãl-sãu: sg. nom. 37,33
tãtâne-sãu: sg. gen./dat. 9,23; 19,33, 35; 29,12; 31,53; 36,24;
37,10, 12, 22; 45,23; rezum. cap.47; 47, 12; 48,12, 13; rezum.
cap.50; 50,1, 22
tãtânea-sãu: sg. gen./dat. 9,23; 21,5; 22,7; 26,15, 18; 27,5, 34;
28,7; 29,9, 1 2; rezum. cap.31; 31,19; 34,13, 19; 37,2, 35; 43,8
tãtâni-tãu: sg. gen. 12,1; 38,11; 46,3; 49,8
tãtânea-mieu: sg. gen. 20,12; 28,21; 32,9
tãtâne-mieu: sg. gen. 20,13; 24,7, 38; 31,5, 42; 32,9
tãtâne-tãu: sg. gen./dat. 24,23; 26,3; 27,9; 49,4, 25, 26; 50,17
tãtânea-tãu: sg. gen. 26,24; 28, 13; 31,30
tãtâni-sãu: sg. gen ./dat. 27,31; 35,22; 38,11; 46,29, 31
tãtânea-v ostru: sg. gen. 31,5
tãtâne-v ostr u: sg. gen. 31,29
tãtâne-meu: sg.gen. 44,32
tãtâne-seu: sg. dat. 47,11
tâtânea-sãu: sg. gen. 9,22
TAUR: s.m.
tauri: pl. nom. 32,15
(a) TÃBÃRÎ: v. IV
va tãbãrî: ind. viit.I. 3.sg. 49,19
(a) TÃCEA: v. II
tãcãnd: gerunziu 24,21
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TÂLCUIRE: s.f. (Pop.) „înterpretarea înþelesului unor vor be,
al unor vise etc.”
tãlcuirea: sg. nom. 40,18
tâlcuirea: sg. nom. 40,8, 12

tãcând: gerunziu 24,45; rezum. cap.31; 37, 11
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 34,5
(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 18, 15
tãgãduia: ind. imp. 3.sg. 39,10
(a se) TÃIA: v. I
(sã) taie: ind. prez. 3.sg., în loc. v. sã taie împrejur rezum. cap.21
sã (sã) taie: con j. prez. 3.sg., în loc. v. sã sã taie împrejur 34,15
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. sã va tãia împrejur 17,10, 12
(sã) va tâiia: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. sã va tâiia împrejur 17,12
veþ tãiia: ind. viit.I. 2.pl., în loc. v. veþ tãiia împr egiur 17,11
va f i tãiat: pasiv ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va fi tãiat îm prejur 17,14
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au tãiat împregiur/îm prejur
17,23, 24; 21,4
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3pl., în loc. v. s-au tãiat împrejur 17,26, 27
a (vã) tãia: inf. prez., în loc. v. a vã tãia împrejur 34,17
vom tãia: ind. viit.I. 1.pl., în loc. v. vom tãia îm prejur 34,22
tãindu(-sã): gerunziu, în loc. v. tãindu-sã împr ejur 34,24
tãind: gerunziu, în sintagma tãind leamne 22,3
TÃIAT, -Ã : adj.
tãiaþ: adj. m. pl. nom., în loc. adj. tãiaþ îm prejur rezum. cap.34
TÃIERE : s.f. „separ are a unui obiect solid în bucãþi, în
fragmente cu ajutorul unui obiect tãios”; (Înv.) „masacru”
tãiarea: sg. ac. 14,17
tãierea: sg. nom., în loc. s. tãierea împr ejur rezum. cap.17
tãierii: sg. gen., în loc. s. tãierii împr egiur rezum. cap.17; 17,25
(a se) TÃINUI: v. IV
(s-)au tãinuit: ind. pf.c. 3.sg. 35,22
om tãinui: ind. viit.I. 1.pl. 37,26
TÃLMACI: s.m. (Înv. ºi pop.) „traducãtor”, „translator”
tãlmaciu: sg. ac. 42,23
TÃRCAT, -Ã: adj./s.; var. TÃRCEAT, -Ã „colorat diferit”; „(animal)
care are blana cu diferit e pete de culoare”; aici prima atestare; cf.
DLR, unde prima atestare este în Gh. ªincai, Hronica românilor ºi
a mai multor neamuri, tom. II, Iaºi, 1853 – 1854; varianta TARCEAT
este înregistratã în Rãspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B.P.
Hasdeu (Manuscris legat în 18 volume), vol. 12, punctul 309 (cf. DLR).
tãrceate: adj. f. pl. ac. 30,32
tãrcat: adj. m. sg. nom. 30,32
tãrcete: adj. f. pl. nom. 30,33
tãrceaþi: adj. m. pl. ac. 30,35
tãrcatã: adj. f. sg. nom. 30,3 7
tãrceaþ: adj. m. pl. nom. 31,10
tãrcaþ: adj. m. pl. nom. 31,12
tãrcate: s.f. pl. ac. 30,39
TÃRIE: s.f. (Înv.) „firmament”, „boltã cereascã”; „vitejie”
tãria: sg. ac. 49,3
tãriia: sg. nom./ac. 1,6, 7, 8, 14, 15, 17
tãriii: sg. gen. 1,7
târiia: sg. ac. 1, 20

TÂMPIN ARE: s.f. (În v.) „ieºire înaintea cuiva”, „întâm pinare”
tâmpinare: sg. ac. 24,17
TÂNÃR, Ã: ad j./s.
tânãrul: s.m. sg. nom./ac. 34,19; 39,10
(celui mai) tânãr: s.m. sg. gen. 44,2
tinerii: s.m. pl. nom. 14,24
tineri: s. m. pl. ac. 22,3; 33,13
(foar te) tinãr: adj. m. sg. ac. 18,7
tinãr: adj. m. sg. nom. 21,20
(a se) TÂNGUI: v. IV
tânguindu-: gerunziu 37,34
tânguindu(-mã): gerunziu 37,35
(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) TÂRÃI (Pop.) „a se târî”
(sã) tãrâieºte: ind. prez. 3.sg. 8,17
(sã) târãieºte: ind. prez. 3.sg. 1,20; 8,19
(sã) târãiesc: ind. prez. 3.pl. 1,24
(sã) târãiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,25; 6,20; 7,23
(sã) târãia: ind. imp. 3.sg. 1,26
(te) vei târei: ind. viit.I. 2.sg. 3,14
(sã) târieºte: ind. prez. 3.sg. 6,7
(sã) târiieºte: ind. prez. 3.sg. 7,21
TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, pur tatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
tãrsânã: sg. ac. 37,34
TÂRZIU , -IE: adj./s.
(mai) tãrzie : adj. f. sg. nom. 30,42
(ceale) tãrzie: s.f. pl. nom. 30,42
(a se) TEME: v. III
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 3,10; 26,9; 31,31
(nu te) teme: imperativ prohib. 2.sg. 15,1
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.pl. 19,30; 20,8
(nu te) t eame: imperativ prohib. 2.sg. 21,17; 26,24; 35,17; 46,3
(te) temi: ind. prez. 2.sg. 22,12
(sã) temea: ind. im p. 3.sg. 26,7; 38,11
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 27,12; 32,11; 42,18
temutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,7
(nu vã) teameþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 43,23
temându(-sã): gerunziu rezum. cap.50; 50,15
(nu vã) teamer eþi: imperativ prohib. 2.pl. 50,19
(nu vã) teamereþ: imperativ prohib. 2.pl. 50,21
TEMNICER : s.m.
temniceariului: sg. gen. rezum. cap.39
temniceriului: sg. gen. 39,21
temniceriul: sg. nom. 40,4

TÃTÂNE : s.m.; vezi TATÃ
(a ) TÂLCUI: v. IV (Pop.) „a interpreta tâlcul unor vor be, scrieri,
fap te, vise etc.”
tãlcui: inf. pr ez. fãrã a rezum. cap.41
tãlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
sã tâlcuiascã: conj. prez. 3.sg. 40,8
ar tâlcui: cond. prez. 3.sg. 41,8
TÂLCUIALÃ: s.f. (Înv.) „tâlcuir e”
tâlcuiale: pl. ac. 40,5

TÂLCUITOR: s.m.; var. (Înv.) TÂLCUIT ORIU (Pop.) „persoanã
care interpreteazã, comenteazã sau explicã tâlcul unor fap te,
vor be, scrieri, vise etc.”
tâlcuitoriul: sg. ac. 40,23

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. rezum. cap.39; 39,20; rezum. cap.40; 41,14;
rezum. cap.42; 42,18, 19; rezum. cap.43
temniþa: sg. ac. 40,3, 14; 41,10
TEREBINT: s.m.; var. (Înv.) TEREVINT „arbore rãºinos, cu tulpina
înaltã ºi frunze mari, rãspândit pe coastele Mediteranei, din a cãrui
scoarþã se extrag terebentina ºi unele subs tanþe tanante”
terevinthul: sg. ac. 35,4
terevithi: sg. ac. 43,11
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THÃNISTRÃ: s.f. „vãl”, „hainã scumpã”; cuvântul nu es te
înr egistrat în DLR; este încercarea traducãt orului de a adapta
lat. theris trum, -¾.
thãnis tra: sg. ac. 38,14
TICÃLOªIE: s.f. (Înv.) „nefericire”, „nenorocire”
ticãloºiia: sg. ac. 43,6

veþ trãi: ind. pr ez. 2.pl. 42,18
(de) trãit : supin 45,7
TRÃITOR, -TOARE : adj.
trãit oriu: m. sg. nom. rezum. cap.21
TREAPTÃ: s.f.
treap ta: sg. ac. 40,13

TIMPAN: s.n. „instrument muzical de percuþie, alcãtuit dintr(a) TREBUI: v. IV
o emisferã de alamã acoperitã cu o membranã de piele tãbãcitã;
aici prima ates tarea cuvântului; MDA propune prima atestare trãbuie: ind. prez. impers. 18, 18
la Amf ilohie Hotiniul, Gr amatica fizicii , ms. de la sf. sec. al. trãbuia: ind. imp. imper s. 20,9; 34,31
XVIII-lea.
(a) TRECE : v. III
timpane: pl. ac. 31,27
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.7; 8,6; 12,6; 32,22, 31;
33,18; 50,3
TINÃ: s.f. (Trans.; Mold.) „noroi”
trecusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 40,4
tina: sg. nom. 11,3;
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,10
trecând: gerunziu 12,8, 9; 15, 17; 26,8; rezum. cap.28; 29,28;
TINEREL, -EA: s.m./f.
31,21; 32,23; 36,38; 37,28; 38,12; 41,53
tinerel: s.m. sg. ac. 4,23
oi trece: ind. viit.I. 1 .sg. 15,2; 31,52
(nu) tr ece: imperativ prohib. 2.sg. 18,3
TINEREÞE: s.f.
veþ trece: ind. viit.I. 2.pl. 18,5
tinereaþele: pl. ac. 8,21
treci: imperativ 2.sg. 28,2
vei trece: ind. viit.I. 2.sg. 31,52
TIVITURÃ: s.f.
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 32,10
tivitura: sg. ac. 39,12
a tr eace: inf. prez. 48,17
TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 38,27

TRECUT, -Ã: adj. „de mai înainte”
trecutã: adj. f. sg. nom. 41,30

TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ
togmalã: sg. ac. rezum. cap.29
togmealã: sg. ac. 47,26

(a) TREPÃDA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) TREPEDA (Despre
per soane) „a umbla fãr astâmpãr de colo pânã colo”
au trepedat: ind. pf.c. 3.pl. 49,22

(a se) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a se) TOGMI
(sã) togmeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
am togmit: ind. pf.c. 1.sg. 30,16

TRETIN, Ã : adj. „de trei ani”
tretinã: f. sg. ac. 15,9

TOCMIRE: s.f.; var. (Înv.) TOGMIRE
togmirii: sg. gen. 30,33

TRIMIS, -Ã: adj.
trimis: m. sg. nom. 37,14
trimiiºi: m. pl. nom. rezum. cap.42

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. nom./ac. 32,10; 38,18, 25; 49,10
TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ „geantã care se poartã la ºold
ºi în care se poartã diferite obiecte: sãgeþi, merinde vânat etc.”;
„sicriu” (dupã lat. loculus, -¾ „cutie”, casetã”)
tulba: sg. ac. 27,3
tulbã: sg. ac. 50,25
(a) TRAGE: v. III „a retrage”; (Pop.) „a cântãri”, „a atârna”
trãgând: gerunziu 24,22; 38,29
TRAI: s.n.
traiului: sg. dat. 42,7
TRAISTÃ: s.f.
traiste: pl. nom. 40,18;
(a) TRÃI : v. IV
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 5,3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 25, 26, 28, 30; 9,28; 11,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 23,1; 47,28; 50,22
sã trãiascã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,19; 12,13
trãi: inf. prez. fãrã a 6,20; 42,2; 43,8
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 19,20
ar trãi: cond. prez. 3.sg. 17,18
vei trãi: ind. viit.I. 2.sg. 20,7; 27,40
trãind: gerunziu 25,6; 47,19
a trãi: inf. prez. 27,46
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 42,13; 43,7, 27, 28; 45,3, 26, 28

(a se) TRIMITE: v. III
au triimis: ind. pf.c. 3.sg. 19,13; 39,20; 40,3; 4 1,8; 45,5, 7
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 20,2; 28,6; 32,3, 16; 38,20, 25; 46,28
trimiþându(-sã): gerunziu rezum. cap.24
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 24,7, 40
trimiþind: gerunziu 27,42; 37,32
oi trimit e: ind. viit.I. 1.sg. 27,45; 38, 17
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,4
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32; rezum. cap.45
trimeþu: ind. prez. 1.sg. 32,5
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 32,18
voi triimite: ind. viit.I. 1.sg. 37,13
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 38,17
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 38,23
(sã) triimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39
(m-)am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 40,15
(sã) triimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.42
trimiteþ: imperativ. 2.pl. 42,16
a triimite: inf. prez. 43,4
(m-)am triimis: ind. pf.c. 1.sg. 45,8
trimiþând: gerunziu 45,23
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 45,27; 46,5
TRIST, -Ã: ad j.
tris tã: f. sg. nom. 34,3
triºti: m. pl. ac. 40,6
(mai) tris tã: f. sg. nom. 40,7
TRUFIE: s.f.
tr ufiia: sg. nom. rezum. cap.11
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TRUP: s.n.
trup: sg. nom./ac. 2,23, 24; 6,3; 9,15
trupul: sg. nom./ac. 2,23; 6,12, 17; 7,15, 16, 21; 8,17; 9,11, 15,
17; 17,13, 24; 29,14; 37,27; rezum. cap.50
trupul: sg. gen (a + tot) 6,13, 19; 9,16
trupului: sg. gen. 17,23
trupuri: pl. ac. 47,18
trupurilor: pl. gen. 50,3
TUFÃ: s.f.
tufe: pl. ac. 21,34; 22,13

ÞÃRM : s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãrmurile: pl. ac. 22,17; 41,3; 49,13
ÞEAPÃN: adv. (aici) „aspr u”, „dur”
þapân: adv. 42,30
ÞIITOARE: s.f. „concubinã”
þiitoarea: sg. nom. 22,24; 35,22; 36,12
þiitoarelor: pl. gen. 25,6

TULBURAT, -Ã : adj. var. (Înv.) TURBURAT
turburaþ: adj. m. pl. nom. 42,28
(a ) TUNDE: v. III
au tuns: ind. pf.c. 3.pl. 41,14
TUNDERE: s.f.
tunderea: sg. ac. 31,19; 38,13
TUNZÃTOR: s.m.
tunzãtorii: pl. ac. 38,12
TURMÃ : s.f.
turmii: sg. gen. 4,4; 31,38
turme: pl. nom./ac. 13,5; 29,2; 30,43; 32,7, 10; 33,8; 38,17; 50,8
turmelor: pl. gen./dat. 13,7; 36,7; 37,12; 47,4
turmã: sg. ac. 21,28; 27,9; 32,8, 16
turmele: pl. nom./ac. 29,3, 7, 8; 30,32, 36, 38, 40; 31,4, 8, 18,
41, 43; 32,7, 19; 33,13; 37,16; 46,32; 47,1
turma: sg. ac. 29,6, 9, 11; 30,35, 40; 37,2
turmei: sg. gen., în s. propr. Turnul Turmei 35,21
turmei: sg. gen. 38,12
TURN: s.n.
turnului: sg. gen. rezum. cap.11
turn: sg. ac. 11,4
turnul: sg. ac. 11,5
Turnul: sg. ac., în s. propr. Turnul Turmei 35,21

ÞÃRÂNÃ : s.f.
þãrâna: sg. ac. 2,7
þãrânã: sg. nom./ac. 3,19

(a se) ÞINE: v. IV; var. (a se) ÞINEA
þâne: imperativ 2.sg. 21,18
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 41,35
sã þie: conj. prez. 3.sg. 7,3
au þinut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,24; 26,5; 47,17
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 12,12
oi þine: ind. viit.I. 1.sg. 13,9
sã þinem: conj. prez. 1.pl. 19,32, 34
þinea: ind. imp. 3.sg. 25,25; 39,16
ai þinut: ind. pf.c. 2.sg. 27,36
þineþ: imperativ 2.pl. 37,22
þii: ind. prez. 2.sg. 38,18
þineam: ind. imp. 1.sg. 39,15, 18; 40,11
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 39,22; 40,4
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. 42,34, 36
þine: ind. prez. 3.sg. 43,14
þiind: gerunziu 43,26
þinea: inf. prez. fãrã a 44,1
sã (vã) þineþi: conj. prez. 2.pl. 45,7
ÞINUT : s.n.
þinutul: sg. ac. 13,10, 11; 14,7; 19,25; 32,3; 35,22; 36,35
þinutului: sg. gen. 19,28, 29; 34,1, 2; 42,12
þinuturile: pl. nom./ac. 26,3, 4; 41,34, 46, 57
ÞIPÃT : s.n.
þipãt: sg. ac. 27, 38

(a se) TURNA : v. I
(sã) turna: ind. imp. 3.sg. 30,38
turnând: gerunziu 42,35
TURTUREA : s.f.; var. (Reg.) TURTURE: s.m.
turture: m. sg. ac. 15,9
Þ
ÞAP : s.m.
þapii: pl. nom./ac. 30,35, 39
þapi: pl. nom. 32,14
ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. rezum. cap.12
þarã: sg. ac. 36,6
þãrile: pl. ac. 10,5
þãri: pl. ac. 10,20, 31
þãrâle: pl. gen (a + toate) 11,9
þãrâi: sg. gen. 42,30
þãrâle: pl. ac. 45,5
ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,11, 17, 20; 25,9
þarinii: sg. gen. 23,9, 19; 27,27
þarinã: sg. ac. 23,13
ÞEREMONIE : s.f.; vezi CEREMONIE

U
(a se ) UCIDE: v. III
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 4,14, 15; 27,42
sã ucigã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,15; 26,7
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 4,23
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,25; 34,26; rezum. cap.37; 49,6
sã ucig: conj. prez. 1.sg. 6,17
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 9,11
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 12,12; 20,11
sã ucizi: conj. prez. 2.sg. 18,25
voi ucide: ind. viit.I. 1.sg. 18,31
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 20,4
oi ucide: ind. viit.I. 1.sg. 27,41
ucigã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 31,32
(sã) ucig: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.34
ucigând: gerunziu 34,25
a ucide: inf. prez. rezum. cap.37; 37,18
sã ucidem: conj. prez. 1.pl. 37,20
vom ucide: ind. viit.I. 1.pl. 37,26
ucisesã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 37,31
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 38,7
ucide: imperativ 2.sg. 42,37; 43,16
UCIS, -Ã : s.m./f.
uciºi: s.m. pl. ac. 34,27
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(a se) UITA: v. I
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 4,5; 8,13; 19,28; 31,42; 40,23
sã (te) uiþ: conj. prez. 2.sg. 19,17
uitându(-sã): gerunziu 19,26; 26,8; 30,39
(sã) uit a: ind. imp. 3.sg. 24,21
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 25,18
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 27,45; 41,30
(s-)ar fi uitat: cond. pf. 3.sg. 28,8
a (mã) uita: inf. prez. 41,51
sã (te) uiþ: conj. prez. 2.sg. 50,17
UITARE: s.f. „privire”; „înfãþiºare”
uit are: sg. ac. 30,38
uit area: sg. ac. 30,41
ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 10,11
uliþã: sg. ac. 19,2
UMÃR: s.m./n.
umerile: pl. ac. 9,23
umerele: pl. ac. 21,14
umãr: sg. ac. 24,46
umãrul: sg. ac. 49,15
(a) UMBLA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) ÎMBLA
umblând: gerunziu 3,8
au umblat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,22, 24; 6,9; 48,15
umblã: imperativ 2.sg. 17, 1
umblu: ind. prez. 1.sg. 24,40, 42; 28,20
a umbla: inf. prez. 33,13
îmblãnd: gerunziu 12,9
UMBRAR: s.n. (Înv.) „locuinþã”, (aici) „cort”
umbrariului: sg. gen. 18,1, 2
umbrariu: sg. ac. 18,6, 9
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 19,8
(a se) UMFLA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a se) ÎMFLA
înflându(-sã): gerunziu 31,36
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
umpleþi: imper ativ 2.pl. 1,22, 28
au um plut: ind. pf.c. 3.sg. 2,21
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 6,11
umplutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,13
umpleþ: imperativ 2.pl. 9,1, 7
sã (sã) umple: con j. prez. 3.sg. 27,29
sã umple: conj. prez. 3.pl. 42,25
au împlut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,18; 21,19
împluse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,16
împlându-: gerunziu 26,15
UNCHI: s.m.
unchiului: sg. gen. 28,2
unchiu-sãu: sg. gen. 29,10
UNEALTÃ: s.f. (Înv.; la pl.) „bunuri”
unealtele: pl. ac. 31,37
(a se) UNGE: v. III
vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 6,14
ai uns: ind. pf.c. 2.sg. 31,13
ungând: gerunziu 35,14
a (sã) unge: inf. prez. rezum. cap.50
sã ungã: conj. prez. 3.pl. 50,2
UNS, -Ã: adj.
unse: m. pl. gen. 50,3
uns: m. sg. nom. 50,25

CARTEA FACERII
UNT: s.n.
unt: sg. ac. 18,8
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 28,18; 35,14
URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE (Înv. ºi reg.) „urã”
urãciune: sg. ac. 37,5
urãciunei: sg. dat. 37,8
URÂT, -Ã: adj. „odios”, „groaznic”; „nesuferit”
urât: adj. n. sg. nom. 34,7, 30
urâte: f. pl. nom. 41,3, 19
urâþ: adj. m. pl. nom. 46,34
URBIRE: s.f.; vezi ORBIRE
URDUROS, -OASÃ: adj.
urduroºi: f. pl. ac. 29,17
URECHE: s.f.
ureachile: pl. ac. 20,8
urechile: pl. ac. 35,4; 44,18; 50,4
URGIE: s.f.
urgiia: sg. nom. 27,44
(a) URGISI: v. IV „a desconsidera”, „a umili”; „a oropsi”
urgisind: gerunziu rezum. cap.16
a fi urgisitã: pasiv inf. prez. 29,33
URIAª: s.m.
urieº: pl. nom. 6,4
(a) URÎ: v. IV
aþ urât: ind. pf.c. 2.pl. 26,27
urâsã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 27,41
ureaºte: ind. prez. 3.sg. 29,31
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 37,4
(a) URMA: v. I
urmând: gerunziu 18,14; 43,7
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. 24,61; 36,38
urmeazã: ind. prez. 3.sg. 32,20; rezum. cap.41; 44,8
oi urma: ind. viit.I. 1.sg. 33,14
urmãnd: gerunziu 34,22
urma: ind. imp. 3.pl. 41,19
or urma: ind. viit.I. 3.pl. 41,30
vor urma: ind. viit.I. 3.pl. 41,35
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. (mai) pre urmã/despre urmã/de pre
urmã 30,42; 33,2, 7; rezum. cap.42; 47,2; 49,1
urmã: sg. ac., în loc. adv. pe urmã 41,9
urmele: pl. ac. 33,14
URMÃTOR, -TOARE: adj./s. „care urmeazã dupã cineva sau
ceva”; (Înv.) „urmaº, succesor)
urmãtorii: s.m. pl. ac. rezum. cap.17
urmãtoriu: adj. m. sg. ac. 17,21
(a se) URZI: v. IV „a (se) spune”, „a (se) povesti”; (Înv.) „a (se)
întemeia”
(sã) urzeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(sã) urzeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(a se) USCA: v. I „a (se) zvânta”, „ a (se) zbici”
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 8,13, 14
USCAT: s.n.
uscatul: s. n. sg. nom./ac. 1,9, 10
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(a) VÂN A: v. I
vânând: gerunziu 27,3

USCÃCIUNE : s.f. „slãbiciune (a corpului)”
uscãciune: sg. ac. 41,21

VÂNAT: s.n.
vãnatul: sg. ac. 27,7, 33
vânatul: sg. ac. 25,28; 27,19, 25, 31
vânat: sg. ac. 27,31

USEBIRE: s.f.; vezi OSEBIRE
(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

VÂNÃ: s.f. (Pop.) „tendon (în special la picioare)”
vãna: sg. ac. 32,32
vâna: sg. ac. rezum. cap.32; 32,25, 32

UªÃ: s.f.
uºe: sg. ac. 4,7; 6,16
uºa: sg. ac. 18,1, 2, 10; 19,6, 9, 10, 11; 43,19

VÂNÃTARE : s.f. (Înv. ºi reg.) „vânãtaie”
vânãtarea: sg. ac. 4,23
V
VACÃ : s.f.
vacã: sg. ac. 15,9
vaci: pl. nom./ac. 32,15; 33,13; rezum. cap.41; 41,2, 18, 19, 26, 27
VAD : s.n.
vadul: sg. ac. 32,22; 49,13

VALE : s.f.
Valea: sg. nom./ac., în s. propr. Valea Sãlvatecã /Valea
Luminoasã/Valea Împãr atului 12,6; 14,3, 8, 10, 17
vale: sg. ac. 13,18
valea: sg. ac. 14,13, 17; 18,1; 37,14

VARÃ : s.f.
vara: sg. nom. 8,22
VAS : s.n. „recipient”; „bagaj”; „navã”
vasãle: pl. ac. 24,53; 43,11
vasele: pl. nom. 49,5
VÃDUVÃ : s.f.
vãduvã: sg. nom. 38,11

VÂNT : s.n.
vânt: sg. ac. 41,27
VÂRF : s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VÂRV
vãrfurile: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 8,5
vãrful: sg. nom./ac. 28,12; 44,1
vârful: sg. ac. 6,16
vârv: sg. nom. 11,4

VADRÃ : s.f.; var. (Reg. ) VEADRÃ
vadrã: sg. ac. 24,15
vadra: sg. ac. 24,16, 17, 18, 20, 43, 45, 46
veadra: sg. ac. 24,14

VAR: s.n.
var: sg. ac. 11,3

VÂNÃTOR: s.m.
vãnãtoriu: sg. nom. 10,9
vânãtoriu: sg. nom. 10,9; 25,27

VÂRSTÃ: s.f.
vãrsta: sg. ac. 21,5
vârstã: sg. ac. 25,8
vârsta: sg. ac. 43,33
VÂRTOS: adj./adv. „aspru”; „mai degrabã”, „mai cu seamã”
(mai) vãrtos: adv. 23,11
vãrtos: adv. rezum. cap.42
vãrtoasã: adj. f. sg. nom. 49,7
(mai) vârtos: adv. 19,9
VEAC: s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac „pururea”, „întotdeauna” 6,3
veac: sg. ac., în loc. adj. din veac „din vremuri de demult” 6,4
veaci: pl. ac., în loc. adv. pânã în veaci „pentru totdeauna” 13,15
veci: pl. ac., în loc. adv. în veci „pururea” 17,7

VÃDUVIRE : s.f.
vãduvirii: sg. gen. 38,14, 19

VECHI , VECHE: adj.
vechi: m. pl. nom. 18,11
vechiu: m./n. sg. nom./ac. 18,12; 37,20, 24
vechie: f. sg. nom. 18,13
(cea mai) veache: f. sg. ac. 24,2

VÃR, VARÃ : s.m./s.f.
varã: sg. nom., în sintagm. varã primare 29,10

VECIE: s.f.
vecie: sg. ac., în loc. adv. în vecie „veºnic” 3,22

(a se) VÃRSA: v. I
(s-)au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 7,6, 10, 18
va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 9,6
vãrsând: gerunziu 24,20; 35,14
(nici) vãrsaþ: imperativ prohib. 2.pl. 37,22
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 38,9
vãrsatu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 49,4
sã vearse: conj. prez. 3.sg. 43,18

VECIN: s.m. „semen”, „aproape(le)”
vecinul: sg. ac.11,3
vecinului: sg. gen. 11,7

(a) VÃTÃMA: v. I „a leza”; „a jigni”
ar vãtãma: cond. prez. 3.sg. 26,29
VÃZDUH : s.n.
vãzduh: sg. ac. 3,8
VÃZUT, -Ã: adj.
vãzutele: adj. antep. n. pl. ac. rezum. cap.37

(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 2,19; 8,8; 11,5; 34,1
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 10, 12, 18, 21, 25, 31; 3,6; 8,13;
9,23; 12,14; 13,10; 16,13; 19,28; 22,4, 13; 24,63; 26,8; 28,12;
29,2, 24; 31,24; rezum. cap.32; 33,5; 37,9, 25; 38,2; 43,29;
49,15; 50,22
vãzind: gerunziu 6,5; 9,22; 21,9, 19; 40,16; 45,27
vãzând: gerunziu 6,12; 16,5; 23,18; 29,31; 32,25; 37,4; 38,15;
42,21, 2 7; 47,29; 48,8, 17; 50,1, 11
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,1; 16,13; 31,10, 12; 33,10; 37,6; 46,30
vãzându(-sã): gerunziu 16,4; 30,1;
ai vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 16,13; 20,10; 37,10; 41,32
vãzându-: gerunziu 18,2; 37, 18; 43,16
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vãzindu-: gerunziu 19,1; 29, 10; 32,2; 40,6; 46,29
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 19,14
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,1
aº fi vãzut: cond. pf. 1.sg. 33,10
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 37,9
a f i vãzut: inf. pf. 38,22
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. (Înv.). visu au vãzut 37,9
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl., în loc. v. (Înv.) au vãzut vis/au vãzut
visu „au visat” 40,5; 4 1,5
aþ vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 40,8; 45,13
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl., în loc. v. (Înv.) vis am vãzut 40,8
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. (Înv.) vãzut-au vis 41,1
am vãzut : ind. pf.c. 1.pl., în loc. v. (Înv.) am vãzut vis/am vãzut
visu 40,16; 41,11, 22
vãzusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 41,17; 42,9
vãd: ind. prez. 3.pl. 45,12
vâzând: gerunziu 6,2
vâzind: gerunziu 24,30, 6 4; 28,6; 39,13
vâzindu-: gerunziu 34,2
voi vede: ind. viit.I. 1.sg. 9, 16
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 12,12
vezi: imperativ 2.sg. 13,14; 31,12; 37,14, 32
vezi: ind. prez. 2.sg. 13,15; 31,43
vede: ind. prez. 3.sg., în s.propr. Puþul-Celui-ce-Vieþuiaºte-ºi-mãVeade 16,14
voi vedea: ind. viit.I. 1.sg. 18,21; 21,16; 45,28
veade: ind. prez. 3.sg., în s. propr. Domnul Veade 22,14
va v edea: ind. viit.I. 3.sg., în s. propr. Domnul-va-Vedea 22,14
vede: ind. prez. 3.sg., în s. propr. A-Celui-ce-Este-ºi-Vede 24,62; 25,11
vedea: inf. prez. fãrã a 27,1; 48,10
veade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
(sã) vedea: ind. imp. 3.sg. 29,20; 30,37
oi vedea: ind. viit.I. 1.sg. 32,20; 33,14
(sã) vede: ind. prez. 3.sg. 38,24
sã vedeþ: conj. prez. 2.pl. 42,9
a vedea: inf. prez. 42,12; 44,26
veþ vedea: ind. viit.I. 2.pl. 43,3; 44,23
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 43,5
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 44,31
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 47,23
vedeþ: ind. prez. 2.pl. 50,20
VEDENIE: s.f.
vedeniei: sg. gen. 22,2
videnie: sg. ac. 15,1
VEDERE: s.f.; var. (Înv.) VEDEARE „privire”; „imagine”; vãz”
vederea: sg. nom./ac. 25,18; 30,37
vedere: sg. ac. 2,9; 3,6
vedeare: sg. ac. 29,17; 39,6; 49,22
vedearea: sg. ac. 48,11
(a se) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,13; 8,11; 11,31; 12,5; 13,18; 14,5,
7, 24; 18,21; 19,1; 20,3; 22,9; 22,20; 23,2; 24,30; 26,32; 27,30;
28,5; 29,1, 13; 33,17; 35,6, 16; 37,14; 41,47; 42,10, 21, 29;
45,25; 46,1, 6; 46,31; 47,1, 5, 15, 18; 50,10, 18
veniþ: imperativ 2.pl. 11,7; 37,20; 45,18;
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 13,3; 24,32
oi veni: ind. viit.I. 1.sg. 18,10; 33,14
a veni: inf. prez. 24,5, 8, 39; 30,30; 41,50, 54; 45,19; 48,5
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 24,41
am venit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 24,42; 42,11; 47,4
venind: gerunziu 24,45, 58, 63; 25,29; 26,26; 28,11; 30,38;
31,10, 52; 32,11; 33,1; 43,21; 48,7
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,24; 33,16
aþ venit: ind. pf.c. 2.pl. 26,27; 42,7, 9, 12
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 27,33
va veni: ind. viit. I.sg. 27,40; 30,33; 32,8; 42,15; 44,23; 49,10, 26
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,7; 35,27
ar veni: cond. prez. 3.pl. 34,5

vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 41,29
veniia: ind. im p. 3.pl. 41,57
am fi venit: cond. pf. 1.pl. 43,10
(s-)au venit: ind. pf.c. 3.sg. 43,34
vino: imperativ 2.sg. 12,1; 19,32; 31,44; 37,13
vii: ind. prez. 2.sg. 16,8
vine: ind. prez. 3.sg. 24,65; 29,6; 32,18; 37,19; 48,2
sã vie: conj. prez. 3.sg. 26,17; 49,6
vinea: ind. im p. 3.sg./pl. 29,9; 34,7
vinind: gerunziu 37,25; 46,29
VENIRE: s.f.
venirea: sg. ac. rezum. cap.47
VERDE: adj.
verde: f. sg. ac. 1,11, 12
verzi: f./n. pl. nom./ac. 8,11; 9,3; 30,37; 41,3
VERDEAÞÃ: s.f.
verdeaþa: sg. ac. 2,4
verdeþile: pl. ac. 19,25
VERGURÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „fecioarã”
vergura: sg. nom./ac. 24,43; 34,2
VESEL, -Ã: adj.
vesel: m. sg. nom. rezum. cap.14
veasel: m. sg. nom. 46,30
veaseli: m. pl. nom. 47,25
(a se) VESELI: v. IV
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.pl. 43,34
VESTE: s.f.
veste: sg. nom. 22,20
(a se) VESTI: v. IV
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,22; 12,15; 14,13; 24,28; 29,12;
38,24; 45,26; rezum. cap.47
sã vestim: conj. prez. 1.pl. 11,4
(sã) vesteºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
vestindu(-sã): gerunziu 24,30
vestindu-: gerunziu 26,32
vestitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 27,42
(s-)au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 31,22; 45,16; 48,1
vesteaºte: imperativ 2.sg. 37,14
vestiþi: imperativ 2.pl. 45,13
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg. 46,28
oi vesti: ind. viit.I. 1.sg. 46,31
vestit-au: ind. pf.c. 3.sg. 47,1
vestesc: ind. prez. 1.sg. 49,1
VESTIT, -Ã: adj.
vestiþi: m. pl. nom. 6,4
VESTITOR, -TOARE: adj.; var (Înv.) VESTIRORIU
vestitoriu: m. sg. ac. 41,11
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântului: sg. gen. 39,12
vãjmântul: sg. ac. 49,11
veºmintele: pl. ac. 24,53; 35,2; 38,14; 44,13
veºmintelor: pl. gen. 27,27
veºminte: pl. ac. 45,22, 23
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
vecinice: n. pl. ac. 9,12
vecinicã: f. sg. ac. 9,16; 17,13
veacinicã: f. sg. ac. 17,8, 19; 48,4
veacinic: m. sg. gen. 21,33
veacinice: n. pl. gen. 49,26
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(a se) VEªTEJI: v. IV
(s-)au veºtezit: ind. pf.c. 3.sg. 32,25, 32

visului: sg. gen. 40,12, 18; 41,26
visu: sg. ac., în loc. v. (Înv.) visu au vãzut/am vãzut visu/au vãzut
visu 37,9; 41,5, 22
vis: sg. ac., în loc. v.(Înv.) am vãzut vis/au vãzut vis/vãzut-au vis
40,5, 16; 41,1, 11
visuri: pl. ac., în loc. v. (Înv.) vãzut-am visuri 41,15

VEªTEJIRE: s.f.
veºt ejirie: sg. ac. 41,21
VIAÞÃ : s.f.
viiaþã: sg. ac. 2,7; 7,22
vieþii: sg. gen./dat. 2,9; 3,14, 17, 22, 24; rezum. cap.5; 6,17; 7,11,
15; 25,7, 17; 27,46; 47,8, 28; 50,25
viaþã: sg. ac. 18,10
viaþa: sg. ac. 18,14; 42,16
viiaþa: sg. ac. 42,15

(a) VISA: v. I
visazã: ind. prez. 3.sg. 37,19
VISON :s.n. „þesãturã finã de in”
vison: sg. ac. 41,42
VISTIERIE : s.f.
vistieriia: sg. ac. 47,14

VICLEAN, -Ã: adj.
(mai) viclean: m. sg. nom. 3,1
viclean: m. sg. nom. 38,7

VITÃ: s.f.
vite: pl. ac. 43,16

VICLENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) HICLENIE
vicleniia: sg. ac. rezum. cap.3
hiclenie: sg. ac. rezum. cap.29

VITEAZ, -Ã: s.
viteaji: s.m. pl. ac. 14,14

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 34,13

VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. ac. 40,9; 49,11

VIE: s.f.
vie: sg. ac. 9,20; 49,11

VIÞEL: s.m.
viþãl: sg. ac. 18,7
viþãlul: sg. ac. 18,8

(a) VIEÞUI: v. IV
vieþuiaºte: ind. prez. 3.sg., în s. propr. Puþul-Celui-ce- Vieþuiaºteºi-mã-Vede 16,14
VIITOR, -TOARE: adj./s.
(celor) viitoare: s.n. pl. dat. 41,11
viitoare: f. sg. ac. 41,27
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. 41,36
(ceale) viitoare: s.n. pl. nom./ac. rezum. cap.49; 49,1

VIU, VIE : adj.
viu: m./n. sg. nom./ac. 1,21, 24, 30; 2,7, 19; 3,22; 8,21; 9,3,
10, 12, 15, 16; 46,30
vii: m. pl. dat. 3,20
vie: f. sg. ac. 26,19
VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac. 22,7; rezum. cap.24; 38,18

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 9,21, 24; 14,18; 19,32, 33, 34, 35; 27,25, 28, 37;
49,11
vinul: sg. ac. 49,12

VOIEVOD: s.m.
voievodului: sg. gen./dat. 37,36; 40,3
voivodului: sg. gen. 41,10
VORBÃ: s.f.
vorba: sg. ac. 24,9, 33; 27,30, 34
vorbei: sg. dat. 31,50
vorbe: pl. ac. 49,21

VINÃ: s.f.
vina: sg. ac. 31,36
(a se) VINDE : v. III
(s-)ar fi vãnzând: cond. prez. perifr. 3.pl. 42,1
vãnzându-: gerunziu 47,20
au vândut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,33; 31,15; 37,28, 36
vânduse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,34
aþ vândut: ind. pf.c. 2.pl. 45,5
vânzând: gerunziu rezum. cap.47; 47,14
vinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
(sã) vinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37; 42,2
sã vindem: conj. prez. 1.pl. 37,27
vindea: ind. imp. 3.sg. 41,56
(sã) vindea: ind. imp. 3.sg. 42,6
a vinde: inf. prez. rezum. cap.47; 47,22

(a) VORBI: v. IV
vorbind: gerunziu 19,14
vorbiia: ind. imp. 3.sg. 29,9
VRACI: s.m.
vracilor: pl. dat. 50,2
VRAJBÃ: s.f.
vrajbe: pl. ac. 3,15
VRÃJMAª: s./adj.
vrãjmaº: adj. m. sg. nom. 16,12
vrãjmaºilor: s.m. pl. gen. 22,17; 24,60

VINOVAT, -Ã: adj.
vinovat: m. sg. nom. 43,9; 44,32
VIS : s.n.
vis: sg. ac. rezum. cap.28; 31,11, 24; 46,2
visuri: pl. ac. rezum. cap.37; 42,9
visul: sg. nom./ac. 37,5, 6; 40,9, 16; 41,8, 24; 41,32
visurilor: pl. gen. 37,8
visu: sg. nom. 37,10
visurile: pl. nom./ac. 37,20; rezum. cap.40; rezum. cap.41; 41,12

(a) VREA: v. II
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 20,7
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 24,5, 8, 39
vrând: gerunziu 24,21; 28,11; rezum. cap.37; 37,22
am vrut: ind. pf.c. 1.sg. 27,12
vream: ind. imp. 1.sg. 27,20
vreau: ind. prez. 1.sg./III.pl. 27,46; 30,31; 34,21
ai vrut: ind. pf.c. 2.sg. 29,25; 31,27
au vrut: ind. pf.c. 3.sg. 31,20; 3 7,35
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ZÃMISLIRE: s.f.
zãmislire: sg. ac. 25,21; 30,10

veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 34,15
veþ vrea: ind. viit.I. 2.pl. 34,17
vreai: ind. prez. 2.sg. 38,17; 43,4
vrea: ind. prez. 3.sg. 41,25; 42,6
vreaþ: ind. prez. 2.pl. 42,34
vrei: ind. prez. 2.sg. 43,5
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 43,11
aþ vrut : ind. pf.c. 2.pl. 44,15

(a) ZÃSTRA: v. I; vezi (a) ÎNZESTRA
(a) ZBURA: v. I
zboarã: ind. prez. 3.sg. 7,14

VREDNICIE: s.f.
vrednicie: sg. ac., în loc adv. cu vrednicie „pe bunã dreptate”
42,21
VREME: s.f.
vremi: pl. ac. 1,14
vremea: sg. nom./ac. 5,5; 30,41
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „permanent” 6,5
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceea „atunci”, „pe
atunci” 13,7; 14,1
vreame: sg. ac. 15,16; 17,21; 18,10, 14; 21,22; 37,34; 38,1
vreamea: sg. nom./ac. 17,25; 21,2; 24,11; 25,24; 27,40; 29,7,
21; 30,14, 33; 31,10; 35,16; 40,4; rezum. cap.47; 50,4
vreame: sg. ac., în loc. adv. într-aceea vreame „pe atunci” 24,62;
31,19
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceaia/aceaea „atunci”
26,15; 48,20
vreame: sg. ac., în loc. adv. într-aceaea vreame „atunci” 35,8
vreamea: sg. ac., în loc. adv. toatã vreamea „permanent” 43,9
vremea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vremea 44,32
vreame: sg. ac., în loc. adv. dintr-aceea vreame „de atunci” 47,26
VRERE: s.f.
vrerea: sg. ac. 24,57
vrearea: sg. ac. 45,8; 49,6
vrearii: sg. gen. 50,19
Z
ZAVISTNIC, -Ã: adj. (aici) „îndãrãtnic”, „înverºunat”
zaviznic: n. sg. nom. 49,7
(a se) ZÃBOVI: v. IV
au zãbovit: ind. pf.c. 3.sg. 13,12
zãbovindu(-sã): gerunziu 37,12
(nu) zãbovi: imperativ prohib. 2.sg. 45,9
zebovind: gerunziu 26,8

ZBURÃTOR, -TOARE: ad j./s.
zburãtoare: f. pl. ac. 7,14
(ceale) zburãtoare: s.f. pl. ac. 8,17
(a) ZDROBI: v. IV
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 3,15
ZECIUIALÃ: s.f.; var. (Reg.) ZÃCIUIALÃ
zãciuialã: sg. ac. rezum. cap.14
zãciuale: pl. ac. 14,20
zãciuiele: pl. ac. 28,22
ZESTRE: s.f.
zestre: sg. ac. 30,20
zeastrea: sg. ac. 34,12
ZGÃU: s.n. (Înv.) „uter”; (Înv.; prin. ext.) „pântece”
zgãului: sg. gen. 49,25
ZI: s.f.
zio: sg. ac. 1,5
zi: sg. nom./ac. 1,5, 18; 2,2, 17; 3,5; 17,23, 26; 19,34; 21,4;
22,4; 26,32, 33; 27,45; 29,7; 31,22; 32,4, 32; 33,13, 16; 34,25;
39,11; 40,20; 42,18; 47,26; 48,15
zioa: sg. nom./ac. 1,8, 13, 14, 19, 23, 31; 2,3, 4; 5,1, 2; 7,11;
8,5, 13, 22; 15,18; 19,37; 21,8; 24,63; 27,2; 30,35; 35,3, 20;
40,20; 47,29
zile: pl. nom./ac. 1,14; rezum. cap.2; 4,3; rezum. cap.7; 7,4, 10,
12, 17, 24; 8,3, 6, 10, 12, 14; 17,12; 18,11; 21,3 4; 24,1, 55; 25,8;
26,8; 27,44; 29,14, 20; 30,36; 31,23; 35,29; 38,12; 39,7; 40,12,
18; 42,17; 50,3, 10
zilii: sg. gen. 1,16; 7,13; 18,1
zilele: pl. nom./ac. 5,4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 31; 6,3, 4;
9,29; 10,25; 11,32; 25,7; 26,1; 27,41; 35,28; 47,8, 9, 28; 49,1
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 3,14,7; 8,22; 39,10; 41,56
zilelor: pl. gen. 29,27
zioa: s.f. în loc. adv. zioa ºi noaptea 31,40
ZICÃTOARE: s.f.
zicãtoare: sg. nom. 10,9

(a) ZÃCEA: v. II
zace: ind. prez. 3.sg. 49,25, 31
zãcând: gerunziu 22,13; 29,2
zãcea: ind. imp. 3.pl. 28,11
ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduhul: sg. ac. 18,1
ZÃLOG: s.n. (Pop.) „garanþie”, „chezãºie”; „obiect lãsat ca
garanþie”
zãlogul: sg. ac. 38,20
(a) ZÃMISLI: v. IV; var. (Înv.) (a) ZEMISLI
au zãmislit: ind. pf.c. 3.sg./pl 4,1, 17; 16,5; 19,36; 21,2; 29,33,
34, 35; 30,5; 38,3, 18
a fi zãmislit: inf. pf. 16,4
ai zãmislit: ind. pf.c. 2.sg. 16,11
a zãmisli: inf. prez. 25,22
zãmislind: gerunziu 29,32; 30,7, 19; 38,4
am zãmislit: ind. pf.c. 1.sg. 38,25
zemislind: gerunziu rezum. cap.16
au zemislit: ind. pf.c. 3.sg. 30, 17, 23

(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29;
2,18, 23; 3,1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 3,16, 17, 22; 4,6, 8, 9, 10,
13, 15; 4,23; 6,3, 7, 13; 7,1; 8,21; 9,1, 8, 12, 17, 25, 26; 11,3, 4,
6; 12,1, 7, 11, 18; 13,8, 14; 14,19, 21; 15,2, 5, 7, 8, 9; 16,2, 5,
6, 8, 9, 13; 17,1, 4, 9, 15, 18, 19; 18,3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17,
20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 19,2, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 21,
31, 34; 20,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16; 21,6, 7, 9, 12, 22, 24, 29,
30; 22,1, 5, 7, 8, 12; 23,8; 24,2, 6, 11, 17, 23, 28, 31, 33, 40,
42, 46, 56, 57, 58, 65; 25,22, 23, 30, 31, 33; rezum. cap.26;
26,2, 9, 10, 16; 27,1, 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46; 28,16, 17; 29,4, 5, 6, 7,
15, 18, 21, 25, 33, 34, 35; 30,1, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 31, 34; 31,5, 8, 11, 12, 26, 29, 35, 36, 46, 48, 51; 32,2, 9,
16, 20, 26; 33,5, 8, 9, 10, 12, 13; 34,11, 30; 35,2, 11, 17; 37,6,
9, 10, 13, 17, 26, 30, 33, 35; 38,8, 11, 16, 17, 22, 24, 26, 29;
39,7, 8, 12, 14, 17; 40,8, 16; 41,9, 15, 39, 41, 44; 42,1, 9, 10,
13, 14, 18, 22, 28, 33, 35, 36, 38; 43,8, 11, 18, 29, 31; 44,4,
10, 15, 16, 18, 25; 45,3, 4, 17, 24, 28; 46,30; 47,5, 18, 23, 29,
31; 48,3, 4, 8, 9, 11, 15; 48,18, 19, 21; 49,1; 50,6, 11, 18, 24
zicând: ger unziu 1,22; 2,16; 4,1, 25; 5,29; 8,15; 15,1, 4;
17,17; 18,12, 13, 15; 19,15, 17; 20,11; 21,17; 22,11, 15;
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23,3, 5, 10; 24,7, 25, 27, 37, 60; 26,10, 20, 22, 24, 32;
27,31; 28, 1, 6, 20; 29,32; 30,23, 24; 31,1, 32; 32,4, 6, 8,
19, 30; 35,10; 37,17; 38,17, 24, 25, 27; 40,7; 41,51, 52;
42,29; 43,3, 5, 16, 27; 44,1, 32; 45,17, 26; 47,1, 15; 48,20;
49,29; 50,5, 16
or zice: ind. viit.I. 3.pl. 12,12
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 12,19; 32,9; 44,21, 23
sã zici: con j. prez. 2.sg. 14,23; 40,14
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.sg. 15,13; 48,2
zicându-: gerunziu 15,18; 28,13; 31,3, 24; 46,2
zice: ind. prez. 3.sg. 16,10, 11; 22,7, 16; 24,34; 27,2; 32,4, 28;
33,15; 34,4; 43,29; 45,19
am zis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 18,14; 20,13; 24,42, 45, 47; 26,28;
27,13; 28,15; 42,18, 22; 43,5; 44,26
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 20,13
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,2; 42,20
zicea: ind. imp. 3.sg. 21,16; 31,8; 37,21, 22
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,2; 29,5; 30,25, 27; 32,27; 37,14;
38,23; 43,2, 6; 46,3
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 22,14
oi zice: ind. viit.I. 1.sg. 24,14; 26,2
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 24,44; 41,55; 46,33; 48,20
zicãndu-: gerunziu 27,6
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 30,13
zic: ind. prez. 1.sg. 31,52
zicãnd: gerunziu 32,17
om zice: ind. viit.I. 1.pl. 37,20
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 37,32; 43,7; rezum. cap.46
au fost zis: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 41,54
zisese: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 42,4
aþ zis: ind. pf.c. 2.pl. 42,16; 44,28
aþ fost zis: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.pl. 43,27, 29

zi: imperativ 2.sg. 44,4
ziceþ: imperativ 2.pl. 45,9
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 46,31
veþi zice: ind. viit.I. 2pl. 46,34
sã zicem: conj. prez. 1.pl. 50,17
ZID: s.n.
zidul: sg. ac. 49,6
zid: sg. ac. 49,22
(a se) ZIDI: v. IV
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.1
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 7, 19, 22; 4,17; 5,1; 8,20; 10,11;
12,8; 13,18; 14,19; 22,9; 26,25; 35,7
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 2,4; 5,2
am zidit: ind. pf.c. 1.sg. 6,7
zidind: gerunziu rezum. cap.8; 33,17; rezum. cap.35
zidea: ind. imp. 3.pl. 11,5
ZIDIRE : s.f.
zidirea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.11
zidiri: pl. ac. 6,16;
ZMOCHIN: s.m.; vezi SMOCHIN
ZNOP: s.m.; vezi SNOP
ZORI : s.f.(pl.)
zorile: pl. nom. 32,26
ZUZIM: s.m. „un popor al cãrui teritoriu se afla la est de Iordan”
Zuzim: sg.ac. 14,5
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Cap 1
Numele feciorilor Israil carii au întrat în Eghipt, a c@rora înmul]irea noul Faraon în z@dar s@
sârguia}te a o împiedeca cu sporirea greot@]ilor, cu uciderea pruncilor }i înecarea; pentru mila
doicelor }i acelora} de la Dumnezeu r@spl@tire.

1.

76r

ceaste sânt numele feciorilor Israil carii au întrat în Eghipt cu Iacov, fie}tecarei cu Face. 46, 8.
cas@le sale au întrat:
2.
Ruvin, Simeon, Levi, Iuda,
3. Isahar, Zavolon }i Veniamin,
4. Dan }i Nethali, Gad }i Aser.
5. {i era toate sufletele lor, care au ie}it din coapsele Iacov, }eptezeci; iar@ Iosif era în Eghipt.
6. Carele murind, }i to]i fra]ii lui }i toat@ rudeniia aceaea,
7. *Feciorii lui Israil au crescut }i ca ni}te odrasle s-au înmul]it }i, înv@rto}a]i foarte, au * Fap. 7, 17.
împlut p@mântul.
8. Sculatu-s-au într-aceaea împ@rat nou preste Eghipt, carele nu }tiia pre Iosif.
9. {i au zis c@tr@ norodul s@u: „Iat@, norodul fiilor Israil mult }i mai tare dec@t noi este.
10. Veni]i s@-l împresur@m în]elep]ea}te, ca <nu> cumva s@ s@ înmul]asc@ }i, de va
n@v@li r@zboiu asupra noastr@, s@ s@ adaog@ neprietinilor no}tri }i, b@tân||du-ne, s@ ias@
de pre p@mânt”.
11. {i au pus preste ei ispravnici lucrurilor, s@-i n@c@jasc@ cu greot@]ile. {i au zidit cet@]ile
ceale de l@cuit a lui Faraon, Fitom }i Rameses.
12. {i cu cât îi împresura, cu atâta mai mult s@ înmul]ea }i cre}tea.
13. {i urâs@ eghipteanii pre fiii lui Israil }i-i n@c@jiia bajocorindu-i.
14. {i la am@r@ciune ducea viia]a lor cu lucruri v@rtoas@, de tin@, }i de c@r@mizi }i cu
toat@ slujba cu care în lucrurile p@mântului s@ împresura.
15. {i au zis împ@ratul Eghiptului moa}elor ovreailor, a c@rora una s@ chema Sefora,
alta Fua,
16. Poruncindu-le: „Când ve] mo}i ovreile }i când vreamea na}terii va veni, de va fi parte
b@rb@teasc@, ucide]i-l; de va fi f@meia, ]ine]i-o”.
17. {i s-au temut moa}ele de Dumnezeu }i n-au f@cut dup@ porunca împ@ratului Eghiptului,
ce ]inea b@rba]ii.
18. Carele la sine chemându-le, împ@ratul au zis: „Ce iaste aceasta ce a]i vrut a face,
s@ ]ine]i pruncii?”
19. Carele au r@spuns: „Nu sânt ovreaicele ca eghiptencele muieri, c@ eale }tiu mo}i }i
p@n@ a veni noi la eale, nasc”.
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20. {i bine au f@cut Dumnezeu moa}elor }i au crescut norodul }i s-au înt@rit foarte.
21. {i pentru c@ s-au temut moa}ele de Dumnezeu, le-au zidit case.
22. {i au poruncit Faraon la tot norodul s@u, zicând: „Orice s@ va na}te parte b@rb@teasc@,
arunca]i-i în râu, orice f@meiesc@, ]ine]i”.

Cap 2
Moisii s@ na}te, în ap@ aruncat }i de acolo tras, | de la mum@-sa doicit din porunca fetei lui
Faraon, carea îl luase fiiu de f@g@duin]@. Pentru uciderea eghipteanului, de frica împ@ratului,
în Madiam fuge, unde luând muiare Sefora, fata preotului, doi feciori na}te, Ghersam }i
Eliezer.

76v

1.
e}it-au dup@ aceastea b@rbat din casa Levi *}i au luat muiare din rudeniia sa,
2.
*Carea au z@mislit }i au n@scut fiiu; }i v@zindu-l a fi frumos, l-au ascuns trei luni.
3.
{i neputându-l mai t@inui, au luat o co}nicioar@ de papur@ }i o au spoit cu
cleiu }i cu r@}in@ }i au pus înl@untru prunc}orul }i s-au slobozit în ostrovul râpei râului,
4. Stând departe sora lui }i cugetând înt@mplarea lucrului.
5. *{i, iat@, s@ pogorea fata lui Faraon s@ s@ speale în râu }i featele ei s@ priîmbla pre
*Fap. 7, 21.
Ovr. 11, 23. ]@rmurile râului. Carea v@zând cojnicioara în trestie, au trimis una din slujnicile sale. {i
adus@ fiind,
6. De}chizând }i v@zând într-însa mititelul plângând, i s-au f@cut mil@ de el, zic@nd: „Din
prunc}orii ovreilor iaste acesta”.
7. C@riia sora pruncului: „Vreai – au zis – s@ merg }i s@ chem ]ie muiare ovreaie carea
s@ poat@ doici pruncul?”
8. R@spuns-au: „Mergi”. Mers-au prunca }i au chemat pre mum@-sa,
9. C@tr@ care au gr@it fata lui Faraon: „Primea}te – au zis – pruncu acesta }i-l doicea}te;
eu voi da ]ie plata ta”. Priimit-au muiarea }i au doicit pruncul; }i, crescând, l-au dat featii
lui Faraon.
10. Carele ea l-au luat în loc de fiiu }i i-au chemat numele lui Moisei, zicând c@ „din
ap@ l-am luat”. ||
11. În zilele acealea, dup@ ce crescuse, Moisii *ie}it-au la fra]ii s@i }i au v@zut n@cazul 77r
*Ovr. 11, 24.
lor }i pre un om eghiptean b@tând pre oarecarele dintre ovreai, fra]ii s@i.
12. {i c@utând încoace }i încolo }i nime a fi aci v@zând, lovind eghipteanu, l-au ascuns
în n@sip.
13. {i ie}ind a doua zi, au v@zut doi ovreai certându-s@. {i au zis celui ce f@cea nelegiuirea:
„C@ci ba]i pre aproapele t@u?”
14. Carele au r@spuns: „Cine te-au rânduit c@petenie }i giudec@toriu preste noi? Au
doar@ tu vreai a m@ ucide precum ieri ai ucis eghipteanul?” Temutu-s-au Mois@i }i au zis:
„Cum s-au v@dit cuvântul acesta?”

*Jos 6, 8.
*Ovr. 11, 25.
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15. {i au auzit Faraon cuvântul acesta }i cerca s@ uciz@ pre Moisei; carele, fugind dinnaintea
lui, au z@bovit în p@mântul Madiam }i au }ezut l@ng@ un pu].
16. {i era preotului Madiam }apte feate, carele au venit s@ scoa]@ ap@ }i, umplând
scocurile, vrea s@ adeape turmele t@tâne-s@u.
17. Venit-au preste eale p@storii }i le-au înterit; }i s-au sculat Moisii }i, ap@rând copilele,
le-au ad@pat oile.
18. Carele întorcându-s@ la Raguil, tat@l s@u au zis c@tr@ dâns@le: „C@ci mai curund de
obicinuit a]i venit?”
19. R@spuns-au: „Un om eghiptean ne-au slobozit din mâna p@storilor, înc@ }i ap@ au
scos cu noi }i de beut au dat oilor”.
20. Iar@ el: „Unde-i – au zis – pentru ce a] slobozit omul, | chema]i-l s@ mânce pâne”.
21. {i au giurat Moisei c@ va l@cui cu el. *{i au luat pre Sefora, fata lui, muiare.
*Jos 18, 2.
22. Carea i-au n@scut fiiu, carele l-au chemat Ghersam, zicând: „Nemernic am fost în Par. 23, 15.
p@mânt strein”. {i altul au n@scut, carele l-au chemat Eliezer, zicând „C@ Dumnezeul
t@tâni-mieu m-au scos din mâna lui Faraon”.
23. {i dup@ mult@ vreame au murit împ@ratul Eghiptului. {i suspinând feciorii lui Israil
pentru lucruri, au strigat; }i s-au suit strâgarea lor la Dumnezeu de la lucruri.
24. {i au ascultat suspinul lor }i }-au adus aminte de a}ezemântul de pace care au f@cut
cu Avraam, Isaac }i Iacov.
25. {i s-au uitat Domnul la fiii lui Israil }i i-au cunoscut.

Cap 3
Domnul, lui Moisii, p@scând oile socru-s@u, Iethron, în rug arzând }i neaprins ar@tându-s@, îl
trimite }i, ap@rându-s@, la feciorii lui Israil a-i slobozi din mâna lui Faraon, pr@dând eghipteanii.

1.

78r

ar@ Moisii p@}tea oile socru-s@u, lui Ethron, preotului Madian }i, mâind
turma mai înl@untrul pustiii, au venit la muntele lui Dumnezeu, Horev.
2.
*{i i s-au ar@tat Domnul în par@ de foc din mijlocul rugului }i veadea c@ rugul
ardea }i nu s@ aprindea.
3. {i au zis Moisii: „Mearge-oi }i oi vedea vedeniia aceasta mare, c@ci nu arde
rugul”.
4. {i v@zând Domnul c@ mearge s@ vaz@, l-au chemat din mijlocul rugului }i au zis: „Moisii,
Moisii! Carele au r@spuns: „Iat@ eu”.
5. Iar@ El: „S@ nu te apropii – au zis – aici. Dezleag@ înc@l]@mintele din picioarele tale,
c@ locul în carele stai || p@mânt sfânt iaste.
6. {i au zis: *„Eu sânt Dumnezeul t@tâni-t@u, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul
lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. Ascuns-au Moisii fa]a sa, c@ nu s@ cuteza uita spre
Dumnezeu.

157

*Fap. 7, 30.

*Mat. 22, 32.
Marc. 12, 26.
Luc. 20, 37.

CARTEA IE{IRII

CAP 3

7. C@ruia au zis Domnul: „V@zut-am n@cazul norodului Mieu în Eghipt }i strâgarea lui
am auzit pentru înv@rto}area celora ce sânt preste lucruri.
8. {i }tiind durearea lui, M-am pogorât s@-l sloboz din mânile eghipteanilor }i s@-l
sco]u din p@mântul acela în p@mânt bun }i desf@tat, în p@mântul care cur@ lapte }i
miere, la locurile hananeului }i hefteului }i amorreului }i ferezeului }i heveului }i
ievuseului.
9. Deci str@garea feciorilor Israil au venit la Mine; }i am v@zut n@cazul lor cu carele s@
împresur@ de la eghipteni.
10. Ci am venit }i te voi trimite la Faraon, s@ sco] norodul mieu, fiii lui Israil, din Eghipt”.
11. {i au zis Moisii c@tr@ Dumnezeu: „Cine sânt eu, s@ merg la Faraon }i s@ sco] fiii lui
Israil din Eghipt?”
12. Carele au zis: „Eu voi fi cu tine }i acesta vei avea s@mn c@ te-am trimis: când vei
scoate norodul Mieu din Eghipt, vei jertvui lui Dumnnezeu pre muntele acesta”.
13. Zis-au Moisii c@tr@ Dumnezeu: „Iat@, eu voi mearge la fiii lui Israil }i le voi zice:
Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri m-au trimis la voi! De-mi vor zice: «Carele-i numele Lui?», ce
oi zice lor?”
14. Zis-au Dumnezeu c@tr@ Moisii: „Eu sânt Carele sânt”. Zis-au: „A}a vei zice fiilor lui
Israil: «Carele iaste m-au trimis la voi»”.
15. {i iar@ au zis Dumnezeu c@tr@ Moisii: „Aceastea | vei zice fiilor Israil: «Domnul, 78v
Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul
lui Iacov m-au trimis la voi; acesta Îm iaste numele în veaci }i aceasta pomenirea Mea în
neam }i în neam».
16. Mergi }i adun@ b@trânii lui Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor
vo}tri, S-au ar@tat mie, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov,
zicând: ‘Cercetând v-am cercetat }i am v@zut toate care s-au întâmplat voao în Eghipt.
17. {i am zis s@ v@ sco]u din n@cazul Eghiptului la p@mântul hananeului }i a hetheului
}i a amorreului }i a ferezeului }i a heveului }i evuseului, la p@mântul ce curge lapte }i
miere’».
18. {i vor asculta glasul t@u }i vei întra tu }i b@trânii lui Israil la împ@ratul Eghiptului }i
vei zice c@tr@ dânsul: «Domnul, Dumnezeul ovreailor, ne-au chemat; vom mearge cale
de trei zile în pustie, s@ jertvuim Domnului, Dumnezeului nostru».
19. Ci Eu }tiu c@ nu v@ va slobozi împ@ratul Eghiptului s@ v@ duce]i, f@r@ numai prin
mân@ tare.

*Jos 11, 3
}i 12, 56.

20. C@ voi întinde mâna Mea }i voi lovi Eghiptul cu toate ceale minunate ale Meale care
voi face în mijlocul lor. Dup@ aceastea v@ va slobozi.
21. {i voi da har norodului acestuia înaintea eghipteanilor *}i, când ve] ie}i, nu ve]i ie}i
de}er]i.
22. Ci va ceare muiarea de la vecin@-sa }i de la g@zdoaia sa vas@ de argint }i de aur }i
haine }i le ve] pune pre feciorii }i pre fecioarele voastre }i ve]i pr@da Eghiptul”.
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Moisi trei seamne luând de la Dumnezeu pentru trimiterea sa, în multe chipuri s@ ap@r@ de
aceast@ trimitere. Mai pre urm@ s@ odihnea}te }i s@ întoarce în Eghipt cu muiarea }i cu fiii.
Îngerul amânând lui Moisii moartea. Deci muiarea taie împregiur fiiul. Aaron lui Moisii,
frate-s@u, iase înainte }i împreun@ mearg la fiii lui Israil.

1.

79v

80r

80v

@spunzând Moisii, au zis: „Nu-mi vor creade, nici vor asculta glasul mieu, ci
vor zice: «Nu s-au ar@tat ]ie Domnul»”.
2.
{i au zis c@tr@ dânsul: „Ce ]ii în mâna ta?” R@spuns-au: „Toiag”.
3. {i au zis Domnul: „Arunc@-l pre p@mânt!” L-au aruncat }i s-au întors în }arpe atâta,
cât fugiia Moisii.
4. {i au zis Domnul: „Întinde-] mâna }i apuc@ coada lui!” Întins-au }i l-au ]inut }i s-au
întors în toiag.
5. „S@ creaz@ – au zis – c@ ]i s-au ar@tat Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”.
6. {i iar@} au zis Domnul: „Bag@ mâna ta în sânul t@u!” Carea dup@ ce o b@gase în sân,
o au scos buboas@ ca neaoa.
7. „Pune iar@} – au zis – mâna ta în sânul t@u!” O au pus }i iar@ o au scos }i era aseaminea
celuiaalalt trup.
8. „De nu vor creade – au zis – ]ie }i nu vor asculta cuvântul sâmnului dintâi, vor creade
cuvântului s@mnului al doilea.
9. De nu vor creade nici acestor doao seamne, nici vor asculta glasul t@u, ia ap@ din
râu }i o vars@ pre uscat }i orice vei scoate din râu s@ va întoar|ce în sânge”.
10. Zis-au Moisi: „Rogu-m@, Doamne, nu sânt lezne vorbitoriu; de ieri }i de alalt@ieri }i
de când ai gr@it c@tr@ sluga Ta, mai împiedecat }i mai t@rziu sânt cu limba”.
11. Zis-au Domnul c@tr@ dânsul: „Cine au f@cut gura omului sau cine au alc@tuit mutul
}i surdul, pre cel ce veade }i orbul? Au nu Eu?
12. Deci pas@ *}i Eu voi fi gura ta }i te voiu înv@]a ce s@ gr@ie}ti”.
*Mat. 10, 20.
13. Iar@ el: „Rogu-m@ – au zis – Doamne, trimite pre care vreai s@ trimi]i”.
14. Mâniindu-s@, Domnul spre Moisii au zis: „Aaron, fratele t@u, preotul, }tiu c@-i bine
vorbitoriu. Iat@, el ias@ întru-ntimpinarea ta }i, v@zându-te, s@ va veseli cu inima.
15. Gr@ia}te c@tr@ dânsul }i pune cuvintele Meale în gura lui. {i Eu voi fi în gura ta }i în
gura lui *}i v@ voi ar@ta ce trebuie s@ face].
*Jos 7, 2.
16. El va gr@i pentru tine c@tr@ norod }i va fi gura ta, iar@ tu vei fi lui în ceale ce sânt
c@tr@ Dumnezeu.
17. {i toiagul acesta ia în mâna ta, cu carele vei face seamnele”.
18. Dusu-s-au Moisii }i s-au întors la Iethro, socrul s@u, }i i-au zis: „Merge-voi }i m@ voi
întoarce la fra]ii miei în Eghipt, s@ vâz de înc@ tr@iesc”. C@ruia au zis Iethro: „Mergi în pace!”
19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii în Madiam: „Mergi || }i te întoarce în Eghipt, c@ au
murit to] carii cerca sufletul t@u!”
20. {i au luat Moisii muierea sa }i fiii s@i }i i-au pus pre asin }i s-au întors în Eghipt,
purtând toiagul lui Dumnezeu în mâna sa.
21. {i i-au zis Domnul întorcându-s@ în Eghipt: „Vezi s@ faci înaintea lui Faraon toate
seamnele care am pus în mâna ta. Eu voi înv@rto}ea inima lui }i nu va slobozi norodul.
22. {i vei zice c@tr@ dânsul: «Acestea zice Domnul: ‘Fiiul Mieu cel întâi n@scutu, Israil.
23. Zis-am ]ie: slobozi fiiul mieu s@-M slujasc@, }i n-ai vrut s@-l slobozi. Iat@, Eu voi ucide
fiiul t@u, înt@iul n@scut’»”.
24. {i fiind în cale în casa de oaspe], l-au întâmpinat Domnul }i vrea s@-l ucig@.
25. Luat-au îndat@ Sefora o piatr@ foarte ascu]it@ }i i-au t@iat împregiur m@dulariul fiiului
s@u }i au atins picioarele lui }i au zis: „Mirele sângiurilor e}ti tu mie”.
26. {i l-au slobozit dup@ ce au zis: „Mirele sângiurilor” pentru t@iarea împregiur.
27. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „Mergi întru întinpinarea lui Moiseiu în pustie!” Carele
au mers înaintea lui în muntele lui Dumnezeu }i l-au s@rutat.
28. {i au povestit Moisii lui Aaron toate cuvintele Domnului cu carele l-au fost trimis }i
seamnele carele au fost poruncit.
29. {i au venit împreun@ }i au adunat to] b@trânii feciorilor Israil. |
30. {i au gr@it Aaron toate cuvintele carele au zis Dumnezeu c@tr@ Moisii }i au f@cut
seamne înaintea norodului.
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31. {i au crezut norodul }i au auzit c@ ar fi cercetat Domnul pre fiii lui Israil }i c@ s-ar fi
uitat la n@cazul lor. {i s-au închinat cu fa]a la p@mânt.

Cap 5
Moisii }i Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dumnezeu; carele el nesocotindu-le, mai greu
împresur@ israilteanii, t@g@duindu-le paiele. Carea auzând, Moisii s@ roag@ pentru ei lui Dumnezeu.

1.

up@ aceastea au întrat Moisii }i Aaron }i au zis lui Faraon: „Aceastea zice
Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Slobozi norodul Mieu s@-M jârtveasc@ în
pustie»”.
2. Iar@ el au r@spuns: „Cine iaste Domnul, s@ ascult glasul Lui }i s@ sloboz pre Israil? Pre
Domnul nu }tiu }i pre Israil nu l-oi slobozi”.
3. {i au zis: „Dumnezeul ovreailor ne-au chemat s@ meargem cale de trei zile în pustie
}i s@ jârtvuim Domnului, Dumnezeului nostru, s@ nu cumva s@ s@ întâmple noao cium@
sau sabie”.
4. Zis-au c@tr@ dân}ii împ@ratul Eghiptului: „C@ci, Moisii }i Aaron, dezmânta] norodul
de la lucrurile sale; duce]i-v@ la greot@]ile voastre!”
5. {i au zis Faraon: „Mult iaste norodul p@mântului, vede]i c@ gloata au crescut; cu cât
mai vârtos de le ve] da odihn@ de lucruri?”
6. {i au poruncit în zioa aceaea dereg@torilor lucrurilor }i silitorilor norodului, zicând:
7. „Mai mult nu ve] da paie norodului spre facerea c@r@||mizilor, ca mainte; ce ei merg 81r
}i culeg p@i}e.
8. {i m@sura c@r@mizilor carea mainte f@cea ve] pune spre ei, nici ve] împu]ina ceva, c@ s@
lenevesc }i pentru aceaea gâlcevesc, zicând: «S@ meargem }i s@ jertvim Dumnezeului nostru».
9. Asupreasc@-s@ cu lucrurile }i le plineasc@, ca s@ nu asculte cuvintele ceale mincinoase!”
10. Ie}ind dar@ dereg@torii lucrurilor }i silitorii, au zis c@tr@ norod: „A}a zice Faraon: «Nu
v@ dau paie.
11. Duce]i-v@ }i culeage] oriunde ve] putea afla, nici s@ va împu]ina ceva de lucrul vostru!»”
12. {i s-au împr@}tiiat norodul prin tot p@mântul Eghiptului a culeage paie.
13. {i dereg@torii lucrurilor îi întea]ea, zicând: „Plini]i-v@ lucrul în toate zilele, precum
mai nainte f@cea]i, când vi s@ da paie”.
14. {i au b@tut cu zbiciuri pre cei ce era rândui] preste lucruri dintre fiii lui Israil, silitorii
lui Faraon, zâcând: „Pentru ce nu plini] m@sura c@r@mizilor ca mai înainte, nici ieri, nici
ast@zi?”
15. {i au venit cei mai mari dintre feciorii lui Israil }i au gr@it c@tr@ Faraon, zicând: „C@ci
lucri a}ea împrotiva slujilor tale?
16. Paie nu ni s@ dau, }i c@r@mizi aseaminea s@ poruncesc. Iat@, slugile tale cu zbiciuri
ne t@iem }i nedrept s@ face împotriva norodului t@u”.

160

CAP 5 {I 6
81v

CARTEA IE{IRII

17. Carele au zis: „V@ lenevi] }i pentru aceea zice]: «S@ meargem }i s@ jertvim Domnului!»
18. Duce]i-v@, dar@, }i lucra]; paie nu vi s@ vor da }i ve] da obicinuitul num@rul c@r@mizilor!” |
19. {i s@ vedea pre sine mai-marii feciorilor Israil în r@u, pentru c@ li s@ zicea: „Nu s@
va împu]ina ceva din c@r@miz prin fie}tecare zi”.
20. {i au mers înaintea lui Moisii }i Aaron, carii sta dinprotiv@, ie}indu de la Faraon.
21. {i au zis c@tr@ dân}ii: „Vaz@ Domnul }i judece, c@ a] f@cut a pu]i mirosul nostru
înaintea lui Faraon }i a slugilor lui }i le-a] dat sabie s@ ne ucig@”.
22. {i s-au întors Moisii c@tr@ Domnul }i au zis: „Doamne, c@ci ai n@c@jit norodul acesta?
c@ci m-ai trimis?
23. C@ de când am întrat la Faraon s@ gr@iesc în numele T@u, au chinuit norodul T@u
}i nu i-ai slobozit”.
Cap 6
Dumnezeu înt@rea}te pre Moisii, îi dezv@le}te numele S@u, Iehova, }i mâng@ie pre israilteni
prin Moisii cu f@g@duin]a p@mântului lui Hanaan; s@ procite}te neamul lui Ruvim, a lui Simeon
}i Levii, p@n@ la Moisii }i Aaron.

1.

82r

82v

i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Acum vei vedea ceale ce voi face lui Faraon;
c@ prin mân@ tare îi va slobozi }i în mân@ vârtoas@ îi va scoate din p@mântul
s@u”.
2. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând: „Eu, Domnul,
3. Carele M-am ar@tat lui Avraam, Isaac }i Iacov în Dumnezeu Atotputearnicul }i în
numele Mieu, Adonai, nu le-am spus, ||
4. {i am f@cut a}ez@mânt de pace cu ei s@ le dau p@mântul lui Hanaan, p@mântul
nemerniciilor, în carele au nimernicit.
5. Eu am auzit suspinul feciorilor Israil cu carea i-au împresurat eghipteanii }i Mi-am adus
aminte de a}ezemântul Mieu.
6. {i pentru aceaea zi fiilor Israil: «Eu, Domnul, Carele v@ voi scoate din închisoarea
eghipteanilor }i v@ voi slobozi din robie }i v@ voi r@scump@ra în bra] înalt }i în judec@] mari,
7. {i v@ voi lua Mie norod }i voi fi Dumnezeul vostru; }i ve] }ti c@ Eu sânt Domnul,
Dumnezeul vostru, Carele v-am scos din închisoarea eghipteanilor;
8. {i v-am dus la p@mântul spre carele am r@dicat mâna Mea s@-l dau lui Avraam, Isaac
}i Iacov. {i-l voi da voao spre mo}tenire, Eu, Domnul»”.
9. {i au povestit Moisii toate fiilor Israil, carii nu i s-au a}ezat pentru strâmtoarea sufletului
}i înv@rto}area lucrului.
10. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisii, zicând:
11. „Într@ }i gr@ia}te c@tr@ Faraon, împ@ratul Eghiptului, s@ sloboaz@ feciorii lui Israil din
p@mântul s@u”.
12. R@spuns-au Moisii înaintea Domnului: „Iat@, feciorii lui Israil nu m@ ascult@; }i cum
m@ va asculta Faraon, mai ales fiind eu net@iat împrejur cu buzele?”
13. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisii }i Aaron }i au dat porunc@ feciorilor lui Israil }i la
Faraon, împ@ratul Eghiptului, s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@mântul Eghiptului. |
14. *Ace}tia sânt c@peteniile caselor prin neamurile sale: fiii lui Ruvin, înt@iului n@scut
a lui Israil: Ienoh }i Fallul, Ierason }i Harmi.
15. Aceastea, neamuri a lui Ruvin. *Fiii lui Simeon: Samuil }i Iamin }i Ahod }i Iahin }i
Soar }i Saul, fiiul hananeancii. Aceastea, neamurile lui Simeon.
16. {i aceastea numele fiilor Levi, prin neamurile sale: Gherson }i Caath }i Merari; iar@
anii vie]ii lui Levi au fost o sut@ treiz@ci }i }eapte.
17. *Fiii lui Gherson: Lovni }i Semei, prin neamurile sale.
18. Fiii lui Caath: Amram }i Isaar }i Hevron }i Oziel. {i anii vie]ii lui Caath, o sut@ treiz@ci
}i trei.
19. Fiii lui Merari: Moholi }i Musi. Aceastea, neamurile Levi prin familiile sale.
20. {i au luat Amram muiare Iohaved, fata unchiu-s@u, carea i-au n@scut pre Aaron }i
Moisii; }i au fost anii vie]ii Amram o sut@ triizeci }i }eapte.
21. {i fiii lui Isaar: Core }i Nefeg }i Zecri.
22. {i fiii lui Oziil: Misail }i Elisafan }i Seftri.
23. {i au luat Aaron muiare pre Elisavet, fata lui Aminadav, sora lui Nahason, carea
i-au n@scut pre Nadav }i Aviu }i Eliazar }i Inthamar.
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24. {i fiii lui Core: Aser }i Elcana }i Aviasaf. Aceastea sânt neamurile coritenilor.
25. Iar@ Eliazar, fiiul lui Aaron, au luat muiare din featele lui Futiil, carea i-au n@scut
pre Finees. || Acea}tea sânt c@peteniile neamurilor levi]ilor prin rudeniile sale.
83r
26. Acesta iaste Aaron }i Moisii, c@rora le-au poruncit Domnul s@ scoa]@ fiii lui Israil din
p@mântul Eghiptului prin gloatele sale.
27. Ace}tia sânt carii gr@iesc c@tr@ Faraon, împ@ratul Eghiptului, s@ scoa]@ fiii lui Israil
din Eghipt: acesta iaste Moisii }i Aron,
28. În zioa carea au gr@it Domnul c@tr@ Moisii în p@mântul Eghiptului.
29. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisii, zicând: „Eu, Domnul. Gr@ia}te c@tr@ Faraon, împ@ratul
Eghiptului, toate care Eu gr@iesc ]ie”.
30. {i au zis înaintea Domnului: „Iat@, sânt cu buzele net@iate împregiur, cum m@ va
asculta Faraon?”
Cap 7
Moisii }i Aaron c@tr@ Faraon gr@iesc, toiagul întorc în }erpe }i apa, cu toiagul lovit@, în sânge.
Aseaminea fac vr@jitorii lui Faraon cu descânt@rile sale, pentru care pricin@ Faraon

s@ împietre}te s@ nu sloboaz@ ovreaii.
1.

i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Iat@, te-am rânduit Dumnezeu lui Faraon, }i
Aaron, fratele t@u, va fi prorocul t@u.
2.
*Tu vei gr@i lui toate care ]-oi porunci. {i el va gr@i c@tr@ Faraon s@ sloboaz@
*Sus 4, 15.
fiii lui Israil din p@mântul s@u.
3. Ci Eu voi înv@rto}a inima lui }i voi înmul]i seamnele }i ar@t@rile Meale în p@mântul
Eghiptului.
4. {i nu v@ va asculta; }i voi trimite mâna Mea | preste Eghipt }i voi aduce oastea }i 83v
norodul Mieu, fiii lui Israil, din p@mântul Eghiptului, prin judec@] mari.
5. {i vor }ti eghipteanii c@ Eu sânt Domnul carele am întins mâna Mea preste Eghipt }i
am scos fiii lui Israil din mijlocul lor”.
6. {i au f@cut Moisii }i Aaron precum le poruncis@ Domnul, a}a au lucrat.
7. {i era Moisii de ani }aptezeci, }i Aaron, }eptezeci }i trei c@nd au gr@it c@tr@ Faraon.
8. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii }i Aaron:
[9]. „Când v@ va zice Faraon: «Ar@ta] seamne», vei zice c@tr@ Aaron: «Ia varga ta }i o
arunc@ înaintea lui Faraon }i s@ va întoarce în }arpe»”.
10. {i întrând Moisii }i Aaron la Faraon, au f@cut precum le poruncis@ Domnul; }i au
luat Aaron varga înaintea lui Faraon }i a slugilor lui, carea s-au întors în }arpe.
11. *{i au chemat Faraon pre în]@lep] }i vr@jitori }i au f@cut }i ei prin desc@nt@rile
*[2] Timot. 3, 8.
eghiptenea}ti }i prin oricare t@inuiri aseaminea.
12. {i au aruncat fie}tecarii toiagele sale, care s-au întors în draci; ci au îmbucat varga
lui Aaron toiagele lor.
13. {i s-au înv@rto}at inima lui Faraon }i nu i-au ascultat, precum poruncis@ Domnul. ||
14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Îngreoiatu-s-au inima lui Faraon, nu vrea a slobozi 84r
norodul.
15. Mergi la el diminea]@; iat@, va ie}i la ape }i vei sta întru întimpinarea lui pre ]@rmurele
râului }i varga carea s-au întors în }arpe o vei lua în mâna ta,
16. {i vei zice c@tr@ dânsul: «Domnul, Dumnezeul ovreailor, m-au trimis la tine, zicând:
‘Slobozi norodul mieu, s@-M jertfeasc@ în pustie; }i pân@ acum n-ai vrut s@ ascul]’»”.
17. Aceastea dar@ zice Domnul: „Într-aceasta vei }ti c@ sânt Domnul: iat@, voi lovi cu
varga carea în mâna mea iaste apa râului }i s@ va întoarce în sânge.
18. {i pe}tii carii sânt în râu vor muri }i vor putrezi apele }i s@ vor n@c@ji eghipteanii bând
apa râului”.
19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Zi c@tr@ Aaron: «Ia varga ta }i întinde mâna ta preste
apele Eghiptului }i preste râurile lor }i izvoar@le }i b@l]ile }i toate t@urile apelor, s@ s@
întoarc@ în sânge }i s@ fie cruntare în tot p@mântul Eghiptului, a}ea în vas@le ceale de lemn,
ca }i în ceale de piatr@!»”
20. {i au f@cut Moisii }i Aaron precum le poruncis@ Domnul; *}i r@dicând varga, au lovit
* Jos 17, 5.
Psal. 77, 44. apa râului înaintea lui Faraon }i a slugilor lui, carea s-au întors în sânge.
21. {i pe}tii carii era în râu au murit; }i au | putrezit râul }i nu putea eghipteanii bea 84v
apa râului; }i au fost sânge în tot p@mântul Eghiptului.
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22. *{i au f@cut aseaminea vr@jitorii eghipteanilor cu descânt@rile sale. {i s-au înv@rto}art *Sus 17, 7.
inima lui Faraon, nici i-au ascultat, precum le poruncis@ Domnul.
23. {i s-au întors }i au întrat în casa sa }i n-au adaos inima nici ast@ dat@.
24. {i au s@pat to] eghipteanii împregiurul râului, ap@ s@ bea, c@ nu putea bea din apa
râului.
25. {i s-au plinit }eapte zile dup@ ce au lovit Domnul râul.

Cap 8
A doao ran@ a Eghiptului iaste broa}tele, pentru a c@rora dep@rtare f@g@duia}te
Faraon c@ va slobozi norodul, nice face. Pentru aceaea s@ adaoge a triia,
mu}i]@le, }i a patra, mu}tele, pentru carele iar@} s@ f@g@duia}te Faraon
c@ va slobozi fiii lui Israil, iar@ nu face.

1.

85r

85v

i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Într@ la Faraon }i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice
Domnul: ‘Sloboz norodul Mieu, s@-M jertfeasc@.
2.
Iar@ de nu vei vrea a-l slobozi, iat@, Eu voi lovi toate hotar@le tale cu broa}te.
3. {i voi v@rsa, fierbând râul, broa}te, carele s@ vor sui }i vor întra în casa ta }i în c@mara
patului t@u }i spre a}ternutul t@u }i în casa slugilor tale }i spre norodul t@u }i în cuptoarele
tale }i în r@m@}i]@le bucatelor tale. ||
4. {i la tine }i la norodul t@u }i la toate slugile tale vor întra broa}te’»”.
5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Zi c@tr@ Aaron: «Întinde-] mâna ta preste râuri }i preste
izvoar@ }i b@l]i }i scoate broa}te preste p@mântul Eghiptului»”.
6. {i }-au întins Aaron mâna preste apele Eghiptului }i s-au suit broa}tele }i au acoperit
p@mântul Eghiptului.
7. *{i au f@cut }i vr@jitorii prin desc@nt@rile sale aseaminea }i au scos broa}te preste *În]ele. 17, 7.
p@mântul Eghiptului.
8. {i au chemat Faraon pre Moisii }i Aaron }i le-au zis: „Ruga] pre Dumnezeu s@ ia
broa}tele de la mine }i de la norodul mieu }i voi slobozi norodul s@ jervuiasc@ Domnului”.
9. {i au zis Moisii c@tr@ Faraon: „Rânduia}te-mi când s@ m@ rog pentru tine }i pentru
slujile tale }i pentru norodul t@u, ca s@ s@ deperte broa}tele de la tine }i de la casa ta }i de
la slugile tale }i de la norodul t@u }i numai în râu s@ r@mâie”.
10. Carele au r@spuns: „Mâne”. Iar@ el au zis: „Dup@ cuvântul t@u voi face, s@ }tii c@
nu iaste ca Domnul, Dumnezeul nostru.
11. {i s@ vor dep@rta broa}tele de la tine }i de la casa ta }i de la slugile tale }i de la norodul
t@u }i numai în râu vor r@mânea”. |
12. {i au ie}it Moisii }i Aaron de la Faraon; }i au strâgat Moisii c@tr@ Domnul pentru
f@g@duin]a broa}telor, carea prin togmeal@ o f@g@duise lui Faraon.
13. {i au f@cut Domnul dup@ cuvântul lui Moisii }i au murit broa}tele din cas@ }i din sate
}i din câmpuri.
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14. {i le-au adunat în mohile nem@surate }i au putrezit p@mântul.
15. {i v@zind Faraon c@ s-au dat odihn@, }-au îngreoiat inima }i nu i-au ascultat, precum
poruncise Domnul.
16. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Gr@ia}te c@tr@ Aaron: «Întinde varga ta }i love}te
pravul p@mântului }i s@ fie mu}i]@ preste tot p@mântul Eghiptului»”.
17. {i au f@cut a}a. {i au întins Aaron mâna ]iind varga }i au lovit pravul p@mântului }i
s-au f@cut mu}i]e în oameni }i în dobitoace. Tot pravul p@mântului s-au întors în mu}i]e
preste tot p@mântul Eghiptului.
18. {i au f@cut aseaminea vr@jitorii cu descânt@rile sale, s@ scoa]@ mu}i]e, }i n-au putut.
{i era mu}i]e }i în oameni, }i în dobitoace.
19. {i au zis vr@jitorii c@tr@ Faraon: „Degetul lui Dumnezeu iaste aici”. {i s-au înv@rto}at
inima lui Faraon }i nu i-au ascultat, precum poruncise Domnul. ||
20. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Scoal@ diminea]@ }i st@i înaintea lui Faraon, c@ va 86r
ie}i la ape. {i vei zice c@tr@ dânsul: «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi norodul Mieu, s@-M
jertvuiasc@.
21. {i de nu-l vei slobozi, iat@, Eu voi trimite preste tine }i preste slugile tale }i preste
norodul t@u }i în cas@le tale tot feliul de mu}te; }i s@ vor umplea cas@le eghipteanilor de
multe feliuri de mu}te }i tot p@mântul în care vor fi.
22. {i voi face minunat în zioa aceaea p@mântul Ghessem, în carele iaste norodul Mieu,
s@ nu fie acolo mu}te. {i s@ }tii c@ Eu, Domnul, în mijlocul p@mântului.
23. {i voi pune desp@r]ire între norodul Mieu }i între norodul t@u. Mâne va fi s@mnul
acesta’»”.

*În]el. 16, 9.

*Sus 3, 18.

24. {i au f@cut Domnul a}a. *{i au venit musc@ foarte grea în cas@le lui Faraon }i a
slugilor lui }i în tot p@mântul Eghiptului. {i s-au strâcat p@mântul de acealea mu}te.
25. {i au chemat Faraon pe Moisii }i Aron }i le-au zis: „Mearge] }i jirtvui] Dumnezeului
vostru în p@mântul acesta”.
26. {i au zis Moisii: „Nu poate fi a}a, c@ urâciunile eghipteanilor vom jirtvui Domnului,
Dumnezeului nostru; c@ de vom ucide cealea ce cinstesc eghipteanii, înaintea lor, cu pietri
ne vor ucide. |
27. Cale de trei zile vom mearge în pustie }i vom jirtvui Domnului, Dumnezeului nostru, 86v
*precum ne-au poruncit”.
28. {i au zis Faraon: „Eu v@ voi slobozi s@ jirtvui] Domnului, Dumnezeului vostru, în
pustie, îns@ mai departe s@ nu mearge]; ruga]i-v@ pentru mine”.
29. {i au zis Moisii: „Ie}ind de la tine, voi ruga pre Domnul }i s@ va dep@rta musca de
Faraon }i de slugile lui }i de norodul lui, îns@ s@ nu mai înceluie}ti ca s@ nu slobozi norodul
a jirtvui Domnului”.
30. {i ie}ind Moisii de la Faraon, s-au rugat Domnului,
31. Carele au f@cut dup@ cuvântul lui }i au dep@rtat musca de la Faraon }i de la slugile
sale }i de la norodul lui; n-au r@mas nice una.
32. {i s-au îngreoiat inima lui Faraon a}ea, cât nici ast@ dat@ au slobozit norodul.
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A cincea ran@ iaste boala în dobitoace, a }easa, bubele, a }eaptea, grindinea, tresniturile }i fulgerile,
pentru carea s@ f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi norodul de va înceta, îns@ nice aceasta plinea}te }i
iar@} s@ înv@rto}az@; iar@ dintre fiii lui Israil, nimene din toate acestea nice un r@u p@time}te.

87r

87v

1.

i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Într@ la Faraon }i gr@ia}te c@tr@ dânsul: «Aceaste zice
Domnul, Dumnezeul ovreailor: ‘Slobozi norodul Mieu, || s@-M jirtvuiasc@.
2.
Iar@ înc@ de nu vreai }i-i ]ii,
3. Iat@, mâna Mea va fi preste câmpurile tale; }i preste cai }i preste asini }i c@mile }i boi
}i oi, boal@ foarte grea’.
4. {i va face Domnul minune între mo}tenirea lui Israil }i mo}tenirile eghipteanilor, s@
nu piar@ nimic din ceale ce sânt a fiilor Israil»”.
5. {i au rânduit Domnul vreame, zicând: „Mâne va face Domnul cuvântul acela pre p@mânt”.

6. {i au f@cut Domnul cuvântul acela a doao zi }i au murit toate jiviniile eghipteanilor,
iar@ din jig@niile fiilor Israil nimica au perit.
7. {i au trimis Faraon s@ vaz@ }i nici era ceva mort din ceale ce biruia Israil. {i s-au
îngreoiat inima lui Faraon }i n-au slobozit norodul.
8. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii }i c@tr@ Aron: „Lua] mânile pline de cenu}e din camini]@
}i o arunce Moisii spre ceriu înaintea lui Faraon.
9. {i s@ fie prav spre tot p@mântul Eghiptului, c@ vor fi în oameni }i în dobitoace bube
}i be}ice be}icate în tot p@mântul Eghiptului”.
10. {i au luat cenu}@ din camini]@ }i au st@tut înaintea lui Faraon }i o au r@sipit Moisii
spre ceriu }i s-au f@cut bube de be}ici be}icate în oameni }i în dobitoace. |
11. Nici putea sta vr@jitorii înaintea lui Moisii pentru bubele carele era într-în}ii }i în tot
p@mântul Eghiptului.
12. {i au înv@rto}at Domnul inima lui Faraon }i nu i-au ascultat, precum au gr@it Domnul
c@tr@ Moisii.
13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Diminea]@ scoal@ }i st@i înaintea lui Faraon }i vei zice c@tr@
dânsul: «Acestea zice Domnul, Dumnezeu ovreailor: ‘Slobozi norodul Mieu s@-M, jirtfuiasc@.
14. C@ ast@ dat@ voi trimite toate ranele Meale preste inima ta }i preste slugile tale }i
preste norodul t@u, s@ }tii c@ nu iaste aseaminea Mie în tot p@mântul.
15. C@ acum tinzind mâna te voi lovi pre tine }i norodul t@u cu cium@ }i vei peri de pre p@mânt.
16. *{i pentru aceasta te-am pus, s@ ar@t în tine putearea Mea }i s@ s@ povesteasc@ *Râm. 9, 17.
numele Mieu în tot p@mântul.
17. Înc@ ]ii norodul Mieu }i nu vreai a-l slobozi.
18. Iat@, voi ploua mâne într-acest ceas grindine mult@ foarte, carea n-au fost în Eghipt
din zioa ce s-au zidit p@n@ în vreamea de acum.
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19. Trimite dar@ acum }i adun@ dobitoacele tale }i toate care ai în câmp, c@ oamenii }i
dobitoacele }i toate care s@ vor afla afar@, nici adunate din câmpuri, }i va c@dea preste
eale grindina, vor muri’»”.
20. Cei ce s-au temut de cuvântul Domnului dintre slugile lui Faraon au f@cut s@ scape
slugile sale }i dobitoacele prin câmp.
21. Iar@ cei ce au p@r@sit cuvântul Domnului, || au slobozit slugile sale }i dobitoacele prin câmpuri. 88r
22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Râdic@-] mâna în ceriu, s@ fie grindine în tot p@mântul
Eghiptului, preste oameni }i preste dobitoace }i preste toat@ iarba ]arinii în p@mântul Eghiptului”.
23. *{i au întins Moisii varga în ceriu }i Domnul au dat tuneturi }i grindine }i fulgere
*În]el. 16, 16
}i 19, 19. [20] curg@toare preste p@mânt.
24. {i grindinea }i focul mestecat a}ijdirea umbla }i atâta au fost de mare, c@t mai nainte
niciodat@ s-au ar@tat în tot p@mântul Eghiptului, de când s-au zidit neamul acela.
25. {i au b@tut grindine în tot p@mântul Eghiptului toate care au fost în c@mpuri, de la om
p@n@ la dobitoc, }i toat@ iarba ]arinii o au b@tut grindinea }i tot leamnul ]inutului l-au sf@râmat.
26. Numai în p@mântul Ghessen, unde era fiii lui Israil, grindine n-au c@zut.
27. {i au trimis Faraon }i au chemat pre Moisii }i Aron, zicând c@tr@ dân}ii: „Gre}it-am
}i acum. Domnul drept e, eu }i norodul mieu, necredincio}i.
28. Ruga]i pre Domnul s@ înceate tuneturile lui Dumnezeu }i grindinea, s@ v@ slobozu
}i mai mult aice s@ nu mai r@mâne]”.
29. Zis-au Moisii: „Ie}ind din cetate, voi întinde palmele meale c@tr@ Domnul }i vor înceta
tunetu|rile, }i grindinea nu va fi, s@ }tii c@ al Domnului e p@mântul.
88v
30. Iar@ am cunoscut c@ }i tu }i slugile tale înc@ nu v@ teame]i de Domnul Dumnezeu”.
31. Deci inul }i orzul s-au v@t@mat, pentru c@ orzul era verde }i inul foi}oare încol]ea.
32. Iar@ grâul }i farul nu s-au v@t@mat, c@ era t@rzie.
33. {i ie}ind Moisii de la Faraon din cetate, tins-au mânile c@tr@ Domnul }i au încetat
tuneturile }i grindinea, nici mai mult au pic@turit ploaia pre p@mânt.
34. {i v@zând Faraon c@ au încetat ploaia }i grindinea }i tuneturile, au sporit p@catul.
35. {i s-au îngreoiat inima lui }i a slugilor lui }i s-au înv@rto}at foarte, nici au slobozit
feciorii lui Israil, precum poruncis@ Domnul prin mâna lui Moisii.

Cap 10
A opta ran@, l@custele, carele dep@rtându-s@, înv@rto}at Faraon nice a}ea sloboade norodul.
Pentru aceaea s@ adaoge a nooa, desimea întunerecului, pentru care las@ Faraon s@ ias@;
ci poftind Moisii s@ ias@ toate, }i dobitoacele, t@g@duia}te, }i lui Moisii amân@n]@ moartea.

1.

i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Într@ la Faraon, c@ Eu am înv@rto}at inima lui
}i a slugilor lui, s@ fac seamneale Meale acestea într-însul.
2.
{i s@ poveste}ti în ureachile fiiului t@u }i neapo]ilor t@i de câte ori am zdrobit
eghipteanii }i seamnele Meale am f@cut într-în}ii; || }i s@ }tii c@ Eu, Domnul”.
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3. {i au întrat Moisii }i Aaron la Faraon }i i-au zis: „Aceaste zice Domnul, Dumnezeul
ovreailor: «Pân @ c@nd nu vreai a te supune Mie? Slobozi norodul Mieu, s@-M jârtvuiasc@.
4. *Iar@ de stai împotriv@ }i nu vreai a-l slobozi, iat@, Eu voi aduce mâne l@custe preste *În]@l. 16, 9.
hotar@le tale.
5. Carele s@ acop@re fa]a p@mântului, s@ nu s@ areate ceva dintr-însul, ci s@ s@
mânce ce au r@mas de grindinea, c@ vor roade toate leamnele carele încol]@sc în
câmpuri.
6. {i vor umple toate cas@le tale }i a slugilor tale }i a tuturor eghipteanilor câte n-au v@zut
p@rin]ii t@i }i mo}ii, de când au r@s@rit pre p@mânt p@n@ în zioa aceasta»”. {i s-au întors
}i au ie}it de la Faraon.
7. {i au zis slugile lui Faraon c@tr@ dânsul: „Pân@ când vom suferi aceast@ scandal@?
Slobozi oamenii s@ jârtvuiasc@ Domnului, Dumnezeului s@u. Au nu vezi c@ au perit
Eghiptul?”
8. {i au chemat înd@r@pt pre Moisii }i Aaron la Faraon, carele le-au zis: „Duce]i-v@,
jârtvui] Domnului, Dumnezeului vostru! Carii sânt care vor merge?”
9. Zis-au Moisii: „Cu pruncii no}tri }i cu b@trânii vom mearge, cu feciorii }i cu featele,
cu oile }i cu ciurdele, c@ iaste praznicul Domnului, Dumnezeului nostru”. |
10. {i au r@spuns Faraon: „A}ea Domnul fie cu voi, precum eu v@ voi slobozi }i pruncii
vo}tri; cui îndoit iaste cum c@ r@u gândi]?
11. Nu va fi a}ea, ci mearge] numai b@rba]ii }i jârtvui]i Domnului, c@ aceasta }i voi a]
cerut”. {i îndat@ s-au scos de la fa]a lui Faraon.
12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „R@dic@ mâna ta preste p@mântul Eghiptului la
l@custe, s@ s@ suie preste dânsul }i s@ s@ mânce toat@ iarba carea va fi r@mas@ de
grindine”.
13. {i au întins Moisii varga preste p@mântul Eghiptului, }i Domnul au adus vânt
fierbinte toat@ zioa aceaea }i noaptea. {i diminea]@ f@c@ndu-s@, vânt fierbinte au r@dicat
l@custele,
14. Carele s-au suit preste tot p@mântul Eghiptului }i au }ezut în toate hotarâle
eghipteanilor, f@r@ de num@r, câte mai înainte de vreamea aceaea n-au fost, nici dup@
aceaea vor fi.
15. {i au acoperit toat@ fa]a p@mântului, mistuind toate. {i s-au p@scut iarba p@mântului
}i orice rod au fost în pomii, care au fost r@mas de grindine; }i nimic@ vearde n-au r@mas
în leamne }i în ierbile p@mântului în tot Eghiptul.
16. Pentru aceaea, gr@bind Faraon, chemat-au pre Moisii }i pre Aaron }i le-au zis:
„Gre}it-am înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, }i împrotiva voastr@.
17. Ci acum ierta]i-m p@catul }i ast@ dat@ }i ruga] pre Domnul, Dumnezeul vostru, s@
ia de la mine moartea aceasta”. ||
18. {i ie}ind Moisi de la fa]a lui Faraon, s-au rugat Domnului,
19. Carele au suflat vânt de la apus tare foarte }i, apucând l@custele, le-au aruncat în
Marea Ro}ie, nici una au r@mas în toate hotarâle Eghiptului.
20. {i au înv@rto}at Domnul inima lui Faraon, nici au slobozit fiii lui Israil.
21. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Întinde mâna ta spre ceriu }i fie întunearec preste
p@mântul Eghiptului, a}ea des, s@ s@ poat@ pip@i”.
22. {i au întins Moisi mâna spre ceriu }i s-au f@cut întunearec groaznic în tot p@mântul
Eghiptului în trei zile.
23. *Nimenea nu }-au v@zut fratele s@u, nici s-au mi}cat din locul unde era. **Iar@ *În]el. 17, 2. [5]
oriunde l@cuia fiii lui Israil, era lumin@.
**În]el. 18, 1.
24. {i au chemat Faraon pre Moisi }i Aaron }i le-au zis: „Duce]i-v@, jertvi]i Domnului
numai oile voastre, }i ciurdele r@mâie; pruncii vo}tri mearg@ cu voi”.
25. Zis-au Moisi: „{i jârtve de giungheare }i la arderi de tot ne vei da, carele s@ aducem
Domnului, Dumnezeului nostru!
26. Toate turmele vor mearge cu noi, nu va r@mânea dintr-@ns@le o unghe, carea sânt
spre slujb@ Domnului, Dumnezeului nostru, mai ales ne}tiind ce trebuie a jârtvi, p@n@ vom
veni la loc”.
27. {i au înv@rto}at Domnul inima lui Faraon }i n-au vrut a-i slobozi.
28. {i au zis Faraon c@tr@ Moisi: „Dep@rteaz@-te | de la mine }i p@ze}te s@ nu vezi mai
mult fa]a mea; ori în ce zi te vei ar@ta mie, vei muri”.
29. R@spuns-au Moisi: „A}a va fi, precum ai gr@it, nu voi vedea mai mult fa]a ta”.

167

CARTEA IE{IRII

CAP 11 {I 12

Cap 11
Mai înainte de al zeacelea s@mn (uciderea întâi n@scu]ilor) carele mai înainte vestea}te
Domnul, îndeamn@ spre jefuirea eghipteanilor, carea dup@ ucidere s-au f@cut.

1.

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Înc@ cu o ran@ voi lovi pre Faraon }i Eghiptul }i
dup@ aceastea v@ va slobozi }i v@ va sili a ie}i.
2.
*Deci vei zice tot norodului s@ ceaie omul de la priiatinul s@u }i muiarea de
*Sus. 3. 22.
Jos. 12. 35. la vecin@-sa vase de argint }i de aur.
3. {i va da Domnul har norodului S@u înaintea eghipteanilor”. *{i au fost Moisi b@rbat
*Ecli. 45. 1.
mare foarte în p@mântul Eghiptului, înaintea slugilor lui Faraon }i a tot norodului.
4. {i au zis: „Aceastea zice Domnul: «În miaz@noapte voi ie}i din Eghipt.
5. {i va muri tot întâiul n@scut în p@mântul eghipteanilor, de la n@scutul întâi a lui Faraon,
care }eade în scaunul lui, pân@ la întâiul n@scut a slujnicii carea iaste la moar@, }i to]i întâi
n@scu]ii dobitoacelor.
6. {i va fi strâgare mare în tot ]inutul Eghiptului, carea nici mai înainte au fost, nici dup@
aceaea va fi. ||
7. Iar@ la to]i fiii lui Israil nu va muri un câne, de la om pân@ la dobitoc, s@ }ti]i cu cât@ 91r
minune desparte Dumnezeu eghipteanii }i israilteanii».
8. {i s@ vor pogorî toate slugile tale aceaste la mine }i s@ vor închina mie, zicând: «Ie}i
tu }i tot norodul carele ]i-i supus». Dup@ aceaste vom ie}i”.
9. {i au ie}it de la Faraon mâniat foarte. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Moisii: „Nu v@ va
asculta Faraon, s@ fie seamne multe în p@mântul Eghiptului”.
10. Iar@ Moisi }i Aaron au f@cut toate ar@t@rile care s-au scris înaintea lui Faraon. {i au
înv@rto}at Domnul inima lui Faraon, nici au slobozit fiii lui Israil din p@mântul s@u.
Cap 12
Dup@ ce s-au ar@tat }i s-au slugit leagea a jârtvi }i a mânca mielul, }i cu sângele lui ungându-s@
pragurile ceale din sus a cas@lor, îngerul t@ind to] întâi n@scu]ii ai Egiptului, pre israilteani
neatin}i îi las@, carii cu pr@zile }i cu bog@]iile Eghiptului ies; pentru leagea Pa}tilor
}i mâncarea azimelor }i pentru vreamea l@cuin]ii lui Israil în Eghipt.

1.
i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron în p@mântul Eghiptului:
2.
„Luna aceasta, voao începutul lunilor: întâie va fi în lunile anului. |
3.
Gr@i] c@tr@ toat@ adunarea fiilor Israil }i le zice]i: «Zioa a zeace a lunii ace}tie 91v
iaie fie}tecarele mielul prin familiile }i casele sale.
4. Iar@ de iaste mai mic num@rul s@ poat@ agiunge a mânca mielul, va lua pre vecinul
s@u carele îi împreunat casii sale, dup@ num@rul sufletelor care s@ poat@ agiunge la
mâncarea mielului.
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5. {i va fi mielul neîntinat, parte b@rb@teasc@, de un an, dup@ care leage ve] lua }i un ied.
6. {i-l ve] ]inea p@n@ la a patraspr@zecea zi a lunii ace}tiia, }i-l va jârtvi toat@ mul]imea
feciorilor Israil de c@tr@ sar@.
7. {i vor lua din sângele lui }i vor pune spre amândoi u}orii }i spre pragurile ceale din
sus a caselor în carele l-or mânca.
8. {i vor mânca c@rnuri noaptea aceaea fripte la foc }i pâni azime cu l@ptuce s@lbatece.
9. Nu ve]i mânca dintr-însul ceva crud, nice fiert în ap@, ci numai fript la foc; capul cu
picioarele lui }i cu m@runt@ile ve] îmbuca.
10. Nici va r@mânea ceva dintr-însul pân@ deminea]@. De va r@mânea ceva, în foc s@
va arde.
11. {i a}ea îl ve] mânca: mijloacele voastre ve] încinge }i înc@l]@minte ve]i avea în
picioare, ]iind toiagele în mâni; }i ve] mânca gr@bind, c@ iaste Fas@ (adec@ treacerea)
Domnului. ||
12. {i voi treace prin p@mântul Eghiptului noaptea aceaea }i voi ucide pre tot întâiul
n@scut în p@mântul Eghiptului, de la om p@n@ la dobitoc, }i întru to] dumnezeii Eghiptului
voi face judec@] Eu, Domnul.
13. {i va fi sângele voao spre sâmn în cas@le în care ve] fi; }i voi vedea sângele }i v@
voi treace, nici va fi între voi ran@ perzind când voi lovi p@mântul Eghiptului.
14. {i ve] avea zioa aceasta spre aducerea aminte }i o ve] pr@znui praznic Domnului în
neamurile voastre cu slujb@ vecinic@.
15. {eapte zile azim@ ve] mânca; în zioa dintâi nu va fi aluat în cas@le voastre; oricine
va mânca dospit, peri-va sufletul acela din Israil, de la zioa dintâiu p@n@ a }eaptea zi.
16. Zioa dintâi va fi sfânt@ }i mare }i a }eaptea zi, cu aceea} pr@znuire cinstit@; nimica
ve] lucra într-însele, afar@ din ceale ce sânt spre mâncare.
17. {i ve] ]inea azimele, c@ într-aceaea} zi voi scoate oastea voastr@ din p@mântul
Eghiptului; }i ve] p@zi zioa aceasta în neamurile voastre, cu leage veacinic@.
18. *În luna dintâi, a patraspr@zecea zi a lunii, c@tr@ sar@, ve]i mânca azime p@n@ la zioa *Preo]. 23, 5.
a doauzeci }i una aciia} luni, c@tr@ sar@.
Num. 28, 16.
19. În }eapte zile aluat nu s@ va g@si în cas@le | voastre; cine va mânca dospit, peri-va
sufletul lui din adunarea lui Israil, a}ea veneticii, precum }i mo}teanii p@mântului.
20. Tot dospitul nu ve] mânca; în toate l@ca}ele voastre ve] mânca azime”.
21. {i au chemat Moisii pre to]i b@tr@nii fiilor Israil }i au zis c@tr@ dân}ii: „Duce]i-v@ luând
dobitoc prin rudeniile voastre }i jârtvui] fas@.
22. *{i o leg@tur@ de isop întinge] în sângele carele iaste în prag }i stropi] cu el pragul *Ovr. 11, 28.
cel deasupra }i amândoi u}orii; nimenea din voi s@ nu ias@ din u}a casei sale p@n@
diminea]a.
23. C@ va treace Domnul b@tând eghipteanii }i, vâzând sângele în pragul din sus }i
într-amândoi u}orii, va treace u}a casei }i nu va l@sa s@ între ucig@toriul în caseale voastre
}i s@ v@ vat@me.
24. P@zea}te cuvântul acesta, legiuit ]ie }i fiilor t@i p@n@ în veac.
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25. {i întrând la p@mântul în carele Domnul va da voao precum au f@g@duit, ve]i p@zi
togmealele aceastea.
26. {i când vor zice voao fiii vo}tri: «Ce leage iaste aceasta?»,
27. Le ve] zice: «Jârtfa trecerii Domnului iaste, când au trecut preste casele fiilor Israil
în Eghipt, lovind eghipteanii }i slobozând casele noastre»”. {i plecându-s@, norodul s-au
închinat. ||
28. {i, ie}ind fiii lui Israil, au f@cut precum poruncis@ Domnul lui Moisi }i Aaron.
93r
29. {i s-au f@cut în miiaz@noapte }i au lovit Domnul tot întâiul n@scut în p@mântul
*Sus 11, 5. Eghiptului, de la întâi n@scutul lui Faraon, carele }edea în scaunul lui, *pân@ la întâi
În]el. 18, 5. n@scutul roabei carea era în închisoare }i tot întâiu n@scutul dobitoacelor.
30. {i s-au sculat Faraon noaptea }i toate slugile lui }i tot Eghiptul }i s-au r@dicat strâgare
mare în Eghipt, c@ nu era cas@ în carea s@ nu zac@ mort.
31. {i, chemând Faraon pre Moisi }i Aaron noaptea, au zis: „Scula]i-v@ }i ie}i] de la
norodul mieu! Voi }i fiii lui Israil duce]i-v@, jârtvi] Domnului, precum zice]i!
32. Oile voastre }i ciurdele lua]i-le, precum a]i cerut }i, ducându-v@, m@ blagoslovi]i”.
33. {i silea eghipteanii norodul a ie}i de pre p@mânt curând, zicând: „To] vom muri!”
34. {i au luat norodul f@in@ cernut@ nefr@mântat@ }i, legând în ve}minte, au pus pre
umerele sale.
35. {i au f@cut fiii lui Israil *precum poruncis@ Moisi }i au cerut de la eghipteani vas@
*Sus 11, 2.
de argint }i de aur }i haine multe.
36. Iar@ Domnul au dat har norodului înaintea eghipteanilor s@ le împrumute; }i au jefuit
eghipteanii.
37. {i au purces fiii lui Israil din Rames în Socoth, mai }as@ sute de mii de b@rba] pedestri,
afar@ | de prunci.
93v
38. Ci }i ob}te mestecat@ nenum@rat@ s-au suit cu ei, oi }i ciurde }i jig@nii de multe feliuri,
multe foarte.
39. {i au copt f@ina carea de mult din Eghipt cernut@ luas@ }i au f@cut azime, pâini supt
c@rbuni, c@ nu s@ putea dospi; sâlind a ie}i eghipteanii }i nesuferindu-i a mai z@bovi, nici
ceva hiertur@ le venis@ a g@ti.
40. Iar@ l@ca}ul fiilor lui Israil în carele au tr@it în Eghipt au fost patru sute }i treizeci de ani.
41. Carii plinindu-s@, într-aceea} zi au ie}it toat@ oastea Domnului din p@mântul Eghiptului.
42. Noaptea aceasta iaste de-a s@ ]inea a Domnului, când i-au scos din p@mântul
Eghiptului; aceasta tr@buie s@ o ]ie to]i fiii lui Israil în neamurile sale.
43. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron: „Aceasta e leage Fase; tot cel de alt neam
nu va mânca dintr-însul.
44. {i tot robul cump@rat s@ va t@ia împregiur }i a}ea va mânca.
45. Veneticul }i n@imitul nu vor mânca dintr-însul.
46. Într-o cas@ s@ va mânca, nici ve] scoate din c@rnurile lui afar@, *nici osul lui ve]i
*Num. 9, 12.
Ioan 19, 36. frânge.
47. Toat@ adunarea fiilor Israil va face aceasta.
48. De va vrea cineva dintre nimearnici a treace || înso]irea voastr@ }i a face fase 94r
Domnului, s@ va t@ia întâi împregiur toat@ partea b@rb@teasc@ a lui }i atunci legiuit va
pr@znui }i va fi ca mo}teanul p@mântului; iar@ carele nu va fi t@iat împregiur nu va mânca
din el.
49. Aceaea} leage va fi mo}teanului }i venitului carii nemearnicesc la voi”.
50. {i au f@cut to] fiii lui Israil precum poruncise Domnul lui Moisi }i Aaron.
51. {i într-aceaea} zi au scos Domnul fiii lui Israil din p@mântul Eghiptului prin
gloatele sale.
Cap 13
Poruncea}te Dumnezeu a aduce întâi n@scutele oamenilor }i a dobitoacelor }i a-} aduce aminte
de slobozirea din Eghipet cu pr@znuirea Pa}tilor }i jârtvirea întâiu n@scutelor.
De aciia pov@]uia}te Dumnezeu pre Israil nu prin Filisteia, ci prin pustie. Oasele lui
Iosif cu sine le duce }i stâlp de foc }i de nor iaste pova]@ c@l@toriii.
*Jos 34, 19.
Preo]. 27, 26.
Num. 8, 16 [17].
Luca 2, 23.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
*„Sfin]ea}te-M tot întâi n@scutul carele de}chide p@ntecele în fiii lui Israil }i din
oameni, }i din dobitoace, c@ a Meale sânt toate”.
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3. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „Aduce]i-v@ aminte de zioa aceasta în carea a]i ie}it din
Eghipt }i din casa robiei, c@ în mân@ tare v-au scos Domnul din locul acesta; s@ nu mânca]
pâne dospi|t@.
4. Ast@zi ie}i] în luna rodurilor noao.
5. {i deac@ te va duce Domnul la p@mântul hananeului }i al hetheului }i al amorreului
}i heveului }i ievuseului, carele au jurat p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie, p@mântul ce curge lapte
}i miere, pr@znui-vei acest obiceaiu al sfintelor în luna aceasta.
6. {eapte zile vei mânca azime, }i în zioa a }eaptea va fi pr@znuirea Domnului.
7. Azime ve] mânca }eapte zile; nu s@ va ar@ta la tine ceva fr@mântat, nici în toate
hotarâle tale.
8. {i vei povesti fiiului t@u în zioa aceaea zicând: „Aceasta iaste carea mi-au f@cut mie
Domnul când am ie}it din Eghipt.
9. {i va fi ca un s@mn în mâna ta }i ca aducerea aminte înaintea ochilor t@i }i ca leagea
Domnului pururea fie în gura ta, c@ în mân@ tare te-au scos Domnul din Eghipt.
10. P@zi-vei slujba aceasta în vreamea rânduit@ din zile în zile.
11. {i deac@ te va duce Domnul în p@mântul hananeului, precum au jurat ]ie }i p@rin]ilor
t@i, }i ]i-l va da,
12. *Vei desp@r]i tot ce de}chide p@ntecele Domnului }i ce iaste p@rg@ în dobitoacele
tale; orice vei avea parte b@rb@teasc@ vei sfin]i Domnului. ||
13. Întâiu n@scutul asinului îl vei schimba cu oaie; de nu-l vei schimba, îl vei ucide; iar@
tot întâiu n@scutul omului din fiii t@i cu pre] vei r@scump@ra.
14. {i, când te va întreba fiiul t@u mâne, zicând: «Ce iaste aceasta?» îi vei r@spunde: «În
mân@ tare ne-au scos Domnul din p@mântul Eghiptului, din casa robiei.
15. C@, învârto}indu-s@ Faraon }i nevrând a ne slobozi, au ucis Domnul tot înt@iul n@scut
în p@mântul Eghiptului, de la întâiu n@scutul omului pân@ la întâiu n@scutul dobitoacelor;
pentru aceaea jârtvuiesc Domnului tot ce de}chide pântecele parte b@rb@teasc@ }i toate
întâiu n@scutele fiilor miei le rescump@r».
16. *{i va fi ca un s@mn în mâna ta }i ca ceva ac@]at pentru aducerea aminte între ochii
t@i, pentru c@ în mân@ tare ne-au scos Domnul din Eghipt”.
17. Deci slobozând Faraon norodul, nu i-au dus Dumnezeu pre calea p@mântului Filistiii,
carea iaste aproape, gândind s@ nu-i par@ r@u v@zând oastea sculându-s@ împrotiva sa }i
s@ s@ întoarc@ în Eghipt;
18. Ci încungiurând, i-au dus pre calea pustiei, care-i despre Marea Ro}ie. {i arma] s-au
suit | fiii lui Israil din p@mântul Eghiptului.
19. {i au luat Moisi oas@le lui Iosif cu sine, pentru c@ au fost giurat feciorii lui Israil zicând:
*„Cerceta-v@-va Dumnezeu, lua] oaseale meale de aici cu voi!”
20. {i purtând din Socoth, au t@b@rit în Etham, în marginea hotarelor pustiei.
21. *Iar@ Domnul mergea înaintea lor ar@tând calea, zioa în stâlp de nuor }i noaptea
în st@lp de foc, s@ fie pova]@ c@l@toriii în amândoao vreamile.
22. N-au lipsit stâlpul norului zioa, nici st@lpul focului noaptea, înaintea norodului.
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CAP 14
Cap 14

Faraon cu ai s@i pre Israil gonea}te, îngerul în stâlp de nor între ei s@ pune, Moisi Marea Ro}ie
desparte, carea cu picior uscat ovreaii o trec; eghipteanii }i de la înger, }i de ape, cu toate
car@le }i c@l@re]ii s@ îneac@.

1.
2.

*Ios. 24, 6.
1 Mac. 4, 9.

*Psal. 97, 13
}i 104, 37
}i 114, 3.
Ovre. 11, 29.
În]el. 18, 15.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil, întorcându-s@ s@ t@b@reasc@ în preajma Fihahiroth,
carea iaste între Magdal }i între mare, spre Veelsefor; în vedearea ei ve] pune
tab@ra spre mare.
3. {i va zice Faraon despre feciorii Israil: «S-au strâmtorat pre p@mânt, închisu-i-au
pustiia».
4. {i voi înv@rto}a inima lui }i v@ va goni. {i M@ voi prosl@vi în Faraon }i în toat@ oastea
lui; }i vor }ti eghipteanii c@ Eu sânt Domnul!” || {i au f@cut a}ea.
96r
5. {i s-au vestit împ@ratului eghipteanilor c@ ar fi fugit norodul. {i s-au schimbat inima
lui Faraon }i a slugilor lui despre norod }i au zis: „Ce am vrut a face de am slobozit pre
Israil s@ nu ne slujeasc@?”
6. Prins-au dar@ c@ru]a }i tot norodul s@u l-au luat cu sine.
7. {i au luat care alease }asea sute }i orice c@ru]@ au fost în Eghipt }i pov@]uitori a toat@
oastea.
8. {i au înv@rto}at Dumnezeu inima lui Faraon, împ@ratului Eghiptului, }i au gonit pre
fiii lui Israil; iar@ ei ie}is@ în mân@ înalt@.
9. *{i gonind eghipteanii urmele merg@torilor înainte, i-au g@sit în tab@r@ despre
mare; toat@ c@l@rimea }i c@ru]@le lui Faraon }i toat@ oastea era în Fihahiroth în preajma
Veelsefon.
10. {i apropiindu-s@ Faraon, r@dicându-}i ochii fiii lui Israil; au v@zut eghipteanii dup@
sine }i s-au temut foarte }i au str@gat c@tr@ Domnul.
11. {i au zis c@tr@ Moisi: „Doar@ nu era mormânturi în Eghipt, pentru aceaea ne-ai adus
s@ murim în pustie? Ce ai vrut a face aceasta, s@ ne sco]i din Eghipt?
12. Au nu iaste cuvântul acesta, care gr@iam | c@tr@ tine în Eghipt, zicând: «Dep@rteaze-te 96v
de la noi, s@ slujim eghipteanilor»? C@ci cu mult mai bine era a sluji lor dec@t a muri în pustie”.
13. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „Nu v@ temere]! Sta] }i vede] m@rimile Domnului care va
face ast@zi, c@ eghipteanii carii acum vede]i nicidecum îi ve]i vedea mai mult p@n@ în veac.
14. Domnul va o}ti pentru voi, }i voi ve]i t@cea”.
15. {i au zis Domnul c@tr@ Moisii: „Ce strâgi c@tr@ Mine? Gr@ia}te fiilor Israil s@ purceaz@.
16. Iar@ tu r@dic@ varga ta }i întinde mâna ta preste mare }i o desparte, s@ mearg@ fiii
lui Israil în mijlocul m@rii pre uscat.
17. Iar@ Eu voi înv@rto}a inima eghipteanilor, s@ v@ goneasc@. {i M@ voi prosl@vi în
Faraon }i în toat@ oastea lui }i în c@ru]@le }i în c@l@re]ii lui.
18. {i vor }ti eghipteanii c@ Eu sânt Domnul când M@ voi prosl@vi în Faraon }i în c@ru]@le
}i în c@l@rea]ii lui”.
19. {i r@dicându-s@ îngerul lui Dumnezeu, carele mergea înaintea taberii lui Israil, s-au
dus dup@ dân}ii }i cu el a}ijderea stâlpul norului; ceale dintâi slobozând dinnapoi,
20. Au st@tut între tab@ra eghipteanilor }i între tab@ra lui Israil; }i era noor întuneacat }i
luminând noaptea, a}ea c@t unii || la al]ii în toat@ vreamea nop]ii nu s@ putea apropiia. 97r
21. {i întinzând Moisi mâna preste mare, o au luat Domnul suflând vânt putearnic }i
înfierbântând-o toat@ noaptea }i o au întors în uscat; }i s-au desp@r]it apa.
22. *{i au întrat fiii lui Israil prin mijlocul m@rii uscate; c@ era apa ca un zid de-a direapta
lor }i de-a stânga.
23. {i, gonind eghipteanii, au întrat dup@ dân}ii }i toat@ c@l@rimea lui Faraon, car@le
lui }i c@l@re]ii, prin mijlocul m@rii.
24. {i s@ apropiias@ straja dimine]ii }i, iat@, uitându-s@ Domnul preste tab@ra eghipteanilor
prin stâlpul focului }i al norului, au ucis oastea lor.
25. {i au r@sturnat roatele car@lor }i s@ ducea prin adânc. {i au zis eghipteanii: „S@ fugim
de Israil, c@ Domnul o}tea}te pentru dân}ii împrotiva noastr@”.
26. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Întinde mâna ta preste mare, s@ s@ întoarc@ apele la
eghipteani preste c@ru]@le }i c@l@ra}ii lor”.
27. {i întinzind Moisi mâna preste mare, s-au întors dis-de-deminea]@ la locul dintâi.
{i fugând eghipteanii, i-au întimpinat apele }i i-au înv@luit Domnul în mijlocul valurilor. |
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28. {i s-au întors apele }i au acoperit car@le }i c@l@re]ii a toat@ oastea lui Faraon, carii
urmând întras@ în mare; nici unul au r@mas dintr-în}ii.
29. Iar@ fiii lui Israil au mers prin mijlocul m@rii uscate }i apele le era ca ni}te ziduri de-a
dreapta }i de-a stânga.
30. {i au slobozit Domnul în zioa aceaea pre Israil din mâna eghipteanilor.
31. {i au v@zut eghipteanii mor]i pre ]@rmurele m@rii }i mâna cea mare carea o au ar@tat
Domnul împrotiva lor; }i s-au temut norodul de Domnul }i au crezut Domnului }i lui Moisi,
slugii Lui.
Cap 15
Moisi }i israilteanii, dup@ ce au dat Domnului mul]@mit@ cu cântare, vin în Marath, unde
am@r@ciunea apelor de la Moisi îndulcindu-s@, merg în Elim; acolo doaospr@zeace izvoar@
}i }eaptezeci de finici era.

1.

98r

98v

99r

tunci *au cântat Moisi }i fiii lui Israil cântecul acesta Domnului }i au zis:
„S@ cânt@m Domnului, c@ cu m@rire S-au prosl@vit! Calul }i c@l@ra}ul au
aruncat în mare!
2. *T@riia mea }i lauda mea e Domnul }i s-au f@cut mie spre mântuire. Acesta e Dumnezeul
mieu }i-L voi m@ri, Dumnezeul p@rin]ilor miei, }i-L voi în@l]a!
3. Domnul, ca un b@rbat o}titoriu, Atotputearnic e nume||le Lui,
4. Car@le lui Faraon }i oastea lui s-au aruncat în mare; ale}ii, c@peteniile lui, s-au înecat
în Marea Ro}ie.
5. Adâncurile i-au acoperit, pogorâtu-s-au în adânc ca o piatr@.
6. Dreapta Ta, Doamne, s-au m@rit întru t@rie. Dreapta Ta, Doamne, au lovit pre neprietinul.
7. {i întru mul]imea m@ririi Tale ai surpat pre protivnicii T@i. Trimis-ai mâniia Ta, carea
i-au îmbucat ca o trestie.
8. {i cu duhul urgiii tale s-au adunat apele. St@tut-au apa curgând, adunatu-s-au adâncurile
în mijlocul m@rii.
9. Zis-au neprietenul: «Goni-voi }i voi prinde, împ@r]i-voi pr@zi, împle-s@-va sufletul mieu,
scoate-voi sabiia mea, ucide-va mâna mea».
10. Suflat-au duhul T@u }i i-au acoperit marea. Înecatu-s-au ca plumbul în r@pegiunile
apelor.
11. Cine e aseamine [ie în cei tari, Doamne? Cine e aseaminea [ie, minunat în sfin]enie,
groaznic }i vreadnic de laud@, f@când minuni?
12. Întinsu-[-ai mâna Ta }i i-au îmbucat p@mântul.
13. Pov@]uitoriu ai fost în mila Ta norodului care l-ai r@scump@rat }i l-ai purtat cu t@riia
Ta la s@la}ul T@u cel sfânt.
14. Suitu-s-au noroadele }i s-au mâniiat. Dureri au cuprins pre cei ce l@|cuia în Filistim.
15. Atunci s-au turburat c@peteniile lui Edom; pre v@rto}ii lui Moav i-au cuprins cutremurul;
amur]it-au to]i l@cuitorii lui Hanaan.
16. Caz@ preste dân}ii fric@ }i spaim@ în m@rimea bra]ului T@u! Fie nemi}ca] ca piatra pân@
va trece norodul T@u, Doamne, pân@-l va treace norodul T@u acesta care L-ai st@pânit!
17. Duce-i-vei }i-i vei s@di în muntele mo}tenirii Tale, în l@ca}ul T@u cel tare care ai f@cut,
Doamne, sfin]itorul T@u, Doamne, care l-au înt@rit mânile Tale.
18. Domnul va împ@r@]i în veac }i în veac.
19. C@ au întrat c@l@ra}ul lui Faraon cu c@ru]@le }i cu c@l@ra}ii lui în mare }i au adus preste
ei Domnul apele m@rii, iar@ fiii lui Israil au îmblat prin uscat prin mijlocul ei!”
20. {i au luat Maria, proroci]a, sora lui Aaron, chinvalul în mâna sa; }i au ie}it toate
muiarile dup@ ea cu chinvale }i cu hori,
21. C@rora le cânta înainte, zicând: „S@ cânt@m Domnului, c@ cu m@rire S-au prosl@vit!
Calul }i c@l@re]ul lui i-au aruncat în mare!”
22. {i au luat Moisi pre Israil din Marea Ro}ie }i au ie}it la pustiia Sur }i au unblat trei
zile prin pustietate }i nu afla ap@.
23. {i au venit în Mara; nici putea bea ap@ din Mara, c@ era amar@, de unde aseaminea
locu||lui nume i-au pus, chemându-l Mara, adec@ „am@r@ciune”.
24. {i au murmurat norodul împrotiva lui Moisi, zicând: „Ce vom bea?”
25. Iar@ el au strigat c@tr@ Domnul, Carele i-au ar@tat un lemn; carele *b@gându-l în ape,
s-au îndulcit. Acolo i-au dat porunci }i judec@] }i acolo l-au ispitit,
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26. Zicând: „De vei asculta glasul Domnului, Dumnezeului t@u, }i vei face ce-i drept înaintea
Lui }i vei asculta de poruncile Lui }i vei p@zi toate ceale poruncite a Lui, toat@ boala carea
am pus în Eghipt nu o voi aduce preste tine, c@ Eu sânt Domnul, vindec@toriul t@u”.
27. *{i au venit în Elin fiii lui Israil, unde era doaospr@zece izvoar@ de ape }i }eaptezeci
*Num. 33, 9.
de finici. {i au t@b@rât l@ng@ ape.

Cap 16
Murmurând în pustia Sinai de lipsa bucatelor israiltenii, trimite Domnul poturnichi }i ploao
man@ de s@turat. Porunca Domnului de ]inerea simbetei, de a culeage man }i a o pune spre
aducerea aminte, cu carea îi hr@nea}te în toate zilele ani patruzeci.

i au purces din Elim }i au venit toat@ mul]imea fiilor Israil în pustiia Sin, carea
iaste între Elim }i Sinai, în zioa a cinspr@zece a doua lun@, dup@ ce au ie}it din
p@mântul Eghiptului. |
2. {i au murmurat toat@ adunarea fiilor Israil împotriva lui Moisi }i a lui Aaron în pustie. 99v
3. {i au zis c@tr@ ei fiii lui Israil: „Bat@r de-am fi murit prin mâna Domnului, în p@mântul
Eghiptului, când }edeam pre oalele c@rnurilor }i mâncam pâne de s@turat. C@ci ne-a] adus
în pustiia aceasta, s@ ucide] toat@ mul]imea cu foame?”
4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu voi ploua pâne din ceriu. Ias@ norodul }i
culeag@, carea s@ agiung@ în toate zilele, s@-l ispiteasc de umbl@ în leage Mea au nu.
5. Iar@ zioa a }asa g@teasc@ ce s@ duc@ înl@untru }i s@ fie îndoit decât culegea în fie}tecare zi”.
6. {i au zis Moisi }i Aaron c@tr@ to] fiii lui Israil: „Iast@ sar@ ve] }ti c@ Domnul v-au scos
din p@mântul Eghiptului.
7. {i deminea]@ ve] vedea m@rirea Domnului, c@ au auzit morcotirea voastr@ împrotiva
Domnului. Iar@ noi ce sântem? C@ a] r@p}tit împrotiva noastr@”.
8. {i au zis Moisi: „Da-v@-va Domnul sara c@rnuri de mâncat }i deminea]a pâne de
s@turat, c@ au auzit murmur@rile voastre cu carele a] murmurat împrotiva Lui. C@ noi ce
sântem? Nice împrotiva noastr@ murmurarea voastr@, ci împrotiva Domnului”. ||
9. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Zi c@tr@ toat@ adunarea fiilor Israil: «Apropia]i-v@ înaintea 100r
Domnului, c@ au auzit murmurarea voastr@»”.
10. {i gr@ind Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor Israil, s-au uitat spre pustietate }i, iat@,
*Ecli. 45, 3. slava Domnului *s-au ar@tat în nuor.
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
12. „Auzit-am murmur@rile fiilor lui Israil. Gr@ia}te c@tr@ dân}ii: «Sara ve] mânca c@rnuri
}i deminea]a v@ ve] s@tura de pâni }i ve] }ti c@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul vostru»”.
13. {i au fost sar@ }i suindu-s@ poturnichea, au acoperit tab@ra; }i deminea]a au c@zut
*Num. 11, 7.
Psal. 77, 24. roao prinpregiurul taberilor.
14. {i acoperind fa]a p@mântului, *s-au ar@tat în pustietate m@runt }i ca cum ar fi în
În]elep. 16, 20.
Ioan. 6, 31. mogeariu pisat, în as@m@narea brumei pre p@mânt.
*În]elep. 11, 2.
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15. Carea v@zând fiii lui Israil, au zis unii c@tr@ al]ii: „Manhu, carea face, ce-i aceasta?”
C@ nu }tiia ce ar fi. C@rora le-au zis Moisi: *„Aceasta e pânea carea v-au dat Domnul de * În 1 Corith. 10, 3.
mâncat.
16. Acesta e cuvântul carele au poruncit Domnul: «Culeag@ fie}tecarele dintr-însul c@t
s@-i agiung@ de mâncat; un gomor prin fie}tecare cap, dup@ num@rul sufletelor voastre,
carele l@cuiesc în s@la}, a}ea ve] lua»”.
17. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil }i au cules | altul mai mult, altul mai pu]in.
18. {i au m@surat la m@sura gomor, *nici carele culesease mai mult i-au prisosit, nici 2 Cor. 8, 15.
carele mai pu]in g@tis@ au g@sit mai pu]in, ce fie}tecarele dup@ cât putea mânca au adunat.
19. {i au zis Moisi c@tr@ dân}ii: „Nimene s@ nu las@ dintr-însul p@ deminea]@”.
20. Carii nu l-au ascultat, ci au l@sat unii dintr-în}ii pe deminea]@; }i au început a s@
umplea de viermi }i s-au putr@zit. {i s-au mâniat Moisi împrotiva lor.
21. {i culegea diminea]a fie}tecarii cât le era destul de mâncat }i, înc@lzind soarele, s@ topiia.
22. Iar@ în zioa a }easa au cules bucate îndoite, adec@ doi gomori prin fie}tecare oameni.
{i au venit toate c@peteniile mul]imii }i au povestit lui Moisi.

23. Carele le-au zis: „Aceasta iaste carea au gr@it Domnul: «Odihna sâmbetei sfin]it@ iaste
Domnului mâne. Orice iaste de lucru, face]i, }i care sânt de a s@ coace, coace]i; }i orice
va prisosi, pune]i p@n@ deminea]@»”.
24. {i au f@cut a}ea, cum poruncis@ Moisi, }i n-au putr@zit, nici vierme s-au n@scut
într-însul.
25. {i au zis Moisi: „Mânca]i-l ast@zi, c@ sâmb@ta Domnului iaste, nu s@ va afla ast@zi
în câmp. ||
26. {ease zile culeage], iar@ în zioa a }eaptea sâmb@ta Domnului iaste, pentru aceaea
101r
nu s@ va afla”.
27. {i au venit a }eaptea zi }i, ie}ind din norod s@ culeag@, n-au aflat.
28. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pân@ când nu-i s@ p@zi] poruncile Meale }i leage Mea?
29. Vede] c@ Domnul v-au dat simb@ta, pentru aceaea în zioa a }asa v-au d@ruit bucate
îndoite; r@mâie fie}tecarele la sine}i, nice unul ias@ din locul s@u în zioa a }eaptea”.
30. {i au pr@znuit norodu în zioa a }eaptea.
31. {i au chemat casa lui Israil numele lui man@, care era ca s@mân]a coriandrului, alb,
gustul lui, ca a f@inii cu miere.
32. {i au zis Moisi: „Acesta iaste cuvântul carele au poruncit Domnul: «Umple gomorul,
din el }i s@ s@ ]ie spre neamurile viitoare, s@ cunoasc@ pânea cu carea v-am hr@nit în pustie,
când v-a] scos din p@mântul Eghiptului»”.
33. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia un vas }i pune acolo man@ cât poate cuprinde gomor
}i-l pune înaintea Domnului, a-l ]inea spre neamurile voastre,
34. Precum au poruncit Domnul lui Moisi”. {i l-au pus Aaron în cort, s@ s@ ]ie.
35. *Iar@ fiii lui Israil au mâncat man@ ani patruz@ci, pân@ au venit la p@mântul cel de *Neem. 9, 21.
101v l@cuit; cu aceast@ bucat@ s-au hr@nit pân@ când au agiuns la hotarâle p@mântu|lui Hanaan. Iudit. 5, 15.
36. Iar@ gomor iaste a zecea parte de efi.
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CAP 17
Cap 17

Iar@} murmurând în Rafidim pentru ap@, fiilor Israil le d@ Domnul

ap@ din piatr@. Amalechiteanii n@v@lesc spre ovreai, ci o}tind Iosue }i în munte
rugându-s@ Moisi cu mânile întins@, s@ biruiesc.
1.

i purcezind toat@ mul]imea fiilor Israil din pustiia Sim prin desc@lec@turile sale,
dup@ cuvântul Domnului, au t@b@rât în Rafidim, unde nu era ap@ de b@ut
norodului.
2. *Carele cârtind împrotiva lui Moisi, au zis: „D@-ne ap@ s@ bem”. C@rora le-au r@spuns
*Num. 20, 4.
Moisi: „Ce cârti]i asupra mea, c@ci ispiti]i pre Domnul?”
3. {i au îns@to}at acolo norodul pentru lipsa apei }i au murmurat împrotiva lui Moisi,
zicând: „C@ci ne-ai f@cut a ie}i din Eghipt s@ ne ucizi pre noi }i pruncii no}tri }i dobitoacele
cu seatea?”
4. {i au strâgat Moisi c@tr@ Domnul, zicând: „Ce voi face norodului acestuia? Înc@ pu]in
}i m@ va ucide cu pietri”.
5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Meargi înaintea norodului }i ia cu tine dintre b@tr@nii
*Sus 14, 21. lui Israil, }i varga *cu carea ai lovit râul o ia în mâna ta }i mergi.
6. Iat@, Eu voi sta acolo înaintea ta, pre piatra Horev; }i vei lovi piatra }i va ie}i dintr-însa
Psal. 77, 15.
1 Corith. 10, 4. apa, s@ bea norodul”. F@cut-au Moisi a}ea înaintea || b@trânilor Israil.
102r

*2 Leage 25, 17.
Iudit. 4, 13.
In]ele. 11, 3.

7. {i au chemat numele locului aceluia Ispitire, pentru cârtirea fiilor Israil }i pentru c@
au ispitit pre Domnul, zicând: „De este Domnul cu noi, au nu?”
8. *{i au venit Amalic }i o}tiia împrotiva lui Israil în Rafide.
9. {i au zis Moisi c@tr@ Iosie: „Aleage b@rba]ii }i, ie}ind, o}teaz@ împrotiva lui Amalic.
Eu mâne voi sta în v@rful dealului, având varga Domnului în mâna mea”.
10. F@cut-au Iosue precum gr@is@ Moisi }i au o}tit împrotiva lui Amalic. Iar@ Moisi }i
Aaron }i Hur s-au suit spre cre}tetul dealului.
11. {i când r@dica Moisi mânile, învingea Israil; iar@ de le slobozea câtu} de cât, biruia
Amalic.
12. Iar@ mânile lui Moisi era greale; deci, luând o piatr@, o au pus supt el, pre carea au
}ezut; iar@ Aaron }i Hur sprijinea mânile lui de-amândoao p@r]ile. {i au fost de nu s-au
ostenit mânile lui p@n@ la apusul soarelui.
13. {i au luat în fug@ Iosue pre Amalic }i norodul lui în ascu]itul sabiei.
14. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: „Scrie aceasta, pentru aducerea aminte, în carte }i d@
urechilor lui Iosie c@ voi }tearge pomenirea lui Amalic supt ceriu”. |
15. {i au zidit Moisi oltariu }i au chemat numele lui „Domnul, în@l]area mea”, zicând: 102v
16. „C@ mâna scaunului Domnului }i oastea Domnului va fi împrotiva lui Amalic din
neam în neam!”
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Cap 18

Iethro, socrul lui Moisi, muiarea cu pruncii la el îi duce }i, dup@ ce aude
lucrurile lui Dumnezeu, pre Domnul l@udând }i Lui jertvuind,
sfat bun lui Moisi au dat a rândui judec@tori
carii s@ judece ceale mai mici.

1.

i auzând Ethro, preotul Madian, socrul lui Moisi, toate care f@cuse Dumnezeu
lui Moisi }i lui Israil, norodului s@u, }i c@ au scos Domnul pre Israil din Egipt,
2.
Luat-au pre Sefora, muierea lui Moisi, carea o trimisease înd@râpt,
3. {i doi fiii lui, a c@rora unul s@ chema Ghersam, zicând tat@-s@u: *„Nimearnic am fost
în p@mânt strein”,
4. Iar@ altul, Eliezer: „C@ Dumnezeul – zice – p@rintelui mieu e agiutoriul mieu }i m-au
izb@vit de sabia lui Faraon”.
5. {i au venit Iethro, socrul lui Moisi, }i fiii lui }i muierea lui la Moisi în pustie, unde
t@b@râs@, lâng@ muntele lui Dumnezeu.
6. {i au poruncit lui Moisi, zicând: „Eu, Iethro, socrul t@u, viu la tine }i muierea ta }i doi
103r || fiii t@i cu dânsa”.
7. Carele ie}ind întru-ntâmpinarea socru-s@u, i s-au închinat }i l-au s@rutat }i s-au închinat
împreun@ cu cuvinte p@ciuite. {i întrând în cort,
8. Au povestit Moisi socru-s@u toate care f@cus@ Domnul lui Faraon }i eghipteanilor
pentru Israil }i tot lucrul care li s@ întâmplas@ în cale }i c@ i-au slobozit Domnul.
9. {i s-au veselit Iethro de toate bun@t@]ile care f@cus@ Domnul lui Israil, de l-au scos
din mâna eghipteanilor.
10. {i au zis: „Blagoslovit e Domnul carele v-au slobozit din mâna eghipteanilor }i din
mâna lui Faraon, cel ce au scos norodul S@u din mâna Eghiptului.
11. Acum am cunoscut c@-i mare Domnul preste to]i dumnezeii, *pentru c@ m@rit au
lucrat împrotiva lor”.
12. {i au adus Iethro, socrul lui Moisi, arderi }i jârtve lui Dumnezeu. {i au venit Aaron
}i to] b@trânii Israil s@ mânânce pâne cu el înaintea lui Dumnezeu.
13. {i a doao zi au }ezut Moisi s@ giudece norodul carii sta pre lâng@ Moisi de diminea]a
pân@ sara.
14. Carea vâzând socrul lui toate, adec@ carele lucra în norod, au zis: „Ce iaste aceasta
103v | ce faci în mul]ime? Pentru ce }ezi singur }i tot norodul a}teapt@ de diminea]a pân@
sara?”
15. C@ruia au r@spuns Moisi: „Vine norodul la mine cercând sfatul lui Dumnezeu.
16. {i când li s@ întâmpl@ ceva pricire, vin la mine s@ giudec între dân}ii }i s@ le ar@t
poruncile lui Dumnezeu }i legile Lui”.
17. Iar@ el: „Nu faci bun lucru”, au zis.
18. „C@ neabun@ osteneal@ te mistuie}ti }i tu, }i norodul acesta, carele e cu tine. Preste
putearea ta iaste lucrul, *sângur nu-l vei putea sprijini.
19. Ci ascult@ cuvintele meale }i sfaturile }i va fi Dumnezeu cu tine. Fii tu norodului în
cealea ce sânt c@tr@ Dumnezeu, ca s@ spui care s@ zic@ c@tr@ Dânsul,
20. {i s@ ar@]i norodului ]eremoniile }i leagea a sluji }i calea prin carea tr@buie s@ între
}i lucrul ce tr@buie s@ fac@.
21. {i rânduia}te din toat@ gloata b@rba]i putearnici }i tem@tori de Dumnezeu, în carii
s@ fie adev@rul }i carii au urât l@comiia, }i rânduia}te dintr-în}ii trivuni }i suta}i }i preste
cinciz@ci, }i preste zeace,
22. Carii s@ giudece norodul în toat@ vreame; }i orice mai mare va fi, aduc@ la tine,
104r || }i ei ceale mai mici numai s@ giudece. {i mai u}or s@-]i fie, împ@r]ind spre al]ii
greotatea.
23. De vei face aceasta, vei plini porunca lui Dumnezeu }i ceale poruncite a Lui le vei
putea sprijini; }i tot norodul acesta s@ va întoarce la locurile sale cu pace”.
24. Carele auzind Moisi, au f@cut toate carele el îi sf@tuis@.
25. {i alegând b@rba] iste] din tot Israilul, i-au rânduit c@petenii norodului, trivuni }i suta}i
}i preste cinciz@ci, }i preste zeace,
26. Carii giudeca gloata în toat@ vreamea }i orice era mai greu aducea la dânsul, numai
ceale mai u}oare giudecându-le.
27. {i au slobozit pre socru-s@u; carele întorcându-s@, s-au dus la p@mântul s@u.

177

*Sus 2, 22.

*Sus 1, 14
}i 5, 7.
}i 10, 10.
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CAP 19
Cap 19

Israiliteanii, mi}când tab@ra, vin în Sinai. Moisi din porunca Domnului s@ suie în munte, poruncile
Lui la norod aduce, carele s@ s@ sfin]asc@ i s@ porunce}te, s@ s@ pogoar@ Domnul în fulger }i în
tuneat înaintea a tot norodul, c@tr@ Moisi a gr@i.

n luna a tria ie}irii lui Israil din p@mântul Eghiptului, într-aceast@ zi au venit în
pustiia Sinai. |
2.
C@ purcezând din Rafidin }i venind pân@ la pustiia Sinai, au t@b@rât într-acela}
loc }i acolo Israil au înfipt corturile în preajma muntelui.
3. *Iar@ Moisi s-au suit la Dumnezeu }i l-au chemat Domnul din munte }i au zis: „Aceastea
*Fap. 7, 38.
vei zice casii lui Iacov }i vei spune fiilor Israil:
4. *«Voi în}iv@ a] v@zut ce am f@cut eghipteanilor, cum v-am purtat preste arepile pajorilor
*2 Leage 29, 2.
}i v-am luat Mie.
5. Deci, de ve] asculta glasul Mieu }i ve]i p@zi a}ez@mântul Mieu, ve] fi Mie spre mo}tenire
*Psalm. 23, 1. dintre toate noroadele, *c@ al Mieu iaste tot p@mântul.
6. *{i voi ve] fi Mie spre împ@r@]ie preo]asc@ }i neam sfânt!» Aceastea sânt cuvintele
*1 Petru 2, 9.
carele vei gr@i c@tr@ fiii lui Israil”.
7. Venit-au Moisi }i, adunându-s@ mai-marii norodului, le-au spus toate cuvintele carele
poruncis@ Domnul.
8. {i au r@spuns tot norodul împreun@: „Toate carele au gr@it Domnul vom face”. {i
purtând Moisi cuvintele nordului la Domnul,
9. I-au zis Domnul: „Acum voi veni la tine prin cea]@ de nor, s@ M@ auz@ norodul
gr@ind c@tr@ tine }i s@-]i creaz@ ]ie pururea”. {i au vestit Moisi cuvintele norodului c@tr@
Domnul. ||
10. Carele i-au zis: „Meargi la norod }i-i sfin]ea}te ast@zi }i mâne }i s@-} speale vejmintele
sale.
11. {i s@ fie gata pre a triia zi, c@ în zioa a triia S@ va pogorî Domnul înaintea a toat@
gloata pre muntele Sinai.
12. {i vei rândui hotar@ norodului prinpregiur }i vei zice c@tr@ dân}ii: «P@zi]i, s@ nu v@
*Ovr. 12, 18. sui] în munte, *nici s@ v@ atinge] de poalele lui; tot cine s@ va atinge de munte cu moarte
va muri.
13. Mâna nu-l va atinge, ci cu pietri s@ va zdrobi, au cu s@ge] s@ va s@geta; acar dobitoc
de va fi, acar om, nu va tr@i. Când va înceape a r@suna trâmbi]a, atuncea s@ s@ suie în
munte»”.
14. {i s-au pogorât Moisi din munte la norod }i l-au sfin]it. {i deac@ }-au sp@lat
vejmintele,
15. Au zis c@tr@ dân}ii: „Fi] gata pe a triia zi }i s@ nu v@ apropiia] de muiarile
voastre!”
16. {i venis@ a triia zi }i diminea]a str@lucis@ }i, iat@, au început a s@ auzi tuneturile }i a
sclipi fulgerile }i nor foarte des a acoperi muntele }i glasul trâmbi]ii mai vârtos r@suna. {i
s-au temut norodul carele era | în tab@r@.
17. {i sco]indu-i Moisii întru-ntâmpinarea lui Dumnezeu din locul taberii lor, au st@tut
la poalele muntelui.
18. *Iar@ muntele Sinai tot fumega, pentru c@ s@ pogorâs@ Domnul preste el în foc; }i
*2 Leage 4, 11.
s@ suia fumul din el ca din cuptoriu }i era tot muntele groaznic.
19. {i sunetul trâmbi]ii încet cre}tea spre mai mare }i mai departe s@ întindea; Moisi gr@ia
}i Dumnezeu îi r@spundea.
20. {i s-au pogorât Domnul spre muntele Sinai în vârful muntelui }i au chemat pre Moisi
în v@rful lui. {i suindu-s@ acolo,
21. Au zis c@tr@ dânsul: „Pogoar@-te }i m@rturisea}te norodului, s@ nu cumva voiasc@ a
treace hotarâle s@ vaz@ pre Domnul }i s@ piiar@ dintre dân}ii mul]ime mult@.
22. {i preo]ii carii s@ apropie de Domnul sfin]easc@-s@, s@ nu-i bat@”.
23. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Nu s@ va putea sui ob}tea în muntele Sinai, c@ Tu ai
m@rturisit }i ai poruncit zicând: «Pune hotare împregiurul muntelui }i-l sfin]ea}te”».
24. C@ruia au zis Domnul: „Mergi, pogoar@-te }i || te vei sui tu }i Aaron cu tine. Iar@
preo]ii }i norodul s@ nu treac@ hotar@le, nici s@ s@ suie la Domnul, ca nu cumva s@-i
ucig@”.
25. {i s-au pogorât Moisi la norod }i toate le-au spus lor.
Num. 33, 15.

1.
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Cap 20
Îngerul în locul lui Dumnezeu din muntele Sinai tot norodului zeace porunci vestea}te,
ci acesta prin Moisi a i s@ vesti poruncile lui Dumnezeu aleage. Moisi mângâie norodul
}i de p@mânt au din pietri cioplite oltariu a s@ face i s@ poruncea}te, la carele
s@ nu fie prin treapte a s@ sui.

1.
2.

i au gr@it Domnul toate cuvintele aceastea:
*„Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u, Carele te-am scos din p@mântul
Eghiptului, din casa robiei.
3. Nu vei avea dumnezei streini înaintea Mea!*
4. *Nu-] vei face chip cioplit, nici toat@ as@m@narea care iaste în ceriu sus }i carea pre
p@mânt jos, nici a celor ce sânt în ape supt p@mânt!
5. Nu te vei închina lor, nici le vei cinsti; Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u cel tare }i
râvnitoriu, cercetând nedreptatea p@rin]ilor spre fii pân@ la a triia }i la a patra rudenia a
celora ce M-au urât,
6. {i f@când mil@ spre mii celor ce M@ iub@sc }i p@zesc poruncile Meale. |
7. *Nu vei lua numele Domnului, Dumnezeului t@u, în de}ert, c@ nu va l@sa Domnul
106v
necertat pre acela carele va lua numele Domnului, Dumnezeului s@u, în z@dar.
8. *Adu-] aminte s@ sfin]@}ti zioa sâmbeteai!
9. {eas@ zile vei lucra }i vei face toate lucrurile tale,
10. Iar@ a }eaptea zi sâmb@ta Domnului, Dumnezeului t@u, iaste; nu vei face tot lucrul
în ea, tu }i feciorul t@u }i fecioara ta, sluga ta }i slujnica ta, dobitocul t@u }i veneticul carele
iaste între por]ile tale.
11. *C@ în }eas@ zile au f@cut Domnul ceriul }i p@mântul }i marea }i toate care sânt
într-însele }i s-au odihnit a }eaptea zi. Pentr-aceaea au blagoslovit Domnul zioa sâmbetei
}i o au sfin]it.
12. *Cinste}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta, s@ aibi zile multe pre p@mântul carele Domnul,
Dumnezeul t@u, va da ]ie!
13. *Nu ucide!
14. Nu curvi!
15. Nu fura!
16. Nu vei gr@i împrotiva aproapelui t@u m@rturie strâmb@!
17. *Nu vei pofti casa vecinului t@u, nici vei || dori muiarea lui, nu sluga, nu slujnica,
107r
nu boul, nu asinul, nici toate care sânt a lui!”
18. Iar@ tot norodul vedea graiurile }i lumin@rile }i sunetul trâmbi]ei }i muntele fumegând;
}i înfrico}a]i }i de spaim@ b@tu], au st@tut departe,
19. Zicând lui Moisi: „Gr@ia}te tu noao }i vom asculta; nu gr@iasc@ noao Domnul, ca
nu cumva s@ murim”.
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*2 Leage 5, 6.
*Psalm. 80, 11.
*Preo]. 26, 1.
2 Leage 4, 15.
Ios. 24, 4.
Psalm. 96, 7.

*Preo]. 19, 12.
2 Leage 5, 11.
Mat. 5, 33.
*Gios. 31, 13.
2 Leage 5, 14.
Ezechil 20, 12.
*Fap. 2, 2.

*2 Leage 5, 16.
Mat. 15, 4.
Efes. 6, 2.
*Mat. 5, 21.

*R@m. 7, 7.
}i 13, 9.
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CAP 20 {I 21

20. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „Nu v@ teamere], c@ au venit Domnul s@ v@ cerce }i s@
fie frica Lui în voi }i s@ nu p@c@tui]”.
21. {i au st@tut norodul departe, *iar@ Moisi s-au suit la cea]@, în carea era Domnul.
*2 Leage 18, 16.
22. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Aceastea vei zice fiilor Israil: «Voi a] v@zut c@ din ceriu
Ovrea. 12, 18.
am gr@it voao.
23. Nu ve] face dumnezei de argint, nici dumnezei de aur ve] face voao.
24. *Oltariu de p@mânt ve] face Mie }i ve] aduce pre el arderi }i ceale de pace ale voastre,
*Jos. 27, 8
}i 38, 7. oile voastre }i boii, în tot locul în care va fi pomenirea numelui Mieu; veni-voi la tine }i te
voi blagoslovi.
25. *Iar@ de-M vei face oltariu de piatr@, nu-l vei zidi din pietri cioplite, c@ de vei râdica
*2 Leage 27, 5.
Iosue. 8, 31. cu|]it spre el, s@ va pâng@ri.
107v
26. Nu te vei sui pre treapte la oltariul Mieu, s@ nu ]i s@ deascopere ru}inea».
Cap 21
Porunci de judec@] pentru slugile ceale cump@rate }i slujnice, furtu}aguri, ucideri, ucidere de
na}terea sa, furarea de oameni, bl@st@murile p@rin]ilor, prigoniri, as@mânata osindire }i pentru
boul împung@toriu.

ceastea sânt judec@]ile care le vei spune lor:
*«De vei cump@ra slug@ ovreau, }eas@ ani va sluji ]ie; în al }eaptelea, va ie}i
slobod, în dar.
3. Cu ce hain@ va întra, cu aseaminea ias@; de va avea muiare, }i muiarea va ie}i
împreun@.
4. Iar@ de-i va da domnul s@u muiare }i va na}te fii }i feate, muiarea }i pruncii lui vor fi
ai domnului s@u, iar@ el va ie}i cu haina sa.
5. De va zice sluga: ‘Iubesc pre domnul mieu }i muiarea }i pruncii, nu voi ie}i slobod’,
6. Îl va duce st@pânul dumnezeilor }i s@ va pune la u}e }i la u}ori }i va g@uri ureache lui
cu sula }i va fi lui slug@ în veac.
7. Cine-} va vinde fata sa spre slujnic@, nu va ie}i precum slujnicele s-au obicinuit
a ie}i.
8. De nu va pl@cea ochilor domnului s@u, c@ruia || s-au fost dat, o va slobozi, iar@ 108r
norodului strein a o vinde nu va avea puteare de o va urgisi.
9. Iar@ de o va logodi feciorului s@u, dup@ obiceaiul featelor va face ei.
10. Iar@ de-i va lua lui alta, va câ}tiga featei nunt@ }i ve}mânt }i pre]ul ru}in@rii nu-l va
t@g@dui.
11. De nu va face aceaste trei, va ie}i în dar f@r@ bani.
12. *Cine va lovi pre om vrând a-l ucide cu moarte s@ moar@.
*Preo]. 24, 17.
13. Iar@ carele nu l-au ale}uit, ci Dumnezeu l-au dat în mânile lui, *voi rândui ]ie loc la
*2 Leage 29, 2.
care tr@buie s@ scape.
14. Cine va ucide cu deadinsul pre aproapele s@u, }i prin le}uiri de la oltariul Mieu îl
vei zmulge, s@ moar@.
15. Cine va ucide pre tat@l s@u sau pre mum@-sa cu moarte s@ moar@.
16. Cine va fura om }i-l va vinde, dovedit de vin@, cu moarte s@ moar@.
17. *Carele va bl@st@ma pre tat@l s@u sau pre mum@-sa cu moarte s@ moar@.
*Preo]. 20, 9.
18. De s@ vor prigoni oameni }i va lovi altul pre de-aproapele s@u cu piatr@ sau cu pugnul
Pilde 20, 20.
Math. 15, 4. }i el nu va muri, ci va z@cea în p@ti}or, |
19. De s@ va scula }i va îmbla afar@ pre toiagul s@u, nevinovat va fi cel ce l-au lovit, îns@ 108v
Mar. 7, 10.
a}ea ca lucrurile lui }i cheltuialele la doftori s@ le întoarc@.
20. Cine va lovi pre sluga sa sau slujnica cu toiagul }i vor muri în mânile lui vinovat va
fi gre}alei.
21. Iar@ de va tr@i o zi sau doao, nu s@ va supune pedeapsei, c@ pre]ul lui iaste.
22. De s@ vor prigoni oameni }i va lovi cineva muiarea îngrecat@ }i va leapeda f@r@ de
vreame, iar@ ea va tr@i, va fi supus p@gubirei c@t va cere b@rbatul muiarii }i vor giudeca
giudec@torii.
23. Iar@ de va urma moartea ei, va da suflet pentru suflet,
24. *Ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, mân@ pentru mân@, picior pentru
*Prea. 25, 8.
2 Leage 19, 21. picior,
25. Ardere pentru ardere, ran@ pentru ran@, vân@tare pentru vân@tare.
Math. 5, 38.

*2 Leage 15, 12.
Ierem. 34, 14.

1.
2.
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26. De va lovi cineva ochiul slujii sale sau al slujnicei }i-i va face f@r@ un ochiu, îi va slobozi
pentru ochiul care l-au scos.
27. {i dinte de va rumpe slugii sau slujnicii sale, a}ijderea îi va l@sa slobozi.
28. De va împunge boul cu cornul b@rbat sau muiare }i or muri, cu pietri s@ s@ împroa}te
109r ||}i nu s@ vor mânca c@rnurile lui, }i st@pânul boului nevinovat va fi.
29. De va fi boul împung@toriu de ieri }i de alalt@ieri }i au tudumânit st@pânului s@u }i
nu l-au închis }i va ucide b@rbat sau muiare, }i boul cu pietri s@ s@ împroa}te, }i pre
st@pânul lui îl vor ucide.
30. De-i vor pune pre], va da pentru sufletul s@u orice s@ va ceare.
31. {i fecior }i fat@ de va împunge, aceiia} judec@] va fi supus.
32. De va n@v@li spre slug@ sau spre slujnic@, treiz@ci de sicli de argint va da st@pânului,
}i boul cu pietri s@ va împro}ca.
33. Cine va de}chide jgheab }i va s@pa }i nu-l va acoperi }i va c@dea bou sau asin
într-însul,
34. St@pânul jgheabului va întoarce pre]ul dobitoacelor, iar@ ce au murit a lui
va fi.
35. De va r@ni bou strein boul altuia }i acela va muri, vor vinde boul cel viu }i or împ@r]i
pre]ul, iar@ st@rvul celui mort între sine îl vor împ@r]i.
36. Iar@ de }tiia c@ boul iaste împung@toriu de ieri }i de alalt@ieri }i nu l-au p@zit, st@pânul
s@u va întoace bou pentru bou }i st@rvul întreg va lua.
Cap 22|
109v

Pedeapsa furtu}agului }i a pagubei f@cute, leagea pentru marfa pus@, îndemânare, n@imire }i
pentru împreunarea de sânge; pedeapsa fermec@torilor carii s@ spurc@ cu dobitoace }i carii
jârtfuiesc idolilor. Pedeapsa celor ce îngiuruiesc nemearnicii, v@duvele }i pruncii cei s@raci,
leage împrumut@rii, a cametei }i a arvunei }i a ascult@rii, a z@ciuirilor, a pârghelor }i a întâi
n@scu]ilor; pentru carnea cea de fieri întâi gustat@.

1.

e va fura cineva bou sau oaie }i o va ucide au o va vinde, cinci boi pentru
unul va întoarce *}i patru oi pentru o oaie.
*2 Împ@r. 12, 6.
2.
De s@ va g@si furul sp@rgând sau s@pând casa }i luând ran@ va muri, lovitoriul
nu va fi vinovat sângelui.
3. De va face aceasta dup@ r@s@rita soarelui, ucidere au f@cut, }i el va muri. De nu va
avea ce întoarce pentru furtu}ag, el s@ va vinde.
4. De s@ va g@si la el ce au furat, tr@ind, sau bou sau asin sau oaie, îndoit va
întoarce.
5. De va v@t@ma cineva ]arina sau viia }i va slobozi dobitocul s@u s@ pasc@ ceale
110r streine, orice va fi mai bun în ]arina sa sau || în vie pentru paguba biciuluit@ va
întoarce.
6. Ie}ind focul, de va afla spin }i va cuprinde stogurile roadelor sau holde nes@cerate în
câmpuri, va întoace paguba cel ce au aprins focul.
7. Cine va pune la priiatin ban sau vas@ s@ le ]ie }i de la acela care le-au fost priimit le
vor fura, de s@ va g@si furul, îndoit va întoarce.
8. De nu s@ }ti furul, st@pânul casii s@ va lipi la dumnezei }i va jura c@ nu }-au întins mâna
spre unealta de-aproapelui s@u,
9. S@ fac@ vicle}ug, a}ea în bou, precum în asin }i în oaie }i în ve}tmânt }i orice poate
face pagub@; la dumnezei pricina amândurora va veni }i, de vor judeca ei, îndoit va
întoarce aproapelui s@u.
10. De va îndemâna cineva aproapelui s@u asin, bou, oaie }i tot dobitocul spre paz@ }i
va muri sau s@ va sl@bozi sau s@ va lua de la protivnici }i nime va vedea aceasta,
11. Jur@mânt va fi în mijloc c@ nu }-au întins mâna în lucrul aproapelui s@u }i va priimi
st@pânul jur@mântul }i el nu s@ va sili a întoarce,
12. *Iar@ de s@ va fura, va întoarce paguba st@pânului. |
*Face. 31, 39.
13. De va fi mâncat de fiiar@, duc@ la dânsul cea ucis@ }i nu va întoarce.
110v
14. De va lua cineva de la aproapele s@u ceva dintr-acestea împrumut }i va sl@bi sau
va muri nefiind domnu-s@u de fa]@, îl vor sili a întoarce.
15. Iar@ de va fi domnu-s@u de fa]@, nu va întoarce, mai ales de vinis@ togmeala pentru
plata lucrului s@u.
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16. *De va în}ela cineva fecioar@ nelogodit@ }i va dormi cu dânsa, o va înz@stra }i o va
avea muiare.
17. De nu va vrea tatâl featei a o da, va întoarce bani dup@ m@sura zeastrei carea
fecioarele s-au obicinuit a lua.
18. F@rm@c@torii nu-i vei suferi a tr@i.
19. Care s@ va împreuna cu dobitoc cu moarte s@ moar@.
20. *Care jârtvuia}te idolilor s@ s@ ucig@, f@r@ numai lui Dumnezeu sângur.
*Pre. 19, 4.
21. Veneticul nu-l vei întrista, nici-l vei n@c@ji, c@ }i tu ai fost nimearnic în p@mântul
Eghiptului.
22. *V@duvei }i s@racului nu vei strâca.
*Ecle. 7, 10.
23. De-i ve]i v@t@ma, vor striga c@tr@ Mine }i Eu voi auzi strigarea lor,
24. {i s@ va aprinde urgiia Mea }i v@ voi lovi cu sabia }i vor fi muiarile voastre v@duve
}i fiii vo}tri, s@raci. ||
25. De vei da bani împrumut norodului Mieu, s@racului care l@cuia}te cu tine, nu-l vei 111r
înte]i ca un sâlnic, nice cu cametele îl vei împresura.
26. *De vei lua arvun@ de la aproapele t@u v@jmânt, mai înainte de a apune soarele îl
*2 Leage 24, 3.
vei întoarce lui,
27. C@ însu}i iaste sângur cu carea s@ acopere îmbr@c@mintea trupului lui, nice are alt@
în care s@ doarm@; de va striga c@tr@ Mine, îl voi agiuta, c@ sânt milostiv.
28. Dumnezeii nu-i vei huli, *}i pre c@peteniia norodului t@u nu o vei bl@st@ma.
*Fap. 23, 5.
29. Z@ciuirile tale }i p@rga ta nu le vei înt@rziia a le da, *întâi n@scutul fiilor t@i Mi-l vei
Sus 13, 2-12.
*Jos 24, 19. da Mie.
30. {i de boi }i de oi aseamine vei face: }eapte zile va fi cu mum@-sa, a opta zi îl vei da Mie.
Ezec. 44, 30.
31. Oameni sfin]i ve] fi Mie, *carnea carea de fieri va fi întâi gustat@ nu o ve] mânca, ci
*Preo]. 22, 8.
o ve] arunca cânilor.

*2 Leage 22, 28.

Cap 23
Legi date giudec@torilor: boul }i asinul nepriiatinului s@ s@ ]ie; giudec@torii s@ nu ia daruri; pentru
odihna anului }i zilii a }eaptea }i pentru trei praznice mai mari; înger norodului pov@]uitoriu
Dumnezeu f@g@duia}te }i r@spl@tire celor ce vor p@zi po|runcile; s@ fug@ de închin@ciunea
idolilor }i pacea hananeailor }i pre aceia s@-i }tearg@.

1.

111v

u vei priimi cuvântul minciunii, nici vei împreuna mânile tale s@ zici pentru cel
necredincios m@rturie strâmb@.
2.
Nu vei urma gloata a face r@u, nici în giudecat@ sfatului celor mai mul]i te vei
odihni, s@ r@t@ce}ti de la adev@r,
3. {i de s@rac în giudecat@ nu-] va fi mil@.
4. *De vei întimpina boul neprietinului t@u sau asinul r@t@cind, întoarce-l la dânsul.
*2 Leage 22, 1.
5. De veai vedea asinul celui ce te urea}te z@când supt greotate, nu-l vei treace, ci-l vei
r@dica împreun@ cu el.
6. Nu te vei abate spre giudecata s@racului.
7. De minciun@ vei fugi, *pre cel nevinovat }i drept nu-l vei ucide, c@ urgis@sc pre cel
*Daniil, 13, 53.
necredincios,
8. *Nici vei lua daruri care }i pre în]@lep]i orbeasc }i r@stoarn@ cuvintele direp]ilor.
*2 Leage 16, 19.
9. S@ nu fii greu nimearnicului, c@ }ti]i sufletele veneticilor, c@ }i voi *nemernici a] fost
Ecl. 20, 31.
*Face. 46, 6. în p@mântul Eghiptului. ||
10. {as@ ani vei s@m@na p@mântul t@u }i vei aduna roadele lui,
112r
11. Iar@ în anul al }aptele îl vei l@sa }i-l vei face a odihni, s@ mânce s@racii norodului
t@u }i orice va mai fi s@ mânce fiiar@le câmpului. A}ea vei face cu viia }i cu maslinii t@i.
12. {as@ zile vei lucra, a }eaptea vei înceta, s@ odihneasc@ boul }i asinul t@u }i s@ s@
odihneasc@ fiiul slujnicii tale }i veneticul.
13. Toate care am zis voao p@zi]i-le }i pre numele dumnezeilor streini nu vei jura, nici
*Sus 13, 3. s@ va auzi din gura voastr@.
14. De trei ori în fie}tecare an ve] pr@znui Mie s@rb@tori. *Praznicul azimelor vei p@zi;
**Jos 34.
***2 Leage 16, 16. }eapte zile vei mânca azime, **precum ]-am poruncit în vreamea lunii celor nouo, când
Ecli. 35, 6. ai ie}it din Eghipt. ***Nu te vei ar@ta înaintea Mea de}ert.
16. {i pr@znuirea s@ceri}ului pârghelor lucrului t@u, orice vei s@mâna în ]arin@, }i pr@znuirea
Jos 34, 23.
2 Leage 16, 16. sf@r}itului anului, când vei aduna toate rodurile tale din ]arin@.
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17. *De trei ori în an s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ a ta înaintea Domnului, |
Dumnezeului t@u.
18. Nu vei jârtvui în aluat singele junghearii Meale, nici va r@mânea în gr@simea praznicului
Mieu p@n@ deminea]a.
19. *Pârga roadelor p@mântului t@u o vei aduce în casa Domnului, Dumnezeului t@u.
Nu vei fierbe iedul în laptele mâni-sa.
20. Iat@, Eu voi trimite îngerul Mieu s@ mearg@ înaintea ta }i s@ te p@zasc@ în cale }i s@
te duc@ la locul care am g@tit.
21. P@ze}te-l }i ascult@ glasul lui, nici s@ gânde}ti a nu-l socoti, c@ nu-] va ierta când vei
p@c@tui, }i iaste numele Mieu în el.
22. *De vei asculta glasul lui }i vei face toate care gr@iasc, nepriiatin voi fi nepriiatinilor
t@i }i voi n@c@ji pre cei ce te n@c@jesc.
23. *{i va mearge înaintea ta îngerul Mieu }i te va duce la amorreu }i hefteu }i ferezeu
}i hananeu }i heveu }i la evuseu, carii Eu îi voi zdrobi.
24. Nu te vei închina dumnezeilor lor, nici îi vei cinsti; nu vei face lucrurile lor, ci-i vei
strâca }i vei sf@rma idolii lor. ||
25. {i ve]i sluji Domnului, Dumnezeului vostru, }i voi blagoslovi pânile tale }i apele }i
113r
voi lua neputin]a din mijlocul t@u.
26. Nu va fi neroditoriu, nici sterp în p@mântul t@u; num@rul zilelor tale l-oiu umplea.
27. Groaza Mea voi trimite înaintea ta }i voi ucide tot norodul la carele vei întra }i a
tuturor nepriiatinilor t@i înaintea ta le voi întoarce dosul,
28. Trimi]ind *g@uni mai nainte, carii vor lua în fug@ pre heveul }i hananeul }i hefteul,
mai nainte de ce vei întra.
29. Nu-i voi lepeda de la fa]a ta într-un an, ca s@ nu s@ pustiiasc@ p@mântul }i s@ creasc@
fieri împrotiva ta.
30. Încet îi voi scoate de la fa]a ta, pân@ te vei spori }i vei mo}teni p@mântul.
31. {i voi pune hotarâle tale de la Marea Ro}ie pân@ la Marea Palistinilor }i de la pustii
pân@ la râu; da-voi în mânile voastre l@cuitorii p@mântului }i-i voi scoate dinnaintea voastr@.
32. *Nu vei face cu dân}ii a}ez@mânt de | leage, nici cu dumnez@ii lor.
113v
33. Nu l@cuiasc@ în p@mântul t@u, s@ nu cumva te fac@ a p@c@tui împrotiva Mea, de vei
sluji dumnez@ilor lor, carea ]ie adev@rat va fi în scand@l@”.
112v

Cap 24
Moisi legile de la Dumnez@u date la norod le aduce, norodul le priimea}te }i a}ez@mânt face
între Dumnez@u }i între norod, aducând Domnului jârtve }i sângele a}ez@mântului spre norod
stropind. Moisi, r@mâind ceialal]i la poalele muntelui, sângur în munte s@ suie s@ ia Tablele
legii, unde cu Dumnez@u patruz@ci de zile }i patruz@ci de nop] r@mâne.

1.

i lui Moisi au zis: „Suie-te la Domnul tu }i Aaron, Nadav }i Aviu }i }eaptez@ci de
b@trâni din Israil }i v@ ve] închina departe.
2.
{i sângur Moisi s@ va sui la Domnul, }i ei nu s@ vor apropiia, nici norodul s@
va sui cu el”.
3. {i au venit Moisi }i au povestit gloatei toate cuvintele Domnului }i jude|| c@]ile.
114r
{i au r@spuns tot norodul cu un glas: „Toate cuvintele Domnului, care au gr@it, vom
face”.
4. {i au scris Moisi toate cuvintele Domnului }i diminea]@, sculându-s@, au f@cut oltariu
la poalele muntelui }i doispr@zece stâlpi prin doaospr@zeace neamuri a lui Israil.
5. {i au trimis tineri din fiii lui Israil }i au adus arderi }i au jârvuit jungheri de pace
Domnului, vi]ei.
6. {i au luat Moisi jum@tate partea sângelui }i au b@gat în tig@i, iar@ partea cea râmas@
o au turnat preste oltariu.
7. {i luând cartea a}ez@mântului, o au cetit auzind norodul, carii au zis: „Toate carele
au gr@it Domnul vom face }i vom fi ascult@tori”.
8. Iar@ el luând sângele, l-au stropit preste norod }i au zis: „Acesta iaste sângele a}ez@mântului
carele au f@cut Domnul cu noi despre toate cuvintele acestea”.
9. {i s-au suit Moisi }i Aaron, Nadav }i | Aviu }i }eaptez@ci din b@trânii lui Israil,
114v
10. {i au vâzut pre Dumnezeul lui Israil }i supt picioarele lui ca un lucru de piatra safirului
}i ca ceriul când e s@rin.
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11. Nice preste ceea care-i departe s@ înturnas@ din fiii lui Israil, au trimis mâna Sa }i au
v@zut pre Dumnezeu }i au mâncat }i au beut.
12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Suie-te la Mine în munte }i fii acolo }i-] voi da ]ie
leaspezi de piatr@ }i leage }i poruncile carele am scris, s@-i înve].
13. Sculatu-s-au Moisi }i Iosue, sluga lui; }i, suindu-s@ Moisi în muntele lui Dumnezeu,
14. Bâtrânilor au zis: „A}tepta] aici pân@ ne vom întoarce la voi. Ave] pre Aaron }i Hur
cu voi; de s@ va na}te ceva întrebare, ve] aduce la ei”.
15. {i suindu-s@ Moisi, au acoperit norul muntele,
16. {i au l@cuit slava Domnului preste Sinai, acoperindu-l norul }eas@ zile, iar@ a }eaptea
zi l-au chemat din mijlocul cea]@i.
17. {i era vedearea slavei Domnului ca focul arzând pre cre}tetul muntelui îna||intea 115r
fiilor Israil.
18. {i întrând Moisi în mijlocul norului, s-au suit în munte }i au fost acolo patruz@ci de
zile }i patruz@ci de nop]i.

Cap 25
S@ poruncea}te aducerea pârghelor }i a darurilor la facerea cortului lui Dumnezeu, s@criiul
legii, masa pânilor punerii-înainte }i sfejnicul cu }eapte capete }i toate ceale de acolo;
acestora tuturora s@ arat@ pilda.

*Jos 35, 5.

*Ovr. 9, 2.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil s@-M aduc@ p@rga *de la tot omul; carele aduce de
voia sa, o ve] lua.
3. {i aceastea sânt care tr@buie s@ lua]i: aur }i argint }i aram@,
4. Hiachint }i ur}inic }i coc de doao ori întins }i visom, peri de capre,
5. {i piei de berbeci ro}ite }i piei iamthine }i leamne de setim,
6. Untdelemn spre facerea lumin@rilor, mireazme spre ungere }i t@mâi de bun miros,
7. Pietri de onichim }i m@rg@ritariu spre împodobirea efodului }i a piepturelului.
8. {i-M vor face Mie jârtfenic }i voi l@cui în mijlocul lor, |
9. *Dup@ toat@ as@mânarea cortului care voi ar@ta ]ie }i a tuturor vaselor spre slujba lui; 115v
}i a}ea îl vei face!
10. Sicriul de leamne setim împreuna], a c@ruia lungime s@ aib@ de al treilea cot, l@]imea,
de al doilea cot, în@l]imea, de un cot }i un sf@rtaiu.
11. {i-l vei auri cu aur foarte curat dinl@untru }i dinafar@ }i vei face deasupra cunun@
de aur prinprejur,
12. {i patru cercuri de aur care le vei pune în patru cornuri a sicriului; doao cercuri fie
de o parte, doao, de alta.
13. {i vei face pr@jini purt@toare de lemne setim }i le vei acoperi cu aur.
14. {i le vei b@ga prin cercuri carele sânt în coastele sicriului, s@ s@ poarte într-înseale.
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15. Carele pururea vor fi în cercuri, nici s@ vor trage cândva din eale.
16. {i vei pune în sicriu m@rturisirea carea voi da ]ie.
17. Face-vei }i îmblânzitoriu de aur foarte curat; doi co] }i o jum@tate va ]inea lungimea
lui }i un cot }i a }asa parte, l@]imea lui.
18. {i doi hierovimi de aur b@tut vei face, || de amândoao p@r]ile chivotului.
116r
19. Hieruvimii, unul s@ fie de o lature, }i altul, de alt@ lature.
20. Amândoao laturile îmblânzitoriului s@ le acopere întinzând arepile }i acoperind chivotul
}i s@ s@ uite unul c@tr@ altul, cu fea]ele întoarse spre îmblânzitoriul cu carele s@ va acoperi sicriul,
21. În carele vei pune m@rturiia carea voi da ]ie.
22. De acolo voi porunci }i voi gr@i c@tr@ tine, preste îmblânzitoriu }i din mijlocul a doi
heruvim carii vor fi preste sicriul m@rturiii, toate care voi porunci prin tine fiilor Israil.
23. Face-vei }i mas@ de leamne setim de doi co]i lung@ }i un cot lat@ }i un cot cu a }asa
parte înalt@.
24. {i o vei auri cu aur foarte curat }i vei face usn@ de aur prinprejur.
25. {i usnei, cunun@ prin mijloc ras@ înalt@ de patru deagete }i preste ea, alt@ cunun@ aurit@.
26. {i patru verige de aur vei g@ti }i le vei pune în patru unghiurile measii, aceea} prin
fie}tecare picioare.
27. Dedesuptul cununii vor fi verigi de aur, s@ s@ sloboaz@ pr@jini printr-însele }i s@ s@
poat@ purta masa.
28. {i pr@jinile le vei face din leamne setim | }i vei încungiura cu aur spre purtarea measii.
116v
29. G@ti-vei }i v@}cioare m@sur@toare }i p@h@ru]@ cu flori, c@dealni]@ }i p@har@ în carele
s@ vor aduce gust@rile, din aur foarte curat.
30. {i vei pune pre mas@ pânile punerii-înainte, înainte Mea pururea.
31. Face-vei }i sfe}nic de aur b@tut, foarte curat, suli]a lui }i fluierile, p@h@realele }i
glon]urealele }i crini dintr-însul ie}ind.
32. {ease fluieri vor ie}i din laturi, trei de o lature }i trei de alt@ lature.
33. Prin p@har@ ca în form@ de nuc@ prin fie}tecarii fluieri }i glon]i}orul împreun@ }i crinul;
}i trei aseaminea p@har@ ca nuca în celalalt fluier }i glon]i}orul împreun@ }i crinul; acesta
va fi lucrul a }ease fluieri carii vor ie}i din s@geat@.
34. Iar@ în sfe}nic vor fi patru p@h@reale în form@ de nuc@ }i glon]urile prin fie}tecarele }i crinii.
35. Glon]urealele supt doi fluieri, prin trii locuri, carii împreun@ }as@ sânt, ie}ind dintr-o s@geat@.
36. {i glon]urile, dar@, }i fluierii dintr-însul or fi toate de aur b@tut, foarte curat.
37. Face-vei }i }eapte candele }i le vei pune || pre sfe}nic, s@ lumineaze dinprotiv@.
117r
38. {i muc@ri }i loc de a stânge mucurile s@ fie de aur foarte curat.
39. Toat@ greotatea sfe}nicului cu toate vasele sale va avea un t@lant de aur foarte curat.
40. *Uit@-te }i f@ dup@ pilda carea ]i s-au arâtat în munte.
*Ovr. 8, 5.
Fap. 7, 44.

Cap 26
Forma }i facerea cortului moisesc, zaveasii, sicriului, îmblânzitoriului, mesii, sfe}nicului }i
}atrei, fie}tecare dup@ m@sura sa.

1.

117v

ar@ cortul a}a-l vei face: zeace p@retari de vison r@sucit }i hiachinth }i de
ur}inic }i de coc de doao ori întins, pestri]@, ful]uite le vei face.
2.
Lungimea unui p@retariu va avea co] doaozeci }i opt, l@]imea va fi de patru
co]; de o m@sur@ or fi toate corturile.
3. Cinci p@r@taiuri }ie} s@ vor împreuna }i alte cinci cu aseaminea împreunare s@
vor uni.
4. Cheutori hiachintine în coaste }i în vârvurile p@r@tarilor vei face, s@ s@ poat@ unul cu
altul încheutora.
5. Câte cinciz@ci de cheutori un p@r@tariu va avea într-amândoao p@r]ile, a}a împle|tite,
cum cheutoare la cheutoare s@ vie }i una cu alta s@ s@ poat@ întocmi.
6. Face-vei }i cinciz@ci de cercuri de aur cu carii vetrilele p@r@tarelor s@ vor împreuna,
ca s@ s@ fac@ un cort.
7. Face-vei }i conto}e din p@r ]@sute, unspr@z@ce, spre acoperirea acoperi}ului cortului.
8. Lungimea unui conto} va avea treiz@ci de co]i }i l@]imea, patru; aceea} va fi m@sura
tuturor contu}ilor,
9. Din carii cinci îi vei împreuna de osebi, }i }ease împreun@ îi vei împreuna a}ea, cu al
}easelea contu} s@-l îndoie}ti în fruntea coperi}ului.
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10. Face-vei }i cinciz@ci de cheutori în marginile unui contu}, s@ s@ poat@ încheutora cu
altul, }i cinciz@ci de cheutori în marginile altui contu}, s@ s@ împreune cu altul.
11. Face-vei }i cinciz@ci de copce de aram@, cu carele s@ s@ împreune cheutorile, s@ fie
din toate un acoperi}.
12. Iar@ ce va râmânea din contu}uri care s@ g@teasc@ spre acoperi}, adec@ un contu}
|| care-i mai mult. din jum@tate lui vei acoperi dosul cortului.
118r
13. {i un cot va spânzura de o parte }i altul de alta, carele mai mult iaste în lungimea
conto}ilor, acoperind amândoao laturile cortului.

*Sus 25, 40.

14. Face-vei }i alt acoperemânt acoperi}ului de piei ro}ite de are]i; }i preste acesta iar@}
alt acoperemânt, de piei ianthine.
15. Face-vei }i tablele cortului, stând din leamne seatim,
16. Care fie}tecare câte zeace co] aib@ în lungimea, }i în l@]ime câte unul }i o jum@tate.
17. În marginile tablelor doao încrest@turi vor fi, cu carele o tabl@ cu alta s@ s@ înclea}te
}i într-acesta chip toate tablele s@ vor g@ti,
18. A c@rora doaoz@ci vor fi în partea de ameaz@zi, carea pleac@ spre r@s@rit.
19. C@rora vei v@rsa patruz@ci de tâlpi de argint, ca câte doao t@lpi supt fie}tecare tâbli
prin doao cornuri s@ s@ puie.
20. {i în a doao coastea cortului, carea | s@ pleac@ spre meaz@noapte, doaoz@ci de table 118v
vor fi,
21. Având patruz@ci de tâlpi de argint, câte doao tâlpi supt fie}tecare tabl@ s@ vor pune.
22. Iar@ la partea cortului spre apus vei face }eas@ table,
23. {i iar@} alte doao, carele în unghiuri s@ s@ r@dice, dup@ dosul cortului.
24. {i vor fi împreunate de jos pân@ sus }i o închietur@ toate le va ]inea. {i la doao table,
carea s@ vor pune în unghea]e, aseamenea împreunare s@ va ]inea.
25. {i vor fi împreun@ opt table, t@lpile lor de argint }as@spr@z@ce, câte doao tâlpi pe o
tabl@ socotite.
26. Face-vei }i pr@jini de leamne setim, cinci spre sprijinirea tablelor într-o coast@ a
cortului,
27. {i alte cinci în alta, }i atâtea în partea despre apus,
28. Care s@ vor slobozi prin mijlocul tablelor din cap pân@ în cap.
29. {i tablele înc@ le vei auri }i vei v@rsa în eale verigi de aur prin carele pr@jinele vor
]inea ceale tâblite care le || vei acoperi cu table de aur.
119r
30. {i vei r@dica cortul dup@ pilda *carea ]ie în munte s-au ar@tat.
31. Face-vei }i zaveas@ de hiachinth }i de porfir@ }i coc de doao ori întins }i de vison
r@sucit, ful]uit }i cu frumoas@ pestri]al@ ]@sut,
32. Care spânzurându-l înaintea a patru stâlpi de leamne setim, carii adec@ vor fi auri]
}i vor avea capete aurite, iar@ tâlpile, de argint.
33. {i s@ va b@ga z@veasa prin cercuri între carea vei pune sicriiul m@rturiei, cu carea }i
sfin]itoriul, }i sfintele sfin]itoriului s@ vor desp@r]i.
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34. Pune-vei }i îmblânzitoriul preste sicriul m@rturiei în sfânta sfintelor,
35. {i mas@ afar@ de z@veas@ }i, înaintea measei, sfe}nicul, în partea cortului despre
ameaz@zi; c@ masa va sta în partea despre meaz@noapte.
36. Face-vei }i }atr@ dinnaintea cortului, de hiachinth }i ur}inic }i coc de doao ori întins
}i de vison r@sucit, ful]uit. |
37. {i cinci stâlpi de leamne setim vei auri, înaintea c@rora s@ va trage }atra, a c@rora
capetele vor fi de aur }i t@lpile, de aram@.
Cap 27
Oltariul jârtvelor }i pridvoriul cortului, }eatra, stâlpul }i untul-de-lemn pentru candele a s@ g@ti
s@ poruncea }i aprinderea lor.

1. *
2 .

ace-vei }i oltariu de leamne setim, carele va avea în lung cinci co]i }i atâ]ia în
l@]imea, adec@ în patru cornuri, }i trei co]i înalt.
Iar@ cornurile prin patru unghiuri dintr-însul vor fi; }i-l vei acoperi cu aram@.

3. {i vei face spre slujba lui tig@i a sprijini cenu}a }i clea}te }i furcu]@ }i sprijinitoare de
focuri; toate vaseale de aram@ le vei face.
4. {i ro}teu] ca o mreaje de aram@, prin a c@ruia patru unghiuri vor fi patru verigi de
aram@,
5. Care le vei pune supt m@}cioara oltariului; }i va fi ro}teiul pân@ la mijlocul oltariului.
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6. Face-vei }i pr@jineale oltariului de leamne seatim doao, care le vei acoperi cu t@bli
de aram@. ||
7. {i le vei b@ga prin cercuri }i vor fi de amândoao laturile oltariului a-l purta.
120r
8. *Nu plin, ci de}ert }i scobit dinl@untru îl vei face, precum ]i s-au arâtat în munte.
9. Face-vei }i pridvorul cortului, într-a c@ruia parte despre r@s@rit spre ameaz@zi vor fi
}etri de vison r@sucit; o sut@ de co]i de o parte va ]inea în lungime,
10. {i stâlpi doaoz@ci, cu atâtea tâlpi de aram@, carii capetele cu s@p@turile sale vor avea
de argint.
11. Aseaminea }i în partea despre meaz@noapte, pre lung vor fi }etri de o sut@ de co]i,
stâlpi doaoz@ci }i tâlpi de aram@ aceluia} num@r, }i capetele lor cu s@p@turile sale, de
argint.
12. Iar@ în latul pridvorului care s@ uit@ spre apus vor fi }etri prin co]i cinciz@ci }i stâlpi
zeace }i tâlpi atâtea.
13. {i în l@]imea pridvorului carea s@ uit@ spre r@s@rit, cinciz@ci de co]i vor fi,
14. În carele de cincispr@z@ce co] corturi de o lature s@ vor rândui }i trei stâlpi }i iar@
atâtea tâlpi.
15. {i de alt@ lature vor fi }etri de | cincispr@zeace co]i, trei stâlpi }i atâtea tâlpi.
120v
16. Iar@ la întrarea pridvorului va fi }eatr@ de co] doaoz@ci, din hiachinth }i ur}inic }i de
coc de doao ori întins }i de vison r@sucit, ful]uit; stâlpi va avea patru, cu atâtea tâlpi.
17. To] stâlpii pridvorului prinprejur vor fi îmbr@ca] cu table de argint, cu capetele de
argint }i cu tâlpile de aram@.
18. În lungime va cuprinde pridvorul co]i o sut@, în l@]ime, cinciz@ci, în@l]imea de cinci
co] va fi }i va fi de vison r@sucit }i va avea tâlpi de aram@.
19. Toate vasele cortului, spre toate slujbele }i ]eremoniile, }i cuiarile lui }i a pridvorului
de aram@ le vei face.
20. Porunce}te fiilor Israil s@-]i aduc@ unt din leamnele maslinilor, foarte curat }i strecurat,
s@ arz@ candele pururea,
21. În cortul m@rturiii, afar@ de z@veas@, carea s-au pus la m@rturie. {i-l vor || a}eza 121r
Aaron }i fiii lui s@ lumineaze pân@ diminea]a înaintea Domnului; necurmat@ va fi slujba
prin urm@torii lor de la fiii lui Israil.

Cap 28
Od@jdiile lui Aaron }i a fiilor lui s@ îns@mneaz@.

1.

i ia l@ng@ tine pre Aaron, fratele t@u, cu fiii s@i din mijlocul fiilor Israil, s@-M
slujeasc@ cu preo]ia: Aaron, Nadav }i Aviu, Eleiazar }i Ithamar.
2.
{i vei face hain@ sfânt@ lui Aaron, fratelui t@u, spre slav@ }i cinste.
3. {i vei gr@i tuturor celor în]eleap]i cu inima, pre carii i-am împlut cu duhul în]elepciunii,
s@ fac@ hainele lui Aaron în carele sfin]it s@-M slujasc@.
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4. {i aceastea vor fi ve}mintele carele vor face: piepturelul }i preste-um@rariul, conto} }i
c@ma}@ de in strâmt@, chidarim }i valteiu. Vor face ve}minte sfinte fratelui t@u Aaron }i fiilor
lui, s@-M slujasc@ cu preu]iia.
5. {i vor lua aur }i hiachinth }i ur}inic }i coc de doao ori întins }i vison. |
121v
6. {i vor face preste-um@rariul de aur }i hiachinth }i de ur}inic }i de coc de doao ori întins
}i de vison r@sucit, ful]uit.
7. Doao guri închiiate va avea într-amândoao laturile vârfurilor, ca într-una s@ s@ întoarc@.
8. {i ]@s@tura }i tot feliul de lucru va fi de aur }i de hiachinth }i de ur}inic }i de coc de
doao ori întins }i de vison r@sucit.
9. {i vei lua doao pietri de onihin }i vei s@pa într-însele numele fiilor Israil,
10. {eas@ nume într-o piatr@ }i alte }as@ în alta, dup@ rândul na}terii lor.
11. Cu lucrul s@p@toriului }i cu s@p@tura lucr@toriului de m@rg@ritariu le vei s@pa cu
numele fiilor lui Israil, închi}i cu aur }i împregiurate.
12. {i vei pune în amândoao laturile preste-um@rariului pomenirea fiilor Israil; }i va
purta Aaron numele lor înaintea Domnului preste amândoao umerele, pentru aducerea
aminte.
13. Face-vei }i cârlige de aur,
14. {i doao lân]urele de aur foarte curat între sinea} împreunate, carele le || vei încle}ta
122r
cu c@rlige.
15. {i piepturelul judec@]ii vei face cu lucru poleit dup@ ]@s@tura preste-um@rariului de
aur, hiachinth }i de ur}inic }i coc de doao ori întins }i de vison r@sucit.
16. În patru cornuri va fi }i îndoit m@sura palmei va avea }i în lungime, }i în l@]ime.
17. {i vei pune într-însul patru rânduri de pietri: în rândul dintâi va fi piatra sardie }i
topazie }i zmaragd.
18. În al doilea, carvuncul, samfir }i iaspis.
19. În al triilea, ligurios, ahates }i amethistos.
20. În al patrulea, hrisolith, onihin }i veril, închis@ cu aur vor fi prin rândurile sale.
21. {i vor avea numele fiilor Israil; doaospr@zece nume s@ vor scobi, fie}tecare pietri cu
fie}tecare nume prin doaospr@zece neamuri.
22. Face-vei în piepturel lan]uri | }ie} unul cu altul împreunat, de aur curat.
122v
23. {i doao verigi de aur, care le vei pune în amândoao vârfurile piepturelului.
24. {i lan]uri de aur vei împreuna cu verigile care sânt în marginile lui.
25. {i sf@r}iturile lan]urilor le vei împreuna cu doao c@rlige de amândoao laturile presteum@rariului, care s@ uit@ la piepturel.
26. Face-vei }i doao verigi de aur, care le vei pune în vârfurile piepturelului, în marginile
carele sânt în preajma preste-um@rariului }i la dosul lui s@ uit@.
27. Ci }i alte doao verigi de aur carele s@ vor pune de-amândoao laturile presteum@rariului din jos, care s@ uit@ c@tr@ fa]a închieturii din jos, s@ s@ poat@ împreuna cu
preste-um@rariul.
28. {i s@ s@ strâng@ piepturelul cu verigile sale }i cu verigile preste-um@rariului cu
leg@toare hiachintin@, s@ r@mâie leg@tura f@cut@ }i în piepturelul }i preste-um@rariul, unul
de c@tr@ altul s@ nu s@ poat@ desp@r]i.
29. {i va purta Aaron numele fiilor || Israil în piepturelul judec@]ii pre pieptul s@u când
123r
va întra în jertvenic, pomenirea înaintea Domnului în veac.
30. {i vei pune în piepturelul judec@]ii înv@]@tura }i adev@rul care vor fi în pieptul lui
Aaron când va întra înaintea Domnului; }i va purta judecata fiilor lui Israil în pieptul s@u
înaintea Domnului pururea.
31. Face-vei }i îmbr@c@mintea preste-um@rului toat@ hiachintin@,
32. Într-a c@riia mijloc din sus va fi potcap }i marginile împregiurul ei tivite, precum s-au
obicinuit a pune în marginile ve}mintelor, s@ nu s@ rump@ lezne.
33. Iar@ din jos, la picioarele, aceiia} îmbr@c@minte, prinprejur ca merele de punic vei
face, din hiachinth }i din ur}inic }i din coc de doao ori întins, mestecând în mijloc
clopo]@i,
34. A}a ca un clopo]@l s@ fie de aur }i un m@r punic, }i iar@ alt clopo]@l de aur }i m@rul
punic.
35. *{i o va îmbr@ca Aaron în slujba slujirii, s@ s@ auz@ sunetul când va întra }i va ie}i *Ecli. 45, 11.
din jârtvelnic înaintea Domnului }i s@ nu moar@. |
36. Face-vei }i tabl@ de aur foarte curat în carea vei ciopli cu scobitoriul sfântul Domnului,
123v
37. {i o vei lega cu leg@tur@ hiachintin@ }i va fi preste mitr@,
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38. Apropiindu-s@ pre fruntea preotului. {i va purta Aaron nedrept@]ile lor care le-au adus
}i le-au sfin]it fiii lui Israil în toate darurilor }i cinstele sale; }i va fi tabla pururea în fruntea
lui, ca s@-i fie milostiv Domnul.
39. {i vei strânge îmbr@c@mintea cu vison, }i mitra de vison vei face }i valteon ful]uit.
40. Iar@ fiilor lui Aaron le vei face îmbr@c@minte de in }i valteon }i mitre spre slav@ }i
cinste.
41. {i vei îmbr@ca cu toate aceaste pre Aaron, fratele t@u, }i fiii lui cu el. {i vei târnosi
mânile tuturor }i-i vei sfin]i ca s@-Mi slujasc@ cu preo]iia.
42. Face-vei }i rochii de in, s@-}i acopere trupul ru}inii sale de la r@runchi pân@ la coaps@.
43. {i le vor purta Aaron }i fiii lui când vor întra în cortul m@rturiii sau când s@ vor
apropiia de oltariu, s@ slujasc@ în jertvelnic, ca nu vinova]i nedrept@]ii s@ moar@. || Legiuit 124r
veacinic va fi lui Aaron }i s@min]iii lui dup@ el.
Cap 29
Ce hirotonie au fost a preo]ilor }i leagea aducerii pentru ei }i carii mânca aceaste aduceri; }i
despre doi mielu}ei de un an în toate zilele a-i aduce.
*Preo]. 9, 2.

*Preo]. 1, 3.

*Preo]. 3, 3.

1.

i }i aceasta vei face, s@ s@ hirotoneasc@ Mie preo]i: *ia un vi]@l din ciurd@ }i doi
berbeci neîntina]i,
2.
{i pâni azime }i o coji]@ f@r@ aluat care s@ fie stropit@ cu untdelemn }i o turt@
azim@ uns@ cu untdelemn; de f@in@ de grâu toate le vei face.
3. {i pus@ în co}nicioar@ le vei aduce, }i vi]@lul }i doi berbeci.
4. {i pre Aaron }i fiii lui îi vei pune la u}a cortului m@rturiei. {i dac@ vei sp@la pre tat@l
cu fiii s@i cu ap@,
5. Vei îmbr@ca pre Aaron cu ve}mintele sale, adec@ cu cea de in }i cu îmbr@c@mintea
}i preste-um@rariu }i cu piepturelul care-l vei strânge cu valteonul.
6. {i vei pune mitr@ în capul lui }i lespede sfânt@ preste mitr@,
7. {i untdelemn al ungerii vei v@r| sa preste capul lui; }i într-acesta chip s@ va 124v
hirotoni.
8. {i fiii lui îi vei pune }i-i vei îmbr@ca cu îmbr@c@minte de in }i-i vei încinge cu valteon,
9. Pre Aaron adec@ }i feciorii lui; }i le vei pune mitre }i-M vor fi preo]i cu leage pururea.
Dup@ ce vei sfin]i m@nile lor,
10. *Pune-vei }i un vi]@l înaintea cortului m@rturiei; }i va pune Aaron }i fiii lui mânile
preste capul lui,
11. {i-l vei omorî înaintea Domnului, la u}a cortului m@rturiii.
12. {i, luând din sângele vi]@lului, vei pune pre cornurile oltariului cu deagetul t@u, iar@
celalalt sânge îl vei turna lâng@ temeiul lui.
13. *Lua-vei }i toat@ gr@simea carea acopere m@runtaiele }i mrejuli]a hicatului }i
amândoi r@runchii }i gr@simea carea e preste ei }i vei aduce aprindere preste oltariu.
14. Iar@ c@rnurile vi]@lului }i pealea }i gunoiul le vei aprinde afar@ de tab@r@, c@ci pentru
p@cat sânt.
15. {i un berbece vei lua, pre a c@ruia || cap va pune Aaron }i fiii lui mânile.
125r
16. Carele omorându-l, vei lua din sângele lui }i vei turna împregiurul oltariului.
17. Iar@ berbecele îl vei t@ia în d@r@buri; }i sp@lând m@runtaiele lui }i picioarele, le vei
pune preste t@iatele c@rnuri }i preste capul lui.
18. {i vei aduce întreg berbeacele întru aprindere pre oltariu; aducere iaste Domnului,
miros foarte bun de jârtva Domnului.
19. {i vei lua }i alt berbeace, spre a c@ruia cap Aaron }i fiii lui vor pune mânile.
20. Carele giunghindu-l, vei lua din sângele lui }i vei pune preste marginea urechii
dreptei lui Aaron }i a fiilor lui }i preste deagetele ceale mari a mânilor }i a piciorului drept
}i vei turna sângele preste oltariu împregiur.
21. {i, luând din sângele cel de pre oltariu }i din untul-de-lemn al ungerii, vei stropi pre
Aaron }i hainele lui, fiii }i ve}mintele lor. {i sfin]in|du-i pre ei }i hainele,
125v
22. Vei lua gr@simea din berbece }i coada }i untura carea acopere r@runchii }i mrejuli]a
hicatului }i amândoi r@runchii }i gr@simea carea e preste ei }i spata dreapt@, pentru c@ iaste
berbecele sfin]irii,
23. {i turta unii pâni }i cojuli]a stropit@ cu untdeleamn, o pl@cint@ din cojni]a azimelor,
care iaste pus@ înaintea Domnului,
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24. {i le vei pune toate în mânile lui Aaron }i a fiilor lui }i-i vei sfin]i r@dicându-i înaintea
Domnului.
25. {i vei priimi toate din mânile lor }i vei aprinde pre oltariu întru jertf@ mireazm@ cu
bun miros înaintea Domnului, c@ aducerea Lui iaste.
26. {i vei lua pieptu]ul din berbece, cu carele s-au sfin]it Aaron, }i-l vei sfin]i în@l]indu-l
înaintea Domnului }i va fi în partea ta.
27. {i vei sfin]i }i pieptu]ul acel jârtfit }i spata carea din berbece o ai deschilinit,
28. Cu carea s-au sfin]it Aaron }i fiii lui, || }i va fi în partea lui Aaron }i fiilor lui, cu
126r
mo}tenirea vecinic@ de la fiii lui Israil; c@ pârg@ sânt }i ceale dintâi din jârtfele lor ceale
de pace, care aduc Domnului.
29. Iar@ haina cea sfânt@ de carea s@ va sluji Aaron o vor avea fiii lui dup@ el, s@ s@ ung@
într-însa }i s@ s@ sfin]asc@ mânile lor.
30. {eapte zile o va purta cine va fi preot pentru el rânduit, din fiii lui, }i care va întra
în cortul m@rturiei s@ slujasc@ în jârtvelnic.
31. {i berbeacele sfin]eniei vei lua }i vei fierbe c@rnurile lui în locul cel sfânt,
32. Din carea va mânca Aaron }i fiii lui; *}i pânile care sânt în traist@ înaintea cortului
m@rturiei le vor mânca,
33. S@ fie jârtfa îmblânzitoare }i s@ s@ sfin]asc@ mânile celor ce aduc. Streinul nu va
mânca dintr-însele, c@ sfinte sânt.
34. De va râmânea din c@rnurile ceale sfin]ite sau din pâni p@n@ diminea]a, vei arde în
foc r@m@}i]ele; nu s@ vor mânca, c@ sfin]ite sânt.
35. Toate care ]-am poruncit vei face spre Aaron }i spre fiii lui. {eapte zile vei sfin]i mânile
126v lor }i un | vi]@l pentru p@cat vei aduce în toate zilele spre jârtfirea. {i vei cur@]i oltariul
când vei junghiia jârtfa cur@]@niii }i-l vei unge spre sfin]@nie.
37. {eapte zile vei cur@]i oltariul }i-l vei sfin]i }i va fi sfânta sfintelor; tot cine s@ va atinge
de el s@ va sfin]i.
38. Aceasta iaste carea vei face în oltariu: *doi miei de câte un an în toate zilele, necurmat,
39. Un miel diminea]a }i altul sara,
40. A zecea parte de f@in@ cu untdelemn stropit@, care s@ aib@ m@sur@ a patra parte him,
}i vin spre gustare de aceea} m@sur@ într-un miel,
41. Iar@ celalalt miel îl vei aduce sara, dup@ rânduiala aducerii de diminea]a }i dup@ ceale
ce am zis, spre miros de bun@ mireazm@.
42. Jârtf@ iaste Domnului cu aducere veacinic@ prin neamurile voastre, la u}a cortului
m@rturiei, înaintea Domnului, unde voi rândui s@ gr@iesc c@tr@ tine.
43. {i acolo voi porunci fiilor Isra||il }i s@ va sfin]i oltariul în slava Mea.
127r
44. Sfin]i-voi }i cortul m@rturiei cu oltariul }i pre Aaron cu fiii s@i, s@-M slujasc@ cu
preo]iia.
45. {i voi l@cui în mijlocul fiilor Israil }i voi fi lor Dumnezeu;
46. {i vor }ti c@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul lor, Carele i-am scos din p@mântul Eghiptului,
s@ r@m@iu între ei, Eu, Domnul, Dumnezeul lor.
Cap 30
Rânduiala oltariului t@m@ierii }i a banilor de-a s@ strânge spre slujba cortului, scaf de aram@ s@
s@ fac@ }i pentru sp@larea preo]ilor, a sfintei unsori pentru ungerea preo]ilor }i a vaselor
besearicii, a ungerii, t@mâierii }i a celoralalte ce sânt ale cortului.

1.
2.

127v

i vei face oltariu spre aprinderea t@mâierii, de leamne setim,
Lung de un cot }i lat de altul, adec@ în patru cornuri, }i înalt de doi co]i;
cornurile dintr-însul vor ie}i.
3. {i-l vei îmbr@ca cu aur foarte curat }i ro}teiu]ul lui }i p@re]ii dinprejur }i cornurile; }i
vei face cunun@ aurit@ prinpregiur, |
4. {i doao verigi de aram@ supt cunun@, de toate laturile, s@ s@ bage printr-însele pr@jini
}i s@ poarte oltariul.
5. {i pr@jinile le vei face de leamne seatim }i le vei auri.
6. {i vei pune oltariul înaintea zaveasii carea spânzur@ dinnaintea sicriului m@rturiei,
înaintea mâng@itoriului cu care s@ acopere m@rturiia, unde voi gr@i ]ie.
7. {i va aprinde t@mâie, aprindere preste el, Aaron, frumos mirosind, diminea]a; când
va a}eza f@linarele, îl va aprinde,
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8. {i când le va a}eza de c@tr@ sar@, va aprinde t@mâie veacinic@ înaintea Domnului,
în neamurile voastre.
9. Nu ve] aduce pre ei t@mâie de alt@ mestecare, nici aducere }i giunghiere, nici ve] gusta gust@ri.
10. {i s@ va ruga Aaron spre coarnele lui o dat@ în an, în sângele care s-au adus pentru
p@cat, }i va îmblânzi spre el în neamurile voastre; sfânta sfintelor va fi Domnului”.
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
12. *„Când vei aduce num@rul fiilor Israil, dup@ num@r vor da fie}tecarii pre]ul pen||tru 128r
*Num. 1, 2.
sufletele sale Domnului }i nu va fi ran@ într-în}ii când s@ vor num@ra.
13. Iar@ aceasta va da tot cel ce trece la nume, jum@tate de sicl@ m@sura besearicii; *siclul
*Preo]. 27, 25.
Num. 3, 47. doaoz@ci de dinari are; jum@tate parte de siclul s@ va aduce Domnului.
14. Carele s@ are în num@r de doaoz@ci de ani }i mai sus va da pre]ul.
Ezec. 45, 12.
15. Bogatul nu va adaoge la gium@tate de sicl@, }i s@racul nimic va sc@dea.
16. {i banii strân}i, adu}i de la fiii lui Israil, îi vei da spre slujba cortului m@rturiei, s@ fie
pomenirea lor înaintea Domnului }i s@ s@ îmblânzasc@ sufletelor lor”.
17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
18. „Face-vei }i scaf@ de aram@ cu temeiul s@u, spre sp@lare, }i o vei pune între cortul
m@rturiei }i între oltariu; }i, turnând ap@,
19. Vor sp@la într-însul Aaron }i fiii lui mâinile sale }i picioarele,
20. Când vor întra în cortul m@rturiei }i când s@ vor apropia de oltariu s@ aduc@ într-însul
t@mâie Domnului, |
128v
21. S@ nu cumva moar@; legiuit veacinic va fi lui }i s@min]iii lui dup@ el”.
22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,
23. Zicând: „Ia-]i mireasme de mirh@ dintâi }i aleas@, cinci sute de sicli, }i de chinamom
jum@tate, adec@ sicli doao sute cinciz@ci, a}ijderea de calamim, sicli doaosute cinciz@ci.
24. Iar@ de casie, sicli cinci, sute în m@sura jârtveanicului, de untdelemn, o m@sur@ de him.
25. {i vei face untdelemn al ungerii sfânt, ungere mestecat@ cu lucrul ung@toriului.
26. {i vei unge dintr-însa cortul m@rturiei }i sicriiul testamântului,
27. {i masa cu vasele sale, sfe}nicul cu ale sale, oltarele t@mâierii,
28. {i a junghierii, }i toate od@jdiile carele sânt de slujba lor.
29. {i vei sfin]i toate }i vor fi sfintele sfintelor; cine le va atinge s@ va sfin]i.
30. Aaron }i fiii lui îi vei unge }i îi vei sfin]i s@-Mi slujasc@ cu preo]iia,
31. {i fiilor Israil le vei zice: «Acest || untdelemn al ungerii sfânt va fi Mie în neamurile 129r
voastre.
32. Trupul omului nu s@ va unge dintr-însul }i dup@ mestecarea lui nu-l ve] face, c@ s-au
sfin]it }i sfânt va fi voao.
33. Omul, oricare va mesteca acela} }i va da dintr-însul streinului, s@ va }terge din
norodul Mieu»”.
34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ia-]i mireasme stactim }i onihim, galvan de bun@
mireazm@ }i t@mâie foarte luminoas@; de o m@sur@ vor fi toate.
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35. {i vei face t@mâie mestecat@ cu lucrul f@c@toriului de unsori, mestecat@ cu deadinsul
}i curat@ }i vrednic@ de sfin]ire.
36. {i dup@ ce le vei pisa în prav foarte m@runt, vei pune dintr-însul înaintea cortului
m@rturiei, în care loc M@ voi ar@ta ]ie; sfânta sfintelor va fi voao t@mâie.
37. Aseaminea mestecare nu ve] face spre slujba voastr@, c@ sfântul Domnului iaste.
38. Oricare om va face aseaminea, s@ s@ desfeteze în mirosirea ei, peri-va din norodurile
sale”. |
Cap 31

129v

S@ rânduiesc de la Domnul Veseliil }i Ooliav spre facerea cortului }i celoraalalte care s-au zis;
de ]inearea sâmbetei }i de Tablele leagii lui Moisi, de la Dumnezeu date.

1.
i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
2.
„Iat@, am chemat pre nume Veseliil, fiiul lui Urii, a feciorului Hur, de neamul Iuda,
3.
{i l-am umplut cu Duhul <lui> Dumnez@u, cu în]@lepciune }i în]@leagere
}i cu }tiin]a în tot lucrul,
4. Spre gândirea de orice feal de lucru, poate fi de aur }i de argint }i de aram@,
5. De marmore }i m@rg@ritariu }i de multe fealiuri de leamne.
6. {i am dat lui so]ie pre Ooliav, fiiul lui Ahisameh, de neamul Dan; }i în inima a tot
înv@]atului am pus în]ealeapciune, s@ fac@ toate care am poruncit ]ie:
7. Cortul a}ez@mântului }i sicriul m@rturiei }i îmblânzitoriul care iaste deasupra ei }i toate
vasele cortului,
8. {i masa, }i vasele ei, sfe}nicul foarte curat cu vasele sale }i oltarele t@mâierii,
9. {i a giunghierii }i toate vasele lor, }caful cu temeiul s@u,
10. Od@jdii sfinte în slujba || lui Aaron preotului, }i fiilor lui, ca s@-}i fac@ slujba în ceale sfinte,
130r
11. Uleul ungerii }i t@mâia mireasmelor în jertvelnic, toate care ]-am poruncit vor face”.
12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
13. „Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: *«Vede]i s@ p@zi] sâmb@ta Mea, c@ s@mn
iaste într@ Mine }i între voi în neamurile voastre; s@ }ti]i c@ Eu, Domnul carele v@ sfin]esc.
14. P@zi]i sâmb@ta Mea, c@ sfânt@ iaste voao. Cine o va pâng@ri cu moarte va muri; cine
va lucra într-însa, peri-va sufletul aceluia din mijlocul norodului s@u.
15. {ease zile ve]i lucra; în zioa a }eaptea, sâmb@t@, iaste odihn@ sfânt@ Domnului; tot
cine va lucra într-aceast@ zi va muri.
16. P@zasc@ fiii lui Israil sâmb@ta }i o pr@znuiasc@ în neamurile sale; leg@tur@ veacinic@
iaste,
17. Între Mine }i-ntre fiii lui Israil }i s@mn pururea *c@ în }as@ zile au f@cut Domnul ceriul
}i p@mântul, }i într-a }eaptelea au încetat de lucru»”.
18. {i au dat Domnul lui Moisi, dup@ ce au priimit cuvintele aceastea în muntele Sinai,
*doao lespezi de piatr@ a m@rturiii, scris@ cu degetul lui Dumnezeu. |

*Sus. 20, 8.
Eze. 20, 12.

*Face. 2, 2.

*2 Leage 9, 10.

Cap 32

130v

Moisi fiind dep@rtat, norodul face vi]@l }i i s@ închin@; pentru închinarea la vi]@l, Moisi lui
Dumnezeu s@ roag@; pogorând din munte, tablele frânge, vi]@lul îl arde }i, înfruntând pre
Aaron, pre închin@torii de idoli ucide }i celoraalal]i iertare dobânde}te, iar@}u în munte
suindu-s@.

1.

i v@zând norodul c@ z@bove}te a s@ pogorî din munte Moisi, adunându-s@
împrotiva lui Aaron, au zis: *„Scoal@, f@-ne noao dumnezei carii s@ mearg@ *Fap. 7, 40.
înaintea noastr@, c@ lui Moisii, b@rbatului acestuia care ne-au scos din p@mântul
Eghiptului, nu }tim ce i s-au întâmplat”.
2. {i au zis c@tr@ dân}ii Aaron: „Lua]i cerceii de aur din ureachile muierilor }i a fiilor }i
a featelor voastre }i aduce] la mine”.
3. {i au f@cut norodul ce poruncis@, purtând cerceii la Aaron.
4. *Carii luându-i el, au închipuit cu lucru v@rs@toriu }i au f@cut dintr-@n}ii vi]@l v@rsat *Psal. 105, 19.
}i au zis: „Ace}tia sânt dumnezeii t@i, Israil, carii te-au scos din p@mântul Eghiptului”.
5. Carea v@zând Aaron, au zidit oltariu înaintea lui }i prin pristav au strigat, zicând:
„Mâne iaste pr@znuirea Domnului!”
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6. {i, sculându-s@ deminea]a, au adus arderi }i junghieri de pace; }i au }ezut norodul
|| a mânca }i a bea }i s-au sculat a juca.*
131r
7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând: *„Meargi, pogoar@-te; au p@c@tuit norodul
t@u, care l-ai adus din p@mântul Eghiptului.
8. Curund s-au dep@rtat de calea carea le-ai ar@tat }i }-au f@cut vi]@l v@rsat }i i s-au
*3 Împ@ra. 12, 28. închinat }i, junghindu-i jârtve, au zis: *«Ace}tia sânt dumnezeii t@i, Israil, carii te-au scos
din p@mâtul Eghiptului»”.
9. {i iar@ au zis Domnul c@tr@ Moisi: *„V@z c@ norodul acesta iaste v@rtos cu cerbicea.
*Gios 33, 3.
10. Slobozi-M@ s@ s@ mânie urgiia Mea împotriva lor }i s@-i }terg }i s@ te fac în neam
2 Leage 9, 13.
mare”.
11. Iar@ Moisi ruga pre Domnul, Dumnezeul s@u, zicând: *„C@ci Doamne, s@ m@nie
*Num. 14, 13;
Psa<l>m. 105, urgiia Ta împrotiva norodului T@u, carele l-ai scos din p@mântul Eghiptului în t@rie mare
23. }i mân@ v@rtoas@?
12. Nu cumva s@ zic@ eghipteanii: «Cu hicle}ug i-au scos, s@-i ucig@ în mun]i }i s@-i
}tearg@ de pre p@mânt». A}eaze-se mâniia Ta }i Te îmblânze}te spre nedreptatea norodului
T@u.
13. Adu-[i aminte de Avraam, Isaac }i Israil, slugile Tale, c@rora Te-ai jurat pre Tine
*Face. 22, 7 însu}, zicând: *«Înmul]i-voi s@mân]a voastr@ ca stelele ceriului }i tot p@mântul acesta, de
}i 15, 7 carele am gr@it, l-oi da semin]iii voastre }i-l ve]i st@pâni pururea»”.
14. {i S-au îmblânzit Domnul a nu face r@ul ca|re au fost gr@it împrotiva norodului S@u. 131v
[}i] 38, 16.
15. {i s-au întors Moisi din munte purtând doao tablele m@rturiei în mâna sa, scrise de
amândoao p@r]ile,
16. {i f@cute de Dumnezeu; }i scrisoarea lui Dumnezeu era scobit@ în table.
17. {i auzând Iosie gâlceava norodului ce strâga, au zis c@tr@ Moisi: „Urlat de r@zboiu
s@ aude în tab@r@”.
18. Carele i-au r@spuns: „Nu e strâgarea îndemn@torilor la r@zboiu, nici gâlceava silitorilor
la fug@, ci glas de cânt@re]i auz eu”.
19. {i, apropiindu-s@ de tab@r@, au v@zut vi]@lul }i horele }i, mâniindu-s@ foarte, au
aruncat din mâni tablele }i le-au frâmt la poalele muntelui.
20. {i apucând vi]@lul care f@cus@, l-au ars }i l-au zdrobit în praf, care l-au pr@s@rat în
ap@ }i au dat dintr-însul a bea fiilor Israil.
21. {i au zis c@tr@ Aaron: „Ce ]-au f@cut norodul acesta, s@ aduci preste el p@cat a}a
mare?”
22. C@ruia el au r@spuns: „S@ nu s@ supere domnul mieu, c@ tu ai cunoscut norodul
acesta a fi plecat spre r@u.
23. Mi-au zis: «F@-ne dumnezei carii s@ mearg@ || înaintea noastr@, c@ lui Moisi, acestuia 132r
carele ne-au adus din p@mântul Eghiptului, nu }tim ce i s-au întâmplat».
24. C@rora eu le-am zis: «Cine din voi are aur?» Adus-au }i mi-au dat }i l-am aruncat
în foc }i au ie}it acest vi]@l”.
*1 Cor. 10, 7.
*2 Leage 9, 12.
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25. {i, v@zând Moisi norodul a fi golit (c@-l despoias@ Aaron pentru ocara groz@virii }i
între vr@jma}i gol îl rânduis@),
26. {i, stând în poarta taberilor, au zis: „De iaste careva al Domnului, împreune-s@ mie”.
{i s-au adunat la el to]i fiii Levi,
27. C@rora le-au zis: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Puie-}i omul sabia
la coapsa sa, duce]i-v@ }i v@ întoarce]i de la poart@ pân@ la poart@ prin mijlocul taberilor
}i s@-} ucig@ fie}tecarele fratele }i prietinul }i aproapele s@u»”.
28. {i au f@cut fiii Levi dup@ cuvântul lui Moisi }i au t@iat în zioa aceaea ca doaoz@ci }i
trei de mii de oameni.
29. {i au zis Moisi: „Sfin]it-a]i mânile voastre ast@zi Domnului, fie}tecarele în fiiul }i în
fratele s@u, ca s@ vi s@ dea blagoslovenie”.
30. {i f@cându-s@ a doao zi, gr@it-au Moisi c@tr@ norod: „P@c@tuit-a]i p@cat mare; sui-m@-voi
la Domnul, de cumva Îl voi putea | ruga pentru r@otatea voastr@”.
31. {i întorcându-s@ la Domnul, au zis: „Rogu-m@, p@c@tuit-au norodul acesta p@cat
foarte mare }i }-au f@cut dumnezei de aur; au le iart@ lor aceast@ vin@,
32. Au, de nu faci, }terge-m@ din cartea Ta carea ai scris”.
33. C@ruia au r@spuns Domnul: „Carele va p@c@tui Mie, pre acela l-oi }terge din cartea Mea.
34. Iar@ tu meargi }i pov@]uia}te norodul acesta unde ]-am gr@it. Îngerul Mieu va mearge
înaintea ta, iar@ Eu în zioa izbândirii voi cerceta }i p@catul lor acesta”.
35. {i au lovit Domnul norodul pentru vina vi]@lului care f@cuse Aaron.

Cap 33
Stâmp@rând Moisi amânân]area lui Dumnezeu împrotiva norodului, norodul s@ dezbrac@ de
podoaba sa }i-} plânge p@catul. Dumnezeu s@ îmblânzea}te }i cu Moisii gr@ia}te fa]@ c@tr@ fa]@,
carele poftea}te a vedea fa]a }i slava Domnului.

1.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând: „Meargi, suie-te din locul acesta tu }i
norodul t@u, carele l-ai scos din p@mântul Eghiptului, la p@mântul carele am
giurat lui Avraam, Isaac || }i Iacov, zicând: *«S@min]iii tale o voi da.
133r
2. {i voi trimite îngerul alerg@toriu înaintea ta, s@ leap@d **hananeiul }i amorreul }i
hetheul }i ferezeul }i heveul }i ievuseul,
3. {i s@ întri la p@mântul ce curge lapte }i miare; c@ nu M@ voi sui cu tine, *pentru c@
norodu vârtos la cerbice e}ti, nu cumva s@ te pierz în cale”.
4. {i auzând norodul cuvântul acest r@u foarte, au plâns }i nice unul dup@ obiceaiu nu
s-au îmbr@cat cu podoaba sa.
5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Gr@ia}te fiilor Israil: «Norod vârtos la cerbice e}ti, o
dat@ m@ voi sui în mijlocul t@u }i te voi }terge. Acum dezbrac@ podoaba ta, s@ }tiu ce-]i
voi face!»”
6. {i au dezbr@cat fiii lui Israil podoaba din muntele Horiv.
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7. {i Moisi, luând cortul, l-au întins afar@ de tab@r@, departe, }i au chemat numele lui
„cortul a}ez@mântului”; }i tot norodul care avea ceva întrebare ie}ea afar@ de tab@r@, la
cortul a}ez@mântului.
8. {i, ie}ind Moisi la cort, s@ scula toat@ gloata }i sta fie}tecarele în u}ea }eatrii sale }i s@
uita la dosul lui Moisi, pân@ întra în }atr@. |
9. {i, întrând el în cortul a}ez@mântului, pogorâia stâlpul norului }i sta la u}e }i gr@ia cu Moisi, 133v
10. Privind to]i c@ stâlpul norului st@ la u}ea cortului, }i sta ei }i s@ închina prin u}ile
corturilor sale.
11. {i gr@iia Domnul c@tr@ Moisi fa]@ la fa]@, precum gr@ia}te omul c@tr@ priiatinul s@u. {i
întorcându-s@ el la tab@r@, slujitoriul lui Iosie, fiiul lui Nun, copilul, nu s@ dep@rta de cort.
12. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Poruncea}ti s@ pov@]uiesc pre norodul acesta }i nu-mi
spui pre cine vei trimite cu mine, mai ales c@ ai zis: «Cunoscutu-te-am din nume }i ai aflat
har înaintea Mea».
13. Deci, de-am aflat har înaintea Ta, arat@-mi fa]a Ta, s@ Te }tiu }i s@ aflu har înaintea
ochilor T@i; uit@-Te spre norodul T@u, neamul acesta”.
14. {i au zis Domnul: „Fa]a Mea va mearge înnaintea ta }i odihn@ voi da ]ie”.
15. {i au zis Moisi: „De nu vei mearge Tu înainte, nu ne scoate din locul acesta,
16. C@ din ce vom putea }ti, eu }i norodul T@u, a fi aflat noi har înaintea Ta, de nu vei
umbla cu noi, s@ ne sl@vim de toate noroadele care || l@cuiesc pre p@mânt?”
134r
17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „{i cuvântul acesta care ai gr@it voi face, c@ ai aflat
har înaintea Mea }i pre tine însu]i te-am cunoscut din nume”.
18. Carele au zis: „Arat@-m mie slava Ta”.
19. R@spuns-au: „Eu ]-oi ar@ta tot binele }i voi chema în numele Domnului înaintea ta
*Râm. 9, 15. }i *voi milui pre care voi vrea }i nu M@ voi îndura întru carele bine-Mi va plâcea”.
20. {i iar@ au zis: „Nu vei putea vedea fa]a Mea, c@ nu M@ va vedea om }i s@ fie viu”.
21. {i iar@: „Iat@ – au zis – iaste loc la Mine }i vei sta pre piatr@.
22. {i, când va trece slava Mea, te voi pune în crep@tura pietrii }i te voi acoperi cu
dreapta Mea, pân@ voi treace.
23. {i voi lua mâna Mea }i vei vedea dosul Mieu, iar@ fa]a Mea nu o vei putea vedea.

Cap 34
Moisi, g@tind alte table, s@ întoarn@ în munte unde veade dosul lui Dumnezeu; }i, oprind
împreunarea p@gânilor }i închinarea bozilor }i dând porunci pentru întâii n@scu]i, pentru
sâmb@ta azimelor }i pentru alte s@rb@tori, dup@ postul de patruz@ci de zile cornut din munte s@
pogoar@ }i, cu fa]a înv@lit@, norodului gr@ia}te. |
2 Leage 10, 1.

1.
2.

i dup@ aceasta, taie – au zis – ]ie doao leaspezi de piatr@ aseaminea celor 134v
dintâi }i voi scrie pre eale cuvintele care au avut tablele carele ai frâmt.
Fii gata diminea]@ s@ te sui îndat@ în muntele Sinai }i vei sta cu Mine pre cre}tetul muntelui.
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3. Nici unul s@ suie cu tine, nici s@ s@ vaz@ careva prin tot muntele, }i boii }i oile s@ nu s@
pasc@ în preajm@”.
4. {i au t@iat doao leaspezi de piatr@ precum era mainte; }i, sculându-s@ de noapte, s-au
suit în muntele Sinai, precum îi poruncise Domnul, purtând cu sine tablele.
5. {i, pogorându-s@ Domnul prin nor, au st@tut Moisi cu El chemând numele Domnului.
6. Carele trecând înaintea lui, au zis: „St@pâne, Doamne Dumnezeule, milostive }i
îndurate, r@bd@toriu }i mult milostive }i adev@rat,
7. Carele *p@z@}ti mila spre mine, Carele }tergi nedreptatea }i r@utâ]ile }i p@catele **}i
nici unul la Tine ***iaste de sine} nevinovat, ****Carele r@splâte}ti nedreptatea p@rin]ilor,
fiilor }i nepo]ilor în a triia }i a patra s@mân]@!”
8. {i degrab@ Moisi, plecându-s@ la p@mânt }i închinându-s@, ||
9. Au zis: „De-am aflat har înaintea Ta, Doamne, rogu-m@ s@ vii cu noi (c@ norod tare
135r
la cerbice iaste) }i s@ }tergi nedrept@]ile noastre }i pâcatele }i s@ ne st@pâne}ti”.
10. R@spuns-au Domnul: „Eu *voi face leg@tur@: v@zând to]i, seamne voi face carea nici
odân@oar@ s-au v@zut pre p@mânt, nici în acealea neamuri, s@ vaz@ norodul acesta într-a
cui mijloc e}ti; lucrul Domnului groaznic care voi face.
11. P@zea}te toate care ast@zi ]-oi porunci; Eu însumi voi lep@da dinnaintea fe]ii tale
amorreul }i hananeul }i hefteul }i ferezeul }i heveul }i ievuseul.
12. P@zea}te ca nu cândva s@ faci priete}ug cu l@cuitorii p@mântului aceluia, carii s@-]i
fie spre c@deare,
13. Ci prestoalele lor le strâc@, frânge chipurile ceale cioplite }i jârtvenicele le aprinde.
14. S@ nu te închini la dumnezeu strein, Domnul r@vnitoriu numele Lui, Dumnezeu iaste
izbânditoriu.
15. *S@ nu faci leg@tur@ cu oamenii ]inuturilor acelora, ca nu cumva când vor curvi cu
dumnezeii s@i }i s@ vor închina cioplitelor lor s@ te cheme cineva s@ mânânci din ceale
jârtfite. |
16. *Nici muiare din featele lor vei lua fiilor t@i, ca nu cumva, dup@ ce vor curvi, eale
135v
s@ fac@ }i pre fiii t@i a curvi în dumnezeii lor.
17. Dumnezei v@rsa]i nu vei face ]ie.
18. Praznicul azimelor vei p@zi; }eapte zile vei mânca azime, precum ]-am poruncit în
vreamea lunii celor noao, c@ în luna prim@v@rii ai ie}it din Eghipt.
19. *Toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide pântecele a Mea va fi din toate dobitoacele,
}i din boi, }i din oi, a Mea va fi.
20. Întâi n@scutul asinului îl vei r@scump@ra cu oaie, iar@ de nu vei da nici pre] pentru
el, s@ va ucide; întâi n@scutul fiilor t@i îl vei r@scump@ra, nici te vei ar@ta gol înaintea
Mea.
21. {eas@ zile vei lucra, a }eaptea zi vei înceta de-a ara }i de-a s@cera.
22. *Praznicul s@pt@mânilor vei face ]ie în pârga roadelor s@ceri}ului t@u de grâu }i
praznicul când s@ adun@ toate în curgerea anului.
23. *De trei ori în an s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ a ta înaintea Atotputearnicului,
Domnului, Dumnezeului Israil.
24. C@ci când voi lua noroadele de la fa]a ta }i voi l@]i hotar@le tale nimene nu va le}ui
p@mântului t@u, suindu-te }i ar@tându-te înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, de trei ori
în an.
25. *Nu vei jârtvui preste dospit sângele giunghierii Meale, nici va r@mânea deminea]a
din jertva praznicului Fasc@. ||
26. Pârga rodurilor p@mântului t@u o vei aduce în casa Domnului, Dumnezeului t@u;
136r
*nu vei fierbe iedul în laptele mâni-sa”.
27. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie ]ie cuvintele acestea prin carele }i cu tine }i cu
Israil am f@cut leg@tur@”.
28. *{i au fost acolo cu Domnul patruz@ci de zile }i patruz@ci de nop]i; pâne n-au mâncat
}i ap@ n-au b@ut }i au scris în leaspezi **cuvintele leg@turii zeace.
29. {i, pogorându-s@ Moisi din muntele Sinai, ]inea doao tablele m@rturiii }i nu }tiia c@
e cornut@ fa]a sa din înpreunarea vorbei Domnului.
30. {i, v@zând Aaron }i fiii lui Israil cornut@ fa]a lui Moisi, s-au temut a s@ apropia.
31. {i, chema]i de la el, s-au întors }i Aaron }i c@peteniile sinagoghii. {i dup@ ce au gr@it
c@tr@ dân}ii,
32. Au venit la el }i to] fiii lui Israil, c@rora le-au poruncit toate carele auzise de la Domnul
în muntele Sinai.
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33. {i plinind vorbele, *au pus înv@litoarea spre fa]a sa,
34. Carea întrând la Domnul }i gr@ind cu Dânsul, o descoperiia p@n@ ie}iia }i atunci gr@ia
c@tr@ fiii lui Israil toate care-i era poruncite.
35. Carii vedea fa]a lui Moisi ie}ind a fi cornut@, ci acoperiia el iar@} fa]a sa când gr@ia
c@tr@ dân}ii. |
Cap 35

136v

Porunca sâmbeteai; s@ ceare pârga }i daruri }i mea}teri spre facerea tuturor carea s-au zis,
c@rora ispravnici de la Dumnezeu s@ numesc Veseliil }i Ooliav.

1.

*Sus 25, 2.

*Sus 31, 2.

eci, adunându-s@ toat@ gloata fiilor lui Israil, au zis c@tr@ dân}ii: „Aceastea sânt
carele au poruncit Domnul a fi:
2.
{ease zile ve] lucra; a }eaptea zi va fi voao sfânt@, sâmb@ta, }i odihna Domnului;
cine va lucra într-însa s@ va ucide.
3. Nu ve]i aprinde foc în toate l@ca}ele voastre în zioa sâmbetei”.
4. {i au zis Moisi c@tr@ tot }ireagul fiilor Israil: „Acesta iaste cuvântul carele au poruncit
Domnul, zicând:
5. «Deschilini]i la voi pârga Domnului, *tot cel volnic }i plecat cu inima o aduc@ Domnului,
aur, argint }i aram@,
6. Iochinth }i porfir }i coc de doao ori întins }i vison, piei de capre,
7. {i piei de are]i ro}ite }i ianthine, leamne seatim,
8. {i untdelemn spre împodobirea lumin@rilor }i s@ s@ fac@ unsoarea }i t@mâiare cu bun
miros,
9. Pietri onihinth }i pietri scumpe spre înfrâms@]area preste-um@rariului || }i a piepturelului. 137r
10. Oricare e dintre voi în]@lept vie }i fac@ ce au poruncit Domnul.
11. Cortul adec@ }i acoperi}ul lui }i acoperemântul, belciugele }i tablele cu pr@jinile,
cuiarele }i tâlpile,
12. Sicriiul }i pr@jinile, îmblânzitoriul }i zaveasa carea s@ întinde dinnaintea lui,
13. Prestolul cu pr@jinile }i cu vaseale }i cu pânile punerii-înainte,
14. Sfe}nicul pentru sprijinirea lumin@rilor, vaseale lui }i candelele }i untul-de-leamn spre
hrana focurilor,
15. Oltariul t@mâierii }i pr@jinile }i untul-de-lemn al ungerii }i t@mâiarea din mireasme,
}atrea dinnaintea u}ii cortului,
16. Oltariul aprinderii }i ro}teiu]ul lui de aram@ cu pr@jinile }i cu vaseale sale, }caful }i
temeiul lui,
17. P@retarele pridvorului cu stâlpii }i temeiurile, }atra înaintea pridvorului,
18. Cuierele cortului }i a pridvorului cu funi}oarele sale,
19. Ve}mintele cu carele slujesc în slujba jârtveanicului, hainele lui Aaron preotului }i
a fiilor lui, s@-M slujasc@ cu preo]iia»”. |
20. {i, ie}ind toat@ mul]imea fiilor Israil dinnaintea lui Moisi,
137v
21. Au adus cu minte foarte voioas@ }i dumnezeiasc@ pârga Domnului spre facerea
lucrului cortului m@rturiei, orice tr@buia spre slujb@ }i la sfintele od@jdii.
22. B@rba]ii cu muiarile au dat covrigi }i cercei, ineale }i degetare; tot vasul de aur spre
darurile Domnului s-au deschilinit.
23. Cine avea hiachinth }i porfir }i coc de doao ori întins, vison }i piei de capre, piei de
are] ro}ite }i iamthine,
24. Roduri de argint }i de aram@, au adus Domnului, }i leamne de seatim spre multe trebi.
25. Ci }i muiarile înv@]ate carea au fost tors au dat hiachinth, porfir }i m@tas@ }i vison,
26. {i peri de capre, de bun@voie ale sale toate dându-le.
27. Iar@ c@peteniile au adus pietri de onihim }i pietri scumpe la preste-um@rariu }i la piepturel,
28. {i mirosuri }i untdeleamn spre împodobirea lumin@rilor }i spre g@tirea unsorii }i spre
mestecarea t@mâierii de bun@ mireazm@. ||
29. To]i b@rba]ii }i muiarile cu minte dumnezeiasc@ au adus darurile, s@ s@ fac@ lucrurile care 138r
poruncis@ Domnul prin mâna lui Moisi, to] fiii lui Israil de bun@voie le-au închinat Domnului.
30. {i au zis Moisi c@tr@ fiii lui Israil: *„Iat@, au chemat Domnul de nume pre Veseliil,
fiiul Uriii, feciorul lui Hur, din neamul Iudei,
31. {i l-au împlut cu Duhul lui Dumnezeu, cu în]@lepciunea }i în]@leagerea, cu }tiin]a }i
cu toat@ înva]@tura,
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32. Spre gândirea }i facerea lucrului în aur }i argint }i de aram@,
33. {i a ciopli pietrile }i lucrul r@dv@nariului, orice s@ poate g@si de me}te}ug.
34. Au dat în inima lui }i pre Ooliav, fiiul Ahisamec, din neamul lui Dan.
35. Pre amândoi i-au înv@]at în]@lepciune, s@ fac@ lucrurile m@sariului, a împistritoriului
}i a ful]uitoriului, de hiachinth }i porfir }i coc de doao ori întins }i de vison }i s@ le ]as@
toate }i nouo fie}tecarea s@ le g@sasc@.

Cap 36
138v

Aducându-s@ mai mult decât tr@buia darurile, s@ g@tea}te cortul dup@ toate | p@r]ile sale, adec@
p@retarele, contu}urile, acoperi}ele, tablele, pr@jinile, z@veasa }i }atra.

1.

Sus 26, 1.

i au f@cut Veseliil }i Ooliav }i tot b@rbatul în]@lept, c@rora le-au dat Domnul
în]@lepciune }i în]@leagere, s@ }tie me}ter}ugit a lucra care sânt de lips@ spre
treaba jârtvenicului }i care au poruncit Domnul.
2. {i chemându-i Moisi pre ei }i tot b@rbatul în]@lept c@ruia dedeas@ Domnul în]@lepciune 1 Par. 21, 29.
}i carii de bun@voia sa s-au d@ruit spre lucrare,
3. Le-au dat toate darurile fiilor Israil carii, stând cu deadinsul de lucru, în toate zilele
diminea]a norodul aducea f@g@duin]eale.
4. Pentru aceaea, mea}terii sâlindu-s@ a veni,
5. Au zis lui Moisi: „Mai mult aduce norodul decât iaste de lips@”.
6. {i au poruncit Moisi s@ s@ strâge prin glasul pristavului ca nici b@rbat, nici muiare s@
mai aduc@ ceva la lucrarea jârtfenicului; }i a}ea s-au încetat de-a mai aduce daruri,
7. C@ ceale adus@ era destule }i prisosea.
8. {i au f@cut to] în]@lep]ii cu inima spre || plinirea lucrului cortului p@retariuri zece, de
139r
vison r@sucit }i hiachinth }i porfir }i de coc de doao ori întins cu lucru pestri] }i ]@s@tur@
v@rstat@,
9. A c@rora unul avea în lungime doaoz@ci }i opt de co]i }i în l@]ime, patru; de o m@sur@
era to] p@retarii.
10. {i au închiat p@retarele cinci unul cu altul, }i cealeaalalte cinci unul cu altul i-au
împreunat.
11. F@cut-au }i cheutori hiachinthine în marginea unui p@reatariu, de-amândoao laturile,
}i în marginea altui p@retariu a}ijderea,
12. S@ vie cheutorile una c@tr@ alta }i s@ s@ împreune;
13. De unde au v@rsat }i cinciz@ci de copce de aur, carele s@ îmbuce cheutorile p@retarelor
}i s@ fie un cort.
14. F@cut-au }i contu}e unspr@zeace, de peri de capre, spre coperirea acoperi}ului cortului.
15. Un conto} în lungime avea co] treiz@ci }i în l@]ime co] patru; de o m@sur@ era toate
contu}urile,
16. A c@rora cinci le-au închiiat de osebi, }i alte }as@, deschilinite. |
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17. {i au f@cut cheutori, cinz@ci în marginea unui contu} }i cinciz@ci în marginea altui 139v
contu}, s@ s@ încheie împreun@,
18. {i copce de aram@, cinz@ci, cu carele s@ s@ încopce acoperi}ul, s@ fie o plato}e din
toate contu}urile.
19. F@cut-au }i acoperemântul cortului de piei de are]i ro}ite }i alt acoperemânt, mai
pe deasupra, de piei hiachinthine.
20. F@cut-au }i tablele cortului, de leamne setim stând.
21. De zeace co]i era lungimea unii table }i un cot cu a }asa parte l@]imea ]inea.
22. C@te doao în crep@turi era prin fie}tecare tabli, ca s@ s@ închie una cu alta; a}a au
f@cut în toate tablele cortului,
23. Din carele doaoz@ci era la partea de-amiiaz@zi, spre r@s@rit,
24. Cu patruz@ci de picioare de arjint, doao picioare supt o tabl@ s@ pune, de-am@ndoao
p@r]ile unghiurilor, unde s@ împreun@ scobiturile coastelor în unghiur.
25. {i la partea cortului de-ameaz@noapte au f@cut doaoz@ci de table,
26. Cu patruz@ci de picioare de argint, doao picioare la fie}tecare tabli.
27. Iar@ spre apus, adec@ la ceaea parte || cortului, carea s@ uit@ spre mare, au f@cut 140r
}as@ table,
28. {i doao altele prin fie}tecare unghiurile cortului dind@r@pt,
29. Care era împreunate de jos pân@ sus }i într-o împreunare a}ijderea s@ purta. A}ea
au f@cut de-amândoao p@r]ile prin unghiuri,
30. S@ fie împreun@ opt table }i s@ aib@ picioare de argint }as@spr@zeace, adec@ câte doao
picioare supt fie}tecare table.
31. F@cut-au }i pr@jini de leamne s@tim, cinci a ]inea tablele de o laturea cortului,
32. {i alte cinci la table de alt@ lature a le a}eza }i, afar@ de acestea cinci, alte pr@jini la
partea cortului despre apus, spre mare.
33. {i au f@cut alt@ pr@jin@, carea s@ vie prin mijlocul tablelor, de la unghiu pân@ la unghiu.
34. Iar@ t@bleturile le-au aurit, v@rsând picioarele lor de argint, }i verigile lor le-au f@cut
de aur, prin carele s@ poat@ treace pr@jinele, carii }i ace}tea cu tâblile de aur le-au acoperit.
35. F@cut-au }i zaveas@ de hiachinth, de porfir, de m@tas@ }i de vison r@sucit, împistrit
de multe fea]e }i desp@r]it. |
36. {i patru stâlpi de leamne setim, a c@rora capetele aurite, picioarele de argint v@rsate. 140v
37. F@cut-au }i }atra dinnaintea cortului, de hiachinth, de porfir, de m@tas@ }i de vison
r@sucit, ful]uit,
38. {i stâlpi cinci, cu capetele sale carele le-au acoperit cu aur, }i picioarele lor le-au
v@rsat de aram@.
Cap 37
S@ face sicriu, îmblânzitoriu, heruvimi, prestolul, sfe}nicul, candelele, oltariul m@rturiei, pentru
carele s@ face t@mâiare mestecat@.

1.

i au f@cut Veseliil }i sicriul de leamne setim, având doi co]i }i o jum@tate în
lungime }i un cot }i jum@tate în l@]ime }i n@l]imea au fost de un cot }i
jum@tate; }i l-au îmbr@cat cu aur foarte curat, dinlontru }i dinnafar@.
2. {i i-au f@cut cunun@ de aur prinpregiur,
3. V@rsând patru verigi de aur prin patru unghiurile ei, doao verigi de o lature }i doao
de alta.
4. {i pr@jini au f@cut de leamne setim, carele le-au îmbr@cat cu aur,
5. {i care le-au b@gat prin verigile carele || era de laturile sicriului, spre purtarea lui.
141r
6. F@cut-au }i îmblânzitoriu, adec@ loc de rug@, de aur foarte curat, de doi co] }i jum@tate
în lungime }i de un cot }i jum@tate în l@]ime,
7. {i doi heruvimi de aur b@tut, carii i-au pus de-amândoao p@r]ile îmblânzitoriului:
8. Hieruvim unul în v@rful unii p@r]i, }i heruvim altul în vârful ceiealalte p@r]i, doi heruvimi
în fie}tecare v@rful îmblânzitoriului,
9. Tinzându-}i arepile }i acoperind îmbl@nzitoriul }i spre sine} împreun@ }i spre el
uitându-s@.
10. F@cut-au }i prestol de leamne setim, în lung de doi co]i }i în lat de un cot, carea era
nalt@ un cot }i jum@tate de parte.
11. {i o au împrejurat cu aur foarte curat }i i-au f@cut usne de aur prinprejur.
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12. {i usnei cunun@ de aur scobit@ de patru deajete }i, preste aceaea, alt@ cunun@
de aur.
13. V@rsat-au }i patru verigi de aur care le-au pus în patru unghiuri, prin fie}tecare
picioarele measii,
14. În preajma cununii, }i au b@gat prin eale pr@jinile, s@ poat@ purta prestolul. |
15. {i pr@jinile le-au f@cut de leamne setim }i le-au împregiurat cu aur.
141v
16. {i vase spre multe feliuri de trebile prestolului, v@scioare m@sur@toare, p@hare cu
flori }i sticle }i c@dealni]e de aur curat, în carele tr@buie s@ s@ aduc@ gust@rile.
17. F@cut-au }i sfea}nic de aur b@tut foarte curat, dintr-a c@ruia pr@jin@ fluierile, p@h@relele
}i l@n]urelele }i crinii ie}iia,
18. {as@ de-amândoao laturile, trei fluieri de o parte }i trei de alta.
19. Trei p@h@reale ca nucile prin fie}tecare fluier }i glon]urealele, împreun@ }i crinii, }i
trei p@h@reale ca nucile într-alt fluier }i glon]urealele, împreun@ }i crinii, drept era lucrul
a }ese fluieri carii ie}iia din trupul sfe}nicului.
20. Iar@ în pr@jin@ era patru p@h@rele ca nucile }i glon]ureale prin fie}tecarele, împreun@ }i crinii.
21. {i glon]ureale supt doao fluiere pe trei locuri, carii împreun@ sânt }as@ fluieri ie}ind
dintr-o pr@jin@.
22. Deci }i glon]urealele, }i fluierii dintr-însul era toate de aur b@tut, foarte curat.
23. F@cut-au }i }eapte candele cu muc@rile sale }i vase în carele s@ s@ stâng@ ceale ce
s@ cur@]iia, de aur foarte curat.
24. Un t@lant de aur tr@gea sfe}nicul cu toate vasele sale. ||
25. F@cut-au }i oltariul t@mâierii, de leamne setim, în patru cornuri de câte un cot }i nalt
142r
doi co]i, dintr-a c@ruia unghiuri ie}iia coarnele.
26. {i l-au îmbr@cat cu aur foarte curat, cu ro}teiu]ul }i cu p@re]ii }i coarnele.
27. {i i-au f@cut cunun@ de aur prinprejur }i doao verigi de aur supt cunun@ prin
fie}tecare lature, s@ s@ bage prin eale pr@jini }i s@ s@ poat@ purta oltariul.
28. Iar@ pr@jinile le-au f@cut de leamne setim }i le-au acoperit cu aur.
29. Tomnit-au }i untdeleamn spre ungerea sfin]irii }i a t@mâierii de mirosuri foarte curate,
cu lucrarea f@c@toriului de unsori.
Cap 38
S@ face oltariu arderilor cu scaf@ de aram@ }i cu pridvor }i adusele daruri s@ num@r@.

1.

@cut-au }i oltariul arderilor, de leamne setim, de cinci co]i în patru cornuri 2 Par. 1, 5.
}i de trei nalt,
2.
A c@ruia coarnele ie}iia din unghiuri; }i l-au acoperit cu t@bli de aram@.
3. {i spre trebile lui au g@tit multe feliuri de vase de aram@, c@ld@ri, clea}te, furcu]e,
unghi]e }i sprijinitori de focuri.
4. {i ro}teiu]ul lui l-au f@cut ca o mreaje de aram@, }i supt el, în mijlocul oltariului,
prestolu],
5. Vârsând patru verigi prin atâtea v@rfurile mreju]ii, | a b@ga pr@jinile spre purtare,
142v
6. Carele le-au f@cut de leamne setim }i le-au acoperit cu t@bli de aram@,
7. {i le-au b@gat prin verigi care era în coastele oltariului, iar@ oltariul *nu era plin, ci *Sus 27, 8.
scobit, de t@bli }i dinlontru gol.
8. F@cut-au }i scaf@ de aram@ cu temeiul s@u de oglindele muiarilor, carele str@juia la
u}ea cortului.
9. F@cut-au }i pridvor, într-a c@ruia parte despre ameaz@zi era }etrile de vison r@sucit,
de o sut@ de co]i,
10. Stâlpi de aram@ doaoz@ci, cu temeiurile sale, capetele stâlpilor }i toate scobiturile
lucrului, de argint.
11. A}ijderea despre meaz@noapte, }etrile, stâlpii }i temeiurile }i capetele stâlpilor }i de
aceaea} m@sur@, }i de lucrare, }i de materie era.
12. Iar@ în ceaea parte, carea s@ uit@ spre apus, au fost }etrile de co] cinz@ci, stâlpi zeace,
cu temeiurile sale de aram@ }i capetele stâlpilor }i toat@ s@p@tura lucrului, de argint.
13. Iar@ despre r@s@rit, de cinz@ci de co]i au g@tit }eatrile,
14. Din carele cinspr@zeace co]i de trei stâlpi, cu temeiurile sale, o lature ]inea. ||
15. {i de alt@ parte (c@ între amândoao au f@cut întrarea cortului), iar@ de cinspr@zeace
143r
co]i era }etrile, }i trei stâlpi }i atâtea temeiuri.
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16. Toate }etrile pridvorului de vison r@sucit era ]@sute.
17. Temeiurile stâlpilor au fost de aram@, iar@ capetele lor cu toate scobiturile sale, de
argint; ci }i stâlpii pridvorului i-au îmbr@cat cu argint.
18. {i în întrarea lui au f@cut }atr@ de hiachinth, de porfir@, de m@tas@ }i de vison r@sucit
ful]uit, carea avea în lungime co] doaoz@ci, iar@ înaltul de cinci co] era, dup@ m@sura carea
avea toate }etrile pridvorului.
19. Iar@ stâlpii la întrare era patru, cu tâlpi de aram@ }i capetele lor }i s@p@turile, de argint.
20. {i cuierele cortului }i a pridvorului prinprejur le-au f@cut de aram@.
21. Aceastea sânt uneltele cortului m@rturiei carea s-au num@rat dup@ porunca lui Moisi,
în ]@reamoniile levi]ilor, prin mâna lui Ithamar, fiiului Aaron, preotului.
22. Care Veseliil, fiiul Uriii, feciorului Hur, de neamul Iiuda, poruncind Domnul prin
Moisi, le plinis@,
23. Împreunându-}i so]ie Ooliav, fiiul Ahisameh, de neamul Dan, carele }i el era ales
mea}ter | de leamne }i de multe fealiuri de s@p@turi }i ful]@itoriu din hiachinth, porfir@, 143v
m@tas@ }i din vison.
24. Aurul tot ce s-au cheltuit în lucrarea jârtvelnicului }i care s-au adus în daruri doaoz@ci
}i noao de talentumuri au fost }i }eapte sute treiz@ci de sicli, dup@ m@sura jârtvelnicului.
25. {i s-au adus de la ace}tia, carii au trecut la num@r de doaoz@ci de ani }i mai în sus,
din }ease sute }i trei de mii }i cinci sute cinciz@ci de arma]i.
26. Fost-au f@r@ de aceaea argint o sut@ de talan]i, din carele s-au f@cut temeiurile
jârtvenicului }i întrarea unde spânzura zaveasa.
27. O sut@ de temeiuri s-au f@cut din o sut@ de talan]i, fie}tecare talan]i prin fie}tecare
temeiuri socotindu-s@.
28. Iar@ dintr-o mie }eapte sute }eaptez@ci }i cinci au f@cut capetele stâlpilor }i pre acealea
le-au îmbr@cat cu argint.
29. {i de aram@ s-au adus talantumuri }eaptez@ci }i doao de mii }i patru sute de sicli,
30. Din carii s-au v@rsat temeiurile în întrarea jârtvealnicului m@rturiii }i oltariul de aram@
cu ro}teiu]ul s@u }i toate vaseale carele sânt de treaba lui,
31. {i temeiurile pridvorului }i prinpre||jur }i la întrarea lui, }i cuiarele cortului }i a 144r
pridvorului prinprejur.
Cap 39
Arhireie}tile }i preo]@}tile podoabe s@ fac }i tot lucrul poruncit s@ ispr@vea}te. Blagoslovea}te
Moisi norodul.
Sus 28, 6.

1.

ar@ de hiachinth }i de porfir, de m@tas@ }i de vison au f@cut od@jdii, s@ s@ îmbrace
Aaron când slujea}te în ceale sfinte, precum au poruncit Domnul lui Moisi.
2.
{i au f@cut preste-um@rariu de aur, hiachinth, de porfir, coc de doao ori întins
}i de vison r@sucit,
3. Cu lucrarea împistritoriului; }i au t@iat }âne sup]iri de aur }i le-au sup]iiat în fir, s@ s@
poat@ împleti cu tortul fea]elor celor dintâi,
4. {i doao margini împreunate de-amândoao p@r]ile v@rfurilor,
5. {i valteon dintr-acealea} fea]e, precum poruncis@ Domnul lui Moisi.
6. G@tit-au }i doao pietri de onihin strâns@ }i închis@ în aur }i cioplite de lucr@toriul cu
pietri scumpe cu numele fiilor Israil.
7. {i le-au pus în laturile preste-um@rariului, spre pomenirea fiilor Israil, precum poruncis@
Domnul lui Moisi.
8. F@cut-au }i piepturel cu lucru polemit, | dup@ lucrul preste-um@rariului, de aur, de 144v
hiachinth, porfir@ }i de coc de doao ori întins }i de vison r@sucit,
9. În patru cornuri, îndoit de o palm@.
10. {i au pus într-însu patru rânduri de pietri scumpe: în rândul dintâi era sardios,
topazie, }maragd;
11. În al doilea, corvuncul, sanfir }i iaspis;
12. În al triilea, ligurion, ahates }i amathithos;
13. În al patrulea, hrisolith, onihin }i veril, împregiurate }i închise în aur prin rândurile sale.
14. {i aceale doaospr@zeace pietri era cioplite cu numele a doaospr@zeace neamuri a
lui Israil, fie}tecarea pre numele a fie}tec@rora.
15. F@cut-au în piepturel }i l@n]ureale între sine} împreunate, de aur foarte curat,

202

CAP 39 {I 40

CARTEA IE{IRII

16. {i doao unghi]e }i atâtea verigi de aur, iar@ verigile le-au pus de-amândoao laturile
piepturelului,
17. Din carele s@ spânzure doao lan]uri de aur, carii i-au încle}tat cu unghi]ele care era
în unghiurile preste-umerariului,
18. Aceaste }i dinnainte }i dind@r@pt a}ea s@ togmea }ie}, ca preste-um@rariul cu piepturelul
împreun@ s@ s@ încheaie,
19. Strânse c@tr@ valtion }i cu verigele mai tare încopciate, carii împreuna cheutori
145r hia]intine, ca nu sl@bite s@ s@ întinze }i de c@tr@ sine || s@ s@ mi}ce, precum au poruncit
Domnul lui Moisi.
20. {i au f@cut îmbr@c@mintea preste-um@rariului toat@ hiachintin@,
21. {i titie în partea din sus, la mijloc, }i marginea prinpregiurul titiii tivit@;
22. Iar@ din gios, la picioare, meare punice}ti din hiachinth, din porfir@, m@tas@ }i din
vison r@sucit,
23. {i clopo]@i de aur foarte curat, carii i-au pus între pomagr@nata, pe marginea
îmbr@c@mintii, prinpregiur;
24. Iar@ clopo]@lul de aur }i mârul punicesc cu carele împodobit umbla arhiereul când
f@cea slujba, precum poruncise Domnul lui Moisi.
25. F@cut-au }i îmbr@c@minte de vison ]@sute lui Aaron }i fiilor lui,
26. {i mitre cu cununi]@le sale de vison,
27. {i rotie de in de vison,
28. Iar@ brâul de vison r@sucit, de hiachinth, porfir@ }i de m@tas@ de doao ori întins@,
ful]uit@, precum poruncise Domnul lui Moisi.
29. F@cut-au }i table sfintei cinstiri de aur foarte curat }i au scris într-însa, cu lucr@toriul
de pietri scumpe, sf@ntul Domnului.
30. {i o au strâns cu mitra cu cheutori hia|chinthine, precum poruncise Domnul lui Moisi.
145v
31. {i s-au sfâr}it toat@ lucrarea cortului }i al acoperemântului m@rturiii; }i au f@cut fiii
lui Israil toate care poruncise Domnul lui Moisi.
32. {i au adus cortul }i acoperi}ul }i toate od@jdiile, verigile, t@blile, pr@jinile, stâlpii }i
temeiurile,
33. Coperi}ul de piei de are]i ro}ite }i alt acoperemânt, de piei ianthine,
34. Zaveasa, sicriul, pr@jinile, îmblânzitoriul,
35. Prestolul cu vasele sale }i cu pânile punerii-înainte,
36. Sfe}nicul, candelele }i unealtele lor cu untul-de-lemn,
37. Oltariul de aur }i ungerea }i t@mâiarea din mirosuri,
38. {i }atra la întrarea cortului,
39. Oltariu de aram@, ro}teiu, pr@jinile }i vaseale lui toate, scaful cu temeiul s@u, }etrile
pridvorului }i stâlpii cu temeiurile sale,
40. {atra la întrarea pridvorului, funile ei }i cu cuiarele; nimica din vase n-au lipsit, carile
spre slujba cortului }i spre acoperemântul a}ez@mântului a fi s-au poruncit.
41. {i pr@jinile cu care preo]ii s@ slujesc || în jertvealnic, Aaron adec@ }i fiii lui,
146r
42. Adus-au fiii lui Israil, precum poruncis@ Domnul.
43. Carele dup@ ce le-au v@zut Moisi toate plinite, i-au blagoslovit.
Cap 40
În luna dintâi a s@ r@dica cortul }i a s@ sfin]i s@ poruncea}te, carea fiind de m@rimea Domnului
s@ plinea}te; norul pururea acoperiia cortul, f@r@ numai când tr@buia a purceade.

146v

1.
i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
2.
„În luna dintâi, în zioa dintâi a lunii, vei r@dica cortul m@rturiii,
3.
{i vei pune într-însul sicriul }i vei slobozi înaintea lui zaveasa.
4. {i luând prestolul, vei pune preste el ceale poruncite; sfe}nicul va sta cu candelele sale,
5. {i oltariul de aur, în carele s@ jârfea}te aprinderea, înaintea sicriului m@rturiii. {atr@
vei pune la întrarea cortului,
6. {i dinnaintea ei, oltariul arderii,
7. {caful între oltariu }i între cort, carele îl vei umplea de ap@.
8. {i vei împrejura pridvorul cu }etri }i întrarea lui.
9. {i luând untul-de-leamn al ungerii, vei | unge cortul cu vaseale sale, s@ s@ sfin]asc@,
10. Oltarele arderii }i toate vaseale lui,
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11. Scaful cu temeiul s@u, toate cu untul-de-leamn al ungerii le vei sfin]i, s@ fie sfintele
sfin]ilor.
12. {i vei apropiia pre Aaron }i fiii lui la poarta cortului m@rturiii }i, sp@la] cu ap@,
13. Îi vei îmbr@ca cu sfintele od@jdii, s@-M slujasc@ Mie, }i ungerea lor spre preo]ie
veacinic@ s@ fie”.
14. {i au f@cut Moisi toate câte poruncise Domnul.
15. Deci în luna dintâi anului al doilea, în zioa dintâi a lunii, s-au a}ezat cortul.
16. *{i l-au r@dicat Moisi }i au pus tablele }i temeiurile }i pr@jinile }i au r@dicat stâlpii.
*Num. 7. 1.
17. {i au întins acoperi}ul preste cort, puind preste el acoperemânt, precum poruncise
Domnul.
18. Pus-au }i m@rturia în sicriu, b@gând dedesupt pr@jinele, }i rug@toriul deasupra.
19. {i dup@ ce au adus sicriul în cort, au spânzurat înaintea lui zaveasa, s@ plineasc@
|| porunca Domnului.
147r
20. Pus-au }i masa în cortul m@rturiei, la partea despre meaz@noapte, afar@ de zaveas@,
21. Rânduind dinnainte pânile punerii, precum poruncise Domnul lui Moisi.
22. Pus-au }i sfea}nicul în cortul m@rturiii, în preajma prestolului, în partea spre ameaz@zi,
23. A}ezând pre rând candelele, dup@ porunca Domnului.
24. Pus-au }i oltariu de aur supt acoperi}ul m@rturiii, împrotiva zaveasii.
25. {i au aprins preste el arderea mireazmelor, precum poruncise Domnul lui Moisi.
26. Pus-au }i }atra la întrarea cortului m@rturiii,
27. {i oltariul arderii în pridvorul m@rturiei, aducând într-însul junghiere }i jârtve, precum
Domnul poruncise.
28. A}ezat-au }i scaful între cortul m@rturiei }i între oltariu, împlându-l cu ap@.
29. {i }-au sp@lat Moisi }i Aaron }i fiii lui mânile sale }i picioarele,
30. Când întra supt acoperi}ul a}ez@mântului }i s@ apropiia la oltariu, precum poruncis@
Domnul lui Moisi.
31. R@dicat-au }i pridvor împregiurul cor|tului }i a oltariului, întinzând la întrarea lui 147v
}atr@. Dup@ ce toate s-au ispr@vit,
32. *Acoperit-au nuorul cortul m@rturiii }i slava Domnului l-au umplut.
*Num. 9, 15.
33. Nici putea Moisi întra supt acoperi}ul a}ez@mântului, norul acoperea toate }i m@rimea
3 Împ@r. 8. 10.
Domnului fulgerând, c@ toate le acoperise norul.
34. De l@sa cândva norul cortul, pleaca fiii lui Israil prin ceatele sale;
35. De spânzura deasupra, r@mânea într-acela} loc,
36. C@ norul Domnului str@juia zioa împregiurul cortului, }i focul noaptea, v@zând toate
noroadele lui Israil prin toate l@ca}ele sale.
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A
(a se) ABATE: v. III
(te) vei abate: ind. viit.I. 2.sg. 23,6
ACAR: adv. (Înv. ºi reg.) „mãcar”
acar... acar: (corelativ cu el însuºi) 19,13
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acoperea: ind. imp. 3.sg. 40,33
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aduc: ind. prez. 3.pl. 29,27, 33
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aduceþ: imperativ 2.pl. 32,2
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sã (sã) aducã: conj. prez. 3.pl. 37,16
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(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 2,24
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rezum. cap.16; 17,14; 28,12
aducerea: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 29,25
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aducere: sg. nom./ac. 29,18, 42; 30,9
(a se) ADUNA: v. I
adunã: imperativ 2.sg. 3,16; 9,19
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(ceale) adusã: s.n. pl. nom. 36,7

ADÂNC: s.n.
adânc: sg. ac. 14,25; 15,5
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AFARÃ: adv.
afarã: adv. 9,19; 12,46; 21,19
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27,21; 29,14; 33,7; 36,32; 40,20

ADEVÃR: s.n.
adevãrul: sg. nom./ac. 18,21; 28,30
adevãr: sg. ac. 23,2
ADEVÃRAT: adj./adv.
adevãrat: adv. 23,33
adevãrat: adj. m. sg. voc. 34,6
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
voi aduce: ind. viit.I. 1.sg. 7,4; 10,4; 15,26
sã aducem: conj. prez. 1.pl. 9,25
a aduce: inf. prez. rezum. cap.13; rezum. cap.29; 36,6
a(-º) aduce: inf. prez., în loc. v. a-º aduce aminte „a-ºi aminti”
rezum. cap.13
aducã: conj. prez. fãrã sã, 3.pl. 17,22; 35,5

(a se) AFLA: v. I
afla: inf. prez. fãrã a 5,11
(sã) vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 9,19
afla: ind. imp. 3.pl. 15,22
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 16,25, 26
au aflat: ind. pf.c. 3.pl. 16,27
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 22,6
ai aflat: ind. pf.c. 2.sg. 33,12, 17
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 33,13; 34,9
sã aflu: conj. prez. 1.sg. 33,13
a fi aflat: inf. pf. 33,16
AGÃÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ACÃÞAT, -Ã
acãþat: adj. n. sg. nom. 13,16
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AMESTECARE: s.f.; var. MESTECARE
mestecare: sg. ac. 30,9, 37
mestecarea: sg. ac. 30,32; 35,28

AGATÃ: s.f.; var. AHATES: s. nead.
ahates: s. nead. 28,19; 39,12
AICI: adv.; var. ACI, AICE, ACIIA
aici: 3,5; 8,19; 13,19; 24,14
aice: 9,28
aci: 2,12
aciia: rezum. cap.13

AMESTECAT, -Ã: adj.; var. MESTECAT, -Ã
mestecat: n. sg. nom. 9,24
mestecatã: f. sg. nom./ac. 12,38; 30,25, 35; rezum. cap.37
AMETIST: s.n.; var. AMETHISTOS: s. nead.
amethistos: s. nead. 28,19
amathithos: s. nead. 39,12

(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiunge: inf. prez. fãrã a 12,4
sã agiungã: conj. prez. 3.sg. 16,4, 16
au agiuns: ind. pf.c. 3pl. 16,35

AMIAZÃNOAPTE: s.f. „nord”
ameazãnoapte: sg. ac. 36,25

(a) AJUTA: v. I
voi agiuta: ind. viit.I. 1.sg. 22,27

AMIAZÃZI: s.f. „sud”
ameazãzi: sg. ac. 26,18, 35; 27,9; 38,9; 40,22
amiiazãzi: sg. ac. 36,23

AJUTOR : s.n.; var. AGIUTORIU
agiutoriul: sg. nom. 18,4
ALALTÃIERI: adv.
alaltãieri: adv. în loc. adv. de ieri ºi de alaltãieri „de curând” 4,10;
21,29
ALB, -Ã : adj.
alb: n. sg. gen. 16,31
(a) ALCÃTUI: v. IV
au alcãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 4,11

ALERGÃTOR, -TOARE: adj.
alergãtoriu: m. sg. ac. 33,2
ALES, -EASÃ: adj.
ales: adj., în loc. adv. mai ales „îndeosebi” 6,12; 10,26; 22,15; 33,12
ales: m. sg. nom. 38,23
alease: n. pl. ac. 14,7
aleasã: f. sg. ac. 30,23
aleºii: adj. antep. pl. nom. 15,4

ALUAT : s.n.
aluat: sg. nom./ac. 12,15, 19; 23,18; 29,2
AMALECHITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
amalechiteanii: pl. nom. rezum. cap.17
AMAR, -Ã: adj.
amarã: f. sg. nom. 15,23
AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. nom./ac. 1,14; 15,23
amãrãciunea: sg. nom. rezum cap.15
(a) AMÂNA: v. I
amânând: gerunziu rezum. cap.4
(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10

AMORREU: s.m (cf. Indice Fc)
amorreului: sg. gen. 3,8, 17; 13,5
amorreu: sg. ac. 23,23
amorreul: sg. ac. 33,2; 34,11
(a) AMORÞI: v. IV; var. (Înv.) (a) AMURÞI
amurþit-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,15

(a) ALEGE: v. III
alegând: gerunziu 18,25
aleage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20

(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/ în loc. s. aducere aminte;
vezi (a se/-ºi) ADUCE/ADUCERE

AN : s.n.
anii: pl. nom. 6,16, 18, 20
ani: pl. ac. 7,7; 12,40; rezum. cap.16; 16,35; 21,2; 23,10; 30,14;
38,25
anului: sg. gen. 12,2; rezum. cap.23; 23,16; 34,22; 40,15
an: sg. ac. 12,5; 23,14, 17, 29; rezum. cap.29; 29,38; 30,10;
34,23, 24
anul: sg. ac. 23,11
APÃ: s.f.
apã: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,10, 16, 19; 4,9; 7,24; 12,9;
15,22, 23; rezum. cap.17; 17,1, 2; 29,4; 30,18; 32,20; 34,28;
40,7, 12, 28
apa: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,17, 18, 20, 21, 24; 14,21, 22;
15,8; 17,6
ape: pl. ac. 7,15; 8,20; rezum. cap.14; 15,25, 27; 20,4
apele: pl. nom./ac. 7,18, 19; 8,6; 14,26, 27, 28, 29; 15,8, 19; 23,25
apelor: pl. gen. 7,19; rezum. cap.15; 15,10
apei: sg. gen. 17,3
(a se) APÃRA: v. I
apãrând: gerunziu 2,17
apãrându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(sã) apãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(a se) APRINDE: v. III
(sã) aprindea: ind. imp. 3.sg. 3,2
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 22,6; 40,25
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,24
vei aprinde: ind. viit.I. 2.sg. 29,14, 25
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 30,7, 8
aprinde: imperativ 2.sg. 34,13
veþi aprinde: ind. viit.I. 2.pl. 35,3

AMENINÞARE: s.f.; var. AMÂNÃNÞARE
amânânþarea: sg. ac. rezum. cap.33

APRINDERE: s.f.
aprinderea: sg. nom./ac. rezum. cap.27; 30,1; 40,5
aprindere: sg. ac. 29,13, 18; 30,7
aprinderii: sg. gen. 35,16

(a) AMESTECA: v. I; var. (a) MESTECA
mestecând: gerunziu 28,33
va mesteca: ind. viit.I. 3.sg. 30,33

APROAPE: adv./s.m.
aproapele: s.m. sg. ac. 2,13; 21,14; 22,14, 26; 32,27
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arderii: sg. gen. în sint agma oltariul arderii 40,6
arderii: sg. gen. 40,10, 27
arderea: sg. ac. 40,25

de-apr oapele: s.m. sg. ac. 21,18
de-aproapelui: s.m. sg. gen. 22,8
aproapelui: s.m. sg. gen./dat. 20,16; 22,9, 10, 11
aproape: adv. 13,17

ARETE: s.m.
areþi: pl. ac. 26,14; 35,7; 36,19; 39,33
areþ: pl. ac. 35,23

(a se) APROPIA: v. I
sã (te) apropii: conj. prez. 2.sg. 3,5
apropiindu(-sã): gerunziu 14,10; 28,38; 32,19
(sã) apropiia: inf. prez. fãrã a 14,20
(sã) apropiiasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,24
sã (vã) apropiiaþ: conj. prez. 2.pl. 19,15
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. 19,22
(sã) vor apropiia: ind. viit.I. 3.pl. 24,2; 28,43; 30,20
a (sã) apropia: inf. prez. 34,30
vei apropiia: ind. viit.I. 2.sg. 40,12
(sã) apropiia: ind. imp. 3.pl. 40,30

ARGINT: s.n.
argint: sg. nom./ac. 3,22; 11,2; 12,35; 20,23; 21,32; 25,3; 26,19,
21, 25, 32; 27,10, 11, 17; 31,4; 35,5, 24, 32; 36,26, 30, 34, 36;
38,10, 12, 17, 19, 26, 28
arjint: sg. ac. 36,24
ARHIEREU: s.m.
arhiereul: sg. nom. 39,24
ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepile: pl. ac. 19,4; 25,20; 37,9

(a) APUCA: v. I
apucã: imperativ 2.sg. 4,4
apucând: gerunziu 10,19; 32,20

ARMAT, -Ã: adj./s.m.
armaþ: adj. m. pl. nom. 13,18
armaþi: s.m. pl.ac. 38,25

(a) APUNE: v. III
a apune: inf. prez. 22,26
APUS: s.n.
apus: sg. ac. 10,19; 26,22, 27; 27,12; 36,27, 32;38,12
apusul: sg. ac. 17,12
(a) ARA : v. I
a ara: inf. prez. 34,21;
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. nom./ac. 25,3; 26,11, 37; 27,2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 18,
19; rezum. cap.30; 30,4, 18; 31,4; 35,5, 16, 24, 32; 36,18, 38;
rezum. cap.38; 38,2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 29, 30; 39,39
(a se) ARÃTA: v. I
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
aratã: imperativ 2.sg. 33,13
voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 4,15; 25,9
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 3,2, 16; 4,1, 5; 9,24; rezum. cap.12;
16,10, 14; 26,30
(M-)am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 6,3
(Mã) voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 30,36
arãtându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
sã arãt: conj. prez. 1.sg. 9,16; 18,16
vei arãta: ind. viit.I. 2.sg. 10, 28
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 23,17
arãtând: gerunziu 13,21
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 14,31; 15,25
(te) vei arãta: ind. viit.I. 2.sg. 23,14
sã arãþi: conj. prez. 2.sg. 18,20
(s-)au arâtat: ind. pf.c. impers./3.sg. 25,40; 27,8
sã (sã) areate: conj. prez. 3.sg. 10,5
ARÃTARE: s.f.
arãtãrile: pl. ac. 7,3; 11,10
(a) ARDE: v. III
ardea: ind. imp. 3.sg. 3,2
arde: ind. prez. 3.sg. 3,3; rezum. cap.32
(sã) va arde: ind. viit.I. 3.sg. 12,10
vei arde: ind. viit.I. 2.sg. 29,34
arzând: gerunziu rezum. cap.3; 24,17
sã arzã: conj. prez. 3.pl. 27,20
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 32,20
ARDERE: s.f.
arderi: sg. ac., în sint agma arderi de tot „jertfe” 10,25
arderi: pl. ac. 18,12; 20,24; 24,5; 32,6
ardere: sg. ac. 21,25
arderilor: pl. gen./dat. rezum. cap.38; 38,1

(a se) ARUNCA: v. I
aruncaþi: imperativ 2.sg. 1,22
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3; 7,12; 10,19; 15,1, 21; 32,19
aruncã: imperativ 2.sg. 7,9
arunce: conj. prez. fãrã sã 9,8
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 15,4
veþ arunca: ind. viit.I. 2.pl. 22,31
am aruncat: ind. pf.c. 1.sg. 32,24
ARUNCAT, -Ã: adj.
aruncat: m. sg. nom. rezum. cap.2
ARVUNÃ: s.f.
arvunei: sg. gen. rezum. cap.22
arvunã: sg. ac. 22,26
(a) ASCULTA: v. I
au ascultat: ind. pf.c. 3.sg. 2,24; 7,13, 22; 8,15,19; 9,12; 16,20
vor asculta: ind. viit.I. 3.pl. 3,18; 4,1, 8, 9
sã ascult: conj. prez. 1.sg. 5,2
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 5,9
ascultã: ind. prez. 3.pl. 6,12
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 6,12, 30; 7,4; 11,9
sã asculþ: conj. prez. 2.sg. 7,16
vei asculta: ind. viit.I. 2.sg. 15,26; 23,22
ascultã: imperativ 2.sg. 18,19; 23,21
veþ asculta: ind. viit.I. 2.pl. 19,5
vom asculta: ind. viit.I. 1.pl. 20,19
ASCULTARE: s.f.
ascultãrii: sg. gen. rezum. cap.22
ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãtori: m. pl. nom. 24,7
(a) ASCUNDE: v. III
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 2,2, 12
ascuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,6
ASCUÞIT: s.n. (Înv.; ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 17,13
ASCUÞIT, -Ã: adj.
(foarte) ascuþitã: f. sg. ac. 4,25
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (Înv. ccr.) „chip”
asãmãnarea: sg. ac. 16,14; 20,4
asãmânarea: sg. ac. 25,9
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ASEMÃNAT, -Ã: adj.
asãmânata: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.21
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 4,7; 5,16; rezum. cap.7; 7,11, 22; 8,7, 18; 21,3;
25,33; 26,3, 24; 27,11; 30,37, 38
aseamine: adv. 22,30
aseaminea: prep 9,14; 15,11; 15,23; 34,1
ASIN: s.f.
asin: sg. nom./ac. 4,20; 21,33; 22,4, 9, 10
asini: pl. ac. 9,3
asinului: sg. gen. 13,13; 34,20
asinul: sg. nom./ac. 20,17; rezum. cap.23; 23,4, 5, 12

(a) AURI: v. IV
vei auri: ind. viit.I. 2.sg. 25,11, 2 4; 26,29, 37; 30,5
au aurit: ind. pf.c. 3.pl. 36,34
AURIT, -Ã: adj.
auritã: f. sg. ac. 25,25; 30,3
auriþ: m. pl. nom. 26,32
aurite: n. pl. nom. 26,32; 36,36

ASTÃZI: adv.
astãzi: 5,14; 13,4; 14,13; 16,25; 19,10; 32,29; 34,11
(a se) ASUPRI: v. IV
asupreascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,9
AªA : adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 7,6; 8,17, 24, 26; 26,1, 5; 28,34; 32,21; 36,22
aºea: 5,15; 7,19; 8,32; rezum. cap.10; 10,10, 11, 21; 12,11, 19,
44; 14,4, 20; 16,16, 17, 24; 17,6; 21,19; 22,9; 23,11; 25,9; 26,9;
36,6, 29; 39,18
AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmântul: sg. ac., în sintagma aºezãmântul de pace 2,24
aºezãmânt: sg. ac., în sintagmele aºezãmânt de pace /aºezãmânt
de leage 6,4; 23,32
aºezemântul: sg. ac. 6,5
aºezãmântul: sg. ac. 19,5
aºezãmânt: sg. ac. rezum. cap.24
aºezãmântului: sg. gen. rezum. cap.24; 24,7, 8; 39,40; 40,30, 33
aºezãmântului: sg. gen., în sintagma cortul aºezãmântului 31,7;
33,7,
(a se)AªEZA: v. I
aºeaze(-se): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 32,12
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,9; 40,15
vor aºeza: ind. viit.I. 3.pl. 27,21
va aºeza: ind. viit.I. 3.sg. 30,7, 8
a aºeza: inf. prez. 36,32
aºezând: gerunziu 40,23
aºezat-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,28
AªIJDEREA: adv.; var. (Reg.) AªIJDIREA
aºijdirea: 9,24;
aºijderea: 14,19; 21,27; 30,23; 36,11; 36,29; 38,11
(a) AªTEPTA: v. I
aºteaptã: ind. prez. 3.sg. 18,14
AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg, ac. 8,3

AUR : s.n.
aur: sg. nom./ac. 3,22; 11,2; 12,35; 20,23; 25,3, 11, 12, 13, 17,
18, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 39; 26,6, 29, 37; 28,5, 6, 8,
11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 2 7, 34, 36; 30,3; 31,4; 32,2,
24, 31; 35,5, 22, 32; 36,13; 36,34, 38; 37, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28; 39,2, 3, 6, 8, 13, 15, 16,
17, 23, 24, 29, 37; 40,5, 2 4;
aurul: sg. nom. 38,24

(a se) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 2,15; 4,31; 16,7, 8, 9
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 3,7; 6,5
auzând: gerunziu rezum. cap.5; 18,1; 32,17; 33,4
auzind: gerunziu 18,24; 24,7
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 19,9
a (sã) auzi: inf. prez. 19,16
voi auzi: ind. viit.I. 1.sg. 22,23
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 23,13
sã (sã) auzã: conj. prez. 3.sg. 28,35
auz: ind. prez. 1.sg. 32,18
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 34,32
(a) AVEA: v. II
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 3, 12; 13,12; 20,3
veþi a vea: ind. viit.I. 2.pl. 12,11
veþ a vea: ind. viit.I. 2.pl. 12,14
având: gerunziu 17,9; 26,21; 37,1
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 21,3, 8; 22,3, 16; 25,39; 26,2, 5, 8; 27,1,
16, 18; 28,7, 16
vor a vea: ind. viit.I. 3.pl. 26,32; 27,10; 28,21; 29,29
avea: ind. im p. 3.sg. 33,7; 35,23; 36,9, 15; 38,18
au avut: ind. pf.c. 3.pl. 34,1
are: ind. prez. 3.sg. 22,2 7; 30,13, 14; 32,24
sã aibi: conj. prez. 2.sg. 20,12
sã aibã: con j. prez. 3.sg./pl. 25,10; 29,40; 36,30
aibã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 26,16
AZIMÃ: s.f.
azimelor: pl. gen. rezum. cap.12; 29,23; rezum. cap.34
azimelor: pl. gen., în sintagma praznicul azimelor „una dintre
cele trei sãrbãt ori anuale, care se þinea în ziua a pais prezecea a
lunii întâi, în amintirea ieºirii istorice din robia egipteanã.
Sãrbãtoarea þinea ºapte zile, timp în care se mânca pâine
nedospitã ºi nu se lucra nimic” (Cf. DB, p.1170) 23,14; 34,18
azime: pl. nom./ac. 12,8, 18, 20, 39; 13,6, 7; 23,14; 29,2; 34,18
azimã: sg. nom./ac. 12,15; 29,2
azimele: pl. ac. 12,17

(a se) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 4,25
sã (vã) atingeþ: conj. prez. 2.pl. 19,12
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 19,12; 29,37
va atinge: ind. viit.I: 3.sg. 19,13; 30,29
ATOTPUTERNIC: adj./s.m.
Atotputearnicul: adj. m. sg. ac. 6,3
Atotputearnic: adj. n. sg. nom. 15,3
Atotputearnicului: s.m. sg. gen. 34,23
ATUNCI: adv.; var. ATUNCEA
atunci: 12,48; 15,1, 15; 34,34
atuncea: 19,13

B
BALTÃ: s.f.
bãlþile: pl. ac. 7,19
bãlþi: pl. ac. 8,5
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 21,11; 22,17, 25
ban: sg. ac. 22,7
banilor: pl. gen. rezum. cap.30
banii: pl. ac. 30,16
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BICIULUIT, -Ã: adj.(Trans.; Mold.; mgm.) „apreciat”, „estimat”
biciuluitã: adj. f. sg. ac. 22,5

(a) BATE: v. III
sã batã: con j. prez. 3.sg. 19,22
bãtându-: gerunziu 1,10
bãtând: gerunziu 2,11; 12,23
au bãtut: ind. pf.c. 3.pl. 5,14; 9,25
baþi: ind. prez. 2.sg. 2,13

BINE: adv./s.
bine: adv. 1,20; 4,14; 33,19
(mai) bine: adv. 14,12
binele: s.n. sg. ac. 33,19

(a) BATJOCORI: v. IV
bajocorindu-: gerunziu 1,13

(a se) BIRUI: v. IV
biruia: ind. imp. 3.sg. 9,7; 17,11
(sã) biruiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17

(a) BÃGA: v. I
sã (sã) bage: conj. prez. 3.pl. 30,4; 37,27
bãgase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,6
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 24,6; 37,5, 14; 38,7
vei bãga: ind. viit.I. 2.sg. 25,14; 27,7
(sã) va bãga: ind. viit.I. 3.sg. 26,33
a bãga: inf. prez. 38,5
bãgând: gerunziu 40,18

BISERICÃ: s.f.
besearicii: sg. gen. rezum. cap.30; 30,13
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagosloviþi: imperativ 2.pl. 12,32
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 20,11; 39,43
voi blagoslovi: ind. viit.I. 1.sg. 20,24; 23,25
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39

BÃRBAT: s.m.
bãrbaþii: pl. nom./ac. 1,17; 10,11; 17,9; 35,22, 29
bãrbat: sg. nom./ac. 2,1; 11,3; 15,3; 21,28, 29; 36,6
bãrbaþ: pl. ac. 12,37; 18,25
bãrbaþi: pl. ac. 18,21
bãrbatul: sg. nom./ac. 21,22; 36,1, 2
bãrbatului: sg. dat. 32,1

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 32,29

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã/
partea bãrãbãteascã „fiinþã de sex bãrbãtesc” 1,16, 22; 12,5, 48;
13,12, 15; 23,17; 34,19, 23
BÃªICÃ: s.f.; var. (Mold.; Trans.) BEªICÃ
beºice: pl. nom./ac. 9,9, 10
BÃªICAT, -Ã: adj.; var. BEªICAT, -Ã
beºicate: adj. f. pl. nom./ac. 9,9, 10
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 3,16, 18; 4,29; 10,9; 18,12; 24,9
bãtrãnii: s.m. pl. ac. 12,21; 17,5
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 17,6
bãtrâni: s.m. pl. ac. 24,1
bâtrânilor: s.m. pl. dat. 24,14
BÃTUT, -Ã: adj.
bãtuþ: m. pl.nom. 20,18
bãtut: n. sg. ac. 25,18, 31, 36; 37,7, 17, 22
(a) BEA: v. II
de beut: supin 2,19
bea: inf. prez. fãrã a 7,21, 24; 15,23
sã bea: conj. prez. 3.sg./pl. 7,24; 17,6
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 15,24
sã bem: conj. prez. 1.pl. 17,2
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 24,11
a bea: inf. prez. 32,6; 32,20
de bãut: supin 17,1
au bãut: ind. pf.c. 3.sg. 34,28
bând: gerunziu 7,18
BELCIUG: s.n.
belciugele: pl. nom. 35,11
BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeci: pl. ac. 25,5; 29,1, 3
berbece: sg. ac. 29,15, 22, 26, 27
berbecele: sg. nom./ac. 29,17, 22
berbeacele: sg. ac. 29,18, 31
berbeace: sg. ac. 29,19
BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciuri: pl. ac. 5,14, 16

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTEM
blãstãmurile: pl. ac. rezum. cap.21
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. 21,17
vei blãstãma: ind. viit. 2.sg. 22,28
BOALÃ: s.f.
boala: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 15,26
boalã: sg. nom. 9,3
BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogatul: s.m. sg. nom. 30,15
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. ac. rezum. cap.12
BOU: s.m.
boi: pl. ac. 9,3; 22,1, 30; 34,19
boul: sg. nom./ac. 20,17; rezum. cap.21; 21,28, 29, 32, 35, 36;
rezum. cap.23; 23,4, 12
boii: pl.nom. 20,24; 34,3
boului: sg. gen. 21,28
bou: sg. nom./ac. 21,33, 35, 36; 22,1, 4, 9, 10
BOZ: s.m. „zeu pãgânesc, idol”
bozilor: pl. gen. rezum. cap.34
BRAÞ: s.n.
braþ: sg. ac. 6,6
braþului: sg. gen. 15,16
BRÂU: s.n.
brâul: sg. ac. 39,28
BROASCÃ: s.f.
broaºtele: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,6, 8, 9, 11, 13
broaºte: pl. nom./ac. 8,2, 3, 4, 5, 7
broaºtelor: pl. gen. 8,12
BRUMÃ: s.f.
brumei: sg. gen 16,14
BUBÃ: s.f.
bubele: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 9,11
bube: pl. nom. 9,9, 10
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CAR: s.n.
carãle: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 14,23, 28; 15,4;
carãlor: pl. gen . 14,25
care: pl. ac. 14,7

BUBOS: adj.
buboasã: f. sg. ac. 4,6
BUCATÃ: s.f.
bucatelor: pl. gen. 8,3; rezum. cap.16
bucate: pl. ac. 16,22, 29
bucatã: sg. ac. 16,35

CARBUNCUL: s.n. var. CARVUNCUL „piatrã semipreþioasã,
un fel de rubin strãlucitor, ca un cãrbune aprins”
car vuncul: sg. ac. 28,18
corvuncul: sg. ac. 39,11

BUN, -Ã: adj.
bun: n. sg. ac. 3,8; rezum. cap.18; 18,17; 25,6; 29,25; 35,8
(mai) bun: n. sg. nom. 22,5
(foarte) bun: n. sg. nom. 29,18
bunã: f. sg. ac. 29,41; 30,34; 35,28

CARNE: s.f.
car nea: sg. ac. rezum. cap.22
cãr nuri: pl. ac. 12,8; 16,8, 12; 29,17
cãr nurile: pl. nom./ac. 12,46; 21,28; 29,14, 31, 34
cãr nurilor: pl. gen. 16,3

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 18,9

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu Cartea ieºirii
car te: sg. ac. 17,14
car tea: sg. ac. 24,7; 32,32, 33

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoie 35,26, 29
bunãvoia: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoia sa 36,2
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 6,12, 30
C
CAL: s.m.
calul: sg. ac. 15,1, 21
CALAMIM: s.n. „trestie mirositoare”; cuvântul nu este
înregistrat în DA; este o încercare a traducãtorului de a adapta
lat. calamus, ¾ „trestie”.
calamim: sg. ac. 30,23
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 3,18; 4,24; 5,3; 8,27; 18,8; 23,20; 33,3
calea: sg. ac. 13,17, 18, 21; 18,20; 32,8

CASÃ: s.f.
casãle: pl. nom./ac. 1,1; 8,2 1, 24; 10,6; 1 2,13, 15, 19
case: pl. ac. 1,21
casa: sg. nom./ac. 2,1; 4,24; 7,23; 8,3, 9, 11; 13,3, 14; 16,31;
20,2, 17; 22,2; 23,19; 34,26
caselor: pl. gen. 6,14; 12,7
casã: sg. nom./ac. 8,13; 12,30, 46
casãlor: pl. gen. rezum. cap.12
casele: pl. ac. 12,3, 27
caseale: pl. ac. 12,23
casii: sg. gen./dat. 12,4; 19,3; 22,8
casei: sg. gen. 12,22, 23
CASIA: s.f. (Înv.) „scorþiºoarã”
casie: sg. ac. 30,24;
(a) CÃDEA: v. II
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 9,19; 21,33
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,26; 16,13
cazã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 15,16

CAMÃTÃ: s.f.
cametei: sg. gen. rezum. cap.22
cametele: pl. ac. 22,25

CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (Înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdealniþã: sg. ac. 25,29
cãdealniþe: pl. ac. 37,16

CAMENIÞÃ: s.f. (Reg.) „cuptor”; „sobã”
caminiþã: sg. ac. 9,8, 10

CÃDERE: s.f.
cãdeare: sg. ac. 34, 12

CANANEANCÃ: s.f.; var. HANANEANCÃ
hananeancii: sg. gen. 6,15

CÃLÃRAª: s.m.
cãlãraºii: pl. ac. 14,26; 15,19
cãlãraºul: sg. nom./ac. 15,1, 19

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeului: sg. gen. 3,8, 17; 13,5, 11
hananeailor: pl. gen. rezum. cap.23
hananeu: sg. ac. 23,23
hananeul: sg. ac. 23,28; 34,11
hananeiul: sg. ac. 33,2

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþii: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 14,17, 23, 28
cãlãreaþii: pl. ac. 14,18
cãlãreþul: sg. ac. 15,21

CANDELÃ: s.f.
candele: pl. nom./ac. 25,37; rezum. cap.27; 27,20; 37,23
candelele: pl. nom./ac. 35,14; rezum. cap.37; 39,36; 40,4, 23

CÃLÃRIME: s.f. (Înv.) „ca valerie”
cãlãrimea: sg. nom. 14,9, 23

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 12,9; 29,6, 7, 10; 29,17
cap: sg. ac. 16,16; 29,15, 19
capete: pl. ac. rezum. cap.25; 26,32
cap: sg. ac., în loc. adv. din cap pânã în cap „de la început pânã
la sfârºit” 26,28
capetele: pl. nom./ac. 26,37; 27,10, 11, 17; 36,36, 38; 38,10,
11, 12, 17, 19, 28

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriii: sg. dat. rezum. cap.13; 13,21

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 25,4; 35,6, 23, 26; 36,14

CÃMAªÃ: s.f.
cãmaºã: sg. nom. 28,4

CÃLDARE: s.f.
cãldãri: pl. nom. 38,3
CÃMARÃ: s.f.
cãmara: sg. ac. 8,3
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CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 19,9; 20,21
ceaþãi: sg. gen. 24,16

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 9,3
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenie: sg. ac. 2,14
cãpeteniile: pl. nom. 6,14, 25; 15,4, 15; 16,22; 34,31; 35,27
cãpetenii: pl. ac. 18,25
cãpeteniia: sg. ac. 22,28

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 9,8
cenuºã: sg. ac. 9,10
cenuºa: sg. ac. 27,3
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 9,8, 10, 22, 23; 10,21, 22; 16,4; 17,14; 20,4, 22
ceriul: sg. ac. 20,11; 24,10; 31,17
ceriului: sg. gen. 32,13

CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmizi: pl. ac. 1,14
cãrãmizilor: pl. gen. 5,7, 8, 14, 18
cãrãmizi: pl. nom. 5,16
cãrãmiz: pl. ac. 5,19

CERBICE: s.f.
cerbicea: sg. ac. 32,9
cerbice: sg. ac. 33,3, 5; 34,9

CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. ac. 12,39

CERC: s.n.
cercuri: pl. nom./ac. 25,12, 14, 15; 26,6, 33; 27,7

CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþa: sg. ac. 14,6
cãruþã: sg. ac. 14,7
cãruþãle: pl. nom./ac. 14,9, 17, 18, 26; 15,19
(a) CÃUTA: v. I „a se uita”, „a cerceta cu privirea”
cãutând: gerunziu 2,12

(a) CERCA: v. I
cerca: ind. imp. 3.sg./pl. 2,15; 4,19
cercând: gerunziu 18,15
sã cerce: conj. prez. 3.sg. 20,20

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
câne: sg. nom. 11,7
cânilor: pl. dat. 22,31

CERCEL: s.m.
cerceii: pl. ac. 32,2, 3
cercei: pl. ac. 35,22

CÂMP: s.n.
câmpuri: pl. ac. 8,13; 9,19, 21; 10,5; 22,6
câmpurile: pl. ac. 9,3
câmp: sg. ac. 9,19, 20; 16,25
cãmpuri: pl. ac. 9,25
câmpului: sg. gen. 23,11

(a) CERCETA: v. I
am cercetat: ind. pf.c. 1.sg. 3,16
ar fi cercetat: cond. pf. 3.sg. 4,3
cercetând: gerunziu 20,5
voi cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 32,34
cerceta(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,19

(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.pl. 15,1
sã cântãm: conj. prez. 1.pl. 15,1, 21
cânta: ind. imp. 3.sg. 15,21

(a se) CERE: v. III
aþ cerut: ind. pf.c. 2.pl. 10,11
aþi cerut: ind. pf.c. 2.pl. 12,32
au cerut: ind. pf.c. 3.pl. 12,35
va cere: ind. viit.I. 3.sg. 21,22
va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 3,22
(sã) va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 21,30
(sã) ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.35
sã ceaie: conj. prez. 3.pl. 11,2

CÂNTARE: s.f.
cântare: sg. ac. rezum. acp.15
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãreþi: pl. ac. 32,18

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãreamoniile: pl. ac. 38,21
þeremoniile: pl. ac. 18,20; 27,19

CÂNTEC: s.n.
cântecul: sg. ac. 15,1

CERNUT, -Ã: adj.
cernutã: f. sg. ac. 12,34, 39

CÂRLIG: s.n.
cârlige: pl. ac. 28,13, 25
cãrlige: pl. ac. 28,14, 25

(a se) CERTA: v. I
certându(-sã): gerunziu 2,13

(a) CÂRTI: v. IV
cârtind: gerunziu 17,2
cârtiþi: ind. prez. 2.pl. 17,2

CETATE: s.f.
cetãþile: pl. ac. 1,11
cetate: sg. ac. 9,29, 33

CÂRTIRE: s.f.
cârtirea: sg. ac. 17,7

(a) CHELTUI: v. IV
(s-)au cheltuit: ind. pf.c. 3.sg. 38,24

(a) CÂªTIGA: v. I
va câºtiga: ind. viit.I 3.sg. 21,10
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac. (Înv.), în loc. adv. într-acest ceas „în acest moment”;
„acum”; „imediat” 9,18
CEATÃ: s.f.
ceatele: pl. ac. 40,34

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuialele: pl. ac. 21,19
(a se) CHEMA: v. I
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 1,16; 18,3
chemându-: gerunziu 1,18; 15,23; 36,2
sã chem: conj. prez. 1.sg. 2,7
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au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,8, 10, 22; 3,4, 18; 5,3; 7,11; 8,8, 25;
9,27; 10,8, 24; 12,21; 16,31; 17,7, 15; 19,3, 20; 24,16; 33,7; 35,30
chemaþi: imperativ 2.pl. 2,20
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,16
chemând: gerunziu 12,31; 34,5
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 31,2
voi chema: ind. viit.I: 1.sg. 33,19
sã cheme: conj. prez. 3.sg. 34,15

CLEªTE: s.m.
cleaºte: sg. nom./ac. 27,3; 38,3

CHEOTOARE: s.f.; var. CHEUTOARE
cheutori: pl. ac. 26,4, 5, 10; 36,11, 17; 39,19, 30
cheutoare: sg. nom./ac. 26,5
cheutorile: pl. nom./ac. 26,11; 36,12, 13
CHIDARIM: s.n. „tiarã”, „mitrã”; cuvântul nu este înregistrat
în DA; este o încercare a traducãtorilor de a adapta lat. cidarim
(ac.) din Vulgata.
chidarim: sg. nom. 28,4
CHIMVAL: s.n. (Înv.) „vechi instrument muzical compus din
douã jumãtãtþi de glob de aramã care se loveau una cu alta”
chinvalul: sg. ac. 15,20
chinvale: pl. ac. 15,20
CHINAMOM: s.n .; cu aceastã formã cuvântul nu este înregistrat
în DA; este o încercare a traducãtorului de a adapta lat. cinnamum
(cinnamom), -¾ „scorþiºoarã”
chinamom: sg. ac. 30,23
(a) CHINUI: v. IV
au chinuit: ind. pf.c. 3.sg. 5,23
CHIP: s.n.
chipuri: pl. ac. rezum. cap.4
chip: sg. ac. 20,4
chip: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) într-acesta chip „în felul acesta”,
„astfel” 26,17; 29,7
chipurile: pl. ac. 34,13

CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac. 28,2, 40
cinstele: pl. ac. 28,38
(a) CINSTI: v. IV
cinstesc: ind. prez. 3.pl. 8,26
vei cinsti: ind. viit. 2.sg. 20,5; 23,24
CINSTIRE: s.f.
cinstiri: sg. gen. 39,29
CINSTIT, -Ã: adj.
cinstitã: f. sg. ac. 12,16
(a) CIOPLI: v. IV
vei ciopli: ind. viit.I. 2.sg. 28,36
a ciopli: inf. prez. 35,33
era cioplite: pasiv ind. imp. 3.pl. 39,14
CIOPLIT, -Ã: adj./s.
cioplite: adj. f. pl. ac. rezum. cap.20; 20,25; 34,13; 39,6
cioplit: adj. n. sg. ac. 20,4
cioplitelor: s.n. pl. dat. 34,15
(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) -(a) CETI
au cetit: ind. pf.c. 3.sg. 24,7;

CIURDÃ:s.f.
ciurdele: pl. nom./ac. 10,9, 24; 12,32
ciurde: pl. nom. 12,38
ciurdã: sg. ac. 29,1
CLEI: s.n.
cleiu: sg. ac. 2,3

CHEMAT, -Ã: adj.
chemaþi: m. pl. nom. 34,31

CHIVOT: s.n.
chivotului: sg. gen. 25,18
chivotul: sg. ac. 25,20

CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. nom./ac. 5,3; 9,15

CLOPOÞEL: s.m.
clopoþãi: pl. ac. 28,33; 39,23
clopoþãl: sg. nom. 28,34
clopoþãlul: sg. nom. 39,24
(a se) COACE: v. III
a (sã) coace: inf. prez. 16,23
coaceþi: imperativ 2.pl. 16,23
au copt: ind. pf.c. 3.pl. 12,39
COADÃ: s.f.
coada: sg. ac. 4,4; 29,22
COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 1,5
coapsã: sg. ac. 28,42
coapsa: sg. ac. 32,27
COASTÃ: s.f. (La obiecte) „laturã”
coastele: pl. ac. 25,14; 38,7
coaste: pl. ac. 26,4
coastea: sg. ac. 26,20
coastã: sg. ac. 26,26
coastelor: pl. gen. 36,24
(a se) COBORÎ: v.IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) pogorea: ind. imp. 3.sg. 2,5
(M-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 3,8
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 11,8
pogorâtu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,5
sã (sã) pogoarã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 19,11
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 19,14, 20, 25
(sã) pogorâsã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,18
pogoarã(-te): imperativ 2.sg. 19,24; 32,7
pogorând: gerunziu rezum. cap.32
a (sã) pogorî: inf. prez. 32,1
pogorâia: ind. imp. 3.sg. 33,9
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
pogorându(-sã): gerunziu 34,5, 29
COC: s.n.; cuvântul nu este înregistrat în DA; este o încercare
a traducãtorului de a adapta lat. coccum „stacojiu (culoare)”; fig.
„stofã vopsitã stacojiu”)
coc: sg. nom./ac. 25,4; 26,1, 31, 36; 27,16; 28,5, 6, 8, 15, 33;
35,6, 23, 35; 39,2, 8
COJIÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Antotn Pann, Culegere de proverburi sau
Povestea vorbei (...), Bucureºti, Partea a III-a; 1853.
cojiþã: sg. ac. 29,2
COJULIÞÃ: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
cojuliþa: sg. ac. 29,23
CONTÃª: s.n.; var. CONTUª, CONTOª
contoºe: pl. ac. 26,7
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COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã” (cf. Indice Fc)
covrigi: pl. ac. 35,22

contoº: sg. nom./gen. 26,8; 28,4; 36,15
contuºilor: pl. gen. 26,8
contuº: sg. nom./ac./gen. 26,9, 10, 12; 36,17
contuºuri: pl. ac. 26,12
contoºilor: pl. gen. 26,13
contuºurile: pl. nom./ac. rezum. cap.36; 36,15, 18
contuºe: pl. ac. 36,14

CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ
crepãtura: sg. ac. 33,22
crepãturi: pl. ac. 36,22
(a) CREDE: v. III
vor creade: ind. viit.I. 3.pl. 4,1, 8, 9
sã creazã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,5; 19,9
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 4,31; 14,31

COPCÃ: s.f.
copce: pl. ac. 26,11; 36,13, 18
COPERIRE: vezi ACOPERIRE

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 20; 5,5
creºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,12; 19,19
crescând: gerunziu 2,9
crescuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,11
sã creascã: conj. prez. 3.pl. 23,29

COPERIª: vezi ACOPERIª
COPIL: s.m.
copilul: sg. nom. 33,11
COPILÃ: s.f.
copilele: pl. ac. 2,17

CREªTET: s.n.
creºtetul: sg. ac. 17,10; 24,17; 34,2

CORIANDRU: s.m.
coriandrului: sg. gen. 16,31

CRIN: s.m.
crini: pl. nom./ac. 25,31
crinul: sg. nom./ac. 25,33
crinii: pl. nom. 25,34; 37,17, 19, 20

CORINTEAN: s.m.
coritenilor: pl. gen. 6,24
CORN: s.n.
cornul: sg. ac. 21,28
cornuri: pl. ac. 25,12; 26,19; 27,1; 28,16; 30,2; 37,25; 38,1; 39,9
cornurile: pl. nom./ac. 27,2; 29,12; 30,2, 3
coarnele: pl. nom./ac. 30,10; 37,25, 26; 38,2
CORNUT, -Ã: adj.
cornut: m. sg. nom. rezum. cap.34
cornutã: f. sg. nom./ac. 34,29, 30, 35

CRISOLIT: s.n.; var. HRISOLIT „piatrã preþioasã verde-gãlbuie
cu luciu sticlos, mãsliniu”
hrisolith: sg. nom. 28,20; 39,13
CRUNTARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „însângerare”
cruntare: sg. nom. 7,19
CRUD, -Ã: adj.
crud: n. sg. ac. 12,9

CORT: s.n.
cort: sg. nom./ac. 16,34; 18,7; 26,6; 33,8, 11; 36,13; 40,7, 17, 19
corturile: pl. nom./ac. 19,2; 26,2
cortului: sg. gen., în sintagmele cortului lui Dumnezeu/cortului
moisesc/cortului mãrturiei/cortului mãrturiii rezum. cap.25; rezum.
cap.26; 29,4, 10, 11, 32, 42; 30,16, 36; 38,21; 40,12, 26
cortului: sg. gen. 25,9; 26,7, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 26, 35, 36;
rezum. cap.27; 27,9, 19; rezum. cap.30; rezum. cap.31; 31,7;
33,10; 35,15, 18; 36,8, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 37;
38,8, 15, 20, 31; 39,31, 38, 40; 40,5
cortul: sg. nom./ac. 26,1, 30; 35,11; rezum. cap.36; 39,32; rezum.
cap.40; 40,9, 15, 28, 34, 36
corturi: pl. nom. 27,14
cortul: sg. ac., în sintagmele cortul mãrturiii/cortul mãrturiei/
cortul aºezãmântului 27,21; 28,43; 29,30, 44; 30,18, 20, 26;
31,7; 33,7, 9; 35,21; 40,2, 20, 22, 28, 32
corturilor: pl. gen. 33,10
COªNICIOARÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în „Ion Creangã”, revistã de limbã,
literaturã ºi artã popularã, Bîrlad, Anul II (1955).
cojnicioara: sg. ac. 2,5
coºnicioarã: sg. ac. 2,3; 29,3
COªNIÞÃ: s.f.
cojniþa: sg. ac. 29,23
COT: s.n „parte exterioarã a articulaþiei dintre humerus ºi
cubitus, care uneºte braþul cu antebraþul”; s.m. „veche unitate de
mãsurã pentru lungime”
cot: sg. nom./ac. 25,10, 17, 23; 26,13; 30,2; 36,21; 37,1, 6, 10, 25
coþi: pl. ac. 25,17, 23; 26,8; 27,1, 9, 11, 12, 13, 15, 18; 30,2;
36,9, 21; 37,1, 25; 38,1, 9, 13, 14, 15
coþ: pl. ac. 26,2, 16; 27,14, 16, 18; 36,15; 37,6, 10; 38,12, 18

CUI: s.n.
cui: sg. nom. 10,10
CUIER: s.n. „stâlp”; „par”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
cuiarile: pl. ac. 27,19
cuiarele: pl. nom./ac. 35,11; 38,31; 39,40
cuierele: pl. nom./ac. 35,18; 38,20
(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu 2,4
(a) CULEGE: v. III
culeg: ind. prez. 3.pl. 5,7
culeageþ: imperativ 2.pl. 5,11; 16,26
a culeage: inf. prez. 5,12; rezum. cap.16
culeagã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,4, 16
culegea: ind. imp. 3.sg./pl. 16,5, 21
au cules: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,17, 22
culesease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,18
sã culeagã: conj. prez. 3.sg. 16,27
(a) CUMPÃRA: v. I
vei cumpãra: ind. viit.I. 2.sg. 21,2
CUMPÃRAT, -Ã: adj.
cumpãrat: m. sg. nom. 12,44
cumpãrate: f. pl. ac. rezum. cap.21
(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 2,25
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 9,30; 18,11; 33,17
sã cunoascã: conj. prez. 3.pl. 16,32
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 32,22
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CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac. 25,11, 25; 30,3, 4; 37,2, 12, 27
cununii: sg. gen. 25,27; 37,14
CUNUNIÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la G. Dem. Teodorescu, Poesii populare
române. Culegere de... Bucureºti, 1885.
cununiþãle: pl. ac. 39,26;
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,14, 15
cuprinde: inf. prez. fãrã a 16,33
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,6; 27,18
CUPTOR: s.n.
cuptoarele: pl. ac. 8,3
cuptoriu: sg. ac. 19,18
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
curã: ind. prez. 3.sg. 3,8
CURAT, -Ã: adj.
(foarte) curat: n. sg. nom./ac. 25,11, 17, 24, 29, 31, 36, 38, 39;
27,20; 28,14, 36; 30,3; 31,8; 37,1, 6, 11, 16, 17, 22, 23, 26;
39,15, 23, 29
curat: n. sg. ac. 28,22
curatã: f. sg. ac. 30,35
curate: n. pl. ac. 37,29
CURÃÞENIE: s.f.
curãþãniii: sg. gen. 29,35
(a se) CURÃÞI: v. IV
vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 29,35, 37
(sã) curãþiia: ind. imp. 3.pl. 37,23

(a se) DA: v. I
dedeasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,2
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 2,9; 3,21; 6,8; 24,12; 25,16, 21; 33,1, 14
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9, 19; 6,13; 9,23; 12,36; rezum.
cap.15; 15,25; 16,15, 29; rezum. cap.18; 21,13; 31,18; 32,20;
32,24; 35,22, 25, 34; 36,1, 3
veþ da: ind. viit.I. 2.pl. 5,5, 7, 18
dau: ind. prez. 1.sg. 5,10
(sã) da: ind. imp. 3.pl. 5,13
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. 5,16
(sã) vor da: ind. viit.I. 3.pl. 5,18
aþ dat: ind. pf.c. 2.pl. 5,21
sã dau: conj. prez. 1.sg. 6,4, 8
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg. 8,15
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 10,25; 22,25, 29, 30; 30,16; 34,20
va da: ind. viit.I. 3.sg. 11,3; 12,25; 13,11; 20,12; 21,4, 23, 30,
32; 30,13, 14, 33
da(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 16,8
(s-)au fost dat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 21,8
a da: inf. prez. 22,17, 29
da-voi: ind. viit.I. 1.sg. 23,31
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 30,12
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 31,6
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 32,13
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17; 17,14
dând: gerunziu rezum. cap.34
dându-: gerunziu 35,26
sã dea: conj. prez. 3.sg. 13,5
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 32,29
DAR: s.n.
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar „gratis” 21,2, 11
daruri: pl. nom./ac. rezum. cap.23; 23,8; rezum. cap.35; 36,6;
rezum. cap.38; 38,24
darurilor: pl. gen./dat. rezum. cap.25; 28,38
darurile: pl. nom./ac. 35,22, 29; rezum. cap.36; 36,3

CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
(mai) curund: 2,18
curund: 32,8
curând: 12,33

DAT, -Ã: adj.
date: f. pl. nom./ac. rezum. cap.23; rezum. cap.24; rezum. cap.31

CURGÃTOR, -TOARE: adj.
curgãtoare: n. pl. ac. 9,23
(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 3,17; 13,5; 33,3
curgând: gerunziu 15,8

DATÃ : s.f.
datã: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) astã datã „acum” 7,23; 8,32; 9,14;
10,17
datã: sg. ac., în sintagma o datã în an 30,10
datã: sg. ac., în numeral adverbial o datã 33,5

CURGERE: s.f.
curgerea: sg. ac. 34,22

DÃRAB: s.n.; var. DÃRÃB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 29,17

(a) CURVI: v. IV
(nu) curvi: imperativ prohib. 2.sg. 20,14
vor curvi: ind. viit.I. 3.pl. 34,15, 16
a curvi: inf. prez. 34,16

(a se) DÃRUI: v. IV
au dãruit: ind. pf.c. 3.sg. 6,29
(s-)au dãruit: ind. pf.c. 3.pl. 36,2
DEAL: s.n.
dealului: sg. gen. 17,9, 10

(a) CUTEZA: v. I
cuteza: ind. imp. 3.sg. 3,6

DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 12,22; 25,11; 40,18, 35
deasupra: adv. în loc. adv. (mai) pe deasupra 36,19
deasupra: prep. 31,7

CUTREMUR: s.n.
cutremurul: sg. ac. 15,15
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 2,14, 15; 4,8; 8,10, 13, 31; 9,5, 6; 12,24;
14,12; 16,16, 32; 23,1; 32,28; 33,4, 17; 35,4
cuvântul: sg. ac., în sintagma cuvântul Domnului 9, 20,21; 17,1
cuvântului: sg. dat. 4,8
cuvintele: pl. nom./ac. 4,15, 30; 5,9; 18,19; 19,6, 7, 8, 9; 20,1;
23,8; 24, 8; 31,18; 34,1, 27
cuvintele: sg. ac., în sintagma cuvintele Domnului 4, 28; 24, 3,4
cuvinte: pl. ac. 18,7

DEDESUBT: adv.
dedesupt: 40,18;
DEDESUBTUL: prep.
dedesuptul: 25,27
DEGET: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) DEAJET
degetul: sg. ac. 31,18
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DESIME: s.f.
desimea: sg. nom. rezum. cap.10

deagete: pl. ac. 25,25
deagetul: sg. ac. 29,12
deagetele: pl. ac. 29,20
deajete: pl. ac. 37,12

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 34,8

(a) DESPÃRÞI: v. IV
desparte: ind. prez. 3.sg. 11,7; rezum. cap.14
vei despãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 13,12
desparte: imperativ 2.sg. 14,16
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 14,21
(sã) vor despãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 26,33
(sã) despãrþi: inf. prez. fãrã a 28,28

DEOSEBI: adv.; scris ºi DE OSEBI
de osebi: 26,9; 36,16

DESPÃRÞIRE: s.f.
despãrþire: sg. ac. 8,23

DEPARTE: adv.
departe: 2,4; 20,18, 21; 24,1, 11; 33,7
(mai) departe: 8,28; 19,19

DESPÃRÞIT, -Ã: adj.
despãrþit: n. sg. ac. 36,35

DEGETAR: .s.n.
degetare: pl. ac. 35,22

(a) DESPUIA: v. I
despoiasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,25

(a se) DEPÃRTA: v. I
(sã) vor depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 8,11
(sã) va depãrta: ind. viit.I: 3.sg. 8,29
au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 8,31
depãrtându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 32,8
(sã) depãrta: ind. imp. 3.sg. 33,11
sã (sã) deperte: conj. prez. 3.pl. 8,9

DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºerþi: adj. m. pl. nom. 3,21;
deºert: s.n. în sintagma nu vei lua… în deºert (În limbajul bisericesc)
„nu vei batjocori” 20,7
deºert: adj. m./n. sg. nom./ac. 23,15; 27,8;
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(sã) dezbracã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
dezbracã: imperativ 2.sg. 33,5
au dezbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 33,6

DEPÃRTARE: s.f.
depãrtare: sg. ac. rezum. cap.8;
DEPÃRTAT, -Ã: adj.
depãrtat: adj. m. sg. nom. rezum. cap.32

(a) DEZLEGA: v. I
dezleagã: imperativ 2.sg. 3,5

DES, DEASÃ: adj.
des: adj. n. sg. nom. 10,21
(foarte) des: adj. m. sg. nom. 19,16

(a) DEZMÂNTA: v. I (Înv. ºi reg.) „a scoate cuiva din minte o
hotãrâre, o convingere, un gând”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este în Ioan Molnar, Retoricã, adecã
învãþãtura ºi întocmirea frumoasei cuvântãri, Buda, 1798.
dezmântaþ: ind. prez. 2.pl. 5,4

DESCÃLECÃTURÃ: s.f.
descãlecãturile: pl. ac. 17,1
DESCÂNTARE: s.f.
descântãrile: pl. ac. rezum. cap.7; 7,22; 8,18
descãntãrile: pl. ac. 7,11; 8,7

(a) DEZVELI: v. IV „a dezvãlui”
dezvãleºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6

(a) DESCHIDE: v. III
deºchizând: gerunziu 2,6
deºchide: ind. prez. 3.sg. 13,2, 12, 15; 34,19
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 21,33
(a se ) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a deosebi”; „a separa”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este
la August Scriban, Dicþionaru limbii româneºti… Ediþiunea întâi,
Iaºi 1939.
ai deschilinit: ind. pf.c. 2.sg. 29,27
(s-)au deschilinit: ind. pf.c. 3.sg. 35,22
deschiliniþi: imperativ 2.pl. 35,5
DESCHILINIT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. A. Candrea, Gh. Adamescu,
Dicþionarul enciclopedic ilustrat , Bucureºti, 1926 – 1931.
deschilinite: n. pl. nom. 36,16

DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
demineaþã: s. sg. ac. 12,10; 16, 19, 20, 23
demineaþã: adv. 16,7
demineaþa: adv. 16,8, 12, 13; 32,6; 34,25
demineaþa: s. sg. ac. 23,18
dimineaþã: adv. 7,15; 8,20; 10,13; 24,4; 34,2
dimineaþa: s. sg. nom./ac. 12,22; 18,13,14; 19,16; 27,21; 29,34, 41
dimineþii: s. sg. gen. 14,24
dimineaþa: adv. 16,21; 29,39; 30,7; 36,3
DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinprotivã: 5,20; 25,37
DIMPREJUR: adv.
dinprejur: 30,3
DINAFARÃ: adv.
dinafarã: 25,11

(a se) DESCOPERI: v. IV
sã (sã) deascopere: conj. prez. 3.sg. 20,26
descoperiia: ind. imp. 3.sg. 34,34

DINAINTEA: prep.
dinnaintea: prep. 2,15; 23,31; 26,36; 30,6; 34,11; 35,12, 15,
20; 36,37; 40,6.

(a se) DESFÃTA: v. I
sã (sã) desfeteze: conj. prez. 3.sg. 30,38

DINAINTE: adv.
dinnainte: adv. 39,18; 40,21

DESFÃTAT, -Ã: adj.
desfãtat: n. sg. ac. 3,8

DINAPOI: adv:
dinnapoi: 14,19
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26, 29; rezum. cap.33; 33,19; 34,5, 11, 23, 24, 26, 29; 35,2, 5,
21, 22, 24, 29; 39,29; rezum. cap.40; 40,19, 23, 32, 33, 36
Domnului: sg. gen., în sintagmele leagea Domnului/cuvântul
Domnului/cuvintele Domnului 4,28; 9,20, 21; 13,9; 17,1;
24,3, 4
Doamne: sg. voc. 4,10, 13; 15,6, 11, 16, 17; 32,11; 34,6, 9

DIN AR: s.m.
dinari: pl. ac. 30,13
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU, DINLONTRU
dinlãuntru: 25,11; 27,8
dinlontru: 37,1; 38,7
DINDÃRÃT: adv.
dindãrãpt: 39,18
DINTE: s.m.
dinte: sg. ac. 21,24, 27

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. nom./ac. 21,4, 5; 32,22
domnului: sg. gen. 21,4, 8
domnu-sãu: sg. nom. 22,14, 15

DIS-DE-DIMINEAÞÃ: adv.
dis-de-demineaþã: 14,27

(a) DORI: v. IV
vei dori: ind. viit.I. 2.sg. 20,17

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32

(a) DORMI: v. IV
va dormi: ind. viit.I.3.sg. 22,16

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 8,17, 18; rezum. cap.9; 9,9, 10, 22, 25; 13,2;
rezum. cap.22
dobitoacele: pl. nom./ac. 9,19, 20, 21; rezum. cap.10; 13,12;
17,3; 34,19
dobitoacelor: pl. gen. 11,5; 12,29; rezum. cap.13; 13,15; 21,34
dobitoc: sg. nom./ac. 11,7; 12,12, 21; 19,13; 22,19
dobitocul: sg. nom./ac. 20,10; 22,5, 10

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 23,27; 26,12, 23; 28,26; 33,8, 23; rezum. cap.34

DOCTOR: s.m.; var. (Pop.) DOFTOR
doftori: pl. ac. 21,19

(a se) DOSPI: v. IV
(sã) dospi: inf. prez. fãrã a 12,39
DOSPIT, -Ã: adj./s.
dospit: s.n. sg. ac. 12,15, 19; 34,25;
dospitul: s.n. sg. ac. 12,20
dospitã: adj. f. sg. ac. 13,3
DOVEDIT, -Ã: adj.
dovedit: m. sg. nom. 21,16

DOICÃ: s.f.
doicelor: pl. gen. rezum. cap.1
(a) DOICI: . I. v (Înv. ºi reg.) „a alãpta un copil strãin”; (Înv. ºi
pop) „a îngriji”; aceasta este prima atestare; cf. MDA, unde se
propune prima atestare în I. Heliade-Rãdulescu, Opere I, 1939.
doici: inf. prez. fãrã a 2,7
doiceaºte: imperativ 2.sg. 2,9
au doicit: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
DOICIT, Ã: adj. (Rar) „alãptat (ºi crescut) de doicã”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la
Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire roumain-français. [vol. I
IV], Bucarest, 1893-1895.
doicit: m. sg. nom. rezum. cap.2
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 2,25; 3,2, 4, 7; 4,1, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 19,
21, 22, 24, 27, 31; 5,1, 2, 21, 22; 6,1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 26, 28,
29; 7,1, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16,17, 19, 20, 22, 25; 8,1, 5, 10, 12,
13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 29; 9,1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 22, 23, 27,
28, 29, 30, 33, 35; 10,1, 2, 3, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 27; rezum.
cap.11; 11,1, 3, 4, 9, 10; 12,1, 12, 23, 25, 28, 29, 36, 43, 50,
51; 13,1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21; 14,1, 4, 10, 14, 15, 18,
21, 24, 25, 26, 27, 30, 31; 15,2, 3, 18, 19, 25; rezum. cap.16;
16,4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 23, 27, 29, 32, 34; rezum. cap.17;
17,2, 4, 5, 7, 14; rezum. cap.18; 18,1, 8, 9, 10, 11; rezum. cap.19;
19,3, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24; 20,1, 2, 5, 7, 11, 12, 19,
20, 21, 22; 24,1, 2, 7, 8, 12; 25,1; 28,38; 29,46; 30,11, 17, 22,
34; 31,1, 12, 13, 17, 18; 32,7, 9, 11, 14, 27, 30, 31, 33, 35;
33,1, 5, 11, 12, 14, 17; 34,4, 5, 10, 14, 27, 28, 32, 34; 35,1, 4,
10, 29, 30; 36,1, 2; 38,22; 39,1, 5, 7, 19, 24, 28, 30, 31, 42;
40,1, 14, 17, 21, 25, 27, 30
Domnului: sg. gen./dat. 3,18; 5,3, 17; 6,12, 30; 8,8, 26, 27, 28,
29, 30; 9,29; 10,7, 8, 9, 11, 16, 18, 24, 25, 26; 12,11, 14, 27,
31, 41, 42, 48; 13,6, 12, 15; 14,13, 31; rezum. cap.15; 15,1, 21,
26; rezum. cap.16; 16,3, 7, 8, 9, 10, 23, 25, 26, 33; 17,9, 16;
rezum. cap.19; 20,7, 10; 23,17, 19, 25; rezum. cap.24; 24,5,
16, 17; 27,21; 28,12, 29, 30, 35, 36; 29,11, 18, 23, 24, 25, 26,
28, 42; 30,8, 10, 12, 13, 16, 20, 37; rezum. cap.31; 31,15; 32,5,

DRAC: s.m. „ºarpe”
draci: pl. ac. 7,12
DREPT, -EAPTÃ: adj./s.; var. DIREPT, -EAPTÃ
drept: adj. m./n. sg. nom./gen. 9,27; 15,26; 29,20; 37,19
(pre cel) drept: s.m. sg. ac. 23,7
dreptei: adj. f. sg. gen. (articulare superfluã) 29,20
dreapta: s.f. în loc. adv. de-a dreapta ºi de-a stânga „în ambele
pãrþi” 14,29;
direapta: s.f. în loc. adv. de-a direapta ºi de-a stânga „în ambele
pãrþi” 14,22
dreapta: s.f. sg. nom./ac. 15,6; 33,22
dreaptã: adj. f. sg. ac. 29,22
direpþilor: s.m. pl. gen. 23,8
DREGÃTOR: s.m.; var. DEREGÃTOR
deregãtorilor: pl. dat. 5,6
deregãtorii: pl. nom. 5,10, 13
(a se) DUCE: v. III
ducea: ind. imp. 3.sg. 1,14
sã (vã) duceþi: conj. prez. 2.pl. 3,19
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 5,4, 11, 18; 12,31; 32,27
ducându(-vã): gerunziu 12,32
duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; rezum. cap.18
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 13,5, 11; 21,6; 23,23
(sã) ducea: ind. imp. 3.pl. 14,25
duce(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 15,17
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 16,5; 23,20
ducã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 22,13
DUH: s.n.
duhul: sg. nom./ac. 15,8, 10; 28,3
Duhul: sg. ac., în sintagma Duhul <lui> Dumnezãu/Duhul lui
Dumnezeu 31,3; 35,31
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiascã: f. sg. ac. 35,21, 29

216

INDICE

CARTEA IE{IRII

DUMNEZEU: s.m. „Divinitat ea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; 1,17, 20, 21;
2,23; 3,1, 6, 11, 13, 14, 1 5; rezum. cap.4; 4,16, 20, 27, 30; rezum.
cap.5; 6,3; 7,1; 8,8, 19; 9,13, 27, 28, 30; 11,7, 9; rezum. cap.13;
13,17, 19; 14,8, 19; rezum. cap.18; 18,1, 5, 12, 1 5, 16, 19, 21,
23; 19,3, 17, 19; rezum. cap.20; 21,13; 22,20; rezum. cap.23;
24,11, 13; rezum. cap.25; 29,45; r ezum. cap.31; 31,18; rezum.
cap.32; 32,16; rezum. cap.33; rezum. cap.34; 3 4,14; rezum.
cap.35; 35,31
Dumnez eul: sg. nom./ac. 2,22; 3,6, 13, 15, 16, 18; 4,5; 5,1; 6,7;
7,16; 8,10; 9,1; 10,3, 17; 15,2; 16,12; 18,4; 20,2., 5; 24,10; 29,46;
32,11, 27
Dumnezeului: sg. gen./dat. 3,18; 5,3, 8; 8,25, 26, 27, 28; 10,7, 8,
9, 16, 25, 26; 15,26; 20,7, 10, 12; 23,17, 19, 25; 34,23, 24, 26
Dumnez eule: sg. voc. 34,6
Dumnezãu: sg. ac. rezum. cap.24
Dumnezãu: sg. gen., în sintagma Duhul <lui> Dumnezãu 31,3
Dumnez eu: sg. gen., în sintagma Duhul lui Dumnezeu 35,31
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. nom./ac. 12, 12; 18,11; 22,28; 32,4, 8
dumnezei: pl. ac. 20,3, 23; 22,8, 9; 32,1, 23, 31; 3 4,15, 16, 17
dumnezeilor: pl. gen. 21,6; 23,13, 24
dumnezeu: sg. ac. 34,14
DURERE: s.f.
dur earea: sg. ac. 3,8
dur eri: pl. nom. 15,14
E
EFÃ: s.f. „unitate de mãsurã pentru volum, egalã cu 24 de litri”;
cuvântul nu este înregistrat în MDA
ef i: for mã neadapt. 16,36
EFOD: s.n. „veºmânt scur t, fãrã mâneci, fãcut din mãtase,
incrus tatã cu pietre preþioase, purtat peste hainã de preoþi în
timpul ser viciului religios, la vechii evrei”
efodului: sg. gen. 25,7
EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanii: pl. nom./ac. 1,13; rezum. cap.3; 6,5; 7,5, 18, 21, 24;
8,26; 10,2; r ezum. cap.11; 11,7; 12,23, 2 7, 33, 36, 39; rezum.
cap.14; 14,4, 9, 10, 13, 18, 23, 25, 27, 31; 32,12
eghipteanului: sg. gen. rezum. cap.2
eghiptean: sg. nom. 2, 11, 19
eghipteanu: sg. ac. 2, 12
egip teanul: sg. ac. 2,14
eghipteanilor: pl. gen./dat. 3,8, 21; 6,6, 7; 7,22; 8,21, 26; 9,4, 6;
10,6, 14; 11,3, 5; 12,36; 14,5, 12, 17, 20, 24, 30; 18,8, 9, 10; 19,4
eghipteni: pl. ac. 3,9
eghipteani: pl. ac. 12,35; 14,26

EGIPTENESC, -EASCÃ:adj.;var.(Înv.) EGHIPTENESC, -EASCÃ
eghipteneaºti: f. pl. ac. 7,11

F
(a se) FACE: v. III
a f ace: inf. prez. 1,18; 12,48; 14,5, 11; 23,2; 32,14

FACERE: s.f.
facerea: sg. nom./ac. 5,7; rezum. cap.25; 25,6; rezum. cap.26;
rezum. cap.31; rezum. cap.35; 35,21, 32
FAMILIE: s.f.
familiile: pl. ac. 6,19; 12,3
FAR: s.n. „grâu”; cuvântul nu este înregistrat în DA (cf. lat. far,
farris „grâu”, „fãinã”).
farul: sg. nom. 9,32

EGIPTEANCÃ:s.f.;var. (Înv.) EGHIPTEANCÃ
eghipteancele: pl. ac. 1,19

EVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc); vezi ºi IEVUSEU
evuseului: sg. gen. 3,17
evuseu: sg. ac. 23,23

voi face: ind. viit.I. 2.sg. 3,20; 6,1; 8,10, 22; 12,12; 17,4; 33,5, 17;
34,10
sã faceþ: conj. prez. 2.pl. 4,15
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 4,17; 15,26; 18,23; 20,4, 9, 10; 20,25;
22,30; 23,11, 22, 24, 32; 25,9, 11, 13, 18, 24, 28; 26,1, 4, 22;
27,3, 8, 19; 28,2, 15, 33, 39, 40; 29,1, 2, 35, 38; 30,1, 3, 5, 25,
35; 34,17, 22
sã faci: conj. prez. 2.sg. 4,21; 34,12, 15
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 5,16; rezum. cap.37; rezum. cap.38
fac: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; 16,15; rezum. cap.24; rezum.
cap.32
va face: ind. viit.I. 3.sg. 9,4, 5; 12,47; 14,13; 21,9, 11, 26; 22,3;
30,38
sã fac: conj. prez. 1.sg. 10,1; 32,10
faceþi: imperativ 2.pl. 16,23
faci: ind. prez. 2.sg. 18,14, 17; 32,32
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 18,20; 22,9; 28,3; 31,6, 10; 34,16; 35,35
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 19,8; 24,3, 7
a (sã) face: inf. prez. rezum. cap.20
veþ face: ind. viit.I. 2.pl. 20,23, 24; 30,32, 37
face: inf. prez. fãrã a 22,9
facã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 23,33; 35,10
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 25,8; 28,4, 6; 31,11
face-vei: ind. viit.I. 2.sg. 25,17, 23, 31, 37; 26,6, 7, 10, 11, 14,
15, 26, 31, 36; 27,6, 9; 28,13, 22, 26, 31, 36, 42
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.39
sã (sã) facã: conj. prez. 3.sg./pl. 26,6; rezum. cap.30; 35,8, 29
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17, 20; 2,24; 4,11, 30; 7,6, 10, 11,
20, 22; 8,7, 13, 17, 18, 24, 31; 9,6, 20; 11,10; 12,28, 35, 39,
50; 13,8; 14,4; 16,17, 24; 18,24; 20,11; 22,3; 24,4, 8; 31,17;
32,3, 4, 8, 21, 28, 31; 36,1, 17, 22, 25, 27, 29, 33, 34; 37,1, 2,
4, 11, 15, 27, 28; 38,4, 6, 15, 18, 20, 28; 39,1, 2, 20, 31; 40,14
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6; 8,17; 9,10; 10,22; rezum.
cap.11; 12,29; 15,2; 38,26, 27
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,13; 5,8; 39,24
fãceaþi: ind. imp. 2.pl. 5,13
aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 5,21
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 6,4; 10,2; 19,4; 34,27
fãcându(-sã): gerunziu 10,13; 32,30
fãcând: gerunziu 15,11; 20,6
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 15,17; 17,3
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,6, 10; 36,11, 14, 19, 20, 31, 35,
37; 37,6, 10, 17, 23, 25; 38,1, 8, 9; 39,8, 15, 25, 29
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,1; 32,35
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 18,8, 9; 32,20

FASÃ: s.f.; var. FASE, FASCÃ; cuvântul nu este înregistrat în
DA; cf. DB (ebr. pesah), unde se precizeazã cã acest cuvânt
provine dintr-un verb care înseamnã „a trece peste”, în sensul de
„a cruþa” ºi se leagã de faptul cã Dumnezeu cruþa casele
însemnate cu sânge de la animalul sacrificat, în timp ce casele
egiptenilor erau lovite; în Vulgata, este phase „materia
sacrificiului; originar, animalul sacrificat, apoi jertfa fãrã sânge,
astãzi „ostia”, „euharistia”, „pasca”, „paºti”; paºti: s.m. (lat.
pascha, -ae ) „sãrbãtoare religioasã celebratã la creºtini în
amintirea Învierii lui Cristos, iar la evrei în amintirea eliberãrii
acestora din robia egipteanã”, „jerfã adusã lui Dumnezeu în
cinstea acestui eveniment”; „pâine sfinþitã care se împarte la
creºtini, în bisericã, în ziua de Paºti”, „pascã”; var. paºte: s.n.
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INDICE
FEMEIE: s.f.; var. FÃMEIE
fãmeia: sg. nom. 1,16

fasã: sg. nom./ac. 12,11, 21
fase: sg. nom./ac. 12,43, 48
fascã: sg. nom. 34,25

FEMEIESC, -IASCÃ: adj.; var. FÃMEIESC
fãmeiescã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) [parte] fãmeiescã „fiinþã de
sex femeiesc” 1,22

FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,5, 9, 21; 6,20, 23; 21,7
fatã: sg. ac. 21,31
featele: pl. nom./ac. 2,5; 6,25; 10,9; 34,16
featii: sg. dat. 2,9
feate: pl. nom./ac. 2,16; 21,4
featelor: pl. gen. 21,9; 32,2
featei: sg. gen./dat. 21,10; 22,17

FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
ferezeului: sg. gen. 3,8, 17
ferezeu: sg. ac. 23,23
ferezeul: sg. ac. 33,2; 34,11

FAÞÃ: s.f.
feaþele: pl. ac. 25,20
feaþe: pl. ac. 36,35; 39,5
feaþelor: pl. gen. 39,3
faþa: sg. nom./ac. 3,6; 4,31; 10,5, 11, 15, 17, 28, 29; 16,14;
23,29, 30; 28,27; rezum. cap.33; 33,13, 20, 23; rezum. cap.34;
34,24, 29, 30, 33, 35
faþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã „prezent” 22,14, 15
faþã: sg. ac., în loc. adv. faþã cãtrãfaþã/faþã la faþã „direct,
nemijlocit” rezum. cap.33; 33,11
FÃCÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriului: sg. gen. 30,35; 37,29
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: f. sg. gen. rezum. cap.22
fãcutã: f. sg. nom. 28,28
fãcute: f. pl. ac. 32,16
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.23
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.9
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,12
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 12,25
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac., în sintagma fiiu de fãgãduinþã rezum. cap.2
fãgãduinþa: sg. ac. rezum. cap.6; 8,12
fãgãduinþeale: pl. ac. 36,3
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 12,34; 29,2, 40
fãina: sg. ac. 12,39
fãinii: sg. gen. 16,31
FECIOARÃ: s.f.
fecioarele: pl. nom./ac. 3,22; 22,17
fecioara: sg. nom. 20,10
fecioarã: sg. ac. 22,16
FECIOR: s.m.
feciorilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; 1,1; 3,9; 4,29; 5,19; 6,5, 13
feciori: sg. ac. rezum. cap.2
feciorii: pl. nom./ac. 2,23; rezum. cap.3; 3,22; 5,15; 6,11, 12;
9,35; 10,9; 12,6; 13,19; 14,3; 29,9
feciorul: sg. nom. 20,10; 35,30
feciorului: sg. gen./dat. 21,9; 31,2; 38,22
fecior: sg. ac. 21,31
FEL: s.n.
feliul: sg. ac., în loc. adj. tot feliul (de) „diferit” 8,21; 28,8
feliuri: pl. ac. 8,21; 12,38; 37,16; 38,3
feal: sg. ac. 31,4
fealiuri: pl. ac. 31,5; 38,23
FELINAR: s.n. var. (Înv.) FÃLINARIU; aici prima atestare a
cuvântului; cf. DA, unde prima atestare este la Constantin (Dinicu)
Golescu, Însemnare a cãlãtoriei mele (...), Bucureºti, 1910.

FERMECÃTOR: s.m.; var. (Pop.) FÃRMÃCÃTOR
fãrmãcãtorii: pl. ac. 22,18
fermecãtorilor: pl. gen. rezum. cap.22
(a) FI: v. IV
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,16; 4,16; 7,1; 8,23; 9,3, 29; 10,11, 12, 29;
11,6; 12,2, 5, 13, 15, 16, 48, 49; 13,6, 9, 16; 17,16; 18,19, 22;
19,13; 20,24; 21,6, 19, 20, 22, 28, 29, 34; 22,2, 5, 11, 15, 30;
23,3, 11, 26, 33; 25,33; 26,2, 8; 27,5, 16, 18, 21; 28,8, 16, 17,
32, 37, 38; 29,26, 28, 30, 37; 30,10, 12, 21, 31, 32, 36; 34,19;
35,2
a fi: inf. prez. 2,2, 12; 34,35; 35,1; 39,40
voi fi: ind. viit.I. 1.sg. 3,12; 4,12, 15; 6,7; 23,22
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 4,16
fiind: gerunziu 4,24; 6,12; rezum. cap.32; rezum. cap.40
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 7,19; 8,16, 22; 9,9, 22; 11,9; 13,21;
16,5; 18,21, 22; 19,11; rezum. cap.20; 20,20; 25,19, 38; 26,11,
34; 28,38; 29,33; 30,16; 33,20; 34,12; 36,13, 18, 30; 40,11, 13
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 8,21; 9,9; 10,14; 21,4; 22,24; 25,15, 22,
27, 34; 26,17, 18, 20, 24, 25, 32, 37; 27,2, 4, 7, 9, 11, 12, 13,
15, 17; 28,4, 20, 30; 29,9, 45; 30,29, 34
fi: inf. prez. fãrã a 8,26; 31,4
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 10,10, 21; 13,9; 15,16; 25,12
veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 12,13; 19,5, 6; 22,31
ar fi: cond. prez. 3.sg. 16,15
fii: imperativ 2.sg. 18,19; 24,12; 34,2
sã fii: conj. prez. 2.sg. 23,9
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 24,7
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 25,36; 26,2
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 2,22; 18,3
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,16, 20; 7,20; 9,18, 24, 25; 10,14,
15; 11,3, 6; 12,40; 14,7; 15,13; 16,13; 17,12; 24,18; rezum.
cap.29; 34,28; 37,1; 38,12, 17, 24
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 22,21
aþ fost: ind. pf.c. 2.pl. 23,9
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 38,26
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,5; 2,16; 4,7; 7,7, 21; 8,18; 9,7, 11, 26,
31, 32; 10,23; 12,29, 30; 14,9, 11, 12, 20, 22, 29; rezum. cap.15;
15,23, 27; 16,21, 31; 17,1, 12; 18,26; 19,16, 18; 20,21; 24,17;
34,4; 36,7, 9, 15, 21, 22, 23, 29; 37,5, 10, 19, 20, 22; 38,7, 9,
11, 15, 18, 19, 23; 39,10, 17
e: ind. prez. 3.sg. 9,29; 12,43; 15,2, 3, 11; 16,15, 16; 18,4, 18;
24,10; 29,13, 22; 32,18; 34,29; 35,10
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,18; 2,6; 3,5, 14, 15; 5,2, 5; 6,26, 27;
7,17; rezum. cap.8; 8,10, 19, 22; rezum. cap.9; 9,14; 10,9, 10;
11,5; 12,4, 11, 22, 26, 27, 42; rezum. cap.13; 13,8, 12, 14, 17;
14,2, 12; 16,1, 23, 25, 26, 32, 35; 18,14, 18; 19,5; 20,4, 10;
21,21, 36; 22,27; 23,21; 24,8; 26,13; 29,18, 22, 23, 25, 38, 42;
30,37; 31,7, 13, 14, 15, 16; 32,5, 9, 26; 33,21; 34,9, 14; 35,4;
36,5
este: ind. prez. 3.sg. 1,9; 17,7
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,1, 19; 3,7; 4,16; 6,14, 24, 25, 27; 7,18;
9,4; 10,8, 26; 12,16; 13,2; 20,4, 17; 21,1; 25,3, 14, 35; 28,24,
26; 29,14, 28, 32, 33, 34; rezum. cap.30; 30,28; 32,4, 8; 35,1;
36,1; 37,21; 38,21, 30
sânt: ind. prez. 1.sg. 3,6, 11, 14; 4,10; 6,7, 30; 7,5, 17; 14,4, 18;
15,26; 16,12, 23; 18,19; 19,6; 20,2, 5, 11; 22,27; 29,46
sântem: ind. prez. 1.pl. 16,7, 8
îi: ind. prez. 3.sg. 12,4
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-i: ind. pr ez. impers./3.sg. 2,20; 3,13; 4,14; 11,8; 13,18; 15,26;
16,15, 28; 18,11; 24,11; 26,12
nefiind: gerunziu 22,14
FIARÃ: s.f.
fieri: pl. nom./ac. rezum. cap.22; 22,31; 23,29
fiiarã: sg. ac. 22,13
fiiarãle: pl. nom. 23,11

f ocul: sg. nom./ac. 9,24; 22,6; 2 4,17; 40,36
focului: sg. gen. 13,22; 14,24
focuri: pl. ac. 27,3; 38,3
focurilor: pl. gen. 35,14
FOIªOARÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la G.A. Polizu, Prescurtare de anatomie
descriptivã..., Bucureºti, 1859.
foiºoare: pl. ac. 9,31

FICAT:
hicatului: sg. gen. 29,13, 22

FORMÃ: s.f.
formã: sg. ac. 25,33, 34

(a) FIERBE: v. III
fierbând: gerunziu 8,3
vei fierbe: ind. viit.I. 2.sg. 23,19; 29,31; 34,26
FIERBINTE: adj.
fierbinte: n. sg. ac. 10,13;

FRATE: s.m.
fraþii: pl. nom./ac. 1,6; 2,11; 4,18
frate-sãu: sg. nom. rezum. cap.4
fratele: sg. nom./ac. 4,14; 7,1; 10,23; 28,1, 41; 32,27, 29
fratelui: sg. dat. 28,2, 4

FIERT, FIARTÃ: adj.
fiert: m. sg. ac. 12,9

FRÃMÂNTAT, -Ã: adj.
frãmântat: n. sg. nom. 13,7

FIERTURÃ: s.f.
hierturã: sg. ac. 12,39

(a) FRÂNGE: v. III
au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. 32,19
ai frâmt: ind. pf.c. 2.sg. 34,1
veþi frânge: ind. viit.I: 2.pl. 12,46
frânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
frânge: imperativ 2.sg. 34,13

FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
finici: pl. ac. rezum. cap.15; 15,27
FIR: s.n.
fir: sg. ac. 39,3
FIU: s.m.
fiilor: pl. gen./dat. 1,9; 3,14, 15; 6,6, 9, 16; 9,4, 6; 12,3, 21, 24,
27, 40, 47; 13,15; 14,2, 15; 16,1, 2, 9, 10, 12; rezum. cap.17;
17,1, 7; 19,3; 20,22; 22,29; 24,17; 25,2, 22; 27,20; rezum.
cap.28; 28,1, 4, 21, 29, 30; 29,20, 24, 28, 43, 45; 30,12, 31;
31,10, 13; 32,2, 20; 33,5; 34,7, 16, 20; 35,1, 4, 19, 20; 36,3;
39,6, 7, 25
fiii: pl. nom./ac. 1,13; 2,25; 3,10, 11, 13; rezum. cap.4; 4,20,
31; 5,14; 6,13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27; 7,2, 4, 5;
rezum. cap.8; rezum. cap.9; 9,26; 10,20, 23; 11,7, 10; 12,26,
28, 31, 35, 37, 42, 50, 51; 13,2, 13, 18; 14,8, 10, 16, 22, 29;
15,1, 19, 27; 16,3, 6, 15, 17, 35; 18,3, 5, 6; 19,6; 22,24; 24,5,
11; 27,21; 28,1, 9, 11, 12, 38, 40, 41, 43; 29,4, 8, 10, 15, 19,
21, 28, 29, 30, 32, 35, 44; 30,16, 19, 30; 31,16, 17; 32,26, 28;
33,6; 34,16, 30, 32, 34; 35,29, 30; 39,31, 41, 42; 40,12, 29, 34
fiiu: sg. ac., în sintagma fiiu de fãgãduinþã rezum. cap.2
fiiu: sg. ac. 2,2, 10, 22
fiiul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,23; 6,15, 25; 13,14; 31,2, 6;
32,29; 33,11; 35,30, 34; 38,22, 23
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul Mieu cel întâiu nãscutu 4,22
fiiului: sg. gen./dat. 4,25; 10,2; 13,8; 38,21
fii: pl. nom./ac. 20,5; 21,4; 23,12
FLOARE: s.f.
flori: pl. ac. 25,29; 37,16
FLUIER: s.n. (aici) „braþ al sfeºnicului”
fluierile: pl. nom./ac. 25,31; 37,17
fluieri: pl. nom./ac. 25,32, 33, 35; 37,18, 21
fluier: sg. ac. 25,33; 37,19
fluieri: pl. gen. cu prep. a 25,33; 37,19
fluierii: pl. nom. 25,36; 37,22
fluiere: pl. ac. 37,21

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 20,20
fricã: sg. nom. 15,16
FRIPT, -Ã: adj.
fripte: adj. f. pl. ac. 12,8
fript: adj. m./n. sg. ac. 12,9
FRUMOS, -OASÃ: adj./adv.
frumos: adj. m. sg. nom. 2,2
frumoasã: adj. f. sg. ac. 26,31
frumos: adv. 30,7
FRUNTE: s.f.
fruntea: sg. ac. 26,9; 28,38
FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 17,13; 23,28; 32,18
(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
fugind: gerunziu 2,15
fugiia: ind. imp. 3.sg. 4,3
ar fi fugit: cond. pf. 3.sg. 14,5
sã fugim: conj. prez. 1.pl. 14,25
fugând: gerunziu 14,27
sã fugã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.23
vei fugi: ind. viit.I. 2.sg. 23,7
FULGER: s.n.
fulgerile: pl. nom. rezum. cap.9; 19,16
fulgere: pl. ac. 9,23
fulger: sg. ac. rezum. cap.19
(a) FULGERA: v. I
fulgerând: gerunziu 40,33

FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 16,3
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 3,2; 12,8, 9, 10; rezum. cap.13; 13,21; 19,18; 29,34;
32,24; 35,3

FULÞUIT, -Ã: adj. (aici) „brodat”; cu acest sens ,cuvântul nu
este înregistrat în DA.
fulþuite: adj. n. pl. ac. 26,1
fulþuit: adj. n. sg. ac. 26,31, 36; 27,16; 28,6, 39; 36,37; 38,18
fulþuitã: adj. f. sg. ac. 39,28
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FULÞUITOR: s.m. „meºter care brodeazã”; cu acest sens ,
cuvântul nu este înregistrat în DA.
fulþãitoriu: sg. nom. 38,23
fulþuitoriului: sg. gen. 35,35
FUM: s.n.
fumul: sg. nom. 19.18

GÃTIRE: s.f.
gãtirea: sg. ac. 35,28;
(a) GÃURI: v. IV
va gãuri: ind. viit.I. 3.sg. 21,6
GÃZDOAIE: s.f. ”stãpâna (casei în care locuieºte)”
gãzdoaia: sg. ac. 3,22

(a) FUMEGA: v. I
fumeaga: ind. imp. 3.sg. 19,18
fumegând: gerunziu 20,18

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceava: sg. nom./ac. 32,17, 18

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 39,40

(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlcevesc: ind. prez. 3.pl. 5,8

FUNIªOARÃ: s.f.
funiºoarele: pl. ac. 35,18

(a) GÂNDI: v. IV
gândiþ: ind. prez. 2.pl. 10,10
gândind: gerunziu 13,17
sã gândeºti: conj. prez. 2.sg. 23,21

FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”; „tâlhar”
furul: sg. nom. 22,2, 7, 8

GÂNDIRE: s.f.
gândirea: sg. ac. 31,4; 35,32;

(a) FURA: v. I
(nu) fura: imperativ prohib. 2.sg. 20,15
va fura: ind. viit.I. 3.sg. 21,16; 22,1
au furat: ind. pf.c. 3.sg. 22,4
vor fura: ind. viit.I. 3.pl. 22,7
(sã) va fura: ind. viit.I. 3.sg. 22,12

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 3,18; 4,1, 9; 5,2; 15,26; 19,5, 16; 23,21, 22;
36,6;
glas: sg. ac. 24,3; 32,18;
GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. nom./ac. 5,5; 18,21, 26; 23,2; 33,8; 35,1
gloatele: pl. ac. 6,26; 12,51
gloata: sg. gen. (prep. a + toatã) 19,11
gloatei: sg. dat. 24,3

FURARE: s.f.
furarea: sg. nom. rezum. cap.21
FURCUÞÃ: s.f.
furcuþã: sg. ac. 27,3
furcuþe: pl. nom. 38,3

GLONÞ: s.n.
glonþurile: pl. nom. 25,34, 36

FURTIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG
furtuºaguri: pl. nom.rezum. cap.21
furtuºagului: sg. gen. rezum. cap.22
furtuºag: sg. ac. 22,3

GLONÞIªOR: s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lexicon românesc-latinesc-ungurescnemþesc..., Buda, 1825.
glonþiºorul: sg. nom. 25,33

G
GALBAN: s.n.; var. GALVAN „rãºinã cu aspect gumos obþinutã
dintr-o plantã umbeliterã exoticã” (cf. lat. galbanum, -¾); aici prim
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Florin
Marcu, Constant Maneca, Dicþionar de neologisme, Ediþia a III-a,
Bucureºti, 1978.
galvan: sg. ac. 30,34
(a se) GÃSI: v. IV
(sã) gãsi: inf. prez. fãrã a 35,33
sã gãsascã: conj. prez. 3.sg. 35,35
(sã) va gãsi: ind. viit.I 3.sg. 12,19; 22,2, 4, 7
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,9; 16,18
(a se) GÃTI: v. IV
a gãti: inf. prez. 12,39
gãteascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,5
gãtisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,18
am gãtit: ind. pf.c. 1.sg. 23,20
vei gãti: ind. viit.I. 2.sg. 25,26
gãti-vei: ind. viit.I. 2.sg. 25,29
sã gãteascã: conj. prez. 3.sg. 26,12
(sã) vor gãti: ind. viit.I: 3.pl. 26,17
a (sã) gãti: inf. prez. rezum. cap.27
gãtind. gerunziu rezum. cap.34
(sã) gãteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 38,3, 13
gãtit-au: ind. pf.c. 3.sg. 39,6

GLONÞUREL: s.n.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
glonþurealele: pl. nom./ac. 25,31, 35; 37,19, 22
glonþureale: pl. nom. 37,20, 21
GOL, GOALÃ: adj.
gol: m./n. sg. nom./ac. 32,25; 34,20; 38,7
(a) GOLI: v. IV
a fi golit: pasiv inf. prez. 32,25
GOMOR: s.m. „unitate de mãsurã pentru volum”, explicat în
Iº 16,35: Iarã gomor iaste a zecea parte de efi (vezi EFÃ)”;
cuvântul nu este înregistrat în DA
gomor: sg. nom./ac. 16,16, 18, 33, 36
gomori: pl. nom. 16,22
gomorul: sg. ac. 16,32
(a) GONI: v. IV
goneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 14,4
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 14,8
gonind: gerunziu 14,9, 23
sã goneascã: conj. prez. 3.pl. 14,17
GRAI: s.n.
graiurile: pl. ac. 20,18
(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 10,16; 12,11
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(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9; 4,30; 5,15; 6,2, 10, 13, 28, 29;
7,7; 9,12; 13,1; 14,1; 16,11, 23; 19,8; 20,1; 24,3, 7; 25,1; 30,11,
17, 22; 31,1, 12; 32,7; 33,1; 34,31; 40,1
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 4,10; 10,29; 33,17
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 4,12
grãiaºte: imperativ 2.sg. 4,15; 6,11, 29; 9,1; 14,15; 16,12; 20,19
va grãi: ind. viit.I 3.sg. 4,16; 7,2
sã grãiesc: conj. prez. 1.sg. 5,23; 29,42
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 6,27; rezum. cap.7
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 6,29
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 7,2; 19,6; 20,16; 28,3
grãiþ: imperativ 2.pl. 12,3
grãiam: ind. imp. 1.sg. 14,12
grãind: gerunziu 16,10; 19,9; 34,34
grãisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,10
a grãi: inf. prez. rezum. cap.19
grãia: ind. imp. 3.sg. 19,19; 33,9; 34,34, 35
grãiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,19
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 20,22; 32,13, 34
grãiasc: ind. prez. 1.sg. 23,22
voi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 25,22; 30,6
au fost grãit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 32,14
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,30
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33; 33,11; rezum. cap.34
grãiia: ind. imp. 3.sg. 33,11

GUST: s.n.
gustul: sg. nom. 16,31
(a) GUSTA: v. I
va fi gustatã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 22,31
veþ gusta: ind. viit.I. 2.pl. 30,9
GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. nom. 25,29; 37,16
gustare: sg. ac. 29,40
gustãri: pl. ac. 30,9
GUSTAT, -Ã: adj.
gustatã: f. sg. ac. rezum. cap.22
H
HAINÃ: s.f.
haine: pl. ac. 3,22; 12,35
hainã: sg. ac. 21,3; 28,2
haina: sg. ac. 21,4; 29,29
hainele: pl. nom./ac. 28,3; 29,21; 35,19
HANANEANCÃ: s.f.; vezi CANANEANCÃ
HANANEU: s.m.; vezi CANANEU

GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 23,18; 29,13, 22

HAR: s.n.
har: sg. ac. 3,21; 11,3; 12,36; 33,12, 13, 16, 17; 34,9

GRÂU: s.m.
grâul: sg. nom. 9,32
grâu: sg. ac. 29,2; 34,22

HETEU: s.m.; var. HETHEU, HEFTEU (cf. Indice Fc)
hetheului: sg. gen. 3,17; 13,5
hetheul: sg. ac. 33,2
hefteului: sg. gen. 3,8
hefteu: sg. ac. 23,23
hefteul: sg. ac. 23,28; 34,11

GREªEALÃ: s.f. var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalei: sg. dat. 21,20
GREU: adj./adv.
(mai) greu: adv. rezum. cap.5
(mai) greu: adj. m./n. sg. nom. 18,26
greu: adj. m. sg. nom. 23,9
(foarte) grea: adj. f. sg. nom. 8,24; 9,3
greale: adj. f. pl. nom. 17,12

HEVEU: s.m. (la sg.) „persoanã care fãcea parte din urmaºii
lui Canaan; vechi locuitori din Siria ºi Paslestina, care se disting
prin denumirea lor de alte popoare (canaaniþi, iebusiþi, fereziþi,
ghirgasiþi ºi amoriþi)”
heveului: sg. gen. 3,8, 17; 13,5
heveu: sg. ac. 23,23
heveul: sg. ac. 23,28; 33,2; 34,11

GREUTATE: s.f
greotãþilor: pl. gen. rezum. cap.1
greotãþile: pl. ac. 1,11; 5,4
greotatea: sg. nom./ac. 18,22; 25,39
greotate: sg. ac. 23,5
GRINDINÃ: s.f.
grindinea: sg. nom. rezum. cap.9; 9,24, 25, 28, 29, 33, 34; 10,5
grindine: sg. ac. 9,18, 22,23, 25, 26; 10,12, 15
grindina: sg. nom. 9,19
GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. ac. 23,27;
GROAZNIC: adj.
groaznic: m./n. sg. nom. 10,22; 15,11; 19,18; 34,10

HIACHINTH: s.n. (aici) „þesãturã vopsitã în culoarea
stânjenelului” (cf. lat. hyacinthus, -¾ „zambilã”; „stânjenel”; „(un
fel de) ametist”
hiachint: sg. nom. 25,4
hiachinth: sg. ac. 26,1, 31, 36; 27,16; 28,5, 6, 8, 15, 33; 35,23,
25, 35; 36,8, 35, 37; 38,18, 23; 39,1, 2, 8, 22, 28
HIACHINTIN, -Ã: adj. „de culoarea stânjenelului” (cf. lat.
hyacinthinus „de stânjnel”, „de culoarea stânjenelului”)
hiaþintine: f. pl. ac. 39,19
hiachintine: f. pl. ac. 26,4
hiachintinã: f. sg. ac. 28,28, 31, 37; 39,20
hiachinthine: f. pl. ac. 36,11, 19; 39,30
HICLEªUG: s.n. vezi VICLEªUG

GROZÃVIRE: s.f.
grozãvirii: sg. gen. 32,25
GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. ac. 29,14
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 4,11, 12, 15, 16; 13,9; 23,13
guri: pl. ac. 28,7

HIERUVIM: s.m.
heruvim: pl. (fãrã desin. -i) gen. (cu prep a) 25,22
heruvimi: pl. ac. rezum. cap.37; 37,7, 8
heruvim: sg. ac. 37,8
hierovimi: pl. ac. 25,18;
hieruvimii: pl. nom. 25,19;
hieruvim: sg. ac. 37,8;
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HIN: s.m.; var. HIM „unit ate de mãsurã pentr u volum,
însemnând 6,06 litri”; cuvântul nu este înregistrat în DA
him: sg. ac. 29,40; 30,24
(a se) HIROTONI: v. IV
sã (sã) hirotoneascã: conj. prez. 3.pl. 29,1
a (sã) hirotoni: inf. prez. 29,7

(a) IERTA: v. I
iertaþi: imperativ 2.pl. 10,17
va ierta: ind. viit.I. 3.sg. 23,21
iartã: imperativ 2.sg. 32,31
IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. rezum. cap.32
(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 8,12; 10,6; 11,9; 12,41; 15,20,
22; 16,1; 32,24
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
ieºind: gerunziu 2,13; 5,10; 8,30; 9,33; 10,18; 12,28; 16,27; 17,9;
18,7; 22,6; 25,31, 35; 33,8; 34,35; 35,20; 37,21
veþ ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 3,21
ieºindu: gerunziu 5,20
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 7,15; 8,20; 17,6; 21,2, 3, 4, 7, 11; 28,35
a ieºi: inf. prez. 11,1; 12,33, 39; 17,3; 21,7
voi ieºi: ind. viit.I. 1.sg. 11,4; 21,5
vom ieºi: ind. viit.I. 1.pl. 11,8
ieºiþ: imperativ 2.pl. 12,31
aþi ieºit: ind. pf.c. 3.pl. 13,3
ieºiþ: ind. prez. 2.pl. 13,4
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 13,8
ieºisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,8
ai ieºit: ind. pf.c. 2.sg. 23,14; 34,18
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 25,32, 33; 30,2
ieºea: ind. imp. 3.sg. 33,7
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 34,34; 37,17, 19, 25; 38,2
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 1,10
iase: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
iasã: ind. prez. 3.sg. 4,14

HIROTONIE: s.f.
hirotonie: sg. nom. rezum. cap.29
HOLDÃ: s.f.
holde: pl. ac. 22,6
HORÃ: s.f.
hori: pl. ac. 15,20
horele: pl. ac. 32,19
HOTAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 8,2; 10,4; 19,24; 34,24
hotarâle: pl. ac. 10,14, 19; 13,7; 16,35; 19,21; 23,31
hotarelor: pl. gen. 13,20
hotarã: pl. ac. 19,12
hotare: pl. ac. 19,23
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. ac. 35,14
(a se) HRÃNI: v. IV
hrãneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
am hrãnit: ind. pf.c. 1.sg. 16,32
(s-)au hrãnit: ind. pf.c. 3.pl. 16,35

IEªIRE: s.f.
ieºirii: sg. gen. în titlul Car tea ieºirii; 19,1

HRISOLIT: s.n.; vezi CRISOLIT
(a) HULI: v. IV
vei huli: ind. viit.I. 2.sg. 22,28

IEVUSEU: s.m. (cf. EVUSEU)
ievuseului: sg. gen. 3,8; 13,5
ievuseul: sg. ac. 33,2; 34,11

I
IANTHIN , -Ã: adj.; var. IAMTHIN, -Ã „de culoare albastruviolet” (cf. lat. ianhthinus ); cuvântul nu este înregistrat în DA.
ianthine: f. pl. ac. 26,14; 35,7; 39,33
iamthine: f. pl. ac. 25,5; 35,23

IN: s.m.
inul: sg. nom. 9,31
in: sg. ac. 28,4, 40, 42; 29,5, 8; 39,27
INEL: s.n.
ineale: pl. ac. 35,22
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 4,14, 21; 7,3, 13, 14, 22, 23; 8,15, 19, 32; 9,7, 12,
14, 35; 10,1, 20, 27; 11,10; 14,4, 5, 8, 17; 28,3; 31,6; 35,5, 34; 36,8

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom./ac. 9,22, 25; 10,12, 15
ierbile: pl. ac. 10,15
IASPIS: s.n. „jasp”, „iaspid (piatrã preþioasã)”
iaspis: sg. nom. 28,18; 39,11
IATÃ: interj.
iatã: 2,5; 4,14, 23; 5,16; 7,15, 17; 8,2, 21; 9,3, 18; 10,4; 14,24;
16,10; 17,6; 19,16; 23,20
IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen./dat. rezum. cap.22; 22,20; rezum. cap.23
idolii: pl. ac. 23,24
idoli: pl. ac. rezum. cap.32

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 5,1; 7,23; 10,3; 14,22, 23; 15,19
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 3,18;23,27, 28
am întrat: ind. pf.c. 1.sg. 5,23
întrând: gerunziu 7,10; 12,25; 18,7; 24,18; 33,9; 34,34
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 8,3, 4; 28,43; 30,20
sã între: conj. prez. 3.sg. 12,23; 18,2
întrasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,28
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 21,3; 28,29, 30, 35; 29,30
sã întri: conj. prez. 2.sg. 33,3
întra: ind. imp. 3.sg. 33,8; 40,30
întra: inf. prez. fãrã a 40,33

IED: s.m.
ied: sg. ac. 12,5
iedul: sg. ac. 23,19; 34,26

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 27,16; 38,15, 18; 38,26, 30, 31; 39,38, 40; 40,5,
8, 26, 31
întrare: sg. ac. 38,19

IERI: adv.
ieri: 2,14; 5,14
ieri: în loc. adv. de ieri, ºi de alaltãieri „de curând”, „de puþinã
vreme” 4,10; 21,29, 36

IACHINTH: s.n.; var. IOCHINTH (aici) „þesãturã de culoarea
iachintului, albastru-violet”
iochinth: sg. ac. 35,6
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ISOP: s.m. „mic ar bust exotic, cultivat ca plantã or namentalã
ºi medicinalã”
isop: sg. ac. 12,22
(a) ISPITI: v. IV
au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 15,25; 17,7
sã ispiteasc: conj. prez. 1.sg. 16,4
ispitiþi: ind. prez. 2.pl. 17,2

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. nom./ac. 22,27; 28,31, 39; 29,5; 39,20
îmbrãcãminte: sg. ac. 28,33, 40; 29,8; 39,25
îmbrãcãmintii: sg. gen. 39,23
(a) ÎMBUCA: v. I
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,12; 15,7, 12
veþ îmbuca: ind. viit.I. 2.pl. 12,9
sã îmbuce: conj. prez. 3.pl. 36,13

ISPITIRE: s.f.
ispitire: sg. ac. 17,7

ÎMPÃRAT: s.m.
împãrat: sg. nom. 1,8
împãratul: sg. nom./ac. 1,15, 18; 2,23; 3,18, 19; 5,4; 6,11, 13,
27, 29
împãratului: sg. gen./dat. 1,17; rezum. cap.2; 14,5, 8

ISPRAVNIC: s.m.
ispravnici: pl. nom./ac. 1,11; rezum. cap.35
(a se) ISPRÃVI: v. IV
(sã) isprãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39
(s-)au isprãvit: ind. pf.c. 3.pl. 40,31

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va împãrãþi: ind. viit.I: 3.sg. 15,18
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþie: sg. ac. 19,6

ISRAILTEAN: s.m.
israilteanii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 11,7; rezum. cap.15
israilteni: pl. ac. rezum. cap.6
israilteani: pl. ac. rezum. cap.12
israiltenii: pl. nom. rezum. cap.16
ISTEÞ: adj.
isteþ: m. sg. ac. 18,25

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþi-voi: ind. viit.I. 1.sg. 15,9
împãrþind: gerunziu 18,22
or împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 21,35
vor împãrþi: ind. viit.I: 3.pl. 21,35

(a) IUBI: v. IV
iubãsc: ind. prez. 3.pl. 20,6

(a) ÎMPIEDICA: v. I
a împiedica: inf. prez. rezum. cap.1

(a) IZBÃVI: v. IV
au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg. 18,4

ÎMPIEDICAT, -Ã: adj.; var. ÎMPIEDECAT, -Ã
(mai) împiedecat: adj. m. sg. nom. 4,10

IZBÂNDIRE: s.f.
izbândirii: sg. gen. 32,34

(a se) ÎMPIETRI: v. IV
(sã) împietreºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7;

IZBÂNDITOR, -TOARE: adj. (Neob.) „care se rãzbunã”; aici este
prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde prima atestare este în
Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
izbânditoriu: m. sg. nom. 34,14

ÎMPISTRIT, -Ã: adj.
împistrit: n. sg. nom. 36,35

IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. ac. 7,19
izvoarã: pl. nom./ac. 8,5; rezum.c ap.15; 15,27

ÎMPISTRITOR, -TOARE: s.m.
împistritoriului: sg. gen. 35,35; 39,3
(a) ÎMPLE: vezi (a) UMPLE
(a se) ÎMPLETI: v. IV
(sã) împleti: inf. prez. fãrã a 39,3

Î
ÎMPLETIT, -Ã: adj.
împletite: f. pl. nom. 26,5
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
va îmblânzi: ind. viit.I. 3.sg. 30,10
sã (sã) îmblânzascã: conj. prez. 3.sg. 30,16
(Te) îmblânzeºte: imperativ 2.sg. 32,12
(S-)au îmblânzit: ind. pf.c. 3.sg. 32,14
(sã) îmblânzeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33

ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobit: m. sg. nom. 39,24;

ÎMBLÂNZITOR, -TOARE: s. (aici) „loc de rugã”; adj.
îmblânzitoriu: s.n. sg. nom./ac. 25,17, 22; rezum. cap.37; 37,6
îmblânzitoriului: s.n. sg. gen. 25,20; rezum. cap.26; 37,7, 8
îmblânzitoriul: s.n. sg. nom./ac. 25,20; 26,34; 31,7; 35,12; 39,34
îmblãnzitoriul: s.n. sg. ac. 37,9
îmblânzitoare: adj. f. sg. nom. 29,33

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 5,15; 10,16; 13,17; 14,25, 31; 15,24; 16,7, 8,20;
17,2, 3, 8, 9, 10, 16; 18,11; 20,16; 23,29, 33; 32,1, 11, 14;
rezum. cap.33; 40,24
împotriva: prep. 5,16; 16,2; 32,10
împotrivã: adv. 10,4

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
vor fi îmbrãcaþ: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 27,17
va îmbrãca: ind. viit.I: 3.sg. 28,35
vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 28,41; 29,5, 8; 30,3; 40,13
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 33,4
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 37,1, 4, 26; 38,17, 28
sã (sã) îmbrace: conj. prez. 3.sg. 39,1

(a se) ÎMPRÃªTIA: v. I
(s-)au împrãºtiiat: ind. pf.c. 3.sg. 5,12

ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobirea: sg. ac. 25,7; 35,8, 28

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiur: adv. în loc. v. taie împregiur „circumcide” rezum. cap.4
împregiur: adv. în loc. v. au tãiat împregiur „au circumcis” 4,25
împregiur: adv. în loc. s. tãiarea împregiur „circumcizia” 4,26
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împr egiur: adv. în sintagma cu buzele netãiate împregiur „greoi
la vorbã”, „gângav” 6,30
împregiur: adv. în loc. v. sã va tãia împregiur 12,44, 48
împregiur: adv. în loc. v. va fi tãiat împregiur 12,48
împregiur: adv. 29,20
împrejur: adv. în sintagma netãiat împrejur cu buzele „greoi la
vorbã”, „gângav” 6,12
împregiurul: prep. 7,24; 19,23; 28,32; 29,16; 40,31, 36
(a) ÎMPREJURA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPREGIURA
au împrejurat: ind. pf.c. 3.sg. 37,11
vei împrejura: ind. viit.I. 2.sg. 40,8
au împregiurat: ind. pf.c. 3.sg. 37,15
ÎMPREJURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎMPREGIURAT, -Ã
împregiurate: n. pl. nom. 28,11; 39,13
(a se) ÎMPRESURA: v. I
sã împresurãm: conj. prez. 1.pl. 1,10
împresura: ind. imp. 3.pl. 1,12
(sã) împresura: ind. imp. 3.pl. 1,14
(sã) împresurã: ind. prez. 3.pl. 3,9
împresurã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
au împresurat: ind. pf.c. 3.pl. 6,5
vei împresura: ind. viit.I. 2.sg. 22,25
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) va împreuna: ind. viit.I. 3.sg. 22,19
vei împreuna: ind. viit.I. 2.sg. 23,1; 26,9; 28,24, 25
împreunaþ: ind. prez. 2.pl. 25,10
(sã) vor împreuna: ind. viit.I. 3.pl. 26,3, 6
sã (sã) împreune: conj. prez. 3.sg./pl. 26,10, 11; 36,12
(sã) împreuna: inf. prez. fãrã a 28,27
împreune(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 32,26
au împreunat: ind. pf.c. 3.pl. 36,10
(sã) împreunã: ind. prez. 3.pl. 36,24
împreunându-: gerunziu în sintagma împreunându-ºi soþie „luând
de ajutor” 38,23
împreuna: ind. imp. 3.pl. 39,19

(a se) ÎMPUÞIN A: v. I
veþ împuþina: ind. viit.I. 2.pl. 5,8
va împuþina: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
(sã) va împuþina: ind. viit.I. 3.sg. 5,19
ÎNAINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 3,21; 4,21, 27, 30; 5,20, 21; 6,12, 30; 7,9, 10,
20; 8,20, 26; 9,8, 10, 11, 13; 10,16; 11,3, 10; 12,36; 13,9, 21,
22; 14,19; 15,26; 16,9, 33; 17,5, 6; 18,12; rezum. cap.19; 19,11;
20,3; 23,14, 17, 20, 23, 27; 26,32, 35, 37; 27,21; 28,12, 29,
30, 35; 29,10, 11, 23, 24, 25, 26, 32; 30,6, 8, 16, 36; 32,1, 5,
23, 34; 33,2, 12, 13, 16, 17, 19; 34,6, 9, 20, 23, 24; 35,17;
40,3, 5, 19
înnaintea: prep. 33,14
înainte: adv. rezum. cap.4; 14,9; 15,21; 25,30; 33,15; 35,13;
39,35
înainte: adv., în loc. adv. mai înainte 5,14; 10,14; rezum. cap.11;
11,6; 22,26
înainte: adv. în sintagma punerii-înainte rezum. rezum. cap.25;
25,30; 35,13; 39,35
nainte: adv., în loc. adv. mai nainte 5,13; 9,24; 23,28
mainte: adv. 5,7, 8; 34,4
ÎNALT: adj./s.
înalt: adj. n. sg. ac. 6,6; 27,1; 30,2
înaltã: adj. f. sg. ac. 14,8; 25,23, 25
nalt: adj. n. sg. nom./ac. 37,10, 25; 38,1
înaltul: s. sg. nom. 38,18
(a) ÎNÃLÞA: v. I
voi înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 15,2
înãlþindu-: gerunziu 29,26
ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþarea: sg. nom. 17,15
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. nom. 25,10; 27,18
nãlþimea: sg. nom. 37,1

ÎMPREUNARE: s.f.
împreunarea: sg. ac. rezum. cap.22; rezum. cap.34
împreunare: sg. nom./ac. 26,3, 24; 36,29

ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. ÎNLÃUNTRU
înlãuntru: adv. 2,3; 16,5
înlãuntrul: prep. 3,1

ÎMPREUNAT, -Ã: adj.
împreunat: m./n. sg. nom./ac. 12,4; 28,22
împreunate: f./n. pl. nom./ac. 26,24; 28,14; 36,29; 39,4, 15

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmintele: pl. ac. 3,5
încãlþãminte: sg. ac. 12,11

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.4; 4,29; 18,7; 19,8; 21,3; 23,5; 25,33,
35; 26,9, 25; 36,17, 30; 37,9, 19, 20, 21; 39,18

(a) ÎNCÃLZI: v. IV
încãlzind: gerunziu 16,21

(a se) ÎMPROªCA: v. I
sã (sã) împroaºte: conj. prez. 3.sg. 21,28, 29
(sã) va împroºca: ind. viit.I. 3.sg. 21,32
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut: sg. ac., în loc. v. va lua împrumut 22,14
împrumut: sg. ac. 22,25
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
sã împrumute: conj. prez. 3.pl. 12,36
ÎMPRUMUTARE: s.f.
împrumutãrii: sg. gen. rezum. cap.22
ÎMPUNGÃTOR, -TOARE: adj.
împungãtoriu: m. sg. nom. rezum. cap.21; 21,29, 36
(a) ÎMPUNGE: v. III
va împunge: ind. viit.I. 3.sg. 21,28, 31

(a) ÎNCELUI: v. IV
sã înceluieºti: conj. prez. 2.sg. 8,29
(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg. 16,20; 19,16
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 19,13
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: s. sg. nom. 12,2
ÎNCET: adv.
încet: adv. 19,19; 23,30
(a se) ÎNCETA: v. I
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9
vor înceta: ind. viit.I. 3.pl. 9,29
au încetat: ind. pf.c. 3sg./pl. 9,33, 34; 31,17
vei înceta: ind. viit.I. 2.sg. 23,12; 34,21
(s-)au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 36,6
sã înceate: conj. prez. 3.pl. 9,28
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(a) ÎNCOLÞI: v. IV
încolþea: ind. imp. 3.sg. 9,31
încolþãsc: ind. prez. 3.pl. 10,5

(a se) ÎNCHEIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) ÎNCHIA
au închiiiat: ind. pf.c. 3.pl. 36,16
sã (sã) încheie: conj. prez. 3.pl. 36,17
sã (sã) închie: conj. prez. 3.sg. 36,22
sã (sã) încheaie: conj. prez. 3.pl. 39,18
au închiat: ind. pf.c. 3.pl. 36,10

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurând: gerunziu 13,18
vei încungiura: ind. viit.I: 2.sg. 25,28

ÎNCHEIAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNCHIAT, -Ã
închiiate: f. pl. ac. 28,7

(a se) ÎNCOPCIA: v. I; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lexicon românesc-latinesc-ungurescnemþesc..., Buda, 1825.
sã (sã) încopce: conj. prez. 3.sg. 36,18

ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. ÎNCHIETURÃ
închieturã: sg. nom. 26,24
închieturii: sg. gen. 28,27

ÎNCOPCIAT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde (dupã I. Aurel-Candrea, Gh. Adamescu, Dicþionarul
enciclopedic ilustrat, Bucureºti, 1926-1931) prima atestare este
la Ioan Slavici.
încopciate: f. pl. ac. 39,19

(a se) ÎNCHIDE: v. II
închis(u-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,3
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 21,29
(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,31; 12,27; 18,7; 32,8
(sã) vor închina: ind. viit.I. 3.pl. 11,8; 34,15
(te) vei închina: ind. viit.I: 2.sg. 20,5; 23,24
(vã) veþ închina: ind. viit.I. 2.pl. 24,1
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
(sã) închina: ind. imp. 3.pl. 33,10
închinându(-sã): gerunziu 34,8
sã (te) închini: conj. prez. 2.sg. 34,14
au închinat: ind. pf.c. 3.pl. 35,29

ÎNCRESTÃTURÃ: s.f.
încrestãturi: pl. nom. 26,17
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 4, 25; 10,11; 34,2
ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 10,8
îndãrâpt: 18,2

ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac. rezum. cap.32; rezum. cap.34

(a) ÎNDEMÂNA: v. I
va îndemâna: ind. viit.I. 3.sg. 22,10

ÎNCHINÃTOR: s.m.
închinãtorii: pl. ac., în sintagma închinãtorii de idoli „idolatrii”
rezum. cap.32

ÎNDEMÂNARE: s.f.
îndemânare: sg. ac. rezum. cap.22

ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciunea: sg. ac. rezum. cap.23

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11

(a se) ÎNCHIOTORA: v. I; var. (a se) ÎNCHEUTORA „a încheia
haina, cãmaºa etc. cu o agrafã, catarma, nasturi etc.”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. DA, unde prim atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
(sã) încheutora: inf. prez. fãrã a 26,4, 10

ÎNDEMNÃTOR: s.m.
îndemnãtorilor: pl. gen. 32,18

(a) ÎNCHIPUI: v. IV
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 32,4

ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoit: n. sg. nom./ac. 10,10; 16,5; 22,4, 7, 9; 28,16; 39,9
îndoite: f. pl. ac. 16,22, 29

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închiºi: m. pl. ac. 28,11
închisã: f. pl. nom./ac. 28,20; 39,6
închise: f. pl. nom. 39,13

(a se) ÎNDULCI: v. IV
îndulcindu(-sã): gerunziu rezum. cap.15
(s-)au îndulcit: ind. pf.c. 3.pl. 15,25
(a se) ÎNDURA: v. I
(Mã) voi îndura: ind. viit.I. 1.sg. 33,19

ÎNCHISOARE: s.f.
închisoarea: sg. ac. 6,6, 7
închisoare: sg. ac. 12,29
(a) ÎNCINGE: v. III „a (se) înfãºura peste mijloc cu o cingãtoare,
un brâu etc.”
veþ încinge: ind. viit.I: 2.pl. 12,11
vei încinge: ind. viit.I. 2.sg. 29,8
(a se) ÎNCLEªTA: v. I
sã (sã) încleaºte: conj. prez. 3.sg. 26,17
vei încleºta: ind. viit.I. 2.sg. 28,14
au încleºtat: ind. pf.c. 3.pl. 39,17

(a) ÎNDOI: v. IV
sã îndoieºti: conj. prez. 2.sg. 26,9

ÎNDURAT, -Ã: adj.
îndurate: m. sg. voc. 34,6
(a se) ÎNECA: v I
(sã) îneacã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
(s-)au înecat: ind. pf.c. 3.pl. 15,4
înecatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,10
ÎNECARE: s.f.
înecarea: sg. ac. rezum. cap.1

ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 2,12

(a) ÎNFIERBÂNTA: v. I
înfierbântând: gerunziu 14,21

ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 2,12

(a) ÎNFIGE: v. III
au înfipt: ind. pf.c. 3.sg. 19,2
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ÎNTÂMPINARE: s.f.
întinpinarea: sg. ac. 4,27
întimpinarea: sg. ac. 7,15
(-)ntâmpinarea: sg. ac. 18,7; 19,17

ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºaþi: m. pl. nom. 20,18
ÎNFRUMUSEÞARE: s.f.
înfrâmsãþarea: sg. ac. 35,9
(a) ÎNFRUNTA: v. I
înfruntând: gerunziu rezum. cap.32
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.12; rezum. cap.14;
14,19; 23,20, 23; 32,34; 33,2;
înger: sg. ac. rezum. cap.14; rezum. cap.23;

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16; 32,1, 23
sã (sã) întâmple: conj. prez. 3.pl. 5,3
(sã) întâmplasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,8
(sã) întâmplã: ind. prez. 3.sg. 18,16
ÎNTÂMPLARE: s.f.
întãmplarea: sg. ac. 2,4

ÎNGRECAT, -Ã: adj. „gravidã”, „însãrcinatã”
îngrecatã: adj. f. sg. ac. 21,22;

(a) ÎNTÂRZIA: v. I
vei întãrziia: ind. viit.I 2.sg. 22,29

(a) ÎNGREUIA: v. I
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 8,15
(s-)au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 8,32; 9,7, 35

(a) ÎNTEÞI: v. I
înteaþea: ind. imp. 3.pl. 5,13
vei înteþi: ind. viit.I. 2.sg. 22,25

(a) ÎNJURUI: v. IV; cuvântul nu este înregistrat în DA.
îngiuruiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22

(a se) ÎNTINDE: v. III
voi întinde: ind. viit.I. 1.sg. 3,20; 9,29
întinde: imperativ 2.sg. 4,4; 7,19; 14,16
întins-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
am întins: ind. pf.c. 1.sg. 7,5
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 8,6, 17; 9,23; 10,13, 22; 22,8, 11; 33,7;
40,17
întinzând: gerunziu 14,21; 25,20; 40,31
întinzind: gerunziu 14,27
întinsu(-Þ)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 15,12
(sã) întindea: ind. imp. 3.sg. 19,19
(sã) întinde: ind. prez. 3.sg. 35,12
sã (sã) întinze: conj. prez. 3.pl. 39,19

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 1,7
sã (sã) înmulþascã: conj. prez. 3.sg. 1,10
(sã) înmulþea: ind. imp. 3.pl. 1,12
voi înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 7,3
ÎNMULÞIRE: s.f.
înmulþirea: sg. ac. rezum. cap.1
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.28
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTOªA
au însãtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 17,3

(a) ÎNTINGE: v. III (Pop.) „a muia ceva într-un lichid”
întingeþ: imperativ 2.pl. 12,22

ÎNSOÞIRE: s.f.
însoþirea: sg. ac. 12,48

ÎNTINS, -Ã: adj.
întinsã: adj. f. pl. (cu des. -ã) ac. rezum. cap.17
întinsã: adj. f. sg. ac. 39,28
întins: adj. n. sg. ac. 25,4; 26,1, 31, 36; 27,16; 28,5, 6, 9, 15, 33;
35,6, 23, 35; 36,8; 39,2, 8

(a) ÎNªELA: v. I
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 22,16
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
au înterit: ind. pf.c. 3.pl. 2,17
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 15,17
ÎNTÂI: num. ord./adv./adj.
întâi: adj. inv., în sintagmele cel întâi nãscutu/întâi nãscuþilor/
nãscutul întâi/întâi nãscuþii/întâi nãscutul/întâi nãscutele 4,22;
rezum. cap.11; 11,5; rezum. cap.12; 12, 29; rezum. cap.13;
13,13, 15; rezum. cap.22; 22,29; 34,20
întãiul: adj.m. sg. nom./ac., în sintagma întãiul nãscut „primul
copil la pãrinþi” 4,23; 13,15
întãiului: adj.m. sg. gen., în sintagma întãiului nãscut 6,14
întâiul: adj.m. sg. nom./ac., în sintagma întâiul nãscut 11,5;
12,12, 29
întâiu: adj.inv., în sintagmele întâiu nãscutul/întâiu nãscutele/
întâiu nãscutelor 12,29; rezum. cap.13; 13,13, 15
întâii: adj. m. pl. ac., în sintagma întâii nãscuþi rezum. cap.34
întâie: num. ord. f. sg. nom. 12,2
întâi: adv. 12,48; rezum. cap.22; 22,31
(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 4,24
au întimpinat: ind. pf.c. 3.pl. 14,27
vei întimpina: ind. viit.I. 2.sg. 23,4

(a se) ÎNTOARCE: v. III „a (se) înapoia”, „a reveni”; (Pop.) „a
(se) transforma”, „a (se) preface”
întorcându(-sã): gerunziu 2,18; 4,21; 14,2; 18,27; 32,31; 33,11
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3, 4; 4,18, 20; 5,22; 7,10, 12,
15, 20, 23; 8,17; 10,6; 14,27, 28; 32,15; 34,31
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 4,9; 7,9, 17; 18,23
(mã) voi întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 4,18
(te) întoarce: imperativ 2.sg. 4,19
întorc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 7,19; 13,17; 14,26
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 14,21
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 21,19
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 21,34, 36; 22,1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13,
15, 17
întoarce: inf. prez. fãrã a 22,3
a întoarce: inf. prez. 22,11, 14
vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 22,26
întoarce: imperativ 2.sg. 23,4
voi întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 23,27
(ne) vom întoarce: ind. viit.I: 1.pl. 24,14
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 28,7
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 32,27
(a se) ÎNTOCMI: v. IV
(sã) întocmi: inf. prez. fãrã a 26,5
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(s-)au învãrtoºart: ind. pf.c. 3.sg. 7,22
(sã) învãrtoºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(au) învãrtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 9,12; 10,20, 27; 11,10; 14,8
am învãrtoºat: ind. pf.c. 1.sg. 10,1
învârtoºindu(-sã): gerunziu 13,15
voi învãrtoºa: ind. viit.I. 1.sg. 14,4, 17

(a) ÎNTREBA: v. I
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 13,14

ÎNVÂRTOªARE: s.f.
învãrtoºarea: sg. ac. 3,7; 6,9

ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. nom./ac. 24,14; 33,7

ÎNVÂRTOªAT, -Ã: adj.
învãrtoºaþi (foarte): adj. m. pl. nom. 1,7
învãrtoºat: part. pasiv m. sg. rezum. cap.10

ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreg: adj. m./n. sg. ac. 21,36; 29,18
(a) ÎNTRISTA: v. I
vei întrista: ind. viit.I. 2.sg. 22,21
ÎNTUNECAT, -Ã: adj.
întunecat: m. sg. nom. 14,20
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEREC
întunerecului: sg. gen. rezum. cap.10
întunearec: sg. nom. 10,21, 22

ÎNVELIT, -Ã: adj.
învãlitã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.34
ÎNVELITOARE: s.f.
învãlitoarea: sg. ac. 34,33
(a) ÎNVINGE: v. III
învingea: ind. imp. 3.sg. 17,11
(a) ÎNZESTRA: v. I
va înzãstra: ind. viit.I. 3.sg. 22,16

(a se) ÎNTURNA: v. I
(sã) înturnasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 24,11
(sã) întoarnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
ÎNÞELEGERE: s.f
înþãleagere: sg. ac. 31,3; 36,1
înþãleagerea: sg. ac. 35,31
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunii: sg. gen. 28,3
înþãlepciune: sc. ac. 31,3; 35,35; 36,1, 2
înþeleapciune: sg. ac. 31,6
înþãlepciunea: sg. ac. 35,31
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.; var. ÎNÞÃLEPT, -EAPTÃ
înþãlepþ: s.m. pl. ac. 7,11
înþãlepþi: s.m. pl. ac. 23,8
(celor) înþeleapþi: s.m. pl. ac. 28,3
înþãlepþii: s. pl. nom. 36,8
înþãlept: adj. m. sg. nom. 35,10; 36,1, 2
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºte: 1,10
(a) ÎNVÃLUI: v. IV
au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 14,27
(a) ÎNVÃÞA: v. I
voiu învãþa: ind. viit.I. 1.sg. 4,12
sã înveþ: conj. prez. 2.pl. 24,12
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 35,35
ÎNVÃÞAT: s.m.
învãþatului: sg. gen. (cu a + tot) 31,6
ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþate: f. pl. nom. 35,25
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtura: sg. ac. 28,30; 35,31
(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
voi învãrtoºea: ind. viit.I. 1.sg. 4,21
voi învãrtoºa: ind. viit.I. 1.sg. 7,3
(s-)au învãrtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 7,13; 8,19; 9,35

J
(a) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 12,36
JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. ac. rezum. cap.11
JERTFÃ:s.f.; var. JÂRTVÃ, JÂRTFÃ, JERTVÃ
jârtve: pl. ac. 10,25; 18,12; rezum. cap.24; 32,8; 40,27
jârtvelor: pl. gen. rezum. cap.27
jârtva: sg. ac. 29,18
jârtfele: pl. ac. 29,28
jârtf a: sg. nom./ac. 29,33, 35
jârtfã: sg. nom. 29, 42
jertfã: sg. ac. 29,25
jertva: sg. ac. 34,25
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTFENIC, JÂRTVELNIC,
JERTVELNIC
jârtfenic: sg. ac. 25,8
jârtvelnic: sg. ac. 28,35; 29,30
jârtveanicului: sg. gen. 30,24; 35,19
jârtvenicele: pl. ac. 34,13
jârtvenicului: sg. gen. 36,1; 38,26
jârtfenicului: sg. gen. 36.6
jârtvelnicului: sg. gen. 38,24
jârtvealnicului: sg. gen., în sintagma jârtvealnicului mãrturiii38,30
jertvenic: sg. ac. 28,29
jertvelnic: sg. ac. 28,43; 31,11
jertvealnic: sg. ac. 39,41
(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂRTVI, (a se) JERTVI, (a se)
JÂRTFI
sã jârtveascã: conj. prez. 3.sg. 5,1
a jârtvi: inf. prez. 10,26; rezum. cap.12;
jertviþi: imperativ 2.pl. 10,24;
va jârtvi: ind. viit.I. 3.sg. 12,6
jârtviþ: imperativ 2.pl. 12,31
(sã) jârfeaºte: ind. prez. 3.sg. 40,5
sã jertvim: conj. prez. 1.pl. 5,8, 17
sã jertfeascã: conj. prez. 3.sg. 7,16; 8,1
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(a) JER TFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI, (a) JIRTVUI, (a) JERTVUI
sã jârtvuim: conj. prez. 1.pl. 5,3
sã jârtvuiascã: conj. prez. 3.sg. 10,3, 7
jârtvuiþ: imperativ 2.pl. 10,8; 12,21
jârtvuiþi: imper ativ 2.pl. 10,11
jârtvuiesc: ind. prez. 3.pl. 13,15
jârtfuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
jârtvuiaºte: ind. prez. 3.sg. 22,20
vei jâr tvui: ind. viit.I: 2.sg. 23,18; 34,25
au jârtvuit : ind. pf.c. 3.pl. 24,5
vei jertvui: ind. viit.I. 2.sg. 3,12
sã jertvuim: conj. prez. 1.pl. 3, 18
sã jervuiascã: conj. prez. 3.sg. 8,8
sã jertvuiascã: conj. prez. 3.sg. 8,20
jertvuind: gerunziu rezum. cap.18
jirtvuiþ: imperativ 2.pl. 8,25
vom jir tvui: ind. viit.I. 1.pl. 8,26, 27
sã jirtvuiþ: con j. prez. 2.pl. 8,28
a jirtvui: inf. prez. 8,29
sã jirtvuiascã: conj. prez. 3.sg. 9,1
sã jirtfuiascã: conj. prez. 3.sg. 9, 13

JUMÃTATE: s.f.; var. GIUMÃTATE
jumãtat e: sg. nom./ac. 24,6; 25,17; 26,12, 16; 30,13, 23; 37,1,
6, 10
giumãtate: sg. ac. 30,15
(a) JUNGHIA: v. I; var. (a) GIUNGHIA (Pop.) „a înjunghia”
vei junghiia: ind. viit.I. 2.sg. 29,35
junghindu-: gerunziu 32,8
giunghindu-: gerunziu 29,20
JUNGHIERE: s.f.; var. JUNGHERE, GIUNGHIERE (Pop.)
„înjunghiere”
junghearii: sg. gen. 23,18
jungheri: pl. ac. 24,5
junghierii: sg. gen. 30,28
junghieri: pl. ac. 32,6
junghiere: sg. ac. 40,27
giungheare: sg. ac. 10,25
giunghiere: sg. ac. 30,9
giunghierii: sg. gen. 31,9; 34,25

JERTFIT, -Ã: adj./s.
jârtf it: adj. n. sg. ac. 29,27
(ceale) jâr tfite: s.n. pl. ac. 34,15

(a se) JURA: v. I; var. (a se) GIURA
au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 13,5, 11
va jura: ind. viit.I. 3.sg. 22,8
vei jura: ind. viit.I. 2.sg. 23,13
(te-)ai jurat: ind. impr. 2.sg. 32,13
au giurat: ind. pf.c. 3.sg. 2,21
au fost giurat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 13,19
am giurat: ind. pf.c. 1.sg. 33,1

JIG ANIE: s.f
jigãniile: pl. ac. 9,6
jigãnii: pl. nom. 12,38

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt: sg. nom. 22,11;
jurãmântul: sg. ac. 22,11;

JERTFIRE: s.f.
jârtvirea: sg. ac. rezum. cap.13;
jârtf irea: sg. ac. 29,35

JIVINÃ: s.f.
jiviniile: pl. nom. 9,6

L

JOS: adv.
jos: 20,4
jos: adv. în loc. adv. de jos pânã sus „peste tot” 26,24; 36,29
jos: adv. în loc. adv. din jos „partea inferioarã” 28,27, 33
gios: adv. în loc. adv. din gios 39,22

LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. nom./ac. 28,22, 24; 39,17
lanþurilor: pl. gen. 28,25
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 3,8, 17; 13,5; 33,3
laptele: sg. ac. 23,19; 34,26

(a) JUCA: v. I
a juca: inf. prez. 32,6

LAT: adj./s.n.
latã: adj. f. sg. ac. 25,23
latul: s. sg. ac. 27,12
lat: adj. n. sg. ac. 30,2
lat: s. sg. ac. „lãþime” 37,10

(a) JUDE CA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) GIUDECA
judece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,21
sã judece: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.18; 18
vor judeca: ind. viit.I. 3.pl. 22,9
sã giudece: conj. prez. 3.sg./pl. 18,13, 22
sã giudec: conj. prez. 1.sg. 18,16
giudeca: ind. imp. 3.pl. 18,26
giudecându-: gerunziu 18,26
vor giudeca: ind. viit.I. 3.pl. 21,22

LATURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LATURE
lature: sg. nom./ac. 25,19, 32; 27,14, 15; 36,32; 37,3, 27; 38,14
laturile: pl. ac. 25,20; 26,13; 27,7; 28,7, 12, 25, 27; 30,4; 36,11;
37,5, 18; 39,7, 16
laturi: pl. ac. 25,32
laturea: sg. ac. 36,31

JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
judecãþ: pl. ac. 6,6; 7,4; 12,12; 15,25; rezum. cap.21
judecãþile: pl. nom./ac. 21,1; 24,3
judecãþ: sg. dat. 21,31
judecãþii: sg. gen. 28,15, 29, 30
judecata: sg. ac. 28,30
giudecatã: sg. ac. 23,2, 3
giudecata: sg. ac. 23,6

LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. nom. 15,2
laudã: sg. ac. 15,11

JUDECÃT OR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃT ORIU; (Reg.)
GIUDECÃTOR
giudecãtoriu: sg. ac. 2,14
judecãtori: pl. ac. rezum. cap.18
giudecãtorii: pl. nom. 21,22; rezum. cap.23
giudecãtorilor: pl. dat. rezum. cap.23

LÃCOMIE: s.f.
lãcomiia: sg. ac. 18,21
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LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. nom. rezum. cap.10; 10,13, 19
lãcuste: pl. ac. 10,4, 12

(a) LEPÃDA: v. I
voi lepeda: ind. viit.I. 1.sg. 23,29
voi lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 34,11
va leapeda: ind. viit.I. 3.sg. 21,22
sã leapãd: conj. prez. 1.sg. 33,2

LÃNÞUREL: s.n.
lânþurele: pl. ac. 28,14
lãnþurelele: pl. nom. 37,17
lãnþureale: pl. ac. 39,15

LESPEDE: s.f.
leaspezi: pl. ac. 24,12; 34,1, 4, 28
lespede: sg. ac. 29,6
lespezi: pl. ac. 31,18

LÃPTUCÃ: s.f.
lãptuce: pl. ac. 12,8

(a) LEªUI: v. I; var. (a) ALEªUI „a pândi”; „a spiona”
au aleºuit: ind. pf.c. 3.sg. 21,13;
va leºui: ind. viit.I. 3.sg. 34,24;

LÃCUITOR: vezi LOCUITOR

(a) LÃSA: v. I
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 12,23; 20,7; 21,27
au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 16,20
vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 23,11
lãsa: ind. imp. 3.sg. 40,34
lasã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.12
sã lasã: conj. prez. 3.sg. 16,19

LEªUIRE: s.f. „pândã”, „pândire”
leºuiri: pl. ac. 21,14
LEVIT: s.m. „evreu din seminþia lui Levi, destinat serviciului
religios de la templu”; „preot la vechii evrei”
leviþilor: pl. gen. 6,25

(a) LÃÞI: v. IV
voi lãþi: ind. viit.I. 1.sg. 34,24

LESNE: adv.
lezne: 4,10; 28,32

LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom./ac. 25,10, 17; 26,2, 8; 27,1, 13; 36,21
lãþime: sg. ac. 26,16; 27,18; 28,16; 36,9, 15; 37,1, 6

LIGURION: s.nead. „chihlimbar”
ligurios: 28,19
ligurion: 39,12

(a) LÃUDA: v. I
lãudând: gerunziu rezum. cap.18

LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. 4,10

(a) LEGA: v. I
legând: gerunziu 12,34
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 28,37

(a se) LIPI: v. IV
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 22,8
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsa: sg. ac. rezum. cap.16; 17,3
lipsã: sg. ac., în loc adj. de lipsã, „necesar” 36,1, 5

LEGÃTOARE: s.f.
legãtoare: sg. ac. 28,28
LEGÃTURÃ: s.f.
legãturã: sg. ac. 12,22; 28,37; 31,16; 34,10, 15, 27
legãtura: sg. nom. 28,28
legãturii: sg. gen. 34,28

(a) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 13,22; 39,40

LEGE: s.f.
legile: pl. ac. 18, 16; rezum. cap.24
legii: sg. gen., în sintagma Tablele legii rezum. cap.24
legii: sg. gen. rezum. cap.25
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 18,20; rezum. cap.22; rezum.
cap.29
leagea: sg. ac., în sint agma leagea Domnului 13,9
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 18,20; rezum. cap.22; rezum.
cap.29
leage: sg. nom./ac. 12,5, 17, 26, 43, 49; 16,4, 28; rezum. cap.22;
23,32; 2 4,12; 29,9
leagii: sg. gen., în sintagma Tabele leagii rezum. cap.31

LOC: s.n.
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 2,10
locul: sg. nom./ac. 3,5; 10,23; 13,3; 14,27; 16,29; 19,17; 23,20;
29,31; 33,1, 15
locurile: pl. ac. 3,8; 18,23
loc: sg. ac. 10,26; 19,2; 21,13; 25,38; 30,36; 33,21; 37,6; 40,35
locului: sg. gen./dat. 15,23; 17,7
locul: sg. ac., în loc.prep. în locul rezum. cap.20
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul „peste tot”, „pretutindeni”
20,24
locuri: pl. ac. 25,35; 37,21
LOCAª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) LÃCAª
lãcaºele: pl. ac. 12,20; 35,3; 40,36
lãcaºul: sg. nom./ac. 12,40; 15,17

LEGIUIT, -Ã: adj./adv.
legiuit: adj. n. sg. ac. 12,24; 28,43; 30,21
legiuit: adv. 12,48
LEMN: s.n.
lemn: sg. ac. 7,19; 15,25
lemne: pl. ac. 25,13
leamnul: sg. ac. 9,25
leamnele: pl. ac. 10,5
leamne: pl. nom./ac. 10,15; 25,5, 10, 23, 28; 26,15, 26, 32, 37;
27,1, 6; 30,1, 5; 31,5; 35,7, 24; 36,20, 31, 36; 37,1, 4, 10, 15,
25, 28; 38,1, 6, 23

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
(de) lãcuit: supin 1,11; 16,35
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 2,21
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 10,23
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 16,16; 33,16
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 22,25
lãcuiascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 23,33
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 24,16
voi lãcui: ind. viit.I. 1.sg. 25,8; 29,45

(a se) LENEVI: v. IV
(sã) lenevesc: ind. prez. 3.pl. 5,8
(vã) lene viþ: ind. prez. 2.pl. 5,17

LOCUINÞÃ: s.f.; var. (Înv.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþii: sg. gen. rezum. cap.12
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lucrului: sg. gen . 2,4; 6,9; 22,15; 23,16; 35,21, 32; 36,8; 38,10, 12
lucr ul: sg. nom./ac. 5,11, 13; 18,8, 18, 20; 20,10; 22,11; 25,33;
28,11; 30,25, 35; 31,3; 34,10; 35,33; 37,19; rezum. cap.39; 39,8
lucru: sg. ac. 16,23; 18,17; 24,10; 28,8, 15; 31,4, 17; 36,3, 8; 39,8
lucru: sg. ac., în sintagma lucru vãrsãtoriu „obiect folosit pentru
turnarea metalelor” 32,4

LOCUITOR: s.m.; var. (În v.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 15,15; 23,31; 34,12
(a) LOGODI: v. IV
va logodi: ind. viit.I. 3.sg. 21,9
(a) LOVI: v. IV
lovind: gerunziu 2,12; 12,27
voi lovi: ind. viit.I. 1.sg. 3,20; 7,17; 8,2; 9,15; 11,1; 12,13; 22,24
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,20, 25; 8,17; 12,29; 15,6; 21,19; 32,35
loveºte: imperativ 2.sg. 8,16
ai lovit: ind. pf.c. 2.sg. 17,5
vei lovi: ind. viit.I. 2.sg. 17,6
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 21,12, 18, 20, 22, 26

(a) LUMINA: v. I
luminând: gerunziu 14,20
sã lumineaze: conj. prez. 3.sg./pl. 25,37; 27,21
LUMÂNARE: s.f.; var. (Înv.) LUMINARE
luminãrile: pl. ac. 20,18
luminãrilor: pl. gen. 25,6; 35,8, 14, 28

LOVIT, -Ã: adj.
lovitã: f. sg. ac. rezum. cap.7

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom. 10,23

LOVITOR: s.m.
lovitoriul: sg. nom. 22,2

LUMINOS, -OASÃ: adj.
(foarte) luminoasã: f. sg. ac. 30,34

(a) LUA: v. I
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 2,1, 3, 10, 21; 4,20; 6,20, 23, 25; 7,10;
9,10; 12,34; 13,19; 14,6, 7, 21; 15,20, 22; 17,13; 24,6
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 2,10; 19,4
luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,25; 18,2
voi lua: ind. viit.I. 1.sg. 6,7; 23,25; 33,23; 34,24
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 7,15; 20,7; 22,26; 23,8; 28,9; 29,15, 16,
19, 20, 22, 26, 31; 34,16
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 12,4; 20,7; 21,10, 36; 22,10
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 12,5; 16,16; 25,2
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 12,7; 23,28; 28,5
luaþi: imperativ 2.pl. 12,32
luasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,39
luaþ: imperativ 2.pl. 13,19
va lua: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va lua împrumut 22,14
a lua: inf. prez. 22,17
sã luaþi: conj. prez. 2.pl. 25,3
luând: gerunziu rezum. cap.2; rezum. cap.4; 12,21; 17,12; 22,2;
24,7, 8; 29,12, 21; 33,7; 40,4, 9
luându-: gerunziu 32,4
ia: imperativ 2.sg. 4,9, 17; 17,5; 28,1; 30,34
sã ia: conj. prez. 3.sg./pl. 8,8; 10,17; rezum. cap.23; rezum.
cap.24
iaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 12,3

LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 2,2
luna: sg. nom./ac. 12,2, 18; 13,4, 5; 19,1; 34,18; rezum. cap.40;
40,2, 15
lunilor: pl. gen. 12,2
lunile: pl. ac. 12,2
lunii: sg. gen. 12,3, 6, 18; 23,14; 34,18; 40,2, 15
luni: sg. gen. 12,18
lunã: sg. ac. 16,1

(a) LUCRA: v. I
lucri: ind. prez. 2.sg. 5,15
lucraþ: imperativ 2.pl. 5,18
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6; 18,11
veþ lucra: ind. viit.I. 2.pl. 12,16; 35,2
lucra: ind. imp. 3.sg. 18,14
vei lucra: ind. viit.I. 2.sg. 20,9; 23,12; 34,21
va lucra: ind. viit.I. 3.sg. 31,14, 15; 35,2
veþi lucra: ind. viit.I. 2.pl. 31,15
a lucra: inf. prez. 36,1

LUNG, -Ã: adj./s.n.
lung: s. n. sg. „lungime” 27,1, 11; 37,10
lungã: adj. f. sg. ac. 25,23
lung: adj. n. sg. ac. 30,2
LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. nom. 25,17; 26,2, 8, 13, 16; 36,21
lungime: sg. nom./ac. 25,10; 27,9, 18; 28,16; 36,9, 15; 37,1, 6;
38,18
M
MAI-MARELE: s.m. „cãpetenie”
mai-marii: s. m. pl. nom. 5,19; 19,7
MAMÃ: s.f.; var. (Reg.) MUMÃ
mumã-sa: sg. ac. rezum. cap.2; 2,8; 21,15, 17; 22,30
mumã-ta: sg. ac. 20,12
mâni-sa: sg. gen. 23,19; 34,26
MANÃ: s.f
manã: sg. ac. rezum. cap.16; 16,31, 33, 35
MARE: adj.
mare: adj. m./f./n.sg. nom./ac. 3,3; 9,24; 11,3, 6; 12,16, 30;
14,31; 18,11; 32,10, 11, 21, 30
(cei mai) mari: adj. m. pl. nom. 5,15
mari: adj. f./n. pl. ac. 6,6; 7,4; 29,20
(mai) mare: adj. m./n. sg. nom. 18,22; 19,19
(mai) mari: adj. n. pl. ac. rezum. cap.23
(foarte) mare: adj. n. sg. ac. 32,31

LUCRARE: s.f.
lucrare: sg. ac. 36,2; 38,11
lucrarea: sg. nom./ac. 36,6; 37,29; 38,24; 39,3, 31
LUCRÃTOR: s.m.
lucrãtoriului: sg. gen. 28,11
lucrãtoriul: sg. ac. 39,6, 29
LUCRU: s.n.
lucrurilor: pl. gen./dat. 1,11; 5,6, 10, 13
lucruri: pl. ac. 1,14; 2,23; 3,7; 5,5, 14
lucr urile: pl. ac. 1,14; 5,4, 9; rezum. cap.18; 20,9; 21,19; 23,24;
35,29, 33

MARE: s.f.
marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie/Marea Palistinilor 10,19;
13,18; rezum. cap.14; 15,4, 22; 23,31
mare: sg. ac. 14,2, 9, 16, 21, 26, 27, 28; 15,1, 4, 19, 21; 36,27, 32
marea: sg. nom./ac. 15,10; 20,11
mãrii: sg. gen. 14,16, 22, 23, 29, 31; 15,8, 19
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mãr turiii: sg. gen ., în sintagma acoperemântului/acoperiºul
mãr turiii 39,31; 40,24
mãrturia: sg. ac. 40,18
mãrturiei: sg. gen., în sintagma pridvorul mãrturiei 40,27

MARFÃ: s.f. „avere”
mar fa: sg. ac. rezum. cap.22;
MARGINE: s.f.
marginea: sg. ac. 13,20; 29,20; 36,11, 17; 39,21, 23;
marginile: pl. nom./ac. 26,10, 17; 28,24, 26, 32;
margini: pl. ac. 39,4;

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãrturiºeaºte: imperativ 2.sg. 19,21
ai mãrturisit: ind. pf.c. 2.sg. 19,23

MARMURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MARMORE
marmore: sg. ac. 31,5

MÃRTURISIRE: s.f.
mãrturisirea: sg. ac. 25,16

MASÃ: s.f.
masa: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 25,27; 26,35; 30,27; 31,8;
40,20
masã: sg. ac. 25,23, 30; 26,35
measii: sg. gen. 25,26, 28; 37,13
measei: sg. gen. 26,35
mesii: sg. gen. rezum. cap.26;
MATERIE: s.f.
materie: sg. ac. 38,11

MÃRUNT: adj.
mãrunt: n. sg. nom. 16,14
(foarte) mãrunt: n. sg. ac. 30,36
MÃRUNTAIE: s.n.
mãruntãile: pl. ac. 12,9
mãruntaiele: pl. ac. 29,13, 17
MÃSAR: s.m. (Reg.) „tâmplar”, „dulgher”
mãsariului: sg. gen. 35,35

MORCOTIRE: s.f. „cârtire”; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
morcotirea: sg. ac. 16,7
MÃDULAR: s.n. (Eufem.) „prepuþ”, „organ genital bãrbãtesc”
mãdulariul: sg. ac. 4,25
MÃR: s.n. (aici, în sintagmele mãr punic/mãr punicesc) „rodie”
merele: pl. ac., în sintagma merele de punic 28,33
mãr: sg. nom., în sintagma mãr punic 28,34
mãrul: sg. nom., în sintagma mãrul punic 28,34
meare: pl. ac., în sintagma meare puniceºti 39,22
mârul: sg. ac., în sintagma mârul punicesc 39,24
MÃRGÃRITAR: s.n.
mãrgãritariu: sg. nom./ac. 25,7; 28,9

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinii: pl. ac. 23,11
maslinilor: pl. gen. 27,20
(a) MÃSURA: v. I
au mãsurat: ind. pf.c. 3.pl. 16,18
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom./ac. 5,8, 14; 16,18; 22,17; rezum. cap.26; 26,8;
28,16; 30,13, 24; 38,18, 24
mãsurã: sg. ac., în loc. adv. de o mãsurã/de aceeaº (aceaeaº)
mãsurã „la fel”, „deopotrivã” 26,2; 30,34; 36,9, 15; 38,11
mãsurã: sg. nom./ac. 29,40; 30,24
MÃSURÃTOARE: adj.
mãsurãtoare: n. pl. ac. 25,29; 37,16

(a se) MÃRI: v. IV
voi mãri: ind. viit.I. 1.sg. 15,2
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 15,6

MÃTASE: s.f.
mãtasã: sg. ac. 35,25; 36,35, 37; 38,18, 23; 39,1, 22, 28

MÃRIME: s.f.
mãrimile: pl. ac. 14,13
mãrimea: sg. nom./ac. 15,16; rezum. cap.40; 40,33

MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 8,23; 9,18; 10,4; 13,14; 16,23; 17,9; 19,10

MÃRIRE: s.f.
mãrire: sg. ac. 15,1, 21
mãririi: sg. gen. 15,7
mãrirea: sg. ac. 16,;

(a) MÂNA: v. I
mâind: gerunziu 3,1

MÃRIT: adv.
mãrit: adv. 18,11;
MÃRTURIE: s.f.
mãrturie: sg. ac., în sintagma mãrturie strâmbã „sperjur” 20,16;
23,1
mãrturiia: sg. ac. 25,21; 30,6
mãrturiii: sg. gen., în sintagma sicriul/sicriului mãrturiii 25,22; 40,5
mãrturiei: sg. gen., în sintagma sicriiul/sicriul/sicriului mãrturiei
26,33, 34; 30,6; 31,7
mãrturiii: sg. gen., în sintagma cortul/cortului mãrturiii 27,21;
28,43; 29,11; 40,2, 12, 22, 26, 32;
mãrturie: sg. ac. 27,21
mãrturiei: sg. gen., în sintagma cortul/cortului mãrturiei 29,4, 10,
30, 32, 42, 44; 30,16, 18, 20, 26, 36; 35,21; 38,21; 40,20, 28
mãrturiii: sg. gen. 31,18
mãrturiei: sg. gen., în sintagma tablele mãrturiei 32,15
mãrturiii: sg. gen., în sintagma tablele mãrturiii 34,29
mãr turiei: sg. gen., în sintagma oltariul mãrturiei rezum. cap.37
mãr turiii: sg. gen., în sintagma jârtvealnicului mãrturiii 38,30

MÂNÃ: s.f.
mânã: sg. ac. 3,19; 6,1; 13,3, 9, 14, 16; 14,8; 21,24; 32,11
mânile: pl. nom./ac. 3,8; 9,8, 33; 15,17; rezum. cap.17; 17,11,
12; 21,13, 20; 23,1, 31; 28,41; 29,9, 10, 15, 19; 29,24, 25, 29,
33, 35; 32,29; 40,29
mâni: pl. ac. 12,11; 32,19
mânilor: pl. gen. 29,20
mâna: sg. nom./ac. 2,19, 22; rezum. cap.3; 3,20; 4,2, 4, 6, 7,
17, 20, 21; 6,8; 7,4, 5, 15, 17, 19; 8,5, 6, 17; 9,3, 15, 22, 35;
10,12, 21, 22; 13,9, 16; 14,16, 21, 26, 27, 30, 31; 15,9, 12, 20;
16,3; 17,5, 9, 16; 18,9, 10; 19,13; 22,8, 11; 24,11; 32,15; 33,23;
35,29; 38,21
mâinile: pl. ac. 30,19
(a se) MÂNCA: v. I
sã mânce: conj. prez. 3.sg./pl. 2,20; 23,11
sã (sã) mânce: conj. prez. 3.sg. 10,5, 12
a mânca: inf. prez. rezum. cap.12; 12,4; 32,6
or mânca: ind. viit.I. 3.pl. 12,7
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 12,8, 45; 29,32
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 12,9, 18
veþ mânca: ind. viit.I. 2.pl. 12, 11, 15, 20; 13,7; 16,12; 22,31
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va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 12,15, 19, 43, 44, 48; 29,32, 33
(sã) va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 12,46
sã mâncaþ: conj. prez. 2.pl. 13,3
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 13,6; 23,14; 34,18
mâncam: ind. imp. 1.pl. 16,3
(de) mâncat: supin 16,8, 15, 16, 21
mânca: inf. prez. fãrã a 16,18
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,35; 24,11; 34,28
sã mânânce: conj. prez. 3.pl. 18,12
(sã) vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 21,28; 29,34
va fi mâncat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 22,13
mânca: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.29
sã mânânci: conj. prez. 2.sg. 34,15
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. ac. rezum. cap.12; 12,4
mâncare: sg. ac. 12,16
(a se) MÂNIA: v. I
(sã) mãnie: ind. prez. 3.sg. 32,11
mâniindu(-sã): gerunziu 4,14; 32,19
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.pl. 15,14
(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 16,20
sã (sã) mânie: conj. prez. 3.sg. 32,10
MÂNIAT, -Ã: adj.
mâniat: adj. m. sg. nom. 11,9
MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom./ac. 15,7; 32,12
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) MÂNGÃIA
mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
mângâie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
MÂNGÂIETOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃITORIU
mângãitoriului: sg. gen. 30,6
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 15,2
MERGÃTOR: s.m.
mergãtorilor: pl. gen., în sintagma mergãtorilor înainte 14,9
(a) MERGE: v. III
sã merg: conj. prez. 1.sg. 2,7; 3,11
mergi: imperativ 2.sg. 3,16; 7,15; 17,5
meargi: imperativ 2.sg. 32,34
merg: ind. prez. 3.pl. 5,7; rezum. cap.15
vor merge: ind. viit.I. 3.pl. 10,8
mergea: ind. imp. 3.sg. 13,21; 14,19
mearge: ind. prez. 3.sg. 3,4
voi mearge: ind. viit.I: 1.sg. 3,13
vom mearge: ind. viit.I. 1.pl. 3,18; 8,27; 10,9
mearg: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 5,3, 8, 17
sã meargeþ: conj. prez. 2.pl. 8,28
meargeþ: imperativ 2.pl. 10,11
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 10,24
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl.10,26
sã meargã: conj. prez. 3.sg./pl. 14,16; 23,20; 32,1, 23
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 23,23; 32,34; 33,14
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 33,15
mers-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,27; 5,20; 14,29
MESCIOARÃ: s.f.
mãºcioara: sg. ac. 27,5
(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA
MESTECARE: s.f.; vezi AMESTECARE

INDICE
MES TECAT: par t. v. a mesteca ; vezi AMESTECAT
MEªTER: s.m.
meaºteri: pl. nom. rezum. cap.35
meaºterii: pl. nom. 36,4
meaºter: sg. nom. 38,23
MEªTEªUG: s.n.
meºteºug: sg. ac. 35,33
MEªTEªUGIT: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MEªTERªUGIT
meºterºugit: adv. 36,1
MIAZÃNOAPTE: s.f.
meazãnoapte: sg. ac. 26,20, 35; 27,11; 38,11; 40,20
miazãnoapte: sg. ac. 11,4
miiazãnoapte: sg. ac. 12,29
MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mic: adj./n. sg. nom. 12,4
(ceale mai) mici: s.n. pl. ac. rezum. cap.18; 18,22
MIEL: s.m.
mielul: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,3, 4, 5
mielului: sg. gen. 12,4
miei: pl. nom.. 29,38
miel: sg. ac. 29,39, 40, 41
MIELUªEL: s.m.
mieluºel: sg. ac. rezum. cap.29
MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 3,8, 17; 13,6; 16,31
miare: sg. ac. 33,3
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în/din/prin mijlocul 3,2, 4, 20; 7,5;
8,22; 14,16, 22, 23, 27, 29; 15,8, 19; 23,25; 24,16, 18; 25,8,
22; 26,28; 28,1; 29,45; 31,14; 32,27; 33,5; 36,33; 38,4
mijloacele: pl. ac. 12,11
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc/prin mijloc/la mijloc 22,11;
25,25; 28,33; 39,21
mijlocul: sg. ac. 27,5
mijloc: sg. ac. 28,32; 34,10
MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. rezum. cap.1; 15,13; 34,7
milã: sg. nom./ac. 2,6; 20,6; 23,3
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 22,27; 28,38
milostive: m. sg. voc.34,6
(mult) milostive: m. sg. voc. 34,6
(a) MILUI: v. IV
voi milui: ind. viit.I. 1.sg. 33,19
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoase: n. pl. ac. 5,9
MINCIUNÃ: s.f.
minciunii: sg. gen. 23,1
minciunã: sg. ac. 23,7
MINTE: s.f.
minte: sg. ac. 35,21, 29
MINUNAT, -Ã: adj./adv.
minunate: adj. f. pl. ac. 3,20
minunat: adv. 8,22
minunat: adj. m. sg. nom. 15,11
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MINUNE: s.f.
minune: sg. ac. 9,4; 11,7
minuni: pl. ac. 15,11

(a) MOªI: v. IV
veþ moºi: ind. viit.I: 2.pl. 1,16
moºi: inf. prez. fãrã a 1,19

MIRE: s.m.
mirele: sg. nom. 4,25, 26

MOªTEAN: s.m. (Înv. ºi reg.) „bãºtinaº”
moºteanii: pl. nom. 12,19
moºteanul: sg. ac. 12,48
moºteanului: sg. dat. 12,49

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mireazme: pl. nom. 25,6
mireazmã: sg. ac. 29,25, 41; 30,34; 35,28
mireasme: pl. ac. 30,23, 34; 35,15
mireasmelor: pl. gen. 31,11
mireazmelor: pl. gen. 40,25

(a) MOªTENI: v. IV
vei moºteni: ind. viit.I. 2.sg. 23,30
MOªTENIRE: s.f.
moºtenire: sg. ac. 6,8; 19,5
moºtenirea: sg. ac. 9,4; 29,28
moºtenirile: pl. ac. 9,4
moºtenirii: sg. gen. 15,17

MIRHÃ: s.f. (Înv.) „smirnã”
mirhã: sg. ac. 30,23
MIROS: s.n.
mirosul: sg. nom. 5,21
miros: sg. nom./ac. 25,6; 29,18, 25, 41; 35,8
mirosuri: pl. ac. 35,28; 37,29; 39,37

MOVILÃ: s.f.; var. MOHILÃ
mohile: pl. ac. 8,14
MREAJÃ: s.f.
mreaje: sg. ac. 27,4; 38,4

(a) MIROSI: v. IV
mirosind: gerunziu 30,7

MREJULIÞÃ: s.f.
mrejuliþa: sg. ac. 29,13, 22

MIROSIRE: s.f.
mirosirea: sg. ac. 30,38
(a) MISTUI: v. IV
mistuind: gerunziu 10,15
(te) mistuiaºti: ind. prez. 2.sg. 18,18

MREJUÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Povãþuire cãtrã economia de câmp (...),
Buda, 1806
mrejuþii: sg. gen. 38,5

(a se) MIªCA: v. I
(s-)au miºcat: ind. pf.c. 3.sg. 10,23
miºcând: gerunziu rezum. cap.19
sã (sã) miºce: conj. prez. 3.pl. 39,19

MUC: s.n. „capãt de lumânare”, „vârf înnegrit al unui fitil de
lumânare, de candelã etc.”)
mucurile: pl. ac. 25,38

MITRÃ: s.f.
mitrã: sg. ac. 28,37; 29,6
mitra: sg. ac. 28,39; 39,30
mitre: pl. ac. 28,40; 29,9; 39,26

MUCAR: s.n. „unealtã în formã de foarfeci cu care se taie
capãtul ars al mucului lumânãrii”
mucãri: pl. nom. 25,38
mucãrile: pl. ac. 37,23

MOARÃ: s.f.
moarã: sg. ac. 11,5

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muieri: pl. nom. 1,19
muiare: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,1, 7, 21; 6,20, 23, 25; 21,3,
4, 28, 29; 22,16; 34,16; 36,6
muiarea: sg. nom./ac. 2,9; 3,22; rezum. cap.4; 11,2; rezum.
cap.18; 20,17; 21,3, 4, 5, 22
muierea: sg. nom./ac. 4,20; 18,2, 5, 6
muiarile: pl. nom./ac. 15,20; 19,15; 22,24; 35,22, 25, 29
muiarii: sg. gen. 21,22
muierilor: pl. gen. 32,2
muiarilor: pl. gen. 38,8

MOARTE: s.f.
moartea: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.10; 10,17; 21,23
moarte: sg. ac. 19,12; 21,12, 15, 16, 17; 22,19; 31,14
MOAªÃ: s.f.
moaºelor: pl. dat. 1,15, 20
moaºele: pl. nom. 1,17, 21
MOISESC: adj.
moisesc: n. sg. gen., în sintagma cortului moisesc rezum. cap.26
MOJAR: s.n.; aici prima atestare; cf MDA, unde prima atestare
este într-un text din 1791, în N. Iorga, Studii ºi documente cu
privire la istoria românilor, vol VIII, Bucureºti, 1901 – 1906.
mogeariu: sg. ac. 16,14
MORMÂNT: s.n.
mormânturi: pl. nom. 14,11
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mort: adj. m./n. sg. nom. 9,7; 12,30
morþi: adj. m. pl. ac. 14,31
(celui) mort: s.m. sg. gen. 21,35
MOª: s.m.
moºii: pl. nom. 10,6

MULT: adj./adv./pron. nehot.
mult: adj. n. sg. nom. 1,9
(mai) mult: adv. 1,12; 14,13; 16,17, 18; 26,12, 13; rezum. cap.36;
36,5
multã: adj. f. sg. nom./ac. 2,23; 19,21
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.4; 8,21; 11,9; 12,35,
38; 20,12; 31,5; 35,24; 36,35; 37,16; 38,3, 23
mult: adv. în loc. adv. mai mult + adv. nu sau nici mai mult +
aspectul afirmativ al verbului (Reg.) „de acum înainte” 5,7; 9,28,
33; 10,28, 29
multã (foarte): adj. f. sg. ac. 9,18
multe (foarte): adj. f. pl. nom. 12,38
mult: adv. în loc. adv. de mult „de multã vreme, de altãdatã”
12,39
mult: adv. în loc. adv. cu mult „în foarte mare mãsurã” 14,12
mult: adv. 34,6
(celor mai) mulþi: pron nehot. m. pl. gen. 23,2
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MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ „recunoºtinþã
exprimatã prin daruri sau recompense materiale”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.15
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 12,6; 15,7; 16,1, 3; 17,1; 35,20
mulþimii: sg. gen. 16,22
mulþime: sg. nom./ac. 18,14; 19,21

(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 21,4
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 2,2, 22; 6,20, 23, 25
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 16,24
NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. 1,16; 28,10
naºterea: sg. ac. rezum. cap.21

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. nom./ac. 3,1, 12; 4,27; 15,17; 18,5; 19,11, 16, 18,
20, 23; rezum. cap.20; 20,18; 24,13, 15; 31,18; 33,6; 34,2, 3,
4, 29, 32
munte: sg. ac. rezum. cap.17; rezum. cap.19; 19,3, 12, 13, 14;
rezum. cap.24; 24,12, 18; 25,40; 26,30; 27,8; rezum. cap.32;
32,1, 15; rezum. cap.34
muntelui: sg. gen. 19,2, 16, 20, 23; rezum. cap.24; 24,4, 17;
32,19; 34,2
munþi: pl. ac. 32,12
(a) MURI: v. IV
sã moarã: conj. prez. 3.sg./pl. 21,12, 14, 15, 16, 17; 22,19; 28,35,
43; 30,21
murind: gerunziu 1,6
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 4,19; 7,21; 8,13; 9,6; 21,34
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 7,18; 9,19; 21,20
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 10,28
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 11,5, 7; 19,12; 21,18, 35; 22,2, 3, 10,
14; 31,14, 15
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 12,33
sã murim: conj. prez. 1.pl. 14,11; 20,19
a muri: inf. prez. 14,12
am fi murit: cond. pf. 1.pl. 16,3
or muri: ind. viit.I. 3.pl. 21,28
(a) MURMURA: v. I; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la I.A. Vallian [Vaillant], Vocabular
purtãreþ românesc-franþozesc ºi franþozesc-românesc…, Bucureºti,
1839.
au murmurat: ind. pf.c. 3.sg. 15,24; 16,2; 17,3
aþ murmurat: ind. pf.c. 2.pl. 16,8;
murmurând: gerunziu rezum. cap.17
MURMURARE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Ion Heliade Rãdulescu, Opere, Tom
I [Tom I-II], Bucureºti, 1939.
murmurãrile: pl. ac. 16,8, 12
murmurarea: sg. nom./ac. 16,8, 9
MUSCÃ: s.f.
muscã: pl. nom. 8,24
musca: sg. nom./ac. 8,29, 31
muºtele: pl. nom. rezum. cap.8
muºte: pl. nom./ac. 8,21, 22, 24
MUªIÞÃ: s.f.
muºiþãle: pl. nom. rezum. cap.8
muºiþã: sg. nom. 8,16
muºiþe: pl. nom./ac. 8,17, 18
MUT: s.m.
mutul: sg. ac. 4,11
N
(a se) NAªTE: v. III
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 1,22; 24,14

NÃIMIRE: s.f.
nãimire: sg. ac. rezum. cap.22
NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimitul: s.m. sg. nom. 12,45
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscutu: adj. m. sg. voc., în sintagma Fiiul Mieu, cel întâi nãscutu 4,22
nãscut: s.m. sg. nom./ac/ge.., în sintagmele întãiul nãscut/
întãiului nãscut/întâiul nãscut „primul copil la pãrinþi” 4,23; 6,14;
11,5; 12,12, 29; 13,15
nãscuþilor: s.m. pl. gen., în sintagma întâi nãscuþilor rezum.
cap.11; rezum. cap.22
nãscutul: s.m. sg. ac., în sintagmele nãscutul întâi/întâi nãscutul/
întâiu nãscutul 11,5; 12,29; 13,2, 13, 15; 22,29; 34,20
nãscuþii: s.m. pl. nom./ac., în sintagma întâi nãscuþii 11,5; rezum.
cap.12
nãscutele: s.f. pl. ac., în sintagma întâi nãscutele/întâiu nãscutele
rezum. cap.13; 13,15
nãscutelor: s.f. pl. gen., în sintagma întâiu nãscutelor rezum.
cap.13
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma întâii nãscuþi rezum. cap.34
NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
(a) NÃVÃLI: v. IV
va nãvãli: ind. viit.I. 3.sg. 1,10; 21,32
nãvãlesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
NEA: s.f.
neaoa: sg. ac. 4,6
NEAM: s.n.
neam: sg. nom./ac. 15; 12,43; 19,6; 32,10
neamul: sg. nom. rezum. cap.6; 9,24; 31,2, 6; 33,13; 35,30, 34;
38,22, 23
neamurile: pl. nom./ac. 6,14, 15, 16, 17, 19, 24; 12,14, 17, 42;
16,32, 33; 29,42; 30,8, 10, 31; 31,13, 16
neamuri: pl. nom./ac. 6,15; 24,4; 28,21; 34,10
neamurilor: pl. gen. 6,25
neam: sg. ac., în loc. adv. din neam în neam 17,16
neamuri: pl. gen. cu prep. a 39,14
NEAPRINS, -Ã: adj.
neaprins: adj. n. sg. ac. rezum. cap.3
NEATINS, -Ã: adj.
neatinºi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.12
NEBUN, -Ã: adj.
neabunã: f. sg. ac. 18,18
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 2,11; 3,7, 9; 3,17; 4,31
(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
sã nãcãjascã: conj. prez. 3.pl. 1,11
nãcãjiia: ind. imp. 3.pl. 1,13
ai nãcãjit: ind. pf.c. 2.sg. 5,22
(sã) vor nãcãji: ind. viit.I. 3.pl. 7,18
vei nãcãji: ind. viit.I. 2.sg. 22,21
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voi nãcãji: ind. viit.I. 1.sg. 23,22
nãcãjesc: ind. prez. 3.pl. 23,22

NERODITOR, -TOARE: adj.
neroditoriu: n. sg. nom. 23,26;

NECERTAT, -Ã: adj.
necertat: m. sg. ac. 20,l7

NESECERAT, -Ã: adj.
nesãcerate: f. pl. ac. 22,6

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
necredincioºi: m. pl. nom. 9,27
(cel) necredincios: s.m. sg. ac. 23,1, 7

NETÃIAT, -Ã: adj.
netãiat: adj. m. sg. nom., în sintagma netãiat împrejur cu buzele
„greoi la vorbã” 6,12
netãiate: adj. f.pl. ac., în sintagma cu buzele netãiate împregiur
„greoi la vorbã” 6,30

NECURMAT, -Ã: adj./adv.
necurmatã: adj. f. sg. nom. 27,21
necurmat: adv. 29,38
NEDREPT: adv.
nedrept: 5,16
NEDREPTATE: s.f.
nedreptatea: sg. ac. 20,5; 32,12; 34,7
nedreptãþile: pl. ac. 28,38; 34,9
nedreptãþii: sg. dat. 28,43
NEFRÃMÂNTAT, -Ã: adj.
nefrãmântatã: f. sg. ac. 12,34
NEÎNTINAT, -Ã: adj.
neîntinat: m. sg. nom. 12,5
neîntinaþi: m. pl. ac. 29,1
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. 2,13
NELOGODIT, -Ã: adj.
nelogoditã: f. sg. ac. 22,16
NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsurate: f. pl. ac. 8,14
NEMERNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC
nemearnicii: pl. ac. rezum. cap.22
nimearnici: pl. ac. 12,48
nimearnic: sg. nom. 22,21
nimearnicului: sg. dat. 23,9
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nemearnicesc: ind. prez. 3.pl. 12,49
au nimernicit: ind. pf.c. 3.pl. 6,4
NEMERNICIE: s.f. (cf. Indice Fc)
nemerniciilor: pl. gen. 6,4
NEMIªCAT, -Ã: adj.
nemiºcaþ: m. pl. nom. 15,16
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom. 12,38
NEPOT: s.m.
nepoþilor: pl. dat. 34,7
neapoþilor: pl. gen. 10,2
NEPRIETEN: s.m.
neprietinilor: pl. dat. 1,10
neprietinul: sg. nom./ac. 15,6, 9
nepriiatinului: sg. gen. rezum. cap.23
neprietinului: sg. gen. 23,4
nepriiatin: sg. nom. 23,22
nepriiatinilor: pl. gen./dat. 23,22, 27
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. ac. 23,25

NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
nevinovat: adj. m. sg. nom. 21,19, 28; 34,7
(cel) nevinovat: s.m. sg. ac. 23,7
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsip: sg. ac. 2,12
NOAPTE: s./adv.
noaptea: adv. 10,13; 12,8, 30, 31; 13,21, 22; 14,20; 40,36
noaptea: s.f. sg. nom./ac. 12,12, 42; 14,21
nopþii: s.f. sg. gen. 14,20
nopþ: s.f. pl. ac. rezum. cap.24
nopþi: s.f. pl. ac. 24,18; 34,28
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „foarte devreme”34,4
NOR: s.m.; var. NOUR; (Înv. ºi reg.) NOOR
nuor: sg. ac. 13,21; 16,10
nor: sg. nom./ac. rezum. cap.13; rezum. cap.14; 19,9, 16; 34,5
noor: sg. nom. 14,20
norului: sg. gen. 13,22; 14,19, 24; 24,18; 33,9, 10
norul: sg. nom.24,15, 16; rezum. cap.40; 40,33, 34, 36
nuorul: sg. nom. 40,32
NOROD: s.n.
norodul: sg.nom./ac. 1,9, 20, 22; 3,10, 12; 4,21, 31; 5,1, 4, 5,
12, 22, 23; 7,4, 14, 16; rezum. cap.8; 8,1, 3, 4, 8, 9, 11, 20, 21,
22, 23, 29, 31, 32; rezum. cap.9; 9,1, 7, 13, 14, 15, 17, 27;
rezum. cap.10; 10,3; 11,8; 12,28, 31, 33, 34; 13,17; 14,5, 6,
31; 15,16, 24; 16,4; 17,3, 6, 13; 18,10, 13, 14, 15, 18, 22, 23;
19,8, 9, 17, 24; rezum. cap.20; 20,18, 21; 23,27; rezum. cap.24;
24,2, 3, 7; 30,33; rezum. cap.32; 32,1, 3, 6, 7, 9, 21, 22, 25, 31,
34, 35; rezum. cap.33; 33,1, 4, 7, 12, 13, 16; 34,10; 36,3, 5;
rezum. cap.39
norodului: sg. gen./dat. 3,7, 21; 4,30; 5,6, 7, 16; 11,2, 3; 12,36;
13,22; 15,13; 17,1, 4, 5; 18,1, 19, 20, 25; 19,7, 8, 9, 12, 21;
rezum. cap.20; 21,8; 22,25, 28; rezum. cap.23; 23,11; 31,14;
32,11, 12, 14, 17; rezum. cap.33; rezum. cap.34
norod: sg. nom./ac. 4,16; 5,10; 6,7; 13,3; 14,5, 13; 16,27; 18,14;
rezum. cap.19; 19,10, 14, 25; 20,20; rezum. cap.24; 24,8; 32,30;
34,9
norodului: sg. gen. (cu prep. a + tot) 11,3
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) rezum. cap.19
noroadele: pl. nom./ac. 15,14; 19,5; 33,16; 34,24; 40,36
norodu: sg. nom. 16,30; 33,3
norod: sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.24
norodurile: pl. ac. 30,38
NOU: adj.
noul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.1
nou: m. sg. nom. 1,8
NUCÃ: s.f.
nucã: sg. ac. 25,33, 34
nuca: sg. ac. 25,33
nucile: pl. ac. 37,19, 20
NUMÃR: .s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 5,18; 12,4; 16,16; 23,26; 30,12
numãr: sg. ac., în loc. adj. fãrã de numãr „nenumãraþi” 10,14
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numãr: sg. dat. 27,11
numãr: sg. ac., în loc. adv. dupã numãr „în funcþie de numãr”
30,12
numãr: sg. ac., în loc. adv. în numãr de „în total” 30,14
numãr: sg. ac. 38,25
(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) vor numãra: ind. viit.I. 3.pl. 30,12
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.38
(s-)au numãrat: ind. pf.c. 3.pl. 38,21
NUME: s.n.
numele: pl. nom./ac. 1,1; 6,16; 23,13; 28,9, 11, 12, 21, 29; 39,6, 14
numele: sg. nom./ac. 2,10; 3,13, 15; rezum. cap.6; 6,3; 9,16;
15,3; 16,31; 17,7, 15; 20,7; 23,21; 33,7; 34,5, 14
numele: sg. ac., în loc. prep. în numele „în locul…” 5,23; 33,19
nume: sg. ac. 15,23; 28,21; 30,13; 31,2; 33,12, 17; 35,30
numelui: sg. gen. 20,24
nume: pl. nom. 28,10, 21

O
OAIE: s.f.
oaie: sg. ac. 13,13; 22,1, 4, 9, 10; 34,20
oile: pl. nom./ac. 2,17; rezum. cap.3; 3,1; 10,9, 24; 12,32; 21,24;
34,3
oilor: pl. dat. 2,19
oi: pl. nom./ac. 9,3; 12,38; 22,1, 30; 34,19
OALÃ: s.f.
oalele: pl. ac. 16,3
OASPETE: s.m
oaspeþ: pl. ac., în sintagma casa de oaspeþ 4,24
OASTE: s.f.
oastea: sg. nom./ac. 7,4; 12,17, 41; 13,17; 14,4, 9, 17, 24; 15,4;
17,16
oastea: sg. gen. (cu prep a + toatã) 14,7, 28
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 13,5; 33,4
obiceaiul: sg. ac. 21,9
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-au) obicinuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,7; 22,17; 28,32
OBIªNUIT, -Ã: adj./adv.; var. (Înv.) OBICINUIT, -Ã
obicinuitul: adj. antep. n. sg. ac. 5,18;
obicinuit: adv. în sintagma de obicinuit „decât de obicei” 2,18;

OCHI: s.m.
ochilor: pl. gen./dat. 13,9; 21,8; 33,13
ochii: pl. ac. 13,16; 14,10
ochiu: sg. ac. 21,24, 26;
ochiul: sg. ac. 21,26

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 20,11
(te) vei odihni: ind. viit.I. 2.sg. 23,2
a odihni: inf. prez. 23,11
sã odihneascã: conj. prez. 3.pl. 23,12
sã (sã) odihneascã: conj. prez. 3.pl. 23,12
ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 34,10

OGLINDÃ: s.f.
oglindele: pl. ac. 38,8

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. 21,10

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 32,25

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom./ac. 5,5; 8,15; 31,15; 33,14
odihna: sg. nom./ac. 16,23; rezum. cap.23; 35,2

ODRASLÃ: s.f.
odrasle: pl. ac. 1,7

(a se) NUMI: v. IV
(sã) numesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.35

OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom. 12,38
obºtea: sg. nom. 19,23

ODÃJDI: s.f.
odãjdiile: pl. ac. 30,28; 39,32
odãjdii: pl. nom./ac. 31,10; 35,21; 39,1; 40,13

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. nom./ac. 17,15; rezum. cap.20; 20,25; 24,4, 6; 27,1;
28,43; 29,13, 18, 20, 21, 25, 38; 30,1, 18, 20; 32,5; rezum.
cap.38; 39,39; 40,7, 24, 28, 30
oltariul: sg. nom./ac. 20,26; 21,14; 29,35, 37, 43, 44; 30,4, 6;
35,15, 16; rezum. cap.37; 37,25, 27; 38,1, 7, 30; 39,37; 40,5,
6, 27
oltariului: sg. gen. 27,5, 6, 7; 29,12, 16; rezum. cap.30; 38,4, 7;
40,31
oltarele: pl. ac. 30,27; 31,8; 40,10
OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac. 8,17, 18; 9,9, 10, 22; 13,2; 16,22; rezum.
cap.21; 21,18, 22; 22,31; 32,28
oamenii: pl. nom./ac. 9,19; 10,7; 34,15
oamenilor: pl. gen. rezum. cap.13
om: sg. nom./ac. 2,11, 19; 9,25; 11,7; 12,12; 19,13; 21,12, 16;
30,38; 33,20
omul: sg. nom./ac. 2,20; 11,2; 25,2; 30,33; 32,27; 33,11
omului: sg. gen. 4,11; 13,13, 15; 30,32
(a) OMORÎ: v. IV
vei omorî: ind. viit.I. 2.sg. 29,11
omorându-: gerunziu 29,16
ONIHIN: s.n.; var. ONICHIM, ONIHIM, ONIHINTH: s.n. „onix”
onichim: sg. ac. 25,7
onihin: sg. nom./ac. 28,9, 20; 39,6, 13
onihim: sg. ac. 30,34; 35,27
onihinth: sg. ac. 35,9
(a) OPRI: v. IV
oprind: gerunziu rezum. cap.34
ORB: s.m.
orbul: sg. ac. 4,11
(a) ORBI: v. I
orbeasc: ind. prez. 3.pl. 23,8
ORZ: s.n.
orzul: sg. nom. 9,31
OS: s.n.
oasele: pl. ac. rezum. cap.13
oasãle: pl. ac. 13,19
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oaseale: pl. ac. 13,19
osul: sg. ac. 12,46

PAPURÃ: s.f.
papurã: sg. ac. 2,3

OSÂNDIRE: s.f.
osindire: sg. ac. rezum. cap.21

PARÃ: s.f.
parã: sg. ac., în sintagma parã de foc 3,2

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. ac. 18,18

PARTE: s.f.
parte: sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã 1,16, 22;
12,5; 13,12, 15
partea: sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãteascã 12,48;
23,17; 34,19, 23
parte: sg. nom., în num. fracþ.: a zecea parte/a ºasa parte/a patra
parte 16,36; 25,17, 23; 29,40; 36,21
partea: sg. ac. 24,6; 26,18, 22, 27, 35; 27,11; 29,26, 28; 36,23,
25, 32; 39,21; 40,20, 22
parte: sg. ac. 25,12; 26,13; 27,9; 30,13; 36,27; 37,10, 18; 38,9,
12, 15
pãrþile: pl. ac. 17,12; 25,18; 26,5; 32,15; 36,24, 29; 37,7; 39,4;
rezum. cap.36
pãrþi: sg. gen. 37,8

(a se) OSTENI: v. IV
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.pl. 17,12
OSTROV: s.n.
ostrovul: sg. ac. 2,3
(a) OªTI: v. IV
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 14,14
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. 14,25
oºtind: gerunziu rezum. cap.17
oºtiia: ind. imp. 3.sg. 17,8
oºteazã: imperativ 2.sg. 17,9
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg. 17,10

(a) PAªTE: v. III
pãscând: gerunziu rezum. cap.3
(s-)au pãscut: ind. pf.c. 3.sg. 10,15

OªTITOR, -TOARE: adj.
oºtitoriu: m. sg. ac. 15,3

PAªTI: s.m. (vezi supra FASE)
Paºtilor: pl. gen. rezum. cap.12; rezum. cap.13

OVREA: s.f.
ovreile: pl. ac. 1,16
ovreaie: sg. ac. 2,7

PAT: s.n.
patului: sg. gen. 8,3

OVREICÃ: s.f.
ovreaicele: pl. nom. 1,19

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 22,10

OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovreailor: pl. gen. 1,15; 3,18; 5,3; 7,16; 9,1, 13; 10,3
ovreilor: pl. gen. 2,6
ovreai: pl. ac. 2,11, 13; rezum. cap.17
ovreaii: pl. nom./ac. rezum. cap.7; rezum. cap.14
ovreau: sg. ac. 21,2

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. 9,34; 10,17; 32,34; rezum. cap.33
pãcat: sg. ac. 29,14, 35; 30,10; 32,21, 30, 31
pãcatele: pl. ac. 34,7
pâcatele: pl. ac. 34,9

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagmele aºezemântul de pace/aºezãmânt de
pace/jungheri de pace/junghieri de pace 2,24; 6,4; 24,5; 32,6
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace „cu bine” 4,18
pace: sg. ac. 18,23; 20,23; 29,28
pacea: sg. ac. rezum. cap.23
PAGUBÃ: s.f.
pagubei: sg. gen. rezum. cap.22
paguba: sg. ac. 22,5, 6, 12
pagubã: sg. ac. 22,9
PAHAR: s.n.
pãharã: pl. ac. 25,29, 33
pãhare: pl. ac. 37,16
PAI: s.n.
paiele: pl. ac. rezum. cap.5
paie: pl. nom./ac. 5,7, 10, 12, 13, 16, 18
PAJURÃ: s.f.; var (Reg.) PAJORÃ
pajorilor: pl. gen. 19,4
PALMÃ: s.f.
palmele: pl. ac. 9,29
palmei: sg. gen. 28,16
palmã: sg. ac. 39,9

(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã pãcãtuiþ: conj. prez. 2.pl. 20,20
vei pãcãtui: ind. viit.I: 2.sg. 23,21
a pãcãtui: inf. prez. 23,33
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 32,7
pãcãtuit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 32,30
pãcãtuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,31
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 32,33
PÃCIUIT, -Ã: adj.
pãciuite: n. pl. ac. 18,7
PÃGÂN: s.m.
pãgânilor: pl. gen. rezum. cap.34
PÃGUBIRE: s.f.
pãgubirei: sg. dat. 21,22
PÃHÃREL: s.n.
pãhãrealele: pl. ac. 25,31
pãhãreale: pl. nom. 25,34; 37,19
pãhãrelele: pl. nom. 37,17
pãhãrele: pl. nom. 37,20
PÃHÃRUÞ: s.n.
pãhãruþã: pl. ac. 25,29
PÃIª: s.n.
pãiºe: pl. ac. 5,7
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,7; 2,15; 3,8, 17; 5,12; 6,1, 4, 8, 11, 13,
26, 28; 7,2, 3, 4, 19, 21; 8,5, 6, 7, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25; 9,9,
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11, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 29; 10,12, 13, 14, 21, 22; 11,3, 5, 9,
10; 12,1, 12, 13, 17, 25, 29, 41, 42, 51; 13,5, 11, 14, 15, 18;
15,12; 16,1, 3, 6, 32, 35; 18,27; 19,1, 5; 20,2, 12; 22,21; 23,9,
10, 26, 29, 30, 33; 29,46; 31,17; 32,1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 23;
33,1, 3
pãmânt: sg. nom./ac. 1,10; 2,22; 3,5, 8; 4,3, 31; 9,5, 15, 23, 33;
10,6; 12,33; 14,3; 16,14; 18,3; rezum. cap.20; 20,4, 24; 33,16;
34,8, 10
pãmântului: sg. gen. 1,14; 5,5; rezum. cap.6; 8,16, 17, 22; 10,5,
15; 12,19, 48; 13,17; 16,14, 35; 20,11; 23,19, 31; 34,12, 24, 26

pâni: pl. ac. 16,12; 29,34
pânea: sg. nom. 16,15, 32
pânile: pl. ac. 23,25; 25,30; 29,32; 35,13; 39,35; 40,21
pânilor: pl. gen. rezum. cap.25
pâni: sg. gen. 29,23
pâini: pl. nom. 12,39

PÃR: s.m.
pãr: sg. ac. 26,7
peri: pl. nom./ac. 25,4; 35,26; 36,14

PÂNTECE: s.n.
pãntecele: sg. ac. 13,2, 12
pântecele: sg. ac. 13,15; 34,19

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 9,21

PÂRGÃ: s.f.
pãrgã: sg. nom. 13,12
pãrga: sg. ac. 22,29; 25,2
pârghelor: pl. gen. rezum. cap.22; 23,16; rezum.cap.25
pârgã: sg. nom. 29,28
pârga: sg. nom./ac. 34,22, 26; rezum. cap.35; 35,5, 21

(a) PÃREA: v. II
sã parã: conj. prez. 3.sg. 13,17
PÃRETAR: s.m./n.; var. PÃRETARIU
pãretari: pl. ac. 26,1
pãretariu: sg. gen. 26,2; 36,11
pãrãtaiuri: pl. nom. 26,3
pãrãtarilor: pl. gen. 26,4
pãrãtariu: sg. nom. 26,5
pãrãtarelor: pl. gen. 26,6
pãretarele: pl. nom./ac. 35,17; rezum. cap.36; 36,10
pãretariuri: pl. ac. 36,8
pãretarii: pl. nom. 36,9
pãreatariu: sg. gen. 36,11
pãretarelor: pl. gen. 36,13

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsei: sg. dat. 21,21;
pedeapsa: sg. nom. rezum. cap.22;
PEDESTRU: adj.
pedestri: m. pl. ac. 12,37
PERETE: s.m.; var. (Înv.ºi pop.) PÃRETE
pãreþii: pl. ac. 30,3; 37,26

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 3,13, 15, 16; 4,5; 13,5, 11; 15,2; 20,5;
rezum. cap.21; 34,7
pãrinþii: sg. nom. 10,6
pãrintelui: sg. gen. 18,4
(a) PÃSA: v. I (Înv.) „a merge”
pasã: imperativ 2.sg. 4,12
PÃSTOR: s.m.
pãstorii: pl. nom. 2,17
pãstorilor: pl. gen. 2,19

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
(sã) va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 20,25
va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 31,14

PESTE-UMÃRAR: s.n.; „un fel de pelerinã în vestimentaþia
preoþilor” cuvântul nu este înregistrat în DLR; calc de structurã
dupã lat. superumerale.
preste-umãrariul: sg. nom./ac. 28,4, 6, 2 7, 28; 39,18
preste-umãrariului: sg. gen. 28,12, 15, 25, 26, 27; 35,9; 39,7, 8, 20
preste-umãrariu: sg. ac. 28,28; 29,5; 39,2
preste-umãrariu: sg. dat. (cu prep. la) 35,27
PESTRIÞ, Ã: adj.
pestriþã: f. sg. ac. 26,1
pestriþ: n. sg. ac. 36,8
PESTRIÞEALÃ: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
pestriþalã: sg. ac. 26,31

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimeºte: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.9

PEªTE: s.m.
peºtii: pl. nom. 7,18, 21

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºor: sg. ac. 21,18

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac. 4,25; 7,19; 15,5; rezum. cap.17; 17,12; 20,25;
21,18; 24,12; 28,10; 31,18; 33,21; 34,1, 4
piatra: sg. ac. 15,16; 17,6
piatra: sg. nom./ac., în sintagmele piatra safirului/piatra sardie
24,10; 28,17
pietri: pl. nom./ac. 8,26; 17,4; 19,13; rezum. cap.20; 20,25;
21,28, 29, 32; 25,17; 28,21; 39,14
pietri: pl. nom./ac., în sintagmele pietri de onichit/pietri de
onihin/pietri onihinth/pietri de onihim/pietri scumpe 25,7; 28,9;
35,9, 27; 39,6, 10, 29
pietrii: sg. gen. 33,22
pietrile: pl. ac. 35,33

(a) PÃZI: v. IV
pãzeºte: imperativ 2.sg. 10,28
veþ pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 12,17
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 12,24; 34,11, 12
veþi pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 12,25; 19,5
pãzi-vei: ind. viit.I. 2.sg. 13,10
sã pãziþ: conj. prez. 2.pl. 16,28; 31,13
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 20,6
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 21,36
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.23
pãziþi: imperativ 2.pl. 23,13; 31,14
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 15,26; 23,14; 34,18
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg. 23,20
pãzeºte: imperativ 2.sg. 23,21
pãzascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 31,16
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. ac. 2,20; 13,3; 16,3, 4, 8; 18,12; 34,28
pâni: pl. ac., în sintagma pâni azime 12,8; 29,2

(a) PICÃTURI: v. IV (Trans.; despre lichide) „a picura”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este
în Lexicon românesc-latinesc-unguresc-nemþesc..., Buda, 1825
au picãturit: ind. pf.c. 3.sg. 9,33
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 3,5; 4,25; 12,9; 24,10; 28,33; 29,17; 30,19;
36,34, 36, 38; 37, 13; 40,29
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picioar e: pl. ac. 12,11; 25,26; 36,24, 26, 30; 39,22
picior : sg. ac. rezum. cap.14; 21,24
picior ului: sg. gen. 29,20

PLIN, -Ã: ad j.
pline: f. pl. ac. 9,8
plin: n. sg. ac. 27,8; 38,7

PIELE: s.f.
pealea: sg. ac. 29,14
piei: pl. nom./ac. 25,5; 26,14; 35,6, 7, 23; 36,19; 39,33

(a se) PLINI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a îndeplini”, „a termina de
fãcut ceva”
plineascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,9
pliniþ: ind. prez. 2.pl. 5,14
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 7,25
plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
plinindu(-sã): gerunziu 12,41
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 18,23
plinind: gerunziu 34,33
plinisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,22
(sã) plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
sã plineascã: conj. prez. 3.sg. 40,19

PIEPT: s.n.
pieptul: sg. ac. 28,29, 30
PIEPTÃREL: s.n.; var. PIEPTUREL „pieptãraº”; aici prima
at estare a cuvântului; cf. DLR, unde prima at estar e este la
Octavian Goga, Poezii . Bucureºti, 1907.
piepturelului: sg. gen. 25,7; 28,23, 26; 35,9; 39,16
piepturelul: sg. nom./ac. 28,4, 15, 28, 29, 30; 29,5; 39,18
piepturel: sg. ac. 28,22, 25; 35,27; 39,8, 15

PLINIRE: s.f.
plinirea: sg. ac. 36,8

PIEPTUÞ: s.n.
pieptuþul: sg. ac. 29,26, 27

PLINIT, -Ã: adj.
plinite: adj. n. pl. ac. 39,43

(a) PIERDE: v. IV
per zind: gerunziu 12, 13
sã pier z: con j. prez. 1.sg. 33,3

PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. nom. 9,33, 34

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 9,6; 10,7
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 9,15
peri-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,15, 19; 30,38; 31,14
sã piarã: con j. prez. 3.sg. 9,4
sã piiarã: conj. pr ez. 3.sg. 19,21

(a) PLOUA: v. I
voi ploua: ind. viit.I. 1.sg. 9,18; 16,4
ploao: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
PLUMB: s.n.
plumbul: sg. ac. 15,10

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 25,40; 26,30

POALÃ: s.f.
poalele: pl. ac. 19,12, 17; rezum. cap.24; 24,4; 32,19;

(a) PIPÃI: v. IV
(sã) pipãi: inf. prez. fãrã a 10,21

POAMÃGRANATÃ: s.f. „rodie”; cuvântul nu este înregistrat
în MDA.
pomagrãnata: sg. ac. 39,23

(a) PISA: v. I
ar f i pisat: pasiv cond. prez. 3.sg. 16,14
vei pisa: ind. viit.I. 2.sg. 30,36

POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 32,26; 40,12
poartã: sg. ac. 32,27
porþile: pl. ac. 20,1;

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 2,9; 22,15
PLATOªÃ: s.f.
plat oºe: sg. nom. 36,18
(a) PLÃCEA: v. II
va plãcea: ind. viit.I. impers., în structura v. dislocatã bine va plãcea
21,8
va plâcea: ind. viit.I. imper s. 33,19
PLÃCINTÃ: s.f.
plãcintã: sg. ac. 29,23
(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 2,6
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 33,4
(a se) PLECA: v. I
plecându(-sã): gerunziu 12,37; 34,8
pleacã: ind. prez. 3.sg./pl. 26,18; 40,34
(sã) pleacã: ind. prez. 3.sg. 26,20
a f i plecat: inf. pf. 32,22
PLECAT, -Ã: adj.
plecat: m. sg. nom. 35,5
(a se) PLIMBA: v. I; var. (Reg.) (a se) PRIÎMBLA
(sã) priîmbla: ind. imp. 3.pl. 2,5

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. rezum. cap.33; 33,4, 5, 6
podoabe: pl. nom. rezum. cap.39
(a) POFTI: v. IV
poftind: gerunziu rezum. cap.10
vei pofti: ind. viit.I. 2.sg. 20,17
pofteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POLEIT, -Ã: adj.; var. POLEMIT, -Ã (dupã lat. polymitus) „þesut
cu fire de diferite culori”
poleit: adj. n. sg. ac. 28,15
polemit: adj. n. sg. ac. 39,8
POM: s.m.
pomii: pl. ac. 10,15
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom./ac. 3,15; 17,14; 20,24; 28,12, 29; 30,16;
39,7
PORFIRÃ: s.f. (Înv.) „purpurã”
porf irã: sg. ac. 26,31; 38,23; 38,8, 1 8; 39,22, 28
porf ir: sg. ac. 35,6, 23, 25, 35; 36,8, 35, 37; 39,1, 2
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PO RUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 1,17; rezum. cap.2; rezum. cap.16; 18,23;
rezum. cap.19; 38,21; 40,19, 23
poruncile: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 15,26; 16,28; 18,16; rezum.
cap.19; rezum. cap.20; 20,6; 24,12
poruncã: sg. ac. 6,13
porunci: pl. ac. 15,25; rezum. cap.20; rezum. cap.34
(a se) PORUNCI: v. IV
poruncindu-: gerunziu 1,16
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,22; 6,26; 8,27; 16,16, 32, 34; 18,6;
36,2, 6; 39,1
au fost poruncit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 4,28
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 5,6; 34,32; 35,1, 4, 10; 39,19
(sã) poruncesc: ind. prez. 3.pl. 5,16
oi porunci: ind. viit.I. 1.sg. 7,2; 34,11
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,6, 10, 13, 20, 22; 9,35; 12,28,
35; 16,24; 19,7; 32,3; 35,29; 39,5, 7, 42; 40,30
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,15, 19; 12,50; 34,4; 39,24, 28,
30, 31; 40,14, 17, 21, 25, 27
(sã) porunceºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 19,23
(sã) porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; rezum.cap.25;
rezum. cap.40
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 23,15; 29,35; 31,6, 11; 34,18
voi porunci: ind. viit.I. 1.sg. 25,22; 29,43
(sã) poruncea: ind. prez. impers. rezum. cap.27
porunceaºte: imperativ 2.sg. 27,20
era poruncite: pasiv ind. imp. 3.pl. 34,34
poruncind: gerunziu 38,22
(s-)au poruncit: ind. pf.c. 3.pl. 39,40
PORUNCIT, -Ã: adj./s.
(ceale) poruncite: s.f. pl. ac. 15,26; 18,23; 40,4
poruncit: adj. n. sg. nom. rezum. cap.39
POST: s.n.
postul: sg. ac. rezum. cap.34
POTÂRNICHE: s.f.; var. POTURNICHE
poturnichi: pl. ac. rezum. cap.16
poturnichea: sg. nom. 16,13
POTCAP: s.n.
potcap: sg. nom. 28,32;
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv.) PROTIVNIC
protivnicii: pl. ac. 15,7
protivnici: s. pl. ac. 22,1
POVAÞÃ: s.f.
povaþã: sg. nom. rezum. cap.13; 13,21
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
povãþuiaºte: imperativ 2.sg. 32,34
sã povãþuiesc: conj. prez. 1.sg. 33,12
POVÃÞUITOR, -TOARE: s./adj.
povãþuitori: s.m. pl. ac. 14,7
povþuitoriu: s.m. sg. nom. 15,13
povãþuitoriu: adj. m. sg. ac. rezum. cap.23
(a se) POVESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,28; 6,9; 16,22; 18,8; 24,3
sã (sã) povesteascã: conj. prez. 3.sg. 9,16
sã povesteºti: conj. prez. 2.sg. 10,2
vei povesti: ind. viit.I. 2.sg. 13,8
PRADÃ: s.f.
prãzile: pl. ac. rezum. cap.12
prãzi: pl. ac. 15,9

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravul: sg.nom./ ac. 8,16, 17
prav: sg. nom. 9,9; 30,36
praf: sg. ac. 32,20
PRAG: s.n.
pragurile: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12,7
prag: sg. ac. 12,22
pragul: sg. ac. 12,22, 23
PRAZNIC: s.n.
praznicul: sg. nom./ac. 10,9
praznicul: sg. ac., în sintagma praznicul azimelor (vezi AZIMÃ)/
praznicul sãptãmânilor (vezi SÃPTÃMÂNÃ) 23,14; 34,18, 22
praznic: sg. ac. 12,14
praznice: pl. ac. rezum. cap.23
praznicului: sg. gen. 23,18; 34,25
(a) PRÃDA: v. I
prãdând: gerunziu rezum. cap.3
veþi prãda: ind. viit.I. 2.pl. 3,22
PRÃJINÃ: s.f.
prãjini: pl. nom./ac. 25,13, 27; 26,26; 30,4; 36,31, 32; 37,4, 27
prãjinile: pl. ac. 25,28; 30,5; 35,11, 12, 13, 15, 16; rezum. cap.36;
37,14, 15, 28; 38,5; 39,32, 34, 39, 41; 40,16
prãjinele: pl. nom. 26,29; 36,34; 40,18
prãjineale: pl. ac. 27,6
prãjinã: sg. ac. 36,33; 37,17, 20, 21
(a) PRÃZNUI: v. IV
veþ prãznui: ind. viit.I. 2.pl. 12,14; 23,14
va prãznui: ind. viit.I. 3.sg. 12,48
prãznui-vei: ind. viit.I. 2.sg. 13,5
au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg. 16,30
prãznuiascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 31,16
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuire: sg. ac. 12,16
prãznuirea: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,6; 23,16; 32,5
PREAJMÃ: s.f.
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 14,2, 9; 19,2; 28,26;
37,14; 40,22
preajmã: sg. ac., în loc. adv. în preajmã „împrejur” 34,3
PREOT: s.m.
preotului: sg. gen./dat. rezum. cap2; 2,16; 3,1; 28,38; 31,10;
35,19; 38,21
preotul: sg. nom. 4,14; 18,1
preoþii: pl. nom. 19,22, 24; 39,41
preoþilor: pl. gen. rezum. cap.29; rezum. cap.30
preoþi: pl. nom. 29,1, 9
preot: sg. nom. 29,30
PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
preoþascã: f. sg. ac. 19,6
preoþãºtile: adj. antep. f. pl. nom. rezum. cap.39
PREOÞIE: s.f.
preoþia: sg. ac. 28,1
preoþiia: sg. ac. 28,41; 29,44; 30,30; 35,19
preuþiia: sg. ac. 28,4
preoþie: sg. ac. 40,13
(a) PRESÃRA: v. I
au prãsãrat: ind. pf.c. 3.sg. 32,20
PREÞ: s.n.
preþ: sg. ac. 13,13; 21,30; 34,20
preþul: sg. nom./ac. 21,10, 21, 34, 35; 30,12, 14
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(a se) PROCITI: v. IV
(sã) procit eºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. rezum. cap.7
pricina: sg. nom. 22,9

PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom. 7,1

PRICIRE: s.f.
pricire: sg. nom. 18,16
PRIDVOR: s.n.
pridvoriul: sg. nom. rezum. cap.27
pridvorul: sg. nom./ac. 27,9, 18; 40,8, 27
pridvorului: sg. gen. 27,12, 13, 16, 17, 19; 35,17, 18; 38,16, 17,
18, 20, 31; 39,39, 40
pridvor: sg. ac. rezum. cap.38; 38,9; 40,31

PROROCIÞÃ: s.f.
pr orociþa: sg. nom. 15,20
(a se) PROSLÃVI: v. IV
(Mã) v oi proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 14,4, 17, 18
(S-)au proslãvit: ind. pf.c. 3.sg. 15,1, 21

PRIETEªUG: s.n.
prieteºug: sg. ac., în sintagma sã faci prieteºug 34,12

PRUNC: s.m.
pr uncilor: sg. gen. rezum. cap.1
pr uncii: pl. nom./ac. 1,18; 10,9, 10, 24; 17,3; rezum. cap.18; 21,4,
5; r ezum. cap.22
pr uncului: sg. gen. 2,7
pr uncul: sg. ac. 2,7, 9
pr uncu: sg. ac. 2,9
pr unci: pl. ac. 12,37

(a se) PRIGONI: v. IV
(sã) vor prigoni: ind. viit.I. 3.pl. 21,18, 22

PRUNCÃ: s.f.
pr unca: sg. nom. 2,8

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATEN, PRIIATIN
priiatinul: sg. ac. 11,2; 33,11
priiatin: sg. ac. 22,7
prietinul: sg. ac. 32,27

PRIGONIRE: s.f.
prigoniri: pl. ac. rezum. cap.21

PRUNCUªOR: s.m. (Pop.) PRUNCªOR (cf. Indice Fc)
pr uncºorul: sg. ac. 2,3
pr uncºorii: pl. ac. 2,6

PRIMÃVARÃ: s.f.
primãvãrii: sg. gen. 34,18

PUMN: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PUGN
pugnul: sg. ac. 21,18

(a) PRIMI: v. IV
priimit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
au fost priimit: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 22,7
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 22,11
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 23,1; 29,25
priimeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 31,18

(a se) PUNE: v. III
veþ pune: ind. viit.I. 2.pl. 3,22; 5,8; 14,2
pune: imperativ 2.sg. 4,7, 15; 16,33
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 8,23; 33,22
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 12,7; 2 1,30; 23,31; 29,19
(sã) pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; 36,24
a pune: inf. prez. rezum. cap.16; 28,32
puneþi: imperativ 2.pl. 16,23
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 21,6
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 22,7; 29,10, 15
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 25,12, 16, 21, 26, 30, 37; 26,33; 27,5;
28,12, 17, 23, 26, 30; 29,4, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 24; 30,6, 18, 36;
40,3, 4, 5
(sã) v or pune: ind. viit.I. 3.pl. 26,21, 2 4; 28,27
pune-vei: ind. viit.I. 2.sg. 26,3 4; 29,10
sã (sã) puie: conj. prez. 3.pl. 26,19
puind: gerunziu 40,17
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11; 2,3; 4,7, 20; 12,34; 1 5,23; 16,34;
17,2; 34,33; 37,7, 13; 39,7, 10, 16, 23; 40,16
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 4,21; 9,16; 15,26; 31,6
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 27,21
ias te pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 29,23
pus-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,18, 20, 22, 24, 26

(a) PRINDE: v. III
prins-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,6
voi prinde: ind. viit.I. 1.sg. 15,9
(a se) PRIÎMBLA: v. I; vezi (a se) PLIMBA
PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREGIUR
prinpregiurul: prep. 16,13; 39,21
prinpregiur: adv. 19,12; 30,3; 37,2; 39,23
prinprejur: adv. 25,11, 24; 27,17; 28,33; 37,11, 27; 38,20, 31
(a) PRISOSI: v. IV
au prisosit: ind. pf.c. 3.sg. 16,18
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 16,23
prisosea: ind. imp. 3.pl. 37,6
PRISTAV: s.m.
pristav: sg. ac. 32,5;
pristavului: sg. gen. 36,6;
PRISTOL: s.n.; (Înv. ºi reg.) PRESTOL
prestoalele: pl. ac. 34,13
prestolul: sg. nom./ac. 35,13; rezum. cap.37; 37,14; 39,35; 40,4
prestol: sg. ac. 37,10
prestolului: sg. gen. 37,16; 40,22
PRISTOLUÞ: s.n.; (Înv. ºi reg.) PRESTOLUÞ; cuvântul nu este
înregistrat în DLR.
prestoluþ: sg. ac. 38,4
(a) PRIVI: v. IV
privind: gerunziu 33,10

PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma punerii-înainte rezum. cap.25;
25,30; 35,13; 39,35
punerii: sg. gen. 40,21
PUNIC, -Ã: adj. (în sintagmã cu s. mãr ) „rodie” (cf. lat. Punicum
malum )
punic: sg. ac., în sintagma merele de punic 28,33
punic: sg. ac., în sintagma mãr punic/mãrul punic 28,3 4, 34
PUNICESC, -EASCÃ: adj. (în sintagmã cu s. mãr ) „rodie” (cf.
lat. Punicum malum )
puniceºti: n. pl. ac., în sintagma meare puniceºti 39,22
punicesc: n. sg. ac., în sintagma mãrul punicesc 39,24
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(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.pl. 12,37; 16,1
sã purceazã: conj. prez. 3.pl. 14,15
purcezind: gerunziu 17,1
purcezând: gerunziu 19,2
a purceade: inf. prez. rezum. cap.40

au putrezit : ind. pf.c. 3.sg. 7,21; 8,14
(s-)au putrãzit: ind. pf.c. 3.sg. 16,20
au putrãzit: ind. pf.c. 3.sg. 16,24

(a se) PURTA: v. I
purtând: gerunziu 4,20; 13,20; 19,8; 32,3, 15; 34,4
ai purtat: ind. pf.c. 2.sg. 15,13
am purtat: ind. pf.c. 1.sg. 19,4
(sã) purta: inf. prez. fãrã a 25,27; 37,27
a purta: inf. prez. 27,7
va purta: ind. viit.I. 3.sg. 28,12, 29, 30, 38; 29,30
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 28,43
(sã) purta: ind. imp. 3.pl. 36,29
purta: inf. prez. fãrã a 37,14

(a) PUÞI: v. IV
a puþi: inf. prez. 5,21

PURTARE: s.f.
purtarea: sg. ac. 25,28; 37,5
purtare: sg. ac. 38,5

RANÃ: s.f.
ranã: sg. nom./ac. rezum. cap.8; rezum. cap.9; rezum. cap.10;
11,1; 12,13; 21,25; 22,2; 30,12
ranele: pl. ac. 9,14

PUÞ: s.n.
puþ: sg. ac. 2,15

PUÞIN: adv.
(mai) puþin: adv. 16,17, 18
puþin: adv. 17,4
R

PURTÃTOR, -TOARE: adj.
purtãtoare: f. pl. ac. 25,13
PURUREA: adv.
pururea: 13,9; 19,9; 25,15, 30; 27,20; 28,30, 38; 29,9; 31,17;
32,13; rezum. cap.40
PUS, -Ã: adj.
pusã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.22
pusã: adj. f./n. pl. ac. 29,3

RAS, -Ã: adj.
rasã: f. sg. ac. 25,25
RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. voc. 34,6
RÃDIC A: v.I vezi (a) RIDICA
RÃDVÃNAR: s.m.
rãdvãnariului: sg. gen. 35,33

PUSTIETATE: s.f.
pustietate: sg. ac. 15,22; 16,10, 14

RÃMAS, -Ã: adj.
râmasã: adj. f. z sg. ac. 24,6

(a se) PUSTII: v. IV
sã (sã) pustiiascã: conj. prez. 3.sg. 23,29
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustiii: sg. gen. 3,1
pustie: sg. ac. 3,18; 4,27; 5,1, 3; 7,16; 8,27, 28; rezum. cap.13;
13,18, 20; 14,11, 12; 16,2, 32; 18,5
pustiia: sg. nom./ac. 14,3; 15,22; rezum. cap.16; 16,1, 3; 17,1;
19,1, 2
pustii: pl. ac. 23,31
(a) PUTEA: v. II
veþ putea: ind. viit.I. 2.pl. 5,11
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 7,21, 24; 9,11; 12,39; 14,20; 15,23;
16,18; 40,33
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 8,18
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 18,18, 23; 33,20, 23
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 19,23
voi putea: ind, viit.I. 1.sg. 32,30
vom putea: ind. viit.I. 1.pl. 33,16
neputându-: gerunziu 2,3
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 2,7; 10,21; 12,4; 25,27; 26,4, 5, 10;
28,27, 28; 36,34; 37,14, 27; 39,3
poate: ind. prez. 3.sg. 8,26; 16,33; 22,9; 31,4; 35,33

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþãle: pl. ac. 8,3
rãmãºiþele: pl. ac. 29,34
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg./pl. 8,9; 28,28
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 8,11
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 8,31; 10,5; 10,15, 19; 14,28
sã rãmâneþ: conj. prez. 2.pl. 9,28
va fi rãmasã: ind. viit. ant. (cu acordul participiului din structurã;
acordul se explicã dacã se atribuie verbului sensul „lãsatã”, situaþie
în care se schimbã diateza ºi timpul) 3.sg. 10,12
au fost rãmas: ind. m.m.c.pf.perifr.. 3.pl. 10,15
rãmâie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 10,24; 16,29
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 10,26; 12,10; 23,18; 34,25
rãmâind: gerunziu rezum. cap.24
rãmâne: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
sã rãmãiu: conj. prez. 1.sg. 29,46
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 40,35
va râmânea: ind. viit.I. 3.sg. 26,12; 29,34
(a) RÃNI: v. IV
va rãni: ind. viit.I. 3.sg. 21,35

PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 9,16; 18,18
puteare: sg. ac. 21,8

(a) RÃPªTI: v. IV „a cârti”; „a protesta”
aþ rãpºtit: ind. pf.c. 2.pl. 16,7

PUTERNIC, -Ã: adj.
putearnic: n. sg. ac. 14,21
putearnici: m. pl. ac. 18,21

RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchi: pl. ac. 28,42
rãrunchii: pl. ac. 29,13, 22

(a se) PUTREZI: v. IV
vor putr ezi: ind. viit.I. 3.pl. 7, 18

(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.pl. 10,6;
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RÃSÃRIT: s.n. „est”; „rãsãritul soarelui”
rãsãrita: f. sg. ac., în sintagma rãsãrita soarelui „rãsãritul soarelui” 22,3
rãsãrit: sg. ac. 26,18; 27,9, 13; 36,23; 38,13
(a) RÃSCUMPÃRA: v. I; var. (a) RESCUMPÃRA
voi rãscumpãra: ind. viit.I. 1.sg. 6,6
vei rãscumpãra: ind. viit.I. 2.sg. 13,13; 34,20
ai rãscumpãrat: ind. pf.c. 2.sg. 15,13
rescumpãr: ind. prez. 1.sg. 13,15

(sã) v or rândui: ind. viit.I. 3.pl. 27, 14
(sã) rânduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.31
rânduisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,25
rânduind: gerunziu 40,21
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 29,41
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduitã: adj. f. sg. ac. 13,10
rânduit: adj. m. sg. nom. 29,30

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplâteºti: ind. prez. 3.sg. 34,7

RÂPÃ: s.f.
râpei: sg. gen. 2,3

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtire: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.22

RÂU: s.n.
râul: sg. nom./ac. 7,21, 25; 8,3; 17,5
râu: sg. ac.1,22; 2,5; 4,9; 7,18, 21; 8,9, 11; 23,31
râului: sg. gen. 2,3, 5; 7,15, 17, 18, 20, 21, 24
râurile: pl. ac. 7,19
râuri: pl. ac. 8,5

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 2,14; 3,4; 5,2; 8,10; 10,10;
17,2; 18,15; 19,8; 24,3; 32,18, 22, 33
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 19; 4,2; 6,12; 10,29; 33,19; 34,10
rãspunzând: gerunziu 4,1
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 13,14
rãspundea: ind. imp. 3.sg. 19,19

REPEJUNE: s.f.
rãpegiunile: pl. ac. 15,10

(a) RÃSTURNA: v. I
au rãsturnat: ind. pf.c. 3.sg. 14,25
rãstoarnã: ind. prez. 3.pl. 23,8
RÃSUCIT, -Ã: adj.
rãsucit: adj n. sg. ac. 26,1, 31, 36; 27,9, 16, 18; 28,6, 8, 15;
36,9, 35, 37; 38,9, 16, 18; 39,2, 8, 22, 28
(a) RÃSUNA: v. I
a rãsuna: inf. prez. 19,14
rãsuna: ind. imp. 3.sg. 19,16
RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 2,3
(a) RÃTÃCI: v. IV
sã rãtãceºti: conj. prez. 2.sg. 23,2
rãtãcind: gerunziu 23,4
RÃU: adj./adv./s.
rãu: s. n. sg. ac. 5,19; rezum. cap.9
rãul: s.n. sg. ac. 32,14
rãu (foarte): adj. n. sg. ac. 33,4
rãu: adv. 10,10; 13,17; 23,2; 32,22
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. ac. 32,30
rãutâþile: pl. ac. 34,7
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. nom. 1,10; 32,17, 18;
RÂND: s.n.
rândul: sg. ac. 28,10, 17; 39,10
rânduri: pl. ac. 28,17; 39,10
rândurile: pl. ac. 28,20; 39,13
rând: sg. ac., în loc. adv. pre rând „în ordine” 40,23
(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 2,14; 9,5; 18,25
era rânduiþ: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,14
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 7,1
a rândui: inf. prez. rezum. cap.18
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 18,21
vei rândui: ind. viit.I. 2.sg. 19,12
voi rândui: ind. viit.I. 1.sg. 21,13; 29,42

RÂVNITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÂVNITORIU
rãvnitoriu: m. sg. nom. 34,14
râvnitoriu: m. sg. nom. 20,5

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 6,8
rãdicând: gerunziu 7,20
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 12,30
rãdicându-: gerunziu 14,10; 29,24
rãdicã: imperativ 2.sg. 14,16
rãdicându(-sã): gerunziu 14,19
rãdica: ind. imp. 3.sg. 17,11
sã (sã) rãdice: conj. prez. 3.pl. 26,23
a (sã) rãdica: inf. prez. rezum. cap.40
vei rãdica: ind. viit.I. 2.sg. 23,5; 26,30; 40,2
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg.10,13; 40,16
rãdicat-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,31
vei râdica: ind. viit.I. 2.sg. 20,25
(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 9,10
ROABÃ: s.f.
roabei: sg. gen. 12,29
(a) ROADE: v. III
vor roade: ind. viit.I. 3.pl. 10,5
ROATÃ: s.f.
roatele: pl. ac. 14,25
ROB: s.m.
robul: sg. nom. 12,44
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 6,6
robiei: sg. gen. 13,3, 14; 20,2
ROCHIE: s.f.
rochii: pl. ac. 28,42
rotie: sg. ac. 39,27
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rod: s.n. sg. nom. 10,15
rodurilor: s.n. pl. gen. 13,4; 34,26
rodurile: s.n. pl. ac. 23,16
roduri: s.n. pl. ac. 35,24
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sabiia: sg. ac. 15,9
sabiei: sg. gen. 17,13
sabia: sg. ac. 18,4; 22,24; 32,27

roadelor: s.f. pl. gen. 22,6; 23,19; 34,22
roadele: s.f. pl. ac. 23,10
ROªIT, -Ã: adj.
roºite: adj. f. pl. nom./ac. 25,5; 26,14; 35,7, 23; 36,19; 39,33
ROªTEI: s.n. „împletiturã ca o plasã”; „grãtar”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în
Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825
roºteiul: sg. nom. 27,5
roºteiu: sg. ac. 39,39
ROªTEIUÞ: s.n.; în forma cu sufix diminutival, cuvântul nu
este înregistrat în DLR.
roºteuþ: sg. ac. 27,4
roºteiuþul: sg. nom./ac. 30,3; 35,16; 37,26; 38,4, 30
ROªU, ROªIE: adj.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 10,19; 13,18; rezum.
cap.14; 15,4, 22; 23,31
ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom. 16,13
RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom./ac. 1,6; 2,1
rudeniile: pl. ac. 6,25; 12,21
rudenia: sg. ac. 20,5
RUG: s.n.
rug: sg. ac. rezum. cap.3
rugului: sg. gen. 3,2, 4
rugul: sg. nom. 3,2; 3,3
(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.32
sã (mã) rog: conj. prez. 1.sg. 8,9
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 34,9
rugaþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,28
voi ruga: ind. viit.I. 1.sg. 8,29
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 8,30; 10,18
rugaþi: imperativ 2.pl. 9,28
rugaþ: imperativ 2.pl. 10,17
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.17
(sã) va ruga: ind. viit.I. 3.sg. 30,10
ruga: ind.imp. 3.sg. 32,11
ruga: inf. prez. fãrã a 32,30

SAFIR: s.n.; var. (Înv.) SAMFIR
safirului: sg. gen. 24,10
samfir: sg. nom. 28,18
sanfir: sg. nom. 39,11
SARDIU: s.n.; var. SARDIOS; SARDIE
sardios: s. nead. 39,10
sardie: sg. nom. 28,17
SAT: s.n.
sate: pl. ac. 8,13
(a) SÃDI: v. IV
vei sãdi: ind. viit.I. 2.sg. 15,17
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþ: pl. ac. 19,13
sãgeatã: sg. ac. 25,33, 35
(a se) SÃGETA: v. I
(sã) va sãgeta: ind. viit.I. 3.sg. 19,13
SÃLAª: s.n.
sãlaºul: sg. ac. 15,13
sãlaº: sg. ac. 16,16
SÃLBATIC: adj.
sãlbatece: f. pl. ac. 12,8
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 16,31; 32,13
sãmânþã: sg. ac. 34,7
(a) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.pl. 7,24
va sãpa: ind. viit.I. 3.sg. 21,33
sãpând: gerunziu 22,2
vei sãpa: ind. viit.I. 2.sg. 28,9, 11
SÃPÃTURÃ: s.f.
sãpãtura: sg. nom. 28,11; 38,12
sãpãturile: pl. ac. 27,10, 11; 38,19
sãpãturi: pl. ac. 38,23

RUGÃ: s.f.
rugã: sg. ac. 37,6

SÃPÃTOR: s.m.
sãpãtoriului: sg. gen. 28,11

RUGÃTOR: s.m.
rugãtoriul: sg. ac. 40,18

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmânilor: pl. gen., în sintagma praznicul sãptãmânilor „se
mai numeºte ºi sãrbãtoarea recoltei ºi ziua primelor roade. Mai
târziu s-a numit sãrbãtoarea Rusaliilor, pentru cã era sãrbãtoritã
în a cicizecea zi de la sabatul care iniþia sãrbãtoarea Paºtilor. Ea
consta dintr-o convocaþie ºi aducerea de jertfe” (Cf. DB, p.1170)
34,22

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) RUMPE
va rumpe: ind. viit.I. 3.sg. 21,27
sã (sã) rumpã: conj. prez. 3.pl. 28,32
RUªINARE: s.f.
ruºinãrii: sg. gen. 21,10
RUªINE: s.f.
ruºinii: sg. gen. 28,42
ruºinea: sg. nom. 20,26
S
SABIE: s.f.
sabie: sg. nom./ac. 5,3, 21

SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãraci: adj. m. pl. nom./ac. rezum. cap.22; 22,24
sãracului: s.m. sg.gen./ dat. 22,22, 25; 23,6
sãrac: s.m. sg. ac. 23,3
sãracii: s.m. pl. nom. 23,11
sãracul: s.m. sg. nom. 30,15
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtori: pl. ac. 23,14; rezum. cap.34
(a) SÃRUTA: v. I
au sãrut at: ind. pf.c. 3.sg. 4,27; 18,7
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(a sã) SÃTURA: v. I
(vã) veþ sãtura: ind. viit.I. 2.pl. 16,12

ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 32,11; 33,1
(ne) scoat e: ind. prez. 2.sg. 33,15

SÃTURAT: s.n.
sãturat: sg. ac.,în loc. adv. de sãturat „destul” rezum. cap.16; 16,3, 8

(a se) SCOBI: v. IV
(sã) vor scobi: ind. viit.I. 3.pl. 28,21
era scobitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 32,16

SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care
orice activitate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbetei: sg. gen. 16,23; 20,11; rezum. cap.31; 35,3
sâmbãta: sg. nom./ac. 16,25, 26; 20,10; 31,13, 14, 16; rezum.
cap.34; 35,2
sâmbeteai: sg. gen. 20,8; rezum. cap.35
sâmbãtã: sg. nom. 31,15
simbetei: sg. gen. rezum. cap.16
simbãta: sg. ac. 16,29
SÂNGE: s.n.; pl. SÂNGIURI
sânge: sg. ac. rezum. cap.7; 7,17, 19, 20, 21; rezum. cap.22;
29,12
sângelui: sg. dat. 22,2
sângele: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,7, 13, 22, 23; rezum.
cap.24; 24,8; 29,12, 16, 20, 21; 30,10; 34,25
singele: sg. ac. 23,18
sângiurilor: pl. gen. 4,26

SCOBIT, -Ã: adj.
scobit: n. sg. nom./ac. 27,8; 38,7
scobitã: f. sg. ac. 37,12
SCOBITOR: s.m.
scobitoriul: sg. ac. 28,36
SCOBITURÃ: s.f.
scobiturile: pl. nom./ac. 36,24; 38,10; 38,17
SCOC: s.n.
scocurile: pl. ac. 2,16
(a se) SCRIE: v. III
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.pl. 11,10
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 24,4; 34,28; 39,29
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 24,12
ai scris: ind. pf.c. 2.sg. 32,32
voi scrie: ind. viit.I. 1.sg. 34,1
SCRIS, -Ã: adj.
scrisã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 31,18
scrise: f. pl. ac. 32,15

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
SCAFÃ: s.f.; var. SCAF: s.m.
scaf: s.m. sg. nom. rezum. cap.30
scafã: s.f. sg. ac. 30,18; rezum. cap.38; 38,8
scaful: s.m. sg. ac. 39,39; 40,28
ºcaful: s.m. sg. nom./ac. 31,9; 35,16; 40,7;

SCRISOARE: s.f.
scrisoarea: sg. nom. 32,16
(a se) SCULA: v. I
scoalã: imperativ 2.sg. 9,13
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,8; 24,13
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 12,30; 32,6
sculându(-sã): gerunziu 13,17; 24,4; 32,6; 34,4
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 21,19
(sã) scula: ind. imp. 3.sg. 33,8

SCANDAL: s.n.; var. (Înv.) SCANDALÃ: s.f.
scandalã : sg. ac. 10,7
scandãlã: sg. ac. 23,33
SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 11,5; 12,29
scaunului: sg. gen. 17,16

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac. 35,9, 27; 39,6, 10, 29

(a) SCÃPA: v. I
sã scape: conj. prez. 3.sg./pl. 9,20; 21,13
(a se) SCHIMBA: v. I
vei schimba: ind. viit.I. 2.sg. 13,13
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 14,5

SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s.f. sg. nom./ac. 12,6, 18; 16,13; 30,8
sarã: s.f. sg. ac. în loc. adv. (Reg.).iastã sarã 16,6
sara: s.f. sg. ac. 18,13, 14
sara: adv. 16,8, 12; 29,39, 41

(a) SCLIPI: v. IV
a sclipi: inf. prez. 19,16

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
a sãcera: inf. prez. 34,21

(a se) SCOATE: v. III
sã scoaþã: conj. prez. 3.pl. 2,16; 6,13, 26, 27; 8,17
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19, 22; 4,6, 7; 8,7; 12,42, 51; 13,3,
9, 14, 16; 16,6; 18,1, 9, 10; 21,26; 32,1, 4, 8, 12
sã scoþu: conj. prez. 1.sg. 3,8, 17
sã scoþ: conj. prez. 1.sg. 3,10, 11
vei scoate: ind. viit.I. 2.sg. 3,12; 4,9
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 6,1
voi scoate: ind. viit.I. 1.sg. 6,6; 12,17; 23,30, 31
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 6,7; 7,5; 20,2; 29,46
scoate: imperativ 2.sg. 8,5
(s-)au scos: ind. pf.c. 3.pl. 10,11
veþ scoate: ind. viit.I. 2.pl. 12,46
sã scoþi: conj. prez. 2.sg. 14,11
scoate-voi: ind. viit.I. 1.sg. 15,9
(v-)aþ scos: ind. viit.I. 2.pl. 16,32
scoþindu-: gerunziu 19, 17

SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 23,16; 34,22
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA
vei sãmãna: ind. viit.I. 2.sg. 23,10
vei sãmâna: ind. viit.I. 2.sg. 23,16
SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SAMINÞIE
sãminþiii: sg. dat. 28,43; 30,21
seminþiii: sg. dat. 32,14
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom./ac. 3,12; rezum. cap.11; 13,9, 16; 31,13, 17
sâmn: sg. ac. 12,13
sãmnului: sg. gen. 4,8
sãmnul: sg. nom. 8,23
sâmnului: sg. gen. 4,8
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seamne: pl. nom./dat./ac. rezum. cap.4; 4,9, 30; 7,9; 11,9; 34,10
seamnele: pl. ac. 4,17, 21, 28; 7,3; 10,2
seamneale: pl. ac. 10,1
SENIN: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃRIN
sãrin: n. sg. nom. 24,10
SETE: s.f.
seatea: sg. ac. 17,3;
SETIM: s.m. (Înv. ºi reg.) „salcâm”
sãtim: 36,31
setim: sg. ac. 25,5, 10, 13, 23, 28; 26,26, 32, 37; 27,1; 30,1;
36,20, 36; 37,1, 4, 10, 15, 25, 28; 38,1, 6
seatim: sg. ac. 26,15; 27,6; 30,5; 35,7, 24
SFAT: s.n.
sfat: sg. ac. rezum. cap.18
sfatul: sg. ac. 18,15
sfaturile: pl. ac. 18,19
sfatului: sg. gen. 23,2

SFINÞIRE: s.f.
sfinþirii: sg. gen. 29,22; 37,29
sfinþire: sg. ac. 30,35
SFINÞIT, -Ã: adj.
sfinþit: m. sg. nom. 28,3;
sfinþite: f. pl. ac. 29,34;

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrâmat: ind. pf.c. 3.sg. 9,25
vei sfãrma: ind. viit.I. 2.sg. 23,24;

SFINÞITOR: s.m.
sfinþitorul: sg. nom. 15,17
sfinþitoriul: sg. nom. 26,33
sfinþitoriului: sg. gen. 26,33

SFÂRTAI: s.n.; var. SFÃRTAI (Înv. ºi reg.) „sfert”
sfãrtaiu: sg. ac. 25,10
(a) SFÃTUI: v. IV
sfãtuisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,24
SFÂNT: adj./s.
sfânt: adj. n. sg. nom./ac. 3,5; 15,13; 19,6; 29,31; 30,25, 31, 32
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 12,16; 28,2; 29,6; 29,29; 31,14, 15; 35,2
sfinþi: adj. m. pl. nom. 22,31
sfinte: adj. f./n. pl. nom./ac. 28,4; 29,33; 31,10
sfintei: adj. antep. f. sg. gen. rezum. cap.30; 39,29
sfintele: adj. antep. f. pl. ac. 35,21; 40,13
sfãntul: s.m. sg. nom. 39,29; 28,36; 30,37
sfânta: s.f. sg. nom./ac., în gen. super lativ sfânta sfintelor 26,34;
29,37; 30,10, 36
sfintelor: s.f. pl. gen. 13,5
sfintele: s.f. pl. nom. 26,33; 40,11
sfintele: s.f. pl. nom., în gen. superl. sf intele sfintelor 30,29
(ceale) sfinte: s.n. pl. ac. 31,10; 39,1
sfintele: s.f. pl. nom. în gen. superl. spec. sfintele sfinþilor 40,11
sfintelor: s.f. gen. pl., în gen. superlativ sfânta sf intelor/sf intele
sfintelor 26,3 4; 29,37; 30, 10, 29, 36
sfinþilor: s.m. pl. gen., gen . superl. spec. sf intele sfinþilor 40,11
(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 39,31

SICLU: s.m.; var. SICLÃ s.f.
sicli: s.m. pl. nom./ac. 21,32; 30,23, 24; 38,24, 29
siclã: s.f. ac. 30,13, 15
siclul: s.m. nom./ac. 30,13
SICRIU: s.n.
sicriul: sg. nom./ac. 25,10, 20; 26,34; 30,26; 37,1; 39,34; 40,3, 19
sãcriiul: sg. ac. rezum. cap.25
sicriului: sg. gen. 25,12, 14; rezum. cap.26; 37,5; 40,5
sicriul: sg. ac., în sintagma sicriul mãrturiii/mãrturiei 25,22; 26,34; 31,7
sicriu: sg. nom./ac. 25,16; rezum. cap.37; 40,18
sicriiul: sg. nom./ac., în sintagma sicriiul mãrturiei 26,33
sicriiul: sg. nom. 35,12
sicriului: sg. gen., în sintagma sicriului mãrturiei/mãrturiii 30,6; 40,5
(a se) SILI: v. IV; var (Înv. ºi rar) (a se) SÂLI
sâlind: gerunziu 12,39
sâlindu(-sã): gerunziu 36,4
SILITOR: s.m.
silitorilor: pl. dat. 5,6
silitorii: pl. nom. 5,10
SILNIC: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) SÂLNIC
sâlnic: sg. ac. 22,25

SFÂRªIT: s.n.
sfãrºitului: sg. gen. 23,16
sfãrºiturile: pl. ac. 28,25

SINAGOGÃ: s.f.
sinagoghii: sg. gen. 34,31

SFEªNIC : s.n.; var. (În v. ºi reg.) SFEAªNIC; (Reg.) SFEJNIC
sfejnicul: sg. ac. rezum. cap.25
sfeºnic: sg. ac. 25,31, 34, 37
sfeºnicului: sg. gen. 25,39; rezum. cap.26; 37, 19
sfeºnicul: sg. nom./ac. 26,35; 30,27; 31,8; 35,14; rezum. cap.37;
37,24; 39,36; 40,4
sfeaºnic: sg. ac. 37,17
sfeaºnicul: sg. ac. 40,22
SFINÞENIE: s.f.
sfinþenie: sg. ac. 15,11
sfinþeniei: sg. gen. 29,31
sfinþãnie: sg. ac. 29,35

(a se) SFINÞI: v. IV
vei sf inþi: ind. viit.I. 2.sg. 13,12; 28,41; 29,9, 24, 26, 27, 35, 37;
30,29; 40,11
sfinþitã iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 16,23
sã (sã) sfinþascã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.19; 29,29, 33; 40,9
sfinþeaºte: imperativ 2.sg. 19,10, 23
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,14; 20,11; 28,38
sfinþeascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 19,22
sã sfinþãºti: conj. prez. 2.sg. 20,8
sfinþindu-: gerunziu 29,21
(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,26, 28; 30,32
sfinþite sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 29,34
(sã) va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 29,37, 43; 30,29, 30
sfinþi-voi: ind. viit.I. 1.sg. 29,44
sfinþesc: ind. prez. 3.sg. 31,13
a (sã) sfinþi: inf. prez. rezum. cap.40

SINGUR: adj.
sângur: m. sg. nom./dat. 22,20, 27; rezum. cap.24; 24,2
singur: m. sg. nom. 18,14
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 16,10; 24,16; 29,43; rezum. cap.33; 33,18,
22; 40,32
slavei: sg. gen. 24,17
slavã: sg. ac. 28,2, 40
(a) SLÃBI: v. IV
va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 22,14
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slu jnicii: sg. gen./dat. 11,5; 21,2 7; 23,12
slu jnica: sg. nom./ac. 20,10, 17; 21,20
slu jnicã: sg. ac. 21,7, 32
slujnicele: pl. nom. 21,7
slujnicei: sg. gen. 21,26

SLÃBIT, -Ã: ad j.
slãbit e: adj. f. pl. nom. 39,19
(a se) SLÃVI: v. IV
sã (ne) slãvim: conj. prez. 1.pl. 33,16
SLOBOD, -Ã: adj.
slobod: m sg. nom. 21,2, 5
slobozi: m. pl. ac. 21,27

SLUJITOR: s.m.
slujitoriul: sg. nom. 33,11

(a se) SLOBOZI: v. IV
(sã) va slãbozi: ind. prez. 3.sg. 22,10
(s-)au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19; 4,26; 8,32; 9,7, 21, 35
aþ slobozit: ind. pf.c. 2.pl. 2,20
a slobozi: inf. prez. rezum. cap.3; 7,14; 8,2; 9,17
sã sloboz: conj. prez. 1.sg. 3,8; 5,2
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 3,19, 20; 4,21; 6,1; rezum. cap.8;
rezum. cap.9
slobozi: imperativ 2.sg. 4,23
sã slobozi: conj. prez. 2.sg. 4,23; 8,29
oi slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 5,2
ai slobozit: ind. pf.c. 2.sg. 5,23
voi slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 6,6; 8,8, 28
sã sloboazã: conj. prez. 3.sg. 6,11; rezum. cap.7; 7,2
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 8,21
sã slobozu: conj. prez. 1.sg. 9,28
sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
slobozând: gerunziu 13,17
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. rezum. cap.13
SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom./ac. 4,10; 20,10, 17; 21,5, 20; 24,13
slugile: pl. nom./ac. 5,16; 8,4, 9, 11, 21, 29, 31; 9,14, 20, 21,
30; 10,7; 11,8; 12,30; rezum. cap.21; 32,13
slujilor: pl. gen. 5,15
slugilor: pl. gen. 5,21; 7,10, 20; 8,3, 24; 9,35; 10,1, 6; 11,3; 14,5
slujile: pl. ac. 8,9
slugii: sg. dat. 14,31; 21,27
slugã: sg. ac. 21,2, 6, 32
slujii: sg. gen. 21,26
SLUJBÃ: s.f.
slujba: sg. nom./ac. 1,14; 13,10; 25,9; 27,3, 21; 28,35; rezum.
cap30; 30,16, 28, 37; 31,10; 35,19; 39,24, 40
slujbã: sg. ac. 10,26; 12,14; 35,21
slujbele: pl. ac. 27,19
(a se) SLUJI: v. IV
(s-)au slugit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.12
sã slujascã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,23; 28,3, 4, 41, 43; 29,30, 44;
30,30; 35,19; 40,13
sã slu jeascã: con j. prez. 3.sg. 14,5; 28,1
sã slujim: conj. prez. 1.pl. 14,12
a sluji: inf. prez. 14,12; 18,20
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 21,2
veþi sluji: ind. viit.I. 2.pl. 23,25
vei sluji: ind. viit.I. 2.sg. 23,33
(sã) va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 29,29
slujesc: ind. prez. 3.pl. 35,19
slujeaºte: ind. prez. 3.sg. 39,1
(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. 39,41
SLUJIRE: s.f.
slujirii: sg. gen. 28,35
SLUJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. rezum. cap.21
slu jnicile: pl. ac. 2,5

SMARALD: s.n.; var. ZMARAGD
ºmaragd: sg. nom. 39,10
zmaragd: sg. nom. 28,17
(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
vei zmulge: ind. viit.I. 2.sg. 21,14
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 16,21; 22,26
soarelui: sg. gen. 17,12; 22,3
(a se) SOCOTI: v. IV
nesocotindu-: gerunziu rezum. cap.5
a socoti: inf. prez. 23,21
socotindu(-sã): gerunziu 38,27
SOCOTIT, -Ã: adj.
socotite: adj. f. pl. nom. 26,25
SOCRU: s.m.
socru-sãu: sg. ac./gen. rezum. cap.3; 3,1; 18,7, 8, 27
socrul: sg. nom. 4,18; rezum. cap.18; 18,1, 5, 6, 12, 14
SORÃ: s.f.
sora: sg. nom. 2,4, 7; 6,23; 15,20
SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþie: sg. ac. 31,6; 38,23
SPAIMÃ: s.f.
spaimã: sg. nom./ac. 15,16; 20,18
(a) SPARGE: v. III
spãrgând: gerunziu 22,2
SPATÃ: s.f.
spata: sg. ac. 29,22, 27
(a) SPÃLA: v. I
vor spãla: ind. viit.I. 3.pl. 30,19
au spãlat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,14; 40,29
vei spãla: ind. viit.I. 2.sg. 29,4
spãlând: gerunziu 29,17
SPÃLARE: s.f.
spãlarea: sg. ac. rezum. cap.30;
spãlare: sg. ac. 30,18;
SPÃLAT, -Ã: adj.
spãlaþ: m. pl. ac. 40,12
(a) SPÂNZURA: v. I
va spânzura: ind. viit.I. 3.sg. 26,13
spânzurându-: gerunziu 26,32
spânzurã: ind. prez. 3.sg. 30,6
spânzura: ind. imp. 3.sg. 38,26; 40,35
sã spânzure: conj. prez. 3.pl. 39,17
au spânzurat: ind. pf.c. 3.sg. 40,19
SPIN: s.m.
s pin: sg. ac. 22,6
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(a) SPOI: v. IV
au spoit : ind. pf.c. 3.sg. 2,3

STÂRV: s.m.
stãr vul: sg. ac. 21,35, 36

(a se) SPORI: v. IV
(te) vei spori: ind. viit.I. 23,30
au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 9,34

STEA: s.f.
stelele: pl. ac. 32,13
STERP, STEARPÃ: adj.
sterp: n. sg. nom. 23,26

SPORIRE: s.f.
sporirea: sg. ac. rezum. cap.1

STICLÃ: s.f.
sticle: pl. ac. 37,16

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijinea: ind. imp. 3.pl. 17,12
sprijini: inf. prez. fãrã a 18,18, 23
a sprijini: inf. prez. 27,3

(a se) STINGE: v. III
a stânge: inf. prez. 25,38
sã (sã) stângã: conj. prez. 3.pl. 37,23

SPRIJINIRE: s.f.
sprijinirea: sg. ac. 26,26; 35,14

STOG: s.n.
stogurile: pl. ac. 22,6

SPRIJINITOARE: s.f.
sprijinitoare: sg. ac. 27,3
sprijinitori: pl. ac. 38,3

STRAJÃ: s.f.
straja: sg. nom., în sintagma straja dimineþii 14,24

(a) SPUNE: v. III
spun: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 6,3
sã spui: conj. prez. 2.sg. 18,19
vei spune: ind. viit.I. 2.sg. 19,3; 21,1
au spus: ind. pf.c. 3.sg. 19,7, 25
spui: ind. prez. 2.sg. 33,12

STRÃIN, -Ã: s./adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN
strein: adj. m./n. sg. nom./ac./dat. 2,22; 18,3; 21,8, 35; 34,14
streini: adj. m. pl. ac./gen. 20,3; 23,13
(ceale) streine: s.f. pl. nom. 22,5
streinul: s.m. sg. nom. 29,33
streinului: s.m. sg. dat. 30,33
(a) STRÃJUI: v. IV
strãjuia: ind. imp. 3.sg./pl. 38,8; 40,36

(a se) SPURCA: v. I
(sã) spurcã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
(a) STA: v. I
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 5,20; 18,13; 33,8, 9, 10
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 7,15; 33,21; 34,2
sta: inf. prez. fãrã a 9,11
stai: ind. prez. 2.sg. 3,5; 10,4
staþ: imperativ 2.pl. 14,13
voi sta: ind. viit.I. 1.sg. 17,6, 9
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 26,35; 40,4
stãi: imperativ 2.sg. 8,20; 9,13
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 14,20; 19,17; 20,18, 21; 34,5
stãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,8
stã: ind. prez. 3.sg. 33,10
stând: gerunziu 26,15; 32,26; 36,3, 20
STACTI: s.n. (Înv. ºi reg.) „ulei de mirt”
stactim: sg. ac. 30,34

(a) STRÃLUCI: v. IV
strãlucisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,13
STRÂMB, -Ã: adj.
strâmbã: f. sg. ac. 20,16; 23,1
STRÂMT, -Ã: adj.
strâmtã: f. sg. nom. 28,4
STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoarea: sg. ac. 6,9
(a se) STRÂMTORA: v. I
(s-)au strâmtorat: ind. pf.c. 3.pl. 16,3

STÃPÂN: s.m.
stãpânul: sg. nom./ac. 21,6, 28, 29, 34, 36; 22,8, 11
stãpânului: sg. dat. 21,29, 32; 22,12

(a se) STRÂNGE: v. III
sã (sã) strângã: conj. prez. 3.sg. 28,28
vei strânge: ind. viit.I. 2.sg. 28,39; 29,5
a (sã) strânge: inf. prez. rezum. cap.30
au strâns: ind. pf.c. 3.pl. 39,30

(a) STÃPÂNI: v. IV
ai stãpânit: ind. pf.c. 2.sg. 15,16
veþi stãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 32,13
sã stãpâneºti: conj. prez. 2.sg. 34,9

STRÂNS, -Ã: adj.
strânºi: adj. m. pl. ac. 30,16
strânsã: adj. f. pl. (cu des. -ã) ac. 39,6
strânse: adj. n. pl. nom. 39,19

STÂLP: s.m.
stâlp: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,21; rezum. cap.14
stãlp: sg. ac. 13,21
stãlpul: sg. nom. 13,22
stâlpul: sg. nom./ac. 13,22; 14,19, 24; rezum. cap.27; 33,9, 10
stâlpi: pl. nom./ac. 24,14; 26,37; 27,10, 11, 12, 14, 15, 16;
36,36, 38; 38,10, 12, 14, 15
stâlpi: pl. gen. (cu prep a+ numeral) 26,32
stâlpii: pl. nom./ac. 27,17; 35,17; 38,11, 17, 19; 39,32, 39; 40,16
stâlpilor: pl. gen. 38,10, 11, 12, 17, 28

STRECURAT, -Ã: adj.
strecurat: n. sg. ac. 27,20

STÂNGÃ: s.f.
stânga: sg. ac. în loc. adv. de-a s tânga 14,22, 29

(a se) STRICA: v. I
(s-)au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 8,24
vei strâca: ind. viit.I. 2.sg. 22,22; 23,24
strâcã: imperativ 2.sg. 34,13
(a sã) STRIGA: v. I
au strigat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 15,25; 32,5
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg. 8,12; 17,4
au strãgat: ind. pf.c. 3.pl. 14,10
strâgi: ind. prez. 2.sg. 14,15
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SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 19,19; 20,18; 28,35

vor s triga: ind. viit.I. 3.pl. 22,23
va striga: ind. viit.I. 3.sg. 22,27
strâga: ind. imp. 3.sg. 32,17
sã (sã) strâge: conj. prez. 3.sg. 36,6

(a se) SUPÃRA: v. I
sã (sã) supere: conj. prez. 3.sg. 32,22

STRIGARE: s.f.
strâgarea: sg. nom./ac. 2,23; 3,7; 32,18
strâgare: sg. nom. 11,6; 12,30
strãgarea: sg. nom. 3,9
strigarea: sg. ac. 22,23

(a se) SUPUNE: v. III
a (te) supune: inf. prez. 10,3
(sã) va supune: ind. viit.I. 3.sg. 21,21
va fi supus: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 21,22, 31
SUPUS, -Ã: adj.
supus: n. sg. nom. 11,8

(a) STROPI: v. IV
stropiþ: imperativ 2.pl. 12,22
stropind: gerunziu rezum. cap.24
au stropit: ind. pf.c. 3.sg. 24,8
sã fie stropitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 29,2
vei stropi: ind. viit.I. 2.sg. 29,21

SURD: s.m.
surdul: sg. ac. 4,11
(a) SURPA: v. I
ai surpat: ind. pf.c. 2.sg. 15,7

STROPIT, -Ã: adj.
stropitã: f. sg. nom./ac. 29,23, 40

SUS: adv.
sus: adv. în loc adv. din sus rezum. cap.12; 12,7, 23; 28,32; 39,21
sus: adv. 20,4;
sus: adv. în loc. adv. de jos pânã sus 26,24; 36,29
(mai) sus: adv. 30,14
sus: adv. în loc. adv. mai în sus 38,25

(a) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) SUPÞIA
au supþiiat: ind. pf.c. 3.pl. 39,3
SUBÞIRE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE
supþiri: f. pl. ac. 39,3

SUSPIN: s.n.
suspinul: sg. ac. 6,5

(a) SUFERI: v. IV
nesuferindu-: gerunziu 12,39
vom suferi: ind. viit.I. 1.pl. 10,7
vei suferi: ind. viit.I. 2.sg. 22,1;

(a) SUSPINA: v. I
suspinând: gerunziu 2,23

(a) SUFLA: v. I
au suflat: ind. pf.c. 3.sg. 10,19
suflând: gerunziu 14,21
suflat-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,10

SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. ac. 18,21, 25
ª

SUFLET: s.n.
sufletele: pl. nom./ac. 1,5; 23,9; 30,12
sufletul: sg. nom./ac. 4,19; 12,15, 19; 15,9; 21,30; 31,14
sufletului: sg. gen. 6,9
sufletelor: pl. gen./dat. 12,4; 16,16; 30,16
suflet: sg. ac. 21,23

ªARPE: s.m.
ºerpe: sg. ac. rezum. cap.7
ºarpe: sg. ac. 4,3; 7,9, 10, 15

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 8,6; 10,14; 12,38; 13,18;
17,10; 19,3; 20,21; 24,9, 18; 34,4
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 8,3
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg./pl. 10,12; 19,13, 24
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,14
suindu(-sã): gerunziu 16,13; 24,13, 15; rezum. cap.32
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.24
sã (vã) suiþ: conj. prez. 2.pl. 19,12
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 19,18, 20
(sã )sui: inf. prez. fãrã a 19,23
(te) vei sui: ind. viit.I. 2.sg. 19,24; 20,26
a (sã) sui: inf. prez. rezum. cap.20
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 24,2
sui(-mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 32,30
suie(-te): imperativ 2.sg. rezum. cap.33
(Mã/mã) voi sui: ind. viit.I. 1.sg. 33,3, 5
sã (te) sui: conj. prez. 2.sg. 34,2
(sã) suie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,3
suindu(-te): gerunziu 34,24
SULÃ: s.f.
sula: sg. ac. 21,6
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. ac. 25,31

ªATRÃ: s.f.
ºatrei: sg. gen. rezum. cap.26
ºatrã: sg. ac. 26,36; 33,8; 38,18; 40,5, 31
ºatra: sg. nom./ac. 26,37; 35,17; rezum. cap.36; 36,37; 39,38,
40; 40,26
ºatrea: sg. nom. 35,15
ºetri: pl. nom./ac. 27,9, 11, 12, 15; 40,8
ºetrile: pl. nom./ac. 38,9, 11, 12, 15, 16, 18; 39,39
ºeatra: sg. nom. rezum. cap.27
ºeatrã: sg. nom. 27,16
ºeatrii: sg. gen. 33,8
ºeatrile: pl. ac. 38,13
(a) ªEDEA: v. II
ºedea: ind. imp. 3.sg. 12,29
ºedeam: ind. imp. 1.pl. 16,3
ºeade: ind. prez. 3.sg. 11,5
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 10,14; 17,12; 18,13; 32,6
ºezi: ind. prez. 2.sg. 18,14
ªINÃ: s.f.
ºâne: pl. ac. 39,3
(a se) ªTERGE: v. III
voi ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 17,14
sã ºteargã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.23; 32,12
(sã) va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 30,33
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sã ºterg: con j. prez. 1.sg. 32,10
ºterge: imper ativ 2.sg. 32,32
oi ºterge: ind. viit.I. 1.sg. 32,33
voi ºterge: ind. viit.I. 1.sg. 33,5
ºtergi: ind. prez. 2.sg. 34,7
sã ºtergi: conj. prez. 2.sg. 34,9

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 2,18; 20,12; 21,15, 17; 29,4
tatâl: sg. nom. 22,17
tãtâne-sãu: sg. gen. 2,16
tãtâni-mieu: sg. gen. 2,22
tãtâni-tãu: sg. gen. 3,6

(a se) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 10,26
ºtiia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,8; 16,15; 21,36; 34,29
ºtiu: ind. prez. 3.sg. 1,19; 3,19; 4,14; 5,2
ºtiind: gerunziu 3,8
veþ ºti: ind. viit.I. 2.pl. 6,7; 16,7, 12
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 7,5; 14,4, 18; 29,46
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 7,17
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 8,10, 22; 9,15, 29; 10,2
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 11,7; 31,13
(sã) ºti: ind. prez. 3.sg. contextul ar impune sã va ºti 22,8
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 23,9
ºtim: ind. prez. 1.pl. 32,1, 23
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 33,5, 13
ºti: inf. prez. fãrã a 33,16
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 36,1

TALANT: s.m.; var. TALANTUM: s.n.
talanþi: pl. ac. 38,26, 27
tãlant: sg. ac. 25,39; 37,24
talentumuri: pl. ac. 38,24
talantumuri: pl. nom. 38,29
(a) TÃBÃRÎ: v. IV
au tãbãrit: ind. pf.c. 3.pl. 13,20
sã tãbãreascã: conj. prez. 3.pl. 14,2
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,27; 17,1; 19,2
tãbãrâsã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 18,5
TÃBLETURÃ: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
tãbleturile: pl. ac. 36,34
TÃBLIE: s.f.
tãblii: pl. ac. 27,6

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. ac. 31,3; 35,31

TÃBLIT, -Ã: s. „acoperit cu tablã”; cuvântul nu este înregistrat
în DLR.
(ceale) tâblite: s.n. pl. ac. 26,29

T

(a) TÃCEA: v. II
veþi tãcea: ind. viit.I. 2.pl. 14,14

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 14,2, 20, 24; 16,13; rezum. cap.19
tabãrã: sg. ac. 14,9; 19,16; 29,14; 32,17, 19; 33,7, 11
taberii: sg. gen. 14,19; 19,17
taberilor: pl. gen. 16,13; 32,26, 27

(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.5
tãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 21,10

TABLÃ: s.f.
Tablele: pl. ac., în sintagma Tablele legii/Tablele leagii rezum.
cap.24; rezum. cap.31
tablele: pl. nom./ac. 26,15, 17, 29; rezum. cap.32; 32,19; 34,1,
4; 35,11; rezum. cap.36; 36,20, 22, 31; 40,16
tablelor: pl. gen. 26,17, 26, 28; 36,33
tablã: sg. nom./ac. 26,17, 21, 25; 28,36; 36,24
table: pl. nom./ac. 26,20, 22, 24, 25, 29; 27,17; 32,16; rezum.
cap.34; 36,25, 27, 30, 32; 39,29
table: sg. gen. 36,21
tabla: sg. nom./ac. 28,38
tablele: pl. ac., în sintagma tablele mãrturiei/mãrturiii 32,15;
34,29
tabli: pl. ac. 36,22, 26
tãbli: pl. ac. 38,2, 6, 7
tãblile: pl. ac. 39,32
tâbli: pl. ac. 26,19
tâblile: pl. ac. 36,34
TALPÃ: s.f.
tãlpi: pl. nom./ac.26,19, 25
tâlpi: pl. nom./ac. 26,19, 21; 27,10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 38,19
tãlpile: pl. nom./ac. 26,25, 37
tâlpile: pl. nom./ac. 26,32; 27,17; 35,11
TARE: adj./adv./s.
(mai) tare: adj. n. sg. nom. 1,9
tare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 3,19; 6,1; 13,3, 9, 14, 16; 15,17;
20,5; 34,9
tari: adj. f. pl. ac. 6,6
tare (foarte): adv. 10,19
(mai) tare: adv. 39,19
(cei) tari: s.m. pl. ac. 15,11

(a se) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg., în loc. v. taie impregiur „circumcide” rezum. cap.4
taie: imperativ 2.sg. 34,1;
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg., în loc.v. au tãiat împregiur 4,25
(ne) tãiem: ind. prez. 1.pl. 5,16
tãind: gerunziu rezum. cap.12
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. sã va tãia împregiur 12,44, 48
va fi tãiat împregiur: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 12,48
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 29,17
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 32,28; 34,4; 39,3
TÃIAT, -Ã: adj.
tãiatele: adj. antep. f. pl. ac. 29,17
TÃIERE: s.f.
tãiarea: sg. ac., în loc. s. tãiarea împregiur „circumcizie” 4,26
(a) TÃINUI: -v. IV
tãinui: inf. prez. fãrã a 2,3
TÃINUIRE: s.f.
tãinuiri: pl. ac. 7,11
TÃMÂIE: s.f.
tãmâi: pl. nom. 25,6
tãmâie: sg. nom./ac. 30,7, 8, 9, 20, 34, 35, 36;
tãmâia: sg. ac. 31,11
TÃMÂIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃMÂIARE
tãmãierii: sg. gen. rezum. cap.30
tãmâierii: sg. gen. rezum. cap.30; 30,1, 27; 31,8; 35,15, 28;
37,25, 29
tãmâiare: sg. nom. 35,8; rezum. cap.37
tãmâiarea: sg. nom./ac. 35,15; 39,37
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TOIAG: s.n .
toiag: sg. ac. 4,4
toiagul: sg. ac. 4,17, 20; rezum. cap.7, cap.7; 21,19, 21
toiagele: pl. nom./ac. 7,12, 12; 12,11

TÃRIE: s.f.
tãrie: sg. ac. 15,6; 32,11
tãriia: sg. ac. 15,13
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

TOPAZ: s.n.; var. TOPAZIE: s.f.
topazie: sg. nom. 28,17; 39,10

TÃU: s.n. (Trans.) „lac”
tãurile: pl. ac. 7,19

(a se) TOPI: v. IV
(sã) topiia: ind. imp. 3.sg. 16,21

TÂNÃR: sm..
tineri: pl. ac. 24,5

TORT: s.n.
tortul: sg. ac. 39,3

TÂRZIU, -IE: adj.
(mai) tãrziu: m. sg. nom. 4,10
tãrzie: f. pl. nom. 9,32

(a sã) TRAGE: v. III
(sã) vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 25,15
(sã) va trage: ind. viit.I. 3.sg. 26,37
trãgea: ind. imp. 3.sg. 37,24

(a) TÂRNOSI: v. IV
vei târnosi: ind. viit.I. 2.sg. 28,41

TRAISTÃ: s.f.
traistã: sg. ac. 29,32

TEMÃTOR, -TOARE: adj.
temãtori: m. pl. ac. 18,21
(a se) TEME: v. III
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17, 21; 9,20; 14,10, 31; 19,16;
34,30
temutu(s-)au: ind. pf.c. 3.sg. 2,14
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 9,30
(nu vã) temereþ: imperativ prohib. 2.pl. 14,13
(nu vã) teamereþ: imperativ prohib. 2.pl. 20,20
TEMEI: s.n.
temeiul: sg. nom./ac. 29,12; 30,18; 31,9; 35,16; 38,8; 39,39;
40,11
temeiurile: pl. nom./ac. 35,17; 38,10, 11, 12, 14, 17, 26, 30,
31; 39,32, 39; 40,16
temeiuri: pl. nom./ac. 38,15, 27, 27
TESTAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântului: sg. gen. 30,26
TIGAIE: s.f.
tigãi: pl. ac. 24,6; 27,3
TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 1,14

TRAS, -Ã: adj.
tras: m.sg. nom. rezum. cap.2
(a) TRÃI: v. IV
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 4,18
au trãit: ind. pf.c. 3.pl. 12,40
va trãi: ind.viit.I.. 3.sg. 19,13; 21,21, 22
trãind: gerunziu 22,4
a trãi: inf. prez. 22,18
TRÃSNET: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TRESNIT
tresniturile: pl. nom. rezum. cap.9
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. nom. 19,13;
trâmbiþii: sg. gen. 19,16, 19
trâmbiþei: sg. gen. 20,18
TREABÃ: s.f.
trebi: pl. ac. 35,24
treaba: sg. ac. 36,1; 38,30
trebile: pl. ac. 37,16; 38,3
TREAPTÃ: s.f.
treapte: pl. ac. rezum. cap.20; 20,26

(a) TINDE: v. III „a întinde”
tinzind: gerunziu 9,15
tins-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,33
tinzându-: gerunziu 37,9

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. 4,15; 10,26
trãbuie: ind. prez. impers. 12,42; 18,20, 20; 21,13; 25,3; 37,16
trãbuia: ind. imp. impers. 35,21; rezum. cap.36; rezum. cap.40

TICHIE: s.f.
titie: sg. ac. 39,21
titiii: sg. gen. 39,21

(a) TRECE: v. III
voi treace: ind. viit.I. 1.sg. 12,12, 13; 33,22
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 12,23, 23; 15,16
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,27; 38,25
a treace: inf. prez. 12,48; 19,21
trec: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
va trece: ind. viit.I. 3.sg. 15,16; 33,22
sã treacã: conj. prez. 3.pl. 19,24
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 23,5
trece: ind. prez. 3.sg. 30,13
trecând: gerunziu 34,6
treace: inf. prez. fãrã a 36,34

TIVIT, -Ã: adj.
tivite: adj. f. pl. nom. 28,32
tivitã: adj. f. sg. nom. 39,21
(a) TOARCE: v. III
au fost tors: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 35,25
TOCMEALÃ: s.f.
togmealã: sg. ac. 8,12;
togmealele: pl. ac. 12,25;
togmeala: sg. nom. 22,15;
(a se) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a se) TOMNI, (a se) TOGMI
tomnit-au: ind. pf.c. 3.pl. 37,29
(sã) togmea: ind. im p. 3.pl. 39,18

TRECERE: s.f.
treacerea: sg. nom. 12,11
trecerii: sg. gen. 12,27
TRESTIE: s.f.
tres tie: sg. ac. 2,5; 15,7
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TRIBUN: s.m.; var. (În v.) TRIVUN
trivuni: pl. nom./ac. 18,21, 25
(a) TRIMITE: v. III
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 2,5; 3,13, 14, 15; 7,16; 9,7, 27; 24,5, 11
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.16
voi trimite: ind. viit.I. 1.sg. 3,10; 7,4; 8,21; 9,14; 23,20, 27; 33,2
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 3,12
trimite: imperativ 2.sg. 4,13; 9,19
sã trimiþi: conj. prez. 2.sg. 4,13
au fost trimis: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 4,28
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 5,22; 33,17
trimis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 15,7
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,2
trimiþind: gerunziu 23,28
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 33,12
TRIMITERE: s.f.
trimiterea: sg. ac. rezum. cap.4
trimitere: sg. ac. rezum. cap.4
TRUP: s.n.
trup: sg. dat. 4,7
trupului: sg. gen. 22,27
trupul: sg. nom./ac. 28,42; 30,32; 37,19
(a) TUDUMÃNI: v. IV (Trans.; înv.) „a da de ºtire”
au tudumânit: ind. pf.c. 3.sg. 21,29

ÞESÃTURÃ: s.f.
þãsãtura: sg. nom./ac. 28,8, 15
þãsãturã: sg. ac. 36,8
(a se) ÞINE: .v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þineþi: imperativ 2.pl. 1,16, 22
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,17; 34,29; 36,21; 38,14
sã þineþi: conj. prez. 2.pl. 1,18
þiind: gerunziu 8,17; 12,11
þii: ind. prez. 2.sg. 4,2; 9,2, 17
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
veþ þinea: ind. viit.I. 2.pl. 12,6, 17
a (sã) þinea: inf. prez. 12,24
sã þie: conj. prez. 3.sg./pl. 12,42; 16,32; 22,7
a þinea: inf. prez. 16,33; 36,31
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg./pl. 16,32; rezum. cap.23
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 25,17; 26,24, 24; 27,9
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 26,29
ÞINERE: s.f.
þinearea: sg. ac. rezum. cap.31
ÞINUT: s.n.
þinutului: sg. gen. 9,25
þinutul: sg. ac. 11,6
þinuturilor: pl. gen. 34,15
U

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.pl. 15,15
TUNET: s.n.
tuneturi: pl. ac. 9,23
tuneturile: pl. nom./ac. 9,28, 29, 33, 34; 19,16
tuneat: sg. ac. rezum. cap.19
TURMÃ: s.f.
turmele: pl. nom./ac. 2,16; 10,26
turma: sg. ac. 3,1
(a) TURNA: v. I
au turnat: ind. pf.c. 3.sg. 24,6
vei turna: ind. viit.I. 2.sg. 29,12, 16, 20
turnând: gerunziu 30,18
TURTÃ: s.f.
turtã: sg. ac., în sintagma turtã azimã 29,2
turta: sg. ac. 29,23
Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 9,22, 25
þarina: sg. ac. 22,5, 5
þarinã: sg. ac. 23,16, 16
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãrmurile: pl. ac. 2,5
þãrmurele: sg. ac. 14,31
ÞEREMONIE: vezi CEREMONIE
(a) ÞESE: v. III
sã þasã: conj. prez. 3.pl. 35,35
era þãsute: pasiv ind. imp. 3.pl. 38,16
ÞESUT, -Ã: adj.
þãsute: adj. f./n. pl. ac. 26,7; 39,25
þãsut: adj. n. sg. ac. 26,31

(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 2,14; 21,12
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 2,14
sã ucizã: conj. prez. 3.sg. 2,15
voi ucide: ind. viit.I. 1.sg. 4,23; 12,12; 23,27
sã ucigã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,24; 5,21; 19,24; 32,12, 27
vom ucide: ind. viit.I. 1.pl. 8,26
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 8,26; 21,29
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 13,13; 23,7
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 13,15; 14,24
ucide-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,9
sã ucideþ: conj. prez. 2.pl. 16,3
sã ucizi: conj. prez. 2.sg. 17,3
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 17,4; 21,14, 15, 29; 22,1
(nu) ucide: imperativ prohib. 2.sg. 20,13
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.sg. 22,20
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 34,20; 35,2
UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. rezum. cap.2
ucidere: sg. nom./ac. rezum. cap.11; rezum. cap.21; 22,3
ucideri: pl.nom. rezum. cap.21
UCIGÃTOR: s.m.
ucigãtoriul: sg. nom. 12,23
UCIS, -Ã: s.m./f.
(cea) ucisã: s.f. sg. ac. 22,13
(a se) UITA: v. I
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 2,25; 16,10
(sã) uita: inf. prez. fãrã a 3,6
(s-)ar fi uitat: cond. pf. 3.sg. 4,31
uitându(-sã): gerunziu 14,24; 37,9
sã (sã) uite: conj. prez. 3.sg. 25,20
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg./pl. 27,12, 13; 28,25, 26, 27; 36,27;
38,12
(sã) uita: ind. imp. 3.sg. 33,8
uitã(-Te): imperativ 2.sg. 33,13
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ULEI: s.n.
uleul: sg. ac. 31,11

UNGHI: s.n.
unghiur: pl. ac. 36,24

UMÃR: s.m./n.
umerele: pl. ac. 12,34; 28,12
umãrului: sg. gen., în s. compus preste-umãrului (cf. PRESTEUMÃRAR) 28,31

(a se) UNI: v. IV
(sã) vor uni: ind. viit.I. 3.pl. 26,3

(a) UMBLA: v. I
umbla: ind. imp. 3.sg./pl. 9,24; 39,24
umblã: ind. prez. 3.sg. 16,4
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 33,16
au unblat: ind. pf.c. 3.pl. 15,22

UNSOARE: s.f.
unsori: sg. gen. rezum. cap.30
unsori: pl. ac. 30,35; 37,29
unsoarea: sg. nom. 35,8
unsorii: sg. gen. 35,28

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) ÎMPLE
umplând: gerunziu 2,16
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 8,21
vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 10,6
a (sã) umplea: inf. prez. 16,20
oiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 23,26
am umplut: ind. pf.c. 1.sg. 31,3
vei umplea: ind. viit.I. 2.sg. 40,7
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 40,32
au împlut: ind. pf.c. 3.pl. 1,7; 35,31
împle(-sã)-va: ind. viit.I: 3.sg. 15,9
am împlut: ind. pf.c. 1.sg. 28,3
împlându-: gerunziu 40,28

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. nom./ac. 25,6; 29,2, 2, 7, 40; 30,24, 25, 31; 35,8
untul-de-leamn: sg. nom./ac. 35,14; 40,9, 11
untul-de-lemn: sg. nom./ac. rezum. cap.27; 29,21; 35,15; 39,36
unt din leamnele: sg. ac. 27,20
untdeleamn: sg. ac. 29,23; 35,28; 37,29
UNTURÃ: s.f.
untura: sg. ac. 29,22
URÂCIUNE: s.f.
urâciunile: pl. ac. 8,26
URECHE: s.f.
ureachile: pl. ac. 10,2; 32,2
urechilor: pl. dat. 17,14
ureache: sg. ac. 21,6
urechii: sg. gen. 29,20

UNCHI: s.m.
unchiu-sãu: sg. gen. 6,20
UNEALTÃ: s.f. „instrumente de lucru”; „avere”
unealta: sg. ac. 22,8
uneltele: pl. nom. 38,21
unealtele: pl. ac. 39,36
UNGÃTOR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Dicþionarul rumanesc, latinesc ºi
ungur esc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann
Bobb..., Cluj, Tom I: A-L, 1822; T OM II: M-Z, 1823.
ungãtoriului: sg. gen. 30,25

UNGERE: s.f.
ungere: sg. nom./ac. 25,6; 30,25
ungerea: sg. nom./ac. rezum. cap.30; 37,29; 39,37; 40,13
ungerii: sg. gen. 29,7, 21; rezum. cap.30; 30,25, 31; 31,11; 35,15;
40,9

UNGHI: s.n.
unghiurile: pl. ac. 25,26; 36,28; 37,3; 39,17
unghiuri: pl. ac. 26,23; 27,2, 4; 36,29; 37,13, 25; 38,2
unghiurilor: pl. gen. 36,24
unghiului: sg. gen. 36,24
unghiu: sg. ac. 36,33, 33

URGIE: s.f.
urgiii: sg. gen. 15,8
urgiia: sg. nom. 22,24; 32,10, 11
(a) URGISI: v. IV
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 21,8
urgisãsc: ind. prez. 3.pl. 23,7
(a) URÎ: v. IV
urâsã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,13
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 18,21; 20,5
ureaºte: ind. prez. 3.sg. 23,5

(a se) UNGE: v. III
vei unge: ind. viit.I: 2.sg. 29,36; 30,26, 30; 40,9
ungându(-sã): gerunziu rezum. cap.12
sã (sã) ungã: conj. prez. 3.sg. 29,29
(sã) va unge: ind. viit.I. 3.sg. 30,32

UNGHEÞ: s.n.
ungheaþe: pl. ac. 26,24

UNS, -Ã: adj.
unsã: adj. f. sg. ac. 29,2

(a) URMA: v. I
urmând: gerunziu 14,28;
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 21,23;
vei urma: ind. viit.I. 2.sg. 23,2;
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. (mai) pre urmã rezum. cap.4
urmele: pl. ac. 14,9
URMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
urmãtorii: s. pl. ac. 27,21;
URªINIC: s.n. (Înv.) „purpurã”
urºinic: sg. nom./ac. 25,4; 26,1, 36; 27,16; 28,5, 6, 8, 15, 33
USCAT: s.n.
uscat: sg. ac. 4,9; 14,16, 21; 15,19

UNGHIE: s.f.
unghe: sg. nom. 10,26

USCAT, -Ã: adj.
uscat: adj. m. sg. ac. rezum. cap.14
uscate: adj. f. sg. gen. 14,22, 29

UNDIÞÃ: s.f.; var. UNGHIÞÃ
unghiþe: pl. nom./ac. 38,3; 39,16
unghiþele: pl. ac. 39,17

USNÃ: s.f.
usnã: sg. ac. 25,24
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VÃSCIOR: s.n.
vãºcioare: pl. ac. 25,29
vãscioare: pl. ac. 37,16

usnei: sg. dat. 25,25; 37,12
usne: pl. ac. 37,11
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºa: sg. ac. 12,22, 23; 29,4, 11, 42
uºea: sg. ac. 33,8, 10; 38,8
uºe: sg. ac. 21,6; 33,9
uºile: pl. ac. 33,10
uºii: sg. gen. 35,15

(a se) VÃTÃMA: v. I
sã vatãme: conj. prez. 3.sg. 12,23
(s-)au vãtãmat: ind. pf.c. 3.pl. 9,31, 32
va vãtãma: ind. viit.I. 3.sg. 22,5
veþi vãtãma: ind. viit. 2.pl. 22,23
VÂNÃTARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „vânãtaie”
vânãtare: sg. ac. 21,25, 25

UªOR: s.m.
uºorii: pl. ac. 12,7, 22, 23
uºori: pl. ac. 21,6

VÂNT: s.n.
vânt: sg. nom./ac. 10,13, 13, 19; 14,21

UªOR: adv./s.
(mai) uºor: adv. 18,22
(ceale mai) uºoare: s.n. pl. ac. 18,26

VÂRF: s.n.
vãrful: sg. ac.17,9; 19, 20; 37,8
vãrfurile: pl. ac. 38,5
vãrfurilor: pl. gen. 39,4
vâr ful: sg. ac. 19,20; 37,8
vârvurile: pl. ac. 26,4
vârfurilor: pl. gen. 28,7
vârfurile: pl. ac. 28,23, 26

V
VAL: s.n.
valurilor: pl. gen. 14,27
VALTEU: s.n. „cingãtoare”; var. VALTEON; cuvântul nu este
înregistrat în MDA (echivaleazã lat. balteus)
valteiu: sg. nom. 28,4
valteon: sg. ac. 28,39, 40; 29,8; 39,5
valteonul: sg. ac. 29,5
valtion: sg. ac. 39,19
VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 7,9, 10, 12, 15, 17, 19, 20; 8,16, 17; 9,23; 10,13;
14,16; 17,5, 9
VAS: s.n.
vasã: pl. ac. 3,22; 12,35; 22,7
vasãle: pl. ac. 7,19
vase: pl. ac. 11,2; 37,16, 23; 38,3; 39,40
vas: sg. ac. 16,33
vaselor: pl. gen. 25,9; rezum. cap.30
vasele: pl. nom./ac. 25,39; 27,19; 30,27; 31,7, 8, 8, 9; 37,24; 39,35
vaseale: pl. ac. 27,3; 35,13, 14, 16; 38,30; 39,39; 40,9, 10
vasul: sg. nom. 35,22
(a se) VÃDI: v. IV
(s-)au vãdit: ind. pf.c. 3.sg. 2,14

VÂRSTAT, -Ã: adj.
vãrstatã: adj. f. sg. ac. 36,8
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
vãrtoasã: adj. n. pl. ac. 1,14
vãrtoºii: s.m. pl. ac. 15,15
vãrtos: adj. m. sg. nom. 32,9
vãrtoasã: adj. f. sg. ac. 32,11
vârtoasã: adj. f. sg. ac. 6,1
vârtos: adj. n. sg. nom. 33,3, 5
(mai) vârtos: adv. 5,5; 19,16
VEAC: s.m.
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci 3,15
veac: sg. ac., în loc. adv. pãnã în veac 12,24; 14,13
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac ºi în veac „pe termen nelimitat”
15,18
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 21,6; 28,29
VECIN: s.m.
vecinul: sg. ac. 12,4
vecinului: sg. gen. 20,17
VECINÃ: s.f.
vecinã-sa: sg. ac. 3,22; 11,2

VÃDUVÃ: s.f.
vãduvele: pl. ac. rezum. cap.22
vãduve: pl. nom. 22,24
(a se) VÃRSA: v. I
varsã: imperativ 2.sg. 4,9
voi vãrsa: ind. viit.I. 1.sg. 8,3
vei vãrsa: ind. viit.I. 2.sg. 26,19, 29; 29,7
au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 36,13, 38
vãrsând: gerunziu 36,34; 37,3
vãrsat-au: ind. pf.c. 3.sg. 37,13
(s-)au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 38,30
vârsând: gerunziu 38,5
VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãrsat: adj. m. sg. ac. 32,8
vãrsaþi: adj. m. pl. ac. 34,17
vãrsate: adj. n. pl. ac. 36,36
VÃRSÃTOR, -TOARE: adj.
vãr sãtoriu: adj. n. sg. ac., în sintagma lucru vãrsãtoriu „obiect
folosit pentru turnarea me talelor” 32,4

(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 3,4; 9,7; 19,21; 34,10
sã (sã) vazã: conj. prez. 3.sg. 34,3
vãzind: gerunziu 2,2; 8,15
vãzând: gerunziu 2,5, 6, 12; 3,4; 9,34; 13,17; 16,15; 32,1, 5, 25;
34,10, 30; 40,36
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11, 13; 10,6, 23; 14,10, 31; 24,11;
32,19; 39,43
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 3,9, 16
vãzându-: gerunziu 4,14
sã vâz: conj. prez. 1.sg. 4,18
vâzând: gerunziu 12,23
aþ vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 19,4; 20,22
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 34,10
vâzând: gerunziu 18,14
au vâzut: ind. pf.c. 3.pl. 24,10
veade: ind. prez. 3.sg. 4,11; rezum. cap.34
veadea: ind. imp. 3.sg. 3,2
vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 20,18; 34,35
oi vedea: ind. viit.I. 1.sg. 3,3
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au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 19,9
a (sã) vesti: inf. prez. rezum. cap.20

vedeþi: imperativ 2.pl. 5,5
(sã) v edea: ind. imp. 3.pl. 5, 19
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 6,1; 33,23
voi vedea: ind. viit.I. 1.sg. 10,29; 12,13
vedeþ: imperativ 2.pl. 14,13; 16,29
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 14,13
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 14,13
veþ vedea: ind. viit.I. 2.pl. 16,7
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 22,10; 33,20
veai vedea: ind. viit.I. 2.sg. 23,5
a vedea: inf. prez. rezum. cap.33
vedea: inf. prez. fãrã a 33,20, 23

VEªMÂNT: s.n.; var. (Rar) VEªMÂNT; (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmânt: sg. nom. 22,26
veºminte: pl. ac. 12,34; 28,4
vejmintele: pl. ac. 19,10, 14
veºmânt: sg. ac. 21,10
veºtmânt: sg. ac. 22,9
veºmintele: pl. nom./ac. 28,4; 29,5, 21; 35,19
veºmintelor: pl. gen. 28,32
VEªNIC, -Ã: adj./adv.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
vecinicã: adj. f. sg. ac. 12,14; 29,28
veacinicã: adj. f. sg. nom./ac. 12,17; 29,42; 30,8; 31,16; 40,13
veacinic: adv. 28,43; 30,21

VEDENIE: s.f.
vedeniia: sg. ac. 2,3
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 14,2; 24,17

VETRELÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) VETRILÃ „pânzã”
vetrilele: pl. nom. 26,6

VENETIC: s.m.
veneticii: pl. nom. 12,19
veneticul: sg. nom./ac. 12,45; 20,10; 22,21; 23,12
veneticilor: pl. gen. 23,9

VIAÞÃ: s.f.
viiaþa: sg. ac. 1,14
vieþii: sg. gen. 6,16, 18, 20

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 3,1, 9; 4,29; 5,15; 8,24; 15,23,
27; 16,1, 22, 27, 35; 17,8; 18,5, 12; 19,1; 20,20; 24,3; 34,32
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 3,10
vom veni: ind. viit.I. 1.pl. 10,26
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,39; 19,16
venind: gerunziu 19,2
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17; 19,7
voi veni: ind. viit.I. 1.sg. 19,9
veni-voi: ind. viit.I. 1.sg. 20,24
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,16; 22,9
a veni: inf. prez. 1,19; 36,4
veniþi: imperativ 2.pl. 1,10
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 2,18
vin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15; 18,16; rezum. cap.19
viu: ind. prez. 1.sg. 18,6
vinisã: ind. m.m.cpf. 3.sg. 22,15
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 26,5; 36,12, 33
sã vii: conj. prez. 2.sg. 34,9
vie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 35,10
VENIT: s.m. „persoanã care vine”
venitului: sg. dat. 12,49

VICLEªUG: s.n.; var. HICLEªUG
vicleºug: sg. ac. 22,9
hicleºug: sg. ac. 32,12
VIE: s.f.
viia: sg. ac. 22,5; 23,11
vie: sg. ac. 22,5
VIERME: s.m.
viermi: pl. ac. 16,20
vierme: sg. nom. 16,24
VIITOR, TOARE: adj.
viitoare: n. pl. ac. 16,32
VIN: s.n.
vin: sg. nom. 29,40
VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 21,16; 32,31
vina: sg. ac. 32,35
(a) VINDE: v. III
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 21,7, 16; 22,1
a vinde: inf. prez. 21,8
vor vinde: ind. viit.I. 3.pl. 21,35
(sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,3

VERDE: adj.
verde: masc. sg. nom. 9,31
vearde: m./n. sg. nom. 10,15
VERIGÃ: s.f.
verige: pl. ac. 25,26
verigi: pl. nom./ac. 25,27; 26,29; 27,4; 28,23, 26, 27; 30,4; 37,3,
3, 13, 27; 38,5, 7; 39,16
verigile: pl. nom./ac. 28,24, 28, 28; 36,34; 37,5; 39,16, 32
verigele: pl. ac. 39,19

VINDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) VINDECÃTORIU
vindecãtoriul: sg. nom. 15,26

VERIL: s.n. „smarald”; cuvântul nu este înregistrat în MDA;
reprezintã încercarea traducãtorilor de a adapta lat. berillus
„smarald”.
veril: sg. nom. 28,20; 39,13

VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã finã de in”; (Prin ext.) „obiect de
îmbrãcãminte confecþionat din vison”
visom: sg. nom. 25,4
vison: sg. nom./ac. 26,1, 31, 36; 27,9, 16, 18; 28,5, 6, 8, 15, 39,
39; 35,6, 23, 25, 35; 36,8, 35, 37; 38,9, 16, 18, 23; 39,1, 2, 8,
22, 25, 26, 27, 28

(a se) VESELI: v. IV
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 4,14
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 18,9
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[Cap 1]
Leagea }i modrul cum s@ s@ aduc@ spre jârfire dobitoacele
}i paserile.

1.
2.

i au chemat pre Moisi }i i-au gr@it Domnul din cortul m@rturiei, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Omul carele va aduce
dintre voi giunghiere Domnului, de dobitoace, adec@ de boi }i de oi
aducând jirtfe,
148r
3. *De va fi junghierea lui aducerea, }i din ciurd@ || parte b@rb@teasc@ neîntinat@ va *Ie}i. 29, 10.
aduce la u}a cortului m@rturiei, s@-}i îmblânzasc@ pre Domnul.
4. {i va pune mâna pre capul jârtvei }i va fi priimit@ }i spre cur@]ia lui folosind.
5. {i va jârtvui vi]@lul înaintea Domnului }i vor aduce fiii lui Aaron, preo]ii, sângele lui,
turnând prinprejurul oltariului care iaste dinnaintea u}ii cortului.
6. {i tr@gând de pre cel ce i s@ junghie piialea, c@rnurile în d@r@buri le vor t@ia.
7. {i vor pune în oltariu foc, fiind mai înainte gr@mada de leamne.
8. {i m@dul@rile ceale t@iate deasupra rânduindu-le, capul, adec@, }i toate care sânt pre
lâng@ ficat;
9. M@runtaiele }i picioarele, cu ap@ sp@lându-le, }i le va jârtvui preotul pre oltariu spre
ardere }i spre mireazm@ cu bun miros Domnului.
10. De va fi aducerea din dobitoace, din oi sau din capre junghiiare, parte b@rb@teasc@
neîntinat@ va aduce.
11. {i le va jârtvi la coatele oltariului care s@ uit@ spre meaz@noapte, înaintea Domnului;
iar@ sângele lui l-or turna împrejurul oltariului fiii lui Aaron.
148v
12. {i vor împ@r]i m@dul@rile, capul }i to|ate ceale dinprejurul ficatului }i le vor pune
spre leamne, supt care s@ va pune foc.
13. Iar@ m@runtaiele }i picioarele le vor sp@la cu ap@. {i toate ceale aduse le va arde
preotul preste oltariu, întru jârtfirea }i miros bine primiit Domnului.
14. Iar@ de va fi de paseri aducerea spre jârtfirea Domnului, de turturi sau pui de
porumbi,
15. O va aduce preotul la oltariu; }i, întorcându-i capul la grumazi }i rumpându-l în loc
de ran@, va face s@-i cur@ sângele pre ]@rmurile oltariului.
16. Iar@ be}icu]a grumazului }i peanele le va arunca aproape de oltariu, spre partea de
c@tr@ r@s@rit, în locul în carele s@ vars@ cenu}a.
17. {i va frânge oscioarele ei }i nu le va t@ia, nici cu fier o va împ@r]i, }i o va arde
pre oltariu, puind foc supt leamne. Ardere iaste }i aducere a mirosului bine primiit
Domnului.
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CAP 2 {I 3
Cap 2

Leagea aducerii jârtfealor, a f@inii cu untdelemn stropite, t@mâiei, pânilor, pl@cintelor }i a
p@rghelor, puind la toate sare, iar@ aluat niciodat@, nici miiare.

1.

ufletul când va aduce Domnului aducerea jârtfeai, f@ina va fi aducerea lui
}i va turna preste ea untdelemn }i va pune t@mâie.
2.
{i o va aduce la fiii lui Aaron, preo]ilor, a c@rora unul va lua pumni}orul plin
de f@in@ }i || de untdelemn }i toat@ t@mâia }i va pune pomenirea spre oltariu, în miros 149r
bine priimit Domnului.
3. *Iar@ ce va r@mânea din jârtf@ va fi a lui Aaron }i a fiilor lui, sfântul sfin]ilor de aducerile
*Ecli. 7, 34.
[Sir 7, 32]. Domnului.
4. Iar@ când va aduce jârtva coapt@ în cuptoriu, de f@in@ pâni, adec@ f@r@ aluat, stropite
cu untdelemn }i pl@cinte azime unse cu unt de leamn,
5. De va fi aducerea ta din tigaie, de f@in@ stropit@ cu untdeleamn }i f@r@ aluat,
6. O vei împ@r]i m@runt }i vei turna preste ea untdelemn.
7. Iar@ de va fi jârtfa din ro}teiu, a}ijderea f@ina s@ va stropi cu untdelemn.
8. Carea, aducând-o Domnului, o vei da mânilor preotului,
9. Carele, când o va aduce, va lua pomenire din jertf@ }i o va aprinde pre oltariu, spre
miros de bun@ mireazm@ Domnului.
10. Iar@ orice r@mâne va fi a lui Aaron }i a fiilor lui, sfântul sfintelor din aducerile Domnului.
11. Toat@ aducerea carea s@ aduce Domnului va fi f@r@ aluat, nici ceva de aluat }i de
miiare s@ arde întru jârtfirea Domnului.
12. Pârga numai acelora ve]i aduce }i darurile. Iar@ pre oltariu nu s@ vor pune spre
mirosul dulce]ii.
13. Orice jârtf@ vei aduce *cu sare vei direage, nice-i vei lua sarea a}ez@mântului
*Marc. 9, 48.
149v
[9, 49] Dumneze|ului t@u din jârfa ta; în toat@ aducerea ta vei aduce sare.
14. Iar@ de vei aduce jârtf@ pârga rodurilor tale Domnului, din spi]@ înc@ verzi, le vei
pr@ji cu foc }i le vei sf@râma ca farul }i a}ea vei aduce pârga ta Domnului,
15. Turnând deasupra untdeleamn }i t@mâie puind, c@ aducerea Domnului iaste,
16. Din carea va jârtvi preotul, spre pomenirea darului, o parte de far zdrobit }i de
untdeleamn }i toat@ t@mâia.
Cap 3
În ce chip s@ s@ aduc@ jungherile de pace, adec@ de boi, de oi, de miei }i de capre, gr@simea
toat@ }i sângele {ie} le poftea}te Dumnezeu, }i acelora} s@ oprea}te mâncarea.

1.

*Ie}i. 29, 13.

e va fi junghierea de pace aducerea lui }i din boi va vrea a aduce parte
b@rb@teasc@ sau f@meiasc@, neîntinate le va aduce înaintea Domnului.
2.
{i va pune mâna pre capul jârtfei sale, carea s@ va jârtfi la întrarea cortului
m@rturiii; }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, sângele prinpregiurul oltariului.
3. {i vor aduce din jârtfa celor de pace spre aducerea Domnului: *gr@simea care acopere
ascunseale }i orice gr@sime iaste dinlontru,
4. Doi r@runchi cu untura cu carea s@ acopâr@ m@runtaiele }i mreju]a hicatului cu r@runchiu]ii.
5. {i le vor jârtfi pre oltariu întru jârtf@, puind foc supt leamne, spre aducerea mirosului
150r
|| bine pl@cut Domnului.
6. Iar@ de va fi din oi aducerea lui }i jârtfa celor de pace, acar parte b@rb@teasc@ vei
aduce, acar f@meiasc@, neîntinate vor fi.
7. De va aduce miel înaintea Domnului,
8. Pune-va mâna sa pre capul jârfeai sale, carea s@ va jârfi în pridvorul cortului m@rturiei;
}i vor turna fiii lui Aaron sângele lui prinpregiurul oltariului.
9. {i vor aduce din giunghiiarea celor de pace jârtf@ Domnului gr@simea }i coada toat@,
10. Cu r@runchii }i gr@simea carea acopere pântecele }i toate ceale ascuns@ }i amândoi
r@runchiu]ii cu untura carea iaste pre lâng@ m@runtaie. }i mreju]a hicatului cu r@runchiu]ii.
11. {i le va jârfi preotul pre oltariu spre hrana focului }i aducerea Domnului.
12. De va fi capr@ aducerea lui }i o va aduce Domnului,
13. Pune-va mâna sa spre capul ei }i o va jârtfi la întrarea cortului m@rturiei }i vor turna
fiii lui Aaron sângele ei prinprejurul oltariului.
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14. {i vor lua dintr-însa, spre pa}terea focului Domnului, untura carea acopere pântecele
}i carea astup@ toate ascunsele,
15. Doi r@runchi cu mreju]a carea iaste preste ei, lâng@ m@runtaie, }i gr@simea hicatului
cu r@runchie]ii. |
16. {i le va jârtfi spre oltariu preotul, spre hrana focului }i mirosul bun. Toat@ untura a
Domnului va fi.
17. Mo}tenirea veacinic@ în neamurile }i în toate l@ca}ele voastre; nici sânge, nici untur@,
nicidecum nu ve] mânca»”.
Cap 4
Cum tr@buie s@ s@ aduc@ jârtfa pentru p@catul preotului, al c@peteniii }i a mul]imii, prin
ne}tiin]@ f@cut.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor lui Israil: «Sufletul care va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i, din toate
poruncile Domnului care au poruncit s@ nu fie, ceva va face,
3. De va p@c@tui preotul carele-i uns, f@când a p@c@tui norodul, aduce-va pentru p@catul
s@u vi]@l f@r-de machie Domnului.
4. {i-l va aduce la u}a cortului m@rturiei, înnaintea Domnului, }i va pune mâna pre capul
lui }i-l va jârtfi Domnului.
5. {i va scoate din sângele vi]@lului, ducându-l în cortul m@rturiei.
6. {i, întingându-} deagetul în sânge, va stropi cu el de }eapte ori înaintea Domnului
spre zaveasa jârtfeanicului.
7. {i va pune dintr-acela} sânge spre cornurile oltariului t@mâiari pl@cute Domnului, ||
151r Care iaste în cortul m@rturiei, iar@ tot celalalt sânge îl va turna în temeiul oltariului arderii,
la întrarea cortului.
8. {i untura vi]@lului o va lua pentru p@cat, }i ceaea ce acopere ascunsele }i toat@ care
iaste dinlontru,
9. Doi r@runchiu]i }i mreju]a care iaste preste ei, lâng@ m@runtaie, }i untura hicatului cu
r@runchiu]ii,
10. Precum s@ ia din vi]@l spre jârtfa celor de pace, }i le va jertfi pre oltariul arderei.
11. Iar@ piiale }i toate c@rnurile, cu capul }i picioarele }i m@runtaiele }i gunoiul
12. {i cu celalalt trup, le va duce afar@ de tab@r@ în loc curat, unde s@ vars@ cenu}ea; }i
le va aprinde spre gr@mada leamnelor carea în locul v@rsatei cenu}e s@ ard.
13. Iar@ toat@ gloata lui Israil, de nu va }ti }i prin ne}tiin]@ va face ceva împrotriva
poruncilor Domnului,
14. {i dup@ aceaea va cunoa}te pâcatul s@u, va aduce pentru pâcatul s@u vi]@l }i-l va
aduce la u}ea cortului.
15. {i vor pune b@trânii norodului mânile spre capul lui înaintea Domnului }i jârtvind
vi]@l înaintea Domnului,
16. Aduce-va preotul care-i uns, din sângele lui, în cortul m@rturiei, |
151v
17. Cu deagetul întins stropind de }eapte ori spre zaveas@.
18. {i va pune dintr-acela} sânge în cornurile oltariului care iaste înaintea Domnului,
în cortul mârturiei; iar@ celalalt sânge îl va v@rsa lâng@ temeiul oltariului arderilor, care
iaste în u}a cortului m@rturiei.
19. {i toat@ untura lui o va lua }i o va jârtvi pre oltariu,
20. F@când a}ea }i de acest vi]@l, precum au f@cut }i-n întâiu; }i rugându -s@ pentru ei
preotul, milostiv va fi lor Domnul.
21. Iar@ vi]@lul îl va duce afar@ de tab@r@ }i-l va arde ca vi]@lul cel dintâi, c@ iaste pentru
p@catul mul]imei.
22. De va p@c@tui c@peteniia }i va face una din ceale mai multe prin ne}tiin]@, care
oprea}te leagea Domnului,
23. {i dup@ aceaea va în]@leage p@catul s@u, va aduce junghiiare Domnului ]ap din
capre neîntinat.
24. {i va pune mâna sa spre capul lui }i, jârtfindu-l în locul unde s@ ucid jârtfeale înaintea
Domnului, pentru c@ e pentru p@cat,
25. Întinge-va preotul deagetul în sângele jârtfei pentru p@cat, atingând coarnele oltariului
arderii, }i celalalt turnându-l la temeiul lui.
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26. Iar@ untura o va jârtfi deasupra, precum || în jertfele ceale de pace s@ face, }i s@ va 152r
ruga pentru el preotul, }i pentru p@catul lui }i s@ va ierta lui.
27. De va p@c@tui sufletul prin ne}tiin]@, din norodul p@mântului s@ fac@ ceva din ceale
oprite de leagea Domnului }i s@ gre}asc@,
28. {i-} va cunoa}te p@catul, aduce-va capr@ neîntinat@,
29. {i va pune mâna pre capul jertfeai care iaste pentru p@cat }i o va jertfi în locul arderii.
30. {i va lua preotul din sânge cu deagetul s@u, }i, atingând cornurile oltariului jertfeai,
celalalt îl va v@rsa la temeiul lui.
31. {i toat@ gr@simea luând, precum s@ ia din jertfele ceale de pace, o va jertfi pre oltariu
întru miros bine pl@cut Domnului }i s@ va ruga pentru el }i i s@ va ierta lui.
32. Iar@ de va aduce jertf@ pentru p@cat din dobitoace, oaie, adec@ neîntinat@,
33. Pune-va mâna pre capul ei }i o va jerfi în locul unde s@ taie jertfeale arderilor.
34. {i va lua preotul cu deagetul s@u }i, atingând cornurile oltariului arderii, celalalt îl
va turna la temeiul lui. {i toat@ untura luând, precum s@ ia untura areatiului carele s@
jertfuia}te pentru p@ciuire, o va ar|de pre oltariu spre aprinderea Domnului }i s@ va ruga 152v
pentru el }i pentru p@catul lui }i i s@ va ierta lui.
Cap 5
Despre jertfe pentru p@cate din t@cerea adev@rului, despre necur@]ie, gre}al@, giur@mânt,
necinste sfintelor }i ne}tiin]a.

1.

*Jos 12, 8.
Luc 2, 24.

e va p@c@tui sufletul }i va asculta graiul celui ce gioar@ }i va fi m@rturie c@ au
el au v@zut, au are }tire, de nu va spune, va purta nedreptatea sa.
2.
Sufletul care va atinge ceva necurat sau cel ucis de fiiar@, sau de sine} mort,
sau acar ce s@ târ@ia}te }i s@ va uita de necur@]iia sa, vinovat iaste }i au p@c@tuit.
3. {i de va atinge ceva de necur@]ia omului, dup@ toat@ necur@]iia cu carea s@ pâng@rea}te
}i, uitându-s@ dup@ aceaea nu va }ti, supus va fi p@catului.
4. Sufletul care va giura }i va zice cu buz@le sale c@ au ceva r@u ar face, sau bine, }i
aceasta cu jur@mânt }i cu cuvântul va înt@ri, }i, uitându-s@ dup@ aceaea va în]@leage
p@catul s@u,
5. Fac@ poc@ianie pentru p@cat }i
6. Aduc@ din turme o mealu}e sau o iad@, }i s@ va ruga pentru ea preotul }i pentru
p@catul ei.
7. Iar@ de nu va putea aduce dobitoc, aduc@ *doao turtureale sau doi pui de porumb
Domnului, unul pentru p@cat, }i altul spre jertf@. ||
8. {i va da preotului, carele cel dintâiu aducându-l pentru p@cat, îi va întoarce capul la 153r
arepi, a}ea s@ r@mâie grumazii }i s@ nu s@ rump@ de tot.
9. {i va }terge din sângele lui p@reatele oltariului. {i orice va r@mânea va strecura la
temeiul lui, c@ pentru p@cat iaste.
10. Iar@ altul îl va jertfi spre aprinderea, dup@ obiceaiu. {i s@ va ruga pentru el preotul
}i pentru p@catul lui }i s@ va ierta lui.
11. De nu va putea mâna lui a aduce doi turturi sau doi pui de porumb, va aduce pentru
p@catul s@u f@in@, a zeacea parte efi. Nu va pune într-însa uleu, nici ceva de t@mâie va
pune, c@ e pentru p@cat.
12. {i o va da preotului carele, luând dintr-însa un pumni}or plin, o va arde pre oltariu,
spre pomenirea celui ce o va aduce,
13. Rugându-s@ pentru el }i cur@]indu-l. Iar@ ceaealalt@ parte el o va avea în dar»”.
14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi zicând:
15. „Sufletul c@lcând ]@r@moniile din gre}al@, în ceale ce sânt sfin]ite Domnului, de va
p@c@tui, aduce-va pentru p@catul s@u un areate neîntinat din turm@, care s@ poate cump@ra
cu doi sicli, dup@ m@sura jertfealnicului.
16. {i ce pagub@ au f@cut va întoarce, }i a cincea parte o va pune deasupra, dându-o
preotului, carele s@ va ruga pentru el, aducând areatele, }i s@ va ierta lui. |
17. Sufletul de va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i va face ceva din ceale ce oprea}te leagea 153v
Domnului }i, vinovat p@catului, va în]@leage nedreptatea sa,
18. Va aduce areate neîntinat din turme preotului, dup@ m@sura }i pre]uirea p@catului,
carele s@ va ruga pentru dânsul, c@ ne}tiind au f@cut, }i s@ va ierta lui.
19. C@ din gre}al@ au p@c@tuit împotriva Domnului”.
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Aducerea pentru p@cat din cuno}tin]@ f@cut. Legile arderii, a focului necurmat, a fie}tec@rora
jirtve }i a aducerilor preotului în zioa ungerii sale. {i de ob}te despre jirtva pentru p@cat }i carii
}i când pot mânca dintr-aceastea.

1.
2.

r@it -au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Sufletul care va p@c@tui }i, neb@gând sam@ de Domnul, va t@g@dui
aproapelui s@u marfa carea credin]ii lui au fost încredin]at sau cu putearea
ceva îi va stoarce sau îl va huli,
3. Sau lucru pierdut îl va g@si }i, t@g@duind, va }i jura strâmb }i altceva din ceale mai
multe va face, în carele p@c@tuiesc oamenii,
4. Dovedindu-s@ de p@cat, va întoarce
5. Toate care prin în}el@ciune au vrut a ]ine, întregi }i *înc@ }i a cincea parte st@pânului *Num. 5, 7.
c@ruia au f@cut pagub@.
6. Iar@ pentru p@catul s@u va aduce areate neîntinat din turm@ }i-l va da preotului, dup@
cuno}tin]a }i m@sura p@catului,
154r
7. Carele s@ va ruga pentru el înaintea Domnului }i || s@ va ierta lui pentru toate care,
f@când, au p@c@tuit”.
8. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
9. „Poruncea}te lui Aaron }i fiilor lui: «Aceasta iaste leagea arderii: arde-va în oltariu toat@
noaptea p@n@ diminea]a; foc dintr-acela} oltariu va fi.
10. Îmbr@ca-s@-va cu îmbr@c@mintea preotul }i cu rochiile de in; }i va lua cenu}e carea
îmbucând focul o au ars, }i, puind lâng@ oltariu,
11. S@ va despoia de vejmintele dintâi }i, cu altele îmbr@cat, o va aduce afar@ de tab@r@
}i în loc foarte curat a s@ mistui pân@ la scânteia o va face.
12. Iar@ focul în oltariu pururea va arde, carele îl va pa}te preotul, supuindu-i leamne
diminea]a în toate zilele }i, puind jerva, deasupra va jertvi gr@simile p@ciuirilor.
13. Foc iaste acesta necurmat, carele niciodat@ va înceta în oltariu.
14. Aceasta-i leagea jertfeai }i a gust@rilor carea vor aduce fiii lui Aaron înaintea Domnului
}i înnaintea oltariului.
15. Lua-va preotul un pumn de f@in@ stropit@ cu untdelemn }i toat@ t@mâia carea-i pus@
p@ f@in@ }i o va aprinde în oltariu spre pomenirea mirosului bine primit Domnului.
16. Iar@ ceialalt@ parte a f@inii mânce-o Aaron cu fiii s@i, f@r@ aluat; }i o va mânca în
locul cel sfânt a pridvorului cortului. |
154v
17. {i pentru aceaea nu s@ va fr@mânta, c@ci partea ei s@ aduce spre aprinderea Domnului.
sfântul sfintelor va fi, ca }i pentru p@cat }i gre}al@.
18. Numai b@rba] din ruda lui Aaron îl va mânca. Legiuit }i veacinic va fi în neamurile
voastre de jirtfeale Domnului; tot care le va atinge sfin]i-s@-va»”.
19. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
20. „Aceasta-i aducerea lui Aaron }i a fiilor lui, carea tr@buie s@ o aduc@ Domnului în
zilele ungerii sale. A zeace parte efi vor aduce din f@in@ în jirtf@ veacinic@, jum@tatea ei
diminea]a }i jum@tatea ei sara,
21. Care în tigaie cu untdeleamn stropit@ s@ va pr@ji. {i o va aduce cald@, întru miros
bine pl@cut Domnului,
22. Preotul carele mo}tean t@tâne-s@u va urma; }i toat@ s@ va arde în oltariu.
23. C@ toat@ jertva preo]ilor cu foc s@ va mistui, nici va mânca cineva dintr-însa”.
24. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
25: „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui: «Aceasta iaste leagea arderii pentru p@cat; în locul
unde s@ aduce arderea s@ va jertvui înaintea Domnului. Sfântul sfintelor iaste.
26. Preotul carele aduce o va mânca în locul cel sfint, în pridvorul cortului.
155r
27. Orice va atinge c@rnurile ei sfin]i-s@-va; || de s@ va stropi haina de sângele ei,
sp@la-s@-va în locul cel sfint.
28. Iar@ vasul de p@mânt în care s-au copt frânge-s@-va. De va fi vasul de aram@,
freca-s@-va }i s@ va sp@la cu ap@.
29. Toat@ partea b@rb@teasc@ de s@mân]a preo]asc@ vor mânca din c@rnurile ei, c@
sfântul sfintelor iaste.
30. C@ junghiiarea carea s@ taie pentru p@cat, *a c@ruia sânge s@ bag@ în cortul m@rturiei, *Sus 4, 5.
spre cur@]@nie în jertfealnic, nu s@ va mânca, ci s@ va arde cu foc.
Ovr. 13, 11.
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Leagea aducerii jertfeai pentru gre}al@ }i arderii }i jertfeai pentru ceale de pace; gr@simea }i
sângele a s@ mânca de tot s@ oprea}te.

1.
2.

i aceasta leagea jirtvei pentru p@cat sfânta sfintelor iaste:
Dirept aceaea, unde s@ va jertvui arderea, s@ va omorî }i jirtva pentru p@cat;
sângele ei împrejurul oltariului s@ va turna.
3. Aduce-va dintr-însa coada }i gr@simea carea acopere ceale ascuns@,
4. Doi r@runchia}i }i gr@simea carea-i pe lâng@ m@runtaie }i mreju]a hicatului cu r@runchia}ii.
5. {i le va aprinde preotul pre oltariu; aprinderea Domnului iaste pentru gre}al@.
6. Toat@ partea b@rb@teasc@ de s@mân]a preo|]asc@ în locul cel sfânt va mânca aceastea 155v
c@rnuri, c@ sfântul sfintelor iaste.
7. Precum pentru p@cat s@ aduce junghiiare, a}a }i pentru gre}al@; amânduror jirtfealor
leagea una iaste: la preotul care o va aduce va r@mâne.
8. Preotul carele aduce jertva arderii va avea piialea ei.
9. {i toat@ jertfa de f@in@ carea s@ coace în cuptoriu }i orice pe ro}teiu sau în tigaie s@
g@tea}te aceluia preot va fi de la carele s@ aduce;
10. Acar cu untdeleamn stropite, acar uscate de or fi, tuturor fiilor lui Aaron m@sur@
dreapt@ prin fiia}tecarele s@ va împ@r]i.
11. Aceasta-i leagea jirtfei celor de p@ciuire, carea s@ aduce Domnului.
12. De va fi aducerea pentru mul]@mit@, vor aduce pâni f@r@ aluat, stropite cu untdeleamn
}i pl@cinte azime, uns@ cu untdeleamn }i f@ina coapt@ }i pâni}oare uns@, cu mestecarea de
untdeleamn stropite
13. {i pâni dospite, cu jirtva darurilor carea s@ jirtvuia}te pentru ceale de pace,
14. Din carele una pentru pârga s@ va aduce Domnului }i va fi a preotului carele va turna
sângele jertfei,
15. A c@ruia c@rnuri într-aceaea}i zi s@ vor mânca, nici va râmâne ceva din oaie pân@
diminea]@.
16. De va aduce cineva din f@g@duin]@ sau de bun@ || voie jirtv@, a}ijderea într-aceaea 156r
zi s@ va mânca; ci }i de va r@mâne pe mâne ceva, slobod va fi a s@ mânca.
17. Dar@ ce va afla zioa a triia, focul va mistui.
18. De va mânca cineva a triia zi din c@rnurile jirtvei celor de p@ciuire, nelegiuit@-i va fi
jertfa, nice va folosi celui ce o aduce; ci înc@ oricare suflet cu aceea} mâncare s@ va pâng@ri,
c@lc@rii de porunci vinovat va fi.
19. Carnea carea va fi atins ceva necurat nu s@ va mânca, ci s@ va arde cu foc; cine va
fi curat va mânca dintr-însa.
20. Sufletul pâng@rit care va mânca din c@rnurile jirtfei celor de p@ciuire carea s-au adus
Domnului peri-va din noroadele sale.
21. {i carele va atinge necur@]iia omului sau a dobitocului sau a tot lucrului care poate
pâng@ri }i va mânca de-acel feal de c@rnuri, peri-va din norodurile sale»”.
22. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
23. „Gr@ia}te fiilor Israil: «Gr@simea oii }i a boului }i a caprii nu ve] mânca.
24. Gr@simea stârvului mort@ciunii }i acelui dobitoc care de la fiiar@ s-au prins o ve] avea
spre multe trebi.
25. De va mânca cineva gr@simea carea tr@buie s@ s@ aduc@ spre aprinderea Domnului,
peri-va din norodul s@u.
26. {i sângele fie}tec@reia givin@ nu-l ve] lua în bucat@, a}ea de pasiri, precum de
156v
dobitoa|ce.
27. Tot sufletul care va mânca sânge peri-va din noroadele sale»”.
28. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi zicând:
29. „Gr@ia}te fiilor Israil zicând: «Care aduce jirtf@ spre ceale de pace Domnului aduc@
împreun@ }i jirtva, adec@ gust@rile ei.
30. [ine-va cu mânile gr@simea jungherii }i piiaptul }i amândoao Domnului adus@;
sfin]indu-le, le va da preotului,
31. Carele va aprinde gr@simea pre oltariu, iar@ pieptu]ul va fi a lui Aaron }i a fiilor lui.
32. {i spata direapt@ din jungherile p@ciuirilor va fi spre pârg@ preotului.
33. Care va aduce sânge }i gr@sime din fiii lui Aaron, acela va avea }i spata direapt@ în
partea sa;

300

CAP 7 {I 8

CARTEA PREO[III

34. C@ pieptu]ul r@dic@rii }i spata deschilinirii am luat de la fiii lui Israil, din jertfele lor
ceale de pace, }i le-am dat lui Aaron preotului }i fiilor lui cu leage veacinic@, de la tot
norodul lui Israil.
35. Aceasta iaste ungerea lui Aaron }i a fiilor lui în ]@remoniile Domnului, în zioa în carea
i-au dat lui Moisi ca s@ slujeasc@ cu preo]iia,
36. {i carea au poruncit Domnul s@ i s@ dea lui de la fiii lui Israil cu leagea vecinic@ în
neamurile sale»”.
157r
37. Aceasta iaste leagea arderii }i a jirtvei || pentru p@cat }i gre}al@ }i pentru sfin]@nie
}i pentru jertfele p@ciuirilor,
38. Carea au rânduit Domnul lui Moisi în muntele Sinai, când au poruncit fiilor Israil
s@ aduc@ darurile sale Domnului în Sinai.
Cap 8
A lui Aaron arhiereului }i a fiilor lui preo]ilor sfin]irea }i ungerea prin Moisi a cortului }i a od@jdiilor.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Ia pe Aaron cu fiii s@i, od@jdiile lor }i untul-de-leamn al ungerii, un vi]@l
pentru pâcat, doi are]i, cojni]a cu azimele,
3. {i vei aduna tot norodul la u}a cortului”.
4. F@cut-au Moisi precum Domnul i-au poruncit }i, adunându-s@ toat@ gloata înaintea
u}ii cortului,
5. Au zis: „Acesta iaste cuvântul carele au poruncit Domnul a fi”.
6. {i îndat@ au adus pre Aaron }i fiii lui. {i dup@ ce i-au sp@lat,
7. Au îmbr@cat arhiereul cu hain@ de in dedesupt, încingându-l cu valteul }i îmbr@cându-l
cu hain@ hiachintin@ }i pe deasupra i-au pus umerariul,
157v
8. Carele strângându-l cu brâul, l-au împre|unat cu pieptorelul în care era Înv@]@tura
}i Adev@rul.
9. {i cu z@bronic I-au acoperit capul, }i preste el, deasupra frun]ii, au pus tabl@ de aur
sfin]it@ în sfin]@nie, precum poruncis@ lui Domnul.
10. Luat-au }i untdelemn al ungerii, cu carele au uns cortul cu toate od@jdiile sale.
11. {i dup@ ce, sfin]ind, au stropit oltariul de }apte ori, l-au uns, }i toate vaseale lui }i
scaful cu temeiu s@u l-au sfin]it cu untdelemn,
12. *Carele turnând preste capul lui Aaron, l-au uns }i l-au sfin]it.
*Ecli. 45, 18.
13. {i fiii lui aducându-i, i-au îmbr@cat cu îmbr@c@minte de in }i i-au încins cu valteiul [Sir. 45, 18].
}i le-au pus mitr@, precum poruncis@ Domnul.
14. Adus-au }i vi]@l pentru p@cat }i, puind Aaron }i fiii lui pre capul lui mânile sale,
15. L-au jirtvuit sco]ind sângele }i, întingând deagetul, au atins cornurile oltariului
prinprejur, carele cur@]indu-l }i sfin]indu-l, au v@rsat celaalalt sânge la temeiul lui.
16. Iar@ gr@simea carea era preste cele ascuns@ }i mreju]a hicatului }i doi r@runchiu]i
cu unturile sale le-au jertfit pre oltariu.
17. Vi]@lul cu piiale }i c@rnurile }i cu gunoiul arzindu-le afar@ de tab@r@, precum poruncis@
158r || Domnul.
18. Adus-au }i un arete spre ardere, pre a c@ruia cap puind Aaron }i fiii lui mânile sale,
19. L-au jirtvuit }i au turnat sângele lui împrejurul oltariului.
20. {i aretele în d@r@buri t@indu-l, capul lui }i m@dul@rile }i gr@sime o au ars în foc,
21. Sp@lând întâi m@runt@ile }i picioarele. {i tot aretele împreun@ l-au aprins pre oltariu,
pentru c@ era arderea mirosului bine primit@ Domnului, precum îi poruncis@.
22. Adus-au }i al doile arete întru sfin]@nie preo]ilor; }i au pus pre capul lui Aaron }i fiii
lui mânile sale.
23. Carele jirtfindu-l Moisi, luând din sângele lui, au atins marginea urechii drepte a lui
Aaron }i deagetul cel mare a mânii lui drepte, a}a }i a piciorului.
24. Adus-au }i pre fiii lui Aaron }i, atingându-le urechile drepte din sângele berbecelui
celui jirtvuit }i deagetele cele mari a mânii }i a piciorului drept a fie}tec@ruia, celalalt l-au
turnat pre oltariu prinpregiur.
25. Iar@ untura }i coada }i toat@ gr@simea carea acopere m@runtaiele }i mreju]a hicatului,
cu doi r@runchi cu gr@simea sa }i cu spata dreapt@ i-au deschilinit.
26. {i, luând din cojni]a azimelor, carea era înaintea Domnului, pâne f@r@ aluat }i pâni}oarele
158v stropite cu untdelemn | }i pl@cinta, le-au pus preste gr@sime }i preste spata dreapt@,
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27. Dând împreun@ toate lui Aaron }i fiilor lui, carii, dup@ ce le-au r@dicat înnaintea
Domnului,
28. Iar@} luându-le din mânile lor, le-au aprins pre oltariul aprinderii, pentru c@ era
aducerea sfin]irii spre miros de bun@ mireazm@ jirtvei Domnului.
29. {i au luat pieptu]ul, r@dicându-l înaintea Domnului, din aretele sfin]irii spre partea
sa, precum îi poruncis@ lui Domnul.
30. {i, luând unsoare }i sângele care era în oltariu, au stropit preste Aaron }i vejmintele
lui }i preste fiii lui }i hainele lor.
31. {i dup@ ce i-au sfin]it în îmbr@c@mintea sa, le-au poruncit, zicând: „Hierbe]i c@rnurile
înaintea u}ii cortului }i acolo le mânca]i. {i pânile sfin]irii le mânca]i, care sânt pus@ în
cojni]@, precum mi-au poruncit Domnul, zicând: « *Aaron }i fiii lui le vor mânca».
32. Iar@ orice va râmâne de carne }i de pâne focul va mistui.
33. {i din u}a cortului nu ve] ie}i în }epte zile, pân@ la zioa în carea s@ va plini vreame
sfin]irii voastre. C@ în }apte zile s@ pline}te sfin]ire,
34. Precum }i acum s-au f@cut, s@ s@ plineasc@ leagea jertfirii.
35. Zioa }i noaptea ve] r@mâne în cort ]iind paza Domnului, ca s@ nu muri]i; c@ a}a mi
s-au poruncit”.
36. {i au f@cut Aaron }i fiii lui toate care || poruncis@ Domnul prin mâna lui Moisi.
159r

Cap 9
Aaron sfin]it s@ aduce }i, dând pârga jertfelor pentru sine }i pentru norod Domnului, blagoslovea}te
norodul. Slava Domnului s-au ar@tat }i focul jirtva o au mistuit.

1.

i, fiind zioa a opta, chemat-au Moisi pe Aaron }i fiii lui }i mai-marii lui Israil
}i au zis câtr@ Aaron:
*Ie}ir. 29, 1.
2.
*„Ia din ciurd@ un vi]@l pentru p@cat }i un berbece spre jirtf@, amândoi neîntina]i,
}i s@ aduci înaintea Domnului.
3. {i c@tr@ fiii lui Israil vei gr@i: «Lua]i un ]ap pentru p@cat }i un vi]@l }i un miel, neîntina]i,
de un an, spre jirtf@,
4. Un bou }i un berbece pentru ceale de pace, }i le jertfui] înaintea Domnului, în jertfa
a fie}tec@ruia, aduc@nd f@in@ cu untdelemn stropit@, c@ ast@zi Domnul s@ va ar@ta voao»”.
5. {i au dus toate care poruncis@ Moisi la u}a cortului, unde toat@ mul]ime stând,
6. Au zis Moisi: „Acesta-i cuvântul carele au poruncit Domnul; face] }i vi s@ va ar@ta slava
Lui”.
7. {i au zis câtr@ Aaron: „Apropie-te la oltariu }i jirfea}te pentru pâcatul t@u; ad@ jirva
}i te roag@ pentru tine }i pentru norod. {i când vei omorî jirtva norodului, roag@-te pentru
el, precum au poruncit Domnul”. |
8. {i îndat@ Aaron, apropiindu-s@ la oltariu, au jirtvuit vi]@lul pentru pâcatul s@u;
159v
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9. A c@ruia sânge i l-au adus fiii s@i, în carele întingându-}i deagetul, au atins cornurile
oltariului }i au turnat celaalalt la temeiul lui.
10. {i gr@simea }i r@runchii }i mreju]a hicatului, care sânt pentru p@cat, le-au jertvit pre
oltariu, precum poruncis@ Domnul lui Moisi,
11. Iar@ c@rnurile }i pielea lui au ars cu foc afar@ de tab@r@.
12. Jertfuit-au }i jertva arderii; }i i-au adus fiii s@i sângele ei, carele l-au turnat împrejurul
oltariului.
13. {i jertva în d@r@buri tâiat@, cu capul }i cu fie}tecare m@dul@ri, au adus. Care toate
pre oltariu le-au ars cu foc,
14. Sp@lind întâi cu ap@ m@runt@ile }i picioarele.
15. {i pentru pâcatele norodului aducând, au omorât ]apul; }i, cur@]ind oltariul,
16. Au f@cut jirtfa,
17. Ad@ogând în jirtv@ gust@rile, carele aseminea s@ aduc }i, jirtfindu-le pre oltariu, f@r@
]@r@moniile jirtvei de diminea]a.
18. Jertvit-au }i boul }i aretele, jirtve de pace norodului. {i i-au adus fiii s@i sângele, care
l-au turnat împregiurul oltariului. ||
160r
19. Iar@ gr@simea boului }i coada berbecelui, r@runchii cu unturile sale }i cu mreju]a hicatului
20. Le-au pus pre piepturi }i arzându-s@ gr@simile pre oltariu.
21. Piepturile lor }i spetele drepte le-au deschilinit Aaron, r@dicându-le înaintea Domnului,
precum poruncis@ Moisi.
22. {i, tinzându-}i mânile c@tr@ norod, i-au blagoslovit. {i a}a, plinindu-s@ jirtfele pentru
p@cat }i pentru arderi }i p@ciuiri, s-au pogorât;
23. {i, întrând Moisi }i Aaron în cortul m@rturiii }i apoi ie}ind, au blagoslovit norodul
*}i s-au ar@tat slava Domnului la toat@ mul]imea.
*2 Maca 2, 10.
24. {i, iat@, foc de la Domnul ie}ind, au mistuit jirtfa }i gr@simile care era pre oltariu;
carea v@zând gloatele, au l@udat pre Domnul, c@zind pre fe]ele sale.
Cap 10
Nadav }i Aviu t@mâind cu foc mirenesc, cu foc din ceriu mistui]i, îi plânge norodul, iar@ nu preo]ii.
Beutura vinului }i a sicherii preo]ilor oprindu-s@, s@ porunce}te s@ mânce r@m@}i]a aducerii.

1.

i, luând Nadav }i Aviu, fiii lui Aaron, c@delni]@le, *au pus foc }i t@mâie, aducând *Num. 3, 4
}i 26, 61.
înaintea Domnului foc strein, care nu le era poruncit.
1 Par. 24, 2.
2.
{i, ie}ind foc de la Domnul, i -au îmbucat }i au murit înaintea Domnului.
3. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Aceasta este care au gr@it Domnul: «Sfin]i-M@-voi în cei
160v ce s@ apropie de Mine }i înaintea a tot norodu|lui M@ voi prosl@vi»”. Carea auzind, au
t@cut Aaron.
4. {i, chemând Moisi pre Misail }i Elisafan, fiii lui Oziil, unchiu lui Aaron, au zis c@tr@
dân}ii: „Merge]i }i lua]i fra]ii vo}tri dinnaintea jertfealnicului }i-i purta] afar@ de tab@r@”.
5. {i îndat@ m@rgând, i-au adus precum z@cea, îmbr@ca]i cu îmbr@c@minte de in, }i i-au
aruncat afar@, precum li s-au fost poruncit.
6. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eliazar }i Ithamar, fiii lui: „Capetele voastre s@
nu le goli]i }i vejmintele s@ nu le rumpe]i, nu cumva s@ muri]i }i preste toat@ adunarea s@
r@saie urgiia. Fra]ii vo}tri }i toat@ casa Israil plâng@ arderea carea Domnul o au a]i]at.
7. Iar@ voi s@ nu ie}i] din u}a cortului, într-alt chip ve] peri, c@ untul-de-lemn al ungerii
sfânt iaste preste voi”. Carii au f@cut toate dup@ porunca lui Moisi.
8. {i au zis Domnul câtr@ Aaron:
9. „Vin }i tot ce poate îmb@ta nu ve] bea tu }i fiii t@i când întra]i în cortul m@rturiii, ca
s@ nu muri]i; c@ porunc@ veacinic@ iaste în neamurile voastre,
10. {i ca s@ ave] cuno}tin]@ a deschilini între cel sfânt }i între cel lumesc, între cel pâng@rit
}i între cel curat, ||
161r
11. {i înv@]a]i pre fiii lui Israil toate legiuitele Meale, care au gr@it Domnul c@tr@ ei prin
mâna lui Moisi”.
12. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i Eliazar }i Ithamar, fiii lui, carii r@m@seas@: „Lua] jirtfa
carea au r@mas din aducerea Domnului }i o mânca] f@r@ aluat, lâng@ oltariu, c@ sfântul
sfintelor iaste.
13. O ve] mânca în locul cel sfânt, carea s-au dat ]ie }i fiilor t@i din aducerile Domnului,
precum mi s-au poruncit.
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14. {i pieptul ce s-au adus }i spata carea s-au deschilinit le ve] mânca în loc curat, tu }i
fiii t@i }i featele tale cu tine. C@ ]ie }i pruncilor t@i s-au pus din jertfele cele sp@sitoare a
fiilor Israil,
15. Pentru c@ spata }i pieptul }i gr@simile care s@ ard în oltariu le-au r@dicat înaintea
Domnului }i sânt ale tale }i a fiilor t@i, leage veacinic@, precum au poruncit Domnul”.
16. *Între acestea, ]apul care s-au adus pentru pâcat, cercându-l Moisi, l-au g@sit aprins;
*2 Maca 2, 11.
}i, mâniindu-s@ împrotiva lui Eliazar }i Ithamar, fiii lui Aaron carii r@m@sease, au zis:
17. „Pentru ce nu a]i mâncat jirtfa pentru p@cat în locul cel sfânt? Care iaste sfânta sfintelor
}i s-au dat voao s@ purta] nedrept@]ile mul]imii }i s@ v@ ruga]i | pentru dânsa înaintea 161v
Domnului,
18. Mai ales c@ din sângele ei nu s- au adus înl@untrul sfintelor }i tr@buia s@ o mânca] în
jirtfealnic, precum mi s-au poruncit?”
19. R@spuns-au Aaron: „Adusu-s-au ast@zi jirtva pentru p@cat }i ardere înaintea Domnului,
iar@ mie s-au întâmplat ce vezi. Cum o a} fi putut mânca sau a pl@cea Domnului în ]@remonii,
cu mintea gealnic@?”
20. Carea auzind Moisi, au luat destulare.
Cap 11
Deschilinirea jivinilor celor curate de câtr@ ceale necurate }i slujba lor; s@-i fie sfin]i fiii lui Israil
ca }i Domnul.

*2 Leage 14, 4.

*2 Mac 6, 18.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi }i Aaron, zicând:
„Zice]i fiilor Israil: « *Aceastea sânt jivinile care tr@buie s@ mânca] din toate
jivinile p@mântului:
3. Tot ce are unghe desp@r]it@ }i rumâg@ între dobitoace ve]i mânca.
4. Iar@ orice rumeg@ }i are unghe ce nu o desparte, ca c@mila }i altele, nu ve]i mânca }i
între necurate îl ve]i socoti.
5. Hierogrinul, care rumeg@ }i unghea nu împarte, necurat iaste.
6. {i iepurele, c@ }i el rumeg@, iar@ unghea nu desparte; ||
162r
7. *{i porcul, carele desp@r]ind unghea, nu rumeg@.
8. C@rnurile acestora nu le ve] mânca, nice stârvurile le ve] atinge, c@ necurate sânt voao.
9. Aceastea sânt care s@ nasc în ap@ }i a le mânca slobod iaste: tot ce are arepi }i solzi,
în m@ri, în râuri }i b@l]i, ve]i mânca.
10. Iar@ orice nu are arepi }i solzi, din ceale ce s@ mi}c@ în ap@ }i tr@iesc, pâng@rit va fi
voao,
11. {i spurcat va fi; c@rnurile lor nu le ve] mânca }i de mort@ciune v@ ve] feri.
12. Toate care nu au arepi }i solzi în ap@ pâng@rite vor fi.
13. Aceastea sânt care din paseri nu tr@buia s@ mânca] }i s@ v@ feri] de eale: pagera }i
griful }i halietul
14. {i milvul }i vulturul, dup@ fealiul s@u,
15. {i tot fealiul de corb dup@ as@m@narea sa,
16. Strutea }i bodiul }i larul }i uliul, dup@ fealiul s@u,
17. Buha }i mergul }i ivinul,
18. {i chignul }i onocrotul }i porfirionul,
19. Ierodiul }i haradriul, dup@ feliul s@u, pup@za }i liliacul.
20. Tot ce umbl@ pe patru picioare, dintre pasiri, spurcat va fi voao.
21. Iar@ orice umbl@ pe patru picioare, ci are mai lungi dinnapoi fluierele, prin care sare
pre p@mânt, |
22. Tr@buie s@ mânca] precum iaste c@r@bu}ul, dup@ feliul s@u, attacul }i ofiomacul }i 162v
l@custa, fie}tecare dup@ feliul s@u.
23. {i orice dintre pasiri patru numai are picioare spurcat va fi voao.
24. {i oricine va atinge mort@ciunea lor s@ va pâng@ri }i va fi necurat pân@ sara.
25. {i de va fi lips@ s@ poarte ceva dintr-aceste moarte, sp@la-}-va ve}mintele sale }i va
fi necurat pân@ la apusul soarelui.
26. Toat@ jivina care are unghe ci nu o desparte, nici rumeg@, necurat@ va fi, }i care o
va atinge pâng@ri-s@-va.
27. Ce îmbl@ pre mâni, din toate jig@niile care umbl@ în patru picioare, necurat va fi;
cine va atinge mort@ciunile lor s@ va pâng@ri pân@ sara.
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28. {i cine va purta de acest feal de st@rvuri sp@la-va ve}mintele sale }i va fi necurat pân@
sara, c@ toate acestea necurate sânt voao.
29. {i aceaste între ceale pâng@rite s@ vor socoti, care s@ mi}c@ pre p@mânt: nev@stuica
}i }oarecele }i crocodilul, fie}tecarea dup@ feliul s@u;
30. Migale }i hameleon }i stelliu }i }opârla }i sobolul,
31. Toate aceaste necurate sânt; cine va atinge mort@ciunile lor necurat va fi pân@
163r || sara.
32. {i spre ce va c@dea ceva din mort@ciunile lor spurca-s@-va, }i vasul cel de lemn }i
v@jmântul }i pielea }i târsinile; }i ori în ce s@ face lucru, s@ vor întinge în ap@ }i spurcate
vor fi pân@ sara }i a}a dup@ aceaea s@ vor cur@]i.
33. Iar@ vasul de lut în care va c@dea ceva dintr-acestea spurca-s@-va }i pentru aceaea
tr@buie s@ s@ frâng@.
34. Toat@ bucata care o ve] mânca, de s@ va v@rsa preste dânsa ap@, necurat@ va fi; }i
tot udul ce s@ bea din tot vasul necurat va fi.
35. {i orice din mort@ciunile acestora va c@dea preste el necurat va fi, acar cuptoarele,
acar vadr@ cu trei picioare; strica-s@-vor }i necurate vor fi.
36. Iar@ fântânile }i jgheaburile }i toat@ adunarea apelor necurat@ va fi. Cine s@ va atinge
de mort@ciunile lor spurca-s@-va.
37. De va c@dea pe s@mân@tur@, nu o va spurca.
38. Iar@ de va uda cineva cu ap@ s@mân]a }i apoi de mort@ciune s@ va atinge, îndat@
s@ va spurca.
39. De va muri jivina carea vi-i slobod a mânca, cine va atinge stârvul ei necurat va fi
pân@ sara.
40. {i cine va mânca ceva dintr-însa, sau va purta, sp@la -va vejmintele sale }i necurat
va fi pân@ sara.
41. Tot ce s@ târ@ia}te pe p@mânt necurat va | fi, nici s@ va lua spre mâncare.
163v
42. Tot ce umbl@ pe piept cu patru picioare }i multe are picioare sau pre p@mânt s@ trage
nu ve] mânca, c@ urât iaste.
43. Nu v@ pâng@rire]i sufletele voastre, nici atinge] ceva dintr-aceale, s@ nu fi] necura]i.
44. C@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul vostru; *fi] sfin], c@ Eu sfânt sânt. S@ nu v@ spurca] *1 Pet. 1, 16.
sufletele voastre în tot ce s@ târâia}te, mi}cându-s@ pre p@mânt
45. C@ Eu sânt Domnul carele v-am scos din p@mântul Eghiptului, s@ v@ fiu spre Dumnezeu.
Sfin] ve] fi, c@ Eu sfânt sânt»”.
46. Aceasta iaste leage jig@niilor }i a pasirilor }i a tot sufletului ce vie]uia}te, care s@ mi}c@
în ap@ }i s@ târiia}te pre p@mânt.
47. S@ cunoa}te]i deschilinirea curatului }i necuratului }i s@ }ti] ce tr@buie s@ mânca]i sau
s@ lepeda]i.
Cap 12
Necur@]iia ceii ce na}te }i cur@]irea cu aducere.

1.
2.
164r

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «*Muiarea luund s@m@n]@, parte *Luc 2, 22.
b@rb@teasc@ de va na}te, necurat@ va fi }eapte zile, dup@ zilele deschilinirii

lunatecii.
3. *{i în zioa a opta s@ va tâia împrejur prun||cul.
4. Iar@ în treiz@ci }i trei de zile va r@mânea în sângele cur@]iii sale. Tot ce e sfânt nu va
atinge, nici va întra în jertvealnic, pân@ când s@ vor împle zilele cur@]iii.
5. Iar@ de va na}te f@meaie, necurat@ va fi doao s@pt@mâni dup@ leagea curgerii lunatecii
}i zile }as@z@ci }i }as@ va r@mânea în sângele cur@]iii sale.
6. {i, plinindu-s@ zilele cur@]irii sale, pentru fiiu sau pentru fat@, va duce un miel de un
an spre jirtf@ }i un puiu de porumb sau o turturea pentru p@cat, la u}a cortului m@rturiei,
}i va da preotului,
7. Care le va aduce înaintea Domnului }i s@ va ruga pentru dânsa, }i a}a s@ va cur@]i
de curgerea sângelui s@u. Aceasta iaste leage ceii ce na}te b@rbat sau f@meaie.
8. De nu va afla mâna ei, nici va putea aduce miel, va lua *doao turtureale sau doi pui
de porumbi, unul spre aprindere }i altul pentru p@cat. {i s@ va ruga pentru ea preotul }i
a}ea s@ va cur@]i»”.

305

*Ion 7, 21 [22] .

*Sus 7, 11.
[5, 7]
Luca 2, 24.

CARTEA PREO[III

CAP 13
Cap 13

Leagea }i cuno}tin]a leprii preo]ilor poruncit@, în om }i în ve}mânt; ce s@ porunce}te | leprosului.

1.
2.

164v

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
„Omul într-a c@ruia piiale }i trup s@ va na}te fa]@ de multe seamne sau
bubuli]@ sau ca când ar lumina ceva, adec@ ran@ de leprel, aduce-s@-va la
Aaron preotul sau la unul acar care dintre fiii lui,
3. Carele v@zând leapra în piiale }i perii în fa]a alb@ a fi mutat }i feliul bubei mai
smerit decât piiale }i decât celalalt trup, ran@ de lepros iaste }i dup@ vrearea lui s@ va
desp@r]i.
4. Iar@ de va fi albea]a luminând în piiale, nici mai smerit@ decât cealalalt trup }i perii
în fa]a dintâi, îl va închide preotul }epte zile,
5. {i va socoti a }aptea zi; }i de nu va fi mai crescut leapra, nici va fi trecut hotarâle dintâi
în piiale, iar@} îl va închide alte }apte zile.
6. {i zioa a }eaptea va socoti; de va fi mai întunecoas@ lepra }i nu va fi crescut în piiale,
îl va cur@]i, c@-i râie }i va sp@la omul ve}mintele sale }i va fi curat.
7. De va mai cre}te iar@ lepra dup@ ce s-au v@zut de preot }i s-au d@ruit cur@]iei, s@ va
aduce la el, ||
165r
8. {i de necur@]ie s@ va osândi.
9. Rana leprii de va fi în om, s@ va aduce la preot,
10. {i i-l va vedea. {i fiind fa]@ alb@ în piiale }i perii schimbându-} vederea }i carne vie
ar@tându-s@,
11. Lepra veache s@ va judeca }i îmb@tr@nit@ în piiale. Spurca-l-va dirept aceaea preotul
}i nu-l va închide, c@ci c@ e de cur@]ire v@dit.
12. Iar@ de va înfluri curgând prin piiale lepra }i va acoperi toat@ piialea de la cap pân@
la picioare, orice cade supt vedearea ochilor,
13. Socoti-l-va preotul }i -l va judeca c@ s@ ]ine de lepr@ curat@; pentru c@ toat@ s-au întors
în albea]@ }i pentr-aceaea omul curat va fi.
14. Iar@ când s@ va ar@ta în el carne vie,
15. Atunci cu judecata preotului s@ va spurca }i între necura]i s@ va socoti. C@ci carnea
stropit@ cu leapra necurat@ iaste.
16. De s@ va întoarce iar@}i în albea]@ }i tot omul îl va acoperi,
17. Socoti-l-va preotul }i-l va judeca a fi curat.
18. Iar@ trupul }i piialea în carea s-au n@scut }i s-au s@n@to}at rana,
19. {i în locul ranei sâmn de ran@ s@ va ar@ta alb sau ro}u, s@ va aduce omul la preot,
20. Carele v@zând locul bubei mai smerit decât cealalalt trup }i perii schimba]i în
165v
albea|]@, spurca-l-va, c@ rana bubei s-au n@scut în bub@.
21. Iar@ de va fi p@rul de fa]a dintâi }i locul ranei nevederos }i nu-i mai smerit decât trupul
de aproape, închide-l-va }eapte zile.
22. {i de va cre}te, judeca-l-va leprei.
23. Iar@ de va sta în locul s@u, locul ranei iaste }i omul curat va fi.
24. Iar@ trupul }i piialea carea focul o va fi p@rjolit }i vindecat, alb sau ro}u va avea
sâmnul ranii,
25. Îl va socoti preotul }i, iat@, s-au întors în albea]@, }i locul ei îi mai smerit decât ceaea
piiale, spurca-l-va, c@ rana leprei în locul ei au r@s@rit.
26. De nu s@ va fi schimbat fa]a perilor, nice rana mai smerit@ decât cealalalt trup }i fa]a
leprei va fi nevederoas@, îl va închide }epte zile.
27. {i a }eaptea zi îl va socoti; de va fi crescut în piiale buba, spurca-l-va.
28. Iar@ de va fi st@tut în locul s@u albea]a nu destul chiar@, rana arderii iaste; pentru
aceaea s@ va cur@]i, c@ loc de arsur@ iaste.
29. B@rbatul sau muiarea într-a cui cap sau barb@ va încol]i lepra vedea-i-va preotul.
30. {i de va fi locul mai aseminea cu trupul cealalalt }i p@rul galbân }i mai sup]ire || decât 166r
mai nainte, spurca-i-va, c@ buba capului }i a barbei iaste.
31. Iar@ de va vedea locul întin@ciunii aseaminea a fi trupului vecin }i p@rul negru, îl
va închide }apte zile,
32. {i zioa a }eaptea îl va vedea. De nu va fi crescut machia }i pârul va fi fea]ii sale, }i
locul ranei aseaminea celuialalt trup,
33. S@ va rade omul afar@ de locul întin@ciunii }i s@ va închide alte }eapte zile.

306

CAP 13 {I 14

CARTEA PREO[III

34. De s@ va vedea a }eaptea zi a fi st@tut rana în locul s@u, nici mai smerit@ decât cealalalt
trup, îl va cur@]i }i, sp@lându-}i ve}mintele sale, curat va fi.
35. Iar@, de va crea}te dup@ cur@]ire iar@} machiia în piiale,
36. Nu va cerca mai mult de cumva p@rul s-au schimbat în fa]@ galbân@, c@ la ar@tare
necurat iaste.
37. Iar@, de va sta întin@ciunea }i perii negri vor fi, va cunoa}te omul a fi vindecat }i,
îndr@znind, îl va vesti curat.
38. B@rbatul sau muiarea, într-a c@ruia piiale albea]@ s@ va ar@ta,
39. Vedea-i-va preotul; de va g@si nevederoas@ albea]a luminând în piiale, s@ }tie c@
nu-i leapr@, ci întin@ciune fea]ii albe }i omul, curat. |
166v
40. B@rbatul dintr-a c@ruia cap cad peri ple}ug iaste }i curat.
41. {i de vor c@dea de la frunte p@rii r@sple}ug }i curat iaste.
42. Iar@, de s@ va na}te fa]@ alb@ sau ro}ie în ple}e sau r@splea}@,
43. {i va vedea aceasta preotul, osândi-l-va f@r@ îndoial@ de bube care au r@s@rit în
ple}uire.
44. Oricarele, dar@, întinat va fi de bube }i s-au deschilinit dup@ judecata preotului,
45. Va avea ve}mintele descusute, capul gol, gura cu haina acoperit@, spurcat }i necurat
pre sine a fi s@ va strâga.
46. În toat@ vreamea în carea bubosul iaste necurat sângur va l@cui, afar@ de tab@r@.
47. Haina de lân@ sau de in, carea va avea leapr@,
48. În p@nur@ sau tort, sau în ceva piiale, sau ori ceva din piiale e f@cut,
49. De s@ va întina alba sau ro}iia machia, bub@ s@ va socoti }i s@ va ar@ta preotului,
50. Carele, socotind-o, îl va închide }eapte zile.
51. {i zioa a }eaptea iar@} uitându-s@, de o va g@si a fi crescut@, bub@ r@mâitoare iaste;
167r spurcat va judeca vejmântul || }i tot ce s@ va g@si.
52. {i pentru aceaea s@ va arde cu flac@r@.
53. Iar@, de o va vedea a nu fi crescut@,
54. Va porunci }i vor spâla acea unealt@ în carea au fost lepra }i o vor închide alte
}eapte zile.
55. {i când va vedea fa]a, adec@ dintâiu, a nu s@ fi întoars@, îns@ nici lepra a fi crescut@,
necurat@ o va giudeca }i cu foc o va arde pentru c@ s-au v@rsat în fa]a ve}mântului sau
preste tot bubele.
56. Iar@, de va fi mai nev@zut locul bubelor, dup@ ce s-au spâlat haina, rumpe-l-va }i-l
va desp@r]i de cel întreg.
57. De s@ va mai ar@ta într-aceastea} locuri, care mai înnainte era neîntinate, lepr@
zbur@toare iaste }i umbl@toare. Trebuie s@ s@ arz@ cu foc.
58. De va înceta, va sp@la cu ap@ ceale curate a doao oar@, }i curate vor fi.
59. Aceasta iaste leagea bubelor, a v@jmântului de lân@ }i de in, al p@nurii }i al tortului
}i a toat@ haina de piiale, cum tr@buie a s@ cur@]i sau spurcat@ a s@ numi.
Cap 14
167v

Jertfeale pentru cur@]irea bubelor pentru om, | pentru cas@ sau v@jmânt, dup@ ce s-au vindecat
bubele; cum s@ cearc@ lepra cas@lor, cum s@ vindec@ }i s@ cur@]ea}te.

1.
}a gr@it-au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
2.
„Aceasta-i leagea bubosului, când s-au cur@]it: *S@ va aduce la preot.
*Math. 8, 4.
3.
Care, ie}ind din tab@r@, de va afla bubele a fi cur@]ite,
4. *Va porunci celui ce s@ cur@]ea}te s@ aduc@ doao pasiri vii pentru sine, care s@ m@nânc@, *Marc 1, 44.
}i lemn de chedru }i un vermule] }i isop.
Luca 5, 14.
5. {i una din pasiri va porunci s@ s@ jirtfeasc@ în vas de lut spre ape vii.
6. Iar@ alta vie, cu lemnul de chedru }i coc }i isop îl va întinge în sângele paserei ceii
jirtfite,
7. Cu carele va stropi pe cel ce s-au cur@]it, de }eapte ori, s@ s@ cur@]asc@ legiuit }i va
slobozi pasirea cea vie s@ zboare în câmp.
8. {i deac@-} va sp@la omul ve}mintele, va rade to]i perii trupului }i s@ va sp@la cu ap@
}i cur@]it va întra în tab@r@, îns@ a}a numai ca }eapte zile s@ r@mâie afar@ din cortul s@u.
9. {i a }eaptea zi va rade perii capului }i barba }i sprâncenele }i perii de pe tot trupul;
}i sp@lându-}i iar@} hainele }i trupul, ||
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10. A opta zi va lua doi miei neîntina]i }i oaie de un an, neîntinat@, }i trei z@ciuiale de
f@in@ spre jirtf@, carea s@ fie stropit@ cu untdelemn, }i de os@bi din uleiu a }easea parte.
11. {i deacî-l va pune preotul care cur@]ea}te omul pre el, }i toate aceastea înaintea
Domnului, în u}a cortului m@rturiei,
12. Va lua un miel }i-l va aduce pentru gre}al@, }i din untdelemn a }easea partea. {i,
aducând toate înaintea Domnului,
13. Va jertvi mielul unde s@ jirfea}te pentru p@cat, }i arderea adec@, în locul cel sfânt, c@
precum pentru p@cat, a}ea }i pentru gre}al@ a preotului iaste jirtfa, sfinta sfintelor iaste.
14. {i luând preotul din sângele jirtfeai care s-au junghiiat pentru gre}al@, va pune pe
marginea urechii drepte a celui ce s@ cur@]ea}te }i pre deagetele ceale mari a mânii drepte
}i a piciorului.
15. {i din a }easa parte a untului-de-lemn va turna în stânga sa;
16. {i va întinge deagetul dirept în el }i va stropi înaintea Domnului de }eapte ori.
17. Iar@ ce au mai r@mas din untul-de-lemn în mâna | stâng@, va turna pre marginea
urechii dreapte celui ce s@ cur@]ea}te }i preste deagetele ceale mari a mânii }i a piciorului
drept, }i preste sângele care s-au v@rsat pentru gre}al@,
18. {i preste capul lui.
19. {i s@ va ruga pentru el înaintea Domnului }i va face jirtv@ pentru p@cat. Atunci va
jertvi arderea,
20. {i o va pune în oltariu cu gust@rile sale, }i omul legiuit s@ va cur@]i.
21. Iar@ de-i s@rac }i nu poate mâna lui a afla ceale zis@, pentru gre}al@ va lua un miel
spre aducere, s@ s@ roage pentru el preotul, }i a zecea parte de f@in@ stropite cu untdelemn
spre jirtfirea, }i din untdelemn a }asa parte;
22. *{i doi turturi sau doi pui de porumbi, a c@rora unul s@ fie pentru p@cat, }i altul spre ardere.
*Sus 57, 11
23. {i le va aduce a opta zi a cur@]@niii sale preotului, la u}ea cortului m@rturiei înaintea
}i 12, 8.
Luc 2, 24. Domnului.
24. Carele luând mielul pentru gre}al@ }i a }easea parte din untul-de-lemn, le va r@dica
împreun@.
25. {i, jirtfind mielul, din sângele lui va pune pre marginea ureachii lui drepte }i pre
deagetele ceale mari a mânii lui drepte }i a piciorului celui ce s@ cur@]ea}te. ||
26. Iar@ din untul-de-leamn o parte va turna în stânga sa,
27. În carele întingându-}i deagetul dreptei, va stropi de }eapte ori înaintea Domnului,
28. {i va atinge marginea urechii drepte celui ce s@ cur@]ea}te }i deagetele ceale mari
a mânii }i a piciorului drept, în locul sângelui care s-au v@rsat pentru gre}al@.
29. Iar@ ceaealalt@ parte a untului-de-lemn, carea iaste în stânga, o va turna pre capul
celui cur@]it, s@ îmblânzasc@ pentru el pre Domnul;
30. {i un turtur sau un puiu de porumb va aduce,
31. Unul pentru gre}al@ }i altul spre ardere cu gust@rile sale.
32. Aceasta iaste jirtfa bubosului care nu poate avea toate spre cur@]iia sa”.
33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
34. „Când ve] întra la p@mântul Hanaan, carele Eu voi da voao pentru f@g@duin]a, de
va fi rana bubei în cas@,
35. Va mearge st@pânul casei vestind preotului }i va zice: «Ca rana bubei mi s@ veade
a fi în casa mea». |
36. Iar@ el va porunci s@ scoa]@ toate din cas@, pân@ a întra într-însa }i a vedea de-i
buboas@, ca s@ nu fie toate necurate care sânt în cas@. {i dup@ aceaea va întra s@ socoteasc@
buba casii.
37. {i, v@zând în p@re]ii ei ca ni}te v@lceale cu g@lbinea]@ sau ro}a]@ groz@vite }i mai
smerite decât ceaealalt@ fa]@,
38. Va ie}i din u}ea casii }i îndat@ o va închide }eapte zile.
39. {i, întorcându-s@ a }eaptea zi, o va socoti. De va afla crescut@ lepra,
40. Va porunci a s@ surpa piiatrile în carele iaste lepra }i a s@ lep@da afar@ de cetate, în
loc necurat,
41. Iar@ casa a o rade dinl@untru împrejur }i va arunca pravul r@surii afar@ de cetate, în
loc necurat,
42. {i a pune alte piiatri pentru cealea l@p@date }i cu alt@ spoial@ a spoi casa.
43. Iar@ dup@ ce s-au surpat piiatrile }i praful cel ras }i cu alt p@mânt s-au spoit,
44. Întrând preotul, de-l va vedea c@ s-au întors lepra }i p@re]ii sânt stropi]i cu întin@ciuni,
lepra e r@m@itoare }i casa necurat@.
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45. Carea îndat@ o vor sparge }i piiatri||le ei }i lemnele }i tot praful le vor arunca afar@
de ora}, în loc necurat.
46. Cine va întra în cas@ când îi închis@ necurat va fi pân@ sara.
47. {i cine va adormi într-însa }i va mânca ceva î} va spâla ve}mintele sale.
48. Iar@, întrând preotul, de va vedea a nu fi crescut în cas@ lepra, pân@ ce de nou s-au
spoit, o va cur@]i, înturnând s@n@tatea.
49. {i spre cur@]irea ei va lua doao paseri }i un lemn de chedru }i vermicel }i isop.
50. {i, jârtfind o pasere în vas de lut pre ape vii,
51. Va lua lemnul cel de chedru }i isopul }i cocul }i paserea vie }i le va întinge toate în
sângele paserii jârtfite }i în apele vii }i va stropi casa de }apte ori;
52. {i o va cur@]i în sângele paserii }i în ape }i în pasere vie }i în lemnul cel viu de chedru
}i în isop }i în viermicel.
53. {i, slobozând paserea a zbura slobod@ la câmp, s@ va ruga pentru cas@ }i legiuit s@
va cur@]i.
54. Aceasta-i leagea a toat@ buba }i a loviturii,
55. A leprei hainelor }i a caselor,
56. A locului ranei }i a n@v@lirii bubelor, | a machiii ce str@lucea}te }i în multe fea]e
schimbate,
57. S@ s@ poat@ }ti în ce vreame ceva curat sau necurat iaste”.
Cap 15
B@rbatului ce-i cur@ s@mân]a, împreun@ culc@torilor, a muiarii în lunatece }i a c@rie-i cur@
sângele vindecarea }i cur@]irea.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil }i le zice]i: «Omul c@ruia s@ întâmpl@ curgerea s@min]ii
necurat va fi.
3. {i atunci s@ va judeca a fi supus ace}tii vine, când prin toate cirtele vreamii s@ va lipi
trupului s@u }i va cre}te urâta umezal@.
4. Tot a}ternutul în care au dormit necurat va fi }i oriunde va }edea.
5. De va atinge cineva patul lui, va sp@la ve}mintele sale, }i el cu ap@ sp@lându-s@,
necurat va fi pân@ sara.
6. De va }edea unde el }ezuse, }i el î} va sp@la ve}mintele, }i cu ap@ sp@lat, necurat va
fi pân@ sara.
7. Cine va atinge trupul lui sp@la-}-va vejmintele sale, }i el cu ap@ sp@lat, necurat va fi
pân@ sara.
171r
8. De va arunca scuipit acest om spre altul care-i curat, sp@la -}-va vejmintele sale, || }i
sp@lat cu ap@, necurat va fi pân@ sara.
9. Procove]ul pre care va fi }ezut necurat va fi.
10. {i orice va fi supt acela a c@ruia s@ întâmpl@ curgerea s@min]ii, spurcat va fi pân@
sara. Cine va purta ceva de aceastea sp@la-va vejmintele sale, }i el cu ap@ sp@lat, necurat
va fi p@n@ sara.
11. Tot pre carele va atinge carea-i a}ea, nesp@lându-} mainte mânile, sp@la-}-va
vejmintele sale, }i sp@lat cu ap@, necurat va fi p@n@ sara.
12. Vasul de lut care-l va atinge s@ va frânge, iar@ vasul de lemn cu ap@ s@ va sp@la.
13. De s@ va s@n@to}a cel ce sufere acel feal de p@timire, va num@ra }eapte zile dup@
cur@]irea sa }i, sp@lându-}i hainele }i tot trupul cu ape vii, va fi curat.
14. Iar@ în zioa a opta va lua doi turturi au doi pui de porumb }i va veni înaintea Domnului,
la u}a cortului m@rturiei, }i-i va da preotului,
15. Carele va face unul pentru p@cat }i altul spre ardere; }i s@ va ruga pentru el înaintea
Domnului, ca s@ s@ cur@]@ de curgerea s@min]ii sale.
16. B@rbatul din care va ie}i s@mân]a împreun@rii sp@la-va cu ap@ tot trupul s@u }i va fi
necurat p@n@ sara. |
171v
17. Haina }i piialea care o va avea cu ap@ o va sp@la }i va fi necurat@ pân@ sara.
18. Muiarea cu carea s@ va împreuna cu ap@ s@ va sp@la }i va fi necurat@ pân@ sara.
19. Muiarea care, întorcându-s@ luna, p@timea}te curgerea sângelui, }eapte zile s@ va
us@bi.
20. Oricine o va atinge necurat va fi p@n@ sara,
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21. {i în ce va dormi sau va }edea în zilele cur@]irii sale spurca-s@-va.
22. Cine va atinge patul ei sp@la-va hainele sale, }i cel cu ap@ sp@lat necurat va fi p@n@ sara.
23. Tot vasul pre carele ea va }edea, oricine-l va atinge sp@la-}-va vejmintele sale, }i
el, cu ap@ sp@lat, spurcat va fi pân@ sara.
24. De s@ va împreuna cu ea b@rbatul în vremea lunatecului sânge, necurat va fi }eapte
zile }i tot a}ternutul în care au dormit spurca-s@-va.
25. Muiarea carea multe zile p@timea}te curgerea sângelui, nu în vreame lunatec@, sau
c@rie, dup@ lunatecul sânge, curgerea nu înceat@, pân@ când îi supus@ ace}tii p@timiri
necurat@ va fi, ca în vreame lunatec@.
26. Tot a}ternutul în care va dormi }i vasul în care va }edea spurcat va fi.
27. Oricine le va atinge acealea sp@la-}-va vejmintele sale, }i el, cu ap@ sp@lat, necurat
va fi pân@ sara. ||
172r
28. De va sta sângele }i va înceta a cur@, va num@ra }eapte zile a cur@]irii sale,
29. {i în zioa a opta va aduce preotului pentru sâne doi turturi sau doi pui de porumb
la u}a cortului m@rturiei,
30. Carele unul va face pentru p@cat }i altul spre ardere; }i s@ va ruga pentru ea înaintea
Domnului }i pentru curgerea necur@]iii ei».
31. Deci ve] înv@]a fiii lui Israil s@ s@ feareasc@ de necur@]ie }i s@ nu moar@ în ur@ciunile
sale, când vor spurca cortul Mieu, care iaste între ei.
32. Aceasta e leagea celui ce p@timea}te curgere seamin]ii }i carele s@ spurc@ cu împreunarea,
33. {i carele în vremi lunatece s@ us@bea}te sau care pururea curge sânge, }i a omului
care va dormi cu dânsa”.
Cap 16
Când }i cum tr@buie s@ între preotul la jârtvelnic }i a cur@]i împreun@ cortul }i oltariul, pârciul a
slobozi }i s@rb@toarea cur@]@niei a pr@znui.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi dup@ moartea *a doi fii a lui Aaron, când s-au ucis
c@dind foc strein.
2.
{i au poruncit lui zicând: „Gr@ia}te câtr@ Aaron, fratele t@u, *s@ nu între în
toat@ vreamea la jârt@vnic, carele iaste dinl@untrul zaveasii dinnaintea îmblânzitoriului,
cu care s@ acopere sicriiul ca s@ nu moar@. C@ în nor M@ voi ar@ta deasupra | beasearicii. 172v
3. De nu va face mainte aceastea: un vi]@l pentru p@cat va aduce }i un areate spre ardere;
4. Cu îmbr@c@minte de in s@ va îmbr@ca, cu rochie de in ceale ascuns@ le va t@inui.
Încinge-s@-va cu brâu de in, titie de in va pune în cap, c@ aceastea vejminte sânt sfinte,
cu carele toate, când va gr@i, s@ va îmbr@ca.
5. {i va lua de la toat@ mul]imea fiilor Israil doi ]api pentru p@cat }i un areate spre jârtvire.
6. {i când va aduce vi]@lul }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa,
7. Doi ]api va face a sta înaintea Domnului, în u}a cortului m@rturiei.
8. {i trimi]ind preste amândoi soarte, una Domnului }i alta ]apului pârciului;
9. A c@ruia va ie}i soartea Domnului, acela-l va aduce pentru p@cat,
10. Iar@ a c@ruia spre ]apul pârciul, îl va pune viu înaintea Domnului, s@ s@ roage pentru
el }i s@-l sloboaz@ în pustie.
11. Aceastea legiuit f@cându-s@, va aduce vi]@lul }i, rugându-s@ pentru sâne }i pentru
casa sa, îl va jârtfi.
12. {i, luând c@dealni]a carea o va umplea din c@rbunii oltariului }i, luând cu mâna
t@mâia cea g@tit@ spre ardere, va întra dup@ zaveas@ în ceale sfinte, ||
13. Ca, puind pre foc mireazmele, negura lor }i aburul s@ acop@re rug@toriul care iaste 173r
deasupra m@rturiei }i s@ nu moar@.
14. {i va lua din sângele vi]@lului }i va stropi cu deagetul de }eapte ori c@tr@ jârtfealnic,
spre r@s@rit.
15. {i deac@ va ucide ]apul pentru pâcatul norodului, va aduce sângele lui înl@untrul zaveasii,
precum s-au poruncit pentru sângele vi]@lului, s@ stropeasc@ din preajma rug@toriului.
16. {i s@ cur@]asc@ jâtfealnicul de necur@]imea fiilor Israil }i de nelegiuirile lor }i de toate
pâcatele; dup@ leagea aceasta va face cortului m@rturiei, care s-au înfipt între ei, în mijlocul
necur@]iilor l@ca}ului lor.
17. *Nici un om s@ fie în cort când într@ preotul la jârtfealnic s@ s@ roage pentru sine }i
*Luc. 1, 10.
[1, 9-10]. pentru casa sa }i pentru toat@ adunarea lui Israil, pân@ va ie}i.

*Sus 10, 12.
[10, 12].
*Ie}ire 30, 10.
Ov. 9, 7.

1.
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18. Iar@ deac@ va ie}i la oltariul care iaste înaintea Domnului, roage-s@ pentru sine }i,
luând sângele vi]@lului }i al ]apului, toarne spre cornurile lui împrejur.
19. {i, stropind de }eapte ori cu deage|tul, cur@]asc@-l }i-l sfin]asc@ de necur@]iile fiilor
173v
lui Israil.
20. Dup@ ce va cur@]i jârtfealnicul }i cortul }i oltariul, atuncea aduc@ ]apul viu.
21. {i, puindu-} amândoao mânile spre capul lui, m@rturiseasc@ toate nedrept@]ile fiilor
lui Israil }i toate gre}alele }i p@catele lor, carele bl@st@mându-le pre capul lui, îl va trimite,
prin un om g@tit, în pustie.
22. {i dac@ va purta ]apul toate nedrept@]ile lor în p@mânt pustiiu }i s@ va slobozi în pustie,
23. S@ va întoarce Aaron în cortul m@rturiei }i, dezbr@când hainele cu carele mai nainte
era îmbr@cat când întra la jârtfelnic, }i, l@sându-le acolo,
24. Sp@la-}-va trupul s@u în locul cel sfânt }i s@ va îmbr@ca cu hainele sale. {i dup@ ce,
ie}ind, va aduce arderea sa }i a gloatei, s@ va ruga pentru sine }i pentru norod.
25. {i gr@simea care s-au adus pentru p@cate o va jârtfi pre oltariu.
26. Iar@ cela ce va fi slobozit pârciul î} va sp@la vejmintele sale }i trupul cu ap@ }i a}ea
va întra în tab@r@.
27. Iar@ vi]@lul }i ]apul care pentru p@cat s-au jârtfuit }i a c@rora sânge s-au dus la ||
174r jârtfealnic s@ s@ plineasc@ cur@]irea, îi vor purta afar@ de tab@r@ *}i-i vor arde cu foc }i piiaile *Ovreai 13, 11.
}i c@rnurile lor }i gunoiul.
28. {i oricine le va arde va sp@la vejmintele sale }i trupul cu ap@ }i a}ea va întra în tab@r@.
29. {i va fi voao aceasta legiuit@ în veac. *În luna a }eaptea, în zioa lunii a zeacea, ve]i *Gios 23, 27-28.
n@c@ji sufletele voastre, nice un lucru ve] face, nici mo}teanii, nici veneticii carii nimernicesc
între voi.
30. Într-aceasta zi cur@]irea voastr@ va fi }i cur@]@nie de toate p@catele voastre, înaintea
Domnului v@ ve] cur@]i.
31. C@ sâmb@ta odihnire iaste }i ve] n@c@ji sufletele voastre cu leagea veacinic@.
32. {i va cur@]i preotul care va fi uns }i a c@ruia mâni s-au sfin]it s@ slujasc@ cu preo]iia
pentru tat@l s@u; }i s@ va îmbr@ca cu îmbr@c@minte de in }i cu haine sfinte.
33. {i va cur@]i jârtfealnicul }i cortul m@rturiei }i oltariul }i preo]ii }i tot norodul.
34. {i va fi voao aceasta legiuit@ în veaci, s@ v@ ruga] pentru fiii lui Israil }i pentru to|ate
174v
pâcatele lor o dat@ în an”. {i au f@cut precum poruncise Domnul lui Moisi.
Cap 17
Porunce}te-s@ jidovilor lui Dumnezeu numai s@ jârtfeasc@, iar@ nu dimonului, nici airi, f@r@ la
u}ea cortului; }i de sânge }i de mort@ciune a mânca s@ s@ conteneasc@.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, }i tuturor fiilor lui Israil, zicând c@tr@ dân}ii:
«Aceasta iaste cuvântul care au poruncit Domnul, zicând:
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3. ‘Fie}tecare om din casa lui Israil, de va ucide boul sau oaie, sau capr@, în tab@r@ sau
afar@ de tab@r@,
4. {i nu va aduce la u}a cortului aducerea Domnului, va fi vinovat sângelui; ca când
ar fi v@rsat sânge, a}a va peri din mijlocul norodului s@u.
5. Pentru aceaea preotului trâbuie s@ aduc@ fiii lui Israil junghiiarile sale care vor ucide
în câmp, s@ s@ sfin]asc@ Domnului înaintea u}ii cortului m@rturiei }i s@ le jârfeasc@ pre eale
jungheri de pace Domnului.
6. {i va turna preotul sângele pre oltariul Domnului, la u}a cortului m@rturiei, }i va ||
175r
aprinde gr@simea spre miros bine priimit Domnului.
7. {i nu vor jârtvi mai mult nicidecum junghierile sale dimonilor cu carii au curvit.
Legiuit@ veacinic@ va fi lor }i urm@torilor lor’.
8. {i câtr@ dân}ii vei zice: ‘Omul din casa lui Israil }i din veneticii carii nimernicesc la
voi, carele va aduce ardere sau jârtf@,
9. {i la u}a cortului m@rturiei nu o va aduce s@ s@ deaie Domnului, va peri din norodul s@u.
10. Fie}tecare om din casa lui Israil }i din veneticii carii nemernicesc între ei, de va mânca
sânge, înt@ri-voi fa]a Mea împrotiva sufletului lui }i-l voi piiarde dintre norodul s@u,
11. C@ sufletul trupului în sânge iaste; }i Eu l-am dat voao ca s@ cur@]i] într-însul pre
oltariu, pentru sufletele voastre, }i sângele s@ fie pentru cur@]@niia sufletului’.
12. Pentru aceaea am zis fiilor Israil: ‘Tot sufletul dintre voi nu va mânca sânge, nici din
veneticii carii nimernicesc la voi.
13. Fie}tecare om dintre fiii lui Israil }i dintre veneticii carii nimernicesc la voi, de va
prinde cu vânatul fiar@ sau pasere cu p@s@ritul, carele e slobod a le mânca, vearse sângele
ei }i îl astupe cu p@mânt. |
14. *C@ sufletul a tot trupul în sânge iaste’. De unde am zis fiilor lui Israil: ‘Sângele a tot 175v
*Fac. 9, 4.
Sus 7, 26. trupul nu ve] mânca, c@ sufletul trupului în sânge iaste }i oricine, de-l va mânca, va peri.
15. Sufletul care va mânca mort@ciun@ sau prins@ de fiiar@, }i din mo}teni, }i de venetici,
sp@la-va vejmintele sale }i pre sine} cu ap@ }i spurcat va fi pân@ sara. {i cu aceast@ rânduial@
s@ va cur@]i.
16. Iar@ de nu-} va spâla ve}mintele }i trupul, va purta nedreptatea sa’»”.
Cap 18
Treptele împreun@rii ceii neslobode. A fugi de faptele p@gânilor }i a hananeilor în multe feliuri
de ru}ine trupeasc@.

1.
r@it-au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
2.
„Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice câtr@ dân}ii: «Eu, Domnul, Dumnezeul vostru,
3.
Dup@ obiceaiul p@mântului Eghiptului, în care a] l@cuit, nu ve] face; }i dup@
n@ravul ]inutului Hanaan, la care v@ voi duce, nu ve] lucra, nici în nelegiuitele lor ve]
umbla.
4. Judec@]ile Meale ve] face }i poruncile Meale ve] ]ine }i ve] umbla într-însele; Eu,
Domnul, Dumnezeul vostru!
5. *P@zi] legile Meale }i judec@]ile Meale, carele f@||când, omul va tr@i într-însele. Eu, 176r
*Ez. 20, 11.
Râm. 10, 5. Domnul!
6. Tot omul s@ nu s@ apropie de cel ce-i aproape de sânge, ca s@ dezv@leasc@ ru}inea
Gal 3, 12.
lui. Eu, Domnul!
7. Ur@ciunea t@tâne-t@u }i ur@ciunea maicii tale nu vei deascoperi; mum@-ta iaste , nu
vei dezv@li ru}inea ei.
8. Ru}inea muiarii t@tâne-t@u nu o vei deascoperi, c@ ru}inea t@tâne-t@u iaste.
9. Ru}inea soru-ta din tat@ sau din mum@, carea în cas@ sau afar@ s -au n@scut, nu o vei
deascoperi.
10. Ru}inea feateai fiiului t@u sau a nepoatei de fat@ nu o vei dezv@li, c@ ru}inea ta iaste.
11. Ru}inea feateai muierii t@tâne-t@u, carea o au n@scut t@tâne-t@u }i ]i-i sor@, nu o vei dezv@li.
12. Ru}inea surorii t@tâni-t@u nu o vei deascoperi; c@ trupul t@tâni-t@u iaste.
13. Ru}inea surorii mumeai tale nu o vei dezv@li, pentru c@ trupul mumei tale iaste.
14. Ru}inea unchiu-t@u nu o vei dezv@li, nici te vei apropiia de muiarea lui, carea cu
cumn@]ie ]i s@ împreun@.
15. Ru}inea noru-ta nu o vei dezv@li, c@ muiarea fiiului t@u iaste, nici vei deascoperi
ocara ei.
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16. Ru}inea muierii fr@]ine-t@u nu o vei dezv@li, c@ ru}inea fr@]ine-t@u iaste.
17. Ru}inea muierii tale }i a featei ei nu vei dezv@li. Fata feciorului ei }i fata featei ei |
176v nu o vei lua, ca s@ dezv@le}ti ocara ei, c@ trupul ei sânt, }i acea împreunare curvie de
rudenie iaste.
18. Sora muierii tale spre curviia ei nu o vei lua, nici vei dezv@li ru}inea ei, înc@ ea tr@ind.
19. La muiarea carea p@time}te lunatece nu te vei apropiia, nici vei dezv@li ur@ciunea ei.
20. Cu muiarea aproapelui t@u nu te vei împreuna, nici te vei întina cu amestecarea s@min]ii.
21. *Din s@mân]a ta nu vei da s@ jârtfeasc@ idolului Moloh, nici vei spurca numele *Jos 20, 2.
Dumnezeului t@u. Eu, Domnul!
22. Cu parte b@rb@teasc@ s@ nu te amesteci cu împreunarea f@meiasc@, c@ ur@ciune iaste.
23. Cu tot dobitocul nu te vei împreuna, nici te vei întina cu el. *Muiarea nu s@ va supune *Jos 20, 16.
dobitocului, nici s@ va amesteca cu el, c@ spurc@ciune iaste.
[20, 15].
24. Nici s@ v@ spurca]i în toate acestea în carele s-au spurcat to] p@gânii, carii Eu îi voi
lep@da înaintea voastr@,
25. {i cu carii s-au pâng@rit p@mântul, a c@rora tâlh@riile Eu le voi cerceta, ca s@ borasc@
pre l@cuitorii s@i.
26. P@zi]i legiuitele Meale }i judec@]ile }i s@ nu face] din toate ur@ciunile aceastea, nici
177r || mo}teanul, nici lucr@toriul de p@mânt carele nimearnicea}te la voi.
27. C@ toate bl@st@murile aceastea le-au f@cut l@cuitorii p@mântului carii au fost înaintea
voastr@ }i l-au spurcat.
28. Deci p@zi]i ca s@ nu borasc@ }i pre voi a}ijderea, când ve] face aseaminea, precum
au borât neamul care au fost înaintea voastr@.
29. Tot sufletul care va face ceva dintr-aceaste ur@ciuni va peri din mijlocul norodului s@u.
30. P@zi] poruncile Meale, s@ nu face] ce au f@cut ace}tia carii au fost înaintea voastr@
}i s@ nu v@ pâng@ri]i într-în}ii. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru!»”.
Cap 19
Multe fealiuri de porunci pentru înv@]@tura }i ]@reamoniile mai înnainte vestite. Iar@}i s@
procetesc, adâogându-s@ de nou altele.

1.
2.

r@it-au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te c@tr@ toat@ adunarea *fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: **«Fi]i sfin]i,
c@ Eu sfânt sânt, Domnul, Dumnezeul vostru!
3. Fie}tecare s@ s@ team@ de tat@-s@u }i de mum@-sa. Sâmbetele Meale p@zi]i. Eu, Domnul,
Dumnezeul vostru!
4. S@ nu v@ întoarce] la idoli, nici dumnez@i v@rsa] s@ v@ face]i. Eu, Domnul, Dumnezeul
vostru! |
177v
5. De ve] jârtfi junghiiarea celor de pace Domnului, s@ fie blând.
6. Într-acea zi în carea s@ va jârtfi o ve] mânca, }i a doua zi; iar@ orice va r@mânea pe a
triia zi cu foc ve] arde.
7. De va mânca careva din ea dup@ a doua zi, necurat va fi }i vinovat nedumnez@irii,
8. {i va purta nedreptatea sa c@ au pâng@rit sfântul Domnului }i va peri sufletul acela
din norodul s@u.
9. *Când vei s@cera holdele p@mântului t@u, nu vei tunde pân@ în p@mânt fa]a p@mântului,
nici spicele ce r@mân le vei culeage.
10. Nici în viia ta strugurii }i broboanele ce cad nu le vei aduna, ci s@racilor }i streinilor
a le culeage le vei l@sa. Eu, Domnul Dumnezeul vostru!
11. Nu ve] fura, nu ve] min]i, nici va în}ela cineva pre aproapele s@u.
12. *Nu vei giura strâmb în numele Mieu, nic i vei pâng@ri numele Dumnezeului t@u.
Eu, Domnul!
13. *Nu vei îngiurui pre aproapele t@u, nici cu puterea îl vei împresura. **Nu va r@mânea
lucrul slugii tale la tine p@n@ diminea]a.
178r
14. Nu vei bl@st@ma surdul, nici înaintea orbului || vei pune sminteal@, ci te vei teme
de Domnul, Dumnez@ul t@u, c@ Eu sânt Domnul!
15. Nu vei face ce nu-i drept, nici nedrept vei giudeca. *Nu vei socoti fa]a s@racului, nici
vei cinsti obrazul celui putearnic. Drept giudec@ aproapelui t@u.
16. Nu vei fi hulitoriu, nice g@lcevitoriu în norod. Nu vei sta împrotiva sângelui aproapelui
t@u. Eu, Domnul!
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17. *Nu vei urî fratele t@u în inima ta, ci **la ar@tare ceart@-l, ca s@ n-ai p@cat într-însul.
18. Nu cerca izbând@, nice î]i vei aduce aminte de nelegiuirea cet@]eanilor t@i. ***Iubi-vei
priiatinul t@u ca pre tine însu]i. Eu, Domnul!
19. Legile Meale p@zi]i-le! Dobitocul t@u nu vei face a s@ împreuna cu alt feal de jivin@.
P@mântul t@u nu-l vei s@m@na cu multe feliuri de s@mân]@. Cu haina carea-i din doao
]@sut@ nu te vei îmbr@ca.
20. Omul de va dormi cu muiarea cu împreunarea s@min]ii, care va fi slujnic@ }i de
m@ritat }i macar cu pre]u nu r@scump@rat@, nici slobozit@, s@ vor bate amândoi }i n-or muri,
c@ n-au fost slobod@.
21. Iar@ pentru gre}ala sa va aduce Domnului |, la u}a cortului m@rturiei, un berbeace. 178v
22. {i s@ va ruga pentru el preotul, }i pentru p@catul lui, înaintea Domnului; }i i s@ va
face milostiv }i i s@ va ierta p@catul.
23. Când ve] întra la p@mânt }i ve] s@di într-însul tot roditoriul, le ve] lua col]urile.
Poamele care încol]@sc necurate vor fi voao, nici ve]i mânca dintr-îns@le.
24. Iar@ al patrule an tot rodul lor s@ va sfin]i, vreadnic de laud@ Domnului.
25. Iar@ în anul al cincilea ve] mânca rodurile, adunând toate care fac. Eu, Domnul,
Dumnezeul vostru!
26. Nu ve] mânca cu sânge, nu ve] vr@ji, nici ve]i socoti visurile.
27. Nici în r@tund v@ ve]i tunde p@rul, nici ve] rade barba.
28. {i pentru mort nu ve] t@ia trupul vostru, nici figuri oarecarele sau seamne v@ ve] face.
Eu, Domnul!
29. Nu da la bordeiu fata ta, s@ nu s@ spurce p@mântul }i s@ s@ umple de r@utate.
30. Sâmbeatele Meale p@zi] }i de jârtfealnicul Mieu s@ v@ teme]i. Eu, Domnul! ||
31. S@ nu v@ pleca] la f@rmec@tori, nici de la gâcitori s@ întreba] ceva, ca s@ v@ pâng@ri]i 179r
printr-în}ii. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru!
32. Înaintea celui cu capul c@runt scoal@ }i cinstea}te fa]a b@trânului }i te teame de
Domnul, Dumnezeul t@u. Eu sânt Domnul!
33. *De va l@cui veneticul în p@mântul vostru }i va z@bovi între voi, nu-l oc@râre]i,
34. Ci fie între voi ca mo}teanul }i-l ve] iubi ca pre voi în}iv@. C@ }i voi a] fost venetici
în p@mântul Eghiptului. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru!
35. S@ nu face] ceva nedrept în giudecat@, în îndreptare, în fon]i, în m@sur@.
36. Cump@na dreapt@ }i aseaminea fie fon]ii, dreapt@ m@sura }i aseaminea f@rtaiele.
Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din p@mântul Eghiptului.
37. P@zi] toate poruncile Meale }i toate judec@]ile }i le face]i. Eu, Domnul!»”
Cap 20
Cu moarte s@ ceart@ carii din s@mân]a sa aduc lui Moloh, carii întreab@ de la f@rmec@tori sau
gâcitori, carii blast@m@ pârin]ii, carii fac multe fealiuri de împreun@ri neslobo|de.

1.
2.

179v

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Aceastea vei gr@i fiilor Israil: «Omul din fiii lui Israil }i din veneticii carii
*Sus 18, 21.
l@cuiesc în Israil, *de va da din s@mân]a sa idolului Moloh, cu moarte va
muri; norodul p@m@ntului cu pietri l-or împro}ca».
3. {i Eu voi pune fa]a Mea împrotiva lui }i-l voi t@ia din mijlocul norodului s@u, pentru
c@ au dat din s@mân]a sa lui Moloh }i au spurcat sfin]itoriul Mieu }i au pâng@rit numele
cel sfânt al Mieu.
4. De cumva lenevind norodul p@mântului }i pu]ân socotind porunca Mea, va slobozi
omul care au dat din s@mân]a sa lui Moloh, nici va vrea a-l ucide,
5. Pune-voi fa]a Mea preste omul acela }i preste rudeniia lui }i l-oi t@ia }i pre el, }i pre
to]i carii l-au îng@duit a curvi cu Moloh, din mijlocul norodului s@u.
6. Sufletul carele s@ va pleca spre vr@jitori }i gâcitori }i va curvi cu dân}ii, pune-voi fa]a
Mea împotriva lui }i-l voi ucide din mijlocul norodului s @u.
7. *Sfin]i]i-v@ }i fi] sfin], c@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul vostru!
*1 Petru 1, 16.
8. P@zi] poruncile Meale }i le face]i. Eu, Domnul, Carele v@ sfin]@sc! ||
9. *Cine va bl@st@ma pre tat@-s@u sau muma cu moarte s@ moar@! Pre tat@l }i muma 180r
*Ie}i. 21, 17.
Pil. 20, 20. i-au suduit, sângele lui fie preste el.
10. *De va curvi cineva cu muiarea altuia }i va face preacurvie cu muiarea aproapelui
[20, 10].
Math. 15, 4. s@u, cu moarte s@ moar@, }i curvariul }i preacurvariul!
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11. Care va dormi cu ma}teh@-sa }i va dezv@li ocara t@tâne-s@u, cu moarte s@ moar@
amândoi; sângele lor fie preste ei!
12. Care va dormi cu noru-sa, amândoi moar@, c@ groz@vie au lucrat; sângele lor fie
preste ei!
13. Care va dormi cu b@rbat cu împreunare f@meiasc@, amândoi au lucrat nelegiuire,
cu moarte s@ moar@; fie sângele lor preste ei!
14. Carele, preste muiarea fata, va lua pre mum@-ei, nelegiuire au f@cut; viu va arde
cu eale, nici va r@mânea atâta nelegiuire în mijlocul vostru.
15. Carele cu dobitoc }i cu vit@ s@ va împreuna cu moarte s@ moar@; }i dobitocul înc@-l
ucide].
16. *Muiarea care s@ va supune oric@ruia dobitoc împreun@ cu el s@ s@ uciz@; sângele
lor fie preste ei!
17. Cine va lua pre soru-sa, fata t@tâni-s@u sau fata mumeai sale, }i va vedea
ru}inea ei, }i ea va vedea ocara fratelui s@u, lucru negr@it au lucrat; ucide-s@-vor în
180v vedearea norodu| lui s@u, pentru c@ }-au dezv@lit unul c@tr@ altul ru}inea sa }i-} vor
purta nedreptatea sa.
18. Cine s@ va împreuna cu muierea în lunateca curgere }i va dezv@li ru}inea ei, }i ea
î} va de}chide izvorul sângelui s@u, amândoi s@ vor ucide din mijlocul norodului s@u.
19. Ru}inea m@tu}ii tale, a surorei mumeai tale }i a t@tâne-t@u, nu o vei deascoperi. Cine
va face aceasta }-au golit ocara trupului s@u, amândoi vor purta nedreptatea sa.
20. Cine s@ va împreuna cu muierea unchiu-s@u, a fratelui t@tâne-s@u sau a mumeai
sale, }i va deascoperi ru}inea rudeniii sale, amândoi î} vor purta p@catul s@u; f@r@ prunci
vor muri.
21. Care ia muiarea fr@]ine-s@u nelegiuire face, ru}inea fr@]ine-s@u o au dezv@lit; f@r@
prunci vor fi.
22. P@zi] legile Meale }i judec@]ile }i le face], ca s@ nu v@ borasc@ }i pre voi p@mântul la
care ve] întra a-l l@cui.
23. S@ nu umbla]i în legiuitele neamurilor care Eu le voi scoate înaintea voastr@, c@ toate
acestea au f@cut }i le-am urât.
24. Iar@ voao gr@iesc: ‘St@pâni] p@mântul lor, carele voi da voao spre mo}tenire, p@mântul
181r ce curge miiare }i lapte’. Eu, || Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-am ales pre voi de alte
neamuri.
25. Alege], dar@, }i voi dobitocul cel curat de cel necurat }i paserea curat@ de cea necurat@;
s@ nu v@ pâng@ri] sufletele voastre în dobitoc }i în paseri }i întru toate care s@ mi}c@ pre
p@mânt }i care voao v-am ar@tat a fi spurcate.
26. *Fi-m-ve] Mie sfin], c@ Eu sfânt sânt, Domnul, }i v-am ales pre voi de alte neamuri
s@ fi]i ai Miei.
27. *B@rbatul sau muiarea în carii va fi duh piftonicesc sau vr@jitoricesc cu moarte s@
moar@. Cu piiatri îi vor împro}ca; sângele lor fie preste ei!»”

Mar. 7, 10.
*2 Leage 22, 22.
Ioan 8, 5.

*Sus 18, 23.

*1 Pet. 1, 16.
*2 Leage 18, 11.
1 Imp@r. 28, 7.

Cap 21
La ce îngrop@ciuni pot fi preo]ii }i ce muiari s@-} ia; }i carii sânt nevrednici la preo]ie; }i pentru
fapta preotului, de va curvi.

1.

181v

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Gr@ia}te c@tr@ preo]ii, fiii lui Aaron, }i vei zice
c@tr@ dân}ii: «S@ nu s@ spurce preotul în mor]ile cet@]eanilor s@i,
2.
Fâr@ numai în fr@]ii }i în rudenii, adec@ spre | tat@ }i mum@ }i fiiu }i fat@ }i frate,
3. {i sor vergur@, carea nu-i m@ritat@ dup@ b@rbat;
4. Ci nici în c@peteniia norodului s@u s@ va spurca.
5. *Nu-} vor rade capul, nici barba, nici vor face t@ieturi în trupurile sale.
*Sus 19, 27.
6. Sfin]i vor fi Dumnezeului s@u }i nu vor spurca numele Lui, c@ arderea Domnului }i Ezec. 44, 20.
pânile Dumnezeului s@u aduc }i pentru aceaea sfin] vor fi.
7. *Curv@ }i urât@ din lup@nar nu- } va lua muiere, nici l@sat@ de b@rbat, c@ s-au sfin]it *Sus 19, 29.
Dumnezeului s@u.
8. {i pânile punerii-înainte aduc@. Fie, dar@, sfin], c@ Eu sfânt sânt, Domnul, Care-i
sfin]@sc pre ei.
9. De s@ va g@si fata preotului în curvie }i va v@tâma numele t@tâne-s@u, cu par@ de foc
s@ va arde.
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10. Arhiereul, adec@, preotul cel mai mare între fra]ii s@i, pre a c@ruia cap s-au turnat
untul-de-lemn al ungerii }i a c@ruia mâni în preo]ie s-au sfin]it }i s-au îmbr@cat cu sfintele
haine, capul s@u nu }i-l va deascoperi, ve}mintele nu le va rumpe.
11. {i la tot mortul nicidecum nu va întra }i spre tat@-s@u }i spre mum@-sa nu s@ va spurca,
12. Nici va ie}i din ceale sfinte, ca s@ nu spurce jârtfelnicul Domnului, c@ untul al sfintei
182r
ungeri || lui Dumnezeu preste dânsul iaste. Eu, Domnul!
13. *Vergur@ î} va lua muiare.
* Ezec. 44, 22.
14. Iar@ v@duva }i cea l@sat@ }i cea întinat@ }i curv@ nu va lua, ci feacioar@ din norodul s@u.
15. S@ nu amestece rudeniia feliului s@u ob}tei neamului s@u, c@ Eu, Domnul, care îl
sfin]@sc pre el»”.
16. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
17. „Gr@ia}te câtr@ Aaron: «Omul din s@mân]a ta prin rudenii, care va avea mache, nu
va aduce pâni Dumnez@ului s@u,
18. Nici s@ va apropiia de slujba lui: de va fi orb sau }tiop, sau cu nasul mare sau cârn,
19. Au cu piciorul sau cu mâna rupt@,
20. Sau gârbov, sau urduros, sau albea]@ având în ochiu, sau râie pururea, au pecingine
în trup, sau coios.
21. Tot care va avea machie din s@mân]a lui Aaron preotului nu s@ va apropiia a aduce
jârtv@ Domnului, nici pâni Dumnezeului s@u,
22. Îns@ va mânca din pânile care s@ aduc în jârtvelnic,
23. Iar@ a}a numai, ca s@ nu între înlâuntrul zaveasei, nici s@ s@ apropie la oltariu, c@
machie are }i nu tr@buie s@ s@ spurce jârtfelnicul Mieu. Eu, Domnul, Carele îi sfin]esc!»”
24. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i câtr@ fiii lui }i câtr@ tot Israilul toate carele | îi era 182v
poruncite.
Cap 22
De mâncarea celor sfinte sau a jârtfealor trebuie s@ s@ conteneasc@ cei streini }i necura]. S@
îns@mneaz@ machele sau smintelele; nu trebuie s@ fie în ceale ce s@ jârtfesc }i s@ aduc spre
jârtfire.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te câtr@ Aaron }i câtr@ fiii lui s@ s@ p@zasc@ de aceastea carele sânt
sfin]ite a fiilor Israil }i s@ nu spurce numele celor sfin]ite Mie, care ei le aduc.

Eu, Domnul!
3. Zi câtr@ dân}ii }i c@tr@ urm@torii lor: «Tot omul carele din ruda voastr@ s@ va apropiia
de ceale sfinte }i carii le-au adus fiii lui Israil Domnului, în carele iaste necur@]iia, va peri
înaintea Domnului. Eu sânt Domnul!
4. Omul din s@mân]a lui Aaron carele va fi lepros sau p@timind curgerea s@min]ii nu va
mânca dintr-aceastea, care sânt Mie sfin]ite, pân@ s@ va îns@n@toa}a. Cine va atinge ceva
necurat spre mort }i din carele iase s@mân]a împreun@rii,
5. {i carele atinge ce s@ târ@ia}te }i orice necurat, a c@ruia atingerea iaste spurcat@, ||
6. Necurat va fi pân@ sara }i nu va mânca de aceale sfin]ite, ci dup@ ce va sp@la trupul 183r
s@u cu ap@,
7. {i va apune soarele, atunci cur@]it va mânca din ceale sfinte, c@ hrana lui iaste.
8. *Mort@ciune }i prins@ de fiiar@ nu va mânca, nici s@ va spurca într-înseale. Eu, Domnul!
*Ie}i. 22, 31.
9. P@zasc@ poruncile Meale, ca s@ nu s@ supuie p@catului }i s@ moar@ în jârtfelnic când
Sus 17, 15.
2 Leage 14, 21. îl vor spurca. Eu, Domnul, Carele îi sfin]@sc!
10. Tot streinul nu va mânca din ceale sfin]ite, jeleariul preotului }i n@imitul nu va mânca
Ezec. 44, 31.
dintr-înseale.
11. Iar@ carele va cump@ra preotul }i carele-i n@scut în casa lui, ace}tia vor mânca
dintr-înseale.
12. De s@ va m@rita fata preotului dup@ acar carele din norod, din ceale sfin]ite }i din
p@rg@ nu va mânca.
13. Iar@ carea v@duv@ sau l@sat@ }i f@r@ prunci s@ va întoarce la casa t@tâni-s@u, precum
fata s-au fost obicinuit, s@ va hr@ni cu bucatele t@tâni-s@u. Tot streinul a mânca dintr-înseale
nu are puteare.
14. Cine va mânca din ceale sfin]ite prin ne}tiin]@ va adaoge a cincea parte cu ceaea
ce au mâncat }i o va da preotului la jârtfealnic.
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15. Nici vor spurca aceale sfin]ite a fiilor Israil, care aduc Domnului,
16. Ca nu cumva s@ sufere nedreptatea gre}ealei sale, când vor mânca ceale sfin]ite.
Eu, Domnul, Carele-i sfin]esc»”.
17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
18. „Gr@ia}te c@tr@ Aaron }i câtr@ fiii lui }i c@tr@ to]i fiii lui Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii:
183v «Om | din casa lui Israil }i din veneticii carii l@cuiesc la voi, carele va aduce aducerea sa
sau f@g@duin]@le pl@tind, sau cu voia aducând, orice va aduce spre jârtfirea Domnului,
19. Ca s@ s@ aduc@ prin voi, parte b@rb@teasc@ neîntinat@ va fi din boi }i din oi }i din
capre.
20. De va avea machie nu-l vei aduce, nici va fi priimit.
21. *Omul care va aduce jârtv@ de pace Domnului, acar f@g@duin]@le pl@tind, acar cu *2 Leage 15, 21.
voia aducând, }i din oi }i din boi neîntinat va aduce, ca s@ fie priimit; toat@ machea nu Ecli. 35, 14.
va fi într-însul.
22. De va fi orb sau frâmt, sau s@mn de ran@ având, sau v@rsat, sau râie, sau pecinjine,
nu le vei aduce Domnului, nici ve] jârtfi dintr-îns@le pre oltariul Domnului.
23. Boul }i oaia cu ureachea }i coada t@iate de bun@voie a aduce vei putea, iar@ ce e
f@g@duit dintr- înseale a s@ pl@ti nu s@ poate.
24. Toat@ jivina carea au cu frâmte, sau b@tute, sau cu t@iate }i luate coi}oare va fi nu
o ve]i aduce Domnului, }i în p@mântul vostru aceasta nicidecum s@ nu face]i.
25. Din mâna streinului nu ve]i aduce pâni Dumnezeului vostru }i orice altceva va vrea
a da, c@ strâcate }i întinate sânt toate, nu le ve]i priimi»”.
26. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
184r
27. „Boul, oaia }i capra când s@ vor na}te, }epte || zile vor fi supt ugerul mumei sale,
iar@ a opta zi }i dup@ aceaea s@ vor putea aduce Domnului.
28. Acar boul acela, acar oaia nu s@ va jârtfi cu fe]ii s@i într-o zi.
29. De vei aduce jârtf@ pentru mul]@mirea Domnului, ca s@ poat@ fi înblânzitoare,
30. Într-aceaea} zi o ve] mânca, nimic@ nu va r@mânea pre a doua zi. Eu, Domnul!
31. P@zi] poruncile Meale }i le face]i. Eu, Domnul!
32. S@ nu spurca] numele Mieu cel sfânt, ca s@ M@ sfin]@sc în mijlocul fiilor lui Israil. Eu,
Domnul, Carele v@ sfin]@sc pre voi,
33. {i v-am scos din p@mântul Eghiptului, s@ v@ fiu voao spre Dumnezeu. Eu, Domnul!”
Cap 23
Praznicele sâmbeateai, a Pa}tilor, a pârghelor, a s@pt@mânilor, a s@ceri}ului, a trâmbi]@lor, a
cur@]irii }i a corturilor, }i în ce chip trebuie s@ s@ pr@znuiasc@.

1.
2.

184v

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor lui Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea sânt s@rb@torile
Domnului, carele ve] chema sfinte.
3. {eas@ zile ve] lucra, zioa a }eaptea, pentru c@-i odihna sâmbeteai, sfânt@ s@ va chema,
nimica nu ve] lucra într-însa, sâmb@ta Domnului iaste în toate l@ca}ele voastre.
4. Aceastea, dar@, sânt s@rb@torile Domnului, sfinte, carele tr@buie s@ le pr@znui]i în
vreamile sale. |
5. * În luna dintâi, în zioa a patraspr@z@ce a lunii, de c@tr@ sar@, Fasca Domnului *Ie}i 12, 28.
iaste.
[12, 6]
6. {i în zioa a cinspr@z@cea a lunii ace}tiia praznicul azimelor Domnului iaste; }eapte Num. 28, 16.
zile azime ve] mânca.
7. Zioa dintâi v@ va fi vestit@ }i sfânt@, nici un lucru prost într-însa ve]i lucra,
8. Ci ve]i aduce jirtf@ în foc Domnului }eapte zile; iar@ zioa a }eaptea va fi mai vestit@ }i
mai sfânt@ }i nimica prost ve] lucra într-însa»”.
9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
10. „Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice câtr@ dân}ii: «Când ve] întra la p@mântul care Eu voi
da voao }i ve] s@cera holda, ve] aduce mânunche de spice, pârga s@ceri}ului vostru, la
preot,
11. Carele va r@dica snopul înaintea Domnului, ca s@ fie priimit pentru voi a doao zi a
sâmbeteai }i va sfin]i.
12. {i într-aceaea}i zi în carea mânunchiul s@ va sfin]i, s@ va t@ia un miel neîntinat de
un an spre jirtv@ Domnului.
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CAP 23

13. {i gust@rile s@ vor aduce cu el, doao z@ciuiri de f@in@ stropite cu untdelemn, spre
arderea Domnului }i miros bine priimit; }i gustarea vinului, a patra parte de hin.
14. Pâne }i pl@cint@ }i fiertur@ de p@sat nu ve] mânca din hold@ pân@ la zioa în care ve]
|| aduce dintr-însa Dumnezeului vostru. Porunc@ veacinic@ iaste în neamurile }i în toate
l@ca}ele voastre.
15. *{i ve] num@ra, de la a doao zi a sâmbeteai, în carea a]i adus m@nunchiul p@rg@lor,
}eapte s@pt@mâni pline,
16. Pân@ la alt@ zi a plinirii a s@pt@mânii a }eaptea, adec@ cinciz@ci de zile; }i a}ea ve]
aduce jertf@ noao Domnului.
17. Din toate l@ca}ele voastre pâinele pârghelor doao, din doao z@ciuiri de f@in@
fr@mântate, care le ve]i coace spre pârga Domnului.
18. {i ve] aduce cu pâinele }eapte miei neîntina]i, de câte un an, }i un vi]@l din ciurd@
}i doi berbeci; }i vor fi spre jârtfire cu gust@rile sale, spre miros bine priimit Domnului.
19. Face-ve] }i un ]ap pentru pâcat }i doi miei de câte un an, jârtve pentru ceale de pace.
20. {i când îi va r@dica preotul cu pâinele pârghelor înaintea Domnului, vor r@mânea
spre hran@ lui.
21. {i ve] chema zioa aceasta vestit@ foarte }i preasfânt@; nici un lucru prost ve] face
într-însa. Legiuit@ veacinic@ va fi în toate l@ca}ele }i neamurile voastre.
22. *{i dup@ ce ve] s@cera holda p@mântului vostru, nu o ve] t@ia pân@ în p@mânt,
nici ve]i aduna r@mas@le spice, ci s@racilor }i nimearnicilor le ve] l@sa. Eu sânt Domnul,
Dumnezeul vostru!»” |
23. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
24. *„Gr@ia}te fiilor Israil: «În luna a }eaptea, în zioa cea dintâi a lunii, fi-va voao sâmb@ta
pomenire, r@sunând trâmbi]@le }i s@ va chema sfânt@.
25. Tot lucrul prost nu ve] face într-însa }i ve] aduce jirtv@ Domnului»”.
26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
27. *„În zioa a z@cea a lunii ace}tiia a }eaptea, zioa cur@]irilor va fi, vestit@ foarte }i
s@ va chema sfânt@. {i ve] smeri sufletele voastre într-însa }i ve] aduce jârtv@ Domnului.
28. Tot lucrul prost nu ve] face în vreamea zilii ace}tiia, c@ zioa îmblânzirii iaste, ca s@
s@ îmblânzasc@ voao Domnul, Dumnezeul vostru.
29. Tot sufletul carele nu va fi smerit în zioa aceasta va peri din noroadele sale;
30. {i carele va lucra ceva, }terge-l-voi din norodul s@u.
31. Nice un lucru, dar@ , ve] face într-însa. Legiuit@ vecinic@ v@ va fi voao în toate neamurile
}i l@ca}ele voastre.
32. Sâmb@ta odihnii iaste }i v@ ve] smeri sufletele în zioa a noao a lunii; de sara pân@
sara ve] pr@znui sâmbetele voastre”.
33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic@nd:
34. „Gr@ia}te câtr@ fiii lui Israil: «De la zioa a cinspr@z@cea a lunii ace}tiia, a }eaptea,
vor fi s@rb@torile corturilor, }eapte zile Domnului. ||
35. Zioa a }eaptea s@ va chema vestit@ }i sfânt@; tot lucrul prost nu ve] face într-însa.
36. *{i în }eapte zile ve] aduce jârtfe Domnului. {i zioa a opta v@ va fi sfin]it@ }i ve] aduce
jârtv@ Domnului, c@ iaste adunare }i culeagere; tot lucrul prost nu ve] face într-însa.
37. Aceastea sânt sârb@torile Domnului, care le ve]i chema vestite }i sfin]ite, }i ve] aduce
într-îns@le aduceri Domnului, jirtve }i gust@ri, dup@ leage a fie}tec@riia zi,
38. Afar@ de sâmbetele Domnului }i de darurile voastre, }i care ve]i aduce din f@g@duin]@
sau care de bun@voie ve] aduce Domnului.
39. Deci din zioa a cinspr@zecea a lunii a }eaptea, când ve] aduna toate rodurile
p@mântului vostru, ve]i pr@znui s@rb@torile Domnului }eapte zile; în zioa dintâi }i în zioa
a opta va fi sâmb@ta, adec@ odihna.
40. {i v@ ve] lua în zioa dintâi rodurile pomului vostru celui mai frumos }i stâlp@rile de
finici }i ramurile lemnului cu frunza deas@ }i s@lcii din r@p@giune }i v@ ve] veseli înaintea
Domnului, Dumnezeului vostru.
41. {i ve] ]ine pr@znuirea lui }eapte zile prin an; legiuit@ veacinic@ va fi în neamurile
voastre, în luna a }eaptea s@rb@tori ve] pr@znui. |
42. {i ve] l@cui în umbr@ri }eapte zile; tot carele e din neamul lui Israil va r@mânea în
corturi,
43. S@ învea]e r@m@}i]@le voastre c@ în corturi a l@cui am f@cut pre fiii lui Israil când i-am
scos din p@mântul Eghiptului. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru»”.
44. {i au gr@it Moisi pentru praznicele Domnului c@tr@ fiii lui Israil.
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Cap 24
Leagea }i vreamea a s@ împodobi candelele, pânile punerii-înainte, pedeapsa bl@st@m@torilor }i
cea as@m@nat@ cu gre}ala.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Mois@i, zicând:
„Poruncea}te fiilor Israil s@-] aduc@ untdelemn curat }i luminat spre împodobirea
candelelor pururea,
3. Afar@ de zaveasa m@rturiii, în cortul a}ez@mântului. {i le va pune Aaron de sara pân@
diminea]a înaintea Domnului, cu cinste }i leage veacinic@ în neamurile voastre.
4. Pre sfe}nic curat s@ vor pune pururea înaintea Domnului.
5. {i vei lua f@in@ }i vei coace dintr-însa doaospr@zeace pâni, a c@rora fie}tecarea vor
avea dou@ z@ciuiri,
6. A c@rora câte }eas@ de o parte le vei pune pre o mas@ curat@ înaintea Domnului.
7. {i vei pune preste eale t@mâie luminoas@ s@ fie pânea spre pomenirea aducerii
Domnului. ||
187r
8. Prin fie}tecare sâmbeate s@ vor schimba înaintea Domnului priimite de la fiii lui Israil
cu a}ez@mânt veacinic.
9. {i vor fi a lui Aaron }i a fiilor lui, ca s@ le mânce în locul cel sfânt; c@ sfânta sfintelor
iaste din jârtfeale Domnului cu leage veacinic@”.
10. Ci, iat@, ie}ind fiiul muierii israiltencii, care l-au fost n@scut din b@rbat eghiptean între
fiii lui Israil, s-au certat în tab@r@ cu un om israiltean.
11. {i, deac@ i-au bl@st@mat numele }i r@u l-au suduit, s-au dus la Moisi (}i s@ chema
muma lui Salumith, fata lui Davri, de neamul lui Dan).
12. {i l-au trimis la închisoare pân@ ar cunoa}te ce va porunci Domnul.
13. Carele au gr@it c@tr@ Moisi,
14. Zicând: „Scoate bl@st@m@toriul afar@ de tab@r@ }i puie to]i carii au auzit mânile sale
pre capul lui }i-l împroa}te cu pietri tot norodul.
15. {i câtr@ fiii lui Israil vei gr@i: «Omul care va sudui pre Dumnezeul s@u va purta p@catul s@u,
16. {i care va sudui numele Domnului cu moarte s@ moar@; cu pietri îl va împro}ca toat@
mul]imea, acar cet@]an va fi, acar strein. Cine va sudui numele Domnului cu moarte s@
moar@.
17. *Care va lovi }i va ucide om cu moarte s@ moar@.
18. Care va ucide jivin@ va întoarce aseamine, adec@ suflet pentru suflet.
19. Carele va întina cu ceva pre careva din cet@]eanii s@i, precum au f@cut, a}a i s@ va
face: |
187v
20. *Fapt@ pentru fapt@, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte. Ori cu ce va întina
aceea} va fi datoriu a suferi.
21. Cine va ucide dobitoc va da altul. Cine va lovi om s@ va pedepsi.
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22. Dreapt@ judecat@ va fi între voi, acar nemernic, acar cet@]an va gre}i, c@ Eu sânt
Domnul, Dumnezeul vostru»”.
23. {i au gr@it Moisi câtr@ fiii lui Israil }i au scos pre acela carele bl@st@mase afar@ de
tab@r@ }i cu pietri l-au împro}cat. {i au f@cut fiii lui Israil precum poruncise Domnul lui
Moisi.
Cap 25
A zilei a }eaptea, adec@ a sâmbetei }i a anului a cinz@cile, adec@ a sloboz@niii, leagea. S@ nu s@
ia de la fra]i cam@t@, nici s@ s@ împresure cu robie des@vâr}it, ci mai vârtos s@ s@ r@scumpere de
la cei puternici veneticii.

1.
2.

*Ie}ir. 23, 10.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi în muntele Sinai, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Când ve] întra la p@mântul
care voi da voao, *ve] s@rba sâmb@ta Domnului.
3. În }as@ ani vei s@mâna p@mântul t@u, }i }as@ ani vei chivernisi viia ta }i vei culeage
rodurile ei,
4. Iar@ în al }eapteale an sâmb@ta va fi p@mântului, a odihnei Domnului; p@mântul nu-l
188r
vei s@||m@na }i via nu o vei lucra.
5. Ce va na}te de voie p@mântul nu vei s@cera }i strugurii pârghelor tale nu-i vei culeage
ca culesul, c@ anul odihnirii p@mântului iaste,
6. Ci v@ vor fi spre mâncare ]ie }i slujii tale, slujnicii }i n@imitului t@u }i veneticului carii
nimearnicesc la tine.
7. Dobitoacelor tale }i vitelor, toate câte s@ nasc, vor da mâncare.
8. {i-]i vei num@ra }eapte s@pt@mâni de ani, adec@ de }eapte ori }eapte, care fac ani
patruz@ci }i noao.
9. {i vei r@suna cu trâmbi]a în luna a }eaptea, în a zecea zi a lunii, în vreamea îmblânzirii
în tot p@mântul vostru.
10. {i vei sfin]i anul a cinz@cilea }i-l vei chema slobozirea tuturor l@cuitorilor p@mântului
t@u, c@ acela iaste de bucurie. Întoarce-s@-va omul la mo}ia sa }i fie}tecarele s@ va întoarce
la caznicii s@i cei dintâi.
11. C@ anul slobozirii }i al cinz@cile iaste. Nu ve] s@mâna, nici ve]i s@cera ceale ce cresc
de sine}i în câmp, }i pârga culesului nu ve] culeage,
12. Pentru sfin]@niia slobozirii, ci îndat@ ceale adus@ le ve]i mânca.
13. În anul sloboz@niii s@ vor întoarce to]i la mo}iile sale.
14. Când vei vinde ceva cet@]anului t@u sau vei cump@|ra de la el, s@ nu întristezi fratele 188v
t@u, ci dup@ num@rul anilor sloboz@niii vei cump@ra de la dânsul,
15. {i dup@ socoteala roadelor îi va vinde ]ie.
16. Cu cât mai mul]i ani vor r@mânea dup@ sloboz@nie, cu atâta va crea}te }i pre]ul; }i
cu cât mai pu]in din vreame vei num@ra, cu atâta }i cump@rarea mai ieftin@ va fi, c@
vreamea roadelor va vinde ]ie.
17. S@ nu n@c@ji]i pre împreun@ d@jduitorii vo}tri, ci s@ s@ team@ fie}tecare de Dumnezeul
s@u, c@ Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.
18. Face]i poruncile Meale }i judec@]ile p@zi]i }i le umple]i, ca s@ pute] tr@i pre p@mânt
f@r@ nici o fric@,
19. {i s@ v@ nasc@ voao p@mântul rodurile sale, cu carele s@ v@ hr@ni]i îndestulat, f@r@
teamerea nim@rui.
20. De ve] zice: ‘Ce vom mânca în anul al }eaptelea de nu vom s@m@na, nici vom
culeage rodurile noastre?’,
21. Da-voi blagosloveniia Mea în anul al }eas@lea }i va face roduri de trei ani.
22. {i ve]i s@mâna în anul al optulea }i ve] mânca rodurile ceale veachi pân@ la anul al
noaolea; pân@ când vor crea}te cele noao, ve] mânca ceale vechi.
23. {i p@mântul nu s@ va vinde des@vâr}it c@ al Mieu iaste, }i voi venetici }i lucr@tori de
p@mântul Mieu sânte]i.
24. Pentru aceaea tot ]inutul mo}tenirii voastre || supt togmeala r@scump@r@rii s@ va 189r
vinde.
25. De-} va vinde fratele t@u, lipsit fiind, mo}iu]a sa }i de va vrea vecinul lui, va putea
r@scump@ra ce-au vândut el.
26. Iar@ de nu va avea vecin, }i el va putea afla pre] de r@scump@rare,
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27. S@ vor socoti rodurile din vreamea în carea au vândut, }i ce-i mai mult va înturna
cump@r@toriului }i a}a î} va lua mo}iia sa.
28. Iar@ de nu va afla mâna lui s@ întoarc@ pre]ul, va avea cump@r@toriul ce au cump@rat,
pân@ la anul slobozirii. C@ într-acela toat@ vinderea s@ va întoarce la domnul }i st@pânul
dintâi.
29. Cine va vinde cas@ dinl@untrul zidurilor cet@]ii va avea sloboz@nie a o r@scump@ra,
pân@ când s@ va umplea un an.
30. De nu va r@scump@ra }i curgerea anului va fi trecut, cump@r@toriul o va st@pâni }i
urm@torii lui în veaci, }i nu s@ va putea r@scump@ra nici în anul sloboz@niii.
31. Iar@ de va fi în sat casa carea nu are ziduri, cu leagea câmpurilor s@ va vinde. De
nu va fi întâi r@scump@rat@ , în anul iuvileii s@ va întoarce la domnul s@u.
32. Cas@le preo]ilor, care sânt în cet@]i, pururea s@ vor putea r@scump@ra. |
33. De nu vor fi r@scump@rate, în anul slobozirii s@ vor întoarce la st@pâni, c@ caseale
189v
cet@]ilor preo]ilor pentru mo}tenire sânt între fiii lui Israil,
34. Iar@ ceale de supt cetate a lor s@ nu s@ vânz@, c@ mo}tenirea veacinic@ iaste.
35. De va sc@dea fratele t@u }i va fi bolnav cu mâna }i-l vei priimi ca pre un venetic }i
nemearnic }i va tr@i cu tine,
36. S@ nu iai camât@ de la el, nici mai mult decât i-ai dat. Teme-te de Dumnezeul t@u,
s@ poat@ tr@i fratele t@u la tine.
37. Banii t@i nu-i vei da spre cam@t@ }i prisosirea roadelor nu vei ceare.
38. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din p@mântul Eghiptului, s@ v@ dau
p@mântul Hanaan }i s@ v@ fiu Dumnezeul vostru.
39. De s@ va vinde ]ie pentru lipsa fratelui t@u, nu-l vei împresura cu slujba slujilor,
40. Ci ca un n@imit }i lucr@toriu de câmp va fi, p@n@ la anul iuvileului va lucra la tine,
41. {i dup@ aceaea va ie}i cu pruncii s@i }i s@ va întoarce la rudeniia }i la mo}tenirea
p@rin]ilor s@i.
42. C@ ai Miei sluji sânt }i Eu i-am scos din p@mântul Eghiptului s@ nu s@ vânz@ cu
togmeala slugilor. ||
43. Nu-l vei n@c@ji cu puterniciia, ci teame-te de Dumnezeul t@u.
190r
44. Sluga }i slujnica v@ fie din neamurile care sânt împregiurul vostru.
45. {i din veneticii carii nemearnicesc la voi sau carii dintr-ace}tia s@ vor na}te în p@mântul
vostru, ace}tia-i ve]i avea slugi.
46. {i cu leage veacinic@ îi ve] l@sa r@m@}i]@lor }i-i ve]i st@pâni în veaci. Iar@ fra]ii vo}tri,
fiii lui Israil, s@ nu-i împresura]i prin puternicie.
47. De s@ va împuternici la voi mâna veneticului }i a nimearnicului, }i sc@zând fratele
t@u, s@ va vinde lui sau oarec@ruia din ruda lui.
48. Dup@ vindere s@ poate r@scump@ra. Cine va vrea, dintre fra]ii s@i, îl va r@scump@ra,
49. {i unchiu-s@u, fratele t@tâne-s@u, sau feciorul fratelui t@tâne-s@u, v@ru-s@u, }i cumnatul.
Iar@, de s@ va putea, }i el s@ va r@scump@ra,
50. Socotind numai anii de la vreamea vânz@rii sale pân@ la anul sloboz@niii }i banii cu
carii s-au fost vândut, dup@ num@rul anilor }i togmeala n@imitului socotind.
51. De vor fi mai mul]i anii carii r@mân pân@ la iuvileon, dup@ ace}tia va da }i pre]ul.
52. De-s pu]âni, va pune sam@ cu dânsul dup@ num@rul anilor }i va întoarce cump@r@toriului |
190v ce r@mâne din anii
53. În carii mai înainte au slujit socotind simbriile; nu-l va n@c@ji sâlnicea}te înaintea ta.
54. De nu s@ va putea r@scump@ra prin aceastea, în anul sloboz@niii va ie}i cu pruncii s@i.
55. C@ ai Miei slugi sânt fiii lui Israil, carii i-am scos din p@mântul Eghiptului!
Cap 26
Celor ce vor ]ine poruncile Domnului bine li s@ f@g@duia}te, iar@ celor ce nu le vor ]ine,
multe reale.

1.

u, Domnul, Dumnezeul vostru! *Nu v@ ve]i face idol }i cioplit, nici stâlpi ve]
r@dica, nici piiatr@ îns@mnat@ ve]i pune în p@mântul vostru, s@ v@ închina]i
aceiia, c@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul vostru!
2. P@zi] sâmbetele Meale }i v@ înfrico}a]i la jârtvelnicul Mieu. Eu, Domnul!
3. *De ve] umbla în poruncile Meale }i ceale poruncite ale Meale le ve] p@zi }i le ve] face,
v@ voi da ploi în vremile sale,
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4. {i p@mântul va na}te rodul s@u }i pomii cu poame s@ vor umplea.
5. Agiunge-va treietura s@ceri}ilor culesul viilor, }i culesul va cuprinde s@mân@tura; }i
ve] mânca pânea voastr@ în s@turare }i f@r@ fric@ ve] l@cui în p@mântul vostru.
6. Da-voi pace în hotarâle voastre; dormi-ve]i || }i nu va fi cine s@ v@ speiminteze.
Lua-voi fierile ceale r@le }i sabiia nu va treace prin hotar@le voastre.
7. Goni-ve] nepriiatinii vo}tri }i vor c@dea înnaintea voastr@.
8. Goni-vor cinci de ai vo}tri o sut@ streini, }i o sut@ de ai vo}tri, zeace mii; c@dea -vor
nepriiatinii vo}tri de sabie înaintea voastr@.
9. Privi-voi spre voi }i voi face a crea}te. Mul]i-v@-ve]i }i voi înt@ri a}ez@mântul Mieu
cu voi.
10. Mânca-ve] ceale vechi de demult }i, ceale vechi urmând, ceale noao le ve]i
leap@da.
11. Pune-voi cortul Mieu în mijlocul vostru }i nu v@ va leap@da sufletul Mieu.
12. *Umbla-voi între voi }i voi fi Dumnezeul vostru }i voi ve]i fi norodul Mieu.
*2 Cor. 6, 16.
13. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, Carele v-am scos din p@mântul eghipteanilor, ca
s@ nu le sluji]i, }i Carele au sf@râmat lan]urile cerbicelor voastre, ca s@ umbla]i drep]i.
14. *Iar@ de nu M@ ve] asculta, nici ve] face toate poruncile Meale,
*2 Leage 28, 15.
15. De nu ve] socoti legile Meale }i judec@]ile Meale le ve] urgisi, ca s@ nu face]i ceale
[ Preo. 2, 17].
Mal. 2, 2. rânduite de la Mine }i în de}ert s@ face] a}ez@mântul Mieu,
16. {i Eu aceastea voi face voao: V@ voi cerceta de n@|prazn@ în lips@ }i în ardere, carea
s@ usuce ochii vo}tri }i s@ mistuiasc@ sufletele voastre. În z@dar ve]i s@mâna s@mân]a carea
o vor mânca protivnicii.
17. Pune-voi fa]a Mea împrotiva voastr@ }i ve] c@dea înaintea protivnicilor vo}tri }i v@
ve] supune celor ce v@ ur@sc pre voi; fugi-ve]i, nimene gonindu-v@.
18. {i de nu ve] asculta de Mine nici a}ea, voi adaoge pedeapseale voastre de }eapte
ori pentru p@catele voastre,
19. {i voi zdrobi sume]iia înv@rto}erii voastre }i v@ voi da ceriul de sus ca fierul }i
p@mântul, ca de aram@.
20. Mistui-s@-va în de}ert osteneala voastr@, nu va încol]i p@mântul, nici pomii vor da
poame.
21. De ve] îmbla împotriva Mea, nici ve] vrea a M@ asculta, voi adaoge ranele voastre
de }apte ori pentru p@catele voastre,
22. {i voi tremite preste voi fierile câmpului, carele s@ v@ mistuiasc@ pre voi }i dobitoacele
voastre, }i toate s@ le împu]ineaz@ }i s@ s@ pustiiasc@ c@ile voastre.
23. {i de nu ve] vrea nici a}a a lua înv@]@tura, ci ve]i umbla împotriva Mea,
24. {i Eu înc@ voi umbla împotriva voastr@ }i v@ voi lovi de }eapte ori pentru p@catele
voastre. ||
25. {i voi aduce preste voi sabie izb@nditoare a}ez@mântului Mieu. {i când ve] sc@pa
prin cet@]i, voi trimite cium@ în mijlocul vostru }i v@ ve] da în mânile protivnicilor.
26. Dup@ ce voi frânge toiagul pâinei voastre, a}a cum zeace muieri s@ coac@ într-un
cuptoriu pâni }i s@ le fac@ la m@sur@. {i ve]i mânca }i nu v@ ve] s@tura.
27. {i de nu M@ ve]i asculta nici prin aceastea, ci ve]i umbla împotriva Mea,
28. {i Eu voi îmbla împotriva voastr@ în urgie împrotivitoare }i v@ voi certa cu }eapte
rane pentru p@catele voastre,
29. A}a cum s@ mânca] c@rnurile fiilor vo}tri }i a featelor voastre.
30. Surpa-voi ceale înalte ale voastre }i chipurile le voi frânge. C@dea -ve] în perirea
idolilor vo}tri }i s@ va sc@rbi de voi sufletul Mieu,
31. Într-atâta, cât voi pustii cet@]ile voastre }i pustie voi face jârtfelnicele voastre, nici
voi mai priimi miros de bun@ mireazm@.
32. {i voi r@sipi p@mântul vostru }i s@ vor z@t@ci preste el neprietinii vo}tri, când vor fi
l@cuitorii lui.
33. Iar@ pre voi v@ voi r@sipi între neamuri }i voi scoate dup@ voi sabiia, }i va fi p@mântul
vostru pustiiu }i cet@]ile voas|tre, surpate.
34. Atuncia vor pl@cea p@mântului sâmbetele sale în toate zile sângur@t@]ii sale; când ve] fi
35. În p@mânt protivnic, va ]inea sâmbetele }i s@ va odihni în sâmbetele sângur@t@]ii sale,
pentru c@ nu s-au odihnit în sâmbetele voastre, când l@cuia] într-însul.
36. {i carii dintre voi vor r@mâne, da-le-voi fric@ în inimile lor, în ]ânuturile protivnicilor,
sp@imânta-i-va sunetul frunzii ce zboar@ }i a}a vor fugi ca de sabie. C@dea -vor, nimene
gonindu-i!
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37. {i vor c@dea fie}tecare peste fra]ii s@i, ca când ar fugi de tab@r@, nimene dintre voi
va îndr@zni a s@ împrotivi nepriiatinilor.
38. Peri-ve]i între limbi }i p@mântul protivnicilor v@ va mistui.
39. {i de vor r@mânea careva dintr-în}ii, s@ vor ve}tezi în nedrept@]ile sale, în p@mântul
nepriiatinilor lor, }i pentru p@catele p@rin]ilor lor }i pentru ale sale s@ vor n@c@ji,
40. Pân@ când î} vor m@rturisi nedrept@]ile sale }i a mai-marilor s@i, cu carele au nelegiuit
spre Mine }i au umblat împrotiva Mea.
193r
41. Umbla-voi, dar@, }i Eu împrotiva lor }i voi duce pre ei la p@mânt protivnic, || pân@ când
s@ va ru}ina cea net@iat@ împregiur mintea lor; atunci s@ vor ruga pentru nedumnez@irile sale.
42. {i-M voi aduce aminte de a}ez@mântul Mieu, care l-am f@cut cu Iacov }i cu Isaac }i
cu Avraam }i de p@mânt Îm voi aduce aminte.
43. Care fiind l@sat de ei, bine-} va pl@cea în sâmbetele sale, r@bdând sângur@tate pentru
ei. Iar@ ei s@ vor ruga pentru p@catele sale, pentru c@ au leap@dat judec@]ile Meale }i legile
Meale nu le-au socotit.
44. Îns@ fiind }i în p@mânt protivnic, înc@ nu i-am leap@dat de tot, nici i-am a}a
nesocotit, ca s@ s@ sfâr}asc@ }i de}ert s@ fac@ a}ez@mântul Mieu cu ei, c@ Eu sânt
Domnul, Dumnezeul lor.
45. {i-M voi aduce aminte de a}ez@mântul Mieu cel mai dinnainte, când i-am scos din
p@mântul Eghiptului în vedearea limbilor, s@ fiu Dumnezeul lor. Eu, Domnul!»” Aceastea
sânt judec@]ile }i poruncile }i legile care le-au dat Domnul între Sine }i între fiii lui Israil
în muntele Sinai, prin mâna lui Moisi.
Cap 27 |
193v

Multe legi s@ dau pentru f@g@duin]@ sau pentru lucruri care s-au f@g@duit lui Dumnez@u; }i
pentru acelora}i }i a z@ciuirilor darea deplin.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ ei: «Omul carele va fi f@cut f@g@duin]@
}i va fi f@g@duit lui Dumnezeu sufletul s@u supt socotin]@ va da pre]ul.
3. De va fi parte b@rb@teasc@ de la anul al doaoz@cile pân@ la al }as@z@cile an, va da
cinz@ci de sicle de argint, dup@ m@sura jirvelnicului.
4. De va fi f@meaie, treiz@ci.
5. Iar@ de la anul al cincilea pân@ la al doaoz@cile b@rbatul va da doaoz@ci de sicli,
f@meia, zece.
6. De la o lun@ pân@ la anul al cincilea, pentru b@rbat vor da cinci sicli, pentru f@meaie, trei.
7. Bârbatul de }aseaz@ci de ani }i mai sus va da cinspr@zeace sicli, f@meaia, zece.
8. De va fi s@rac }i nu va putea da pre]ul, va sta înaintea preotului, }i cât va giudeca el
}i-l va vedea a putea pl@ti, atâta va da.
9. Iar@ jivina care s@ poate jârtvi Domnului, cine o va f@g@dui sfânt va fi.
194r
10. {i nu s@ va putea schimba, adec@, nici cea mai bun@ || cu rea, nici cea mai rea cu bun@.
Iar@ de o va schimba, }i cea schimbat@ }i ceaea pentru care s-au schimbat, sfin]it@ va fi Domnului.
11. Jivina cea necurat@, carea nu s@ poate jârtvi Domnului, de o va f@g@dui cineva, s@
va aduce înaintea preotului,
12. Carele, judecând de-i bun@ sau rea, îi va rândui pre]ul.
13. Care de va vrea a o da cel ce o aduce, va da preste biciulat a cincea parte.
14. De va f@g@dui omul casa sa }i o va sfin]i Domnului, o va socoti preotul de-i bun@
sau rea, }i, dup@ pre]ul ce va fi rânduit de la el, s@ va vinde.
15. Deci de va vrea a o r@scump@ra cel ce o au f@g@duit, va da preste biciuluit a cincea
parte }i va avea casa.
16. Iar@ de va fi f@g@duit p@mântul mo}iii sale }i-l va fi sfin]it Domnului, dup@ m@sura
s@min]ii s@ va socoti pre]ul. De s@ sam@n@ p@mântul cu treizeci de modii de orz, s@ va vinde
cu cinz@ci de sicli de argin]i.
17. De va f@g@dui p@mântul îndat@ de la anul începerii iuvileului, cât poate pl@ti, atâta
s@ va biciului.
18. Iar@ dup@ cât@va vreame va socoti preotul banii dup@ num@rul anilor carii mai |
194v sânt pân@ la iuvileon }i s@ va trage din pre]u.
19. Iar@ de va vrea a r@scump@ra p@mântul cel ce l-au fost f@g@duit, va întoarce a cincea
partea banilor ce s-au biciuluit }i-l va st@pâni.
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20. Iar@ de nu va vrea a-l râscump@ra, ci cuiva altuie s@ va vinde, preste cel ce i-au fost
f@g@duit nu-l va putea r@scump@ra.
21. C@ci când va veni zioa iuvileului, va fi sfin]it Domnului }i mo}ie sfin]it@ iaste a
preo]ilor.
22. De s-au cump@rat p@mântul, }i nu din mo}tenirea celor mai mari va fi sfin]it Domnului,
23. Va socoti preotul, dup@ num@rul anilor pân@ la iuvileon, pre]ul }i-l va da acela ce
l-au fost f@g@duit Domnului.
24. Iar@ în iuvileu s@ va întoarce la domnul cel dintâi, carele l-au fost vândut }i l -au fost
avut în soartea mo}tenirii sale.
25. Toat@ pre]uirea cu siclul jârtfelnicului s@ va m@sura; siclul *doaoz@ci de dinari are.
26. Întâi n@scutele, care sânt ale Domnului, nimene nu le va putea sfin]i }i f@g@dui; acar
bou, acar oaie va fi, ale Domnului sânt.
27. Iar@ de va fi jivin@ necurat@, o va r@scump@ra care o au adus, dup@ biciuleatul t@u,
}i va da a cincea parte a pre]ului. De nu va vrea a o r@scump@ra, s@ va vinde altuie, ori
195r
în cât va || fi de la tine pre]uit.
28. Tot ce s@ sfin]ea}te Domnului, acar om va fi, acar jivin@, acar p@mânt, nu s@ va vinde,
nici s@ va putea r@scump@ra. Orice va fi odat@ sfin]it, sfântul sfintelor va fi Domnului.
29. {i toat@ jârtfirea ce s@ aduce de la om nu s@ va r@scump@ra, ci cu moarte va muri.
30. Toate z@ciuirile p@mântului, acar din roduri, acar din poamele pomilor, a Domnului
sânt }i Lui s@ sfin]@sc.
31. Iar@ cine va vrea a r@scump@ra z@ciuirile sale va adaoge a cincea parte a lor.
32. Din toate z@ciuielele boului }i a oaiei }i a caprei, carele supt varga p@storiului trec,
orice va fi a zecea s@ va sfin]i Domnului.
33. Nu s@ va alege nici bun, nici r@u, nici cu altul s@ va schimba. De va schimba cineva,
}i ce s-au schimbat }i pentru ce s-au schimbat s@ va sfin]i Domnului }i nu s@ va r@scump@ra»”.
34. Aceastea sânt poruncile carele au poruncit Domnul lui Moisi c@tr@ fiii lui Israil în
muntele Sinai.
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adusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,19
aduce(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,2
(îþi) vei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. îþi vei aduce aminte 19,18
aduc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20; 21,6; 22,2, 15
veþ aduce: ind. viit.I. 2.pl. 23,10, 14, 16, 18, 25, 27, 36, 37
(sã) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 23,13
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 23,15
voi aduce: ind. viit.I. 1.sg. 26,25
(-M/Îm) voi aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. –M/Îm voi aduce
aminte 26,42, 45
ADUCERE: s.f. „jertfã”
aducerea: sg. nom./ac. 1,3, 10, 14; 2,5, 11, 13; 3,1, 5, 6, 12;
rezum. cap.6; 6,20; 7,12; 22,18
aducere: sg. nom./ac. 1,17; rezum. cap.12; 14,21
aducerii: sg. gen., în sintagmele leagea aducerii jârtfealor/leagea
aducerii jertfeai/aducerii Domnului rezum. cap.2; rezum. cap.7; 24,7
aducerile: pl. ac. , în sintagma aducerile Domnului 2,3, 10; 10,13
aducerea: sg. nom./ac., în sintagmele aducerea jârtfeai/aducerea
Domnului/aducerea sfinþirii 2,1, 15; 3,3, 11; 8,28; 10,12; 17,4
aducerilor: pl. gen. rezum. cap.6
aducerii: sg. gen. rezum. cap.10
aduceri: pl. ac. 23,37

ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperitã: f. sg. ac. 13,45
ACUM: adv.
acum: 8,34
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOGA; (Înv.) (a se) ADAOGE:
v. III „a continua sã”; „a mai pune ceva lângã cele ce sunt”
adãogând: gerunziu 9,17
adâogându(-sã): gerunziu rezum. cap.19
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 22,14; 27,31
voi adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 26,18, 21
ADEVÃR: s.n.
adevãrului: sg. gen. rezum. cap.5
Adevãrul: sg. nom. „cuvântul desemneazã un element cu funcþie
or acularã (în ebraicã Tumim), prin mijlocir ea cãruia marele pr eot
obþinea rãspunsuri dumnezeieºti, prin «da» sau «nu», în
împrejurãri excepþionale” (cf. Anania 2001, p.109) 8,8
(a) ADORMI: v. IV
va ador mi: ind. viit.I. 3.sg. 14,47
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
sã (sã) aducã: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; rezum. cap.3;
rezum. cap.4; 7,25; 22,19
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 1,2, 3, 10, 15; 2,1, 2, 4, 9; 3,1, 7, 12; 4,4,
14, 23, 32; 5,11, 12, 18; 6,6, 11, 21; 7,7, 16, 33; 12,7; 14,12, 23, 30;
15,29; 16,3, 6, 9, 11, 15, 24; 17,4, 8, 9; 19, 21; 21, 17; 22,18, 21
aducând: gerunziu 1,2; 2,8; 5,16; 9,15; 10,1; 14,12; 22,18, 21
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 1,5; 3,3, 9; 6,14, 20; 7,12
(sã) aduce: ind. prez. 3.sg. 2,11; 6,17, 25; 7,7, 9, 11; rezum.
cap.9; 27,29
veþi aduce: ind. viit.I. 2.pl. 2,12; 22,24, 25; 23,8,38
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 2,13, 14; 3,6; 22,20, 22, 29
a aduce: inf. prez. 3,1; 5,11; 21,21; 22,23
aduce-va: ind. viit.I. 3.sg. 4,3, 16, 28; 5,15; 7,3
aducã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,6, 7; 7,29; 16,20; 21,8
aduce: inf. prez. fãrã a 5,7; 12,8; 22,27
aducându-: gerunziu 5,8; 8,13
sã aducã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,20; 7,38; 14,4; 17,5; 24,2
aduce: ind. prez. 3.sg. 6,26; 7,8, 18, 29; 27,13
(sã) va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 7,14; 13,7, 9, 19; 14,2; 27,11
(s-)au adus: ind. pf.c. impers./3.sg. 7,20; 10, 14, 16, 18; 16,25
[fiind] adusã: pasiv gerunziu 7,30
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,6; 9,9, 12, 13, 18; 10,5; 22,3;
27,27
adus-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,14, 18, 22, 24
sã aduci: con j. prez. 2.sg. 9,2
aducãnd: gerunziu 9,4

(a se) ADUNA: v. I
vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 8,3; 19,10
adunându(-sã): gerunziu 8,4
adunând: gerunziu 19,25
veþi aduna: ind. viit.I. 2.pl. 23,22
veþ aduna: ind. viit.I. 2.pl. 23,39
ADUNARE: s.f. „obºte”; „mulþime”
adunarea: sg. ac. 10,6; 16,17; 19,2
adunarea: sg. nom., în sintagma adunarea apelor „mulþimea
apelor” 11,36
adunare: sg. nom. 23,36
ADUS, -Ã: s.m./f.
(ceale) aduse: s.f. pl. ac. 1,13
(ceale) adusã: s.f. pl. ac. 25,12
AFARÃ: adv.
af arã: adv. în loc. prep. afarã de 4,12, 21; 6,11; 8,17; 9,11; 10,4;
13,33, 46; 14,40, 41, 45; 16,27; 17,3; 23,38; 24,3, 14, 23
af arã: adv. 10,5; 14,8; 18,9
(a) AFLA: v. I
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 7,17; 12,8; 14,3, 39; 25,28
a afla: inf. prez. 14,21
afla: inf. prez. fãrã a 25,26
AIUREA: adv.; var. AIRI
airi: rezum. cap.17
(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiunge-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,5
ALB, -Ã: adj.
albã: f. sg. nom./ac. 13,3, 10, 42
alb: n. sg. nom./ac. 13,19, 24
albe: f. sg. dat. adn. 13,39
alba: adj. antep. f. sg. nom. 13,49
ALBEAÞÃ: s.f.
albeaþa: sg. nom./ac. 13,4, 28, 39
albeaþã: sg. nom./ac. 13,13, 16, 20, 25, 38; 21,20
(a se) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 20,24, 26
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apropiindu(-sã): gerunziu 9,8
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg./pl. 10,3; 18,6
(te) vei apropiia: ind. viit.I. 2.sg. 18,14, 19
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 21,18, 21; 22,3
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.sg. 21,23

alegeþ: imper ativ 2.pl. 20,25
(sã) va alege: ind. viit.I. 3.sg. 27,33
ALES, ALEASÃ: adj.
ales: adj. în loc. adv. mai ales 10,18
ALUAT: s.n.
aluat: sg. ac. rezum. cap.2; 2,11
aluat: sg. ac., în sintagma fãrã aluat „nedospit” 2,4, 5, 11; 6,16;
7,12; 8,26; 10,12

(a) APUNE: v. III
va apune: ind. viit.I. 3.sg. 22,7
APUS: s.n.
apusul: sg. ac., în sintagma apusul soarelui 11,25

(a se) AMESTECA: v. I (Înv.) „a se împreuna sexual”; „a pângãri”
sã (te) amesteci: conj. prez. 2.sg. 18,22
(sã) va amesteca: ind. viit.I. 3.sg. 18,23
sã amestece: conj. prez. 3.sg. 21,15

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 6,28; 26,19

AMESTECARE: s.f.; var. MESTECARE „combinare a douã
sau mai multe elemente”; (Înv.) „împreunare sexualã”
amestecarea: sg. ac., în sintagma amestecarea sãminþii 18,20
mestecarea: sg. ac. 7,12

(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9; 9,23
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 9,4, 6; 13,14, 19, 38, 49, 57
arãtându(-sã): gerunziu 13,10
(Mã) voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 16,2
am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 20,25

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE
AN: s.m.
an:sg. nom./ac. 9,3; 14,10; 16,34; 19,24; 23,12, 18, 19, 41;
25,4, 29; 27,3
anul: sg. nom./ac. 19,25; 25,5, 10, 20, 21, 22; 27,3, 5, 6, 17
anului: sg. gen. rezum. cap.25; 25,30
ani: pl. nom./ac. 25,3, 8, 16, 21; 27,7
anul: sg. nom./ac., în sintagmele anul slobozirii/anul slobozãniii/
anul iuvileii/anul iuvileului „anul jubileului” 25,11, 13, 28, 30,
31, 33, 40, 50, 54
anilor: pl. gen., în sintagma anilor slobozãniii 25,14
anii: pl. nom./ac. 25,50, 51, 52
anilor: pl. gen. 25,50, 52; 27,18, 23
APÃ: s.f.
apã: sg. nom./ac. 1,9, 13; 6,28; 9,14; 11,9, 10, 12, 32, 34, 38,
46; 13,58; 14,8; 15,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 27;
16,26, 28; 17,15; 22,6
apelor: pl. gen., în sintagma adunarea apelor „mulþimea apelor”
11,36
ape: pl. ac., în sintagma ape vii „ape curgãtoare” 14,5, 50; 15,13
apele: pl. ac., în sintagma apele vii 14,51
ape: pl. ac. 14,52

ARÃTARE: s.f.
arãtare: sg. ac., în loc. adv. la arãtare „neîndoielnic”; „în faþa
tuturor”, „public” 13,36; 19,17
(a se) ARDE: v. III
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 1,13, 17; 4,21, 34; 5,12; 6,12; 13,55;
16,28; 20,14
(sã) arde: ind. prez. 3.sg. 2,11
(sã) ard: ind. prez. 3.pl. 4,12; 10,15
arde-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 6,10; 8,20; 9,11, 13
(sã) va arde: ind. viit.I. 3.sg. 6,22, 30; 7,19; 13,52; 21,9
arzindu-: gerunziu 8,17
arzându(-sã): gerunziu 9,20
sã (sã) arzã: conj. prez. 3.sg. 13,57
vor arde: ind. viit.I. 3.pl. 16,27
veþ arde: ind. viit.I. 2.pl. 19,6

(a) APRINDE: v. III
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 2,9; 4,12; 6,15; 7,5, 31; 17,6
au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,21, 28

ARDERE: s.f. „jertfã”; „fierbinþealã”
ardere: sg. nom./ac. 1,9, 17; 8,18; 10,19; 14,22, 31; 15,15, 30;
16,3, 12; 17,8; 26,16
arderii: sg. gen., în sintagmele oltariului arderii/locul arderii/
leagile arderii/leagea arderii/jertva arderii 4,7, 25, 29, 34; rezum.
cap.6; 6,9, 25; 7,8, 37; 9,12
arderei: sg. gen., în sintagma oltariul arderei 4,10
arderilor: pl. gen., în sintagmele oltariul arderilor/jârtfeale
arderilor 4,18, 33
arderea: sg. nom./ac. 6,25; 7,2; 8,21; 10,6; 14,13, 19; 16,24
arderii: sg. gen. rezum. cap.7; 13,28
arderi: pl. ac. 9,22
arderea: sg. ac., în sintagma arderea Domnului 21,6; 23,13

APRINDERE: s.f. (aici) „ceea ce se arde în cinstea Domnului”;
„ardere de tot” (cf. lat. incensum, -¾ )
aprinderea: sg. ac., în sintagma aprinderea Domnului 4,34; 6,17;
7,5, 25
aprinderea: sg. ac. 5,10
aprinderii: sg. gen., în sintagma oltariul aprinderii 8,28
aprindere: sg. ac. 12,8

ARETE: s.m.; var. (Înv.) AREATE
areatiului: sg. gen. 4,34
areate: sg. ac. 5,15, 18; 6,6; 16,3, 5
areatele: sg. ac. 5,16
areþi: pl. ac. 8,2
arete: sg. ac. 8,18, 22
aretele: sg. ac. 8,20, 21, 29; 9,18

APRINS, -Ã: adj.
aprins: m. sg. ac. 10,16

ARGINT: s.m./s.n.
argint: s.n. sg. ac. 27,3
arginþi: s.m. pl. ac. 27,16

APOI: adv.
apoi: 9,23; 11,38

APROAPE: adv./s.
aproape: adv. 1,16; 13,21; 18,6
aproapelui: s.m. sg. gen./dat. 6,2; 18,20; 19,15, 16; 20,10
aproapele: s.m. sg. ac. 19,11, 13

ARHEIREU: s.m.
arhiereului: sg. gen. rezum. cap.8
arhiereul: sg. nom./ac. 8,7; 21,10

(a se) APROPIA: v. I
apropie(-te): imperativ 2.sg. 9,7

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepi: pl. ac. 5,8; 11,9, 10, 12

326

INDICE

CARTEA PREO[III
veþ atinge: ind. viit.I. 2.pl. 11,8
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 11,36, 38
(nici) atingeþ: imperativ prohib. 2.pl. 11,43
atinge: ind. prez. 3.sg. 22,5

ARSURÃ: s.f.
arsurã: sg. ac. 13,28
(a) ARUNCA:
va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 1,16; 14,41; 15,8
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl.10,5
vor arunca: ind. viit.I. 3.pl. 14,45

ATINGERE: s.f.
atingerea: sg. nom. 22,5
ATTAC: s.m. „lãcustã” (cf. lat. attacus, -¾ „un fel de lãcustã”);
cuvântul nu es te înregistrat în DA.
attacul: sg. ac. 11,22

(a) ASCULTA: v. I
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 5,1
veþ asculta: ind. viit.I. 2.pl. 26,14, 18
a asculta: inf. prez. 26,21
veþi asculta: ind. viit.I. 2.pl. 26,27

ATUNCI: adv.; var. ATUNCEA
atunci: 13,15; 14,19; 15,3; 22,7; 26,41
atuncea: 16,20
atuncia: 26,3 4

ASCUNS: s.n. (la pl.) „mãruntaie”; „pãrþile ruºinoase ale
trupului” (cf. lat. verenda „pãrþi de ruºine”)
ascunseale: pl. ac. 3,3
(ceale/cele) ascunsã: pl. ac. 3,10; 7,3; 8,16; 16,4
ascunsele: pl. ac. 3,14; 4,8

(a) AÞÂÞA: v. I; var. (Înv.) (a) AÞIÞA
au aþiþat : ind. pf.c. 3.sg. 10,6

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE
asãmãnarea: sg. ac. 11,15

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 8,9

ASEMÃNAT, -Ã: adj. „asemãnãtor”
asãmãnatã: f. sg. nom. rezum. cap.24

(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 10,3, 20
au auzit : ind. pf.c. 3.pl. 24,14

ASEMENEA: adv./prep. ; var. (Reg.) ASEMINEA; (Înv.)
ASEAMINEA
aseminea: adv. 9,17
(mai) aseminea: adv. 13,30
aseaminea: adv. 18,28; 19,36
aseamine: adv. 24,18
aseaminea: prep. 13,31, 32
ASTÃZI: adv.
astãzi: 9,4; 10,19
(a) ASTUPA: v. I
astupã: ind. prez. 3.sg. 3,14
astupe: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 17,13
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA; AªE
aºea: 2,14; 4,20; 5,8; 7,26; 12,8; 14,13; 15,11; 16,26, 28; 23,16; 26,18
aºa: 7,7; 8,23, 35; 9,22; 11,32; 12,7; 14,1, 8; 17,4; 21,23; 24, 19;
25,27; 26,23, 26, 29, 36, 44
AªEZÃMÂNT: s.n. (Înv.) „legãmânt”
aºezãmântului: sg. gen., în sintagmele sarea aºezãmântului
Dumnezeului tãu „fiind un bun conservant, sarea a devenit un
simbol al perpetuitãþii; e simbolul prieteniei, al comuniunii, al
frãþietãþii, aºa cum se poate vedea ºi din obiceiul, pãstrat pânã
astãzi, al întâmpinãrii cuiva cu pâine ºi sare; „legãmântul de sare”
este un contract care nu poate fi încãlcat” (cf. Anania 2001, p.127,
178)/cortul aºezãmântului 2,13; 24,3
aºezãmânt: sg. ac., în sintagma aºezãmânt veacinic 24,8
aºezãmântul: sg. ac. 26,9, 15, 42, 44, 45
aºezãmântului: sg. dat. 26,25
AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 2,7; 7,16; 18,28

(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 5,1; 11,3, 4, 9, 10, 21, 23, 26, 42; 21,23;
22,13; 25,31; 27,25
va a vea: ind. viti.I. 3.sg. 5,13; 7,8, 33; 13,24, 45; 15,17; 21,2 1;
22,20; 25,26, 28, 29; 27,15
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 6,5
veþ avea: ind. viit.I. 2.pl. 7,24
sã aveþ: conj. prez. 2.pl. 10,10
avea: inf. prez. fãrã a 14,32
sã ai: conj. prez. 2.sg. 19,17
având: gerunziu 21,20; 22,22
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 24,5
veþi avea: ind. viit. 2.pl. 25,45
au fost avut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 27,24
AZIMÃ:
azime: sg. nom., în sint agma plãcinte azime 2,4; 7,12
azimele: pl. ac. 8,2
azimelor: pl. gen. 8,26
azimelor: pl. gen., în sintagma praznicul azimelor (cf. Indice 2Lg) 23,6
azime: pl. ac. 23,6
B
BALTÃ: s.f.
bãlþi: pl. ac. 11,9
BAN: s.m.
banii: pl. ac. 25,37, 50; 27,18
banilor: pl. gen. 27,19
BARBÃ: s.f.
barbã: sg. ac. 13,29
barbei: sg. gen. 13,30
barba: sg. ac. 14,9; 19,27; 21,5

AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. nom./ac. 15,4, 24, 26
(a se) ATINGE: v. III
atingând: gerunziu 4,25, 30, 34
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 5,2, 3; 6,18, 27; 7,21; 11,24, 26, 27,
31, 39; 12,4; 14,28; 15,5, 7, 11, 12, 20, 22, 23, 27; 22,4
va fi atins: ind. viit. ant. 3.sg. 7,19
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 8,15, 23; 9,9
atingându-: gerunziu 8,24

(a se) BATE: v. III
(sã) vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 19,20
(a se) BÃGA: v. I
(sã) bagã: ind. prez. 3.sg. 6,30
nebãgând: gerunziu 6,2
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BÃRBAT: s.m.
bãrbaþ: pl. nom. 6,18
bãrbat: sg. ac. 12,7; 20,13; 21,3, 7; 24,10; 27,5
bãrbatul: sg. nom./ac. 13,29, 38, 40; 15,16, 24; 20,27; 27,6
bãrbatului: sg. gen. rezum. cap.15
bârbatul: sg. nom. 27,7
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrbãteascã/
par tea bãrãbteascã „fiinþã de sex bãrãbtesc” 1,3, 10; 3,1, 6; 6,29;
7,6; 12,2; 18,22; 22,19; 27,3
BÃªICUÞÃ: s.f.; var. BEªICUÞÃ; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la I. Vãcãrescul,
Colecþie din poeziile d-lui marelui logofãt…Bucureºti, 1848.
beºicuþa: sg. ac., în sintagma beºicuþa grumazului „guºa” (cf. lat.
v½s¾cula, -ae „guºã la pãsãrele” 1,16
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom. 4,15
bãtrânului: s.m. sg. gen. 19,32

(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmându-: gerunziu 16,21
vei blãstãma: ind. viit.I. 2.sg. 19,14
blastãmã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. 20,9
au blãstãmat: ind. pf.c. 3.sg. 24,11
blãstãmase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,23
BLESTEMÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. BLÃSTÃMÃTOR, TOARE
blãstãmãtorilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.24
blãstãmãtoriul: s.m. sg. ac. 24,14
BOAGHE: s.f.; var. BOGHIU, BODIU: s.m.
bodiul: s.m. sg. nom. 11,16
BOLNAV, -Ã: adj.
bolnav: m. sg. nom. 25,35
BORDEI: s.n. (aici) „casã în car e se practicã prostituþia”,
„lupanar” (cf. Indice 2Lg)
bordeiu: sg. ac. 19,29

BÃTUT, -Ã: adj.
bãtute: n. pl. ac. 22,24

(a) BORÎ: v. IV (aici despre pãmânt) „a arunca afarã”
sã borascã: conj. prez. 3.sg. 18,25, 28; 20,22
au borât: ind. pf.c. 3.sg. 18,28

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beutura: sg. nom. rezum. cap.10

BOU: s.m.
boi: pl. ac. 1,2; rezum. cap.3; 3,1; 22,19, 21
boului: sg. gen. 7,23; 9,19; 27,32
bou: sg. nom./ac. 9,4; 27,26
boul: sg. nom./ac. 9,18; 17,3; 22,23, 27, 28

(a se) BEA: v. II
veþ bea: ind. viit.I. 2.pl. 10,9
(sã) bea: ind. imp. 3.sg. 11,34
BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbecelui: sg. gen. 8,24; 9,19
berbece: sg. ac. 9,2, 4
berbeace: sg. nom. 19,21
berbeci: pl. ac. 23,18

BRÂU: s.n.
brâul: sg. ac. 8,8
brâu: sg. ac. 16,4

(a se) BICIULUI: v. IV (Trans.; Mold.; mgm.) „a evalua”; „a
aprecia”; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde prima
atestare este în 1825 (dupã N. Iorga, Studii ºi documente cu privire
la istoria românilor [XII], Vol. I–XXXI, Bucureºti,1901–1906).
(sã) va biciului: ind. viit.I. impers. 27,17
(s-)au biciuluit: ind. pf.c. 3.pl. 27,19
BICIULUIT: s.n.; var. BICIULAT (Trans.; Mold.) „evaluare”,
„preþuire”
biciulat: sg. ac. 27,13
biciuluit: sg. ac. 27,15
biciuleatul: sg. ac. 27,27
BINE: adv./s.
bine: adv. în sintagmele bine priimit/bine primit/bine plãcut1,13,
17; 2,2; 3,5; 4,31; 6,15, 21; 8,21; 17,6; 23,13, 18
bine: adv. 5,4; 26,43
bine: s.n. sg. nom. rezum. cap.26

BROBOANÃ: s.f.
broboanele: pl. ac. 19,10
BUBÃ: s.f. (aici) „leprã”; „ulceraþie a pielii”
bubei: sg. gen. 13,3, 20; 14,34, 35
bubã: sg. nom./ac. 13,20, 49
buba: sg. nom. 13,27, 30; 14,36
bube: pl. ac. 13,43, 44
bubã: sg. nom., în sintagma bubã rãmâitoare „leprã statornicã”
13,51
bubele: pl. nom./ac. 13,55; rezum. cap.14; 14,3
bubelor: pl. gen. 13,56, 59; rezum. cap.14; 14,56
buba: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 14,54
BUBOS, -OASÃ: adj./s. (aici) „lepros”
bubosul: s.m. sg. nom. 13,46
bubosului: s.m. sg. gen. 14,2, 32
buboasã: adj. f. sg. nom. 14,36
BUBULIÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire
roumain-français. [Vol. I–IV ], Bucarest, 1893– 1895.
bubuliþã: sg. nom. 13,2

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ
beasearecii: sg. gen. 16,2
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniia: sg. ac. 25,21
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,22, 23

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucatã: sg. ac. 7,26
bucata: sg. nom. 11,34
bucatele: pl. ac. 22,13

BLÂND, -Ã: adj.
blând: m. sg. nom. 19,5

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 25,10

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM (aici) „blestemãþie”, „nelegiuire”
blãstãmurile: pl. ac. 18,27

BUHÃ: s.f.
buha; sg. nom. 11,17
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BUN, -Ã: adj./s.
bun: n. sg. ac. 1,9; 3,16
bunã: f. sg. nom./ac. 2,9; 8,28; 26,31; 27,12, 14
(cea mai) bunã: s.f. sg. nom. 27,10
bunã: s.f. sg. ac. 27,10
bun: s.m. sg. nom. 27,33

caselor: pl. gen. 14,55
casãle: pl. nom. 25,32
caseale: pl. nom. 25,33

BUNÃVOIE: s.f.
bunãv oie: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoie 7, 16; 22,23; 23,38

(a) CÃDEA: v. II
cãzind: gerunziu 9,24
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 11,32, 33, 35, 37
cade: ind. prez. 3.sg. 13, 12
cad: ind. prez. 3.pl. 13,40; 19,10
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 13,41; 26,7, 37
cãdea-v or: ind. viit.I. 3.pl. 26,8, 36
veþ cãdea: ind. viit.I. 2.pl. 26,17
cãdea-v eþ: ind. viit.I. 2.pl. 26,30

CASNIC, -Ã: s.m./f.
caznicii: s.m. pl. ac. 25,10

BUZÃ: s.f.
buzãle: pl. ac. 5,4
C

CÃDELNIÞÃ: s.f.
cãdelniþãle: pl. ac. 10,1
cãdealniþa: sg. ac. 16,12

CALD, -Ã: adj.
caldã: f. sg. ac. 6,21
CALE: s.f.
cãile: pl. nom. 26,22

(a) CÃDI: v. IV (Înv.) „a cãdelniþa”
cãdind: gerunziu 16, 1

CAMÃTÃ: s.f.
camãtã: sg. nom. rezum. cap.25; 25,37
camâtã: pl. ac. 25,36

(a) CÃLCA: v. I
cãlcând: gerunziu 5,15
CÃLCARE: s.f.
cãlcãrii: sg. dat., în sintagma cãlcãrii de por unci 7, 18

CAMELEON: s.m.; var. HAMELEON
hameleon : sg. nom. 11,30

CÃMILÃ: s.f.
cãmila: sg. ac. 11,4

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeilor: pl. gen. rezum. cap.18

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniii: sg. gen. rezum. cap.4
cãpeteniia: sg. nom./ac. 4,22; 21,4

CANDELÃ: s.f.
candelele: pl. nom. rezum. cap.24
candelelor: pl. gen. 24,2
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 1,4, 8, 12, 15; 3,2, 8, 13; 4,4, 11, 15, 24, 29,
33; 5,8; 8,9, 12, 14, 20, 22; 9,13; 13,45; 14,18, 29; 16,21; 19,32;
21,5, 10; 24,14
cap: sg. ac. 8,18; 13,29, 40; 16,4; 21,10
capetele: pl. ac. 10,6
cap: sg. ac., în loc. adv. de la cap pânã la picioare 13,12
capului: sg. gen. 13,30; 14,9

CÃRÃBUª: s.m.
cãrãbuºul: sg. nom. 11,22
CÃRBUNE: s.m.
cãr bunii: pl. ac. 16,12
CÃRUNT, -Ã: adj.
cãr unt: n. sg. ac. 19,32
CÂMP: s.n.
câm p: sg. ac. 14,7, 53; 17,5; 25,11
câm purilor: pl. gen., în sintagma leagea câmpurilor 25,31
câm p: sg. ac., în sint agma lucrãtoriu de câmp 25,40
câm pului: sg. gen. 26,22

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 1,10; rezum. cap.3; 4,23; 22,19
caprã: sg. nom./ac. 3,12; 4,28; 17,3
caprii: sg. gen. 7,23
capra: sg. nom. 22,27
caprei: sg. gen. 27,32
CARNE: s.f.
cãrnurile: pl. ac. 1,6; 4,11; 6,27, 29; 7,18, 20; 8,17, 31; 9,11;
11,8, 11; 16,27; 26,29
cãrnuri: pl. nom./ac. 7,6, 15, 21
carnea: sg. nom. 7,19; 13,15
carne: sg. ac. 8,32
carne: sg. nom., în sintagma carne vie 13,10, 14
CARTE: s.f.
Cartea: sg. nom. în titlu: Cartea preoþiii
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 10,6; 14,35, 41, 42, 44, 51; 16,6, 11, 17;
17,3, 8, 10; 22,11, 13, 18; 25,31; 27,14, 15
casã: sg. ac. rezum. cap.14; 14,34, 36, 46, 48, 53; 18,9; 25,29
casãlor: pl. gen. rezum. cap.14
casei: sg. gen. 14,35
casii: sg. gen. 14,36, 38

CÂRN, -Ã: ad j.
câr n: n. sg. ac. 21,18
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºa: sg. nom. 1,16
cenuºea: sg. nom. 4,12
cenuºe: sg. ac./gen. 4,12; 6,10
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. rezum. cap.10
ceriul: sg. ac. 26,19
CERBICE: s.f.
cer bicelor: pl. gen. 26,13
(a se) CERCA: v. I
cer cându-: gerunziu 10,16
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 13,36
(sã) cear cã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
(nu) cerca: imper ativ prohib. 2.sg. 19,18
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(a) CERE: v. III
vei ceare: ind. viit.I. 2.sg. 25,37

CIURDÃ: s.f.
ciurdã: sg. ac. 1,3; 9,2; 23,18

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãremoniile: pl. ac., în sintagma þãremoniile Domnului 7,35
þãremonii: pl. ac. 10,19

(a se) C OACE: v. III
(s-)au copt: ind. pf.c. 3.sg. 6,28
(sã) coace: ind. prez. 3.sg. 7,9
veþi coace: ind. viit.I. 2.pl. 23,17
vei coace: ind. viit.I. 2.sg. 24,5
sã coacã: conj. pr ez. 3.pl. 26,26

(a) CERCETA: v. I
voi cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 18,25; 26,16
(a se) CERTA: v. I
ceartã: imperativ 2.sg. 19,17
(sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
(s-)au certat: ind. pf.c. 3.sg. 24,10
voi certa: ind. viit.I. 1.sg. 26,28

COADÃ: s.f.
coada: sg. nom./ac. 3,9; 7,3; 8,25; 9,19; 22,23

CETATE: s.f.
cetate: sg. ac. 14,40, 41; 25,34
cetãþii: sg. gen. 25,29
cetãþi: pl. ac. 25,32; 26,25
cetãþilor: pl. gen. 25,33
cetãþile: pl. nom./ac. 26,31, 33

COC: s.n.; cuvântul nu este înregistrat în DA; este o încercar e
a traducãtorilor de a adapta lat. coccum „stacojiu (culoare)”; fig.
„stofã vopsitã stacojiu”.
coc: sg. ac. 14,6
cocul: sg. ac. 14,51

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 9,22

COIOS: ad j.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde
prima atestar e este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
coios: m. sg. nom. 21,20

CETÃÞEAN: s.m.
cetãþeanilor: pl. gen. 19,18; 21,1
cetãþan: sg. nom. 24,16, 22
cetãþeanii: pl. ac. 24,19
cetãþanului: sg. dat. 25,14

COIªOR: s.n.; cuvântul nu es te înregistrat în DA.
coiºoare: pl. ac. 22,2 4

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedr u”
chedru: sg. ac. 14,4, 6, 49, 51, 52

COLÞ: s.n. (aici, neob.) „prepuþ”
colþurile: pl. ac., în sintagma veþ lua colþurile (cf. lat. auf eretis
praeputia) „roadele din primii trei ani er au considerate necur ate,
prin ur mare, nu se mâncau; de aici, pr obabil, legãtura cu
purificarea prin circumcidere” 19,23

(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,1
chemând: gerunziu 10,4
veþ chema: ind. viit.I. 2.pl. 23,2, 21
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 23,3, 24, 27, 35
veþi chema: ind. viit.I. 2.pl. 23,3 7
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 24,11
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 25,10

(a se) C ONTENI: v. IV
sã (sã) conteneascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.17; rezum. cap.22
COPT, COAPTÃ: adj.
coaptã: f. sg. ac. 2,4; 7,12

CHIAR, -Ã: adj. „strãlucitor”, „luminos”
chiarã: f. sg. nom. 13,28

CORB: s.m.
corb: sg. ac. 11,15

CHIGN: s.m. „lebãdã” (cf. lat. cygnus, -¾); cuvântul nu es te
înregistrat în DA.
chignul: sg. nom. 11,18

CORN: s.n.
cornurile: pl. ac. 4,7, 18, 30, 34; 8,15; 9,9; 16, 18
coarnele: pl. ac. 4,25

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip/într-alt chip rezum. cap.3;
10,7; rezum. cap.23
chipurile: pl. ac. 26,30

CORT: s.n.
cortul: sg. ac., în sintagmele cortul mãrturiei/cortul mãrturiii/cortul
aºezãmântului 1,1; 4,5, 7, 16, 18; 6,30; 9,23; 10,9; 16,23, 33; 24,3
cortului: sg. gen., în sintagma cortului mãrturiei/cortului mãr turiii
1,3; 3,2, 8; 4,4, 18; 9,23; 12,6; 14, 11, 23; 15,14, 29; 16,7, 16;
17,5, 6, 9; 19,21
cortului: sg. gen. 1,5; 3,13; 4,7, 14; 6,16, 26; rezum. cap.8; 8,3,
4, 31, 33; 9,5; 10,7; rezum. cap.17; 17,4
cortul: sg. ac. 8, 10; 14,8; 15,31; rezum. cap.16; 16,20; 26,11
cort: sg. ac. 8,35; 16,17
corturilor: pl. gen ., în sintagma [praznicul ] corturilor/sãrbãt orile
corturilor (cf. Indice 2Lg – COR T) rezum. cap.23; 23,34
corturi: pl. ac. 23,42, 43

(a) CHIVERNISI: v. IV
vei chivernisi: ind. viit.I. 2.sg. 25,3
CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac. 24,3
(a) CINSTI: v. IV
vei cinsti: ind. viit.I. 2.sg. 19,15
cinsteaºt e: imperativ 2.sg. 19,32
CIOPLIT: s.n. „chip cioplit”
cioplit: sg. nom. 26,1

COªNIÞÃ: s.f.; var. COJNIÞÃ
cojniþa: sg. ac. 8,2, 26
cojniþã: sg. ac. 8,31

CIR TÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „interval de timp foarte mic”, „clipã”
cir tele: pl. ac., în sintagma cir tele vreamii 15,3

COT: s.n. (aici) „parte lat eralã”
coatele: pl. ac. 1,11

CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. ac. 26,25

CREDINÞÃ: s.f.
credinþii: sg. dat. 6,2
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CUPTOR: s.n.
cup toriu: sg. ac. 2,4; 7,9; 26,26
cup toarele: pl. nom. 11,35

CRESCUT, -Ã: ad j.
cr escutã: f. sg. ac. 14,39
(a) CREªTE: v. III
va fi crescut: ind. viit. ant. 3.sg. 13,5, 6, 27, 32
va creºt e: ind. viit.I. 3.sg. 13,7, 22; 15,3
va cr eaºte: ind. viit.I. 3.sg. 13,35; 25,16
a fi crescutã: inf. pf. (cu part. acordat ; cf. infra a sã fi întoar sã)
13,51, 53, 55
a f i crescut : inf. pf. 14, 48
cr esc: ind. prez. 3.pl. 25,11
vor creaºte: ind. viit.I. 3.pl. 25,22
a creaºte: inf. prez. 26,9
CROCODIL: s.m.
cr ocodilul: sg. nom. 11,29
CULCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
culcãtorilor: s.m. pl. gen ., în sintagma împreunã culcãtorilor
rezum. cap.15
(a) CULEGE: v. III
vei culeage: ind. viit.I. 2.sg. 19,9; 25,3, 5
a culeage: inf. prez. 19,10
veþ culeage: ind. viit.I. 2.pl. 25,11
vom culeage: ind. viit.I. 1.pl. 25,20

CURAT, -Ã: ad j./s.
curat : adj. m./n . sg. nom./ac. 4,12; 7,19; 10,14; 13,6, 13, 17, 23,
34, 37, 39, 40, 41; 14,57; 15,8, 13; 20,25; 24,2, 4
(f oarte) cur at: adj. n . sg. ac. 6,11
curate: ad j. f. pl. gen. rezum. cap.11
curatã: adj. f. sg. ac., în sintagma leprã curatã „dacã lepra es te
gener alizatã, crus ta albã de pe cor pul bolnavului va cãdea, ceea
ce este semn de vindecare (cf. Anania 2001, p.136)” 13,13
curatã: adj. f. sg. ac. 20,25; 24,6
(cel) curat: s.m. sg. ac. 10,10
curatului: s.n. sg. gen. 11,47
(ceale) curate: s.n. pl. ac. 13,58
CURÃÞENIE: s.f.; var. (Reg.) CURÃÞÃNIE
curãþãnie: sg. nom./ac. 6,30; 16,30
curãþãniii: sg. gen. 14,23
curãþãniei: in sintagma sãrbãt oarea curãþãniei (cf. infra
CURÃÞIRE) rezum. cap.16
curãþãniia: sg. gen. 17,11

CULEGERE: s.f.
culeager e: sg. nom. 23,36
CULES: s.n.
culesul: sg. nom./ac. 25,5; 26,5
culesului: sg. gen. 25,11
CUMNAT: s.m.
cumnatul: sg. nom. 25,49
CUMNÃÞIE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde
prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
cumnãþie: sg. ac., în sintagma cu cumnãþie þi sã îm preunã „îþi
este rudã” 18,14
CUMPÃNÃ: s.f. (Înv.) „cântãrire”
cum pãna: sg. nom. 19,36
(a se) CUMPÃRA: v. I
(se) cumpãr a: inf. prez. fãrã a 5,15
va cum pãra: ind. viit.I. 3.sg. 22,11
vei cumpãr a: ind. viit.I. 2.sg. 25,14
au cumpãr at: ind. pf.c. 3.sg. 25,28
(s-)au cum pãrat : ind. pf.c. 3.sg. 27,22

(a se) CURÃÞI: v. IV
curãþindu-: gerunziu 5,13; 8,15
curãþind: gerunziu 9,15
(sã) vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 11,32
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 12,7, 8; 13,28; 14,20, 53; 17,15
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,6, 34; 14,48, 52; 16,20, 32, 33
a (sã) curãþi: inf. prez. 13,59
(sã) curãþeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; 14,4,14, 17, 25, 28
(s-)au curãþit : ind. pf.c. 3.sg. 14,2, 7
sã (sã) curãþascã: con j. prez. 3.sg. 14,7
curãþeaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,11
sã (sã) curãþã: conj. prez. 3.sg. 15, 15
a curãþi: inf. pr ez. rezum. cap.16
sã curãþascã: conj. prez. 3.sg. 16,16
curãþascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 16, 19
(vã) veþ curãþi: ind. viit.I. 2.pl. 16,30
sã curãþiþ: conj. pr ez. 2.pl. 17,11
CURÃÞIE: s.f. (Fig.; în limbajul bisericesc) „purificar e”
curãþia: sg. ac. 1,4
curãþiii: sg. gen. 12,4, 5
curãþiei: sg. dat. 13,7
curãþiia: sg. ac. 14,32
CURÃÞIRE: s.f.
curãþir ea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; rezum. cap.14; 14,49;
rezum. cap.15; 15,13; 16,27, 30
curãþirii: sg. gen. 12,6; 15,21, 28
curãþire: sg. ac. 13,11, 35
curãþirii: sg. gen., în sintagma [praznicul] curãþirii „o datã pe an,
a z ecea zi a lunii a ºaptea, era o zi de «sfântã convocaþie» în care
sufletele erau aduse înaine ºi se fãcea o curãþire de pãcat (cf.
DB, p.1170)” rezum. cap.23
curãþirilor : pl. gen., în sintragma zioa curãþirilor (cf. supra curãþirii)
23,2 7

CUMPÃRARE: s.f.
cum pãrarea: sg. nom. 25,16
CUMPÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cum pãrãtoriului: sg. dat. 25,27, 52
cum pãrãtoriul: sg. nom. 25,28, 30
(a) CUNOAªTE: v. III
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 4,14, 28; 13,37
sã cunoaºteþi: conj. prez. 2.pl. 11,47
ar cunoaºt e: cond. prez. 3.sg. 24,12
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþã: sg. ac. rezum. cap.6; 10,10
cunoºtinþa: sg. ac. 6,6
cunoºtinþa: sg. nom., în sintagma leagea ºi cunoºtinþa leprii
rezum. cap.13
(a) CUPRINDE: v. III
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 26,5

(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
sã curã: conj. prez. 3.sg. 1,15
curã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
a curã: inf. prez. 15,28

CURÃÞIT, -Ã: adj./s.
curãþit e: adj. f. pl. nom. 14,3
curãþit : adj. m. sg. nom. 14,8; 22,7
(celui) curãþit : s.m. sg. gen. 14,29
(a) CURGE: v. III
curgând: gerunziu 13,12
curge: ind. prez. 3.sg. 15,33; 20,24
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CURGERE: s.f.
curgerii: sg. gen., în sint agma cur gerii lunatece „menstruaþiei” 12,5
curgerea: sg. nom./ac. 12,7; 15,25, 30
cureger ea: sg. nom., în sintagmele curgerea seminþii „eliminare
patologicã a lichidului seminal”/curgerea sângelui „mens truaþie,
dar ºi sângerare patologica, de dur ata” 15,2, 10, 15, 19, 25; 22,4
curgere: sg. nom./ac., în sint agmele curgere seaminþii/lunateca
curgere 15,32
curgerea: sg. gen., în sintagma curgerea anului „împlinir ea
anului” 25,30

DÃJDUIT OR, -TOARE: s.m./f.
dãjduitorii: s.m. pl. ac., în sintagma împreunã dãjduitorii (care
traduce cuvântul lat. contribÀlis, -is) 25,17
DÃRAB: s.n.; var. DÃRÃB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 1,6; 8,20; 9,13
(a se) DÃR UI: v. IV
(s-)au dãruit : ind. pf.c. 3.sg. 13,7
DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 1,8; 2,15; 4,26; 5,16; 6,12
deasupra: adv. în loc. adv . pe deasupra 8,7
deasupra: prep. 8,9; 16,2, 13

CURVAR: s.m.
curvariul: sg. nom. 20,10
CURVÃ: s.f.
curvã: sg. ac. 21,7, 14

DEMULT: adv.
demult: adv. în c. de demult 26,10

(a) CUR VI: v. IV
au curvit: ind. pf.c. 3.pl. 17,7
a curvi: inf. pr ez. 20,5
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 20,6, 10; rezum. cap.21

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: 8,7
DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 4,6, 17, 25, 30, 34; 8,15, 23; 9,9; 14,16, 27; 16,14, 19
deagetele: pl. ac. 8,24; 14,14, 17, 25, 28

CURVIE: s.f.
curvie: sg. nom., în sintagma curvie de rudenie „incest” 18,17
curviia: sg. ac. 18,18
curvie: sg. ac. 21,9

DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonului: sg. dat. rezum. cap.17
dimonilor: pl. dat. 17,7

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 5,4; 8,5; 9,6; 17,2

DEOSEBI: adv.; var. DEOSÃBI; DE OSÃBI
de osãbi: 14,10
D
DEPLIN: adv.
deplin: adv. în sintagma darea deplin (cf. supra DARE) rezum. cap.27
(a se) DA: v. I
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 2,8; 18,21; 25,37
va da: ind. viit.I. 2.sg. 5,8, 12; 7,30; 12,6; 15,14; 20,2; 22,14;
24,21; 25,51; 27,2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 23, 27
dându-: gerunziu 5,16
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 7,34; 17,11
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 7,35; 20,3, 4
sã (sã) dea: ind. prez. 3.sg. 7,36
dând: gerunziu 8,27; rezum. cap.9
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg. 10, 13, 17
voi da: ind. viit.I. 1 .sg. 14,34; 20,24; 23,10; 25,2; 26,3, 19
sã (sã) deaie: con j. prez. 3.sg. 17,9
(nu) da: imperativ pr ohib. 2.sg. 19,29
a da: inf. prez. 22,25; 27,13
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 25,7; 26,20; 27,6
da-voi: ind. viit.I. 1.sg. 25,21; 26,6
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 25,36
dau: ind. prez. 1.sg. 25,38
veþ da: ind. viit.I. 2.pl. 26,25
da(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,36
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.27
da: inf. prez. fãrã a 27,8

DES, DEASÃ: adj.
deasã: f. sg. ac. 23,40
DESÃVÂRªIT: adv. (aici) „pentru totdeauna”
desãvârºit: rezum. cap.25; 25,23
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 20,18
(a se) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a deosebi” (cf. Indice Iº)
au deschilinit: ind. pf.c. 3.sg. 8,25; 9,21
a deschilini: inf. prez. 10,10
(s-)au deschilinit: ind. pf.c. 3.sg. 10,14; 13,4 4
DESCHILINIRE : s.f. (Reg.) „deosebire”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în I.A. Candrea, Gh.
Adamescu, Dicþionarul enciclopedic ilustrat, Bucureºti, 1926 – 1931.
deschilinirii: sg. gen. 7,34
deschilinirea: sg. nom. rezum. cap.11; 11,47
deschilinirii: sg. gen., în sintagma deschlinirii lunatecii „izolarea
lunarã a femeii în timpul menstruaþiei” 12,2

DARE: s.f.
darea: sg. nom., în sintagma darea deplin „achit area” (care
traduce lat. persolv¹, -ere) rezum. cap.27

(a) DESCOPERI: v. IV „a dezv eli”
vei deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 18,7, 8, 9, 12, 15; 20,19
va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 20,20; 21,10

DAR: s.n.
darurile: pl. nom./ac. 2,12; 7,38; 23,38
darului: sg. gen. 2, 16
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 5,13
darurilor: pl. gen. 7,13

DESCUSUT, -Ã: adj.
descusute: n. pl. ac. 13,45

DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., num. adv. o datã 16,34

(a se) DESPÃRÞI: v. IV „a (se) izola”; „a despica”
despar te: ind. prez. 3.sg. 11,4, 6, 26
despãrþind: gerunziu 11,7
(se) va despãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,3
va despãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,56

DATOR, -TOARE: adj.; var. (În v.) DATORIU
datoriu: m. sg. nom. 24,20

DESPÃRÞIT, -Ã: adj. „despicat”
despãrþitã: f. sg. ac. 11,3
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(a se) DESPUIA: v. I; var. (a se) DESPOIA
(sã) va despoia: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
DESTUL: adv.
des tul: 13,28
DESTULARE: s.f.
destulare: sg. ac. 10,20
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.n.
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 26,15, 20
deºert: n. sg. ac. 26,44
(a) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcând: gerunziu 16,23
(a) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a) DEZVÃLI
sã dezvãleascã: conj. prez. 3.sg. 18,6
vei dezvãli: ind. viit.I. 2.sg. 18,7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
sã dezvãleºti: conj. prez. 2.sg. 18,17
va dezvãli: ind. viit.I. 3.sg. 20,11, 18
au dezvãlit: ind. pf.c. 3.pl. 20,17, 21
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþa: s.f. sg. ac. 6,9; 19,13
dimineaþã: s.f. sg. ac. 7,15
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa în sintagma jirtvei
de dimineaþa 9,17
dimineaþa: adv. 6,12, 20
dimineaþa: adv. în loc. adv. de sara pânã dimineaþa 24,3

6,7, 14, 15, 20, 21, 25; 7,11, 14, 20, 29, 30, 38; 8,21, 26, 27, 29,
35; rezum. cap.9; 9,2, 4, 21; 10,1, 2, 15, 17, 19; 12,7; 14,11, 1 2,
16, 19, 23, 27; 15,14, 15, 30; 16,7, 8, 9, 10, 18, 30; 17,5, 6, 9;
19,5, 21, 22, 24; 21,12, 21; 22,3, 15, 18, 21,22, 24, 27, 29; 23,8,
11, 12, 16, 18, 20, 25, 27, 34, 36, 37, 38, 40; 24,3, 4, 6, 8; 27,9,
10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33
Domnului: sg. dat. adn. 1,8; 2,9
Domnului: sg. gen., în sintagmele jârtf irea Domnului/ aducerile
Domnului/aducer ea Domnului/aducerii Domnuluui/ poruncile
Domnului/por uncilor Domnului/leagea Domnului/aprinderea
Domnului/jir tfeale Domnului/jârtf eale Domnului/þãremoniile
Domnului/jir tvei Domnului/sla va Domnului/sfântul Domnului/
arderea Domnului/sãrbãtorile Domnului/sâmbãta Domnului/
sâmbetele Domnului „ziua/zilele de odihna a/ale Domnului”/Fasca
Domnului/praznicul azimelor Domnului/pârga Domnului/
praznicele Domnului/odihnei Domnului 1,14; 2,3, 10; 3,3, 11; 4,2,
13, 22, 27, 3 4; 5,17; 6,17, 18; 7,5, 25, 35; 8,28; rezum. cap.9; 9,23;
10,12, 13; 17,4; 19,8; 21,6; 23,2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 37, 38, 39, 44;
24,7, 9, 16; 25,2, 4; rezum. cap.26
DOMN: (apelativ) „termen de polit eþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„stãpân”
domnul: sg. ac. 25,28, 31; 27,24
(a) DORMI: v. IV „a se afla în stare de somn”; (Eufem.) „a avea
relaþii se xuale”
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 15,4, 24
va dor mi: ind. viit.I. 3.sg. 15,21, 26, 33; 19,20; 20,11, 12, 13
dor mi-v eþi: ind. viit.I. 2.pl. 26,6
DOSPIT, -Ã: adj.
dospite: f. pl. ac. 7,13

DIMPREJURUL: prep.
dinprejurul: 1,12

(a se) DOVEDI: v. IV
dovedindu(-sã): gerunziu 6,4

DINAINTE: adj. inv
(cel mai) dinnainte: adj. inv. „anterior” 26,45

(a) DREGE: v. III; var. (În v. ºi pop.) (a) DIREGE (Pop. ºi fam.)
„a îmbunãtãþi gustul unei mâncãri sau al unei bãuturi adãugând
dif erite ingrediente”
vei direage: ind. viit.I. 2.sg. 2,13

DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 1,5; 10,4; 16,2
DINAPOI: adv.
dinnapoi: 11,21

DREPT, DREAPTÃ: adj./prep./s./adv.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
direp t: prep. în loc. adv. dirept aceaea 7,2; 13,11
dreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 7,10; 8,25, 26; 19,36; 24,22
direap tã: adj. f. sg. nom./ac. 7,32, 33; 8,26
drep te: adj. f. sg. gen. 8,23; 14,14, 25, 28
drep te: adj. f. pl. ac. 8,24; 9,21
drep t: adj. n . sg. nom./gen. 8,24; 14,17, 28; 19,15
direp t: adj. n . sg. ac. 14,16
dreap te: adj. f. sg. gen. 14,17
drepþi: ad j. m. pl. nom. 26,13
drep tei: s.f. sg. gen. 14,27
drep t: adv. 19,15

DINAR: s.m.
dinari: pl. ac. 27,25
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlontru: adv. 3,3; 4,8
dinlãuntr u: adv. 14,41
dinlãuntr ul: prep. 16,2; 25,29
DINTE: s.m.
dinte: sg. ac., în sintagma dinte pentru dinte 24,20

(a se) DUCE: v. III
ducându-: gerunziu 4,5
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 4,12, 21; 12,6
au dus: ind. pf.c. 3.pl. 9,5
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 16,27; 24,11
voi duce: ind. viit.I. 1.sg. 26,41

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 26,22
dobitoace: pl. ac. 1,2, 10; 4,32; 7,26; 11,3
dobitoc: sg. ac./gen./dat. 5,7; 7,24; 20,15, 16, 25; 24,21
dobitocului: sg. gen./dat. 7,21; 18,23
dobitocul: sg. ac. 18,23; 19,19; 20,15, 25
dobitoacelor: pl. dat. 25,7
DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 3; 4,1, 20; 5,14; 6,1, 2, 8, 19, 24; 7,22, 28,
36, 38; 8,1, 4, 5, 9, 13, 17, 29, 31, 36; 9,4, 6, 7, 10, 24; 10,2, 3, 6, 8,
11, 15; rezum. cap.11; 11,1, 44, 45; 12,1; 13,1; 14,1, 29, 33; 15,1;
16,1, 34; 17,1, 2; 18,1, 2, 4, 5, 6, 21, 30; 19,1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37; 20,1, 7, 8, 24, 26; 21,1, 8, 12, 15,
16, 23; 22,1, 2, 3, 8, 9, 16, 17, 26, 30, 31, 32; 23,1, 9, 22, 23, 26, 28,
33, 43; 24,1, 12, 22, 23; 25,1, 17, 38; 26,1, 2, 13, 44, 45; 27,1, 34
Domnului: sg. gen./dat. 1,2, 5, 11, 13, 17; 2,1, 2, 8, 11, 14; 3,1,
5, 7, 9, 12, 14, 16; 4,3, 4, 6, 7, 15, 18, 23, 24, 31; 5,7, 15, 19;

DUH: s.n.
duh: sg. nom., în sintagma duh pif tonicesc „duh profetic” (cf.
infr a PITONICESC) 20,27
DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþii: sg. gen. 2,12
DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „Divinitatea”
Dumnezeului: sg. gen ., în sintagmele sarea aºezãmântului
Dumnezeului tãu (cf. supra AªEZÃMÂNT)/numele Dumnezeului
2, 13; 18,21; 19,12
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Dumnezeu: sg. nom./gen ./dat. rezum. cap.3; 11,45; rezum.
cap.17; 21,12; 22,33; rezum. cap.27; 27,2
Dumnezeul: sg. nom./ac. 11,4 4; 18,2, 4, 30; 19,2, 3, 4, 10, 14,
25, 31, 32, 34, 36; 20,7, 24; 23,22, 28, 43; 24,15, 22; 25,17, 36,
38, 43; 26,1, 12, 13, 44, 45
Dumnezeului: sg. gen./dat. 21,6, 7, 21; 22,25; 23,14, 40
Dumnezãului: sg. dat. 21,17

FATÃ: s.f.
featele: pl. nom. 10, 14
fatã: sg. ac. 12,6; 18,10; 21,2
feateai: sg. gen . 18,10, 11
featei: sg. gen . 18,17
fata: sg. nom./ac. 18,17; 19,29; 20,14, 17; 21,9; 22,12, 13; 24,11
featelor: pl. gen. 26,29

DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „zeu”; „idol”
dumnezãi: pl. ac., în sintagma dumnezãi vãr saþ 19,4

FAÞÃ: s.f.
feþele: pl. ac. 9,24
faþã: sg. nom./ac. 13,2, 10, 36, 42; 14,37
faþa: sg. ac. 13,3, 4, 21, 26, 55; 17,10; 19,9, 15, 32; 20,3, 5, 6;
26,17
feaþii: sg. gen ./dat. 13,32, 39
feaþe: pl. ac. 14,56

E
EFÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
efi: formã nead. (cf. lat. oephi ) 5,11; 6,20

FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: n. sg. ac. rezum. cap.4; r ezum. cap.6

EGIPTEAN: s.m./adj.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghiptean: adj. m. sg. ac. 24, 10
eghipteanilor: s.m. pl. gen. 26,13

(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(sã) fãgduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
(s-)au fãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.27
va fi fãgãduit: ind. viit. ant. 3.sg. 27,2, 16
va fãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 27,9, 11, 14, 17
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 27,15
au fost fãgãduit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 27,19, 20, 23
fãgãdui: inf. prez. fãrã a 27,26

ERODIU : s.m.; var. IERODIU (Rar) „egretã”, „bâtlan”
ierodiul: sg. nom. 11,19
F
(a se) FACE: v. III
va face: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 4,2, 13, 22; 5,17; 6,3, 11; 14,19;
15,15, 30; 16,3, 7, 16; 18,29; 20,10, 19; 25,21
fãcând: gerunziu 4,3, 20; 6,7; 18,5
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20; 5,16; 6,5; 8,36; 9,16; 10,7; 16,34;
18,27, 30; 20,14, 23; 24,19, 23
(sã) face: ind. prez. imper s./3.sg. 4,26; 11,32
sã facã: con j. prez. 3.sg./pl. 4,27; 26,26; 26,44
ar face: cond. prez. 3.sg. 5,4
facã: conj. prez. fãrã sã 5,5
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,4
(s-)au fãcut: ind. pf.c. imper s. 8,34
faceþ: imperativ 2.pl. 9,6; 20,22
e fãcut: pasiv ind. prez. 13,48
fãcându(-sã): gerunziu 16,11
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 16,29; 18,3, 4, 28; 19,28; 23,21, 25, 28,
31, 35, 36; 26,3, 14
sã faceþ: con j. prez. 2.pl. 18,26, 30; 19,35; 26,15
sã faceþi: conj. prez. 2.pl. 19,4; 22,24; 26,15
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 19,15, 19
(sã) va face: ind. viit.I. impers./3.sg. 19,22; 24,19
fac: ind. prez. 3.pl. 19,25; rezum. cap.20; 25,8
faceþi: imperativ 2.pl. 19,37; 20,8; 22,31; 25,18
face: ind. prez. 3.sg. 20,21
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 21,5
face-veþ: ind. viit.I. 2.pl. 23,19
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 23,43; 26,42
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 26,1
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 26,9, 16, 31
va fi fãcut : ind. viit. ant. 3.sg. 27,2
FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. ac. rezum. cap.18
fap ta: sg. ac. rezum. cap.21
fap tã: sg. ac., în sint agma f aptã pentr u fap tã 24,20
FAR: s.n. „grâu” (cf. lat. f¼r, farris „alac”, „grâu”); cuvântul nu
este înregis trat în DA.
farul: sg. ac. 2,16
far: sg. ac. 2,14
FASÃ: s.f.; var. FASCÃ (cf. Indice Iº)
Fasca: sg. nom., în sintagma Fasca Domnului 23,5

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 7,16; 23,38; r ezum. cap.27; 27,2
fãgãduinþa: sg. ac. 14,34
fãgãduinþãle: pl. ac. 22,18, 21
FÃINÃ: s.f.
fãinii: sg. gen. rezum. cap.2; 6,16
fãina: sg. nom./ac. 2,1, 7; 7,12
fãinã: sg. ac. 2,2, 4, 5; 5,11; 6,15, 20; 9,4; 14,10, 21; 23,13, 17; 24,5
fãinã: sg. nom., în sintagma jertfa de fãinã 7,9
FÃT: s.m.
feþii: pl. ac. 22,28
FÂR TAI: s.n.; var. FÃRTAI (Trans.; Mold.) „sfert”
fãrtaiele: pl. nom. 19,36
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânile: pl. nom. 11,36
FE CIOARÃ: s.f.
feacioarã: sg. ac. 21,14
FE CIOR: s.m.
feciorului: sg. gen. 18,17
feciorul: sg. nom. 25,49
FEL: s.n.; var. (Reg.) FELIU; (Înv.) FEALIU
feal: sg. ac. 7,21; 11,28; 15,13; 19,19
fealiul: sg. ac. 11,14, 15, 16
feliul: sg. nom./ac. 11,19, 22, 29; 13,3
feliuri: pl. ac. rezum. cap.18; 19,19
fealiuri: pl. nom./ac. rezum. cap.19; rezum. cap.20
feliului: sg. gen. 21,15
FEMEIE: s.f.; var. (În v.) FÃMEAIE
fãmeaie: sg. nom./ac. 12,5, 7; 27,4, 6
fãmeia: sg. nom. 27,5
fãmeaia: sg. nom. 27,7
FEMEIESC, -IASCÃ: ad j.; var. FÃMEIESC, -IASCÃ
fãmeiascã: f. sg. nom., în sintagmele [parte] fãmeiascã/împreunarea
fãmeiascã (cf. infra ÎMPREUNARE) 3,1, 6; 18,22; 20,13

334

INDICE

CARTEA PREO[III

(a se) FERI: v. IV
(vã) veþ f eri: ind. viit.I. 2.pl. 11,11
sã (vã) feriþ: conj. pr ez. 2.pl. 11,13
sã (sã) f eareascã: conj. prez. 3.pl. 15,31

FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 1,17
f ierul: sg. ac. 26,19

FERMECÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. FÃRMECÃTOR, -TOARE
„(persoanã) care face vrãji”
fãr mecãtori: s.m. pl. ac. 19,31; rezum. cap.20
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. impers./3.sg. 4,24; 5,11; 12,4; 14,44; 15,32; 17,13; 23,42
era: ind. imp. 3.sg./pl. 8,8, 16, 21, 26, 28, 30; 9,24; 13,57; 16,23
este: ind. prez. 3.sg. 10,3
ias te: ind. prez. imper s./3.sg. 1,5, 17; 2,15; 3,3, 10, 15; 4,7, 8, 9,
18, 21, 29; 5,2, 9; 6,9, 13, 25, 29; 7,1, 5, 6, 7, 35, 37; 8,5; 10,7,
9, 12, 17; 11,5, 9, 22, 42, 46; 12,7; 13,3, 15, 23, 28, 30, 36, 40,
41, 46, 51, 57, 59; 14,13, 29, 32, 40, 57; 15,31; 16,2, 13, 18, 31;
17,2, 11, 14; 18,7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23; 21,12; 22,3,
5, 7; 23,3, 5, 6, 14, 28, 32, 36; 24,9; 25,5, 10, 11, 23, 34; 27,21
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,8; 9,10; 10,15; 11,2, 8, 9, 13, 28, 31; 14,36,
44; 16,4; 18,17; rezum. cap.21; 22,25; 23,2, 4, 37; 25,32, 33,
42, 44, 55; 26,45; 27,18, 26, 30, 3 4
sânt: ind. pez. 1.sg. 11,4 4, 45; 19,2, 14, 32; 20,7, 26; 21,8; 22,3;
23,22; 2 4,22; 26,1, 44
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 25,23
-s: ind. prez. 3.pl. 25,52
îi: ind. prez. 3.sg. 13,25; 14,46
-i: ind. prez. impers./3.sg. 6, 14, 20; 7,4, 11; 9,6; 11,39; 13,6, 21,
39; 14,2, 21, 36, 54; 1 5,8, 11; 18,6, 11; 19,15, 19; 21,3; 23,3;
25,2 7; 27,12, 14
va fi: ind. viit.I. imper s./3.sg. 1,3, 10, 14; 2,1, 3, 5, 7, 10, 11; 3,1,
6, 12, 16; 4,20; 5,1; 6,9, 17, 18, 28; 7,9, 12, 14, 16, 18, 19, 31,
32; 11,10, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 39, 40,
41; 1 2,2, 5; 13,6, 9, 13, 21, 23, 26, 30, 32, 34, 44, 56; 14,34,
46; 15,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27; 16,29, 30, 34; 17,4, 7, 15; 19,7, 20; 20,27; 21,18;
22,4, 6, 19, 21, 22, 24; 23,7, 8, 21, 27, 29, 31, 39, 41; 24,16, 20,
22; 25,4, 16, 31, 35, 40; 26,6, 33; 27,3, 4, 8, 9, 26, 27, 28, 32
f iind: gerunziu 1,7; 9,1; 13, 10; 25,25; 26,44
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 3,6; 11,12, 32, 35; 13,37, 58; 19,23; 20,21;
21,6; 22,27; 23,18, 34; 24,9; 25,6, 51; 26,32
sã fie: con j. prez. 3.sg./pl. 4,2; rezum. cap.11; 14,22; 14,36; 16,17;
17,11; 19,5; rezum. cap.22; 24,7
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 7,10
a f i: inf. prez. 8,5; 13,31, 45; 14,3, 35
sã f iþ: con j. prez. 2.pl. 11,43
f iþ: imperativ 2.pl. 11,4 4; 20,7
sã f iu: con j. prez. 1.sg. 11,45; 22,33; 25,38; 27,45
veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 11,45; 26,34
au fost: ind. pf. 3.sg./pl. 13,54; 18,27, 28, 30; 19,20
f iþi: imperativ 2.pl. 19,2
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 19,16
f ie: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 19,34; 20,9, 11, 12,13, 16, 27;
21,8; 25,44
aþ fost: ind. pf.c. 2.pl. 19,34
f i(-)-veþ: ind. viit.I. 2.pl. 20,26
sã fiþi: conj. pr ez. 2.pl. 20,26
f i: inf. prez. fãrã a rezum. cap.21; 22,29
f i-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,2 4
voi fi: ind. viit.I. 1.sg. 26,12
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 26,12

(a) FIERBE: v. III; var. (a) HIERBE
hier beþi: imperativ 2.pl. 8,31
FIERTURÃ: s.f.
f ierturã: sg. ac., în sint agma fierturã de pãsat 23,14
FIGURÃ: s.f.
f iguri: pl. ac. 19,28
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
f inici: pl. ac. 23,40
FIU: s.m.
f iilor: pl. gen ./dat. 1,2; 2,3, 10; 4,2; 6,9, 20, 25; 7,10, 23, 29, 31,
34, 35, 38; rezum. cap.8; 8,27; 10,13, 14, 15; 11,2; 12,1; 15,2;
16,5, 16, 19, 21; 17,2, 12, 14; 18,2; 19,2; 20,2; 22,2, 15, 32;
23,2, 10, 24; 24,2, 9; 25,2; 26,29; 27,2
f iii: pl. nom./ac. 1,5, 11; 3,2, 8, 13; 6,14, 16; 7,33, 3 4, 36; 8,2, 6, 13,
14, 18, 22, 24, 30, 31, 36; 9,1, 3, 9, 12, 18; 10,1, 4, 6, 9, 11, 12, 14,
16; rezum. cap.11; 13,2; 15,31; 16,34; 17,5, 13; 20,2; 21,1, 24; 22,2,
3, 18; 23,34, 43, 44; 24,8, 10, 15, 23; 25,33, 46, 55; 26,45; 27,34
f iii: pl. dat. (cu prep. la) 2,2
f iu: sg. ac. 12,6
f ii: pl. gen. (cu pr ep. a + num. card.) 16,1
f iiului: sg. gen. 18,10, 15
f iiu: sg. ac. 21,2
f iiul: sg. nom. 24,10
FLACÃRÃ: s.f.
f lacãrã: sg. ac. 13,52
FLUIER: s.n. (Pop.) „gambã”
f luierele: pl. ac. 11,21
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 1,7, 12, 17; 2,14; 3,5; 6,9, 23, 30; 7,19; 8,20; 9,11,
13, 24; rezum. cap.10; 10,1, 2; 13,55, 57; 16,13, 27; 19,6; 23,8
f ocului: sg. gen. 3,11, 14, 16
f ocului: sg. gen., în sintagma focului necurmat „focului v eºnic”
rezum. cap.6
f ocul: sg. nom. 6,10, 12; 7,17; 8,32; rezum. cap.9; 13,24
f oc: sg. nom./ac., în sintagmele f oc necurmat/foc mirenesc/foc
s trein/parã de foc 6,13; rezum. cap.10; 10,1; 16,1; 21,9
(a) FOLOSI: v. IV
f olosind: gerunziu 1,4
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 7,18
FONT: s.m.; vezi PFUND
FRATE: s.m.
fr aþii: pl. nom./ac. 10,4, 6; 21,10; 25,46, 48; 26,37
fr atele: sg. nom./ac. 16,2; 19,17; 25,14, 25, 35, 36, 47, 49
fr atelui: sg. gen. 20,17, 20; 25,39, 49
fr ate: sg. ac. 21,2
fr aþi: pl. ac. rezum. cap.25
(a se) FRÃMÂNTA: v. I
(sã) va frãmânt a: ind. viit.I. 3.sg. 6, 17

FIARÃ: s.f.
f iiarã: sg. ac. 5,2; 7,24; 17,15; 22,8
f iarã: sg. ac. 17,13
f ierile: pl. ac. 26,6, 22

FRÃMÂNTAT, -Ã: ad j.
frãmânt ate: f. pl. nom. 23,17

FICAT: s.m.; var. HICAT
f icat: sg. ac., în sintagma toat e care sânt pre lângã ficat
„mãr untaiele” (cf. lat. cuncta q uae adherent iecori) 1,8
f icatului: sg. gen., în sintagma toate ceale dinprejurul ficatului (cf.
lat. cuncta quae adherent iecori) 1,12
hicatului: sg. gen. 3,4, 10, 15; 4,9; 7,4; 8,16, 25; 9,10, 19

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-tãu: sg. gen. 18,16
frãþine-sãu: sg. gen. 20,2 1
FRÃÞIE: s.f.
frãþii: pl. ac. 21,2
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GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. nom. 4,13; 8,4
gloatele: pl. nom. 9,24
gloatei: sg. gen. 16,24

(a se) FRÂNGE: v. III
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
frânge(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,28
sã (sã) frângã: conj. prez. 3.sg. 11,33
(sã) va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 15,12
voi frânge: ind. viit.I. 1.sg. 26,26, 30

(a) GOLI: v. IV (aici) „a descoperi”
sã goliþi: conj. prez. 2.pl. 10,6
au golit: ind. pf.c. 3.sg. 20,19

FRÂNT, -Ã: adj.; var. (Înv.) FRÂMT
frâmt: m. sg. nom. 22,22
frâmte: n. pl. ac. 22,24

GOL, GOALÃ: adj.
gol: n. sg. ac. 13,45

(a se) FRECA: v. I
freca(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,28

(a) GONI: v. IV
goni-veþ: ind. viit.I. 2.pl. 26,7
goni-vor: ind. viit.I. 3.pl. 26,8
gonindu-: gerunziu 26,17, 36

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac., în loc. adv. fãrã nici o fricã/fãrã fricã 25,18; 26,5
fricã: sg. ac. 26,36

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 5,1

FRUMOS, -OASÃ: adj.
(celui mai) frumos: m. sg. gen. 23,40

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. prez. 3.sg. 1,1; 4,1; 5,14; 6,8, 19, 24; 7,22, 28; 8,1;
10,3, 6, 11, 12; 11,1; 12,1; 13,1; 14,33; 15,1; 16,1; 17,1; 20,1; 21,16,
24; 22,1, 17, 26; 23,1, 9, 23, 26, 33, 44; 24,1, 13, 23; 25,1; 27,1
grãiaºte: im perativ 2.sg. 1,2; 4,2; 6,25; 7,23, 29; 12,2; 15,2; 16,2;
17,2; 18,2; 19,2; 21,1, 17; 22,2, 18; 23,2, 10, 24, 34; 25,2; 2 7,2
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,1; 14,1; 18,1; 19,1
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 9,3; 20,2; 24,15
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 16,4
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 20,2 4

FRUNTE: s.f.
frunþii: sg. gen. 8,9
frunte: sg. ac. 13,41
FRUNZÃ: s.f.
frunza: sg. ac. 23,40
frunzii: sg. gen. 26,36
(a) FUGI: v. IV
a fugi: inf. prez. rezum. cap. 18
fugi-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 26,17
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. 26,36
ar fugi: cond. prez. 3.pl. 26,37

GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. nom./ac. 1,7; 4,12
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,3, 9, 10, 15; 4,31; rezum.
cap.7; 7,3, 4, 23, 24, 25, 30, 31; 8,16, 25; 9,10, 19; 16,25; 17,6
grãsime: sg. ac. 3,3; 7,33; 8,20, 26
grãsimile: pl. nom./ac. 6,12; 9,20, 24; 10,15

(a) FURA: v. I
veþ fura: ind. viit.I. 2.pl. 19,11
G
GALBEN , -Ã: ad j.; var. (Reg.) GALBÂN, -Ã
galbân: m. sg. nom. 13,30
galbânã: f. sg. ac. 13,36
GÃLBENEAÞÃ: s.f.; var. GÃLBINEAÞÃ; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
gãlbineaþã: sg. ac. 14,37
(a se) GÃSI: v. IV
va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 6,3; 13,39, 51
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 10,16
(sã) va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 13,51; 21,9
(a se) GÃTI: v. IV „a se prepara”
(sã) gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 7,9
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”
gãtitã: f. sg. ac. 16,12
gãtit: m. sg. ac. 16,21
GÂLCEVITOR, -TOARE: adj.
gãlcevitoriu: m. sg. nom. 19,16
GÂRB OV, -Ã: adj.
gârbov: m. sg. nom. 21,20
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.; var. GÂCITOR, -TOARE
gâcitori: pl. ac. 19,31; rezum. cap.20; 20,6

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. rezum. cap.5; 6,17; 7,5, 7; 14, 12, 13, 14, 17, 21,
24, 28, 31
greºalã: sg. ac., în loc. adv. din greºalã 5,15, 19
greºalã: sg. ac., în sintagma jertfeai pentru greºalã/ [jirtvei pentru]
greºalã rezum. cap.7; 7,37
greºalele: pl. ac. 16,21
greºala: sg. ac. 19,21; rezum. cap.24
greºealei: sg. gen. 22,16
(a) GREªI: v. IV
sã greºascã: conj. prez. 3.sg. 4,27
va greºi: ind. viit.I. 3.sg. 24,22
GRIF: s.m. (cf. Indice 2Lg)
griful: sg. nom. 11,13
GROZÃVIE: s.f.
grozãvie: sg. ac. 20,12
GROZÃVIT, -Ã: adj. (Reg.; Ban.) „grozav”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Gheorghe
Cãtanã, Poveºtile Bãnatului, culese din gura poporului bãnãþean
de… [I], Tomul I – III, Gherla, 1893 –1895.
grozãvite: f. pl. ac. 14,37
GR UMAZ: s.m.
grumazi: pl. ac. 1,15
grumazului: sg. gen., în sintagma beºicuþa grumazului (cf.
BÃªICUÞÃ) 1,16
grumazii: pl. ac. 5,8
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HULITOR, -TOARE: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare es te la Chir Chesarie, episcopul
Rîmnicului, Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipãrit acum
întîiu r umâneste…, 1776.
hulitoriu: m. sg. nom. 19,16

GUNOI: s.n. „e xcr emente (de vit e)”, „balegã”
gunoiul: sg. ac. 4,11; 8,17; 16,27
GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 13,45
GUSTARE: s.f.
gus tãrilor: pl. gen. 6,14
gus tãrile: pl. nom./ac. 7,29; 9,17; 14,20, 31; 23,13, 18
gus tarea: sg. nom. 23,13
gus tãri: pl. nom. 23,37

I
IADÃ: s.f.
iadã: sg. ac. 5,6
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 13,7

H
HAINÃ: s.f.
haina: sg. nom./ac. 6,27; 13,45, 47, 56; 15,17; 19, 19
hainã: sg. ac. 8,7
hainele: pl. ac. 8,30; 14,9; 15,13, 22; 16,23, 24
haina: sg. gen. (cu pr ep. a + toatã) 13,59
hainelor: pl. gen. 14,55
haine: pl. ac., în sintagmele haine sfinte/sfintele haine 16,32; 21,10
HALIET: s.m. „vultur de mare”; cuvântul nu este înregistrat în
DA; este încercarea traducãtorilor de a adapta cuvântul lat. alie tus.
halietul: sg. nom. 11,13

IARÃªI: adv.
iarãº: 8,28; 13,5, 35, 51; 14,9
iarãºi: 13,16; rezum. cap.19
IATÃ: interj.
iatã: 9,24; 13,25; 24,10
IDOL: s.m.
idolului: sg. dat. 18,21; 20,2
idoli: pl. ac. 19,4
idol: sg. ac. 26,1
idolilor : pl. gen. 26,30

HAMELEON: s.m.; vezi CAMELEON
IEFTIN, -Ã: ad j.
(mai) ief tinã: f. sg. nom. 25,16

HANANEU: s.m.; vezi CANANEU
HARADRIU: s.m. „cormoran”; cuvântul nu este înregistrat în
DA; reprezintã încercarea traducãtorilor de a adap ta cuvântul
charadrion din textul Vulgatei.
har adriul: sg. nom. 11,19

IEPURE: s.m.
iepur ele: sg. nom. 11,6

HIACHINTIN, -Ã: adj. (cf. Indice Iº)
hiachintinã: sg. ac., în sintagma hainã hiachintinã „hainã de
culoare violet” 8,7

(a se) IERTA: v. I
(sã) va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 4,26, 3 1, 3 4; 5,10, 16, 18; 6,7;
19,22

IERODIU: s.m.; vezi ERODIU

HIEROGRIN: s.m. „arici” (cf. lat. choerogryllus, -¾); vezi ºi Indice
2Lg – FEROGRIN
hierogrinul: sg. nom. 11,5

(a) IEªI: v. IV
veþ ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 8,33
ieºind: gerunziu 9,23, 24; 10,2; 14,3; 16,24; 24,10
sã ieºiþ: conj. pr ez. 2.pl. 10,7
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 14,38; 15,16; 16,9, 17, 18; 21,12;
25,41, 54
iase: ind. prez. 3.sg. 22,4

HIN: s.m. (cf. Indice Iº)
hin: sg. ac. 23,13

IN: s.n.
in : sg. ac. 6,10; 8,7, 13; 10,5; 13,47, 59; 16,4, 32

HOLDÃ: s.f.
holdele: pl. ac. 19,9
holda: sg. ac. 23,10, 22
holdã: sg. ac. 23,14

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac. 19,17
inimile: pl. ac. 26,36

HICAT: s.m.; v ezi FIC AT
(a) HIERBE: v. III; vezi (a) FIERBE

HOTAR: s.n.
hotarâle: pl. ac. 13,5; 26,6
hotarãle: pl. ac. 26,6
HRANÃ: s.f.
hr ana: sg. nom./ac. 3,11, 16; 22,7
hranã: sg. ac. 23,20

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: gerunziu 9,23; 14,44, 48
întraþi: ind. prez. 2.pl. 10,9
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 12,4; 14,8, 36, 46; 16,12, 26, 28; 21,11
veþ întra: ind. viit.I. 2.pl. 14,34; 19,23; 20,22; 23,10; 25,2
a întra: inf. prez. 14,36
sã între: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.16; 21,23
întrã: ind. prez. 3.sg. 16,17
întra: ind. imp. 3.sg. 16,23

(a se) HRÃNI: v. IV
(sã) va hrãni: ind. viit.I. 3.sg. 22,13
sã (vã) hrãniþi: conj. prez. 2.pl. 25,19

INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 3,2, 13; 4,7

(a) HULI: v. IV
va huli: ind. viit.I. 3.sg. 6,2

ISOP: s.m. „mic arbust exotic, cultivat ca plantã or namentalã
ºi medicinalã”
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isop: sg. ac. 14,4, 6, 49, 52
isopul: sg. ac. 14,51

(te) vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 19,19
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 21,10

ISRAILTEAN, -Ã: adj.
israiltean: m. sg. ac. 24, 10

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. nom. 6,11; 16,23
îmbrãcþi: m. pl. ac. 10,5

ISRAILTEANCÃ: s.f.
israiltencii: sg. gen. 24,10

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. ac. 6,10; 8,31
îmbrãcãminte: sg. ac. 8,13; 10,5; 16,4, 32

(a) IUBI: v. IV
veþ iubi: ind. viit.I. 2.pl. 19,34
iubi-vei: ind. viit.I. 2.sg. 19,18
IUVILEU: s.n.; var. IUVILE ON (cf. lat. iÀbilaeus, -¾ „mar e
sãrbãtoar e la evrei, þinutã din cincizeci în cincizeci de ani, când
se iertau datoriile ºi se eliberau sclavii”); aici este prima at estare
a cuvântului; cf. DA, unde prima atestare este abia într-un text
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, cuvântul fiind
considerat un îm prumut din ger manã.
iuvileii (sic!): sg. gen., în sintagma anul iuvileii (cf. lat anno iubilei)
25,31
iuvileului: sg. gen., în sintagmele anul iuvileului/anul începerii
iuvileului/zioa iuvileului 25,40; 27,17, 21
iuvileu: sg. ac. 27,24
iuvileon: sg. ac. 25,51; 27,18, 23
IVIN: s.m. „ibis”
ivinul: sg. nom. 11,17

(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucând: gerunziu 6,10
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 10,2
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV „a tãia în pãrþi”; „a despica”
vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 1,12
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
vei împãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 2,6
(sã) va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
împar te: ind. prez. 3.sg. 11,5
(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
a (sã) împodobi: inf. prez. rezum. cap.24
ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobir ea: sg. ac. 24,2

IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi r ar) „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. 19,18
IZBÂNDITOR, -TOARE: adj. (în. ºi r ar) „care rãzbunã”
izbãnditoare: f. sg. ac. 26,25

ÎMPO TRIVA: prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împr otiva: 5,19; 10,16; 17,10; 19,16; 20,3, 6; 26,17,40, 41
împotriva: 26,21 23, 24, 27, 28
împr otiva: 4,13

IZVOR: s.n.
izvorul: sg. ac. 20,18

(a se) ÎMPO TRIVI: v, IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
a (sã) împrotivi: inf. prez. 26,3 7
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj.; var. ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împr otivitoare: f. sg. ac. 26,28

Î

ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr ejur ul: prep. 1,11; 7,2; 8,19; 9,12
împr egiurul: prep. 9,18; 25,4 4
împrejur: adv. în loc. v. sã va tâia împrejur „se va circumcide” 12,3
împr ejur: adv. 14,41; 16,18
împregiur: adv. în loc. adj. netãiatã împregiur „necircumcisã” 26,41

(a) ÎMBÃTA: v. I
îmbãta: inf. prez. 10,9
ÎMBÃTRÂNIT, -Ã: ad j.
îmbãtrãnitã: f. sg. nom. 13,11
(a) ÎMBLA: v. I; vezi (a) UMBLA

(a se) ÎMPRESURA: v. I
vei împresura: ind. viit.I. 2.sg. 19,13; 25,39
sã (sã) împresure: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.25
sã împresuraþi: conj. prez. 2.pl. 25,46

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
sã îmblânzascã: con j. prez. 3.sg. 1,3; 14,29
sã (sã) îmblânzascã: con j. prez. 3.sg. 23,28
ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzirii: sg. gen., în sintagmele zioa îmblânzirii/vr eamea
îmblânzirii 23,28; 25,9
ÎMBLÂNZITOR, -TOARE: ad j./s.; var. (Înv.) ÎNBLÂNZITOR, TOARE; s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul, luna
lui octombrie, car e s-au tipãrit acum întîiu rumâneste…, 1776.
îmblânzitoriului: s.n. sg. gen. (aici) „loc de rugãciune” (cf. lat.
propiti¼t¹rium, -i¾ „mijloc de împãcare a divinitãþii”) 16,2
înblânzitoare: ad j. f. sg. nom. 22,29
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
îmbrãca(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,10
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 8,7, 13
îmbrãcându-: gerunziu 8,7
(sã) va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 16,4, 24, 32

(a se) ÎMPREUN A: v. I „a pune laolaltã”; „a uni”; (Eufem.) „a
sãvârºi un act sexual”
au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 8,8
(sã) va împreuna: ind. viit.I. 3.sg. 15,18, 24
(sã) împreunã: ind. prez. 3.sg., în sintagma cu cumnãþie þi sã
împreunã „îþi este rudã” 18,14
(te) vei împreuna: ind. viit.I. 2.sg. 18,20, 23
a (sã) împreuna: inf. prez. 19,19
(sã) va împreuna: ind. viit.I. 3.sg. 20,15, 18, 20
ÎMPREUNARE: s.f. (eufem.) „contact sexual”
împreunãrii: sg. gen., în sint agma sãmânþa împreunãrii 15,16; 22,4
împr eunarea: sg. ac. 15,32
împreunãrii: sg. gen., în sintagma împreunãrii ceii neslobode
rezum. cap.18
împr eunare: sg. nom. 18,17
împreunar ea: sg. ac., în sint agma împr eunarea fãmeiascã/
împr eunarea sãminþii 18,22; 19,20
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îm preunãri: pl. ac., în sintagma împreunãri neslobode rezum. cap.20
împreunar e: pl. ac., în sint agma împreunar e fãmeiascã 20,13

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
au f ost încr edinþat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 6,2

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 7,29; 8,21, 27; 14,24; rezum. cap.16; 20,16
împreunã: adv. în sintagma împreunã culcãtorilor rezum. cap.15
împreunã: adv. în sintagma împreunã dãjduitorii (cf. supra
DÃJDUITOR) 25,17

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 8,6; 9,8; 10,5; 11,38; 14,38, 45; 25,12; 27,17

(a) ÎMPROªCA: v. I
or împr oºca: ind. viit. I. 3.pl. 20,2
vor împroºca: ind. viit.I. 3.pl. 20,27
împroaºte: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 24,14
va împroºca: ind. viit.I. 3.pl. 24,16
au împroºcat: ind. pf.c. 3.pl. 24,23

ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã îndoialã 13,43

(a se) ÎMPUTERNICI: v. IV
(sã) va împuternici: ind. viit.I. 3.sg. 25,47

ÎNDREPTAR: s.n. (aici) „mãsurare a lungimii” (cf . lat. r½gula, -ae
„riglã”)
îndr eptare: sg. ac. 19,35

ÎNDESTULAT: adv.
îndestulat: 25,19

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznind: gerunziu 13,37
va îndrãzni: ind. viit.I. 3.sg. 26,37

(a) ÎMPUÞINA: v. I
sã împuþineazã: conj. pr ez. 3.pl. 26,22

(a se) ÎNFIGE: v. III
(s-)au înfip t: ind. pf.c. 3.sg. 16,16

ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Înv.) MAINTE, NAINTE
înaintea: prep. 1,5, 11; 3,1, 7; 4,6, 15, 18, 24; 6,7, 14, 25; 8,4,
26, 29, 31; 9,2, 4, 21; 10,1, 2, 3, 15, 17, 19; 12,7; 14,11, 12, 16,
19, 23, 27; 15,14, 15, 30; 16,7, 10, 18, 30; 17,5; 18,24, 27, 28,
30; 19,14, 22, 32; 20,23; 22,3; 23,11, 20, 40; 24,3, 4, 6, 8; 25,53;
26,8, 17; 27,8, 11
înnaintea: prep. 4,4; 6,14; 8,27; 26,7
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 1,7; 25,53
înnainte: adv. în loc. adv. mai înnainte 13,57; rezum. cap.19
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 13,30; 16,23
mainte: adv. 15,11; 16,3

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
va înf luri: ind. viit.I. 3.sg. 13,12
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(vã) înfricoºaþi: conj. pr ez. fãrã sã 2.pl. 26,2
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
au îngãduit: ind. pf.c. 3.pl. 20,5
ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciuni: pl. ac. rezum. cap.21

ÎNALT, -Ã: s.m./f.
(ceale) înalt e: s.f. pl. ac. 26,30

(a) ÎNJURUI: v. IV; vezi (a) JURUI
(a se) ÎNSÃNÃTOªI: v. IV; var. (Înv.) (a se) ÎNSÃNÃTOªA: v. I
(sã) va însãnãtoaºa: ind. viit.I. 3.sg. 22,4

ÎNÃUNTRUL: prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRUL
înlãuntrul: 10,18; 16,15
înlâuntrul: 21,23

(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22

ÎNCEPERE: s.f.
începerii: sg. gen., în sintagma anul începerii iuvileului 27,17

ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnatã: f. sg. ac., în sintagma piiatrã însãmnatã 26,1

(a) ÎNCETA: v. I
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 6,13; 13,58; 15,28
înceatã: ind. prez. 3.sg. 15,25

(a) ÎNªELA: v. I
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 19, 11

(a se) ÎNCHIDE: v. III
va închide: ind. viit.I. 3.sg. 13,4, 5, 11, 26, 31, 50; 14,38
închide(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,21
(sã) va închide: ind. viit.I. 3.sg. 13,33
vor închide: ind. viit.I. 3.pl. 13,54

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 6,5
(a) ÎNTÃRI: v. IV
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
întãri-voi: ind. viit.I. 1.sg. 17,10
voi întãri: ind. viit.I. 1.sg. 26,9

(a se) ÎNCHINA: v. I
sã (vã) închinaþi: conj. prez. 2.pl. 26,1

ÎNTÂI, -A: adj./adv.
întâiu: adv. 4,20
întâi: adv. 8,21; 9,14; 25,31
întâi: adj. inv. în sintagma întâi nãscutele 27,26

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închisã: f. sg. nom. 14,46
ÎNCHISOARE: s.f.
închisoare: sg. ac. 24, 12
(a se) ÎNCINGE: v. III „a înfãºura mijlocul sau o altã parte a
corpului cu o cingãtoare, un brâu etc.”
încingându-: gerunziu 8,7
au încins: ind. pf.c. 3.sg. 8,13
încinge(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 16,4
(a) ÎNCOLÞI: v. IV
va încolþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,29; 26,20
încolþãsc: ind. prez. 3.pl. 19,23

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. 3.sg. 10,19
(sã) întâm plã: ind. prez. 3.sg. 15,2, 10
(a se) ÎNTINA: v. I
(sã) va întina: ind. viit.I. 3.sg. 13,49
(t e) vei întina: ind. viit.I. 2.sg. 18,20, 23
va întina: ind. viit.I. 3.sg. 24,19, 20
ÎNTINAT, -Ã: adj./s.
întinat : adj. m. sg. nom. 13,44
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întinate: adj. f. pl. nom. 22,25
(cea) întinatã: s.f. sg. ac. 21,14
ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciunii: sg. gen. 13,31, 33
întinãciunea: sg. nom. 13,37
întinãciune: sg. nom. 13,39
întinãciuni: pl. ac. 14,44

JALNIC, -Ã: adj.; var. (Neob.) GEALNIC, -Ã
gealnicã: f. sg. ac. 10,19

(a se) ÎNTINGE: v. III (Pop.) „a muia ceva într-un lichid”
întingându-: gerunziu 4,6; 9,9; 14,27
întinge-va: ind. viti.I. 3.sg. 4,25
întingând: gerunziu 8,15
(sã) vor întinge: ind. viit.I. 3.pl. 11,32
va întinge: ind. viit.I. 3.sg. 14,6, 16, 51

JERTFÃ: s.f.; var. JIRTFÃ, JÂR TVÃ, JÂRTFÃ
jirtfe: pl. ac. 1,2
jârtvei: sg. gen. 1,4
jârtfealor: pl. gen. rezum. cap.2
jârtfeai: sg. gen. 2,1
jârtfã: sg. nom./ac. 2,3, 13, 14; 3,5, 9; 17,8
jârtva: sg. ac. 2,4
jârtfa: sg. nom./ac. 2,7; 3,3; rezum. cap.4; 4,10
jertfã: sg. ac. 2,9; 5,7; 23,16
jârfa: sg. ac. 2,13
jârtfei: sg. gen. 3,2; 4,25
jârtfa: sg. nom., în sintagma jârtfa celor de pace 3,6
jârfeai: sg. gen. 3,8
jârtfeale: pl. nom. 4,24
jertfele: pl. ac., în sintagmele jer tfele ceale de pace/jertfele
pãciuirilor/jirtfele pentr u pãcat/jertfele cele spãsitoare 4,26, 31;
7,34, 37; 9,22; 10,14
jertfeai: sg. gen. 4,29, 30
jertfã: sg. ac., în sint agma jertfã pentru pãcat 4,32
jertfeale: pl. nom., în sintagma jertf eale arderilor 4,33
jertfe: pl. ac., în sintagma jertfe pentru pãcate rezum. cap.5
jirtve: pl. nom./gen. rezum. cap.6; 23,37
jirtva: sg. nom./ac., în sintagmele jirtva pentru pãcat/jirtva
darurilor rezum. cap.6; 7,2, 13; 10,19
jerva: sg. ac. 6, 12
jertfeai: sg. gen. 6,14
jirtfeale: pl. ac., în sintagma jirtfeale Domnului 6,18
jirtfã: sg. ac., în sintagma jirtfã veacinicã 6,20
jertva: sg. nom./ac. 6,23; 9,13
jertfeai: sg. gen., în sintagmele jertf eai pentru greºalã/jertf eai
pentru ceale de pace rezum. cap.7
jirtvei: sg. gen., în sint agma jirtvei pentru pãcat/jirtvei celor de
pãciuire 7,1, 18, 37
jirtfealor: pl. dat. 7,7
jertva: sg. ac., în sintagma jertva arderii 7,8; 9,12
jertfa: sg. nom., în sint agma jertf a de fãinã 7,9
jirtfei: sg. gen., în sintagma jirtfei celor de pãciuir e 7,11, 18
jertfei: sg. gen. 7,14
jirtvã: sg. ac. 7,16; 9,17; 23,12, 25
jertfa: sg. nom./ac. 7,18; 9,4
jirtfã: sg. ac. 7,29; 9,2, 3; 12,6; 14,10; 23,8
jirtva: sg. ac. 7,29; rezum. cap.9; 9,7
jirtvei: sg. dat. adn., în sintagma jirtvei Domnului/jir tvei de
dimineaþa 8,28; 9,17
jertfelor: sg. gen. rezum. cap.9
jirva: sg. ac. 9,7
jirtfa: sg. nom./ac. 9,16, 24; 10, 12; 14,13, 32
jirtve: pl. nom., în sintagma jirtve de pace 9,18
jirtfa: sg. ac., în sintagma jirtfa pentr u pãcat 10,17
jertfeale: pl. nom., în sintagma jertfeale pentr u curãþirea bubelor
pentru om, pentru casã sau vãjmânt rezum. cap.14
jirtfeai: sg. gen. 14,14
jirtvã: sg. ac., în sintagma jirtvã pentru pãcat 14,19
jârtvã: sg. ac. 21,21; 23, 27, 36
jârtfealor: pl. gen. rezum. cap.22
jârtvã: sg. ac., în sintagma jârtvã de pace 22,21
jârtfã: sg. ac., în sint agma jârtfã pentr u mulþãmirea Domnului
22,29
jâr tve: pl. nom., în sintagma jâr tv e pentru ceale de pace
23,19
jârtfe: pl. ac. 23,36
jârtfeale: pl. ac., în sintagma jârtfeale Domnului 24,9

JELER: s.m.; var. JELEARIU
jeleariul: sg. nom. 22,10

ÎNTINS, -Ã: adj. „muiat într+un lichid”
întins: n. sg. ac. 4,17
(a se) ÎNTOARCE: v. III „a suci”; „a da înapoi”; „a se
transforma”; „a reveni”
întorcându-: gerunziu 1,15
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 5,8, 16; 6,4; 24,18; 25,52; 27,19
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 13,13, 25; 14,44
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. 13,16; 16,23; 22,13; 25,10, 28,
31, 41; 27,24
a (sã) fi întoarsã: inf. pf. (cu part. acordat) 13, 55
întorcându(-sã): gerunziu 14,39; 15,19
sã (vã) întoarceþ: conj. prez. 2.pl. 19,4
întoarce(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 25,10
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 25,13, 33
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 25,28
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
sã întrebaþ: conj. prez. 2.pl. 19,31
întreabã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întregi: n. pl. ac. 6,5
întreg: n. sg. ac. 13,56
(a) ÎNTRISTA: v. I
sã întristezi: conj. prez. 2.sg. 25,14
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
(mai) întunecoasã: f. sg. nom. 13,6
(a) ÎNTURNA: v. I
înturnând: gerunziu 14,48
va înturna: ind. viit.I. 3.sg. 25,27
(a) ÎNÞELEGE: v. III
va înþãleage: ind. viit.I. 3.sg. 4,23; 5,4, 17
(a) ÎNVÃÞA: v. I
învãþaþi: imperativ 2.pl. 10, 11
veþ învãþa: ind. viit.I. 2.pl. 15,31
sã înveaþe: conj. prez. 3.pl. 23,43
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
Învãþãtura: sg. nom. „cuvântul desemneazã un element cu
funcþie oracularã (în ebr aicã Urim), prin mijlocirea cãruia
marele preo t obþinea rãspunsuri dumnezeieºti, prin «da» sau
«nu», în îm pre jurãri e xcepþionale” (cf. Anania 200 1,
p.109)8,8
învãþãtur a: sg. ac. rezum. cap.19; 26,23
ÎNVÂRTOªARE: s.f.
învãrtoºerii: sg. gen. 26,19
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JERTFELNIC : s.n .; var. JIR T VEALNIC, JÂR VELNIC,
JÂRTÃVNIC
jârtf eanicului: sg. gen. 4,6
jertf ealnicului: sg. gen. 5,15; 10,4
jertf ealnic: sg. ac. 6,30
jirtfealnic: sg. ac. 10,18
jertvealnic: sg. ac. 12,4
jârtvelnic: sg. ac. rezum. cap.16; 21,22
jârtãvnic: sg. ac. 16,2
jârtfealnic: sg. ac. 16,14, 17, 27; 22,14
jâtfealnicul: sg. ac. 16,16
jârtfealnicul: sg. ac. 16,20, 33; 19,30
jârtfelnic: sg. ac. 16,23; 22,9
jârtfelnicul: sg. nom./ac. 21,12, 23
jârtvelnicul: sg. ac. 26,2
jârtfelnicele: pl. ac. 26,31
jirvelnicului: sg. gen. 27,3
jârtf elnicului: sg. gen. 27,25
(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂRTVI, (a se) JÂRTFI, (a se) JÂRFI
va jârtvi: ind. viit.I. 3.sg. 1,11; 2,16
va jârtf i: ind. viit.I. 3.sg. 3,2, 13, 16; 4,4, 26; 16,11, 25
vor jâr tfi: ind. viit.I. 3.pl. 3,5
va jârf i: ind. viit.I. 3.sg. 3,8, 11
va jer tf i: ind. viit.I. 3.sg. 4,10, 29, 31; 5,10
jârtvind: gerunziu 4,15
va jârtvi: ind. viit.I. 3.sg. 4,19
jârtf indu-: gerunziu 4,24
va jerfi: ind. viit.I. 3.sg. 4,33
va jer tvi: ind. viit.I. 3.sg. 6, 12; 14,13, 19
au jer tfit : ind. pf.c. 3.sg. 8,16
jirtf indu-: gerunziu 8,23; 9,17
jirtf eaºte: imperativ 2.sg. 9,7
au jer tvit: ind. pf.c. 3.sg. 9,10
jertvit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,18
sã (sã) jir tfeascã: conj. prez. 3.sg. 14,5
(sã) jirfeaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,13
jirtf ind: gerunziu 14,25
jârtf ind: gerunziu 14,50
sã jâr tfeascã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.17; 18,21
sã jâr feascã: conj. prez. 3.sg. 17,5
vor jâr tvi: ind. viit.I. 3.pl. 17,7
veþ jârtf i: ind. viit.I. 3.pl. 19,5; 22,22
(sã) va jârtf i: ind. viit.I. 3.sg. 19,6; 22,28
(sã) jârtf esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
(sã) jârtvi: inf. prez. fãrã a 27,9, 11
JERTFIRE: s.f.; var. JÂRFIRE, JÂR TFIRE, JÂRTVIRE
jârf ire: sg. ac. rezum. cap.1
jârtf irea: sg. nom./ac. 1,13, 14; 2,11; 22,18; 27,29
jertf irii: sg. gen., în sintagma leagea jertfirii 8,34
jirtf irea: sg. ac. 14,21
jârtvire: sg. ac. 16,5
jârtf ire: sg. ac. rezum. cap.22; 23,18
JERTFIT, -Ã: adj.; var. JIRTFIT, JÂRTFIT
jirtf ite: f. sg. gen. 14,6
jârtf ite: f. sg. gen. 14,51
(a se) JERTFUI: v. IV; var. (a se) JÂRTVUI, (a se) JIRTVUI
va jârtvui: ind. viit.I. 3.sg. 1,5, 9
(sã) jer tfuiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,34
(sã) va jer tvui: ind. viit.I. 3.sg. 6,25; 7,2
(sã) jirtvuiaºt e: ind. prey. 3.sg. 7,13
au jir tvuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,15, 19; 9,8
jertfuiþ: imperativ 2.pl. 9,4
jertfuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,12
(s-)au jâr tfuit: ind. pf.c. 3.pl. 16,27
JERTFUIT, -Ã: adj.; var. JIRT VUIT, -Ã
jirtvuit : m. sg. gen. 8,24

JGHEAB: s.n.
jgheaburile: pl. nom. 11,36
JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. dat. rezum. cap.17
JIGANIE: s.f.
jigãniile: pl. ac. 11,2 7
jigãniilor : pl. gen. 11,46
JIVINÃ: s.f.; var. (Neob.) GIVINÃ
givinã: sg. gen. 7,26
jivinilor: pl. gen. rezum. cap.11
jivinile: pl. nom./ac. 11,2, 2
jivina: sg. nom./ac. 11,26, 39; 22,24; 27,9
jivinã: sg. nom./ac. 19, 19; 24,18; 27,28
jivina: sg. nom., în sintagma jivina cea necuratã 27,11
jivinã: sg. nom., în sintagma jivinã necuratã 27,27
(a se) JUDECA: v. I; var. (a se) GIUDECA
va giudeca: ind. viit.I. 3.sg. 13,55; 27,8
vei giudeca: ind. viit.I. 2.sg. 19,15
giudecã: imperativ 2.sg. 19,15
(sã) va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 13,11; 15,3
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 13, 13, 17, 51
judeca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,22
judecând: gerunziu 27,12
JUDECATÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecatã: sg. ac. 19,35
judecat a: sg. ac. 13,15, 44
judecãþile: pl. nom./ac. 18,4, 5, 26; 19,37; 20,22; 25,18; 26,15,
43, 45
judecatã: sg. nom. 24,22
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat ea: sg. nom. 6,20
(a se) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a înjunghia”
(sã) junghie: ind. prez. 3.sg. 1,6
(s-)au junghiiat : ind. pf.c. 3.sg. 14,14
JUNGHIERE: s.f.; var. JUNGHERE, GIUNGHIERE (Pop.)
„înjunghiere”; (ccr.) „animal sacrificat prin înjunghiere”
giunghiere: sg. ac. 1,2
giungiiarea: sg. ac., în sintagma giunghiiarea celor de pace
„ofranda de pace” 3,9
junghierea: sg. nom. 1,3
junghiiare: sg. nom./ac. 1,10; 4,23; 7,7
jungherile: pl. nom., în sintagma jungherile de pace rezum. cap.3
junghierea: sg. nom., în sintagma junghierea de pace 3,1
junghiiarea: sg. nom. 6,30
jungherii: sg. gen. 7,30
jungherile: pl. ac., în sintagma jungherile pãciuirilor 7,32
junghiiarile: pl. ac. 17,5
jungheri: pl. ac., în sintagma jungheri de pace 17,5
junghierile: pl. ac. 17,7
junghiiarea: sg. ac., în sintagma junghiiarea celor de pace 19,5
(a) JURA: v. I; var. (a) GIURA
gioarã: ind. prez. 3.sg. 5,1
va giura: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
vei giura: ind. viit.I. 2.sg. 19,12
va jura: ind. viit.I. 3.sg. 6,3
JURÃMÂNT: s.n.; var. GIURÃMÂNT
giurãmânt : sg. ac. rezum. cap.5
jurãmânt : sg. ac. 5,4
(a) JURUI: v. IV; var. (Neob.) (a) ÎNGIURUI (aici) „a acuza pe
nedr ept”; „a chinui fãrã motiv”
vei îngiurui: ind. viit.I. 2.sg. 19,13
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LEMN: s.n. „tulpina ºi ramurile unui arbor e tãiat, servind ca
material de construcþii, drep t combustibil etc.”; „copac”, „pom”
leamne: pl. ac. 1,7, 12, 17; 3,5; 6,12
leamnelor: pl. gen. 4,12
lemn: sg. ac. 11,32; 14,4, 49; 15,12
lemnul: sg. ac. 14,6, 51
lemnele: pl. ac. 14,45
lemnul: sg. ac., în sintagma lemnul cel viu de chedru „prezenþa
adjectivului viu în aceastã sintagmã este, probabil, rezultatul
propagãrii acestui cuvânt, care apare, în context, ca determinativ
pe lângã substantivele ape ºi pasere; în lat. este in aquis viventibus
et in passere vivo lignoque cedrino” 14,52
lemnului: sg. gen. 23,40

L
LANÞ: s.n.
lanþurile: pl. ac. 26,13
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 20,24
LAR: s.m. (cf. Indice 2Lg)
larul: sg. nom. 11,16
LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac., în sint agma vr eadnic de laudã 19,24

(a) LENEVI: v. IV
lenevind: gerunziu 20,4

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a se) LEPÃDA: v. I
sã lepedaþi: con j. prez. 2.pl. 11,47
a (sã) lepãda: inf. prez. 14,40
voi lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 18,24
veþi leapãda: ind. viit.I. 2.pl. 26,10
va leapãda: ind. viit.I. 3.sg. 26,11
au leapãdat: ind. pf.c. 3.pl. 26,43
am leapãdat: ind. pf.c. 1.sg. 26,4 4

LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcusta: sg. nom. 11,22
(a) LÃSA: v. I
lãsându-: gerunziu 16,23
vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 19,10
veþ lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 23,22; 25,46
fiind lãsat: pasiv gerunziu 26,43

LEPÃDAT, -Ã: adj.
lãpãdate: f. sg. ac. 14,42

LÃSAT, -Ã: adj./s.
lãsatã: s.f. sg. ac., în sint agma lãsatã de bãr bat 21,7
(cea) lãsatã: s.f. sg. ac. 21,14
lãsatã: ad j. f. sg. nom. 22,13
(a) LÃUDA: v. I
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 9,24
LÂNÃ: s.f.
lânã: sg. ac. 13,47, 59
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 7,7; 16,16; rezum. cap.2 4
leagea: sg. nom./ac., în sintagmele leagea aducerii jârtfealor/leagea
Domnului/leagea arderii/leagea jertfeai/leagea arderii pentru pãcat/
leagea aducerii jertfeai pentru greºalã/leagea jirtvei pentru pãcat/
leagea jirtfei celor de pãciuire/leagea veacinicã/leagea arderii ºi a
jirtvei/leagea jertfirii/leagea curgerii lunatecii (vezi infra LUNATIC )/
leagea ºi cunoºtinþa leprii/ leagea bubelor, a vãjmântului de lânã ºi
de in, al pãnurii ºi al tortului ºi a toatã haina de piiale/leagea
bubosului/leagea a toatã buba ºi a loviturii/ [leagea] a leprei hainelor
ºi a caselor/[leagea] a locului ranei ºi a nãvãlirii bubelor, a machiii ce
strãluceaºte/leagea celui ce pãtimeºte curgere seminþii ºi carele sã
spurcã cu împreunarea/a zilei a ºeaptea, adecã a sâmbetei [leagea]/
a anului a cincizãcile, adecã a slobozãniii, leagea/leagea câmpurilor
rezum. cap.2; 4,22, 27; 5,17; 6,9, 14, 25; rezum. cap.7; 7,1, 11, 36,
37; 8,34; 12,5; rezum. cap.13; 13,59; 14,2, 54; 15,32; 16,31; rezum.
cap.25; 25,31
legile: pl. nom., în sintagma legile arderii rezum. cap.6
leage: sg. nom./ac., în sint agma leage veacinicã/leage jigãniilor
ºi a pasirilor ºi a tot sufletului ce vieþuiaºte/leage ceii ce naºt e
bãrbat sau fãmeaie 7,34; 10, 15; 11,46; 12,7; 24,3, 9; 25,46
legile: pl. nom./ac. 18,5; 19,19; 20,22; 26,15, 43, 45
leage: sg. ac. 23,37
legi: pl. nom. rezum. cap.27
LEGIUIT, -Ã: adv./adj./s. (cf. Indice 2.Lg)
legiuit: adv. 6,18; 14,7, 20, 53; 16,11
legiuitã: adj. f. sg. nom. 16,29, 3 4
legiuitele: s.f. pl. ac. 10,11; 18,26; 20,23
legiutã: s.f. sg. nom., în sint agma legiuitã veacinicã/legiuitã
vecinicã 17,7; 23,21, 31, 41

LEPRÃ: s.f.
leprii: sg. gen., în sintagma leagea ºi cunoºtinþa leprii rezum. cap.13
leapra: sg. nom./ac. 13,3, 5, 15
lepra: sg. nom./ac. 13,6, 7, 11, 12, 29, 54, 55; rezum. cap.14;
14,39, 40, 44, 48
leprii: sg. gen. 13,9
leprã: sg. ac., în sintagma leprã curatã „lepra care este aproape
de vindecare” 13,13
leprei: sg. gen./dat. 13,22, 25, 26; 14,55
leaprã: sg. nom./ac. 13,39, 47
leprã: sg. nom., în sintagma leprã zburãtoare ºi umblãtoare „leprã
care se întinde” 13,57
LEPREL: s.n. „leprã”; cuvântul nu este înregistrat în DA.
leprel: sg. ac. 13,2
LEPROS, -OASÃ: s./adj.
leprosului: s.m. sg. dat. rezum. cap.13
lepros: s.m. sg. ac. 13,3
lepros: adj. m. sg. nom. 22,4
LILIAC: s.m.
liliacul: sg. nom. 11,19
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 26,38
limbilor: pl. gen. 26,45
(a se) LIPI: v. IV
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 15,3
LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „sãrãcie”
lipsã: sg. nom./ac. 11,25; 26,16
lpsa: sg. ac. 25,39
LIPSIT, .Ã: adj. „sãrac”
lipsit: m. sg. nom. 25,25
LOC: s.n.
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 1,15
locul: sg. nom./ac. 1,16; 4,12, 24, 33; 6,16, 25; 13,20, 21, 23,
25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 56; 14,28
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loc: sg. nom./ac. 4,12; 6,11; 10,14; 13,28
locul: sg. ac., în sintagmele locul arderii/locul cel sfânt 4,29; 6,26,
27; 7,6; 10,13, 17; 14,13; 16,24; 24,9
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 13,19, 25
locuri: pl. ac. 13,57
loc: sg. ac., în sintagma loc necurat 14,40, 41, 45
locului: sg. gen. 14,56

LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 6,3; 11,32; 16,29; 20,17; 23,31
lucr ului: sg. gen. (redundant, cu prep. a + tot + art. hot.) 7,21
lucr ul: sg. nom. 19,13
lucr u: sg. ac., în sintagma lucr u prost „lucru de slugã” 23,7, 21
lucr ul: sg. ac., în sintagma lucr ul prost 23,25, 28, 35, 36
lucr uri: pl. ac. rezum. cap.27

LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºele: pl. ac. 3,17; 23,3, 14, 17, 21, 31
lãcaºului: sg. gen. 16,16

LUMESC, -EASCÃ: s.m./f.
(cel) lumesc: s.m. pl. ac. 10,10
(a) LUMINA: v. I
ar lumina: cond. prez. 3.sg. 13,2
va fi luminând: ind. viit.I. (cu gerunziul) 3.sg. 13,4
luminând: gerunziu 13,39

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 13,46; 19,33
aþ lãcuit : ind. pf.c. 2.pl. 18,3
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 20,2; 22,18
a lãcui: inf. prez. 20,22; 23,43
veþ lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 23,42; 26,5
lãcuiaþ: ind. imp. 2.pl. 26,35

LUMIN AT, -Ã: ad j. (aici) „limpede” (cf. lat. lÀcidus „luminos”,
dar ºi „lim pede”, „clar”)
luminat : n. sg. ac., în sintagma untdelemn curat ºi luminat 24,2

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 18,25, 27; 26,32
lãcuitorilor: pl. gen. 25,10

LUMINOS, -OASÃ: adj. (aici) „curat” (cf. supra LUMINAT)
luminoasã: f. sg. ac., în sint agma tãmâie luminoasã 24,7
LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom./ac. 15,19; 16,29; 23,5, 24, 41; 25,9
lunii: sg. gen. 16,29; 23,5, 6, 24, 27, 32, 34, 39; 25,9
lunã: sg. ac. 27,6

(a) LOVI: v. IV
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 24,17, 21
voi lovi: ind. viit.I. 1.sg. 26,24
(a se) LUA: v. I
(sã) ia: ind. prez. 3.sg. 4,10,31, 34
ia: impeerativ 2.sg. 8,2; 9,2
ia: ind. prez. 3.sg. 20,21
sã ia: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.21
sã (sã) ia: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.25
sã iai: conj. prez. 2.sg. 25,36
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,2, 9; 4,8, 19, 30, 34; 6,10; 12,8; 14,10,
12, 21, 49, 51; 15,14; 16,5, 14; 20,14, 17; 21,7, 13, 14; 25,27
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 2,13; 18,17, 18; 24,5
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 3,14
luând: gerunziu 4,31, 34; 5,12; 8,23, 26, 30; 10,1; 14,14, 24;
16,12, 18
lua-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,15
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 7,26; 23,40
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 7,34
luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,10
luându-: gerunziu 8,28
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 8,29; 10,20
luaþi: imperativ 2.pl. 9,3; 10,4
luaþ: imper ativ 2.pl. 10,12
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 11,41
luund: ger unziu în sintagma luund sãmãnþã „zãmislind”,
„rãmânând gravidã” 12,2
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl., în sintagma veþ lua colþurile (cf. supra
COLÞ ) 19,23
lua-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,6
a lua: inf. prez. 26,23

LUNATIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) LUNATEC, -Ã
lunat ecii: adj. f. sg. gen ., în sintagmele deschilinirii lunatecii
„izolarea lunarã a femeii în timpul menstruaþiei”/leagea curgerii
lunat ecii „legea cu privire la interdicþiile f emeii în timpul
mens truaþiei” 12,2, 5
lunat ecului: ad j. antep. n. sg. gen., în sintagma în vreamea
lunatecului sânge „în timpul menstruaþiei” 15,24
lunatecã: adj. f. sg. ac., în sintagma în vr eame lunatecã „în tim pul
mens truaþiei” 15,25
lunatecul: adj. antep. n. sg. ac., în sintagma lunatecul sânge 15,25
lunatece: ad j. f. pl. ac., în sintagma în vreami lunatece 15,33
lunateca: adj. antep. f. sg. ac., în sintagma lunateca curgere 20,18
lunatece: s.f. f. pl. ac. „zilele menstr uaþiei” rezum. cap.15; 18, 19
LUNG, -Ã: adj.
(mai) lungi: n. pl. ac. 11,21
LUPANAR: s.n.; aici prima atestare a cuvântuilui; cf. MDA,
unde prima atestare este la M. Eminescu, Poesii, Bucureºti, 1895.
lupãnar: sg. ac. 21,7
LUT: s.n.
lut : sg. ac. 11,33; 14,5, 50; 15,12
M
MACHE: s.f.; var. MACHIE (cf. Indice 2Lg)
machie: sg. ac. 4,3; 21,21, 23; 22,20
machia: sg. nom. 13,32, 49
machiia: sg. nom. 13,35
machiii: sg. gen. 14,56
mache: sg. ac. 21,17
machiele: pl. nom. rezum. cap.22
machea: sg. nom. 22,21

LUAT, -Ã: adj.
luate: n. pl. ac. 22,24
(a) LUCRA: v. I
veþ lucra: ind. viit.I. 2.pl. 18,3; 23,3, 8
au lucrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,12, 13, 17
veþi lucra: ind. viit.I. 2.pl. 23,7
va lucra: ind. viit.I. 3.sg. 23,30; 25,40
vei lucra: ind. viit.I. 2.sg. 25,4

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 18,7

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtoriul: s.m. sg. nom., în sintagma lucrãtoriul de pãmânt 18,26
lucrãtori: s.m. pl. nom., în sintagma lucrãtori de pãmântul Mieu 25,23
lucrãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma lucrãtoriu de câmp 25,40

MAI-MARELE: s.m. (aici) „cu referire la vârstã”
mai-marii: pl. ac. (aici „bãtrânii”; cf. lat. maiores natu) 9,1
mai-marilor: pl. gen. 26,40
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mãr untaie: pl. ac. 3, 10, 15; 4,9; 7,4
mãr untãile: pl. ac. 8,21; 9,14

MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
mumã-ta: sg. nom. 18,7
mumã: sg. ac. 18,9; 21,2
mumeai: sg. gen. 18,13; 20,17, 19, 20
mumei: sg. gen. 18,13; 22,27
mumã-sa: sg. ac. 19,3; 21,11
muma: sg. nom./ac. 20,9; 24,11
mumã-ei: sg. ac. 20,14

(a se) MÃSURA: v. I
(sã) va mãsura: ind. viit.I. 3.sg. 27,25
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 5,15; 6,6; 19,36; 27,3, 16
mãsurã: sg. nom., în sintagma mãsurã dreaptã 7,10
mãsurã: sg. ac. 19,35
mãsurã: sg. ac., în loc. adv. (Înv. ºi reg.) la mãsurã 26,26

MARE: s.f.
mãri: pl. ac. 11,9

MÃTUªÃ: s.f.
mãtuºii: sg. gen. 20,19

MARE: adj./s.
mare: adj. n . sg. ac. 8,23; 21,18
mari: adj. n. pl. ac. 8,24; 14,14, 17, 25, 28
(cel mai) mare: adj. m. sg. nom. 21,10
(celor mai) mari: s.m. pl. gen. 27,22

MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 7,16
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,4; 3,2, 8, 13; 4,4, 24, 29, 33; 5,11; 8,36;
10,11; 12,8; 14,17, 21; 16,12; 21,19; 22,25; 25,28, 35, 47; 26,45
mânilor: pl. dat. 2,8
mânile: pl. ac. 4,15; 7,30; 8,14, 18, 22, 28; 9,22; 15,11; 16,21;
24,14; 26,25
mânii: sg. gen. 8,23, 24; 14,14, 17, 25, 28
mâni: pl. nom./ac. 11,27; 16,32; 21,10

MARFÃ: s.f.
mar fa: sg. ac. 6,2
MAR GINE: s.f.
mar ginea: sg. ac. 8,23; 14,14, 17, 25, 28
MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 24,6
MAªTEHÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „mamã vitregã”
maºtehã-sa: sg. ac. 20,11
MÃCAR: adv.; var. (În v. ºi reg.) MACAR
macar: 19,20
MÃDULAR: s.n. „f iecare dintr e membrele unei fiinþe; prin gn .
fiecar e dintre pãrþile sau organele din care este alcãtuitã o fiinþã”
mãdulãrile: pl. ac. 1,8, 12; 8,20
mãdulãri: pl. ac. 9, 13
MÃNUNCHI: s.n.; var. (Reg.) MÂNUNCHI
mânunche: pl. ac. 23,10
mânunchiul: sg. nom. 23,12
mãnunchiul: sg. ac. 23,15
(a se) MÃRITA: v. I
(sã) va mãrita: ind. viit.I. 3.sg. 22,12
MÃRITAT: s.n.
mãritat: sg. ac., în loc. adj. de mãritat 19,20
MÃRITAT, -Ã: adj.
mãritatã: f. sg. nom. 21,3
MÃR TURIE: s.f.
mãr turiei: sg. gen., în sintagma cortul mãrturiei/cortului mãr turiei
1,1, 3; 3,8, 13; 4,4, 5, 7, 16, 30; 12,6; 14,11, 23; 15,14, 29; 16,7,
16, 23, 33; 17,5, 6, 9; 19,21
mãr turiii: sg. gen ., în sintagmele cor tului mãrturiii/cor tul
mãr turiii/zaveasa mãrturiii 3,2; 9,23; 10,9; 24,3
mâr turiei: sg.gen., în sintagma cortul mârturiei 4,18
mãr turie: sg. nom. 5,1
mãr turiei: sg. gen. 16,13
(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turiseascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,21
vor mãr turisi: ind. viit.I. 3.pl. 26,40

(a se) MÂNC A: v. I
veþ mânca: ind. viit.I. 2.pl. 3,17; 7,23; 10,13, 14; 11,8, 11, 3 4, 42;
17,14; 19,6, 25, 26; 22,30; 23,6, 14; 25,22; 26,5
mânca: inf. prez. fãrã a rezum. cap.6
mânce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,16
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 6,16, 18, 23, 26; 7,6, 18,19, 20, 21,
25, 27; 11,40; 14,47; 17,10, 12, 14, 15; 19,7; 21,22; 22,4, 6, 7, 8,
10, 12, 14
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 6,29; 7,15; 8,31; 22,11, 16; 26,16
(sã) va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 6,30; 7,16, 19
a (sã) mânca: inf. prez. rezum. cap.7; 7,16
mâncaþi: imperativ 2.pl. 8,31
sã mânce: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.10; 24,9
mâncaþ: imperativ 2.pl. 10,12
aþi mâncat: ind. pf.c. 2.pl. 10,17
sã mâncaþ: con j. prez. 2.pl. 10,18; 11,2, 13, 22; 26,29
mânca: inf. prez. fãrã a 10,19
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 11,3, 4, 9; 19,23; 25,12; 26,26
a mânca: inf. prez. 11,9, 39; rezum. cap.17; 17,13; 22,13
sã mâncaþi: conj. prez. 2.pl. 11,47
(sã) mãnâncã: ind. prez. 3.pl. 14,4
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 22,14
vom mânca: ind. viit.I. 1.pl. 25,20
mânca-veþ: ind. viit.I. 2.pl. 26,10
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.22
mâncare: sg. ac. 7,18; 11,41; 25,6, 7
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 10,16
(a) MERGE: v. III
mergeþi: imperativ 2.pl. 10,4
mãr gând: gerunziu 10,5
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 14,35
MERGUL: s.m. „cufundar mic”; cuvântul nu este înregistrat în
DLR (cf. lat. mergulus, -¾).
mergul: sg. nom. 11,17

MÃR UNT: adv.
mãr unt: 2,6
MÃR UNTAIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃRUNTÃI
mãr untaiele: pl. nom./ac. 1,9, 13; 3,4; 4,11; 8,25

MES TECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MIAZÃNO APTE: s.f. „nord”
meazãnoapte: sg. ac.1,11
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MIEL: s.m.
miei: pl. ac. rezum. cap.3; 23,18, 19
miel: sg. ac. 3,7; 9,3; 12,6, 8; 14,12, 21; 23, 12
mielul: sg. ac. 14,13, 24, 25
MIELUªÃ: s.f.; aici prima at estare a cuvântului; cf. DLR, unde
prima at estare es te în Lexicon r omanesc-latinesc-ungurescnemþesc..., Buda, 1825
mealuºe: sg. ac. 5,6
MIERE: s.f.
miiar e: sg. ac. rezum. cap.2; 2,11; 20,24
MIGALE: s.m. „chiþcan” (cf. lat. mygal½, -½s); cuvântul nu este
înr egistrat în DLR.
migale: sg. nom. 11,30
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mi jlocul 16,16; 17,4;
18,29; 20,3, 5, 6, 14, 18; 22,32; 26,11, 25
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 4,20; 19,22
MILV: s.m. „uliu”; cuvântul nu este înregistrat în DLR (cf. lat.
m¾lvus, -¾ ).
milvul: sg. nom. 11,14

MODRU: s.n.; „mod”, „fel de a fi, de a se manifesta al cuiva
sau a ce va, de a se desfãºura al unei activitãþi”, „chip”; aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare es te în
Geor gie ªincai din ªinca, Hronica românilor ºi a mai multor
neamuri…, vol. I, Iaºi, 1853 – 1854.
modr ul: sg. nom. rezum. cap.1
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mor t: adj. n. sg. ac. 5,2
moar te: adj. n. pl. ac. 11,25
mor t: s.m. sg. ac. 19,28; 22,4
mor tul: s.m. sg. ac. 21,11
MORTÃCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MORTÃCIUNÃ
mor tãciunii: sg. gen. 7,24
mor tãciune: sg. ac. 11,11, 38; rezum. cap.17; 22,8
mor tãciunea: sg. ac. 11,24
mor tãciunile: pl. ac. 11,2 7, 31, 32, 35, 36
mor tãciunã: sg. ac. 17,15
MOªIE: s.f.
moºia: sg. ac. 25,10
moºiile: pl. ac. 25,13
moºiia: sg. ac. 25,27
moºiii: sg. gen. 27,16
moºie: sg. nom. 27,21
MOªIUÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima at estare es te în 1843 (dupã Documente privitoare la
economia Þãrii Româneºti, 1800 – 1850. Culese de I. Cojocaru.
Vol. I–II. Bucur eºti, 1958.
moºiuþa: sg. ac. 25,25

MINTE: s.f.
mint ea: sg. nom./ac. 10,19; 26,41
(a) MINÞI: v. IV
veþ minþi: ind. viit.I. 2.pl. 19,11

MOªTEAN: s.m.
moºt ean: sg. nom. 6,22
moºt eanii: pl. nom. 16,29
moºt eni: pl. ac. 17,15
moºt eanul: sg. nom./ac. 18,26; 19,34

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mir eazmã: sg. ac. 1,9; 2,9; 8,28; 26,31
mir eazmele: pl. ac. 16, 13
MIRENESC, -EASCÃ: adj.
mir enesc: n. sg. ac., în sintagma foc mirenesc rezum. cap.10
MIROS: s.n.
miros: sg. ac. 1,9, 13; 2,2, 9; 4,31; 6,21; 8,28; 17,6; 23,13, 18; 26,31
mir osului: sg. gen. 1,17; 3,5; 6,15; 8,21
mir osul: sg. ac. 2, 12; 3,16
(a se) MISTUI: v. IV
a (sã) mis tui: inf. prez. 6,11
(sã) va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 6,23
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 7,17; 8,32; 26,38
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9; 9,24
sã mis tuiascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 26,16, 22
mistui(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,20

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. nom., în sintgma moºtenirea veacinicã (aici)
„lege” 3,17
moºt enire: sg. ac. 20,24; 25,33
moºt enirii: sg. gen. 25,24; 27,24
moºt enirea: sg. nom./ac. 25,3 4, 41; 27,22
MREJUÞÃ: s.f. (aici) „membranã care învãluie ficatul sau alte
or gane interne”; cu acest sens, cuvântul nu este înregistrat în
DLR.
mr ejuþa: sg. ac., în sintagmele mrejuþa ficatului/mr ejuþa hicatului
3,4, 10; 7,4; 8,16, 25; 9,10, 19
mr ejuþa: sg. ac. 3,15; 4,9

MISTUIT, -Ã: adj.
mistuiþi: m. pl. nom. rezum. cap.10
(a se) MIªCA: v. I
(sã) miºcã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,10, 29, 46; 20,25
miºcându(-sã): gerunziu 11,4 4
MITRÃ: s.f.
mitrã: sg. ac. 8,13
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. 16,1
moar te: sg. ac. rezum. cap.20; 20,2, 9, 10, 11, 13, 15, 27; 24,16,
17; 27,29
morþile: pl. ac. 21,1
MODIU: s.f. „baniþã” (cf. lat. modius, -i¾ „baniþã; mãsurã de
capacitat e mai ales pentru grâne = 8,75 litri)
modii: pl. ac. 27,16

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom./ac. 12,2; 13,29, 38; 15,18, 19, 25; 18,14, 15,
19, 20, 23; 19,20; 20,10, 14, 16, 21, 27
muiarii: sg. gen. rezum. cap.15; 18,8
muierii: sg. gen. 18,11, 16, 17, 18; 24, 10
muierea: sg. ac. 20,18, 20
muiari: pl. ac. rezum. cap.21
muiere: sg. ac. 21,7
muiare: sg. ac. 21,13
muieri: pl. nom. 26,26
MULT, -Ã: pron. nehot./ad j./adv.
(ceale mai) multe: pron nehot n. pl. ac. 4,22; 6,3
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 7,24; 11,42; 13,2; 14,56; 15,25;
rezum. cap.18; 19,19; rezum. cap.20; r ezum. cap.26
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 25,16, 51
(mai) mult : adj. n. sg. nom. 25,2 7
(mai) mult : adv. 13,36; 17,7; 25,36
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NEAM: s.n.
neamurile: pl. ac. 3,17; 6,18; 7,36; 10,9; 23,14, 21, 31, 41; 24,3; 25,44
neamul: sg. ac. 18,28; 23,42; 24,11
neamurilor: pl. gen. 20,23
neamuri: pl. ac. 20,24, 26; 26,33
neamului: sg. gen. 21,15

(a se) MULÞI: v. IV (Înv.) „a se înmulþi”
mulþi(-vã)-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 26,9
MULÞIME: s.f.
mulþimii: sg. gen. rezum. cap.4; 10,17
mulþimei: sg. gen. 4,21
mulþime: sg. nom. 9,5
mulþimea: sg. dat. (cu prep. la) 9,23
mulþimea: sg. nom./ac. 16,5; 2 4,16
MULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMIRE
mulþãmirea: sg. ac. 22,29
MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.)
„recunoºtinþã exprimatã prin daruri sau recompense materiale”;
(Înv. ºi rar) „ceea ce se oferã drept rãsplatã”
mulþãmitã: sg. ac. 7,12
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 7,38; 25,1; 26,45; 27, 34
(a) MURI: v. IV
sã muriþi: conj. prez. 2.pl. 8,35; 10,6, 9
au murit: ind. pf.c. 3.pl. 10,2
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 11,39; 20,2; 27,29
sã moarã: conj. prez. 3.sg./pl. 15,31; 16,2, 13; 20,9, 10, 11, 13,
15, 27; 22,9; 24,16, 17
or muri: ind. viit.I. 3.pl. 19,20
moarã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 20,12
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 20,20
(a) MUTA: v. I (aici) „a (se) schimba”, „a (se) modifica”
a fi mutat: inf. pf. 13,3
N

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
veþi nãcãji: ind. viit.I. 2.pl. 16,29
veþ nãcãji: ind. viit.I. 2.pl. 16,31
sã nãcãjiþi: con j. prez. 2.pl. 25,17
vei nãcãji: ind. viit.I. 2.sg. 25,43
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 25,53
(sã) vor nãcãji: ind. viit.I. 3.pl. 26,39
NECINSTE: s.f.
necinste: sg. ac. rezum. cap.5
NECURAT, -Ã: adj./s.
necurat: adj. m./n. sg. nom./ac. 5 ,2; 7,19; 11,5, 24, 25, 27, 28,
31, 34, 35, 39, 40, 41; 13,36, 45, 46; 14,40, 41, 45, 46, 57;
15,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 27; 19,7; 20,25;
22,4, 5, 6
necurate: adj. f./n. pl. ac. rezum. cap.11; 11,8, 28, 31, 35; 14,36; 19,23
necuratã: adj. f. sg. nom./ac. 11,26, 34, 36; 12,2, 5; 1 3,15, 55;
14,44; 15,17, 18, 25; 20,25; 27,11, 27
necuraþi: adj. m. pl. nom. 11,43
necurate: s.f. pl. ac. 11,4
necuratului: s.n. sg. gen. 11,4 7
necuraþi: s.m. pl. ac. 13,15
[cei ] necuraþ: s.m. pl. nom. rezum. cap.22
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþie: sg. ac. rezum. cap.5; 13,8; 15,31
necurãþiia: sg. nom./ac. 5,2, 3; 7,21; r ezum. cap.12; 22,3
necurãþia: sg. ac. 5,3
necurãþiii: sg. gen. 15,30
necurãþiilor: pl. gen. 16,16
necurãþiile: pl. ac. 16,19

NAS: s.n.
nasul: sg. ac. 21,18

NECURÃÞIME: s.f.
necurãþimea: sg. ac. 16,16

(a se) NAªTE: v. III
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 11,9; 25,7
naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; 12,7
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 12,2, 5; 25,5; 26,4
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 13,2, 42
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 13,18, 20; 18,9
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 18,11
-i nãscut: pasiv ind prez. 3.sg. 22,11
(sã) vor naºte: ind. viit.I. 3.pl. 22,27; 25,45
au fost nãscut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 24,10
sã nascã: ind. prez. 3.sg. 25,19

NECURMAT, -Ã: adj.
necurmat: n. sg. nom./gen., în sintagma foc necurmat/focului
necurmat „foc/focului veºnic” rezum. cap.6; 6,13

NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimitul: s.m. sg. nom. 22,10
nãimitului: s.m. sg. gen./dat. 25,6, 50
nãimit: s.m. sg. ac. 25,40

NEDUMNEZEIRE: s.f.
nedumnezãirii: sg. dat. 19,7
nedumnezãirile: pl. ac. 26,41

NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 26,16

NEDREPT, -EAPTÃ: adj./adv.
nedrept: adv. 19,15
nedrept: adj. n. sg. ac. 19,35
NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. ac. 5,1, 17; 17,16; 19,8; 20,17, 19; 22,16
nedrep tãþile: pl. ac. 10,17; 16,21, 22; 26,39, 40

NEGRÃIT, -Ã: adj.
negrãit : n. sg. ac. 20,17

NÃRAV: s.n.
nãravul: sg. ac. 18,3

NEGRU, NEAGRÃ: adj.
negru: m. sg. nom. 13,31
negri: m. pl. nom. 13,37

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscutele: s.f. pl. ac., în sintagma întâi nãscutele 27,26

NEGURÃ: s.f.
negura: sg. nom. 16,13

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlirii: sg. gen. 14,56

NEÎNTIN AT, -Ã: ad j.
neîntinatã: f. sg. nom./ac. 1,3, 10; 4,28, 32; 14,10; 22,19
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neîntinate: f./n. pl. nom./ac. 3,1, 6; 13,57
neîntinat: m. sg. ac. 4,23; 5,15, 18; 6,6; 22,21; 23,12
neîntinaþi: m. pl. nom./ac. 9,2, 3; 14,10; 23,18

NORÃ: s.f.
noru-t a: sg. gen. 18,15
noru-sa: sg. ac. 20,12

(a) NELEGIUI: v. IV
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.pl. 26,40

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 4,3, 27; 7,25, 34; 8,3; rezum. cap.9; 9,23; rezum.
cap.10; 16,33; 17,9, 10; 19,8; 20,2, 4; 21,14; 23,30; 24,14; 26,12
norodului: sg. gen. 4,15; 9,7, 15, 18; 16, 15; 17,4; 18,29; 20,3, 5,
6, 17, 18; 21,4
noroadele: pl. ac. 7,20, 27; 23,29
norodurile: pl. ac. 7,21
norod: sg. ac. rezum. cap.9; 9,7, 22; 16,24; 19,16; 22,12
norodului: sg. gen. (redundant, cu prep. înaintea + prep. a + tot
+ art. hot.) 10,3

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirile: pl. ac. 16,16
nelegiuirea: sg. ac. 19,18
nelegiuire: sg. nom./ac. 20,13, 14, 21
NELEGIUIT, -Ã: adj./s.
nelegiuitã: adj. f. sg. nom. 7,18
nelegiuit ele: s.f. pl. ac. 18,3
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) NIMERNIC, -Ã
nimearnicilor: s.m. pl. dat. 23,22
nemernic: s.m. sg. nom. 24,22
nemearnic: s.m. sg. ac. 25,35
nimearnicului: s.m. sg. gen. 25,47
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nimernicesc: ind. prez. 3.pl. 16,29; 17,8, 12, 13
nemernicesc: ind. prez. 3.pl. 17,10
nimearniceaºt e: ind. prez. 3.sg. 18,26
nimearnicesc: ind. prez. 3.pl. 25,6
nemearnicesc: ind. prez. 3.pl. 25,45
NEPOATÃ: s.f.
nepoat ei: sg. gen. 18,10
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. nom./ac. 26,7, 8
neprie tinii: pl. nom. 26,32
nepriiatinilor : pl. gen./dat. 26,3 7, 39

NOU, NOUÃ: adj./s.
nou: adj. în loc. adv. de nou 14,48; rezum. cap.19
noao: adj. sg. ac. 23,16
(cele/ceale) noao: s.n. pl. nom./ac. 25,22; 26,10
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. ac. 25,14, 50, 52; 27,18, 23
(a) NUMÃRA: v. I
va numãra: ind. viit.I. 3.sg. 15,13, 28
veþ numãra: ind. viit.I. 2.pl. 23,15
vei numãra: ind. viit.I. 2.sg. 25,8, 16
NUME: s.f.
numele: sg. ac. 18,21; 19,12; 20,3; 21,6, 9; 22,32; 24,11, 16
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele 19,12
numele: pl. ac. 22,2
(a se) NUMI: v. IV
a(sã) numi: inf. prez. 13,59
O

(a) NESOCOTI: v. IV
am nesocotit : ind. pf.c. 1.sg. 26,4 4
NESLOBOD, -Ã: adj. „neper mis”
neslobode: f. sg. gen. rezum. cap.18
neslobode: f. pl. ac. rezum. cap.20
NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,2, 13, 22, 27; 5,17; 22,14
neºtiinþa: sg. ac. rezum. cap.5
NETÃIAT, -Ã: adj.
ne tãiatã: f. sg. nom., în loc. adj. netãiatã împrejur 26,41
NEVÃSTUICÃ: s.f.
ne vãstuica: sg. nom. 11,29
NEVÃZUT, -Ã: adj.
(mai) nevãzut : n. sg. nom. 13,56

OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 1,2, 10; rezum. cap.3; 3,6; 22,19, 21
oaie: sg. nom./ac. 4,32; 7,15; 14,10; 17,3; 27,26
oii: sg. gen. 7,23
oaia: sg. nom./ac. 22,23, 27, 28
oaiei: sg. gen. 27,32
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 5,10
obiceaiul: sg. ac. 18,3
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au f ost obicinuit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 22,13
OBRAZ: s.m.
obr azul: sg. ac. 19,15

OBªTE: s.f.
NEVEDEROS, -OASÃ: adj. (aici) „întunecat la culoare” (cf. lat. obºte: sg. ac., în loc. adv. de obºte rezum. cap.6
subobscÀrus )
obºtei: sg. dat. 21,15
nevederos: n. sg. nom. 13,21
nevederoasã: f. sg. nom. 13,26, 39
OCARÃ: s.f. (aici) „pãrþile ruºinoaºe ale trupului”
ocara: sg. ac. 18,15, 17; 20,11, 17, 19
NEVREDNIC, -Ã: ad j.
(a) OCÃRÎ: v. IV
nevrednici: m pl. nom. rezum. cap.21
(nu) ocãrâreþi: imperativ prohib. 2.pl. 19,33
NOAPTE: s.f.
OCHI: s.m.
noap tea: sg. ac. 6,9
ochilor : pl. gen. 13,12
noap tea: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 8,35
ochiu: sg. ac. 21,20
ochiu: sg. ac., în sint agma ochiu pentru ochiu 24,20
NOR: s.m.
ochii: pl. ac. 26,16
nor: sg. ac. 16,2
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ODÃJDII: s.f.
odãjdiilor: pl. gen. rezum. cap.8
odãjdiile: pl. ac. 8,2, 10

(a se) OSÂNDI: v. IV
(sã) va osândi: ind. viit.I. 3.sg. 13,8
osândi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,43

ODIHNÃ: s.f.
odihna: sg. nom., în sintagma odihna sâmbeteai 23,3
odihnii: sg. gen., în sintagma sâmbãta odihnii 23,32
odihna: sg. nom. 23,39
odihnei: sg. gen., în sintagma [sâmbãta] odihnei Domnului 25,4

OSCIOR: s.n.
oscioarele: pl. ac. 1,17

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 26,35
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 26,35

P

OFIOMAC: s.m. „un fel de lãcustã” (cf. lat. ophiomacus, -¾ „un fel
de lãcustã care atacã ºerpii”); cuvântul nu este înregistrat în DLR.
ofiomacul: sg. nom. 11,22
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariului: sg. gen. 1,5, 11, 15; 3,2, 8, 13; 4,7, 18; 5,9; 6,14; 7,2;
8,15, 19; 9,9, 12, 18; 16,12
oltariu: sg. ac. 1,7, 9, 13, 15, 16, 17; 2,2, 9, 12; 3,5, 11, 16; 4,19,
31, 34; 5,12; 6,9, 10, 12, 13, 15, 22; 7,5, 31; 8,16, 21, 24, 30;
9,7, 8, 10, 13, 17, 20, 24; 10,12, 15; 14,20; 16,25; 17,11; 21,23
oltariul: sg. ac., în sintagmele oltariul ar derei/olt ariul aprinderii
4,10; 8,28
oltariului: sg. gen., în sintagmele oltariului arderii/oltariului jertfeai
4,25, 30, 34
oltariul: sg. ac. 8,11; 9,15; rezum. cap.16; 16,18, 20, 33; 17,6;
22,22
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 1,2; 13,2, 6, 13, 16, 19, 23, 33, 3 7, 39; 14,8,
11, 20; 15,2; 17,8; 18,5, 6; 19,20; 20,2, 4, 5; 21,17; 22,3, 4, 21;
24,15; 25,10; 27,2, 14
omului: sg. gen. 5,3; 7,21; 15,33
oamenii: pl. nom. 6,3
om: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,9; rezum. cap.14; 15,8;
16,17, 21; 17,3, 10, 13; 22,18; 24,10, 17, 21; 27,28, 29
(a se) OMORÎ: v. IV
(sã) va omorî: ind. viit.I. 3.sg. 7,2
vei omorî: ind. viit.I. 2.sg. 9,7
au omorât: ind. pf.c. 3.sg. 9,15
ONOCROT: s.m. „pelican”; cuvântul nu este înr egistrat în DLR;
reprezintã încercar ea traducãtorilor de adapta lat. onocrotalus, -¾
(cf. Indice 2Lg – ONOCROTAN ).
onocrotul: sg. nom. 11,18
(a se) OPRI: v. IV
(sã) opreaºte: ind. prez. impers./3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.7
opreaºte: ind. prez. 3.sg. 4,22; 5,17
oprindu(-sã): gerunziu rezum. cap.10

ORAª: s.n.
oraº: sg. ac. 14,45

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a) USEBI
(sã) va usãbi: ind. viit.I. 3.sg. 15,19
(sã) usãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 15,33
OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. nom. 26,20

ODIHNIRE: s.f.
odihnire: sg. nom. 16,31
odihnirii: sg. gen., în sintagma anul odihnirii pãmântului 25,5

OPRIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) oprite: s.f pl. ac. 4,27

OSEBI: adv.; vezi supra DEOSEBI

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagmele jungherile de pace/junghierea de
pace/jungheri de pace//jârtf a celor de pace/giunghiiarea celor
de pace/junghiiarea celor de pace/jertfele ceale de pace/jertf eai
pentru ceale de pace/ceale de pace/jirtve de pace/jârtvã de pace
rezum. cap.3; 3,1, 3, 6, 9; 4,10, 26, 31; rezum. cap.7; 7,13, 29,
34; 9,4, 18; 17,5; 19,5; 22,21; 23,19
pace: sg. ac. 26,6
PAGUBÃ: s.f.
pagubã: sg. ac. 5,16; 6,5
PAJURÃ: s.f.; var. (N eob.) PAGERÃ
pagera: sg. nom. 11,13
PANÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PEANÃ
peanele: pl. ac. 1,16
PARÃ: s.f.
parã: sg. ac., în sintagma parã de foc 21,9
PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrbãteascã/[parte]
fãmeiascã 1,3, 10; 3,1, 6; 12,2; 18,22; 22,19; 27,3
par tea: sg. nom./ac. 1,16; 6,17; 7,33; 8,29
par te: sg. ac. 2,16; 5,13; 6,16; 14,26, 29; 24,6
par te: sg. nom./ac., în num. fr acþ.a zeacea parte/a zeace parte/
a zecea partea/a cincea parte/a ºeasea par te/a ºeasa parte/a
ºasa parte/a patra par te 5,11, 16; 6,5, 20; 14,10, 12, 15, 21, 24;
22,14; 23,13; 27,13, 15, 27, 31
par tea: sg. nom., în loc. s. (Pop.) partea bãrãbãteascã 6,29; 7,6
par tea: sg. ac., în num. fracþ. a cincea partea 27,19
PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE; (În v. ºi reg.) PASIRE
paserile: pl. nom. rezum. cap.1
paseri: pl. ac. 1,14; 7,26; 11,13; 14,49; 20,25
pasiri: pl. ac. 11,20, 23; 14,4, 5
pasirilor: pl. gen., în sintagma [leage] a pasirilor 11,46
paserei: sg. gen. 14,6
pasirea: sg. ac. 14,7
pasere: sg. ac. 14,50, 52; 17,13
paserea: sg. ac. 14,51, 52; 20,25
paserii: sg. gen. 14,51, 52
(a) PAªTE: v. III (aici despre foc) „a întreþine”
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 6,12

ORB, OARBÃ: adj./s.
orbului: s.m. sg. gen. 19, 14
orb: adj. m. sg. nom. 21,18; 22,22

PAªTERE: s.f. (aici) „hranã”
paºterea: sg. ac. 3, 14

ORZ: s.n.
orz: sg. ac. 27,16

PAªTI: s.m.
Paºtilor: pl. gen., în sint agma [praznicul] a Paºtilor rezum. cap.23
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PAT: s.n.
patul: sg. ac. 15,5, 22

PÃSAT: s.n.; var. PÂSAT „seminþe de mei, decorticate ºi pisate”
pâsat: sg. ac., în sint agma f ierturã de pãsat 23,14

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 8,35

PÃSÃRIT: s.n. (aici) „vânãtoare de pãsãri” (cf. lat. aucupium, -i¾);
cuvântul nu este înregistrat în DLR.
pãsãritul: sg. ac. 17,13

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. rezum. cap.4; 4,3, 21, 23, 26, 28, 3 4; 5,4, 6, 10,
11, 15; 6,6; 19,22; 20,20; 24,15
pãcat : sg. ac. 4,8, 24, 29; 5,5, 7, 8, 9, 11; rezum. cap.6; 6,4, 17,
30; 7,7; 8,2, 14; 9,2, 3, 10; 12,6, 8; 14,13, 22; 15,15, 30; 16,3, 5,
9, 27; 19,17
pâcatul: sg. ac. 4,14; 9,7, 8; 16, 15
pãcat: sg. ac., în sitnagma jârtfei pentru pãcat/jertfã pentr u pãcat/
leagea arderii pentr u pãcat/leagea jir tvei pentr u pãcat/jirtva
pentr u pãcat/jir tfele pentru pãcat/jir tfa pentr u pãcat/jirtvã
pentr u pãcat 4,25, 32; 6,25; 7,1, 2, 37; 9,22; 10, 17, 19; 14,19
pãcat e: pl. ac., în sintagma jertfe pentru pãcate rezum. cap.5
pãcatului: sg. gen ./dat. 5,3, 17; 6,6; 22,9
pâcat ele: pl. ac. 9,15; 16,16, 34
pâcat : sg. ac. 10,16; 23,19
pãcat ele: pl. ac. 16,21, 30; 26,18, 21, 24, 28, 39, 43
pãcat e: pl. ac. 16,25
(a) PÃCÃTUI: v. IV
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 4,2, 3, 22, 27; 5,1, 15, 17; 6,2
a pãcãtui: inf. prez. 4,3
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 5,2, 19; 6,7
pãcãtuiesc: ind. prez. 3.pl. 6,3

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriului: sg. gen. 27,32
(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimeaºte: ind. prez. 3.sg. 15,19, 25, 32
pãtimeºte: ind. prez. 3.sg. 18,19
pãtimind: gerunziu 22,4
PÃTIMIRE: s.f.
pãtimir e: sg. ac. 15,13
pãtimiri: sg. dat. 15,25
(a se) PÃZI: v. IV
pãziþi: imper ativ 2.pl. 18,26, 28; 19,3, 19; 25,18
pãziþ: imperativ 2.pl. 18,5, 30; 19,30, 37; 20,8, 22; 22,31;
26,2
sã (sã) pãzascã: con j. prez. 3.pl. 22,2
pãzascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 22,9
veþ pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 26,3

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânilor: pl. gen. rezum. cap.2
pâni: pl. nom./ac., în sintagmele pâni fãrã aluat/pâni dos pite
PÃCIUIRE: s.f. „împãcare”; (ccr.) „jertf a de pace”
2,4; 7, 12, 13
pãciuire: sg. ac. 4,34
pâne: sg. ac., în sintagma pâne fãrã aluat 8,26
pãciuirilor : pl. ac. 6,12
pânile: pl. nom./ac., în sintagmele pânile sfinþirii/pânile puneriipãciuire: sg. ac., în sintagma jirtfei celor de pãciuire/jirtvei celor înainte 8,31; 21,8; r ezum. cap.24
de pãciuir e 7,11, 18, 20
pâne: sg. ac. 8,32; 23,14
pãciuirilor : pl. gen., în sintagma jungherile pãciuirilor/jertf ele pânile: pl. ac. 21,6, 22
pâni: pl. ac. 21,17, 21; 22,25; 24,5; 26,26
pãciuirilor 7,32, 37
pâinele: pl. nom., în sintagma pâinele pârghelor 23,17, 20
pãciuiri: pl. ac. 9,22
pâinele: pl. ac. 23,18
PÃGÂN, -Ã: s.m./f.
pânea: sg. nom./ac. 24,7; 26,5
pãgânilor: s.m. pl. gen . rezum. cap.18
pâinei: sg. gen. 26,26
pãgânii: s.m. pl. nom. 18,24
PÂINIªOARÃ: s.f.; var. (Reg.) PÂNIªOARÃ
PÃMÂNT: s.n.
pâniºoar e: pl. ac. 7,12
pãmântului: sg. gen. 4,27; 11,2; 18,3, 27; 19,9; 20,2, 4; 23,22, pâniºoar ele: pl. ac. 8,26
39; 25,4, 10; 26,34; 27,30
pãmânt: sg. nom./ac. 6,28; 11,21, 29, 41, 42, 44, 46; 14,43;
(a se) PÂNGÃRI: v. IV
16,22; 17,13; 19,9, 23; 20,25; 23,22; 25,18; 26,35, 41, 42, 44; (sã) pângãreaºte: ind. prez. 3.sg. 5,3
27,28
(sã) va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 7,18; 11,24, 27
pãmântul: sg. nom./ac. 11,45; 14,34; 18,25; 19,19, 29, 33, 34, pângãri: inf. prez. fãrã a 7,21
36; 20,22, 24; 22,24, 33; 23,10, 43; 25,2, 3, 4, 5, 9; 25,19, 23, pângãri(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,26
38, 42, 45, 55; 26,1, 4, 5, 13, 19, 20, 32, 33, 38, 39, 45; 27,16, (nu vã) pângãrir eþi: imperativ prohib. 2.pl. 11,43
17, 19, 22
(s-)au pângãrit : ind. pf.c. 3.sg. 18,25
pãmânt: sg. ac., în sint agma lucrãtoriul de pãmânt 18,26
au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg. 19,8; 20,3
pãmântului: sg. gen ., în sintagma anul odihnirii pãmântului vei pângãri: ind. viit.I. 2.sg. 19,12
sã (vã) pângãriþi: conj. pr ez. 2.pl. 19,31
25,5
sã (vã) pângãriþ: con j. prez. 2.pl. 20,25
PÃNURÃ: s.f. „postav”
PÂNGÃRIT, -Ã: adj./s.
pãnurii: sg. gen. 13,59
pângãrit : adj. m./n. sg. nom. 7,20; 11,10
pângãrite: ad j. f. pl. nom. 11,12
PÃR: s.m.
(cel) pângãrit: s.m. sg. ac. 10, 10
perii: pl. nom./ac. 13,3, 4, 10, 20, 37; 14,8, 9
(ceale) pângãrite: s.f. pl. ac. 11,29
pãr ul: sg. nom./ac. 13,21, 30, 31, 36; 1 9,27
perilor : pl. gen. 13,26
PÂNTECE: s.n.
pâr ul: sg. nom. 13,32
pânt ecele: sg. ac. 3,10, 14
peri: pl. nom. 13,40
pãrii (sic!): pl. nom. 13,41
PÂRCI: s.m. (În v. ºi pop.) „þap de prãsilã în perioada
împerecherii”; (Prin gn.) „þap”
PÃRINTE: s.m.
pâr ciul: sg. nom./ac. rezum. cap.16; 16,10, 26
pârinþii: pl. ac. rezum. cap.20
pâr ciului: sg. dat. 16,8
pãrinþilor : pl. gen. 25,41; 26,39
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PÂRGÃ: s.f.
pãrghelor : rezum. cap.2
pârga: sg. nom./ac. 2,12, 14; 7,14; rezum. cap.9; 23,10; 25,11
pârgã: sg. ac. 7,32
pãrgã: sg. ac. 22,12
pârghelor: pl. gen., în sintagmele [praznicul] a pârghelor/pâinele
pârghelor rezum. cap.23; 23,17, 20
pãrgãlor: pl. gen. 23,15
pârga: sg. ac., în sintagma pârga Domnului 23,17
pârghelor : pl. gen. 25,5
(a) PÂR JOLI: v. IV
va fi pãrjolit: ind. viit. ant. 3.sg. 13,24
PECINGINE: s.f.
pecingine: sg. ac. 21,20
pecinjine: sg. ac. 22,22

PIERDUT, -Ã: adj.
pierdut: n. sg. ac. 6,3
(a) PIERI: v. IV
peri-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,20, 21, 25, 27
veþ peri: ind. viit.I. 2.pl. 10,7
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 17,4, 9, 14; 18,29; 19,8; 22,3; 23,29
peri-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 26,38
PIT ONICESC, -EASCÃ: adj. „profetic”, „prezicãtor” (cf. lat.
pyth¹nicus)
piftonicesc: n. sg. nom., în sintagma duh piftonicesc „duh profetic”
20,27
(a) PLÃCEA: v. II
a plãcea: inf. prez. 10,19
vor plãcea: ind. viit.I. 3.pl. 26,34
va plãcea: ind. viit.I. imper s. 26,43

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. nom. rezum. cap.24
pedeapseale: pl. ac. 26,18
(a) PEDEPSI: v. IV
va pedepsi: ind. viit.I. 3.sg. 24,21

PLÃCINTÃ: s.f.
plãcintelor: pl. gen. rezum. cap.2
plãcinte: pl. nom., în sintagma plãcinte azime 2,4; 7,12
plãcinta: sg. ac. 8,26
plãcintã: sg. ac. 23,14

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreatele: sg. ac. 5,9
pãreþii: pl. nom./ac. 14,37, 44

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut: n. sg. ac./gen., în sintagma bine plãcut 3,5; 4,31; 6,21
plãcute: f. pl. ac. 4,7

PFUND: s.m.; var. (Reg.) FONT
fonþi: pl. ac. 19,35
fonþii: pl. ac. 19,36

(a se) PLÃTI: v. IV
plãtind: gerunziu 22,18, 21
a (sã) plãti: inf. prez. 22,23
plãti: inf. prez. fãrã a 27,8, 17

PIATRÃ: s.f.
piiatrile: pl. nom./ac. 14,40, 43, 45
piiatri: pl. ac. 14,42; 20,27
pietri: pl. ac. 20,2; 24,14, 16, 23
piiatrã: sg. ac., în sintagma piiatrã însãmnatã 26,1

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
plângã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 10,6

PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 1,9, 13; 4,11; 8,21; 9,14
piciorului: sg. gen. 8,23, 24; 14,14, 17, 25, 28
picioare: pl. ac. 11,20, 21, 23, 27, 35, 42
picioare: pl. ac., în loc. adv. de la cap pânã la picioare 13,12
piciorul: sg. ac. 21,19

(a se) PLECA: v. I
sã (vã) plecaþ: conj. prez. 2.pl. 19,31
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 20,6

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 26,30

PLEªUIRE: s.f. „plºuvie”; cuvântul nu este înregistrat în MDA.
pleºuire: sg. ac. 13,43

PIELE: s.f.
piialea: sg. nom./ac. 1,6; 7,8; 13,12, 18, 24; 15, 17
piiale: sg. ac. 4,11; 8,17; 13,2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 25, 27, 35,
38, 39, 48, 59
pielea: sg. nom./ac. 9,11; 11,32
piiaile: pl. ac. 16,27

PLEªUV, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) PLEªUG, -Ã
pleºug: m sg. nom. 13,40

PIEPT: s.n.
piiaptul: sg. ac. 7,30
piepturi: pl. ac. 9,20
piepturile: pl. ac. 9,21
pieptul: sg. ac. 10,14, 15
piept: sg. ac. 11,42

(a se) PLINI: v. IV
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 8,33
(sã) plineºte: ind. prez. 3.sg. 8,33
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.sg. 8,34; 16,27
plinindu(-sã): gerunziu 9,22; 12,6

PIEPTUREL: s.n.; var. PIEPTÃREL „pieptar” (cf. Indice Iº)
pieptorelul: sg. ac. 8,8
PIEPTUÞ: s.n.
pieptuþul: sg. nom./ac. 7,31, 34; 8,29
(a) PIERDE: v. III
voi piiarde: ind. viit.I. 1.sg. 17,10

PLEªÃ: s.f. „pleºuvie”
pleºe: sg. ac. 13,42

PLIN , -Ã: adj.
plin: m. sg. ac. 2,2; 5,12
pline: f. pl. ac. 23,15

PLINIRE: s.f.
plinirii: sg. gen. 23,16
PLOAIE: s.f.
ploi: pl. ac. 26,3
POAMÃ: s.f.
poamele: pl. nom./ac. 19,23; 27,30
poame: pl. ac. 26,4, 20
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POCAIANIE: s.f.; var. POCÃIANIE (Înv.; prin gn.) „pedeapsã”
pocãianie: sg. ac. 5,5
POCROVÃÞ: s.n .; var. (Reg.) PROCOVÃÞ (Înv. ºi reg.) „pãturã
car e se pune sub ºaua calului”
procoveþul: sg. nom. 15,9
(a) POFTI: v. IV
pofteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

praznicul: sg. nom., în sintagma praznicul azimelor (cf. supra
AZIMÃ ) 23,6
pr aznicele: pl. ac., în sintagma praznicele Domnului 23,4 4
(a se) PRÃJI: v. IV
vei prãji: ind. viit.I. 2.sg. 2,14
(sã) va prãji: ind. viit.I. 3.sg. 6,21
(a se) PRÃZNUI: v. IV
a prãznui: inf. prez. rezum. cap.16
sã (sã) prãznuiascã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.23
sã prãznuiþi: conj. prez. 2.pl. 23,4
veþ prãznui: ind. viit.I. 2.pl. 23,32, 41
veþi prãznui: ind. viit.I. 2.pl. 23,39

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pomului: sg. gen. 23,40
pomii: pl. nom. 26,4, 20
pomilor: pl. gen. 27,30

PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuir ea: sg. ac. 23,41

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 2,2, 16; 5,12; 6,15; 24,7
pomenire: sg. nom./ac. 2,9; 23,24

PREACURVAR: s.m.
pr eacurvariul: sg. nom. 20,10

PORC: s.m.
porcul: sg. nom. 11,7

PREACURVIE: s.f.
pr eacurvie: sg. ac. 20,10

PORFIRION: s.m. „(un fel de) liºiþã”; cuvântul nu este înregistrat
în DLR (cf. lat. porphyr¹, -¹nis).
porfirionul: sg. nom. 11,18

PREAJMÃ: s.f.
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. din preajma 16,15

PORUMB: s.m. „porumbel”
porumbi: pl. ac., în sintagma pui de porumbi 1,14; 12,8; 14,22
porumb: sg. ac., în sintagmele pui de porumb/puiu de porumb
5,7, 11; 12,6; 14,30; 15,14, 29
PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac., în sintagma poruncile Domnului 4,2
poruncilor: pl. gen., în sintagma poruncilor Domnului 4,13
porunci: pl. ac., în sintagma cãlcãrii de porunci 7,18
porunca: sg. ac. 10,7; 20,4
poruncã: sg. nom., în sintagma poruncã veacinicã 10,9; 23,14
poruncile: pl. nom./ac. 18,4, 30; 19,37; 20,8; 22,9, 31; 25,18;
rezum. cap.26; 26,3, 14, 45; 27,34
porunci: pl. ac. rezum. cap.19
(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit: ind. pf.c. impers./3.sg. 4,2; 7,36, 38; 8,4, 5, 31;
9,6, 7; 10,15; 16,2; 17,2; 27,34
porunceaºte: imperativ 2.sg. 6,9; 24,2
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,9, 13, 17, 21, 29, 36; 9,5, 10, 21
(s-)au poruncit : ind. pf.c. impers. 8,35; 10,13, 18; 16,15
(sã) porunceºte: ind. prez. impers. rezum. cap.10; rezum. cap.13
era poruncit: pasiv ind. imp. 3.sg. 10,1
(s-)au fost poruncit: ind. m.m.c.pf. perifr. impers. 10,5
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 13,54; 14,4, 5, 36, 40; 24,12
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,34; 24,23
porunceºte(-sã): ind. prez. impers. rezum. cap.17
era poruncite: pasiv ind. imp. 3.pl. 21,24
PORUNCIT, -Ã: adj./s.
poruncitã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.13
(ceale) poruncite: s.f. pl. ac. 26,3

PREASFÂNT, -Ã: adj.
pr easfântã: f. sg. ac. 23,21
PREOT: s.m.
pr eoþii: pl. nom./ac. 1,5; 3,2; rezum. cap.10; 16,33; r ezum.
cap.21; 21,1
pr eotul: sg. nom./ac. 1,9, 13, 15; 2,16; 3,11, 16; 4,3, 16, 20, 25,
26, 30, 3 4; 5,6, 10; 6,10, 12, 15, 22, 26; 7,5, 7, 8; 12,8; 13,2, 4,
11, 13, 17, 25, 29, 39, 43; 14,11, 14, 21, 44; r ezum. cap.16;
16,17, 32; 17,6; 19,22; 21,1; 22,11; 23,20; 27,14, 18, 23
pr eoþilor: pl. gen./dat. 2,2; 6,23; rezum. cap.8; rezum. cap.10;
rezum. cap.13; 25,32, 33; 27,21
preo tului: sg. gen./dat. 2,8; rezum. cap.4; 5,8, 12, 16, 18; rezum.
cap.6; 6,6; 7,14, 30, 32, 34; 12,6; 13,15, 44, 49; 14,13, 23, 35;
15,14, 29; 17,5; rezum. cap.21; 21,9, 21; 22,10, 12, 14; 27,8, 11
pr eot: sg. ac./dat. 7,9; 13,7, 19; 14,2; 23,10
pr eoþilor: pl. dat. adn. 8,22
preotul: sg. nom., în sintagma preotul cel mai mare „arhiereul” 21,10
PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
pr eoþascã: f. sg. ac., în sintagma sãmânþa preoþascã 6,29; 7,6
PREOÞIE: s.f.
pr eoþiii: sg. gen. în titlu: Cartea preoþiii
pr eoþiia: sg. ac. 7,35; 16,32
pr eoþie: sg. ac. rezum. cap.21; 21,10
PREÞ: s.n.
pr eþu: sg. ac. 19,20; 27,18
pr eþul: sg. nom./ac. 25,16, 28, 51; 27,2, 8, 12, 14, 16, 23
pr eþ: sg. ac. 25,26
pr eþului: sg. gen. 27,27
(a) PREÞUI: v. IV
va fi pr eþuit: paasiv ind. viit.I. 3.sg. 27,27

POTRIVNIC, -Ã: adj./s.; var . (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: s.m. pl. nom. 26,16
protivnicilor: s.m. pl. gen. 26,17, 25, 36, 38
protivnic: adj. n. sg. ac. 26,35, 41, 44

PREÞUIRE: s.f. (Înv.) „determinare apr oximativã a preþului”
pr eþuirea: sg. ac. 27,25

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pr avul: sg. ac. 14,41
pr aful: sg. nom./ac. 14,43, 45

PRIDVOR: s.n.
pridvor ul: sg. ac. 3,8; 6,26
pridvor ului: sg. gen. 6,16

PRAZNIC: s.n.
pr aznicele: pl. nom. rezum. cap.23

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinul: sg. ac. 19,18
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(a) PRIMI: v. IV
va fi priimitã: ind. viit. ant. 3.sg. 1,4
va fi priimit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 22,20
sã f ie priimit: pasiv conj. prez. 3.sg. 22,21; 23,11
veþi priimi: ind. viit.I. 2.pl. 22,25
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 25,35
voi priimi: ind. viit.I. 1.sg. 26,31
PRIMIT, -Ã: adj.
priimit: n. sg. ac./gen., în sintagma bine priimit 1,13, 17; 2,2;
17,6; 23,13, 18
primit: n. sg. gen., în sintagma bine primit 6,15
primitã: f. sg. nom., în sint agma bine primitã 8,21
priimite: n. pl. ac. 24,8
PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREJUR, PRINPREGIUR
prinprejurul: prep. 1,5; 3,13
prinpregiurul: prep. 3,2, 8
prinprejur: adv. 8,15
prinpregiur: adv. 8,24
(a se) PRINDE: v. III
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 7,24
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 17,13
PRINS, -Ã: s.m./f.
prinsã: s.f. sg. ac., în sintagma prinsã de fiiarã „animal care a
fost prins de fiarã” 17,15; 22,8
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. 25,37

puind: gerunziu 1,17; rezum. cap.2; 2,15; 3,5; 6,10, 12; 8,14, 18;
16,13
(sã) vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 2,12
pune-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,8, 13; 4,33
-i pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,15
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,7, 9, 13, 22, 26; 9,20; 10, 1
sânt pusã: pasiv ind. prez. 3.pl. 8,31
(s-)au pus: ind. pf.c. sg. 10,14
a pune: inf. prez. 14,42
puindu-: gerunziu 16,21
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 19,14; 24,6, 7
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 20,3
pune-voi: ind. viit.I. 1.sg. 20,5, 6; 26,11, 17
puie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 24,14
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 26,1
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma pânile punerii-înainte 21,8; rezum.
cap.24
PUPÃZÃ: s.f.
pupãza: sg. nom. 11,19
(a) PURTA: v. I
va purta: ind. viit.I. 3.sg. 5,1; 11,28, 40; 15,10; 16,22; 17,16;
19,8; 24,15
purtaþ: imperativ 2.pl. 10,4
sã purtaþ: conj. prez. 2.pl. 10,17
sã poarte: con j. prez. 3.sg. 11,25
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 16,27; 20,17, 19, 20
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 6,12; 15,33; 21,20; 24,2, 4; 25,32

(a) PRIVI: v. IV
privi-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,9

(a se) PUSTII: v. IV
sã (sã) pustiiascã: conj. prez. 3.pl. 26,22
voi pustii: ind. viit.I. 1.sg. 26,31

(a se) PROCITI: v. IV; var. (Reg.) (a se) PROCETI
(sã) procetesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.19
(a se) PROSLÃVI: v. IV
(Mã) voi proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 10,3
PROST, PROASTÃ: adj.
prost: n. sg. ac., în sintagmele lucru prost/nimica prost „lucru de
slugã” (cf. lat opus servile) 23,7, 8, 21, 25, 28, 35, 36
PRUNC : s.m.
pruncilor: pl. dat. 10,14
pruncul: sg. nom. 12,3
prunci: pl. ac. 20,20, 21; 22,13
pruncii: pl. ac. 25,41, 54
PUI: s.m.
pui: pl. ac., în sintagma pui de porumbi/pui de porumb 1,14;
5,7, 11
puiu: sg. ac., în sintagma puiu de porumb 12,6; 14,30
pui: pl. ac., în sintagma pui de porumbi/pui de porumb 12,8;
14,22; 15,14, 29
PUMN: s.n.
pumn: sg. ac. 6,15

PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 16,10, 21, 22
pustiiu: adj. n. sg. nom./ac. 16,22; 26,33
pustie: adj. n. pl. ac. 26,31
(a se) PUTEA: v. II
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 5,7, 11; 12,8; 25,25, 26, 30, 54; 27,8,
10, 20, 26, 28
poate: ind. prez. 3.sg. 5,15; 7,21; 10,9; 14,21, 32; 25,48; 27,9, 11, 17
pot: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6; rezum. cap.21
aº fi putut: cond. pf. 1.sg. 10,19
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 14,57; 22,29; 25,36
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 22,23
(sã) poate: ind. prez. impers. 22,23
vor putea: ind. viit.I: 3.pl. 22,27; 25,32
sã puteþ: conj. prez. 2.pl. 25,18
(sã) va putea: ind. viit.I. impers. 25,49
a putea: inf. prez. 27,8
PUTERE: s.f.
puterea: sg. ac. 6,2; 19,13
puteare: sg. ac. 22,13
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(celui) putearnic: s.m. sg. gen. 19,15
puternici: adj. m. pl. ac. rezum. cap.25

PUMNIªOR: s.m.
pumniºorul: sg. ac. 2,2
pumniºor: sg. ac. 5,12
(a se) PUNE: v. III
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 1,4; 2,1, 2; 3,2; 4,4, 7, 18, 24, 29; 5,11,
16; 14,11, 14, 20, 25; 16,4, 10; 24,3; 25,52
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 1,7, 12; 4,15; 24,4
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 1,12

PUTERNICIE: s.f.
puterniciia: sg. ac. 25,43
puternicie: sg. ac. 25,46
PUÞIN, -Ã: adj./adv.
puþân: adv. 20,4
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RÃRUNCHIUÞ: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
rãrunchiuþii: pl. ac. 3,4, 10; 4,9
rãrunchiuþi: pl. ac. 4,9; 8,16

(mai) puþin: adv. 25,16
puþâni: ad j. m. pl. nom. 25,52
R

(a) RÃSÃRI: v. IV
sã rãsaie: conj. prez. 3.sg. 10,6
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,25, 43

(a se) RADE: v. III
(sã) va r ade: ind. viit.I. 3.sg. 13,33
va rade: ind. viit.I. 3.sg. 14,8, 9
a r ade: inf. prez. 14,41
veþ rade: ind. viit.I. 2.pl. 19,27
vor rade: ind. viit.I. 3.pl. 21,5

RÃSÃRIT: s.n. „est”
rãsãrit: sg. ac. 1,16; 16,14
(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
sã (sã) rãscumpere: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.25
rãscumpãra: inf. prez. fãrã a 25,25; 27,20
a rãscumpãra: inf. prez. 25,29; 27,15, 19, 27, 31
va rãscumpãra: ind. viit.I. 3.sg. 25,30, 48; 27,27
(sã) rãscumpãra: inf. prez. fãrã a 25,30, 32, 48, 54; 27,28
va fi rãscumpãratã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 25,31
vor fi rãscumpãrate: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 25,33
(sã) va rãscumpãra: ind. viit.I. 3.sg. 25,49; 27,29, 33
a râscumpãra: inf. prez. 27,20

RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. ac. 23,40
RANÃ: s.f.
ranã: sg. nom./ac. 1,15; 13,2, 3, 19; 22,22
rana: sg. nom. 13,9, 18, 20, 25, 26, 28, 3 4; 14,34, 35
ranei: sg. gen. 13,19, 21, 23, 32; 14,56
ranii: sg. gen. 13,24
ranele: pl. ac. 26,21
rane: pl. ac. 26,28

RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãrãrii: sg. gen. 25,24
rãscum pãrare: sg. ac. 25,26

RAS, -Ã: adj.
ras: n. sg. nom. 14,43
(a) RÃBDA: v. I
rãbdând: gerunziu 26,43

RÃSCUMPÃRAT, -Ã: adj.
rãscumpãratã: f. sg. nom. 19,20

(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDIC A
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI

RÃDICARE: s.f.; vezi RIDICARE

RÃSPLEªÃ: s.f. „chelie a pãrþii dinainte a capului (cf. lat.
recalv¼tio, -¹nis); cuvântul nu este înregistrat în DLR.
rãspleaºã: sg. ac. 13,42

RÃMAS, -Ã: adj.
rãmasãle: adj. antep. n. pl. ac. 23,22
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „ceea ce rãmâne dintr-un tot sau dintr-o
cantitate oarecare, dupã ce partea cea mai mare a fost utilizatã”;
(Înv. ºi pop.) „urmaº”
rãmãºiþa: sg. ac. rezum. cap.10
rãmãºiþãle: pl. nom. 23,43
rãmãºiþãlor: pl. dat. 25,46
RÃMÂITOR, -TOARE: ad j. „persis tent”
rãmãitoare: f. sg. nom. 13,51; 14,44
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 2,3; 5,9; 12,4, 5; 19,6, 13; 20,14;
22,30; 23,42
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 2,10; 25,52
sã rãmâie: con j. prez. 3. sg./pl. 5,8; 14,8
va rãmâne: ind. viit.I: 3.sg. 7,7. 15, 16; 8,32
veþ rãmâne: ind. viit.I. 2.pl. 8,35
rãmãseasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,12
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 10,12; 14,17
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,16
rãmân: ind. prez. 3.pl. 19,9; 25,51
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 23,20; 25,16; 26,39
vor rãmâne: ind. viit.I. 3.pl. 26,36
RÃRUNCHEÞ: s.m.
rãrunchieþii: pl. ac. 3,15
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchi: pl. ac. 3,4, 15; 8,25
rãrunchii: pl. ac. 3,10; 9,10, 19
RÃRUNCHIAª: s.m.
rãrunchiaºi: pl. ac. 7,4
rãrunchiaºii: pl. ac. 7,4

RÃSPLEªUV, -Ã: adj.; var. RÃSPLEªUG, -Ã „cam chel
(deasupra frunþii)” (cf. lat. r½calvaster, -tr¾); cuvântul nu este
înr egistrat în DLR.
rãspleºug: m. sg. nom. 13,41
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,19
(a) RÃSUNA: v. I
rãsunând: gerunziu 23,24
vei rãsuna: ind. viit.I. 2.sg. 25,9
RÃSURÃ: s.f. (Înv.) „rãsãturã”
rãsurii: sg. ac. 14,41
RÃU, REA: adj./adv.
rãu: adj. n. sg. ac. 5,4
rãle: adj. f. pl. ac. 26,6
rea: adj. f. sg. nom. 27,12, 14
rãu: adv. 24,11
reale: s.f. pl. nom. rezum. cap.26
rea: s.f. sg. ac. 27,10
(cea mai) rea: s.f. sg. nom. 27,10
rãu: s.m. sg. nom. 27,33
RÃUTATE: s.f.
rãutate: sg. ac. 19,29
RÂIE: s.f.
râie: sg. nom./ac. 13,6; 21,20; 22,22
(a) RÂNDUI: v. IV
rânduindu-: gerunziu 1,8
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au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 7,38
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 27,12
va fi rânduit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 27,14

(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 4,26, 31, 34; 5,6, 10, 16, 18; 6,7;
12,7, 8; 14,19, 53; 15,15, 30; 16,6, 24; 19,22
(te) roagã: imperativ 2.sg. 9,7
roagã(-te): imper ativ 2.sg. 9,7
sã (vã) rugaþi: ind. viit.I. 2.pl. 10,17
sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. 14,21; 16,10, 17
roage(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,18
sã (vã) rugaþ: conj. prez. 2.pl. 16,34
(sã) vor ruga: ind. viit.I. 3.pl. 26,41, 43

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduialã: sg. ac. 17,15
RÂNDUIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) rânduite: s.f. pl. ac. 26,15
RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. 11,9

RUGÃTOR: s.n.; var. (Înv.) RUGÃTORIU (aici) „capacul sacru
de deasupra chivotului mãrturiei” (cf. lat. ¹r¼culum, -¾ „loc sacru,
sanctuar unde se dãdeau oracole”).
rugãtoriul: sg. ac. 16,13
rugãtoriului: sg. gen. 6,15

REPEJUNE: s.f. (aici) „râu”
rãpãgiune: sg. ac. 23,40
(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDIC A (cf. infr a
RIDICARE); „a construi”, „a face”
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 8,27; 10,15
rãdicându-: gerunziu 8,29; 9,21
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 14,24; 23,11, 20
veþ rãdica: ind. viit.I. 2.pl. 26,1

(a) RUMEGA: v. I
rumâgã: ind. prez. 3.sg. 11,3
rumegã: ind. prez. 3.sg. 11,4, 5, 6, 7, 26

RIDIC ARE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDIC ARE (aici) „ges t ritualic
de prez entare a jertf ei în faþa lui Dumnezeu”
rãdicãrii: sg. gen. 7,34

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
rumpându-: gerunziu 1,15
sã (sã) rumpã: conj. prez. 3.pl. 5,8
sã r umpeþi: con j. prez. 2.pl. 10,6
rumpe(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,56
va rumpe: ind. viit.I. 3.sg. 21,10

(a) RISIPI: v. IV; var. (În v. ºi rar) (a) RÃSIPI
voi rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 26,32, 33

RUPT, -Ã: adj.
ruptã: f. sg. ac. 21,19

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.25

(a se) RUªINA: v. I
(sã) va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 26,41

ROCHIE: s.f.
rochiile: pl. ac. 6,10
rochie: sg. ac. 16,4
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurilor: s.n. pl. gen. 2,14
rodul: s.n. sg. nom./ac. 19,24; 26,4
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 19,25; 23,39, 40; 25,3, 19, 20, 22, 27
roduri: pl. ac. 25,21; 27,30
roadelor: s.f. pl. gen. 25,15, 16, 37

RUªINE: s.f. (Înv. ºi pop.) „organ genital (la oameni ºi animale)”
ruºine: sg. ac., în sintagma ruºine trupeascã rezum. cap.18
ruºinea: sg. nom./ac. 18,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18; 20,17, 18, 19, 20, 21
S

RODITOR: s.m.; var. (În v.) RODITORIU (aici) „pom roditor”
roditoriul: sg. ac. 19,23

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom./ac. 26,6, 33
sabie: sg. ac. 26,8, 25, 36

ROªEAÞÃ: s.f.
roºaþã: sg. ac. 14,37

SALCIE: s.f.
sãlcii: pl. ac. 23,40

ROªTEI: s.n. „grãtar” (cf. Indice Iº)
roºteiu: sg. ac. 2,7; 7,9

SARE: s.f.
sare: sg. ac. rezum. cap.2; 2,13
sarea: sg. ac., în sintagma sarea aºezãmântului Dumnezeului tãu
(cf. supra AªEZÃMÂNT) 2,13

ROªU, ROªIE: adj.
roºu: n. sg. nom./ac. 13,19, 24
roºie: f. sg. nom. 13,42
roºiia: ad j. antep. f. sg. nom. 13,49

SAT: s.n.
sat: sg. ac. 25,31

ROTUND: adv.; var. (Înv. ºi reg.) RÃTUND
rãtund: 19,27

(a) SÃDI: v. IV
veþ sãdi: ind. viit.I. 2.pl. 19,23

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 6,18; 22,3; 25,47

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþã: sg. ac., în sintagma sãmânþã preoþascã 6,29
sãmânþa: sg. ac., în sintagma sãmânþa preoþascã 7,6
sãmânþa: sg. nom./ac. 11,38; rezum. cap.15; 18,21; rezum.
cap.20; 20,2, 3, 4; 21,17, 21; 22,4; 26,16
sãmãnþã: sg. ac., în sintagma luund sãmãnþã „zãmislind”,
„rãmânând gravidã” 12,2
sãminþii: sg. gen., în sintagmele curgerea sãminþii „eliminare
patologicã a lichidului seminal”/amestecarea sãminþii (cf. supra
AMESTECARE)/îm preunarea sãminþii (cf. supra ÎMPREUNARE)
15,2, 10, 15; 18,20; 19,20; 22,4

RUDENIE: s.f.
rudenie: sg. ac., în sintagma curvie de rudenie „inces t” 18,17
rudeniia: sg. nom./ac. 20,5; 21,15; 25,41
rudeniii: sg. gen. 20,20
rudenii: pl. ac. 21,2, 17
(a se) RUGA: v. I
rugându(-sã): gerunziu 4,20; 5,13; 16,11
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sãmânþa: sg. ac., în sintagma sãmânþa împreunãrii 15,16; 22,4
seaminþii: sg. ac., în sintagma curgere seaminþii 15,32
sãmânþã: sg. ac. 19,19
sãminþii: sg. gen. 27,16

SCAFÃ: s.f.; var. (Înv.) SCAF: s.m. „vas mare, de obicei în formã
de cupã, care servea la pãstrarea vinului (sfinþit), a unor substanþe
(folosite în ritualul religios etc”)
scaful: s.n. sg. ac. 8,11

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtatea: sg. ac. 14,48

(a) SCÃDEA: v. II (aici) „a sãrãci”
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 25,35
scãzând: gerunziu 25,47

(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA: v. I
(s-)au sãnãtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 13,18
(sã) va sãnãtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 15,13

(a) SCÃPA: v. I
veþ scãpa: ind. viit.I. 2.pl. 26,25

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmâni: pl. ac. 12,5; 23,15; 25,8
sãptãmânilor: pl. gen., în sintagma [praznicul] a sãptãmânilor
(cf. Indice 2Lg – SÃPTÃMÂNÃ) rezum. cap.23
sãptãmânii: sg. gen. 23,16

SCÂNTEIE: s.f.
scânteia: sg. ac. 6,11

SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãrac: adj. m. sg. nom. 14,21; 27,8
sãracilor: s.m. pl. dat. 19,10; 23,22
sãracului: s.m. sg. gen. 19,15

(a se) SCHIMBA: v. I
schimbându-: gerunziu 13,10
(sã) va fi schimbat: ind. viit. ant. 3.sg. 13,26
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 13,36; 27,10, 33
(sã) vor schimba: ind. viit.I. 3.pl. 24,8
(sã) schimba: inf. prez. fãrã a 27,10
va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 27,10, 33
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 27,33

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãt oarea: sg. ac., în sintagma sãrbãtoarea curãþãniei (cf. supra
CURÃÞIRE) rezum. cap.16
sãr bãtorile: pl. nom., în sintagmele sãrbãtorile Domnului/
sãr bãtorile corturilor (cf. Indice 2Lg – COR T) 23,2, 4, 34, 39
sârbãtorile: pl. nom., în sintagma sârbãtorile Domnului 23,37
sãrbãtori: pl. ac. 23,41
(a) SÃRI: v. IV
sare: ind. prez. 3.sg. 11,21
(a se) SÃTURA: v. I
(vã) veþ sãtura: ind. viit.I. 2.pl. 26,26
SÃTURARE: s.f.
sãturare: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) în sãturare „pe sãturate” 26,5
SÂMBÃTÃ: s..f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în
car e orice activitate trebuia într erup tã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbãta: sg. nom. 16,31; 23,24, 39; 25,4
sâmbetele: pl. nom./ac. 19,3; 23,32; 26,2, 34, 35, 43
sâmbeatele: pl. ac. 19,30
sâmbeateai: sg. gen., în sintagma [pr aznicul] sâmbeateai rezum.
cap.23
sâmbeteai: sg. gen., în sintagma odihna sâmbeteai 23,3
sâmbãta: sg. nom., în sintagma sâmbãta Domnului/sâmbãta
odihnii 23,3, 32; 25,2
sâmbeteai: sg. gen. 23,11, 15
sâmbetele: pl. ac., în sintagma sâmbetele Domnului 23,38
sâmbeate: pl. ac. 24,8
sâmbetei: sg. gen., în sintagma [leagea ] a sâmbetei rezum. cap.25
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 1,5, 11, 15; rezum. cap.3; 3,2, 8, 13; 4,5,
16, 25; 5,9; 6,27; rezum. cap.7; 7,2, 14, 26; 8,15, 19, 23, 24,
30; 9,12, 18; 10,18; 12,4, 5; 14,6, 14, 17, 25, 51, 52; rezum.
cap.15; 15,28; 16,14, 15, 18; 17,6, 11, 13, 14; 20,9, 11, 1 2, 13,
16, 2 7
sânge: sg. nom./ac. 3,17; 4,6, 7, 18, 30; 6,30; 7,2 7, 33; 8,15; 9,9;
15,33; 16,27; rezum. cap.17; 17,4, 10, 11, 12, 14; 18,6; 19,26
sângelui: sg. gen., în sintagma curegerea sângelui „menstr uaþie,
dar ºi sângerare patologica, de durata” 12,7; 15,19, 25
sângelui: sg. gen./dat. 14,28; 17,4; 19,16; 20,18
sânge: sg. ac./gen., în sintagmele în vreamea lunatecului sânge/
lunatecul sânge 15,24, 25

(a se) SCÂRBI: v. IV
(sã) va scãrbi: ind. viit.I. 3.sg. 26,30

SCHIMBAT, -Ã: adj./s.
schimbaþi: m. pl. ac. 13,20
schimbate: f. pl. ac. 14,56
(cea) schimbatã: s.f. sg. nom. 27,10
(a) SCOATE: v. III
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 4,5
scoþind: gerunziu 8,15
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 11,45; 19,36; 22,33; 23,43; 25,38, 42,
55; 26,13, 45
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 14,36
voi scoate: ind. viit.I. 1.sg. 20,23; 26,33
scoate: imperativ 2.sg. 24,14
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 24,23
SCUIPAT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SCUIPIT
scuipit: sg. ac. 15,8
(a) SCULA: v. I
scoalã: imperativ 2.sg. 19,32
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 6,2; 25,52
SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 6,20; 11,24, 27, 28, 31, 32, 39, 40; 14,46; 15,5, 6, 7,
8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27; 17,15; 22,6
sara: adv. în loc. adv. de sara pânã sara/de sara pânã dimineaþa
23,32; 24,3
sarã: s.f. sg. ac. 23,5
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
vei sãcera: ind. viit.I. 2.sg. 19,9; 25,5
veþ sãcera: ind. viit.I. 2.pl. 23,10, 22
veþi sãcera: ind. viit.I. 2.pl. 25,11
SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen., în sintagmele [praznicul ] a sãceriºului/pârga
sãceriºului rezum. cap.23; 23,10
sãceriºilor: (Neob.) s.m. pl. gen., în sintagma trietura sãceriºilor
„treieratul recoltelor” 26,5
(a se) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a se) SÃMÃNA „a însãmânþa”
vei sãmãna: ind. viit.I. 2.sg. 19,19; 25,4
vei sãmâna: ind. viit.I. 2.sg. 25,3
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veþ sãmâna: ind. viit.I. 2.pl. 25,11
vom sãmãna: ind. viit.I. 1.pl. 25,20
veþi sãmâna: ind. viit.I. 2.pl. 25,22; 26,16
(sã) samãnã: ind. prez. 3.sg. 27,16
SEMÃNÃTURÃ: s.f. ; var. (Înv.) SÃMÂNÃTURÃ (aici)
„sãmânþã pentru semãnat”
sãmânãturã: sg. ac. 11,37
sãmânãtura: sg. ac. 26,5
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiia: sg. ac. 26,19
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
seamne: pl. ac. 13,2; 19,28
sâmn: sg. nom. 13,19
sâmnul: sg. ac.13,24
sãmn: sg. ac. 22,22

SFINÞIRE: s.f.
sfinþirea: sg. nom. rezum. cap.8
sfinþirii: sg. gen. 8,28, 29, 31, 33
sfinþire: sg. nom. 8,33

(a) SERBA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃRBA
veþ sãrba: ind. viit.I. 2.pl. 25,2
(a) SFÃRÂMA: v. I
vei sfãrâma: ind. viit.I. 2.sg. 2, 14
au sfãrâmat: ind. pf.c. 3.sg. 26,13
SFÂNT, -Ã: s./adj
sfântul: s.m. sg. nom., în gen. super l. sfântul sfinþilor/sfântul
sfintelor 2,3, 10; 6,17, 25, 29; 7,6; 10,12; 27,28
sfinþilor: s.m. pl. gen., în gen. superl. sfântul sfinþilor 2,3
sfintelor: s.f. pl. gen., în gen. superl. sfântul sfintelor/sfânta
sfintelor 2,10; 6,17, 25, 29; 7,1, 6; 10,12, 17; 14,13; 24,9; 27,28
sfintelor: s.f. pl. dat. adn. rezum. cap.5
sfânta: s.f. sg. nom., în gen. superl. sfânta sfintelor 7,1; 10,17;
14,13; 24,9
(cel) sfânt: s.m. sg. ac. 10,10
Sfintelor: s.f. pl. gen. 10,18
(ceale) sfinte: s.n. pl. ac. 16,12; 21,12; 22,3, 7
sfântul: sg. ac., în sintagma sfântul Domnului „lucrul cel sfânt al
Domnului” 19,8
(celor) sfinte: s.n. pl. gen. rezum. cap.22
sfânt: adj. n. sg. ac., în sintagma locul cel sfânt 6,16; 7,6; 10,13,
17; 14,13; 16,24; 24,9
sfint: adj. n . sg. ac., în sintagma locul cel sfint 6,26, 27
sfânt: adj. m./n. sg. nom. 10,7; 11,4 4, 45; 12,4; 19,2; 20,3, 26;
21,8; 22,32; 27,9
sfinþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.11; 19,2; 21,6
sfinþ: adj. m. pl. nom. 11,44, 45; 20,7, 26; 21,6, 8
sfinte: adj. f./n. pl. nom./ac. 16,4, 32; 23,2, 4
sfintele: adj. antep. f. pl. ac. 21,10
sfintei: adj. antep. f. sg. gen., în sintagma untul al sfintei ungeri 21,12
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 23,3, 7, 24, 27, 35
(mai) sfântã: adj. f. sg. nom. 23,8
(a se) SFÂRªI: v. IV
sã (sã) sfârºascã: con j. prez. 3.sg. 26,44
SFEªNIC: s.n.
sfeºnic: sg. ac. 24,4
SFINÞENIE: s.f.
sfinþãnie: sg. ac. 7,37; 8,9, 22
sfinþãniia: sg. ac., în sintagma sfinþãniia slobozirii 25,12
(a se) SFINÞI: v. IV
sânt sfinþite: pasiv ind. prez. 3.pl. 5,15
sfinþi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,18, 27
sfinþindu-: gerunziu 7,30; 8,15
sfinþind: gerunziu 8,11
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,11, 12, 31
sfinþi(-Mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 10,3
sfinþascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,19

(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,32; 21,7, 10
sã (sã) sf inþascã: conj. pr ez. 3.pl. 17,5
(sã) va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 19,24; 23,12; 27,32, 33
sfinþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 20,7
sfinþãsc: ind. prez. 1.sg. 20,8; 21,8, 15; 22,9, 32
sfinþesc: ind. prez. 1.sg. 21,23; 22,16
sânt sfinþite: pasiv ind. prez. 3.pl. 22,2, 4
sã (Mã) sfinþãsc: conj. prez. 1.sg. 22,32
va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 23,11; 27,14
va fi sfinþitã/sfinþitã va fi: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 23,36; 27,10
vei sfinþi: ind. viit.I. 2.sg. 25,10
va fi sfinþit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 3.sg. 27,16, 21, 22, 28
sfinþi: inf. prez. fãrã a 27,26
(sã) sfinþeaºte: ind. prez. 3.sg. 27,28
(sã) sfinþãsc: ind. prez. 3.pl. 27,30

SFINÞIT, -Ã: adj./s.
sfinþitã: adj. f. sg. nom./ac. 8,9; 27,21
sfinþit: adj. m. sg. nom. rezum. cap.9
sfinþite: f./n . pl. ac. 22,6, 15; 23,37
(celor) sfinþite: s.n. pl. gen. 22,2
(ceale) sfinþite: s.n. pl. ac. 22,10, 12, 14, 16
SFINÞITOR: s.n. (aici) „lãcaº sfânt”
sfinþitoriul: sg. ac. 20,3
SICHERÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „bãuturã alcoolicã fãcutã din fructe
(mai ales din mere)”
sicherii: sg. gen. rezum. cap.10
SICLU: s.m.; var. SICLÃ: s.f.
sicli: s.m. pl. ac. 5,15; 27,5, 6, 7, 16
sicle: s.f. pl. ac. 27,3
siclul: s.m. sg. nom./ac. 27,25, 25
SICRIU: s.n. „chivot”
sicriiul: sg. ac. 16,2
SILNICEªTE: adv.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului,
Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipãrit acum întîiu
rumâneste…, 1776.
sâlniceaºte: 25,53
SIMBRIE: s.f.
simbriile: pl. ac. 25,53
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 13,46
SINGURÃTATE: s.f.
sângurãtãþii: sg. gen. 26,34, 35
sângurãtate: sg. ac. 26,43
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom., în sintagmele slava Domnului (Lui) rezum. cap.9;
9,6, 23
SL OBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. 7,16; 11,9, 39; 17,13
slobodã: adj. f. sg. nom. 14,53; 19,20
SL OBOZENIE: s.f.
slobozãniii: sg. gen., în sintagma [leagea] a slobozãniii „legea
jubileului”/anul slobozãniii/numãrul anilor slobozãniii rezum.
cap.25; 25,13, 14, 30, 50, 54
slobozãnie: sg. ac. 25,16, 29
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(a se) SLOBOZI: v. IV
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 14,7; 20,4
slobozând: gerunziu 14,53
a slobozi: inf. pr ez. rezum. cap. 16
sã sloboazã: conj. pr ez. 3.sg. 16,10
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 16,22
va fi slobozit : ind. viit. ant. 3.sg. 16,26
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. 25,10
slobozirii: sg. gen., în sintagma anul slobozirii „anul jubileului”/
sf inþãniia slobozirii 25,11, 12, 28, 33

(sã) v or socoti: ind. viit.I. 3.pl. 11,29; 25,27
va soco ti: ind. viit.I. 3.sg. 13,5, 6, 25, 2 7; 14,39; 27,14, 18, 23
socoti(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,13, 17
(sã) va soco ti: ind. viit.I. 3.sg. 13,15, 49; 27,16
socotind: gerunziu 13,50; 20,4; 25,50, 53
sã socoteascã: conj. prez. 3.sg. 14,36
vei socoti: ind. viit.I. 2.sg. 19,15
veþ socoti: ind. viit.I. 2.pl. 26,15
au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 26,43
SOCOTINÞÃ: s.f.
socotinþã: sg. ac. 27,2

SLOBOZIT, -Ã: adj.
slobozitã: f. sg. ac. 19,20

SOLZ: s.m.
solzi: pl. ac. 11,9, 10, 12

SLUGÃ: s.f.
slugii: sg. gen. 19, 13;
slu jii: sg. dat. 25,6
slu jilor: pl. gen. 25,39
slu ji: pl. nom. 25,42
slugilor : pl. gen., în sint agma togmeala slugilor „modul în care
se vând slugile” 25,42
sluga: sg. nom. 25,44
slugi: pl. nom./ac. 25,45, 55

SORÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SOR
soru-ta: sg. gen. 18,9
sorã: sg. nom. 18,11
surorii: sg. gen. 18,12, 13
sora: sg. ac. 18,18
soru-sa: sg. ac. 20,17
surorei: sg. gen. 20,19
sor : sg. nom. 21,3

SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 21,18; 25,39

SPATÃ: s.f.
s pata: sg. nom./ac. 7,32, 33, 34; 8,25, 26; 10,14, 15
s petele: pl. ac. 9,21

(a) SLUJI: v. IV
sã slu jeascã: con j. prez. 3.sg. 7,35
sã slu jascã: conj. prez. 3.sg. 16,32
au slujit: ind. pf.c. 3.sg. 25,53
sã slujiþi: conj. prez. 2.pl. 26,13
SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicã: sg. ac. 19,20
slu jnicii: sg, dat. 25,6
slu jnica: sg. nom. 25,4 4
(a) SMERI: v. IV
veþ smeri: ind. viit.I. 2.pl. 23,27, 32
SMERIT, -Ã: adj. (aici) „adâncit”; „supus”
(mai) smerit : n. sg. nom./ac. 13,3, 20, 21, 25
(mai) smeritã: f. sg. nom. 13,4, 26, 34
(mai) smerite: f. pl. ac. 14,37
smerit: n. sg. nom. 23,29
SMINTEALÃ: s.f.
smint ealã: sg. ac. 19,14
smint elele: pl. nom. rezum. cap.22
SNOP: s.m.
snopul: sg. ac. 23,11
SOARE: s.m.
soar elui: sg. gen., în sintagma apusul soarelui 11,25
soar ele: sg. nom. 22,7
SOARTÃ: s.f.
soar te: pl. ac. 16,8
soar tea: sg. nom./ac. 16,9; 27,24

(a) SPÃIMÂNTA: v. I
sã speiminteze: conj. prez. 3.sg. 26,6
spãimânta(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,36
(a se) SPÃLA: v. I
nespãlându-: gerunziu 15,11
spãlându-: gerunziu 1,9; 13,34; 15,13
vor spãla: ind. viit.I. 3.pl. 1,13
spãla(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,27
(sã) va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 6,28; 14,8; 15,12, 18
au spãlat: ind. pf.c. 3.sg. 8,6
spãlând: gerunziu 8,21
s pãlind: gerunziu 9,14
s pãla(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,25; 15,7, 8, 11, 23, 27; 16,24
spãla-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,28, 40; 15,10, 16, 22; 17,15
va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 13,6, 58; 14,8; 15,5, 6, 17; 16,26, 28;
22,6
vor spâla: ind. viit.I. 3.pl. 13,54
(s-)au s pâlat: ind. pf.c. 3.sg. 13,56
va spâla: ind. viit.I. 3.sg. 14,47; 17,16
spãlându(-sã): gerunziu 15,5
SPÃLAT, -Ã: adj.
spãlat: m. sg. nom./ac. 15,6, 7, 8, 10, 11, 22, 23, 27
SPÃSITOR, -TOARE: adj.
spãsitoare: f. pl. ac. 10,14
SPIC: s.n.
s picele: pl. ac. 19,9
spice: pl. ac. 23,10, 22
spiþã: pl. (cu des. -ã) ac. 2,14

SOBOL: s.m.
sobolul: sg. nom. 11,30

(a se) SPOI: v. IV
a s poi: inf. pr ez. 14,42
(s-)au spoit: ind. pf.c. 3.sg. 14,43, 48

SOCOTEALÃ: s.f.
socoteala: sg. ac. 25,15

SPOIALÃ: s.f.
spoialã: sg. ac. 14,42

(a se) SOCOTI: v. IV
veþi socoti: ind. viit.I. 2.pl. 11,4; 19,26

SPRÂNCEANÃ: s.f.
s prâncenele: pl. ac. 14,9
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(a) SPUNE: v. III
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 5,1

streinilor: s.m. pl.. dat. 19,10
(cei) streini: s.m. pl. nom. rezum. cap.22
streinul: s.m. sg. nom. 22,10, 13
streinului: s.m. sg. gen. 22,25
strein: s.m. sg. nom. 24,16
streini: s.m. pl. ac. 26,8

(a se) SPURCA: v. I
spurca(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,32, 33, 36; 15,21, 24
va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 11,37
(sã) va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 11,38; 13,15; 21,4, 11; 22,8
sã (vã) spurcaþ: conj. prez. 2.pl. 11,44
spurca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,11, 20, 25, 27, 30
vor spurca: ind. viit.I. 3.pl. 15,31; 21,6; 22,9, 15
(sã) spurcã: ind. prez. 3.sg. 15,32
vei spurca: ind. viit.I. 2.sg. 18,21
sã (vã) spurcaþi: conj. prez. 2.pl. 18,24
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 18,24
au spurcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,27; 20,3
sã (sã) spurce: conj. prez. 3.sg. 19,29; 21,1, 23
sã spurce: conj. prez. 3.sg. 21,12
sã spurcaþ: conj. prez. 2.pl. 22,32

(a) STRÃLUCI: v. IV
strãluceaºte: ind. prez. 3.sg. 14,56
STRÂMB: adv.
strâmb: 6,3; 19,12
(a) STRÂNGE: v. III
strângându-: gerunziu 8,8
(a) STRECURA: v. I
va strecura: ind. viit.I. 3.sg. 5,9

SPURCAT, -Ã: adj.
spurcat: n. sg. nom./ac. 11,11, 20, 23; 13,45, 51; 15,10, 23, 26;
17,15
spurcate: n. pl. nom. 11,32; 20,25
spurcatã: f. sg. nom./ac. 13,59; 22,5

(a se) STRICA: v. I
strica(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 11,35

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciune: sg. nom. 18,23

(a se) STRIGA: v. I
(sã) va strâga: ind. viit.I. 3.sg. 13,45

(a) STA: v. I
stând: gerunziu 9,5
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 13,23, 37; 15,28; 27,8
va fi stãtut: ind. viit.I. ant. 3.sg. 13,28
a fi stãtut: inf. pf. 13,34
a sta: inf. prez. 16,7
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 19,16

(a se) STROPI: v. IV
(sã) va stropi: ind. viit.I. 3.sg. 2,7; 6,27
va stropi: ind. viit.I. 3.sg. 4,6; 14,7, 16, 27, 51; 16,14
stropind: gerunziu 4,17; 16,19
au stropit: ind. pf.c. 3.sg. 8,11, 30
sã fie stropitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 14,10
sã stropeascã: conj. prez. 3.sg. 16,15

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
stãpânului: s.m. sg. dat. 6,5
stãpânul: s.m. sg. nom./ac. 14,35; 25,28
stãpâni: s.m. pl. ac. 25,33

STROPIT, -Ã: adj.
stropite: f. sg. gen. rezum. cap.2
stropite: f. pl. nom./ac. 2,4; 7,10, 12; 8,26; 14,21; 23,13
stropitã: f. sg. nom./ac. 2,5; 6,15, 21; 9,4; 13,15
stropiþi: m. pl. nom. 14,44

(a) STÃPÂNI: v. IV
stãpâniþ: imper ativ 2.pl. 20,24
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 25,30; 27,19
veþi stãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 25,46

STRICAT, -Ã: adj.
strâcate: n. pl. nom. 22,25

STRUGURE: s.m.
strugurii: pl. ac. 19,10; 25,5
STRUÞ: s.m.; var. (Neob.) STRUTE: s.f.
strut ea: sg. nom. 11,16

STÂLP: s.m.
stâlpi: pl. ac. 26,1

SUBÞIRE: adj.; var. (În v. ºi pop.) SUPÞIRE
(mai) supþire: m sg. nom. 13,30

STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã verde înfrunzitã”
stâlpãrile: pl. ac. 23,40

(a) SUDUI: v. IV
au suduit: ind. pf.c. 3.sg. 20,9; 24,11
va sudui: ind. viit.I. 3.sg. 24,15, 16

STÂNG, -Ã: adj./s.
stânga: s.f. sg. ac. 14,15, 26, 29
stângã: adj. f. sg. ac. 14,17

(a) SUFERI: v. IV
sufere: ind. prez. 3.sg. 15,13
sã sufere: con j. prez. 3.sg. 22,16
a suferi: inf. prez. 24,20

STÂRV: s.n.
stâr vului: sg. gen. 7,24
stâr vurile: pl. ac. 11,8
stãrvuri: pl. ac. 11,28
stârvul: sg. ac. 11,39

(a) S TOARCE: v. III
va stoarce: ind. viit.I. 3.sg. 6,2

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 2,1; 4,2, 27; 5,1, 2, 4, 15, 17; 6,2; 7,20, 27;
17,11, 12, 14, 15; 18,29; 19,8; 20,6; 23,29; 26,11, 30; 27,2
suflet: sg. nom. 7,18
sufletele: pl. ac. 11,43, 44; 16,29, 31; 17,11; 20,25; 23,27, 32; 26,16
sufletului: sg. gen. (redundant, cu prep. a + tot + art. hot.) 11,46
sufletului: sg. gen. 17,10, 11
suflet: sg. ac., în sintagma suflet pentru suflet 24,18

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
strein: adj. n. sg. ac., în sintagma foc strein 10,1; 16,1

SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom. 26,36

STELLIU: s.m. „(un fel de) ºopârlã cu pete strãlucitoare pe
spate” (cf. lat. stelli¹, -¹nis); cuvântul nu este înregistrat în MDA.
stelliu: sg. nom. 11,30
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tatã: sg. ac. 18,9; 21,2
tãtâni-tãu: sg. gen. 18,12
tatã-sãu: sg. ac. 19,3; 20,9; 21,11
tãtâne-sãu: sg. gen. 20,11, 20; 21,9; 25,49
tãtâni-sãu: sg. gen. 20,17; 22,13

(a se) SUPUNE: v. III
supus va f i: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 5,3
supuindu-: gerunziu 6,12
a f i supus: inf. pf. 15,3
îi supusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 15,25
(sã) va supune: ind. viit.I. 3.sg. 18,23; 20,16
sã (sã) supuie: conj. prez. 3.sg. 22,9
(vã) veþ supune: ind. viit.I. 2.pl. 26,17

(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
TÃCERE: s.f.
tãcerea: sg. ac., în sintagma tãcerea adevãrului „tãinuirea
ade vãrului” rezum. cap.5

SURD, -Ã: s.m./f.
surdul: s.m. sg. ac. 19,14
(a se) SURPA: v. I
a (sã) surpa: inf. prez. 14,40
(s-)au sur pat: ind. pf.c. 3.pl. 14,43
surpa-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,30

(a) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 6,2
tãgãduind: gerunziu 6,3

SURPAT, -Ã: adj.
surpate: f. pl. nom. 26,33

(a se) TÃIA: v. I
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 1,6
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
(sã) t aie: ind. prez. 3.sg./pl. 4,33; 6,30
tãindu-: gerunziu 8,20
(sã) va tâia: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. sã va tâia împrejur 12,3
veþ tãia: ind. viit.I. 2.pl. 19,28; 23,22
voi tãia: ind. viit.I. 1.sg. 20,3
oi tãia: ind. viit.I. 1.sg. 20,5
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 23,12

SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. de sus 26,19
(mai) sus: 27,7
ª

TÃIAT, -Ã: ad j.
tãiate: f./n. pl. ac. 1,8; 22,23, 24
tâiatã: f. sg. ac. 9,13

ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: adj.
ºtiop: m. sg. nom. 21,18
(a) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 15,4, 6, 21, 23, 26
ºezuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,6
va fi ºezut: ind. viit. ant. 3.sg. 15,9

TÃIETURÃ: s.f.
tãie turi: pl. ac. 21,5
(a) TÃINUI: v. IV
va tãinui: ind. viit.I. 3.sg. 16,4

ªOARE CE: s.m.
ºoar ecele: sg. nom. 11,29

(a) TÃMÂIA: v.I
tãmâind: gerunziu rezum. cap.10

ªOPÂRLÃ: s.f.
ºopârla: sg. nom. 11,30

TÃMÂIE: s.f.
tãmâiei: sg. gen. rezum. cap.2
tãmâie: sg. ac. 2,1, 15; 5,11; 10,1
tãmâia: sg. ac. 2,2, 16; 6,15; 16,12
tãmâie: sg. ac., în sintagma tãmâie luminoasã (cf. supra
LUMINOS) 24,7

(a) ªTERGE: v. III
va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 5,9
ºt erge(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 23,30
(a se) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 5, 18
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 4,13; 5,3
sã ºtiþ: con j. prez. 2.pl. 11,47
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg. 13,39
(sã) ºti: inf.prez. fãrã a 14,57

TÃMÂIERE: s.f.
tãmâiari: pl. ac. 4,7

ªTIRE: s.f.
ºtir e: sg. ac. 5,1

TÂLHÃRIE: s.f.
tâlhãriile: pl. nom. 18,25

TÃTÂNE: s.m.; v ezi TATÃ

(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,2; 11,41; 22,5
(sã) târâiaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,4 4
(sã) târiiaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,46

T
TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. ac. 4,12, 21; 6,11; 8,17; 9,11; 10,4; 13,46; 14,3, 8;
16,26, 27, 28; 17,3; 24,10, 14, 23; 26,37
TABLÃ: s.f.
tablã: sg. ac. 8,9
TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâne-sãu: sg. dat. adn. 6,22
tatãl: sg. ac. 16,32; 20,9
tãtâne-tãu: sg. nom./gen. 18,7, 8, 11; 20,19

TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÂRSINÃ „þesãturã asprã
din pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”;
„þesãturã gr oasã (ca pânza de sac)”
târ sinile: pl. nom. 11,32
(a se) TEME: v. III
sã (sã) t eamã: con j. prez. 3.sg. 19,3; 25,17
(t e) vei teme: ind. viit.I. 2.sg. 19,14
sã (vã) temeþi: conj. prez. 2.pl. 19,30
(t e) teame: imper ativ 2.sg. 19,32
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teme(-te): imperativ 2.sg. 25,36
teame(-te): imperativ 2.sg. 25,43

TREIETURÃ: s.f. „treierat”
treietura: sg. nom. 26,5

TEMEI: s.n. (Înv. ºi pop.) „temelie”
temeiul: sg. ac. 4,7, 18, 25, 30, 34; 5,9; 8,15; 9,9
temeiu: sg. ac. 8,11

(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
trimiþind: gerunziu 16,8
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 16,21
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 24,12
voi tremite: ind. viit.I. 1.sg. 26,22
voi trimite: ind. viit.I. 1.sg. 26,25

TEMERE: s.f.
teamerea: sg. ac. 25,19

TRUP: s.n.
trup: sg. ac./dat. 4,12; 13,2, 3, 4, 20, 26, 32, 34; 21,20
trupul: sg. nom./ac. 13,18, 21, 24, 30; 14,9; 15,7, 13, 16; 16,24,
26, 28; 17,16; 18,12, 13, 17; 19,28; 22,6
trupului: sg. gen./dat. 13,31; 14,8; 15,3; 17,11, 14; 20,19
trupul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 17,14
trupurile: pl. ac. 21,5

TICHIE: s.f.
titie: sg. ac. 16,4
TIG AIE: s.f.
tigaie: sg. ac. 2,5; 6,21; 7,9
(a) TINDE: v. III
tinzându-: gerunziu 9,22
TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ
togmeala: sg. ac. 25,24, 50
togmeala: sg. ac., în sintagma togmeala slugilor „modul în care
se vând slugile” 25,42
TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac., în sintagma toiagul pâinei „în contextul mai lar g
voi frânge toiagul pâinei v oastre, sensul este «vã voi lipsi de pâine,
vã voi flãmânzi».(toiagul fiind simbolul pâinii care întreþine viaþa
– cf. DB, p.1300)” 26,26
TOR T: s.n.
tor t: sg. ac. 13,48
tor tului: sg. gen. 13,59
(a se) TRAGE: v. III „a (se) jupui”; „a se târî”; „a se scãdea (din preþ)”
trãgând: gerunziu 1,6
(sã) trage: ind. prez. 3.sg. 11,42
(sã) va trage: ind. viit.I. 3.sg. 27,18
(a) TRÃI: v. IV
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 11,10
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 18,5; 25,35
trãind: gerunziu 18,18
trãi: inf. prez. 25,18, 36
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþãlor: pl. gen., în sintagma [praznicul ] a trâmbiþãlor „Ziua
Sunãrii Trâmbiþelor – o zi de sãrbãtoar e în care se aduceau jertf e
ºi nu se fãcea nici un fel de lucru” (cf. DB, p.1170) rezum. cap.23
trâmbiþãle: pl. nom. 23,24
trâmbiþa: sg. ac. 25,9

TRUPESC, -EASCÃ: adj.
trupeascã: f. sg. ac., în sintagma ruºine trupeascã rezum.
cap.18
(a) TUNDE: v. III
vei tunde: ind. viit.I. 2.sg. 19,9
veþi tunde: ind. viit.I. 2.pl. 19,27
TURMÃ: s.f.
turme: pl. ac. 5,6, 18
turmã: sg. ac. 5,15; 6,6
(a se) TURNA: v. I
turnând: gerunziu 1,5; 2,15; 8,12
or turna: ind. viit.I. 3.pl. 1,11
va turna: ind. viit.I. 3.sg. 2,1; 4,7, 34; 7,14; 14,15, 17, 26, 29;
17,6
vei turna: ind. viit.I. 2.sg. 2,6
vor turna: ind. viit.I. 3.pl. 3,2, 8, 13
turnându-: gerunziu 4,25
(sã) va turna: ind. viit.I. 3.sg. 7,2
au turnat: ind. pf.c. 3.sg. 8,19, 24; 9,9, 12, 18
toarne: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,18
(s-)au turnat: ind. pf.c. 3.sg. 21,10
TUR TURÃ: s.f.; var. TURTUR: s.m. (cf. lat. tur tur, -is)
turturi: pl. ac. 1,14; 5,11; 14,22; 15,14, 29
turtur: sg. ac. 14,30
TURTUREA: s.f.
tur tureale: pl. ac. 5,7; 12,8
tur turea: sg. ac. 12,6
Þ

TREABÃ: s.f.
trebi: pl. ac. 7,24
TREAPTÃ: s.f.
tr eptele: pl. nom., în sint agma treap tele împreunãrii ceii
neslobode „relaþiile de r udenie între care împr eunarea este
interzisã” rezum. cap.18
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trãbuie: ind. prez. impers. rezum. cap.4; 6,20; 7,25; 11,2, 33,
47; 13,59; rezum. cap.16; 21,23; 23,4
trãbuia: ind. imp. impers. 10,18; 11,13
trebuie: ind. prez. impers. 11,22; 13,57; rezum. cap.22; rezum. cap.23
trâbuie: ind. prez. impers. 17,5

ÞAP: s.m.
þap: sg. ac. 4,23; 9,3; 23,19
þapul: sg. ac. 9,15; 10,16; 16,15, 20, 22, 27
þapi: pl. ac. 16,5, 7
þapului: sg. gen./dat. 16,8, 18
þapul: sg. ac., în sintagma þapul pârciul „þapul mârlitor” 16,10
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE (aici) „marginea
(jertfelnicului)”
þãrmurile: sg. ac. 1,15
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE

(a) TRECE: v. III
va fi trecut: ind. viit. ant. 3.sg. 13,5; 25,30
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 26,6
trec: ind. prez. 3.pl. 27,32

ÞESUT, -Ã: adj.
þãsutã: f. sg. ac., în sintagma [haina] din doao þãsutã „haina þesutã
din douã feluri de f ire” 19,19
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UMERAR: s.n. (În v.) „veºmânt bisericesc în for mã de fâºie
lungã, de lânã, de mãtase sau de bumbac, pur tatã pe umãr de
diacon în timpzul slujbei religioase”
umerariul: sg. ac. 8,7

(a se) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
a þine: inf. prez. 6,5
þine-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,30
þiind: gerunziu 8,35
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. 13,13
veþ þine: ind. viit.I. 2.pl. 18,4; 23,41
vor þine: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.26
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 26,35

UMEZEALÃ: s.f.
umezalã: sg. nom. 15,3
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE (aici) „a se încheia”; „a împlini”; „a fi plin”
(sã) vor împle: ind. viit.I. 3.pl. 12,4
va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 16,12
sã (sã) umple: conj. prez. 3.sg. 19,29
umpleþi: imperativ 2.pl. 25,18
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 25,29
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 26,4

ÞINUT: s.n.
þinutului: sg. gen. 18,3
þinutul: sg. nom. 25,24
þânuturile: pl. ac. 26,36
U

UNCHI: s.m.
unchiu: sg. nom. 10,4
unchiu-tãu: sg. gen. 18,14
unchiu-sãu: sg. nom./gen. 20,20; 25,49

(a se) UCIDE: v. III
(sã) ucid: ind. prez. 3.pl. 4,24
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 16,1
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 16,15; 17,3; 24,17, 18, 21
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 17,5
a ucide: inf. prez. 20,4
voi ucide: ind. viit.I. 1.sg. 20,6
ucideþ: imperativ 2.pl. 20,15
sã (sã) ucizã: conj. prez. 3.sg. 20,16
ucide(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 20,17
(sã) vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 20,18

UNEALTÃ: s.f.
unealtã: sg. ac. 13,54
(a) UNGE: v. III (aici) „a consacra”; „a sfinþi”
-i uns: pasiv ind. prez. 3.sg. 4,3, 16
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 8,11, 12
va fi uns: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 16,32

UCIS, -Ã: s.m./f.
(cel) ucis: s.m. sg. ac. 5,2

UNGERE: s.f. „consacrare”; „sfinþire”
ungerii: sg. ac., în sintagmele zioa ungerii/zilele ungerii „ziua/
zilele consacrãrii”/ untul-de-leamn al ungerii/untdelemn al
ungerii/untul-de-lemn al ungerii „mirul” rezum. cap.6; 6,20; 8,2,
10; 10,7; 21,10
ungerea: sg. nom. 7,35; rezum. cap.8
ungeri: sg. gen., în sintagma untul al sfintei ungeri lui Dumnezeu
21,12

UD: s.n. (aici) „bãuturã”
udul: sg. nom. 11,34
(a) UDA: v. I
va uda: ind. viit.I. 3.sg. 11,38
UGER: s.n.
ugerul: sg. ac. 22,27

UNGHIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) UNGHE
unghe: sg. ac. 11,3, 26
unghea: sg. ac. 11,5, 6, 7

(a se) UITA: v. I
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 1,11
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 5,2
uitându(-sã): gerunziu 5,3, 4; 13,51

UNS, -Ã: adj.
unse: f. pl. nom. 2,4
unsã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 7,12

ULEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ULEU
uleu: sg. ac. 5,11
uleiu: sg. ac. 14,10

UNSOARE: s.f. (aici) „mir”
unsoare: sg. ac. 8,30
UNT: s.n. (Înv. ºi reg.) „ulei întrebuinþat la sãvârºirea unor
ritualuri religioase”, „mir”
untul: sg. nom., în sintagma untul al sfintei ungeri lui Dumnezeu
21,12

ULIU: s.m.
uliul: sg. nom. 11,16
(a) UMBLA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎMBLA
îmblã: ind. prez. 3.sg. 11,27
veþ îmbla: ind. viit.I. 2.pl. 26,21
voi îmbla: ind. viit.I. 1.sg. 26,28
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,20, 21, 27, 42
veþ umbla: ind. viit.I. 2.pl. 18,3, 4; 26,3
sã umblaþi: con j. prez. 2.pl. 20,23; 26,13
veþi umbla: ind. viit.I. 2.pl. 26,23, 27
voi umbla: ind. viit.I. 1.sg. 26,24
au umblat: ind. pf.c. 3.pl. 26,40
umbla-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,12, 41
UMBLÃTOR, -TOARE: adj.
umblãtoar e: f. sg. nom., în sintagma leprã zburãtoare ºi
umblãtoare „leprã care se întinde” 13,57

UNTDELEMN: s.n.; var. UNT DE LEMN, UNT-DE-LEMN
untdelemn: sg. ac. rezum. cap.2; 2,1, 2, 4, 6, 7; 6,15; 8,10, 11,
26; 9,4; 14, 10, 12, 21; 23,13; 24,2
unt de leamn: sg. ac. 2,4
untdeleamn: sg. ac. 2,5, 15, 16; 6,21; 7,10, 12
untul-de-leamn: sg. ac., în sintagma untul-de-leamn al ungerii
„mirul”8,2
untdelemn: sg. ac., în sintagma untdelemn al ungerii „mirul” 8,10
untul-de-lemn: sg. nom./ac., în sintagma untul-de-lemn al ungerii
„mirul” 10,7; 21,10
untului-de-lemn: sg. gen. 14,15, 29
untul-de-lemn: sg. ac. 14,17, 24
untul-de-leamn: sg. ac. 14,26

UMBRAR: s.n. „cort”
umbrãri: pl. ac. 23,42

UNTURÃ: s.f.
untur a: sg. nom./ac. 3,4, 10, 14, 16; 4,8, 9, 19, 26, 3 4; 8,25
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VAS: s.n.
vasul: sg. nom., în sintagmele vasul de pãmânt/vasul de aramã/
vasul cel de lemn/vasul de lut 6,28; 11,32, 33; 15,12
vaseale: pl. ac. 8, 11
vasul: sg. nom./ac. 11,3 4; 15,23, 26
vas: sg. ac., în sintagma vas de lut 14,5, 50

unturã: sg. ac. 3,17
unturile: pl. ac. 8,16; 9,19
URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciunile: pl. ac. 15,31; 18,26
urãciunea: sg. ac. (cf. supra RUªINE) 18,7, 19
urãciune: sg. nom. 18,22
urãciuni: pl. ac. 18,29

(a) VÃDI: v. IV
e vãdit: pasiv ind. prez. 3.sg. 13,11

URÂT, -Ã: adj./s.(aici) „spurcat”, „pângãrit”
urât: n. sg. nom. 11,42
urâta: adj. antep. f. sg. nom. 15,3
urâtã: s.f. sg. ac. 21,7

VÃDUV, -Ã: s./adj.
vãduva: s.f. sg. ac. 21,14
vãduvã: adj. f. sg. nom. 22,13

URDUROS, -OASÃ: adj.
urduros: m. sg. nom. 21,20

VÃR: s.m.
vãru-sãu: sg. nom. 25,49

URECHE: s.f.
urechii: sg. gen. 8,23; 14,14, 17, 28
urechile: pl. ac. 8,24
ureachii: sg. gen. 14,25
ureachea: sg. ac. 22,23

(a se) VÃRSA: v. I
(sã) varsã: ind. prez. 3.sg. 1,16; 4,12
va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 4,18, 30
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 8,15
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 11,34
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg. 13,55; 14, 17, 28
ar fi vãrsat: cond. pf. 3.sg. 17,4
vearse: con j. prez. 3.sg. 17,13

UR GIE: s.f.
urgiia: sg. nom. 10,6
urgie: sg. ac. 26,28

VÃRSAT: s.n.
vãrsat: sg. ac. 22,22

(a) URGISI: v. IV
veþ urgisi: ind. viit.I. 2.pl. 26,15

VÃRSAT, -Ã: adj.
vãrsatei: adj. antep. f. sg. gen. 4,12
vãrsaþ: m. pl. ac., în sintagma dumnezãi vãrsaþ 19,4

(a) URÎ: v. IV
vei urî: ind. viit.I. 2.sg. 19,17
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 20,23
urãsc: ind. prez. 3.pl. 26,17

(a) VÃTÃMA: v. I
va vãtâma: ind. viit.I. 3.sg. 21,9

(a) URMA: v. I
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 6,22
urmând: gerunziu 26,10

VÂL CEA: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) VÃLCEA
vãlceale: pl. ac. 14,37

URMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
urmãtorilor: s.m. pl. dat. 17,7
urmãtorii: s.m. pl. ac. 22,3; 25,30

VÂNAT: s.n.
vânatul: sg. ac. 17,13
VÂNZARE: s.f.
vânzãrii: sg. gen. 25,50

(a) USCA: v. I
sã usuce: conj. prez. 3.sg. 26,16

VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: rezum. cap.25

USCAT, -Ã: adj.
uscate: f. pl. nom. 7,10

VEA C: s.n./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 16,29
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veaci 16,34; 25,30, 46

(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºa: sg. ac. 1,3; 4,4, 18; 8,3, 33; 9,5; 10,7; 12,6; 14,11; 15,14;
16,7; 17,4, 6, 9; 19,21
uºii: sg. gen. 1,5; 8,4, 31; 17,5
uºea: sg. ac. 4,14; 14,23, 38; rezum. cap.17

VECHI, VECHE: adj./s.
veache: adj. f. sg. nom. 13,11
veachi: adj. n. pl. ac. 25,22
(ceale) veachi: s.n. pl. ac. 25,22
(ceale) vechi: s.n. pl. ac. 26,10

V
VADRÃ: s.f.
vadrã: sg. nom., în sintagma vadrã cu trei picioare 11,35
VALTEU: s.n. „cingãtoar e”; cuvântul nu este înr egistrat în MDA
(cf. lat. balteus, -¾ ).
valteul: sg. ac. 8,7
valteiul: sg. ac. 8,13
VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 27,32

VECIN, -Ã: adj./s.
vecin: adj. n. sg. dat. 13,31
vecinul: s.m. sg. nom. 25,25
vecin: s.m. sg. ac. 25,26

(a se) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 5,1
vãzând: gerunziu 9,24; 13,3, 20; 14,37
vezi: ind. prez. 2.sg. 10,19
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 13,7
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 13,10, 31, 32, 43, 53, 55; 14,44, 48;
20,17; 27,8
vedea(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,29, 39
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(sã) va vedea: ind. viit.I. impers. 13,34
(sã) v eade: ind. prez. impers. 14,35
a vedea: inf. prez. 14,36
VEDERE: s.f.
vederea: sg. ac. (aici) „înfãþiºare”, „aspect” 13,10
vedearea: sg. ac., în sintagma vedearea ochilor 13,12
vedearea: sg. ac., în sintagmele în vedearea norodului/în
vedearea limbilor „în vãzul poporului/în vãzul neamurilor” 20,
17; 26,45
VENETIC, -Ã: s.m./f.
veneticii: s.m. pl. nom./ac. 16,29; 17,8, 10, 12, 13; 20,2; 22,18;
rezum. cap.25; 25,45
venetici: s.m. pl. nom./ac. 17,15; 19,34; 25,23
veneticul: s.m. sg. nom. 19,23
veneticului: s.m. sg. gen./dat. 25,6, 47
venetic: s.m. sg. ac. 25,35
(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 15,14; 27,21

veacinicã/leagea veacinicã/legiuitã veacinicã 3,17; 6,20; 7,3 4;
10,9, 15; 16,31; 17,7; 23,14, 21, 31, 41; 24,3, 9; 25,34, 46
veacinic: adv. 6,18
vecinicã: sg. ac., în sintagma leagea vecinicã 7,36
veacinic: n. sg. ac., în sintagma aºezãmânt veacinic 24,8
VIE: s.f.
viia: sg. ac. 19,10; 25,3
via: sg. ac. 25,4
viilor: pl. gen. 26,5
(a) VIEÞUI: v. IV
vieþuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,46
VIN: s.n.
vinului: sg. gen. rezum. cap.10; 23,13
vin: sg. ac. 10,9
VINÃ: s.f.
vine: sg. dat. 15,3
(a se) VINDE: v. III
vei vinde: ind. viit.I. 2.sg. 25,14
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 25,15, 16, 25, 29
(sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 25,23, 24, 30, 39, 47; 27,14, 16,
20, 27, 28
au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 25,25, 27
sã (sã) vânzã: conj. prez. 3.pl. 25,34, 42
(s-)au fost vândut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 25,50
au fost vândut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 27,24

VERDE: adj. „crud”
verzi: n. pl. ac. 2,14
VERGUR, -Ã: adj./s.
vergurã: adj. f. sg. ac., în sintagma sor vergurã 21,3
vergurã: s.f. sg. ac. 21,13
VERMICEL: s.n. (cf. infra VERMULEÞ)
vermicel: sg. ac. 14,49
viermicel: sg. ac. 14,52
VERMULEÞ: s.n. (aici) „fir vopsit în roºu” (cf. lat. vermiculus, -¾)
vermuleþ: sg. ac. 14,4

(a se) VINDECA: v. I
[va fi] vindecat: ind. viit. ant. 3.sg. 13,24
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.14
(sã) vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
(a) VINDECA: v. I
vindecarea: sg. nom. rezum. cap.15

(a se) VESELI: v. IV
(vã) veþi veseli: ind. viit.I. 2.pl. 23,40

VINDECAT, -Ã: adj.
vindecat: m. sg. nom. 13,37

(a) VESTI: v. IV
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 13,37
vestind: gerunziu 14,35
VESTIT, -Ã: adj. (aici) „de sãrbãtoare” (cf. lat celeber, -bris;
comp. celebrior; superl. celeberrimus „vestit”, dar ºi „de
sãrbãtoare”, „consacrat sãrbãtorii”, „solemn”)
vestitã: f. sg. nom. 23,7, 35
(mai) vestitã: f. sg. nom. 23,8
vestitã (foar te): f. sg. nom. 23,21, 27
vestite: f. pl. ac. 23,37
vestite: f. pl. ac. „anunþate” rezum. cap.19
VEªMÂNT: s.n.; var. VÃJMÂNT
vejmintele: pl. ac. 6,11; 8,30; 10,6; 11,40; 15,7, 8, 10, 11, 23,
27; 16,26, 28; 17,15
veºmintele: pl. ac. 11,25, 28; 13,6, 34, 45; 14,8, 47; 15,5, 6;
17,16; 21,10
vãjmântul: sg. nom. 11,32
veºmânt: sg. ac. rezum. cap.13
vejmântul: sg. ac. 13,51
veºmântului: sg. gen. 13,55
vãjmântului: sg. gen. 13,59
vãjmânt: sg. ac. rezum. cap.14
vejminte: pl. nom. 16,4
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) vor veºtezi: ind. viit.I. 3.pl. 26,39
VEªNIC, -Ã: adj./adv.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinicã: adj. f. sg. nom./ac., în sintagmele moºtenire veacinicã/
moºtenirea veacinicã/jirtfã veacinicã/leage veacinicã/poruncã

VINDERE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te în Dicþionar ul limbii române moderne ,
Bucureºti, 1958.
vinderea: sg. nom. (ccr.) „ceea ce a fost vândut” 25,28
vindere: sg. ac. 25,48
VINOVAT, -Ã: adj.
vino vat: m./n. sg. nom. 5,2, 17; 7,18; 17,4; 19,7
VIS: s.n.
visurile: pl. ac. 19,26
VITÃ: s.f.
vitã: sg. ac. 20,15
vitelor: pl. dat. 25,7
VIÞEL: s.m.
viþãlul: sg. ac. 1,5; 4,21; 8,17; 9,8; 16,6, 11, 27
viþãl: sg. ac. 4,3, 10, 14, 15, 20; 8,2, 14; 9,2, 3; 16,3; 23,18
viþãlului: sg. gen. 4,5, 8; 16,14, 15, 18
VIU, VIE: adj.
vie: f. sg. nom., în sintagma carne vie 13,10, 14
vii: f. pl. ac. 14,4
vii: f. pl. ac., în sintagma ape vii/apele vii „ape cur gãtoare” 14,5,
50, 51; 15,13
vie: f. sg. ac. 14,6, 7, 51, 52
viu: n. sg. ac., în sintagma lemnul cel viu de chedru (cf. supra
LEMN ) 14,52
viu: m. sg. nom./ac. 16,10, 20; 20,14
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zaveasii: sg. gen. 16,2, 15
zaveasei: sg. gen. 21,23

VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în loc. adv. cu v oia 22,18, 21
voie: sg. ac., în loc. adv. de voie 25,5

(a) ZBURA: v. I
sã zboare: conj. prez. 3.sg. 14,7
a zbura: inf. prez. 14,53
zboarã: ind. prez. 3.sg. 26,36

(a) VRÃJI: v. IV
veþ vrãji: ind. viit.I. 2.pl. 19,26
VRÃJITOR, -TOARE: s.m./f.
vrãjitori: s.m. pl. ac. 20,6
VRÃJITORICESC , -EASCÃ: adj.; cuvântul nu es te înregistrat
în MDA.
vrãjitoricesc: n. sg. ac., în sintagma duh piftonicesc sau vrãjitoresc
20,27
(a) VREA: v. II
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 3,1; 20,4; 22,25; 25,25, 48; 27,13, 14,
19, 20, 27, 31
veþ vrea: ind. viit.I. 2.pl. 26,21, 23
VREDNIC, -Ã: adj.
vreadnic: n. sg. nom. 19,24
VREME: s.f.
vreame: sg. nom./ac. 8,33; 14,57; 25,16; 27, 18
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 13,46; 16,2
vreamii: sg. gen., în sintagma cirtele vreamii 15,3
vremea: sg. ac., în sintagma în vremea lunatecului sânge 15,24
vreame: sg. ac., în sintagma în vreame lunatecã 15,25
vremi: pl. ac., în sintagma în vremi lunatece 15,33
vremile: pl. ac., în loc. adv. în vremile sale „la timpul potrivit”
23,4; 26,3
vreamea: sg. nom./ac. 23,28; rezum. cap.24; 25,9, 16, 27, 50
VRERE: s.f.
vrearea: sg. ac. 13,3
VULTUR: s.n.
vulturul: sg. nom. 11,14
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 26,16
(a) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 19,33
ZÃBRANIC: s.n.
zãbronic: sg. ac. 8,9
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.pl. 10,5
(a se) ZÃTÃCI: v. IV;„a ramâne uimit”; „a se minuna”; „a se
zãpãci”; cuvântul nu este înregistrat în MDA, în schimb, este
înregistrat v erbul (a se) zãnãtãci „a se zãpãci”, „a se buimãci”,
prima atestare fiind la B. P. Mumuleanu, Rost de poezii, adecã
stihuri…, Bucureºti, 1820.
(sã) vor zãtãci: ind. viit.I. 3.pl. 26,32
ZÃVEAZÃ: s.f.; var. ZAVEASÃ (Înv.) „draperie la uºa bisericilor”
zaveasa: sg. ac. 4,6; 24,3
zaveasã: sg. ac. 4,17; 16,12

ZBURÃT OR, -TOARE: adj.
zburãtoare: f. sg. nom., în sintagma leprã zburãtoare ºi umblãtoare
„leprã care se întinde” 13,57
(a) ZDROBI: v. IV
voi zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 26,19
ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobit: n. sg. ac. 2,16
ZECIUIALÃ: s.f.
zãciuiale: pl. ac. 14,10
zãciuielile: pl. ac. 27,32
ZECIUIRE: s.f. (cf. Indice 2Lg)
zãciuiri: pl. ac. 23,13, 17; 24,5
zãciuirilor: pl. gen. rezum. cap.27
zãciuirile: pl. nom./ac. 27,30, 31
ZI: s.f.
zioa: sg. ac., în sintagma zioa ungerii „ziua consacrãrii” rezum. cap.6
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 6,12
zilele: pl. ac., în sintagma zilele ungerii 6,20
zi: sg. ac./(Neob.) gen. 7,15, 16, 18; 13,5, 27, 34; 14,9, 10, 23,
39; 16,30; 19,6, 7; 22,27, 28, 30; 23,11, 12, 15, 16, 37; 25,9
zioa: sg. nom./ac. 7,17, 35; 8,33; 9,1; 12,3; 13,6, 32, 51; 15,14,
29; 16,29; 23,3, 5, 6, 7, 14, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36,
39, 40; 27,21
zile: pl. ac. 8,33; 12,2, 4, 5; 13,4, 5, 21, 26, 31, 33, 50, 54; 14,8,
38; 15,13, 19, 24, 25, 28; 22,2 7; 23,3, 6, 8, 16, 34, 36, 39, 41,
42; 26,3 4
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea 8,35
zilele: pl. ac., în sintagmele zilele deschilinirii lunatecii/zilele
curãþiii 12,2
zilele: pl. nom./ac. 12,5, 6; 15,21
zilii: sg. gen. 23,28
zilei: sg. gen. rezum. cap.25
(a) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1; 4,1; 5,14; 6,1, 8, 19, 24; 7,22, 28, 29; 8,1,
31; 11,1; 12,1; 13,1; 14,1, 33; 15,1; 16,2; 17,1, 2; 18,1; 19,1;
20,1; 21,16; 22,1, 17, 26; 23,1, 9, 23, 26; 24,1, 14; 25,1; 27,1
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 1,2; 12,2; 17,8; 18,2; 19,2; 21,1; 22,18;
23,2, 10; 25,2; 27,2
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 5,4; 14,35
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 8,5; 9,1, 6, 7; 10,3, 4, 8, 16; 21,1
ziceþi: imperativ 2.pl. 11,2; 15,2
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 17,12, 14
zi: imperativ 2.sg. 22,3
zicãnd: gerunziu 23,33
veþ zice: ind. viit.I. 2.pl. 25,20
ZID: s.n.
zidurilor: pl. gen. 25,29
ziduri: pl. ac. 25,31
ZIS, -Ã: s.
(ceale) zisã: s.n. pl. ac. 14,21
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CARTEA NUMERILOR

Cap întâi
Num@rându-s@ din doaospr@zeace neamuri b@rba]i de oaste, feciorii Levii spre purtarea
cortului, s@ rânduiesc.

1.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi în pustia Sinai, în cortul a}ez@mântului, în zioa
din |tâi a lunii a doao, în al doilea an dup@ ie}irea lor din Eghipt, zicând:
2.
*„Lua] suma a toat@ adunarea fiilor Israil, prin rudeniile }i cas@le sale, }i *Ie}ir. 30, 12.
numele fie}tec@rora, orice iaste parte b@rb@teasc@,
3. De la unul al doaoz@cile }i mai sus, a tuturor b@rba]ilor celor tari din Israil, }i ve]
num@ra prin turmele sale, precum }i Aaron.
4. {i vor fi cu voi c@peteniile neamurilor }i a caselor în neamurile sale,
5. A c@rora acestea le sânt numele: din Ruvin, Elisur, fiiul lui Sedeur;
6. Din Simeon, Samuil, fiiul lui Surisaddai;
7. Din Iuda, Nahason, fiiul lui Aminadav;
8. Din Issahar, Nathanail, fiiul lui Suar;
9. Din Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon;
10. Iar@ a fiilor lui Iosif din Efrem, Elisama, fiiul lui Ammiud; din Manasse, Gamaliil, fiiul
lui Fadasur;
11. Din Veniamin, Avidan, fiiul lui Ghedeon;
12. Din Dan, Ahiezer, fiiul lui Amisadai;
13. Din Asir, Feghiil, fiiul lui Ohran;
14. Din Gad, Eliasaf, fiiul lui Duil;
15. Din Neftali, Ahira, fiiul lui Enan.
16. Ace}te mai vesti] c@peteniile mul]imei prin neamurile }i rudeniile sale }i capetele
oastei lui Israil”.
196r
17. Carii i-au adus Moisi }i Aaron, cu toat@ mul||]imea ob}tii.
18. {i i-au adunat în zioa dintâi a lunii a doao, socotindu-i prin rudenii }i prin case }i
familii }i capetele }i numele fie}tec@ruie, de la al doaoz@cilea an }i mai în sus,
19. Precum poruncise Domnul lui Moisi. {i s-au num@rat în pustia Sinai.
20. Din Ruvin, întâiul n@scut al lui Israil, prin rudeniile }i familiile }i casele sale, }i numele
capetelor fie}tec@rora, tot ce iaste parte b@rb@teasc@ de la al doaoz@cile an }i mai sus, carii
merg la oaste,
21. Patruz@ci }i }ase de mii cinci sute.
22. Din fiii lui Simeon, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat,
pe numele }i capetele fie}tec@rora, tot ce-i parte b@rb@teasc@ de la al doaoz@cile an }i mai
sus, carii merg la oaste,
23. Cinz@ci }i noao de mii trei sute.
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24. Din fiii lui Gad, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat,
pre numele fie}tec@rora de la al doaoz@cile an }i mai sus, to]i carii la oaste ar merge,
25. Patruz@ci }i cinci de mii }ase sute cinciz@ci.
26. Din fiii Iudii, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, prin numele
fie}tec@ro|ra de la al doaoz@cile an }i mai sus, to ]i carii putea mearge la oaste,
27. S-au num@rat }eaptez@ci }i patru de mii }as@ sute.
28. Din fiii lui Isahar, prin neamurile }i familiile }i cas@le rudeniilor sale, prin numele
fie}tec@rora de la al doaoz@cile an }i mai sus, to]i carii mearg la oaste,
29. S-au num@rat cinciz@ci }i patru de mii patru sute.
30. Din fiii lui Zavulon, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat,
pre numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to] câ] putea mearge la oaste,
31. Cinciz@ci }i }eapte de mii patru sute.
32. Din fiii lui Iosif, a fiilor Efrem, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au
num@rat, prin numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to]i carii putea
mearge la oaste,
33. Patruz@ci de mii cinci sute.
34. Iar@ a fiilor Manasse, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au
num@rat, prin numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to]i carii putea
mearge la oaste, ||
35. Treiz@ci }i doao de mii doao sute.
36. Din fiii lui Veniamin, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat,
prin numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to] carii putea mearge la oaste,
37. Mii treiz@ci }i cinci patru sute.
38. Din fiii lui Dan, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat, prin
numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to] carii putea mearge la oaste,
39. Mii }easez@ci }i doao }eapte sute.
40. Din fiii lui Asir, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat prin
numele fie}tec@rora de la al doaoz@cilea an }i mai sus, to] carii putea mearge la oaste,
41. Mii patruz@ci }i una cinci sute.
42. Din fiii lui Neftali, prin neamurile }i familiile }i casele rudeniilor sale, s-au num@rat,
prin numele fie}tec@rora de la al doaoz@cile an }i mai sus, to] carii putea mearge la oaste,
43. Mii cinciz@ci }i trii patru sute.
44. Ace}tia sânt carii i-au num@rat Moisi }i Aaron }i doaospr@zece c@petenii a lui Israil,
fie}tecarii prin casele rudeniilor sale. |
45. {i au fost tot num@rul fiilor Israil, prin casele }i familiile sale de la al doaoz@cilea an
}i mai sus, carii putea mearge la oaste,
46. Mii }eas@ sute }i trii de b@rba]i cinci sute cinciz@ci.
47. Iar@ levi]ii, în neamurile familiilor sale, nu s-au num@rat cu ei.
48. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
49. „Neamul lui Levi s@ nu-l numeri, nici vei pune suma lor cu fiii lui Israil,
50. Ci îi vei rândui preste cortul m@rturiei }i preste toate vas@le lui }i orice iaste de a
]@remoniilor. Ei vor purta cortul }i toate sculele lui; }i vor fi în slujb@ }i împregiurul cortului
vor t@b@rî.
51. Când vor purceade, vor pune jos levi]ii cortul; când vor t@b@rî, l-or r@dica . Oricare
din afar@ s@ va apropia, s@ va ucide.
52. {i vor rândui fiii lui Israil fie}tecarele tab@ra sa, prin gloate }i prin }ireaguri }i prin
oastea sa.
53. Iar@ levi]ii împregiurul cortului vor înfige }etrile, ca s@ nu fie urgie preste mul]imea
fiilor Israil; }i vor privighea în str@jile cortului m@rturiei”. ||
54. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate care poruncise Domnul lui Moisi.
Cap 2
Care neam împregiurul cortului, în patru rânduri spre fie}tecarea partea lumii s@ rânduia}te,
num@rându-s@ c@peteniile familiilor.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
„Fie}tecarii, prin turmele, seamnele }i steagurile }i cas@le rudeniilor sale, vor
t@b@rî fiii lui Israil împregiurul cortului a}ez@mântului.
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3. Spre r@s@rit, Iiuda va înfinge corturile prin gloatele oastei sale }i va fi c@petenia fiilor
lui Nahason, fiiul lui Aminadav,
4. {i toat@ suma osta}ilor din ruda lui, mii }eaptez@ci }i patru }i }eas@ sute.
5. Lâng@ el au t@b@rât din neamul Isahar, a c@rora c@petenie au fost Naftanail, fiiul lui
Suar,
6. {i tot num@rul osta}ilor lui, mii cinciz@ci }i patru, patru sute.
7. În neamul lui Zavolon c@petenie au fost Eliav, fiiul lui Helon,
8. Toat@ oastea din neamul lui, mii cinciz@ci }i }eapte, patru sute.
9. To] carii s-au num@rat în taberile Iudei | au fost mii o sut@ optz@ci }i }ease, patru sute;
198v
}i prin turmele sale întâi vor ie}i.
10. În taberile fiilor lui Ruvim despre ameaz@zi va fi c@petenie Elisur, fiiul lui Sedeur,
11. {i toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii patruz@ci }i }ase, cinci sute.
12. Lâng@ el au t@b@rât din neamul lui Simion, a c@rora c@petenie au fost Samuil, fiiul
lui Surisadai,
13. {i toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii cinciz@ci }i noao, trei sute.
14. În neamul lui Gad c@petenie au fost Eliasaf, fiiul lui Duil,
15. {i toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii patruz@ci }i cinci, }ase sute cinciz@ci.
16. To]i carii s-au num@rat în taberile lui Ruvim, mii o sut@ cinz@ci }i una, patru sute
cinz@ci prin gloatele sale, în al doilea loc vor purcede.
17. Iar@ cortul m@rturiei s@ va r@dica prin slujbele levi]ilor }i prin turmele lor. Precum
s@ va r@dica, a}ea s@ va }i pune jos. Fie}tecarii prin locurile }i prin rândurile sale vor
purcede.
18. Despre apus va fi tab@ra fiilor Efrem, a c@rora c@petenie au fost Elisama, fiiul lui
Ammiud,
19. Toat@ oastea lui carea s-au num@rat, || mii patruz@ci, cinci sute.
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20. {i cu ei, neamul fiilor lui Manasse, a c@rora c@petenie au fost Gamaliil, fiiul lui
Fadassur,
21. {i toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii triiz@ci }i doao, doao sute.
22. În neamul fiilor lui Veniamin c@petenie au fost Avidan, fiiul lui Ghedeon,
23. {i toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii treiz@ci }i cinci, patru sute.
24. To]i carii s-au num@rat în taberile lui Efrem, mii o sut@ opt }i o sut@ prin gloatele
sale, ai treile vor purcede.
25. De pe crive] au t@b@rât fiii lui Dan, a c@rora c@petenie au fost Ahiezer, fiiul lui
Amisadai,
26. Toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii }easez@ci }i doao, }epte sute.
27. Lâng@ el au înfipt }etrile din neamul lui Assir, a c@rora c@petenie au fost Feghiil, fiiul
lui Ohran,
28. Toat@ oastea lui carea s-au num@rat, mii patruz@ci }i una, cinci sute.
29. Din neamul fiilor Nethali, c@petenie au fost Ahira, fiiul lui Enan,
30. Toat@ oastea lui, mii cinciz@ci }i trei, patru sute.
31. To]i carii s-au num@rat în taberile | lui Dan, au fost mii o sut@ cinciz@ci }i }eapte,
199v
}ease sute; }i mai pre urm@ vor purcede”.
32. Acesta-i num@rul fiilor Israil prin cas@le rudeniilor sale }i prin gloatele desp@r]itei
oaste, mii }ease sute trii, cinci sute cinciz@ci.
33. Iar@ levi]ii nu s-au num@rat între fiii lui Israil, c@ a}ea poruncise Domnul lui
Moisi.
34. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate care poruncise Domnul. T@b@rât-au prin gloatele
sale }i au purces dup@ familiile }i dup@ cas@le p@rin]ilor s@i.
Cap 3
Levi]ii spre slujba cortului rândui]i s@ num@r@, cu c@peteniile sale }i cu slujbele, }i în locul
n@scu]ilor întâi a lui Israil s@ priimesc; cealealalte întâi n@scute, ce prisosesc num@rul levi]ilor cu
pre] s@ r@scump@r@.

1.

cestea sânt neamurile lui Aaron }i a lui Moisi, în zioa în care au gr@it Domnul
c@tr@ Moisi în muntele Sinai.
2.
*{i aceaste sânt numele fiilor Aaron: întâi n@scutul lui, Nadav, dup@ aceea
Aviu }i Eliazar }i Ithamar. ||
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3. Aceaste numele fiilor Aaron, a preo]ilor carii sânt un}i }i a c@rora s-au umplut }i s-au
sfin]it mânile, ca s@ slujasc@ cu preo]iia.
4. *C@ au murit Nadav }i Aviu, când au adus foc strein înaintea Domnului în pustiia
*Preo]ie 10, 1, 2.
1 Par. 24, 2. Sinai, f@r@ prunci; }i au slujit cu preo]ia Eliazar }i Ithamar înaintea lui Aaron, t@tâne-s@u.
5. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
6. „Pune neamul Levi }i-l f@ a sta înaintea lui Aaron preotului, s@-i slujasc@ }i s@ str@juiasc@,
7. {i s@ socoteasc@ orice trebuie spre slujba mul]imei înaintea cortului m@rturiei;
8. {i s@ p@zasc@ vas@le cortului, slujind în slujba lui.
9. {i vei d@rui pre levi]i
10. Lui Aaron }i fiilor lui, c@rora li s-au dat de la fiii lui Israil. Iar@ pre Aaron }i fiii lui îi
vei rândui spre slujba preo]iii; cel din afar@, care s@ va apropiia a sluji, va muri”.
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
12. „Eu am luat levi]i de la fiii lui Israil pentru tot întâiul n@scut, care de}chide pântecele
în fiii lui Israil; }i vor fi levi]ii ai Miei, |
*13. C@ al Mieu iaste tot întâiul n@scut; de când am lovit întâii n@scu]i în p@mântul
*Ie}ir. 13, 2.
Jos 8,16. Eghiptului, sfin]it-am Mie tot ce s@ na}te întâi în Israil, de la om p@n@ la dobitoc; ai Miei
sânt; Eu, Domnul!
14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi în pustiia Sinai, zicând:
15. „Num@r@ fiii Levii prin casele p@rin]ilor s@i }i prin familii, tot b@rbatul de o lun@ }i
mai sus”.
16. Num@rat-au Moisi precum poruncise Domnul.
17. *{i s-au aflat fiii Levii, prin numele sale Gherson }i Caath }i Merari.
* Ie}ir. 6, 16.
18. Fiii lui Gherson: Levni }i Semei;
19. Fiii lui Caath : Amram }i Iesaar, Hevron }i Oziil;
20. Fiii lui Merari : Moholi }i Musi.
21. Din Gherson au fost doao familii, leavniteanca }i semeiteanca,
22. A c@rora s-au num@rat norodul, partea b@rb@teasc@ de o lun@ }i mai sus, }epte mii
cinci sute.
23. Ace}tia dup@ cort vor t@b@rî despre apus,
24. Supt c@petenia Eliasar, fiiul Lail,
25. {i vor avea str@jile în cortul a}ez@mântului,
26. Însu} cortul }i acoperemântul lui, || }atra carea s@ întinde înaintea u}ii acoperi}ului
a}ez@mântului }i p@retarii pridvorului }i }atra carea s@ întinde la întrarea pridvorului
cortului }i orice iaste de slujba oltariului, funile cortului }i toate sculele lui.
27. Rudenia lui Caath va avea noroadele: amramiteni }i iesaariteni }i hevroniteni }i
ozieliteani. Aceste sânt familiile caaftineanilor, num@rate prin numele sale.
28. Toat@ partea b@rb@teasc@ de o lun@ }i mai sus, opt mii }as@ sute, vor avea str@jile
jârtfelnicului.
29. {i vor t@bârî despre ameaz@zi.
30. {i c@peteniia lor va fi Elisafan, fiiul lui Oziil.
31. {i vor p@zi sicriul }i masa }i sfe}nicul, oltarele }i vasele jârtfelnicului în carele s@
sluja}te }i zaveasa }i tot feliul de od@jdii.
32. Iar@ c@petenia c@peteniilor levi]ilor, Eliazar, fiiul lui Aaron preotului, va fi preste
p@zitorii str@jii jârtvelnicului.
33. Iar@ din Merari vor fi noroadele moholeanii }i museanii, num@ra]i prin numele sale,
34. Toat@ partea b@rb@teasc@ de o lun@ }i mai sus, }ase mii doao sute. |
35. C@petenia lor, Suriil, fiiul lui Avihail, despre meaz@noapte vor t@b@rî.
36. Fi-vor supt paza lor tablele cortului }i pr@jinile }i stâlpii }i talpele lor }i toate care
sânt de acest fel de slujb@;
37. {i stâlpii pridvorului prinprejur cu t@lpile sale }i cuiarele cu funile.
38. Tâb@rî-vor dinnaintea cortului a}ez@mântului, adec@ despre r@s@rit, Moisi }i Aaron
cu fiii s@i, având paza jârtvelnicului în mijlocul fiilor Israil; oricare strein s@ va apropia va
muri.
39. To]i levi]ii care i-au num@rat Moisi }i Aaron dup@ porunca Domnului, prin familiile
sale, parte b@rb@teasc@ de o lun@ }i mai sus, au fost mii doaoz@ci }i doao.
40. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Num@r@ înt@iu n@scu]ii parte b@rb@teasc@ din fiii lui
Israil de o lun@ }i mai sus }i vei avea suma lor.
41. {i vei lua Mie levi]i, pentru tot înt@iul n@scut a fiilor Israil – Eu sânt Domnul – }i
dobitoacele lor pentru toate întâi n@scutele dobitoacelor fiilor Israil”.
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42. Num@rat-au Moisi, precum poruncise Domnul, întâi n@scu]ii fiilor Israil.
43. {i au fost b@rba]i prin numele sale de || o lun@ }i mai sus, mii doaoz@ci }i doao,
doao sute }aptez@ci }i trei.
44. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând :
45. „Ia pre levi]i pentru întâiu n@scu]ii fiilor Israil }i dobitoacele levi]ilor pentru dobitoacele
lor; }i vor fi levi]ii ai Miei; Eu sânt Domnul!
46. Iar@ pentru pre]ul a doao sute }eptez@ci }i trei, carii prisos@sc num@rul levi]ilor de
întâiu n@scu]ii fiilor Israil,
47. Vei lua cinci sicli prin fie}tecare cap, dup@ m@sura jârtfel nicului; siclul are dinari Ie}ir. 30, 13.
doaoz@ci.
Preo]. 27, 25.
48. {i vei da bani lui Aaron }i fiilor lui, pre]ul celor ce prisosesc”.
Ezec. 45, 12.
49. {i au luat Moisi banii celor ce prisosesc }i carii r@scump@rase de la levi]i;
50. Pentru întâi n@scu]ii fiilor Israil, o mie trei sute }as@z@ci }i cinci de sicli, dup@ m@sura
jârtfelnicului
51. {i i-au dat lui Aaron }i fiilor lui, dup@ cuvântul ce-i poruncise Domnul.
Cap 4
Leagea }i slujba levi]ilor dup@ a fie}tec@ruia familie s@ împarte.

1.
i au gr@it Domnul câtr@ Moisi }i Aaron, zicând: |
2.
„Ia suma fiilor Caath din mijlocul levi ]ilor, prin caseale }i familiile sale,
3.
De la al treiz@cilea an }i mai sus pân@ la al cinz@cilea an a tuturor carii într@
s@ stea }i s@ slujasc@ în cortul a}ez@mântului.
4. Aceasta-i slujba fiilor Caath: cortul a}ez@mântului }i sfânta sfintelor.
5. Întra-vor Aaron }i fiii lui, când s@ vor mi}ca taberile, }i vor lua zaveasa carea spânzur@
înaintea u}ii }i vor înv@lui cu dânsa sicriul m@rturiii.
6. {i iar@ vor acoperi cu acoperitur@ de piei ianthine }i vor întinde pre deasupra plato}@
toat@ hiachinthin@ }i vor b@ga pr@jinile.
7. {i masa punerii-înainte o vor înv@lui cu plato}e hiachinthin@, }i vor pune cu ea
c@delni]@le }i mojerele, p@har@le }i urcioarele spre înturnarea gust@rilor; pânile pururea
într-însa vor fi.
8. {i vor întinde pre deasupra plato}e ro}ie, carea iar@}i o vor acoperi cu înv@litoare de
piei ianthine, }i vor b@ga pr@jinile.
9. Lua-vor }i plato}e hiachinthin@, cu carea vor acoperi sfe}nicul cu candelele }i cu cle}tele
sale }i cu muc@rile }i cu toate vasele de untdelemn, carele sânt de lips@ spre împodobirea
candelelor. ||
203r
10. {i preste toate vor pune acoperemânt de piei ianthine, }i vor b@ga pr@jinile.
11. Ci }i oltariul cel de aur îl vor înv@lui cu vejmânt hiachinthin }i vor întinde pe deasupra
acoperemânt de piei ianthine, }i vor b@ga pr@jine.
12. Toate vasele cu care s@ sluje}te în jârtfelnic le vor înv@lui cu înv@litoare hiachinthin@
}i vor întinde deasupra acoperemânt de piei ianthine, }i vor b@ga pr@jinile.
13. Ci }i oltariul îl vor cur@]i cu cenu}e }i-l vor înv@lui cu vejminte ro}ii.
14. {i vor pune cu el toate vasele cu carele s@ slujesc în slujba lui, adec@ sprijinitoarele
focurilor, furcu]ele }i ceale cu trei din]i, unghi]ele }i v@trarele, toate vasele oltariului; le vor
acoperi împreun@ cu înv@litoare de piei ianthine, }i vor b@ga pr@jinile.
15. {i când vor înv@lui Aaron }i fiii lui jârtfelnicul }i toate vasele lui în mi}carea taberilor,
atunci vor întra fiii lui *Caath s@ poarte ceale înv@luite; }i nu s@ vor atinge de vasele * 1 Paral. 15,15.
jârtvelnicului, ca s@ nu moar@. Aceastea sânt greot@]ile fiilor Caath în cortul a}ez@mântului,
16. Preste carii va fi Eleazar, fiiul lui Aaron preotului, a c@ruie grije va fi de untdelemn
spre împodobirea candilelor }i arderea celor togmite }i jârtva carea pururea s@ aduce }i
203v untul-de-lemn al ungerii }i orice iaste spre | treaba slujbei cortului }i a tuturor vaselor care
sânt în jârtfelnic”.
17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
18. „S@ nu pierde]i norodul Caath din mijlocul levi]ilor.
19. Ci aceasta le face]i, s@ tr@iasc@ }i s@ nu moar@ de vor atinge sfintele sfintelor. Aaron }i
fiii lui vor întra }i ei vor rândui lucrurile fie}tec@rora }i vor împ@r]i cine ce tr@buie s@ poarte.
20. Al]ii cu nici o str@danie s@ s@ uite la cealea ce sânt în jârtvenic, pân@ s@ vor înv@lui;
într-alt chip, vor muri”.
202v
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21. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
22. „Ia suma }i a fiilor Gherson, prin casele }i familiile }i rudeniile sale,
23. De la triiz@ci de ani }i mai sus pân@ la ani cinz@ci; num@r@ pre to]i carii într@ }i slujesc
în cortul a}ez@mântului.
24. Aceasta iaste slujba familiii ghersinenilor:
25. S@ poarte p@r@taiele cortului }i acoperi}ul a}ez@mântului, acoperemântul altul }i
preste toate, înv@litoare ianthin@ }i }atra carea spânzur@ la întrarea cortului a}ez@mântului,
26. P@r@taiele pridvorului }i zaveasa în întrarea carea iaste dinnaintea cortului, toate care
s@ ]in de oltariu, funile }i vasele slujbei. ||
27. Poruncind Aaron }i fiii lui, le vor purta fiii Gherson }i vor }ti fie}tecarii c@riia greot@] 204r
tr@buie s@ s@ supuie.
28. Aceasta-i slujba familiii gherseanilor în cortul a}ez@mântului }i vor fi supt mâna lui
Ithamar, fiiului Aaron preotului.
29. {i fiiul lui Merare, prin familiile }i casele p@rin]ilor s@i îi vei num@ra,
30. De la treiz@ci de ani }i mai sus, pân@ la ani cinciz@ci, to]i carii într@ la slujba slujbeai
}i la slujba a}ez@mântului m@rturiei.
31. Acestea sânt povoar@le lor: vor purta tablele cortului }i pr@jinile lui, stâlpii }i t@lpile lor,
32. {i stâlpii pridvorului prinpregiur cu tâlpile }i cuierele }i funile sale, toate vasele }i
sculele la num@r le vor lua }i a}a le vor purta.
33. Aceasta-i slujba familiii merariteanilor }i slujire în cortul a}ez@mântului }i vor fi supt
mâna lui Ithamor, fiiul lui Aaron preotului”.
34. {i au num@rat Moisi }i Aaron }i c@peteniile sinagoghii pre fiii lui Caath, prin neamurile
}i casele p@rin]ilor s@i,
35. De treiz@ci de ani }i mai sus pân@ la anul al cinciz@cilea, to]i carii într@ la slujba |
cortului a}ez@mântului.
204v
36. {i s-au aflat doao mii }eapte sute cinciz@ci.
37. Acesta iaste num@rul norodului Caath, carii într@ în cortul a}ez@mântului, ace}tia
i-au num@rat Moisi }i Aaron, dup@ cuvântul Domnului, prin mâna lui Moisi.
38. Num@ratu-s-au }i fiii lui Gherson, prin rudele }i casele p@rin]ilor s@i,
39. De treiz@ci de ani }i mai sus, pân@ la anul al cinciz@cilea, to]i carii într@ s@ slujeasc@
în cortul a}ez@mântului.
40. {i s-au aflat doao mii }eas@ sute treiz@ci.
41. Acesta iaste norodul ghersoneanilor carii au num@rat Moisi }i Aaron, dup@ cuvântul
Domnului.
42. Num@ratu-s-au }i fiii lui Merari, prin rudele }i casele p@rin]ilor s@i,
43. De treiz@ci de ani }i mai sus, pân@ la anul al cinciz@cilea, to]i carii într@ a plini legile
cortului a}ez@mântului.
44. {i s-au aflat trei mii doao sute.
45. Acesta iaste num@rul fiilor Merari ca||rii i-au num@rat Moisi }i Aaron, dup@ porunca 205r
Domnului, prin mâna lui Moisii.
46. To]i carii s-au num@rat din levi]i }i carii i-au f@cut a s@ num@ra la numele lui Moisi
}i Aaron }i c@peteniile Israil, prin rudele }i casele p@rin]ilor s@i,
47. De treiz@ci de ani }i mai sus, pân@ la anul al cinciz@cile, carii într@ la slujba cortului
}i la purtarea greot@]ilor.
48. Au fost împreun@ opt mii cinci sute optz@ci.
49. Dup@ cuvântul Domnului i-au num@rat Moisi pre fie}tecarele dup@ slujba }i greot@]ile
sale, precum poruncis@ lui Domnul.
Cap 5
Cei necura]i de tabere a-i feri; facerea destul pentru gre}al@ prin lenevire; pentru pârghe }i
aduceri }i pentru leagea r@vnitoarei dragoste.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Poruncea}te fiilor Israil s@ scoa]@ din tab@r@ tot leprosul }i c@ruia-i curge
s@mân]a }i s-au spurcat preste mort.
3. {i b@rbatul }i femeaia îi lep@da]i din tab@r@, s@ nu o spurce, deac@ am l@cuit cu voi”.
4. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil }i i-au l@p@dat afar@ de tab@r@, precum gr@ise Domnul
lui Moisi. |
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5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
6. „Gr@ia}te c@tr@ fiii lui Israil: «Bârbatul sau muiarea, când vor face din toate p@catele
care s@ întâmpl@ oamenilor }i prin lenevire vor trece porunca Domnului }i vor gre}i,
7. Î} vor m@rturisi p@catul }i vor întoarce capul }i mai presus a cincea parte, c@ruia au p@c@tuit.
8. Iar@ de nu va fi cine s@ priimeasc@, vor da Domnului }i vor fi a preotului, afar@ de
berbeacele care s@ aduce pentru cur@]ire, s@ fie bine priimit@ jârtva.
9. {i toate pârghele care aduc fiii lui Israil a preotului sânt.
10. {i orice s@ aduce în jârvelnic de la fie}tecarii }i s@ d@ în mânile preotului a lui va fi»”.
11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
12. „Gr@ia}te c@tr@ fiii lui Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «B@rbatul a c@ruia muiare va gre}i
}i, urgisându-}i b@rbatul,
13. Va durmi cu alt b@rbat, }i aceasta nu va putea g@si b@rbatul, ci s@ t@inuia}te preacurviia,
}i cu m@rturii nu s@ poate dovedi, c@ nu s-au g@sit în preacurvie,
14. De va aprinde Domnul râvnei pre b@rbat împrotiva muiarii sale, carea au s-au
206r spurcat, || au cu de}ert prepus s@ asuprea}te,
15. O va aduce la preot }i va aduce jârtv@ pentru dânsa a zeace partea m@surii de f@in@
de orz. Nu s@ va turna preste ea untdelemn, nici s@ va pune t@mâie, c@ jârtva dr@gostoas@i
râvnei iaste }i aducerea cercând preacurviia.
16. {i o va duce preotul }i o va pune înaintea Domnului,
17. {i va lua ap@ sfin]it@ în vas de lut }i pu]ântel p@mânt din vatra cortului va slobozi
spre dânsa.
18. {i când va sta muiarea înaintea Domnului, va descoperi capul ei }i va pune pre
mânile ei jârtfa aducerii aminte }i aducerea râvnii, iar@ el va ]inea ape amare, în carele
cu urgisire bl@st@muri au adunat.
19. {i o va giura }i va zice: ‘De n-au durmit b@rbat strein cu tine }i de nu te-ai spurcat
l@sând patul b@rbatului, nu-] vor strâca aceste ape amare, în carele bl@st@muri am adunat.
20. Iar@ de te-ai ab@tut de la b@rbatul t@u }i te-ai spurcat cu alt b@rbat,
21. Acestor bl@st@muri te vei supune: dea ]ie Domnul spre bl@st@m }i spre pilda tuturora
în norodul s@u, a putrezi fac@ coapsa ta }i, îmflându-s@ pântecele t@u, s@ s@ rump@. |
22. Între apele ceale bl@st@mate în foalele t@u }i, pântecele îmflându-s@, putr@zasc@
206v
coapsa’. {i va r@spunde muiarea: ‘Amin. Amin’.
23. {i va scrii preotul în carte aceste bl@stemuri }i le va }terge cu apele aceale amar@ în
care bl@st@muri au adunat.
24. {i va da a bea; carele, bându-le,
25. Va lua preotul din mâna ei jârtva râvnii }i o va r@dica înaintea Domnului }i o va pune
pre oltariu; a}a numai ca, dintâi,
26. Pu]intel de jârtv@ s@ ia din ceaea ce s@ aduce }i s@ aprinz@ pre oltariu; }i a}a beutur@
s@ dea muierii apele cele amar@.
27. Carele, dup@ ce le va bea, de s-au spurcat }i, nesocotind b@rbatul, s-au vinov@]it
de precurvie, o vor str@bate apele bl@st@mului }i, îmflându-s@ pântecele, va putrezi coapsa;
}i va fi muiare spre bl@st@m }i spre pild@ a tot norodul.
28. Iar@ de nu s@ va fi spurcat, va fi nevinovat@ }i va face prunci.
29. Aceasta-i leagea dr@g@stoas@i r@vne. De s@ va abate muiarea de la b@rbatul || s@u
207r
}i de s@ va spurca,
30. {i b@rbatul pornit cu duhul râvnei o va aduce înaintea Domnului, }i va face preotul
dup@ toate care s-au scris,
31. B@rbatul f@r@ vin@ va fi, }i ea va lua nedreptatea sa»”.
Cap 6
Sfin]irea }i aducerea nazarineanilor; }i cu ce cuvinte vor blagoslovi preo]ii norodul s@ rânduia}te.

1.
2.

207v

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te c@tr@ fiii lui Israil }i vei zice câtr@ dân}ii: «B@rbatul sau muiarea
când vor f@g@dui a s@ sfin]i }i vor vrea a s@ jârtvi Domnului,
3. De vin }i de tot ce poate îmb@ta s@ vor conteni, o]@t de vin }i de fie}tecare alt@ beutur@
}i orice s@ stoarce din struguri nu vor bea; struguri verzi }i usca]i nu vor mânca.
4. În toate zilele în carele din f@g@duin]@ Domnului s@ sfin]@sc, orice din vie poate fi, de
la strugure uscat pân@ la | agre}i, nu va mânca.
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5. În toat@ vreamea deschilinirii sale *briciu nu va treace pre capul lui, pân@ la plinirea
zilii în carea Domnului s@ sfin]ea}te. Sfânt va fi, crescându-i p@rul capului lui.
6. În toat@ vreamea sfin]irii sale, la mort nu va întra.
7. Înc@ nici spre îngrop@ciunea t@tâne-s@u }i a mumei }i a fratelui }i a surorii nu s@ va
spurca, c@ sfin]irea Dumnezeului s@u preste capul lui iaste.
8. În toate zilele os@birii sale, sfânt va fi Domnului.
9. Iar@, de va muri cineva de prip@ înaintea lui, s@ va pâng@ri capul sfin]irii lui; carele îl
va rade îndat@, într-aceaea} zi a cur@]irii sale }i iar@} în a }eaptea.
10. Iar@ în zioa a opta va aduce doi turturi sau doi pui de porumbi preotului, la întrarea
a}ez@mântului m@rturiii.
11. {i va face preotul unul pentru p@cat }i altul spre jârtv@ }i s@ va ruga pentru dânsul,
c@ au p@c@tuit preste mort; }i-i va sfin]i capul lui în zioa aceaea.
12. {i va jârtvi Domnului zilele deschilinirii lui, aducând un miel de un an, pentru p@cat;
208r
|| îns@ a}ea, ca în zilele ceale dint@i s@ fie de}earte, c@ s-au pâng@rit sfin]irea lui.
13. Aceasta-i leagea sfin]irii. Când s@ vor plini zilele carele din f@g@duin]@ le-au fost
f@g@duit, aduce-l-va la u}a cortului a}ez@mântului
14. {i va aduce jârtva lui Domnului: un miel de un an neîntinat, pentru p@cat }i un
berbeace neîntinat, jârtv@ p@ciuitoare
15. {i traiste cu pânile, azime cu untdelemn stropite }i pogacea f@r@ aluat, uns@ cu
untdelemn, }i gust@rile a fie}tec@rora,
16. Care le va aduce preotul înaintea Domnului }i va face }i pentru p@cat, }i spre jârtv@.
17. Iar@ berbeacele îl va jârtvi jârtf@ p@ciuitoare Domnului, aducând împreun@ traista
azimilor }i gust@rile care dup@ obiceaiu s@ cuvin.
18. *Atunci s@ va rade nazareul dinnaintea u}ii cortului a}ez@mântului de p@rul sfin]irii
*Fapt. 21, 24.
sale }i va lua p@rul lui }i-l va pune pre foc, care iaste pus supt p@ciuitoarea jârtv@.
19. {i un picior fiert a berbeacelui }i o turt@ f@r@ aluat în traist@ }i o pogace azim@ }i le
va da în mânile nazareului, dup@ ce s@ va rade capul lui. |
20. {i iar@, priimindu-le de la el, le va r@dica înnaintea Domnului; }i sfin]ite, a preotului vor fi, 208v
ca }i pieptul care s-au poruncit a s@ deschilini }i copasa. Dup@ aceasta, poate bea nazareul vin.
21. Aceasta-i leagea nazareului, când va f@g@dui aducerea sa Domnului în vreamea
sfin]irii sale, afar@ din cel ce va afla mâna lui. Dup@ cum cu mintea au fost f@g@duit, a}a
va face spre s@v@r}irea sfin]irii sale»”.
22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
23. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui: «A}a ve] blagoslovi fiii lui Israil }i le ve] zice:
24. *‘Blagosloveasc@-te pre tine Domnul }i te p@zasc@!
*Ecli. 36, 19.
25. Arete-] Domnul fa]a Sa }i s@ s@ milostiveasc@ spre tine!
26. Întoarc@-}i Domnul spre tine fa]a Sa }i-]i deie pace!’»
27. {i vor chema numele Mieu preste fiii lui Israil, }i Eu îi voi blagoslovi”.
* Giud. 13, 5.

Cap 7
Aducerile c@peteniilor a doaospr@zeace neamuri spre târnosirea cortului }i a oltariului lui
Moisi. Întrând în jârtfelnicul Domnului, din îmblânzitoriul gr@ia}te.
*Ie}ir. 40, 16.

i au fost *în zioa în carea au s@v@r}it Moisi || cortul }i l-au r@dicat; }i l-au uns 209r
}i l-au sfin]it cu toate vasele sale, a}ijderea oltariul }i toate vasele lui.
2.
Au adus c@peteniile lui Israil }i capetele familiilor carii era prin fie}tecare
neamuri }i mai-marii celora ce s@ num@rase
3. Daruri înaintea Domnului, }as@ car@ acoperite, cu doispr@zeace boi. Un car l-au adus
doi pov@]uitori }i un bou fie}tecarii }i l-au adus înaintea cortului.
4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:
5. „Priimea}te de la dân}ii s@ slujasc@ în slujba cortului }i le vei da levi]ilor dup@ rândul
slujbei sale”.
6. {i, priimind Moisi car@le }i boii, i-au dat levi]ilor.
7. Doao car@ }i patru boi au dat fiilor Gherson, dup@ aceaea ce le era lipsa.
8. Patru alte car@ }i opt boi le-au dat fiilor Merari, dup@ slujba }i slujirea sa supt mâna
lui Ithamar, feciorul lui Aaron preotului.
9. Iar@ fiilor lui Caath nu le-au dat car@ }i boi, c@ în jârtfenic slujesc }i greot@]ile poart@
cu umerele sale. |
1.
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10. {i au adus pov@]uitori spre târnosirea oltariului, în zioa în care s-au uns jârtfa sa
înaintea oltariului.
11. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: „Fie}tecarii pov@]uitori în toate zilele aduc@ daruri spre
t@rnosirea oltariului”.
12. În zioa dintâi }-au adus jârtfa sa Nahason, fiiul lui Aminadav, din neamul Iuda.
13. {i au fost într-însa v@scioru de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint
având sicli }eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfealnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu
untdelemn spre jârtfire,
14. Mojariu de zeace sicle de aur plin de t@mâie,
15. Un bou din ciurd@ }i un berbeace }i un miel de un an spre jârtf@,
16. {i un ]ap pentru p@cat;
17. {i în jârtfa celor de pace, doi boi, cinci berbeaci, ]api cinci, miei de un an cinci.
Aceasta-i aducerea lui Nahason, fiiului Aminadav.
18. A doua zi au adus Nathanail, fiiul lui Suar, pov@]uitoriul de neamul Isahar,
19. V@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli }eaptez@ci,
210r dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao || pline de f@in@ stropit@ cu untdeleamn spre
jertfire,
20. Mojeriu de aur având zeace sicle, pline de t@m@ie,
21. Un bou din ciurd@ }i berbece }i miel de un an spre jârtf@,
22. {i un ]ap pentru p@cat;
23. {i în jârtfa celor de pace, doi boi, berbeci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta au
fost aducerea lui Nathanail, fiiul lui Suar.
24. A triia zi, c@peteniia fiilor lui Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon,
25. Au adus v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn
spre jârtf@,
26. Mojeariu de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
27. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtf@,
28. {i un ]ap pentru p@cat
29. {i în jârtfa celor de pace, boi doi, berbeci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta-i
aducerea lui Eliav, fiiul lui Helon.
30. A patra zi, c@peteniia fiilor Ruvim, Elisur, fiiul lui Sedeur, |
210v
31. Adus-au v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint tr@gând sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn
spre jârtf@,
32. Mojeariu de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
33. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtv@,
34. {i un ]ap pentru p@cat;
35. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatin cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Elisur, fiiul lui Sedeur.
36. A cincea zi, c@peteniia fiilor lui Simeon, Salamiil, fiiul lui Surisadai,
37. Adus-au v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfealnicului, amândoao pline de f@in@ cu untdelemn stropit@
spre jirtf@,
38. Mojeariu de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
39. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i miel de un an spre jârtf@,
40. {i un ]ap pentru p@cat;
41. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
211r au fost aducerea lui Salamiil, fiiul lui Suri||sadai.
42. A }easa zi, c@petenia fiilor Gad, Eliasaf, fiiul lui Duil,
43. Adus-au v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}aptez@ci, dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn spre
jârtf@,
44. Mojeariu de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
45. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtv@,
46. {i un ]ap pentru p@cat;
47. {i spre jârtfele celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Eliasaf, fiiul lui Duil.
48. A }eptea zi, c@petenia fiilor Efrem, Elisama, fiiul lui Amiud,

397

CARTEA NUMERILOR

CAP 7

49. Adus-au v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli }eaptez@ci,
dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn spre jârtv@,
50. Mojar de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
51. Un bou din ciurd@ }i un berbeace }i noatin spre jârtfire,
52. {i un ]ap pentru p@cat; |
53. {i spre jârtfeale ceale de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Eliasama, fiiul lui Amiud.
54. A opta zi, c@peteniia fiilor Manasse, Gamaliil, fiiul lui Fadasur,
55. Au adus v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfealnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn
spre jârtfire,
56. Iar@ mojariul tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
57. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jirtfire,
58. {i un ]ap pentru p@cat;
59. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Gamaliil, fiiul lui Fadasur.
60. A noao zi, c@peteniia fiilor Veniamin, Aviudan, fiiul lui Ghedeon,
61. Adus-au v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdeleamn
spre jârtfire,
62. {i mojar de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie, ||
63. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtfire,
64. {i un ]ap pentru p@cat;
65. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Avidan, fiiul lui Ghedeon.
66. A zeacea zi, c@peteniia fiilor Dan, Ahiez@r, fiiul Amisadai,
67. Au adus v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfealnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ cu untdelemn
spre jârtfire,
68. Iar@ mojarul tr@gând zeace sicle, plin de t@mâie,
69. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtfire,
70. {i un ]ap pentru p@cat;
71. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Ahiez@r, fiiul lui Amisadai.
72. A unspr@zecea zi, c@petenia fiilor Asir, Feghiil, fiiul lui Ohram,
73. Au adus v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ triiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ stropit@ | cu untdelemn
spre jârtfire,
74. Mojaru de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
75. Un bou din ciurd@ }i berbeace, noatin spre jârfire,
76. {i un ]ap pentru p@cat;
77. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Feghiil, fiiul lui Ohran.
78. A doaospr@zeace zi, c@peteniia fiilor lui Neftali, Ahira, fiiul lui Enan,
79. Au adus v@scior de argint tr@gând sicli o sut@ treiz@ci, p@har de argint având sicli
}eaptez@ci, dup@ m@sura jârtfelnicului, amândoao pline de f@in@ cu untdelemn stropit@
spre jârtfire,
80. Mojaru de aur tr@gând zeace sicli, plin de t@mâie,
81. Un bou din ciurd@ }i berbeace }i noatin spre jârtfire,
82. {i un ]ap pentru p@cat;
83. {i spre jârtfeale celor de pace, boi doi, berbeaci cinci, ]api cinci, noatini cinci. Aceasta
au fost aducerea lui Ahira, fiiul lui Enan.
84. Aceste în t@rnosirea oltariului s-au adus de la c@peteniile Israil, în zioa în carea s-au
sfin]it v@scioare de argint doaospr@zeace, p@har@ cu flori de argint doaospr@zeace, mojar@
de aur doaospr@zeace. ||
85. A}ea cum un v@scior avea sicli de argint o sut@ treiz@ci }i un p@har sicli }eaptez@ci,
adec@ împreun@ toate vasele de argint, sicli doao mii patru sute, cu m@sura jârtfeanicului.
86. Mojar@ de aur doaospr@zeace, pline de t@mâie, câte zeace sicli tr@gând, cu m@sura
jârtfeanicului, adec@ împreun@ sicli de aur o sut@ doaoz@ci.
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87. Boi din ciurd@ spre ardere de tot doispr@zeace, berbeaci doispr@zeace, miei de un
an doispr@zeace, }i gust@rile lor; ]api doispr@zeace, pentru p@cat.
88. Spre jârtfeale celor de pace, boi doaoz@ci }i patru, berbeaci }as@z@ci, ]api }as@z@ci,
miei de un an }as@z@ci. Acestea s-au adus în târnosirea oltariului, când s-au uns.
89. {i când întra Moisi în cortul a}ez@mântului s@ cear@ sfat de la Cel Sfânt, auziia graiul
Celui ce gr@iia c@tr@ sine din îmblânzitoriu, care era deasupra sicriului m@rturiii între doi
hieruvimi, de unde-I }i gr@ia Lui.
Cap 8
Locul sfe}nicului }i a candilelor, a}ez@mântul, materia }i forma; }i vârsta }i sfin]irea levi]ilor.

1.
2.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te lui Aaron }i vei zice c@tr@ dânsul: «Când vei pune }eapte candele în
sfe}nicul, | s@ s@ puie despre ameaz@zi s@ s@ r@dice». Aceasta dar@ porunce}te,
213v
ca candilele împrotiva criv@]ului din preajm@ s@ priveasc@ la masa pânilor punerii-înainte;
împrotiva aceii p@r]i la carea privea}te sfe}nicul, tr@buie s@ s@ lumineze”.
3. {i au f@cut Aaron }i au pus candile pre sfe}nic, precum poruncise Domnul lui
Moisi.
4. {i aceasta era f@ptura candilelor: din aur b@tut }i trupul din mijloc, }i toate câte s@
n@}tea dintr-amândoao laturile fluierilor; dup@ pilda carea au ar@tat Domnul lui Moisi, a}a
au f@cut sfe}nicul.
5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
6. „Ia levi]ii din mijlocul fiilor Israil }i-i vei cur@]i,
7. Dup@ aceast@ leage: stropeasc@-s@ cu ap@ sfin]it@ }i raz@ to]i perii trupului s@u }i
deac@-} vor sp@la vejmintele }i s@ vor cur@]i.
8. Vor lua un bou din ciurzi }i gustarea lui, f@in@ cu untdelemn stropit@; iar@ alt bou din
ciurd@ tu vei lua pentru p@cat.
9. {i vei pune levi]ii înaintea cortului a}ez@mântului, chemând toat@ mul]imea fiilor
Israil.
10. {i, când vor fi levi]ii înaintea Domnului, vor pune fiii lui Israil mânile sale preste
dân}ii.
11. {i va aduce Aaron levi]ii dar@ înaintea Domnului de la fiii lui Israil, s@ slujasc@ întru
214r || slujba lui.
12. {i levi]ii î} vor pune mânile pre capetele boilor, din carii unul vei face pentru p@cat,
}i altul spre jârfirea Domnului, s@ te rogi pentru dân}ii.
13. {i vei pune levi]ii înaintea lui Aaron }i a fiilor lui }i<-i> vei sfin]i adu}i Domnului.
14. {i vei os@bi din mijlocul fiilor Israil, s@ fie ai Miei.
15. {i dup@ aceea vor întra în cortul a}ez@mântului s@-M slujasc@ Mie. {i a}a îi vei cur@]i
}i-i vei sfin]i spre aducerea Domnului, c@ în dar Mi s-au d@ruit de la fiii lui Israil,
16. *Pentru ceale întâi n@scute care de}chide pântecele în Israil; i-am luat,
*Ie}ir. 13, 2.
17. C@ a Meale sânt toate ceale întâi n@scute a fiilor Israil }i din oameni, }i din dobitoace. Sus 10, 13.
Din zioa în carea am lovit tot întâiul n@scut în p@mântul Eghiptului, i-am sfin]it Mie.
Luc. 2, 23.
18. {i am luat levi]ii pentru toate ceale întâi n@scute a fiilor Israil.
19. {i i-am d@ruit lui Aaron }i fiilor lui, din mijlocul norodului, s@-M slujasc@ Mie pentru
Israil în cortul a}ez@mântului }i s@ s@ roage pentru ei, s@ nu fie ran@ în norod de vor îndr@zni
a s@ apropiia de jârtfeanic”.
20. {i au f@cut Moisi }i Aaron }i toat@ mul|]imea fiilor Israil spre levi]i care poruncise
214v
Domnul lui Moisi.
21. {i s-au cur@]it }i }-au sp@lat vejmintele sale }i i-au r@dicat Aaron înaintea Domnului
}i s-au rugat pentru dân}ii,
22. Ca cur@]i]i s@ între la slujbele sale în cortul a}ez@mântului, înaintea lui Aaron }i a
fiilor lui; precum poruncise Domnul lui Moisi despre levi]i, a}ea s-au f@cut.
23. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
24. „Aceasta iaste leagea levi]ilor: de la ani doaoz@ci }i cinci }i mai sus vor întra s@
slujasc@ în cortul a}ez@mântului.
25. {i, plinind anul vârsteai al cinz@cilea, vor înceta de-a sluji.
26. {i vor fi slujitori fra]ilor s@i, în cortul a}ez@mântului, s@ p@zasc@ ceale ce li s@ vor
porunci, iar@ lucruri s@ nu fac@; a}a vei rândui levi]ii în str@jile sale”.
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Cap 9

În ce vreame trebuie cura]i s@ slujasc@ Faz@ }i în ce necura]i; nor acoperind cortul zioa, stâlp
de nor, noaptea ca vederea focului, pov@]uia}te mul]imea în patruz@ci de ani.

1.

r@it-au Domnul c@tr@ Moisi, în muntele Sinai, în anul al doilea dup@ ce au
ie}it din p@mântul Eghiptului, în luna dintâi, zicând: ||
215r
2.
*„Fac@ fiii lui Israil Faze în vreamea sa,
*Ie}ir. 12, 3.
3. A patraspr@zecea zi a lunii ace}tiia de c@tr@ sar@, dup@ toate ]@r@moniile }i îndrept@rile lui”.
4. {i au poruncit fiilor Israil s@ fac@ Faz@.
5.Carii au f@cut în vreamea sa, în zioa a patraspr@zeace a lunii, de câtr@ sar@, în muntele
Sinai. Dup@ toate care poruncise Domnul lui Moisi au f@cut fiii lui Israil.
6. {i, iat@, oricarii necura]i peste sufletul omului, carii nu putea face Faze în zioa aceaea,
apropiindu-s@ câtr@ Moisi }i Aaron,
7. Le-au zis: „Necura]i sântem preste sufletul omului. C@ci ne în}el@m, ca s@ nu putem
aduce jârtf@ Domnului în vreamea sa, într@ fiii lui Israil?”
8. C@rora le-au r@spuns Moisi: „Sta]i s@ întreb ce va porunci Domnul pentru voi!”
9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
10. „Gr@ia}te fiilor Israil: «Omul care va fi necurat preste suflet sau în drum departe, în
neamul vostru, va face Faz@ Domnului.
11. În luna a doao, în zioa a patraspr@zeacea a lunii, de c@tr@ sar@, cu azime }i cu l@ptuci
s@lbatice îl vor mânca.
12. Nu vor l@sa dintr-însul ceva pân@ diminea]@, | *}i osul lui nu-l vor frâmge; toat@ 215v
*Ie}ir. 12, 46.
Ioan 19, 36. leagea Pa}tilor o vor ]inea.
13. Iar cine iaste }i curat, }i în drum n-au fost, }i macar n-au f@cut Pa}tile, s@ va sf@r}i
sufletul acela din noroadele sale, c@ci n-au adus jârtf@ Domnului în vreamea sa; p@catul
s@u însu} }i-l va purta.
14. {i nimearnicul, }i veneticul, de va fi la voi, vor face Faz@ Domnului dup@ ]@remoniile
}i drept@]ile lui. Aceea} porunc@ va fi la voi }i veneticului }i mo}tanului»”.
15. *Deci în zioa în care s-au r@dicat cortul l-au acoperit norul, iar de sara preste }atr@
*Ie}ir. 40: 16, 32.
Sus 7, 1. era ca vederea focului pân@ diminea]a.
16. A}ea era pururea: zioa îl acoperea norul }i noaptea, ca fa]a focului.
17. {i, când s@ r@dica norul care acoperea cortul, atunci purcedea fiii lui Israil; }i, în locul
unde sta norul, acolea t@b@rea.
18. Dup@ porunca Domnului purcedea }i dup@ porunca Lui înfigea cortul; *în toate zilele
* Corith. 10,1.
în carele sta norul deasupra cortului, r@mânea într-acela} locu.
19. {i, de s@ întâmpla s@ r@m@ie mult@ vreame deasupra lui, era fiii lui Israil în str@jile
Domnului }i nu purcedea.
20. În c@te zile fusease norul deasupra cortului, || dup@ porunca Domnului r@dica }etrile 216r
}i dup@ porunca lui le punea jos.
21. De fusease norul de sara pân@ diminea]a, }i îndat@ di deminea]@ l@sase cortul,
purcedea; }i dup@ o zi }i dup@ o noapte de s@ dep@rtase, r@sipea }etrile.
22. Iar@ de ar fi fost în doao zile sau într-o lun@, au mai mult@ vreame deasupra cortului,
r@mânea fiii lui Israil într-acela} loc }i nu purcedea. Iar@ cum s@ dep@rta, îndat@ s@ mi}ca tab@ra.
23. Prin cuvântul Domnului înfingea }etrile }i prin cuvântul Lui purcedea; }i era în str@jile
Domnului, dup@ porunca Lui, prin mâna lui Moisi.
Cap 10
Poruncea}te Domnul a s@ face doao tr@mbi]@ de argint }i înva]@ slujba lor. Cu ce rând s-au
mi}cat tab@ra din pustiia Sinai. S@ roag@ Moisi de rudenia sa, Hovav, s@ marg@ cu dân}ii.
{i cuvintele carele gr@iia Moisi când s@ r@dica sau s@ punea jos sicriul.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„F@-]i doao trâmbi]@ de argint b@tut, cu carele s@ po]i chema mul]imea când
tr@buie s@ s@ mi}te tab@ra.
3. {i, când vei r@suna cu trâmbi]eale, s@ va aduna | la tine toat@ gloata la u}a cortului
a}ez@mântului.
4. De vei r@suna o dat@, vor veni c@peteniile }i capetele mul]imeai Israil.
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5. Iar@, de s@ va spori }i s@ va adaoge a r@suna, va pleca tab@ra, întâi carii sânt despre
r@s@rit,
6. Iar@ în a doao r@sunare, }i într-aseaminea bucinul trâmbi]ii, vor r@dica }etrile cei ce
l@cuiesc despre ameaz@zi; }i într-acesta chip vor face ceialal]i, bucinând trâmbi]@le spre
purceadere.
7. Iar@, când va trebui s@ s@ adune norodul sângur, r@sunarea trâmbi]elor va fi }i nu vor
bucina împ@r]it.
8. Iar@ fiii lui Aaron, preo]ii, vor r@suna cu trâmbi]@le; }i va fi aceasta legiuit@ în veaci,
în neamurile voastre.
9. De va ie}i la r@zboiu din p@mântul vostru asupra protivnicilor carii o}tesc împrotiva
voastr@, ve]i r@suna bucinând cu trâmbi]eale }i va fi pomenirea voastr@ înaintea Domnului,
Dumnezeului vostru, ca s@ v@ scoate]i din mânile nepriiatinilor vo}tri.
10. Când ve]i avea osp@]u }i zile de praznic }i luni noao, ve]i r@suna cu tr@mbi]eale preste
arderi }i preste jârthele cele de pace, s@ v@ fie spre aducerea aminte de Dumnezeul vostru.
Eu, Domnul, Dumnezeul vostru”. ||
11. În anul al doilea, în luna a doao, în zioa lunii a doaoz@ci s-au r@dicat norul de pre
217r
cortul a}ez@mântului.
12. {i au purces fiii lui Israil prin turmeale sale din pustiia Sinai }i au }ezut norul în pustiia
Faran.
13. {i s-au mi}cat tab@ra cei dint@i dup@ porunca Domnului în mâna lui Moisi,
14. *Fiii lui Iuda, prin turmele sale, a c@rora c@petenie era Nahason, fiiul lui Aminadav. *Sus 1, 7.
15. În neamul fiilor Isahar au fost c@petenie Nathanail, feciorul lui Suar.
16. În neamul Zavulon era c@petenie Eliav, fiiul lui Helon.
17. {i s-au pus jos cortul, care purtând au ie}it fiii lui Gherson }i Merari.
18. {i au purces }i fiii lui Ruvim prin turmele }i rândul s@u, a c@rora c@petenie era Helisur,
fiiul lui Sedeur.
19. Iar@ neamul fiilor Simeon, c@petenie au fost Salamiil, feciorul lui Surisadai.
20. Iar@ în neamul Gad au fost c@petenie Eliasaf, fiiul lui Duil.
21. {i au purces }i coathineanii purtând jârtfenicul. Pân@ atunci purta cortul, pân@ când
veniia la locul r@dic@rii. |
22. Mi}cat-au tab@ra }i fiii lui Efrem prin turmeale sale, într-a c@rora oaste c@petenie era
217v
Elisama, fiiul lui Amiud.
23. Iar@ în neamul fiilor Manasie, c@petenie au fost Gamaliil, fiiul lui Fadasur.
24. {i în neamul Veniamin era pov@]uitoriu Avidan, fiiul lui Ghedeon.
25. Mai pre urm@ de toate taberile au purces fiii lui Dan prin turmele sale, într-a c@rora
oaste c@petenie au fost Ahiezer, fiiul lui Amisadai.
26. Iar@ în neamul fiilor Asir era c@petenie Feghiil, fiiul lui Ohran.
27. {i în neamul fiilor Nethali, c@petenie au fost Ahira, fiiul lui Enan.
28. Aceaste sânt taberile }i purceaderile fiilor Israil, prin turmele sale, când ie}ea.
29. {i au zis Moisi lui Hovav, fiiului Raguil madianiteanului, rudeniii sale: „Purceadem
la locul care Domnul ni-l va da noao; vino cu noi s@-]i facem bine ]ie, c@ Domnul bun@t@]i
au f@g@duit lui Israil”.
30. C@ruia el au r@spuns: „Nu voi mearge cu tine, ci m@ voi întoarce la p@mântul mieu,
în care m-am n@scut”.
31. {i el: „Nu vrea – au zis – a ne l@sa, c@ tu }tii în ce locuri în pustie tr@buie s@ punem
tab@ra }i ne vei fi pov@]uitoriu.
32. {i, deac@ vei veni cu noi, orice va fi mai || bun din averi, care ni le va da Domnul,
218r
]-om da ]ie”.
33. {i au plecat din muntele Domnului cale de trei zile, }i sicriiul a}ez@mântului Domnului
mergea înaintea lor în trei zile, socotind locul taberilor.
34. {i norul Domnului era preste ei zioa, când mergea.
35. {i, când s@ r@dica sicriul, zicea Moisi: *„Scoal@, Doamne, }i s@ s@ r@sipeasc@ nepriiatinii *Psal. 67, 2.
T@i }i s@ fug@ cei ce Te ur@sc de la fa]a Ta!”
36. Iar@, când s@ punea jos, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la mul]imea oastei lui Israil!”
Cap 11
Murmur@ ovreaii întâi pentru osteaneal@, apoi cer c@rnuri, ceape, c@ld@rile Eghiptului. {i,
turburându-s@ Moisi cu duhul, Dumnezeu împarte greotatea Lui spre }eaptez@ci de
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batrâni, carii to]i prorocesc. Li s@ dau p@turnichi }i s@ ceart@ norodul pentru râvna
c@rnurilor.

ntr-aceasta s-au n@scut murmurarea norodului, *ca când }-ar b@nui pentru
osteneala, împrotiva Domnului; carea auzind Domnul, S-au m@niat. {i ,
**aprinzindu-s@ împrotiva lor focul Domnului, au îmbucat partea cea de
pre urm@ a taberilor.
2. {i, str@gând norodul c@tr@ Moisi, s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul }i s-au sorbit focul.
3. {i au chemat numele locului aceluia Aprin|dere, pentru c@ s-au fost aprins@ împrotiva
lor focul Domnului.
4. C@ mestec@tura ob}tii carea s@ suise cu ei s-au aprins de dor; }@zând }i plângând,
*1 Corth. 10, 3. împreun@ndu-s@ loru}, aseaminea fiii lui Israil. {i au zis: *„Cine ne va da noao c@rnuri
de mâncat?
5. Aducemu-ne aminte de pe}tii carii mâncam în Eghipt în dar; în minte ne vin
crestave]ii }i peapinii }i ha}meale }i ceapele }i aiul.
6. Sufletul nostru s-au uscat, nimic@ alt@ v@d ochii no}tri f@r@ numai man@”.
7. *{i era mana ca s@mân]a coriandrului, de fa]a bdillului.
*Ie}ir. 26, 14.
8. {i încungiura norodul }i, culegându-l, îl m@cina sau îl zdrobea în mojaru, fierbându-l
Psalm. 77, 24.
Sus 16, 20. în oal@ }i f@când din el turte cu mirosul ca pânea oleaiat@.
9. {i, pogorându-s@ noaptea roao pre tabere, se pogorâia aseaminea }i man@.
Joan 6,31.
10. {i au auzit Moisi plâng@nd norodul prin familii, fie}tecarii prin u}ile }etrii sale. {i s-au
m@niat urgiia Domnului foarte, ci }i lui Moisi lucru nesuferit i s-au p@rut a fi.
11. {i au zis câtr@ Domnul: „Ce ai n@c@jit pre sluga Ta, pentru ce nu aflu har înaintea
Ta, }i c@ci ai pus greotatea a tot norodului acestuia preste mine?
12. Au doar@ eu am z@mislit toat@ mul]imea aceasta sau o am n@scut, ca s@-m zici:
«Poart@-i || în sânul t@u, precum poart@ doica prunc}orul, }i-i du la p@mântul pentru carele
te-ai jurat p@rin]ilor lor?»
13. De unde mie c@rnuri s@ dau la atâta mul]ime? Plâng împrotiva mea, zicând: «D@-ne
c@rnuri s@ mânc@m!»
14. Nu pociu sângur sprijini tot norodul acesta, c@ greu iaste mie.
15. De [i s@ veade într-alt chip, rogu-m@ s@ m@ ucizi }i s@ aflu har în ochii T@i, ca s@ nu
m@ împresore atâtea reale!”
16. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: „Adun@ mie }eaptez@ci de b@rba]i din b@trânii lui Israil,
carii tu }tii c@ sânt b@trânii norodului }i înv@]@tori, }i-i vei duce la u}ea cortului a}ez@mântului
}i-i vei face a sta acolo cu tine,
17. S@ M@ pogor }i s@ gr@iesc ]ie }i s@ iau din duhul t@u }i s@ le dau lor, ca s@ sprijineasc@
cu tine greotatea norodului }i s@ nu te îngreoiezi tu sângur.
18. {i norodului vei zice: «Sfin]i]i-v@, mâne ve]i mânca c@rnuri. C@ eu v-am auzit zicând:
‘Cine ne va da hran@ de c@rnuri? Bine ne era noao în Eghipt!’ S@ v@ dea Domnul c@rnuri
}i s@ mânca]i,
19. Nu într-o zi, nici în doao sau cinci sau zeace, nici înc@ în doaoz@ci,
20. Ci pân@ la luna zilelor, pân@ când va ie}i prin n@rile voastre }i s@ s@ întoarc@ în sc@rb@,
pentru c@ a]i leap@dat pe Domnul, Care iaste | în mijlocul vostru, }i a]i plâns înaintea Lui,
zicând: ‘Pentru ce am ie}it din Eghipt?’»”
21. {i au zis Moisi: „{as@ sute de mii pedestra} norodului acestuia sânt }i Tu zici:
«Da-le-voi mâncare de c@rnuri în luna întreag@”.
22. *Au doar@ mul]ime de oi }i de boi s@ va t@ia, ca s@ le agiung@ de mâncat? Sau to]i
*Ioan 6,10.
pe}tii m@rii într-unul s@ vor aduna, ca s@-i sature?”
23. C@ruia au r@spuns Domnul: *„Au doar@ mâna Domnului neputincioas@ e? Acumu}i
* Isaie. 59,1.
vei vedea de s@ va plini cu fapta cuvântul Mieu”.
24. {i au venit Moisi }i au povestit norodului cuvintele Domnului, adunând }eaptez@ci
de b@trâni din b@trânii lui Israil, carii i-au f@cut a sta împregiurul cortului.
25. {i S-au pogorât Domnul prin nor }i au gr@it c@tr@ dânsul, luând din duhul care era
în Moisi }i dând celor }eaptez@ci b@rba]i. {i, deac@ s-au odihnit în ei duhul, au prorocit,
nici au mai încetat.
26. {i au fost r@mas în tab@r@ doi b@rba], a c@rora unul s@ chema Eldad }i altul, Medad,
spre carii s-au odihnit duhul, c@ }i ei au fost scri} }i n-au fost ie}it la cort.
27. {i, prorocind ei în tab@r@, au alergat un co||pil }i au vestit lui Moisi zicând: „Eldad
}i Medad prorocesc în tab@r@”.
*Psal. 77, 19.
1 Cor. 10,10.
**Psal. 77, 21.

1.
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28. Îndat@ Iosue, fiiul lui Nun, sluga lui Moisi }i alesul din mul]i, au zis: „Domnul mieu,
Moisi, oprea}te-i!”
29. Iar@ el: „Ce pizmuie}ti pentru mine – au zis – cine va da s@ proroceasc@ tot norodul
}i s@ le dea Domnul Duhul S@u?”
30. {i s-au întors Moisi }i cei mai mari n@scu]i ai lui Israil în tab@r@.
31. *{i, ie}ind vânt de la Domnul, r@pind de peste mare p@turnichi, le-au adus }i le-au *Psalm 97, 26, 27.
slobozit în tab@r@, cale de o zi de toate p@r]ile taberilor prinpregiur; }i zbura în v@zduh doi
co]i înalt preste p@mânt.
32. {i, sculându-s@ norodul, toat@ zioa aceaea }i noaptea }i a doao zi au cules din
p@turnichi, carii pu]in, zeace corfe , }i le-au uscat prinpregiurul taberilor.
33. *Înc@ c@rnuri era în din]ii lor, nici sc@zuse acest feal de mâncare, }i, iat@, urgiia *Psalm 77, 30.
Domnului aprinzindu-s@ împrotiva norodului, l-au lovit cu ran@ mare foarte.
34. {i s-au chemat locul acela Mormânturile Poftei, c@ci acolo au îngropat norodul
care poftise. {i, ie}ind din Mormânturile Poftii, au venit în Haseroth }i au r@mas
acolo. |
Cap 12

220v

Aaron }i Maria împrotiva blândului Moisi murmur@, la carii Dumnezeu laud@ pre Moisi din
priiatiniia cea c@tr@ Domnul. Maria cu leapra lovit@ }i }eapte zile de norod os@bit @, s@
s@n@to}az@, rugându-s@ pentru ea Moisi.

1.
2.

i au gr@it Maria }i Aaron împrotiva lui Moisi pentru muierea lui, et hiopiianca,
{i au zis: „Au doar@ prin sângur Moisi au gr@it Domnul? Au nu }i noao
a}ijderea au gr@it?” Carea auzind Domnul,
3. (C@ era Moisi bârbat blând foarte preste to] oamenii carii z@boviia pre p@mânt),
4. Îndat@ au gr@it c@tr@ el }i c@tr@ Aaron }i Mariia: „Ie}i] voi numai trei la cortul
a}ez@mântului!” {i dup@ ce au ie}it,
5. S-au pogorât Domnul în stâlp de nor }i au st@tut la întrarea cortului, chemând pre
Aaron }i Mariia. Carii m@rgând,
6. Au zis c@tr@ dân}ii: „Auzi]i cuvintele Meale: «De va fi careva între voi prorocul Domnului,
în vedeare M@ voi ar@ta lui sau prin somn voi gr@i c@tr@ el;
7. Iar@ nu a}ea sluga Mea, Moisi, *carele în toat@ casa Mea foarte credincios iaste.
*Ov. 3, 2.
8. *C@ cu gura c@tr@ gur@ gr@iesc lui }i la ar@||tare, iar@ nu prin bazne }i prin figuri pre *Ie}ir. 40, 11.
221r
Domnul vede; pentru ce, dar@, nu v-a] temut a def@ima pre sluga mea Moisi?»”
9. {i, mâniindu-s@ împrotiva lor, s-au dus.
10. {i norul s-au dep@rtat, care era deasupra cortului; }i, iat@, Maria s-au ar@tat albit@
de lepr@, ca neaoa. {i uitându-s@ la ea Aaron }i v@zându-o v@rsat@ de leapr@,
11. Au zis câtr@ Moisi: „Rogu-te, domnul mieu, nu ne pune noao p@catul acesta, care
neabunea}te am f@cut!
12. S@ nu fie aceasta ca o moarte }i ca o sterpiciune ce s@ leap@d@ din zg@ul mumeai
sale. Iat@, jum@tate din carnea ei s-au mistuit de leapr@”.
13. {i au strâgat Moisi c@tr@ Domnul, zicând: „Rogu-m@, Dumnezeule, s@n@to}az@-o!”
14. C@ruia au r@spuns Domnul: „De i-ar fi scuipit tat@-s@u în fa]a ei, au n-ar fi tr@buit
încai }eapte zile s@ s@ ru}ineaz@? Osibasc@-s@ }eapte zile afar@ de tab@r@ }i dup@ aceaea
s@ va chema înd@r@pt”.
15. {i s-au închis Maria afar@ de tab@r@ }eapte zile; }i norodul nu s-au mi}cat dintr-acel
loc pân@ s-au chemat înd@r@pt Maria. |
221v

Cap 13
Trimi}i de la Moisi doaospr@zeace iscoade s@ socoteasc@ P@mântul F@g@duin]ii, ml@di]a cu
struguri }i cu alte roduri spre s@mnul rodirii dup@ patruz@ci de zile aduc; carii macar c@ to]i,
afar@ de Caliv }i Iosue, murmurare scornesc în norod.

1.
i au purces norodul din Has@roth, înfingând }etrile în pustiia Faran.
2.
{i acolo au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
3.
„Trimite b@rba]i carii s@ socoteasc@ p@mântul Hanaan, carele îl voi da fiilor
Israil, c@te unul din fie}tecare neam, dintre c@petenii”.
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4. F@cut-au Moisi ce poruncise Domnul, din pustiia Faran trimi]ind c@petenii b@rba]i, a
c@rora aceaste sânt numele:
5. Din neamul Ruvin, Sammua, fiiul Zehur;
6. Din neamul Simion, Safar, fiiul Hurii;
7. Din neamul Iiuda, Caliv, fiiul Iefone;
8. Din neamul Isahar, Igal, fiiul Iosif;
9. Din neamul Efrem, Osei, fiiul Nun;
10. Din neamul Veniamin, Faltin, fiiul Rahu;
11. Din neamul Zavulon, Ghediil, fiiul Sodii;
12. Din neamul Iosif, scutul lui Manasse, Gaddi, fiiul Susii; ||
222r
13. Din neamul Dan, Amiil, fiiul Ghemalli;
14. Din neamul Asir, Stur, fiiul lui Mihail;
15. Din neamul lui Netali, Nadavi, fiiul Vapsii;
16. Din neamul Gad, Guil, fiiul Mahii.
17. Aceastea sânt numele b@rba]ilor carii au trimis Moisi s@ socoteasc@ p@mântul. {i au
chemat pre Osie, fiiul lui Nun, Iosue.
18. {i i-au trimis Moisi s@ socoteasc@ p@mântul Hanaan }i au zis c@tr@ dân}ii: „Sui]i-v@
în partea de-ameaz@zi. {i deac@ ve]i sosi la mun]i,
19. Socoti]i p@mântul cum iaste; }i norodul, l@cuitoriul lui, de-i tare sau slab, de-s pu]ini
sau mul]i;
20. P@mântul, de-i bun sau r@u; cet@]ile cum sânt, ziduite au f@r@ ziduri;
21. P@mântul grasu-i au stârp, p@duros au f@r@ arburi. Înt@ri]i-v@ }i ne aduce]i din rodurile
p@mântului”. {i era vremea când s@ putea mânca pârga strugurilor.
22. {i, suindu-s@, au iscodit p@mântul de la pustiia Sin pân@ la Rohov, întrând la Emath.
23. {i s-au suit spre ameaz@zi }i au venit în Hevron, unde era Ahiman }i Sisai }i Thalmai,
fiii Enac; c@ Hevron cu }eapte ani mai nainte de Tanim, cetatea Eghiptului, s-au zidit. |
24. *{i, mergând pân@ la Repegiunea Strugurului, au tâiat o ml@di]@ cu strugurul s@u, 222v
*2 Leage. 1, 24.
carea o purta în pr@jin@ doi bârba]i. {i din meare gr@nate }i din zmochinele locului aceluia
au adus;
25. Care s-au chemat Nehealeshol, adec@ R@pegiunea Strugurului, pentru c@ strugur
adusease de acolo fiii lui Israil.
26. {i, întorcându-s@ iscoadele p@mântului dup@ patruz@ci de zile, dup@ ce au încungiurat
tot ]inutul,
27. Au venit la Moisi }i la Aaron }i la toat@ adunarea fiilor Israil în pustiia Faran, carea
iaste în Cadis. {i, gr@ind lor }i la toat@ mul]imea, le-au ar@tat rodurile p@mântului;
28. {i le-au povestit, zicând: „Venit-am în p@mântul la care ne-a] trimis, care cu adev@rat
curge lapte }i miere, precum din rodurile acestea s@ poate cunoa}te.
29. Iar@ l@cuitori foarte tari are, }i cet@]i mari }i zidite. Ruda lui Enac am v@zut acolo.
30. Amalic l@cuia}te spre ameaz@zi, hetheul }i ievuseul }i amoreul în mun]i, iar@ hananeul
z@bovea}te lâng@ mare }i împregiurul curgeri||lor Iordanului”.
223r
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31. Într-acestea, Caliv înfrân@nd murmurarea norodului, carea s@ n@}tea împrotiva lui
Moisi, i-au zis: „S@ ne suim }i s@ mo}tenim p@mântul, c@ l-om putea dob@ndi”.
32. Iar@ al]ii carii au fost cu el zicea: „Nicidecum ne putem sui la norodul acesta, c@ mai
tare decât noi iaste”.
33. {i au hulit p@mântul care l-au fost v@zut câtr@ fiii lui Israil, zicând: „P@mântul care
l-am cercetat îmbuc@ pre l@cuitorii s@i. Norodul care l-am v@zut de înalt stat iaste.
34. Acolo am vâzut ciude oarecarele din fiii Enac, de neamul uriia}ilor, c@rora as@mâna]i,
ca l@custele ne vedem”.
Cap 14
Murmurarea noroadelor auzind iscoadele, în z@dar s@ silesc a-i domoli Iosue }i Caliv. Pentru carea,
mâniindu-S@ Dumnezeu, Îl înblânzea}te Moisi. To]i s@ rânduiesc spre moarte în pustie, afar@ de
Caliv }i Iosue; }i, o}tind israilteanii împrotiva vrerii lui Dumnezeu, s@ ucid de la protivnici.

1.
i, gâlcevind, toat@ gloata au pl@ns într-acea noapte |
2.
{i au murmurat împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron to] fiii lui Israil, zicând:
3.
„Batâr de-am fi murit în Eghipt! {i, o, de-am peri într-aceast@ mare pustie,
}i s@ nu ne duc@ Domnul la p@mântul acela, ca s@ nu c@dem de sabie, }i muierile }i pruncii
no}tri s@ s@ duc@ în robie! Au nu-i mai bine a ne întoarce în Eghipt?”
4. {i au zis unul c@tr@ altul: „S@ ne rânduim noao pov@]uitoriu }i s@ ne întoarcem în
Eghipt.
5. Carea auzind Moisi }i Aaron, au c@zut cu fa]a la p@mânt înaintea a toat@ mul]imea
fiilor Israil.
6. *Iar@ Iosue, fiiul lui Nun, }i Caliv, fiiul lui Iefon, carii }i ei cercetase p@mântul, au rupt
ve}mintele sale
7. {i au gr@it câtr@ toat@ mul]imea fiilor Israil: „P@mântul care l-am încungiurat foarte
bun iaste.
8. De ne va fi milostiv Domnul, ne va duce într-însul }i ne va da p@mântul ce cur@ lapte
}i miere.
9. Nu o}tire]i împrotiva Domnului, nici v@ teamere]i de norodul p@mântului acestuia, c@ci
ca pâine îi puteam îmbuca. Dep@rtatu-s-au de la dân}ii tot agiutoriul. Domnul cu noi iaste,
nu v@ teamere]i!” ||
224 r
10. {i strâng@nd toat@ mul]imea }i vrându a-i împro}ca cu pietri, s-au ar@tat slava
Domnului preste cortul a}ez@mântului tuturor fiilor Israil.
11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pân@ când M@ va huli neamul acesta? Pân@ când
nu-m va creade Mie în toate seamnele care am f@cut înaintea lor?
12. Lovi-i-voi dirept aceea cu cium@ }i-i voi mistui, iar@ pre tine te voi face c@petenie
spre neam mare, }i mai mare decât acesta”.
13. {i au zis Moisi câtr@ Domnul: „S@ auz@ eghipteanii din mijlocul c@rora ai scos norodul
acesta,
14. {i l@cuitorii p@mântului acestuia, carii au auzit c@ Tu, Doamne, e}ti în norodul acesta
}i Te vezi fa]@ câtr@ fa]@; *}i norul T@u îi acopere }i în stâlp de nor mergi înaintea lor zioa
}i în stâlp de foc, noaptea,
15. C@ ai ucis atâta mul]ime ca pre un om, }i s@ zic@:
16. «Nu putea duce norodul la p@mântul pentru care s-au fost jurat. *Pentru aceaea i-au
ucis în pustie».
17. M@reasc@-s@, dar@, t@riia Ta, Doamne, precum Te-ai jurat, zicând:
18. «*Domnul e r@bd@tor }i mult milostiv, | **luând nedreptatea }i r@ot@]ile }i pre nici
224v
un nevinovat p@r@sind, Care cercetezi p@catele p@rin]ilor prin fii pân@ la al treile }i al
patrulea neam».
19. Iart@, rogu-m@, p@catul norodului acestuia dup@ m@rimea milii Tale, precum milostiv
le-ai fost, ie}ind din Eghipt pân@ la locul acesta”.
20. {i au zis Domnul: „Iertat-am dup@ cuvântul t@u.
21. Viu sânt Eu }i s@ va umplea de slava Domnului tot p@mântul.
22. Îns@ to]i oamenii carii au v@zut m@rimea Mea }i seamnele care am f@cut în Eghipt
}i în pustie }i M-au ispitit în zeace rânduri, nici au ascultat de graiul Mieu
23. *Nu vor vedea p@mântul pentru carele M-am giurat p@rin]ilor lor; nici unul dintr-aceia
care m-au hulit îl vor vedea.
223v
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24. *Pre sluga mea Caliv, carele plin de alt duh Mi-au urmat Mie, îl voi duce la p@mântul
acesta care l-au încungiurat }i s@mân]a lui îl va st@pâni.
25. Pentru c@ amalichite }i hananeul l@cuiesc în voi, mâne porni]i tab@ra }i v@ întoarce]i
în pustie pre calea M@rii Ro}ie».
26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i Aaron, zicând:
27. „Pân@ când mul]imea aceasta rea foarte va || murmura împrotiva Mea? Ponoslurile 225r
fiilor Israil le-am auzit.
28. Zi-le dar@: «Viu sânt Eu – zice Domnul. Precum a]i gr@it, auzind Eu, a}ea v@ voi face.
29. *În pustiia aceasta vor z@cea stârvurile voastre. To]i carii sânte]i num@ra]i de la
doaoz@ci de ani }i mai sus }i a] murmurat împrotiva Mea,
30. *Nu ve]i întra la p@mântul spre care am r@dicat mâna Mea s@ v@ fac@ a l@cui, afar@
de Caliv, fiiul Iefonei, }i Iosue, fiiul Nun.
31. Iar@ pruncii vo}tri, de carii a] zis c@ vor fi prad@ protivnicilor, îi voi duce înl@untru s@
vaz@ p@mântul care voao nu v-au pl@cut.
32. Stârvurile voastre vor z@cea în pustie.
33. Fiii vo}tri vor fi r@t@cind în pustie ani patruz@ci }i vor purta p@catul vostru pân@ s@
vor mistui stârvurile p@rin]ilor în pustie.
34. Dup@ num@rul a patruz@ci de zile în carele a]i socotit p@mântul, *anul pentru zi s@
va socoti. *{i în patruz@ci de ani ve]i lua pentru nedrept@]ile voastre }i ve]i }ti izbânda Mea;
35. C@ precum am gr@it, a}ea voi face la toat@ mul]imea aceast@ rea, care s-au sculat
împrotiva Mea; în pustiia aceasta s@ va sfâr|}i }i va muri»”.
225v
36. *Deci to]i b@rba]ii carii trimisease Moisi s@ cerceteaz@ p@mântul }i, carii înturnându-s@,
au f@cut a murmura împrotiva lui toat@ mul]imea, hulind p@mântul c@ ar fi r@u,
37. Au murit }i au fost lovi] înaintea Domnului.
38. Iar@ Iosue, fiiul lui Nun, }i Caliv, fiiul Iefonie, au tr@it dintre to]i carii mersease a socoti
p@mântul.
39. {i au gr@it Moisi toate cuvintele acestea c@tr@ to]i fiii lui Israil }i au plâns norodul
foarte.
40. {i, iat@, diminea]a întâi sculându-s@, s-au suit în v@rful muntelui }i au zis: „Gata
sântem a ne sui la locul de care Domnul au gr@it, c@ am p@c@tuit”.
41. C@rora Moisi: „C@ci – au zis – treace]i cuvântul Domnului? Carea nu v@ va fi n@rocit.
42. *S@ nu v@ sui]i, c@ nu iaste Domnul cu voi, ca s@ nu c@dea]i înaintea nepriiatinilor
vo}tri.
43. Amalichite }i hananeul înaintea voastr@ sânt, de a c@rora sabie ve]i c@dea, pentru
c@ n-a] vrut a asculta de Domnul, nici va fi Domnul cu voi”.
44. Iar@ ei, împreun@ întuneca] s-au suit în v@rful muntelui, iar@ sicriiul testamântului ||
Domnului }i Moisi nu s-au dep@rtat de tab@r@.
226r
45. {i s-au pogorât amalichiteanii }i hananeul, care l@cuia}te în munte }i, lovindu-i }i
împreun@ t@indu-i, i-au gonit pân@ la Horma.
Cap 15
Ce gust@ri de jârtf@, întrând la p@mânt, trebuie s@ aduc@ }i pârghele s@ le osebeasc@. Pedeapsa
p@catului prin ne}tiin]@ sau prin mândrie f@cut. Cu pietri s@ împroa}c@ care sâmb@ta leamne
culeage. Cepr@zi }i pantlice prin unghiurile contu}ilor ovreaii s@ puie, ca s@-}i aduc@ aminte
de leagea lui Dumnezeu.

1.
2.

r@it-au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te c@tr@ fiii lui Israil }i le vei zice: «Când ve]i întra la p@mântul l@cuin]ii
voastre, care Eu v@ voi da,
3. {i ve]i face aducere Domnului spre ardere de tot sau jârtf@ plinind f@g@duin]ele, sau
din voie aducând daruri, sau în praznicele voastre aprinzind o mireazm@ de bun miros
Domnului, din boi sau din oi,
4. Va aduce oricare va jârtfui junghearea jârtf@ de f@in@, a zeacea parte de ef, stropit@
cu untdelemn care va avea m@sura a patra parte de hin,
5. {i vin la turnarea gust@rilor de aceea} | m@sur@ va da spre ardere sau spre jârtf@ lâng@ 226v
fie}tecare miei,
6. {i lâng@ berbeci va fi jârtfa de f@in@ de doao z@ciuiri, carea s@ fie stropit@ cu untdelemn
de a treia parte hin;
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7. {i vin la gustarea de a triia parte aceiia} m@suri va aduce spre miros cu bun@ mireazm@
Domnului.
8. Iar@ când vei face din boi ardere sau jârtf@ ca s@ pline}ti f@g@duin]a, sau jârtfele ceale
p@ciuitoare,
9. Vei da lâng@ fie}tecare boi trei z@ciuiri de f@in@ stropit@ cu untdelemn, care s@ aib@
jum@tate m@sur@ de hin,
10. {i vin la întrarea gust@rilor aceiia} m@suri, spre aducerea mirosului cu bun@ mireazm@
Domnului.
11. A}ea vei face
12. Lâng@ fie}tecare boi }i berbeci }i miei }i iezi.
13. {i mo}tenii }i nemearnicii,
14. Cu aceea} leage vor aduce jârtfele.
15. O porunc@ v@ va fi }i o judecat@, }i voao, }i veneticilor p@mântului»”.
16. Gr@it-au Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
17. „Gr@ia}te fiilor Israil }i le vei zice: ||
18. «Când ve] veni la p@mântul care voi da voao
227r
19. {i ve] mânca din pâinile ]inutului aceluia, ve]i usebi pârga Domnului,
20. Din bucatele voastre. Precum din arie usebi]i pârga,
21. A}ea din fierturi ve]i da pârga Domnului.
22. {i de ve]i treace prin ne}tiin]@ ceva dintr-acestea care au gr@it Domnul lui Moisi
23. {i le-au poruncit printr-însul voao, din zioa în carea au început a porunci }i mai sus,
24. {i de s@ va uita a le face mul]imea, va aduce un vi]@l din ciurd@, jârtf@ spre miros
bine pl@cut Domnului }i spre jertfa lui, }i gust@ri precum poftesc ]@r@moniile }i un ]ap
pentru p@cat.
25. {i s@ va ruga preotul pentru toat@ mul]imea fiilor Israil }i li s@ va ierta, c@ n-au
gre}it cu voia, îns@ aducând aprinderea Domnului pentru sine }i pentru p@catul }i
gre}ala sa.
26. {i s@ va ierta a toat@ gloata fiilor Israil }i veneticilor carii nimearnicesc între ei, c@
gre}ala a tot norodul iaste prin ne}tiin]@.
27. De va gre}i un suflet ne}tiind, va adu|ce o capr@ de un an pentru pâcatul s@u.
227v
28. {i s@ va ruga pentru el preotul, c@ ne}tiind au p@c@tuit înaintea Domnului }i va
dobândi iertare }i i s@ va ierta lui.
29. {i mo}tenilor }i veneticilor lor o leage va fi tuturor carii vor p@c@tui ne}tiind.
30. Iar@ sufletul care prin mândrie va face ceva, acar cet@]an fie el, acar nimearnic
(pentru c@ împrotiva Domnului au f@cut r@zboiu), va peri din norodul s@u,
31. C@ cuvântul Domnului n-au b@gat în sam@ }i porunca Lui o au f@cut de}art@. Pentru
aceaea s@ va }terge }i-} va purta nedreptatea sa»”.
32. {i au fost când era fiii lui Israil în pustie }i, aflând un om culegând leamne în zioa
sâmbeteai,
33. L-au adus la Moisi }i la Aaron }i la toat@ mul]imea,
34. Carii l-au închis în temni]@, ne}tiind ce trebuie despre el a face.
35. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cu moarte s@ moar@ omul acesta, împroa}te-l cu
pietri toat@ mul]imea, afar@ de tab@r@!”
36. {i, ducându-l afar@, l-au împro}cat cu pietri }i au murit, precum poruncise
Domnul. ||
37. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:
228r
38. „Gr@ia}te fiilor Israil }i le vei zice *s@-} fac@ prin unghiurile conto}ilor, puind într-însele *Ie}ir. 12, 2.
pantlice hiachinthine,
Math. 23, 5.
39. Care v@zându-le, s@-} aduc@ aminte de toate poruncile Domnului, nici s@-} urmeaz@
cugetele sale }i ochii prin multe feliuri de lucruri p@c@tuind,
40. Ci, mai vârtos aduc@ndu-}i aminte de poruncile Domnului, s@ le fac@ pre eale }i s@
fie sfin]i Dumnezeului s@u.
41. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-am scos din p@mântul Eghiptului, s@ fiu
Dumnezeul vostru”.
Cap 16
Corea, Dathan }i Aviron gâlceav@ scornesc împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron }i r@vnesc
c@peteniia }i preo]iia, pentru aceea de vii îi soarbe p@mântul, }i focul ucide b@rba]i

407

CARTEA NUMERILOR

CAP 16

t@mâind, doao sute cinciz@ci, }i pe al]ii murmurând, patruspr@zeace mii }i }apte sute, îi
mistuia}te para focului, carea cu rug@ciunea sa Aaron o domolea}te.

1.

i, iat@, Corea, fiiul lui Isaar, fiiul lui Cath, fiiul lui Levi, }i Dathan }i Aviron,
fiiul Eli|av, }i Hon, fiiul Feleth din fiiu lui Ruvim,
2.
S-au sculat împrotiva lui Moisi, }i al]ii din fiii lui Israil, doao sute }i cinz@ci
b@rba]i, înt@i-boiarii sinagoghii, }i carii în vreamea sfatului pe nume s@ chema.
3. *{i, stând împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron, au zis: „Agiung@-v@, c@ toat@ mul]imea
* Ecl. 45, 22;
1 Cor. 10,10, sfin]ilor iaste }i într-în}ii iaste Domnul; c@ci v@ r@dica]i asupra norodului Domnului?”
4. Carea auzând Moisi, au c@zut cu fa]a la p@mânt.
Iuda 11.
5. {i, gr@ind c@tr@ Corea }i câtr@ toat@ mul]imea: „Diminea]@ – au zis – va ar@ta Domnul
carii sânt ai lui }i sfin]ii }i-i va lipi {ie}; }i carii va aleage s@ vor apropia de Dânsul.
6. Aceasta dar@ face]i: Ieie-} fie}tecarele c@delni]ele sale, tu, Core, }i tot s@borul t@u.
7. {i, luând mâne foc, punea]i deasupra t@mâie înaintea Domnului; }i ori pre care va
aleage, acela va fi sfânt. Mult v@ r@dica]i, fiii Levii!”
8. {i iar@ au zis câtr@ Corea: „Asculta]i, fiii Levii!
9. Au doar@ pu]in v@ iaste voao, c@ v-au usebit Dumnezeul lui Israil de la tot norodul }i
v-au împreunat Lui}, s@-I sluji]i în slujba cortului }i s@ sta]i înaintea mul]imeai norodului
}i s@-i sluji]i?
10.Pentru aceaea te-au f@cut a te apropiia de || Sine }i to] fra]ii t@i, fiii lui Levi, ca s@
v@ râvni]i }i preo]ia?
11. {i tot neamul t@u s@ stea împrotiva Domnului? C@ ce e Aaron ca s@ murmura]i
împrotiva lui?”
12. {i au trimis Moisi s@ chiiame pre Dathan }i pre Aviron, fiii lui Eliav, carii au r@spuns:
„Nu venim!
13. Au doar@ pu]in î] iaste c@ ne-ai scos din p@mântul care cur@ lapte }i miiare, s@ ne
ucizi în pustie, de nu ne vei }i st@pâni pre noi?
14. Cu adev@rat ne-ai dus la p@mântul ce cur@ cu izvoar@ de lapte }i de miiare }i ne-ai
dat mo}teniri de p@mânturi }i de vii? Au doar@ }i ochii no}tri vreai a-i scoate? „Nu venim!”
15. {i, mâniindu-s@ Moisi foarte, au zis c@tr@ Domnul: „Nu Te uita la jârtfeale lor! Tu
}tii c@ înc@ nici un mânz de asin cândva am luat de la ei, nici am n@c@jit careva dintr-în}ii”.
16. {i au zis c@tr@ Corea: „Tu }i toat@ adunarea ta sta]i de oseabi înaintea Domnului }i
Aaron mâne de oseabi.
17. Lua]i fie}tecare c@dealni]@le voastre }i punea]i deasupra lor t@mâie, aducând Domnului
| doao sute cinciz@ci de c@dealni]@, }i Aaron înc@ s@ ]ie c@dealni]a sa”.
18. Carea f@când, stând Moisi }i Aaron,
19. {i adunat@ fiind împrotiva lor toat@ mul]imea la u}a cortului, s-au ar@tat tuturor slava
Domnului.
20. {i, gr@ind Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, au zis:
21. „Deschilini]i-v@ din mijlocul adun@rii ace}tiia, ca de n@prazn@ s@-i pierz”.
22. Carii au c@zut cu fa]a la p@mânt }i au zis: „Preaputearnice, Dumnezeul duhurilor, a
tot trupul, au doar@ unul p@c@tuind, împrotiva tuturor mâniia Ta s@ va aprinde?”
23. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:
24. „Poruncea}te tot norodului s@ s@ deschilineasc@ de corturile lui Core }i a lui Dathan
}i a lui Aviron”.
25. {i s-au sculat Moisi }i s-au dus la Dathan }i la Aviron }i urmându-i b@trânii lui Israil.
26. Au zis c@tr@ mul]ime: „Dep@rta]i-v@ de corturile oamenilor necredincio}i }i s@ nu
atinge] ceale ce sânt a lor, ca s@ nu v@ înv@lui]i în p@catele lor!”
27. {i, dep@rtându-s@ de corturile lor prinpregiur, Dathan }i Aviron, ie}ind, sta în întrarea
}etrilor sale cu muiarile }i cu pruncii }i cu toat@ mul]imea.
28. {i au zis Moisi: „Într-aceasta ve] }ti c@ Domnul m-au trimis ca s@ fac toate care vede]i
}i nu le-am scos eu din inima mea. ||
29. De vor muri cu moarte obicinuit@ oamenilor }i de-i va cerceta rana cu carea }i al]ii
a s@ cerceta s-au obicinuit, nu m-au trimis Domnul.
30. Iar@, de va face lucru nou Domnul, ca, de}chizindu-} p@mântul gura sa s@-i înghi]@
pre ei }i toate care sânt ale lor }i, de s@ vor pogorî de vii în iad, ve]i }ti c@ au bl@st@mat
împrotiva Domnului”.
31. *{i îndat@, cât au încetat a gr@i, s-au rupt p@mântul supt picioarele lor.
*2 Leage 11, 5.
32. {i, de}chizând gura sa, i-au îmbucat cu corturile sale }i cu toat@ avearea lor.
Psal. 105, 17, 18.
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33. {i s-au pogorât de vii în iad, acoperindu-i p@mântul }i au perit din mijlocul mul]imii.
34. Iar@ tot Israilul care sta împregiur au fugit la strâgarea celor ce perea, zicând: „Nu
doar@ }i pre noi s@ ne înghi]@ p@mântul!”
35. Ci }i foc ie}ind de la Domnul, au ucis doao sute cinciz@ci de b@rba]i, carii aducea t@mâiare.
36. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zicând:
37. „Poruncea}te lui Eliazar, feciorul lui Aaron preotului, s@ ia c@delni]@le, carele zac în
ardere, }i focul încoace }i încolo s@-l r@sipeasc@, c@ sânt sfin]ite |
38. În mor]ile p@c@to}ilor; }i s@ le scoa]@ în t@bli }i s@ le puie la oltariu, pentru c@ s-au adus
230v
în eale t@mâie Domnului }i sânt sfin]ite, ca s@ le vaz@ în loc de s@mn }i de pomenire fiii lui Israil”.
39. {i au luat Eliazar preotul c@dealni]@le ceale de aram@, în carele au fost adus@ ace}tia
pre carii i-au îmbucat focul, }i le-au scos înainte pre t@bli, puindu-le la oltariu,
40. Ca s@ aib@ dup@ aceaea fiii lui Israil cu ce s@ s@ de}teapte, ca s@ nu s@ apropie careva
strein }i care nu iaste din s@mân]a lui Aaron, la aducerea t@mâierii Domnului, ca s@ nu
pa]@ precum au p@]it Corea }i toat@ adunarea lui, gr@ind Domnul c@tr@ Moisi.
41. {i au murmurat toat@ mul]imea fiilor Israil a doua zi împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron,
zicând: „Voi a] ucis norodul Domnului!”
42. {i, n@scându-s@ vrajb@ }i gâlceava cresc@nd,
43. Moisi }i Aaron au fugit la cortul a}ez@mântului, care, dup@ ce au întrat în el, l-au
acoperit norul }i s-au ar@tat slava Domnului.
44. {i au zis Domnul câtr@ Moisi:
45. „Dep@rta]i-v@ din mijlocul ace}tii mul]imi, }i acum îi voi }tearge”. {i, z@când ei la p@mânt,
46. Au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia c@dealni]a || }i, sco]ând foc din oltariu, pune deasupra
231r
t@mâire; mergând curând la norod, s@ te rogi pentru ei, *c@ acum au ie}it mâniia de la *În]ele. 18, 21.
Domnul }i rana s-au aprins”.
47. Carea f@când Aaron }i alergând la mijlocul mul]imii carea o mistuia focul, au adus t@mâie.
48. {i, stând între ceai mor]i }i între cei vii, pentru norod s-au rugat }i rana au încetat.
49. {i au fost cei lovi]i patruspr@zeace mii de oameni }i }eapte sute, afar@ de cei ce perise
în r@scoala lui Core.
50. {i s-au întors Aaron la Moisi, la u}a cortului a}ez@mântului, dup@ ce s-au încetat perirea.
Cap 17
Luându-s@ doaospr@zeace toiage de la doaospr@zeace c@petenii a neamurilor, numai varga
lui Aaron au înflorit }i au rodit, cu care minune }i îns@mnare preo]iia lui de la Dumnezeu
înt@rea}te; }i s-au ]inut în cortul m@rturiei.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Gr@ia}te c@tr@ fiii lui Israil }i ia de la ei c@te un toiag prin rudeniile sale, de la
toate c@peteniile neamurilor toiage doaospr@zeace, }i a fie}tec@ruia nume îl
vei scrii pre toiagul s@u, |
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3. Iar@ numele lui Aaron va fi în neamul Levi }i un toiag pre fie}care de oseabi familiii 231v
va ]inea.
4. {i le vei pune în cortul a}ez@mântului, înaintea m@rturiei, unde voi gr@i c@tr@ tine.
5. Care dintr-ace}tia îl voi aleage, va încol]i varga lui. {i voi opri de la Mine ponoslurile
fiilor Israil, cu care au murmurat împrotiva voastr@”.
6. {i au gr@it Moisi c@tr@ fiii lui Israil. {i i-au dat lui toate c@peteniile toiagele prin fie}tecare
neamuri; }i au fost toiage doaospr@zeace, f@r@ varga lui Aaron.
7. Care puindu-le Moisi înaintea Domnului în cortul m@rturiei,
8. A doao zi întorcându-s@, au aflat încol]it@ varga lui Aaron, în casa Levi; }i, înflându-s@
c@pu}ile, ie}ise florile, carele desf@cându-s@ frunzele, s-au f@cut micdale.
9. {i au adus Moisi toate toiagele dinnaintea Domnului la to] fiii lui Israil }i le-au v@zut
}i }-au luat fie}tecare toiagele sale.
10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Întoarce varga lui Aaron în cortul m@rturiei, *ca s@
* Ovr. 9,4.
s@ ]ie acolo spre s@mnul împrotivitorilor fiilor Israil }i s@ s@ a}eze ponoslurile lor de c@tr@
Mine, ca s@ nu moar@”. ||
232r
11. {i au f@cut Moisi precum poruncise Domnul.
12. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ Moisi: „Iat@, ne-am mistuit, to] am perit!
13. Oricare s@ apropie la cortul Domnului moare. Au doar@ pân@ în sf@r}it to] ne vom
}tearge?”
Cap 18
Pentru greot@]ile preo]ilor }i str@jile levi]ilor. În loc de soarte, mo}teaneasc@ pârga }i aducerile.
Levi]ilor s@ rânduiesc, car ii dintr-acealea iar@}i da z@ciuial@ lui Aaron.

1.

i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „Tu }i fiii t@i, }i casa t@tâni-t@u cu tine, ve]i purta
nedreptatea jârtfenicului; }i tu }i fiii t@i împreun@ ve]i sprijini p@catele preo]iii
voastre.
2. Ci }i fra]ii t@i din neamul Levi }i steama t@tâni-t@u ia cu tine; }i fie de fa]@ }i slujasc@
]ie, iar@ tu }i fiii t@i ve] sluji în cortul m@rturiii.
3. {i vor priveghea levi]ii la poruncile tale }i la toate lucrurile cortului, a}ea numai ca s@
nu s@ apropie de vaseale jârtfealnicului }i de oltariu, ca s@ nu moar@ }i ei }i voi, s@ peri]
împreun@.
4. {i fie cu tine }i privedeaz@ în paza cortului }i în toate ]@r@moniile lui. Streinul nu s@
va mesteca cu voi. |
5. Priveghea]i în paza jârtfelnicului }i în slujba oltariului, s@ nu s@ nasc@ urgie preste fiii 232v
lui Israil.
6. Eu v-am dat fra]ii vo}tri, levi]ii, din mijlocul fiilor Israil }i i-am dat dar Domnului, s@
slujasc@ în slujbele cortului Lui.
7. Iar@ tu }i fiii t@i p@zi] preo]iia voastr@ }i toate care sânt de slujba oltariului }i dinlontrul
zaveasii, prin preo]i s@ vor sluji. De s@ va apropia cineva dinnafar@, s@ va ucide”.
8. {i au gr@it Domnul câtr@ Aaron: „Iat@, ]-am dat paza pârghelor Meale. Toate care s@
sfin]@sc de la fiii lui Israil le-am dat ]ie }i fiilor t@i, pentru slujba preo]iii, legiuite vecinice.
9. Aceastea, dar@, vei lua din ceale ce s@ sfin]esc }i s-au adus Domnului. Toat@ aducerea
}i jârtfa }i orice Mi s@ d@ pentru p@cat }i gre}al@ }i s@ d@ruia}te spre sfintele sfin]ilor al t@u
va fi }i al fiilor t@i.
10. În jârtfealnic îl vei mânca; numai b@rba]ii vor mânca dintr-însul, c@ sfin]it iaste ]ie.
11. Iar@ pârghele care le vor f@g@dui }i le vor aduce fiii lui Israil ]ie le-am dat }i fiilor t@i
}i featelor tale, cu leage veacinic@; care iaste curat în casa ta le va mânca. ||
12. Toat@ m@duha untului-de-lemn, a vinului }i a grâului, orice din p@rg@ aduc Domnului, 233r
]ie le-am dat.
13. Toate încep@turile roadelor care na}te p@mântul }i s@ aduc Domnului vor fi spre
slujba ta; care iaste curat@ în casa ta le va mânca.
14. Tot ce vor r@spl@ti din f@g@duin]@ fiii lui Israil al t@u va fi.
15. Orice s@ ivea}te întâi din pântecele a tot trupul, care aduc Domnului, acar din
*Ie}ir. 30, 13. oameni, acar din dobitoace fie, al t@u va fi; a}ea numai ca pentru n@scutul întâi al omului
Preo]. 27, 25. pre] s@ iai, }i toat@ jivina care-i necurat@ s@ o faci a s@ r@scump@ra.
16. A c@riia r@scump@rarea va fi dup@ o lun@, cu cinci sicli de argint, cu m@sura jârtfealnicului.
Sus 3, 47.
Ezec. 45, 12. *Siclul are doaoz@ci de dinari.
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17. Iar@ înt@iul n@scut al boului }i al oii }i al caprii nu-l vei face a s@ r@scump@ra, c@ sfin]ite
sânt Domnului; numai sângele lor îl vei turna pre oltariu, }i gr@simea o vei aprinde spre
miros bine priimit Domnului.
18. Iar@ c@rnurile spre slujba ta vor c@dea, ca pieptul cel sfin]it }i armul drept ale tale vor fi.
19. Toate pârghele jârtfealnicului care le aduc fiii lui Israil Domnului ]ie le-am dat }i fiilor
}i featelor tale, cu leage veacinic@. A}ez@mânt de sare veacinic@ iaste înaintea Domnului,
]ie }i feciorilor t@i”. |
233v
20. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „În p@mântul lor nimica ve] mo}teni, nici ve] avea
parte între ei; Eu, partea }i mo}tenirea ta în mijlocul fiilor Israil.
21. Iar@ fiilor Levi le-am dat toate z@ciuirile lui Israil spre mo}tenire, pentru slujba cu care
Îm slujesc în cortul a}ez@mântului.
22. S@ nu s@ apropie mai mult fiii lui Israil la cort, nici s@ fac@ p@cat de moarte,
23. Sânguri fiii Levi slujindu-Mi Mie în cort }i purtând p@catele norodului. Legiuit veacinic
va fi în neamurile voastre, *nimic@ alt vor mo}teni,
*Ie}ir. 18,1.
24. Îndestulându-s@ cu aducerea z@ciuirilor, carele spre slujba lor }i spre ceale de lips@
le-am usebit”.
25. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
26. „Poruncea}te levi]ilor }i le vestea}te: «Când ve] lua de la fiii lui Israil z@ciuirile care
le-am dat voao, pârghele lor le ve]i aduce Domnului, adec@ a zeacea parte din z@ciuire.
27. {i s@ s@ socoteasc@ voao spre aducerea pârghelor }i din arii, }i din teascuri.
28. {i din toate din care lua]i z@ciuiri aduce]i Domnului.
29. Toate care ve] aduce din z@ciuiri }i spre darurile Domnului le ve] usebi bune }i alease
vor fi». ||
30. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «De ve] aduce ceale mai frumoas@ }i mai bune, s@ vor socoti
234r
voao ca când a]i fi dat din arie }i din teasc pârghe.
31. {i le ve]i mânca în toate locurile }i voi, }i familiia voastr@, c@ pre] iaste pentru slujb@
cu carea sluji]i în cortul m@rturiei.
32. {i nu ve] p@c@tui preste aceasta, ceale alease voao }i ceale grase ]iindu-le, ca s@ nu
pâng@ri]i aducerile fiilor Israil }i s@ muri]i»”.
Cap 19
Leagea a g@ti apa cur@]irii, din cenu}a vacii ro}ie s@ f@cea apa cur@]irii, cu carea multe fealiuri
de necur@]ii s@ sp@la. Pentru cel ce murea în cort }i pentru vasul ce nu are coperi} }i care s@
atinge de trupul mortului.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi }i c@tr@ Aron, zicând:
„Aceasta iaste leage jârtfeai, carea au rânduit Domnul. Poruncea}te fiilor
Israil s@ aduc@ la tine o vac@ ro}ie de vârst@ întreag@, în carea nici o machie
s@ nu fie, nici s@ fie purtat giugul.
3. {i o ve] da lui Eleazar preotului, *carele ducând-o afar@ de tab@r@, o va jârtfui înaintea *Ovr. 13,11.
tuturor.
234v
4. {i, tingându-} deagetul în sângele ei, va stropi | spre u}ea cortului de }eapte ori.
5. {i o va arde v@zând to]i, }i piialea }i c@rnurile ei }i sângele }i gunoiul dându-le focului.
6. {i leamn de chedru }i issop }i coc de doao ori întins, preotul va arunca în para focului
care mistuia}te vaca.
7. {i atunci, mai pre urm@, sp@lându-}i hainele }i trupul s@u, va întra în tab@r@ }i va fi
întinat pân@ sara.
8. Ci }i acela care o va fi ars va sp@la vejmintele sale }i trupul, }i va fi necurat p@n@ sara.
9. {i va culeage omul curat cenu}ea vacei }i o va v@rsa afar@ de tab@r@ în loc curat ca
s@ fie mul]imei fiilor Israil spre paz@ }i spre apa stropirii; c@ pentru p@cat vaca s-au ars.
10. {i dup@ ce va sp@la vejmintele sale, cel ce au adus cenu}a vacii necurat va fi pân@ sara.
Avea-or aceasta fiii lui Israil }i nemearnicii carii l@cuiesc între ei sfânt@ leage veacinic@.
11. Cine va atinge trupul omului mort, }i pentru aceasta }eapte zile va fi necurat.
12. S@ va stropi din apa aceasta a triia zi }i a }eaptea, }i a}ea s@ va cur@]i. De nu s@ va
stropi a triia zi, a }eaptea zi nu s@ va putea cur@]i.
235r
13. Tot cine va atinge mort@ciune de suflet || omenesc }i nu s@ va stropi cu aceast@
mestecare va spurca cortul Domnului }i va peri din Israil, c@ci cu apa cur@]irii nu s-au
stropit; necurat va fi }i va r@mânea spurc@ciunea lui preste el.
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14. Aceasta iaste leage omului care moare în cort; to]i carii într@ în }atra lui }i toate vasele
care sânt acolo vor fi spurcate }epte zile.
15. Vasul care nu va avea coperi}, nici leg@tur@ deasupra necurat va fi.
16. De va atinge cineva în câmp trupul omului ucis sau de sâne} mort, sau osul lui, sau
mormântul, necurat va fi }eapte zile.
17. {i vor lua din cenu}a arderii }i a p@catului }i vor turna ape vii preste ei în vas,
18. În carea omu curat întingând isop }i stropind din el toat@ }atra }i toate sculele }i
oamenii cu aceea spurc@ciune pâng@ri]i,
19. {i într-acesta chip, cel curat va cur@]i pre cel necurat a triia }i a }eaptea zi; }i cur@]it
a }eaptea zi, s@ va sp@la, }i pre sine }i ve}mintele sale, }i necurat va fi p@n@ sara.
20. Care într-acesta chip nu s@ va cur@]i va peri su|fletul lui din mijlocul bisearicii, pentru 235v
c@ au pâng@rit jârtfealnicul Domnului }i nu s-au stropit cu apa cur@]irii.
21. Fi-va porunca aceasta legiuit@ veacinic@: }i cel ce stropea}te apele î} va sp@la vejmintele
sale; oricare va atinge apele cur@]irii necurat va fi p@n@ sara;
22. Orice va atinge cel necurat, necurat va face; }i sufletul care va atinge ceva de acestea
necurat va fi p@n@ sara.
Cap 20
Mariia moare. Murmurând, norodului ap@ din piiatr@ curge. Moisi }i Aaron gre}esc Domnului la
Apele Împrotivirii; pentru aceaea s@ lips@sc de întrarea la P@mântul F@g@duin]ii }i, t@g@duindu-le
Edom întrarea, s@ pogor la muntele Hor, unde, sfin]indu-s@ arhiereu Eliazar, moare Aaron,
tatul lui.

1.

i au venit fiii lui Israil }i toat@ mul]imea în pustiia Sim, în luna dintâi, }i au r@mas
norodul în Cadis. {i au murit acolo Maria }i s-au îngropat într-acela} loc.
2.
{i, lipsându-s@ de ap@ norodul, s-au adunat împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron.
3. {i, întorcându-s@ spre vrajb@, au zis: „Bat@r de am fi perit între fra]ii no}tri înaintea
Domnului! ||
4. *C@ci a]i scos bisearica Domnului în pustietate, ca }i noi, }i dobitoacele noastre s@ 236r
*Ie}ir. 17, 3.
murim?
5. Pentru ce ne-a] f@cut a ne sui din Eghipt }i ne-a]i adus la acest loc r@u foarte, care
nu s@ poate s@m@na, care nici zmochin na}te, nici vii, nici poame gr@nate, ci înc@ nici ap@
are de b@ut?”
6. {i, întrând Moisi }i Aaron, slobozând mul]imea, în cortul a}ez@mântului au c@zut
împreun@ cu fa]a la p@mânt }i au strigat c@tr@ Domnul }i au zis: „Doamne, Dumnezeule,
ascult@ strâgarea acestui norod }i le de}chide visteriia Ta, izvor de ap@ vie, ca s@turându-s@,
s@ încete murmurarea lor!” {i s-au ar@tat slava Domnului preste dân}ii.
7. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
8. „Ia varga }i adun@ norodul t@u, }i Aaron, fratele t@u, }i gr@i]i c@tr@ piiatr@ înaintea lor }i
ea va da ape. {i, deac@ vei scoate ap@ din piiatr@, va bea toat@ mul]imea }i dobitoacele ei”.
9. *{i au luat Moisi varga carea era înaintea Domnului, precum îi poruncise,
*Ie}ir. 17, 5, 6.
10. Adunând mul]imea înaintea pietrii, }i le-au zis: „Asculta]i, împrotivitorilor }i necredincio}ilor!
În]@lep. 11, 4.
Psal. 77, 15, 20. *Au doar@ din piiatra aceasta v@ voiu putea scoate ap@?”
11. {i, r@dicând Moisi mâna, lovind cu varga de | doao ori creminea, au ie}it ape foarte 236v
*1Corinth. 10,4.
desf@tate, a}ea cât au b@ut norodul }i dobitoacele.
12. {i au zis Domnul câtr@ Moisi }i c@tr@ Aaron: *„Pentru c@ n-a] crezut Mie, ca s@ M@
* Ie}ir. 1, 37.
sfin]i] înaintea fiilor Israil, nu ve] duce noroadele acestea la p@mântul carele voi da”.
13. Aceasta-i Apa Împrotivirii, unde au c@rtit fiii lui Israil împrotiva Domnului }i S-au sfin]it
întru dân}ii.
14. Trimis-au într-aceea Moisi soli din Cadis la împ@ratul Edom, s@-i zic@: „Aceaste
poruncea}te fratele t@u, Israil: «Cunoscut-ai toat@ osteneala carea ne-au cuprins,
15. Cum s-au pogorât p@rin]ii no}tri în Eghipt }i am l@cuit acolo mult@ vreame }i ne-au
n@c@jit eghipteanii pre noi }i pre p@rin]ii no}tri,
16. {i cum am strâgat c@tr@ Domnul }i ne-au ascultat }i au trimis îngerul care ne-au scos
din Eghipt. Iat@, în cetatea Cadis, care iaste în marginea hotar@lor tale, pu}i.
17. Ne rug@m s@ ne fie slobod a treace prin p@mântul t@u. Nu ne vom duce prin câmpuri,
nici prin vii, nu vom bea ape din pu]urile tale, ci vom mearge pre calea cea de ob}te, nici
spre dreapta, nici spre stânga ab@tându-ne, pân@ vom treace hotar@le tale»”. ||
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18. C@ruia au r@spuns Edom: „Nu vei treace prin mine. Într-alt chip, întrarmat voi ie}i
împrotiva ta”.
19. {i au zis fiii lui Israil: „Pre cale umblat@ vom mearge; }i, de vom bea apele tale noi
}i dobitoacele noastre, vom da ce iaste drept; nici o greotate va fi în pre], numai s@ treacem
curând”.
20. Iar@ el au r@spuns: „Nu vei treace!” {i îndat@ au ie}it spre întimpinare, cu nes@vâr}it@
mul]ime }i cu mân@ tare.
21. Nici au vrut a asculta rug@ciunea, ca s@ îng@duiasc@ treacerea prin hotar@le sale;
pentru aceaea s-au întors de c@tr@ el Israil.
22. {i, mi}când tab@ra din Cadis, au venit la muntele Hor, care iaste în marginea p@mântului
Edom,
23. Unde au gr@it Domnul c@tr@ Moisi:
24. „Mearg@ – au zis – Aaron la noroadele sale; c@ nu va întra la p@mântul care am dat
fiilor Israil, pentru c@ necredincios au fost gurii meale, la Apele Împrotivirii.
25. *Ia pre Aaron }i fiiul lui cu el, }i-i vei duce în muntele Hor.
*Jos 33,35
26. {i, dezbr@când pre tat@-s@u de haina sa, vei îmbr@ca cu ea pre Eliazar, fiiul lui, Aaron 2 Leage 32, 50.
s@ va aduna }i va muri acolo”. |
27. F@cut-au Moisi precum poruncise Domnul }i s-au suit în muntele Hor, înaintea a
toat@ mul]imea.
28. {i, dezbr@când pre Aaron de vejmintele sale, au îmbr@cat cu eale pre Eliazar,
fiiul lui.
29. El murind în sprânceana muntelui, s-au pogorât cu Eliazar.
30. {i toat@ mul]imea v@zând c@ au murit Aaron, au plâns preste el zile treiz@ci, prin toate
familiile sale.
Cap 21
S@ biruia}te de Israil împ@ratul hananeul. {erpii asupra norodului, pentru lenevirea drumului,
lipsa apei, grea]a manei, murmurând, s@ trimit; de a c@rora mu}c@ri, rânduindu-s@ }earpe de
aram@, s@ vindec@. Sehon }i Og împ@ra]ii s@ biruiesc.

1.

area auzind hananeul, împ@ratul Arad, care l@cuia}te spre ameaz@zi,
adec@ c@ au venit Israil pre Calea Iscoadelor, au o}tit împrotiva lui }i,
biruitoriu fiind, au dus dintr-însul prad@.
2. Iar@ Israil, cu f@g@duin]@ legându-s@ Domnului, au zis: „De vei da norodul acesta în
mâna mea, voi }tearge cet@]ile lui”.
3. {i au ascultat Domnul rug@ciunea lui Israil }i i-au dat hananeul, carele l-au ucis,
r@sipind cet@]ile lui. {i au chemat numele locului aceluia Horma, adec@ „anathema”.
4. {i au purces }i de la muntele Hor pre calea carea duce la Marea Ro}ie, ca s@ încungiure
238r p@mântul lui Edom. {i au început a s@ lenevi noro||dul de drum }i de osteneal@.
5. {i gr@ind împrotiva lui Dumnezeu }i a lui Moisi, au zis: „C@ci ne-ai scos din Eghipt
s@ murim în pustietate? Lipsea}te pânea, nu sânt ape, sufletul nostru s-au îngre]at de
aceast@ bucat@ u}oar@ foarte”.
6. *Pentru aceaea au trimis Domnul asupra norodului }earpi înfoca]i, la a c@rora rane
}i moartea multora,
[7]. *Au venit la Moisi }i au zis: „P@c@tuit-am c@ am gr@it împrotiva Domnului }i a ta.
Roag@-te s@ ia de la noi }earpii”. {i s-au rugat Moisi pentru norod.
8. {i au gr@it Domnul c@tr@ el: „F@ }earpe de aram@ }i-l pune spre sâmn; care, lovit, s@
va uita spre el va tr@i.
9. *{i au f@cut Moisi }earpe de aram@ }i l-au pus spre sâmn, la carele uitându-s@ cei lovi]i,
s@ vindeca.
10. {i, purcezând fiii lui Israil, au t@b@rât în Ovoth,
11. De unde ie}ind, au înfipt corturile în Ieavarim, în pustietatea carea s@ uit@ spre Moav
despre r@s@rit.
12. {i, de-acolo plecând, au venit la repegiunea Zared,
13. Carea lâsând, au t@b@rât împrotiva Arnon, carea iaste în pustie, }i-i în@l]at@ în hotar@le
amorreului, *c@ Arnon hotar iaste a lui Moav, desp@r]ind moaviteanii }i amorreaii.
14. De unde s@ zice în Carte Oastelor Domnului „Precum au f@cut în Marea Ro}ie, a}a
va face în r@pejunile Arnon. |
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15. Bolovanii r@pegiunilor s-au plecat s@ s@ odihneasc@ în Ar }i s@ s@ culce în hotar@le 238v
moaviteanilor”.
16. Dintr-acela loc s-au ar@tat pu]ul de carele au gr@it Domnul c@tr@ Moisi: „Adun@
norodul }i-i voi da ap@”.
17. Atunci au cântat Israil cântecul acesta: „Suie-s@ pu]ul!, împreun@ cânta.
18. Pu]ul care l-au s@pat c@peteniile }i l-au g@tit pov@]uitorii mul]imeai în d@t@toriul legii
}i în toiagele sale”. Din pustietate, Maftana.
19. Din Maftana în Nahaliil, din Nahaliil în Vamoft.
20. Din Vamoft vale iaste în ]inutul Moav, în vârful Fasga, care privea}te spre pustie.
21. *{i au trimis Israil soli la Sihon, împ@ratul amorreailor, zicând:
22. „Rogu-te s@-mi fie slobod a treace prin ]ara ta; nu ne vom pleca la câmpuri }i la
vii, nu vom bea ap@ din pu]uri, prin drumul ]@râi vom mearge pân@ vom treace hotar@le
tale”.
23. Carele n-au vrut a îng@dui s@ treac@ Israil prin hotarâle sale, ci înc@, adunând oaste,
i-au ie}it spre întâmpinare în pustie }i au venit în Iasa }i au o}tit împrotiva lui,
24. *De la carele s-au lovit în ascu]itul sabiei; }i s-au st@pânit p@mântul lui de la Arnon pân@
la Evoc }i pân@ la fiii lui Ammon; c@ cu tare agiutoriu s@ ]inea hotar@le ammonitenilor. ||
25. {i au luat Israil toate cet@]ile lui }i au l@cuit în cet@]ile amorreului, adec@ în Hesevon 239r
}i în satele lui.
26. Cetatea Hesevon au fost a lui Sihon, împ@ratului amorreului, carele au o}tit împrotiva
împ@ratului Moav }i au luat p@mântul carele era a biruin]ii lui p@n@ la Arnon.
27. Pentru aceaea s@ zice în pild@: „Veni] în Hesevon, zideasc@-s@ }i s@ s@ fac@ cetatea Sihon.
28. Foc au ie}it din Hesevon, par@ din ora}ul Sihon }i au îmbucat Arul moaviteanilor
}i l@cuitorii celor înalte a lui Arnon.
29. *Amar ]ie, Moav, perit-au norodul lui Ham! Dat-au fiii lui în fug@ }i featele în robie
împ@ratului amoreilor, Sihon.
30. Jugul lor au perit de la Hesevon pân@ la Divon, obosi] au agiuns în Nofea }i pân@
la Medava”.
31. {i au l@cuit Israil în p@mântul amorreului.
32. {i au trimis Moisi carii ar cerca de Iaz@r, a c@ruia i-au luat satele }i i-au st@pânit
l@|cuitorii.
239v
33. *{i s-au întors }i s-au suit pe calea Vasan. {i i-au întâmpinat Og, împ@ratul Vasanului,
cu tot norodul s@u au o}ti în Edrai.
34. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: „Nu te teme de el, c@ în mâna ta ]i l-am dat }i tot norodul
}i p@mântul lui; }i vei face lui precum ai f@cut lui Sihon, împ@ratului amorreilor, l@cuitoriul
lui Hesevon”.
35. {i au lovit }i pre acesta cu fiii s@i }i tot norodul lui, pân@ la moarte, }i au st@pânit
p@mântul lui.
Cap 22
De doao ori s@ chiiam@ Valaam gâcitoriul de la Valac, împ@ratul Moav, s@ blasteme pre
israilteani; pre carele îngerul, gr@ind asina, îl ceart@.

1.

*Ios. 24, 9.

i, purcezând, au t@b@rât în câmpurile Moav, unde, dincolea de Iordan, Ierihonul
iaste zidit@.
2.
{i, v@zând Valac, fiiul lui Sefor, toate care f@cuse Israil amorreului
3. {i c@ s-au temut de el moaviteanii }i n@v@lirea lui nu o au putut purta,
4. Au zis c@tr@ mai marii n@scu]i lui Madiam: „A}ea || va }terge norodul acesta pre to] 240r
carii l@cuiesc în hotar@le noastre, precum pa}te boul iarba pân@ la r@d@cin@”. El era
într-aceaea vreame împ@rat în Moav.
5. *{i au trimis soli la Valaam, fiiul lui Veor gâcitoriul, care l@cuia la Râul P@mântului
fiilor Ammon, s@-l cheme }i s@-i zic@: „Iat@, au ie}it norod din Eghipt, carele au acoperit
fa]a p@mântului, }ezând împrotiva mea.
6. Vino, dar@, }i blast@m@ norodul acesta, c@ mai tare decât mine iaste; de cumva îl voi
putea bate }i a-l scoate din p@mântul mieu. C@ am cunoscut c@ blagoslovit iaste pre care
vei blagoslovi }i bl@st@mat iaste pre care vei aduna bl@st@murile”.
7. {i au mers b@trânii Moav }i cei mai mari n@scu] a lui Mediam, având pre]ul gâciturii
în mâni, }i venind la Valaam }i spuindu-i toate cuvintele lui Valac,
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8. El au r@spuns: „R@mânea] aici noaptea }i voi r@spunde orice-m va zice Domnul”.
R@mâind ei la Valaam, venit-au Dumnezeu }i au zis câtr@ el:
9. „Ce vreau oamenii ace}tia la tine?”
10. R@spuns-au: „Valac, fiiul lui Sifor, împ@ratul moaviteanilor l-au trimis la mine,
11. Zicând: «Iat@, norodul care au ie}it din Eghipt au acoperit fa]a p@mântului. Vino }i-l
240v blast@m@, | de cumva, o}tind, l-a} putea goni»”.
12. {i au zis Dumnezeu câtr@ Valaam: „Nu te duce cu ei, nici blâst@ma norodul, c@ e
blagoslovit”.
13. Carele diminea]@ sculându-s@, au zis câtr@ c@petenii: „Duce]i-v@ la p@mântul vostru,
c@ m-au oprit Domnul a veni cu voi”.
14. Întorcându-s@ c@peteniile, au zis lui Valac: „N-au vrut Valaam a veni cu noi”.
15. Iar@} el, cu mult mai mul]i }i mai de cinste decât mai nainte trimisease, au trimis.
16. Carii venind la Valaam, au zis: „A}ea zice Valac, fiiul lui Sifor: «Nu te îndoi a veni
la mine.
17. Gata sânt a te cinsti }i orice vei vrea da-voi ]ie. Vino }i blast@m@ norodul acesta»”.
18. R@spuns-au Valaam: *„De-m va da mie Valac casa sa plin@ de argint }i de aur, nu *Jos 24, 13.
voi putea schimba cuvântul Domnului, Dumnezeului mieu, s@ gr@iesc mai mult sau mai
pu]in.
19. Rogu-v@ s@ r@mâne]i aici }i în ceast@ noapte }i s@ pociu }ti ce iar@} îm va r@spunde
Domnul”.
20. {i au venit Dumnezeu la Valaam noaptea }i i-au zis: „De au venit s@ te chiiame
oamenii ace}te, scoal@ }i mergi cu ei, a}ea numai ca ce-]i voi porunci s@ faci”. ||
241r
21. Sculatu-s-au Valaam diminea]@ }i, a}ternându-} asina, au purces cu ei.
22. *{i S-au mâniiat Dumnezeu }i au st@tut îngerul Domnului în cale împrotiva lui Valaam, *2 Pet. 2, 15.
care }edea pre asin@ }i doao sluji avea cu sine.
23. V@zând asina pre înger stând în cale cu sabia scoas@, s-au întors din cale }i mergea
pre câmp; care ab@tându-s@ Valaam }i vrând a o întoarce la c@rare,
24. St@tut-au îngerul în strâmtoarea a doi p@re]i, cu carii s@ încingea viile.
25. Carele v@zând asina, s-au lipit de p@reate }i au strâns piciorul c@l@re]ului. Iar el iar@}i
o b@tea.
26. {i îns@ îngerul la loc strâmpt trecând, unde nici spre dreapta, nici spre stânga s@ putea
abate, i-au st@tut înainte.
27. {i, v@zând asina stând îngerul, au c@zut supt picioarele c@l@re]ului, carele mâniindu-s@
mai vr@jma}, îi t@ia coastele cu toiagul.
28. {i au de}chis Domnul gura asineai, }i au gr@it: „Ce ]-am f@cut ]ie, c@ci m@ ba]i, iat@,
acum a triia oar@?” |
29. R@spuns-au Valaam: „C@ vreadnic e}ti }i m-ai în}elat; batâr de-a} avea sabie s@ te
241v
loveasc”.
30. Zis-au asina: „Au nu sânt dobitocul t@u, pre carele totdeauna te-ai obicinuit a }edea
pân@ într-aceast@ zi? Spune, când ceva aseaminea ]-am f@cut ]ie? Iar@ el au zis: „Niciodat@!”
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31. Îndat@ au de}chis Domnul ochii lui Valaam }i au v@zut îngerul stând în cale cu sabia
scoas@ }i s-au închinat lui cu fa]a la p@mânt.
32. C@ruia îngerul: „C@ci – au zis – a triia oar@ ba]i asina ta? Eu am venit s@ m@ împrotiveasc
]ie, c@ r@zvr@tit@ iaste calea ta, }i mie împrotivitoare.
33. {i, de nu s-ar fi ab@tut asina din cale, dând loc împrotivitoriului, pre tine te-a} fi ucis,
}i ea ar tr@i”.
34. Zis-au Valaam: „P@c@tuit-am ne}tiind c@ tu stai împrotiva mea; }i acum, de nu-]i
place s@ merg, m@ voi întoarce”.
35. Zis-au îngerul: „Mergi cu ace}tia }i p@zea}te s@ nu gr@ie}ti alt@ceva, f@r@ numai ce-]i
voi porunci”. {i s-au dus cu c@peteniile.
36. Carea auzind Valac, au ie}it întru-ntim||pinarea lui în ora}u moaviteanilor, care-i 242r
zidit în marginea hotar@lor Arnon.
37. {i au zis c@tr@ Valaam: „Tremis-am soli s@ te chiiame, c@ci nu îndat@ ai venit la mine?
Au c@ doar plata venirii tale nu-] pociu da?”
38. C@ruia el au r@spuns: „Iat@, eu, au doar@ voi putea alt@ceva a gr@i, f@r@ ce va pune
Dumnezeu în gura mea?”
39. {i au mers împreun@ }i au venit în cetatea care era în marginea hotar@lor ]@râi lui.
40. {i, ucizând Valac boi }i oi, au trimis la Valaam }i la c@peteniile care era cu el daruri.
41. {i, diminea]@ f@cându-s@, au dus la ceale înalte pre Vaal }i au v@zut partea cea mai
de pre urm@ a norodului.
Cap 23
Valaam, f@când oltare, s@ g@tea}te a bl@st@ma ovreaii; ci în loc de-a-i bl@st@ma, o dat@ }i de alt@
dat@ blagoslovea}te norodul lui Israil. Multe de el prorocea}te.

1.

i au zis Valaam câtr@ Valac: „Zidea}te-m aici }eapte oltare }i g@tea}te a |tâ]a 242v
vi]ei }i aceluia} num@r berbeci”.
{i, f@când dup@ cuvântul lui Valaam, au pus împreun@ vi]@lul }i berbeacele

2.
pre oltariu.
3. {i au zis Valaam câtr@ Valac: „St@i pu]ântel lâng@ arderea ta pân@ voi mearge, ca
doar@ m@ va întâmpina Domnul }i orice-m va porunci voi gr@i ]ie”.
4. {i, meargând degrab@, l-au întâmpinat Dumnezeu. {i, gr@ind câtr@ El Valaam: „{eapte
– au zis – oltare am r@dicat }i am pus deasupra vi]el }i berbeace”.
5. Iar@ Domnul au pus cuvânt în gura lui }i au zis: „Întoarce-te la Valac }i aceastea vei
gr@i!”
6. Întorcându-s@, au aflat stând Valac lâng@ arderea sa }i toate c@peteniile moaviteanilor.
7. {i, luându-}i pilda sa, au zis: „Din Aram m-au adus Valac, împ@ratul moaviteanilor,
din mun]ii R@s@ritului: «Vino – au zis – }i blast@m@ pre Iacov, gr@bea}te }i urgisea}te pre
Israil!»
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8. Cum voi bl@st@ma pre care nu l-au bl@st@mat Dumnezeu? În ce chip voi urgisi pre carii
Domnul nu-i urgisea}te?
9. Din stanuri de piatr@ înalt@ îl voi vedea }i din dealuri îl voi socoti. Norodul sângur va
l@cui }i între limbi nu s@ va socoti. ||
243r
10. Cine va putea num@ra n@sipul lui Iacov }i a cunoa}te num@rul rudii lui Israil? Moar@
sufletul mieu cu moartea drep]ilor }i fie ceale mai de pre urm@ ale meale cestora aseaminea!”
11. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Ce iaste aceasta ce lucri? S@ blast@mi nepriiatinii miei
te-am chemat, }i tu, dinprotiv@, îi blagoslove}ti!”
12. C@ruia el au r@spuns: „Au alt@ voi putea gr@i, f@r@ ce va porunci Domnul?”
13. Zis-au, dar@, Valac: „Vino cu mine la alt loc, de unde s@ vezi partea lui Israil, }i tot
a-l vedea s@ nu po]i; de acolo îl blast@m@!”
14. {i, ducându-l în loc înalt, preste vârful muntelui Fazga, au zidit Valaam }eapte oltare
}i, puind deasupra vi]@l }i berbeace,
15. Au zis câtr@ Valac: „St@i aici lâng@ arderea ta pân@ eu spre întâmpinare voi mearge”.
16. Carele întâmpinându-l Domnul }i puindu-i cuvânt în gur@, i-au zis: „Întoarce-te la
Valac }i acestea îi vei gr@i”.
17. Întorcându-s@, l-au aflat stând lâng@ arderea sa, }i c@peteniile moaviteanilor cu el.
Câtr@ carele Valac au zis: „Ce au gr@it Domnul?”
18. Iar@ el, luând pilda sa, au zis: „St@i, Valac, }i ascult@, auzi, fiiul lui Sefor!
19. Nu iaste Dumnezeu ca omul, s@ min]@, nici | ca fiiul omului, s@ s@ schimbe. Zis-au,
243v
dar@, }i nu va face? Gr@it-au, }i nu va plini?
20. Ca s@ blagosloveasc m-am adus, blagoslovenia a o opri nu pociu.
21. Nu iaste idol în Iacov, nici s@ veade chip cioplit în Israil. Domnul, Dumnezeul lui,
cu el iaste, }i r@sunarea de biruin]a împ@ratului, într-însul.
22. *Dumnezeu l-au scos din Eghipt, a C@ruie t@rie aseaminea iaste rinocherotilor.
*Jos 24, 8.
23. Nu iaste vr@jitorie în Iacov, nici gâcitorie în Israil. În vreamile sale s@ va zice lui Iacov
}i lui Israil ce au lucrat Dumnezeu.
24. Iat@, norodul ca lei]a s@ va scula }i ca leul s@ va r@dica; nu s@ va culca pân@ va îmbuca
prada }i va bea sângele celor uci}i”.
25. {i au zis Valac câtr@ Valaam: „Nici îl bl@st@ma, nici îl blagoslovi!”
26. {i el au zis: „Au nu ]-am zis c@ orice-m va porunci Dumnezeu, aceasta voi face?”
27. {i au zis Valac c@tr@ el: „Vino }i te voi duce la alt loc; de cumva va pl@cea lui Dumnezeu,
s@-i blast@mi de-acolo”.
28. {i, ducându-l spre cre}tetul muntelui Fogor, care s@ uit@ spre pustie,
29. I-au zis Valam: „Zidea}te-m }eapte oltare || }i g@tea}te atâ]ia vi]ei }i aceluia} num@r
244r
berbeci”.
30. F@cut-au Valac precum au zis Valaam }i au pus vi]ei }i berbeaci pre fie}tecare oltariu.
Cap 24
Valaam a triia oar@ blagoslovea}te }i norocite prorocea}te de Israil }i de Hristos; }i de amalichiteani,
chineani }i râmleani a-i bate }i a-i piiarde.

1.

244v

i, v@zând Valaam c@-i place Domnului a blagoslovi pre Israil, nu s-au dus precum
mainte mersease s@ cerce gâcitura, ci, îndreptându-}i c@tr@ pustie fa]a sa
2.
{i, r@dicând ochii, au v@zut pre Israil în }etri, z@bovind prin neamurile sale;
}i c@zând spre dânsul Duhul lui Dumnezeu,
3. Luându-} pilda, au zis: „Zis-au Valaam, fiiul lui Vior, zis-au omul a c@ruia s-au
învârto}at ochiul.
4. Zis-au cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Carele au v@zut videniia Atotputearnicului,
carele cade }i a}ea i s@ de}chid ochii lui:
5. «Câtu-s de frumoase corturile tale, Iacov, }i }etrile tale, Israil!
6. Ca v@ile ceale umbroase, ca gr@dinile stropite lâng@ râuri, ca corturile carea le-au înfipt
Domnul, ca chedrii lâng@ ape.
7. Curge-va apa din g@leata lui, }i s@mân]a lui va fi spre ape multe. Lua-s@-va pentru
Agag, împ@|ratul lui, }i s@ va lua împ@r@]iia lui.
8. Dumnezeu l-au scos din Eghipt, *a C@ruia t@rie aseamine iaste rinocherotilor. *Sus 23, 22.
Îmbuca-vor neamurile protivnicii lui }i oasele lor le vor frânge }i le vor p@trunde cu
s@ge]ile .
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CAP 24 {I 25

9. Culcându-s@ au durmit ca leul }i ca lei]a, iar@ carea a o de}tepta nime nu va îndrâzni.
Cine te va blagoslovi fi-va }i el blagoslovit; cine te va bl@stama în bl@st@m s@ va socoti»”.
10. {i, mâniindu-s@ Valac împrotiva lui Valaam, plesnindu-}i mânile, au zis: „A bl@st@ma
nepriiatinii miei te-am chemat, pre carei, dinprotiv@, a triia oar@ îi blagoslove}ti.
11. Întoarce-te la locul t@u. Socotit am fost, adec@ cu m@rime s@ te cinstesc, ci Domnul
te-au lipsit de rânduita cinste”.
12. R@spuns-au Valaam c@tr@Valac: „Au n-am zis solilor t@i carii i-ai trimis la mine”:
13. *«De-m va da mie Valac casa sa plin@ de argint }i de aur, nu voi putea trece cuvântul
*Sus 22, 18.
Domnului, Dumnezeului mieu, ca au bun ceva, au r@u s@ sco]u din inima mea; ci orice-m
va zice Domnul, aceasta voi gr@i?».
14. Îns@ mârgând la norodul mieu, voi da sfat ce s@ fac@ norodul t@u norodului acestuia
în vreamea de apoi”.
15. {i, luându-}i pilda, iar@ au zis: „Zis-au Valaam, || fiiul lui Vior, zis-au omul a c@ruia 245r
s-au învârto}at ochiul,
16. Zis-au cel ce ascult@ cuvântul lui Dumnezeu, carele au cunoscut înv@]@tura Celui
Preaînalt }i vederile Atotputearnicului veade, carele c@zând, de}chi}i are ochii:
17. «Vedea-L-voi, ci nu acum; privi-L-voi, ci nu aproape. *R@s@ri-va steaoa din Iacov
*Math. 2, 2.
}i s@ va scula toiag din Israil }i va lovi pov@]uitorii lui Moav }i va bate to] fiii lui Sith.
18. {i va fi Iudumeea mo}tenirea lui; mo}iia lui Seir va îng@dui nepriiatinilor s@i; iar@
Israil tare s@ va purta.
19. Din Iacov va fi care s@ st@pâneasc@ }i s@ piiarz@ r@m@}i]@le cet@]ii»”.
20. {i, v@zând pre Amalic, luându-} pilda, au zis: «C@peteniia neamurilor Amalic, a
c@ruia ceale mai de pre urm@ s@ vor piiarde».
21. V@zut-au }i pre Chineul }i, luând pilda, au zis: «Vârtos, adec@, iaste l@ca}ul tâu, ci în
piiatr@ de vei pune cuibul t@u,
22. {i vei fi ales din ruda lui Chin, pân@ când va putea r@mânea? C@ asir te va prinde».
23. {i, luând pilda, iar@ au gr@it: «Hei, cine va tr@i când va face aceastea Dumnezeu?
24. *Veni-vor în cor@bii din Italia, birui-vor pe asiri }i vor bate pre ovreai }i mai pre urm@
*Dan. 11, 30.
}i ei vor peri»”. |
25. {i s-au sculat Valaam }i s-au întors la locul s@u; Valac înc@ pe calea carea venise 245v
s-au întors.
Cap 25
Pentru curviia lui Israil cu moaviteanii }i madianiteanii, poruncea}te Dumnezeu a s@ spânzura
c@peteniile }i piiar@ din gloat@ doaoz@ci }i patru de mii. {i lui Fineis îi d@ pentru r@spl@tire
preo]ia veacinic@, pentru c@ din dumnez@iasca râvn@ au p@truns cu suli]a pre Zanvri }i Cozvi.

1.

*Ios 22, 17.
*2 Leage 4, 3.
*Ie}ir. 32, 27.

*Psal. 105, 30.
1 Mac. 2, 27.
1 Corith. 10, 4.

*Ecli. 45, 30.
1 Macav. 2, 54.

i z@boviia într-aceea vreame Israil în Seatim }i au curvit norodul cu featele lui
Moav,
2.
Carele i-au chemat pre dân}ii la jârtfeale sale. {i ei au mâncat }i s-au închinat
dumnezeilor lor.
3. *{i s-au închinat Israil lui Velfegor. {i mâniindu-S@ Domnul,
4. Au zis câtr@ Moisi: *„Ia toate c@peteniile norodului }i-i spânzur@ în preajma soarelui
în furci, ca s@ s@ întoarc@ urgiia mea despre Israil”.
5. {i au zis Moisi câtr@ judec@torii lui Israil: *„Uciz@ fie}tecarele pre cei de aproape ai
s@i, carii s-au închinat lui Velfegor!”
6. {i, iat@, unul din fiii lui Israil au întrat înaintea fra]ilor s@i la o curv@ madianiteanc@,
246r
v@zând Moisi }i toat@ mul]imea fiilor || Israil, carii plângea înaintea u}ii cortului.
7. *Carea v@zând Fineis, fiiul lui Eliazar, fiiului Aaron preotului, s-au sculat din mijlocul
mul]imei }i, luând suli]a,
8. Au întrat dup@ israilteanul b@rbat în bordeiu }i i-au p@truns pre amândoi împreun@,
b@rbatul adec@ }i muiarea, în locurile na}terii. {i au încetat rana de la fiii lui Israil.
9. {i s-au ucis doaoz@ci }i patru de mii de oameni.
10. {i au zis Domnul câtr@ Moisi:
11. „Fineis, fiiul lui Eliazar, fiiului Aaron preotului, au întors mâniia Mea de la fiii
lui Israil, c@ din râvna Mea s-au pornit asupra lor, ca s@ nu }terg Eu fiii lui Israil în râvna
Mea.
12. Pentru aceea gr@ia}te câtr@ el: «*Iat@-i dau lui pacea a}ez@mântului mieu.
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13. {i va fi }i lui }i s@min]iii lui leg@tura preo]iii veacinic@, c@ au r@vnit pentru Dumnezeul
s@u }i au cur@]it nelegiuirea fiilor Israil»”.
14. {i era numele israilteanului b@rbat, care s-au ucis cu madianiteanca, Zanvri, fiiul lui
Salul, pov@]uitoriu din rudenia }i neamul lui Simeon.
15. Iar@ muiarea madieniteanca, care aseaminea s-au ucis, s@ chema Cozvi, fata lui Sur,
c@peteniii | celui mai ales al madieniteanilor.
16. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
17. *„Protivnici pre voi s@ v@ sâm]@ madieniteanii, }i-i lovi] pre ei.
*Jos 31, 2.
18. C@ }i ei protivnicea}te au lucrat împrotiva voastr@ }i v-au înceluit cu vicle}ug, prin
idolul Fogor }i Cozvi, fata pov@]uitoriului Madian, soru-sa, carea s-au lovit în zioa ranei
pentru nelegiuirea lui Fogor”.
Cap 26
Num@r@-s@ israilteanii prin fie}tecare neamuri, carii vrednici de r@zboiu vor întra la P@mântul
F@g@duin]ii. {i, dup@ aceast@ num@rare, s@ poruncea}te s@ li s@ împar]@ p@mân tul.

1.

up@ ce s-au vârsat sângele vinova]ilor, au zis Domnul câtr@ Moisi }i câtr@
Eliazar, fiiul lui Aaron preotul:
2.
*„Num@ra] toat@ suma fiilor Israil de la doaoz@ci de ani }i mai sus, prin casele
}i rudeniile sale, to] carii pot mearge la oaste”.
3. {i au gr@it Moisi }i Eliazar preotul în câmpiile Moav, lâng@ Iordan, în prejma Ierihonului,
câtr@ cei ce era:
4. „De doaoz@ci de ani }i mai sus”, precum Domnul poruncise, a c@rora acesta iaste
num@rul:
5. Ruvin, întâi n@scutul lui Israil. *Acestuia, fiiul Enoh, de la care familia enohiteanilor;
247r }i Fallu, de la || carele familia falluiteanilor;
6. {i Iesron, de la carele familia iesroiteanilor; }i Harmi, de la carele familia harmiteanilor.
7. Aceaste sânt familiile din ruda lui Ruvin, a c@rora num@r s-au aflat mii patruz@ci }i
trei }i }eapte sute treiz@ci.
8. Fiiul lui Fallu, Eliav;
9. Fiii acestuia, Namuil }i Dathan }i Aviron. Ace}tia sânt Dathan }i Aviron, c@peteniile
norodului, *carii s-au sculat împrotiva lui Moisi }i a lui Aaron, în vrajba lui Corea, când
au r@zboit împrotiva Domnului.
10. {i de}chizându-} p@mântul gura sa, au îmbucat pre Core, murind foarte mul]i când
au ars focul, doao sute }i cinciz@ci de b@rba]i. {i s-au f@cut mare minune,
11. Ca perind Core, fiii lui s@ nu piiar@.
12. Fiii lui Simeon, prin rudeniile sale: Namuil, de la acesta familia namuiliteanilor;
Iamin, de la acesta familia iaminiteanilor; Iahin, de la acesta familia iahiniteanilor;
13. Zare, de la acesta familia zarenilor; Saul, de la acesta, familia saulinilor.
14. Aceaste sânt familiile din ruda lui Simion, a c@rora tot num@rul au fost mii doaoz@ci
}i doao, doao sute.
247v
15. Fiii lui Gad, prin rudeniile sale: Sefon, de la acesta | familia sefoneanilor; Agghi,
de la acesta familia agghiteanilor; Suni, de la acesta familia suneanilor;
16. Ozni, de la acesta familia ozneanilor; Hir, de la acesta familia hirineanilor;
17. Arod, de la acesta familia arodineanilor; Ariil, de la acesta familia ariileanilor.
18. Aceaste sânt familiile Gad, al c@rora tot num@rul au fost mii patruz@ci, cinci sute.
19. *Fiii lui Iuda, Hir }i Onan, carii amândoi au murit în p@mântul Hanaan.
20. Fost-au fiii Iudei, prin rudeniile sale: Sela, de la carele familia selaineanilor; Fares,
de la carele familia fareseanilor; Zare, de la care familia zareanilor.
21. Iar@ fiii lui Fares: Hesron, de la care familia hesroneanilor; }i Hamul, de la care familia
hamuleanilor.
22. Aceaste sânt familiile Iiudei, al c@rora tot num@rul au fost mii }eaptez@ci }i }eas@, cinci sute.
23. Fiii lui Isahar, prin rudeniile sale: Thola, de la carele familia tholaiteanilor; Fua, de
la care familia fuaineanilor;
24. Iasuv, de la care familia iasuveanilor; Semran, de la care familia semraneanilor.
25. Aceaste sânt neamurile Isahar, al c@rora num@r au fost mii }easez@ci }i patru, trei sute. ||
248r
26. Fiii lui Zavulon, prin neamurile sale: Sared, de la care familia sareadenilor; Elon,
de la care familia eloneanilor; Ialel, de la care familia ialelineanilor.
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CAP 26

27. Aceaste sânt rudeniile lui Zavulon, al c@rora num@r au fost mii }easez@ci, cinci sute.
28. Fiii lui Iosif, prin neamurile sale: Manasse }i Efrem.
29. Din Manasse au r@s@rit Mahir, de la care familia mahireanilor. Mahir au n@scut pre
Galaad, de la care familia galaadeanilor.
30. Galaad au avut fii pre Iezer, de la care familia iez@reanilor, }i pre Helec, de la care
familia helecheanilor;
31. {i Asriil, de la care familia asriileanilor; }i Sehim, de la care familia sehimeanilor;
32. {i Semida, de la care familia samideanilor; *}i Hefir, de la care familia hefireanilor.
*Jos 27, 1.
33. {i au fost Hefir tatâl lui Salfaad, carele fii nu avea, ci numai feate, a c@rora aceaste
*acolo … sânt numeale: *Maala }i Noa }i Hegla }i Melha }i Thersa.
34. Aceaste sânt familiile lui Manasse, }i num@rul lor mii cinciz@ci }i doao, }eapte sute.
35. Iar@ fiii lui Efrem, prin rudeniile sale au fost ace}tia: Suftala, de la care familia
| suftalanineanilor; Vehir, de la care familia vehireanilor; Thehin, de la care familia
thehineanilor.
36. Iar@ fiiul lui Suftala au fost Heran, de la care familia heranenilor.
37. Acea}tea sânt neamurile fiilor lui Efrem, a c@rora num@r au fost mii triiz@ci }i doao,
cinci sute.
38. Acea}te sânt fiii lui Iosif prin familiile sale. Fiii lui Veniamin în rudeniile sale: Vela,
de la care familia velanilor; Asvil, de la care familia asvileanilor; Ahiram, de la care familia
ahirameanilor;
39. Sufam, de la care familia sufameanilor; Hufam, de la care familia hufameanilor.
40. Fiii Vela: Herid }i Noimam; din Herid, familia herideanilor, din Noimam, familia
noimaneanilor.
41. Acea}te sânt fiii lui Veniamin, prin rudeniile sale, a c@rora num@r au fost mii patruz@ci
}i cinci, }ease sute.
42. Fiii lui Dan, prin rudeniile sale: Suham, de la care familia suhameanilor. Aceaste
sânt rudeniile lui Dan, prin familiile sale.
43. To] au fost suhameani, a c@rora num@r era || mii }eas@z@ci }i patru, patru sute.
44. Fiii lui Asir, prin rudeniile sale: Iemna, de la care familia iemnaneanilor; Iesui, de
la care familia iesuianilor; Vrii, de la care familia vriianilor;
45. Fiii lui Vrii: Hevir, de la care familia hevireanilor, }i Melhiil, de la care familia
melhiileanilor.
46. Iar@ numeale featei lui Asir au fost Sara.
47. Aceastea, rudeniile fiilor Asir, }i num@rul lor mii cinciz@ci }i trei, patru sute.
48. Fiii lui Nethali, prin rudeniile sale: Iesiil, de la care familia iesiileanilor; Guni, de la
care familia guniianilor;
49. Iesir, de la care familia iesireanilor; Sellim, de la care familia sellimeanilor.
50. Aceastea sânt rudeniile fiilor Nethali, prin familiile sale, a c@rora num@r mii patruz@ci
}i cinci, patru sute.
51. Aceasta iaste suma fiilor Israil carii s-au num@rat, mii }ease sute }i una, }eapte sute
treiz@ci.
52. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
53. „Acestora s@ va împâr]i p@mântul, dup@ num@rul numirilor, spre mo}tenirile sale. |
54. Celor mai mul] mai mare parte le vei da, }i celor mai pu]ini, mai mic@; fie}tec@rora,
precum acum s-au num@rat, s@ va da mo}tenirea.
55. A}ea numai ca soartea s@ împar]@ neamurilor p@mântul }i familiilor.
56. Orice cu soartea s@ va veni, aceasta au cei mai mul]i s@ ia, au cei mai pu]ini”.
57. *{i acesta iaste num@rul fiilor Levi, prin familiile sale: Gherson, de la care
*Ie}ire 6, 16.
familia ghersoneanilor; Caath, de la care familia caatheanilor; Merari, de la care familia
merareanilor.
58. Aceaste sânt familiile Levi: familia Lovni, familia Hevroni, familia Moholi, familia
Musi, familia Core. Iar@ Caath au n@scut pre Amram,
59. Care au avut muiare Iohavid, fata lui Levi, carea i s-au n@scut lui în Eghipt. Aceasta
au n@scut lui Amram, b@rbatului s@u, fii, pre Aaron }i Moisi, }i Maria, sora lor.
60. Din Aaron au r@s@rit Nadav }i Aviu }i Eliazar }i Ithamar,
61. *Din carii, Nadav }i Aviu au murit când au adus foc strein înaintea Domnului. ||
*Preo]i 10, 1.
62. {i au fost to] carii s-au num@rat mii doaoz@ci }i trei, partea b@rb@teasc@ de o
Sus 3,4.
1 Par. 24, 2. lun@ }i mai sus, c@ nu s-au num@rat între fiii lui Israil, nici lor cu ceialal] li s-au dat
mo}tenire.
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63. Acesta-i num@rul fiilor Israil carii s-au scris de Moisi, de Eliazar preotul, în câmpiile
Moav de lâng@ Iordan, în prejma Ierihonului,
64. *Între carii nice unul au fost din cei mainte num@ra]i de Moisi }i de Aaron în pustiia Sinai. *1 Cor. 10, 5.
65. *C@ zisease mai înainte Domnul c@ to] vor muri în pustie. {i nice unul au r@mas * Sus 14, 23, 24.
dintr-în}ii, f@r@ Caliv, fiiul Iefoniei, }i Iosue, fiiul lui Nun.
Cap 27
Featele lui Salfaad, sc@zând partea b@rb@teasc@, urmeaz@ t@tâni-s@u în mo}tenire; }i zice
Domnul, c@ va muri Moisi când din muntele Avarim va vedea P@mântul F@g@duin]ii }i va
rândui pre Iosie în locul s@u pov@]uitoriu.

1.

i s-au apropiiat *featele lui Salfaad, fiiul lui Hefir, fiiul lui Galaad, fiiul lui
Mahir, fiiul lui Manasse, carele au fost fiiul lui Iosif, a c@rora sânt numele
Maala }i Noa }i Hegla }i Melha }i Thersa.
2. {i au st@tut înaintea lui Moisi }i a | lui Eliazar preotului }i a tuturor c@peteniilor
250v
norodului, înaintea u}ii cortului a}ez@mântului, }i au zis:
3. „Tatâl nostru au murit în pustie, nici au fost în vrajba carea *s-au scornit împrotiva
Domnului supt Core, ci în p@catul s@u au murit. Acesta n-au avut fii, c@ci s@ ia numele
lui din familia sa; c@ n-au avut fii, da]i-ne noao mo}ie între rudeniile t@tâni-nostru!”
4. {i au adus Moisi cercarea lor la judecata Domnului,
5. Carele au zis câtr@ el:
6. „Drept lucru poftesc featele lui Salfaar; d@-le mo}ie între rudeniile t@tâni-s@u }i s@-l
urmeaz@ în mo}tenire.
7. Iar@ c@tr@ fiii lui Israil vei gr@i aceastea:
8. «Omul, când va muri f@r@ fii, la fata lui va treace mo}tenirea.
9. De nu va avea fat@, îi vor urma fra]ii.
10. De nu va avea nici fra]i, ve]i da mo}ie fra]ilor t@tâni-s@u.
11. De nu va avea nici unchi, da-s@-va mo}iia celor || de aproape lui. {i va fi aceasta
251r
fiilor Israil sfânt@ leage veacinic@, precum au poruncit Domnul lui Moisi»”.
12. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: *„Suie-te în muntele acesta, Avarim, }i te uit@ de-acolo
la p@mântul care voi da fiilor Israil.
13. {i, deac@-l vei vedea, duce-te-vei }i tu la norodul t@u, precum s-au dus fratele t@u, Aaron,
14. *C@ M-a] sup@rat în pustiia Sin în împrotivirea mul]imeai, nici a]i vrut a M@ sfin]i
înaintea ei preste ape. Aceastea sânt Apele Împrotivirii în Cadisul pustiii Sim”.
15. C@ruia au r@spuns Moisi:
16. „Rânduiasc@ Domnul, Dumnezeul duhurilor a tot trupul, om care s@ fie preste mul]imea
aceasta
17. {i s@ poat@ ie}i }i întra înaintea lor }i a-i scoate sau a-i duce înl@untru, s@ nu fie
norodul Domnului ca oile f@r@ p@storiu”.
18. {i au zis Domnul câtr@ el: *„Ia pre Iosue, fiiul lui Nun, b@rbatul în care iaste duh, }i
pune mâna ta preste el,
19. Care va sta înaintea lui Eliazar preotului }i a toat@ mul]imea.
20. {i vei da lui poruncile to]i v@zând }i | partea slaveai tale, ca s@-l asculte toat@ sinagoga
251v
fiilor Israil.
21. Pentru aceasta, de va fi ceva a face, Eliazar preotul va întreba pre Domnul. La
cuvântul lui va ie}i }i va întra însu}i }i to] fiii lui Israil cu el }i ceaealalt@ mul]ime”.
22. F@cut-au Moisi precum poruncise Domnul }i, luând pre Iosue, l-au pus înaintea lui
Eliazar preotului }i înaintea a toat@ curgerea norodului.
23. {i, puindu mânile pre capul lui, toate le-au procitit care poruncise Domnul.
Cap 28
Jârtfeale de toate zilele }i ceale de a }eaptea zi }i a începutul lunilor }i pentru doao praznice a
azimealor }i a s@pt@mânilor.

1.
2.

i au zis Domnul câtr@ Moisi:
„Poruncea}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ ei: «Aducerea Mea }i pânile }i
t@m@ierea mirosului bine priimit aduce] prin vremile Sale.
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3. Aceaste sânt jârtfeale care trebuie s@ aduce]: *miei de un an neîntina]i, doi în toate
zilele, spre jirtfire veacinic@;
4. Unul îl ve] aduce deminea]a, altul sara.
5. A zecea parte efi de f@in@, carea s@ fie stropi||t@ cu untdelemn curat }i s@ aib@ o parte 252r
de hin;
6. Jârtf@ de pururea iaste, carea a] adus în muntele Sinai spre miros bine priimit t@m@iarii
Domnului.
7. {i ve]i gusta a patra parte hin de vin prin fie}tecare miel în jârfealnicul Domnului.
8. {i al doile miel a}ijderea îl ve] aduce de c@tr@ sar@, dup@ toat@ leage jârtfeai de
diminea]a }i gust@rilor ei, aducerea mirosului bine priimit Domnului.
9. *Iar@ în zioa sâmbetei vei aduce doi miei de câte un an, neîntina], }i doao z@ciuiri de
*Math. 12, 5.
f@in@ stropit@ cu untdelemn, spre jârtf@ }i gust@ri,
10. Carele drept s@ toarn@ prin fie}tecare sâmb@t@, spre jârtv@ veacinic@.
11. Iar@ în lun@ noao ve] aduce jârtv@ Domnului: vi]@i din ciurd@ doi, berbeace unul,
miei de câte un an }eapte, neîntina]i,
12. {i trei z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropite, în jârtf@ lâng@ fie}tecare vi]el, }i doao
z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropite pre lâng@ fie}tecare berbeaci,
13. {i a zece z@ciuirei de f@in@ din untdelemn, în jârtv@ pre lâng@ fie}tecare miei; arderii
mirosului bine priimit }i a t@mâiarii iaste Domnului.
14. Iar@ gust@rile de vin care s@ vor turna pre lâng@ fie}tecare jârtv@, aceaste vor fi
jum@|tate parte de hin prin fie}tecarii vi]ei, a triia prin berbeace, a patra prin miel; aceasta 252v
va fi jârtva prin toate lunile care }ie}i urmeaz@ prin curgerea anului;
15. {i un ]ap s@ va aduce Domnului pentru p@cate, spre jârtf@ veacinic@, cu gust@rile sale.
16. *Iar@ în luna dint@i, în a patraspr@zece zi a lunii, Fasca Domnului va fi.
*Ie}ir. 12, 18.
17. {i a cincispr@z@cea zi, praznicul; }eapte zile vor mânca azime,
Preo]i 23, 5.
18. A c@rora zioa cea dintâie cinstit@ }i sfânt@ va fi; tot lucrul prost nu s@ va face într-însa.
19. {i ve] aduce t@mâiare, ardere Domnului, vi]@i din ciurd@ doi, berbeace unul, miei
de câte un an, neîntina]i, }eapte.
20. {i jârtfeale fie}tec@rora din f@in@ stropit@ cu untdelemn, trei z@ciuiri prin fie}tecare
vi]ei }i doao z@ciuiri prin berbeace,
21. {i a zeace din z@ciuire prin fie}tecare miei, adec@ prin }eapte miei;
22. {i un ]ap pentru p@cat s@ s@ jârtfeasc@ pentru voi,
23. F@r@ jârtfa de diminea]a, carea totdeuna o ve]i aduce.
24. A}a ve]i face prin fie}tecarea zi din }eap||te zile, în aprinderea focului }i-n miros 253r
bine primit Domnului, care s@ va scula din jârtf@ }i din gust@rile fie}tec@rora.
25. {i zioa a }eaptea vestit@ }i sfânt@ va fi voao; tot lucrul prost nu ve] face într-însa.
26. {i zioa pârghelor, când ve] aduce noao roade Domnului, plinindu-s@ s@pt@mânile,
cinstit@ }i sfânt@ va fi; tot lucrul prost nu ve] face într-însa.
27. {i ve] aduce jârtv@ spre miros bine primit Domnului, vi]@i din ciurd@ doi, berbeace
unul }i miei de câte un an, neîntina]i, }eapte,
28. {i în jârtfeale lor, trei z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropit@ prin fie}tecarii vi]@i, prin
berbeaci doao,
29. Prin miei a zeace din z@ciuire, carii împreun@ sânt miei }eapte; }i ]apul,
30. Care s@ ucide pentru cur@]ire, f@r@ veacinica jirtv@ }i gust@rile ei.
31. Nemachiate le ve]i aduce toate cu gust@rile sale.

*Ie}ire 29, 38.

Cap 29
Prazniceale lunii a }eaptea }i ce s@ s@ aduc@ într-îns@le, adec@ praznicul trâmbi]elor, al cur@]irii
}i al corturilor, care în opt | zile multe fealiuri de aduceri au.

1.

i a lunii a }eaptea zioa dintâi cinstit@ }i sfânt@ va fi voao; tot lucrul prost nu
ve]i f ace într-însa, c@ zioa r@sun@rii iaste }i a trâmbi]elor.
2.
{i ve] aduce jârtv@ spre miros bine priimit Domnului, un vi]@l din ciurd@,
berbeace unul }i miei de câte un an, nemachia]i, }eapte,
3. {i în jârtfeale lor trei z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropit@ prin fie}tecare vi]@i, doao
z@ciuiri prin berbeace.
4. O z@ciuire prin miel, carii împreun@ sânt miei }eapte;
5. {i un ]ap pentru p@cat, care s@ aduce spre cur@]irea norodului,
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6. F@r@ jârtfa începerii lunilor cu jârtvele sale }i arderea veacinic@ cu obicinuitele gust@ri.
Cu acelea ]eremonii ve] aduce spre miros bine priimit aprinderea Domnului.
7. *{i a zeace zi a lunii ace}tiia a }eaptea va fi voao sfânt@ }i cinstit@ }i ve]i n@c@ji sufletele *Preo]i. 16, 29 }i
voastre; tot lucrul prost nu ve]i lucra într-însa.
23, 27.
8. {i ve]i aduce jârtf@ Domnului spre miros || bine priimit, un vi]@l de ciurd@, un berbeace,
254r
miei de câte un an }eapte,
9. {i în jârtfeale lor, trei z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropit@ prin fie}tecare vi]@i, doao
z@ciuiri prin berbeace,
10. A zeace din z@ciuire prin fie}tecare miei, carii sânt împreun@ miei }eapte;
11. {i un ]ap pentru p@cat; afar@ din ceale ce s@ aduc pentru gre}al@, spre cur@]ire }i
arderea veacinic@, cu jârtva }i gust@rile lor.
12. Iar@ în a cincispr@zeacea zi a lunii a }eaptea, carea voao sfânt@ v@ va fi }i cinstit@;
tot lucrul prost nu ve] face într-însa, ci ve]i pr@znui praznicul Domnului }eapte zile,
13. {i ve] aduce ardere spre miros bine priimit Domnului: vi]ei din ciurd@ treispr@z@ce,
berbeci doi, miei de câte un an, neîntina]i, patruspr@zeace,
14. {i în gust@rile lor, trei z@ciuiri de f@in@ cu untdelemn stropit@ prin fie}tecare vi]ei,
carii sânt împreun@ vi]ei treispr@zeace }i doao z@ciuiri unui berbece, adec@ împreun@
berbecilor doi, |
15. {i a zeace din z@ciuire mieilor fie}tec@rora, carii sânt împreun@ miei patruspr@zeace;
254v
16. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea vecinic@ }i jârtva }i gust@rile ei.
17. A doao zi ve] aduce vi]ei din ciurd@ doispr@zeace, berbeci doi, miei de câte un an,
neîntina]i, patruspr@zeace;
18. {i jârtfeale }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]ei }i prin berbeci }i prin miei bine ve]i pr@znui;
19. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea vecinic@ }i jârtva }i gust@rile ei.
20. A triia zi ve]i aduce vi]ei unspr@zeace, berbeci doi, miei de câte un an, neîntina],
patruspr@zeace;
21. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]ei }i prin berbeci }i prin miei bine ve]i
pr@znui;
22. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea veacinic@ }i jârtva }i gust@rile ei.
23. A patra zi ve]i aduce vi]ei zeace, berbeci doi, miei de câte un an, neîntina]i,
patruspr@zeace; ||
24. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]@i }i berbeci }i miei bine ve]i pr@znui;
255r
25. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea veacinic@ }i jârtva ei }i gustarea.
26. A cince zi ve] aduce vi]ei noao, berbeci doi, miei de câte un an, nem@chia]i, patruspr@zeace;
27. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]@i }i berbeci }i miei bine ve]i pr@znui;
28. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea veacinic@ }i jârtva ei }i gustarea.
29. A }asa zi ve] aduce vi]ei opt, berbeci doi, miei de un an, nem@chia]i, patruspr@zeace;
30. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]@i }i berbeci }i miei bine ve]i pr@znui;
31. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea veacinic@ }i jârtva ei }i gustarea.
32. A }eaptea zi ve] aduce vi]ei }eapte }i berbeci doi, miei de câte un an, nem@chia]i,
patruspr@zeace;
33. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]ei }i berbeci }i miei bine ve]i pr@znui; |
34. {i ]apul pentru p@cat, fâr@ arderea cea veacinic@ }i jârtva lui }i gustarea.
255v
35. A opta zi, carea iaste mai vestit@, tot lucrul prost nu ve] face,
36. Aducând arderea spre miros bine priimit Domnului: un vi]el, un berbece , miei de
câte un an, nem@chiia]i, }apte;
37. {i jârtvele }i gust@rile fie}tec@rora prin vi]ei }i berbeci }i miei bine ve]i pr@znui;
38. {i ]apul pentru p@cat, f@r@ arderea cea veacinic@ }i jârtva ei }i gustarea.
39. Aceaste ve] aduce Domnului prin praznicele voastre, afar@ de f@g@duin]e }i de
aducerile ceale din voie, în arderi, în jârtve, în gustare }i în junghierile ceale p@ciuitoare»”.
Cap 30
Despre f@g@duin]a }i jur@mântul b@rba]ilor }i când f@g@duin]@le sau jur@mânturile featelor }i a
muiarilor sânt statornice sau de}arte.

256r

1.
2.

i au povestit Moisi fiilor Israil toate care-i poruncise Domnul.
{i au gr@it câtr@ c@peteniile neamurilor fii||lor Israil: „Acesta iaste cuvântul
care au poruncit Domnul:
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3. «De va f@g@dui cineva din b@rba] f@g@duin]@ Domnului sau s@ va strânge cu giur@mânt,
nu va face de}ert cuvântul s@u, ci tot ce au f@g@duit va plini.
4. Muierea, de va f@g@dui ceva }i s@ va strânge cu giur@mânt, carea iaste în casa t@tâni-s@u
}i în vârst@ înc@ copil@reasc@, de va cunoa}te tatâl f@g@duin]a carea au f@g@duit }i jur@mântul
cu care au îndeatorit sufletul s@u }i va tâcea, vinovat@ va fi f@g@duin]ii.
5. Orice au f@g@duit }i au jurat cu fapta va plini.
6. Iar@, de va zice împrotiv@ tatâl îndat@ cât va auzi, }i f@g@duin]ele }i jur@mânturile ei
de}earte vor fi, nici vinovat@ s@ va ]inea cu f@g@duin]a, pentru c@ au gr@it împrotiv@ tat@l.
7. De va fi având bârbat }i va f@g@dui ceva }i o dat@ din gura ei ie}ind cuvântul, sufletul
ei l-au îndatorit cu jur@mânt.
8. În care zi va auzi b@rbatul }i nu va gr@i împrotiv@, vinovat@ va fi f@g@duin|]ii }i va da 256v
orice au f@g@duit.
9. Iar@, auzând, îndat@ de va gr@i împrotiv@ }i de}erte va face f@g@duin]ele ei }i cuvintele
cu carele au fost strâns sufletul s@u, milostiv va fi ei Domnul.
10. V@duva }i cea l@sat@ orice vor f@g@dui vor da.
11. Muierea în casa bârbatului când s@ va strânge cu f@g@duin]@ }i cu jur@mânt,
12. De va auzi bârbatul }i va t@cea, nici va gr@i împrotiva f@g@duin]ii, va da orice au
fost f@g@duit.
13. Iar@, de va gr@i îndat@ împrotiv@, nu s@ va ]inea vinovat@ f@g@duin]ei, pentru c@ au
gr@it împrotiv@ bârbatul }i Domnul va fi milostiv ei.
14. De va f@g@dui }i cu jur@mânt s@ va strânge, ca prin post sau altor lucruri contenirea,
s@-}i n@c@jeasc@ sufletul s@u, în vrerea bârbatului va fi s@ fac@ sau s@ nu fac@.
15. Iar@, auzând b@rbatul, de va t@cea }i pre a doao zi va treace sfatul s@u, orice au fost
cugetat }i au fost f@g@duit va da, c@ci mintini cât au auzit au t@cut. ||
16. Iar@, de va zice împrotiv@ dup@ ce au }tiut, va purta el nedreptatea ei»”.
257r
17. Acestea sânt legile care au rânduit Domnul lui Moisi, între b@rbat }i muiare,
între tat@ }i fat@ carea înc@ în vârst@ copil@reasc@ iaste sau carea r@mâne în casa
p@rintelui.
Cap 31
T@indu-s@ madianiteanii din porunca lui Dumnezeu, numai feacioarele s@ ]in. Averile drept s@
împart o}titorilor }i gloatei; pârghele preotului }i levi]ilor s@ dau, mul]@mite Domnului cu daruri
s@ aduc, c@ nice un ovreau n-au c@zut.

1.
2.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând:
„Izbândea}te întâi fiii lui Israil de madianiteani }i a}a te vei aduna la norodul
t@u”.
3. {i îndat@ Moisi: *„Arma]i – au zis – dintre voi b@rba]i la r@zboiu, carii s@ poat@ face
*Sus 25, 17.
izbânda Domnului de madianiteani.
4. O mie de b@rba]i din fie}tecare neam s@ s@ aleag@ din Israil, carii s@ s@ trimit@ la
r@zboiu.
5. {i au dat câte o mie din fie}tecare neam, adec@ doaospr@zeace mii, g@ti]i la r@zboiu”,
6. Carii i-au trimis Moisi cu Fines, fiiul lui Eliazar preotului, }i vaseale ceale sfinte }i
trâmbi]e spre r@sunare I-au dat.
7. {i, o}tind împrotiva madiianiteanilor }i biruindu-i, to]i b@rba]ii i-au ucis; |
8. *{i pre împ@ra]ii lor, Evi }i Rechim }i Sur }i Hur }i Revi, cinci c@petenii ai neamului, 257v
* Ios. 13, 21.
}i pre Valaam, fiiul lui Vior, i-au ucis cu sabiia.
9. {i au prins muiarile lor }i pruncii }i toate dobitoaceale }i toat@ avearea; orice au putut
avea au jefuit.
10. {i cet@]ile }i satele }i co}teiurile le-au mistuit para.
11. {i au adus prad@ }i toate care prinsease, }i din oameni, }i din dobitoace.
12. {i au adus la Moisi }i la Eliazar preotul }i la toat@ mul]imea fiilor Israil, iar@ cealelalte
unealte le-au purtat în tabâr@ în câmpii Moav, lâng@ Iordan, împrotiva Ierihonului.
13. {i au ie}it Moisi }i Eliazar preotul }i toate c@peteniile sinagoghii întru tâmpinarea lor,
afar@ de tab@r@.
14. {i mâniindu-s@ Moisi, c@peteniilor oasteai tribunilor }i suta}ilor carii venise de la
r@zboiu,
15. Au zis: „Câci a]i ]inut muiarile?
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16. *Au nu sânt acestea care au în}elat pe fiii lui Israil, dup@ sfatul lui Valaam, }i v-au
f@cut a p@c@tui împrotiva Domnului prin p@catul lui Fogor, pentru care }i b@tut au fost
norodul? ||
17. *Pre to]i dar@, ucide]i, orice iaste parte b@rb@teasc@ }i în prunci, }i muierile care au
258r
cunoscut b@rbat cu împreunare le sugruma]i,
18. Iar@ feacioarele }i toate f@meaile vergure, ]ine]i-le voao.
19. {i r@mânea]i afar@ de tab@r@ }eapte zile; cine va ucide om sau ucis va atinge s@ va
cur@]i a triia zi }i a }eaptea,
20. {i de toat@ prada, acar vâjmânt va fi, acar vas }i ceva spre unealte g@tit, din piiaile
caprelor }i din peri }i de lemn s@ va cur@]i.
21. {i Eliazar preotul câtr@ b@rba]ii oastei carii o}tise a}a au gr@it: „Aceasta-i porunca
legii *carea au poruncit Domnul lui Moisi:
22. «Aurul }i argintul }i arama }i fierul }i plumbul }i plevul,
23. {i tot ce poate treace prin par@ de foc cu foc s@ va cur@]i. Iar@ orice nu poate suferi
focul cu apa cur@]irii s@ va cur@]i.
24. {i v@ ve] sp@la vejmintele voastre în zioa a }eaptea }i, cur@]i]i, dup@ aceea ve]i întra
în tab@r@»”.
25. {i au zis Domnul câtr@ Moisi:
26. „Lua]i suma celor ce sânt prinse de la om pân@ la dobitoc, tu }i Eliazar preotul }i
c@peteniile ob}tii. |
27. {i ve] împ@r]i drept prada, între cei ce au o}tit }i au ie}it la r@zboiu }i între toat@
258v
ceialalt@ mul]ime.
28. {i vei osebi partea Domnului de la cei ce au o}tit }i au fost la r@zboiu, un suflet din
cinci sute, precum din oameni, a}a din boi }i asini }i oi,
29. {i o vei da lui Eliazar preotului, c@ pârghele Domnului sânt.
30. {i din gium@tatea partea fiilor Israil vei lua al cinz@cilea cap din oameni }i din boi }i asini
}i oi, din toate jig@niile, }i le vei da levi]ilor carii priveagheaz@ în paz@le cortului Domnului”.
31. {i au f@cut Moisi }i Eliazar precum poruncise Domnul.
32. {i au fost prada carea prinsease oastea oi }ase sute }eptez@ci }i cinci de mii,
33. Boi }eaptez@ci }i doao de mii,
34. Asini }asez@ci }i una de mii,
35. Sufletele oamenilor, parte f@meiasc@ carea nu cunoscuse b@rba]i, mii treiz@ci }i doao.
36. {i s-au dat jum@tate celor ce fusease în r@zboiu, din oi trei sute treiz@ci }i }eapte de
mii, cinci sute,
37. Din carele spre partea Domnului s-au socotit oi }ase sute }eaptez@ci }i cinci,
38. {i din boi triiz@ci }i }ease de mii, boi }eaptez@ci }i doi.
39. Din treiz@ci de mii cinci sute de asini, }a||sez@ci }i unul.
259r
40. Din sufletele oamenilor, }as@spr@zece mii, au c@zut în partea Domnului treiz@ci }i
doao de suflete.
41. {i au dat Moisi num@rul pârghelor Domnului lui Eliazar preotului, precum i s-au fost
poruncit.
42. Din gium@tatea partea fiilor Israil, carea o au fost osebit celor ce fusease în r@zboiu,
43. Iar@ din jum@tatea carea s@ venise ceiiaalalte mul]imi, adec@ de oi trei sute treiz@ci
}i }apte de mii cinci sute,
44. {i de boi treiz@ci }i }ease de mii,
45. {i de asini treiz@ci de mii cinci sute,
46. {i de oameni }as@spr@zece mii,
47. Au luat Moisi al cinz@cilea cap }i le-au dat levi]ilor carii priveaghea în cortul Domnului,
precum poruncise Domnul.
48. {i, apropiindu-s@ c@peteniile oastei la Moisi, }i trivunii }i suta}ii, au zis:
49. „Noi, slugile tale, am num@rat osta}ii carii i-am avut supt mâna noastr@; }i nici unul
n-au lipsit.
50. Pentru aceast@ pricin@, aducem spre daruri Domnului fie}tecarii ce am putut afla, aur
în prad@: }olovari, covrigi de aur, ineale }i dreptariu }i murenule, ca s@ te rogi pentru noi
Domnului”. |
51. {i au priimit Moisi }i Eliazar preotul tot aurul supt multe fealiuri;
259v
52. Fon]i }eas@spr@zece mii }eapte sute cinz@ci de sicli, de la trivuni }i de la suta}i,
53. C@ fie}tecarele ce apucase în prad@ al s@u era.
54. {i, priimindu-l, l-au dus în cortul m@rturiei, spre pomenirea fiilor Israil înaintea Domnului.
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CAP 32
Cap 32

Fiilor lui Ruvim }i Gad }i jum@tate neamul lui Manase, pentru c@ le prisosesc dobitoacele, li
s-au dat parte dincolo de Iordan, numai s@ mearg@ înaintea fra]ilor s@i întrarma]i la
P@mântul F@g@duin]ii.

1.

ar@ fiii lui Ruvim }i Gad avea dobitoace multe }i le era lor în marh@ nenum@rat@
averea. {i, v@zând Iazer }i Galaad p@mântul a fi de treab@ spre p@}unea vitelor,
2.
Au venit la Moisi }i la Eliazar preotul }i la c@peteniile mul]imei }i au zis:
3. „Ataroth }i Divon }i Iaz@r }i Nemra Hezevon }i Eliale }i Savan }i Nevo }i Veon,
4. P@mântul care l-au lovit Domnul înaintea fiilor Israil ]inut foarte ugeros iaste spre
p@}unea vitelor, }i noi, slugile tale, avem dobitoace multe
5. {i ne rug@m, de am aflat har înaintea ta, s@ || ni-l dai noao, slugilor tale, spre mo}tenire, 260r
nici s@ ne faci a treace Iordanul”.
6. C@rora le-au r@spuns Moisi: „Au doar@ fra]ii vo}tri vor mearge la r@zboiu, }i voi aici
ve]i }edea?
7. C@ci întoarce]i min]ile fiilor Israil, s@ nu îndr@zneasc@ a treace la locul care le va da
Domnul?
8. Au nu a}ea au f@cut p@rin]ii vo}tri, când i-am trimis din Cadisvarne la iscodirea
p@mântului?
9. *{i, venind pân@ la Valea Strugurului, dup@ ce au v@zut toat@ ]ara, au întors inima
*Sus 13, 24.
fiilor lui Israil, ca s@ nu între hotarele care le-au dat lor Domnul.
10. Carele mâniindu-S@, S-au jurat, zicând:
11. «De vor vedea oamenii ace}tia carii s-au suit din Eghipt, de doaoz@ci de ani }i mai
sus, p@mântul care supt jur@mânt l-am f@g@duit lui Avraam, Isaac }i Iacov }i n-au vrut s@
umble dup@ Mine,
12. Afar@ de Caliv, fiiul Iefoni Chinez@ului, }i Iosue, fiiul Nun; ace}tia au plinit voia mea».
13. {i, m@niindu-s@ Domnul împrotiva lui Israil, l-au încungiurat prin pustie patruz@ci
de ani, pân@ s-au sfâr}it toat@ na}terea carea f@cuse r@utate înaintea Lui.
14. {i, iat@ – au zis – voi v-a] sculat în locul | p@rin]ilor vo}tri, crea}terea }i hr@ni]ii 260v
oamenilor celor p@c@to}i, ca s@ spori] urgia Domnului împrotiva lui Israil.
15. C@ de nu ve] vrea a mearge dup@ El în pustietate, va p@r@si norodul }i voi ve]i fi
pricina uciderii tuturor”.
16. Iar@ ei mai apropiindu-s@, au zis: „Ocoale oilor vom face }i staule dobitoacelor, }i
pruncilor no}tri cet@]i înt@rite.
17. Iar@ noi în}ine, întrarma]i }i încin}i, vom mearge la r@zboi înaintea fiilor Israil, pân@
când i-om duce în@untru la locurile sale. Pruncii no}tri }i orice puteam avea vor fi în cet@]i
zidite, pentru le}uirile l@cuitorilor.
18. Nu ne vom întoarce la cas@le noastre pân@ când vor st@pâni fiii lui Israil mo}tenirea
sa,
19. Nici vom cerca ceva dincolo de Iordan, c@ acum avem mo}iia noastr@ în partea lui
despre r@s@rit”.
20. C@rora Moisi le-au zis: *„De face]i ce f@g@dui]i, g@ti] mearge]i înaintea Domnului la
*Ios. 1, 14.
r@zboiu
21. {i tot b@rbatul osta}u întrarmat treac@ Iordanul, pân@ va r@sipi Domnul neprietinii S@i
22. {i s@ va supune Lui tot p@mântul, atunci || ve] fi nevinova]i la Domnul }i la Israil }i 261r
ve]i dob@ndi ]@râle care voi]i înaintea Domnului.
23. Iar@ de nu ve] face ce zice]i, nim@rui îndoial@ iaste c@ p@c@tui]i împrotiva lui Dumnezeu;
}i s@ }ti]i c@ p@catul vostru v@ va prinde pre voi.
24. Zidi]i dar@, cet@]i pruncilor vo}tri }i ocoale }i staule oilor }i vitelor; }i ce a]i f@g@duit
plini]i”.
25. *{i au zis fiii lui Gad }i Ruvin c@tr@ Moisi: „Slugile tale sântem. Face-vom ce poruncea}te
*Ios. 4, 12.
Domnul nostru.
26. Pruncii no}tri }i muiarile }i dobitoacele }i vitele le vom l@sa în cet@]ile Galaad.
27. Iar noi, slugile tale, to]i g@ti]i vom mearge la r@zboiu, precum Tu, Doamne, gr@ie}ti”.
28. {i au poruncit Moisi lui Eliazar preotului }i lui Iosue, fiiul lui Nun, }i c@peteniilor
*Leage 3, 19. familiilor prin neamurile lui Israil }i au zis c@tr@ ei:
29. *„De vor treace fiii lui Gad }i fiii lui Ruvim cu voi Iordanul, to]i arma]i la r@zboiu
Josue 13, 8
}i 22, 4. înaintea Domnului, }i vi s@ va supune voao p@mântul, da]i-le lor Galaad spre mo}tenire.
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30. Iar@, de nu vor vrea a treace arma]i cu voi | în p@mântul Hanaan, între voi iaie-}i
locuri de l@cuit”.
31. {i au r@spuns fiii lui Gad }i fiii lui Ruvim: „Precum au gr@it Domnul slugilor Sale, a}ea
vom face.
32. În}ine arma] vom mearge înaintea Domnului în p@mântul Hanaan }i a fi primit noi
mo}ie preste Iordan m@rturisim”.
33. *{i au dat Moisi fiilor Gaad }i Ruvim }i jum@tate neamului Manasse, fiiului Iosif, *Ios. 22, 4.
împ@r@]iia lui Sihon, a împ@ratului amoreului, }i împ@r@]iia lui Og, împ@ratului Vasaan,
}i p@mântul lor cu cet@]ile sale prinpregiur.
34. {i au zidit fiii lui Gad Divon }i Ataroth }i Aroir
35. {i Etroth }i Sofan }i Iaz@r }i Iegvaa
36. {i Veftnemra }i Vethtaran, cet@]i înt@rite }i ocoale dobitoacelor sale.
37. Iar@ fiii lui Ruvim au zidit Hesovon, Eliali }i Cariathtaim
38. {i Navo }i Vaalmeon, cu numele întoarse, }i Savama, puind numele cet@]ilor carele zidis@.
39. *Iar@ fiii lui Mahir, fiiul lui Manasse, s-au dus în Galaad }i o au b@tut ucigând || *Facer. 50, 22.
262r amoreul, l@cuitoriul ei.
40. {i au dat Moisi p@mântul Galaad lui Mahir, fiiul lui Manasse, care au l@cuit într-însul.
41. Iar@ Iair, fiiul lui Manasse, s-au dus }i au cuprins satele lui, care le-au numit Hagoth
Iair, adec@ satele lui Iair.
42. {i Novi s-au dus }i au apucat Canath cu s@ti}oarele sale }i o au chemat numele s@u Novi.
Cap 33
Num@rându-s@ patruz@ci }i doao de r@masuri prin multe locuri prin pustie a fiilor Israil, hananeanii
a-i ucide Domnul poruncea}te.

1.

ceste sânt r@masurile fiilor Israil, carii au ie}it din Eghipt, prin turmele sale, în
mâna lui Moisi }i a lui Aaron,
Care le-au scris Moisi dup@ locurile taberilor care, din porunca Domnului,

2.
le muta.
3. Deci purcezând din Ramesi în luna dintâi a doao zi Fase, fiii lui Israil în mân@ înalt@,
v@zând to]i eghipteanii
4. {i îngropându-} întâi n@scu]ii carii lovise Domnul (c@ }i în zilele lor f@cuse izbând@).
5. Au t@b@rât în Socoth.
6. {i din Socoth au venit în Etham, carea iaste în marginea hotar@lor pustii. |
7. *De acolo ie}ind, au venit împrotiva Fihahiroth, carea privea}te spre Velsefon, }i au
262v
t@b@rât înaintea Magdalului.
8. {i purcezând din Fihahiroth, au trecut prin mijlocul m@rii în pustietate; }i umblând
trei zile prin pustia Ethan, au t@b@rât în Mara.
9. *{i purcezând din Mara, au venit în Elim, unde era doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i
finici }eaptez@ci, }i acolo au @b@rât.
10. Ci }i de acolo ie}ind, au înfipt }etrile spre Marea Ro}ie; }i purcezând de la Marea
Ro}ie,
11. Au t@b@rât în pustia Sin,
12. De unde ie}ind, au venit în Dafca.
13. {i purcezând din Dafca, au t@b@rât în Alus.
14. {i ie}ind din Alus, în Rafidim au înfipt }etrile, *unde au lipsit norodului ap@ de b@ut.
15. {i purcezând din Rafidim, au t@b@rât în pustia Sinai.
16. Ci }i din pustia Sinai ie}ind, *au venit la Mormânturile Poftei.
17. *{i purcezând de la Mormânturile Poftei, au t@b@rât în Haseroth.
18. *Din Haseroth au venit în Rethma.
19. {i purcezând din Rethma, au t@b@rât în || Remmonfaris,
263r
20. De unde ie}ind, au venit în Levna.
21. Din Levna au t@b@rât în Ressa.
22. {i ie}ind din Ressa, au venit în Chelatha,
23. De unde purcezând, au t@b@rât în muntele Sefir.
24. Ie}ind din muntele Sefir, au venit în Arada.
25. De acolo purcezând, au t@b@rât în Macheloth.
26. {i purcezând din Macheloth, au venit în Tahath.
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27. Din Tahath au t@b@rât în Thars.
28. De acolo ie}ind, au înfipt }etrile în Methca.
29. {i din Methca au t@b@rât în Hesmona.
30. {i purcezând din Hesmona, au venit în Mesoroth.
31. {i din Mesoroth au t@b@rât în Veneiaacan.
32. *{i purcezând din Veneiaacan, au venit în muntele Gadgad,
*2 Leage 10, 7.
33. De unde purcezând, au t@b@rât în Ietevatha.
34. {i din Ietevatha au venit în Hevrona.
35. {i ie}ind din Hevrona, au t@b@rât în Asiongavir.
36. *De acolo purcezând, au venit în pustia Sim, aceasta-i Cadis.
*Sus 20, 1.
37. {i ie}ind din Cadis, au t@b@rât în muntele Hor, în marginea hotarelor p@mântului
Edom.
38. *{i s-au suit Aaron preotul în muntele | Hor, poruncind Domnul. {i acolo au murit 263v
*Sus 20, 25.
2 Leage 32, 50. în anul al patruz@cile ie}irii fiilor Israil din Eghipt, în luna a cincea, în zioa dintâi a lunii,
39. Fiind de ani o sut@ doaoz@ci }i trei.
40. {i au auzit hananeul, împ@ratul Aaradului, care l@cuia spre ameaz@zi, a fi venit fiiu
lui Israil în p@mântul Hanaan.
41. {i purcezând din muntele Hor, au t@b@rât în Salmona,
42. De unde ie}ind, au venit în Funon.
43. {i purcezând din Funon, au t@b@rât în Ovoth.
44. {i din Ovoth au venit în Ieavarim, carea iaste în hotarele moaviteanilor.
45. {i purcezând din Ieavarim, au înfipt }etrile în Divongad,
46. De unde ie}ind, au t@b@rât în Helmondevlathain.
47. {i ie}ind din Helmondevlathain, au venit la muntele Avarim, împrotiva Navo.
48. {i purcezând din mun]ii Avarim, au trecut la câmpiile Moav, spre Iordan, împrotiva
Ierihonului.
49. {i acolo au t@b@rât de la Vethsimoth pân@ la Avelsatim în ceale mai }esuri locuri a
moaviteanilor,
50. Unde au gr@it Domnul câtr@ Moisi: ||
51. „Poruncea}te fiilor Israil }i zi câtr@ dân}ii: «Când ve] treace Iordanul, întrând la 264r
p@mântul Hanaan,
52. R@sipi] to] l@cuitorii p@mântului aceluia, *frânge]i stâlpii }i idolii îi sf@rma] }i toate
*2 Leage 7, 5.
Jud. 2, 2. ceale înalte le surpa]i,
53. Cur@]ând p@mântul }i l@cuitorii lui, c@ Eu vi l-am dat voao spre mo}tenire;
54. Carele vi-l ve] împ@r]i cu soarte, celor mai mul]i le ve]i da mai lat }i celor pu]ini mai
îngust; fie}tec@ruia precum va c@dea soartea, a}ea i s@ va da mo}iia. Prin neamuri }i familii
mo}tenirea s@ va împ@r]i.
55. Iar@, de nu ve]i vrea a ucide l@cuitorii p@mântului, v@ vor fi voao, carii vor r@mânea,
ca cuiele în ochi }i l@ncile în coaste }i s@ vor împrotivi voao în p@mântul l@cuin]ii voastre.
56. {i orice gândisem a le face lor voao v@ voi face»”.
Cap 34
Fa]a }i marginile P@mântului F@g@duin]ii dup@ patru p@r]i a lumii; }i acealea cu soarte a s@
împ@r]i s@ poruncea}te, ad@ogând numele celor ce-l vor împ@r]i.

1.
2.

*Ios. 15, 1.

i au gr@it Domnul câtr@ Moisi, zicând: |
„Poruncea}te fiilor Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Întrând la p@mântul Hanaan }i 264v
c@zând voao cu soarte spre mo}tenire, cu aceastea margini s@ va hot@rî:
3. *Partea despre ameaz@zi va înceape de la pustia Sim, carea iaste lâng@ Edom, }i va
avea hotar@, împrotiva r@s@ritului, Marea S@rat@,
4. Carele vor împregiura partea despre ameaz@zi prin suirea Scorpionului, a}ea ca s@
treac@ în Sina }i s@ agiung@ de la ameaz@zi pân@ la Cadisvarni, de unde vor ie}i hotar@le
la satul cu numele Adar }i s@ vor întinde pân@ la Asemona.
5. {i s@ va duce prinpregiur marginea de la Asemona pân@ la repegiunea Eghiptului }i
la limanul Marelui Mare s@ va sfâr}i.
6. Iar@ partea despre apus de la Marea Mare va înceape }i cu acela} sfâr}it s@ va închide.
7. Iar@ la partea despre ameaz@zi de la Marea Mare vor înceape hotar@le, agiungând
la muntele cel preaînalt,
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8. De la carele vor veni în Emath pân@ la sfâr}iturile Sedada.
9. {i s@ vor duce hotarâle pân@ la Zefrona }i satul Enan. Acestea vor fi hotar@le în partea
265r des||pre meaz@noapte.
10. De acolo vor hot@rî sfâr}iturile împrotiva p@r]ii despre r@s@rit, de la satul Enan pân@
la Sefama;
11. {i de la Sefama s@ vor pogorî hotar@le în Revla, împrotiva fântânii Dafnim; de acolo
vor veni împrotiva r@s@ritului la Marea Chenerith
12. {i s@ vor întinde pân@ la Iordan, }i mai pre urm@ s@ vor închide cu Marea cea S@rat@.
Acest p@mânt ve]i avea prin hotarele sale împrejur»”.
13. {i au poruncit Moisi fiilor Israil, zicând: „Acesta va fi p@mântul care îl ve]i mo}teni
cu soarte }i care au poruncit Domnul a s@ da la noao neamuri }i la jum@tate neam.
14. C@ neamul fiilor Ruvin, prin familiile sale, }i neamul fiilor Gad, dup@ num@rul rudeniilor,
}i jum@tate neam a lui Manasse,
15. Adec@ doao a }ease din neam au luat partea sa peste Iordan, în prejma Ierihonului
despre r@s@rit”.
16. {i au zis Domnul câtr@ Moisi:
17. *„Aceaste sânt numele b@rba]ilor | carii v@ vor împ@r]i p@mântul: Eliazar preotul }i *Ios. 14, 1, 2.
265v
Iosue, fiiul lui Nun.
18. {i fie}tecare c@petenii din fie}tecare neamuri,
19. A c@rora numele sânt acestea: din neamul Iuda, Caliv, fiiul Iefonii;
20. Din neamul Simion, Samuil, fiiul Ammiud;
21. Din neamul Veniamin, Elidad, fiiul lui Caselon;
22. Din neamul fiilor Dan, Vocchi, fiiul lui Iogli;
23. A fiilor Iosif, din neamul Manasse, Hanniil, fiiul lui Efod;
24. Din neamul Efraim, Camuil, fiiul Sefthan;
25. Din neamul Zavolon, Elisafan, fiiul Farnac;
26. Din neamul Isahar, pov@]uitoriu, Faltiil, fiiul Ozan;
27. Din neamul Asir, Ahiud, fiiul Salomi;
28. Din neamul Neftali, Fedail, fiiul Ammiud”.
29. Ace}tia sânt c@rora le-au poruncit Domnul s@ împar]@ fiilor Israil p@mântul Hanaan.
Cap 35
S@ poruncea}te a s@ rândui mii de cet@]i }i o}teze levi]ilor }i dintr-acealea cet@]i de sc@pare
pentru uciderea f@r@ voie. Leagea uciderii cu voia }i f@r@ de voie; dup@ o m@rturie nime nu s@
va certa. ||

266r

266v

1.

i acestea au gr@it Domnul câtr@ Moisi în câmpiile Moav, spre Iordan, în
preajma Ierihonului:
2.
*„Poruncea}te fiilor Israil s@ dea levi]ilor din mo}tenirile sale,
*Ios. 21, 2.
3. Cet@]i spre l@cuire }i o}tezele lor prinpregiur, ca s@ r@mâie ei în ora}e }i o}tezele s@
fie dobitoacelor }i vitelor;
4. Care de la zidurile cet@]ilor dinnafar@, prinpregiur, o mie de pa}i s@ vor întinde.
5. Împrotiva r@s@ritului doao mii de co]i vor fi, }i spre ameaz@zi aseaminea doao mii vor
fi, }i spre mare, carea privea}te la apus, aceea} m@sur@ va fi, }i partea despre meaz@noapte
cu aseaminea hotar s@ va sfâr}i. {i vor fi cet@]ile în mijloc, }i dinnafar@ o}teazele.
6. Iar@ din cet@]ile care ve]i da levi]ilor }ease vor fi osebite, spre agiutoriul fugi]ilor, s@
scape la eale care va vârsa sânge; }i afar@ de aceastea, alte patruz@ci }i doao de cet@].
7. Adec@, împreun@ patruz@ci }i opt, cu o}teazele sale.
8. {i acealea} cet@]i care s@ vor da din mo}tenirile fiilor Israil, de la cei ce au mai mult
| mai multe s@ vor lua, }i carii mai pu]ân, mai pu]ine; fie}tecarii, dup@ m@sura mo}tenirii
sale, vor da ora}e levi]ilor”.
9. Zis-au Domnul câtr@ Moisi:
10. „Gr@ia}te fiilor Israil }i vei zice câtr@ dân}ii: *«Când ve]i treace Iordanul la p@mântul *2 Leage 19, 2.
Hanaan,
Ios. 20, 2.
11. Rândui]i care cet@]i tr@buie s@ fie spre agiutorul celor fugi]i, carii, nevrând, vor v@rsa
sânge;
12. În carele fiind cel fugit, rudenia celui ucis nu-l va putea ucide, pân@ va sta înaintea
mul]imii }i pricina lui s@ va giudeca.
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13. *Iar@ din cet@]ile acelea care s@ vor osebi spre agiutoriul celor fugi]i,
14. Trei vor fi preste Iordan }i trei în p@mântul Hanaan.
15. Precum fiilor Israil, a}a veni]ilor }i nimernicilor, s@ scape la eale care, nevrând, va
v@rsa sânge.
16. De va lovi cineva cu fier }i va muri cel lovit, vinovat va fi uciderii }i el va muri.
17. De va arunca piiatr@ }i cel lovit va adurmi, a}ijderea s@ va certa.
18. De va muri cel lovit cu leamn, cu sângele lovitoriului s@ va izbândi. ||
19. Rudenia celui ucis pre ucig@toriu îl va ucide; îndat@ cât îl va apuca, îl va ucide.
267r
20. *De va goni cineva pre om din m@nie sau va arunca ceva spre el din le}uire
*2 Leage 19, 11.
21. Sau, fiind nepriiatin, cu mâna îl va lovi }i el va muri, lovitoriul va fi vinovat uciderii.
Rudenia ucisului, îndat@ cât îl va afla, îl va sugruma.
22. Iar@ cu întâmplarea }i f@r@ mânie
23. {i f@r@ neprietinie, de va face ceva de acestea,
24. {i aceasta auzând norodul s@ va dovedi, }i între lovitoriu }i rudenie cercarea sângelui
cercetându-s@,
25. S@ va slobozi nevinovatul din mâna izbânditoriului }i prin giudecat@ s@ va întoarce
în cetate la carea au fost sc@pat }i va r@mânea acolea pân@ când preotul cel mare, carele
cu sfântul untdelemn iaste uns , va muri.
26. De cumva uciga}ul afar@ de hotarâle cet@]ilor carele izgoni]ilor s-au rânduit
27. S@ va afla, }i cel lovit de la cel ce iaste izbânditoriu sângelui, f@r@ vin@ va fi care l-au ucis,
28. C@ trebuia fugitul pân@ la moartea arhiereului în cetate a r@mânea, iar@, dup@ ce el
v a | muri, ucig@toriul s@ va întoarce la p@mântul s@u.
267v
29. Acestea veacinice vor fi }i legiuite în toate l@ca}ele voastre.
30. Ucig@toriul supt trei m@rturii s@ va certa; la m@rturia unuia nime nu s@ va osândi.
31. Nu ve] lua pre]u de la cel ce iaste vinovat sângelui; îndat@ }i el va muri.
32. Cei izgoni]i }i fugi]i mai înainte de moartea arhiereului nici într-un chip în cet@]ile
sale s@ vor putea întoarce.
33. S@ nu pâng@ri]i p@mântul l@ca}ului vostru; carele cu sângele nevinova]ilor s@ întin@
nici într-alt chip s@ poate cur@]i, f@r@ prin sângele aceluia carele au v@rsat sângele altuia.
34. {i a}ea s@ va cur@]i mo}tenirea voastr@, r@mâind Eu cu voi. C@ Eu sânt Domnul,
care l@cuiesc între fiii lui Israil»”.
*2 Leage 4, 14.
Ios. 27, 8.

Cap 36
Leage s@ rânduia}te ca featele, luând p@rin]asca mo}tenire, s@ s@ m@rite celor de un neam ai
s@i, ca s@ nu s@ mestece prin m@rit@ri neamurile }i mo}iile s@ s@ str@mute.

i s-au apropiiat }i c@peteniile fa||miliilor Galaad, fiii lui Mahir, fiiului Manasse, 268r
din ruda fiilor Iosif, }i au gr@it lui Moisi înaintea c@peteniilor Israil }i au zis:
2 .
„[ie, domnului nostru, ]-au poruncit Domnul s@ împar]i p@mântul cu soarte
fiilor Israil }i s@ dai featelor Salfaad, fratelui nostru, mo}ia carea s@ cuvine tat@lui.
3. Carele, de le vor lua muiari dintr-alt neam, le va urma mo}iia sa }i, trecând la alt neam,
din mo}tenirea noastr@ s@ va sc@dea.
4. {i a}a va fi ca, venind iuvileon, adec@ anul al cinz@cilea a slobozirii, s@ va str@muta
împ@r]irea sor]ilor }i altora mo}ie la al]ii va treace”.
5. R@spuns-au Moisi fiilor Israil, }i Domnul poruncind au zis: „Bine au gr@it neamul fiilor Iosif”.
6. {i aceast@ leage despre featele Salfaad de la Domnul s-au vestit: *„M@rite-s@ c@rora
* Tovie 7, 14.
vor vrea, numai oamenilor din neamul s@u.
7. S@ nu s@ meastece mo}ia fiilor Israil din neam în neam. C@ to]i bârba]ii î} vor lua muiari
din neamul }i rudeniia sa.
8. {i toate featele dintr-acela} neam î} vor lua b@rba]i, ca s@ r@mâie mo}tenirea în familii,
9. Nici s@ s@ meastece neamurile, ci a}a s@ r@mâie, |
10. Precum de la Domnul s-au deschilinit”. {i au f@cut featele lui Salfaad precum s@ 268v
poruncise.
11. {i s-au m@ritat Maala }i Thersa }i Hegla }i Melha }i Noa fiilor unchiu-s@u,
12. Din familia Manasse, carele au fost fiiul lui Iosif, }i mo}ia carea lor era rânduit@ au
r@mas în neamul }i familia t@tâne-s@u.
13. Aceaste sânt poruncile }i judec@]ile care le-au poruncit Domnul prin mâna lui Moisi
câtr@ fiii lui Israil, în câmpiile Moav spre Iordan, în preajma Ierihonului.
*Sus 27, 1.

1.*
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acoperind: gerunziu rezum. cap.9
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 9,15; 16,43; 22,5, 11
acoperea: ind. imp. 3.sg. 9,16, 17
acopere: ind. prez. 3.sg. 14,14
acoperindu-: gerunziu 16,33

aduce: inf. prez. fãrã a 9,17
aducemu(-ne): ind. prez. 1.pl., în loc. v. aducemu-ne aminte 11,5
aduceþi: imperativ 2.pl. 13,21; 18,28
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,25
sã aducã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.15; 19,2
sã(-ºi) aducã: conj. prez. 3.pl., în loc. v. sã-ºi aducã aminte rezum.
cap.15; 15,39
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 15,14; 18, 11
aducãndu(-ºi): gerunziu în loc. v. aducãndu-ºi aminte 15,40
aducea: ind. imp. 3.pl. 16,35
au fost adusã: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 16,39
(sã) aduc: ind. prez. 3.pl. 18,13; 29,11; rezum. cap.31
veþi aduce: ind. viit.I. 2.pl. 18,26; 28,23, 31; 29,8, 20, 23
veþ aduce: ind. viit.I. 2.pl. 18,29, 30; 28,4, 8, 11, 19, 26, 2 7;
29,2, 6, 13, 17, 26, 29, 32, 39
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 20,5
(m-)am adus: ind. pf.c. 1.sg. 23,20
aduceþ: imperativ 2.pl. 28,2
sã aduceþ: conj. pr ez. 2.pl. 28,3
aþ adus: ind. pf.c. 2.pl. 28,6
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 28,9
(sã) va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 28,15
sã (sã) aducã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.29
aducem: ind. prez. 1.pl. 31,50
ADUCERE: s.f. „acþiunea de a aduce”; „ofrandã”; „jertfã”
aduceri: pl. ac. rezum. cap.5; rezum. cap.29
aducerea: sg. nom./ac. 5,15, 18; rezum. cap.6; 6,21; 7,17, 23,
29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83; 8,15; 15,10; 16,40; 18,9,
24, 27; 28,2, 8
aducerii: sg. gen., în loc. s. aducerii aminte, în sintagma jârtva
aducerii aminte 5,18
aducerile: pl. nom./ac. rezum. cap.7; rezum. cap.18; 18,32
aducerea: sg. ac., în loc. s. aducerea aminte 10,10
aducere: sg. ac. 15,3
aducerile: pl. ac., în sintagma aducerile ceale din voie 29,39

ACOPERIª: s.n.
acoperiºului: sg. gen. 3,26
acoperiºul: sg. ac. 4,25
ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperite: n. pl. nom. 7,3
ACOPERITURÃ: s.f.
acoperiturã: sg. ac. 4,6
ACUM: adv.
acum: 16,45, 46; 22,28, 34; 24,17; 26,54; 32,19
acumuºi: 11,23
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOGA; (Înv.) (a se) ADAOGE:
v. III „a continua sã”; „a mai pune ceva lângã cele ce sunt”
(sã) va adaoge: ind. viit.I. impers. 10,5
adãogând: gerunziu rezum. cap.34
ADEVÃRAT: adv.
adevãrat: adv. în loc. adv. cu adevãrat 13,28; 16,14

(a se) ADUNA: v. I
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 5,18, 23
am adunat: ind. pf.c. 1.sg. 5,19
(sã) va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 10,3; 20,26
sã (sã) adune: conj. prez. 3.sg. 10,7
adunã: imperativ 2.sg. 11,16; 20,8; 21,16
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 11,22
adunând: gerunziu 11,24; 20,10; 21,23
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 20,2
vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 22,6
(te) vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 31,2
ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 1,2
adunarea: sg. nom./ac. 13,27; 16,16, 40
adunãrii: sg. gen. 16,21
ADUNAT, -Ã: adj.
adunatã: f. sg. nom. 16,19

(a) ADORMI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) ADURMI
va adurmi: ind. viit.I. 3.sg. 35,17
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 3,4; 7,2, 3, 10, 12, 18, 25, 55,
67, 73, 79; 9,13; 11,31; 13,24; 15,33; 16,47; 17,9; 19,10; 23,7;
26,61; 27,4; 31,11, 12
(sã) aduce: ind. prez. 3.sg. 4,16; 5,8, 10, 26; 29,5
aduc: ind. prez. 3.pl. 5,9; rezum. cap.13; 18,12, 15; 18,19
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 5,15, 30; 6,10, 14, 16; 8,11; 15,4, 7,
24, 27
aducând: gerunziu 6, 12, 17; 15,3, 25; 16,17; 29,36
aduce(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,13
aducã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 7,11
adus-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,31, 37, 43, 49, 61
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,84, 88; 16,38; 18,9

ADUS, -Ã: adj.
aduºi: m. pl. ac. 8,13
AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. adv. din afarã 1,51; 3,10
afarã: adv. în loc. prep. afarã de/afarã din 5,4, 8; 6,21; 12,14,
15; rezum. cap.13; rezum. cap.14; 14,30; 15,35; 16,49; 19,3, 9;
29,11, 39; 31,13, 19; 32,12; 35,6, 26
af arã: adv. 15,36
(a se) AFLA: v. I
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 3,17; 4,36, 40, 44; 26,7
va af la: ind. viit.I. 3.sg. 6,21; 35,21, 27
af lu: ind. prez. 1.sg. 11,11
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sã af lu: conj. prez. 1.sg. 11,15
aflând: gerunziu 15,32
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,8; 23,6, 17
afla: inf. prez. fãrã a 31,50
am aflat: ind. pf.c. 1.pl. 32,5

sã (sã) mestece: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.36
sã (sã) meastece: con j. prez. 3.sg./pl. 36,7, 9

AGGHITEAN: s.m. „descendent al lui Agghi”
agghiteanilor : pl. gen. 26,15

AMESTECÃTURÃ: s.f.; var. MESTECÃTURÃ (aici) „adunãturã
de oameni”
mestecãtura: sg. nom. 11,4

AMESTECARE: s.f.; var. MESTECARE
mestecare: sg. ac. 19,13

AGRIªÃ: s.f.; var. AGREªÃ (Reg.) „broboanã” „ (cf. lat. acinus,
-¾ „boabã de strugur e”, „boabã (a unui ciorchine)”
agreºi: pl. ac. 6,4
AHIRAMEAN: s.m. „descendent al lui Ahiram”
ahirameanilor: pl. gen. 26,38

AMIN: interj.
amin: 5,22

AI: s.m. (Reg.) „usturoi”
aiul: sg. nom. 11,5

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE;
în loc. s. aducere aminte; vezi ADUCERE

AICI: adv.
aici: 22,8, 19; 23,1, 15; 32,6

AMMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
ammonitenilor: pl. gen. 21,24

(a) A JUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
sã agiungã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 11,22; 34,4
agiungã: conj. prez. fãrã sã impers. 16,3
au agiuns: ind. pf.c. 3.pl. 21,30
agiungând: gerunziu 34,7

AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
amoreul: sg. nom./ac. 13,30; 32,39
amorreului: sg. gen./dat. 21,13, 25, 26, 31; 22,2
amorreaii: pl. ac. 21,13
amorreailor: pl. gen. 21,21
amoreilor: pl. gen. 21,29
amorreilor: pl. gen. 21,34
amoreului: sg. gen. 32,33

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiutor ul: sg. ac. 35,11
agiutoriul: sg. nom./ac. 14,9; 35,6, 13
agiutoriu: sg. ac. 21,24

AMRAMITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Amram (tatãl
lui Moise, Aaron ºi Miriam)” (cf. DB, p.35)
amramiteni: pl. nom. 3,27

ALBIT, -Ã: ad j.
albitã: f. sg. nom. 12,10
(a se) ALEGE: v. III
va aleage: ind. viit.I. 3.sg. 16,5, 7
voi aleage: ind. viit.I. 1.sg. 17,5
vei f i ales: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 24,22
sã (sã) aleagã: conj. prez. 3.pl. 31,4

AN: s.m.
an: sg. ac. 1,1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
45; 4,3; 6,12, 14; 7,15, 17, 21, 39, 87, 88; 15,27; 28,3, 9, 11,
19, 27; 29,2, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 36
ani: pl. ac. 4,23, 30, 35, 39, 43, 47; 8,24; rezum. cap.9; 13,23;
14,29, 33, 34; 26,2, 4; 32,11, 13; 33,39
anul: sg. nom./ac. 4,35, 39, 43, 47; 8,25; 9,1; 10,11; 14,34;
33,38; 36,4
anului: sg. gen. 28,14

(a) ALERGA: v. I
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 11,27
alergând: gerunziu 16,47
ALES, ALEASÃ: adj./s.
alesul: s.m. sg. nom. 11,28
(ceale) alese: s.n. pl. ac. 18,32
alease: adj. n. pl. nom. 18,29
(celui mai) ales: adj. m. sg. gen. 25,15

ANATEMÃ: s.f.; var. (Înv.) ANATHEMÃ
anathema: sg. ac. 21,3

ALUAT: s.n.
aluat: sg. ac., în sint agma fãrã aluat „nedos pit” 6,15, 19
AMALICHITE: s.m. (cf. Indice Fc – AMALECHITEAN )
amalichite: sg. nom. (cf. lat. amalechites) 14,25, 43
AMALICHITEAN: s.m. (cf. Indice Fc – AMALECHITEAN)
amalichiteanii: pl. nom. 14,45
amalichiteani: pl. ac. rezum. cap.24
AMAR, -Ã: adj./s.
amare: ad j. f. pl. nom./ac., în sintagma ape amare 5,18, 19
amarã: adj. f. pl. (cu des. -ã) ac., în sintagma apele aceale amarã/
apele ceale amarã 5,23, 26
amar: s.n. sg. nom. 21,29
(a se) AMES TECA: v. I; var. (a se) MESTECA
(sã) va mesteca: ind. viit.I. 3.sg. 18,3

AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZÃZI „sud”
ameazãzi: sg. ac. 2,10; 3,29; 8,2; 10,6; 13,23, 30; 21,1; 33,40;
34,3, 4, 7; 35,5

APÃ: s.f.
apã: sg. nom./ac., în sintagmele apã sfinþitã/apã vie/apã de bãut
5,17; 8,7; 20,6; 33,14
ape: pl. nom./ac., în sintagmele ape amare/ape vii 5,18, 19; 19,17
apele: pl. nom./ac., în sintagmele apele ceale blãstãmate/apele
aceale amarã/apele ceale amarã/apele blãstãmului/apele
curãþirii 5,22, 23, 26, 27; 19,21
apa: sg. nom./ac., în sintagmele apa curãþirii/apa stropirii rezum.
cap.19; 19,9, 13, 20; 31,23
apa: sg. nom./ac. 19,12; 24,7
apele: pl. ac. 19,21; 20,19
Apele: pl. nom./ac., în s. propr. Apele Împrotivirii rezum. cap.20;
20,24; 27,14
Apa: sg. nom., în s. propr. Apa Împrotivirii 20,13
apã: sg. nom./ac. rezum. cap.20; 20,2, 5, 8, 10; 21,16, 22; 33,9
ape: pl. nom./ac. 20,8, 11, 17; 21,5; 24,6, 7; 27,14
apei: sg. gen. rezum. cap.21
APOI: adv.
apoi: rezum. cap.11
apoi: adv. în sintagma vreamea de apoi 24,14

432

INDICE

CARTEA NUMERILOR

(a se) APRINDE: v. III
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 5,14
sã aprinzã: conj. prez. 3.sg. 5,26
(s-)au f ost aprinsã (sic!): pasiv m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 11,3
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 11,4; 16,46
aprinzindu(-sã): gerunziu 11,1, 33
aprinzind: gerunziu 15,3
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 16,22
vei aprinde: ind. viit.I. 2.sg. 18,17

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 7,13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 84,
85; rezum. cap.10; 10,2; 18, 16; 22,18; 24,13
argintul: sg. nom. 31,22
ARIILEAN: s.m. „descendent al lui Ariil”
ariileanilor: pl. gen. 26,17
ARHIEREU: s.m.
arhiereu: sg. nom. rezum. cap.20
arhiereului: sg. gen. 35,28, 32

APRINDRE: s.f.
Aprindere: sg. ac. 11,3
aprinderea: sg. ac. 15,25; 28,24; 29,6

ARIE: s.f.
arie: sg. ac. 15,20; 18,30
arii: pl. ac. 18,27

APROAPE: adv./s.
apr oape: adv. 24,17
cei de apr oape: s.m. pl. ac. 25,5
celor de apr opae: s.m. pl. dat. 27,11

ARM: s.n. (Reg.) „ºold”
armul: sg. nom. 18,18
(a) ARMA: v. I
armaþi: imperativ 2.pl. 31,3

(a se) APROPIA: v. I
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 1,51; 3,38; 18,7
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 3,10
a (sã) apr opiia: inf. prez. 8,19
apr opiindu(-sã): gerunziu 9,6; 31,48; 32,16
(sã) v or apropia: ind. viit.I. 3.pl. 16,5
a (te) apropiia: inf. prez. 16,10
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.sg./pl. 16,40; 18,3, 22
(sã) apr opie: ind. prez. 3.sg. 17,13
(s-)au apr opiiat: ind. pf.c. 3.pl. 27,1; 36,1

ARMAT, -Ã: adj.
armaþi: m. pl. nom. 32,29, 30
armaþ: m. pl. nom. 32,32
ARODINEAN: s.m. „descendent al lui Arod”
arodineanilor: pl. gen. 26,17
(a) ARUNCA: v. I
va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 19,6; 35,17, 20

(a) APUCA: v. I
apucase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 31,53
au apucat : ind. pf.c. 3.sg. 32,42
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 35,19

(a) ASCULTA: v. I
au ascultat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,22; 20,16; 21,3
a asculta: inf. prez. 14,43; 20,21
ascultaþi: imperativ 2.pl. 16,8; 20,10
ascultã: imperativ 2.sg. 20,6; 23,18
ascultã: ind. prez. 3.sg. 24,16
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 27,20

APUS: s.n. „v est”
apus: sg. ac. 2,18; 3,23; 34,6; 35,5
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 16,39; rezum. cap.21; 21,8, 9
arama: sg. nom. 31,22

ASCUÞIT: s.n. (Înv. ºi reg.) „ascuþiº”, „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 21,24

(a se) ARÃTA: v. I
arete: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 6,25
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 8,4; 13,27
(Mã) v oi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 12,6
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 12,10; 14,10; 16,19, 43; 20,6;
21,16
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 16,5
ARÃTARE: s.f.
arãt are: sg. ac. 12,8

ASEMÃNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ASÃMÂNAT, -Ã
asãmânaþi: m. pl. nom. 13,34
ASEMENEA: adv./adj. inv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 11,4, 9; 23,10; 25,15; 35,5
aseaminea: adj. inv. 22,30; 35,5
aseaminea: prep. 23,22
aseamine: prep. 24,8
ASIN, -Ã: s.m./f.
asin: s.m. sg. ac. 16,15
asini: s.m. pl. nom./ac. 31,28, 30, 34, 39, 45
asina: s.f. sg. nom./ac. rezum. cap.22; 22,21, 23, 25, 26, 30,
32, 33
asinã: s.f. sg. ac. 22,22
asineai: sg. gen. 22,28

ARBORE: s.m.; var. ARBURE
arburi: pl. ac. 13,21
(a se) ARDE: v. III
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 19,5
va fi ar s: ind. viit. ant. 3.sg. 19,8
(s-)au ars: ind. pf.c. 3.sg. 19,9
au ar s: ind. pf.c. 3.sg. 26,10
ARDERE: s.f.
arderea: sg. ac. 4,16; 23,3, 6, 15, 17; 29,16, 19, 36
ardere: sg. ac., în sint agma ardere de tot 7,87; 15,3
arderi: pl. ac. 10,10; 29,39
ardere: sg. ac. 15,5, 8; 16,37; 28,19; 29,13
arderii: sg. gen./dat. 19,17; 28,13
ar derea: sg. ac., în sintagma arderea veacinicã/arderea cea
veacinicã 29,6, 11, 22, 25, 28, 31, 34, 38

ASIR: s.m.; aici prima atestare; cf. MDA, unde prima atestare
este la M. Eminescu, Poesii, Bucureºti, 1895, fiind considerat
creaþie personalã a poetului.
asir: sg. nom. 24,22
asiri: pl. ac. 24,24
ASRIILEAN: s.m. „descendent al lui Asriil”
asriileanilor : pl. gen. 26,31
(a se) ASUPRI: v. IV
(sã) asupreaºte: ind. prez. 3.sg. 5,14
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ASVILEAN: s.m. „descendent al lui Asvil”
asvileanilor: pl. gen. 26,38
AªA: adv./adj. inv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºea: adv. 2,17, 33; 5,4; 6,12; 7,85; 8,22; 9,16; 12,7; 14,28, 35;
15,11, 21; 18,3, 15; 19,12; 20,11; 22,4, 16, 20; 24,4; 26,55;
32,8, 31; 33,54; 34,4; 35,34
aºa: adv. 4,32; 5,25; 6,21, 23; 8,4, 15, 26; 21,14; 28,24; 31,2,
21, 28; 35,15; 36,4, 9
aºa: adj. inv. 5,26
(a se) AªEZA: v. I
sã (sã) aºeze: conj. prez. 3.sg. 17,10
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”, „jurãmânt”; (Prin ext.) „cortul
mãrturiei”
aºezãmântului: sg. gen., în sintagmele cortul aºezãmântului/
cortului aºezãmântului/sicriiul aºezãmântului Domnului/pacea
aºezãmântului 1,1; 2,2; 3,25, 38; 4,3, 4, 15, 23, 25, 28, 33, 35,
37, 39, 43; 6,13, 18; 7,89; 8,9, 15, 19, 22, 24, 26; 10,3, 11, 33;
11,16; 12,4; 14,10; 16,43, 50; 17,4; 18,21; 20,6; 25,12; 27,2
aºezãmântului: sg. gen. 3,26; 4,25
aºezãmântului: sg. gen., în sintagma aºezãmântului mãrturiei
4,30; 6,10
aºezãmântul: sg. nom. rezum. cap.8
aºezãmânt: sg. nom., în sintagma aºezãmânt de sare veacinicã
(cf. Indice Pr – AªEZÃMÂNT) 18,19

vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 3,40
are: ind. prez. 3.sg. 3,47; 13,29; 18,16; rezum. cap.19; 20,5; 24,16
avea: ind. im p. 3.sg./pl. 7,85; 22,22; 32,1
veþi a vea: ind. viit.I. 2.pl. 10,10; 3 4,12
sã aibã: conj. prez. 3.sg. 15,9; 16,40; 28,5
veþ a vea: ind. viit.I. 2.pl. 18,20
avea-or : ind. viit.I. 3.pl. 19,10
aº avea: cond. prez. 1.sg. 22,29
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 26,30, 59; 27,3
au: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.29
va fi având: ind. viit.I. (cu gerunziu) 3.sg. 30,7
avea: inf. prez. fãrã a 31,9; 32,17
am avut: ind. pf.c. 1.pl. 31,49
avem: ind. prez. 1.pl. 32,4, 19
AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 10,32
avearea: sg. ac. 16,32; 31,9
averile: pl. nom. rezum. cap.31
averea: sg. nom. 32,1
AZIMÃ: s.f.
azime: pl. ac. 6,15; 9,11; 28,17
azimilor: pl. gen. 6,17
azimã: sg. ac., în sintagma pogace azimã 6,19
azimealor: pl. gen. (e vor ba despre „praznicul azimelor” – cf.
Indice 2Lg: AZIMÃ ) rezum. cap.28

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 7,1; 12,2; 28,8; 35,17

B

(a) AªTERNE: v. III „a însãmãra”, „a pune samarul pe un
mãgar”; „a înºeua”
aºternându-: gerunziu 22,21
(a se) ATINGE: v. III
(sã) vor atinge: ind. viit.I. 3.pl. 4,15
vor atinge: ind. viit.I. 3.pl. 4,19
sã atingeþ: con j. prez. 2.pl 16,26
(sã) atinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 19,11, 13, 16, 21, 22; 31,19

BAN: s.m.
bani: pl. ac. 3,48
banii: pl. ac. 3,49
BASNÃ: s.f.
bazne: pl. ac. 12,8
BATÃR: adv.; var. BATÂR (Reg.; Trans., Mold.; mgm.) „mãcar”
batâr: 14,3; 22,29
batãr: 20,3

ATOTPUTERNIC: s.m. (art.) „Dumnezeu”
Atotputearnicului: s.m. sg. gen. 24,4, 16
ATUNCI: adv.
atunci: 4,15; 6,18; 9,17; 19,7; 21,17; 32,22
atunci: adv. în loc. adv. pânã atunci 10,21
AUR: s.n.
aur: sg. ac. 4,11; 7,14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 62, 74, 80, 84, 86;
8,4; 22,18; 24,13; 31,50
aurul: sg. nom./ac. 31,22, 51
(a) AUZI: v. IV
auziia: ind. imp. 3.sg. 7,89
auzind: gerunziu 11,1; 12,2; rezum. cap.14; 14,5, 28; 21,1; 22,36
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,10; 14,14; 30,15; 33,40
am auzit: ind. pf.c. 1.sg. 11,18; 14,27
auziþi: imperativ 2.pl. 12,6
sã auzã: conj. prez. 3.pl. 14,13
auzând: gerunziu 16,4; 30,9, 15; 35,24
auzi: imperativ 2.sg. 23,18
aude: ind. prez. 3.sg. 24,4
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 30,6, 8, 12
(a) AVEA: v. II
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 3,25, 28
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 3,27; 15,4; 19,15; 27,9, 10, 11; 34,3
având: gerunziu 3,38; 7,13, 19, 20, 25, 37, 43, 49, 55, 61, 67,
73, 79; 22,7

(a) BATE: v. III
bate: inf. prez. fãrã a 22,6
bãtea: ind. im p. 3.sg. 22,25
baþi: ind. prez. 2.sg. 22,28, 32
a bate: inf. prez. rezum. cap.24
va bate: ind. viit.I. 3.sg. 24,17
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
bãtut au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 31,16
au bãtut: ind. pf.c. 3.pl. 32,39
(a) BÃGA: v. I
vor bãga: ind. viit.I. 3.pl. 4,6, 8, 10, 11, 12, 14
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 15,31
(a-ºi) BÃNUI: v. IV (Reg.) „a se supãra pe cineva”
(º-)ar bãnui: cond. prez. 3.sg. 11,1
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom., în sintagma bãrbaþi de oaste rezum. cap.1
bãrbaþilor : pl. gen. 1,3; 13, 17; rezum. cap.30; 34,17
bãrbaþi: pl. nom./ac. 1,46; 3,43; 11,16, 25; 13,4; rezum. cap.16;
16,2, 35; 31,35; 36,8
bãrbatul: sg. nom./ac. 3,15; 5,3, 12, 13, 20, 27, 29, 30, 31; 6,2;
25,8; 27,18; 30,8, 15; 32,21
bârbatul: sg. nom. 5,6; 30,12, 13
bãrbat : sg. nom./ac./gen. 5,13, 14, 19, 20; 12,3; 25,8, 14; 30,17;
31,17
bãrbatului: sg. gen./dat. 5,19; 26,59
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bãr baþ: pl. ac. 11,26; 30,3
bãr baþii: pl. nom./ac. 13,3; 14,36; 18, 10; 31,7, 21
bâr baþi: pl. nom./ac. 13,24; 26,10; 31,3, 4
bâr batului: sg. gen. 30,11, 14
bâr bat: sg. ac. 30,17
bârbaþii: pl. nom. 36,7

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen. 19,20
bisearica: sg. ac. 20,4

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrãbãteascã/
par tea bãrãbãteascã „fiinþã de sex bãrbãt esc” 1,2, 20, 22; 3,22,
28, 34, 39, 40; 26,62; rezum. cap.27; 31,17

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
vor blagoslovi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.6
veþ blagoslovi: ind. viit.I. 2.pl. 6,23
voi blagoslovi: ind. viit.I. 1.sg. 6,27
blagoslovit iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 22,6
vei blagoslovi: ind. viit.I. 2.sg. 22,6
e blagoslovit: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,12
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23; rezum. cap.24
blagosloveºti: ind. prez. 2.sg. 23,11; 2 4,10
sã blagosloveasc: conj. prez. 1.sg. 23,20
(nici) blagoslovi: imperativ prohib. 2.sg. 23,25
a blagoslovi: inf. prez. 24,1
va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 24,9
f i-va blagoslo vit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 24,9
blagosloveascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 6,24

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenia: sg. ac. 23,20

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrâni: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,2 4
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 11,16, 24; 16,25; 27,7
BÃTUT, -Ã: adj.
bãtut: n. sg. ac., în sintagmele aur bãtut „aur maleabil, prelucr at
prin bat ere cu ciocanul”/argint bãtut „argint maleabil, prelucr at
prin bat ere cu ciocanul” 8,4; 10,2
BDILL: s.n. „un soi de palmier din Arabia”; „rãºina extrasã
din acest palmier” (cf. lat. bdelium, -i¾); cuvântul este înregistrat
în MD A în forma bdelion (împr umutat din greacã).
bdillului: sg. gen. 11,7
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 5,26; 6,3

BLÂND, -Ã: adj.
blândului: adj. antep. m. sg. gen. rezum. cap.12
blând: m. sg. nom. 12,3
BLESTEM: s.n.; var. BLÃS TÃM
blãs tãmuri: pl. ac./dat. 5,18, 19, 21, 23
blãs tãm: sg. ac. 5,21, 2 7; 24,9
blãs temuri: pl. ac. 5,23
blãs tãmului: sg. gen., în sintagma apele blãstãmului 5,27
blãs tãmurile: pl. ac. 22,6

(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. 5,24
bându-: gerunziu 5,24
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 5,27; 20,8; 23,24
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 6,3
bea: inf. prez. fãrã a 6,20
de bãut: supin în sintagma apã de bãut 20,5; 33,14
au bãut : ind. pf.c. 3.pl. 20,11
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 20,17, 19; 21,22
BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeacele: sg. ac. 5,8; 6,17; 23,2
berbeace: sg. nom./ac. 6,14; 7,15, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69,
75, 81; 23,4, 14; 28,11, 14, 19, 20, 27; 29,2, 3, 8, 9
berbeacelui: sg. gen. 6,19
berbeaci: pl. nom./ac. 7,17, 35, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 87,
88; 23,30; 28,12, 28
berbece: sg. nom./ac./dat. 7,21; 29,14, 36
berbeci: pl. nom./ac. 7,23, 29, 41; 15,6, 12; 23,1, 29; 29,13, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37
berbecilor: pl. dat. 29,14

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãstãmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,30; 23,8
sã blas teme: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.22
blas tãmã: imperativ 2.sg. 22,6, 11, 17; 23,7, 13
blãs tãmat iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 22,6
(nici) blâstãma: imperativ prohib. 2.sg. 22,12
a blãs tãma: inf. prez. rezum. cap.23; 24,10
voi blãsãtma: ind. viit.I. 1.sg. 23,8
sã blas tãmi: con j. prez. 2.sg. 23,11, 27
(nici) blãstãma: imperativ prohib. 2.sg. 23,25
va blãstama: ind. viit.I. 3.sg. 24,9
BLESTEMAT, -Ã: adj.; var. BLÃSÃTMAT, -Ã
blãsãtmat e: f. pl. ac., în sintagma apele ceale blãsãtmate 5,22
BOIER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BOIAR
boiarii: pl. nom., în sintagma întãi-boiarii „fruntaºii”, „cãpeteniile”
(cf. lat. procer½s, -um) 16,2

BINE: adv./s.
bine: adv. 5,8; 11,18; 29,18, 21, 24, 27, 30, 33, 37; 36,5
(mai) bine: adv. 14,3
bine: adv. în sintagmele bine plãcut/bine priimit 15,24; 18,17;
28,2, 6, 8, 13, 24, 27; 29,2, 6, 8, 13, 36
bine: s.n. sg. ac. 10,29

BOLOVAN: s.m.
bolovanii: pl. nom. 21,15

(a se) BIRUI: v. IV
(sã) biruiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
(sã)m bir uiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.21
bir ui-v or: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
bir uindu-: gerunziu 31,7
BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþii: sg. gen. 21,26
bir uinþa: sg. ac. 23,21

BOU: s.m.
boi: pl. nom./ac. 7,3, 7, 8, 9, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71,
77, 83, 87, 88; 11,22; 15,3, 8, 9, 12; 22,40; 31,28, 30, 33, 38, 4 4
bou: sg. nom./ac. 7,3, 15, 21, 2 7, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75,
81; 8,8
boii: pl. ac. 7,6
boilor: pl. gen. 8,12
boului: sg. gen. 18,17
boul: sg. nom. 22,4

BIRUITOR, -TOARE: adj.
bir uitoriu: m. sg. nom. 21,1

BRICI: s.n.
briciu: sg. nom. 6,5

BORDEI: s.n. (aici) „casã în care se pr acticã prostituþia”,
„lupanar” (cf. Indice 2Lg)
bor deiu: sg. ac. 25,8
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BUCATÃ: s.f.
bucatele: pl. ac. 15,20
bucatã: sg. ac. 21,5

cãr nurilor: pl. gen. rezum. cap.11
car nea: sg. ac. 12,12
cãr nurile: pl. nom./ac. 18,18; 19,5

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinul: sg. ac. 10,6

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu: Cartea numerilor
car te: sg. ac. 5,23
Car te: sg. ac., în sintagma Carte Oas telor Domnului 21,14

(a) BUCIUMA: v. I; var. (a) BUCINA
bucinând: gerunziu 10,6, 9
vor bucina: ind. viit.I. 3.pl. 10,7

CASÃ: s.f.
casãle: pl. ac. 1,2, 28; 2,2, 32, 34; 32,18
caselor: pl. gen. 1,4
case: pl. ac. 1,18
casele: pl. ac. 1,20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4 4, 45;
3,15; 4,22, 29, 34, 38, 42, 46; 26,2
caseale: pl. ac. 4,2
casa: sg. ac. 12,7; 17,8; 18,1, 11, 13; 22,18; 24,13; 30,4, 11, 17

BUN, -Ã: adj./s.
(mai) bun: adj. n. sg. nom. 10,32
bun: adj. n. sg. nom./ac. 13,20; 15,3; 24,13
(foarte) bun: adj. n. sg. nom. 14,7
bunã: adj. f. sg. ac. 15,7, 10
bune: adj. f. pl. nom. 18,29
[ceale] (mai) bune: s.f. pl. ac. 18,30

CASTRAVETE: s.m.; var. CRAS TAVETE
crestaveþii: pl. nom. 11,5

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 10,29
C
CAAFTINEAN: s.m. „descendent al lui Chehat (aici Caath), al
doilea fiu al lui Levi; Chehat a întemeiat una dintre cele trei familii
importante ale leviþilor”
caaftineanilor: pl. gen. 3,27
CAATHEAN: s.m. (cf. supra CAAFTINEAN)
caatheanilor: pl. gen. 26,57

CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (Înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdelniþãle: pl. ac. 4,7; 16,37
cãdelniþele: pl. ac. 16,6
cãdealniþãle: pl. ac. 16,17, 39
cãdealniþã: pl. (cu des. -ã ) ac. 16,17
cãdealniþa: sg. ac. 16,17, 46

CALE: s.f.
cale: sg. ac. 10,33; 11,31; 20,19; 22,22, 23, 31, 33
calea: sg. nom./ac. 14,25; 20,17; 21,4, 33; 22,32; 24,25
Calea: sg. ac., în s. pr opr. Calea Iscoadelor 21,1
CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeul: sg. nom./ac. 13,30; 14,25, 43, 45; rezum. cap.21; 21,1,
3; 33,40
hananeanii: pl. ac. rezum. cap.33
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candelele: pl. ac. 4,9
candelelor: pl. gen. 4,9
candilelor: pl. gen. 4,16; rezum. cap.8; 8,4
candele: pl. ac. 8,2
candilele: pl. nom. 8,2
candile: pl. ac. 8,3
CAP: s.n.
capetele: pl. nom./ac. 1,16, 18, 22; 7,2; 8,12; 10,4
capetelor: pl. gen. 1,20
cap: sg. ac. 3,47; 31,30, 47
capul: sg. nom./ac. 5,7, 18; 6,5, 7, 9, 11, 19; 27,23
capului: sg. gen. 6,3
CAPRÃ: s.f.
caprã: sg. ac. 15,27
caprii: sg. gen. 18,17
caprelor: pl. gen. 31,20
CAR: s.n.
carã: pl. nom./ac. 7,3, 7, 8, 9
car: sg. ac. 7,3
carãle: pl. ac. 7,6
CARNE: s.f.
cãrnuri: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,4, 13, 18, 21, 33

(a) CÃDEA: v. II
sã cãdem: con j. prez. 1.pl. 14,3
au cãzut: ind. p.f.c. 3.sg./pl. 14,5; 16,4, 22; 20,6; 22,27; r ezum.
cap.31; 31,40
sã cãdeaþi: conj. prez. 2.pl. 14,42
veþi cãdea: ind. viit.I. 2.pl. 14,43
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 18,18
cãzând: gerunziu 24,2, 16; 34,2
cade: ind. prez. 3.sg. 24,4
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 33,5 4

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþului: sg. gen. 22,25, 27
CÃLDARE: s.f.
cãldãrile: pl. ac. rezum. cap.11
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,4, 16; rezum. cap.2; rezum. cap.3; 4,34,
46; 7,2, 8 4; 10,4; 17,2, 6; 21,18; 22, 14, 35; 23,6, 17; r ezum.
cap.25; 25,4; 26,9; 30,2; 31,13, 26, 48; 32,2; 36,1
cãpetenii: pl. nom./ac. 1,44; 13,3, 4; rezum. cap.17; 22,13; 31,8; 34,18
cãpetenia: sg. nom./ac. 2,3; 3,24, 30, 32, 35; 7,42, 48, 72
cãpetenie: sg. nom./ac. 2,5, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 2 7, 29;
10,14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27; 14,12
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 3,32; rezum. cap.7; 27,2; 31,14; 32,28; 36,1
cãpeteniia: sg. nom. 7,24, 30, 36, 54, 60, 66, 78; 3 4,20
cãpeteniile: pl. dat. (cu prep. la) 22,40
cãpeteniii: sg. gen. 25,15
CÃPITÃNIE: s.f.; var. (Înv.) CÃPETENIE
cãpeteniia: sg. ac. rezum. cap.16
CÃPUªÃ: s.f. (aici) „mugur”
cãpuºile: pl. nom. 17,8
CÃRARE: s.f.
cãrare: sg. ac. 22,23
CÂMP: s.n./s.m.
câmp: sg. ac. 19,16; 22,23
câmpuri: s.n. pl. ac. 20,17; 21,22
câmpurile: s.n. pl. ac. 22,1
câmpii: s.m. pl. ac. 31,12
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CHEDRU: s.m. (cf. Indice Jd)
chedru: sg. ac. 19,6
chedrii: pl. ac. 24,6

CÂMPIE: s.f.
câm piile: pl. ac. 26,3, 63; 33,48; 35,1; 36,13
(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. 21,17
cânta: ind. imp. 3.pl. 21,17

(a se) CHEMA: v. I
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 6,27
chemând: gerunziu 8,9; 12,5
chema: inf. prez. fãrã a 10,2
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,3; 13,17; 21,3; 25,2; 32,42
(sã) chema: ind. imp. 3.sg./pl. 11,26; 16,2; 25,15
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 11,34; 12,15; 13,25
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 12,14
sã chiiame: con j. prez. 3.sg. 16,12
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 22,5
sã chiiame: conj. prez. 3.pl. 22,20, 37
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 23,11; 24,10

CÂNTEC: s.n.
cântecul: sg. ac. 21,17
(a) CÂRTI: v. IV; var. (a) CÃRTI
au cãrtit: ind. pf.c. 3.pl. 20,13
CEAPÃ: s.f.
ceape: pl. ac. rezum. cap.11
ceapele: pl. nom. 11,5
CEAPRAZ: s.n.; var. CEPRAZ
ceprãzi: pl. ac. rezum. cap. 15

CHINEAN: s.m. (cf. infra CHINEU)
chineani: pl. ac. rezum. cap.24

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 4,13
cenuºa: sg. ac. rezum. cap.19; 19,10, 17
cenuºea: sg. ac. 19,9

CHINEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Chineul: sg. ac. 24,21
CHINEZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Chinezãului: sg. gen. 32,12

(a) CERCA: v. I
cer când: gerunziu 5,15
ar cer ca: cond. prez. 3.pl. 21,32
sã cerce: conj. prez. 3.sg. 24, 1
vom cerca: ind. viit.I. 1.pl. 32,19

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip/într-acesta chip/în ce
chip/nici într-un chip 4,20; 10,6; 11,15; 19,19, 20; 20,18;
23,8; 35,32, 33
chip: sg. nom., în sintagma chip cioplit 23,21

CERCARE: s.f.
cer carea: sg. nom./ac. 27,4; 35,24

CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac., în loc. adj. mai de cinste 22,15
cinste: sg. ac. 24,11

(a se) CERCETA: v. I
am cerce tat : ind. pf.c. 1.pl. 13,33
cer cetase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,6
cer cetezi: ind. prez. 2.pl. 14,18
sã cerceteazã: conj. pr ez. 3.pl. 14,36
va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 16,29
a (sã) cer ceta: inf. prez. 16,29
cer cetându(-sã): gerunziu 35,24

(a) CINSTI: v. IV
a cinsti: inf. prez. 22,17
sã cinstesc: conj. prez. 1.sg. 24,11
CINSTIT, -Ã: adj.
cinstitã: f. sg. nom. 28,18, 26; 29,1, 7, 12

(a) CERE: v. III
sã cearã: con j. prez. 3.sg. 7,89
cer : ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit: n. sg. nom., în sintagma chip cioplit 23,21

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãr emoniilor: pl. gen. 1,50
þãrãmoniile: pl. nom./ac. 9,3; 15,24; 18,4
þãr emoniile: pl. ac. 9,14
þeremonii: pl. ac. 29,6

CIUDÃ: s.f. (Înv.; la pl.) „ciudãþenie”
ciude: pl. ac. 13,34
CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. ac. 14,12

(a se) CERTA: v. I
(sã) cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
(sã) va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.35; 35,17, 30

CIURDÃ: s.f.
ciurdã: sg. ac. 7,15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81,
87; 8,8; 15,24; 28,11, 19, 27; 29,2, 8, 13, 17
ciurzi: pl. ac. 8,8

CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom./ac. 13,20; 21,2, 3, 25; 31,10; 32,26, 33; 35,5,
6, 13, 32
cetatea: sg. nom./ac. 13,23; 20,16; 21,26, 27; 22,39
cetãþi: pl. nom./ac. 13,29; 32,16, 17, 24, 36; rezum. cap.35;
35,3, 8, 11
cetãþii: sg. gen. 24,19
cetãþilor: pl. gen. 32,38; 35,4, 26
cetãþ: pl. ac. 35,6
ce tate: sg. ac. 35,25, 28
CETÃÞEAN: s.m.; var. (Reg.) CETÃÞAN
cetãþan: sg. nom. 15,30

CLEªTE: s.m.
cleºtele: sg. ac. 4,9
COAPSÃ: s.f.
coapsa: sg.nom. 5,21, 22, 27; 6,20
COASTÃ: s.f.
coastele: pl. ac. 22,27
coas te: pl. ac. 33,55
COATHINEAN: s.m. (cf. supra CAAFTINEAN)
coathineanii: pl. nom. 10,21
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(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorându(-sã): gerunziu 11,9
(se) pogorâia: ind. imp. 3.sg. 11,9
sã (Mã) pogor: conj. pr ez. 1.sg. 11,17
(S-/s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,25; 12,5; 14,45; 16,33;
20,15, 29
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 16,30; 34,11
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
COC: s.n. (cf. Indice Iº)
coc: sg. ac. 19,6

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
(foar te) credincios: m. sg. nom. 12,7
CREMENE: s.f.; var. CREMINE
creminea: sg. ac. 20,11
(a) CREªTE: v. III
crescându-: gerunziu 6,5
crescãnd: gerunziu 16,42
CREªTERE: s.f. (aici) „progeniturã”
creaºt erea: sg. voc., în sintagma creaºterea ºi hrãniþii oamenilor
celor pãcãtoºi 32,14

CONTÃª: s.n.; var. CONTUª; C ONTOª
contuºilor: pl. gen. rezum. cap.15
contoºilor: pl. ac. 15,38

CREªTET: s.n.
creºtetul: sg. ac., în sintagma cr eºtetul muntelui 23,28

(a se) C ONTENI: v. IV
(sã) vor conteni: ind. viit.I. 3.pl. 6,3
CONTENIRE: s.f.
contenirea: sg. ac. 30,14

CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ (aici) „nord”
criveþ: sg. ac. 2,25
crivãþului: sg. gen. 8,2

COPERIª: s.n. (Înv. ºi pop.) „acoperiº”; „capac”
coperiº: sg. ac. rezum. cap.19; 19,15

CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 15,39

COPIL: s.m.
copil: sg. nom. 11,2 7

(a) CUGETA: v. I
au fost cugetat : ind. m.m.c.pf. 3.sg. 30,15

COPILÃRESC, -EASCÃ: adj.
copilãreascã: f. sg. ac., în sintagma vârstã (încã) copilãreascã 30,4, 17

CUI: s.n.
cuiele: pl. ac. 33,55

CORABIE: s.f.
corãbii: pl. ac. 24,24

CUIB: s.n.
cuibul: sg. ac. 24,21

CORIANDRU: s.m.
coriandr ului: sg. gen. 11,7

CUIER: s.n. (cf. Indice Iº)
cuiarele: pl. ac. 3,37
cuierele: pl. ac. 4,32

CORFÃ: s.f. „coº”
corfe: pl. ac. 11,32
CORT: s.n.
cortului: sg. gen. rezum. cap.1; 1,50, 53; rezum. cap.2; rezum. cap.3;
3,8, 26, 36; 4,16, 25, 26, 31, 47; 5,17; rezum. cap.7; 7,3, 5; 9,18, 20,
22; 11,16, 24; 12,5, 10; 16,9, 19; 18,3, 4, 6; 19,4; 25,6
cortul: sg. nom./ac., în sintagmele cor tul aºezãmântului/cortul
mãr turiei/cortul mãrturiii/cor tul Domnului 1,1, 50; 2,17; 3,7,
25; 4,3, 4, 15, 23, 28, 33, 37, 39; 7,89; 8,15, 19, 22, 24, 26;
10,11; 12,4; 14, 10; 16,43; rezum. cap.17; 17,4, 7, 10, 13; 18,2,
21, 31; 19,13; 20,6; 31,47, 54
cortul: sg. nom./ac. 1,50, 51; 3,26; 7,1; rezum. cap.9; 9,15, 17,
18, 21; 10, 17, 21
cor tului: sg. gen., în sintagmele cor tului mãrturiei/cortului
aºezãmântului/cortului Domnului 1,53; 2,2; 3,38; 4,35, 43; 6,13,
18; 8,9; 10,3; 16,50; 27,2; 31,30
corturile: pl. nom./ac. 2,3; 16,24, 26, 27, 32; 21,11; 24,5, 6
cort: sg. ac. 3,23; 11,26; 18,22, 23; rezum. cap.19; 19,14
corturilor: pl. gen., în sintagma [pr aznicul] cor turilor (cf. Indice
2Lg) rezum. cap.29
COªTEI: s.n. (aici) „conac”
coºteiurile: pl. ac. 31,10

(a) CULEGE: v. III
culegându-: gerunziu 11,8
au cules: ind. pf.c. 3.sg. 11,32
culeage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
culegând: gerunziu 15,32
va culeage: ind. viit.I. 3.sg. 19,9
(a se) CUNOAªTE: v. III „a afla”; (în sintagmã cu femeie/
bãrbat ) „a avea relaþii sexuale”
(sã) cunoaºte: inf. prez. fãrã a 13,28
cunoscut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 20,14
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 22,6
a cunoaºte: inf. prez. 23,10
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 24,16; 31,17
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 30,4
cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 31,35
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 20,14; 32,41

COT: s.m.
coþi: pl. ac. 11,31; 35,5
COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã” cf. Maior ILV/Lexicon I, unde
lat. armilla, -ae „covrig de aur”
covrigi: pl. nom., în sintagma covrigi de aur 31,50
(a) CREDE: v. III
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 14,11
aþ crezut: ind. pf.c. 2.pl. 20,12

(a se) CULCA: v. I
sã (sã) culce: con j. prez. 3.pl. 21,15
(sã) va culca: ind. viit.I. 3.sg. 23,24
culcându(-sã): gerunziu 24,9

(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
curã: ind. prez. 3.sg. 14,8; 16,13, 14
CURAT, -Ã: adj./s.
curaþi: ad j. m. pl. nom. rezum. cap.9
curat: adj. m./n. sg. nom./ac. 9,13; 18,11; 19,9, 18; 28,5
curatã: adj. f. sg. nom. 18,13
(cel) curat: s.m. sg. nom. 19,19
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(a se) CURÃÞI: v. IV
vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 4,13
vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 8,6, 15
(sã) vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 8,7
(s-)au curãþit: ind. pf.c. 3.pl. 8,21
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 19,12, 20; 31,19, 20, 23; 35,34
(sã) curãþi: inf. prey. fãrã a 19,12; 35,33
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 19,19
au curãþit: ind. pf.c. 3.pl. 25,13
curãþând: gerunziu 33,53
CURÃÞIRE: s.f.
curãþire: sg. ac. 5,8; 28,30; 29,11
curãþirii: sg. gen. 6,9
curãþirii: sg. gen., în sintagma apa curãþirii/apele curãþirii rezum.
cap.19; 19,13, 20, 21; 31,23
curãþirii: sg. gen., în sintagma [praznicul] curãþirii „ziua curãþirii
se sãrbãtorea o datã pe an, în a zecea zi a lunii a ºaptea; sufletele
erau aduse înainte ºi se fãcea o curãþire de pãcat” (cf. DB p.1170)
rezum. cap.29
curãþirea: sg. ac. 29,5
CURÃÞIT, -Ã: adj.
curãþiþi: m. pl. nom. 8,22; 31,24
curãþit: m. sg. nom. 19,19
CURÂND: adv.
curând: 16,46; 20,19
(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 5,2; 13,28; rezum. cap.20
curge-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,7
CURGERE: s.f.
curgerilor: pl. gen. (cf. lat. fluenta Iordanis = „apa Iordanului”;
fluentum, -i „curs de apã”, „râu”) 13,30
curgerea: sg. gen. (redundant, cu prep. înaintea + prep. a + toatã )
(aici) „mulþime de oameni”, „af luenþã” (cf. lat. frequentia, -ae) 27,22
cur gerea: sg. ac., în sintagma prin curger ea anului „pe tot
parcursul unui an” 28,14
CURVÃ: s.f.
curvã: sg. ac. 25,6

vei da: ind. viit.I. 2.sg. 3,48; 7,5; 15,9; 21,2; 26,54; 27,20; 31,29, 30
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,51; 7,6, 7, 8, 9; 17,6; 21,3; 31,5, 6,
41, 47; 32,9, 33, 40
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 5,8; 30,10; 35,8
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. 5,10; 18,9
dea:con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,21
va da: ind. viit.I. 3.sg. 5,24; 6,19; 10,29, 32; 11,4, 18, 29; 14,8;
15,5; 20,8; 22,18; 24,13; 30,8, 12, 15; 32,7
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 5,26; 11,18, 29; 35,2
deie: con j. prez. fãrã sã 2.sg. 6,26
om da: ind. viit.I. 1.pl. 10,32
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11; r ezum. cap.31
sã dau: conj. prez. 1.sg. 11,13, 17
dã: imperativ 2.sg. 11,13; 27,6
da(-)-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 11,21
dând: gerunziu 11,25; 22,33
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 13,3; 15,2, 18; 20,12; 21,16; 24, 14; 27,12
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 16,14
da: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.18
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 18,6, 8, 11, 12, 19, 21, 26; 20,24; 21,34; 33,53
aþi f i dat : cond. pf. 2.pl. 18,30
veþ da: ind. viit.I. 2.pl. 19,3
dându-: gerunziu 19,5
vom da: ind. viit.I. 1 .pl. 20,19
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,29
da-voi: ind. viit.I. 1.sg. 22,17
da: inf. prez. fãrã a 22,3 7
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
dau: ind. prez. 1.sg. 25,12
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 26,54; 33,54
daþi: imperativ 2.pl. 27,3; 32,29
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 27,10; 33,54; 35,6
da(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,11
sã dai: con j. prez. 2.sg. 32,5; 36,2
a (sã) da: inf. prez. 34,13
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 35,8
DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 7,3, 11; 15,3; 22,40; rezum. cap.31; 31,50
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 8,15; 11,5
dar: sg. ac. 18,6
dar urile: pl. ac. 18,29
DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în num. adv. o datã/loc. adv. de altã datã 10,1; rezum.
cap.23; 30,7

(a) CURVI: v. IV
au curvit: ind. pf.c. 3.sg. 25,1
CURVIE: s.f.
curviia: sg. ac. rezum. cap.25
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 3,51; 9,23; 11,23; 14,20; 23,2; 27,21;
30,2, 3, 7
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului/cuvântul
lui Dumnezeu 4,37, 41, 49; 9,23; 14,41; 15,31; 22,18; 24,13, 16
cuvinte: pl. ac. rezum. cap.6
cuvintele: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 12,6; 14,39; 22,7; 30,9
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele Domnului/cuvintele lui
Dumnezeu 11,24; 24,4
cuvânt: sg. ac. 23,5, 16
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvin: ind. prez. 3.pl. 6,17
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 36,2

(a se) DÃRUI: v. IV
vei dãrui: ind. viit.I. 2.sg. 3,9
(s-)au dãr uit: ind. pf.c. 3.pl. 8,15
am dãruit : ind. pf.c. 1.sg. 8,19
(sã) dãruiaºte: ind. prez. 3.sg. 18,9
DÃTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
dãtãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma dãtãtoriul leagii 21,18
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 23,9
DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. în loc. adv. pre deasupra/pe deasupra 4,6, 8, 11
deasupra: adv. 4,12; 7,89; 16,7, 46; 19,15; 23,4, 14
deasupra: pr ep. 9,18, 19, 20, 22; 12,10; 16, 17
(a) DEFÃIMA: v. I
a defãima: inf. prez. 12,8
DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 19,4

D
(a se) DA: v. I
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10; 26,62; 31,36; rezum. cap.32

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 23,4
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DEOSEBI: adv.; var. DE OSEBI
de oseabi: 16,16; 17,3
(a se) DEPÃRTA: v. I
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,21
(sã) depãrta: ind. imp. 3.sg. 9,22 (s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg./
pl. 12,10; 14,44
depãrtatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,9
depãrtaþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,26, 45
depãrtându(-sã): gerunziu 16,27

demineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. di demineaþã 9,21
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa, în sintagma jârtfeai
de dimineaþa/jâr tfa de dimineaþa 28,8, 23
dimineaþa: adv. în loc. adv. de sara pânã dimineaþa 9,15, 21
dimineaþa: adv. 14,40
dimineaþã: adv. „de vreme” 16,5; 22,13, 21
demineaþa: adv. 28,4
DIMPO TRIVÃ: adv.; var. (În v. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinpr otivã: 23,11; 24, 10

DEPARTE: adv.
departe: 9,10

DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: 18,7; 35,4, 5

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
deºchide: ind. prez. 3.sg. 3,12; 8,16
deºchizindu-: gerunziu 16,30
deºchizând: gerunziu 16,32
deºchide: imperativ 2.sg. 20,6
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 22,28, 31
(sã) deºchid: ind. prez. 3.pl. 24,4
deºchizându-: gerunziu 26,10

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 3,38; 4,26; 6,18; 17,9

(a se) DESCHILINI: v. IV (cf. Indice Iº)
a (sã) deschilini: inf. prez. 6,20
deschiliniþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,21
sã (sã) deschilineascã: conj. prez. 3.sg. 16,24
(s-)au deschilinit: ind. pf.c. 3.pl. 36,10

DINCOLO: adv.
dincolea: adv. în loc. prep. dincolea de 22,1
dincolo: adv. în loc. prep. dincolo de rezum. cap.32; 32,19

DIN AR: s.m.
dinari: pl. ac. 3,47; 18, 16
DINÃUNTRU: prep.; var. DINLONTRU
dinlontrul: 18,7

DESCHILINIRE: s.f. (Reg.) „deosebire”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la I.A. Candrea, Gh.
Adamescu, Dicþionarul enciclopedic ilustrat, Bucureºti, 1926 – 1931.
deschilinirii: sg. gen. 6,5, 12
DESCHIS, -Ã: adj.
deºchiºi: m. pl. nom. 24,16
(a) DESCOPERI: v. IV
va descoperi: ind. viit.I. 3.sg. 5,18
(a se) DESFACE: v. III
desfãcându(-sã): gerunziu 17,8
DESFÃTAT, -Ã: adj. (aici) „abundent”
(foarte) desfãtate: f. pl. nom. 20,11
(a) DESPÃRÞI: v. IV
despãrþind: gerunziu 21,13
DESPÃRÞIT, -Ã: adj.
despãrþitei: adj. antep. f. sg. gen. 2,32
DESTUL: adv.
destul: rezum. cap.5
DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºert: n. sg. ac. 5,14; 30,3
deºearte: f./n. pl. nom. 6,12; 30,6
deºartã: f. sg. nom. 15,31
deºarte: n. pl. nom. rezum. cap.30
deºerte: n. pl. ac. 30,9
(a se) DEªTEPTA: v. I
sã (sã) deºteapte: conj. prez. 3.pl. 16,40
a deºtepta: inf. prez. 24,9
(a) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcând: gerunziu 20,26, 28
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.; var. (În v. ºi reg.) DEMINEAÞA
dimineaþã: s.f. sg. nom./ac. 9, 12; 22,41

DINTE: s.m.
dinþi: pl. ac. 4,14
dinþii: pl. ac. 11,33
(a) DOBÂNDI: v. IV
dobãndi: inf. prez. fãrã a 13,32
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 15,28
veþi dobãndi: ind. viit.I. 2.pl. 32,22
DOBITOC: s.n.
dobitoc: sg. ac. 3,13; 31,26
dobitoacele: pl. nom./ac. 3,41, 45; 20,4, 8, 11, 19; rezum. cap.32;
32,26
dobitoacelor: pl. gen./dat. 3,41, 45; 32,14, 36; 35,3
dobitoace: pl. ac. 8, 17; 18,15; 31,11; 32,1, 4
dobitocul: sg. nom. 22,20
dobitoaceale: pl. ac. 31,9
DOICÃ: s.f.
doica: sg. nom. 11,12
DOMN: „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 19, 48, 54; 2,1, 33, 34; 3,1, 5, 11, 13, 14,
16, 40, 41, 42, 44, 45, 51; 4,1, 17, 21, 49; 5,1, 4, 5, 11, 14, 21; 6,1,
22, 24, 25, 26; 7,4, 11; 8,1, 3, 4, 5, 20, 22, 23; 9,1, 5, 8, 9; rezum.
cap.10; 10,1, 10, 29, 32, 34; 11,1, 2, 11, 16, 18, 20, 23, 25, 29, 31;
rezum. cap.12; 12,2, 5, 8, 13, 14; 13,2, 4; 14,3, 8, 9, 11, 13, 18, 20,
26, 28, 40, 42, 43; 15,1, 16, 22, 35, 36, 37, 41; 16,3, 5, 14, 16, 20,
23, 28, 29, 30, 35, 36, 40, 44, 46; 17,1, 10, 11; 18,1, 8, 20, 25; 19,1,
2; 20,6, 7, 12, 16, 23, 27; 21,3, 6, 8, 16, 34; 22,8, 13, 19, 28, 31;
23,3, 5, 8, 12, 16, 17, 21; 24,6, 11, 13; 25,3, 10, 16; 26,1, 4, 52, 65;
rezum. cap.27; 27,11, 12, 16, 18, 21, 22, 23; 28,1; 30,1, 2, 9, 13, 17;
31,1, 21, 25, 31, 47; 32,4, 7, 9, 13; 32,21, 22, 25, 31; rezum. cap.33;
33,4, 38, 50; 34,1, 13, 16, 29; 35,1, 34; 36,2, 5, 6, 10, 13
Domnului: sg. gen./dat. 3,4; 5,8, 16, 18, 25, 30; 6,2, 4, 5, 8, 12,
14, 16, 17, 20, 21; 7,3; 8,10, 11, 12, 13, 15, 21; 9,7, 10, 13, 14;
10,9; 11,1; 12,6; 14,9, 37; 15,3, 7, 10, 19, 21, 24, 25, 28, 30; 16,
7, 11, 17, 30, 38; 17,7, 9; 18,6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 29;
rezum. cap.20; 20,3, 4, 9, 13; 21,2, 7; 22,22 24,1; 26,9, 61; 2 7,3;
28,8, 11, 13, 15, 24, 26, 27; 29,2, 6, 8, 13, 36, 39; 30,3; r ezum.
cap.31; 31,3, 16, 28, 29, 37, 40, 41, 50, 54; 32,20, 22, 29, 32
Domnului: sg. gen., în sintagmele por unca Domnnului/cuvântul
Domnului/jârtfelnicul Domnului/jâr tfealnicul Domnului/jârfealnicul
Domnului/strãjile Domnului/sicriiul aºezãmântului Domnului/focul
Domnului/urgiia Domnului/urgia Domnului/mâna Domnului/
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cuvintele Domnului/slava Domnului/sicriiul testamântului Domnului/
poruncile Domnului/tãmâierii Domnului/tãmãiarii Domnului/
nor odul Domnului/darurile Domnului/norodul Domnului/norul
Domnului/cor tul Domnului/Carte Oastelor Domnului/judecata
Domnuluui/Fasca Domnului/praznicul Domnului/cortului Domnului
3,39; 4,37, 41, 45, 49; 5,6; rezum. cap.7; 9,18, 19, 20, 23; 10,13, 33,
34; 11,1, 3, 10, 23, 24, 33; 14,10, 21, 41, 44; 15,31, 39, 40; 16,3, 19,
40, 41, 43; 17,13; 18,29; 19,13, 20; 20,6; 21,14; 22,18; 24,13; 27,4,
17; 28,6, 7, 16, 18, 29; 29,12; 31,30, 47; 32,14; 33,2
Doamne: sg. voc. 10,35, 36; 14,14, 17; 20,6; 32,2 7
DOMN: (apelativ) „termen de polit eþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„stãpân”
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 11,28; 12,11
domnului: sg. dat. 36,2

voi duce: ind. viit.I. 1 .sg. 14,24, 31; 23,27
ducându-: gerunziu 15,36; 23,14, 28
ai dus: ind. pf.c. 2.sg. 16,14
ducând: gerunziu 19,3
veþ duce: ind. viit.I. 2.pl. 20,12
(ne) vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 20,17
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,1; 22,41; 31,54
duce: ind. prez. 3.sg. 21,4
(nu te) duce: imperativ prohib. 2.sg. 22,12
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,13
duce(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 27,13
a duce: inf. prez. 27,17
om duce: ind. viit.I. 1.pl. 32,17
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 34,5
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 34,9
DUH: s.n.
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 5,30; rezum. cap.11; 11,17, 25, 26, 29
duh: sg. nom./ac. 14,24; 27,18
duhurilor: pl. gen., în sintagma Dumnezeul duhurilor al (a) tot
trupul 16,22; 27,16
Duhul: sg. nom., în sintagma Duhul lui Dumnezeu 24,2

(a) DOMOLI: v. IV
a domoli: inf. prez. rezum. cap.14
domoleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
DOR: s.n.
dor : sg. ac. 11,4
(a) DORMI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) DURMI „a se afla în stare
de somn”; (Eufem.) „a avea relaþii se xuale”
va dur mi: ind. viit.I. 3.sg. 5,13
au durmit: ind. pf.c. 3.sg. 5,19; 24,9
(a se) DOVEDI: v. IV
(sã) dovedi: inf. prez. fãrã a 5,13
(sã) va do vedi: ind. viit.I. 3.sg. 35,24
DRAGOSTE: s.f.
dragoste: f. sg. gen. rezum. cap.5
DRÃGÃSTOS, -OASÃ: ad j.; var. (Înv. ºi pop.) DRÃGOS TOS,
-OASÃ
drãgostoasãi: ad j. antep. f. sg. gen., în sintagma drãgostoasãi
râvnei „geloziei” 5,15
drãgãs toasãi: adj. antep. f. sg. gen., în sintagma drãgãstoasãi
rãvne „geloziei” 5,29
DREPT, DREAPTÃ: a d j./prep./s./adv.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
direp t: prep. în loc. adv. dirept aceea 14, 12
drep t: adj. n . sg. nom./ac. 18,18; 20,19; 27,6
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spr e dreapta, nici spr e stânga
20,17; 22,26
drepþilor: s.m. pl. gen. 23,10
drep t: adv. 28,10; rezum. cap.31; 31,27
DREPTAR: s.n. (aici) „brãþarã de mâna dr eaptã” (cf. lat.
dextrale, -is); acest sens nu es te atestat în MDA.
drep tariu: sg. nom. 31,50
DREPTATE: s.f.
drep tãþile: pl. ac. 9,14

DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnez eiasca: f. sg. ac., în sintagma dumnezãiasca râvnã rezum.
cap.25
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeului: sg. gen./dat. 6,7; 10,9; 15,40; 22,18; 24,13
Dumnezeul: sg. nom./ac. 10,10; 15,41; 16,9; 23,21; 25,13
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.11; rezum.
cap.12; rezum. cap.14; rezum. cap.17; 21,5; 22,8, 12, 20, 22,
38; 23,4, 8, 19, 22, 23, 26, 27; 24,8, 23; rezum. cap.25; 32,23
Dumnezeule: sg. voc. 12,13; 20,6
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele leagea lui Dumnezeu/Duhul
lui Dumnezeu/cuvintele lui Dumnezeu/cuvântul lui Dumnezeu/
porunca lui Dumnezeu rezum. cap.15; 24,2, 4, 16; rezum. cap.31
Dumnezeul: sg. voc., în sitnagma Dumnezeul duhurilor al tot
trupul 16,22
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul duhurilor a tot
trupul 27,16
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeilor: pl. dat. 25,2
E
EFÃ: s.f.; var. EF: s.m. (cf. Indice Iº)
ef: sg. ac. 15,4
efi: formã nead. (cf. lat. oephi) 28,5
EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanii: s.m. pl. nom. 14,13; 20,15; 33,3
ELONEAN: s.m. „descendent din neamul lui Elon”
eloneanilor: pl. gen. 26,26

DRUM: s.n.
dr um: sg. ac. 9,10, 13; 21,4
dr umului: sg. gen. rezum. cap.21
dr umul: sg. ac. 21,22

ENOHITEAN: s.m. „descendent din neamul lui E noh”
enohit eanilor: pl. gen. 26,5

(a se) DUCE: v. III
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 5,16; 14,8
du: imperativ 2.sg. 11,12
vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 11,16; 20,25
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,9; 16,25; 22,35; 24,1; 27,13;
32,39, 4 1, 42
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 14,3
sã (sã) ducã: con j. prez. 3.pl. 14,3
duce: inf. prez. fãrã a 14,16

ETIOPIANCÃ: s.f.
ethiopiianca: sg. nom. 12, 1
F
(a se) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,54; 2,34; 4,46; 5,4; 8,3, 4, 20; 9,5, 13;
11,24; 14,36; 15,30, 31; 16,10; 17,11; 21,9, 14; 31,16, 31; 32,8; 36,10
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fã: imperativ 2.sg. 3,6; 10,2; 2 1,8
faceþi: imperativ 2.pl. 4,19; 16,6
vor f ace: ind. viit.I. 3.pl. 5,6; 9,14; 10,6
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 5,21; 9,2
va face: ind. viit.I. 3.sg. 5,28, 30; 6,11, 16, 21; 9,10; 15,30; 16,30;
19,22; 21,14; 23,19; 24,23; 30,3, 9; 35,23
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 8,12; 11,16; 15,8, 11; 18,17; 21,3 4
(s-)au fãcut: ind. pf.c. imper s./3.sg./pl. 8,22; 17,8; 26,10
sã facã: con j. prez. 3.sg./pl. 8,26; 9,4; 14,30; 15,38, 40; 18,22;
24,14; 30,14
face: inf. prez. fãrã a 9,6; 31,3
a (sã) face: inf. prez. rezum. cap.10
sã facem: con j. prez. 1.pl. 10,29
fãcând: gerunziu 11,8; 16,18, 47; rezum. cap.23; 23,2
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 12,11; 14,11, 22; 22,28, 30
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,4; 20,27; 23,30; 27,22
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 14,12, 28, 35; 23,26; 33,56
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 15,3; 28,24; 29,1
a face: inf. prez. 15,24, 34; 27,21; 33,56
sã fac: conj. prez. 1.sg. 16,28
sã faci: con j. prez. 2.sg. 18,15; 22,20; 32,5
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.19
aþ fãcut : ind. pf.c. 2.pl. 20,5
sã (sã) facã: conj. prez. 3.sg. 21,27
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 21,34
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,2; 32,13; 33,4
fãcându(-sã): gerunziu 22,41
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 28,18
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 28,25, 26; 29,12, 35; 32,23
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 32,16, 31
faceþi: ind. prez. 2.pl. 32,20
face-vom: ind. viit.I. 1.pl. 32,25
FACERE: s.f.
facerea: sg. nom. rezum. cap.5

featei: sg. gen . 26,46
fatã: sg. ac. 27,9; 30,17
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 6,25, 26; 9,16; 12,14; 14,5; 16,4, 22; 20,6;
22,5, 11, 31; 24,1; rezum. cap.34
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „(de) dinaintea” 10,35
faþa: sg. ac. (aici) „culoare” (cf. lat. color, -¹ris „culoare” ºi
„culoarea feþei”) 11,7
faþã: sg. ac., în loc. adv.(Înv.) faþã cãtrã faþã/în loc. adj. de faþã
14,14; 18,2
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: n. sg. gen.. rezum. cap.15
(a) FÃGÃDUI: v. IV
va fãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 6,2, 21; 30,3, 4, 7, 14
au fost fãgãduit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 6,13, 21; 30,12, 15
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 10,29; 30,3, 4, 5, 8
vor fãgãdui: ind. viit.I. 3.pl. 18,11; 30,10
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 32,11
fãgãduiþi: ind. prez. 2.pl. 32,20
aþi fãgãduit: ind. pf.c. 2.pl. 32,24
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 6,4, 13; 18,14; 21,2; 30,3, 11
Fãgãduinþii: sg. gen., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii/
Pãmântului Fãgãduinþii rezum. cap.13; rezum. cap.20; rezum.
cap.26; rezum. cap.27; rezum. cap.32; rezum. cap.34
fãgãduinþele: pl. nom./ac. 15,3; 30,6, 9
fãgãduinþa: sg. ac. 15,8; rezum. cap.30; 30,4, 6
fãgãduinþe: pl. ac. 29,39
fãgãduinþãle: pl. nom. rezum. cap.30
fãgãduinþii: sg. gen./dat. 30,4, 8, 12
fãgãduinþei: sg. dat. 30,13
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 5,15; 7,13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73,
79; 8,8; 15,4, 6, 9; 28,5, 9, 12, 13, 20, 28; 29,3, 9, 14

FALLUITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Fallu”
falluiteanilor: pl. gen. 26,5
FAMILIE: s.f.
familii: pl. nom./ac. 1,18; 3,15, 21; 11,10; 17,3; 33,54; 36,8
familiile: pl. nom./ac. 1,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 45; 2,34; 3,27, 39; 4,2, 22, 29; 20,30; 26,7, 14, 18, 22,
34, 38, 42, 50, 57, 58; 3 4,14
familiilor: pl. gen./dat. 1,47; rezum. cap.2; 7,2; 26,55; 32,28; 36,1
familie: sg. ac. rezum. cap.4
familiii: sg. gen. 4,24, 28, 33
familiia: sg. nom. 18,31
familia: sg. nom. 26,5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26,
29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 57, 58;
27,3; 36,12
FAPTÃ: s.f.
fap ta: sg. ac. 11,23; 30,5

FÃPTURÃ: s.f.
fãptura: sg. nom. 8,4
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânii: sg. gen. 34,11
FE CIOARÃ: s.f.
feacioarele: pl. nom. rezum. cap.31
feacioarele: pl. ac. 31,18
FECIOR: s.m
feciorii: pl. nom. rezum. cap.1
feciorul: sg. nom. 7,8; 10,15, 19; 16,37
feciorilor: pl. dat. 18,19
FEL: s.n.; var. (Reg.) FELIU; (Înv.) FEALIU
feliul: sg. ac., în loc. adj. tot feliul 3,31
fel: sg. ac. 3,36
feal: sg. nom. 11,33
feliuri: pl. ac. 15,39
fealiuri: pl. nom./ac. rezum. cap.19; rezum. cap.29; 31,51

FARESEAN: s.m. „descendent din neamul lui Fares”
fareseanilor: pl. gen. 26,20
FASÃ: s.f.; var. FASCÃ; (Neob.) FAZÃ (cf. Indice Iº)
Fazã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,4, 10, 14
Faz e: pl. ac. 9,2, 6
Fasca: sg. nom., în sintagma Fasca Domnului 28,16
Fase: pl. nom. 33,3

FEMEIE: s.f.; var. (Înv.) FÃMEAIE
femeaia: sg. ac. 5,3
fãmeaile: pl. ac. 31,18

FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
featelor: pl. gen./dat. 18,11, 19; r ezum. cap.30; 36,2
featele: pl. nom./ac. 21,29; 25,1; rezum. cap.2 7; 27,1, 6; rezum.
cap.36; 36,6, 8, 10
fata: sg. nom./ac. 25,15, 18; 26,59; 27,8
feate: pl. ac. 26,33

FEMEIESC, -IASCÃ: adj.; var. FÃMEIEISC
fãmeiascã: f. sg. nom., în loc. s. (Pop.) partea fãmeiascã 31,35
(a) FERI: v. IV
a feri: inf. prez. rezum. cap.5
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(a) FI: v. IV
era: ind. imp. im pers./3.sg./pl. 7,2, 7, 89; 8,4; 9.15, 16, 19, 23;
10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 34; 11,7, 18, 25, 33; 12,3, 10; 13,21,
23; 1 5,32; 20,9; 21,26; 22,4, 39, 40; 25,14; 26,3, 43; 31,53;
32,1; 33,9
e: ind. prez. 3.sg. 11,23; 14,18; 16,11
eºti: ind. prez. 2.sg. 14,14; 22,29
-i: ind. prez. 3.sg. 1,22; 2,32; 4,4, 28, 33; 5,29; 6,13, 21; 7,17, 29;
13,19, 20, 21; 14,3; rezum. cap.18; 18,15; 20,13; 26,63; 31,21; 33,36
ias te: ind. prez. impers./3.sg. 1,2, 20, 50; 3,13, 26; 4,16, 24, 26,
37, 41, 45; 5,15; 6,7; 8,24; 9,13; 11,14, 20; 12,7; 13,19, 27, 32,
33; 14,7, 9, 42; 15,25; 16,3, 9, 13, 40; 18,11, 13, 19, 31; 19,2,
14; 20,16, 19, 22; 21,13, 20; 22,6, 32; 23,11, 19, 21, 22, 23;
24,8, 21; 26,4, 51, 5 7; 27,18; 28,6, 13; 29,1, 35; 30,2, 4, 17;
31,17; 32,4, 23; 33,6, 4 4; 34,3; 35,27, 31
-s: ind. prez. 3.pl. 13,19; 24,5
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,5, 4 4; 3,1, 2, 13, 27, 36; 4,9, 15, 16, 20,
31; 5,9; 8,17; 10,5, 28; 11,16, 21; 13,4, 17, 20; 14,43; 16,5, 26,
30; 18,7; 19,14; 21,5; 26,7, 9, 14, 18, 22, 25, 27, 33, 34, 37, 38,
41, 42, 50, 58; 27,1, 14; 28,3, 29; 29,4, 10, 14, 15; rezum. cap.30;
30,17; 31,16, 26, 29; 33,1; 34,17, 19, 29; 36,13
sânt: ind. prez. 1.sg. 3,41, 45; 14,21, 28; 22,17, 30; 35,34
sântem: ind. prez. 1.pl. 9,7; 14,40; 32,25
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 14,29
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,4, 50; 2,18; 3,12, 33, 45; 4,7, 28, 33; 5,8;
6,20; 8,10, 26; 14,31; 18,13, 18, 29; 19,14; 28,14; 30,6; 32,17;
33,55; 3 4,9; 35,5, 6, 14, 29
au f ost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,45; 2,5, 7, 9, 12, 14, 18, 20,
22, 25, 27, 29, 31; 3,21, 39, 43; 4,48; 7,1, 13, 23, 35, 41, 47, 53,
59, 65, 71, 77, 83; 9,13; 10,15, 19, 20, 23, 25, 27; 13,32; 15,32;
16,49; 17,6; 20,24; 21,26; 26,14, 18, 22, 25, 27, 33, 35, 36, 3 7,
41, 43, 46, 62, 64; 27,1, 3; 31,28, 32; 36,12
sã f ie: conj. prez. imper s./3.sg./pl. 1,53; 6,12; 8,14, 19; 10, 10;
12,12; 15,40; 19,2, 9; 20,17; 21,22; 27,16, 17; 35,3, 11
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,3, 10; 3,30, 32; 4,16; 5,8, 10, 27, 28, 31;
6,5, 8; 9,10, 14; 10,7, 9, 32; 12,6; 14,8, 43; 15,6, 15, 29; 16,7;
17,3; 18,9, 14, 15, 16, 23; 19,7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22;
20,19; 24,7, 18, 19; 25,13; 27,11, 21; 28,14, 16, 18, 25, 26; 29,1,
7, 12; 30,4, 8, 9, 13, 14; 31,20; 34,13; 35,5, 16, 21, 27; 36,4
f i-v or: ind. viit.I. 3.pl. 3,36
f i: inf. prez. fãrã a 6,4
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,20, 21; 31,36, 42
ar f i fost: cond. pf. 3.sg. 9,22
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 10,31
a f i: inf. pr ez. 11,10; 32,1
ai f ost: ind. pf.c. 2.sg. 14,19
ar f i: cond. prez. 3.sg. 14,36
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 15,30; 18,2, 4, 15; 23,10
sã f iu: conj. pr ez. 1.sg. 15,41
f iind: gerunziu 16,19; 21,1; 33,39; 35,12, 21
f i-va: ind. viit.I. 3.sg. 19,21
f ost-au: ind. pf.c. 3.pl. 26,20
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 32,15
FIER: s.n.
f ierul: pl. nom. 31,22
f ier: sg. ac. 35,16
(a) FIERBE: v. III
f ierbându-: gerunziu 11,8
FIERT, FIARTÃ: adj.
f iert: n. sg. ac. 6,19
FIERTURÃ: s.f.
f ierturi: pl. ac. 15,21
FIGURÃ: s.f.
f iguri: pl. ac. 12,8
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
f inici: pl. nom. 33,9

FIU: s.m.
f iilor: pl. gen./dat. 1,2, 10, 32, 34, 45, 53; 2,3, 10, 1 8, 20, 22,
29, 32; 3,2, 3, 10, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 51; 4,2, 4, 1 5, 22,
45; rezum. cap.5; 6,23; 7,7, 8, 9, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66,
72, 78; 8,6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22; 9,4, 10; 10,15, 19, 23,
26, 27, 28; 13,3, 27; 14,5, 7, 10, 27; 15,17, 25, 26, 38; 16,41;
17,5, 10; 18,6, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 32; 19,2, 9; 20,12, 24; 22,5;
25,6, 13; 26,2, 37, 4 4, 47, 50, 51, 57, 63; 27, 11, 12, 20; 28,2;
30,1, 2; 31,12, 30, 42, 54; rezum. cap.32; 32,4, 7, 9, 17, 33;
rezum. cap.33; 33,1, 38, 51; 34,2, 13; 34,14, 22, 23, 29; 35,2, 8,
10, 15; 36,1, 2, 5, 7, 11
f iiul: sg. nom./ac. 1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 2,3, 5, 7,
10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 27, 29; 3,24, 30, 32, 35; 4,16, 29, 33;
7, 12, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 41, 42, 47, 48, 53, 54, 59, 60,
65, 66, 71, 72, 77, 78, 83; 10,14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27; 11,28; 13,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 14,6,
30, 38; 16,1; 20,25, 26, 28; 22,2, 5, 10, 16; 23,19; 24,3, 1 5;
25,7, 11, 14; 26,1, 5, 8, 36, 65; 2 7,1, 18; 31,6, 8; 32,12, 28, 39,
40, 41; 34,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 36,12
f iii: pl. nom./ac. 1,22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 49, 52,
54; 2,2, 25, 33, 3 4; 3,10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 38, 40; 4,5, 1 5,
19, 27, 34, 38, 42; 5,4, 6, 9, 12; 6,2, 23, 2 7; 8,10, 11, 15; 9,2, 5,
7, 17, 19, 22; 10,8, 12, 14, 17, 18, 22, 25; 11,4; 13,23, 25, 33,
34; 14,2, 33, 39; 15,2, 32; 16,2, 10, 12, 38, 40; 17,2, 6, 1 2; 18,1,
2, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 23, 26; 19,10; 20,1, 13, 19; 21,10, 24,
29, 35; 24,17; 25,6, 8, 11; 26,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 26,
28, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 62; 27,7, 21; 31,2, 16; 32,1,
18, 24, 29, 31, 34, 37, 39; 33,3; 35,34; 36,1, 13
f iiului: sg. gen./dat. 4,28; 7,17; 10,29; 25,7, 11; 32,33; 36,1
f ii: pl. ac. 14,18; 26,30, 33, 59; 2 7,3, 8
f iiu: sg. nom./ac. 16,1; 33,40
f iii: pl. voc., în sintagma f iii Levii 16,7, 8
f iii: pl. dat. (cu prep. la) 17,9
f iiul: sg. voc., în sint agma fiiul lui Sefor 23,18
FLOARE: s.f.
f lori: pl. ac. 7,84
f lorile: pl. nom. 17,8
FLUIER: s.n. (aici) „braþ la candelabru” (cf. lat. calamus, -¾ )
f luierilor: pl. gen. 8,4
FOALE: s.f. (Reg.; fam.) „abdomen”
f oalele: sg. ac. 5,22
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 3,4; 6,18; 14,14; 16,7, 35, 46; 21,28; 26,61; 31,23
f ocurilor: pl. gen. 4,14
f ocului: sg. gen./dat. rezum. cap.9; 9,15, 16; 19,5; 28,24
f ocul: sg. nom./ac. 11,1, 2; rezum. cap.16; 16,37, 39, 47; 26, 10;
31,23
f ocul: sg. nom., în sintagma focul Domnului 11,3
f ocului: sg. gen., în sint agma par a focului rezum. cap.16; 19,6
FONT: s.m.; v ezi PFUND
FORMÃ: s.f.
f orma: sg. nom. rezum. cap.8
FRATE: s.m.
fr atelui: sg. gen. 6,7; 36,2
fr aþilor: pl. dat. adn. 8,26
fr aþii: pl. nom./ac. 16,10; 18,2, 6; 32,6
fr aþii: pl. nom./ac. 20,3; 27,9
fr atele: sg. nom. 20,8, 14; 27, 13
fr aþilor: pl. gen./dat. 25,6; 27,10; rezum. cap.32
fr aþi: pl. ac. 27,10
(a) FRÂNGE: v. III
vor frâmge: ind. viit.I. 3.pl. 9,12
vor frânge: ind. viit.I. 3.pl. 24,8
frângeþi: imperativ 2.pl. 33,52
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GHERSEAN: s.m. (cf. infra GHERSINEAN)
gherseanilor: pl. gen. 4,28

FRUMOS, -OASÃ: adj./s.
(ceale mai) frumoasã: s.f. pl. ac. 18,30
frumoase: adj. n. pl. nom. 24,5

FUAINEAN: s.m. „descendent din neamul lui Fua”
fuaineanilor: pl. gen. 26,23

GHERSINEAN: s.m.; var. GHERSONEAN „descendent din
neamul lui Gherºon; gherºoniþii sunt cei care în pustie au purtat
cortul întâlnirii, cortul, învelitorile, perdelele ºi funiile pentru uºã,
pentru curte ºi pentru poartã (cf. DB, p.492)”
ghersinenilor: pl. gen. 4,24
ghersoneanilor: pl. gen. 4,41; 26,57

FUGÃ: s.f. (aici) „pribebie”; „exil” (cf. lat. fuga, -ae „fugã” ºi
„plecare din þarã”, „exil”)
fugã: sg. ac. 21,29

GHICIT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (Mold.; Trans.) GÂCITOR,
-TOARE
gâcitoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.22; 22,5

(a) FUGI: v. IV
sã fugã: conj. prez. 3.pl. 10,35
au fugit: ind. pf.c. 3.pl. 16,34, 43

GHICITORIE: s.f. „prezicere”; cuvântul nu este înregis trat în DA.
gâcitorie: sg. nom. 23,23

FRUNZÃ: s.f.
frunzele: pl. nom. 17,8

GHICITURÃ: s.f.; var. (Mold.; Trans.) GÂCITURÃ „ghicire”;
„prezicere”
gâciturii: sg. gen. 22,7
gâcitura: sg. ac. 24, 1

FUGIT, -Ã: s.m./f.
fugiþilor: s.m. pl. gen. 35,6
(celor) fugiþi: s.m. pl. gen. 35,11, 13
(cel) fugit: s.m. sg. nom. 35,12
fugitul: s.m. sg. nom. 35,28
[cei] fugiþi: s.m. pl. nom. 35,32
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 3,26, 37; 4,26, 32
FURCÃ: s.f. . (Înv.) „spânzurãtoare în formã de furcã cu doi dinþi”
furci: pl. ac. 25,4
FURCUÞÃ: s.f. (cf. Indice 1Sm)
furcuþele: pl. nom. 4,14

GRANAT: s.n.; var. GRÃNAT (Pop.) „rodie”
grãnate: pl. ac., în sintagmele meare grãnate/poame grãnate
13,24; 20,5

GALAADEAN: s.m. „descendent din neamul lui Galaad”
galaadeanilor: pl. gen. 26,29
GATA: adj. inv.
gata: 14,40; 22,17

GRAS, -Ã: adj./s.
grasu-: ad j. n. sg. nom. 13,21
(ceale) grase: s.f. pl. ac. 18,32

GÃLEATÃ: s.f.
gãleata: sg. ac. 24,7

(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 23,7

(a se) GÃSI: v. IV
gãsi: inf. prez. fãrã a 5,13
(s-)au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 5,13

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinile: pl. ac. 24,6

(a se) GÃTI: v. IV „a pregãti”
a gãti: inf. prez. rezum. cap.19
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 21,18
(sã) gãteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
gãteaºte: imperativ 2.sg. 23,1, 29
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”
gãtiþi: m. pl. nom. (aici) „pregãtit pentru lupta, înar mat” 31,5;
32,20, 27
gãtiþ: n. pl. nom. 31,20

(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlcevind: gerunziu 14,1
(a) GÂNDI: v. IV
gândisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 33,56

(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 14,45
goni: inf. prez. fãrã a 22,11
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 35,20
GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 7,89; 14,22

G

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. ac. rezum. cap.16
gâlceava: sg. nom. 16,42

GLOATÃ: s.f.
gloate: pl. ac. 1,52
gloatele: pl. ac. 2,3, 16, 24, 32, 34
gloata: sg. nom. 10,3; 14, 1
gloata: sg. dat. (cu prep. a + toatã) 15,26
gloatã: sg. ac. rezum. cap.25
gloatei: sg. dat. rezum. cap.31

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 48; 2,1; 3,1, 5, 11, 14, 44; 4,1, 17,
21; 5,1, 5, 11; 6,1, 22; 8,1, 5, 23; 9,9; 10,1; 11,25; 12,1, 2, 4;
13,2; 14,7, 26, 39, 40; 15,22; 16,36; 17,1, 6; 18,8, 25; 19,1; 20,7,
23; 21,8, 16; 22,28; 23,17; 24,23; 25,16; 26,3, 52; 30,2, 6; 31,1,
21; 32,31; 3350; 34,1; 35,1; 36,1, 5
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,4
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 25,12
grãiia: ind. imp. 3.sg. 7,89; rezum. cap.10
grãia: ind. imp. 3.sg. 7,89
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,1; 15,1, 16; 23,19
sã grãiesc: conj. prez. 1.sg. 11,17; 22,18
voi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 12,6; 17,4; 23,3; 24,13
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 12,8
grãind: gerunziu 13,27; 16,5, 20, 40; 21,5; rezum. cap.22; 23,4
aþi grãit: ind. pf.c. 2.pl. 14,28
am grãit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 14,35; 21,7
grãiaºte: imper ativ 2.sg. 5,6, 12; 6,2, 23; 8,2; 9,10; 15,2, 17, 38;
17,2; 35,10
a grãi: inf. prez. 16,31; 22,38
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grãiþi: imper ativ 2.pl. 20,8
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 22,35
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 23,5, 16; 27,7
grãi: inf. prez. fãrã a 23,12
va grãi: ind. viit.I.3.sg., în sintagma va grãi împrotivã „va
contrazice” (cf. lat. contr¼d¾c¹, -ere) 30,8, 9, 12, 13
au grãit: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma au grãit împr otivã „a
contrazis” 30,13
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 32,27
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 18,17

HAMULEAN: s.m. „descendent din neamul lui Hamul”
hamuleanilor : pl. gen. 26,21
HANANEU : s.m.; vezi CANANEU
HAR: s.n.
har : sg. ac. 11,11, 1 5; 32,5
HARMITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Carmi (în aces t
text, Har mi)”
har miteanilor : pl. gen. 26,6

GRÂU: s.m.
grâului: sg. gen. 18,12

HAªMÃ: s.f. (Reg.) „un fel de ceapã cu bulbul compus, ca
us turoiul, numitã în unele regiuni vlaºiþã sau vraºniþã”
haºmeale: pl. nom. 11,5

GREAÞÃ: s.f.
greaþa: sg. nom. rezum. cap.21

HEFIREAN: s.m. „descendent din neamul lui Hefir”
hef ireanilor: pl. gen. 26,32

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. rezum. cap.5; 18,9; 29,11
greºala: sg. nom./ac. 15,25, 26

HEI: interj.
hei: 24,23
HELECHEAN: s.m. „descendent din neamul lui Helec”
helecheanilor : pl. gen. 26,30

(a) GREªI: v. IV
vor greºi: ind. viit.I. 3.pl. 5,6
va greºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,12; 15,27
au gr eºit: ind. pf.c. 3.pl. 15,25
greºesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20

HERANEAN: s.m. „descendent din neamul lui Heran”
her anenilor: pl. gen. 26,36
HERIDEAN: s.m. „descendent din neamul lui Herid”
herideanilor: pl. gen. 26,40

GREU: adv.
greu: adv. 11,14
GREUTATE: s.f. „obiect cu masã relativ mare (cãr at de cineva
sau de ceva)”; „povarã”, „sarcinã”
greotãþile: pl. nom./ac. 4,15, 49; 7,9; rezum. cap.18
greotãþ: sg. dat. 4,27
greotãþilor: pl. gen. 4,47
greotatea: sg. ac. rezum. cap.11; 11,11, 17
greotate: sg. nom. 20,19

HESRONEAN: s.m. „descendent din neamul lui Hesron”
hesr oneanilor: pl. gen. 26,2 1
HERUVIM: s.m.
hier uvimi: pl. ac. 7,89
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
he theul: sg. nom. 13,30

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. nom. 4,16

HEVIREAN: s.m. „descendent din neamul lui Hevir”
he vireanilor: pl. gen. 26,45

GUNIAN: s.m. „descendent din neamul lui Guni”
guniianilor : pl. gen. 26,48

HEVRONITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Hevron”
he vroniteni: pl. nom. 3,27

GUNOI: s.n. „e xcremente (de vit e)”, „balegã”
gunoiul: sg. ac. 19,5

HIACHINTHIN, -Ã: adj. (cf. Indice Iº)
hiachinthinã: f. sg. ac. 4,6, 7, 9, 1 2
hiachinthin: n. sg. ac. 4,11
hiachinthine: f. pl. ac. 15,38

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 12,8; 16,30, 32; 22,28, 38; 23,5; 26,10; 30,7
gurã: sg. ac. 12,8; 23,16
gurii: sg. dat. 20,2 4

HIN: s.m. (cf. Indice Iº)
hin: sg. ac. 15,4, 6, 9; 28,5, 7, 14

(a) GUSTA: v. I
veþi gusta: ind. viit.I. 2.pl. 28,7

HIRINEAN: s.m. „descendent din neamul lui Eri (în aces t text, Hir)”
hirineanilor: pl. gen. 26,16

GUSTARE: s.f.
gus tãrilor: pl. gen. 4,7; 15,5, 10; 28,8
gus tãrile: pl. nom./ac. 6,15, 17; 7,87; 28,14.15, 24, 30, 31; 29,11,
14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 3 7
gus tarea: sg. ac. 8,8; 15,7; 29,25, 28, 31, 34, 38
gus tãri: pl. nom./ac. rezum. cap.15; 15,24; 28,9; 29,6
gus tare: sg. ac. 29,39

HOTAR: s.n.
hotarãlor: pl. gen. 20,16; 22,36, 39; 33,6
ho tarãle: pl. nom./ac. 20,17, 21; 21,13, 15, 22, 24; 22,4; 34,4, 7, 9, 11
hotar: sg. nom./ac. 21,13; 35,5
hotarâle: pl. nom./ac. 21,23; 34,9; 35,26
hotarele: pl. ac. 32,9; 33,44; 34,12
hotarelor: pl. gen. 33,37
hotarã: pl. (cu des. -ã) ac. 34,2

H
HAINÃ: s.f.
hainele: pl. ac. 19,7
haina: sg. ac. 20,26

(a se) HOTÃRÎ: v. IV (Înv.) „a avea hotarul”; „ a se mãrgini cu… ”
(sã) va ho tãrî: ind. viit.I. 3.sg. 34,2
vor hotrãrî: ind. viit.I. 3.pl. 34, 10
HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 11,18
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HRÃNIT, -Ã: s.m./f.
hrãniþii: s.m. pl. voc., în sint agma cr eaºterea ºi hrãniþii oamenilor
celor pãcãtoºi 32,14

IESAARITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iþhar (în acest
text, Iesaar)”
iesaariteni: 3,27

HUFAMEAN: s.m. „descendent din neamul lui Hufam”
hufameanilor: pl. gen. 26,39

IESIILEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iesiil”
iesiileanilor: pl. gen. 26,48

(a) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.pl. 13,33; 14,23
va huli: ind. viit.I. 3.sg. 14, 11
hulind: gerunziu 14,36

IESIREAN: s.m. „descendent din neamul lui Iesir”
iesireanilor: pl. gen. 26,49
IESR OITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iesron”
iesroiteanilor : pl. gen. 26,6
IESUIAN: s.m. „descendent din neamul lui Iesui”
iesuianilor: pl. gen. 26,4 4

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 16,30, 33
IAHINITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iahin”
iahiniteanilor: pl. gen. 26,12
IALELINEAN: s.m. „descendent din neamul lui Ialel”
ialelineanilor: pl. gen. 26,26
IAMINITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iamin”
iaminiteanilor : pl. gen. 26,12
IANTHIN, -Ã: adj. „de culoare albastru-violet” (cf. lat. ianthinus)
ianthine: f. pl. ac., în sintagma piei ianthine 4,6, 8, 10, 11, 12, 14
ianthinã: f. sg. nom., în sintagma în vãlitoare ianthinã 4,28
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 4,6; 6,20; 24,15, 23
iar: 16,8

(a) IEªI: v. IV
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 2,9; 34,4
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,1; 10,17; 12,4; 16,46; 20,6, 20; 21,23,
28; 22,5, 11, 36; 31,13, 27; 33,1
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 10,9; 11,20; 27,21
ieºea: ind. imp. 3.pl. 10,28
am ieºit: ind. pf.c. 1.pl. 11,20
au fost ieºit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 11,26
ieºind: gerunziu 11,31, 34; 14, 19; 16,27, 35; 21,11; 30,7; 33,7,
10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 42, 46, 47
ieºiþ: imperativ 2.pl. 12,4
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 17,8
voi ieºi: ind. viit.I. 1.sg. 20,18
ieºi: inf. prez. fãrã a 27,17
IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 1,1
ieºirii: sg. gen. 33,38
IEZEREAN: s.m. „descendent din neamul lui Iezer”
iezãreanilor: pl. gen. 26,30

IARÃªI: adv.
iarãºi: 4,8; rezum. cap.18; 22,25
iarãº: 6,9; 22,15, 19

INEL: s.n.
ineale: pl. nom. 31,50

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 22,4

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac. 16,28; 24,13; 32,9

IASUV: s.m. „descendent din neamul lui Iasuv”
iasuveanilor: pl. gen. 26,2 4

IDOL: s.m.
idol: sg. nom. 23,2 1
idolul: sg. ac. 25,18
idolii: pl. ac. 33,52

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: ind. prez. 3.pl. 4,3, 23, 30, 35, 37, 39, 43, 47; 19,14
întra-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,5
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 4,15, 19; 8,15, 24; rezum. cap.26
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 6,6; 19,7; 20,24; 27,21
întrând: gerunziu rezum. cap.7; 13,22; rezum. cap.15; 20,6; 33,51; 34,2
întra: ind. imp. 3.sg. 7,89
sã între: conj. prez. 3.pl. 8,22
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 14,30; 15,2; 31,24
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,43; 25,6, 8
întra: inf. prez. fãrã a 27,17

IEBUSEU: s.m.; var. IEVUSEU (cf. Indice Iº)
ievuseul: sg. nom. 13,30

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi r ar) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 3,26; 4,25, 26; 6,10; 12,5; 15,10; 16,27; rezum. cap.20

IED: s.m.
iezi: pl. ac. 15,12

ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. nom. rezum. cap.13
iscoadele: pl. nom. 13,26; rezum. cap.14
Iscoadelor: pl. gen., în s. propr. Calea Iscoadelor 21,1

IATÃ: interj.
iatã: 9,6; 11,33; 12,10, 12; 14,40; 16,1; 17,12; 18,8; 20,16; 22,5,
11, 12, 28, 38; 23,24; 25,6; 32,14

IEMNANEAN: s.m. „descendent din neamul lui Iemna”
iemnaneanilor: pl. gen. 26,4 4
(a se) IER TA: v. I
iartã: imperativ 2.sg. 14,19
iertat-am: ind. pf.c. 1.sg. 14,20
(sã) va ier ta: ind. viit.I. impers. 15,25, 26, 28
IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. 15,28

(a) ISC ODI: v. IV
au iscodit: ind. pf.c. 3.pl. 13,22
ISCODIRE: s.f.
iscodirea: sg. ac. 32,8
ISOP: s.m. „mic arbust exotic, cultivat ca plantã ornamentalã
ºi medicinalã”
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iss op: sg. ac. 19,6
isop: sg. ac. 19,18

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom./ac. 24,7; 32,33

(a) ISPITI: v. IV
au ispitit: ind. pf.c. 3.pl. 14,22

IUVILEON: s.n. (cf. Indice Iº)
iuvileon: sg. nom. 36,4

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
(sã) îm parte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 4, 19; rezum. cap.34; 34,17
împar te: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
sã (sã) împarþã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.26
(sã) va îm pârþi: ind. viit.I. 3.sg. 26,53; 33,54
sã împarþã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 26,55; 34,29
(sã) îm part: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.31
veþ împãrþi: ind. viit.I. 2.pl. 31,27; 33,54
a (sã) împãrþi: inf. pr ez. rezum. cap.34
sã împarþi: conj. prez. 2.sg. 36,2

(a se) IVI: v. IV
(sã) iv eaºte: ind. prez. 3.sg. 18,15

ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþirea: sg. ac. 36,4

IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „rãzbunare”, „pedeapsã”
izbânda: sg. ac. 14,34; 31,3
izbândã: sg. ac. 33,4

ÎMPÃRÞIT: adv. „sacadat”
împãrþit: adv. 10,7

ISRAILTEAN: s.m.
israilteanii: pl nom. rezum. cap.14; rezum. cap.26
israilteani: pl. ac. rezum. cap.22
israilteanul: sg. ac. 25,8
israilteanului: sg. gen. 25,14

ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobirea: sg. ac. 4,9, 16

(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a se rãzbuna”
izbândeaºt e: imper ativ 2.sg. 31,2
(sã) va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 35,18

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 5,14; 8,2; 10,9; 11,1, 3, 13, 33; rezum. cap.12;
12,1, 9; 13,31; rezum. cap.14; 14,2, 9, 27, 29, 35, 36; 1 5,30;
rezum. cap.16; 16,2, 3, 11, 17, 22, 30, 41; 17,5; 20,2, 13, 18;
21,1, 5, 7, 13, 23, 26; 22,5, 22, 3 4; 24,10; 25,18; 26,9; 27,3;
30,12; 31,7, 12, 16; 32,13, 14, 23; 33,7, 47, 48; 3 4,3, 10, 11;
35,5
îm protivã: adv. în sintagmele va zice împrotivã/au grãit împrotivã/
va grãi împrotivã (cf. lat. contr¼d¾c¹, -ere) 30,6, 8, 9, 13, 16

IZBÂNDITOR, -TOARE: s.m./f. (cf. Indice Iº)
izbândit oriului: sg. gen. 35,25
izbândit oriu: sg. nom. 35,2 7
IZGONIT, -Ã: s.m./f.
izgoniþilor : s.m. pl. dat. 35,26
(cei) izgoniþi: s.m. pl. nom. 35,32
IZVOR: s.n.
izvoarã: pl. (cu des. - ã) nom./ac. 16,14; 33,9
izvor: sg. nom. 20,6

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
sã (mã) îm protiveasc: conj. prez. 1.sg. 22,32
(sã) vor împrotivi: ind. viit.I. 3.pl. 33,55
ÎMPOTRIVIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVIRE
Îm protivirii: sg. gen., în s. propr . Apele Îm protivirii/Apa
Împr otivirii rezum. cap.20; 20,13, 24; 27,14
împrotivirea: sg. ac. 27,14

Î
(a) ÎMBÃTA: v. I
îmbãta: inf. prez. fãrã a 6,3

ÎMPOTRIVIT OR, -TOARE: a dj/s.; var. (În v. ºi pop.)
ÎMPROTIVIT OR, -TOARE
împrotivitorilor : s.m. pl. gen. 17,10
împrotivitorilor : s.m. pl. voc. 20,10
împrotivitoriului: s.m. sg. dat. 22,33
împrotivitoar e: adj. f. sg. nom. 22,32

(a) ÎMBLÂNZI: v. IV; var. (În v) (a) ÎNBLÂNZI
înblânz eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
ÎMBLÂNZITOR: s.n. (cf. Indice Pr)
îmblânzit oriul: sg. ac. rezum. cap.7
îmblânzit oriu: sg. ac. 7,89

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiurul: pr ep. 1,50, 53; rezum. cap.2; 2,2; 11,24; 13,30
împregiur: adv. 16,34
împrejur: adv. 34,12

(a) ÎMBRÃCA: v. I
vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 20,26
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 20,28

(a) ÎMPREJURA: v. I; var. (În v.) (a) ÎMPREGIURA
vor împregiura: ind. viit.I. 3.pl. 34,4

(a) ÎMBUCA: v. I
au îmbucat : ind. pf.c. 3.sg. 11,1; 16,32, 39; 21,28; 26,10
îmbucã: ind. prez. 3.sg. 13,33
îmbuca: inf. prez. fãrã a 14,9
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 23,24
îmbuca-v or: ind. viit.I. 3.pl. 24,8

(a) ÎMPRESURA: v. I
sã împr esoare: conj. prez. 3.pl. 11,15

(a se) ÎMFLA: v. I; vezi (a se) UMFLA
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. dat. (cu prep. la) 20,14
împãratul: sg. nom. rezum. cap.21; 21,1, 21, 33; rezum. cap.22;
22,10; 23,7; 24,7; 33,40
împãraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.21; 31,8
împãratului: sg. gen./dat 21,26, 29, 3 4; 23,21; 32,33
împãrat : sg. nom. 22,4

(a se) ÎMPREUNA: v. I
împreunãndu(-sã): gerunziu 11,4
au împr eunat: ind. pf.c. 3.sg. 16,9
ÎMPREUNARE: s.f. (eufem.) „contact sexual”
împreunar e: sg. ac. 31,17
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 4,14, 48; 6,17; 7,85, 86; 14,44; 18,1, 3; 20,6; 21,17;
22,39; 23,2; 25,8; 28,29; 29,4, 10, 14, 15; 35,7
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(a se) ÎMPROªCA: v. I
a împroºca: inf. prez. 14, 10
(sã) împr oaºcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
împr oaºte: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 15,35
au împroºcat : ind. pf.c. 3.sg. 15,36

ÎNCINS, -Ã: adj.
încinºi: m. pl. nom. 32,17

ÎN AINTE: adv./prep.; var. (În v.) MAINTE
înaintea: prep. 3,4, 6, 7, 26; 4,5; 5,16, 18, 25, 30; 6,9, 16; 7,3,
10; 8,9, 10, 11, 13, 21, 22; 10,9, 33; 11,11, 20; 14,5, 11, 14, 37,
42; 15,28; 16,7, 9, 16; 17,4, 7; 18,19; 19,3; 20,3, 8, 9, 10, 12,
27; 25,6; 26,61; 27,2, 14, 17, 19, 22; 31,5 4; rezum. cap.32; 32,4,
5, 13, 17, 20, 22, 29, 32; 33,7; 35,12; 36,1
înaintea: prep. 6,20
înainte: adv în sintagma punerii-înainte 4,7; 8,2
înainte: adv. 16,39; 22,26
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 26,65; 35,32
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 22,15; 13,23
mainte: adv. 24,1; 26,64

ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 16,37

ÎN ALT, -Ã: adj./s.
înalt : s.n. sg. ac. 11,3 1
(celor) înalte: s.f. pl. gen. 21,28
(ceale) înalte: s.f. pl. ac. 22,41; 33,52
înalt : adj. n. sg. ac. 13,33; 23,14
înaltã: adj. f. sg. ac. 23,9; 33,3
(a) ÎNÃLÞA: v. I
-i înãlþatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 21,13
ÎNÃUNTRU: adv.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU
înãuntru: 14,31; 32,17
înlãuntru: 27,19
ÎNCAI: adv. (Reg.) „cel puþin”; „mãcar”
încai: 12,14
(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
au înceluit: ind. pf.c.3.pl. 25,18
ÎNCEPÃTURÃ: s.f. (aici) „pârgã”
începãturile: pl. nom. 18,13
(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg. 15,23; 21,4
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 34,3, 6
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 34,7
ÎNCEPERE: s.f.
începerii: sg. gen. 29,6
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. rezum. cap.28
(a se) ÎNCETA: v. I
vor înce ta: ind. viit.I. 3.pl. 8,25
au încetat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,25; 16,31, 48; 25,8
(s-)au încetat : ind. pf.c. 3.sg. 16,50
sã încete: con j. prez. 3.sg. 20,6
(a se) ÎNCHIDE: v. III
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 12,15
au închis: ind. pf.c. 3.pl. 15,34
(sã) va închide: ind. viit.I. 3.sg. 34,6
(sã) vor închide: ind. viit.I. 3.pl. 34,12

ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 16,37

(a) ÎNCOLÞI: v. IV
va încolþi: ind. viit.I. 3.sg. 17,5
ÎNCOLÞIT, -Ã: adj.
încolþitã: f. sg. ac. 17,8
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiura: ind. imp. 3.sg. 11,8
au încungiurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,26; 14,24; 32,13
am încungiurat: ind. pf.c. 1.pl. 14,7
sã încungiure: conj. pr ez. 3.pl. 21,4
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 6,9; 9,21, 22; 11,28; 12,4; 16,31; 20,20; 22,31, 37; 30,6,
9, 13; 31,3; 35,19, 21, 31
(a) ÎNDATORA: v. I; var. (a) ÎNDATORI: v. IV
au îndeatorit: ind. pf.c. 3.sg. 30,4
au îndatorit: ind. pf.c. 3.sg. 30,7
ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 12,14, 15
(a se) ÎNDESTULA: v. I
îndestulându(-sã): gerunziu 18,24
(a se) ÎNDOI: v. IV
(nu te) îndoi: imperativ pr ohib 2.sg. 22,16
ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. nom. 32,23
(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
vor îndrãzni: ind. viit.I. 3.pl. 8,19
va îndrâzni: ind. viit.I. 3.sg. 24,9
sã îndrãzneascã: con j. prez. 3.pl. 32,7
(a) ÎNDREPTA: v. I
îndrep tându-: gerunziu 24,1
ÎNDREPTARE: s.f.
îndrep tãrile: pl. ac. 9,3
(a) ÎNFIGE: v. III (Înv.; în sint agmã cu: corturile, ºetrile sau
tabãra) „a se instala într-un loc”
vor înf ige: ind. viit.I. 3.pl. 1,53
va înfinge: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
au înfip t: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,27; 21,11; 24,6; 33,10, 14, 28, 45
înfigea: ind. imp. 3.pl. 9,18
înfingea: ind. im p. 3.pl. 9,23
înfingând: gerunziu 13,1
(a) ÎNFL ORI: v. IV
au înflorit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17

(a se) ÎNCHIN A: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,31; 25,2, 3, 5

ÎNFOCAT, -Ã: adj.
înfocaþi: m. pl. ac., în sintagma ºerpi înfocaþi „ºerpi ale cãror
muºcãturi erau resimþite ca niºte ar suri” (cf. Anania 2001, p.181)
21,6

(a se) ÎNCINGE: v. III (aici) „a se împrejmui”
(sã) încingea: ind. im p. 3.pl. 22,24

(a) ÎNFRÂNA: v. I
înfrânãnd: gerunziu 13,31
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(a se) ÎNTINA: v. I
(sã) întinã: ind. prez. 3.sg. 35,33

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
sã îngãduiascã: con j. prez. 3.sg. 20,21
a îngãdui: inf. prez. 21,23
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 24,18
ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. ac. 20,16; rezum. cap.22; 22,22, 24, 26, 27, 31, 32, 35
înger : sg. ac. 22,23
(a) ÎNGHIÞI: v. IV
sã înghiþã: conj. prez. 3.sg. 16,30, 34

ÎNTINAT, -Ã: adj.
întinat : m. sg. nom. 19,7
(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) întinde: ind. prez. 3.sg. 3,26
vor întinde: ind. viit.I. 3.pl. 4,6, 8, 11, 12
(sã) v or întinde: ind. viit.I. 3.pl. 34,4, 12; 35,4

(a se) ÎNGREÞA: v. I (Înv.) „a se îngreþoºa”
(s-)au îngr eþat: ind. pf.c. 3.sg. 21,5

(a) ÎNTINGE: v. III; var. (a) TINGE (Pop.) „a muia ceva într-un lichid”
întingând: gerunziu 19,18
tingându-: gerunziu 19,4

(a se) ÎNGREUIA: v. I
sã (te) îngreoiezi: con j. prez. 2.sg. 11,17

ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: n. sg. ac. 19,6

(a se) ÎNGROPA: v. I
au îngropat: ind. pf.c. 3.pl. 11,3 4
(s-)au îngr opat: ind. pf.c. 3.sg. 20,1
îngr opându-: gerunziu 33,4

(a se) ÎNTOARCE: v. III
vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 4,7
întoarcã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 6,26
(mã) voi întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 10,30; 22,34
sã (sã) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg. 11,20; 25,4
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,30; 16,50; 20,21; 21,33; 22,23;
24,25
întorcându(-sã): gerunziu 13,26; 17,8; 20,3; 22,14; 23,6, 17
a (ne) întoar ce: inf. prez. 14,3
sã (ne) întoar cem: conj. prez. 1.pl. 14,4
(vã) înt oarceþi: imperativ 2.pl. 14,25
a întoarce: inf. prez. 22,23
întoarce(-te/-Te): imper ativ 2.sg. 10,36; 17,10; 23,5, 16; 24,11
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,11; 32,9
întoarceþi: ind. pr ez. 2.pl. 32,7
(ne) vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 32,18
(sã) va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 35,25, 28
(sã) întoarce: inf. prez. fãrã a 35,32

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciunea: sg. ac. 6,7
ÎNGUST, -Ã: adj.
(mai) îngus t: n. sg. ac. 33,5 4
ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnare: sg. nom. rezum. cap.17
(a se) ÎNªELA: v. I
(ne) înºelãm: ind. prez. 1.pl. 9,7
ai înºelat: ind. pf.c. 2.sg. 22,29
au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 31,16
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,21
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17

ÎNTORS, ÎNTOARSÃ: adj. „schimbat”
întoarse: n. pl. ac. 32,38
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. nom./ac. 32,16, 36

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE

ÎNTÂI, -A: adj./adv.
întâiul: adj. m. sg. nom./ac., în sintagma întâiul nãscut 1,20; 3,12,
13; 8,17
întâi: adj. inv. în sintagmele nãscuþilor întâi/întâi nãscut e/întâi
nãscutul/nãscutul întâi/întâi nãscut ele/întâi nãscuþii/ceale întâi
nãscute//întãi-boiarii rezum. cap.3; 3,2, 41, 42, 50; 8,16, 17, 18;
16,2; 18, 15; 26,5; 33,4
întâii: ad j. m. pl. ac., în sintagma întâii nãscuþi 3,13
întãiu: ad j. inv. în sint agma întãiu nãscuþii 3,40
întãiul: adj. m. sg. ac., în sintagma întãiul nãscut 3,41; 18,17
întâiu: ad j. înv. în sint agma întâiu nãscuþii 3,45, 46
întâi: adv. 2,9; 3,13; 10,5; rezum. cap.11; 14,40; 18,15; 31,2
(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 21,33; 23,4
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 23,3
întâm pinându-: gerunziu 23,15
ÎNTÂMPINARE: s.f.; var. ÎNTIMPINARE
întim pinare: sg. ac. 20,20
întâm pinare: sg. ac. 21,23; 23,15
-ntim pinarea: sg. ac. 22,36

ÎNTRARMAT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „înarmat”
întrarmat: m. sg. nom. 20,18; 32,21
întrarmaþi: m. pl. nom. rezum. cap.32; 32,17
(a) ÎNTREBA: v. I
sã întreb: con j. prez. 1.sg. 9,8
va într eba: ind. viit.I. 3.sg. 27,21
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. ac. 11,20
întreagã: f. sg. ac., în sintagma de vâr stã întreagã „maturã” 19,2
ÎNTUNECAT, -Ã: adj.
întunecaþ: m. pl. nom. 14,44
(a se) ÎNTURNA: v. I
înturnându(-sã): gerunziu 14,36
ÎNTURNARE: s.f. (aici) „turnare”
înturnar ea: sg. ac., în sintagma înturnarea gus tãrilor 4,7

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâmplã: ind. prez. 3.pl. 5,6
(sã) întâm pla: ind. imp. impers. 9,19

(a se) ÎNVÃLUI: v. IV „a înveli”; „a se amesteca”
vor învãlui: ind. viit.I. 3.pl. 4,5, 7, 11, 12, 13, 15
(sã) vor învãlui: ind. viit.I. 3.pl. 4,20
sã (vã) în vãluiþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,26

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plarea: sg. ac. 35,22

ÎNVÃLUIT, -Ã: s.
(ceale) în vãluite: s.n. pl. ac. 4,15
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(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂRTVI
a (sã) jârtvi: inf. prez. 6,2
va jârtvi: ind. viit.I. 3.sg. 6,12, 17
sã (sã) jârtfeascã: con j. prez. 3.sg. 28,22

(a) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
învãþãtori: pl. nom. 11,16

(a se) ÎNVÂR TOªA: v. I
(s-)au învâr toºat: ind. pf.c. 3.sg. 24,3, 15

JERTFIRE: s.f.; var. JÂRTFIRE; JIRTFIRE
jârtf ire: sg. ac. 7,13, 51, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 81
jertfire: sg. ac. 7,19
jirtf ire: sg. ac. 7,57; 28,3
jârfire: sg. ac. 7,75
jârfirea: sg. ac. 8,12

ÎNVELITOARE: s.f.; var. (înv.) ÎNVÃLITOARE
învãlitoare: pl. ac. 4,8, 12, 14, 25

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTFUI
va jârtfui: ind. viit.I. 3.sg. 15,4; 19,3

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. ac. 24,16

JIG ANIE: s.f.
jigãniile: pl. ac. 31,30

J

JIVINÃ: s.f.
jivina: sg. ac. 18,15

(a) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 31,9
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTFÃ; JÂR TVÃ; JIRTFÃ
jârtva: sg. nom./ac. 4,16; 5,8, 15; 6,14; 28,14; 29,11, 16, 19, 22,
25, 28, 31, 34, 38
jârtvã: sg. ac. 5,15, 26; 6,11, 16; 7,33, 45, 49; 28,10, 11, 13, 14,
27; 29,2
jârtfa: sg. ac., în sintagmele jârtf a aducerii aminte/jârtf a celor de
pace/jârtfa de dimineaþa 5, 18; 7,23; 28,23
jârtva: sg. ac., în sintagma jârtva râvnii 5,25
jârtvã: sg. nom./ac., în sintagma jârtvã pãciuitoare/pãciuitoar ea
jârtvã 6,14, 18
jârtfã: sg. ac., în sintagma jârtfã pãciuitoare 6,17
jârtfa: sg. nom./ac. 7,10, 12, 17, 29; 15,6; 18,9; 29,6
jârtfã: sg. nom./ac. 7,15, 21, 25, 27, 31, 39, 43; 9,7, 13; r ezum.
cap.15; 15,3, 4, 5, 8, 24; 28,6, 9, 12, 15, 24; 29,8
jârtfeale: pl. ac., în sintagmele jârtfeale celor de pace/jâr tfeale
ceale de pace/jârtfeale de toate zilele 7,35, 41, 53, 59, 65, 71,
77, 83, 88; rezum. cap.28
jirtfã: sg. ac. 7,37
jârtfele: pl. ac., în sintagmele jârtfele celor de pace/jâr tfele ceale
pãciuitoar e 7,47; 15,8
jârthele: pl. ac., în sintagma jârthele cele de pace 10,10
jârtfele: pl. ac. 15,14
jertfa: sg. ac. 15,24
jârtfeale: pl. nom./ac. 16, 15; 25,2; 28,3, 20, 28; 29,3, 9, 18
jârtfeai: sg. gen. 19,2
jârtfeai: sg. gen., în sintagma jârtf eai de dimineaþa 28,8
jirtvã: sg. ac. 28,30
jârtvele: pl. ac. 29,6, 21, 24, 27, 30, 33, 37
jârtve: pl. ac. 29,39
JER TFELNIC: s.n.; var . JÂR TFELNIC; JÂR TVENIC ;
JÂRT VELNIC; JÂRTFENIC
jârtfelnicului: sg. gen. 3,28, 31, 47, 50; 7,19, 25, 31, 43, 49, 73,
79; 18,5
jârtvelnicului: sg. gen. 3,32, 38; 4,15
jârtfenicului: sg. gen. 3,47, 50; 18,1
jârtfelnic: sg. ac. 4,12, 16
jârtfelnicul: sg. ac. 4,15
jârtvenic: sg. ac. 4,20
jârvelnic: sg. ac. 5,10
jârtfelnicul: sg. ac., în sint agma jârtf elnicul Domnului rezum. cap.7
jârtfenic: sg. ac. 7,9
jârtfealnicului: sg. gen. 7, 13, 37, 55, 67; 18,3, 16, 19
jârfelnicului: sg. gen. 7,61
jârtfeanicului: sg. gen. 7,85, 86
jârtfeanic: sg. ac. 8, 19
jârtfenicul: sg. ac. 10,21
jârtfealnic: sg. ac. 18,10
jârtfealnicul: sg. ac., în sintagma jârtfealnicul Domnului 19,20
jârfealnicul: sg. ac., în sintagma jârf ealnicul Domnului 28,7

JOS: adv.
jos: 1,51; 2,17; 9,20; rezum. cap.10; 10, 17, 36
(a se) JUDE CA: v. I; var.
(sã) va giudeca: ind. viit.I. 3.sg. 35,12
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecatã: sg. ac. 35,25
judecatã: sg. nom. 15,15
judecata: sg. ac., în sint agma judecata Domnului 27,4
judecãþile: pl. nom. 34,13
JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. ac. 25,5
JUG: s.n.
giugul: sg. nom. 19,2
jugul: sg. nom. 21,30
JUMÃTATE: s.f.
giumãtatea: sg. ac. 31,30, 42
jumãtate: sg. nom./ac. 12,12; 15,9; 28,14; 31,36, 43; r ezum.
cap.32; 32,33; 34,14
jumãtate: sg. dat. (cu pr ep. la) 34,13
JUNGHIERE: s.f.; var. JUNGHERE (cf. Indice Pr)
junghearea: sg. ac. 15,4
junghierile: pl. ac., în sintagma junghierile ceale pãciuitoare
29,39
(a se) JURA: v. I „a pr omite sub jurãmânt”; „a lega cu jurãmânt”
va giura: ind. viit.I. 3.sg. 5,19
(M-)am giurat : ind. pf.c. 1.sg. 14,23
(te-/Te-)ai jur at: ind. pf.c. 2.sg. 11,12; 14,17
(s-)au fost jurat : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 14,16
au jurat : ind. pf.c. 3.sg. 30,5
(S-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 32,10
JURÃMÂNT: s.n.
giurãmânt : sg. ac. 30,3, 4
jurãmântul: sg. ac. rezum. cap.30; 30,4
jurãmânturile: pl. nom./ac. rezum. cap.30; 30,6
jurãmânt: sg. ac. 30,7, 11, 14; 32,11
L
LANCE: s.f.
lãncile: pl. ac. 33,55
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LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 13,28; 14,8; 16,13, 14

LEIÞÃ: s.f.
leiþa: sg. ac. 23,2 4; 24,9

LAT, -Ã: adj.
(mai) lat : n. sg. ac. 33,5 4

LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. rezum. cap.15; 15,32
leamn: sg. ac. 19,6; 35,18
lemn: sg. ac. 31,20

LATURÃ: s.f.
laturile: pl. ac. 8,4

(a se) LENEVI: v. IV
a (sã) lene vi: inf. prez. 21,4

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª

LENEVIRE: s.f.
lenevir e: sg. ac. rezum. cap.5; 5,6
lenevir ea: sg. ac. rezum. cap.21

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUINÞÃ: s.f.; vezi LOCUINÞÃ

(a) LEPÃDA: v. I; var. (Pop.) (a) LÃPÃDA
lepãdaþi: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 5,3
au lãpãdat : ind. pf.c. 3.pl. 5,4
aþi lepãdat : ind. pf.c. 2.pl. 11,20
(sã) leapãda: ind. prez. 3.sg. 12,12

LÃCUIRE: s.f.; vezi LOCUIRE
LÃCUITOR, -TOARE: s.m./f.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 13,34

LEPRÃ: s.f.
leapra: sg. ac. rezum. cap.12
leprã: sg. ac. 12,10
leaprã: sg. ac. 12,10, 12

LÃPTUCÃ: s.f.
lãp tuci: pl. ac., în sintagma lãptuci sãlbatice 9,11
(a) LÃSA: v. I
lãsând: gerunziu 5,19
vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 9, 12
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,21
a lãsa: inf. prez. 10,31
lâsând: gerunziu 21,13
vom lãsa: ind. viit.I. 1.pl. 32,26

LEPROS, -OASÃ: s.m./f
leprosul: s.m. sg. ac. 5,2
LEªUIRE: s.f.
leºuirile: pl. ac. 32,17
leºuire: sg. ac. 35,20

LÃSAT, -Ã: s.m./f.
(cea) lãsatã: s.f. sg. nom. „femeia lãsatã de bãrbat” 30,10

LEU: s.m.
leul: sg. ac. 23,24; 24,9

(a) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþii: pl. nom./ac. 1,47, 51, 53; 2,33; rezum. cap.3; 3, 12, 39,
45; 8,6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 26; 18,3, 6
leviþilor: pl. gen./dat. 2,17; rezum. cap.3; 3,32, 45, 46; rezum.
cap.4; 4,2, 18; 7,5, 6; rezum. cap.8; 8,24; rezum. cap.18; 18,26;
rezum. cap.31; 31,30, 47; rezum. cap.35; 35,2, 6, 8
leviþi: pl. ac. 3,9, 12, 41, 45, 49; 4,46; 8,20, 22

LEAVNITEANCÃ: s.f. „familie alcãtuitã din urmaºii lui Libni
(un f iu al lui Gherºon)”
leavniteanca: sg. nom. 3,21
(a se) LEGA: v. I
legându(-sã): gerunziu 21,2

LIMAN: s.n.
limanul: sg. ac. 34,5

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturã: sg. ac. 19,15
legãtur a: sg. nom., în sintagma legãtura preoþiii „legãmânt de
pr eoþie” 25,13
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom. rezum. cap.4; rezum. cap.19
legile: pl. nom./ac. 4,43; 30,17
leagea: sg. nom./ac., în sintagmele leagea rãvnitoar ei dragoste/
leagea dragãstoasãi râvne „legea geloziei” (cf. lat. lex z elotypiae)/
leagea sf inþirii/leagea nazareului/leagea lviþilor/leagea Paºtilor/
leagea lui Dumnezeu/leagea uciderii r ezum. cap.5; 5,29; 6,13,
21; 8,24; 9,12; rezum. cap.15; r ezum. cap.35
leage: sg. nom./ac. 8,6; 15,14, 29; 19, 14; rezum. cap.36; 36,6
leage: sg. ac., în sintagmele leage veacinicã/leage jârtf eai/leage
jârtf eai de dimineaþa 18,11, 19; 19,2, 10; 27,11; 28,8
legii: sg. gen., în sintagma dãtãtoriul legii/porunca legii 21,18; 31,21
(a) LEGIUI: v. IV
va fi legiuitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 10,8
LEGIUIT, -Ã: ad j./s. (cf. Indice 2.Lg)
legiuite: s.f. pl. ac., în sint agma legiuite vecinice 18,8
legiuitã: s.f. sg. nom., în sintagma legiuitã veacinicã 19,21
legiuit : adj. n. sg. nom., în sintagma legiuit veacinic 18,23
legiuite: ad j. f. pl. nom. 35,29

LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 23,9
(a se) LIPI: v. IV
va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 16,5
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.sg. 22,25
LIPSÃ: s.f. „absenþã a ceva sau a cuiva”; „ceea ce este necesar”,
„necesitate”, „nevoie”
lipsã: sg. ac., în loc. adj. (Înv. ºi rar) de lipsã 4,9; 18,24
lipsa: sg. nom. 7,7; rezum. cap.21
(a se) LIPSI: v. IV
(sã) lipsãsc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
lipsindu(-sã): gerunziu 20,2
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 21,5
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 24,11; 31,49; 33,14
LOC: s.n.
loc: sg. ac. 2,16; 9,22; 12,15; 19,9; 20,1, 5; 21,16; 22,26, 33;
23,13, 14, 27
locurile: pl. ac. 2,17; 18,31; 32,17; 33,2
locul: sg. ac., în loc. pr ep. în locul rezum. cap.3; rezum. cap.27; 32,14
locul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 9,17; 10,21, 29, 33; 11,34; 14,19,
40; 24,11, 25; 32,7
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locu: sg. ac. 9,18
locuri: pl. ac. 10,31; 32,30; rezum. cap.33; 33,49
locului: sg. gen. 11,3; 13,24; 21,3
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 16,38; rezum. cap.18; rezum.
cap.23
locurile: pl. ac., în sintagma locurile naºterii (eufem. „organele
genitale”) 25,8
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 24,21
lãcaºele: pl. ac. 35,29
lãcaºului: sg. gen. 35,33
(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
am lãcuit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,3; 20,15
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 10,6; 14,25; 19,10; 22,4
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 13,30; 14,45; 21,1
a lãcui: inf. prez. 14,30
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,25, 31; 32,40
lãcuia: ind. imp. 3.sg. 22,5; 33,40
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 23,9
de lãcuit: supin 32,30
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 35,3 4

vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 3,41, 47; 8,8; 18,9; 31,30
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,49; 16,39; 17,9; 20,9; 21,25, 26, 32;
31,47; 34, 15
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 4,5, 32; 8,8; 19,17; 36,3, 7, 8
lua-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,9
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,17, 25, 31; 6,18
luând: gerunziu 11,25; 14,18; 16,7; 23,18; 24,21, 23; 25,7; 27,22;
rezum. cap.36
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 14,34
luaþi: imper ativ 2.pl. 16,17; 31,26
luându(-sã): gerunziu rezum. cap.17
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 18,26; 35,31
luaþi: ind. prez. 2.pl. 18,28
luându-: gerunziu 23,7; 24,3, 15, 20
lua(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,7
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 24,7
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 35,8
(a) LUCRA: v. I
lucri: ind. prez. 2.sg. 23,11
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,23; 25,18
veþi lucra: ind. viit.I. 2.pl. 29,7
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 4,19; 18,3
lucr uri: pl. ac./gen. 8,26; 15,39; 30,14
lucr u: sg. nom./ac. 11,10; 16,30; 27,6
lucr ul: sg. nom./ac., în sintagma lucrul pr ost „lucr u de slugã”
28,18, 25, 26; 29,1, 7, 12, 35

LOCUINÞÃ: s.f.; var. (Înv.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþii: sg. gen. 15,2; 33,55
LOCUIRE: s.f.; var. (Înv.) LÃCUIRE
lãcuire: sg. ac. 35,3
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitoriul: sg. nom. 13,19; 21,3 4; 32,39
lãcuitori: pl. ac. 13,29
lãcuitorii: pl. nom./ac. 13,33; 14,13; 21,28, 32; 33,52, 53, 55
lãcuitorilor: pl. gen. 32,17

LUME: s.f.
lumii: sg. gen. rezum. cap.2; rezum. cap.34
(a se) LUMINA: v. I
sã (sã) lumineze: con j. prez. impers. 8,2

(a se) LOVI: v. IV
am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 3,13; 8,17
au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 11,33; 21,35; 32,4
lovi(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 14,12
au fost loviþi: pasiv ind. pf.c. 2.pl. 14,37
lovindu-: gerunziu 14,45
lovind: gerunziu 20,11
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 21,2 4; 25,18
sã loveasc: conj. prez. 1.sg. 22,29
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 24,17; 35,16, 21
loviþ: imperativ 2.pl. 25,17
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 33,4

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,1, 18; 9,3, 5, 11; 10,11; 28,16; rezum. cap.29;
29,1, 7, 12; 33,38
lunã: sg. ac. 3,15, 22, 28, 34, 39, 40, 43; 9,22; 18,16; 26,62;
28,11
luna: sg. ac. 9,1, 11; 10, 11; 11,20, 21; 20,1; 28,16; 33,3, 38
luni: pl. ac. 10,9
lunilor: pl. gen. rezum. cap.28; 29,6
lunile: pl. ac. 28,14
LUT: s.n.
lut: sg. ac., în sint agma vas de lut 5,17

LOVIT, -Ã: adj./s.
lovitã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.12
lovit: adj. m. sg. nom. 21,8
(cei) loviþi: s.m. pl. nom. 16,49; 21,9
(cel) lovit: s.m. sg. nom. 35,16, 17, 18, 27

M
MACHE: s.f.; var. MACHIE (cf. Indice 2Lg)
machie: sg. nom. 19,2

LOVITOR, -TOARE: s.m./f.
lovitoriului: s.m. sg. gen. 35,18
lovitoriul: s.m. sg. nom. 35,21
lovitoriu: s.m. sg. ac. 35,2 4
(a se) LUA: v. I
sã ia: con j. prez. 3.sg. 5,26; 16,37; 21,7; 26,56
sã iau: conj. prez. 1.sg. 11,17
ieie: conj. prez. fãrã sã 3.sg 16,6
ia: imperativ 2.sg. 3,45; 4,2, 22; 8,6; 16,46; 17,2; 18,2; 20,8, 25;
25, 4; 27,18
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 18,15
(sã) ia: ind. prez. 3.sg. 27,3
iaie: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl.32,30
luaþ: imperativ 2.pl. 1,2
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 3,12; 8,16, 18; 16,15

MADIANITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
madianiteanului: sg. dat. 10,29
madianiteanii: pl. nom./ac. rezum. cap.25; rezum. cap.31
madieniteanilor : pl. gen. 25,15
madieniteanii: pl. nom. 25,17
madianiteani: pl. ac. 31,2, 3
madiianiteanilor : pl. gen. 31,7
MADINITEANCÃ: s.f.
madianiteancã: sg. nom. 25,6
madianiteanca: sg. ac. 25,14
madieniteanca: sg. nom. 25,15
MAHIREAN: s.m. „descendent din neamul lui Mahir”
mahireanilor: pl. gen. 26,29
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(a se) MÃRITA: v. I
sã (sã) mãrite: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.36
(s-)au mãritat : ind. pf.c. 3.sg. 36,11
mãrite(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 36,6

MAI-MARELE: s.m. „conducãtor”, „cãpetenie”
mai-marii: pl. nom. 7,2
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumei: sg. gen. 6,7
mumeai: sg. gen. 12,12

MÃRITARE: s.f.
mãritãri: pl. ac. rezum. cap.36

MANÃ: s.f.
manã: sg. nom./ac. 11,6, 9
mana: sg. nom. 11,7
manei: sg. gen. rezum. cap.21
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 11,22; 33,8
mar e: sg. ac. 11,31; 13,30; 35,5
Mãrii: sg. gen., în s. propr. Mãrii R oºie 14,25
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie/Marea Sãratã/Marea
cea Sãratã/Marea Mare „Marea Mediteranã”/Marea Chenerith
21,4, 14; 33,10; 3 4,3, 6, 7, 11, 12
Mar elui: sg. gen., în s. propr. Mar elui Mare (sic!) „Marea
Mediteranã” 34,5
MARE: adj.
mari: m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi/cei mai mari
nãscuþ „bãtrânii” 11,30; 22,7
mar e (foar te): f. sg. ac. 11,33
mari: f. pl. ac. 13,29
mar e: f./n. sg. nom./ac. 14,3, 12; 26,10
(mai) mare: f./n .. sg. ac. 14,12; 26,54
(mai) marii: m pl. ac., în sintagma mai marii nãscuþi „bãtrânii” 22,4
Mare: f./n . sg. ac./gen., în s. propr. Marelui Mare (sic!)/Marea
Mare „Marea Mediteranã” 34,5, 6, 7
mare: m. sg. nom., în sintagma preo tul cel mare „arhiereul”
35,25
MARFÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MARHÃ (Înv. ºi reg.; Trans.,
Ban.) „vitã cornutã, mai ales bou sau vacã”
mar hã: sg. ac. 32,1
MARGINE: s.f.
mar ginea: sg. nom./ac. 19,16, 22; 22,36, 39; 33,6, 37; 34,5
mar ginile: pl. nom. rezum. cap.34
mar gini: pl. ac. 34,2
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 3,31
masa: sg. ac., în sintagmele masa punerii-înainte/masa pânilor
punerii-înainte 4,7; 8,2
MATERIE: s.f.
materia: sg. nom. rezum. cap.8
MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MACAR
macar : 9,13
macar : adv. în loc. cj. macar cã rezum. cap.13
(a) MÃCINA: v. I
mãcina: ind. im p. 3.sg. 11,8
MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduha: sg. ac. 18,12
MÃR: s.n.
mear e: pl. ac., în sintagma mear e grãnate 13,24
(a se) MÃRI: v. IV
mãr eascã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 14,17
MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 14, 19, 22
mãrime: sg. ac. 24,11

MÃRTURIE: s.f.
mãr turiei: sg. gen., în sint agmele cortul mãr turiei/cor tului
mãr turiei/aºezãmântului mãrturiei 1,50, 53; 2,17; 4,30; rezum.
cap.17; 17,7, 10; 18,31; 31,54
mãr turiii: sg. gen., în sint agmele cor tului mãr turiii/sicriul
mãrturiii/aºezãmântului mãr turiii/sicriului mãrturiii 3,7; 4,5;
6, 10; 7,89; 18,2
mãr turii: pl. ac. 5,13; 35,30
mãr turiei: sg. gen. 17,4
mãr turie: sg. ac. rezum. cap.35
mãr turia: sg. ac. 35,30
(a) MÃRTURISI: v. IV
vor mãrturisi: ind. viit.I. 3.pl. 5,7
mãr turisim: ind. prez. 1.pl. 32,32
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 3,47, 50; 7,13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67,
73, 79, 85, 86; 15,4; 18,16; 35,8
mãsurii: sg. gen. 5,15
mãsurã: sg. nom./ac. 15,5, 9; 35,5
mãsuri: sg. gen. 15,7, 10
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MÂNE
mâne: 11,12; 14,25; 16,7, 16
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 3,3; 5,10, 18; 6,19; 8,10, 12; 10,9; 24,10; 27,23
mâna: sg. nom./ac. 4,28, 33, 37, 45; 5,25; 6,21; 7,8; 9,23; 10,13;
11,23; 14,30; 20,l1; 21,2, 34; 27,18; 31,49; 33,1; 35,21, 25; 36,13
mânã: sg. ac. 19,20; 33,3
mâni: pl. ac. 22,7
(a se) MÂNCA: v. I
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 6,3; 9,11; 18,10; 28,17
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 6,4; 18,11, 13
de mâncat : supin 11,4, 22
mâncam: ind. imp. 1.pl. 11,5
sã mâncãm: con j. prez. 1.pl. 11,13
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 11,18; 18,31
sã mâncaþi: con j. prez. 2.pl. 11,18
(sã) mânca: inf. prez. fãrã a 13,21
veþ mânca: ind. viit.I. 2.pl. 15,19
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 18,10
au mâncat : ind. pf.c. 3.pl. 25,2
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 11,21, 33
MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. rezum. cap.15; 15,30
(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
(S-/s-)au mãniat: ind. pf.c. 3.sg. 11,1, 10
mâniindu(-sã/-Sã): gerunziu 12,9; rezum. cap.14; 16,15; 22,2 7;
24,11; 25,3; 31,14; 32,10
(S-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 22,22
mãniindu(-Sã): gerunziu 32,13
MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) MÃNIE
mâniia: sg. nom./ac. 16,22, 46; 25,11
mãnie: sg. ac. 35,20
mânie: sg. ac. 35,22
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MÂNZ : s.m.
mânz: sg. ac. 16,15

MILÃ: s.f.
milii: sg. gen. 14,19

MELHIILEAN: s.m. „descendent din nemul lui Melhiil”
melhiileanilor: pl. gen. 26,45

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 14,8, 18, 19; 30,9, 13

MERAREAN: s.m. „descendent din nemaul lui Merari”
merareanilor: pl. gen. 26,57

(a se) MILOSTIVI: v. IV
sã (sã) milostiveascã: conj. prez. 3.sg. 6,25

MERARITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Merari; cel
de-al treilea fiu al lui Levi, întemeietroul unei mari familii a le viþilor,
divizatã în casa lui Mahli ºi a lui Muºi. (cf. DB, p.822)”
merariteanilor : pl. gen. 4,33

MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 6,21
minte: sg. ac. 11,5
minþile: pl. ac. 32,7

(a) MERGE: v. III
merg: ind. prez. 3.pl. 1,20, 22
ar merge: cond. prez. 3.pl. 1,24
mearge: inf. prez. 1,26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45
mearg: ind. prez. 3.pl. 1,28
sã margã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.10
voi mearge: ind. viit.I. 1.sg. 10,30; 23,3, 15
mergea: ind. im p. 3.sg./pl. 10,33, 34; 22,23
mãr gând: gerunziu 12,5
mergând: gerunziu 13,24; 16,46
mergi: ind. prez. 2.sg. 14, 14
mersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 14,38; 24,1
vom mearge: ind. viit.I. 1.pl. 19,17, 19; 21,22; 32,17, 27, 32
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,24
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,7, 39
mergi: imper ativ 2.sg. 22,20, 35
sã merg: conj. prez. 1.sg. 22,3 4
meargând: gerunziu 23,4
mâr gând: gerunziu 24,14
mearge: inf. prez. fãrã a 26,2
sã meargã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.32
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 32,6
a mearge: inf. prez. 32,15
meargeþi: imperativ 2.pl. 32,20

MINTEN: adv.; var. MINTIN (cf. Indice 2Lg)
mintini: 30,15
(a) MINÞI: v. IV
sã minþã: conj. prez. 3.sg. 23,19
MINUNE: s.f.
minune: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 26,10
MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mireazmã: sg. ac. 15,3, 7, 10
MIROS: s.n.
mirosul: sg. ac. 11,8
miros: sg. ac. 15,3, 7, 24; 18,17; 28,6, 24, 27; 29,2, 6, 8, 13, 36
mirosului: sg. gen. 15,10; 28,2, 8, 13
(a se) MISTUI: v. IV
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 12,12
voi mis tui: ind. viit.I. 1.sg. 14,12
(sã) vor mistui: ind. viit.I. 3.pl. 14,33
mistuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; 19,6
mistuia: ind. im p. 3.sg. 16,47
(ne-)am mistuit: ind. pf.c. 1.pl. 17,12
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 31,10

(a se) MES TECA: v. I; v ezi (a se) AMESTECA

MIAZÃNO APTE: s.f. „nord”
meazãnoapte: sg. ac. 3,35; 34,9; 35,5

(a se) MIªC A: v. I
(sã) vor miºca: ind. viit.I. 3.pl. 4,5
(sã) miºca: ind. im p. 3.sg. 9,22
(s-)au miºcat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.10; 10,13; 12,15
sã (sã) miºte: conj. pr ez. 3.sg. 10,2
miºcat-au: ind. pf.c. 3.pl. 10,22
miºcând: gerunziu 19,22

MIC, -Ã: adj.
(mai) micã: f. sg. ac. 26,54

MIªCARE: s.f.
miºcarea: sg. ac. 4,15

MIEL: s.m.
miel: sg. nom./ac. 6,12, 14; 7,15, 21, 39; 28,7, 8, 14; 29,4
miei: pl. nom./ac. 7,17, 87, 88; 15,5, 12; 28,3, 9, 11, 13, 19, 21,
27, 29; 29,2, 4, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 2 4, 26, 27, 29,
30, 32, 33, 36, 37
mieilor: pl. gen. 29,15

MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþa: sg. ac. rezum. cap.13
mlãdiþã: sg. ac. 13,24

MES TECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MES TECÃTURÃ: s.f.; vezi AMESTECÃTURÃ

MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 13,28; 14,8
miiare: sg. ac. 16,13, 14

MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 12,12; rezum. cap.14; 15,35; 16,29; 18,22; 21,35
morþile: pl. ac. 16,38
moartea: sg. ac. 21,6; 23,10; 35,28, 32
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteanii: pl. nom./ac. 21,13; 22,3; rezum. cap.25
moaviteanilor: pl. gen. 21,15, 28; 22,10, 36; 23,6, 7, 17;
33,4 4, 49

MIGDALE: s.f.
micdale: sg. nom. 17,8
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mi jlocul/la mijlocul/
prin mijlocul 3,38; 4,2, 18; 8,6, 14, 19; 11,20; 14,13; 16,21, 33,
45, 47; 18,6, 20; 19,20; 25,7; 33,8
mijloc: sg. ac., în loc. adj. din mijloc 8,4
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 35,5

MOHOLEAN: s.m. „descendent din neamul lui Mahli; cel mai
mare copil al lui Mer ari ºi nepotul lui Le vi (cf. DB, p.792)”
moholeanii: pl. nom. 3,33
MOJAR: s.n.; var. (R eg.) MOJER; aici prima atestare; cf MDA,
unde prima atestare este într-un text din 1791, în N. Ior ga, Studii
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ºi documente cu privire la is toria românilor, vol VIII, Bucureºti,
1901 – 1906.
mojerele: pl. ac. 4,7
mojariu: sg. nom. 7,14
mojeriu: sg. ac. 7,20
mojeariu: sg. ac. 7,26, 32, 38, 44
mojar: sg. ac. 7,50, 62
mojariul: sg. nom. 7,56
mojarul: sg. nom. 7,68
mojaru: sg. ac. 7,74, 80; 11,8
mojarã: pl. (cu des. -ã) nom. 7,84, 86
MORMÂNT: s.n.
Mor mânturile: pl. nom./ac., în s. propr. Mor mânturile Poftei/
Mor mânturile Poftii 11,34, 3 4; 33,16, 17
mormântul: sg. ac. 19,16
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mor t: s.m. sg. ac. 5,2; 6,6, 11
(ceai) morþi: s.m. pl. ac. 16,48
mor tului: s.m. sg. gen. rezum. cap.19
mor t: adj. m. sg. ac./gen. 19,11, 16
MORTÃCIUNE: s.f.
mor tãciune: sg. ac. 19,13
MOªIE: s.f.
moºiia: sg. nom./ac. 24,18; 27,11; 32,19; 33,54; 36,3
moºie: sg. nom./ac. 27,3, 6, 10; 32,32; 36,4
moºiile: pl. nom. rezum. cap.36
moºia: sg. nom./ac. 36,2, 7, 12

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 3,1; 9,1, 5; rezum. cap.20;19,22, 25, 27; 21,4;
rezum. cap.27; 27,12; 28,6; 33,23, 24, 32, 37, 38, 41, 47; 34,7
muntele: sg. ac., în sintagma muntele Domnului 10,33
munþi: pl. ac. 13,18, 30
muntelui: sg. gen. 14,40, 44; 20,29; 23,14, 28
munte: sg. ac. 14,45
munþii: pl. ac. 23,7; 33,48

(a) MOªTENI: v. IV
sã moºtenim: conj. prez. 1.pl. 13,31
moºt eaneascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. rezum. cap.18
veþ moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 18,20
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 18,23
veþi moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 34,13
MOªTENIRE: s.f.
moºt eniri: pl. ac. 16,14
moºtenirea: sg. nom./ac. 18,20; 24,18; 26,54; 27,8; 32,18; 33,54;
35,3 4; 36,3, 8
moºt enire: sg. nom./ac. 18,21; 26,62; rezum. cap.27; 27,6; 32,5,
29; 33,53; 3 4,2; reyum. cap.36
moºt eniririle: pl. ac. 26,53; 35,2, 8
moºt enirii: sg. gen. 35,8

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom. 5,6, 18, 22, 29; 6,2; 25,8, 15
muiare: sg. nom./ac. 5,12, 27; 26,59; 30,17
muiarii: sg. gen. 5,14
muierii: sg. dat. 5,26
muierea: sg. nom./ac. 12,1; 30,4, 11
muierile: pl. nom./ac. 14,3; 31,17
muiarile: pl. ac. 16,27; 31,9, 15; 32,26
muiarilor: pl. gen. rezum. cap.30
muiari: pl. ac. 36,3, 7
MULT, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
multã: ad j. f. sg. ac. 9, 19; 20,15
(mai) multã: adj. f. sg. ac. 9,22

MULÞIME: s.f.
mulþimei: sg. gen./dat. 1,16; 3,7; 19,9; 25,7; 32,2
mulþimea: sg. nom./ac. 1,17, 53; 8,9, 20; r ezum. cap.9; 10,2,
36; 11,12; 14,7, 10, 2 7, 36; 15,24, 25, 35; 16,3, 5, 19, 2 7, 41;
20,1, 6, 8, 10, 30; 25,6; 27,16
mulþimeai: sg. gen. 10,4; 16,9; 21,18; 27,14
mulþime: sg. dat. (cu prep. la) 11,13
mulþime: sg. nom./ac. 11,22; 14,15; 16,26; 19,20; 27,21; 31,2 7
mulþimea: sg. dat. (cu prep. la) 13,27; 14,35; 15,33; 31,12
mulþimea: sg. gen. (exprimat redundant cu prep. înaintea + prep.
a + toatã) 14,5; 19,27; 27,19
mulþimii: sg. gen. 16,33, 47; 35,12
mulþimi: sg. gen./dat. 16,45; 31,43
MULÞUMITÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MULÞÃMITÃ (cf.
Indice Pr)
mulþãmite: pl. nom. rezum. cap.31

MOªTEAN: s.m.
moºt anului: sg. dat. 9, 14
moºt enii: pl. nom. 15,13
moºt enilor: pl. dat. 15,29

MUCAR: s.n.; var . (Reg.) MUC ARE: s.f.
mucãrile: pl. ac. 4,9

multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 15,39; rezum. cap.19; 24,7; rezum.
cap.29; 31,51; 32,1, 4; rezum. cap.33
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 11,28; 13,19
multora: pron. nehot. pl. gen. 21,6
(mai) mulþi: pron. neho t. m. pl. nom. 22,15
multe: pron. nehot, f. pl. ac. rezum. cap.23
(f oarte) mulþi: pr on. neho t. m. pl. nom. 26,10
(celor mai) mulþ: pron. nehot. m. pl. dat. 26,5 4; 33,54
(cei mai) mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 26,56
(mai) mult e: pron. nehot. f. pl. nom. 35,8
mult: adv. 14,18; 16,7
(mai) mult : adv. 18,22; 22,18; 35,8
mult: adv. în loc. adv. cu mult 22,15

MURENULÃ: s.f. „colier” (cf. lat. muraenula „murenã micã”;
„colier mic”); cu aces t sens, cuvântul nu este înregistrat în DLR.
murenule: pl. nom. 31,50
(a) MURI: v. IV
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,4; 14,37; 15,36; 20,1, 30; 26,19,
61; 27,3; 33,38
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 3,10, 38; 6,9; 14,35; 19,26; r ezum. cap.27;
27,8; 35,16, 18, 21, 25, 28, 31
sã moarã: conj. prez. 3.sg./pl. 4, 15, 19; 15,35; 17,10; 18,3
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 4,20; 16,29; 26,65
am f i murit: cond. pf. 1.pl. 14,3
moare: ind. prez. 3.sg. 17,13; 19,14; rezum. cap.20
sã muriþi: con j. prez. 2.pl. 18,32
sã murim: con j. prez. 1.pl. 20,4; 21,5
murind: gerunziu 20,29; 26,10
moarã: conj. prez. 3.sg. 23,10
(a) MURMURA: v. I „a cârti” (cf. Indice Iº)
murmurã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
au mur murat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,2; 16,41; 17,5
va mur mura: ind. viit.I. 3.sg. 14,27
aþ mur murat : ind. pf.c. 2.pl. 14,29
a murmura: inf. pr ez. 14,36
murmurând: gerunziu rezum. cap.16; rezum. cap.20; rezum.
cap.21
sã mur muraþi: con j. prez. 2.pl. 16,11
murea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.19
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MURMURARE: s.f. „câr tire” (cf. Indice Iº)
murmurarea: sg. nom./ac. 11,1; 13,31; rezum. cap.14; 20,6
murmurare: sg. ac. rezum. cap.13
MUSEAN: s.m. „descendent din neamul lui Muºi”
museanii: pl. nom. 3,33
MUªCARE: s.f.
muºcãri: pl. ac. rezum. cap.21
(a) MUTA: v. I
muta: ind. im p. 3.sg. 33,2
N
NAMUILITEAN: s.m. „descenmdent din neamul lui N amuil”
namuiliteanilor : pl. gen. 26,12

NEBUNEªTE: adv.
neabuneaºte: 12,11

NARÃ: s.f.
nãrile: pl. ac. 11,20

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
ai nãcãjit: ind. pf.c. 2.sg. 11,11
am nãcãjit: ind. pf.c. 1.sg. 16,15
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 20,15
veþi nãcãji: ind. viit.I. 2.pl. 29,7
sã nãcãjeascã: conj. pr ez. 3.sg. 30,14

(a se) NAªTE: v. III
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. 3,13
(sã) nãºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,4; 13,31
(m-)am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 10,30
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 11,1; 26,59
am nãscut : ind. pf.c. 1.sg. 11,12
nãscându(-sã): gerunziu 16,42
sã (sã) nascã: con j. prez. 3.sg. 18,5
naºte: ind. prez. 3.sg. 18,13; 20,5
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 26,29, 58, 59

NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./s.
necredincioºi: adj. m. pl. gen. 16,26
necredincios: ad j. m. sg. nom. 20,2 4
necredinioºilor: s.m. pl. voc. 20,10

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen., în sint agma locurile naºterii (eufem. „or ganele
genitale”) 25,8
naºterea: sg. nom. (aici) „neam”, „generaþie” 32,13
NAZAREU: s.m. „cel închinat lui Dumnezeu”
nazareul: sg. nom. 6, 18, 20
nazareului: sg. gen. 6,18
nazareului: sg. gen., în sintagma leagea nazareului 6,21

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. ac. 5,31; 14,18; 15,31; 18,1; 30,16
nedrep tãþile: pl. ac. 14,34

NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 16,21
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. nom./ac., în sintagmele întâiul nãscut/întãiul
nãscut 1,20; 3,12, 13, 41; 8,17; 18,17
nãscuþilor: s.m. pl. gen., în sintagma nãscuþilor întâi rezum. cap.3
nãscute: s.f. pl. nom./ac., în sintagma întâi nãscute/ceale întâi
nãscute rezum. cap.3; 8,16, 17, 18
nãscutul: s.m. sg. nom./ac., în sintagmele întâi nãscutul/nãscutul
întâi 3,2; 18,13; 26,5
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma întâii nãscuþi 3,13
nãscuþii: s.m. pl. ac., în sintagmele întãiu nãscuþii/întâi nãscuþii/
întâiu nãscuþii 3,40, 42, 45, 46, 50; 33,4
nãscutele: s.f. pl. ac., în sintagma întâi nãscutele 3,41
nãscuþi: s.m. pl. nom./ac., în sintagmele cei mai mari nãscuþi/
mai marii nãscuþi „bãtrânii” 11,30; 22,4
nãscuþ: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþ 22,7

NEA: s.f.
neaoa: sg. ac. 12,10

NECURAT, -Ã: adj./s.
(cei) necuraþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.5
necuraþi: s.m. pl. nom. 9,6
(cel) necurat: s.m. sg. nom./ac. 19,19, 22
necuraþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.9; 9,7
necurat: adj. m. sg. nom./ac. 9,10; 19,8, 10, 11, 13, 15, 16, 19,
21, 22
necuratã: adj. f. sg. nom. 18,13
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþii: f. pl. ac. rezum. cap.19

NAZARINEAN: s.m. „cel închinat lui Dumnezeu”
nazarineanilor: pl. gen. rezum. cap.6

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlirea: sg. ac. 22,3

NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. rezum. cap.1; 7,2; 17,6; rezum. cap.26; 33,5 4; 34,18
neamurilor: pl. gen. 1,4; rezum. cap.17; 17,2; 24,20; 26,55; 30,2
neamurile: pl. nom./ac. 1,4, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 47; 3,1; 4,34; 10,8; 18,23; 24,2, 8; 26,25, 26, 28, 37;
32,28; rezum. cap.36; 36,9
neamul: sg. nom./ac. 1,49; 2,5, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 2 7, 29; 3,6;
7,12, 18; 9,10; 10,15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27; 13,5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34; 14,11; 16,11; 17,3; 18,2; 25,14;
rezum. cap.32; 34,14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
36,5, 6, 7, 12
neam: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 13,3; 14,12, 18; 31,4, 5; 3 4,13,
14, 15; 36,3, 8
neamuri: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.7
neamului: sg. gen./dat. 31,8; 32,33
neamuri: pl. dat. (cu prep. la) 34,13
neam: sg. ac., în loc. adj. de un neam rezum. cap.36
neam: sg. ac., în loc. adv. din neam în neam 36,7

NEÎNTIN AT, -Ã: ad j.
neîntinat: m. sg. nom. 6,14
neîntinaþi: m. pl. nom./ac. 28,3, 11, 19, 27; 29,13, 17, 23
neîntinaþ: m. pl. nom. 28,9; 29,20
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. 25,13, 18
NEMACHIAT, -Ã: adj. „curat”; „nepãtat” (cf. lat. immaculatus);
cu acest sens, cuvântul nu este înr egistrat în DLR.
nemachiate: m. pl. ac. 28,31
nemachiaþi: m. pl. nom. 29,2
nemãchiaþi: m. pl. nom. 29,26, 29, 32
nemãchiiaþi: m. pl. nom. 29,36
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã (Înv.
ºi reg.) „persoanã care a venit din altã parte”, „v enetic”
nimearnicul: s.m. sg. nom. 9,14
nemearnicii: s.m. pl. nom. 15,13; 19,10
nimearnic: s.m. sg. nom. 15,30
nimernicilor: s.m. pl. dat. 35,15
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(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nimearnicesc: ind. prez. 3.pl. 15,26

norod: sg. nom./ac./gen. 8,19; rezum. cap.12; rezum. cap.13;
16,46, 48; 20,6; 21,7; 22,5
norodului: sg. gen. (redundant, cu prep. a + tot + art. hot.) 11,11
noroadelor: pl. gen. rezum. cap.14

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom. 32,1

NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. pl. ac. 10,10; 28,11, 26
nou: n. sg. ac. 16,30

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor: pl. gen./dat. 10,9; 14,42; 24,18
nepriiatinii: pl. nom./ac. 10,30; 23,11; 24,10
neprietinii: pl. ac. 32,21
nepriiatin: sg. nom. 35,21

NUMÃR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) NUMER
numerilor: pl. gen. în titlu: Cartea numerilor
numãrul: sg. nom./ac. 1,45; 2,6, 32; rezum. cap.3; 3,46; 4,37, 45;
14,34; 23,10; 26,4, 14, 18, 22, 34, 47, 53, 57, 63; 31,41; 34,14
numãr : sg. nom./ac. 4,32; 23,1, 29; 26,7, 25, 27, 37, 41, 43, 50

NEPRIETENIE: s.f.
neprietinie: sg. ac. 35,23
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincioasã: f. sg. nom. 11,23

(a se) NUMÃRA: v. I
numãrându(-sã): gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.33
veþ numãra: ind. viit.I. 2.pl. 1,3
(s-)au numãrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 22, 24, 27, 29, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 47; 2,9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26,
28, 31, 33; 3,22; 4,46; 26,51, 54, 62
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,44; 3,39; 4,34, 37, 41, 45, 49
sã numeri: conj. prez. 2.sg. 1,49
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
numãrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,16, 42
numãrã: imperativ 2.sg. 3,15, 40; 4,23
vei numãra: ind. viit.I. 2.sg. 4,29
numãratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,38, 42
a (sã) numãr a: inf. prez. 4,46
(sã) numãrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,2
sânteþi numãraþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 14,29
numãra: inf. prez. fãrã a 23,10
au fost numãraþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 26,64
am numãrat: ind. pf.c. 1.pl. 31,49
numãrã(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.26
numãraþ: imperativ 2.pl. 26,2

NESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
nesãvârºitã: f. sg. ac. 20,20
NESUFERIT, -Ã: adj.
nesuferit: n. sg. nom. 11,10
NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþã: sg. ac. rezum. cap.15; 15,22, 26
NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
nevinovatã: adj. f. sg. nom. 5,28
ne vinovaþi: ad j. m. pl. nom. 32,22
ne vinovat: s.m. sg. ac. 14,18
nevinovatul: s.m. sg. ac. 35,25
nevinovaþilor: s.m. pl. gen. 35,33
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 23,10
NOAPTE: s./adv.
noaptea: adv. rezum. cap.9; 9,16; 11,9; 14,14; 22,8, 20
noapte: s.f. sg. ac. 9,21; 14,1; 22,19
noaptea: s.f. sg. ac. 11,32

NUMÃRARE: s.f.
numãrare: sg. ac. rezum. cap.26
NUMÃRAT, -Ã: adj.
numãrate: n. pl. nom. 3,27
numãraþi: m. pl. nom. 3,33

NOATEN: s.m.; var. (Reg.) NOATIN „miel de un an”
noatini: pl. nom. 7,23, 29, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83
noatin: sg. ac. 7,27, 33, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81
noatin (sic!): pl. nom. 7,35
NOIMANEAN: s.m. „descendent din neamul lui Naaman (în
acest text Noimam)”
noimaneanilor: pl. gen. 26,40

NUME: s.n.
numele: pl. nom./ac. 1,2, 5, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42; 3,2, 3, 17, 27, 33, 43; 4,46; 13,4, 17; 21,3; 25,14;
27,1, 3; 32,38; 34,17, 19
numele: sg. nom./ac. 1,18; 6,27; 11,3; 17,3; 32,42; rezum. cap.34; 34,4
nume: sg. ac. 16,2; 17,2
numeale: sg. nom. 26,46
numeale: pl. nom. 26,33

NOR: s.m.
nor: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 11,25; 12,5; 14,14
norul: sg. nom. 9,15, 16, 17, 18, 20, 21; 10,11, 12, 34; 12,10;
(a) NUMI: v. IV
14,14; 16,43
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 32,4 1
NOROCIT: adv./s.; var. (În v.) NÃR OCIT
nãrocit: adv. 14,41
norocite: s.n. pl. ac. rezum. cap.24

NUMIRE: s.f.
numirilor : pl. gen. 26,53

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 3,22; 4,18, 41; 5,21; rezum. cap.6; 10,7;
rezum. cap.11; 11,2, 8, 10, 14, 29, 32, 34; 12,15; 13,1, 19, 32,
33; 14,9, 13, 14, 16, 39; 15,30; 16,9, 41; 20,1, 2, 8, 11; 21,2, 4,
16, 29, 33, 34, 35; 22,4, 6, 11, 12, 17; rezum. cap.23; 23,9, 24;
24,14; 25,1; 27,13, 17; 31,2, 16; 32,15; 35,24
noroadele: pl. nom./ac. 3,27, 33; 9,13; 20,12, 24
norodului: sg. gen./dat. 4,37; 8,19; 11,1, 16, 17, 18, 21, 24, 33;
13,31; 14,19; 16,3, 9, 24; 18,23; rezum. cap.20; rezum. cap.21;
21,6; 22,41; 24,14; 25,4; 26,9; 27,2, 22; 29,5; 33,4
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 5,27; 15,26

O
OAIE: s.f.
oi: pl. nom./ac. 11,22; 15,3; 22,40; 31,28, 30; 31,32, 36, 37, 43
oiii: sg. gen. 18,17
oile: pl. ac. 27,17
oilor : pl. gen./dat. 32,16, 24
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 11,8

457

CARTEA NUMERILOR

INDICE

OASTE: s.f.
oaste: sg. ac., în sintagma bãrbaþi de oaste rezum. cap.1
oastei: sg. gen. 1,16; 2,3; 10,36; 31,48
oaste: sg. ac./gen. 1,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 45; 2,32; 10,22, 25; 21,23; 26,2
oastea: sg. nom./ac. 1,52; 2,8, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 30;
31,32
oastelor: pl. gen., în sintagma Car te Oastelor Domnului 21,14
oasteai: sg. gen. 31,14
oastei: sg. gen., în sintagma bãrbaþii oastei 31,21
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 6,17

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a) USEBI
vei osãbi: ind. viit.I. 2.sg. 8,14
osibascã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 12,14
sã osebeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.15
vei osebi: ind. viit.I. 2.sg. 31,28
au fost osebit: ind. m.m.cpf. perifr. 3.pl. 31,42
(sã) vor osebi: ind. viit.I. 3.pl. 35,13
veþi usebi: ind. viit.I. 2.pl. 15,19
usebiþi: ind. prez. 2.pl. 15,20
au usebit: ind. pf.c. 3.sg. 16,9
am usebit: ind. pf.c. 1.sg. 18,24
veþ usebi: ind. viit. I 2.pl. 18,29

OBOSIT, -Ã: adj.
obosiþ: m pl. nom. 21,30
OBªTE: s.f.
obºtii: sg. gen. 1,17; 11,4; 31,26
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 20,17
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 11,6, 15; 15,39; 16,14; 22,31; 24,2, 4, 16
ochiul: sg. nom. 24,3, 15
ochi: pl. ac. 33,55

OSEBIRE: s.f.
osãbirii: sg. gen. 6,8
OSEBIT, -Ã: adj.
osãbitã: f. sg. nom. rezum. cap.12
osebite: f. pl. nom. 35,6

OCOL: s.n.
ocoale: pl. ac. 32,16, 24, 36

OSPÃÞ: s.n.
ospãþu: sg. ac. 10,10

ODÃJDII: s.f.
odãjdii: pl. ac. 3,31

OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 2,4, 6
ostaºii: pl. ac. 31,49
ostaºu: sg. nom. 32,21

(a se) ODIHNI: v. IV
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 11,25, 26
sã (sã) odihneascã: con j. prez. 3.pl. 21,15
OLEIAT, -Ã: adj.; vezi ULEIAT
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) OLTARIU
oltariului: sg. gen. 3,13; 4,14; rezum. cap.7; 7,10, 11, 84, 88;
18,5, 7
oltarele: pl. ac. 3,31
oltariul: sg. ac. 4,11, 13; 7,1
oltariu: sg. ac. 4,26; 5,25, 26; 16,38, 39, 46; 18,3, 17; 23,2, 30
oltare: pl. ac. rezum. cap.23; 23,1, 4, 14, 29

(a) OPRI: v. IV
opreaºte: imperativ 2.sg. 11,28
voi opri: ind. viit.I. 1.sg. 17,5
au oprit: ind. pf.c. 3.sg. 22,13
a opri: inf. prez. 23,20

OS: s.n.
osul: sg. ac. 9,12; 19,16
oasele: pl. ac. 24,8

OSEBI: adv.; vezi DEOSEBI

OBIªNUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) OBICINUIT, -Ã
obicinuitã: f. sg. ac. 16,29
obicinuitele: adj. antep. f. pl. ac. 29,6

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omenesc: n. sg. ac. 19,13

ORZ: s.n.
orz: sg. ac. 5,15

(a se) OSÂNDI: v. IV
(sã) va osândi: ind. viit.I. 3.pl. 35,30

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.pl. 16,29
(te-)ai obicinuit: ind. pf.c. 2.sg. 22,30

OM: s.m.
om: sg. ac. 3,13; 14,15; 15,32; 27,16; 31,19, 26; 35,20
oamenilor: pl. gen./dat. 5,6; 16,26, 29; 31,35, 40; 32,14; 36,6
oameni: pl. ac. 8,17; 16,49; 18,15; 25,9; 31,11, 28, 30, 46
omului: sg. gen. 9,6, 7; 18,15; 19,11, 14, 16; 23,19
oamenii: pl. nom./ac. 12,3; 14,22; 19,18; 22,9, 20; 32,11
omul: sg. nom./ac. 9,10; 15,35; 19,9; 23,19; 24,3, 15; 27,8
omu: sg. nom. 19,18

ORAª: s.n.
oraºul: sg. ac. 21,28
oraºu: sg. ac. 22,36
oraºe: pl. ac. 35,3, 8

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. ac. rezum. cap.11; 21,4
osteneala: sg. ac. 11,1; 20,14
OªTEAZÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
oºteze: pl. ac. rezum. cap.35
oºtezele: pl. ac. 35,3
oºteazele: pl. nom./ac. 35,5, 7
(a) OªTI: v. IV
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 10,9
oºtind: gerunziu rezum. cap.14; 22,11; 31,7
(nu) oºtireþi: imper ativ prohib. 2.pl. 14,9
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,1, 23, 26; 31,2 7, 28
a oºti: inf. prez. 21,33
oºtise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 31,2 1
OªTITOR, -TOARE: s.m./f.
oºtitorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.31
OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. 6,3
OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovreaii: pl. nom./ac. rezum. cap.11; rezum. cap.15; rezum. cap.23
ovr eai: pl. ac. 24,24
ovr eau: sg. nom. rezum. cap.31
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pãcat : sg. ac. 6,11, 12, 14, 16; 7,16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58,
64, 70, 76, 82, 87; 8,8, 12; 15,24; 18,9; 19,9; 28,22; 29,5, 11,
16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38
pãcatului: sg. gen. rezum. cap.15; 19, 17
pãcat: sg. ac., în sintagma pãcat de moarte 18,22
pãcate: pl. ac. 28,15

OZIELITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Oziil”
ozieliteani: pl. nom. 3,27
OZNEAN: s.m. „descendent din neamul lui Ozni”
ozneanilor: pl. gen. 26,16
P

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj./s.
pãcãtoºilor: s.m. pl. gen. 16,38
pãcãtoºi: adj. m. pl. gen. 32,14

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 6,26
pace: sg. ac., în sintagmele jârtfa celor de pace/jârtfeale celor de
pace/jârtfele celor de pace/jârtfeale ceale de pace/jârthele cele
de pace 7,17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 88;
10,10
pacea: sg. ac. 25,12
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharãle: pl. ac. 4,7
pãharã: pl. nom. 7,84
pãhar: sg. nom./ac. 7,13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 6 7, 73,
79, 85
PANGLICÃ: s.f.; var. (Reg.) PANTLICÃ
pantlice: pl. ac. rezum. cap.15; 15,38
PARÃ: s.f.
para: sg. nom./ac., în sintagma para focului rezum. cap.16; 19,6
parã: sg. nom. 21,28
par a: sg. nom. 31,10
parã: sg. ac., în sintagma parã de foc 31,23
PARTE: s.f.
parte: sg. nom., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã/parte fãmeiascã
1,2, 20, 22; 3,39, 40; 31,17, 35
partea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 11,1; 13,18; 18,20; 22,41; 23,13;
27,20; 31,28, 30, 37, 40, 42; 32,19; 34,3, 4, 6, 7, 9, 15; 35,5
partea: sg. nom., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãteascã 3,22, 28,
34; 26,62; rezum. cap.27
parte: sg. nom./ac. 5,7; 18,20; 26,54; 28,5; rezum. cap.32
partea: sg. ac., în num. fracþ. a zeace partea 5,15
pãrþi: sg. gen. 8,2
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. de toate pãrþile 11,31
parte: sg. nom./ac., în num. fracþ. a zeacea parte/a zecea parte/a
patra parte/a treia parte/a triia parte 15,4, 6, 7; 18,26; 28,5, 7
pãrþi: pl. ac. rezum. cap.44
pãrþii: sg. gen. 34,10
PAS: s.m.
paºi: pl. ac. 35,4

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,7; 6,11; 15,28
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 14,40
vor pãcãtui: ind. viit.I. 3.pl. 15,29
pãcãtuind: gerunziu 15,39; 16,22
veþ pãcãtui: ind. viit.I. 2.pl. 18,32
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 21,7; 22,34
a pãcãtui: inf. prez. 31,16
pãcãtuiþi: ind. prez. 2.pl. 32,23
PÃCIUITOR, -TOARE: adj.
pãciuitoare: f. sg. nom./ac., în sintagmele jârtvã pãciuitoare/jârtfã
pãciuitoare/jârtfele ceale pãciuitoare/junghierile ceale
pãciuitoare 6,14, 17; 15,8; 29,39
pãciuitoarea: adj. antep. f. sg. ac., în sintagma pãciuitoarea jârtvã 6,18
PÃDUROS, -OASÃ: adj.
pãduros: n. sg. nom. 13,21
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 3,13; 8,17; 9,1; 10,9, 30; 11,12; 13,3, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 33; 14,3, 6, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 30, 31,
34, 36, 38; 15,2, 18, 41; rezum. cap.16; 16,13, 14, 30, 31, 33, 34;
18,13, 20; 20,12, 17, 24; 21,4, 24, 26, 31, 34, 35; 22,6, 13; rezum.
cap.26; 26,10, 19, 53, 55; 27,12; 32,1, 4, 11, 22, 29, 30, 32, 33,
40; 33,40, 51, 53, 55; 34,2, 13, 17, 29; 35,10, 14, 28, 33; 36,2
pãmânt: sg. ac. 5,17; 11,31; 12,3; 14,5; rezum. cap.15; 16,4, 22,
45; 20,6; 22,31; 34,12
Pãmântul: sg. ac., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum.
cap.13; r ezum. cap.20; rezum. cap.26; rezum. cap.27; rezum.
cap.32
pãmântului: sg. gen. 13,21, 26, 27; 14,9, 14; 15,15; 20,22; 22,5,
11; 32,8; 33,37, 52, 55
pãmânturi: pl. ac. 16,14
Pãmântului: sg. gen., în sintagma Pãmântului Fãgãduinþii rezum.
cap.34
Pãmântului: sg. gen., în s. propr. Râul Pãmântului 22,5
PÃR: s.m.
pãr ul: sg. nom./ac. 6,5, 18
perii: pl. ac. 8,7
peri: pl. ac. 31,20

(a) PAªTE: v. III
paºte: ind. prez. 3.sg. 22,4

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsind: gerunziu 14,18
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 32,15

PAªTI: s.m./s.n.
Paºtilor : pl. gen., în sintagma leagea Paºtilor 9,12
Paºtile: pl. ac. 9,13

PÃRÃTAI: s.n.; cuvântul nu este înregistrat în DLR (cf. infra
PÃRETAR).
pãrãtaiele: pl. ac. 4,25, 26

PAT: s.n.
patul: sg. ac. 5,19

(a se) PÃREA: v. II
(s-)au pãrut: ind. pf.c. impers. 11,10

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 3,36, 38; 18,4, 5, 8
pazã: sg. ac. 19,9
pazãle: pl. ac. 31,30

PÃRETAR: s.m. (aici) „perdea mare”, „cortinã” (cf. lat. cort¾na.-ae)
pãretarii: s.m. pl. ac. 3,26

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. 5,6; 14,18; 16,26; 18,1, 23
pãcatul: sg. nom./ac. 5,7; 9,13; 1 2,11; 14,19, 33; 15,25, 27; 27,3;
31,16; 32,23

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 2,34; 3,15; 4,29, 3 4, 38, 42, 46; 11,12;
14,18, 23, 33; 32,14
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pãrinþii: pl. nom./ac. 20,15, 15; 32,8
pãrintelui;: sg. gen. 30,17

PEªTE: s.m.
peºtii: pl. nom./ac. 11,5, 22

PÃRINTESC, -EASCÃ: ad j.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRINÞESC, EASCÃ
pãrinþasca: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.36

PFUND: s.m.; var. (Reg.) FONT
fonþi: pl. nom. 31,52

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 27,17
PÃªUNE: s.f.
pãºunea: sg. ac. 32,1, 4

PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac. 14,10; rezum. cap.15; 15,35, 36
piiatrã: sg. ac. rezum. cap.20; 20,8; 24,21; 35,17
pietrii: sg. gen. 20,10
piiatra: sg. ac. 20,10
piatrã: sg. ac. 23,9

(a) PÃTRUNDE: v. III
vor pãtr unde: ind. viit.I. 3.pl. 24,9
au pãtruns: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.25; 25,8

PICIOR: s.m.
picior: sg. ac. 6,19
picioarele: pl. ac. 16,31; 22,27
piciorul: sg. ac. 22,25

(a) PÃÞI: v. IV
sã paþã: con j. prez. 3.pl. 16,40
au pãþit: ind. pf.c. 3.sg. 16,40

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom. 16,50
PIELE: s.f.
piei: pl. ac. 4,6, 8, 10, 11, 12, 14
piialea: sg. ac. 19,5
piiaile: pl. ac. 31,20

(a) PÃZI: v. IV
sã pãzascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 3,8; 8,26
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 3,31
pãzascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,24
pãziþ: imperativ 2.pl. 18,7
pãzeaºte: imperativ 2.pl. 22,35

PIEPT: s.n.
pieptul: sg. nom./ac. 6,20; 18,18

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitorii: s.m. pl. ac. 3,32

(a se) PIERDE: v. III (cf. Indice 2Lg)
sã pierdeþi: con j. prez. 2.pl. 4,18
sã pier z: conj. prez. 1.sg. 16,21
a piiarde: inf. prez. rezum. cap.24
sã piiarzã: conj. pr ez. 3.sg. 24,19
(sã) vor piiarde: ind. viit.I. 3.pl. 24,20

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânile: pl. nom./ac. 4,7; 6,15; 28,2
pânilor: pl. gen. 8,2
pânea: sg. ac., în sintagma pânea oleaiatã 11,8
pâine: sg. ac. 14,9
pâinile: pl. ac. 15,19
pânea: sg. ac. 21,5

(a) PIERI: v. IV
am peri: cond. prez. 1.pl. 14,3
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 15,30; 19,13, 20
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,33; 21,30
perea: ind. imp. 3.pl. 16,34
perise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 16,49
am perit: ind. pf.c. 1.pl. 17,12
sã periþ: conj. pr ez. 2.pl. 18,3
am fi perit: cond. pf. 1.pl. 20,3
perit-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,29
vor pieri: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
piiarã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. rezum. cap.25
perind: gerunziu 26,11
sã piiarã: conj. prez. 3.pl. 26,11

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
(sã) va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
(s-)au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg. 6,12
sã pângãriþi: conj. pr ez. 2.pl. 18,32; 35,33
au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg. 19,20
PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãriþi: m. pl. ac. 19,18
PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. nom./ac. 3,12; 5,21, 22, 27; 8,16; 18, 15
PÂRGÃ: s.f.
pârghe: pl. ac. rezum. cap.5; 18,30
pârghele: pl. nom./ac. 5,9; rezum. cap.15; 18,11, 19, 26; rezum.
cap.31; 31,29
pârga: sg. nom./ac. 13,21; 15,19, 20, 21; rezum. cap.18
pârghelor : pl. gen. 18,8, 27; 28,26; 31,41
pãrgã: sg. ac. 18,12
PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. nom. rezum. cap.15
PEDESTRAª: s.m.
pedes traº: pl. (cu des. -N )nom. 11,21

PILDÃ: s.f.
plida: sg. ac. 5,21; 8,4; 23,7, 18; 24,5, 15, 20, 21, 23
pildã: sg. ac. 5,27; 21,2 7
(a) PIZMUI: v. IV
pizmuieºti: ind. pr ez. 2.sg. 11,29
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 22,37
PLATOªÃ: s.f. (cf. Indice Fc)
platoºã: sg. ac. 4,6
platoºe: sg. ac. 4,7, 8, 9

PEPENE: s.m.; var. (Reg.) PEPINE
peapinii: pl. ac. 11,5

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. impers. 14,31
place: ind. prez. impers. 22,3 4; 24,1
va plãcea: ind. viit.I. imper s. 23.27

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreþi: pl. gen. ( cu prep. a + num. card.) 22,24
pãreate: sg. ac. 22,25

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut: n. sg. ac., în sintagma mir os bine plãcut 15,24
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(a se) PORNI: v. IV
porniþi: imperativ 2.pl. 14,25
(s-)au pornit: ind. pf.c. 3.sg. 25,11

(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 11,4, 10
plângãnd: gerunziu 11,10
plâng: ind. prez. 3.pl. 11,13
aþi plâns: ind. pf.c. 2.pl. 11,20
au plãns: ind. pf.c. 3.sg. 14,1
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 14, 1, 39; 20,30
plângea: ind. im p. 3.pl. 25,6

PORNIT, -Ã: ad j.
pornit: m sg, nom. 5,30
PORUMB: s.m. „porumbel”
porumbi: pl. ac., în sintagma pui de porumbi 6,10

(a se) PLECA: v. I
va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 10,5
au plecat : ind. pf.c. 3.pl. 10,33
plecând: gerunziu 21,12
(s-)au plecat : ind. pf.c. 3.pl. 21,15
(ne) vom pleca: ind. viit.I. 1.pl. 21,22

PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac., în sintagmele porunca Domnului/por unca legii
3,39; 4,45; 5,6; 9,18, 20; 10, 13; 31,21; 33,2
poruncã: sg. nom. 9,14; 15,15
porunca: sg. nom./ac. 9,23; 15,31; 19,21; rezum. cap.31
poruncile: pl. nom./ac. 15,39; 18,3; 27,20; 36,13
poruncile: pl. ac., în sintagma poruncile Domnului 15,40

(a) PLESNI: v. IV
plesnindu-: gerunziu 24,10

(a se) PLINI: v. IV
a plini: inf. prez. 4,43
(sã) vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 6,13
plinind: gerunziu 8,25; 15,3
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 11,23
sã plineºti: con j. prez. 2.sg. 15,8
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 23,19; 30,3, 5
plinindu(-sã): gerunziu 28,26
au plinit : ind. pf.c. 3.pl. 32,12
pliniþi: imperativ 2.pl. 32,2 4

(a se) PORUNCI: v. IV
poruncise: ind. m.m.cp.pf. 3.sg. 1,19, 54; 2,33, 34; 3,16, 42, 51;
8,3, 20, 22; 9,5; 13,4; 15,36; 17,11; 20,9, 27; 26,4; 27,22, 23;
30,1; 31,31, 47
poruncind: gerunziu 4,27; 33,38; 36,5
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,49
porunceaºte: imperativ 2.sg. 5,2; 16,24, 37; 18,26; 19,2; 28,2;
33,51; 34,2; 35,2
(s-)au poruncit : ind. pf.c. impers. 6,20
porunceºte: ind. prez. 3.sg. 8,2; rezum. cap.10
(sã) vor porunci: ind. viit.I: 3.pl. 8,26
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 9,4; 15,23; 27,11; 30,2; 31,21; 32,28;
34,13, 29; 36,2, 13
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 9,8; 23,3, 12, 26
a por unci: inf. prez. 15,23
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 20,14; rezum. cap.23; rezum. cap.25;
32,25; rezum. cap.33
voi por unci: ind. viit.I. 1.sg. 22,20, 35
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.26; rezum. cap.3 4;
rezum. cap.35
au fost poruncit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 31,41
(sã) poruncise: ind. m.m.c.pf. impers. 36,10

PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. 6,5

POST: s.n.
post: sg. ac. 30,14

PLEU: s.n.; var. PLEV (Reg.) „plumb”
ple vul: sg. nom. 31,22
PLIN, -Ã: adj.
pline: n. pl. nom./ac. 7,13, 19, 20, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67,
73, 79, 86
plin: m./n. sg. nom./ac. 7,15, 32, 38, 4 4, 50, 56, 62, 68, 74, 80;
14,24
plinã: f. sg. ac. 22,18; 24,13

POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturnichi: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,31, 32

PLUMB: s.n.
plumbul: sg. nom. 31,22
POAMÃ: s.f.
poame: pl. ac., în sintagma poame grãnate 20,5
POFTÃ: s.f.
Pof tei: sg. gen., în s. propr. Mormânturile P oftei 11,3 4; 33,16, 17
Poftii: sg. gen., în s. propr. Mormânturile Poftii 11,34
(a) POFTI: v. IV
pof tise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,3 4
pof tesc: ind. prez. 3.pl. 15,24; 27,6

POTRIVNIC, -Ã: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnicilor: pl. gen./dat. 10,9; 14,31
pr otivnici: s.m. pl. ac. rezum. cap.14; 25,17
pr otivnicii: s.m. pl. ac. 24,8
POTRIVNICEªTE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNICEªTE;
cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
pr otivniceaºte: 25,18
POVARÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POVOARÃ
povoarãle: pl. nom. 4,31

(a) POVÃÞUI: v. IV
POGACE: s.f.
pogacea: sg. nom., în sintagma pogacea fãrã aluat „tur tã povãþuiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
nedospitã” 6,15
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.
pogace: sg. ac., în sintagma pogace azimã 6,19
povãþuitori: s.m. pl. nom./ac. 7,3, 10, 11
povãþuitoriul: s.m. sg. nom. 7,18
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
povãþuitoriu: s.m. sg. nom./ac. 10,24, 31; 14,4; 25,14; rezum.
cap.27; 34,26
POMENIRE: s.f.
povãþuitorii: pl. nom./ac. 21,18; 2 4,17
pomenirea: sg. nom./ac. 10,9; 31,5 4
povãþuitoriului: sg. gen. 25,18
pomenire: sg. ac. 16,38
PONOSLU: s.n.
ponoslurile: pl. nom./ac. 14,27; 17,5, 10

(a) POVESTI: v. IV
au po vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,24; 13,28; 30,1
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PRIETENIE: s.f.; var. (În v.) PRIIATINIE
priiatinia: sg. ac. rezum. cap.12

PRADÃ: s.f.
pradã: sg. nom./ac. 14,31; 21,1; 31,11, 50, 53
prada: sg. nom./ac. 23,24; 31,20, 27, 32
PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac., în sintagma zile de praznic 10,10
praznicele: pl. nom./ac. 15,3; 29,39
praznice: pl. ac. rezum. cap.28
praznicul: sg. nom. 28,17
praznicul: sg. nom., în sintagmele praznicul trâmbiþelor (cf. infr a
TRÂMBIÞÃ) /praznicul Domnului rezum. cap.29; 29,12
prazniceale: pl. nom. rezum. cap.29

PRIMIT, -Ã: adj.
priimit: n. sg. ac./gen. 18,17; 28,2, 6, 8, 13; 29,2, 6, 8, 13, 36
primit: n. sg. ac. 28,24, 27

(a) PRÃZNUI: v. IV
veþi prãznui: ind. viit.I. 2.pl. 29,12, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 3 7
PRÃJINÃ: s.f.
prãjinile: pl. nom./ac. 3,36; 4,6, 8, 10, 12, 14, 31
prãjine: pl. ac. 4,11
prãjinã: sg. ac. 13,24

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREGIUR; PRINPREJUR
prinprejur: adv. 3,37
prinpregiur: adv. 4,32; 11,31; 16,27; 32,33; 34,5; 35,3, 4
prinpregiurul: pr ep. 11,32

PREA CURVIE: s.f.
preacurviia: sg. nom./ac. 5,13, 15
preacurvie: sg. ac. 5, 13
precurvie: sg. ac. 5,27

(a) PRINDE: v. III
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 24,22; 32,23
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 31,9
prinsease: ind. m.m.cpf. 3.sg./pl. 31,11, 32
sânt prinse: pasiv ind. prez. 3.pl. 31,26

PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
preajmã: sg. ac., în loc. adv. din preajmã 8,2
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 25,4; 35,1; 36,13
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 23,6, 63; 34,15

PRIPÃ: s.f.
pripã: sg. ac., în loc. adv. de pripã 6,9
(a) PRISOSI: v. IV
prisosesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 3,48, 49; rezum. cap.32
prisosãsc: ind. prez. 3.pl. 3,46

PREAÎNALT, -Ã: adj./s.m.
(Celui) Preaînalt: s.m. sg. gen . „Dumnezeu” 24,16
preaînalt : adj. m. sg. ac. 34,7
PREAPUTERNIC : s.m. „Dumnezeu”
Preaputearnice: sg. voc. 16,22
PREOT: s.m.
preoþilor: pl. gen. 3,3; rezum. cap.18
preotului: sg. gen./dat. 3,6, 32; 4,16, 28, 33; 5,8, 9, 10; 6,10, 20; 7,8;
16,37; 19,3; 25,7, 11; 27,2, 19, 22; rezum. cap.31; 31,6, 29, 41; 32,28
preot: sg. ac. 5,15
preotul: sg. nom. 5,16, 23, 25, 30; 6,11, 16; 15,25, 28; 16,39;
19,6; 26,1, 3, 63; 27,21; 31,12, 13, 21, 26, 51; 32,2; 33,38; 34,17
preoþii: pl. nom. rezum. cap.6; 10,8
preoþi: pl. ac. 18,7
preotul: sg. nom., în sint agma preotul cel mare „arhiereul” 35,25
PREOÞIE: s.f.
preoþiia: sg. ac. 3,3; rezum. cap.16; r ezum. cap.17; 18,7
preoþia: sg. ac. 3,4; 16,10; rezum. cap.25
preoþiii: sg. gen. 3,10; 18,1, 8; 25,13
PREPUS: s.n.
prepus: sg. ac. 5,14
PRESUS: adv.
(mai) presus: adv. „pe deasupra” 5,7
PREÞ: s.n.
preþ: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 18,15, 31; 20,19
preþul: sg. nom./ac. 3,46, 48; 22,7
preþu: sg. ac. 35,31

(a se) PRIMI: v. IV
(sã) priimesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
sã priimeascã: conj. pr ez. 3.sg. 5,8
sã fie priimitã: conj. pr ez. 3.sg. 5,8
priimindu-: gerunziu 6,20; 31,5 4
priimeaºte: imperativ 2.sg. 7,5
priimind: gerunziu 7,6
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 31,51
a f i primit: inf. pf. 32,32

(a) PRIVEGHEA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) PRIVIGHEA
vor privighea: ind. viit.I. 3.pl. 1,53
vor priv eghea: ind. viit.I. 3.pl. 18,3
privedeazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 18,4
privegheaþi: imper ativ 2.pl. 18,5
priveagheazã: ind. pr ez. 3.pl. 31,30
priveaghea: ind. imp. 3.pl. 31,47
(a) PRIVI: v. IV
sã priveascã: conj. pr ez. 3.pl. 8,2
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 8,2; 21,20; 33,7; 35,5
privi(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 24, 17
(a) PROCITI: v. IV
au procitit: ind. pf.c. 3.sg. 27,23
PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom. 12,6
(a) PROROCI: v. IV
prorocesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11; 11,27
au prorocit: ind. pf.c. 3.pl. 11,25
prorocind: gerunziu 11,27
sã proroceascã: con j. prez. 3.sg. 11,29
proroceaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
PR OST, PROASTÃ: adj.
prost: n. sg. ac., în sint agma lucr ul prost „lucru de slugã” 28,18,
25, 26; 29,1, 7, 12, 35

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 31,50
pricina: sg. nom. 32,15; 35,12

PRUNC : s.m.
prunci: sg. ac. 3,4; 5,28; 3 1,17
pruncii: pl. nom./ac. 14,3, 31; 16,27; 31,9; 32,17, 26
pruncilor : pl. dat. 32,6, 24

PRIDVOR: s.n.
pridvorului: sg. gen. 3,26, 37; 4,26, 32

PRUNCUªOR: s.m.; var. (Pop.) PRUNCªOR ; (cf. Indice Fc)
pruncºorul: sg. ac. 11,12
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pustiia: s.f. sg. ac. 3,4, 14; r ezum. cap.10; 10,12; 13,1, 4, 22, 27;
14,29, 35; 20,1; 26,64; 27,14
pustie: s.f. sg. ac. 10,31; rezum. cap.14; 14,3, 16, 22, 25, 32, 33;
15,32; 16,13; 21,13, 20, 23; 23,28; 24,1; 26,65; 27,3; 32,13;
rezum. cap.33
pustiii: s.f. sg. gen. 27,14
pustii: adj. n. pl. gen. 33,6

PUI: s.m.
pui: pl. ac., în sintagma pui de porumbi 6,10
(a se) PUNE: v. III
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 1,49; 8,2, 9, 13; 17,4; 24,21
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 1,51; 4,7, 10, 14; 8,10, 12
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 2,17; 5,15
pune: imperativ 2.sg. 3,6; 16,46; 21,8; 27,18
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 5,16, 18, 25; 6,18; 22,38
ias te pus: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,18
sã (sã) puie: conj. prez. 3.pl. 8,2
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3; 21,9; 23,2, 5, 30; 27,22
punea: ind. imp. 3.pl. 9,20
(sã) punea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.10
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 10,17
sã punem: con j. prez. 1.pl. 10,31
(sã) punea: ind. im p. 3.sg. 10,36
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 11,11
(nu) pune: imper ativ prohib. 2.sg. 12,11
sã puie: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.15; 16,38
puind: gerunziu 15,38; 23,14; 32,38
puneaþi: imperativ 2.pl. 16,7, 17
puindu-/puindu: gerunziu 16,39; 17,7; 23,16; 27,23
[f iind] puºi: pasiv ger unziu 20,16
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 23,4
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma punerii-înainte 4,7; 8,2
(a) PURCEDE: v. III
vor purceade: ind. viit.I. 3.pl. 1,51
vor purcede: ind. viit.I. 3.pl. 2,16, 17, 24, 31
au purces: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,34; 10,12, 18, 21, 25; 13,1; 21,4;
22,2 1
purcedea: ind. imp. 3.pl. 9,17, 18, 19, 21, 22, 23
purceadem: ind. prez. 1.pl. 10,29
purcezând: gerunziu 21,10; 22,1; 33,3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19,
23, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 41, 43, 45, 48
PURCEDERE: s.f.
purceadere: sg. ac. 10,6
purceaderile: pl. nom. 10,28
(a se) PURTA: v. I
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 1,50; 4,27, 31, 32; 14,33
sã poar te: conj. prez. 3.sg./pl. 4,15, 19, 25
poartã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,9; 11,12
poartã: imper ativ 2.sg. 11,12
va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. 9,13; 15,31; 30, 16
purtând: gerunziu 10, 17, 21; 18,23
purta: ind. imp. 3.pl. 10,21; 13,24
veþi purta: ind. viit.I. 2.pl. 18,1
sã f ie pur tat: conj. pf. 3.sg. 19,2
purta: inf. prez. fãrã a 22,3
(sã) va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. 24,18
au pur tat: ind. pf.c. 3.pl. 31,12

(a) PUTEA: v. II
putea: ind. imp. imper s./3.sg./pl. 1,26, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 45; 9,6; 13,21; 14,16; 22,26
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 5,13; 19,12; 23,10; 24,22; 35,12
poate: ind. prez. impers./3.sg. 5,13; 6,3, 4, 20; 13,28; 20,5; 31,23;
35,33
sã put em: con j. prez. 1.pl. 9,7
sã poþi: con j. prez. 2.sg. 10,2
pociu: ind. prez. 1.sg. 11,14; 22,37; 23,20
om putea: ind. viit.I. 1.pl. 13,31
putem: ind. prez. 1.pl. 13,32; 14,9
voiu putea: ind. viit. I. 1.sg. 20,10
voi putea: ind. viit.I. 1.sg. 20,10; 22,6, 18, 38; 23,12; 24,13
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 22,3; 31,9
aº put ea: cond. prez. 1.sg. 22,11
sã pociu: conj. prez. 1.sg. 22,19
sã poþi: con j. prez. 2.sg. 23,13
pot: ind. prez. 3.pl. 26,2
sã poatã: conj. pr ez. 3.sg. 27,17; 31,3
am putut : ind. pf.c. 1.pl. 31,50
puteam: ind. imp. 1.pl. 32,17
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 35,32
(a) PUTREZI: v. IV
a putr ezi: inf. pr ez. 5,21
putrezascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,22
va putrezi: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
PUÞ: s.n.
puþurile: pl. ac. 20,17
puþul: sg. nom. 21,16, 17, 18
puþuri: pl. ac. 21,22
PUÞIN, -Ã: pron. nehot./adv.
puþin : adv. 11,32; 16,9,13
(mai) puþin: adv. 22,18
(mai) puþân: adv. 35,8
puþini: pr on. neho t. m. pl. nom. 13,19
(celor mai) puþini: pron. nehot. m. pl. dat. 26,54
(cei mai) puþini: pron. neho t. m. pl. nom. 26,56
(celor) puþini: pron. nehot. m. pl. dat. 33,54
(mai) puþine: pr on. nehot. f. pl. nom. 35,8
PUÞINTEL, -EA: adj./adv.
puþântel: adj. n. sg. ac. 5,17
puþintel: adv. 5,26
puþântel: adv. 23,3

R

PURTARE: s.f.
purtarea: sg. ac. rezum. cap.1; 4,47
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 4,7, 16; 9,16
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 28,6
PUSTIETATE: s.f.
pustietate: sg. ac. 20,4; 21,5, 18; 32,15; 33,8
pustietatea: sg. ac. 21,11
PUSTIU , -IE: s.n./adj.; var. PUSTIE: s.f.
pustia: s.f. sg. ac. 1,1, 19; 33,8, 11, 15, 16, 36; 34,3

(a se) RADE: v. III
va rade: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
(sã) va r ade: ind. viit.I. 3.sg. 6,18, 19
razã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 8,7
RANÃ: s.f. (Înv.) „loviturã”; „pedeapsã”
ranã: sg. nom./ac. 8,19; 11,33
rana: sg. nom. 16,29, 46, 48; 25,8
rane: pl. ac. (aici) „muºcãturi” 21,6
ranei: sg. gen. 25,18
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(a ) RÃSUNA: v. I
vei rãsuna: ind. viit.I. 2.sg. 10,3, 4
a rãsuna: inf. prez. 10,5
vor rãsuna: ind. viit.I. 3.pl. 10,8
veþi rãsuna: ind. viit.I. 2.pl. 10,9, 10

RÃBDÃT OR, -TOARE: adj.
rãbdãtor : m. sg. nom. 14,18
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. ac. 22,4
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA

RÃSUNARE: s.f.
rãsunare: sg. ac. 10,6; 31,6
rãsunarea: sg. nom. 10,7; 23,21
rãsunãrii: sg. gen., în sint agma zioa rãsunãrii (cf. infr a
TRÂMBIÞÃ) 29,1

RÃDICARE: s.f.; vezi RIDICARE
RÃMAS: s.n. „popas”
rãmasuri: pl. nom. rezum. cap.33
rãmasurile: pl. nom. 33,1

(a) RÃTÃCI: v. IV
vor f i rãtãcind: ind. viit.I. (cu gerunziu ) 3.pl. 14,33

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþãle: pl. ac. 24, 19

RÃU, REA: adj./s.
reale: s.f. pl. nom. 11,15
rãu: adj. n . sg. nom./ac. 13,20; 14,36; 24,13
rea (foar te): adj. f. sg. nom. 14,27
rea: adj. f. sg. ac. 14,35
rãu (foarte): ad j. n. sg. ac. 20,5

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: II
rãmânea: ind. imp. 3.pl. 9,18, 22
sã rãmãie: conj. prez. 3.sg. 9,19
au fost rãmas: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 11,26
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 11,34; 20,1; 26,65; 36,12
va rãmâne: ind. viit.I. 3.sg. 19,13
rãmâneaþ: imperativ 2.pl. 22,8
rãmâind: gerunziu 22,8; 35,34
sã rãmâneþi: conj. prez. 2.pl. 22,19
rãmânea: inf. prez. fãrã a 24,22
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 30,17
rãmâneaþi: imperativ 2.sg. 31,19
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 33,55
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg./pl. 35,3; 36,8, 9
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 35,25
a rãmânea: inf. prez. 35,28

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. 14,18
rãutat e: sg. ac. 32,13
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 10,9; 15,30; rezum. cap.26; 31,3, 4, 5, 14, 27,
28, 36, 42; 32,6, 20, 27, 29
rãzboi: sg. ac. 32,17
(a) RÃZBOI: v. IV „a pur ta rãzboi”
au rãzboit: ind. pf.c. 3.sg. 26,9

(a) RÃPI: v. IV
rãpind: gerunziu 11,31

RÃZVRÃTIT, -Ã: adj.
rãzvrãtitã: f. sg. nom. 22,32

(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,29, 60
rãsãri-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,17

RÂMLEAN: s.m.
râmleani: pl. ac. rezum. cap.24

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit: sg. ac. 2,3; 3,38; 10,5; 21,11; 32,19; 34,10, 15
Rãsãritului: sg. gen., în sintagma munþii Rãsãritului 23,7
rãsãritului: sg. gen. 34,3, 11; 35,5

RÂND: s.n.
rânduri: pl. ac. rezum. cap.2; 14,22
rândurile: pl. ac. 2,17
rândul: sg. ac. 7,5; 10,18
rând: sg. ac. rezum. cap.10

RÃSCOALÃ: s.f.
rãscoala: sg. ac. 16,49

(a se) RÂNDUI: v. IV
(sã) rânduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; rezum. cap.14; rezum.
cap.18
vei rândui: ind. viit.I. 2.sg. 1,50; 3,10; 8,26
vor rândui: ind. viit.I. 3.pl. 1,52; 4,19
(sã) rânduiaºte: ind. pr ez. imper s./3.sg. rezum. cap.2; rezum.
cap.6; rezum. cap.36
sã rânduim: conj. prez. 1.pl. 16,4
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 19,2; 29,17
rânduindu(-sã): gerunziu rezum. cap.21
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.27
rânduiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 27,16
a (sã) rânduui: inf. prez. rezum. cap.35
rânduiþi: imperativ 2.pl. 35,11
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.pl. 35,26
era rânduitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 36,12

(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
(sã) rãscumpãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
rãscumpãrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,49
a (sã) rãscumpãra: inf. prez. 18,15, 17
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãrarea: sg. nom. 18,16
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
vor rãsplãti: ind. viit.I. 3.pl. 18,14
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtire: sg. ac. rezum. cap.25
(a) RÃSPUNDE: v. III
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 5,22; 22,19
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,8; 10,30; 11,23; 12,14; 16,12;
20,18, 20; 22,8, 38; 23,12; 27,15; 32,6, 31
voi rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 22,8
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,10, 18, 29; 24,12; 36,5

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduiþi: m. pl. nom. rezum. cap.3
rânduita: adj. antep. f. sg. ac. 24,11
RÂU: s.n.
Râul: sg. ac. în s. propr. Râul Pãmântului 22,5
râuri: pl. ac. 24,6

464

INDICE

CARTEA NUMERILOR

RÂVNÃ: s.f.; var. (Înv.) RÃVNÃ „poftã”; „gelozie”
râvnei: sg. gen. 5,14, 30
râvnei: sg. gen., în sintagma drãgostoasãi râvnei „geloziei” 5,15
râvnii: sg. gen. 5,18, 25
rãvne: sg. gen., în sintagma drãgãstoasei rãvne „geloziei” 5,29
râvna: sg. ac. rezum. cap.11; 25,11
râvnã: sg. ac., în sintagma dumnezãiasca râvnã „gelozia lui
Dumnez eu din pricina necredincioºiei lui Isr ael” rezum. cap.25
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv.) (a) RÃVNI „a dori ceva din toatã
inima”; „a gelozi”
rãvnesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.16
sã râvniþi: conj. prez. 2.pl. 16,10
au rãvnit: ind. pf.c. 3.sg. 25,13
RÂVNITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃVNITOR
rãvnitoar ei: ad j. antep. f. sg. ge., în sintagma rãvnitoarei dragoste
„geloziei” r ezum. cap.5
REPEJUNE: s.f. „vale”, „râpã”; „ºuvoi”, „torent”
Repegiunea: sg. ac., în s. propr. Repegiunea Str ugurului 13,24
Rãpegiunea: sg. nom., în s. propr. Rãpegiunea Strugur ului 13,25
repegiunea: sg. ac. 21,12; 34,5
rãpe junile: pl. ac. 21,14
rãpegiunilor: pl. gen. 21,15
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
or rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 1,51
(sã) va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 2,17; 23,24
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 5,25; 6,20
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 7,1; 8,21
sã (sã) rãdice: ind. viit.I. 3.pl. 8,2
(s-)au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 9, 15; 10,11
(sã) rãdica: ind. imp. 3.sg. 9,17; rezum. cap.10; 10,35
rãdica: ind. im p. 3.pl. 9,20
vor rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 10,6
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 14,30; 23,4
(vã) rãdicaþi: ind. prez. 2.pl. 16,3, 7
rãdicând: gerunziu 20,11; 24,2
RIDICARE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDIC ARE
rãdicãrii: sg. gen. 10,21
RINOCHEROT: s.m. (cf. Indice 2Lg – RINOCHIROT)
rinocher otilor: pl. gen. 23,22; 24,8
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar) (a se) RÃSIPI
rãsipea: ind. imp. 3.pl. 9,21
sã (sã) rãsipeascã: conj. prez. 3.pl. 10,35
sã rãsipeascã: conj. pr ez. 3.sg. 16,37
rãsipind: gerunziu 21,3
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 32,21
rãsipiþ: imperativ 2.pl. 33,52
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 14,3; 21,29
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roduri: s.n. pl. ac. rezum. cap.13
rodurile: s.n. pl. ac. 13,21, 27, 28
roadelor: s.f. pl. gen. 18,13
roade: s.f. pl. ac. 28,26
(a) RODI: v. IV
au r odit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17
RODIRE: s.f.
rodirii: sg. gen. rezum. cap.13
ROªU, ROªIE: adj.
roºie: f. sg. ac./gen. 4,8; rezum. cap.19; 19,2

roºii: n. pl. ac. 4,13
Roºie: f. sg. ac./gen., în s. pr opr. Mãrii R oºie/Marea Roºie 14,25;
21,4, 14; 33,10
ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom. 11,9
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 2,4; 13,29; 24,22; 26,7, 14; 36,1
rudele: pl. ac. 4,38, 42, 46
rudii: sg. gen. 23,10
RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. nom./ac. 1,2, 16, 20; 4,22; 17,2; 26,2, 12, 15, 20,
23, 27, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 50; 27,3, 6
rudenii: pl. ac. 1,18
rudeniilor: pl. gen. 1,22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44; 2,2, 32; 34,14
rudenia: sg. nom./ac. 3,27; rezum. cap.10; 25,14; 35,12, 19, 21
rudeniii: sg. gen. 10,29
rudenie: sg. ac. 35,2 4
rudeniia: sg. ac. 36,7
(a se) RUGA: v. I
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 6,11; 15,25, 28
sã (te) rogi: conj. pr ez. 2.sg. 8,12; 7,46; 31,50
sã (sã) roage: conj. prez. 3.pl. 8, 19
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 8,21; 11,2; 16,48; 21,7
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 11,15; 12,13; 14,19
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.12
rogu-: ind. prez. 1.sg. 12,11; 21,22; 22,19
(ne) rugãm: ind. prez. 1.pl. 20,17
roagã(-te): imperativ 2.sg. 21,7
(ne) rugãm: ind. prez. 1.pl. 32,5
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.16; 20,21; 21,3
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
sã (sã) r umpã: conj. pr ez. 3.sg. 5,21
au r upt: ind. pf.c. 3.pl. 14,6
(s-)au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 16,31
(a se) RUªINA: v. I
sã (sã) r uºineazã: conj. prez. 3.sg. 12,14
S
SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 14,3, 43; 22,29
sabiei: sg. gen. 21,24
sabia: sg. ac. 22,23, 31
sabiia: sg. ac. 31,8
SAMIDEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªemida (în acest
text, Semida)”
samideanilor : pl. gen. 26,32
SARE: s.f.
sare: sg. ac., în sintagma aºezãmânt de sare veacinicã (cf. Indice
Pr – AªEZÃMÂNT) 18,19
SAREADEAN: s.m. „descendent din neamul lui Sared”
sareadenilor : pl. gen. 26,26
SAT: s.n.
sat ele: pl. nom./ac. 21,25, 32; 31,10; 32,41
satul: sg. ac. 34,4, 9, 10
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SAULIN: s.m. „descendent din neamul lui Saul”
saulinilor: pl. gen. 26,13

SCÂRBÃ: s.f.
scãrbã: sg. ac. 11,20

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. ac. 24,8

(a se) SCHIMBA: v. I
schimba: inf. prez. fãrã a 22,18
sã (sã) schimbe: con j. prez. 3.sg. 23,19

SÃLBATIC, -Ã: adj.
sãlbatice: f. pl. ac., în sintagma lãptuci sãlbatice 9,11

(a se) SC OATE: v. III
sã scoaþã: con j. prez. 3.pl. 5,2; 16,38
sã (vã) scoateþi: conj. pr ez. 2.pl. 10,9
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 14,13; 16,13; 21,5
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 15,41; 16,28
a scoate: inf. prez. 16,14; 22,6; 27, 17
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 16,39; 20,16; 23,22; 24,8
scoþând: gerunziu 16,46
aþi scos: ind. pf.c. 2.pl. 20,4
vei scoat e: ind. viit.I. 2.sg. 20,8
scoate: inf. prez. fãrã a 20,10
sã scoþu: con j. prez. 1.sg. 24,13

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. (aici, eufem.) „sper ma” 5,2
sãmânþa: sg. nom./ac. 11,7; 14,24; 16,40; 24,7
(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA: v. I
(sã) sãnãtoºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
sãnãtoºazã: imperativ 2.sg. 12,13
(a) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.pl. 21,18
SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmânilor: pl. gen. (e v orba despr e praznicul sãptãmânilor ;
cf. Indice 2Lg – SÃPTÃMÂNÃ) rezum. cap.28
sãptãmânile: pl. nom. 28,26
SÃRAT, -Ã: ad j.
Sãratã: f. sg. ac., în s. propr. Marea Sãr atã/Marea cea Sãratã
34,3, 12
SÃTIªOR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în „Con vor biri literare” [XI], Iaºi, apoi
Bucureºti, Anul I (1867–1868) º.u.
sãtiºoarele: pl. ac. 32,42
(a se) SÃTURA: v. I
sã sature: conj. prez. 3.pl. 11,22
sãturându(-sã): gerunziu 20,6

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. ac. 6,21
SÂMBÃTÃ: s./adv. „ziua de odihnã la mozaici”; r eprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care
orice activitate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbãta: adv. rezum. cap.15
sâmbeteai: s.f. sg. gen . 15,32
sâmbetei: s.f. sg. gen . 28,9
sâmbãtã: s.f. sg. ac. 28,10

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 18,17; 19,4, 5; 23,24; 26,1; 35,18, 33
sânge: sg. ac. 35,6, 11, 15
sângelui: sg. gen. 35,24, 27, 31
(a) SCÃDEA: v. II
scãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,33
scãzând: gerunziu rezum. cap.27
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 36,3
(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.pl. 35,6, 15
au fost scãpat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 35,25
SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. ac., în sint agma ce tãþi de scãpare rezum. cap.35

SC ORPION: s.m.
Scor pionului: sg. gen ., în sintagma suirea Scor pionului 34,4
SC OS, SCOASÃ: adj.
scoasã: f. sg. ac. 22,23, 31
(a se) SCRIE: v. III
va scrii: ind. viit.I. 3.sg. 5,23
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.pl. 5,30; 26,63
au fost scriº: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 11,26
vei scrii: ind. viit.I. 2.sg. 17,2
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 33,2
(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUIPI
ar fi scuipit: cond. pf. 3.sg. 12, 14

(a) SÃVÂRªI: v. IV
au sãvãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 7,1

SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 11,12

(a se) SCORNI: v. IV
scornesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13; reyum. cap.16
(s-)au scornit: ind. pf.c. 3.sg. 27,3

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã): gerunziu 11,32; 14,40; 22,13
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,35; 16,2, 25; 24,25; 25,7; 26,9
scoalã: imper ativ 2.sg. 10,35; 22,20
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,21
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 23,2 4; 24, 17; 28,24
(v-)aþ sculat : ind. pf.c. 2.pl. 32,14
SCULÃ: s.f.
sculele: pl. nom./ac. 1,50; 3,26; 4,32; 19,18
SCUT: s.n.
scutul: sg. nom. 13,12
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 15,31
SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s.f. sg. ac. 9,3, 5, 11; 28,8
sara: adv. în loc. adv. de sar a pânã dimineaþa 9,15, 21
sara: adv. 19,7, 8, 10, 19, 21, 22; 28,4
SEFONEAN: s.m. „descendent din neamul lui Þefon (în acest
text, Sefon)”
sefoneanilor: pl. gen. 26,15
SEHIMEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªechem (în acest
text, Sehim)”
sehimeanilor: pl. gen. 26,31
SELAINEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªela (în acest
text, Sela)”
selaineanilor: pl. gen. 26,20
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SELLIMEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªilem (în aces t
text, Sellim)”
sellimeanilor: pl. gen. 26,49
(a se) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA „a însãmânþa”
(sã) sãmãna: inf. prez. fãrã sã 20,5
SEMEITEANCÃ: s.f. (aici) „familie ai cãrei membri se tr ag din
ªimei (în acest text, Semei), nepotul lui Levi”
semeiteanca: sg. nom. 3,21

SFINÞIRE: s.f.
sf inþirii: sg. gen. 6,6, 9, 18, 21
sf inþirea: sg. nom. rezum. cap.6; 6,7, 12; rezum. cap.8
sf inþirii: sg. gen., în sintagma leagea sf inþirii 6,13

SEMINÞIE: s.f.
seminþiii: sg. gen. 25,13
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
seamnele: pl. ac. 2,2; 14,11, 22
sãmnul: sg. ac. rezum. cap.13; 17,10
sãmn : sg. ac. 16,38
sâmn : sg. ac. 21,8, 9

SFINÞIT, -Ã: adj.
sf inþitã: f. sg. ac. 5,17; 8,7
sf inþite: n. pl. nom. 6,20
sf inþit: n. sg. ac. 18,18

SEMRANEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªimron (în
acest text, Semran)”
semr aneanilor: pl. gen. 26,24
SFAT: s.n.
sf at: sg. ac. 7,89; 24,14
sf atului: sg. gen. 16,2
sf atul: sg. ac. 30,15; 31,16

SFÂNT, -Ã: s./adj.
sfânt a: s.f. sg. nom., în gen. superl. sfânta sfintelor 4,4
sf intelor: s.f. pl. gen., în gen. super l. sfânt a sfintelor/sfintele
sf intelor 4,4, 19
sf intele: s.f. pl. ac., în gen. superl. sf intele sf intelor 4,19
(Cel) Sfânt : s.m. sg. ac. 7,89
sf inþilor: s.m. pl. gen. 16,3
sf inþii: s.m. pl. ac. 16,5
sf intele: s.f. pl. ac., în gen. superl. sf intele sf inþilor 18,9
sf inþilor: s.m. pl. gen., în gen. superl sf intele sfinþilor 18,9
sfânt : adj. m. sg. nom. 6,5, 8; 16,7
sf inþi: adj. m. pl. nom. 15,40
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 19,10; 27,11; 28,18, 25, 26; 29,1, 7, 12
sf inte: ad j. n. pl. ac. 31,6
sfântul: adj. antep. n. sg. ac. 35,25

SFÂRªIT: s.n.
sfãrºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfãrºit 17,13
sfârºit: sg. ac. 34,6
sfârºiturile: pl. ac. 34,8, 10
SFEªNIC: s.n.
sf eºnicul: sg. nom./ac. 3,31; 4,9; 8,2, 4
sf eºnicului: sg. gen. rezum. cap.8
sf eºnic: sg. ac. 8,3
(a se) SFINÞI: v. IV
(s-/S-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3; 7,84; 20,13
sf inþit-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,13
a (sã) sfinþi: inf. pr ez. 6,2
(sã) sf inþãsc: ind. prez. 3.pl. 6,4
(sã) sf inþeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,5
va sf inþi: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,1
vei sf inþi: ind. viit.I. 2.sg. 8,13, 15

SICLU: s.m.; var. SICLÃ: s.f.
sicli: s.m. pl. ac. 3,47, 50; 7,13, 19, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 43, 44,
49, 50, 55, 56, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86; 18,16; 31,52
siclul: sg. nom. 3,47; 18,16
sicle: s.f. pl. ac. 7,14, 20
SICRIUL: s.n. „chivotul”
sicriul: sg. nom./ac. 3,31; rezum. cap.10; 10,35
sicriul: sg. ac., în sintagma sicriul mãrturiii 4,5
sicriului: sg. gen., în sintagma sicriului mãrturiii 7,89
sicriiul: sg. nom., în sintagmele sicriiul aºezãmântului Domnului/
sicriiul testamântului Domnului 10,33; 14,44

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
sfãr maþ: imper ativ 2.pl. 33,52

(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) va sfãrºi: ind. viit.I. 3.sg. 9,13; 14,35; 34,4; 35,5
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 32,13

am sf inþit: ind. pf.c. 1.sg. 8,17
sf inþiþi(-vã): imper ativ 2.pl. 11,18
sânt sf inþite/sfinþite sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 16,37, 38; 18,17
(sã) sf inþãsc: ind. prez. 3.pl. 18,8
(sã) sf inþesc: ind. prez. 3.pl. 18,9
sf inþit iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 18,10
sf inþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.20
sã sfinþiþ: con j. prez. 2.pl. 20,12
a sfinþi: inf. pr ez. 27,14

(a se) SILI: v. IV
(sã) silesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
(a) SIMÞI: v. IV
sã sâmþã: conj. prez. 3.pl. 25,17
SINAGOGÃ: s.f.
sinagoghii: sg. gen. 4,34; 16,2; 31,13
sinagoga: sg. nom. 27,20
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 10,7; 11,14, 17; 12,2; 23,9
sânguri: m pl. nom. 18,23
SLAB, -Ã: adj.
slab: n. sg. nom. 13,19
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac., în sintagma slava Domnului 14,10, 21; 16,19,
43; 20,6
slaveai: sg. gen. 27,20
SLOBOD: adv.
slobod: 20,17; 21,22
(a se) SLOBOZI: v. IV
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 5,17
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 11,3 1
slobozând: gerunziu 20,6
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 35,25
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirii: sg. gen., în sintagma anul al cinzãcilea a slobozirii
„jubileul” 36,4
SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom./ac. 11,11, 28; 12,7, 8; 14,24
slu ji: pl. ac. 22,22
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slugile: pl. nom. 31,49; 32,4, 25, 27
slugilor: pl. dat. 32,5, 31

SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 12,6

SL UJBÃ: s.f.
slujbã: sg. ac. 1,50; 3,36; 18,31
slujbele: pl. ac. 2,17; rezum. cap.3; 8,22; 18,6
slujba: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,7, 8, 10, 26; rezum. cap.4;
4,4, 14, 24, 28, 30, 33, 35, 47, 49; 7,5, 8; 8,11; rezum. cap.10;
16,9; 18,5, 7, 8, 13, 18, 21, 24
slujbei: sg. gen. 4,16, 26; 7,5
slujbeai: sg. gen. 4,30

SORÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SOR
surorii: sg. gen. 6,7
sor u-sa: sg. nom. 25,18
sora: sg. nom. 26,59

(a se) SLUJI: v. IV
sã slujascã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,3, 6; 4,3; 7,5; 8,11, 15, 19, 24;
rezum. cap.9; 18,6
au slujit : ind. pf.c. 3.pl. 3,4
slujind: gerunziu 3,8
a sluji: inf. prez. 3,10; 8,25
(sã) slujaºte: ind. prez. impers. 3,31
(sã) slujeºte: ind. prez. impers. 4,12
(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. 4,14
slujesc: ind. prez. 3.pl. 4,23; 7,9; 18,21
sã slujeascã: conj. pr ez. 3.pl. 4,39
sã slujiþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,9
slujascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 18,2
veþ sluji: ind. viit.I. 2.pl. 18,2
(sã) vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 18,7
slujindu-: gerunziu 18,23
slujiþi: ind. prez. 2.pl. 18,31

(a) SOSI: v. IV
veþi sosi: ind. viit.I. 2.pl. 13,18

SL UJIRE: s.f.
slujire: sg. nom. 4,33
slujirea: sg. ac. 7,8

(a se) SPÃLA: v. I
vor s pãla: ind. viit.I. 3.pl. 8,8
au spãlat: ind. pf.c. 3.pl. 8,21
(sã) spãla: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.19
spãlându-: gerunziu 19,7
va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 19,8, 10, 21
(sã) va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 19, 19
veþ s pãla: ind. viit.I. 2.pl. 31,24
(a se) SPÂNZURA: v. I
spânzurã: ind. prez. 3.sg. 4,5, 25
a (sã) spânzura: inf. prez. rezum. cap.25
spânzurã: imperativ 2.sg. 25,4
(a se) SPORI: v. IV
(sã) va spori: ind. viit.I. 3.sg. 10,5
sã sporiþ: con j. prez. 2.pl. 32,14
SPRÂNCEANÃ: s.f. (fig.) „culme”, „coamã”, „crestã”, „margine
a unui loc”
sprânceana: sg. ac., în sintagma sprânceana muntelui 20,29

SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slujitori: s.m. pl. nom. 8,26
SMOCHIN: s.m.; var. (În v. ºi pop.) ZMOCHIN
zmochin: sg. ac. 20,5

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijini: inf. prez. 11,14
sã sprijineascã: con j. prez. 3.pl. 11,17
veþi s prijini: ind. viit.I. 2.pl. 18,1

SMOCHINÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) ZMOCHINÃ
zmochinele: pl. ac. 13,24

SPRIJINITOR, -TOARE: s.m./f.
sprijinitoarele: s.f. pl. nom. 4,14

SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 25,4
SOARTÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SOARTE
soarte: sg. ac. rezum. cap.18; 33,54; rezum. cap.34; 34,2, 13; 36,2
soar tea: sg. nom./ac. 26,55, 56; 33,54
sorþilor: pl. gen. 36,4
SOB OR: s.n.; var. (Înv.) SÃBOR (aici) „ceatã”
sãborul: sg. ac. 16,6
(a se) SOC OTI: v. IV
nesocotind: gerunziu 5,27
socotindu-: gerunziu 1,18
sã socoteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,7; rezum. cap.13; 13,3, 17, 18
socotind: gerunziu 10,33
socotiþi: imperativ 2.pl. 13,19
aþi socotit: ind. pf.c. 2.pl. 14,3 4
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 14,34; 23,9; 24,8
a socoti: inf. prez. 14,38
sã (sã) socoteascã: conj. prez. 3.pl. 18,27
(sã) vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 18,30
voi soco ti: ind. viit.I. 1.sg. 23,9
socotit am fost: ind. m.m.c.pf. perifr. 1.sg. 24,11
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 31,37
SOL: s.m.
soli: pl. ac. 20,14; 21,21; 22,5, 37
solilor: pl. dat. 24,12

(a se) SORBI: v. IV
(s-)au sorbit : ind. pf.c. 3.sg. 11,2
soarbe: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

(a) SPUNE: v. III
spuindu-: gerunziu 22,7
spune: imperativ 2.sg. 22,30
(a se) SPURCA: v. I
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.sg. 5,2, 14, 27
sã spurce: conj. prez. 3.pl. 5,2
(te-)ai s purcat: ind. pf.c. 2.sg. 5,19, 20
(sã) va f i spurcat: ind. viit. ant. 3.sg. 5,28
(sã) va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 5,29; 6,7
va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 19,13
SPURCAT, -Ã: adj.
spurcate: n. pl. nom. 19,14
SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunea: sg. nom. 19,13
spurcãciune: sg. ac. 19,18
(a) S TA: v. I
a sta: inf. prez. 3,6; 11,16, 24
sã stea: con j. prez. 3.sg./pl. 4,3; 16, 11
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 5,18; 27,19; 35,12
staþi: imperativ 2.pl. 9,8; 16,16
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 9,17, 18; 16,27, 34
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,5; 22,22, 26; 27,2
stând: gerunziu 16,3, 18, 48; 22,23, 26, 31; 23,6, 17

468

INDICE

CARTEA NUMERILOR
s trein: s.m. sg. nom. 3,38
s treinul: s.m. sg. nom. 18,4

sã staþi: conj. prez. 2.pl. 16,9
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,2 4
s tai: ind. prez. 2.sg. 22,34
s tãi: imperativ 2.sg. 23,3, 15, 18

(a) STRÃJUI: v. IV
sã s trãjuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 3,6

STANÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) STAN
s tanuri: pl. ac., în sintagma stanuri de piatrã 23,9

(a se) STRÃMUTA: v. I
sã (sã) s trãmute: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.36
(sã) va strãmuta: ind. viit.I. 3.sg. 36,4

STAT: s.n. „staturã”
s tat: sg. ac. 13,33

STRÂMT, -Ã: adj.; var. (Înv.) STRÂMPT, -Ã
s trâmpt: n. sg. ac. 22,26

STATORNIC , -Ã: ad j.
s tatornice: n. pl. nom. rezum. cap.30

STRÂMT OARE: s.f.
s trâmtoarea: sg. ac. 22,24

STAUL: s.n.
s taule: pl. ac. 32,16, 24

(a se) STRÂNGE: v. III
s trângãnd: gerunziu 14, 10
au s trâns: ind. pf.c. 3.sg. 22,25
(sã) va strânge: ind. viit.I. 3.sg. 30,3, 4, 11, 14
au fost strâns: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 30,9

(a se) STÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 14,24
vei stãpâni: ind. viit.I. 2.sg. 16,13
(s-)au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg. 21,24
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.pl. 21,32, 35
sã s tãpâneascã: ind. viit.I. 3.sg. 24,19
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 32,18

(a) STRICA: v. I
vor strâca: ind. viit.I. 3.pl. 5,19

STÂLP: s.m.
s tâlpii: pl. nom./ac. 3,36, 37; 4,31, 32; 33,52
s tâlp: sg. nom./ac., în sint agmele stâlp de nor/s tâlp de foc rezum.
cap.9; 12,5; 14,14
STÂNG A: s.f. „în direcþia mâinii s tângi”
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spre dreap ta, nici spre stânga
20,17; 22,26
STÂR V: s.n.
s târvurile: pl. nom. 14,29, 32, 33

STEAG: s.n.
s teagurile: pl. ac. 2,2
STEMÃ: s.f. (aici) „sceptru” (traducãt orul a echivalat prin acest
cuvânt lat. sceptrum, -¾ )
s teama: sg. ac. 18,2
STERP, STEARPÃ: adj.
s târp: n. sg. nom. 13,21
STERPÃCIUNE: s.f.; var. (Reg.) STERPICIUNE; aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Ion
Budai-Deleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc
(…). În patr u tomuri [Manuscris din 1818; Bibl. A cademiei
Române, cotele 3728 – 3731].
s terpiciune: sg. ac. 12,12

STRA JÃ: s.f.
s trãjile: pl. ac. 1,53; 3,25, 28; 8,26; 9,19, 23; r ezum. cap.18
s trãjii: sg. gen. 3,32
(a) STRÃBATE: v. III
vor strãbate: ind. viit.I. 3.pl. 5,27
STRÃD ANIE: s.f.
s trãdanie: sg. ac. 4,20
STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s trein: adj. m./n. sg. nom./ac. 3,4; 5,19; 16,40; 26,51

STRIGARE: s.f.
s trâgarea: sg. ac. 16,34; 20,6
(a se) STROPI: v. IV
s tropeascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 8,7
sã f ie stropitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 15,6; 28,5
va s tropi: ind. viit.I. 3.sg. 19,4
(sã) va stropi: ind. viit.I. 3.sg. 19,12, 13
(s-)au s tropit: ind. pf.c. 3.sg. 19,13, 20
s tropind: gerunziu 19,18
s tropeaºte: ind. pez. 3.sg. 19,21

STEA: s.f.
s teaoa: sg. nom. 24,17

(a se) STOARCE: v. III
(sã) stoar ce: ind. prez. 3.sg. 6,3

(a) STRIGA: v. I
s trãgând: gerunziu 11,2
au s trâgat : ind. pf.c. 3.sg. 12,13
au strigat : ind. pf.c. 3.pl. 20,6
am strâgat : ind. pf.c. 1.sg. 20,16

STROPIRE: s.f.
s tropirii: sg. gen., în sintagma apa s tropirii 19,9
STROPIT, -Ã: adj.
s tropite: f. pl. nom./ac. 6, 15; 24,6; 28,12
s tropitã: f. sg. ac. 7,13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79;
8,8; 15,4, 9; 28,9, 20, 28; 29,3, 9, 14
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s truguri: pl. ac. 6,3; rezum. cap.13
s trugure: sg. ac. 6,4
s trugurilor: pl. gen. 13,21
Strugur ului: sg. gen., în s. propr. Repegiunea Str ugurului/Valea
Strugur ului 13,24, 25; 32,9
s trugurul: sg. ac. 13,24
s trugur: sg. ac. 13,25
SUFAMEAN: s.m. „desendent din neamul lui ªefufam (în acest
text, Suf am)”
sufameanilor: pl. gen. 26,39
(a) SUFERI: v. IV
suferi: inf. prez. fãrã a 31,23
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 9,6, 7, 13; 11,6; 15,30; 19,20, 22; 21,5;
23,10; 30,4, 7, 9, 14
suflet: sg. nom./ac. 9,10; 15,27; 19, 13; 31,28
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sufletele: pl. nom./ac. 29,7; 31,35, 40
suflete: pl. ac. 31, 40

ºearpi: pl. nom. 21,6
ºearpii: pl. ac. 21,7

SUFTALANINEAN: s.m. „desendent din neamul lui ªutelah
(în acest teext, Suftala)”
suftalanineanilor: pl. gen. 26,35

ªATRÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „cort de tabãrã”; (Înv. ºi reg.; prin
ext.) „grup de corturi care alcãtuiesc locuinþele unei conmunitãþi
nomade”
ºetrile: pl. nom./ac. 1,53; 2,27; 9,20, 21, 23; 10,6; 13,1; 24,2;
33,10, 14, 28, 45
ºatra: sg. nom./ac. 3,26; 4,25; 19,14, 18
ºatrã: sg. ac. 9,15
ºetrii: sg. gen. 11,10
ºetrilor: pl. gen. 16,27
ºetri: pl. ac. 25,2

(a) SUGRUMA: v. I
sugrumaþi: imperativ 2.pl. 31,17
va sugruma: ind. viit.I. 3.sg. 35,21
SUHAMEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªuham (în acest
text, Suham)”
suhameanilor: pl. gen. 26,42
suhameani: pl. nom. 26,43
(a se) SUI: v. IV
(sã) suise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,4
suiþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,18
suindu(-sã): gerunziu 13,22
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,23; 14,40, 44; 20,27; 21,33;
32,11; 33,38
sã (ne) suim: conj. prez. 1.pl. 13,31
(ne) sui: inf. prez. fãrã a 13,32
a (ne) sui: inf. prez. 14,40; 20,5
suie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,17
sã (vã) suiþi: conj. prez. 2.pl. 14,42
suie(-te): imperativ 2.sg. 27,12

(a) ªEDEA: v. III
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg. 10,12
ºãzând: gerunziu 11,4
ºezând: gerunziu 22,5
ºedea: ind. imp. 3.sg. 22,22
a ºedea: inf. prez. 22,30
veþi ºedea: ind. viit.I. 2.pl. 32,6
ªES, ªEASÃ: adj.
(ceale mai): n. pl. ac. 33,49
ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG (cf. Indice 2Lg)
ºireagul: sg. ac. 1,52
ªOLOVAR: s.m. (aici) „podoabã de picior la femei” (cf. lat
periscelis, -idis „colan deasupra gleznei”, „podoabã de picior la
femei”); acest sens nu este ates tat în DLR.
ºolovari: pl. ac. 31,50

SUIRE: s.f. (aici) „înãlþime”
suirea: sg. ac., în sintagma suirea Scorpionului 34,4
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. ac. rezum. cap.25; 25,7
SUMÃ: s.f.
suma: sg. nom./ac. 1,2, 49; 2,4; 3,40; 4,2, 22; 26,2, 51; 31,26
SUNEAN: s.m. „descendent din neamul lui ªunie (în acest text,
Suni)”
suneanilor: pl. gen. 26,15
(a) SUPÃRA: v. I
aþ supãrat: ind. pf.c. 2.pl. 27,14
(a se) SUPUNE: v. III
sã (sã) supuie: conj. prez. 3.pl. 4,27
(te) vei supune: ind. viit.I. 2.sg. 5,21
(sã) va supune: ind. viit.I. 3.sg. 32,22, 29

(a) ªTERGE: v. III
va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 5,23; 15,31; 22,4
voi ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 16,45; 21,2
vom ºtearge: ind. viit.I. 1.pl. 17,13
sã ºterg: con j. prez. 1.sg. 25,11
(a) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 15,27, 28, 29, 34; 22,34
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 4,27
ºtii: ind. prez. 2.sg. 10,31; 11,16; 16,15
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 14,34; 16,30
veþ ºti: ind. viit.I. 2.pl. 16,28
au ºtiut: ind. pf.c. 3.sg. 30,16
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 32,23
T

(a) SURPA: v. I
surpaþi: imper ativ 2.pl. 33,52
SUS: adv.
(mai) sus: 1,3, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45;
3,15, 22, 28, 34, 39, 40, 43; 4,3, 23, 30, 35, 39, 43, 4 7; 8,24;
14,29; 15,23; 26,2, 4, 62; 32,11
sus: adv., în loc. adv. în sus 1,18
SUTAª: s.m.
sutaºilor: pl. gen. 31,14
sutaºii: pl. nom. 31,48
sutaºi: pl. ac. 31,52
ª
ªARPE: s.m.; var. (În v. ºi reg.) ªEARPE
ºerpii: pl. nom. rezum. cap.21
ºearpe: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,8, 9

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. nom./ac. 1,52; 2,18; 9,22; rezum. cap.10; 10,2, 5,
13, 22, 31; 14,25; 20,22
taberile: pl. nom./ac. 2,9, 10, 16, 24, 31; 4,5; 10,25, 28
taberilor: pl. gen. 4,15; 10,33; 11,1, 31, 32; 33,2
tabere: pl. ac. rezum. cap.5; 11,9
tabãrã: sg. ac. 5,2, 3, 4; 11,26, 27, 30, 31; 12,14, 15; 14,44;
15,35; 19,3, 7, 9; 31,12, 13, 19, 24
tabârã: sg. ac. 31,12
TABLÃ: s.f. (aici) „scândurã” (cf. lat. tabula, -ae „scândurã”,
„tãblie”); „foaie de metal sau de lemn”
tablele: pl. nom./ac. 3,36; 4,31
tãbli: pl. ac. 16,38, 39
TALPÃ: s.f.
talpele: pl. nom. 3,36
tãlpile: pl. ac. 3,37; 4,31
tâlpile: pl. ac. 4,32
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TÂRNOSIRE: s.f.
târ nosirea: sg. ac. rezum. cap.7; 7,10, 88
tãr nosirea: sg. ac. 7,11, 84

TARE: adj./adv.
tari: adj. m. pl. gen. 1,3
tare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 13, 19; 20,20; 21,24
(f oarte) tari: adj. m. pl. ac. 13,29
(mai) tare: adj. m./n. sg. nom. 13,32; 22,6
tare: adv. 24, 18

TEASC: s.n.
teascuri: pl. ac. 18,27
teasc: sg. ac. 18,30

TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop.) TÃTÂNE; (În v. ºi reg.) TATUL
tãtâne-sãu: sg. nom./gen. 3,4; 6,7; 36,12
tatã-sãu: sg. nom./ac. 12,14; 20,26
tãtâni-tãu: sg. gen. 18,1, 2; 30,4
tatul: sg. nom. rezum. cap.20
tatâl: sg. nom. 26,33; 27,3; 30,4, 6
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. rezum. cap.27; 27,6, 10
tãtâni-nostru: sg. gen. 27,3
tatãl: sg. nom. 30,6
tatã: sg. ac. 30,17
tatãlui: sg. dat. 36,2

(a se) TEME: v. III
(v -)aþ temut: ind. pf.c. 2.pl. 12,8
(nici/nu vã) teamereþi: imper ativ prohib. 2.pl. 14,9
(nu t e) teme: imperativ pr ohib. 2.sg. 21,3 4
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.pl. 22,3
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 15,34

(a) TÃBÃRÎ: v. IV (Înv. ºi pop.) „a-ºi aºeza tabãra”; (Reg.) „a
poposi”
vor tãbãrî: ind. viit.I. 3.pl. 1,50, 51; 2,2; 3,23, 35
au tãbãrât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5, 1 2, 25; 21,10, 13; 22,1; 33,5,
7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41,
43, 46, 49
tãbãrât-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,34
vor tãbârî: ind. viit.I. 3.pl. 3,29
tãbãrî-vor : ind. viit.I. 3.pl. 3,38
tãbãr ea: ind. imp. 3.pl. 9,17

(a se) TÃIA: v. I
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 11,22
au tâiat : ind. pf.c. 3.pl. 13,24
tãindu-: gerunziu 14,45
tãia: ind. imp. 3.sg. 22,27
tãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.31

TRAISTÃ: s.f.
tr aiste: pl. ac. 6,15
tr aista: sg. ac. 6,17
tr aistã: sg. ac. 6,19

(a) TÃMÂIA: v. I
tãmâind: gerunziu rezum. cap.16
TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. nom./ac. 5,15; 7,15, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62,
68, 74, 80, 86; 16,7, 17, 38, 47

TÂMPINARE: s.f.
tâmpinarea: sg. ac. 31,13

(a) TINGE: v. III; vezi (a) ÎNTINGE

(a) TRAGE: v. III „a cântãri”
trãgând: gerunziu 7,13, 19, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 49,
50, 55, 56, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 86

(a se) TÃINUI: v. IV
(sã) tãinuiaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,13

TÃTÂNE: s.m.; v ezi TATÃ

THOLAITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Thola”
tholaiteanilor : pl. gen. 26,23

TOIAG: s.n.
toiage: pl. nom. rezum. cap.17; 17,2, 6
toiag: sg. nom./ac. 17,2, 3; 24,17
toiagul: sg. ac. 17,2; 22,27
toiagele: pl. ac. 17,6, 9; 21,18

(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.20

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 14,17
tãrie: sg. nom. 23,22; 24,8

THEHINEAN: s.m. „descendent din neamul lui Tahan (în acest
text, Thehin)”
thehineanilor: pl. gen. 26,35

TOCMIT, -Ã: s.m./f.; var. (Pop.) TOGMIT, -E
(celor) t ogmite: s.f. pl. gen. 4,16

(a) TÃCEA: v. II
va tâcea: ind. viit.I. 3.sg. 30,4
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 30,12, 15
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 30,15

TÃMÂIERE: s.f.; var. (În v.) TÃMÂIARE
tãmâiare: sg. ac. 16,35; 28,19
tãmâierii: sg. gen. 16,40
tãmâire: sg. ac. 16,46
tãmãierea: sg. nom. 28,2
tãmãiarii: sg. gen. 28,6
tãmâiarii: sg. gen. 28,13

TESTAMENT: s.n.; var. (În v. ºi reg.) TESTAMÂNT
tes tamântului: sg. gen ., în sintagma sicriiul testamântului
Domnului 14,44

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trãmbiþã: pl. (cu des. -ã) nom. rezum. cap.10
trâmbiþã: pl. (cu des. - ã) nom. 10,2
trâmbiþeale: pl. ac. 10,3, 9
trâmbiþii: sg. gen. 10,6
trâmbiþãle: pl. nom./ac. 10,6, 8
trâmbiþelor : pl. gen. 10,7; 29,1
trãmbiþeale: pl. ac. 10,10
trâmbiþelor : pl. gen., în sint agma praznicul trâmbiþelor (cf. Indice
Pr - TRÂMBIÞÃ) rezum. cap.29
trâmbiþe: pl. ac. 31,6
(a) TRÃI: v. IV
sã trãiascã: conj. prez. 3.pl. 4,19
au trãit: ind. pf.c. 3.pl. 14,38
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 21,8; 2 4,23
ar trãi: cond. pr ez. 3.sg. 22,33
TREABÃ: s.f.
treaba: sg. ac. 4,16
treabã: sg. ac. 32,1
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
tr ebuie: ind. pr ez. impers. 3,7; rezum. cap.9; rezum. cap.15;
15,34; 28,3
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TUR TURÃ: s.f.; var. TURTUR: s.m. (cf. lat. tur tur, -is)
tur turi: pl. ac. 6,10

trãbuie: ind. prez. impers. 4,19, 27; 8,2; 10,2, 31; 35,11
va trebui: ind. viit.I. 3.sg. 10,7
ar fi trãbuit: cond. pf. impers. 12,14
trebuia: ind. imp. impers. 35,28

Þ

(a) TRECE: v. III
vor trece: ind. viit.I. 3.pl. 5,6
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 6,5; 27,8; 30,15; 36,4
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 14,41
veþi tr eace: ind. viit.I. 2.pl. 15,22; 34,10
a treace: inf. prez. 20,17; 21,22; 32,5, 7, 30
vom tr eace: ind. viit.I. 1.pl. 20,17; 21,22
vei tr eace: ind. viit.I. 2.sg. 20,18, 20
sã treacem: con j. prez. 1.pl. 20,19
sã treacã: conj. pr ez. 3.sg. 21,23; 34,4
trecând: gerunziu 22,26; 36,3
trece: inf. prez. fãrã a 24,13
treace: inf. prez. fãrã a 31,23
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 32,21
vor treace: ind. viit.I: 3.pl. 32,29
au trecut: ind. pf.c. 3.pl. 33,8, 48
veþ tr eace: ind. viit.I. 2.pl. 33,51

ÞAP: s.m.
þap: sg. nom./ac. 7,16, 22, 28, 3 4, 40, 46, 52, 58, 6 4, 70, 76,
82; 15,24; 28,15, 22; 29,5, 11
þapi: pl. nom. 7,17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 87, 88
þapul: sg. nom./ac. 28,29; 29,16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38
ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. 21,22; 32,9
þãrâi: sg. gen. 21,22; 22,39
þãrâle: pl. ac. 32,22
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a se) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 4,26; rezum. cap.31
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 5,18; 17,3
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 9,12
sã þie: conj. prez. 3.sg. 16,17
(s-)au þinut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.17
sã (sã) þie: con j. prez. 3.sg. 17,10
þiindu-: gerunziu 18,32
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 21,24
(sã) va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 30,6, 13
aþi þinut: ind. pf.c. 2.pl. 31,15
þineþi: imperativ 2.pl. 31,18

TRECERE: s.f.
treacerea: sg. ac. 20,21
TRIBUN: s.m.; var. (În v.) TRIVUN
tribunilor: pl. gen. 31,14
trivunii: pl. nom. 31,48
trivuni: pl. ac. 31,52
TRIMIS, -Ã: adj.
trimiºi: m. pl. nom. rezum. cap.13
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
trimite: imper ativ 2.sg. 13,3
trimiþind: gerunziu 13,4
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 13, 17, 1 8; 16,12, 28, 29; 20,16; 21,6,
21, 32; 22,5, 10, 15, 40; 31,6
aþ trimis: ind. pf.c. 2.pl. 13,28
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,36; 22,15
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 20,14
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.21
tremis-am: ind. pf.c. 1.sg. 22,37
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 24,12
sã (sã) trimitã: con j. prez. 3.pl. 31,4
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 32,8
TRUP: s.n.
trupul: sg. nom./ac. 8,4; rezum. cap.19; 19,7, 8, 11, 16
trupului: sg. gen. 8,7
trupul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 16,22; 18, 15; 27,16
(a se) TULBURA: v. I; (Înv.) (a se) TURBURA
turburându(-sã): gerunziu rezum. cap. 11
TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 1,3; 2,2, 9, 17; 10,14, 18, 25, 28; 33,1
turmeale: pl. ac. 10,12, 22
(a se) TURNA: v. I
(sã) va turna: ind. viit.I. 3.sg. 5, 15
vei tur na: ind. viit.I. 3.sg. 18,17
vor turna: ind. viit.I. 3.pl. 19,17
(sã) toarnã: ind. prez. 3.sg. 28,10
(sã) vor turna: ind. viit.I. 3.pl. 28,14

ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 13,26; 21,20
þinutului: sg. gen. 15,19
þinut: sg. nom. 32,4
U
(a se) UCIDE: v. III
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 1,51; 18,7
sã ucizi: conj. pr ez. 2.sg. 11,15; 16,13
(sã) ucid: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 14,15
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,16; 16,35; 21,3; 31,7, 8; 35,27
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
aþ ucis: ind. pf.c. 2.pl. 16,41
aº f i ucis: cond. pf. 1.sg. 22,33
ucizând: gerunziu 22,40
ucizã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 25,5
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,9, 14, 15
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. 28,30
ucideþi: imperativ 2.pl. 31,17
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 31,19; 35,19
ucigând: gerunziu 32,39
a ucide: inf. prez. rezum. cap.33; 33,55
ucide: inf.prez. fãrã a 35,12
UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen./dat. 32,15; 35,16, 21
uciderea: sg. ac. rezum. cap.35
uciderii: sg. gen., în sintagma leagea uciderii rezum. cap.35

TURNARE: s.f.
turnar ea: sg. ac. 15,5

UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºul: s.m. sg. nom. 35,26

TURTÃ: s.f.
tur tã: sg. ac. 6,19
tur te: pl. ac. 11,8

UCIGÃT OR, -TOARE: s.m./f.
ucigãtoriu: s.m. sg. ac. 35,19
ucigãtoriul: s.m. sg. nom. 35,28, 30
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UNS, -Ã: adj.
unsã: f. sg. nom. 6,15

UCIS, -Ã: adj./s.
ucis: adj. m. sg. gen. 19,16
(celor) uciºi: s.m. pl. gen. 23,2 4
ucis: s.m. sg. ac. 31,19
(celui) ucis: s.m. sg. gen. 35,12, 19
ucisului: sg. gen. 35,21
UGEROS, -OASÃ: adj. „rodnic”; aici prima atestare a cuvîntului;
cf. MDA, care inregistreazã cuvântul numai în forma de feminin
(R eg. despre vaci „cu ugerul mare”; prima atestare, ºi numai cu
accest sens, este din ALR SN VI, dupã 1969); în lat. Àber, -eris
(s.n.) înseamnã „uger”, „þâþã”, „sân”; (fig.) „rodnicie”, „bogãþie”,
iar Àber, -eris (adj.) înseamnã „bogat”, „îmbelºugat”, „rodnic”
(f oarte) ugeros: n. sg. nom. 32,4
(a se) UITA: v. I
sã (sã) uite: conj. pr ez. 3.pl. 4,20
uitându(-sã): gerunziu 12,10; 21,9
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 15,24; 21,8
(nu Te) uita: imper ativ prohib. 2.sg. 16,15
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 21,11; 23,28
(t e) uitã: imper ativ 2.sg. 27,12

UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untdelemn: sg. nom./ac. 4,9, 16; 5,15; 6,15; 7,13, 19, 25, 31, 37,
43, 49, 55, 61, 67, 73, 79; 8,8; 15,4, 6, 9; 28,5, 9, 12, 13, 20, 29;
29,3, 9, 14; 35,25
untul-de-lemn: sg. nom. 4,16
untului-de-lemn: sg. gen. 18,12
URCIOR: s.n.
urcioarele: pl. ac. 4,7
URIAª, -Ã: s.m./f.
uriiaºilor : s.m. pl. gen. 13,34
URGIE: s.f.
ur gie: sg. nom. 1,53; 18,5
ur giia: sg. nom. 11,10, 33; 25,4
ur gia: sg. ac. 32,14

(a) URGISI: v. IV
ur gisindu-: gerunziu 5,12
ULEIAT, -Ã: ad j.; var. (R eg.) OLEIAT, -Ã ; aici prima atestare a ur giseaºte: imper ativ 2.sg. 23,7
voi urgisi: ind. viit.I. 1.sg. 23,8
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Dr. Ioan U rban
Jarník ºi Andrei Bîrseanu, Doine ºi strigãturi din Ardeal. Dat e la ur giseaºte: ind. prez. 3.sg. 23,8
iv ealã de…Bucureºti, 1885.
URGISIRE: s.f.
oleaiatã: f. sg. ac. 11,8
ur gisire: sg. ac. 5, 18
UMÃR: s.n.
umerele: pl. ac. 7,9
(a) UMBLA: v. I
sã umble: conj. prez. 3.pl. 32,11
umblând: gerunziu 33,9
UMBLAT, -Ã: adj.
umblatã: f. sg. ac. 20,19
UMBROS, -OASÃ: adj.
umbroase: f. pl. ac. 24,6

(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 10,35
(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. 14,24
sã ur meazã: conj. prez. 3.pl. 15,39; 27,6
ur mându-: gerunziu 16,25
ur meazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.27; 28,14
vor urma: ind. viit.I. 3.pl. 27,9
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 36,3

(a se) UMFLA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a se) ÎMFLA
îmflându(-sã): gerunziu 5,21, 22, 27
înflându(-sã): gerunziu 17,8

URMÃ: s.f.
ur mã: sg, ac., în loc. adv. mai pre urmã 2,31; 10,25; 19,7; 24,24;
34,12
ur mã: sg, ac., în loc adj. cea de pr e urmã/ceale mai de pr e urmã
11,1; 22,41; 23,10; 24,20

(a se) UMPLE: v. III; var. (a se) UMPLEA: v. II
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 3,3
(sã) va um plea: ind. viit.I. 3.sg. 14,21

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat : ind. pf.c. 3.sg. 11,6
au uscat: ind. pf.c. 3.pl. 11,32

UNCHI: s.m.
unchi: sg. ac. 27,11
unchiu-sãu: sg. gen. 36,11

USCAT, -Ã: adj.
uscaþi: m. pl. ac. 6,3
uscat : m. sg. ac. 6,4

UNDIÞÃ: s.f. (aici) „cârlig” (cf. lat. unc¾nus, -¾)
unghiþele: pl. nom. 4,14
UNEALTÃ: s.f.
unealte: pl. ac. 31,12, 20
(a se) UNGE: v. III
sânt unºi: pasiv ind. prez. 3.pl. 3,3
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 7,1
(s-)au uns: ind. pf.c. 3.sg. 7,10, 88
ias te uns: pasiv ind. prez. 3.sg. 35,25

(a) USEBI: v. IV; vezi (a) OSEBI
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºii: sg. gen. 3,26; 4,5; 6,18; 25,6; 27,2
uºa: sg. ac. 6,13; 10,3; 16,19, 50
uºile: pl. ac. 11,10
uºea: sg. ac. 11,16; 19,4
UªOR, UªOARÃ: adj.
uºoarã (f oarte): f. sg. ac. 21,5
V

UNGERE: s.f.
ungerii: sg. gen. 4,16
UNGHI: s.n. „colþ”
unghiurile: pl. ac. rezum. cap.15; 15,38

VACÃ: s.f.
vacii: sg. gen. rezum. cap.19; 19,10
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vacã: sg. ac. 19,2
vaca: sg. nom./ac. 19,6, 9
vacei: sg. gen. 19,9
VALE: s.f.
vale: sg. nom. 21,20
vãile: pl. ac. 24,6
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea S trugur ului 32,9
VARGÃ: s.f.
varga: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,5, 6, 8, 10; 20,8, 9, 11
VAS: s.n. „recipient (de lut, de metal, de sticlã)”; (Înv.; la pl.) „unelt e”
vasãle: pl. ac. 1,50; 3,8
vasele: pl. nom./ac. 3,31; 4,9, 12, 14, 15, 26, 32; 7,1, 85; 19,14
vaselor: pl. gen. 4,16
vas: sg. ac., în sintagma vas de lut 5, 17
vaseale: pl. ac. 18,3; 31,6
vasul: sg. nom./ac. rezum. cap.19; 19,15
vas: sg. nom./ac. 19,17; 31,20
VATRÃ: s.f.
vatra: sg. ac. 5,17

VEDENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIDENIE
videnia: sg. ac. 24,4

VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. nom. 30,10

VEDERE: s.f. (aici) „înfãþiºare”, „chip”
vederea: sg. ac. 9,4, 15
vedeare: sg. ac. 12,6
vederile: pl. ac. 24,16

(a se) VÃRS A: v. I
va vãrsa: ind. viit.I: 3.sg. 19,9; 35,15
(s-)au vâr sat: ind. pf.c. 3.sg. 26,1
vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 35,11
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 35,33
va vârsa: ind. viit.I: 3.sg. 35,6

VEHIREAN: s.m. „descendent din neamul lui Becher (în acest
text, Vehir)”
vehireanilor : pl. gen. 26,35
VELAN: s.m. „descendent din neamul lui Bela (în acest
text, vela)”
velanilor : pl. gen. 26,38

VÃRS AT, -Ã: adj. (aici) „plin”
vãr satã: f. sg. ac. 12,10
VÃSCIOR: s.n.
vãscioru: sg. nom. 7,13
vãscior: sg. nom./ac. 7,19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85
vãscioare: pl. nom. 7,84
VÃTRAI: s.n.; var. (Pop.) VÃTRAR
vãtrarele: pl. nom. 4,14
VÃZDUH: s.n.
vãzduh: sg. ac. 11,31
VÂNT: s.n.
vânt: sg. nom. 11,31
VÂRF: s.n.
vãr ful: sg. ac. 14,40, 44
vâr ful: sg. ac. 21,20; 23,14
VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. nom. rezum. cap.8
vâr steai: sg. gen. 8,25
vâr stã: sg. ac., în sint agma de vârstã întreagã „maturã” 19,2
vâr stã: f. sg. ac., în sintagma vârstã încã copilãreascã 30,4
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 15,40
vâr tos: ad j. n. sg. nom. 24,21
VEA C: s.n.
veaci: sg. ac., în loc. adv. în veac 10,8
(a se) VEDEA: v. II
vãd: ind. prez. 3.pl. 11,6
(sã) veade: ind. prez. imper s. 11,15
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 11,23; 27,13

vede: ind. prez. 3.sg. 12,8
vãzându-: gerunziu 12,10; 15,39
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 13,29, 33
au fost vãzut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 13,33
am vâzut: ind. pf.c. 1.pl. 13,34
(ne) vedem: ind. prez. 1.pl. 13,34
(Te) vezi: ind. prez. 2.sg. 14,14
au vãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,22; 17,9; 22,31, 41; 24,2, 4; 32,9
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 14,23; 32,11
sã vazã: con j. prez. 3.pl. 14,31; 16,38
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 16,28
vãzând: gerunziu 19,5; 20,30; 22,2, 23, 25, 27; 24,1, 20; 25,6,
7; 27,20; 32,1; 33,3
voi v edea: ind. viit.I. 1.sg. 23,9
sã vezi: conj. prez. 2.sg. 23,13
a vedea: inf. prez. 23,13
(sã) veade: ind. prez. 3.sg. 23,2 1
veade: ind. prez. 3.sg. 24,16
vedea(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 24,17
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,21
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.27

VENETIC: s.m.
vene ticul: sg. nom. 9,14
vene ticului: sg. dat. 9,14
vene ticilor: pl. dat. 15,15, 26, 29
(a se) VENI: v. IV
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 10,4; 34,8, 11
veniia: ind. imp. 3.pl. 10,21
vino: imperativ 2.sg. 10,29; 22,6, 11, 17; 23,7, 13, 27
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 10,31
vin: ind. prez. 3.pl. 11,5
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,2 4, 34; 13,23, 27; 20,1, 22; 2 1,1,
7, 12, 23; 22,20, 39; 32,2; 33,6, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
30, 32, 34, 36, 42, 44, 47
venit-am: ind. pf.c. 1.pl. 13,28
veþ veni: ind. viit.I. 2.pl. 15,18
venim: ind. prez. 1.pl. 16,13, 14
veniþ: imperativ 2.pl. 21,2 7
venind: gerunziu 22,7, 16; 32,9; 36,4
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,8
a veni: inf. prez. 22,13, 14, 16
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 22,32
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 22,3 7
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 24,25; 31,14
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 26,56
(sã) venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. „se cuvenise” 31,43
a fi venit: inf. pf. 33,40
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
VENIRE: s.f.
venirii: sg. gen. 22,37
VENIT, -Ã: s.m./f.
veniþilor: s.m. pl. dat. 35,15
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VERDE: adj. „cr ud”, „necopt”
verzi: m. pl. ac. 6,3
VERGUR, -Ã: adj.
vergure: f. pl. ac., în sintagma fãmeaile vergure „femeile care nau cunoscut bãrbat” 31,18

viþei: sg. nom./ac. 23,1, 29, 30; 28,14, 20; 29,13, 14, 17, 18, 20,
21, 23, 26, 29, 32, 33, 37
viþãlul: sg. ac. 23,2
viþel: sg. nom./ac. 23,4; 28,12; 29,36
viþãi: pl. nom./ac. 28,11, 19, 27, 28; 29,3, 9, 24, 27, 30

(a se) VESTI: v. IV
au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 11,27
vesteaºte: imperativ 2.sg. 18,26
(s-)au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 36,6

VIU, VIE: adj./s
viu: adj. m. sg. nom. 14,21, 28
vii: adj. m. pl. ac., în loc. adj. de vii rezum. cap.16; 16,30, 33
vii: f. pl. ac., în sint agma ape vii 19,17
vie: f. sg. ac., în sintagma apã vie 20,6
(cei) vii: s.m. pl. ac. 16,48

VESTIT, -Ã: adj.
(mai) vestiþ: m. pl. nom. 1,16
vestitã: f. sg. nom. 28,25
(mai) vestitã: f. sg. nom. 29,35

(a) VOI: v. IV
voiþi: ind. prez. 2.pl. 32,22
VOIE: s.f.
voie: sg. ac., în loc. adv./loc. adj. din voie/fãrã voie/fãrã de voie
15,3; 29,39; rezum. cap.35
voia: sg. ac., în loc. adv. cu voia 15,25; rezum. cap.35
voia: sg. ac. 32,12

VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmânt: sg. ac. 4,11
vejminte: pl. ac. 4,13
vejmintele: pl. ac. 8,7, 21; 19,8, 10, 21; 20,28; 31,24
veºmintele: pl. ac. 14,6; 19,19
vâjmânt: sg. nom. 31,20
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) VECINIC, -Ã
vecinice: f. pl. ac., în sint agma legiuite vecinice 18,8
veacinicã: f. sg. nom./ac., în sintagmele leage veacinicã/
aºezãmânt de sar e veacinicã/legiuitã veacinicã/jirtfire veacinicã/
jârtvã v eacinicã/jârtfã veacinicã/arderea v eacinicã/arderea cea
veacinicã 18,11, 19; 19,10, 21; 27, 11; 28,3, 10, 15; 29,6, 11, 16,
19, 22, 25, 28, 31, 34, 38
veacinic: n. sg. nom., în sintagma legiuit veacinic 18,23
veacinicã: f. sg. ac. 24,25; 25,13
veacinica: adj. antep. f. sg. ac., în sint agma veacinica jirtvã 28,30
veacinice: f. pl. nom. 35,29
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 25,18
VIE: s.f.
vie: sg. ac. 6,4
vii: pl. ac. 16,14; 20,5, 17; 21,22
viile: pl. nom. 22,24
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 6,3, 20; 15,5, 7, 10; 28,7, 14
vinului: sg. gen. 18,12

VRAJBÃ: s.f.
vr ajbã: sg. nom./ac. 16,42; 20,3
vr ajba: sg. ac. 26,9; 27,3
VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitorie: sg. nom. 23,21
VRÃJMAª: adv.
(mai) vrãjmaº: 22,27
(a) VREA: v. II
ne vrând: gerunziu 35,11, 15
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 6,2; 32,30; 36,6
vr ea: ind. prez. 3.sg. 10,31
vrându: gerunziu 14,10
aþ vrut : ind. pf.c. 2.pl. 14,43; 27,14
vr eai: ind. prez. 2.sg. 16,14
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,21; 21,23; 22,14; 32,11
vr eau: ind. prez. 3.pl. 22,9
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 22,17
vrând: gerunziu 22,23
veþ vrea: ind. viit.I. 2.pl. 32,15
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 33,55
VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnic: m. sg. nom. 22,29
vr ednici: m pl. nom. rezum. cap.26

VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac., în loc. adj. fãrã vinã 5,31; 35,27

VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea/în vreamea sa
6,5, 6; 9,2, 5, 7, 13
vr eamea: sg. ac. 6,21; 16,2; 24,14
vr eame: sg. ac. rezum. cap.9; 9,19, 22; 20,15; 22,4
vr emea: sg. nom. 13,21
vr eamile: pl. ac. 23,23
vr eame: sg. ac., în loc. adv. într-aceea vreame 25,1
vr emile: pl. ac. 28,2

(a se) VINDECA: v. I
(sã) vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
(sã) vindeca: ind. imp. 3.pl. 21,9
VINOVAT, -Ã: adj./s.
vino vaþilor: s.m. pl. gen. 26,1
vino vat: adj. m. sg. nom. 35,16, 21, 31
vino vatã: adj. f. sg. nom. 30,4, 6, 8, 13
(a se) VINOVÃÞI: v. IV (Înv. ºi rar) „a se face vinovat faþã de cineva”
(s-)au vino vãþit: ind. pf.c. 3.sg. 5,27

VRERE: s.f.
vr erii: sg. gen. rezum. cap.14
vr erea: sg. ac. 30,14

VISTIERIE: s.f.; var. VISTERIE
visteriia: sg. ac. 20,6

VRIIAN: s.m. „descendent din neamul lui Verie (în acest text, Vrii)”
vriianilor: pl. gen. 26,44

VITÃ: s.f.
vitelor: pl. gen./dat. 32,1, 4, 24; 35,3
vitele: pl. ac. 32,26
VIÞEL: s.m.
viþãl: sg. nom./ac. 15,24; 23,14; 29,2, 8

Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar rezum. cap.14
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ZAREAN: s.m. „descendent din neamul lui Zerah (în acest text,
Zare)”
zarenilor: pl. gen. 26,13
zareanilor: pl. gen. 26,20
(a) ZÃBOVI: v. IV
zãboviia: ind. imp. 3.sg./pl. 12,3; 25,1
zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 13,30
zãbovind: gerunziu 24,2
(a) ZÃCEA: v. II
vor zãcea: ind. viit.I. 3.pl. 14,29, 32
zac: ind. prez. 3.pl. 16,37
zãcând: gerunziu 16,45
(a) ZÃMISLI: v. IV
am zãmislit: ind. pf.c. 1.sg. 11,12
ZÃVEAZÃ: s.f.; var. ZAVEASÃ (Înv.) „draperie la uºa bisericilor”
zaveasa: sg. ac. 3,31; 4,5, 26
zaveasii: sg. gen. 18,7
(a) ZBURA: v. I
zbura: ind. imp. 3.pl. 11,31
(a) ZDROBI: v. IV
zdrobea: ind. imp. 3.sg. 11,8
ZECIUIALÃ: s.f.
zãciuialã: sg. ac. rezum. cap.18
ZECIUIRE: s.f. (cf. Indice 2Lg)
zãciuiri: pl. nom./ac. 15,6, 9; 18,28, 29; 28,9, 12, 20, 28; 29,3,
9, 14
zãciuirile: pl. ac. 18,21, 26
zãciuirilor: pl. gen. 18,24
zãciuire: sg. nom./ac. 18,26; 28,21, 29; 29,4, 10, 15
zãciuirei: sg. gen. 28,13
ZGÃU: s.n. (Înv.) „ut er”; (Înv.; prin ext.) „pântece”
zgãul: sg. ac. 12,12
ZI: s./adv.
zioa: s.f. sg. nom./ac. 1,1, 18; 3,1; 6,10, 11; 7,1, 10, 12, 84;
8,17; 9,5, 6, 11, 15; 10,11; 11,32; 15,23, 32; 25,18; 28,9, 18,
25, 26; 29,1; 31,24; 33,38
zilele: s.f. pl. nom./ac. 6,4, 8, 12, 13; 9,18; 33,4
zilii: s.f. sg. gen. 6,5
zi: s.f. sg. ac. 6,9; 7,18, 2 4, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78;
9,3, 21; 11,19, 31, 32; 14,34; 16,41; 17,8; 19,12, 19; 22,30; rezum.
cap.28; 28,16, 17, 24; 29,7, 12, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35; 30,8,
15; 31,19; 33,3
zilele: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele/în loc. adj. de toate
zilele 7,11; rezum. cap.28; 28,3
zile: pl. ac. 9,20, 22; 10,10, 33; rezum. cap.12; 12,14, 15; rezum.
cap.13; 13,26; 14,34; 19,11, 14, 16; 20,30; 28,17, 24; r ezum.
cap.29; 29,12; 31,19; 33,8
zilelor: pl. gen. 11,20

zioa: sg. nom., în sintagma zioa rãsunãrii (cf. Indice Pr –
TRÂMBIÞÃ) 29,1
zioa: adv. rezum. cap.9; 9,16; 10,34; 14,14
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1, 48; 2,1; 3,5, 11, 14, 44; 4,1, 17, 21;
5,1, 5, 11; 6,1, 22; 8,1, 5, 23; 9,1, 9; 10,1; 11,13, 18, 20,
27; 12,13; 13,2, 28, 33; 14,2, 17, 26; 15,1, 16; 16,34, 36,
41; 17,1; 18,25; 19,1; 20,7; 21,21; 22,11; 25,16; 26,52; 31,1;
32,10; 34,1, 13
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,40; 7,4, 11; 9,7; 10,29, 31; 11,4, 11, 16,
21, 28, 29; 12,1, 6, 11; 13,18, 31; 14,4, 11, 13, 20, 40, 41; 15,35,
37; 16,3, 5, 8, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 28, 44, 46; 17,10, 12; 18,1,
20; 20,3, 6, 10, 12, 19, 24; 21,2, 5, 7, 34; 22,4, 8, 12, 13, 14, 16,
20, 30, 32, 36; 23,1, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29,
30; 24,3, 10, 15, 20, 21; 25,4, 5, 10; 26,1; 27,2, 5, 12, 18; 28,1;
31,3, 15, 25, 48; 32,2, 14, 16, 20, 25, 28; 34,16; 36,1, 5
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 5,12; 6,2; 8,2; 11,18; 15,2, 17, 38; 18,30;
28,2; 34,2; 35,10
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 5,19; 22,8; 24,13; 30,6, 16
veþ zice: ind. viit.I. 2.pl. 6,23
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 10,35, 36; 13,32
sã zici: conj. prez. 2.sg. 11,12
zici: ind. prez. 2.sg. 11,21
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 14,15; 20,14; 22,5
zi: imperativ 2.sg. 14,28; 33,51
zice: ind. prez. 3.sg. 14,28; 22,16; rezum. cap.27
aþ zis: ind. pf.c. 2.pl. 14,31
(sã) zice: ind. prez. impers. 21,14, 27
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,30, 34, 35; 23,13, 19; 24,3, 4, 15, 16; 35,9
(sã) va zice: ind. viit.I. 3.sg. 23,23
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 23,26; 24,12
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,65
ziceþi. ind. prez. 2.pl. 32,23
ZID: s.n.
ziduri: pl. ac. 13,20
zidurile: pl. ac. 35,4
(a se) ZIDI: v. IV
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 13,23
zideascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,27
iaste ziditã: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,1
-i zidit: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,36
zideaºte: imperativ 2.sg. 23,1, 29
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,14; 32,34, 37
zidiþi: imper ativ 2.pl. 32,2 4
zidisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 32,38
ZIDIT, -Ã: adj.
zidite: f. pl. ac. 13,29; 32,17
ZIDUIT, -Ã: ad j. (Trans.) „zidit”
ziduite: f. pl. nom. 13,20
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ZMOCHINÃ: s.f.; vezi SMOCHINÃ
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CARTEA 2 LEAGE
Cap 1
Scurt@ procitirea celor ce s-au întâmplat lui Israil în pustie }i pedeapsa necredinciosului norod
înfipt@ sau a mor]ii sau a nemearniciei prin patruz@ci de ani.

1.

cestea sânt cuvintele carele au gr@it Moisi câtr@ tot Israilul în pustiia câmpiei, în
preajma M@rii Ro}ie, între Faram }i Thofil }i Lavan }i Haseroth, unde iaste foarte
mult aur,
2. Unspr@zeace zile din Horiv, pre calea muntelui Seir pân@ la Cadisvarme.
3. În anul al patruz@cilea, în luna a unspr@zeacea, în zioa dintâi a lunii au gr@it Moisi
269r c@tr@ fiii || lui Israil toate care poruncise lui Domnul s@ le zic@ lor,
4. *Dup@ ce au lovit pre Sihon, împ@ratul amoreilor, care l@cuia în Hesevon, }i pre Og,
împ@ratul Vasanului, care au r@mas în Astaroth }i în Edrai,
5. Preste Iordan, în p@mântul Moav. {i au început Moisi a tâlcui leagea }i a zice:
6. „Domnul, Dumnezeul nostru, au gr@it câtr@ noi în Horiv, zicând: «Destul v@ iaste c@
într-acest munte a]i r@mas;
7. Întoarce]i-v@ }i veni]i la muntele amoreilor }i la ceale ce-i sânt aproape, câmpii }i
mun]i }i locuri a}ezate spre ameaz@zi }i lâng@ ]@rmurile m@rii, p@mântul hananeilor }i a
Livanului, pân@ la marele râu Eufratim.
8. Iat@ – au zis – l-am dat voao, întra]i }i-l mo}teni]i, despre carele s-au jurat Domnul
p@rin]ilor vo}tri, lui Avraam, Isaac }i Iacov, s@-l dea lor }i s@min]iii lor dup@ ei».
9. {i v-am zis în vreamea aceea:
10. *«Nu v@ pociu sângur purta; c@ Domnul, Dumnezeul vostru, v-au înmul]it }i sânte]
ast@zi ca stelele ceriului, foarte mul]i.
11. (Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, s@ adaog@ la num@rul acesta multe mii }i s@
v@ blagosloveasc@ precum au zis).
12. Nu pociu sângur purta trebile voastre }i greotatea }i înfrunt@rile.|
13. Da]i dintre voi b@rba]i în]elep]i }i }tiu]i }i a c@rora petreacere s@ fie pl@cut@ în
269v
neamurile voastre, s@ vi-i puiu c@petenii».
14. Atunci mi-a]i r@spuns: «Bun lucru iaste care vreai a face».
15. {i am luat din neamurile voastre b@rba]i în]elep]i }i ale}i }i i-am r@dicat c@petenii,
trivuni }i suta}i }i spre cinz@ci }i spre zece, carii s@ v@ învea]e toate.
16. {i le-am poruncit, zicând: «Asculta]i-i *}i ce e drept judeca]i, acar mo}tean fie el, acar
nimearnic.
17. *Nu va fi deschilinirea fea]elor, a}ea pre cel mic îl ve] asculta ca pre cel mare, nici
ve]i priimi fa]a c@ruiva, c@ a lui Dumnezeu iaste giudecata. Iar@, de vi s@ va vedea ceva
greu, aduce] la mine }i eu voi asculta».
18. {i am poruncit toate care trebuie s@ face]i.
19. {i, purcezând din Horiv, am trecut prin pustie groaznic@ }i mare, carea o a] v@zut,
prin calea muntelui amoreului, precum ne-au fost poruncit Domnul, Dumnezeul nostru,
}i venind în Cadisvarne.
20. V-am zis voao: «Venit-a]i la muntele amoreului, carele Domnul, Dumnezeul nostru,
va s@-l dea noao.
21. Vezi p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l d@, suie-te }i-l mo}tenea}te,
270r precum au gr@it Domnul, Dumnezeul nostru, p@rin]ilor t@i. Nu te teame, || nici te
sp@imânta».
22. *{i v-a]i apropiiat la mine to]i }i a]i zis: «S@ trimitem b@rba]i carii s@ cerceteaze
p@mântul }i s@ ne vesteasc@ pre ce cale trebuie s@ ne suim }i la care cet@]i a mearge».
23. {i, pl@cându-mi cuvântul, trimis-am dintre voi b@rba]i doispr@zeace, fie}tecarele din
neamurile sale.
24. Carii meargând }i suindu-s@ la mun]i, au venit pân@ la Valea Strugurului; }i, socotind
p@mântul,
25. Luând din rodurile lui s@-i areate ugerimea, i-au adus }i au zis: «Bun e p@mântul
care Domnul, Dumnezeul nostru, vrea a ni-l da».
26. {i n-a]i vrut s@ v@ sui]i, ci ncredincio}i la cuvântul Domnului, Dumnezeul nostru,
27. A]i murmurat în corturile voastre }i a] zis: «Urâtu-ne-au Domnul }i pentru aceea ne-au
scos din p@mântul Eghiptului, ca s@ ne dea în mâna amoreului }i s@ ne }tearg@.
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*Ie}ir. 13, 21.
Num. 14, 14.
*Num. 14, 23.
Psalm. 94, 11.

*Num. 14, 40.
*Num. 14, 42.

CAP 1 {I 2

28. Înc@tro ne vom sui? Solii au înfrico}at inima noastr@, zicând: ‘Mare mul]ime iaste }i
decât noi cu statul mai înalt@, cet@]ile mari }i pân@ la ceriu înt@rite, fiii lui Enachim am v@zut
acolo’».
29. {i v-am zis voao: «Nu v@ sp@imântare]i, nici v@ teame]i de ei.
30. Domnul Dumnezeu, care iaste pov@]uitoriul vostru, | pentru voi Însu}i va o}ti, 270v
precum au f@cut în Eghipt to]i v@zând.
31. {i în pustietate (tu ai v@zut) te-au purtat Domnul, Dumnezeul t@u, precum poart@
omul pruncul s@u, în toat@ calea pre carea a] umblat pân@ a]i venit la locul acesta».
32. {i înc@ nici a}ea a] crezut Domnului, Dumnezeului vostru,
33. *Carele au mers înaintea voastr@ în cale }i v-au îns@mnat locul în care trebuia s@
înfige] }etrile, noaptea ar@tându-v@ calea prin foc, }i zioa prin stâlp de nor.
34 {i, auzind Domnul graiul cuvintelor voastre, mâniindu-S@ S-au jurat }i au zis:
35. *«Nu va vedea careva din oamenii neamului acestui r@u p@mântul cel bun care supt
jur@mânt l-am f@g@duit p@rin]ilor vo}tri,
36. F@r@ Caliv, fiiul Sefonii, c@ el îl va vedea }i lui îi voi da p@mântul care l-au c@lcat, }i
fiilor lui, c@ au urmat Domnului».
37. Nici e de-a s@ mira m@niia asupra norodului, fiindc@ }i mie, m@niindu-s@ Domnul
pentru voi, mi-au zis: «Nici tu vei întra acolo, ||
38. Ci Iosue, fiiul lui Nun, slujitoriul t@u, el va întra în locul t@u. Pre acesta îl îndeamn@ 271r
}i-l înt@rea}te }i el cu soarte va împ@r]i p@mântul lui Israil.
39. Pruncii vo}tri, de carii a] zis c@ s@ vor duce robi, }i fiii carii ast@zi nu cunosc deschilinirea
bunului }i a r@ului, aceia vor întra }i lor le voi da p@mântul }i-l vor mo}teni.
40. Iar@ voi v@ întoarce]i }i v@ duce]i prin pustietate pre calea M@rii Ro}ie».
41. *{i mi-a]i r@spuns: «P@c@tuit-am Domnului. Sui-ne-vom }i vom o}ti precum au
poruncit Domnul, Dumnezeul nostru». {i întrat-a]i mergând voi în munte.
42. Mi-au zis Domnul: «Zi câtr@ dân}ii: *‘Nu v@ suire]i, nici s@ o}ti]i, c@ nu sânt cu voi,
ca s@ nu c@dea]i înaintea nepriiatinilor vo}tri’».
43. Gr@it-am }i nu a] ascultat, ci, împrotivindu-v@ poruncii Domnului }i umflându-v@ de
trufie, v-a] suit în munte.
44. {i, ie}ind amorreul care l@cuia în mun]i }i venindu-v@ înainte, v-au gonit precum
gonesc albinile }i v-au t@iat din Seir p@n@ la Horma. |
45. {i, întorcându-v@ pl@ngând câtr@ Domnul, nu v-au ascultat, nici au vrut a s@ odihni 271v
graiului vostru.
46. {i a]i }ezut în Cadisvarme mult@ vreame.
Cap 2
Procetirea facerilor de bine norodului, oprirea r@zboiului împrotiva lui Moav }i a lui Ammon;
}i baterea împ@ratului Sihon }i luarea p@mântului lui.

1.

i, purcezând de acolo, am venit în pustietatea care duce la Marea Ro}ie,
precum îm zisease Domnul, }i am încungiurat muntele Seir mult@ vreame.
2.
{i au zis Domnul câtr@ mine:
3. «Destul iaste voao a încungiura muntele acesta. Mearge] împrotiva miezii-noapte.
4. {i norodului poruncea}te, zicând: ‘Treace-ve]i prin hotarele fra]ilor vo}tri, fiilor Isav,
carii l@cuiesc în Seir, }i s@ vor teame de voi.
5. Vede]i, dar@, cu deadinsul s@ nu v@ mi}ca]i împrotiva lor, c@ nu voiu da din p@mântul
lor o urm@ cât poate c@lca un picior, c@ spre mo}tenire lui Isav am dat muntele Seir.
6. Bucate ve]i lua de la ei cu bani }i ve]i mânca; ap@ cump@rat@ ve]i scoate }i ve] bea. ||
7. Domnul, Dumnezeul t@u, te-au blagoslovit în tot lucrul mânilor tale. Cunoscut-au calea 272r
ta, cum ai trecut pustietatea aceast@ mare, patruz@ci de ani l@cuind cu tine Domnul,
Dumnezeul t@u, }i nimic@ nu ]-au lipsit’».
8. {i, trecând fra]ii no}tri, fiii lui Isav, carii l@cuia în Seir pre calea câmpiii din Elath }i
din Asiongavir, am venit la calea carea duce în pustiia Moav.
9. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Nu o}ti împrotiva moaviteanilor, nici s@ iai asupra
lor r@zboiu, c@ nu-] voiu da nimic@ din p@mântul lor, c@ fiilor lui Lot am dat Arul spre
mo}tenire.
10. Emim întâiu au fost l@cuitoriu lui, norod mare }i putearnic }i a}ea înalt, ca din ruda
lui Enachim.
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11. Ca uriia}ii s@ credea }i era aseaminea fiilor Enachim, adec@ moaviteanii îi chiiam@
pre ei Emim.
12. Iar@ în Seir mai nainte au l@cuit horreii; carii sco]ându-s@ }i }tergându-s@, au l@cuit
fiii lui Isav, precum au f@cut Israil în p@mântul mo}tenirii sale, care i l-au dat Domnul.
13. Sculându-ne, dar@, s@ treacem r@pegiunea lui Zarid, am venit la el.
14. Iar@ vreamea în carea am umblat din Cadisvarme pân@ la treacerea r@pegiunii Zared,
272v trei|z@ci }i opt de ani au fost, pân@ s-au sf@r}it toat@ na}terea oamenilor osta}i din tabere,
precum jurase Domnul,
15. A c@ruia mân@ au fost împrotiva lor, ca s@ piiar@ din mijlocul taberilor.
16. {i, dup@ ce au c@zut to]i osta}ii,
17. Gr@it-au Domnul c@tr@ mine, zicând:
18. «Tu vei treace ast@zi hotarele Moav, cetatea cu numele Ar,
19. {i, apropiindu-te la ceale aproape a fiilor Ammon, p@zea}te s@ nu o}te}ti împrotiva
lor, nici s@ te me}ti la r@zboiu, c@ nu-]i voi da din p@mântul fiilor Ammon, c@ fiilor lui Lot
l-am dat spre mo}tenire.
20. P@mântul urie}ilor s-au socotit }i într-însul cândva au l@cuit urie}ii pre carii ammoniteanii
îi chiiam@ zomzommim,
21. Norod mare }i mult }i de înalt@ lungime, ca Enachim, carii i-au }ters Domnul de la
fa]a lor }i i-au f@cut a l@cui în locul lor,
22. Precum f@cuse fiilor Isav, carii l@cuiesc în Seir, }tergând pre horrei }i dându-le p@mântul
lor, carele îl mo}tenesc pân@ acum.
23. {i pre hevei, carii l@cuia în Haserim pân@ la Gazam, capadochenii i-au scos, carii
273r || ie}ind din Capadochia, i-au }ters }i au l@cuit în locu l lor.
24. Scula]i-v@ }i treace] repegiunea Arnon. Iat@, am dat în mâna ta pre Sihon, împ@ratul
lui Hesevon Amorreul; }i p@mântul lui începe a mo}teni }i trimite împrotiva lui r@zboiu.
25. Ast@zi voi înceape a trimite groaza }i cutremurarea ta spre noroadele care l@cuiesc supt
tot ceriul, ca, auzând numele t@u , s@ s@ sp@imânteaz@ }i ca ceale ce nasc s@ s@ cutremure }i
cu dureare s@ s@ ]ie».
26. *Trimis-am, dar@, soli din pustiia Cadimoth la Sihon, împ@ratul lui Hesevon, cu *Num. 21, 21.
cuvinte de pace, zâc@nd:
27. «Treace-vom prin p@mântul t@u, pre cale de ob}te vom mearge, nu ne vom pleca
nici spre dreapta, nici spre stânga.
28. Ceale de hran@ cu pre]u ne vinde, s@ mânc@m; ap@ cu bani ne d@ }i a}ea vom bea.
Numai iaste s@ ne îng@duie}ti treacerea,
29. Precum au f@cut fiii lui Isav, carii l@cuiesc în Seir, }i moaviteanii, carii z@bovesc în
Ar, pân@ vom veni la Iordan }i vom treace la p@mântul care Domnul, Dumnezeul nostru,
vrea a ni-l da». |
30. {i n-au vrut Sihon, împ@ratul lui Hesevon, a ne da treacere, c@ înv@rto}ase
273v
Domnul, Dumnezeul t@u, duhul lui }i-i înt@rise inima, ca s@ s@ dea în mânile tale, precum
acum vezi.
31. {i au zis Domnul c@tr@ mine: *«Iat@, am început a-]i da ]ie Sihon }i p@mântul lui; *Amos 2, 9.
începe a-l mo}teni».
32. {i, ie}ind Sihon înaintea noastr@ cu tot norodul s@u la r@zboiu în Iasa,
33. {i ni l-au dat Domnul, Dumnezeul nostru, }i l-am b@tut cu fiii s@i }i cu tot norodul s@u.
34. {i toate cet@]ile în vreame aceea le-am cuprins ucigând l@cuitorii lor, b@rba]ii }i
muiarile }i pruncii, n-am l@sat în ei nimic@,
35. F@r@ dobitoacele care au venit în partea pr@d@torilor }i pr@zile cet@]ilor care le-am
prins.
36. De la Aroir, carea iaste deasupra râpei r@pegiunei Arnon, ora}ul care în vale iaste
zidit, pân@ la Galaad n-au fost sat }i cetate carea ar sc@pa de mânile noastre; toate ni
le-au dat Domnul, Dumnezeul nostru, noao,
37. F@r@ p@mântul fiilor Ammon, la care nu ne-am apropiiat, }i toate care zac lâng@
r@pegiunea Evoc }i cet@]ile din mun]i }i toate locurile de la care ne-au oprit Domnul,
Dumnezeul nostru.
Cap 3 ||
274r

R@zboiul împrotiva lui Og, împ@ratul Vasanului, }i patul lui }i soartea a doao neamuri }i
jum@tate dincoace de Iordan. S@ roag@ Moisi s@-i fie slobod a întra la P@mântul
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@g@duin]ii, ci Domnul aceasta-i t@g@duia}te; }i pre Iosue, spre b@taia celoralal]i hananeni,
îl înt@rea}te.
*Num. 21, 33.
Jos 39, 7.

*Num. 21, 24.
Num. 21, 35.

*Num. 32, 29.

*Num. 27, 18.

1.

i, întorcându-ne, ne-am suit pre calea Vasanului; *}i au ie}it Og, împ@ratul
Vasanului, întru întâmpinarea noastr@ cu norodul s@u la r@zboi în Edrai.
2.
{i au zis Domnul câtr@ mine: «Nu te teame de el, c@ în mâna ta ]i s-au dat cu
tot norodul }i cu p@mântul s@u; }i vei face precum ai f@cut lui Sihon, împ@ratului amorreilor,
care au l@cuit în Hesevon».
3. *{i au dat Domnul, Dumnezeul nostru, în m@nile noastre }i pre Og, împ@ratul Vasanului,
}i tot norodul lui; }i i-am b@tut p@n@ la moarte,
4. Jefuind toate cet@]ile lui într-o vreame. N-au fost ora} care s@ scape de noi, }easez@ci
de cet@]i, tot ]inutul lui Argov, împ@r@]iii lui Og, în Vasan.
5. Toate cet@]ile era înt@rite cu ziduri înalte }i cu por]i }i cu zaruri, afar@ de nenum@rate
ora}e, care nu avea num@r.
6. {i i-am }ters, precum f@cusem lui Sihom, împ@ratului Hesevon, r@sipind toat@ cetatea,
| }i b@rba]ii }i muiarile }i pruncii.
274v
7. Iar@ dobitoacele }i pr@zile cet@]ilor le-am apucat.
8. {i am luat într-aceea vreame p@mântul din mâna a doi împ@ra]i a amoreailor, carii
era dincolea de Iordan, de la repegiunea Arnon p@n@ la muntele Hermon,
9. Pre carele sidonii îl chiiam@ Sarion, }i amorreii, Sanir,
10. Toate cet@]ile care sânt zidite în }es }i în tot p@mântul lui Galaad }i a Vasanului, pân@
la Selca }i Edrai, cet@]ile împ@r@]iei lui Og în Vasan.
11. C@ sângur Og, împ@ratul Vasanului, s-au împrotivit din ruda uriia}ilor. Arat@-s@ patul
lui cel de fier, care iaste în Ravath a fiilor Ammon, noao co] având de lungime }i patru de
l@]ime, dup@ m@sura cotului mânii b@rb@tea}ti.
12. {i p@mântul l-am mo}tenit în vreamea aceea de la Aroil, carea iaste deasupra râpei
r@pegiunii Arnon, pân@ la gium@tatea partea muntelui Galaad }i cet@]ile lui; *le-am dat
lui Ruvin }i lui Gad.
13. Iar@ ceealalt@ parte a lui Galaad }i tot Vasanul împ@r@]iii lui Og le-am dat jum@t@]ii
neam a lui Manasse; tot ]inutul lui Argov }i tot Vasanul s@ chiiam@ p@mântul uriia}ilor. ||
14. Iair, fiiul lui Manase, au mo}tenit tot ]inutul lui Argov pân@ la hotarele Ghesuri }i 275r
Mahati, }i au chiiamat din numele s@u pre Vasam Havoth Iair, adec@ „satele Iair”, pân@
într-aceast@ zi.
15. {i lui Mahir i-am dat Galaad.
16. {i neamurilor lui Ruvim }i Gad le-am dat din p@mântul Galaad pân@ la repegiunea
Arnon, jum@tate de repegiune }i hotarul pân@ la r@pegiunea Evoc, carea iaste marginea
fiilor Ammon,
17. {i }esul pustiet@]ii }i Iordanul }i hotarele Chinereth, pân@ la Marea Pustiei carea iaste
s@rat@, la poalele muntelui Fazga, spre r@s@rit.
18. {i v-am poruncit voao în vremea aceea zicând: «Domnul, Dumnezeul vostru, v@ d@
p@mântul acesta spre mo}tenire; g@ti]i, mearge] înaintea fra]ilor vo}tri, fiii lui Israil, to]
b@rba]i vârto}i,
19. F@r@ muiari }i f@r@ copii }i dobitoace, c@ am cunoscut c@ mai multe ave]i vite }i în
cet@]i trebuie s@ r@mâie, care v-am dat,
20. Pân@ va da Domnul odihn@ fra]ilor vo}tri precum v-au dat voao }i s@ mo}teneasc@
}i ei p@mântul care li-l va da preste Iordan. Atunci s@ va întoarce fie}tecare în mo}tenirea
sa, carea v-am dat voao». |
21.*{i lui Iosue în vreamea aceea i-am poruncit zicând: «Ochii t@i au v@zut ceale ce au 275v
f@cut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi împ@ra]i. A}a va face tuturor împ@ra]ilor
la carele vei treace.
22. Nu teame-te de ei, c@ Domnul, Dumnezeul vostru, va o}ti pentru voi».
23. {i m-am rugat Domnului în vreamea aceea zicând:
24. «Doamne Dumnezeule, tu ai început a ar@ta slugii tale m@rimea ta }i mâna cea tare.
C@ nu iaste alt Dumnezeu sau în ceriu, sau pre p@mânt, care s@ poat@ face lucrurile Tale
}i s@ s@ aseamine t@rirei Tale.
25. Treace-voi, dar@, }i voi vedea p@mântul acest bun preste Iordan }i muntele cest ales
}i Livanul».
26. {i s-au mâniiat mie Domnul pentru voi, nici m-au ascultat, ci mi-au zis: «Destul ]ie;
s@ nu mai gr@ie}ti de acest lucru câtr@ mine!
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27. Suie-te la vârful Fazghe }i r@dic@ împregiur ochii t@i spre apus }i spre meaz@noapte
}i spre ameaz@zi }i spre r@s@rit }i vezi *c@ nu vei treace Iordanul acesta.
*Jos 31, 2 }i 34, 4.
28. Poruncea}te lui Iosue }i-l îmb@rb@teaz@ }i-l înt@rea}te, c@ el va pov@]ui norodul acesta
}i le va împ@r]i p@mântul care îl vei veadea». ||
29. {i am r@mas în vale împrotiva bozului Fogor.
276r
Cap 4
Îndeamn@ Moisi spre ]inerea poruncilor lui Dumnezeu }i cu facerile de bine ale lui Dumnezeu
}i cu laudele lor l@udându-s@; cu r@u celor ce le vor treace. Oprea}te tot chipul care ar duce
spre închinarea de idoli. Mai nainte î} spune moartea }i trei cet@]i de sc@pare osibea}te
preste Iordan, pentru uciga}ii f@r@ vreare }i din întâmplare.

1.

i acum, Israil, ascult@ poruncile }i judec@]ile care eu te înv@]u, ca f@cându-le s@
tr@ie}ti }i întrând s@ mo}tene}ti p@mântul carele Domnul, Dumnezeul
t@tâne-vostru, îl va da voao.
2. Nu ve] adaoge la cuvântul care gr@iesc voao, nice ve] lua dintr-însul. P@zi] poruncile
Domnului, Dumnezeului vostru, carele eu v-am puruncit.
3. *Ochii vo}tri au v@zut toate care au f@cut Domnul împrotiva lui Velfegor, cum au *Numer. 25, 4.
zdrobit to]i închin@torii lui din mijlocul vostru.
4. Iar@ voi, carii v@ lipi]i de Domnul, Dumnezeul vostru, tr@i]i to]i pân@ într-aceast@ zi.
5. {ti]i c@ v-am înv@]at poruncile }i drept@]ile precum mi-au poruncit Domnul, Dumnezeul
276v | mieu. A}ea le ve]i face în p@mântul care ve]i mo}teni
6. {i le ve] ]inea }i le ve] plini cu fapta, c@ aceasta iaste în]elepciunea voastr@ }i
în]elegerea înaintea noroadelor, ca, auzind toate poruncile acestea, s@ zic@: «Iat@ norod
în]elept }i în]@legând, neam mare».
7. Nici iaste alt neam a}ea mare care s@ aib@ Dumnezeu apropiindu-s@ }ie}, precum
Dumnezeul nostru de fa]@ iaste la toate rug@ciunile noastre.
8. Care neam iaste a}a cinstit, s@ aib@ ]@r@monii }i drepte judec@]i }i toat@ leagea care
eu o voi pune ast@zi înaintea ochilor vo}tri?
9. P@zea}te-te, dar@, pre tine însu]i }i sufletul t@u cu deadinsul; s@ nu te ui]i de cuvintele
care au v@zut ochii t@i }i s@ nu caz@ din inima ta în toate zilele vie]ii tale; înv@]a-le-vei pre
eale fiii }i nepo]ii t@i,
10. Din zioa în carea ai st@tut înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, în Horiv, când
Domnul ]-au gr@it, zicând: «Adun@ la Mine norodul, s@ asculte cuvintele Meale }i s@
învea]e a s@ teame de Mine în toat@ vreamea care tr@iesc pre p@mânt }i s@-}i învea]e
fiii s@i». ||
11. Iat@, v-a]i apropiiat la poalele muntelui *care ardea pân@ la ceriu }i era într-însul *Ie}ir. 19, 18.
277r
întunearec }i neagur@ }i cea]@.
12. {i au gr@it Domnul c@tr@ voi din mijlocul focului. Graiul cuvintelor lui l-a] auzit }i
forma nicidecum nu o a]i v@zut.
13. {i v-au ar@tat voao leg@tura Sa carea o au poruncit s@ o face]i }i zeace cuvinte care
le-au scris în doao t@bli de piiatr@.
14. {i mi-au poruncit într-aceea vreame s@ v@ înv@]u ]@r@moniile }i judec@]ile care trebuie
s@ face] în p@mântul care ve]i mo}teni.
15. P@zi]i, dar@, cu deadinsul sufletele voastre. N-a]i v@zut vro as@m@nare în zioa carea
v-au gr@it Domnul în Horiv din mijlocul focului,
16. Ca nu cumva în}ela]i s@ v@ face]i as@mânare cioplit@ sau chipul b@rbatului sau f@meii,
17. As@m@narea tuturor dobitoacelor care sânt pre p@mânt sau paserilor supt ceriu
zbur@toare,
18. {i a celor ce s@ t@r@iesc }i s@ mi}c@ în p@mânt sau a pe}tilor care subt p@mânt
z@bovesc în ape.
19. Ca nu cumva, r@dicând ochii la ceriu, s@ vezi soarele }i luna }i toate stelele ceriului
277v }i | cu gre}ala în}elându-te s@ te închini lor }i s@ le cinste}ti pre care le-au zidit Domnul,
Dumnezeul t@u, spre slujba tuturor neamurilor care sânt supt ceriu.
20. Iar@ pre voi v-au luat Domnul }i v-au scos din cuptoriul cel de foc al Eghiptului, ca
s@-{ aib@ norod de mo}tenire, precum iaste în zioa de acum.
21. *{i S-au m@niiat Domnul împrotiva mea pentru cuvintele voastre }i au jurat s@ nu * Sus 1, 37.
trec Iordanul, nici s@ întru la p@mântul cel bun care vrea a vi-l da.

519

CARTEA 2 LEAGE

CAP 4

22. Iat@, moriu în p@mântul acesta, nu voi treace Iordanul; voi ve]i treace }i ve] mo}teni
p@mântul acel ales.
23. P@zea}te ca nu cândva s@ ui]i leg@tura Domnului, Dumnezeului t@u, carea au f@cut
cu tine }i s@-]i faci ]ie cioplit@ as@m@narea acelora carea a fi Dumnezeu au oprit.
24. *C@ Domnul, Dumnezeul t@u, foc mistuitoriu iaste, Dumnezeu r@vnitoriu.
*Ovrii. 12, 29.
25. De vei na}te fii }i nepo]i }i ve] z@bovi pre p@mânt }i, în}ela]i, v@ ve]i face oarecare
as@m@nare lucrând r@utate înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, ca s@-L porni]i spre
m@nie,
26. M@rturii chem ast@zi ceriul }i p@mântul: curând ve]i peri de pre p@mântul care,
trecând Iordanul, îl ve]i mo}teni. Nu ve] l@cui în el || lung@ vreame, ci v@ va }tearge
Domnul
27. {i v@ va r@sipi în toate neamurile }i ve]i r@mânea pu]âni în neamuri la care v@ va
duce Domnul.
28. {i acolo ve] sluji dumnez@ilor carii cu mâna omului s-au f@cut, lemnului }i piiatrii care
nu v@d, nici aud, nici m@nânc@, nici miroseasc.
29. {i, deac@ vei cerca acolo pre Domnul, Dumnezeul t@u, Îl vei afla numai de-L vei
cerca cu toat@ inima }i cu tot n@cazul sufletului t@u.
30. Dup@ ce te vor afla toate care s-au zis în vreame cea mai pre urm@, te vei întoarce
la Domnul, Dumnezeul t@u, }i vei asculta graiul Lui.
31. C@ Dumnezeu milostiv Domnul, Dumnezeul t@u, iaste, nu te va p@r@si, nici de tot
te va }tearge, nici va uita leg@tura în carea s-au jurat p@rin]ilor t@i.
32. Întreab@ de zilele ceale de demult care au fost mai înaintea ta, din zioa în carea au
zidit Dumnezeu om pre p@mânt de la în@l]imea ceriului pân@ la în@l]imea Lui, de s-au f@cut
oarecând acest feal de lucru au de s-au cunoscut cândva
33. S@ auz@ norodul graiul lui Dumnezeu gr@ind din mijlocul focului, precum tu ai auzit
}i ai tr@it; |
34. De au f@cut Dumnezeu ca s@ între }i s@-{i ia neam din mijlocul neamurilor prin
ispite, seamne }i ciudease, prin r@zboiu }i prin mân@ tare }i bra] întins }i prin vedeari
groaznice, dup@ toate carea au f@cut pentru voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Eghipt,
v@zând ochii t@i,
35. Ca s@ }tii c@ Domnul însu} iaste Dumnezeu }i nu iaste altul afar@ de el.
36. Din ceriu te-au f@cut a-I asculta graiul S@u, ca s@ te învea]e, }i în p@mânt ]-au ar@tat
focul S@u cel prea mare }i ai auzit graiurile Lui din mijlocul focului.
37. C@ au iubit pre p@rin]ii t@i }i au ales s@min]ie lor dup@ ei; *}i te-au scos, meargând
*Ie}ire. 13, 21.
înaintea ta în puterea Sa cea mare, din Eghipt,
38. Ca s@ }tearg@ neamuri mari }i mai mari decât tine întru întrarea ta }i a te duce
înl@untru }i s@-]i dea ]ie p@mântul lor spre mo}tenire, precum vezi într-aceast@ zi.
39. S@ }tii, dar@, ast@zi }i s@ cuge]i în inima ta c@ Domnul însu} iaste Dumnezeu în ceriu
sus }i pre p@mânt jos }i nu iaste altul.
40. P@zea}te poruncile Lui }i ceale poruncite care eu poruncesc ]ie, ca bine s@-]i fie ]ie
}i fiilor t@i dup@ tine }i s@ r@mâi mult@ vrea||me pre p@mântul care Domnul, Dumnezeul
t@u, vrea a-]i da”.
41. *Atunci au osebit Moisi trei cet@]i preste Iordan, despre r@s@rit,
*Num. 35, 14.
42. Ca s@ scape la eale care va ucide nevrând pre aproapele s@u, nici i-au fost nepriiatin
mai înainte, de una }i de a doao zi, }i la una dintr-aceaste cet@]i s@ poat@ sc@pa:
43. *Vosor în pustietate, carea iaste în p@mântul câmpiii din neamul lui Ruvin, }i Ramoth
*Iosue 20, 8.
în Galaad, carea iaste în neamul Gad, }i Golan în Vasan, care iaste în neamul Manasse.
44. Aceasta iaste leage carea o au pus Moisi înaintea fiilor Israil,
45. {i aceastea m@rturiile }i ]@remoniile }i judec@]ile carea au gr@it fiilor Israil când au
ie}it din Eghipt,
46. Preste Iordan, în vale, împrotiva bozului Fogor, în p@mântul Sihon, împ@ratului
amorreului carele au l@cuit în Hesevon, care l-au b@tut Moisi }i fiii lui Israil ie}ind din
Eghipt,
47. Au st@pânit p@mântul lui }i p@mântul lui Og, împ@ratul Vasanului, a doi împ@ra]ii
amorreilor carii era peste Iordan, la r@s@ritul soarelui, |
48. De la Aroir, care iaste deasupra râpei r@pegiunei Arnon, pân@ la muntele Sion, care
iaste }i Hermon,
49. Tot }esul peste Iordan despre r@s@rit pân@ la Marea Pustiei }i pân@ la poalele
muntelui Fazga.
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CAP 5

CARTEA 2 LEAGE
Cap 5

Procetirea }i tâlcuirea a zeace porunci }i despre frica fiilor Israil, când au auzit graiul Domnului }i
au v@zut muntele arzând la vestirea legii.

1.

i au chemat Moisi tot Israilul }i au zis c@tr@ dânsul: „Ascult@, Israil, ]@remoniile }i
judec@]ile care eu gr@iesc în urechile voastre ast@zi. Înv@]a]i-le }i cu fapta le plini]i.
2.
Domnul, Dumnezeul nostru, au f@cut cu noi a}ez@mânt de leage în Horiv.
3. Nu cu p@rin]ii no}tri au f@cut leg@tura, ci cu noi, carii sântem acum }i tr@im.
4. Fa]@ c@tr@ fa]@ ne-au gr@it noao în munte din mijlocul focului.
5. Eu osebitoriu }i mijlocitoriu am fost între Domnul }i între voi în vreamea aceea, ca
280r s@ vestesc voao graiurile lui; c@ v-a] temut de foc || }i nu v-a] suit în munte. {i au zis:
6. *«Eu, Domnul Dumnezeul t@u, Care te-am scos din p@mântul Eghiptului, din casa robiei.
7. *Nu vei avea dumnezei streini înaintea Mea.
8. *Nu-] vei face chip cioplit, nici as@m@nare a toate care sânt în ceriu sus }i care pre
p@mânt jos }i care s@ afl@ în ape supt p@mânt.
9. *Nu te vei închina lor }i nu le vei cinsti, c@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u, Dumnezeu
r@vnitoriu, r@spl@tind nedreptatea p@rin]ilor preste fii în al treilea }i într-al patrulea neam celor
ce M@ ur@sc,
10. {i f@când mil@ în multe mii celor ce M@ iubesc }i p@zesc poruncile Meale.
11. *Nu vei lua numele Domnului, Dumnezeului t@u, în de}ert, c@ nu va fi necertat carele
spre lucru de}ert numele Lui va lua.
12. Adu-] aminte de zioa sâmbeatei, s@ o sfin]e}ti precum ]-au poruncit Domnul,
Dumnezeul t@u.
13. {ase zile vei lucra }i vei face toate lucrurile tale.
14. A }eaptea zioa sâmbeteai iaste, adec@ odihna Domnului, Dumnezeului t@u. Nu vei
280v face într-însa ceva lucru }i fiiul t@u }i fata ta, sluga }i slujnica, }i boul }i asinul }i tot dobito|cul
t@u }i nemearnicul t@u care iaste între por]ile tale, ca s@ odihneasc@ sluga ta }i slujnica ta
ca }i tu.
15. Adu-] aminte c@ }i tu ai robit în Eghipt }i te-au scos de acolo Domnul, Dumnezeul
t@u, în mân@ tare }i în bra]u întins. Pentru aceea ]-au poruncit s@ ]ii zioa sâmbeteai.
16. *Cinstea}te pre tatâ-t@u }i muma, precum ]-au poruncit Domnul, Dumnezeul t@u,
ca s@ tr@ie}ti lung@ vreame }i bine s@-]i fie pre p@mânt care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l
va da.
17. Nu vei ucide.
18. Nici vei curvi.
19. {i furtu}ag nu vei face.
20. Nici vei gr@i împrotiva aproapelui t@u m@rturie strâmb@.
21. *Nu vei pofti muiarea aproapelui t@u, nu casa, nu ]arina, nu sluga, nu slujnica, nu
boul, nu asinul }i toate care sânt a lui».
22. Acestea cuvinte au gr@it Domnul c@tr@ toat@ mul]imea voastr@ în munte, din mijlocul
focului }i a norului }i a cea]ii, cu graiu mare, nimic@ mai mult ad@ogând; }i le-au scris în
doao t@bli de piatr@ care le-au dat mie.
23. Iar@ voi, dup@ ce a] auzit graiul din mijlocul întunearecului }i a] v@zut muntele arzând,
281r v-a] apropiiat la mine toate c@peteniile neamurilor || }i cei mai mari n@scu]i }i a]i zis:
24. «Iat@, ne-au ar@tat Domnul, Dumnezeul nostru, mare vredniciia }i m@rimea Sa. Graiul
Lui l-am auzit din mijlocul focului }i am cunoscut ast@zi c@, vorbind Dumnezeu cu omul,
au tr@it omul.
25. C@ci dar@ vom muri }i ne va îmbuca focul acest mare; c@, de vom mai auzi graiul
Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri.
26. Ce iaste tot trupul ca s@ auz@ graiul lui Dumnezeu Celui viu, Carele din mijlocul
focului gr@ia}te, precum noi am auzit, }i s@ poat@ tr@i?
27. Tu mai tare te apropie }i ascult@ toate care va zice Domnul, Dumnezeul nostru, ]ie;
}i vei gr@i c@tr@ noi }i noi ascultând le vom face».
28. Carea auzind Domnul, au zis c@tr@ mine: «Auzit-am graiul cuvintelor norodului
acestuia care ]-au gr@it; bine toate au gr@it.
29. Cine le va da a avea aceea} minte, ca s@ s@ team@ de Mine }i s@ p@zasc@ toate
poruncile Meale în toat@ vreamea, ca bine s@ le fie lor }i fiilor lor în veac?
30. Mergi }i le zi: ‘Întoarce]i-v@ în corturile voastre’.
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CAP 5 {I 6

31. Iar@ tu st@i aici cu Mine }i ]-oi gr@i toate poruncile Meale }i ]@r@moniile }i judec@]ile
care îi vei înv@]a s@ le fac@ pre p@mân|tul care l-oi da lor spre mo}tenire».
281v
32. P@zi]i, dar@, }i face]i care au poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, nu v@ ve] abate
nici spre dreapta, nici spre stânga,
33. Ci pre calea care au poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, ve]i umbla s@ tr@i]i }i bine
s@ v@ fie voao }i s@ s@ sporeasc@ zilele pre p@mântul mo}tenirii voastre.
Cap 6
Domnul din toat@ inima a s@ iubi }i poruncile Lui cu deadinsul a s@ ]inea }i celor urm@tori în
minte a le b@ga.

1.

ceaste sânt poruncile }i ]@remoniile }i judec@]ile care au poruncit Domnul,
Dumnezeul vostru, s@ v@ înv@]u }i s@ le face]i pre p@mântul la care treace] a
mo}teni.
2. S@ te temi de Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@ p@ze}ti toate poruncile }i ceale poruncite
a Lui, care eu poruncesc ]ie }i fiilor }i nepo]ilor t@i, în toate zilele vie]ii tale, ca s@ s@
sporeasc@ zilele tale.
3. Ascult@, Israil, }i ia aminte s@ faci care ]-au poruncit Domnul }i bine s@-]i fie }i s@ te
înmul]e}ti mai mult, precum ]-au f@g@duit Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor t@i, p@mântul
ce cur@ lapte }i miiare.
4. Ascult@, Israil, Domnul, Dumnezeul nostru, Domnul || unul iaste.
282r
5. *Iubea}te pre Domnul, Dumnezeul t@u, din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u }i din
*Jos 11, 13.
Mat. 22, 37. toat@ vârtutea ta.
6. {i vor fi cuvintele acestea care eu poruncesc ]ie ast@zi în inima ta.
Marc. 12, 30.
7. {i le vei povesti fiilor t@i }i vei cugeta într-însele }ezând în casa ta }i umblând în drum,
Luca. 10, 27.
dormind }i sculându-te.
8. {i le vei lega ca un sâmn în mâna ta }i vor fi }i s@ vor mi}ca între ochii t@i.
9. {i le vei scrie în pragul u}ilor casii tale.
10. {i, deac@ te va duce înl@untru Domnul, Dumnezeul t@u, la p@mântul pentru care
s-au jurat p@rin]ilor t@i, lui Avraam, Isaac }i Iacov, }i-]i va da cet@]ile ceale mari }i bune
care nu le-ai zidit,
11. Case pline de toate averile care nu le-ai f@cut, jgheaburile care nu le-ai s@pat, viile
}i maslinii care nu le-ai s@dit,
12. {i vei mânca }i te vei s@tura,
13. P@zea}te cu deadinsul s@ nu te ui]i de Domnul Carele te-au scos din p@mântul
*Jos 10, 20. Eghiptului, din casa robiei. *De Domnul, Dumnezeul t@u, te vei teame }i Lui unuia vei
Mat. 4, 10. sluji }i pre numele Lui te vei jura. |
14. Nu v@ ve] duce dup@ dumnezeii cei streini a tuturor neamurilor carii sânt împrejurul vostru. 282v
Luca. 4, 8.
15. C@ Dumnezeu r@vnitoriu, Domnul, Dumnezeul t@u, în mijlocul t@u, ca nu cândva
s@ s@ mânie urgiia Domnului, Dumnezeului t@u, împrotiva ta }i s@ te ia de pre fa]a
p@mântului,
16. *Nu vei ispiti pre Domnul, Dumnezeul t@u, precum L-au ispitit în Locul Ispitirii.
*Mat. 4, 7.
17. P@zea}te poruncile Domnului, Dumnezeului t@u, }i m@rturiile }i ]@r@moniile care ]-au
Luca. 4, 12.
poruncit.
18. {i f@ ce-i pl@cut }i bun înaintea Domnului, s@-]i fie bine }i, tr@ind, s@ mo}tene}ti
p@mântul cel bun despre care au giurat Domnul p@rin]ilor t@i,
19. Ca s@ }tearg@ to]i nepriiatinii t@i înaintea ta, precum au gr@it.
20. {i când te va întreba fiiul t@u mâne, zicând: «Ce îns@mneaz@ m@rturiile acestea }i
]@r@moniile }i judec@]ile care ne-au poruncit Domnul, Dumnezeul nostru?»,
21. Îi vei zice: «Robii lui Faraon eram în Eghipt }i ne-au scos Domnul din Eghipt în mân@ tare,
22. {i au f@cut seamne }i minuni mari }i reale în Eghipt asupra lui Faraon }i a toat@ casa
lui înaintea noastr@.
23. {i ne-au scos de acolo ca, ducându-ne înl@untru, s@ ne dea p@mântul pentru care
s-au jurat || p@rin]ilor no}tri.
283r
24. {i ne-au poruncit Domnul s@ facem toate legiuitele aceastea }i s@ ne teamem de
Domnul, Dumnezeul nostru, ca bine s@ ne fie în toate zilele vie]ii noastre, precum iaste ast@zi.
25. {i ne va fi milostiv de vom p@zi }i vom face toate poruncile Lui înaintea Domnului,
Dumnezeului nostru, precum ne-au poruncit».
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Nici o împreunare cu limbile a face, ci oltarele lor, grâncii }i bozii a-i }tearge. Num@rând facerile de
bine a lui Dumnezeu, f@g@duia}te întru toate agiutoriu }i ugerime, numai poruncile Lui s@ le ]ie.

1.

eac@ te va duce Domnul, Dumnezeul t@u, la p@mântul la care întri a -l
st@pâni }i va }tearge limbi multe înaintea ta, * heteul }i gherghezeul }i
ammorreul }i hananeul }i ferezeul }i heveul }i ievuseul, }eapte neamuri cu
mult mai mari cu num@rul dec@t tu e}ti }i mai vârtoase decât tine.
2. {i ]i le va da Domnul Dumnezeu, le vei bate pân@ la moarte. *Nu vei face cu eale
pace, nici î]i va fi mil@ de eale,
3. *Nici vei împreuna cu eale c@s@torii, fata ta nu o vei da feciorului lui, nici fata lui o
vei lua feciorului t@u, |
4. C@ va în}ela pre fiiul t@u s@ nu umble dup@ mine }i mai v@rtos s@ slujeasc@ dumnez@ilor
283v
streini }i s@ va mâniia urgiia Domnului }i te va }terge curând.
5. Ci mai vârtos acestea le ve] face lor *oltarele lor le ve] r@sturna, frânge]i chipurile ceale
cioplite }i grâncii îi aprinde]i }i ceale cioplite le arde]i.
6. C@ norod sfânt e}ti Domnului, Dumnezeului t@u; *pre tine te-au ales Domnul,
Dumnezeul t@u, ca s@-I fii norod ales din toate noroadele care sânt pre p@mânt.
7. Nu pentru c@ toate neamurile le întrecea]i cu num@rul, voao s-au împreunat Domnul
}i v-au ales fiind voi decât toate noroadele mai pu]ini,
8. Ci pentru c@ v-au iubit Domnul }i au p@zit jur@mântul care au jurat p@rin]ilor vo}tri }i v-au
scos în mân@ tare }i v-au r@scump@rat din casa robiei, din mâna lui Faraon, împ@ratul Eghiptului.
9. {i vei }ti c@ Domnul, Dumnezeul t@u, el iaste Dumnezeu tare }i credincios, p@zând
leg@tura }i mila celor ce-L iubesc }i celor ce p@zesc poruncile Lui în mii de neamuri,
10. {i, r@spl@tind îndat@ celor Ce-L ur@sc, a}ea ca s@ r@sipeasc@ }i mai mult, s@ nu-i
îng@duiasc@, minteani r@spl@tindu-le ce li s@ cuvine.
11. P@zea}te, dar@, poruncile }i ]@r@moniile }i || judec@]ile care eu poruncesc ]ie ast@zi
284r
s@ le faci.
12. Dup@ ce vei auzi aceste judec@]i, de le vei p@zi }i le vei face, va p@zi }i Domnul,
Dumnezeul t@u, leg@tura ]ie }i mila carea au giurat p@rin]ilor t@i.
13. {i te va iubi }i te va înmul]i }i va blagoslovi rodul pântecelui t@u }i rodul p@mântului
t@u, grâul t@u }i culesul untului-de-lemn }i ciurdele, turmele oilor tale pre p@mântul pentru
care au jurat p@rin]ilor t@i s@ ]i-l deaie ]ie.
14. Blagoslovit vei fi între toate noroadele; *nu va fi la tine ceva sterp de-amândoao
fealiurile, precum în oameni, a}ea în turmeale tale.
15. Lua-va Domnul de la tine toat@ boala }i neputin]@le Eghiptului; ceale reale, care le-ai
cunoscut, nu le va aduce ]ie, ci tuturor protivnicilor t@i.
16. Îmbuca-vei toate noroadele care Domnul, Dumnezeul t@u, le va da ]ie, nu le va
îng@dui lor ochiul t@u, nici vei sluji dumnez@ilor lor, ca s@ nu fie spre suruparea ta.
17. De vei zice în inima ta: «Mai multe sânt neamurile aceastea decât eu, cum le voi
putea }tearge?»
18. Nu te teame, ce-] ado aminte ce au f@cut Domnul, Dumnezeul t@u, lui Faraon }i
tuturor Eghipteanilor,
19. Raneale ceale mari care le-au v@zut ochii t@i }i seamnele }i minunile }i mâna cea tare
284v }i | bra]ul întins ca s@ te scoa]@ Domnul, Dumnezeul t@u; a}ea va face tuturor noroadelor
de care te teami.
20. * Înc@ }i g@uni va trimite Domnul, Dumnezeul t@u, asupra lor, pân@-i va }tearge pre
to]i }i-i va piiarde carii vor fugi de tine }i s@ vor putea ascunde.
21. Nu te vei teame de ei, c@ Domnul, Dumnezeul t@u, în mijlocul t@u iaste, Dumnezeu
mare }i groaznic.
22. Însu}i va mistui neamurile acestea înaintea ta încet }i prin p@r]i nu le vei putea }tearge
aseaminea, ca nu cumva s@ s@ înmul]asc@ împrotiva ta fiiarile p@mântului.
23. {i-i va da Domnul, Dumnezeul t@u, înaintea ta }i-i va ucide pân@ ce s@ vor }tearge de totul.
24. {i va da împ@ra]ii lor în mânile tale }i vei piiarde numele lor supt ceriu; nime nu-]i
va putea sta împrotiv@ pân@-i vei zdrobi.
25. *Ceale cioplite a lor cu foc le vei arde. Nu vei pofti argintul }i aurul din carele s-au
f@cut, nici î]i vei lua ceva din ei ca s@ nu gre}e}ti, pentru c@ urâciune iaste Domnului,
Dumnezeului t@u,
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26. Nici vei aduce ceva din idoli în casa ta, ca s@ nu fii anathema, precum }i el iaste. Ca
pre o spurc@ciune îl vei urgisi }i ca pre o întin@ciune }i gunoiu, cu ur@ciune îl vei avea, c@
anathema iaste. ||
Cap 8

285v

S@ procitesc facerile de bine }i n@cazurile care le-au fost trimis lor Domnul în pustie, ca s@ nu
s@ uite de eale }i de Dumnezeul s@u.

1.

oat@ porunca carea eu poruncesc ]ie ast@zi p@zea}te cu deadinsul s@ o
faci, ca s@ pute] tr@i }i s@ v@ înmul]i]i }i , tr@ind, s@ mo}teni] p@mântul
pentru care s-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri.
2. {i-] vei aduce aminte de tot drumul prin care te-au adus Domnul, Dumnezeul t@u,
patruz@ci de ani prin pustie, s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@ }i s@ s@ areate ceale ce
petrecea în inima ta, de cumva p@ze}ti poruncile Lui au nu.
3. N@c@jitu-te-au cu lipsa }i ]-au dat bucat@ man@ carea nu o }tiiai tu }i p@rin]ii t@i, ca s@-]i areate
*Math. 4, 4. *c@ nu cu sângur@ pânea tr@ia}te omul, ci cu tot cuvântul care iase din gura lui Dumnezeu.
4. V@jmântul t@u cu carea te acopereai n-au sc@zut pentru învechirea }i piciorul t@u nu
Luca. 4, 4.
s-au zdrobit; iat@, a patruz@cilea an iaste,
5. Ca s@ socote}ti în inima ta c@, precum înva]@ fiiul s@u omul, a}a Domnul, Dumnezeul
t@u, te-au înv@]at |
6. S@ p@z@}ti poruncile Domnului, Dumnezeului t@u, }i s@ umbli în c@ile Lui }i s@ te temi de El. 285v
7. C@, Domnul, Dumnezeul t@u, te va duce la p@mânt bun }i la p@mânt cu p@raie, cu
ape }i cu izvoar@ într-a c@ruia c@mpuri }i mun]i izvor@sc adâncurile râurilor,
8. La p@mântul grâului, orzului }i a viilor, în care smochini, poame granate }i maslini
s@ nasc, la p@mântul untului-de-lemn }i al mierii,
9. Unde f@r@ nice un ban vei mânca pânea ta }i cu prisosin]a tuturor lucrurilor te vei
dezmearda, a c@ruia piiatri fier sânt }i din mun]ii lui roduri de aram@ s@ sap@.
10. Ca când vei mânca }i te vei s@tura s@ mul]@mea}ti Domnului, Dumnezeului t@u,
pentru p@mântul acel bun care ]-au dat ]ie.
11. Ia aminte }i p@zea}te ca nu cândva s@ te ui]i de Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@
leneve}ti poruncile Lui }i judec@]ile }i ]eremoniile carele eu poruncesc ]ie ast@zi.
12. Ca nu, dup@ ce vei mânca }i te vei s@tura, case frumoas@ vei zidi }i vei l@cui într-@nsele, ||
13. {i vei avea ciurde de boi }i turm@ de oi, prisosin]a argintului }i al aurului }i a tuturora, 286r
14. S@ s@ înal]@ inima ta }i s@ nu-] aduci aminte de Domnul, Dumnezeul t@u, care te-au
scos din p@mântul Eghiptului, din casa robiei.
15. {i pov@]uitoriul t@u au fost în pustia cea mare }i groaznic@ *în carea era }earpele
*Num. 29 }i 21, 6.
**Ie}ir .7, 17, 6 arzând cu suflarea }i scorpii }i dipsas }i nicidecum ape **care au scos râuri din piiatr@
[17, 6]. vârtoas@.
16. {i *te-au hr@nit cu man@ în pustie, carea n-au }tiut p@rin]ii t@i. {i, dup@ ce te-au
*Ie}ir. 16. 14.
n@c@jit }i te-au ispitit, mai pre urm@ ]i s-au milostivit ]ie,
17. Ca s@ nu zici în inima ta: «M@ria mea }i vârtutea mânilor meale, aceastea toate mi-au
f@cut mie».
18. Ci-] ado aminte de Domnul, Dumnezeul t@u, c@ El ]-au dat ]ie puteare ca s@ plineasc@
leg@tura Sa spre carea s-au jurat p@rin]ilor t@i, precum arat@ zioa de acum.
19. Iar@ uitându-te de Domnul, Dumnezeul t@u, vei umbla dup@ dumnezei streini }i-i vei
cinsti }i te vei închina lor; iat@, acum mai înainte zic ]ie c@ de totul vei peri.
20. {i neamurile care le-au }ters Domnul în întrarea ta, | a}ea }i voi ve] peri de ve] fi 286v
neascult@tori de glasul Domnului, Dumnezeului vostru.
Cap 9
S@ înfrâneaz@ în@l]area ca s@ nu-} împute loru}i viitoarele biruin]@, ci numai Domnului. Împut@
iar@ Moisi norodului murmur@rile }i p@catele din pustie; }i a sa pentru norod mijlocire.

1.

scult@, Israil, tu vei treace ast@zi Iordanul, ca s@ st@pânea}ti neamuri mari }i
mai tari decât tine, cet@] mari }i pân@ la ceriu zidite,
2.
Norod mare }i înalt, fiii lui Enachim, carii însu}i i-ai v@zut }i i-ai auzit, c@rora
nime nu le poate sta împrotiv@.
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3. {ti-vei, dar@, ast@zi c@ Domnul, Dumnezeul t@u, El va treace înainte<a> ta, foc
îmbucând }i mistuind; carii va înfrânge }i-i va }tearge }i-i va piiarde înaintea fea]ii tale
degrab@, precum au gr@it c@tr@ tine.
4. S@ nu zici în inima ta când îi va }tearge Domnul, Dumnezeul t@u, înaintea ta: «Pentru
dreptatea mea m-au adus Domnul s@ st@pâneasc p@mântul acesta», când pentru nedumnez@irile
sale aceastea neamuri s-au }ters. ||
5. C@ nu pentru drept@]ile tale }i dreptatea inimii tale vei întra s@ st@pânea}ti p@mânturile
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lor, ci pentru c@ eale au f@cut nedumnez@ire – întrând tu, s-au }ters – }i ca s@-} plineasc@
cuvântul s@u Domnul, care supt jur@mânt au f@g@duit p@rin]ilor t@i, lui Avraam, Isaac }i Iacov.
6. Deci s@ }tii c@ nu pentru drept@]ile tale Domnul, Dumnezeul t@u, ]-au dat ]ie p@mântul
acest bun spre mo}tenire, fiind tu norod cu cerbicea vârtoas@.
7. Adu-]i aminte }i s@ nu-] ui]i cum ai pornit spre mânie pre Domnul, Dumnezeul t@u,
în pustie; dintr-aceea zi în carea ai ie}it din Eghipt pân@ la locul acesta pururea împrotiva
Domnului ai gâlcevit.
8. *C@ }i în Horiv L-ai înt@r@tat }i, mâniindu-S@ au vrut s@ te }tearg@.
9. Când m-am suit în munte s@ iau tablele ceale de piatr@, tablele leg@turii carea au f@cut
cu voi Domnul, }i am r@mas în munte patruz@ci de zile }i patruz@ci de nop]i, pâne nu
mâncând }i ap@ nu bând,
10. *{i mi-au dat Domnul doao table de piatr@ scrise cu deagetul lui Dumnezeu }i
cuprinzând toate cuvintele care v-au gr@it în mijlocul focului, când s-au adunat ceata
norodului . |
11. {i, trecând patruz@ci de zile }i atâtea nop]i, mi-au dat Domnul doao t@bli de piatr@,
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tablele a}ez@mântului.
12. {i mi-au zis: *«Scoal@-te }i te pogori de-aici curând, c@ norodul t@u care l-ai scos
din Eghipt, au p@r@sit degrab@ calea carea le-ai ar@tat }i }-au f@cut chip v@rsat».
13. {i iar@ au zis Domnul c@tr@ mine: «V@z c@ norodul acesta iaste cu cerbicea vârtoas@.
14. Slobozi-M@ s@-l zdrobeasc }i s@ }terg numele lui de supt ceriu }i s@ te rânduiesc spre
neam care s@ fie mai mare }i mai tare decât acesta».
15. {i, pogorându-m@ din muntele ce ardea }i doao t@bli a a}ez@mântului cu amândoao
mânile ]iindu-le,
16. {i, v@zându-v@ a fi p@c@tuit Domnului, Dumnezeului vostru, }i a v@ fi f@cut vi]@l v@rsat
}i a fi p@r@sit degrab@ calea Lui carea v@ ar@tase,
17. Aruncat-am tablele din mânile meale }i le-am frânt înaintea voastr@.
18. {i am c@zut înaintea Domnului ca }i dintâi patruz@ci de zile }i de nop]i, pâne nu
mâncând }i ap@ nu bând, pentru toate p@catele voastre care a] f@cut împrotiva Domnului
}i l-a]i învitat spre mânie. ||
19. C@ m-am temut de urgiia }i mânia Lui cu carea, pornindu-S@ asupra voastr@, au
288r
vrut a v@ }tearge. {i m-au ascultat Domnul }i aceast@ dat@.
20. {i împrotiva lui Aaron foarte mâniindu-s@, au vrut a-l zdrobi; }i pentru el aseaminea
m-am rugat.
21. Iar@ p@catul vostru ce a]i fost f@cut, adec@ vi]@lul, apucându-l, cu foc l-am ars }i, în
d@r@buri sf@rmându-l }i de tot în pulbere f@cându-l, l-am aruncat în repegiune carea din
munte s@ pogoar@.
22. *{i în aprindere }i în ispit@ }i în mormânturile pofteai a] înt@râtat pre Domnul.
23. {i, când v-au trimis din Cadisvarne, zicând: «Sui]i-v@ }i st@pâni] p@mântul care v-am
dat» }i n-a]i b@gat în sam@ porunca Domnului, Dumnezeului vostru, }i nu a]i crezut, nici
a]i vrut a-I asculta cuvântul,
24. Ci totdeauna a] fost împotriv@, o}tind din zioa în carea am început a v@ cunoa}te.
25. {i am z@cut înaintea Domnului patruz@ci de zile }i de nop]i în carele cu plec@ciune
Îl rugam s@ nu v@ }tearg@ precum amân@n]ase. |
26. {i rugându-m@ am zis: «Doamne Dumnezeule, s@ nu pierzi norodul T@u }i mo}tenirea
288v
Ta, carea o am r@scump@rat în m@rimea Ta, carii i-ai scos din Eghipt în mân@ tare.
27. Adu-[i aminte de slugile Tale Avraam, Isaac }i Iacov, nu Te uita la înv@rto}earea
norodului acestuia }i la nedumnezeirea }i p@catul,
28. Ca nu cumva s@ zic@ l@cuitorii p@mântului din care ne-ai scos: ‘Nu-i putea duce
înl@untru Domnul la p@mântul care le-au f@g@duit; }i i-au urât }i pentru aceaea i-au scos,
s@-i ucig@ în pustiie’.
29. Carii sânt norodul T@u }i mo}tenirea Ta, carii i-ai scos întru t@rie mare }i în bra]ul
T@u cel întins».
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Cap 10

A doao oar@ t@blile s@ fac, slujba levi]ilor; frica }i iubirea lui Dumnezeu spre ]inearea poruncilor trebuie
s@ îndeamne; inimile a s@ t@ia împregiur, nimearnicii a s@ iubi }i pe numeale Domnului a s@ giura.
*Ie}ir. 34, 1.

*Num. 33, 21.
Num. 20, 28.29.

*2 Par. 19 , 7.
Iov. 34, 19.
În]ealep. 6, 8.
Ecli. 35, 15.
Fap. 10, 34.
Râm. 2, 11.
Galat. 2, 6.
**Sus 6, 13.
Math. 4, 10.
Luc. 4, 8.
*Face. 46, 27.
Ie}i. 1, 5.

1.*

n vremea aceea, zis-au Domnul c@tr@ mine: «Ciople}te-]i doao t@bli de piatr@
precum ceale dintâi au fost }i te suie la mine în munte }i vei face sicriiu de
leamn. ||
2. {i voi scrii în t@bli cuvintele care au fost în ceale ce mai nainte le-ai frânt }i le vei pune 289r
în sicriiu».
3. {i am f@cut sicriiu de leamne setim }i, cioplind doao table de piatr@ ca ceale dint@i,
m-am suit în munte av@ndu-le în mâni.
4. {i au scris în t@bli, dup@ cel ce întâiu scrisease, zeace cuvinte care au gr@it Domnul
c@tr@ voi în munte, din mijlocul focului, când s-au adunat norodul, }i mi le-au dat mie.
5. {i, întorcându-m@ din munte, m-am pogorât }i am pus tablele în sicriiul care f@cusem,
care pânâ acum acolea sânt, precum ne-au poruncit Domnul.
6. Iar@ fiii lui Israil au mi}cat tab@ra din Veroth a fiilor Iacam în Mosera, *unde Aaron
au murit }i s-au îngropat în locul c@ruia cu preo]iia slujea}te Eliazar, fiiul lui.
7. De acolo au venit în Gadgad, din care loc purcezând, au t@b@rât în Ietevatha, în
p@mântul apelor }i a r@pegiunilor.
8. În vreamea aceaea, au usebit neamul Levi s@ poarte sicriiul a}ez@mântului Domnului
| }i s@ stea înaintea Lui în slujb@ }i s@ blagosloveasc@ în numele Lui pân@ în zioa de acum. 289v
9. Pentru aceea nu au avut Levi parte, nici mo}ie cu fra]ii s@i, c@ însu} Domnul e mo}tenirea
lui, precum i-au f@g@duit Domnul, Dumnezeul t@u.
10. Iar@ eu am stat în munte ca }i mai înainte, patruz@ci de zile }i de nop]i; }i m-au
ascultat Domnul }i de ast@ dat@ }i n-au vrut a te piiarde.
11. {i mi-au zis: «Mergi }i treci înaintea norodului, ca s@ între }i s@ st@pâneasc@ p@mântul
care l-am jurat p@rin]ilor lor a-l da lor».
12. {i acum, Israil, ce ceare de la tine Domnul, Dumnezeul t@u? F@r@ s@ te temi de
Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@ umbli în c@ile Lui }i s@-L iubea}ti }i s@ sluje}ti Domnului,
Dumnezeului t@u, în toat@ inima ta }i în tot sufletul t@u;
13. {i s@ p@z@}ti poruncile Domnului }i ]@r@moniile Lui care eu ast@zi poruncesc ]ie, ca
bine s@-]i fie.
14. Iat@, a Domnului, Dumnezeului t@u, iaste ceriul }i ceriul ceriului, p@mântul }i toate
care sânt într-@nsul.
15. {i m@car c@ de p@rin]ii t@i s-au lipit || Domnul }i i-au iubit }i au ales s@mân]a lor 290r
dup@ voi, adec@ pre voi, din toate neamurile, precum s@ veade ast@zi.
16. T@ia], dar@, împregiur m@dulariul inimii voastre }i cerbicea voastr@ s@ nu o mai înv@rto}a],
17. C@ Domnul, Dumnezeul vostru, însu} iaste Dumnezeul dumnezeilor }i Domnul
domnitorilor, Dumnezeu mare }i putearnic }i groaznic,* Carele nu ia fa]a, nici daruri,
18. Face giudecat@ s@racului }i v@duvei, iubea}te nimearnicul }i-i d@ hran@ }i hain@.
19. {i voi, dar@, iubi]i nemearnicii, c@ }i voi a]i fost venetici în p@mântul Eghiptului.
20. **De Domnul, Dumnezeul t@u, te vei teame }i Lui unuia vei sluji; de El te vei lipi }i
te vei jura în numele Lui.
21. El iaste lauda ta }i Dumnezeul t@u care ]-au f@cut aceste mari }i înfrico}eate care au
v@zut ochii t@i.
22. *În }eptez@ci de suflete s-au pogorât p@rin]ii t@i în Eghipt; }i iat@, acum te-au înmul]it
Domnul, Dumnezeul t@u, ca stelele ceriului. |
Cap 11
S@ num@r@ multe fealiuri de faceri de bine a lui Dumnezeu }i multe bun@t@] s@ f@g@duiesc celor
ce vor p@zi poruncile Lui, iar@ celor ce nu le vor ]inea, reale, adec@ blagoslovenie }i bl@st@m
preste mun]ii Garizim }i Heval a s@ pune.

1.

ubea}te, dar@, pre Domnul, Dumnezeul t@u, }i ]ine poruncile Lui }i ]eremoniile,
giudec@]ile }i poruncile în toat@ vreamea.
2.
Cunoa}te] ast@zi ceale ce nu }tiu fiii vo}tri, carii n-au v@zut înv@]@tura Domnului,
Dumnezeului vostru, m@rimile Lui }i mâna cea tare }i bra]ul cel întins,
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3. Seamnele }i faptele care au f@cut în mijlocul Eghiptului lui Faraon împ@ratului }i a tot
p@mântul lui
4. {i a toat@ oastea eghipteanilor }i cailor }i c@ru]elor, cum i-au acoperit apele M@rii
Ro}ie când v@ gonea pre voi }i i-au }ters Domnul p@n@ într-aceast@ zi.
5. {i voao care v-au f@cut în pustie pân@ a] venit la acest loc.
6. *{i lui Dathan }i lui Aviron, fiilor Eliav, || carele au fost fiiul lui Ruvin, pre carii,
291r
de}chizându-} gura sa, p@mântul **i-au sorbit cu casele }i cu corturile }i toate averile lor
care avea în mijlocul lui Israil.
7. Ochii vo}tri au v@zut toate lucrurile Domnului ceale mari, care au f@cut.
8. Ca s@ p@zi] toate poruncile Lui care eu ast@zi poruncesc voao }i s@ pute] întra }i a
mo}teni p@mântul la care întra]i
9. {i mult@ vreame s@ tr@i] într-ânsul, care supt jur@mânt v-au f@g@duit Domnul p@rin]ilor
vo}tri }i s@min]iii lor, care cur@ lapte }i miere.
10. C@ p@mântul la care întri a-l st@pâni nu-i ca p@mântul Eghiptului din care ai ie}it, unde
aruncând s@mân]a pre modrul gr@dinelor, ape s@ duc ad@p@toare,
11. Ce-i cu mun]i }i cu câmpii, din ceriu a}teptând ploi,
12. Care Domnul, Dumnezeul t@u, pururea îl cerceteaz@ }i ochii lui într-însul sânt din
ceputul anului pân@ la sf@r}itul lui.
13. *Deci , de ve] asculta de poruncile meale care eu ast@zi v@ poruncesc, s@ iubi]
291v pre Domnul, Dumnezeul vostru, }i s@ sluji] Lui în toa|t@ inima voastr@ }i în tot sufletul
vostru,
14. Va da ploaie p@mântului vostru timpurie }i târzie, ca s@ culeage]i grâu }i vinu }i
untdeleamn,
15. {i fân din câmpuri spre p@}unea dobitoacelor }i în}iv@ s@ mânca] }i s@ v@
s@tura]i.
16. P@zi]i-v@ ca nu cumva s@ v@ în}eale inima voastr@ }i s@ v@ dep@rta] de la Domnul }i
s@ sluji] dumnezeilor streini }i s@ v@ închina] lor.
17. {i, mâniindu-s@ Domnul, s@ închiz@ ceriul }i ploile s@ nu s@ pogoar@, nici p@mântul
s@ r@sar@ s@mân]a sa }i s@ peri] degrab@ din p@mântul cel bun care Domnul va da voao.
18. *Pune] cuvintele meale aceastea în inimele }i în sufletele voastre }i le spânzura] în
loc de sâmn în mâni }i între ochii vo}tri le pune]i.
19. Înv@]a] fiii vo}tri s@ le gândeasc@ când vei }edea în casa ta }i vei umbla în cale }i te
vei culca }i te vei scula.
20. Le vei scrii pre prag }i pre u}ile casii tale,
21. S@ s@ înmul]asc@ zilele tale }i a fiilor t@i în p@mântul care au giurat Domnul p@rin]ilor
t@i s@ li-l dea pân@ unde ceriul s@ apropie de p@mânt.
22. C@, de ve] p@zi poruncile care eu v@ porun||cesc }i le ve] face, s@ iubi] pre Domnul,
292r
Dumnezeul vostru, }i s@ umbla] în toate c@ile Lui lipindu-v@ de Dânsul,
23. Piiarde-va Domnul toate neamurile aceastea înaintea fea]ii voastre }i le ve] st@pâni
care mai mari }i mai tari decât voi sânt.
24. *Tot locul care va c@lca piciorul vostru al vostru va fi; de la pustie }i de la Livan, de
la râul mare Eufrate pân@ la marea despre apus vor fi hotar@le voastre.
25. Nime nu va sta împrotiva voastr@; groaza voastr@ }i înfrico}earea o va da Domnul,
Dumnezeul vostru, preste tot p@mântul care-l ve]i c@lca, precum au gr@it voao.
26. Iat@, puiu înaintea voastr@ ast@zi blagoslovenia }i bl@st@mul;
27. Blagoslovenia, de ve] asculta de Domnul, Dumnezeul vostru, care eu ast@zi v@
poruncesc voao;
28. Bl@st@mul, de nu ve]i asculta de Domnul, Dumnezeul vostru, ci v@ ve] dep@rta de
la calea carea eu acum vi-o ar@t }i ve] umbla dup@ dumnezei streini carii nu-i }ti]i.
29. {i iar@, deac@ te va duce Domnul, Dumnezeul t@u, în p@mântul la care meargi
292v a l@cui, vei | pune blagoslovenia preste muntele Garizim, bl@st@mul preste muntele
Hival,
30. Carii sânt preste Iordan, dup@ calea carea mearge spre apusul soarelui, în p@mântul
hananeului care l@cuia}te în câmpii în prejma Galgalam, care iaste lâng@ valea ce s@
întinde }i într@ departe.
31. C@ voi ve] treace Iordanul s@ mo}teni]i p@mântul care Domnul, Dumnezeul vostru,
vi-l va da voao s@-l avea]i }i s@-l st@pâni]i.
32. Vede]i, dar@, s@ plini] ]@remoniile }i judec@]ile care eu ast@zi le voi pune înaintea
voastr@.
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Poruncea}te s@ s@ r@sipeasc@ închin@torii idolilor, z@ciuirile }i p@rghele s@ s@ dea,
jârtfeale în locul s@u s@ s@ fac@ }i s@ s@ mânânce, de sânge }i de toat@ bucata
necurat@ s@ s@ conteneasc@.

1.

*Sus 7, 25.
2 Mac. 12, 40.

*Face. 18, 4.
Ie}ir. 34, 24.
Jos 19, 8.

ceastea sânt poruncile }i judec@]ile care trebuie s@ le face]i în p@mântul care
Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, va da voao s@-l st@pâni] în toate zilele în
carele vei umbla pre p@mânt.
2. R@sturna] toate locurile în carele au slujit || neamurile care le ve] st@pâni dumnezeii
s@i cei pre mun]i înal]i }i pre dealuri }i supt tot lemnul frunzos.
3. *R@sipi] prestoalele lor }i frânge] chipurile ceale cioplite, grâncii cu foc îi arde]i }i idolii
îi sf@rma]i, pierde] numele lor din locurile acelea.
4. Nu ve] face a}a Domnului, Dumnezeului vostru,
5. Ci la locul care-l va aleage Domnul, Dumnezeul vostru, din toate neamurile voastre
s@-} puie numele S@u acolo }i s@ l@cuiasc@ într-însul, ve]i veni.
6. {i ve] aduce în locul acela arderile }i junghierile voastre, z@ciuirile }i pârghele mânilor
voastre }i f@g@duin]ele }i darurile întâi n@scutele în boi }i în oi.
7. {i ve] mânca acolo înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, }i v@ ve] veseli întru
toate spre care ve] trimite mâna voi }i casele voastre, în carele v@ va blagoslovi Domnul,
Dumnezeul vostru.
8. Nu ve] face acolo ceale ce noi aici facem ast@z, fie}tecarii ce li s@ pare a fi drept;
9. C@ nici pân@ într-aceast@ vreame a]i venit la odihn@ }i la mo}tenirea carea Domnul,
Dumnezeul vostru, va da voao.
10. Treace-ve] Iordanul }i ve]i l@cui în p@mântul care Domnul, Dumnezeul vostru, vi-l
va da ca s@ v@ odih|ni]i de to] protivnicii vo}tri prinpregiur }i f@r@ fric@ s@ l@cui],
11. În locul care-l va aleage Domnul, Dumnezeul vostru, s@ fie numele Lui în el. Acolo
toate care poruncesc împreun@ le ve] aduce, arderile }i junghierile }i z@ciuirile }i pârghele
mânilor voastre }i orice mai ales iaste în daruri care ve]i f@g@dui Domnului.
12. Acolo v@ ve]i osp@ta înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi }i fiii }i featele
voastre }i slujile }i slujnicele }i levitul care l@cuia}te în cet@]ile voastre, c@ nu are alt@ parte
}i mo}tenire între voi.
13. P@zea}te s@ nu aduci arderile tale în tot locul care vei vedea,
14. Ci în cela ce va aleage Domnul între unul din neamurile tale vei aduce arderile }i
vei face toate ceale ce-] porunesc.
15. Iar@, de vei vrea a mânca }i mâncarea c@rnurilor te va îndulci, ucide }i mânc@ lâng@
blagoslovenia Domnului, Dumnezeului t@u, carea ]-au dat în cet@]ile tale, acar necurat
de va fi, adec@ întinat }i slab, acar curat, adec@ întreg }i f@r@ mache, care-i slobod a s@
aduce, ca c@prioara }i cerbul, vei mânca, ||
16. Numai f@r@ mâncarea sângelui, care pre p@mânt ca apa îl vei vârsa.
17. Nu vei putea mânca în ora}ele tale z@ciuirea grâului }i a vinului }i a untului-de-leamn
al t@u, ceale întâi n@scute din ciurde }i din dobitoace }i toate care vei f@g@dui }i de bun@
voie a aduce vei vrea }i pârghele mânilor tale.
18. Ci înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, le vei mânca în locul care va aleage Domnul,
Dumnezeul t@u, tu }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga }i slujnica }i levitul care r@mâne în cet@]ile
tale, }i te vei veseli }i te vei osp@ta înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, întru toate la care
vei întinde mâna ta.
19. P@zea}te s@ nu la} levitul în toat@ vreamea în carea petreci pre p@mânt.
20. *Când va l@]i Domnul, Dumnezeul t@u, hotarele tale precum au gr@it ]ie }i vei vrea
a mânca c@rnuri care poftea}te sufletul t@u,
21. Iar@ locul care-l va aleage Domnul, Dumnezeul t@u, s@ fie numele Lui acolo, de va
fi departe, vei ucide din ciurde }i din dobitoace care vei avea, precum am poruncit ]ie }i
vei mânca în ora}ele tale precum ]ie place. |
22. Precum s@ m@nânc@ c@prioara }i cerbul, a}ea le vei mânca; }i cel curat, }i cel necurat
împreun@ vor mânca.
23. Numai aceasta p@zea}te, s@ nu m@nânci sânge, c@ sângele lor în loc de suflet iaste }i
pentru aceea nu trebuie s@ m@nânci sufletul cu c@rnurile,
24. Ci pre p@mânt îl vei v@rsa, ca apa,
25. Ca bine s@-]i fie ]ie }i fiilor t@i dup@ tine, când vei face ce place înaintea Domnului.
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26. Iar@ care vei sfin]i }i vei f@g@dui Domnului le vei lua }i vei veni la locul care va aleage
Domnul.
27. {i vei aduce aducerile tale, carne }i sânge, pre oltariul Domnului, Dumnezeului t@u.
Sângele junghierilor vei turna pre oltariu, iar@ c@rnurile tu le vei mânca.
28. Ia aminte }i ascult@ toate care eu poruncesc ]ie, ca bine s@-]i fie ]ie }i fiilor t@i dup@
tine în veac, când vei face ce iaste bun }i pl@cut înaintea Domnului, Dumnezeului t@u.
29. *Când va piiarde Domnul, Dumnezeul t@u, înaintea fea]ii tale neamurile la care vei *Jos 19, 1.
întra a le st@pâni }i le vei mo}teni }i vei l@cui în p@mântul lor, ||
30. P@zea}te s@ nu faci ca eale, dup@ ce întrând tu s@ vor r@sipi, }i s@ cerci ]@r@moniile
295r
lor, zicând: «Precum au cinstit neamurile aceastea dumnezeii s@i, a}a }i eu îi voi sluji».
31. Nu vei face aseaminea Domnului, Dumnezeului t@u, c@ toate urâciunile care nu plac
Domnului au f@cut dumnezeilor s@i aducându-}i fiii }i featele, arzându-i în foc.
32. Ce-]i poruncesc, aceasta numai f@ Domnului, nici adaoge ceva, nici sc@dea.
Cap 13
Prorocul mincinos de la Dumnezeu ab@tându-s@, trebuie s@ s@ ucig@, mâcar rudenie de va fi
sau prietin. Înc@ }i cetatea de tot s@ s@ r@sipeasc@, a c@ria l@cuitori aceasta s-or sili a face.

1.

e s@ va scula în mijlocul t@u proroc sau care s@ va zice a fi v@zut vis }i mai
înainte va vesti sâmn }i minune,
2.
{i s@ va întâmpla ce au gr@it }i va zice ]ie: «S@ meargem }i s@ urm@m dumnezei
streini, carii nu-i }tim }i s@ slujim lor», |
3. S@ nu ascul] cuvintele prorocului aceluia sau a vis@toriului, c@ v@ ispitea}te pre voi
295v
Domnul, Dumnezeul vostru, ca ar@tat s@ fie de-L iubi] au nu în toat@ inima }i în tot sufletul
vostru.
4. Domnului, Dumnezeului vostru, s@-i urma]i }i de Dânsul v@ teame]i }i poruncile Lui
]ine]i }i glasul Lui asculta] }i Lui sluji] }i de Dânsul v@ lipi]i.
5. Iar@ prorocul acela sau izvoditoriul de visuri s@ va ucide, c@ au gr@it ca s@ r@zvr@teasc@ de
la Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-au scos din p@mântul Eghiptului }i v-au r@scump@rat
din casa robiii, s@ te fac@ a r@t@ci din calea carea ]-au poruncit Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@
iai r@otatea din mijlocul t@u.
6. De va vrea s@ te îndeamne fratele t@u, fiiul maicii tale, au fiiul t@u sau fata sau muierea
carea iaste în sânul t@u, au priiatinul care-l iubea}ti ca sufletul t@u, într-ascuns zicând: «S@
meargem }i s@ slujim dumnezeilor streini», care nu }tii tu }i p@rin]ii t@i,
7. A tuturor neamurilor împrejur, care sânt aproape sau departe de la început pân@ la
sf@r}itul p@mântului,
8. Nu te odihni lui, nice-l asculta, nici s@ îng@du||iasc@ ochiul t@u ca s@ te milostivea}ti
296r
}i s@-l t@inuie}ti,
9. Ci îndat@ îl vei ucide, *fie întâi mâna ta asupra lui, }i dup@ aceea, tot norodul trimi]@ * Jos 17, 7.
mâna.
10. Cu pietri împresurat s@ va ucide, c@ au vrut a te trage de la Domnul, Dumnezeul
t@u, care te-au scos din p@mântul Eghiptului, din casa robiii,
11. Ca, tot Israilul auzind, s@ s@ team@ }i nici s@ mai fac@ ceva} aseaminea.
12. De vei auzi în vruna din cet@]ile tale, care Domnul, Dumnezeul t@u, le va da ]ie spre
l@cuit, oricarii zicând:
13. «Ie}it-au fiii lui Velial din mijlocul t@u }i au dezmântat l@cuitorii cet@]ii sale }i le-au
zis: ‘S@ meargem s@ slujim dumnezeilor streini’», pre carii nu-i }ti]i,
14. Cearc@ cu deadinsul }i, cu str@danie cunoscând adev@rul lucrului, de vei g@si adev@rat
a fi ce s@ zice }i ur@ciunea aceasta cu fapta a fi lucrat@,
15. Îndat@ vei lovi l@cuitorii cet@]ii aceea în ascu]itul sabiii }i o vei }tearge }i toate care
sânt într-însa, pân@ la dobitoace.
16. Orice va fi de aveare vei aduna din mijlocul | uli]elor ei }i cu dânsa cetatea le vei
296v
aprinde, a}a ca toate s@ le mistuie}ti Domnului, Dumnezeului t@u, }i s@ fie mormânt
veacinic; nu s@ va mai zidi.
17. {i nu s@ va lipi ceva dintr-acel anathema de mâna ta, ca s@ s@ întoarc@ Domnul de la
mâniia urgiii Sale }i s@-i fie milostiv }i s@ te înmul]easc@, precum S-au jurat p@rin]ilor t@i.
18. Când vei auzi glasul Domnului, Dumnezeului t@u, p@zând toate poruncile Lui care
eu poruncesc ]ie ast@zi, s@ faci ce place înaintea Domnului, Dumnezeului t@u.

529

CARTEA 2 LEAGE

CAP 14 {I 15
Cap 14

De leagea p@gânilor preste mort a fugi; jivinilor celor curate }i necurate usebirea; }i z@ciuirile a le pl@ti.

1 .

ii fi] ai Domnului, Dumnezeului vostru; nu v@ t@iare], nici v@ goli] capul
preste mort,
2 .
*C@ norod sfânt e}ti Domnului, Dumnezeului t@u, }i te-au ales s@-i fii spre
*Sus 7, 6.
Jos 26, 18. norod usebit din toate neamurile care sânt pre p@mânt.
3. *Nu mâncare]i care sânt necurate.
*Preo]. 11, 4.
4. Aceasta-i jivina carea trebuie s@ mânca]i: boul }i oaie }i capra, ||
5. Cerbul }i c@prioara, bivolul, traghelaful pigargul, urigul, c@milopardalul.
297r
6. Toat@ jivina carea creap@ în doao p@r] unghea }i rumeg@ ve] mânca.
7. Iar@ din ceale ce rumeg@ }i unghea nu creap@ nu trebuie s@ mânca], precum c@mila,
iepurele, ferogrinul; aceaste, pentru c@ rumeg@ }i nu despart unghea, necurate vor fi voao.
8. {i porcul, pentru c@ împarte unghea }i nu rumeg@, necurat va fi. C@rnurile lor nu le
ve] mânca }i stârvurile lor nu le ve]i atinge.
9. Aceastea ve] mânca din toate care petrec în ape: care au arepioare }i solzi mânca];
10. Care sânt f@r@ arepioare }i f@r@ solzi nu le mânca], c@ necurate sânt.
11. Toate paserile curate mânca]i.
12. Ceale necurate nu le mânca]i, adec@ pajora }i griful }i halieetul,
13. Ixionul }i vulturul }i milvul dup@ fealiul s@u,
14. {i tot fealiul de corb,
15. {i stru]ul }i boaghea }i larul, pasere de ap@, }i uliul dup@ fealiul s@u,
16. Herodiul }i ]ign }i ivinul,
17. {i lebedul }i iuvisul }i corbul de noapte, |
18. Onocrotanul }i haradriul, fie}tecarea dup@ fealiul s@u, }i pup@za }i liliacul,
297v
19. {i tot ce s@ târ@ia}te }i peni}oare are necurat va fi }i nu s@ va mânca.
20. Tot ce e curat mânca]i.
21. Iar@ orice iaste mort@ciune s@ nu mânca]i dintr-însul. Nemearnicului care între por]ile
tale iaste îl d@ s@ mânce au i-l vinde, c@ tu norod sfânt al Domnului, Dumnezeului t@u,
* Ie}ir. 23, 19 e}ti. *Nu vei fiiarbe iedul în laptele mâni-sa.
22. A zeacea parte o vei usebi din toate rodurile tale care s@ nasc în p@mânt în fie}tecare ani
}i 34, 26.
23. {i vei mânca înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, în locul care au ales, ca într-însul numele
Lui s@ s@ cheme, z@ciuiala grâului t@u }i a vinului }i a untului-de-lemn }i întâi n@scutele din ciurd@
}i din oile tale, ca s@ învea]i a te teame de Domnul, Dumnezeul t@u, în toat@ vreamea.
24. Iar@ de va fi mai lung@ calea }i locul care l-au ales Domnul, Dumnezeul t@u, }i ]i l-au
blagoslovit, nici vei putea la el acestea toate purta,
25. Le vei vinde toate }i în pre]u le vei preface }i le vei purta în mâna ta }i vei mearge
la locul care l-au ales Domnul, Dumnezeul t@u,
26. {i vei cump@ra dintr-aceia} bani orice-]i va || pl@cea, acar din ciurde, acar din oi, 298r
}i vin }i alt@ beautur@ }i tot ce poftea}te sufletul t@u. {i vei mânca înaintea Domnului,
Dumnezeului t@u, }i te vei osp@ta tu }i casa ta.
27. {i levitul carele între por]ile tale iaste p@zea}te s@ nu-l p@r@se}ti, c@ nu are alt@ parte
în mo}ia ta.
28. În anul al treile vei usebi alt@ z@ciuire din toate care s@ nasc ]ie într-aceaea vreame
}i le vei pune înl@untrul u}ilor tale.
29. {i va veni levitul care n-are alt@ parte, nici mo}ie cu tine, }i nimearnicul }i s@racul }i
v@duva carii înl@untru por]ilor tale sânt }i vor mânca }i s@ vor s@tura, ca s@ te blagosloveasc@
Domnul, Dumnezeul t@u, în toate lucrurile mânilor tale care vei face.
Cap 15
Leagea slobozirei anului al }eapteale; cu carii s@ s@ fac@ de sluga ovreu care nu va vrea a s@
slobozi. Despre întâi n@scutele lui Dumnezeu a s@ sfin]i }i a s@ mânca.

1.
2.

n anul al }eptelea vei face slobozire,
Carea într-acesta chip s@ va face: c@ruia i s@ cuvine ceva de la prietin, de la
aproapele sau fratele s@u nu va putea ceare înd@r@pt, c@ anul slobozirei
Domnului iaste.
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3. De la nimearnicul }i veniticul vei ceare; cet@]a|nul }i rudenia a-i ceare înd@r@pt nu vei
avea puteare.
4. {i de tot lipsit }i cer}itoriu nu va fi între voi, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul, Dumnezeul
t@u, în p@mântul care ]i-l va da spre mo}tenire.
5. Îns@ de vei asculta glasul Domnului, Dumnezeului t@u, }i vei p@zi toate care au poruncit
}i care eu ast@zi poruncesc ]ie, te va blagoslovi precum au f@g@duit.
6. Împrumuta-vei multor neamuri, }i însu]i de la nime vei lua împrumut. St@pâni-vei
multor neamuri, }i pre tine nime nu te va st@pâni.
7. De va veni la s@r@cie unul din fra]ii t@i carii z@boveasc înl@untrul por]ilor cet@]ii tale,
în p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da, nu-]i vei înv@rto}ea inima, nici vei
trage mâna,
8. Ci o vei de}chide s@racului *}i vei da împrumut ce vei vedea c@-i lips@.
9. P@zea}te s@ nu te în}ele necurata gândire }i s@ zici în inima ta: «Apropie-s@ anul
slobozirei al }eaptelea» }i s@-] întorci ochii t@i de câtr@ s@racul, fratele t@u, nevrând a-i da
ce ceare împrumut, ca s@ nu strâge împrotiva ta c@tr@ Domnul }i s@ ]i s@ fac@ spre p@cat,
10. Ci vei da lui; nici vei face ceva cu vicle}ug în u}urarea lipselor lui, ca s@ te
blagosloveasc@ Domnul, Dumnezeul t@u, în toat@ vreamea }i întru toate la care-]i vei
slobozi mâna.
11. *Nu vor lipsi s@racii în p@mântul l@cuin]ii tale; || pentru aceaea eu poruncesc ]ie
299r
s@-] de}chiz mâna fratelui t@u, lipsâtului }i s@racului carele cu tine petreace pre p@mânt.
12. *Când ]i s@ va vinde fratele t@u, ovreaul sau ovreaoa }i }as@ ani î] va sluji, în anul
al }eaptelea îl vei trimite slobod.
13. {i pre carele îl vei d@rui cu slobozenie nu vei suferi s@ s@ duc@ de}ert,
14. Ci îi vei da merinde din turme }i din aur }i din teascul t@u, cu carele Domnul, Dumnezeul
t@u, te va blagoslovi.
15. Adu-] aminte c@ }i tu ai slujit în p@mântul Eghiptului }i te-au slobozit Domnul,
Dumnezeul t@u, }i pentru aceea eu acum poruncesc ]ie.
16. Iar@ de va zice: «Nu vreau a ie}i», pentru c@ te iubea}te pre tine }i casa ta }i bine a-i
fi la tine sâmte,
17. Vei lua sula }i vei p@trunde ureache lui în u}ea casii tale }i va sluji ]ie în veac; }i
slujnicei a}ijderea vei face.
18. Nu-]i întoarce ochii t@i de câtr@ dân}ii când îi vei trimite slobozi, c@, dup@ simbriia
n@imitului, }ease ani ]-au slujit, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul, Dumnezeul t@u, în toate
faptele ce lucri.
19. Din n@scutele înt@iu care s@ nasc în ciurde }i în oile tale, orice e parte b@rb@teasc@
vei sfin]i Domnului, Dumnezeului t@u. Nu vei lucra cu înt@iul n@scut al boului, nici vei
tunde întâi n@scutele oilor. |
20. Înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, le vei mânca în fie}tecare ani în locul care
299v
va aleage Domnul, tu }i casa ta.
21. *Iar@ de va avea mache sau va fi }chiop sau orb au în oarecare parte grozav sau
slab, nu s@ va jârtvi Domnului, Dumnezeului t@u,
22. Ci înl@untrul por]ilor cet@]ii tale îl vei mânca; }i cel curat }i cel necurat a}ijderea le
vor mânca, ca c@prioara }i cerbul.
23. Aceasta numai vei lua aminte, ca s@ nu mânci sângele lor, ci-l vei v@rsa pre p@mânt
ca apa.
Cap 16
Trei mai alease praznicele anului, al azimelor, al s@pt@mânilor }i al corturilor. Pentru s@ s@
rânduiasc@ drep]i judec@tori }i s@ s@ p@zeasc@ de prilejurile idole}tii închin@ri.

1.

ocotea}te luna roadelor celor noao }i cea dintâiu al prim@v@rii s@ faci Fase
Domnului, Dumnezeului t@u, c@ în luna aceasta te-au scos Domnul
Dumnezeul t@u din Eghipt noaptea.
2. {i vei jârtvui fase Domnului, Dumnezeului t@u, din oi }i din boi în locul care va aleage
Domnul, Dumnezeul t@u, s@ l@cuiasc@ numele Lui acolo.
3. Nu vei mânca într-însul pâne dospit@; }eapte zile vei mânca f@r@ aluat, pânea n@c@jirii,
c@ în sp@imântare ai ie}it din Eghipt, ca s@-] aduci aminte de zioa ie}irii tale din Eghipt în
toate zilele vie]ii tale.
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4. Nu s@ va ar@ta aluat în toate hotar@le tale }eapte zile }i nu va r@mânea din c@rnurile
cealui ce s-au jârtvit sara, în zioa dintâi, pân@ deminea]a. ||
5. Nu vei putea junghiia fase în fie}tecare din cet@]ile tale care Domnul, Dumnezeul t@u, 300r
]i le va da,
6. Ci în locul care îl va aleage Domnul, Dumnezeul t@u, ca s@ l@cuiasc@ numele Lui acolo.
Vei junghiia fase sara, la apusul soarelui, când ai ie}it din Eghipt.
7. {i vei fierbe }i vei mânca în locul care-l va aleage Domnul, Dumnezeul t@u, }i, diminea]a
sculându-te, vei mearge în corturile tale.
8. {ase zile vei mânca azime, }i în zioa a }eaptea, c@ adunarea Domnului, Dumnezeului
t@u iaste, nu vei face lucru.
9. {eapte s@pt@mâni î]i vei num@ra dintr-aceea zi în carea ai trimis seacerea în hold@.
10. {i vei pr@znui zioa s@rb@torii a s@pt@mânilor Domnului, Dumnezeului t@u, aducerea de
bun@voie a mânii tale carea o vei aduce dup@ blagoslovenia Domnului, Dumnezeului t@u.
11. {i te vei osp@ta înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, tu, fiiul t@u }i fata ta, sluga
ta }i slujnica ta }i levitul care iaste înl@untrul por]ilor tale, venitul }i s@racul }i v@duva carii
z@boveasc cu voi în locul care va aleage Domnul, Dumnezeul t@u, ca s@ l@cuiasc@ numele
Lui acolo.
12. {i-] vei aduce aminte c@ slug@ ai fost în Eghipt }i vei p@zi }i vei face care s-au poruncit.
13. {i praznicul corturilor vei pr@znui în }eapte zile, când vei culeage din arie }i din teasc
roadele tale. |
14. {i te vei osp@ta în praznicul t@u tu, fiiul t@u }i fata ta, sluga ta }i slujnica }i levitul }i 300v
venitul, s@racul }i v@duva carii înl@untrul por]ilor tale sânt.
15. {epte zile Domnului, Dumnezeului t@u, s@rb@toare vei pr@znui în locul carele va
aleage Domnul. {i te va blagoslovi Domnul, Dumnezeul t@u, în toate roadele tale }i în
tot lucrul mânilor tale }i vei fi întru veselie.
16. De trei ori în an s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ a ta înaintea Domnului, Dumnezeului
t@u, în locul care va aleage: în praznicul azimelor, în praznicul s@pt@mânilor }i în praznicul
*Ie}ir. 23, 15 }i corturilor.*Nu s@ va ar@ta înaintea Domnului de}ert,
17. Ci va aduce fie}tecarele dup@ ce va avea din blagoslovenia Domnului, Dumnezeului
34, 20.
Ecli. 35, 6. s@u, carea va da lui.
18. Judec@toriu }i înv@]@toriu vei r@ndui în toate por]ile tale care Domnul, Dumnezeul
t@u, ]i le va da prin fie}tecare neamurile tale, s@ judece norodul cu judecat@ dreapt@,
19. Nici într-alt@ parte s@ s@ pleace; *nu vei lua fa]a, nici daruri, c@ darurile orbeasc ochii
*Ie}ire 23, 8.
Preo]. 19, 15. în]@lep]ilor }i schimb@ cuvintele drep]ilor.
20. Drept ce-i drept vei urma, ca s@ tr@ie}ti }i s@ mo}tene}ti p@mântul care Domnul,
Sus 1, 10.
Ecli 20, 31. Dumnezeul t@u, ]i-l va da. ||
21. Nu vei s@di grânci }i tot pomul lâng@ oltariul Domnului, Dumnezeului t@u,
301r
22. Nici î] vei face, nici vei r@dica chip cioplit care urea}te Domnul, Dumnezeul t@u.
Cap 17
Jârtva a s@ aleage, idoleasca închin@ciune a s@ certa. În mare greotate la arhiereu }i la s@borul
lui a alerga. {i ce trebuie s@ ]ie împ@ratul care s@ va aleage.

1.

u vei jârtvi Domnului, Dumnezeului t@u, oaie }i bou în care iaste mache sau
ceva sc@deare, c@ urâciune iaste Domnului, Dumnezeului t@u.
2.
Când s@ vor g@si la tine, înaintea unie din por]ile tale care Domnul, Dumnezeul
t@u, le va da ]ie, b@rbat au muiare, carii vor face r@u înaintea Domnului, Dumnezeului t@u,
}i vor treace leg@tura Lui,
3. S@ mearg@ }i s@ slujeasc@ dumnezeilor streini }i s@ li s@ închine soarelui }i lunii }i a
toat@ oastea cereasc@, carea n-am poruncit,
4. {i aceasta ]ie s@ va vesti }i auzind vei cerceta cu deadinsul }i adev@rat a fi vei g@si }i
ur@ciune s-au f@cut în Israil,
5. Vei scoate b@rbatul }i muiarea, carii acel lucru tâlh@reasc au lucrat, la por]ile cet@]ii
tale }i cu piiatri s@ vor împro}ca. |
6. *În gura a doao au trei m@rturii va peri care s@ va ucide. Nime nu s@ va ucide unul 301v
*Jos. 19, 15.
Math. 18, 17. m@rturisind împrotiva sa.
2 Cori. 13, 1.
7. Mâna m@rturiilor cea dintâiu îl va ucide *}i mâna celuiaalalt norod ceale mai pre urm@
*Sus 13, 9 . va trimite, ca s@ iai r@otatea din mijlocul t@u.
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8. De vei vedea c@ grea }i îndoit@ judecat@ iaste la tine între sânge }i sânge, pricin@ }i
pricin@, leapr@ }i leapr@ }i vei vedea schimbându-s@ cuvintele judec@torilor înl@untrul
por]ilor tale, scoal@-te }i te suie la locul care va aleage Domnul, Dumnezeul t@u.
9. *{i vei veni la preo]ii neamului leviticesc }i la judec@toriul care va fi într-aceea vreame * 2 Par. 19, 8.
}i vei întreba de la ei, carii î]i vor ar@ta dreptatea judec@]ii.
10. {i vei face orice vor zice mai-marii locului care-l va aleage Domnul }i te vor
înv@]a,
11. Dup@ leagea Lui; }i vei urma sfatul lor, nici te vei abate spre dreapta, nici spre
stânga.
12. Iar@ care s@ va sume]i nevrând a asculta de porunca preotului carele într-acea vreame
slujea}te Domnului, Dumnezeului t@u, }i cu judecata judec@toriului, va muri omul acela
}i vei lua r@otatea din Israil. ||
13. {i, tot norodul auzind, s@ va teame, ca nime dup@ aceea s@ s@ umfle cu sume]iia.
302r
14. Când vei întra la p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da }i-l vei st@pâni }i
vei l@cui într-însul }i vei zice: «R@ndui-voiu preste mine împ@rat precum au toate împregiur
neamurile»,
15. Pre acela îl vei rândui, pre carele Domnul, Dumnezeul t@u, îl va aleage din num@rul
fra]ilor t@i. Nu vei putea om de alt neam a face împ@rat, care nu va fi fratele t@u.
16. {i, deac@ s@ va rândui, nu-} va înmul]i caii, nici va întoarce norodul în Eghipt, în@l]ându-s@
cu num@rul c@l@rimeai, mai ales c@ v-au poruncit Domnul ca nu cumva s@ v@ mai întoarce]i pre
aceea cale.
17. Nu va avea muiari multe, care s@-i plece sufletul lui, nici mari m@suri de argint }i
de aur.
18. Iar@, dup@ ce va }edea în scaunul împ@r@]iii sale, va scrii }ie}i aceasta a doao leage
în carte luând izvod de la preo]ii neamului leviticesc.
19. {i va avea cu sine }i o va ceti în toate zilele vie]ii sale, ca s@ învea]e a s@ teame
de Domnul, Dumnezeul s@u, }i a p@zi cuvintele }i ]@remoniile lui care în leage s-au
poruncit.
20. Nici s@ s@ înal]@ inima lui spre trufie asupra fra]ilor s@i, nici s@ s@ abat@ spre partea
302v dreap|t@ sau stâng@, ca lung@ vreame s@ împ@r@]easc@ el }i fiii lui preste Israil.
Cap 18
Preo]ilor }i levi]ilor în loc de mo}ie s@ r@nduiesc aducerile }i jârtvele. A s@ feri de toat@ m@iestrie.
Proroc adev@rat s@ va de}tepta, iar@ prorocul mincinos s@ s@ ucig@; în ce chip s@ va cunoa}te cel
drept de câtr@ cel mincinos.

1. *

u vor avea preo]ii }i levi]ii }i to]i carii sânt dintr-acela} neam parte }i mo}ie cu
celalalt Israil, c@ jârtfeale Domnului }i aducerile lui vor mânca.
2 .
{i nimic@ alt@ vor lua din mo}iia fra]ilor s@i, c@ Domnul însu} iaste mo}tenirea
lor, precum le-au gr@it lor.
3. Aceasta va fi judecata preo]ilor de la norod }i de la cei ce aduc junghieri, acar bou,
acar oaie vor jârtvui, vor da preotului un arm }i p@ntecele,
4. *Pârghele roadelor, a vinului }i a untului-de-lemn }i partea lânilor din tunderea
oilor,
5. C@ pre el l-au ales Domnul, Dumnezeul t@u, din toate neamurile tale s@ stea }i s@
slujeasc@ numelui Domnului, el }i fiii lui în veac.
6. De va ie}i levitul din una cet@]ilor tale din tot Israilul în carea l@cuia}te }i va vrea a
303r veni || dorind de locul care-l va aleage Domnul,
7. Va sluji în numele Domnului, Dumnezeului s@u, ca to] fra]ii lui levi]ii carii vor sta
într-aceaea vreame înaintea Domnului.
8. Partea bucatelor aceaea} va lua, carea }i ceaialal]i, f@r@ numai c@ în cetatea sa din
urmarea p@rin]asc@ i s@ cuvine.
9. Când vei întra la p@mântul carele Domnul, Dumnezeul t@u, va da ]ie, p@zea}te s@ nu
vreai a urma ur@ciunea neamurilor acelora,
10. Nici s@ s@ afle între tine care s@-} sfin]asc@ fiiul s@u sau fata sa trecându-i prin foc,
*au care s@ întrebe de gâcitori }i s@ p@zasc@ visurile }i vr@jitoriile, nici fie f@rmec@toriu,
11. Nici descânt@toriu, nici care s@ s@ sf@tuiasc@ cu pithonii, nici cu bozii, *au s@ cerce
de la mor]i adev@rul.
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12. C@ toate aceastea urâte sânt Domnului }i pentru acesta feal de r@otate îi va }tearge
întru întrarea ta.
13. Des@vâr}it vei fi }i f@r@ mache cu Domnul, Dumnezeul t@u.
14. Neamurile aceastea, a c@rora vei st@pâni p@mântul, vr@jitorii }i bozii ascult@, iar@ tu
de la Domnul, Dumnezeul t@u, într-alt chip e}ti înv@]at.
15. *Proroc din neamul t@u }i din fra]ii t@i, ca pre mine va | de}tepta ]ie Domnul, 303v
*Ioan. 1, 45.
Fapte. 3, 22. Dumnezeul t@u, pre acela îl vei auzi,
16. Precum ai cerut de la Domnul, Dumnezeul t@u, în *Horiv, când dihania s-au adunat
*Ie}ire. 20, 21.
}i au zis: «Mai mult nu voi auzi glasul Domnului, Dumnezeului mieu, }i focul acest mare
nu-l voi mai vedea, ca s@ nu moriu».
17. {i mi-au zis Domnul: «Bine toate au gr@it.
18. *Proroc le voiu de}tepta din mijlocul fra]ilor s@i aseaminea ]ie }i voiu pune cuvintele
*Ioan 1, 45.
Meale în gura lui }i va gr@i c@tr@ dân}ii toate care îi voi porunci.
19. Iar@ cine nu va vrea a asculta cuvintele lui, care va gr@i în numele Mieu, Eu
izbânditoriu voi fi.
20. Iar@ prorocul carele, de trufie strâcat fiind, va vrea a gr@i în numele Mieu care Eu
nu-i voi porunci s@ le zic@ au din numele dumnezeilor streini, s@ va ucide.
21. Iar@ de vei r@spunde cu t@cut gând: ‘Cum voi putea cunoa}te cuvântul care Domnul
nu l-au gr@it?’,
22. Acesta vei avea sâmn: ce va proroci în numele Mieu prorocul acela }i nu s@ va
adeveri, aceasta Domnul n-au gr@it, ci din înflarea sufletului s@u prorocul au gândit }i
pentru aceea nu te vei teame de el».
Cap 19
A s@ usebi }ease cet@]i de sc@pare ; }i carii vor sc@pa f@r@ grije la eale }i carii nu.
Despre ade || v@ratele }i mincinoas@le m@rturii; }i hotarele s@ nu s@ mute.

1.

*Num. 35, 11.
Iosue. 20, 2.

*Facer. 28, 14.
Ie}ire. 34, 24.
Sus 12, 20.

*Num. 35, 20.

304r

eac@ va piiarde Domnul, Dumnezeul t@u, toate neamurile a c@rora
p@mânt ]i-l va da ]ie }i-l veai st@pâni }i vei l@cui în cet@]ile lui }i în c@si,
2.
*Treai cet@] vei usebi ]ie în mijlocul p@mântului care Domnul, Dumnezeul
t@u, ]i-l va da ]ie spre mo}tenire.
3. A}ternând cu deadinsul calea }i în trei aseaminea p@r]i tot ]inutul p@m@ntului t@u îl
vei împ@r]i, ca s@ aib@ din vecini carele pentru uciderea e fugit unde s@ poat@ sc@pa.
4. Aceasta va fi leagea uciga}ului ce fuge, a c@ruia viia]a trebuie s@ s@ ]ie, care va lovi
pre aproapele s@u ne}tiind }i carele ieri }i alalt@ieri nici o mânie împrotiva lui a fi avut s@
arat@,
5. Ci numai a fi mears cu el în p@dure a t@ia leamne }i, în t@iarea leamnelor, s@curea
va fi fugit din mân@ }i, fierul sc@pând din toporâ}te, pre prietinul lui îl va fi lovit }i-l va fi
ucis; acesta la una din mai sus ziseale cet@]i va sc@pa }i va tr@i.
6. Nu cumva aproapele aceluia a c@ruia s-au vârsat sângele de dureare împuns s@-l
goneasc@ }i s@-l apuce, de va fi mai lung@ calea, }i s@-i | loveasc@ sufletul care nu iaste 304v
vinovat mor]ii, c@ nici o ur@ciune împrotiva celui ucis mai nainte a fi avut s@ arat@.
7. Pentru aceaea î]i poruncesc s@ împ@r]i trei cet@]i între sine} aseamine de departe.
8. *Iar@, când va l@]i Domnul, Dumnezeul t@u, hotar@le tale precum S-au jurat p@rin]ilor
t@i }i-]i va da ]ie tot p@mântul care lor l-au f@g@duit,
9. (Îns@ de vei p@zi poruncile Lui }i vei face care ast@zi î]i poruncesc, s@ iubea}ti pre
Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@ umbli pre c@ile Lui în toat@ vreamea) î]i vei adaoge trei
alte cet@]i }i mai sus ziselor trei cet@]i num@rul îl vei îndoi,
10. Ca s@ nu s@ vearse sânge nevinovat în mijlocul p@mântului care Domnul, Dumnezeul
t@u, î]i va da a-l st@pâni, s@ nu fii vinovat sângelui.
11. *Iar@ carele urând aproapele s@u, de-i va ale}ui viia]a }i, sculându-s@, îl va lovi }i
va muri }i va fugi la una din mai sus zisele cet@]i,
12. Trimite-vor b@trânii cet@]ii aceiia }i-l vor apuca din locul sc@p@rii }i-l vor da în mâna
aproapelui celui ce i s-au vârsat sângele }i va muri,
13. Nu-]i va fi mil@ de el }i vei lua sângele nevi||novat din Israil, ca bine s@-]i fie.
305r
14. Nu vei lua }i nu vei treace hotar@le aproapelui t@u care le-au înfipt cei mai dint@i
în mo}tenirea ta carea Domnul, Dumnezeul t@u, î]i va da în p@mântul care vei lua a-l
mo}teni.
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15. *Nu va sta o m@rturie împrotiva cuiva, orice p@cat }i t@lh@rie va fi, ci în gura a doao
sau trei m@rturii va sta tot cuvântul.
16. De va sta m@rturie mincinoas@ împrotiva omului, pârându-l de treacerea drept@]ii,
17. Vor sta amândoi a c@rora iaste pricina înaintea Domnului, în fa]a preo]ilor }i a
judec@torilor carii vor fi în zilele acealea.
18. *{i, cercând cu deadinsul, dac@ vor g@si pre mincinoasa m@rturie a fi zis@ împrotiva
fr@]ini-s@u minciun@,
19. Îi vor r@spl@ti precum au fost cugetat a face fratelui s@u }i vei lua r@otatea din mijlocul t@u,
20. Ca, auzind ceialal]i, fric@ s@ aib@ }i nicidecum s@ îndrâzneasc@ de acealea a face.
21. *Nu-]i va fi mil@ de el, **ci suflet pentru suflet, ochiu pentru ochiu, dinte pentru |
dinte, mân@ pentru m@n@, picior pentru picior vei ceare.

*Sus 17, 7.
Math. 18, 16.
2Cor. 13, 1.

*Daniil. 13, 62.

*Ie}ir. 21, 23.24.
**Preo]. 24, 10.
Math. 5, 30.

Cap 20
Carii în vreamea r@zboiului trebuie s@ s@ trimit@ înd@r@pt acas@. Legile r@zboiului cum s@ s@ ]ie.
Ce copaci s@ s@ taie spre gr@m@direa me}te}ugirelor gândite }i care s@ s@ las@.

1.

e vei ie}i la r@zboiu împrotiva pizma}ilor t@i }i vei vedea c@l@rimile }i c@ru]@le
}i mai mare decât ai tu mul]imea oastei protivnicului, nu te vei teame de ei, c@
Domnul, Dumnezeul t@u, cu tine iaste, carele te-au scos din p@mântul

Eghiptului.
2. Iar@, apropiindu-s@ r@zboiul, va sta preotul înaintea }ireagului }i a}a va gr@i c@tr@ norod:
3. «Ascult@ Israil, voi ast@zi asupra nepriiatinilor vo}tri r@zboiu face], nu s@ team@ inima
voastr@, nu v@ înfrico}ere], nu îng@dui], nici v@ îngrozi] de dân}ii,
4. C@ Domnul, Dumnezeul vostru, în mijlocul vostru iaste }i pentru voi asupra protivnicilor
o}tea}te, s@ v@ scoa]@ din primejdie».
5. {i pov@]uitori prin fie}tecare turme auzind oastea, vor strâga: «*Cine iaste omul care *1 Macav. 3, 56.
306r au zidit cas@ noao }i nu o au sfin]it, mearg@ || }i s@ s@ întoarc@ în casa sa, nu cumva s@
moar@ în r@zboiu }i altul s@ o sfin]asc@.
6. Cine iaste omul care au s@dit vie }i înc@ nu o au f@cut a fi de ob}te, din carea a mânca
tuturor s@ fie slobod, mearg@ }i s@ s@ întoarc@ în casa sa, nu cumva s@ moar@ în r@zboiu
}i altul s@ s@ slujeasc@ de ea.
7. Cine iaste omul care }-au logodit muiare }i nu o au luat, mearg@ }i s@ s@ întoarc@ în
casa sa, nu cumva s@ moar@ în r@zboiu }i alt om s@ o ia».
8. Aceastea zicând, vor adaoge celeaalalte }i vor gr@i câtr@ norod: «*Cine iaste om fricos *Jud. 7, 3.
}i sp@rios cu inima mearg@ }i s@ întoarc@ în casa sa, s@ nu fac@ a s@ sp@riia inimile fra]ilor
s@i precum el de fric@ s-au cutremurat».
9. {i, deac@ vor t@cea pov@]uitorii oastei }i vor sfâr}i de-a gr@i, fie}tecarele î} va g@ti
peanele sale la r@zboiu.
10. De te vei apropiia cândva a bate cetatea, îi vei îmbiia întâi cu pace.
11. De o va priimi }i-]i va de}chide por]ile, tot norodul care iaste într-însa s@ va mântui
}i-]i va sluji supt dajde.
12. Iar@, de nu va vrea a priimi pacea }i va înceape | împrotiva ta r@zboiu, o vei bate.
306v
13. {i, deac@ ]i-o va da Domnul, Dumnezeul t@u, în mâna ta, vei lovi tot ce iaste într-însa
parte b@rb@teasc@ în ascu]itul sabiii,
14. F@r@ muiarile }i copiii, dobitoacele }i cealeaalalte care în cetate sânt. Toat@ prada o vei
împ@r]i oastei }i vei mânca din jefuirile protivnicilor t@i care Domnul, Dumnezeul t@u, î] va da.
15. A}a vei face tuturor cet@]eanilor care de la tine departe sânt foarte, }i nu sânt din
cet@]ile acestea care spre mo}tenire le vei lua.
16. Iar@ din aceastea cet@]i care ]i s@ vor da, niciunul togma vei l@sa a tr@i,
17. Ci vei ucide în ascu]itul sabiei hetheul adec@ }i amorreul }i hananeul }i ferezeul }i
heveul }i ievuseul, precum ]-au poruncit Domnul, Dumnezeul t@u,
18. Nu cumva s@ v@ învea]e a face toate ur@ciunile care ei au lucrat dumnezeilor s@i }i
s@ p@c@tui] în Domnul, Dumnezeul vostru.
19. Când vei con@ci cetatea mult@ vreame }i o vei încungiura cu b@}ti ca s@ o ba]i, nu
307r vei t@ia pomii din carii s@ poate mânca, nici cu s@curile || prinpregiur trebuie s@ jefuie}ti
]inutul, c@ lemn iaste }i nu om, nici poate spori num@rul osta}ilor împrotiva ta.
20. Iar@ care leamne nu sânt roditoare, ci p@durea]e }i spre alte slujbe de folos, taie-le
}i gr@m@de}te me}te}ugirile pân@ când vei prinde cetatea care o}tea}te împrotiva ta.
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Cap 21

Cercetarea uciderii t@inuite. Muiarea în r@zboiu robit@. Pentru fiiul ceii urâte întâiul n@scut,
pentru fiiul înd@r@tnic }i de cel ce s-au spânzurat în lemn.

1.

ând s@ va afla în p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da, trup de om
ucis }i nu s@ va }ti vinovatul uciderii,
2.
Vor ie}i cei mai mari n@scu]i }i judec@torii t@i }i vor m@sura de la locul trupului
largul între fie}tecare cet@]i împregiur,
3. {i carea o vor vedea a fi mai aproape decât cealeaalalte, b@trânii cet@]ii aceiia vor
lua o junincea din ciurd@, carea n-au tras giugul, nici p@mântul l-au t@iat cu fier de plug,
4. {i o vor duce la valea aspr@ }i bolov@noas@ carea niciodat@ au fost arat@, nici s@mân]@
au priimit, }i vor t@ia într-însa cerbicea junincii. |
5. {i s@ vor apropiia preo]ii, fiii Levii, carii va aleage Domnul, Dumnezeul t@u, s@-I 307v
slujeasc@ }i s@ blagosloveasc@ numele Lui }i la cuvântul lor toat@ treaba }i orice curat sau
necurat iaste s@ s@ judece.
6. {i vor veni mai marii n@scu]ii cet@]ii aceiia la cel ucis }i-} vor sp@la mânile preste
junincea carea în vale s-au lovit.
7. {i vor zice: «Mânile noastre n-au v@rsat sângele acesta, nici ochii au v@zut.
8. Milostiv fii norodului t@u, Israil, care l-ai r@scump@rat, Doamne, }i s@ nu socote}ti
sângele nevinovat în mijlocul norodului t@u, Israil». {i s@ va lua de la ei vina sângelui.
9. Iar@ tu strein vei fi de sângele nevinovat care s-au vârsat, când vei face ce poruncea}te Domnul.
10. De vei ie}i la r@zboiu împrotiva nepriiatinilor t@i }i-i va da Domnul, Dumnezeul t@u,
în mâna ta }i-i vei duce robi,
11. {i vei vedea în num@rul robilor muiare frumoas@ }i o vei iubi }i vei vrea a o avea muiare,
12. O vei duce în casa ta, carea î} va rade p@rul }i-}i va t@ia unghiile,
13. {i va lep@da haina în carea s-au prins }i, }e||zând în casa ta, plânge-}-va tat@l s@u 308r
}i mum@-sa o lun@; }i dup@ aceea vei întra la ea }i vei dormi cu ea }i va fi muiarea ta.
14. Iar@, de nu va }edea sufletului t@u dup@ aceea, o vei l@sa slobod@, nici o vei putea
vinde pe bani, nici a o împresura putearnice}te, c@ o ai smerit.
15. De va avea omul doao muieri, una iubit@ }i alta urât@, }i va na}te dintr-însul prunci
}i va fi fiiul urâtei înt@iul n@scut,
16. {i va vrea între fiii s@i a împ@r]i avearea, nu va putea face fiiul iubitei întâiul n@scut
}i s@-l puie înaintea fiiului urâtei,
17. *Ci fiiul urâtei îl va cunoa}te înt@iu n@scut }i-i va da din ceale ce va avea toate
* 1 Par. 7, 1.
îndoite, c@ acesta iaste începutul pruncilor lui }i acestui n@scut i s@ cuvin înt@iu n@scutele.
18. De va na}te omul fiiu înd@r@tnic }i sc@rnav, care nu va asculta porunca t@tâni-s@u
sau a mum@-sa }i, certat, nu va vrea s@ asculte,
19. L-or lua }i l-or duce la b@trânii cet@]ii aceiia }i la poarta judec@]ii.
20. {i vor zice c@tr@ dân}ii: «Fiiul nostru acesta, r@zvr@tit }i înd@r@tnic, dojeanele noas|tre 308v
nu le socotea}te, mânc@rilor slujea}te, curviei }i ospe]elor».
21. Cu pietri îl va împro}ca norodul cet@]ii }i va muri, ca s@ lua] r@otatea din mijlocul
vostru }i tot Israilul, auzând, s@ s@ înfrico}eze.
22. Când va p@c@tui omul ce trebuie cu moarte s@ s@ pedepseasc@ }i, judecându-s@ spre
moarte, s@ va ac@]a în furci,
23. Nu va r@mânea trupul lui în lemn, ci într-aceea zi s@ va îngropa, c@ *bl@st@mat de
*Gal. 3, 13.
la Dumnezeu iaste carele spânzur@ în lemn; }i nicidecum vei spurca p@mântul t@u, care
Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da spre mo}tenire.
Cap 22
Dumnezeiesc lucru spre averile aproapelui a face. Pentru haina a al]ii p@r]i. Pentru cuibul aflat. Pentru
încunjurarea acoperi}ului casei. S@ nu s@ meastece lucrurile. De multe fealuri de tivituri. De seamnele
feacioriei. De preacurvie. De cea strâcat@ în cetate sau în câmp. S@ nu s@ ia muiarea t@tâni-s@u.
*Ie}ir. 23, 4.

1.*

u vei vedea boul fr@]ini-t@u sau oaia r@t@cind }i s@ le treci, ci le vei întoarce
fr@]ini-t@u,
2 .
Macar de nu iaste de-aproape fratele t@u, nici l-ai cunoscut; le vei duce în
casa ta }i vor || fi la tine pân@ când le va cerca fratele t@u }i le va lua.
309r
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3. Aseaminea vei face de asin }i de v@jmânt }i de tot lucrul fr@]âne-t@u care va peri; de-l
vei g@si, s@ nu-l leneve}ti ca pre un strein.
4. De vei vedea asinul fr@]âne-t@u au boul c@zut în cale, nu-l vei treace, ci-l vei r@dica
cu el.
5. Nu s@ va îmbr@ca muiarea cu hain@ b@rb@teasc@, nici b@rbatul s@ va sluji de hain@
femeiasc@, c@ urât Domnului iaste care face acestea.
6. Umblând pre cale, de vei afla în copaciu sau în p@mânt cuibu de pasere }i muma pre
pui sau pre oao clocind, nu o vei prinde cu fiii,
7. Ci a s@ duce o vei suferi, prin}i ]âind fiii, ca bine s@-]i fie }i lung@ vreame s@ tr@ie}ti.
8. Când vei zidi cas@ noao, vei face zidul acoperi}ului prinprejur, s@ nu s@ vearse sânge
în casa ta }i s@ fii vinovat, c@zând altul }i surupându-s@.
9. Nu vei s@mâna viia ta cu alt@ s@mân]@, ca nu }i s@mân]a carea o ai s@mânat }i care
s@ nasc din vie, împreun@ s@ s@ sfin]easc@.
10. Nu vei ara în bou împreun@ }i în asin.
11. Nu te vei îmbr@ca cu vejmânt care din lân@ }i din inu împreun@ îi ]@sut. |
12. *Baiere în tivituri vei face prin patru unghiurile contu}ului t@u, cu care te vei acoperi. *Num 15, 31.
309v
13. De va lua omul muiere }i dup@ aceea o va urî ,
14. {i va cerca prilejuri cu care s@ o sloboad@, aruncând nume r@u }i zâcând: «Muiarea
aceasta o am luat }i, întrând la ea, nu o am aflat vergur@»,
15. O vor lua tat@l }i muma ei }i vor aduce cu sine seamnele verguriei ei la b@trânii cet@]ii,
carii sânt în poart@.
16. {i va zice tat@l: «Fata mea o am dat acestuia muiare, carea, pentru c@ o urea}te,
17. Îi pune nume r@u, de zice: ‘N-am aflat fata vergur@’; }i iat@ aceastea sânt seamnele
verguriei featei meale». Desface-vor vâjmântul înaintea b@trânilor cet@]ii.
18. {i vor apuca b@trânii cet@]ii b@rbatul ei }i-l vor bate,
19. Judecându-l, înc@ }i o sut@ de sicli de argint care-i va da tat@lui feateai, c@ au hulit
nume r@u foarte preste vergura lui Israil; }i o va avea muiare }i nu o va putea slobozi în
toate zilele vie]ii sale.
20. Iar@ de-i adev@rat ce arunc@ }i nu s-au g@sât în copila vergurie,
21. O vor lep@da afar@ de u}ile casei t@tâni-s@u }i o vor împro}ca cu pietri b@rba||]ii
310r
cet@]ii aceiia }i va muri, c@ci au f@cut nelegiuire în Israil de au curvit în casa t@tâni-s@u; }i
vei lua r@otatea din mijlocul t@u.
22. *De va dormi b@rbat cu muiarea altuia, amândoi vor muri, adec@ precurvariul }i *Preo]. 20, 10.
precurva; }i vei lua r@otatea din Israil.
23. De va logodi b@rbat fat@ vergur@ }i o va g@si cineva în cetate }i s@ va culca cu ea,
24. Vei scoate pre amândoi la por]ile cet@]ii aceiia }i cu piiatri s@ vor împro}ca: fata,
pentru c@ n-au strâgat fiind în cetate, b@rbatul, pentru c@ au smerit muiarea aproapelui
s@u; }i vei lua r@otatea din mijlocul t@u.
25. Iar@ în câmp de va g@si b@rbatul fata care iaste încredin]at@ }i, apucându-o, s@ va
culca cu ea, el va muri sângur.
26. Fata nimic@ va p@timi, nici iaste vinovat@ mor]ii, c@, precum t@lhariul s@ scoal@
împrotiva fratelui s@u }i ucide sufletul lui, a}a }i fata au p@timit.
27. Sângur@ era în câmp, strâgat-au }i nime n-au fost care o ar slobozi.
28. De va afla b@rbat fat@ vergur@ carea nu are mire }i apucându-o s@ va culca cu ea, }i
lucrul la judecat@ va veni,
29. *Da-va cel ce-au dormit cu ea tat@lui featei sicli de argint cinciz@ci }i o va avea *Ie}ir. 22, 16.
310v muiare, c@ci o au | smerit; nu o va putea slobozi în toate zilele vie]ii sale.
30. Nu va lua omul muiarea t@t@ni-s@u, nici va dezv@li înv@litoarea ei.
Cap 23
Pentru cei ce trebuie s@ s@ opreasc@ de la bisearica lui Dumnezeu sau s@ s@ priimeasc@. Idumeul }i
eghipteanul nu-s de-a-i l@p@da. De ispita de noapte }i de loc pentru lipsa firii a rândui. De sluga
fugit@. De plata bordeului. A fugii de cam@t@ între fra]i. De f@g@duin]e. De vie }i holda aproapelui.

1.

u va întra famenul cu coi}oarele zdrobite sau t@iate }i cu m@dulariul t@iat, în
bisearica Domnului.
2.
Nu va întra mamzer, adec@ n@scut din curvie, în bisearica Domnului pân@
la al zeacele neam.
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3. *Amoniteanii }i moaviteanii nici dup@ al zeacelea neam vor întra în bisearica
Domnului în veac,
4. C@ n-au vrut a v@ întâmpina cu pâne }i cu ap@ în cale, când a] ie}it din Eghipt *}i
*Num. 22, 5.
pentru c@ au adus împrotiva ta pre Valaam, fiiul lui Vior din Mesopotamia Siriii, s@ te
blasteme. ||
5. {i n-au vrut Domnul, Dumnezeul t@u, a asculta pre Valaam }i au întors bl@st@mul spre 311r
blagoslovenia ta, pentru c@ te iubea}te.
6. Nu vei face cu ei pace, nici le cerca lor ceale bune, în toate zilele vie]ii tale în veac.
7. Nu vei urgisi idumeul, c@ fratele t@u iaste, nici eghipteanul, c@ nimearnic ai fost în
p@mântul lui.
8. Carii s@ vor na}te dintr-în}ii al treile neam vor întra în bisearica Domnului.
9. Când vei ie}i împrotiva vr@jma}ilor t@i în r@zboi, te vei feri de tot lucrul r@u.
10. De va fi între voi om carele cu ispita somnului noaptea s@ va pâng@ri, va ie}i afar@
de tab@r@
11. {i nu s@ va întoarce mai nainte de ce s@ va sp@la de c@tr@ sar@ cu ap@, }i dup@ apusul
soarelui s@ va întoarce la tab@r@.
12. Loc vei avea afar@ de tab@r@, la care vei ie}i pentru lipsa firei,
13. Purtând pr@jin@ în valteon }i, când vei }edea, vei s@pa împrejur }i ie}itul cu p@mânt
vei acoperi,
14. Cu care te-ai r@dicat (c@ Domnul, Dumnezeul t@u, umbl@ în mijlocul taberii ca s@
te scoa]@ }i s@-] dea neprietinii t@i); }i fie tab@ra ta sfânt@ }i nimic@ într-însa | s@ s@ areate 311v
de necur@]âie, ca s@ nu te p@r@sasc@.
15. Nu vei da robul st@pânului s@u, care va sc@pa la tine.
16. L@cui-va cu tine în locul care-i va pl@cea }i într-una din cet@]ile tale s@ va odihni, s@
nu-l întristezi.
17. Nu va fi curv@ din featele lui Israil, nici curvariu din fiii lui Israil.
18. Nu vei da plata bordeiului, nici pre]ul cânelui în casa Domnului, Dumnezeului t@u,
orice iaste cel ce ai f@g@duit, c@ ur@ciune sânt amândoao la Domnul, Dumnezeul t@u.
19. Nu vei împrumuta fr@]ine-t@u bani spre camât@, nici roade, nici orice lucru,
20. Ci streinului. Iar@ fratelui t@u f@r@ cam@t@ îi vei împrumuta ce-i de lips@, ca s@ te
blagosloveasc@ Domnul, Dumnezeul t@u, în tot lucrul t@u pre p@mântul la carele vei întra
a-l mo}teni.
21. Când vei f@g@dui f@g@duin]@ Domnului, Dumnezeului t@u, nu vei întârziia a o da,
c@ o va cerca Domnul, Dumnezeul t@u, }i, de vei z@bovi, ]i s@ va împuta în p@cat.
22. De nu vei vrea a f@g@dui, f@r@ p@cat vei fi.
23. Iar@ ce au ie}it odat@ din buz@le tale vei ]inea }i vei face precum ai f@g@duit Domnului,
Dumnezeului t@u, }i din vrearea ta }i din gura ta ai gr@it. ||
24. Întrând în viia aproapelui t@u, mânc@ struguri cât î] va pl@cea, iar@ afar@ s@ nu duci 312r
cu tine.
25. De vei întra în holda priiatinului t@u, vei frânge spice }i le vei zdrobi în mân@, iar@
cu seacerea nu vei s@cera.

*Neem. 13, 1.

Cap 24
Carte de slobozenie s@ îng@duia}te. Mila spre s@racii cei datori. S@ nu s@ t@g@duiasc@ simbria.
Pentru judecata venitului }i s@racului. R@m@}i]@le s@ceri}ului }i a culesului s@racilor s@ s@ lase.
*Math. 5, 31 }i
15, 7.
Marc. 10, 4.

1. *

e va lua omul muiare }i o va avea }i nu va afla har înaintea ochilor lui
pentru ceva groz@vire, îi va scrii carte de slobozenie }i o va da în mâna ei }i o va
slobozi din casa sa.
2. {i ie}ind, de s@ va m@rita dup@ alt b@rbat,
3. {i acela înc@ o va urî }i-i va da carte de slobozenie }i o va slobozi din casa sa sau cu
adev@rat va muri,
4. Nu o va putea b@rbatul dintâi lua înd@r@pt muiarea, c@ spurcat@ iaste }i urâcioas@ s-au
f@cut înaintea Domnului, ca s@ nu faci a p@c@tui p@mântul t@u, care Domnul, Dumnezeul
t@u, ]i-l va da a-l st@pâni.
5. De va fi luat omul d@un@zi muiare, nu va purceade la r@zboiu, nici i s@ va pune ceva
din lipseale ob}teai, | ci va odihni f@r@ vin@ la casa sa, ca s@ s@ veseleasc@ într-un an cu 312v
muiarea sa.
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6. Nu vei lua în loc de z@log moara cea din jos }i cea din sus, c@ sufletul s@u ]i l-au pus.
7. De s@ va g@si om silind pre fratele s@u din fiii lui Israil }i vânzându-l va lua pre]ul, s@
va ucide; }i vei lua r@ul din mijlocul t@u.
8. Ia aminte cu deadinsul s@ nu cazi în rana leprii, ci vei face orice te vor înv@]a preo]ii
din neamul leviticesc, dup@ ceale ce le-am poruncit }i le plinea}te cu deadinsul.
9. *Aduce]i-v@ aminte ce au f@cut Domnul, Dumnezeul vostru, Mariei în cale, când
ie}ea]i din Eghipt.
10. Când vei cere înd@r@pt de la aproapele t@u ceva lucru ce ]i-i datoriu, nu vei întra în
casa lui s@ iei z@log,
11. *Ci vei sta afar@, }i el î]i va aduce ce va avea.
12. Iar@ de-i s@rac, nu va înopta la tine z@logul,
13. Ci îndat@ i-l vei întoarce mai înainte de apusul soarelui, ca, dormind în vejmântul
s@u, s@ te blagosloveasc@ }i s@ aibi dreptate înaintea Domnului, Dumnezeului t@u.
14. *Nu vei t@g@dui simbria lipsitului }i s@racului fratelui t@u sau venitului carele || cu
313r
tine z@bovea}te pre p@mânt }i iaste între por]ile tale,
15. Ci într-aceea} zi îi vei da plata lucrului înaintea apusului soarelui, c@ s@rac iaste }i
dintr-aceea} sprijinea}te sufletul s@u, s@ nu strâge împrotiva ta câtr@ Domnul }i s@ ]i s@
socoteasc@ spre p@cat.
16. *Nu s@ vor ucide p@rin]ii pentru fii, nici fiii pentru p@rin]i, ci fie}tecarele pentru
p@catul s@u va muri.
17. Nu vei întoarce judecata venitului }i a s@racului, nici vei lua pentru z@log v@jmântul
v@duvei.
18. Adu-]i aminte c@ ai robit în Eghipt }i te-au scos Domnul, Dumnezeul t@u, de acolo.
Pentru aceea î] poruncesc s@ faci acest lucru:
19. Când vei s@cera holda în ]arina ta }i, uitând, vei l@sa mânunchiul, nu te vei întoarce
s@-l iei, ci vei suferi s@-l ia venitul }i s@racul }i v@duva, ca s@ te blagosloveasc@ Domnul,
Dumnezeul t@u, în tot lucru mânilor tale.
20. De vei culeage roadele maslinilor, orice va r@mânea în pomi nu te vei întoarce s@
le culegi, ci le vei l@sa venitului, s@racului }i v@duvei. |
21. De vei culeage viia ta, nu vei culeage strugurii ce r@mân, ci s@ vor l@sa spre lipsa
313v
venitului, s@racului }i v@duvei.
22. Adu-]i aminte c@ }i tu ai slujit în Eghipt }i pentru aceea î]i poruncesc s@ faci acest
lucru.

*Num. 12, 10.

*Ie}ire 22, 26.

*Preo]i. 19, 13.
Tovie. 4, 15.

*4 Împ@ra. 14, 5,6.
2 Par. 25, 4.
Ezec. 16, 20.

Cap 25
Judec@torii drept s@ judece. Cu câte lovituri s@ s@ bat@ cel vinovat. Boului ce trier@ s@ nu i s@
leage gura. S@mân]a fratelui s@ s@ de}teapte. Pedeapsa muiarii ce pip@ie ru}inea. În fon]i }i în
m@sur@ s@ nu s@ fac@ strâmb@tate. Amalichiteanii de tot s@ s@ }tearg@.

1.

e va fi price între cariva }i vor chema la judec@tori, pre care-l vor vedea a fi
drept, aceluia îi vor da s@mnul drept@]ii, pre care-i nedrept îl vor osândi de
nedreptate.
2. Iar@ pre cel ce au p@c@tuit, de-l vor vedea vrednic de b@taie, îl vor a}tearne }i înaintea
sa vor face s@ s@ bat@. Dup@ m@sura p@catului va fi modrul b@t@ii,
3. A}a numai *ca num@rul al patruz@cilea s@ nu treac@, ca nu grozav rumpându-s@
înaintea ochilor t@i, s@ s@ duc@ fratele t@u. ||
4. *Nu vei lega gura boului ce trier@ în arie roadele tale.
314r
5. Când vor l@cui fra]ii împreun@, }i unul din ei f@r@ prunci va muri, muiarea mortului
nu s@ va m@rita altuia, ci o va lua fratele lui }i va de}tepta s@mân]a fr@]ine-s@u.
6. {i înt@iul n@scut din ea fiiu pre numele lui îl va chema, ca s@ nu s@ }tearg@ numele
lui din Israil.
7. Iar@, de nu va vrea a lua muierea fr@]ine-s@u, carea lui de leage i s@ cuvine, mearge-va
muiarea la poarta cet@]ii }i va chema pre cei mai mari n@scu]i }i va zice: *«Nu vrea fratele
b@rbatului mieu a de}tepta s@mân]a fratelui s@u în Israil, nici a m@ lua so]u».
8. {i îndat@ l-or chema }i-l vor întreba. De va r@spunde: «Nu vreau a o lua muiare»,
9. S@ va apropiia muiarea de el, înaintea b@trânilor, }i va lua înc@l]@mântul din piciorul
lui }i va scuipi în fa]a lui }i va zice: «A}a va fi omului care nu zidea}te casa fratelui s@u».
10. {i s@ va chema numele lui în Israil Casa descul]atului. |
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11. De vor avea între sinea}i prigonire doi b@rba]i, }i unul împrotiva altuia va înceape a 314v
s@ certa, }i, vrând muiarea altuia a-}i scoate b@rbatul din mâna celui mai tare }i-} va pune
mâna }i-i va apuca ascunsele lui,
12. Vei t@ia mâna ei, nici te vei pleca spre ea cu vro mil@.
13. Nu vei avea în sac multe fealiuri de fon]i, mai mare }i mai mic,
14. Nici va fi în casa ta mir]@ mai mare }i mai mic@.
15. Fontul vei avea drept }i adev@rat, }i mir]a aseaminea }i adev@rat@ va fi ]ie, ca s@
tr@ie}ti mult@ vreame pre p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da.
16. C@ urea}te Domnul, Dumnezeul t@u, pre care face acestea }i s@ o]@rea}te de toat@
nedreptatea.
17. *Adu-]i aminte ce ]-au f@cut Amalic în cale, când ie}iiai din Eghipt,
*Ie}ir. 17, 8.
18. Cum au alergat împrotiva ta }i partea de pre urma oastei tale, carii osteni] }edea, o
[17, 10]
au t@iat, când tu erai p@truns de foame }i de osteneal@, }i nu s-au temut de Dumnezeu. ||
19. Deci când Domnul, Dumnezeul t@u, î] va da odihn@ }i-]i va supune toate prinprejur 315r
neamurile în p@mântul care ]i l-au f@g@duit, vei }tearge numele lui supt ceriu. P@zea}te
s@ nu ui]i.
Cap 26
Pârghele }i z@ciuirile, unde }i cui s@ s@ dea, }i supt ce form@ de cuvinte.

1.

i, deac@ vei întra la p@mântul care Domnnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da a-l
st@pâni }i vei dobândi }i vei l@cui într-însul,
2.
Vei lua din toate rodurile tale pârghele }i le vei pune în co}arc@ }i mergând
la locul care Domnul, Dumnezeul t@u, va aleage, ca acolo s@ s@ cheme numele Lui;
3. {i te vei apropia la preotul carele va fi în zilele acealea }i vei zice c@tr@ dânsul:
«M@rturisescu-m@ ast@zi înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, c@ am întrat la p@mântul
pentru care S-au jurat p@rin]ilor no}tri s@ ni-l dea noao».
4. {i, luând preotul co}arca din mâna ta o va pune înaintea oltariului Domnului,
Dumnezeului t@u,
5. {i vei gr@i înaintea Domnului, Dumnezeului | t@u: «Sirul gonia pre tat@l mieu, care 315v
s-au pogor@t în Eghipt }i acolo au nemearnicit în num@r foarte pu]in }i au crescut în neam
mare }i vârtos }i nenum@rate mul]imi;
6. {i ne-au n@c@jit eghipteanii }i ne-au gonit, puindu-ne greot@] foarte greale.
7. {i am strâgat c@tr@ Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Carele ne-au ascultat }i au
privit la mi}@l@tatea noastr@ }i la osteneal@ }i la strâmtoare;
8. {i ne-au scos din Eghipt în mân@ tare }i în bra]u întins, în fric@ mare, în seamne }i în minuni,
9. {i ne-au adus la locul acesta }i ne-au dat p@mântul ce cur@ lapte }i miere;
10.{i pentru aceea, acum aduc pârghele roadelor p@mântului care Domnul mi le-au
dat». {i le vei l@sa înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, dup@ ce te vei închina Domnului,
Dumnezeului t@u.
11. {i te vei osp@ta în toate bun@t@]ile care ]i le va da Domnul, Dumnezeul t@u, ]ie }i
casei tale, tu }i levitul }i venitul care iaste cu tine.
12. Când vei plini z@ciuirea tuturor roadelor || tale în anul z@ciuirilor al treilea, vei da 316r
levitului }i venitului }i s@racului }i v@duvii s@ mânânce înl@untrul por]ilor tale }i s@ s@ sature.
13. {i vei gr@i înaintea Domnului, Dumnezeului t@u: «Luat-am cele ce s-au sfin]it din casa
*Sus 14, 29. mea *}i am dat levitului }i venitului }i s@racului }i v@duvei, precum mi-ai poruncit. N-am
trecut poruncile Tale, nici m-am uitat de porunca Ta.
14. N-am mâncat dintr-însele în jealea mea, nici le-am desp@r]it în fie}tecare necur@]ie,
nici am cheltuit dintr-aceastea ceva în treaba îngrop@rii. Ascultat-am de glasul Domnului,
Dumnezeului mieu, }i am f@cut toate precum mi-ai poruncit.
15. *Privea}te din jârtvelnicul T@u }i din înaltul ceriurilor l@ca}u }i blagoslovea}te norodul T@u, Israil,
*Isai. 63, 15.
Varuh. 2, 16. }i p@mântul care ni l-ai dat, precum Te-ai jurat p@rin]ilor no}tri, p@mântul ce cur@ lapte }i miere».
16. Ast@zi, Domnul, Dumnezeul t@u, ]-au poruncit s@ faci poruncile aceastea }i judec@]ile
}i s@ le p@ze}ti }i s@ le pline}ti din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u.
17. Pre Domnul L-ai ales ast@zi s@-]i fie Dumnezeu }i s@ umbli în c@ile Lui }i s@ p@ze}ti
]eremoniile Lui }i ceale poruncite | }i judec@]ile }i s@ ascul]i de porunca Lui.
316v
18. *{i Domnul te-au ales ast@zi s@-I fii norod usebit, precum ]-au gr@it, }i s@ p@zea}ti
*Sus 7, 6.
toate poruncile Lui.
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19. {i s@ te fac@ mai înalt decât toate neamurille care au zidit spre lauda }i numele }i slava
Sa; s@ fii norod sfânt Domnului, Dumnezeului t@u, precum au gr@it”.
Cap 27
Trecând Iordanul, oltariu de piiatr@ a face. Leagea în lespezi a s@ scrii. A blagosloveniii drep]ilor
}i a bl@st@mului nedrep]ilor leagea }i formula.

1.

i au poruncit Moisi }i b@trânii lui Israil norodului, zicând: „P@zi]i toat@ porunca
carea v@ poruncesc ast@zi,
2.
{i, trecând Iordanul la p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da, vei
râdica pietri mari }i cu var le vei spoi,
3. S@ po]i scrii în eale toate cuvintele legii ace}tiia, dup@ ce vei treace Iordanul, s@ întri
la p@mântul care Domnul, Dumnezeul t@u, ]i-l va da, p@mântul ce cur@ lapte }i miere,
precum S-au jurat p@rin]ilor t@i.
4. *Deci, când vei treace Iordanul, râdica]i || pietri care eu ast@zi v@ poruncesc, în *Ie}ir. 20, 25.
317r
muntele Hival, }i le ve]i netezi cu var.
Ios. 8, 31.
5. {i vei zidi acolo oltariu Domnului, Dumnezeului t@u, din pietrile care nu le-au atins fierul
6. {i de bolovani f@r@ form@ }i nechiti]i. {i vei aduce preste el arderile de tot Domnului,
Dumnezeului t@u.
7. {i vei jârtvui junghieri p@ciuitoare }i vei mânca acolo }i te vei osp@ta înaintea Domnului,
Dumnezeului t@u.
8. {i vei scrii pre lespezi toate cuvintele legii ace}tia neated }i luminat”.
9. {i au zis Moisi }i preo]ii neamului leviticesc câtr@ tot Israilul: „Ia aminte }i ascult@, Israil!
Ast@z te-ai f@cut norodul Domnului, Dumnezeului t@u.
10. Ascult@ graiul Lui }i f@ ceale poruncite }i dreapte care eu î]i poruncesc”.
11. {i au poruncit Moisi norodului în zioa aceea, zicând:
12. „Ace}tia vor sta a blagoslovi norodul pre muntele Garizim, dac@ vor trece Iordanul:
Simion, Levi, Iuda, Isahar, Iosif }i Veniamin.
13. {i în prejm@ ace}tia vor sta a bl@st@| ma în muntele Hival: Ruvin, Gad }i Az@r }i
317v
Zavulon, Dan }i Neftali.
14. *{i vor vesti levi]ii }i vor zice c@tr@ to] b@rba]ii lui Israil cu graiul înalt:
*Daniil 9, 13.
15. «Bl@st@matu-i omul care face cioplit }i v@rsat, ur@ciune Domnului lucrul mânilor
mea}terilor, }i va pune într-ascuns». {i va r@spunde tot norodul }i-i va zice: «Amin».
16. «Bl@st@matu-i care nu cinstea}te pre tat@-s@u }i muma». {i va zice tot norodul: «Amin».
17. «Bl@st@matu-i care str@mut@ hotar@le aproapelui s@u». {i va zice tot norodul: «Amin».
18. «Bl@st@matu-i care face a r@t@ci orbul în drum». {i va zice tot norodul: «Aamin».
19. «Bl@st@matu-i care întoarce judecata venitului, a s@racului }i a v@duvei». {i va zice
tot norodul: «Amin».
20. «Bl@st@matu-i care doarme cu muiarea t@tâne-s@u }i dezv@lea}te acoperemântul
p@ti}orului ei». {i va zice tot norodul: «Amin».
21. «Bl@st@matu-i care doarme cu tot dobitocul». {i va zice tot norodul: «Amin».
22. «Bl@st@matu-i care doarme cu soru-sa, cu fata t@tâni-s@u sau a mâni-sa». {i va zice
tot norodul: «Amin». ||
23. «Bl@st@matu-i care doarme cu soacr@-sa». {i va zice tot norodul: «Amin».
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24. «Bl@st@matu-i care într-ascuns va lovi aproapele s@u». {i va zice tot norodul: «Amin».
25. «Bl@st@matu-i care ia daruri s@ loveasc@ sufletul sângelui nevinovat». {i va zice tot
norodul: «Amin».
26. «Bl@st@matu-i care nu r@mâne în cuvintele legii ace}tiia, nici le plinea}te cu fapta».
{i va zice tot norodul: «Amin».
Cap 28
De multe fealiuri s@ f@g@duia}te celor ce vor ]inea leagea, blagoslovenii; }i celor ce o vor
treace, bl@st@m.

1.

ar@, de vei auzi graiul Domnului, Dumnezeului t@u, s@ faci }i s@ p@zea}ti toate
poruncile Lui, care eu î]i poruncesc ast@zi, face-te-va Domnul, Dumnezeul t@u, mai
înalt decât toate neamurile care petrec pre p@mânt.
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2. {i vor veni preste tine toate blagosloveniile aceastea }i te vor cuprinde, îns@ de vei
asculta poruncile lui:
3. Blagoslovit tu în cetate }i blagoslovit în ]arin@.
4. Blagoslovit rodul pântecelui t@u }i rodul p@|mântului t@u }i rodul dobitoacelor tale,
turmele ciurdelor tale }i ocoalele oilor tale.
5. Blagoslovite }urile tale }i blagoslovite r@m@}i]@le tale.
6. Blagoslovit vei fi tu întrând }i ie}ind.
7. Da-va Domnul neprietinii t@i, carii s@ scoal@ asupra ta, câzând înaintea ta; pre o cale
vor veni împrotiva ta, }i prin }ese vor fugi de la fa]a ta.
8. Trimite-va Domnul blagoslovenie spre pimni]eale tale }i spre toate lucrurile mânilor
tale }i te va blagoslovi în p@mântul care-l vei lua.
9. De}tepta-te-va }ie} Domnul spre norod sfânt, precum ]i s-au jurat, de vei p@zi poruncile
Domnului, Dumnezeului t@u, }i vei umbla în c@ile Lui.
10. {i vor vedea toate neamurile p@mânturilor c@ numele Domnului s-au chemat preste
tine }i s@ vor teame de tine.
11. A prisosi te va face Domnul cu toate bun@t@]ile, cu rodul pântecelui t@u }i cu rodul
dobitoacelor tale, cu rodul p@mântului t@u, care au giurat Domnul p@rin]ilor t@i s@-]i
dea ]ie.
12. De}chide-va Domnul vistieriia Sa cea bun@, ceriul, s@ dea ploaia p@mântului t@u
în vreamea sa, }i va blagoslovi toate lucrurile mânilor tale }i vei împrumuta multe neamuri
|| }i însu]i de la nime împrumutare vei lua.
13. Rândui-te-va Domnul spre cap }i nu spre coad@ }i vei fi totdeauna deasupra }i nu
dedesupt, îns@ de vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului, care eu poruncesc ]ie
ast@zi, }i le vei p@zi }i le vei face
14. {i nu te vei abate de la eale nici la dreapta, nici la stânga, nici vei urma dumnezei
streini, nici îi vei cinsti.
15. *Iar@ , de nu vei vrea a asculta graiul Domnului, Dumnezeului t@u, s@ p@zea}ti toate
*Preo]. 26, 4.
Varuh. 1, 20. poruncile Lui }i ]eremoniile care eu poruncesc ]ie ast@zi, veni-vor preste tine toate
Malac. 2, 2. bl@st@murile acestea }i te vor cuprinde.
16. Bl@st@mat vei fi în cetate, bl@st@mat în câmp,
Ire. 2, 17.
17. Bl@st@mat@ }ura ta }i bl@st@mate r@m@}i]ele tale,
18. Bl@st@mat rodul pântecelui t@u }i rodul p@mântului t@u, ciurdele boilor t@i }i turmeale
oilor tale,
19. Bl@st@mat vei fi tr@ind }i bl@st@mat ie}ind.
20. Trimite-va Domnul preste tine foamete }i foame }i bl@st@m în toate lucruri<le> tale
care tu vei face, pân@ te va zdrobi }i te va pierde degrab@ pentru me}te}ugirile tale ceale
reale în care M-ai p@r@sât. |
21. Adaog@-]i Domnul cium@ pân@ când te va sfâr}i de pre p@mântul la care întri a-l
st@pâni.
22. Loveasc@-te Domnul cu lips@, cu friguri }i cu frig, cu ardere }i cu c@ldur@ }i cu v@zduh
strâcat }i cu rujin@ }i te goneasc@ pân@ vei peri.
23. Fie ceriul care deasupra iaste de aram@, }i p@mântul care-l calci, de fier.
24. Dea Domnul povoiu p@mântului t@u, praf, }i din ceriu s@ s@ pogoar@ preste tine
cenu}e, pân@ când te vei zdrobi.
25. Deaie-te Domnul c@zând înaintea vr@jma}ilor t@i; pre o cale s@ ie}i împrotiva lor, }i
pre }eapte s@ fuji }i s@ te r@sipe}ti prin toate ]@râle p@mântului.
26. {i fie stârvul t@u spre hrana tuturor zbur@toarelor ceriului }i fiiar@lor p@mântului }i
s@ nu fie cine s@ apere.
27. Loveasc@-te Domnul cu bubele Eghiptului }i partea trupului prin carea gunoiul s@
petreace }i cu râie }i cu usturime, a}ea ca s@ nu te po] vindeca.
28. Loveasc@-te Domnul cu bolunzie }i cu orbie }i cu r@pirea min]ii.
29. {i s@ pip@ie}ti în ameaz@zi precum pip@ia}te orbul în întunearec }i s@ nu-] îndrepteazi
c@ile tale. {i în toat@ vreamea s@ spriji||nea}ti hula }i s@ te împresuri de sâl@, nici s@ aibi
cine s@ te sloboaz@.
30. Muiare vei lua }i altul va dormi cu ea, cas@ s@ zidea}ti }i s@ nu l@cuie}ti într-însa, s@
s@dea}ti vie }i s@ nu o culegi.
31. Boul t@u s@ s@ jârtvuiasc@ înaintea ta }i s@ nu mânci dintr-însul. Asinul t@u s@ s@
r@peasc@ dinnaintea ta }i s@ nu ]i s@ întoarc@. Oile tale s@ s@ dea neprietinilor t@i }i s@ nu
fie cine s@ te agiute.

542

318v

319r

319v

320r

CAP 28

CARTEA 2 LEAGE

32. Fiii t@i }i featele tale s@ s@ dea altui neam, v@zând ochii t@i }i sc@zând la vedearea
lor toat@ zioa }i s@ nu fie t@rie în mâna ta.
33. Rodurile p@mântului t@u }i toate lucrurile mânilor tale s@ le mânce norodul care nu-l
}tii }i s@ fii pururea suferind hul@ }i împresurat în toate zilele
34. {i ame]it de frica celor ce vor vedea ochii t@i.
35. Loveasc@-te Domnul cu bube reale în na}teri }i în pea}tele pulpei }i s@ nu te po]i
vindeca de la talpa piciorului pân@ la cre}tetul t@u.
36. Duce-te-va pre tine Domnul }i împ@ratul t@u care vei rândui preste tine la neamul
care nu }tii tu }i p@rin]ii t@i }i vei sluji acolo dumnezeilor streini, lemnului }i pietrii. |
37. {i vei fi pierdut spre pild@ }i spre basn@ tuturor noroadelor la care te va duce Domnul.
320v
38. *S@mân]@ mult@ vei arunca în p@mânt, }i pu]ân@ vei aduna, c@ l@custele vor îmbuca
toate.
39. Vie vei s@di }i o vei s@pa, }i vin nu vei bea, nici vei culeage ceva dintr-însa, c@ s@
va jefui de viermi.
40. Maslini vei avea în toate hotarele tale, }i nu te vei unge cu untul-de-lemn, c@ vor
curge }i vor peri.
41. Feciori vei na}te }i feate, }i nu te vei bucura de dân}ii, c@ s@ vor duce în robie.
42. To] pomii t@i }i roadele p@mântului t@u rujina le va mistui.
43. Veneticul carele cu tine petreace pre p@mânt s@ va sui preste tine }i va fi mai înalt,
iar@ tu vei pogorî }i vei fi mai jos.
44. El te va împrumuta, }i tu nu-l vei împrumuta. El va fi spre cap, }i tu vei fi spre coad@.
45. {i vor veni preste tine toate bl@st@murile aceastea }i, gonind, te vor cuprinde, pân@
vei peri, c@ n-ai ascultat graiul Domnului, Dumnezeului t@u, nici ai ]inut poruncile Lui }i
]eremoniile care ]-au poruncit.
46. {i vor fi în tine seamne }i ciudease }i în s@mân]a ta pân@ în veac,
47. Pentru c@ n-ai slujit Domnului, Dumne||zeului t@u în bucurie }i în veselia inimii,
321r
pentru prisosin]a tuturor lucrurilor.
48. Sluji-vei nepriiatinului t@u, care ]i-l va trimite Domnul, în foamete }i în seate }i în
goliciune }i în toat@ scumpeatea; }i va pune jug de fier preste cerbicea ta, pân@ te va zdrobi.
49. Aduce-va Domnul asupra ta neam de departe }i din marginile p@mântului, în
as@m@narea pajerii ce zboar@ reapede, a c@ruia limb@ nu o vei putea în]eleage.
50. Neam gâlcevitoriu foarte, care nu va cinsti pre cel b@trân, nici i va fi mil@ de cel
mititel,
51. {i s@ m@nânce rodul dobitoacelor tale }i rodurile p@mântului t@u, pân@ vei peri, }i
s@ nu-]i lase ]ie grâu, vin }i untdelemn, ciurzile boilor }i turmele oilor, pân@ când te va
piiarde.
52. {i te va zdrobi în toate cet@]ile tale }i s@ s@ zdrobeasc@ zidurile tale ceale tari }i înalte
în carele aveai n@deajdea, în tot p@mântul t@u; con@ci-te-vei înlontrul por]ilor tale, în tot
p@mântul t@u care ]i-l va da Domnul, Dumnezeul t@u.
53. *{i vei mânca rodul pântecelui t@u }i c@rnurile fiilor t@i }i a featelor tale care ]i le va
321v da Domnul, Dumnezeul t@u, în strâm|toarea cu care te va împresura vr@jma}ul t@u.
54. Omul ginga} în tine }i m@sc@ricios foarte va pizmui fratelui s@u }i muiarii carea s@
culc@ în sânul s@u,
55. Ca s@ nu le dea din c@rnurile fiilor s@i carele va mânca, pentru c@ nimic@ alt@ nu
are în con@cirea }i în lipsa cu carea te vor jefui neprietinii t@i înl@untrul tuturor por]ilor tale.
56. Muiarea tân@r@ }i ginga}e carea nu putea umbla pre p@mânt, nici urma piciorului
a înfinge, pentru ging@}iia }i tinerea]ele, va pizmui b@rbatului s@u, carele s@ culc@ în sânul
s@u, pentru c@rnurile fiiului }i a featei,
57 {i pentru sp@l@ciunea celor de a doao care ies din mijlocul s@min]elor lui }i pentru pruncii
carii într-acel ceas s-au n@scut, c@-i vor mânca într-ascuns, pentru lipsa tuturor lucrurilor, în
con@cirea }i jefuirea cu carea va împresura nepriiatinul t@u înl@untrul por]ilor tale.
58. De nu vei p@zi }i vei face toate cuvintele legii ace}tiia carea s-au scris într-aceast@
carte }i de nu te vei teame de numele Lui cel preasl@vit }i înfrico}at, adec@ de Domnul,
Dumnezeul t@u,
59. Spori-va Domnul ranele tale, b@t@i mari }i r@mâitoare, bete}uguri reale }i de pururea,
60. {i va întoarce spre tine toate n@cazurile Eghiptului, de care te-ai temut, }i s@ vor lipi
de tine. ||
61. Înc@ }i toate boalele }i ranele care nu sânt scrise în cartea legii ace}tiia le va duce
322r
Domnul asupra ta, pân@ te va zdrobi.
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62. {i ve] r@mânea pu]ini cu num@rul carii întâi era]i ca stelele ceriului cu mul]imea, c@
n-ai ascultat glasul Domnului, Dumnezeului t@u.
63. {i, precum mai înainte s-au veselit Domnul de voi, bine f@cându-v@ }i înmul]indu-v@,
a}ea s@ va veseli piiarzându-v@, ca s@ v@ lua]i de pre p@mântul la care ve]i întra a-l st@pâni.
64. R@sipi-te-va Domnul în toate noroadele, de la începutul p@mântului pân@ la sfâr}itul
lui, }i vei sluji acolo dumnezeilor streini, pre care nici tu îi }tii, nici p@rin]ii t@i, lemnelor }i
pietrilor.
65. {i în neamurile acealea nu te vei odihni, nici va fi odihn@ urmeai piciorului t@u, c@-]i
va da ]ie acolo Domnul inim@ sp@rioas@ }i ochi sc@zând }i suflet umilit de întristare.
66. {i va fi viia]a ta ca când ar spânzura înaintea ta. Teame-te-vei noaptea }i zioa }i nu
vei creade vie]ii tale.
67. Diminea]a vei zice: «Cine-m va da sara?» }i sara: «Cine-m va da diminea]a?»,
pentru înfrico}earea inimii tale, cu carea te vei îngrozi }i pentru ceale ce vei vedea cu
ochii t@i. |
68. Duce-te-va cu ceate Domnul înd@r@pt în Eghipt, pre calea de carea ]-au zis ca s@ 322v
nu o vezi mai mult. Acolo te vei vinde nepriiatinilor t@i spre sluji }i slujnice }i nu va fi cine
s@ cumpere”.
Cap 29
Leg@tura }i jur@mântul israilteanilor cu Dumnezeu dup@ facerile de bine a Domnului; }i amânân]area
împrotiva frâng@torilor credin]ei.

1.

ceastea sânt cuvintele p@cii carea au poruncit Domnul lui Moisi s@ o
loveasc@ cu fiii lui Israil în p@mântul Moav, f@r@ de acea pace carea au
f@cut cu dân}ii în Horiv.
2. {i au chemat Moisi tot Israilul }i au zis câtr@ dân}ii: *„Voi a]i v@zut toate care au f@cut
*Ie}ir. 19, 4.
Domnul înaintea voastr@ în p@mântul Eghiptului lui Faraon }i tuturor slugilor lui }i a tot
p@mântul lui,
3. Ispitele ceale mari care le-au v@zut ochii t@i, seamnele acealea }i ciudeasele ceale
prea mari,
4. {i nu v-au dat Domnul inim@ a în]ealege, }i ochi a vedea, }i ureachi care s@ poat@
auzi pân@ în zioa de acum.
5. *Adusu-v-au patruz@ci de ani prin pustie; || nu s-au rupt vejmintele voastre, nici 323r
*Sus 20, 2.
înc@l]@mintele picioarelor voastre de vechire s-au mistuit.
6. Pâne n-a] mâncat, vin }i alt@ beautur@ be]iv@ n-a] beut, ca s@ }ti]i c@ eu sânt Domnul,
Dumnezeul vostru.
7. {i a] venit la locul acesta *}i au ie}it Sihon, împ@ratul Hesevon, }i Og, împ@ratul
*Sus 3, 1.
Vasanului, întâmpin@ndu-ne la r@zboiu. {i i-am b@tut,
8. {i am luat p@mântul lor }i l-am dat spre mo}tenire lui Ruvim }i lui Gad }i la jum@tate
parte din neamul Manase.
9. P@zi], dar@, cuvintele leg@turii ace}tiia }i le plini], ca s@ în]@leage]i toate care face]i.
10. Voi sta] ast@zi to] înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, c@peteniile voastre }i
neamurile }i cei mai mari n@scu]i }i înv@]@torii, tot norodul Israil,
11. Pruncii }i muiarile voastre }i venitul care cu tine z@bove}te în tab@r@, afar@ din t@ietorii
de leamne }i cei ce poart@ apele,
12. S@ treci leg@tura Domnului, Dumnezeului t@u, }i în jur@mântul care ast@zi Domnul,
Dumnezeul t@u, lovea}te cu tine,
13. S@ te de}teapte Lui}i spre norod }i În|su}i s@-]i fie Dumnezeul t@u, precum ]-au gr@it 323v
}i precum S-au jurat p@rin]ilor t@i, lui Avraam, Isaac }i Iacov.
14. Nici voao numai aceast@ leg@tur@ povestesc }i aceste jur@mânturi înt@reasc,
15. Ci tuturor celor de fa]@ }i celor departe,
16. C@ voi }ti] cum am l@cuit în p@mântul Eghiptului }i cum am trecut prin mijlocul
neamurilor, carele trecând,
17. V@zut-a] urâciunile }i necur@]iile, adec@ idolii lor, lemnul }i piatra, argintul }i aurul
care le cinstea.
18. Nu cumva s@ fie între voi b@rbat au muiare, familie au neam a c@ruia inim@ s-au
întors ast@zi de câtr@ Domnul, Dumnnezeul vostru, s@ mearg@ }i s@ slujeasc@ dumnezeilor
acelor neamuri }i s@ fie între voi r@d@cin@ odr@zlind fiiare }i am@r@ciune.
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19. {i când va auzi cuvintele jur@mântului acestuia, s@ s@ blagosloveasc@ pre sine în inima
sa, zicând: «Pace îm va fi mie }i voi umbla în r@otatea inimii meale»; }i s@ mistuiasc@ cea
beat@ pre cea s@tioas@.
20. {i Domnul s@ nu îng@duiasc@, ci atunci mai vârtos urgiia Lui s@ fumege }i râvna
324r îm||protiva omului aceluia }i s@ }az@ preste el toate bl@st@murile care s-au scris într-aceast@
carte }i s@ }tearg@ Domnul numele lui supt ceriu.
21. {i s@-l mistuiasc@ spre perire din toate neamurile lui Israil, dup@ bl@st@murile care
în cartea legii ace}tiia }i a leg@turii s@ ]in.
22. {i va zice neamul urm@toriu }i fiii carii s@ vor na}te dup@ aceea }i nemearnicii carii
departe vor veni, v@zând ranele p@mântului aceluia }i neputin]ele cu care l-au n@c@jit
Domnul,
23. Cu piiatr@ pucioas@ }i cu aprindere de sare arzând a}ea cât mai mult s@ nu s@ samine,
nici s@ r@sar@ ceva verde spre pilda *r@sipireai Sodomului }i a Gomorului, Adamei }i a *Face. 19, 24.
lui Sevoim, care le-au mistuit Domnul în mânia }i în urgiia Sa.
24. {i vor zice toate neamurile: *«Pentru ce au f@cut a}ea Domnul p@mântului acestuia? *3 Împ@ra]. 9, 8.
Ce iaste aceast@ nem@surat@ mâniia urgiii Lui?»
Irim. 22, 2.
25. {i vor r@spunde c@ au p@r@sit leg@tura Domnului carea au f@cut cu p@rin]ii lor când
i-au scos din p@mântul Eghiptului,
26. {i au slujit dumnezeilor streini }i | li s-au închinat, pre carii nu-i }tiia }i c@rora nu
324v
fusease d@rui]i.
27. {i pentru aceiia s-au m@niiat urgia Domnului asupra p@mântului acestuia s@ duc@
preste dânsul toate bl@st@murile care s-au scris în cartea aceasta.
28. {i i-au scos din p@mântul s@u în mânie }i în urgie }i în b@s@u foarte }i i-au lep@dat
în p@mânt strein, precum ast@zi s@ arat@.
29. Ascunsele Domnului, Dumnezeului nostru, care sânt deascoperite noao }i fiilor no}tri
pân@ în veac, s@ facem toate cuvintele leagii ace}tiia.
Cap 30
Pre cei gre}i] îi îndeamn@ Moisi spre poc@in]@, c@ poc@in]a cea adev@rat@ pre Dummnezeu
îmblânzea}te. Porunca noao dat@ nu departe de la noi s@ desparte. Într-aceleia plinire sau
lenevire s@ pune înainte binele }i r@ul, ca, cu voia alegând binele, s@ tr@im }i s@ nu perim, de
r@u lipindu-ne.

1.
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eci când vor veni preste tine toate cuvintele acestea, blagosloveniia }i bl@st@mul,
carele am pus înaintea ta, }i, p@rându-]i || r@u din inima ta din toate neamurile
în carele te va r@sipi Domnul, Dumnezeul t@u,
2. {i te vei întoarce la El }i vei asculta de poruncile Lui, precum eu ast@zi poruncesc ]ie,
cu fiii t@i, în toat@ inima ta }i în tot sufletul t@u,
3. Va întoarce Domnul, Dumnezeul t@u, robiia ta }i ]i s@ va milostivi }i iar@}i te va aduna
din toate noroadele prin carele mainte te-au r@sipit.
4. De vei fi r@sipit la ]i]inile ceriului, de acolo te va trage Domnul, Dumnezeul t@u,
5. *{i te va lua }i te va duce la p@mântul care l-au st@pânit p@rin]ii t@i }i îl vei dobândi; *2 Macav. 1, 29.
}i, blagoslovindu-te, mai de mare num@r a fi te va face decât au fost p@rin]ii t@i.
6. T@ia-va împregiur Domnul, Dumnezeul t@u, inima ta }i inima s@min]iii tale, s@ iube}ti
pre Domnul, Dumnezeul t@u, în toat@ inima ta }i în tot sufletul t@u, ca s@ po] tr@i.
7. Iar@ toate bl@st@murile aceastea le va întoarce preste neprietinii t@i }i preste cei ce te
ur@sc }i te goneasc.
8. Iar@ tu te vei întoarce }i vei auzi glasul Domnului, Dumnezeului t@u, }i vei face toate
poruncile care eu poruncesc ]ie ast@zi. |
9. {i a prisosi te va face Domnul, Dumnezeul t@u, în toate lucrurile mânilor tale, în rodul
pântecelui t@u }i în rodul dobitoacelor tale, în ugerimea p@mântului t@u }i în d@ruirea
tuturor lucrurilor. C@ s@ va întoarce Domnul s@ s@ bucure de tine în toate bun@t@]ile,
precum s-au bucurat în p@rin]ii t@i,
10. Îns@ de vei auzi graiul Domnului, Dumnezeului t@u, }i vei p@zi poruncile Lui }i
]eremoniile care într-aceast@ leage s-au scris }i s@ te întorci la Domnul, Dumnezeul t@u,
în toat@ inima ta }i în tot sufletul t@u.
11. Porunca aceasta carea eu poruncesc ]ie ast@zi nu iaste deasupra ta, nici departe de
tine pus@,
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12. Nici în ceriu s@dit@ , s@ po]i zice: «*Cine din noi poate în ceriu a s@ sui, s@ o aduc@ la
noi, ca s@ o ascult@m }i cu fapta s@ o plinim?»
13. Nici preste mare e pus@, ca s@ pricinuie}ti }i s@ zici: «Cine din noi va putea a înota
marea }i s@ o aduc@ pân@ la noi, s@ putem auzi }i a face ce s-au poruncit?»
14. Ci aproape de tine foarte iaste cuvântul, în gura ta }i în inima ta s@-l faci.
15. Ia aminte c@ ast@zi am pus înaintea ta || viia]a }i binele, }i dinprotiv@ moartea 326r
}i r@ul.
16. S@ iube}ti pre Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@ umbli în c@ile Lui }i s@ p@z@}ti poruncile
Lui }i ]eremoniile }i judec@]ile }i s@ tr@ie}ti }i s@ te înmul]asc@ }i s@ te blagosloveasc@ în
p@mântul la care vei întra a-l st@pâni.
17. Iar@, de va fi întoars@ inima ta }i nu vei vrea s@ ascul]i }i, de gre}al@ în}elat, te vei
închina dumnezeilor streini }i le vei sluji lor,
18. Mai nainte zic ]ie ast@zi c@ pieri }i pu]in@ vreame z@bove}ti pre p@mântul la care,
trecând Iordanul, vei întra a-l mo}teni.
19. M@rturie chem ast@zi ceriul }i p@mântul c@ v-am pus înainte viia]a }i moartea,
blagoslovenia }i bl@st@mul. Aleage, dar@, viia]a, ca }i tu s@ tr@ie}ti, }i s@mân]a ta.
20. {i s@ iubea}ti pre Domnul, Dumnezeul t@u, }i s@ ascul]i de graiul Lui }i de El s@ te
lipe}ti (c@ El iaste viia]a }i lungimea zilelor tale), s@ tr@ie}ti în p@mântul pentru carele s-au
jurat Domnul p@rin]ilor t@i, lui Avraam, Isac }i Iaacov, s@-l dea lor”.
Cap 31
Moisi rânduia}te pre Iosue în locul s@u pov@]ui|toriu. Scrie a dooa leage }i poruncea}te s@ s@
prociteasc@ norodului, în anul slobozirei al }eaptelea; }i în laturea sicriiului s@ s@ ]ie.

1.
2.
*Num. 27, 23.
Sus 3, 27.

326v

i s-au dus Moisi }i au gr@it toate cuvintele aceastea c@tr@ tot Israilul,
{i au zis c@tr@ dân}ii: „De ani o sut@ }i doaoz@ci sânt ast@zi, nu pociu mai
mult ie}i }i a întra, mai ales c@ }i Domnul mi-au zis: «*Nu vei treace Iordanul

acesta»
3. Domnul, dar@, Dumnezeul t@u, va treace înaintea ta. El va }tearge toate neamurile aceastea
înaintea ta }i le vei st@pâni; }i Iosue acesta va treace înaintea ta, precum au gr@it Domnul,
4. {i le va face Domnul *precum au f@cut lui Sihon }i Og, împ@ra]ilor amorreilor, }i
*Num. 21, 24.
p@mântului lor }i-l va }tearge.
5. Deci, deac@ va da }i pre ace}tia voao, *a}ijdirea le ve]i face, precum v-am poruncit.
*Sus. 7, 2.
6. B@rb@tea}te lucra]i }i v@ înt@ri]i }i nu v@ teamere]i, nici s@ v@ înfrico}a] de vederea lor,
c@ Domnul, Dumnezeul t@u, Însu}i iaste pov@]uitoriul t@u }i nu te va l@sa, nici te va p@r@si”.
7. {i au chemat Moisi pre Iosue }i i-au zis lui înaintea a tot Israilul: „*Înt@rea}te-te }i fii
*Ios. 1, 6.
3 Împ@r. 2, 2. vârtos, c@ tu vei pov@]ui norodul acesta la p@mântul care a li-l da S-au jurat || Domnul 327r
p@rin]ilor lor; }i tu cu soarte îl vei împ@r]i.
8. {i Domnul, Care iaste pov@]uitoriul vostru, El va fi cu tine, nu te va l@sa, nici te va
p@r@si, nu te teame, nici te spâimânta”.
9. {i au scris Moisi leagea aceasta }i o au dat preo]ilor, fiilor Levi, carii purta sicriiul
a}ez@mântului Domnului, }i tuturor b@trânilor Israil,
10. {i le-au poruncit zicând: „Dup@ }eapte ani, în anul slobozirei, în praznicul corturilor,
11. Adunându-s@ to]i din Israil s@ s@ areate înaintea Domnului, Dumnezeului t@u, în locul
care va aleage Domnul vei ceti cuvintele legii ace}tie înaintea a tot Israilul, auzând ei,
12. {i fiind într-unul tot norodul adunat, }i b@rba]ilor }i muiarilor, pruncilor }i veni]ilor carii
sânt înl@untrul por]ilor tale, ca, auzând, s@ învea]e }i s@ s@ team@ de Domnul, Dumnezeul
vostru, }i s@ p@zeasc@ }i s@ plineasc@ toate cuvintele legii ace}tia.
13. {i fiii lor, carii acum nu }tiu, s@ poat@ auzi }i s@ s@ team@ de Domnul, Dumnezeul
s@u, în toate zilele în care petrec pre p@mântul la care voi, treacând Iordanul, mearge]i
a-l dobândi”.
14. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, aproape sânt zilele mor]ii tale. Chiiam@ pre Iosue
| }i sta]i în cortul m@rturiei, s@-i poruncesc”. {i s-au dus Moisi }i Iosue }i au st@tut în cortul 327v
m@rturiei.
15. {i s-au ar@tat Domnul în stâlp de nor, care au stat la întrarea cortului.
16. {i au zis Domnul câtr@ Moisi: „Iat@, tu vei adormi cu p@rin]ii t@i, }i norodul acesta,
sculându-s@, va curvi dup@ dumnezei streini în p@mântul la care într@ s@ l@cuiasc@ într-însul.
Acolo M@ va p@r@si }i de}art@ va face leg@tura carea am legat cu el.
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17. {i s@ va mâniia urgiia Mea împrotiva lui în zioa aceea }i-l voi p@r@si }i voiu ascunde fa]a
Mea de câtr@ dânsul }i va fi spre îmbucare. Afla-l-vor toate realele }i n@cazurile, a}a cât va zice
într-aceaea zi: «Cu adev@rat pentru c@ nu iaste Dumnezeu cu mine, m-au aflat realele acestea».
18. Iar@ Eu voiu ascunde }i voiu t@inui fa]a Mea în zioa aceaea pentru toate realele ce
au f@cut, c@ au urmat dumnezei streini.
19. Acum, dar@, scrie]i-v@ cântecul acesta }i înv@]a] fiii lui Israil s@-l ]ie minte }i cu gura
s@-l cânte }i s@-Mi fie Mie ver}ul acesta m@rturie între fiii lui Israil,
20. C@-l voiu duce la p@mântul pentru care M-am jurat p@rin]ilor lui, ce cur@ lapte || }i
328r
miiare }i, deac@ vor mânca }i s@ vor s@tura }i vor fi gro}i, s@ vor întoarce la dumnezei streini
}i le vor sluji lor }i M@ vor huli pre Mine }i de}art@ vor face leg@tura Mea.
21. {i dup@ ce-l vor afla reale multe }i n@cazuri, va r@spunde lui cântecul acesta în loc
de m@rturie, care nici o uitare nu-l va }tearge din gura semin]iii sale. C@ }tiu gândurile
lui ce va face ast@zi pân@ a-l duce la p@mântul care l-am f@g@duit”.
22. {i au scris Moisi cântecul }i au înv@]at fiii lui Israil.
23. {i au poruncit Domnul lui Iosue, fiiul lui Nun, }i au zis: „Înt@rea}te-te }i fii vârtos,
c@ tu vei duce fiii lui Israil în p@mântul care i l-am f@g@duit, }i Eu voi fi cu tine”.
24. {i, dup@ ce au scris Moisi cuvintele legii ace}tiia în carte }i le-au plinit,
25. Au poruncit levi]ilor carii purta sicriul legii Domnului, zicând:
26. „Lua]i cartea aceasta }i o pune] în laturea sicriului legii Domnului, Dumnezeului
vostru, s@ fie acolea împrotiva ta spre m@rturie,
27. C@ eu }tiu gâlcevirea ta }i cerbicea ta cea v@rtoas@ foarte. Înc@ tr@ind eu }i umblând
328v cu voi, pururea a] gâlcevit împrotiva Domnu|lui; cu cât mai vârtos deac@ voi muri?
28. Aduna]i la mine to]i cei mai marii n@scu]i prin neamurile voastre }i cei înv@]a]i }i voiu
gr@i auzând ei cuvintele aceastea }i voiu chema împrotiva lor ceriul }i p@mântul.
29. C@ }tiu c@ dup@ moartea mea nedreapt@ ve]i lucra }i v@ ve]i abate curând din calea
care am poruncit voao; }i v@ vor întâmpina realele în vreamea cea mai de pre urm@, când
ve]i face r@u înaintea Domnului, ca s@-L înt@râta]i prin lucrurile mânilor voastre”.
30. {i au gr@it Moisi, auzând toat@ adunarea lui Israil cuvintele ver}ului acestuia, }i pân@
la sf@r}it le-au plinit.
Cap 32
Cântecul lui Moisi, cu carele aduce aminte facerile de bine a lui Dumnezeu }i nemul]@mirea
norodului, cea de multe ori de la Domnul certat@. Poruncea}te-s@ lui Moisi a s@ sui
în m@gura Avarim, s@ vaz@ p@mântul cel f@g@duit.

1. „
2 .

sculta], ceriuri, ceale ce gr@iesc, asculte p@mântul graiurile gurii meale!
Creasc@ ca ploaia înv@]@tura mea, s@ curg@ ca rooa vorba mea, ca povoiul pre
iarb@ }i ca pic@turile pre paji}te,
3. C@ numele Domnului voiu chema. Da]i m@rime Dumne||zeului nostru!
329r
4. A lui Dumnezeu des@vâr}it sânt lucrurile }i toate c@ile Lui, judec@]i. Dumnezeu e
credincios }i f@r@ de nici o nedreptate, adev@rat }i drept.
5. P@c@tuit-au Lui }i nu fiii Lui în groz@viri, rud@ întoart@ }i r@zvr@tit@.
6. Au aceastea r@spl@te}ti Domnului, norodule nebune }i neîn]@leapte? Au nu Însu}i iaste
Tat@l t@u, Carele te-au st@pânit }i te-au f@cut }i te-au zidit?
7. *Adu-]i aminte de zilele ceale de demult, socotea}te fie}tecare neamuri, întreab@ pre *Iov 8, 8.
tat@l t@u }i va povesti ]ie, pre cei b@trâni ai t@i }i-]i vor spune ]ie.
8. Când împ@r]iia Cel Preaînalt neamurile, când desp@r]iia fiii lui Adam, au pus hotar@le
neamurilor dup@ num@rul fiilor lui Israil.
9. Iar@ partea Domnului, norodul lui; Iacov, funea mo}tenirii lui.
10. Aflatu-l-au în p@mânt pustiiu, în locul îngrozirii }i ai marii pustiet@]i. L-au încunjurat
}i l-au înv@]at }i l-au p@zit ca lumina ochiului S@u,
11. Ca pajora ce chiiam@ la zburat puii s@i }i, preste ei zburând, î} întinde arepile sale |
329v }i l-au priimit }i l-au purtat în umerele Sale,
12. Dumnezeu însu} au fost pov@]uitoriul lui }i nu era cu el dumnezeu strein.
13. Rânduitu-l-au spre p@mânt înalt, s@ m@nânce rodurile ]arinelor, s@ sug@ miere din
piiatr@ }i untdelemn din piiatr@ vârtoas@,
14. Unt din ciurd@ }i lapte de oi cu gr@simea mieilor }i a berbecilor a fiilor Vasanului }i
]apii cu m@duha gr@ului }i sânge de strugur nemestecat s@ bea.
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15. Îngro}atu-s-au iubitul }i au zv@rlit cu piciorul. Îngro}atu-s-au, îngr@}atu-s-au, l@]itu-s-au,
p@r@sit-au pre Dumnezeu, f@c@toriul s@u, }i s-au dep@rtat de Dumnezeu, mântuitoriul s@u.
16. Învitatu-L-au în dumnezei streini }i în urâciuni spre mânie L-au înt@râtat.
17. Jârtvit-au dimonilor }i nu lui Dumnezeu, dumnezeilor pre carii nu-i }tiia, cei noi }i
cei de curând au venit, carii nu i-au cinstit p@rin]ii lor.
18. Pre Dumnezeu Cel ce te-au n@scut ai p@r@sit }i ai uitat pre Domnul, ziditoriul t@u.
19. V@zut-au Domnul }i spre m@nie S-au înt@râtat, c@ L-au învitat pre El fiii S@i }i featele.
20. {i au zis: «Ascunde-voiu fa]a Mea de câtr@ dân}ii }i voi socoti ceale mai de pre urm@
ale lor, c@ neam întoart@ iaste }i necredin||cio}i fii.
21. {i M-au învitat în cel ce nu era Dumnezeu }i M-au înt@r@tat în de}ert@ciunile sale.
*Ieremie. 15, 14. *{i Eu îi voiu învita în cel ce nu e norod, în neam nebun îi voiu înt@râta.
22. Foc s-au aprins în urgia Mea }i va arde pân@ la ceale de apoi a iadului }i va îmbuca
Râm. 10, 19.
p@mântul cu rodul s@u }i temeliile mun]ilor va arde.
23. Aduna-voiu preste ei reale }i s@ge]ile Meale le voiu plini într-în}ii.
24. Sfâr}i-s@-vor de foame }i-i vor îmbuca paserile cu mu}care amar@. Din]i de fiiar@
voiu trimite asupra lor, cu urgia celor ce s@ trag pre p@mânt }i s@ t@r@iesc.
25. Dinnafar@ îi va st@rpi sabia }i dinl@untru frica: tin@rul împreun@ cu fecioara, pre cel
sug@toriu cu omul b@trân».
26. Zis-am: «Unde sânt? Face-voiu a înceta din oameni pomenirea lor».
27. Ci pentru mânia nepriiatinilor am îndelungat, ca nu cumva s@ s@ trufeasc@ vr@jma}ii
lor }i s@ zic@: «Mâna noastr@ e înalt@ }i nu Domnul au f@cut acestea toate».
28. Neam f@r@ sfat iaste }i f@r@ în]@leagere.
29. *Bat@r de-ar în]@leage }i de ar cunoa}te }i ceale mai de apoi de le-ar socoti. |
*Irim. 9, 12.
30. Cum gonea}te unul o mie }i doi în fug@ vor întoarce zeace mii, au pentru aceea c@
Dumnezeul s@u i-au vândut }i Domnul i-au închis?
31. C@ nu iaste Dumnezeul nostru ca dumnezeii lor, }i nepriiatinii no}tri sânt judec@tori.
32. Din via Sodomului, viia lor, }i din o}teazele Gomorului strugurul lor, strugur de fiere,
struguri amarî foarte.
33. Fiere de b@lauri, vinul lor }i venin de aspide nevindecat.
34. Au nu aceastea s-au adunat la Mine }i s-au îns@mnat în vistieriile Meale?
35. *A Mea iaste izbânda }i Eu voiu r@spl@ti în vreame s@ alunece piciorul lor. Aproape
*Ecli. 28, 1.
Râm. 12, 19. iaste zioa perirei }i s@ apropie vreamile.
36. Judeca-va Domnul norodul S@u }i de slugile Sale Îi va fi mil@. Vedea-va c@ s-au sl@bit
Ovr. 10, 8.
2Mac. 7, 6. mâna }i cei închi} înc@ au sc@zut }i ceiaalal]i s-au mistuit.
37. {i va zice: «Unde sânt dumnezeii lor, în carii avea n@dejde,
Irim. 2, 28.
38. Dintr-a c@rora jârtve mânca gr@simele }i bea vinul gust@rilor? Scoale-se }i v@ agiute
}i în lipse v@ acopere!
39. Vede]i c@ numai Eu sânt }i nu iaste alt || Dumnezeu afar@ de Mine. *Eu voiu ucide
*1 Împ@r. 2, 6.
Tovie. 13, 2 . }i Eu voiu face viu, lovi-voiu }i voiu vindeca }i nu iaste cine s@ poat@ scoate din mâna Mea.
40.R@dica-voiu spre ceriu mâna Mea }i voiu zice: ‘Viu sânt Eu în veaci’.
În]elep. 16, 13.
41. De voiu ascu]i ca fulgerul sabia Mea }i va lua giudecat@ mâna Mea, r@spl@ti-voiu
Iov. 10, 7.
În]elep. 16, 15. izbând@ vr@jma}ilor Miei }i celor ce M@ ur@sc le voiu r@spl@ti.
42. Îmb@ta-voiu s@ge]ile Meale de sânge }i sabia Mea va mânca c@rnuri din sângele celor
uci}i, din robimea a capului neprietinilor celui golit».
43. *L@uda], neamuri, norodul Lui, c@ sângele slugilor Sale va izbândi }i izbândire va
*2 Macav. 7, 6.
r@spl@ti spre vr@}ma}ii lor }i milostiv va fi p@mântului norodului S@u”.
44. {i au venit Moisi }i au gr@it toate cuvintele cântecului acestuia în ureachile norodului,
el }i Iosue, fiiul lui Nun.
45. {i au plinit toate cuvintele aceastea, gr@ind câtr@ tot Israilul.
46. {i au zis c@tr@ dân}ii: „Pune]i inimile voastre spre toate cuvintele care eu v@ m@rturiseasc
ast@zi, ca s@ le porunci]i fiilor vo}tri a p@zi }i a face }i a plini toate care sânt scrise a legii ace}tia. |
47. C@ nu în de}ert s-au poruncit voao, ci s@ tr@iasc@ fie}tecarii într-însele; care f@cându-le,
lung@ vreame s@ r@mâne]i pre p@mântul la care, trecând Iordanul, întra] a-l mo}teni”.
48. {i au gr@it Domnul câtr@ Moisi într-aceea} zi, zicând:
49. „Suie-te în m@gura aceasta Avarim, adec@ a treacerilor, în muntele Nevo, care iaste
în p@mântul Moav, în prejma Ierihonului, }i vezi p@mântul Hanaan, care Eu voiu da fiilor
Israil a-l ]inea, }i mori în munte.
50. La care, suindu-te, te vei împreuna noroadelor tale*, precum au murit Aaron, fratele
* Num. 20, 26
}i 27, 13. t@u, în muntele Hor }i s-au adaos noroadelor sale.
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51. *C@ a]i nelegiuit împotriva Mea în mijlocul fiilor Israil, la Apele Prigonirii, în Cadisul
câmpiii Sin }i nu M-a]i sfin]it între fiii lui Israil.
52. Dinprotiv@ vei vedea p@mântul }i nu vei întra la el, care Eu voiu da fiilor lui Israil”.

*Num. 20, 12
}i 27, 14.

Cap 33
Moisi murind, blagoslovea}te doaospr@zeace neamuri a lui Israil }i ceale viitoare mai înainte le
vestea}te. ||

332r

1.

ceasta iaste blagoslovenia cu carea au blagoslovit Moisi, omul lui Dumnezeu,
fiii lui Israil mai înainte de moartea sa,
2.
{i au zis: „Domnul din Sinai vine }i din Seir ne-au r@s@rit noao. Ar@tatu-s-au
din muntele Faraan }i cu El mii de sfin]i, în mâna Lui lumin@ de foc.
3. Iubit-au noroadele, *to] sfin]ii în mâna Lui sânt }i carii s@ apropie de picioarele Lui *În]elep. 3, 1
vor lua din înv@]@tura Lui”.
}i 5, 5.
4. Leagea ne-au poruncit Moisi, mo}tenirea mul]imeai Iacov.
5. Fi-va la cel drept împ@rat, aduna] fiind c@peteniile norodului cu neamurile lui Israil.
6. Tr@iasc@ Ruvin }i nu moar@ }i fie mic în num@r.
7. Aceasta iaste blagoslovenia Iudei: „Ascult@, Doamne, glasul Iiudei }i la norodul s@u
îl du. Mânile lui vor o}ti pentru el }i agiutoriul lui împrotiva vr@jma}ilor lui va fi”.
8. {i lui Levi au zis: „S@vâr}irea ta }i înv@]@tura ta, b@rbatului celui sfânt al t@u care l-ai
prob@luit în ispit@ }i l-ai judecat la Apele Prigonirii.
9. Care au zis t@tâni-s@u }i mumei sale: «Nu | v@ }tiu pre voi», }i fra]ilor s@i: «Nu v@
332v
cunosc pre voi». {i n-au }tiut pre fiii s@i. Ace}tia au p@zit vorba ta }i leg@tura ta o au ]inut.
10. Giudec@]ile Tale, o, Iacov, }i leagea Ta, o, Israil, pune-vor t@mâiare în urgia Ta }i
ardere de tot spre oltariul t@u.
11. Blagoslovea}te, Doamne, t@ria lui }i lucrurile mânilor lui le priimea}te. Lovea}te dosul
nepriatinilor lui }i carii îl ur@sc s@ nu s@ scoale”.
12. {i lui Veniamin i-au zis: „Preaiubitul Domnului va l@cui cutezând într-însul, ca
mireale în c@mar@ toat@ zioa va z@bovi }i între umerile lui s@ va odihni”.
13. {i lui Iosif au zis: „Din blagoslovenia Domnului p@mântului lui, din pomii ceriului
}i din roao }i din adâncul de dedesupt,
14. Din pomii rodurilor soarelui }i a lunii,
15. Din vârful mun]ilor celor de demult }i din pomii dealurilor celor veacinici,
16. {i din roadele p@mântului }i din îndestularea lui. Blagoslovenia Celui *ce i S-au ar@tat *Ie}ir. 3, 2.
în rug s@ vie spre capu lui Iosif }i spre cre}tetul nazareului, între fra]ii s@i.
17. Ca taurului celui înt@i n@scut, frâmsea]ea lui, coarnele rinochirotiului, coarnele ||
333r lui. Într-îns@le va vântura neamurile pân@ la marginile p@mântului. Acestuia sânt mul]imile
lui Efrem }i aceastea miile lui Manasse”.
18. {i lui Zavulon au zis: „Veselea}te-te, Zavulon, în ie}irea ta, }i Isahar în corturile tale.
19. Pre noroade vor chema la munte. Acolo vor jârtvi junghierile drept@]ii. Carii v@rsarea
m@rii ca laptele vor suge }i vistieriile ceale ascuns@ a n@sipului”.
20. {i lui Gad i-au zis: „Blagoslovit e întru desf@tare Gad; ca leul s-au odihnit }i au prins
bra]ul }i cerbicea.
21. {i au v@zut c@petenia sa c@ în partea sa ar fi înv@]@toriu pus care au fost cu c@peteniile
norodului }i au f@cut drept@]ile Domnului }i judecata Sa cu Israil”.
22. {i lui Dan i-au zis: „Dan, puiu de leu, curge-va desf@tat din Vasan”.
23. {i lui Neftali au zis: „Neftali în prisosân]@ s@ va dezmierda }i plin va fi de blagosloveniile
Domnului. Marea }i Ameaz@zi va st@pâni”.
24. Lui Asir înc@ i-au zis: „Blagoslovitu-i în fii Asir, fie pl@când fra]ilor s@i }i înting@ în
untdelemn piciorul s@u.
25. Fier }i aram@ înc@l]@mintea lui. Ca zi|lele tinerea]elor tale, a}a }i b@tr@nea]ele
333v
tale.
26. Nu iaste Dumnezeu altul ca Dumnezeul celui dirept; suitoriul ceriului, agiutoriul t@u.
M@rimea lui alearg@ pre nori.
27. L@ca}ul lui sus. {i supt bra]ele ceale veacinice, scoate-va de la fa]a ta pre nepriiatinul
}i va zice: „Zdrobea}te-te!”
28. L@cui-va Israil cutezând }i sângur ochiul lui Iacov în p@mântul grâului }i al vinului,
}i ceriurile s@ vor împ@injina cu roao.
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29. Fericit e}ti tu, Israil! Cine aseaminea ]ie, norodule care te mântuie}ti în Domnul,
pav@za ajutoriului t@u }i sabia slavei tale? T@g@dui-te-vor nepriiatinii t@i }i tu vei c@lca
grumazii lor”.
Cap 34
V@zând p@mântul, moare Moisi }i într-ascuns de la Dumnezeu îngropat; îl plânge norodul. {i
în locul lui, Iosue s@ r@nduia}te. Laud@-s@ prorocul Moisi pentru priiatiniia cu Dumnezeu }i
minunile printr-însul f@cute.

i s-au suit Moisi din câmpiile Moav spre muntele Nivo, în v@rful lui Fazga,
împrotiva Ierihon, }i i-au ar@tat Domnul tot p@mântul Gala||ad pân@ la Dan, 334r
2 .
{i tot Nethalinul }i tot p@mântul lui Efrem }i a lui Manasse }i tot p@mântul
Iudii p@n@ la marea cea mai de pre urm@,
3. {i partea de amiaz@zi }i l@]imea câmpului Ierihon, cet@]ii finicilor pân@ la Sigor.
4. {i au zis Domnul câtr@ dânsul: *„Acesta este p@mântul pentru carele M-am jurat lui
*Face. 12, 7
}i 15, 18 Avraam, Isaac }i Iacov, zicând: «S@min]iii tale îl voi da». V@zutu-l-ai cu ochii t@i }i nu vei
treace la el”.
5. {i au murit acolo Moisi, sluga Domnului, în p@mântul Moav, poruncind Domnul.
6. {i l-au îngropat în valea p@mântului Moav împrotiva Fogor. {i n-au cunoscut om
mormântul lui pân@ într-aceast@ zi.
7. Moisi de ani o sut@ }i doauoz@ci era când au murit. N-au p@injinat ochiul lui, nici s-au
cl@tit din]ii lui.
8. {i l-au plâns fiii lui Israil în câmpii Moav treiz@ci de zile. {i s-au plinit zilele plângerii
celor ce jelea pre Moisi.
9. Iar@ Iosue, fiiul lui Nun, s-au umplut de duhul în]elepciunii, c@ Moisi au pus preste el
mânile sale. {i au ascultat de el fiii lui Israil }i au f@cut precum poruncise Domnul lui Moisi.
10. {i nu s-au mai sculat proroc în Israil ca Moisi, pre care s@-l cunoasc@ Domnul fa]@
la fa]@,
11. În toate seamnele }i ciudeasele care au tri|mis printr-însul s@ fac@ în p@mântul Eghiptului 334v
lui Faraon }i tuturor slugilor lui }i a tot p@mântul lui,
12. {i toat@ mâna vârtoas@ }i mari minunate lucruri care au f@cut Moisi înaintea a tot
Israilul.

*Sus 3, 27.
2 Mac. 2,4.

1. *
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A
(a se) ABATE: v. III
(vã) veþ abate: ind. viit.I. 2.pl. 5,32
(t e) vei abate: ind. viit. I. 2. sg. 17,11; 28,14
sã (sã) abatã: con j. prez. 3.sg. 17,20
(vã) veþi abate: ind. viit. I. 2. pl. 31,29
abãtându(-sã): gerunziu rezum. cap.13
ACAR: adv. (Înv. ºi reg.) „mãcar”
acar…acar: (corelativ cu el însuºi) 1,16; 12,15; 14,26; 18,3
ACASÃ: adv.
acasã: rezum. cap.20
ACOLEA: adv.
acolea: 10,5; 31,26
ACOLO: adv.
acolo: 1,28, 37; 2,1; 4,28, 29; 5,15; 6,23; 10,7; 12,5, 7, 8, 11,
12, 21; 16,2, 6, 11; 2 4,18; 26,2, 5; 27,5, 7; 28,36, 6 4, 65, 68;
30,4; 31,16; 33,19; 34,5
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acoper emântul: sg. ac. 27, 20
(a se) ACOPERI: v. IV
(t e) acopereai: ind. imp. 2. sg. 8,4
au acoperit: ind. pf.c. 3. pl. 11,4
(t e) vei acoperi: ind. viit.I. 2.sg. 22,12
vei acoperi: ind. viit.I. 2.sg. 23,13
acoper e: ind. pr.3. pl. 32,38

ADUCERE: s.f. „ofrandã”, „jer tfã”
aducerile: pl. nom./ac. 12,27; rezum. cap.18; 18,1
aducerea: sg. nom. 16,10

ACOPERIª: s.n.
acoperiºului: sg. gen. rezum. cap.22; 22,8
ACUM: adv.
acum: 2,22, 30; 4,1, 20; 5,3; 8,18, 19; 10,5, 8, 12, 22; 11,28;
15,15; 26,10; 29,4; 31,13, 19
ADÃPÃTOR, -TOARE: adj.
adãpãtoar e: fem. pl. nom. 11,10
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE v. III
sã adaogã: conj. pr. 3.sg. 1,11
veþ adaoge: ind. viit.I. 2. pl. 4,2
(nici) adaoge: imper ativ neg. 2.sg. 12,32
vor adaoge: ind. viit. I. 3. pl. 20,8
(s-)au adaos: ind. pf.c. 3. sg. 32,50
adãogând: gerunziu 5,22
adaogã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 28,2 1
ADÂNC: s.n.
adâncurile: pl. nom. 8,7
adâncul: sg. ac. 33,13
ADEVÃR: s.n.
ade vãrul: sg. ac. 13, 14; 18,11
ADEVÃRAT: adj./adv.
ade vãrat: adv. 13, 14; 17, 4; 22,20
ade vãrat: ad j. m./n sg. nom./ac. rezum. cap. 18; 25,15; 32, 4
adevãratele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.19
ade vãrat: adv. în loc. adv. cu adevãr at 24,3; 31,17
ade vãratã: ad j. f. sg. nom. 25,15; rezum. cap.30

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
aduceþ: imper ativ 2.pl. 1,17
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25; 8,2; 9,4; 23,4; 26,9
adu(-þ): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-þ aminte 5,12, 15; 15,15; 2 4,1
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 7,15
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 7,26; 12,14, 27; 16,10; 27,6
(-þ) v ei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. -þ vei aduce aminte 8,2; 16,12
sã(-þ) aduci: conj. prez. 2.sg., în loc. v. sã-þ aduci aminte 8,14; 16,3
adu(-þi/-Þi): imperativ 2.sg., în loc.v. adu-þi/-Þi aminte 9,7, 2 7;
24,18, 22; 25,17; 32,7
veþ aduce: ind. viit.I. 2.pl. 12,6, 11
sã aduci: con j. prez. 2.sg. 12,13
a (sã) aduce: inf. prez. 12,15
a aduce: inf. prez. 12,17
aducându-: gerunziu 12,31
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 16,17; 24,11
aduc: ind. prez. 3.pl. 18,3
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 22,15
aduceþi(-vã): imper ativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 24,9
aduc: ind. prez. 1.sg. 26,10
aduce-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,49
adus(u-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 29,5
sã aducã: conj. prez. 3.sg. 30,12, 13
aduce: ind. prez. 3.sg., în loc. v. aduce aminte rezum. cap.32
(-þi/-þ) ado: imperativ 2.sg., în loc. v. – þi/-þ ado aminte 7,18; 8,18

(a se) ADUNA: v. I
adunã: imperativ 2.sg. 4,10
(s-)au adunat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 10,4; 18,16; 32,34
vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 13,16; 28,38
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 30,3
adunându(-sã): gerunziu 31,11
adunaþi: imperativ 2.pl. 31,28
aduna-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,23
ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. nom. 16,8; 31,30
ADUNAT, -Ã: adj.
adunat : m. sg. nom. 31,12
adunaþ: m. pl. nom. 33,5
AFARÃ: adv.
af arã: adv. în loc. prep. afarã de/af arã din „cu e xcepþia”/”exterior
f aþã de ceva” 3,5; 4,35; 22,21; 23,10, 12; 29,11; 32,39
af arã: 23,24; 24,11
(a se) AFLA: v. I
vei afla: ind. viit.I. 2.sg. 4,29; 22,6
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 4,30; 31,21
(sã) af lã: ind. prez. 3.pl. 5,8
sã (sã) af le: conj. prez. 3.sg. 18,10
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 21,1
am af lat: ind. pf.c. 1.sg. 22,14, 17
va af la: ind. viit.I. 3.sg. 22,28; 24,1
af la(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 31,17
au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 31,17
af latu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,10
AFLAT, -Ã: ad j.
af lat: n. sg. ac. rezum. cap.22

(a se) ADEVERI: v. IV
(sã) va adeveri: ind. viit.I. 3. sg. 18,22

(a se) AGÃÞA: v. I; var. (Înv.) (a se) ACÃÞA
(sã) va acãþa: ind. viit.I. 3.sg. 21, 22

(a) ADORMI: v. IV
vei adormi: ind. viit.I. 2.sg. 31,16

AICI: adv.
aici: 5,31; 1 2,8
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(a) A JUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
sã agiute: conj. prez. 3.sg. 28,31
agiute: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 32,38

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/ a lua aminte; vezi (a se/-ºi)
ADUCE/ (a) LUA

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) AGIUTOR, AJUTORIU
agiutoriu: sg. ac. rezum. cap.7
agiutoriul: sg. nom. 33, 7, 26
ajutoriului: sg. gen. 33,29

AMONITEAN: s.m.; var. AMMONITEAN (cf. Indice Fc)
ammoniteanii: pl. nom. 2,20
amoniteanii: pl. nom. 23,3

ALALTÃIERI: adv.
alaltãieri: 19,4
ALBINÃ: s.f.
albinile: pl. nom. 1,44
(a se) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 4,37; 7,6, 7; 10,15; 14,2, 23, 24, 25; 18,5; 26,18
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 26,17
va aleage: ind. viit.I. 3.sg. 12,5, 11, 14, 18, 21, 26; 15,20; 16,2, 6,
7, 11, 15, 16; 17,8, 10, 15; 18,6; 21,5; 26,2; 31,11
alegând: gerunziu rezum. cap.30
a (sã) aleage: inf. prez. rezum. cap.17
(sã) va aleage: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap. 17
aleage: imperativ. 2.sg. 30,19
(a) ALERGA: v. I
a alerga: inf. prez. rezum. cap.17
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 25,18
aleargã: ind. prez. 3.sg. 33,26
ALES, ALEASÃ: adj.
ales: m./n. sg. nom./ac. 3,25; 4,22; 7,6
(mai) ales: adj. m. sg. nom. 12,11
aleºi: m. pl. ac. 1,15
(mai) alease: n. pl. nom. rezum. cap.16
ales: adj. în loc. adv. mai ales „îndeosebi” 17,16; 31,2
(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI
ALUAT: s.n.
aluat: sg. nom./ac. 16,3, 4
(a) ALUNECA: v. I
sã alunece: conj. pr ez. 3.sg. 32,35
AMALE CHITEAN: s.m. (cf. Indice Fc; Iº)
amalichiteanii: pl. nom. rezum. cap.25
AMAR, -Ã: adj.
amarã: f. sg. ac. 32,24
amarî (sic!): m. pl. nom. 32,32
AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 29,18
(a) AMENINÞA: v. I
amânãnþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,25
AMENINÞARE: s.f.
amânânþarea: rezum. cap.29
(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
sã (sã) meastece: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.22
AMEÞIT , -Ã: adj.
ameþit: m. sg. nom. 28,34
AMIAZÃZI: s.f. „sud”; „amiazã”
ameazãzi: sg. ac. 1,7; 3,27; 28,29
amiazãzi: sg. ac. 34,3
AMIN: interj.
amin: 27, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

AMOREU: s.m.; var. AMORREU (cf. Indice Fc; Iº)
amoreilor: pl. gen. 1,4, 7
amoreului: sg. gen. 1,19, 20, 27
Amorreul/amorreul: sg. nom./ac. 1,44; 2,24; 7,1; 20,17
amorreilor: pl. gen. 3,2; 31,4
amoreailor: pl. gen. 3,8
amorreii: pl. nom. 3,9
amorreului: sg. gen. 4,46
amorreilor: pl. gen. 4,47
AN: s.m.
ani: pl. ac. rezum. cap.1; 2,7, 14; 8,2; 14,22; 15,12, 18, 20; 29,5;
31,2, 10; 34,7
anul: sg. nom./ac. 1,3; 14,28; 15,1, 2, 9, 12; 26,12; rezum. cap.31;
31,10
an: sg. nom./ac. 8,4; 16,16; 24,5
anului: sg. gen. 11,12; rezum. cap.15; rezum. cap.16
AN ATEMÃ: s.f.
anathema: sg. nom./ac. 7,26; 13,17
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 2,6, 28; 9,9, 18; 14,15; 23,4, 11
ape: pl. nom./ac. 4,18; 5,8; 8,7, 15; 11,10; 14,9
apelor: pl. gen. 10,7
apele: pl. nom./ac. 11,4; 29, 11
Apele: pl. ac. în s. propr. Apele Prigonirii 32,51; 33,8
apa: sg. ac. 12,16, 24; 15,23
(a) APÃRA: v. I
sã apere: con j. prez. 3.sg. 28,26
APOI: adv.
apoi: adv., în sintagma ceale (mai) de apoi „cele mai din urmã,
cele mai de jos” 32,22, 29
(a se) APRINDE: v. III
aprindeþi:.imperativ 2.pl. 7,5
vei aprinde: ind. viit.I. 2.pl. 13,16
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 32,22
APRINDERE: s.f.
aprindere: sg. ac. 9,22; 29,23
APROAPE: adv./s.
aproape: adv. 1,7; 13,7; 31,14; 32,35
(mai) aproape: adv. 21,3
aproape (f oarte): adv. 30,14
de-aproape: adv. 22,2
(ceale) aproape: s.n.pl. ac. 2,19
aproapele: s.m. sg. nom./ac. 4,42; 15,2; 19,4, 6, 11; 24,10; 27,24
aproapelui: sg. gen. 5,20, 21; 19,12, 14; rezum. cap.22; 22,24;
rezum. cap.23; 23,24; 27,17
(a se) APROPIA: v. I
(v-)aþi apropiiat: ind. pf.c. 2.pl. 1,22; 4,11
apropiindu(-te): ger unziu 2,19
(ne-)am apropiiat: ind. pf.c. 1.pl. 2,37
apropiindu(-sã): gerunziu 4,7; 20,2
(v-)aþ apropiiat: ind. pf.c. 2.pl. 5,23
(te) apropie: imper ativ 2.sg. 5,27
(sã) apropie ind. prez. 3.sg./pl. 11,21; 32,35; 33,3
(te) vei apr opiia: ind. viit.I. 2.sg. 20,10
apropie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 15, 9
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ARIPIOARÃ: s.f. „înotãtoare”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima at estare este la C. Negruzzi, Car antina.
Comedie vode vil într-un act..., Iaºi, 1851.
arepioare: pl. ac. 14, 9, 10

(sã) v or apropiia: ind. viit.I. 3.pl. 21,5
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 25, 9
(t e) vei apropia: ind. viit.I. 2.sg. 26,3
(a) APUCA: v. I „a prinde”; „a lua (cu forþa)”; „a strânge”
am apucat : ind. pf.c. 1.pl. 3,7
apucându-: gerunziu 9,21; 22,25, 28
sã apuce: conj. prez. 3.sg. 19,6
vor apuca: ind. viit.I. 3.pl. 19, 12; 22,18
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 25,11

ARM: s.n. „ºold”
arm: sg. ac. 18,3

APUS: s.n. „asfinþit”; „v est”
apus: sg. ac. 3,27; 11,24
apusul: sg. ac., în sint agma rãsãritul soarelui „vest”; „asfinþit”
11,30; 16,6; 23,11; 24,13
apusului: sg. gen., în sint agma apusului soarelui „asfinþitului” 2 4,15
(a) ARA: v. I
au fost aratã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 21,4
vei ara: ind. viit.I. 2.sg. 22,10
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 8,9; 28,23; 33,25
(a se) ARÃTA: v. I
sã ar eate: conj. prez. 3.pl. 1,25; 8,3
arãtându-: gerunziu 1,33
aratã(-sã): ind. prez. 3.sg. 3,11
a arãt a: inf. prez. 3,24
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 4,13, 36; 5,24; 34,1
sã (sã) areate: con j. prez. 3.sg./pl. 8,2; 23,14; 31,11
aratã: ind. prez. 3.sg. 8,18
ai arãt at: ind. pf.c. 2.sg. 9,12
arãt ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,16
arãt : ind. prez. 1.sg. 11,28
(sã) va arãta:ind. viit.I. 3.sg. 16,4, 16
vor arãta: ind. viit.I. 3.pl. 17,9
(sã) aratã: ind. prez. imper s. 19,4, 6; 29,28
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 31,15; 33,16
arãtatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,2
ARÃTAT: adv. „evident, clar”
arãt at: 13,3
(a) ARDE: v. III
ardea: ind. im p. 3.sg. 4,11; 9,15
arzând: gerunziu rezum cap.5; 5,23; 8,15; 29,23
ardeþi: imper ativ 2.pl. 7,5; 12,3
vei arde: ind. viit.I. 2.sg. 7,25
am ars: ind. pf.c. 1.sg. 9, 21
arzându-: gerunziu 12,31
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 32,22
ARDERE: s.f. „jertfã”; „febrã”
arderile: pl. ac. 12,6, 11, 13, 14
arderile: pl. ac., în sintagma arderile de tot 27,6
ardere: sg. ac. 28,22
ardere: sg. ac., în sintagma ardere de tot 33,10
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom./ac. 7,25; 29,17
argintului: sg. gen. 8,13
argint: sg. ac. 17,17; 22,19, 29

(a) ARUNCA: v. I
aruncat-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,17
am aruncat: ind. pf.c. 1.sg. 9, 21
aruncând: gerunziu 11,10; 22,14
aruncã: ind. prez. 3.sg. 22,20
vei arunca: ind. viit.I. 2.sg. 28,38
(a) ASCULTA: v. I
veþ asculta: ind. viit.I. 2.pl. 1,17; 11,13, 27
ascultaþi: imperativ 2.pl. 1,16; 32,1;
voi asculta: ind. viit. 1.sg. 1,17
aþ ascult at: ind. pf.c. 2.pl. 1,43
au ascultat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,45; 3,26; 9,19; 10,10; 26,7; 34,9
ascultã: imperativ 2.sg. 4,1; 5,1, 27; 6,3, 4; 9,1; 12,28; 20,3; 27,9,
10; 33,7;
sã ascult e: conj. prez. 3.sg. 4,10; 21,18
vei asculta: ind. viit.I. 2.sg. 4,30; 11,13; 15,5; 28,2, 13; 30,2
a ascult a: inf. prez. 4,36; 9,23; 17,12; 18,19; 23,5; 28,15
ascultând: gerunziu 5,27
veþi asculta: ind. viit.I. 2.pl. 11,28
sã asculþ: conj. prez. 2.sg. 13,3
ascultaþ: imper ativ 2.pl. 13,4
(nice) asculta: imperativ prohib. 2.sg. 13,8
ascultã: ind. prez. 3.pl. 18,14
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 21,18
ascultat-am: ind. pf.c. 1.sg. 26,14
sã asculþi: con j. prez. 2.sg. 26,17; 30,17, 20
ai ascult at: ind. pf.c. 2.sg. 28,45, 62
sã ascultãm: conj. prez. 1.pl. 30,12
asculte: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 32,1
(a se) ASCUNDE: v. III
(sã) ascunde: inf. prez. fãrã a 7,20
voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 31,17, 18
ascunde-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,20
ASCUNS, Ã: adj.
ascunsã: f. pl. ac. 33,19
ASCUNS: s.n. (euf em.) „pãrþi ruºinoase ale tr upului”; „lucruri
ascunse”
ascunsele: pl. nom./ac. 25,11; 29,29
ascuns: sg. ac., în loc. adv. într-ascuns 13,6; 27,15, 24; 28,57;
rezum. cap.34
(a) ASCUÞI: v. IV
voiu ascuþi: ind. viit.I. 1.sg. 32,41
ASCUÞIT: s.n. (Înv.; ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 13,15; 20,13, 17
(a se) ASEMÃNA: v. I
sã (sã) aseamine: conj. prez. 3.sg. 3,24

ARIE: s.f. „þarinã”; „loc de treierat”
arie: sg. ac. 16,13; 25,4

ASEMÃNARE : s.f.; var. (În v. ) ASÃMÃNARE; (R eg.)
ASÃMÂN ARE (Înv.; ccr.) „chip”, „înfãþiºare”
asãmãnar e: sg. ac. 4, 15, 25; 5,8
asãmânar e: sg. ac., în sintagma asãmânare cioplitã 4,16
asãmãnar ea: sg. ac., în sintagma cioplitã asãmãnarea 4,17
asãmãnar ea: sg. nom./ac. 4,23; 28,49

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepile: pl. ac. 32,11

ASEMENEA: adv./prep./ad j.; var. ASEAMINEA
aseaminea: prep. 2,11; 18,18; 33,29

ARHIEREU: s.m.
arhiereu: sg. ac. reum. cap.17
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aseaminea: adv. 7,22; 9, 20; 12,31; 22,3; 25,15
aseamine: adv. 19,7
aseaminea: adj. in v. 13,11; 19,3

voi auz i: ind. viit.I. 1.sg. 18,16
auzi: inf. prez. fãrã a 29,4; 30,13; 31,13, 28;
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 29,19

ASIN : s.m.
asinul: sg. nom./ac. 5,14, 21; 22,4; 28,31
asin: sg. ac. 22,3, 10

(a) AVEA: v. II
sã aibã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,7, 8, 20; 19,3, 20
sã aibi: conj. pr ez. 2.sg. 24,13; 28,29
ai: ind. pr ez. 2.sg. 20,1
are: ind. prez. 3.sg. 12,12; 14,19, 27; 22,28; 28,55
au: ind. prez. 3.pl. 17, 14
avea: ind. im p. 3.sg./pl. 3,5; 11,6; 32,37
având: gerunziu 3,11
aveþi: ind. prez. 2.pl. 3,19
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 5,7; 7,26; 8,13; 1 2,21; 15,3; 18,22; 23,12;
25,13, 15; 28,40
a avea: inf. prez. 5,29; 21,11
avãndu-: gerunziu 10,3
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 10,9
sã aveaþi: con j. prez. 2.pl. 11, 31
va avea: ind. pf.c. 3.sg. 15,21; 16, 17; 17, 17, 19; 21,15, 17; 22,19,
29; 24,1, 11
vor a vea: ind. viit.I. 3.pl. 18,1; 25,11
a fi a vut: inf. pf. 19,4, 6
aveai: ind. imp. 2.sg. 28,52

ASPIDÃ: s.f. „ºarpe veninos”, „viperã”
aspide: pl. ac. 32,33
ASPRU, -Ã : adj.
asprã: f. sg. ac. 21,4
ASTÃZI: adv.
astãzi: 1,10, 39; 2,18, 25; 4,8, 26, 39; 5,1, 24; 6,6, 24; 7,11; 8,1,
11; 9,1, 3; 10,13, 15; 11,2, 8, 13, 26, 27, 32; 13,18; 15,5; 19,9;
20,3; 26,3, 16, 17, 18; 27, 1, 4; 28,1, 13, 15; 29,10, 12, 18, 28;
30,2, 8, 11, 15, 18, 19; 31,2, 21; 32,46
astãz: 12, 8; 27,9
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºea: 1,17, 32; 2,10, 28; 4,5, 7; 7,10, 14, 19; 8,20; 12,22; 28,27,
63; 29,23, 24
aºa: 3,21; 4,8; 8,5; 12,4, 30; 13,16; 20,2, 15; 22,26; 25,3, 9;
31,17; 33,25
AªEZAT, -Ã: ad j.
aºezate: n. pl. nom. 1,7
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”, „fãgãduinþã”, (Înv.) „lege”, în
sintagmele Vechiul Aºezãmânt, Aºezãmântul cel Nou „Vechiul
Testament”, „Noul Testament”
aºezãmânt: sg. ac., în sintagma aºezãmânt de leage 5,2
aºezãmântului: sg. gen., în sintagmele tablele aºezãmântului /tãbli a
aºezãmântului/sicriiul aºezãmântului Domnului 9,11, 15; 10,8; 31,9
AªIJDEREA: adv.; reg. AªIJDIREA
aºijderea: 15,17, 22; 31,5

AVERE : s.f.
averile: pl. ac. 6,11; 11,6; rezum. cap.22;
aveare: sg. ac. 13,16
avearea: sg. ac. 21,16
AZIMÃ : s.f. „pâine nedospitã”
azimelor: pl. gen. rezum 16
azime: pl. ac. 16,8
azimelor: pl. gen., în sintagma pr aznicul azimelor „una dintre
cele trei sãrbãt ori anuale, care se þinea în zioa a pais prezecea a
lunii întâi, în amintirea ieºirii istorice din robia egipteanã.
Sãrbãtoarea þinea ºapte zile, timp în care se mânca pâine
nedospitã ºi nu se lucra nimic” (Cf. DB, p.1170) 16,6
B

(a) AªTEPTA: v. I
aºtep tând: gerunziu 11,11
(a) AªTERNE: v. III „a f ace drum”; „a întinde (la pãmânt)”
aºternând: gerunziu 19,3
vor aºtearne: ind. viit.I. 3.pl. 25,2
(a) ATINGE: v. III
veþi atinge: ind. viit.I. 2.pl. 14,8
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 27,5
ATUNCI: adv.
atunci: 1,14; 3,20; 4,41; 29,20
AUR: s.n.
aur: sg. nom. 1,1; 15,14; 17,17
aurul: sg. ac. 7,25; 29,17
aurului: sg. gen. 8, 13
(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 1,34; 4,6; 5,28; 13,11; 17,4, 13; 19,20; 20,5
auzând: gerunziu 2,25; 21,21; 31,11, 12, 28,30
aþ auzit: ind. pf.c. 2.pl. 4,12; 5,23
aud: ind. prez. 3.pl. 4,28
sã auzã: conj. pr ez. 3.sg. 4,33; 5,26
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 4,33, 36; 9,2
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.5
am auzit: ind. pf.c. 1.pl. 5,24, 26
vom auzi: ind. viit.I. 1.pl. 5,25
auzit-am: ind. pf.c.1.sg. 5,28
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 7,12; 13,12, 18; 18,15; 28,1; 30,8, 10

BAIERÃ: s.f.
baiere: pl. ac. 22,12
BALAUR: s.m.
bãlauri: pl. ac. 32,33
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 2,6, 28; 14,26; 21,14; 23,19
ban: sg. ac. 8,9
BASNÃ: s.f . „poveste mincinoasã”
basnã: sg. ac. 28,37
BAªTÃ: s.f. „for tificar e”, „întãrire”
bãºti: pl. ac. 20,19
BATÃR: adv. (Reg. Trans. Mold.; mgm.) „mãcar”
batãr: adv. 32,29
(a se) BATE: v. III „a lovi”; „a ataca”, „a învinge”
vei bat e: ind. viit.I. 2.sg. 7, 2; 20,12
baþi: ind. prez. 2.sg. 20,19
vor bate: ind. viit.I 3.pl. 22,18
sã (sã) batã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap. 25; 25,2
am bãtut: ind. pf.c. 1.pl. 2,33; 3,3; 29,7
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 4,46
a bate: inf. prez. 20,10
BATERE: s.f. „înfrângere”
baterea: sg. nom. rezum. cap.2
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bine : adv. 4,40; 5,16, 28, 29, 33; 6,3, 18, 24; 10,13; 12,25, 28;
15,16; 19,13; 22,7

(a) BÃGA: v. I
a bãga: inf. prez. rezum. cap. 6
aþi bãgat: ind. pf.c. 2.pl. 9,23

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþã: pl. (cu des. -ã) ac. rezum. cap.9

BÃRBAT: s.m.
bãr baþi: pl. nom./ac. 1,13, 15, 22, 23; 3,18
bãr baþii: pl. nom./ac. 2,34; 3; 22,21; 27,14
bãr batului: sg. gen./dat. 4,16; 25,7; 28,56; 33,8
bãr bat: sg. nom./ac. 17,2; 22,22, 23, 28; 24,2; 29,18
bãr batul: sg. nom./ac. 17,5; 22,5, 18, 24, 25; 24,4; 25,11
bãr baþ: pl. nom. 25,11
bãr baþilor: pl. dar. 31,12

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. rezum. cap.23; 23,1, 2, 3, 8
BIVOL: s.m.
bivolul: sg. nom. 14,5

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteºti: f. sg. gen. 3,11
bãr bãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte/par tea
bãr bãteascã „fiinþã de sex bãrbãt esc” 15,19; 16,16; 20,13
bãr bãteascã: f. sg. ac. 22,5;
BÃRBÃTEªTE: adv.
bãr bãteaºte: 31,6

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. nom./ac. rezum. cap. 11; 28,8
blagoslo venia: sg. nom./ac. 11,26, 27, 29; 12,15; 16,10, 17; 23,5;
30,19; 33,1, 7, 13, 16
blagosloveniii: sg. gen. rezum. cap.27
blagoslovenii: sg. nom. rezum. cap.28
blagosloveniile: pl. nom./ac. 28,2; 33,23
blagosloveniia: sg. nom. 30,1
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
sã blagoslo veascã: con j. prez. 3.sg. 1,11; 10,8; 14,29; 15,4, 10,
18; 21,5; 23,20; 24, 13, 19; 30,16
au blagoslo vit: ind. pf.c. 3.sg. 2,7; 14,24; 33,1
va blagoslo vi: ind. viit.I. 3.sg. 7,13; 12,7; 15,5, 14; 16,15;
28,8, 1 2
blagoslovit v ei fi: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 7,14; 28,6
blagosloveaºte: imperativ 2.sg. 26,15; 33,11
a blagoslovi: inf. prez. 27,12
blagoslovit [sã fii]: pasiv conj. prez. 2.sg. 28,3, 6
blagoslovit [sã fie]: pasiv conj. prez. 3.sg. 28,4
blagoslovite [sã fie]: pasiv conj. prez.. 3.pl. 28,5
sã (sã) blagosloveascã: con j. prez. 3.sg. 29,19
blagoslovindu-: gerunziu 30,5
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
blagoslovit e: pasiv ind. prez. 3.sg. 33,20
blagoslovitu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 33,2 4

BÃSÃU: s.n. (Reg.; mgm.) „rãzbunare”, „urã”
bãsãu: sg. ac. 29,28
BÃTAIE: s.f. „loviturã repetatã”; „osândã”; „înfrângere”
bãt aia: sg. ac. rezum. cap.3
bãtaie: sg. ac. 25,2
bãtãii: sg. gen. 25,2
bãtãi: pl. nom. 28,59
BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 19, 12; 21,3, 19; 22,15, 18; 27,1
bãtrânilor: s.m. pl. gen./dat. 22,17; 25,9; 31,9
(cel) bãtrân: s.m. sg. ac. 28,50
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 32,7
bãtrân: adj. m. sg. ac. 32,25
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrãneaþele: pl. nom. 33,25
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beauturã: sg. ac. 14,26
beauturã: sg. ac., în sintagma beauturã beþivã „bãuturã alcoolicã” 29,6
(a) BEA: v. II
veþ bea: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 2,28
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 28,39
aþ beut: ind. pf.c. 2.pl. 29,6
sã bea: conj. prez. 3.sg. 32,14
bea: ind. prez. 3.pl. 32,38
(nu) bând: gerunziu 9,9, 18

BLESTEM: s.n.; var. BLÃS TÃM
blãs tãm: sg. nom. rezum. cap.11; 21,22; rezum. cap.28; 28,20
blãs tãmul: sg. ac. 11,26
blãs tãmul: sg. nom./ac. 11, 28, 29; 23,5; 30,1,19
blãs tãmului: sg. gen. rezum. cap.27
blãs tãmurile: pl. nom./ac. 28,15, 45; 29,20, 21, 27; 30,7;
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
sã blas teme: con j. prez. 3.sg. 23,4
a blãs tãma: inf. prez. 27, 13
blãs tãmatu-i: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 27,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26
blãs tãmat vei fi: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 28,16, 19
blãs tãmatã [va fi]:pasiv ind. viit.I. 3.sg. 28,17
blãs tãmate [vor fi]: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 28,17
blãs tãmat [va fi]: ind. viit.I 3.sg. 28,18

BEAT, -Ã : s.
(cea) beatã: s.f. sg. nom. 29,19
BERBEC: s.m.
berbecilor: pl. gen. 32,14

BOALÃ: s.f.
boala: sg. ac. 7,15
boalele: pl. ac. 28,61

BETEªUG: s.n. (Reg.) „boalã”
beteºuguri: pl. nom. 28,59

BOAGHE: s.f. „buhã”, „cucuvea”
boagheaa: sg. nom. 14,15

BEÞIV, -Ã : adj.
beþivã: f. sg. ac., în sintagma beauturã beþivã „bãuturã alcoolicã” 29,6
BINE: adv./s.
bine: s.n. în sintagma faceri/facerile/facerilor de biner ezum. cap.2;
rezum. cap.4; rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.11; rezum.
cap.29; rezum. cap.32
bine: s.n. sg. ac. 28,63
binele: s.n. sg. ac. rezum. cap.30; 30,15

BOLOVAN: s.n.
bolovani: pl. ac. 27,6
BOLOVÃNOS, -OASÃ: adj.
bolovãnoasã: f. sg. ac. 21,4
BOLÂNZIE: s.f.; var. BOLUNZIE (Reg.; mgm.) „nebunie”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în S.
Fl. Marian, Naºterea la români, Studiu etnografic, Bucureºti, 1892.
bolunzie: sg. ac. 28,28
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BORDEI: s.n.; var. BORDEU (aici) „casã în care se practicã
prostituþia”, „lupanar” (probabil, o atr acþie paronimicã între
bordel ºi bordei).
bordeiului: sg. gen. 23,18
bordeului: sg. gen. rezum. cap.23
BOU: s.m.
boul: sg. nom./ac. 5,14, 21; 14,4; 22,1, 4; 28,31
boi: pl. ac. 8,13; 12,6; 16,2
boului: sg. gen./dat. 15,19; rezum. cap.25; 25,4
bou: sg. ac. 17,1; 18,3; 22,10
boilor: pl. gen. 28,18, 51

cãile: pl. nom./ac. 8,6; 10,12; 11,22; 19,9; 26,17; 28,9, 29; 30,16;
32,4
CAMÃTÃ : s. f.
camãtã: sg. ac. rezum. cap.23; 23,20
camâtã: sg. ac. 23,19
CANANEAN: s.m.; var. HANANEAN
hananeni: pl. gen. rezum. cap.3;
CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeilor: pl. gen. 1,7
hananeul: sg. nom./ac. 7,1; 20,17
hananeului: sg. gen. 11,30

BOZ: s.m. „z eu pãgânesc”, „idol”
bozului: sg. gen. 3,29; 4,46
bozii: pl. nom./ac. rezum. cap. 7; 18,11, 14

CAP: s.n. „organ al corpului”; „început”
capul: sg. ac. 14,1
cap: sg. ac. 28,13, 44
capului: sg. gen. 32, 42
capu: sg. ac. 33,16

BRAÞ: s.n.
braþ: sg. ac. 4,34
braþu: sg. ac. 5,15; 26,8
braþul: sg. nom./ac. 7,19; 9,29; 11,2; 33,20
braþele: pl. ac. 33,27

CAPADOCHIAN: s.m. (la pl.) „filistei care au locuit în Caf tor,
probabil în insula Creta. În Septuaginta numele aces tui popor a
fost transcris capadocieni”.
capadochenii: pl. nom. 2,23

BUBÃ : s.f.
bubele: pl. ac. 28,27
bube: pl. ac. 28,35

CAPRÃ : s.f.
capra: sg. nom. 14,4

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucate: pl. ac. 2,6
bucatã: sg. ac. 8,3
bucata: sg. ac. rezum. cap. 12
bucatelor: pl. gen. 18,8

CARNE: s.f.
car ne: sg. nom. 12,27
cãr nurilor: pl. gen. 12,15
cãr nuri: pl. ac. 12,20; 32,42
cãr nurile: pl. ac. 12,23, 27; 14,8; 16,4; 28,53, 55, 56

(a se) BUCURA: v. I
(te) vei bucura: ind. viit.I. 2.sg. 28,41
sã (sã) bucure: conj. pr ez. 3.sg. 30,9
(s-)au bucurat : ind. pf.c. 3.sg. 30,9

CARTE: s.f.
car tea: sg. nom./ac. în titlu: Cartea 2 leage; 29,27; 31,26
car te: sg. ac. 17,18; 28,58; 29,20; 31,24
car tea: sg. ac., în sintagma car tea legii 28,61; 29,21
carte: sg. nom./ac., în sintagma carte de sloboz enie rezum.
cap.24; 24,1, 3

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 28,47
BUN : adj./s.
bun: adj. n. sg. nom./ac. 1,14, 25, 35; 3,25; 4,21; 6,18; 8,7, 10;
9,6; 11,17; 12,28
bunului: s.n.. sg. gen. 1,39
bune: adj. f. pl. ac. 6,10
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 23,6
bunã: adj. f. sg. ac. 28,12
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþ: pl. nom. rezum. cap.11
bunãtãþile: pl. ac. 26,11; 28,11; 30,9
BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoie 12,17; 16,10
BUZÃ : s.f.
buzãle: pl. ac. 23,23
C
CAL: s.m.
cailor: pl. gen. 11,4
CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 1,2, 19, 31, 33, 40; 2,7, 8; 3,1; 5,33; 9,12,
16; 11,28, 30; 13,5; 14,24; 19,3, 6; 28,68; 31,29
cale: sg.ac. 1,22, 33; 2,27; 11,19; 17,16; 22,4, 6; 23,4; 24,9; 25,17;
28,7, 25

CASÃ: s.f.
casa: sg.ac., în sintagma casa robiei/casa robiii „pãmântul
Egiptului” 5,6; 6,13; 7,8; 13,5, 10
casa: sg. nom./ac. 5,21; 6,7, 13; 7,8, 26; 8,14; 11,19; 13,5, 10;
14,26; 15,16, 20; 20,5, 6, 7, 8; 21,12, 13; 22,2, 8, 21; 24,1, 3, 5,
10; 25,9, 14; 26,13
casii: sg. gen. 6,9; 11,20; 15,17
case: pl. ac. 6,11; 8,12
casa: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 6,22
casãle: pl. ac. 11,6
casele: pl. ac. 12,7
casã: sg. ac. 20,5; 22,8; 25,13; 28,30
casei: sg. gen./dat. rezum. cap.22; 22,21; 26,11
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 23,18
Casa: sg. ac., în sintagma Casa desculþatului 25,10
cãsi: pl. ac. 19,2
(a) CÃDEA: v. II „a fi învins”, „a muri”; „a se prosterna”
sã cazã: con j. prez. 3.pl. 4,9
sã cazi: con j. prez. 2.sg. 24,8
sã cãdeaþi: con j. prez. 2.pl. 1,42
au cãzut: ind. pf.c. 3.pl. 2, 16
am cãzut: ind. pf.c. 1.sg. 9,18
cãzând: gerunziu 22,8; 28,25
câzând: gerunziu 28,7
CÃLÃRIME: s.f. (Înv.) „cavalerie”
cãlãrimeai: sg. gen. 17,16
cãlãrimile: pl. ac. 20,1
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CENUªÃ: s.f .; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom. 28,2 4

(a) CÃLCA: v. I
calci: ind. prez. 2.sg. 28,23
au cãlcat: ind. pf.c. 3.sg. 1, 36
cãlca: inf. prez. fãrã a 2,5
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 11,2 4
veþi cãlca: ind. viit.I. 2.pl. 11,25
vei cãlca: ind. viit.I. 2.sg. 33,29

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen . 1,10, 28; 4,19, 32; 10,22; 28,26, 62; 33,13, 26
ceriul: sg. nom./ac. 2,25; 4,26; 10,14; 11,17, 21; 28,12, 23; 30,19;
31,28
ceriu: sg. ac. 3,24; 4,11, 17, 19, 36, 39; 5,8; 7,24; 9,1, 14; 11,11;
25,19; 28,24; 29,20; 30,12; 32,40
ceriul ceriului: gen. superl. 10,14
ceriurilor : pl. gen. 26,15
ceriului: sg. gen., în sintagma tiþinile ceriului „marginile cer ului” 30,4
ceriuri: pl. voc. 32,1
ceriurile: pl. nom. 33,28

CÃLDURÃ: s.f. (aici) „febrã”, „fierbinþealã”
cãldurã: pl. ac. 28,22
CÃMARÃ: s.f. „odaie”
cãmarã: sg. ac. 33,12
CÃMILÃ: s.f.
cãmila: sg. nom. 14,7

CERB: s.m.
cer bul: sg. nom./ac. 12, 15, 22; 14,5; 15,22

CÃMILOP ARD: s.m. „gir afã”; lit eral: „cãmilã-pant erã”;
cuvântul nu es te înregistrat în DA.
cãmilopardul: sg. nom. 14,5
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenii: pl. ac. 1,13, 15
cãpeteniile: pl. nom./ac. 5,23; 29,10; 33,5, 21
cãpetenia: sg. nom. 33,21

(a) CERCA: v. I „a cãut a”
vei cerca: ind. viit.I. 2.sg. 4,29
sã cerci: conj. prez. 2.sg. 12,30
cear cã: imperativ 2.sg. 13,14
sã cerce: con j. prez. 3.sg. 18,11
cer când: gerunziu 19, 18
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 22,2, 14; 23,21
(nici) cerca: imperativ prohib. 2.sg. 23,6

CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioar a: sg. nom./ac. 12,15, 22; 14,5; 15,22
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþãle: pl. ac. 20,1
cãr uþelor: pl. gen. 11,4

(a) CERCETA: v. I „a iscodi”
sã cearceteaze: conj. prez. 1,22
cer ceteazã: ind. prez. 3.sg. 11,12
vei cerce ta: ind. viit.I. 2.sg. 17,4

CÃSÃTORIE: s.f.
cãsãtorii: pl. ac. 7,3

CERCETARE : s.f.
cer cetarea: sg. nom. rezum. cap.21

CÃZUT, -Ã: adj.
cãzut : m. sg. ac. 22,4
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE (aici, metaforic) „prostituatul
masculin” (cf. Anania 2001, p. 228)
cânelui: sg. gen. 23,18
CÂMP: s.n/s.m.
cãm puri: pl. ac. 8,7; 11,15
câm p: sg. ac. rezum. cap.22; 22,25, 27; 28,16
câm pului: sg. gen. 34,3
câm pii: pl. ac. 34,8
CÂMPIE: s.f.
câm piei: sg. gen. 1,1
câm pii: pl. nom./ac. 1 ,7; 11,11, 30
câm piii: sg. gen . 2,8; 4,43; 32,51
câm piile: pl. ac. 34,1
(a) CÂNTA: v. I
sã cânte: conj. prez. 3.pl. 31,19
CÂNTEC: s.n.
cânt ecul: sg. nom./ac. 31,19, 21, 22; rezum. cap.32
cânt ecului: sg. gen. 32,4 4
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac. 28,57
CEATÃ: s.f.
ceata: sg. nom. 9,10
ceate: pl. ac. 28,68
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. nom. 4,11
ceaþii: sg. gen . 5,22

CERBICE: s.f.
cer bicea: sg. ac. 9,6, 13; 10,16; 21,4; 28,48; 31,27; 33,20

(a) CERE: v. III
cear e: ind. prez. 3.sg. 10,12; 15,9
vei ceare: ind. viit.I. 2.sg. 15,3; 19,21
a ceare: inf. prez. 15,3
ai cer ut : ind. pf.c. 2.sg. 18,16
vei cere: ind. viit.I. 2.sg. 24, 10
CERESC, -EASCÃ: adj.
cer eascã: f. sg. gen., în sintagma a toatã oastea cereascã 17,3
CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãrãmonii: pl. ac. 4,8
þãrãmoniile: pl. nom./ac. 4,14; 5,31; 6,17, 20; 7,11; 10,13; 1 2,30
þãr emoniile: pl. nom./ac. 4,45; 5,1; 6,1; 11,32; 17, 19
þeremoniile: pl. ac. 8,11; 11,1; 26,17; 28,15, 45; 30,10, 16
CERªETOR: s.m.; var. CERªITOR
cerºitoriu: sg. nom. 15,4
(a se) CERTA: v. I
a (sã) cer ta: inf. prez. rezum. cap.17; 25,11
va fi necertat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 5,11
CERTAT, -Ã: adj.
cer tat : m. sg. nom. 21,18
cer tatã: f. sg. nom. rezum. cap.32
CETATE: s.f.
ce tãþi: pl. ac. 1,22; 3,4; 3,19; 4,41, 42; 19,5, 7, 9, 11; 20,16; 21,2
ce tãþi: pl. nom./ac., în sintagma cetãþi de scãpare „cetãþi în care
îºi putea gãsi refugiu cel care comitea un omor neintenþionat”
rezum. cap.4; r ezum. cap.19
ce tãþile: pl. nom./ac. 1,28; 2,34, 37; 3,4, 5, 10, 12; 6,10; 12,12,
15, 18; 13,12; 16,5; 19,1; 20,15; 23,16; 28,52
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cetat ea: sg. nom./ac. 2,18; 3,6; rezum. cap.13; 13,16; 18,8; 20,10,
19, 20
cetãþilor: pl. gen./dat. 2,35; 3,7; 18,6; 34,3;
cetate: sg. nom./ac. 2,36; 20,14; rezum. cap.22; 22,23, 24; 28,3, 16
cetãþ: pl. ac. 9,1; 19,2
cetãþii: sg. gen. 13,13, 15; 15,7, 22; 17,5; 19,12; 21,3, 6, 19, 21;
22,15, 17, 18, 21, 24; 25,7
cetãþii: sg. gen., în sintagma cetãþii Finicilor 34,3
CETÃÞEAN: s.m.; var. (Reg.) CETÃÞAN
cetãþanul: sg. ac. 15,3
cetãþeanilor: pl. gen. 20,15

CIURDÃ: s.f.
ciurdele: pl. nom./ac. 7,13; 28,18
ciurde: pl. ac. 8,13; 12,17, 21; 14,26; 15,19; 32,14;
ciurdã: sg. ac. 14,23; 21,3; 32,14
ciurdelor: pl. gen. 28,4
ciurzile: pl. ac. 28,51
(a se) CLÃTI: v. IV „a se miºca”
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.pl. 34,7
(a) CLOCI: v. I
clocind: gerunziu 22,6

(a) CHELTUI: v. IV „a consuma”
am cheltuit: ind. pf.c. 1.sg. 26,14

COADÃ: s.f. „sfârºit”
coadã: sg. ac. 28,13, 44

(a se) CHEMA: v. I
chiiamã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,11, 20; 3,9; 32,11
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. 3,13
au chiiamat: ind. pf.c. 3.sg. 3,14
chiiamã: imperativ 2.sg. 31,14
chem: ind. prez. 1.sg. 4,26; 30,19
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 5,1; 29,2; 31,7
sã (sã) cheme: con j. prez. 3.sg. 14,23; 26,2
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 25,1; 33,19
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 25,6, 7
or chema: ind. viit.I. 3.pl. 25,8
(sã) vã chema: ind. viit.I. 3.sg. 25,10
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 28,10
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 31,28; 32,3

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(te) pogori: ind. prez. 2.sg. 9,12
pogorându(-mã): gerunziu 9,15
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 9,21
(m-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 10,5
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
sã (sã) pogoarã: conj. prez. 3.sg./pl. 11,17; 28,24
(s-)au pogorãt: ind. pf.c. 3.sg. 26,5
vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 28,43
COIªOR: s.n.; cuvântul, în forma derivatã cu sufix diminutival,
nu este înregistr at în MDA.
coiºoarele: pl. ac. 23,1

CHIP : s.n.
chipul: sg. ac. rezum. cap. 4; 4,16
chip: sg. ac., în sint agmele chip cioplit/chip vârsat 5,8; 9,12; 16,22
chipurile: pl. ac., în sint agma chipurile ceale cioplite 7,5; 12,3
chip: în loc. adv. într-acesta chip „astfel”/în ce chip „cum”/într -alt
chip „altfel” 15,2; rezum. cap.18; 18,14
(a) CINS TI: v. IV
sã cinsteºti: con j. prez. 2.sg. 4,19
vei cins ti: ind. viit.I. 2.sg. 5,9; 8,19; 28,14
cinsteaºt e: imperativ 2.sg. 5,16
au cinstit: ind. pf.c.3.pl. 12,30; 32,17
cinsteaºt e: ind. prez. 3.sg. 27,16
va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 28,50
cinstea: ind. im p. 3.pl. 29,17

(a se) CONÃCI : v. IV „a împresura”, „a asedia”; cu aces t sens,
cuvântul nu e înregistr at în DA.
vei conãci: ind. viit.I. 2.sg. 20,19
conãci(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 28,52
CONÃCIRE: s.f. „strâmtorare”; cu acest sens, cuvântul nu e
înregistrat în DA.
conãcirea: sg. ac. 28,55, 57
CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuºului: sg. gen. 22,12
(a se) CONTENI: v. IV
sã (sã) conteneascã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap. 12

CINS TIT, Ã: adj.
cinstit : n. sg. nom. 4,8

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaci: pl. nom. rezum. cap.20
copaciu: sg. ac. 22,6

(a) CIOPLI : v. IV
ciopleºte: imperativ 2.sg. 10,1
cioplind: gerunziu 10,3

COPIL: s.m.
copii: pl. ac. 3,19
copiii: pl. ac. 20,14

CIOPLIT, -Ã : adj./s.
cioplitã: adj. f. sg. ac., în sint agma asãmânare cioplitã/cioplitã
asãmãnarea 4, 16, 23
cioplit: adj. n. sg. ac., în sintagma chip cioplit 5, 8; 16,22
cioplite: adj. n. pl. ac., în sintagma chipurile ceale cioplite 7,5; 12,3
(ceale) cioplite: s.n. pl. ac. 7,5, 25
cioplit: s.n. ac. 27, 15

COPILÃ: s.f.
copila: sg. ac. 22,20

(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
va ceti: ind. viit.I. 3.sg. 17,19; 31,11
vei ceti: ind. viit. I. 2.sg. 31,11
CIUDESÃ: s.f. „minune”
ciudease: pl. nom./ac. 4,3 4; 28,46
ciudeasele: pl. ac. 29,3; 34,11
CIUMÃ : s.f.
ciumã: sg. ac. 28,21

CORB: s.m.
corb: sg. ac. 14,14
corbul: sg. nom., în sint agma corbul de noapte 14, 17
CORN: s.n.
coarnele: pl. nom. 33,17
CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 1,27; 5,30; 11,6; 16,7; 33,18
corturilor: pl. gen. rezum. cap.16
corturilor: pl. gen ., în sintagma praznicul corturilor „una dintre cele
trei mari sãrbãtori din cur sul anului evreiesc, o sãrbãtoare la care
avea loc pelerinaj; dura ºapte zile, în ultima lunã a anului, dupã ce
erau adunate roadele câmpului. Orice bãrbat trebuia sã participe la
aceastã sãrbãtoare” (Cf. DB, p.271 ºi 1170) 16,13, 16; 31,10
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cor tul: sg. ac., în sintagma cortul mãrturiei 31,14, 15
cor tului: sg. gen. 31,15
COªAR CÃ: s.f.
coºarcã: sg. ac. 26,2
coºarca: sg. ac. 26,4
COT: s.n/s.m. „par te exterioarã a articulaþiei dintre humerus
ºi cubitus, care uneºte braþul cu antebraþul”; „v eche unitate de
mãsurã pentr u lungime”
coþ: pl. ac. 3,11
cotului: sg. gen. 3,11
(a) CRÃPA: v. I; var. (a) CREPA „a despica”
cr eapã: ind. prez. 3.sg./pl. 14, 6, 7

cunoscut-au: ind. pf.c. 2.sg 2,7
am cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 3,19; 5,24
(s-)au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg. 4,32
ai cunoscut : ind. pf.c. 2.sg. 7,15; 22,2
a cunoaºt e: inf. prez. 9,24
cunoaºteþ: ind. prez. 2.pl. 11,2
cunoscând: gerunziu 13,14
(sã) va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 18,21
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 21,17
ar cunoaºt e: cond. prez. 3.sg. 32,29
cunosc: ind. prez. 1.sg. 33,9
au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg. 34,6
sã cunoascã: con j. prez. 3.sg. 34, 10
(a) CUPRINDE: v. III (Înv.) „a captura”; „a conþine”; „a acapara”
am cuprins: ind. pf.c. 1.pl. 2,34
cuprinzând: gerunziu 9,10
vor cuprinde: ind. viit.I. 3.pl. 28,2, 15, 45

CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC : s.m.
grâncii: pl. ac. rezum. cap. 7; 7,5; 12,3
grânci: pl. ac. 16,21
(a se) CREDE: v. III
aþ crezut: ind. pf.c. 2.pl. 1,32
(sã) cr edea: ind. imp. 3.pl. 2,11
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 9,23
vei creade: ind. viit.I. 2.sg. 28,66

CUPTOR : s.n.
cup toriul: sg. ac. 4,20
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
curã: ind. prez. 3.sg. 6,3; 11,9; 26,9, 15; 27,3; 31,20

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
cr edincios: m. sg. nom. 7,9; 32,4
CREDINÞÃ: s.f.
cr edinþei: sg. gen. rezum. cap.29

CURAT, -Ã:adj./s.
curat : adj. n. sg. nom. 12, 15; 14,20; 21,5
curate: ad j. f. pl. gen. rezum. cap.14; 14,11
(cel) curat: s.n. sg. ac. 12,22; 15,22

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 26,5
cr eascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 32,2

CURÂND: adv.
curând: 4,26; 7,4; 9,12; 31,29
curând: adv. în loc. adv . de curând 32,17

CREªTET: s.n.
cr eºtetul: sg. ac., în loc. adv. de la talpa (piciorului) pânã la creºtetul
(tãu) „în întregime” 28,35
cr eºtetul: sg. ac. 33,16

(a) CURGE: v. III
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 28, 40
sã curgã: conj. prez. 3.sg. 32,2
curge-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,22

(a) CUGETA: v. I
sã cugeþi: conj. prez. 2.sg. 4,39
vei cugeta: ind. viit.I. 2.sg. 6,7
au fost cugetat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 19,19

CURVÃ: s.f.
curvã: sg. nom. 23,17
CURVARIU: s.m.
curvariu: sg. nom. 23,17

CUIB: s.n.
cuibul: sg. ac. rezum. cap.22
cuibu: sg. ac. 22,6
(a se) CULCA: v. I „a dor mi”; (Eufem.) „a avea relaþii sexuale”
(t e) vei culca: ind. viit.I 2.sg. 11,19
(sã) va culca: ind. viit.I 3.sg. 22,23, 25, 28
(sã) culcã: ind. prez. 3.sg. 28,54, 56
(a) CULEGE: v. III
sã culeageþi: conj. pr ez. 2.pl. 11,14
vei culeage: ind. viit.I. 2.sg. 16,13; 24,20, 21; 28,39
sã culegi: conj. prez. 2.sg. 24,20; 28,30
CULES: s.n.
culesul: sg. nom. 7,13
culesului: sg. gen. rezum. cap.24
(a) CUMPÃRA: v. I
vei cumpãr a: ind. viit.I. 2.sg. 14,26
sã cumpere: con j. prez. 3.sg. 28,68
CUMPÃRAT, -Ã: adj.
cum pãratã: f. sg. ac. 2,6
(a se) CUNOAªTE: v. III
cunosc: ind. prez. 3.pl. 1,39

(a) CURVI: v. IV
vei curvi: ind. viit.I. 2.sg. 5,18
au cur vit: ind. pf.c. 3.sg. 22,21
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 31,16
CURVIE: s.f.
curviei: sg. dat. 21,20
curvie: sg. ac. 23,2
(a) CUTEZA: v. I
cutezând: gerunziu 33,12, 28
(a se) CUTREMURA: v. I
sã (sã) cutr emure: conj. pr ez. 3.pl. 2,25
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 20,8
CUTREMURARE: s.f.
cutremurarea: sg. ac. 2, 25
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1; 4,9, 10, 21; 6,6; 9,10; 10,2; 11,18;
13,3; 16,19; 17,8, 19; 18,18, 19; 27,3, 8, 26; 28,58; 29,1, 9, 19,
29; 30,1; 31,1, 11, 12, 24, 28; 31,30; 32,4 4, 45, 46
cuvântul: sg. nom./ac. 1,23, 26; 4,2; 8,3; 9,5, 23; 18,21; 19,15;
21,5; 30,14
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DEASUPRA: adv./pr ep.
deasupra: prep. 2,36; 3,12; 4,48; 30,11
deasupra: adv. 28,13, 23

cuvintelor: pl. gen. 1,34; 4,12; 5,28
cuvinte: pl. ac. 2,26; 4,13; 5,22; 10,4; rezum. cap.26
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 7,10; 15,2; 18,8; 25,7
(sã) cuvin: ind. prez. 3.pl. 21,17

DEDESUBT : adv.; var . DEDESUPT
dedesupt: adv. 28,13
dedesupt: în forma de dedesupt „de jos” 33,13

D

DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 9,10

(a se) DA: v. I
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 1,8; 2,5, 9, 19, 2 4; 3,12, 13, 15, 20, 16,
19, 20; 9,23; 22,16; 26,13; 29,8
daþi: imper ativ 2.pl. 1,13; 32,3
a da: inf. prez. 1,25; 2,29, 30, 31; 4,21, 40; 10,11; 15,9; 23,21; 31,7
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 1,36, 39; 2,19; 34,4
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,5, 9; 32,49, 52
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12, 33, 36; 3,3, 20; 5,22; 8,3, 10, 18;
9,6, 10, 11, 18; 10,4; 12,15; 26,9, 10; 29,4; 31,9
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,20; 4,1; 5,16, 29; 6,10; 7,2, 16, 23, 24;
11,14, 17, 25, 31; 12,1, 9, 10; 13,12; 15,4, 7; 16,5, 17, 18, 20;
17,2, 14; 18,9; 19,1, 2, 8, 10, 14; 20,13, 14; 21,1, 10, 17, 23; 22,19;
24,1, 3, 4; 25,15, 19; 26,1, 11; 27,2, 3; 28,52, 53, 65, 67; 31,5
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 5,31
vei da: ind. viit. I. 2.sg. 7,3; 15,8, 10, 14; 23,15, 18; 24,15; 26,12
vor da: viit.I. 3.pl. 18,3; 19,12; 25,1;
(sã) vor da: ind. viit.I. 3.pl. 20,16
da-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,29; 28,7
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 26,15
dã: ind. prez. 3.sg. 1,21; 3,18; 10,18
dã: imperativ 2.sg. 2,28; 14,21
dându-: gerunziu 2,22
sã dea: conj. prez. 3.sg. 1,8, 20, 27; 4,38; 6,23; 11,21; 23,14;
26,4; 28,11, 12, 55; 30,20
sã (sã) dea: conj. pr ez. 3.sg./pl. 2,30; rezum. cap.12; rezum.
cap.26; 28,31, 32
sã deaie: conj. prez. 3.sg. 7,13
dea: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 28,24
deaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 28,25
DAJDIE: s.f.; var. DAJDE (Înv.) „impozit, dare, bir”
dajde: sg. ac. 20,11
DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 10,17; 12,11; 16,19; 27,25
darurile: pl. nom./ac. 12,6; 16,19
DAT, -Ã: adj.
datã: f. sg. nom. rezum. cap.30
DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în loc. adv. aceastã datã „acum” 9,19
datã: sg. ac., în loc. adv. de astã datã 10,10
DATOR, -TOARE: adj.; var. (În v.) DATORIU
datori: m. pl. ac. rezum. cap.24
datoriu: m. sg. nom. 24, 10
DÃRAB : s. n.; var . DÃRÃB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 9,21
(a) DÃRUI : v. IV
vei dãr ui: ind. viit.I. 2.sg. 15,13
fusease dãruiþi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 29,26
DÃR UIRE: s.f.
dãruirea: sg. ac. 30,9
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 12,1
dealurilor: pl. gen. 33,15

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 9,3, 12, 16; 11,17; 28,20
DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonilor: pl. dat. 32,17
DEMULT: adv./adj.
demult: în for ma de demult „din trecut”, „de altãdatã” 4,32; 32,7;
33,15
DEPARTE: adv.
departe: 11,30; 12,21; 13,7; 19,7; 20,15; 28,49; 29,15, 22; rezum.
cap.30; 30,11
(a se) DEPÃR TA: v. I
sã (vã) depãrtaþ: con j. prez. 2.pl.11,16
(vã) veþ depãrta: ind. viit.I. 2.pl. 11,28
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 32,15
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj. „perfect, fãrã cusur”
desãvârºit: m. sg. nom./gen. 18,13; 32,4
DESCULÞAT: s.m.(Reg.) „descãlþat”
desculþatului: s.m. sg. gen., în sintagma Casa desculþatului
25,10
DESCÂNTÃT OR: s.m.
descântãtoriu: sg. nom. 18,11
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
deºchizându-: gerunziu 11,6
vei deºchide: ind. viit.I. 2.sg. 15,8
sã deºchiz: con j. prez. 2.sg. 1 5,11
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 20,11
deºchide-va: ind. viit.I 3.sg. 28,12
DESCHILINIRE: s.f. (Reg.) „deosebire”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în I.A. Candrea,
Gh. Adamescu, Dicþionar ul enciclopedic ilustrat , Bucureºti, 1926
– 1931.
deschilinirea: sg. nom./ac. 1,17, 39
(a) DESC OPERI: v. IV
sânt deascoperite: pasiv ind. prez. 3.pl. 29,29
(a) DESFACE: v. III
desface-vor : ind. viit.I. 3.pl. 22,17
DESFÃTARE: s.f.
desfãtare: sg. ac. 33,20
DESFÃTAT, -Ã: adv. „din belºug”
desfãtat: m. sg. nom. 33,22
(a se) DESPÃRÞI : v. IV
despar t: ind. prez. 3.pl. 14,7
am despãrþit: ind. pf.c. 1.sg. 26,14
(sã) desparte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
despãrþiia: ind. imp. 3.sg. 32,8
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MDA, unde prima atestare este în Florin Marcu, Constant
Maneca, Dicþionar de neologisme. Ediþia a II-a, Bucureºti, 1968.
dipsas: sg. nom. 8,15

DESTUL: adv.
des tul: adv. 1,6; 2,3; 3,26
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºer t: s.n.. în loc. v. (Bis.) vei lua în deºert „v ei nesocoti”, „vei
batjocori” 5, 11
deºer t: adj. m./n. sg. nom./ac. 5,11; 15,13; 16,16
deºar tã: adj. f. sg. ac. 31,16, 20
deºer t: s.n.. în loc. adv. în deºer t „zadar nic” 32,47
DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºer tãciunile: pl. nom. 32,21
(a se) DEªTEPTA: v. I „a (se) ridica”; „a invia”, „a (se) perpetua”
(sã) va deºtep ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18
va deºtep ta: ind. viit.I. 3.sg. 18,15; 25,5
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 18,18
sã (sã) deºteapte: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.25
a deºtepta: inf. prez. 25,7
deºt epta(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,9
sã deºteapte: conj. prez. 3.sg. 29,13

(a) DOBÂNDI: v. IV
vei dobândi: ind. viit.I. 2.sg. 26,1; 30,5
a dobândi: inf. prez. 31,13
DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. ac. 2,35; 3,7; 20,14
dobitoace: pl. ac. 3, 19; 12, 17, 21; 13,15
dobitoacelor: pl. gen. 4,17; 11,15; 28,4, 11, 51; 30,9
dobitocul: sg. nom./ac. 5,14; 27,21
DOJANÃ: s.f.
dojeanele: pl. ac. 21,20

DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPR OTIVÃ
dinprotivã: 30,15

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnez eu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,3, 6, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31,
34, 37, 41, 42; 2,1, 2, 7, 9, 12, 14, 17, 21, 29, 30, 31, 33, 36, 37;
rezum. cap.3; 3,2, 3, 18, 20, 21, 22, 26; 4, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 19,
20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 40; 5,2, 5, 6, 9, 12, 15,
16, 22, 24, 2 7, 28, 32, 33; rezum. cap.6; 6,1, 2, 3, 4, 5, 10, 13,
15,16, 18, 20, 21, 24; 7,1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
23; r ezum. cap.8; 8,1, 2, 5, 7, 11, 14, 18, 19, 20; 9,3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13, 19, 22, 28; 10,1, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22; 11,1,
4, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31; 12,1, 5, 7, 9, 10,
11, 14, 18, 20, 21, 26, 29; 13,3, 5, 10, 12, 17; 14,23, 24, 25, 29;
15,4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20; 16,1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20; 17,2,
8, 10, 14, 15, 16, 19; 18,2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22; 19,1,
2, 8, 9, 10, 14; 20,1, 4, 13, 14, 17, 18; 21,1, 5, 9, 10, 23; 23,5, 14,
18, 20, 21; 24,4, 9, 15, 18, 19; 25,15, 16, 19; 26,1, 2, 7, 10, 11, 16,
17, 18; 27,2, 3; 28,1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
35, 36, 37, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68; rezum.
cap.29; 29,1, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 23, 24; 30,1, 3, 4, 6, 9, 10, 16,
20; 31,2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23; rezum. cap.32; 32,18,
19, 27, 30, 36, 48; 33,2 29; 34,1, 4, 5, 9, 10
Domnului: sg. gen./dat. 1,26, 32, 36, 41, 43; 3,23; 4,2, 10, 23,
25; rezum. cap.5; 5,11, 14, 25; 6,15, 17, 18, 25; 7,6, 28; 8,6, 10,
20; rezum. cap.9; 9,7, 16, 18, 23, 25; rezum. cap. 10; 10,8, 12,
13; 11,2, 7; 12,4, 7, 11, 12, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 31, 32; 13,4,
16, 18; 14,1, 2, 21, 23, 26; 15,2, 5, 19, 20, 21; 16,1, 2, 8, 10, 11,
15, 16, 17, 21; 17,1, 2, 12; 18, 1, 5, 7, 12, 16; 19,17; 22,5; 23,1, 2,
3, 8, 18, 21, 23; 24,4, 13; 26,3, 4, 5, 10, 13, 14, 19; 27,5, 6, 7, 9,
15; 28,1, 9, 10, 13, 15, 45, 47, 62; rezum. cap. 29; 29,10, 12, 25,
27, 29; 30,8, 10; 31,9, 11; 31,25, 26, 27, 29; 32,3, 6, 9; 33,12,
13, 21, 23; 34,5
Domnul domnit orilor: sg. nom., în gen. superl. 10,17

DINAFARÃ: adv.
dinnafarã: 32,25

DOMNITOR: s.m.
domnitorilor: pl. gen., în gen. superl. Domnul domnitorilor 10.17

DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 28,31

(a) DORI: v. IV
dorind: gerunziu 18,6

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU
dinlãuntr u: 32,25

(a) DORMI: v. IV „a se afla în stare de somn”; (Eufem.) „a avea
relaþii sexuale”
dor mind: gerunziu 6,7; 24,13
vei dormi: ind. viit.I. 2.sg. 21,13; 31,16;
va dor mi: ind. viit.I. 3.sg. 22,22; 28,30
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 22,29
doar me: ind. prez. 3.sg. 27,20, 21, 22, 23

DEUNÃZI: adv.; var. (Reg.) DÃUNÃZI
dãunãzi: adv. 24, 5;
(a) DEZMÂNTA: v. I (Înv. ºi reg.) „a scoate cuiva din minte o
ho tãrâre, o convingere, un gând etc”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este în Ioan Molnar, Retoricã, adecã
învãþãtur a ºi întocmirea frumoasei cuvîntãri, Buda, 1798.
au dezmântat : ind. pf.c. 3.pl. 13,13
(a se) DEZMIERDA: v. I
(t e) vei dezmearda: ind. viit.I 2.sg. 8,9
(sã) va dezmier da: ind. viit.I. 3.sg. 33,23
(a) DEZVELI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) DEZVÃLI
va dezvãli: ind. viit.I. 3.sg. 22,30
dezvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 27,20
DIHANIE: s.f. (În v.) „lume multã, mulþime”
dihania: sg.nom. 18,16
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.; var. DEMINEAÞÃ
demineaþa: s.f. sg. ac. 16,4
dimineaþa: adv. 16,7; 28,67

DINCOACE: adv.
dincoace: adv. în loc. prep. dincoace de rezum. cap.3
DINCOLO: adv.; var. DINCOLEA
dincolea: adv. în loc. prep. dincolea de 3,8

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 33,11

DINTE: s.m.
dinte: sg. ac. 19,21
dinþi: pl. ac. 32,24
dinþii: pl. nom. 34,7

DOSPIT, -Ã : adj.
dospitã: f. sg. ac. 16,3

DIPSAS: s.m. „dipsadã”, „ºarpe fabulos a cãrui muºcãturã
pr ovoacã o sete mortalã”; aici prima atestare a cuvântului; cf.

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
(celui) dir ept: s.m. sg. gen. 33,26
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(cel) drept: s.m. sg. n om./ac. rezum. cap.18; 33,5
[ceale] dreapte: s.n. pl. ac. 27,10
drept: adj. m./n. sg. nom./ac. 1,16; 10,8; 12,8; 16,20; 25,1, 15; 32,4
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spre/la dreapta, nici s pre/la
stânga „nicãieri” 2,27; 5,32; 17,11; 28,14
drepte: adj. f. pl. ac. 4,8
drepþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.16
dreaptã: adj. f. sg. ac. 16,18; 17,20
drepþilor: s.m. pl. gen. 16,19; rezum. cap.27
drept: adv. 16,20; rezum. cap.25
DREPTATE: s.f.
dreptãþile: pl. ac. 4,5; 9,5, 6; 33,21
dreptat ea: sg. ac. 9,4, 5; 17,9
dreptãþii: sg. gen. 19,16; 25, 1; 33,19
dreptat e: sg. ac. 2 4,13
DRUM: s.n.
drum: sg. ac. 6,7; 27,18
drumul: sg. ac. 8,2
(a se) DUCE: v. III
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 1,39; 28,41
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 1,40
duce: ind. prez. 3.sg. 2,1, 8
ar duce: cond. prez. 3.sg. rezum. cap.4
va duce: ind. viit.I 3.sg. 4,27; 6,10; 7,1; 8,7; 11,29; 28,37; 28,61; 30,5
a duce: inf. prez. 4,38; 31,21
(vã) veþ duce: ind. viit.I. 2.pl. 6,14
ducându-: gerunziu 6,23
duce: inf. prez. fãrã a 9,28
(sã) duc: ind. prez. 3.pl. 11,10
sã (sã) ducã: conj. pr ez. 3.sg. 15,13; 25,3
vor duce: ind. viit.I 3.pl. 21,4
vei duce: ind. viit.I 2.sg. 21,10, 12; 22,2; 31,23
or duce: ind. viit.I 3.pl. 21,19
a (sã) duce: inf. prez. 22,7
sã duci: conj. prez. 2.sg. 23,24
duce(-)-va: ind. viit.I. 2.sg. 28,36, 68
sã ducã: con j. prez. 3.sg. 29,27
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 31,1, 14
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 31,20
du: imperativ 2.sg. 33,7
DUH : s.n.
duhul: sg. ac. 2,30; 34,9
DUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
dumnezeiesc: n. sg. nom. rezum. cap.22
DUMNEZEU: s.m. „idol, zeu”
dumnezei: pl. nom./ac. 5, 7; 8,19; 11,28; 13,2; 28,14; 31,16, 18,
20; 32,16
dumnezeii: pl. ac. 6, 14; 12,30; 12,2; 32,31, 37
dumnezãilor: pl. dat. 4,28; 7, 4, 16
dumnezeilor: 11,16; 12,31; 13,6, 13; 17,3; 18,20; 20,18; 28,36,
64; 29,18, 26; 30,17; 32,17
dumnezeu: sg. nom. 32,12
Dumnez eul dumnezeilor: pl. gen., în gen. superl. Dumnezeul
dumnezeilor 10,17
DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeul: sg. nom./ac. 1,6, 11, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 41;
2,7, 29, 30, 33, 36, 37; 3,3, 18, 21, 22; 4,1, 4, 5, 7, 19, 24, 29,
30, 31, 34, 40; 5,2, 6, 9, 12, 15, 16, 24, 27, 32, 33; 6,1, 2, 3, 4,
5, 10, 13, 15, 1 6, 20, 24; 7,1, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23;
rezum. cap.8; 8,2, 5, 7, 11, 14, 18, 19; 9,3, 4, 6, 7; 10,9, 1 2, 14,
17, 20, 21, 22; 11,1, 12, 13, 22, 25, 27, 28, 29, 3 1; 12,1, 5, 7, 9,
10, 11, 18, 20, 21, 29; 13,3, 5, 10; 14,23, 24, 25, 29; 15,4, 7,
10, 14, 15, 18; 16,1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 22; 17,2, 8, 14,

15, 19; 18,5, 9, 13, 14, 15, 16; 19,1, 2, 8, 9, 10, 14; 20,1, 4, 13,
14, 17, 18; 21,1, 5, 10, 23; 23,5, 14, 18, 20, 21; 24,4, 9 18, 19;
25,15, 16, 19; 26,1, 2, 7, 11, 16; 27,2, 3; 28,1, 52, 53, 58; 29,6,
12, 1 3, 18; 30,1, 3, 4, 6, 9, 10, 16, 20; 31,3, 6, 13; 32,30, 31;
33,26
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. 1,17, 30; 3,24; rezum. cap.4; 4,7,
23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 39; 5,9, 24, 26; 6,13, 15; r ezum.
cap.7; 7,2, 9, 21; 8,3; 9,10; rezum. cap.10; 10,17; rezum. cap.11;
rezum. cap.13; 13,12; rezum. cap.15; rezum. cap.23; 25,18; 26,17;
31,17; rezum. cap.32; 32,4, 12, 15, 17, 18, 21, 39; 33,1, 26; rezum.
cap.3 4
Dumnezeului: sg. gen./dat. 1,32; 4,2, 10, 23, 25; 5,11, 14, 25;
6,15, 17, 25; 7,6, 25; 8,6, 20; 9,16, 23; 11,2; 12,4, 7, 12, 15, 18,
27, 28, 31; 13,4, 16, 18; 14,1, 2, 21, 23, 26; 15,5, 19, 20, 21;
16,1, 2, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21; 18,7, 16; 23,18, 21, 23; 24,13;
26,3, 4, 5, 10, 13, 14, 19; 27,5, 6, 7, 9; 28,1, 9, 13, 15, 45, 62;
29,10, 12, 29; 30,8, 10; 31,26;
Dumnezeule: sg. voc. 3,24; 9,26; 17, 1, 2, 12;
Dumnezeul dumnez eilor: sg. nom., în gen. super l. Dumnez eul
dumnezeilor 10,17
DURERE : s.f.
dureare: sg. ac. 2,25; 19,6
E
EGIPTEAN: s.m.; var. EGHIPTEAN
Eghipteanilor/eghipteanilor: pl. gen./dat. 7,18; 11,4
eghipteanul: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,7
eghipteanii: pl. nom. 26,6
ERODIU : s.m.; var. HERODI U (Rar) „egretã”, „bâtlan”
herodiul: sg. nom. 14,16
F

(a se) FACE : v. III
a face: inf. prez. 1,14; rezum. cap.7; rezum. cap.13; 17,15; 19,19,
20; 20,18; rezum. cap.22; rezum. cap.27; 30,13; 32,46
sã faceþi: con j. prez. 2.pl. 1,18; 4,13, 16; 6,1; 12, 1
vei face: ind. viit.I. 3,2; 5,8, 13, 14, 19; 7,2, 5, 12; 10,1; 1 2,14, 25,
28, 31; 14,29; 15,1, 10, 17; 16,8, 12, 22; 17,10; 19,9; 20,15; 21,9;
22,3, 8, 12; 23,6, 23; 2 4,8; 28,12, 20, 58; 30,8
va face: ind. viit.I. 3.sg. 3,21; 7,19; 28,11; 30,5, 9; 31,4, 16, 21
face: inf. prez. fãrã a 3,24; 21,16
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 4,5, 25; 12,4, 8; 31,5, 29
sã faceþ: con j. prez. 2.pl. 4,14
sã faci: conj. prez. 2.sg. 4,23; 6,3; 7,11; 8,1; 12,30; 13,18; 16,1;
24,4, 18, 22; 26,16; 28, 1; 30,14
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 5,27; 6,25
sã facã: conj. pr ez. 3.sg. 5,31; 13,5, 11; 20,8; 26,19; 34,11
faceþi: imperativ 2.pl. 5,32; 20,3;
sã facem: conj. prez. 1.pl. 6,24; 29,29
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 7,5; 11,22; 1 2,4, 8
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
face: ind. prez. 3.sg. 10, 18; 22,5; 25,16; 27,15, 18
sã (sã) facã: con j. prez. impers./3.sg./pl. rezum. cap.12; rezum.
cap.15; 15,9; rezum. cap.25
facem: ind. prez. 1.pl. 12,8
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 17,2; 25,2; 31, 20;
faceþ: ind. prez. 2.pl. 20,3
face(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,1
faceþi: ind. prez. 2.pl. 29,9
face-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,26
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 32,39
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au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30; 2,12, 21, 29; 3,21; 4,3, 23, 34,
36; 5,2, 3; 6,22; 7,18; 8,17; 9,5, 9, 12; 10,21; 11,3, 5, 7; 12,31;
20,6; 22,21; 24,9; 25,17; 29,1, 2, 24, 25; 31,4, 18; 32,6, 27; 33,21;
34,9, 12
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,22
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 3,2; 6,11
fãcusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,6; 10,5
fãcându-: gerunziu rezum. cap.4; 9,21; 28,63; 32,47
(s-)au fãcut : ind. pf. c. 3.sg./pl. 4,28, 32; 7,25; 17,4; 24,4
fãcând: gerunziu 5,10
fã: imper ativ 2.sg. 6,18; 12,32; 27,10
a f i fãcut: inf. pf. 9,16
aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 9,18
aþi fost fãcut: ind. m.m.c.pf.perifr. 2.pl. 9,21
am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 10,3; 26,14
(t e-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 27,9

veþi fãgãdui: ind. viit.I. 2.pl. 12,11
vei fãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 12,17, 26; 23,21
ai fãgãduit : ind. pf.c. 2.sg. 23,18, 23
a fãgãdui: inf. prez. 23,22
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
Fãgãduinþii: sg. gen., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum. cap.3
fãgãduinþele: pl. ac. 12,6
fãgãduinþe: pl. ac. rezum. cap.23
fãgãduinþã: sg. ac. 23,21
FÃGÃDUIT, -Ã: ad j.
fãgãduit: adj. n. sg. ac. rezum. cap.32
FÂN: s.n.
fân: sg. ac. 11,15

FACERE : s.f.
f acerilor: pl. gen., în sintagma f acerilor de bine rezum. cap.2
f acerile: pl. nom./ac., în sintagma f acerile de bine rezum. cap. 4;
rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.29; rezum. cap.32
f aceri: pl. ac., în sintagma f aceri de bine rezum. cap.11

FECIOARÃ: s.f.
f eacioriei: sg. gen. rezum. cap.22
f ecioara: sg. ac. 32,25

FAMEN: s.m. „bãrbat cas trat”, „eunuc”
f amenul: sg. nom. 23,1

FECIOR : s.m.
f eciorului: sg. dat. 7,3
f eciorul: sg. nom. 12,18
f eciori: pl. ac. 28,41

FAMILIE: s.f.
f amilie: sg. nom. 29,18

FEL: s.n.
f eal: sg. nom./ac. 4,32; 18, 12
f ealurile: pl. ac. 7,14
f ealuri: pl. nom./ac. r ezum. cap.11; rezum. cap.22
f ealiul: sg. ac. 14,13, 14, 15, 18
f ealiuri: pl. ac. 25,13; rezum. cap.28
f ealiul: sg. ac. 14,18;

FAPTÃ: s.f.
f apta: sg. ac. 4,6; 5,1; 13,14; 27,26; 30,12
f aptele: pl. ac. 11,3; 15,18
FARAON: s.m.
Faraon/faraon: sg. gen. 6,21, 22; 7,8, 18; 11,3; 29,2; 34,11

FEMEIE: s.f.
fãmeii: sg. gen. 4,16
f eameiele: pl. nom. 12, 12;

FASE: s.f. (cf. Indice Iº)
f ase: pl. ac. 16,1, 2, 5, 6
FATÃ: s. f.
f ata: sg. nom./ac. 15,14; 7,3; 12,18; 13,6; 16,11, 14; 18,10; 22,16,
17, 24, 25, 26; 27,22
fatã: sg. ac. 22,23, 28
f eatele: pl. nom./ac. 12,12, 31; 23,17; 28,32; 32,19
f eatei: sg. gen. 22,17, 29; 28,56
f eateai: sg. gen. 22,19
f eate: pl. ac. 28,41
f eatelor: pl. gen. 28,53
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac. 1,17; 10,17; 16,19; 28,17; 31,17, 18; 32,20
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „de dinaintea” 2,21;
28,7; 33,27
f aþã: sg. ac. în loc. adj. de f aþã „prezent” 4,7; 29,15
faþã: sg. ac., în loc. adv.faþã cãtrã/la f aþã „direct, nemijlocit” 5,4; 34,10
f aþa: sg. ac., în loc. s. de pre faþa pãmântului „din lume” 6,15
f aþa: sg. ac. în loc. prep. în faþa 19, 17; 25,9;
f eaþelor: pl. gen. 1,17
f eaþii: sg. gen. 9,3; 12,23, 29
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãcãtoriul: sg. nom. 32,15
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut e: f. pl. ac. rezum. cap.34
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 1,35; 31,2 1, 23
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 6,3; 9,5, 28; 10,9; 11,9; 15,5; 19,8; 25,19
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
(sã) fãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11

FEMEIESC, -IASCÃ: adj.
f emeiascã: f. sg. ac. 22,5
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc; Iº)
f erezeul: sg. nom./ac. 7,1; 20,17
(a se) FERI: v. IV
a (sã) f eri: inf. prez. rezum. cap. 18
(t e) vei feri: ind. viit.I. 2.sg. 23,9
FERICIT, -Ã: adj.
f ericit: m. sg. nom. 33,29
FERMECÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãr mecãtoriu: sg. nom. 18,10
FEROGRIN: s.m. „arici”; cuvântul nu este înregistrat în DA;
es te o încercare a traducãtorilor de a echivala cuvântul lat.
choerogr yllus, -¾.
f erogrinul: sg. nom. 14,7
(a) FI: v. IV
eas te: ind. prez. 3.sg. 33,26
e: ind. prez. imper s./3.sg. 1,16, 25, 37; 10,9; 14,20; 15,19; 19,3;
32,4, 21, 27
sânt: ind. prez. 1.sg./3.pl. 1,1, 7; 4,17, 19; 5,8, 9, 21; 6,1, 14; 7,6,
17; 8,9; 9,29; 10,5, 14; 11,12, 23, 30; 12,1; 13,7, 15; 14,2, 3, 10,
29; 16, 14; 18,1, 12; 20,14, 15, 20; 22,15, 17; 23,18; 29,1, 6;
31,2, 12, 14; 32,4, 26, 31, 37; 33,3, 17
sânteþ: ind. prez. 2.pl.1,10
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,42; 32,39, 40
sântem: ind. prez. 1.pl. 5,3
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iaste: ind. prez. impers./3.sg. 1,1, 6, 14, 17, 28, 30; 2,3, 28, 36;
3,11, 12, 16, 17, 24; 4,6, 7, 8; 4,20, 24, 31, 35, 39, 43, 4 4, 48;
5,14, 26; 6,4, 24; 7,9, 21, 25, 26; 8,4; 9,13; 10,14, 17, 21; 11,30;
12,11, 23, 28; 13,6; 14,21, 27; 15,2; 16,8, 11; 17,1, 8; 18,2; 19,6,
17; 20,1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19; 21,5, 17, 23; 22,2, 5, 26; 23,7,
18; 24,4, 14, 15; 26,11; 28,23; 29,24; 30,11, 14, 20; 31,6, 8, 17;
32,6, 20, 28, 31, 35, 39, 40, 49; 33,1, 7
eºti: ind. prez. 2.sg. 7,1, 6; 14,2, 21; 33,29
eºt: ind. prez. 2.sg. 18,14
era: ind. imp. 3.sg./pl. 2,11; 3,8; 4,11, 47; 8,15; 22,27; 32,12,
21; 34,7
eram: ind. imp. 1.pl. 6,21
eraþi: ind. imp. 2.pl. 28,62
este: ind. prez. 3.sg. 34,4
sã fie: conj. prez. impers./3.sg. 1,13; rezum. cap.3; 4,40; 5,16,
29, 33; 6,3, 18, 24; 7,16; 9,14; 10,13; 12,11, 25, 28; 13,3, 16, 17;
19,13; 20,6; 22,7; 26,17; 28,26, 31, 32; 29,13, 18; 31,19, 26
fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,16; 13,9; 18,10; 23,14; 28,23, 26;
33,6, 24
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,17; 5,11; 6,25; 7,2, 14; 11,2 4; 12,15, 21;
rezum. cap.13; 13,16; 14,8, 19, 24; 15,4, 21; 17,9, 15; 18,3; 19,4,
6, 13, 15, 21; 21,13, 15; 23,10, 17; 25,1, 2, 9, 14, 15; 26,3; 28,43,
50, 65, 66, 68; 29,19; 31,8, 17; 32,36, 43; 33,7, 23
a fi: inf. prez. 4,23; 9, 16, 18; 12,8; 13,14; 15,16; 17,4; 20,6;
21,3; 25, 1; 30,5
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 6,6, 8; 11,24; 14,7; 19, 17; 22,2; 28,46;
31,20
sã fii: conj. prez. 2.sg. 7,6, 26; 14,2; 19,10; 22,8; 26,18, 19; 28,33
fiind: gerunziu 7,7; 9,6; 22,24; 31,12; 33,5
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 7,14; 16,15; 18,13; 21,9; 23,22; 28,13,
43, 44
veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 8,20
fiþ: imperativ 2.pl. 14,1
voi fi: ind. viit.I. 1.sg. 18,19; 31,23
fii: imperativ 2.sg. 21,8; 31,7, 23
fi-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,5
ar f i: cond. prez. 3.sg. 33,21
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 10, 14, 15, 36; 3,4; 4,32, 42; 8,15;
10,1, 2; 11,6; 22,27; 30,5; 32,12; 33,21
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 5,5
aþ fost: ind. pf.c. 2.pl. 9,24
aþi fost: ind. pf.c. 2.pl. 10, 19
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 16,12; 23,7
-s: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.23
-i: ind. prez. 3.sg. 6,18; 11,10, 11; 12,15; 14,4; 15,8; 16,20; 22,20;
23,20; 24,10, 12; 25,1
FIARÃ: s.f.
fiiarile: pl. nom. 7,22
fiiarãlor: pl. gen. 28,26
fiiarã: 32,2 4

FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. 1,3, 28, 39; 2,8, 12, 29, 33; 3,18; 4,9, 10, 46;
9,2; 10,6; 11,2, 19; 12,12, 31; 13,13; 17,20; 18,5; 21,5, 16; 22,6,
7; 23,17; 24,7, 16; 28,32; 29,1, 22; 30,2; 31,13, 19, 22, 23; 32,5,
8, 19, 20, 51; 33,1, 9; 34,8, 9
fiiul: sg. nom./ac. 1,36, 38; 3,14; 5,14; 6,20; 7,4; 8,5; 10,6; 11,6;
13,6; 16,11, 14; 18,10; rezum. cap.21; 21,15, 16, 17, 20; r ezum.
cap.21; 21,15, 16, 17, 20; 23,4; 31,23; 32,4 4; 34,9
fiilor: pl. gen./dat. 1,36; 2,4, 9, 11, 12, 19, 22, 37; 3,11, 16; 4,40,
44, 45; rezum. cap.5; 5,29; 6,2, 3, 7; 10,6; 11,6, 21; 12,25, 28;
28,53, 55; 29,29; 31,9; 32,8, 14, 46, 49, 51, 52
fii: pl.nom../ac. 4,25; 5,9; 14,1; 24,16; 32,20; 33,24
fiiului: sg. gen. 21,16; 28,56
fiiu: sg. ac. 21,18; 25,6
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 25,18; 28,20; 32,24
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. 28,20, 48
FOC: s.n.
foc: sg.nom./ ac. 1,33; 4,20, 24; 5,5; 7,25; 9,3; 12,3, 31; 18,10;
32,22; 33,2
focului: sg. gen. 4,12, 15, 33, 36; 5,4, 22, 24, 26; 9,11, 21; 10,4
focul: sg. nom./ac. 4,36; 5,25; 18,16
FOLOS: s.n.
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos 20,20
FONT: s.m.; vezi PFUND
FORMÃ: s.f.
forma: sg. ac. 4,12
formã: sg. ac. rezum. cap.26
formã: în loc. adj. fãrã for mã „neregulat” 27,6
FORMULÃ: s.f.
formula: sg. nom. rezum. cap.27
FRATE: s.m. „rudã de sânge, per soanã consideratã în raport
cu altã persoanã, nãscutã din aceeaºi pãrinþi sau numai cu unul
dintre pãrinþi comuni”; „per soanã din acelaºi neam”;
„aproapele”
fraþilor: pl. gen./dat. 2,4; 3,18, 20; 17,15, 20; 18,2, 18; 20,8; 33,9, 24
fraþii: pl. nom./ac. 2,8; 10,9; 15,7; 18,7, 15; 25,5; 33,16
fratele: sg. nom./ac. 13,6; 15,2, 9, 12; 17,15; 22,2; 24,7; 25,3, 5,
7; 32,50
fratelui: sg.gen./dat. 15, 11; 19,19; 22,26; 23,20; 24,14; rezum.
cap.25; 25,7, 9; 28,54
fraþi: pl. ac. rezum. cap.23
FRÃÞÂNE: s.m.
fraþini-sãu: sg. gen. 19,18
frãþini-tãu: sg. gen./dat. 22,1, 1
frãþâne-tãu: sg. dat. 22,3, 4
frãþine-tãu: sg. dat. 23,19
frãþine-sãu: sg. gen. 25,5, 7

FIER : s.n.
fier: sg. nom./ac. 3,11; 8,9; 28,23, 48; 33,25
fierul: sg. nom./ac. 19,5; 27,5
fier: sg. ac., în sint agma f ier de plug 21,3
(a) FIERBE: v. III
vei f iiarbe: ind. viit.I. 2.sg. 14,21
vei f ierbe: ind. viit.I. 2.sg. 16,7

FRÂNGÃT OR, -TOARE: s.m./f.
frângãtorilor: pl. gen. rezum. cap.29

FIERE: s.f.
fiiare: sg. ac. 29,18
fiere: sg. nom./ac. 32,32, 33

(a) FRÂNGE: v. III
frângeþi: imperativ 2.pl. 7,5
am frânt: ind. pf.c. 1.sg. 9,17
ai frânt: ind. pf.c. 2.sg. 10,2
frângeþ: imper ativ 2.pl. 12,3
vei frânge: ind. viit.I. 2.sg. 23,25

FINIC: s.m. (Înv.) „cur mal”, „palmier”
Finicilor: pl. gen., în sintagma ce tãþii Finicilor 34,3
FIRE : s.f.
firii: sg. gen.. în sintagma lipsa firii (Eufem.) „necesitãþi fiziologice”
rezum. cap.23
firei: sg. gen., în sintagma lipsa firei 23,12

FRICÃ : s.f.
frica: sg. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.10; 28,3 4; 32,25
fricã: sg. ac., în loc. adj. fãrã fricã 12,10
fricã: sg. ac. 19,20; 20,8; 26,8; 28,22;
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FRICOS, -OASÃ: adj.
fricos: m. sg. nom. 20,8

GÂLCEVITOR, -TOARE: adj.
gâlce vitoriu: n. sg. nom. 28,50

FRIG: s.n.
friguri: pl. ac. 28,22
frig: sg. ac. 28,22

GÂND: s.n.
gând: sg. ac. 18,21
gândurile: pl. ac. 31,21

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoasã: f. pl. ac. 8,12
fr umoasã: f. sg. ac. 21,11

(a) GÂNDI: v. IV
sã gândeascã: conj. prez. 3.pl. 11,19
au gândit : ind. pf.c. 3.sg. 18,22

FRUMUSEÞE: s.f.; var. FRÂMSEAÞE
frâmseaþea: sg. nom. 33,17

GÂNDIRE: s.f.
gândir e: sg. nom. 15,9

FRUNZ OS, -OASÃ: adj.
fr unzos: sg. ac. 12,2

GÂNDIT, -Ã: adj.
gândite: f. pl. gen. rezum. cap.20

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. în loc. adv. în fugã 32,30

GHERGHEZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
gher ghezeul: sg. nom. 7,1

(a) FUGI: v. IV
vor fugi: ind. viit :I. 3.pl. 7,20; 28,7
a fugi: inf. prez. rezum. cap.14; rezum. cap.23
fuge: ind. prez. 3.sg. 19,4
va fi fugit: ind. viit. ant. 3.sg. 19,5
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 19, 11
sã fuji: con j. prez. 2.sg. 28,25

GHICITOR, -TOARE : s.m./f.; var. GÂCIT OR, -TOARE
gâcitori: s.m. pl. ac. 18,10
GINGAª, -Ã : adj.
gingaº: m. sg. nom. 28,54
gingaºe: f. sg. nom. 28,56
GINGÃªIE: s.f.
gingãºiia: sg. ac. 28,56

FUGIT, -Ã: adj.
fugit: m. sg. nom. 19,3
fugitã: f. sg. ac.rezum. cap.23

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 8,20; 13,4, 18; 15,5; 18,16; 26,14; 28,62; 30,8; 33,7

FULGER: s.n.
fulger ul: sg. ac. 32,41

(a) GOLI: v. IV
(nici) goliþ: imperativ prohib. 2.pl. 14,1

(a) FUMEGA: v. I
sã fumege: conj. prez. 3.sg. 29,20

GOLICIUNE: s.f.
goliciune: sg. ac. 28,48

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. nom. 32,9
FURCÃ: s.f. (În v.) „spânzurãtoare în formã de furcã cu doi dinþi”
fur ci: pl. ac. 21,22
FURTIªAG: s.n.; var. FURTUªAG
fur tuºag: sg. ac. 5, 19
G
(a se) GÃSI: v. IV
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 13,14; 17,4; 22,3
(sã) v or gãsi: ind. viit.I. 3.pl. 17,2
vor gãsi: ind. viit.I. 3.pl. 19, 18
(s-)au gãsât : ind. pf.c. 3.sg. 22,20
va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 22,23, 25
(sã) va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 24,7
(a) GÃTI: v. IV „a pregãti”
gãtiþi: imperativ 2,pl. 3,18
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 20,9
GÃUN: s.m. (R eg.) „gãrgãun”; (Trans.) „bãrzãun”
gãuni: pl. ac. 7,20
(a) GÂLCEVI : v. IV
ai gâlce vit: ind. pf.c. 2.sg. 9,7
aþ gâlcevit: ind. pf.c.2.pl. 31,27
GÂLCEVIRE: s.f.
gâlce virea: sg. ac. 31,27

GOLIT, -Ã: s.m./f.
(celui) golit : s.m. sg. gen. 32,42
(a) GONI: v. IV
au gonit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1 ,44; 26,6
gonesc: ind. prez. 3.pl. 1 ,44
gonea: ind. im p. 3.pl. 11,4
sã goneascã: conj. pr ez. 3.sg. 19,6
gonia: ind. im p. 3.sg. 26,5
goneascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 28,22
gonind: gerunziu 28,45
goneasc: ind. prez. 3.pl. 30,7
goneaºte: ind. prez. 3.sg. 32,30
GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 1,34; 4,12, 30, 33, 36; rezum. cap.5; 5,23, 24, 25,
26, 28; 27,10, 14; 28,1, 15, 45; 30,10, 20
graiului: sg. dat. 1,45
graiurile: pl. ac. 4,36; 5,5; 32,1
graiu: sg. ac. 5,22; 30,10;
GRANAT: s.n. (Pop.) „rodie”
granate: pl. nom., în sintagma poame granate 8,8;
GRÃDINÃ: s.f.
grãdinelor : pl. gen. 11,10
(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 1,1, 3, 6, 21; 4,10, 12, 15, 45; 5,4, 22, 28;
6,19; 9,3, 10; 10,4; 11,25; 12,20; 1 3,2, 5; 18,2, 17, 2 1, 22; 26,18,
19; 29,13; 31,1, 3, 30; 32,4 4, 48
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,43
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GR OS, -OASÃ : adj.
groºi: m. pl. nom. 31,20

grãit-au: ind. pf. c. 3.sg. 2,17
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 3,26
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 4,2; 5,1; 32,1
grãind: gerunziu 4,33; 32,45
vei grãi: ind. viit.I.2.sg. 5,20, 2 7; 26,5, 13
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 5,26
oi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 5,31
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 18,18, 19; 20,2
a grãi: inf. prez. 18,20; 20,9
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 20,8
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 23,23
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 31,28

GR OZAV, -Ã: adj./adv.
grozav: adj. m. sg. ac. 15,21
grozav: adv. 25,3
GR OZÃVIRE: s.f.
grozãvire: sg. ac. 24,1
grozãviri: pl. ac. 32,5
GR UMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 33,29

(a) GRÃMÃDI: v. IV
grãmãdeaºte: imper ativ 2.sg. 20,20
GRÃMÃDIRE : s.f.„îngrãmãdire”; aici prima at es tar e a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la N. Iorga, Istoria
literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). Vol. I [Vol.
I-II], Bucureºti, 1901.
grãmãdirea: sg. ac. rezum. cap.20

GUNOI: s.n. „resturi murdare care se aruncã”; (Eufem.) „excremente”
gunoiu: sg. ac. 7,26
gunoiul: sg. nom. 28,27
GUSTARE: s.f.
gustãrilor : pl. gen. 32,38
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 8,3; 11,6; 17,6; 18,18; 19,15; 23,23; rezum. cap. 25;
25,4; 30,14; 31,19, 21;
gurii: sg. gen. 32,1

GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 32,14
grãsimele: pl. ac. 32,38
GRÂNC: s.m.; v ezi CRÂNG: s.n.

H

GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 7, 13
grâului: sg. gen. 8,8; 12,17; 14,23; 33,28
grâu: sg. ac. 11,14; 28,51
grãului: sg. gen. 32,14

HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac. 10, 18; 22,5
haina: sg. ac. 21,13; r ezum. cap.22

GREªEALÃ : s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 4,19
greºalã: sg. ac. 30,17

HALIEET: s.m. „vultur de mar e”; cuvântul nu este înregistrat
în DA; este încer carea traducãtorilor de a adapta cuvântul lat.
alietus.
halieetul: sg. nom. 14,12

(a) GREªI: v. IV
sã greºeºti: conj. prez. 2.sg. 7,25

HANANEAN: s.m.; v ezi CANANEAN

GREªIT , Ã: s.m./f.
(cei) greºiþ: s.m. pl. ac. rezum. cap.30

HANANEU: s.m.; v ezi CAN ANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 24,1

GREU, GREA: adj.
greu: n. sg. nom. 1,17
grea: f. sg. nom. 17,8
(foar te) greale: f. pl. ac. 26,6

HARADRIU: s.m. „cormoran”; cuvântul nu este înregistrat în DA;
reprezintã încercarea traducãtorilor de a adapta cuvântul lat.charadrius
haradriul: sg. nom. 14,18

GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 1,12
greotate: sg. ac. rezum. cap. 17
greotãþi: pl. ac. 26,6

HER ODIU: s.m.; v ezi ERODIU

GRIF: s.m. „monstru mitologic cu corp de leu, cu aripi, cap ºi
gheare de vultur si urechi de cal”; cuvântul, în aceas tã formã, nu
este înregistrat în MDA, în schimb, este prezentã for ma grifon,
cu prima atestare în Florin Mar cu, Constant Maneca, Dicþionar
de neologisme, Bucureºti, 1961.
griful: sg. nom. 14,12

HETEU: s.m. (cf. Indice Fc; Iº)
hetheul: sg. nom./ac. 7,1; 20,17
HEVEU : s.m. (cf. Indice Iº)
hevei: pl. ac. 2,23
heveul: sg. nom./ac. 7,1; 20,17

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv . fãrã grije rezum. cap.9

HOLDÃ: s.f.
holdã: sg. ac. 16,9
holda: sg. ac. rezum. cap.23; 23,25; 2 4,19

GR OAZÃ: s.f.
groaza: sg. ac. 2,25
groaza: sg. ac. 11,25

HOREU: s.m.; var. HORREU (cf. Indice Fc)
horreii: pl. nom. 2,12
horrei: pl. ac. 2,22

GR OAZNIC, -Ã : adj.
groaznicã: f. sg. ac. 1 ,19; 8,15
groaznice: f. pl. ac. 4,34
groaznic: m. sg. nom. 7,21; 10,17

HO TAR: s.n.
hotarele: pl. nom./ac. 2,4, 18; 3,14, 17; 12,20; rezum. cap.19; 28,40
hotarul: sg. ac. 3,16
hotarãle: pl. nom./ac. 11,24; 16, 4; 19,8, 14; 27,17; 32,8
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INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,28; 2,30; 4,9, 39; 6,6; 7,17; 8,2, 5, 14, 17;
9,4; 11,13, 16; 15,7, 9; 17,20; 20,3, 8; 29,19; 30,1, 14, 17;
inima: sg. ac., în loc. adv . cu/din/în toatã inima 4,29; rezum.
cap.6; 6,5; 10,12; 13,3; 26,16; 30,2, 6, 10
inimii: sg. gen. 9,5; 10,16; 28,47, 67; 29,19
inimile: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 11,18; 20,8; 32,46
inimã: sg. nom./ac. 28,65; 29,4, 18

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 2,28; 10,18
hr ana: sg. ac. 28,26
(a) HRÃNI: v. IV
au hrãnit : ind. pf.c. 3.sg. 8,16
HULÃ: s.f.
hula: sg. ac. 28,29
hulã: sg. ac. 28,33
(a) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.sg. 22,19
vor huli: ind. viit.I. 3.pl. 31,20
I
IDOL: s.m.
idoli: pl. ac.,în sintagma închinarea de idoli rezum. cap. 4
idoli: pl. ac. 7,26
idolilor : pl. gen., în sint agma închinãtorii idolilor rezum. cap.12
idolii: pl. nom./ac.12,3; 29,17
IDOLESC, -EASCÃ: adj.
idoleºtii: f. sg. gen., în sintagma idoleºtii închinãri rezum. cap.16
idoleasca: f. sg. nom., în sintagma idoleasca închinãciune rezum. cap.17
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeul: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,7
IED: s.m.
iedul: sg. ac. 16,21
IEPURE: s.m.
iepur ele: sg. ac. 14,7
IERI: adv.
ieri: 19,4
(a) IEªI: v. IV
ieºind: gerunziu 1,44; 2,23, 32; 4,46; 24,2; 28,6, 19
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 4,45; 23,23; 29,7
ai ieºit : ind. pf.c. 2.sg. 9,7; 11,10; 16,3, 6
a ieºi: inf. prez. 15,16
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 18,6; 23,10
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 20,1; 21,10; 23,9, 12
vor ieºi: ind. viit. I. 3.pl. 21,2
aþ ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 23,4
ieºeaþi: ind. prez. 2.pl. 24,9
ieºiiai: ind. imp. 2.sg. 25,17
sã ieºi: conj. pr ez. 2.sg. 28,25
ies: ind. prez. 3.pl. 28,5 7
ieºi: inf. prez. fãrã a 31,2
IEªIRE: s.f.
ieºirii: sg. gen. 16,3
ieºirea: sg. ac.33,18
IEªIT: s.n. (Eufem.) „e xcr emente”
ieºitul: sg. ac. 23,13
IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc; Iº)
ievuseul: sg. nom./ac. 7,1; 20,17
(a se) IMPUTA: var. (Înv.) (a se) ÎMPUTA
sã împute: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.9
împutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(sã) va împuta: ind. viit.I. 3.sg. 23,21
IN: s.m.
inu: sg. ac. 22,11

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întraþi: imperativ 2.pl. 1,8
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 1,3 7; 9,5; 12,29; 17,14; 18,9; 2 1,13;
23,20, 25; 24,10; 26,1; 30,16, 18; 32,52
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 1,38; 23,1, 2
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 1,39; 23,3, 8
întrat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,41
a întra: inf. prez. rezum. cap.3; 31,2
întrând: gerunziu 4,1; 9,5; 12,30; 22,14; 23,24; 28,6
sã întru: conj. prez. 1.sg. 4,21
sã între: con j. prez. 3.sg. 4,34; 10, 11
întri: ind. pr ez. 2.sg. 7,1; 11,10; 28,21
întra: inf. prez. fãrã a 11,8
întraþi: ind. prez. 2.pl. 11,8
întrã: ind. prez. 3.sg. 11,30; 31,16
am într at: ind. pf.c. 1.sg. 26,3
sã întri: conj. pr ez. 2.sg. 27,3
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 28,63
întraþ: imperativ 2.pl. 32,17
INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 4,38, 8,20; 18,12; 31,15
ISPITÃ: s.f.
is pite: pl. ac. 4,34
ispitã: sg. ac. 9,22; 33,8
is pita: sg. ac. rezum. cap.23; 23,10
is pitele: pl. ac. 29,3
(a) ISPITI: v. IV
vei ispiti: ind. viit.I. 2.sg. 6,16
au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 6,16; 8,16
sã is piteascã: con j. prez. 3.sg. 8,2
is piteaºte: ind. prez. 3.sg. 13,3
ISPITIRE: s..f.
Ispitirii: sg. gen., în s. propr. Locul Ispitirii 6,16
ISRAILTEAN: s.m.
israilteanilor : pl. gen. rezum. cap.29
(a se) IUBI: v. IV
au iubit : ind. pf.c. 3.sg. 4,37; 7,8; 10,15
iubesc: ind. prez. 3.pl. 5,10; 7,9
a (sã) iubi: inf. prez. rezum. cap.6; rezum. cap.10;
iubeaºte: imperativ 2.sg. 6,5; 11,1
va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 7,13
sã iubeaºti: conj. pr ez. 2.sg. 10,12; 19,9; 30, 20
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,18; 15,16; 23,5
iubiþi: imperativ 2.pl. 10,19
sã iubiþ: conj. prez. 2.pl. 11, 13, 22
iubiþ: ind. prez. 2.pl. 13,3
iubeaºti: ind. prez. 2.sg. 13,6
vei iubi: ind. viit.I. 2.sg. 21,11
sã iubeºti: conj. prez. 2.sg. 30,6, 16
iubit-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,3
IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. nom. rezum. cap.10
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubitã: adj. f. sg. nom. 21,15
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iubit ei: s.f. sg. gen. 21,16
iubitul: s.m. sg. nom. 32,15
IVIN : „ibis”; cuvântul nu este înregis trat în DA.
ivinul: sg. nom. 14,16
IUVIS: s.m. „liºiþã”; cuvântul nu este înregistrat în DA.
iuvisul: sg. nom. 14,17
IXION : s.m. (probabil) „ºoim”; cuvântul nu es te înregis trat
în DA.
ixionul: sg. nom. 14,13
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „rãzbunare”
izbânda: sg. nom. 32,35
izbândã: sg. ac. 32,41

ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atul: sg. nom./ac. 1,4; 2,24, 26, 30; rezum. cap.3; 3,1, 3,
11; 4,47; 7,8; rezum. cap.17; 28,36; 29,7
împãr atului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 3,2, 6; 4,46; 11,3
împãr aþi: pl. gen.(cu prep. a + num.) 3,8
împãr aþi: pl. dat. 3,21; 4,47;
împãr aþilor: pl. dat. 3,21; 31,4
împãr aþii: pl. gen. (cu prep. a + num.) 4,47
împãr aþii: pl. ac. 7,24
împãr at: sg. nom./ac. 17,14, 15; 33,5
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
sã împãrãþeascã: conj. pr ez.3.pl. 17,20
ÎMPÃRÃÞIE : s.f.
împãrãþiei: sg. gen . 3,10
împãrãþiii: sg. gen ./dat. 3,4, 13; 17,18

(a) IZBÂNDI: v. IV
va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 32,43
IZBÂNDIRE : s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. 32,43
IZBÂNDITOR, - TOARE: a dj. (neob.) „rãzbunãtor” (cf.
Indice Iº)
izbânditoriu: m. sg. nom. 18,19

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 1,38; 3,28
împar te: ind. prez. 3.sg. 14,8
vei îm pãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 19,3; 20,16; 31,7
sã împãrþi: conj. prez. 2.sg. 19,7
a împãrþi: inf. prez. 21,16
împãrþiia: ind. imp. 3.sg. 32,8
ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: prep. rezum. cap.2; 2,3, 5, 9, 15, 19, 24; rezum. cap.3;
3,29; 4,3, 21, 46; 5,20; 6,15; 7,22; 9,7, 18, 20; 11,25; 15,9; 17,6;
19,4, 6, 15, 16, 18; 20,1, 12, 1 9, 20; 21,10; 22,26; 23,4, 9; 24,15;
25,11, 18; 28,7, 25; rezum. cap.29; 29,20; 31,17, 26, 27, 28;
32,51; 33,7; 34,1, 6
împr otivã: adv. 7,24; 9,2; 9,24

IZVOD: s.n.
izvod: sg. ac., în loc.v. luând izvod „documentându-se” 17,18
IZVODIT OR: s.m.
izvoditoriul: sg. nom. 13,5
IZVOR: s.n.
izvoarã: pl. ac. 8,7

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
împr otivindu(-vã): gerunziu 1,43
(s-)au împrotivit: ind. pf.c. 3.sg. 3,11

(a) IZVORÎ: v. IV
izvorãsc: ind. prez. 3.pl. 8,7

ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiur: adv. 3,27; 13,7; 17,14; 21,2; 23,13;
împregiur: adv. în loc. v. a sã tãia împregiur/tãiaþ împregiur/tãia-va
împregiur rezum. cap.10; 10,16; 30,6
împr ejur: adv. 13,7; 23,13
împr egiurul: prep. 6,14

Î
(a ) ÎMBÃRBÃTA: v. I
îmbãrbãteazã: imperativ 2.sg. 3,28

(a se) ÎMPRESURA: v. I
a împresura: inf. prez. 21,14
sã (te) împresuri: conj. prez. 2.sg. 28,29
va împresur a: ind. viit.I. 3.sg. 28,53, 57

(a) ÎMBÃTA: v. I
îmbãta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,42
(a) ÎMBIA: v. I
vei îmbiia: ind. viit.I. 2.sg. 20,10

ÎMPRESURAT, -Ã: ad j.
împr esurat: m. sg. nom. 13,10; 28,33

(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30

(a se) ÎMPREUNA: v. I
vei împreuna: ind. viit.I. 2.sg. 7,3
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 7,7
(te) vei împreuna: ind. viit.I. 2.sg. 32,50

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 22,5
(te) vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 22,11

ÎMPREUN ARE: s.f.
împr eunare: sg. ac. rezum. cap.7

(a) ÎMBUCA: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 5,25; 32,22
îmbuca-vei: ind. viit.I. 2.sg. 7,16
îmbucând: gerunziu 9,3
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 28,38; 32,2 4

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 12,11, 22; 22,9, 10, 11; 25,5; 32,25
(a) ÎMPROªCA: v. I
(sã) vor împroºca: ind. viit.I. 3.pl. 17,5; 22,24
va împroºca: ind. viit.I. 3.sg. 21,21
vor împroºca: ind. viit.I. 3.pl. 22,21

ÎMBUCARE: s.f.
îmbucare: sg. ac. 31,17
ÎMFLAREA: vezi UMFLARE
(a se) ÎMPÃIENJENI: v. IV; var. (a se) ÎMPÃINJINA: v. I; (cf.
Indice Fc)
(sã) vor împãinjina: ind. viit. I. 3.pl. 33,28

ÎMPRUMUT: s.n.
împr umut: sg. ac., în loc. v. vei lua împrumut/vei da împrumut/
ceare îm prumut 1 5,6, 8, 9
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începutul: sg. nom. 21,17; 28,64
ceputul: sg. ac. 11,12

(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împrumut a-vei: ind. viit.I. 2.sg. 15,6
vei împr umuta: ind. viit.I. 2.sg. 23,19, 20; 28,12, 44
va îm prumuta: ind. viit.I. 3.sg. 28,4 4

ÎNCET: adv.
încet: 7,22

ÎMPRUMUTARE: s.f.
împrumut are: sg. ac. 28,12

(a) ÎNCETA: v. I
a înceta: inf. prez. 32,26

ÎMPUNS, -Ã: adj.
împuns: m. sg. nom. 19,6

(a) ÎNCHIDE : v. III
sã închizã: con j. prez. 3.sg. 11,17
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 32,30

(a se) ÎMPUTA: v. I; vezi (a se) IMPUTA
ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înaintea: prep. 1,33, 42; 2,32; 3,18; 4,6, 8, 10, 25, 37, 44; 5,7;
6, 18, 19, 22, 25; 7,1, 22, 23; 9,3, 4, 17, 18, 25; 10,8, 11; 11,23,
26, 32; 12,7, 12, 18, 25, 28, 29; 13,18; 14, 23, 26; 15,20; 16,11,
16; 17,2; 18,7; 19,17; 20,2; 21,16; 22,17; 24,1, 4, 13, 15; 25,2, 3,
9; 26,3, 4, 5, 10, 13; 27,7; 28,7, 25, 31, 66; 29,2, 10; 30,1, 15;
31,3, 7, 11, 29; 3 4,12
(mai) înaint ea: prep. „mai devreme decât” 4,32
înainte: adv. 1,4 4; rezum. cap.30; 30,19
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 4,42; 8,19; 10,10; 13,1; 2 4,13;
28,63; rezum. cap.33; 33,1
maint e: adv. 30,3
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 2,12; rezum. cap.4; 10,2; 19,6;
23,11; 30,18
ÎNALT, -Ã: adj./s.
(mai) înaltã: adj. f. sg. nom./ac. 1,28
înalt : adj. m./n. sg. nom./ac. 2,10; 9,2; 27,14; 32,13
înaltã: adj. f. sg. nom./ac. 2,21; 32,27
înalt e: adj. n. pl. nom./ac. 3,5; 28,52
înalþi: adj. m. pl. ac. 12,2
(mai) înalt: adj. m./n. sg. nom./ac. 26,19; 28,1, 43
înaltul: s.n. sg. ac. 26,15

(a se) ÎNCHINA: v. I
sã (te) închini: con j. prez. 2.sg. 4,19
(t e) vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 5,9; 8,19; 26,10; 30,17
sã (vã) închinaþ: conj. pr ez. 2.pl. 11,16
sã (sã) închine: con j. prez. 3.pl. 17,3
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.pl. 29,26
ÎNCHINARE : s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli „idolatrie”
rezum. cap.4
închinãri: sg. gen., în sint agma idoleºtii închinãri „idolatriei”
rezum. cap.16
ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciune: sg. nom., în sintagma idoleasca închinãciune rezum.
cap.17
ÎNCHINÃTOR: s.m.
închinãtorii: pl. ac. 4,3
închinãtorii: pl. nom., în sintagma închinãtorii idolilor rezum. cap.12
ÎNCHIS, -Ã: s.m./f.
(cei) închiº: s.m. pl. nom. 32,36

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
sã (sã) înalþã: conj. pr ez. 3.sg. 8,14; 17,20
înãlþându(-sã): gerunziu 17,16
ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþar ea: sg. nom. rezum. cap.9

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
am încungiurat: ind. pf.c. 1 .sg. 2,1
a încungiura: inf. prez. 2,3
vei încungiura: ind. viit.I. 2.sg. 20,19
au încunjurat : ind. pf.c. 3.sg. 32,10

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. ac. 4,32

ÎNCONJURARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNCUNJURA
încunjurarea: sg. ac. rezum. cap. 22

ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlãuntr u: adv. 4,38; 6,10, 23; 9,28
înlãuntr ul: prep. 14,28; 15,7, 22; 16,11, 14; 17,8; 26,12; 28,55,
57; 31,12
înlãuntr u: prep. 14,29
înlontr ul: prep. 28,52

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTR O
încãtr o: 1,28

ÎNCÃLÞÃMÂNT: s.n. (Înv.) „încãlþãminte”
încãlþãmântul: n. sg. ac. 25,9
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ele: pl. nom. 29,5
încãlþãmint ea: sg. nom. 33,25

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
ias te încredinþatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,25
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 7,10; 13,9, 15; 24,13; 25,8
ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 15,2, 3; rezum. cap.20; 24,4, 10; 28,68
ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: ad j.
îndãrãtnic: m. sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,18, 20

(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. 3.sg. 1,5
începe: imper ativ 2.sg. 2,24
voi înceape: ind. viit.I. 1.sg. 2,25
am început: ind. pf.c.1.sg. 2,31; 9,24
înceape: imper ativ 2.sg. 2,31
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 3,24
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 20,12; 25,11

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: imperativ 2.sg. 1,38
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.30
sã îndeamne: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 13,6

ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
început: sg. ac., în loc. adv. de la început 13,7

ÎNDESTULARE: s.f.
îndestularea: sg. ac. 33,16

(a) ÎNDELUNGA: v. I „a prelungi”
am îndelungat: ind. pf.c 1.sg. 32,27
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(a) ÎNDOI: v. IV
vei îndoi: ind. viit.I. 2.sg. 19,9
ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoitã: f. sg. nom. 17,8
îndoite: n. pl. ac. 21,17
(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
sã îndrâzneascã: conj. prez. 3.pl. 19,20
(a) ÎNDREPTA: v. I
sã îndrepteazi: conj. prez. 2.sg. 28,29
(a) ÎNDULCI: v. IV
va îndulci: ind. viit.I. 3.sg. 12,15
(a) ÎNFIGE: v. III
sã înfigeþ: conj. prez. 2.pl. 1,33
au înfipt: ind. pf.c. 3.pl. 19,14
a înfinge: inf. prez. 28,56
ÎNFIPT , -Ã: adj.
înfiptã: f. sg. nom. rezum. cap.1
ÎNFLARE: s.f.; vezi UMFLARE
(a se) ÎNFRÂN A: v. I
(sã) înfrâneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(a) ÎNFRÂNGE: v. III
va înfrânge: ind. viit. I. 3.sg. 9,3
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
au înfricoºat: ind. pf.c. 3.pl. 1,28
(nu vã) înfricoºereþ: imperativ prohib. 2.pl. 20,3
sã (sã) înfricoºeze: con j. prez. 3.sg. 21,2 1
sã (vã) înfricoºaþ: conj. prez. 2.pl. 31,6
ÎNFRIC OªARE: s.f.
înfricoºearea: sg. ac. 11,25; 28,67
ÎNFRIC OªAT, -Ã : adj.
înfricoºeate: f. pl. ac. 10,21
înfricoºat: n. sg. ac. 28,58
ÎNFRUNTARE: s.f.
înfr untãrile: ac. pl. 1,12
(a se) ÎNGÃDUI: v. IV
sã îngãdueºi: con j. prez. 2.sg. 2,28
sã îngãduiascã: conj. prez. 3.sg. 7,10; 13,8; 29,20
va îngãdui: ind. viit. 3.sg. 7,16
(nu) îngãduiþi: imperativ prohib. 2.pl. 20,3
(sã) îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
(a se) ÎNGRÃªA: v. I
îngrãºatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,15
(a se) ÎNGROPA: v. I
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 10,6
(sã) va îngropa: ind. viit.I. 3.sg. 21,23
îngropatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,15
au îngropat : ind. pf.c. 3.pl. 3 4,6
ÎNGROPARE: s.f.
îngropãrii: sg. gen. 26,14
ÎNGROPAT, -Ã: adj.
îngropat: m.sg. nom. rezum. cap.3 4
(a se) ÎNGROªA: v. I
îngroºatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,15

INDICE
(a se) ÎNGROZI: v. IV
(nici vã) îngroziþ: ind. viit.I. 2.pl. 20,3
(te) vei îngr ozi: ind. viit.I. 2.sg. 28,67
ÎNGROZIRE: s.f.
îngrozirii: sg. gen. 32,10
(a se) ÎNMULÞI : v. IV
au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 1 ,10; 10,22
sã (te) înmulþeºti: conj. prez. 2.sg. 6,3; 30,16;
va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 7,13; 17,16
sã (sã) înmulþascã: conj. prez. 3.pl. 7,22; 11,21
sã (vã) îmulþiþi: conj. pr ez. 2.pl. 8,1
sã înmulþeascã: conj. pr ez. 3.sg. 13,17
înmulþindu-: gerunziu 28,63
sã înmulþascã: con j. prez. 2.sg. 30,16
(a) ÎNNOPTA: v. I
va înopta: ind. viit.I. 3.sg. 24,12
(a) ÎNOTA: v. I
a înota: inf. prez. 30,13
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA „a marca, a
delimita”; „a reprezenta”
au însãmnat: ind. pf.c. 3.sg. 1,33
însãmneazã: ind. prez. 3.pl. 6, 20
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. 3.pl. 32,3 4
(a se) ÎNªELA: v. I
înºelându(-te): gerunziu 4,19
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 7,4
sã înºeale: con j. prez. 3.sg. 11,16
sã înºele: con j. prez. 3.sg. 15,9
ÎNªELAT, -Ã: ad j.
înºelaþi: m. pl. nom. 4,16, 25
înºelat : m. pl. nom. 30,17
(a se) ÎNTÃRÂTA: v. I
ai întãrãtat: ind. pf.c. 2.sg. 9,8
aþ întãrâtat : ind. pf.c. 2.pl. 9,22
sã întãrâtaþi: conj. prez. 2.pl. 31,29
au întãrâtat : ind. pf.c. 3.sg. 32,16
(S-)au întãrâtat : ind. pf.c. 3.sg. 32,19
au întãrãtat : ind. pf.c. 3.pl. 32,21
voiu întãrâta: ind. viit.I. 1.sg. 32,2 1
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreaºt e: imperativ 2.sg. 1,38; 3,28
întãreaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
întãrise: ind. m.mc.pf. 3.sg. 2,30
era întãrite: pasiv ind. imp. 3.pl. 3,5
întãreasc: ind. prez. 1.sg. 29,14
(vã) întãriþi: imperativ 2.pl. 31,6
întãreaºt e(-te): imperativ 2.sg. 31,7, 23
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. nom./ac. 1,28
ÎNTÂI, - A: num. ord./adv./adj.
întâiu: num. ord. m. sg. nom. 2,10; 10,4
întâi: adj. inv., în sintagma întâi nãscutele/ceale întâi nãscute 12,6,
17; 14,23; rezum. cap.15; 15,19
întâiul: adj.m. sg. ac., în sintagma întâiul nãscut rezum. cap.21;
21,16
întâi: adv. 13,9; 20,10; 28,62
întãiu: adj.inv., în sintagma nãscutele întãiu/întãiu nãscutele/
întãiu nãscut 15,19; 21,17, 17
întãiul: adj.m. sg. nom./ac., în sintagma întãiul nãscut 15,19; 21,15; 25,6
întãi: adj. inv. , în sintagma celui întãi nãscut 33,17
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(a) ÎNTÂMPINA: v. I
a întâm pina: inf. prez. 23,4
întâm pinãndu-: gerunziu 29,7
vor întâmpina: ind. viit.I. 3.pl. 31,29

va într eba: ind. viit.I. 3.sg. 6,20
vei întreba: ind. viit.I. 2.sg. 17,9
sã întrebe: conj. prez. 3.sg. 18,10
vor întreba: ind. viit.I. 3.pl. 25,8

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 3,1

(a) ÎNTRECE: v. III
întreaceþi: ind. prez. 2.pl. 7,7

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.1
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 13,2

ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreg: m. sg. nom. 12,15

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâmplare: sg. ac., în loc. adv. din întâmplare „incidental” rezum. cap.4
(a) ÎNTÂRZIA: v. I
vei întârziia: ind. viit.I. 2.sg. 23,2 1
ÎNTINAT, -Ã: adj.
întinat : m. sg. nom. 12,15
ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciune: sg. ac. 7,26
(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) întinde: ind. prez. 3.sg. 11,30
vei întinde: ind. prez. 3.sg. 12, 18
întinde: ind. prez. 3.sg. 32,11
(a) ÎNTINGE: v. III „a muia uºor într-un lichid”
întingã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 33,24
ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: n. sg. ac. 4,34; 5,15; 7,19; 9,29; 11,2; 26,8
(a se) ÎNTOARCE : v. III
(vã) întoar ceþi: imperativ 2.pl. 1,40
întorcându(-vã): gerunziu 1,45
întorcându(-ne): gerunziu 3,1
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg 3,20; 23,11; 30,9
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 4,30; 24,19, 20; 30,2, 8
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 5,30
întorcându(-mã): gerunziu 10,5
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 13,17; 20,5, 6, 7; 28,31
sã întorci: con j. prez. 2.sg. 15,9
(nu) întoarce: imper ativ prohib. 2.sg. 15,18
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 17,16; 28,60; 30,3, 7
sã (vã) întoar ceþi: conj. prez. 2.pl. 17,16
sã întoarcã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,8
vei întoar ce: ind. viit.I. 2.sg. 22,1; 24,13, 17
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 23,5
întoarce: ind. prez. 3.sg. 27, 19
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 29,18
sã (te) întorci: conj. pr ez. 2.sg. 30,10
(sã) v or întoar ce: conj. prez. 3.pl. 31,20
vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 32,30
ÎNTORS, ÎNTOARSÃ: adj.
întoarsã: f. sg. nom. 30,17
ÎNTORT, ÎNT OARTÃ: ad j. „îndãrãtnic”, „încãpãþânat”
întoar tã: f. sg. voc. 32,5
întoar tã: f. sg. nom. 32,20
(a) ÎNTRA: vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: vezi INTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
întreabã: imperativ 2.sg. 4,32; 32,7

(a) ÎNTRISTA: v. I
sã întristez e: con j. prez. 3.sg. 23,16
ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. ac. 28,65
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ec: sg. nom./ac. 4,11; 28,29
întunear ecului: sg. gen. 5,23
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþelegând: gerunziu 4,6
înþeleage: inf. prez. fãrã a 28,49
a înþealege: inf. prez. 29,4
sã înþãleageþi: conj. prez. 2.pl. 29,9
ar înþãleage: cond. prez. 3.sg. 32,29
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþelegerea: sg. nom. 4,6
înþãleager e: sg. ac. 32,28
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom. 4,6
înþelepciunii: sg. gen. 34,9
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.m.
înþelepþi:adj. m. pl. ac. 1,13, 15
înþelept: ad j. n. sg. ac. 4,6
înþãlepþilor : s.m. pl. gen. 16,19
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg./pl. 1,15; 4,10, 36; 17,19; 20,18
în vãþu: ind. prez. 1.sg. 4, 1
am învãþat : ind. pf.c. 1.sg. 4,5
în vãþa(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 4,9
sã învãþu: conj. prez. 1.sg. 4,14; 6,1
în vãþaþi: imperativ 2.pl. 5, 1
vei învãþa: ind. viit.I. 2.sg. 5,31
în vaþã: ind. prez. 3.sg. 8,5
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 8,5; 31,22; 32,10
în vãþaþ: imperativ 2.pl. 11,19
sã înveaþi: conj. pr ez. 2.sg. 14,23
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 17,10; 24,8
eºti învãþat: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 18,14
sã (sã) în veaþe: con j. prez. 3.pl. 31,12
în vãþaþ: imperativ 2.pl. 31,19
ÎNVÃÞAT, -Ã: s.m/f.
(cei) în vãþaþi: s.m. pl. ac. 31,28
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.; var. (Înv.) ÎNVÃÞÃTORIU
în vãþãtoriu: sg. nom./ac. 16,18; 33,21
în vãþãtorii: pl. nom. 29,10
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. nom./ac. 11,2; 32,2; 33,3, 8
(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
în vãrtoºase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,30
sã învãr toºaþ: conj. prez. 2.pl. 10,16
vei învãr toºea: ind. viit.I. 2.sg. 15,7
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ÎNVÂRTOªARE : s.f. (aici) „îndãrãtnicie”
învãr toºearea: sg. ac. 9,27
ÎNVE CHIRE: s.f.
învechirea: sg. ac. 8,4
ÎNVELIT OARE : s.f.
învãlitoarea: sg. ac. 22,30
(a) ÎNVITA: v. I „a provoca”; „a aþâþa”
aþi învitat : ind. pf.c. 2.pl. 9,18
învitatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 32,16
au învitat : ind. pf.c. 3.pl. 32,19, 21
voiu în vita: ind. viit.I. 1 .sg. 32,22
J
JALE: s.f.
jealea: sg. ac. 26,14
(a) JELI: v. IV
jelea: ind. imp. 3.pl. 34,8
(a se) JEFUI: v. IV
jefuind: gerunziu 3,4
sã jefuieºti: conj. pr ez. 2.sg. 20,19
(sã) va jefui: ind. viit.I. 3.sg. 28,39
vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 28,55
JEFUIRE: s.f.
jefuirile: pl. ac. 20,14
jefuire: sg. ac. 28,57
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTFÃ, JÂR TVÃ
jârtfeale: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 18,1
jârtva: sg. nom. rezum. cap.17
jârtvele: pl. nom. rezum. cap.18
jârtve: pl. ac. 32,38
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRT VELNIC
jârtvelnicul: sg. ac. 26,15
(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂRT VI
(sã) va jâr tvi: ind. viit.I. impers. 15,21
(s-)au jârtvit: ind. pf.c. 3.sg. 16,4
vei jârtvi: ind. viit.I. 2.sg. 17,1
jârtvit-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,17
vor jâr tvi: ind. viit.I. 3.pl. 33,19
(a se) JERTFUI: v. IV; var. (a se) JÂRTVUI
vei jârtvui: ind. viit.I. 2.sg. 16,2; 27,7
vor jâr tvui: ind. viit.I. 3.pl. 18,3
sã (sã) jârtvuiascã: conj. prez. 3.sg. 28,31
JGHEAB: s.n.
jgheaburile: pl. ac. 6,11
JIVINÃ : s.f.
jivinilor: pl. gen. rezum. cap.14
jivina: sg. nom./ac. 14,4, 6
JOS: adv.
jos: 4,39; 5,8
jos: adv. în loc. adv. din jos 24,6
(mai) jos: 28,43
(a se) JUDECA: v. I
judecaþi: imperativ 2.pl. 1,16
sã judece: conj. prez. 3.sg./pl. 16, 18; rezum. cap.25

INDICE
sã (sã) judece: conj. prez. 3.sg. 21,5
judecându-sã: gerunziu 21,22
judecându-: gerunziu 22,19
judeca-va: ind. viit.I. 3.sg. 32,36
ai judecat: ind. pf.c. 2.sg. 33,8
JUDECATÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
judecãþile: pl. nom./ac. 4,1, 14, 45; 5,1, 31; 6,1, 20; 7,11; 8,11;
11,32; 12,1; 26,16, 17; 30,16
judecãþi: pl. nom./ac. 4,8; 7,12; 32,4
judecatã: sg. nom./ac. 16,18; 17,8; 22,28
judecãþii: sg. gen. 17,9; 21,19
judecata: sg. nom./ac. 17,12; 18,3; rezum. cap.24; 24,17; 27,19;
33,21
giudecata: sg. nom. 1,17
giudecatã: sg. ac. 10, 18; 32,41
giudecãþile: pl. nom./ac. 11,1; 33,10
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtori: pl. nom./ac. rezum. cap.16; 25,1; 32,31
judecãtoriu: sg. nom. 16,18
judecãtorilor: pl. gen. 17,8; 19,17
judecãtoriul: sg. ac. 17,9
judecãtoriului: sg. gen. 17,12
judecãtorii: pl. nom. 21,2; rezum. cap.25
JUG: s.n.
giugul: sg. ac. 21,3
jug: sg.ac. 28,48
JUMÃTATE: s.f.
giumãtatea: sg. ac. 3,12
jumãtate: sg. ac. rezum. cap.3; 3,16
jumãtãþii: sg. dat. 3,13
jumãtate: sg. dat. (cu prep. la) 29,8
(a) JUNGHIA: v. I
junghiia: inf. prez. fãrã a 16,5
vei junghiia: ind. viit.I. 2.sg. 16,6
JUNGHIERE: s.f.
junghierile: pl. nom./ac. 1 2,6, 11; 33,19
junghierilor: pl. gen. 12,27
junghieri: pl. ac. 18,3
junghieri: pl. ac., în sintagma junghieri pãciuitoar e 27,7
JUNINCÃ: s.f.; var. JUNINCE; aici prima at estare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc..., Buda, 1825
junincea: sg. ac. 21,3
junincii: sg. gen. 21,4
junincea: sg. ac. 21,6
(a se) JURA : v. I
(s-/S-)au jurat: ind. pf.c.3.sg. 1,8, 34; 4,31; 6,10, 23; 8,1, 18; 13,17;
19,8; 26,3; 27,3; 28,9, 13; 30,20; 31,7
jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,14
au jurat : ind. pf.c. 3.sg. 4,21; 7,8, 13; 11,21
(te) vei jura: ind. viit.I. 2.sg. 6,13; 10,20
am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 10,11
(Te-)ai jur at: ind. pf.c. 2.sg. 26,15
(M-)am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 31,20; 34,4
au giurat : ind. pf.c. 3.sg. 6,18; 7,12; 11,21; 28,11
a (sã) giura: inf. prez. rezum. cap.10
JURÃMÂNT : s.n.
jurãmânt: sg. ac. 1,35; 9,5; 11,9
jurãmântul: nom./sg. ac. 7,8; rezum. cap.29; 29,12
jurãmânturi: pl. ac. 29,14
jurãmântului: sg. gen. 29,19
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legãturii: sg. gen., în sint agma tablele legãturii 9,9
legãturii: sg. gen. 29,9, 21
legãturã: sg. ac. 29,14
legãtura: sg. ac., în sintagma legãtura Domnului 29,25

L
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 6,3; 11,9; 26,9, 15; 27,3; 31,20; 32,14
laptele: sg. ac. 14,21; 33,19
LAR: s.m. (Rar) „pescãruº”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te în A.T. Laurian ºi I.C. Massim,
Dictionariul limbei romane , tomu II, Bucureºti, 1876.
larul: sg. nom. 14,15
LARG: s.n.
largul: sg. ac. 21,2
LATURÃ: s.f.
latur ea: sg. ac. rezum. cap.31; 31,26
LAUDÃ: s.f.
laudele: pl. ac. rezum. cap.4
lauda: sg. nom./ac. 10,21; 26, 19

LEGE: s.f.
leage: sg. nom./ac. în titlu: Cartea 2 leage; 4,4 4; 17,18, 19; 30,10;
rezum. cap.31
leagea: sg. nom./ac. 1,5; 4,8; rezum. cap.14; rezum. cap.15; 17,11;
19,4; rezum. cap.27; rezum. cap.28; 31,9; 33,4, 10
legii: sg. gen. rezum. cap.5; 27,3, 8, 26; 28,58, 61; 29,21; 31,11,
12, 24; 32,46
leage: sg. ac., în sintagma aºezãmânt de leage 5,2
legile: pl. nom. rezum. cap.20
leage: sg. ac., în loc. adv. de leage (Înv. ºi reg.) „care es te conform
uzanþei” 25,7
legii: sg. gen., în sintagma car tea legii 29,2 1
leagii: sg. gen . 29,29
legii: sg. gen., în sintagma sicriul/sicriului legii Domnului 31,25, 26
LEGIUITÃ: s.f.
legiuitele: s.f. pl. ac. 6,24

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LEMN: s.n. „tulpina ºi ramurile unui ar bore tãiat, ser vind ca
material de cons trucþii, drep t combustibil etc.”; „copac”
lemnului: sg. dat. 4,28; 28,36
leamn: sg. ac. 10,1
leamne: pl. ac., în sintagma leamne setim 10,3
leamne: pl. nom./ac. 20,20
lemnul: sg. nom./ac. 1 2,2; 29,17
leamne: pl. ac. 19,5
leamnelor: pl. gen. 19,5
lemn: sg. nom./ac. 20,19; rezum. cap.21; 21,23
lemnelor: pl. dat. 28,64
leamne: pl. ac., în sintagma tãietorii de leamne 29,11

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUINÞÃ: s.f.; vezi LOCUINÞÃ
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. nom. 28,38
(a se) LÃSA: v. I
sã laº: conj. prez. 2.sg. 12,19
sã (sã) lasã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.20
sã (sã) lase: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.24
sã lase: conj. prez. 3.sg. 28,51
am lãsat: ind. pf.c. 1.pl. 2,34
vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 20,16; 21,14; 24,19, 20; 26,10
(sã) v or lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 24,21
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 31,6, 8

(a) LENEVI : v. IV „a neglija”
sã lene veºti: conj. prez. 2.sg. 8,11; 22,3
LENEVIRE: s.f.
lenevir e: sg. ac. rezum. cap.30
(a) LEPÃDA: v. I; var. (Pop.) (a) LÃPÃDA
a lãpãda: inf. prez. rezum. cap.23
va lepãda: ind. viit.I 3.sg. 21,13
vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 22,2 1
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 29,28

(a se) LÃÞI: v. IV
va lãþi: ind. viit.I. 3.sg. 12,20; 19,8
lãþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,15
LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. ac. 3,11
lãþimea: sg. ac. 34,3

LEPRÃ: s.f.
leaprã: sg. ac. 17,8
leprii: sg. gen. 24,8

(a se) LÃUDA: v. I
lãudându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
laudã(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
lãudaþ: imperativ 2.pl. 32,43

LESPEDE: s.f.
lespezi: pl. ac. rezum. cap.27; 27,8
(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI
va aleºui: ind. viit.I. 3.sg. 19,11

LÂNÃ: s.f.
lânilor : pl. gen. 18,4
lânã: sg. ac. 22,11

LEU: s.m.
leul: sg. ac. 33,20
leu: sg. ac., în sintagma puiu de leu 33,22

LEBED: s.m. „cufundar”; cuvântul nu este înregistr at în DA
lebedul: sg. nom. 14,17

LEVIT: s.m. „evreu din seminþia lui Levi, destinat serviciului
religios de la templu”; „preot la vechii evrei”
leviþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.10; r ezum. cap.18; 31,25
le vitul: sg. nom./ac. 12,12, 18, 19; 14,27, 29; 16,11, 14; 18,6; 26,11
leviþii: pl. nom. 18,1, 7; 27,14
levitului: sg. dat. 26,12, 13

(a se) LEGA: v. I
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 6,8; 25,4
sã (sã) leage: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.25
am legat: ind. pf.c. 1.sg. 31,16
LEGÃTURÃ: s.f. (Înv.) „acord, înþeleger e, convenþie”
legãtura: sg. nom./ac. 4,13, 23, 31; 5,3; 7,9, 12; 8,18; 17,2; rezum.
cap.29; 29,12; 31,16, 20; 33,9

LEVITICESC, -EASCÃ: adj.
leviticesc: n. sg. ac./gen. 17,9, 18; 24,8; 27,9
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LILIAC: s.m.
liliacul: sg. nom. 14,18

va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 33,12
lãcui-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,28

LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. ac. rezum. cap.7
limbi: pl. ac. 7,1
limbã: sg. ac. 28,49

LOCUINÞÃ: s.f.; var. (Înv.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþii: sg. gen. 15,11
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitoriu: sg. nom. 2,10
lãcuitorii: pl. nom./ac. 2,3 4; 9,28; 13,13, 15
lãcuitori: pl. nom. rezum. cap.13

(a se) LIPI: v. IV
(vã) lipiþi: ind. prez. 2.pl. 4,4; 13,4
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.sg. 10,15
(te) vei lipi: ind. viit.I. 2.sg. 10,20
lipindu(-vã): gerunziu 11,22
(sã) va lipi: ind. viit. 3.sg. 13, 17
(sã) vor lipi: ind. viit.I. 3.pl. 28,60
lipindu(-ne): gerunziu rezum. cap.30
sã (te) lipeºti: con j. prez. 2.sg. 30,20

(a) LOGODI: v. IV
au logodit: ind. pf.c. 3.sg. 20,7
va logodi: ind. viit.I. 3.sg. 22,23

LIPSÃ : s.f. „nevoie”, „sãrãcie”
lipsa: sg. ac. 8,3; 24,21; 28,57
lipsã: sg. nom./ac. 15,8; 28,22
lipselor: pl. gen. 15, 10
lipsa: sg. ac., în sintagma lipsa firii/firei „nevoi fiziologice” rezum.
cap.23; 23,12
lipsã: s. în loc adj. de lipsã „necesar” 23,20
lipseale: pl. ac. 24,5
lipse: pl. ac. 28,55; 32,38
(a) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
vor lipsi: ind. viit.I. 3.pl. 15,11
LIPSIT, -Ã : s.
lipsit: s.m. sg. nom. 15,4
lipsâtului: s.m. sg. dat. 15,11
lipsitului: s.m. sg. gen. 24,14
LOC: s.n.
locuri: pl. nom. 1,7
locul: sg. nom./ac. 1,31, 33; 6,16; 9,7; 11,24; rezum. cap.12; 12,5,
6, 11, 18, 21, 26; 14,23, 24, 25; 15,20; 16,2, 6, 7, 11, 15, 16;
17,8; 18,6; 19,12; 21,2; 23, 16; 26,2, 9; 29,7; 31,11; 32,10
locul: sg. ac., în loc. pr ep. în locul 1,38; 2,21, 23; 10,6; r ezum.
cap.31; rezum. cap.34
locurile: pl. ac. 2,37; 12,2, 3
loc: sg. ac. 10,7; 11,5; rezum. cap. 23; 23,12
loc: sg. ac. în loc. prep. în loc de 11,18; 12,23; rezum. cap.18; 24,6; 31,21
locul: sg. ac., în loc adv. în tot locul 12,13
locului: sg. gen. 17,10
LOCAª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) LÃCAª
lãcaºu: sg. nom./ac. 26,15
lãcaºul: sg. nom. 33,27
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,4, 44; 2,8, 23
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 2,4, 22, 25, 29
lãcuind: gerunziu 2,7
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12, 20, 23; 3,2; 4,46
a lãcui: inf. pr ez. 2,21; 11,29
veþ lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 4,26
vei lãcui: ind. viit.I. 2.sg. 8,12; 12,29; 17,14; 19,1; 26,1
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,30; 12,12; 18,6
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 12,5; 16,2, 6, 11; 31,16
veþi lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 12,10
sã lãcuiþ: con j. prez. 2.pl. 12,10
(spr e) lãcuit: supin 13,12
lãcui-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,16; 33,28;
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 25,5
sã lãcuieºti: conj. pr ez. 2.sg. 28,30
am lãcuit : ind. pf.c. 1.sg. 29,16

(a se) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.pl. 1,4
vei lo vi: ind. viit.I. 2.sg. 13,15; 20,13
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 19,4, 11; 27,24
va fi lovit: ind. viit.ant. 3.sg. 19,5
sã loveascã: conj. prez. 3.sg. 19,6; 27,25; 29,1
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 21,6
loveascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 28,22, 27, 28, 35
loveaºte: ind. prez. 3.sg. 29,12
lovi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,39
loveaºte: imperativ2.sg. 33,11
LOVITURÃ: s.f.
lovituri: pl. ac. rezum. cap.25
(a se) LUA: v. I
am luat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,15; 3,8; 22, 14; 29,8
luând: gerunziu 1,25; 17,18; 26,4
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 4,2
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 4,20; 20,7
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. în loc. v. vei lua în deºer t „a nesocoti”, „a
batjocori” 5,11
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,11; 18,8; 22,2, 13, 30; 24, 1, 7; 25,5, 9;
30,5; 32, 41
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 7,3, 25; 12,26; 15, 17; 16,19; 17,12; 19,13,
14, 19; 20,15; 22,21, 22, 24; 24, 6, 7, 17; 26,2; 28,8, 12, 30
lua-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,15
vei lua: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. vei lua împrumut 15,6
vei lua: ind. viit.I. 2.sg în loc. v. vei lua aminte 15,23
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 18,2; 21,3; 22,15; 33,3
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 21,8
or lua: cond. prez. 3.pl. 21,19
sã luaþ: con j. prez. 2.pl. 21,21
lua: inf. prez. fãrã a 24,4
va fi luat: ind. viit. ant. 3.sg. 24,5
a lua: inf. prez. 25,7, 8
luat-am: ind. pf.c. 1.sg. 26,13
sã (vã) luaþi: conj. pr ez. 2.pl. 28,63
luaþi: imper ativ 2.pl. 31,26
sã iai: conj. prez. 2.sg. 2,9; 13,5; 17,7
sã ia: con j. prez. 3.sg. 4,34; 6,15; 24,19
ia: im perativ 2.sg. în loc. v. ia aminte 6,3; 8,11; 12,28; 24,8; 30,15
ia: ind. prez. 3.sg. 10,17; 27,25
sã (sã) ia: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.22
sã iei: con j. prez. 2.sg. 24,10, 19
sã iau: con j. prez. 1.sg. 9,9
LUARE: s.f.
luarea: sg. nom. rezum. cap.2
(a) LUCRA: v. I
lucrând: gerunziu 4,25
vei lucr a: ind. viit.I. 2.sg. 5,13; 15,19
a fi lucratã: pasiv inf. pr ez. 13,14
lucri: ind. prez. 2.sg. 15, 18
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 17,5; 20,18
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lucr aþi: imperativ 2.pl. 31,6
veþi lucra: ind. viit.I. 2.pl. 31,29
LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 1,14; 3,26; 4,32; 5,11, 14; 16,8; 17,5; rezum.
cap.22; 23,19; 24,10, 18, 19, 22
lucr ul: sg. nom./ac. 2,7; 16,15; 22,3, 28; 23,9, 20; 27, 15
lucr urile: pl. nom./ac. 3,24; 5,13; 11,7; 14,29; rezum. cap.22;
28,8, 12, 20, 33; 30,9; 31,29; 32,4; 33,11
lucr urilor: pl. gen. 8,9; 28,47, 57; 30,9
lucr ului: sg. gen. 13,14; 24,15
lucr uri: pl. ac. 34,12
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac., în sintagma lumina ochiului „pupilã”; p.ext. „ochi”,
„privir e” 32,10
luminã: sg. nom. 33,2
LUMIN AT: adv. „clar”, „limpede”, „pe înþeles”, „desluºit”
luminat : 27,8
LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 1,3; 4,19; 16,1
lunii: sg. gen./dat. 1,3; 17,3; 33,14
lunã: sg. ac. 21,13

MÃCAR: adv.; var. MACAR
macar : 22,2
mãcar : adv. în loc. conj. mãcar cã 10,15
mâcar : rezum. cap.13

LUNGIME : s.f.
lungime: sg. ac. 2,21; 3,11
lungimea: sg. nom. 30,20

MÃDULAR: s.n. „fiecare dintre membrele unei fiinþe; prin gn. fiecare
dintre pãrþile sau organele din care este alcãtuitã o f iinþã”; (eufem.)
„organ genital bãrbãt esc”
mãdulariul: sg. ac. 10,16; 23,1

M

MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduha: sg. ac. 32,14

MACHE: s.f. „patã”; reprezintã încercarea traducãt orilor de a
adap ta lat. macula „patã”, „mur dãrie”). Cuvântul nu este
înr egistrat în DLR.
mache: sg. nom./ac. 12,15; 15,21; 17,1; 18,13

MAI-MARE: s.m.
mai-marii: pl. nom. 17,10
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mâni-sa: sg. gen. 14,21; 27,22
muma: sg. nom./ac. 5,16; 22,6, 15; 27,16
mumã-sa: sg. ac./gen. 21,13, 18
mumei: sg. dat. 33,9

MARE: s.f.
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie/Marea Pustiei 2,1; 3,17; 4,49
mar ea: sg. ac., în sintagmele marea despre apus/marea cea mai
de pr e urmã „Marea Mediteranã” 11,2 4; 34,2
mar e: sg. ac. 30,13
mar ea: sg. ac. 30,13; 33,23
Mãrii: sg. gen., în s. propr. Mãrii Roºie 1,1, 40; 11,4
mãrii: sg. gen. 1,7; 33,19
MARGINE: s.f. „hotar”; „capãt”
mar ginea: sg. nom. 3,16
mar ginile: pl. ac. în sint agma marginile pãmântului 28,49; 33,17

LUNG , -Ã: adj.
lungã: f. sg. ac. 4,26; 5,16; 17,20; 22,7; 32,47
(mai) lungã: f. sg. nom. 14,24; 19,6

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 13,6

(mai) mari: m./n./f. pl. nom./ac. 4,38; 7,1; 9,1; 11,23
(cei mai) mari: ad j. m. pl. nom./ac., în sintagma cei mai mari
nãscuþi „bãtrânii” 5,23; 21,2; 25,7; 29,10
(mai) mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 9,14; 20,1; 25,13, 14
(mai) marii: ad j. m. pl. nom., în sintagma mai marii nãscuþii
„bãtrânii” 2 1,6
(prea) mari: adj. f. pl. ac. 29,3
(cei mai) marii: adj. m. pl. ac. în sintagma cei mai marii nãscuþi31,28
marii: ad j. antep. f. sg. gen. 32,10
(cel) mar e: s.m. sg. ac. 1,17
mari: s.n. pl. ac. 10,21

MÃGURÃ: s.f. „deal mare izolat ; p. ext. munte”
mãgura: sg. ac. rezum. cap.32; 32,49
MÃNUNCHI: s.n.; var. (R eg.) MÂNUNCHI
mânunchiul: sg. ac. 24,19
MÃIESTRIE : s.f. „vrãjitorie”
mãiestrie: sg. ac. rezum. cap.18
MÃRIE: s.f. (Înv.) „slavã”, „cinste”
mãria: sg. ac. 8,17
MÃRIME: s.f. „însemnãtate”, „importanþã”; „slavã”; „mãreþie”
mãrimea: sg. nom./ac. 3,24; 5,2 4; 9,26; 33,26
mãrimile: pl. nom. 11,2
mãrime: sg. ac. 32,3

MAMZER: s.m.; cuvântul nu este înregistrat în DLR; este explicat
(a se) MÃRITA: v. I
în text printr-o apoziþie: mamzer, adecã nãscut din curvie, traducãtorii (sã) va mãrit a: ind. viit.I 3.sg. 24,2; 25,5
urmând întocmai Vulgata: mamzer hoc est de scorto natus.
mamz er: sg. nom. 23,2
MÃRTURIE : s.f. „declaraþie sub jurãmânt”; (Rar) „martor”
mãr turii: pl. nom./gen. 4,26; 17,6; rezum. cap.19; 19,15
MANÃ: s.f.
mãr turiile: pl. nom./ac. 4,45; 6,17, 20
manã: sg. ac. 8,3
mãr turie: s. în sintagmele: mãrturie s trâmbã/mincinoasã/
manã: sg. ac. 8,16
mincinoasa mãrturie „mar tor nedrept”, „sperjur” sg. nom./ac.
5,20; 19,16, 18
MARE: adj./s.
mãr turiilor : pl. gen. 17,7
mar ele: ad j. antep. n.. sg. ac. 1,7
mãr turie: sg. nom./ac. 19,15, 16, 18; 30,19; 31,19, 21, 26
mar e: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 1, 19, 28; 2,7, 10, 21; 4,6, 7, 3 7; mãr turiei: sg. gen., în sintagma cortul mãrturiei 31,14
5,22, 24, 25; 7,21; 8,15; 9,2, 29; 10,17; 11,2 4; rezum. cap.17;
18,16; 26,5, 8; 30,5
(a se) MÃRTURISI: v. IV
mari: adj. f./n. pl. nom./ac. 1 ,28; 4,38; 6,10, 22; 7,19; 9,1; 11,7; mãr turisind: gerunziu 17,6
17,17; 27,2; 28,59; 29,3; 34,12
mãr turisescu(-mã): ind. prez. 1.sg. 26,3
(prea) mare: adj. n. sg. ac. 4,36
mãr turiseasc: ind. prez. 1.sg. 32,46
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MÃSCÃRICIOS, -OASÃ: adj.; „necuviincios”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
mãscãricios: m. sg. nom. 28,54
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinii: pl. ac. 6,11
maslinilor: pl. gen. 24,20
maslini: pl. nom./ac. 8,8; 28,40

MÂNIE : s.f.; var. (Înv. ºi rar) MÃNIE
mãniia: sg. nom. 1,37
mãnie: sg. ac. 4,25; 32,19
mânie: sg. nom./ac. 9,7, 18; 19,4; 29,24, 28; 32,16
mânia: sg. ac. 9,19; 13,17; 29,23; 32,27
mâniia: sg. nom. 29,24

(a) MÃSURA : v. I
vor mãsur a: ind. viit.I 3.pl. 21,2
MÃSURÃ : s.f.
mãsura: sg. ac. 3,11; 25,2
mãsuri: pl. ac. 17,17
mãsurã: sg. ac. rezum. cap.25

(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 20,11
(te) mântuieºti: ind. prez. 2.sg. 33,29

MÂINE: var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 6,20
MÂNÃ : s.f.
mãnile: pl. ac. 3,3
mãnã: sg. ac., în expr. mânã pentru mãnã 19,21
mâna: sg. nom./ac. 1,27; 2,24, 30; 3,2, 8, 24; 4,28; 6,8; 7,8, 19; 11,2;
12,7, 18; 13,9, 17; 14,25; 15,7, 10, 11; 17,7; 19,12; 20,13; 21,10; 24,1;
25,11, 12; 26,4; 28,32; 32,27, 36, 39, 40, 41; 33,2, 3; 34,12
mânilor: pl. gen. 2,7; 8,17; 12,6, 11, 17; 14,29; 16,15; 24,19; 27,15;
28,8, 12, 33; 30,9; 31,29; 33,11
mânã: sg. nom./ac. 2,15; 4,34; 5,15; 6,21; 7,8; 9,26; 19,5; 23,25; 26,8
mânile: pl. nom./ac. 2,30, 36; 7,2 4; 9,15, 17; 21,6, 7; 33,7; 34,9
mânii: sg. gen. 3,11; 16,10
mâni: pl. ac. 10,3; 11,18
mânã: sg. ac. în expr. mânã pentru mãn ã 19,21
(a se) MÂNCA: v. I
mãnâncã: ind. prez. 3.pl. 4,28
(sã) mãnâncã: ind. prez. 3.pl. 12,22
sã mãnânci: conj. prez. 2.sg. 12,23
sã mãnânce: conj. prez. 3.sg. 28,51; 32,13
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
sã mâncãm: con j. prez. 1.pl. 2,28
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 6,12; 8,9, 10, 12; 1 2,15, 18, 21, 22,
27; 14,23, 26; 15,20, 22; 16,3, 7, 8; 20,14; 27,7; 28,53
(nu) mâncând: gerunziu neg. 9,9, 18
sã mâncaþ: conj. prez. 2.pl. 11,15; 14,7
sã (sã) mânânce: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.12
veþ mânca: ind. viit.I. 2.pl. 12,7; 14,6, 8, 9
a mânca: inf. prez. 12,15, 20; 20,6
mâncã: imperativ 2.sg. 12,15; 23,24
mânca: inf. prez. fãrã a 12,17
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 12,22; 14,29; 15,22; 18,1; 28,57; 31,20
(nu) mâncareþi: imperativ prohib. 2.pl. 14,3
sã mâncaþi: con j. prez. 2.pl. 14,4, 2 1
mâncaþi: imperativ 2.pl. 14,9, 11, 20
(nu) mâncaþ: imperativ prohib. 2.pl. 14, 10
(nu) mâncaþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 14, 12
(sã) va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 14,19
sã mânce: con j. prez. 3.sg. 14,21; 28,33
a (sã) mânca: inf. prez. rezum. cap.15
sã mânci: con j. prez. 2.sg. 15,23; 28,31
(sã) mânca: inf. prez. fãrã a 20,19
sã mânânce: conj. prez. 3.pl. 26,12
am mâncat : ind. pf.c. 1.sg. 26,14
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 28,55; 32,42
aþ mâncat: ind. pf.c. 2.pl. 29,6
mânca: ind. imp. 3.pl. 32,38
MÂNCARE : s.f.
mâncarea: sg. nom./ac. 12,15, 16
mâncãrilor: pl. dat. 21,20

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi Reg.) (a se) MÃNIA
mãniindu(-sã): gerunziu 1,3 4;
(s-)au mãniiat: ind. pf.c. 3.sg. 4, 21
(s-)au mãniiat: ind. pf.c. 3.sg. 29,27
mâniindu(-Sã/-sã): gerunziu 1,37; 9,8, 20; 11,17
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 3,26
sã (sã) mânie: conj. prez. 3.sg. 6,15
(sã) va mâniia: ind. viit.I. 3.sg. 7,4; 31,17

MÂNTUIT OR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
mântuitoriul: sg. nom. 32,15
(a) MERGE: v. III
a mearge: inf. prez. 1,22
meargând: gerunziu 1,24; 4,37
au mers: ind. pf.c. 3.sg. 1,33
mergând: gerunziu 1,41; 26,2
meargeþ: imperativ 2.pl. 2,3; 3,18
vom mear ge: ind. viit.I. 1.pl. 2,27
mergi: imperativ 2.sg. 5,30; 10,11
meargi: ind. prez. 2.sg. 11,29
mearge: ind. prez. 3.sg. 11,30
sã meargem: conj. pr ez. 1.pl. 13,2, 6, 13
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 14,25; 16,7
sã meargã: conj. prez. 3.sg./pl. 17,3; 29,18
a fi mer s: inf. pf. 19,5
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,5, 6, 7, 8
mearge-va: ind. viit.I. 3.sg. 25,7
meargeþi: ind. prez. 2.pl. 31,13
MERINDE : s.f.
merinde: pl. ac. 15,14
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA
(a se) MEªTE: v. III; aici se înr egistreazã sensul etimologic,
(<lat. *mïscìre „a ames teca”), despre care M. Seche (Schiþã de
istorie a lexicografiei române, II, Buc., 1969, p.77) s pune cã e
reconstituit de latiniºti, în secolul al XIX-lea.
În MDA se precizeazã sensurile curente în textele v echi: „a pregãti o
bãuturã (pentru a o servi), a turna în pahar, a oferi de bãut”; „a scoate”,
în vreme ce sensul „a amesteca” este caracterizat drept suspect.
sã (te) meºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,19
MEªTER: s.m.
meaºterilor: pl. gen. 27,15
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirelor: pl. gen. rezum. cap.20
meºteºugirile: pl. ac. 20,20; 28,20
MIAZÃNO APTE: s.f. „nord”
meazãnoapte: sg. ac. 3,27;
miezii-noapte: sg. gen. 2,3
MIC, -Ã: adj./s.
(cel) mic: s.m. sg. ac. 1,17
(mai) mic: ad j. m. sg. nom. 25,13
(mai) micã: adj. f. sg. nom. 25,14
mic: m. sg. nom. 33,6
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MIEL: s.m.
mieilor : pl. gen. 32,14

(a se) MIRA: v. I
a (sã) mir a: inf. prez. 1,3 7

MIERE: s.f.
miiar e: sg. ac. 6,3; 31,20
mier e: sg. ac. 11,9; 26,9, 15; 27,3; 32,13
mierii: sg. gen.8,8

MIRE: s.m.
mir e: sg. ac. 22,28
mir eale: sg. ac. 33,12
(a) MIROSI: v. IV
mir oseasc: ind. prez. 3.pl. 4,28

MIERÞÃ: s.f.; var. MIRÞÃ
mirþã: sg. nom. 25,14
mirþa: sg. ac. 25,15
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. din/în/prin mijlocul 2,15; 4,3, 12,
15, 33, 34, 36; 5,4, 22, 23, 24, 26; 6,15; 7,21; 9,10; 10,4; 11,3,
6; 1 3,1, 5, 13, 16; 17,7; 18,18; 19,2, 10, 19; 20,4; 2 1,8, 21; 22,21,
24; 23,14; 24,7; 28,57; 29,16; 32,51

(a se) MISTUI: v. IV
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 7,22; 28,42
mistuind: gerunziu 9,3
sã mistuieºti: conj. prez. 2.sg. 13,16
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.pl. 29,5; 32,36
sã mistuiascã: conj. prez. 3.sg. 29,19, 21
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 29,23

MIJLOCIRE: s.f.
mijlocire: sg. ac. rezum. cap.9

MISTUITOR, -TOARE : adj.
mistuitoriu: n. sg. nom. 4,24

MIJLOCITOR: s.m.
mijlocitoriu: sg. m. 5,5

(a se) MIªCA: v. I „a (se) deplasa”; „a declanºa o luptã”
sã (vã) miºcaþi: conj. prez. 2.pl. 2,5
(se) miºcã: ind. prez. 3.pl. 4,18
(sã) v or miºca: ind. viit.I. 3.pl. 6,8
au miºcat: ind. pf.c. 3.pl. 10,6

MILÃ: s.f.
milã: sg.nom./ac. 5,10; 7,2; 19,13, 21; 25,12; 28,50; 32,36
mila: sg. nom./ac. 7,9, 12; rezum. cap.24

MIªELÃTATE: s.f.
miºãlãtatea: sg. ac. 26,7

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 4,31; 6,25; 13, 17; 21,8; 32,43

MITITEL, -EA: s.m./f.
(cel) mititel: s.m. sg. ac. 28,50

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(s-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 8,16
sã (te) milostiveaºti: conj. prez. 2.sg. 13,8
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 30,3

MOARÃ: s.f.
moara: sg. ac. 24,6

MILV: s.m. „gaie”, „uliu”; cuvântul nu este înregistrat în DLR;
este împr umut din latinã (m¾lvus, -¾)
milvul: sg. nom. 14,13
MINCINOS, -OASÃ: adj./s.
mincinos: m. sg. nom. rezum. cap.13; rezum. cap.18
mincinoasãle: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.19
mincinoasã: f. sg. nom., în sintagma mãrturie mincinoasã „martor
nedr ept” 19,16
mincinoasa: adj. antep. f. sg. ac., în sint agma mincinoasa mãrturie
„mar tor nedrep t” 19,18
(cel) mincinos: s.m. sg. ac. rezum. cap.18

MINTE: s.f.
mint e: sg. ac. 5,29; r ezum. cap.6
minþii: sg. gen., în sintagma rãpirea minþii „ieºire din minþi”
28,28
mint e: sg. ac., în loc. v. sã þie minte 31,19
MINTEN: adv. (Reg.; mgm. Trans., Maram., Ban.) „pe datã,
imediat, numaidecât, îndatã”; aici prima at estare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te la Gheorghe ªincai, Îndreptare
cãtrã arithmeticã, Întîia parte..., Blaj, 1785.
mint eani: 7,10

MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 6,22; 26,8
minunile: pl. nom./ac. 7,19; rezum. cap.3 4
minune: sg. ac. 13,1

MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteanilor: pl. gen. 2,9
moaviteanii: pl. nom. 2,11, 29; 23,3
MODRU: s.n. (cf. Indice Pr)
modr ul: sg. nom./ac. 11,10; 25,2
MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. ac. 9,22
mormânt : sg. nom. 13,16
mormântul: sg. ac. 3 4,6

MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. nom. 19,18

MINUNAT, -Ã: ad j.
minunate: n. pl. ac. 3 4,12

MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 19,6; 22,26; 31,14
moar te: sg. ac. 3,3; 7,2; 21,22
moar tea: sg. ac. rezum. cap.4; 30,15, 19; 31,29; 33,1

MORT, MOARTÃ: s.m./f.
mor t: s.m. sg. ac. rezum. cap.14; 14, 1
morþi: s.m. pl. ac. 18,11
mor tului: s. sg. gen. 25,5
MORTÃCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MORTÃCIUNÃ
mor tãciune: sg. nom. 14,21
MOªIE: s.f.
moºie: sg. ac. 10,9; 14,29; rezum. cap.18; 18,1;
moºia: sg. ac. 14,27
moºiia: ac. sg. 18,2
MOªTEAN: s.m. (Înv. ºi reg.) „bãºtinaº”
moºt ean: sg. nom. 1,16
(a) MOªTENI: v. IV
moºt eniþi: imper ativ 2.pl. 1,8
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moºteneaºte: imperativ 2. sg. 1,21
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 1,39
moºtenesc: ind. prez. 3.pl. 2,22
a moºteni: inf. prez. 2,24, 31; 6,1; 11,8; 19,14; 23,20; 30,18; 32,47
am moºtenit: ind. pf.c. 1.pl. 3,12
au moºtenit: ind. pf.c. 3.sg. 3,14
sã moºteneascã: con j. prez. 3.pl. 3,20
sã moºteneºti: con j. prez. 2.sg. 4,1; 6,18; 16,20
veþi moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 4,5, 14, 26
veþ moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 4,22
sã moºteniþ: conj. prez. 2.pl. 8,1
sã moºteniþi: con j. prez. 2.pl. 11,31
vei moºt eni: ind. viit.I. 2.sg. 12,29

sã moarã: con j. prez. 3.sg. 20,5, 6, 7
mori: imperativ 2.sg. 32,49
(nu) moarã: imperativ pr ohib. 2.sg. 33,6
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 5,25
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 10,6; 32,50; 34,5, 7
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 17,12; 19,11, 12; 21,21; 22,21, 25; 24,3, 16; 25,5
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 22,22
voi muri: ind. viit.I. 1.sg. 31,27
murind: gerunziu rezum. cap.33

MOªTENIRE : s.f.
moºtenire: sg. ac. 2,5, 9, 19; 3,18; 4,20, 38; 5,31; 9,6; 12,12;
15,4; 19,2; 20,15; 21,23; 29,8
moºtenirii: sg. gen. 2,12; 5,33; 32,9
moºtenirea: sg.nom./ac. 3,20; 9,26, 29; 10,9; 12,9; 18,2; 19,14; 33,4

MURMURARE: s.f. (cf. Indice Iº)
murmurãrile: pl. ac. rezum. cap.9

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarile: pl. nom./ac. 2,34; 3,6; 29,11
muiari: pl. ac. 3,19
muiarea: sg. nom./ac. 5,21; 17,5; rezum. cap.21; 21,13; rezum.
cap.22; 22,5, 14, 22, 24, 30; 24,4, 5; 25,5, 7, 9, 11; 2 7,20; 28,56
muierea: sg. nom./ac. 13,6; 25,7
muiare: sg. nom./ac. 17,2; 20,7; 21,11; 22,13, 16, 19, 29; 24,1,
5; 25,8; 28,30; 29,18
muiari: pl. ac. 17,17
muiarile: pl. ac. 20,14
muieri: pl. ac. 21,15
muiere: sg. ac. 22,13
muiarii: sg. gen./dat. rezum. cap.25; 28,54
muiarilor: pl. dat. 31,12
MULT, -Ã: pr on. neho t./adj./adv.
(foar te) mult: ad j. n. sg. nom. 1,1
(foar te) mulþi: adj. m. pl. nom. 1,10
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,11; 5,10; 7,1; rezum. cap.11; 17,17;
rezum. cap.22; 25,13; r ezum. cap.28; 28,12; 31,21
multã: adj. f. sg. ac. 1,46; 2,1; 4,40; 11,9; 20,19; 25,15; 28,38
mult: adj. n . sg. nom. 2,21
(mai) multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 3,19; 7,17
multor: adj. n . pl. dat. 15,6
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori rezum. cap.32
(mai) mult: adv. 5,22; 6,3; 7,10; 18,16; 28,68; 29,23; 31,2
mult: adv. în loc. adv. cu mult „în foar te mar e mãsurã” 7,1
MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom. 1,28
mulþimea: sg. ac. 5,22; 20,1; 28,62
mulþimi: pl. ac. 26,5
mulþimeai: sg. gen. 33,4
mulþimile: pl. nom. 33,17
(a) MULÞUMI: vg. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
sã mulþãmeaºti: con j. prez. 2.sg. 8,10
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntelui: sg. gen. 1,2, 19; 3,12, 17; 4,11, 49
munte: sg. ac. 1,6, 41, 43; 5,4, 5, 22; 9,9, 21; 10,1, 3, 4, 5, 10;
32,49; 33,19
muntele: sg. ac. 1,7, 20; 2,1, 3, 5; 3,8, 25; 4,48; r ezum. cap.5;
5,23; 9,15; 11,29; 27,4, 12, 13; 32,49, 50; 33,2; 34,1
munþi: pl. nom./ac. 1,7, 24, 4 4; 2,37; 8,7; 11,11; 12,2
munþii: pl. ac. 8,9; rezum. cap.11
munþilor: pl. gen. 32,22; 33,15
(a) MURI: v. IV
moriu: ind. prez. 1.sg. 4,22
sã moriu: conj. prez. 1.sg. 18, 16

(a) MURMURA: v. I s.f. (cf. Indice Iº)
aþi murmurat: ind. pf.c. 2.pl. 1,27

MUªCARE : s.f.
muºcare: sg. ac. 32,24
(a se) MUTA: v. I
sã (sã) mute: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.19
N
(a se) NAªTE: v. III
nasc: ind. prez. 3.pl. 2,25
vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 4,25; 28,41;
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 8,8; 14,22, 28; 15,19; 22,9
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 21,15, 18
(sã) vor naºt e: ind. viit.I. 3.pl. 23,8; 29,22;
(s-)au nãscut: ind. pf.c.3.pl. 28,57
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 32,18
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. nom. 2,14
naºteri: pl. ac. 28,35
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. ac. 28,52
nãdejde: sg. ac. 32,37
NÃIMIT: s.m.
nãimitului: sg. gen. 15,18
NÃSCUT: s.m./f.
nãscuþi: s.m. pl. nom./ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi
„bãtrânii” 5,23; 21,2; 25,7; 29,10; 31,28
întâi nãscutele/nãscutele: s.n. pl. ac., în sintagma întâi/întãiu
nãscutele/nãscutele întãiu 12,6; 14,23; 15,19; rezum. cap.15;
15,19; 21,17
nãscute: s.n. pl. ac., în sintagma ceale întâi nãscute 12,17
nãscut: s.m. sg. nom/ac./gen./dat., în sintagma întãiul nãscut/întãiu
nãscut/întãi nãscut/întâiul nãscut 15,19; rezum. cap.21; 21,15, 16,
17; 25,6; 33,17
nãscuþii: s.m. pl. nom., în sintagma mai marii nãscuþii „bãtrânii” 21,6
nãscut: s.m. sg. nom./dat. 21,17; 23,2
NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. 1,13, 15, 23; 4,2 7; 7,7, 17, 22; 8,20;
10,15; 11,23; 12,2, 5, 14, 29, 30; 14,2; 16, 18; 17,14; 18,5, 14;
19,1; 25,19; 26,19; 28,1, 10, 65; 29,10, 21, 24; 30,1; 31,3, 28;
32,8; 33,5, 17
neamului: sg. gen. 1,35; 17,9, 18; 27,9
neamuri: pl. gen. (cu prep. a + num.) r ezum. cap.3
neamuri: pl. nom./ac./gen./dat. 4,27, 38; 7,1, 9; 9,1, 4; 15,6;
28,12; 29,18; 32,7; rezum. cap.33
neam: sg. nom./ac./dat. 3, 13; 4,6, 7, 8, 34; 5,9; 9,14; 17,15;
18,1; 23,2, 3, 8; 26,5; 28,32, 49, 50; 29,18; 32,20, 21, 28
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neamurilor : pl. gen./dat. 3, 16; 4,19, 3 4; 5,23; 6,14; 13,7; 18,9;
29,16; 32,8
neamul: sg. ac. 4,43; 10,8; 18,15; 24,8; 28,36; 29,8, 22
neamuri: pl. voc. 32,43
NEASCULTÃTOR , -TOARE: adj.
neascultãtori: m. pl. nom. 8,20
NEBUN, Ã: adj.
nebune: n. sg. voc. 32,6
nebun : n. sg. ac. 32,21
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 4,29
nãcazurile: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 28,60; 31,17;
nãcazuri: pl. ac. 31,21

NEMÃSURAT, -Ã: ad j.
nemãsur atã: f. sg. nom. 29,24
NEMERNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC „(om) s trãin,
pribeag, pripãºit”, „venetic”
nemearnicul: sg. nom. 5,14
nemearnicii: pl. nom./ac. 10,19; 29,22
nemearnicului: sg. dat. 14,21
nimearnic: sg. nom. 1,16
nimearnicii: pl. nom. rezum. cap.10
nimearnicul: sg. nom./ac. 10,18; 14,29; 15,3
nimearnic: sg. nom. 23,7
(a) NEMERNICI: v. IV „a pribegi”
au nemear nicit: ind. pf.c. 3.sg. 26,5
NEMERNICIE: s.f. (Înv.) „situaþie a unei persoane strãine de loc”
nemearniciei: sg. gen. rezum. cap.1

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
sã nãcãjeascã: conj. prez. 3.sg. 8,2
nãcãjitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 26,6; 29,22

NEMESTECAT, -Ã: ad j. (Înv.) „curat”
nemestecat: m. sg. ac.32,14

NECÃJIRE: s.f.
nãcãjirii: sg. gen. 16,3

NEMULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmirea: sg.ac. rezum. cap.32

NECHITIT, -Ã: adj. „neºlefui”; acest sens nu es te atestat în DLR.
nechitiþi: m. pl. ac. 27,6

NENUMÃRAT, -Ã : adj.
nenumãrate: f./n. pl. ac. 3,5; 26,5

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj.
necredinciosului: adj. antep. n. sg. gen. rezum. cap.1
necredincioºi: m. pl. nom. 1,26; 32,20

NEPOT: s.m.
nepoþii: pl. ac. 4,9
nepoþi: pl. ac. 4,25
nepoþilor : pl. dat. 6,2

NECURAT, -Ã: adj./s.
necuratã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.12
necurat : m. sg. nom. 12,15; 14,8, 19; 21,5
necurat e: f. pl. nom./gen. rezum. cap.14; 14,3, 7, 10
(cel) necurat : s.n. sg. nom./ac. 12,22; 15,22
(ceale) necurat e: s.f. pl. ac. 14,10
necurat a: adj. antep. f. sg. nom. 15,9

NEPRIETEN: s.m.
nepriiatinilor : pl. gen. 1,42; 20,3; 21,10; 28,68; 32,27
nepriiatin: sg. nom. 4,42
nepriiatinii: pl. nom./ac. 6,19; 32,31; 33,29
neprie tinii: pl. ac. 23,14; 28,7
neprie tininilor: pl. gen./dat. 28,31; 32,42
nepriiatinului: sg. dat. 28,48
neprie tinii: pl. nom./ac. 28,55; 30,7
nepriiatinul: sg. ac. 28,5 7; 33,27
nepriatinilor : pl. gen. 33,11

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþâie: sg. ac. 23,14
necurãþie: sg. ac. 26,14
necurãþiile: pl. ac. 29,17

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþãle: pl. ac. 7,15
neputinþele: pl. ac. 29,22,

NEDREPT, -EAPTÃ: adj./s.
nedr ept: ad j. m. sg. nom. 25,1
nedr epþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.27
nedr eaptã: s.f. sg. ac. 31,29

NETED: adv. (Fig.) „clar”, „curat”
neated: adv. 27,8

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptatea: sg. ac. 5,9; 25,16
nedr eptate: sg. ac. 25,1; 32,4

(a) NETEZI: v. IV
veþi netezi: ind. viit.I. 2.pl. 27,4

NEDUMNEZEIRE: s.f. „fãrãdelege”, „faptã rea, rãutate”,
„pãcat”; formaþia pr efixatã nu este înregistr atã în MDA.
nedumnezãirile: pl. ac. 9,4
nedumnezãire: sg. ac. 9,5
nedumnezeirea: sg. ac. 9,27

NEVINDECAT, -ã: ad j.
ne vindecat: n. sg. nom. 32,33

NEGURÃ: s.f.
neagurã: sg. nom. 4,11

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipului: sg. gen. 33,19

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
neînþãleap te: n. sg. voc. 32,6
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 22,21

NOAPTE: s./adv.
noap tea: adv. 1,33; 16,1; 23,10; 28,66
nopþi: s.f. pl. ac. 9,9, 11, 18, 25; 10,10
noap te: sg. ac., în sintagma corbul de noapte 14,17
noap te: sg. ac. rezum. cap.23

(a) NELEGIUI: v. IV
aþi nelegiuit: ind. pf.c. 2.pl. 32,51

NOR: s.m.
nor: sg. ac. 1,33; 31,15

NEVINOVAT, -Ã: adj.
ne vinovat: n. sg. nom./ac./gen . 19,10, 13; 21,8, 9; 27,25
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norului: sg. gen. 5,22
nori: pl. ac. 33,26

OCOL: s.n. „þarc”
ocoalele: pl. nom. 28,4

NOR OD: s.n.
norod: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 2,10, 21; 4,6, 20; 7,6;
rezum. cap.9; 9,2, 6; 14,2, 21; 17,7; 18,3; 20,2, 8; 26,18, 19;
28,9; 29,13; 32,21
norodului: sg. gen./dat. 1,37; rezum. cap.2; 2,4; 5,28; r ezum.
cap.9; 9,10, 27; 10,11; 21,8; 27,1, 11; r ezum. cap.31; r ezum.
cap.32; 32,43, 4 4; 33,5, 21
noroadele: pl. nom./ac. 2,25; 7,6, 7, 14, 16; 28,64; 30,3; 33,3
norodul: sg. nom./ac. 2,32, 33; 3,1, 2, 3, 28; 4,10, 33; 9,12,
13, 26, 29; 10,4; 13,9; 16,18; 17,13, 16; 20,11; 21,21; 26,15;
27,9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 1, 22, 23, 24, 25, 26; 28,33;
29,10; 31,7, 12, 16; 32,9, 36, 43; 33,7; rezum. cap.3 4
noroadelor: pl. gen./dat. 4,6; 7,19; 28,37; 32,50
norodule: sg. voc. 32,6; 33,29
noroade: pl. ac. 33,19

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom./ac. 3,20; 12,9; 25,19; 28,65
odihna: sg. nom. 5,14

NOU, NOUÃ: adj./s.
noao: ad j. f. sg./pl. ac./gen. 16,1; 20,5; 22,8
(cei) noi: s.m. pl. nom. 32,17
NUMÃR : s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 1,11; 7,1, 7; 17,15, 16; 19,9; 20,19; 21,11;
25,3; 28,62; 32,8
numãr: sg. nom./ac. 3,5; 26,5; 30,5; 33,6
(a se) NUMÃRA: v. I
numãrând: gerunziu rezum. cap.7
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
vei numãr a: ind. viit.I. 2.sg. 16,9
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 2,18, 25; 3,14; 5,11; 6,13; 7,24; 9,14; rezum.
cap.10; 10,8, 20; 12,3, 5, 11, 20; 14,23; 16,2, 6, 11; 21,5; 25,6,
10, 19; 26,2, 19; 28,10, 58; 29,20; 32,3
numelui: sg. dat. 18,5
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele 18,7, 19, 20, 22
nume: sg. ac. 22,14, 17, 19;
O

(a se) ODIHNI : v. IV (Înv.) „a se potoli”; „a se astâmpãra”; „a
avea liniºte, pace din partea cuiva”; „a accepta”
(a sã) odihni: inf. prez. 1,45
sã odihneascã: conj. pr ez. 3.pl. 5,14
sã (vã) odihniþi: con j. prez. 2.pl. 12,10
(nu te) odihni: imperativ prohib. 2.sg. 13,8
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 23,16; 33,12
va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 24,5
(te) vei odihni: ind. viit.I. 2.sg. 28,65
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 33,20
(a) ODRÃSLI: v. IV; var. (a) ODRÃZLI
odrãzlind: gerunziu 29,18
OLTAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OLTARIU
oltarele: pl. ac. rezum. cap.7; 7,5
oltariul: sg. ac. 12,27; 16,21; 33,10
oltariu: sg. ac. 12,27; rezum. cap.2 7; 27,5
oltariului: sg. gen. 26,4
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 1,31; 5,24; 8,3, 5; 17,12; 20,5, 6, 7; 21,15,
18, 22; 22,13, 30; 24, 1, 5; 27,15; 28,54; 32,25; 33,1
oamenii: pl. ac. 1,35
oamenilor: pl. gen. 2,14
omului: sg. gen. 4,28; 19,16; 24,9; 29,20
om: sg. nom./ac. 4,32; 17,15; 20,7, 8, 19; 21,1; 23,10; 2 4,7; 34,6
oameni: pl. ac. 7,14; 32,26
ONOCROTAN: s.m. „pelican”; cuvântul nu este înr egistrat în
DLR; reprezintã adaptarea lat. onocrotalus
onocrotanul: sg. nom. 14, 18
(a se) OPRI: v. IV
au oprit: ind. pf.c. 3.sg. 2,37; 4,23
opreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
sã (sã) opreascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.23
OPRIRE: s.f.
oprirea: sg. nom. rezum. cap.2

OAIE: s.f.
oaie: sg. nom./ac. 14,4; 17,1; 18,3
oaia: sg. ac. 22,1
oilor: pl. gen. 7,13; 15,19; 18,4; 28,4, 18, 51
oi: pl. ac. 8,13; 12,6; 14,26; 16,2; 32,14
oile: pl. nom./ac. 14,23; 15,19; 28,31

ORAª: s.n.
oraºul: sg. nom. 2,36
oraº: sg. nom. 3,4
oraºe: pl. ac. 3,5
oraºele: pl. ac. 12,17, 21

OASTE: s.f
oastea: sg. dat. (cu a + toatã) 11,4; 17,3
oastei: sg. gen./dat. 20,1, 9, 14; 25,18
oastea: sg. ac. 20,5

ORB, OARBÃ: adj./s.
orb: adj. n. sg. nom. 15,21
orbul: s.m. sg. nom. 27, 18; 28,29

OBªTE: s.f. (Înv. ºi pop.) „colectivitat e, comunitate de oameni,
populaþie, popor; p. e xt. gloatã, mulþime”
obºte: sg. ac. în loc. adj. de obºte „comun, public” 2,27; 20,6;
obºteai: sg. gen. 24,5
OCHI : s.m.
ochii: pl. nom./ac. 3,21, 27; 4,3, 9, 19, 34; 6,8; 7,19; 10,21; 11,7,
12, 18, 34; 15,9, 18; 16,19; 21,7; 28,32, 34, 67; 29,3; 34,4
ochilor: pl. gen. 4,8; 24, 1; 25,3;
ochiul: sg. nom. 7,16; 13,8; 33,28; 34,7
ochiu: sg. ac., în expr. ochiu pentr u ochiu 19,21
ochi: sg. ac. 28,65; 29,4
ochiului: sg. gen., în sintagma lumina ochiului „pupilã”; p.e xt.
„ochi”, „privire” 32,10

(a) ORBI: v. IV
orbeasc: ind. prez. 3.pl. 16, 19
ORBIE : s.f.
orbie: sg. ac. 28,28
ORZ: s.n.
orzului: sg. gen. 8,8
(a) OSÂNDI: v. IV
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl. 25,1
(a) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a) USEBI, (a) OSIBI (Înv. ºi pop.) „a (se)
diferenþia”, „a (se) deosebi”; (Înv. ºi pop. ) „a (se) despãrþi” „a (se) separa”
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pacea: sg. ac. 20,12
pãcii: sg. gen. 29,1

osibeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
au osebit : ind. pf.c. 3.sg. 4,41
au usebit: ind. pf.c. 3.sg. 10,8
vei usebi: ind. viit.I. 2.sg. 14,22, 28; 19,2
a (sã) usebi: inf. prez. rezum. cap.19

PAJIªTE: s.f.
pajiºte: sg. ac. 32,2
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajora: sg. nom./ac. 14,12; 32,11
pajerii: sg. gen. 28,49

OSEBIRE: s.f.; var. (Înv.) USEBIRE
usebir ea: sg. nom. rezum. cap.14
OSEBIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) USEBIT, -Ã (Înv. ºi pop.)
„deosebit”, „diferit”; „ales”, „ieºit din comun”
usebit: n. sg. nom. 14,2; 26,18
OSEBITOR : s.m. „cel care separã”
osebitoriu: sg. nom. 5,5
(a se) OSPÃTA: v. I
(vã) veþi ospãta: ind. viit.I. 2.pl. 12,12
(t e) vei ospãt a: ind. viit.I. 2.sg. 12,18; 14,26; 16,11, 14; 26,11; 27,7
OSPÃÞ: s.n.
ospeþelor: pl. dat. 21,20
OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. nom. 2,14
ostaºii: pl. nom. 2,16
ostaºilor: pl. gen. 20,19
OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. ac. 25,18; 26,7

OªTEAZÃ: s.f. (r eg. Trans.) „cartier situat la marginea unui
or aº”, „suburbie”; (la pl.) „grup izolat de case la marginea satului”;
aici prima at estare; cf. MDA, unde prima atestare es te la Samuelis
Klein , Dictionarium valachico-latinum, editat de L. Gáldi la
Budapes ta, în 1944.
oºteazele: pl. ac. 32,32
(a) OªTI: v. IV
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 1,30; 3,22
vom oºti: ind. viit.I. 1.pl. 1,41
sã oºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 1,42
(nu) oºti: imperativ prohib. 2.sg. 2,9
sã oºteºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,19
oºtind: gerunziu 9,24
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. 20,4, 20
vor oºti: ind. viit.I. 3.pl. 33,7
(a se) OÞÃRÎ: v. IV (Pop.) „a (se) mânia”; „a (se) mâhni”, „a
(se) supãra”
(sã) oþãr eaºte: ind. prez. 3.sg. 25,16

PAT: s.n.
patul: sg. nom. rezum. cap.3; 3,11
PAVÃZÃ : s.f.
pa vãza: sg. nom. 33,29
PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. ac. rezum. cap.9; 9,18
pãcatul: sg. ac. 9,21, 27; 24,16
pãcat : sg. nom./ac. 15,9; 19,15; 23,21; 24,15
pãcat : sg. ac., în loc. adj. fãrã pãcat 23,22
pãcatului: sg. gen. 25,2
(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 1,41
a f i pãcãtuit: inf. pf. 9,16
sã pãcãtuiþ: con j. prez. 2.pl. 20,18
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 21,22
a pãcãtui: inf. prez. 24,4
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 25,2
pãcãtuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,5
PÃCIUITOR, -TOARE: adj.; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te în Dicþionar u r umenesc,
latinesc ºi unguresc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul
Ioann Bobb..., Cluj, tom I: A-L, 1822; tom II: M-Z , 1823.
pãciuitoare: f. pl. ac., în sintagma junghieri pãciuitoare 27,7

OU: s.n.
oao: pl. ac. 22,6
OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU (În v. ºi reg.) „evr eu”
ovreu: sg. nom. rezum. cap.15
ovreaul: sg. nom. 15,12
OVREICÃ: s.f.; var. (Neob.) OVREAUÃ (Înv. ºi reg.) „evreicã”
ovreaoa: sg. nom. 15,12

PACE : s.f.
pace: sg. nom./ac. 2,26; 7,2; 20,10; 23,6; 29,1, 19

PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 2,35; 3,12; 17,20; 18,4, 8; 25,18; 28,27;
32,9; 33,21; 34,3
par te: sg. ac. 3,13; 10,9; 12,12; 14,27, 29; 15,21; 18, 1; 29,8
par te: sg. ac., în s tructura num. fracþ. a zeacea parte 14,22
par te: sg. nom., în loc. s. (pop.) parte bãrbãt eascã „fiinþã de sex
bãr bãtesc” 15,19; 20,13
par tea: sg. nom., în loc. s. (Pop.) par tea bãrbãt eascã 16,16
par te: sg. ac., în loc. adv. într-altã parte „altundeva” 16,19
pãrþi: pl. ac. 7,22; 19,3
pãrþ: pl. ac. 14,6
pãrþi: sg. gen. rezum. cap.22
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserilor : pl. gen. 4,17
paserile: pl. nom./ac. 14,11; 32,24
paser e: sg. ac. 14,15; 22,6

OSTENIT, -Ã: adj.
osteniþ: m. pl. nom. 25,18

P

PANÃ: s.f. (aici) „for maþie de luptã în for mã de panã”, un calc
semantic dupã lat. cuneus, care înseamnã „cui”, „piron”, „în
f ormã de unghi”, „panã de lemn cu diferite într ebuinþãri”, dar ºi
„formaþie de luptã în cui”
peanele: pl. ac. 20,9

PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 19,5
PÃDUREÞ, -EAÞÃ: adj.
pãdureaþe: n. pl. nom. 20,20
PÃGÂN: s.m.
pãgânilor: pl. gen. rezum. cap.14
(a) PÃIENJENI: v. IV; var. (a) PÃINJINA: v. I
au pãin jinat: ind. pf.c. 3.sg. 34,7
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PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,5, 7, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 38, 39;
2,5, 9, 12, 19, 20, 22, 2 4, 27, 29, 31, 37; 3,2, 8, 10, 12, 13, 16,
18, 20, 25, 28; 4,1, 5, 14, 21, 22, 26, 38, 40, 43, 46, 47; 5,6, 31,
33; 6,1, 3, 10, 13, 15, 18, 23; 7,1, 13; 8,1, 8, 10, 14; 9,4, 6, 23,
28; 10,7, 11, 14, 19; 11,6, 8, 10, 17, 21, 25, 29, 30, 31; 12,1, 10,
29; 13,5, 10; 15,4, 7, 11, 15; 16,20; 17,14; 18,9, 14; 19,8, 14;
20,1; 21,1, 3, 23; 23,7, 20; 24,4; 25,15, 19; 26, 1, 3, 9, 15; 27,2,
3; 28,8, 21, 23, 52, 63; 29,1, 2, 8, 16, 25, 28; 30,5, 16, 18, 19,
20; 31,4, 7, 13, 16, 20, 21, 23, 28; rezum. cap.32; 32,1, 22, 47,
49, 52; 33,28; rezum. cap.34; 34, 1, 2, 4, 5, 6, 11
pãmântului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 6,15; 7,13, 22; 9,28; 11,14;
13,7; 19,2, 10; 26,10; 28,4, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 33, 42, 49, 51,
64; 29,22, 24, 27; 30,9; 31,4; 32,43; 33,13, 16, 17; 34,6
Pãmântul: sg. ac., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum. cap.3
pãmânt: sg. ac. 3,24; 4,10, 17, 18, 25, 32, 36, 39; 5,8, 16; 7,6;
8,7; 11,21; 12,1, 16, 19, 24; 14,2, 22; 15,11, 23; 19,1; 22,6; 23,13;
24,14; 26,10; 28,1, 38, 43, 56; 29,28; 32,10, 13, 24
pãmânturile: pl. ac. 9,5
pãmântul: sg. gen./dat. (cu prep. a + tot) 11,3; 29,2; 3 4,11
pãmãntului: sg. gen. 19,3
pãmânturilor: pl. gen. 28,10
PÃR: s.m.
pãrul: sg. ac. 21,12

pãzeaºte(-te): imperativ 2.sg. 4,9
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 5,10; 7,9
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,29; 18, 10
sã pãzeºti: conj. prez. 2.sg. 6,2; 26,16, 17
vom pãzi: ind. viit.I. 1.pl. 6,25
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,8; 32,10; 33,9
pãzând: gerunziu 7,9; 13,18
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 7,12; 11,22; 15,5; 16,12; 19,9; 28,9, 13,
58; 30,10
pãzeºti: ind. pr ez. 2.sg. 8,2
sã pãzãºti: conj. prez. 2.sg. 8,6; 10,13; 30,16
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.11
sã pãziþ: conj. prez. 2.pl. 11,8
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 11,16
veþ pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 11,22
sã (sã) pãzeascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.16
a pãzi: inf. pr ez. 17,19; 32,46
sã pãzeaºti: conj. prez. 2.sg. 26,18; 28,1, 15
sã pãzeascã: conj. prez. 3.pl. 31,12
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânea: sg. ac. 8,3, 9; 16,3
pâne: sg. ac. 9,9, 18; 16,3; 23,4; 29,6
(a se) PÂNGÃRI : v. IV
(sã) va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 23,10

(a) PÃRÃSI: v. IV
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 4,31; 31,6, 8, 16
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,12; 29,25
a fi pãrãsit: inf. pf. 9,16
sã pãrãseºti: con j. prez. 2.sg. 14,27
sã pãrãsascã: con j. prez. 3.sg. 23,14
ai pãrãsât: ind. pf.c. 2.sg. 28,20; 32,18
voi pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 31,17
pãrãsit-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,15

PÂNTECE : s.n.; var. (Înv.) PÃNTECE
pãntecele: sg. ac. 18,3
pântecelui: sg. gen. 7,13; 28,4, 11, 18, 53; 30,9
PÂRÂU: s.n.; var. PÃRÃU
pãraie: pl. ac. 8,7
PÂRGÃ: s.f. (În v. ºi reg.; colectiv) „cele dintâi fructe sau roade
dintr-un an; roade timpurii”
pãrghele: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12, 17;
pârghele: pl. nom./ac. 12,6, 11, 17; 18,4; r ezum. cap.26;
26,2, 10;

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. 3.sg. 12,8
pãrându-: gerunziu 30,1
PÃRINTE : s.m
pãrinþilor: pl. gen./dat. 1,8, 11, 21, 35; 4,31; 5,9; 6,3, 10, 18, 23;
7,8, 12, 13; 8,1, 18; 9,5; 10,11, 15; 11,9, 21; 12,1; 13,17; 19,8;
26,3, 7, 15; 27,3; 28,11; 29,13; 30,20; 31,7, 20
pãrinþii: pl. nom./ac. 4,37; 5,3; 8,3, 16; 10,15, 22; 13,6; 24,16;
28,36, 6 4; 29,25; 30,5, 9; 31,16; 32,17
pãrinþi: pl. ac. 24,16
PÃRINTESC , -EASCÃ: ad j.; var. (În v. ºi pop.) PÃRINÞESC ,
-EASCÃ
pãrinþascã: f. sg. ac. 18,8
PÃªUNE: s.f. (aici) „hranã”
pãºunea: sg. ac. 11,15

(a) PÂRÎ: v. IV
pârându-: gerunziu 19,16
PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.25
(a se) PEDEPSI: v. IV
sã (sã) pedepseascã: conj. prez. 3.sg. 21,22
PENIªOARÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la N . Beldiceanu, Poesii, Bucureºti, 1950.
peniºoare: pl. ac. 14, 19
PEªTE: s.m.
peºtilor: pl. gen. 4, 18
peaºtele: sg. ac., în sintagma peaºtele pulpei 28,35

(a) PÃTIMI: v. IV
va pãtimi: ind. viit.I. 3.sg. 22,26
au pãtimit: ind. pf.c. 3.sg. 22,26

(a se) PETRECE: v. III
petrecea: ind. imp. 3.pl. 8,2
petreci: ind. prez. 2.sg. 12,19
petrec: ind. prez. 3.pl. 14,9; 28,1; 31,13
petreace: ind. prez. 3.sg. 15, 11; 28,43
sã petreace: conj. prez. 3.sg. 28,27

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºorului: sg. gen. 27,20
(a) PÃTRUNDE: v. III
vei pãtrunde: ind. viit.I. 2.sg. 15,17
erai pãtruns: pasiv ind. imp. 2.sg. 25,18
(a se) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 2,19; 4,23, 40; 6,13, 17; 7,11; 8,1, 11;
12,13, 19, 23, 30; 14,27; 15,9; 18,9; 25,19
pãziþ: imperativ 2.pl. 4,2; 29,9
pãziþi: imperativ 2.pl. 4,15; 5,32; 27,1

PETRECERE : s.f. „mod de viaþã, trai; p. ext. fap te sãvârºite de
cineva în timpul vieþii”
petreacere: sg. nom. 1,13
PFUND: s.m.; var. FONT
fonþi: pl. ac. rezum. cap. 25; 25,13
fontul: sg. ac. 25,15
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PIZMAª: s.m.
pizmaºilor : pl. gen. 20,1

PIATRÃ : s.f.
piiatrã: sg. ac. 4,13; 8,15; rezum. cap.27; 32,13
piiatrii: sg. dat. 4,28
piatrã: sg. ac. 5,22; 9,9, 10, 11; 10, 1, 3
piiatri: pl. nom. 8,9; 17,5; 22,24
pie tri: pl.nom./ac. 13,10; 21,21; 22,21; 27,2, 4
pie trile: pl. ac. 27,5
pie trii: sg. dat. 28,36
pie trilor: pl. dat. 28,64
piatra: sg. nom. 29,17
piiatrã: sg. ac., s. compus piatrã pucioasã „sulf” 29,23

(a) PIZMUI : v. IV
va pizmui: ind. viit.I. 3.sg. 28,54, 56
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. rezum. cap.23; 23,18; 24,15
(a) PLÃCEA: v. II
plãcându-: gerunziu 1,23
place: ind. prez. impers./3.sg. 12,21, 25; 13,18
plac: ind. prez. 3.pl. 12,31
va plãcea: ind. viit.I. 3. impers./sg. 14,26; 23,16, 24
plãcând: gerunziu 33,2 4

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. ac. 32,2
PICIOR: s.n.
picior : sg. nom. 2,5
picior ul: sg. nom./ac. 8,4; 11,2 4; 25,9; 32,15, 35; 33,24
picior : sg. ac., în expr. picior pentr u picior 19,21
picior ului: sg. gen. 28,35, 56, 65
picioar elor: pl. gen. 29,5
picioar ele: pl. ac. 33,3

PLÃCUT, -Ã: ad j.
plãcutã: f. sg. nom. 1 ,13
plãcut : n.sg. nom. 6,18; 12,28
(a) PLÃTI: v. IV
a plãti: inf. pez. rezum. cap.14

(a) PIERDE: v. III (Pop.) „a ucide, a omorî”; (Înv. ºi pop.) „a
dis truge, a nimici (popoare, tãri, aºezãri etc.)”; (Pop.) „a face sã
disparã, sã piarã”
va piiarde: ind. viit.I. 3.sg. 7,20; 9,3; 12,29; 19,1; 28,51
vei piiarde: ind. viit.I. 2.sg 7,24
sã pier zi: conj. prez. 2.sg. 9,26
a piiar de: inf. prez. 10,10
piiar de-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,23
pier deþ: imper ativ 2.pl. 12,3
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 28,20
vei fi pierdut: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 28,37
piiar zându-: gerunziu 28,63
(a) PIERI: v. IV
veþi peri: ind. viit.I. 2.pl. 4,26
vei peri: ind. viit.I. 2.sg. 8,19; 28,22, 45, 51
veþ peri: ind. viit.I. 2.pl. 8,20
sã periþ: conj. prez. 2.pl. 11,17
va peri : ind. viit.I 3.sg. 17,6; 22,3
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 28,40
sã perim: con j. prez. 1.pl. rezum. cap.30
sã piiarã: conj. prez. 3.pl. 2,15
pieri: ind. prez. 2.sg. 30,18

PLÂNGERE: s.f.
plângerii: sg. gen. 34,8
(a se) PLECA: v. I „a (se) înclina”,”a se încovoia”, „a se apleca”;
„a supune”; „a îndupleca”
(ne) v om pleca: ind. viit.I. 1.pl. 2,27
sã (sã) pleace: conj. pr ez. 3.sg. 16, 19
sã plece: con j. prez. 3.pl. 17,17
(t e) vei pleca: ind. viit.I. 2.sg. 25,12
PLECÃCIUNE: s.f. „supunere”
plecãciune: sg. ac. 9,25
PLIN, -Ã: ad j.
pline: f. pl. ac. 6,11
plin: m. sg. nom 33,23

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. 29,21
perirei: sg. gen 32,35
PIGARG: s.m. „(specie de) antilopã” ; cuvântul nu este înregistrat
în D LR, reprezintã adaptarea cuvântului lat. pygargus, -¾ .
pigar gul: sg. nom. 14,5
PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 28,3 7
pilda: sg. ac. 29,23
(a) PIPÃI: v. IV
pipãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
sã pipãieºti: con j. prez. 2.sg. 28,29
pipãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 28,29
PITON: s.m.; var. PITHON (mai apropiatã de etimon, lat.
python); aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
at estare este în Dicþionar ul limbii române literare contemporane,
vol. al II-lea, Bucureºti, 1956.
pithonii: pl. ac. 18,11
PIVNIÞÃ: s.f.; var. PIMNIÞÃ
pimniþeale: pl. ac. 28,8

(a) PLÂNGE: v. III
plãngând: gerunziu 1,45
plânge(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,13
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3 4
au plâns: ind. pf.c. 3.pl. 34,8

(a se) PLINI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a aduce sau a ajunge la
îndeplinire, a (se) îndeplini”
veþ plini: ind. viit.I. 2.pl. 4,6
pliniþi: imper ativ 2.pl. 5,1
sã plineascã: conj. prez. 3.sg./pl. 8,18; 9,5; 31,12
sã pliniþ: con j. prez. 2.pl. 11,32
plineaºte: imperativ 2.sg. 24,8
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 26,12
sã plineºti: conj. pr ez. 2.sg. 26,16
plineaºte: ind. prez. 3.sg. 27,26
pliniþ: imperativ 2.pl. 29,9
sã plinim: conj. prez. 1.pl. 30,12
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 31,30; 32,45
voiu plini: ind. viit.I. 1.sg. 32,23
a plini: inf. prez. 32,46
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 34,8
PLINIRE: s.f.
plinir e: sg. ac. rezum. cap.30
PLOAIE: s.f.
ploi: pl. ac. 11,11
ploaie: sg. ac. 11,14
ploile: pl. nom. 11,17
ploaia: sg. ac. 28,12; 32,2
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voi por unci: ind. viit.I. 1 .sg. 18,18, 20
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 26,13, 14
sã poruncesc: con j. prez. 1.sg. 31,14
porunceaºte(-sã): ind. prez. impers. rezum. cap.32
sã porunciþi: conj. pr ez. 2.pl. 32,46
poruncind: gerunziu 34,5

PLUG: s.n.
plug: sg. ac., în sintagma f ier de plug 21,3
POALÃ: s.f.
poalele: pl. ac. 3,17; 4,11, 49
POAMÃ: s.f.
poame: pl. nom., în sint agma poame gr anate „r odii” 8,8
POARTÃ: s.f.
porþi: pl. ac. 3,5
porþile: pl. ac. 5,14; 14,21, 27; 16,18; 17,2, 5; 20,11, 24; 22,24; 24,14
porþilor: pl. gen. 14,29; 15,7, 22; 16,11, 14; 17,8; 26,12; 28,52,
55, 57; 31,12
poarta: sg. ac. 21,19; 25,7
poartã: sg. ac. 22,15
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.30
pocãinþa: sg. nom. rezum. cap.30

POR UNCIT, -Ã: s.
(ceale) por uncite: s.n. pl. ac. 4,40; 6,2; 26,17; 27,10
POTRIVÃ: adv.; var. (Înv.) PROTIVÃ (Înv. ºi reg.) „în sens opus
faþã de...)
protivã: în for ma din protivã 32,53
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC
protivnicilor: pl. gen./dat. 7,15; 20,4, 14
protivnicii: pl. ac. 12,10
protivnicului: sg. gen. 20,1
(a) POVÃÞUI: v. IV
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 3,28
vei povãþui: ind. viit.I. 2.sg. 31,7

POFTÃ: s.f.
pofteai: sg. gen. 9,22

POVÃÞUITOR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: sg. nom. 1,30; 8, 15; 31,6, 8; 32,12
povãþuitori: pl. nom. 20,5
povãþuitorii: pl. nom. 20,9
povãþuitoriu: sg.ac.. rezum. cap.31

(a) POFTI: v. IV
vei pof ti: ind. viit.I. 2.sg. 5,21; 7,25
pofteaºt e: ind. prez. 3.sg. 12,20; 14,26
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

(a) POVESTI : v. IV
vei povesti: ind. viit.I. 2.sg. 6,7
povestesc: ind. prez. 1.sg. 29,14
va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 32,7

POM: s.m.
pomul: sg. ac. 16,21
pomii: pl. ac. 20,19; 28,42; 33,13, 14, 15
pomi: pl. ac. 24,20

POVOI: s.n.; vezi PUHOI

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom. 32,26

PRADÃ: s.f.
prãzile: pl. ac. 2,35; 3,7
prada: sg. ac. 20,14

POR C: s.m.
porcul: sg. nom. 14,8

PRAF: s.n.
praf: sg. ac. 28,24

(a se ) PORNI: v. IV
sã porniþi: conj. pr ez. 2.pl. 4,25
ai pornit: ind. pf.c. 2.sg. 9,7
pornindu(-Sã): gerunziu 9,19
POR UNCÃ: s.f.
poruncii: sg. dat. 1,43
poruncilor: pl. gen. rezum. cap.4; rezum. cap.10; 31,12;
poruncile: pl. nom./ac. 4,1, 2, 5, 6, 40; 5,10, 29, 31; rezum. cap.6;
6,1, 2, 17, 25; rezum. cap.7; 7,9, 11; 8,2, 6, 11; 10, 13; rezum.
cap.11; 11,1, 8, 13, 22; 12,1; 13,4, 18; 19,9; 26,13, 16, 18; 28,1,
2, 9, 13, 15, 45; 30,2, 8, 10, 16
porunci: sg. gen. (cu prep. a + num.) rezum. cap.5
porunca: sg. nom./ac. 8, 1; 9,23; 17,12; 2 1,18; 26,13, 17; 27,1;
rezum. cap.30; 30,11
(a se) PORUNCI: v. IV
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,3; 34,9
am poruncit : ind. pf.c. 1.sg. 1,16, 18; 3,18, 21; 12,21; 17,3; 24,8;
31,5, 29
au fost poruncit : ind. m.m.c pf.perifr. 3.sg. 1,19
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,41; 4,5, 13, 14; 5,12, 15, 16, 32,
33; 6,1, 3, 17, 20, 24, 25; 10,5; 13,5; 15,5; 17,16; 20,17; 26,16;
27,1, 11; 28,45; 29,1; 31,10, 23, 25; 33,4
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 2,4; rezum. cap.12; 21,9; r ezum.
cap.31; 31,23, 25; 33,4;
porunceaºte: imperativ 2.sg. 3,28
am puruncit : ind. pf.c. 1.sg. 4,2
poruncesc: ind. pr ez. 1.sg. 4,40, 6,2, 6; 7,11; 8,1, 11; 10,13; 11,8,
13, 22, 2 7; 12,11, 14, 28, 32; 13,18; 15,5, 11, 15; 19,7, 9; 24,18,
22; 27, 1, 4, 10; 28,1, 13, 15; 30,2, 8, 11
(s-)au poruncit: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 16,12; 17,19; 30,13; 32,47

PRAG: s.n.
pragul: sg. ac. 6,9
prag: sg. ac. 11,20
PRAZNIC: s.n. „sãr bãtoare religioasã; prin e xt. zi în care nu se
lucreazã”
praznicele: pl. nom. rezum. cap.16
praznicul: sg. ac., în sintagmele praznicul corturilor (vezi CORT)/
praznicul azimelor (vezi AZIMÃ )/praznicul sãp tãmânilor (vezi
SÃPTÃMÂNÃ) 16,13, 16; 31,10
praznicul: sg. ac. 16,14
PRÃDÃTOR: s.m.
prãdãtorilor: pl. gen. 2,35
PRÃJINÃ: s.f.
prãjinã: sg. ac. 23,13
(a) PRÃZNUI: v. IV
vei prãznui: ind. viit.I. 2.sg. 16,10, 13, 15
PREA CURVÃ: s.f.; var. PRECURVÃ
precurva: sg. nom. 22,22
PREA CURVAR: s.m. var. PRECURVARIU
precurvariul: sg. nom. 22,22
PREA CURVIE: s.f.
preacurvie: sg. ac. rezum. cap.22
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PREAIUBIT, -Ã: s.m./f.
pr eaiubitul: s.m. sg. nom. 33,12
PREAÎNALT, -Ã: s.m.
(Cel) Preaînalt: sg. nom. 32,8
PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 1,1
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 11,30; 32,49
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. în prejmã 27,13
PREASLÃVIT, -Ã: ad j.
pr easlãvit: n. sg. ac. 28,58
(a) PREFACE: v. III
vei preface: ind. viit.I. 2.sg. 14,25
PREOT: s.m.
pr eoþii: pl. nom./ac. 17,9, 18; 18,1; 21,5; 24,8; 27,9
pr eotului: sg. gen./dat. 17,12; 18,3
pr eoþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.18; 18,3; 19,17; 31,9
pr eotul: sg. nom./ac. 20,2; 26,3, 4
PREOÞIE: s.f.
pr eoþiia: sg. ac. 10,6
PREÞ: s.n. (În v. ºi pop.) „platã”; „bani”
pr eþu: sg. ac. 2,28; 14,25
pr eþul: sg. ac. 23,18; 24,7
PRICE: s.f. (Înv.) „neînþelegere”, „cear tã”
price: sg. nom. 25,1
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 17,8
pricina: sg. nom. 19,17
(a) PRICINUI: v. IV (Înv.) „a pretexta”
sã pricinuieºti: conj. prez. 2.sg. 30,13
PRIETEN: s.m.
prie tin: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 15,2
priiatinul: sg. nom. 13,6
prie tinul: sg. ac. 19,5
priiatinului: sg. gen. 23,25
PRIETENIE: s.f.
priiatiniia: sg. ac. rezum. cap.34
PRIGONIRE: s.f
prigonire: sg. ac. 25,11
Prigonirii: sg. gen., în s.propr. Apele Prigonirii 32,51; 33,8
PRILEJ: s.n. „pretext, motiv”
prilejurile: pl. ac. rezum. cap.16
prilejuri: pl. ac. 22,14
PRIMÃVARÃ: s.f.
primãvãrii: sg. gen. 16, 1
PRIMEJDIE: s.f.
primejdie: sg. ac. 20,4
(a se) PRIMI: v. IV
veþi priimi: ind. viit.I. 2.pl. 1,17
va priimi: ind. viit.I 3.sg. 20,11
a priimi: inf. prez. 20,12
au priimit : ind. pf.c. 3.sg. 2 1,4; 32,11
sã (sã) priimeascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap. 23
priimeaºt e: imperativ 2.sg. 33,11
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PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREGIUR
prinpregiur: 12,10; 20,19
prinprejur: 22,8; 25,19
(a se) PRINDE: v. III
am prins: ind. pf.c. 1.pl. 2,35;
vei prinde: ind. viit.I. 2.sg. 20,20; 22,6
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 21,13
au prins: ind. pf.c. 3.sg. 33,20
PRINS, -Ã: adj.
prinºi: m. pl. ac. 22,7
(a) PRISOSI: v. IV
a prisosi: inf. prez. 28,11; 30,9
PRISOSINÞÃ: s.f. „belºug”
prisosinþa: sg. ac. 8,9, 13; 28,47
prisosânþã: sg. ac. 33,23
PRISTOL: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) PRESTOL
pr estoalele: pl. ac. 1 2,3
(a) PRIVI: v. IV
au privit : ind. pf.c. 3.sg. 26,7
priveaºte: imperativ 2.sg. 26,15
(a) PROBÃLUI: v. IV „a supune pe cineva la o probã, a încerca”
ai pr obãluit: ind. pf.c. 2.sg. 33,8
(a se) PROCITI: v. IV (Înv.) „a repeta”, „a reciti”
(sã) procit esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
sã (sã) pr ociteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.31
PROCITIRE: s.f.; var. PROCETIRE „r epetare”, „recitire”
pr ocitirea: sg. nom. rezum. cap.1
pr ocetirea: sg. nom. rezum. cap.2; rezum. cap. 5
PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom. rezum. cap.13; 13,5; rezum. cap.18; 18,20,
22; rezum. cap.34
pr oroc: sg. nom./ac. 13,1; rezum. cap.18; 18,15, 18; 34,10
pr orocului: sg. gen. 13,3
(a) PR OROCI: v. IV
va pror oci: ind. viit.I. 3.sg. 18,22
PRUNC: s.m.
pr uncul: sg. ac. 1,31
pr uncii: pl. nom./ac. 1,39; 2,34; 3,6; 28,57; 29,11
pr unci: pl. ac. 21,15; 25,5
pr uncilor: pl. gen./dat. 21,17; 31,12
PUCIOS, -OASÃ: adj.
pucioasã: f. sg. ac., în sint agma piiatrã pucioasã 29,23
PUHOI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) POVOI
povoiu: sg. ac. 28,24
povoiul: sg. ac. 32,2
PUI: s.m.
pui: pl. ac. 22,6
puii: pl. ac. 32,11
puiu: sg. voc., în sintagma puiu de leu 33,22
PULBERE: s.f.
pulber e: sg. ac. 9,21
PULPÃ: s.f.
pulpei: sg. gen., în sintagma peaºtele pulpei 28,35
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PUTERE: s.f.
puterea: sg. ac. 4,37
puteare: sg. ac. 8,18; 15,3

(a se) PUNE: v. III
sã puiu: conj. prez. 1.sg. 1,13
voi pune: ind. viit.I.. 1.sg. 4,8; 11,32
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 4,44; 24,6; 31,8; 34,9
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 10,2; 11,29; 14,28; 26,2
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 10,5; 30,1, 15, 19
a (sã) pune: inf. prez. rezum. cap.11
puneþ: imperativ 2.pl. 11,18
puneþi: imperativ 2.pl. 11,18; 31,26; 32,46
puiu: ind. prez. 1.sg. 11,26
sã puie: conj. prez. 3.sg. 12,5; 21,16
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 18,18
pune: ind. prez. 3.sg. 22,17
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 24,5
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 25,11; 26,4; 27, 15; 28,48
puindu-: gerunziu 26,6
(sã) pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
[iaste] pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 30,11
e pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 30,13
pune-vor: ind. viit.I. 3.pl. 33,10
ar fi pus: pasiv cond. prez. 3.sg. 33,21

PUTERNIC, -Ã: adj.
putearnic: n. sg. nom. 2,10; 10,17
PUTERNICEªTE: adv. „cu putere”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
putearniceºte: 21,14
PUÞIN , -Ã: pron. nehot./ad j.
puþâni: pron. nehot. m. pl. nom. 4,27
(mai) puþini: adj. m. pl. nom. 7,7
(foar te) puþin: adj. n. sg. ac. 26,5
puþânã: ad j. f. sg. ac. 28,38
puþini: adj. m. pl. nom. 28,62
puþinã: ad j. f. sg. ac. 30,18
R

PUPÃZÃ: s.f.
pupãza: sg. nom. 14,18
(a) RADE: v. III
va rade: ind. viit.I. 3.sg. 21,12

(a) PURCEDE: v. III
purcezând: gerunziu 1,19; 2,1; 10,7
va purceade: ind. viit.I. 3.sg. 24,5

RANÃ : s.f. „leziune”, „plagã”; (Fig.) „durer e mor alã”,
„suferinþã”, „chin sufletesc”
raneale: pl. ac. 7,19
rana: sg. ac. în sintagma rana leprii 24,8
ranele: pl. ac. 28,59, 61; 29,22

(a) PURTA: v. I
poartã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,3 1; 29,11
sã poarte: conj. pr ez. 3.sg. 10,8
purta: inf. prez. fãrã a 1,10, 12; 14,24
au purtat : ind. pf.c. 3.sg.1,31; 32,11;
vei purta: ind. viit.I. 2.sg. 14,25
purtând: gerunziu 23,13
purta: ind. imp. 3.pl. 31,9, 25
au purtat : ind. pf.c. 3.sg. 32,11

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. nom. 29,18
(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ : s.f. „rest”, (Înv.) „ceea ce prisoseºte”
rãmãºiþãle: pl. nom. rezum. cap.24; 28,5
rãmãºiþele: pl. nom. 28,17

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 9,7; 11,12; 28,33; 31,27
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 28,59
PUS TIETATE: s.f.
pustietate: sg. ac. 1,31, 40; 4,43
pustietatea: sg. ac. 2,1, 7
pustietãþii: sg. gen. 3,17
pustietãþi: sg. gen. 32,10
PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. rezum. cap.1; 1,19; rezum. cap.8; 8,2, 16; rezum.
cap.9; 9,7; 11,5, 24; 29,5
pustiia: s.f. sg. ac. 1,1; 2,8, 26
Pustiei: s.f. sg. gen. în s. propr. Marea Pus tiei 3,17; 4,49
pustia: s.f. sg. ac. 8,15
pustiie: s. sg. ac. 9,28
pustiiu: ad j. n. sg.ac. 32,10
(a) PUTEA: v. II
pociu: ind. prez. 1.sg. 1,10, 12; 31,2
poate: ind. prez. impers./3.sg. 2,5; 9,2; 20,19; 30,12
sã poatã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,24; 4,42; 5,26; 19,3; 29,4; 31,13; 32,39
sã poþi: conj. prez. 2.sg. 27,3; 30,12
sã poþ: con j. prez. 2.sg. 28,2 7, 35; 30,6
voi put ea: ind. viit.I. 1.sg. 7,17; 18,21
vor put ea: ind. viit.I. 3.pl. 7,20
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 7,22; 12,17; 14,24; 16,5; 17,15; 21,14; 28,49
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 7,24; 15,2; 21,16; 22,19, 29; 24,4; 30,13
sã puteþ: con j. prez. 2.pl. 8, 1; 11,8
putea: ind. imp. 3.sg. 9,28; 28,56
sã putem: con j. prez. 1.pl. 30,13

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 1 ,4
aþi rãmas: ind. pf.c. 2.pl. 1 ,6
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 3,19
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 3,29; 9,9
veþi rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 4,27
sã rãmâi: conj. pr ez. 2.sg. 4,40
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 12,18; 27,26
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 16,4; 21,23; 24,20
rãmân: ind. prez. 3.pl. 24,21
veþ rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 28,62
sã rãmâneþi: conj. prez. 2.pl. 32,47
RÃMÂITOR, -TOARE: adj.
rãmâitoare: f. pl. ac., în sintagma bãtãi rãmâitoare 28,59
(a se) RÃPI: v. IV
sã (sã) rãpeascã: conj. prez. 3.sg. 28,31
RÃPIRE: s.f. (aici) „rãtãcire”, „pierdere”
rãpirea: sg. ac., în sintagma rãpirea minþii 28,28
(a) RÃSÃRI: v. IV
sã rãsarã: conj. pr ez. 3.sg. 11,17; 29,23
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.sg. 33,2
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit: sg. ac. 3,17, 27; 4,41, 49
rãsãritul: sg. ac., în sintagma rãsãritul soarelui „est” 4,47
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sã (sã) rânduiascã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.16
rãndui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 17, 14
vei rândui: ind. viit.I. 2.sg. 17,15; 28,36
(sã) va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 17,16
a rândui: inf. prez. rezum. cap.23
rândui(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,13
rânduiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
rânduitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,13

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
au rãscumpãrat : ind. pf.c. 3.sg. 7,8; 13,5
am rãscumpãr at: ind. pf.c. 1.sg. 9,26
ai rãscum pãrat : ind. pf.c. 2.sg. 21,8
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

RÂPÃ: s.f.
râpei: sg. gen. 2,36; 3,12; 4,48

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãs plãtind: gerunziu 5,9; 7,10
rãs plãtindu-: gerunziu 7,10
vor rãsplãti: ind. viit.I. 3.pl. 19,19
rãs plãteºti: ind. prez. 2.sg. 32,6
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 32,35, 41
rãs plãti-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,41
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 32,43

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 1,7
râurilor: pl. gen. 8,7
râuri: pl. ac. 8,15
râul: ac. sg. 11,24
RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. nom. 29,20

(a) RÃSPUNDE: v. III
aþi rãs puns: ind. pf.c. 2.pl. 1,14, 41
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 18,21
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 25,8; 27,15; 31,20
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 29,25

RÂVNITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃVNITORIU „zelos”,
„invidios”, „rãzbunãtor”
rãvnitoriu: m. sg. nom. 4,24; 5,9; 6,15

(a) RÃSTURNA: v. I
veþ rãstur na: ind. viit.I. 2.pl. 7,5
rãs turnaþ: imper ativ 2.pl. 12,2

REPEDE: adv.
reapede: 28,49
REPEJUNE: s.f. „râpã”, „vale”
rãpegiunea: sg. ac. 2,13, 37; 3,16
rãpegiunii: sg. gen. 2,14; 3,12
rãpegiunei: sg. gen. 2,36; 4,48
rãpegiunilor: pl. gen. 10,7
repegiunea: sg. ac. 2,24; 3,8, 16
repegiune: sg. ac. 3,16; 9,21

(a) RÃTÃCI: v. IV
a rãtãci: inf. prez. 13,5; 27,18
rãtãcind: gerunziu 22,1
RÃU, REA: ad j./s.n./adv.
rãu: adj. n. sg. gen. 1,35; 22,14, 17, 19; 23,9
rãului: s.n. sg. gen. 1,39
rãu: s.n. sg. ac. rezum. cap.4; 17,2; rezum. cap.30; 31,29
rãul: s.n. sg. nom./ac. 24,7; rezum. cap.30; 30,15
rãu: adv. 30,1
reale: adj. f./n. pl. ac. 6,22; 28,20, 35, 59
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 7, 15
reale: s.n. pl. nom. rezum. cap.11; 31,21; 32,23
realele: s.n. pl. nom./ac. 31,17, 18, 29
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãut ate: sg. ac. 4,25
rãotatea: sg. ac. 13,5; 17,7, 12; 19,19; 21,21; 22,21, 22, 24; 29,19
rão tate: sg. ac. 18,12
RÃZBOI: s.n.
rãzboiului: sg. gen. rezum. cap.2; rezum. cap.20
rãzboiu: sg. nom./ac. 2,9, 19, 24, 32; 4,34; 20,1, 3, 5, 6, 7, 9, 12;
rezum. cap.21; 21,10; 24,5; 29,7
rãzboi: sg. ac. 3,1; 23,9
rãzboiul: sg. nom. 20,2
(a) RÃZVRÃTI: v. IV
sã rãzvrãteascã: conj. prez. 3.sg. 13,5
RÃZVRÃTIT, -Ã: adj.
rãzvrãtit : m. sg. nom. 21,20
rãzvrãtitã: f. sg. voc. 32,5
RÂIE: s.f.
râie: sg. ac. 28,27
(a se) RÂNDUI: v. IV „a hotãrî”; „a destina”, (Înv.) „a învesti”,
„a numi”
vei rãndui: ind. viit.I. 2.sg. 16,18
(sã) rãnduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3 4
(sã) rãnduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
sã rânduiesc: conj. prez. 1.sg. 9,14

(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA „a sãlta”; „a
înãlþa în r ang”; „a se rãzvrãti”; „a construi”
am rãdicat : ind. pf.c.1.sg. 1,15
rãdicã: imperativ 2.sg. 3,27
rãdicând: gerunziu 4,19
vei rãdica: ind. viit.I. 2.sg. 16,22; 22,4
(t e-)ai rãdicat: ind. pf.c. 2.sg. 23,14
vei râdica: ind. viit.I. 2.sg. 27,2
râdicaþi: imper ativ 27,4
RINOCHIROT: s.m. „inorog; animal fabulos unicorn, simbol
al puterii in vincibile” (cf. Anania 2001, p.185); cuvântul românesc
reprezintã încercarea traducãtorilor de a adapta for ma lat.
rinocerotis din Vulgata.; cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
rinochir otiului: sg. gen. 33,17
(a se) RISIPI : v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
rãsipind: gerunziu 3,6
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 4,27; 30,1
sã rãsipeascã: conj. prez. 3.sg. 7,10
sã (sã) rãsipeascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. rezum. cap.12; rezum.
cap.13
rãsipiþ: imperativ 2.pl. 12,3
(sã) v or rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 12,30
sã (te) rãsipeºti: con j. prez. 2.sg. 28,25
rãsipi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,64
au rãsipit : ind. pf.c. 3.sg. 30,3
vei fi rãsipit: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 30,4
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE „distrugere”
rãsipir eai: sg. gen. 29,23
ROB: s.m.
robi: pl. nom. 1,39; 21,10
robii: pl. nom. 6,21
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robilor: pl. gen. 21,11
robul: sg. ac. 23,15
(a) ROBI: v. IV „a fi rob”, „a trãi în robie”
ai robit: ind. pf.c. 2.sg. 5,15; 24,18
ROBIE: s.f.
robiei: sg. gen., în sintagma casa robiei „pãmântul Egiptului”
5,6; 6,13; 7,8; 8, 14; robiii: sg. gen ., în sintagma casa robiii
13,5, 10
robie: sg. ac. 28,41
robiia: sg. ac. 30,3
ROBIME: s.f. „robir e”, „stare de rob”
robimea: sg. ac. 32,42

(a) SÃDI: v. IV
ai sãdit: ind. pf.c. 2.sg. 6,11
vei sãdi: ind. viit.I. 2.sg. 16,21; 28,39
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 20,6
sã sãdeaºti: con j. prez. 2.sg. 28,30
[iaste] sãditã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 30,12
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. ac. 32,23, 42

RODITOR, -TOARE : adj.
roditoar e: n. pl. nom. 20,20
ROªU, ROªIE: adj.
Roºie: f. sg. ac./gen., în s. propr. Mãrii Roºie/Marea Roºie 1,1,
40; 2,1; 11,4

RUDENIE: s.f.
rudenie: sg. nom. rezum. cap.13
rudenia: sg. ac. 15,3
RUG: s.n.
rug: sg. ac. 33,16
(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 3,23; 9,20
rugam: ind. imp. 1.sg. 9,25
rugându(-mã): gerunziu 9,26
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunile: pl. ac. 4,7
RUGINÃ: s.f.
rujinã: sg. ac. 28,22
rujina: sg. nom. 28,42
(a) RUMEGA: v. I
rumegã: ind. prez. 3.sg./pl. 14,6, 7, 8
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi r eg.) (a se) RUMPE
rumpându(-sã): gerunziu 25,3
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.pl. 29,5
RUªINE: s.f. „denumire eufemisticã a organelor genitale”
ruºinea: sg. ac. rezum. cap.25

SARE: s.f.
sare: sg. ac. 29,23

SÃB OR: s.n.; vezi SOBOR

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurile: s.n. pl. ac. 1,25; 14,22; 26,2; 28,23, 51; 32,13
rodul: s.n. sg. nom./ac. 7,13; 28,4, 11, 18, 51, 53; 30,9; 32,22
roduri: s.n. pl. nom. 8,9
roadelor: s.f. pl. gen. 16,1; 18,4; 26,10, 12
roadele: s.f. pl. ac. 16,13, 15; 24,20; 25,4; 28,42; 33,16
roade: s.f. pl. ac. 23,19
rodurilor: s.n. pl. gen. 33,14

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 2,10; 3,11
rudã: sg. voc. 32,5

SAC: s.m.
sac: sg. ac. 25,13

SAT: s.n.
sat: sg. nom. 2,36
satele: pl. nom. 3,14

ROBIT, -Ã: adj.
robitã: f. sg. nom. rezum. cap.21

ROUÃ: s.f.
rooa: sg. ac. 32,2
roao: sg. ac. 33,13, 28

SABIE: s.f.
sabiii: sg. gen. 13,15; 20,13
sabiei: sg. gen. 20,17
sabia: sg. nom./ac. 32,25, 41, 42; 33,29

SÃMÂNÞÃ: s.f. „parte a plantei, închisã în fruct, în care se af lã
embrionul, din care se poate dezvolta o nouã plantã”; (Înv.)
„progeniturã”, „urmaº”, „descendent”
sãmânþa: sg. nom./ac. 10,15; 11,10, 17; 22,9; rezum. cap.25; 25,5,
7; 28,46; 30,19
sãmânþã: sg. ac. 21,4; 22,9; 28,38
sãminþelor: pl. gen. 28,57
(a se) SÃPA: v. I „a face cu sapa o adânciturã, o groapã etc. în
pãmânt”; „a se extrage (despre minereuri)”
(sã) sapã: ind. prez. 3.pl. 8,9
ai sãpat: ind. pf.c. 2.sg. 6,11
vei sãpa: ind. viit.I. 2.sg. 23,13; 28,39
SÃPTÃMÂNÃ: s.f
sãptãmânilor: pl. gen., în sintagmele pr aznicul sãptãmânilor/
sãrbãtorii a sãptãmânilor „se mai numeºte ºi sãrbãt oarea recoltei
ºi ziua primelor roade. Mai târziu s-a numit sãrbãtoarea Rusaliilor,
pentru cã era sãrbãtoritã în a cicizecea zi de la sabatul care iniþia
sãrbãtoar ea Paºtilor. Ea consta dintr-o convocaþie ºi aducerea de
jertfe” (Cf. DB, p.1170) rezum. cap.16; 16, 10, 16
sãptãmâni: pl. ac. 16,9
SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãracului: s.m. sg. gen./dat. 10,18; 15,8, 11; rzum. cap.24; 24,14,
17, 19, 20, 21; 26,12, 13; 27,19
sãracul: s.m. sg. nom. 14,29; 16,11, 14
sãracii: s.m. pl. nom./ac. 15,11; r ezum. cap.24
sãracilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.24
sãracul: adj. antep. m. sg. nom./ac. 15,9
sãrac: adj. m. sg. nom. 24,12, 15
SÃRAT, -Ã: ad j.
sãratã: f. sg. nom. 3, 17
SÃRÃCIE : s.f.
sãrãcie: sg. ac. 15,7
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtorii: sg. gen ., în sintagma sãrbãtorii a sãptãmânilor (vezi
SÃPTÃMÂNÃ) 16,10
sãrbãtoar e: sg. ac. 16,15
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SCORPIE: s.f. (Pop.) „scorpion”
scor pii: pl. nom. 8,15

(a se) SÃTURA: v. I
sã (sã) sature: conj. prez. 3.pl. 26,12
(t e) vei sãtura: ind. viit.I. 2.sg. 6,12; 8,10, 12
sã (vã) sãtur aþi: conj. pr ez. 2.pl. 11,15
(sã) v or sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 14,29; 31,20
SÃTIOS, -OASÃ: s.; cuvântul nu este înregistrat în DLR. În
schimb, este înr egistratã for ma sãþios.
(cea) sãtioasã: s.f. sg. ac. 29,19
SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat , „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în
car e orice activitate trebuia într erup tã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbeatei: sg. gen. 5,12
sâmbeteai: sg. gen. 5,14, 15

(a) SCRIE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCRIA: v. I
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 4,13; 5,22; 10,4; 31,9, 22, 24
vei scrie: ind. viit.I. 2.sg. 6,9
voi scrii: ind. viit.I. 1.sg. 10,2
scrisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,4
vei scrii: ind. viit.I. 2.sg. 11,20
va scrii: ind. viit.I. 3.sg. 17,18; 24,1
a (sã) scrii: inf. prez. rezum. cap.27
scrii: inf. prez. fãrã a 27,3
vei scrii: ind. viit.I. 2.sg. 27,8
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,58; 29,20, 27; 30,10
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 28,61; 32,46
scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
scrieþi: imperativ 2.pl. 31,19
SCRIS, -Ã: adj.
scrise: f. pl. ac. 9,10

SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 13,6; 28,54, 56
SÂNGE: s.n.
sânge: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,23, 27; 17,8; 19,10; 22,8;
32,14, 42
sângelui: sg. gen./dat. 12,16; 19,10; 21,8; 27,25
sângele: sg. nom./ac. 12,23, 27; 15,23; 19,6, 12, 13; 21,7, 8, 9;
32,42, 43
SCAUN: s.n. „tron”
scaunul: sg. ac. 17,18
(a) SCÃDEA: v. II „a se deteriora”; „a omite”, „a lãsa la o par te”
au scãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,4; 32,36
(nici) scãdea: imperativ prohib. 2.sg. 12,32
scãzând: gerunziu 28,33, 65
SCÃDERE: s.f. „def ect”, „cusur”, „neajuns”
scãdeare: sg. nom. 17,1

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUIPI: v. IV
va scuipi: ind. viit.I. 3.sg. 25,9
(a se) SCULA: v. I „a (se) trezi din somn”, „a (se) deºtepta”;
(Pop.) „a se ridica sã plece”; „a se rãzvrãti”; „a se ivi”
sculându(-ne): gerunziu 2,13
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,24
sculându(-te): gerunziu 6,7; 16,7
scoalã(-t e): imperativ 2.sg. 9,12; 17,8
(t e) vei scula: ind. viit. 2.sg. 11,19
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 13, 1
sculându(-sã): gerunziu 19,11; 31,16
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg./pl. 22,26; 28,7;
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 28,7
scoale(-se): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 32,38
sã (sã) scoale: con j. prez. 3.pl. 33,11
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg. 3 4,10
SCUMPETE: s.f. „sãrãcie”, „lipsã”
scumpeatea: sg. ac. 28,48

(a) SCÃPA: v. I
ar scãpa: cond. prez. 3.pl. 2,36
sã scape: conj. prez. 3.sg. 3,4; 4,42
scãpa: inf. prez. fãrã a 4,42; 19,3
vor scãpa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.19
scãpând: gerunziu 19,5
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 19,5; 23,15

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 9,23
SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 16,4, 6; 28,67
sarã: s.f. sg. ac. 23,11

SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. ac., în sint agma ce tãþi de scãpare (vezi CETATE)
rezum. cap.4; rezum. cap.19
scãpãrii: sg. gen. 19,12
SCÂRNAV, -Ã : adj.
scãrna v: m. sg. ac. 21,18

(a) SECERA: v.I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
vei sãcera: ind. viit.I. 2.sg. 23,25; 24,19
SECERÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SECERE
seacer ea: sg. ac. 16,9; 23,25
SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. rezum. cap.24

(a se) SCHIMBA: v. I
schimbã: ind. prez. 3.pl. 16,19
schimbându(-sã): gerunziu 17,8
(a) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,27; 2,23; 4,20, 37; 5,15; 6,13, 21, 23;
7,8; 8,14, 15; 9,28; 13,5, 10; 16,1; 20,1; 24,18; 26,8; 29,25, 28
veþi scoate: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
scoþându(-sã): gerunziu 2,12
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 5,6
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 7,19; 20,4; 23,14
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 9,12, 26, 28, 29;
vei scoate: ind. viit.I. 2.sg. 17,5; 22, 24
a scoat e: inf. prez. 25,11
scoat e: inf. prez. fãrã a 32,39
scoat e-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,27

SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. nom. 19,5
sãcurile: pl. ac. 20,19
(a se) SEMÃNA: v. I „a însãmânþa”
sã (sã) samine: conj. prez. 3.sg. 29,23
vei sãmâna: ind. viit.I. 2.sg. 22,9
ai sãmânat: ind. pf.c. 2.sg. 22,9
(a se) SEMEÞI: v. IV; var. (Pop.) a (se) SUMEÞI „a (se) truf i”, „a
(se) îngâmfa”
(sã) va sumeþi: ind. viit.I. 3.sg. 17,12
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE „trufie”, „îngâmf are”
sumeþiia: sg. ac. 17,13
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(a se ) SILI: v. IV
(s-)or sili: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13
silind: gerunziu 24,7

SE MINÞIE: s.f. „urmaºi cu acelaºi s trãbun”
sãminþiii: sg. gen. 1,8; 11,9; 30,6
sãminþie: sg. ac. 4,37
semiþiii: sg. gen. 31, 21
SEMN : s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmnul: sg. ac. 25,1
sâmn: sg. ac. 6,8; 11,18; 13,1; 18,22
seamne: pl. nom./ac. 4,34; 6,22; 26,8; 28,46
seamnele: pl. nom./ac. 7,19; 11,3; rezum. cap.22; 22,15, 17; 29,3; 34,11
SETE: s.f.
seate: sg. ac. 28,48

(a) SIMÞI: v. IV
sâmte: ind. prez. 3.sg. 15,16
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 1,10, 12; 3,11; 22,25; 33,28
sângurã: f. sg. nom./ac. 8,3; 22,27

SETIM: s.m. (Înv. ºi reg.) „salcâm”
setim: sg. ac., în sintagma leame setim 10,3

SLAB, -Ã: ad j.
slab: n. sg. nom. 12,15; 15,21
slabã: f. sg. nom. 15,21;

SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. 17,11
sfat : sg. ac. 32,28

SLAVÃ : s.f. „glorie”, „faimã”; „laudã”, „pr eamãrire”,
„proslãvire”
slava: sg. ac. 26,19
slavei: sg. gen. 33,29

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a se) SFÃRMA
sfãrmându-: gerunziu 9,21
sfãrmaþi: imperativ 2.pl. 12,3

(a se) SLÃBI: v. IV
(s-)au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 32,36

(a se) SFÃTUI: v. IV
sã (sã) sfãtuiascã: con j. prez. 3.sg. 18,11
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt: adj. m./n. sg. nom./ac./dat. 7,6; 14,2, 21; 26,19; 28,9; 33,8
sfântã: adj. f. sg. nom. 23,14
sfinþi: s.m. pl. ac. 33,2
sfinþii: s.m. pl. nom. 33,3

SL OBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. rezum. cap.3; 12,15; 20,6
slobod: adj. m. sg. ac. 1 5,12
slobozi: ad j. m. pl. ac. 15,18
slobodã: adj. f. sg. ac. 21,14
SL OBOZENIE : s.f. (Pop.) „liber tate”
slobozenie: sg. ac. 15,13
slobozenie: sg. ac., în sintagma car te de slobozenie „act de divorþ”
rezum. cap.24; 24,1, 3

(a se) SFÂRºI: v. IV
(s-)au sfãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 2,14
vor sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. 20,9
va sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 28,21
sfârºi(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 32,2 4

(a se) SLOBOZI: v. IV (Pop.) „a elibera”; „a permite”
slobozi: imperativ 2.sg. 9,14
a (sã) slobozi: inf, prez. rezum. cap.15
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 15,10
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 15,15
sã sloboadã: con j. prez. 3.sg. 22,14
slobozi: inf. pr ez. fãrã a 22,19, 29
ar slobozi: cond. prez. 3.sg. 22,27
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 24,1, 3
sã sloboazã: con j. prez. 3.sg. 28,29

SFÂRªIT: s.n.
sfãrºitul: sg. ac. 11,12; 13,7
sfârºitul: sg. ac. 28,6 4
sfãrºit: sg. ac., în loc. adv. pânã la sfãrºit 31,30
(a se) SFINÞI: v. IV
sã sfinþeºti: conj. pr ez. 2.sg. 5,12
vei sf inþi: ind. viit.I. 2.sg. 12,26; 15,19
a (sã) sfinþi: inf. prez. rezum. cap.15
sã sf inþascã: conj. prez. 3.sg. 18,10; 20,5
au sfinþit: ind. pf. 3.sg. 20,5
sã (sã) sfinþeascã: conj. prez. 3.pl. 22,9
(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.pl. 26,13
aþi sfinþit: ind. pf.c. 2.pl. 32,51

SL OBOZIRE: s.f. (Pop.) „eliberare” „punere în libertate”
slobozirei: sg. gen . rezum. cap.15; 15,2, 9; rezum. cap.31; 31,10
slobozire: sg. ac. 15,1

SICL U: s.m. „monedã de argint”; „unitate de mãsurã pentru
greutate”
sicli: pl. ac. 22,19, 29
SICRIU: s.n. (Reg.) „ladã”, „cutie”
sicriiu: sg. ac. 10,1, 2, 3
sicriiul: sg. ac. 10,5, 8
sicriiului: sg. gen. rezum. cap.31
sicriiul: sg. ac., în sintagma sicriiul aºezãmântului Domnului 31,9
scriul: sg. ac., în sintagma sicriul legii Domnului 31,25
sicriului: sg. gen., în sint agma sicriului legii Domnului 31,26
SIDON: s.m. „locuitor al Sidonului, cetate fortificatã în Fenicia anticã”
sidonii: pl. nom. 3,9
SILÃ : s.f. (Înv.) „nãpastã”
sâlã: sg. ac. 28,29

SIMBRIE: s.f.
simbriia: sg. ac. 15,18
simbria: sg. nom. rezum. cap.24; 24,14

SL UGÃ: s.f.
slugii: sg. dat. 3,24
sluga: sg. nom./ac. 5,14, 21; 12, 18; rezum. cap.15; 16,11, 14;
rezum. cap.23; 34,5
slugile: pl. nom./ac. 9,27; 32,36
slujile: pl. nom. 12,12
slugã: sg. nom. 16,12
sluji: pl. ac. 28,68
slugilor: pl. gen./dat. 29,2; 32,43; 34, 11
SL UJBÃ: s.f.
slujba: sg. nom./ac. 4,19; rezum. cap.10
slujbã: sg. ac. 10,8
slujbe: pl. ac. 20,20
(a se) SLUJI : v. IV
veþ slu ji: ind. viit.I. 2.pl. 4,28
vei slu ji: ind. viit.I. 2.sg. 6,13; 7,16; 10,20; 28,36, 6 4; 30,17;
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(a) SORBI: v. IV
au sorbit : ind. pf.c. 3.sg. 11,6

sã slu jeascã: con j. prez. 3.sg./pl. 7,4; 17,3; 18,5; 21,5; 29,18
slu jeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,6; 17,12; 21,20
sã slu jeºti: con j. prez. 2.sg. 10,12
sã slu jiþ: conj. prez. 2.pl. 11,13, 16
au slu jit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,2; 15,18; 29,26
voi sluji: ind. viit.I. 1.sg. 12,30
sã slu jim: con j. prez. 1.pl. 13,2, 6, 13
slu jiþ: imperativ 2.pl. 13,4
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 15,12, 17; 18,7; 20,11
ai slu jit: ind. pf.c. 2.sg. 15,15; 24,22; 28,47
sã (sã) slujeascã: conj. prez. 3.sg. 20,6
(sã) va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 22,5
slu ji-vei: ind. viit.I. 2.sg. 28,48
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 31,20

SOÞ: s.f. (Înv. ºi pop.) „soþie”, „ne vastã”
soþu: sg. ac. 25,7
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se îns pãimânta”
(nici te) spãimânta: imperativ prohib. 2.sg. 1,21; 31,8;
(nu vã) s pãimântareþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 1,29
sã (sã) s pãimânteazã: conj. prez. 3.pl. 2,25
(nici te) spâimânta: imperativ prohib. 2.sg. 31,8
SPÃIMÂNTARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „înspãimântare”
s pãimântare: sg. ac. 16,3

SLUJITOR : s.m.
slu jitoriul: sg. nom. 1,38

(a se) SPÃLA: v. I
vor spãla: ind. viit.I. 3.pl. 21,6
(sã) va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 23,11

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnica: sg. nom./ac. 5, 14, 21; 12,18; 16,11, 14
slu jnicele: pl. nom. 1 2,12
slu jnicei: sg. dat. 15,17
slu jnice: pl. ac. 28,68

SPÃLÃCIUNE: s.f. (aici) „placentã”; acest sens nu este atestat
în DLR.
s pãlãciunea: sg. ac. 28,57

(a) SMERI: v. IV „a umili”; „a necinsti (o f emeie)”
ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 21,14
au smerit : ind. pf.c. 3.sg. 22,2 4, 29

(a se) SPÂNZURA: v. I „a ucide prin strangulare”, „a (se) atârna”
s pânzuraþ: imperativ 2.pl. 11,18
(s-)au s pânzurat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.21
s pânzurã: ind. prez. 3.sg. 21,23
ar s pânzura: cond. prez. 3.sg. 28,66

SMOCHIN: s.m.
smochini: pl. nom. 8,8

(a se) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SPÃRIA
a (sã) spãriia: inf. prez. 20,8

SOACRÃ: s.f.
soacrã-sa: sg. ac. 27,23
SOARE: s.m.
soar ele: sg. ac. 4,19
soar elui: sg. gen., în sint agmele rãsãritul soarelui „es t”/ apusul
soarelui/apusului soarelui „vest”; „asfinþit” 4,47; 11,30; 16,6;
23,11; 24,13, 15
soar elui: sg. gen./dat. 17,3; 33,14
SOARTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „porþiune de pãmânt car e se
repar tizeazã prin tr agere la sorþi”
soar te: sg. ac. 1,38; 31,7
soar tea: sg. nom. rezum. cap.3
SOBOR: s.n.; var. (Înv.) SÃBOR (Înv.) „adunare”, „întrunire”,
„consfãtuire”; „sfat”
sãborul: sg. ac. rezum. cap.17
(a) SOCOTI: v. IV
socotind: gerunziu 1,24
(s-)au soco tit: ind. pf.c. 3.sg. 2,20
sã socoteºti: conj. prez. 2.sg. 8,5; 21,8
socoteaºte: imperativ 2.sg. 16,1; 32,7
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. 21,20
sã (sã) soco teascã: con j. prez. 3.sg. 24, 15
voi socoti: ind. viit.I. 1 .sg. 32,20
ar soco ti: cond. prez. 3.sg. 32,29
SOL: s.m.
solii: pl. nom. 1,28
soli: pl. ac. 2,26
SOLZ: s.m.
solzi: pl. ac. 14,9, 10
SOMN: s.n.
somnului: sg. gen. 23,10
SORÃ: s.f.
sor u-sa: sg. ac. 27,22

SPERIOS, -OASÃ: adj.; var. (În v. ºi reg.) SPÃRIOS, -OASÃ
spãrios: m. sg. nom. 20,8
s pãrioasã: f. sg. ac. 28,65
SPIC: s.n.
s pice: pl. ac. 23,25
(a) SPOI: v. IV
vei spoi: ind. viit.I. 2.sg. 27,2
(a se) SPORI: v. IV
sã (sã) sporeascã: conj. prez. 3.pl. 5,33; 6,2
s pori: inf. prez. fãrã a 20,19
s pori-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,59
(a) SPRIJINI : v. IV
s prijineaºte: ind. prez. 3.sg. 24,15
sã s prijineaºti: conj. pr ez. 2.sg. 28,29
(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
vor spune: ind. viit.I. 3.pl. 32,7
(a) SPURCA: v. I (Pop.) „a murdãri”, „a mânji”; „a pângãri”
vei spurca: ind. viit.I. 2.sg.21,23
SPURCAT, Ã: ad j. (Pop.) „pângãrit”, „necinstit”
s purcatã: f. sg. nom. 24,4
SPURCÃCIUNE: s.f.
s purcãciune: sg. ac. 7,26
(a) STA: v. I
ai s tãtut: ind. pf.c. 2.sg. 4,10
s tãi: imperativ 2.sg. 5,31
s ta: inf. prez. fãrã a 7,24; 9,2
sã s tea: conj. prez. 3.sg. 10,8; 18,5
am stat: ind. pf.c. 3.sg. 10,10
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 11,25; 19, 15, 16; 20,2
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vor s ta: in d. viit.I. 3.pl. 18,7; 19,17; 27,12, 13
vei s ta: ind. viit.I. 2.sg. 24,11
staþ: ind. prez. 2.pl. 29,10
staþi: imperativ 2.pl. 31,14
au stãtut : ind. pf.c. 3.pl. 31,14
au stat: ind. pf.c. 3.sg. 3 1,15

STRÂMTOARE : s.f. (Fig.) „situaþie gr ea”, „încurcãturã”
strâmtoare: sg. ac. 26,7
strâmtoarea: sg. ac. 28,53

STAT: s.n. (Înv. ºi pop.) „staturã”
statul: sg. ac. 1,28

STRICAT, -Ã: adj./s.
(cea) strâcatã: s.f. sg. ac. rezum. cap.22
strâcat: adj. n. sg. ac. 28,22

(a) S TRICA: v. I;
strâcat fiind: pasiv gerunziu 18,20

STÃPÂN: s.m.
stãpânului: sg. dat. 23,15
(a) STÃPÂNI: v. IV
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,47; 30,5; 32,6
a stãpâni: inf. pr ez. 7,1; 11,10; 12,29; 19,10; 24,4; 26,1; 28,21,
63; 30,16
sã stãpâneaºti: con j. prez. 2.sg. 9,1, 5
sã stãpâneasc: conj. prez. 1.sg. 9,4
stãpâniþ: imperativ 2.pl. 9,23
sã stãpâneascã: con j. prez. 3.sg. 10,11
veþ s tãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 11,23; 12,2
sã stãpâniþi: con j. prez. 2.pl. 11,31
sã stãpâniþ: conj. prez. 2.pl. 12,1
stãpâni-vei: ind. viit.I. 2.sg. 15,6
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 15,6; 33,23
vei s tãpâni: ind. viit.I. 2.sg. 17,14; 18,14; 31,3
veai s tãpâni: ind. viit.I. 2.sg. 19,1

(a) S TRIGA: v. I
sã strâge: con j. prez. 3.sg. 15,9; 24,15
vor s trâga: ind. viit.I. 3.pl. 20,5
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg. 22,2 4
strâgat-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,27
am strâgat: ind. pf.c. 1.pl. 26,7
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
Strugurului: sg. gen., în s. pr opr. Valea S trugur ului 1,24
struguri: pl. nom./ac. 23,24; 32,32
strugurii: pl. ac. 24,21
strugur : sg. nom./ac. 32,14, 32
strugur ul: sg. nom. 32,32
STRUÞ: s.m.
struþul: sg. nom. 14,15;

STÂLP: s.m.
stâlp: sg. ac. 1,33; 31,15

(a) SUFERI: v. IV „a îndura”; „a îngãdui”, „a permite”, „a
accepta”
vei suf eri: ind. viit.I. 2.sg. 15,13; 22,7; 24, 19
suferind: gerunziu 28,33

STÂNG, -Ã: adj./s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spr e/la dreapta nici s pre/la
stânga „nicãieri” 2,27; 5,32; 17,11; 28,14
stângã: adj. f. sg. ac. 17,20

SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. 8,15

(a) S TÂRPI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a) STÃRPI
va stãrpi: ind. viit.I. 3.sg. 32,25
STÂRV: s.n.
stâr vurile: pl. ac. 14,8
stâr vul: sg. nom. 28,26
STEA: s.f.
stelele: pl. ac. 1,10; 4,19; 10,22; 28,62
STERP, STEARPÃ: adj.
sterp: n. sg. nom. 7,14

(a) SUGE: v. III
sã sugã: conj. prez. 3.sg. 32,13
vor suge: ind. viit.I. 3.pl. 33,19

STRÃDANIE: s.f.
strãdanie: sg. ac. 1 3,14

SUGÃTOR, -TOARE: s. (Înv. ) „sugaci”
(cel) sugãtoriu: s.m. sg. ac. 32,25

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var . (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streini: adj. m. pl. ac./gen./dat. 5,7; 6,14; 7,4; 8,19; 11,16, 28; 13,2, 6,
13; 17,3; 18,20; 28,14, 36, 64; 29,26; 30,17; 31,16, 18, 20; 32,16
strein: adj. m./n. sg. nom. 21,9; 29,28; 32,12
strein: s.m. sg. ac. 22,3
streinului: s.m. sg. dat. 23,20
strein: ad j. n. sg. ac. 29,28; 32,10;
(a) STRÃMUTA: v. I; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima ates tare este în „Buletinul Comisiei is torice a
României”, publicat de Ion Bogdan, Bucureºti, vol. IV [vol. I
(1915 º.u.)].
strãmutã: ind. prez. 3.sg. 27,17
STRÂMB, -Ã: ad j. „mincinos”
strâmbã: f. sg. ac., în sint agma mãr turie strâmbã 5,20
STRÂMBÃTATE: s.f. „nedr eptat e”
strâmbãtat e: sg. nom. rezum. cap.25

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 4,9; 12,20, 23; 13,6; 14,26; 17,17; 19,6;
22,26; 24,6, 15; 27,25
sufletele: pl. ac. 4,15; 11,18
sufletului: sg. gen./dat. 4,29; 18,22; 21,14
sufletul: sg. ac., în loc. adv. din/în tot sufletul „cu pasiune”, „cu
convingere” 6,5; 10, 12; 11,13; 13,3; 26,16; 30,2, 6, 10
suflete: pl. ac. 10,22
suflet: sg. ac. 1 2,23; 28,65
suflet: sg. ac., în expr. suflet pentr u suflet 19,21

(a se) SUI: v. IV „a merge, a se îndrepta spre un loc, de r egulã,
mai înalt”, „a (se) urca”,„a apuca înspre”; „a pune s tãpânire”
suie(-te): imper ativ 2.sg. 1,21; 3,2 7; 32,49;
sã (ne) suim: conj. prez. 1.pl. 1,22
suindu(-sã): gerunziu 1,2 4
sã (vã) suiþi: con j. prez. 2.pl. 1,26
(ne) vom sui: ind. viit.I. 1.pl. 1,28
sui(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 1,41
(nu vã) suireþi: imper ativ prohib. 2.pl. 1,42
(v-)aþ suit: ind. pf.c. 2.pl. 1,43; 5,5
(ne-)am suit: ind. pf.c. 1.pl. 3, 1
(m-)am suit: ind. pf.c. 1 .sg. 9,9; 10,3
suiþi(-vã): imperativ 2.pl. 9,23
(te) suie: imper ativ 2.sg. 17,8
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 28,43
a (sã) sui: inf.prez. 30,12; rezum. cap.32
suindu(-te): gerunziu 32,50
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 34, 1
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SUITOR, -TOARE: s.
suitoriul: s.m. sg. nom. 33,26

(sã) v or ºtearge: ind. viit.I. 3.pl. 7,23
(s-)au ºt ers: ind. pf.c. 3.pl. 9,4, 5
sã ºterg: conj. prez. 1.sg. 9,14
vei ºtearge: ind. viit.I. 2.sg. 13,15; 25,19
sã (sã) ºt eargã: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap. 25; 25,6

SULÃ: s.f.
sula: sg. ac. 15,17
(a se) SUMEÞI: v. IV; vezi a (se) SEMEÞI
SUMEÞIE: s.f.; vezi SEMEÞIE
(a) SUPUNE: v. III
va supune: ind. viit.I. 3.sg. 25,19
(a se) SURPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SURUPA „a (se)
dis truge”
sur upându(-sã): gerunziu 22,8
SURPARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SURUPARE „nimicire”,
„distr ugere”
sur uparea: sg. ac. 7,16
SUS: adv.
sus: 4,39; 5,8; 33,27
(mai) sus: 19,5, 9, 11
sus: adv. în loc. adv. din sus 24,6

(a) ªTI: v. IV
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 4,5; 11,28; 13,13
sã ºtii: con j. prez. 2.sg. 4,35, 39; 9,6
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 7,9
ºti iai: ind. im p. 2.sg. 8,3
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 33,9
ºti-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 9,3
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 11,2; 31,13
ºtim: ind. prez. 1.pl. 13,2
ºtii: ind. prez. 2.sg. 13,6; 28,33, 36, 6 4
(sã) va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 21,1
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 29,6
ºtiþ: ind. prez. 2.pl. 29,16
ºtiia: ind. imp. 3.pl. 29,26
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 31,21, 27, 29; 33,9
ºtiia: ind. imp. 3.sg. 32,17
neºtiind: gerunziu 19,4
ªTIUT, -Ã: adj. „priceput”
ºtiuþi: m. pl. ac. 1,13

SUTAª: s.m. (în antichitate, mai ales la r omani) „comandant
ªURÃ: s.f.
pes te o sutã de ostaºi”
ºurile: pl. nom. 28,5
sutaºi: pl. nom. 1,15
ºur a: sg. nom. 28,17
ª

T

ªARPE: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) ªEARPE
ºear pele: sg. nom. 8,15

TABÃRÃ: s.f. „aºezare vr emelnicã în corturi”
tabere: pl. ac. 2, 14
taberilor: pl. gen. 2,15
tabãra: sg.nom./ac. 10,6; 23,14
tabãrã: sg. ac. 23,10, 11, 12; 29,11
taberii: sg. gen. 23,14

ªATRÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „cort de tabãrã”
ºetrile: pl. ac. 1,33
ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: adj.
ºchiop: n. sg. nom.15,21

TABLÃ: s.f. (Bis.) „cele 2 les pezi de piatrã pe care erau sãpate
cele zece porunci ale lui Moise”
tablele: pl. nom./ac. 9,9, 11, 17; 10,5
table: pl. ac. 9, 10; 10,3
tãbli: pl. ac. 4,13; 5,22; 9,11, 15; 10,1, 2, 4
tãblile: pl. nom. rezum. cap.10

(a) ªEDEA: v. II
sã ºazã: conj. prez. 3.pl. 29,20
aþi ºezut : ind. pf.c. 2.pl. 1,46
ºezând: gerunziu 6,7; 21,13
vei ºedea: ind. viit.I. 2.sg. 11,19; 23,13
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 17,18; 21,14
ºedea: ind. imp. 3.pl. 25,18

TALPÃ: s.f.
talpa: sg. ac., în loc. adv. de la talpa (piciorului) pânã la creºtetul
(tãu) „în întregime” 28,35

ªES: s.n.
ºes: sg. ac. 3, 10
ºesul: sg. ac. 3,17; 4,49
ªIRAG: s.n. „mulþime, trupã”; „grup de soldaþi aºezaþi în linie
de bãtaie”
ºireagului: sg. gen. 20,2
(a se) ªTERGE: v. III „a nimici”, „a distruge”; „a (se) uita”, „a
(se) pier de”
sã ºteargã: conj. prez. 3.sg. 1,27; 4,38; 6,19; 9,8, 25; 29,20
ºt ergându(-sã): gerunziu 2,12
au ºters: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,21, 23; 8,20; 11,4
ºt ergând: gerunziu 2,22
am ºt ers: ind. pf.c. 1.pl. 3,6
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 4,26, 31; 7,1, 20; 9,3, 4; 18,12; 31,3,
4, 21
a ºt earge: inf. prez. rezum. cap.7; 9,19
va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 7,4
ºt earge: inf. prez. fãrã a 7,17, 22

TARE: adj./adv./s.
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 3,24; 4,34; 5,15; 6,21; 7,8, 9, 19;
9,26; 11,2; 26,8
(mai) tari: adj. m./n. pl. nom./ac. 9,1; 11,23
(mai) t are: adj. n. sg. nom. 9,14
(celui mai) tare: s.m. sg. gen. 25,11
tari: adj. n. pl. nom. 28,52
(mai) t are: adv. 5,27
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatã-tâu: sg. ac. 5,16
tatãl/Tatãl: sg. nom./ac. 21,13; 22,15, 16; 26,5; 32,6, 7
tatãlui: sg. dat. 22,19, 29
tatã-sãu: sg. ac. 27,16
tãtâne-v ostr u: sg. gen. 4,1
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 21,18; r ezum. cap.22; 22,21, 30; 27,22; 33,9
tãtâne-sãu: sg. gen. 27,20
TAUR: s.m.
taurului: sg. gen. 33,17
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TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tânãrã: adj. f. sg. nom. 28,56
tinãrul: s.m. sg. nom. 32,25

(a) TÃBÃRÎ: v. IV (Înv.) „a-ºi aºeza tabãra”; a poposi”
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.pl. 10,7
(a) TÃCEA: v. II
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 20,9

(a se ) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) TÂRÃI
(sã) tãrãiesc: ind. prez. 3.pl. 4,18; 32,24
(sã) târãiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,19

TÃCUT, -Ã: adj.
tãcut: n. sg. ac. 18,21

TÂRZIU , -IE: adj.
târzie: f. sg. ac. 11,14

(a se) TÃGÃDUI: v. IV „a refuza”
tãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
sã (sã) tãgãduiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.24
vei tãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 24,14
tãgãdui(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 33,29

TEASC: s.n.
teascul: sg. ac. 15,14
teasc: sg. ac. 16,13

(a se) TÃIA: v. I
sã (sã) taie: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.20
taie: imperativ 2.sg. 20,20
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 1 ,44; 21,3; 25,18
a (sã) tãia: inf. pr ez., în loc. v. a sã tãia împregiur „a (se)
circumcide” rezum. cap.10
tãiaþ: imperativ 2.sg., în loc. v. tãiaþ îm pregiur 10,16
(nu vã) tãiareþ: imperativ prohib. 2.pl. 14,1
a tãia: inf. prez. 19,5
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 20,19; 25,12
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 21,4
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 21,12
tãia-va: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. tãia-va împr egiur 30,6
TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: n. pl. ac. 23,1
tãiat: n. sg. ac. 23,1
TÃIERE: s.f.
tãiarea: sg. ac. 19,5
TÃIET OR, -TOARE: s.m./f.
tãietorii: s.m. pl. ac., în sintagma tãietorii de leamne 29,11
(a) TÃINUI: v. IV
sã tãinuieºti: conj. prez. 2.sg. 13,8
voiu tãinui: ind. viit.I. 1.sg. 31,18
TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuite: f. sg. gen. rezum. cap.21
TÃMÂIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃMÂIARE
tãmâiare: sg. ac. 33,10
TÃRIE: s.f. „forþã f izicã”, „putere”
tãrie: sg. nom./ac. 9,29; 28,32
tãria: sg. ac. 33,11
TÃRIRE: s.f. „forþã fizicã”, „putere”
tãrirei: sg. dat. 3,24
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
a tâlcui: inf. prez. 1,5
TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuirea: sg. nom. rezum. cap.5
TÂLHAR : s.m.; var. (În v.) TÃLHARIU
tãlhariul: sg. nom. 22,26
TÂLHÃRESC , -EASCÃ: adj.
tâlhãreasc: n. sg. ac. 17,5
TÂLHÃRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLHÃRIE
tãlhãrie: sg. nom. 19,15

(a se) TEME: v. III
(nu te) t eame: imperativ prohib. 2.sg. 1,21; 3,2; 7,18; 31,8
(nici vã) teameþi: imper ativ prohib. 2.pl. 1,29
(sã) vor teame: ind. viit.I 3.pl. 2,4; 28,10
(nu) teame(-te): imperativ prohib. 2.sg. 3,22
a (sã) teame: inf. prez. 4,10; 17,19
(v-)aþ temut: ind. pf.c. 2.pl. 5,5
sã (sã) teamã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,29; 13,11; 31,12, 13
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 6,2; 8,6; 10,12
(te) vei teame: ind. viit.I. 2.sg. 6,13; 7,21; 10,20; 18,22; 20,1; 28,58
sã (ne) teamem: con j. prez. 1.pl. 6,24
(te) teami: ind. prez. 2.sg. 7,19
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 9,19
(vã) teameþi: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 13,4
a (te) teame: inf. prez. 14,23
(sã) va teame: ind. viit.I. 2.pl. 17,13
(sã) teamã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 20,3
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.pl. 25,18
(te-)ai t emut: ind. pf.c. 2.sg. 28,60
teame(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 28,66
(nu vã) teamer eþi: imperativ prohib. 2.pl. 31,6
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. ac. 32,22
TIMPURIU, IE: ad j.
timpurie: f. sg. ac. 11,14
TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. ac. 28,56
tinereaþelor: pl. gen. 33,25
TIVITURÃ: s.f. „mar gine tivitã a unei þesãturi”; „lucru tivit”
tivituri: pl. ac. rezum. cap.22; 22,12
TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 20,16
TOPORIªTE: s.f. „coadã de coasã, de secure sau de topor”;
var. (Re.) TOPORÂªTE; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Ioan Molnar, Deutsch-walachische
Sprachlehre, Wien , 1788.
toporâºte: sg. ac. 19,5
(a ) TRAGE: v. III
a trage: inf. prez. 13,10
vei tr age: ind. viit.I. 2.sg. 15,7
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 21,3
va trage: ind. viit.I. 3.sg. 30,4
(sã) trag: ind. prez. 3.pl. 32,24
TRAGHELAF: s.m. (Înv.) „animal fabulos înfãþiºat pe covoare ºi
pe alte obiecte de artã din Persia ºi Babilon, iar de aici cunoscut ºi
imitat de cãtre greci” (cf. MDA); „þapul-cerb, adicã þapul sãlbatic”
traghelaful: sg. nom. 14,5
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(a) TRÃI: v. IV
sã trãieºti: conj. prez. 2.sg. 4,1; 5,16; 16,20; 22,7; 25,15; 30,16,
19, 20
trãiþi: ind. prez. 2.pl. 4,4
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 4,10
ai trãit: ind. pf.c. 2.sg. 4,33
trãim: ind. prez. 1.pl. 5,3
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 5,24
trãi: inf. prez. fãrã a 5,26; 8,1; 30,6
sã trãiþi: conj. prez. 2.pl. 5,33
trãind: gerunziu 6,18; 8,1; 28,19; 31,27
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,3
sã trãiþ: con j. prez. 2.pl. 11,9
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 19,5
a trãi: inf. prez. 20,16
sã trãim: conj. prez. 1.pl. rezum. cap.30
sã trãiascã: conj. prez. 3.sg. 32,47
trãiascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 33,6
TREABÃ: s.f.
trebile: pl. ac. 1,12
treaba: sg. nom./ac. 21,5; 26,14
(a) TREBUI : v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. 1,18, 22; 3,19; 4,14; rezum. cap.10;
12,1, 23; rezum. cap.13; 14,4, 7; rezum. cap.17; 19,4; rezum.
cap.20; 20,19; 21,22; rezum. cap.23
trebuia: ind. imp. imper s. 1,33
(a se) TRECE: v. III „a strãbate”, „a traversa”; „a încãlca”, „a
nesocoti”
am trecut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,19; 26,13; 29,16
treace-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 2,4
ai tr ecut: ind. pf.c. 2.sg. 2,7
trecând: gerunziu 2,8; 4,26; 9,11; 27,2; 29,16; 30,18; 32,47
sã tr eacem: conj. pr ez. 1.pl. 2, 13
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 2,18; 3,21, 27; 9,1; 19,14; 22,4; 27,3,
4; 31,2; 34,4
treaceþ: imperativ 2.pl. 2,24
treace-vom: ind. viit.I. 1.pl. 2,27
vom treace: ind. viit.I. 1.pl. 2,29
treace-voi: ind. viit.I. 1.sg. 3,25
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4; 17,2; 27,12; rezum.
cap.28
sã tr ec: conj. prez. 1.sg. 4,21
voi treace: ind. viit.I. 1.sg. 4,22
veþi treace: ind. viit.I. 2.pl. 4,22
treaceþ: ind. prez. 2.pl. 6,1
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 9,3; 31,3
treci: imperativ 2.sg. 10,11
veþ treace: ind. viit.I. 2.pl. 11,31
trece-veþ: ind. viit.I. 2.pl. 12,10
trecându-: gerunziu 18,10
sã treci: conj. prez. 2.sg. 22,1; 29,12
sã tr eacã: con j. prez. 3.sg. 25,3
treacând: gerunziu 31,13
TRECERE: s.f.
treacer ea: sg. ac. 2,14, 28, 30; 19,16
tr eacerilor: pl. gen., e xplicarea unui nume propriu: mãgura
aceasta A varim, adecã a treacerilor 32,49

trimite: imperativ. 2.sg. 2,24
a trimite: inf. prez. 2,25
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 7,20; 17,7; 28,48
au f ost trimis: m.m.c.pf.perifr.3.sg. rezum. cap.8
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 9,23; 34,11
veþ trimite: ind. viit.I. 2.pl. 12,7
trimiþã: conj. prez. fãrã sã 13,9
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 15,12, 18
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 16,9
trimite-v or: ind. viit.I. 3.pl. 19,12
sã (sã) trimitã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.20
trimite-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,8, 20
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 32,24
(a se) TRUFI: v. IV „a se îngâmfa”, „a se mândri”
sã (sã) tr ufeascã: conj. prez. 3.pl. 32,2 7
TRUFIE: s.f.
tr ufie: sg. ac. 1,43; 17,20; 18,20
TRUP: s.n. (Pop.) „corp (al unei fiinþe)”; „fiinþã omeneascã”;
„cada vru”
tr upul: sg. nom. 5,26; 21,23
tr up: sg. ac. 21,1
tr upului: sg. gen. 21,2; 28,27
(a) TUNDE: v. III
vei tunde: ind. viit.I. 2.sg. 15,19
TUNDERE: s.f.
tunderea: sg. ac. 18,4
TURMÃ: s.f.
tur mele: pl. nom./ac. 7,13; 28,4, 51
tur meale: pl. ac. 7,14
tur mã: sg. ac. 8,13
tur me: pl. ac. 15,14; 20,5
tur meale: pl. nom. 28,18
(a) TURNA: v. I
vei turna: ind. viit.I. 2.sg. 12,27
Þ
ÞAP: s.m.
þapii: pl. ac. 32,14
ÞARÃ: s.f.
þãrâle: pl. ac. 28,25
ÞARINÃ: s.f. „ogor”
þarina: sg. ac. 5,21; 24,19
þarinã: sg. ac. 28,3
þarinelor: pl. gen. 32,13
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÃRMURE
þãr murile: sg. ac. 1,7
ÞÂÞÂNÃ: s.f.
þiþinile: pl. ac., în sintagma tiþinile ceriului „marginile cer ului” 30,4

(a) TREIERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) TRIERA
trierã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25; 25,4

ÞEREMONIE: s.f.vezi CEREMONIE

TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN „conducãt or”
trivuni: pl. nom. 1,15

(a) ÞESE: v. III
îi þãsut: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,11

(a se) TRIMITE: v. III
sã trimitem: conj. prez. 1.pl. 1,22
trimis-am: ind. pf.c.1.sg. 1,23; 2,26

ÞIGN: s.m. „lebãdã”; cuvântul nu este înregistr at în MDA;
reprezintã încercarea traducãtorilor de a adapta lat. cycnus (cygnus).
þign: sg. nom. 14,16

595

CARTEA 2 LEAGE

INDICE

(a se) ÞINE: v. III
þâind: gerunziu 22,7
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg./pl. 2,25;19,4; rezum. cap.20; rezum. cap.31
veþ þinea: ind. viit.I. 2.pl. 4,6
sã þii: conj. prez. 2.sg. 5,15
a (sã) þinea: inf. prez. rezum. cap.6
sã þie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.7
þiindu-: gerunziu 9,15
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.11; rezum. cap.28
þine: imperativ 2.sg. 11,1
þineþi: imperativ 2.pl. 13,4
vei þinea: ind. viit.I. 2.sg. 23,23
ai þinut: ind. pf.c. 2.sg. 28,45
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 29,2 1
sã þie: con j. prez. 3.pl., în loc. v. sã þie minte 3 1,19
a þinea: inf. prez. 32,49
au þinut : ind. pf.c. 3.pl. 33,9
ÞINERE : s.f.
þinerea: sg. ac. rezum. cap.4
þinearea: sg. ac. rezum. cap.10
ÞINUT : s.n. „loc”, „regiune”; (În v.) „þarã”
þinutul: sg. nom./ac. 3,4, 1 3, 14; 19,3; 20,19
U

UITARE: s.f.
uitare: sg. nom. 31,21
ULIÞÃ: s.f.
uliþelor: pl. gen. 13, 16
ULIU : s.m.
uliul: sg. nom. 14,15
UMÃR: s.m./n.
umerele: s.n. pl. ac. 32,11
umerile: s.n. pl. ac. 33,12
(a) UMBLA: v. I
aþ umblat: ind. pf.c. 2.pl. 1,31
am umblat: ind. pf.c. 1.pl. 2,14
veþi umbla: ind. viit.I. 2.pl. 5,33
umblând: gerunziu 6,7; 22,6; 31,27
sã umble: conj. pr ez. 3.sg. 7,4
sã umbli: con j. prez. 2.sg. 8,6; 10, 12; 19,9; 26,17; 30,16
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 8,19; 11,19; 12,1; 28,9
sã umblaþ: con j. prez. 2.pl. 11,22
veþ umbla: ind. viit.I. 2.pl. 11,28
umblã: ind. prez. 3.sg. 23,14
umbla: inf. prez.fãrã a 28,56
voi umbla: ind. viit.I. 1.sg. 29,19
(a se) UMFLA: v. I „a se mândri”
umflându(-vã): gerunziu 1,43
sã (sã) umfle: conj. prez. 3.sg. 17,13

(a se) UCIDE: v. III
ucigând: gerunziu 2,34
va ucide: ind. viit.I. 2.sg. 4,42; 7,23; 17,7
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 5,17; 12,21; 13,9; 20,17
sã ucigã: conj. prez. 3.sg. 9,28
ucide: imper ativ 2.sg. 12,15
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 13,5, 10; 17,6; 18,20; 24,7
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.18
va fi ucis: ind. viit.ant. 3.sg. 19,5
ucide: ind. prez. 3.sg. 22,26
(sã) vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 24,16
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 32,39

UMFLARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNFLARE
înflarea: sg.ac. 18, 22;
UMILIT, Ã: adj.
umilit: n. sg. ac. 28,65
(a se) UMPLE: v. III
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 24,9
(a se) UNGE: v. III
(te) vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 28,40

UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. 19,3
uciderii: sg. gen. 19,1; rezum. cap.21; 21,1

UNGHI: s.n. „colþ”
unghiurile: pl. ac. 22,12

UCIGAª: s.m.
ucigaºii: pl. ac. rezum. cap.4
ucigaºului: sg. gen. 19,4

UNGHIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) UNGHE
unghea: sg. ac. 14,6, 7, 8
unghiile: pl. ac. 21,12

UCIS, -Ã: adj./s.
(celui) ucis: s.m. sg. gen. 19,6
(cel) ucis: s.m. sg. ac. 21,6
(celor) uciºi: s.m. pl. gen. 32,42
ucis: adj. m. sg. ac. 21,1

UNT: s.n.
unt: sg. ac. 32,14

UGERIME: s.f. „rodnicie”; „belºug”; cuvântul nu este înregis trat
în MDA (cf. UGEROS în Indice Nm)
ugerimea: sg. ac. 1 ,25; 30,9
ugerime: sg. ac. rezum. cap.7
(a se) UITA: v. I „a pierde din memorie”; „a privi”; „a da
atenþie”, „a lua în seamã”
sã (te) uiþi: conj. prez. 2.sg. 4,9; 6,13; 8,11
sã uiþi: conj. pr ez. 2.sg. 4,23; 9,7; 25,19
va uita: ind. viit.I. 3.sg. 4,31
sã (sã) uite: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.8
uitându(-te): gerunziu 8,19
(nu te) uita: imperativ prohib. 2.sg. 9,27
uitând: gerunziu 24,19
(m-)am uitat : ind. pf.c. 1.sg. 26,13
ai uit at: ind. pf.c. 3.sg. 32,18

UNTDELEMN: s.n.
untului-de-lemn: sg. gen. 7,13; 8,8; 14,23; 18,4
untdelemn: sg. ac. 11,14; 28,51; 32,13; 33,24
untului-de-leamn: sg. gen. 12, 17
untul-de-lemn: sg. ac. 28,40
URÂCIOS, -OASÃ: ad j. „nesuferit”, „antipatic”
urâcioasã: f. sg. nom. 24,4
URÂCIUNE: s.f.
urâciune: sg. nom. 7,25; 17, 1
urãciune: sg. nom./ac. 7,26; 17,4; 19,6; 23,18
urâciunile: pl. ac. 12,31; 20,18; 29,17
urãciunea: sg. nom./ac. 13,14; 18,9
urâciuni: pl. ac. 32,16
URÂT, -Ã : adj./s./adv. „nesuf erit”
urâte: adj. n . pl. nom. 18,12
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urâtã: adj. f. sg. nom. 21,15
(ceii) urât e: s.f. sg. gen. rezum. cap.21
urât ei: s.f. sg. gen. 21,15, 16, 17
urât : adv. 22,5

UªÃ: s.f.
uºilor : pl. gen. 6,9; 14,28
uºile: pl. ac. 11,20; 22,21
uºea: sg. ac. 15, 17

URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 5,1
ureachea: sg. ac. 15,17
ureachi: pl. ac. 29,4
ureachile: pl. ac. 32,4 4

UªURARE: s.f. „înlesnire”
uºur area: sg. ac. 15,10
V

URGIE: s.f. „nenorocire mare care se abate asupra cuivaa”;
„urã”, „furie”
ur giia: sg. nom./ac. 6,15; 7,4; 9,19; 29,20, 23; 31,17
ur giii: sg. gen.13,17; 29,24
ur gia: sg. nom. 29,2 7; 32,22, 24; 33, 10
urgie: sg. ac. 29,28
(a) URGISI: v. IV (Pop.) „a persecuta”, „a oropsi”
vei urgisi: ind. viit.I. 2.sg. 7,26; 23,7

URIG: s.m. (probabil) „gaz elã” (cf. lat. or yx, -ygis) ; cuvântul nu
este înregistrat în MDA.
urigul: sg. nom. 14,5
(a) URÎ: v. IV
urâtu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2 7
urãsc: ind. prez. 3.pl. 5,9; 7,10; 30,7; 32,41; 33,11
au urât: ind. pf.c. 3.sg. 9,28
ureaºt e: ind. prez. 3.sg. 16,22; 22, 16; 25,16
urând: gerunziu 19,11
va urî: ind. viit.I 3.sg. 22,13; 24,3

VÃZDUH: s.n.
vãzduh: sg. ac. 28,22
(a) VÂNTURA: v. I „a împrãºtia”, „a risipi”
va vântur a: ind. viit.I. 3.sg. 33,17

URMÃ: s.f. „semn concret lãsat de cineva sau de ceva într-un
loc în care a s tat sau pe unde a trecut”; „sfârºit”
ur mã: sg. ac. 2,5
ur mã: sg. ac., în loc. adj./adv./s. cea/ceale mai (de) pr e urmã
„ultimã, ultime”; „f inalmente” 4,30; 17,7; 31,29; 32,20; 3 4,2
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã „apoi” 8,16;
ur ma: sg. ac. 25,18; 28,56
ur meai: sg. dat. 28,65
URMÃTOR, -TOARE: ad j./s. „care urmeazã dupã cineva”;
(În v.) „urmaº”, „succesor”
(celor) ur mãtori: s.m. pl. dat. rezum. cap.6
ur mãtoriu: adj. n. sg. nom. 29,22

USTURIME: s.f.
us turime: sg. ac. 28,2 7

(a se) VÃRSA: v. I
vei vãrsa: ind. viit.I. 2.sg. 12, 24; 15,23
au vãrsat : ind. pf.c. 3.pl. 21,7
(s-)au vâr sat: ind. pf.c. 3.sg. 21,9
vei vârsa: ind. viit.I. 2.sg. 12, 16
(s-)au vâr sat: ind. pf.c. 3.sg. 19,6, 12
sã (sã) v earse: conj. prez. 3.sg. 19,10; 22,8

VÃRSAT, -Ã : adj. „turnat”
vãr sat: ad j. n. sg. ac., în sintagma chip vãrsat 9,12; 27, 15
vãr sat: adj. m. sg. ac., în sint agma viþãl vãrsat „idol în chip de
viþel” 9, 16

URMARE: s.f. (aici) „moºtenire”
ur marea: sg. ac., în sintagma urmar ea pãrinþascã 18,8

USEBIT, -Ã: vezi OSEBIT, -Ã

VÃDUVÃ: s.f.
vãduvei: sg. gen./dat. 10,18; 2 4,17, 20, 2 1; 26,13; 27,19
vãduva: sg. nom. 14,29; 16,11, 14; 24, 19
vãduvii: sg. dat. 26,12

VÃRSARE: s.f.
vãr sarea: sg. ac. 33,19

(a) URMA: v. I
au ur mat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1 ,36; 31,18
sã ur mãm: conj. prez. 1.pl. 13,2
sã urmaþi: conj. prez. 2.pl. 13,4
vei urma: ind. viit.I. 2.sg. 16,20; 17,11; 28,14
a ur ma: inf. prez. 18,9

USEBIRE: vezi OSEBIRE

VALTEU: s.n.; var. VALTEON ; „cingãtoar e”; „brâu” cuvântul
nu este înr egistrat în MDA (echivaleazã lat. balteus).
valteon: sg. ac. 23,13
VAR: s.n.
var : sg. ac. 2 7,2, 4

URIAª: s.
uriiaºii: pl. ac 2,11
urieºilor : pl. gen. 2,20
urieºii: pl. nom. 2,20
uriiaºilor : pl. gen. 3,11, 13

(a) USEBI: vezi (a) OSEBI

VALE: s.f.
valea: sg. ac., în s. propr. Valea Str ugurului 1,24
vale: sg. ac. 2,36; 3,29; 4,46; 21,6
valea: sg. ac. 11,30; 21,4; 34,6

VÂRF: s.n. „pisc”
vãr ful: sg. ac. 34,1
vâr ful: sg. ac. 3,27; 33,15
VÂRTOS, -OASÃ: ad j./adv. „puternic”; „dur”; (la comparativ,
într ebuinþat adverbial) „îndeosebi”, „mai ales”, „cu atât mai mult”
(mai) vãrtos: adv. 7,4
vãr toasã (foar te): adj. f. sg. ac. 31,2 7
vâr toºi: adj. m. pl. nom. 3,18
(mai) vârtoase: adj. n . pl. nom. 7,1
(mai) vârtos: adv. 7,5; 29,20; 31,27
vâr toasã: adj. f. sg. ac. 8,15; 9,6, 13; 32,13; 34,12
vâr tos: adj. n. sg. ac. 26,5; 31,7, 23
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 6,5; 8,17
VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în v eac/pânã în veac „pur urea”, „mereu”;
(în cons trucþii negative) „niciodatã” 5,29; 12,28; 15,17; 18,5; 23,3,
6; 28,46; 29,29
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci 32,40
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VECHIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima ates tar e este în Georgie ªincai din ªinca, Hr onica
românilor ºi a mai multor neamuri…, vol. I, Iaºi, 1853.
vechire: sg. ac. 29,5
VECIN: s.m.
vecini: pl. ac., în loc. adv. din vecini „pe aproape” 19,3
(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.32
aþ vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 1 ,19; 5,23
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 1 ,28
vãzând: gerunziu 1,30; 4,34; 28,32; 29,22
ai vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 1,31; 9,2
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,21; 4,3, 9; 29,3; rezum. cap.5; 7,19;
10,21; 11,2, 7; 21,7; 29,3; 33,21
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 4,12, 15; 29,2
vãd: ind. prez. 3.pl. 4,28
vãz: ind. prez. 1.sg. 9,13
vãzându-: gerunziu 9,16
a fi vãzut : inf. pf., în loc. v. (Înv.) a fi vãzut vis 13,1
vãzut-aþ: ind. pf.c. 2.pl. 29,17
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,19
vãzut(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 34,4
(sã) va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
vezi: imperativ 2.sg. 1,21; 3,27; 32,49
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 1,35, 36
vedeþi: imperativ 2.pl. 2,5; 11,32; 32,39
vezi: ind. prez. 2.sg. 2,30; 4,38
voi vedea: ind. viit.I.sg. 3,25; 18,16
vei v eadea: ind. viit.I. 2.sg. 3,28
sã vezi: con j. prez. 2.sg. 4,19; 28,68
(sã) veade: ind. prez. impers. 10,15
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 12,13; 15,8; 17,8; 20,1; 21,11; 22,1, 4;
28,67; 32,52
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 21,3; 25,1, 2; 28,10, 34
a vedea: inf. prez. 29,4
vedea-va: ind. viit.I. 3.sg. 32,36
VEDERE: s.f. „faptul de a vedea”; „vedenie”
vedeari: pl. ac. 4,34
vedearea: sg. ac. 28,32
vederea: sg. ac. 31,6
VENETIC: s.m.
vene tici: pl. nom. 10,19
veniticul: sg. ac. 15,3
vene ticul: sg. nom. 28,43
(a) VENI: v. IV
veniþi: imperativ 2.pl. 1,7
venind: gerunziu 1,19
venit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,20
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,24; 2,35; 10,7; 32,17, 4 4
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 1,31; 12,9; 29,7;
venindu-: gerunziu 1,4 4
am venit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,1, 8, 13
vom veni: ind. viit.I. 1.pl. 2,29
aþ venit: ind. viit.I. 2.pl. 11,5; 29,7
veþi veni: ind. viit.I. 2.pl. 12,5
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 12,26; 17,9
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 14,29; 15,7; 22,28
a veni: inf. prez. 18,6
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 21,6; 28,2, 7, 45; 29,22; 30,1
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 28,15
vine: ind. prez. 3.sg. 33,2
sã vie: conj. prez. 3.sg. 33,16
VENIN : s.n.
venin: sg. nom. 32,33

VENIT: s.m. „(om) care vine din altã par te, strãin, pripãºit”;
„nemernic”; „venetic”
venitul: sg. nom. 16,11, 14; 24,19; 26,11; 29,11
venitului: sg. gen./dat. rezum. cap.24; 2 4,14, 17, 20, 21; 26,12,
13; 27,19
veniþilor: pl. gen. 31,12
VERDE : adj.
verde: n. sg. nom. 29,23
VER GURÃ: s.f./adj. (Înv. ºi reg.) „fecioarã”
vergurã: adj. f. sg. ac. 22,14, 17, 23, 28
vergura: s.f. sg. ac. 22,19
VER GURIE: s.f. (Înv.) „feciorie”
verguriei: sg. gen. 22,15, 17
vergurie: sg. nom. 22,20
VERS: s.n.
verºul: sg. nom. 31,19
verºului: sg. gen. 31,30
(a se) VESELI: v. IV
(vã) veþ veseli: ind. viit.I. 2.pl. 12,7
(te) vei veseli: ind. viit.I. 2.sg. 12,18
sã (sã) veseleascã: conj. prez. 3.sg. 24,5
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 28,63
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 28,63
veseleºte(-t e): imper ativ 2.sg. 33,18;
VESELIE : s.f.
veselie: sg. ac. 16,15
veselia: sg. ac. 28,47
(a se) VESTI: v. IV
sã vesteascã: con j. prez. 3.pl. 1,22
sã vestesc: conj. prez. 1 .sg. 5,5
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 13,1
(sã) va vesti: ind. prez. 3.sg. 17,4
vor v esti: ind. viit.I. 3.pl. 27,14
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
VESTIRE: s.f.
ves tirea: sg. ac. rezum. cap.5
VEªMÂNT: s.n.; var. (R eg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. nom./ac. 8,4; 24,17
vãjmânt: sg. ac. 22,3
vâjmântul: sg. ac. 22,17
vejmânt : sg. ac. 22,11
vejmântul: sg. ac. 24, 13
vejmintele: pl. nom. 29,5
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã; (Înv. ºi reg.)
VEACINIC, -Ã
veacinic: n. sg. nom. 13,16
veacinici: m. (dezacor d) pl. gen. 33,15
veacinice: n. pl. ac. 33,27
VIAÞÃ : s.f.
vieþii: sg. gen./dat. 4,9; 6,2, 24; 16,3; 17,19; 22,19, 29; 23,6; 28,66
viiaþa: sg. nom./ac. 19,4, 11; 28,66; 30,15, 19, 20
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac., în loc. adv. cu vicleºug 15,10
VIE: s.f.
viile: pl. ac. 6,11
viilor: pl. gen. 8,8
vie: sg. ac. 20,6; 22,9; rezum. cap.23; 28,30, 39
viia: sg. nom./ac. 22,9; 23,24; 24,21; 32,32
via: sg. ac. 32,32
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VIERME: s.m.
vier mi: pl. ac. 28,39

VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitoriile: pl. ac. 18, 10

VIITOR, -TOARE : adj./s.
viitoarele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.9
(ceale) viit oare: s.n. pl. ac. rezum. cap.33

VRÃJMAª: s.m.; var. VRÃªMAª
vrãjmaºilor : pl. gen./dat. 23,9; 32,41; 33,7
vrãjmaºilor : pl. gen. 28,25
vrãjmaºul: sg. nom. 28,53
vrãjmaºii: pl. nom. 32,27
vrãºmaºii: pl. ac. 32,43

VIN: s.n.
vinu: sg. ac. 11,14
vinului: sg. gen. 12,17; 14,23; 18,4; 33,28
vin: sg. ac. 14,26; 28,39, 51; 29,6
vinul: sg. nom./ac. 32,33, 38

(a) VREA: v. II
ne vrând: gerunziu 4,42; 15,9; 17,12
vr eai: ind. prez. 2.sg. 1,14
vr ea: ind. prez. 3.sg. 1,25; 2,29; 4,21, 40; 25,7
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 1,26; 9,23
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,45; 2,30; 9,8, 19, 20; 10,10; 13, 10;
23,4, 5
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 12,15, 17, 20; 21,11; 23,22; 28,15; 30,17
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 13,6; rezum. cap.15; 18,6, 19, 20; 20,12;
21,16, 18; 25,7
vr eau: ind. prez. 1.sg. 15,16; 25,8
sã vreai: con j. prez. 2.sg. 18,9
vrând: gerunziu 25,11

VINÃ: s.f.
vina: sg. nom. 21,8
vinã: sg. ac., în loc. adj. fãrã vinã „nevino vat” 24,5
(a se) VINDE: v. III
vânzându-: gerunziu 24,7
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 32,30
vinde: imperativ 2.sg. 2,28; 14,21
vei vinde: ind. viit.I. 2.sg. 14,25
(sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 15,12
vinde: inf. prez. 21,14
(t e) vei vinde: ind. viit.I. 2.sg. 28,68

VREDNIC, -Ã: adj. „demn de…”, „care meritã sã…”
vr ednic: m. sg. ac. 25,2

(a se) VINDECA: v. I
(t e) vindeca: inf. prez. fãrã 28,27, 35
voiu vindeca: ind. viit.I. 1.sg. 32,39

VREDNICIE: s.f. „cinste”; (Înv.) „demnitate”
vr edniciia: sg. ac. 5,24
VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceea/aceaea „pe atunci”
1,9; 3,12, 21, 23; 5,5; 10,8
vr eame: sg. ac. 1,46; 2,1; 4,26, 30, 40; 5,16; 11,9; 1 2,9; 17,20;
20,19; 22,7; 25,15; 30,18; 32,47
vr eamea: sg. nom./ac. 2,14; rezum. cap.20; 31,29
vr eame: sg. ac., în loc. adv. în vreame aceea/într-aceea (aceaea/
acea) vr eame 2,34; 3,8; 4,14; 14,28; 17,9, 1 2; 18,7
vr eme: sg. ac., în loc. adv. într-o vreme „la un moment dat”,
cândva” 3,4
vr emea: sg. ac., în loc. adv. în vremea aceea 3,18; 10,1
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „tot timpul”,
„mereu” 4,10; 5,29; 11,1; 12,19; 14,23; 15,10; 19,9; 28,29
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea „la vreme”, „la momentul
potrivit” 28,12
vr eame: sg. ac., în loc. adv. în vreame „la vreme”, „la momentul
potrivit” 32,35
vr eamile: pl. nom. 32,35

VINOVAT, -Ã: adj./s.
vino vat: adj. m. sg. nom. 19,6, 10; 22,8
vino vatã: adj. f. sg. nom. 22,26
vino vatul: s. m. sg. nom. 21,1
(cel) vino vat: s.m. sg. nom. rezum. cap.25
VIS: s.n.
vis: sg. ac., în loc. v. (Înv.) a fi vãzut vis 13, 1
visuri: pl. ac. 13,5
visurile: pl. ac. 18,10
VISÃTOR : s.m.
visãtoriului: sg. gen. 13,3
VISTIERIE: s.f.
vistieriia: sg. ac. 28,12
vistieriile: pl. ac. 32,34; 33,19
VITÃ: s.f.
vite: pl. ac. 3,19
VIÞEL: s.m.
viþãl: sg. ac., în sintagma viþãl vãrsat „idol în chip de viþel” 9,16
viþãlul: sg. nom. 9,21
VIU, VIE: adj./s.
viu: ad j. m. sg. nom./gen. 5,26
viu: s.m. sg. ac. 32,39
VOIE: s.f.
voie: sg. ac., în loc. adv. de bunã voie 12,17; 16,10
voia: sg. ac., în loc. adv. cu voia rezum. cap.30
VORBÃ: s.f.
vorba: sg. nom./ac. 32,2; 33,9
(a) VORBI: v. IV
vorbind: gerunziu 5,24
VRÃJITOR: s.m.
vrãjitorii: pl. ac. 18,14

VRERE: s.f. „voinþã”; „intenþie”
vr eare: sg. ac., în loc. adj. fãrã vreare „involuntar” rezum. cap.4
vr earea: sg. ac. 23,23
VULTUR: s.m.
vultur ul: sg. nom. 14,13
Z
ZAR: s.n. „broascã de la uºã”; „zãvor”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tar e este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
zar uri: pl. ac. 3,5
(a) ZÃB OVI: v. IV
zãbovesc: ind. prez. 3.pl. 2,29; 4,18
veþ zãbovi: ind. viit.I. 2.pl. 4,25
zãboveasc: ind. prez. 3.pl 15,7; 16,11
vei zãbovi: ind. viit.I. 2.sg. 23,21
zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 24,14; 29,11
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(a se) ZICE: v. IV
zâcãnd: gerunziu 2,26
zâcând: gerunziu 22,14
sã zicã: con j. prez. 3.sg./pl. 1 ,3; 4,6; 9,28; 18,20; 32,27
a zice: inf. prez. 1,5
zicând: gerunziu 1,6, 16, 28; 2,4, 17; 3,18, 21, 23; 4,10; 6,20;
9,23; 12,30; 13,6, 12; 20,8; 27,1, 11; 29,19; 31,10, 25; 32,48;
34,4
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8, 11, 25, 3 4, 37, 42; 2,2, 9, 31; 3,2,
26; 5,1, 5, 28; 9,12, 13; 10,11; 13,13; 18,16, 17; 27,9; 28,68;
29,2; 31,2, 7, 14, 16, 23; 32,20, 46; 33,2, 8, 9, 12, 13, 18, 20,
22, 23, 24; 34,4;
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 1,9, 20, 29; 9,26
aþi zis: ind. pf.c.2.pl. 1,22; 5,23
aþ zis: ind. pf.c. 2.pl. 1,27, 39
zisease: ind. m.m.cpf. 3.sg. 2,1
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 5,27; 13,2; 15,16; 22,16; 25,7, 9; 27,15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 29,22; 31,17; 32,37;
33,27
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 6,21; 7,17; 17,14; 26,3; 28,67
sã zici: con j. prez. 2.sg. 8,17; 9,4; 15,9; 30,13;
zic: ind. prez. 1.sg. 8,19; 30,18,
(sã) va zice: ind. viit:I. 3.sg. 13,1
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 13,14
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 17,10; 21,7, 20; 27,14; 29,24
zice: ind. prez. 3.sg. 22,17
zice: inf. prez. fãrã a 30,12
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 32,40
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.pl. 4,30
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,1
a f i zisã: pasiv inf. prez. 19, 18
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 32,26

zãboveºti: ind. prez. 2.sg. 30,18
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 33,12
(a) ZÃCEA : v. II
am zãcut: ind. pf.c. 1.sg. 9,25
zac: ind. prez. 3.pl. 2,37
ZÃLOG: s.n.
zãlog: sg. ac. 24,6, 10, 17
zãlogul: sg. nom. 24,12
(a) ZBURA: v. I
zboarã: ind. prez. 3.sg. 28,49
(la) zburat: supin 32,11
zburând: gerunziu 32,11
ZBURÃT OR, -TOARE : adj./s.
zburãtoare: adj. f. pl.gen. 4,17
zburãtoarelor: s.f. pl. gen. 28,26
(a se) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 4,3
vei zdr obi: ind. viit.I. 2.sg.7,24; 23,25
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 8,4
sã zdrobeasc: con j. prez. 1.sg. 9,14
a zdrobi: inf. prez. 9,20
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 28,20, 48, 52, 61
(te) vei zdr obi: ind. viit.I. 2.sg. 28,24
sã (sã) zdrobeascã: con j. prez. 3.pl. 28,52
zdrobeaºte(-te): imperativ 2.sg. 33,27
ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobite: n. pl. ac. 23,1
ZECIUIALÃ: s.f. (Înv.) „dare anualã reprezentând a zecea par te
din recolta de cereale, vite etc.”
zãciuiala: sg. ac. 14,23
ZECIUIRE: s.f. „luare de zeciuialã”
zãciuirile: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12,6, 11; rezum. cap.14;
rezum. cap.26
zãciuirea: sg. ac. 1 2,17; 26,12
zãciuire: sg. ac. 14,28
zãciuirilor: pl. gen. 26,12
ZI: s./adv.
zile: s.f. pl. ac. 1,2; 5,13; 9,9, 11, 18, 25; 10,10; 16,3, 4, 8, 13, 15; 34,8
zioa: s.f. sg.nom./ ac. 1,3; 4,10, 1 5, 20, 32; 5,12, 14, 15; 8,18;
9,24; 10,8; 16,3, 4, 8, 10; 27,11; 29,4; 31,17, 18; 32,35;
zi: s.f. sg. ac. 3,14; 4,42; 9,7; 16,9; 21,23; 24,15; 31,17
zilele: s. pl. nom./ac. 4,32; 5,33; 6,2; 11,21; 19,17; 26,3; 31,14;
32,7; 34,8
zilele: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele „în fiecare zi”, „mereu”
4,9; 6,2, 24; 12,1; 16,3; 17,19; 22, 19, 29; 23,6; 28,33; 31,13
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. toatã zioa „de dimineaþã pânã sear a;
p. ext. mereu, continuu” 28,32; 33,12
zilelor: s.f. pl. gen. 30,20
zioa: adv. 1,33; 28,66

ZID: s.n.
ziduri: pl. ac. 3,5
zidul: sg. ac. 22,8
zidurile: pl. nom. 28,52
(a) ZIDI: v. IV
iaste zidit: pasiv ind. prez. 3.sg. 2,36
sânt zidite: pasiv ind. prez. 3.pl. 3,10
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 4,19, 32; 20,5; 26,19; 32,6
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 6,10
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 8,12, 22,8; 27,5
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 13,16
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 25,9
sã zideaºti: ind. prez. 2.sg. 28,30
ZIDIT, -Ã: adj.
zidite: adj. f. pl. ac. 9,1
ZIDITOR: s.m.
ziditoriul: sg. nom. 32,18
ZIS, -Ã: adj. „numit”, „amintit”
ziseale: adj. antep. f. pl. ac. 19,5
ziselor: ad j. antep. f. pl. gen . 19,9
zisele: adj. antep. f. pl. ac. 19,11
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CARTEA LUI IOSUE

Cap 1
Înt@rit fiind Iosue de la Domnul, poruncea}te norodului s@ s@ g@teasc@ pe a triia zi spre treacerea
Iordanului, iar@ neamul lui Ruvim, Gaad }i jum@tate din Manasse, ca fra]i dup@ f@g@duin]@,
arma], înainte s@ mearg@ la P@mântul F@g@duin]ii.

1.

i au fost dup@ moartea lui Moisi, slujii Domnului, de au gr@it Domnul c@tr@
Iosue, fiiul lui Nun, sluga lui Moisi, }i i-au zis:
2.
„Moisi, sluga Mea, au murit. Scoal@-te }i treci Iordanul acesta, }i tot norodul
cu tine, la p@mântul care Eu voi da fiilor Israil.
3. *Tot locul ce va c@lca urma piciorului vostru voao l-oi da, precum am gr@it lui Moisi.
4. De la pustie }i de la Livan pân@ la marele râu Efrath, în tot p@mântul hetheilor, pân@
la Marea Mare, împrotiva apusului, va fi hotarul vostru.
335r
5. Nime nu va putea sta împrotiv@ voao în toate || zilele vie]ii tale. *Precum am fost
cu Moisi, a}a voiu fi cu tine; nu te voiu l@sa, nici te voiu p@r@si.
6. *Înt@rea}te-te }i fii vârtos, c@ tu cu soarte vei împ@r]i norodului acestuia p@mântul
pentru care m-am jurat p@rin]ilor s@i ca s@ li-l dau.
7. Înt@rea}te-te, dar@, }i fii vârtos foarte, ca s@ p@zea}ti }i s@ faci toat@ leagea carea ]-au
poruncit Moisi, sluga Mea. S@ nu te aba] de la ea spre drepta sau spre stânga, ca s@ în]@legi
toate ceale ce lucrezi.
8. S@ nu s@ deperteaze cartea legii ace}tia de la gura ta, ci vei cugeta într-însa zioa }i
noaptea, ca s@ p@zea}ti }i s@ faci toate care sânt scris@ într-însa. Atunci vei îndrepta calea
ta }i o vei în]eleage.
9. Iat@, î]i poruncesc, înt@rea}te-te }i fii vârtos! Nu te înfrico}a }i nu te teame, c@ cu tine
iaste Domnul, Dumnezeul t@u, întru toate, ori la care vei mearge”.
10. {i au poruncit Iosue c@peteniilor norodului, zicând: „Treace] prin mijlocul taberilor
}i porunci] norodului }i le zice]i:
11. «G@ti]i-v@ bucate, c@ dup@ a triia zi ve]i treace Iordanul }i ve] întra s@ mo}teni] p@mântul
care Domnul, Dumnezeul vostru, vi-l va da!»”
335v
12. {i ruvimiteanilor }i gaditeanilor }i ju|m@t@]ii din neamul Manasse au zis:
13. „Aduce]i-v@ aminte de cuvântul care v-au poruncit Moisi, sluga Domnului, zicând:
«Domnul, Dumnezeul vostru, v-au dat odihn@ }i tot p@mântul».
14. *Muierile voastre }i fiii }i dobitoacele vor r@mânea în p@mântul care v-au dat Moisi peste
Iordan; iar@ voi întrarma]i treace]i înaintea fra]ilor vo}tri, to] cei tari cu mâna, }i o}ti] pentru ei,
15. Pân@ când va da Domnul odihn@ fra]ilor vo}tri, precum }i voao v-au dat }i s@
st@pâneasc@ }i ei p@mântul care Domnul, Dumnezeul vostru, le va da. {i a}a v@ ve]i
întoarce la p@mântul mo}tenirii voastre }i ve] l@cui într-@nsul, care v-au dat Moisi, sluga
Domnului, preste Iordan, împrotiva apusului”.

5

*2 Leage 11, 24.

*Jos 3, 7.
Ovreai 13, 5.
*2 Leage 31, 7,
23.
3 Împ@ra]. 2, 2

*Num. 32, 20.

CARTEA LUI IOSUE

CAP 1 {I 2

16. {i au r@spuns c@tr@ Iosue }i au zis: „Toate care ne-ai poruncit vom face; }i oriînc@tro
ne vei trimite, vom mearge.
17. Precum am ascultat întru toate de Moisi, a}a vom asculta }i de tine, numai fie Domnul,
Dumnezeul t@u, cu tine, precum au fost cu Moisi.
18. Cine va zice împrotiva gurii tale }i nu va asculta de toate cuvintele carea-i vei porunci,
moar@! Tu numai te înt@rea}te }i b@rb@tea}te lucr@!”
Cap 2
Trimiseale iscoade la cetatea Ierihonului de Rahav curva s@ t@inuiesc, f@g@duindu-i ei }i tot
neamului ei || mil@; s@n@to}i s@ întorc la tab@r@.

1.

*Ovr. 11, 31.
Iacov. 2, 25.

*Gios 6, 17.

*Ie}ir. 14, 21.
**Num. 21, 24.

*Gios 6, 22.

336r

i au trimis Iosue, fiiul lui Nun, din Setim doi b@rba]i iscoade, într-ascuns. {i
le-au zis: „Duce]i-v@ }i socoti] p@mântul }i cetatea Ierihonului”; *carii
mergând, au întrat în casa muierii curve, pe nume Rahav, }i au odihnit la ea.
2. {i s-au vestit împ@ratului Ierihonului }i s-au zis: „Iat@, b@rba]i au întrat aici pe noapte,
din fiii lui Israil, s@ iscodeasc@ p@mântul”.
3. {i au trimis împ@ratul Ierihonului la Rahav, zicând: „Scoate b@rba]ii carii au venit la
tine }i au întrat în casa ta, c@ iscoade sânt }i au venit s@ socoteasc@ tot p@mântul!”
4. *{i luând muierea b@rba]ii, i-au ascuns }i au zis: „Adev@rat au venit la mine, ci nu
}tiiam de unde ar fi.
5. {i când s@ închidea poarta în întunearec, }i ei a}ijderea au ie}it. Nu }tiu înc@tro s-au
dus; goni]i-i degrab@ }i-i ve]i prinde!”
6. Iar@ ea au f@cut a s@ sui b@rba]ii în umbrariul casii sale }i i-au acoperit cu paie de in,
care era acolea.
7. Iar@ ace}tia carii fusease trimi}i s-au luat dup@ ei, pe calea carea duce la vadul Iordanului;
}i, ie}ind ei, îndat@ s-au închis poarta.
8. Înc@ nu adurmise cei pitula]i }i, iat@, muierea s-au suit la ei }i au zis: |
9. „Cunoscut-am c@ Domnul v-au dat p@mântul voao, c@ au c@zut în noi groaza voastr@ 336v
}i s-au sl@b@nogit to]i l@cuitorii p@mântului.
10. Auzit-am *c@ au s@cat Domnul apele M@rii Ro}ie la întrarea voastr@, când a]i ie}it
din Eghipt, **}i ceale ce a]i f@cut a doi împ@ra]ii amorreilor, carii era preste Iordan, Sihon
}i Og, carii i-a]i ucis.
11. {i aceastea auzind, ne-am înfrico}at }i s-au sl@b@nogit inima noastr@, nice au r@mas
în noi suflet la întrarea voastr@; c@ Domnul, Dumnezeul vostru, Acela iaste Dumnezeu în
ceriu sus }i pre p@mânt jos.
12. *Acum, dar@, jura]i-m mie pre Domnul ca, precum eu am f@cut mil@ cu voi, a}a }i
voi s@ face]i cu casa t@tâne-mieu; }i s@-m da]i sâmn adev@rat,
13. Ca s@ mântui]i pre tat@l mieu }i muma }i fra]ii }i surorile meale }i toate care sânt ale
lor }i s@ scoate]i sufletele noastre din moarte”.
14. Carii i-au r@spuns: „Sufletul nostru fie pentru voi spre moarte, numai de nu ne vei
v@di. {i deac@ ne va da Domnul p@mântul, vom face în tine mil@ }i adev@r”.
15. {i i-au slobozit prin fune din fereast@, c@ci casa ei era l@ng@ zid.
16. {i au zis c@tr@ dân}ii: „Spre munte v@ sui]i, ca nu cumva s@ v@ întâmpine
întorcându-s@. {i acolo v@ pitula]i trei zile, pân@ când s@ vor înturna; }i a}ea v@ ve]
duce pre calea voastr@”. ||
17. Carii au zis c@tr@ ea: „Nevinova] vom fi de jur@mântul acesta, cu carele ne-ai giurat, 337r
18. De va fi funi}oara aceast@ ro}ie s@mn când vom întra la p@mânt }i o vei lega în
fereast@ prin carea ne-ai slobozit; }i tat@l t@u }i muma }i fra]ii }i toat@ rudenia ta îi vei aduna
în casa ta.
19. Care va ie}i din u}a casii tale, sângele lui va fi preste capul lui, }i noi vom fi streini.
Iar@ sângele tuturor carii vor fi cu tine în cas@ s@ va v@rsa preste capul nostru, de-i va atinge
cineva.
20. Iar@ de vei vrea a ne vinde }i cuvântul acesta a-l duce în mijloc, vom fi cura]i de
acest jur@mânt cu care ne-ai jurat”.
21. {i ea au r@spuns: „Precum a]i gr@it, a}a fie!” {i slobozându-i s@ mearg@, au ac@]at
funi}oara acea ro}ie în fereast@.
22. Iar@ ei umblând, au venit c@tr@ mun]i }i au r@mas acolo trei zile, pân@ când s-ar
întoarce cei ce-i gonesc; c@ cercându-i prin toat@ calea, nu i-au g@sit.
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23. Carii în cetate întrând, iscoadele s-au întors }i s-au pogorât din munte; }i, trecând
Iordanul, au venit la Iosue, feciorul lui Nun, }i i-au povestit toate care li s@ înt@mplase |
24. {i au zis: „Datu-ne-au Domnul tot p@mântul acesta în mânile noastre }i au c@zut
de fric@ to]i l@cuitorii lui”.
Cap 3
Mergând înaintea sicriului cu dumnezeiasca minune, norodul treace uscat Iordanul.

1.

eci Iosue de noapte sculându-s@, au mi}cat tab@ra. {i, ie}ind din Setim, au
venit la Iordan el }i to] fiii lui Israil }i au z@bovit acolo trei zile.
2.
Carele trecând, au trecut pristavii prin mijlocul taberilor.
3. {i au început a strâga: „Când ve] vedea sicriiul legii Domnului, Dumnezeului vostru,
}i preo]ii din ruda leviticeasc@ purtându-l, voi înc@ v@ scula]i }i urma] pre cei ce merg înt@i.
4. {i s@ fie între voi }i între sicriiu l@]ime de co] doao mii, ca departe s@ pute] vedea }i
cunoa}te pre care cale s@ întra]i, c@ n-a]i mai umblat pre ea; }i p@zi]i s@ nu v@ apropiia]i
de sicriiu”.
5. {i au zis Iosue câtr@ norod: „Sfin]i]i-v@, c@ mâne va face Domnul între voi minunate”.
6. {i au zis c@tr@ preo]i: „Lua] sicriiul legii }i mearge] înaintea norodului!” Carii plinind
ceale poruncite, l-au luat }i au mers înaintea lor.
7. {i au zis Domnul c@tr@ Iosue: „Ast@zi voiu înceape a te în@l]a înaintea a tot Israilul;
s@ }tie *c@ precum cu Moisi am fost, a}a }i cu tine sânt. ||
*Sus 1, 5.
8. Iar@ tu poruncea}te preo]ilor carii poart@ sicriiul legii }i le zi: «Dac@ ve] întra o parte
338r
din apa Iordanului, sta]i într-însa!»”.
9. {i au zis Iosue câtr@ fiii lui Israil: „Apropiia]i-v@ încoace }i asculta] cuvântul Domnului,
Dumnezeului vostru!”
10. {i iar@}i au zis: „Dintr-aceasta ve]i }ti c@ Domnul, Dumnezeul cel viu, în mijlocul vostru
iaste }i va pierde înaintea voastr@ hananeul }i hetheul, heveul }i ferezeul, ghergheseul }i
ievuseul }i ammorreul.
11.*Iat@, sicriiul legii Domnului a tot p@mântul va mearge înaintea voastr@ prin Iordan. *Fap. 7, 45.
12. G@ti]i doispr@zeace b@rba] din neamurile lui Israil, fie}tecare din fie}tecare neam.
13. {i deac@ vor pune urmele picioarelor sale preo]ii carii poart@ sicriiul Domnului,
Dumnezeului a tot p@mântul, în apele Iordanului, apele care sânt din jos vor curge }i vor
sc@dea, iar@ care vin din sus într-o m@rime s@ vor închega”.
14. {i au ie}it norodul din corturile sale, s@ treac@ Iordanul; }i preo]ii carii purta sicriiul
legii mergea înaintea lui.
15. {i întrând ei în Iordan }i întingându-}i picioarele în partea apei *(iar@ ]@rmurii *Ecli. 24, 36.
Iordanului s@ împluse în vreamea s@ceri}ului), |
16. St@tut-au apele pogorându-s@ într-un loc }i, umflându-s@ ca muntele, s@ vedea
338v
departe, de la cetatea ce s@ cheam@ Adom pân@ la locul Sarthan; iar@ care era din jos în
Marea Pustiii (carea acum s@ chiiam@ Moart@), s-au pogorât pân@ când au sc@zut de tot.
17. Iar@ norodul mergea împrotiva Ierihonului. {i preo]ii carii purta sicriiul legii Domnului
sta pre p@mânt uscat, în mijlocul Iordanului, încin}i, }i tot norodul prin mijloc uscat trecea.
Cap 4
Doaospr@zeace piiatri din s@catul Iordan, spre pomenirea celor viitori s@ culeg, }i alte
doaospr@zeace în matca Iordanului s@ pun.

1.
arii dup@ ce au trecut, zis-au Domnul c@tr@ Iosue:
2.
„Aleage doispr@zeace b@rba], câte unul din fie}tecare neam,
3.
{i le poruncea}te s@ ia din mijlocul matcii Iordanului, unde au st@tut
picioarele preo]ilor, doaospr@zeace piiatri vârtoas@, care le ve]i pune în locul taberilor,
unde ve] înfinge într-aceasta noapte }etrile”.
4. {i au chemat Iosue doispr@zeace b@rba]i, carii i-au ales din fiii lui Israil, câte unul din
fie}tecare neam,
5. {i au zis câtr@ dân}ii: „Mearge] înaintea || sicriiului Domnului, Dumnezeului vostru,
339r
la mijlocul Iordanului, }i purta] de acolo fie}tecarii câte o piatr@ pre umerele voastre, dup@
num@rul fiilor Israil;
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6. S@ fie sâmn între voi. {i când v@ vor întreba fiii vo}tri mâne, zicând: «Ce îns@mneaz@
piiatrile aceastea?»
7. Le ve] r@spunde: «Sc@zut-au apele Iordanului înaintea sicriiului legii Domnului, când
îl trecea; pentru aceea s-au pus pietrile aceastea, spre pomenirea fiilor Israil pân@ în veac»”.
8. {i au f@cut fiii lui Israil precum le-au poruncit Iosue, purtând din mijlocul Iordanului
doaospr@zeace pietri, precum Domnul îi poruncise, dup@ num@rul fiilor lui Israil, pân@ la
locul în care au t@b@rât, }i acolo le-au pus.
9. {i alte doaospr@zeace pietri au pus Iosue în mijlocul Iordanului, unde au st@tut preo]ii
carii purta sicriiul legii; }i sânt acolo pân@ în zioa de acum.
10. Iar@ preo]ii carii purta sicriiul sta în mijlocul Iordanului, pân@ s-au plinit toate care
lui Iosue s@ gr@iasc@ c@tr@ norod poruncise Domnul }i-i zisease Moisii. {i au gr@bit norodul
}i au trecut.
11. {i deac@ au trecut to]i, au trecut }i sicriiul Domnului, }i preo]ii mergea înnaintea
norodului.
12. {i fiii lui Ruvin }i a lui Gaad }i jum@ |tate partea Manasse întrarma] mergea înaintea 339v
fiilor Israil, *precum le poruncise Moisi.
13. {i patruz@ci de mii de osta}i, prin turme }i prin }ireaguri, mergea pre }es }i pre
câmpiile cet@]ii Ierihonului.
14. În zioa aceea m@rit-au Domnul pre Iosue înaintea a tot Israilul, ca s@ s@ team@ de
el precum s-au temut de Moisi, când tr@ia.
15. {i au zis câtr@ el:
16. „Poruncea}te preo]ilor carii poart@ sicriiul leagii s@ s@ suie din Iordan!”
17. Care le-au poruncit, zicând: „Sui]i-v@ din Iordan!”
18. {i suindu-s@ purtând sicriiul legii Domnului }i începând a c@lca uscatul, s-au întors
apele în matca sa }i curea precum mai nainte s@ obicinuise.
19. Iar@ norodul s-au suit din Iordan în a zeace zi a lunii dint@iu }i au t@b@rât în Galgala,
despre partea r@s@ritului cet@]ii Ierihonului.
20. {i doaospr@zeace pietri, carele din matca Iordanului luase, le-au pus Iosue în Galgala.
21. {i au zis câtr@ fiii lui Israil: „Când vor întreba fiii vo}tri mâne pre p@rin]ii s@i }i le vor
zice: «Ce îns@mneaz@ pietrile acestea?»
22. Îi ve] înv@]a }i le ve] zice: «Prin uscat@ || matca Iordanului acestuia au trecut Israil, 340r
23. Sc@zând Domnul, Dumnezeul vostru, apele lui înnaintea voastr@, pân@ când a]
trecut,
24. *Precum f@cuse mai înainte în Marea Ro}ie, carea o au s@cat pân@ ce am trecut,
25. Ca s@ învea]e toate noroadele p@mânturilor mâna Domnului cea tare, ca }i voi s@
v@ teame] de Domnul, Dumnezeul vostru, în toat@ vreamea»”.
Cap 5
Cutremur@-s@ hananeii. T@iarea împregiur s@ face în Galgala }i Fase s@ pr@znuia}te. Înceat@
mana, dac@ gust@ din rodurile p@mântului, }i îngerul Domnului lui Iosue s@ arat@.

1.

up@ ce au auzit to]i împ@ra]ii ammorreilor carii l@cuia preste Iordan, despre
apus, }i to]i împ@ra]ii lui Hanaan cei mari c@ s@case Domnul curgerile
Iordanului înaintea fiilor Israil, pân@ ce au trecut, sl@b@nogitu-s-au inima lor
}i n-au r@mas suflet într-în}ii, temându-s@ de întrarea fiilor Israil.
2. Într-aceea vreame zis-au Domnul câtr@ Iosue: „F@-]i cu]ite de piiatr@ }i taie împregiur
a doao fiii lui Israil!”
3. F@cut-au ce poruncise Domnul }i au t@iat împregiur m@dul@rile fiilor lui Israil.
4. Iar@ aceasta iaste pricina t@ierii a doao | împregiur: tot norodul care au ie}it din Eghipt, 340v
parte b@rb@teasc@, }i to] osta}ii b@rba]i au murit în pustie prin lunga încungiurarea c@lii,
5. Carii to]i era t@ia]i împregiur; iar@ norodul care s-au n@scut în pustie,
6. Prin patruz@ci de ani de c@l@toriia desf@tatei pustii, net@iat împregiur au fost, pân@
s-au mistuit cei ce nu asculta cuvântul Domnului }i c@rora mainte s@ jurase s@ nu le areate
p@mântul ce cur@ lapte }i miere.
7. Acestora fii s-au suit în locul p@rin]ilor }i s-au t@iat împregiur de la Iosue; c@ precum
s@ n@scuse, net@ia] împregiur era, nici îi t@iase împregiur cineva în drum.
8. Iar@ dup@ ce s-au t@iat to]i împregiur, au r@mas într-acela} locu al taberilor pân@ s-au
vindecat.
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9. {i au zis Domnul c@tr@ Iosue: „Ast@zi am luat ocara Eghiptului de la voi”. {i s-au
chemat numele locului aceluia Galgala, pân@-n zioa de ast@zi.
10. {i au r@mas fiii lui Israil în Galgala }i au f@cut Fase a patraspr@zeacea zi a lunii, de
câtr@ sar@, în câmpurile Ierihonului.
11. {i au mâncat din rodurile p@mântului a doao zi, pâni azime }i pârga dintr-acela an.
12. {i au încetat mana dup@ ce au mâncat din rodurile p@mântului, nici s-au slujit mai
|| mult de acea bucat@ fiii lui Israil, ci au mâncat din roadele acestui an ale p@mântului
Hanaan.
13. {i fiind Iosue în câmpul cet@]ii Ierihonului, }-au r@dicat ochii }i au v@zut un b@rbat
stând înaintea sa, ]iind sabia scoas@; }i au mers la el }i i-au zis: „Al nostru e}ti, au al
protivnicilor?”
14. Care au r@spuns: „Nicidecum; ci sânt c@petenia oastei Domnului, }i acum viu”.
15. C@zut-au Iosue cu fa]a la p@mânt }i închinându-s@, au zis: „Ce gr@ia}te Domnul mieu
c@tr@ sluga Sa?”
16. *„Dezleag@, au zis, înc@l]@mântul t@u din picioarele tale, c@ locul în care stai sfânt *Ie}ire 3, 5.
iaste!” {i au f@cut Iosue precum i s@ poruncise.
Fap. Apos. 7, 33.

Cap 6
Dup@ multe de }eapte zile încungiur@ri cu sicriiul, Ierihon luându-s@, de tot s@ r@sipea}te;
sângur@ s@ ]ine Rahav cu ai s@i. Cel ce ar mai zidi cetatea s@ blast@m@.

1.

341v

ar@ Ierihonul era închis }i înt@rit de frica fiilor Israil }i nime a ie}i nu
îndr@znea, sau a întra.
2.
{i au zis Domnul câtr@ Iosue: „Iat@, am dat în mâna ta Ierihonu }i împ@ratul
lui }i to]i b@rba]ii cei tari.
3. Încungiura] cetatea to] osta}ii o dat@ în zi; a}a ve] face }eapte zile.
4. Iar@ a }eaptea zi, preo]ii iaie }eapte trimbi]e, a c@rora slujb@ iaste în iuvileon, }i mearg@
| înaintea sicriiului leagii. {i de }eapte ori ve] încungiura cetatea, }i preo]ii vor r@suna cu
trâmbi]ele.
5. {i r@sunând glasul trâmbi]ii mai lung }i mai des, }i în urechile voastre va str@bate.
Strâga-va tot norodul cu strigare mare foarte, }i zidurile cet@]ii din fund vor c@dea }i vor
întra fie}tecarii prin locul în prejma c@ruia va fi stând”.
6. {i au chemat Iosue, fiiul lui Nun, preo]ii }i au zis câtr@ dân}ii: „Lua]i sicriiul
leagii, }i al]i }eapte preo]i iaie }eapte trâmbi]e de iuvileon }i mearg@ înaintea sicriiulu i
Domnului!”
7. {i câtr@ norod au zis: „Duce]i-v@ }i încungiura]i cetatea întrarma]i, mergân d înaintea
Sicriiului Domnului!”
8. {i sfâr}ind Iosue cuvintele }i }eapte preo]i cu }eapte trâmbi]e r@sunând înaintea
sicriiului leagii Domnului,
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9. {i toat@ oastea armat@ mergând înainte, ceeaalalt@ ob}te urma sicriiul }i de trâmbi]e
toate r@suna.
10. {i poruncise Iosue norodului, zicând: „Nu ve]i strâga, nici s@ va auzi graiul vostru,
nici vrun cuvânt din gura voastr@ va ie}i, pân@ când va veni zioa în carea v@ voiu zice:
Strâga]i }i gl@sui]i!” ||
11. {i au încungiurat sicriiul Domnului cetatea o dat@ în zi }i, întorcându-s@ în tab@r@, 342r
au r@mas acolo.
12. Deci Iosue de noapte sculându-s@, au luat preo]ii sicriiul Domnului,
13. {i }eapte dintr-în}ii }eapte trâmbi]e, a c@rora slujb@ iaste în iuvileu. {i mergea
înaintea sicriiului Domnului, umblând }i r@sunând. {i norodul armat s@ ducea înaintea
lor, iar@ ceaeaalalt@ ob}te urma sicriiul }i cu trâmbi]ele r@suna.
14. {i au încungiurat cetatea a doao zi îndat@ }i s-au întors tab@ra. A}a au f@cut }as@
zile.
15. Iar@ a }eaptea zi, de noapte sculându-s@, au încungiurat cetatea, precum s@ rânduise,
de }eapte ori.
16. {i r@sunând în a }eaptea încungiurarea cu trâmbi]ele preo]ii, au zis Iosue câtr@ tot
Israilul: „Gl@sui]i, c@ v-au dat voao Domnul cetatea!
17. {i fie cetatea aceasta anathem@, }i toate care sânt într-însa, Domnului! Numai Rahav
*Sus 2, 4. curva tr@iasc@, cu to]i carii cu ea în cas@ sânt *c@ au ascuns solii carii i-am trimis.
18. Iar@ voi p@zi]i, ca s@ nu atinge]i ceva din ceale ce s-au poruncit }i s@ fi] vinova]i
Ovr. 11, 31.
treacerii de leage }i toate taberile lui Israil s@ fie supt p@cat }i s@ s@ turbure. |
19. Iar@ orice va fi de aur }i de argint }i de vas de aram@ }i de fier Domnului s@ s@ 342v
jârtveasc@, puindu-s@ în comorile Lui”.
20. *{i gl@suind tot norodul }i r@sunând trâmbi]ele, dup@ ce au întrat în urechile
*Ovreai 11, 30.
mul]imei graiul }i r@sunarea, zidurile îndat@ au c@zut; }i s-au suit fie}tecarele prin locul
*2 Mac. 12, 15. care împrotiv@-le era *}i au luat cetatea.
21. {i au ucis toate care era într-însa, de la b@rbat pân@ la muiare, de la copila}u pân@
la b@trân. {i boii }i oile }i asinii i-au lovit în ascu]itul sabiii.
22. Iar@ celor doi b@rba] *carii fusease trimi} iscoade le-au zis Iosue: „Întra] în casa
*Sus 2, 1, 14.
muiarii curve }i o scoate]i înainte pre ea }i toate care sânt a ei, precum a]i înt@rit cu
jur@mânt”.
23. *{i întrând tinerii, au scos pre Rahav }i p@rin]ii ei }i fra]ii }i toat@ averea }i rudenia
*Ovreai 11, 31.
ei }i afar@ de tab@ra lui Israil o au f@cut a r@m@nea.
24. *Iar@ cetatea }i tot care era într-însa le-au aprins, f@r@ de aur }i argint }i de vaseale
*Gios 8, 2.
de aram@ }i de fier, carele le-au d@ruit spre vistieria Domnului.
25. Iar@ Rahav }i casa t@tâni-s@u }i toate || care avea, le-au f@cut Iosue a tr@i; }i au l@cuit 343r
în mijlocul lui Israil pân@ într-aceast@ zi, pentru c@ ascunsease solii pre carii trimisease s@
iscodeasc@ Ierihonul. În vreamea aceea au bl@st@mat Iosue, zicând:
26. *„Bl@st@mat e b@rbatul înaintea Domnului, care va de}tepta }i va zidi cetatea
*3 Împ@r. 16, 34.
Ierihonului! În n@scutul s@u dintâi temeliile ei puie, }i în cel mai de pre urm@ a pruncilor
puie por]ile ei!”
27. {i au fost Domnul cu Iosue, }i numele lui s-au vestit în tot p@mântul.
Cap 7
Dup@ iscodirea cet@]ii Hai s@ gonea}te norodul lui Israil de la protivnici, pentru furtu}agul din
anathima Ierihonului. Pentru aceea, dup@ tânguirea lui Iosue, cu soarte trimis Aham, s@
împroa}c@ cu pietri din p orunca Domnului.
*Gios 22, 20.
**1 Par. 2, 7.

1.

ar@ fiii lui Israil *au trecut porunca }i au luat din anathem@. **C@ Aham, fiiul lui
Harmi, fiului Zavdi, fiului Zare, de neamul Iuda, au luat ceva din anathem@; }i
s-au mâniat Domnul împrotiva fiilor Israil.
2. {i, trimi]ând Iosue din Ierihon b@rba]i împrotiva lui Hai, care iaste lâng@ Vethavie,
despre partea r@s@ritului ora}ului Vethil, le-au zis: „Sui]i-v@ }i iscodi]i p@mântul!” Carii
343v
plinind porunci|le, au iscodit Hai.
3. {i întorcându-s@, i-au zis s@ nu s@ suie tot norodul, ci doao sau trei mii de b@rba]i s@
mearg@ }i s@ }tearg@ cetatea. Pentru ce tot norodul în z@dar s@ va osteni împrotiva a pu]ini
împrotivnici.
4. {i s-au suit trei mii de osta}i carii, îndat@ întorcând dosul,
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5. S-au b@tut de b@rba]ii cet@]ii Hai }i au c@zut dintr-în}ii treiz@ci }i }as@ de oameni; }i iau gonit protivnicii de la poart@ pân@ la Savarim }i au c@zut pre fa]@-}i fugând. {i s-au
sp@imântat inima norodului }i s-au topit ca apa.
6. Iar@ Iosue }-au rupt vejmintele sale }i au c@zut cu fa]a la p@mânt, înaintea sicriiului
Domnului, pân@ sara, }i el, }i to] b@trânii lui Israil, }i au pus prav preste capetele sale.
7. {i au zis Iosue: „Hei, Doamne, Dumnezeule, ce ai vrut a treace norodul acesta râul
Iordanului, s@ ne dai în mânile ammorreului }i s@ ne piiarzi? Batâr precum am început,
de am fi r@mas preste Iordan!
8. Doamne, Dumnezeul mieu, ce voiu zice v@zând pre Israil întorcând dosul protivnicilor s@i?
9. Auzi-vor hananeii }i to]i l@cuitorii p@mântului }i a}ijderea adunându-s@, ne vor
încungiura }i vor }tearge numele nostru de pre p@mânt. {i ce vei face numelui T@u celui
mare?”
10. {i au zis Domnul câtr@ Iosue: „Scoal@-te! Ce zaci cu fa]a la p@mânt? ||
344r
11. P@c@tuit-au Israil }i au trecut a}ezemântul Mieu. {i au luat din odoar@ }i au furat }i
au min]it }i le-au ascuns între vasele sale.
12. Nici va putea sta în Israil înaintea protivnicilor s@i }i va fugi de dân}ii, c@ s-au spurcat
cu odorul. Nu voiu fi mai mult cu voi, pân@ când ve] zdrobi pre cel vinovat de aceast@
r@otate.
13. Scoal@, sfin]ea}te norodul }i le zi: *«Sfin]i]i-v@ pe mâne; c@ acestea zice Domnul,
Dumnezeul lui Israil: ‘Odorul în mijlocul t@u iaste, Israil ! Nu vei putea sta înainte protivnicilor
t@i, pân@ ce s@ va }tearge din tine cel ce s-au spurcat cu aceast@ r@otate’.
14. {i v@ ve] apropia la diminea]@ fie}tecare prin neamurile voastre. {i oricare neam
va afla soartea, s@ va apropia prin rudenile sale, }i rudenia prin case, }i casa prin b@rba]i.
15. {i oricarele într-aceast@ rea fapt@ s@ va g@si, cu foc s@ va arde cu toat@ averea sa,
pentru c@ au trecut leg@tura Domnului }i au f@cut nelegiuire în Israil»”.
16. {i, sculându-s@ Iosue diminea]@, au pus pre Israil prin neamurile sale }i s-au aflat
neamul Iiuda,
17. Carele aducându-s@ dup@ familiile sale, s-au aflat familia Zarei. {i aceasta prin case
aducând-o, au g@sit pre Zavdi,
[18.] A c@ruia cas@ prin fie}tecarii b@rba]i desp@r]indu-o, au aflat pre Aham, fiiul Harmei,
fiiului Zavdi, fiiului Zare, din neamul Iiuda.
344v
19. {i au zis Iosue câtr@ Aham: „Fiiul mieu, d@ slav@ | Domnului, Dumnezeului Israil,
}i m@rturisea}te }i-mi spune ce ai f@cut, nu ascunde!”
20. {i au r@spuns Aham lui Iosue }i i-au zis: „Adev@rat, eu am p@c@tuit Domnului,
Dumnezeului Israil, }i a}ea am f@cut,
21. C@ am v@zut între pr@zi un conto}u ro}iu, foarte bun, }i sicli de argint doao sute }i
îndreptar de aur de sicli cinz@ci; }i, poftind, le-am luat }i le-am ascuns în p@mânt, împrotiva
mijlocului cortului mieu, }i argintul, s@pând, în p@mânt l-am acoperit”.
22. {i au trimis Iosue slujitori carii, alergând la cortul lui, au g@sit toate ascunse într-acela}
loc, }i argintul împreun@.
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23. {i luându-le din }atr@, le-au adus la Iosue }i la to]i fiii lui Israil }i le-au aruncat înaintea
Domnului.
24. {i, luând Iosue pre Aham, fiiul Zarei, }i argintul }i conto}ul }i îndreptariul cel de aur
}i fiii }i featele lui, boii }i asinii }i oile }i însu} cortul }i toate sculele (i-au dus la Valea Ahor;
}i tot Israilul cu el);
25. Unde au zis Iosue: „Pentru c@ ne-ai turburat, turbura-te-va Domnul în zioa aceasta!”
{i l-au împro}cat cu pietri tot Israilul; }i toate care era a lui cu foc s-au amistuit.
26. {i au adunat preste el gr@mad@ mare de pietri, carea r@mâne pân@ în zioa de acum;
*}i s-au întors urgia Domnului de la ei, }i s-au chemat numele locului aceluia || Valea 345r
lui Ahor pân@ ast@zi.
Cap 8
Luându-s@ Hai, împ@ratul ei s@ spânzur@, r@dicându-s@ oltariu de piiatr@. A doao leage pre
lespezi s@ scrie }i norodul s@ blagoslovea}te.

1.

*Sus 6, 24.

*Sus 7, 4.

i au zis Domnul câtr@ Iosue: „Nu te teame, nici te înfrico}a! Ia cu tine toat@
mul]imea osta}ilor }i, sculându-te, te du la ora}ul Hai. Iat@, ]-am dat în mâna ta
împ@ratul ei }i norodul }i cetatea }i p@mântul.
2. {i vei face cet@]ii Hai }i împ@ratului ei *precum ai f@cut Ierihonului }i împ@ratului.
Iar@ prade }i toate jiviniile le ve]i apuca voao. Pune le}uire cet@]ii dup@ ea!”
3. {i s-au sculat Iosue }i tot }ireagul osta}ilor cu el, s@ s@ suie în Hai; }i, alegând treiz@ci
de mii de b@rba]i tari, i-au trimis noaptea.
4. {i le-au poruncit, zicând: „Pune] le}uire dup@ cetate! Nici mult s@ v@ dep@rta]i, }i ve]
fi to] gata.
5. Iar@ eu }i ceaeaalalt@ mul]ime, carea iaste cu mine, ne vom apropia dinprotiv@ asupra
cet@]ii. {i când vor ie}i împrotiva noastr@, *precum mai înnainte am f@cut, vom fugi }i vom
întoarce dosul,
6. Pân@ când cei ce ne vor goni din cetate mai departe s@ vor trage; c@ vor gândi c@
fugim, ca mainte.
7. Deci noi fugind }i ei gonindu-ne, v@ ve]i scula din | le}uire }i ve]i jefui cetatea. {i o 345v
va da Domnul, Dumnezeul vostru, în mânile voastre.
8. {i deac@ o ve]i prinde, o aprinde]i; }i a}ea toate le ve]i face, precum am poruncit”.
9. {i i-au slobozât }i s-au dus la locul le}uirii }i au }ezut între Vethil }i Hai, despre apusul
cet@]ii Hai. Iar@ Iosue în noaptea aceaea au r@mas în mijlocul norodului.
10. {i sculându-s@ de diminea]@, au num@rat so]ii }i s-au suit cu b@trânii în fruntea taberii,
}en]uit@ cu agiutoriul osta}ilor.
11. {i venind }i suindu-s@ dinprotiva cet@]ii, au st@tut de-a meaz@noaptea partea cet@]ii,
între carea }i între dân}ii era în mijloc vale.
12. {i alesease cinci mii de b@rba]i, }i-i pusease în ale}uire între Vethil }i Hai, despre
partea apusului aceea} cet@]i.
13. Iar@ toat@ ceeaalalt@ tab@r@ despre meaz@noapte îndrepta }ireagul, a}a ca cei mai
de pre urm@ aceea} mul]imi s@ ating@ partea cet@]ii despre apus. {i s-au dus Iosue în
noaptea aceea }i au st@tut în mijlocul v@lii.
14. Carea v@zând împ@ratul Haiului, au gr@bit de diminea]@ }i au ie}it cu toat@ oastea
cet@]ii }i au îndreptat }ireagul împrotiva pustiii, ne}tiind c@ dinnapoi s-ar fi pitulând le}uiri. ||
15. Iar@ Iosue }i tot Israilul au l@sat locul ca când s-ar teame }i fugând pre calea pustiei. 346r
16. Iar@ ei gâlcevind împreun@ }i unii pre al]ii îndemnându-s@, i-au gonit. {i, dep@rtându-s@
de cetate,
17. {i înc@ nici unul în cetatea Hai }i Vethil r@mâind care n-ar goni pre Israil (precum
ie}ise l@sând de}chise cet@]ile),
18. Au zis Domnul câtr@ Iosue: „R@dic@ pav@za, carea în mâna ta iaste, asupra cet@]ii
Hai, c@ ]ie ]i-o voiu da!”
19. {i r@dicând pav@za împrotiva cet@]ii, le}uirile care s@ pitula s-au sculat degrab@; }i
mergând la cetate, o au prins }i o au aprins.
20. Iar@ b@rba]ii cet@]ii, care gonea pre Iosue, uitându-s@ înd@r@pt }i v@zând fumul
cet@]ii pân@ la ceriu suindu-s@, n-au putut mai mult încoace }i încolo a fugi, mai vârtos
c@ cei ce s@ f@cea a fugi }i mergea spre pustie, împrotiva gonitorilor, st@tuse foarte tare
împrotiv@.
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21. {i, v@zând Iosue }i tot Israilul c@ s-au prins cetatea }i fumul cet@]ii s@ suia, întorcându-s@
au lovit pre b@rba]ii Haiului.
346v
22. Pentru c@ }i cei ce prinsease }i aprinsease ceta|tea, ie}ind din cetate dup@ ai s@i,
mijlocul protivnicilor au început a t@ia }i, t@indu-s@ de amândoao p@r]ile protivnicii, a}a
cât nice unul dintr-atâta mul]ime au sc@pat,
23. {i pre împ@ratul cet@]ii Haiului l-au prins viu }i l-au adus lui Iosue.
24. Deci to] ucigându-s@ carii gonia pre Israil câtr@ pustie }i într-acela} loc de sabie
c@zind, întorcându-s@ fiii lui Israil, au lovit cetatea.
25. {i era carii într-acea zi c@zuse, de la b@rbat pân@ la muiare, doaospr@zeace mii de
oameni, to]i din cetatea Hai.
26. Iar@ Iosue nu }-au tras mâna care o întinsease în înn@l]ime ]iind pav@za, pân@ când
s-au ucis to]i l@cuitorii Haiului.
27. Iar@ dobitoacele }i prada cet@]ii le-au împ@r]it fiii lui Israil, precum poruncise Domnul
lui Iosue,
28. Carele au aprins cetatea }i o au f@cut mormânt veacinic.
29. {i pre împ@ratul ei l-au spânzurat în furci pân@ sara }i pân@ la apusul soarelui. {i
au poruncit Iosue }i au luat trupul lui de pre cruce }i l-au aruncat în întrarea cet@]ii,
347r gr@mâdind preste el mare gr@mad@ de pietri, || carea r@mânea pân@ în zioa de acum.
30. Atunci au zidit Iosue oltariu Domnului Israil în muntele Heval,
31. *Precum poruncise Moisi, sluga Domnului, fiilor Israil, }i s-au scris în cartea leagii *Ie}ir. 20, 25.
lui Moisi. Iar@ oltariul de pietri cioplite, care focul nu le-au atins; }i au adus preste el arderi 2 Leage 27, 5.
de tot Domnului }i au jârtvuit jungheri p@ciuitoare.
32. {i au scris pre lespezi a doao leagea lui Moisi, carea el o urzise înaintea fiilor Israil.
33. Iar@ tot norodul }i cei mai mari n@scu] }i pov@]uitorii }i judec@torii sta de-amândoao
p@r]ile sicriiului, înaintea preo]ilor carii purta sicriiul leagii Domnului, precum veneticul,
a}a }i mo}teanul, gium@tate parte de ei lâng@ muntele Garizim, }i jum@tate lâng@ muntele
Heval, precum poruncise Moisi, sluga Domnului. {i întâi adec@ au blagoslovit norodul
lui Israil.
34. Dup@ aceastea au cetit toate cuvintele blagosloveniii }i a bl@st@mului }i toate care
era scrise în cartea leagii.
35. Nimic@ din ceale ce poruncise Moisi au l@sat neatins, ci toate le-au procitit înaintea
a toat@ mul]imea lui Israil, muierilor }i pruncilor }i veni]ilor carii între ei z@bovea.
Cap 9 |
347v

Gavaoniteanii cu vicle}ug, c@ ar fi de cale departe, în}elând pre Iosue }i c@peteniile israiliteanilor,
prin datul jur@mânt s@ mântuiesc, îns@, dup@ urmata murmurare, s@ osândesc spre veacinica slujb@.

1.

arele auzind, to]i împ@ra]ii peste Iordan, carii petrecea în mun]i }i în
câmpii, pre lâng@ mare, }i la ]@rmurile M@rii ceii Mari, }i cei ce l@cuia pre
lâng@ Livan, hetheul }i ammorreul, hananeul, fearezeul }i heveul }i ievuseul,
2. S-au adunat împreun@, s@ o}teasc@ împrotiva lui Iosue }i a lui Israil, cu o inim@ }i cu
un sfat.
3. Iar@ cei ce l@cuia în Gavaon, auzind toate care f@cuse Iosue lui Ierihon }i Haiului,
4. {i viclenea}te socotind, }-au luat bucate, saci vechi puind pre asini, }i foi de vin t@ia]i
}i cusu],
5. {i c@l]@minte foarte veachi care, spre ar@tarea vechirii, cu plotoage era cusute, îmbr@ca]i
cu ve}minte vechi }i pâinile care purta de merinde vârtoase era }i în d@r@buri f@râmate,
6. {i s-au dus la Iosue, carele atunci z@bovea în tab@r@ la Galgala, }i i-au zis lui }i împreun@
cu tot Israilul: „Din loc departe am venit, pace cu voi a face poftind”. {i au r@spuns b@rba]ii
lui Israil câtr@ dân}ii }i le-au zis:
348r
7. „Nu cumva în p@mântul care noao cu soarte ni s@ || cuvine, s@ l@cui]i, }i nu vom
putea face cu voi pace”.
8. Iar@ ei câtr@ Iosue au zis: „Slugile tale sântem”; c@rora Iosue le-au zis: „Cine sânte]i
voi? {i de unde veni]i?”
9. R@spuns-au: „Din loc departe foarte au venit slugile tale, în numele Domnului,
Dumnezeului t@u. C@ am auzit veastea putearii Lui, toate care au f@cut în Eghipt,
10. {i *a doi împ@ra]ii amorreilor, carii au fost peste Iordan, lui Sihon, împ@ratului *Num. 21, 24.
Hesevon, }i lui Og, împ@ratul Vasanului, care era în Astaroth.
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11. {i ne-au zis b@trânii }i to]i l@cuitorii p@mântului nostru: «Lua] în mâni bucate pentru
prealunga cale }i le ie}i]i întru întâmpinare }i le zice]: ‘Slugile voastre sântem, pace face]i
cu noi’»
12. Iat@, pânile, când am ie}it din casele noastre s@ venim la voi, calde le-am luat; acum
s-au uscat }i pentru marea vechire s-au sf@rmat.
13. Foi de vin noi am umplut, acum s-au rupt }i s-au slobozit; hainele }i înc@l]@mintele
cu care ne îmbr@c@m }i care avem în picioare pentru lungimea dep@rt@rii drumului s-au
rupt }i s-au mai sfâr}it”.
14. {i au priimit din bucatele lor }i rostul Domnului nu l-au întrebat.
15. *{i au f@cut Iosue cu ei pace }i, f@când a}ez@mânt, le-au f@g@duit c@ nu s@ vor ucide.
* 2 Împ@r. 21, 2.
{i c@peteniile mul]imei li s-au giurat.
16. {i dup@ trei zile de pacea f@cut@, au auzit c@ aproape ar fi l@cuind }i între dân}ii ar
fi r@mâitori. |
17. {i au mi}cat tab@ra fiii lui Israil }i au venit în cet@]ile lor a triia zi, a c@rora aceastea 348v
numiri sânt: Gavaon }i Cafira }i Veroth }i Cariathiarim.
18. {i nu i-au b@tut, pentru c@ li s@ giurase c@peteniile mul]imii în numele Domnului,
Dumnezeului Israil. {i au murmurat toat@ ob}tea împrotiva c@peteniilor,
19. Carii le-au r@spuns: „Le-am giurat în numele Domnului, Dumnezeului Israil, }i pentru
aceaea nu-i putem atinge,
20. Ci aceasta le vom face: [ie-s@ adec@ s@ tr@iasc@, ca s@ nu s@ porneasc@ mânia
Domnului asupra noastr@ de vom giura strâmb.
21. Ci a}a s@ tr@iasc@, ca spre slujba a toat@ mul]imea s@ taie leamne }i ape s@ poarte”.
Carii aceastea gr@ind,
22. Chemat-au gavaoniteanii Iosue }i le-au zis: „C@ci a]i vrut cu vicle}ug a ne în}ela,
ca s@ zice]i: «Foarte departe l@cuim de voi», fiind voi în mijlocul nostru?
23. Deci supt bl@st@m ve]i fi }i nu va înceta din ruda voastr@ t@ietoriul de leamne }i ape
purtând în casa Dumnezeului mieu”.
24. Care au r@spuns: „Vestitu-s-au noao, slugilor tale, c@ ar fi f@g@duit Domnul,
Dumnezeul t@u, lui Moisi, slugii Sale, s@ v@ dea tot p@mântul }i s@ piiarz@ to]i l@cuitorii
lui. Deci ne-am temut foarte }i am socotit de sufletele noastre, de frica voastr@ fiind
împin}i, }i acest sfat am f@cut.
25. Iar@ acum în mâna ta sântem; ce ]i s@ veade a fi bun }i drept, f@-ne noao!” ||
26. {i au f@cut Iosue precum zisease }i i-au mântuit din mâna fiilor Israil, ca s@ nu s@ ucig@. 349r
27. {i i-au r@nduit într-acea zi a fi spre slujba a tot norodului }i oltariului Domnului, t@ind
leamne }i ape purtând, pân@ în vreamea de acum, în locul carele Domnul ar fi ales.
Cap 10
Cinci împ@ra]i b@tând cetatea Gavaonului, nemi}cându-s@ soarele, într-o zi s@ biruiesc }i din
pe}tere tr@gându-s@, s@ sp@nzur@; }i mai mul]i al]i împ@ra] }i cet@]i s@ taie.

1.

are auzând Adonisedec, împ@ratul Ierusalimului, adec@ c@ ar fi luat Iosue
Haiul, }i o ar fi r@sipit (c@ precum f@cusease Ierihonului }i împ@ratului ei, a}a au
f@cut Haiului }i împ@ratului ei) }i c@ ar fi fugit gavaoniteanii la Israil }i s-ar fi
împ@ciuit cu dân}ii,
2. S-au temut foarte, c@ mare cetate era Gavaon, }i una din împ@r@te}tile cet@]i, }i mai
mare decât cetatea Haiului, }i to] osta}ii ei foarte tari.
3. {i au trimis Adonisedeh, împ@ratul Ierusalimului, la Oham, împ@ratul Hevronului, }i
la Farai, împ@ratul Ierimothului, }i la Iafia, împ@ratul Lahis, }i la Davir, împ@ratul Eglon,
zicând:
4. „Sui]i-v@ la mine }i aduce]i agiutoriu, s@ batem Gavaonul, pentru ce au trecut la Iosue
}i la fiii lui Israil!” |
5. {i, adunându-s@, s-au suit cinci împ@ra]ii ammorreilor: împ@ratul Ierusalimului, împ@ratul 349v
Hevron, împ@ratul Ierimoth, împ@ratul Lahis, împ@ratul Eglon, împreun@ cu taberile sale, }i
au t@b@rât împregiurul Gavaonului, b@tându-o.
6. Iar@ l@cuitorii cet@]ii Gavaonului con@cite, au tremis la Iosue, carele atunci z@boviia
în tab@r@ la Galgala, }i i-au zis: „S@ nu-]i tragi mânile tale de la agiutoriul slugilor tale!
Suie-te degrab@ }i ne slobozi }i ne ado agiutoriu! C@ au venit împrotiva noastr@ to]i
împ@ra]ii ammorreilor, carii l@cuiesc în mun]i”.
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7. {i s-au suit Iosue din Galgala, }i toat@ tab@ra osta}ilor cu el, b@rba]i tari.
8. {i au zis Domnul câtr@ Iosue: „Nu te teame de ei, c@ în mânile tale i-am dat; nice unul
din ei va putea sta împrotiv@ ]ie”.
9. {i au n@v@lit Iosue asupra lor de n@prazn@, toat@ noaptea suindu-s@ din Galgala.
10. {i i-au turburat Domnul de câtr@ fa]a lui Israil }i i-au zdrobit cu ran@ mare în Gavaon
}i i-au gonit pre calea sui}ului Vefthoron }i i-au b@tut pân@ la Azeca }i Macheda.
11. {i fugând de fiii lui Israil }i fiind în pogorârea Vefthoronului, Domnul au trimis preste
350r ei pietri mari din ceriu, pân@ la Azeca. {i au mu||rit cu mult mai mul]i de pietrile grindinii
decât carii cu sabii i-au ucis fiii lui Israil.
12. Atunci au gr@it Iosue Domnului, în zioa în carea au dat pre ammorreu înaintea fiilor
lui Israil, }i au zis înaintea lor: „Soare, împrotiva Gavaonului nu te mi}ca, }i luna, împrotiva
v@lii Aialonului!”
13. {i au st@tut soarele }i luna *pân@ când s-au izbândit neamul de nepriiatinii s@i. Au *Ecli. 46, 5.
nu iaste scris@ aceasta în Cartea Drep]ilor? {i au st@tut soarele în mijlocul ceriului }i n-au Is. 22, 21.
gr@bit a apune în vreame de o zi.
14. N-au fost mai înainte, nici dup@ aceaea, zioa a}ea lung@, ascultând Domnul de glasul
omului }i o}tind pentru Israil.
15. {i s-au întors Iosue cu tot Israilul la tab@r@ în Galgala.
16. C@ fugise cinci împ@ra]i }i s@ ascunsease în pe}terea cet@]ii Machida.
17. {i s-au vestit lui Iosue c@ s-ar fi aflat cinci împ@ra]i pitula]i în pe}terea cet@]ii Machida.
18. Care au poruncit so]iilor }i le-au zis: „R@sturna] bolovani mari la gura pe}terii }i
punea] b@rba] ageri, carii s@-i p@zeasc@ închi}i.
19. Iar@ voi s@ nu sta], ci goni] vr@jma}ii }i pre fie}tecarii cei de pre urma fugitorilor |
350v t@ia]i; nici îi slobozi]i s@ între la scutin]a cet@]ilor sale pre carii i-au dat Domnul Dumnezeu
în mânile voastre”.
20. {i t@indu-s@ împrotivnicii cu ran@ mare }i mai pân@ la perirea des@vâr}it mistuindu-s@,
carii putuse sc@pa de Israil au întrat în cet@]i înt@rite.
21. {i s-au întors toat@ oastea la Iosue în Macheda, unde atunci era tab@ra, sân@to}i }i
întregi cu num@rul. {i nime nu cuteza nici }opti împrotiva fiilor Israil.
22. {i au poruncit Iosue, zâcând: „De}chide]i gura pe}terii }i scoate]i la mine cinci
împ@ra]i, carii în ea s@ pitul@!”
23. {i au f@cut slujitorii precum li s@ poruncise; }i au adus la el cinci împ@ra]i din pe}tere:
împ@ratul Ierusalimului, împ@ratul Hevron, împ@ratul Ierimoth, împ@ratul Lahis, împ@ratul Eglon.
24. {i aducându-s@ la el, au chemat pre to]i b@rba]ii lui Israil }i au zis c@tr@ c@peteniile
oastei, carii era cu sine: „Mearge]i }i pune] piciorul pre grumazurile împ@ra]ilor acestora!”
Carii mergând }i grumazii supu}ilor cu picioarele câlcând,
351r
25. Iar@}i au zis câtr@ dân}ii: „Nu v@ teamere], nici v@ sp@imânta]! Înt@ri]i-v@ }i fi] vâr||to}i!
C@ a}a va face Domnul tuturor vr@jma}ilor vo}tri, împrotiva c@rora o}ti]i”.
26. {i i-au lovit Iosue }i i-au ucis }i i-au spânzurat preste cinci buciumi; }i au fost spânzura]
pân@ sara.
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27. *{i, apuind soarele, au poruncit so]iilor s@-i ia din furci. Carii luându-i, i-au aruncat
în pe}terea în carea s@ pitulase }i au pus pre gura ei bolovani mari, carii r@mân pân@
acum.
28. {i într-aceaea} zi au prins Macheda Iosue }i o au lovit în ascu]itul sabiei, }i împ@ratul
ei l-au ucis }i to] l@cuitorii ei; n-au slobozit într-însa nici mici r@m@}i]e. {i au f@cut împ@ratului
Machedii precum f@cus@ împ@ratului Ierihonului.
29. {i au trecut cu tot Israilul din Macheda în Levna }i o}tea împrotiva ei,
30. Carea o au dat Domnul, cu împ@ratul s@u, în mânile lui Israil. {i au lovit ceatatea în
ascu]itul sabiii, }i to]i l@cuitorii ei. N-au slobozit într-însa ceva r@m@}i]e. {i au f@cut împ@ratului
Levna *precum f@cusease împ@ratului Ierihonului. |
31. Din Levna au trecut în Lahis, cu tot Israilul; }i, rânduind prinprejur oastea, o b@tea. 351v
32. {i au dat Domnul Lahisul în mânile lui Israil }i o au prins a doao zi }i o au lovit în
ascu]itul sabiii, }i tot sufletul care fusease într-însa, precum f@cuse în Levna.
33. Într-aceea vreame s-au suit Horam, împ@ratul Gaazir, s@ agiute pre Lahis; care l-au
lovit Iosue cu tot norodul lui, pân@ în uciderea de tot.
34. {i au trecut din Lahis în Eglon }i o au încungiurat,
35. {i o au b@tut într-aceea} zi; }i au lovit în ascu]itul sabiii toate sufletele care era
într-însa, dup@ toate care f@cuse în Lahis.
36. {i s-au suit cu tot Israilul din Eglon în Hevron }i au o}tit împrotiva ei.
37. Prinsu-o-au }i o au lovit în ascu]itul sabiii, }i împ@ratul ei }i toate ora}ele ]inutului
ei }i toate sufletele care z@b@vise într-însa. N-au l@sat într-însa ceva r@m@}i]@; precum
f@cuse lui Eglon, a}a au f@cut }i lui Hevron, toate care au g@sit într-însa mistuind cu sabia.
38. De acolo întorcându-s@ în Davir,
39. O au prins }i o au jefuit; }i împ@ratul ei }i toate prinpregiur cet@]ile le-au || lovit în 352r
ascu]itul sabiii. N-au slobozit într-însa ceva r@m@}i]@; precum Hevron }i Levna }i împ@ra]ilor
lor, a}a au f@cut lui Davir }i împ@ratului ei.
40. {i au lovit Iosue tot p@mântul despre mun]i }i ameaz@zi }i câmpia }i Asedoth cu
împ@ra]ii s@i; n-au l@sat într-însa ceva r@m@}i]@, ci tot ce putea r@sufla au ucis, precum îi
poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israil,
41. Din Cadisvarne pân@ la Gazam, tot p@mântul Gosim, pân@ la Gavaon.
42. {i to] împ@ra]ii }i ]@rile lor, cu o pornire le-au prins }i le-au b@tut. C@ Domnul,
Dumnezeul lui Israil, au o}tit pentru dânsul.
43. {i s-au întors cu tot Israilul la locul taberilor, în Galgala.
Cap 11
Bate Iosue pre împ@ratul Iavin, cu al]i mul]i împ@ra]i }i noroade, toate ]iind care poruncise
Domnul lui Moisi.

1.

area auzind Iavim, împ@ratul Asor, au trimis la Iovav, împ@ratul Madon, }i la
împ@ratul Semeron }i la împ@ratul Ahsaf,
2.
{i la împ@ra]ii despre meaz@noapte, carii l@cuia în mun]i }i în }esuri despre
352v
ameazii Chenerothului, }i în câmpiile }i în ]inuturile Dorului, | lâng@ mare,
3. {i hananeul de la r@s@rit }i de la apus }i ammorreul }i hetheul }i ferezeul }i ievuseul
în mun]i; }i heveul, care l@cuia la poalele Hermon, în p@mântul Masfa.
4. {i au ie}it to] cu turmele sale, norod mult foarte, ca n@sipul care iaste în ]@rmurele
m@rii, }i cai }i c@ru]e, de nenum@rat@ mul]ime.
5. {i s-au împreunat to]i împ@ra]ii ace}tia într-unul, la apele Merom, s@ o}teasc@ împrotiva
lui Israil.
6. {i au zis Domnul c@tr@ Iosue: „Nu te teame de ei, c@ mâne într-acesta} ceas Eu îi voiu
da to] ace}tia spre r@nire înaintea lui Israil. Cailor lor le vei t@ia vinele, }i c@ru]ele lor cu
foc le vei arde”.
7. {i au venit Iosue }i toat@ tab@ra cu el împrotiva lor la apele Merom îndat@ }i au n@v@lit
asupra lor.
8. {i i-au dat Domnul în mânile lui Israil, carii i-au lovit }i i-au gonit pân@ la Sidonul
cel mare }i la apele Maserefoth }i câmpul Masfe, care iaste la partea ei despre r@s@rit. A}a
au b@tut pre to]i, cât nici r@m@}i]e au l@sat dintr-în}ii.
9. {i au f@cut precum îi poruncise Domnul: cailor le-au t@iat vinele, }i c@ru]@le le-au ars
cu foc.
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10. {i înturnându-s@ îndat@ au prins Asor }i împ@ratul }i l-au t@iat cu sabia. C@ Asor de
demult între toate împ@r@]iile aceastea ]inea c@petenia.
353r
11. {i au lovit toate sufletele carele aco||lo z@bovia; n-au l@sat într-însa ceva r@m@}i]e,
ci pân@ la moarte toate le-au b@tut, }i cetatea o au potopit cu foc.
12. {i toate prinpregiur cet@]ile }i împ@ra]ii lor i-au prins, i-au b@tut }i i-au }ters, *precum *2 Leage 7, 1.
îi poruncise Moisi, sluga Domnului.
13. Afar@ de cet@]ile care era în dealuri }i în m@guri zidite, cealeaalalte le-au aprins Israil;
una numai, Asor, înt@rit@ foarte tare, o au mistuit.
14. {i toat@ prada cet@]ilor acestora }i dobitoacele le-au împ@r]it loru} fiii lui Israil,
ucigând to]i oamenii.
15. *Precum poruncise Domnul lui Moisi, slugii Sale, a}a au poruncit Moisi lui Iosue, *Ie}ir. 34, 11.
}i el toate le-au plinit, n-au trecut din toate poruncite înc@ nici un cuvânt care poruncise 2 Leage 7, 1.
Domnul lui Moisi.
16. {i au luat Iosue tot p@mântul despre mun]i }i despre ameaz@zi, }i p@mântul Gosin
}i }esul }i partea despre apus }i muntele Israil }i câmpiile lui,
17. {i partea muntelui carea s@ suie pân@ la Vaalgad, prin }esul Livanului, supt muntele
Hermon; to]i împ@ra]ii lor i-au prins }i i-au lovit }i i-au ucis.
18. Mult@ vreame au o}tit Iosue împrotiva împ@ra]ilor acestora.
19. N-au fost cetate carea s-ar da fiilor Israil, f@r@ heveul, care l@cuia în Gavaon; c@ pre
353v to]i, o|}tind, i-au prins.
20. C@ sfatul Domnului au fost s@ s@ înv@rto}eze inimile lor }i s@ o}teasc@ împrotiva lui
Israil }i s@ caz@ }i s@ nu fie vreadnici de nici o mil@ }i s@ piar@, precum poruncise Domnul
lui Moisi.
21. Într-aceea vreame au venit Iosue }i au ucis pre Enachim din mun]ii Hevron }i Davir
}i Anav }i din tot muntele Iiuda }i Israil, }i cet@]ile lor le-au }ters.
22. N-au l@sat nici unul din ruda Enachim în p@mântul fiilor Israil, f@r@ cet@]ile Gazi }i
Gheth }i Azotul, în care sângure s-au l@sat.
23. {i au luat Iosue tot p@mântul, precum au gr@it Domnul câtr@ Moisi, }i l-au dat spre
mo}tenire fiilor Israil, dup@ p@r]ile }i neamurile sale. {i s-au odihnit p@mântul de r@zboaie.
Cap 12
S@ num@r@ împ@ra]i 31, dincoaci }i dincolo de Iordan, pre carii i-au b@tut Moisi }i Iosue.

1.

ce}tia sânt împ@ra]ii carii i-au b@tut fiii lui Israil }i au st@pânit p@mântul lor
dincolo de Iordan, spre r@s@ritul soarelui, de la r@pegiunea Arnon pân@ la
muntele Her mon, }i toat@ partea r@s@ritului carea privea}te spre pustie.
2. Sihon, împ@ratul ammorreilor, carele au l@cuit în Hesevon, au st@pânit de la Aroir,
354r care-i zidi||t@ pre ]@rmurele r@pegiunei Arnon, }i jum@tate de parte în vale, }i jum@tate
de Galaad, pân@ la r@pegiunea Iavoc, carea iaste hotarul fiilor Ammon.
3. {i de la pustie pân@ la marea Cheneroth, spre r@s@rit, }i pân@ la marea pustiei, carea
e Marea S@rat@, în partea despre r@s@rit, pre calea carea duce la Vethsimoth; }i despre
ameaz@zi, care e supt Asedoth, Fasga.
4. Hotarul lui Og, împ@ratului Vasanului, din r@m@}i]ele Rafaim, carele au l@cuit în
Astaroth }i în Edrai }i au st@pânit în muntele Hermon }i în Saleca }i în tot Vasanul, pân@
la hotarele
5. Ghessuri }i Mahatei }i a jum@tate de parte Galaad, hotar@le Sihon, împ@ratului
Hesevon.
6. Moisi, sluga Domnului, }i fiii lui Israil i-au b@tut; }i le-au dat p@mântul lor Moisi, spre
mo}tenire ruviniteanilor }i gaditeanilor }i a gium@t@]ii p@r]i din neamul Manasse.
7. Ace}tia sânt împ@ra]ii p@mântului carii i-au b@tut Iosue }i fiii lui Israil, preste Iordan
spre apus, de la Vaalgad în câmpul Livanului, pân@ la muntele a c@ruie parte s@ suie la
Seir; }i l-au dat Iosue spre mo}tenire neamurilor Israil, fie}tec@ruia p@r]ile sale: |
354v
8. {i în mun]i }i în }esuri }i în câmpii, în Asedoth }i în pustie }i în meaz@zi, hetheul au
fost }i ammorreul, hananeul }i ferezeul, heveul }i ievuseul;
9. Împ@ratul Ierihonului unul, împ@ratul Hai, care e din coastele Vethil, unul,
10. Împ@ratul Ierusalimului unul, împ@ratul Hevron unul,
11. Împ@ratul Ierimoth unul, împ@ratul Lahis unul,
12. Împ@ratul Eglon unul, împ@ratul Gazir unul,
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13. Împ@ratul Davir unul, împ@ratul Gadir unul,
14. Împ@ratul Herma unul, împ@ratul Hered unul,
15. Împ@ratul Levna unul, împ@ratul Odulam unul,
16. Împ@ratul Macheda unul, împ@ratul Vethil unul,
17. Împ@ratul Tafua unul, împ@ratul Ofer unul,
18. Împ@ratul Afec unul, împ@ratul Saron unul,
19. Împ@ratul Madon unul, împ@ratul Asor, unul,
20. Împ@ratul Semeron unul, împ@ratul Ahsaf unul,
21. Împ@ratul Thenac unul, împ@ratul Maghedo unul,
22. Împ@ratul Cadis unul, împ@ratul Iahanan Carmilului unul,
23. Împ@ratul Dor }i al ]inutului Dor unul, împ@ratul limbilor Galgal unul,
24. Împ@ratul Thersa unul; to]i împ@ra]ii, treiz@ci }i unul.
Cap 13
Poruncea}te Domnul lui Iosue s@ împar]@ israilteanilor cuprinsul p@mânt. Num@r@-s@ p@r]ile
ceale dintâi lui Ruvin, Gaad }i jum@t@]ii parte Manasse, peste Iordan date. ||

osue b@trân }i de adânc@ v @rst@ era; }i au zis Domnul c@tr@ dânsul: 355r
„Îmb@trânit-ai }i e}ti vechiu de zile; p@mântul cel desf@tat s-au l@sat, carea
înc@ cu soartea nu s-au împ@r]it.
2. Toat@ adec@ Galilea, filisteii }i toat@ Ghessuri,
3. De la râul turbure, care adap@ Eghiptul, pân@ la hotarele Acaron despre meaz@noapte,
p@mântul Hanaan, care în cinci împ@r@]ii a filisteanilor s@ împarte Gazzei }i azoteanii,
a}caloniteanii, ghethenii }i acaronii;
4. Iar@ despre ameaz@zi sânt heveii: tot p@mântul Hanaan }i Maara Sidonului, pân@ la
Afeca }i hotarele ammorreului;
5. {i pân@ la hotar@le lui }i ]inutul Livanului despre r@s@rit, de la Vaalgad, supt muntele
Hermon, pân@ ce întri în Emath;
6. A tuturor carii l@cuiesc în munte, de la Livan pân@ la apele Maserefot }i a tot Sidonului,
Eu sânt care îi voiu }tearge de la fa]a fiilor Israil. Vie, dar@, în partea mo}tenirii Israil, precum
]-am poruncit.
7. {i acum împar] p@mântul spre mo}tenire a noao neamuri }i jum@t@]ii neamului Manasse,
8. Cu carea Ruvin }i Gaad au mo}tenit p@mântul *care le-au dat Moisi, sluga Domnului,
preste curgerile Iordanului, despre r@s@rit
9. De la Aroir, carea iaste zidit@ în râpa repegiu|nii Arnon }i în mijlocul v@lii, }i toate 355v
câmpiile Medava, pân@ la Divon,
10. {i toate cet@]ile Sihon, a împ@ratului ammorreului care au împ@r@]it în Hesevon,
pân@ la hotarele fiilor Ammon,
11. {i Galaad }i marginea Ghesuri }i Mahati }i tot muntele Hermon }i tot Vasanul, pân@
la Saleha.
12. Toat@ împ@r@]ia lui Og în Vasan, carele au împ@r@]it în Astaroft, }i Edrai, el au fost
din r@m@}i]ele Rafaim, }i i-au lovit Moisi }i i-au }ters.
13. {i n-au vrut a r@sipi fiii lui Israil pre Ghesuri }i Mahati; }i au l@cuit în mijlocul lui Israil,
pân@-n zioa de acum.
14. *Iar@ neamului Levi nu i-au dat mo}tenire, ci jertvele }i junghierile Domnului,
Dumnezeului Israil, aceea iaste mo}tenirea lui, precum i-au gr@it lui.
15. Dat-au dar@ Moisi mo}tenirea neamului fiilor Ruvin dup@ rudeniile sale.
16. {i au fost hotarul lor de la Aroir, carea iaste zidit@ în râpa r@pegiunii Arnon }i în
mijlocul v@lii aceea} r@pegiuni; tot }esul care duce la Medava
17. {i Hesevon }i toate satele lor care sânt în câmpii }i Divon }i Vamothvaal }i cetatea
Vaalmaonului,
18. {i Iasa }i Chedimoth }i Mefaath,
356r
19. {i Cariathaim }i Savama }i Sarathasar, || în muntele v@lii împreunate,
20. Vethfogor }i Asedoth, Fasga }i Vethiesimoth,
21. {i toate cet@]ile câmpenea}ti }i toate ]@rile lui Sihon, împ@ratului Amorreului, care
au împ@r@]it în Hesevon, care l-au lovit Moisi, cu c@peteniile Madian: Heveul }i Rechim
}i Sur }i Hur }i Revi, pov@]uitorii lui Sihon, l@cuitorii p@mântului.
22. {i pre Valaam, fiiul lui Vior gâcitoriul, i-au ucis fiii lui Israil cu sabia, cu ceialal]i uci}i.
1.

*Num. 32, 33.

*Num. 18, 20.
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23. {i s-au f@cut hotarul fiilor Ruvin râul Iordanului. Aceasta-i mo}tenirea ruvineanilor
prin neamurile sale a cet@]ilor }i satelor.
24. {i au dat Moisi neamului Gaad }i fiilor lui, prin rudeniile sale, mo}tenire, a c@ria
aceasta iaste împ@r]irea:
25. Marginea Iasir }i toate cet@]ile Galaad }i jum@tate parte din p@mântul fiilor Ammon,
pân@ la Aroir, carea iaste împrotiva Ravva;
26. {i de la Hesevon pân@ la Ramath, Masfe }i Vetonim; }i de la Manaim pân@ la
marginile Davir,
27. {i în valea Setharan }i Vethneram }i Socoth }i Safon, ceeaalalte parte a împ@r@]iii
Sihon, împ@ratului Hesevon. {i acestuia hotarul a Iordanului ieste, pân@ la partea cea mai
de pre urm@ a m@rii Chinereth, peste Iordan, spre r@s@rit. |
28. Aceasta-i mo}teanirea fiilor Gaad, prin familiile sale, cet@]ile }i satele lor.
29. Dat-au }i jum@t@]ii neamul lui Manase }i fiilor ei, dup@ rudeniile sale, mo}tenire,
30. A c@ria aceasta-i începerea: de la Manain, tot Vasanul }i toate ]@râle lui Og, împ@ratului
Vasanului, }i toate satele lui Iair, care sânt în Vasam, }asez@ci de ora}e,
31. {i jum@tate parte din Galaad }i Astaroth }i Edrai, cet@]ile împ@r@]iii lui Og în Vasan,
fiilor Mahir, fiiului Manasse, }i jum@t@]ii p@r]ii fiilor Mahir, dup@ rudeniile sale.
32. Aceast@ mo}tenire o au împ@r]it Moisi în câmpiile Moav, peste Iordan, împrotiva
Ierihonului, despre r@s@rit,
33. *Iar@ neamului Levi nu i-au dat mo}tenire, c@ Domnul, Dumnezeul lui Israil, Însu}i *Num. 18, 20.
iaste mo}tenirea lui, precum i-au gr@it”.
Cap 14
Caliv în Hevron, spre mo}tenirea }ie} de la Dumnezeu f@g@duit@, pentru c@ hulind cealeaalalte
iscoade P@mântul F@g@duin]ii, el au urmat Domnului.

1.

ceasta iaste carea au st@pânit fiii lui Israil în p@mântul Hanaan, carea le-au dat
Eliazar preotul }i Iosue, fiiul Nun, }i c@peteniile familiilor prin neamurile lui Israil.
357r 2 .
Cu soarte toate împ@r]indu-le, *precum poruncise || Domnul în mâna lui *Num. 34, 13.
Moisi, a noao neamuri }i jum@tate neam.
3. C@ a doao neamuri }i unii jum@t@]i dedease Moisi peste Iordan mo}tenire, afar@ de
levi]i, carii nimic de p@mânt au luat între fra]ii s@i,
4. Ci în locul lor s-au r@nduit fiii lui Iosif, în doao neamuri desp@r]i]i, Manasse }i Efrem.
Nici au luat levi]ii alt@ în p@mânt parte, f@r@ numai cet@]i de l@cuit }i o}teazele lor, spre
hrana dobitoacelor }i a vitelor sale.
5. Precum poruncise Domnul lui Moisi, a}a au f@cut fiii lui Israil }i au împ@r]it p@mântul.
6. {i s-au apropiat fiii Iiuda la Iosue, în Galgala, }i au gr@it câtr@ el Caliv, fiiul Iefoniii
chinezeul: *„{tii ce au gr@it Domnul câtr@ Moisi, omul lui Dumnezeu, de mine }i de tine, *Num. 14, 24.
în Cadis-Varne.
7. De patruz@ci de ani eram când m-au trimis Moisi, sluga Domnului, din Cadisvarne
s@ socotesc p@mântul }i i-am adus veaste precum mie adev@rat s@ veadea.
8. Iar@ fra]ii miei, carii s@ suis@ cu mine, au sl@b@nogit inima norodului. {i eu am urmat
Domnului, Dumnezeului mieu.
9. {i s-au giurat Moisi în zioa aceaea, zicând: «P@mântul care va câlca piciorul t@u va fi
mo}tenirea ta }i a fiilor t@i în veac; c@ ai urmat Domnului, Dumnezeului mieu». |
357v
10. {i mi-au d@ruit Domnul via]a, precum s-au f@g@duit, pân@ în zioa de acum. Patruz@ci
}i cinci de ani sânt de când au gr@it cuvântul acesta câtr@ Moisi, când umbla Israil prin
pustie. Ast@zi de optz@ci }i cinci de ani sânt,
11. A}a putând, precum puteam într-aceaea vreame, când m-am trimis la iscodire; *t@ria *Ecli. 46, 11.
vreamii de atunci pân@ ast@zi petreace în mine }i la r@zboiu, }i la p@}ire.
12. D@-m dar@ muntele acesta, care mi-au f@g@duit Domnul, auzând }i tu, în carele
Enachim sânt, }i cet@]i mari }i înt@rite, de cumva va fi Domnul cu mine, }i-i voiu putea
}tearge, precum mi-au poruncit”.
13. {i l-au blagoslovit Iosue }i i-au dat Hevron spre mo}tenire.
14. {i de atunci au fost Hevron a lui Caliv, fiiului Iefonii chinezeului, pân@ într-aceast@
zi; c@ au urmat Domnului, Dumnezeului Israil.
15. Numele lui Hevron mainte s@ chema Cariath Arve; Adam cel preamare acolo între
Enachim iaste zidit. {i p@mântul au încetat de r@zboaie.
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CAP 15
Cap 15

Soartea neamului Iiuda, cet@]ile }i satele lor. Otoniil ia pre Axat, fata lui Caliv, pentru c@ au
dobândit Cariath-Sefir, }i li s@ adaoge || p@mântul cel cu izvoar@.

eci soartea fiilor Iiudei, prin rudeniile sale, aceasta au fost: *De la hotarul
Edomului, pustia Sim, spre ameaz@zi }i pân@ la partea cea mai de pre urm@ a
]inutului despre ameaz@zi.
2. Începutul ei, de la capul M@rii ceii S@rate }i de la limba ei, carea privea}te spre
ameaz@zi
3. {i iase spre sui}ul Scorpiii }i treace în Sina }i s@ suie în Cadisvarne }i vine în Esav,
suindu-s@ la Adaar }i încungiurând Carcaa;
4. {i de acolo trecând în Asemona }i agiungând la r@pegiunea Eghiptului, }i hotar@le
lor, Marea lui cea Mare. Aici va fi sfâr}itul p@r]ii despre ameaz@zi.
5. Iar@ despre r@s@rit va fi începutul Marea S@rat@, pân@ la sf@r}itul Iordanului, }i ceale
ce privesc la acela} râul Iordanului
6. {i s@ suie marginea în Vith Hagla }i treace despre meaz@noapte în Vith Arava, suindu-s@
la piatra Voin, a fiiului Ruvim,
7. {i agiungând pân@ la hotar@le Devira, din Valea Ahor, spre meaz@noapte privind la
Galgala, carea iaste împrotiva suirii Adommim, despre partea r@pegiunii de ameaz@zi }i
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treace apele care s@ cheam@ Izvorul Soarelui. {i vor fi ie}irile ei la izvo|rul Roghil.
8. {i s@ suie prin împreunata valea fiiului Ennom din coastele Ievuseului spre ameaz@zi;
aceasta e Ierusalimul. {i de acolo, r@dicându-s@ spre vârful muntelui care iaste împrotiva
Gheennom, spre apus, în v@rful v@lii Rafaim, spre meaz@noapte,
9. {i treace de la v@rful muntelui pân@ la izvorul apei Neftoa }i vine pân@ la satele
muntelui Efron }i s@ pleac@ în Vaala, carea iaste Cariahiarim, adec@ Cetatea P@durilor,
10. {i încungiur@ din Vaala spre apus, pân@ la muntele Seir }i treace pre lâng@ coastele
muntelui Iarim la meaz@noapte, în Hesson, }i s@ pogoar@ în Vethsames }i treace în
Thamna.
11. {i vine spre meaz@noaptea p@r]ii Accaron, din coast@ }i s@ pleac@ Sehrona }i treace
muntele Vaala. {i vine în Ievneil }i s@ închide spre apus cu sf@r}itul M@rii Mare.
12. Aceastea sânt hotar@le fiilor Iiuda prinpregiur în rudeniile sale.
13. Iar@ lui Caliv, fiiului Iefonii, i-au dat parte în mijlocul fiilor Iiuda, precum îi poruncise
Domnul; Cariath Arvi, tat@l lui Enac, acesta iaste Hevron.
14. *{i au }ters dintr-însa Caliv trei fii a lui Enac: Sesai }i Ahiman }i Tholmai, din ruda
*Giude 1, 20.
Enac. ||
15. {i de acolo, suindu-s@, au venit la l@cuitorii Davir, care mainte s@ chema Cariath 359r
Sefir, adec@ Cetatea Slovelor.
16. {i au zis Caliv: „Cine va lovi Cariath Sefir }i o va prinde, da-i-voiu Axam, fata mea,
muiare”.
17. {i o au prins Othoniil, fiiul Chines, fratele lui Caliv cel mai tin@r; }i i-au dat Exam,
fata sa, muiere.
18. Carea mergând împreun@, au fost îndemnat@ de b@rbatul s@u s@ cear@ de la tat@-s@u
]arina. {i au suspinat, precum }edea în asin. C@ria Caliv: „Ce ]i-i?”, au zis.
19. Iar@ ea au r@spuns: „D@-m blagoslovenie! P@mântul despre ameaz@zi }i usc@cios
mi-ai dat; adaoge }i ap@tos!” {i i-au dat Caliv ad@posul din sus }i din jos.
20. Aceasta iaste mo}tenirea neamului fiilor Iiuda, prin rudeniile sale.
21. {i era cet@]ile despre p@r]ile ceale mai pre urm@ fiilor Iiuda, lâng@ hotarele Edomului,
despre ameaz@zi: Cavseil }i Edir }i Iagur,
22. {i China }i Dimona }i Adada,
23. {i Cadis }i Asor }i Iethnam,
24. Zif }i Telim }i Valoth,
359v
25. Assor cea noao }i Carioth, Hesron, aceasta | iaste Asor,
26. Aman, Sama }i Molada,
27. {i Asergadda }i Hesemon }i Vethfelet,
28. {i Hasersual }i Versavei }i Vaziothia,
29. {i Vaala }i Iim }i Esim,
30. {i Eltholad }i Chesil }i Harma,
31. {i Sichelig }i Medemena }i Sensenna,
*Num. 34, 3.

1.

358r
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32. Levaoft }i Selim }i Ain }i Remmon, toate cet@]ile doaoz@ci }i noao, }i satele lor.
33. Iar@ în câmpii: Estaol }i Saria }i Asena,
34. {i Zanoi }i Engannim }i Tafua }i Enaim,
35. {i Ierimoft }i Adull am, Soco }i Azeca,
36. {i Saraim }i Adithaim }i Ghedera }i Ghederothaim, cet@] patruspr@zeace }i satele lor.
37. Sanan }i Hadasa }i Magdal-Gad,
38. Delean }i Masefa }i Iecthil,
39. Lachis }i Vascath }i Eglon,
40. Hevvon }i Leheman }i Chiftlis,
41. {i Ghideroth }i Vethdagon }i Naama }i Macheda, cet@]i patruspr@zeace }i satele
lor.
42. Lavana }i Ether }i Asan,
43. Ieftha }i Esna }i Nesiv,
44. {i Cheila }i Ahziv }i Maresa, cet@]i noao }i satele lor.
45. Accaron, cu satele }i s@ti}oarele lor. ||
360r
46. De la Accaron pân@ la mare, toate care trec la Azot }i la satele ei;
47. Azotul, cu satele }i cu s@ti}oarele sale; Gaza, cu satele }i cu s@ti}oarele sale, pân@ la
r@pegiunea Eghiptului }i Marea Mare, hotarul lui.
48. {i în munte: Samir }i Iethir }i Socoth,
49. {i Danna }i Cariathsena, aceasta-i Davir,
50. Anav, }i Istemo }i Anim,
51. Gosin }i Olon }i Ghilo, cet@] unspr@zeace }i satele lor.
52. Arav }i Ruma }i Esaan,
53. {i Ianum }i Vefthafua }i Afeca,
54. Athmatha }i Cariatharvi, aceasta-i Hevron, }i Sior, cet@] noao, cu satele lor.
55. Maon }i Carmil }i Zif }i Iota,
56. Israil }i Iiucadam }i Zanoi,
57. Acain, Gavaa }i Thamna, cet@]i zeace, }i satele lor.
58. Halhul }i Vesur }i Ghedor,
59. Mareth }i Vethanoth }i Eltecon, cet@]i }ase, }i satele lor.
60. Cariathvaal, aceasta iaste Cariathiarim, Cetatea P@durilor, }i Arevva, cet@]i doao,
cu satele lor.
61. În pustia Vetharava, Meddin }i Sahaha,
62. {i Nevsan }i cetatea Sarii }i Engad|dii, cet@]i }ase, }i satele lor.
360v
63. Iar@ ievuseul, l@cuitoriul Ierusalimului, nu l-au putut }tearge fiii lui Iiuda. {i au l@cuit
ievuseul cu fiii Iiuda în Ierusalim pân@ într-aceast@ zi.
Cap 16
Soartea lui Iefrem, cet@]ile }i satele lor. {i au r@mas într-acestea hananeul d@jduitoriu.

1.

i au c@zut soartea fiilor Iosif de la Iordan spre Ierihon }i spre apele lui de la
r@s@rit; pustia carea s@ suie din Ierihon la muntele Vethil,
2.
{i iase din Vethil, Luza, }i treace hotarul Arhi, Atharoth,
3. {i s@ pogoar@ la apus, lâng@ hotarul Iefleti, pân@ la hotarele Vethhoronului din jos, }i
Gazir, }i s@ sf@r}esc ]inuturile ei la Marea Mare.
4. {i au st@pânit fiii lui Iosif, Manasse }i Efrem.
5. {i au fost hotarul fiilor Efrem prin rudeniile sale, }i mo}tenirea lor spre r@s@rit: Atharoth
Addar, pân@ în Vethhoronul din sus,
6. {i ies hotarele din mare. Iar@ Mahmethath privea}te miiaz@noaptea }i încungiur@
hotarele spre r@s@rit, în Thanathselo, }i treace de la r@s@rit Ianoe, ||
361r
7. {i s@ pogoar@ de la Ianui în Ataroth }i Naaratha; }i vine în Ierihon }i iese la
Iordan.
8. Din Tafua treace spre mare, în Valea Trestiei }i sânt ie}irile ei în Marea S@rat@.
Aceasta-i mo}tenirea neamului fiilor Efrem, prin familiile sale.
9. {i cet@]ile sânt deschilinite fiilor Efrem, în mijlocul mo}tenirii fiilor Manasse, }i
satele lor.
10. {i n-au ucis fiii lui Efrem hananeul, care l@cuia în Gazir. {i au l@cuit hananeul în
mijlocul Efrem, pân@-n zioa aceasta, deajduitoriu.
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Jum@t@]ii neamului Manasse }i featelor Salfaad sor]ile li s@ dau }i s@ sporea}te soartea fiilor
Iosif.

1.

*Num. 26, 30.

*Num. 27, 1 }i
36, 11.

i au c@zut soartea neamului Manasse (c@ el e întâi n@scutul lui Iosif), Mahir,
întâi n@scutului Manasse, tat@lui Galaad, care au fost b@rbat osta}u; }i au avut
mo}tenire Galaad }i Vasan.
2. *{i celoraalal] fiilor Manasse, dup@ familiile sale, fiilor Aviezer }i fiilor Helec }i fiilor
Esriil }i fiilor Sehim }i fiilor Hefir }i fiilor Semida. Ace}tia sânt fiii lui Manasse, fiului Iosif,
361v
b@rba]i prin || rudeniile sale.
3. *Iar@ lui Salfaad, feciorul lui Hefir, fiului Galaad, fiului Mahir, fiului Manasse, nu era
fii, ci numai feate, a c@rora acestea sânt numele: Maala }i Noa }i Hegla }i Melha }i Thersa.
4. {i au venit înaintea lui Eliazar preotului }i a lui Iosue, fiului Nun, }i a c@peteniilor,
zicând: „Domnul au poruncit, prin mâna lui Moisi, s@ ni s@ dea mo}tenire în mijlocul fra]ilor
no}tri”. {i le-au dat, dup@ porunca Domnului, mo}tenire în mijlocul fra]ilor t@tâni-s@u.
5. {i au c@zut funi}ori lui Manasse zeace, f@r@ p@mântul Galaad }i al Vasanului, peste
Iordan.
6. C@ fiii lui Manasse au st@pânit mo}tenirea în mijlocul fiilor lui. Iar@ p@mântul Galaad
au c@zut în soartea fiilor Manasse, care r@m@sease.
7. {i au fost hotarul lui Manasse de la Asir, Mahmethath, carea privea}te la Sihim }i iese
spre dreapta, dup@ l@cuitorii izvorului Tafue.
8. C@ în soartea lui Manasse c@zuse p@mântul Tafue, care iaste lâng@ hotar@le lui Manasse,
a fiilor Efrem.
9. {i s@ pogoar@ hotarul V@lii Trestiei spre ameaz@zea r@pegiunii cet@]ilor Efrem, care
sânt în mijlocul cet@]ilor Manasse; hotarul lui Manasse de la miiaz@noaptea r@pegiunii }i
ie}irea lui || mearge la mare,
362r
10. A}ea cât mo}tenirea lui Efrem s@ fie de la ameaz@zi, }i de la meaz@noapte a lui
Manasse, }i amândoao s@ le închiz@ marea }i s@ s@ împreune }ie} în neamul Asir de la
meaz@noapte }i în neamul Isahar de la r@s@rit.
11. {i au fost mo}tenirea lui Manasse în Isahar }i în Asir, Vethsan }i satele ei }i Ievlaam
cu satele sale }i l@cuitorii Dor cu ora}ele sale }i l@cuitorii Endor cu s@ti}oarele sale }i
l@cuitorii Maghedo cu s@ti}oarele sale }i a triia parte din cetatea Nofet.
12. Nici au putut r@sipi acestea cet@]i fiii lui Manasse, ci au început hananeul a l@cui în
p@mântul s@u.
13. Iar@ dup@ ce s-au înt@rit fiii lui Israil, au supus hananeii }i i-au f@cut d@jduitori, nici
i-au ucis.
14. {i au gr@it fiii lui Iosif c@tr@ Iosue }i au zis: „Pentru ce mi-ai dat mo}tenirea sor]ii }i
a funi}oareai unia, fiind eu de atâta mul]ime }i blagoslovindu-m@ Domnul?”
15. Câtr@ care Iosue au zis: „De e}ti norod mult, suie-te în p@dure }i-]i taie cur@]ituri în
p@mântul Ferezei }i Rafaim, c@ îngust@ ]i-i mo}tenirea muntelui Efrem!”
16. C@ruia au r@spuns fiii lui Iosif: „Nu ne vom putea sui la mun]i, c@ cu car@ ferecate
s@ slujesc carii l@cuiesc în p@mântul câmpiii în care sânt zidite Vethsan cu satele sale, }i
Iesrail, jum@tate | de vale st@pânind”.
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17. {i au zis Iosue câtr@ casa lui Iosif, Efrem }i Manasse: „Norod mult e}ti }i de mare
t@rie, nu vei avea o soarte,
18. Ci vei treace la munte }i-] vei cur@]i poieni spre l@cuire. {i vei putea purceade mai
încolo când vei r@sturna hananeul, carele zici a avea care ferecate }i a fi tare foarte”.
Cap 18
Trimitu-s@ carii s@ scrie p@mântul celoralalte }eapte neamuri }i s@ îns@mneaz@ soartea lui
Veniamin.

1.

i s-au adunat to]i fiii lui Israil în Silo }i acolo au înfipt cortul m@rturiei }i le-au fost
p@mântul supus.
2.
{i r@m@sease din fiii lui Israil }eapte neamuri, care înc@ nu-} luase mo}tenirile sale,
3. Câtr@ carii Iosue au zis: „Pân@ când v@ mâr}evi]i cu lenevirea }i nu întra]i la mo}tenirea
p@mântului care Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, l-au dat voao?
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4. Aleage]i din fie}tecare neam c@te trei b@rba]i, s@-i trimi]u }i s@ mearg@ }i s@ încungiure
p@mântul }i s@-l scrie dup@ num@rul a fie}tec@ria mul]imi }i s@-mi aduc@ ce vor scrii.
5. Împ@r]i]i-v@ p@mântul în }eapte p@r]i: Iiuda fie în hotar@le sale despre ameaz@zi, }i
casa lui Iosif despre miiaz@noapte. ||
363r
6. P@mântul întru ace}tia de mijloc în }eapte p@r]i îl scrie]; }i aici ve] veni la mine ca
înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, s@ v@ arunc aicea soartea;
7. C@ nu iaste între voi parte levi]ilor, ci preo]ia Domnului iaste mo}tenirea lor. Iar@ Gaad
}i Ruvin }i jum@tate din neamul Manasse }-au fost luat mo}teanirile sale peste Iordan,
despre r@s@rit, care le-au dat Moisi, sluga Domnului”.
8. {i sculându-s@ b@rba]ii s@ marg@ a scrii p@mântul, le-au poruncit Iosue, zicând:
„Încungiura]i p@mântul }i scrii]i, }i v@ întoarce]i la mine, ca aici, înaintea Domnului, în
Silo, s@ v@ trimi]@ soarte”.
9. {i s-au dus. {i, v@zându-l, în }eapte p@r]i l-au împ@r]it, scriind în carte. {i s-au întors
la Iosue, în tab@ra Silo.
10. Carele au trimis sor]ii înaintea Domnului, în Silo. {i au împ@r]it p@mântul fiilor Israil
în }epte p@r]i.
11. {i s-au suit soartea dint@i fiilor Veniamin, prin familiile sale, s@ mo}teneasc@
p@mântul între fiii Iiudei }i fiii lui Iosif.
12. {i au fost hotarul lor spre miiaz@noapte de la Iordan, mergând pre lâng@ coastele
Ierihonului despre miiaz@noapte, }i de acolo spre r@s@rit, la mun]i suindu-s@ }i agiungând
la pustia Vethavin,
13. {i, trecând pre lâng@ Luza, spre amiiaz@zi; *aceasta iaste Vethil. {i s@ pogoar@ în *Face. 28, 19.
Ataroth Addar, în muntele care iaste la amiiaz@zi Vithhoronului din gios, |
14. {i s@ pleac@ încungiurând spre mare la amiiaz@zea muntelui care privea}te Vithhoron
363v
spre Africa; }i sânt ie}iturile ei în Cariathvaal, carea s@ chiiam@ }i Cariathiarim, cetatea
fiilor Iiuda. Aceasta iaste partea spre mare, la apus.
15. Iar@ despre amiiaz@zi din partea Cariathiarim iase hotarul spre mare }i agiunge pân@
la izvorul apelor Nethoa,
16. {i s@ pogoar@ în partea muntelui care privea}te spre valea fiilor Ennon; }i iaste despre
miiaz@noapte, în partea cea mai de pre urm@ a v@lii Rafain. {i s@ pogoar@ în Gheennom
(adec@ valea Ennom), lâng@ coastele Ievuseului, la amiiaz@zi, }i agiunge la izvorul Roghil,
17. Trecând la miiaz@noapte }i ie}ind la Ensemes, adec@ Fântâna Soarelui,
18. {i treace pân@ la mormânturile care sânt în preajma sui}ului Adommim; }i s@ pogoar@
la Avenvoim, adec@ la piatra Voim, fiului Ruvim. {i treace din coasta miiaziinoapte la câmpii
}i s@ pogoar@ în }es,
19. {i p@}ea}te spre miiaz@noapte Vithhagla. {i sânt ie}irile ei spre limba M@rii S@rate,
de la miiaz@noapte în sfâr}itul Iordanului, spre amiiaz@zi,
20. Carea iaste hotarul ei de la r@s@rit. Aceas||ta iaste mo}tenirea fiilor Veniamin, prin
364r
hotar@le sale împregiur, }i familiilor sale.
21. {i au fost cet@]ile lui: Ierihonul }i Vithhagla }i valea Casis,
22. Vitharava }i Samaraim }i Vethil
23. {i Avim }i Afara }i Ofera,
24. Satul Emona }i Ofni }i Gavei, cet@]i doaospr@zeace }i satele lor.
25. Gavaon }i Rama }i Veroth,
26. {i Mesfe }i Cafara }i Amosa,
27. {i Reachim, Iarefil }i Tharelachi }i Sela, Eef }i Ievus, carea iaste Ierusalimul, Gavaath
}i Cariath, cet@] patruspr@zeace, }i satele lor. Aceasta iaste mo}tenirea fiilor Veniamin dup@
familiile sale.
Cap 19
S@ îns@mneaz@ sor]ile a }ase neamuri, Simion, Zavulon, Isahar, Asir, Nethali, Dan }i Iosue.

1.

i au ie}it soartea a doao a fiilor Simion, prin rudeniile sale. {i au fost
mo}tenirea
2.
Lor în mijlocul mo}tenirii fiilor Iiuda: Versaviei }i Savei }i Malada,
3. {i Hasersual, Vala }i Asim,
4. {i Eltholad, Vethul }i Harma,
5. {i Sichelig }i Vethmarehavoth }i Hasersusa,
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6. {i Vethlevaoth }i Sarohin, cet@]i treispr@|zeace }i satele lor.
7. Ain }i Remmon }i Athar }i Asan, cet@]i patru }i satele lor.
8. Toate satele prinpregiurul cet@]ilor acestora, pân@ la Vaalath-Veir-Ramath, spre
amiiaz@zi. Aceasta-i mo}tenirea fiilor Simeon, dup@ rudeniile sale,
9. În mo}tenirile }i funile fiilor Iiuda, c@ mai mare era. {i pentru aceea fiii lui Simion au
mo}tenit în mijlocul mo}tenirii lor.
10. {i au c@zut soartea a triia fiilor Zavulon, prin rudeniile sale. {i au fost hotarul
mo}tenirii lor pân@ la Sarid.
11. {i s@ suie din mare }i Merala }i vine în Devvaseth, pân@ la repegiunea carea iaste
spre Ieconam,
12. {i s@ întoarce din Sared spre r@s@rit, în hotarele Cheseleththavor }i iase la Daverith
}i s@ suie spre Iafie.
13. {i de acolo treace pân@ spre r@s@rit Ghethhefer }i Thacasim, }i iese în Remmon,
Amthar }i Noa,
14. {i încungiur@ la miiaz@noapte Hanathon }i sânt ie}irile în valea Iethahil,
15. {i Cathit }i Naalol }i Semeron }i Iedala }i Vifleim, cet@]i doaospr@zeace }i satele lor.
16. Aceasta iaste mo}tenirea neamului fiilor Zavulon, prin rudeniile sale, cet@]ile }i satele lor.
17. Lui Isahar i-au ie}it soartea a patra, prin rudeniile sale.
18. {i au fost mo}tenirea lui: Ezrail }i Casaloth }i Sunem, ||
19. {i Hafaraim }i Seon }i Anaharath,
20. {i Ravoth }i Chesion }i Avis,
21. {i Rameth }i Engannim }i Enhada }i Vethreses
22. {i agiunge hotarul ei pân@ la Thavor }i Sehesima }i Vethsamis }i vor fi ie}irile ei
Iordanul, cet@] }aspr@zeace }i satele lor.
23. Aceasta-i mo}tenirea fiilor Isahar, prin rudeniile sale, cet@]ile }i satele lor.
24. {i au c@zut a cincea soarte neamului fiilor Asir, prin rudeniile sale.
25. {i au fost hotarul lor Halcath }i Hali }i Vetin }i Axaf,
26. {i Elineleh }i Amaad }i Messal }i au agiuns pân@ la Carmilul m@rii, }i Sihor }i
Lavanath,
27. {i s@ întoarce spre r@s@rit Vethdagon }i treace pân@ la Zavulon }i la valea Iethail spre
miiaz@noapte, în Vethimec }i Nehiil }i iese la stânga Cavului,
28. {i Avran }i Rohog }i Hamon }i Cana, pân@ la marea Sidonului.
29. {i s@ întoarce în Horma, pân@ la cetatea înt@rit@ Tirul }i la Hosa }i vor fi ie}irile ei
în mare din funea Ahziva.
30. {i Amma }i Afec }i Rohov, cet@]i doaoz@ci }i doao }i satele lor.
31. Aceasta iaste mo}tenirea fiilor Asir prin rudeniile sale }i cet@]ile }i satele lor.
32. Fiilor Nethali a }asa parte le-au c@zut prin familiile sale. |
33. {i au început hotarul din Heliv }i Elon, în Saananim }i Adami, carea iaste Nechiv,
}i Ievnail, pân@ la Lec }i ie}irile lor, pân@ la Iordan.
34. {i s@ întoarce hotarul spre apus în Azanothavor }i de acolo iase în Hucuca }i treace
în Zavulon spre amiiaz@zi, }i în Asir spre apus, }i în Iiuda la Iordan, spre r@s@ritul soarelui.
35. Cet@]i înt@rite, Asedim, Sir }i Math }i Recath }i Chinerith,
36. {i Edema }i Arama }i Asor,
37. {i Chedis }i Edrain }i Enhasor,
38. {i Eron }i Magdalim }i Horim }i Vethanath }i Vethsamiz, cet@] noaospr@zeace }i
satele lor.
39. Aceasta iaste mo}tenirea neamului fiilor Nethali, prin rudeniile sale, cet@]ile }i satele lor.
40. Neamului fiilor Dan, prin familiile sale, au ie}it a }eaptea soarte.
41. {i au fost hotarul mo}tenirii lui Saara }i Estahol }i Hirsemes, adec@ cetatea soarelui,
42. Selevin }i Aialon }i Iethela,
43. Elon }i Themna }i Acron,
44. Elfteche, Ghevethon }i Valath,
45. {i Iiud }i Vani }i Varah }i Ghethremon,
46. {i Meiarcon }i Arecon, cu hotarul care privea}te la Iopin.
47. {i cu acela sfâr}it s@ închide. {i s-au suit fiii lui Dan }i au b@tut împrotiva Lesim, }i
o au prins. {i o au lovit în ascu]itul sabiii }i o au || st@pânit }i au l@cuit într-însa, chemând
numele ei Lesim Dan, din numele lui Dan, t@tâne-s@u.
48. Aceasta iaste mo}tenirea neamului fiilor Dan, prin rudeniile sale, cet@]ile }i
satele lor.
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49. {i deac@ au plinit cu soartea a împ@r]i p@mântul fie}tec@ruia prin neamurile sale, au
dat fiii lui Israil mo}tenirea lui Iosue, fiului Nun în mijlocul s@u,
50. Dup@ porunca Domnului, cetatea carea au poftit, Thamnath Saraa, în muntele
Efrem. {i au zidit cetate }i au l@cuit într-însa.
51. Aceastea sânt mo}tenirile care cu soarte le-au împ@r]it Eliazar preotul }i Iosue, fiiul
lui Nun, }i c@peteniile familiilor }i a neamurilor fiilor lui Israil, în Silo, înaintea Domnului,
la u}a cortului m@rturiei, }i au împ@r]it p@mântul.
Cap 20
{ease cet@]i de sc@pare, dincoace }i dincolea de Iordan, }i carii vor putea sc@pa la eale }i pân@
când acolo trebuie s@ r@mâie.

1.
2.

366v

i au gr@it Domnul câtr@ Iosue, zicând: „Gr@ia}te fiilor Israil }i le zi:
«Desp@r]i] cet@]ile celor ce fug, *de care am gr@it câtr@ voi prin mâna lui *Num. 35, 11.
Moisi,
2 Leage 19, 2.
3. S@ scape la eale oricare va lovi suflet ne}tiind }i s@ poat@ sc@pa de m@nia aproapelui,
care iaste izbânditoriu sângelui,
4. Dac@ va sc@pa la una dintr-aceastea cet@]i }i va gr@i b@trânilor cet@]ii aceea cealea
ce-l arat@ a fi nevinovat. {i a}ea l-or priimi }i-i vor da loc de l@cuit |
5. {i nu-l vor da în mânile celui ce-l va goni a izbândi sângele; c@ ne}tiind au lovit
aproapele lui, nici s@ v@dea}te a-i fi fost neprietin mai înainte de doao sau trei zile.
6. {i va l@cui în cetatea aceea pân@ va sta înaintea giudec@]ii, dându-}i pricina fapteai
sale }i pân@ va muri preotul cel mare care va fi într-aceea vreame. Atunci s@ va întoarce
uciga}ul }i va întra în cetate }i în casa sa, din carea fugise»”.
7. {i au rânduit Chedis în Galileea muntelui Nethali }i Sihim în muntele Efrem }i Cariatharvi,
aceea iaste Hevron, în muntele Iiuda.
8. {i peste Iordan, despre r@s@ritul Ierihonului, *au a}ezat Vosor, carea iaste zidit@ în *2 Leage 4, 43.
c@mpia pustiei de neamul Ruvim, }i Ramoft în Galaad, de neamul Gaad, }i Gaulon în
Vasan, din neamul Manasse.
9. Aceaste cet@]i s-au r@nduit tuturor fiilor Israil }i veni]ilor carii l@cuia între dân}ii, s@ scape
la eale care ne}tiind ar fi lovit suflet }i s@ nu moar@ în mâna aproapelui celui ce poftea}te a
izbândi v@rsatul sânge, pân@ când va sta înaintea norodului, ar@tându-}i pricina sa.
Cap 21
Levi]ilor s@ îns@mneaz@ cet@]i patruz@ci }i opt, cu o}teazele. {i, plinindu-s@ f@g@duin]a lui
Dumnezeu oarecând patriar}ilor f@cut@, pace }i odihn@ s@ d@ fiilor Israil. ||

367r

367v

1.

i s-au apropiat c@peteniile familiilor Levi la Eliazar preotul }i la Iosue, fiiul lui
Nun, }i la pov@]uitorii neamurilor, prin fie}tecare neamuri a fiilor Israil.
2.
{i au gr@it câtr@ dân}ii în Silo p@mântului Hanaan }i au zis: *„Domnul au *Num. 35, 2.
poruncit prin mâna lui Moisi s@ ni s@ dea cet@]i de l@cuit }i o}tezele lor spre hrana
dobitoacelor”.
3. {i au dat fiii lui Israil din mo}iile sale, dup@ porunca Domnului, cet@]ile }i o}tezele lor.
4. {i au ie}it soartea spre familia Caath a fiilor Aaron preotului din neamul Iiuda }i
Simeon }i Veniamin, cet@]i treispr@zeace.
5. {i celoraalal]i fiilor Caath, adec@ levi]ilor, carii prisosise din neamurile Efrem }i Dan
}i jum@tate partea Manasse, cet@] zeace.
6. Iar@ fiilor Gherson le-au ie}it soartea s@ ia din neamurile Isahar }i Asir }i Nethali }i
din jum@tate neam Manasse în Valam, cet@]i cu num@rul treispr@zeace,
7. {i fiilor Merari, prin rudeniile sale, din neamurile Ruvin }i Gad }i Zavulon, cet@]
doaospr@zeace.
8. {i au dat fiii lui Israil levi]ilor cet@]ile }i o}teazele lor, precum poruncise Domnul prin
mâna lui Moisi, fie}tec@rora cu soarte dându-le.
9. Din neamurile fiilor Iiuda }i Simeon au dat Iosue cet@]i *a c@rora aceastea sânt numele: *1 Par. 6, 55.
10. Fiilor Aaron, prin familiile Caath din neamul levi|ticesc (pe soartea dintâi lor le-au ie}it),
11. Caritharvi, a tat@lui Enac, carea s@ chiiam@ Hevron, în muntele Iiuda, }i o}tezele ei
prinpregiur,
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12. *Iar@ câmpurile }i satele ei le dedease lui Caliv, fiiului Iefonie, spre mo}tenire.
13. {i au dat fiilor Aaron, preotului Hevron, cetatea sc@p@rii }i o}teazele ei }i Lovna cu
o}teazele ei,
14. {i Iefter }i Esthemo,
15. {i Holon }i Davir,
16. {i Ain }i Ieta }i Vethsames, cu o}teazele sale cet@]i noao din neamuri, precum s-au
zis, doao.
17. Iar@ din neamul fiilor Veniamin, Gavaon }i Gavai,
18. {i Anaftoth }i Almon, cu o}teazele sale, cet@]i patru.
19. Toate împreun@ cet@]ile fiilor Aaron preotului, treispr@zeace, cu o}teazele sale,
20. Iar@ celoraalal]i prin familiile fiilor Caath a neamului liviticesc, aceasta s-au dat
mo}tenire:
21. Din neamul Efrem, cet@]i de sc@pare Sihim cu o}tezele sale în muntele Efrem }i Gazir,
22. {i Chivsaim }i Veftoron, cu o}tezele sale, cet@]i patru.
23. {i din neamul Dan, Eltheco }i Gavathon,
24. {i Aialon }i Gheftremon, cu o}tezele sale, cet@]i patru.
25. Iar@ din jum@tatea neamului Manasse, Thanah }i Gheftremon, cu o}tezele sale,
cet@]i doao.
26. Toate cet@]ile zeace }i o}tezele lor s-au dat fiilor Caaft treapteai din jos.
27. {i fiilor Gherson, neamului leviticesc, le-au dat || din jum@tatea neamului Manasse 368r
cet@]i de sc@pare, Gaolon în Vasan }i Vosram, cu o}teazele sale, cet@]i doao.
28. Iar@ din neamul lui Isahar, Chesion }i Devereft,
29. {i Iaramoth }i Emgamnnim, cu o}teazele sale, cet@]i patru.
30. Iar@ din neamul Asir, Masal }i Avdon,
31. {i Velcath }i Rohov, cu o}teazele sale, cet@]i patru.
32. {i din neamul Nethali, cet@] de sc@pare Chedis în Galilea }i Hamothdor }i Carfthan,
cu o}teazele sale, cet@]i trei.
33. Toate cet@]ile familiilor Gherson treispr@zeace, cu o}teazele sale.
34. Iar@ fiilor Merari, levi]ilor treaptei din jos, prin familiile sale s-au dat, din neamul lui
Zavulon, Iecnnam }i Cartha,
35. {i Damna }i Naalol, cet@] patru, cu o}teazele sale.
36. Din neamul Ruvin peste Iordan, împrotiva Ierihonului, cet@] de sc@pare Vosor în
pustie, Misor }i Iaser }i Ieftson }i Mefaath, cet@]i patru, cu o}teazele sale.
[37]. Din neamul Gaad cet@]i de sc@pare Ramoft în Galaad }i Manaim }i Hesevon }i Iasir,
cet@]i patru, cu o}teazele sale.
38. Toate cet@]ile fiilor Merari prin familii }i neamurile sale, doaospr@zeace.
39. Deci toate cet@]ile levi]ilor în mijlocul fiilor Israil au fost patruz@ci }i opt,
40. Cu o}teazele sale, fie}tecare prin familii împ@r]ite. |
41. {i au dat Domnul, Dumnezeu lui Israil, tot p@mântul care s@ jurase a-l da p@rin]ilor 368v
lor }i l-au mo}tenit }i au l@cuit într-însul.
42. {i s-au dat de la el pace în toate neamurile prinpregiur; }i nime din protivnici au
îndr@znit a le sta împrotiv@, ci to] st@p@nirii lor s-au supus.
43. Nice un cuvânt care f@g@duise c@ le va face de}ert au fost, ci cu fapta au plinit toate.
Cap 22
Neamurile Ruvin }i Gad }i jum@tate Manasse, peste Iordan l@sate.
Prepus mi}c@ celoraalalte neamuri, pentru oltariul la Iordan f@cut.
Ci trimi}ii soli cuprind dreapta lor mântuire.

1.

ntr-aceea} vreame au chemat Iosue pe ruviteani }i gaditeani }i jum@tate
partea Manasse.
2.
{i au zis câtr@ dân}ii: „F@cut-a]i toate care v-au poruncit Moisi, sluga Domnului,
}i mie în toate mi-a]i fost ascult@tori,
3. Nici a] l@sat fra]ii vo}tri mult@ vreame, pân@ în zioa de acum, p@zând porunca Domnului,
Dumnezeului vostru.
4. Deci, deac@ au dat Domnul, Dumnezeul vostru, fra]ilor vo}tri odihn@ }i pace, precum
*Num. 32, 33. s-au f@g@duit, întoarce]i-v@ }i v@ duce] la s@la}ele voastre }i la p@mântul mo}tenirii *care
369r
Sus 13, 8. v-au dat Moisi, sluga Domnu||lui, peste Iordan.
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5. A}ea numai s@ p@zi] cu deadinsul }i cu fapta s@ plini] porunca }i leagea care v-au
poruncit Moisi, sluga Domnului, s@ iubi] pre Domnul, Dumnezeul vostru, }i s@ umbla] în
toate c@ile Lui }i s@ ]ine] poruncile Lui }i s@ v@ lipi] de El }i s@-I sluji] în toat@ inima }i în
tot sufletul vostru”.
6. {i i-au blagoslovit Iosue }i i-au slobozit, carii s-au întors la s@la}ele sale.
7. Iar@ jum@t@]ii neamului Manasse îi dedease Moisi mo}tenire în Vasan. {i pentru
aceaea, jum@t@]ii carea prisosea i-au dat Iosue soarte între ceialal]i fra]ii s@i peste Iordan,
spre apus. {i, slobozându-i la s@la}ele sale }i blagoslovindu-i,
8. Le-au zis: „În multe averi }i bog@]ii v@ întoarce] la scaunele voastre, cu argint, aur,
aram@ }i fier }i cu hain@ înmul]it@; împ@r]i]i prada vr@jma}ilor cu fra]ii vo}tri”.
9. {i s-au întors }i s-au dus fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad }i jum@tate neamul Manasse de la
fiii lui Israil din Silo, care-i zidit@ în Hanaan, ca s@ între în Galaad, p@mântul mo}tenirii
sale, care-l dob@ndise dup@ porunca Domnului, în mâna lui Moisi. |
369v
10. {i, venind la hâlmurile Iordanului, în p@mântul Hanaan, au zidit lâng@ Iordan oltariu
de m@rime nesfâr}it@.
11. Carea auzând fiii lui Israil }i oricarii soli vestindu-le c@ ar fi zidit fiii lui Ruvin }i Gad }i
jum@tate neamul Manasse oltariu în p@mântul Hanaan, pre h@lmurile Iordanului, înprotiva
fiilor Israil,
12. S-au adunat to]i în Silo, ca s@ s@ suie }i s@ o}teasc@ împrotiva lor.
13. {i într-aceaea au trimis la ei, în p@mântul Galaad, pe Feneis, fiiul lui Eliazar preotului,
14. {i zeace c@petenii cu el, câte unul din fie}tecare neam,
15. Carii au venit la fiii lui Ruvin }i la Gad }i la jum@tate neamul Manasse, în p@mântul
Galaad, }i au zis câtr@ dân}ii:
16. „Acestea poruncea}te tot norodul Domnului: «Ce treacerea legii este aceasta? C@ci
a]i p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul lui Israil, zidind oltariu c@lc@toriu de leage, }i de la
slujba Lui dep@rtându-v@?
17. Au pu]in v@ este *c@ a]i p@c@tuit în Velfegor, }i pân@ într-aceast@ zi întin@ciunea *Num. 25, 3.
nelegiuirii ace}tiia în voi r@mâne }i mul]i din norod au c@zut?
2 Leage 4, 3.
18. {i voi ast@zi a]i p@r@sit pre Domnul, }i mâne spre tot Israilul mânia Lui s@ va aprinde. ||
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19. C@, de gândi] a fi necurat p@mântul mo}tenirii voastre, treace]i la p@mântul în carele
este cortul Domnului }i l@cui]i între noi. Numai de a Domnului }i de a noastr@ împreunare
s@ nu v@ dep@rta]i, zidind oltariu peste oltariul Domnului, Dumnezeului nostru.
20. *Au nu Ahan, fiiul Zarei, au trecut porunca Domnului }i preste tot norodul Israil *Sus 7, 1.
mânia lui au c@zut? {i el era un om, }i batâr de-ar fi perit s@ngur în nelegiuirea sa!»”
21. {i au r@spuns fiii lui Ruvin }i Gad }i jum@tate neamul Manasse, c@peteniilor solirei lui Israil:
22. „Dumnezeu, Domnul cel tare, însu} }tie, }i Israil împreun@ va în]eleage; de am zidit
acest oltariu cu gând a treace leagea, nu ne p@zeasc@, ci ne pedepseasc@ acum.
23. {i de l-am f@cut cu aceea minte, ca arderi de tot }i jârtv@ }i p@ciuitoare junghieri
preste el s@ punem, însu} cearce }i judece!
24. {i nu mai vârtos cu aceea gândire }i în]@leagere, ca s@ zicem: «Mâne vor zice fiii vo}tri
fiilor no}tri: ‘Ce e voao }i Domnului, Dumnezeului Israil?’»
25. Hotaru au pus Domnul între noi }i între voi, o, fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad, râul
Iordanului }i pentru aceea parte nu ave]i în Domnul. {i prin acest prilej vor întoarce fiii
370v vo}tri pre fiii no}tri de la | frica Domnului. Gândit-am dar@ mai bine
26. {i am zis: «S@ ne r@dic@m oltariu, nu spre arderi de tot, nici spre aducerea de junghieri,
27. Ci spre m@rturie între noi }i între voi, }i între fiiul nostru }i s@mân]a voastr@, ca s@ slujim
Domnului, }i în puterea noastr@ s@ fie a aduce }i arderi de tot }i jungheri }i jârtve p@ciuitoare.
{i nu cumva s@ zic@ mâne fiii vo}tri fiilor no}tri: ‘Nu este voao parte în Domnul!’»
28. Iar@, de vor vrea a zice, le vor r@spunde: «Iat@ oltariul Domnului, care l-au f@cut
p@rin]ii no}tri, nu spre arderi, nici spre jârtv@, ci spre m@rturia noastr@ }i a voastr@».
29. Departe de la noi fie aceast@ nelegiuire, ca s@ ne dep@rt@m de la Domnul }i s@
p@r@sim urmele Lui, zidind oltariu spre ardere }i jârtve, }i aducere de jungheri, afar@ de
oltariul Domnului nostru, care s-au zidit înaintea cortului Lui”.
30. Care auzând Fineis preotul }i c@peteniile solirei lui Israil, carii era cu el, s-au îmblânzit,
}i cuvintele fiilor Ruvin }i Gad }i a gium@t@]ii neamului Manasse foarte bucuro} le-au primit.
31. {i au zis Fineis, fiiul lui Eliazar preotului, câtr@ dân}ii: „Acum }tim c@ cu noi este Domnul,
c@ streini sânte] de aceast@ treacere de leage, }i a]i slobozit fiii lui Israil din mâna Domnului”.
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32. {i s-au întors cu c@peteniile de la fiii lui || Ruvin }i Gad, din p@mântul Galaad,
hotarelor Hanaan, la fiii lui Israil }i le-au vestit.
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33. {i au pl@cut cuvântul tuturor auzându-l. {i au l@udat pre Dumnezeu fiii lui Israil }i
n-au mai zis s@ s@ suie împrotiva lor }i s@ o}teasc@ }i s@ }tearg@ p@mântul mo}tenirii lor.
34. {i au chemat fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad oltariul care r@dicase, „M@rturiia noastr@”,
c@ Domnul însu}i este Dumnezeu.
Cap 23
Iosue, b@trân }i aproape de moarte, îndeamn@ fiii lui Israil spre ]inerea poruncilor
lui Dumnezeu }i a s@ feri de împ@rt@}irea cu p@gânii.

1.

*3 Împ@r. 2, 2.

i, trecând mult@ vreame dup@ ce pace dedease Domnul lui Israil, supuind
împrejur toate neamurile, }i Iosue vechiu de zile }i de vârst@ b@trân@ fiind,
2.
Chemat-au Iosue tot Israilul }i cei mai mari n@scu]i }i c@peteniile }i pov@]uitorii
}i înv@]@torii }i au zis c@tr@ dân}ii: „Eu am îmb@trânit }i de vârst@ mai p@}it@ sânt.
3. {i voi vede]i toate care au f@cut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor prinpregiur
neamurilor, în ce chip pentru voi însu} au o}tit.
4. {i acum, pentru c@ cu soarte v-au împ@r]it tot p@mântul, de la partea Iordanului despre
r@s@rit pân@ la Marea Mare, }i înc@ multe prisosesc neamuri,
5. Domnul, Dumnezeul vostru, le va piiarde }i le va lua de la fa]a voastr@ }i ve]i st@pâni
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p@mântul, | precum v-au f@g@duit.
6. Numai v@ înt@ri]i }i fi] cuget@tori a plini toate care sânt scrise în cartea legii lui Moisi.
{i s@ nu v@ abate] de la ele nici spre dreapta, nici spre stânga;
7. Nu cumva, dup@ ce ve]i întra la neamurile care vor fi între voi, s@ jura] în numele
dumnezeilor lor }i s@ le sluji]i }i s@ v@ închina] lor,
8. Ci v@ lipi] de Domnul, Dumnezeul vostru, ce a] f@cut pân zioa de ast@zi.
9. {i atunci va lua Domnul Dumnezeu înaintea voastr@ neamuri mari }i vârtoase }i nime
va putea sta împrotiv@ voao.
10. Unul din voi va goni din protivnici o mie de b@rba]i, c@ Domnul, Dumnezeul vostru,
pentru voi însu} va o}ti, precum s-au f@g@duit.
11. Aceasta numai cu deadinsul p@zi]i, s@ iubi]i pre Domnul, Dumnezeul vostru.
12. Iar@, de ve]i vrea a v@ lipi de gre}alele neamurilor acestora, care l@cuiesc între voi,
}i amesteca cu ei c@s@toriile }i priiatinia a împreuna,
13. Înc@ acum s@ }ti] c@ Domnul, Dumnezeul vostru, nu le }tearge înaintea fea]ii voastre,
ci s@ v@ fie spre groap@ }i la]u }i sminteal@ din coastele voastre }i surceale în ochii vo}tri,
pân@ v@ va lua }i v@ va pierde din p@mântul acest bun, care v-au dat. ||
14. *Iat@, eu ast@zi întru pre calea a tot p@mântului, }i cu toat@ inima ve] cunoa}te 372r
c@ din toate cuvintele care a vi le da Domnul s-au f@g@duit, unul n-au trecut în de}ert.
15. Deci precum au plinit cu fapta ce au f@g@duit }i norocite toate v-au venit, a}ea va
aduce preste voi orice fealiu de reale v-au amân@n]at, pân@ când v@ va lua }i v@ va pierde
din p@mântul acest bun, care v-au dat,
16. Pentru c@ a]i trecut leg@tura Domnului, Dumnezeului vostru, carea au lovit cu voi,
}i a]i slujit dumnezeilor streini }i v-a] închinat lor. Curând }i degrab@ s@ va scula asupra
voastr@ urgia Domnului }i v@ ve] lua de la acest p@mân bun, care v-au dat”.
Cap 24
S@ aduc aminte facerile de bine israilteanilor de la Dumnez@u; leg@tura norodului cu Domnul;
moartea lui Iosue, îngroparea oaselor lui Iosif }i moartea lui Eliazar preotului.

1.

i au adunat Iosue toate neamurile lui Israil în Sihim }i au chemat pre cei mai mari
n@scu]i }i c@peteniile }i judec@torii }i înv@]@torii }i au stat înaintea Domnului.
2.
{i câtr@ norod a}a au gr@it: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Peste
*Face. 11, 26.
*Face. 11, 31. râu au l@cuit p@rin]ii vo}tri din început, *Thare, tat@l lui Avraam, }i Nahor. {i au slujit
Face. 21, 2. dumnezeilor streini.
*Face. 25, 26.
3. *Luat-am dar@ pre tat@l vostru Avraam din | hotarele Mesopotamiei }i l-am adus în
**Face. 36, 8. p@mântul Hanaan }i am înmul]it s@mân]a lui,
***Face. 46, 6.
4. *{i i-am dat pre Isaac. **{i lui iar@}i i-am dat pre Iacov }i Isav, ***din carii lui Isav
**** Ie}ir. 3, 10. i-am dat muntele Seir spre mo}tenire, ****iar@ Iacov }i fiii lui s-au pogorât în Eghipt.
*Ie}ir. 12, 37.
5. *{i am trimis pe Moisi }i Aaron }i am lovit Eghiptul cu multe seamne }i ciudease.
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6. {i v-am scos pre voi }i p@rin]ii vo}tri din Eghipt }i a] venit la mare. {i au gonit
eghipteanii *pre p@rin]ii vo}tri, cu c@ru]e }i cu c@l@rime, pân@ la Marea Ro}ie.
7. {i au strâgat c@tr@ Domnul fiii lui Israil, Carele au pus întunearec între voi }i între
eghipteani }i au adus asupra lor marea }i i-au acoperit. V@zut-au ochii vo}tri toate care
în Eghipt am f@cut }i a]i l@cuit în pustie mult@ vreame.
8. {i v-am dus în p@mântul amorreului, care l@cuia peste Iordan, *}i, o}tind asupra
voastr@, i-am dat în mânile voastre }i a]i mo}tenit p@mântul lor }i i-a]i ucis.
9. {i s-au sculat Valac, fiiul lui Sifor, împ@ratul lui Moav, }i au o}tit împrotiva lui Israil.
*{i au trimis }i au chemat pe Valaam, fiiul lui Vior, s@ v@ blasteme.
10. {i Eu n-am vrut a asculta, ci, dinprotiv@, printr-însul v-am blagoslovit }i v-am slobozit
din mâna lui. ||
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11. *{i a]i trecut Iordanul }i a]i venit la Erihon. {i au o}tit asupra voastr@ b@rba]ii cet@]ii
aceea, ammorreul }i ferezeul }i hananeul }i hetheul }i gherghezeul }i heveul }i ievuseul,
}i i-am dat în mânile voastre.
12. *{i am trimis înaintea voastr@ t@uni, }i i-am scos din locurile sale doi împ@ra]
ammorreilor, nu în sabie, nici în arcul t@u.
13. {i v-am dat p@mântul, în care nu v-a]i ostenit, }i cet@]ile, care nu le-a] zidit, s@ l@cui]
într-însele; vii }i maslini, care nu le-a] s@dit».
14. *Acum , dar@ , teame]i-v@ de Domnul }i-I sluji]i Lui cu inim@ des@vâr}it }i adev@rat@;
}i lua] dumnezeii c@rora au slujit p@rin]ii vo}tri în Mesopotamia }i în Eghipt }i sluji] Domnului.
15. Iar@, de vi s@ veade r@u a sluji Domnului, voie vi s@ d@: aleage] ast@zi ce v@ place, c@ruia
mai ales trebuie s@ sluji]i, dumnez@ilor c@rora au slujit p@rin]ii vo}tri în Mesopotamia, au
dumnezeilor ammorreilor, în a c@rora p@mânt l@cui]? Iar@ eu }i casa mea vom sluji Domnului!”
16. {i au r@spuns norodul }i au zis: „Departe fie de la noi s@ p@r@sim pre Domnul }i s@
slujim dumnezeilor streini!
17. Domnul, Dumnezeul nostru, însu} ne-au scos pre noi }i pre p@rin]ii no}tri din p@mântul
373v Eghiptului, | din casa robiei. {i au f@cut, v@zând noi, seamne mari; }i ne-au p@zit în toat@
calea prin carea am umblat }i întru toate noroadele prin carii am trecut.
18. {i au scos toate neamurile, ammorreul, l@cuitoriul p@mântului la care noi am întrat.
Deci vom sluji Domnului, c@ însu} iaste Dumnezeul nostru!”
19. {i au zis Iosue câtr@ norod: „Nu ve]i putea sluji Domnului, c@ Domnul sfânt }i tare
izbânditoriu iaste, nici va îng@dui nelegiuirile voastre }i p@catele.
20. De ve]i l@sa pre Domnul }i ve]i sluji dumnezeilor streini, s@ va întoarce }i v@ va n@c@ji
}i v@ va r@sturna dup@ ce v@ va da bun@t@]ile”.
21. {i au zis norodul câtr@ Iosue: „Nicidecum a}ea precum gr@ie}ti va fi, ci Domnului vom sluji!”
22. {i Iosue câtr@ norod: „M@rturii – au zis – voi sânte]i, c@ însu}i v@ v-a]i ales pre
Domnul, s@-i sluji]i”. {i au r@spuns: „M@rturii”.
23. „Acum dar@ – au zis – lua]i dumnezeii cei streini din mijlocul vostru }i pleca]i inimile
voastre c@tr@ Domnul, Dumnezeul lui Israil!”
24. {i au zis norodul câtr@ Iosue: „Domnului, Dumnezeului nostru, vom sluji }i ascult@tori
vom fi poruncilor Lui!”
25. {i au lovit Iosue în zioa aceea leg@tur@ }i au pus înaintea norodului poruncile }i
judec@]ile în Sihim. ||
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26. {i au scris toate cuvintele aceastea în cartea legii Domnului. {i au luat o piatr@ mare
}i o au pus supt st@jarul care era în jârtvenicul Domnului.
27. {i au zis câtr@ tot norodul: „Iat@, piatra aceasta v@ va fi spre m@rturie c@ au auzit
toate cuvintele Domnului, care le-au gr@it voao. Nu cumva dup@ aceaea s@ voi]i a t@g@dui
}i a min]i Domnului, Dumnezeului vostru”.
28. {i au slobozit norodul, pre fie}tecarii la mo}ia sa.
29. {i dup@ aceastea, au murit Iosue, fiiul lui Nun, sluga Domnului, de o sut@ }i zeace ani.
30. {i l-au îngropat în hotarele mo}tenirii sale, în Thamnathsare, care este în muntele
Efrem, despre partea de-a miiaz@zi a muntelui Gaas.
31. {i au slujit Israil Domnului în toate zilele lui Iosue }i a b@trânilor carii lung@ vreame
au tr@it dup@ Iosue }i carii au }tiut toate lucrurile Domnului care f@cuse în Israil.
32. *{i oasele lui Iosif, care le luase fiii lui Israil din Eghipt, le-au îngropat în Sihim, în
partea ]arinii **carea cump@rase Iacov de la fiii lui Hemor, tat@lui Sihim, cu o sut@ de miei,
}i au fost spre mo}tenirea fiilor lui Iosif.
33. {i Eliazar, fiiul lui Aaron, au murit }i l-au îngropat în Gavaath Fines, fiiul lui, carea
i s-au dat lui în muntele Efrem.
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INDICE
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 23,15
(sã) aduc: ind. prez. 3.pl., în loc. v. sã aduc aminte „se amintesc”
rezum. cap.24
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 1,13

A
(a se) ABATE: v. III
sã (te) abaþ: conj. prez. 2.sg. 1,7
sã (vã) abateþ: con j. prez. 2.pl. 23,6
ACARON: s.m. „locuitor al cetãþii Ecron; una dintre cele cinci
cetãþi principale ale f ilisteilor, alãturi de Gaza, Asdod, Ascalon,
Gat” (cf. DB, p.364).
acaronii: pl. nom. 13,3
ACOLEA: adv.
acolea: 2,6

(a) ACOPERI: v. IV
au acoperit: ind. pf.c.3.sg. 2,6; 24,7
am acoperit: ind. pf.c. 1.sg. 7,21

(a se) AFLA: v. I
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 7,14
(s-)au aflat : ind. pf.c. 3.sg. 7, 16, 17
au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 7,18
(s-)ar fi af lat: cond. pf. 3.pl. 10,17

ACUM: adv.
acum: 2,12; 3,16; 4,9; 5,14; 7,26; 8,29; 9,12, 13, 25, 27; 10,27;
13,7, 13; 14,10; 22,3, 22, 31; 23,4, 13; 24,14, 23
(a) ADÃPA: v. I (aici despre râuri) „a uda” (cf. lat. irrig¹ „a
scãlda, a uda”).
adapã: ind. prez. 3.sg. 13,3
ADÃPOS: s.; cuvântul nu este înregistrat în D A; creaþie
proprie a tr aducãtorilor; cf. lat irriguus „bine udat”, „umed”; în
acelaºi v erset, traducãt orii au echivalat adj. latinesc ºi prin
apãtos.
adãposul: s.n. sg. ac. 15,19
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (Înv.) (a se) ADAOGE: v. III „a
continua sã”
(sã) adaoge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
adaoge: imperativ 2.sg. 15, 19
ADÂNC , -Ã: adj.
adâncã: f. sg. ac. 13,1 (în sintagma de adâncã vãrstã, structurã
calchiatã – cu respectarea ordinii constituenþilor sintagmei
latineºti – dupã lat. provectaeq ue aetatis ; aetate provectus
„înaintat în vârstã”; este o exprimare pleonasticã – Iosue bãtrân
ºi de adâncã vãrstã era –, respectând originalul lat.: Iosue sene x
provectaeque aetatis erat).

ADEVÃRAT, -Ã: ad j./adv.
adevãr at: adj. n. sg. ac. 2,12
adevãr atã: adj. f. sg. ac. 24,14
adevãr at: adv. 2,4; 7,20; 14,7
(a) ADORMI: v. IV
adurmise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,8
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
aducându(-sã): gerunziu 7,17; 10,24
aducând: gerunziu 7,17
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,23; 8,23, 31; 10,23; 24,7
aduceþi: imper ativ 2.pl. 10,4
ado: imperativ 2.sg. 10,6
am adus: ind. pf.c. 1.sg. 14,7; 24,3
sã aducã: conj. prez. 3.pl. 18,4
a aduce: inf. prez. 22,27

(a se) ADUNA: v. I
vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 2,18
adunându(-sã): gerunziu 7,9; 10,5
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,26; 24,1
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 9,2; 18,1; 22,12
AFARÃ: adv.
af arã: adv. în loc. prep. (înv.) af arã de „e xterior f aþã de” 6,23;
22,29
afarã: adv. în loc. prep. afarã de „cu excepþia” 11,13; 14,3;

ACOLO: adv.
acolo: 2,16, 22; 3,1; 4,5, 8, 9; 6,11; 10,38; 11,11; 14, 15; 15,4, 8,
15; 18,1, 12; 19,13, 3 4; rezum. cap.20

ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg. ac. 2,14

ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. ac. 22,26
aducere: sg. ac. 22,29

(a) AGÃÞA: v. I; var. (Înv.) (a) ACÃÞA
au acãþat: ind. pf.c. 3.sg. 2, 21
AGER, -Ã: adj.
ageri: m. pl. ac. 10,18
AICI: adv.
aici: 2,2; 15,4; 18,6, 8
aicea: 18,6
(a) A JUTA: v. I
sã agiute: conj. prez. 3.sg. 10,33
(a) A JUNGE: v. III
agiungând: gerunziu 15,4, 7; 18,12
agiunge: ind. prez. 3.sg. 18,15, 16; 19,22
au agiuns: ind. pf.c. 3.pl. 19,26
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiutoriul: sg. ac., în loc. adv. cu agiutoriul „datoritã ajutor ului”
(cf. MDA) 8,10
agiutoriu: sg. ac. 10,4, 6
agiutoriul: sg. ac. 10,6
(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
aleage: imperativ 2.sg. 4,2
alegând: gerunziu 8,3
alesease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,12
ar fi ales: cond. pf. 3.sg. 9,27
aleageþi: imperativ 2.pl. 18,4
aleageþ: imperativ 2.pl. 24,15
(vã v-)aþi ales: ind. pf.c. 2.pl. 24,22
(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 7,22
ALES, ALEASÃ: adj.
ales: adj. în loc. adv. mai ales „îndeosebi, în special” 24,15
ALEªUIRE: s.f.; vezi LEªUIRE
(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
au amânãnþat: ind. pf.c. 3.sg. 23,15
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(a) AMESTECA: v. I
amesteca: inf. prez. fãrã a 23,12
AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZI; AMIAZÃZI; (În v.; art.)
AMIAZÃZIA „sud”
ameazãzi: sg. ac. 10,40; 11,16; 12,3; 13,4; 15,1, 2, 4, 7, 8, 19,
21; 17,10; 18,5
ameazii: sg. ac. 11,2
ameazãz ea: sg. ac. 17,9
amiiazãzi: sg. ac. 18,13, 15, 16, 19; 19,8, 34
amiiazãz ea: sg. ac. 8,14

APUS: s.n.
apusului: sg. gen. 1,4, 15; 8,12
apus: sg. ac. 5, 1; 8,13; 11,3, 16; 12,7; 15,8, 10, 11; 16,3; 18,14;
19,34; 22,7
apusul: sg. ac. 8,9, 29
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 6,19, 24; 22,8

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. (a-ºi) aduce aminte; vezi (a) ADUCE

(a se) ARÃTA: v. I
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
sã ar eate: conj. prez. 3.sg. 5,6
aratã: ind. prez. 3.pl. 20,4
arãtându-: gerunziu 20,9

(a se) AMISTUI: v. IV (Înv.) „a mistui”
(s-)au amistuit: ind. pf.c. 3.pl. 7,25

ARÃTARE: s.f. „dovedire”
arãt area: sg. ac. 9,5

AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
amor reilor: pl. gen./dat. 2,10; 9,10
ammor reul: sg. nom./ac. 3,10; 9,1; 11,3; 12,8; 24,11, 18
ammor reilor: pl. gen./dat. 5,1; 10,5, 6; 12,2; 24,12, 15
ammor reului/Ammorreului: sg. gen. 7,7; 13,4, 21
ammor reu: sg. ac. 10,12
amor reului: sg. gen. 24,8

ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 24,12

AN: s.m.
ani: pl. ac. 5,6; 14,7, 10; 24,29
an : sg. ac./gen. 5,11, 12

ARDERE: s.f.
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 8,31; 22,23, 26, 27
arderi: pl. ac. 22,28
ardere: sg. ac. 22,29

(a se) ARDE: v. III
(sã) va ar de: ind. viit.I. 3.sg. 7,15
vei arde: ind. viit.I. 2.sg. 11,6
au ar s: ind. pf.c. 3.pl. 11,9

ANATEMÃ: s.f.; var. (În v.) AN ATHEMÃ
anathemã: sg. nom./ac. 6,17; 7,1
anathima: sg. ac. rezum. cap.7
APÃ: s.f.
apele: pl. nom./ac. 2, 10; 3,13, 16; 4,7, 18, 23; 11,5, 7, 8; 13,6;
15,7; 16,1
apa: sg. ac. 3,8; 7,5
apei: sg. gen. 3,15; 15,9
ape: pl. ac. 9,21, 23, 27
apelor : pl. gen. 18,15
APÃTOS, -OASÃ: adj.
apãtos: n. sg. ac. 15,19
(a se) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,24; 8,19, 28; 11,13
aprindeþi: imperativ 2.pl. 8,8
aprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,22
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,18
APROAPE: adv.
apr oape: adv. 9,16
apr oape: adv. în loc. adv. aproape de „cu puþin timp înainte de”
(cf. MDA) rezum. cap.23
apr oapelui: s.m. sg. gen. 20,3, 9
apr oapele: s.m. sg. ac. 20,5
(a se) APROPIA: v. I
sã (vã) apr opiiaþi: con j. prez. 2.pl. 3,4
apr opiiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 3,9
(vã) veþ apropia: ind. viit.I. 2.pl. 7,14
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 7,14
(ne) vom apropia: ind. viit.I. 1.pl. 8,5
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.pl. 14,6; 21,1
(a) APUCA: v. I
veþi apuca: ind. viit.I. 2.pl. 8,2
(a) APUNE: v. III
a apune: inf. prez. 10,13
apuind: gerunziu 10,27

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 6,19, 24; 7,21; 22,8
argintul: sg. ac. 7,21, 22, 24
ARMAT, -Ã: adj. (Înv.) „înarmat”
armaþ: masc. pl. nom. rezum. cap.1
armatã: f. pl.nom. 6,9
armat: n. sg. nom. 6,13
(a) ARUNCA: v. I
au ar uncat: ind. pf.c. 3.pl. 7,23; 8,29; 10,27
sã ar unc: con j. prez. 1.sg. 18,6
(a) ASCULTA: v. I
am ascultat : ind. pf.c. 1.pl. 1,17
vom asculta: ind. viit.I. 1.pl. 1,17
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 1,18
ascultaþ: imper ativ 2.pl. 3,9
asculta: ind. imp. 3.pl. 5,6
ascultând: gerunziu 10,14
a ascult a: inf. prez. 24,10
ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãt ori: m. pl. nom. 22,2; 24,24
(a se) ASCUNDE: v. III
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 2,4; 6,17; 7,11
ascunsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,25
(nu) ascunde: imperativ pr ohib. 2.sg. 7, 19
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 7,21
(sã) ascunsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,16
ASCUNS, -Ã: adj.
ascunse: n. pl. ac. 7,22
ASCUÞIT: s.n. „ascuþiº”
ascuþitul: sg. ac. 6,21; 10,28, 30, 32, 35, 37, 39; 19,47
ASIN: s.m.
asinii: pl. ac. 6,21; 7,24
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asini: pl. ac. 9,4
asin: sg. ac. 15,18
ASTÃZI: adv.
astãzi: adv. în loc. adv. pânã (în zioa de) astãzi „pânã acum” 5,9;
7,26; 14,11; 23,8
astãzi: adv. 3,7; 5,9; 14,10; 22,18; 23,14; 24,15
AªA: adv.
aºa: 1,5, 15, 17; 2,12, 21; 3,7; 6,3, 14; 8,13, 22, 33; 9,21; 10,1,
25, 37, 39; 11,8, 15; 14,5, 11; 24,2
aºea: 2,16; 7,20; 8,8; 10,14; 17,10; 20,4; 22,5; 23,15; 24,21
AªCALONITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Ascalon, una dintre
cele cinci cetãþi filistene principale, alãturi de Gaza, Asdod, Ecron,
Gat”
aºcaloniteanii: pl. nom. 13,3
(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 20,8
AªEZÃMÂNT: s.n. (Înv.) „legãmânt”
aºezãmântul: sg. ac. 7,11
aºezãmânt: sg. ac. 9,15

BATÃR: adv.; var. BATÂR „mãcar” (Reg. Trans. Mold.; mgm.)
batâr: adv. 7,7; 22,20
(a se) BATE: v. III
sã batem: con j. prez. 1.pl. 10,4
(s-)au bãtut: ind. pf.c. 3.pl. 7,5
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,18; 10, 10, 35, 42; 11,8, 11, 12;
rezum. cap.12; 12,1, 6, 7; 19,47
bãtând: gerunziu rezum. cap.10
bãtându-: gerunziu 10,5
bãtea: ind. im p. 3.sg. 10,31
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 2,1, 2; 4,4; 5,4; 7,2, 3, 14, 18; 8,3, 12; 10,7;
17,2; 18,4; 23,10
bãrbaþii: pl. nom./ac. 2,3, 4, 6; 6,2; 7,5; 8,20, 21; 9,6; 10,24;
18,8; 24, 11
bãrbaþ: pl. ac./dat. 3,12; 4,2; 6,22; 10,18
bãrbat : sg. nom./ac. 5,13; 6,21; 8,25; 17,1
bãrbatul: sg. nom./ac. 6,26; 15,18
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: ad j.
bãrbãteascã: f. sg. nom., în loc. s. (Pop.) par te bãr bãteascã „fiinþã
de sex bãrbãt esc” 5,4

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 2,5; 7,9
(a) ATINGE: v. III
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 2,19
sã atingeþi: conj. prez. 2.pl. 6,18
sã atingã: conj. prez. 3.pl. 8,13
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 8,31
atinge: inf. prez. fãrã a 9,19

BÃRBÃTEªTE: adv.
bãrbãteaºt e: 1,18

ATUNCI: adv.
atunci: 1,8; 8,30; 9,6; 10,6, 12, 21; 14,11, 14; 20,6; 23,9

BÃTRÂN: adj./s.m.
bãtrân: s. sg. ac. 6,21
bãtrânii: s. pl. nom./ac. 7,6; 8,10; 9,11
bãtrânilor: s. pl. gen./dat. 20,4; 24,31
bãtrân: adj. m. sg. nom. 13,1; rezum. cap.23
bãtrânã: adj. f. sg. ac., în sintagma de vârs tã bãtrânã 23,1

AUR: s.n.
aur: sg. ac. 6,19, 24; 7,21, 24; 22,8

(a se) BIRUI: v. IV
(sã) biruiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10

(a se) AUZI: v. IV
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,10
auzind: gerunziu 2,11; 9,1, 3; 11,1
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 5,1; 9,16; 24,27
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 6,10
auzi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7,9
am auzit: ind. pf.c. 1.pl. 9,9
auzând: gerunziu 10,1; 14,12; 22,11, 30
auzându-: gerunziu 22,33

BINE: adv.
(mai) bine: 22,25
bine: s.n. în sintagma facerile de bine rezum. cap.24
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniii: sg. gen. 8,34
blagoslovenie: sg. ac. 15,19
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
(sã) blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,33; 14, 13; 22,6
blagoslovindu-: gerunziu 17, 14; 22,7
am blagoslovit: ind. pf.c. 1.sg. 24,10

(a) AVEA: v. II
avea: ind. imp. 3.sg. 6,25
avem: ind. prez. 1.pl. 9,13
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 17,1
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 17,17
a avea: inf. prez. 17,18
aveþi: ind. prez. 2.pl. 22,25

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmului: sg. gen. 8,34
blãstãm: sg. ac. 9,23

AVERE: s.f.
averea: sg. ac. 6,23; 7,15
averi: pl. ac. 22,8

(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
(sã) blastãmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.sg. 6,25
sã blastãme: con j. prez. 3.sg. 24,9
blãstãmat e: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 6,26

AZIMÃ: s.f.
azime: pl. nom. 5,11
AZO TEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Asdod, una dintre cele
cinci cetãþi filistene principale, alãturi de Gaza, Ascalon, Ecron,
Gat”
azoteanii: pl. nom. 13,3

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþii: pl. ac. 22,8
BOLOVAN: s.m.
bolovani: pl. ac. 10,18, 27
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au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9, 24; 6,20; 7,5, 6; 16,1; 17,1; 19,10,
24, 32; 22,17, 20
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,15
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 6,5
cãzind: gerunziu 8,24
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,25; 17,8

BOU: s.m.
boii: pl. ac. 6,21; 7,24
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucat e: pl. ac. 1,11; 9,7, 11
bucatã: sg. ac. 5,12
bucat ele: pl. ac. 9, 14

CÃLÃRIME: s.f. „cavalerie”
cãlãrime: sg. ac. 24,6

BUCIUM: s.m. (pop.) „tr unchi de copac”
buciumi: pl. ac. 10,26

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriia: sg. ac. 5,6

BUCUROS, -OASÃ: ad j.
(f oarte) bucuroº: m. pl. nom. 22,30

(a) CÃLCA: v. I
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 14,9
a cãlca: inf. prez. 4,18
câlcând: gerunziu 10,24
va câlca: ind. viit. 3.sg. 14,9

BUN, -Ã: adj.
(f oarte) bun: n. sg. ac. 7,21
bun: n. sg. nom./ac. 9,25; 23,13, 15, 16
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 24,20

CÃLCÃTOR, -TOARE: adj.
cãlcãt oriu: n. sg. ac., în sintagma cãlcãtoriu de leage 22,16
CÃLÞÃMINTE: s.f.; vezi ÎNCÃLÞÃMINTE

C

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor : pl. gen./dat. 1,10; 9,18; 17,4, 5, 6; 22,21
cãpetenia: sg. nom. în sintagma cãpetenia oastei Domnului 5,14
cãpeteniile: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 9,15, 18; 10,24; 13,21;
14,1; 19,51; 21,1; 22,30, 32; 23,2; 24,1
cãpetenii: pl. nom. 22,14
cãpetenia: sg. ac. (aici) „conducerea” 11,10

CALD, -Ã: adj.
calde: f. pl. ac. 9,12
CAL: s.m.
cai: pl.nom. 11,4
cailor: pl. dat. 11,6, 9

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. nom./ac. 11,4; 24,6
cãr uþele: pl. ac. 11,6
cãr uþãle: pl. ac. 11,9

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 1,8; 2,7, 16, 22; 8,15; 10,10; 12,3; 23,14; 24, 17
cale: sg. ac. 3,4, rezum. cap.9; 9,11
cãlii: sg. gen. 5,4
cãile: pl. ac. 22,5
CAN ANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeul: sg. nom./ac. 3,10; 9,1; 11,3; 12,8; rezum. cap.16; 16,10;
17,12, 18; 24,11
hananeii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 7,9; 17,13
CAP: s.n.
capul: sg. ac. 2,19; 15,2
capetele: pl. ac. 7,6

CÂMP: s.n.
câm purile: pl. ac. 5,10; 21,12
câm pul: sg. ac. 5,13; 11,8; 12,7
CÂMPENESC, -EASCÃ: adj.
câm peneaºti: f. pl. nom. 13,21

CAR: s.n.
carã: pl. ac. 17,16
car e: pl. ac. 17,18
CARTE: s.f.
car tea/Car tea: sg. nom./ac., în sintagmele cartea legii/ car tea
leagii /car tea leagii lui Moisi/cartea legii lui Moisi/car tea legii
lui Dumnezeu/ Cartea Drepþilor 1,8; 8,31, 34; 10,13; 23,6;
24,26
car te: sg. ac. 18,9
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 2,1, 3, 12, 15, 18; 6,22, 25; 7,14; 17,17; 18,5;
20,6; 24,15
casa: sg. ac., în sintagmele casa Dumnezeului/casa r obiei
(„pãmântul Egip tului”) 9,23; 24,17
casii: sg. gen. 2,6, 19
casã: sg. ac. 2,19; 6,17; 7,18
case: pl. ac. 7,14, 17
casele: pl.ac. 9,12
(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: conj. prez. 3.pl. 11,20

CÃSÃTORIE: s.f.
cãsãtoriile: pl. ac. 23,12

CÂMPIE: s.f.
cãm pia: sg. ac. 20,8
câm piile: pl. ac. 4,13; 11,2, 16; 13,9, 32
câm pii: pl. ac. 9,1; 12,8; 13,17; 15,33; 18,18
câm pia: sg. ac. 10,40
câm piii: sg. gen. 17,16
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-acestaº ceas „în acest moment” 11,6
CER: s.n.
ceriu: sg. ac. 2,11; 8,20; 10,11
ceriului: sg. gen. 10,13
(a) CERCA: v. I
cer cându-: gerunziu 2,22
cear ce: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 22,23
(a) CERE: v. III
sã cearã: con j. prez. 3.sg. 15,18
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,1; 3,16; rezum. cap.6; 6,3,
4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26; 7,3; 8,1, 7, 17, 21, 22, 24, 25,
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28; rezum. cap.10; 10,2; 11,11; 13,17; 15,60, 62; 17,11; 18,14;
19,29, 41, 50; 20,6; 21,13
cetate: sg. nom./ac. 2,23; 8,4, 6, 16, 19, 22; 10,2; 11,19; 19,50; 20,6
cetãþii: sg. gen./dat. 4,13, 19; 5,13; 6,5; rezum. cap.7; 7,5; 8,2,
5, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 2 7, 29; 10,6, 16, 17; 20,4;
24,11
cetãþi: sg. gen. 8,12
cetãþile: pl. nom./ac. 8,17; 9,17; 10,39; 11,12, 13, 21, 22; 13,9, 21,
25, 28, 31; rezum. cap.15; 15,21, 32; rezum. cap.16; 16,9; 18,21;
19,16, 23, 31, 39, 48; 20,2; 21,3, 8, 19, 26, 33, 38, 39; 24,13
cetãþi: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,2, 20; 14,4, 12; 15,41, 44,
57, 59, 60, 62; 17,12; 18,24; 19,6, 7, 15, 30, 35; rezum. cap.20;
20,4, 9; rezum. cap.21; 21,2, 4, 6, 9; 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27,
29, 31, 32, 36, 37
cetãþilor: pl. gen. 10,19; 11,14; 13,23; 17,9; 19,8
ceatatea: sg. ac. 10,30
Cetat ea: sg. nom., în s. propr. Cetatea Slovelor/Cetatea Pãdurilor
15,9, 15
cetãþ: pl. nom./ac. 15,36, 51, 54; 18,27; 19,22, 38; 21,5, 7, 32, 35, 36

COPILAª: s.m.
copilaºu: sg. ac. 6,21
CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 3, 14
cortului: sg. gen. 7,21; 22,29
cortului: sg. gen, în sintagma cortului mãr turiei 19,51
cortul: sg. ac. 7,22, 24
cortul: sg. ac., în sint agmele cortul mãrturiei/cortul Domnului
18,1; 22,19
COT: s.m.
coþ: pl. ac. 3,4
CRUCE: s.f.
cr uce: sg. ac. 8,29
(a) CUGETA: v. I
vei cugeta: ind. viit.I. 2.sg. 1,8
CUGETÃTOR, -TOARE: adj.
cugetãtori: m. pl. nom. 23,6

(a se) CHEMA: v. I
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 3,16; 15,7
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. 3,16; 18,14; 21,11
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4; 6,6; 10,24; 22,1, 34; 24,1, 9
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 5,9; 7,26
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,22; 23,2
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 14,15; 15,15
chemând: gerunziu 19,47

(a se) CULEGE: v. III
(sã) culeg: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãr ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,32

CHINEZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
chinezeul: sg. nom. 14,6
chinezeului: sg. gen. 14,14

(a) CUNOAªTE: v. III
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 3,4
veþ cunoaºt e: ind. viit.I. 2.pl. 23,14
cunoscut-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,9

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 23,2

(a) CUPRINDE: v. III
cuprind: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplite: f. pl. ac. 8,31

CUPRINS, -Ã: adj.
cuprinsul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.13

(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
au cetit: ind. pf.c. 3.pl. 8,34

(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
curea: ind. imp. 3.pl. 4, 18
curã: ind. prez. 3.sg. 5,6

CIUDESÃ: s.f.
ciudese: pl. ac. 24,5

CURAT, -Ã: adj.
curaþi: m. pl. nom. 2,20

(a) COASE: v. III
era cusute: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,5

(a) CURÃÞI: v. IV
vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 17, 18

COASTÃ: s.f.
coastele: pl. ac. 12,9; 15,8, 10; 18,12, 16; 23,13
coastã: sg. ac. 15,11
coasta: sg. ac. 18,18

CURÃÞITURÃ: s.f. „loc defriºat, curãþat de cioturi e tc. pentru
a putea fi ar at”
curãþituri: pl. ac. 17,15

COBORÂRE: s.f.; var. (Înv.) POGORÂRE
pogorârea: sg. ac. 10,11

CURÂND: adv.
curând: 23,16

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.pl. 2,23; 3,16; 24,4
pogorându(-sã): gerunziu 3,16
(sã) pogoarã: conj. prez. 3.sg. 15,10; 16,3, 7; 17,9; 18,13, 16, 18

(a) CUR GE: v. III
vor cur ge: ind. viit.I. 3.pl. 3,13
CURGERE: s.f.
curgerile: pl. ac. 5,1; 13,8 (cf. lat. fluent a Ior danis = „apa
Iordanului”; f luentum, -i „curs de apã”, „râu”)

COMOARÃ: s.f.
comorile: pl. ac. 6,19
CONÃCIT, -Ã: adj. „asediat”; aici prima atestare a cuvântului;
în DA este cuvântul conãcit cu sensul „gãzduit”.
conãcite: f. sg. gen. 10,6
CONTÃª: s.n.; var. CONTOª
contoºu: sg. ac. 7,21
contoºul: sg. ac. 7,24

CURVÃ: s.f./adj.
curva: s. sg. nom. rezum. cap.2; 6,17
curve: ad j. f. sg. gen. 2,1; 6,22
CUSUT, -Ã: ad j.
cusuþ: m. pl. ac. 9,4
(a) CUTEZA: v. I
cuteza: ind. im p. 3.sg. 10,21
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CUÞIT: s.n.
cuþit e: pl. ac. 5,2

depar te: rezum. cap.9; 9,6, 9; 22,29; 24,16
(f oarte) depar te: adv. 9,22

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,13; 2,20; 14,10; 22,33
cuvintele: pl. ac. 1,18; 6,8; 8,34; 22,30; 23,14; 24,26
cuvânt : sg. nom./ac. 6,10; 11,15; 21,43
cuvântul: sg. ac, în sintagma cuvântul Domnului 3,9; 5,6
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele Domnului 24,27

(a se) DEPÃRTA: v. I
(sã) vã depãr taþi: ind. viit.I. 2.pl. 8,4; 22,19
depãr tându(-sã): gerunziu 8,16
depãr tându(-vã): gerunziu 22,16
sã (ne) depãrtãm: conj. prez. 1.pl. 22,29
DEPÃRTARE: s.f.
depãr tãrii: sg. gen. 9,13

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 9,7

DES: adv.
(mai) des: 6,5

D
(a se) DA: v. I
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 1,2
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 1,3
sã dau: con j. prez. 1.sg. 1,6
va da: ind. viit.I: 3.sg. 1,11, 15; 2,14; 8,7; 24,20
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13, 14, 15; 2,9; 6,16; 10,12, 19, 30, 32;
11,8, 23; 12,6, 7; 13,8, 14, 24, 33; 14,1, 13; 15,13, 17, 19; 17,4;
18,3, 7; 19,49; 21,3, 8, 9, 13, 27, 41; 22,4, 7; 23,13, 15, 16
sã daþi: conj. pr ez. 2.pl. 2,12
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 6,2; 8,1; 10,8; 24,4, 8, 11, 13
sã dai: conj. prez. 2.sg. 7,7
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 8,18; 11,6
(s-)ar da: cond. pf.c. 3.sg. 11,19
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,15, 29
da(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 15,16
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 15,19; 17,14
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 20,4, 5
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,20, 26, 34, 42; 24,33
a da: inf. prez. 21,41; 23,14
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,24
dã: imperativ 2.sg., în loc. v. dã slavã „slãveºte” 7,19
dã: imper ativ 2.sg. 14,12
dã: imper ativ 2.sg. 15, 19
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21; 24,15
dându-: gerunziu 20,6; 21,8
sã dea: conj. pr ez. 3.sg. 9,24
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,3; 21,12; 22,7; 23,1
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg./pl. 17,4; 21,2
DAT, -Ã: adj.
datul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.9
dat e: f. pl. nom. rezum. cap.13
DÃJDUITOR: s.m. (înv.) „contribuabil”
dãjduitoriu: sg. nom. rezum. cap.16
dãjduitori: pl. ac. 17,13
deajduitoriu: sg. nom. 16,10
DÃRAB: s.n.; var. DÃRÃB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 9,5
(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,24; 14,10
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 11,13
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 8,19; 10,6; 23,16
DEMULT: adv.
demult: 11,10
DEPARTE: adv.
(mai) departe: 8, 6

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit : adv. 10,20
desãvârºitã: f. sg. ac. 24,14
(a) DESCHIDE: v. III
deºchideþi: imperativ 2.pl. 10,22
(a) DESCHILINI: v. IV
sânt deschilinite: pasiv ind. prez. 3.pl. 16,9
DESCHIS, -Ã: adj.
deºchise: f. pl. ac. 8,17
DESFÃTAT, -Ã: ad j. „foar te larg”;”nesfârsit”
desfãtatei: adj. antep. f. sg. gen., în sintagma desfãtatei pustii (cf.
lat. latissimae solitudinis) 5,6
desfãtat: n. sg. nom., în sintagma pãmântul cel desfãtat (cf. lat.
terraq ue latissima) 13,1
(a) DESPÃRÞI: v. IV
des pãrþindu-: gerunziu 7,18
des pãrþiþ: imperativ 2.pl. 20,2
DESPÃRÞIT, -Ã: adj.
des pãrþiþi: m. pl. nom. 14,4
DEªERT, DEªARTÃ: ad j./s.n.
deºer t: adj. n . sg. nom. 21,43
deºer t: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert „inutil” 23,14
(a) DEªTEPTA: v. I
va deºtep ta: ind. viit.I. 3.sg. 6,26
(a) DEZLEGA: v. I
dezleagã: imperativ 2.sg. 5,16
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac. 7, 14
dimineaþã: s. în loc. adv. de dimineaþã „de vreme” 8,10, 14
dimineaþã: adv. 7,16
DIMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ;
(În v.) DIMPR OTIVÃ „din faþã”; „din partea cealaltã”
dinprotivã: adv. 8,5; 24,10
dinprotiva: prep. 8,11
DINAPOI: adv.
dinnapoi: 8,14
DINCOACE: adv.
dincoaci: rezum. cap.12
dincoace: rezum. cap.20
DINCOLO: adv.
dincolo: adv. în loc. prep. dincolo de rezum. cap.12; 12,1;
dincolea: adv. în loc. prep. dincolea de rezum. cap.20
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Dumnezeului: sg. gen./dat. 3,3, 9, 13; 4,5; 7,19, 20; 9,9, 18, 19,
23; 13,14; 14,8, 9, 14; 18,6; 22,3, 19, 24; 23,16; 24,24, 27
Dumnezeule: sg. voc. 7,7
Dumnezeul: sg. voc., în sintagma Dumnezeul mieu 7,8
Dumnezãu: sg. ac. rezum. cap.24

(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.15
dobãndise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 22,9
DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom./ac. 1,14; 8,27; 11,14
dobitoacelor: pl. gen. 14,4; 21,2
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnez eu”
Domnul: nom./ac. sg. rezum. cap.1; 1,1, 9, 11, 13, 15, 17; 2,9, 10,
11, 12, 14, 24; 3,5, 7, 10; 4,1, 8, 10, 14, 23, 25; 5,1, 2, 3, 9, 15; 6,2,
16, 27; 7,1, 10, 13, 25; 8,1, 7, 18, 27; 9,24, 27; 10,8, 10, 11, 14, 19,
25, 30, 32, 40, 42; rezum. cap.11; 11,6, 8, 9, 15, 20, 23; rezum.
cap.13; 13,1, 33; 14,2, 5, 6, 10, 12; 15,13; 17,4, 14; 18,3; 20,1;
21,2, 8, 41; 22,4, 5, 16, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 34; 23,1, 3, 5, 8, 9,
10, 11, 13, 14; rezum. cap.24; 24,2, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23
Domnului: sg. gen./dat. 1,1, 13, 15; 6,17, 19, 26; 7,19, 20, 23;
8,30, 31; 9,9, 18, 19; 10,12; rezum. cap.14; 14,8, 9, 14; 18,6, 8,
10; 19,51; 22,16, 19, 24, 27; 24,1, 14, 15, 18, 19, 21, 2 4, 27, 31
Domnului: sg. gen., în sintagmele: sicriiul legii Domnului/sicriiul
Domnului/sicriiului Domnului/cuvântul Domnului/mâna Domnului/
îngerul Domnului/cãpetenia oastei Domnului/porunca Domnului/
legãtura Domnului/urgia domnului/rostul Domnului/mânia
Domnului/sluga Domnului/oltariul Domnului/oltariului Domnului/
sfatul Domnului/junghierile Domnului/preoþia Domnului/cor tul
Domnului/frica Domnului/cartea legii Domnului/vistieria Domnului/
cuvintele Domnului/lucrurile Domnului/jârtvenicul Domnului 3,3,
9, 11, 13, 17; 4,5, 7, 14, 18, 25; rezum. cap. 7; 7,6, 15, 26; 8,31, 33;
9,14, 20, 27; 11,12, 20; 12,6; 13,8, 14; 14,7; 18,7; 19,50; 21,3; 22,2,
3, 5, 9, 19, 20, 25, 28, 29, 31; 23,16; 24,26, 27, 29, 31
Doamne: sg. voc. 7,7, 8
DOR: s.n.
Dorului: sg. gen. 11,2
Dor: sg. nom. 12,23; 17,11
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 7,4, 8; 8,5
DREPT, -EAPTÃ: adj./ s.; var. DIREPT, -EAPTÃ
drepta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre direapta „în partea, în direcþia
mâinii drep te” 1,7
dreapta: s.f. în loc. adv. spr e dreapta 17,7
dreapta: s.f. în loc. adv. nici spre dreap ta nici spre s tânga „nicãieri”
23,6
Drepþilor: s.m. pl. gen., în sintagma Cartea Drepþilor 10,13
drept: adj. n. sg. nom. 9,25
dreapta: adj. antep. sg. ac. rezum. cap.22
DRUM: s.n.
drum: sg. ac. 5,7
drumului: sg. gen. 9,13

DUMNEZEU: s.m. „zeu”, „idol”
dumnezeilor: pl. gen./dat. 23,7, 16; 24,2, 15, 16, 20
dumnezeii: pl. ac. 24,14, 23
dumnezãilor: pl. dat. 24,15
E
EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanii: pl. nom. 24,6
eghipteani: pl. ac. 24,7
F
(a se) FACE: v. III
sã faci: conj. prez. 2.sg. 1,7, 8
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 1,16; 2,14; 9,20
sã faceþi: conj. pr ez. 2.pl. 2,12
va face: ind. viit.I. 3.sg. 3,5; 10,25; 21,43
(sã) face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 6,3
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 7,9; 8,2
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 8,8
a face: inf. prez. 9,6
face: inf. prez. fãrã a 9,7
faceþi: imperativ 2.pl. 9,11
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6; 4,8; 5,10, 16; 6,14, 23, 25; 7,15;
8,28; 9,9, 15, 26; 10,1, 23, 28; 10,30, 37, 39; 11,9; 14,5; 17,13;
22,28; 23,3; 24,17
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 2,10
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,12; 7,20; 8,5; 9,24; 22,23; 24,7
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,24; 9,3; 10,32, 35, 37; 24,31
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,3
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 7,19; 8,2
(sã) fãcea: ind. imp. 3.pl. 8,20
fãcând: gerunziu 9,15
fã: imperativ 2.sg. 5,2; 9,25
fãcusease (sic!): ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,1, 30
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,28
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 13,23
aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 23,8
FACERE: s.f.
facerile: pl. nom., în sintagma facerile de bine rezum. cap.24
FAMILIE: s.f.
familiile: pl. ac. 7,17; 13,28; 16,8; 17,2; 18,11, 2 7; 19,32, 40;
21,10, 20, 34
familia: sg. nom./ac. 7,17; 21,4
familiior: pl. gen. 14, 1; 18,20; 19,51; 21,1, 33
familii: pl. ac. 21,38, 40

(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 8,9, 13; 9,6; 18,9; 22,9
duce: ind. prez. 3.sg. 2,7; 13,16
(vã) veþ duce: ind. prez. 2.pl. 2,16
a duce: inf. prez. 2,20
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 6,13
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 7,24
(te) du: imperativ 2.sg. 8,1
(vã) duceþ: imperativ 2.pl. 22,4
am dus: ind. pf.c. 1.pl. 24,8

FAPTÃ: s.f.
fap tã: sg. nom. 7,15
fap teai: sg. gen. 20,6
fap ta: sg. ac. 21,43; 22,5; 23,15

DUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
dumnezeiasca: f. sg. ac. rezum. cap.3

FASE: s.f. (cf. Indice Iº)
Fase: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,10

DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeul: sg. nom. 1,9, 11, 13, 15, 17; 2,11; 3,10; 4,23, 25;
7,13; 8,7; 9,2 4; 10,40, 42; 13,33; 18,3; 22,4, 5, 16; 23,5, 8, 10,
11, 13; 24,2, 17, 18, 23
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen . 2,11; 10,19; r ezum. cap.14; 14,6;
rezum. cap.21; 21,41; 22,33, 34; r ezum. cap.23; 23,3, 9

FATÃ: s.f.
fata: sg. nom. rezum. cap.15; 15,16, 17
featele: pl. ac. 7,24
featelor: pl. dat. rezum. cap.17
feate: pl. nom. 17,3
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FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac. 5,15; 7,6, 10
faþã: sg. ac. 7,5
f aþa: sg. ac., în loc. prep . (Înv.) de câtrã faþa „(de) dinaintea” 10,10
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „(de) dinaintea” 13,6; 23,5
f eaþii: sg. gen. 23,13
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. nom./ac. 9,16; rezum. cap.21
fãcut : n. sg. ac. rezum. cap.22
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.2
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 9,15; 14, 12; 23,5, 15
ar f i fãgãduit: cond. pf. 3.sg. 9,24
(s-)au fãgãduit : ind. pf.c. impers./3.sg. 14,10; 22,4; 23,10, 14
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,43
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. rezum. cap.1
fãgãduinþii: sg. gen., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii
„P alestina” rezum. cap.1; rezum. cap.14
fãgãduinþa: sg. nom. rezum. cap.21
FÃGÃDUIT, -Ã: adj.
fãgãduitã: f. sg. ac. rezum. cap.14

veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 8,4
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 9,23
a f i: inf. prez. 9,25, 27; 17,18; 20,4; 22,19
f iþ: imperativ 2.pl. 10,25; 23,6
a f i fost: inf. pf. 20,5
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 17; 5,6; 6,27; 9,10; 10,14; 11,19,
20; 12,8; 13,12, 16; 14,14; 15,1; 16,5; 17,1, 7, 11; 18,1, 12, 21;
19, 1, 10, 18, 25, 41; 21,39, 43; 24,32
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 1,5; 3,7
aþi fost: ind. pf.c. 2.pl. 22,2
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,32
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,9; 2,11; 3,10; 5,4, 16; 6,4, 13; 7,2, 13; 8,5, 18;
11,4, 8; 12,2; 13,14, 24, 25, 33; 14,1; 15,7, 8, 9, 13, 20, 25, 60; 17,8;
18,7, 13, 14, 16, 20, 27; 19,11, 16, 31, 33, 39, 48; 20,3, 7; 24,18, 19
ieste: ind. pr ez. 3.sg. 13,27
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,3, 13; 3,13; 4,9; 6,17, 22; 9,17; 12,1, 7;
13,4, 17, 30; 14,10, 12; 15,12; 16,8; 17,2, 3, 9; 18,14, 18, 19;
19,14, 51; 21,9
sânt: ind. prez. 1.sg. 3,7; 5,14; 13,6; 23,2
sântem: ind. prez. 1.pl. 9,8, 11, 25
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 9,8; 22,31; 24,22
FIER: s.n.
fier: sg. ac. 6,19, 24; 22,8
FILISTEAN: s.m. (cf. FILISTEU)
filisteanilor: pl. gen. 13,3

FÃRÂMAT, -Ã: adj.
fãrâmate: f. pl. nom. 9,5

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteii: pl. nom. 13,2

FÂNTÂNÃ: s.f.
Fântâna: sg. nom., în s. pr opr. Fântâna Soarelui 18,17
FECIOR: s.m.
f eciorul: sg. nom. 2,23; 17,3
FEL: s.n.
f ealiu: sg. ac. 23,15
FEREASTRÃ: s.f.
f ereastã: sg. ac. 2,15, 18, 21
FERECAT, -Ã: ad j.
f erecate: pl. ac. 17,16, 18
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f erezeul: sg. nom./ac. 3,10; 11,3; 12,8; 24,11
f earezeul: sg. nom. 9, 1
(a se) FERI: v. IV
a (sã) feri: inf. prez. rezum. cap.23
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 12,3, 9; 15,8; 17, 1; 22,24
era: ind. imp. 3.sg./pl. 2,6, 10, 15; 3,16; 5,7; 6,20, 21, 24; 7,25;
8, 11, 25; 9,5, 10; 10,2, 21, 24, 35; 11,13; 13,1; 15,21; 17,3; 19,9;
22,20, 30; 24,26
eram: ind. imp. 1.sg. 14,7
este: ind. prez. 3.sg. 22,16, 17, 19, 27, 31, 34; 24,30
eºti: ind. prez. 2.sg. 5,13; 13,1; 17,15, 17
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 1,4; 2,18, 19; 6,19; 14,9, 12; 15,4, 5; 20,6;
24,21, 27
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5; 7,12
f ii: imperativ 2.sg. 1,6, 7, 9
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,17; 2,14, 21; 6,17; 18,5; 22,29; 24,16
ar f i: cond. prez. 3.pl. 2,4; rezum. cap.9; 9,16
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 2,17, 19, 20; 24,24
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,19; 15,7; 19,22, 29; 23,7
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 3,4; 4,6; 6,18; 11,20; 17,10; 22,27; 23,13
f iind: gerunziu 5,13; 9,22; 10,11; 17,14; 23,1
sã f iþ: con j. prez. 2.pl. 6,18

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 1,1; 2,1; 6,6; 7,1, 18, 24; 13,22; 14,1, 6; 15,17;
19,51; 21,1; 22,13, 20, 27, 31; 24,9, 29, 33
f iilor: pl. gen./dat. 1,2; 4,5, 7, 8, 12; 5,1, 3; 6,1; 7,1; 8,31, 32; 9,26;
10,12, 21; 11,19, 22, 23; 12,2; 13,6, 10, 15, 23, 24, 25, 28, 29, 31;
14,9; 15,1, 12, 13, 20, 2 1; 16,1, 5, 8, 9; rezum. cap.17; 17,2, 6, 8;
18,10, 11, 14, 16, 20, 27; 19,1, 2, 8, 9, 10, 16, 23, 24, 31, 32, 39,
40, 48, 51; 20,1, 9; rezum. cap.21; 21,1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17,
19, 20, 26, 27, 34, 38, 39; 22,11, 2 4, 27, 30; 24,32
f iii: pl. nom./ac. 1,14; 2,2; 3,1, 9; 4,4, 6, 8, 12, 21; 5,2, 10, 1 2;
7, 1, 23, 24; 8,24, 27; 9,17; 10,4, 11; 11,14; 12,1, 6, 7; 13, 13, 22;
14,1, 4, 5, 6; 15,63; 16,4, 10; 17,2, 6, 12, 13, 14, 16; 18,1, 2, 11;
19,9, 47, 49; 21,3, 8; 22,9, 11, 15, 21, 24, 25, 2 7, 31, 32, 33, 3 4;
rezum. cap.23; 24,4, 7, 32
f ii: pl. nom. 5,7 (într-o structurã nefireascã, copiatã dupã latinã,
cu pronumele demonstrativ antepus regentului: acestora fii s-au
suit în locul pãrinþilor/ lat. horum filii in locum successerunt
patrum); 15,14; 17,3
fiiului: sg. gen./dat. 18; 13,31; 14,14; 15,6, 8, 13; 21,12
fiului: sg. gen. 7,1; 17,2, 3, 4; 18,18; 19,49
f iii: pl. voc., în sintagma fiii lui Ruvin ºi fiii lui Gad 22,25
f iiul: sg. voc., în sintagma fiiul mieu 7,19
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foi: pl. ac. 9,4, 13
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 7,15, 25; 11,6, 9, 11
focul: sg. nom. 8,31
FRATE: s.m.
fr aþi: pl. ac. rezum. cap.1
fr aþilor: pl. gen./dat. 1,14, 15; 17,4; 22,4
fr aþii: pl. nom./ac. 2,13, 18; 6,23; 14,3, 8; 22,3, 7, 8
fr atele: sg. nom. 15, 17
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 2, 24
frica: sg. ac. 6,1; 9,24
frica: sg. ac., în sintagma frica Domnului 22,25

37

CARTEA LUI IOSUE

INDICE
(a) GÂNDI: v. IV
vor gândi: ind. viit.I. 3.pl. 8,6
gândiþ: ind. prez. 2.pl. 22,19
gândit-am: ind. pf.c. 1.pl. 22,25

FRUNTE: s.f.
fruntea: sg. ac., în loc. prep. în fruntea 8,10
(a) FUGI: v. IV
fugând: gerunziu 7,5; 8,15; 10,11
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 7,12
vom fugi: ind. viit.I. 1.pl. 8,5
fugim: ind. prez. 1.pl. 8,6
fugind: gerunziu 8,7
a fugi: inf. prez. 8,20
ar fi fugit: cond. pf. 3.pl. 10,1
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,16; 20,6
fug: ind. prez. 3.pl. 20,2

GÂNDIRE: s.f.
gândire: sg. ac. 22,2 4
GHERGHESEU: s.m. „persoanã care fãcea parte dintr-un
neam menþionat printre urmaºii lui Canaan”
ghergheseul: sg. nom. 3, 10
gherghez eul: sg. nom. 24,11
GHETHEAN: s.m. (cf. Indice 1Sm)
ghethenii: pl. nom. 13,3

FUGITOR: s.m.
fugitorilor: pl. gen. 10,19

GHICITOR: s.m.
gâcitoriul: sg. nom. 13,22

FUM: s.n.
fumul: sg. nom./ac. 8,20, 21

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 6,5; 10,14

FUND: s.n.
fund: sg. ac. 6,5

(a) GLÃSUI: v. IV
glãsuiþi: imperativ 2.pl. 6,10
glãsuind: gerunziu 6,20

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
fune: sg. ac. 2,15
funile: pl. ac. 19,9
funea: sg. ac. 19,29

FURCÃ: s.f. (Înv.) „spânzurãtoare în formã de furcã cu doi dinþi”
furci: pl. ac. 8,29; 10,27

(a se) GONI: v. IV
goniþi: imperativ 2.pl. 2,5
gonesc: ind. prez. 3.pl. 2,22
(sã) goneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
au gonit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,5; 8,16; 10,10; 11,8; 24,6
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 8,6
gonindu-: gerunziu 8,7
ar goni: cond. prez. 3.sg. 8,17
gonea: ind. imp. 3.pl. 8,20
gonia: ind. imp. 3.pl 8,24
goniþ: imperativ 2.pl. 10,19
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 20,5; 23,10

FURTIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG
furtuºagul: sg. ac. rezum. cap.7

GONIT OR: s.m.
gonitorilor: pl. gen. 8,20

FUNIªOARÃ: s.f.; var. FUNIªOR s.m. „frânghie micã”; (fig.)
„sfoarã de loc, de pãmânt (la o moºtenire)”
funiºoara: sg. nom./ac. 2,18, 21
funiºori: pl. nom. 17,5 (dupã lat. funiculi; lat. fÀniculus, -¾ este masculin)
funiºoareai: sg. gen. 17,14
(a) FURA: v. I
au furat: ind. pf.c. 3.sg. 7,11

G
GADITEAN: s.m. „persoanã din neamul lui Gad”
gaditeanilor: pl. dat. 1,12; 12,6
gaditeani: pl. ac. 22,1
GATA: adv.
gata: 8,4
GAVAONITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Gabaon”
gavaoniteanii: pl. nom./ac. 9,22; 10,1
(a se) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
(sã) va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 7,15
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,17, 22; 10,37

GRAI: s.n.
graiul: sg. nom. 6,10, 20
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 4,10; 8,14; 10,13
(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 10,12; 11,23; 13,14, 33; 14,6, 10;
17,14; 20,1; 21,2; 24,2, 27
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 1,3; 20,2
aþi grãit: ind. pf.c. 2.pl. 2,21
sã grãiascã: conj. pr ez. 3.sg. 4,10
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 5,15
grãind: gerunziu 9,21
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 20,4
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 24,21
GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. ac. 7,26; 8,29

(a se) GÃTI: v. IV
sã (sã) gãteascã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.1
gãtiþi: imperativ 2.pl. 1,11; 3,12

(a) GRÃMÃDI: v. IV
grãmâdind: gerunziu 8,29

(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlcevind: gerunziu 8,16

GREªEALÃ: s.f.; (Iuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 23,12

GÂND: s.n.
gând: sg. ac. 22,22

GRINDINÃ: s.f.
grindinii: sg. gen. 10,11
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a ieºi: inf. prez. 6,1
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 8,5
I eºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,17
ieºiþi: imperativ 2.pl. 9,11
am ieºit: ind. pf.c. 1.pl. 9,12
ies: ind. prez. 3.pl. 16,6
iese: ind. prez. 3.sg. 16,7; 17,7; 19,13, 27

GROAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 23,13
GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom. 2,9
GRUMAZ: s.n./m.
grumazurile: s.n. pl. ac. 10,24
grumazii: s.m. pl. ac. 10,24

IEªIRE: s.f.
ieºirile: pl. nom. 15,7; 16,8; 18,19; 19,14, 22, 29, 33
ieºirea: sg. nom. 17,9

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 1,8; 6,10; 10,18, 22, 27
gurii: sg. gen. 1,18

IEªITURÃ: s.f.
ieºiturile: pl. nom. 18,14

(a) GUSTA: v. I
gus tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5

IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Iº)
ievuseul: sg. nom./ac. 3,10; 9,1; 11,3; 12,8; 15,63; 24,11
Ievuseului: sg. gen. 15,8; 18,16

H

IN: s.m.
in: sg. ac. 2,6

HAINÃ: s.f.
hainele: pl. nom. 9,13
hainã: sg. ac. 22,8

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 2,11; 5,1; 7,5; 14,8; 22,5; 23,14
inimã: sg. ac. 9,2; 24,14
inimile: pl. nom./ac. 11,20; 24,23

HANANEU: s.m.; vezi CANANEU

(a) INTRA: v. I; var. (a) ÎNTRA
veþ întra: ind. viit.I. 2.pl. 1,11; 3,8
au întrat: ind. pf.c. 3.pl. 2,1, 2, 3; 6,20; 10,20
vom întra: ind. viit.I. 1.pl. 2,18
întrând: gerunziu 2,23; 3,15; 6,23
sã întraþi: conj. prez. 2.pl. 3,4
a întra: inf. prez. 6,1
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 6,5
sã între: conj. prez. 3.pl. 10,19; 22,9
întri: ind. prez. 2.sg. 13,5
întraþi: ind. prez. 2.pl. 18,3
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 20,6
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 23,7
întru: ind. prez. 1.sg. 23,14
am întrat: ind. pf.c. 1.pl. 24,18

HEI: interj.
hei: 7,7
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
he theilor: pl. gen. 1,4
he theul: sg. nom./ac. 3,10; 9,1; 11,3; 12,8; 24,11
HEVEU: s.m. (cf. Indice Jd)
he veul: sg. nom./ac. 3,10; 9,1; 11,3, 19; 12,8; 24,11
he veii: pl. nom. 13,4
HOLM: s.n.; var. (Trans.) HÂLM „mo vilã”
hãlmurile: pl. ac. 22,11
hâlmurile: pl. ac. 22,10
HOTAR: s.n.
hotarul: sg. nom./ac. 1,4; 12,2, 4; 13, 16, 23, 27; 15,1, 4 7; 16,2,
3, 5; 17,7, 9; 18,12, 15; 19,10, 22, 25, 33, 34, 41, 46
hotarele: pl. nom./ac. 12,4; 13,3, 4, 10; 15,21; 16,3, 6; 19,12;
24,3, 30
hotarãle: pl. nom./ac. 12,5; 13,5; 15,4, 7, 12; 17,8; 18,5, 20
hotaru: sg. ac. 22,25
hotarelor: pl. gen. 22,32
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. ac. 14,4
(a) HULI: v. IV
hulind: gerunziu rezum. cap.14

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 2,10, 11; 5,1; 8,29
ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,1, 3; 6,22; reuzum. cap.14
iscoadele: pl. nom. 2,23
(a) ISCODI: v. IV
sã iscodeascã: conj. prez. 3pl. 2,2; 6,25
iscodiþi: imperativ 2.pl. 7,2
au iscodit: ind. pf.c. 3.pl. 7,2
ISCODIRE: s.f.
iscodirea: sg. ac. rezum. cap.7
iscodire: sg. ac. 14,11
ISRAILTEAN: s.m.
israiliteanilor: pl. gen. rezum. cap.9
israilteanilor: pl. dat. rezum. cap.13; rezum. cap.24

I
IATÃ: interj.
iatã: 1,9; 2,8; 8,1; 9,12; 22,28; 23,14
(a) IEªI: v. IV
iase: ind. prez. 3.sg. 15,3; 16,2; 18,15; 19,12, 34
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 3,14; 5,4; 8,14; 11,4; 19,1, 17,
40; 21,4, 6, 10
ieºind: gerunziu 2,7; 3,1; 8,22; 18,17
aþi ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 2,10
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 2,19; 6,10

(a) IUBI: v. IV
sã iubiþ: conj. prez. 2.pl. 22,5
sã iubiþi: conj. prez. 2.pl. 23,11
IUVILEON: s.n. (La vechii evrei) „sãrbãt oare care a vea loc o
datã la 50 de ani; cu aceastã ocazie se iertau datoriile ºi se eliberau
scla vii” (cf. Indice Pr)
iuvileon: sg. ac. 6,4, 6
iuvileu: sg. ac. 6,13
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împãrþiþi: imperativ 2.pl. 18,5; 22,8
a împãrþi: inf. prez. 19,49

(a se) IZBÂNDI: v. IV
(s-)au izbândit: ind. pf.c. 3.sg. 10, 13
a izbândi: inf. prez. 20,5, 9

ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþir ea: sg. nom. 13,24

IZBÂNDITOR: s.m.
izbânditoriu: sg. nom. 20,3; 24,19

ÎMPÃRÞIT, -Ã: adj.
împãrþite: f. pl. nom. 21,40

IZVOR: s.n.
izvoarã: pl. ac. rezum. cap.15
izvorul: sg. nom., în s. propr. Izvorul Soarelui 15,7
izvorul: sg. ac. 15,7, 9; 18,15, 16
izvorului: sg. gen. 17,7

(a) ÎMPINGE: v. III
fiind împinºi: pasiv gerunziu 9,24
(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE
ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 1,4, 15, 18; 3,17; 7,1, 2, 3, 21; 8,5, 14, 19, 20;
9,2, 18; 10,6, 12, 21, 25, 29, 36; 11,5, 7, 18, 20; 13,25, 32;
15,7, 8; 19,47; 21,36; 22,11, 12, 33; 24,9
împrotivã: adv. 1,5; 6,20; 8,20; 10,8; 21,42; 23,9

Î
(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
am îmbãtrânit: ind. pf.c. 1.sg. 23,2
îmbãtrânit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 13,1

ÎMPOTRIVNIC: s.m.; var. ÎMPROTIVNIC
împrotivnici: pl. gen. (cu prep a + adj. puþini) 7,3
împrotivnicii: pl. nom. 10,20

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(s-)au îmblânzit: ind. pf.c. 3.pl. 22,30
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(ne) îmbrãcãm: ind. prez. 1.pl. 9,13
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 9,5
(a se) ÎMPÃCIUI: v. IV
(s-)ar fi împãciuit: cond. pf. 3.pl. 10,1
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. 2,2; 8,2; 9,10; 10,1, 28, 30, 39; 12,4,
5; 13,10, 21, 27, 30
împãr atul: sg. nom./ac. 2,3; 6,2; r ezum. cap.8; 8,1, 14, 23, 29;
9,10; 10,1, 3, 5, 23, 28, 30, 33, 37, 39; rezum. cap.11; 11,1, 10;
12,2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24; 24,9
împãr aþii: pl. dat. (cu prep a + num. card.) 2,10; 9,10
împãraþii: pl. nom./ac. 5,1; 9,1; 10,5, 6, 40, 42; 11,2, 5, 12, 17;
rezum. cap.12; 12,1, 7, 24
împãr aþi: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,16, 17, 22, 23; rezum.
cap.11; rezum.cap. 12
împãraþ: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 24,12
împãraþilor: pl. gen./dat. 10,24, 39; 11,18

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiur: adv. în loc. s. tãiere împregiur „circumcizie” (vezi s.
TÃIERE) rezum. cap.5; 5,4
împregiur: adv. în loc. v. a tãia împregiur „a circumcide” (vezi v.
a TÃIA) 5,2, 3, 5, 7, 8
împregiur: adv. în loc. adj. netãiat împregiur „necircumcis”
5,6, 7
împregiur: adv. 18,20
împrejur: adv. 23,1
împregiurul: prep. 10,5
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.pl. 11,5
sã (sã) împreune: conj. prez. 3.pl. 17,10
a împreuna: inf. prez. 23,12
ÎMPREUNARE: s.f.
împreunare: sg. ac. 22,19
ÎMPREUNAT, -Ã: adj.
împreunate: f. pl. nom. 13,19
împreunata: adj. antep. f. pl. ac. 15,8
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 7,22; 8,16; 9,2; 15,18; 21,19; 22,22
împreunã: adv. în loc. prep. împreunã cu 9,6; 10,5

ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãteºtile: adj. antep. f. pl. ac. 10,2
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 13,12, 21

(a se) ÎMPROªCA: v. I
(sã) împroaºcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
au împroºcat: ind. pf.c. 3.sg. 7,25

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. ac. 11,10
împãrãþii: pl. ac. 13,3
înpãrãþia: sg. nom. 13,12
împãrãþiii: sg. gen. 13,27, 31
ÎMPÃRTÃªIRE: s.f.
împãrtãºirea: sg. ac. rezum. cap.23
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
vei împãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 1,6
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,27; 11,14; 13,10, 32; 14,5; 18,9,
10; 19,51; 23,4
sã împarþã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(s-)au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 13,1
(sã) împarte: ind. prez. 3.sg. 13,3
împarþ: ind. prez. 2.sg. 13,7
împãrþindu-: gerunziu 14,2

ÎN AINTE: adv./prep.; var. (În v. ºi reg.) MAINTE; N AINTE
înainte: adv. rezum. cap.1; 6,9, 22; 7,13
înaintea: prep. 1,14; rezum. cap.3; 3,6, 7, 10, 11, 14; 4,5, 7, 12, 14;
5,1, 13; 6,4, 6, 7, 8, 13, 26; 7,6, 12, 23; 8,32, 33, 35; 10,12; 11,6;
17,4; 18,6, 8, 10; 19,51; 20,6, 9; 22,29; 23,9, 13; 24,1, 12, 25
înnaintea: prep. 4,11, 23
înainte: adv., în loc. adv. mai înainte 4,24; 10,14; 20,5
înnainte: adv. în loc. adv. mai înnainte 8,5
mainte: adv. 5,6; 8,6; 14,15; 15,15
nainte: adv., în loc. adv. mai nainte 4,18
(a) ÎNÃLÞA: v. I
a înãlþa: inf. prez. 3,7
ÎNÃLÞIME: s.f.
înnãlþime: sg. ac. 8,26
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ÎNCÃLÞÃMÂNT: s.n. (Înv.) „încãlþãminte”
încãlþãmântul: sg. ac. 5,16

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 2,7; 6,14, 20; 7,4; 11,7, 10

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.; var. CÃLÞÃMINTE
cãlþãminte: pl. ac. 9,5
încãlþãmint ele: pl. nom. 9,13

ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 8,20
(a se) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându(-sã): gerunziu 8,16
au fost îndemnatã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 15,18
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3; 8,22; 17,12; 19,33
voiu înceape: ind. viit.I. 1.sg. 3,7
începând: gerunziu 4,18
am început: ind. pf.c. 1.pl. 7,7

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznea: ind. imp. 3.sg. 6,1
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. 21,42

ÎNCEPERE: s.f.
începerea: sg. nom. 13,30

(a) ÎNDREPTA: v. I
vei îndrepta: ind. viit.I. 2.sg. 1,8
ÎNCEPUT: s.n.
îndrepta: ind. imp. 3.sg. 8,13
începutul: sg. nom. 15,2, 5
început: sg. ac., în loc. adv. din început „din momentul iniþial” au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg. 8,14
24,2
ÎNDREPTAR: s.n.
îndreptar: sg. ac. 7,21
(a) ÎNCETA: v. I
îndreptariul: sg. ac. 7,24
înceatã: ind. prez. 3 sg. rezum.cap.5
au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 5,12; 14,15
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 9,23

(a) ÎNFIGE: v. III
veþ înfinge: ind. viit.I. 2.pl. 4,3
au înfipt: ind. pf.c. 3.pl. 18,1

(a se) ÎNCHEGA: v. I
(sã) vor închega: ind. viit.I. 3.pl. 3,13

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(nu te) înfricoºa: imperativ prohib. 2.sg. 1,9
(ne-)am înfricoºat: ind. pf.c. 1.pl. 2,11
(nici te) înfricoºa: imperativ prohib. 2.sg. 8,1

(a se) ÎNCHIDE: v. III
(sã) închidea: ind. imp. 3.sg. 2,5
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
era închis: pasiv ind. imp. 3.sg. 6,1
(sã) închide: ind. prez. 3.sg. 15,11; 19,47
sã închizã: conj. prez. 3.sg. 17,10

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 24,19
ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom., în sint agma înger ul Domnului rezum. cap.5

(a se) ÎNCHINA: v. I
închinându(-sã): gerunziu 5,15
sã (vã) închinaþ: conj. prez. 2.pl. 23,7
(v-)aþ închinat: ind. pf.c. 2.pl. 23,16

(a) ÎNGROPA: v. I
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,30, 32, 33

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închiºi: m. pl. ac. 10, 18

ÎNGROPARE: s.f.
îngroparea: sg. nom. rezum. cap.24

ÎNCINS, -Ã: adj.
încinºi: m. pl. nom. 3,17

ÎNGUST, -Ã: adj.
îngustã: f. sg. nom. 17,15

ÎNCOACE: adv.
încoace: 3,9
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo „dintr-o parte în alta” 8,20

(a) ÎNMULÞI: v. IV
am înmulþit: ind. pf.c. 1.sg. 24,3

ÎNCOLO: adv.
încolo: vezi ÎNCOACE 8,20
(mai) încolo: 17,18
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) ÎNCUNJURA
încungiuraþ: imperativ 2.pl. 6,3
veþ încungiura: ind. viit.I. 2.pl. 6,4
încungiuraþi: imperativ 2.pl. 6,7; 18,8
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,11, 14, 15; 10,34
vor încungiura: ind. viit.I. 3.pl. 7,9
încungiurând: gerunziu 15,3; 18,14
încungiurã: ind. prez. 3.sg. 15,10; 16,6; 19,14
sã încungiure: conj. prez. 3.pl. 18,4
ÎNCONJURARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurarea: sg. ac. 5,4; 6,16
încungiurãri: pl. ac. rezum. cap.6
ÎNCOTRO: adv.; (În v.) ÎNCÃTR O
încãtr o: 2,5

ÎNMULÞIT, -Ã: adj.
înmulþitã: f. sg. ac. 22,8
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
însãmneazã: ind. prez. 3.pl. 4,6, 21
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.18; rezum.
cap.19; rezum. cap.21
(a) ÎNªELA: v. I
înºelând: gerunziu rezum. cap.9
a înºela: inf. prez. 9,22
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãrit fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.1
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 1,6, 7, 9
(te) întãreaºte: imperativ 2.sg. 1,18
[era] întãrit: pasiv ind. imp. 3.sg. 6,1
aþi întãrit: ind. pf.c. 2.pl. 6,22
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 10,25
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 17, 13
(vã) întãriþi: imperativ 2.pl. 23,6
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ÎNTÃRIT, -Ã: ad j.
întãrite: f. pl. nom./ac. 10,20; 14,12; 19,35
întãritã: f. sg. ac. 11,13; 19,29

(a) ÎNVÃÞA: v. I
veþ învãþa: ind. viit.I. 2.pl. 4,22
sã înveaþe: con j. prez. 3.pl. 4,25

ÎNTÂI, - A: ad j./adv.
întâi: adv. 8,33
întâi: adj. inv. în sintagma întâi nãscutul/întâi nãscutului 17,1

ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
învãþãtorii: pl. ac. 23,2; 24,1

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
sã întâmpine: conj. prez. 3.pl. 2,16

(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
sã (sã) învãrtoºeze: conj. prez. 3.pl. 11,20

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinare: sg. ac. 9,11
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întãmplase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,23
ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciunea: sg. nom. 22,17
(a) ÎNTINDE: v. III
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,26

J
(a) JEFUI: v. IV
veþi jefui: ind. viit.I. 2.pl. 8,7
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 10,39
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvã: sg. ac. 22,23
jârtve: pl. ac. 22,27, 29
jertvele: pl. nom. 13,14

(a) ÎNTINGE: v. III
întingându-: gerunziu 3,15

JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVENIC
jârtvenicul: sg. ac. 24,26

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 1,15
(sã) întorc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
întorcându(-sã): gerunziu 2,16; 6,11; 7,3; 8,21, 24; 10,38
(s-)ar întoarce: cond. prez. 3.pl. 2,22
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 4,18; 6,14; 7,26; 10,15,
21, 43; 18,9; 22,6, 9, 32
întorcând: gerunziu 7,4, 8
vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 8,5
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 18,8
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 19,12, 27, 29, 34
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 20,6; 24,20
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,4
(vã) întoarceþ: ind. prez. 2.pl. 22,8
vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 22,25

(a se) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
sã (sã) jârtveascã: conj. prez. 3.sg. 6,19

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
ÎNTRARMAT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „înarmat”
întrarmaþi: m. pl. nom. 1,14; 6,7
întrarmaþ: m. pl. nom. 4,12
(a se) ÎNTREBA: v. I
(sã) vor întreba: ind. viit.I. 3.pl. 4,6
vor întreba: ind. viit.I. 3.pl. 4,21
au întrebat: ind. pf.c. 3.pl. 9,14
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întregi: m. pl. nom. 10,21

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI
au jârtvuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,31
JIVINIE : s.f. (Iuz.) „jivinã”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. Vãcãrescul, Colecþie din
poeziile d-lui marelui logofãt…Bucureºti, 1848.
jiviniile: pl. ac. 8,2
JOS: adv.
gios: adv. în loc. adj. din gios „care se aflã într-o regiune din vale
sau din sud” 18,13
jos: adv. în loc. adv. din jos 3,13, 16
jos: adv. în loc. adj. din jos 15,19; 16,3; 21,26, 34
jos: 2,11
(a) JUDECA: v. I
judece: conj. prez. fãrã sã . 3.sg. 22,23
JUDECATÃ: s.f.
giudecãþii: sg. gen. 20,6
judecãþile: pl. ac. 24,25
JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. nom./ac. 8,33; 24,1

(a se) ÎNTURNA: v. I
(sã) vor înturna: ind. viit.I. 3.pl. 2,16
înturnându(-sã): gerunziu 11,10

JUMÃTATE: s.f.
giumãtate: sg. nom. 8,33
giumãtãþii: sg. gen. 12,6; 22,30
jumãtate: sg. nom. rezum. cap.1; 4,12; 8,33; 1 2,2, 5; 13,25,
31; 14,2; 17,16; 1 8,7; 21,5, 6; rezum. cap.22; 22,1, 9, 11,
15, 21
jumãtãþii: sg. dat. 1,12; rezum. cap.13; 13,7, 29, 31; 22,7
jumãtãþi: sg. dat. 14,3
jumãtatea: sg. ac. 21,25, 27

(a) ÎNÞELEGE: v. III
sã înþãlegi: conj. prez. 2.sg. 1,7
vei înþeleage: ind. viit.I. 2.sg. 1,8
va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 22,22

JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „înjunghiere”; „jertfã”
jungheri: pl. ac. 8,31; 22,27, 29
junghierile: pl. ac., în sintagma junghierile Domnului 13,14
junghieri: pl. ac. 22,23, 26

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleagere: sg. ac. 22,24

(a se) JURA: v. I
ai giurat : ind. pf.c. 2.sg. 2,17

ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 2,5; 24,7
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LEªUIRE: s.f.;var. ALEªUIRE
aleºuire: sg. ac. 8,12
leºuire: sg. ac. 8,2, 4, 7
leºuirii: sg. gen. 8,9
leºuiri: pl. nom. 8,14
leºuirile: pl. nom. 8,19

(s-)au giur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,15; 14,9
(sã) giurase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,18
am giurat : ind. pf.c. 1.pl. 9,19
vom giura: ind. viit.I. 1.pl. 9,20
(m-)am jurat : ind. pf.c. 1.sg. 1,6
juraþi: imperativ 2.pl. 2,12
ai jur at: ind. pf.c. 2.sg. 2,20
(sã) jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,6; 21,41
sã jur aþ: con j. prez. 2.pl. 23,7

LEVIT: s.m.
leviþi: pl. ac. 14,3
leviþii: pl. nom. 14,4
leviþilor: pl. gen./dat. 18,7; 21,5, 8, 34, 39

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 2,17
jurãmânt : sg. ac. 2,20; 6,22; rezum. cap.9

LEVITICESC, -EASCÃ: adj.
leviticeascã: f. sg. ac. 3,3
leviticesc: n. sg. ac./dat. 21,10, 27
liviticesc: n. sg. gen. 21,20

L

LIMBÃ: s.f. „neam”; „peninsulã”
limbilor: pl. gen. 12,23
limba: sg. ac. 15,2; 18,19

LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 5,6
LAÞ: s.n.
laþu: sg. ac. 23,13

(a se) LIPI: v. IV
sã (vã) lipiþ: conj. prez. 2.pl. 22,5
(vã) lipiþ: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 23,8
a (vã) lipi: inf. prez. 23,12

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUIRE: s.f.; vezi LOCUIRE

LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 1,3; 3,16; 4,3, 8; 5,16; 6,5, 20; 8,9, 15; 9,2 7;
10,43
loc: sg. ac. 3,16; 7,22; 8,24; 9,6, 9; 20,4
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 5,7; 14,4
locu: sg. ac. 5,8
locului: sg. gen. 5,9; 7,26
locurile: pl. ac. 24,12

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
(a se) LÃSA: v. I
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 1,5
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,15, 35; 10,37, 40; 11,8, 11, 22
lãsând: gerunziu 8,17
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,22; 13,1
aþ lãsat: ind. pf.c. 2.pl. 22,3
veþi lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 24,20

(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
veþ lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 1,15
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 5,1; 9,1, 3, 11,2,3, 19; 16,10; 20,9;
24,8
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,25; 1 2,2, 4; 13,13; 1 5,63; 16, 10;
19,47, 50; 21,41; 24,2
sã lãcuiþi: con j. prez. 2.pl. 9,7
ar f i lãcuind: cond. prez. (cu gerunziu) 3.pl. 9,16
lãcuim: ind. prez. 1.pl. 9,22
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 10,6; 13,6; 17,16; 23,12
(de) lãcuit: supin 14,4; 20,4; 21,2
a lãcui: inf. prez. 17,12
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 20,6
lãcuiþi: imper ativ 2.pl. 22,19
aþi lãcuit : ind. pf.c. 2.pl. 24,7
sã lãcuiþ: conj. prez. 2.pl. 24,13
lãcuiþ: ind. prez. 2.pl. 24,15

LÃSAT, -Ã: adj.
lãsat e: n. pl. nom. rezum. cap.22
LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. nom. 3,4
(a) LÃUDA: v. I
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 22,33
(a) LEGA: v. I
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 2,18
LEGÃTURÃ: s.f.
legãtur a: sg. ac., în sintagma legãtura Domnului 7,15; 23,16
legãtur a: sg. nom. rezum. cap.24
legãturã: sg. ac. 24,25
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 1,7; 8,32; 22,5, 22
legii: sg. gen., în sintagmele car tea legii lui Moisi/cartea legii lui
Dumnez eu/sicriiul legii/s icriiului legii 1,8; 3,3, 6, 8, 11, 14, 17; 4,7,
9, 18; 23,6; 24,26
leagii: sg. gen., în sintagmele sicriiul leagii/sicriiului leagii/car tea
leagii/car tea leagii lui Moisi 4,16; 6,4, 6, 8; 8,31, 33, 34
leage: sg. nom./ac. 6,18; rezum. cap.8; 22,16, 31
legii: sg. gen. 22,16
LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. 9,21, 23, 27
LENEVIRE: s.f.
lenevir ea: sg. ac. 18,3
LESPEDE: s.f.
lespezi: pl. ac. rezum. cap.8; 8,32

LOCUIRE: s.f.; var. (În v.) LÃCUIRE
lãcuir e: sg. ac. 17,18
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 2,9, 24; 7,9; 8,26; 9,11, 2 4; 10,6, 28, 30;
13,21; 15,15; 17,7, 11
lãcuitoriul: sg. nom. 15,63; 24,18
(a) LOVI: v. IV
au lo vit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,21; 8,21, 24; 10,26, 28, 30, 32,
33, 35, 37, 39, 40; 11,8, 11, 17; 13,12, 21; 19,47; 20,5; 23,16;
24,25
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 15,16; 20,3
ar f i lovit: cond. pf. 3.sg. 20,9
am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 24,5
(a se) LUA: v. I
sã ia: conj. prez. 3.pl. 4,3; 10,27; 21,6
iaie: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 6,4, 6
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Mãrii: sg. gen., în s. propr. Mãrii Roºie/Mãrii cei Mari/Mãrii
Mare/Mãrii Sãrate 2,10; 9,1; 15,2, 11; 18,19
mãrii: sg. gen. 11,4; 13,27; 19,26

ia: imperativ 2.sg. 8,1
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
luând: gerunziu 2,4; 7,24
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.pl. 2,7
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 6,12, 20; 7,1, 11; 8,29; 9,4; 11,16,
23; 14,3, 4; 24,26
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,20; 18,2; 2 4,32
am luat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,9; 7,21; 9,12
luându(-sã): gerunziu rezum.cap.6
luându-: gerunziu 7,23; 10,27
luaþ: imperativ 2.pl. 9,11; 24,14
ar fi luat : cond. pf. 3.sg. 10,1
au fost luat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 18,7
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 23,5, 9, 13, 15
(vã) veþ lua: ind. viit.I. 2.sg. 23,16
luaþi: imperativ 2.pl. 24,23

MAR GINE: s.f.
mar ginea: sg. nom./ac. 13,11, 25; 15,6
mar ginile: pl. ac. 13,26
MATCÃ: s.f.
matca: sg. ac. rezum. cap.4; 4,18, 20, 22
matcii: sg. gen. 4,3
MÃDULAR: s.n. (Eufem.) „prepuþ”
mãdulãrile: pl. ac. 5,3
MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. ac. 11,13

(a) LUCRA: v. I
lucrezi: ind. prez. 2.sg. 1,7
lucrã: imperativ 2.sg. 1,18

(a) MÃRI: v. IV
mãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,14

LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 24,31

MÃRIME: s.f.
mãrime: sg. ac., în loc. adv. (înv.) într-o mãrime „grãmadã”,
„laolaltã” 3,13
mãrime: sg. ac. 22,10

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 4,19; 5,10
luna: sg. voc. 10,12
luna: sg. nom. 10,13

MÃRTURIE: s.f.
mãr turiei: sg. gen., în sintagma cortul mãrturiei/cortului mãr turiei
18,1; 19,51
mãr turie: sg. ac. 22,27; 24,27
Mãrturiia: sg. nom., în s. propr. Mãrturiia noastrã 22,34
mãr turia: sg. ac. 22,28
mãr turii: pl. nom. 24,22

LUNG, -Ã: adj./adv.
lunga: adj. antep. f. sg. ac. 5,4
lungã: adj. f. sg. nom./ac. 10,14; 24,31
(mai) lung: adv. 6,5
prealunga: adj. antep. f. sg. ac. 9,11

(a) MÃR TURISI: v. IV
mãr turiseaºte: imperativ 2.sg. 7,19

LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. ac. 9,13

MÃSLIN: s.m.
maslini: pl. ac. 24,13

M

MÂINE: adv.
mâne: 3,5; 4,6, 21; 7,13; 11,6; 22,18, 24, 27

MAMÃ: s.f.; var. MUMÃ
muma: sg. ac. 2,13, 18
MANÃ: s.f.
mana: sg. nom. rezum. cap.5; 5,12
MARE: adj.
marele: adj. antep. n. sg. ac. 1,4
Mare: adj. f. sg. nom./ac./gen., în s. propr. Marea Mare/Mãrii
Mare 1,4; 15,4, 11, 47; 16,3; 23,4
mare: ad j. f. sg. nom./ac. 7,26; 8,29; 10,2, 10, 20; 15,4, 11, 47;
16,3; 17,17; 23,4; 24,26
mari: adj. m./f./n. pl. nom./ac. 5,1; 10,18, 27; 23,9; 24,17
mare (f oarte): adj. f. sg. ac. 6,5
mare: adj. m. sg. nom./ac./dat. 7,9; 11,8; 20,6
(cei mai) mari: adj. m. pl. nom./ac. în sintagma cei mai mari
nãscuþ/nãscuþi „bãtrâni” 8,33; 23,2; 2 4,1
mari: adj. f. pl. ac. 10,11
Mari: adj. f. sg. gen., în s. propr. Mãrii ceii Mari 9,1
marea: ad j. antep. f. sg. ac. 9,12
(mai) mare: adj. f. sg. nom. 10,2; 19,9
preamar e: ad j. m. sg. nom. 14,15
MARE: s.f.
marea: sg. nom./ac. 12,3; 17, 10; 19,28; 24,7
Marea: sg. nom./ac., în s. propr. Marea Mare/MareaPustiii/
Marea Roºie/Mar ea Sãratã/Marea cea Mare 1,4; 3,16; 4,24; 12,3;
15,4, 5, 47; 16,3, 8; 23,4; 24,6
mare: sg. ac. 9,1; 11,2; 15,46; 16,6, 8; 17,9; 18,14, 15; 19,11, 29; 24,6

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,14; 6,2; 8,1, 18, 26; 9,25, 26; 14,2; 17,4;
20,2, 9; 21,2, 8; 22,9; 24,10
mânile: pl. ac. 2,24; 7,7; 8,7; 10,6, 8, 19, 30, 32; 11,8; 20,5;
24,8, 11
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Domnului 4,25; 22,31
mâni: pl. ac. 9,11
(a) MÂNC A: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.pl. 5,11, 1 2
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 7,1
MÂNIE: s.f.
mãnia: sg. ac. 20,3
mânia: sg. nom., în sintagmele mânia Domnului/mânia Lui 9,20;
22,18, 20
(a se) MÂNTUI: v. IV
sã mântuiþi: con j. prez. 2.pl. 2,13
(sã) mântuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 9,26
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. rezum. cap.22
(a se) MÂRªÃVI: v. IV (aici) „a se complace într-o stare de
inactivitate”
(vã) mârºeviþi: ind. prez. 2.pl. 18,3
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(a) MERGE: v. III
sã margã: con j. prez. 3.pl. 18,8
sã meargã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 2,21; 7,3; 18,4
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 1,9
vom mearge: ind. viit.I. 1.pl. 1,16
mer gând: gerunziu 2,1; 6,7, 9; 8,19; 10,24; 15,18; 18,12
mer g: ind. prez. 3.pl. 3,3
mear geþ: imperativ 2.pl. 3,6; 4,5
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 5,13
va mear ge: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
mer gea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,14, 17; 4,11, 12, 13; 6,13; 8,20
mear gã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 6,4, 6
mear ge: ind. prez. 3.sg. 17,9
mear geþi: imperativ 2.pl. 10,24

(nu t e) miºca: imperativ prohib. 2.sg. 10,12
miºcã: ind. prez. 3.pl. (aici) „provoacã” rezum. cap.22
nemiºcându(-sã): gerunziu rezum. cap.10

MERINDE: s.f.
merinde: pl. ac. 9,5

MOªIE: s.f.
moºiile: pl. ac. 21,3
moºia: sg. ac. 24,28

MOARTE: s.f.
moar tea: sg. nom./ac. 1,1; rezum. cap.24
moar te: sg. ac. 2,13, 14; 11,11; rezum. cap.23
MORMÂNT: s.n.
mormânt : sg. ac. 8,28
mormânturile: pl. ac. 18,18
MORT, MOARTÃ: adj.
Moar tã: f. sg. nom., în sintagma [Marea] Moar tã 3,16

MIAZÃNOAPTE: s.f.
meazãnoap tea: sg. ac., în c. neob. de-a meazãnoaptea (partea
ce tãþii) /spre meazãnoaptea (pãrþii Accaron) 8, 11; 15, 11
meazãnoap te: sg. ac. 8,13; 11,2; 13,3; 15,6, 7, 8, 10; 17, 10
miiazãnoap tea: sg. ac. 16,6; 17,9
miiazãnoap te: sg. ac. 18,5, 12, 16, 17, 19; 19, 14, 27
miiaziinoap te: sg. gen. 18,18
MIAZÃZI: s.f.
meazãzi: sg. ac. 12,8
miiazãzi: sg. ac., în loc. adj. de-a miiazãzi 24,30

MIEL: s.m.
miei: pl. ac. 24,32
MIERE: s.f.
mier e: sg. ac. 5,6
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. prin/în/din/la mijlocul 1,10; 3,2,
10, 17; 4,3, 5, 8, 9, 10; 6,25; 7,13; 8,9, 13; 9,22; 10,13; 13,9,
13, 16; 15,13; 16,9, 10; 17,4, 6, 9; 19,2, 9, 49; 21,39; 24,23
mijloc: sg. ac., în loc. adv. prin mijloc/în mijloc 2,20; 3,17; 8,11
mijloc: sg. ac., în loc. adj. de mijloc 18,6
mijlocului: sg. gen. 7,21
mijlocul: sg. ac. 8,22

MINTE: s.f.
mint e: sg. ac. 22,23
(a) MINÞI: v. IV
au minþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,11
a minþi: inf. prez. 24,27
MINUNATÃ: s.f. (Bis.; înv.) „minune”
minunate: pl. ac. 3,5
MINUNE: s.f.
minune: sg. ac. rezum. cap.3
(a se) MISTUI: v. IV
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.pl. 5,6
mistuindu(-sã): gerunziu 10,20
mistuind: gerunziu 10,37
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. 11,13
(a se) MIªCA: v. I
au miºcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 9,17

(a) MOªTENI: v. IV
sã moºteniþ: conj. prez. 2.pl. 1,11
au moºtenit: ind. pf.c. 3.pl. 13,8; 19,9; 21,41
sã moºteneascã: con j. prez. 3.pl. 18,11
aþi moºtenit: ind. pf.c. 2.pl. 24,8
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirii: sg. gen. 1,15; 13,6; 16,9; 19,2, 9, 10, 41; 22,4, 9, 19,
33; 24,30
moºt enire: sg. nom./ac. 11,23; 12,6, 7; 13,7, 14, 24, 29, 32, 33;
14,3, 13; 17,1, 4; 21,12, 20; 22,7; 24,4
moºt enirea: sg. nom./ac. 13,14, 15, 23, 28, 33; rezum. cap.14;
14,9; 15,20; 16,5, 8; 17,6, 10, 11, 14, 15; 18,3, 7, 20, 27; 19,1, 8,
16, 18, 23, 31, 39, 48, 49; 24,32
moºt enirile: pl. nom./ac. 18,2, 7; 19,9, 51

MIC, -Ã: adj.
mici: f. pl. ac. 10,28

MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,12, 14; 11,20

MOªTEAN: s.m.
moºt eanul: sg. nom. 8,33

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom. 1,14
muierii: sg. gen. 2,1
muierea: sg. nom. 2,4, 8
muiare: sg. ac. 6,21; 8,25; 15,16
muiarii: sg. gen. 6,22
muierilor: pl. dat. 8,35
muiere: sg. ac. 15,17
MULT, -Ã: adj./adv./pron. neho t.
(mai) mult : adv. 5,12; 7,12; 8,20
mult: adv. 8,4
mult: adv. în loc. adv. cu mult 10,11
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.6; 22,8; 23,4; 24,5
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.10; 10,11
mulþi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.11
mult (f oarte): adj. n. sg. nom. 11,4
multã: ad j. f. sg. ac. 11,18; 22,3; 23,1; 24,7
mult: ad j. n. sg. nom. 17,15, 17
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 22,17
MULÞIME: s.f.
mulþimei: sg. gen. 6,20; 9,15
mulþimea: sg. ac. 8,1
mulþime: sg. nom./ac. 8,5, 22; 11,4; 17,14
mulþimi: sg. gen. 8,13; 18,4
mulþimea: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 8,35; 9,21
mulþimii: sg. gen. 9,18
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. 2,16, 23; 13,6; 15,48; 17,18
munþi: pl. ac. 2,22; 9,1; 10,6, 40; 11,2, 3, 16; 12,8; 17,16; 18,12
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muntele: pl. nom./ac. 3,16; 8,30, 33; 11,16, 17, 21; 12,1, 4, 7;
13,5, 11, 19; 14,12; 15,10, 11; 16,1; 18,13; 19,50; 20,7; 2 1,11,
21; 24,4, 30, 33
muntelui: sg. gen. 11,17; 15,8, 9, 10; 17,15; 18,14, 16; 20,7; 24,30
munþii: pl. ac. 11,21
(a) MURI: v. IV
moarã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 1,18
sã moarã: con j. prez. 3.pl. 20,9
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 5,4; 10,11; 24,29, 33
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 20,6

NETÃIAT, -Ã: adj.
netãiat: m. sg. nom., în loc. adj. netãiat împregiur „necircumcis”
5,6
netãiaþ: m. pl. nom., în loc. adj. netãiaþ împr egiur 5,7
NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat: m. sg. nom. 20,4
nevinovaþ: m. pl. nom. 2,17

MURMURARE: s.f. (cf. Indice Iº)
murmurare: sg. ac. rezum. cap.9

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 11,4

N

(a se) NAªTE: v. III
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 5,5
(sã) nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,7
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã (care vine, care se
produce) „dintr-o datã”, „pe neaºteptate” 10,9
NÃSCUT: s.m.
nãscutul: sg. nom./ac., în sintagmele nãscutul cel dintâi/întâi
nãscutul „cel dintâi dintre copiii unei familii” 6,26; 17,1
nãscuþ: pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþ „bãtrânii” 8,33
nãscuþi: pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi 23,2; 24,1
nãscutului: sg. gen., în sintagma întâi nãscutului 17,1
(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,9; 11,7
NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12; 7,1, 16, 18; 10,13; 12,6;
13,29; 17,10; 18,7; 20,8; 21,4, 10, 17, 21, 23, 28, 30, 32, 3 4, 36,
37; 22,9, 11, 15; 22,21
neamului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 13,7, 14, 15, 2 4, 33; rezum.
cap.15; 15,20; 16,8; rezum. cap.17; 17,1; 19,16, 24, 39, 40, 48;
21,20, 25, 27; 22,7, 30
neamurile: pl. ac. 3,12; 7,14, 16; 11,23; 13,23; 14, 1; 19,49; 21,5,
6, 7, 9, 38, 42; 23,1, 7; 24,1, 18
neam: sg. nom./ac. 3,12; 4,2, 4; 7,14; 14,2; 18,4; 21,6; 22,14
neamurilor: pl. gen./dat. 12,7; 19,51; 21,1; 23,3, 12
neamuri: pl. dat. (cu prep. a) 13,7; 14,2, 3
neamuri: pl gen. (cu prep. a + num.) rezum. cap.19; 21,16
neamuri: pl. nom./ac./gen. 14,4; rezum. cap.18; 18,2; 21,1;
rezum. cap.22; 23,4, 9

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 24,20
NECURAT, -Ã: adj.
necurat: n. sg. nom. 22,19
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. nom./ac. 7,15; 22,29
nelegiuirii: sg. gen. 22,17
nelegiuirea: sg. ac. 22,20
nelegiuirile: pl. ac. 24,19

NEPRIETEN: s.m.; var. (În v.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. 10,13
neprietin: sg. nom. 20,5
NESFÂRªIT, -Ã: adj.
nesfârºitã: sg. ac. 22,10

(a) MURMURA: v. I (cf. Indice Iº)
au murmurat: ind. pf.c. 3.sg. 9, 18

NEATINS, -Ã: adj.
neatins: n. sg. ac. 8,35

NENUMÃRAT, -Ã: ad j.
nenumãratã: f. sg. ac. 11,4

NOAPTE: s./adv.
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea „continuu” 1,8
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. pe noapte „în timpul nopþii” 2,2
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „foarte devreme” 3,1;
6,12, 15
noapte: s.f. sg. ac. 4,3
noaptea: s.f. sg. ac. 8,9, 13; 10,9
noaptea: adv. 8,3
NOROCIT, -Ã: adj.
norocite: n. pl. nom. 23,15
NOROD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,6, 10; 3,6; 4,11; 6,10;
7,5; 8,9; 9,27; 14,8; 20,9; rezum. cap.24; 24,25
norodul: sg. nom./ac. 1,2; rezum. cap.3; 3,14, 17; 4,10, 19; 5,4,
5; 6,5, 13, 20; rezum. cap.7; 7,3, 7, 13; rezum. cap.8; 8,1, 33;
10,33; 22,16, 20; 24,16, 21, 24, 27, 28
norod: sg. nom./ac. 3,5; 4,10; 6,7; 11,4; 17,15, 17; 22,17; 24,2,
19, 22
noroadele: pl. nom./ac. 4,25; 24,17
noroade: pl. ac. rezum. cap.11
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. ac. 4,5, 8; 10,21; 18,4; 21,6
(a se) NUMÃRA: v. I
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 8,10
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
numãrã(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13
NUME: s.n.
nume: sg. ac. 2,1
numele: sg. nom./ac. 5,9; 6,27; 7,9, 26; 14,15; 19,47
numelui: sg. dat. 7,9
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele Domnului/în numele
dumnezeilor „invocând numele lui Dumnezeu/dumnezeilor” 9,9,
18, 19; 23,7
numele: pl. nom. 17,3; 21,9
NUMIRE: s.f.
numiri: pl. nom. 9,17
O
OAIE: s.f.
oile: pl. ac. 6,21; 7,24
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(a) OªTI: v. IV
oºtiþ: imperativ 2.pl. 1,14
sã oºteascã: conj. prez. 3.pl. 9,2; 11,5, 20; 22,12, 33
oºtind: gerunziu 10,14; 24,8
oºtiþi: ind. prez. 2.pl. 10,25
oºtea: ind. imp. 3.sg. 10,29
au oºtit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,36, 42; 11,18; 23,3; 24,9, 11
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 23,10

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 5,14; 10,24
oastea: sg. nom./ac. 6,9; 8,14; 10,21, 31
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4, 18
OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom. 6,9, 13
obºtea: sg. nom. 9,18

P

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 5,9
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 5,13; 23,13; 24,7

PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 9,6, 7, 11, 15; rezum. cap.21; 21,42; 22,4; 23,1
pacea: sg. ac. 9, 16

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 1,13, 15
odihnã: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 22,4

PAI: s.n.
paie: pl. ac. 2,6
PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 3,8; 8,33; 11,16; 12,2, 5, 7; rezum. cap.13;
13,25, 27, 31; 14,4; 15,13; 18,7; 22,25, 27
par tea: sg. nom./ac.3,15; 4,12, 19; 7,2; 8,11, 12, 13; 11,8, 17; 12,1,
3; 13,6, 27; 15,1, 7; 18,14, 15, 16; 21,5; 22,1; 23,4; 24,30, 32
par te: sg. nom., în loc. s. (Pop.) par te bãrbãteascã 5,4
par te: sg. ac., în num. fracþ. a triia parte/a ºasa parte 17,11; 19,32
pãrþile: pl. nom./ac. 8,22, 33; 11,23; 12,7; rezum. cap.13; 15,21
pãrþi: sg. gen. 12,6
pãrþii: sg. gen. 13,31; 15,4, 11
pãrþi: pl. ac. 18,5, 6, 9, 10

(a se) ODIHNI: v. IV
au odihnit : ind. pf.c. 3.pl. 2,1
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 11,23
ODOR: s.n.
odoarã: pl. ac. 7,11
odorul: sg. nom./ac. 7,12, 13
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,30; 22,10, 11, 16, 19, 22, 26, 29
olt ariul: sg. nom./ac. 8,31; rezum. cap.22; 22,34
olt ariului: sg. gen., în sintagma oltariului Domnului 9,27
olt ariul: s. ac., în sintagma olt ariul Domnului 22, 19, 28, 29

PATRIARH: s.m.
patriarºilor: pl. dat. rezum. cap.21

OM: s.m.
oameni: pl. ac. 7,5; 8,25
oamenii: pl. ac. 11,14
omului: sg. gen. 10,14
omul: sg. nom. 14,6
om: sg. nom. 22,20

PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. ac. 8, 18, 19, 26

ORAª: s.n.
oraºului: sg. gen. 7,2
or aºul: sg. ac. 8,1
or aºele: pl. ac. 10,37; 17,11
or aºe: pl. ac. 13,30

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,11
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 7,20
aþi pãcãtuit : ind. pf.c. 2.pl. 22,17

PÃCAT: s.n.
pãcat : sg. ac. 6,18
pãcat ele: pl. ac. 24,19

PÃCIUITOR, -TOARE: adj.
pãciuitoare: f. pl. ac. 8,31; 22,23, 27

OS: s.n.
oaselor : pl. gen. rezum. cap.24
oasele: pl. ac. 24,32

PÃDURE: s.f.
Pãdurilor : pl. gen., în s. propr. Cetat ea Pãdurilor 15,9, 60
pãdure: sg. ac. 17,15

(a se) OSÂNDI: v. IV
(sã) osândesc: ind. prez. 3pl. rezum. cap.9

PÃGÂN: s.m.
pãgânii: pl. ac. rezum. cap.23

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. ac. 4,13; 7,4
ostaºii: pl. nom. 5,4; 6,3; 10,2
ostaºilor: pl. gen. 8,1, 3, 10; 10,7
ostaºu: sg. nom. 17, 1
(a se) OSTENI: v. IV
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 7,3
(v -)aþi ostenit: ind. pf.c. 2.pl. 24,13
OªTEAZÃ: s.f. (r eg. Trans.) „cartier situat la marginea unui
or aº”, „suburbie”; (la pl.) „grup izolat de case la marginea satului”;
aici prima at estare; cf. MDA, unde prima atestare es te la Samuelis
Klein, Dictionarium valachico-latinum, editat de L. Gáldi la
Budapes ta, în 1944).
oºteazele: pl. ac. 14,4; rezum. cap.21; 21,8, 13, 16, 18, 19, 2 7,
29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40
oºtezele: pl. nom./ac. 21,2, 3, 11, 21, 22, 24, 25, 26

PÃMÂNT: s.n.
Pãmântul: sg. ac., în sintagma Pãmâtul Fãgãduinþii „Palestina”
rezum. cap.1; rezum. cap.16
pãmântul: sg. nom./ac. 1,2, 4, 6, 11, 13, 14, 15; 2,1, 2, 3, 9, 14,
24; 5,6; 6,27; 7,2; 8,1; 9,7, 24; 10,40, 41; 11,3, 16, 22, 23;
12,1, 6; 13,1, 3, 4, 7, 8, 25; 14,1, 5, 7, 9; 15; rezum. cap.15;
15,19; 17,5, 6, 8, 1 2, 15, 16; rezum. cap.18; 18,1, 4, 5, 6, 8, 10,
11; 19,49, 51; 21,41; 22,4, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 32, 33; 23,4,
5, 1 3, 15; 24,3, 8, 13, 17
pãmântului: sg. gen./dat. 2,9; rezum. cap.5; 5,11, 12; 7,9; 9,11;
12,7; 13,21; 18,3; 21,2; 23,14; 24,18
pãmânt: sg. ac. 2, 11, 18; 3,17; 5,15; 7,6, 9, 10, 21; rezum. cap.13;
14,3, 4; 23,16; 24,15
pãmântul: sg. gen . (cu prep. a + tot) 3,11, 13
pãmânturilor: pl. gen. 4,25
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sã piiarzi: conj. pr ez. 2.sg. 7,7
sã piiar zã: conj. prez. 3.sg. 9,24
va piiarde: ind. viit.I. 3.sg. 23,5

(a) PÃRÃSI: v. IV
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5
aþi pãrãsit: ind. pf.c. 2.pl. 22,16, 18
sã pãrãsim: conj. prez. 1.pl. 22,29; 24,16

(a) PIERI: v. IV
ar fi perit : cond. pf. 3.sg. 22,20
sã piarã: con j. prez. 3.pl. 11,20

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 1,6; 5,7; 18,3; 21,41
pãrinþii: pl. nom./ac. 4,21; 6,23; 22,28; 24,2, 6, 14, 15, 17

PÃªIRE: s.f.
pãºire: sg. ac. 14,11

(a se) PITULA: v. I
(vã) pitulaþi: ind. prez. 2.pl. 2,16
(s-)ar fi pitulând: cond. prez. (cu gerunziu). 3.pl. 8,14
(sã) pitula: ind. imp. 3.pl. 8,19
(sã) pitulã: ind. prez.3.pl. 10,22
(sã) pitulase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,27

PÃªIT, -Ã: adj.
(mai) pãºitã: m. sg. nom., în c. de vârs tã mai pãºitã sânt (cf. lat.
progressioris aetatis sum) 23,2

PITULAT, -Ã: adj./s.
(cei) pitulaþi: s.m. pl. nom. 2,8
pitulaþi: ad j. m. pl. nom. 10,17

(a) PÃZI: v. IV
sã pãzeaºti: conj. prez. 2.sg. 1,7, 8
pãziþi: imperativ 2.pl. 3,4; 6,18; 23,11
sã pãzeascã: conj. prez. 3.pl. 10,18
pãzând: gerunziu 22,3
sã pãziþ: conj. prez. 2.pl. 22,5
pãzeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 22,22
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 24,17

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg. 22,33
place: ind. prez. impers. 24,15

(a) PÃªI: v. IV
pãºeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,19

(a se) PLE CA: v. I
(sã) pleacã: ind. prez. 3.sg. 15,9, 11; 18,14
plecaþi: imperativ 2.pl. 24,23

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. 5,11
pâinile: pl. nom. 9,5
pânile: pl. ac. 9,12
PÂRGÃ: s.f. „primele grâne, fructe, legume sau f lori etc. dintrun an”
pârga: sg. ac. 5,11
(a) PEDEPSI: v. IV
pedepseascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 22,22
PEªTERÃ: s.f.; var. (Înv.) PEªTERE
peºtere: sg. ac. rezum. cap.10; 10,23
peºterea: sg. ac. 10,16, 17, 27
peºterii: sg. gen. 10,18, 22
(a) PETRECE: v. III
petrecea: ind. imp. 3.pl. 9,1
petreace: ind. prez. 3.sg. 14,11
PIATRÃ: s.f.
piiatri: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,3
piatrã: sg. ac. 4,5
piiatrile: pl. nom. 4,6
pietrile: pl. nom./ac. 4,7, 21; 10,11
pietri: pl. ac. 4,8, 9, 20; rezum. cap.7; 7,25, 26; 8,29, 31; 10,11
piiatrã: sg. ac. 5,2; rezum. cap.8
piatra: sg. nom./ac. 15,6; 18,18; 24,27
piatrã: sg. ac. 24,26, 27
PICIOR: s.n.
piciorului: sg. gen. 1,3
picioarelor: pl. gen. 3,13
picioarele: pl. nom./ac. 3,15; 4,3; 5,16; 10,24
picioare: pl. ac. 9,13
piciorul: sg. nom./ac. 10,24; 14,9
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 10,20
(a) PIERDE: v. III
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 3,10; 23,13, 15

(a se) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu 3,6; 7,2
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,15; 19,49; 21,43; 23,15
plinindu(-sã): gerunziu rezum. cap.21
sã pliniþ: conj., prez. 2.pl. 22,5
a plini: inf. pr ez. 23,6
POALÃ: s.f.
poalele: pl. ac. 11,3
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. nom. 2,5, 7
porþile: pl. ac. 6,26
poartã: sg. ac. 7,5
(a) POFTI: v. IV
poftind: gerunziu 7,21; 9,6
au pof tit: ind. pf.c. 3.sg. 19,50
pofteaºt e: ind. prez. 3.sg. 20,9
POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POIANÃ: s.f.
poieni: pl. ac. 17,18
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. rezum. cap.4; 4,7
(a se) PORNI: v. IV
sã (sã) porneascã: conj. prez. 3.sg. 9,20
PORNIRE: s.f.
pornire: sg. ac. 10,42
POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac., în sintagma porunca Domnului rezum. cap.7;
17,4; 19,50; 21,3; 22,3, 9, 20
porunca: sg. ac. 7,1; 22,5
poruncile: pl. ac. 7,2; 22,5; 24,25
poruncilor: pl. gen./dat. rezum. cap.23; 24,24
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(a se) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 4,3; 22,16
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 10, 13; 4,8, 17; 8,4, 29; 10, 18,
22, 27; 11,15; 14,12; 17,4; 18,8; 21,2; 22,2, 5
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 1,9
porunciþ: imper ativ 2.pl. 1,10
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 1,16
vei porunci: ind. viit.I. 2.sg. 1,18
porunceaºte: imperativ 2.sg. 3,8; 4,16
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,8, 10, 12; 5,3; 6,10; 8,27, 31, 33,
35; 10,40; rezum. cap.11; 11,9, 12, 15, 20; 14,2, 5; 15,13; 21,8
(sã) por uncise: ind. m.m.c.pf. impers. 5,16; 10,23
(s-)au poruncit : ind. pf.c. 3.pl. 6,18
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 8,8; 13,6
PORUNCIT, -Ã: adj./s.
(ceale) por uncite: s.f. pl. ac. 3,6
poruncit e: adj. n. pl. ac. 11,15
POTLOG : s.n.; var. PLOTOAGÃ: s.f. (Pop.) „petic”
plotoage: pl. ac. 9,5
(a) POTOPI: v. IV
au po topit: ind. pf.c. 3.pl. 11,11
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC
pr otivnicilor: pl. gen./dat. 5,13; 7,8, 12, 13; 8,22
pr otivnici: pl. ac. rezum. cap.7; 21,42; 23,10
pr otivnicii: pl. nom. 7,5; 8,22
POVÃÞUITOR: s.m.
povãþuitorii: pl. nom./ac. 8,33; 13,21; 21,1; 23,2
(a) POVESTI: v. IV
au po vestit : ind. pf.c. 3.pl. 2,23
PRADÃ: s.f.
prãzi: pl. ac. 7,21
pr ade: pl. ac. 8,2
pr ada: sg. ac. 8,27; 11,14; 22,8
PRAF: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) PRAV
pr av: sg. ac. 7,6
(a se) PRÃZNUI: v. IV
(sã) prãznuiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 6,5
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 18,18
PREAMARE: adj.
pr eamare: m. sg. nom. 14,5
PREOT: s.m.
pr eoþii: pl. nom./ac. 3,3, 13, 14, 17; 4,9, 10, 11; 6,4, 6, 12, 16
pr eoþi: pl. nom./ac. 3,6; 6,6, 8
pr eoþilor: pl. gen./dat. 3,8; 4,3, 16; 8,33
preo tul: sg. nom. 14,1; 19,51; 20,6; 21,1; 22,30
pr eotului: sg. gen. 17,4; 21,4, 13, 19; 22,13, 31; rezum. cap.24
PREOÞIE: s.f.
pr eoþia: sg. nom. 18,7
PREPUS: s.n. „suspiciune”, „bãnuialã”
pr epus: sg. ac. rezum. cap.22
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom./ac. 5,4; 20,6, 9
PRIETENIE: s.f.
priiatinia: sg. ac. 23,12

PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac. 22,25
(a) PRIMI: v. IV
au priimit : ind. pf.c. 3.pl. 9, 14
or priimi: ind. viit.I. 3.pl. 20,4
au primit : ind. pf.c. 3.pl. 22,30
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR, PRINPREGIUR
prinprejur: adv. 10,31
prinpregiur: adv. 10,39; 11,12; 15,12; 21,11, 42; 23,3
prinpregiurul: prep. 19,8
(a se) PRINDE: v. III
veþi prinde: ind. viit.I. 2.pl. 2,5; 8,8
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,19, 23; 10,28, 32, 39, 42; 11,10,
12, 17, 19; 15, 17; 19,47
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 8,21
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,22
prinsu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 10,37
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 15,16
(a) PRISOSI: v. IV
prisosise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,5
prisosea: ind. im p. 3.sg. 22,7
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 23,4
PRISTAV: s.m. „cr ainic” „(persoanã) care avea sarcina sã
anunþe public pris tavurile”
pris tavii: pl. nom. 3,2
(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 12,1; 15,2; 16,6; 17,7; 18,14, 16; 19,46
privesc: ind. prez. 3.pl. 15,5
privind: gerunziu 15,7
(a) PROCITI: v. IV (Înv. „a citi cu voce tare înaintea cuiva”)
au procitit: ind. pf.c. 3.pl. 8,35
PRUNC: s.m.
pr uncilor: pl. gen. 6,26; 8,35
(a se) PUNE: v. III
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 3,13
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 4,3
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 4,7
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,8, 9, 20; 7,6, 16; 10,27; 22,25; 24,7, 25, 26
puindu(-sã): gerunziu 6,19
puie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,26
pune: imperativ 2.sg. 8,2
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,12
puind: gerunziu 9,4
puneþ: imper ativ 2.pl. 8,4; 10, 24
sã punem: con j. prez. 1.pl. 22,23
puneaþ: imper ativ 2.pl. 10,18
(a) PURCEDE: v. III
purceade: inf. prez. 17,18
(a) PURTA: v. I
poartã: ind. prez. 3.pl. 3,8, 13; 4,16
sã poar te: conj. prez. 3.pl. 9,21
purtându(-): gerunziu 3,3
purta: ind. imp. 3.pl. 3,14, 17; 4,9, 10; 8,33; 9,5
purtaþ: imper ativ 2.pl. 4,5
purtând: gerunziu 4,8, 18; 9,23, 27
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 1,4; 5,4, 5; 8,20, 24; 12,1, 3, 8; 14,10; 21,36; 24,7
Pus tiii: sg. gen., în s. propr. Marea Pus tiii 3,16
pustii: sg. gen. 5,6
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pustiii: sg. gen. 8,14
pustiei: sg. gen. 8,15; 12,3; 20,8
pustia: sg. nom./ac. 15, 1, 61; 16,1; 18,12

veþ rãs punde: ind. viit.I. 2.pl. 4,7
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,9
vor rãs punde: ind. viit.I. 3.pl. 22,28

(a) PUTEA: v. II
sã poatã: con j. prez. 3.sg. 20,3
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 1,5; 7,12; 10,8; 23,9
sã puteþ: conj. pr ez. 2.pl. 3,4
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 7,13; 17,18
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 8,20; 15,63; 17, 12
vom putea: ind. viit.I. 1 .pl. 9,7; 17,16
putem: ind. prez. 1.pl. 9,19
putuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,20
putea: ind. imp. 3.sg. 10,40
putând: gerunziu 14,11
puteam: ind. im p. 1.sg. 14,11
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 14,12
vor put ea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.20
veþi put ea: ind. viit.I. 2.pl. 24,19

(a) RÃSTURNA: v. I
vei rãs turna: ind. viit.I. 2.sg. 17,18
va rãsturna: ind. viit.I. 3.sg. 24,20
rãstur naþ: imperativ 2.pl. 10,18
(a) RÃSUFLA: v. I
rãsuf la: inf. prez. 10,40
(a) RÃSUNA: v. I
vor rãsuna: ind. viit.I. 3.pl. 6,4
rãsunând: gerunziu 6,5, 8, 13, 16, 20
rãsuna: ind. imp. 3.sg./pl. 6,9, 1 3
RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. nom. 6,20

PUTERE: s.f.
putearii: sg. gen. 9,9
puterea: sg. ac. 22,27

RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: adv. 24,15
rea: adj. f. sg. ac. 7,15
reale: s.n. pl. ac. 23,15

PUÞIN , -Ã: adj./adv.
puþini: adj. m. pl. gen. 7,3
puþin: adv. 22,17

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotate: sg. ac. 7,12, 13
RÃZB OI: s.n.
rãzboaie: pl. ac. 11,23; 14, 15
rãzboiu: sg. ac. 14,11

R
RANÃ: s.f.
ranã: sg. ac. 10,10, 20

(a se) RÂNDUI: v. IV
au rãnduit: ind. pf.c. 3.sg. 9,27
(s-)au rãnduit: ind. pf.c. 3.pl. 14,4; 20,9
(sã) rânduise: ind. m.m.c.pf. impers. 6, 15
rânduind: gerunziu 10,31
au rânduit: ind. pf.c. 3.pl. 20,7

(a se) RÃDIC A: v. I; v ezi (a se) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþe: pl. ac. 10,28, 30; 11,8, 11
rãmãºiþã: sg. ac. 10,37, 39, 40
rãmãºiþele: pl. ac. 12,4; 13,12

RÂPÃ: s.f.
râpa: sg. ac. 13,9, 16

RÃMÂITOR, -TOARE: adj.
rãmâitori: m. pl. nom. 9,16
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 1,14
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11, 22; 5,1, 8, 10; 6,11; 8,9; rezum.
cap.16
a rãmãnea: inf. prez. 6,23
am fi rãmas: cond. pf. 1.pl. 7,7
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 7,26; 22,17
rãmâind: gerunziu 8, 17
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 8,29
rãmân: ind. prez. 3.pl. 10,27
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 17,6; 18,2
sã rãmâie: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.20
RÃNIRE: s.f.
rãnire: sg. ac. 11,6
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritului: sg. gen. 4,19; 7,2; 12,1
rãsãrit: sg. ac. 11,3, 8; 12,3; 13,5, 8, 27, 32; 15,5; 16,1, 5, 6;
17,10; 18,7, 12, 20; 19,12, 13, 27; 23,4
rãsãritul: sg. ac. 12,1; 19,34; 20,8
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 2,14, 21; 5,14; 7,20; 9,6, 19,
24; 15,19; 17,16; 22,21; 24,16, 22

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 1,4; 24,2
râul: sg. nom./ac. 7,7; 13,3, 23; 15,5; 22,25
REPEJUNE: s.f. „loc pieziº”; „vale”; „râpã”
rãpegiunea: sg. ac. 12,1, 2; 15,4, 47
rãpegiunei: sg. gen. 12,2
rãpegiunii: sg. gen. 13,16; 15,7; 17,9
rãpegiuni: sg. gen. 13,16
repegiunii: sg. gen. 13,9
repegiunea: sg. ac. 19,11
(a se) RIDIC A: v. I; var.(Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
rãdicându(-sã): gerunziu rezum. cap.8; 15,8
rãdicã: imperativ 2.sg. 8,18
rãdicând: gerunziu 8,19
sã rãdicãm: con j. prez. 1.pl. 22,26
rãdicase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 22,34
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
(sã) rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
ar fi rãsipit: cond. pf. 3.sg. 10,1
a rãsipi: inf. prez. 13,13
rãsipi: inf. prez. fãrã a 17,12
ROBIE: s.f.
robiei: sg. gen., în sintagma casa robiei, metaforã pentr u pãmântul
Eghiptului 24, 17
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SÃRAT, -Ã: adj.
sãratã: f. sg. nom. 12,3
Sãr ate: f. sg. gen., în s. propr. Mãrii ceii Sãrate/Mãrii Sãrate 15,2;
18,19
Sãratã: s.sg. nom./ac. în s. propr. Marea Sãr atã 15,5; 16,8

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurile: s.n. pl. ac. rezum.cap.5; 5,11, 12
roadele: s.f. pl. ac. 5, 12
ROST: s.n.„gurã”
rostul: sg. ac., în sintagma rostul Domnului 9,14
ROªU, ROªIE: adj.
Roºie: f. sg. nom. (neacordat în caz)/ac., în s. pr opr. Mãrii R oºie/
Marea Roºie 2, 10; 4,24; 24,6
roºie: f. sg. nom./ac. 2,18, 21
roºiu: n. sg. ac. 7,21
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 3,3; 9,23; 11,22; 15, 14
RUDENIE: s.f.
rudenia: sg. nom./ac. 2,18; 6,23; 7,14
rudeniile: pl. ac. 7,14; 13,15, 24, 29, 31; 15,1, 12, 20; 16,5; 17,2;
19, 1, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 31, 39; 48; 21,7
(a se) RUPE: v. III
au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 7,6
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.pl. 9,13
RUVIMITEAN: s.m. (cf. RUVINEAN)
ruvimiteanilor: pl. dat. 1,12
ruvinit eanilor: pl. dat. 12,6
RUVINEAN: s.m. „din neamul lui Ruvim (Ruben), primul nãscut
al lui Iaco v de cãtre Lea”
ruvineanilor: pl. gen. 13,23
RUVITEAN: s.m. (cf. RUVINEAN)
ruviteani: pl. ac. 22,1

SABIE: s.f.
sabia: sg. ac. 5,13; 10,37; 11,10; 13,22
sabiii: sg. gen. 6,21; 10,30, 32, 35, 37, 39; 19,47
sabie: sg. ac. 8,24; 24,12
sabii: pl. ac. 10,11
sabiei: sg. gen. 10,28

SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.
sãnãtoºi: m. pl. nom. rezum. cap.2
sânãtoºi: m. pl. nom. 10,21
(a) SÃPA: v. I
sãpând: gerunziu 7,21

(a) SCÃDEA: v. II
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 3,13
au scãzut: ind. pf.c. 3.pl. 3,16
scãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,7
scãzând: gerunziu 4,23
(a) SCÃPA: v. I
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg. 8,22
scãpa: inf. prez. fãrã a 10,20; rezum. cap.20; 20,3
sã scape: conj. prez. 3.sg./pl. 20,3, 9
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 20,4
SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. ac. rezum. cap.20; 21,21, 27, 32, 36, 37
scãpãrii: sg. gen. 21,13

SCORPIE: s.f.
Scorpiii: s. propr. sg. gen., în sintagma (spre) suiºul Scorpiii (cf.
lat. contra ascensum Scorpionis) 15,3

SAT: s.n.
sat ele: pl. nom./ac. 13,17, 30; rezum. cap.15; 15,9, 32, 36, 41, 44,
45, 46, 47, 51, 54, 57, 59, 60, 62; rezum. cap.16; 16,9; 17,11, 16;
18,24, 27; 19,6, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 30, 31, 38, 39, 48; 21,12
sat elor: pl. gen. 13,23
satul: sg. nom. 18,24

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 22,27; 24,3

SCAUN: s.n.
scaunele: pl. ac. 22,8

SCOS, SCOASÃ: adj.
scoasã: f. sg. ac. 5,13

SAC: s.m.
saci: pl. ac. 9,4

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 22,4, 6, 7

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 2,19; 20,5
sângelui: sg. dat. 20,3
sânge: sg. ac. 20,9

(a) SCOATE: v. III
sã scoateþi: conj. prez. 2.pl. 2,13
scoate: imperativ 2.sg. 2,3
scoateþi: imperativ 2.pl. 6,22; 10,22
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,23; 24,17, 18
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 24,6, 12

S

(a) SÃDI: v. IV
aþ sãdit: ind. pf.c. 2.pl. 24,13

SÃTIªOR: s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima at estare este în „Convorbiri literare”, Iaºi, apoi Bucureºti.
(XI). Anul I (1867–1868) º.u.
sãtiºoarele: pl. ac. 15,45, 47; 17,11

(a se) SCRIE: v. III
sânt scrisã: pasiv ind. prez. 3.pl. 1,8
(sã) scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(s-)au scris: ind. pf.c. imper s. 8,31
au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,32; 24,26
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 8,34
iaste scrisã: pasiv ind. prez. 3.sg. 10,13
sã scrie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.18; 18,4
vor scrii: ind. viit.I. 3.pl. 18,4
scrieþ: ind. prez. 2.pl. 18,6
a scrii: inf. prez. 18,8
scriiþi: imperativ 2.pl. 18,8
scriind: gerunziu 18,9
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 23,6
(a se) SCULA: v. I
scoalã(-te): imperativ 2.sg. 1,2; 7,10
sculându(-sã): gerunziu 3,1; 6,12, 15; 7,16; 8,10; 18,8
(vã) sculaþi: imperativ 2.pl. 3,3
scoalã: imperativ 2.sg. 7,13
sculându(-te): gerunziu 8,1
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3, 19; 24,9
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(vã) veþi scula: ind. viit.I. 2.pl. 8,7
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 23,16
SCULÃ: s.f. (Înv. la pl.) „veºminte scum pe ºi obiecte preþioase
folosite la serviciile religioase”
sculele: pl. ac. 7,24
SCUTINÞÃ: s.f. (În v. ºi rar) „adãpost”
scutinþa: sg. ac. 10,19
SEARÃ: s../adv.
sarã: s.f.sg. ac., în loc. adv. (Înv.) de câtrã sarã „încã din timpul serii” 5,10
sara: adv. 7,6; 8,29; 10,26
(a) SECA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) SÃCA
au sãcat: ind. pf.c. 3.sg. 2, 10; 4,24
sãcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,1

(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(s-)au slãbãnogit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9, 11
slãbãnogitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,1
au slãbãnogit: ind. pf.c. 3.pl. 14,8
(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 15; 10,28, 30, 39; 22,6; 2 4,28
ai slobozit: ind. pf.c. 2.sg. 2,18
slobozându-: gerunziu 2,21; 22,7
au slobozât: ind. pf.c. 3.pl. 8,9
(s-)au slobozit: ind. pf.c. 3.pl. 9,13
slobozi: imperativ 2.sg. 10,6
(nici) sloboziþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,19
aþi slobozit: ind. pf.c. 2.pl. 22,31
am slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 24,10
SLOVÃ: s.f.
Slovelor: pl. gen., în s. propr. Cetatea Slovelor 15,15

SE CAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCAT, -Ã
sãcatul: adj. ant ep. n. sg. ac. rezum. cap.4

SLUGÃ: s.f.
slujii: sg. gen. 1,1
sluga: sg. nom./ac. 1,1, 2, 7, 13, 15; 5,15; 8,31, 33; 11,12; 12,6;
13,8; 14,7; 18,7; 22,2, 4, 5; 24,29
slugile: pl. nom. 9,8, 9, 11
slugilor: pl. gen./dat. 9,24; 10,6
slugii: sg. dat. 9,24; 11,15

SE CERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 3,15
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom. 2,18
sâmn: sg. nom./ac. 2,12; 4,6
seamne: pl. ac. 24,5, 17

SLUJBÃ: s.f.
slujbã: sg. nom./ac. 6,4, 13; rezum. cap.9
slujba: sg. ac. 9,21, 27; 22,16

SFAT: s.n.
sfat : sg. ac. 9,2, 24
sfatul: sg. nom., în sintagma sfatul Domnului 11,20

(a se) SLUJI: v. IV
(s-)au slujit: ind. pf.c. 3.pl. 5,12
(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. 17,16
sã slujiþ: conj. prez. 2.pl. 22,5
sã slujim: conj. prez. 1.pl. 22,27; 24,16
sã slujiþi: conj. prez. 2.pl. 23,7; 24,15, 22
aþi slujit: ind. pf.c. 2.pl. 23,16
au slujit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,2, 14, 15; 24,31
slujiþi: imperativ 2.pl. 24,14
slujiþ: imperativ 2.pl. 24,14
a sluji: inf. prez. 24,15
vom sluji: ind. viit.I. 1.pl. 24,15, 18, 21, 24
sluji: inf. prez. fãrã a 24,19
veþi sluji: ind. viit.I. 2.pl. 24,20

(a se) SFÃRÂMA: v. I
(s-)au sfãrmat: ind. pf.c. 3.pl. 9,12
SFÂNT, -Ã: adj.
sfânt: m. sg. nom. 5,16; 24,19
(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºind: gerunziu 6,8
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 9,13
(sã) sfãrºesc: ind. prez. 3.pl. 16,3
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 15,4; 18,19
sfãrºitul: sg. ac. 15,5, 11
sfârºit: sg. ac. 19,47

SLUJITOR: s.m.
slujitori: pl. ac. 7,22
slujitorii: pl. nom. 10,23

(a se) SFINÞI: v. IV
sfinþeaºte: imperativ 2.sg. 7,13
sfinþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 3,5; 7,13

SMINTEALÃ: s.f.
smintealã: sg. ac. 23,13

SICL U: s.m.
sicli: pl. ac. 7,21
SICRIU: s.n. „chivot”, „lãdiþã”
sicriului: sg. gen. rezum. cap.3
sicriiul: sg. nom./ac., în sintagma sicriiul legii Domnului/sicriiul leagii
Domnului 3,3, 6, 8, 11, 13, 14, 17; 4,9, 11, 16, 18; 6,6, 11, 12; 8,33
sicriiu: sg. ac. 3,4
sicriiului: sg. gen., în sintagma sicriiului legii Domnului/ sicriiului
leagii Domnului 4,5, 7; 6,4, 6, 7, 8, 13; 7,6
sicriiul: sg. ac. 4,10; rezum. cap.6; 6,9, 13
sicriiului: sg. gen. 8,33

SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 8,29; 12,1; 19,34, 41
soarele: sg. nom. rezum. cap.10; 10,13, 27
soare: sg. voc. 10,12
soarelui: sg. gen., în s. propr. Izv orul Soarelui/Fântâna Soarelui
15,7; 18,17

SINGUR, -Ã: adj.
sângurã: f. sg. nom. rezum. cap.6
sângure: f. pl. nom. 11,22
sãngur: m. sg. nom. 22,20

SOARTÃ: s.f.; var. SOARTE: s.f., SORT: s.m.
soarte: sg. ac. 1,6; rezum. cap.7; 9,7; 14,2; 17,17; 18,8; 19,24,
40, 51; 21,8; 22,7; 23,4
soartea: sg. nom./ac. 7,14; 13,1; 15,1; 16,1; rezum.c ap.17; 17,1,
6, 8; rezum. cap.18; 18,6, 11; 19,1, 10, 17, 49; 21,4, 6, 10
sorþile: pl. nom. rezum. cap.17; rezum. cap.19
sorþii: sg. gen. 17,14
sorþii: pl. ac. 18,10

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac., în loc. v. dã slavã 7,19

(a) SOCOTI: v. IV
socotiþ: imper ativ 2.pl. 2,1
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STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s treini: m. pl. nom./ac./dat. 2,19; 22,31; 23,16; 24,2, 16, 20, 23

sã socoteascã: conj. prez. 3.pl. 2,3
socotind: gerunziu 9,4
am socotit: ind. pf.c. 1.pl. 9,24
sã soco tesc: con j. prez. 1.sg. 14,7

STRÂMB: adv.
s trâmb: 9,20

SOL: s.m.
solii: pl. ac. 6,17, 25
soli: pl. nom./ac. rezum. cap.22; 22,11
SOLIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima ates tare este în 1805 (dupã Vasile Grecu, Cãrþi de picturã
bisericeascã bizantinã, Cernãuþi, 1936).
solirei: sg. gen. 22,21, 30

(a) STRIGA: v. I; var. (Înv.) (a) STRÂGA
a s trâga: inf. prez. 3,3
s trâga-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,5
veþi strâga: ind. viit.I. 2.pl. 6,10
s trâgaþi: imperativ 2.pl. 6,10
au s trâgat: ind. pf.c. 3.pl. 24,7
STRIGARE: s.f.
s trigare: sg. ac. 6,5

SORÃ: s.f.
surorile: pl. ac. 2,13

SUFLET: s.n.
suflet: sg. nom./ac. 2,11; 5,1; 20,3, 9
sufletele: pl. ac. 2,13; 9,24; 10,35, 37; 11,11
sufletul: sg. nom./ac. 2,14; 10,32; 22,5

SOÞ: s.m. „tovarãº”
soþii: pl. nom./ac. 8,10
soþiilor: pl. dat. 10,18, 27
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au s pãimântat : ind. pf.c. 3.sg. 7,5
(nici vã) s pãimântaþ: imperativ prohib. 2.pl. 10,25

(a) SPUNE: v. III
s pune: imperativ 2.sg. 7,19

(a se) SUI: v. IV
a (sã) sui: inf. pr ez. 2,6
(s-)au suit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 4,19; 5,7; 6,20; 7,4; 8,10; 10,5,
7, 33, 36; 18,11; 19,47
(vã) suiþi: conj. prez. fãrã sã 2.pl. 2,16
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg./pl. 4,16; 7,3; 8,3; 22,12, 33
suiþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,17; 7,2; 10,4
suindu(-sã): gerunziu 4,18; 8,11, 20; 10,9; 15,3, 6, 15; 18,12
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 8,21
suie(-te): imperativ 2.sg. 10,6; 17,15
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. 11,17; 1 2,7; 15,3, 6, 8; 16,1;
19,11, 12
(sã) suisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,8
sui: inf. prez. fãrã a 17,16

(a se) SPURCA: v. I
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,12, 13

SUIRE: s.f.
suirii: sg. gen. 15,7

(a) STA: v. I
s ta: inf. prez. fãrã a 1,5; 7,12, 13; 10,8; 23,9
s taþi: imperativ 2.pl. 3,8
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,16
s ta: ind. imp. 3.pl. 3,17; 4,10; 8,33
au s tãtut: ind. pf.c. 3.pl. 4,3, 9; 8,11, 13; 10,13
s tând: gerunziu 5,13
s tai: ind. prez. 2.sg. 5,16
va fi s tând: ind. viit.I. (cu gerunziu) 3.sg. 6,5
s tãtuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,20
sã s taþ: con j. prez. 2.pl. 10, 19
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 20,6, 9
a s ta: inf. prez. 21,42
au s tat : ind. pf.c. 3.pl. 24,1

SUIª: s.n.
suiºului: sg. gen. 10,10; 18,18
suiºul: sg. ac. 15,3

(a se) SPÂNZURA: v. I
(sã) spânzurã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
au s pânzurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,29; 10,26
(sã) spãnzurã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
au f ost s pânzuraþ: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 10,26
(a se) SPORI: v. IV
(sã) sporeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17

(a se) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.pl. 17,13
(s-)au supus: ind. pf.c. 3.pl. 21,42
supuind: gerunziu 23,1
SUPUS, -Ã: adj./s.m.
supuºilor : s.m. pl. gen. 10,24
supus: adj. n. sg. nom. 18,1

(a) STÃPÂNI: v. IV
sã s tãpâneascã: conj. prez. 3.pl. 1,15
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,1, 2, 4; 14,1; 16,4; 17,6; 19,47
s tãpânind: gerunziu 17,16
veþi stãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 23,5
STÃPÂNIRE: s.f.
s tãpãnirii: sg. dat. 21,42

SURCEA: s.f.
sur ceale: pl. nom. 23,13
SUS: adv.
sus: 2,11
sus: adv. în loc. adv. din sus 3,13
sus: adv. în loc. ad j. din sus 15,19; 16,5
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat: ind. pf.c. 3.sg. 15,18

STÂNG , -Ã: adj./s.
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre/la stânga 1,7; 19,27; 23,6
ª

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJAR
s tãjarul: sg. ac. 24,26
(a) STRÃBATE: v. III
va strãbate: ind. viit.I. 3.sg. 6,5

ªATRÃ: s.f.
ºatrã: sg. ac. 7,23
ºetrile: pl.ac. 4,3
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(a) TÃGÃDUI: v. IV
a tãgãdui: inf. prez. 24,27

(a) ªEDEA: v. II
au ºezut: ind. pf.c. 3.pl. 8,9
ºedea: ind. imp. 3.sg. 15,18

(a) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg., în loc. v. taie împregiur 5,2
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au tãiat împregiur 5,3
era tãiaþi: pasiv ind. imp. 3.pl., în loc. v. era tãiaþi împregiur 5,5
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. s-au tãiat împregiur
5,7, 8
tãiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg., în loc. v. tãiase împregiur 5,7
sã taie: conj. prez. 3.pl. 9,21
(sã) taie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
taie: imperativ 2.sg. 17,15
a tãia: inf. prez. 8,22
tãindu(-sã): gerunziu 8,22; 10,20
tãind: gerunziu 9,27
tãiaþi: imperativ 2.pl. 10,19
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 11,6
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 11,9, 10

ªÃNÞUIT, -Ã: adj. „întãrit”, „for tificat”
ºenþuitã: f. sg. nom. 8,10
ªES: s.n.
ºes: sg. ac. 4,13; 18,18
ºesuri: pl. ac. 11,2; 12,8
ºesul: sg. nom./ac. 11,16, 17; 13,16
ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG
ºireaguri: pl. ac. 4, 13
ºireagul: sg. nom./ac. 8,3, 13, 14
(a) ªOPTI: v. IV
ºopti: inf. prez. fãrã a 10,21
(a se) ªTERGE: v. III „a face sã nu mai existe”; „a nimici”, „a
distr uge”
sã ºteargã: con j. prez. 3.pl. 7,3; 22,33
vor ºtearge: ind. viit.I. 3.pl. 7,9
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 7,13
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 11,12, 21; 13, 12; 15,14
voiu ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 13,6
ºtearge: inf. prez. fãrã a 14, 12; 15,63
ºtearge: ind. prez. 3.sg. 23,13
(a) ªTI: v. IV
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 2,4
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,5
sã ºtie: con j. prez. 3.sg. 3,7
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 3,10
ºtii: ind. prez. 2.sg. 14,6
ºtie: ind. prez. 3.sg. 22,22
ºtim: ind. prez. 1.pl. 22,31
sã ºtiþ: conj. prez. 2.pl. 23,13
au ºtiut: ind. pf.c. 3.pl. 24,31
neºtiind: gerunziu 8,14; 20,3, 5, 9
T
TABÃRÃ: s.f.
taberilor: pl. gen. 1,10; 3,2; 4,3; 5,8; 10,43
tabãrã: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 6,11; 8,13; 9,6; 10,6, 15
tabãra: sg. nom./ac. 3,1; 6,14, 23; 9,17; 10,7, 21; 11,7; 18,9
taberile: pl. nom./ac. 6,18; 10,5
taberii: sg. gen. 8,10
TARE: ad j./adv.
tari: ad j. m. pl. nom./ac. 1,14; 6,2; 8,3; 10,7
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 4,25; 22,22
(foar te) tari: adj. m. pl. nom. 10,2
tare (foar te): adj. m. sg. nom. 17,18
(foar te) t are: adv. 8,20; 11,13
tare: adv. 24,19
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 2,13, 18; 15,13; 24,2, 3
tatã-sãu: sg. ac. 15,18
tatãlui: sg. gen. 17,1; 21,11; 24,32
tãtâne-mieu: sg. gen. 2, 12
tãtâni-sãu: sg. gen. 6,25; 17,4
tãtâne-sãu: sg. nom. 19,47
(a) TÃBÃRÎ: v. IV (Înv. ºi pop.) „a-ºi aºeza tabãra”
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,8, 19; 10,5

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiaþi: m. pl. ac.9,4
TÃIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃIARE
tãiarea: sg. nom., în loc. s. tãiarea împregiur rezum. cap.5
tãierii: sg. gen., în loc. s. tãierii împregiur 5,4
TÃIETOR: s.m.
tãietoriul: sg. nom. 9,23
(a se) TÃINUI: v. IV
(sã) tãinuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
TÃRIE: s.f.
tãria: sg. nom. 14,11
tãrie: sg. ac. 17,17
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
TÃUN: s.m.
tãuni: pl. ac. 24,12
TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tinerii: s.m. pl. nom. 6,23
(cel mai) tinãr: adj. m. sg. nom. 15,17
TÂNGUIRE: s.f.
tânguirea: sg. ac. rezum. cap.7
(a se) TEME: v. III
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 1,9; 8,1; 10,8; 11,6
sã (sã) teamã: conj. prez. 3.sg. 4,14
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg. 4,14; 10,2
sã (vã) teameþ: conj. prez. 2.pl. 4,25
temându(-sã): gerunziu 5,1
(s-)ar teame: cond. prez. 3.pl. 8,15
(ne-)am temut: ind. pf.c. 1.pl. 9,24
(nu vã) teamereþ: imperativ prohib. 2.pl. 10,25
teameþi(-vã): imperativ 2.pl. 24,14
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. ac. 6,26
(a se) TOPI: v. IV
(s-)au topit: ind. pf.c. 3.sg. 7,5
(a se) TRAGE: v. III
(sã) vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 8,6
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 8,26
trãgându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
sã tragi: conj. prez. 2.sg. 10,6
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turbura(-)-va: in d. viit.I. 3.sg. 7,25
au turburat : ind. pf.c. 3.sg. 10,8

(a) TRÃI: v. IV
trãia: ind. imp. 3.sg. 4,14
trãiascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 6,17
a trãi: inf. pr ez. 6,25
sã trãiascã: conj. prez. 3.pl. 9,20, 21
au trãit: ind. pf.c. 3.pl. 24,31

TULBURE: adj.; var. (În v.) TURBURE
tur bure: n. sg. ac. 13,3
TURMÃ: s.f.
tur me: sg. ac.4,13
tur mele: pl. ac. 11,4

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trimbiþe: pl. ac. 6,4
trâmbiþele: pl. nom./ac. 6,4, 1 3, 16, 20
trâmbiþii: sg. gen. 6,5
trâmbiþe: pl. ac. 6,6, 8, 9, 1 3

Þ

TREAPTÃ: s.f. „rang”
treap teai: sg. gen. 21,26; (cf. lat. gradus „treaptã”; fig. „r ang”)
treap tei: sg. gen. 21,34

ÞARÃ: s.f.
þãrile: pl. nom./ac. 10,42; 13,21
þãrâle: pl. nom. 13,30

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.20; 2 4,15
(a) TRECE: v. III „a traversa”; „a încãlca (o por uncã, o lege)”
treci: imperativ 2.sg. 1,2
treaceþ: imperativ 2.pl. 1,10
veþi treace: ind. viit.I. 2.pl. 1,11
treaceþi: imperativ 2.pl. 1,14; 22,19
trecând: gerunziu 2,23; 3,2; 15,4; 18,13, 17; 23,1
treace: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.3; 15,3, 6, 7, 9, 10, 11; 16,2, 6,
8; 18,18; 19,13, 27, 34
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2; 4,1, 10, 11, 22; 5,1; 7,1, 11, 15;
10,4, 29, 31, 34; 11,15; 22,20; 23,14
sã tr eacã: conj. pr ez. 3.sg. 3,14
trecea: ind. imp. 3.sg. 3,17; 4,7
aþ tr ecut: ind. pf.c. 2.pl. 4,23
am trecut: ind. pf.c. 1.pl. 4,24; 24,17
a tr eace: inf. prez. 7,7; 22,22
trec: ind. prez. 3.pl. 15,46
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 17,18
aþi tr ecut: ind. pf.c. 2.pl. 23,16; 24,11
TRECERE: s.f. „traversare”; „încãlcare a unei legi”
treacer ea: sg. nom./ac. rezum.cap.1; 22,16
treacerii: sg. dat. 6,18
treacer e: sg. ac. 22,31

ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. ac. 15,18
þarinii: sg. gen. 24,32
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE: s.m.
þãr murii: pl. nom. 3,15
þãr murile: sg. ac. 9,1
þãr murele: s. ac. 11,4; 12,2
(a se) ÞINE: v. III
þiind: gerunziu 5,13; 8,26; rezum. cap.11
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
þie(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 9,20
þinea: ind. imp. 3.sg. 11,10
sã þineþ: con j. prez. 2.pl. 22,5
ÞINERE: s.f.
þiner ea: sg. ac. rezum. cap.23
ÞINUT: s.n.
þinutului: sg. gen. 10,37; 12,23; 15,1
þinuturile: pl. nom./ac. 11,2; 16,3
þinutul: sg. nom. 13,5
U

TRESTIE: s.f.
Trestiei: sg. gen., în s. propr. Valea Trestiei/Vãlii Trestiei 16,8; 17,9
TRIMIS, -Ã: adj.
Trimiseale: adj. antep. f. pl. nom. rezum. cap.2
trimis: m. sg. nom. rezum. cap.7
trimiºii: adj. antep. m. pl. nom. rezum. cap.22
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 1,16
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1, 3; 7,22; 8,3; 10,3, 11; 11,1; 14,7;
18,10; 22,13; 24,9
fusease trimiºi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,7
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 6,17; 24,5, 12
fusease trimiº: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,22
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,25
trimiþând: gerunziu 7,2
au tr emis: ind. pf.c. 3.pl. 10,6
(m-)am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 14,11
sã trimiþu: conj. prez. 1.sg. 18,4
sã trimiþã: conj. prez. 3.sg. 18,8
TRUP: s.n.
tr upul: sg. ac. 8,29
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
sã (sã) tur bure: conj. prez. 3.pl. 6,18
ai tur burat : ind. pf.c. 2.sg. 7,25

(a se) UCIDE: v. III
aþi ucis: ind. pf.c. 2.pl. 2,10; 24,8
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,21; 10, 11, 26, 28; 10,40; 11,17, 21;
13,22; 16,10; 17,13
ucigându(-sã): gerunziu 8,24
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 8,26
(sã) v or ucide: ind. viit.I. 3.pl. 9,15
sã (sã) ucigã: conj. pr ez. 3.pl. 9,26
ucigând: gerunziu 11,14
UCIDERE: s.f.
ucider ea: sg. ac., în sint agma uciderea de tot 10,33 (cf. lat.
interneci¹, -¹nis „distrugere completã”, „exterminare”; sintagma
uciderea de tot e o traducere a cuvântului latinesc)
UCIGAª: s.m.
ucigaºul: sg. nom. 20,6
UCIS, -Ã: s.
uciºi: s.m. pl. ac. 13,22
(a se) UITA: v. I
uitându(-sã): gerunziu 8,20
UMÃR: s.n.
umerele: s.n. pl. ac. 4,5
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(a) UMBLA: v. I
umblând: gerunziu 2,22; 6,13
aþi umblat: ind. pf.c. 2.pl. 3,4
umbla: ind. imp. 3.sg. 14,10
sã umblaþ: con j. prez. 2.pl. 22,5
am umblat: ind. pf.c. 1.pl. 24,17

vãlii: sg. gen. 8,13; 10,12; 13,9, 16, 19; 15,8; 18,16
Vãlii: sg. gen., în s. propr. Vãlii Trestiei 17,9
VAS: s.n. „vas”; „bagaje”; cf. lat. v¼s, v¼sis; la pl. „bagaje
(militare)”.
vas: sg. ac. 6,19
vaseale: sg. ac. 6,24
vasele: pl. ac. 7,11

(a se) UMFLA: v. I
umflându(-sã): gerunziu 3,16

(a se) VÃDI: v. IV
vei vãdi: ind. viit.I. 2.sg. 2,14
(sã) vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 20,5

UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. ac. 2,6

(a se) VÃRS A: v. I
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 2,19

(a se) UMPLE: v. III; var. (a se) ÎMPLE
(sã) împluse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3, 15
am umplut: ind. pf.c. 1.pl. 9,13

VÃRS AT, -Ã: adj.
vãrsatul: adj. antep. n. sg. ac. 20,9

URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 6,5, 20

VÂNÃ: s.f.
vinele: pl. ac.11,6, 9

UR GIE: s.f.
urgia: sg. nom., în sintagma urgia Domnului 7,26; 23,16

VÂRF: s.n.
vãr ful: sg. ac. 15,8, 9
vâr ful: sg. ac. 15,8

(a) URMA: v. I
urmaþ: imperativ 2.pl. 3,3
urma: ind. imp. 3.sg. 6,9, 13
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.14; 14,14
am urmat: ind. pf.c. 1.pl. 14,8
ai urmat: ind. pf.c. 2.sg. 14,9

VÂRSTÃ: s.f.
vârstã: sg. ac., în sintagma de adâncã vãrstã (cf. supra ADÂNC) 13,1
vârstã: sg. ac., în sintagmele de vârstã bãtrânã/de vârstã mai pãºitã
23,1, 2

URMAT, -Ã: adj.
urmata: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.9
URMÃ: s.f.
urma: sg. nom. 1,3
urmele: pl. ac. 3,13; 22,29
urmã: sg. ac., în loc. adj. (s. convers.) cel/cea/cei/ceale mai de
pre urmã „ultimul dintr-o succesiune” 6,26; 8,13; 13,27; 15,1,
21; 18,16
urma: sg. ac., în loc. adj. cei de pre urma 10,19
(a) URZI: v. IV
urzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,32

VÂRTOS, -OASÃ: ad j.
vâr tos: ad j. m. sg. nom. 1,6, 9
vâr tos (foarte): adj. m. sg. nom. 1,7
vâr toasã: ad j. f. pl. (cu des. -ã) ac. 4,3
vâr toase: adj. f./n . pl. nom./ac. 9,5; 23,9
vâr toºi: adj. m. pl. nom. 10,25
(mai) vârtos: adv. 8,20; 22,24
VEAC: s.n .
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac 4,7; 14,9

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.pl. 9,12

VECHI, VECHE: adj.
vechi: m./n. pl. ac. 9,4, 5
(foar te) veachi: f. pl. ac. 9,5
vechiu: m. sg. nom., în sintagma vechiu de zile (cf. lat. longaevus)
13,1; 23,1

USCAT, -Ã: adj./s.n.
uscat: adj. n. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,17
uscatã: adj. f. sg. ac. 4,22
uscatul: s. sg. ac. 4,18

VECHIRE: s.f. (Înv.) „deteriorare în urma acþiunii tim pului sau
a folosirii îndelungate
vechirii: sg. gen. 9,5
vechire: sg. ac. 9, 12

USCÃCIOS, -OASÃ: adj.
uscãcios: n. sg. ac. 15,19

(a se) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 7,21
vãzând: gerunziu 7,8; 8,14, 20, 21; 24,17
vãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,7
veþ vedea: ind. viit.I. 2.pl. 3,3
vedea: inf. prez. fãrã a 3,4
(sã) vedea: ind. im p. 3.sg. 3,16
(sã) veade: ind. prez. impers. 9,25; 24, 15
(sã) veadea: ind. im p. impers. 14,7
vãzându-: gerunziu 18,9
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 23,3

UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 2,19; 19,51
V
VAD: s.n.
vadul: sg. ac. 2,7
VALE: s.f.
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Ahor/Valea lui Ahor/Valea Trestiei
7,24, 26; 15,7; 16,8
valea: sg. ac. 13,27; 15,8; 18,16, 21; 19,14, 27
vale: sg. nom./ac. 8,11; 17,16
vale: sg. ac., în loc. adv. în vale 12,2

VENETIC : s.m.
vene ticul: sg. nom. 8,33
(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 4, 22,23; 3,1; 9,9, 17; 10,6; 11,7,
21; 15,15; 17,4; 22,15; 23,15
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veþ veni: ind. viit.I. 2.pl. 18,6
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vestindu-: gerunziu 22,11
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(a) VOI: v. IV
sã voiþi: con j. prez. 2.pl. 24,27
VOIE: s.f.
voie: sg. nom. 24,15
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºii: pl. ac. 10,19
vrãjmaºilor : pl. dat. 10,25; 22,8
(a) VREA: v. II
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 2,20
ai vr ut : ind. pf.c. 2.sg. 7,7
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 9,22
au vrut : ind. pf.c. 3.pl. 13, 13
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 22,28
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vr eame: sg. nom./ac. 5,2; 10,13, 33; 11,18, 21; 14,11; 20,6; 22,3;
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vr eamii: sg. gen. 14,11
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VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) VEACINIC
veacinic: n. sg. ac. 8,28
veacinica: ad j. antep. f. sg. ac. rezum. cap.9
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 1,5
viaþã: sg. ac. 14,10
VICLENEªTE: adv.
vicleneaºte: 9,4
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. rezum. cap.9; 9,22
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 24,13
VIITOR, -TOARE: s.m./f.
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VIN: s.n.
vin: sg. ac. 9,4, 13
(a) VINDE: v. III
a vinde: inf. prez. 2,20
(a se) VINDECA: v. I
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.pl. 5,8
VINOVAT, -Ã: adj./s.
vino vaþi: adj. m pl. nom. 6,18
(cel) vinovat: s.m. sg. ac. 7, 12
VISTIERIE: s.f.
vistieria: sg. ac., în sintagma vistieria Domnului 6,24
VITÃ: s.f.
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VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom./ac. 3,10; 8,23

Z
ZADAR: s.n.
zadar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar 7,3
(a) ZÃBOVI: v. IV
au zãbo vit: ind. pf.c. 3.pl. 3,1
zãbovea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,35; 9,6
zãboviia: ind. imp. 3.sg. 10,6
zãbãvise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,37
zãbovia: ind. imp. 3.pl. 11,11
(a) ZÃCEA: v. II
zaci: ind. prez. 2.sg. 7,10
(a) ZDROBI: v. IV
veþ zdrobi: ind. viit.I. 2.pl. 7,12
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 10,10
ZI: s.f.
zi: sg. ac. rezum. cap.1; 1,11; 4,19; 5,10; 6,3, 4, 11, 14, 15, 25;
8,25; 9,17, 27; rezum.cap.10; 10,13, 28, 32, 35; 14,14; 15,63; 22,17
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 1,5; 24,31
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 1,8
zile: pl. ac. 2,16, 22; 3,1; rezum. cap.6; 6,3, 14; 9,16; 20,5
zioa: sg. nom./ac. 4,9, 14; 5,9; 6,10; 7,25, 26; 8,29; 10, 12, 14;
13,13; 14,9, 10; 16,10; 22,3; 23,8; 24,25
zile: pl. ac., în sintagma vechiu de zile (cf. lat. longaevus) 13, 1;
23,1
(a se) ZICE: v. III
zâcând: gerunziu 10,22
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 12, 16; 2,1, 4, 8, 16, 17, 24;
3,5, 6, 7, 9, 1 0; 4,5, 15, 21; 5,9, 13, 15, 16; 6,2, 6, 7, 16,
22; 7,2, 3, 7, 10, 19, 20, 25; 8,1, 18; 9,6, 8, 11, 22; 10,6, 8,
12, 18, 2 4, 25; 11,6; 13,1; 15,16, 18; 17,14, 1 5, 17; 18,3;
21,2, 16; 22,2, 8, 15, 31, 33; 23,2; 24,16, 19, 21, 22, 23,
24, 27
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17,4; 18,8; 20,1
ziceþi: imperativ 2.pl. 1,10
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sã ziceþi: con j. prez. 2.pl. 9,22
zici: ind. prez. 2.sg. 17,18
sã zicem: con j. prez. 1.pl. 22,24
am zis: ind. pf.c. 1.pl. 22,26
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 22,27
a zice: inf. prez. 22,28

ZID: s.n.
zid: sg. ac. 2,15
zidurile: pl. nom. 6,5, 20
(a se) ZIDI: v. IV
ar zidi: cond. prez. 3.sg. rezum.cap.6
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 6,26
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,30; 19,50; 22,10
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-i ziditã: pasiv ind. prez. 3.sg. 12,2; 22,9
iaste ziditã: ind. prez. 3.sg. 13,9, 16; 20,8
iaste zidit: pasiv ind. prez. 3.sg. 14,15
sânt zidite: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 17,16
ar fi zidit: cond. pf. 3.pl. 22,11
zidind: gerunziu 22,16, 19, 29
am zidit: ind. pf.c. 1.pl. 22,22
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 22,29
aþ zidit: ind. pf.c. 2.pl. 24,13
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374v

Cap 1
Pov@]uind Iuda cu fratele s@u Simion, multe cet@] de la p@gâni s@ iau. Othoniil ia muiare
Axam, fata lui Caliv, ad@ogându-i-s@ ad@posul p@mânt. Hananeii s@ ]in d@jduitori.

1.

up@ moartea lui Iosue au întrebat fiii lui Israil pre Domnul, zicând: „Cine va
mearge înaintea noastr@ împrotiva hananeului }i va fi pov@]uitoriu oastei?”
2.
{i au zis Domnul: „Iuda s@ va sui; iat@, am dat p@mântul în mânile lui”.
3. {i au zis Iuda lui Simion, fr@]ine-s@u: „Suie-te cu mine spre soartea mea }i o}tea}te
împrotiva hananeului, ca }i eu s@ mergu cu tine spre soartea ta”. {i s-au dus cu el
Simion.
4. {i s-au suit Iuda }i le-au dat Domnul hananeul }i ferezeul în mânile lor. {i au lovit în
Vezec zeace mii de oameni.
5. {i au aflat pre Adonivezec în Vezec }i au o}tit asupra lui }i au lovit hananeul }i ferezeul.
6. {i au fugit Adonivezec; care gonindu-l, l-au prins, t@indu-i vârfurile mânilor }i a
picioarelor.
7. {i au zis Adonivezec: „{eaptezeaci de împ@ra], ciuntându-le vârfurile mâinilor }i a
picioarelor, culegea f@rmituri de bucate supt masa mea; precum am f@cut, a}ea me-au
375r r@spl@tit Dumnezeu”. || {i l-au adus în Ierusalim }i acolo au murit.
8. Deci b@tând fiii lui Iuda Ierusalimul, o au prins }i o au lovit în ascu]itul sabiei, dând
arderii toat@ cetatea.
9. {i dup@ aceaea, pogorându- s@, au o}tit împrotiva hananeului, care l@cuia în mun]i
}i la ameaz@zi }i în câmpii.
10. {i, mergând Iuda împrotiva hananeului, care l@cuia în Hevron (al c@ruia nume de
demult au fost Cariatharve), au lovit pre Sisai }i Ahiman }i Tholmai.
11. {i, de acolo purcezând, s-au dus la l@cuitorii lui Davir, a c@ruia nume vechiu era
Cariathsefir, adec@ Cetatea Slovelor.
12. {i au zis Caliv: „Care va bate pre Cariathsefir }i o va jefui, îi voiu da Axam, fata mea,
muiare.”
13. {i, prinzând-o Othoniil, fiiul lui Chineez, fratele lui Caliv cel mai mic, i-au dat Axam,
fata sa, muiare,
14. Pre carea, mergând în drum, o au îndemnat b@rbatul s@u s@ cear@ de la tat@l s@u o
]arin@. Carea suspinând, }ezând în asin, i-au zis Caliv: „Ce ]i-i?”
15. Iar@ ea au r@spuns: „D@-m blagoslovenie, c@ p@mânt usc@cios mi-ai dat. D@-m }i
ap@tos”. {i i-au dat Caliv ap@tosul din sus }i ap@tosul din jos.
16. Iar@ fiii Chinezului, rudenii lui Moisi, s-au suit din Cetatea Finicilor cu fiii lui Iuda,
375v în pus|tiia sor]ii lui, carea iaste la ameaz@zi Arad; }i au l@cuit cu el.
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17. {i s-au dus Iuda cu Simeon, fratele s@u, }i au lovit împreun@ hananeul care l@cuia
în Sefaath }i l-au ucis. {i s-au chemat numele cet@]ii Horma, adec@ Anathema.
18. {i au prins Iuda Gazam cu hotarele sale, }i Ascalonul, }i Acaronul cu hotar@le sale.
19. {i au fost Domnul cu Iuda }i au st@pânit mun]ii, nici au putut }tearge l@cuitorii v@lii,
c@ prisosiia cu car@ ferecate.
20. {i au dat lui Caliv Hevron, *precum zisease Moisi, care au }ters dintr-însa trei fii a
*Num. 14, 24.
Ios. 15, 14. lui Enac.
21. Iar@ ievuseul, l@cuitoriul Ierusalimului, nu l-au }tears fiii lui Veniamin; }i au l@cuit
evuseu cu fiii lui Veniamin în Ierusalim, pân@ într-aceast@ zi.
22. {i casa lui Iosif s-au suit în Vethil }i au fost Domnul cu ei,
23. C@ci când conociia cetatea, carea mai nainte Luza s@ chema,
24. Au v@zut un om ie}ind din cetate }i au zis câtr@ el: „Arat@-ne întrarea cet@]ii }i vom
face cu tine mil@”.
25. Care ar@tându-le, au lovit cetatea în ascu]itul sabiii; iar@ pre omul acela }i toat@
rudenia lui i-au slobozit. ||
26. Carele slobod fiind, s-au dus în p@mântul Heatthim }i au zidit acolo cetate }i o au 376r
chemat Luzam, carea a}a s@ chiiam@ pân@ într-aceast@ zi.
27. {i Manasse n-au }tears pe Vethsan }i Thanac (cu satele sale }i l@cuitorii Dor) }i
Evlaam }i Magheddo cu satele sale; }i au început hananeul a l@cui cu ei.
28. Iar@ dup@ ce s-au înt@rit Israil, i-au f@cut d@jduitori }i n-au vrut a-i }tearge.
29. {i Efrem n-au ucis hananeul, care l@cuia în Gazir, ci au l@cuit cu el.
30. Zavulon n-au }tears l@cuitorii lui Chetron }i Naalol, ci au l@cuit hananeul în mijlocul
lui }i i s-au f@cut d@jduitoriu.
31. {i Asir n-au }tears l@cuitorii lui Acho }i a Sidonului }i Ahalav }i Ahaziv }i Helva }i
Afec }i Rohov.
32. {i au l@cuit în mijlocul hananeului, l@cuitoriului acelui p@mânt, nici l-au ucis.
33. {i Nethali n-au }ters l@cuitorii Vethsamis }i Vethanath; }i au l@cuit între hananeu,
l@cuitoriul p@mântului, }i i-au fost lui vethsamineanii }i vethtaniteanii d@jduitori.
34. {i au strâns ammorreul pre fiii lui Dan în munte; nici le-au dat loc a s@ pogorî mai
la }es.
35. {i au l@cuit în muntele Horis, care s@ în]@|leage „c@p@]inos”, în Aialon }i Salivim. 376v
{i s-au îngreoiat mâna casii lui Iosif }i s-au f@cut d@jduitor.
36. {i au fost hotarul ammorreului de la sui}ul Scorpionului, piatra }i ceale din sus locuri.
Cap 2
Îngerul Domnului povestea}te facerile de bine; care auzând, plânge norodul; îns@, dup@
moartea lui Iosue }i a vârsnicilor, Israil de multe ori, izb@vindu-s@ pururea, în mai reale cade.

1.

*Iosue 24, 28.

i s-au suit îngerul Domnului din Galgala la Locul Plâng@torilor }i au zis:
„Scosu-v-am din Eghipt }i v-am adus în p@mântul pentru care M-am jurat
p@rin]ilor vo}tri }i M-am f@g@duit s@ nu fac de}art@ leg@tura Mea cu voi în veaci.
2. A}a numai, ca s@ nu face] pace cu l@cuitorii p@mântului acestuia, ci prestoalele lor
s@ le r@sturna]i; }i n-a]i vrut a asculta glasul Mieu, c@ci a]i f@cut aceasta.
3. Pentru aceea n-am vrut a-i }tearge de la fa]a voastr@, ca s@ ave]i împrotivitori, }i
dumnezeii lor s@ v@ fie voao spre c@deare”.
4. {i, gr@ind îngerul Domnului cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil, }-au r@dicat ei
glasul s@u }i au plâns.
5. {i s-au chemat numele locului aceluia Locul celor ce Plâng sau al Lacr@milor; }i au
jertvuit acolo junghieri Domnului. ||
6. *{i au slobozit Iosue norodul }i s -au dus fiii lui Israil fie}tecarele la mo}ia sa, s@ o 377r
dob@ndeasc@.
7. {i au slujit Domnului în toate zilele lui }i a b@trânilor, carii dup@ el lung@ vreame au
tr@it }i }tiuse toate lucrurile Domnului, care f@cuse cu Israil.
8. {i au murit Iosue, fiiul lui Nun, sluga Domnului, de o sut@ }i zeace ani.
9. {i l-au îngropat în marginile mo}tenirii sale, în Thamnathsare, în muntele Efraem,
despre partea meaz@noaptea muntelui Gaas.
10. {i tot neamul acela s-au adunat la p@rin]ii s@i; }i s-au sculat al]ii, carii nu }tiuse pre
Domnul }i lucrurile care f@cuse cu Israil.
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11. {i au f@cut fiii lui Israil r@u înaintea Domnului }i au slujit lui Vaalim.
12. {i au l@sat pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, care îi scosease din p@mântul
Eghiptului; }i au urmat dumnezei streini }i dumnezeii noroadelor care l@cuia împregiurul
lor }i s-au închinat lor }i spre mânie au învitat pre Domnul,
13. L@sându-L }i slujind lui Vaal }i lui Astaroth.
14. {i, mâniindu-S@ Domnul împrotiva lui Israil, i-au dat în mânile r@pitorilor, carii
i-au prins }i i-au vândut vr@jma}ilor, carii l@cuia împregiur; nici au putut sta înaintea
împrotivitorilor s@i,
15. Ci oriînc@tro ar fi vrut a mearge, mâna Dom|nului era preste ei, precum au gr@it }i
377v
li s-au jurat; }i au fost n@c@ji]i foarte.
16. {i au de}teptat Domnul judec@tori, carii i-ar slobozi din mânile jefuitorilor; ci nici
de aceia au vrut a asculta.
17. Curvind cu dumnezei streini }i închinându-s@ lor, curând au p@r@sit calea prin carea
au fost întrat p@rin]ii lor; }i, auzând poruncile Domnului, toate au f@cut împrotiv@.
18. {i, de}teptând Domnul judec@torii, în zilele lor s@ pleca cu mil@ }i asculta suspinurile
celor n@c@ji]i }i-i slobozia din t@iarea jefuitorilor.
19. Iar@ dup@ ce ar fi murit giudec@toriul, s@ întorcea }i cu mult mai r@u f@cea decât
f@cuse p@rin]ii lor, urmând dumnezeilor streini, slujindu-le }i închinându-s@ lor. Nu }-au
p@r@sit me}te}ugirile sale }i calea cea vârtoas@ pre carea a umbla s@ obicinuise.
20. {i s-au mâniat urgia Domnului împrotiva lui Israil }i au zis: „Pentru c@ de}art@ au
f@cut neamul acesta leg@tura Mea, carea o am lovit cu p@rin]ii lor, }i graiul Mieu a-l asculta
n-au b@gat sam@,
21. {i Eu nu voiu }tearge neamurile care le-au l@sat Iosue }i au murit, ||
22. Ca într-în}ii s@ cerc pre Israil de p@zea}te calea Domnului }i umbl@ într-însa, precum
378r
o au p@zit p@rin]ii lor, au nu”.
23. {i au l@sat Domnul toate neamurile acestea }i curând a le r@sturna n-au vrut, nici
le-au dat în mâna lui Iosue.
Cap 3
Israil înso]ându -s@ neamurilor celor de Domnul l@sate spre cercetarea sa, cu nelegiuirile lor s@
spurc@. Pentru aceaea, de multe ori prin împ@ra] streini s@ n@c@jea}te; ci întorcându- s@ prin
Othoniil, Aod }i Samgar, s@ sloboade.

1.

ceastea sânt neamurile care Domnul le-au p@r@sit, ca s@ învea]e printr-însele pre
Israil }i pre to]i carii nu cunosc r@zboaiele hananeilor,
2.
Ca dup@ aceea s@ învea]e fiii lor a s@ certa cu vr@jma}i }i a avea obiceaiu a o}ti,
3. Cinci v@tavi a filisteilor }i tot hananeul }i sidonul }i heveul, care l@cuia în muntele
Livanului, din muntele lui Vaal-Hermon, pân@ la întrarea lui Imath,
4. {i i-au slobozât, ca printr-în}ii s@ cearce pre Israil de ascult@ poruncile Domnului, care
poruncise p@rin]ilor lor prin mâna lui Moisi, au nu. |
5. Deci fiii lui Israil au l@cuit în mijlocul hananeului }i a hetheului }i ammorreului }i
378v
ferezeului }i heveului }i ievuseului.
6. {i au luat muiari featele lor, }i ei }-au dat featele sale feciorilor lor }i au slugit
dumnezeilor lor.
7. {i au f@cut r@u înaintea Domnului }i s-au uitat de Dumnezeul s@u, slujind lui Vaalim
}i lui Astaroth.
8. {i, mâniindu-s@ împrotiva lui Israil, Domnul i-au dat în mânile lui Husam-Rasathaim,
împ@ratului Mesopotamiei, }i i-au slujit opt ani.
9. {i au strâgat câtr@ Domnul, Care le-au de}teptat mântuitoriu }i i-au slobozit pre
Othoniil, adec@ fiiul Chinezului, fratele lui Caliv, cel mai mic.
10. {i au fost într-însul Duhul Domnului }i au giudecat pre Israil. {i au ie}it la r@zboiu
}i i-au dat Domnul în mânile lui pre Husaan-Rasathaim, împ@ratul Sirei, }i l-au supus.
11. {i s-au odihnit p@mântul ani patruzeaci, }i au murit Otoniil, fiiul lui Chinez.
12. {i au adaos fiii lui Israil a face r@u înaintea Domnului, Carele au înt@rit împro||tiva
379r
lor pre Eglon, împ@ratul Moav, c@ au f@cut r@u înaintea Lui.
13. {i i-au împreunat pre fiii lui Ammon }i Amalic }i s -au dus }i au lovit pre Israil }i au
st@pânit Cetatea Finicilor.
14. {i au slujit fiii lui Israil lui Eglon, împ@ratului Moav, optspr@zeace ani.
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15. {i dup@ aceea au strâgat câtr@ Domnul, Care le-au de}teptat mântuitoriu pre nume
Aod, fiiul lui Ghera, fiiul lui Iemini, carele cu amândoao mânile ca cu dreapta s@ slujea.
{i au trimis fiii lui Israil printr-însul daruri lui Eglon, împ@ratului Moav,
16. Care }-au f@cut sabie de amândoao p@r]ile ascu]it@, având în mijloc mânunchiu lung
de o palm@, }i s-au încins cu ea supt contu}u în coapsa dreapt@.
17. {i au dat înainte darurile lui Eglon, împ@ratului Moav; }i era Eglon gros foarte.
18. {i, deac@-i dedease darurile, au urmat dup@ so]ii carii cu el era.
19. {i, întorcându-s@ din Galgala, unde era idoli, au zis câtr@ împ@ratul: „Cuvânt de tain@
am câtr@ tine, o, împ@rate!” {i el | au poruncit t@cearea; }i, ie}ind to]i carii împregiurul lui era, 379v
20. Au întrat Aod la el; }i }eadea în fui}or de var@ sângur. {i au zis: „Cuvântul lui Dumnezeu
am câtr@ tine”; carele îndat@ s-au sculat din thron.
21. {i }-au întins Aod mâna stâng@ }i au scos spata din coapsa sa cea direapt@ }i o au
înfipt în pânteceale lui,
22. A}ea de v@rtos, cât mânunchiul au întrat dup@ fier în ran@ }i cu grasa untur@ s-au
strâns; nici au scos sabia, ci a}ea precum lovise o au l@sat în trup; }i numaidecât prin
ascunseale }ezutului firei gunoaiale au rupt afar@.
23. Iar@ Aod închizând cu deadinsul u}ile foi}orului }i înt@rindu-le cu încuietoarea,
24. Pre o u}e dind@r@pt au ie}it. {i slujile împ@ratului, întrând, au v@zut închise u}ile
foi}orului }i au zis: „Doar@-}i cur@]ea}te pântecele în c@}cioara cea de var@”.
25. {i, a}teptând mult, pân@ când s@ ru}inase, }i v@zând c@ nime nu de}chide, au adus
cheaie }i, de}chizând, au v@zut pre domnul s@u z@când pre p@mânt mort.
26. Iar@ Aod, turburându-s@ ei, au fugit }i || au trecut prin locul idolilor, de unde s@ 380r
întorsease, }i au venit în Seirath.
27. {i îndat@ au r@sunat cu trâmbi]a în muntele Efrem }i s-au pogorât cu el fiii lui Israil,
el în frunte p@}ind.
28. Care au zis c@tr@ ei: „Urma]i mie! C@ ne-au dat Domnul neprietinii no}tri moaviteani
în mânile noastre”. {i s-au pogorât dup@ el }i au cuprins vadurile Iordanului, care trec în
Moav; }i n-au slobozât pre cineva a treace,
29. Ci au lovit pre moaviteani în vreamea aceaea ca la zeace mii, pre to]i cei vârto}i }i
tari b@rba]. Nici unul dintr-în}ii au putut sc@pa.
30. {i s-au smerit Moav în zioa aceaea supt mâna lui Israil; }i s-au odihnit p@mântul ani
optzeaci.
31. Dup@ acesta au fost Samgar, fiiul lui Anath, care au lovit din filistei }ase sute de
b@rba]i cu un fier de plug. {i el înc@ au scutit pre Israil.
Cap 4
Devora proroci]a }i Varac împrotiva Sisarii, c@peteniii oastei împ@ratului Iavim, n@rocit o}tesc,
care fugind, îl ucide Iahil, muierea lui Havir Chineului.

* 1 Împ@r. 12, 9.

1.
2.

i au adaos fiii lui Israil a face r@u înaintea | Domnului dup@ moartea lui Aod. 380v
*{i i -au dat Domnul în mânile lui Iavim, împ@ratului Hanaan, carele au
împ@r@]it în Asur. {i au avut pov@]uitoriu oastei sale pre Sisara, iar@ el l@cuia
în Harosethul limbilor.
3. {i au strigat fiii lui Israil câtr@ Domnul c@ noao sute de care ferecate avea }i în doaoz@ci
de ani foarte-i împresura.
4. {i era Devora proroci]a muierea lui Lapidoth, carea judeca norodul într-acea vreame.
5. {i }edea supt un finic, carele dup@ numele ei s@ chema, între Rama }i Vethil, în
muntele Efrem; }i s@ suia la ea fiii lui Israil spre toat@ judecata.
6. Carea au tremis }i au chemat pre Varac, fiiul lui Avinoim din Chedis-Nethali, }i au zis câtr@
el: „Poruncit-au ]ie Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Meargi }i pov@]uia}te oastea în muntele
Thavorului }i vei lua cu tine zeace mii de osta}i din fiii lui Nethali }i din fiii lui Zavulon.
7. Iar@ eu voiu aduce la tine, în locul r@pegiunii Chison, pre Sisara, c@petenia oas||tei 381r
lui Iavim }i car@le lui }i toat@ mul]imea }i-i voiu da în mâna ta»”.
8. {i au zis câtr@ ea Varac: „De vii cu mine, voiu mearge; de nu vei vrea a veni cu mine,
nu voiu mearge”.
9. Carea au zis câtr@ el: „Mearge-voiu adec@ cu tine, ci într-aceast@ dat@ biruin]a nu ]i
s@ va socoti ]ie, c@ în mâna muierii s@ va da Sisara”. {i s-au sculat Devora }i au mers cu
Varac în Chedis.
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10. Carele chemând pre Zavulon }i Nethali, s-au suit cu zeace mii de osta}i, având pre
Devora în so]ietatea sa.
11. Iar@ Havir Chineul s@ dep@rtase cândva de ceialal]i chinei, fra]ii s@i, fiii lui Hovav,
rudenii lui Moisi; }i întinsease corturile sale pân@ la valea carea s@ chiiam@ Sennim, }i era
lâng@ Chedis.
12. {i s-au vestit lui Sisara c@ s-ar fi suit Varac, fiiul lui Avinoim, în muntele Thavorului.
13. {i au adunat noao sute de car@ ferecate ca coasa }i toat@ oastea din Harosithul
neamurilor la r@pegiunea lui Chison.
14. {i au zis Devora câtr@ Varac: „Scoal@, | c@ aceasta iaste zioa în carea ]-au dat
381v
Domnul pre Sisara în mânile tale; iat@, El iaste pov@]uitoriul t@u”. {i s-au pogorât Varac
din muntele Thavorului }i zeace mii de osta} cu el.
15. *{i au înfrico}at Domnul pre Sisara }i toate car@le lui }i toat@ mul]imea, în ascu]itul *Psal. 82, 10.
sabiii, înaintea lui Varac, într- atâta cât Sisara din car s@rind, pe gios au fugit.
16. {i Varac au gonit car@le ce fugea }i oastea pân@ la Harosithul neamurilor; }i toat@
mul]imea vr@jma}ilor pân@ la moartea des@vâr}it au c@zut.
17. Iar@ Sisara fugind, au venit la cortul Iahil, muierii lui Havir Chineului, c@ era pace
între Iavim, împ@ratul lui Azor, }i între casa lui Havir Chineului.
18. {i, ie}ind Iahil întru întâmpinarea Sisarii, au zis câtr@ el: „Într@ la mine, domnul mieu,
într@, nu te teame”. Carele întrând în cortul ei }i acoperindu-se de la ea cu pla}ca,
19. Au zis câtr@ ea: „D@-mi, rogu-m@, pu]intea ap@, c@ mi-i seate foarte”. Carea de}chizând
un foiu de lapte, i-au dat s@ bea }i l-au acoperit.
20. {i au zis Sisara câtr@ ea: „St@i dinnaintea u}ii cortului }i, deac@ va veni cineva
382r întrebân||du-te }i zicând: «Au nu aici iaste cineva?», vei r@spunde: «Nime iaste»”.
21. {i au luat Iahil, muiarea lui Havir, cuiul cortului, luând a}i}derea }i maiul; }i, întrând
în tain@ }i cu t@ceare, au pus preste tâmpla capului lui cuiul }i, lovindu-l cu maiul, l-au înfipt
prin crieri pân@ în p@mânt. Carele împreunând somnul cu moartea, s-au sf@r}it }i au murit.
22. {i iat@, Varac urmând dup@ Sisara, venia; }i, ie}ind Iahil spre întâmpinarea lui, i-au
zis: „Vino }i-]i voiu ar@ta omul carele cerci”. Carele întrând la ea, au v@zut pre Sisara
z@când mort }i cuiul înfipt în tâmpla lui.
23. {i au smerit Dumnezeu în zioa aceaea pre Iavim, împ@ratul Hanaan, înaintea fiilor Israil,
24. Carii cre}tea în toate zilele }i cu mân@ tare împresura pre Iavim, împ@ratul Hanaan,
pân@ când l-au }tears.
Cap 5
Cântecul de biruin]@ }i mul]@mita Devorei }i a lui Varah dup@ biruin]@.

1.
2.

i au cântat Devvora }i Varah, fiiul lui Avinoim, într-acea zi, zicând:
„Carii de voi v-a] adus din Israil sufletele voastre la primejdie binecuvânta]i
p r e Domnul!
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3. Auzi], împ@ra]i, în urechi lua], c@petenii; eu sânt, eu sânt carea voi cânta Domnului,
ps@lmui-voiu Domnului, Dumnezeului | Israil!
4. Doamne, când ie}iei din Seir }i treceai prin ]inuturile Edomului, p@mântul s-au cl@tit
}i ceriul }i norii au pic@turit ape.
5. Mun]ii s-au topit de fa]a Domnului, }i Sinai de fa]a Domnului, Dumnezeului
Israil.
6. În zilele Samgar, fiiului Anath, în zilele lui Iahil, s-au odihnit c@r@rile; }i carii întra
printr-înseale au umblat pre c@i r@t@cite.
7. Încetat-au cei tari în Israil }i s-au odihnit pân@ când s-au sculat Devora, sculatu-s-au
mum@ în Israil.
8. Noao r@zboaie au ales Domnul }i por]ile vr@jma}ilor Însu} le-au r@sturnat. Pav@za }i
suli]a de s@ vor ar@ta în patruz@ci de mii a lui Israil.
9. Inima mea iubea}te c@peteniile lui Israil; carii din vrerea voastr@ v-a]i dat primejdiii,
binecuvânta]i pre Domnul!
10. Carii v@ sui]i pre asini lumino}i }i }ede] în giudecat@ }i umbla]i în cale, gr@i]i!
11. Unde s-au lovit împreun@ car@le }i s-au sugrumat oastea vr@jma}ilor, acolo s@ s@
povesteasc@ drept@]ile Domnului }i mila spre cei tari a lui Israil; atunci s-au pogorât norodul
Domnului la to]i }i au dob@ndit c@petenia.
12. Scoal@, scoal@, Devvora, scoal@, scoal@ }i gr@ia}te cântec! Scoal@, Varah, }i prinde
robii || t@i, fiiul Avinoim!
13. Mântuitu-s-au r@m@}i]ele norodului, Domnul în cei tari au o}tit.
14. {i Efreim i-au }ters în Amalic, }i dup@ el din Veniamin spre noroadele sale, o,
Amalic; din Mahir c@peteniile s-au pogorât, }i din Zavulon, carii au pov@]uit oastea la
r@zboiu.
15. Pov@]uitori lui Isahar au fost cu Devora }i urmele lui Varah au urmat, carele ca într-o
surpare }i pr@pastie pre sine primejdiii s-au dat; împ@r]it fiind împrotiva sa Ruvim, c elor
cu inimi mari s-au g@sit gâlceav@.
16. Pentru ce l@cuie}ti între doao hotar@, ca s@ auzi }uier@turile turmelor? Împ@r]ât fiind
împrotiva sa Ruvim, celor cu inimi mari s-au g@sât gâlceava.
17. Galaad preste Iordan s@ odihnea, }i Dan s@ îndeletnicea cu luntrele; Assir l@cuia în
]@rmurile m@rii }i în limanuri s@ z@boviia.
18. Iar@ Zavulon }i Nethali }-au pus mor]ii sufletele sale în ]inutul Merome.
19. Venit-au împ@ra]i }i au o}tit, o}tit-au împ@ra]ii lui Hanaan în Thanah, lâng@ apele
lui Magheddo, }i macar c@ nemic@ n-au dus pr@d@tori.
20. Din ceriu s-au o}tit împrotiva lor, stealele r@mâind în r@nduiala }i în curgerea sa,
împro|tiva Sisarei au o}tit.
21. R@pegiunea lui Chison au tras stârvurile lor, r@pegiunea lui Cadumin, r@pegiunea
Chisom, calc@ sufletul mieu pre cei vârto}i.
22. Copitele cailor au c@zut, fugând de n@prazn@, }i prin surpare c@zând cei tari ai
vr@jma}ilor.
23.«Bl@st@ma] p@mântul Mero] – zis-au îngerul Domnului – bl@st@ma]i pre l@cuitorii lui,
c@ n-au venit la agiutoriul Domnului, spre agiutoriul celor tari ai Lui!».
24. Blagoslovit@ e între muieri Iahil, muierea Havir Chineului, }i s@ s@ blagosloveasc@
în cortul s@u!
25. Celui ce cearea ap@ i-au dat lapte, }i în p@harul c@peteniilor au dat unt.
26. Mâna stâng@ o au trimis la cuiu }i dreapta la maiele lucr@torilor; cu maie }i au lovit
pre Sisara cercându-i în cap loc ranei }i tâmpla vârtos p@trunzând.
27. Între picioarele ei au c@zut; sf@r}itu-s-au }i au murit. Înv@luia-se înaintea picioarelor
ei }i z@cea f@r@ suflare }i mi}el.
28. Pre fereast@ privind, urla muma lui }i din casa cinii gr@ia: «Pentru ce s@ z@bovea}te
a întoarce car@le lui? Pentru ce s-au z@bovit picioarele c@ru]elor lui?» ||
29. Una mai în]eleapt@ decât cealelalte muierile lui aceaste cuvinte soacrei au
r@spuns:
30. «Doar@ acum împarte pr@zile, }i cea mai frumoas@ dintre f@mei i s@ aleage; hain@
de multe fealiuri de fa]@ Sisarei s@ dau spre prad@ }i multe fealiuri de vejminte spre
împodobirea grumazilor i s@ aduc».
31. A}ea s@ piar@ to] neprietinii T@i, Doamne, iar@ carii Te iubeasc precum soarele în
r@s@ritul s@u lumineaz@, a}a s@ str@luceasc@!”
32. {i s-au odihnit p@mântul patruz@ci de ani.
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Israilteanilor de madianiteani împresura]i, Ghedeon cu multe seamne agiutoriu li s@
rânduia}te, carele dup@ ce au r@dicat oltariu }i jârtv@ lui Dumnezeu, au strâcat
prestolul lui Vaal, }i lui iar@} i s@ d@ s@mn în lân@.

1.

i au f@cut fiii lui Israil r@u înaintea Domnului, Care i-au dat în mâna lui
Madiam }eapte ani.
2.
{i s-au asuprit foarte de la dân}ii. {i }-au f@cut gropi }i pe}tere în mun]i, }i
locuri înt@rite spre ap@rare.
3. {i, înd@r@tnicind Israil, s@ suia Madiam }i Amalic }i ceialal]i din neamurile r@s@riteanilor.
4. {i, înfingându-}i la ei }etrile, precum era în ierbi, toate le jefuia pân@ la întrarea Gazei;
}i nimic@ de lipsa vie]ii l@sa în Israil, nu oi, nu boi, nu asini. |
5. C@ ei }i toate turmele lor veniia cu corturile sale }i ca l@custele toate le umplea nenum@rat@
384v
mul]imea oamenilor }i a c@milelor, orice ar fi atins, jefuind.
6. {i s-au smerit Israil foarte înaintea lui Madiam.
7. {i au strâgat câtr@ Domnul, cer}ind agiutoriu împrotiva madianiteanilor.
8. Care au trimis la ei b@rbat proroc }i au gr@it: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui
Israil: «Eu v-am f@cut a v@ sui din Eghipt }i v-am scos din casa robiei,
9. {i v-am slobozât din mâna eghipteanilor }i a tuturor nepriiatinilor carii v@ n@c@jiia;
}i i-am l@p@dat la întrarea voastr@ }i v-am dat p@mântul lor.
10. {i v-am zis: ‘Eu, Domnul, Dumnezeul vostru; nu v@ temere] de dumnezeii ammorreailor,
într-a c@rora p@mânt l@cui]’. {i n-a] vrut a asculta glasul Meu»”.
11. {i au venit îngerul Domnului }i au }ezut supt st@gear, care era în Efra }i era a lui
Ioas, tat@lui familiii Ezdrii. {i, îmbl@tind }i cur@]ând Ghedeon, fiiu lui, grâu în teasc, s@
fug@ de Madiam,
12. I s-au ar@tat îngerul Domnului }i i-au zis: „Domnul e cu tine, b@rbate tare”.
13. {i i-au zis Ghedeon: „Rogu-te, Domnul mieu, de || iaste Domnul cu noi, c@ci ne-au
385r
apucat toate aceastea? Unde sânt minunile Lui, care ne-au povestit p@rin]ii no}tri }i ne-au
zis: «Din Eghipt ne-au scos Domnul». Iar@ acum ne-au p@r@sit Domnul }i ne -au dat în
mânile lui Madiam”.
14. {i s-au uitat la el Domnul }i au zis: *„Meargi într-aceast@ v@rtutea ta }i vei slobozi *1 Împ@r. 12, 11.
pre Israil din mâna lui Madiam; s@ }tii c@ te-am trimis”.
15. Carele r@spunzând, au zis: „Rogu-Te, Domnul mieu, în ce voiu slobozi pre Israil?
Iat@, familia mea mai mic@ iaste în Manasse, }i eu cel mai mic în casa t@tâni-mieu”.
16. {i i-au zis Domnul: „Eu voiu fi cu tine; }i vei lovi pre Madiam ca pre un om”.
17. {i el: „De am aflat – au zis – har înaintea Ta, d@-mi s@mn c@ Tu e}ti Cel Ce gr@ie}ti
câtr@ mine.
18. Nici Te duce de aici pân@ când m@ voiu întoarce la Tine aducând jârtv@ }i dând [ie”.
Carele au zis: „Eu voiu a}tepta venirea ta”.
19. {i au întrat Ghedeon }i au fiert un ied, }i dintr-o m@sur@ de f@in@, pâni azime }i
c@rnuri puind în corf@, }i zama c@rnurilor puind-o în oal@, le-au adus toate supt st@jer }i i
le-au dat. |
20. C@ruie i-au zis îngerul Domnului: „Ia c@rnurile }i pânile azime }i le pune pre acea
385v
piatr@, }i zama o pune deasupra”. {i f@când a}a,
21. Au întins îngerul Domnului vârful toiagului care ]inea în mân@ }i au atins c@rnurile
}i pânile azime; }i s-au suit foc din piatr@ }i c@rnurile }i pânile azime le -au mistuit; iar@
îngerul Domnului s-au f@cut nev@zut de la ochii lui.
22. {i, v@zând Ghedeon c@ au fost îngerul Domnului, au zis: „Hei mie, Doamne
Dumnezeule, c@ am v@zut îngerul Domnului fa]@ câtr@ fa]@”.
23. {i i-au zis Domnul: „Pace ]ie. Nu te teme, nu vei muri”.
24. {i au zidit acolo Ghedeon oltariu Domnului }i l-au chemat Pacea Domnului pân@
într-aceast@ zi. {i fiind înc@ în Efra, carea iaste a neamului Ezdrii,
25. În noaptea aceea au zis Domnul câtr@ el: „Ia taurul t@tâni-t@u }i alt taur de }eapte
ani }i vei r@sipi oltariul lui Vaal, care-i a t@tâni-t@u, }i tufoiul care-i împrejurul oltariului îl
taie.
26. {i vei zidi oltariu Domnului, Dumnezeului t@u, în vârful pietrii ace}tiia, pre carea
386r mainte jârtva ai pus. {i vei lua al doilea || taur }i vei aduce ardere preste gr@mada
leamnelor care din tufariu le-ai t@iat”.
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27. {i, luând Ghedeon zeace b@rba]i din slugile sale, au f@cut precum i-au poruncit
Domnul. Iar@ temându-s@ de casa t@tâni-s@u }i de oamenii cet@]ii aceiia, n -au vrut aceasta
zioa a face, ci toate noaptea le-au plinit.
28. {i, sculându-s@ oamenii cet@]ii aceiia diminea]a, au v@zut strâcat oltariul lui Vaal,
}i gr@ncul t@iat, }i alt taur pus preste oltariul care s@ zidise atunci.
29. {i au zis unii câtr@ al]ii: „Cine au f@cut aceasta?” {i, cercând izvoditoriul faptei, s-au
zis: „Ghedeon, fiiul lui Ioas, au f@cut aceastea toate”.
30. {i au zis câtr@ Ioas: „Ad@ înainte fiiul t@u aici, s@ moar@, c@ au strâcat prestolul lui
Vaal }i au t@iat tufariul”.
31. C@rora le-au r@spuns: „Au doar@ izb@nditorii lui Vaal sânte]i, s@ o}ti] pentru el? Cine
e protivnicul lui moar@ pân@ a veni lumina de mâne; de e Dumnezeu, izb@ndeasc@-s@ de
acela ce i-au r@sturnat prestolul”.
32. Dintr-aceea zi s-au chemat Ghedeon Ierovaal, pentru c@ zisease Ioas: „Izb@ndeasc@-s@
de acela Vaal, care i-au r@sturnat prestolul”. |
33. Deci tot Madiamul }i Amalic }i noroadele r@s@riteane s-au adunat împreun@ }i, 386v
trecând Iordanul, au t@b@rât în valea Iezdrail.
34. Iar@ Duhul Domnului au îmbr@cat pre Ghedeon, care r@sunând cu trâmbi]a, au
chemat casa lui Aviezir s@-i urmeaze.
35. {i au trimis soli spre tot Manasul, carele }i el i-au urmat, }i al]i soli în Asir }i Zavulon
}i Nethali, care l-au întâmpinat.
36. {i au zis Ghedeon câtr@ Dumnezeu: „De mântuie}ti prin mâna mea pre Israil, precum
ai gr@it,
37. Pune-voi aceast@ lân@ în v@zduh; de va fi roao numai în lân@, }i în tot p@mântul
usc@ciune, voiu }ti c@ prin mâna mea, precum ai gr@it, vei mântui pre Israil”.
38. {i au fost a}a. {i, de noapte sculându-s@, storcând lâna, o scoic@ de roao au împlut.
39. {i au zis iar@} câtr@ Dumnezeu: „S@ nu s@ mânie urgia Ta împrotiva mea, de înc@
o dat@ voiu mai ispiti, s@mn cercând în lân@. Rogu-m@, numai lâna s@ fie sac@, }i tot
p@mântul ud cu roao”.
40. {i au f@cut Dumnezeu în noaptea aceea precum poftise. {i au fost usc@ciune numai
în lân@, }i în tot p@mântul roao.
Cap 7
Alegându-s@ la ape cei de r@zboiu, Ghedeon auzând || visul oarec@ruia din tab@ra
madianiteanilor, au n@v@lit asupra lor cu trâmbi]e, gl@ji }i cu f@linariu întrarmat.
Pre carii cu Oriv }i Ziv, c@peteniile lor, i-au biruit.

1.

eci Ieruvaal, care }i Ghedeon, de noapte sculându-s@, }i tot norodul cu el, au
venit la izvorul ce s@ cheam@ Harad; }i era tab@ra Madiam în vale spre
miiaz@noaptea muntelui înalt.
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2. {i au zis Domnul câtr@ Ghedeon: „Mult norod iaste cu tine, nici s@ va da Madiam în
mânile lui, ca s@ nu s@ sl@veasc@ împrotiva Mea Israil }i s@ zic@: «Cu puterea mea m-am
slobozât».
3. Gr@ia}te câtr@ norod, }i, to]i auzând, le zi: *«Care e sp@imântos }i fricos întoarc@ -s@!»”. *2 Leage 20, 3.
{i s-au dep@rtat de muntele Galaad }i s -au întors din norod mii doaoz@ci }i doao de 1 Macav. 3, 56.
b@rba]i, }i numai zeace mii au r@mas.
4. {i au zis Domnul câtr@ Ghedeon: „Înc@ mult norod iaste, du-i la ape }i acolo îi voi
aleage; }i de carele voi zice ]ie s@ mearg@ cu tine, acela miiarg@; care-l voi opri a s@ duce
întoarc@-s@”.
5. {i, pogorând norodul la ape, au zis Domnul câtr@ Ghedeon: „Care va linge cu limba
apele, precum ling cânii, îi vei deschilini de o parte; iar@ carii plecându-}i jenunchele vor
bea în alt@ parte vor fi”.
6. {i au fost num@rul celora ce cu mâna la gu|r@ aruncând au lins apele trei sute de
387v
b@rba]i, iar@ toat@ ceeaalalt@ mul]ime plecând jenunchele beuse.
7. {i au zis Domnul câtr@ Ghedeon: „În trei sute de b@rba]i carii au lins apele v@ voiu
slobozi }i voi da pre Madiam în mâna ta; iar@ toat@ ceeaalalt@ mul]ime s@ s@ întoarc@ în
locul s@u”.
8. {i, luând dup@ num@r bucate }i trâmbi]e, toat@ ceeaalalt@ mul]ime i-au poruncit s@
s@ duc@ la corturile sale. {i el cu trei sute de b@rba] s-au dat spre r@zboiu. Iar@ tab@ra lui
Madiam era dedesupt, în vale.
9. Într-aceea} noapte au zis Domnul c@tr@ el: „Scoal@-te }i te pogori la tab@r@, c@ i-am
dat în mânile tale.
10. Iar@ de ]i-i fric@ a merge sângur, pogoar@-s@ cu tine Fara, sluga ta.
11. {i, auzând ce gr@iesc, atunci s@ vor înt@ri mânile tale }i mai îndr@zne] te vei pogorî
la tab@ra vr@jma}ilor”. {i s-au pogorât el }i Fara, sluga lui, în partea taberii; }i era str@ji
de arma]i.
12. Iar@ Madiam }i Amalic }i toate ceale despre r@s@rit noroade v@rsa]i z@cea în vale
ca mul]imea l@custelor. {i c@mile nenum@rate era ca n@sipul ce zace în ]@rmurile
m@rii. ||
13. {i, venind Ghedeon, povestia oarecarele visul aproapelui s@u; }i într-acesta chip
388r
spunea ce v@zuse: „V@zut-am vis }i mi s@ vedea ca o pâne de supt c@rbuni, de orz,
întorcându-se }i în tab@ra lui Madiam pogorându-se. {i, viind la cort, l-au lovit }i l-au
r@sturnat }i din fund cu p@mântul l-au as@m@nat”.
14. R@spuns-au cela c@ruie gr@ia: „Nu iaste aceasta altceva, f@r@ sabia lui Ghedeon,
fiiului Ioas, b@rbatului israiliteanului, c@ au dat Domnul în mânile lui pe Madiam }i toat@
tab@ra lui”.
15. {i, auzând Ghedeon visul }i tâlcuirea lui, s-au închinat }i s-au întors la tab@ra lui Israil
}i au zis: „Scula]i, c@ au dat Domnul în mânile noastre tab@ra lui Madiam!”
16. {i au împ@r]it trei sute de b@rba]i în trei p@r]i }i le-au dat trâmbi]e în mânile lor }i
gl@ji goale }i f@linariu în mijlocul gl@jilor.
17. {i au zis câtr@ ei: „Ce m@ ve] vedea f@când, aceasta face]i; întra-voiu în partea taberii
}i ce voiu face, urma]i.
18. Când va r@suna tr@mbi]a în mâna mea, }i voi prinpregiurul taberii r@suna]i }i strâga]i
Domnului }i lui Ghedeon”.
19. {i au întrat Ghedeon }i trei sute de | b@rba]i, carii era cu el, într-o parte a taberii,
388v
începând str@jile miezei-noapte; }i, de}teptându-s@ p@zitorii, au început a r@suna cu
tr@mbi]ele }i a plezni între sine}i gl@jile.
20. {i, r@sunând în trei locuri prinpregiurul taberii }i frângând urcioarele, au ]inut cu
mânile stânge f@linarile, }i cu dreptele r@sunând trâmbi]ele, au strâgat: „Sabia Domnului
}i a lui Ghedeon”,
21. Stând fie}tecare în locul s@u, prinpregiurul vr@jm@}e}tii tabere. {i toat@ tab@ra s-au
turburat }i, gl@suind }i urlând, au fugit,
22. {i macar c@ nu încetase trei sute de b@rba]i a r@suna cu bucinele. *{i au trimis *Psal. 82, 3.
Domnul sabie în toat@ tab@ra, }i cu t@iarea dinpreun@ s@ cionta,
23. Fugând pân@ la Vethseta }i la crep@tura Avelmehula, în Tevath. {i, strâgând împreun@
b@rba]ii lui Israil din Nethali }i Asir }i din tot Manassul, goniia pre Madiam.
24. {i au trimis Ghedeon soli în tot muntele Efrem, zicând: „Pogorâ]i-v@ spre întâmpinarea
lui Madiam }i cuprinde]i apele pân@ la Vethvera }i pân@ la Iordan”. {i au strâgat tot Efremul
}i au cuprins apele Iordanului pân@ la Vethvera.
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25. *{i prinzând doi b@rba]i din Madiam, || Oriv }i Ziv, i-au ucis, pre Oriv în Piatra Oriv, 389r
iar@ pre Ziv în Teascul Ziv; }i au gonit pre Madiam, purtând capetele lui Oriv }i Ziv la
Ghedeon, peste curgerile Iordanului.
Cap 8
Neamul Efrem s@ scoal@ împrotiva lui Ghedeon, socotindu-s@ a fi neb@gat în sam@, pre carele
cu cuvinte blânde îl domolea}te }i biruind pre Zevei }i Salmana, }i au pierdut pre b@rba]ii
Socoth }i Fanuil; }i din cercei }i alte daruri de-a norodului au f@cut efod carele casei sale }i lui
Israil le -au fost spre c@deare. {i, dup@ ce au st@pânit patruzeci de ani, n@scând }eaptezeci de fii
din muieri }i unul, Avimeleh, din ]iitoare, au murit }i s-au întors Israil de închinarea de idoli.

1.

*Osea 10, 14.

*Psalm. 82, 12.

i au zis câtr@ el fiii lui Efreim: „Ce-i aceasta ce ai vrut a face, ca s@ nu ne chemi
mergând la r@zboiu împrotiva lui Madiam?”, probozându-l tare }i mai silindu-l,
2.
C@rora el le-au r@spuns: „{i ce puteam aseaminea face, precum voi a]i f@cut?
Au nu-i mai bun strugurul lui Efreim decât culesul lui Aviezer?
3. În mânile voastre Domnul v-au dat c@peteniile Madiam, Oriv }i Zev; ce puteam face
aseaminea, precum voi a]i f@cut?” Carea | gr@ind, s-au odihnit sufletul lor cu care s@ umfla 389v
asupra lui.
4. {i, venind Ghedeon la Iordan, l-au trecut cu trei sute de b@rba]i carii era cu el }i pentru
obosirea n-au putut goni pre cei ce fugea.
5. {i au zis câtr@ b@rba]ii Socoth: „Da]i, rogu-v@, pâni norodului care iaste cu mine, c@
foarte au sl@bit, ca s@ putem goni pre Zevei }i Salmana, împ@ra]ii lui Madiam”.
6. R@spuns-au c@peteniile Socoth: „Doar@ palmele mânilor lui Zevei }i a Salmanii sânt
în mâna ta, }i pentru aceea pofte}ti s@ d@m oastei tale pâni?”.
7. C@rora el le-au zis: „Deci când îmi va da Domnul pre Zevei }i Salmana în mânile
meale, voiu sf@rma c@rnurile voastre cu spini }i cu ciulinii pustiei”.
8. {i de acolo, suindu-s@, au venit în Fanuil }i au gr@it câtr@ oamenii locului aceluia
aseaminea. C@ruie }i ei i-au r@spuns precum r@spunsease b@rba]ii din Socoth.
9. {i le-au zis }i lor: „Când m@ voiu întoarce biruitoriu în pace, voiu strâca turnul acesta”.
10. Iar@ Zevei }i Salmana s@ odihnea cu toat@ oastea sa. C@ cincispr@zeace mii de b@rba]i
r@m@sease din toate turmele r@s@riteanilor noroade, t@indu-s@ o sut@ }i doaozeci de mii
de osta}i, carii purta sabia. ||
11. *{i, suindu-s@ Ghedeon pre calea celor ce z@bovie în corturi despre partea r@s@ritului 390r
Novi }i Iegvaa, au lovit tab@ra vr@jma}ilor, carii era f@r@ grije }i nimic@ împrotiv@ nu prepunea.
12. {i au f@cut Zevei }i Salmana, carii, gonindu-i Ghedeon, i- au prins, turburând toat@
oastea lor.
13. {i, întorcându-se din r@zboiu mainte de apusul soarelui,
14. Au prins un copil din oamenii Socoth }i l-au întrebat de numele c@peteniilor }i a
b@trânilor Socoth, }i au scris }eaptezeci }i }eapte de b@rba]i.
15. {i au venit în Socoth }i le-au zis: „Iat@, Zevei }i Salmana, pentru carii m-a]i probozit,
zicând: «Doar@ în mânile lui Zevei }i a lui Salmana în mânile tale sânt, }i pentru aceea
pofte}ti s@ d@m b@rba]ilor, carii s-au obosit }i au sl@bit, pâni?»”
16. {i au luat b@trânii cet@]ii }i spinii pustiei }i ciulini }i i-au zdrobit c u ei }i au sf@rmat
pre b@trânii Socothului.
17. {i turnul lui Fanuil l-au r@sturnat, ucigând l@cuitorii cet@]ii.
18. {i au zis c@tr@ Zevei }i Salmana: „Cum era b@rba]ii carii i-a] ucis în Thavor?” Care
au r@spuns: „Aseaminea ]ie, }i unul dintr-în}ii ca fiiul | împ@ratului”.
390v
19. C@rora el le-au r@spuns: „Fra]ii miei au fost, fiii mumei meale. Viu e Domnul, c@,
de i-a]i fi ]inut, nu v-a} ucide”.
20. {i au zis lui Iether întâiu n@scutului s@u: „Scoal@-te }i-i ucide!” Carele n- au scos sabia,
c@ s@ temea, c@ înc@ prunc era.
21. {i au zis Zevei }i Salmana: „Tu te scoal@ }i n@v@lea}te asupra noastr@, c@ dup@ vârst@
vârtutea omului iaste”. Sculatu-s-au Ghedeon *}i au ucis pre Zeveiu }i Salmana. {i au
luat podoabele }i nasturii cu carii grumazii cr@ie}tilor c@mile s@ obicinuiesc a-i înfr@mse]a.
22. {i au zis to] b@rba]ii lui Israil câtr@ Ghedeon: „St@pânea}te-ne pre noi tu }i fiiul t@u
}i fiiul fiiului t@u, c@ ne-ai slobozit din mâna lui Madiam”.
23. C@rora el le-au zis: „Nu v@ voiu st@pâni, nici v@ va st@pâni fiiul mieu, ci v@ va st@pâni
Domnul”.
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24. {i au zis câtr@ ei: „O cearere poftesc de la voi: da]i-m cercei din prada voastr@”. C@
cercei de aur avea izmailiteanii.
25. Care i-au r@spuns: „Foarte bucuro}i ]i-i vom da”. {i, întinzând pre p@mânt plapoma,
au aruncat pre ea cercei din prad@.
26. {i au fost m@sura pofti]ilor cercei sicli de aur o mie }eapte sute, f@r@ de podoabe }i
scumpele m@rgeale }i haina cea ro}ie cu care împ@ra]ii Madiamului s@ slujea, }i f@r@ ||
391r de lan]urile c@milelor ceale de aur.
27. {i au f@cut dintr-acealea Ghedeon efod }i l-au pus în cetatea sa, Efra. {i au curvit
tot Israilul într-însul; }i au fost lui Ghedeon }i casii sale spre c@deare.
28. {i s-au smerit Madiam înaintea fiilor Israil, nici }-au putut mai mult r@dica cerbicile;
ci s-au odihnit p@mântul ani patruzeci, în carii au st@pânit Ghedeon.
29. {i s-au dus fiiul lui Ioas }i au l@cuit în casa sa.
30. {i au avut }eaptezeci de fii carii au ie}it din coapsa lui, c@ mai multe avea muieri.
31. Iar@ ]iitoarea lui, care avea în Sihim, i-au n@scut fiiu, pre nume Avimeleh.
32. {i au murit Ghedeon, fiiul lui Ioas, în b@tr@nea]e bune }i s-au îngropat în mormântul
lui Ioas, t@tâni-s@u, în Efra din familia Ezdrii.
33. Iar@ dup@ ce au murit Ghedeon, s-au întors fiii lui Israil }i au curvit cu Vaalim. {i
au lovit cu Vaal leg@tur@, s@ le fie Dumnezeu,
34. Nici }-au adus aminte de Domnul, Dumnezeul seu, care i-au scos din mânile tuturor
neprietinilor lor prinpregiur,
35. Nici au f@cut mil@ cu casa lui Ierovaal Ghedeonului, dup@ tot binele ce f@cuse lui Israil.
Cap 9 |
391v

Avimeleh, ucigând }eaptez@ci de fra]ii s@i, împ@r@]ia tir@nea}te o cuprinde; carele, dup@ pilda
lui Ioatham, frate-s@u, care s@ cru]ase, oastea lui Gaal o au biruit }i turnul lui Sihem l-au ars;
}i mai pre urm@ de o muiere cu un d@rab de piatr@ de moar@ s-au lovit.

1.

i s -au dus Avimeleh, feciorul lui Ierovaal, în Sihim, la fra]ii mâni-sa, }i au gr@it
câtr@ ei, }i câtr@ toat@ rudenia casii mâni-sale, zicând:
2.
„Gr@i] câtr@ to] b@rba]ii Sihim: «Ce v@ iaste mai bine, s@ v@ st@pâneasc@
}eaptezeci de b@rba]i, to]i fiii lui Ierovaal, au s@ v@ st@pâneasc@ un b@rbat, }i împreun@
socoti] c@ gura voastr@ }i trupul vostru sânt?»”
3. {i au gr@it fra]ii mumei lui pentru el la to] b@rba]ii din Sihim toate cuvintele acestea,
}i le-au plecat inima lor dup@ Avimeleh, zicând: „Fratele nostru iaste”.
4. {i i-au dat }eaptezeci de m@suri de argint din casa bozului Vaalverit. Care }-au togmit
cu sine din acel argint oameni mi}ei }i r@t@ci] }i i-au urmat lui.
5. {i au venit la casa t@tâni-s@u în Efra }i au ucis fra]ii s@i, fiii lui Ierovaal, b@rba]
}eaptezeci, pre o piatr@ }i au r@mas Ioatham, fiiul lui Ierovaal cel mai mic, }i s-au ascuns.
6. {i s-au adunat to] b@rba]ii Sihim }i to||ate familiile cet@]ii Mello; }i s-au dus }i au
392r
rânduit împ@rat pre Avimeleh, lâng@ }tejeriul ce sta în Sihim.
7. Carea vestindu-s@ lui Ioatham, s-au dus }i au st@tut în cre}tetul muntelui Garizim; }i
cu graiu înalt au strâgat }i au zis: „Asculta]i-m@, oamenii lui Sihim, a}a s@ v@ asculte pre
voi Dumnezeu!
8. Dusu-s-au leamnele, s@-} ung@ împ@rat preste sine, }i au zis maslinului: «Împ@r@]ea}te-ne».
9. Care au r@spuns: «Au poci l@sa gr@sime mea, cu carea }i dumnezeii s@ slujesc, }i
oamenii, }i voiu veni s@ st@pânesc între leamne?»
10. {i au zis leamnele câtr@ pomul maslinului: «Vino }i ia preste noi împ@r@]ia!»
11. Care le-au r@spuns: «Au pociu p@r@si dulcea]a mea }i rodurile ceale preabune }i a
merge s@ st@pânesc între celeaalalte leamne?»
12. {i au gr@it leamnele câtr@ vi]@: «Vino }i ne împ@r@]ea}te!»
13. Carea le-au r@spuns: «Au pociu p@r@si vinul mieu, care veselea}te pre Dumnezeu
}i oamenii, }i între celeaalalte leamne s@ st@pânesc?»
14. {i au zis toate leamnele câtr@ m@r@ciunul cel alb: «Vino }i ne împ@r@]ea}te!» |
15. Care le-au r@spuns: «De vrea] adev@rat a m@ r@ndui voao împ@rat, veni] }i v@ odihni]i
392v
supt umbra mea. Iar@ de nu vrea]i, ias@ foc din m@r@ciuni }i îmbuce chedrii Livanului!»
16. Acum, dar@, de drept }i f@r@ p@cat a]i rânduit preste voi împ@rat pre Avimeleh, }i
bine v-a]i purtat cu Ierovaal }i cu casa lui }i a]i r@spl@tit aseaminea facerilor lui de bine,
care au o}tit pentru voi,
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17. {i sufletul s@u l-au dat primejdiilor, ca s@ v@ scoa]@ din mâna lui Madiam.
18. Carii acum v-a]i sculat asupra casii t@tâne -mieu }i i-a] ucis fiii, }eaptezeci de b@rba]i,
pre o piatr@, }i a]i rânduit împ@rat pre Avimeleh, fiiul slujnicii lui, preste l@cuitorii Sihim,
pentru c@-i fratele vostru.
19. Deci, de a]i f@cut dirept }i f@r@ vin@ cu Ierovaal }i cu casa lui, veseli]i-v@ ast@zi în
Avimeleh, }i el s@ se veseleasc@ în voi.
20. Iar@ de a]i f@cut înd@r@pt, ias@ foc din el }i mistuiasc@ l@cuitorii lui Sihim }i ora}ul
Mello, }i ias@ foc din b@rba]ii Sihimului }i din ora}ul Mello, }i îmbuce pre Avimeleh!”
21. Care, dac@ le-au zis, au fugit }i s-au dus în Vera }i au l@cuit acolo pentru frica lui ||
Avimeleh, fr@]ini-s@u.
22. {i au împ@r@]it Avimeleh preste Israil trei ani.
23. {i au trimis Domnul duh r@u foarte între Avimeleh }i l@cuitorii Sihim, carii au început
a-l urgisi.
24. {i r@utatea uciderii a }eapteaz@ci de fii a lui Ierovaal }i v@rsarea sângelui lor a o
întoarce spre Avimeleh, fratele s@u, }i spre cealealalte c@peteniile sihimeanilor, carii îl
agiutase.
25. {i au pus le}uiri împrotiva lui în v@rful mun]ilor; }i cându-i a}tepta venirea, f@cea
tâlh@rii, luând pr@zi de la cei ce trecea. {i s-au vestit lui Avimeleh.
26. {i au venit Gaal, fiiul lui Oved, cu fra]ii s@i }i au trecut în Sihima; la a c@ruia venire,
râdicându-se l@cuitorii Sihimului,
27. Au ie}it la câmpuri, jefuind viile }i strugurii câlcând; }i, f@când hori de cânt@re]i, au
întrat în bozul dumnezeului s@u, }i între ospea]e }i între p@hare bl@st@ma pre Avimeleh.
28. Strâgând Gaal, fiiul lui Oved: „Cine-i Avimeleh }i carea e Sihim, ca s@ -i slujim lui?
Au nu iaste fiiul lui Ierovaal }i au rânduit c@petenie pre Zevul, sluga sa, preste b@rba]ii
lui Emor, tat@lui Sihim? C@ci, dar@, îi vom sluji lui?
29. Batâr de-ar da cineva norodul acesta supt | mâna mea, s@ iau din mijloc pre Avimeleh”.
{i s-au zis lui Avimeleh: „Adun@ mul]imea oastei }i vino!
30. C@ Zevul, c@petenia cet@]ii auzind cuvintele lui Gaal, fiului Oved, s-au mâniat foarte”.
31. {i au trimis pre ascuns la Avimeleh soli, zicând: „Iat@, Gaal, fiiul lui Oved, au venit
în Sihima cu fra]ii s@i }i bate împrotiva ta cetatea.
32. Deci scoal@-te noaptea cu norodul care iaste cu tine }i te pitul@ în câmp,
33. {i în diminea]a dintâiu, r@s@rind soarele, n@v@lea}te asupra cet@]ii. Iar@ el împrotiva
ta ie}ind cu norodul s@u, f@-i ce-i vei putea”.
34. {i s-au sculat Avimeleh cu toat@ oastea sa noaptea }i au întins le}uiri pre lâng@ Sihim
în patru locuri.
35. {i au ie}it Gaal, fiiul lui Oved, }i au st@tut în întrarea por]ii cet@]ii. {i s-au sculat
Avimeleh }i toat@ oastea cu el din locul le}uirilor.
36. {i, v@zând norodul Gaal, au zis câtr@ Zevul: „Iat@, din mun]i mul]ime s@ pogoar@”.
C@ruia el i-au r@spuns: „Umbrele mun]ilor vezi ca capetele oamenilor }i cu aceast@ gre}al@
te în}eli”.
37. {i iar@ Gaal au zis: „Iat@, norodul din buricul p@mântului s@ pogoar@ }i un }ireag
vine || pre calea carea privea}te la }tejeriu”.
38. C@ruia au zis Zevul: „Unde iaste acum gura ta, cu carea gr@iai: «Cine-i Avimeleh
ca s@-i slujim?» Au nu acesta iaste norodul care-l urgiseai? Ie}i }i o}tea}te împrotiva lui!”
39. {i s-au dus Gaal, privind norodul Sihimului, }i au o}tit împrotiva lui Avimeleh,
40. Carele l-au v@zut fugând }i în cetate l-au împins; }i au c@zut din partea lui mul]i, pân@
la poarta cet@]ii.
41. {i Avimeleh au }ezut în Ruma. Iar@ Zevul pre Gaal }i so]ii lui i-au scos din cetate,
nici i-au suferit într-însa a z@bovi.
42. Deci a doao zi au ie}it norodul la câmp; care vestindu-s@ lui Avimeleh,
43. Au luat oastea sa }i o au împ@r]it în trei turme, tinzând le}uiri în câmpuri. {i v@zând
c@ iase norodul din cetate, s-au sculat }i au n@v@lit asupra lor
44. Cu ceata sa, b@tând }i con@cind cetatea; iar@ doao turme r@t@cind prin câmp pre
protivnici îi gonea.
45. Deci Avimeleh toat@ zioa aceea o}tea în cetate; carea o au prins, ucigând l@cuitorii
ei, }i pre ea strâcând-o atâta, cât sare într-însa au r@sipit. |
46. Carea auzând cei ce l@cuia în turnul sihimeanilor, au întrat în bozul dumnezeului
s@u, Verith, unde f@cuse cu el leg@tur@, }i dintr-însul locul nume luase, care era înt@rit
foarte.
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47. {i Avimeleh auzând pre b@rba]ii turnului sihimenilor a}a a fi aduna]i,
48. S-au suit în muntele Selmon cu tot norodul s@u }i, luând s@curea, au t@iat ramul
copaciului }i, puindu-l în um@r, purtându-l, au zis câtr@ so]ii: „Ce m@ vede]i f@când, curând
face]i”.
49. {i degrab@ ramuri din copaci t@ind, urma pov@]uitoriului, carii împregiurând cetatea,
o au aprins. {i a}a au fost, de cu fum }i cu foc o mie de oameni s-au înecat, b@rba]i
a}ijderea }i muieri din l@cuitorii turnului Sihim.
50. Iar@ Avimeleh de acolo purcezând, au venit la ora}ul Thevis, carele încungiurându-l,
îl conocea cu oastea.
51. {i era turnul înalt în mijlocul cet@]ii, la carele sc@pase împreun@ b@rba]i }i muieri }i
toate c@peteniile cet@]ii, închizând tare u}a, }i preste acoperi}ul turnului stând ap@r@tori.
52. {i, apropiindu-se Avimeleh lâng@ turn, b@tea vârtos }i, apropiindu-se de u}e, s@ silea
a-i pune foc. ||
53. *{i iat@, o muiare aruncând de sus un d@rab de piatr@ de moar@, au lovit capul lui *2 Împ@r. 11, 21.
395r
Avimeleh }i i-au spart crierii.
54. *Care au chemat curând pre arma}ul s@u }i au zis c@tr@ el: „Scoate-]i sabia }i m@ *1 Împ@r. 31, 4.
lovea}te, ca nu cumva s@ se zic@ c@ muierea m-au ucis”. Carele plinind porunca, l-au ucis. 1 Par. 10, 4.
55. {i, murind el, to]i carii cu el era din Israil s-au întors la scaunele sale.
56. {i au r@spl@tit Dumnezeu r@ul care f@cuse Avimeleh împrotiva t@tâni-s@u, ucigând
}eaptezeci de fra]i ai s@i.
57. {i sihimiteanilor, ce lucrase li s-au r@spl@tit }i au venit preste ei bl@st@mul lui Ioatham,
fiului Ierovaal.
Cap 10
Tola pov@]uitoriu s@ rânduia}te; acestuia, murind, Sair urmeaz@. Iar@ israiliteanii în închinarea
idolilor c@zând, s@ dau filisteanilor }i ammoniteanilor, c@rora, poc@indu-s@, Dumnezeu
nemul]@mirea le împut@, }i mai pre urm@ li se milostivea}te.

1.

up@ Avimeleh s-au sculat pov@]uitoriu în Israil Thola, fiiul lui Fua, unchiului
Avimeleh, b@rbat din Isahar, care au l@cu|it în Samirul muntelui Efrem.
2.
{i au judecat pre Israil ani doaoz@ci }i trei }i au murit }i s-au îngropat în Samir.
3. Acestuia au urmat Iair Galaaditeanul, carele au judecat pre Israil ani doaoz@ci }i doi,
4. Având treiz@ci de ficiori }ezând preste treiz@ci de mânzi de asini, }i c@petenii treiz@ci
de cet@]i; care din numele lui s-au chemat Havothiair, adec@ „ora}ele lui Iair”, pân@
într-aceast@ zi, în p@mântul Galaad.
5. {i au murit Iair }i s-au îngropat în locul ce s@ cheam@ Camon.
6. Iar@ fiii lui Israil p@catelor vechi ad@ogând noao, au f@cut r@u înaintea Domnului }i
au slujit idolilor, lui Vaalim }i Astaroth, }i dumnezeilor Sirei }i a Sidonului }i a lui Moav }i
a fiilor Ammon }i a filisteilor; }i au l@sat pre Domnul }i nu L-au cinstit.
7. Împrotiva c@rora mâniindu-Se Domnul, i-au dat în mânile filisteilor }i a fiilor Ammon.
8. {i s-au n@c@jit }i foarte împresura] au fost ani optspr@zeace, to]i carii l@cuia preste
396r Iordan, în p@mântul ammor||eului, care iaste în Galaadu,
9. Într-atâta cât fiii lui Ammon trecând Iordanul, au jefuit pre Iiuda }i Veniamin }i Efrem;
}i s-au n@c@jit Israil foarte.
10. {i, str@gând câtr@ Domnul, au zis: „P@c@tuit-am [ie, c@ am p@r@sit pre Domnul,
Dumnezeul nostru, }i am slujit lui Vaalim”.
11. C@rora le-au gr@it Domnul: „Au nu eghipteanii }i ammorreaii }i fiii lui Ammon }i
filisteii
12. {i sidonii }i Amalic }i Hanaan v-au împresurat, }i a]i strâgat c@tr@ Mine, }i v-am scos
din mâna lor?
13. {i macar c@ M-a] p@r@sit }i a]i cinstit dumnezei streini, pentru aceaea n-oi adaoge
s@ v@ mai sloboz.
14. Duce]i-v@ }i chema]i dumnezeii carii i-a]i ales; aceia s@ v@ sloboaz@ în vreame de
strâmtoare”.
15. {i au zis fiii lui Israil câtr@ Domnul: „P@c@tuit-am. R@spl@tea}te-ne Tu orice-[i place,
numai acum ne slobozi”.
16. Carea zicând, to]i idolii dumnezeilor streini din hotarele sale i-au lep@dat }i au slujit
Domnului Dumnezeu, Care L-au durut de sup@r@rile lor.

395v
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17. Deci fiii lui Ammon str@gând în Galaad, | }-au înfipt }etrile; împrotiva c@rora 396v
adunându-se fiii lui Israil, au t@b@rât în Masfa.
18. {i au zis c@peteniile Galaad, fie}tecarii câtr@ aproapele s@u: „Carele înt@iu din noi
împrotiva fiilor lui Ammon va înceape a o}ti va fi pov@]uitoriu norodului Galaad”.
Cap 11
Efte, judec@toriu f@cut fiind, aprins de Duhul lui Dumnezeu, înt@iu o}tea}te cu împ@ratul
ammoniteanilor; carii, dup@ ce-i învinsease, pentru f@g@duin]a fâr@ socoteal@ f@cut@,
fata sa una lui Dumnezeu o jârtfea}te.

1.

ost-au într-aceaea vreame Efte Galaaditeanul b@rbat tare }i osta}, fiiul unii
muiari curve, care s -au n@scut din Galaad.
2.
{i au avut Galaad muiare, din carea au luat fii; carii, dup@ ce crescuse, au
lep@dat pre Efte, zicând: „Mo}tean în casa tat@lui nostru a fi nu vei putea, c@ dintr-alt@
mum@ te-ai n@scut.”
3. De carii el fugând }i ocolindu-i, au l@cuit în p@mântul Tov; }i s-au adunat la el b@rba]i
mi}ei }i t@lh@ritori, }i ca pre o c@petenie îl urma.
4. Într-acealea zile o}tea fiii lui Ammon împrotiva lui Israil.
5. Carii iute înte]ându-i, au mers mai marii || n@scu]i din Galaad, s@ ia spre agiutoriul 397r
s@u pre Iefte din p@mântul Tov.
6. {i au zis câtr@ el: „Vino }i fii c@petenia noastr@ }i bate împrotiva fiilor Ammon”.
7. C@rora el le-au r@spuns: *„Au nu voi sânte] carii m-a]i urât }i m-a]i lep@dat din casa
*Face . 26, 27.
t@tâni-mieu, }i acum a]i venit la mine de lips@ sili]i?”
8. {i au zis c@peteniile lui Galaad câtr@ Efte: „Pentru aceast@, dar@, pricin@ acum la tine
venim, s@ purcezi cu noi }i s@ o}te}ti împrotiva fiilor Ammon }i s@ fii pov@]uitoriu tuturor
carii l@cuiesc în Galaad”.
9. {i Iefte le-au zis: „De a]i venit la mine adev@rat s@ o}tesc pentru voi împrotiva fiilor
Ammon }i-i va da Domnul în mânile meale, eu voi fi al vostru c@petenie”.
10. Carii i-au r@spuns: „Domnul, care aude aceastea, Însu} mijlocitoriu }i m@rturie iaste
c@ f@g@duin]a noastr@ o vom face”.
11. {i s-au dus Iefte cu c@peteniile Galaad }i l -au f@cut tot norodul c@petenie }ie}. {i au
gr@it Iefte toate cuvintele sale înaintea Domnului, în Masfa.
12. {i au trimis soli la împ@ratul fiilor Ammon, carii din fa]a sa s@-i zice]i: „Ce-i mie }i
]ie, c@ ai venit asupra mea, s@-mi jefuie}ti p@mântul mieu?” |
13. C@rora el le-au r@spuns: *„C@ au luat Israil p@mântul mieu când s-au suit din Eghipt, 397v
*Num. 21, 24.
de la marginile lui Arnon, pân@ la Iavoc }i la Iordan. Acum, dar@, cu pace }i-l întoarce”.
14. Prin carii iar@} au trimis Iefte }i le-au poruncit s@ zic@ împ@ratului Ammon:
15. „Aceastea zice Iefte: «N-au luat Israil p@mântul lui Moav, nici p@mântul fiilor lui Ammon,
16. Ci când s-au suit din Eghipt, au umblat prin pustie pân@ la Marea Ro}ie }i au venit
în Cadis.
17. *{i au trimis soli la împ@ratul Edom, zicând: ‘Slobozi-m@, s@ trec prin p@mântul t@u’.
*Num. 20, 14.
Care n-au vrut a s@ odihni cererii lui. Trimis-au }i la împ@ratul Moav, carele }i el trecerea
a o îng@dui n-au vrut. {i au r@mas în Cadis.
18. {i au ocolit din coaste p@mântul Edomului }i p@mântul Moav }i au venit spre partea
de câtr@ r@s@rit p@mântului Moav, }i au t@b@rât peste Arnon; nici au vrut a întra hotarele
*Num. 21, 13. lui Moav, *c@ Arnon s@ hot@rea}te cu p@mântul Moav.
19. {i au trimis Israil soli la Sihon, împ@ratul ammorreailor, care l@cuia în Hesevon, }i
i-au zis: ‘Slobozi-ne s@ treacem prin p@mântul t@u pân@ la râu’.
20. Care }i el nesocotind cuvintele lui Israil, nu l-au l@sat s@ treac@ prin hotar@le sale,
ci, a||dunând mul]ime nes@vâr}it@, au ie}it împrotiva lui în Iasa }i tare s@ împrotivea.
398r
21. {i l-au dat Domnul în mânile lui Israil cu toat@ oastea sa, care l-au b@tut }i au st@pânit
p@mântul ammorreului, l@cuitoriului ]inutului aceluia,
22. {i toate hotar@le lui, din Arnon pân@ la Iaboc }i de la pustie pân@ la Iordan.
23. Deci Domnul, Dumnezeul lui Israil, au r@sturnat pre ammorreul, o}tind împrotiva
lui norodul S@u Israil, }i tu acum vreai a st@pâni p@mântul lui?
24. Au nu cealea ce st@pânea}te Hamos, dumnezeul t@u, ]ie legiuit ]i s@ cad? Iar@ carele
Domnul, Dumnezeul nostru, biruitoriu le-au dobândit, în mo}tenirea noastr@ s@ vor
îng@dui.
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25. *F@r@ numai de e}ti, doar@, mai bun decât Valac, fiiul lui Sefor, împ@ratului Moav, *Num. 22, 2.
sau po]i ar@ta c@ au probozit asupra lui Israil }i au o}tit împrotiva lui.
26. Când au l@cuit în Hesevon }i în satele lui, }i în Aroir }i în satele lui sau în toate cet@]ile
pre lâng@ Iordan în trei sute de ani, pentru ce atâta vreame nimica n-ai mi}cat despre
aceast@ cearere înd@r@pt?
27. A}a, dar@, nu eu p@c@tuiesc împrotiva | ta, ci tu împrotiva mea r@u lucri, pornindu-mi
398v
r@zboaie nedreapte. Judece Domnul, judec@toriul ace}tii zile, între Israil }i între fiii lui
Ammon»”.
28. {i n-au vrut a s@ odihni împ@ratul fiilor lui Ammon cuvintelor lui Iefte, care prin soli
îi trimisease.
29. {i au fost Duhul Domnului preste Iefte }i, încungiurând Galaad }i Manasse }i Masfa
Galaad }i de acolo trecând la fiii lui Ammon,
30. F@g@duin]@ au f@g@duit Domnului, zicând: „De vei da fiii lui Ammon în mânile
meale,
31. Oricare întâi va ie}i din u}ile casii meale }i m@ va întâmpina întorcându-m@ cu pace
de la fiii lui Ammon, pre acela l-oi aduce jârtv@ Domnului”.
32. {i au trecut Iefte la fiii lui Ammon, s@ o}teasc@ împrotiva lor; pre carii i-au dat Domnul
în mânile lui.
33. {i au lovit de la Aroir pân@ unde vii în Mennith, doaoz@ci de cet@]i, }i pân@ la Avel,
care iaste s@dit@ cu vii, cu ran@ mare foarte. {i s-au smerit fiii lui Ammon de la fiii lui Israil.
34. {i, întorcându-s@ Iefte în Masfa, la casa sa, l-au întâmpinat una n@scut@ fiica sa cu
tâmpane }i hore. C@ nu avea al]i prunci. ||
35. Carea v@zând-o, }-au rupt vejmintele }i au zis: „Hei mie, fiica mea, în}elatu-m-ai }i
399r
îns@}i e}ti în}elat@, c@ am de}chis gura mea câtr@ Domnul }i alt@ a face nu voiu putea”.
36. C@ruia ea i-au r@spuns: „Tat@l mieu, de ]-ai de}chis gura câtr@ Domnul, f@ -mi orice
ai f@g@duit dup@ ce ]i s-au îng@duit izbânda }i biruin]a de vr@jma}ii t@i”.
37. {i au zis câtr@ tat@l: „Aceasta numai îm d@ruia}te, te rog, slobozi-m@ ca doao luni
s@ încungiur mun]i, }i s@-mi plâng verguria cu so]iile meale”.
38. C@riia el i-au r@spuns: „Meargi”. {i o au slobozit@ doao luni. {i, ducându-s@ cu so]iile
}i cu tovari}ele sale, plângea verguria sa în mun]i.
39. {i, plinind doao luni, s-au întors la tat@l s@u }i i-au f@cut precum f@g@duise, carea
nu }tiia b@rbatul. De atunci obiceaiu s-au sporit în Israil, }i obiceaiu s-au ]inut,
40. Ca, dup@ curgerea anului, s@ s@ adune întruna featele lui Israil }i s@ plâng@ pre fata
lui Iefti Galaaditeanului zile patru.
Cap 12
399v

Efratheanii nedirept sculându-s@ împrotiva lui Iefte, la vadurile Iordanului ca vro 42 de mii s@
ucig neputând zice acest cuvânt | Shivvoleth; carele murind, urmeaz@ pov@]uitoriu Avesan,
Ahialon }i Avdon.

1.

i iat@, în Efraem au r@s@rit gâlceav@, c@ cei ce trecea spre miiaz@noapte au zis
câtr@ Iefte: „Pentru ce mergând la r@zboiu împrotiva fiilor Ammon, n-ai vrut
s@ ne chemi, s@ mergem cu tine? Deci ]-om aprinde casa”.
2. C@rora el le-au r@spuns: „Prigonire era mie }i norodului mieu împrotiva fiilor Moav
foarte }i v-am chemat s@-mi da] agiutoriu, }i n-a]i vrut a face.
3. Carea v@zând, mi-am pus sufletul în mânile meale }i am trecut la fiii lui Ammon }i mi-au
dat Domnul în mânile meale. Ce vreadnic am f@cut, ca s@ v@ scula] asupra mea în r@zboiu?”
4. {i, chemând la sine to] b@rba]ii lui Galaad, o}tea împrotiva lui Efrem; }i au b@tut
b@rba]ii Galaad pre Efrem, c@ zisease: „Pribeag iaste Galaad din Efrem }i l@cuia}te în
mijlocul lui Efrem }i a lui Manasse”.
5. {i au cuprins galaaditeanii vadurile Iordanului prin carele Efrem era s@ s@ întoarc@.
400r {i, venind la eale din num@rul lui || Efrem, cel ce fugea, }i zicând: „Rogu-v@ s@ m@ l@sa]i
a treace”, zicea lui galaaditeanii: „Au doar@ efraithean e}ti?” Carele zicând: „Nu sânt”,
6. Îl întreba: „Zi dar@ «Shivoleath», ce s@ tâlcuia}te „spic”. Care r@spundea «Sivvoleth» cu
aceea} slov@ neputând chieri spicul. {i, îndat@ apucându-l, îl ucidea într-aceea} treacerea
Iordanului; }i au c@zut într-aceaea vreame din Efrem patruz@ci }i doao de mii.
7. {i au judecat Iefte Galaaditeanul pre Israil }ase ani; }i au murit }i s-au îngropat în
cetatea sa, Galaad.
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8. Dup@ acesta au judecat pre Israil Avesan din Vifleim.
9. Care au avut triiz@ci de feciori, }i at@tea }i feate, care trimi]indu-le afar@, b@rba]i lor
le-au dat, }i aceluia}i num@r fiilor s@i au luat muieri, ducându-le în casa sa. Carele }apte
ani au judecat pre Israil.
10. {i au murit }i s-au îngropat în Vifleaim.
11. C@ruia au urmat Ahialon Zavuloneanul |; }i au judecat pre Israil zeace ani.
400v
12. {i au murit }i s-au îngropat în Zavulon.
13. Dup@ acesta au judecat pre Israil Avdon, fiiul lui Illel Farathoneanul,
14. Care au avut feciori patruz@ci, }i din ei nepo] treiz@ci, suindu-se spre }aptezeci de
mânzi de asini; }i au judecat pre Israil ani opt.
15. {i au murit }i s-au îngropat în Tharathonul p@mântului Efrem, în muntele lui Amalic.

Cap 13
Israilteanii spre închinarea idolilor iar@}i c@zând, s@ dau filisteilor. Samson s@ na}te de la înger, mai
înainte mumei sale s@ vestea}te }i apoi t@tâni-s@u; }i, n@scut fiind, de la Domnul s@ blagoslovea}te.
*Sus 10, 6.

*Face. 16, 11.
1 Împ@r. 1, 20.
*Luc. 1, 31.
Num. 6, 3, 4.

1.*

i iar@} fiii lui Israil au f@cut r@u înaintea Domnului, Care i-au dat în mânile
filisteilor ani patruz@ci.
{i era un om din Saraa }i din ruda lui Dan, pe nume Manue, având muiare

2 .
stearp@,
3. C@riia s-au ar@tat îngerul Domnului, }i || au zis câtr@ ea: „Stearp@ e}ti }i f@r@ prunci; 401r
*ci vei z@misli }i vei na}te fiiu.
4. *Deci ferea}te-te s@ nu beai vin }i alt@ beautur@ be]iv@, nici necurat ceva s@ mânci,
5. C@ vei z@misli }i vei na}te fiiu, a c@ruia cap nu-l va atinge briciul. C@ va fi nazarineanul
lui Dumnezeu din pruncia sa }i din pântecele mâni-sa }i el va înceape a slobozi pre Israil
din mânile filisteilor.
6. Carea venind la b@rbatul s@u, i-au zis: „Omul lui Dumnezeu au venit la mine având
fa]@ îngereasc@, groaznic@ foarte. Carele întrebându-l cine ar fi }i de unde ar fi venit }i cu
ce nume s-ar fi chemând, n-au vrut a-m spune,
7. Ci aceasta mi-au r@spuns: «Iat@, vei z@misli }i vei na}te fiiu; ferea}te-te s@ nu beai vin,
nici alt@ beutur@ be]iv@, }i s@ nu m@nânci ceva necurat; c@ va fi pruncul nazareul lui
Dumnezeu din pruncia sa, din pântecele maicii sale pân@ la zioa mor]ii sale»”.
8. {i s-au rugat Manue Domnului }i au zis: „Rogu-m@, Doamne, ca omul lui Dumnezeu
care l-ai trimis s@ vie iar@}i }i s@ ne învea]e ce ne trebuie a face de copilul care s@ va
na}te”. |
9. {i au ascultat Domnul pre Manue, ce s@ ruga, }i s-au ar@tat iar@} îngerul lui Dumnezeu 401v
muierii lui, }ezând în câmp. Iar@ Manue, b@rbatul ei, nu era cu ea. Carea v@zând îngerul,
10. Au gr@bit }i au alergat la b@rbatul s@u }i i-au vestit, zicând: „Iat@, mi s-au ar@tat omul
care mainte v@zusem”.
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11. Care s-au sculat }i au urmat muierii sale }i, venind la om, i-au zis: „Tu e}ti care ai
gr@it muerii?” {i el i-au r@spuns: „Eu sânt.”
12. C@ruia Manue: „Când – i-au zis – cuvântul t@u s@ va plini, ce vreai s@ fac@ copilul?
au de ce va tr@bui s@ s@ ]ie?”
13. {i au zis îngerul Domnului câtr@ Manue: „De toate care am gr@it muierii tale s@ s@
conteaneasc@.
14. {i orice din vie s@ na}te nu mânce, vin }i alt@ beutur@ be]iv@ nu beaie, nimic mânce
necurat }i ce i-am poruncit plineasc@ }i p@zeasc@”.
15. {i au zis Manue câtr@ îngerul Domnului: „Rogu-te s@ te odihnea}ti rug@ciunii meale
}i s@-] facem un ied din capre”.
16. C@ruia i-au r@spuns îngerul: „De m@ sile}ti, nu voiu mânca pânile tale, iar@ de vreai
a face ardere, d@-o Domnului”. {i nu }tia Manue c@ îngerul Domnului iaste.
17. {i au zis câtr@ el: „Care-]i iaste numele, ca, de ]i s@ va plini cuvântul, s@ te cinstim?” ||
18. C@ruia el i-au r@spuns: *„C@ci cerci numele mieu, care iaste minunat?”
402r
*Face. 32, 29.
19. {i au adus Manue iedul din capre }i gust@rile }i le-au pus pre piatr@, aducând Domnului
carele face minuni; iar@ el }i muierea lui priviia.
20. {i, suindu-se flac@ra oltariului în ceriu, îngerul Domnului a}ijderea în flac@r@ s-au
suit. Carea v@zând Manue }i muierea lui, au c@zut cu fa]a la p@mânt.
21. {i mai mult lor nu s-au ar@tat îngerul Domnului. {i îndat@ au în]@les Manue c@ îngerul
Domnului au fost.
22. {i au zis câtr@ muierea sa: „Cu moarte vom muri, c@ am v@zut pre Dumnezeu”.
23. C@ruia au r@spuns muierea: „De ar vrea Domnul a ne ucide, n-ar fi priimit din mânile
noastre gust@rile }i arderea, nici ar fi ar@tat aceastea toate, nici ceale viitoare ne-ar fi spus”.
24. {i au n@scut fiiu }i i-au chemat numele Samson. {i au crescut pruncul }i l-au
blagoslovit Domnul.
25. {i au început Duhul Domnului a fi cu el în tab@ra lui Dan, între Saraa }i Esthaol.
Cap 14

402v

Samson î} ia muiare filisteanc@, la carea a o vedea mergând, au rupt un leu, într-a cui f@lci
dup@ aceea aflând miiare, au luat de la el pild@; carea tovoari}ilor puind-o, aceie t@lcuirea
prin muie|rea lui Samson o au în]@les.

1.

i s-au pogorât Samson în Thamnatha }i, v@zând acolo o muiare din featele
filisteilor,
2.
S-au suit }i au vestit t@tâni-s@u }i mâni-sa, zicând: „V@zut-am o muiare în
Thamnatha din featele filisteilor, carea, v@ rog s@ mi-o lua] muiare”.
3. C@ruia i-au zis tat@l }i mum@-sa: „Au nu iaste muiare între featele fra]ilor t@i }i în tot
norodul mieu, c@ vreai a-]i lua muiare din filistei, carii sânt net@ia] împrejur?” {i au zis
Samson câtr@ tat@-s@u: „ Aceasta mi-o ia, c@ au pl@cut ochilor miei”.
4. Iar@ p@rin]ii lui nu }tia c@ lucru de la Domnul ar fi }i cearc@ prilej împrotiva filisteilor,
c@ într-aceea vreame filisteii st@pânea în Israil.
5. {i s-au pogorât Samson cu tat@-s@u }i cu mum@-sa în Thamnatha. {i venind la viile
ora}ului, s-au ar@tat un puiu de leu r@pitoriu }i r@gnind }i l -au întâmpinat.
6. {i au c@zut Duhul Domnului preste Samson }i au rupt leul ca pre un ied, în d@r@buri
desf@cându-l, togma nimica având în mân@; }i aceasta t@tâni-s@u }i mâni-sa n-au vrut a
le spune.
7. {i s-au pogorât }i au gr@it muierii carea pl@cuse ochilor lui.
8. {i, dup@ câteva zile întorcându-se s@ o ia, s-au ab@tut s@ vaz@ stârvul leului, }i iat@
403r un || roiu de albine în gura leului era }i faguri de miere.
9. Care luându-l în mâni, mânca în cale; }i, venind la tat@l s@u }i la mum@-sa, le-au dat
o parte, carii }i ei au mâncat, îns@ n-au vrut a le spune c@ din trupul leului luase mierea.
10. {i s-au pogorât tat@l lui la muiare }i au f@cut fiiului s@u, Samson, osp@], c@ a}a s@
obicinuise a face tinerii.
11. {i, v@zându-l cet@]eanii locului aceluia, i-au dat triiz@ci de tovaro}i, s@ fie cu el.
12. C@rora le-au gr@it Samson: „Pune-v@-voiu o întrebare, carea de mi-o ve]i deznoda
pân@ în }eapte zile de osp@]u, v@ voiu da triiz@ci de c@me}i }i atâtea îmbr@c@minte.
13. Iar@ de nu o ve]i putea deznoda, voi îm ve] da mie treiz@ci de c@me} }i aceluia}
num@r îmbr@c@minte”. Carii i-au r@spuns: „Pune întrebarea, s@ auzim”.
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14. {i le-au zis: „Din cel ce mânc@ au ie}it bucata, }i din cel tare au ie}it dulcea]a”. Nici
au putut în trei zile dezlega întrebarea.
15. {i, apropiindu-se zioa a }aptea, au zis câtr@ muierea lui Samson: „Cucernice}te-te b@rbatului
t@u }i-l îndeamn@ s@-] spuie ce face întrebarea; carea de nu vei vrea a face, te vom aprinde pre
tine }i casa t@tâni-t@u. Au doar@ pentru aceea ne-a] chemat la nunt@, s@ ne jefui]i?” |
16. Carea v@rsa câtr@ Samson lacr@mi }i s@ jeluia, zicând: „Urâtu-m-ai }i nu m@ iube}ti }i 403v
pentru aceea întrebarea carea o ai pus fiilor norodului mieu nu vreai a mi-o deascoperi”.
Iar@ el au r@spuns: „T@tâni-mieu }i maicii meale n-am vrut a le spune; }i ]ie ]-oi putea spune?”
17. Deci în }apte zile de osp@]u sta înaintea lui; }i mai pre urm@, a }aptea zi mult sup@rându-l,
i-au descoperit. Carea numaidecât o au spus cet@]eanilor s@i.
18. {i ei o au spus lui a }eaptea zi, mai înainte de apusul soarelui: „Ce-i mai dulce decât
mierea }i mai tare decât leul?” Carele au zis câtr@ ei: „De n-a]i fi arat cu giuninca mea,
n-a]i fi aflat întrebarea mea”.
19. {i au c@zut preste el Duhul Domnului, }i s-au pogorât la Ascalom }i au b@tut acolo
treiz@ci de b@rba]i, a c@rora luându-le hainele, le-au dat celora ce dezlegase întrebarea;
}i, mâniindu-s@ foarte, s-au suit în casa t@tâni-s@u.
20. Iar@ muierea lui }-au luat b@rbat unul din priiatinii lui }i din nuni.
Cap 15
Cu trei sute de vulpi }i de f@clii Samson holdele filisteilor le aprinde; }i, rumpând funile cu care era
legat, o mie de filistei cu falca asinului i-au ucis, dintr-a c@ruia m@sea || ape s@tiosului au curs.

1.

404r

ar@ dup@ cât@va vreame, apropiindu-se zioa s@ceri}ului de gr@u, venit -au
Samson vrând a-}i vedea muierea sa }i i-au adus un ied din capre. {i, vrând
dup@ obiceaiu a întra în c@mara ei, l-au oprit tat@l ei, zicând:
2. „Gândit-am c@ o ai urât }i pentru aceea o am dat prietinului t@u; ci are sor@ care-i
mai tân@r@ }i mai frumoas@ decât ea, fie ]ie în locul ei muiere”.
3. C@ruia Samson i-au r@spuns: „Dintr-aceast@ zi nu va fi vina în mine împrotiva filisteilor
c@ v@ voiu face reale”.
4. {i s-au dus }i au prins trei sute de vulpi }i coadele lor le-au împreunat la coade }i au
legat în mijloc f@clii,
5. Carele cu foc aprinzându-le, le-au slobozât s@ alearge încoace }i încolo, carele îndat@
au mers în holdele filisteilor, carele aprinzându-se }i ceale adunate roduri, }i carele înc@
în p@iu}e sta, au ars într-atâta cât }i viile }i maslinii i-au mistuit para focului.
6. {i au zis filisteii: „Cine au f@cut acest lucru?” C@rora li s-au zis: „Samson, ginerele lui
Thammathei; c@ i-au luat muiere }i o au dat altuia, acestea au lucrat”. {i s-au suit | filisteii 404v
}i au aprins }i muierea, }i pre tat@l ei.
7. C@rora le-au zis Samson: „Macar a]i f@cut acestea, tot voi ceare înc@ din voi izbând@,
}i atunci m@ voi odihni”.
8. {i i-au b@tut cu ran@ mare foarte, a}a cât buigui] pulpa coapseai }-au pus. {i,
pogorându-se, au l@cuit în pe}tera pietrii Etam.
9. {i, suindu-se filisteii în p@mântul Iudei, au t@b@rât în locul carele apoi s-au chemat
Lehi, adec@ M@seaoa, unde s-au vârsat oastea lor.
10. {i au zis câtr@ ei cei din neamul Iuda: „C@ci v-a]i suit împrotiva noastr@?” Carii au
r@spuns: „S@ leg@m pre Samson am venit }i s@-i r@spl@tim ceale ce au lucrat asupra noastr@”.
11. {i s-au pogorât trei mii de b@rba]i din Iuda la pe}terea pietrii Etam }i au zis câtr@
Samson: „Nu }tii c@ filisteii ne poruncesc, pentru ce ai vrut a face aceasta?” C@rora el le-au
zis: „Precum mi-au f@cut mie, a}a le-am f@cut lor”.
12. „{i a te lega – au zis – am venit }i a te da în mânile filisteilor”. C@rora Samson:
„Giura]i – au zis – }i-m f@g@dui]i c@ nu m@ ve]i ucide”.
13. Zis-au: „Nu te vom ucide, ci legat te vom da”. {i l-au legat cu doao funii noao }i
l-au dus din piatra Etam.
14. Carele venind la locul M@sealii }i filisteii strâgând venind înaintea lui, au c@zut preste
el Duhul Domnului; }i precum s@ mis||tuia}te inul de fa]a focului, a}a leg@turile cu care 405r
era legat s-au desf@cut }i s -au slobozit.
15. {i, aflând m@sao, adec@ falca asinului, carea z@cea, luând-o, au ucis cu ea o mie de oameni.
16. {i au zis: „În m@seaoa asinului, în falca mânzului asinelor, i-am }ters }i am ucis o
mie de oameni”.
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17. {i, deac@ au plinit cântând aceste cuvinte, au aruncat m@seaoa din mân@ }i au chemat
numele locului aceluia Ramathlehi, ce s@ tâlcuia}te „r@dicarea M@sealii”.
18. {i, îns@to}ind foarte, au strâgat câtr@ Domnul }i au zis: „Tu ai dat în mâna slujii tale aceast@
mare mântuire }i biruin]@; iat@, moriu de seate }i voiu c@dea în mânile net@ia]ilor împrejur”.
19. {i au de}chis Domnul o m@sea în falca asinului }i au ie}it din ea ape, carele bând,
}i-au stâmp@rat sufletul }i puteare }-au dobândit. Pentru aceea s-au chemat numele locului
aceluia Izvorulu celui ce chiiam@ din m@sea, pân@ într-aceast@ zi.
20. {i au judecat pre Israil în zilele filisteilor doaoz@ci de ani.

Cap 16
405v

Samson, v@zându-l str@jile, por]ile cet@]ii Gaza în munte le -au adus; iar@ de Dalila, carea de
multe ori o înceluise, cunoscându-i | pricina t@riii, tunzându-se s@ batjocorea}te }i s@ orbea}te
de la vr@jma}i, pre carii mai pre urm@ cu sine} i-au ucis, adec@ trei mii de filistei.

1.
2.

i s-au dus în Gaza }i au v@zut acolo muiare curv@ }i au întrat la ea.
Carea auzând Filisteii }i vestindu-se la ei a fi întrat în cetate Samson, l-au
încungiurat puind str@ji în poarta cet@]ii; }i acolo toat@ noaptea cu t@ceare
a}teptând ca, f@cându-se diminea]@, ie}ind s@-l ucig@.
3. {i au dormit Samson pân@ la miiaz@noapte; }i, de-acolo sculându- se, au apucat
amândoao u}ile por]ii cu u}orii s@i }i cu încuietoarea }i, puindu-le pre umere, le-au purtat
pre crea}tetul muntelui care privea}te spre Hevron.
4. Dup@ acestea au iubit o muiare carea l@cuia în valea Sorec }i s@ chema Dalila.
5. {i au venit la ea c@peteniile filisteilor }i i-au zis: „În}al@ -l }i înva]@ de la el în ce are
atâta t@rie }i cum l-am putea birui }i legat a-l n@c@ji. Carea de vei face, ]-om da fie}tecare
o mie }i o sut@ de argin]”.
6. {i au gr@it Dalila câtr@ Samson: „Spune-mi, rogu-te, în ce iaste t@ria ta cea mare }i
406r ce iaste cu carea, legându-te, s@ nu po]i || rumpe”.
7. C@riia i-au r@spuns Samson: „Cu }eapte funi de vine, nu uscate, ci înc@ jilave, de voiu
fi legat, neputincios voiu fi, ca ceiaalal] oameni”.
8. {i au adus la ea v@tavii filisteilor }apte funi, precum zisease, cu care l-au legat.
9. Pitula] fiind le}uitorii }i în c@mar@ a}teptând sfâr}itul lucrului, }i au strâgat câtr@ el:
„Filisteii asupra ta, Samson!” Carele au rupt leg@turile ca când ar rumpe cineva un fir din
r@m@}i]a câl]ilor tors când îl aprinde la foc; }i nu s-au cunoscut în ce ar fi t@ria lui.
10. {i au zis câtr@ el Dalila: „Iat@, m-ai înceluit }i în}el@ciune ai gr@it; încai acum spune-m
cu ce tr@buie s@ te legi?”
11. C@ria el i-au r@spuns: „De voiu fi legat cu noao funi care niciodat@ au fost în lucru,
neputincios voiu fi }i celoraalal]i oameni aseamine”.
12. Cu carele iar@} Dalila l-au legat }i au strâgat: „Filisteii asupra ta, Samson!”, în c@mar@
le}uitorii g@ti]i fiind! Carele a}a au rupt leg@turile ca firele pânzelor.
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13. {i au zis Dalila iar@} câtr@ el: „Pân@ când m@ în}eli }i nu drept îmi gr@ie}ti? Arat@ cu
ce trebuie s@ te legi”. C@ria i-au r@spuns Samson: „{eapte perii capului mieu cu i]e
împletindu-se, }i cuiul cu ace}tia legat în p@mânt | înfingându-se, neputincios voiu fi”.
14. Carea f@când Dalila, au zis câtr@ el: „Filisteii asupra ta, Samson!” Carele sculându-se
din somn, au tras cuiul cu peri }i cu i]ele.
15. {i au zis câtr@ el Dalila: „Cum zici c@ m@ iube}ti, când sufletul t@u nu-i cu mine? De
trei ori mi-ai min]it }i n-ai vrut s@-m spui în ce iaste puterea ta cea mare”.
16. {i mult sup@rându-l }i prin multe zile pururea lipindu-se, nedându-i loc de odihn@,
s-au sl@bit sufletul lui }i pân@ la moarte s-au obosit.
17. Atunci, de}chizând adev@rul lucrului, au zis câtr@ ea: „Fier niciodat@ s-au suit pre
capul mieu, c@ nazareu, adec@ sfin]it lui Dumnezeu sânt din pântecele maicii meale; de
s@ va rade capul mieu, s@ va dep@rta de la mine t@ria mea }i voiu sl@bi }i voiu fi ca }i
ceiaalal]i oameni”.
18. {i v@zând ea c@ i-au m@rturisit tot sufletul s@u, au trimis la c@peteniile filisteilor }i
le-au poruncit: „Sui]i-v@ înc@ o dat@, c@ acum mi-au de}chis inima sa.” Carii s-au suit luând
banii cari-i f@g@duise.
19. Iar@ ea l-au f@cut a durmi pe jenunchele || sale }i în sânul s@u a-] pleca capul s@u.
[i au chemat tunz@toriul }i i-au ras }eapte peri lui. {i au început a-l împinge }i a-l dep@rta
de la sine, c@ îndat@ s-au dus de la el t@ria.
20. {i au zis: „Filisteii asupra ta, Samson!” Carele din somn sculându-se, au zis în inima sa:
„Ie}i-voiu precum mainte am f@cut }i m@ voiu scutura”, ne}tiind c@ s-au dep@rtat de la el Domnul.
21. Carele apucându-l filisteii, îndat@ i-au scos ochii }i l-au dus în Gaza legat cu lan]uri
}i, închizându-l în temni]@, l-au f@cut a m@cina.
22. {i, iat@, perii lui începuse a crea}te.
23. {i c@peteniile filisteilor s-au adunat întruna s@ jârtvuiasc@ junghieri de laud@ lui
Dagon, dumnezeului s@u, }i s@ se uspete, zicând: „Datu-ne-au dumnezeul nostru pre
neprietinul nostru, Samson, în mânile noastre”.
24. Carea }i norodul v@zând, l@uda pre dumnezeul s@u }i acele}i zicea: „Datu-ne-au
dumnezeul nostru pre protivnicul nostru în mânile noastre, carele au }ters p@mântul nostru
}i au ucis foarte mul]i”.
25. {i, veselindu-se prin uspe]e, dup@ ce mâncase uspe]ele, au poruncit s@ cheme pre
Samson }i s@ s@ joace înaintea lor. {i, aducându-s@ din temni]@, s@ juca înainte lor }i l-au
f@cut a sta între doi stâlpi. |
26. Carele au zis copilului care-i îndrepta pa}ii: „Slobozi-m@, s@ ating stâlpii pre carii toat@
casa s@ razim@ }i s@ m@ plec spre ei }i s@ m@ odihnesc câtu} de cât”.
27. Iar@ casa era plin@ de b@rba]i }i de muieri }i era acolo toate c@peteniile filisteilor, }i din pod
}i din umbrariu ca la trei mii parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@ privind la Samson cum s@ joac@.
28. Iar@ el chemând pre Domnul, au zis: „Doamne Dumnezeu, adu-[ aminte de mine
}i-m întoarce acum t@ria cea dint@iu, Dumnezeul mieu, ca s@ m@ izbândesc de vr@jma}ii
miei, }i pentru pierdere a doao lumin@ri s@ iau o izbând@”.
29. {i, apucând amândoi stâlpii spre carii r@zima casa, }i altul din ei cu dreapta, }i altul
cu stânga ]inând,
30. Au zis: „Moar@ sufletul mieu cu filisteii!” {i, lovind tare stâlpii, au c@zut casa preste
toate c@peteniile }i preste ceeaalalt@ mul]ime carea era acolo; }i cu mult mai mul]i au ucis
murind decât mainte viu ucisease.
31. {i, pogorându-se fra]ii lui }i toat@ rudenia, i-a u luat trupul }i l-au îngropat între Saraa
}i Esthaol, în mormântul t@tâ||ni-s@u, Manue; }i au judecat pre Israil doaoz@ci de ani.
Cap 17
Muma lui Mihe i-au v@rsat idol din argintul ce-l ]inea, c@ruie întâi pre fiiul s@u,
dup@ aceea pre levitul vithleem iteanul i l-au rânduit preot.

1.
2.

ost-au într-aceea vreame un om oarecare din muntele Efrem, pe nume Mihas,
Carele au zis mumei sale: „O mie }i o sut@ de argin]i care ]i i-ai fost ales }i
despre care, auzând eu, te-ai fost jurat: «Iat@, eu îi am }i la mine sânt»”.
C@ruia ea i-au r@spuns: „Blagoslovitu-i fiiul mieu Domnului!”
3. {i i-au înturnat mumei sale, carea îi zisease: „Jârtvuit-am }i am f@g@duit acest argint Domnului,
ca din mâna mea s@-l priimeasc@ fiiul mieu }i s@ fac@ cioplit }i v@rsat, }i acum ]i-l dau ]ie”.
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4. {i i-au înturnat mumei sale, carea au luat doao sute de argin]i }i i-au dat argintariului
s@ fac@ din ei cioplit }i v@rsat, care au fost în casa lui Micas.
5. Carele }i c@}cioar@ într-însa lui Dumnezeu au deschilinit }i au f@cut efod }i therafim,
adec@ hain@ preo]easc@, }i idoli; }i au împlut mâna unuia din fiii s@i }i i s-au | f@cut preot.
6. În zilele acealea nu era împ@rat în Israil, ci fie}tecarele ce i s@ p@rea drept, aceasta f@cea.
7. {i au fost alt tin@r din Vithleemul Iudii, din rudenia lui; }i era acela levit }i l@cuia acolo.
8. {i, ie}ind din cetatea Vithleimului, au vrut a nimernici oriunde }-ar fi g@sât odihn@.
{i, venind în muntele Efrem, c@l@torind }i ab@tându-se pu]ântel în casa Mihei,
9. Au fost întrebat de la el, de unde venise. Care i-au r@spuns: „Levit sânt din Vithleemul
Iudii }i merg s@ l@cuiesc unde voiu putea }i de folos mie a fi voiu vedea”.
10. {i au zis Mihas: „R@mâi la mine }i-m fii tat@ }i preot. {i-]i voiu da pre tot anul câte
zeace argin]i }i hain@ îndoit@ }i ceale spre hran@ de lipse”.
11. Odihnitu-s-au }i au r@mas la om }i i-au fost ca unul din fii.
12. {i i-au umplut Mihas mâna, }i au avut copilul preot la sine,
13. „Acum }tiu – zicând – c@ m-au blagoslovit Dumnezeu, având preot din neamul leviticesc”.

Cap 18
409r

Trimi]ând mai-nnainte iscoade, dup@ aceea au urmat trei sute de b@rba]i din neamul lui Dan
|| cercându-}i mo}tenire; }i luându idolul Mihei cu preotul, prinzând cu puterea cetatea Lais,
au l@cuit acolo.

1.

409v

n zilele acelea nu era împ@rat în Israil, }i neamul lui Dan î} cerca mo}tenirea,
s@ l@cuiasc@ într-însa, c@ pân@ la acea zi între celeaalalte neamuri soarte nu-}
luase.
2. {i au trimis fiii lui Dan din ruda }i familia sa cinci b@rba]i tari din Saraa }i Esthaol s@
iscodeasc@ p@mântul }i cu de-adinsul s@-l vaz@; }i le-au zis: „Duce]i-v@ }i socoti]i p@mântul”.
Carii mergând, agiungându la muntele Efrem }i întrând în casa lui Mihas, s-au odihnit acolo.
3. {i, cunoscând graiul tin@rului levitului }i slujindu-se de s@la}ul lui, i-au zis: „Cine te-au
adus aici? Ce lucri aici? Pentru ce pricin@ ai vrut a veni aici?”
4. Care le-au r@spuns: „Acestea }i aceastea mi -au dat Mihas }i m-au togmit cu sâmbrie
s@-i fiu preot”.
5. {i l-au rugat s@ întreabe pre Domnul ca s@ poat@ }ti de merg în cale norocit@ }i lucrul
avea-va fapta.
6. Care le-au r@spuns: „Mearge]i în pace, Domnul privea}te la calea voastr@ }i la drumul
la care mearge]i”.
7. {i, ducându-s@, cinci b@rba]i au venit la Lais }i au v@zut norodul l@cuind în ea f@r@
toat@ frica, dup@ obiceaiul sidonilor, f@r@ grije }i a}ezat, nimene împrotivindu-s@, de mari
bog@]ii, }i departe de la Sidon, }i de to]i oamenii os@bit. |
8. {i, întorcându-s@ la fra]ii s@i în Saraa }i Esvaol }i ce ar fi lucrat întrebându-s@, le-au r@spuns:
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9. „Scula]i-v@, s@ ne suim la ei, c@ am v@zut p@mântul foarte g@zdac }i ugeros; s@ nu v@
lenevi]i, s@ nu înceta]i s@ meargem }i s@-l st@pânim, nice o munc@ va fi!
10. Întra-vom la cei f@r@ grije, la p@mânt desf@tat }i ne va da Domnul locul în care nice
o lips@ iaste de ceale ce s@ nasc în p@mânt”.
11. {i s-au dus din neamul lui Dan, adec@ din Saraa }i din Esthaol, }ase sute de b@rba]i
încin}i cu arme de r@zboiu.
12. {i, suindu-se, au r@mas în Cariaathiarimul Iiudei, care loc, dintr-acea vreme, taberilor
lui Dan nume au luat, }i iaste dup@ dosul Cariathiarim.
13. De acolo au trecut în muntele Efrem; }i, venind la casa lui Mihas,
14. Au zis cei cinci b@rba]i, carii mainte fusease trimi} s@ socoteasc@ p@mântul lui Lais,
celoraalal]i fra]ilor s@i: „{ti]i c@ în casele acestea iaste efod }i therafim, }i cioplit }i v@rsat?
Vede]i ce v@ place”.
15. {i, ab@tându-s@ pu]ântel, au întrat în casa tin@rului levitului, care era în casa lui Mihas
}i i s-au închinat cu cuvinte p@ciuitoare.
16. Iar@ }ase sute de b@rba]i, a}ea precum era arma]i, sta dinnaintea u}ii,
17. Iar@ cei ce întrase în casa tin@rului, cioplitul }i efodul }i therafim }i v@rsatul s@ || sârguia 410r
a le lua, }i preotul sta dinnaintea u}ii, }ease sute de b@rba]i tari nu departe a}teptând.
18. {i au luat cei ce întrase cioplitul, efodul }i idolii }i v@rsatul. C@rora le-au zis preotul:
„Ce face]i?”
19. C@ruia i-au r@spuns: „Taci }i pune deagetul peste gura ta }i vino cu noi, s@ te avem
tat@ }i preot. Ce ]i-i mai bine, s@ fii preot în casa unui om au într -un neam }i într-o familie
în Israil?”
20. Carea auzind, s-au odihnit cuvintelor lor }i au luat efodul }i idolii }i cioplitul }i au
mers cu ei.
21. Carii mergând }i înaintea sa a s@ duce r@nduind pre cei mici }i dobitoacele }i tot ce
era scump.
22. {i, fiind departe de casa lui Mihas, oamenii carii l@cuia în casele lui Mihas strigând
au urmat dup@ ei.
23. {i dinnapoi au început a strâga. Carii uitându-s@ înd@r@pt, au zis câtr@ Mihas: „Ce
vreai, c@ci str@gi?”
24. Care au r@spuns: „Dumnezeii miei, carii mi-am f@cut, i-a]i luat, }i preotul }i toate
care am, }i zice]i: «Ce-]i iaste?»”
25. Zisu-i-au fiii lui Dan: „Ferea}te-te, s@ nu mai gr@ie}ti câtr@ noi, }i s@ vie la tine b@rba]i
cu inima înt@r@ta]i }i însu}i cu toat@ casa ta s@ piei”. |
26. {i a}ea, pre calea început@ s-au dus. {i, v@zând Mihas c@-s mai tari decât sâne, s-au 410v
întors în casa sa.
27. Iar@ cei }ase sute de b@rba]i au dus preotul }i care mai sus am zis. {i au venit în Lais la
norodul ce s@ odihnea f@r@ grije }i i-au lovit în ascu]itul sabiei, }i cetatea aprinderii o au dat,
28. Nimene togma aducând agiutoriu, pentru c@ l@cuia departe de Sidom }i cu nime
din oameni avea împreunare sau negu]@torie. {i era cetatea zidit@ în ]inutul lui Rohov;
carea iar@} zidind-o, au l@cuit într-însa,
29. Chemând numele cet@]ii Dan, dup@ numele t@tâni-s@u, pre care îl n@scuse Israil,
carea mai înainte s@ zicea Lais.
30. {i }-au pus cioplit }i pre Ionathan, fiiul lui Ghersa, fiiul lui Moisi, }i fiii lui preo]i în
neamul lui Dan, pân@ la zioa robiii sale.
31. {i au r@mas la ei idolul Mihei în toat@ vreamea în carea au fost casa lui Dumnezeu
în Silo; în zilele acealea nu era împ@rat în Israil.
Cap 19
Ducându-}i levitul muierea de la casa p@rin]ilor, aceia} de la gavaoniteani, carii era din neamul
Veniamin, cu groaznic@ râvna curviii st@ngându- s@, b@rbatul în doaospr@zeace p@r]i t@indu-i
trupul, la fie}tecare neam câte o parte au trimis, spre izbândirea negr@iteai t@lh@rii chemând ||
pre celeaalalte neamuri.

1.
2.
el patru luni.

ost-au oarecare om levit, l@cuind în coastele muntelui Efrem, care } -au luat
muiare din Vithleemul Iiudei.
Carea l-au l@sat }i s-au întors la casa t@tâni-s@u, în Vithleaim, }i au r@mas la
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3. {i au mers dup@ ea b@rbatul s@u, vrând a s@ împ@ca cu ea }i a o mâng@ia, }i a o aduce
cu sine înd@r@pt, având în so]ietate un copil }i doi asini. Carea l- au primit }i l-au dus în
casa t@tâni-s@u. Carea auzind socru-s@u }i pre el v@zându-l, l- au înt@mpinat veasel
4. {i au îmbr@]@}at omul. {i au r@mas ginerele în casa socrului trei zile, mâncând cu el
}i bând prietinea}te.
5. Iar@ a patra zi, de noapte sculându-se, au vrut a purceade, pre care l-au ]inut
socru-s@u }i i-au zis: „Gust@ întâiu pu]in de pâne }i înt@rea}te pântecele, }i a}a vei
purceade”.
6. {i au }ezut împreun@ }i au mâncat }i au beut; }i au zis tatâl featei câtr@ jinere-s@u:
„Rogu-te s@ r@mâi ast@zi aici }i împreun@ s@ ne veselim”.
7. Iar@ el sculându-s@, au început a vrea a mearge. {i m@car c@ cu de-adinsul l- au ]inut
socru-s@u }i l-au f@cut a r@mânea la sâne.
8. Iar@ diminea]@ f@cându-se, s@ g@tea levitul de drum. C@ruia socru-s@u, iar@}i: „Rogu-te
411v – au zis – | s@ iai pu]in@ bucat@ }i luând t@rie pân@ va crea}te zioa, dup@ aceea vei mearge”.
{i au mâncat împreun@.
9. {i s-au sculat tin@rul s@ mearg@ cu muierea sa }i cu sluga. C@ruia iar@} i-au gr@it
socru-s@u: „Socotea}te c@ zioa s-au plecat mai spre apus }i s@ apropie de sar@; r@mâi la
mine }i ast@zi }i du zi veasel, }i mâne vei purceade s@ mergi la casa ta”.
10. N-au vrut ginerele s@ s@ odihneasc@ cuvintelor lui, ci îndat@ au mers }i au venit spre
Ievus, carea cu alt nume s@ chiiam@ Ierusalim, ducând cu sine doi asini împovora]i }i
]iitoarea.
11. {i era lâng@ Ievus, }i zioa s@ schimba spre noapte. {i au zis sluga câtr@ st@pânu-s@u:
„Vino, rogu-te, s@ ne abatem la cetatea ievuseilor }i s@ r@mânem într-însa”.
12. C@ruia i-au r@spuns stâpânul: „Nu voiu întra în ora}ul neamului strein, care nu iaste
din fiii lui Israil, ci voi treace pân@ la Gavaa”.
13. {i, agiungând acolo, vom r@mânea într-însa au în cetatea Rama”.
14. {i au trecut de Ievus }i mergea pe calea început@; }i li s-au apus soarele lâng@
Gavaoa, carea iaste în neamul lui Veniamin.
15. {i s-au ab@tut la ea, s@ r@mâie acolo. În carea întrând, }edea în uli]a cet@]ii, }i nime
nu vrea a-i cuprinde cu s@la}.
16. {i iat@, li s-au ar@tat un om b@trân întorcându-s@ din câmp }i de la lucrul s@u sara,
412r care }i || el era din muntele Efrem }i nimearnic l@cuia în Gavaa. Iar@ oamenii ]inutului
aceluia era fiii lui Iemini.
17. {i, r@dicându-} ochii, au v@zut b@trânul pre om }ezând cu sarcinile sale în uli]a cet@]ii
}i au zis câtr@ el: „De unde vii }i înc@tro mergi?”
18. Care i-au r@spuns: „Purces-am din Vithleemul Iiudei }i meargem la locul nostru, care
iaste în coastele muntelui Efrem, de unde merseasem în Vithleem. {i acum meargem la
casa lui Dumnezeu, }i nime supt acoperi}ul s@u nu vrea a ne priimi.
19. Având pleave }i fân spre hrana asinilor }i pâne }i vin spre slujba mea }i a slujnicii
tale }i a slugii care cu mine iaste, de nemic@ nu ni-i lips@, f@r@ de s@la}”.
20. C@ruia i-au r@spuns b@trânul: „Pace cu tine s@ fie, eu voiu da toate care sânt de lips@,
numai rogu-te, nu r@mânea în uli]@”.
21. {i l-au dus în casa sa }i hran@ asinilor au dat. {i, dup@ ce }-au sp@lat picioarele, i-au
priimit la osp@]u.
22. Usp@tându-s@ ei, }i dup@ osteneala drumului cu bucat@ }i cu beutur@ înt@rindu-}i
trupurile, au venit b@rba]ii cet@]ii aceia, fiii lui Velial (adec@ „f@r@ jug”), }i, încungiurând
casa b@trânului, au început a bate u}a, str@gând c@tr@ st@pânul casii }i zicând: *„Scoate *Face. 19, 5.
412v | b@rbatul care au întrat în casa ta, s@ ne slujim r@u cu el”.
23. {i au ie}it la ei b@trânul }i au zis: „Nu, fra]ilor, nu face]i r@utatea aceasta, c@ au întrat
omul în s@la}ul mieu, }i înceta]i de aceast@ norozie!
24. Am fat@ vergur@ }i acest om are ]iitoare, le voiu scoate la voi s@ le smeri]i }i s@ v@
umple]i pofta voastr@. Numai rogu-v@, t@lh@ria aceasta împrotiva firii s@ nu face]i asupra
omului”.
25. Nu vrea a s@ odihni cuvintelor lui. Carea v@zând omul, au scos la ei ]iitoarea sa }i
li-o dat spre ocar@; cu carea toat@ noaptea r@u slujindu -s@, o au slobozit diminea]a.
26. Iar@ muierea, depârtându-s@ întunearecul, au venit la u}ea c@sii unde r@mânea
domnul s@u }i acolea au c@zut.
27. F@cându-s@ diminea]@, s-au sculat omul }i au de}chis u}a, ca s@-} plineasc@ începuta
cale. {i iat@, ]iitoarea lui z@cea înaintea u}ii, cu mânile în prag întinse.
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28. C@ruia el socotind-o c@ odihnea}te, gr@iia: „Scoal@ }i s@ umbl@m!” Carea nimic r@spunzând,
în]@legând c@ era moart@, o au luat }i o au pus pre asin }i s-au întors la casa sa,
29. În carea întrând, au apucat sabia }i trupul muierii cu oasele sale în doaospr@zeace
|| p@r]i }i d@raburi t@indu-l, le-au trimis la toate hotarele lui Israil.
413r
30. Carea v@zând, fie}tecare strâga împreun@: „Niceodat@ nu s-au f@cut lucru acesta în
Israil din zioa în care s-au suit p@rin]ii no}tri din Eghipt pân@ într-aceast@ vreame! Da]i-v@
sfatul }i împreun@ socoti]i ce tr@buie s@ fac@”.
Cap 20
Pentru aceast@ nelegiuire o}tind celeaalalte neamuri împrotiva lui Veniamin, o dat@ }i a doao
oar@ în r@zboiu supuse, }i a treia oar@ din porunca Domnului f@când r@zboiu, neamul acela,
afar@ de }ase sute carii fusease în pustie, de tot l- au }ters.
*Osee. 9, 9.

1.

i au ie}it to] fiii lui Israil }i a}ijderea adunându-s@, ca un om, *de la Dan pân@ la
Versavie }i p@mântul Galaad, la Domnul în Masfa.
2.
{i toate unghiurile noroadelor }i toate neamurile lui Israil în adunarea norodului
Dumnezeu s-au împreunat, patru sute de mii pedestra} osta}.
3. Nici s-au t@inuit de fiii lui Veniamin aceasta, c@ s-au suit fiii lui Israil în Masfa. {i
întrebat fiind levitul, b@rbatul muierii ucise, cum s-au f@cut aceast@ t@lh@rie,
4. R@spuns-au: „Venit- am în Gavaa a lui Veniamin cu muierea mea }i acolo m-am
ab@tut.
5. {i iat@, oamenii cet@]ii aceie au încunjurat | noaptea casa în carea r@mâneam, vrând 413v
a m@ ucide, }i muierea mea cu necrezut@ pornirea pofteai curviii badjocorind-o, mai pre
urm@ au murit.
6. Carea apucând-o, în d@r@buri o am t@iat }i am trimis p@r]ile în toate hotarele mo}tenirii
voastre, c@ niciodâ n@oar@ atâta nelegiuire }i a}a mare p@cat s-au f@cut în Israil.
7. De fa]@ sânte] to]i fiii lui Israil, socoti] ce trebuie s@ face]i”.
8. {i stând tot norodul ca cu un cuvânt a unui om, au r@spuns: „Nu ne vom întoarce la
s@la}ele noastre, nici în casa sa va întra cineva,
9. Ci aceasta împrotiva lui Gavaa împreun@ s@ facem.
10. Zeace b@rba]i s@ s@ aleag@ dintr-o sut@, din toate neamurile lui Israil, }i o sut@ dintr-o
mie, }i o mie din zeace mii, s@ poarte oastei bucate }i s@ putem o}ti împrotiva Gavaa
Veniamin }i a-i r@spl@ti, pentru nelegiuire, ce i s@ cuvine”.
11. {i s-au adunat tot Israilul la cetate ca un om, cu aceea} minte }i cu un sfat.
12. {i au trimis soli la tot neamul lui Veniamin, carii ar zice: „C@ci atâta nelegiuire s-au
aflat între voi?
13. Da]i afar@ oamenii din Gavaa carii au f@cut aceast@ r@utate, s@ moar@, }i s@ se ia
r@utatea din Israil!” Carii n-au vrut a asculta porunca fra]ilor s@i, a fiilor lui Israil,
14. Ci din toate cet@]ile carele era de soartea || sa s-au adunat în Gavaa, s@ le aduc@ 414r
lor agiutoriu }i împrotiva a tot norodul lui Israil s@ dimice.
15. {i s-au aflat doaoz@ci }i cinci de mii din Veniamin, carii purta arm@, f@r@ l@cuitorii Gavaa,
16. Carii era }apte sute de b@rba]i tari, a}a cu stânga ca cu dreapta o}tind, }i a}a cu
pra}tiile la ]ânt@ aruncând pietrile, cât }i p@rul din cap îl putea lovi }i nicidecum într-alt@
parte zv@rlitura pietrii s-ar duce.
17. {i din fiii lui Israil, f@r@ fiii lui Veniamin, s-au aflat patru sute de mii, carii scotea sabia
}i g@ti] de r@zboiu.
18. Carii sculându-se, au venit în casa lui Dumnezeu, adec@ în Silo, }i au întrebat pre
Dumnezeu }i au zis: „Cine va fi în oastea noastr@ c@petenia r@zboiului împrotiva fiilor
Veniamin?” C@rora le-au r@spuns Domnul: „Iiuda fie pov@]uitoriul vostru”.
19. {i îndat@, fiii lui Israil sculându-s@ diminea]@, au t@b@rât lâng@ Gavaa.
20. {i de acolo purceg@nd la r@zboiu împrotiva lui Veniamin, au început a bate cetatea.
21. {i, ie}ind fiii lui Veniamin din Gavaa, au ucis din fiii lui Israil într-acea zi mii de b@rba]
doaoz@ci }i doao.
22. Iar@} fiii lui Israil, }i t@rirei }i num@rului n@d@jduindu-s@, într -acela} loc în care mai
nainte s@ certase, }ireagul l-au rânduit, |
23. Îns@ a}ea c@ înt@iu s-au suit }i au plâns înaintea Domnului pân@ sara }i L-au întrebat 414v
}i au zis: „Trebuie s@ mai mearg@ a o}ti împrotiva fiilor lui Veniamin, fra]ilor miei, au nu?”
C@rora El le-au r@spuns: „Sui]i-v@ la ei }i face]i r@zboiu!”
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24. {i, mergând fiii lui Israil a doao zi împrotiva fiilor Veniamin la r@zboiu,
25. Au rupt fiii lui Veniamin afar@ din por]ile Gavaa }i întâmpinându-i, cu atâta ucidere
i-au struncinat, cât optspr@zeace mii de b@rba]i ce scotea sabia i-au a}ternut.
26. Pentru aceea to]i fiii lui Israil au venit în casa lui Dumnezeu }i, }ezând, plângea
înaintea Domnului }i au postit într-acea zi pân@ sara }i i-au adus arderi }i p@ciuitoare jârtve.
27. {i pentru starea sa l-au întrebat. Într-aceea vreame era acolo sicriiul legii lui Dumnezeu.
28. {i Finees, fiiul lui Eliazar, fiiului Aaron, mai-marele casii, }i au întrebat pre Domnul
}i au zis: „Trebuie s@ mai ie}im la r@zboiu împrotiva fiilor Veniamin, fra]ilor no}tri, au s@
ne odihnim?” C@rora le-au zis Domnul: „Sui]i-v@, c@ mâne îi voiu da în mânile voastre”.
29. {i au pus fiii lui Israil le}uitori împregiurul cet@]ii Gavaa.
30. {i a triia oar@, precum o dat@ }i de alt@ dat@, împrotiva lui Veniamin au scos oastea. ||
31. Ci }i fiii lui Veniamin îndrâzne]i au rupt din cetate }i, fugând protivnicii, mai departe i-au
415r
gonit, a}a cât au r@nit dintr-în}ii ca }i în zioa dint@i, }i a doao }i i-au ucis, întorcând dosul prin
doao c@i, a c@rora una s@ ducea în Vethil, alta în Gavaa, }i au a}ternut ca vro treiz@ci de mii.
32. C@-i gândise a îng@dui dup@ obiceaiu, carii cu de-adinsul f@cându-s@ a fugi, au f@cut
sfat s@-i trag@ din cetate }i, ca când ar fugi, la numitele mai sus c@r@ri s@-i duc@.
33. Deci to]i fiii lui Israil sculându-s@ din }ederile sale, au întins }ireagul în locul ce s@
chiiam@ Vaalthamar; }i le}uirile care era împregiurul cet@]ii încet au început a s@ deascoperi
34. {i despre partea apusului cet@]ii a purceade; ci }i pre alte zeace mii de b@rba]i din
tot Israilul, l@cuitori cet@]ii, spre certare îi chema. {i s-au îngreoiat r@zboiul împrotiva fiilor
Veniamin }i n-au în]@les c@ din toate p@r]ile li s-au apropiat perirea.
35. {i i-au b@tut Domnul înaintea fiilor Israil }i au ucis dintr-în}ii într-acea zi doaoz@ci
}i cinci de mii }i o sut@ de b@rba]i, to] osta}i }i sco]ând sabia.
36. Iar@ fiii lui Veniamin v@zându-s@ a fi mai din jos, au început a fugi. Carea v@zând
415v fiii | lui Israil, le-au dat loc a fugi, ca s@ vie la g@titele le}uiri, care pusease l@ng@ cetate.
37. Carii de n@prazn@ sculându-se din pitul@ri }i Veniamin celor ce-i b@tea dându -le
dosul, au întrat în cetate }i o au lovit în ascu]itul sabiii.
38. Iar@ s@mn dedease fiii lui Israil celor ce-i pusease în le}uiri ca, dup@ ce vor prinde
cetatea, s@ aprinz@ foc, ca, suindu-s@ în sus fumul, prins@ a fi cetatea s@ o areate.
39. Carea privind fiii lui Israil, în r@zboiu fiind pu}i (c@-i gândise fiii lui Veniamin a fugi,
}i mai cu de-adinsul îi gonea, t@ind din oastea lor treiz@ci de mii),
40. {i, v@zând ca un stâlp fumul din cetate suindu-s@, }i Veniamin uitându-s@ înd@r@pt,
v@zând a fi prins@ cetatea }i flac@ra spre în@l]ime suindu-s@,
41. Carii înt@i s@ f@cuse a fugi, întorcând fa]a, mai tare sta împrotiv@. Carea v@zând fiii
lui Veniamin, s-au întors în fug@.
42. {i la calea pustiii au început a mearge }i într-acolo gonindu- i protivnicii. Ci }i cei ce
aprinsease cetatea le-au alergat înainte.
43. {i a}a au fost, cât s-au t@iat de amândoao p@r]ile de la vr@jma}, nici era vro odihn@
416r celor ce murea. C@zut-au }i s-au a||}ternut spre partea r@s@ritului de cetatea Gavaa.
44. {i au fost carii într-acela}i loc s-au ucis optspr@zeace mii de b@rba], to]i osta} vârto}i.
45. Carea v@zând cei ce r@m@sease din Veniamin, au fugit în pustie }i mergea la piatra
a c@ruia nume e Remmon. {i, în fuga aceea r@t@cind }i în multe p@r]i cugetând, au ucis
cinci mii de b@rba]. {i mai încolo cugetând, i-au gonit }i au ucis }i alte doao mii.
46. {i a}a au fost, cât to] carii c@zuse din Veniamin în multe locuri au fost doaoz@ci }i
cinci de mii osta}i la r@zboiu îndr@zne].
47. {i au r@mas din tot neamul lui Veniamin, carii au putut sc@pa }i a fugi în pustie, }ase
sute de b@rba]; }i au }ezut în piatra Remmon patru luni.
48. {i, ie}ind fiii lui Israil, toate r@m@}i]@le cet@]ii, de la b@rba]i pân@ la dobitoace, le-au
lovit cu sabia, }i toate cet@]ile }i satele lui Veniamin îmbuc@toarea flac@r@ le-au mistuit.
Cap 21
S@ întemeiaz@ neamul lui Veniamin din patru sute de fecioare în t@iarea l@cuitorilor

Iavisgalaad cru]ate }i din ceale r@pite fecioare de ceale ce ducea hori în Silo. |
416v

1.

i au giurat fiii lui Israil în Masfa }i au zis: „Nime din noi va da fiilor Veniamin din
featele sale muiere”.
2.
{i au venit to]i la casa lui Dumnezeu în Silo }i, înaintea Lui }ezând pân@ sara,
}-au r@dicat graiul }i cu mare urlare au început a plânge, zicând:
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3. „Pentru ce, Doamne, Dumnezeul lui Israil, s-au f@cut aceast@ r@utate în norodul T@u,
ca s@ s@ ia ast@zi un neam dintre noi?”
4. {i a doao zi diminea]@ sculându-s@, au zidit oltariu }i au adus acolo arderi }i p@ciuitoare
jârtve }i au zis:
5. „Care nu s-au suit în oastea Domnului din toate neamurile lui Israil?” C@ cu mare
jur@mânt s@ str@nsease, fiind în Masfa, c@ vor ucide pre cei ce ar r@m@nea.
6. {i, b@nuindu-} fiii lui Israil pentru fratele s@u Veniamin, au început a zice: „Luatu-s-au
un neam din Israil;
7. De unde-}i vor lua muieri? C@ to]i împreun@ ne -am jurat c@ nu le vom da featele
noastre”.
8. {i pentru aceea au zis: „Cine iaste din toate neamurile lui Israil care nu s-au suit la
Domnul în Masfa?” {i iat@, s-au aflat l@cuitorii Iavisgalaad a nu fi fost într-acea oaste.
9. ({i într-aceea vreame fiind în Silo, nime din ei acolo s-au g@sit).
10. {i au trimis zeace mii de b@rba]i vârto} || }i le-au poruncit: „Duce]i-v@ }i bate] 417r
l@cuitorii Iavis-Galaad în ascu]itul sabiii, }i pruncii, }i muierile lor.
11. {i aceasta va fi carea trebuie s@ ]ine]: *toat@ partea b@rb@teasc@ }i muierile care au
cunoscut b@rbat ucide]i, iar@ vergurile le ]ine]i”.
12. {i s-au aflat din Iavisgalaad patru sute de vergure care n- au }tiut patul b@rbatului }i
le-au adus la tab@r@ în Silo, în p@mântul Hanaan.
13. {i au trimis soli la fiii lui Veniamin, carii era în piatra Remmon, }i le-au poruncit s@-i
priimeasc@ în pace.
14. {i au venit fiii lui Veniamin într-aceaea vreame }i li s-au dat muieri din featele
Iavisgalaad; iar@ altele n-au aflat carele a}ijderea le-ar da.
15. {i tot Israilul foarte }-au b@nuit }i s-au poc@it pentru uciderea unui neam din Israil.
16. {i au zis cei mai mari n@scu]i: „Ce vom face celoralal]i carii nu }-au luat muieri? Toate
f@meaile în Veniamin împreun@ au c@zut.
17. {i cu mare grije }i cu mare socoteal@ ni s@ cuvine a avea grije ca nu cumva un neam
s@ s@ }tearg@ din Israil.
18. C@ featele noastre lor nu le putem da, lega]i fiind cu jur@mânt }i cu bl@st@m, | cu 417v
care am zis: «Bl@st@mat e cine va da din featele sale muiare lui Veniamin!»”.
19. {i au luat sfat }i au zis: „Iat@, praznicul Domnului tuturor iaste în Silo, carea iaste
zidit@ despre miiaz@noapte cet@]ii Vethil }i spre partea c@lii despre r@s@rit, carea din Vethil
s@ întinde la Sihima }i spre amiiaz@zi ora}ului Levona”.
20. {i au poruncit fiilor lui Veniamin }i le-au zis: „Duce]i-v@ }i v@ pitula]i în vii.
21. {i când ve]i vedea featele din Silo dup@ obiceaiu ie}ind a duce hori, ie}i]i degrab@
din vii }i r@pi]i dintr-înseale fie}tecarele câte o muiare }i mearge]i în p@mântul lui Veniamin.
22. {i când vor veni p@rin]ii lor }i fra]ii }i vor înceape a cerca împrotiva voastr@ }i a
probozi, le vom zice: «Fie-v@ mil@ de ei, c@ nu le-au r@pit dup@ leagea osta}ilor sau a
biruitorilor, ci rugându-v@ s@ le ia, nu le-a] dat, }i de partea voastr@ s-au p@c@tuit»”.
23. {i au f@cut fiii lui Veniamin precum li s@ poruncise; }i dup@ num@rul s@u }-au r@pit,
din ceale ce ducea hori, fie}tecarii muieri }i s-au dus la mo}ia sa, zidind cet@]i }i l@cuind
în eale.
24. {i fiii lui Israil s-au întors prin neamuri }i familii la corturile sale. În zilele acelea nu
era || împ@rat în Israil, ci fie}tecare ce i s@ p@rea drept, aceaea f@cea.
418r
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ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. ac.20,2

A

ADUNAT, -Ã: adj.
adunat e: n. pl. nom. 15,5
adunaþi: m. pl. nom. 9,47

(a se) ABATE: v. III
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 14,8; 19,15
abãtându(-se): gerunziu 17,8
abãtându(-sã): gerunziu 18,15
sã (ne) abatem: con j. prez. 1.pl. 19, 11
(m-)am abãtut: ind. pf.c. 1.sg. 20,4

AFARÃ: adv.
af arã: adv. 3,22; 12,9; 20,13
af arã: adv. în loc. prep. af arã de „cu excepþia” r ezum. cap. 20
afarã: adv. în loc. prep. afarã din (Înv.) „exterior faþã de ceva” 20,25

ACOLEA: adv.
acolea: 19,26
ACOLO: adv.
acolo: 1,7, 11, 26; 2,5; 5,11; 6,24; 7,4; 8,8; 9,21, 50; 11,29; 14,1,
19; 16,1, 2, 27, 30; 17,7; rezum. cap.18; 18,2, 13; 19,13, 15;
20,4, 20, 27; 21,4, 9
(a se) ACOPERI: v. IV
acoperindu(se): gerunziu 4,18
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 4,19

(a se) AFLA: v. I
au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 1,5; 21,14
am af lat: ind. pf.c. 1.sg. 6,17
af lând: gerunziu rezum. cap.14; 15,15
aþi f i af lat: ind. pf.c. 2.pl. 14,18
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,12, 15, 17; 21,8, 12
(a) AJUNGE: v. III
agiungându-: gerunziu 18,2
agiungând: gerunziu 19,13

ACOPERIª: s.n.
acoperiºul: sg. ac. 9,51; 19,18
ACUM: adv.
acum: 5,30; 6,13; 9,16, 18, 38; 10,15; 11,7, 8, 13, 23; 16,10, 18,
28; 17,3; 19, 18
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a continua”
adãogându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
au adaos: ind. pf.c. 3.pl. 3,12; 4,1
adãogând: gerunziu 10,6
oi adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 10,13
ADÃPOS, -OASÃ: ad j.; cuvântul nu este înregistr at în DA;
cr eaþie proprie a traducãtorilor, cuvântul este prezent ºi în Jos,
unde tr aduce lat inriguus; „umed”; în acelaºi verset (Jos 15,19),
pentru evitarea repetãrii aceluiaºi cuvânt, traducãtorii au echivalat
ad j. latinesc prin apãtos.
adãposul: adj. antep. n. sg. nom. rezum. cap.1
ADEVÃR: s.n.
ade vãrul: sg. ac. 16,17
ADEVÃRAT: adv.
ade vãrat: 9, 15; 11,9
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
am adus: ind. pf.c. 1.sg. 2,1
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7; 3,25; 6,19; 13,19; 15,1; rezum.
cap.16; 16,8; 1 8,3; 20,26; 21,4; 21,12
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 4,7
aþ adus: ind. pf.c. 2.pl. 5,2
(sã) aduc: ind. prez. 3.pl. 5,30
aducând: gerunziu 6, 18; 13, 19; 18,28
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 6,26
adã: imperativ 2.sg. 6,30
au adus: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. º-au adus aminte „ºi-au amintit” 8,3 4
oi aduce: ind. viit.I. 1.sg. 11,31
aducându(-sã): gerunziu 16,26
adu: imper ativ 2.sg., în loc. v. adu-Þ aminte 16,28
a aduce: inf. prez. 19,3
sã aducã: conj. prez. 3.pl. 20,14
(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,10; 6,33; 9,6; 11,3; 16,23; 20,11, 14
au adunat : ind. pf.c. 3.sg. 4, 13
adunã: imperativ 2.sg. 9,29
adunându(-se): gerunziu 10,17
adunând: gerunziu 11,20
sã (sã) adune: conj. pr ez. 3.pl. 11,40
adunându(-sã): gerunziu 20,1

(a) AJUTA: v. I
agiut ase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,24
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiut oriul: sg. ac. 5,23; 11,5
agiut oriu: sg. ac. rezum. cap.6; 6,7; 12,2; 18,28; 20,14
AICI: adv.
aici: 4,20; 6,18, 30; 18,3; 19,6
ALB, -Ã: adj.
alb: m. sg. ac. 9,14
ALBINÃ: s.f.
albine: pl. ac. 14,8
(a se) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 5,8;
(sã) aleage: ind. prez. 3.sg. 5,30
voi aleage: ind. viit.I. 1.sg. 7,4
aþi ales: ind. pf.c. 2.pl. 10,14
ai f ost ales: ind. m.m.c.pf.perifr. 2.sg. 17,2
sã (sã) aleagã: conj. pr ez. 3.pl. 20,10
alegându(-sã): gerunziu rezum. cap.7
(a) ALERGA: v. I
au alergat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13, 10; 20,42
sã alearge: conj. prez. 3.pl. 15,5
AMIAZÃZI: s.f.
ameazãzi: sg. ac. 1,9, 16
amiiazãzi: sg. ac. 21,19
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE
AMMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
ammonit eanilor: pl. gen./dat. rezum. cap.10; rezum. cap.11
AMMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
ammor reul: sg. nom./ac. 1,34;11,23
ammor reului: sg. gen. 1,36; 3,5; 11,21
ammor reailor: pl. gen. 6,10; 11,19
ammor eului: sg. gen. 10,8
ammor reaii: pl. nom. 10,11
AN: s.m.
ani: pl. ac. 2,8; 3,8, 11, 14, 30; 4,3; 5,32; 6,1, 25; rezum. cap.8;
8,28; 9,22; 10,2, 3, 8; 11,26; 1 2,7, 9, 11, 14; 13,1; 15,20; 16,31
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anului: sg. gen. 11,40
anul: sg. ac., în loc. adv. pre tot anul „în fiecare an”; „annual” 17,10

(a) ARDE: v. III
au ars: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 15,5

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 4,19; 5,25
ape: pl. nom./ac. 5,4; rezum. cap.7; 7,4, 5; rezum cap.15; 15,19
apele: pl. ac. 5,19; 7,5, 6, 7, 24

ARDERE: s.f.
arderii: sg. dat. 1,8
ardere: sg. ac. 6,26; 13,16
arderea: sg. ac. 13,23
arderi: pl. ac. 20,26; 21,4

APÃRARE: s.f.
apãrare: sg. ac. 6,2
APÃRÃTOR: s.m.
apãrãtori: pl. nom. 9,51
APÃT OS, -OASÃ: adj./s.
apãtos: adj. n . sg. ac. 1,15
apãtosul: s.n. sg. ac. 1,15
APOI: adv.
apoi: rezum.cap13; 15,9
(a se) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.pl. 9,49; 15,6
om aprinde: ind. viit.I. 1.pl. 12,1
vom aprinde: ind. viit.I. 1.pl. 14,15
aprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 16,9
aprinzându-: gerunziu 15,5
aprinzându(-se): gerunziu 15,5
sã aprinzã: con j. prez. 3.pl. 20,38
aprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,42
APRINDERE: s.f.
aprinderii: sg. dat. 18,27
APRINS, -Ã: ad j.
aprins: m. sg. nom rezum. cap.11
APROAPE: s.m..
aproapelui: sg. dat. 7,13
aproapele: sg. ac. 10,18
(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-se): gerunziu 9,52; 14,15; 15,1
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 19,9
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 20,34
(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,13; 16,3; 19,29
apucându-: gerunziu 12,6; 16,21
apucând: gerunziu 16,29; 20,6
(a se) APUNE: v. III
(s-)au apus: ind. pf.c. 3.sg. 19,14
APUS: s.n.
apusul: sg. ac. 8,13; 14,18
apus: sg. ac 19,9
apusului: sg. gen. 20,34
(a) ARA: v. I
aþi f i arat: cond. pf. 2.pl. 14,18
(a se) ARÃTA: v. I
sã areate: conj. prez. 3.pl. 20,38
arãtându-: gerunziu 1,25
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 4,22
(sã) vor arãta: ind. viit.I. 3.pl. 5,8
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 6,12; 13,3, 9, 10, 21; 14,5; 19,16
arãta: inf. prez. 11,25
ar fi arãtat : cond. pf. 3.sg. 13,23
aratã: imperativ 2.sg. 1,24; 16,13

ARGINT: s.n./s.m.
argint: sg. ac. 9,4, 4; 17,3
arginþi: pl. ac. 16,5; 17,2, 4,10
argintul: sg. ac. rezum. cap.17
ARGINTAR: s.m.
argintariului: sg. dat. 17,4
ARMAª: s.m.
armaºul: sg. ac. 9,54
ARMAT, -Ã: adj./s.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este într-un document din 1782 (dupã M.
Gaster, Chrestomaþie r omânã (...), vol. II: Texte (1710-1830).
Dialectologie, literaturã popularã, glosar, Leipzig–Bucureºti, 1894.
armaþi: s.m. pl. ac. 7,11
armaþi: adj. m. pl. nom. 18,16
ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 18,11
armã: sg. ac. 20,15
(a) AR UNCA: v. I
aruncând: gerunziu 7,6; 9,53; 20,16
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,25; 15,17
(a) ASCULTA: v. I
a asculta: inf. prez. 2,2, 16, 20; 6,10; 20,13
asculta: ind. imp. 3.sg. 2,18
ascultã: ind. prez. 3.sg. 3,4
ascultaþi: imperativ 2.pl. 9,7
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 9,7
au ascultat : ind. pf.c. 3.sg. 13,9
(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 9,5;
ASCUNS: s.n.
ascunsele: pl. ac. 3,22;
ascuns: sg. ac., în loc. adv. pre ascuns „pe furiº” 9,31
ASCUÞIT: s.n. „ascuþiº” (Înv. ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 1,8, 25; 4,15; 18,27; 20,37; 21,10
ASCUÞIT, -Ã: adj.
ascuþitã: f. sg. ac. 3,16
(a) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a) ASÃMÃNA „a aduce la acelaºi nivel”
au asãmãnat: ind. pf.c. 3.sg. 7,13
ASEMENEA: adv.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 8,2, 3, 8; 9,16
aseamine: adv. 16,11
ASIN: s.m.
asin: sg. ac. 1,14; 19,28
asini: pl. nom./ac. 5,10; 6,4; 10,4; 12,14; 19,3, 10
asinului: sg. gen. rezum. cap.15; 15,15, 16, 19
asinilor: pl. gen./dat. 19,19, 21
ASINÃ: s.f.
asinelor: pl. gen. 15, 16
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ASTÃZI: adv.
as tãzi: 9,19; 19,6, 9; 21,3

(a) BATE: v. III
va bate: ind. viit.I. 3.sg. 1,12
bat e: ind. prez. 3.sg. 9,31
bat e: imperativ 2.sg. 11,6
a bate: inf. prez. 19,22; 20,20
bat eþ: imperativ 2.pl. 21,10
bãtând: gerunziu 1,8; 9,44
au bãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,21; 12,4; 14,19; 15,8; 20,35
bãt ea: ind. imp.3.sg./pl. 9,52; 20,37

(a se) ASUPRI: v. IV
(s-)au asuprit: ind. pf.c. 3.pl. 6,2
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg. ) AªEA
aºea: 1,7; 3,22, 22; 5,31; 18,16, 26; 20,23
aºa: 1,26; 2,2; 5,31; 6,20, 38; 9,7, 47, 49; 11,27; 14,10; 15,8, 11,
14; 16,12; 19,5; 20,6, 16, 31, 43, 46
AªEZAT: adv. „liniºtit”; „paºnic”
aºezat: 18,7

(a se) BATJOC ORI: v. IV
(sã) batjocor eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
bad jocorind: gerunziu 20,5
(a) BÃGA: v. I
au bãgat : ind. pf.c. 3.sg. 2,20

AªIJDEREA: adv.
aºiºder ea: 4,21
aºi jderea: 9,49; 13,20; 20,1; 21,14

(a-ºi) BÃNUI: v. IV (R eg.) „a mustr a”; „a regreta”
bãnuindu(-º): gerunziu 21,6
(º-)au bãnuit : ind. pf.c. 3.sg. 21,15

(a) AªTEPTA: v. I
aºt eptând: gerunziu 3,25; 16,2, 9; 18,17
voiu aºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 6,18
aºt epta: ind. im p. 3.sg. 9,25

BÃRBAT: s.m.
bãr batul: sg. nom./ac. 1,14; 11,39; 13,6, 9, 10; rezum. cap.19;
19,3, 22; 20,3
bãr baþ: pl. nom./ac. 3,29; 7,8; 9,5; 20,21, 4 4, 45, 47
bãr baþi: pl. nom./ac. 3,31; 6,27; 7,3, 6, 7, 16, 19, 22, 25; 8,4, 10,
14; 9,2, 18, 49, 51; 11,3; 12,9; 14,19; 15,11; 16,27; rezum. cap.18;
18,2, 7, 11, 14, 16, 17, 25, 27; 20,10, 16, 25, 34, 35, 48; 21,10
bãr bat: sg. nom./ac. 6,8; 9,2; 10,1; 11,1; 14,20; 21,11
bãr bate: sg. voc. 6,12
bãr batului: sg. gen./dat. 7,14; 14,15; 21,12
bãr baþii: pl. nom./ac. 7,23; rezum. cap.8; 8,5, 8, 18, 22; 9,2, 6,
20, 28, 47; 12,4, 4; 19,22
bãr baþilor: pl. dat. 8,15
bãr baþii: pl. dat. (cu prep. la) 9,3

(a se) AªTERNE: v. III „a nimici”
au aºternut: ind. pf.c. 3.pl. 20,25, 3 1
(s-)au aºt ernut: ind. pf.c. 3.pl. 20,43
(a) ATINGE: v. III
ar f i atins: cond. pf. 3.pl. 6,5
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 6,21
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 13,5
sã ating: con j. prez. 1.sg. 16,26
ATUNCI: adv.
atunci: 5, 11; 6,28; 7,11; 11,39; 15,7; 16, 17

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. nom./ac., în loc. s. (Pop.) parte/partea
bãr bãteascã „fiinþã de sex bãrbãt esc” 16,27; 21,11

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 8,24, 26
(a) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu rezum. cap.2; 2,17; rezum. cap.7; 7,3, 11, 15;
9,46, 47; 16,2; 17,2; 18,20
auziþ: imperativ 2.pl. 5,3
sã auzi: conj. prez. 2.sg. 5,16
auzind: gerunziu 9,30; 19,3
sã auzim: conj. prez. 1.pl. 14, 13
aude: ind. prez. 3.sg. 11,10
(a) AVEA: v. III
am: ind. prez. 1.sg. 3,19, 20; 17,2; 19,24
are: ind. prez. 3.sg. 15,2; 16,5; 19,24
sã a veþi: conj. prez. 2.pl. 2,3
a avea: inf. prez. în loc. v. a avea obiceaiu „a obiºnui” 3,2
având: gerunziu 3,16; 4,10; 10,4; 13,2, 6; 14,6; 17,13; 19,3, 19
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. 4,2; 8,30; 11,2; 12,9, 14; 17,12
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,3; 8,24, 30, 31; 11,34; 18,28
avea-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,5
sã a vem: conj. prez. 1.pl. 18,19
a a vea: inf. prez. 21,17
AZIMÃ: s.f. „pâine nedospitã”
azime: pl. ac., în sint agmele pâni/pânile azime 6,19, 20, 21
B

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrân: adj. m. sg. nom. 19,16
bãtrânilor: s.m. pl. gen . 2,7; 8,14
bãtrânii: s.m. pl. ac. 8,16, 16
bãtrânul: s.m. sg. nom. 19,17, 20, 23
bãtrânului: s.m. sg. gen. 19,22
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrãneaþe: pl. ac. 8,32
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beauturã: sg. ac., în sintagma beauturã beþivã 13,4
beuturã: sg. ac., în sintagma beuturã beþivã 13,7, 14
beuturã: sg. ac. 19,22
BÂIGUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) BUIGUIT, -Ã (Înv.) „în delir”, „tulburat”
buiguiþ: ad j. m. pl. nom. 15,8
(a) BEA: v. II
bând: gerunziu 15,19; 19,4
sã bea: conj. prez. 3.sg. 4,19
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 7,5
beuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,6
sã beai: conj. pr ez. 2.sg. 13,4, 7
beaie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 13,14
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 19,6

BAN: s.m.
banii: pl. ac. 16,18

BEÞIV, -Ã: adj.
beþivã: f. sg. ac., în sintagma beauturã/beuturã beþivã 13,4, 7, 14

BATÃR : adv. „mãcar”; var. BATÂR (Reg. Trans. Mold.; mgm)
batâr : 9,29

BINE: adv./s.
bine: s.n. în sintagmele facerile/facerilor de bine rezum. cap.2; 9,16
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BURIC: s.n.
buricul: sg. ac., în sintagma buricul pãmântului „centr ul
pãmântului” 9,37

binele: s.n. sg. ac. 8,35
(mai) bine: adv. 9,2; 18,19
bine: adv. 9,16
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 5,2, 9

C

(a) BIRUI: v. IV
au biruit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.9
biruind: gerunziu rezum. cap.8
birui: inf. prez. fãrã a 16,5

CAL: s.m.
cailor: pl. gen. 5,22

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. nom. 4,9; 11,36
biruinþã: sg. ac. rezum. cap.5, cap.5; 15,18

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 2,17, 19; 18,6, 26; 19,14; 20,42
cale: sg. ac. 14,9; 18,5; 19,27
cãi: pl. ac. 5,6; 20,31
cãlii: sg. gen. 21,19

BIRUIT OR, -TOARE: adj./s.
biruitoriu: adj. m. sg. nom. 8,9; 11,24
biruitorilor : s.m. pl. gen. 21,22

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeii: pl. nom. rezum. cap.1
hananeului: sg. gen. 1,1, 3, 9, 10, 32; 3,5
hananeul: sg. nom./ac. 1,4, 5, 17, 27, 29, 30; 3,3
hananeu: sg. ac. 1,33
hananeilor: pl. gen. 3,1

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 1,15
(a se) BLA GOSLOVI: v. IV
blagoslovitã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 5,24
sã (sã) blagosloveascã: conj. prez. 3.sg. 5,24
(sã) blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
au blagolsovit: ind. pf.c. 3.sg. 13,24; 17, 13
blagoslovitu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 17,2

CAP: s.n.
capului: sg. gen. 4,21; 16,13
cap: sg. ac. 5,26; 13,5; 20,16
capetele: pl. ac. 7,25; 9,36
capul: sg. nom./ac. 9,53; 16,17, 17, 19

BLÂND, -Ã: adj.
blânde: n. pl. ac. rezum. cap.8

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 13,15, 19; 15,1

BLESTÃM: s.n.; var. BLÃS TÃM
blãstãmul: sg. nom. 9,57
blãstãm: sg. ac. 21,18

CAR: s.n.
carã: pl. ac. 1,19; 4,13
care: pl. ac. 4,3
carãle: pl. nom./ac. 4,7, 15, 16; 5,11, 28
car: sg. ac. 4,15

(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmaþ: imperativ 2.pl. 5,23
blãstãmaþi: imper ativ 2.pl. 5,23
blãstãma: ind. imp. 3.pl. 9,27;
blãstãmat e: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 21,18

CARNE: s.f.
cãr nuri: pl. ac. 6,19
cãr nurilor: pl. gen. 6,19
cãr nurile: pl. ac. 6,20, 21, 2 1; 8,7

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþii: pl. ac. 18,7

CASÃ: s.f.
cãsii: sg. gen. 19,26
casa: sg. nom./ac. 1,22; 4,17; 5,28; 6,8, 15, 27, 34; 8,29, 35;
9,4, 5, 16, 19; 11,2, 7, 34; 12,1, 9; 14,15, 19; 16,26, 27, 29, 30;
17,4, 8; 18,2, 13, 15, 15, 17, 19, 22, 25, 26; rezum. cap.19; 19,2,
3, 4, 9, 21, 22, 28; 20,5, 8
casii: sg. gen./dat. 1,35; 8,27; 9,1, 18; 11,31; 19,22; 20,28
casei: sg. dat. rezum. cap.8
casele: pl. ac. 18,14, 22
casa: sg. nom./ac., în sint agma casa lui Dumnezeu 18,31; 19,18;
20,18, 26; 21,2

BOU: s.m.
boi: pl. nom. 6,4
BOZ: s.m.
bozului: sg. gen. 9,4
bozul: sg. ac. 9,27, 46
BRICI: s.n.
briciul: sg. nom. 13,5
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucate: pl. ac. 1,7; 7,8; 20,10
bucata: sg. nom. 14,14
bucatã: sg. ac. 19,8, 22
BUCIUM : s.n.; var. BUCIN; „ins trument muzical de suf lat, de
formã tubularã, tronconic”
bucinele: pl. ac. 7,22
BUCUR OS, -OASÃ: adj.
(foar te) bucuroºi: m. pl. nom. 8,25
BUN , -Ã: adj.
(mai) bun: m. sg. nom. 8,2; 11,25
bune: f. pl. ac. 8,32

(a se) CÃDEA: v. II
cade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) cad: ind. prez. 3.pl. 11,2 4
au cãzut: ind. pf.c. 3sg./pl. 4,16; 5,22; 9,40; 12,6; 13,20; 14,6,
19; 15,14; 16,30; 19,26; 21,16
cãzând: 5,22; r ezum. cap.10; rezum. cap.13
cãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 20,43
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,46
voiu cãdea: ind. viit.I. 1.sg. 15,18
CÃDERE: s.f.
cãdeare: sg. ac. 2,3; rezum. cap.8; 8,27
(a) CÃLÃTORI: v. IV
cãlãtorind: gerunziu 17,8
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(a) CÃLCA: v. I
calcã: ind. prez. 3.sg. 5,21
câlcând: gerunziu 9,27

(a) CERCA: v. I „a cãuta”; „a cãuta sã afle”; „a pune la încercare”
sã cer c: conj. prez. 1.sg. 2,22
cer ci: ind. prez. 2.sg. 4,22; 13,18
cer cându-: gerunziu 5,26; rezum. cap.18
cer când: gerunziu 6,29, 39
cer ca: ind. imp. 3.sg. 18,1
a cer ca: inf. prez. 21,22
sã cear ce: conj. prez. 3.sg. 3,4
cear cã: ind. prez. 3.sg. 14,4;

CÃMARÃ: s.f.
cãmar a: sg. ac. 15,1
cãmarã: sg. ac. 16,9, 12
CÃMAªÃ: s.f.
cãmeºi: pl. ac. 14,12
cãmeº: pl. ac. 14,13

CERCEL: s.m.
cer cei: pl. gen ./ac. rezum. cap.8; 8,24, 25, 26

CÃMILÃ: s.f.
cãmilelor: pl. gen. 6,5; 8,26
cãmile: pl. nom./gen. 7,12; 8,21

CERCETARE: s.f. „puner e la încercare”; „ispitire”
cer cetarea: sg. ac. rezum. cap.3

CÃPÃÞÂNOS, -OASÃ: adj.
cãpãþinos: m. sg. nom. 1,35
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniii: sg. gen. rezum. cap.4
cãpetenia: sg. nom./ac. 4,7; 5,11; 9,30; 11,6; 20, 18
cãpetenii: pl. voc. 5,3
cãpeteniile: pl. nom./ac. 5,9, 14; rezum. cap.7; 8,3, 6; 9,24, 51;
10, 18; 11,8, 11; 16,5, 18, 23, 27, 30
cãpeteniilor: pl. gen. 5,25; 8,14
cãpetenie: sg. nom./ac. 9,28; 11,3, 9, 11
cãpetenii: pl. ac. 10,4
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. nom. 5,6
cãrãri: pl. ac. 20,32
CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. ac. 7, 13
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþelor: pl. gen. 5,28
CÃSCIOARÃ: s.f.
cãºcioara: sg. ac. 3,24
cãºcioarã: sg. ac. 17,5
CÂINE: s.m.
cânii: pl. nom. 7,5
CÂLÞI: s.m.
câlþilor: pl. gen. 16,9
CÂMP: s.n.
câm puri: pl. ac. 9,27, 43
câm p: sg. ac. 9,32, 42, 44; 13,9; 19,16
CÂMPIE: s.f.
câm pii: pl. ac. 1,9
(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.pl. 5,1
voi cânta: ind. viit.I. 1.sg. 5,3
cântând: gerunziu 15,17
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãr eþi: pl. ac. 9,27
CÂNTEC: s.n.
cânt ec: sg. ac. 5,12
CER: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) CERIU
ceriul: sg. nom. 5,4
ceriu: sg. ac. 5,20; 13,20
CERBICE: s.f.
cer bicile: pl. ac. 8,28;

(a) CERE: v. III
sã cearã: conj. prez. 3.sg. 1,14
cear ea: ind. imp. 3.sg. 5,25
voi ceare: ind. viit. I. 1.sg. 15,7
CERERE: s.f.
cear ere: sg. ac. 8,24; 11,26
cer erii: sg. dat. 11,17
(a) CERªI: v. IV „a cer e”
cerºind: gerunziu 6,7
(a se) CERTA: v. I „a se lupta”
a (sã) cer ta: inf. prez. 3,2
(sã) cer tase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,22;
CERTARE: s.f. „lup tã”
cer tare: sg. ac. 20,34
CETATE: s.f.
ce tãþ: pl. nom. rezum. cap.1
ce tatea: sg. nom./ac. 1,8, 23, 25; 8,27; 9,31, 4 4, 49; 12,7; 17,8;
rezum. cap.18; 18,27, 28; 19,11, 1 3; 20,20, 38, 38, 40, 42, 43
Ce tatea: sg. nom., în s. propr. Ce tatea Slovelor 1,11
Ce tatea: sg. ac., în s. propr. Ce tatea Finicilor 1,16; 3,13
ce tãþii: sg. gen ./dat. 1,17, 24; 6,2 7, 28; 8,16, 17; 9,6, 30, 33, 35,
40, 51, 51; rezum. cap.16; 16,2; 18,29; 19,15, 17, 22; 20,5, 29,
33, 48; 21,19
ce tate: sg. ac. 1,24, 26; 9,40, 41, 43, 45; 16,2; 20,11, 31, 32, 36,
37, 40
ce tãþi: pl. ac. 10,4; 11,33; 21,23
ce tãþile: pl. ac. 11,26; 20,14, 48
ce tãþii: pl. dat. adn. 20,34
CETÃÞEAN: s.m.
ce tãþeanii: pl. nom. 14,11
ce tãþeanilor: pl. dat. 14,17
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedrii: pl. ac. 9,15
CHEIE: s.f.
cheaie: sg. ac. 3,25
(a se) CHEMA: v. I
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. 1,26; 4,11; 19,10
chiiamã: ind. prez. 3.sg. 15,19
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. 20,33
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,17; 2,5; 6,32; 10,4; 1 5,9, 19
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 1,23; 4,5; 16,4
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,26; 4,6; 6,24, 34; 9,54; 13,24; 15,17; 16,19
chemând: gerunziu 4,10; 12,4; 16,28, 18,29; rezum. cap.19
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 7,1; 10,5
sã chemi: con j. prez. 2.sg. 8,1; 12,1
chemaþi: imperativ 2.pl. 10,14
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 12,2
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conociia: ind. imp. 3.pl. 1,23
conãcind: gerunziu 9,4 4
conocea: ind. imp. 3.sg. 9,50

(s-)ar fi chemând: cond. prez (cu gerunziul) 3.sg. 13,6
aþ chemat: ind. pf.c. 2.pl. 14,15
sã cheme: con j. prez. 3.pl. 16,25
chema: ind. imp. 3.pl. 20,3 4
(a) CHERI: v. IV (< chiar) (Neob.) „a lãmuri”; (aici) „a rosti corect”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te
în Lexicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc..., Buda, 1825.
chieri: inf. prez.fãrã a 12,6

CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuºu: sg. ac. 3,16;
(a se) CONTENI: v. IV
sã (sã) conteneascã: con j. prez. 3.sg. 13,13

CHINEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Chineul: sg. nom. 4,11
chinei: pl. ac. 4,11
Chineului: sg. gen. rezum. cap.4; 4,17; 5,24

COPAC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) COPACI
copaciului: sg. gen. 9,48
copaci: pl. ac. 9,49

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acesta chip „astfel” 7,13

COPIL: s.m.
copil: sg. ac. 8, 14; 19,3
copilul: sg. nom./ac. 13,8, 12; 17,12
copilului: sg. dat. 16,26

CINÃ: s.f.
cinii: sg. gen. 5,28

COPITÃ: s.f.
copitele: pl. nom. 5,22

(a) CINS TI: v. IV
au cinstit : ind. pf.c. 3.pl. 10,6
aþi cinstit : ind. pf.c. 2.pl. 10,13
sã cinstim: conj. pr ez. 1.pl. 13,17

CORFÃ: s.f. „coº”
corfã: sg. ac. 6,19
CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 4,11; 6,5; 7,8; 21,2 4
cortul: sg. ac. 4,17, 18; 5,24
cortului: sg. gen. 4,20, 21
cort: sg. ac. 7,13
corturi: pl. ac. 8, 11

CIOPLIT, -Ã: s. „chip cioplit”
cioplit: s.n. sg. nom./ac. 17,3, 4; 18,14, 30
cioplitul: s.n. sg. ac. 18,17, 18, 20
CIULIN: s.m.
ciulinii: pl. ac. 8,7
ciulini: pl. ac. 8,16

CRÃIESC, -IASCÃ : adj.
crãieºtilor: adj. antep. f. pl. gen. 8,21

(a se) CIUNTI: v. IV; var. (a se) CIONTI
ciuntându-: gerunziu 1,7
(sã) ciont a: ind. imp. 3.sg. 7,22;

CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ
crepãtura: sg. ac. 7,23;

(a se) CLÃTI: v. IV (des pre pãmânt) „a se cutremura”
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.sg. 5,4

CRÂNG: s.n .; var. (Neob.) GRÂNC: s.m. (aici) „un stâlp închinat
idolului, fãcut dintr-un lemn pr ovenit dintr-o dumbravã consacratã
unei divinitãþi” (cf. lat. lucus, -i „dumbravã consacr atã unei
divinitãþi)
grãncul: sg. ac. 6,28

COADÃ: s.f.
coadele: pl. ac. 15,4
coade: pl. ac. 15,4

CREIER: s.m.; var. CRIER
crieri: pl. ac. 4,21
crierii: pl. ac. 9,53

COAPSÃ: s.f.
coapsa: sg. ac. 3,16, 21; 8,30
coapseai: sg. gen. 15,8

(a) CREªTE: v. III
creºtea: ind. im p. 3.pl. 4,24
crescuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 11,2
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 13,24
a creaºt e: inf. prez. 16,22
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 19,8

COASÃ: s.f.
coasa: sg. ac. 4,13
COASTÃ: s.f.
coaste: pl. ac., în loc. adv. din coaste (Înv.) „oblic” 11,18
coastele: pl. ac. 19,1, 18
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorându(-sã): gerunziu 1,9
a (sã) pogorî: inf. prez. 1,3 4
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,27, 28; 4,14; 5,11, 14; 7,11;
14,1, 5, 7, 10, 19; 15,11
pogorând: gerunziu 7,5
(te) pogori: ind. prez. 2.sg. 7,9
pogoarã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 7,10
(te) vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 7,11
pogorâþi-vã: imperativ 2.pl. 7,24
pogorându(-se): gerunziu 7,13; 15,8; 16,31
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 9,36, 37
(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI „a asedia”; „a împresura”
(lat. obside¹, -½re „a ocupa”, „a þine în s tãpâniere”; „a asedia”);
în DA cuvântul este înregistrat doar cu sensul „a poposi la conac”,
„a sta la un han”.

CREªTET: s.n.
creºtetul: sg. ac. 9,7
creaºt etul: sg. ac. 16,3
(a se) CRUÞA: v. I
(sã) cruþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.9
CRUÞAT, -Ã: adj.
cr uþate: f. pl. ac. rezum. cap.21
(a se) CUCERNICI: v. IV (Înv.) „a se smeri”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA unde prima atestare propusã este Lexicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc..., Buda, 1825.
cucerniceaºte(-t e): imperativ 2.sg. 14,15
(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu 20,45, 45
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CUI: s.n.
cuiul: sg. nom./ac. 4,21, 21, 22; 16,13, 14
cuiu: sg. ac. 5,26

(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 4,9; 7,2
(v -)aþi dat: ind. pf.c. 2.pl. 5,9
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,15; 7,8; 21,14
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. 5,30; rezum. cap.10; rezum. cap.13
va da: ind. viit.I. 3.sg. 8,7; 11,9; 18,10; 21,1, 18
daþi: imperativ 2.pl. 8,5, 24
vom da: ind. viit.I. 1 .pl. 8,25; 15,13; 21,7
ar da: cond. prez. 3.sg. 9,29; 21,14
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 11,30
sã daþ: conj. prez. 2.pl. 12,2
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 14,12; 17,10; 19,20; 20,28
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 14,13
a da: inf. prez. 15,12
om da: ind, viit.I. 1.pl. 16,5
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,23
dau: ind. prez. 1.sg. 17,3
[au] dat : ind. pf.c. 3.sg. 19,25
daþi: imperativ 2.pl., 19,30; 20,13
da: inf. prez. fãrã a 21,18
aþ dat: ind. pf.c. 2.pl. 21,22
dã: imperativ 2.sg. 1,15; 6,17; 13,16
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
sã dãm: con j. prez. 1.pl. 8,6, 1 5
dând: gerunziu 1,8; 6,18
dându-: gerunziu 20,37
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3, 18; 20,38
nedându-: gerunziu 16,16

(a) CULEGE: v. III
culegea: ind. imp. 3.pl. 1,7
CULES: s.n.
culesul: sg. ac. 8,2
(a se) CUNOAªTE: v. III „a ºti”; „a-ºi da seama”; „a ºti o limbã”;
(În v.) „a avea relaþii sexuale”
cunosc: ind. prez. 3.pl. 3,1
cunoscându-: gerunziu rezum. cap.16
(s-)au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 16,9
cunoscând: gerunziu 18,3
au cunoscut : ind. pf.c. 3.pl. 21,11
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 3,28; 7,24; 12,5
cuprindeþi: imperativ 2.pl. 7,24
cuprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
a cuprinde: inf. prez. 19,15
(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI
curãþând: gerunziu 6,11
curãþeaºt e: ind. prez. 3.sg. 3,24
CURÂND: adv.
curând: 2,17, 23; 9,48, 54

DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 3,15; r ezum. cap.8
dar urile: pl. ac. 3,17, 18

(a) CURGE: v. III
au curs: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.15
CURGERE: s.f. „evoluþie a corpurilor cereºti pe boltã”; „trecere
a timpului, a anului”; „apele unui râu”
curgerea: sg. ac. 5,20; 11,40
curgerile: pl. ac., în sintagma curgerile Iordanului 7,25

DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în loc. adv. într-aceastã datã „acum” 4,9
datã: sg. ac., în c. încã o datã „din nou” 6,39; 16,18
datã: sg. ac., în num. adv. o datã rezum. cap.20; 20,30
datã: sg. ac., în c. de altã datã „în altã împrejurare” 20,30
DÃJDUITOR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este, dupã DA ms., în Condica limbii rumâneºti.
Alcãtuitã dã dumnealui Iordache Golescu [Manuscris în ºapte v olume,
circa 1832; Biblioteca Academiei Române, cotele 844-850].
dãjduitori: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,28, 33
dãjduitoriu: sg. nom. 1,30
dãjduitor: sg. nom. 1,35

CURVÃ: adj.
curve: adj. f. sg. gen., în sint agma muiari cur ve 11,1
curvã: adj. f. sg. nom., în sintagma muiare curvã 16,1
(a) CURVI: v. IV
curvind: gerunziu 2,17
au cur vit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,27, 33

DÃRAB: s.n.; var. DÃRÃB (Reg.) „bucatã micã”
dãr ab: sg. ac. rezum. cap.9; 9,53
dãrãburi: pl. ac. 14,6; 19,29; 20,6

CURVIE: s.f.
curviii: sg. gen . rezum. cap.19; 20,5
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. ac. 2,4; 9,3, 30; 11,11, 20
cuvinte: pl. ac. 5,29; rezum.cap.8; 15,17; 18,15
cuvintelor: pl. dat. 11,28; 18,20; 19,10, 25
cuvânt : sg. ac. 3,19; rezum.cap.12; 20,8
cuvântul: sg. nom./ac. 3,20; 13,12, 17

DEASURA: adv.
deasupra: 6,20

(a sã) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 20,10; 21,17

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: adv. 7,8

(a) DÃRUI: v. IV
dãr uiaºte: imperativ 2.sg. 11,37

DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 18, 19

D
(a se) DA: v. I
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 1,2; 6,9; 7,9; 15,2
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 13, 15, 20, 34; 2,14, 23; 3,6, 8, 10,
17, 28; 4,2, 14, 19; 5,25; 6,1, 13, 19; 7,14, 15, 16; 8,3; 9,4, 17;
10,7; 11,21, 32; 12,3, 9; 13,1; 14,9, 11, 19; 15,6; 17,4; 18,4, 2 7;
19,21; 20,36
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 1,12; 4,7; 7,7
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 1,15; 15,18

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 9,49; 21,21
DEMULT: adv.
demult: în for ma de demult „din tr ecut”, „de altã datã” 1,10
DEPARTE: adv.
depar te: 18,7, 17, 22, 28
(mai) departe: 20,31
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(a se) DEPÃRTA: v. I
depâr tându(-sã): gerunziu 19,26
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,11
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,3; 16,20
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 16,17
a depãrta: inf. prez. 16,19
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: adv. 4,16
(a) DESCHIDE: v. III; (var.) (a) DEªCHIDE
deºchide: ind. prez. 3.sg. 3,25
deºchizând: gerunziu 3,25; 4,19; 16,17
am deºchis: ind. pf.c. 1.sg. 11,35
ai deºchis: ind. pf.c. 2.sg. 11,36
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 15,19; 19,27
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma au deºchis inima „au
mãr turisit” 16,18

INDICE
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 2, 4, 19, 22; 2,10, 12, 14, 16, 18, 23;
rezum. cap.3; 3,1, 8, 9, 10, 15, 28; 4,2, 3, 6, 14, 1 5; 5,2, 8, 9,
13; 6,7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 23, 25, 27; 7,2, 4, 5, 7, 9, 14, 15,
22; 8,3, 7, 19, 23, 34; 9,23; 10,6, 7, 10, 11, 15; 11,9, 10, 21,
23, 24, 27, 32, 35, 36; 12,3; rezum. cap.13; 13,9, 23, 24; 14,4;
15,18, 19; 16,20, 28; 18,5, 6, 10; 20,1, 18, 28, 35; 21,8
Domnul: sg. voc., în sint agma Domnul mieu 6, 13, 15
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 2,1, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 17,
20, 22; 3,4, 7, 10, 12; 4,1; 5,3, 5, 11, 23; 6,1, 11, 12, 20, 21, 22,
24, 26, 34; 7,18, 20; 10,6, 16; 11, 29, 30, 31; 13,1, 3, 8, 13, 15,
16, 19, 20, 21, 25; 14,6, 19; 15,14; 17,2, 3; rezum. cap.20; 20,23,
26; 21,5, 19
Doamne: sg. voc. 5,4, 31; 6,22; 13,8; 16,28; 21,3
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãr bat”
domnul: sg. nom./ac. 3,25; 19,26
domnul: sg. voc., în sint agma domnul mieu 4,18

(a) DESCHILINI: v. IV (cf. Indice Iº)
vei deschilini: ind. viit.I. 2.sg. 7,5
au deschilinit: ind. pf.c. 3.sg. 17,5

(a) DOMOLI: v. IV
domoleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8

DESFÃTAT, -Ã: adj.
desfãtat: n. sg. ac. 18,10

(a) DORMI: v. IV; (În v. ºi reg.) (a) DURMI
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 16,3
a durmi: inf. prez. 16,19

(a se ) DESCOPERI: v. IV
a deascoperi: inf. prez. 14,16
a (sã) deascoperi: inf. prez. 20,33

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 18,12; 20,31, 37

(a) DESFACE: v. III
desfãcându-: gerunziu 14,6
(s-)au desfãcut: ind. pf.c. 3.pl. 15,14
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºartã: f. sg. ac. 2,1, 20
(a) DEªTEPTA: v. I
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg. 2,16; 3,9, 15
deºtep tând: gerunziu 2,18
deºtep tându(-sã): gerunziu 7,19
(a) DEZLEGA:v. I „a descifra înþelesul”
dezlega: inf. prez. 14,14
dezlegase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,19
(a) DEZNODA: v. I (Înv.) „a descifra înþelesul”
veþi deznoda: ind. viit.I. 2.pl. 14,12
deznoda: inf. prez. fãrã a 14,13
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþa: adv. 6,28; 19,25
dimineaþã: adv. 20,19, 21,4
dimineaþa: s. sg. ac. 9,33
dimineaþã: s. sg. nom. 16,2; 19,8, 27
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 4,20; 18,16, 17
DIN APOI: adv.
dinnapoi: 18,23
DINDÃRÃT: adv.;
dindãrãpt: 3,24
(a) DOBÂNDI: v. IV
sã dobãndeascã: con j. prez. 3.pl. 2,6
au dobãndit: ind. pf.c. 3.pl. 5,11
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. 11,24; 15,19
DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. ac. 18,21
dobitoace: pl. ac. 20,48

DREPT, DREAPTÃ: ad j./adv./s.
direaptã: adj. f. sg. ac. 3,21
dirept: adv. 9,19
dreapta: s. sg. ac. 3,15; 5,26; 16,29; 20,16
dreaptã: adj. f. sg. ac. 3,16
dreptele: pl. ac. „mâinile drepte” 7,20
drept: s.n. în loc. adv. de drept „în mod legitim” 9,16
drept: adv. 16,13; 17,6; 21,2 4
DREPTATE: s.f.
dreptãþile: pl. ac. 5,11
DRUM: s.n.
drum: sg. ac. 1,14; 19,8
drumul: sg. ac. 18,6
drumului: sg. gen. 19,22
(a se) DUCE: v. III
(nici Te) duce: imperativ prohib. 2.sg. 6,18
a (sã) duce: inf. prez. 7,4; 18,21
sã (sã) ducã: conj. prez. 3.sg. 7,8
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 10,14; 18,2; 21,10, 20
ducându(-sã): gerunziu 11,38; 18,7
ducându-: gerunziu 12,9
ducând: gerunziu 19,10
(s-)ar duce: cond. prez. 3.sg. 20,16
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 20,31
sã ducã: con j. prez. 3.pl. 20,32
ducea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.21; 21,23
a duce: inf. prez. 21,21
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 11, 17, 26; 2,6; 3,13; 8,29; 9,1,
6, 7, 21, 39; 11,11; 15,4; 16,1, 19; 18,11, 26; 21,23
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,19; 15,13; 16,21; 18,27; 19,3, 21
du: imperativ 2.sg. 7,4; 19,9
dusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,8
DUH: s.n.
Duhul: sg. nom., în sintagma Duhul Domnului/lui Dumnezeu
3,10; 6,3 4; rezum. cap.11; 11,29; 13,25; 14,6, 19; 15, 14
duh: sg. ac., în sintagma duh rãu 9,23
DULCE: ad j.
(mai) dulce: n. sg. nom. 14, 18
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DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. nom./ac. 9,11; 14, 14

sã f aceþi: conj. prez. 2.pl. 19,24; 20,7
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 1,7; 6,8; 12,3; 1 5,11; 16,20; 18,24
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,28, 30; 2,11, 17, 20; 3,7, 12, 16; 6,1,
2, 2 7, 29, 29, 40; rezum. cap.8; 8,12, 27, 35; 10,6; 11,11, 39; 13,1;
14,10; 15,6, 11; 16,19, 21, 26; 17,5; 19,7; 20,13, 32; 21,23
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,35; 6,21; 17,5; 19,30; 20,3, 6; 21,3
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 2,2; 8,2, 3; 9,19, 20; 15,7
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,7, 10, 19; 8,35; 9,56
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,19; 9,25; 17,6; 2 1,24
fãcând: gerunziu 6,20; 7,17; 9,2 7, 48; 16,14; r ezum. cap.20
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl., în loc. v. fãcuse legãturã 9,46
fãcut f iind: pasiv gerunziu rezum. cap.11
fãcându(-se): gerunziu 16,2; 19,8
fãcându(-sã): gerunziu 19,27; 20,32
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,41
fã: imperativ 2.sg. 9,33

(a) DUMICA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) DIMICA (Înv. ºi reg.) „a
zdr obi”; „a omorî pe câmpul de lup tã”, „a nimici”
sã dimice: conj. prez. 3.pl. 20,14
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: nom./gen./dat. 1,7; 3,20; 4,23; rezum. cap. 6; 6,31,
36, 39, 40; 8,33; 9,7, 13, 56; rezum. cap.10; 10,16; rezum. cap.11,
cap.11; 13,5, 6, 7, 8, 9, 22; 16,17; 17,5, 13; 20,2, 27
Dumnez eu: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeu 16,28
Dumnezeul: nom./ac. 2,12; 3,7; 4,6; 6,8, 10; 8,34; 10,10; 11,23; 21,3
Dumnezeului: gen./dat. 5,3, 5; 6,26
Dumnez eule: voc. 6,22
Dumnez eul: voc. în sint agma Dumnezeul mieu 16,28
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma casa lui Dumnezeu 18,31; 19,18;
20,18, 26; 21,2
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. nom./ac. 2,3, 12; 6,10; 9,9; 10,14
dumnezei: pl. ac. 2, 12, 17; 10,13
dumnezeilor: pl. gen./dat. 2,19; 3,6; 10,6, 16
dumnezeului: sg. gen./dat. 9,27, 46; 16,23
dumnezeul: sg. nom./ac. 11,2 4; 16,23, 24

FACERE: s.f.
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine„binefacerile” rezum. cap.2
f acerilor: pl. dat., în sintagma facerilor de bine „binefacerilor” 9,16
FAGURE: s.m.
f aguri: pl. nom. 14,8
FALCÃ: s.f.
f alca: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,15, 16, 19
fãlci: pl. ac. rezum. cap.14

(a) DUREA: v. II
au durut : ind. pf.c. impers. 10, 16
E
EFOD: s.n. „brâu de mãtase, bogat or namentat, purtat de preoþi
la vechii evrei”; „v eºmânt scurt, fãrã mâneci, purtat peste hainã
de pr eoþi în timpul ser viciului religios, la vechii evr ei”
efod: sg. ac. rezum.cap.8; 8,2 7; 17,5; 18,14
efodul: sg. ac. 18,17, 18, 20
EFRAITHEAN: s.m.; var. EFRATHEAN „locuitor al þinutului Efraim”
efraithean: sg. nom. 12,5
efratheanii: pl. nom. rezum. cap.12
EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor : pl. gen. 6,9
eghipteanii: pl. nom. 10,11

FAMILIE: s.f.
f amiliii: sg. gen. 6,11
f amilia: sg. nom./ac. 6,15; 8,32; 1 8,2
familiile: pl. nom. 9,6
f amilie: sg. ac. 18,19
f amilii: pl. ac. 21,24
FAPTÃ: s.f.
f aptei: sg. gen. 6,29
f apta: sg. ac. 18,5
FARATHONEAN: s.m. „locuitor al regiunii cunoscut e ca
Dealurile lui Amalic; ar putea fi locuitor al Farathonului for tificat
de Macabei în timpul lui Beniamin (cf. DB, p.1028)”.
Farathoneanul: sg. nom. 12,13
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12, 13; 11,40
f ata: sg. ac., în sintagma fata sa una „singura fatã” rezum. cap.11
f atã: sg. ac. 19,24
f eatele: pl. nom./ac. 3,6, 6; 11,40; 14,1, 2, 3; 21,1, 7, 14, 18, 21
f eate: pl. ac. 12,9
f eatei: sg. gen. 19,6

EVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc)
evuseu: sg. nom. 1,2 1
ievuseul: sg. ac. 1,21
ievuseului: sg. gen. 3,5
F
(a se) FACE: v. III
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 1,24; 11,10; 21,16
sã f ac: conj. prez. 1 .sg. 2,1
sã f aceþ: con j. prez. 2.pl. 2,2
a face: inf. prez. 3,12; 4,1; 6,27; 8,1; 11,35; 12,2; 13,8, 16; 14, 10,
15; 15,11
f aceþi: imperativ 2.pl. 7,17; 9,48; 20,23
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 7,17; 15,3
f ace: inf. prez. fãrã a 8,2, 3
sã f acã: con j. prez. 3.sg./pl. 13,12; 17,3, 4; 19,30
sã f acem: conj. prez. 1.pl. 13,15; 20,9
f ace: ind. prez. 3.sg. 13,19; 14,15
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 16,5
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 18,18
(nu) faceþi: imperativ prohib. 2.pl. 19,23

FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac. 2,3; 5,5; 11,12; 13,20; 15,14; 20,41
f aþã: sg. ac. 5,30; 13,6
f aþã: sg. ac., în loc. adv. faþã cãtrã f aþã „direct”, „nemijlocit” 6,22
f aþã: sg. ac. , în loc. adj. de faþã „prezenþi” 20,7
FÃCLIE: s.f.
fãclii: pl. ac. rezum. cap.15; 15,4
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.11
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(M-)am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 2,1
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.pl. 11,30
ai fãgãduit: ind. pf.c. 2.sg. 11,36
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 11,39; 16,18
fãgãduiþi: imperativ 2.pl. 15, 12
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 17,3
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FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþa: sg. ac. rezum. cap.11; 11,10, 30
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 6,19
FÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. FÃRMITURÃ; aici prima atestare a
cuvântului; c f. MDA, unde prima atestare este la Constantin
Negruzzi, Scrierile lui... vol. I: Pãcatele tinereþelor, Bucureºti, 1872,
fãrmituri: pl. ac. 1,7
FÂN: s.n.
fân: sg. ac. 19,19
FE CIOARÃ: s.f.
fecioare: pl. ac. rezum. cap.21, cap.21

INDICE
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,11; 2,15; 3,17, 18, 19; 4,4, 11, 17; 6,4,
11; 7,1, 8, 11, 12, 19; 8,4, 11, 18, 20; 9,46; 51, 55; 12,2, 5; 1 3,2,
9; 14,8; 16,27, 27, 30; 17,6, 7; 18,1, 15, 16, 21, 31; rezum. cap.19;
19,11, 16, 28; 20,14, 16, 27, 33, 43; 21,13, 24
e: ind. prez. 3.sg. 6,12, 31; 7,3; 8,19; 9,28; 20,45
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,16; 4,14, 20; 6,13, 15, 24; 7,2, 14; 8,5;
9,2, 28, 32, 38; 10,8; 11,10; 12,4; 13,17, 18; 14,3; 16,6, 15; 18,10,
12, 14; 19,12, 14, 18; 21,8, 19
-i: ind. prez. 3.sg. 1,14; 4,19; 6,25; 7,10; 8,1, 2; 9,18, 28, 38;
11,12; 14,18; 15,2; 16,15; 18, 19; 19,19
-s: ind. prez. 3.pl. 18,26
eºti: ind. prez. 2.sg. 6,17; 11,25; 12,5; 13,3, 11
sânt: ind. prez. 1.sg/3.pl. 3,1; 5,3; 6,13; 8,6, 15; 9,2; 12,5; 13,11;
16,17; 17,2, 9; 19,20
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 6,31
sânteþ: ind. prez. 2.pl. 11,7; 20,7

FE CIOR: s.m.
feciorilor: pl. dat. 3,6
feciorul: sg. nom. 9,1
feciori: pl. ac. 12,9, 14
ficiori: pl. ac. 10,4

FIER: s.n.
fier: sg. nom./ac. 3,22, 31; 16,17

FEL: s.n.
fealiuri: pl. ac. 5,30, 30

FIICÃ: s.f.
fiica: sg. nom., în sintagma una nãscutã f iica sa „singur a sa fiicã” 11,34
fiica: sg. voc. 11,35

(a) FIERBE: v. III
au f iert: ind. pf.c. 3.sg. 6,19

FELINAR: s.n. var. (Înv.) FÃLINARIU (cf. Indice Iº)
fãlinariu: sg. ac. rezum. cap.7; 7,16
fãlinarile: pl. ac. 7,20

FILISTEAN, -: s.m. (cf. Indice Fc – FILISTEU)
filisteanilor : pl. dat. rezum. cap.10

FEMEIESC, -EASCÃ: adj.
fãmeiascã: f. sg. nom., în loc. s. (Înv.) [parte] fãmeiascã „fiinþã de
sex feminin” 16,27

FILISTEANCÃ: s.f.
filisteancã: sg. nom. rezum. cap.14
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteilor: pl. gen./dat. 3,3; 10,6, 7; rezum. cap.13; 13,1, 5; 14,1,
2, 4; rezum. cap.15; 15,3, 5, 12, 20; 16,5, 8, 18, 23, 27
f ilistei: pl. nom./ac. 3,31; 14,3, 4; rezum. cap.15; rezum.
cap.16
filisteii: pl. nom. 10,11; 15,6, 9, 11, 14; 16,2, 9, 1 2, 14, 20, 21, 30

FEMEIE: s.f.
fãmei: pl. ac. 5,30
fãmeaile: pl. nom. 21,16
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereastã: sg. ac. 5,28

FINIC: s.m. „ar bore exotic din familia palmierilor, înalt, cu
frunze mari ºi care face fr ucte comestibile”; „curmal”
Finicilor: pl. gen., în s. propr. Cetatea Finicilor 1,16; 3,13
finic: sg. ac. 4,5

FERE CAT, -Ã: adj.
ferecate: n . pl. ac. 1,19; 4,3, 13
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
ferezeul: sg. ac. 1,4, 5
ferezeului: sg. gen. 3,5

FIR: s.n.
fir: sg. ac. 16,9
firele: pl. ac. 16,12

(a se) FERI: v. IV
fereaºte(-te): imperativ 2.sg. 13,4, 7; 18,25
(a) FI: v. IV
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,1; 6,37; 10,18; 13,5, 7; 15,3; 18,9; 20,18;
21,11
fiind: gerunziu 1,26; 6,24; 16,2, 9; 18,22; 21,5, 9
sã fie: con j. prez. 3.sg./pl. 2,3; 6,39; 8,33; 14,11; 19,20
voi fi: ind. viit.I. 1.sg. 6, 16; 11,9
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 7,5
a f i: inf. prez. 9,47; 11,2; 13,25; 17,9; 20,36
fii: imperativ 2.sg. 11,6; 17,10
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 11,8; 18,19
ar fi: cond. prez. 3.sg. 13,6, 4; 16,9
fie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 15,2; 20,18
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 16,7, 11, 13, 17
sã fiu: conj. prez. 1.sg. 18,4
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 19, 22, 33, 36; 2,15; 3,10, 31;
5,15; 6,22, 38, 40; 7,6; rezum. cap.8; 8,19, 26, 27; 9,49; 10,8;
11,29; 13,21; 16,11; 17,4, 7, 11; 18,31; 20,43, 44, 46
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,1; 17,1; 19,1
a fi f ost: inf. pf. 21,8

FIRE: s.f. „naturã (condsideratã drep t esenþã sau proprietate
inerentã oricãrei fãpturi create de Dumnezeu)”; „fiinþã”,
firei: sg. gen. 3,22
firii: sg. gen. 19,24
FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. 1,1, 8, 16, 21, 34; 2,4, 6, 11; 3,2, 5, 12,13, 14,
15, 27; 4,1, 3, 5, 6, 11; 6,1; 8,1, 19, 33; 9,2, 5, 18; 10,6, 9, 11, 15,
17; 11,4, 27, 29, 30, 31, 32, 33; 1 2,3; 13,1; 17,5; 18,2, 25, 30;
19,12, 16, 22; 20,1, 3, 7, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 33,
36, 38, 39, 41, 48; 21,1, 6, 13, 14, 23, 24
fiiul: sg. nom./ac. 1,13; 2,8; 3,9, 11, 15, 31; 4,6, 12; 5,1; 6,29,
30; 8,18, 22, 23, 29, 32; 9,5, 18, 26, 28, 31, 35; 10,1; 11,1, 25;
12,13; rezum. cap.17; 17,2, 3; 18,30; 20,28
fii: pl. ac. 1,20; rezum. cap.8; 8,30; 9,24; 11,2; 17,11
fiilor: pl. gen./dat. 4,23; 8,28; 10,6, 7, 18; 11,6, 8, 9, 12, 15, 28;
12,1, 2, 9; 14,16; 20,13, 18, 23, 24, 28, 34, 35; 21,1, 20
fiiului: sg. gen./dat. 5,6; 7,14; 8,22; 9,57; 14,10; 20,28
fiiul: sg. voc. 5,12
fiiu: sg. nom./ac. 6,11; 8,31; 13,3, 5, 7, 24
fiului: sg. gen. 9,30
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FLACÃRÃ: s.f.
f lacãra: sg. nom. 13,20; 20,40
f lacãrã: sg. nom./ac. 13,20; 20,48
FOALE: s.n.; var. FOI: s.n.
f oiu: sg. ac. 4,19

GALAADITEAN: s.m „urmaºii lui Galaad; locuitor al Galaadului”
Galaadit eanul: sg. nom. 10,3; 11,1; 12,7
Galaadit eanului: sg. gen. 11,40
galaadit eanii: pl. nom. 12,5

FOC: s.n.
f oc: sg. nom./ac. 6,21; 9,15, 20, 49, 52; 15,5; 16,9; 20,38
f ocului: sg. gen., în sint agma para focului 15,5
f ocului: sg. gen. 15,14

GAVAONITEAN: s.m. „locuitorii ce tãþii Gabaon”
gavaoniteani: pl. ac. rezum. cap.19

FOIªOR: s.n.
fuiºor: sg. ac. 3,20
f oiºorului: sg. gen. 3,23, 24

(a) GÃSI: v. IV
(s-)au gãsit : ind. pf.c. 3.sg. 5,15; 21,9
(s-)au gãsât : ind. pf.c. 3.sg. 5,15
ar f i gãsât: cond. pf.c. 3.sg. 17,8

FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac., în loc. adj. de folos „util”, „folositor” 17,9

(a se) GÃTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se pregãti”
(sã) gãtea: ind. im p. 3.sg. 19,8

FRATE: s.m.
fr atele: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,13, 17; 3,9; 9,3, 18, 24; 21,6
fr aþii: pl. nom./ac. 4,11; rezum. 8,19; cap.9; 9,1, 3, 5, 26, 31;
16,31; 18,8; 21,22
fr ate-sãu: sg. nom. rezum. cap.9
fr aþi: pl. ac. 9,56
fr aþilor: pl. gen. 14,3; 18,14; 20,13, 23, 28
fr aþilor: pl. voc. 19,23

GÃTIT, -Ã: adj. (pop.) „pregãtit”
gãþiþi: m. pl. nom. 16,2
gãtiþ: m. pl. nom. 20,17
gãtitele: ad j. antep. f. pl. ac. 20,36

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-sãu: sg. dat. 1,3
frãþini-sãu: sg. gen. 9,21
(a) FRÂNGE: v. III
frângând: gerunziu 7,20
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom. 7,10
frica: sg. ac. 9,21; 18,7

GÃZDAC, -Ã: adj. (Trans.) „bogat”; aici prima atestare; cf. MDA,
unde prima atestare la S. Florea Marian, Nunta la români (...),
Bucur eºti, 1899; sensul consemnat es te „þãr an bogat”;
„bogãtan”).
(f oarte) gãzdac: n. sg. ac. 18,9
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea vã: sg. nom. 5,15, 16; 12,1
(a) GÂNDI: v. IV
gândise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,32, 39
gândit-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,2

FRICOS, -OASÃ: adj.
fricos: m. sg. nom. 7,3

GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
jenunchele: s.n. pl. ac., în loc. v. plecându-ºi jenunchele/plecând
jenunchele „îngenunchind” 7,5, 6
jenunchele: s.n. pl. ac. 16,19

FRUMOS, -OASÃ: adj.
(cea mai) frumoasã: s. convers. f. sg. nom. 5,30
(mai) fr umoasã: f. sg. nom. 15,2

GINERE: s.m.
giner ele: sg. nom. 15,6; 19,4, 10
jinere-sãu: sg. ac. 19,6

FRUNTE: s.f.
fr unte: sg. ac., în loc. adv. în frunte „înainte” 3,27

GLAJÃ: s.f. (Trans., Mold.) „vas de sticlã”; „s ticlã de lampã”
„lampã”; aici prima ates tare; cf. MDA, unde prima atestare la
1804 într-un document publicat de N. Iorga în Studii ºi documente
cu privire la istoria românilor, XII, 1906.
glãji: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,16
glãjilor: pl. gen. 7,16
glãjile: pl. ac. 7, 19

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac., în loc. adv. în fugã „fugind” 39,41
fuga: sg. ac. 20,45
(a) FUGI: v. IV
au fugit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 3,26; 4, 15; 7,21; 9,21; 20,45
fugind: gerunziu rezum.cap.4; 4,17
fugea: ind. imp. 3.sg./pl. 4, 16; 8,4; 12,5
fugând: gerunziu 5,22; 7,23; 9,40; 11, 3; 20,31
sã fugã: conj. prez. 3.sg. 6,11
a fugi: inf. prez. 20,32, 36, 36, 39, 41, 47
ar fugi: cond. prez. 3.pl. 20,32
FUM: s.n.
fum: sg. ac. 9,49
fumul: sg. nom./ac. 20,38, 40
FUND: s.n.
fund: sg. ac. 7,13
FUNIE: s.f.
funile: pl. ac. rezum. cap.15
funii: pl. ac. 15,13
funi: pl. ac. 16,7, 8, 11

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 2,2, 4; 6,10
(a) GLÃSUI: v. IV
glãsuind: gerunziu 7,21
(a) GONI: v. IV
gonindu-: gerunziu 1,6; 8,12; 20,42
au gonit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16; 7,25; 20,31, 45
goniia: ind. im p. 3.pl. 7,23
goni: inf. prez. fãrã a 8,4, 5
gonea: ind. im p. 3.pl. 9,44; 20,39
GOL, GOALÃ: adj.
goale: f. pl. ac. 7,16
GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 2,20; 18,3
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GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. ac. 13,19, 23

graiu: sg. ac. 9,7
graiul: sg. ac., în loc. v. º-au rãdicat graiul „au strigat” 21,2
GRAS, -Ã: adj.
grasa: adj. antep. f. sg. ac. 3,22

H

(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 13,10
(a) GRÃI: v. IV
grãind: gerunziu 2,4; 8,3
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 6,8; 8,8; 9,1, 3, 12; 10,11; 11,11;
14,7, 12; 16,6; 19,9
grãiþi: imperativ 2.pl. 5,10
grãiaºte: imper ativ 2.sg., în sintagma grãiaºt e cântec „zi un
cântec”, „cântã” 5,12
grãia: ind. imp. 3.sg. 5,28; 7,14
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 6,17; 16, 13
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 6,36, 37; 13,11; 16,10
grãiaºte: imperativ 2.sg. 7,3
grãiþ: imperativ 2.pl. 9,2
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 7,11
grãiai: ind. im p. 2.sg. 9,38
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 13,13
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 18,25
grãiia: ind. imp. 3.sg. 19,28
GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 6,26

HAINÃ: s.f.
hainã: pl. (cu des. -ã) nom. 5,30
haina: sg. nom. 8,26
hainele: pl. ac. 14,19
hainã: sg. nom./ac. 17,5, 10
HANANEU:s.m.; vezi CANANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 6,17
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
hetheului: sg. gen. 3,5
HEVEU: s.m. (cf. Indice Iº)
heveul: sg. ac. 3,3
heveului: sg. gen. 3,5
HOLDÃ: s.f.
holdele: pl. ac. rezum. cap.15; 15,5
HORÃ: s.f. „cor”, „dans”; traducãtorii au echivalat prin horã
cuvântul latinesc chorus , care înseamnã „dans” ºi „cor”;
hori: pl. ac. fãcând hori de cântãreþi 9,27
hore: pl. ac. 11,3 4
hori: pl. ac., în sint agma a duce/ducea hori „a dansa”/ „dansau”
rezum. cap.21; 21,21, 23

GRÃSIME: s.f.
grãsime: sg. ac. 9,9
GRÂNC: s.m.; vezi CRÂNG

HO TAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 1,18; 10,16; 11,18; 19,29; 20,6
hotarãle: pl. nom./ac. 1,18; 11,20, 22
hotarul: sg. nom. 1,36
hotarã: pl. ac. 5,16

GRÂU: s.m.
grãu: sg. ac. 15,1
grâu: sg. ac. 6,11
GREªEALÃ: s.f.
greºalã: sg. ac. 9,36
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije „fãrã nici un gând neliniºtitor”
8,11; 18,7, 10, 27
grije: sg. ac.,în loc. adv. cu mare grije „cu mare bãgare de seamã” 21,17
grije: sg. ac. 21,17

(a se) HOTÃRÎ: v. IV (Înv.) „a se mãrgini cu..”, „a se în vecina”
(sã) hotãr eaºte: ind. prez. 3.sg. 11,18
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 17,10; 19,21
hrana: sg. ac. 19,19

GR OAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. 6,2

I

GR OAZNIC, -Ã: adj.
groaznicã (foarte): f. sg. ac. 13,6
groaznicã: f. sg. ac. rezum. cap.19

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 9,37

GR OS, GROASÃ: adj.
gros (foarte): m. sg. nom. 3,17

IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.13; 13,8; 19,8
iarãº: rezum. cap.6; 6,39; 11,14; 13,1, 9; 16,12, 13; 18,28; 19,9; 20,22

GR UMAZ: s.m.
grumazilor: pl. gen. 5,30
grumazii: pl. ac. 8,21
GUNOI: s.n. (eufem.) „e xcr emente”
gunoaiele: pl. nom. 3,22
GURÃ: s.f.
gurã: sg. ac. 7,6
gura: sg. nom./ac. 9,2, 38; 11,35, 36; 14,8; 1 8,19
(a) GUS TA: v. I
gustã: imper ativ 2.sg. 19,5

IARBÃ: s.f.
ierbi: pl. ac. 6,4
IATÃ: interj.
iatã: 6,15; 9,53; 12,1; 14,8; 15,18; 16,22; 17,2; 19,16, 27; 20,5; 21,8
IDOL: s.m.
idoli: pl. nom./ac. 3,19; 17,5
idolilor: pl. gen./dat. 3,26; 10,6
idoli: pl. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.8
idolilor: pl. gen., în sintagma închinarea idolilor rezum. cap.10;
rezum. cap.13;
idolii: pl. ac. 10,16; 18,18, 20
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idol: sg. ac. rezum. cap.17
idolul: sg. nom./ac. rezum. cap.18; 18,31

IUTE: adv.
iut e: 11,5

IED: s.m.
ied: sg. ac. 6,19; 13,15; 14,6; 15,1
iedul: sg. ac. 13,19

(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãvindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2

(a) IEªI: v. IV
ieºind: gerunziu 1,24; 3,19; 4,18, 22; 9,33; 16,2; 17,8; 20,21, 48; 21,21
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10, 24; 8,30; 9,27, 35, 42; 11,20;
14,14, 14; 15,19; 19,23; 20,1
ieºiei: ind. imp. 2.sg. 5,4
ieºi: imper ativ 2.sg. 9,38
va ieºi: ind. viit. 3.sg. 11,31
sã ieºim: con j. prez. 1.pl. 20,28
ieºiþi: imperativ 2.pl. 21,21
iasã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,15, 20, 20
iase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,43
(a) IMPUTA: v. I; var. (a) ÎMPUTA
împutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 5,9; 9,3; 20, 25; 18,25
inimi: pl. ac., în sintagma cu inimi mari „generoºi” (tr aducere
dupã lat. magnanimus) 5,15, 16
inima: sg. ac., în loc. v . au deºchis inima „au mãr turisit” 16,18
(a) INTRA: v. I; var. (a) ÎNTRA
au f ost întrat : m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 2,17
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,20, 22; 6,19; 7,19; 9,27, 46; 16, 1;
18,15; 19,22, 23; 20,37
întrând: gerunziu 3,24; 4,18, 21, 22; 18,2; 19,15, 29
întrã: imperativ 2.sg. 4,18, 18
întra: ind. imp. 3.pl. 5,6
a întra: inf. prez. 11,18; 15,1
a f i întrat: inf. pf. 16,2
întra-vom: ind. viit.I. 1.pl. 18,10
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 18,17, 18
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 19,12
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 20,8

ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. ac. rezum. cap.18
(a) ISCODI: v. IV
sã iscodeascã: con j. prez. 3.pl. 18,2
(a) ISPITI: v. IV
voiu ispiti: ind. viit.I. 1.sg. 6,39
ISRAILTEAN: s.m.
israiliteanului: sg. gen. 7,14
israiliteanii: pl. nom. rezum. cap.10
israilteanilor : pl. dat. rezum. cap.6
israilteanii: pl. nom. rezum. cap.13
IÞÃ: s.f.
iþe: pl. ac. 16,13
iþele: pl. ac. 16,13
(a) IUBI: v. IV
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,9
iubeasc: ind. prez. 3.pl. 5,31
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 14,16; 16,15
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 16,4

(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a se rãzbuna”
izbãndeascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,31, 32
sã (mã) izbândesc: conj. prez. 1.sg. 16,28
IZBÂNDIRE: s.f. „rãzbunare”
izbândirea: sg. ac. rezum. cap.19
IZBÂNDITOR: s.m. (cf. Indice Iº)
izbãndit orii: pl. nom. 6,31
IZMAILTEAN: s.m. „urmaºii lui Ismael, f iul egiptencei A gar”;
aici desemneazã nomazii în general (cf. Anania 2001, p. 284).
izmailiteanii: pl. nom. 8,24

IN: s.m.
inul: sg. nom. 15,14

INTRARE: s.f.; var. ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 1,24; 3,3; 6,4, 9; 9,35

IZBÂNDÃ: s.f. „rãzbunare”; „rãscumpãrare”
izbânda: sg. nom. 11,36
izbândã: sg. ac. 15,7; 16,28

IZVODITOR: s.m.
izvoditoriul: sg. ac. 6,29
IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. ac. 7,1
izv orulu: sg. ac., în sintagma Izvorulu celui ce chiiamã din mãsea
15,19
Î
(a) ÎMBLÃTI: v. IV; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare propusã este în Povãþuire cãtrã Economia
de cîm p, Buda, 1806.
îmblãtind: gerunziu 6,11
(a) ÎMBRÃCA: v. I
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 6,34
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 14,12, 13
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
au îmbrãþãºat: ind. pf.c. 3.sg. 19,4
(a) ÎMBUCA: v. I
îmbuce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,15, 20
ÎMBUCÃTOR, -TOARE: adj.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
îmbucãtoarea: ad j. antep. f. sg. nom. 20,48
(a se) ÎMPÃCA: v. I
a (sã) îm pãca: inf. prez. 19,3
ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþ: pl. nom./ac. 1,7; rezum. cap.3
împãratului: sg. gen./dat. 3,8, 14, 15, 17, 24; rezum. cap.4; 4,2;
8, 18; 11,14, 25
îm pãratul: sg. nom./ac. 3,10, 12, 19; 4,17, 23, 24; rezum cap.11;
11,19, 28
împãrate: sg. voc. 3,19
împãraþi: pl. voc. 5,3
împãraþi: pl. nom. 5,19
împãraþii: pl. nom. 8,5, 26
împãrat : sg. nom./ac. 9,6, 8, 15, 16, 18; 17,6; 18,1, 31; 21,2 4
împãratul: sg. dat. (cu prep. la) 11, 1 2, 17
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INDICE
(a) ÎMPUTA: v. I; v ezi (a) IMPUTA

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 4,2; 9,22
împãrãþeaºte: imperativ 2.sg. 9,8, 12, 14

ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Înv.) MAINTE, (Înv. ºi pop.) NAINTE
înaintea: prep. 1,1; 2,11, 15; 3,7, 12, 12; 4,1, 15, 23; 5,27; 6,1, 6,
17; 8,28; 10,6; 11,11; 13,1; 14, 17; 15,14; 16,25; 18,21; 19,27;
20,23, 26, 35; 21,2
înainte: prep. 16,26
înainte: adv. 3,17; 6,30; 20,42
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte rezum. cap.13; 14, 18; 18,29
mainte: adv. 6,26; 8,13; 13,10; 16,20, 30; 18,14
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 1,23; 20,22

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãr aþiii: sg. dat. 5,19
împãrãþia: sg. ac. rezum. cap.9; 9,10
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþit f iind: pasiv ger unziu 5,15
împãrþât f iind: pasiv gerunziu 5,16
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,16; 9,43

ÎN ALT, -Ã: adj.
înalt : m./n sg. nom./gen. 7,1; 9,7, 51

(a) ÎMPINGE: v. III
au împins: ind. pf.c. 3.sg. 9,40
a împinge: inf. prez. 16,19

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 20,40

(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE

ÎNCAI: adv.
încai: 16,10

(a se) ÎMPLETI: v. IV
împle tindu(-se): gerunziu 16,13

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.16
ai înceluit: ind. pf.c. 2.sg. 16,10

ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobir ea: sg. ac. 5,30
ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPRO TIVÃ
împr otiva: prep. 1,1, 3, 9,10; 2,14, 20; 3,8, 12; rezum. cap.4;
5,15, 16, 20; 6,7, 39; 7,2; rezum. cap.8; 8,1; 9,25, 31, 33, 38, 39,
56; 10,7, 17, 18; 11,4, 6, 8, 9, 20, 23, 25, 27, 27, 32; rezum.
cap.12; 12,1, 2, 4; 14,4; 15,3, 10; 19,24; rezum. cap.20; 20,9, 10,
14, 18, 20, 23, 24, 28, 30, 34; 21,22
împr otivã: adv. 2,17; 8,11; 20,41
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(sã) împr otivea: ind. imp. 3.sg. 11,20
împr otivindu(-sã): gerunziu 18,7

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,27; 7,19; 9,23; 13,25; 16,19;
18,23; 19,7, 22; 20,20, 33, 36, 42; 21,2, 6
începând: gerunziu 7,19
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 16,22
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 10,18; 13,5
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 21,22
ÎNCEPUT, -Ã: adj.
începutã: adj. f. sg. ac. 18,26; 19,14
începuta: adj. antep. f. sg. ac. 19,27

ÎMPO TRIVITOR: s.m.; var. ÎMPROTIVITOR „duºman”
împr otivitori: pl. ac. 2,3
împr otivitorilor: pl. gen. 2,14

ÎNCET: adv.
încet: 20,33
(a) ÎNCETA: v. I
încetat-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,7
încetase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,22
sã încetaþi: conj. prez. 2.pl. 18,9
încetaþi: imperativ 2.pl. 19,23

ÎMPO VÃRAT, -Ã: adj.
împovoraþi: 19, 10
ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiurul: prep. 2,12; 3,19; 20,29, 33
împr egiur: adv. 2,14
împr ejur ul: prep. 6,25
împr ejur: adv. în loc. adj. ne tãiaþ împrejur 14,3
împr ejur: adv. în loc. s. ne tãiaþilor împrejur 15,18

(a) ÎNCHIDE: v. III
închizând: gerunziu 3,23; 9,51
închizându-: gerunziu 16,21
(a se) ÎNCHIN A: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 7,15; 18, 15
închinându(-sã): gerunziu 2,17, 19

(a) ÎMPREJURA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPREGIURA
împr egiurând: gerunziu 9,49
(a) ÎMPRESURA: v. I
împr esura: ind. imp. 3.sg./pl. 4,3, 24
au împresurat : ind. pf.c. 3.pl. 10,12

ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli/idolilor
„idolatrie” rezum. cap.8; rezum. cap.10; rezum. cap.13

ÎMPRESURAT: adj.
împr esuraþi: par t. pasiv m.pl. rezum. cap.6
(foar te) împresuraþ: part. pasiv m. pl. 10,8

ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închise: f. pl. ac. 3,24

(a se) ÎMPREUNA: v. I
au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 3, 13; 15,4
împr eunând: gerunziu 4,21
(s-)au împr eunat: ind. pf.c. 3.pl. 20,2

(a se) ÎNCINGE: v. III „a(-ºi) prinde o armã de mijlocul corpului
cu o curea”
(s-)au încins: ind. pf.c. 3.sg. 3,16

ÎMPREUN ARE: s.f.
împr eunare: sg. ac. 18,28

ÎNCINS, -Ã: adj. „(despr e oameni; care poartã o ar mã) prinsã
de mijloc cu o curea”
încinºi: adj. m. pl. ac. 18,11

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 1,17; 5,11; 6,33; 7,23; 9,2, 51; 19,6, 6, 8, 30; 20,9; 21,7, 16

ÎNCOACE: adv.
încoace: în loc. adv. încoace ºi încolo „dintr-o parte în alta” 15,5
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ÎNCOLO: adv.
încolo: în loc. adv. încoace ºi încolo 15,5
(mai) încolo: 20,45

(a se) ÎNGREUIA: v. I
(s-)au îngr eoiat: ind. pf.c. 3.sg. 1,35; 20,34
(a se) ÎNGROPA: v. I
au îngropat: ind. pf.c. 3.pl. 2,9; 16,31
(s-)au îngr opat: ind. pf.c. 3.sg. 8,32; 10,2, 5; 12,7, 10, 12, 15

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (a) ÎNCUNJURA
încungiurându-: gerunziu 9,50
încungiurând: gerunziu 11,29; 19,22
sã încungiur: conj. prez. 1 .sg. 11,37
au încungiurat : ind. pf.c. 3.pl. 16,2

(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTOªA (Înv. ºi reg.) „a înseta”
însãtoºind: gerunziu 15,18

ÎNCOTRO: adv. (În v.) ÎNCÃTRO
încãtr o: 19,17

(a se) ÎNSOÞI: v. IV
însoþându(-sã): gerunziu rezum. cap.3

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuie toarea: sg. ac. 3,23; 16,3

(a se) ÎNªELA: v. I
(t e) înºeli: ind. prez. 2.sg. 9,36
înºelatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 11,35
eºti înºelatã: pasiv ind. pr ez. 2.sg. 11,35
înºeli: ind. prez. 2.sg. 16, 13
înºalã: imper ativ 2.sg. 16,5

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,20, 27; 12,6; 13,21; 15,5; 16,19, 21; 19,10; 20,19
ÎNDÃRÃT: adv.; (Înv. si reg.) ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: adv. 9,20; 11,28; 18,23; 19,3; 20,40

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 16,10

(a) ÎNDÃRÃTNICI: v. IV
îndãrãtnicind: gerunziu 6,3

ÎNTÃRÂTAT, -Ã: adj.
întãrãtaþi: adj. m. pl. nom. 18,25

(a se) ÎNDELETNICI: v. IV
(sã) îndeletnicea: ind. imp. 3.sg. 5,17

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 1,28
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. 3,12
întãrindu-: gerunziu 3,23; 19,22
(sã) v or întãri: ind. viit.I. 3.pl. 7,11
întãreaºte: imperativ 2.sg. 19,5

(a) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat : ind. pf.c. 3.sg. 1,14
îndeamnã: imperativ 2.sg. 14, 15
ÎNDOIT, -Ã: adj. „dublat”; (prin ext.) „înmulþit”
îndoitã: f. sg. ac. 17, 10
ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: ad j.
îndrâzneþi: m. pl. nom. 20,31
(mai) îndrãzneþ: m. sg. ac. 7, 11
îndrãzneþ: m. pl. (cu des. N, reflex al rostirii dure a consoanei
pr ecedente) nom. 20,46
(a) ÎNDREPTA: v. I
îndr epta: ind. im p. 3.sg. 16,26

ÎNTÂI, -A: adj./adv.
întãiu: adv. 10,18; rezum. cap.11; 20,23
întãi: adv. 20,41
întâiu: ad j. inv., în sintagma întâiu nãscutului 8,20
întâi: adv. 11,31; rezum. cap.17
întâiu: adv. 19,5
(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întãmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 19,3;
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,35; 11,34; 14,5
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 11,31
întâm pinându-: gerunziu 20,25

(a se) ÎNECA: v. I
(s-)au înecat : ind. pf.c. 3.pl. 9,49
(a se) ÎNFIGE: v. III
au înfip t: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,21; 4,21; 10,17
înfingându-: gerunziu 6,4
înfingându(-se): gerunziu 16,13

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 4,18, 22; 7,2 4

ÎNFIPT, -Ã: adj
înfip t: adj. n. sg. nom. 4,22

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(sã) înt emeiazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21

(a) ÎNFRICOªA: v. I
au înfricoºat : ind. pf.c. 3.sg. 4, 15

(a) ÎNTEÞI: v. IV
înteþându-: gerunziu 11,5

(a) ÎNFRUMUSEÞA: v. IV
a înfrãmseþa: inf. prez. 8,21

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,21; 6,21; 9,3 4; 20,33
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,11
întinzând: gerunziu 8,25
(sã) întinde: ind. prez. 3.sg. 21,19

(a se) ÎNGÃDUI: v. IV
a îngãdui: inf. prez. 11,17; 20,32
(sã) v or îngãdui: ind. viit. 3.pl. 11,24
(s-)au îngãduit : ind. pf.c. 3.sg. 11,36
ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom./ac. 2,1, 4; 5,23; 6,11, 12, 20, 2 1, 22; 13,3, 9,
13, 15, 16, 20, 21
înger : sg. ac. rezum. cap.13
ÎNGERESC, -EASCÃ: ad j.
înger eascã: f. sg. ac. 13,6

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: adj. n. pl. ac. 6,2
întãrit (f oarte): n. sg. nom. 3.sg. 9,46

ÎNTINS, -Ã: adj.
întinse: f. pl. ac. 19,27
(a se) INTOARCE: v. III
(sã) înt orcea: ind. imp. 3.pl. 2,19
întorcându(-sã): gerunziu rezum. cap.3; 3,19; 11,3 4; 18,8; 19, 16
(sã) întorsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,26
a întoarce: inf. prez. 5,28; 9,24
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(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 6,18; 8,9
întoarcã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 7,3, 4
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,3, 15; rezum. cap.8; 8,33; 9,55;
11,39; 18,26; 19,2, 28; 20,41; 21,24
sã (sã) întoar cã: con j. prez. 3.sg. 7,7; 1 2,5
întorcându(-se): gerunziu 7,13; 8,13; 14,8
întoarce: ind. prez. 3.sg. 11,13
întorcându(-mã): gerunziu 11,31
întoarce: imperativ 2.sg. 16,28
(ne) vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 20,8
întorcând: gerunziu 20,31, 41
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
ÎNTRARMAT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „înarmat”
întrarmat: m. sg. nom. rezum. cap.7
(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 8,14; 20,18, 23, 27, 28
întrebându-: gerunziu 4,20; 13,6
întreba: ind. imp. 3.pl. 12,6
au fost întrebat: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 17,9
întrebându(-sã): gerunziu 18,8
întrebat fiind: pasiv gerunziu 20,3
sã întreabe: conj. prez. 3.sg. 18,5
ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. ac. 14,12
întrebarea: sg. nom./ac. 14,13, 14, 15, 16, 18, 19
ÎNTR UNA: adv.
întruna: 11,40
ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearecul: sg. nom. 19,26
(a) ÎNTURNA: v. I
au înturnat; ind. pf.c. 3.sg. 17,3, 4
(a se) ÎNÞELEGE: v. III
(sã) înþãleage: ind. prez. 3.sg. 1,35
au înþãles: ind. pf.c. 3.sg. 13,21; rezum. cap.14; 20,34
înþãlegând: gerunziu 19,28
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
(mai) înþeleaptã: f. sg. nom. 5,29
(a se) ÎNVÃLUI: v. IV
învãluia(-se): ind. imp. 3.sg. 5,27
(a) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: conj. pr ez. 3.sg./pl. 3, 1, 2; 13,8
învaþã: imperativ 2.sg. 16,5
(a) ÎNVINGE: v. III
învinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.11
(a) ÎNVITA: v. I „a provoca”; „a aþâþa”
au învitat : ind. pf.c. 3.pl. 2,12
J
(a) JEFUI: v. IV
va jefui: ind. viit.I. 3.sg. 1,12
jefuia: ind. im p. 3.pl. 6,4
jefuind: gerunziu 6,5; 9,27
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 10,9
sã jefuieºti: con j. prez. 2.sg. 11,12
sã jefuiþi: conj. pr ez. 2.pl. 14,15

INDICE
JEFUITOR: s.m.
jefuitorilor : pl. gen. 2,16, 18
(a se) JELUI: v. IV
(sã) jeluia: ind. imp. 3.sg. 14,16
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtvã: sg. ac. rezum. cap.6; 6,18; 11,31
jârtva: sg. ac. 6,26
jârtve: pl. ac., în sintagma pãciuitoare jârtve 20,26; 21,4
(a) JERTFI: v. IV; var . (a) JÂRTFI
jârtfeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(a) JERTFUI: v. IV; var .; var. (a) JERTVUI, (a) JÂRTVUI
au jertvuit : ind. pf.c. 3.pl. 2,5
sã jârtvuiascã: conj. prez. 3.pl. 16,23
jârtvuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 17,3
JILAV, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Calendariu ce slu jeºte pre 100 de ani,
începînd de la anul 1814 pînã în anul 1914. (...). Buda, 1814.
jilave: f. pl. nom. 16,7
JOS: adv.
jos: adv. în loc. adj. din jos 1,15
jos: adv. în loc. adv. mai din jos 20,36
gios: adv. în loc. adv. pe gios 4,15
(a se) JUC A: v. I
sã (sã) joace: con j. prez. 3.sg. 16,25
(sã) joacã: ind. prez. 3.sg. 16,27
(sã) juca: ind. imp. 3.sg. 16,25
(a) JUDE CA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) GIUDECA
judeca: ind. imp. 3.sg. 4,4
au judecat: ind. pf.c. 3.sg. 10,2, 3; 12,7, 8, 9, 11, 13, 14; 15,20; 16,31
judece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,27
au giudecat: ind. pf.c. 3.sg. 3, 10
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
judecata: sg. ac. 4,5
giudecatã: sg. ac. 5,10
JUDECÃT OR: s.m.; var.: (Înv.) JUDECÃT ORIU; (R eg.)
GIUDECÃTOR
judecãtori: pl. ac. 2,16
judecãtorii: pl. ac. 2,18
judecãtoriu: sg. nom. rezum. cap.11
judecãtoriul: sg. nom. 11,2 7
giudecãtorilor: pl. gen. în titlul cãrþii: Cartea giudecãt orilor
giudecãtoriul: sg. nom. 2,19
JUG: s.n.
jug: sg. ac. 19,22
JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „animal de jer tfã”
junghieri: pl. ac. 2,5; 16,23
JUNINCÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
giuninca: sg. ac. 14,18
(a se) JURA: v. I
(M-)am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 2,1
(s-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15
(te-)ai f ost jur at: ind. m.m.c.pf.perifr. 2.sg. 17,2
(ne-)am jurat: ind. pf.c. 1.pl. 21,7
giuraþi: imper ativ 2.pl. 15,12
au giurat : ind. pf.c. 3.pl. 21,1
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt: sg. ac. 21,5, 18
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(a se) LENEVI: v. IV
sã (vã) leneviþi: conj. prez. 2.pl. 18,9

L
LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmilor: pl. gen., în s. propr. Locul celor ce Plâng sau al
Lacrãmilor 2,5
lacrãmi: pl. ac. 14,16

(a) LEPÃDA: v. I
am lãpãdat : ind. pf.c. 1.sg. 6,9;
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 10,16; 11,2
aþi lepãdat: ind. pf.c. 2.pl. 11,7

LANÞ: s.n.
lanþurile: pl. ac. 8,26
lanþuri: pl. ac. 16,21

LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”; „pândire”
leºuiri: pl. ac. 9,25, 34, 43; 20,36, 38
leºuirilor: pl. gen. 9,35
leºuirile: pl. nom. 20,33

LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 4,19; 5,25

LEªUITOR: s.m. (Înv. ºi reg.) „persoanã care stã la pândã”
leºuit orii: pl. nom. 16,9, 12
leºuit ori: pl. ac. 20,29

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac., în sintagma junghieri de laudã 16,23

LEU: s.m.
leu: sg. ac. rezum. cap.14; 14,5
leul: sg. ac. 14,6, 18
leului: sg. gen. 14,8, 8, 9

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 6,5
lãcustelor: pl. gen . 7,12
(a) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12, 21, 23; 3,22; 10,6; 11,20; 19,2
lãsându-: gerunziu 2,13
lãsa: ind. imp. 3.pl. 6,4
lãsa: inf. prez. fãrã a 9,9
sã lãsaþi: con j. prez. 2.pl. 12,5
LÃSAT, -Ã: ad j.
lãsat e: ad j. n. pl. dat. rezum. cap.3

(a se) LIPI: v. IV
lipindu(-se): gerunziu 16,16

(a se) LEGA: v. I
era legat: pasiv ind. im p. 3.sg. rezum. cap.15; 15,14
au legat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,4, 13; 16,8, 1 2
sã legãm: conj. prez. 1.pl. 15,10
a lega: inf. prez. 15,12
legându-: gerunziu 16,6
voiu fi legat: pasiv ind. viit.I. 1.sg. 16,7, 11
sã (te) legi: con j. prez. 2.sg. 16,10, 13
legaþi f iind: pasiv ger unziu 21,18

LIPSÃ: s.f.
lipsa: sg. ac. 6,4
lipsã: sg. nom./ac. 11,7; 18,10; 19,19
lipse: pl. ac. 17,10
lipsã: sg. ac.., în loc. adj. de lipsã 19,20

LEGAT, -Ã: adj.
legat: adj. m./n. sg. nom./ac. 15,13; 16,5, 13, 21
LEGÃTURÃ: s.f. „lanþ”; „funie grosã de câlþi”; (În v.) „legãmânt”
legãtur a: sg. ac. 2,1, 20
legãturã: sg. ac 8,33; 9,46
legãturile: pl. nom./ac. 15,14; 16,9, 12

LEMN: s.n.
leamnelor: pl. gen. 6,27
leamnele: pl. nom. 9,8, 10, 12, 14
leamne: pl. ac. 9,9, 11, 13

LIMAN: s.n.
limanuri: pl. ac. 5,17

(a) LINGE: v. III
va linge: ind. viit.I. 3.sg. 7,5
ling: ind. prez. 3.pl. 7,5

LÂNÃ: s.f.
lânã: s.f. rezum. cap.6; 6,37, 39, 40
lâna: sg. nom./ac. 6,38, 39

LEGIUIT, -Ã: adj.
legiuit : m. sg. nom. 11,2 4

LEVITICESC, -EASCÃ: adj.
leviticesc: n. sg. ac. 17,13

LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen. 4,3
limba: sg. ac. 7,5

(a) LÃUDA: v. I
lãuda: ind. imp. 3.sg. 16,24

LEGE: s.f.
legii: sg. gen., în sintagma sicriiul legii 20,2 7
leagea: sg. ac. 21,22

LEVIT: s.m. „evreu din neamul lui Le vi, destinat ser viciului
religios de la templu”; „preot la vechii evrei”
levitul: sg. nom./ac. rezum. cap.17; rezum. cp.19; 19,8; 20,3
levit: sg. nom. 17,7, 9; 19,1
levitului: sg. gen. 18,3, 15

LOC: s.n.
loc: sg. nom./ac. 1,3 4; 5,26; 16,16; 18, 12; 20,22, 36, 44
locuri: pl. nom./ac. 1,36; 6,2; 7,20; 9,34; 20,46
Locul: sg. ac., în s. propr. Locul Plângãt orilor 2,1
locul: sg. nom./ac. 3,26; 4,7; 7,7, 21; 9,35, 46; 10,5; 15,9; 18,10;
19, 18; 20,33
locului: sg. gen. 2,5; 8,8; 14, 11; 15,17, 19
locul: sg. nom., în s. propr. Locul celor ce Plâng sau al Lacrãmilor 2,5
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 15,2
locul: sg. ac., în sintagma locul Mãsealii 15,14
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,9, 10, 17, 29; 2,12, 14; 3,3; 4,2; 5,17;
9,46; 10,8; 11,19; 16,4; 17,7; 18,22, 28; 19,16
au lãcuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16, 21, 29, 30, 32, 33, 35; 3,5;
8,29; 9,2 1; 10,1; 11,3, 26; 15,8; rezum. cap.18; 18,28
a lãcui: inf. prez. 1,27
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 5,16
lãcuiþ: ind. prez. 2.pl. 6,10
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 11,8
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,4
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LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 6,31

sã lãcuiesc: conj. prez. 1.sg. 17,9
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 18, 1
lãcuind: gerunziu 18,7; 19,1; 21,23
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 1,11, 19, 27, 30, 31, 33; 2,2; 5,23; 8,17;
9,18, 20, 23, 26, 45, 49; 20,15, 34; 21,8, 10
lãcuitoriul: sg. nom. 1,21, 33
lãcuitoriului: sg. gen. 1,32; 11,21
lãcuitori: pl. nom. 20,3 4
lãcuitorilor: pl. gen. rezum. cap.21
(a se) LOVI: v. IV „a bate (în luptã”; „a izbi”; „a bate repe tat, cu
o unealtã, într-un cor p tare, pentru diferite scopuri practice”; a se
învoi”, „a ajunge la o înþelegere”
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 5, 8, 10, 17, 25; 3,13, 29, 31;
5,26; 7,13; 8,11, 33; 9,53; 11,33; 18,27; 20,37, 48
am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 2,20
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,22
lovindu-: gerunziu 4,21
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl., în sintagma s-au lo vit împreunã
„s-au ciocnit” 5,11
vei lo vi: ind. viit.I. 2.sg. 6,16
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9
loveaºte: imper ativ 2.sg. 9,54
lovind: gerunziu 16,30
lovi: inf. prez. fãrã a 20,16
(a se) LUA: v. I
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 4,21; 8,16, 21; 9,43; 11,2, 13, 15;
12,9; rezum. cap.14; 14,20; 15,6; 16,31; 17,4; 18,12, 18, 20; 19,1,
28; 21,16, 19
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,6; 6,26
luaþ: imperativ 2.sg. 5,3
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,46; 14,9; 18,1
sã luaþ: con j. prez. 2.pl. 14,2
a lua: inf. prez. 14,3; 18, 17
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 18,24
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 21,7
luând: gerunziu 4,21; 6,27; 7,8; 9,25, 48; 15, 15; 16,18; 19,8
luându-: gerunziu 14,19
luându: gerunziu rezum. cap.18
luatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,6
(sã) iau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 6,20, 25; rezum. cap.14
ia: imperativ 2.sg. 9, 10; 14,3
sã iau: con j. prez. 1.sg. 9,29; 16,28
sã ia: con j. prez. 3.sg./pl. 11,5; 14,8; 21,22
sã iai: conj. prez. 2.sg. 19,8
sã (se) ia: conj. prez. 3.sg. 20,13
sã (sã) ia: conj. prez. 3.sg. 21,3
(a) LUCRA: v. I
lucrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,57
lucri: ind. prez. 2.sg. 11,2 7; 18,3
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 15,6, 10
ar fi lucr at: cond. pf. 3.pl. 18,8
LUCRÃTOR: s.m.
lucrãtorilor: pl. gen. 5,26
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 2,7, 10
lucr u: sg. nom./ac. 14,4; 15,6; 16,1; 19,30
lucr ului: sg. gen. 16,9, 17
lucr ul: sg. ac. 18,5; 19,16

INDICE

LUMINOS, -OASÃ: adj.
luminoºi: m. pl. ac. 5,10
LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 11,37, 38, 39; 19,2; 20,47
LUNG, -Ã: adj.
lungã: f. sg. ac. 2,7
lung: n. sg. ac. 3,16
LUNTRE: s.f.
luntrele: pl. ac. 5,17
M
MADIANITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
madianiteani: pl. ac. rezum. cap.6
madianiteanilor : pl. gen. 6,7; rezum. cap.7
MAI: s.n. „ciocan”
maiul: sg. ac. 4,21, 21
maiele: pl. ac. 5,26
maie: pl. ac. 5,26
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen./dat. 13,7; 14,16; 16,17
MAI-MARELE: s.m.
mai-marele: sg. nom. în sintagma mai -marele casii (lat.
praepositus domus) 20,28
MAMÃ: s.f.; var. (Înv.ºi pop.) MÃMÂNE (pl. MÃMÂNI); MUMÃ
mâni-sa: sg. gen./dat. 9,1; 13,5; 14,2, 6
mâni-sale: sg. gen. 9,1
mumã: sg. nom./ac. 5,7; 11,2
muma: sg. nom. 5,28; rezum. cap.17
mumei: sg. gen./dat. 8,19; 9,3; rezum. cap.13; 17,2, 3, 4
mumã-sa: sg. nom./ac. 14,3, 5, 9
MARE: adj.
mare (f oarte): f. sg. ac. 11,33; 15,8
mare: f./n . sg. nom./ac. 15,18; 16,6, 15; 20,6; 21,2, 5, 17, 17
mari: f. pl. ac., în sintagma cu inimi mari „generoºi” (traducere
dupã lat. magnanimus) 5,15, 16
(mai) marii: m. pl. nom., în sintagma mai marii nãscuþi „bãtrânii”
(traducere dupã lat. maiores natu) 11,5
(cei mai) mari: m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi
21,16
mari: f. pl. ac. 18,7
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 5,17; 7,12
marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 11,16
MAR GINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 2,9; 11,13
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 1,7

(a) LUMINA: v. I
lumineazã: ind. prez. 3.sg. 5,31

MÃCAR: adv.; var. (În v. ºi reg.) MACAR
macar: adv. în loc. con j. macar cã 5,19; 7,22; 10,13
macar: adv. 15,7
mãcar: adv. în loc. conj. mãcar cã 19,7

LUMINARE: s.f. (aici) „lumina ochilor”, „ochi”
luminãri: pl. gen. (cu prep. a + numeral) 16,28

(a) MÃCINA: v. I
a mãcina: inf. prez. 16,21
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MÃNUNCHI: s.n. (Înv. ºi reg.) „mâner al unei unelte, arme
etc.”; „plãsea”
mânunchiu: sg. ac. 3,16
mânunchiul: sg. nom. 3,22

(a se) MÂNTUI: v. IV
mântuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,13
mântuieºti: ind. prez. 2.sg. 6,36
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 6,37

MÃRÃCINE: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MÃRÃCIUNE
mãrãciunul: sg. ac. 9,14
mãrãciuni: pl. ac. 9,15

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir e: sg. ac. 15,18
MÂNTUITOR: s.m.
mântuitoriu: sg. ac. 3,9, 15

MÃRGEA: s.f.
mãr geale: pl. ac. 8,26

MÂNZ: s.m.
mânzi: pl. ac. 10,4; 12,14
mânzului: sg. gen. 15,16

MÃRTURIE: s.f.
mãr turie: sg. nom. 11,10
(a) MÃRTURISI: v. IV
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.sg. 16,18
MÃSEA: s.f.
mãsea: sg. ac. rezum. cap.15; 15,19, 19
Mãseaoa: s. propr. sg. nom. 15,9
Mãsealii: sg. gen., în sintagmele locul Mãsealii/rãdicarea Mãsealii
15,14, 17
mãsao: sg. ac. 15,15
mãseaoa: sg. ac. 15, 16, 17
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinului: sg. dat. 9,8
maslinului: sg. gen.,în sintagma pomul maslinului 9,10
maslinii: pl. ac. 15,5
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 6,19
mãsura: sg. nom. 8,26
mãsuri: pl. ac. 9,4
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 6,31; 19,9; 20,28
MÂNÃ: s.f.
mâinilor: pl. gen. 1,7
mânile: pl. nom./ac. 1,2, 4; 2,14, 16; 3,8, 10, 15, 28; 4,2, 14;
6, 13; 7,2, 9, 11, 14, 15, 16, 20; 8,3, 7, 15, 15, 34; 10,7; 11,9, 21,
30, 32; 12,3; 13,1, 5, 23; 15,12, 18; 16,23, 24; 19,27; 20,28
mânilor : pl. gen. 1,6; 8,6
mâna: sg. nom./ac. 1,35; 2,15, 23; 3,4, 21, 30; 4,7, 9; 5,26; 6,1, 9,
14, 36, 37; 7,6, 7, 18; 8,6, 22; 9,17, 29; 10,12; 15,18; 17,3, 5, 12
mânã: sg. ac. 4,24; 6,21; 14,6; 15,17
mâni: pl. ac. 14,9
(a) MÂNCA: v. I
sã mãnânci: con j. prez. 2.sg. 13,7
sã mânci: conj. prez. 2.sg. 13,4
mânce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 13,14
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 13, 16
mânca: ind. imp. 3.sg. 14,9
au mâncat : ind. pf.c. 3.pl. 14,9; 19,6, 8
mâncã: ind. prez. 3.sg. 14,14
mâncase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 16,25
mâncând: gerunziu 19,4
(a) MÂNGÂIA: v. I
a mângãia: inf. prez. 19,3

(a) MERGE: v. III
va mear ge: ind. prez. viit.I.3.sg. 1,1
sã mer gu: conj. pr ez. 1.sg. 1,3
mergând: gerunziu 1,10, 14; 8,1; 12,1; rezum. cap.14; 18,2, 21; 20,24
a mearge: inf. prez. 2,15; 19,7; 20,42
mear gi: imperativ 2.sg. 4,6; 6,14; 11,38
voiu mearge: ind. viit.I. 1.sg. 4,8, 8
mear ge-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 4,9
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,9; 11,5; 15,5; 18,20; 19,3, 10
sã meargã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 7,4; 19,9; 20,23
a mer ge: inf. prez. 7,10; 9,11
sã mergem: con j. prez. 1.pl. 12,1
mer g: ind. prez. 1.sg./3.pl. 17,9; 18,5
mear geþi: imperativ 2.pl. 18,6; 21,21
mear geþi: ind. pr ez. 2.pl. 18,6
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 18,9
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 19,8
sã mergi: con j. prez. 2.sg. 19,9
mer gea: ind. imp. 3.pl. 19, 14; 20,45
mer gi: ind. prez. 2.sg. 19,17
mear gem: ind. prez. 1.pl. 19,18, 18
mer seasem: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,18
miiar gã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 7,4
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirile: pl. ac. 2,19
MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoap tea: sg. ac. 7,1
miiazãnoap te: sg. ac. 12,1; 16,3; 21,19
miezei-noapte: sg. gen. 7,19
meazãnoap tea: sg. ac. 2,9
MIC, -Ã: adj./s.
(cel mai) mic: adj. m. sg. nom. 1,13; 3,9; 6,15; 9,5
(mai) micã: adj. f. sg. nom. 6,15
(cei) mici: s.m. m. pl. ac. 18,21
MIERE: s.f.
miiar e: sg. ac. rezum. cap.14
mier e: sg. ac., în sintagma faguri de miere 14,8
mier ea: sg. ac. 14,9, 18
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 1,30, 32; 3,5; 7,16; 9,51; 12,4
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 3,16; 15,4
mijloc: sg. ac., în loc. adv. din mijloc 9,29
MIJLOCITOR: s.f.
mijlocitoriu: sg. nom. 11,10

(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 2,14; 3,8; 14,19
(s-)au mâniat : ind. pf.c. 3.sg. 2,20; 9,30
sã (sã) mânie: con j. prez. 3.sg. 6,39
mâniindu(-Se): gerunziu 10,7

MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. 1,24; 2,18; 8,35; 21,22
mila: sg. nom. 5,11

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 2,12

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(se) milos tiveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
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(mai) multe: adj. f. pl. ac. 8,30
mult: adv. 2,19; 3,25; 14,17; 16,16
(mai) mult: adv. 8,28; 13,21; 16,30
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 9,40; 16,30
(foar te) mulþi: pron. neho t. m. pl. ac. 16,24

MINUNAT, -Ã: adj.
minunat: n. sg. nom. 13,18
MINUNE: s.f.
minunile: pl. nom. 6, 13
minuni: pl. ac. 13,19

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 4,7, 15, 16; 6,5; 7,12; 9,29
mulþime: sg. nom. 7,6, 7, 8; 9,36; 11,20; 16,30

MINTE: s.f.
minte: sg. ac. 20,11

MULÞUMITÃ: s.f.; var. MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.) „recunoºtinþã
(exprimatã prin cuvinte sau prin recompense materiale)”; (concr.)
„ceea ce se oferã dr ept rãsplatã”
mulþãmita: s.f. sg. nom. rezum. cap.5

(a) MINÞI: v. IV
ai minþit: ind. pf.c. 2.sg. 16,15
(a) MISTUI: v. IV
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 6,21; 15,5; 20,48
mistuiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,20

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ

(a) MIªC A: v. I
ai miºcat : ind. pf.c. 2.sg. 11,26

MUNCÃ: s.f.
muncã: sg. nom. 18,9

MIªEL: adj. (Înv. ºi reg.; despre oameni) „sãrac”; (prin ext.)
„vrednic de milã”; „nevoiaº”
miºel: m. sg. nom. 5,27
miºei: m. pl. nom./ac. 9,4; 11,3
MOARÃ: s.f.
moarã: sg. ac., în sintagma piatrã de moarã rezum. cap.9; 9,53
MOARTE: s.f.
moartea: sg. ac. 1,1; rezum. cap.2; 4,1, 16, 21
moarte: sg. ac. 13,22; 16,16

MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. 1,34; r ezum. cap.16
muntele: sg. ac. 1,35; 2,9; 3,3, 27; 4,5, 6, 12, 14; 7,3, 24; 9,48;
12,15; 17,1, 8; 18,2, 13; 19,16
muntelui: sg. gen. 2,9; 7,1; 9,7; 10,1; 16,3; 19, 1, 18
munþii: pl. nom.5,5
munþi: pl. ac. 6,2
munþilor: pl. gen. 9,25
(a) MURI: v. IV
sã moarã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 6,30; 20,13
moarã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,30, 31

MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteani: pl. nom./ac. 3,28, 29

N

MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 8,32; 16,31
MOR T, MOARTÃ: adj.
moartã: f. sg. nom. 19,28

NASTURE: s.m.
nasturii: pl. ac. 8,21

MOªIE: s.f.
moºia: sg. ac. 2,6; 21,23

(a se) NAªTE: v. III
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 13,14
vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 13,3, 5, 7
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 13,8
nãscând: gerunziu rezum. cap.8
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 8,31; 13,24
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 11,1
(te-)ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 11,2
nãscut fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.13
nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,29

MOªTEAN: s.m. „moºtenitor”
moºtean : sg. nom. 11,2
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirii: sg. gen. 2,9; 20,6
moºtenirea: sg. ac. 11,24; 18,1
moºtenire: sg. ac. rezum. cap.18
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: sg. nom./ac. 1,1, 12, 13; 9,53; 11,2; 13,2; rezum. cap.14;
14,1, 2, 3, 10; 16,1, 4; 19,1; 21,18, 21
muiari: pl. ac. 3,6
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,4; 5,24; 9,54; 13,19, 20, 22,
23; rezum. cap.14; 14,15, 20; 15,1, 6; rezum. cap.19; 19,9, 26; 20,4, 5
muierii: sg. gen./dat. 4,9, 17; 13,9, 11,13; 14,7; 19,29; 20,3
muiarea: sg. nom. 4,21
muieri: pl. nom./ac. 5,24; rezum. cap.8; 8,30; 9,49, 51; 12,9;
16,27; 21,7, 14, 16, 23
muierile: pl. ac. 5,29; 21,10, 11
muiere: sg. ac. rezum. cap.9; 15,2, 6; 21,1
muiari: sg. gen. 11,1
MULT, -Ã: pr on. neho t./adj./adv.
multe: adj. f./n. pl. nom. rezum. cap.1; 5,30; rezum. cap.6; 16,16;
20,45, 46
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori „în mod repe tat”,
„adeseori” rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum. cap.16
mult: adj. n. sg. nom. 7,2, 4

NAZAREU: s.m. „închinat lui Dumnezeu”
nazareul: sg. nom. 13,7
nazareu: sg. nom. 16, 17
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduindu(-sã): gerunziu 20,22
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv.de nãpraznã „pe neaºteptate” 5,22; 20,37
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscutului: s.m. sg. dat., în sintagma întâiu nãscutului „primul
nãscut” 8,20
nãscuþi: s.m. pl. nom, în sintagma mai marii nãscuþi „bãtrânii” 11,5
nãscutã: adj. f. pl. nom., în sintagma una nãscutã „unicã”11,3 4
nãscuþi: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi „cei mai
batrâni” 21,16
(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.7; 9,43
nãvãleaºte: imper ativ 2.sg. 8,21; 9,33
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NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 2,10, 20; 15,10; 17,13; rezum. cap.18; 18,1,
11, 30; r ezum. cap.19; 19,14; rezum. cap.20; 20,47; rezum. cap.21
neamurile: pl. nom./ac. 2,21, 23; 3,1; 6,3; 20,2, 10; 21,5, 8
neamurilor : pl. dat. rezum. cap.3; 4,13, 16
neamului: sg. gen. 6,24; 19,12
neamuri: pl. nom./ac. 18,1; rezum. cap.19; rezum. cap.20; 21,2 4
neam: sg. nom./ac./gen . 18,19; 21,3, 6, 15, 17
neam: sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.19;
neamul: sg. dat. (cu prep. la) 20,12

NEROZIE: s.f.
norozie: sg. ac. 19,23

NEBÃGAT, -Ã: adj.
nebãgat: n. sg. nom., în loc. adj. nebãgat în samã „desconsiderat”
rezum. cap.8

NESÃVÂRªIT, -Ã: adj. (În v.) „nesfârºit”
nesãvârºitã: f. sg. ac. 11,20
NETÃIAT, -Ã: adj./s.
ne tãiaþ: adj. m. pl. nom., în loc. adj. netãiaþ imprejur „necircumciºi”
14,3
ne tãiaþilor: s.m. pl. gen., în loc. s. netãiaþilor împr ejur „celor
necircumciºi” 15, 18
NEVÃZUT, -Ã: ad j.
ne vãzut: m. sg. nom. 6,21

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) nãcãjeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
nãcãjiia: ind. imp. 3.pl. 6,9
(s-)au nãcãjit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8, 9
a nãcãji: inf. prez. 16,5

NICIDECUM: adv.
nicidecum: 20,16

NECÃJIT, -Ã: ad j./s.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjiþi (foar te): adj. m. pl. nom. 2,15
(celor) nãcãjiþi: s.m. pl. gen. 2,18

NISIP: s.n; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 7,12

NICIODATÃ: adv.
niciodatã: 16, 11, 17

NOAPTE: s.f./adv.
noap tea: s. sg. ac. 6,25, 40; 19,25
noapte: s. sg. ac., în loc. adv. de noapte „devreme” 6,38; 7,1; 19,5
noap te: s. sg. ac. 7,9; 19,11
noap tea: adv. 5,27; 9,32, 34; 20,5

NECURAT, -Ã: adj.
necurat : m./n. sg. ac. 13,4, 7, 14
NECREZUT, -Ã: adj.
necrezutã: f. sg. ac. 20,5

NOR: s.m.
norii: pl. nom. 5,4

NEDREPT, NEDREAPTÃ: ad j./adv.
nedr eapte: adj. n . pl. ac. 11,27
nedir ept: adv. rezum. cap.12

NOROCIT, -Ã: adj./adv.; var. (În v. ºi pop.) NÃROCIT (În v.)
„norocos”, „cu noroc”
nãr ocit: adv. rezum. cap.4
norocitã: ad j. f. sg. ac. 18,5

NEGRÃIT, -Ã: ad j.
negrãit eai: adj. antep. f. sg. gen. rezum. cap.19
NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtorie: sg. ac. 18,28
NELEGIUIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în A lui Iliodor istorie ethiopiceascã. Cinci
cãrþi. [Manuscris din 1772; Bibl. Academiei Române, cota 355].
nelegiuirile: rezum. cap.3
nelegiuire: sg. nom./ac. rezum. cap.20; 20,6, 10, 12
NEMERNIC: adj.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC (Înv. ºi reg.)
„strãin”, „venetic”
nimearnic: m. sg. nom. 19, 16
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI (Înv. ºi reg.)
„a pribegi”
a nimer nici: inf. prez. 17,8
NEMULÞUMIRE: s.f.; (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmirea: sg. ac. rezum. cap.10
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom. 6,5
nenumãrate: f. pl. nom. 7, 12
NEPOT: s.m.
nepoþ: pl. ac. 12,14
NEPRIETEN: s.m.
neprie tinii: pl. nom./ac. 3,28; 5,31
nepriiatinilor : pl. gen. 6,9
neprie tinilor: pl. gen. 8,34
neprie tenul: sg. ac. 16,23
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincios: m. sg. nom. 16,7, 11, 13

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,6; 4,4; 5,11; 7,1, 5; 9,29,
32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 48; 11,11, 23; 14,3; 16,24; 18,7,
27; 20,8; 21,3
noroadelor: pl. gen. 2,12; 20,2
norodului: sg. gen./dat. 5,13; rezum. cap.8; 8,5; 12,2; 14,16; 20,2
noroadele: pl. nom./ac. 5, 14; 6,33
norod: sg. nom./ac. 7,2, 3, 4
noroade: pl. nom./gen. 7,12; 8,10
norodului: sg. dat. adn. 10,18
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 20,14
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: n. pl. ac. 10,6
NUMAIDECÂT: adv.
numaidecât : 3,22; 14,17
NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom./ac. 7,6; 12,5; 21,23
numãr : sg. ac., în loc. adv. dupã numãr „exact” 7,8
numãr : sg. dat. 12,9; 14,13
numãr ului: sg. dat. 20,22
NUME: s.n.
nume: sg. nom./ac. 1,9, 11; 3,15; 8,31; 9,46; 13,2, 6; 17,1; 18,12;
19, 10; 20,45
numele: sg. nom./ac. 1,17; 2,5; 4,5; 8,14; 10,4; 13,17, 18, 24;
15,17, 19; 18,29
NUMIT, Ã: adj.
numitele: ad j. antep. f. pl. ac. 20,32
NUN: s.m.
nuni: pl. ac. 14,20
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OM: s.m.
om: sg. nom./ac./gen. 1,24; 6,16; 1 3,2, 11; 17,1, 11; 18,19; 19,1,
16, 17, 24; 20,1, 8, 11
omul: sg. nom./ac. 1,25; 4,22; 13,6, 8, 10; 19,4, 23, 25, 27
omului: sg. gen. 8,21; 19,24
oameni: pl. dat./ac. 1,4; 9,4, 49; 15,15, 16; 16,7, 11, 17; 18,28
oamenilor: pl. gen. 6,5; 9,36
oamenii: pl. nom./ac. 6,27, 28; 8,8, 14; 9,9, 13; 18,7, 22; 19,16;
20,5, 13
oamenii: pl. voc. 9,7

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. 14, 15
O
OAIE: s.f.
oi: pl. nom. 6,4
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 6,19
OASTE: s.f.
oastei: sg. dat. adn. 1,1; 4,2
oastei: sg. gen./dat. rezum. cap.4; 4,7; 8,6; 9,29; 20,10
oastea: sg. nom./ac. 4,6, 13, 16; 5,11, 14; 8,10, 12; rezum. cap.9;
9,34, 35, 43, 50; 11,21; 15,9; 20,18, 30, 39; 21,5
oaste: sg. ac. 21,8

ORAª: s.n.
oraºul: sg. ac. 9,20, 50; 19,12
oraºele: pl. nom. 10,4
oraºului: sg. gen. 14,5; 21,19

ORIÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ORIÎNCÃTR O
oriîncãtro: 2,15

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,19; 14,10
(sã) obicinuiesc: ind. prez. 3.pl. 8,21

ORIUNDE: adv.
oriunde: 17,8
ORZ: s.n.
orz: sg. ac. 7,13

(a se) OB OSI: v. IV
(s-)au obosit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,15; 16,16

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 19,29

OBOSIRE: s.f.
obosirea: sg. ac. 8,4

OSEBIT: adj. (Pop.) „izolat”, „separat”
osãbit: n. sg. nom. 18,7

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 19,25

(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
sã (se) uspete: con j. prez. 3.pl. 16,23
uspãtându(-sã): gerunziu 19,22

OCHI: s.m.
ochii: pl. ac. 6,21; 16.21; 19,17
ochilor: pl. dat. 14,3, 7

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospeaþe: pl. ac. 9,27
ospãþ: sg. ac. 14,10
ospãþu: sg. ac. 14,12, 17; 19,21
uspeþe: pl. ac. 16,25
uspeþele: pl. ac. 16,25

(a) OC OLI: v. IV
ocolindu-: gerunziu 11,3
au ocolit: ind. pf.c. 3.sg. 11,18
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom./ac. 16, 16; 20,43
odihnã: sg. ac. 17,8
(a se) ODIHNI: v. IV
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,11, 30; 5,6, 7, 32; 8,3, 28;
18,2, 20
(sã) odihnea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,17; 8,10; 18,27
(vã) odihniþi: imperativ 2.pl. 9,15
a (sã) odihni: inf. prez. 11,17, 28; 19,25
sã (te) odihneaºti: conj. pr ez. 2.sg. 13,15
(mã) voi odihni: ind. viit.I. 1.sg. 15,7
sã (mã) odihnesc: conj. prez. 1.sg. 16,26
odihnitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,11
sã (sã) odihneascã: conj. prez. 3.sg. 19,10
odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 19,28
sã (ne) odihnim: conj. prez. 1.pl. 20,28

OLTAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. ac. rezum. cap.6; 6,24, 26; 21,4
oltariul: sg. ac. 6,25, 28
oltariului: sg. gen. 6,25; 13,20

(a) OPRI: v. IV
voi opri: ind. viit.I. 1.sg. 7,4
au oprit: ind. pf.c. 3.sg. 15,1

(a se) ORBI: v. IV
(sã) orbeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

OBICEI: s.n.
obiceaiu: sg. ac., în loc. v. a avea obiceaiu „a obiºnui” 3,2
obiceaiu: sg. nom./ac. 11,39; 15, 1; 20,32; 21,21
obiceaiul: sg. ac. 18,7

ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 20,6

INDICE

OSTAª: s.m.
oºtaºi: pl. nom./ac. 4,6, 10; 8,10; 20,35, 46
ostaº: pl. (cu des. N ) nom./ac. 4,14; 20,2, 4 4
ostaº: sg. nom. 11,1
ostaºilor: pl. gen. 21,22
OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 19,22
(a) OªTI: v. IV
oºteaºte: imper ativ 2.sg. 1,3; 9,38
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5, 9; 5, 13, 19, 20; 9,16, 39; 11,25
a oºti: inf. prez. 3,2; 10,18; 20,23
oºtesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
oºtit-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,19
(s-)au oºtit: ind. pf.c. 3.pl. 5,20
sã oºtiþ: conj. pr ez. 2.pl. 6,31
oºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,45; 11,4; 12,4
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
sã oºteºti: conj. prez. 2.sg. 11,8
sã oºtesc: conj. prez. 1 .sg. 11,9
oºtind: gerunziu 11,23; rezum. cap.20; 20,16
sã oºteascã: conj. prez. 3.sg. 11,32
oºti: inf. prez. fãrã a 20,10
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pãmântului: sg. gen. 1,33; 2,2; 11,18; 12, 15
pãmântului: sg. gen., în sintagma buricul pãmântului „centrul
pãmântului” 9,37

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. 2,2; 4,17; 6,23; 8,9; 19,20
pacea: sg. ac., în s. pr opr. Pacea Domnului 6,24
pace: sg. ac., în loc. adv. cu pace „paºnic” 11,13, 31
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace „în liniºte” 18,6; 21,13

PÃR: s.n.
pãr ul: sg. ac. 20,16
perii: pl. nom. 16,13, 22
peri: pl. ac. 16,14, 19
(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17, 19; 3,1; 6,13
pãrãsi: inf. prez. fãrã a 9,11, 13
am pãrãsit : ind. pf.c. 1.sg. 10,10
aþ pãrãsit : ind. pf.c. 2.pl. 10,13

PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. ac. 5,25
pãhare: pl. ac. 9,27
PALMÃ: s.f.
palmã: sg. ac. 3,16
palmele: pl. nom. 8,6

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pãr ea: ind. imp. 3.sg. 17, 6; 21,2 4

PARÃ: s.f.
par a: sg. nom., în sintagma par a focului 15,5
PARTE: s.f.
par tea: sg. ac. 2,9; 7,11, 17; 8,11; 9,40;
11,18; 20,34, 43; 21,19, 22
par te: sg. ac., în loc. adv.. de o parte „într-un loc” 7,5
par te: sg. ac., în loc, adv. în altã par te „altundeva” 7,5
par te: sg. ac. 7,19; 14,9; rezum. cap.19
par te: sg. nom., în loc. s. par te bãrbãteascã ºi fãmeiascã „fiinþe
de se x bãrbãtesc ºi femeiesc” 16,27
par te: sg. ac., în loc. adv. într-altã parte „altundeva” „în altã
direcþie” 20,16
par tea: sg. ac., în loc. s. par tea bãrbãteascã 21,11
pãrþile: pl. ac. 3,16; 20,6, 43
pãrþi: pl. ac. 7,16; r ezum. cap.19; 19,29; 20,45
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toat e pãrþile „(de) pretutindeni” 20,3 4
PAS: s.n.
paºii: pl. ac. 16,26

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 2,1, 12; 3,4; rezum. cap.19
pãrinþii: pl. nom./ac. 2,10, 17, 19, 20, 22; 6,13; 14,4; 19,30; 21,22
(a) PÃªI: v. IV
pãºind: gerunziu 3,27
(a) PÃTRUNDE: v. III
pãtrunzând: gerunziu 5,26
(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,22
au pãzit : ind. pf.c. 3.pl. 2,22
pãzeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 13, 14
PÃZITOR: s.m.
pãzitorii: pl. nom. 7, 19
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac., în sintagma pâni azime 6,19
pânile: pl. ac., în sintagma pânile azime 6,20, 21
pâne: sg. ac. 7,13; 19,5, 19
pâni: pl. ac. 8,5, 6, 15
pânile: pl. ac. 13,16

PAT: s.n.
patul: sg. ac. 21,12
PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. nom. 5,8

PÂNTECE: s.n .
pânt eceale: sg. ac. 3,21
pânt ecele: sg. ac. 3,24; 13,5, 7; 16,17; 19,5

PÃCAT: s.n.
pãcat : sg. ac., în loc. adv. fãrã pãcat „(în mod) nevinovat” 9,16
pãcat elor: pl. dat. 10,6
pãcat : sg. nom. 20,6

PÂNZÃ: s.f.
pânz elor: pl. gen. 16,12

(a se) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 10,10, 15
pãcãtuiesc: ind. prez. 1.sg. 11,27
(s-)au pãcãtuit: ind. pf.c. im pers. 21,22

PEDESTRAª: s.m.
pedes traº: sg. nom. 20,2

PÃCIUITOR, -TOARE: adj. (În v.) „împãciuitoare”; aici prima
at estare; cf. MDA, unde prima atestare este în Dictionariu
rumanesc, latinesc ºi ungur esc, Din orenduiala excelenþii sale
pr easfinþitul Ioann Bobb…, tom. II, Cluj, 1823.
pãciuitoare: pl. ac. 18,15
pãciuitoare: pl. ac., în sintagma pãciuitoar e jârtve 20,26; 21,4
PÃGÂN: s.m.
pãgâni: pl. ac. rezum. cap.1
PÃIUª: s.n.
pãiuºe: pl. ac. 15,5
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 1,15, 32; 3,25; 4,21;
6, 10; 8,25; 13,20; 16,13; 18,10
pãmântul: sg. nom./ac. 1,2, 26; 2,1, 12; 3,11, 30; 5,4, 23, 32;
6,9, 37, 39, 40; 7,13; 8,28; 10,4, 8; 11,3, 5, 12, 13, 15, 17, 18,
19, 21, 23; 15,9; 16,24; 18,2, 9, 14; 20,1; 21,12, 21

PEªTERÃ: s.f.
peºtere: pl. ac. 6,2
peºtera: sg. ac. 15,8
peºterea: sg. ac. 15,11
PIATRÃ: s.f. „rocã”; „s tâncã” (cf. lat. pe tra, -ae „stâncã”,
„pietroi”)
piatra: sg. nom./ac. 1,36; 1 5,13; 20,45, 47; 21,13
piatrã: sg. ac. 6,20, 21; 9,5, 18; 13,19
pie trii: sg. gen. 6,26; 15,8, 11; 20,16
piatra: sg. ac., în s. propr. Piatra Oriv „stânca lui Oriv” 7,25
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã de moarã rezum. cap.9; 9,53
pie trile: pl. ac. 20,16
(a) PICÃTURI: v. IV (cf. Indice Iº)
au picãturit : ind. pf.c. 3.pl. 5,4
PICIOR: s.n.
picioar elor: pl. gen. 1,6, 7; 5,27
picioar ele: pl. nom./ac. 5,27, 28; 19,21
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plinind: gerunziu 9,5 4; 11,39
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 13,12, 17
plineascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 13,14
sã plineascã: con j. prez. 3.sg. 19,27

(a) PIERDE: v. III „a ucide”
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8
PIERDERE: s.f.
pierdere: sg. ac. 16,28

PLUG: s.n.
plug: sg. ac. 3,31

(a) PIERI: v. IV
sã piarã: conj. prez. 3.pl. 5,31
sã piei: conj. prez. 2.sg. 18,25
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom. 20,34

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 5,8; rezum. cap.16; 20,25
porþii: sg. gen. 9,35, 16,3
poarta: sg. ac. 9,40, 16,2

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.9
pildã: sg. ac. rezum. cap.14

(a se) POCÃI: v. IV
pocãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.10
(s-)au pocãit: ind. pf.c. 3.sg. 21,15

(a se) PITULA: v. I; (Pop.) „a se ascunde ghemuindu-se”
(te) pitulã: imperativ 2.sg. 9,32
(vã) pitulaþi: imper ativ 2.pl. 21,20

POD: s.n.
pod: sg. ac. 16,27
PODOABÃ: s.f.
podoabele: pl. ac. 8,21
podoabe: pl. ac. 8,26

PITULARE: s.f. (aici) „ascunzãtoar e”
pitulãri: pl. ac. 20,37

POFTÃ: s.f.
pofta: sg. ac. 19,24
pofteai: sg. gen. 20,5

PITULAT, -Ã: adj. (Pop.) „ascuns ºi ghemuit”
pitulaþ: m. pl. nom. 16,9
PLAPUMÃ: s.f.
plapoma: sg. ac. 8,25

(a) POFTI: v. IV
poftise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,40
pofteºti: ind. prez. 2.sg. 8,6, 15
poftesc: ind. prez. 1.sg. 8,24

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”
plaºca: sg. ac. 4,18

POFTIT, -Ã: adj.
poftiþilor: adj. antep. m. pl. gen. 8,26

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. 3.sg. 10,15; 18,14
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg. 14,3
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,7

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pomul: sg. ac., în sintagma pomul maslinului 9,10

PLÂNGÃT OR, -TOARE: s.m./f.
Plângãtorilor : s.m. pl. gen., în s. propr. Locul Plângãtorilor 2,1

(a) PORNI: v. IV
pornindu-: gerunziu 11,27

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au plâns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4; 20,23
Plâng: ind. prez. 3.pl., în s. pr opr. Locul celor ce Plâng 2,5
sã plâng: conj. prez. 1.sg. 11,37
plângea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,38; 20,26
sã plângã: conj. prez. 3.pl. 11,40
a plânge: inf. prez. 21,2

PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. ac. 20,5
POR UNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 2,17; 3,4
porunca: sg. ac. 9,54; r ezum. cap.20; 20,13

PLEAVÃ: s.f.
pleave: pl. ac. 19,19

(a se) PORUNCI: v. IV
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,4
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,19; 6,27; 7,8; 11,14; 16,18, 25;
21,10, 13, 20
poruncit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 13,14
poruncesc: ind. prez. 3.pl. 15,11
(sã) por uncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,23

(a se) PLE CA: v. I
(sã) pleca: ind. im p. 3.pl. 2,18
plecându-: gerunziu în loc. v. plecându-ºi jenunchele 7,5
plecând: gerunziu în loc. v. plecând jenunchele 7,6
au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 9,3
a pleca: inf. prez. 16,19
sã (mã) plec: conj. prez. 1.sg. 16,26
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 19,9

(a) POS TI: v. IV
au postit : ind. pf.c. 3.pl. 20,26
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv.) PROTIVNIC
protivnicul: sg. nom./ac. 6,31; 16,24
protivnici: pl. nom./ac. 9,44; 20,31
protivnicii: pl. nom. 20,42

(a) PLESNI: v. IV; var . (a) PLEZNI
a plezni: inf. prez. 7,19
PLIN , -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. 16,27
(a) PLINI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a duce la îndeplinire”, „a executa”,
„a îndeplini”
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,27; 15,17

(a) POVÃÞUI: v. IV
pãvãþuind: gerunziu rezum. cap.1
povãþuiaºte: imperativ 2.sg. 4,6
au povãþuit : ind. pf.c. 3.pl. 5,14
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POVÃÞUITOR: s.m.
povãþuitoriu: sg. nom./ac. 1,1; 4,2; rezum. cap. 10; 10,1, 18; 11,8;
rezum. cap.12
povãþuitoriul: sg. nom. 4,14; 20,18
povãþuitori: pl. nom. 5,15
povãþuitoriului: sg. dat. 9,49

(a) PRIMI: v. IV
ar f i priimit: cond. pf. 3.sg. 13,23
sã priimeascã: con j. prez. 3.sg./pl. 17,3; 21,13
au primit : ind. pf.c. 3.sg. 19,3
au priimit : ind. pf.c. 3.sg. 19,21
a priimi: inf. prez. 19,18

(a se) POVESTI: v. IV
povesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
sã (sã) povesteascã: conj. prez. 3.pl. 5,11
au po vestit : ind. pf.c. 3.pl. 6,13
povestia: ind. imp. 3.sg. 7,13

(a) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6, 8, 18; 2,14; 8,12, 14; 9,45; 15,4
prinzând: gerunziu 1,13; 7,25; rezum. cap.18
prinde: imperativ 2.sg. 5,12
vor prinde: ind. viit.I. 3.pl. 20,38
prinsã a fi: pasiv inf. prez. 20,38
a f i prinsã: pasiv inf. prez. 20,40

PRADÃ: s.f.
prãzile: pl. ac. 5,30
pr adã: sg. ac. 5,30; 8,25
pr ada: sg. ac. 8,24
prãzi: pl. ac. 9,25

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREGIUR
prinpregiurul: prep. 7,18, 20, 21
prinpregiur: adv. 8,34

PRAG: s.n.
pr ag: sg. ac. 19,27

(a) PRISOSI: v. IV
prisosiia: ind. imp. 3.pl. 1,19

PRAªTIE: s.f.
pr aºtiile: pl. ac. 20,16

PRISTOL: s.n.
pr estoalele: pl. ac. 2,2
pr estolul: sg. ac. rezum. cap.6; 6,30; 6,31, 32

PRAZNIC: s.n.
pr aznicul: sg. nom. 21,19

(a) PRIVI: v. IV
privind: gerunziu 5,28; 9,39; 16,27; 20,39
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 9,37; 16,3; 18,6
priviia: ind. im p. 3.pl. 13,19

PRÃDÃTOR: s.m.
prãdãtori: pl. nom. 5,19
PRÃPASTIE: s.f.
prãpastie: sg. ac. 5,15

(a) PROBOZI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a mustra (aspru)”
pr obozându-: gerunziu 8,1
aþi probozit : ind. pf.c. 2.pl. 8,15
au probozit : ind. pf.c. 3.sg. 11,25
a probozi: inf. prez. 21,22

PREABUN, -Ã: adj.
pr eabune: n. pl. ac. 9,11
PREOT: s.m
pr eot: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,5, 10, 12, 13; 18,4, 19
pr eotul: sg. nom./ac. rezum. cap.18; 18,17, 18, 24, 27
pr eoþi: pl. nom. 18,30

PROROC: s.m.
pr oroc: sg. nom. 6,8
PROROCIÞÃ: s.f.
pr orociþa: sg. nom. rezum. cap.4; 4,4

PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
pr eoþeascã: f. sg. nom. 17,5

PRUNC: s.m.
pr unc: sg. nom. 8,20
pr unci: pl. ac. 11,34; 13,3
pr uncul: sg. nom. 13,7, 24
pr uncii: pl. ac. 21,10

(a) PREPUNE: v. III (Înv. ºi reg.; prin ext.) „a bãnui”
pr epunea: ind. imp. 3.pl. 8,11
PRIBEAG, -Ã: ad j.
pribeag: m. sg. nom. 12,4

PRUNCIE: s.f.
pr uncia: sg. ac. 13,5, 7

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 11,8; 18,3
pricina: sg. ac. rezum. cap.16

(a) PSÃLMUI: v. IV (Înv.) „a psalmodia”; (aici) „a cânta din lãutã”
psãlmui-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,3

PRIETEN: s.m.
priiatinii: pl. ac. 14,20
prie tinului: sg. dat. 15,2

PUI: s.m.
puiu: sg. nom 14,5
PULPÃ: s.f.
pulpa: sg. ac., în sintagma pulpa coapseai 15,8

PRIETENEªTE: adv.
prie tineaºte: 19,4
PRIGONIRE: s.f.; aici prima at estare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Pravilniceasca condicã (1780), Bucureºti, 1957.
prigonire: sg. nom. 12,2
PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac. 14,4
PRIMEJDIE: s.f.
primejdie: sg. ac. 5,2
primejdiii: sg. dat. 5,9, 15
primejdiilor: pl. dat. 9,17

(a) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,21; 5,18; 8,2 7; 9,25; 13,19; 15,8;
18,30; 19,28; 20,29
puind: gerunziu 6,19; rezum. cap.14; 16,2
pune: imperativ 2.sg. 6,20; 14,13; 18,19
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 6,26; 14,16
pune-voi: ind. viit.I. 1.sg. 6,37
puindu-: gerunziu 9,48; 16,3
a pune: inf. prez. 9,52
am pus: ind. pf.c. 1.sg 12,3
pune(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,12
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RANÃ: s.f.
ranã: sg. ac. 3,22; 11,33; 15,8
ranei: sg. dat. 5,26

pusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,36, 38
fiind puºi: pasiv gerunziu 20,39
(a) PURCEDE: v. III
purcezând: gerunziu 1,11; 9,50
sã purcezi: conj. prez. 2.sg. 11,8
a purceade: inf. prez. 19,5; 20,34
vei pur ceade: ind. viit.I. 2.sg. 19,5, 9
purces-am: ind. pf.c. 1.sg. 19,18
purcegãnd: gerunziu 20,20

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnind: gerunziu 14,5
(a se) RÃDIC A: v. I; v ezi (a se) RIDICA
RÃDIC ARE: s.f.; vezi RIDICARE

(a se) PURTA: v. I
sã poarte: conj. pr ez. 3.pl. 20,10
purtând: gerunziu 7,25
purta: ind. imp. 3.pl. 8,10; 20,15
(v-)aþi purtat: ind. pf.c. 2.pl. 9,16
purtându-: gerunziu 9,48
au purtat : ind. pf.c. 3.sg. 16,3

RÃMÃªIÞÃ: s.f. „rest”; „ur maº”
rãmãºiþele: pl. nom. 5, 13
rãmãºiþa: sg. ac. 16,9
rãmãºiþãle: pl. nom. 20,48

PURURI: adv.; var. (Înv.) PURUREA
pururea: rezum cap.2; 16,16
PUS, -Ã: adj.
pus: m. sg. ac. 6,28
PUSTIE: s.f.
pustiia: sg. ac. 1,16
pustiei: sg. gen. 8,7, 16
pustie: sg. ac. 11,16, 22; r ezum. cap.20; 20,45, 47
pustiii: sg. gen. 20,42
(a) PUTEA: v. II
poci: ind. prez. 1.sg. 9,9, 11, 13
poþi: ind. prez. 2.sg. 11,25
sã poþi: conj. prez. 2.sg. 16,6
sã poatã: con j. prez. 3.sg. 18,5
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 2,14; 3,29; 8,4, 28; 14,14; 20,47
puteam: ind. im p. 1.sg. 8,2, 3
sã putem: conj. prez. 1.pl. 8,5; 20,10
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 9,33; 11,2
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 11,35; 17,9
veþi put ea: ind. viit.I. 2.pl. 14,13
oi putea: ind. viit.I. 1.sg. 14, 16
am putea: cond. prez. 1.pl. 16,5
putea: ind. imp. 3.pl. 20,16
putem: ind. prez. 1.pl. 21,18
neputând: gerunziu rezum. cap.12; 12,6
PUTERE: s.f.
puterea: sg. nom./ac. 7,2; 16,15; r ezum. cap.18
puteare: sg. ac. 15,19
PUÞIN , -Ã: adj./adv.
puþin: adv. 19,5
puþinã: f. sg. ac. 19,8
PUÞINTEL, -EA: adj./adv.; var. (Înv.) PUÞÂNTEL, -EA
puþintea: f. sg. ac. 4,19
puþântel: adv. 17,8; 18,15

INDICE

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu 5,20
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,3; 9,5; 11,17; 17,11; 18,12, 31;
19,2, 4; 20,47
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,10; 20,45
sã rãmâi: conj. pr ez. 2.sg. 19,6
a rãmânea: inf. prez. 19,7
rãmâi: imper ativ 2.sg. 17,10; 19,9
sã rãmânem: conj. prez. 1.pl. 19,11
vom rãmânea: ind. viit.I. 1.pl. 19,13
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 19,15
(nu) rãmânea: imperativ prohib. 2.sg. 19,20
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 19,26
rãmâneam: ind. imp. 1.pl. 20,5
ar rãmãnea: cond. prez. 3.pl. 21,5
(a) RÃNI: v. IV
au rãnit: ind. pf.c. 3.pl. 20,31
(a) RÃPI: v. IV
rãpiþi: imperativ 2.pl. 21,2 1
au rãpit: ind. pf.c. 3.pl. 21,22, 23
RÃPIT, -Ã: adj.
rãpite: f. pl. ac. rezum. cap.21
RÃPITOR, -TOARE: ad j./s.m.
rãpitorilor : s. pl. gen. 2,14
rãpitoriu: adj. m. sg. nom. 14,5
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 9,33
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.sg. 12,1
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 5,31
rãsãrit: sg. ac. 7,12; 11,18; 21,19
rãsãritului: sg. gen. 8,11; 20,43
RÃSÃRITEAN , -Ã: adj./s.m.
rãsãriteanilor: pl. gen. 6,3; 8,10
rãsãriteane: n. pl. nom. 6,33
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI

R
(a se) RADE: v. III
(sã) va rade: ind. viit.I. 3.sg. 16,17
au ras: ind. pf.c. 3.sg. 16,19
RAM: s.n.
ramul: sg. ac. 9,48
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 9,49

(a se) RÃSPLÃTI: v. IV
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 9,56
aþi rãsplãtit: ind. pf.c. 2.pl. 9,16
(s-)au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 9,57
rãsplãteaºt e: imperativ 2.sg. 10,15
sã rãsplãtim: con j. prez. 1.pl. 15,10
a rãsplãti: inf. prez. 20,10
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15; 5,29; 6,31; 8,2, 8, 18, 19,
25; 9,9, 11, 13, 15, 36; 11,7, 10, 13, 36, 38; 12,2; 13,7, 11, 16,
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18, 23; 14,13, 16; 15,3, 10; 16,7, 11, 13; 17,2, 9; 18,4, 6, 8, 19,
24; 19,12, 18, 20; 20,8, 18, 23
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 4,20
rãs punzând: gerunziu 6,15; 19,28
rãs puns-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,14; 8,6; 20,4
rãs punsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,8
rãs pundea: ind. imp. 3.sg. 12,6

rãdica: inf. prez. 8,28
rãdicându-: gerunziu 19,17
râdicându(-se): gerunziu 9,26

(a) RÃSTURNA: v. I
sã rãs turnaþi: con j. prez. 2.pl. 2,2
a rãs turna: inf. prez. 2,23
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,31, 32; 7,13; 8,17; 11,23

(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 6,25
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 9,45
ROB: s.m.
robii: pl. ac. 5,12

(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat : ind. pf.c. 3.sg. 3,27; 5,9
rãsunând: gerunziu 6,34; 7,20
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg. 7, 18
rãsunaþi: imperativ 2.pl. 7,18
a rãsuna: inf. prez. 7,19, 22

ROBIE: s.f.
robiei: sg. gen. 6,8
robiii: sg. gen. 18,30
ROD: s.n.
rodurile: pl. ac. 9,11
roduri: pl. ac. 15,5

(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcind: gerunziu 9,44; 20,45

ROI: s.n.
roiu: sg. ac., în sintagma roiu de albine 14,8

RÃTÃCIT, -Ã: ad j.
rãtãcite: f. pl. ac. 5,6
rãtãciþ: m. pl. ac. 9,4

ROªU, ROªIE: adj.
roºie: f. sg. ac. 8,26
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 11,16

RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: adv. 2,11; 3,7, 12; 4,1; 6,1; 10,6; 11,2 7; 13,1; 19,22, 25
(mai) rãu: adv. 2,19
rãu (foar te): adj. n. sg. ac. 9,23
rãul: s.n. sg. ac. 9,56
(mai) reale: s. f. pl. ac. rezum. cap.2
reale: s. n. pl. ac. 15,3

ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom./ac. 6,37, 38, 39, 40
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 13,2; 18,2

RÃUTATE: s.f.
rãut atea: sg. nom./ac. 9,24; 19,23; 20,13
rãut ate: sg. nom./ac. 20,13; 21,3
RÃZBOI: s.n.
rãzboaiele: pl. ac. 3, 1
rãzboiu: sg. ac. 3, 10; 5,14; rezum. cap.7; 7,8; 8,1, 13; 12, 1, 3;
18,11; rezum. cap.20; 20,17, 20, 23, 24, 28, 39, 46
rãzboaie: pl. ac. 5,8; 11,27
rãzboiului: sg. gen. 20,18
rãzboiul: sg. nom. 20,3 4
(a se) RÂNDUI: v. IV
a rãndui: inf. prez. 9,15
rãnduind: gerunziu 18,21
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.10
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,6, 28; rezum. cap.17; 20,22
aþi rânduit : ind. pf.c. 2.pl. 9, 16, 18

RIDICARE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) RÃDICARE
rãdicarea: sg. ac., în sintagma rãdicarea Mãsealii 15,17

RUDENIE: s.f.
rudeniii: sg. gen. 1,16
rudenia: sg. nom./ac. 1,25; 9,1; 16,31; 17,7
rudenii: pl. nom. 4,11
(a se) RUGA: v. I
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 4,19; 6,39; 13,8
rogu-: ind. pr ez. 1.sg. 6, 13, 15; 8,5; 12,5; 13, 15; 16,6; 19,6, 8, 11,
20, 24
rog: ind. prez. 1.sg. 11,3 7; 14,2
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 13,8
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg. 13,9
au r ugat: ind. pf.c. 3.pl. 18,5
rugându-: gerunziu 21,22
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunii: sg. dat. 13,15

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 11,19

(a) RUPE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) RUMPE
au rupt: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,22; 11,35; rezum. cap.14; 14,6; 16,9,
12; 20,25, 31
rumpând: gerunziu rezum. cap.15
rumpe: inf. prez. fãrã a 16,6
ar rumpe: cond. prez. 3.sg. 16,9

RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. ac. rezum. cap.19

(a se) RUªINA: v. I
(sã) ruºinase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,25

RÂNDUIALÃ: s.f.
rãnduiala: sg. ac. 5,20

REPEJUNE: s.f.
rãpegiunii: sg. gen. 4,7
rãpegiunea: sg. nom./ac. 4, 13; 5,21
(a se) REZEMA: v. I
(sã) razimã: ind. prez. 3.sg. 16,26
rãzima: ind. im p. 3.pl. 16,29
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4; rezum. cap.; 21,2

S
SABIE: s.f.
sabiii: sg. gen. 1,25; 4,15; 20,37; 21,10
sabie: sg. ac. 3,16; 7,22
sabia: sg. nom./ac. 3,22; 7,14, 20; 8,10, 20; 9,54; 19,29; 20,17,
25, 35, 48
sabiei: sg. gen. 18,27
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sã (vã) sculaþ: conj. prez. 2.pl. 12,3
sculându(-se): gerunziu 16,3, 14, 20; 19,5; 20,18, 37
sculaþi: imperativ 2.pl. 7,15

SARCINÃ: s.f. „boccea”, „bagaj”
sarcinile: pl. ac. 19,17
SARE: s.f.
sare: sg. ac. 9,45

SCUMP, -Ã: adj.
scumpele: ad j. antep. f. pl. ac. 8,26
scump: n. sg. nom. 18,21

SAT: s.n.
satele: pl. ac. 1,27; 11,26; 20,48

(a) SCUTI: v. IV
au scutit: ind. pf.c. 3.sg. 3,31

(a) SÃDI: v. IV
iaste sãditã: pasiv ind. prez. 3.sg. 11,33

(a se) SCUTURA: v. I
(mã) voiu scutura: ind. viit.I. 1.sg. 16,20

SÃLAª: s.n.
sãlaºul: sg. ac. 18,3; 19,23
sãlaº: sg. ac. 19,15, 19
sãlaºele: pl. ac. 20,8

SEAMÃ: s.f.
samã: sg. ac. 2,20
samã: sg. ac., în loc. adj. nebãgat în samã „desconsiderat” rezum. cap.8

(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 4,15

SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s. sg. ac. 19,9
sara: s. sg. ac. 20,23, 26; 21,2
sara: adv. 19,16

SÂN: s.m.
sânul: sg. ac. 16,19
SÂNGE: s.n.
sângelui: sg. gen. 9,24

SE C, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC , SEACÃ
sacã: f. sg. nom. 6,39

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguia: ind. imp. 3.pl. 18,17

SE CERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 15,1

SC AUN: s.n.
scaunele: pl. ac. 9,55

SE CURE: s.f.; var. SÃCURE
sãcurea: sg. ac. 9,48

(a) SCÃPA: v. I
scãpa: inf. prez. fãrã a 3,29; 20,47
scãpase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,51

SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. rezum. cap.6; 6,17, 39; 20,38
seamne: pl. ac. rezum. cap.6

(a se) SCHIMBA: v. I
(sã) schimba: ind. imp. 3.sg19,11

SETE: s.f.
seate: sg. nom./ac. 4,19; 15,18

(a) SC OATE: v. III
scosease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,12
scosu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,1
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,21, 22; 6,13; 8,20, 34; 9,41; 16,21;
19,25; 20,30
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 6,8; 10, 12
sã scoaþã: con j. prez. 3.sg. 9,17
scoate: imperativ 2.sg. 19,22
voiu scoate: ind. viit.I. 1.sg. 19,24
scotea: ind. imp. 3.pl. 20,17, 25
scoþând: gerunziu 20,35
SC OICÃ: s.f.
scoicã: sg. ac. 6,38
SC ORPION: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la ªtefan Vasilie Episcupescul, Practica
doctor ului de casã (...), Bucureºti, 1846.
scorpionului: sg. gen. 1,36

SET OS, -OASÃ: s.; var. (Reg.) SETIOS, -OASÃ „setos”
sãtiosului: sg. dat. rezum. cap.15
SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. 19,30
sfat : sg. ac. 20,11, 32; 21,19
(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (În v. (a) SFÃRMA
voiu sfãr ma: ind. viit.I. 1.sg. 8,7
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.pl. 8,16
(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 4,21
sfãrºitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,27
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. ac. 16,9
(a) SFINÞI: v. IV
sfînþit sânt: pasiv ind. prez. 1.sg. 16,17

(a) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.pl. 8, 14
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,10; 3,20; 4,9; 5,7; 9,34, 35, 43;
10,1; 13,11; 19,9, 27
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,7; 8,21
scoalã: imperativ 2.sg. 4,14; 5,12; 19,28
sculându(-sã): gerunziu 6,28, 38; 7,1; rezum. cap.12; 19,7; 20,19,
33; 21,4
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(te) scoalã: imperativ 2.sg. 8,21
(v-)aþi sculat : ind. pf.c. 2.pl. 9,18
scoalã(-te): imperativ 2.sg. 7,9; 8,20; 9,32

SICLU: s.m. (La vechii evrei) „unitat e de mãsurã pentru
greutãþi, cu o valoare de aproximativ 6 grame”
sicli: pl. nom. 8,26
SICRIU: s.n.
sicriiul: sg. nom., în sintagma sicriiul legii 20,27
SIDON: s.m. (cf. Indice 2Lg)
sidonul: sg. nom. 3,3
sidonii: pl. nom. 10,12
sidonilor: pl. gen. 18,7
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SIHIMEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
sihimeanilor : pl. gen. 9,24, 46
sihimenilor : pl. gen. 9,47

(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. 9,9
sã slu jim: conj. pr ez. 1.pl. 9,28, 38
vom sluji: ind. viit.I. 1.pl. 9,28
am slujit: ind. pf.c. 1.pl. 10,10
slu jindu(-se): gerunziu 18,3
sã (ne) slu jim: conj. prez. 1.pl. 19,22
slu jindu(-sã): gerunziu 19,25

SIHIMITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
sihimit eanilor: pl. dat. 9,57
(a se) SILI: v. IV
silindu-: gerunziu 8, 1
(sã) silea: ind. imp. 3.sg. 9,52
sileºti: ind. prez. 2.sg. 13,16

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicii: sg. gen. 9,18; 19,19
(a se) SMERI: v. IV (Înv.) „a (se) umili”; „a (se) supune”
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,30; 6,6; 8,28; 11,33
au smerit : ind. pf.c. 3.sg. 4,23
sã smeriþi: conj. prez. 2.pl. 19,24

SILIT, Ã: adj.
siliþi: m. pl. nom. 11,7
SIMBRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SÂMRIE
sâmbrie: sg. ac. 18,4

SOACRÃ: s.f.
soacrei: sg. dat. 5,29

SINGUR, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SÂNGUR
sângur: m. sg. nom. 3,20; 7,10

SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 5,31; 9,33; 19,14
soar elui: sg. gen. 8,13; 14,18

(a se) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,5, 15
(s-)au slãbit : ind. pf.c. 3.sg. 16,16
voiu slãbi: ind. viit.I. 1.sg. 16,17

SOARTÃ: s.f.
soar tea: sg. ac. 1,3; 20,14
sorþii: sg. gen. 1,16
soar te: sg. ac. 18,1

(a se) SLÃVI: v. IV
sã (sã) slãv eascã: con j. prez. 3.sg. 7,2

SOCIETATE: s.f.; var. (Înv.) SOÞIETATE „tovãrãºie”
soþietat ea: sg. ac. 4,10
soþietat e: sg. ac. 19,3

SLOBOD, -Ã: ad j.
slobod: m. sg. nom. 1,26
(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25; 2,6; 3,9; 19,25
ar slobozi: cond. prez. 3.pl. 2,16
slobozia: ind. imp. 3.pl. 2,18
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au slobozât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,4, 28; 15,5
am slobozât : ind. pf.c. 1.sg. 6,9
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 6,14
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 6,15; 7,7
(m-)am slobozât : ind. pf.c. 1.sg. 7,2
ai slobozit : ind. pf.c. 2.sg. 8,22
sã sloboz : conj. prez. 1.sg. 10,13
sã sloboazã: conj. prez. 3.pl. 10,14
slobozi: ind. prez. 2.sg. 10, 15
slobozi: imper ativ 2.sg. 11,17, 19, 37; 16,26
au slobozitã (sic!): ind. pf.c. 3.sg., în s tructura o au slobozitã (cu
par ticipiul acordat) 11,38
a slobozi: inf. prez. 13,5
(s-)au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 15,16
SLOVÃ: s.f.
Slovelor: pl. gen., în s. propr. Cetat ea Slovelor 1,11
slo vã: sg. ac. 12,6
SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom./ac. 2,8; 7,10, 11; 9,28; 19,9, 11
slu jile: pl. nom. 3,24
slugile: pl. ac. 6,27
slu jii: sg. gen. 15,18
slugii: sg. gen. 19,19
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. 19,19
(a) SLUJI: v. IV
au slu jit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7, 11; 3,8, 14; 10,6, 16
slu jind: gerunziu 2,13; 3,7
slu jindu-: gerunziu 2,19
au slugit: ind. pf.c. 3.pl. 3,6
(sã) slujea: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 8,26

SOCOTEALÃ: s.f.
socotealã: sg. ac., în loc. adv. fãrã socotealã „nechibzuit” rezum. cap.11
socotealã: sg. ac., în loc adv. cu mare socotealã „chibzuit” 21,17
(a se) SOCOTI: v. IV
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 4,9
socotindu(-sã): gerunziu rezum. cap.8
socotiþ: ind. prez. 2.pl. 9,2
socotiþi: imperativ 2.pl. 18,2; 19,30
sã socoteascã: conj. prez. 3.pl. 18,14
socoteaºte: imperativ 2.sg. 19,9
socotind: 19,28
socotiþ: imperativ 2.pl. 20,7
nesocotind: gerunziu 11,20
SOCRU: s.m.
socr u-sãu: sg. nom. 19,3, 5, 7, 8, 9
socr ului: sg. gen. 19,4
SOL: s.m.
soli: pl. ac. 6,35; 7,24; 9,31; 11,12, 17, 19, 28; 20,12; 21,13
SOMN: s.n.
somnul: sg. ac. 4,21
somn: sg. ac. 16,14, 20
SORÃ: s.f.
sorã: sg. ac. 15,2
SOÞ: s.m. „tovarãº”
soþii: pl. ac. 3,18; 9,41
SOÞIE: s.f. „tovarãº”
soþii: pl. ac. 9,48
soþiile: pl. ac. 11,37, 38
(a) SPARGE: v. III
au s part: ind. pf.c. 3.sg. 9,53
SPATÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „spadã”
s pata: sg. ac. 3,21
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spâimântos: m. sg. nom. 7,3

INDICE
STÂRV: s.n.
stâr vurile: pl. ac. 5,21
stâr vul: sg. ac. 14,8
STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 5,20

(a) SPÃLA: v. I
au spãlat: ind. pf.c. 3.pl. 19,21
SPIC: s.n.
spic: sg. ac. 12,6
spicul: sg. ac. 12,6

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJER, ªTEJERIU
stãgear: sg. ac. 6,11
stãjer: sg. ac. 6, 19
ºtejeriul: sg. ac. 9,6
ºtejeriu: sg. ac. 9,37

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 8,7
spinii: pl. ac. 8,16

STERP, STEARPÃ: adj.
stearpã: f. sg. nom./ac. 13,2, 3

(a se) SPORI: v. IV
(s-)au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 11,39

(a se) S TINGE: v. III
stãngându(-sã): gerunziu rezum. cap.19

(a) SPUNE: v. III
spunea: ind. imp. 3.sg. 7,13
a spune: inf. prez. 13,6; 14,6, 9, 16
ar fi spus: cond. pf. 3.sg. 13,23
sã spuie: conj. prez. 3.sg. 14,15
spune: inf. prez. fãrã a 14,16
au spus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,17, 18
spune: imperativ 2.sg. 16, 6, 10
sã spui: con j. prez. 2.sg. 16,15

(a) S TOARCE: v. III
storcând: gerunziu 6,38
STRA JÃ: s.f.
strãji: pl. nom./ac. 7,11; 16,2
strãjile: pl. nom. 7,19; rezum. cap.16
STRÃIN, -Ã: ad j.
streini: m. pl. ac./gen./dat. 2,12, 17, 19, rezum. cap.3; 10,13, 16
strein: n. sg. gen. 19,12

(a se) SPURCA: v. I
(sã) spurcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

(a) S TRÃLUCI: v. IV
sã strãluceascã: conj. prez. 3.pl. 5,31

(a) S TA: v. I
sta: inf. prez. fãrã a 2,14
stând: gerunziu 7,21; 9,51; 20,8
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 9,6; 14,17; 15,5; 18,16, 17; 20,41
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg. 9,7, 35
a sta: inf. prez. 16,26

STRÂMTOARE: s.f.; var. (Reg.) STRÂNTOARE „lipsã”, „nevoie”
strântoare: sg. ac., în sintagma vreame de strâmtoare 10,14
(a) S TRÂNGE: v. III
au strâns: ind. pf.c. 3.sg. 1, 34
(s-)au strâns: ind. pf.c. 3.sg. 3,22
(sã) strãnsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,5

STARE: s.f.
starea: sg. ac. 20,27

(a) S TRICA: v. I
au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.6; 6,30
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 8,9
strâcând: gerunziu 9,45

STÃPÂN: s.m.
stãpânu-sãu: sg. ac. 19,11
stâpânul: sg. nom. 19,12
stãpânul: sg. ac. 19,22
(a) S TÃPÂNI: v. IV
au stãpânit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 3,13; rezum. cap.8; 8,28;
11,21
stãpâneaºte: imperativ 2.sg. 8,22
voiu s tãpâni: ind. viit.I. 1.sg. 8,23
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 8,23
sã stãpâneascã: con j. prez. 3.sg./pl. 9,2, 2
sã stãpânesc: conj. prez. 1.sg. 9,9, 11, 13
a stãpâni: inf. prez. 11,23
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 11,24
stãpânea: ind. im p. 3.pl. 14,4
sã stãpânim: conj. pr ez. 1.pl. 18,9
STÂLP: s.m.
stâlpi: pl. ac. 16,26
stâlpii: pl. ac. 16,27, 29, 30
stâlp: sg. ac. 20,40

STRICAT, -Ã: adj.
strâcat: n. sg. ac. 6,28
(a) S TRIGA: v. I
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9, 15; 6,7; 7,20, 2 4; 9,7; 15,18;
16,9, 12
au strigat : ind. pf.c. 3.pl. 4,3
strâgaþi: imperativ 2.pl. 7,18
strâgând: gerunziu 7,23; 9,28; 15, 14
strãgând: gerunziu 10,10, 17; 19,22
aþi strâgat : ind. pf.c. 2.pl. 10, 12
strigând: gerunziu 18,22
a strâga: inf. prez. 18,23
strãgi: ind. prez. 2.sg. 18,23
strâga: ind. im p. 3.sg. 19,30
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
strugur ul: sg. nom. 8,2
strugurii: pl. ac. 9,27

(a) S TÂMPÃRA: v. I
au stâmpãr at: ind. pf.c. 3.sg. 15,19
STÂNG, STÂNGÃ: adj./s.f.
stângã: adj. f. sg. ac. 3,21; 5,26
stânge: adj. f. pl. ac. 7,20
stânga: s. sg. ac. 16,29; 20,16

(a) S TRUNCINA: v. I; vezi (a) ZDR UNCINA
(a) SUFERI: v. IV
au suferit: ind. pf.c. 3.sg. 9,41
SUFLARE: s.f.
suflare: sg. ac., în loc. adj. fãrã suflare „mor t” 5,27
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ªEZUT: s.n. „dos”, „fund”
SUFLET: s.n.
ºezutului: sg. gen. 3,22
sufletele: pl. ac. 5,2, 18
suf letul: sg. nom./ac. 5,21; 8,3; 9,17; 12,3; 15,19; 16,15, 16,
18, 30
ªIRAG: s.n. „mulþime”, „trupã”; (Înv. ºi reg.) „armatã”; (Pop.)
„rând de ostaºi dintr-o formaþie de lup tã”
ºireag: sg. nom. 9,37
(a se) SUGRUMA: v. I
(s-)au sugr umat: ind. pf.c. 3.sg. 5,11
ºireagul: sg. ac. 20,22
(a se) SUI: v. IV
suie(-te): imperativ 2.sg. 1,3
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 2,1; 4,10; 6,21; 9,48; 11,13,
16; 13,20; 14,2, 19; 15,6; 16,17, 18; 19,30; 20,3, 23; 21,5, 8
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 4,5; 6,3
(s-)ar fi suit: cond. pf. 3.sg. 4,12
(vã) suiþi: ind. prez. 2.pl. 5,10
a (vã) sui: inf. prez. 6,8
suindu(-sã): gerunziu 8,8, 11; 20,38, 40
suindu(-se): gerunziu 12,14; 13,20; 15,9; 18,12
(v -)aþi suit: ind. pf.c. 2.pl. 15, 10
suiþi-vã: imperativ 2.pl. 16,18; 20,23, 28
sã (ne) suim: con j. prez. 1.pl. 18,9
SUIª: s.n.
suiºul: sg. ac. 1,36
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. nom. 5,8
(a) SUPÃRA: v. I
supãrându-: gerunziu 14,17; 16,16
SUPÃRARE: s.f.
supãrãrile: pl. ac. 10,16

(a se) ªTERGE: v. III „a ucide”; „a nimici”, „a distruge”; „a f ace
sã disparã”
ºt earge: inf. prez. fãrã a 1,19
au ºter s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20, 33; 5,14; 16,2 4; rezum.
cap.20
au ºtears: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 2 7, 30, 31; 4,2 4
a ºtearge: inf. prez. 1,28; 2,3
voiu ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 2,21
am ºters: ind. pf.c. 1.sg. 15,16
sã (sã) ºt eargã: con j. prez. 3.sg. 21,17
(a) ªTI: v. IV
ºtiuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,7, 10
sã ºtii: con j. prez. 2.sg. 6,14
voiu ºti: ind. viit.I. 1.sg. 6,37
ºtiia: ind. imp. 3.sg. 11,39
ºtia: ind. imp. 3.sg./pl. 13,16; 14,4
ºtii: ind. prez. 2.sg. 15,11
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 17, 13
ºti: inf. prez. fãrã a 18,5
ºtiþi: imperativ 2.pl. 18,14
au ºtiut : ind. pf.c. 3.pl. 21,12
neºtiind: gerunziu 16,20
ªUIERÃTURÃ: s.f.
ºuierãturile: pl. ac. 5,16

(a) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.sg. 3,10

T

SUPUS, -Ã: adj.
supuse: n. pl. nom. rezum. cap.20

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,1, 8, 11, 13, 14, 15, 21, 22;
8, 11; 13,25
tabãrã: sg. ac. 7,9; 21,12
taberii: sg. gen. 7,11, 17, 18, 19, 20
tabere: sg. gen. 7,21
taberilor: pl. dat. 18,12

SURPARE: s.f.
sur pare: sg. ac. 5,15, 22
SUS: adv.
sus: adv. în loc. ad j. din sus „superior” 1,36
sus: adv. în loc. adv. de sus „de deasupra” 9,53
(mai) sus: 18,27; 20,32
sus: adv. în loc. adv. în sus 20,38

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adj. de t ainã „tainic”, „secret” 3,19
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã „pe ascuns” 4,21

SUSPIN:
sus pinurile: pl. ac. 2,18
ª
ªATRÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „cort de tabãrã”; (În v. ºi reg.; prin ext.)
„tabãrã militarã”
ºetrile: pl. ac. 6,4; 10,17
(a) ªEDEA: v. II
ºezând: gerunziu 1,14; 10,4; 13,9; 19,17; 20,26; 21,2
ºeadea: ind. imp. 3.sg. 3,20
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,5; 19,15
ºedeþ: ind. prez. 2.pl. 5,10
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,11; 9,41; 19,6; 20,47
ªEDERE: s.f. „loc de aºezare” (dupã lat. s½d½s, -is )
ºederile: pl. ac. 20,33
ªES: s.n.
ºes: sg. ac. 1,3 4

TARE: adj./s./adv.
tari: adj. m. pl. ac. 3,29; 18,2, 17; 20,16
tare: ad j. m./f. sg. nom./ac./voc. 4,24; 6,12; 11,1
(mai) t are: adj. m. sg. nom. 14,18
(mai) tari: ad j. m. pl. nom. 18,26
(cei) t ari: s.m. pl. nom./ac. 5,7, 11, 13, 22
(celor) t ari: s.m. pl. gen. 5,23
(cel) tare: s.m. sg. ac. 14,14
tare: adv. 8,1; 9,51; 11,20; 16,30
(mai) t are: adv. 20,41
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 1,14; 11,37, 39; 14,3, 9, 10; 15, 1, 6
tatãlui: sg. gen. 6,11; 9,28; 11,2
tatãl: sg. voc. 11,36
tatã-sãu: sg. ac. 14,3, 5
tatã: sg. nom./ac. 17,10; 18,19
tatâl: sg. nom. 19,6
tãtâni-mieu: sg. gen./dat. 6,15; 11,7; 14,16
tãtâni-tãu: sg. gen. 6,25; 14,15
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tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 6,27; 8,32; 9,5, 56; rezum. cap.13; 14,2,
6, 19; 16,31; 18,29; 19,2, 3
tãtâne-mieu: sg. gen. 9, 18

INDICE
tinãrului: s.m. sg. gen. 18,3, 1 5, 17
tinãrul: s.m. sg. nom. 19,9
TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 6, 11

TAUR: s.m.
taur ul: sg. ac. 6,25
taur: sg. ac. 6,25, 26, 28

(a se) TEME: v. III
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 4,18
(nu vã) temereþ: imperativ pr ohib. 2.pl. 6,10
(nu te) t eme: imperativ prohib. 2.sg. 6,23
temându(-sã): gerunziu 6,27
(sã) temea: ind. im p. 3.sg. 8,20

(a) TÃBÃRÎ: v. IV (Înv. ºi pop.) „a-ºi aºeza tabãra”
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,33; 10,17; 11,18; 15,9; 20,19
(a) TÃCEA: v. II
taci: imperativ 2.sg. 18, 19
TÃCERE: s.f.
tãcearea: sg. ac. 3,19
tãcear e: sg. ac., în loc. adv. cu tãceare „fãrã a vor bi” 4,21;
16,2
(a se) TÃIA: v. I
taie: imperativ 2.sg. 6,25
tãindu-: gerunziu 1,6; r ezum. cap.19; 19,29
ai tãiat: ind. pf.c. 2.sg. 6,26
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,30; 9,48
tãindu(-sã): gerunziu 8,10
tãind: gerunziu 9,49; 20,39
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 20,6
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.pl. 20,43

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 16,21, 26
TERAFIM: s.m.; var. THERAFIM (cf. lat. theraf in) „obiect
asociat cel mai adesea cu vrãjitoria; nu se ºtie cum er au
consultaþi, nici cum arãtau” (cf. DB, p.1267); cuvântul nu este
înregis trat în DLR.
theraf im: sg. nom./ac. 17,5; 18,14, 17
TIMPAN: s.n.; var. TIMPANÃ „instrument muzical de percuþie,
alcãtuit dintr-o emisferã de alamã acoperitã cu o membr anã de piele
tãbãcitã; aici prima atestarea civântului; MDA propune prima atestare
la Amfilohie Hotiniul, Gramatica fizicii, ms. de la sf. sec. al. XVIII-lea.
tâmpane: pl. ac. 11,3 4
(a) TINDE: v. III
tinzând: gerunziu 9,43

TÃIAT: adj.
tãiat: m. sg. ac. 6,28

TIRÃNEªTE: adv.
tirãneaºte: rezum. cap.9

TÃIERE: s.f.
tãiarea: sg. ac. 2,18; 7,22; rezum. cap.21

TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 14,6; 18,28

(a se) TÃINUI: v. IV
(s-)au tãinuit: ind. pf.c. 3.pl. 20,3

(a) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a) TOGMI
au togmit : ind. pf.c. 3.sg. 9,4; 18,4

TÃRIE: s.f. „putere”, „forþã fizicã”
tãriii: sg. gen. rezum. cap.16
tãrie: sg. ac. 16,5; 19,8
tãria: sg. nom./ac. 16,6, 9, 17, 19, 28

TOIAG: s.n.
toiagului: sg. gen. 6,21
(a se) TOPI: v. IV
(s-)au topit: ind. pf.c. 3.pl. 5,5

TÃRIRE: s.f. (Înv.) „tãrie”
tãrirei: sg. dat. 20,22

TORS, TOARSÃ: adj.
tors: n. sg. ac. 16,9

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a se) TÂLCUI: v. IV
(sã) tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,6; 15,17

TOVARÃª, -Ã: s.m./f.; var. (Reg.) TOVARIª
tovariºele: pl. ac. 11,38
tovoariºilor: pl. dat. rezum. cap.14
tovar oºi: pl. ac. 14,11

TÂLCUIRE: s.f.
tãlcuirea: sg. ac. rezum. cap.14
tâlcuirea: sg. ac. 7,15

(a) TRAGE: v. III
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 5,21; 16,14
sã tragã: con j. prez. 3.pl. 20,32

TÂLHÃRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLHÃRIE
tãlhãrii: sg. gen. rezum. cap.19
tãlhãria: sg. ac. 19,24
tãlhãrie: sg. nom. 20,3
tâlhãrii: pl. ac. 9,25

(a) TRÃI: v. IV
au trãit: ind. pf.c. 3.pl. 2,7

TÂMPLÃ: s.f.
tâmpla: sg. ac. 4,21, 22; 5,26

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 3,27; 6,3 4
trâmbiþe: pl. ac. rezum. cap.7; 7,8, 16
trãmbiþa: sg. nom. 7,18
trãmbiþele: pl. ac. 7,19
trâmbiþele: pl. ac. 7,20

TÂNÃR, -Ã: adj./s.
(mai) tânãrã: adj. f. sg. nom. 15,2
tinerii: s.m. pl. nom. 14, 10
tinãr: s.m. sg. nom. 17,7

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 13,8; 16,13; 20,7, 23, 28; 21,11
va trãbui: ind. viit.I. impers. 13,12
trãbuie: ind. prez. impers. 16,10; 19,30

TÂLHÃRITOR: a dj.; var. (În v. ºi reg.) TÃLHÃRITOR
„prãdãtor”; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
tãlhãritori: m. pl. nom. 11,3
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(a) TRECE: v. III
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,26; 8,4; 9,26; 11,32; 18,13; 19,14
trec: ind. prez. 3.pl. 3,28
a tr eace: inf. prez. 3,28; 12,5
treceai: ind. imp. 2.sg. 5,4
trecând: gerunziu 6,33; 10,9; 11,29
trecea: ind. imp. 3.pl. 9,25; 12,1
sã tr ec: conj. prez. 1.sg. 11,17
sã tr eacem: con j. prez. 1.pl. 11,19
sã tr eacã: conj. pr ez. 3.sg. 11,20
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 12,3
voi treace: ind. viit.I. 1.sg. 19,12
TRECERE: s.f.
trecer ea: sg. ac. 11,17
treacer ea: sg. ac. 12,6
(a) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 5,26; 6,8, 35; 7,22, 24; 9,23,
31; 11,12, 14, 17, 19; 16,18; 18,2; rezum. cap.19; 19,29; 20,12;
21,10, 13
au tr emis: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 6,14; 20,6
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,17
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,28
trimiþindu-: gerunziu 12,9
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 13,8
fusease trimiº: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 18,14

TRUP: s.n.
tr up: sg. ac. 3,22
tr upul: sg. nom./ac. 9,2; 14,9; 16,31; rezum. cap.19; 19,29
tr upurile: pl. ac. 19,22

ÞÃRM: s.n.
þãr murile: pl. ac. 5,17; 7,12
ÞIITOARE: s.f.
þiit oare: sg. ac. rezum. cap.8; 19,24
þiit oarea: sg. nom./ac. 8,31; 19,10, 25, 27
(a se) ÞINE: v. III
(sã) þin : ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
þinea: ind. imp. 3.sg. 6,21; rezum. cap.17
au þinut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,20; 19,5, 7
aþi f i þinut: cond. pf. 2.pl. 8,19
(s-)au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 11,39
sã (sã) þie: con j. prez. 3.sg. 13,12
þinând: gerunziu 16,29
sã þineþ: con j. prez. 2.pl. 21,11
þineþi: imper ativ 2.pl. 21,11
ÞINUT: s.n.
þinuturile: pl. ac. 5,4
þinutul: sg. ac. 5,18; 18,28
þinutului: sg. gen. 11,21; 19,16

U

TUFAR: s.m. (Pop.) „tufan”, „stejar”; aici prima atestare a cuv.;
cf. MDA, unde prima atestare este în I. Budai-Deleanu, Þiganiada,
Bucur eºti, 1953.
tufariu: sg. ac. 6,26
tufariul: sg. ac. 6,30
TUFOI: s.n. (Aug.) „tufã mare” aici prima atestare; cf. MD A,
unde se pr opune prima atestare într-un text din 1895 (Sofronie
Liuba, Aur elie Iana, Topografia satului ºi hotarului Mãidan,
Car ansebeº, 1895)/s.m. „tufan”
tufoiul: sg. ac. 6,25
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
tur burându(-sã): gerunziu 3,26
(s-)au tur burat: ind. pf.c. 3.sg. 7,21
tur burând: gerunziu 8,12
(a se) TUNDE: v. III
tunzându(-se): gerunziu rezum. cap.16
TUNZÃTOR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Dicþionaru r umanesc, latinesc ºi
unguresc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann Bobb
(...), Cluj, Tom I: A-L, 1822; tom II: M-Z , 1823.
tunzãt oriul: sg. ac. 16,19

TURN: s.n.
tur nul: sg. nom./ac. 8,9, 17; rezum. cap.9; 9,46, 51
tur nului: sg. gen. 9,47, 49, 51
tur n: sg. ac. 9,52

ÞARINÃ: s.f.
þarinã: sg. ac. 1,14

ÞINTÃ: s.f.
þântã: sg. ac. 20,16

TRON: s.n.
thr on: sg. ac. 3,20

TURMÃ: s.f.
tur melor: pl. gen. 5,16
tur mele: pl. nom./ac. 6,5; 8,10
tur me: pl. nom./ac. 9,43, 44

Þ

(a se) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17, 29, 32; 7,25; 8,21; 9,5, 54; rezum.
cap.15; 15,15; rezum. cap.16; 16,24, 30; 20,21, 31, 35, 45
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
ucigând: gerunziu 8,17; rezum. cap.9; 9,45, 56
aþ ucis: ind. pf.c. 2.pl. 8,18; 9,18
aº ucide: cond. prez. 1.sg. 8,19
ucide: imperativ 2.sg. 8,20
(sã) ucig: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
ucidea: ind. im p. 3.pl. 12,6
a ucide: inf. prez. 13,23; 20,5
veþi ucide: ind. viit.I. 2.pl. 15,12
vom ucide: ind. viit.I. 1.pl. 15,13
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 15,16
sã ucigã: con j. prez. 3.pl. 16,2
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,30
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 20,44
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 21,5
ucideþi: imperativ 2.pl. 21,11
UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen. 9,24
ucidere: sg. ac. 20,25
uciderea: sg. ac. 21,15
UCIS: adj.
ucise: f. sg. gen. 20,3
UD, -Ã: ad j.
ud: n. sg. nom. 6,39
UGEROS, -OASÃ: adj. (cf. Indice Nm)
ugeros: n. sg. ac. 18,9
(a se) UITA: v. I
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7; 6,14
uitându(-sã): gerunziu 18,23; 20,40
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ULI ÞÃ: s.f.
uliþa: sg. ac. 19,15, 17
uliþã: sg. ac. 19,20
UMÃR: s.n.
umãr: sg. ac. 9,48
umere: pl. ac. 16,3
(a) UMBLA: v. I
a umbla: inf. prez. 2,19
umblã: ind. prez. 3.pl. 2,22
au umblat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 11,16
umblaþi: ind. prez. 2.pl. 5,10
sã umblãm: conj. prez. 1.pl. 19,28
UMBRAR: s.n.
umbrariu: sg. ac. 16,27
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 9, 15
umbrele: pl. ac. 9,36

INDICE
(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl.2,12; 3,18; 5,15; 6,35; 9,4; 10,3;
12,11; 13,11; r ezum. cap.18; 18,22
urmând: gerunziu 2,19; 4,22
sã urmeaze: conj. prez. 3.sg. 6,34
urmaþi: imperativ 2.pl. 3,28; 7,17
urma: ind. imp. 3.pl. 9,49; 11,3
urmeazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.12
URMÃ: s.f.
urmele: pl. ac. 5,15
urmã: sg. ac, în loc. adv. pre urmã „apoi” rezum. cap.9; rezum.
cap.10; 14,17; rezum. cap.16; 20,5
USC AT: adj.
uscate: f. pl. ac. 16,7
USCÃCIOS, -OASÃ: adj.
uscãcios: n. sg. ac. 1,15
USCÃCIUNE: s.f.
uscãciune: sg. nom. 6,37, 40

(a se) UMFLA: v. I
(sã) umfla: ind. imp. 3.pl. 8,3
(a) UMPLE: v. III
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 6,38; 17,5
umplea: ind. imp. 3.sg. 6,5
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 17,12
sã umpleþi: conj. prez. 2.pl. 19,24
UNCHI: s.m.
unchiului: sg. gen. 10,1
(a) UNGE: v. III
sã ungã: conj. prez. 3.pl. 9,8

(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºile: pl. ac. 3,23, 24; 11,31; 16,3
uºe: sg. ac. 3,24; 9,52
uºii: sg. gen. 4,20; 18,16, 17; 19,27
uºa: sg. ac. 9,51; 19,22, 27
uºea: sg. ac. 19,26
UªOR: s.m. „fiecar e dintre cei doi stâlpi verticali de care se
prind canaturile porþii sau ale uºii”
uºorii: pl. ac. 16,3

UNGHI: s.n.
unghiurile: pl. nom. 20,2
UNT: s.n.
unt: sg. ac. 5,25
UNTURÃ: s.f.
unturã: sg. ac. 3,22
UR CIOR: s.n.
urcioarele: pl. ac. 7,20
URECHE: s.f.
urechi: pl. ac. 5,3
UR GIE: s.f.
urgia: sg. nom. 2,20; 6,39
(a) URGISI: v. IV
a urgisi: inf. prez. 9,23
urgiseai: ind. imp. 2.sg. 9,38
(a) URÎ: v. IV
aþi urât: ind. pf.c. 2.pl. 11,7
ai urât : ind. pf.c. 2.sg. 15,2
urâtu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 14,16
(a) URLA: v. I
urla: ind. imp. 3.sg. 5,28
urlând: gerunziu 7,21
URLARE: s.f.
urlare: sg. ac. 21,2

V
VAD: s.n
vadurile: pl. ac. 3,28; rezum. cap.12; 12,5
VALE: s.f.
valea: sg. ac. 4,11; 6,33; 16,4
vale: sg. ac. 7,1, 8, 12
vãlii: sg. gen. 1,19
VARÃ: s.f.
varã: sg. ac., în sintagma fuiºor de varã 3,20
varã: sg. ac., în sintagma cãºcioara cea de varã 3,24
(a se) VÃRSA: v. I „a lãsa sã curgã un lichid”; (despre o armatã)
„a se împrãºtia”, „a se revãrsa”; „a turna (un me tal pentru a obþine
o anumitã for mã”
vãrsa: ind. imp. 3.sg. 14,16
(s-)au vârsat : ind. pf.c. 3.sg. 15,9
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17
VÃRS ARE: s.f.
vãrsarea: sg. ac., în sintagma vãr sarea sângelui „moar te” 9,24
VÃRS AT, -Ã: adj./s. „revãrsat”; „(chip) turnat”
vãrsaþi: ad j. m. pl. nom. 7,12
vãrsat : s.m. sg. nom./ac. 17,3, 4; 18,14
vãrsatul: s.m. sg. ac. 18, 17, 18
VÃTAF: s.m.; var. (În v. ºi reg.) VÃTAV
vãtavi: pl. nom. 3,3
vãtavii: pl. nom. 16,8
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VÃZDUH: s.n.
vãzduh: sg. ac. 6,37

ar f i venit: cond. pf. 3.sg. 13,6
am v enit: ind. pf.c. 1.pl. 15,10, 12
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,9
vii: ind. prez. 2.sg. 4,8; 11,33; 19,17
viind: gerunziu 7,13
vino: imper ativ 2.sg. 4,22; 9,10, 12, 14, 29; 11,6; 18,19; 19, 11
vine: ind. prez. 3.sg. 9,37
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 13,8; 18,25; 20,36
venit-am: ind. pf.c. 1.sg. 20,4

VÂNÃ: s.f.
vine: pl. ac. 16,7
VÂRF: s.n.
vãr ful: sg. ac. 9,25
vâr furile: pl. ac. 1,6, 7
vâr ful: sg. ac. 6,21, 26
VÂRSTÃ: s.f.
vâr stã: sg. ac. 8,21

VENIRE: s.f.
venirea: sg. ac. 6,18; 9,25
venire: sg. ac. 9,26

VÂRSTNIC: s.m.
vâr snicilor: pl. gen. rezum. cap.2

VERGURIE: s.f. (În v.) „virginitate”
verguria: 11,37, 38

VÂRTOS, -OASÃ: ad j./adv./s. (Pop.; despre fiinþe, mai ales
des pre oameni) „viguros”
vãr tos: adv. 3,22
vâr tos: adv. 5,26; 9,52
vâr toasã: adj. f. sg. ac. 2,19
vâr toºi: adj. m. pl. nom./ac. 3,29; 20,44
vâr toº: adj. m. pl. ac. 21,10
(cei) vâr toºi: s.m. pl. ac. 5,21

VESEL, -Ã: adj.
veasel: m. sg. nom. 19,3

VÂRTUTE: s.f. (Înv. ºi pop.) „vigoare”
vâr tutea: sg. nom./ac. 6,14; 8,21

(a se) VESTI: v. IV
(s-)au v estit : ind. pf.c. 3.sg. 4,12; 9,25
vestindu(-sã): gerunziu 9,7, 42
(sã) v esteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 13, 10; 14,2
vestindu(-se): gerunziu 16,2

VEAC: s.m.
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci „veºnic” 2,1
VECHI, VECHE: adj.
vechiu: n. sg. nom. 1,11
vechi: n. pl. dat. 10,6
(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: con j. prez. 3.sg./pl. 14,8; 18,2
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,24; 3,24, 25; 4,22; 6,28; 9,40; 16,1;
18,7; 19,17
vãzând: gerunziu 3,25; 6,22; 9,36, 43; 11,35; 12,3; 13,9, 20;
14,1; 16,18, 24; 18,26; 19,25, 30, 36, 40, 41, 45
am vãzut : ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,22; 13,22; 18,9
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,13
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. (Înv.) vãzut-am vis „am visat” 7,13
vãzusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 13,10
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 14,2
vãzându-: gerunziu 14,11; r ezum. cap.16; 19,3
vãzându(-sã): gerunziu 20,36
(sã) v edea: ind. imp. 3.sg. 7,13
veþ vedea: ind. viit.I. 2.pl. 7,17
vezi: ind. prez. 2.sg. 9,36
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 9,48
a vedea: inf. prez. rezum. cap.14; 15,1
voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 17,9
vedeþi: imperativ 2.pl. 18,14
(a) VENI: v. IV
a veni: inf. prez. 4,8; 6,31; 18,3
au v enit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,17; 5,23; 6,11; 7,1; 8,8, 15; 9,5, 26,
31, 50, 57; 11,16, 18; 13,6; 16,5; 18,7, 27
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 4,20
venia: ind. im p. 3.sg. 4,22
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,19; 15,1
veniia: ind. im p. 3.pl. 6,5
venind: gerunziu 7,13; 8,4; 12,5; 13,6, 11; 14,5, 9; 15,14; 17,8;
18,13
voiu veni: ind. viit.I. 1.sg. 9,9
veniþ: imperativ 2.pl. 9,15
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 11,7, 9
venim: ind. prez. 1.pl. 11,8
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 11,12

(a se) VESELI: v. IV
veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 9,13
veseliþi(-vã): imperativ 2.pl. 9,19
sã (sã) v eseleascã: conj. pr ez. 3.sg. 9,19
veselindu(-se): gerunziu 16,25

VEªMÂNT: s.n.
vejminte: pl. ac. 5,30
vejmintele: pl. ac. 11,35
VETHSAMINEAN: s.m. „locuitorii din cetatea Bet-Anat, situatã
la NV de Galileea”
vethsamineanii: pl. nom. 1,33
VETHTANITEAN: s.m. (cf. supra VETHSAMINEAN)
vethtaniteanii: pl. nom. 1,33
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 6,4
VIE: s.f.
viile: pl. nom./ac. 9,27; 14,5; 15,5
vii: pl. ac. 11,33
vie: sg. ac. 13,14; 21,20, 21
VIITOR, -TOARE: s.
(ceale) viit oare: n. pl. ac. 13,23
VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 9,13
vin: sg. ac. 13,4, 7, 14; 19,19
VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã vinã „nevinovat” 9,19
vina: sg. nom. 15,3
(a) VINDE: v. III
au vândut : ind. pf.c. 3.pl. 2,14
VIS: s.n.
visul: sg. ac. rezum. cap.7; 7,13, 15
vis: sg. ac., în loc.v. (Înv.) vãzut-am vis „am visat” 7,13
VITHLEEAMITEAN: s.m. „locuitor al Betleemului”
vithleemit eanul: sg. nom. rezum. cap.17
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VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. ac. 9, 12

zãcând: gerunziu 3,25; 4,22
zãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,27; 7,12; 15,15; 19,27

VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom. 8,19; 16,30

(a) ZÃMISLI: v. IV
vei zãmisli: ind. viit.I. 2.sg. 13,3, 5, 7

VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºilor: pl. gen./dat. 2,14; 4,16; 5,8, 11, 22; 7,11; 8,11
vrãjmaºi: pl. ac. 3,2
vrãjmaºii: pl. ac. 11,36; 16,28
vrãjmaºi: pl. ac. rezum. cap.16
vrãjmaº: sg. ac. 20,43

(a) ZDR OBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.pl. 8,16
(a) ZDR UNCINA: v. I; var. (a) STRUNCINA
au str uncinat: ind. pf.c. 3.pl. 20,25
ZEAMÃ: s.f.
zama: sg. ac. 6,19, 20

VRÃJMÃªESC, -EASCÃ: adj.
vrãjmãºeºtii: adj. antep. f. sg. gen. 7,21
(a) VREA: v. II
au vr ut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,28; 2,16, 23; 6,27; 11,17, 18, 28;
13,6; 14,6, 9; 17,8; 19,5, 10; 20,13
aþi vrut: ind. pf.c. 2.pl. 2,2; 12,2
am vrut : ind. pf.c. 1.pl. 2,3; 14,16
ar fi vr ut: cond. pf. 3.pl. 2,15
vei vr ea: ind. viit.I. 2.sg. 4,8; 14,15
aþ vrut: ind. pf.c. 2.pl. 6,10
ai vr ut: ind. pf.c. 2.sg. 8,1; 12,1; 15, 11; 16,15; 18,3
vreaþ: ind. prez. 2.pl. 9,15
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 9, 15
vreai: ind. prez. 2.sg. 11,23; 13,12, 16; 14,3, 16; 18,23
ar vrea: cond. prez. 3.sg. 13,23
vrând: gerunziu 15,1; 19,3; 20,5
a vrea: inf. prez. 19,7
vrea: ind. prez. 3.sg. 19,15, 18, 25
VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnic: m. sg. ac. 12,2
VREME: s.f.
vreame: sg. ac. 2,7; 4,4; 10,14; 11,1, 26; 12,6; 14,4; 15,1; 17,1;
18,12; 19,30; 20,27; 21,9, 14
vreamea: sg. ac. 3,29
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „tot timpul”
18,31
VRERE: s.f.
vrerea: sg. ac. 5,9
VULPE: s.f.
vulpi: pl. ac. rezum. cap.15; 15,4
Z
ZAVULONEAN: s.m. „locuitor al Zabulonului”
Zavuloneanul: sg. nom. 12,11
(a se) ZÃBOVI: v. IV
(sã) zãboviia: ind. imp. 3.sg. 5,17
(sã) zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 5,28
(s-)au zãbovit: ind. pf.c. 3.pl. 5,28
zãbovie: ind. im p. 3.pl. 8,11
a zãbovi: inf. prez. 9,41
(a) ZÃCEA: v. II
zace: ind. prez. 3.sg. 7,12

ZI: s.f./adv.
zi: s. sg. ac. 1,21, 26; 5,1; 6,24, 32; 9,42; 10,4; 14,17, 18; 15,3,
19; 18,1; 19,5, 9; 20,21, 24, 26, 35; 21,4
zilele: s. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele „mereu” 2,7; 4,24
zilele: s. pl. ac. 2,18; 5,6; 15,20; 17,6; 18,1, 3 1; 21,2 4
zioa: s. sg. nom./ac. 3,30; 4,14, 23; 13,7; 14,15; 15, 1; 18,30;
19,8, 9, 11, 30; 20,31
zioa: adv. 6,27
zioa: sg. ac. 9,45
zile: pl. ac. 11,4, 40; 14,8, 1 2, 14, 17; 16,16; 19,4
zile: sg. gen. 11,27
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1; 4,6, 20; 5,1; 7,24; 8,15; 9,1, 3, 31; 10,16;
11,2, 17, 30; 12,5; 13,10; 14,2, 16; 15,1; 16,23; 17,13; 19,22; 21,2
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 3, 7, 12, 14, 24; 2,1, 20; 3,19,
20, 24, 28; 4,8, 9, 14, 18, 19, 20, 22; 6,12, 1 3, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 36, 39; 7,2, 4, 5, 7, 9, 15, 17; 8,1,
5, 7, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24; 9,7, 8, 10, 14, 21, 36, 37,
38, 48, 54; 10,10, 15, 18; 11,6, 8, 9, 19, 35, 3 7; 12,1; 13,3, 6,
8, 11, 12, 13, 15, 17, 22; 14,3, 14, 15, 18; 15,6, 7, 10, 11, 12,
16, 18; 16,5, 10, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 30; 17,2, 10; 18,2, 3,
14, 18, 23; 19,5, 6, 8, 11, 17, 23; 20,18, 23, 28; 21,1, 4, 8, 16,
19, 20
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,20; 6,32; 12,4; 16,8; 17,3
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,23; 15,13
zice: ind. prez. 3.sg./pl. 6,8; 11,15; rezum. cap.12
am zis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,10; 18,27; 21,18
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.sg. 6,29; 9,29; 15,6
sã zicã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,2; 11,14
zi: imperativ 2.sg. 7,3
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 7,4
sã (se) zicã: conj. prez. impers. 9,54
sã ziceþi: con j. prez. 2.pl. 11,12
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 12,5; 16,24
zici: ind. prez. 2.sg. 16,15
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 18,24
zisu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 18,25
(sã) zicea: ind. im p. 3.sg. 18,29
ar zice: cond. prez. 3.pl. 20,12
a zice: inf. prez. 21,6
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 21,22
(a se) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,26; 6,24; 21,4
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 6,26
(sã) zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3.sg. 6,28
era ziditã: pasiv ind. imp. 3.sg. 18,28
zidind: gerunziu 18,28; 21,23
iaste ziditã: pasiv ind. prez. 3.sg. 21,19
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CARTEA RUTH

Cap 1
Elimeleh vifleaimiteanul, pentru marea foamete, cu muierea Noemi }i cu doao feate s-au dus
la p@mântul Moav; carele, împreun@ cu fiii murind, Noemi, cu Ruth noru-sa în Vithleaim
întorcându-s@, nu vrea a s@ chema Noemi, ci Mara.

1.

418v

n zilele unui judec@toriu, când giudec@torii pov@]uia, s-au f@cut foamete pre
p@mânt. {i s-au dus un om din Vifleimul Iiudii s@ nimearniceasc@ în ]inutul
moaviteanilor cu muierea sa }i cu doi feciori.
2. El s@ chema Elimeleh }i muierea lui, Noemi, }i doi fii, unul Mahalon }i altul Helion,
efratheiu din Vifleaemul Iiudii, }i întrând în ]ânutul Moavitide, z@boviia acolo.
3. {i au murit Elimeleh, b@rbatul Noemii, }i au r@mas ea cu feciorii,
4. Carii }i-au luat muieri moaviteance, a c@rora una s@ chema Orfa, iar@ alta Ruth. {i
au r@mas acolo zeace ani.
5. {i amândoi au murit, Maholon adec@ }i Helion }i au r@mas muierea s@rac@ de prunci
}i de b@rbat.
6. {i s-au sculat, s@ marg@ în ]ara sa, cu amândoao nurorile sale, din ]ânutul Moavitide,
c@ auzise c@ | s-au uitat Domnul la norodul s@u }i le dedease hran@.
7. {i au ie}it din locul nimerniciii sale cu amândoao nurorile; }i în cale fiind a s@ întoarce
la p@mântul Iudei,
8. Au zis câtr@ eale: „Duce]i-v@ în casa mumei voastre, fac@ cu voi Domnul mil@, precum
a]i f@cut cu cei mor]i }i cu mine.
9. Deie-v@ voao a afla odihn@ în casele b@rba]ilor care ve]i dobândi”; }i le-au s@rutat.
Carele cu glas înalt au început a plânge
10. {i a zice: „Cu tine vom mearge, la norodul t@u”.
11. C@rora ea le-au r@spuns: „Întoarce]i-v@, featele meale! C@ci veni]i cu mine? Au doar@
mai am fii în pântecele mieu, ca s@ pute]i n@d@jdui b@rba]i din mine?
12. Întoarce]i-v@, featele meale, }i v@ duce], c@, iat@, de b@trânea]e m-am supus, nici
sânt vreadnic@ de leg@tura b@rb@teasc@. M@car de-a} }i putea în ceast@ noapte z@misli }i
na}te fii,
13. De-]i vrea a a}tepta pân@ vor crea}te }i s@ plineasc@ anii vârsteai, mai înainte ve]i fi
b@trâne decât v@ ve]i m@rita. Nu, rogu-v@, featele meale, c@ str@mtoarea voastr@ mai tare
m@ împresur@ }i au ie}it mâna Domnului împotriva mea”.
14. {i, în@l]ând glasul, iar@ au început a plânge. Orfa au s@rutat pre soacr@-sa }i s-au
întors. Ruth s-au lipit de soacr@-sa,
15. C@riia au zis Noemi: „Iat@, s-au întors cumnat@-ta la norodul s@u }i la dumnez@ii s@i,
mergi cu ea”. ||
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16. Carea au r@spuns: „Nu te împotrivi mie s@ te las }i s@ m@ duc, c@ oriînc@tro vei 419r
mearge, voiu mearge; }i unde vei z@bovi, }i eu a}ijderea voiu z@bovi, norodul t@u, norodul
mieu, }i Dumnezeul t@u, Dumnezeul mieu.
17. Care p@mânt te va priimi murind, într-acela voiu muri }i acolo voiu lua loc de îngrop@ciune.
Aceastea îm fac@ Domnul }i aceastea îm adaog@, de nu s@ngur@ moartea mea m@ va desp@r]i
de tine.
18. {i, v@zând Noemi c@ cu neîndoit@ inim@ Ruth au socotit a mearge cu sine, n-au vrut
a s@ împrotivi, nici la ai s@i mai mult s@ s@ întoarne a o îndemna.
19. {i au purces împreun@ }i au venit în Vifleaim. Carele întrând în cetate, la to]i s-au
vestit graiul; }i zicea muierile: „Aceasta-i Noemi aceea?”
20. C@rora le-au zis: „Nu m@ chema]i Noemi (adec@ frumoas@), ci m@ chema]i Mara
(adec@ amar@), c@ cu am@r@ciune foarte m-au împlut Atotputearnicul.
21. Ie}it-am plin@ }i de}art@ m -au înturnat Domnul. C@ci, dar@, m@ chema]i Noemi, pre
carea Domnul o au smerit }i o au n@c@jit Atotputernicul?”
22. {i au venit Noemi cu Ruth moaviteanca, noru- sa, din p@mântul nemerniciii sale, }i
s-au întors în Vifleaim când înt@iu s@ s@cera orzurile.
Cap 2
Ruth, împresurat@ de foamete, spice în holda lui | Vooz, cumnatului s@u, culegând, har la el
au aflat }i veasel@ sara s-au întors la soacr@-sa, mult de gr@u }i din r@m@}i]ele bucatelor
aducându-i.

1.

419v

i era omul lui Elimeleh rudenie, om putearnic }i de multe averi, pe nume
Vooz.
2.
{i au zis Ruth moaviteanca c@tr@ soacr@-sa: „De porunce}ti, voiu mearge
în ]arin@ }i voiu culeage spice care vor sc@pa din mâinile s@cer@torilor, oriunde voiu
g@si harul vrunui st@pân milostiv spre mine”. C@riia ea i-au r@spuns: „Mergi, fata
mea!”.
3. {i s-au dus }i culegea spice dup@ s@cer@tori. {i s -au întâmplat de au avut holda aceea
st@pân pre nume Vooz, care era din rudenia lui Elimeleh.
4. {i, iat@, el venea din Vithleaim }i au zis s@cer@torilor: „Domnul cu voi!” Carii i-au
r@spuns: „Blagosloveasc@-te Domnul!”
5. {i au zis Vooz tin@rului care era mai-mare preste s@cer@tori: „A cui fata aceasta?”
6. C@ruia i-au r@spuns: „Aceasta -i moaviteanca carea au venit cu Noemi din ]ânutul
Moavitide.
7. {i s-au rugat s@ culeag@ spicele ce vor r@mânea, urmând urmele s@cer@torilor. De
ast@-diminea]@ pân@ acum st@ în ]arin@ }i nici la mâncare s-au întors acas@”.
8. {i au zis Vooz câtr@ Ruth: „Auzi, fat@, nu te duce în alt@ ]arin@ a culeage, nici te dep@rta
de la locul acesta, ci te împreun@ cu featele meale ||
9. {i unde vor s@cera, urmeaz@. C@ am poruncit slujilor meale ca nime s@-]i fie greu, ci 420 r
de vei }i îns@ta, mergi la sarcini }i bea ape din carele }i slugile beau”.
10. Carea, c@zând pre fa]a sa }i închinându-s@ la p@mânt, au zis câtr@ el: „De unde mie
aceasta, s@ aflu har înaintea ochilor t@i }i s@ te învreadnice}ti a m@ cunoa}te, o muiare
nimearnic@?”
11. C@riia el i-au r@spuns: „Vestitu-mi-s-au toate care ai f@cut soacrei tale dup@ moartea
b@rbatului t@u, }i c@ ai l@sat p@rin]ii t@i }i p@mântul în care te-ai n@scut }i ai venit la norodul
care mai nainte nu-l cuno}teai.
12. R@spl@teasc@-]i Domnul pentru lucrul t@u }i plat@ deplin s@ iai de la Domnul, Dumnezeul
lui Israil, la care ai venit }i supt a c@ruia aripi ai sc@pat”.
13. Carea au zis: „Aflat-am har înaintea ochilor t@i, domnul mieu, care m-ai mâng@iat
}i ai gr@it la inim@ slujnicii tale, carea nu sânt aseaminea uniia din slujnicile tale”.
14. {i au zis câtr@ ea Vooz: „Când va fi ceasul mânc@rii, vino aici, }i mânc@ pâne }i
întinge îmbuc@tura ta în o]@t”. {i au }ezut la coastele s@cer@torilor }i }-au adunat pap@ }i
au mâncat }i s-au s@turat }i au luat r@m@}i]@.
15. {i de acolea s-au sculat s@ culeag@ spice dup@ obiceaiu. {i au poruncit Vooz slugilor
| sale, zicând: „De va vrea s@ }i seacere cu voi, nu o opri]i.
420v
16. {i din mânunchele voastre arunca] cu deadinsul }i l@sa]i s@ r@mâie, ca f@r@ ru}ine
s@ culeag@ }i, culegând, nime s@ o probozeasc@”.
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17. {i au cules în câmp pân@ sara; }i care culesease cu varga b@tându-le }i scuturându-le,
au aflat ca m@sura efi de orz, adec@ trei modii.
18. Care purtându-i, s-au întors în cetate }i i -au ar@tat soacr@-sa; }i înc@ au scos }i i-au
dat din r@m@}i]ele bucatei sale din carea s@ s@turase.
19. {i i-au zis soacr@-sa: „Unde ai cules ast@zi? {i unde ai f@cut lucrul? Fie blagoslovit
care s-au milostivit ]ie”. {i i-au spus la cine lucrase }i numele omului i-au spus, c@ Vooz
s@ chema.
20. C@ria au r@spuns Noemi: „Blagoslovit fie de la Domnul, c@ acela} dar, care d@ruis@
celor vii, l-au ]inut }i celor mor]i”. {i iar@ au zis: „Rudenia noastr@ iaste omul”.
21. {i Ruth, }i aceasta, au zis: „ Mi-au poruncit ca pân@ atuncea s@ m@ împreun
s@cer@torilor s@i, pân@ când vor s@cera toate holdele”.
22. C@ria i-au zis soacr@-sa: „Mai bine iaste, fata mea, s@ ie}i cu featele lui la s@ceri},
ca nu cumva în ]arin@ strein@ cineva s@-]i stea împrotiv@”.
23. {i s-a u împreunat featelor Vooz }i pân@ atunci au s@cerat cu eale, pân@ când orzul
Ms 19 } i || grâul s-au adunat în }uri.
1r
Cap 3
Ruth, ascultând sfatul soacr@-sa, la picioarele lui Vooz, când durmea, culcându- s@, cu smerenie
nunt@ au poftit; luând veas@l@ r@spuns, }ease modii de orzu la soacr@-sa aduce.

1.

1v

2r

i, dup@ ce s-au întors la soacr@-sa, au auzit de la ea: „Fata mea, cerca-]i-voiu
odihn@ }i voiu c@}tiga, ca bine s@-] fie.
2.
Vooz acesta, a c@ruia featelor te-ai împreunat în ]arin@, rudenia noastr@ iaste,
}i în ceast@ noapte vântur@ area orzului.
3. Deci, spal@-te }i te unge }i te îmbrac@ cu vejminte mai neatede }i te pogoar@ la arie,
s@ nu te vaz@ omul pân@ când va sfâr}i mâncarea }i beutura.
4. Iar@ când s@ va duce la durmit, samn@ locul în care doarme }i, venind }i descoperind
contu}ul cu care s@ acopere de pre picioare, }i te vei arunca }i acolea vei z@cea, iar@ el î]i
va zice ]ie ce trebuie s@ faci”.
5. Carea au r@spuns: „Orice vei porunci, voiu face”.
6. {i s-au pogorât la are }i au f@cut toate care poruncise soacr@-sa.
7. {i dup@ ce mâncase Vooz }i beuse }i s@ f@cea mai veasel }i s@ dusease a durmi lâng@
stogul znopilor, venit-au într-ascuns }i, deascoperind | contu}ul de la picioarele lui, s-au
aruncat.
8. {i, iat@, la miiaz@noapte s-au spâimântat omul }i s-au turburat }i au v@zut muierea
z@când la picioarele sale.
9. {i i-au zis: „Cine e}ti?” {i ea au r@spuns: „Eu sânt Ruth, slujnica ta; întinde contu}ul
t@u preste slujnica ta, c@ rudenie e}ti”.
10. {i el, blagoslovit, au zis: „E}ti de la Domnul, fat@, }i cea dintâiu mil@ cu cea de pre
urm@ ai învins, c@ n-ai urmat dup@ tineri s@raci sau g@zdaci.
11. Deci, nu te teame, ci orice-m vei zice, face- ]i-voiu, c@ }ti tot norodul care l@cuia}te
înl@untrul por]ilor cet@]ii meale pre tine a fi muiare de cinste.
12. Nici m@ t@g@duiesc a fi rudenie, ci iaste altul decât mine mai aproape.
13. Odihnea}te-te iast@-noapte, }i, f@cându-s@ diminea]@, de va vrea a te ]inea dup@
cuviin]a rudeniii mai de aproape, bine iaste lucrul, iar@ de nu va vrea el, eu f@r@ nici o
îndoial@ te voiu priimi; viu e Domnul, dormi pân@ diminea]@”.
14. {i au durmit la picioarele lui p@n@ la treacerea nop]ii. {i s-au sculat mai nainte
de-a s@ cunoa}te oamenii între sine} }i au zis Vooz: „P@zea}te, s@ nu }tie cineva c@ ai
venit aici”.
15. „{i, iar@}i, întinde-]i – au zis - pla}ca ta, cu care te acoperi, }i ]ine cu amândoao
mânile”. Care întinzând }i ]âind, au m@surat }ease modii de orz }i le-au pus spre ea; care
purtând, || au întrat în cetate.
16. {i au venit la soacr@-sa, carea i-au zis: „Ce ai lucrat, fiico?” {i i -au povestit toate
care îi f@cuse omul.
17. {i au zis: „Iat@, }ease m@suri de orz ne-au dat }i au zis: «Nu vreau de}art@ a te întoarce
la soacr@-ta»”.
18. {i au zis Noemi: „A}teapt@, fiico, pân@ când vom vedea ce sfâr}it va avea lucrul,
c@ nu va înceta omul pân@ ce va plini ce au gr@it”.
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CAP 4
Cap 4

Vooz înaintea b@trânilor cet@]ii ia mo}tenirea lui Elimeleh }i Ruth, nora celui mort, muiere
(l@sând cel mai aproape c@derea sa), din carea au n@scut pre Ovid, mo}ul lui David,
împ@ratului.

1.

i s-au suit Vooz la poart@ }i au }ezut acolo. {i v@zând rudenia trecând, de
care mai înainte era vorba, au zis câtr@ el: „Abate pu]ânel }i }ezi aici”,
chemându-l pe numele s@u, care s-au ab@tut }i au }ezut.
2. {i luând Vooz zeace b@rba]i din b@tr@nii cet@]ii, au zis câtre ei: „{ede]i aici”.
3. Carii }ezând, au gr@it câtr@ rudenie: „O parte de ]arin@ a fratelui nostru, Elimeleh, o
va vinde Noemi, carea s-au întors din ]inutul Moavitide.
4. Carea am vrut s@ auz@ }i s@ zic@ înaintea tuturor carii }ed }i celor mai mari n@scu]i |
din norodul mieu. De vreai a st@pâni dup@ c@derea rudeniii, cump@r@ }i mo}tenea}te; iar@ 2v
de nu-]i place, }i aceasta-m spune, s@ }tiu ce trebuie s@ fac@, c@ nime nu-i rudenie, f@r@
tu }i eu, care al doilea sânt”. Iar@ el au r@spuns: „Eu voiu cump@ra ]arina”.
5. C@ruie i-au zis Vooz: „Când vei cump@ra ]arina din mâna muierii, }i pre Ruth
moaviteanca, carea au fost a celui mort, trebuie s@ o iei, ca s@ de}tep]i numele rudeniii
tale în neamul s@u”.
6. Carele au r@spuns: „Îng@duiesc c@derii rudeniii, c@ nu trebuie s@ }terg r@m@}i]a familiii
meale. Tu te slujea}te de c@dearea mea, de carea bucuros a m@ lipsi m@rturiseasc”.
7. *{i acesta era obiceaiu de demult în Israil între rudenii, când unul altuia îng@duia
*2 Leage 25, 7.
c@deari: s@ fie tare m@rturisirea, dezlega omul înc@l]@mântul s@u }i-l da aproapelui s@u.
Aceasta era m@rturia îng@duin]ii în Israil .
8. Zis-au, dar@, aproapelui s@u Vooz: „Ia înc@l]@mântul t@u”. Carele îndat@ l-au dezlegat
din piciorul s@u.
9. Iar@ el, celor mai mari n@scu]i }i tot norodului: „Martori voi – au zis – sânte]i ast@zi, c@
am mo}tenit toate care au fost a lui Elimeleh }i a lui Helion }i a lui Mahalon, dându-mi-le
Noemi.
10. {i Ruth moaviteanca, muierea lui Mahalon, }i c@s@toria am luat, s@ de}tept numele
mortului în mo}tenirea sa, ca nu numele lui din familia sa || }i din fra]i }i din nurori s@ 3r
s@ }tearg@. Voi – am zis – acestui lucru martori sânte]i”.
11. R@spuns-au tot norodul care era în poart@ }i cei mai mari n@scu]: „Noi m@rturii
sântem; fac@ Domnul muierea aceasta, carea într@ în casa ta, ca pre Rahil }i Lia, carele
au zidit casa lui Israil. S@ fie pild@ de vârtute în Efrata }i s@ aib@ numele vestit în Vifleaim.
12. {i fie casa ta ca casa lui Fares, *pre carele Thamar l-au n@scut Iiudei, din s@mân]a
*Face. 38, 29.
care-]i va da Domnul din fata aceasta”.
13. {i au luat Vooz pre Ruth }i o au priimit muiare; }i au întrat la ea }i i-au dat Domnul
s@ z@misleasc@ }i s@ nasc@ fiiu.
14. {i au zis muierile c@tr@ Noemi: „Blagoslovit e Domnul, care n-au suferit s@ s@ sf@r}asc@
urm@toriul familiii tale }i s@ s@ cheme numele lui în Israil.
15. {i s@ aibi cine s@-] mâng@ie sufletul }i s@-]i hr@neasc@ b@trânea]ele, c@ din noru-ta
s-au n@scut, carea te iubea}te }i cu mult mai bun@-i ]ie decât }eapte fii de ai avea”.
16. {i, luând Noemi pruncul, l-au pus în s@nul s@u }i era ca o doic@ }i purt@toare.
17. Iar@ muierile vecine, bucur@ndu-s@ cu ea }i zicând: „N@scutu-s-au fiiu Noemiii, i-au
chemat | numele lui Ovid. Acesta iaste tat@l lui Isai, tat@lui David.
3v
18. Aceastea sânt neamurile lui *Fares: Fares au n@scut pre Esron,
*1 Para. 2, 5
19. Esron au n@scut Aram, Aram au n@scut Aminadav,
}i 4, 1.
20. Aminadav au n@scut Nahason, Nahason au n@scut Salmon,
Math. 1, 3.
21. Salmon au n@scut Vooz, Vooz au n@scut Ovid,
22. Ovid au n@scut Isai, Isai au n@scut David.
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sã auzã: conj. pr ez. 3.sg. 4,4
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sã aibã: conj. prez. 3.sg. 4,11
sã aibi: con j. prez. 2.sg. 4,15
am: ind. prez. 1.sg. 1,11
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 3,18
ai avea: cond. prez. 2.sg. 4,15
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amarã: f. sg. nom. 1,20
AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 1,20

AVERE: s.f.
averi: pl. ac., în sintagma de multe averi „bogat” 2,1

AN: s.m.
ani: pl. ac. 1,4
anii: pl. nom. 1,13
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APÃ: s.f.
ape: pl. ac. 2,9

(a) BATE: v. III
bãtându-: gerunziu 2,17
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car e existã relaþii de rudenie strânse” 3,13
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BÃRBAT: s.m.
bãr batul: sg. nom. 1,3
bãr bat: sg. ac. 1,5
bãr baþilor: pl. gen. 1,9
bãr baþi: pl. ac. 1,11; 4,2
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(a) ARÃTA: v. I
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,18

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: sg. ac., în sintagma legãtura bãrbãteascã „mãritiº” 1,12

ARIE: s.f.; var. (Înv.) ARE
area: sg. ac. 3,2
arie: sg. ac. 3,3,
are: sg. ac, 3,6

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrâne: adj. f. pl. nom. 1,13
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bãtrãnii: s.m. pl. ac. 4,2
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bãtrâneaþele: pl. ac. 4,15
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bea: imperativ 2.sg. 2,9
beau: ind. prez. 3.pl. 2,9
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bucatei: sg. gen. 2,18
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bucurãndu(-sã): gerunziu 4, 17
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CÃDERE: s.f. „ccea ce se cuvine cuiva”; „cuviinþã”
cãderea: sg. ac. rezum. cap.4; 4,4
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CÂMP: s.n.
câmp: sg. ac. 2,17
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ceasul: sg. nom. 2,14
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au dat: ind. pf.c. 3.sg. 2,18; 3,17; 4,13
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da: ind. imp. 3.sg. 4,7
va da: ind. viit.I. 3.sg. 4,12
dându-: gerunziu 4,9
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,6
deie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,9

(vã) duceþ: imperativ 2.pl. 1,12
sã (mã) duc: conj. prez. 1.sg. 1,16
(nu t e) duce: imperativ prohib 2.sg. 2,8
(se) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 3,4
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7

DAR: s.n.
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Dumnez eul: sg. nom. 1,16; 2,12
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dãr uisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,20
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(a) DESCOPERI: v. IV
descoperind: gerunziu 3,4
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ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 2,11, 19
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg. 3,6
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. 3,7
fãcându(-sã): gerunziu 3,13
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,16
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deºar tã: f. sg. nom. 1,2 1; 3,17
(a) DEªTEPTA: v. I
sã deºtepþi: conj. pr ez. 2.sg. 4,5
sã deºtept: conj. prez. 1.sg. 4,10
(a) DEZLEGA: v. I
dezlega: ind. imp. 3.sg. 4,7
au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþã: adv. compus astã-dimineaþã 2,7
dimineaþã: s.f. sg. nom./ac. 3,13, 13

FAMILIE: s.f. „neam”
f amiliii: sg. gen. 4,6, 14
f amilia: sg. ac. 4,10

(a) DOBÂNDI: v. IV
veþi dobândi: ind. viit.I. 2.pl. 1,9
DOICÃ: s.f.
doicã: sg. ac. 4,16
DOMN: s.m. „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,6, 8, 17, 21; 2,4, 12, 20; 3,10, 13; 4,11,
12, 13, 14
Domnului: sg. gen. 1,13
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 2, 13
(a) DORMI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) DURMI
doar me: ind. prez. 3.sg. 3,4
dor mi: imperativ 2.sg. 3,13
dur mea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.3
a durmi: inf. prez. 3,7
au durmit: ind. pf.c. 3.sg. 3, 14
DORMIT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) DURMIT
dur mit: sg. ac. 3,4
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,1; 2,3
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,8

FATÃ: s.f.
f ata: sg. voc., în sintagma fata mea 2,2, 22; 3,1
f ata: sg. nom./ac. 2,5; 4,12
f atã: sg. voc. 2,8; 3, 10
f eate: pl. ac. rezum. cap.1
f eatele: pl. voc., în sintagma featele meale 1,11, 1 2, 13
f eatele: pl. ac. 2,8, 22
f eatelor: pl. dat. 2,23; 3,2
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac. 2, 10
FECIOR: s.m.
f eciori: pl. ac. 1,1
f eciorii: pl. ac. 1,3
(a) FI: v. IV
era: ind. im p. 3.sg. 2,1, 3, 5; 4,1, 7, 11, 16
eºti: ind. prez. 2.sg. 3,9, 10
e: ind. prez. 3.sg. 3,13
f iind: gerunziu 1,7
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 1,13
sã f ie: conj. prez. 3.sg. 2,9; 3,1; 4,7, 11
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 2,14
a f i: inf. pr ez. 3,11, 12
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 4,12
au f ost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,5, 9
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-i: ind. prez. 3.sg. 1,19; 2,6; 4,4, 15
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,20, 22; 3,2, 12, 13; 4,17
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,12; 3,9; 4,4
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,13; 4,18
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 4,9, 10
sântem: ind. prez. 1.pl. 4,11

IAR: adv. ; var. IARÃ
iarã: 1,14; 2,20
IARÃªI: adv.
iarãºi: 3,15

FIICÃ: s.f.
fiico: sg. v oc. 3, 16, 18

IATÃ: interj.
iatã: 1,12, 15; 2,4; 3,8, 17

FIU: s.m.
fiii: pl. ac. rezum. cap.1
fii: pl. nom./ac. 1,2, 11, 12; 4,15
fiiu: sg. ac. 4,13, 17

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7, 13
iaºit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,21
sã ieºi: conj. prez. 2.sg. 2,22

FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1; rezum. cap.2

INIMÃ: s.f.
inimã: sg. ac. 1,18; 2,13

FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen. 4,3
fraþi: pl. ac. 4,10

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
întrând: gerunziu 1,2, 19
întrã: ind. prez. 3.sg. 4, 11
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 4,13

FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoasã: f. sg. nom. 1,20

(a) IUBI: v. IV
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,15

G
(a) GÃSI: v. IV
voiu gãsi: ind. viit.I. 1.sg. 2,2

Î

GÃZDAC, -Ã: adj. (cf. Indice Jd)
gãzdaci: m pl. ac. 3, 10

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 3,3

GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 1,9
glasul: sg. ac. 1,14

ÎMBUCÃTURÃ: s.f.
îmbucãtura: sg. ac. 2,14
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen. rezum. cap.4

GRAI: s.n.
graiul: sg. nom. 1,19

(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE

(a) GRÃI: v. IV
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 2,13
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 3,18; 4,3

ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împotriva: prep. 1,13
împr otivã: adv. 2,22

GRÂU: s.m.
grãu: sg. ac. rezum. cap.2
grâul: sg. nom. 2,23
GREU, GREA: adj. (aici) „necuvios” (dupã lat molestus, care
înseamnã „greu”, dar ºi „necuvios”, „supãrãtor”)
greu: m. sg. nom. 2,9
H
HAR: s.n.
har: sg. ac. rezum. cap.2; 2,10, 13
harul: sg. ac. 2,2
HOLDÃ: s.f.
holda: sg. ac. rezum. cap.2; 2,3
holdele: pl. ac. 2,21

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(nu te) împotrivi: imperativ prohib. 2.sg. 1,16
a (sã) împrotivi: inf. prez. 1,18
(a) ÎMPRESURA: v. I
împr esurã: ind. prez. 3.sg. 1,13
[fiind] îm presuratã: pasiv gerunziu rezum. cap.2
(a se) ÎMPREUNA: v. I „a se prinde laolaltã”
(te) împreunã: imperativ 2.sg. 2,8
sã (mã) împreun: conj. prez. 1.sg. 2,21
(s-)au împr eunat: ind. pf.c. 3.sg. 2,23
(te-)ai împreunat: ind. pf.c. 2.sg. 3,2
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: rezum. cap.1; 1,19

HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 1,6

ÎN AINTE: adv./prep.
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 1,13; 4,1
înaintea: prep. 2,10, 13; r ezum. cap.4; 4,4
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 2,11; 3,14

(a) HRÃNI: v. IV
sã hrãneascã: con j. prez. 3.sg. 4, 15

ÎN ALT, -Ã: adj.
înalt : n. sg. ac. 1,9
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(a) ÎNÃLÞA: v. I
înãlþând: gerunziu 1,14
ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU
înlãuntr ul: prep. 3,11

JUDECÃT OR: s.m.; var . (Înv.) JUDECÃTORIU; (Reg.)
GIUDE CÃTOR
giudecãtorii: pl. nom. 1,1
judecãtoriu: sg. gen. 1,1

ÎNCÃLÞÃMÂNT: s.n.
încãlþãmântul: sg. ac. 4,7, 8
(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9, 14

L

(a) ÎNCETA: v. I
va înce ta: ind. viit.I. 3.sg. 3, 18

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
sã las: con j. prez. 1.sg. 1,16
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 2,11
lãsaþi: imperativ 2.pl. 2,16
lãsând: gerunziu rezum. cap.4

(a se) ÎNCHINA: v. I
închinându(-sã): gerunziu 2,10
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 4,8

LEGÃTURÃ: s.f.
legãtur a: sg. ac., în sintagma legãtur a bãrbãt eascã „mãritiº” 1,12

(a) ÎNDEMNA: v. I
a îndemna: inf. prez. 1,18

(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit : ind. pf.c. 3.sg. 1,14

ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã (nici o) îndoialã 3,13

(a se) LIPSI: v. IV
a (mã) lipsi: inf. prez. 4,6

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduia: ind. im p. 3.sg. 4,7
îngãduiesc: ind. prez. 1.sg. 4,6

LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,7; 2,8; 3,4
loc: sg. ac. 1,17

ÎNGÃDUINÞÃ: s.f.
îngãduinþii: sg. gen. 4,7
ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciune: sg. ac. 1,17

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 3,11

(a) ÎNSETA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTA
vei însãta: ind. viit.I. 2.sg. 2,9

(a) LUA: v. I
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 2,12
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
sã iei: conj. prez. 2.sg. 4,5
ia: imperativ 2.sg. 4,8
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4; 2,14; 4,13
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 1,17
luând: gerunziu rezum. cap.3; 4,2, 16
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 4,10

ÎNTÂI, -A: adv.
întãiu: adv. 1,22
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. im pers. 2,3
(a) ÎNTINDE: v. III
întinde: imperativ 2.sg. 3,9, 15
întinzând: gerunziu 3,15

(a) LUCRA: v. I
lucr ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2, 19
ai lucr at: ind. pf.c. 2.sg. 3,16

(a) ÎNTINGE: v. III (Prin ext.) „a înmuia pâine sau mãmãligã
într-o mâncare”
întinge: imperativ 2.sg. 2,14
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
a (sã) înt oarce: inf. prez. 1,7
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 1,11, 12
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 1,14, 15, 22; rezum. cap.2; 2,7, 18; 3,1; 4,3
a (te) întoarce: inf. prez. 3,17

LUCRU: s.n.
lucr ul:sg. nom./ac. 2,12, 19; 3,13, 18
lucr u: sg. dat. adn . 4,10
M
MAI-MARE: s.m. „ºef”
mai-mare: sg. nom. 2,5

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a se) ÎNTURNA: v. I
sã (sã) întoarne: conj. prez. 3.sg. 1,18
au întur nat: ind. pf.c. 3.sg. 1,21

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumei: sg. gen. 1,8

(a) ÎNVINGE: v. III
ai în vins: ind. pf.c. 2.sg. 3,10

MARE: adj.
mar ea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.1
mari: m. pl. gen./dat., în sintagma celor mai mari nãscuþi/cei
mai mari nãscuþ „bãtrâni” 4,4, 9, 11

(a se) ÎNVREDNICI: v. IV
sã (te) învreadniceºti: conj. prez. 2.sg. 2,10

MARTOR: s.m.
mar tori: pl. nom. 4,9, 10
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MÃCAR: adv.
mãcar: adv. în loc. cj. mãcar de 1,12

MOARTE: s.f.
moartea: sg. nom./ac. 1,17; 2,11

MÃNUNCHI: s.n.; var. (Reg.) MÂNUNCHI
mânunchele: pl. ac. 2,16

MODIU: s.n. „baniþã” (dupã lat. modius, -i¾, „baniþã”)
modii: pl. nom./ac. 2,17; rezum. cap.3; 3,15

(a se) MÃRITA: v. I
(vã) veþi mãrita: ind. viit.I. 2.pl. 1,13

MOR T, MOARTÃ: s.m./f.
(cei) morþi: s.m. pl. ac. 1,8
(celor) morþi: s.m. pl. dat. 2,20
(celui) mort: s.m. sg. gen. rezum. cap.4; 4,5
mortului: s.m. sg. gen. 4,10

MÃR TURIE: s.f . „mãrturisire”; „mar tor”
mãr turia: sg. nom. 4,7
mãr turii: pl. nom. 4,11

MOª: s.m. (Înv. ºi reg.) „bunic”
moºul: sg. nom. rezum. cap.4

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisesc: ind. prez. 1.sg. 4,6
MÃR TURISIRE: s.f.
mãr turisirea: sg. nom. 4,7

(a) MOªTENI: v. IV
moºteneaºte: imperativ 2.sg. 4,4
am moºtenit: ind. pf.c. 1.sg. 4,9

(a) MÃSURA: v. I
au mãsurat : ind. pf.c. 3.sg. 3,15

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. rezum. cap.4; 4,10

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 2, 17
mãsuri: pl. ac. 3, 17

MUIERE: s.f.
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1, 2, 5; 3,8; 4,10, 11
muieri: pl. ac. 1,4
muierile: pl. nom. 1,19; 4,14, 17
muiare: sg. nom./ac. 2,10; 3,11; 4,13
muiere: sg. ac. rezum. cap.4
muierii: sg. gen. 4,5

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,13; 4,5
mâinile: pl. ac. 2,2
mânile: pl. ac. 3, 15

MULT, -Ã: ad j./adv.
(mai) mult: adv. 1,18
mult: adv. rezum. cap.2
mult: adv. în loc. adv. cu mult 4,15
multe: adj. f. pl. ac., în sintagma de multe averi „bogat” 2,1

(a) MÂNC A: v. I
mâncã: imper ativ 2.sg. 2,14
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 2,14
mâncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 2,7
mâncãrii: sg. gen. 2,14
mâncarea: sg. ac. 3,3

(a) MURI: v. IV
murind: gerunziu rezum. cap.1; 1,17
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 5
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 1,17

(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) MÂNGÃIA
ai mângãiat: ind. pf.c. 2.sg. 2,13
sã mângãie: conj. pr ez. 3.sg. 4,15

N

(a) MERGE: v. III
sã margã: conj. prez. 3.sg. 1,6
vom mear ge: ind. viit.I. 1.pl. 1,10
mergi: imperativ 2.sg. 1,15; 2,2, 9
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 1,16
voiu mear ge: ind. viit.I. 1.sg. 1,16; 2,2
a mearge: inf. prez. 1,18

(a se) NAªTE: v. III
naºte: inf. prez. fãrã a 1,12
sã nascã: con j. prez. 3.sg. 4,13
(te-)ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 2,11
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.4; 4,12, 18, 19, 20, 21, 22
(s-)au nãscut : ind. pf.c. 3.sg. 4,15
nãscutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,17

MIAZÃNO APTE: s.f. (Înv. ºi reg.) „mijloc al nopþii, la ora 12
din noapte”; „miezul nopþii”
miiazãnoapte: sg. ac. 3,8
MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. 1,8; 3,10
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. gen. 2,2

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjdui: inf. prez. fãrã a 1,11
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþi: s.m. pl. gen./dat., în sintagma celor mai mari nãscuþi
„bãtrâni” 4,4, 9
nãscuþ: s.m. pl. nom., în sintagma /cei mai mari nãscuþ 4,11

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(s-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 2,19

NEAM: s.n.
neamul: sg. ac. 4,5
neamurile: pl. nom. 4,18

MOAVITEAN: s.m.
moaviteanilor: s.m. pl. gen. 1,1

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg. 1,21

MOAVITEANCÃ: s.f.
moaviteance: pl. nom. 1,4
moaviteanca: sg. nom. 1,22; 2,2, 6; 4,5, 10

NEÎNDOIT, -Ã: adj.
neîndoitã: sg. ac., în sintagma cu neîndoitã inimã „cu stãruinþã”,
„cu hotãrâre” 1,18
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NEMERNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã „strãin”
nimearnicã: f. sg. nom. 2, 10
(a) NEMERNICI: v. IV; var . (Înv.) (a) NIMERNICI „a
pribegi”
sã nimearniceascã: conj. prez. 3.sg. 1,1

PAPÃ: s.f. (R eg.) „mâncare nedef initã mai îndeaproape,
pr eparatã din mãmãligã”
papã: sg. ac. 2,14

NEMERNICIE: s.f.; var. (Înv.) NIMERNICIE „pribegie”
nemerniciii: sg. gen. 1,22
nimerniciii: sg. gen. 1,7

PARTE: s.f.
par te: sg. ac. 4,3

NETED, -Ã: ad j. (Reg.; aici despr e haine) „îngrijit”
(mai) neatede: n. pl. ac. 3,3
NOAPTE: s.f./adv.
noap te: sg. ac. 1,12; 3,2
nopþii: s.f. sg. gen . 3,14
noap te: adv. compus iastã-noapte 3,13
NORÃ: s.f.
noru-sa: sg. nom. rezum. cap.1; 1,22
nora: sg. nom. rezum. cap.4
noru-t a: sg. ac. 4,15
nurorile: pl. ac. 1,6, 7
nurori: pl. ac. 4,10
NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,6, 10, 15, 16; 2,11; 3,11; 4,4, 11
norodului: sg. dat. 4,9
NUME: s.n.
nume: sg. ac. 2,1, 3
numele: sg. ac. 2,19; 4,1, 5, 10, 11, 14, 17
NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. rezum. cap.3
O

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. ac. rezum. cap.1; 1,7, 22; 2,11
pãmânt: sg. nom./ac. 1,1, 17; 2,10
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. ac. 2,11
(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 3,14
PÂINE: s.f.
pâne: sg. ac. 2,14
PÂNTECE: s.n .
pânt ecele: sg. ac. 1,11
PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. rezum. cap.3; 3,7, 8, 14
picioar e: pl. ac. 3,4
picior ul: sg. ac. 4,8
PILDÃ: s.f.
pildã: sg. nom. 4,11
PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”; „veºmânt lung”, „mantie”
plaºca: sg. ac. 3,15
PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 2,12
(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. impers. 4,4

OBICEI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. nom./ac. 2, 15; 4,7

(a) PLÂNGE: v. III
a plânge: inf. prez. 1,9, 14

OCHI: s.m.
ochilor : pl. gen. 2,10, 13

PLIN, -Ã: ad j.
plinã: f. sg. nom. 1,2 1

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 1,9; 3,1

(a) PLINI: v. IV
sã plineascã: conj. prez. 3.pl. 1,13
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 3,18

(a se) ODIHNI: v. IV
odihneaºte(-te): imperativ 2.sg. 3,13
OM: s.m.
om: sg. nom. 1,1; 2,1
omul: sg. nom. 2,1, 20; 3,3, 8, 16, 18; 4,7
omului: sg. gen. 2, 19
oamenii: pl. nom. 3,14
(a) OPRI: v. IV
(nu) opriþi: imperativ prohib. 2.pl. 2, 15
ORZ: s.n.
or zurile: pl. nom. 1,22
or z: sg. ac. 2,17; 3,15, 17
or zul: sg. nom. 2,23
or zu: sg. ac. rezum. cap.3
or zului: sg. gen. 3,2
OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. 2,14

POARTÃ: s.f.
porþilor: pl. gen. 3,11
poartã: sg. ac. 4,1, 11
(a) POFTI: v. IV
au pof tit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.3
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
(a) PORUNCI: v. IV
porunceºti: ind. prez. 2.sg. 2,2
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 2,9
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 2,15, 21
vei porunci: ind. viit.I. 2.sg. 3,5
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,6
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuia: ind. im p. 3.pl. 1,1
(a) POVESTI: v. IV
au po vestit : ind. pf.c. 3.sg. 3,16
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(a) PRIMI: v. IV
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 3, 13
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 4,13

S
SARCINÃ: s.f. „bagaj”
sarcini: pl. ac. 2,9

(a) PROBOZI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a mus tra”
sã proboz eascã: con j. prez. 3.sg. 2,16

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 4,12

PRUNC : s.m.
prunci: pl. ac. 1,5
pruncul: sg. ac. 4,16

SÃRAC, -Ã: adj.
sãracã: f. sg. nom. 1,5
sãraci: m. pl. ac. 3,10

(a) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 3,15; 4,16

(a) SÃRUTA: v. I
au sãrut at: ind. pf.c. 3.sg. 1,9, 14

(a) PURCEDE: v. III
au purce: ind. pf.c. 3.pl. 1,19

(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãturat : ind. pf.c. 3.sg. 2,14
(sã) sãturase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,18

(a) PURTA: v. I
purtându-: gerunziu 2,18
purtând: gerunziu 3,15

SÂN: s.n.
sãnul: sg. ac. 4,16

PUR TÃTOR, -TOARE: s.m./f.
purtãtoare: s.f. sg. nom. 4, 16

(a) SCÃPA: v. I
vor scãpa: ind. viit.I. 3.pl. 2,2
ai scãpat: ind. pf.c. 2.sg. 2,12

(a) PUTEA: v. II
sã puteþi: conj. prez. 2.pl. 1,11
aº putea: cond. prez. 1.sg. 1,12

(a) SC OATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 2,18

PUTERNIC, -Ã: adj.
putearnic: m. sg. nom. 2,1

(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 2,15; 3,14

PUÞINEL: adv.
puþânel: 4,1

(a) SCUTURA: v. I
scuturându-: gerunziu 2,17

R
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „ceea ce rãmâne dintr-un tot sau dintr-o
cantitate oarecare, dupã ce partea cea mai mare a f ost utilizatã”;
(Înv. ºi pop.) „ur maº”
rãmãºiþele: pl. ac. rezum. cap.2; 2,18
rãmãºiþã: sg. ac. 2, 14
rãmãºiþa: sg. ac. 4,6

SEARÃ: s./adv.
sara: adv. rezum. cap.2
sara: s.f. sg. ac. 2,17
(a se) SE CERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SÃCERA
(sã) sãcera: ind. imp. 3.pl. 1,22
vor sãcera: ind. viit.I. 3.pl. 2,9, 21
au sãcerat: ind. pf.c. 3.sg. 2,23
sã seacere: conj. prez. 3.sg. 2,15

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 4, 5
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 2,16

SE CERÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERÃTOR,
-TOARE
sãcerãtorilor: pl. gen./dat. 2,2, 4, 7, 14, 21
sãcerãtori: pl. ac. 2,3, 5

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãteascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 2, 12

SE CERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriº: sg. ac. 2,22

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11, 16; 2,2, 4, 6, 11; 2,20; 3,5, 9; 4,4, 6
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,11

(a) SEMNA: v. I; var. (Înv.) (a) SÃMN A (Înv.) „a însemna”
samnã: imperativ 2.sg. 3,4
SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. rezum. cap.3

RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. rezum. cap.3

(a se) SFÂRªI: v. IV
va sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 3,3
sã (sã) sfãrºascã: conj. prez. 3.sg. 4,14

RUDENIE: s.f. (Înv.) „rudã”; „înrudire”
rudenie: sg. nom./ac. 2,1; 3,9, 12; 4,3, 4
rudenia: sg. nom./ac. 2,3, 20; 3,2; 4,1
rudeniii: sg. gen./dat. 3,13; 4,4, 5, 6
rudenii: pl. ac. 4,7

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. 3,18

(a se) RUGA: v. I
rogu-: ind. prez. 1.sg. 1,13
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7

SINGUR, -Ã: adj.; var. (În v.) SÃNGUR
sãngurã: f. sg. nom. 1,17

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac., în loc. adv. fãrã ruºine „fãrã jenã”; „nestingherit” 2,16

SL UGÃ: s.f.
slujilor: pl. dat. 2,9
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(a se) SUPUNE: v. III
(m-)am supus: ind. pf.c. 1.sg. 1,12

slugile: pl. nom. 2,9
slugilor : pl. dat. 2, 15
(a se) SLUJI: v. IV
(t e) slujeaºte: imperativ 2.sg. 4,6

ª

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicii: sg. dat. 2,13
slu jnicile: pl. ac. 2,13
slu jnica: sg. nom./ac. 3,9, 9

(a) ªEDEA: v. II
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 2,14; 4,1
ºezi: imperativ 2.sg. 4,1
ºedeþi: imperativ 2.pl. 4,2
ºezând: gerunziu 4,3
ºed: ind. prez. 3.pl. 4,4

SMERENIE: s.f. „atitudine umilã ºi supusã”
smer enie: sg. ac. rezum. cap.3
(a) SMERI: v. IV (Înv.) „a umili”
au smerit : ind. pf.c. 3.sg. 1,21

(a se) ªTERGE: v. III (Fig.) „a face sã nu mai e xiste sau a înceta
sã mai existe”
sã ºterg: conj. prez. 1.sg. 4,6
sã (sã) ºt eargã: con j. prez. 3.sg. 4, 10

SNOP: s.n.; var. (Pop.) ZNOP
znopilor: pl. gen. 3,7
SOACRÃ: s.f.
soacrã-sa: sg. nom./ac./dat. 1,14; rezum. cap.2; 2,2, 18, 19;
rezum. cap.3; 3,1, 6, 16
soacrei: sg. dat. 2,11
soacra: sg. nom. 2,22
soacrã-sa: sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.3
soacrã-t a: sg. ac. 3,17

(a) ªTI: v. IV
ºti: ind. prez. 3.sg. 3,11
ºtie: ind. prez.. 3.sg. 3,14
sã ºtiu: con j. prez. 1.sg. 4,4
ªURÃ: s.f.
ºuri: pl. ac. 2,23

(a) SOCOTI: v. IV
au socotit : ind. pf.c. 3.sg. 1,18
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au s pâimântat : ind. pf.c. 3.sg. 3,8
(a se) SPÃLA: v. I
s palã(-te): imperativ 2.sg. 3,3
SPIC: s.n.
s pice: pl. ac. rezum. cap.2, 2,2, 3, 15
s picele: pl. ac. 2,7
(a) SPUNE: v. III
au s pus: ind. pf.c. 3.sg. 2,19
s pune: imperativ 2.sg. 4,4
(a) STA: v. I
s tã: ind. prez. 3.sg. 2,7
sã s tea: conj. rpez. 3.sg. 2,22
STÃPÂN: s.m.
s tãpân: sg. ac./gen. 2,2, 3
(a) STÃPÂNI: v. IV
a s tãpâni: inf. prez. 4,4
STOG: s.n.
s togul: sg. ac. 3,7
STRÂMT OARE: s.f.; var. (În v.) STRÃMTOARE
s trãmtoarea: sg. nom. 1,13

T
TARE: adv./adj.
(mai) t are: adv. 1,13
tare: ad j. f. sg. nom. 4,7
TATÃ: s.m.
tatãl: sg. nom. 4,17
(a se) TÃGÃDUI: v. IV
(mã) tãgãduiesc: ind. prez. 1.sg. 3,12
TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tinãrului: s.m. sg. dat. 2,5
tineri: s.m. pl. ac. 3,10
(a se) TEME: v. III
(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 3,11
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. 3,4; 4,4, 5, 6
(a) TRECE: v. III
trecând: gerunziu 4,1
TRECERE: s.f.
treacer ea: sg. ac. 3,14
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au tur burat: ind. pf.c. 3.sg. 3,8

STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s treinã: f. sg. ac. 2,22
Þ

(a) SUFERI: v. IV
au suferit: ind. pf.c. 3.sg. 4,14
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. ac. 4,15
(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 4,1

ÞARÃ: s.f.
þar a: sg. ac. 1,6
ÞARINÃ: s.f.
þarinã: sg. ac. 2,2, 7, 8, 22; 3,2; 4,3
þarina: sg. ac. 4,4, 5
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(a) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 2,20
a þinea: inf. prez. 3,13
þine: imperativ 2.sg. 3,15
þâind: gerunziu 3,15
ÞINUT: s.n. „r egiune”, „þarã”
þinutul: sg. ac. 1,1; 4,3
þânutul: sg. ac. 1,2, 6; 2,6
U
(a se) UITA: v. I
(s-)au uitat : ind. pf.c. 3.sg. 1,6
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
(a se) UNGE: v. III
(te) unge: imperativ 2.sg. 3,3
(a) URMA: v. I
urmând: gerunziu 2,7
urmeazã: imperativ 2.sg. 2,9
ai urmat: ind. pf.c. 2.sg. 3,10
URMÃ: s.f.
urmele: pl. ac. 2,7
urmã: sg. ac., în loc. adj. cea de pre urmã 3,10
URMÃT OR, -TOARE: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „moºtenitor”
urmãtoriul: s.m. sg. nom. 4,14
V

INDICE
(mai) v easel: m. sg. nom. 3,7
veasãlã: f. sg. nom. rezum. cap. 3
(a se) VESTI: v. IV
(s-)au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 1,19
ves titu(-)(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,11
VESTIT, -Ã: adj.
ves tit: n. sg. ac. 4,11
VEªMÂNT: s.n.
vejminte: pl. ac. 3,2
VIFLAIMITEAN, -Ã: s.m./f.
vifleaimiteanul: s.m. sg. nom. rezum. cap.1
(a) VINDE: v. III
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 4,3
VIU, VIE: adj./s.
(celor) vii: s.m. pl. dat. 2,20
viu: adj. m. sg. nom. 3, 13
VORBÃ: s.f.
vor ba: sg. nom. 4,1
(a) VREA: v. II
vrea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(-)þi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 1,13
au vrut: ind. pf.c. 3.sg. 1,18
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 2,15; 3,13
vreau: ind. prez. 1.sg. 3,17
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 4,4
vreai: ind. prez. 2.sg. 4,4
VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnicã: m. sg. nom. 1,12
Z

VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 2,17
(a) VÂNTURA: v. I
vânturã: ind. prez. 3.sg. 3,2
VÂRSTÃ: s.f.
vâr steai: sg. gen. 1,13
VÂRTUTE: s.f.
vâr tute: sg. ac. 4,11
VECIN, -Ã: adj.
vecine: f. sg. nom. 4, 17
(a) VEDEA: v. II
vãzând: gerunziu 1,18; 4,1
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 3,3
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 3,8
vom vedea: ind. viit.I. 1.pl. 3,18

(a) ZÃBOVI: v. IV
zãboviia: ind. im p. 3.pl. 1,2
vei zãbovi: ind. viit.I. 2.sg. 1,16
voiu zãbovi: ind. viit.I. 1.sg. 1,16
(a) ZÃCEA: v. II
vei zãcea: ind. viit.I. 2.sg. 3,4
zãcând: gerunziu 3,8
(a) ZÃMISLI: v. IV
zãmisli: inf. prez. fãrã a 1,12
sã zãmisleascã: conj. pez. 3.sg. 4,13
ZI: s.f.
zilele: pl. ac. 1,1

(a) VENI: v. IV
veniþi: ind. prez. 2.pl. 1,11
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 22; 2,6; 3,16
venea: ind. imp. 3.sg. 2,4
ai venit: ind. pf.c. 3.sg. 2,11, 12; 3,14
vino: imperativ 2.sg. 2,14
venind: gerunziu 3,4
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,7

(a) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8, 15, 20; 2,2, 4, 5, 8, 10, 1 3, 14,
19, 20, 21, 22; 3,9, 1 0, 14, 15, 16, 17, 18; 4,1, 2, 5, 9, 14
a zice: inf. prez. 1,10
zicea: ind. imp. 3.pl. 1,19
zicând: gerunziu 2,15; 4,17
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 3,4
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 3,11
sã zicã: conj. prez. 3.sg. 4,4
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 4,10

VESEL, -Ã: ad j.
veaselã: f. sg. nom. rezum. cap.2

(a) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 4,11
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CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL,
CAREA NOI
ÎNTÂIE A ÎMP~RA[ILOR O NUMIM

Cap 1
Elcana au avut muieri, Anna }i Fenenna, a c@rora una în mult@ vreame stearp@, }i pentru
ocara ceiiaalalte întristat@, c@zând în Silo înaintea lui Heli, cu rug@ciune c@tr@ Domnul, au
n@scut pre Samuil, pre carele în]@rcându-l, l- au adus Domnului, precum f@g@duise.

1.

4r

4v

ost-au un om din Ramathaimsofim, din muntele Efrem, }i numele lui Elcana,
fiiul lui Ieroham, fiului Eliv, fiului Thovu, fiului Suf Efratheul.
2.
{i au avut doao muieri, numele unia Anna, numele a doao Fenena. {i au
avut Fenenna fii, iar@ Annei nu era prunci. ||
3. {i s@ suia omul acela din cetatea sa în zile rânduite s@ s@ închine }i s@ jârtvuiasc@
Domnului oastea lor în Silo. {i era acolo doi fii a lui Heli, Ofni }i Finees, preo]i Domnului.
4. {i au venit zioa }i au jertfuit Elcana }i au dat Finennei, muierii sale, }i tuturor fiilor
lui }i featelor p@r]i.
5. Iar@ Annei i-au dat o parte, întristat c@ pre Anna o iubea, iar@ Domnul închisease
pântecele ei.
6. {i o n@c@jea pizmuitoarea ei }i foarte o am@rea, atâta cât o probozea, c@ Domnul
închisease zg@ul ei.
7. {i a}a f@cea în to] anii când, întorcându-se vreamea, s@ suia la bisearica Domnului
}i a}ea o întârâta, iar@ ea plângea }i nu prindea bucat@.
8. {i i-au zis Elc ana, b@rbatul s@u: „Anno, c@ci plângi }i pentru ce nu mânci }i pentru
ce lucru s@ n@c@je}te inima ta, au nu-]i sânt eu mai bun decât zeace fii?”
9. {i s-au sculat Anna dup@ ce mâncase }i beuse în Silo }i, }ezând Heli preotul pre scaun
înaintea u}ilor bisearicii Domnului,
10. Fiind Anna cu inim@ amar@, s-au rugat c@tr@ Domnul }i plângând de prisosit,
11. {i f@g@duin]@ au f@g@duit, zicând: „Domnul oastelor, de veai vedea privind n@cazul |
slujnicii Tale }i-]i vei aduce aminte de mine, nici Te vei uita de slujnica Ta }i vei da slujnicii
Tale parte b@rb@teasc@, îl voiu da Domnului în toate zilele vie]ii lui }i briciu nu s@ va sui pre
capul lui.
12. {i au fost când înmul]iia ea rug@ciunile c@tr@ Domnul, de au socotit Heli gura ei.
13. Iar@ Anna gr@ia în inima sa }i numai buzele ei s@ mi}ca, }i glasul togma nu s@ auziia,
}i o au judecat Heli a fi ame]it@.
14. {i au zis: „Pân@ când vei fi beat@? Mântuie}te câtu}i de cât vinul de care e}ti umed@”.
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15. R@spunzând Anna: „Nicidecum – au zis – domnul mieu, c@ muiare nefericit@ foarte sânt,
}i vin }i tot ce poate îmb@ta n-am beut, ci mi-am v@rsat sufletul mieu înaintea Domnului mieu.
16. Nu socoti pre slujnica ta ca pre una din featele lui Velial, c@ din mul]imea durearii
}i a întrist@rii meale am gr@it pân@ acum”.
17. Atunci Heli i-au zis: „Mergi în pace }i Dumnezeul lui Israil deaie ]ie cearerea ta carea
L-ai rugat”.
18. {i ea au zis: „Batâr de ar afla slujnica ta har în ochii t@i”. {i s-au dus muierea în calea
sa }i au mâncat }i fa]a ei nu s-au mai schim||bat în multe p@r]i.
5r
19. {i s-au sculat diminea]@ }i s-au închinat înaintea Domnului, }i s-au întors }i au venit
în casa sa, Ramatha, }i au cunoscut Elcana pre Anna, muierea sa, }i }-au adus aminte
de ea Domnul.
20. {i au fost dup@ curgerea zilelor, au z@mislit Anna }i au n@scut fiiu }i i-au chemat
numele Samuil, pentru c@ de la Domnul l-au fost poftit.
21. {i s-au suit b@rbatul ei, Elcana, }i toat@ casa lui s@ jârtveasc@ Domnului jârtv@ de
praznic }i f@g@duin]a sa.
22. {i Anna nu s-au suit, c@ au zis b@rbatului s@u: „Nu voiu mearge pân@ când s@ va
în]@rca pruncul }i s@-l duc s@ s@ areate înaintea Domnului }i s@ r@mâie acolo pururea”.
23. {i i-au zis Elcana, b@rbatul s@u: „F@ ce ]i s@ veade bun }i r@mâi pân@ ce-l vei în]@rca
}i poftesc s@ plineasc@ Domnul cuvântul s@u”. {i au r@mas muierea }i }-au aplecat fiiul
pân@ l-au în]@rcat de lapte.
24. {i l-au adus cu sine, dup@ ce-l în]@rcase, cu trei vi]ei }i trei m@suri de f@in@ }i un urcior
de vin, }i l-au adus la casa Domnului în Silo, iar@ pruncul era înc@ mititelu]u.
25. {i au jârtvit vi]@lul }i au dat pruncul lui Heli. |
26. {i au zis Anna: „Rogu-te, domnul mieu, viu e sufletul t@u, domnule, eu sânt acea 5v
muiare care am st@tut înaintea ta aici rugând pre Domnul.
27. Pentru pruncul acesta m-am rugat }i mi-au dat Domnul cearerea mea carea L-am rugat.
28. Pentru aceaea }i eu l-am împrumutat Domnului în toate zilele în care va fi împrumutat
Domnului”. {i s-au închinat acolo Domnului }i s-au rugat Anna }i au zis:
Cap 2
Cântecul Annei pentru mul]@mita care iar@}i trei fii }i doao feate au n@scut; iar@ pentru p@catele
fiilor lui Heli }i pentru prea multa t@tâni-s@u îng@duire, s@ face lui }i cas@i sale amân@n]are }i
moartea fiilor mai nainte i s@ vestea}te.

1. „

@ltat-au inima mea în Domnul }i s -au în@l]at cornul mieu în Dumnezeul
mieu, desf@tatu-s-au inima mea preste neprietinii miei, c@ m-am veselit întru
mântuirea Ta.
2. Nu iaste sfânt trecut în Domnul, c@ nu iaste altul afar@ de Tine }i nu iaste tare ca
Dumnezeul nostru.
3. Nu înmul]irea]i a gr@i înalte m@rindu-v@, dep@rteaz@-s@ ceale vechi din gura voastr@,
c@ Dumne||zeul }tiin]elor Domnul iaste }i Lui s@ g@tesc gândirile.
6r
4. Arcul celor tari s-au învins }i cei neputincio}i s-au încins cu vârtute.
5. Cei înt@iu s@tui pentru pâni s-au dat pe pre]u }i cei fl@mânzi s -au s@turat, pân@ când
cea stearp@ au n@scut mul]i }i carea avea fii mul]i au sl@bit.
6. *Domnul omoar@ }i face viu, trimite la iad }i întoarn@.
*2 Leage 32, 39.
7. Domnul s@rac face }i îmbog@]ea}te, zmerea}te }i înal]@.
Tov. 13, 2.
8. De}teapt@ din pulbere pre cel lipsit }i din gunoiu râdic@ pre cel s@rac ca s@ }az@ cu c@peteniile
În]elep. 16, 13.
}i scaunul slaveai s@ ]ie, c@ a Domnului sânt ]i]inile p@mântului }i au pus preste eale lumea.
9. Picioarele sfin]ilor s@i le va ]inea }i cei f@r@ de leage întru-ntunearec împreun@ vor
amu]i, c@ nu în t@ria sa s@ va înv@rto}a omul.
10. De Domnul s@ vor înfrico}a protivnicii Lui }i preste dân}ii în ceriuri va tuna, Domnul
va giudeca marginile p@mântului }i va da împ@r@]ia împ@ratului s@u }i va în@l]a cornul
Hristosului S@u”.
11. {i s-au dus Elcana Ramatha în casa sa, iar@ pruncul era slujitoriu înaintea Domnului,
înaintea fea]ii Heli preotului.
12. Iar@ fiii lui Heli, fiii lui Velial, ne}tiind | pre Domnul,
6v
13. Nici slujba preo]ilor câtr@ norod, ce oricine ar fi jârtvit junghiiare, vinea copilul
preotului când s@ fierbea c@rnurile }i avea furculi]@ cu trei din]i în mâna sa.
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14. {i o trimitea în tipsie sau în c@ldare, au în oal@, sau într-alt vas }i tot ce r@dica furculi]a
lua preotul }ie}, a}a f@cea a t@t Israilul carii venea în Silo.
15. {i, dup@ ce jârtvea gr@simea, vinea copilul preotului }i zicea celui ce jârtvuia: „D@-m
carne s@ fiiarb preotului, c@ n-oi lua de la tine carne fiiart@, ci crud@”.
16. {i zicea cel ce jârtvuia: „Aprinze-se înt@i, dup@ obiceaiu, ast@zi gr@simea }i-] ia oricât
poftea}te sufletul t@u”. Care r@spunzând, îi zicea: „Nicidecum, ci acum vei da, într-alt chip
voiu lua cu puterea”.
17. {i era p@catul copiilor mare foarte înaintea Domnului, c@ împiedeca oamenii de la
jârtva Domnului.
18. Iar@ Samuil slujea înaintea fea]ii Domnului, copil încins cu efod de in.
19. {i îmbr@c@minte mic@ îi f@cea mum@-sa, carea i-o aducea în zile rânduite, suindu-s@
cu b@rbatul s@u s@ jârtveasc@ junghiiare de praznic.
20. {i au blagoslovit Heli pre Elcana }i || muierea lui }i i-au zis: „Dea-]i ]ie Domnul alt@
s@mân]@ din muierea aceasta pentru împrumutarea carea ai împrumutat Domnului”. {i
s-au dus la locul s@u.
21. {i au cercetat Domnul pre Anna }i au z@mislit }i au n@scut trei fii }i doao feate; }i
s-au m@rit pruncul Samuil la Domnul.
22. Iar@ Heli era b@trân foarte }i au auzit toate care f@cea fiii lui a tot Israilul }i cum
durmiia cu muierile care privea la u}a cortului.
23. {i le-au zis: „Pentru ce face]i de aceste lucruri care eu auz, lucruri reale foarte, de
la tot norodul?
24. Nu face]i, fiii miei, c@ nu-i bun@ vestea carea eu auz, s@ face]i a treace norodul Domnului.
25. De va p@c@tui om împrotiva omului poate Dumnezeu a i s@ îmblânzi, iar@ împrotiva
lui Dumnezeu de va p@c@tui omul, cine s@ va ruga pentru el?” {i n-au ascultat glasul
t@tâni-s@u, c@ au vrut Domnul a-i ucide.
26. Iar@ pruncul Samuil sporea }i cre}tea }i pl@cea }i lui Dumnezeu, }i oamenilor.
27. {i au venit omul lui Dumnezeu la Heli }i au zis câtr@ el: „Aceastea zice Domnul: «Au
nu de}chis m-am descoperit casii t@tâni-t@u, fiind în Egipt în casa lui Faraon?
28. {i l-am ales din toate neamurile lui | Israil Mie spre preot, ca s@ s@ suie la oltariul
Mieu }i s@-i t@mâiaze aprindere }i s@ poarte efod înaintea Mea; }i am dat casei t@tâni-t@u
toate din jârtfele fiilor Israil.
29. Pentru ce cu c@lcâiul ai aruncat junghiiarea Mea }i darurile Meale, care am poruncit
s@ aduc@ în bisearic@ }i mai mult ai cinstit fiii t@i decât pre Mine, ca s@ mânca] pârga a
toat@ jârtva lui Israil, norodului Mieu?»
30. Pentru aceaea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: *«Gr@ind am gr@it cum casa ta }i casa *3 Împ@ra. 2, 17.
t@tâni-t@u s@ slujeasc@ înaintea Mea pân@ în veac». Iar@ acum zice Domnul: «Departe fie aceasta [27]
de la Mine, ci oricine M@ va sl@vi sl@vi-l-voiu, iar@ carii nu M@ socotesc vor fi necinsti]i.
31. Iat@, zilele vin }i voiu t@ia bra]ul t@u }i bra]ul casii t@tâne-t@u, s@ nu fie b@trân în casa ta.
32. {i vei vedea pre urm@toriul t@u în bisearic@ în toate ceale norocite a lui Israil; }i nu
va fi b@trân în casa ta în toate zilele.
33. Îns@ de tot nu voiu lua din tine b@rbatul de la oltariul Mieu, ci s@ sl@beasc@ ochii t@i }i s@
râncezasc@ sufletul t@u, }i partea cea mare a casii tale va muri când la v@rst@ b@rb@teasc@ va veni.
34. {i acesta î] va fi s@mn care va veni a doi fiii t@i, lui Ovni }i Finees, într-o zi amândoi
vor muri. ||
35. {i-M voiu de}tepta preot credincios, care dup@ inima Mea }i sufletul Mieu va face,
}i-i voiu zidi cas@ credincioas@; }i va umbla înaintea Hristosului Mieu în toate zilele.
36. {i va fi cum oricine va r@mânea în casa ta, va veni s@ s@ roage pentru el }i va aduce
un ban de argint }i o turt@ de pâne }i va zice: ‘Slobozi-m@, rogu-te, la o parte preo]easc@,
s@ mânc o îmbuc@tur@ de pâne’»”.
Cap 3
Samuil de patru ori de la Domnul s@ cheam@, descoperirea împrotiva lui Heli }ie}i f@cut@ i- o
spune; }i încet, prin prorociile sale, a tot Israilul s@ cunoa}te.

1.

ar@ pruncul Samuil slujiia Domnului înaintea lui Heli }i cuvântul Domnului era
pre]uit, în zilele acealea nu era vedenie ar@tat@.
2.
{i au fost într-o zi oarecarea, Heli zecea în locul s@u }i ochii lui p@inginise,
nici putea vedea.

183

CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL

CAP 3 {I 4

3. Candela lui Dumnezeu mai naintea de-a s@ stânge, Samuil durmea în bisearica
Domnului, unde era sicriiul lui Dumnezeu.
4. {i au chemat Domnul pre Samuil, care r@spunzând, au zis: „Iat@, eu!”
5. {i au alergat la Heli }i i-au zis: „Iat@, eu, c@ m-ai chemat!”. Care i-au zis: „Nu te-am
chemat, | întoarce-te }i dormi!”. {i s-au dus }i au dormit.
8v
6. {i au adaos Domnul iar@} a chema pre Samuil. {i, sculându-s@ Samoil, s-au dus la
Heli }i au zis: „Iat@, eu, c@ m-ai chemat!” Care au r@spuns: „Nu te-am chemat, fiiul mieu,
întoarce-te }i dormi!”
7. Iar@ Samuil înc@ nu }tia pre Domnul, nici i s@ dezv@lis@ cuvântul Domnului.
8. {i au adaos Domnul }i au chemat înc@ pre Samuil a tria oar@; carele sculând, s-au
dus la Heli
9. {i au zis: „Iat@, eu, c@ m-ai chemat!” {i au în]@les Heli c@ Domnul ar fi chemând
pruncul }i au zis câtr@ Samuil: „Meargi }i dormi }i de te va mai chema, vei zice: «Gr@ia}te,
Doamne, c@ ascult@ sluga Ta»”. {i s-au dus Samuil }i au dormit în locul s@u.
10. {i au venit Domnul }i au st@tut }i l-au chemat, precum chemase, a doao oar@:
„Samuil, Samuil!” {i au zis Samuil: „Gr@ia}te, Doamne, c@ ascult@ sluga Ta”
11. {i au zis Domnul câtr@ Samuil: „Iat@, Eu fac cuvânt în Israil care oricine-l va auzi îi
vor ]iuia urechile amândoao.
12. În zioa aceaea voiu de}tepta împrotiva lui Heli toate câte am gr@it asupra casii lui,
înceape-voiu }i voiu plini.
13. C@ i-am zis mai nainte c@-i voiu judeca casa în veac pentru nedreptatea, c@ci cunoscuse
|| nevrednicea}te a lucra fiii s@i }i nu i-au certat.
9r
14. Pentru aceaea m-am jurat casii lui Heli c@ nu s@ va cur@]i nedreptatea casii lui cu
jârtve }i cu daruri, pân@ în veac”.
15. {i au dormit Samuil pân@ diminea]a, }i au de}chis u}ile casii Domnului. {i Samuil
s@ temea a spune vedeniia lui Heli.
16. {i au chemat Heli pre Samuil }i au zis: „Samuil, fiiul mieu!” Care r@spunzând, au
zis: „Iat@, eu!”
17. {i l-au întrebat: „Ce cuvânt iaste care au gr@it Domnul c@tr@ tine? Rogu-te, nu-l t@inui
de mine, aceastea î]i fac@ Dumnezeu }i aceastea s@-]i adaog@ de vei ascunde de la mine
cuvânt din toate cuvintele care s-au zis ]ie”.
18. {i i-au spus Samuil toate cuvintele }i n -au ascuns de el. {i el au r@spuns: „Domnul
iaste; ce iaste bun în ochii S@i, fac@”.
19. {i au crescut Samuil }i Domnul era cu el }i n-au c@zut din toate cuvintele Lui în p@mânt.
20. {i au cunoscut tot Israilul de la Dan pân@ la Versavei c@ credincios Samuil proroc
iaste Domnului.
21. {i au adaos Domnul a s@ ar@ta în Silo, c@ s@ dezv@lis@ Domnul lui Samuil în Silo,
dup@ cuvântul Domnului; }i s-au adeverit cuvântul lui Samuil a tot Israilul. |
Cap 4

9v

S@ taie israiliteanii de filistei }i iar@}, aducându-s@ în tab@r@ s@criiul, s@ taie; }i, prinzându-se
sicriiul, doi fii a lui Heli s@ ucid; carea auzând Heli, c@zând, moare, }i noru-sa n@scând, mo are.

1.

i au fost în zilele acealea, adunatu-s- au filisteii spre r@zboiu; }i au ie}it Israil
spre înt@mpinarea filisteilor la r@zboiu }i au t@b@rât lâng@ Piatra Agiutoriului.
Iar@ filisteii au venit în Afec
2. {i au întins }ireagul împrotiva lui Israil. {i, începându-s@ certarea, Israil au întors dosul
filisteilor; }i s-au t@iat într-acea certare mai prin câmpuri ca la patru mii de oameni.
3. {i s-au întors norodul la tab@r@ }i au zis cei mai mari n@scu]i din Israil: „Pentru ce ne-au
lovit Domnul ast@zi înaintea filisteailor? S@ aducem la noi din Silo sicriul legii Domnului
}i s@ vie în mijlocul nostru, s@ ne mântuiasc@ din mâna nepriiatinilor no}tri”.
4. {i au trimis norodul în Silo }i au adus de-acolo sicriiul leagii Domnului oastelor, ce
}eade pre heruvimi; }i era doi fii a lui Heli cu sicriiul legii lui Dumnezeu, Ofni }i Finees. ||
5. {i, venind sicriiul legii Domnului în tab@r@, au gl@suit tot Israilul cu strâgare mare }i 10r
au r@sunat p@mântul.
6. {i au auzit filisteii glasul str@g@rii }i au zis: „Ce glas iaste acesta de strigare mare în
tab@ra ovreailor?” {i au cunoscut c@ sicriul Domnului venise în tab@r@.
7. {i s-au temut filisteii, zicând: „Venit-au Dumnezeu în tab@r@”. {i au suspinat, zicând:
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8. „Amar noao, c@ n-au fost atâta s@ltare ieri }i alalt@ieri! Vai noao! Cine ne va mântui de mâna
dumnezeilor acestor înal]i? Ace}tia sânt dumnezeii carii au lovit Eghiptul cu toat@ rana în pustie.
9. Înt@ri]i-v@ }i fi]i b@rba]i, filisteilor, s@ nu sluji]i ovreailor, precum }i ei v-au slujit voao;
înt@ri]i-v@ }i o}ti]i”.
10. {i au o}tit filisteii, }i s-au t@iat Israil }i au fugit fie}tecarele în s@la}ul s@u }i s -au f@cut
ran@ mare foarte; }i au c@zut din Israil triiz@ci de mii de pedestra}i.
11. {i sicriiul lui Dumnezeu s-au prins }i doi fii au murit, Ovni }i Finees.
12. {i, alergând om de Veniamin din tab@r@, au venit în Silo în zioa aceaea cu haina
rupt@ }i cu pulbere capul împr@s@rat.
13. {i, venind el, Heli }edea pre scaun, spre cale privind, c@ era inima lui înfrico}at@
pentru | sicriul lui Dumnezeu. Iar@ omul acela, dup@ ce au întrat, au vestit cet@]ii }i au
bucinat toat@ cetatea.
14. {i au auzit Heli sonul strâg@rii }i au zis: „Ce r@sunare iaste aceasta ace}tii gâlcevi?”
Iar@ el au gr@bit }i au venit }i au vestit lui Heli.
15. Iar@ Heli era de ani noaozeaci }i opt }i ochii lui p@ienginise }i nu putea vedea.
16. {i au zis câtr@ Heli: „Eu sânt care am venit din r@zboiu }i eu carele din }ireag am
fugit ast@zi”. C@ruie el au zis: „Ce s-au f@cut fiiul meu?”
17. {i r@spunzând cela ce vestea: „Fugit-au – au zis – Israil de filistei }i c@deare mare s-au
f@cut în norod; înc@ }i doi fii ai t@i au murit, Ofni }i Finees, }i sicriiul lui Dumezeu s-au prins”.
18. {i, numind el sicriiul lui Dumnezeu, au c@zut din scaun înd@r@pt lâng@ u}e }i,
rumpându-s@ cerbicile, au murit, c@ era b@trân }i om de mare vârst@. {i el au judecat pre Israil
ani patruzeaci.
19. Iar@ noru-sa, muierea lui Finees, era povarnic@ }i aproape de na}tere. {i, auzând
veaste c@-i prins sicriiul lui Dumnezeu }i c@ au murit socrul s@u }i b@rbatul s@u, s -au plecat
}i au n@scut, c@ c@zuse spre dureri de n@prasn@.
20. {i într-acel ceas al mor]ii ei, i -au zis cele ce sta pre lâng@ dânsa: „Nu te teame, c@
|| fiiu ai n@scut”. Carea nu le-au r@spuns, nici au luat aminte.
21. {i au chemat pruncul Ihavod, zicând: „Trecut- au slava din Israil”, c@ s-au prins sicriiul
lui Dumnezeu }i pentru socru-s@u, }i pentru b@rbatul s@u.
22. {i au zis: „Trecut-au slava din Israil, pentru c@ s -au prins sicriiul lui Dumnezeu”.
Cap 5
Dagon înaintea sicriiului o dat@ }i de alt@ dat@ au c@zut, t@indu-i-s@ în prag capul }i mânile. {i
filisteii, cu bube reale }i cu }oareci lovi], sicriiul de la sine îl mân@ înd@r@pt.

1.

ar@ filisteii au luat sicriiul lui Dumnezeu }i l-au dus de la Piatra Ajutoriului în
Azot.
2.
{i au luat filisteii sicriiul lui Dumnezeu }i l-au b@gat în bisearica lui Dagon }i
l-au a}ezat lâng@ Dagon.
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3. {i, sculându-s@ de diminea]@ azotenii a doao zi, iat@ Dagon z@cea cu fa]a la p@mânt
înaintea sicriiului Domnului. {i au luat pre Dagon }i l-au pus iar@} la locul s@u.
4. {i iar@} a doao zi diminea]@ sculându-s@, au aflat pre Dagon z@când pre fa]a sa în
p@mânt înaintea sicriiului Domnului, iar@ capul lui Dagon }i doao p@lmi a mânilor lui t@iate
era pre prag.
5. Iar@ Dagon sângur trunc r@m@sease în locul s@u; | pentru aceast@ pricin@ nu calc@ 11v
preo]ii lui Dagon }i to]i carii într@ în bisearica lui pe pragul lui Dagon în Azot pân@ în zioa
de ast@zi.
6. {i s-au îngreoiat mâna Domnului preste azoteani }i i-au sf@rmat }i i -au lovit în cea
mai ascuns@ partea na}terilor pre azoteani }i hotar@le lor; }i au fiert satele }i câmpii în
mijlocul ]inutului aceluia }i s-au n@scut }oareci }i s-au f@cut mestecare de moarte mare
în cetate.
7. {i, v@zând oamenii Azotului acel fealiu de ran@, au zis: „Nu r@mâie sicriiul Dumnezeului
Israil la noi, c@ vârtoas@ iaste mâna Lui asupra noastr@ }i asupra lui Dagon, dumnezeului
nostru.
8. {i, trimi]ând, au adunat pre to]i v@tavii filisteilor la sine }i au zis: „Ce vom face cu sicriiul
Dumnezeului Israil?” {i au r@spuns ghethenii: „Duc@-s@ împregiur sicriiul Dumnezeului
Israil”. {i au dus împregiur sicriiul Dumnezeului Israil.
9. Iar@ celor ce-l ducea împregiur li s@ f@cea mâna Domnului prin fie}tecare cetate de
ucidere mare foarte; }i b@tea pre b@rba]ii a fie}tec@riia cet@], de la cel mai mic pân@ la
cel mai mare, }i putr@zea împreun@ ceale ascuns@ ale lor. {i au f@cut sfat ghetheanii }i
}-au f@cut scaune de piiai.
10. {i au trimis sicriiul lui Dumnezeu în A||caron }i, deac@ venise sicriiul lui Dumnezeu 12r
în Acaron, au strâgat acaroneanii, zicând: „Adus-au la noi sicriiul Dumnezeului Israil ca
s@ ne uciz@ pre noi }i norodul nostru?”
11. {i au trimis }i au adunat pre to]i v@tavii filisteailor, carii au zis: „Slobozi]i sicriiul
Dumnezeului Israil }i s@ s@ întoarc@ în locul s@u }i s@ nu ne ucig@ cu norodul nostru”.
12. C@ s@ f@cea frica mor]ii în fie}tecare cetate }i grea foarte tare mâna lui Dumnezeu,
}i oamenii carii nu murise s@ lovea în partea na}terilor ceii mai ascuns@; }i s@ suia urlarea
fie}tec@rie cet@] în ceriu.
Cap 6
Filisteii, sicriiul cu f@g@duitele daruri cu }oareci }i cu bubele ascunsului ceale de aur, din sfatul preo]ilor
s@i, de la sine îl trimit prin vaci cu vi]@i }i cu nou car pân@ la Vethsamis, unde vethsamiteanii au jârtvit
vacile pre leamnele carului, mul]i din norod }i din gloat@ de la Domnul ucigându-se, pentru c@ sicriiul
lui Dumnezeu nu l-au socotit cu vreadnic@ cinste.

1.
2.

*Ie}ir. 12, 31.

i au fost sicriiul Domnului în ]@nutul filisteilor }eapte luni.
{i au chemat filisteii pre preo]i }i pre g@citori, zicând: „Ce vom face cu sicriiul
Domnului? Spune]i-ne, în ce chip l-om trimite la locul s@u?” Carii au zis: |
3. „De trimite]i înd@r@pt sicriiul Dumnezeului Israil, nu-l trimite] de}ert, ci cu ce sânte]i 12v
deatori r@spl@ti] pentru p@cat, }i a}ea v@ ve]i vindeca }i ve]i }ti pentru ce nu s@ depart@
mâna Lui de la voi”.
4. Carii au zis: „Ce iaste ce trebuie s@ d@m pentru gre}al@?” {i au r@spuns aceaia:
5. „Dup@ num@rul ]ânutului filisteilor, cinci bube ascunse de aur ve]i face }i cinci }oareci
de aur, c@ rana au fost tuturor voao }i v@tavilor vo}tri. {i ve]i face as@mânarea bubelor
voastre celor reale }i as@mânarea }oarecilor carii au sf@rmat p@mântul }i ve]i da Dumnezeului
Israil slav@, de cumva Î} va r@dica mâna de la voi }i de la dumnezeii vo}tri }i de la p@mântul
vostru.
6. Pentru ce v@ îngreoia]i inimile voastre precum }-au îngreoiat Eghiptul }i Faraon inima
sa? *Au nu dup@ ce au fost b@tut, atunci i-au slobozit }i s-au dus?
7. Acum, dar@, apuca]i }i face] un car nou }i doao vaci f@tate, c@rora nu li s-au pus jugul,
prinde]i la car }i închide]i vi]eii lor acas@.
8. {i ve]i lua sicriiul Domnului }i ve]i pune în car, }i vasele ceale de aur care I le-a] pl@tit
pentru gre}al@ le ve]i pune în s@criia} la coastele lui }i-l slobozi]i s@ mearg@.
9. {i v@ uita]i, }i de s@ va sui pre calea hota||r@lor sale spre Vethsamis, El ne-au f@cut 13r
acest r@u mare; iar@ de nu, nicidecum vom }ti c@ nicidecum mâna Lui ne-au atins, ci
c@deare s-au întâmplat”.
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10. {i au f@cut ei într-acesta chip }i, luând doao vaci carele apleca vi]ei, au prins la car,
}i vi]@ii lor i-au închis acas@.
11. {i au pus sicriiul lui Dumnezeu pre car }i s@criia}ul care avea }oareci de aur }i
as@mân@rile bubelor reale.
12. {i s@ ducea drept vacile pre calea ce duce în Vethsamis }i întru cale p@}ea mergând
}i mugind }i nu s@ pleca nici spre dreapta, nici spre stânga; ci }i v@tavii filisteilor urma pân@
la hotarele Vethsamis.
13. Iar@ vethsamiteanii s@cera grâu în vale; }i, râdicându-} ochii, au v@zut sicriiul }i s-au
bucurat v@zându-l.
14. {i carul au venit în câmpul lui Iosue Vethsamiteanul }i au st@tut acolo. {i era acolo
o piatr@ mare }i au t@iat leamnele carului }i vacile le-au pus pre eale ardere Domnului.
15. Iar@ levi]ii au pus jos sicriiul lui Dumnezeu }i s@criia}ul ce era lâng@ el, în care era
vasele ceale de aur, }i le-au pus pre piatra cea mare. Iar@ b@rba]ii vethsamiteani au a|dus
arderi }i au jârtvit junghieri în zioa aceaea Domnului.
16. {i cinci v@tavi a filisteilor au v@zut }i s-au întors în Acaron în zioa aceea.
17. {i ace}te sânt bubele de aur care au r@spl@tit filisteii pentru gre}al@ Domnului: Azotu
una, Gaza una, Acalon una, Gheth una, Acaron una.
18. {i }oarecii de aur dup@ num@rul cet@]ilor filisteilor a cinci ]ânuturi, de la cetatea zidit@
pân@ la satul care era f@r@ zid }i pân@ la Avel marele, pre carele au pus sicriiul Domnului,
care era pân@ într-acea zi în câmpul lui Iosue Vethsamiteanul.
19. {i au lovit din b@rba]ii vethsamiteanilor pentru c@ au v@zut sicriiul Domnului; au lovit
norod }eaptez@ci de b@rba]i }i cinciz@ci de mii din gloat@. {i au plâns norodul pentru c@
Domnul lovise gloata cu mare ran@.
20. {i au zis b@rba]ii vethsamiteani: „Cine va putea sta înaintea Domnului Dumnezeului,
Sfântului acestuia? {i la care s@ va sui de la noi?”
21. {i au trimis soli la l@cuitorii Cariiathiarimului, zicând: „Adus-au înd@r@pt filisteii sicriiul
Domnului, pogorâ]i-v@ }i-l duce]i la voi înd@r@pt!”
Cap 7

14r

Duce-s@ înd@r@pt sicriiul în casa lui Avinadav || în Gavaa, }i, din îndemnul lui Samuil,
israilteanii, câtr@ Domnul întor}i, au biruit pre filistei, rugându-s@ pentru dân}ii Samuil.

1.

14v

15r

i au venit b@rba]ii Cariathiarimului }i au dus sicriul Domnului }i l-au dus
înl@untru în casa lui Avinadav, în Gavaa, iar@ pre Eliazar, fiiul lui, l-au
sfin]it s@ p@zeasc@ sicriiul Domnului.
2. {i au fost din ce zi au r@mas sicriiul Domnului în Cariathiarim, s-au înmul]it zilele (c@
era anul al doaozeacile) }i s-au odihnit toat@ casa lui Israil dup@ Domnul.
3. {i au zis Samuil câtr@ toat@ casa lui Israil, zicând: *„De v@ întoarce] la Domnul în toat@
inima voastr@, lua]i dumnezeii cei streini din mijlocul vostru, pre Vaalim }i Astaroth, }i g@ti]i
inimile voastre Domnului }i sluji] Lui unuia }i v@ va scoate din mâna filisteilor”.
4. {i au luat fiii lui Israil Vaalim }i Astaroth }i au slujit Domnului unuia.
5. {i au zis Samuil: „Aduna] tot Israilul în Masfath, s@ rog pentru voi pre Domnul”.
6. {i s-au adunat în Masfath }i au scos ap@ }i au turnat înaintea Domnului }i au postit în zioa
aceea }i au zis acolo: „Gre}it-am Dom|nului”. {i au judecat Samuil pre fiii lui Israil în Masfath.
7. {i au auzât filisteii c@ s-au adunat fiii lui Israil în Masfath }i s-au suit v@tavii filisteilor
la Israil. Carea auzând fiii lui Israil, s-au temut de fa]a filisteilor.
8. {i au zis câtr@ Samuil: „Nu înceta pentru noi a strâga câtr@ Domnul, Dumnezeul
nostru, s@ ne mântuiasc@ din mâna filisteilor”.
9. {i au luat Samuil un miel aplec@toriu }i l-au adus jârtv@ întreag@ Domnului; }i au
strâgat Samuil câtr@ Domnul pentru Israil }i l-au ascultat Domnul.
10. {i au fost când ducea Samuil arderea, filisteii au început r@zboiu împrotiva lui Israil; *}i
au tunat Domnul cu tresnet mare preste filistei }i i-au îngrozit }i s-au t@iat de la fa]a lui Israil.
11. *{i, ie}ind b@rba]ii lui Israil din Masfath, au gonit filisteii }i i-au gonit pân@ la locul
ce era supt Vethhar.
12. {i au luat Samuil o piatr@ }i o au pus între Masfath }i între Sen }i au chemat numele
locului aceluia Piatra Agiutoriului }i au zis: „Pân@ aici ne-au agiutat Domnul”.
13. {i s-au smerit filisteii, nici au mai adaos || a veni în hotarele israiltenilor. {i s-au
f@cut mâna Domnului asupra filisteilor în toate zilele lui Samuil.
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14. {i s-au dat înd@r@pt cet@]ile care le -au fost luat filisteii de la Israil, lui Israil, de la
Accaron pân@ la Gheth }i hotarele sale; }i au mântuit pre Israil din mânile filisteilor }i era
pace între Israil }i Ammorreu.
15. {i judeca Samoil pre Israil în toate zilele vie]ii sale.
16. {i s@ ducea în to] anii încungiurând Vethil }i Galgala }i Masfath }i judeca pre Israil
în locurile mai sus zise.
17. {i s@ înturna în Ramatha, c@ acolo era casa lui }i acolo judeca pre Israil. Zidit-au }i
acolo oltariu Domnului.
Cap 8
Plecându-s@ fiii lui Samoil spre scumpie, î} ceare norodul împ@rat dup@ obiceaiul limbilor; c@rora
Samoil din porunca Domnului giugul greu al împ@ratului mai nainte le vestea}te, ci nu-l ascult@.

1.
2.

i au fost deac@ au îmb@tr@nit Samuil }i au pus fiii judec@tori lui Israil.
{i au fost numele fiului lui înt@iului n@scut Ioil, }i numele ceal doilea Avia,
judec@torilor în Versavei.
3. {i n-au umblat fiii lui în c@ile lui, ci s-au plecat dup@ l@comie }i au luat daruri }i au
întors judecata. |
4. {i, adunându-se to]i cei mai mari n@scu] a lui Israil, au venit la Samuil în Ramatha. 15v
5. {i i-au zis: „Iat@, tu ai îmb@trânit }i fiii t@i nu umbl@ în c@ile tale. *Rânduia}te-ne
*Osie 13, 10.
Fap. 13, 21. împ@rat s@ ne giudece, precum }i toate neamurile au”.
6. N-au pl@cut cuvântul în ochii lui Samuil, pentru c@ zisease: „D@-ne împ@rat, s@ ne
judece”. {i s-au rugat Samuil la Domnul.
7. {i au zis Domnul câtr@ Samuil: „Ascult@ glasul norodului în toate care-]i gr@iesc, c@
nu pre tine te-au lep@dat, ci pre Mine, s@ nu împ@r@]esc preste ei.
8. Dup@ toate lucrurile sale care au f@cut din zioa în carea i-am scos din Eghipt pân@ la
aceast@ zi, precum M-au p@r@sit }i au slujit dumnezeilor streini, a}a fac }i ]ie.
9. Deci acum graiul lor ascult@, îns@ te m@rturisea}te lor }i le spune mai înainte deatoria
împ@ratului care va împ@r@]i preste ei”.
10. {i au spus Samoil toate cuvintele Domnului câtr@ norod, care ceruse de la sâne împ@rat.
11. {i au zis: „Aceasta va fi puterea împ@ratului care va împ@r@]i preste voi; fiii vo}tri îi
va lua }i-i va pune în carele sale }i-i va face }ie}i c@l@re]i }i înainte alerg@tori c@ru]elor sale.
12. {i-} va rândui trivuni }i suta}i, }i ar@tori p@mânturilor sale }i s@cer@tori holdelor, }i
fauri armelor }i carelor sale.
13. {i featele voastre }i le va face ung@toare }i buc@tori]e }i pit@ri]e.
14. {i ]arinile voastre }i viile }i maslinii cei mai buni îi va lua }i-i va da slujilor sale. ||
15. Ci }i holdele voastre }i viniturile viilor le va z@ciui, s@ dea famenilor }i curteanilor s@i. 16r
16. {i slujile voastre }i slujnicele }i tinerii cei mai buni }i asinii îi va duce }i-i va pune la lucrul s@u.
17. {i turmele voastre le va z@ciui }i voi îi ve]i fi sluji.
18. {i ve]i strâga în zioa aceaea de la fa]a împ@ratului vostru care vi l- a]i ales }i nu v@
va asculta Domnul în zioa aceaea c@ v-a]i cerut împ@rat”.
19. {i n-au vrut norodul a asculta glasul lui Samoil, ci au zis: „Nicidecum, c@ împ@rat
va fi preste noi.
20. {i vom fi }i noi ca toate neamurile; }i ne va judeca împ@ratul nostru }i va ie}i înaintea
noastr@ }i va o}ti r@zboiul nostru pentru noi”.
21. {i au ascultat Samoil toate cuvintele norodului }i le-au gr@it în urechile Domnului.
22. {i au zis Domnul câtr@ Samuil: „Ascult@ glasul lor }i r@nduia}te preste ei împ@rat”.
{i au zis Samuil câtr@ oamenii lui Israil: „Mearg@ fie}tecare în cetatea sa”.
Cap 9
Ruda lui Saul carele, cercând asinile t@tâni-s@u, au nimerit la Samuil, c@ruia s@ dezv@lea}te c@
s@ va unge împ@rat, cu carele au prânzit }i noaptea cu s@la} l-au priimit.

1.

i era om din Veniamin, pe nume Chis, fiiul lui Aviil, fiului Serorf, fiului Vehorath,
fiului Afia, fiului omului Iemini, tare de v@rtute.
2.
{i era lui fiiu pe nume Saul, ales }i bun; }i nu era om din fiii lui Israil mai bun
decât el, | de la umere în sus petrecea preste tot norodul.
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3. {i-i perise asinele lui Chis, tat@lui Saul; }i au zis Chis câtr@ Saul, fiiul s@u: „Ia cu tine
unul din copii }i, sculându-te, mergi }i cearc@ asinele. Cari trecând prin muntele Efrem
4. {i prin p@mântul Salisa, }i, neaflându-le, au trecut }i prin p@mântul Salimului }i nu
era, ci }i prin p@mântul Iemini, }i nicidecum nu le-au g@sit.
5. Iar@ venind în p@mântul Suf, au zis Saul câtr@ copilul care era cu el: „Vino }i s@ ne
întoarcem, nu cumva doar@ au p@r@sât tat@l mieu asinele }i s@ grijea}te pentru noi”.
6. Care i-au zis: „Iat@, omul lui Dumnezeu iaste în cetatea aceasta, om cinstit; tot ce
gr@ia}te f@r@ îndoial@ s@ adevereaz@. Acum, dar@, s@ meargem acolo, de cumva ne va
spune noao despre calea noastr@ pentru carea am venit”.
7. {i au zis Saul câtr@ copilul s@u: „Iat@, vom merge; ce vom duce la omul lui Dumnezeu?
Pânea s-au sf@r}it în strai]ele noastre }i ceva dar nu avem s@ d@m omului lui Dumnezeu,
nici alt@ceva”.
8. {i iar@ copilul au r@spuns lui Saul }i au zis: „Iat@, s-au aflat în mâna mea a patra parte
de un statir gara} de patru drahme de argint. S@-l d@m omului lui Dumnezeu, s@ ne spuie
calea noastr@”.
9. (Cândva în Israil a}a vorbea fie}tecare mergând a întreba pre Dumnezeu: „Veni]i }i
s@ meargem la cel ce veade”. C@ci carele ast@zi s@ zice proroc cândva || s@ chema cel
ce veade).
10. {i au zis Saul câtr@ copilul s@u: „Bun e cuvântul t@u, vino s@ mergem”. {i s-au dus
în cetate, în carea era omul lui Dumnezeu.
11. {i, suindu-s@ spre prepastia cet@]ii, au aflat featele sco]ând ap@ }i le-au zis: „Au doar@
aici iaste cel ce veade?”
12. Care r@spunzând, le-au zis: „Aicea iaste, iat@, înaintea ta, gr@bea}te acum, c@ ast@zi
au venit în cetate, c@ jârtva norodului iaste ast@zi în cel înalt.
13. Întrând în cetate, îndat@ îl ve]i afla, pân@ a s@ sui la în@l]ime s@ mânce; c@ nu va
mânca norodul pân@ va veni el, c@ el blagoslovea}te jârtva }i dup@ aceea mânc@ care sânt
chema]. Acum dar@ sui]i-v@, c@ ast@zi îl ve] g@si.
14. {i s-au suit în cetate. {i, umblând ei în mijlocul cet@]ii, s-au ar@tat Samoil ie}ind spre
întâmpinarea lor, s@ s@ suie la în@l]ime.
15. *Iar@ Domnul dezv@lise urechea lui Samuil cu o zi mai înainte de a veni Saul, zicând: *Fap. 13, [21].
16. „Într-acest ceas care acum iaste, mâne voiu trimite om la tine din p@mântul lui
Veniamin }i-l vei unge pov@]uitoriu preste norodul Mieu, Israil, }i va mântui norodul Mieu
din mâna filisteilor; c@ m-am uitat la norodul mieu, c@ au venit strâgarea lor la Mine”.
17. {i, v@zând Samuil pre Saul, Domnul i-au zis: „Iat@ omul care-] ziseasem, acesta va
st@pâni norodul Meu”.
18. {i s-au suit Saul la Samuil în mijlocul | por]ii }i au zis: „Spune-mi, rogu-te, mie,
unde-i casa celui ce veade?”
19. {i au r@spuns Samoil lui Saul, zicând: „Eu sânt cel ce veade. Suie-te înaintea mea
la în@l]ime, s@ mânca]i cu mine ast@zi }i te voiu slobozi diminea]@ }i toate care sânt în inima
ta ]i le voiu spune.
20. {i pentru asine care alalt@ieri le-ai pierdut, nu te griji, c@ s-au g@sit. {i a cui vor fi
ceale mai bune a lui Israil, au nu ]ie }i a toat@ casa t@tâni-t@u?”
21. {i, r@spunzând Saul, au zis: „Au nu fiiul lui Iemini sânt eu, din cel mai mic neam a
lui Israil }i ruda mea cea mai pre urm@ iaste din toate familiile din neamul lui Veniamin?
Pentru ce, dar@, mi-ai gr@it cuvântul acesta?”
22. {i, luând Samuil pre Saul }i copilul lui, i-au dus în trep@zare }i le-au dat loc în capul
celor ce fusease chema], c@ era ca la treizeci de oameni.
23. {i au zis Samuil buc@tariului: „D@ partea carea ]-am dat }i ]-am poruncit s@ o pui
deosebi la tine”.
24. {i au r@dicat buc@tariul armul }i l-au pus dinnaintea lui Saul. {i au zis Samuil: „Iat@,
ce au r@mas pune înaintea ta }i mânc@; c@ cu deadinsul ]i s-au ]inut când am chemat
norodul. {i au mâncat Saul cu Samuil în zioa aceaea.
25. {i s-au pogorât din în@l]ime în ora} }i au gr@it cu Saul în foi}or. {i au a}ternut lui
Saul în foi}or }i au adormit. ||
26. {i diminea]@ sculându-s@, }i luminându-s@, au chemat Samuil pre Saul în foi}or, zicând:
„Scoal@ }i te voiu slobozi”. {i s-au sculat Saul }i au ie}it amândoi, el adec@ }i Samuil.
27. {i, pogorându-s@ în partea cea mai pre urm@ a cet@]ii, Samuil au zis câtr@ Saul: „Zi
copilului s@ mearg@ înaintea noastr@ }i s@ treac@, iar@ tu st@i pu]ântel, s@-]i spuiu cuvântul
Domnului”.
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Cap 10
S@ unge Saul împ@rat de la Samuil, dându-s@ }i adeverindu-se seamnele, prorocea}te între
proroci }i, trimi]ându-s@ sor]i de la Samuil, s@ înt@rea}te împ@rat; legea împ@r@]iii în carte
scris@, înaintea Domnului s@ pune.
*Fap. 13, 21.

*Jos 19, 24.

1. *

i au luat Samuil urciorul cu untul-de-lemn }i au turnat preste capul lui }i l-au
s@rutat }i au zis: „Iat@, te-au uns Domnul preste mo}tenirea Sa c@petenie
}i vei mântui pre norodul S@u din mânile nepriiatinilor lui, carii sânt împrejurul
lui. {i acesta ]ie s@mnul c@ te-au uns Dumnez@u spre c@petenie.
2. Ducându-te ast@zi de la mine, vei afla doi oameni lâng@ mormântul Rahileai, în
hotar@le lui Veniamin, în amiiaz@zi, }i-]i vor zice: «S-au aflat asinele la carele te-ai fost
dus a le cerca; }i, l@sând tat@l t@u asinele, s@ grijea}te de voi }i zice: ‘Ce voiu face pentru
fiiul meu?’»
3. {i, deac@ vei mearge de-acolo }i mai încolo, vei treace }i vei veni la st@jeriul Tavoru|lui, 18v
te vor afla acolo trei oameni suindu-s@ la Dumnezeu în Vethil, unul purtând trei iezi, }i altul
trei turte de pâne, }i altul purtând o plosc@ de vin.
4. {i, zicându-] s@n@tate, ]-or da doao pâni }i vei lua din mânile lor.
5. Dup@ acestea vei veni în m@gura lui Dumnezeu, unde iaste starea filisteilor; }i, întrând
acolo, în cetate, te va întâmpina turma prorocilor, ce s@ vor pogorî din n@l]ime, }i înaintea
lor psaltirea }i chimvalul }i fluierul }i chithara, }i ei prorocind.
6. {i va s@ri preste tine Duhul Domnului }i vei proroci cu ei }i te vei schimba într-alt om.
7. Deci, când î]i vor veni semnele aceastea toate, f@ orice va afla mâna ta, c@ Domnul
cu tine iaste.
8. {i te vei pogorî înaintea mea în Galgala (c@ eu m@ voiu pogorî la tine), s@ aduci
aducere }i s@ jâtve}t junghieri p@ciuitoare; }eapte zile vei a}tepta pân@ când voiu veni la
tine }i-]i voiu ar@ta ce s@ faci”.
9. {i, întorcându-}i um@rul s@ s@ duc@ de la Samoil, i-au schimbat Dumnezeu alt@ inim@
}i au venit toate semnele acestea în zioa aceea.
10. {i au venit la m@gura mai sus zis@ }i, iat@ }ireagul prorocilor înaintea lui; }i au s@rit
preste el Duhul Domnului }i au prorocit în mijlocul lor. ||
11. {i, v@zându-l to]i cari-l cunoscuse ieri }i alalt@ieri a fi cu prorocii }i prorocea}te, au 19r
zis unii câtr@ al]ii: „Ce lucru s-au întâmplat fiiului lui Chis? Au }i Saul e între proroci?”
12. {i au r@spuns altul câtr@ altul, zicând: „{i cine-i tat@l lor?” Pentru aceea s-au întors
spre pild@: *„Au }i Saul e între proroci?”
13. {i au încetat a proroci }i au venit la n@l]ime.
14. {i au zis unchiul lui Saul câtr@ el }i câtr@ copilul lui: „Înc@tro v-a] dus?” Carii au
r@spuns: „A cerca asinele, carele neg@sându-le, am venit la Samoil”.
15. {i i-au zis unchiu- s@u: „Spune-m, ce ] -au zis Samoil?”
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16. {i au zis Saul câtr@ unchiu-s@u: „Ne-au spus c@ s-au g@sit asinele”. Iar@ de cuvântul
împ@r@]iii nu i-au spus, care-i gr@ise Samoil.
17. {i au adunat Samoil norodul la Domnul, în Masfa.
18. {i au zis câtr@ fiii lui Israil: „Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Eu am scos
pre Israil din Eghipt }i v-am scos din mâna eghipteanilor }i din mâna tuturor împ@ra]ilor
carii v@ n@c@jea.
19. Iar@ voi ast@zi a] lep@dat pre Dumnezeul vostru, Carele sângur v-au mântuit pre voi
de toate r@ot@]ile }i n@cazurile voastre, }i a]i zis: *‘Nicidecum, ci împ@rat rânduia}te preste *Sus 8, 19.
noi’. Acum, dar@, sta]i înaintea Domnului prin neamurile voastre }i prin familii»”. |
20. {i au pus Samoil toate neamurile Israil }i au c@zut soartea neamului Veniamin.
21. {i au pus neamul lui Veniamin }i rudeniile lui }i au c@zut rudenia lui Metri }i au agiuns
pân@ la Saul, fiiul lui Chis. {i l-au cercat, }i nu s-au aflat.
22. {i au întrebat dup@ aceastea pre Domnul, de va veni acolo. {i au r@spuns Domnul:
„Iat@, ascuns e acas@”.
23. {i au alergat }i l-au dus de-acolo; }i au st@tut în mijlocul norodului }i au fost mai
înalt decât tot norodul de la um@ru în sus.
24. {i au zis Samuil câtr@ tot norodul: „Adev@rat vede] pre care au ales Domnul, c@ nu
iaste aseminea lui în tot norodul”. {i au strâgat tot norodul }i au zis: „Tr@iasc@ împ@ratul!”
25. {i au gr@it Samoil câtr@ norod legea împ@r@]iii }i o au scris în carte }i o au pus înaintea
Domnului. {i au slobozit Samuil tot norodul, fie}tecarii la casa sa.
26. Ci }i Saul s-au dus la casa sa în Gavaa; }i s-au dus cu el o parte de osta}, a c@rora
inimile atinsease Dumnezeu.
27. Iar@ fiii lui Velial au zis: „Au putea-ne-va acesta mântui?” {i nu l-au b@gat în sam@
}i nu i-au adus daruri, iar@ el s@ f@cea a nu auzi.
Cap 11 ||

20r

Saul, c@zând pre el Duhul Domnului }i de}picându-}i boii s@i, norodul la r@zboiu chiiam@ }i
învinge pre Naas, împ@ratul ammoniteanilor, slobozându-s@ oamenii Iavis Galaad }i împ@r@]ia
lui s@ întemeiaz@ în Galgala.

1.

20v

i au fost ca dup@ o lun@, s-au suit Naas Ammoniteanul }i au început a o}ti
împrotiva lui Iavis Galaad. {i au zis to] oamenii Iavis câtr@ Naas: „Aibi-ne
p@ciui]i }i-] vom sluji”.
2. {i au r@spuns câtr@ ei Naas Ammoniteanul: „Într-aceasta voiu lovi cu voi pace, s@
v@ sco]u tuturor voao ochii drep]i }i s@ v@ puiu ocar@ în tot Israilul”.
3. {i au zis câtr@ el b@trânii lui Iavis: „Îng@duia}te-ne }epte zile, s@ trimitem soli la toate
hotar@le lui Israil; }i, de nu va fi cine s@ ne sprijoneasc@, vom ie}i la tine”.
4. {i au venit soli în Gavaa lui Saul }i au gr@it cuvintele aceastea, auzând norodul, }i
au r@dicat tot norodul glasul s@u }i au plâns.
5. {i, iat@, Saul vinea, urmând boii s@i din câmp }i au zis: „Ce are norodul de plânge?”
{i i-au povestit cuvintele oamenilor Iavis.
6. {i s-au aruncat Duhul Domnului spre Saul, auzând cuvintele aceastea, }i s -au mâniat
urgia lui foarte.
7. {i luând amândoi boii, i-au t@iat în d@r@buri }i au trimis în toate hotarele lui Israil |
prin mânile solilor, zicând: „Oricare nu va ie}i }i nu va urma lui Saul }i lui Samuil, a}a s@
va face boilor lui”. {i au cuprins frica Domnului pre norod }i au ie}it ca un om.
8. {i i-au num@rat în Vezeh; }i au fost din fiii lui Israil mii trei sute, iar@ din b@rba]ii Iiudei, mii treizeci.
9. {i au zis solilor carii venise: „A}a ve]i zice oamenilor carii sânt în Iavis Galaad: «Mâne
v@ va fi mântuire, când va înc@lzi soarele»”. {i au venit soli }i au povestit oamenilor Iavis,
carii s-au veselit.
10. {i au zis: „Mâne vom ie}i la voi }i ne ve]i face tot ce v-a pl@cea”.
11. {i au fost venind zioa de mâne, au rânduit Saul norodul în trei p@r]i }i au întrat în
mijlocul taberii în straja dimine]ii }i au lovit pre Ammon pân@ când ar înc@lzi soarele; iar@
ceiaalal]i s-au r@sipit, a}a cât nu s-au l@sat în ei doi aseaminea.
12. {i au zis norodul câtr@ Samuil: *„Cine -i acela care au zis: «Saul doar@ va împ@r@]i *Sus 20, 27.
preste noi? Da]i oamenii }i-i vom ucide»”.
13. {i au zis Saul: „Nu s@ va ucide cineva în zioa aceasta, c@ ast@zi au f@cut Domnul
mântuire în Israil”.
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14. {i au zis Samuil câtr@ norod: „Veni]i }i s@ meargem în Galgala }i s@ înnoim acolo
împ@r@]ia”. ||
15. {i au mers tot norodul în Galgala }i l-au f@cut acolo împ@rat pre Saul înaintea 21r
Domnului în Galgala; }i au jârtvit acolo junghieri p@ciuitoare înaintea Domnului. {i s-au
veselit acolo Saul }i to] b@rba]ii lui Israil foarte.
Cap 12
Samuil cu sfatul norodului s@ cunoa}te nevinovat; pre Israil, pentru nemul]@mirea câtr@ Dumnezeu,
îl ceart@ dându-se din ceriu seamne, zisele sale le înt@rea}te }i-i îndeamn@ s@ s@ lipeasc@ de
Domnul, nu încetând a s@ ruga pentru dân}ii.

1.

i au zis Samuil câtr@ tot Israilul: „Iat@, am ascultat glasul vostru dup@ toate
care mi-a] gr@it }i am rânduit preste voi împ@rat.
2.
{i acum împ@ratul p@}ea}te înaintea voastr@; iar@ eu am îmb@tr@nit }i am
înc@run]it, îns@ fiii miei cu voi sânt, deci petrecând cu voi din tinerea]ele meale pân@ la
aceast@ zi, iat@, eu.
3. *Gr@i]i de mine înaintea Domnului }i înaintea hristosului Lui, de am luat boul cuiva
*Ecli. 46, 22.
au asinul, de am hulit pre careva, de am împresurat pre careva, de am luat dar din mâna
cuiva, }i-l voiu necinsti ast@zi }i-l voiu întoarce la voi”.
4. {i au zis: „Nu ne-ai hulit, nici ne-ai împresurat, nici ai luat din mâna cuiva ceva”.
5. {i au zis câtr@ ei: „M@rturie iaste Domnul împrotiva voastr@ }i m@rturie unsul Lui în
zioa | aceasta, c@ n-a]i aflat în mâna mea ceva”. {i au zis: „M@rturie”.
21v
6. {i au zis Samuil câtr@ norod: „Domnul Care au f@cut pre Moisi }i Aaron }i au scos
pre p@rin]ii no}tri din p@mântul Eghiptului.
7. Acum, dar@, sta]i, ca cu judecat@ s@ m@ cert împrotiva voastr@ înaintea Domnului,
pentru toate milele Domnului care au f@cut cu voi }i cu p@rin]ii vo}tri:
8. *În ce chip Iacov au întrat în Eghipt }i au strâgat p@rin]ii vo}tri c@tr@ Domnul; }i au trimis
*Facer. 46, 5.
Domnul pre Moisi }i Aaron }i au scos p@rin]ii vo}tri din Eghipt }i i-au pus într-acest loc;
9. Carii s-au uitat de Domnul, Dumnezeul s@u, *}i i-au dat în mâna lui Sisara, mai-marelui
*Jud. 4, 2.
oastei lui Hasor, }i în mâna filisteilor }i în mâna împ@ratului Moav }i au o}tit împrotiva lor;
10. Iar@ dup@ aceea au strâgat câtr@ Domnul }i au zis: «P@c@tuit-am, c@ am p@r@sit pre
Domnul }i am slujit lui Vaalim }i lui Astaroth. Acum, dar@, scoate-ne pre noi din mâna
neprietinilor no}tri }i-] vom sluji ]ie»;
11. *{i au trimis Domnul pre Ierovaal }i Vadan }i Iethe }i Samoil }i v-au scos din mâna
*Jud. 6, 14.
neprietinilor vo}tri prinprejur }i a] l@cuit f@r@ grije.
12. {i, v@zând c@ Naas, împ@ratul fiilor lui Ammon, au venit asupra voastr@, mi-a] zis
*Sus 8, 19 mie: || *«Nicidecum, ci împ@ratul va porunci noao când Domnul, Dumnezeul vostru, 22r
}i 10, 19. împ@r@]iia întru voi».
13. Acum, dar@, de fa]@ iaste împ@ratul vostru, pre carele l-a]i ales }i l-a]i cerut; iat@, v-au
dat voao Domnul împ@rat.
14. De v@ ve] teme de Domnul }i-I ve]i sluji }i ve]i asculta glasul Lui }i nu ve] înt@râta gura
Domnului, ve]i fi }i voi }i împ@ratul care v@ poruncea}te urmând Domnului, Dumnezeului vostru.
15. Iar@ de nu ve] asculta graiul Domnului, ci ve]i înt@râta cuvântul lui, va fi mâna
Domnului asupra voastr@ }i asupra p@rin]ilor vo}tri.
16. Ci }i acum sta]i }i vede]i lucrul acest mare care va face Domnul înaintea voastr@.
17. Au nu s@ceri}ul grâului iaste ast@zi? Chema-voiu pre Domnul }i va da graiuri }i
ploi }i ve] }ti }i ve]i vedea c@ mare r@utate v-a]i f@cut înaintea Domnului cerând preste
voi împ@rat”.
18. {i au strâgat Samuil câtr@ Domnul }i au dat Domnul graiuri }i ploi într-acea zi.
19. {i s-au temut tot norodul foarte de Domnul }i de Samuil. {i au zis tot norodul câtr@
Samuil: „Roag@-te pentru slujile tale câtr@ Domnul, Dumnezeul t@u, s@ nu murim, c@ am
adaos tuturor p@catelor noastre r@u de ne-am cerut împ@rat”.
20. {i au zis Samuil câtr@ norod: „Nu v@ temere]i, voi a]i f@cut toat@ r@utatea aceasta,
| îns@ nu v@ dep@rtare] de la dosul Domnului, ci sluji] Domnului în toat@ inima voastr@. 22v
21. {i nu v@ plecare]i dup@ ceale de}arte, carele nu v@ vor folosi, nici v@ vor scoate, c@
de}arte sânt.
22. {i nu va p@r@si Domnul norodul S@u pentru numele S@u cel mare, c@ au jurat
Domnul a v@ face {ie} norod.
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23. Iar@ departe s@ fie de la mine acest p@cat împrotiva Domnului, ca s@ încet a m@ ruga
pentru voi }i v@ voiu înv@]a calea cea bun@ }i dreapt@.
24. Deci teme]i-v@ de Domnul }i sluji] în adev@r }i din toat@ inima voastr@, c@ a]i v@zut
m@rimile care au f@cut între voi.
25. Iar@ de ve]i r@mânea în r@utate, }i voi, }i împ@ratul vostru va peri”.
Cap 13
Învin}i de Saul, filisteii cu mare g@tire împrotiva israilteanilor s@ întrarmeaz@; ovreaii înfrico}a]i
prin gropi s@ pitul@. {i Saul, pentru c@ nea}teptând pre Samuil au adus ardere, urgisit a fi de la
Domnul s@ zice; pentru grijea filisteilor ca s@ s@ jefuiasc@ israilteanii de arme.

1.

23r

23v

24r

runc de un an era Saul când începuse a împ@r@]i }i doi ani au împ@r@]ât preste
Israil.
2.
{i }-au ales Saul trei mii din Israil; }i era cu Saul doao mii în Mahmas }i în
muntele Vethil, iar@ o mie cu Ionathan, în Gavaa a lui Veniamin ||, iar@ celaalalt norod
l-au slobozit fie}tecare la s@la}ul s@u.
3. {i au lovit Ionathan starea filisteilor carea era în Gavaa. Carea auzând filisteii, Saul
au r@sunat cu trâmbi]a în tot p@mântul, zâc@nd: „Auz@ ovreaii!”
4. {i tot Israilul au auzit aceast@ veaste. B@tut-au Saul starea filisteilor }i s-au r@dicat Israil
împrotiva filisteilor }i au strâgat norodul dup@ Saul în Galgala.
5. {i filisteii s-au adunat la r@zboiu împrotiva lui Israil, car@ treiz@ci de mii, c@l@re]i mii
}ase }i ceeaalalt@ ob}te ca n@sipul care iaste în ]@rmurile m@rii. {i, suindu-s@, au t@b@rât
în Mahmas, despre r@s@ritul Veftavei.
6. Carea vâzând oamenii lui Israil a fi strâmtori]i (c@ era n@c@jit norodul), s-au ascuns
prin pe}teri }i prin ascunsuri }i în pietri }i în gropi întunecoase }i prin jgheaburi.
7. Iar@ ovreaii au trecut Iordanul <în> Gad }i Galaad }i, fiind înc@ Saul în Galgala, tot
norodul s-au înfrico}at care urma dup@ el.
8. {i au a}teptat }eapte zile dup@ pl@cerea lui Samuil }i n-au aflat pre Samuil în Galgala
}i s-au ab@tut norodul de la el.
9. {i au zis Saul: „Aduce]î-m arderea }i ceale de pace”. {i au adus înainte -ardere.
10. {i, plinind a aduce arderea, iat@, Samuil | venea; }i i-au ie}it Saul spre întâmpinarea
lui, s@-i zic@ închin@ciune.
11. {i au gr@it câtr@ el Samuil: „Ce ai f@cut?” R@spuns-au Saul: „V@zând c@ norodul s@
abate de la mine }i tu nu venis@} dup@ rânduitele zile, iar@ filisteii era aduna]i în Mahmas,
12. Am zis: «Acum s@ vor pogorî filisteii la mine în Galgala }i fa]a Domnului nu o am
îmblânzit». De lips@ silit, am adus arderi”.
13. {i au zis Samuil câtr@ Saul: „Nebunea}te ai lucrat, nici ai p@zât poruncile Domnului,
Dumnezeului t@u, care ]-au poruncit; carea de n-ai fi f@cut, acum g@tis@ Domnul împ@r@]ia
ta preste Israil în veac.
14. Ci nicidecum împ@r@]ia ta mai mult s@ va r@dica. *Cercatu-{-au Domnul om dup@ *Fap. 13, 22.
inima Sa }i i-au poruncit Domnul s@ fie pov@]uitoriu preste norodul S@u, pentru c@ n -ai
]inut ceale ce au poruncit Domnul”.
15. {i s-au sculat Samuil }i s-au suit din Galgala în Gavaa Veniaminului, }i cealealalte
gloate s-au suit dup@ Saul, întru întâmpinarea norodului carii o}tea asupra lor venind din
Galgala în Gavaa, în m@gura lui Veniamin. {i au num@rat Saul norodul carii s@ aflas@ cu
el, ca la }as@ sute de b@rba]i.
16. {i Saul }i Ionathan, fiiul lui, }i norodul ce s@ || aflase cu ei era în Gavaa lui Veniamin,
iar@ filisteii }ezuse în Mahmas.
17. {i au ie}it a pr@da din tab@ra filisteilor trei }ireaguri. Un }ireag mergea împrotiva c@lii
Efra, la p@mântul lui Saul,
18. Iar@ altul întra prin calea Vethoron, iar@ al triilea s@ întorsease pre drumul marginii
}an]ului Sevoim, spre pustie.
19. Iar@ faur de fier nu s@ afla în tot p@mântul lui Israil, c@-i ferise filisteii, ca nu cumva
s@ fac@ ovreaii sabie sau lance.
20. {i s@ pogorea tot Israilul la filistei s@-}i ascu]@ fie}tecare fierul de plug }i sapa }i s@curea
}i str@murarea.
21. {i era tâmpite ascu]iturile fiiar@lor de plug, a sapelor }i a furcu]elor }i a s@curilor,
pân@ la bold a s@ direage.
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22. {i, venind zioa r@zboiului, nu s-au aflat sabie }i lance în mâna a tot norodului care
era cu Saul }i cu Ionathan, afar@ de Saul }i de Ionathan, fiiul s@u.
23. {i au ie}it starea filisteilor s@ treac@ în Mahmas.
Cap 14
Ionathan, n@d@jduindu- s@ Domnului cu arma}ul s@u, pre filistei r@sipea}te, iar@ dup@ biruin]@,
miare gustând împrotiva opreali}tii t@tâ|ni-s@u, carea nu o }tiia, cu agiutoriul norodului
de-abiie scap@ de moarte.

1.

24v

i s-au întâm plat în oarecare zi de au zis Ionathan, fiiul lui Saul, câtr@ tin@rul,
arma}ul s@u: „Vino }i s@ treacem la starea filisteilor carea-i dincolea de locul
acela”. Iar@ t@tâni-s@u aceasta nu i-au spus.
2. {i Saul z@bovea în cea mai de pre urm@ partea Gavai supt un m@r gr@nat, care era
în Magron. {i era norod cu el ca la }ase sute de b@rba]i.
3. {i Ahia, fiiul lui Ahitov, fratelui Ihavod, fiiului Finees, *care r@s@rise din Heli, preotul
* Sus [ 4], 21.
Domnului în Silo, purta efod, ci }i norodul nu }tia înc@tro s@ dusease Ionathan.
4. {i era, între sui}urile prin care s@ sârguia Ionathan a treace la starea filisteilor, pietri
înalte de-amândoao p@r]ile }i, ca ni}te din]i, bolovani, dincoace }i dincolo spânzurând
numele unuia Vosis }i numele altuia, Seni.
5. Un bolovan întins spre miiaz@noapte, din preajma Mahmas, }i altul spre amiiaz@zi,
în preajma Gavaa.
6. {i au zis Ionathan câtr@ tân@rul, arma}ul s@u: „Vino s@ treacem la starea cestor net@ia]i
împrejur, de cumva va face Domnul pentru noi, c@ nu-i greu Domnului a mântui sau
înmul]i sau împu]âni”.
7. {i au zis arma}ul s@u: „F@ toate care plac sufletului t@u, meargi înc@tro pofte}ti }i voiu
fi cu tine oriunde vei vrea”. ||
8. {i au zis Ionathan: „Iat@, noi treacem la oamenii ace}tia. {i deac@ ne vom ar@ta lor, 25r
9. De vor gr@i a}a câtr@ noi: «R@mâne]i pân@ vom veni la voi», s@ st@m în locul nostru,
nici s@ ne suim la ei.
10. Iar@ de vor zice: «Sui]i-v@ la noi», s@ ne suim, c@ i-au dat Domnul în mânile noastre,
acesta ne va fi s@mn”.
11. {i s-au ar@tat amândoi st@rii filisteilor }i au zis filisteii: „Iat@, ovreaii ies din pe}teri
în care era ascun}i”.
12. {i au gr@it oamenii din stare câtr@ Ionathan }i câtr@ arma}ul lui }i le-au zis: „Sui]i-v@
la noi }i v@ vom ar@ta lucrul”. {i au zis Ionathan câtr@ arma}ul s@u: „S@ ne suim, urm@
* 1 Mac. 4, 30. dup@ mine, *c@ i-au dat Domnul în mânile lui Israil”.
13. {i s-au suit Ionathan târ@ndu-s@ pre mâni }i pe picioare, }i arma}u lui dup@ el. Deci
unii c@dea înaintea lui Ionathan, iar@ al]ii îi ucidea arma}ul lui, urmând dup@ el.
14. {i s-au f@cut rana dintâiu cu carea i-au lovit Ionathan }i arma}ul lui ca de doaoz@ci
de b@rba]i, în mijlocul p@r]ii ar@turii carea o p@reache de boi într-o zi o ar@.
15. {i au fost minune în tab@r@ prin câmpuri, ci }i tot norodul st@rilor, carii s@ dusease a
pr@da, s-au buiguit }i s-au turburat p@mântul }i s-au întâmplat ca o minune de la Dumnezeu.
16. {i s-au uitat privitorii lui Saul carii era în Ga|vaa Veniaminului }i iat@ mul]imea 25v
a}ternut@ }i încoace }i încolo fugând.
17. {i au zis Saul norodului care era cu el: „Cerca]i }i vede]i cine s-au dus din voi”. {i,
cercând, s-au aflat a nu fi aci Ionathan }i arma}ul lui.
18. {i au zis Saul câtr@ Ahia: „Pune sicriiul lui Dumnezeu” (c@ era acolo sicriiul lui
Dumnezeu în zioa aceea cu fiii lui Israil).
19. {i, gr@ind Saul câtr@ preot, gâlceav@ mare s-au pornit în tab@ra filisteilor }i cre}tea
încet }i mai chiar r@suna. {i au zis Saul câtr@ preot: „Trage-] mâna”.
20. {i au strâgat Saul }i tot norodul care era cu el }i au venit pân@ la locul cel de certare
}i, iat@, iar@}i fusease sabia fie}tec@ruia asupra aproapelui s@u }i t@iare mare foarte.
21. Ci }i ovreaii, carii fusease cu filisteii ieri }i alalt@ieri }i s@ suis@ cu ei în tab@r@, s-au
întors s@ fie cu Israil, care era cu Saul }i cu Ionathan.
22. {i to]i israiliteanii carii s@ ascunsease în muntele Efrem, auzând c@ fujise filisteii, s-au
înso]it cu ai s@i în r@zboiu. {i era cu Saul ca zeace mii de b@rba]i.
23. {i au mântuit Domnul în zioa aceaea pre Israil, iar@ b@taia au agiuns pân@ la
Vethavim.
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24. {i oamenii lui Israil s-au înso]iat }ie} în zioa aceea }i au jurat Saul norodul, zicând:
„Bl@st@mat omul care va mânca pâne pân@ de || câtr@ sar@, pân@ ce m@ voiu izbândi
de neprietinii miei”. {i n-au mâncat tot norodul pâne.
25. {i toat@ ob}tea p@mântului au venit în codru în care era miiare pre fa]a p@mântului.
26. {i au întrat norodul în codru }i s-au ar@tat curând miere, }i nici unul nu } -au pus
mâna la gura sa, c@ s@ temea norodul de jur@mânt.
27. Iar@ Ionathan nu auzise când jurase tat@-s@u norodul }i au întins vârful toiagului care
avea în mân@ }i au întins fagurul mierii }i }-au întors mâna la gura sa }i i s-au luminat ochii.
28. {i, r@spunzând unul din norod, au zis: „Cu jur@mânt au strâns tat@-t@u norodul,
zicând: «Bl@st@mat omul care va mânca pâne ast@zi». ({i sl@bise norodul)”.
29. {i au zis Ionathan: „Turburat-au tat@l mieu p@mântul, v@zut-a] în}iv@ c@ s-au luminat
ochii miei pentru c@ am gustat pu]ântel din mierea aceasta.
30. Cu cât mai vârtos, de ar fi mâncat norodul din prada neprietinilor s@i, carea au g@sât,
au nu mai mare ran@ ar fi f@cut în filistei?”
31. {i au b@tut în zioa aceaea pre filistei de la Mahma pân@ în Aialon. {i s-au ostenit
norodul.
32. {i, întorcându-s@ la prad@, au luat oi }i boi }i vi]ei }i au omorât în p@mânt }i au
mâncat norodul cu sânge.
33. {i au vestit lui Saul, zicând c@ norodul au | p@c@tuit Domnului mâncând cu sânge.
Care au zis: „C@lcat-a]i legea. Pr@v@li]i la mine acum o piatr@ mare”.
34. {i au zis Saul: „Împ@r]i]i-v@ prin ob}te }i le zice]; «s@-} aduc@ la mine fie}tecarele boul
}i berbeacele» }i le ucide] pre aceasta }i mânca] }i nu ve]i p@c@tui Domnului mâncând cu
sânge”. {i au adus tot norodul fie}tecarele boul în mâna sa pân@ la noapte }i i-au ucis
acolo.
35. {i au zidit Saul oltariu Domnului; }i atunci au început a zidi oltariu Domnului.
36. {i au zis Saul: „S@ n@v@lim preste filistei noaptea }i s@-i jâfuim pân@ ce s@ va lumina
diminea]a, nici s@ l@s@m dintr-în}ii om”. {i au zis norodul: „Tot ce s@ veade bun în ochii
t@i, f@!” {i au zis preotul: „S@ ne apropiem aici la Dumnezeu”.
37. {i au întrebat Saul pre Domnul: „Au goni-voiu filisteii? De-i vei da în mânile lui
Israil?” {i nu i-au r@spuns în zioa aceaea.
38. {i au zis Saul: „Pune] aici toate unghiurile norodului }i s@ }ti]i }i s@ vede]i prin care
s-au întâmplat acest p@cat ast@zi.
39. Viu e Domnul, mântuitoriul lui Israil, c@ de s@ va fi f@cut prin Ionathan, fiiul mieu
f@r@ de îndoial@ va muri”. La care nime din tot norodul nu i-au zis împrotiv@.
40. {i au zis câtr@ tot Israilul: „Us@bi]i-v@ voi într-o parte }i eu cu Ionathan, fiiul mieu,
voiu fi într-alt@ parte”. {i au r@spuns norodul câtr@ || Saul: „Ce s@ veade bun în ochii
t@i, f@!”
41. {i au zis Saul câtr@ Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Doamne, Dumnezeul lui Israil,
d@ ar@tare; ce iaste c@ n-ai r@spuns slugii Tale ast@zi? De-i în mine au în Ionathan, fiiul
mieu, nedreptatea aceasta, d@ ar@tare; au de e nedreptatea aceasta în norodul T@u, d@
sfin]ire”. {i s-au g@sât Ionatan }i Saul, iar@ norodul au ie}it.
42. {i au zis Saul: „Trimite] soarte între mine }i între Ionathan, fiiul mieu”. {i s-au prins
Ionathan.
43. {i au zis Saul câtr@ Ionathan: „Spune-mi ce ai f@cut?” {i i-au spus Ionathan }i au
zis: „Gustând am gustat în vârful toiagului care era în mâna mea pu]ântel de miere }i, iat@,
eu moriu”.
44. {i au zis Saul: „Acestea îm fac@ Dumnezeu }i aceastea îm adaog@, c@ cu moarte vei
muri, Ionathan”.
45. {i au zis norodul câtr@ Saul: „Au doar@ Ionathan va muri, care au f@cut mântuirea
aceast@ mare în Israil? Aceasta negr@it@ iaste! Viu e Domnul de va c@dea un p@r din capul
lui pre p@mânt, c@ cu Dumnezeu au lucrat ast@zi”. {i au slobozât norodul pre Ionathan,
s@ nu moar@.
46. {i s-au întors Saul, nici au gonit pre filistei; iar@ filisteii s-au dus în locurile sale.
47. {i Saul, înt@rindu-} împ@r@]ia preste Israil, o}tea prinpregiur împrotiva tuturor neprietinilor
lui, împrotiva lui Moav }i a fiilor Ammon }i Edom }i a împ@ra]ilor Sova }i a filisteilor }i, oriînc@tro
s@ ducea, vinjea. |
48. {i adunând oastea, au b@tut pre Amalic }i au scos pre Israil din mâna jefuitorilor lui.
49. {i au fost fiii lui Saul: Ionathan }i Iessui }i Melhisua; }i numele a doao feate a lui,
numele ceii întâi n@scute, Merov, }i numele ceii mai mici, Mihol.
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50. {i numele muierii lui Saul, Ahinoam, fata lui Ahimaas; }i numele c@peteniii oastei
lui, Avner, fiiul lui Ner, unchiul lui Saul.
51. Iar@ Chis au fost tat@l lui Saul }i Ner, tat@l lui Avner, fiiul lui Aviil.
52. {i era r@zboiu tare împrotiva filisteilor în toate zilele lui Saul, c@ oricare vedea Saul
b@rbat tare }i vreadnic de r@zboiu îl însu]iia }ie}.
Cap 15
Saul, trimis de la Domnul a }tearge de tot pre Amalic, pre Agag, împ@ratul lor, }i mult@ prad@
cru]ând, de neascultare s@ vinuia}te; l@udându-s@ ascultarea, pentru aceaea a doao oar@ urgisit
de la împ@r@]ie s@ leap@d@; }i, ucizându- s@ Agag, Saul, urgisit de la Samuil, s@ plânge.

1.

i au zis Samuil câtr@ Saul: „Pre mine m -au trimis Domnul s@ te ung împ@rat
preste norodul lui Israil, acum, dar@, ascult@ glasul Domnului.
2.
Aceastea zice Domnul oastelor: «Num@rat-am orice au f@cut Amalic lui Israil,
*Ie}ir. 17, 8. *cum i-au st@tut împrotiv@ în cale când s@ suia din Eghipt.
3. Acum, dar@, mergi }i bate pre Amalic }i zdrumic@ toate ale lui, nu-i p@rtini }i nu pofti
|| din averile lui ceva, ci ucide de la b@rbat pân@ la muiare }i mititelul }i sug@toriul, boul 28r
}i oaia, c@mila }i asinul».
4. {i au poruncit Saul norodului }i i-au num@rat ca mieii, mii doao sute de pedestra}i
}i zeace mii din b@rba]ii Iiudei.
5. {i, venind Saul pân@ la cetatea Amalic, au întins le}uiri în r@pegiune.
6. {i au zis Saul chineului: „Duce]i-v@, dep@rta]i-v@ }i v@ pogorâ]i de la Amalic, ca s@
nu te înv@luiesc pre tine cu el, c@ tu ai f@cut mil@ cu to]i fiii lui Israil suindu-s@ din Eghipt”.
{i s-au dep@rtat chineul din mijlocul lui Amalic.
7. {i au lovit Saul pre Amalic de la Hevila pân@ când vii la Sur, care iaste din preajma
Eghiptului.
8. {i au apucat pre Agag, împ@ratul lui Amalic, viu, iar@ oastea toat@ o au ucis în ascu]itul
sabiii.
9. {i au p@rtinit Saul }i norodul lui Agag }i celor mai bune din turmele oilor }i din ciurde
}i hainelor }i berbecilor }i tuturor care era frumoase nici au vrut a le piiarde, iar@ tot ce
era nesocotit }i urgisit, aceaea au zdrobit.
10. {i au fost cuvântul Domnului câtr@ Samuil, zicând:
11. „B@nuiescu-Mi c@ am f@cut pre Saul împ@rat, c@ M-au p@r@sât }i graiurile Meale
cu fapta | nu le-au plinit”. {i s-au întristat Samuil }i au strâgat câtr@ Domnul toat@ 28v
noaptea.
12. {i, sculându-s@ de noapte Samuil s@ mearg@ la Saul, diminea]a s -au vestit lui Samuil
c@ ar fi venit Saul în Carmil }i }-ar fi r@dicat bolt@ de biruin]@ }i, întorcându-s@, ar fi trecut
}i s-ar fi pogorât în Galgala. {i au venit Samuil la Saul, }i Saul aducea ardere Domnului
din pârghele pradelor carea adusease din Amalic.
13. {i, viind Samuil la Saul, i-au zis Saul: „Blagoslovit e}ti tu Domnului, plinit-am
cuvântul Domnului”.
14. {i au zis Samuil: „{i ce glas de turme iaste acesta care r@sun@ în urechile meale }i a
ciurdelor care eu auz?”
15. {i au zis Saul: „Din Amalic le-au adus, c@ au îng@duit norodul oilor celor mai bune
}i ciurdelor s@ s@ jârtveasc@ Domnului, Dumnezeului t@u, iar@ celeaalalte le-am ucis”.
16. {i au zis Samuil câtr@ Saul: „Las@-m@ }i-]i voiu spune ceale ce mi-au gr@it Domnul
noaptea”. {i i-au zis: „Gr@ia}te!”
17. {i au zis Samuil: „Au nu mititel fiind în ochii t@i, cap te-ai f@cut în neamurile lui Israil
}i te-au uns Domnul împ@rat preste Israil?
18. {i te-au trimis Domnul în cale }i au zis: «Mergi }i ucide p@c@to}ii Amalic }i vei o}ti
împrotiva lor pân@ la perirea lor!»
19. Pentru ce, dar@, n-ai ascultat glasul Domnului, ci te-ai întors la prad@ }i ai f@cut
r@o||tate în ochii Domnului?”
29r
20. {i au zis Saul câtr@ Samuil: „Nu, ce înc@ am auzit glasul Domnului }i am umblat
pre calea pre carea m-au trimis Domnul }i am adus pre Agag, împ@ratul Amalic, }i pre
Amalic i-am ucis.
21. Iar@ din prad@ au luat norodul oi }i boi, pârghele celor ce s-au ucis, s@ jârtvuiasc@
Domnului, Dumnezeului s@u, în Galgala”.
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22. {i au zis Samuil: *„Au doar@ vrea Domnul jârtv@ }i junghieri }i nu mai vârtos ca s@
s@ asculte de glasul Domnului, c@ mai bun@ e ascultarea decât jârtvele }i mai mult e a
asculta decât a duce gr@simi de berbeci?
23. Pentru c@ a sta împrotiv@ iaste ca p@catul gâcitorilor }i ca r@otatea închin@rii idolilor
a nu vrea a asculta. Pentru aceaea dar@, c@ ai lep@dat cuvântul Domnului, te-au lep@dat
Domnul, s@ nu fii împ@rat”.
24. {i au zis Saul câtr@ Samuil: „P@c@tuit-am c@ am trecut cuvântul Domnului }i graiurile
tale, temându-m@ de norod }i ascultând de graiul lor.
25. Ci acum ia, rogu-m@, p@catul mieu }i te întoarce cu mine, s@ m@ închin Domnului”.
26. {i au zis Samuil câtr@ Saul: „Nu m@ voiu întoarce cu tine, c@ ai lep@dat cuvântul
Domnului }i te-au lep@dat Domnul, s@ nu fii împ@rat preste Israil”. |
27. {i s-au întors Samuil s@ s@ duc@, iar@ el i -au apucat marginea contu}ului, care s-au
}i rupt.
28. {i au zis câtr@ el Samuil: *„Rupt-au Domnul împ@r@]ia lui Israil de la tine ast@zi }i o
au dat aproapelui t@u, celui mai bun decât tine.
29. Deci biruitoriu în Israil nu va ierta }i cu b@nuire nu s@ va pleca, c@ nu-i om s@ s@
b@nuiasc@”.
30. Iar@ el au zis: „P@c@tuit-am, ci acum m@ cinstea}te înaintea b@trânilor norodului mieu
}i înaintea lui Israil }i te întoarce cu mine, s@ m@ închin Domnului, Dumnezeului t@u”.
31. {i, întorcându-s@ Samuil, au mers dup@ Saul; }i s-au închinat Saul Domnului.
32. {i au zis Samuil: „Aduce] la mine pre Agag, împ@ratul lui Amalic!” {i i s-au adus
înainte Agag, gras }i tremurând. {i au zis Agag: „Au a}a desparte amara moarte?”
33. {i au zis Samuil: „Precum au f@cut f@r@ prunci muierile sabia ta, a}a f@r@ prunci va
fi între muieri muma ta”. {i în d@r@buri l-au t@iat Samuil înaintea Domnului în Galgala.
34. {i s-au dus Samuil în Ramatha, iar@ Saul s-au suit în casa sa, în Gavaa.
35. {i n-au v@zut Samuil mai mult pre Saul pân@ la zioa mor]ii sale, îns@ plângea Samuil
pre Saul, c@ Domnul s@ b@nuia c@ci îl rânduise împ@rat preste Israil. ||

*Ecli. 4, 17.
Osie 6, 6.
Math. 9, 13
}i 12, 7.

*Gios. 28, 17.

Cap 16

30r

Urgisându-s@ Saul, David, dintre fra]i cel mai mic, împ@rat s@ unge; carele cu al@uta zicând
înaintea lui Saul, când îl scutura duhul cel r@u, mai u}or îi era.

1.

30v

i au zis Domnul câtr@ Samuil: „Pân@ când tu plângi pre Saul, deac@ Eu
l-am lep@dat, s@ nu împ@r@]asc@ preste Israil? Umple-]i cornul t@u de
untdelemn }i vino s@ te trimi]u la Isai Vifleimiteanul, c@ Mi-am c@}tigat
în fiii lui împ@rat.
2. {i au zis Samuil: „Cum voi mearge? C@ va auzi Saul }i m@ va ucide”. {i au zis Domnul:
„Un vi]@l din ciurd@ vei lua în mâna ta }i vei zice: «S@ jârtvuiesc Domnului am venit».
3. {i vei chema pre Isai la jârtv@ }i Eu ]-oi ar@ta ce vei face }i vei unge oricare î]i voiu
ar@ta”.
4. {i au f@cut Samuil precum i-au gr@it Domnul }i au venit în Vithleim }i s-au mirat
b@trânii cet@]ii, ie}indu-i înainte, }i au zis: „P@ciuitoare iaste jârtva ta?”
5. {i au zis: „P@ciuitoare; a jârtvui Domnului am venit. Sfin]i]i-v@ }i veni]i cu mine s@
jârtvuiesc”. {i au sfin]it pre Isai }i fiii lui }i i-au chemat la jârtv@.
6. {i, întrând, v@zut-au pre Eliav }i au zis: „Au înaintea Domnului iaste hristosul lui?” |
7. {i au zis Domnul câtr@ Samuil: „Nu te uita la fa]a lui, nici la în@l]imea statului lui, c@
l-am lep@dat; nici dup@ vedearea omului Eu judec, c@ omul veade ceale ar@tate, *iar@ *Psalm. 7, 10.
Domnul privea}te la inim@”.
8. {i au chemat Isai pre Avinadav }i l-au adus înaintea lui Samuil, care au zis: „Nici pre
acesta l-au ales Domnul”.
9. {i au adus Isai pre Samma, despre carele au zis: „{i pre acesta nu l-au ales Domnul”.
10. {i au adus Isaii }eapte fii ai s@i înaintea lui Samuil. {i au zis Samuil câtr@ Isai: „N-au
ales Domnul dintr-ace}tia”.
11. {i au zis Samuil câtr@ Isai: „Au plinitu-s-au fiii care au r@spuns?” „Înc@ mai iaste un
mititel, care pa}te oile”. {i au zis Samuil câtr@ Isai: „Trimite }i-l ad@, c@ nu vom }edea la
mas@ mai înainte pân@ va veni el aici”.
12. {i au trimis }i l-au adus. {i era ro}ule] }i frumos la vedeare }i cu înfrâms@}at@ fa]@.
{i au zis Domnul: „Scoal@, unge-l, c@ acesta iaste”.
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13. {i au luat Samuil cornul cu untul-de-lemn *}i l-au uns în mijlocul fra]ilor lui }i s-au
îndreptat Duhul Domnului din zioa aceaea spre David }i de aci înainte; }i sculându-s @ ||
Samuil, s-au dus în Ramatha.
31r
14. Iar@ Duhul Domnului s-au dep@rtat de la Saul }i-l scutura duhul cel r@u de la Domnul.
15. {i au zis slugile lui Saul c@tr@ el: „Iat@, duhul lui Dumnezeu cel r@u te scutur@.
16. Porunceasc@ domnul nostru }i slugile tale, carii înaintea ta sânt, vor cerca om ce }ti
zice cu al@uta, ca când te va r@pi duhul Domnului cel r@u, s@ ps@lmuiasc@ cu mâna sa }i
mai u}or s@-]i fie”.
17. {i au zis Saul câtr@ slugile sale: „C@}tiga]i-m, dar@, care bine ps@lmuia}te }i-l aduce]
la mine”.
18. {i, r@spunzând unul din copii, au zis: „Iat@, am v@zut fiiul lui Isai Vithleemiteanul
care }ti ps@lmui }i tare de vârtute }i b@rbat osta} }i în]@lept în cuvinte }i om frumos }i
Domnul iaste cu dânsul”.
19. {i au trimis Saul soli la Isai, zicând: „Trimite la mine pre David, fiiul t@u, care iaste
în p@}uni”.
20. {i au luat Isai asinul înc@rcat de pâni }i plosca cu vin }i un ied din capre }i le-au trimis
prin mâna lui David, fiiului s@u, lui Saul.
21. {i au venit David la Saul }i au st@tut înaintea lui, iar@ el l-au iubit foarte }i i s-au f@cut
purt@toriu de arme.
22. {i au trimis Saul la Isai, zicând: „Steie David înaintea mea, c@ au aflat har în ochii
miei”.
23. Deci oricând duhul Domnului cel r@u apuca pre Saul, David lua l@uta }i o lovea cu
mâna sa | }i s@ stâmp@ra Saul }i mai u}or avea, c@ s@ dep@rta de la el duhul cel r@u.
31v
Cap 17
Adunându-s@ filisteii împrotiva lui Israil la r@zboiu, pre Goliath uria}ul în arme }i în t@rie
n@d@jduindu-s@, sângur@ pra}tiia lui David l-au ucis; }i t@indu- i capul, r@sipindu-s@ filisteii,
l-au dus la Saul.

1.

*Sus 16, 1.

i, adunând filisteii }ireagurile sale spre r@zboiu, s-au împreunat în Soholul
Iiudeii }i au t@b@rât între Sohon }i Azeca, în marginile lui Domim.
2.
Iar@ Saul }i fiii lui Israil adunându-s@, au venit în Valea Terevinthului }i au
rânduit oastea spre r@zboiu împrotiva filisteilor.
3. {i filisteii sta pre munte de ceast@ parte }i Israil sta pre munte de ceea parte; }i valea
era între dân}ii.
4. {i au ie}it un om copil din tab@ra filisteilor, pe nume Goliath din Teth, înalt de }as@
co]i }i o palm@.
5. {i coif de aram@ }i mitr@ era pre capul lui }i cu plato}e însolzit@ s@ îmbr@ca, iar@
plato}ea lui tr@jea sicli de aram@ cinci mii.
6. {i turiiaci de aram@ avea în fluierele picioarelor }i pav@z@ de aram@ îi acoperea
umerele.
7. Iar@ fierul suli]ei lui avea sicli de fier }ease sute, }i arma}ul lui mergea înaintea lui.
8. {i, stând, strâga împrotiva ceatelor lui Israil }i le zicea: „Pentru ce a]i venit g@ti]i la
r@zboiu? Au doar@ eu nu sânt filisteu, }i voi, slujile || lui Saul? Aleage]i dintre voi b@rbat 32r
}i s@ s@ pogoar@ la us@bit@ certare!
9. De va putea o}ti cu mine }i m@ va lovi, v@ vom fi robi, iar@ de-l voiu birui eu }i-l voiu
bate, voi ve]i fi robi }i ne ve]i sluji noao”.
10. {i zicea filisteul: „Eu am probozit }ireagurile lui Israil ast@zi, da]i-m om }i s@ între cu
mine us@bit@ lupt@”.
11. {i, auzând Saul }i to]i israilteanii cuvintele filisteului acestuia, s@ buiguia }i s@ temea
foarte.
12. Iar@ David era fiiul omului efratheului, *de carele mai sus s-au zis, }i din Vithleemul
Iiudei, al c@ruia nume era Isai, care avea opt fii }i era om în zilele lui Saul b@trân }i de
mare vârst@ între b@rba]i.
13. {i s-au dus trei fii ai lui mai mari dup@ Saul la r@zboiu; }i numele acelor trei fii ai lui
carii au mers la r@zboiu: Eliav, întâiul n@scut, }i al doilea, Avinadav, }i al treilea, Samma.
14. Iar@ David era cel mai mic. Deci cei trei mai mari urmând dup@ Saul,
15. S-au dus David }i s -au întors de la Saul, s@ pasc@ turma t@tâni-s@u în Vithleim.
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16. Iar@ filisteul purcedea deminea]a }i sara }i sta patruz@ci de zile.
17. {i au zis Isai câtr@ David, fiiul s@u: „Ia fra]ilor t@i o m@sur@ de p@sat }i a|ceste zeace
pâni }i alearg@ în tab@r@ la fra]ii t@i.
18. {i ace}ti zeace ca}i îi vei duce trivunului }i vei cerceta pre fra]ii t@i de lucr@ drept }i
cu carii s-au rânduit s@ }tii”.
19. Iar@ Saul }i ei }i to]i fiii lui Israil în Valea Terevinthului o}tea împrotiva filisteilor.
20. {i s-au sculat David diminea]@ }i au încredin]at turma p@storiului }i înc@rcat s-au dus,
precum îi poruncise Isai. {i au venit la locul Magala }i la oaste, carea ie}ind la r@zboiu
strâgase spre b@taie.
21. C@ rânduise oastea Israil, ci }i filisteii dimprotiv@ fusease g@ti]i.
22. {i, l@sând David unealtele ce adusease supt mâna p@zitoriului la sarcini, au alergat
la locul cert@rii }i întreba de cumva toate ar fi bine despre fra]ii s@i.
23. {i înc@ el gr@ind lor, s-au ar@tat omul acel copil suindu-s@, pe nume Goliath, filisteu
din Gheth, din tab@ra filisteilor; }i gr@ind el acelea} cuvinte, au auzit David.
24. Iar@ to]i israiltenii, v@zând omul, au fugit de la fa]a lui, temându-s@ de el foarte.
25. {i au zis unul oarecarele din Israil: „Au v@zut-a]i pre acest om ce s -au suit? C@ a
batjocori pre Israil s-au suit. Deci, omul care-l va uci||de, îl va îmbog@]i împ@ratul cu mari
averi }i fata sa i-o va da, }i casa t@tâni-s@u o va face ned@jduitoare a fi în Israil”.
26. {i au zis David câtr@ b@rba]ii ce sta cu el, zicând: „Ce va da omului care va ucide
pre filisteul acesta }i va lua ocara din Israil? C@ cine e filisteul acesta net@iat împrejur, carele
au batjocorit }ireagurile Dumnezeului celui viu?”
27. {i vestea norodul acela} cuvânt, zicând: „Acestea s@ vor da omului care-l va ucide”.
28. Carea auzând Iliav, fratele lui cel mai mare, vorbind el cu al]ii, s-au mâniat împrotiva
lui David }i au zis: „Pentru ce ai venit }i pentru ce ai l@sat aceale pu]ineale oi în pustie?
Eu am cunoscut mândria ta }i nedreptatea inimii tale, c@ s@ vezi r@zboiul te-ai pogorât”.
29. {i au zis David: „Ce am f@cut? Au nu cuvânt iaste?”
30. {i s-au ab@tut pu]ântel de la el la altul }i au zis acela} cuvânt. {i i -au r@spuns norodul
ca }i mainte.
31. {i s-au auzât cuvintele care le-au gr@it David }i s-au vestit înaintea lui Saul.
32. La carele fiind dus, au gr@it: „S@ nu caz@ inima cuiva într-însul, eu, sluga ta, voiu
mearge }i voiu o}ti împrotiva filisteului”.
33. {i au zis Saul câtr@ David: „Nu po] sta | împrotiva filisteului acestuie, nici a o}ti
împrotiva lui, c@ prunc e}ti, iar@ acesta iaste b@rbat osta}u din tinerea]ele sale”.
34. {i au zis David câtr@ Saul: *„P@}tea sluga ta turma t@tâni -s@u }i veniia leul sau ursul *Ecli. 47, 3.
}i lua berbeacele din mijlocul turmei.
35. {i-i goniiam }i-i loveam }i le luam din gura lor, }i ei s@ scula asupra mea; }i le apucam
falca din jos }i-i sugrumam }i-i ucideam.
36. C@ }i leu, }i urs am ucis eu, sluga ta. Fi- va, dar@, }i filisteul acesta net@iat împrejur
ca unul din ei. Acum voiu mearge }i voiu lua bajocura norodului; c@ cine-i filisteul acesta
net@iat împregiur, carele au îndr@znit a bl@st@ma oastea Dumnezeului celui viu?”
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37. {i au zis David: „Domnul carele m-au scos din mâna leului }i din brânca ursului, acela
m@ va slobozi din mâna filisteului acestuia”. {i au zis Saul câtr@ David: „Mergi }i Domnul
s@ fie cu tine”.
38. {i au îmbr@cat Saul pre David cu vejmintele sale }i au pus coif de aur pre capul lui
}i l-au îmbr@cat cu plato}a.
39. {i, încins David cu sabia lui preste haina sa, au început a ispiti de ar putea umbla
întrarmat, c@ nu avea obiceaiu. {i au zis David câtr@ Saul: „Nu pociu a}a umbla, c@ nu
|| m-am obicinuit”. {i le-au pus jos.
34r
40. {i au luat toiagul s@u carele pururea avea în mâni }i }-au ales cinci pietri limpede
din r@pegiune }i le-au pus în p@storiceasca ta}c@ carea avea cu sine. {i pra}tie au luat în
mân@ }i au purces asupra filisteului.
41. {i s@ ducea filisteul, mergând }i apropiindu-s@ c@tr@ David, }i arma}ul lui înaintea lui.
42. {i, uitându-s@ filisteul }i v@zând pre David, nu l-au b@gat în sam@, c@ era tinerel,
ro}ule] }i frumos la vedeare.
43. {i au zis filisteul câtr@ David: „Au doar@ eu câne sânt, c@ tu vii la mine cu toiag?”
{i au bl@st@mat filisteul pre David în dumnezeii s@i.
44. {i au zis câtr@ David: „Vino la mine }i voiu da c@rnurile tale paserilor ceriului }i fierilor
p@mântului”.
45. {i au zis David câtr@ filisteul: „Tu vii la mine cu sabie }i cu dard@ }i cu pav@z@, iar@ eu
viu la tine în numele Domnului oastelor, Dumnezeului }ireagurilor lui Israil, care le-ai oc@rât.
46. Ast@zi, }i te va da Domnul în mâna mea }i te voiu bate }i voiu lua capul t@u de la
tine }i voiu da stârvurile tale taberii filisteilor; ast@zi, paserilor ceriului }i fierilor p@mântului,
ca s@ }tie tot p@mântul c@ iaste Dumnezeu în Israil. |
47. {i s@ cunoasc@ toat@ bisearica aceasta, c@ nu în sabie, nici în suli]@ mântuia}te 34v
Domnul, c@ a lui iaste r@zboiul }i v@ va da în mânile noastre”.
48. Deci sculându-s@ filisteul }i viind }i apropiindu-s@ împrotiva lui David, gr@bit-au
David }i au alergat la b@taie împrotiva filisteului.
49. {i }-au trimis mâna în straist@ }i au luat o piatr@ }i au aruncat cu pra}tia }i, învârtind-o,
au lovit filisteul în frunte. {i s-au înfipt piatra în fruntea lui }i au c@zut pre fa]a sa la p@mânt.
50. *{i au biruit David pre filisteu în pra}tie }i în piatr@ }i, lovind filisteul, l-au ucis. {i
*Ecli. 47, 4.
1 Mac. 4, 30. neavând sabie în mâna sa David,
51. Au alergat }i au st@tut deasupra lui }i au luat sabia lui }i o au scos din teac@ }i l-au
ucis }i i-au t@iat capul. {i, v@zând filisteii c@ ar fi murit cel mai tare al lor, au fugit.
52. {i, sculându-s@ b@rba]ii lui Israil }i a Iiudei, au strâgat }i au gonit pre filistei pân@
când au venit în vale }i pân@ la por]ile Acaronului. {i au c@zut r@ni]i din filistei în calea
Saraim }i pân@ la Gheth }i pân@ la Acaron.
53. {i, întorcându-s@ fiii lui Israil, dup@ ce au gonit pre filistei, au n@v@lit în tab@ra lor.
54. {i, luând David capul filisteului, l-au adus în Ierusalim, iar@ armele lui le-au pus ||
în s@la}ul s@u.
35r
55. Iar@ într-aceaea vreame, când v@zuse David ie}ind asupra filisteului, au zis câtr@
Avner, c@petenia oastei: „De ce rud@ s@ pogoar@ acest tin@r, Avner?” {i au zis Avner: „Viu
e sufletul t@u, împ@rate, de }tiu”.
56. {i au zis împ@ratul: „Întreab@ tu a cui fiiu iaste acest copil?”
57. {i, întorcându-s@ David dup@ ce au ucis filisteul, l-au dus Avner înaintea lui Saul,
capul filisteului avându-l în mân@.
58. {i au zis c@tr@ el Saul: „De ce neam e}ti, o, tân@rule?” {i au zis David: „Fiiul slujii
tale Isai Vithleemiteanului sânt eu”.
Cap 18
Ionathan lui David cu tare pace s@ împreuneaz@. Saul, auzând a sa }i a lui David as@mânare,
r@u l-au urât. De unde de r@u duh scuturat fiind, s@ sârguia}te a-l p@trunde pre David. {i
Merov, fata carea o f@g@duise lui David o d@ altuia, iar@ Mihol, cea mai mic@, cu vicle}ug,
prin mijlocirea a o sut@ de m@dul@ri net@iate împrejur de filistei, o logodea}te lui David
muiare.

1.
2.

i au fost dup@ ce au plinit a gr@i c@|tr@ Saul, sufletul lui Ionathan s-au încleit cu 35v
sufletul lui David }i l-au iubit Ionathan ca sufletul s@u.
{i l-au luat Saul în zioa aceaea }i nu l-au îng@duit s@ s@ întoarc@ la casa t@tâni-s@u.
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3. {i au lovit Ionathan cu David leg@tur@ de pace, c@-l iubea ca sufletul s@u.
4. C@ s-au dezbr@cat Ionathan de haina sa cu carea era îmbr@cat }i o au dat lui David
}i celealalte vejmintele sale, pân@ la sabie }i la arcul s@u }i pân@ la pav@z@.
5. {i ie}iia David la toate, ori la care îl trimitea Saul, }i în]ealep]ea}te s@ purta. {i l-au
pus Saul preste b@rba]ii r@zboiului }i era priimit în ochii a tot norodul }i mai vârtos slujilor
lui Saul.
6. Iar@ întorcându-s@ dup@ uciderea filisteulu<i> David, au ie}it muierile din toate cet@]ile
lui Israil, cântând }i hori ducând spre întâmpinarea lui Saul împ@ratului, cu chimvale de
veselie }i cu clopo]eale.
7. {i cânta înainte muierile s@ltând }i zicând: *„B@tut-au Saul o mie }i David, zeace *Jos. 21, 11.
mii”.
Ecli. 47, 7.
8. {i s-au mâniiat Saul foarte }i n-au pl@cut în ochii lui cuvântul acesta }i au zis:
„Dat-au || lui David zeace mii, }i mie mi-au dat o mie; ce-i mai lipsea}te lui, f@r@ numai
împ@r@]ia?”
9. Deci nu s@ uita Saul cu ochi drep]i din zioa aceaea }i dup@ aceaea spre David.
10. Iar@ dup@ a doao zi au cuprins duhul lui Dumnezeu cel r@u pre Saul }i prorocea în
mijlocul casii sale, iar@ David ps@lmuia cu mâna sa precum în toate zilele. {i ]inea Saul
lancea;
11. {i au dat cu ea, gândind c@ va p@trunde pre David cu p@reatele. {i s-au ab@tut David
de la fa]a lui a doao oar@.
12. {i s-au temut Saul de David, pentru c@ Domnul era cu el }i de la sine} s@
dep@rtase.
13. {i l-au dep@rtat Saul de la sine }i l-au f@cut trivun preste o mie de b@rba]i }i ie}iia }i
întra înaintea norodului.
14. {i în toate c@ile sale David în]ealep]ea}te s@ purta }i Domnul era cu el.
15. {i au v@zut Saul c@ foarte în]elept iaste }i au început a s@ p@zi de el.
16. Iar@ tot Israilul }i Iiuda iubea pre David, c@ el întra }i ie}iia înaintea lor.
17. {i au zis Saul c@tr@ David: „Iat@, fata mea cea mai mare, Merov, ]i-o voiu da muiare,
numai fii b@rbat vârtos }i o}tea}te r@zboaiele Domnului”. Iar@ Saul cugeta, zicând: „Nu
fie mâna mea asupra lui, ci fie asupra lui mâna filisteilor”. |
18. {i au zis David c@tr@ Saul: „Cine sânt eu, sau ce iaste via]a mea, au rudenia t@tâni-mieu
în Israil, ca s@ fiu ginere împ@ratului?”
19. {i au venit vreamea când tr@buia s@ s@ dea Merov, fata lui Saul, lui David; s-au dat
lui Hadriel Molathchiteanului muiare.
20. {i au iubit pre David Mihol, ceeaalalt@ fat@ a lui Saul. {i s-au vestit lui Saul }i i-au
pl@cut.
21. {i au zis Saul: „O voiu da lui, s@-i fie spre sminteal@ }i s@ fie preste el mâna filisteilor”.
{i au zis Saul câtr@ David: „În doao lucruri vei fi jinerele mieu ast@zi”.
22. {i au poruncit Saul slujilor sale: „Gr@i]i c@tr@ David într-ascuns de mine,
zicând: «Iat@, placi împ@ratului }i toate slugile lui te iub@sc. Acum, dar@, fii ginere
împ@ratului»”.
23. {i au gr@it slujile lui Saul în urechile lui David toate graiurile aceastea. {i au zis
David: „Au doar@ pu]ân vi s@ veade voao a fi ginere împ@ratului? Iar@ eu sânt om
s@rac }i sup]ire”.
24. {i au vestit slugile lui Saul, zicând: „Acestea cuvinte au gr@it David”.
25. {i au zis Saul: „A}ea gr@i]i câtr@ David: „Nu are lips@ împ@ratul de averile logodnii, ci
numai o sut@ de m@dul@ri net@iate împregiur de filistei, s@ s@ fac@ izbând@ de neprie||tinii
împ@ratului”. Iar@ Saul cugeta a da pre David în mânile filisteilor.
26. {i, vestind slujile lui lui David cuvintele ce zisease Saul, au pl@cut vorba în ochii lui
David, s@ fie ginere împ@ratului.
27. {i dup@ pu]âne zile, sculându-s@ David, s-au dus cu b@rba]ii carii era supt el }i au
lovit din filistei doao sute de b@rba]i }i le-au adus m@dul@rile }i le-au num@rat împ@ratului,
s@-i fie ginere. {i i-au dat Saul Mihol, fata sa, muiare.
28. {i au v@zut Saul }i au în]@les c@ Domnul iaste cu David. Iar@ Mihol, fata lui Saul, îl
iubiia.
29. {i Saul mai tare au început a s@ teame de David; }i s-au f@cut Saul neprietin lui David
în toate zilele.
30. {i au ie}it c@peteniile filisteilor, iar@ din începutul ie}irii lor mai în]elep]ea}te s@ purta
David decât toate slugile lui Saul; }i s-au vestit numele lui foarte.
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Cap 19
Saul, vrând a ucide pre David, cu cuvintele lui Ionathan s@ îmblânzea}te, pre carele, zicând cu
al@uta înaintea sa, a-l p@trunde ispitea}te. {i, fugând, prin mijlocirea muiarii sale, Mihol, în
Naioth la Samuil. Fiind gonit dup@ ai triilea soli ce prorocea, }i el prorocea}te. |

1.

i au gr@it Saul c@tr@ Ionathan, fiiul s@u, }i c@tr@ toate slujile sale s@ ucig@ pre 37v
David. Iar@ Ionathan, fiiul lui Saul, iubiia pre David foarte.
2.
{i au spus Ionathan lui David, zicând: „Cearc@ Saul, tat@l mieu, a te ucide;
pentru aceaea te p@zea}te, rogu-te, la diminea]@ }i r@mâi t@inuit }i te ascunde.
3. Iar@ eu ie}ind, voiu sta lâng@ tat@l mieu în câmp; oriunde vei fi }i eu voiu gr@i pentru
tine câtr@ tat@l mieu }i orice voiu vedea î]i voiu vesti”.
4. {i au gr@it Ionathan despre David ceale bune c@tr@ Saul, tat@l s@u, }i au zis c@tr@ el:
„Nu p@c@tui, împ@rate, asupra slugii tale, David, c@ nu ]-au gre}it }i lucrurile lui bune sânt
]ie foarte.
5. {i }-au pus sufletul în mâna sa }i au b@tut filisteul }i au f@cut Domnul mântuire mare
a tot Israilul; v@zut-ai }i te-ai veselit. Pentru ce dar@ p@c@tuie}ti în sânge nevinovat, ucigând
pre David, care e f@r@ vin@?”
6. Carea auzind Saul, îmblânzându-s@ de graiul lui Ionathan, au giurat: „Viu e Domnul
c@ nu s@ va ucide”.
7. {i au chemat Ionathan pre David }i i-au spus toate cuvintele aceastea, }i au adus
înl@untru Ionathan pre David la Saul }i au fost înaintea lui precum fusease ieri }i alalt@ieri.
8. {i s-au pornit iar@}i r@zboiu; }i, ie}ind David, au o}tit împrotiva filisteilor || }i i-au 38r
b@tut cu ran@ mare }i au fugit de la fa]a lui.
9. {i au fost duhul Domnului cel r@u preste Saul }i }edea în casa sa }i ]inea lancea, iar@
David ps@lmuia cu mâna sa.
10. {i s-au silit Saul a p@trunde pre David cu lancea în p@reate, }i s-au plecat David de
la fa]a lui Saul, iar@ lancea cu ran@ de}art@ s-au dus în p@reate }i David au sc@pat }i s -au
mântuit în noaptea aceaea.
11. {i au trimis Saul d@r@ban]ii s@i în casa lui David s@-l p@zasc@ }i s@ s@ ucig@ deminea]a.
Carea vestind lui David Mihol, muiarea sa, zicând: „De nu te vei mântui într-aceasta
noapte, mâne vei muri”.
12. L-au slobozât pre fereast@, iar@ el s-au dus }i au fugit }i s-au mântuit.
13. {i au luat Mihol un stâlp }i l-au pus pre pat }i piele p@roas@ de capr@ au pus la capul
lui }i l-au acoperit cu vejmintele.
14. {i au trimis Saul slugile ora}ului, carii s@ apuce pre David; }i au r@spuns c@ ar fi
boln@vind.
15. {i iar@ au trimis Saul soli s@ vaz@ pre David, zicând: „Aduce]i-l la mine în pat, s@ s@
ucig@”.
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16. {i, venind soli, s-au aflat chipul cioplit pre pat }i piele de capr@ la capul lui.
17. {i au zis Saul câtr@ Mihol: „Pentru ce a}a m-ai în}elat }i ai slobozât neprietinul | mieu
s@ fug@?” {i au r@spuns Mihol c@tr@ Saul: „C@ el mi-au gr@it: «Slobozi-m@, într-alt chip te
voiu ucide»”.
18. Iar@ David fugând, s-au mântuit }i au venit la Samuil în Ramatha }i i-au vestit toate
care-i f@cuse Saul; }i s-au dus el }i Samuil }i au z@bovit în Naioth.
19. {i s-au vestit lui Saul de la cei ce zicea: „Iat@, David în Naioth, în Ramatha”.
20. {i au trimis Saul hengheriu s@ prind@ pre David; carii v@zând }ireag de proroci
prorocind }i pre Samuil stând preste ei, au fost }i într-în}ii Duhul Domnului }i au început
}i ei a proroci.
21. Carea vestindu-s@ lui Saul, au trimis }i al]i soli }i au prorocit }i aceaia. {i iar@ au trimis
}i ai treilea soli, carii }i aceaia au prorocit. {i mâniindu-s@ cu mânie Saul,
22. S-au dus }i el în Ramatha }i au venit pân@ la jgheabul cel mare, care iaste în Soho,
}i au întrebat }i au zis: „În ce loc sânt Samuil }i David?” {i i s-au zis: „Iat@, în Naioth sânt,
în Ramatha”.
23. {i s-au dus în Naioth, în Ramatha, }i au fost }i preste el Duhul Domnului }i umbla
întrând }i prorocea pân@ ce au venit în Naioth, în Ramatha.
24. {i s-au dezbr@cat }i el de vejmintele sale }i au prorocit cu ceaialal]i înaintea lui ||
Samoil; }i au c@zut gol toat@ zioa aceaea }i noaptea. De unde au }i ie}it pild@: *„Au doar@ *Sus 10, 12.
}i Saul între proroci?”
Cap 20
Ionathan, dup@ ce au înt@rit leg@tura de pace cu David, pre acela} cu tat@l s@u a-l împ@ca în
de}ert s@ sârguia}te. Îns@ din mânile lui prin s@mnul a trei s@ge]i îl izb@vea}te.

1.

39v

40r

i au fugit David din Naioth, care iaste în Ramatha, }i venind au gr@it c@tr@
Ionathan: „Ce am f@cut? Carea iaste nedreptatea mea }i care-i p@catul mieu
împrotiva t@tâni-t@u, c@ cearc@ sufletul mieu?”
2. Carele i-au zis: „Departe fie, nu vei muri, c@ nu va face tat@l mieu ceva mare sau mic
pân@ nu-m va spune mainte mie; numai acest cuvânt dar@ îl va t@inui tat@l mieu de mine?
Nicidecum va fi aceasta”.
3. {i s-au jurat iar@} lui David. {i el au zis: „{ti adev@rat tat@l t@u c@ am aflat har în ochii
t@i }i va zice: «S@ nu }tie aceasta Ionathan, ca s@ nu s@ întristeaze». Ce înc@ viu e Domnul
}i viu e sufletul t@u, c@ numai cu o treapt@ (s@ zic@ a}a) eu }i moartea ne desp@r]im”.
4. {i au zis Ionathan c@tr@ David: „Orice-m va zice sufletul t@u voiu face ]ie”. |
5. {i au zis David c@tr@ Ionathan: „Iat@, mâne iaste zioa întâi a lunii, }i eu, dup@ obiceaiu,
m-am obicinuit a }edea lâng@ împ@rat la mâncare; slobozi-m@, dar@, s@ m@ ascunzu în
câmp pân@ sara de a treia zi.
6. De cumva uitându-s@ m@ va cerca tatâl t@u, îi vei r@spunde: «Rugatu-m-au David s@
s@ duc@ degrab@ în Vithleem, cetatea sa, c@ jârtve de pr@znuire sânt acolo tuturor trivunilor
s@i».
7. De va zice: «Bine», pace va fi slugii tale, iar@ de s@ va mânia, s@ }tii c@ s-au plinit
r@otatea lui.
8. F@, dar@, mil@ câtr@ sluga ta, c@ pacea Domnului a face cu tine m-ai f@cut pre mine,
sluga ta; iar@ de iaste ceva nedreptate în mine, tu m@ ucide }i nu m@ duce înl@untru la
tat@l t@u”.
9. {i au zis Ionathan: „Departe fie aceasta de la tine, c@ nu va putea fi ca, de voiu
cunoa}te adev@rat a fi plinit@ r@otatea t@tâne-mieu împrotiva ta, s@ nu-]i vestesc”.
10. {i au r@spuns David c@tr@ Ionathan: „Cine-m va vesti de cumva ceva vârtos î] va
r@spunde tat@l t@u pentru mine?”
11. {i au zis Ionathan câtr@ David: „Vino }i s@ ie}im afar@ la câmp”. {i ie}ind amândoi
la câmp,
12. Au zis Ionathan c@tr@ David: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, de voiu cerceta sfatul
|| t@tâne-mieu mâne sau poimâne }i ceva bun va fi preste David, }i nu îndat@ voiu trimite
]ie, nici te voiu în}tiin]a,
13. Aceastea fac@ Domnul lui Ionathan }i aceastea s@-i adaog@. Iar@ de va r@mânea
r@otatea t@tâne-mieu împrotiva ta, voiu dezv@li ureachea ta }i te voiu slobozi s@ mergi în
pace }i s@ fie Domnul cu tine, precum au fost cu tat@-mieu.
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14. {i de voiu tr@i, vei face mie mila Domnului, iar@ de voiu muri,
15. Nu vei lua mila ta de la casa mea pân@ în veac. Când va dezr@d@cina Domnul
neprietinii lui David, pre fie}tecarele de pre p@mânt, iaie pre Ionathan din casa sa }i-l
cearce Domnul din mâna nepriiatinilor David”.
16. {i au lovit Ionathan leg@tur@ de pace cu casa lui David; }i au cercat Domnul din
mâna nepriiatinilor pre David.
17. {i au adaos Ionathan a s@ jura lui David, pentru c@-l iubea; c@ precum sufletul s@u,
a}a îl iubea.
18. {i au zis c@tr@ el Ionathan: „Mâne iaste zioa întâi a lunii }i vei fi cercat,
19. C@ s@ va cerca locul }ederii tale pân@ poim@ne. Deci te vei pogorî degrab@ }i vei
veni la locul în care trebuie s@ te pituli în zioa cea slobo|d@ de lucru }i vei }edea lâng@
piatra ce s@ cheam@ Ezel.
20. {i eu voiu arunca spre ea trei s@ge]i }i le voiu arunca ca când m-a} deprinde la s@mn.
21. {i voiu trimite }i copilul, zicându-i: «Mergi }i-m ad@ s@ge]ile».
22. De voiu zice copilului: «Iat@, s@ge]ile dincoace de tine sânt, ia-le!», tu vino la mine,
c@ pace iaste ]ie }i nimica de r@u, viu e Domnul. Iar@ de voiu gr@i a}a copilului: «Iat@,
s@ge]ile dincolo de tine sânt», mergi în pace, c@ te-au slobozât Domnul.
23. Iar@ despre cuvântul ce am gr@it eu }i tu, fie Domnul între mine }i între tine pân@ în
veac”.
24. {i s-au ascuns David în câmp }i au venit zioa dint@i a lunii }i au }ezut împ@ratul a
mânca pâne.
25. {i }ezând împ@ratul în cathedra sa (dup@ obiceaiu), care era lâng@ p@reate, s-au
sculat Ionathan }i au }ezut Avner lâng@ Saul }i s-au ar@tat de}ert locul lui David.
26. {i n-au gr@it Saul ceva în zioa aceaea, c@ gândea c@ doar@ i s -au întâmplat ceva, a
nu fi curat, nici cur@]it.
27. {i, luminând a doao zi dup@ zioa dintâi a lunii, iar@ s-au ar@tat de}ert locul lui David.
{i au zis Saul c@tr@ Ionathan, fiiul || s@u: „C@ci n-au venit fiiul lui Isai nici ieri, nici ast@zi
la mâncare?”
28. {i au r@spuns Ionathan lui Saul: „M-au rugat cu deadinsul s@ mearg@ în Vithleim,
29. {i au zis: «Slobozi-m@, c@ jârtv@ de pr@znuire iaste în cetate; unul din fra]ii miei m-au
chemat. Acum dar@, de am g@sât har în ochii t@i, voiu mearge degrab@ }i voiu vedea fra]ii
miei». Pentru aceast@ pricin@ n-au venit la masa împ@ratului”.
30. {i, mâniindu-s@ Saul asupra lui Ionathan, i-au zis: „Fiiul muierii ce r@pea}te de voie
b@rbatul, au nu }tiu c@ iube}ti pre fiiul lui Isai, spre ocara ta }i spre ocara oc@râcioaseai
mumei tale?
31. C@ în toate zilele în care fiiul lui Isai va tr@i pre p@mânt nu te vei întemeaia tu, nici
împ@r@]ia ta; deci acum trimite }i-l ad@ la mine, c@ fiiul mor]ii iaste”.
32. {i, r@spunzând Ionathan lui Saul, t@tâni-s@u, au zis: „Pentru ce va muri? Ce au f@cut?”
33. {i au apucat Saul lancea s@-l loveasc@. {i au în]@les Ionathan c@ des@vâr}it au judecat
tat@-s@u s@ ucig@ pre David.
34. {i s-au sculat Ionathan de la mas@ în mâniia urgiii }i n-au mâncat în a doao zi a lunii
pâne, c@ s-au întristat pentru David, pentru ce-l urgisea tat@ -s@u. |
35. {i, luminându-s@ diminea]a, au venit Ionathan la câmp, dup@ f@g@duin]a lui David,
}i un copil mic cu el.
36. {i au zis c@tr@ copilul s@u: „Mergi }i ad@-m s@ge]ile carele eu arunc”. {i alergând
copilul, au aruncat alt@ s@geat@ preste copil.
37. {i au venit copilul la locul s@ge]ii carea aruncase Ionathan }i au strâgat Ionathan
dinnapoia copilului }i i-au zis: „Iat@, colo e s@geata, înc@ dincolo de tine”.
38. {i au strâgat iar@ Ionathan dinnapoia copilului, zicând: „Gr@bea}te curând, s@ nu
stai!” {i au cules copilul lui Ionathan s@ge]ile }i le-au adus la domnul s@u.
39. {i ce s@ lucra nimic@ togma nu }tia, c@ numai Ionathan }i David }tia.
40. {i au dat Ionathan armele sale copilului }i i-au zis: „Mergi }i le du în cetate!”
41. {i, deac@ s-au dus copilul, s-au sculat David din locul care era spre amiiaz@zi }i,
c@zând cu fa]a la p@mânt, s-au închinat de trei ori }i, s@rutându-s@ unul pre altul, au plâns
aseaminea, iar@ David mai mult.
42. {i au zis Ionathan c@tr@ David: „Mergi în pace, oricarele am giurat amândoi în numele
Domnului, zicând: «Domnul fie între mine || }i între tine }i între s@mân]a mea }i s@mân]a
ta pân@ în veac»”.
43. {i s-au sculat David }i s-au dus, ci }i Ionathan au întrat în cetate.
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Pribegind David în Novi, cetatea preo]easc@, de foame silit, pânile punerii-înainte date de la
Ahimeleh le-au mâncat acolo, de fa]@ fiind Doeg Idumeul; }i luând sabia lui Goliath, la Ahis,
împ@ratul Ghethului, nebun a fi pentru frica s@ face.

1.

42v

43r

i au venit David în Novi, la Ahimeleh preotul; }i s-au ame]it Ahimeleh pentru c@
venise David }i i-au zis: „Pentru ce tu sângur }i nime nu-i cu tine?”
2.
{i au zis David c@tr@ Avimeleh preotul: „Împ@ratul mi-au poruncit cuvânt }i
mi-au zis: «Nime s@ }tie lucrul pentru care te-ai trimis de la mine }i ce feliu de porunci ]-am
dat». C@ }i copiilor le-am f@g@duit în cela }i în cela loc.
3. Acum, dar@, de ai ceva la mân@ sau cinci pâni, d@-mi, sau acar ce vei afla”.
4. {i, r@spunzând preotul c@tr@ David, i-au zis: „Nu am pâni mirene}ti la mân@, ci numai
pâne | sfânt@. De sânt cura]i copiii, mai ales de muieri?”
5. {i au r@spuns David preotului }i i-au zis: „De s@ cearc@ adec@ pentru muieri, ne-am
contenit de ieri }i de alalt@ieri, când ie}iiam, }i au fost vasele copiilor sfinte. Iar@ calea
aceasta spurcat@ iaste, ci }i ea ast@zi s@ va sfin]i în vase”.
6. *{i i-au dat preotul sfin]ita pâne, c@ nu era acolo pâne, f@r@ numai pânile punerii-înainte, *Mat. 12, 3, 4.
care era luate de la fa]a Domnului, s@ s@ puie pâni calde.
7. {i era acolea un b@rbat oarecarele din slugile lui Saul în zioa aceaea, înlontru în cortul
Domnului, }i numele lui, Doeg Idumeul, foarte putearnic, din p@storii lui Saul.
8. {i au zis David c@tr@ Ahimeleh: „De ai aici la mân@ vro suli]@ au sabie? C@ sabia mea
}i armele meale nu le-am adus cu mine, c@ cuvântul împ@ratului gr@bea”.
9. {i au zis preotul: „Iat@ aici sabia lui Goliat Filisteului, pre care l-ai ucis în Valea
Terevinthului, iaste înv@lit@ cu plato}a dup@ efod; de vreai aceasta a o lua, ie-o, c@ nu
iaste aici alta f@r@ aceea”. {i au zis David: „Nu-i alta aseaminea ace}tie, d@-mi-o mie”.
10. {i s-au sculat David }i au fugit în zioa aceea de la fa]a lui Saul }i au venit || la Ahis,
împ@ratul Ghethului.
11. {i au zis slugile lui Ahis c@tr@ el, v@zând pre David: „Au nu-i acesta David, împ@ratul
p@mântului? Au nu acestuia cânta prin hori, zicând: *«B@tut-au Saul o mie, }i David zeace *Sus 18, 7.
mii?»”
Ecli. 47, 7.
12. {i au pus David cuvintele aceastea în inima sa }i s-au temut foarte de la fa]a lui Ahis,
împ@ratului Ghethullui.
13. {i }-au schimbat gura sa înaintea lor }i c@dea între mânile lor }i s@ lovea de u}ile
por]ii }i s@ pogorea balele lui pre barb@.
14. {i au zis Ahis c@tr@ slugile sale; „V@zut-a] omul nebun, pentru ce l-a]i adus la mine?
15. Au doar@ ne lipseasc noao norozi, c@ a]i adus pre acesta înlontru, s@ nebuneasc@,
eu fiind de fa]@? Au acesta va întra în casa mea?”
Cap 22
David pre mul]i în pe}terea Odolam la sine priimea}te. De -acolo la împ@ratul moaviteanilor s@
duce; de unde, cu sfatul lui Gad prorocului, în p@mântul Iiudei s@ întoarce. Iar@ Saul, to]i
preo]ii lui Novi, afar@ de Aviathar, carele la David au sc@pat, prin Doeg Idumeul
au poruncit a-i ucide.

1.

43v

i s -au dus David de-acolo }i au fugit la pe}terea Odolam. Carea auzând fra]ii
lui | }i toat@ casa t@tâni-s@u, s-au pogorât la el acolo.
2.
{i s-au adunat la elu to]i carii era înstrâmtora]i }i cuprin}i de datorii }i cu inim@
amar@. {i s-au f@cut lor c@petenie }i au fost cu el ca la patru sute de oameni.
3. {i s-au dus David de-acolo în Masfa, carea iaste Moav, }i au zis c@tr@ împ@ratul Moav:
„S@ r@mâie, rogu-m@, tat@l mieu }i muma mea cu voi pân@ voiu }ti ce-mi va face Dumnezeu”.
4. {i i-au l@sat înaintea fea]ii împ@ratului Moav }i au r@mas la el în toate zilele în care
David au fost în cetate.
5. {i au zis Gad prorocul c@tr@ David: „Nu r@mânea în cetate, mergi }i te du în p@mântul
Iiudei”. {i au purces David }i au venit în codrul Haret.
6. {i au auzit Saul c@ s-ar fi ar@tat David }i oamenii carii era cu el. Iar@ Saul, r@mâind
în Gavaa }i fiind în p@durea carea iaste în Rama, suli]a cu mâna ]iind }i to]i slujitorii lui
stând împregiurul lui,
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7. Au zis câtr@ slujile sale, carii sta aproape de el: „Auzi]i acum, fiii Iemini, au doar@
tuturor voao v@ va da fiiul lui Isai ]arini }i vii }i pre to] v@ va face trivuni }i suta}i? ||
8. Pentru c@ v-a] jurat cu to]ii împreun@ împrotiva mea }i nu iaste cine s@-m vesteasc@, 44r
mai vârtos când }i fiiul mieu leg@tur@ au f@cut cu fiiul lui Isai, nime nu iaste dintre voi care
s@-l doar@ de mine, nici cine s@-mi vesteasc@, pentru c@ au înt@râtat fiiul mieu pre sluga
mea împrotiva mea, le}uindu-mi pân@ în zioa de ast@zi”.
9. {i, r@spunzând Doeg Idumeul, care sta aproape }i era întâiu între slujile lui Saul:
„V@zut-am – au zis – pre fiiul lui Isai în Novi, la Ahimeleh, fiiul lui Ahitov preotul,
10. Care au întrebat pentru el pre Domnul }i bucate i-au dat, ci }i sabia lui Goliath
Filisteului i-o au dat”.
11. {i au trimis împ@ratul s@ cheme pre Ahimeleh preotul, fiiul lui Ahitov, }i toat@ casa
t@tâni-s@u, a preo]ilor care era în Novi, carii to]i au venit la împ@ratul.
12. {i au zis Saul câtr@ Ahimeleh: „Auzi, fiiul lui Ahitov”. Care au r@spuns: „Iat@ eu,
domnule”.
13. {i au zis câtr@ el Saul: „Pentru ce v-a]i giurat împreun@ asupra mea tu }i fiiul lui Isai
}i i-a]i dat lui pâni }i sabie }i a]i întrebat pentru el pre Dumnezeu, ca s@ s@ scoale asupra
mea, le}uitori pân@ ast@zi r@mâind?” |
14. {i, r@spunzând Ahimeleh împ@ratului, au zis: „{i cine iaste între toate slujile 44v
tale ca David, credincios }i ginere împ@ratului }i mergând dup@ porunca ta }i sl@vit
în casa ta?
15. Au doar@ ast@zi am început pentru el a întreba pre Dumnezeu? Departe fie aceasta
de la mine! S@ nu prepuie împ@ratul asupra slugii sale un lucru ca acesta în toat@ casa
t@tâni-mieu, c@ n -au }tiut sluga ta ceva de acest lucru sau pu]ân, sau mult”.
16. {i au zis împ@ratul: „Cu moarte vei muri, Ahimeleh, tu }i toat@ casa t@tâni-t@u”.
17. {i au zis împ@ratul slujitorilor carii sta împregiurul lui: „Întoarce]i-v@ }i ucide]i preo]ii
Domnului, c@ mâna lor cu David iaste, }tiind c@ fugise }i nu mi-au spus”. {i n-au vrut
slugile împ@ratului a-} întinde mânile sale asupra preo]ilor Domnului.
18. {i au zis împ@ratul c@tr@ Doeg: „Întoarce-te tu }i n@v@lea}te spre preo]i”. {i întorcându-s@
Doeg Idumeul, au n@v@lit spre preo]i }i au omorât în zioa aceaea optz@ci }i cinci de b@rba]i în
efod de in îmbr@ca]i.
19. Iar@ pre Novi, cetatea preo]ilor, o au lovit în ascu]itul sabiii, b@rba]ii }i muierile }i
cei mici }i cei sug@tori }i boul }i asinul }i oaia, în ascu]itul sabiei. ||
20. {i sc@pând un fiiu a lui Ahimeleh, a fiiului Ahitov, a c@ruie nume era Aviathar, au 45r
fugit la David,
21. {i i-au vestit c@ ucisease Saul preo]ii Domnului.
22. {i au zis David câtr@ Aviathar: „{tiiam în zioa aceea c@, fiind acolea Doeg Idumeul,
f@r@ îndoial@ va vesti lui Saul, deci sânt vinovat tuturor sufletelor t@tâni-t@u.
23. R@mâi cu mine, nu te teame; cine va cerca sufletul mieu cerca-va }i sufletul t@u }i
cu mine te vei ]inea”.
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Slobozând David Cheila de filistei, ca s@ nu s@ dea în mânile lui Saul, de la oamenii Cheilii
pribegind în pustia Zif, s@ v@dea}te de la zifeani }i înoindu-s@ leg@tura între David }i între
Ionathan, Saul îl gonea}te, ci pentru cea de n@prazn@ n@v@lirea filisteilor s@ sloboade.

1.
2.

45v

46r

46v

47r

i au vestit lui David, zicând: „Iat@, filisteii bat Cheila }i r@pesc cur]ile”.
{i au întrebat David pre Domnul, zicând: „Oare mearge -voiu }i bate-voiu
filisteii ace}tia?” {i au zis Domnul c@tr@ David: „Mergi }i vei bate filisteii }i
Cheila o vei mântui”.
3. {i au zis b@rba]ii carii era cu David câtr@ el: „Iat@, noi aici în Iiudeea împreun@ stând,
ne teamem; cu cât mai vârtos de ne vom du|ce la Cheila asupra oasteai filisteilor?”
4. {i iar@} David au întrebat pre Domnul, care r@spunzând, i-au zis: „Scoal@ }i mergi la
Cheila c@ eu ]-oiu da filisteii în mâna ta”.
5. {i s-au dus David }i oamenii lui la Cheila }i au o}tit asupra filisteilor }i au r@sipit
jur@mânturile lor }i i-au lovit cu ran@ mare. {i au mântuit David pe l@cuitorii Cheilii.
6. Iar@ într-aceaea vre ame, când fugea Aviathar, fiiul lui Ahimeleh, la David în Cheila
având cu sine efod s@ pogorâse.
7. {i s-au vestit lui Saul c@ venise David în Cheila }i au zis Saul: „Datu-l-au Dumnezeu
în mânile meale }i s-au închis, întrând în cetate în carea por]i }i încuietori sânt”.
8. {i au poruncit Saul tot norodului s@ s@ pogoar@ la r@zboiu în Cheila }i s@ conoceasc@
pre David }i b@rba]ii lui.
9. Carea în]@legând David c@-i g@tea}te Saul într-ascuns r@u, au zis câtr@ Aviathar preotul:
„Pune efodul”.
10. {i au zis David: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, auzit-au veastea sluga ta c@ au
rânduit Saul a veni în Cheila, ca s@ r@stoarne cetatea pentru mine.
11. Oare da-m@ -vor oamenii Cheilii în mânile lui? || {i de s@ va pogorî Saul, precum
au auzit sluga ta? Doamne, Dumnezeul lui Israil, spune slugii tale”. {i au zis Domnul: „S@
va pogorî”.
12. {i au zis David: „De m@ vor da oamenii Cheilii }i pre b@rba]ii carii sânt cu mine în
mânile lui Saul?” {i au zis Domnul: „V@ vor da”.
13. {i s-au sculat David }i oamenii lui, ca la }ase sute, }i ie}ind din Cheila, încoace }i
încolo umbla ne}tiind. {i s-au vestit lui Saul c@ fugise David din Cheila }i s@ mântuise;
pentru aceaea au p@r@sât a ie}i.
14. {i s@ z@bovea David în pustie în locuri tari }i au r@mas în muntele pustiii Zif, în munte
umbros. {i macar îl cerca David în toate zilele, }i nu l-au dat Dumnezeu în mânile lui.
15. {i au v@zut David c@ au ie}it Saul s@ cearce sufletul lui, iar@ David era în pustia Zif,
în p@dure.
16. {i s-au sculat Ionathan, fiiul lui Saul, }i s-au dus la Da vid în p@dure }i i-au înt@rit
mânile în Dumnezeu }i i-au zis:
17. „Nu te teame, c@ nu te va afla mâna lui Saul, t@tâni-mieu, }i tu vei împ@r@]i preste
Israil }i eu î]i voiu fi al doilea, ci }i Saul, | tatâl mieu, }ti aceasta”.
18. {i au lovit amândoi leg@tur@ de pace înaintea Domnului; }i au r@mas David în
p@dure, iar@ Ionathan s-au întors în casa sa.
19. *{i s-au suit zefeii la Saul în Gavaa, zicând: „Au nu iat@ David s@ pitul@ la noi în *Sus [Jos] 26, 1.
locurile p@durii foarte f@r@ grije, în dealul Hahila, care-i de-a direapta pustiii?
20. Acum, dar@, precum au poftit sufletul t@u a te pogorî, pogoar@-te, c@ a noastr@ va
fi a-l da în mânile împ@ratului”.
21. {i au zis Saul: „Blagoslovi]i sânte] voi de la Domnul, c@ v-au durut de mine.
22. Duce]i-v@, dar@, rogu-v@, }i mai cu deadinsul mai înainte g@ti]i }i mai cu grije v@
purta]i }i lua]i aminte locul unde va fi piciorul lui sau cine l-au v@zut acolo; c@ gândea}te
de mine cum c@ cu vicle}ug îl le}uiesc.
23. Socoti] }i vede] toate pitul@rile lui în care s@ ascunde }i v@ întoarce]i la mine, la lucru
adev@rat s@ merg cu voi, c@ }i în p@mânt de s@ va ascunde, îl voiu cerca în toate miile Iiudei”.
24. Iar@ ei sculându-s@, s -au dus în Zif mai înainte de Saul, iar@ David }i slujile || lui
era în pustiia Maon în câmpii, de-a dreapta Iesimonului.
25. {i s-au dus Saul }i so]iile lui a-l cerca; }i s-au vestit lui David }i îndat@ s-au pogorât
la piatr@ }i petrecea în pustiia Maon. Carea auzând Saul, au gonit pre David în pustia
Maon.
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26. {i s@ ducea Saul la coastele muntelui de o parte, iar@ David }i oamenii lui era în
coastele muntelui de alt@ parte. Iar@ David s@ d@jn@d@jduia a putea sc@pa de la fa]a lui
Saul; deci Saul }i oamenii lui ca o coron@ încingea pre David }i oamenii lui s@-i prinz@.
27. {i sol au venit la Saul, zicând: „Gr@bea}te }i vino, c@ s-au v@rsat filisteii preste
p@mânt”.
28. {i s-au întors Saul încetând a goni pre David }i au mers împrotiva filisteilor. Pentru
aceasta au chemat locul acela Piatr@ ce Desparte.
Cap 24
David în pe}terea Engadului pitulat fiind, marginea vejmântului Saul, ce-l gonea, o taie }i, ca
s@ nu s@ ucig@, l-au slobozât. Pentru aceaea, Saul î} cunoa}te vina sa }i }tiind pre David c@ va
împ@r@]i, luând de la el jur@mânt c@ nu va stânge familia lui, Saul i s@ îmblânzea}te.

1.
2.

i s-au suit de ac olo David }i au l@cu|it în locuri de n@dejde a Engadului.
47v
{i întorcându-s@ Saul dup@ ce au gonit filiesteii, i-au vestit zicând: „Iat@,
David în pustiia Engadului iaste”.
3. {i, luând Saul trei mii de b@rba]i ale} din tot Israilul, au mers spre cercetarea lui David
}i a oamenilor lui }i prin surpate pietri care numai c@prioarele umbl@.
4. {i au venit la ocoalele oilor, care era în drum c@l@torilor. {i era acolo o pe}tere în carea
au întrat Saul a-} cur@]i pântecele; iar@ David }i oamenii lui în partea cea mai dinlâuntru
s@ pitula.
5. {i au zis slugile lui David c@tr@ el: „Iat@ zioa despre carea au gr@it Domnul c@tr@ tine:
„Eu ]-oiu da nepriiatinul t@u s@ -i faci precum va pl@cea în ochii t@i”. {i s-au sculat David
}i au t@iat marginea vâjmântului Saul în tain@.
6. Dup@ aceastea }-au lovit inima David pentru c@ t@iase marginea v@jmântului Saul.
7. {i au zis câtr@ oamenii s@i: „Milostiv fie mie Domnul s@ nu fac acest lucru Domnului
mieu, hristosului Domnului, ca s@ trimi]i mâna mea spre dânsul, c@ unsul Domnului iaste.
8. {i au înfrâmt David b@rba]ii s@i cu cuvintele }i nu i-au l@sat s@ s@ scoale asupra ||
lui Saul. Iar@ Saul, sculându-s@ din pe}tere, mergea pre calea început@.
48r
9. {i s-au sculat }i David dup@ el }i, ie}ind din pe}tere, au strâgat dinnapoia lui Saul,
zicând: „Domnul mieu, împ@ratule!” {i s-au uitat Saul dup@ sâne; }i plecându -s@ David
cu fa]a la p@mânt, i s-au închinat.
10. {i au zis câtr@ Saul: „Pentru ce ascul]i cuvintele oamenilor ce gr@iesc: «David cearc@
r@u împrotiva ta?»
11. Iat@, ast@zi au v@zut ochii t@i c@ te-au dat Domnul în mâna mea în pe}tere; }i am
gândit s@ te ucig, ci ]-au îng@duit ochiul mieu, c@ am zis: «Nu -m voiu întinde mâna asupra
domnului mieu, c@ unsul Domnului iaste».
12. Înc@ mai mult, tat@l mieu, vezi }i cunoa}te marginea vâjmântului t@u în mâna mea
c@, t@ind marginea v@jmântului t@u, n-am vrut a-m întinde mâna asupra ta. Ia aminte }i
vezi c@ nu iaste în mâna mea r@otate, nici nedreptate, nici am p@c@tuit împrotiva ta; iar@
tu le}uie}ti sufletul mieu s@-l iai.
13. Judece Domnul între mine }i între tine }i m@ izbândeasc@ Domnul de tine, iar@ mâna
mea nu fie asupra ta.
14. Precum }i în pilda veache s@ zice: «De la cei | necredincio}i va ie}i nelegiuirea», deci 48v
mâna mea nu fie asupra ta.
15. Pre cine gone}ti, împ@ratul lui Israil, pre cine gone}ti? Un câne mort gone}ti }i un purece.
16. Fie Domnul giudec@toriu }i giudece între mine }i între tine }i vaz@ }i judece pricina
mea }i m@ scoa]@ din mânta ta”.
17. {i, plinind David a vorbi aceste cuvinte c@tr@ Saul, au zis Saul: „Au nu graiul acesta
al t@u iaste, fiiul mieu, David?” {i }-au r@dicat Saul glasul s@u }i au plâns.
18. {i au zis c@tr@ David: „Mai drept e}ti tu decât mine, c@ tu mi-ai dat bune, iar@ eu
]-am r@spl@tit reale.
19. {i tu ai ar@tat ast@zi ce bine mi-ai f@cut, cum m-au dat Domnul în mâna ta, }i nu
m-ai ucis.
20. C@ cine aflându-}i nepriiatinul îl va slobozi în cale bun@? Ci Domnul s@-]i r@spl@teasc@
aceast@ împrumutare pentru aceaea ce ai f@cut ast@zi spre mine.
21. {i acum, pentru c@ }tiu cum c@ cu adev@rat vei împ@r@]i }i vei avea în mâna ta
împ@r@]ia lui Israil,
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22. Jur@ mie în Domnul c@ nu-mi }tergi s@mân]a mea dup@ mine, nici s@ iai numele ||
mieu din casa t@tâni-mieu”.
23. {i s-au jurat David lui Saul. Deci Saul s-au dus la casa sa, }i David }i oamenii lui
s-au suit la locuri mai de n@dejde.
Cap 25
Murind Samuil, s@ plânge. David lui Naval, pentru c@ i-au t@g@duit hrana, cu moarte l@udându-s@,
cu cea aleas@ rug@ciunea Avigail s@ îmblânzea}te; pre carea dup@ moartea lui Naval o ia muiare
împreun@ }i pre Ahinoa. Iar@ Saul fata sa, Mihol, o d@ lui Falti.

1.*

49v

50r

50v

i au murit Samuil }i s-au adunat tot Israilul }i l-au plâns }i l-au îngropat în *Jos 28, 3.
casa sa, în Ramatha. {i, sculându-se David, s-au pogorât în pustia Faran. Ecli. 46, 26.
2 .
{i era un om oarecarele în pustia Maon, }i mo}ia lui în Carmil, }i omul acela mare
foarte; }i era lui oi trii mii }i o mie de capre }i s-au întâmplat de s-au fost tunzând oile lui în Carmil.
3. {i numele omului aceluia era Naval, }i numele muierii lui, Avigail. {i era muierea
aceea în]@leapt@ foarte }i frumoas@, iar@ b@rbatul ei, trândos }i r@u foarte }i viclean }i era
din ruda lui Caliv.
4. Deci auzând David în pustie c@-} tundea Naval turma, |
5. Au trimis zeace tineri }i le-au zis: „Sui]i-v@ în Carmil }i ve]i veni la Naval }i-i ve]i zice
cu numele mieu cuvinte p@ciuitoare.
6. {i ve]i zice: «Fie fra]ilor miei }i ]ie pace }i tuturor, oricare ai, s@ le fie pace.
7. Auzit-am c@ ar fi tunzând p@storii t@i carii era cu noi în pustie. Niciodat@ nu i-am sup@rat,
nici li s-au sc@zut cândva ceva din turm@ în toat@ vremea în carea au fost cu noi în Carmil.
8. Întreab@ copiii t@i }i-] vor spune. Acum, dar@, s@ afle copiii t@i har în ochii t@i, c@ în
zi bun@ am venit. Orice va afla mâna ta d@ slugilor tale }i fiiului t@u, David»”.
9. {i, venind copiii lui David, au gr@it toate cuvintele acestea cu numele lui David câtr@
Naval }i au t@cut.
10. {i, r@spunzând Naval copiilor lui David, au zis: „Cine e David }i cine-i fiiul lui Isai?
Ast@zi s-au sporit slujile cari fug de domnii s@i.
11. Lua-voiu, dar@, pânile meale }i apele meale }i c@rnurile dobitoacelor care am ucis
tunz@torilor miei }i le voiu da oamenilor carii nu-i }tiu de unde sânt?”
12. {i s-au înturnat înd@r@pt copiii lui David pe calea sa }i, întorcându-s@, au venit }i
i-au vestit toate cuvintele care zisease. ||
13. Atunci au zis David copiilor s@i: „Încing@-s@ fie}tecarele cu sabia sa”. {i s-au încins
fie}tecarii cu sabiile sale }i s-au încins }i David cu sabia sa. {i au urmat cu David ca vro
patru sute de b@rba]i, iar@ doao sute au r@mas la sarcine.
14. Iar@ Avigaielei, muierii lui Naval, i-au poruncit unul din copiii s@i, zicând: „Iat@, David
au trimis soli din pustie ca bine s@ zic@ domnului nostru; }i i-au dosât.
15. Oamenii ace}tia buni destul ne-au fost }i nu ne-au sup@rat, nici cândva ceva au perit
în toat@ vremea în carea am petrecut cu ei în pustie.
16. Ca un zid ne era noaptea }i zioa, în toate zilele în carele am p@scut la el turmele.
17. Pentru aceaea ia sama }i gândea}te ce faci, c@ s-au plinit r@otatea asupra b@rbatului
t@u }i asupra casii tale }i el iaste fiiul lui Velial, a}a cât nime nu-i poate gr@i”.
18. {i au gr@bit Avigail }i au luat doao sute de pâni }i doi foi de vin }i cinci berbeci fier]i
}i cinci m@suri de p@sat }i o sut@ de leg@turi de stafide }i doao sute de leg@turi de zmochine
}i le-au pus pre asini.
19. {i au zis copiilor s@i: „Mearge]i înaintea | mea; iat@, eu dinnapoi voiu urma dup@
voi”. Iar@ b@rbatului s@u, Naval, nu i-au spus.
20. Deci suindu-s@ pre asin }i pogorându-s@ la poalele muntelui, David }i b@rba]ii lui
s@ pogorâia întru întâmpinarea ei, pre carii }i ea i-au întâmpinat.
21. {i au zis David: „Adev@rat, în z@dar am ]inut toate care era acestuia în pustie }i n-au
perit ceva din toate care era a lui; }i mi-au r@spl@tit r@u pentru bine.
22. Aceastea fac@ Dumnezeu neprietinilor lui David }i aceastea adaog@, de voiu l@sa
din toate ce are pân@ diminea]@, pi}indu-s@ la p@reate”.
23. {i, v@zând Avigail pre David, au gr@bit }i s-au pogorât de pre asin }i au c@zut înaintea
lui David pre fa]a sa }i i s-au închinat pre p@mânt.
24. {i au c@zut la picioarele lui }i au zis: „Asupra mea s@ fie, domnul mieu, nedreptatea
aceasta. Gr@iasc@, rogu-m@, slujnica ta în urechile tale }i ascult@ graiurile slujnicii tale.
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25. S@ nu-} puie, rogu-m@, domnul mieu, împ@ratul, mâna sa spre omul acest nedrept,
Naval, c@ dup@ numele s@u nebun iaste }i nebunia iaste cu el. Iar@ eu, slujnica ta, n-am
v@zut copiii t@i, domnul mieu, carii i-ai trimis.
26. Iar@ acum, domnul mieu, viu e Domnul }i viu e sufletul t@u, care te-au oprit s@ nu
vii spre || sânge }i ]-au mântuit mâna ta ]ie. {i acum fie ca Naval neprietinii t@i }i cei ce 51r
cearc@ domnului mieu r@ul.
27. Pentru aceea priimea}te aceast@ blagoslovenie carea ]-au adus slujnica ta ]ie, domnului
mieu, }i d@ copiilor carii urmeaz@ dup@ tine, domnul mieu.
28. {tearge r@otatea slujnicii tale, c@ f@când va face ]ie, domnului mieu, Domnul cas@
credincioas@, c@ r@zboaiele Domnului, domnul mieu, tu o}te}ti; dirept aceaea r@otatea s@
nu s@ afle în tine în toate zilele vie]ii tale.
29. C@ de s@ va scula cândva om gonindu-te }i cercând sufletul t@u, va fi sufletul domnului
mieu p@zât ca în gr@mada celor vii la Domnul, Dumnezeul t@u, iar@ sufletul nepriiatinilor
t@i s@ va înv@rti ca de aruncarea }i zv@rlitura de pra}tie.
30. Deci cându-]i va face Domnul ]ie, domnului mieu, care au gr@it bune de tine }i te
va rândui pov@]uitoriu preste Israil,
31. Nu-]i va fi aceasta spre sughi]are }i spre neodihna inimii domnului mieu, c@ ai v@rsat
sânge nevinovat au însu}i pre tine te-ai izbândit. {i când te va blagoslovi Domnul, domnul
mieu, î] vei aduce aminte de slujnica ta”.
32. {i au zis David c@tr@ Avigail: „Bla|goslovitu -i Domnul, Dumnezeul lui Israil, carele 51v
te-au trimis ast@zi spre întâmpinarea mea }i blagoslovit@-i vorba ta,
33. {i blagoslovit e}ti tu, care m-ai oprit ast@zi s@ nu merg la sânge }i s@ m@ izb@ndesc
cu mâna mea.
34. Într-alt chip viu e Domnul, Dumnezeul lui Israil, care m-au oprit s@ nu -] fac r@u; de
n-ai fi venit degrab@ întru-ntâmpinarea mea, n-ar fi r@mas Naval pân@ la lumina dimine]ii
pi}ind la p@reate”.
35. {i au priimit David din mâna ei toate care adusease }i i-au zis: „Meargi în pace în
casa ta; iat@, am ascultat glasul t@u }i ]-am cistit fa]a”.
36. {i au venit Avigail la Naval. {i iat@, era lui usp@]u în casa lui, ca usp@]u de împ@rat, }i inima
lui Naval veasel@, c@ era beat foarte. {i nu i-au spus cuvânt mic sau mare pân@ diminea]@.
37. Iar@ diminea]@, deac@ mistuise vinul Naval, i-au spus muierea cuvintele acestea }i
au amur]it inima lui dinlontru }i s-au f@cut ca piatra.
38. {i, trecând zeace zile, au lovit Domnul pre Naval }i au murit.
39. Carea auzând David a fi murit Naval, au zis: „Blagoslovitu-i Domnul carele au
judecat pricina probozirii meale din mâna lui Naval }i pre sluga sa l-au p@zât de r@u }i
r@otatea lui Naval o au întors Domnul spre capul lui”. {i au tri||mis David }i au gr@it c@tr@ 52r
Avigail s@ o ia }ie} muiare.
40. {i au venit copiii lui David la Avigail, în Carmil, }i au gr@it c@tr@ ea, zicând: „David
ne-au trimis la tine s@ te ia muiare”.
41. Carea sculându-se, s-au închinat cu fa]a la p@mânt }i au zis: „Iat@ slujnica ta, fie
slujnic@ s@ speale picioarele slujilor domnului mieu”.
42. {i au gr@bit }i s-au sculat Avigail }i s-au suit pre asin }i cinci copile au mers cu ea,
slujnicele ei, }i au urmat solii lui David }i i s-au f@cut muiare.
43. Ci }i pre Ahinua o au luat David din Israil }i au fost amândoao muieri lui.
44. Iar@ Saul au dat pre Mihol, fata sa, muierea lui David, lui Falti, fiiului Lais, care era
din Galim.
Cap 26
David iar@} de zifei lui Saul s@ vinde; suli]a }i p@harul lui Saul, ce doarme, le ia; carea cunoscând
Saul, î} m@rturisea}te vina }i, chemând înd@r@pt pre David, îi f@g@duia}te odihna.
*Sus 23, 19.

1.*

i au venit zifeii la Saul, în Gavaa, zicând: „Iat@, David ascuns iaste în dealul
Hahila, carea iaste din preajma pustiei”.
2 .
{i s-au sculat Saul }i s -au pogorât în pustia Zif }i cu el trei mii de b@rba]i
din ale|}ii lui Israil, s@ cerce pre David în pustia Zif.
52v
3. {i au t@b@rât Saul în Gavaa Hahila, carea era din prejma pustiii în cale. Iar@ David
l@cuia în pustie }i, v@zând c@ venise Saul dup@ sâne în pustie,
4. Au trimis iscoade }i au în]eles cum c@ adev@rat venise acolo.
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5. {i s-au sculat într-ascuns David }i au mers la locul unde era Saul }i, v@zând locul în
care dormea Saul }i Avner, fiiul lui Ner, c@petenia oastei lui, }i pre Saul dormind în cort
}i ceaealalt@ ob}te prinpregiurul lui,
6. Au zis David c@tr@ Avimeleh Hetheul }i c@tr@ Avisai, fiiul Sarviei, fratele lui Ioav, zicând:
„Cine s@ va pogorî cu mine la Saul în tab@r@?” Zis-au Avisai: „Eu m@ voiu pogorî cu tine”.
7. {i au venit David }i Avisai la norod noaptea }i au aflat pre Saul z@când }i dormind în
cort }i suli]a înfipt@ în p@mânt la capul lui, iar@ Avner }i norodul dormind împregiurul lui.
8. {i au zis Avisai c@tr@ David: „Închis-au Dumnezeu nepriiatinul t@u în mânile tale ast@zi.
Acum, dar@, îl voiu p@trunde cu lancea în p@mânt o dat@, }i a doao oar@ nu va fi lips@”. ||
9. {i au zis David c@tr@ Avisai: „Nu-l ucide, c@ cine-} va întinde mâna sa spre unsul
Domnului }i va fi nevinovat?”
10. {i au zis David: „Viu e Domnul, c@ de nu-l va lovi Domnul, au va veni zioa lui s@
moar@, au la r@zboiu pogorându-se va peri.
11. Milostiv fie mie Domnul, s@ nu-m întinzu mâna spre unsul Domnului. Acum, dar@,
ia suli]a care-i la capul lui }i p@harul de ap@ }i s@ ne ducem”.
12. {i au luat David suli]a }i p@harul de ap@ care era la capul lui Saul }i s-au dus. {i nu
era cineva carele ar vedea }i ar în]eleage }i s-ar de}tepta, ci to]i dormea, c@ dormitarea
Domnului n@v@lise preste ei.
13. {i, trecând David de ceea parte }i stând în v@rful muntelui departe }i fiind mult loc între dân}ii,
14. Au strâgat David câtr@ norod }i c@tr@ Avner, fiiul lui Ner, zicând: „Au nu vei r@spunde,
Avner?” {i, r@spunzând Avner, au zis: „Cine e}t tu, carele strâgi }i stârne}ti pre împ@ratul?”
15. {i au zis David câtr@ Avner: „Au nu om e}ti tu? {i cine-i altul aseaminea ]ie în Israil?
Pentru ce, dar@, n-ai p@zit pre domnul t@u, împ@ratul, c@ au întrat unul din gloat@ s@ ucig@
pre împ@ratul, domnul t@u.
16. Nu-i bun@ aceasta ce-ai f@cut. Viu e Domnul, c@ fiii | mor]ii sânte] voi, carii n-a]i
p@zit pre domnul vostru, unsul Domnului. Acum, dar@, vezi unde-i suli]a împ@ratului }i
unde-i p@harul cel de ap@ care era la capul lui?”
17. {i au cunoscut Saul graiul lui David }i au zis: „Au nu graiul acesta al t@u e, fiiul mieu,
David?” {i au zis David: „Graiul mieu, domnul mieu, împ@rate”.
18. {i au zis: „Pentru ce pricin@ domnul mieu gonea}te pre sluga sa, ce am f@cut sau
ce r@u iaste în mâna mea?
19. Acum, dar@, ascult@, rogu-m@, domnul mieu, împ@rate, graiurile slujii tale: de te
st@rnea}te Domnul împrotiva mea, miroseasc@-s@ jârtv@, iar@ de cumva fiii oamenilor
bl@st@ma]i sânt înaintea Domnului carii m-au lep@dat ast@zi s@ nu l@cuiesc în mo}tenirea
Domnului, zicând: «Meargi, slujea}te dumnezeilor streini».
20. {i acum s@ nu s@ verse sângele mieu pre p@mânt înaintea Domnului, c@ au ie}it
împ@ratul lui Israil a cerca un purece, precum s@ gonea}te p@turnichea în mun]i”.
21. {i au zis Saul: „P@c@tuit-am, întoarce-te, fiiul mieu, David, c@ nicidecum mai mult
]-oiu face r@u, pentru c@ scump au fost sufletul mieu în ochii t@i ast@zi. C@ s@ veade cum
c@ nebunea}te am lucrat }i foarte multe nu le-am }tiut”.
22. {i, r@spunzând David, au zis: „Iat@ suli]a împ@ratului, treac@ unul din slugile împ@ratului
}i o duc@. ||
23. Iar@ Domnul va r@spl@ti fie}tec@ruie dup@ dreptatea sa }i credin]a, c@ te-au dat
Domnul ast@zi în mâna mea }i n-am vrut a-m întinde mâna asupra unsului Domnului.
24. {i precum s-au m@rit sufletul t@u ast@zi în ochii miei, a}a s@ s@ m@reasc@ sufletul mieu
în ochii Domnului }i s@ m@ sloboad@ din toat@ strâmtoarea”.
25. {i au zis Saul c@tr@ David: „Blagoslovit e}ti tu, fiiul mieu, David. {i adec@ f@când vei
face }i putând vei putea”. {i s-au dus David în calea sa, }i Saul s-au întors în locul s@u.
Cap 27
David lui Saul nest@t@toriului neîndr@znind a-i creade, la Ahis pribegind, de la carele au
dobândit cetatea Sichelig, carea dintr-aceaea s-au f@cut spre mo}tenirea împ@ra]ilor Iiuda, de
unde multe pr@zi f@cea de amalichiteani }i din locurile vecine în}elând pre Ahis împ@ratul.

1.

i au zis David în inima sa: „Cândva voiu c@dea în mânile lui Saul într-o zi; au
nu-i mai bine s@ fug }i s@ m@ mântuiesc în p@mântul filisteilor, s@ d@jn@d@jduiasc@
Saul }i s@ înceate a m@ cerca prin toate hotar@le lui Israil? Fugi-voiu, dar@, de

mânile lui”.
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2. {i s-au sculat David }i s-au dus el }i }ase sute de b@rba]i cu el la Ahis, fiiul lui Maoh,
împ@ratul Ghethului.
3. {i au l@cuit David cu Ahis în Gheth, el }i oa| menii lui: b@rbatul }i casa lui }i 54v
David }i doao muieri a lui Ahinuam Israiliteanca }i Avigail, muierea lui Naval
Carmeliteanului.
4. {i s-au vestit lui Saul c@ fugise David în Gheth }i n-au adaos a-l mai cerca.
5. {i au zis David câtr@ Ahis: „De am aflat har în ochii t@i, deie-mi-s@ loc în una din
cet@]ile ]inutului acestuia, s@ l@cuiesc acolo, c@ pentru ce r@mâne sluga ta în cetatea
împ@ratului cu tine?”
6. {i i-au dat Ahis în zioa aceaea Sichelig, pentru care pricin@ s-au f@cut Sichelig a
împ@ra]ilor Iiuda pân@ într-aceast@ zi.
7. {i au fost num@rul zilelor în carea au l@cuit David în ]inutul filisteilor patru luni.
8. {i s-au suit David }i oamenii lui }i f@cea pr@zi din Ghesuri }i din Gherzi }i din
amalichiteani, c@ aceastea sate s@ l@cuia de demult în p@mântul celor ce mearg la Sur
pân@ la p@mântul Eghiptului.
9. {i b@tea David tot p@mântul, nici l@sa viu b@rbat }i muiare }i, luund oi }i boi }i asini
}i c@mile }i haine, s@ întorcea }i venea la Ahis.
10. {i îi zicea Ahis: „Spre cine ai n@v@lit ast@zi?” R@spundea David: „Spre ameazeza
Iiudei }i spre ameazeza Ieramiilului }i spre ameaz@za Cheni”.
11. B@rbat }i muiare nu l@sa viu David, nici aducea în Gheth, zicând: „Ca nu cumva
s@ gr@iasc@ împrotiva noastr@: «Aceastea au f@cut David»”. || {i acesta era a}ez@mânt 55r
lui în toate zilele în care au l@cuit în ]inutul filisteilor.
12. {i au crezut Ahis lui David, zicând: „Multe reale au lucrat împrotiva norodului s@u,
Israil, fi-m-va, dar@, mie slug@ veacinic@”.
Cap 28
Filisteii asupra lui Saul s@ întrarmeaz@, la care r@zboiu David f@g@duia}te credin]@ împ@ratului
Ahis. Saul, ucigând vr@jitori, pre cea cu duhul piftonicesc întreab@, poruncind a de}tepta pre
Samuil, de la carele a sa }i ailor s@i moartea aproape a fi în]eleage.

1.

i au fost în zilele acealea }i au adunat filisteii gloatele sale s@ se g@teasc@ la
r@zboiu asupra lui Israil. {i au zis Ahis c@tr@ David: „{tiind acum s@ }tii c@ cu
tine vei ie}i în tab@r@ tu }i b@rba]ii t@i”.
2. {i au zis David c@tr@ Ahis: „Acum vei }ti ce va face sluga ta”. {i au zis Ahis c@tr@ David:
„{i eu p@zitoriu capului mieu te voiu pune în toate zilele”.
3. *Iar@ Samuil au murit }i l-au plâns tot Israilul }i l-au îngropat în Ramatha, cetatea sa.
*Sus. 25, 1.
Ecli. 46, 23. {i Saul au luat vr@jitori }i gâcitori de pre p@mânt.
4. {i s-au adunat filisteii }i au venit }i au t@b@rât în Suna. {i au adunat }i Saul tot Israilul
}i au venit în Ghelvoi. |
5. {i au v@zut Saul tab@ra filisteilor }i s-au temut }i s-au spâimântat inima lui foarte.
55v
6. {i au întrebat pre Domnul }i nu i-au r@spuns nici prin visuri, nici prin preo]i, nici prin
proroci.
7. {i au zis Saul slugilor sale: „Cerca]i-m muiarea ce are duh pithonicesc }i voiu mearge
*Preo. 20, 27. la ea *}i voiu cerceta printr-însa”. {i au zis slujile lui c@tr@ el: „Iaste muiare având pithon,
2 Leage 18, 11. în Endor”.
8. {i }-au schimbat îmbr@c@mintea }i s-au îmbr@cat cu alte vejminte }i s-au dus el }i doi
Fapt. 16, 16.
b@rba]i cu el. {i au venit la muiare noaptea }i i-au zis: „Gâcea}te-m în pifton }i-m de}teapt@
pre care ]-oi zice”.
9. {i au zis muiarea c@tr@ el: „Iat@, tu }tii câte au f@cut Saul }i cum au ras pre vr@jitori }i
gâcitori de pre p@mânt; pentru ce, dar@, le}ui] sufletul mieu s@ m@ ucig@?”
10. {i i s-au jurat Saul în Domnul, zicând: „Viu e Domnul, c@ nu-] va veni nici un r@u
într-acest lucru”.
11. {i i-au zis muierea: „Pre cine ]-oi de}tepta?” Carele au zis: „Pre Samuil îm
de}teapt@”.
12. {i, v@zând muierea pre Samuil, au strâgat cu glas mare }i au zis c@tr@ Saul: „Pentru
ce m-ai în}elat? C@ tu e}ti Saul”.
13. {i i-au zis împ@ratul: „Nu te teame; ce ai v@||zut?” {i au zis muierea c@tr@ Saul: 56r
„Dumnezei am v@zut suindu-s@ de pre p@mânt”.
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14. {i i-au zis: „Cumu-i acela?” Carea au zis: „B@rbat b@trân s-au suit }i el îi îmbr@cat cu
plato}e”. {i au în]eles Saul c@ Samuil iaste }i s-au plecat pre fa]a sa la p@mânt }i s-au închinat.
15. {i au zis Samuil c@tr@ Saul: *„Pentru ce m-ai stârnit s@ m@ de}tept?” {i au zis Saul: *Ecli. 46, 13.
„Strâns sânt foarte, c@ filisteii o}tesc asupra mea }i Dumnezeu S-au dep@rtat de la mine
}i n-au vrut s@ m@ asculte nici în mâna prorocilor, nici prin visuri. Deci te-am chemat s@-m
ar@]i ce voiu face”.
16. {i au zis Samuil: „Ce m@ întrebi pre mine deac@ Domul S-au dep@rtat de la tine }i
au trecut la vârsnicul t@u?
17. C@-]i va face Domnul precum au gr@it în mâna mea }i va t@ia împ@r@]iia ta din mâna
ta }i o va da aproapelui t@u, David.
18. C@ n-ai ascultat de glasul Domnului, nici ai f@cut mânia urgiii Lui în Amalic; pentru
aceea, ce pa]i Domnul ]-au f@cut ]ie ast@zi”.
[19]
20. {i îndat@ Saul au c@zut întins pre p@mânt }i puteare nu era în el, c@ nu mâncase
pâne toat@ zioa aceea. |
21. {i au întrat muierea aceea la Saul (c@ era turburat foarte) }i au zis c@tr@ el: „Iat@,
au ascultat slujnica ta de glasul t@u }i mi-am pus sufletul în mâna mea }i am ascultat
cuvintele care mi-ai gr@it.
22. Acum, dar@, ascult@ }i tu glasul slujnicii tale }i voiu pune înaintea ta o buc@]ea de
pâne }i mâncând s@ te puternice}ti }i s@ po] face calea”.
23. Carele au t@g@duit }i au zis: „Nu voiu mânca”. Ci l-au silit slujile lui }i muierea, }i
mai pre urm@, ascultând glasul lor, s-au sculat de pre p@mânt }i au }ezut pre pat.
24. Iar@ muierea aceea avea un vi]el de p@scut în cas@ }i au gr@bit }i l-au ucis; }i luând
f@in@, o au mestecat }i au copt azim@,
25. {i au pus înaintea lui Saul }i înaintea slugilor lui; carii, dup@ ce mâncase, s-au sculat
}i au umblat toat@ noaptea aceaea.
Cap 29
David cu filisteii mergând asupra israilteanilor, înd@r@pt s@ trimite, c@ s@ temea c@peteniile ca
nu în r@zboiu s@ le fie împrotivitori }i i s@ poruncea}te a s@ întoarce în Sichelig.

57r

57v

1.

i s-au adunat toate }ireagurile filis||teilor în Afec; ci }i Israil au t@b@rât preste
izvorul care era în Iezrahel.
2.
{i voivozii adec@ filisteilor mergea în sute }i în mii; iar@ David }i b@rba]ii lui
era în ceata cea mai de pre urm@, cu Ahis.
3. {i au zis c@peteniile filisteilor c@tr@ Ahis: „Ce vreau ovreaii ace}tia?” {i au zis Ahis
c@tr@ c@peteniile filisteilor: „Au nu }ti] pre David care au fost sluga lui Saul, împ@ratului
lui Israil, }i iaste la mine de multe zile sau ani }i n-am aflat în el ceva din zioa în carea au
fugit la mine, pân@ la aceast@ zi”.
4. *{i s-au mâniat împrotiva lui c@peteniile filisteilor }i au zis: „Întoarc@-s@ omul aiesta *1 Par. 12, 19.
}i }az@ în locul s@u, în care l-ai r@nduit, }i s@ nu s@ pogoar@ cu noi la r@zboiu, ca s@ nu ni
s@ fac@ împrotivitori când vom înceape a o}ti; c@ într-alt chip cum va putea îmblânzi pre
domnu-s@u f@r@ în capetele noastre?
5. Au nu-i acesta David, c@ruia îi cânta în hori, zicând: «Lovit-au Saul în miile sale, }i
David în zeace miile sale?»”
6. {i au chemat Ahis pre David }i au zis: „Viu e Domnul, c@ drept e}ti tu }i bun înaintea
mea }i ie}irea ta }i întrarea ta cu mine iaste în tab@r@ }i n-am aflat în tine ceva r@u din |
zioa care ai venit la mine pân@ în zioa aceasta; ci voivozilor nu le placi.
7. Întoarce-te, dar@, }i mergi în pace }i nu sminti ochii voivozilor filisteilor”.
8. {i au zis David c@tr@ Ahis: „Dar@ ce am f@cut }i ce ai aflat în mine, sluga ta, din zioa
care am fost înaintea ta p@n@ în zioa aceasta, ca s@ nu viu }i s@ o}tesc asupra nepriiatinilor
domnului mieu, împ@ratului?”
9. {i r@spunzând Ahis, au gr@it c@tr@ David: „{tiu c@ bun e}ti tu în ochii miei, ca îngerul
lui Dumnezeu; ci c@peteniile filisteilor au zis: «Nu s@ va sui cu noi la r@zboiu».
10. Deci scoal@-te diminea]@ tu }i slujile domnului t@u, care au venit cu tine; }i de noapte
sculându-v@ }i începând a s@ lumina, merge]i”.
11. {i s-au sculat de noapte David, el }i oamenii lui, s@ purceze diminea]a }i s@ se
întoarc@ la p@mântul filisteilor; iar@ filisteii s-au suit în Iezrahil.
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Cap 30
Dep@rtat fiind cu ai s@i David, amalichiteanii aprinsease Sichelig ducând prada; pre carii David
gonindu-i, i-au ucis, luând || înd@r@pt prada, carea so]iilor fie}tec@ruia dirept o au împ@r]it }i
celor ce la sarcini osteni]i r@m@sease.
*1 Par. 12, 10.

1 .*

58r

i, venind David }i b@rba]ii lui în Sichelig a treia zi, amalichitenii au fost n@v@lit
despre partea de-amiiaz@zi în Sichelig }i au fost b@tut Sicheligul }i o au fost
aprins cu foc.
2. {i roabe dusease muierile dintr-însa, de la cel mai mic pân@ la cel mai mare. {i nu
ucisease pre cineva, ci cu sine-i dusease }i mergea pre calea sa.
3. {i, vinind David }i oamenii lui la cetate }i aflându-o aprins@ cu foc }i muierile sale }i
fiii s@i }i featele sale duse roabe,
4. {i-au r@dicat David }i norodul care era cu el glasurile sale }i au plâns pân@ ce au sc@zut
în ei lacr@mile.
5. C@ }i doao muieri a lui David roabe s@ dusease, Ahinuam Iezrailiteanca }i Avigail,
muierea lui Naval Carmeliteanului.
6. {i s-au întristat David foarte c@ vreia norodul a-l împro}ca cu pietri, c@ci amar le era
sufletul fie}tec@ruie b@rbat spre fiii s@i }i spre feate. {i s-au înt@rit David în Domnul,
Dumnezeul s@u.
7. {i au zis c@tr@ Aviathar preotul, | fiiul lui Ahimeleh: „Pune la mine efodul”. {i au pus 58v
Aviathar efodul la David.
8. {i au întrebat David pre Domnul, zicând: „Goni-voiu lotri}orii ace}te }i apuca-voiu
au nu?” {i i-au zis Domnul: „Gonea}te-i, c@ f@r@ îndoial@ îi vei apuca }i vei scutura prada”.
9. {i s-au dus David, el }i }as@ sute de b@rba]i carii era cu el, }i au venit pân@ la r@pegiunea
Vesor, }i, obosi]i, unii au r@mas.
10. {i i-au gonit David, el }i patru sute de b@rba]i, c@ st@tuse doao sute carii, obosi]i,
nu putea treace r@pegiunea Vesor.
11. {i au aflat un om eghiptean în câmp }i l-au adus la David }i i-au dat pâne s@ mânce
}i s@ bea ap@,
12. Ci }i o f@râm@ de zmochine uscate }i doao leg@turi de stafide. Care mâncându-le, i
s-au întors duhul }i s-au r@corit, c@ nu mâncase pâne, nici beuse ap@ în trei zile }i în trei
nop]i.
13. {i i-au zis David: „A cui e}ti tu sau de unde }i înc@tro meargi?” Carele au zis: „Copil
eghiptean sânt eu, sluga omului amalichitean, }i m-au p@r@sât domnul mieu, c@ am
început a m@ boln@vi alalt@ieri.
14. C@ noi am rupt pre partea Cherithului de amiiaz@zi }i împrotiva Iiudeii, }i || spre 59r
miiaz@za lui Caliv }i Sichelig o am aprins cu foc”.
15. {i i-au zis David: „Po]î-m@ pov@]ui la }ireagul acesta?” Care au zis: „Jur@-m pe
Dumnezeu c@ nu m@ vei ucide }i nu m@ vei da în mânile st@pânului mieu }i eu te voiu
duce la }ireagul acesta”. {i i-au jurat David.
16. Care ducându-l, iat@, ei }edea preste fa]a a tot p@mântul mânc@nd }i b@nd }i ca când
ar pr@znui zi de s@rb@toare pentru toate pr@zile }i jefuirile care prinsease în p@mântul
filisteilor }i din p@mântul Iiudei.
17. {i i-au lovit David, de sara pân@ a doao zi sara, }i n-au sc@pat din ei cineva, f@r@
patru sute de b@rba]i tineri, carii înc@lecase pre c@mile }i fugise.
18. {i au scos David toate care luase amalichiteanii }i doao muierile sale le-au scos.
19. Nici au lipsit ceva, de la mic pân@ la mare, }i din fii }i din feate }i din jafuri }i orice
r@pise, toate le-au întors înd@r@pt David.
20. {i au luat toate turmele }i ciurdele }i le-au mânat înaintea fe]ii sale }i au zis: „Aceasta-i
prada lui David”.
21. {i au venit David la cei doao sute de b@rba]i carii obosi] st@tuse, nici putuse | urma dup@ 59v
David, }i le poruncise a }edea în repegiunea Vesor. Carii au ie}it întru întâmpinarea lui David
}i norodului care era cu el. {i, apropiindu-se David c@tr@ norod, le-au zis cuvinte de pace.
22. {i, r@spunzând tot omul r@u }i nedirept din oamenii carii era cu David, au zis: „Pentru
c@ n-au venit cu noi, nu le vom da nimic@ din prada carea am scos, ci destul fie fie}tec@ruia
muierea sa }i pruncii, carii luându-}i, dep@rteaz@-se”.
23. {i au zis David: „Nu a}a ve]i face, fra]ii miei, din celea ce ne-au dat noao Domnul
}i ne-au p@zât }i ne-au dat lotri}ori carii rupsease asupra noastr@ în mânile noastre,
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24. Nici v@ va asculta cineva pentru cuvântul acesta, c@ dreapt@ parte va fi celui ce s@
pogoar@ la r@zboiu }i celui ce r@mâne la sarcine }i aseminea vor împ@r]i”.
25. {i s-au f@cut aceasta din zioa aceea }i dup@ aceea a}ez@mânt }i r@nduial@ }i ca o
leage în Israil pân@ în zioa aceasta.
26. {i au venit David în Sichelig }i au trimis daruri din prad@ b@trânilor Iiudei, aproapelor
s@i, zicând: „Trimi] blagoslovenie din prada vr@jma}ilor Domnului,
27. Celor ce era în Vethil }i carii în Ramoth spre amiiaz@zi, }i carii în Iethir, ||
28. {i carii în Aroir, }i carii în Sefamoth, }i carii în Esthamo,
29. {i carii în Rahal, }i carii în cet@]ile Ierameil, }i carii în cet@]ile Cheni,
30. {i carii în Arama, }i carii în lacul Asan, }i carii în Athah,
31. {i carii în Hevron }i celoralal]i carii era în locurile acelea în care z@bovise David însu}
}i oamenii lui”.
Cap 31
Trupul lui Saul cu fiii s@i în r@zboiu uci}i, f@r@ de cap în zidul Vethsan s@ spânzur@ }i armele lui
în besearica lui Astaroth; iar@ b@rba]ii lui Iavis, luând trupurile lui Saul }i a fiilor lui, le-au
îngropat lâng@ Iavis.

1.

60v
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ar@ filisteii b@tea împrotiva lui Israil; }i au fugit fiii lui Israil înaintea fea]ii
filisteilor }i au c@zut uci}i în muntele Ghelvoi.
2.
*{i au n@v@lit filisteii asupra lui Saul }i asupra fiilor lui }i au lovit pre Ionathan *1 Para. 2, 3.
}i Avinadav }i Melhisua, fiii lui Saul.
3. {i toat@ greotatea r@zboiului s-au întors spre Saul }i l-au agiuns oamenii s@getari }i
s-au r@nit foarte de la s@getari.
4. *{i au zis Saul c@tr@ arma}ul s@u: „Scoate -] sabia ta }i m@ lovea}te, ca nu cumva s@ *1 Par. 10, 4.
vie ace}ti net@ia]i împregiur }i s@ m@ ucig@, batjocorindu-m@. | {i n-au vrut arma}ul lui,
c@ de groaz@ mare era înfrico}at. {i au apucat Saul sabia }i s-au slobozit pre dânsa.
5. Carea v@zând arma}ul lui, adec@ c@ murise Saul, s-au slobozit }i el pre sabia sa }i au
murit cu dânsul.
6. Murit-au, dar@, Saul }i trei fiii lui }i arma}ul lui }i to] b@rba]ii lui în zioa aceaea,
aseaminea.
7. {i v@zând oamenii lui Israil carii era peste vale }i peste Iordan c@ fugise b@rba]ii
israiliteani }i c@ murise Saul }i fiii lui, }-au p@r@sit cet@]ile }i au fugit. {i au venit filisteii }i
au l@cuit acolo.
8. {i fiind a doao zi, venit-au filisteii s@ jefuiasc@ pre cei uci}i }i au aflat pre Saul }i trei
fiii lui z@când în muntele Ghelvoi.
9. {i au t@iat capul lui Saul }i l-au jefuit de arme }i au trimis în p@mântul filisteilor prin
pregiur s@ se vesteasc@ în besearica idolilor }i în noroade.
10. {i au pus armele lui în besearica lui Astaroth, iar@ trupul lui l-au sp@nzurat în zidul
Vethsanului.
11. *Carea auzind l@cuitorii Iavis Galaad orice f@cuse filisteii lui Saul,
*2 Împ@r. 2, 4.
12. S-au sculat to] oamenii cei tari }i au mers toat@ noaptea }i au luat trupul lui Saul }i
trupurile fiilor lui || din zidul Vethsan. {i au venit la Iavis Galaad }i le-au ars acolo.
13. {i au luat oasele lor }i le-au îngropat în tufele Iavis }i au postit }eapte zile.
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A
(a se) ABATE: v. III
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 13,8; 17,30; 18,11
(sã) abate: ind. prez. 3.sg. 13,11
ACAR: adv. (în v. ºi reg.; urmat – aici – de pron. rel. ce ) „mãcar”
acar: 21,3
ACARONEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Ecron (aici Acaron);
cetate din confederaþia filisteanã, la o depãrtare de 20 de km
nord-est de Gat”
acaroneanii: pl. nom. 5,10
ACASÃ: adv.
acasã: 6,7, 10; 10,22
ACOLEA: adv.
acolea: 21,7; 22,22
ACOLO: adv.
acolo: 1,3, 22, 28; 6,14; 7,6, 17; 9,6; 10,3, 5, 22; 11,14, 15; 14,18, 34;
20,6; rezum. cap.21; 21,6; 22,1; 23,22; 24,1, 4; 26,4; 27,5; 31,7, 12
(a) ACOPERI: v. IV
acoperea: ind. imp. 3.sg. 17,6
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 19,13
ACUM: adv.
acum: 1,16; 2,16, 30; 6,7; 8,9; 9,6, 12, 13, 16; 10,19; 12,2, 7, 10, 13,
16; 13,13; 14,33; 15,1, 3, 25, 30; 17,36; 18,22; 20,29, 31; 21,3;
22,7; 23,20; 24,21; 25,8, 26; 26,8, 11, 16, 19, 20; 28,1, 2, 22
(a) ADÃUG A: v. I; var. (a) ADAOGE: v. III „a continua sã”
au adaos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6, 8, 21; 7,13; 20,17; 27,4
sã adaogã: conj. prez. 3.sg. 3,17; 20,13
am adaos: ind. pf.c. 1 .pl. 12,19
adaogã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 14,44; 25,22
ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg. ac., în loc. adv. în adevãr 12,24
ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
adevãr at: adv. 10,24; 20,3, 9; 25,21; 26,4
adevãr at: adv. în loc. adv. cu adevãrat 24,21
adevãr at: adj. n. sg. ac. 23,23

INDICE

a aduce: inf. prez. 13,10
am adus: ind. pf.c. 1.sg. 13,12; 15,20; 21,8
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,12; 17,22; 25,35
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.sg. 15,32
adã: imperativ 2.sg. 16,11; 20,21, 31, 36
aduceþ: imperativ 2.pl. 15,32; 16,17
aduceþi: imperativ 2.pl. 19,15
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 21,14, 15
ADUCERE: s.f.
aducere: sg. ac. 10,8
(a se) ADUNA: v. I
adunatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl.. 4,1
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,8, 11; 10,17; 28,1, 4
adunaþ: imperativ 2.pl. 7,5
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6, 7; 13,5; 22,2; 25,1; 28,4; 29,1
adunându(-se): gerunziu 8,4
adunând: gerunziu 17,1; 14, 48
adunându(-sã): gerunziu 17,2
ADUNAT, -Ã: adj.
adunaþi: m. pl. nom. 13,11
AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. prep. af arã de 2,2; 13,22; rezum. cap.22
afarã: adv. 20,11
(a se) AFLA: v. I
ar afla: cond. prez. 3.sg. 1,18
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,4; 9,11; 13,8; 16,22; 26,7; 30,11; 31,8
(s-)au aflat: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 9,8; 10,2, 21; 13,22; 14,17; 19,16
veþi af la: ind. pf.c. 2.pl. 9, 13
vei af la: ind. pf.c. 2.sg. 10,2; 21,3
vor afla: ind. pf.c. 3.pl. 10,3
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 10,7; 23,17; 25,8
aþi af lat: ind. pf.c. 2.pl. 12,5
(sã) aflasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,15
(sã) aflase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,16
(sã) afla: ind. imp. 3.sg. 13,19
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 20,3; 27,5; 29,3, 6
aflându-: gerunziu 24,20; 30,3
sã af le: con j. prez. 3.pl. 25,8
sã (sã) afle: conj. prez. 3.sg. 25,28
ai aflat : ind. pf.c. 2.sg. 29,8
neaflându-: gerunziu 9,4
AICI: adv.; var. ACI, AICEA
aci: 14,17
aici: 1,26; 7,12; 9,11; 14,36, 38; 16,11; 21,8, 9; 23,3
aicea: 9,12
aci: adv. în loc. adv. de aci înainte „de acum încolo” 16,13

(a se) ADEVERI: v. IV
(s-)au adeverit: ind. pf.c. 3.sg. 3,21
(se) adevereazã: ind. prez. 3.sg. 9,6
adeverindu(-se): gerunziu rezum. cap.10

(a) A JUNGE: v. III; (Reg.) (a) AGIUNGE
au agiuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,21; 14,23; 31,3

(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 9,25
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,24; 4,4; 6,15; 7,9;
10,27; rezum. cap.13; 13,9; 14,3 4; 15,15; 16,8, 9, 10, 12; 17,54;
18,27; 19,7; 20,38; 25,27; 30,11
(îþ/-þi) vei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v . îþ/-þi vei aduce aminte
1,11; 25,31
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus amint e 1,19
aducea: ind. imp. 3.sg. 2,19; 15,12; 27,11
sã aducã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,29; 14,34
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 2,36
aducându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
sã aducem: con j. prez. 1.pl. 4,3
adus-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,10; 6,2 1
sã aduci: conj. prez. 2.sg. 10,8
aduceþî-: imperativ 2.pl. 13,9

(a) A JUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
au agiutat: ind. pf.c. 3.sg. 7,12
AJUTOR: s.n.; var . (Înv. ºi reg. ) AGIUT OR
agiutor ului: sg. gen., în s. propr.Piatr a Agiutor ului 4,1; 7,12
agiutoriul: sg. ac. rezum. cap.14
ajutoriului: sg. gen., în s.propr. Piatra Ajutoriului 5,1
ALALTÃIERI: adv.
alaltãieri: 4,8; 9,20; 10,11; 14,21; 19,7; 21,5; 30,13
ALÃUTÃ: s.f.; vezi LÃUTÃ
(a) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 2,28
aþi ales: ind. pf.c. 2.pl. 8,18; 12,13
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AN: s.n.
anii: pl. ac. 1,7; 7,16
ani: pl. ac. 4,15, 18; 13,1; 29,3
anul: sg. nom. 7,2
an : sg. ac. 13,1

au ales: ind. pf.c. 3.sg. 10,24; 13,2; 16,8, 9, 10; 17,40
aleageþi: imper ativ 2.pl. 17,8
(a) ALERGA: v. I
au alergat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,5; 10,23; 17,22, 48, 51
alergând: gerunziu 4,12; 20,36
aleargã: imperativ 2.sg. 17,17
ALERGÃTOR: s.m.
aler gãtori: pl. ac., în sintagma înainte alergãtori (lat. pr aecursores;
sintagma româneascã este un calc dupã subs tantivul praecursor,
-¹ris ) 8,11
ALES, ALEASÃ: ad j./s.
ales: ad j. m. sg. nom. 9,2
aleº: adj. m. pl. ac. 24,3
aleasã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.25
ales: adj. în loc. adv. mai ales 21,4
aleºii: s.m. pl. ac. 26,2

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 7,6; 9,11; 26,11, 1 2, 16; 30,11, 1 2
apele: pl. ac. 25,11
(a) APLECA: v. I „a alãpta”
au aplecat : ind. pf.c. 3.sg. 1,23
apleca: ind. imp. 3.pl. 6,10
APLECÃTOR: adj. „care suge”, „neînþãrcat”
aplecãtoriu: m. sg. ac. 7,9
(a se) APRINDE: v. III
aprinz e(-se): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,16
aprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.30
au f ost aprins: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 30,1
am aprins: ind. pf.c. 1.pl. 30,14

AMALICHITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
amalichiteani: pl. ac. rezum. cap.27; 27,8
amalichiteanii: pl. nom. rezum. cap.30; 30,1, 18
amalichitean: sg. nom. 30,13

APRINDERE: s.f.
aprindere: sg. ac. 2,28

AMAR: adj./s.
amarã: adj. f. sg. ac. 1,10; 22,2
amara: adj. antep. f. sg. nom. 15,32
amar: adj. s.n. sg. nom. 30,6
amar: s. sg. nom. 4,8

APRINS, -Ã: adj.
aprinsã: f. sg. ac. 30,3
APROAPE: adv./s.
apr oape: adv. în loc. adv. aproape de „cu puþin timp înainte de…”
4, 19;
apr oape: adv. 22,7, 9; rezum. cap.28
apr oapelui: s.m. sg. gen./dat. 14,20; 15,28; 28,17
apr oapelor: s.m. pl. dat. 30,26

(a) AMÃRÎ: v. IV
amãrea: ind. imp. 3.sg. 1,6
AMENINÞARE: s.f.
amânãnþare: sg. nom. rezum. cap.2
(a) AMESTECA: v. I; var. (a) MESTECA
au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 28,2 4
AMESTECARE: s.f.; var MESTECARE
mestecar e: sg. nom., în sintagma mestecar e de moarte mare
„deznãde jde” 5,6
(a se) AMEÞI: v. IV
(s-)au ameþit: ind. pf.c. 3.sg. 21,1
AMEÞIT, -Ã: adj.
ameþitã: f. sg. nom. 1,13
AMIAZÃZI: s.f.
amiiazãzi: sg. ac. 10,2; 14,5; 20,41; 30,14, 27
ameazeza: sg. ac. 27, 10
ameazãza: sg. ac. 27,10
amiiazãzi: sg. ac., în loc. adj. de-amiiazãzi „de sud, sudicã”30,1

(a se) APROPIA: v. I
sã (ne) apr opiem: conj. prez. 14,36
apr opiindu(-sã): gerunziu 17,41, 48
apr opiindu(-se): gerunziu 30,21
(a) APUCA: v. I
apucaþi: imperativ 2.pl. 6,7
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 15,8, 27; 20,33; 31,4
apuca: ind. imp. 3.sg. 16,23
apucam: ind. imp. 1.sg. 17,35
sã apuce: conj,. prez. 3.pl. 19, 14
apuca-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 30,8
vei apuca: ind. viit.I. 2.sg. 30,8
(a) ARA: v. I
arã: ind. prez. 3.sg. 14,14

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE/(a) LUA

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 17,5, 6

(a) AMORÞI: v. IV; var. (Înv.) (a) AMURÞI
au amurþit: ind. pf.c. 3.sg. 25,3 7

(a se) ARÃTA: v. I
sã (sã) areate: conj. prez. 3.sg. 1,22
a (sã) arãt a: inf. prez. 3,21
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 9,14; 14,11, 26; 17,23; 20,25, 27
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 10,8; 16,3
(ne) v om arãta: ind. viit.I. 1 .pl. 14,8
vom arãta: ind. viit.I. 1 .pl. 14,12
oi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 16,3
(s-)ar fi arãt at: cond. pf. 3.sg. 22,6
ai arãt at: ind. pf.c. 2.sg. 24,19
sã arãþi: con j. prez. 2.sg. 28,15

(a) AMUÞI: v. IV
vor amuþi: ind. viit.I. 3.pl. 2,9

ARÃTARE: s.f. „semn”, „dovadã”
arãt are: sg. ac. 14,41

AMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
ammonit eanilor: pl. gen. rezum. cap.11
Ammoniteanul: sg. nom. 11,1, 2
AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
Ammorreu: sg. ac. “amoriþi” 7,14
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(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,6; 20,24
(sã) ascunsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,22
(te) ascunde: imperativ 2.sg. 19,2
sã (mã) ascunzu: conj. prez. 1 .sg. 20,5
(sã) ascunde: ind. prez. 3.sg. 23,23
(sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 23,23

ARÃTAT, -Ã: adj./s. „vãzut”; „car e se vede”
arãtatã: adj. f. sg. nom. 3,1
(ceale) arãtate: s.n. pl. ac. 16,7
ARÃTOR: s.m.
arãtori: pl. ac. 8,12
ARÃTURÃ: s.f.
arãturii: sg. gen. 14,14

ASCUNS, -Ã: adj./s.
(cea mai) ascunsã: adj. f. sg. ac. 5,6
(ceii mai) ascunsã: adj. f. sg. gen . 5, 12
ascunse: adj. f. pl. ac. 6,5
ascuns: adj. m. sg. nom. 10,22; 26,1
ascunºi: adj. m. pl. nom. 14,11
(ceale) ascunsã: s.n. pl. nom. 5,9

ARC: s.n.
arcul: sg. nom./ac. 2,4; 18,4
(a) ARDE: v. III
au ars: ind. pf.c. 3.pl. 31,12

ASCUNS: s.n. „ascunzãtoare”; (În v.) „loc inaccesibil”
ascunsului: sg. gen. rezum. cap.6 (euf emism pentru ºezut)
ascunsuri: pl. ac. 13,6 (lat. in abditis; abditus part.pf. al v . abdo,
-ere „a se ascunde”)

ARDERE: s.f. „jer tfã”
ardere: sg. ac. 6,14; rezum. cap.13; 15,12
arderi: pl. ac. 6,15; 13, 12
arderea: sg. ac. 7,10; 13,9, 10
ardere: sg. ac., în sintagma înainte-ardere 13,9

(a) ASCUÞI: v. IV
sã ascuþã: conj. prez. 3.sg. 13,20

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,36; 9,8
ARM: s.n. (la animale) „parte a piciorului dintre genunchi ºi
pulpã”; (Reg.) „ºold (sau picior de dinapoi) al mielului”; (Înv.; la
om) „coapsã”
armul: sg. ac. 9,24
ARMAª: s.m.
armaºul: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 14,1, 6, 7, 12, 13, 14, 17;
17,7, 41; 31,4, 5, 6
armaºu: sg. nom. 14,13
ARMÃ: s.f.
armelor: pl. dat. adn. 8,12
arme: pl. ac. rezum. cap.13; 16,21; rezum. cap.17; 31,9
armele: pl. nom./ac. 17,54; 20,40; rezum. cap.31; 31,10
(a se) AR UNCA: v. I
ai aruncat: ind. pf.c. 2.sg. 2,29
(s)-au aruncat: ind. pf.c. 3. sg. 11, 6
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg. 17,49; 20,36
voiu ar unca: ind. viit.I. 1.sg. 20,20
arunc: ind. prez. 1.sg. 20,36
aruncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,3 7
ARUNCARE: s.f.
aruncarea: sg. ac. 25,29
(a se) ASCULTA: v. I
au ascultat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,25; 7,9; 8,21; 28,21
ascultã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,9, 10; r ezum. cap.8
ascultã: imperativ 2.sg. 8,7, 9, 22; 15,1; 25,24; 26,19; 28,22
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 8,18; 30,24
a asculta: inf. prez. 8,19; 15,22, 23
am ascultat: ind. pf.c. 1.sg. 12,1; 25,35; 28,21
veþi ascult a: ind. viit. I. 2 pl.12, 14
veþ ascult a: ind. viit.I. 2.pl. 12, 15
ai ascultat: ind. pf.c. 2.sg. 15,19; 28,18
sã (sã) asculte: con j. prez. impers. 15,22
ascultând: gerunziu 15,24; 28,23
asculþi: ind. prez. 2.sg. 24,10
sã asculte: conj. prez. 3.pl. 28,15
ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,22
(a se) ASCUNDE: v. III
vei ascunde: ind. viit.I. 2.sg. 3,17
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 3,18

INDICE

ASCUÞIT: s.n. (Înv. ccr.) „tãiº” (în lat. acies, -½¾ „tãiº, ascuþiº, vârf”)
ascuþiturile: pl. nom. 13,21
ascuþitul: sg. ac. 15,8; 22,19
ASEMÃNARE: s.f. (Înv.; ccr.) „chip”
asãmânarea: sg. ac. 6,5
asãmânãrile: pl. ac. 6, 11
asãmânare: sg. ac. rezum. cap.18
ASEMENEA: adv ./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA; (Reg.)
ASEMINEA
aseminea: prep. 10,24
aseaminea: prep. 21,9; 26,15
aseaminea: adv. 11,11; 20,41; 31,6
aseminea: adv. 30,24
ASIN: s.m.
asinii: pl. ac. 8,16
asinul: sg. ac. 12,3; 15,3; 16,20; 22,19
asini: pl. ac. 25,18; 27,9
asin: sg. ac. 25,20, 23, 42
ASINÃ: s.f.
asinile: pl. ac. rezum. cap.9
asinele: pl.nom./ac. 9,3, 5; 10,2, 14, 16
asine: pl. ac. 9,20
ASTÃZI: adv.
astãzi: 2,16; 4,3, 16; 5,5; 9,9, 12, 13, 19; 10,2, 19; 11,13; 12,3, 17;
14,28, 38, 41, 45; 15,28; 17,10, 46; 18,21; 20,27; 21,5; 22,8, 13,
15; 24,11, 19, 20; 25,10, 32, 33; 26,8, 19, 21, 23, 24; 27,10; 28,18
(a se) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a se) S TÂMPÃRA
(sã) stâmpãra: ind. imp. 3.sg. 16,23
AªA: adv.; var. (În v. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,7; 2,14; 8,8; 9,9; 11,7, 9, 11; 14,9; 15,32, 33; 17,39; 19,17;
20,3, 17, 22; 25,17; 26,24; 30,23
aºea: 1,7; 6,3; 18,25
(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.pl. 5,2
AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmânt: sg. nom. 27,11; 30,25
(a) AªTEPTA: v. I
vei aºt epta: ind. viit.I. 2.sg. 10,8
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au aºteptat: ind. pf.c. 3.pl. 13,8
neaºteptând: gerunziu rezum. cap.13

BAN: s.m.
ban: sg. ac. 2,36

(a) AªTERNE: v. III
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 9,25

BARBÃ: s.f.
bar bã: sg. ac. 21,13

AªTERNUT, -Ã: adj. „nimicit”, „distrus”
aºt ernutã: f. sg. ac. 14,16

BATÃR: adv. „mãcar” (Reg. Trans. Mold.; mgm.); var. BATÂR
batâr : 1,18

(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 6,9
atinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,26

(a) BATE: v. III
bat e: imperativ 2.sg. 15,3
voiu bate: ind. viit.I. 1.sg. 17,9, 46
bat : ind. prez. 3.pl. 23,1
bat e-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 23,2
vei bate: ind. viit.I. 2.sg. 23,2
bãt ea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,9; 27,9; 31,1
au f ost bãtut : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg./pl. 6,6; 30,1
bãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,4; 18,7; 2 1,11
au bãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,31, 48; 19,5, 8

ATUNCI: adv.
atunci: 1,17; 6,6; 14,35; 25,13
AUR: s.n.
aur : sg. ac. rezum. cap.6; 6,5, 8, 11, 15, 17, 18; 17,38
(a se) AUZI: v. IV
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 1,13
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,22; 4,6, 14; 17,23; 22,6; 23,11
auz: ind. prez. 1.sg. 2,23, 24; 15,14
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 3,11; 16,2
auzând: gerunziu rezum. cap.4; 4,19; 7,7; 11,4, 6; 13,3; 17,11,
28; rezum. cap.18; 22,1; 23,25; 25,4, 39
au auzât : ind. pf.c. 3.pl. 7,7
a auzi: inf. prez. 10,27
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 13,3
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,27
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 15,20
(s-)au auzât: ind. pf.c. 3.pl. 17,31
auziþi: imperativ 2.pl. 22,7
auzi: imperativ 2.sg. 22,12
auzind: gerunziu 19,6; 31,11
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,10
auzit-am: ind. pf.c. 1.pl. 25,7
(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 21,3, 8; 25,6
aibi: imperativ 2.sg. 11,1
are: ind. prez. 3.sg. 11,5; 18,25; 25,22; 28,7
au: ind. pf.c. 3.pl. 8,5
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 1,2
avea: ind. imp. 3.sg. 2,5, 13; 6,11; 14,27; 16,23; 17,6, 7, 12, 39,
40; 28,2 4
avem: ind. prez. 1.pl. 9,7
avându-: gerunziu 17,57
având: gerunziu 23,6; 28,7
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 24,21
nea vând: gerunziu 17,50
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. 15,3; 18,25
averi: pl. ac. 17,25

(a) BATJOC ORI: v. IV
a batjocori: inf. prez. 17,25
au batjocorit : ind. pf.c. 3.sg. 17,26
batjocorindu-: gerunziu 31,4
BATJOCURÃ: s.f.
bajocur a: sg. ac. 17,36
(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.pl. 5,2; 10,27; 17,42
(a-ºi/se) BÃNUI: v. IV (Reg.) „a regreta”, „a (se) cãi”
bãnuiescu(-Mi): ind. prez. 1.sg. 15,11
sã (sã) bãnuiascã: conj. prez. 3.sg. 15,29
(sã) bãnuia: ind. imp. 3.sg. 15,35
BÃNUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „r egret”; „cãinþã”
bãnuire: sg. ac. 15,29
BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. nom./ac. 1,8, 21, 23; 2,19, 33; 4,19, 21; 20,30; 25,3;
27,3
bãr batului: sg. gen./dat. 1,22; 25,17, 19
bãr baþi: pl. nom./ac. 4,9; 6,19; 13,15; 14,2, 14, 22; 17,12; 18,13,
27; 22,18; 24,3; 25,13; 26,2; 27,2; 28,8; 30,9, 10, 17, 21
bãr baþii: pl. nom./ac. 5,9; 6,15, 19, 20; 7,1, 11; 11,8, 15; 15,4;
17,26, 52; 18,5, 27; 22,19; 23,3, 8, 12; 24,8; 25,20; 28,1; 29,2;
30,1; rezum. cap.31; 31,6, 7
bãr bat: sg. nom./ac./gen. 14,52; 15,3; 16,18; 17,8, 33; 18,17;
21,7; 27,9, 11; 28,14; 30,6
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. ac., în loc. s. par te bãrbãteascã „fiinþã de sex
masculin” 1,11
bãr bãteascã: f. sg. ac. 2,33

AZIMÃ: s.f.
azimã: sg. ac. 28,24

BÃTAIE: s.f.
bãt aia: sg. nom. 14,23
bãt aie: sg. ac. 17,20, 48

AZOTEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Aºdod (în transcriere greacã:
Azot); cetate situatã la cca 45 de km vest de Ierusalim; astãzi
Isdud” (cf. Anania 2001, p.315).
az otenii: pl. nom. 5,3
az oteani: pl. ac. 5,6

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrân (f oarte): adj. m. sg. nom. 2,22
bãtrân: ad j. m. sg. nom. 4,18; 17,12; 28,14
bãtrân: s.m. sg. nom. 2,31, 32
bãtrânii: s.m. pl. nom. 11,3; 16,4
bãtrânilor: s.m. pl. gen ./dat. 15,30; 30,26

B
BALE: s.f.
balele: pl. nom. 21,13

(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
(s-)au buiguit: ind. pf.c. 3.sg. 14,15
(sã) buiguia: ind. imp. 3.pl. 17,11
(a) BEA: v. II
bãnd: gerunziu 30,16
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beuse: ind. m.m.c. pf. 3.sg. 1,9; 30,12
am beut: ind. pf.c. 1.sg. 1,15
sã bea: con j. prez. 3.sg. 30,11

boilor: pl. dat. 11,7
boul: sg. ac. 12,3; 14,34; 15,3; 22,19
boi: pl. ac. 14,14, 32; 15,21; 27,9

BEAT, -Ã: ad j.
beatã: f. sg. nom. 1,14
beat (foarte): m. sg. nom. 25,36

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 2,31
BRÂNCÃ: s.f. (Reg.) „partea de jos a picioarelor animalelor”,
„labã”
brânca: sg. ac. 17,37

BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeacele: sg. ac. 14,34; 17,34
berbecilor: pl. dat. 15,9
berbeci: pl. ac. 15,22; 25,18

BRICI: s.n.
briciu: sg. nom. 1,11

BINE: adv./s.
bine: adv. 16,17; 17,22; 20,7; 25,14
(mai) bine: adv. 27,1
bine: s.n. sg. ac. 24,19; 25,21

BUBÃ: s.f.
bube: pl. ac. rezum. cap.5; 6,5
bubele: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,17
bubelor: pl. gen. 6,5, 11

(a) BIRUI: v. IV
au biruit : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.7; 17,50
voiu bir ui: ind. viit.I. 1.sg. 17,9

BUCATÃ: s.f.
bucatã: sg. ac. 1,7
bucate: pl. ac. 22,10

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþã: sg. ac. rezum. cap.14; 15,12

BUCÃTAR: s.m.
bucãtariului: sg. dat. 9,23
bucãtariul: sg. nom. 9,24

BIRUIT OR: s.m.
biruitoriu: sg. N. 15,29

BUCÃTÃRIÞÃ: s.f.; var. BUCÃTORIÞÃ „bucãtãreasã”; aici
prima atestare; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
bucãtoriþe: pl. ac. 8,13

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARICÃ; BISEARICÃ
besearica: sg. ac. rezum. cap.31; 31,9, 10
bisearica: sg. nom./ac. 1,7; 3,3; 5,2, 5; 17,47
bisearicii: sg. gen. 1,9
bisearicã: sg. ac. 2,29, 32

BUCÃÞEA: s.f.
bucãþea: sg. ac. 28,22

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 25,27; 30,26

(a) BUCINA: v. I „a sufla din bucium (sau din alte instrumente)”;
„a trâmbiþa”; (Fig.) „a spune ceva la toatã lumea, în gura mare”;
„a vesti”, „a anunþa”; (aici) „a rãsuna”
au bucinat: ind. pf.c. 3.sg. 4, 13

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 2,20
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. 9,13
blagoslovit eºti: pasiv ind. pr ez. 2.sg. 15,13; 26,25
blagosloviþi sânteþ: pasiv ind. prez. 2.pl. 23,21
va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 25,31
blagoslovitu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 25,32, 39
blagoslovitã-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 25,32
blagoslovitã eºti: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 25,33

(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.pl. 6,13
(a se) BUIGUI: v. IV; vezi (a se) BÂIGUI

(a) BLES TEMA: v. I
a blãstãma: inf. prez. 17,36
au blãstãmat : ind. pf.c. 3.sg. 17,43
blãstãmaþi sânt: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 26,19
blãstãmat [e]: pasiv ind. prez. 3.sg. 14,24, 28
BOLD: s.n. „s trãmurare”, „þepuºã (cu care se îmboldesc vitele
la mers)”
bold: sg. ac. 13,21
BOLOVAN: s.m. (aici) „stâncã”; traducãtorii echivaleazã lat.
scopulus, -¾ „stâncã (în mar e)”
bolovani: pl. nom. 14,4
bolovan: sg. nom. 14,5
BOLTÃ: s.f. „arc de triumf”; traducãtorii echivaleazã lat. for nix,
-¾cis „boltã”; „arc de triumf”
boltã: sg. ac. 15,12

BUN , -Ã: adj./s.
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 1,8; 9,2
bun: adj. m./n . sg. nom. 1,23; 3,18; 9,2, 10; 14,36, 40; 20,12;
29,6, 9
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 2,24; 12,23; 24,20; 25,8; 26,16
(cei mai) buni: adj. m. pl. ac. 8,16
(celor mai) bune: adj. f. pl. dat. 15,15
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 15,22
(celui mai) bun: adj. m. sg. dat. 15,28
bune: adj. n. pl. nom. 19,4
buni: adj. m. pl. nom. 25,15
(cei mai) buni: s.m. pl. nom. 8,14
(ceale mai) bune: s.f. pl. nom. 9,20
(celor mai) bune: s.f. pl. dat. 15,9
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 19,4
bune: s.f. pl. ac. 24,18; 25,30
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom. 1,13

(a se) B OLNÃVI: v. IV (Pop.) „a se îmbolnãvi”
ar fi bolnãvind: cond. prez.perifr. 3.sg. 19,14
a (mã) bolnãvi: inf. prez. 30,13
BOU: s.m.
boii: pl. ac. rezum. cap.11; 11,5, 7

C
CALD, -Ã: adj.
calde: f. pl. nom. 21,6
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CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 1,18; 6,9, 12; 9,6, 8; 12,23; 13,18; 15,20;
17,52; 21,5; 24,8; 25,12; 26,25; 28,22; 30,2
cale: sg. ac. 4,13; 6,12; 15,2, 18; 24,20; 26,3
cãile: pl. ac. 8,3, 5; 18,14
cãlii: pl. gen. 13,17
CANDELÃ: s.f.
candela: sg. nom. 3,3
CAP: s.n./s.m.
capul: sg. nom./ac. 1,11; 4,12; rezum. cap.5; 5,4; 9,22; 10, 1;
14,45; rezum. cap.17; 17,5, 38, 46, 51, 5 4, 57; 19,13, 16; 25,39;
26,7, 11, 12, 16; 31,9
cap: sg. nom./ac. 15,17; rezum. cap.31
capului: sg. dat. 28,2
capetele: pl. ac. 29,4

CÃDERE: s.f.
cãdeare: sg. nom. 4,17; 6,9
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãr eþi: pl. nom./ac. 8,11; 13,5
CÃLÃTOR: s.m.
cãlãtorilor: pl. dat. adn. 24,4
(a) CÃLCA: v. I
calcã: ind. prez. 3.pl. 5,5
cãlcat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 14,33
CÃLCÂI: s.n.
cãlcâiul: sg. ac. 2,29
CÃLDARE: s.f.
cãldar e: sg. ac. 2,14

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 16,20; 25,2
caprã: sg. ac. 19,13, 16

CÃMILÃ: s.f.
cãmila: sg. ac. 15,3
cãmile: pl. ac. 27,9; 30,17

CAR: s.n.
car : sg. ac. rezum. cap.6; 6,7, 8, 10, 11
car ului: sg. gen. rezum. cap.6; 6,14
car ul: sg. nom. 6,14
car elor: pl. dat. adn. 8,12
carã: pl. nom. 13,5

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 2,8; 18,30; rezum. cap.29; 29,3, 4, 9
cãpetenie: sg. nom./ac. 10,1; 22,2
cãpeteniii: sg. gen. 14,50
cãpetenia: sg. nom. 17,55; 26,5
CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioar ele: pl. nom. 24,3

CARMELITEAN: s.m. „locuitor al oraºului Carmel”
Car meliteanului: sg. gen. 27,3; 30,5

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþelor: pl. dat. adn. 8,11

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 2,15
cãr nurile: pl. ac. 2,13; 17,44; 25,11

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
câne: sg. nom./ac. 17,43; 24,15

CARTE: s.f.
car tea: sg. nom. în titlu: Car tea dintâiu a lui Samuil, carea noi
întâie a îm pãraþilor o numim
car te: sg. ac. rezum. cap.10; 10,25
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,19, 21; 2,11, 27, 30, 31, 32, 36; 3,13; rezum.
cap.7; 7,1, 2, 3, 17; 9, 18; 10,25, 26; 15,34; 17,25; 1 8,2; 19,9, 11;
20,15, 16; 21,15; 22,1, 11, 14, 15, 16; 23,18; 24,22, 23; 25,1, 35,
36; 27,3
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 1,24
casãi: sg. dat. rezum. cap.2
casii: sg. gen./dat. 2,27, 31, 33; 3,12, 14; 18,10; 25,17
casei: sg. dat. 2,28
casã: sg. ac. 2,35; 25,28; 28,24
casii: sg. gen., în sintagma casii Domnului 3, 15
casa: sg. dat. (cu prep. a + toatã) 9,20

CÂMP: s.n./s.m.
câm puri: s.n. pl. ac. 4,2; 14,15
câm pii: s.m. pl. nom. 5,6
câm pul: sg. ac. 6,14, 18
câm p: sg. ac. 11,5; 19,3; 20,5, 11, 2 4, 35; 30,11
CÂMPIE: s.f.
câm pii: pl. ac. 23,24
(a) CÂNTA: v. I
cântând: gerunziu 18,6
cânt a: ind. imp. 3.pl. 18,7; 21,11; 29,5
(a) CÂªTIGA: v. I
am cãºtigat: ind. pf.c. 1.sg. 16,1
cãºtigaþi: imperativ 2.pl. 16,17
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac. 4,20; 9,16

CAª: s.m.
caºi: pl. ac. 17,18
CATEDRÃ: s.f. (astãzi neobiºnuit) „jeþ”; cf. lat. cathedra „jilþ”;
„catedrã”.
cathedr a: sg. ac. 20,25
(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 17,32
cãzând: gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.4; rezum. cap.11; 20,41
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,19; 4,10, 18; rezum. cap.5; 10,20,
21; 17,49, 52; 19,24; 25,23, 24; 28,20; 31,1
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,19
cãdea: ind. imp. 3.sg./pl. 14,13; 21,13
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 14,45
voiu cãdea: ind. viit.I. 1 .sg. 27,1

CEATÃ: s.f.
ceatelor: pl. gen. 17,8
ceata: sg. ac. 29,2
CER: s.n.; var. CERIU
ceriuri: pl. ac. 2,10
ceriu: sg. ac. 5,12; rezum. cap.12
ceriului: sg. gen./dat. 17,44, 46
CERBICE: s.f.
cer bicile: pl. nom. 4,18
(a se) CERCA: v. I
cer când: gerunziu rezum. cap.9; 14,17; 25,29
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sã cheme: con j. prez. 3.sg. 22,11
chemând: gerunziu rezum. cap.26

cearcã: imperativ 2.sg,. 9,3
a cerca: inf. prez. 10,2, 14; 23,25; 26,20; 27,1, 4
au cercat: ind. pf.c. 3.sg. 10,21; 20,16
cercatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,14
cercaþi: imperativ 2.pl. 14,17; 28,7
vor cer ca: ind. viit.I. 3.pl. 16,16
cearcã: ind. prez. 3.sg./pl. 19,2; 20,1; 24,10; 25,26
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 20,6; 22,23
cearce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,15
vei f i cercat: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 20,18
(sã) va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 20,19
(sã) cearcã: ind. prez. 3.pl. 21,5
cerca-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,23
cerca: ind. imp. 3.sg. 23,14
sã cearce: con j. prez. 3.sg. 23,15
voiu cerca: ind. viit.I. 1.sg. 23,23
sã cerce: con j. prez. 3.pl. 26,2

CHIAR: adv. „clar”
(mai) chiar: 14,19
CHIMVAL: s.n.
chimvalul: sg. nom. 10,5
chimvale: pl. ac. 18,6
CHINEU: s.m. (cf. Indice Fc)
chineului: sg. dat. 15,6
chineul: sg. nom. 15,6
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip „altfel”, „altminteri” 2,16;
19,17; 25,34; 29,4
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 6,2; 12,8
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acesta chip „în felul acesta”, „astfel” 6,10
chipul: sg. nom., în sint agma chipul cioplit 19,16

(a) CER CETA: v. I
au cerce tat: ind. pf.c. 3.sg. 2,21
vei cerce ta: ind. viit.I. 2.sg. 17,18
voiu cerce ta: ind. viit.I. 1.sg. 20,12; 28,7

CHITARÃ: s.f. „lãutã”; aici prima atestare; cf. MDA, unde unde
prima atestar e este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
chithara: sg. nom. 10,5

CERCETARE: s.f.
cerce tarea: sg. ac. 24,3
(a) CERE: v. III
ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
ceruse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,10
aþi cerut: ind. pf.c. 2.pl. 8, 18; 12, 13
cerând: gerunziu 12,17
am cerut : ind. pf.c. 1.pl. 12,19

CINS TE: s.f.
cinste: sg. ac. rezum. cap.6
(a) CINS TI: v. IV; var . (Reg.) (a) CISTI
ai cinstit : ind. pf.c. 2.sg. 2,29
cinsteaºt e: imperativ 2.sg. 15,30
am cistit : ind. pf.c. 1.sg. 25,35

CERERE: s.f.
cearerea: sg. ac. 1,17, 27

CINS TIT, -Ã: adj.
cinstit : m. sg. nom. 9,6

(a se) CER TA: v. I
au cer tat: ind. pf.c. 3.sg. 3,13
cear tã: ind. prey. 3.sg. rezum. cap.12
sã (mã) cert: conj. prez. 1.sg. 12,7

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit: n. sg. nom., în sintagma chipul cioplit 19,16
CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 15,9
ciurdelor: pl. gen./dat. 15,14, 15
ciurdã: sg. ac. 16,2
ciurdele: pl. ac. 30,20

CERTARE: s.f.
cer tarea: sg. nom. 4,2
cer tare: sg. ac. 4,2; 14,20; 17,8
cer tãrii: sg. gen. 17,22
CETATE: s.f.
cetatea: sg. nom./ac. 1,3; 4,13; 6,18; 8,22; 9,6; 15,5; 20,6; rezum.
cap.21; 22,19; 23,10; rezum. cap.2 7; 27,5; 28,3
cetãþii: sg. gen./dat. 4,13; 9,11, 14, 27; 16,4
cetate: sg. ac. 5,6, 9, 12; 9,10, 1 2, 13, 14; 10,5; 20,29, 40, 43;
22,4, 5; 23,7; 30,3
cetãþ: sg. gen. 5,9, 1 2
cetãþilor: pl. gen. 6,18
cetãþile: pl. nom./ac. 7,14; 18,6; 2 7,5; 30,29; 31,7
(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 3,4, 8, 10, 16; 4,21; 6,2; 7,12;
9,26; 16,5, 8; 19,7; 20,29; 23,28; 29,6
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 20,19
ai chemat: ind. pf.c. 2.sg. 3,5, 6, 9
am chemat: ind. pf.c. 1 .sg. 3,5, 6; 9,24; 28,15
a chema: inf. prez. 3,6
ar fi chemând: cond. prez. perifr. 3.sg. 3,9
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
chemase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,10
(sã) chema: ind. im p. 3.sg. 9,9
sânt chemaþ: pasiv ind. prez. 3.pl. 9,13
fusease chemaþ: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,22
chiiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
chema-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,17
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 16,3

CL OPOÞEL: s.n.
clopoþeale: pl. ac. 18,6
(a) C OACE: v. III
au copt: ind. pf.c. 3.sg. 28,24
COASTÃ: s.f. (la obiecte) „laturã”
coastele: pl. ac. 6,8; 23,26
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorâþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,21
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,25; 22,1; 23,25; 25,1, 23; 26,2
pogorându(-sã): gerunziu 9,27; 25,20
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 10,5; 13,12
(te) vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 10,8; 20,19
(mã) voiu pogorî: ind. viit.I. 1.sg. 10,8; 26,6
(sã) pogorea: ind. imp. 3.sg./pl. 13,20; 21,13
(vã) pogorâþi: imperativ 2.pl. 15,6
(s-)ar fi pogorât: cond. pf. 3.sg. 15,12
sã (sã) pogoarã: conj. pr ez. 3.sg. 17,8; 23,8; 29,4
(te-)ai pogorât: ind. pf.c. 2.sg. 17,28
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 17,55; 30,24
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,6
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 23,11; 26,6
a (te) pogorî: inf. prez. 23,20
pogoarã(-te): imper ativ 2.sg. 23,20
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(sã) pogorâia: ind. imp. 3.pl. 25,20
pogorându(-se): gerunziu 26,10

(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. im p. 3.sg. 18,17, 25

CODR U: s.m.
codr u: sg. ac. 14,25, 26
codr ul: sg. ac. 22,5

(a) CULEGE: v. III
au cules: ind. pf.c. 3.sg. 20,38
(a se) CUNOAªTE: v. III „a (se) afla (ceva/cine este cineva)”;
„a avea relaþii sexuale”
au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 3,20; 4,6; 26,17
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.12
cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,13; 10,11
am cunoscut : ind. pf.c. 1.sg. 17,28
sã cunoascã: conj. prez. 3.sg. 17,47
voiu cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 20,9
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
cunoaºte: imperativ 2.sg. 24,12
cunoscând: gerunziu rezum. cap.26

COIF: s.n.
coif: sg. nom./ac. 17,5, 38
COLO: adv.
colo: 20,37
(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI (cf. Indice Jd)
sã conoceascã: con j. prez. 3.sg. 23,8
CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuºului: sg. gen. 15,27

(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 11,7; 18,10
[era] cuprinºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 22,2

(a se) CONTENI: v. IV
(ne-)am contenit: ind. pf.c. 1.pl. 21,5
COPIL: s.m.; „bãiat sau fatã pânã la adolescenþã”; (Înv.) „ser vitor”
copilul: sg. nom./ac. 2,13, 15; 9,5, 7, 8, 10, 22; 10,14; 20,21, 36,
37, 38, 41
copiilor : pl. gen./dat. 2,17; 21,2, 5; 25,10, 13, 19, 27
copil: sg. nom./ac. 2,18; 17,56; 20,35, 36; 30,13
copii: pl. ac. 9,3; 16,18
copilului: sg. gen./dat. 9,27; 20,22, 37, 38, 40
copiii: pl. nom./ac. 21,4; 25,8, 9, 12, 14, 25, 40
COPIL: adj. (accentuat CÓPIL) (aici) „strãin”
copil: m. sg. nom. 17,4, 23
COPILÃ: s.f.
copile: pl. nom. 25,42
CORN: s.n.
cornul: sg. nom./ac. 2,1, 10; 16,1, 13
COR OANÃ: s.f.; var. COR ONÃ
coronã: sg. ac. 23,26
COR T: s.n.
cor tului: sg. gen. 2,22
cor tul: sg. ac., în sintagma cortul Domnului 21,7
cor t: sg. ac. 26,5, 7
COT: s.m.
coþi: pl. ac. 17,4
(a) CREDE: v. III
a cr eade: inf. prez. rezum. cap.27
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 27,12
CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
cr edincios: m. sg. nom./ac. 2,35; 3,20; 22,14
cr edincioasã: f. sg. ac. 2,35; 25,28

(a) CURA: v. I „a curge”
curând: gerunziu 14,26
CURAT, -Ã: ad j.
curat : m. sg. nom. 20,26
curaþi: m. pl. nom. 21,4
(a se) CURÃÞI: v. IV „a înlãtura murdãria sau impuritãþile de
pe ceva sau de pe sine”; „a defeca”
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 3,14
a curãþi: inf. prez. 24,4
CURÃÞIT, -Ã: adj.
curãþit : m. sg. nom. 20,26
CURÂND: adv.
curând: 20,38
CURGERE: s.f. „trecere”
curgerea: sg. ac. 1,20
CURTE: s.f.
curþile: pl. ac. 23,1
CURTEAN: s.m.
curteanilor: pl. dat. 8,15
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,23; 3,1, 7, 21; 8,6; 9,10, 21, 27; 10,16;
12,15; 15,10, 13, 23, 24, 26; 18,8; 20,23; 21,8; 30,24
cuvânt : sg. nom./ac. 3,11, 17; 17,27, 29, 30; 20,2; 21,2; 25,36
cuvintele: pl. ac. 3,17, 18, 19; 8,10, 21; 11,4, 5, 6; 17,11, 31; 18,26;
rezum. cap.19; 19,7; 2 1,12; 24,8, 10; 25,9, 12, 37; 28,21
cuvinte: pl. ac. 16,18; 17,23; 18,24; 24,17; 25,5; 30,21
D

CREDINÞÃ: s.f.
cr edinþa: sg. ac. 26,23
cr edinþã: sg. ac. rezum. cap.28
(a) CREªTE: v. III
cr eºtea: ind. imp. 3.sg. 2,26; 14,19
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 3,19
CRUD, -Ã: adj.
cr udã: f. sg. ac. 2,15
(a) CRUÞA: v. I
cr uþând: gerunziu rezum. cap.15

(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 5, 25, 27; 9,22; 12,9, 13, 18; 14,10,
12; 15,28; 18,4, 8, 11, 27; 20,40; 21,6; 22,10; 23,14; 24,11, 19;
25,4 4; 26,23; 27,6; 30,11, 23
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 1,11; 2,16; 14,37; 30,15
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 1,11; 17,44, 46; 18, 17, 21; 25,11
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 7,14; 18,19
va da: ind. viit.I. 3.sg. 2,10; 8,14; 12,17; 17,25, 26, 46, 47; 22,7; 28,17
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 2,28; 9,23; 21,2
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 6,5
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(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,12
au depãrtat : ind. pf.c. 3.sg. 18,13

or da: ind. viit.I. 3.pl. 10,4
daþi: imper ativ 2.pl. 11,12; 17,10
(sã) vor da: ind. viit.I. 3.pl. 17,27
dat-au: ind. pf.c. 3.pl. 18,8
a da: inf. prez. 18,25; 23,20
aþi dat: ind. pf.c. 2.pl. 22,13
oiu da: ind. viit.I. 1.sg. 23,4; 24,5
dat(u-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,7
da(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 23,11
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 23,12
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 24,18
vom da: ind. viit.I. 1.pl. 30,22
sã dãm: conj. prez. 1.pl. 6,4; 9,7, 8
dã: imperativ 2.sg. 2,15; 8,6; 9,23; 14,41; 21,3, 9; 25,8, 2 7
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.25
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
dându(-se): gerunziu rezum. cap.12
deaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,17
dea: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,20
sã dea: con j. prez. 3.sg. 8,15
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 18,19; rezum. cap.23
deie(-)(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 27,5

DEPÃR TAT, -Ã: adj.
depãr tat: m. sg. nom. rezum. cap.30
(a se) DEPRINDE: v. III
(m-)aº deprinde: cond. prez. 1.sg. 20,20
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 20,33
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchis: m. sg. nom. 2,27
(a se) DESCOPERI: v. IV
(m-)am descoperit: ind. pf.c. 1.sg. 2,27
DESCOPERIRE: s.f.
descoperirea: sg. ac. rezum. cap.3

DAR: s.n.
darurile: pl. ac. 2,29
daruri: pl. ac. 3,14; rezum. cap.6; 8,3; 10,27; 30,26
dar: sg. ac. 9,7; 12,3

(a se) DESFÃTA: v. I
desfãtatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 2, 1

DARDÃ: s.f. (Înv.) „armã albã, ca o suliþã scurtã, prevãzutã cu
vâr f de oþel, folositã în evul mediu”; (Înv.) „sãgeatã”
dardã: sg. ac. (în Vulgata este hasta, cuvânt împr umutat de
traducãtori în alte cãrþi biblice; vezi Ir 46,3) 17,45
DAT, -Ã: adj.
date: f. pl. ac. rezum. cap.21
DATOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) DEATOR, TOARE
deatori: m. pl. nom. 6,3
DATORIE: s.f.; var. (Înv.) DEATORIE
datorii: pl. ac. 22,2
deatoria: sg. ac. 8,9
DÃRAB: s.n.; var. DÃRAB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 11,7; 15,33
DEAL: s.n.
dealul: sg. ac. 23,19; 26,1
DEASUPRA: prep.
deasupra: prep. 17,51
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 20,6, 19, 29; 25,34
DEMULT: adv.
demult: 27,8
DEOSEBI: adv.
deosebi: 9,23
DEPARTE: adv.
depar te: 2,30; 12,23; 20,2, 9; 22,15; 26,13
(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr teazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 2,3
(sã) departã: ind. prez. 3.sg. 6,3
(nu vã) depãr tareþ: imper ativ prohib. 2.pl. 12,20
depãr taþi(-vã): imperativ 2.pl. 15,6
(s-/S-)au depãrtat : ind. pf.c. 3.sg. 15,6; 16, 14; 28, 15, 16
(sã) depãrta: ind. imp. 3.sg. 16,23

INDICE

(a SE) DESPÃRÞI: v. IV
despar te: ind. prez. 3.sg. 15,32
(ne) despãrþim: ind. prez. 1.pl. 20,3
Desparte: ind. prez. 3.sg., în s. propr. Piatrã ce Despar te 23,28
(a) DESPICA: v. I; var. (Reg.) (a) DEªPICA
deºpicându-: gerunziu rezum. cap.11
DES TUL: adv.
destul: 25,15; 30,22
DEªER T, DEªARTÃ: adj./s.
deºert: adj. n. sg. nom./ac. 6,3; 20,25, 2 7
deºarte: ad j. n. pl. nom. 12,21
deºartã: adj. f. sg. ac. 19,10
deºert: adj. în loc. adv. în deºert „inutil”; „în zadar”rezum. cap.20
(ceale) deºarte: s.n. pl. ac. 12,21
(a se) DEªTEPTA: v. I „a ridica”, „a se trezi”
deºteap tã: ind. prez. 3.sg. 2,8
voiu deºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 2,35; 3,12
(s-)ar deºtepta: cond. prez. 3.sg. 26,12
a deºtep ta: inf. prez. rezum. cap.28
deºteap tã: imperativ 2.sg. 28,8, 11
oi deºtepta: ind. viit.I. 1 .sg. 28,11
sã (mã) deºtept: con j. prez. 1.sg. 28,15
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(s-)au dezbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 18,4; 19,24
(a se) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
(sã) dãjnãdãjduia: ind. imp. 3.sg. 23,26
sã dãjnãdãjduiascã: conj. prez. 3.sg. 27, 1
(a) DEZRÃDÃCINA: v. I
va dezrãdãcina: ind. viit.I. 3.sg. 20,15
(a se) DEZVELI: v. IV (Rar) „a (se) arãta”; „a se dezvãlui”
(sã) dezvãlisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7, 21
(sã) dezvãleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
dezvãlise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,15
voiu dezvãli: ind. viit.I. 1.sg. 20,13
DIMINEAÞÃ: s./adv.
demineaþa: adv. 17,16; 19,11
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dimineaþa: adv. 14,36; 15,12; 20,35; 29,11
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. (de/la) dimineaþã „de vreme”.
1,19; 5,3, 4; 9,19, 26; 17,20; 19,2; 25,37; 29,10
dimineaþa: s.f. sg. ac. 3,15;
dimineþii: s.f. sg. gen., în expr. în straja dimineþii „foar te devreme”
11,11
dimineaþã: s.f sg. ac. 25,22, 36
dimineþii: s.f. sg. gen . 25,34
DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv.) DIMPO TRIVÃ
dimprotivã:17,21
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 9,24
DINAPOI: adv.
dinnapoi: 25,19
DINAPOIA: prep.
dinnapoia: 20,37, 38; 24,9
DINÃUNTRU: adv./adj.; var. DINLONTRU, DINLÃUNTRU
(cea mai) dinlâuntr u: adj. inv. 24,4
dinlontr u: adv. 25,37
DINCOACE: adv.
dincoace: 14,4
dincoace: adv. în loc. prep. dincoace de 20,22

Domnul: sg. dat. (cu prep. la) 8,6
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 15,2
Domnul: sg. gen. (cu prep. de la) 16,14
DOMN: s.m.; (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 1,15, 26; 25,24, 25,
26, 27, 28, 31; 26,17, 19
domnule: sg. voc. 1,26; 22,12
domnul: sg. nom./ac. 16,16; 20,38; 26, 15, 16, 18; 30,13
domnului: sg. gen ./dat. 24,11; 25,14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41;
29,8, 10
domnii: pl. ac. 25,10
domnu-sãu: sg. ac. 29,4
(a) DORMI: v. IV
dor mi: imper ativ 2.sg. 3,5, 6, 9
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 3,5, 9, 15
doar me: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
dor mea: ind. imp. 3.sg./pl. 26,5, 12
dor mind: gerunziu 26,5, 7
dur miia: ind. im p. 3.pl. 2,22
dur mea: ind. im p. 3.sg. 3,3
DORMITARE: s.f.
dor mitarea: sg. nom. 26,12
DOROBANÞ: s.m.; var. (Înv.) DÃRÃBANÞ
dãrãbanþii: pl. ac. 19,11

DINCOLO: adv.
dincolea: adv. în loc. prep. dincolea de 14,1
dincolo: adv. în loc. prep. dincolo de 20,22, 37
dincolo: adv. 14,4

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 4,2; 12,20
(a) DOSI: v. IV
au dosât : ind. pf.c. 3.sg. 25,14

DINTE: s.m.
dinþi: pl. ac. 2,13; 14,4

DRAHMÃ: s.f.
drahme: pl. ac. 9,8

(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2 7

(a se) DREGE: v. III; var (Înv. ºi pop.) (a se) DIREGE
a sã dir eage: inf. prez. 13,21

DOBITOC: s.n.
dobitoacelor: pl. gen . 25,11
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 23,
26, 27; 2,1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 25, 27, 30; rezum. cap.3; 3,4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21; 4,3; rezum. cap.6; 6,19; rezum.
cap.7; 7,2, 5, 8, 9, 10, 12; 8,7, 18, 22; 9,15, 17; 10,1, 7, 17, 18, 22,
24; 11,13; rezum. cap.12; 12,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 22, 24; rezum. cap.13; 13,13, 14; 14,6, 10, 12, 23, 37, 39,
41, 45; rezum. cap.15; 15,1, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 35;
16,1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18; 17,37, 46, 47; 18,12, 14, 28; 19,5, 6;
20,3, 13, 15, 16, 22, 23, 42; 22,10; 23,2, 4, 11, 12, 21; 24,5, 7, 11,
13, 16, 19, 20, 22; 25,26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39; 26,10,
11, 16, 19, 23; 28,6, 10, 16, 17, 18; 29,6; 30,6, 8, 23
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,3, 7, 9, 11, 15, 19, 2 1, 22,
28; 2,8, 11, 17, 18, 20, 24; 3,1, 3, 7, 20, 21; 5,6, 9; 6,14, 15, 20;
7,3, 4, 6, 9, 13, 17; rezum. cap.8; 8,10, 21; 9,27; r ezum. cap.10;
10,6, 10, 19, 25; rezum. cap.11; 11,6, 7, 15; 12,3, 7, 14, 15, 17, 20,
23; 13,12, 13; rezum. cap.14; 14,3, 6, 33, 34, 35; 15,1, 10, 1 2, 13,
15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33; 16,2, 5, 6, 13, 14, 16,
23; 18,17; 19,9, 20, 23; 20,8, 14, 42; 21,6; 22,17, 21; 23,18; 24,7,
11; 25,28; 26,9, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 24; 28,18; 30,26
Domnului: sg. dat. adn. 1,3; 6,17
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul oastelor 1, 11
Domnului: sg. gen., în sintagma Domnului oas telor 4, 4; 17, 45
Doamne: sg. voc. 3,9, 1 0; 14,41; 20, 12; 23,10, 11
Domnului: sg. gen. în sintagmele: casa Domnului/casii Domnului/
cortul Domnului/ sicriiul legii Domnului/sicriiul leagii Domnului/
sicriul legii Domnului/sicriul Domnului/ sicriiul Domnului/
sicriiului Domnului 1,2 4; 3,15; 4,3, 4, 5; 5, 3, 4; 6, 1, 2, 8, 18, 19,
21; 7, 1, 2; 21,7

DREPT, DREAPTÃ: a d j./s./adv./prep.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
drepþi: adj. m. pl. ac. 11,2; 18,9
dreap tã: adj. f. sg. ac. 12,23; 30,24
(mai) dr ept: ad j. m. sg. nom. 24,18
drep t: adj. m. sg. nom. 29,6
direap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a direapta 23,19
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spr e stânga, nici s pre dreap ta
„nicãieri” 6,12
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 23,2 4
direp t: adv. rezum. cap.30
drep t: adv. 6,12; 17, 18
direp t: prep., în loc. adv. dirept aceaea 25,28
DREPTATE: s.f.
drep tatea: sg. ac. 26,23
DRUM: s.n.
dr umul: sg. ac. 13,18
dr um: sg. ac. 24,4
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 2,11, 20; 3,5, 6, 8, 9; 6,6; 9,10;
10,26; 14,17, 46; 15,34; 16,13; 17,13, 15, 20; 18,27; 19,10, 12,
18, 22, 23; 20,41, 43; 22,1, 3; 23,5, 16, 2 4, 25; 24,23; 26,12,
25; 27,2; 28,8; 30,9
sã duc: con j. prez. 1.sg. 1,22
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1, 8; 7,1; 9,22; 10,23; rezum. cap.17; 17,57
ducã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,8
ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,9; 7,10
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EFRATHEU: s.m. „per soanã care provine dintr-o regiune
deluroasã, în mijlocul Palestinei, în þinutul lui Þuf, unde se s tabilise
tribul lui Efraim” (cf. Anania 2001, p.310).
Efratheul: sg. nom. 1,1
efratheului: sg. gen. 17,12

(sã) ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,12; 7,16; 14,47; 17,41; 23,26
duce: ind. prez. 3.sg. 6,12
duceþi: imperativ 2.pl. 6,21
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 8,16
vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 9,7
ducându(-te): gerunziu 10,2
(te-)ai f ost dus: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.sg. 10,2
sã (sã) ducã: conj. prez. 3.sg. 10,9; 15,27; 20,6
(v-)aþ dus: ind. pf.c. 2.pl. 10,14
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 14,3, 15; 30,5
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 15,6; 23,22
a duce: inf. prez. 15,22
vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 17,18
fiind dus: pasiv gerunziu 17,32
ducând: gerunziu 18,6; rezum. cap.30
(nu) duce: imperativ prohib. 2.sg. 20,8
du: imperativ 2.sg. 20,40
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
(te) du: imperativ 2.sg. 22,5
(ne) vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 23,3
sã (ne) ducem: con j. prez. 1.pl. 26,11
ducã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 26,22
dusease: ind. m..m.c.pf. 3.pl. 30,2
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 30,15
ducându-: gerunziu 30,16

EGIPTEAN: s.m./adj.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor: s. pl. gen. 10,18
eghiptean: adj. m. sg. nom./ac. 30,11, 13
F

DUH: s.n.
Duhul: sg. nom., în sintagma Duhul Domnului 10,6, 10; rezum.
cap.11; 11,6; 16,13, 14; 19,20, 23
duhul: sg. nom./ac. rezum. cap.16; 16,14, 15, 16, 23; 18,10; 19,9;
rezum. cap.28; 30,12
duh: sg. ac. rezum. cap.18; 28,7
DUMNEZEU: s.m. „Divinit atea”
Dumnezeul: sg. nom./ac. 1,17; 2,1, 2, 3, 30; 7,8; 10,18, 19; 12,9,
12, 19; 14,41; 20,12; 23,10, 11; 25,29, 32, 34; 30,6
Dumnezeu: sg. nom./gen./dat. 2,25, 26, 27; 3,17; 4,4, 7, 17, 18,
19, 21, 22; 5,12; 9,6, 7, 8, 9, 10; 10,3, 5, 9, 26; rezum. cap.12;
14,15, 36, 44, 45; 16,15; 17,46; 18, 10; 22,3, 13, 15; 23,7, 14,
16; 25,22; 26,8; 28,15; 29,9; 30,15
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma sicriul lui Dumnezeu/sicriiul lui
Dumnezeu 3,3; 4,11, 13; 5,1, 2, 10; rezum. cap.6; 6,11, 15; 14,18
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma sicriiul Dumnezeului 5,7, 8,
10, 11; 6,3
Dumnezeului: sg. gen./dat. 6,5, 20; 12,14; 13, 13; 15, 15, 21, 30;
17,26, 36, 45
Dumnezãu: sg. nom. 10,1
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeilor: pl. gen./dat. 4,8; 8,8; 26,19
dumnezeii: pl. nom./ac. 4,8; 6,5; 7,3; 17,43
dumnezeului: sg. gen. 5,7
dumnezei: pl. ac. 28,13
(a) DUREA: v. II
au durut: ind. pf.c. im pers. 23,21
DURERE: s.f.
durearii: sg. gen. 1,16
dureri: pl. ac. 4,19

(a se) FACE: v. III
(sã) face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.21
face: ind. prez. 3.sg. 2,6, 7
faceþi: ind. prez. 2.pl. 2,23
(nu) faceþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 2,24
sã faceþi: con j. prez. 2.pl. 2,24
va face: ind. viit.I. 3.sg. 2,35; 8,11, 13; 12,16; 14,6; 17,25; 20,2;
22,3, 7; 25,28, 30; 28,2, 17
fac: ind. prez. 1.sg. 3,11
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3, 17, 18; 14,4 4; 20,13; 25,22
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 5,8; 6,2
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 6,5; 11,10; 30,23
faceþ: imper ativ 2.pl. 6,7
fac: ind. prez. 3.pl. 8,8
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 10,2; 20,4; 28,15
sã faci: con j. prez. 2.sg. 10,8; 24,5
(sã) va face: ind. viit.I. impers. 11,7
a face: inf. prez. 12,22; 20,8
sã facã: conj. prez. 3.pl. 13,19
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 16,3; 20,14; 26,25
sã (sã) facã: conj. prez. 3.sg./pl. 18,25; 29,4
sã fac: conj. prez. 1.sg. 24,7; 25,34
faci: ind. prez. 2.sg. 25,17
oiu face: ind. viit.I. 1.sg. 26,21
face: inf. prez. fãrã a 28,22
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,7; 2,14, 19, 22; rezum. cap.2 7; 27,8
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg. 4,10, 16, 17; 5,6; 7,13; 14,14; 16,21;
18,29; 22,2; 25,37, 42; r ezum. cap.27; 27,6; 30,25
(sã) fãcea: ind. im p. 3.sg. 5,9, 12; 10,27
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,9; 6,9, 10; 8,8; 11,13, 15; 12,6, 7, 24;
14,45; 15,2, 33; 16,4; 18,13; 19,5; 20,32; 22,8; 27,11; 28,9, 18
fã: imperativ 2.sg. 1,23; 10,7; 14,7, 36, 40; 20,8
(v-)aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 12,17
aþi fãcut : ind. pf.c. 2.pl. 12,20
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 13,11; 14,43; 15,6, 19; 20,8, 24,19, 20;
26,16; 28,18
ai fi fãcut: cond. pf. 2.sg. 13,13
ar fi fãcut: cond. pf. 3.sg. 14,30
(sã) va f i fãcut: ind. viit. ant. 3.sg. 14,39
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 15,11; 17,29; 20,1; 26,18; 29,8
(te-)ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 15,17
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 19,18; 31,11
fãcând: gerunziu 25,28; 26,25
FAGURE: s.m.;var. (Înv.) FAGUR
fagurul: sg. ac. 14,27

DUS, -Ã: adj.
duse: f. pl. ac. 30,3

FAL CÃ: s.f.
falca: sg. ac. 17,35

E

FAMEN: s.m. „bãrbat cas trat”; (Spec.) „eunuc”
famenilor: pl. dat. 8,15

EFOD: s.n. „brâu de mãtase, bogat ornamentat, purtat de preoþi
la vechii evr ei”
efod: sg. ac. 2, 18, 28; 14,3; 21,9; 22, 18; 23,6
efodul: sg. ac. 23,9; 30,7

FAMILIE: s.f.
familiile: pl. ac. 9,21
familii: pl. ac. 10,19
familia: sg. ac. rezum. cap.24
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FAPTÃ: s.f.
f apta: sg. ac. 15,11
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom./ac. 14,50; 17,25; rezum. cap.18; 18,17, 19, 27,
28; rezum. cap.25; 25,4 4
f atã: sg. nom. 18,20
f eatelor: pl. dat. 1,4
f eatele: pl. ac. 1,16; 8,13; 9,11; 30,3
f eate: pl. ac. rezum. cap.2; 2,21; 30,6, 19
f eate: pl. gen. (cu prep a + num.) 14,49
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. nom./ac. 1,18; 5,3, 4; 7,7; 13,12; 14,25; 16,7; 17,49;
20,41; 24,9; 25,23, 35, 41; 28,14
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (În v.) de la faþa „ (de) dinaintea” 7,10;
8, 18; 17,24; 18,11; 19,8, 10; 21,6, 10, 12; 23,26
faþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã „prezent” 12,13; rezum. cap.21; 21,15
f aþã: sg. ac. 16, 12
f aþa: sg. ac., în loc. s. faþa a tot pãmântul „lume” 30,16
f eaþii: sg. gen. 2,11, 18; 22,4; 31,1
f eþii: sg. gen. 30,20
FAUR: s.m.
f auri: pl. ac. 8, 12
f aur: sg. nom. 13,19
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac. rezum. cap.3
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.18
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 1,11
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 21,2
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; rezum. cap.28
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 1,11
fãgãduinþa: sg. ac. 1,21; 20,35
FÃGÃDUIT, -Ã: adj.
fãgãduitele: adj. antep. n. pl. ac. rezum. cap.6
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 1,24; 28,24
FÃRÂMÃ: s.f.
fãrâmã: sg. ac. 30,12

e: ind. prez. 3.sg. 1,26; 9,10; 10,11, 12, 22; 14,39, 41, 45; 15,22; 17,26,
55; 19,5, 6; 20,3, 22, 37; 25,10, 26, 34; 26,10, 16; 28,10; 29,6
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,14; 17,33, 58; 24,18; 26,14, 15; 28,12; 29,6,
9; 30,13
f iind: gerunziu 1,10; 2,27; 13,7; 15,17; rezum. cap.21; 21,15; 22,6,
22; rezum. cap.24; 26,13; rezum. cap.30; 31,8
a f i: inf. prez. 1,13; 10,11; 14,17; 17,25; 18,23; 20,9, 26; rezum.
cap.21; rezum. cap.28
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 1,14; 18,21; 19,3
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 2,30; 18,17; 20,2, 9, 23, 42; 22,15;
24,7, 13, 14, 16; 25,6, 26, 41; 26,11; 30,22
sã f ie: conj. prez. impers./3.sg./pl. 2,31; 12,23; 13, 14; 14,21;
16,16; 17,37; 18,21, 26, 27; 20,13; 25,6, 24; rezum. cap.29
va f i: ind. viit.I. impers./3.sg. 2,32, 34, 36; 8,11, 19; 11,3, 9; 12,15;
14,10; 15,33; 20,2, 7, 12; 23,20, 22; 25,29, 31; 26,8, 9; 30,24
f iþi: imperativ 2.pl. 4,9
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 8,17; 12,14; 17,9
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 8,20; 17,9
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 9,20
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 14,7, 40; 23,17
sã f ii: con j. prez. 2.sg. 15,23, 26
ar f i: cond. prez. 3.pl. 17,22
f i-va: ind. viit.I. 3.sg. 17,36
f ii: imperativ 2.sg. 18,17, 22
sã f iu: conj. prez. 1.sg. 18,18
f i: inf. prez. 20,9
f i(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,12
f ost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
au fos t: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,12, 20; 3,2; 4,1, 8; 6,1, 5; 7,2,
10; 8,1, 2; 10,23; 11,1, 8; 14,15, 49, 51; 15,10; 18,1; 19,7, 9, 20,
23; 20,13; 21,5; 22,2, 4; 25,7, 15, 43; 26,21; 27,7; 28,1; 29,3
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 29,8
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,20, 21; 17,21; 19,7
ias te: ind. prez. im pers./3.sg. 2,2, 3; 3,17, 18, 20; 4,6, 14; 5,7;
6,4; 9,6, 11, 12, 16, 21; 10,5, 7, 24; 12,5, 13, 17; 13,5; 14,41, 45;
15,7, 14, 23; 16,4, 6, 11, 12, 18, 19; 17,29, 33, 46, 47, 56; 18,15,
18, 28; 19,22; 20,1, 5, 8, 18, 22, 29, 31; 21,5, 9; 22,3, 6, 8, 14,
17; 24,2, 7, 11, 12, 17; 25,17, 25; 26,1, 18; 28,7, 14; 29,3, 6
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,8, 15, 26; 4,16; 9,19, 21; 17,8, 43, 58;
18,18, 23; 22,22; 30,13
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,8; 4,8; 6,17; 9,19; 10,1; 11,9; 12,2, 21;
16,16; 19,4, 22; 20,6, 22; 21,4; 23,7, 12; 25,11
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 6,3
sânteþ: ind. prez. 2.pl. 26,16
(-)i: ind. prez. 3.sg. 2,24; 9,18; 10,12; 11,12; 14,1, 6; 15,29; 17,36;
20,1; 21,1, 9, 11; 23,19; 25,10; 26,11, 15, 16; 27,1; 28,14; 29,5; 30,20
îi: ind. prez. 3.sg. 28,14
FIARÃ: s.f.
f ierilor: pl. dat. 17,44, 46
f iiarãlor: sg. gen. 13,21

FÃTAT, -Ã: adj.
fãt ate: f. pl. ac. 6,7

FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 13,19; 17,7
f ierul: sg. nom./ac. 13,20; 17,7

FEL: s.n.; var. (Reg.) FELIU; (Înv.) FEALIU
f ealiu: sg. ac. 5,7
f eliu: sg. ac., în loc. adj. in v. ce feliu de 21,2

(a se) FIERBE: v. III
(sã) f ierbea: ind. im p. 3.pl. 2,13
sã f iiarb: conj. prez. 1.sg. 2,15
au f iert: ind. pf.c. 3.pl. 5,6

FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREAS TÃ
f ereastã: sg. ac. 19,12
(a) FERI: v. IV
f erise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,19
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,2, 3, 24; 2,11, 17, 22; 3,1, 3, 19; 4,4, 13,
15, 18, 19; 5,4; 6,14, 15, 18; 7,2, 11, 14, 17; 9,1, 2, 4, 5, 10, 22;
13,1, 2, 3, 6, 11, 16, 21, 22; 14,2, 4, 1 1, 16, 17, 18, 20, 2 1, 22,
25, 43, 52; 15,9; rezum. cap.16; 16,12; 17,3, 5, 1 2, 14, 42; 18,4,
12, 14, 2 7; 20,25, 41; 21,6, 7; 22,2, 6, 9, 11, 20; 23,3, 15, 2 4,
26; 24,4; 25,2, 3, 7, 16, 21, 36, 44; 26,3, 5, 12, 16; 27,11; 28,20,
21; 29,1, 2; 30,4, 6, 9, 21, 22, 27, 31; 31,7

FIERT, FIARTÃ: adj.
f iiartã: f. sg. ac. 2,15
f ierþi: m. pl. ac. 25,18
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ilistei: pl. ac. rezum. cap.4; 4,17; rezum. cap.7; 7,10; 13,20; rezum.
cap.14; 14,30, 31, 36, 46; 17,52, 53; rezum. cap.18; 18,25, 27;
rezum. cap.23
f ilisteii: pl. nom./ac. 4,1, 6, 7, 10; rezum. cap.5; 5,1, 2; 6,2, 17,
21; 7,7, 10, 11, 13, 14; rezum. cap.13; 13,3, 5, 11, 12, 16, 19;

227

CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL
14,11, 21, 22, 37, 46; rezum. cap.17; 17,1, 3, 21, 51; 23,1, 2, 4,
27; 24,2; 28,1, 4, 15; rezum. cap.29; 29,11; 31,1, 2, 7, 8, 11
filisteilor: pl. gen./dat. 4,1, 2; 5,8; 6,1, 5, 12, 16, 18; 7,3, 7, 8, 13,
14; 9,16; 10,5; 12,9; rezum. cap.13; 13,3, 4, 17, 23; 14,1, 4, 11,
19, 47, 52; 17,2, 4, 19, 23, 46; 18,17, 21, 25, 30; 19,8; r ezum.
cap.23; 23,3, 5, 28; 27,1, 7, 11; 28,5; 29,1, 2, 3, 4, 7, 9, 11;
30,16; 31,1, 9
filisteailor: pl. gen. 4,3; 5,11
filisteilor: pl. voc. 4,9
filisteu: sg. nom./ac. 17,8, 23, 50
filisteul: sg. nom./ac. 17,10, 16, 26, 36, 41, 42, 43, 45, 48, 49,
50, 57; 19,5
filisteului: sg. gen. 17,11, 32, 33, 37, 40, 48, 5 4, 55, 57; 18,6
Filisteului: sg. gen. 21,9; 22,10
FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 1,1, 23; 3,16; 4,16; 7,1; 9,1, 3, 21; 10,2, 21; 13,16,
22; 14,1, 3, 39, 42, 50, 51; 16,18, 19; 17,12, 17, 58; 19,1; 20,27, 30,
31; 22,7, 8, 9, 11, 13; 23,6, 16; 25,10, 17; 26,5, 6, 14; 27,2; 30,7
fiului: sg. gen. 1,1; 8,2; 9,1
fii: pl. nom./ac./gen. 1,2, 3, 8; rezum. cap.2; 2,5, 21; rezum. cap.4;
4,4, 11, 17; 16,10; 17,12, 13; 30,19
fiilor: pl. gen ./dat. 1,4; rezum. cap.2; 2,28; 12,12; 14,47; r ezum.
cap.31; 31,2, 12
fiiu: sg. nom./ac. 1,20; 4,20; 9,2; 17,56; 22,20
fiii: pl. nom./ac. 2,12, 22, 29; 3,13; 7,4, 6, 7; rezum. cap.8; 8,1,
3, 5, 11; 9,2; 10,18, 27; 11,8; 12,2; 14,18, 49; 15,6; 16,1, 5, 11;
17,2, 19, 53; 26,16, 19; 30,3, 6; rezum. cap.31; 31,1, 2, 6, 7, 8
fiii: pl. vocativ, în sintagma f iii miei/fiii Iemini 2,24; 22,7
fiii: pl. dat. (cu a + num.) 2,34
fiiul: sg. voc., în sint agmele fiiul mieu/fiiul lui Ahitov 3,6; 14,40,
41; 22,12; 24,17; 26,17, 21, 25
fiiului: sg. gen./dat. 10,11; 14,3; 16,20; 22,20; 25,8, 44
FLÃMÂND, -Ã: s.m./f.
(cei) f lãmânzi: m. pl. nom. 2,5
FLUIER: s.n. „instrument muzical popular de suflat, alcãtuit dintrun tub subþire de lemn prevãzut cu gãuri”; (Pop.) „gambã”; „tibia”
fluierul: sg. nom. 10,5
fluierele: pl. ac. 17,6
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. rezum. cap.21
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foi: pl. ac. 25,18
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 30,1, 3, 14
FOIªOR: s.n.
foiºor: sg. ac. 9,25, 26
(a se) F OLOSI: v. IV
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. 12,21
FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen. 14,3
fraþi: pl. ac. rezum. cap.16
fraþilor: pl. gen./dat. 16, 13; 17,17; 25,6
fraþii: pl. nom./ac. 17,17, 18, 22; 20,29; 22,1
fratele: sg. nom. 17,28; 26,6
fraþii: pl. voc. 30,23
FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 5,12; 11,7; rezum. cap.21
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoase: f. pl. nom. 15,9
frumos: m. sg. nom. 16,12, 18; 17,42
frumoasã: f. sg. nom. 25,3
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FRUNTE: s.f.
frunte: sg. ac. 17,49
fruntea: sg. ac. 17,49
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,10; 17,24, 51; 19,8, 12; 20,1; 21,10;
22,1, 20; 29,3; 31,1, 7
am fugit: ind. pf.c. 1.sg. 4, 16
fugit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,17
fugând: gerunziu 14,16; rezum. cap.19; 19, 18
fujise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,22
sã fugã: conj. prez. 3.sg. 19,17
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 22,17; 23,13; 27,4; 30,17; 31,7
fugea: ind. im p. 3.sg. 23,6
fug: ind. prez. 3.pl. 25,10
sã fug: conj. prez. 1.sg. 27,1
fugi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 27,1
FURCULIÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima ates tare este la 1792 (dupã N. Iorga, Studii ºi
documente cu privir e la istoria românilor [vol. VIII], vol. I-XXXI,
Bucureºti, 1901-1906).
furculiþã: sg. ac. 2,13
furculiþa: sg. nom. 2,14
FURCUÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la 1803 (dupã N. Iorga, Studii ºi document e
cu privire la istoria românilor [vol. XII], vol. I-XXXI, Bucureºti,
1901-1906).
furcuþelor: pl. gen. 13,21
G
GARAª: s.m. „gros”
garaº: în sintagma statir garaº 9,8
(a se) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 9,4
veþ gãsi: ind. viit.I. 2.pl. 9,13
(s-)au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 10,16
au gãsât: ind. prez. 3.sg. 14,30
(s-)au gãsât: ind. pf.c. 3.pl. 14,41
am gãsât: ind. pf.c. 1.sg. 20,29
negãsându-: gerunziu 10,14
(a se) GÃTI: v. IV
(sã) gãtesc: ind. prez. 3.pl. 2,3
gãtiþi: imper ativ 2.pl. 7,3; 23,22
gãtisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,13
fusease gãtiþi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 17,21
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 23,9
sã (se) gãteascã: conj. prez. 3.pl. 28,1
GÃTIRE: s.f.
gãtire: sg. ac. rezum. cap. 13
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtiþi: m. pl. nom. 17,8
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcevi: sg. dat. 4,14
gâlceavã: sg. nom. 14,19
(a) GÂNDI: v. IV
gândind: gerunziu 18,11
gândea: ind. imp. 3.sg. 20,26
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 23,22
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 24,11
gândeaºte: imper ativ 2.sg. 25,17
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GÂNDIRE: s.f.
gândirile: pl. nom. 2,3
(a) GHICI: v. IV; var. (Mold.; Trans.) (a) GÂCI
gâceaºte: imperativ 2.sg. 28,8
GHETHEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Gat ; una din cele cinci
ce tãþi care alcãtuiau o confederaþie filisteanã; situatã la 20 de km
sud-es t de Aºdod (Azot)” (cf. Anania 2001, p. 315).
ghe thenii: pl. nom. 5,8
ghe theanii: pl. nom. 5,9
GHICITOR: s.m.
gãcitori: pl. ac. 6,2
gâcitorilor: pl. gen. 15,23
gâcitori: pl. ac. 28,3, 9
GINERE: s.m.
giner e: sg. nom. 18,18, 22, 23, 26, 27; 22,14
jinerele: sg. nom. 18,21

GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 25,29

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 1,13; 2,25; 4,6; 8,7, 19, 22; 11,4; 12,1, 14;
15,1, 19, 20, 22; 24,17; 25,35; 28,18, 21, 22, 23
glas: sg. nom./ac. 4,6; 1 5,14; 28,12
glasurile: pl. ac. 30,4
(a) GLÃSUI: v. IV
au glãsuit: ind. pf.c. 3.sg. 4,5

(a se) GONI: v. IV
au gonit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,11; 14,46; 17,52, 53; 23,25; 24,2; 30,10
goni-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,37; 30,8
goniiam: ind. imp. 1.sg. 17,35
f iind gonit: pasiv gerunziu rezum. cap.19
goneaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23; 26,18
a goni: inf. prez. 23,28
gonea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.24
goneºti: ind. prez. 2.sg. 24,15
gonindu-: gerunziu 25,29; rezum. cap.30
(sã) goneaºte: ind. prez. 3.sg. 26,20
goneaºt e: imperativ 2.sg. 30,8

GRAS, -Ã: adj.
gras: m. sg. nom. 15,32
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 4,14; 25,18, 23, 42; 28,24
grãbeaºt e: imperativ 2.sg. 9,12; 20,38; 23,27
grãbit-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,48
grãbea: ind. imp. 3.sg. 21,8
(a) GRÃI: v. IV
grãia: ind. im p. 3.sg. 1,13

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 6,13
grâului: sg. gen. 12,17

(a) GREªI: v. IV
au gr eºit: ind. pf.c. 3.sg. 19,4
greºit-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,6

GOL, GOALÃ: adj.
gol: m. sg. nom. 19,24

GRANAT, -Ã: adj.; var. GRÃNAT (Pop.) „rodie”
grãnat: adj. n . sg. ac., în sintagma mãr grãnat 14,2

GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 2,15, 16
grãsimi: pl. ac. 15,22

GREªEALÃ: s.f.; (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 6,4, 8, 17

GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. ac. rezum. cap.6; 6,19; 26,15
gloat a: sg. ac. 6,19
gloat e: pl. nom. 13,15
gloat ele: pl. ac. 28,1

GRAI: s.n.
graiul: sg. nom./ac. 8,9; 12,15; 15,24; 19,6; 24,17; 26,17
graiuri: pl. ac. 12,17, 18
graiurile: pl. ac. 15,11, 2 4; 18,23; 25,24; 26,19

am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 1,16; 2,30; 3,12; 20,23
a grãi: inf. prez. 2,3; 18,1
grãind: gerunziu 2,30; 14,19; 17,23
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 3,9, 10; 15,16
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,17; 8,21; 9,25; 10,25; 11,4; 13, 11;
14,12; 15,16; 16,4; 17,31, 32; 18,23, 2 4; 19,1, 4, 17; 20,1, 26;
24,5; 25,9, 30, 39, 40; 28,17; 29,9
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 8,7; 2 4,10
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 9,6
ai grãit : ind. pf.c. 2.sg. 9,21; 28,21
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,16
aþ grãit : ind. pf.c. 2.pl. 12,1
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 14,9
grãiþi: imperativ 2.pl. 12,3; 18,22, 25
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 19,3; 20,22
grãi: inf. prez. fãrã a 25,17
grãiascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 25,2 4
sã grãiascã: con j. prez. 3.pl. 27,11

GREU, GREA: adj./adv.
grea: adj. f. sg. nom. 5,12
greu: adj. n . sg. ac. rezum. cap.8
greu: adv. 14,6
GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. nom. 31,3
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije „fãrã nici un gând neliniºtitor”
12,11; 23,19
grijea: sg. ac. rezum. cap.13
grije: sg. ac., în loc. adv. cu grije „cu mare bãgare de seamã”
23,22
(a se) GRIJI: v. IV (Trans.) „a se îngrjora”; „a fi preocupat de
binele cuiva”
(sã) grijeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,5; 10,2
(nu t e) griji: imperativ prohib. 2.sg. 9,20
GROAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. rezum. cap.13; 13,6
GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. ac. 31,4
GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 2,8
GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 1,12; 2,3; 12,14; 14,26, 27; 17,35; 21,13
(a) GUSTA: v. I
gus tând: gerunziu rezum. cap.14; 14,43
am gus tat: ind. pf.c. 1.sg. 14,29, 43
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IED: s.m.
iezi: pl. ac. 10,3
ied: sg. ac. 16,20

H
HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 4,12; 17,39; 18,4
hainelor: pl. dat. 15,9
haine: pl. ac. 27,9

IERI: adv.
ieri: 4,8; 10,11; 14,21; 19,7; 20,27; 21,5
(a) IER TA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 15,29

HAR: s.n.
har: sg. ac. 1,18; 16,22; 20,3, 29; 25,8; 27,5
HER UVIM: s.m.
heruvimi: pl. ac. 4,4
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Hetheul: sg. nom. 26,6
HINGHER: s.m.; var. HENGHER „per soanã însãrcinatã cu
prinderea (ºi omorârea) câinilor fãrã stãpân”; (Prin ext.)
„cãlãu”
hengheriu: sg. ac. 19,20
HOLDÃ: s.f.
holdelor: pl. dat. adn. 8,12
holdele: pl. ac. 8,15

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,1; 9,26; 11,7; 13,10, 17, 23; 14,41;
17,4; 18,6, 30; 19,24; 23,15; 26,20; 30,21
ieºind: gerunziu 7,11; 9,14; 17,20, 55; 19,3, 8; 20,11; 23,13; 2 4,9
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 8,20; 11,7; 24,14
vom ieºi: ind. viit.I. 1.pl. 11,3, 10
ies: ind. prez. 3.pl. 14,11
ieºindu-: gerunziu 16,4
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 18,5, 13, 16
sã ieºim: conj. prez. 1.pl. 20,11
ieºiiam: ind. imp. 1.pl. 21,5
a ieºi: inf. prez. 23,13
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 28,1
IEªIRE: s.f.
ieºirii: sg. gen. 18,30
ieºirea: sg. nom. 29,6

HORÃ: s.f.
hori: pl. ac. 18,6; 21,11; 29,5

IN: s.n.
in: sg. ac. 2,18; 22,18

HO TAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 5,6; 10,2; 11,3; 27, 1
hotarãlor: pl. gen. 6,9
hotarele: pl. ac. 6,12; 7,13, 14; 11,7

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,8, 13; 2,1, 35; 4,13; 6,6; 7,3; 9,19; 12,20,
24; 13,14; 17,32; 21,12; 24,6; 25,36, 37; 27, 1; 28,5
inimã: sg. ac. 1,10; 10,9; 16,7; 22,2
inimile: pl. ac. 6,6; 7,3; 10,26
inimii: sg. gen. 17,28; 25,31

HRANÃ: s.f.
hrana: sg. ac. rezum. cap.25
HRISTOS: s.m. „uns” (cf. lat. christus „uns”)
hristosului: sg. gen./dat. 12,3; 24,7
hristosul: sg. nom. 16,6

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat : ind. pf.c. 3.sg. 4,13; 11,11; 12,8; 14,26; 20,43; 24,4;
26,15; 28,21
întrã: ind. prez. 3.pl. 5,5
întrând: gerunziu 9, 13; 10,5; 16,6; 19,23; 23,7
întra: ind. imp. 3.sg. 13,18; 18,13, 16
sã între: con j. prez. 3.sg. 17,10
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 21,15

(a) HULI: v. IV
am hulit: ind. pf.c. 1.sg. 12,3
ai hulit: ind. pf.c. 2.sg. 12,4
I

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. nom. 29,6

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 2,6

ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. ac. 26,4

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 9,8; 19,15, 21; 20,27, 38

(a) ISPITI: v. IV
a ispiti: inf. prez. 17,39
ispiteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19

IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.2; 14,20; 19,8; rezum. cap.26
iarãº: 3,6; rezum. cap.4; 5,3, 4; 20,3; 23,4
IATÃ: interj.
iatã: 2,3 1; 3,4, 5, 6, 9, 11, 16; 5,3; 8,5; 9,6, 7, 8, 12, 17, 24;
10,1, 10, 22; 11,5; 12,1, 2, 13; 13,10; 14,8, 11, 16, 20, 43;
16,15, 18; 18,17; 19,19, 22; 20,5, 22, 37; 21,9; 22,12; 23,1,
3, 19; 24,2, 5, 11; 25,14, 19, 35, 36, 41; 26,1, 22; 28,9, 21;
30,16
IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen. 15,23; 31,9
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Idumeul: sg. nom. rezum. cap.21; 21,7; rezum. cap.22; 22,9, 18, 22

ISRAILTEAN: s.m./adj.
israiliteanii: pl. nom. rezum. cap.4; 14,22
israilteanii: pl. nom. rezum. cap.7; rezum. cap.13; 17,11
israiltenilor: pl. gen. 7,13
israilteanilor: pl. gen . rezum. cap.13; rezum. cap.29
israiltenii: pl. nom. 17,24
israiliteani: adj. m. pl. nom. 31,7
ISRAILTEANCÃ: s.f.
Iezrailiteanca: sg. nom. 30,5
Israiliteanca: sg. nom. 27,3
(a) IUBI: v. IV
iubea: ind. im p. 3.sg./pl. 1,5; 18,3, 16; 20,17
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 16,21; 18,1, 20
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împãratul: sg. nom./ac. 8,20; 10,24; rezum. cap.11; 12,2, 1 2,
13, 14, 25; rezum. cap.15; 15,8, 20, 32; 17,25, 56; 18,25; 20,24,
25; r ezum. cap.21; 21,10, 11; rezum. cap.22; 22,3, 11, 15, 16,
17, 18; 25,25; 26,14, 15, 20; rezum. cap.27; 27,2; 28,13
împãrate: sg. voc. 17,55; 19,4; 26,17, 19
împãratului: sg. dat. adn. 18,18, 22, 23, 26; 22,14
împãratule: sg. voc. 24,9
împãratul: sg. voc. 24,15

iubãsc: ind. prez. 3.pl. 18,22
iubiia: ind. imp. 3.sg. 18,28; 19,1
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 20,30
(a) IZBÃVI: v. IV
izbãveaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
IZBÂNDÃ: s.f. „rãzbunare”
izbândã: sg. nom. 18,25

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
sã împãrãþesc: conj. prez. 1 .sg. 8,7
va îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 8,9, 11; 11,12; rezum. cap.24
împãrãþiia: ind. imp. 3.sg. 12, 12
a împãrãþi: inf. pr ez. 13,1
au împãrãþât: ind. pf.c. 3.sg. 13,1
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg. 16, 1
vei împãrãþi: ind. viit.I. 2.sg. 23,17; 24,21

(a se) IZBÂNDI: v. IV „a se rãzbuna”
(mã) voiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 14,24
izbândeascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 24,13
(t e-)ai izbândit: ind. pf.c. 2.sg. 25,31
sã (mã) izbãndesc: con j. prez. 1.sg. 25,33
IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. ac. 29,1

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. nom./ac. 2,10; rezum. cap.11; 11,14; 13,13, 14;
14,47; 15,28; 18,8; 20,31; 24,21
împãrãþiii: sg. gen. rezum. cap.10; 10,16, 25
împãrãþie: sg. ac. rezum. cap.15
împãrãþiia: sg. ac. 28,17

Î
(a) ÎMBÃTA: v. I
îmbãta: ind. imp. 3.sg. 1,15

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.30
vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 30,24

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
au îmbãtrãnit: ind. pf.c. 3.sg. 8,1
ai îmbãtrânit: ind. pf.c. 2.sg. 8,5
am îmbãtrãnit : ind. pf.c. 1.sg. 12,2

(a) ÎMPIEDICA: v. I
împiedeca: ind. imp. 3.pl. 2,17

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
a (sã) îmblânzi: inf. prez. 2,25
am îmblânzit : ind. pf.c. 1.sg. 13,12
(sã) îmblânzeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.2 4;
rezum. cap.25
îmblânzându(-sã): gerunziu 19,6
îmblânzi: inf. prez. fãrã a 29,4
(a) ÎMBOGÃÞI: v. IV
îmbogãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,7
va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 17,25

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 2,25; rezum. cap.3; 3,12; 4,2; 7,10; 11,1;
12,5, 7, 9, 23; rezum. cap.13; 13,4, 5, 17; rezum. cap.14;
14,47, 52; 15,18; rezum. cap.17; 17,2, 8, 19, 28, 32, 33, 48;
19,8; 20,1, 9, 13; 22,8; 23,28; 24,10, 12; 26,19; 27,11, 12;
29,4; 30, 14; 31,1
împrotivã: adv. 14,39; 15,2, 23
ÎMPOTRIVITOR: s.m.; var. ÎMPROTIVITOR
împrotivitori: pl. nom. rezum. cap.29; 29,4
ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (În v.) ÎMPREGIUR
împregiur: adv. 5,8, 9; 17,36
îm prejur: adv. în loc. adj./loc. s. netãiat/ne tãiaþi/netãiate împrejur
14,6; 17,26, 36; rezum. cap. 18
împrejurul: prep. 10,1
împregiur:adv. în loc. adj.: netãiat/netãiate/netãiaþi îm pregiur
17,36; 18,25; 31,4
împregiurul: pr ep. 22,6, 17; 26,7

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) îmbrãca: ind. imp. 3.sg. 17,5
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 17,38
(s-)au îmbrãcat : ind. pf.c. 3.sg. 28,8
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. nom. 18,4; 28,14
îmbrãcaþi: m. pl. ac. 22,18
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 2, 19
îmbrãcãmintea: sg. ac. 28,8

ÎMPRESÃRAT, -Ã: adj. (Înv.) „presãrat”
împrãsãrat : n. sg. ac. 4,12
(a) ÎMPRESURA: v. I
am îm presurat: ind. pf.c. 1.sg. 12,3
ai împresurat : ind. pf.c. 2.sg. 12,4

ÎMBUCÃTURÃ: s.f.
îmbucãturã: sg. ac. 2,36
(a) ÎMPÃCA: v. I
a îm pãca: inf. prez. rezum. cap.20

(a se) ÎMPREUNA: v. I
(s-)au îm preunat: ind. pf.c. 3.pl. 17,1
(sã) îm preuneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18

ÎMPÃRAT: s.m.
îm pãraþilor: pl. gen. în titlu: Cartea dintâiu a lui Samuil, carea noi
întâie a îm pãraþilor o numim; 10,18; 14,47; rezum. cap.27; 27,6
împãratului: sg. gen./dat. 2,10; rezum. cap.8; 8,9, 11, 18; 12,9;
18,6, 22, 25, 27; 20,29; 21,8, 12; 22,4, 14, 17; 23,20; 26,16, 22;
27,5; rezum. cap.28; 29,3, 8
îm pãrat: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,5, 6, 10, 18, 19, 22; rezum.
cap.9; rezum. cap.10; 10,19; 11,15; 12, 1, 13, 17, 19; 15,1, 11, 17,
23, 26, 35; rezum. cap.16; 16,1; 20,5; 25,36

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 2,9; 5,9; 22,8, 13; 23,3; rezum. cap.25
(a) ÎMPROªCA: v. I
a împroºca: inf. prez. 30,6
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
am îm prumutat : ind. pf.c. 1.sg. 1,28
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va fi împrumutat : pasiv ind. viit.I. 3.sg. 1,28
ai împrumutat : ind. pf.c. 2.sg. 2,20

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 18,30

ÎMPRUMUTARE: s.f.
împr umutarea: sg. ac. 2,20
împr umutare: sg. ac. 24,20

ÎNCEPUT, -Ã: adj.
începutã: f. sg. ac. 24,8

INDICE

ÎNCET: adv.
încet: rezum. cap.3; 14,19

(a) ÎMPUÞINA: v. I; var. (Neob.) (a) ÎMPUÞÂNI: v. IV
împuþâni: inf. prez. fãrã a 14,6
ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înaintea: pr ep. rezum. cap.1; 1 ,9, 15, 19, 22, 26; 2,11, 17, 1 8, 28,
30, 35; 3,1; 4,3; rezum. cap.5; 5,3, 4; 6,20; 7,6; 8,20; 9,12; rezum.
cap.10; rezum. cap.16; 16,6, 8, 10, 16, 21, 22; 17,7, 31, 41, 57;
18,13, 16; rezum. cap.19; 19,7, 24; 21,13; 22,4; 23,18; 25,19,
23; 26,19, 20; 28,22, 25; 29,6, 8; 30,20; 31,1
naintea: adv. în loc. adv. mai naintea 3,3
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 8,9; 9,15; 16,11; 23,22, 24
înainte: adv. în sint agma înaint e alergãtori; vezi ALERGÃTOR 8,11
înainte: adv. 15,32; 16,4; 18,7
nainte: adv . în loc. adv. mai nainte rezum. cap.2; 3,13; rezum. cap.8
înainte: adv. în loc. adv. de aci înainte „de acum încolo” 16,13
înainte: adv. în sintagmele înaint e-ardere/pânile punerii înainte
13,9; rezum. cap.21; 21,6
mainte: adv. 17,30; 20,2

(a) ÎNCETA: v. I
(nu) înceta: imperativ prohib. 2.sg. 7,8
au încetat : ind. pf.c. 3.sg. 10,13
(nu) încetând: gerunziu (forma negativã cu nu, în loc de ne-) rezum.
cap.12
(sã) încet: conj. prez. 1.sg. 12,23
încetând: gerunziu 23,28
sã înceate: conj. prez. 3.sg. 27,1
(a se) ÎNCHIDE: v. III
închisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,5, 6
închideþi: imperativ 2.pl. 6,7
au închis: ind. pf.c. 3.pl. 6,10
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 23,7
închis-au: ind. pf.c. 3.sg. 26,8
(a se) ÎNCHIN A: v. I
sã (sã) închine: con j. prez. 3.sg. 1,3
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg. 1,19, 28; 15,31; 20,41; 2 4,9; 25,23,
41; 28,14]
sã (mã) închin: conj. pr ez. 1.sg. 15,25, 30

ÎN ALT, -Ã: adj./s.
înalte: s.n. pl. ac. 2,3
(cel) înalt: s.n. sg. ac. „înãlþime” 9,12
înalþi: adj. m. pl. gen. 4,8
(mai) înalt: adj. m. sg. nom. 10,23
înalte: ad j. f. pl. nom. 14,4
înalt : adj. m. sg. nom. 17,4

ÎNCHINARE: s.f.
închinãrii: sg. gen., în sintagma închinãrii idolilor (cf. lat. idolatria,
-ae) 15,23

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
înalþã: ind. prez. 3.sg. 2,7
va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 2,10

ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciune: sg. ac. 13,10

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 9,13, 14, 19, 25
nãlþime: sg. ac. 10,5, 13
înãlþimea: sg. ac. 16,7

(a se) ÎNCINGE: v. III „a-ºi prinde o armã de mijlocul
cor pului cu o curea”; (Fig.) „a înconjur a din toate pãrþile”, „a
împresura”, „a încercui”; (În v.) „a învesti cu o demnitate, cu
o put ere”
(s-)au încins: ind. pf.c. 3.pl. 2,4; 25,13
încingea: ind. im p. 3.pl. 23,26
încingã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 25,13

ÎNÃUNTRU: adv.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlãuntru: 7,1; 19,7; 20,8
înlontru: 21,7, 15
(a) ÎNCÃLECA: v. I
încãlecase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,17

ÎNCINS, -Ã: adj. „înfãºurat peste mi jloc sau peste altã parte a
corpului cu o cingãtoare, cu un brâu etc.”
încins: m. sg. nom. 2,18; 17,39

(a) ÎNCÃLZI: v. IV
va încãlzi: ind. viit.I. 11,9
ar încãlzi: cond. prez. 3.sg. 11,11

(a se) ÎNCLEIA: v. I; var. (a se) ÎNCLEI: v. IV „a se lipi”; „a se
lega (sufleteºte)”
(s-)au încleit: ind. pf.c. 3.sg. 18, 1

ÎNCÃR CAT, -Ã: adj.
încãrcat: m. sg. nom./ac. 16,20; 17,20

ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. (ºi) încoace ºi încolo „dintr-o par te în
alta” 14,16; 23,13

(a) ÎNCÃRUNÞI: v. IV; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estar e este la Gherasim Gorjan, Halima sau
povestiri mitologhiceºti arabeºti, pline de bãgãri de seamã ºi de
întîmplãri foar te frumoase ºi de mirare..., tom IV, Bucureºti, 1838.
am încãrunþit: ind. pf.c. 1.sg. 12,2
(a se) ÎNCEPE: v. III
înceape-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,12
începându(-sã): gerunziu 4,2
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,10; 11,1; 14,35; 17,39; 18,15,
29; 19,20
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,1
am început: ind. pf.c. 1.sg. 22,15; 30,13
vom înceape: ind. viit.I. 1.pl. 29,4
începând: gerunziu 29,10

ÎNCOLO: adv.
mai încolo: 10,3
încolo: adv. în loc. adv . (ºi) încoace ºi încolo „dintr-o par te în alta”
14,16; 23,13
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurând: gerunziu 7,16
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 10,14; 14,3, 7; 30,13
(a) ÎNCREDINÞA: v. I
au încredinþat: ind. pf.c. 3.sg. 17,20
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ÎNCUIETOARE: s.f.
încuie tori: pl. nom. 23,7

(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 7,2
înmulþi: inf. prez. fãrã a 14,6

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 9, 13; 20,12; 23,25; 28,20

(a se) ÎNNOI: v. IV
sã înnoim: con j. prez. 1.pl. 11,14
înoindu(-sã): gerunziu rezum. cap.23

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 4,18; rezum. cap.5; 6,3, 21; rezum. cap.7; 7,14; 25,12;
rezum. cap.26; rezum. cap.29; rezum. cap.30; 30,19

ÎNSOLZAT, -Ã: adj.; var. ÎNSOLZIT, -Ã
însolzitã: f. sg. ac. 17,5

ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. ac. rezum. cap.7

(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(s-)au însoþit : ind. pf.c. 3.pl. 14,22

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

(a se) ÎNSOÞIA: v. I; cuvântul nu este înregistrat în DA ca verb
de con jugarea I.
(s-)au însoþiat : ind. pf.c. 3.pl. 14,24
însuþiia: ind. imp. 3.sg. 14,52

ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã (de) îndoialã „cu siguranþã” 9,6;
14,39; 22,22; 30,8
(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. 17,36
neîndrãznind: gerunziu rezum. cap.2 7

ÎNSTRÂMTORAT, -Ã: adj. (Înv.) „strâmtor at”
înstrâmtoraþi: m. pl. nom. 22,2
(a) ÎNªELA: v. I
ai înºelat: ind. pf.c. 2.sg. 19,17; 28, 12
înºelând: gerunziu rezum. cap.27

(a se) ÎNDREPTA: v. I
(s-)au îndr eptat : ind. pf.c. 3.sg. 16,13

(a) ÎNªTIINÞA: v. IV
voiu înºtiinþa: ind. viit.I. 1.sg. 20,12

(a se) ÎNFIGE: v. III
(s-)au înfip t: ind. pf.c. 3.sg. 17,49

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întârâta: ind. im p. 3.sg. 1,7
veþ întãrâta: ind. viit.I. 2.pl. 12,14
veþi întãrâta: ind. viit.I. 2.pl. 12,15
au întãrât at: ind. pf.c. 3.sg. 22,8

ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfip tã: f. sg. ac. 26,7
(a) ÎNFRÂNGE: v. III
au înfrâmt: ind. pf.c. 3.sg. 24,8

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,9
(sã) întãr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
întãrindu-: gerunziu 14,47
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.20; 23,16
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 30,6

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(sã) v or înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 2,10
(s-)au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. 13,7
era înfricoºat: pasiv ind. imp. 3.sg. 31,4
ÎNFRICOªAT, -Ã: adj.
înfricoºatã: f. sg. nom. 4,13
înfricoºaþi: m. pl. nom. rezum. cap.13

ÎNTÂI, -A: num. ord./adv./adj.
întâie: num ord. în titlu: Cartea dintâiu a lui Samuil, carea noi
întâie a îm pãraþilor o numim
(cei) întãiu: num. ord. pl. nom. „primii” 2,5
întâi: num. ord. 20,5, 18
întâiu: num. ord. 22,9
întãi: adv. 2,16
întãiului: adj. m sg. gen., în sintagma întãiului nãscut 8,2
întâi: ad j. inv. în sint agma ceii întâi nãscute 14,49
întâiul: adj. m. sg. nom., în sint agma întâiul nãscut 17,13

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSÃªAT, -Ã
înfrâmsãºatã: f. sg. ac. 16,12
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduiaºt e: imperativ 2.sg. 11,3
au îngãduit : ind. pf.c. 3.sg. 15,15; 18,2; 24,11
ÎNGÃDUIRE: s.f.
îngãduire: sg. ac. rezum. cap.2

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 25,20

ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. ac. 29,9

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întãm pinarea: sg. ac. 4,1
întâm pinarea: sg. ac. 9,14; 13,10, 15; 18,6; 25,20, 32; 30,21
(-)ntâmpinarea: sg. ac. 25,3 4

(a se) ÎNGREUIA: v. I; var. (a se) ÎNGREOIA
(s-)au îngr eoiat: ind. pf.c. 3.sg. 5,6
îngr eoiaþi: ind. prez. 2.pl. 6,6
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.pl. 6,6
(a) ÎNGROPA: v. I
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,1; 28,3; rezum. cap.31; 31,13

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. impers./3.sg. 6,9; 10,11; 14,1, 15, 38;
20,26; 25,2

(a) ÎNGROZI: v. IV
au îngrozit: ind. pf.c. 3.sg. 7,10

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(sã) înt emeiazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(t e) vei întemeaia: ind. viit.I. 2.sg. 20,31

(a) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþiia: ind. imp. 3.sg. 1,12
(nu) înmulþireaþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 2,3

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,2; 14,27; 15,5
a întinde: inf. prez. 22,17; 24,12; 26,23
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ÎNTUNER IC: s.n.
(-)ntunearec: sg. ac. 2,9

voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 24,11
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 26,9
sã întinzu: conj. prez. 1.sg. 26,11

(a se) ÎNTURN A: v. I
întoarnã: ind. prez. 3.sg. 2,6
(sã) înturna: ind. imp. 3.sg. 7,17
(s-)au înturnat: ind. pf.c. 3.pl. 25,12

ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: m. sg. nom. 14,5; 28,20
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-se): gerunziu 1,7
(s-)au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 4,3; 6,16; 10,12; 14,21, 46;
15,27; 17, 15; 23,18, 28; 26,25; 30,12; 31,3
întoarce(-te): imper ativ 2.sg. 3,5, 6; 22,18; 26,21; 29,7
au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,2; 8,3; 14,27; 25,39; 30,19
sã (sã) întoar cã: con j. prez. 3.sg. 5,11; 18,2
(vã) întoarceþ: ind. prez. 2.pl. 7,3
sã (ne) întoar cem: conj. prez. 1.pl. 9,5
întorcându-: gerunziu 10.9
voiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 12,3
(sã) întor sease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,18
întorcându(-sã): gerunziu 14,32; 15,12, 31; 17,53, 57; 18,6; 22,18;
24,2; 25,12
(te-)ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 15,19
(te) întoarce: imper ativ 2.sg. 15,25, 30
(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 15,26
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 23,23
(sã) întorcea: ind. imp. 3.sg. 27,9
a (sã) întoarce: inf. prez. rezum. cap.29
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 29,11
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,17
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 29,4
ÎNT ORS, ÎNTOARSÃ: ad j.
întorºi: m. pl. nom. rezum. cap.7

(a se) ÎNTRARMA: v. I
(sã) întrarmeazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13; rezum. cap.28

(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 3,17; 10,22; 14,37; 19,22; 22,10; 23,2,
4; 28,6; 30,8
a întreba: inf. prez. 9,9; 22,15
întreba: ind. imp. 3.sg. 17,22
aþi întrebat: ind. pf.c. 2.pl. 22,13
întreabã: imperativ 2.sg. 17,56; 25,8
întreabã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
întrebi: ind. prez. 2.sg. 28,16

ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristatã: f. sg. nom. rezum. cap.1
întristat: m. sg. nom. 1,5
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecoase: f. pl. ac. 13,6

ÎNÞELEPT, ÎNÞELEAPTÃ: adj.
înþãlept: m. sg. nom. 16,18
(foar te) înþelept: m. sg. nom. 18,15
înþãleaptã: f.sg. nom. 25,3
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþealepþeaºte: 18,5, 14
(mai) înþelepþeaºte: 18,30
ÎNVELIT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) ÎNVÃLIT, -Ã
învãlitã: f. sg. nom. 21,9

(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
(sã) va învãrtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 2,9

ÎNTRARMAT, -Ã: adj.
întrarmat: m. sg. nom. 17,39

ÎNTRISTARE: s.f.
întristãrii: sg. gen. 1,16

(a) ÎNÞELEGE: v. III
au înþãles: ind. pf.c. 3.sg. 3,9; 18,28; 20,33
înþãlegând: gerunziu 23,9
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg. 26,4; 28,14
ar înþeleage: cond. prez. 3.sg. 26,12
înþeleage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28

(a se) ÎNVÂRTI: v. IV
învâr tind: gerunziu 17,49
(sã) va învãr ti: ind. viit.I. 3.sg. 25,29

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE

(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 15,11; 20,34; 30,6
sã (sã) întristeaze: conj. prez. 3.sg. 20,3

(a se) ÎNÞÃRCA: v. I
înþãrcându-: gerunziu rezum. cap.1
(sã) va înþãrca: ind. viit.I. 3.sg. 1,22
vei înþãr ca: ind. viit.I. 2.sg. 1,23
au înþãrcat: ind. pf.c. 3.sg. 1,23
înþãrcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,2 4

(a) ÎNVÃL UI: v. IV
sã învãluiesc: con j. prez. 1.sg. 15,6

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNTREG , ÎNTREAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. ac. 7,9
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(a se) ÎNVINGE: v. III
(s-)au învins: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
J
JAF: s.n.
jafuri: pl. ac. 30,19
(a se) JEFUI: v. IV
sã (sã) jefuiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.13
sã jâfuim: conj. prez. 1.pl. 14,36
sã jefuiascã: conj. prez. 3.pl. 31,8
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 31,9
JEFUIRE: s.f.
jefuirile: pl. ac. 30,16
JEFUITOR: s.m.
jefuitorilor : pl. gen. 14,48
JERTFÃ: s.f.; var.: JÂRTVÃ, JÂRTFÃ
jârtvã: sg. nom./ac. 1,21; 7,9; 15,22; 16,3, 5; 20,29; 26,19
jârtva: sg. nom./ac. 2,17; 9,12, 13; 16,4
jârtfele: pl. ac. 2,28
jârtva: sg. gen. (cu a + toatã) 2,29
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jârtve: pl. nom./ac. 3, 14; 20,6
jârtvele: pl. ac. 15,22

LAC: s.n.
lacul: sg. ac. 30,30

(a se) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
sã jâr tveascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,2 1; 2,19
ar f i jârtvit: cond. pf. 3.sg. 2,13
jârtvea: ind. imp. 3.sg. 2,15
au jâr tvit: ind. pf.c. 3sg./pl. 1,25; rezum. cap.6; 6,15; 11,15
sã jâtveºti: conj. pr ez. 2.sg. 10,8
sã (sã) jârtveascã: conj. prez. 3.pl. 15,15

LACRIMÃ: s.f.
lacrãmile: pl. nom. 30,4
LANCE: s.f.
lance: sg,. nom./ac. 13,19, 22
lancea: sg. ac. 18,10; 19,9, 10; 20,33; 26,8

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI
sã jâr tvuiascã: con j. prez. 3.sg. 1,3; 15,21
jârtvuia: ind. imp. 3.sg. 2,15, 16
sã jâr tvuiesc: conj. prez. 1 .sg. 16,2, 5
a jâr tvui: inf. prez. 16,5
au jer tfuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,4

LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 1,23
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. 8,3

JGHEAB: s.n.
jgheaburi: pl. ac. 13,6
jgheabul: sg. ac. 19,22

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR

JOS: adv.
jos: 6,15; 17,39
jos: adv. în loc. ad j. din jos „inferioarã” 17,35

(a se) LÃSA: v. I
lasã: imperativ 2.sg. 15,16
lãsând: gerunziu 10,2; 17,22
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.pl. 11,11
sã lãsãm: conj. pr ez. 1.pl. 14,36
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 17,28
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 22,4; 24,8
voiu lãsa: ind. pf.c. 1.sg. 25,22
lãsa: ind. imp. 3.sg. 27,9, 11

(a) JUDECA: v. I
va giudeca: ind. viit.I. 3.sg. 2,10
sã giudece: conj. prez. 3.sg. 8,5
giudece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24, 16
au judecat : ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 4,18; 7,6; 20,33; 25,39
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 3,13
judeca: ind. imp. 3.sg. 7, 15, 16, 17
sã judece: conj. prez. 3.sg. 8,6
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 8,20
judec: ind. prez. 1.sg. 16,7
judece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24, 13, 16

(a se) LÃUDA: v. I
lãudându(-sã): gerunziu rezum. cap.15; rezum. cap.25
LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
lãut a: sg. ac. 16,23
alãut a: sg. ac. rezum. cap.16; 16,16; rezum. cap.19

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. ac. 8,3
judecatã: sg. ac. 12,7

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 18,3; 20,16; 23,18
legãtur a: sg. ac., în sintagma legãtura de pace rezum. cap.20
legãturã: sg. ac. 22,8
legãtur a: sg. nom. rezum. cap.23
legãturi: pl. ac. 25,18; 30,12

JUDECÃTOR: s.m.
giudecãtoriu: sg. nom. 24,16
judecãtori: pl. ac. 8,1
judecãtorilor : pl. gen. 8,2

LEGE: s.f.
legii: sg. gen., în sintagma sicriiul legii Domnului/sicriul legii
Domnului 4,3, 4, 5
leagii: sg. gen., sicriiul leagii Domnului 4,4
legea: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,25; 14,33
leage: sg. ac. 30,25
leage: sg. ac., în loc. adj. fãrã de leage 2,9

JUG: s.n.
giugul: sg. ac. rezum. cap.8
jugul: sg. nom. 6,7
JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „animal de jertfã”
junghiiare: sg. ac. 2,13, 19
junghiiarea: sg. ac. 2,29
junghieri: pl. ac. 6,15; 10,8; 11,15; 15,22
(a se) JURA: v. I
au giur at: ind. pf.c. 3.sg. 19,6
am giurat : ind. pf.c. 1.pl. 20,42
(v-)aþi giur at: ind. pf.c. 2.pl., în sint agma v-aþi giur at împreunã, calc
dupã lat. coniÀr¹ „a se uni împotriva cuiva”; „a complota” 22,13
(m-)am jurat : ind. pf.c. 1.sg. 3,14
au jur at: ind. pf.c. 3.sg. 12,22; 14,24; 30,15
jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,27
(s-)au jurat : ind. pf.c. 3.sg. 20,3; 24,23; 28,10
a (sã) jura: inf. prez. 20,17
(v -)aþ jurat : ind. pf.c. 2.pl. 22,8
jurã: imperativ 2.sg. 24,22; 30,15
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt : sg. ac. 14,26, 28; rezum. cap.2 4
jurãmânturile: pl. ac. 23,5

LEMN: s.n.
leamnele: pl. ac. rezum. cap.6; 6,14
(a se) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,7; 15,23, 26; 26,19
aþ lepãdat: ind. pf.c. 2.pl. 10,19
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 15,23, 26
am lepãdat : ind. pf.c. 1.sg. 16,1, 7
(a) LEªUI: v. IV
leºuindu-: gerunziu 22,8
leºuiesc: ind. prez. 1.sg. 23,22
leºuieºti: ind. prez. 2.sg. 24,12
leºuiþ: ind. prez. 2.pl. 28,9
LEªUIRE: s.f.
leºuiri: pl.ac. 15,5
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LEªUITOR: s.m.
leºuitori: pl. nom. 22,13

LOVIT, -Ã: ad j.
loviþ: m. pl. nom. rezum. cap.5

LEU: s.m.
leul: sg. nom. 17,34
leu: sg. ac. 17,36
leului: sg. gen. 17,37

(a) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 2, 16; 9,3; 15,25; 17,17; 20, 22; 26,11
iaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,15
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. a lua aminte/a lua sama 24,12; 25,17
sã iai: conj. prez. 2.sg. 24,12, 22
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25; rezum. cap.26
sã ia: conj. pr ez. 3.sg. 25,39, 40
ie: imper ativ 2.sg. 21,9
lua: ind. imp. 3.sg./pl. 2,14; 16,23; 17,34
oi lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,15
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,16, 33; 17,36, 46
au luat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au luat aminte 4,20
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1, 2, 3; 7,4, 9, 12; 8,3; 10,1; 14,32;
15,21; 16,13, 20; 17,40, 49, 51; 1 8,2; 19,13; 25,18, 43; 26,12;
28,3; 30,20; 31,12, 13
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 6,8
luând: gerunziu 6,10; 9,22; 11,7; 17,54; rezum. cap.21; rezum.
cap.24; 24,3; 28,24; rezum. cap.30; rezum. cap.31
luaþi: imper ativ 2.pl. 7,3
au fost luat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 7,14
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 8, 11, 14; 17,26
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 10,4; 16,2; 20,15
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 12,3
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 12,4
luam: ind. imp. 1.sg. 17,35
era luate: pasiv ind. imp. 3.pl. 21,6
a lua: inf. prez. 21,9
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 23,22
lua-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 25,11
luund: gerunziu 27,9
luase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,18
luându-: gerunziu 30,22

LEVIT: s.m.
leviþii: pl. nom. 6, 15
LIMBÃ: s.f. „popor”, „neam”
limbilor: pl. gen. rezum. cap.8
LIMPEDE: adj. (des pre pietre) „neted”, „ºlefuit”
limpede: f. pl. ac. 17,40
(a se) LIPI: v. IV
sã (sã) lipeascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.12
LIPSÃ: s.f. „nevoie”
lipsã: sg. nom./ac. 13,12; 18,25; 26,8
(a) LIPSI: v. IV
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 18,8
lipseascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 21,15
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 30,19
LIPSIT, -Ã: s.
(cel) lipsit: m. sg. ac. 2,8
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 2,20; 3,2, 9; 5,3, 5, 11; 6,2; 7,11; 14,1, 9, 20;
17,20, 22; 20,19, 25, 27, 37, 41; 23,22, 28; 26,5, 25; 29,4
locului: sg. gen. 7,12
locurile: pl. ac. 7,16; 14,46; 23,19; r ezum. cap.27; 30,31
loc: sg. nom./ac. 9,22; 12,8; 19,22; 21,2; 26,13; 27,5
locuri: pl. ac. 23,14; 24,1, 23
(a se) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
aþ lãcuit: ind. pf.c. 2.pl. 12,11
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 24,1; 27,7
lãcuia: ind. imp. 3.sg. 26,3
sã lãcuiesc: conj. prez. 1.sg. 26,19; 27,5
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 27,3, 11; 31,7
(sã) lãcuia: ind. imp. 3.pl. 27,8

(a se) LUCRA: v. I
a lucra: inf. prez. 3,13
ai lucr at: ind. pf.c. 2.sg. 13,13
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 14,45; 27,12
lucrã: ind. prez. 3.pl. 17,18
(sã) lucra: ind. im p. 3.sg. 20,39
am lucrat: ind. pf.c. 1.sg. 26,21
LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 1,8; 10,11; 20,19; 22,15; 23,23; 2 4,7;
28,10
lucr uri: pl. nom./ac. 2,23, 23; 18,21
lucr urile: pl. nom./ac. 8,8; 19,4
lucr ul: sg. ac. 8,16; 12,16; 14,12; 21,2

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. dat. (cu prep. la) 6,21
lãcuitorii: pl. nom./ac. 23,5; 31,11
LOGODNÃ: s.f.
logodnii: sg. gen. 18,25

LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 2,8

(a) L OGODI: v. IV
logodeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
LOTRIªOR: s.m.
lotriºorii: pl. ac. 30,8
lotriºori: pl. ac. 30,23
(a se) L OVI: v. IV
au lovit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3, 8; 5,6; 6,19; 11,11; 13,3; 14,14; 15,7;
17,49; 18,3, 27; 20,16; 22,19; 23,5, 18; 24,6; 25,38; 30,17; 31,2
(sã) lovea: ind. im p. 3.sg./pl. 5,12; 21,13
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,19
voiu lo vi: ind. viit.I. 1.sg. 11,2
lovea: ind. imp. 3.sg. 16,23
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 17,9; 26,10
loveam: ind. imp. 1.sg. 17,35
lovind: gerunziu 17,50
sã loveascã: con j. prez. 3.sg. 20,33
loveaºte: imper ativ 2.sg. 31,4

(a se) LUMINA: v. I
luminându(-sã): gerunziu 9,26; 20,35
(s-)au luminat: ind. pf.c. 3.pl. 14,27, 29
(sã) va lumina: ind. viit.I. 3.sg. 14,36
luminând: gerunziu 20,27
a (sã) lumina: inf. prez. 29,10
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 25,34
LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 6,1; 27,7
lunã: sg. ac. 11,1
lunii: sg. gen. 20,5, 18, 24; 27, 3 4
LUPTÃ: s.f.
luptã: sg. ac 17,10
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MÃSURÃ: s.f.
mãsuri: pl. ac. 1,24; 25,18
mãsurã: sg. ac. 17,17

M
MAI-MARELE: s.m. „cãpetenie”
mai-marelui: sg. gen. 12,9

MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 9, 16; 11,9, 10; 19,11; 20,5, 12, 18
mâne: în loc. ad j. de mâne (precedat de s. ziua ) 11,11

MAMÃ: s.f.; var. MUMÃ
mumã-sa: sg. nom. 2,19
muma: sg. nom. 15,33; 22,3
mumei: sg. gen. 20,30

(a) MÂNA: v. I
mânã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
au mânat: ind. pf.c. 3.sg. 30,20

MARE: adj./s.
mar e (foarte) adj. m./f./n. sg. nom./ac. 2,17; 4,10; 5,9; 14,20; 25,2
mar e: ad j. f./n. sg. nom./ac. 2,33; 4,5, 6, 17; 5,6; 6,9, 14, 15, 19;
7, 10; 12,16, 17, 22; rezum. cap.13; 14,19, 33, 45; 19,5, 8, 22;
20,2; 23,5; 25,36; 28,12; 31,4
(cei mai) mari: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi/
nãscuþ „bãtrânii” 4,3; 8,4
mar e: ad j. f. sg. ac., în sintagma de mare vârstã ”bãtrân”,
într -o exprimare pleonas ticã: bãtrân ºi de mare vâr stã 4,18;
17,12
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 5,9; 30,2
mar ele: ad j. m. sg. ac. 6,18
(mai) mare: adj. f. sg. ac. 14,30
(mai) mari: adj. m. pl. nom. 17,13, 14
mari: adj. f. pl. ac. 17,25
(cel mai) mare: adj. m. sg. nom. 17,28
(cea mai) mare: adj. f. sg. ac. 18,17
mar e: s.m. sg. ac. 30,19
MARE: s.f.
mãrii:sg. gen. 13,5
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 2,10; 17,1
mar ginii: sg. gen. 13,18
mar ginea: sg. ac. 15,27; rezum. cap.2 4; 24,5, 6, 12
MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 16,11; 20,34
masa: sg. ac. 20,29
MÃCAR: adv.
macar : 23,14
MÃDULAR: s.n. (Eufem.) „prepuþ”
mãdulãri: pl. ac. rezum. cap.18; 18,25
mãdulãrile: pl. ac. 18,27
MÃGURÃ: s.f.
mãgura: sg. ac. 10,5, 10; 13,15
MÃR: s.m.
mãr : sg. ac., în sintagma mãr grãnat „rodie” 14,2
(a se) MÃRI: v. IV
mãrindu(-vã): gerunziu 2,3
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 2,21; 26,24
sã (sã) mãr eascã: con j. prez. 3.sg. 26,2 4
MÃRIME: s.f.
mãrimile: pl. ac. 12,24
MÃRTURIE: s.f.
mãr turie: sg. nom. 12,5
(a se) MÃRTURISI: v. IV
(t e) mãrturiseaºte: imperativ 2.sg. 8,9
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinii: pl. ac. 8,14

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 2,13; 4,3, 8; 5,6, 7, 9, 12; 6,3, 5, 9; 7,3, 8, 13;
9,8, 16; 10,7, 18; 12,3, 4, 5, 9, 10, 11, 15; 13,22; 14,19, 26, 27, 3 4,
43, 48; 16,2, 16, 20, 23; 17,22, 3 7, 40, 46, 49, 50; 18,10, 17, 21;
19,5, 9; 20,15, 16; 22,6, 17; 23,4, 17; 24,7, 11, 12, 13, 14, 16, 19,
21; 25,8, 25, 26, 33, 35, 39; 26,9, 11, 18, 23; 28,15, 17, 21
mânile: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 7,14; 10, 1, 4; 11,7; 14,10, 12,
37; 17,47; 18,25; rezum. cap.20; 21,13; 22,17; rezum. cap.23;
23,7, 11, 12, 14, 16, 20; 26,8; 27,1; 30,15, 23
mânilor: pl. gen. 5,4
mâni: pl. ac. 14,13; 17,40
mânã: sg. ac. 14,27; 17,57; 21,3, 4, 8
(a) MÂNCA: v. I
mânci: ind. prez. 2.sg. 1,8
mâncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,9; 28,20, 25; 30,12
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 1,18; 9,24; 14,24, 32; 20,34; rezum. cap.21
sã mâncaþ: con j. prez. 2.pl. 2,29
sã mânc: conj. prez. 1.sg. 2,36
sã mânce: conj. prez. 3.sg. 9,13; 30,11
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 9,13; 14,24, 28
mâncã: ind. prez. 3.pl. 9,13
sã mâncaþi: conj. prez. 2.pl. 9,19
mâncã: imperativ 2.sg. 9,24
ar f i mâncat: cond. pf. 3.sg. 14,30
mâncând: gerunziu 14,33, 34; 28,22
mâncaþ: imperativ 2.pl. 14,34
a mânca: inf. prez. 20,24
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 28,23
mâncându-: gerunziu 30,12
mâncãnd: gerunziu 30,16
MÂNCARE: s.f. „masã”
mâncare: sg. ac. 20,5, 27
MÂNDRIE: s.f.
mândria: sg. ac. 17,28
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,6; 17,28; 29,4
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg. 18,8
mâniindu(-sã): gerunziu 19,21; 20,30
(sã) va mânia: ind. viit.I. 3.sg. 20,7
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 19,21
mâniia: sg. ac. 20,3 4
mânia: sg. ac. 28,18
(a se) MÂNTUI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) salva dintr-o primejdie,
de o nenorocire etc.”; „a dezrobi”; (Pop.) „a termina”
mântuieºte: imperativ 2.sg. 1,14
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 4,3; 7,8
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 4,8; 9,16
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 7,14; 10,19; 14,23; 23,5; 25,26
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 10,1; 23,2
mântui: inf. pr ez. fãrã a 10,27
a mântui: inf. prez. 14,6
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 17,47
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 19,10, 12, 18
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(te) vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 19,11
(sã) mântuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,13
sã (mã) mântuiesc: con j. prez. 1.sg. 27,1
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MILÃ: s.f.
milele: pl. ac. 12,7
milã: sg. ac. 15,6; 20,8
mila: sg. ac. 20,14, 15

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 2,1; 14,45
mântuire: sg. nom./ac. 11,9, 13; 19,5

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 24,7; 26,11

MÂNTUIT OR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
mântuitoriul: sg. nom. 14,39

MINUNE: s.f.
minune: sg. nom. 14, 15

(a) MERGE: v. III
mergi: imperativ 2.sg. 1,17; 9,3; 15,3; 17,37; 20,21, 22, 36, 40,
42; 22,5; 23,2, 4; 29,7
voiu mear ge: ind. viit.I. 1.sg. 1,22; 17,32, 36; 20,29; 28,7
sã meargã: conj. prez. 3.sg. 6,8; 9,27; 15,12; 20,28
mergând: gerunziu 6,12; 9,9; 17,41; 22, 14; r ezum. cap.29
meargã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 8,22
sã meargem: conj. pr ez. 1.pl. 9,6, 9; 11,14
vom mer ge: ind. viit.I. 1.pl. 9,7
sã mergem: conj. prez. 1.pl. 9,10
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 10,3
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,15; 15,31; 17,13; 23,28; 24,3;
25,42; 26,5; 31,12
mergea: ind. im p. 3.sg./pl. 13,17; 17,7; 24,8; 29,2; 30,2
meargi: imper ativ 2.sg. 3,9; 14,7; 25,35
voi mearge: ind. viit.I. 1 .sg. 16,2
sã mergi: conj. pr ez. 2.sg. 20,13
mearge-v oiu: ind. viit.I. 1 .sg. 23,2
sã mer g: conj. prez. 1.sg. 23,23; 25,33
meargeþi: imperativ 2.pl. 25,19
mearg: ind. prez. 3.pl. 27,8
mergeþi: imperativ 2.pl. 29,10
meargi: ind. prez. 2.sg. 30,13

(a se) MIRA: v. I
(s-)au mirat : ind. pf.c. 3.pl. 16,4

(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA

MIRENESC , -EASCÃ: adj.
mireneºti: f. pl. ac. 21,4
(a se) MIR OSI: v. IV
miroseascã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 26,19
(a) MISTUI: v. IV
mistuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,37
(a se) MIªC A: v. I
(sã) miºca: ind. imp. 3.pl. 1,13
MITITEL, -EA: adj./s.m. „micºor”
mititelul: s.m. sg. ac. 15,3
mititel: s.m. sg. nom. 16,11
mititel: adj. m. sg. nom. 15,17
MITITELUÞ, -Ã: adj. „micºor”; aici prima atestare; cf. MDA,
unde prima atestare este la G .A. Polizu, Vocabular românogerman, Braºov, 1857.
mititeluþu: m. sg. nom. 1,24
MITRÃ: s.f.
mitrã: sg. nom. 17,5

MES TECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoapte: sg. ac. 14,5

MOARTE: s.f.
moartea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 20,3; rezum. cap.25; r ezum.
cap.28
morþii: sg. gen. 4,20; 5,12; 15,35; 20,31; 26,16
moarte: sg. ac. 5,6; rezum. cap.14; 14,44; 15,32; 22,16; rezum. cap.25

MIAZÃZI: s.f.
miiazãza: sg. ac. 30,14
MIC, -Ã: adj./s.
micã: adj. f. sg. ac. 2,19
(cel mai) mic: adj. m./n. sg. nom./ac. 9,21; rezum. cap.16; 17,14
(cea mai) micã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.18
mic: adj. m./n. sg. nom./ac. 20,2, 35; 25,36
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 5,9; 30,2
(ceii mai) mici: s.f. sg. gen. 14,49
(cei) mici: s.m. pl. ac. 22,19
mic: s.m. sg. ac. 30,19

MOAVITEAN: s.m (cf. Indice Fc)
moaviteanilor: pl. gen. rezum. cap.22
MOLATHCHITEAN: s.m. „persoanã care provenea din Meloha”
Molathchiteanului: sg. dat. 18,19
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 10,2
MOR T, MOARTÃ: adj.
mort: m. sg. ac. 24,15

MIEL: s.m.
miel: sg. ac. 7,9
mieii: pl. ac. 15,4

MOªIE: s.f.
moºia: sg. nom. 25,2

MIERE: s.f.
miare: sg. ac. rezum. cap.14
miiare: sg. nom. 14,25
miere: sg. nom./ac. 14,26, 43
mierii: sg. gen. 14,27
mierea: sg,. ac. 14,29

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 10,1; 26,19; rezum. cap.27
(a) MUGI: v. IV
mugind: gerunziu 6,12

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în/din mijlocul 4,3; 5,6; 7,3; 9,14,
18; 10,10, 23; 11,11; 14,14; 15,6; 16, 13; 17,34; 18,10
MIJLOCIRE: s.f.
mijlocirea: sg. ac., în loc. prep. prin mijlocirea „prin intermediul”rezum.
cap.18; rezum. cap.19

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muieri: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2; 15,33; 21,4, 5; 25,43;
27,3; 30,5
muierii: sg. gen./dat. 1,4; 14,50; 20,30; 25,3, 14
muiare: sg. nom./ac. 1,15, 26; 15,3; r ezum. cap.18; 18,17, 19,
27; r ezum. cap.25; 25,39, 40, 42; 27,9, 11; 28,7, 8
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muierea: sg. nom. 1,18, 19, 23; 2,20; 4,19; 25,3, 37, 4 4; 27,3;
28,11, 12, 13, 21, 23, 24; 30,5, 22
muierile: pl. nom./ac. 2,22; 15,33; 18,6, 7; 22,19; 30,2, 3, 18
muiarii: sg. gen. rezum. cap.19
muiarea: sg. nom./ac. 19,11; 28,7, 9

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþi: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi „bãtrânii” 4,3
nãscut: s.m. sg. gen., în sintagma întâiului nãscut 8,2
nãscuþ: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþ „bãtrânii” 8,4
nãscute: s.f. sg. gen., în sintagma ceii întâi nãscute 14,49
nãscut: s.m. sg. nom., în sint agma întâiul nãscut 17,13

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
multã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.15
multe: adj. f. pl. ac. 1,18; rezum. cap.27; 27,12; 29,3
(prea) multa: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.2
mulþi: adj. m. pl. ac. 2,5
mult: ad j. n. sg. nom. 26,13
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 2,5; rezum. cap.6; rezum. cap.22
(f oarte) multe: pr on. neho t. n. pl. ac. 26,21
(mai) mult : adv. 2,29; 13,14; 15,22, 35; 20,41; 24,12; 26,21
mult: adv. 22,15

(a) NÃVÃLI: v. IV
sã nãvãlim: conj. prez. 1.pl. 14,36
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,53; 22,18; 31,2
nãvãleaºte: imperativ 2.sg. 22,18
nãvãlise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,12
ai nãvãlit : ind. pf.c. 2.sg. 27,10
au f ost nãvãlit : ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl. 30,1

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 1,16; 14,16

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlirea: sg. ac. rezum.cap.23

MULÞUMITÃ: s.f.; var. MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.) „mulþumire”
mulþãmita: sg. ac. rezum. cap.2

NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. 2,28; 8,5, 20; 10,19, 20; 15,17
neam: sg. ac. 9,21; 17,58
neamul: sg. ac. 9,21; 10,21
neamului: sg. gen. 10,20

MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 1,1; 9,3; 13,2; 14,22; 23,14; 31,1, 8
munte: sg. ac. 17,3; 23,14
muntelui: sg. gen. 23,26; 25,20; 26,13
munþi: pl. ac. 26,20

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP

NEASCULTARE: s.f.
neascult are: sg. ac. rezum. cap.15

(a) MURI: v. IV
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
moriu: ind. prez. 1.sg. 14,43
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 14,45; 26,10
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 2,33; 14,39, 45; 20,32
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 2,34
au murit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,11, 17, 18, 19; 25,1, 38; 28,3; 31,5
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,12; 31,5, 7
sã murim: conj. prez. 1.pl. 12,19
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 14,44; 19,11; 20,2; 22,16
ar f i murit: cond. pf. 3.sg. 17,51
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 20,14
a f i murit: inf. prez. 25,39
murit-au: ind. pf.c. 3.pl. 31,6

NEBUN, -Ã: ad j.
nebun : m. sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,14; 25,25
NEBUNEªTE: adv.
nebuneaºt e: 13,13; 26,21
(a) NEBUNI: v. IV
sã nebuneascã: con j. prez. 3.sg. 21,15
NEBUNIE: s.f.
nebunia: sg. nom. 25,25
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 1,11
nãcazurile: pl. ac. 10,19
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãjea: ind. im p. 3.sg./pl. 1,6; 10,18
(sã) nãcãjeºte: ind. prez. 3.sg. 1,8

N
(a se) NAªTE: v. III
au nãscut : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 1,20; rezum. cap.2; 2,5,
21; 4,19
nãscând: gerunziu rezum. cap.4
ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 4,20
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 5,6
NAªTERE: s.f.
naºtere: sg. ac. 4,19
naºterilor: pl. gen., în s tructura eufem. cea mai ascunsã partea
naºterilor/par tea naºterilor ceii mai ascunsã „ºezut” 5,6, 12
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduindu(-sã): gerunziu rezum. cap.14; rezum. cap.17
NÃDEJDE: s.f.
nãde jde: sg. ac., în loc. adj. de nãdejde „în care poþi avea toatã
încrederea”, „sigure” 24,1
nãde jde: sg. ac., în loc. adj. (mai) de nãdejde 24,23
NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãprasnã: s.f. sg. ac., în loc. ad j. de nãprasnã „(care vine, se
pr oduce) dintr-o datã, pe neaºteptat e” 4,19
nãpraznã: s.f. sg. ac., în loc. adj. de nãpraznã rezum. cap.23

NECÃJIT, -Ã: ad j.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjit : n. sg. nom. 13,6
(a) NECINS TI: v. IV
vor fi necinstiþi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 2,30
voiu necinsti: ind. viit.I. 1.sg. 12,3
NECREDINCIOS, -OASÃ: s.
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. 24,14
NEDÃJDUITOR, -TOARE: adj „care nu plãteºte dãri” (lat.
absque tributo)
nedãjduitoar e: f.sg. nom. 17,25
NEDREPT, NEDREAPTÃ: adj.
nedr ept: m. sg. ac. 25,25
nedir ept: m. sg. nom. 30,22
NEDREPTATE: s.f.
nedr eptatea: sg. nom./ac. 3,13, 14; 14,41; 17,28; 20,1; 25,24
nedr eptate: sg. nom. 20,8; 24,12
NEFERICIT, -Ã: adj.
nef ericitã (foar te): f. sg. nom. 1,15
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NOR OD: s.n.
norod: sg. nom./ac. 2,13; 4,17; rezum. cap.6; 6,19; 8,10; 10,25;
11,7, 14; 12,6, 20, 22; 13,2; 14,2, 28; 15,24; 26,7, 14; 30,21
norodul: sg. nom./ac. 2,23, 24; 4,3, 4; 5,10, 11; 6,19; r ezum.
cap.8; 8,19; 9,2, 13, 16, 17, 24; 10,1, 17, 23, 24, 25; rezum. cap.11;
11,4, 5, 11, 1 2, 15; 12,19, 22; 13,4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16; 14,3,
15, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 45;
15,1, 9, 15, 21; 17,27, 30; 26,7; 30,4, 6
norodului: sg. gen./dat. 2,29; 8,7, 21; 9,12; 10,23; rezum. cap.12;
13,15; rezum. cap.14; 14,17, 38; 15,4, 30; 17,36; 18,13; 23,8;
27,12; 30,21
norodului: sg. gen. (cu prep. a + tot) 13,22
norodul: sg. gen . (cu prep. a + tot) 18,5
noroade: pl. ac. 31,9

NEGRÃIT, -Ã: adj.
negrãitã: f. sg. nom. 14,45
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom. 24,14
NEMULÞUMIRE: s.f.
nemulþãmirea: sg. ac. rezum. cap.12
NEODIHNÃ: s.f.
neodihna: sg. ac. 25,31
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
neprietinii: pl. ac. 2,1
nepriiatinilor: pl. gen. 4,3; 10,1; 20,15, 16; 25,29; 29,8
neprietinilor: pl. gen./dat. 12,10, 11; 14,30, 47; 25,22
neprietinii: pl. nom./ac. 14,24; 18,25; 20,15; 25,26
neprietin: sg. nom. 18,29
neprietinul: sg. ac. 19,17
nepriiatinul: sg. ac. 24,5, 20; 26,8

NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. rezum. cap.6; 6,7
NUMÃR:
numãrul: sg. nom./ac. 6,5, 1 8; 27,7
(a) NUMÃRA: v. I
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,8; 13, 15; 15,4; 18,27
numãrat-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,2

NEPUTINCIOS, -OASÃ: s.
(cei) neputincioºi: s.m. pl. nom. 2,4
NER OD, NEROADÃ: s.; var. (Înv.) NOROD, NOROADÃ
„prost”, „neghiob”; „nebun”
norozi: pl. nom. 21,15
NESOCOTIT, -Ã: ad j. (Rar)„fãrã valoare”
nesocotit: m.sg. nom. 15,9
NES TÃTÃTOR, -TOARE: s.m./f. „inconsecvent”; „care nu-ºi
þine cuvântul dat”
nestãtãtoriului: s.m. sg. dat. rezum. cap.27
NETÃIAT, -Ã: ad j./s.
netãiaþi: s.m. pl. nom./gen., în loc. s. netãiaþi împrejur/împr egiur
(în lat. incircumcisor um) 14,6; 31,4
netãiat: adj. m. sg. nom., în loc. adj. ne tãiat împrejur/împr egiur
17,26, 36
netãiate: adj. n. pl. ac., în loc. adj. ne tãiate împrejur/împr egiur
rezum. cap.18; 18,25
NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat : m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.12; 19,5; 25,31;
26,9
NEVREDNICEªTE: adv. „nedemn”; cuvântul nu este înregistrat
în DLR.
nevr edniceaºte: 3, 13
(a) NIMERI: v. IV
au nimerit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9
NISIP: s.n.; var (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 13,5
NOAPTE: s.f./adv.
noaptea: adv. rezum. cap.9; 14,36; 15,16; 19,24; 26,7; 28,8
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. pânã la noapte 14,34
noaptea: s.f. sg. ac. 15,11; 19,10; 28,25; 31,12
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noap te 15,12; 29,10, 11
noapte: s.f. sg. ac. 19,11
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa 25,16
nopþi: s.f. pl. ac. 30,12
NORÃ: s.f.
noru-sa: sg. nom. rezum. cap.4; 4,19
NOR OCIT, -Ã: ad j.
norocite: n. pl. ac. 2,32

INDICE

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,1, 2, 20; 7,12; 8,2; 1 2,22; 14,4, 49, 50;
17,13; 18,30; 21,7; 24,22; 25,3, 5, 9, 25
nume: sg. nom./ac. 9, 1, 2; 17,4, 12, 23; 22,20
numele: sg. ac. în loc. adv. în numele (Domnului) „invocând
numele lui Dumnezeu” 17,45; 20,42
(a) NUMI: v. IV
numim: ind. prez. 1.pl. în titlu: Car tea dintâiu a lui Samuil, carea
noi întâie a împãr aþilor o numim
numind: gerunziu 4,18
O
OAIE: s.f.
oaia: sg. ac. 15,3; 22,19
oi: pl. ac. 14,32; 15,21; 17,28; 25,2; 27,9
oilor: pl. gen. 15,9, 15; 24,4
oile: pl. nom./ac. 16,11; 25,2
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 2,14
OASTE: s.f.
oastea: sg. ac. 1,3; 14,48; 15,8; 17,2, 21, 36
oastelor : pl. gen., în sintagma: Domnul oastelor/Domnului
oastelor 1,11; 4,4; 15,2; 17,45
oastei: sg. gen. 12,9; 14,50; 17,55; 26,5
oaste: sg. ac. 17,20
oastea: sg. gen. 23,3
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 2,16; 17,39; 20,5, 25
obiceaiul: sg. ac. rezum. cap.8
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(m-)am obicinuit: ind. pf.c. 1.sg. 17,39; 20,5
OBOSIT, -Ã: adj.
obosiþi: m. pl. nom. 30,9, 10
obosiþ: m. pl. nom. 30,21
OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom./ac. 13,5; 14,34; 26,5
obºtea: sg. nom. 14,25
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OSTAª: s.m.
ostaº: sg. ac. 10,26
ostaº: ad j. convers. m. sg. nom. 16,18
ostaºu: adj. convers. m. sg. nom. 17,33

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. rezum. cap.1; 17,26; 20,30
ocarã: sg. ac. 11,2
OCÃRÂCIOS, -OASÃ: adj.; cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
ocãrâcioasei: adj. antep. f. sg. gen. 20,30
(a) OCÃRÎ: v. IV
ai ocãrât : ind. pf.c. 2.sg. 17,45

(a se) OSTENI: v. IV
(s-)au os tenit: ind. pf.c. 3.sg. 14,31
OSTENIT, -Ã: adj.
oteniþi: m. pl. nom. rezum. cap.30

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,18; 2,33; 3,2, 18; 4,15; 6,13; 8,6; 11,2; 14,27,
29, 36, 40; 15, 17, 19; 16,22; 18,5, 8, 26; 20,3, 29; 24,5, 11;
25,8; 26,21, 24; 27,5; 29,7, 9
ochi: pl. ac. 18,9
ochiul: sg. nom. 24,11
OCOL: s.n.
ocoalele: pl. ac. 24,4
ODIHNÃ: s.f.
odihna: sg. ac. rezum. cap.26
(a se) ODIHNI: v. IV
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 7,2

(a) OªTI: v. IV
oºtiþi: imper ativ 2.pl. 4,9
au oºtit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,10; 12,9; 19,8; 23,5
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 8,20
a oºti: inf. prez. 11,1; 17,33; 29,4
oºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 13,15; 14,47; 17,19
vei oºti: ind. viit.I. 2.sg. 15, 18
oºti: inf. prez. fãrã a 17,9
voiu oºti: ind. viit.I. 1.sg. 17,32
oºteaºte: imperativ 2.sg. 18,17
oºteºti: ind. pre.z. 2.sg. 25,28
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 28,15
sã oºtesc: conj. prez. 1.sg. 29,8
OVREI: s.m.
ovreailor: pl. gen./dat. 4,6, 9
ovreaii: pl. nom. rezum. cap.13; 13,3, 7, 19; 14,11, 21; 29,3

OLTAR: s.n.
olt ariul: sg. ac. 2,28, 33
olt ariu: sg. ac. 7,17; 14,35
OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 1,1; 2,25; 4,12, 18; 9,1, 2, 6, 16; 10,6; 11,7;
13,14; 14,36; 15,29; 16,16, 18; 17,4, 10, 12, 25; 18,23; 25,2, 29;
26,15; 30,11
omul: sg. nom./ac. 1,3; 2,9, 25, 27; 4,13; 9,6, 7, 10, 17; 14,24,
28; 16,7; 17,23, 24, 25; 21,14; 25,2, 25; 29,4; 30,22
omului: sg. gen./dat. 2,25; 9,1, 7, 8; 16,7; 17,12, 26, 27; 25,3;
30,13
oamenii: pl. nom./ac. 2,17; 5,7, 12; 8,22; rezum. cap.11; 11,1,
12; 13,6; 14,8, 12, 24; 22,6; rezum. cap.23; 23,5, 11, 12, 13, 26;
24,4, 7, 23; 25,15; 27,3, 8; 29,11; 30,3, 22, 31; 31,3, 7, 12
oamenilor : pl. gen./dat. 2,26; 11,5, 9; 24,3, 10; 25,11; 26,19
oameni: pl. nom./ac. 4,2; 9,22; 10,2, 3; 22,2

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 1,17; 20,13, 22, 42; 25,35; 29,7
pace: sg. nom./ac. 7,14; 11,2; 13,9; rezum. cap.18; 20,7, 22; 25,6;
30,2 1
pace: sg. ac., în sintagma legãturã/legãtura de pace 18,3; rezum.
cap.20; 20,16; 23,18
pacea: sg. ac. 20,8

(a) OMORÎ: v. IV
omoarã: ind. prez. 3.sg. 2,6
au omorât: ind. pf.c. 3.sg. 14,32; 22,18

PALMÃ: s.f.
palmã: sg. ac. 17,4
pãlmi: pl. nom. 5,4

OPRELIªTE: s.f.
oprealiºtii: sg. gen. rezum. cap.14

PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 1,5; 2,36; 10,26; 30,24
par te: sg. ac., în loc. s. parte bãrbãteascã 1,11
par tea: sg. nom./ac. 2,33; 9,23, 2 7; 14,2; 24,4; 30,1, 14
partea: sg. ac., în s tructura eufem. cea mai ascunsã par tea
naºterilor/par tea naºterilor ceii mai ascunsã „ºezut” 5,6, 12
par te: sg. ac., în num. fracþ. a patra par te 9,8
par te: sg. ac., în loc. adv. de/într-o parte… de/în altã parte „întrun loc… în alt loc” 14,40; 23,26
par te: sg. ac., în loc. adv. de ceastã parte… de ceea par te „pe un
versant… pe celãlalt versant” 17,3
par te: sg. ac., în loc. adv. de ceea parte „dincolo” 26,13
pãrþi: pl. ac. 1,4, 18; 11,11
pãrþile: pl. ac. 14,4
pãrþii: sg. gen. 14,14

(a) OPRI: v. IV
au oprit : ind. pf.c. 3.sg. 25,26, 3 4
ai oprit : ind. pf.c. 2.sg. 25,33
ORAª: s.n.
or aº: sg. ac. 9,25
or aºului: sg. gen. 19,14
OS: s.n.
oasele: pl. ac. 31,13
(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI „a se separa”, „a
se despãrþi”
usãbiþi(-vã): imperativ 2.pl. 14,40
OSEBIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) USEBIT, -Ã
usãbitã: f. sg. ac. 17,8, 10
OSPÃÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) USPÃÞ
us pãþu: sg. nom./ac. 25,36, 36

P

PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. nom./ac. rezum. cap.26; 26,11, 12, 16

PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserilor : pl. dat. 17,44, 46
(a) PAªTE: v. III
paºte: ind. prez. 3.sg. 16,11
sã pascã: conj. prez. 3.sg. 17,15
pãºtea: ind. imp. 3.sg. 17,3 4
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am pãscut: ind. pf.c. 1.pl. 25,16
(de) pãscut: supin 28,2 4

PÃSAT: s.n.
pãsat: sg. ac. 17, 17; 25,18

PAT: s.n.
pat: sg. ac. 19,13, 15, 16; 28,23

PÃSTOR: s.m.
pãstoriului: sg. dat. 17,20
pãstorii: pl. nom./ac. 21,7; 25,7

PAVÃZÃ: s.f.
pavãzã: sg. nom./ac. 17,6, 45; 18,4

INDICE

PÃSTORICESC, -EASCÃ: adj. „de pãstor”; aici prima atestare;
cf. DLR, unde prima atestare este în SFC I (1959), cu sensul
“preoþesc”.
pãstoriceasca: adj. ant ep. f. sg. ac. 17,40

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. rezum. cap.2
pãcatul: sg. nom./ac. 2,17; 15,23, 25; 20,1
pãcat: sg. nom./ac. 6,3; 12,23; 14,38
pãcatelor: pl. dat. 12,19

(a) PÃªI: v. IV
pãºea: ind. imp. 3.pl. 6,12
pãºeaºte: ind. prez. 3.sg. 12,2

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.
pãcãtoºii: s.m. pl. ac. 15,18

PÃªUNE: s.f.
pãºuni: pl. ac. 16,19

(a) PÃCÃTUI: v. IV
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 2,25
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 12,10; 15,24, 30; 26,21
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 14,33
veþi pãcãtui: ind. viit.I. 2.pl. 14,34
(nu) pãcãtui: imperativ pr ohib. 2.sg. 19,4
pãcãtuieºti: ind. prez. 2.sg. 19,5
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 24,12

(a) PÃTRUNDE: v. III
a pãtrunde: inf. prez. rezum. cap.18; rezum. cap.19; 19,10
va pãtrunde: ind. viit.I. 3.sg. 18,11
voiu pãtr unde: ind. viit.I. 1.sg. 26,8
(a) PÃÞI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a suferi chinuri fizice sau morale”,
„a îndura”
paþi: ind. prez. 2.sg. 28,18

PÃCIUIT, -Ã: adj.
pãciuiþi: m. pl. ac. 11,1

PÃDURE: s.f.
pãdurea: sg. ac. 22,6
pãdure: sg. ac. 23,15, 16, 18
pãdurii: sg. gen. 23,19

(a se) PÃZI: v. IV
sã pãzeascã: conj. prez. 3.sg. 7,1
ai pãzât: ind. pf.c. 2.sg. 13,13
a (sã) pãzi: inf. prez. 18,15
(te) pãzeaºt e: imperativ 2.sg. 19,2
sã pãzascã: conj. prez. 3.pl. 19,11
va fi pãzât: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 25,29
au pãzât: ind. pf.c. 3.sg. 25,39; 30,23
ai pãzit: ind. pf.c. 2.sg. 26,15
aþi pãzit: ind. pf.c. 2.pl. 26,16

(a) PÃIENJENI: v. IV; var. (Reg.) (a) PÃINGINI
pãinginise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,2
pãienginise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,15

PÃZITOR: s.m.
pãzitoriului: sg. gen. 17,22
pãzitoriu: sg. ac. 28,2

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 2,8, 10; 14,25; 17,44, 46; 21,11
pãmânt : sg. ac. 3,19; 5,3, 4; 14,32, 45; 17,49; 20,15, 31,
41; 23,23, 2 7; 2 4,9; 25,23, 41; 26,7, 8, 20; 28,3, 9, 1 3, 14,
20, 23
pãmântul: sg. nom./ac. 4,5; 6,5; 9,4, 5, 16; 12,6; 13,3, 17, 19; 14,15,
29; 17,46; rezum. cap.22; 22,5; 27,1, 8, 9; 29,11; 30,16; 31,9
pãmânturilor: pl. dat. adn. 8,12
pãmântul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 30,16

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. nom./ac. 2,5; 10,4; 16,20; 17,17; 21,3, 4, 6; 22,13; 25,18
pâne: sg. nom./ac. 2,36; 10,3; 14,24, 28; 20,24, 34; 21,4, 6;
28,20, 22; 30,11, 12
pânea: sg. nom. 9,7
pânile: pl. ac. rezum. cap.21; 21,6; 25,11

PÃR: s.m.
pãr: sg. nom. 14,45

PÂRGÃ: s.f. (cu sens colectiv) „primele grâne, fructe, legume
sau flori etc. dintr-un an”
pârga: sg. ac. 2,29
pârghele: pl. nom./ac. 15,12, 21

PÃCIUITOR, -TOARE: adj.
pãciuitoar e: f. pl. nom./ac. 10,8; 11,15; 16,4, 5; 25,5

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 8,8; 31,7
au pãrãsât: ind. pf.c. 3.sg. 9,5; 15,11; 23,13; 30,13
am pãrãsit: ind. pf.c. 1.pl. 12,10
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 12,22
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. ac. 12,6, 7, 8
pãrinþilor: pl. gen. 12,15
PÃROS, -OASÃ: adj.
pãroasã: f. sg. ac. 19,13
(a) PÃR TINI: v. IV
(nu) pãrtini: imperativ prohib. 2.sg. 15,3
au pãrtinit: ind. pf.c. 3.sg. 15,9

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 1,5; 24,4

PEDESTRAª: s.m.
pedes traºi: pl. ac. 4,10; 15,4
PERECHE: s.f.
pãreache: sg. nom. 14,14
PERETE: s.m.
pãreatele: sg. ac. 18,11
pãreate: sg. ac. 19,10; 20,25; 25,22, 34
PEªTERÃ: s.f.
peºteri: pl. ac. 13,6; 14,11
peºterea: sg. ac. rezum. cap.22; 22,1; rezum. cap.24
peºtere: sg. nom./ac. 24,4, 8, 9, 11
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(a) PETRECE: v. III „a întrece (în înãlþime)”; „a depãºi”; „a
trãi”, „a con vieþui”
pe trecea: ind. imp. 3.sg. 9,2; 23,25
pe trecând: gerunziu 12,2
am petrecut: ind. pf.c. 1.sg. 25,15
PIATRÃ: s.f. „rocã solidã ºi casantã”; „stâncã”
Piatr a: sg. ac., în s. propr. Piatra Agiutoriului/Piatra Ajutoriului
4, 1; 5,1; 7,12
piatrã: sg. nom./ac. 6,14; 7,12; 14,33; 17,49, 50
pie tri: pl. ac. 13,6; 14,4; 17,40; 24,3; 30,6
piatra: sg. nom./ac. 6,15; 17,49; 20,19; 25,37
piatrã: sg. ac. 23,25
Piatrã: sg. nom., în s. propr. Piatrã ce Despar te 23,28
PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. 2,9; 25,24, 41
picioar e: pl. ac. 14,13
picioar elor: pl. gen. 17,6
picior ul: sg. nom. 23,22

(a se) PLECA: v. I „a se apleca”; „a se înclina” (în semn de respect);
„a se abat e”; „a se îndupleca”; „a se da la o parte”, „a se feri”
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,19; 8,3; 19,10; 28,14
(sã) pleca: ind. imp. 3.pl. 6,12
(nu vã) plecareþi: imperativ prohib. 2.pl. 12,21
sã (va) pleca: ind. viit.I. 3.sg. 15,29
plecându(-sã): gerunziu 24,9

(a) PIERDE: v. III
ai pier dut: ind. pf.c. 2.sg. 9,20
a piiar de: inf. prez. 15,9
(a) PIERI: v. IV
perise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,3
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 12,25; 26,10
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 25,15, 21

(a se) PLINI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a duce la îndeplinire”; „ a se
termina”
sã plineascã: conj. prez. 3.sg. 1,23
voiu plini: ind. viit.I. 1.sg. 3,12
plinind: gerunziu 13,10; 24,17
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 15,11; 18,1
plinit-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,13
plinitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,11
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 20,7; 25,17

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. nom./ac. 10,12; 19,24
pilda: sg. ac. 24,14
(a se) PIªA: v. I
piºându(-sã): gerunziu 25,22
piºind: gerunziu 25,34

PLINIT, -Ã: adj.
plinitã: f. sg. nom. 20,9

PITÃRIÞÃ: s.f. „pitãr easã”, „brutãreasã”
pitãriþe: pl. ac. 8,13

PLOAIE: s.f.
ploi: pl. ac. 12,17, 18

PITHON: s.m. „prezicãtor”, „ghicitor” (cf. lat. pyth¹n, -¹nis)
pithon: sg. ac. 28,7
pifton: sg. ac. 28,8
PITHONICESC, -EASCÃ: ad j. „de vrãjitor”, „vrãjitoresc”;
cuvântul nu este înregistrat în DLR.
piftonicesc: n. sg. ac. rezum.cap.28
pithonicesc: n. sg. ac. 28,7

PITULAT, -Ã: ad j. (Pop.) „ascuns ºi ghemuit”
pitulat : m. sg. nom. rezum. cap.2 4
PIZMUITOR, -TOARE: s.m./f.
pizmuitoarea: s.f. sg. nom. 1,6

(a) PLÃCEA: v. II
plãcea: ind. imp. 3.sg. 2,26
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg. 8,6; 18,8, 20, 26
a plãcea „va plãcea”: ind. viit.I. imper s. 11,10
plac: ind. prez. 3.pl. 14,7
placi: ind. prez. 2.sg. 18,22; 29,6
va plãcea: ind. imp. impers. 24,5

(a se) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.sg. 1,7; 15,35
plângi: ind. prez. 2.sg. 1,8; 16,1
plângând: gerunziu 1,10
au plâns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,19; 11,4; 20,41; 24,17; 25,1; 28,3; 30,4
plânge: ind. prez. 3.sg. 11,5
(sã) plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; rezum. cap.25

PIELE: s.f.
piiai: pl. ac. 5,9
piele: sg. nom./ac. 19,13, 16

PITULARE: s.f. (Pop.) „ascundere prin ghemuir e”
pitulãrile: pl. ac. 23,23

(a) PLÃTI: v. IV
aþ plãtit : ind. pf.c. 2.pl. 6,8

PLÃCERE: s.f. „dorinþã”, „voinþã”
plãcerea: sg. ac. 13,8

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 15,18

(a se) PITULA: v. I (Pop.) „a se ascunde ghemuindu-se”
(sã) pitulã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.13; 23,19
sã (te) pituli: con j. prez. 2.sg. 20,19
(sã) pitula: ind. imp. 3.pl. 24,4

PLATOªÃ: s.f.
plat oºe: sg. ac. 17,5; 28,14
plat oºea: sg. nom. 17,5
plat oºa: sg. ac. 17,38, 21,9

PLOSCÃ: s.f.
ploscã: sg. ac. 10,3
plosca: sg. ac. 16,20
PLUG: s.n.
plug: sg. ac. 13,20, 21
POALÃ: s.f.
poalele: sg. ac. 25,20
POARTÃ: s.f.
porþii: sg. gen. 9,18; 21,13
porþile: pl. ac. 17,52
porþi: pl. nom. 23,7
(a) POFTI: v. IV „a dori”
au f ost pof tit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 1,20
pof tesc: ind. prez. 3.sg. 1,23
pof teaºte: ind. prez. 3.sg. 2,16
pof teºti: ind. prez. 2.sg. 14,7

243

CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL
(nu) pof ti: imperativ prohib. 2.sg. 15,3
au pof tit: ind. pf.c. 3.sg. 23,20

(a) PRÃVÃLI: v. IV
prãvãliþi: imperativ 2.pl. 14,33

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ

(a) PRÃZNUI: v. IV
ar prãznui: cond. prez. 3.pl. 30,16

INDICE

POIMÂINE: adv.
poimâne: 20,12
poimãne: 20,19

PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuire: sg. ac. 20,6, 29

(a se) PORNI: v. IV
(s-)au pornit: ind. pf.c. 3.sg. 14,19; 19,8

(a) PRÂNZI: v. IV
au prânzit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9

POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. rezum. cap.8; 22,14
poruncile: pl. ac. 13,13
porunci: pl. ac. 21,2

PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREA JMÃ
preajma: sg. ac., în loc. prep. din preajma 14,5; 15,7; 26,1
prejma: sg. ac., în loc. prep. în/din prejma 26,3

(a se) PORUNCI: v. IV
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 2,29; 9,23
va porunci: ind. viit.I: 3.sg. 12,12
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 12,14
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 13,13, 14; 15,4; 18,22; 21,2; r ezum.
cap.22; 23,8; 25,14
porunceascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,16
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,20; 30,21
poruncind: gerunziu rezum. cap.28
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.29
(a) POS TI: v. IV
au postit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6; 31,13
POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturnichea: sg. nom. 26,20
POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
protivnicii: s.m. pl. nom. 2,10
POVARNICÃ: adj. „gr avidã”
povarnicã: f. sg. nom. 4,19
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþui: inf. pr ez. 30,15
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f. „conducãtor”
povãþuitoriu: s.m. sg. nom./ac. 9,16; 13,14; 25,30
(a) PO VESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5, 9
PRADÃ: s.f.
prada: sg. nom./ac. 14,30; rezum. cap.30; 30,20, 22, 26
pradã: sg. ac. 14,32; rezum. cap.15; 15,19, 21; 30,26
pradelor: pl. gen. 15, 12
prãzi: pl. ac. rezum. cap.27; 27,8
prãzile: pl. ac. 30,16
PRAG: s.n.
prag: sg. ac. rezum. cap.5; 5,4
pragul: sg. ac. 5,5

PREOT: s.m.
preoþi: pl. nom./ac. 1,3; 6,2; 22,18; 28,6
preotul: sg. nom. 1,9; 2,14; 14,3, 36; 21,1, 2, 4, 6, 9; 22,9, 11;
23,9; 30,7
preotului: sg. gen./dat. 2,11, 13, 15; 21,5
preoþilor: pl. gen. 2,13; rezum. cap.6; 22,11, 17, 19
preot: sg. ac. 2,28, 35; 14,19
preoþii: pl. nom./ac 5,5; rezum. cap.22; 22,17, 21
PREOÞESC , -EASCÃ: ad j.
preoþeascã: f. sg. nom./ac. 2,36; r ezum. cap.21
(a) PREPUNE: v. III (Înv. ºi reg.; prin ext.) „a bãnui”, „a suspecta”;
(Înv.) „a nu avea încredere în cineva sau ceva”, „a se îndoi”
sã prepuie: conj. prez. 3.sg. 22,15
PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 2,5
(a) PREÞUI: v. IV
era preþuit: pasiv ind. imp. 3.sg. 3,1
(a) PRIBEGI: v. IV
pribegind: gerunziu rezum. cap.23; rezum. cap.27
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 5,5; 20,29; 26,18; 27,6
pricina: sg. ac. 24,16; 25,39
(a) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9; 25,35
era priimit: pasiv ind. im p. 3.sg. 18,5
priimeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
priimeaºte: imperativ 2.sg. 25,2 7
PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREJUR, PRINPREGIUR
prinprejur: adv. 12, 11
prinpregiur: adv. 14,47
prinpregiurul: prep. 26,5
prin pregiur: adv. 31,9

PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac. 1,21; 2,19

(a se) PRINDE: v. III „a (se) lua”; „a înjuga”
prindea: ind. imp. 3.sg. 1,7
prinzându(-se): gerunziu rezum. cap.4
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,11, 17, 21, 22; 14,42
(-)i prins: pasiv ind. prez. 3.sg. 4,19
prindeþi: imperativ 2.pl. 6,7
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 6,10
sã prindã: conj. prez. 3.sg. 19,20
sã prinzã: conj. pr ez. 3.pl. 23,26
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,16

(a) PRÃDA: v. I
a prãda: inf. prez. 13,17; 14,15

PRISOSIT: s.n.
prisosit: sg. ac., în loc. adv. de prisosit „mult” 1,10

PRÃPASTIE: s.f. (aici) „pantã”
prepas tia: sg. ac. 9,11

(a) PRIVI: v. IV
privind: gerunziu 1, 11; 4,13

PRAªTIE: s.f.
praºtiia: sg. nom. rezum. cap.17
praºtie: sg. ac. 17,40, 50; 25,29
praºtia: sg. ac. 17,49

244

INDICE

CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL

privea: ind. imp. 3.pl. 2,22
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 16,7

au purces: ind. pf.c. 3.sg. 17,40; 22,5
sã purceze: con j. prez. 3.pl. 29,11

PRIVITOR, -TOARE: s.m./f.
privitorii: s.m. pl. nom. 14,16

PURICE: s.m.; var. PURECE
purece: sg. ac. 24,15; 26,20

(a) PROBOZI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a mustra (aspru)”
pr obozea: ind. imp. 3.sg. 1,6
am probozit : ind. pf.c. 1.sg. 17,10

(a se) PURTA: v. I
sã poar te: conj. prez. 3.sg. 2,28
purtând: gerunziu 10,3
purta: ind. imp. 3.sg. 14,3
(sã) pur ta: ind. im p. 3.sg. 18,5, 14, 30
(vã) pur taþi: imperativ 2.pl. 23,22

PROBOZIRE: s.f.
pr obozirii: sg. gen. 25,39
PROROC: s.m.
pr oroc: sg. nom. 3,20; 9,9
pr oroci: pl. ac. rezum. cap.10; 10,11, 1 2; 19,20, 24; 28,6
pr orocilor: pl. gen. 10,5, 10; 28,15
pr orocii: pl. ac. 10,11
pr orocului: sg. gen . rezum. cap.22
pr orocul: sg. nom. 22,5

PURTÃTOR: s.m.
purtãtoriu: sg. nom., în sintagma purtãtoriu de arme (dupã lat.
armiger ) 16,21
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,22; 17,40

(a) PROROCI: v. IV
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 10,11; rezum. cap.19
pr orocind: gerunziu 10,5; 19,20
vei proroci: ind. viit.I. 2.sg. 10,6
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,10; 19,21, 2 4
a proroci: inf. prez. 10,13; 19,20
pr orocea: ind. imp. 3.sg./pl. 18,10; rezum. cap.19; 19,23
PROROCIE: s.f.
pr orociile: pl. ac. rezum. cap.3
PRUNC: s.m.
pr unci: pl. nom./ac. 1,2; 15,33
pr uncul: sg. nom./ac. 1,22, 24, 25, 27; 2,11, 21, 26; 3,1, 9; 4,21
pr unc: sg. nom. 13,1; 17,33
pr uncii: pl. nom. 30,22
PSALTIRE: s.f. „psalterion”, „instrument muzical cu coarde,
de f ormã triunghiularã, folosit pânã în evul mediu”
psaltir ea: sg. nom. 10,5
(a) PSÃLMUI: v. IV (Înv.) „a psalmodia”; (aici) „a cânta din citarã”
sã psãlmuiascã: conj. prez. 3.sg. 16,16
psãlmuiaºte: ind. prez. 3.sg. 16,17
psãlmui: inf. prez. fãrã a 16,18
psãlmuia: ind. imp. 3.sg. 18,10; 19,9

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 4,8; 13,18; 17,28; 23,14; 25,4, 7, 14, 15, 21; 26,3
pustia: sg. ac. rezum. cap.23; 23,15, 25; 25,1, 2; 26,2
pustiii: sg. gen. 23,14, 19; 26,3
pustiia: sg. ac. 23,2 4, 25; 24,2
pustiei: sg. gen. 26,1
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 1,15; 2,25; 25,17
poþ: ind. prez. 2.sg. 17,33
pociu: ind. prez. 1.sg. 17,39
sã poþ: conj. prez. 2.sg. 28,22
poþî(-): ind. prez. 2.sg. 30,15
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,2; 4,15; 30,10
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 6,20; 17,9; 20,9; 29,4
putea(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,27
ar putea: cond. prez. 3.sg. 17,39
a putea: inf. prez. 23,26
putând: gerunziu 26,25
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 26,25
putuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,21
PUTERE: s.f.
puterea: sg. nom./ac. 2,16; 8,11
puteare: sg. nom. 28,20
PUTERNIC, -Ã: adj.
(f oarte) putearnic: m. sg. nom. 21,7

PULBERE: s.f.
pulber e: sg. ac. 2,8; 4,12
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 5,3; 6,11, 14, 15, 18; 7,12; 8,1;
9,24; 10,20, 21, 25; 12,8; 14,26; 17,38, 39, 40, 54; 18,5; 19,5,
13; 21,12; 25,18; 28,25; 30,7; 31,10
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 6,7
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 6,8
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 8,11, 16
sã pui: conj. prez. 2.sg. 9,23
pune: imperativ 2.sg. 9,24; 14,18; 23,9; 30,7
(sã) pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
sã puiu: con j. prez. 1.sg. 11,2
puneþ: imper ativ 2.pl. 14,38
sã (sã) puie: conj. prez. 3.pl. 21,6
sã puie: conj. pr ez. 3.sg. 25,25
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 28,2, 22
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 28,21

(a se) PUTERNICI: v. IV „a se întãri”
sã (te) puterniceºti: con j. prez. 2.sg. 28,22
(a) PUTREZI: v. IV
putrãz ea: ind. imp. 3.pl. 5,9
PUÞIN, -Ã: ad j./adv.; var. (Înv.) PUÞÂN
puþân : adv. 18,23; 22,15
puþâne: adj. f. pl. ac. 18,27
PUÞINEL, -EA: adj. (Înv. pop; ºi hp.) „puþintel”
puþineale: f. pl. ac. 17,28
PUÞINTEL: adv.
puþântel: 9,27; 14,29, 43; 17,30
R

PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma punerii-înainte rezum. cap.21; 21,6
(a) PURCEDE: v. III
purcedea: ind. im p. 3.sg. 17,16

(a) RADE: v. III „a face sã disparã”; „a nimici”
au r as: ind. pf.c. 3.sg. 28,9
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RANÃ: s. f. „plagã”; (Înv.) „loviturã”; „urgie”
rana: sg. nom./ac. 4,8; 6,5; 14,14
ranã: sg. nom./ac. 4,10; 5,7; 6,19; 14,30; 19,8, 10; 23,5
(a se) RÃCORI: v. IV
(s-)au rãcorit: ind. pf.c. 3.sg. 30,12
(a se) RÃDIC A: v.I; vezi (a se) RIDICA
(a) RÃMÂNE: v. III
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,22; 22,3
rãmâi: imper ativ 2.sg. 1,23; 19,2; 22,23
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23; 7,2; 9,24; 22,4; 23,14, 18;
25,13; 30,9
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 2,36; 20,13
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,5; rezum. cap.30
rãmâie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,7
veþi rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 12,25
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 14,9
(nu) rãmânea: imperativ prohib. 2.sg. 22,5
rãmâind: gerunziu 22,6, 13
ar fi rãmas: cond. pf. 3.sg. 25,34
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 27,5; 30,24
(a se) RÃNI: v. IV
(s-)au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 31,3
RÃNIT, -Ã: adj.
rãniþi: m. pl. nom. 17,52

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 13,5

RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. nom./ac. 4,1, 16; 7,10; rezum. cap.11; 13,5; 14,22,
52; rezum. cap.17; 17,1, 2, 8, 13, 20; 19,8; 23,8; 26,10; rezum.
cap.28; 28,1; rezum. cap.29; 29,4, 9; 30,24; r ezum. cap.31
rãzboiul: sg. nom./ac. 8,20; 17,28, 47
rãzboiului: sg. gen. 13,22; 18,5; 31,3
rãzboaiele: pl. ac. 18,17; 25,28

RÂNDUIALÃ: s.f.
rãnduialã: sg. nom. 30,25

(a se) RÃSIPI: v.IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãtiþ: imper ativ 2.pl. 6,3
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,17; 25,21
am rãsplãtit: ind. pf.c. 1.sg. 24,18
sã rãsplãt eascã: con j. prez. 3.sg. 24,20
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 26,23

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduite: f. pl. ac. 1,3; 2,19
rânduitele: ad j. antep. f. pl. ac. 13,11

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 1,15; 2,16; 3,4, 16; 4,17; 9,12, 21; 14,28;
16,18; 20,32; 21,4; 22,9, 14; 23,4; 25,10; 26,14, 22; 29,9; 30,22
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 4,20; 5,8; 6,4; 9,8, 19; 10,12,
14, 22; 11,2; 14,37, 40; 16,11; 17,30; 19,14, 17; 20,10, 28; 21,5;
22,12; 28,6
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,11
ai rãspuns: ind. pf.c. 2.sg. 14,41
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 20,6; 26, 14
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 20,10
rãspundea: ind. im p. 3.sg. 27,10

RÃSUN ARE: s.f.
rãsunare: sg. nom. 4,14

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. 10,19
rãutat e: sg. ac. 12, 17, 25
rãutat ea: sg. ac. 12,20
rãotate: sg. nom./ac. 15,19; 24,12
rãotatea: sg. nom./ac. 15,23; 20,7, 9, 13; 25,17, 28, 39

(a se) RÂNDUI: v. IV
rãnduiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,22
ai rãnduit: ind. pf.c. 2.sg. 29,4
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 8,12; 25,30
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 8,5; 10, 19
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,11; 17,2; 23,10
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 12,1
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,35; 17,21
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.pl. 17,18

(a) RÃSÃRI: v. IV „a se naºte”
rãsãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,3

(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat: ind. pf.c. 3.sg. 4,5; 13,3
rãsuna: ind. imp. 3.sg. 14,19
rãsunã: ind. prez. 3.sg. 15,14

RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. nom./ac. 6,9; 12,19; 23,9; 24,10; 25,21, 34, 39; 26,18,
21; 28,10
rãul: sg. ac. 25,26
rãu: s.n. în loc. adj. de rãu „supãrãt or” 20,22
rãu: adj. n. sg. nom./ac. rezum. cap.16; 16,14, 15, 16, 23; rezum.
cap.18; 18,10; 19,9; 29,6; 30,22
rãu (foarte): adj. m. sg. nom. 25,3
rãu: adv. rezum. cap.18
reale (foarte): adj. n. pl. nom. 2,23
reale: adj. f. pl. ac./gen. rezum. cap.5; 6,5, 11
reale: s.n. pl. ac. 24,18; 27,12

(a) RÂNCEZI: v. IV
sã râncezascã: conj. prez. 3.sg. 2,33

(a) RÃPI: v. IV
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 16,16
rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 20,30
rãpesc: ind. prez. 3.pl. 23,1
rãpise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 30,19

(a) RÃSTURNA: v. I
sã rãstoar ne: conj. prez. 3.sg. 23,10

INDICE

REPEJUNE: s.f.
rãpegiune: sg. ac. 15,5; 17,40
rãpegiunea: sg. ac. 30,9, 10
repegiunea: sg. ac. 30,21
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
rãdica: ind. imp. 3.sg. 2,14
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 6,5
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 9,24; 11,4; 24,17; 30,4
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 13,4
(sã) va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 13,14
ar fi rãdicat: cond. pf. 3.sg. 15,12
râdicã: ind. prez. 3.sg. 2,8
râdicându-: gerunziu 6,13
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar)(a se) RÃSIPI
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 11,11
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
rãsipindu(-sã): gerunziu rezum. cap.17
au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 23,5
ROB, ROABÃ: s.
robi: s.m. pl. nom. 17,9
roabe: s.f. pl. nom./ac. 30,2, 3, 5
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ROªULEÞ, -EAÞÃ: adj.
roºuleþ: m. sg. nom. 16, 12; 17,42
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. nom./ac. 9,21; 25,3
rudã: sg. ac. 17,55
RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. ac. 10,21
rudenia: sg. nom. 10,21; 18, 18
(a se) RUGA: v. I
sã (sã) roage: con j. prez. 3.sg. 2,36
rogu(-): ind. prez. 1.sg. 1,26; 2,36; 3,17; 9,18; 19,2; 23,22
sã rog: conj. prez. 1.sg. 7,5
roagã(-te): imperativ 2.sg. 12,19
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 15,25; 22,3; 25,24, 25; 26,19
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 1,10, 28; 8,6
ai rugat: ind. pf.c. 2.sg. 1,17
rugând: gerunziu 1,26
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 1,2 7
am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 1,27
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 2,25
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.7
a (sã) ruga: inf. prez. rezum. cap.12
a (mã) r uga: inf. prez. 12,23
rugatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 20,6
au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 20,28
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. rezum. cap.1
rugãciunile: pl. ac. 1,12
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.25

sãgeþi: pl. ac. 20,20
sãgeþile: pl. nom./ac. 20,21, 22, 36, 38
sãgeatã: sg. ac. 20,36
sãgeþii: sg. gen. 20,3 7
sãgeat a: sg. nom. 20,37
SÃGETAR: s.m. „arcaº”
sãgetari: pl. nom./ac. 31,3, 3
SÃLAª: s.n.
sãlaºul: sg. ac. 4,10; 13,2; 17,54
sãlaº: sg. ac. rezum. cap.9
(a) SÃLTA: v. I „a tresãlta de bucurie”; „a juca”
sãlt at-au: ind. pf.c. 3.sg. 2, 1
sãltând: gerunziu 18,7
SÃLTARE: s.f. „trãire intensã a unei stãri afectiv e”; „bucurie
fãrã margini”
sãlt are: sg. nom. 4,8
SÃMÂNÞÃ: s.f. (Înv. ºi reg.; cu sens colectiv) „urmaº”
sãmânþã: sg. ac. 2,20
sãmânþa: sg. ac. 20,42; 24,22
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtat e: sg. ac. 10,4
SÃRAC, -Ã: ad j./s.
sãrac: adj. m. sg. ac. 2,7; 18,23
(cel) sãrac: s.m. sg. ac. 2,8

SÃRBÃTOARE: s.f.
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE„a despãrþi în mai sãrbãt oare: sg. ac. 30,16
multe bucãþi”; „a nãvãli” (dupã lat. irrump¹, -ere „a se repezi, a nãvãli”)
(a) SÃRI: v. IV
rumpându(-sã): gerunziu 4,18
va sãri: ind. viit.I. 3.sg. 10,6
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 15,27
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 10,10
rupt-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,28
am rupt: ind. pf.c. 1.pl. 30,14
(a se) SÃRUTA: v. I
rupsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,23
au sãr utat : ind. pf.c. 3.sg. 10,1
sãr utându(-sã): gerunziu 20,41
RUPT, -Ã: adj.
ruptã: f. sg. ac. 4,12
SÃTUL, -Ã: adj.
sãtui: m. pl. nom. 2,5
S
(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãtur at: ind. pf.c. 3.pl. 2,5
SABIE: s.f.
SÂNGE: s.n.
sabie: sg. nom./ac. 13,19, 22; 17,45, 47, 50; 18,4; 21,8; 22,13
sabia: sg. nom./ac. 14,20; 15,33; 17,39, 51; rezum. cap.21; 21,8, sânge: sg. ac. 14,32, 33, 34; 19,5; 25,26, 31, 33
sângele: sg. nom. 26,20
9; 22,10; 25,13; 31,4, 5
sabiii: sg. gen. 15,8; 22,19
(a se) SÂRGUI: v. IV
sabiei: sg. gen. 22,19
(sã) sârguia: ind. imp. 3.sg. 14,4
sabiile: pl. ac. 25,13
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; r ezum. cap.20
SAPÃ: s.f.
SCAUN: s.n.
sapa: sg. ac. 13,20
scaun : sg. ac. 1,9; 4,13, 18
sapelor: pl. gen. 13,21
scaunul: sg. ac. 2,8
scaune: pl. ac. 5,9
SARCINÃ: s.f. „bagaj”, „boccea”
sarcini: pl. ac. 17,22; r ezum. cap.30
sarcine: pl. ac. 25,13; 30,24
(a se) SCÃDEA: v. II
(s-)au scãzut : ind. pf.c. 3.sg. 25,7
SAT: s.n.
au scãzut: ind. pf.c. 3.pl. 30,4
sat ele: pl. nom. 5,6
satul: sg. ac. 6,18
(a) SCÃPA: v. I
sat e: pl. nom. 27,8
scapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg. 19,10; rezum. cap.22; 30,17
SÃGEATÃ: s.f.
scãpând: gerunziu 22,20
sãgeþi: pl. gen. (cu prep. a + num.) rezum. cap.20
scãpa: inf. prez. fãrã a 23,26
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(a se) SCHIMBA: v. I
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 1,18
(te) vei schimba: ind. viit.I. 2.sg. 10,6
au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 10,9; 21,13; 28,8

sãmnul: sg. nom./ac. 10,1; r ezum. cap.20
seamnele: pl. nom. rezum. cap.10
semnele: sg. nom. 10,7, 9
seamne: pl. nom. rezum. cap.12

(a) SC OATE: v. III
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 7,3
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6; 12,6, 8, 11; 14,48; 17,37, 51; 30,18
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 8,8; 10,18; 30,22
scoþând: gerunziu 9,11
sã scoþu: conj. prez. 1.sg. 11,2
scoate: imperativ 2.sg. 12,10; 31,4
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 12,21
scoaþã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 24,16

SFAT: s.n.
sfat : sg. ac. 5,9
sfatul: sg. ac. rezum. cap.6; rezum. cap. 12; 20,12; r ezum.
cap.22

(a) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 10,25
SCRIS, -Ã: ad j.
scrisã: f. sg. nom. rezum. cap.10
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9, 19; 9,26; 13,15; 17,20; 20,25,
34, 41, 43; 21,10; 23,13, 16; 24,5, 9; 25,42; 26,2, 5; 27,2; 28,23,
25; 29,11; 31,12
sculându(-sã): gerunziu 3,6; 5,3, 4; 9,26; 1 5,12; 16,13; 17,48,
52; 18,27; 23,24; 24,8
sculând: gerunziu 3,8
sculându(-te): gerunziu 9,3
scoalã: imper ativ 2.sg. 9,26; 16, 12; 23,4
(sã) scula: ind. im p. 3.pl. 17,35
sã (sã) scoale: con j. prez. 3.sg. 22,13; 24,8
sculându(-se): gerunziu 25,1, 41
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 25,29
scoalã(-te): imperativ 2.sg. 29,10
sculându(-vã): gerunziu 29,10
SCUMP, -Ã: adj.
scump: n. sg. nom. 26,21
SCUMPIE: s.f. „arghirof ilie”, „lãcomie de bani”; (Înv.) „bogãþie”
scumpie: sg. ac. rezum. cap.8
(a) SCUTURA: v. I
scutura: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.16; 16,14
scuturã: ind. prez. 3.sg. 16,15
scuturat f iind: pasiv gerunziu rezum. cap.18
vei scutur a: ind. viit.I. 2.sg. 30,8
SEAMÃ: s.f.
samã: sg. ac., 10,27; 17,42
sama: sg. ac., în loc. v. ia sama 25,17
SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s.f. sg. ac., în loc. adv. pânã de câtrã sarã 14,24
sara: s.f. sg. ac. 20,5
sara: adv. 17,16; 30,17
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
sãcer a: ind. imp. 3.sg. 6,13
SE CERÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERÃTOR
sãcerãtori: pl. ac. 8,12
SE CERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºul: sg. nom. 12,17
SE CURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. ac. 13,20
sãcurilor: pl. gen. 13,21
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom. 2,34; 14, 10; 20,20

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 6,5
SFÂNT, -Ã: adj./s.m.
sfânt: s.m. sg. nom. 2,2
sfinþilor: s.m. pl. gen. 2,9
Sfântului: s.m. sg. gen. 6,20
sfântã: adj. f. sg. ac. 21,4
sfinte: adj. n. pl. nom. 21,5
(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 9,7
(a se) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,1; 16,5
sfinþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,5
(sã) va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 21,5
SFINÞIRE: s.f.
sfinþire: sg. ac. 14,41
SFINÞIT, -Ã: adj.
sfinþita: ad j. antep. f. sg. ac. 21,6
SICLU: s.m. (La vechii evrei) „unitate de mãsurã pentru greutãþi,
cu o valoare de aproximativ 6 grame”
sicli: pl. ac. 17,5, 7
SICRIAª: s.n.
sãcriiaº: sg. ac. 6,8
sãcriiaºul: sg. ac. 6,11, 15
SICRIU: s.n.
sãcriiul: sg. nom. rezum. cap.4
sicriiul: sg. nom./ac., în sintagmele sicriiul lui Dumnezeu/sicriiul
leagii Domnului/sicriiul legii Domnului/sicriiul legii lui
Dumnezeu/sicriiul Dumnezeului Israil/sicriiul Domnului 3,3; 4,4,
5, 11, 17, 18, 19, 21, 22; 5,1, 2, 7, 8, 10, 11; rezum. cap.6; 6,1, 2,
3, 8, 11, 15, 18, 19, 21; 7,1, 2; 14,18
sicriiul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.5; rezum. cap.6;
6,13; r ezum. cap.7
sicriul: sg. nom./ac., în sintagma sicriul legii Domnului/sicriul lui
Dumnezeu/sicriul Domnului 4,3, 6, 13; 7,1
sicriiului: sg. gen. rezum. cap.5
sicriiului: sg. gen., în sint agma sicriiului Domnului 5,3, 4
(a se) SILI: v. IV
(s-)au silit: ind. pf.c. 3.sg. 19,10
au silit : ind. pf.c. 3.pl. 28,23
SILIT, -Ã: ad j.
silit: m. sg. nom. 13,12; rezum. cap.21
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 5,5; 10,19; 21,1
sângurã: f. sg. nom. rezum. cap.17
SLAVÃ: s.f.
slaveai: sg. gen . 2,8
slava: sg. nom. 4,21, 22
slavã: sg. ac. 6,5
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SMINTEALÃ: s.f.
smint ealã: sg. ac. 18,21

(a) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 2,5
sã slãbeascã: con j. prez. 3.pl. 2,33
slãbise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,28

(a) SMINTI: v. IV
(nu) sminti: imperativ pr ohib. 2.sg. 29,7

(a) SLÃVI: v. IV
va slãvi: ind. viit.I. 3.sg. 2,30
slãvi(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,30

SMOCHINÃ: s.f.; var. ZMOCHINÃ
zmochine: pl. ac. 25,18; 30,12

SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvit: m. sg. nom. 22,14

SOARE: s.m
soar ele: sg. nom. 11,9, 11

SLOBOD, -Ã: ad j.
slobodã: f. sg. ac. 20,19

SOARTÃ: s.f.
sorþi: pl. nom. rezum. cap.10
soar tea: sg. nom. 10,20
soar te: sg. ac.14,42

(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 6,6; 10,25; 13,2
sloboziþi: imperativ 2.pl. 5,11
sloboziþi: ind. prez. 2.pl. 6,8
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 9,19, 26; 20,13
slobozându(-sã): gerunziu rezum. cap.11
au slobozât: ind. pf.c. 3.sg. 14,45; 19,12; 20,22; rezum. cap.2 4
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 17,37; 24,20
ai slobozât : ind. pf.c. 2.sg. 19,17
slobozi(-): imperativ 2.sg. 19,17; 20,5, 29
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
sã sloboadã: conj. prez. 3.sg. 26,24
(s-)au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 31,4, 5
SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom./ac. 3,9, 10; 17,32, 34, 36; 20,8; 22,8, 15; 23,10,
11; 25,39; 26,18; 27,5; 28,2; 29,3, 8; 30,13
slu jilor: pl. gen./dat. 8, 14; 18,5, 22; 25,41
slu jile: pl. nom./ac. 8,16; 12,19; 17,8; 18,23, 26; 19,1; 22,7, 9,
14; 23,24; 25,10; 28,7, 23; 29,10
slu ji: pl. nom. 8,17
slugii: sg. gen./dat. 14,41; 19,4; 20,7; 22,15; 23,11
slugile: pl. nom./ac. 16,15, 16, 17; 18,22, 24, 30; 19, 14; 2 1,7, 11,
14; 22,17; 24,5; 26,22
slu jii: sg. gen. 17,58; 26,19
slugilor : pl. gen./dat. 25,8; 28,7, 25
slugã: sg. nom. 27,12
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. 2,13

(a) SOCOTI: v. IV
au socotit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; rezum. cap.6
(nu) socoti: imper ativ prohib. 2.sg. 1,16
socotesc: ind. prez. 3.pl. 2,30
socotiþ: imperativ 2.pl. 23,23
SOCRU: s.m.
socr ul: sg. nom. 4,19
socr u-sãu: sg. ac. 4,21
SOL: s.m.
soli: pl. nom./ac. 6,21; 11,3, 4, 9; 16,19; rezum. cap.19; 19,15,
16, 21; 25,14
solilor : pl. gen./dat. 11,7, 9
sol: sg. nom. 23,27
solii: pl. nom. 25,42
SON: s.n. „sunet”; aici cea dintâi atestare a cuvântului: cf. MDA,
unde prima atestare este în I. Heliade-Rãdulescu, Din scrierile lui
lord Byr on, I, Bucureºti, 1834.
sonul: sg. ac. 4,14
SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþiile: pl. nom. 23,25
soþiilor: pl. dat. rezum. cap.30
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au s pâimântat : ind. pf.c. 3.sg. 28,5

(a) SLUJI: v. IV
slu jea: ind. im p. 3.sg. 2,18
sã slu jeascã: con j. prez. 3.pl. 2,30
slu jiia: ind. im p. 3.sg. 3,1
sã slu jiþi: con j. prez. 2.pl. 4,9
au slu jit: ind. pf.c. 3.pl. 4,9; 7,4; 8,8
slu jiþ: imperativ 2.pl. 7,3; 12,20, 24
vom sluji: ind. viit.I. 1.pl. 11,1; 12,10
am slujit: ind. pf.c. 1.pl. 12,10
veþi sluji: ind. viit.I. 2.pl. 12,14; 17,9
slu jeaºte: imperativ 2.sg. 26,19

(a se) SPÂNZURA: v. I
s pânzurând: gerunziu 14,4
(sã) spânzurã: ind. prez.3.sg. rezum. cap.31
au s pãnzurat : ind. pf.c. 3.pl. 31,10

SLUJITOR, -TOARE: s.
slu jitoriu: sg. nom. 2,11
slu jitorii: pl. nom. 22,6
slu jitorilor : pl. dat. 22,17

(a) SPRIJINI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPRIJONI
sã s prijoneascã: con j. prez. 3.sg. 11,3

(a) SPÃLA: v. I
sã s peale: conj. prez. 3.sg. 25.41

(a se) SPORI: v. IV
s porea: ind. imp. 3.sg. 2,26
(s-)au sporit : ind. pf.c. 3.pl. 25,10

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicii: sg. gen./dat. 1,11; 25,24, 28; 28,22
slu jnica: sg. nom./ac. 1,11, 16, 18; 25,24, 25, 27, 31, 41; 28,21
slu jnicele: pl. nom./ac. 8,16; 25,42
slu jnicã: sg. nom. 25,41
(a se) SMERI: v. IV; var. (a se) ZMERI „a (se) umili”
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.pl. 7,13
zmereaºte: ind. prez. 3.sg. 2,7

(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
a s pune: inf. prez. 3,15
au spus: ind. pf.c. 3.sg. 3,18; 8,10; 10,16; 14,1, 43; 19,2, 7; 22,17;
25,19, 36, 37
s puneþi: imperativ 2.pl. 6,2
s pune: imperativ 2.sg. 8,9; 9,18; 10,15; 14,43; 23,11
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 9,6; 20,2
sã s puie: con j. prez. 3.sg. 9,8
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 9,19; 15,16

249

CARTEA DINTÂIU A LUI SAMUIL
(a se) S TINGE: v. I II
a (sã) stânge: inf. prez. 3,3
va stânge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2 4

sã spuiu: con j. prez. 1.sg. 9,27
vor s pune: ind. viit.I. 3.pl. 25,8
SPURCAT, -Ã: ad j.
spurcatã: f. sg. nom. 21,5

STRAISTÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ
STRAIÞÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ

(a) S TA: v. I
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 1,26
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg. 3,10; 6,14; 10,23; 16,21; 17,51
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 4,20; 17,3, 16, 26; 22,7, 9, 17
sta: inf. prez. fãrã a 6,20; 17,33
stãi: imper ativ 2.sg. 9,27
staþi: imperativ 2.pl. 10,19; 12,7, 16
sã stãm: con j. prez. 1.pl. 14,9
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au s tãtut împrotivã 15,2
a sta: inf. prez., în loc. v. a sta împr otivã 15,23
steie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,22
stând: gerunziu 17,8; 19,20; 22,6; 23,3; 26,13
voiu sta: ind. viit.I. 1.sg. 19,3
sã stai: conj. pr ez. 2.sg. 20,38
stãtuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,10, 21

STRA JÃ: s.f.
straja: sg. ac., în expr. în straja dimineþii „foarte devreme” 11,11
STRÃIN, -Ã: ad j.
streini: m. pl. dat./ac. 7,3; 8,8; 26,19
STRÃMURARE: s.f. (cf. BOLD)
strãmurarea: sg. ac. 13,20
STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoarea: sg. ac. 26,24
(a) S TRÂMTORA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) STRÂMTORI
a f i strâmtoriþi: pasiv inf. prez. 13,6

STAFIDÃ: s.f.
staf ide: pl. ac. 25,18; 30,12
STARE: s.f. „oprire”; tabãrã (lat. in stationem; s tati¹, -¹nis „ºedere
pe loc”; „loc de ºedere”; „post de strajã, de gardã, pichet”)
starea: sg. nom. 10,5
starea: sg. nom./ac. 13,3, 4, 23; 14,1, 4, 6
stãrii: sg. gen. 14,11
stare: sg. ac. 14, 12
stãrilor: pl. gen. 14,15
STAT: s.n. „staturã”
statului: sg. gen. 16,7
STATER: s.m.; var. STATIR: s.n. (stater din lat. s tat½r; statir
din gr. s tatir; „v eche monedã greceascã sau macedoneanã
de aur ori de argint, a cãr ei valoare varia între 2 ºi 20 de
drahme”)
statir : sg. ac. 9,8
STEJAR: s.m.; var. (R eg.) STÃJER
stãjeriul: sg. ac. 10,3

STÂLP: s.n.
stâlp: sg. ac. 19,13
(a se) S TÂMPÃRA: v. I; vezi (a se) ASTÂMPÃRA
STÂNG, - A: s.f.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spre dreapta, nici s pre stânga
„nicãieri” 6,12

STERP, STEARPÃ: adj./s.
stearpã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.1
(cea) stearpã: s.f. sg. nom. 2,5

(a) S TRIGA: v. I
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,10; 7,9; 10,24; 12,8, 10, 18; 13,4;
14,20; 15,11; 17,52; 20,37, 38; 24,9; 26,14; 28,12
a strâga: inf. prez. 7,8
veþi s trâga: ind. viit.I. 2.pl.8,18
strâga: ind. im p. 3.sg. 17,8
strâgase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,20
strâgi: ind. prez. 2.sg. 26,14
STRIGARE: s.f.
strâgare: sg. ac. 4,5
strãgãrii: sg. gen. 4,6
strigare: sg. ac. 4,6
strâgãrii: sg. gen. 4,14
strâgarea: sg. nom. 9,16

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,15, 26; 2,16, 33, 35; 17,55; 18, 1, 3; 19,5;
20,1, 3, 4, 17; 22,23; 23,15, 20; 24,12; 25,26, 29; 26,21, 24;
28,9, 21; 30,6
sufletului: sg. dat. 14,7
sufletelor: pl. dat. 22,22

(a) S TÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 9,17

STÂRV: s.n.
stâr vurile: pl. ac. 17,46

(a) S TRÂNGE: v. III
au strâns: ind. pf.c. 3.sg. 14,28
strâns sânt: pasiv ind. prez. 1.sg. 28,15

SUBÞIRE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE „mic”, „neînsemnat”
(cf. lat. tenuis)
supþire: m. sg. nom. 18,23

STÃPÂN: s.m.
stãpânului: sg. gen. 30,15

(a) S TÂRNI: v. IV
stârneºti: ind. prez. 2.sg. 26,14
stãrneaºte: ind. prez. 3.sg. 26,19
ai stârnit: ind. pf.c. 2.sg. 28,15

INDICE

SUGÃTOR: s.m. (Înv. ºi pop.) „sugar”
sugãtoriul: sg. ac. 15,3
(cei) sugãtori: pl. ac. 22,19
SUGHIÞARE: s.f.
sughiþare: sg. ac. 25,31
(a) SUGRUMA: v. I
sugrumam: ind. imp. 1.sg. 17,35
(a se) SUI: v. IV
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 1,3, 7; 5,12; 15,2
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 1,11; 6,9, 20; 29,9
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 22; 7,7; 9,14, 18; 11,1; 13,15;
14,13; 15,34; 17,25; 23,19; 24,1, 23; 25,42; 27,8; 28,14; 29,11
suindu(-sã): ger unziu 2,19; 9,11; 10,3; 13,5; 15,6; 17,23; 25,20; 28,13
sã (sã) suie: conj. pr ez. 3.sg. 2,28; 9,14
a (sã) sui: inf. prez. 9, 13
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ºtia: ind. imp. 3.sg. 3,7; 14,3; 20,39
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 6,3
vom ºti: ind. viit.I. 1.pl. 6,9
veþ ºti: ind. viit.I. 2.pl. 12,17
ºtiia: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.14
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 14,38
ºti: ind. prez. 3.sg. 16,16, 18; 20,3; 23,17
sã ºtii: con j. prez. 2.sg. 17,18; 20,7; 28,1
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 17,46; 20,3; 21,2
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 17,55; 20,30; 24,21; 25,11; 29,9
voiu ºti: ind. viit.I. 1.sg. 22,3
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg. 22,15
ºtiind: gerunziu 22,17; rezum. cap.24; 28,1
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 22,22
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 26,21
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 28,2
ºtii: ind. prez. 2.sg. 28,9
ºtiþ: ind. prez. 2.pl. 29,3

suiþi(-vã): imperatv 2.pl. 9,13; 14,10, 12; 25,5
suie(-te): imperativ 2.sg. 9,19
sã (ne) suim: conj. prez. 1.pl. 14,9, 10, 12
(sã) suisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,21
SUIª: s.n.
suiºurile: pl. ac. 14,4
SULIÞÃ: s.f.
suliþei: sg. gen. 17,7
suliþã: sg. ac. 17,47; 21,8
suliþa: sg. ac. 22,6; rezum. cap.26; 26,7, 11, 1 2, 16, 22
(a) SUPÃRA: v. I
am supãr at: ind. pf.c. 1.pl. 25,7
au supãr at: ind. pf.c. 3.pl. 25,15
SURPAT, -Ã: adj. „abr upt”, „prãpãs tios”
sur pate: f. pl. ac. 24,3

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþelor: pl. gen. 2,3

SUS: adv.
(mai) sus: 7,16; 10,10; 17, 12
sus: adv. în loc. adv. în sus 9,2; 10,23

T
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat : ind. pf.c. 3.pl. 4,7
TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,3, 5, 6, 7, 12; 14,15, 21; 17,17;
26,6; 28, 1; 29,6
tabãra: sg. ac. 4,6; 13,17; 14,19; 17,4, 23, 53; 28,5
taberii: sg. gen./dat. 11,11; 17,46

SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. ac. 8,12; 22,7
ª

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã „pe ascuns” 24,5

ªANÞ: s.n.
ºanþului: sg. gen. 13, 18

TARE: adj./s./adv.
tare: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 2,2; 14,52; rezum. cap.18
(celor) t ari: s.m. pl. gen. 2,4
(f oarte) t are: adv. 5,12
(mai) t are: adv. 18,29
tare: adj. m. sg. nom., în loc. ad j.(Înv. ºi pop.) tare de vãrtute/
vâr tute „plin de vigoare” 9,1; 16,18
(cel mai) tare: s.m. sg. nom. 17,51
tari: adj. m./n. pl. nom./ac. 23,14; 31,12

(a) ªEDEA: v. II
sã ºazã: conj. prez. 3.pl. 2,8
ºazã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 29,4
ºezând: gerunziu 1,9; 20,25
ºeade: ind. prez. 3.sg. 4,4
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,13; 19,9; 30,16
ºezuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,16
vom ºedea: ind. viit.I. 1.pl. 16,11
a ºedea: inf. prez. 20,5; 30,21
vei ºedea: ind. viit.I. 2.sg. 20,19
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 20,24, 25; 28,23

TAªCÃ: s.f.
taºcã: sg. ac. 17,40

ªEDERE: s.f.
ºederii: sg. gen. 20,19
ªIRAG: s.n.; var. (Înv.) ªIREAG „ºir”; (Înv.) „linie de bãtaie”;
(Pop) „rând de ostaºi”; „coloanã de os taºi”
ºireagul: sg. nom./ac. 4,2; 10,10; 30,15
ºireag: sg. nom./ac. 4,16; 13,17; 19,20
ºireaguri: pl. ac. 13,17
ºireagurile: pl. nom./ac. 17,1, 10, 26; 29, 1
ºireagurilor: pl. gen. 17,45
ªOARE CE: s.m.
ºoar eci: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,6; r ezum. cap.6; 6,5, 11
ºoar ecilor: pl. gen. 6,5
ºoar ecii: pl. nom. 6,18
(a) ªTERGE: v. III „a nimici”; „a distruge”; „a face sã disparã”
a ºt earge: inf. prez. rezum. cap.15
ºt ergi: ind. prez. 2.sg. 24,22
ºt earge: imperativ 2.sg. 25,28
(a) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 2,12; 23,13

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãlui: sg. gen. 9,3
tatãl: sg. nom./ac. 9,5; 10,2, 12; 14,29, 51; 19,2, 3, 4; rezum.
cap.20; 20,2, 3, 8, 10; 22,3
tatã-sãu: sg. nom. 14,27; 20,33, 34
tatã-tãu: sg. nom. 14,28
tatâl: sg. nom. 20,6; 23,17
tatã-mieu: sg. ac. 20,13
tatãl: sg. voc. 24,12
tãtâni-sãu: sg. nom./gen./dat. rezum. cap.2; 2,25; rezum. cap.9;
rezum. cap.14; 14,1; 17,15, 25, 34; 18,2; 20,32; 22,1, 11
tãtâni-tãu: sg. gen. 2,27, 28, 30; 9,20; 20,1; 22,16, 22
tãtâne-tãu: sg. gen. 2,31
tãtâni-mieu: sg. gen. 18,18; 22,15; 23,17; 24,22
tãtâne-mieu: sg. gen. 20,9, 12, 13
(a) TÃBÃRÎ: v. IV „a aºeza tabãra”
au tãbãrât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,1; 13,5; 17,1; 26,3; 28,4; 29,1
(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 25,9
(a) TÃGÃDUI: v. IV
au tãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.25; 28,23
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(a se) TÃIA: v. I
(sã) taie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2 4
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 2,31
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,2, 10
tãindu(-)(-sã): gerunziu rezum. cap.5
tãiate era: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,4
au tãiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,14; 11,7; 15,33; 17,51; 24,5; 31,9
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.pl. 7,10
tãindu-: gerunziu rezum. cap.17
tãiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 24,6
tãind: gerunziu 24, 12
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 28,17
TÃIERE: s.f.
tãiare: sg. nom. 14,20

(a) TÃMÂIA: v. I
sã tãmâiaze: con j. prez. 3.sg. 2,28

TRAISTÃ: s.f.; var. (Reg.) STRAIÞÃ; STRAISTÃ
straiþele: pl. ac. 9,7
strais tã: sg. ac. 17,49
(a) TRAGE: v. III „a face ef ortul de a miºca ceva, apucându-l ºi
îndrep tându-l spre sine”; „a atârna (la cântar)”
trage: imperativ 2.sg. 14,19
trãjea: ind. imp. 3.sg. 17,5

TRÃSNET: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TRESNET
tresnet: sg. ac. 7,10

TÃRIE: s.f. „putere”, „forþã”
tãria: sg. ac. 2,9
tãrie: sg. ac. rezum. cap.17

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 13,3

TÃTÂN E: s.m.; vezi TATÃ
TÂMPIT, -Ã: adj. (În v.; despre obiecte ascuþite) „lipsit de vârf
sau de tãiº”; „tocit”
tâmpite: n. pl. nom. 13,21
TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tânãrul: s.m. sg. ac. 14,6
tânãrule: s.m. sg. voc. 17,58
tinerii: s.m. pl. ac. 8,16
tinãrul: s.m. sg. ac. 14,1
tinãr: s.m. sg. nom. 17,55
tineri: s.m. pl. ac. 25,5
tineri: adj. m. pl. ac. 30,17

TRÂNDOS, -OASÃ: ad j. „trândav”; aici prima atestare, faþã
de MDA, unde se propune prima atestare în Lesicon r omanesclatinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
trândos: m. sg. nom. 25,3
TREAPTÃ: s.f. „pas” (în lat. gradus „pas”; „treaptã”; traducãtorii
au optat pentr u acest termen, dar sensul este, în context, „pas”)
treaptã: sg. ac. 20,3
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. 6,4; 20,19
trãbuia: ind. imp. impers. 18,19

(a se) TÂRÎ: v. IV
târãndu(-sã): gerunziu 14,13
TEACÃ: s.f.
teacã: sg. ac. 17,51
(a se) TEME: v. III
(sã) temea: ind. imp. 3.sg./pl. 3, 15; 14,26; 17,11; r ezum. cap.29
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,7; 7,7; 12,19; 18,12; 21,12; 28,5
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 4,20; 22,23; 23,17; 28,13
(vã) veþ teme: ind. viit.I. 2.pl. 12,14
(nu vã) temer eþi: imperativ prohib. 2.pl. 12,20
temeþi(-vã): imper ativ 2.pl. 12,24
temându(-mã): gerunziu 15,24
temându(-sã): gerunziu 17,24
a (sã) teame: inf. prez. 18,29
(ne) teameam: ind. im p. 1.pl. 23,3

TIPSIE: s.f.
tipsie: sg. ac. 2,14

TOIAG: s.n.
toiagului: sg. gen. 14,27, 43
toiagul: sg. ac. 17,40
toiag: sg. ac. 17,43

(a) TRÃI: v. IV
trãiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10,24
voiu trãi: ind. viit.I. 1.sg. 20,14
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 20,31

TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuit: m. sg. nom. 19,2

TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. ac. 12,2; 17,33

TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 1,13; 20,39

TRAPEZARE: s.f.; var. TREPÃZARE „salã de mese”
trepãzare: sg. ac. 9,22

(a) TÃINUI: v. IV
(nu) tãinui: imper ativ prohib. 2.sg. 3,17
va tãinui: ind. viit.I. 3.sg. 20,2

TINEREL,-EA: adj.
tinerel: m. sg. nom. 17,42

INDICE

(a) TRECE: v. III
a treace: inf. prez. 2,24; 14,4
trecut-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,21, 22
trecând: gerunziu 9,3; 25,38; 26,13
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,4; 13,7; 28,16
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 9,27; 13,23
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 10,3
sã treacem: conj. prez. 1 .pl. 14,1, 6
treacem: ind. prez. 1.pl. 14,8
ar fi trecut: cond. pf. 3.sg. 15,12
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 15,24
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 26,22
treace: inf. prez. fãrã sã 30,10
TRECUT, -Ã: adj.
trecut: m. sg. nom. 2,2
(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 15,32
TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN „conducãtor”
trivuni: pl. ac. 8,12; 22,7
trivunului: sg. gen. 17,18
trivun: sg. ac. 18,13
trivunilor: pl. dat. 20,6
TRIMIS, -Ã: ad j.
trimis: m. sg. nom. rezum. cap.15
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(a se) TRIMITE: v. III
trimite: ind. prez. 3.sg. 2,6
trimitea: ind. imp. 3.sg. 2,14; 18,5
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4; 5,10, 11; 6,21; 11,7; 12,8, 11;
15,1, 18, 20; 16, 12, 19, 20, 22; 17,49; 19,11, 14, 15, 20, 21;
22,11; 25,5, 14, 32, 39, 40; 26,4; 30,26; 31,9
trimiþând: gerunziu 5,8
trimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
om trimite: ind. viit.I. 1 .pl. 6,2
trimiteþi: ind. prez. 2.pl. 6,3
(nu) trimit eþ: imper ativ prohib. 2.pl. 6,3
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 9,16; 20,12, 21
trimiþându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
sã trimitem: conj. prez. 1.pl. 11,3
trimiteþ: imperativ 2.pl. 14,42
sã trimiþu: conj. prez. 1.sg. 16, 1
trimite: imperativ 2.sg. 16,11, 19; 20,31
(t e-)ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 21,2
sã trimiþi: conj. pr ez. 2.sg. 24,7
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 25,25
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29
trimiþ: ind. prez. 1.sg. 30,26
TRUNC: s.n. (Înv.) „trunchi” (cf. lat. tr uncus); aici prima atestare;
cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
tr unc: sg. ac. 5,5
TRUP: s.n.
tr upurile: pl. ac. rezum. cap.31; 31,12
tr upul: sg. ac. rezum. cap. 31; 31,10, 12

Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinile: pl. ac. 8,14
þarini: pl. ac. 22,7
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE: s.m.
þãr murile: sg. ac. 13,5
ÞÂÞÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞIÞINÃ
þiþinile: pl. nom. 2,8
(a se) ÞINE: v. III
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 2,9
(s-)au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 9,24
ai þinut : ind. pf.c. 2.sg. 13,14
þinea: ind. imp. 3.sg. 18,10; 19,9
þiind: gerunziu 22,6
(t e) vei þinea: ind. viit.I. 2.sg. 22,23
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 25,2 1
ÞINUT: s.n.
þãnutul: sg. ac. 6,1
þânutului: sg. gen. 6,5
þânuturi: pl. gen. (cu prep. a + num.) 6,18
þinutului: sg. gen. 5,6; 27,5
þinutul: sg. ac. 27,7, 11
(a) ÞIUI: v. IV; var. (a) ÞIUIA: v. I
vor þiuia: ind. viit.I. 3.pl. 3,11

TUFÃ: s.f.
tufele: pl. ac. 31,13

U

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au tur burat: ind. pf.c. 3.sg. 14,15
TULBURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) TURBURAT, -Ã
tur burat (foarte): m. sg. nom. 28,21
(a) TUNA: v. I
va tuna: ind. viit.I. 3.sg. 2,10
au tunat: ind. pf.c. 3.sg. 7, 10
(a) TUNDE: v. III
(s-)au fost tunzând: ind. m.m.c.pf. perifr. (cu gerunziu) 3.pl. 25,2
tundea: ind. imp. 3.sg. 25,4
ar f i tunzând: cond. pf. (cu gerinziu) 3.pl. 25,7
TUNZÃTOR: s.m.
tunzãt orilor: pl.dat. 25,11
TUREATCÃ: s.f.; var. TURIAC „carâmb”; (Reg.) „pulpar”, (Înv.
ºi pop.) „ciorap fãrã talpã, fãcut din dimie sau din postav, care
îmbracã piciorul de la gleznã pânã la genunchi”
turiiaci: pl. ac. 17,6
TURIAC: s.m.; vezi TUREATCÃ
TURMÃ: s.f.
tur mele: pl. ac. 8,17; 15,9; 25,16; 30,20
tur ma: sg. nom./ac. 10,5; 17,15, 20, 34; 25,4
tur me: pl. ac. 15,14
tur mei: sg. gen. 17,34
tur mã: sg. ac. 25,7

(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 2,25; rezum. cap.19; 19,2; rezum. cap.22
(sã) ucid: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
sã ucizã: conj. prez. 3.sg. 5,10
sã ucigã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,11; 19,1; 20,33; 26,15; 28,9; 31,4
ucigându(-se): gerunziu rezum. cap.6
vom ucide: ind. viit.I. 1.pl. 11,12
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 11,13; 19,6
ucidea: ind. im p. 3.sg. 14,13
ucideþ: imperativ 2.pl. 14,34
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 14,34; 15,8; rezum. cap.17; 17,50, 51, 57;
28,2 4; rezum.cap.30
ucizându(-sã): gerunziu rezum. cap.15
ucide: imperativ 2.sg. 15,3, 18; 20,8
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 15,15, 20; 17,36; 25,11
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 15,21
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 16,2; 17,25, 26, 27
ucideam: ind. imp. 1.sg. 17,35
ucigând: gerunziu 19,5; rezum. cap.28
sã (sã) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 19,11, 1 5; rezum. cap.24
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 19,17
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 21,9; 24,19
ucideþi: imperativ 2.pl. 22,17
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 22,21; 30,2
sã ucig: con j. prez. 1.sg. 24,11
(nu) ucide: imperativ pr ohib. 2.sg. 26,9
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 30,15

(a) TURNA: v. I
au turnat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6; 10,1

UCIDERE: s.f.
ucidere: sg. ac. 5,9
uciderea: sg. ac. 18,6

TURTÃ: s.f.
tur tã: sg.ac. 2,36
tur te: pl. ac. 10,3

UCIS, -Ã:adj./s.
uciºi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.31; 31,1
(cei) uciºi: s.m. pl. ac. 31,8
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urechea: sg. ac. 9,15
ureachea: sg. ac. 20,13

(a se) UITA: v. I
(Te) vei uit a: ind. viit.I. 2.sg. 1,11
(vã) uitaþi: ind. prez. 2.pl. 6,9
(m-)am uitat : ind. pf.c. 1.sg. 9,16
(s-)au uitat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,9; 14,16; 24,9
(nu te) uita: imperativ prohib. 2.sg. 16,7
uitându(-sã): gerunziu 17,42; 20,6
(sã) uita: ind. im p. 3.sg. 18,l9

UR GIE: s.f.
urgia: sg. nom. 11,6
urgiii: sg. gen. 20,3 4; 28,18
(a) URÎ: v. IV
au urât: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.18

UMED, -Ã: adj. „îmbibat”
umedã: f. sg. nom. 1,14

(a) URGISI: v. IV
urgisit a fi: pasiv inf. pr ez. rezum. cap.13
urgisea: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,34

UMÃR: s.m./n.
umere: pl. ac. 9,2
umãrul: sg. ac. 10,9
umãru: sg. ac. 10,23
umerele: pl. ac. 17,6

UR GISIT, -Ã: adj.
urgisit : m./n. sg. nom. rezum. cap.15; 15,9
URIAª: s.m.
uriaºul: sg. nom. rezum. cap.17

(a) UMBLA: v. I
va umbla: ind. viit.I. 3.sg. 2,35
au umblat: ind. pf.c. 3.pl. 8,3; 28,25
umblã: ind. prez. 3.pl. 8,5
umblând: gerunziu 9,14
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 15,20
umbla: inf. prez. fãrã a 17,39
umbla: ind. imp. 3.sg./pl. 19,23; 23,13
umblã: ind. prez. 3.pl. 24,3

URLARE. s.f.
urlarea: sg. nom. 5,12
(a) URMA: v. I
urma: ind. imp. 3.sg./pl. 6, 12; 13,7
urmând: gerunziu 11,5; 12,14; 14,13; 17,14
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 11,7
urmã: imper ativ 2.sg. 14,12
au ur mat: ind. pf.c. 3.pl. 25,13, 42
voiu urma: ind. viit.I. 1.sg. 25,19
urmeazã: ind. prez. 3.pl. 25,27
urma: inf. prez. fãrã a 30,2 1

UMBROS, -OASÃ: adj.
umbros: m. sg. ac. 23,14
(a) UMPLE: v. III
umple: imper ativ 2.sg. 16,1

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac. în loc. adj. cea mai (de) pre urmã „ultima” 9,21, 27;
14,2; 29,2
urmã: sg. ac. în loc. adv. mai pre urmã 28,23

UNCHI: s.m.
unchiul: sg. nom. 10, 14; 14,50
unchiu-sãu: sg. nom./ac. 10,15, 16
UNEALTÃ: s.f. „lucr u”; „bagaj”
unealtele: pl. ac. 17,22

URMÃT OR: s.m. (Înv. ºi reg.) „succesor”, „moºtenitor”
urmãtoriul: sg. ac. 2,32

UNGÃTOARE: s.f. „pr oducãtoare/vânzãtoar e de uleiuri, alifii”
ungãtoare: pl. ac. 8,13
(a se) UNGE: v. III „a acoperi o supr afaþã cu un str at de ulei
sau altã substanþã unsuroasã”; „a (se) învesti într-o funcþie”
(sã) va unge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9
vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 9,16
(sã) unge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.16
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 10,1; 16,13
sã ung: conj. prez. 1.sg. 15,1
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 15,17
vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 16,3
unge: imperativ 2.sg. 16,12

UNS: s.m.
unsul: sg. nom./ac., (Înv.) în sint agma unsul Domnului/Lui 12,5;
24,7, 11; 26,9, 10, 16
unsului: sg. gen. 26,23

UR CIOR: s.n.
urcior: sg. ac. 1,2 4
urciorul: sg. ac. 10, 1
URECHE: s.f.
urechile: pl. nom./ac. 3,11; 8,21; 15,14; 18,23; 25,24

URS: s.m.
ursul: sg. nom. 17,34
urs: sg. ac. 17,36
ursului: sg. gen. 17,37
USC AT, -Ã: adj.
uscate: f. pl. ac. 30,12
(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI
USEBIT, -Ã: adj.; vezi OSEBITÃ
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

UNGHI: s.n.
unghiurile: pl. ac. 14,38

UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. ac. 10, 1; 16,13
untdelemn: sg. ac. 16,1

INDICE

UªÃ: s.f.
uºilor: pl. gen. 1,9
uºa: sg. ac. 2,22
uºile: pl. ac. 3,15; 21,13
uºe: sg. ac. 4,18
UªOR: adv.
(mai) uºor: rezum. cap.16; 16,16, 23
V
VACÃ: s.f.
vaci: pl. ac. rezum. cap.6; 6,7, 10
vacile: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,12, 14
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VÃTAF: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) VÃTAV
vãtavii: pl. nom./ac. 5,8, 11; 6,12; 7,7
vãtavilor: pl. dat. 6,5
vãtavi: pl. nom. 6,16

am vãzut : ind. pf.c. 1.sg. 16,18; 25,25; 28,13
vãzut-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 17,25
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,55
vãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 19,5
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 22,9
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 28,13
vâzând: gerunziu 13,6
veai vedea: ind. viit.I. 2.sg. 1,11
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 2,32
(sã) veade: ind. prez. inm pers./3.sg. 1,23; 14,36,40; 18,23; 26,21
vedea: inf. prez. fãrã a 3,2; 4,15
veade: ind. prez. 3.sg., în sintagma cel/celui ce veade „pror oc”,
„profet” 9,9, 11, 18, 19
vedeþ: ind. prez. 2.pl. 10,24
vedeþi: imperativ 2.pl. 12,16; 14,17
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 12,17
sã vedeþi: conj. prez. 2.pl. 14,38
vedea: ind. imp. 3.sg. 14,52
veade: ind. prez. 3.sg. 16,7
sã vezi: conj. prez. 2.sg. 17,28
voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 19,3; 20,29
vedeþ: imperativ 2.pl. 23,23
vezi: imperativ 2.sg. 24,12
ar v edea: cond. pf. 3.sg. 26,12
vezi: ind. prez. 2.sg. 26,16

VÂRF: s.n.
vãrful: sg. ac. 26,13
vâr ful: sg. ac. 14,27, 43

VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 16,7
vedeare: sg. ac. 16,12; 17,42

VÂRSTÃ: s.f.
vãr stã: sg. ac. 2,33
vâr stã: sg. ac., în sintagma de mare vârstã „bãtrân” (v ezi MARE:
ad j.) 4,18; 17,12

VEDENIE: s.f.
vedenie: sg. nom., în sint agma vedenie arãtatã 3,1
vedeniia: sg. ac. 3,15

VAI: interj.
vai: 4,8
VALE: s.f.
vale: sg. ac. 6, 13; 17,52; 31,7
Aalea: sg. ac., în s. Valea Terevinthului 17,2, 19; 21,9
valea: sg. nom. 17,3
VAS: s.n „recipient”
vas: sg. ac. 2,14
vasele: pl. nom./ac. 6,8, 15; 21,5
vase: pl. ac. 21,5
(a se) VÃDI: v. IV (Înv.) „a (se) trãda”
(sã) vãdeaºte: ind. prez. 3.sg rezum. cap.23
(a se) VÃRSA: v. I
am vãr sat: ind. pf.c. 1.sg. 1,15
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.pl. 23,27
ai vãr sat: ind. pf.c. 2.sg. 25,31
sã (sã) v erse: conj. prez. 3.sg. 26,20

VÂRSTNIC, -Ã: s.; var. (Înv. ºi r eg.) VÂRSNIC, -Ã
vâr snicul: s.m. sg. ac. 28,16
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
vâr toasã: adj. f. sg. nom. 5,7
vâr tos: adj. m./n. sg. nom./ac. 18,17; 20,10
(mai) vârtos: adv. 14,30; 15,22; 18,5; 22,8; 23,3
VÂRTUTE: s.f.
vãrtute: sg. ac., în loc. adj. tare de vãrtute „plin de vigoare” 9,1; 16,18
vâr tute: sg. ac. 2,4
vâr tute: sg. ac.., în loc. adj. tare de vârtute 16,18
VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac/îm veac „veºnic” 2,30;
3, 13, 14; 13,13; 20,15, 23, 42
VECHI, VECHE: adj./s.
(ceale) v echi: s.n. pl. nom. 2,3
veache: adj. f. sg. ac. 24,14
VECIN, -Ã: adj.
vecine: n. pl. ac. rezum. cap.2 7
(a) VEDEA: v. II
sã vazã: con j. prez. 3.pl. 19,15
vazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 24,16
vãzând: gerunziu 5,7; 9,17; 12, 12; 13,11; 17,24, 42, 51; 19,20;
21,11; 25,23; 26,3, 5; 28,12; 31,5, 7
au vãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6, 13, 16, 19; 15,35; 18,15, 28; 23,15,
22; 24,11; 28,5
vãzându-: gerunziu 6, 13; 10,11
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 12,24
vãzut-aþ: ind. pf.c. 2.pl. 14,29; 21,14
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,6

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 19; 2,27; 3,10; 4,1, 12, 14; 6,14;
7, 1; 8,4; 9,12, 16; 10,9, 10, 13; 11,4, 9; 12,12; 14,20, 25; 15,12;
16,4, 21; 17,2, 20, 52; 18,19; 19,18, 22, 23; 20,24, 27, 29, 35,
37; 21,1, 10; 22,5, 11; 24,4; 25,12, 36, 40; 26,1, 7; 28,4, 8; 29,10;
30,9, 21, 22, 26; 31,7, 12
venea: ind. imp. 3.sg. 2,14; 13, 10; 27,9
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 2,33, 3 4, 36; 9,13; 10,22; 16,11; 26,10; 28,10
venind: gerunziu 4,5, 13; 9,5; 13,15, 22; 15,5; 19,16; 20,1; 25,9; 30,1
venit-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,7; 31,8
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,6; 5,10; 11,9; 21,1; 23,7; 26,3, 4
am v enit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 4,16; 9,6; 10,14; 16,2, 5; 25,8
a veni: inf. prez. 7,13; 9,15; 23,10
veniþi: imper ativ 2.pl. 9,9; 11,14; 16,5
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 10,3, 5; 20,19
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 10,7
voiu veni: ind. viit.I. 1.sg. 10,8
au fost venind: ind. im p. 3.sg. 11,11
venisãº: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,11
vom veni: ind. viit.I. 1.pl. 14,9
ar f i venit: cond. pf. 3.sg. 15,12
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 17,8
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 17,28; 29,6
veniia: ind. im p. 3.sg. 17,34
veþi veni: ind. viit.I. 2.pl. 25,5
ai f i venit: cond. pf. 2.sg. 25,34
vinea: ind. im p. 3.sg. 2,13, 15; 11,5
vin: ind. prez. 3.pl. 2,31
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 4,3; 31,4
vino: imper ativ 2.sg. 9,5, 10; 14,1, 6; 16,1; 17,44; 20,22; 23,11,2 7
vii: ind. prez. 2.sg. 15,7; 17,43, 45
viind: gerunziu 15,13; 17,48
viu: ind. prez. 1.sg. 17,45
sã vii: conj. prez. 2.sg. 25,26
sã viu: con j. prez. 1.sg. 29,8
vinind: gerunziu 30,3
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VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac., în loc. adj. fãrã vinã 19,5
vina: sg. ac. rezum. cap.24; rezum. cap.26

VENIT: s.n.
viniturile: pl. ac. 8,15
(a se) VESELI: v. IV
(m-)am veselit: ind. pf.c. 1.sg. 2, 1
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.pl. 11,9, 15
(te-)ai veselit: ind. pf.c. 2.sg. 19,5

(a) VINCE: v. III; var. (a) VINGE (Înv.) „a ieºi biruitor”; „a
învinge” (cf. lat. vinc¹, -½re)
vinjea: ind. imp. 3.sg. 14,47

VESEL, -Ã: ad j.
veaselã: f. sg. nom. 25,36

(a se) VINDE: v. III
(sã) vinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 18,6

(a se) VINDECA: v. I
(vã) veþi vindeca: ind. viit.I. 2.pl. 6,3

VES TE: s.f.
ves tea: sg. nom. 2,24
veas te: sg. ac. 4,19; 13,4
veas tea: sg. ac. 23,10

VINOVAT, -Ã: adj.
vinovat: m. sg. nom. 22,22
(a se) VINUI: v. IV „a (se) acuza”
(sã) vinuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,13, 14; 14,33; 18,24; 19,18; 22,21;
23,1, 7; 24,2; 25,12
ves tea: ind. imp. 3.sg. 4,17; 17,27
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(s-)au vestit : ind. pf.c. impers./3.pl. 15,12; 17,31; 18,20, 30; 19,19;
23,7, 13, 25; 27,4
ves tind: gerunziu 18,26; 19,11
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. 19,3
ves tindu(-sã): gerunziu 19,21
sã vestesc: conj. prez. 1 .sg. 20,9
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 20,10; 22,22
sã vesteascã: con j. prez. 3.sg. 22,8
sã (sã) vesteascã: con j. prez. imper s. 31,9
VEªMÂNT: s.n.; var (Reg.) VÂJMÂNT
vãjmântului: sg. gen. 24,6, 12
vâjmântului: sg. gen. 24,5, 12
vejmintele: pl. ac. 17,38; 18,4; 19,13, 24
vejmântului: sg. gen. rezum. cap.24
vejminte: pl. ac. 28,8

VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 1,11; 7,15; 25,28
viaþa: sg. nom. 18,18
VICLEAN , -Ã: adj.
viclean: m. sg. nom. 25,3
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac., în loc. adv. cu vicleºug rezum. cap.18; 23,22
VIE: s.f.
viile: pl. ac. 8,14
viilor: pl. gen. 8,15
vii: pl. ac. 22,7
VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 1,14; 25,37
vin: sg. ac. 1,15, 24; 10,3; 16,20; 25,18

VITHLEEMITEAN: s.m.; var. VIFLEIMITEAN „persoanã care
provine din Betleem””
Vif leimiteanul: sg. nom. 16,1
Vithleemiteanul: sg. nom. 16,18
Vithleemiteanului: sg. gen. 17,58
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. ac. 1,2 4; 6,10; 14,32
viþãlul: sg. ac. 1,25
viþãi: pl. ac. rezum. cap.6
viþeii: pl. ac. 6,7
viþãii: pl. ac. 6, 10
viþãl: sg. ac. 16,2
viþel: sg. ac. 28,24
VIU, VIE: adj./s.
viu: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 1,26; 2,6; 14,39, 45; 15,8; 17,26,
36, 55; 19,6; 20,3, 22; 25,26, 34; 26,10, 16; 27,9, 11; 28,10; 29,6
(celor) vii: s.m. pl. gen. 25,29

VEªNIC , -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC ; (Înv. ºi rar)
VEACINIC
veacinicã: f. sg. nom. 27,12
VETHSAMITEAN: s.m./adj. „locuitor al cetãþii Bet-ªemeº”
vethsamiteanii: s.m. pl. nom. rezum. cap.6; 6,13
Vethsamiteanul: s.m. sg. nom. 6,14, 18
vethsamiteanilor: s.m. pl. gen. 6,19
vethsamiteani: adj. m. pl. nom. 6,15, 20

VIS: s.n.
visuri: pl. ac. 28,6, 15

VOIE: s.f.
voie: sg. ac., în loc. adv. de voie „intenþionat” 20,30
VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivozii: pl. nom. 29,2
voivozilor: pl. gen./dat. 29,6, 7
VORBÃ: s.f.
vor ba: sg. nom. 18,26; 25,32
(a) VORBI: v. IV
vor bea: ind. imp. 3.sg. 9,9
vor bind: gerunziu 17,28
a vorbi: inf. prez. 24,17
VRÃJITOR: s.m.
vrãjitori: pl. ac. rezum. cap.28; 28,3, 9
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºilor: pl. gen. 30,26
(a) VREA: v. II
au vrut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,25; 8,19; 15,9; 22,17; 28,15; 31,4
vei vr ea: ind. viit.I. 2.sg. 14,7
vrea: ind. prez. 3.sg. 15,22
a vrea: inf. prez. 15,23
vrând: gerunziu rezum. cap.19
vreai: ind. prez. 2.sg. 21,9
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am vr ut: ind. pf.c. 1.sg. 24,12; 26,23
vr eau: ind. prez. 3.pl. 29,3
vr eia: ind. imp. 3.sg. 30,6
VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnicã: f. sg. ac. rezum. cap.6
vr eadnic: m. sg. ac. 14,52
VREME: s.f.
vr eame: sg. ac. rezum. cap.1; 17,55; 23,6
vr eamea: sg. nom. 1,7; 18,19
vr emea: sg. ac., în loc. adv. în t oatã vremea „tot timpul” 25,7, 1 5
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar „zadarnic”, „degeaba” 25,21
(a se) ZÃBOVI: v. IV
zãbovea: ind. imp. 3.sg. 14,2
au zãbo vit: ind. pf.c. 3.pl. 19,18
(sã) zãbovea: ind. imp. 3.sg. 23,14
zãbovise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,3 1
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 5,3
zãcând: gerunziu 5,4; 26,7; 31,8
(a) ZÃMISLI: v. IV
au zãmislit : ind. pf.c. 3.sg. 1,20; 2,21
(a) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 15,9
(a) ZDRUMICA: v. I
zdr umicã: imperativ 2.sg. 15,3

28, 29, 33, 3 4, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; 1 5,1, 6,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33; 16,1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18; 17,17, 25, 26, 28,
29, 30, 33, 3 4, 37, 39, 43, 44, 45, 55, 56, 58; 1 8,8, 17, 18,
21, 23, 25; 19,4, 17, 22; 20,2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 27, 29,
30, 32, 36, 3 7, 40, 42; 21,1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14; 22,3, 5, 7,
9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22; 23,2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16,
21; 24,5, 7, 10, 17, 18; 25,5, 10, 13, 19, 21, 24, 32, 35, 39,
41; 26,6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25; 27,1, 5; 28,1, 2,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23; 29,3, 4, 6, 8, 9; 30,7,
8, 13, 15, 20, 21, 22, 23; 31,4
zicând: gerunziu 1,11; 4,7, 21; 5, 10; 6,2, 21; 7,3; 9,15, 19, 26;
10,12; 11,7; 14,24, 28, 33; 15,10; rezum. cap.16; 16,19, 22; 17,26,
27; 18,7, 17, 22, 24; rezum. cap.19; 19,2, 11, 15; 20,38; 21,11;
23,1, 2, 19, 27; 24,2, 9; 25,14, 40; 26,1, 6, 14, 19; 27,11, 12;
28,10; 29,5; 30,8, 26
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,15, 16; 17,8, 10; 19,19; 27,10
zice: ind. prez. 3.sg. 2,27, 30; 10,2, 18; 15, 2
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 2,36; 20,3, 4, 7
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 3,9; 16,2
am zis: ind. prez. 1.sg. 3,13; 13,12; 24, 11
(s-)au zis: ind. pf.c. impers./3.pl. 3,17; 17, 12; 19,22
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,6; 18,26; 25,12
(sã) zice: ind. prez. impers./3.sg. 9,9; rezum. cap.13; 24,14
ziseasem: ind. m.m.c.pf. 1 .sg. 9,17
zi: imperativ 2.sg. 9,27
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 10,2; 14,10
zicându-: gerunziu 10,4; 20,21
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 10,19
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 11,9; 25,5, 6
aþ zis: ind. pf.c. 2.pl. 12,12
sã zicã: con j. prez. 3.sg./pl. 13,10; 20,3; 25,14
ziceþ: imperativ 2.pl. 14,34
zice: inf. prez. fãrã a 16,16
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 20,22
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 26,6
oi zice: ind. viit.I. 1.sg. 28,8
ZID: s.n.
zid: sg. ac. 6,18; 25,16
zidul: sg. ac. rezum. cap.31; 31,10, 12

(a) ZECIUI: v. IV
va zãciui: ind. viit.I. 3.sg. 8,15, 17
ZGÃU: s.n.
zgãul: sg. ac. 1,6
ZI: s.f.
zile: pl. nom./ac. 1,3; 2,19; 10,8; 11,3; 13,8, 11; 17,16; 18,27;
25,38; 29,3; 30,12; 31,13
zioa: sg. nom./ac. 1,4; 3,12; 4,12; 5,5; 6,15, 16; 7,6; 8,8, 18;
9,24; 10,9; 11,11, 13; 12,5; 13,22; 14,18, 23, 24, 31, 37; 15,35;
16, 13; 18,2, 9; 19,24; 20,5, 18, 19, 24, 26, 27; 21,7, 10; 22,8,
18, 22; 24,5; 26,10; 27,6; 28,20; 29,3, 6, 8; 30,25; 31,6
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele „pentru toatã viaþa”;
„totdeauna”; „mereu” 1,11, 28; 2,35; 7,13, 15; 14,52; 18,10, 29;
20,31; 23,14; 25,28; 28,2
zilelor: pl. gen. 1,20; 27,7
zilele: pl. nom./ac. 2,31; 3,1; 4,1; 7,2; 17,12; 22,4; 25,16; 27,11; 28,1
zilele: pl. ac., în loc. adv., în c. neg., în t otate zilele „niciodatã 2,32
zi: sg. ac., în loc. adv. într-o zi „odatã” 2,34
zi: sg. ac. 3,2; 5,3, 4; 6,18; 7,2; 8,8; 9,15; 12,2, 18; 14,1, 14;
18,10; 20,5, 27, 34; 25,8; 27,1, 6; 29,3; 30,1, 16, 17; 31,8
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa 25,16
(a se) ZICE: v. III
zâcãnd: gerunziu 13,3
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 28;
2,20, 23, 27; 3,4, 5, 6, 9, 10, 11, 16; 4,3, 6, 14, 16, 17, 20,
22; 5,7, 8, 11; 6,2, 4, 20; 7,3, 5, 6, 8, 12; 8,5, 7, 11, 19, 22;
9,3, 5, 6, 7, 8, 1 0, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 24, 2 7; 10,1, 11,
14, 15, 16, 18, 24, 27; 11,1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14; 12,1, 4,
5, 6, 10, 19, 20; 13,9, 13; 14,1, 6, 7, 8, 11, 1 2, 17, 18, 19,

(a) ZIDI: v. IV
voiu zidi: ind. viit.I. 1.sg. 2,35
zidit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,17
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 14,35
a zidi: inf. prez. 14,35
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. ac. 6,18
ZIFEAN: s.m. (cf. infra ZIFEU )
zif eani: pl. ac. rezum. cap.23
ZIFEU: s.m. „locuitor al or aºului Zif, din sudul Iudeii, în
apr opiere de gr aniþa cu Edomul”
zif ei: pl. ac. rezum. cap.26
zif eii: pl. nom. 26,1
zefeii: pl. nom. 23,19
ZIS, -Ã: adj./s.
zise: adj. n. pl. ac. 7,16
zisã: adj. f. pl. ac. 10,10
zisele: s.f. pl. ac. rezum. cap.12
(a) ZMERI: v. IV; vezi (a) SMERI
ZMOCHINÃ: s.f.; vezi SMOCHINÃ
ZVÂRLITURÃ: s.f.
zvãrlitura: sg. ac. 25,29
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CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL,
CAREA NOI
A DOAO A ÎMP~RA[ILOR O ZICEM

Cap 1
David ucigând solul care s@ zice a fi ucis pre Saul, rumpându-} vejmintele, îl plânge cu
ceiaalal]i uci}i, postindu-se }i poruncind s@ învea]e fiii Iiudei arcul.

1.

61v

62r

i au fost dup@ ce au murit Saul, de s-au întors David de la b@taia lui Amalic }i au
r@mas în Sechelig doao zile.
2.
Iar@ a triia zi s -au ar@tat un om venind din tab@ra lui Saul, cu haina rupt@ }i
cu capul pr@s@rat de prav. {i, sosând la David, au c@zut pre fa]a sa }i i s-au închinat.
3. {i au zis c@tr@ el David: „De unde vii?” Carele au zis c@tr@ el: „Din tab@ra lui Israil
am fugit”.
4. {i au zis c@tre el David: „Ce cuv@nt iaste, ce s-au f@cut, spune-mi!” Care au zis:
„Fugit-au norodul din r@zboiu }i, mul]i c@zând din norod, au murit; ci }i Saul }i Ionathan,
| fiiul lui, au murit”.
5. {i au zis David c@tr@ tân@rul care îi povestea: „De unde }tii c@ au murit Saul }i Ionathan,
fiiul lui?”
6. {i au zis tân@rul care îi vestea: „Cu întâmplare am venit în muntele Ghelvoi; }i Saul
z@cea pre suli]a sa, iar@ car@le }i c@l@re]ii s@ apropiia de el.
7. {i, întorcându-se dinnapoia sa }i v@zându-m@, m-au chemat. C@ruia r@spunzându-i:
«Iat@-m@»,
8. Mi-au zis: «Cine e}ti tu?» {i am zis c@tr@ el: «Amalichitean sânt eu».
9. {i mi-au gr@it: «St@i deasupra mea }i m@ ucide, c@ m@ ]ân strânsori }i înc@ tot sufletul
mieu în mine iaste».
10. {i, stând deasupra lui, l-am ucis, c@ }tiiam c@ nu putea tr@i dup@ c@deare. {i am luat
mitra care era în capul lui }i covrigul din mâna lui }i le-am adus la tine, domnul mieu,
aici”.
11. {i, apucând David vezmintele sale, le-au rupt }i to] b@rba]ii carii era cu el.
12. {i au tânguit }i au plâns }i au postit pân@ sara pentru Saul }i pentru Ionathan, fiiul
lui, }i pentru norodul Domnului }i pentru casa lui }i Israil, c@ci c@zuse de sabie.
13. {i au zis David c@tr@ tin@rul care-i vestise: „De unde e}ti tu?” Care au r@spuns: „Fiiul
|| unui om nimearnic amalichitean sânt eu”.
14. {i au zis c@tr@ el David: *„Pentru ce nu te-ai temut a trimite mâna ta }i a ucide unsul *Psalm. 104, 15.
Domnului?”
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15. {i, chemând David unul din slugile sale, i-au zis: „Apropiindu-te, n@v@lea}te asupra
lui”. {i l-au lovit }i au murit.
16. {i au zis c@tr@ el David: „Sângele t@u preste capul t@u, c@ gura ta au gr@it împrotiva
ta, zicând: «Eu am ucis unsul Domnului»”.
17. {i au plâns David aceast@ plânsoare pentru Saul }i pentru Ionathan, fiiul lui.
18. ({i au poruncit s@ învea]e pre fiii Iiudei arcul, precum iaste scris în Cartea Drep]ilor).
{i au zis: „Ia aminte, Israil, pentru cei ce au murit preste ceale înalte ale tale r@ni]i.
19. Cei ale}i, Israil, preste mun]ii t@i s-au ucis; cum au c@zut cei tari!
20. Nu vestire] în Gheth, nici vestire]i în uli]ele Ascalonului, ca s@ nu s@ veseleasc@ featele
filisteilor, s@ nu dân]uiasc@ featele net@ia]ilor împrejur.
21. Mun]i Ghelvoi, nici roao, nici ploaie s@ vie preste voi, nici s@ fie câmpurile
pârghelor, c@ acolo s-au lep@dat pav@za celor tari, pav@za lui Saul, ca când n-ar fi fost
uns cu untul-de-lemn. |
22. De la sângele celor uci}i, de la gr@simea celor tari, s@geata lui Ionathan nu s-au mai 62v
întors înd@r@pt , }i sabia lui Saul nu s-au întors de}art@.
23. Saul }i Ionathan, iubi]ii }i fr@ms@]a]ii în via]a sa, nici în moarte nu s-au desp@r]it;
decât pajerile mai iu]i, decât leii mai tari.
24. Featele lui Israil, plânge]i pentru Saul, carele v@ îmbr@ca cu ro}u întru desf@t@ri, care
v@ da podoabe de aur vejmântului vostru!
25. Cum au c@zut cei tari în r@zboiu! Ionathan între ceale înalte ale tale s-au ucis!
26. Doare-m@ pentru tine, fratele mieu, Ionathan cel împodobit foarte }i mai iubit preste
dragostea muierilor; precum maica iubea}te pre unul n@scut fiiul s@u, a}a eu te iubeasc.
27. Cum au c@zut cei vârto}i }i au perit armele ceale de r@zboiu!”
Cap 2
David, din descoperirea lui Dumnezeu, luând porunc@ a s@ sui în Hevron, acolo preste Iiuda s@
unge împ@rat; pre oamenii lui Iavis Galaad, pentru îngroparea lui Saul, îi laud@. Iar@ ungerea lui
Isvoseth spre împ@r@]iia lui Israil, grea au n@scut gâlceav@ }i r@zboiu între amândoao casele. ||

i dup@ aceastea au întrebat David pre Domnul, zicând: „Au sui-m@-voiu 63r
într-una din cet@]ile Iudei?” {i au zis Domnul c@tr@ el: „Suie-te!” {i au zis
David: „Unde m@ voiu sui?” {i i-au r@spuns: „În Hevron”.
2. {i s-au suit David }i doao muieri a lui, Ahinoam Israiliteanca }i Avigail, muierea lui
Naval Carmeliteanului.
3. Ci }i oamenii carii era cu el i-au dus David pre fie}tecarii cu casa sa; }i au r@mas în
ora}ele lui Hevron.
4. *{i au venit oamenii Iiudei }i au uns acolo pre David s@ împ@r@]easc@ preste casa
Iiudei. {i s-au vestit lui David cum c@ oamenii Iavis Galaad îngropase pre Saul.
5. {i au trimis David soli la b@rba]ii Iavis Galaad }i au zis c@tr@ dân}ii: „Blagoslovi] sânte]
voi de la Domnul, carii a]i f@cut mila aceasta cu domnul vostru, Saul, }i l-a] îngropat!
6. {i acum adec@ v@ va r@spl@ti Domnul mila }i adev@rul; ci }i eu v@ voiu r@spl@ti har
pentru c@ a] f@cut cuvântul acesta.
7. Înt@reasc@-se mânile voastre }i fi]i fiii t@rimei. C@ de au }i murit domnul vostru, Saul,
iar@ pre mine m-au uns casa Iiudei împ@rat }ie}”.
8. Iar@ Avner, fiiul lui Ner, c@petenia oastei lui Saul, au luat pre Isvoseth, fiiu lui Saul,
63v
}i | l-au dus împregiur prin tab@r@.
9. {i l-au rânduit împ@rat preste Galaad }i preste Ghesuri }i preste Iesrail }i preste Iefrem
}i preste Veniamin }i preste tot Israilul.
10. De patruzeaci de ani era Isvoseth, fiiul lui Saul, când au început a împ@r@]i preste
Israil, }i doi ani au împ@r@]it. Iar@ numai casa Iiudei urma lui David.
11. {i au fost num@rul zilelor în care au r@mas David împ@r@]ind în Hevron, preste casa
Iiudei, }eapte ani }i }ase luni.
12. {i au întrat Avner, fiiul lui Ner, }i slugile lui Isvoseth, fiiul lui Saul, din tab@r@ în Gavaon.
13. Iar@ Ioav, fiiul Sarvei, }i slugile lui David au ie}it }i le-au alergat înainte lâng@ pescuitoarea
lui Gavaon. {i, adunându-se întru unul, au }ezut în prejm@, ce}tia de o parte a pescuitoarei,
ceia de alt@ parte.
14. {i au zis Avner c@tr@ Ioav: „Scoale-se slujile }i fac@ certare înaintea noastr@!” {i au
r@spuns Ioav: „Scoale-se!”
1.

*1 Macav. 2, 57.
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15. {i s-au sculat }i au trecut cu num@rul doispr@zeace din Veniamin, din partea lui
Izvoseth, fiiul lui Saul, }i doispr@zeace din fiii lui David.
16. {i, apucând fie}tecarele capul so]ului s@u, au înfipt sabia în coastele protivnicului }i
|| au c@zut împreun@; }i s-au chemat numele locului aceluia [arina celor Tari, în Gavaon.
17. {i s-au r@dicat r@zboiu vârtos foarte în zioa aceea. {i s-au izgonit Avner }i fiii lui Israil
de la slugile lui David.
18. {i era acolo trei fii a lui Sarvie, Ioav }i Avisai }i Asail. Iar@ Asail au fost alerg@toriu
foarte iute, ca o c@prioar@ din p@dure.
19. {i gonea Asail pre Avner }i nu s-au ab@tut spre dreapta, nici spre stânga, l@sând a
goni pre Avner.
20. {i s-au uitat Avner dinnapoi }i au zis: „Au tu e}ti, Asail?” Care au r@spuns: „Eu sânt”.
21. {i i-au zis Avner: „Meargi spre dreapta sau spre stânga }i apuc@ unul dintre tineri
}i-]i ia ]ie prada lui!” {i n-au vrut Asail a p@r@si de a-l goni.
22. {i iar@} au gr@it Avner c@tr@ Asail: „Întoarce-te, nu veni dup@ mine, ca s@ nu
m@ silesc a te p@trunde la p@mânt, }i nu-m voiu putea r@dica fa]a mea c@tr@ Ioav,
fratele t@u”.
23. Carele n-au vrut a asculta }i n-au vrut a s@ abate. {i l-au lovit Avner cu suli]a întoars@
în ceale ascuns@ }i l-au p@truns }i au murit într-acela} loc; }i to]i carii trecea pre locul acela
în care c@zuse Asail }i murise sta. |
24. {i, gonind Ioav }i Avisai pre Avner, ce fugea, au apus soarele. {i au venit pân@ la
Dealul Ducereai Apei, care iaste în preajma v@lii drumului pustiei, în Gavaon.
25. {i s-au adunat fiii lui Veniamin la Avner }i, gr@m@di] într-un }ireag, au st@tut în v@rful
unui h@lm.
26. {i au strâgat Avner c@tr@ Ioav }i au zis: „Au doar@ pân@ la moartea cea mai de pre
urm@ suli]a ta s@ va aprinde? Au nu }tii c@-i primejdioas@ dezn@d@jduirea? Pân@ când nu
zici norodului s@ înceate a goni fra]ii s@i?”
27. {i au zis Ioav: „Viu e Domnul! De ai fi gr@it diminea]@, s-ar fi întors norodul ce
gonea}te pre frate-s@u”.
28. {i au r@sunat Ioav cu bucinul }i au stat toat@ oastea, nici au gonit mai mult pre Israil,
nici s-au mai b@tut.
29. Iar@ Avner }i oamenii lui s-au dus prin câmpuri toat@ noaptea aceea; }i au trecut
Iordanul }i, cercetând tot Vethhoronul, au venit la tab@r@.
30. Iar@ Ioav întorcându-s@, l@sind pre Avner, au adunat tot norodul. {i au lipsit din
slugile lui David noaospr@zeace b@rba]i, afar@ de Asail. ||
31. Iar@ slugile lui David au lovit din Veniamin }i din b@rba]ii carii era cu Avner trei sute
}asezeaci, carii au }i murit.
32. {i au luat pre Asail }i l-au îngropat în mormântul t@tâni -s@u în Vithleiam. {i au umblat
toat@ noaptea Ioav }i oamenii care era cu el, }i în zori de zioo au agiuns în Hevron.
Cap 3
Avner certat fiind pentru ]iitoarea, mâniindu-se asupra împ@ratului Isvoseth, leg@tur@ face cu
David }i, dup@ ce au dus înd@r@pt pre Mihol, aducând israiliteani la David, s@ ucide de la Ioav,
c@ruia, mâniindu-s@ David, cu amar plânge spre Avner.

1.

65v

i s-au f@cut lung@ certare între casa lui Saul }i între casa lui David, David
crescând }i pururea mai vârtos fiind, iar@ casa lui Saul sc@zând în toate zilele.
2.
*{i s-au n@scut fii lui David în Hevron: }i au fost întâiu n@scutul lui, Amnon, *1 Par. 3, 1.
din Ahinoam Iesrailteanca;
3. {i dup@ el, Heliav, din Avigail, muierea lui Naval Carmeliteanului; iar@ al treile,
Avesalom, fiiul Maheii, featei Tholmai, împ@ratului Ghesur;
4. Iar@ al patrulea, Adonie, fiiul Haghith; }i al | cincilea, Safathiia, fiiul Avital;
5. {i al }easelea, Iethraam, din Egla, muierea lui David. Ace}tia s-au n@scut lui David
în Hevron.
6. Deci fiind r@zboiu între casa lui Saul }i între casa lui David, Avner, fiiul lui Ner, îndrepta
casa lui Saul.
7. {i fusease lui Saul ]iitoare Resfa, fata lui Aia. {i au zis Isvoseth c@tr@ Avner:
8. „Pentru ce ai întrat la ]iitoarea t@tâni-mieu?” Carele mâniindu-se foarte pentru
cuvintele lui Isvoseth, au zis: „Au doar@ cap de câne sânt eu împrotiva Iiudei ast@zi, care

289

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL

*1 Imp@r.18, 27.

*3 Imp@r. 2, 5.
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am f@cut mil@ cu casa lui Saul, t@tâni-t@u, }i cu fra]ii }i cu cei de aproape ai lui, }i nu team dat în mânile lui David, }i tu ai cercat în mine vin@ pentru o muiare ast@zi?
9. Aceastea fac@ Dumnezeu lui Avner }i acestea îi adaog@, de nu voiu face cu David
precum i s-au jurat Domnul.
10. S@ s@ treac@ împ@r@]ia de la casa lui Saul }i s@ se înal]@ tronul lui David preste Israil
}i preste Iiuda, de la Dan pân@ la Versavia”.
11. {i nu i-au putut r@spunde ceva, c@ s@ temea de el.
12. {i au trimis Avner sol la David pentru sine, zicând: „A cui p@mântul?” {i s@-i gr@iasc@:
„F@ prietenii cu mine }i va fi mâna mea || cu tine; }i voiu întoarce la tine tot Israilul”.
13. Care au zis: „Bine e; eu voiu face cu tine prietenie, ci un lucru ceiu de la tine, zicând:
«Nu vei vedea fa]a mea pân@ nu-m vei aduce Mihol, fata lui Saul». {i a}a vei veni }i m@
vei vedea”.
14. {i au trimis David soli la Isvoseth, fiiul lui Saul, zicând: *„D@-m înd@r@pt muierea
mea, Mihol, carea mi-o am logodit cu o sut@ de m@dul@ri net@iate împregiur din filistei”.
15. {i au trimis Isvoseth }i o au luat de la b@rbatul s@u Faltiil, fiiul lui Lais.
16. {i mergea dup@ ea b@rbatul s@u plângând, pân@ la Vahurim. {i au zis c@tr@ el Avner:
„Meargi }i te întoarce!” Care s-au întors.
17. {i cuvânt au b@gat Avner c@tr@ b@trânii lui Israil, zicând: „{i ieri, }i alalt@ieri cerca]i
pre David s@ împ@r@]easc@ preste voi.
18. Deci acum face]i; c@ Domnul au gr@it c@tr@ David, zicând: «În mâna slugii Meale,
David, voiu mântui pre norodul Mieu Israil din mâna filisteilor }i a tuturor nepriiatinilor lui»”.
19. {i au gr@it Avner }i c@tr@ Veniamin }i s-au dus s@ gr@iasc@ c@tr@ David, | în Hevron,
toate care pl@cuse lui Israil }i a tot Veniaminul.
20. {i au venit la David în Hevron cu doaozeaci de b@rba]i; }i au f@cut David lui Avner
}i b@rba]ilor lui, carii venise cu el, osp@]u.
21. {i au zis Avner c@tr@ David: „Scula-m@-voiu s@ adun la tine, domnul mieu, împ@ratul
pre tot Israilul, }i s@ fac cu tine leg@tur@ de pace }i s@ porunce}ti tuturor, precum dorea}te
sufletul t@u”. Deci petrecând David pre Avner }i, el ducându-s@ în pace,
22. Îndat@ slujile lui David }i Ioav au venit, dup@ ce au t@iat tâlhari, cu prad@ mare foarte.
Iar@ Avner nu era cu David în Hevron, c@ atunci îl slobozise }i s@ dusease în pace.
23. {i Ioav }i toat@ oastea care era cu el, dup@ aceea, au venit. {i s-au vestit lui Ioav de
la cei ce povestea: „Venit-au Avner, fiiul lui Ner, la împ@ratul; }i l-au slobozit }i s-au dus
în pace”.
24. {i au întrat Ioav la împ@ratul }i au zis: „Ce ai f@cut? Iat@, au venit Avner la tine. Pentru
ce l-ai slobozit }i s-au dus }i s-au dep@rtat?
25. Nu }tii pre Avner, fiiul lui Ner, c@ la aceasta au venit la tine, s@ te în}eale }i s@ ||
}tie ie}irea ta }i întrarea ta }i s@ cunoasc@ toate ce faci?”
26. {i, ie}ind Ioav de la David, au trimis soli dup@ Avner }i l-au întors de la jgheabul
Sira, ne}tiind David.
27. {i, întorcându-s@ *Avner în Hevron, deosebi l -au dus Ioav la mijlocul por]ii, s@-i
gr@iasc@ în vicle}ug. {i l-au lovit acolo în ceale ascunse; }i au murit în izbânda sângelui
Asail, fratelui s@u.
28. Carea auzid David, lucrul adec@ f@cut, au zis: „Curat sânt eu }i împ@r@]ia mea la
Domnul, pân@ în veaci, de sângele lui Avner, fiiul lui Ner.
29. {i vie spre capul lui Ioav }i spre toat@ casa t@tâni-s@u! Nici s@ înceate din casa lui
Ioav curgerea s@min]ii suferind, }i leprosul, }i cel ce ]ine fusul, }i c@zând de sabie, }i lipsitul
de pâne!”
30. Deci Ioav }i Avisai, fratele lui, au ucis pre Avner, pentru c@ ucisease pre Asail, fratele
lor, în Gavaon, în r@zboiu.
31. {i au zis David c@tr@ Ioav }i c@tr@ tot norodul care era cu el: „Rumpe]i-v@ vejmintele
}i v@ încinge] cu saci }i plânge]i la îngroparea lui Avner!” Iar@ împ@ratul David urma dup@
cosciug. |
32. {i, îngropând pre Avner în Hevron, }-au în@l]at David glasul }i au plâns preste
mormântul lui Avner; }i au plâns }i tot norodul.
33. {i, plângând împ@ratul }i jelind pre Avner, au zis: „Nicidecum ca precum mor frico}ii
au murit Avner.
34. Mânile tale nu s-au legat }i picioarele tale cu peante nu s-au îngreoiat, ci precum
cad dinnaintea fiilor nedrept@]ii, a}a ai c@zut”. {i, suspinând împreun@ tot norodul, au
plâns preste el.
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35. {i, venind toat@ mul]imea s@ iaie bucat@ cu David, înc@ luminând zioa, s-au giurat
David, zic@nd: „Aceastea îm fac@ Dumnezeu }i aceastea îm adaog@, de voiu gusta pâne
sau alt@ceva înaintea apusului soarelui!”
36. {i tot norodul au auzit }i le-au pl@cut toate care f@cuse împ@ratul înaintea a tot
norodul.
37. {i au cunoscut toat@ ob}tea }i tot Israilul în zioa aceea c@ n-au fost f@cut de la
împ@ratul ca s@ s@ ucig@ Avner, fiiul lui Ner.
38. {i au zis împ@ratul c@tr@ slugile sale: „Au nu }ti] cum c@ o c@petenie, }i cel mare, au
c@zut ast@zi în Israil, ||
39. Iar@ eu, înc@ jinga}u, }i-s uns împ@rat? {i b@rba]ii ace}tia, fiii lui Sarvis, vârto} îm
sânt mie. R@spl@teasc@ Domnul celui ce face r@u, dup@ r@otatea sa!”
Cap 4
Vaana }i Rehav, mai -marii osta}ilor, capul lui Isvoseth, pre carele, dormind, îl ucisease, la
David l -au adus, pre carii, în loc de plat@, au poruncit a-i ucide.

1.

68v

69r

i au auzit Izvoseth, fiiul lui Saul, c@ c@zuse Avner în Hevron. {i s-au sl@b@nogit
mânile lui, }i tot Israilul s-au turburat.
2.
Iar@ doi b@rba]i, c@peteniile t@lharilor, era <la> fiiu lui Saul; numele unuia,
Vaana, }i numele altuia, Rehav, fiii lui Remmon Verothineanului, din fiii lui Veniamin;
c@ }i Veroth s@ num@r@ între Veniamin.
3. {i au fugit verothineanii în Ghethaim }i au fost acolo nimearnici pân@ la vremea
aceaea.
4. {i era lui Ionathan, fiiul lui Saul, un fiiu sl@b@nog de picioare; c@ de cinci ani au fost
când au venit solul de la Saul }i Ionathan din Israil. {i, luând doica sa au fugit }i, gr@bind
a fugi, au c@zut }i s-au f@cut }top. {i au avut nume Mifivoseth.
5. {i, venind fiii lui Remmon Verothineanului, | Rehav }i Vaana, au întrat în zi fierbinte
în casa lui Isvoseth, carele dormea pre a}ternutul s@u la amiiaz@zi. {i port@ri]a casii cernând
grâu, au adormit.
6. {i au întrat în cas@ în tain@, luând spice de grâu, }i l-au lovit în ceale ascunse Rehav
}i Vaana, fratele lui, }i au fugit.
7. {i, când întrase ei în cas@, el dormea pre patul s@u în c@mar@ }i, lovindu-l, l-au ucis.
{i, luându-i capul, s-au dus pre calea pustiii toat@ noaptea;
8. {i au adus capul lui Isvoseth la David, în Hevron }i au zis c@tr@ împ@ratul: „Iat@ capul
lui Isvoseth, fiului lui Saul, nepriiatinului t@u, carele cerca sufletul t@u. {i au dat Domnul
domnului mieu, împ@ratului, izbând@ ast@zi de Saul }i de s@mân]a lui”.
9. {i, r@spunzând David lui Rehav }i Vaana, fratelui s@u, fiilor lui Remmon Verothteanului,
au zis c@tr@ dân}ii: „Viu e Domnul, Carele mi-au scos sufletul din toat@ strâmtoarea,
10. *C@ pre cel ce-mi vestise }i -mi zisease: «Au murit Saul», care gândea c@-m vestea}te *Sus 1, 14.
norocite, l-am prins }i l-am ucis în Sichelig, c@ruie s@ cuvinea a -i da plat@ pentru vestirea.
11. Cu cât mai v@rtos acum, când oameni necura] au ucis om nevinovat în casa sa, ||
pre patul s@u, nu voiu cerca sângele lui din mâna voastr@ }i v@ voiu lua de pre p@mânt!”
12. {i au poruncit David copiilor s@i }i i-au ucis, }i, t@indu -le mânile }i picioarele, i-au
spânzurat preste pescuitoare, în Hevron. Iar@ capul lui Isvoseth l-au luat }i l-au îngropat
în mormântul lui Avner, în Hevron.
Cap 5
David uns preste tot Israilul, izgonind ievuseii, au luat cetatea Sionului, unde, zidindu- }i cas@,
au l@cuit, altele mai luând muieri, }i fii n@scând; }i pre filistei de doao ori a}ternându-i.

1.

i au venit toate neamurile lui Israil la David, în Hevron, zicând: *„Iat@, noi *1 Par. 11, 1.
gura ta }i trupul t@u sântem.
2.
Ci }i ieri }i alalt@ieri, fiind Saul împ@rat preste noi, tu erai sco]ind }i înlontru
ducând pre Israil. {i au zis Domnul c@tr@ tine: «Tu vei pa}te norodul mieu, Israil, }i tu vei
fi pov@]uitoriu preste Israil»”.
3. {i au venit }i b@trânii lui Israil la împ@ratul, în Hevron, }i au lovit cu ei împ@ratul David
leg@tur@ de pace înaintea Domnului, în Hevron. {i au uns pre David împ@rat preste Israil. |
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4. Fiiu de treizeaci de ani era David când au început a împ@r@]i,*}i patruzeaci de ani au 69v
împ@r@]it.
5. În Hevron au împ@r@]it preste Iiuda }eapte ani }i }ase luni, iar@ în Ierusalim au împ@r@]it
trezeci }i trei de ani preste tot Israilul }i Iiuda.
6. {i s-au dus împ@ratul }i to] b@rba]ii carii era cu el în Ierusalim, la ievuseul, l@cuitoriul
p@mântului. {i s-au zis lui David de la ei: „Nu vei întra aici pân@ nu vei lua orbii }i }topii,
ce zic: «Nu va întra David aici!»”
7. {i au prins David cetatea Sionului; aceasta-i cetatea lui David.
8. C@ f@g@duise David, în zioa aceea, dar celui ce ar fi b@tut ievuseul }i ar fi atins ]evile
podirilor de case }i ar fi luat orbi }i }topi, carii urea sufletul lui David. Pentru aceea s@ zice
în pilde: „Orbul }i }topul nu vor întra în bisearic@”.
9. {i au l@cuit David în cetate }i o au chemat cetatea lui David. {i o au zidit împrejur,
de la Mello }i dinlontru.
10. {i întra sporind }i crescând, }i Domnul, Dumnezeul oastelor, era cu el.
11. *{i au trimis Hira, împ@ratul Tirului, || la David, }i leamne de chedru }i me}teri de 70r
*1 Par. 14, 1.
leamne }i mea}teri de pietri la p@re]i; }i au zidit casa lui David.
12. {i au cunoscut David c@-l înt@rise Domnul împ@rat preste Israil }i cum c@ în@l]ase
împ@r@]ia lui preste norodul s@u Israil.
13. *{i au mai luat David ]iitoare }i muieri din Ierusalim, dup@ ce venise din Hevron.
*1 Par. 3, 1,2.
{i s-au n@scut lui David }i al]i fii }i feate.
14. {i acestea sânt numele celor ce i s-au n@scut în Ierusalim: Samua }i Sovav }i Nathai
}i Salomon;
15. {i Levahar }i Elisua }i Nefeg;
16. {i Iafia }i Elisama }i Elioda }i Elifaleth.
17. {i au auzit filisteii c@ au uns pre David împ@rat preste Israil }i s-au suit to] s@ cerce
pre David. Carea auzind David, s-au pogorât în cetate.
18. *Iar@ filisteii venind, s-au v@rsat în valea Rafaim.
*1 Par. 14, 9.
19. {i au întrebat David pre Domnul, zicând: „De m@ voiu sui la filistei }i de-i vei da în
mâna mea?” {i au zis Domnul c@tr@ David: „Suie-te, c@ dând ]-oi da filisteii în mâna ta”.
20. *{i au venit David în Vaal Farasin }i i-au b@tut acolo }i au zis: „Desp@r]it-au Domnul
*Isaia 28, 21.
neprietinii miei înaintea mea, precum s@ despart apele. Pentru aceea | s -au chemat 70v
numele locului aceluia Vaal Farasim.
21. {i }-au l@sat acolo ceale cioplite, care le-au luat David }i oamenii lui.
[22.] {i au mai adaos filisteii a s@ sui }i s-au v@rsat în valea Rafaim.
23. {i au întrebat David pre Domnul: „De m@ voiu sui împrotiva filisteilor, }i-i vei da în
mânile meale?” Care au r@spuns: „Nu te sui împrotiva lor, ci încunjur@ dup@ dosul lor }i
vei veni la ei din preajma perilor.
24. {i, când vei auzi sunetul celui ce mearge în v@rful perilor, atunci vei înceape r@zboiu,
c@ atunci va ie}i Domnul înaintea fe]ii tale, s@ loveasc@ tab@ra filisteilor.
25. {i au f@cut David precum îi poruncise Domnul }i au lovit pre filisteii din Gavan pân@
ce vii la Ghezer.

*3 Imp@r. 2, 11.

Cap 6
Aducând David sicriiul de la casa lui Avinadav, Oza de la Domnul s-au ucis, pentru c@ s@
atinsease de el; pentru aceea l-au l@sat în casa lui Ovededom, iar@ dup@ aceea în Ierusalim
ducându-l }i s@ltând înaintea lui. De la Mihol, muierea sa, s@ râde, pentru carea pricin@
ea n-au mai n@scut fii.

*1 Par. 13, 5.

*1 Imp@r. 7, 1.

1.
2.

i au adunat iar@}i David to]i ale}ii din Israil, treiz@ci de mii. ||
*{i s-au sculat David }i s-au dus, }i tot norodul care era cu el din b@rba]ii 71r
Iiuda, s@ aduc@ sicriiul lui Dumnezeu, preste carele s -au chemat numele
Domnului oastelor, Celui ce }eade în heruvimi preste el.
3. {i au pus sicriiul lui Dumnezeu pre un car nou }i l-au adus din casa lui Avinadav, care
era în Gavaa. Iar@ Oza }i Ahion, fiii lui Avinadav, mâna carul acel nou.
4. *{i, luându-l din casa lui Avinadav, care era în Gavaa, p@zind sicriiul lui Dumnezeu,
Ahion mergea înaintea sicriiului.
5. Iar@ David }i tot Israilul s@lta înnaintea Domnului, în toate leamnele cu me}te}ug
cioplite }i în l@ute }i în cobze }i în dobe }i în clopo]ei }i în chimvale.
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6. {i dup@ ce au venit la curtea lui Nahon }i au întins Oza mâna la sicriiul lui Dumnezeu
}i l-au ]inut, c@ zvârlea boii }i-l plecase,
7. {i s-au mâniiat cu urgie Domnul împrotiva Ozei }i l-au lovit pentru îndr@znirea, care
au murit acolea, lâng@ sicriiul lui Dumnezeu.
8. *{i s-au întristat David pentru c@ lovise Domnul pre Oza; }i s-au chemat numele *1 Par. 13, 11.
locului aceluia Lovirea Ozei, pân@ în zioa aceasta.
9. {i s-au temut David de Domnul în zioa aceea, zicând: „Cum va întra la mine sicri|iul
Domnului?”
10. {i n-au vrut a-l aduce la sine sicriiul Domnului, în cetatea lui David, ci l-au dus în
casa lui Ovededom Ghetheului.
11. {i au l@cuit sicriiul Domnului în casa lui Ovededom Ghetheului trei luni; }i au blagoslovit
Domnul pre Ovededom }i toat@ casa lui.
12. {i s-au vestit împ@ratului David c@ blagoslovise Domnul Ovededom }i toate ale lui,
pentru sicriiul lui Dumnezeu. *{i s -au dus David }i au dus sicriiul lui Dumnezeu din casa *1 Par. 15, 25.
lui Ovededom în cetatea lui David cu bucurie. {i era cu David }eapte hori }i jârtv@ de vi]el.
13. *{i, deac@ treacuse cei ce purta sicriiul Domnului }ase pa}i, jârtvea un bou }i un *1 Par. 15, 26.
berbeace.
14. {i David s@lta cu toat@ puterea înnaintea Domnului. Iar@ David era încins cu efod de in.
15. {i David }i toat@ casa lui Israil ducea sicriiul a}ez@mântului Domnului în veselie }i
în r@sunare de trâmpi]@.
16. {i, întrând sicriiul Domnului în cetatea lui David, Mihol, fata lui Saul, uitându-se pe
fereastr@, au v@zut pre împ@ratul David s@rind }i s@ltând înaintea Domnului }i l-au urât
în inima sa. ||
17. {i au dus înl@untru sicriiul Domnului }i l-au pus în locul s@u, în mijlocul cortului care-i
întinsease David. {i au adus David arderi }i ceale de pace înnaintea Domnului.
18. {i, plinind a aduce arderile }i p@ciuitoarele, au blagoslovit norodul în numele Domnului
oastelor. {i au împ@r]it a toat@ mul]imea lui Israil,
19. {i b@rba]ilor }i muierilor, fie}tec@ruia c@te o pâni}oar@ }i câte o friptur@ de carne }i
f@in@ pr@jit@ cu untdelemn. {i s-au dus tot norodul, fie}tecarele în casa sa.
20. {i s-au întors David s@ blagosloveasc@ casa sa. {i, ie}ind Mihol, fata lui Saul,
întru-ntâmpinarea lui David, au zis: „Cât au fost de sl@vit ast@zi împ@ratul lui Israil,
deascoperindu-se înaintea slujnicelor slujitorilor s@i }i s-au golit ca când s-ar goli unul
din cei obraznici!”
21. {i au zis David c@tr@ Mihol: „Înnaintea Domnului, care m-au ales pre mine mai v@rtos
decât pre tat@-t@u }i decât toat@ casa lui }i mi-au poruncit s@ fiu pov@]uitoriu preste norodul
Domnului Israil,
22. Voiu }i juca, }i mai smerit voiu fi mai mu|lt decât am fost }i m@ voiu mic}ora în ochii
miei }i cu slujnicele de care ai gr@it mai sl@vit m@ voiu ar@ta”.
23. Deci lui Mihol, featei lui Saul, nu i s-au n@scut fii pân@ la zioa mor]ii sale.
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Cap 7
David f@g@duind a zidi cas@ Domnului, de la Nathan prorocul înt@iu s@ laud@, dup@ aceea,
poruncind Domnul, s@ oprea}te, ci i s@ f@g@duia}te fiiu care o va zidi, pentru carea
Domnului d@ mul]@mit@.

1.

*1 Par. 17, 1.

*1 Imp@r. 16, 11.
Psalm 77, 70.

* 3 Imp@r. 8, 19.
*3 Imp@r. 5, 5.
*1 Par. 22, 10.
Ovreai 1, 5.
*Psalm 88, 4, 37.
*Ovreai 1, 8.

i au fost }ezând împ@ratul în casa sa }i dându-i Domnul odihn@ din toate
p@r]ile, de la to]i nepriiatinii s@i.
2.
Au zis c@tr@ Nathan prorocul: *„Vezi c@ eu l@cuiesc în cas@ de chedru, }i
sicriiul lui Dumnezeu e pus în mijloc de piei”.
3. {i au zis Nathan c@tr@ împ@ratul: „Ce iaste în inima ta, meargi, f@, c@ Domnul cu tine
iaste”.
4. {i au fost în noaptea aceaea; }i iat@ cuvântul Domnului c@tr@ Nathan, zicând:
5. „Meargi }i gr@ia}te c@tr@ sluga Mea, David: «Aceastea zice Domnul: ‘Au doar@ tu-M
vei zidi Mie cas@ spre l@cuin]@?
6. C@ nici am l@cuit în case din zioa aceea în carea am scos fiii lui Israil din p@mân||tul
Eghiptului, pân@ în zioa aceasta, ci umblam în cort }i în }atr@.
7. Prin toate locurile prin carele am trecut cu to] fiii lui Israil, au nu gr@ind am gr@it c@tr@
unul din neamurile lui Israil, c@ruia i-am poruncit s@ pasc@ norodul Mieu Israil, zicând:
Pentru ce nu Mi-ai zidit cas@ de chedru?
8. {i acum, aceastea vei zice slugii Meale, David: Aceastea zice Domnul oastelor: *Eu
te-am luat de la p@}uni urmând turmele, s@ fii pov@tuitoriu preste norodul Mieu Israil.
9. {i am fost cu tine în toate, oriunde ai umblat, }i am ucis pre to] neprietinii t@i de la
fa]a ta }i ]-am f@cut nume mare, dup@ numele celor mari, carii sânt pre p@mânt.
10. {i voiu pune loc norodului Mieu Israil }i-l voiu s@di }i va l@cui supt el }i nu s@ va
turbura mai mult; nici vor adaoge fiii nedrept@]i, s@-l n@c@jasc@ ca }i mai nainte,
11. Din zioa în carea am r@nduit judec@tori preste norodul Mieu Israil. {i odihn@ voiu
da ]ie despre to]i nepriiatinii t@i. {i mai înainte zice ]ie Domnul c@ cas@ î]i face Domnul. |
12. *{i, când s@ vor plini zilele tale }i vei adormi cu p@rin]ii t@i, de}tepta-voiu s@mân]a
ta dup@ tine, carea va ie}i din pântecele t@u, }i voiu înt@ri împ@r@]ia lui.
13. *Acela va zidi cas@ numelui Mieu }i voiu întemeia tronul împ@r@]iii lui pân@ în veaci.
14. *Eu îi voiu fi lui spre tat@, }i el îm va fi spre fiiu; carele, de va face ceva nedirept, îl
voiu certa în varga b@rba]ilor }i în ranele fiilor oamenilor.
15. *Iar@ mila Mea nu o voiu lua de la el precum o am luat de la Saul, pre carele l-am
dep@rtat de la fa]a Mea.
16. {i credincioas@ va fi casa ta }i împ@r@]ia ta pân@ în veac înaintea fe]ii tale, *}i tronul
t@u va fi nemi}cat pururea’»”.
17. Dup@ toate cuvintele aceastea }i dup@ toat@ vederea aceasta, a}a au gr@it Nathan
c@tr@ David.
18. {i au întrat împ@ratul David }i au }ezut înaintea Domnului }i au zis: „Cine sânt eu,
Doamne Dumnezeule, }i ce-i casa mea, c@ m-ai adus pân@ aicea?
19. Ci }i aceasta pu]in s-au v@zut înnaintea Ta, Doamne Dumnezeule, de n-ai gr@i }i ||
despre casa slugii Tale spre îndelungat. C@ aceasta-i leagea lui Adam, Doamne Dumnezeule?
20. {i ce va putea mai adaoge David s@ gr@iasc@ c@tre Tine? C@ Tu }tii pre sluga Ta,
Doamne Dumnezeule!
21. Pentru cuvântul T@u }i dup@ inima Ta ai f@cut toate m@rimile acestea, a}a ca s@ faci
cunoscut slugii Tale.
22. Pentru aceea Te-ai m@rit, Doamne Dumnezeule, c@ nu iaste aseaminea [ie, nici iaste
Dumnezeu afar@ de Tine, în toate care am auzit cu urechile noastre.
23. {i care iaste ca norodul T@u Israil neam pre p@mânt, pentru carele s-au dus
Dumnezeu s@-l r@scumpere {ie} spre norod }i s@-{i puie nume }i s@ le fac@ lor m@rimi
}i înfrico}ate pre p@mânt de la fa]a norodului T@u, care l-ai r@scump@rat ]ie din Eghipt,
neamul }i dumnezeul lui?
24. C@ ]-ai înt@rit norodul lui Israil spre norod vecinic. {i Tu, Doamne Dumnezeule, Te-ai
f@cut lor spre Dumnezeu.
25. Acum, dar@, Doamne Dumnezeule, cuvântul carele ai gr@it preste sluga Ta }i preste
casa lui de}teapt@-l în veac }i f@ precum ai gr@it! |
26. S@ s@ m@reasc@ numele T@u pân@ în veac }i s@ se zic@: «Domnul oastelor, Dumnezeu
preste Israil!» {i casa slugii Tale, David, va fi întemeiat@ înnaintea Domnului,
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27. C@ Tu, Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil, ai deascoperit ureachiia slugii Tale,
zicând: «Cas@ ]-oiu zidi!» Pentru aceea au aflat sluga Ta inima sa, ca s@ s@ roage ]ie cu
aceast@ rug@ciune.
28. {i acum, Doamne, Dumnezeule, Tu e}ti Dumnezeu }i cuvintele Tale vor fi adev@rate;
c@ ai gr@it c@tr@ sluga Ta bun@t@]ile acestea.
29. Înceape, dar@, }i blagoslovea}te casa slugii Tale, s@ fie în veac înnaintea Ta, c@ Tu,
Doamne Dumnezeule, ai gr@it }i cu blagoslovenia Ta s@ va blagoslovi casa slugii Tale în
veac”.
Cap 8
Multe a lui David biruin]e, care pre mul]i i-au f@cut d@jduitori, c@rora israilteanii mai întâi
d@jduie. Bucuria lui Thoul, împ@ratul Amath, pentru c@ au biruit pre împ@ratul Adarezer,
de la carele multe pr@zi au dus David. S@ num@r@ purt@ torii de griji cari-i avea David.

75r

75v

76r

1.

i au fost dup@ acestea, au b@tut Da||vid pre filistei }i i-au smerit. *{i au luat *1 Par. 18, 1.
David frâul d@jduirii din mânile filisteilor.
2.
{i au b@tut pre Moav }i i-au m@surat cu fune, as@mân@ndu-i p@mântului; {i
} m@surat doao funi, una spre ucidere }i una spre înviere. {i s-au f@cut Moav slujitoriu
au
lui David supt dajde.
3. {i au b@tut David pre Adarezer, fiiul lui Rohob, împ@ratul Sovii, când s-au dus s@
st@pâneasc@ preste râul Eufratului.
4. {i, prinzind David despre partea lui o mie }apte sute de c@l@re]i }i doaoz@ci de mii
de pedestra}i, au t@iat vinele boilor de la care }i au l@sat din eale o sut@ de care.
5. {i au venit Siria Damascului s@ aduc@ agiutoriu lui Adarezer, împ@ratului Sovei; }i
au b@tut David din Siria b@rba]i doaoz@ci }i doao de mii.
6. {i au pus David t@rie în Siria Damascului; }i s-au f@cut Siria lui David slujind supt
dajd@. {i au ]inut Domnul pre David întru toate, ori la care mergea.
7. {i au luat David armele ceale de aur | ce avea slujile lui Adarezer }i le-au dus în
Ierusalim.
8. {i din Vete }i din Veroth, cet@]ile lui Adarezer, au luat împ@ratul David bani mul]i foarte.
9. {i au auzit Thou, împ@ratul Emath, c@ b@tuse David toat@ puterea lui Adarezer.
10. {i au trimis Thou pre Ioram, fiiul s@u, la împ@ratul David, s@ i s@ închine, bucurându-s@
înpreun@, }i s@-i mul]@masc@ pentru c@ b@tuse pre Adarezer }i-l învinsease, c@ vr@jma} era
Thou lui Adarezer }i în mânile lui era vase de aur, vase de argint }i vase de aram@,
11. Care }i acealea le-au sfin]it împ@ratul David Domnului, cu argintul }i aurul care
sfin]ise dintru toate neamurile care le supusease,
12. Din Siria }i Moav }i din fiii Ammon }i din filistei }i Amalic }i din pr@zile lui Adarezer,
fiiul lui Rohob, împ@ratului Sovei.
13. {i }-au f@cut David nume, întorcându-se dup@ ce au prins Siria în Valea S@r@turii,
t@ind optspr@zeace mii.
14. {i au pus în Idumea p@zitori }i au a}ezat t@rie; }i s-au f@cut toat@ Idumea || slujitoarea
lui David. {i au ]inut Domnul întru toate pre David, ori la care au pornit.
15. {i au împ@r@]it David preste tot Israilul. {i f@cea David judecat@ }i dreptate a tot
norodului s@u.
16. {i Ioav, fiiul Serviii, era preste oaste, iar@ Iosafat, fiiul lui Ahilud, era tâlcuitoriu de
scripturi.
17. {i Sadoc, fiiul lui Ahitov, }i Ahimeleh, fiiul lui Aviathar, era preo]i, }i Sarai, scriitoriu.
18. Iar@ Vanaia, fiiul lui Ioiada, preste Chereth }i Feleth. Iar@ fiii lui David era preo]i.
Cap 9
Cât bine au ar@tat David c@tr@ Mifivoseth, fiiul lui Ionathan cel }top, dându-i toate ]arinile lui Saul,
care le chivernisea Siba, cu fiii }i cu slujile sale, priimind pre Mifivoseth la masa lui David.

1.

76v

i au zis David: „Ce socote}ti, mai iaste cineva care s@ fie r@mas din casa lui
Saul, ca s@ fac cu el mil@ pentru Ionathan?”
2.
{i era din casa lui Saul o slug@ pe nume Siva, carele chemându-l împ@ratul
la sine, i-au zis: | „Tu e}ti Siva?” {i el au r@spuns: „Eu sânt, sluga ta”.
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3. {i au zis împ@ratul: „Au mai iaste cineva din casa lui Saul r@mas, s@ fac cu el dumnezeiasc@
mil@?” {i au zis Siva împ@ratului: „Mai iaste fiiul lui Ionathan, sl@b@nog de picioare”.
4. „Unde – zice – iaste?” {i Siva c@tr@ împ@ratul: „Iat@ – zice – în casa lui Mahir, fiului
Ammiil, iaste, în Lodavar”.
5. {i au trimis împ@ratul David }i l-au adus din casa lui Mahir, fiului Ammiil, din Lodavar.
6. {i, viind Mifivoseth, fiiul lui Ionathan, fiiului Saul, la David, au c@zut pre fa]a sa }i i
s-au închinat. {i au zis David: „Mifivoseth?” Care au r@spuns: „Iat@ eu, sluga ta”.
7. {i i-au zis David: „Nu te teame, c@ f@când voiu face mil@ spre tine, pentru Ionathan,
tat@l t@u, }i-] voiu întoarce toate ]arinele t@tâni-t@u, Saul, }i tu vei mânca pâne în masa
mea pururea”.
8. Carele, închinându-s@, au zis: „Cine sânt eu, sluga ta, c@ te-ai uitat preste un câne
mort, aseaminea mie?”
9. {i au chemat împ@ratul pre Siva, sluga lui Saul, }i i-au zis: „Toate, oricare au fost ||
77r
a lui Saul }i toat@ casa lui, le-am dat fiiului st@pânului t@u;
10. Deci lucr@-i p@mântul tu }i fiii t@i }i slugile tale. {i vei aduce fiului st@pânului t@u
bucate, s@ s@ hr@neasc@. Iar@ Mifivoseth, fiiul st@pânului t@u, va mânca pururea pâne la
masa mea”. {i avea Siva cinspr@zeace fii }i doaoz@ci de sluji.
11. {i au zis Siva c@tr@ împ@ratul: „Precum ai poruncit, domnul mieu, împ@rate, slugii
tale, a}a va face sluga ta. {i Mifivoseth va mânca la masa mea, ca unul din fiii împ@ratului”.
12. {i avea Mifivoseth un fiiu mic, pe nume Miha. Iar@ toat@ ruda casii Sivei slujea lui
Mifivoseth.
13. Iar@ Mifivoseth l@cuiia în Ierusalim, c@ din masa împ@ratului s@ hr@nea. {i era }top
de amândoao picioarele.
Cap 10
Hanon, împ@ratul amonniteanilor, dup@ ce au f@cut nelegiuire solilor lui David, pre carii
trimisease a-l mâng@ia pentru moartea t@tâni-s@u, aducând de la cinci împ@ra]i Asiriii
gloate asupra lui David, de la el s@ izgonea}te o dat@ }i a doao oar@. |

i au fost dup@ aceste de au murit împ@ratul fiilor Ammon }i au împ@r@]it 77v
Hanon, fiiul lui, pentru el.
2.
*{i au zis David: „Face-voiu mil@ cu Hanon, fiiul lui Naas, precum au f@cut
*[1 Par. 19, 2]
tatâl lui cu mine mil@”. {i au trimis David, mângâindu-l prin slugile sale, pentru moartea
t@tâni-s@u. {i, venind slugile lui David la p@mântul fiilor Ammon,
3. Au zis c@peteniile fiilor lui Ammon c@tr@ Hanon, st@pânul s@u: „Gânde}ti c@ pentru
cinstea t@tâni-t@u au trimis David la tine mângâitori, }i nu pentru aceea, s@ ia sama }i s@
iscodeasc@ cetatea }i s@ o r@sipeasc@, au tremis David slugile sale la tine?”
4. {i au luat Hanon slujile lui David }i le-au ras jum@tate parte de barb@ }i le -au t@iat
vejmintele jum@tate pân@ la na}teri }i i-au slobozit.
5. Care vestindu-se lui David, au tremis spre întâmpinarea lor, c@ era b@rba]i ru}ina]i
urât foarte, }i le-au poruncit David: „R@mâne] în Ierihon, pân@ când v@ va crea}te barba,
}i atunci v@ întoarce]i”.
6. {i v@zând fiii lui Ammon c@ f@cuse nelegiuire lui David, au trimis }i au n@imit || cu 78r
plat@ pre sirul Rohov }i sirul Sova, doaoz@ci de mii de pedestra}i, }i de la împ@ratul Maaha
o mie de b@rba]i, }i de la Istov b@rba] doaozeaci de mii.
7. Carea auzind David, au trimis pre Ioav }i toat@ tab@ra osta}ilor.
8. {i au ie}it fiii lui Ammon }i au îndreptat }ireagul înaintea lui, la întrarea por]ii, iar@
sirul Sova }i Rohov }i Istov }i Maaha deosebi era în câmp.
9. {i, v@zând Ioav c@-i g@tit r@zboiul înprotiva sa, }i dinnainte }i dind@r@pt, au ales din
to] ale}ii lui Israil }i au îndreptat }ireagul împrotiva sirului.
10. Iar@ ceeaalalt@ parte a norodului o au dat lui Avisai, fratelui s@u, carele au îndreptat
oastea împrotiva fiilor Ammon.
11. {i au zis Ioav: „De s@ vor împuternici asupra mea sirii, îm vei fi spre agiutoriu, iar@
de s@ vor împuternici fiii lui Ammon împrotiva ta, î]i voiu agiuta.
12. Fii b@rbat tare }i s@ o}tim pentru norodul nostru }i pentru cetatea Dumnezeului
nostru. Iar@ Domnul va face cel ce-i bun înaintea Sa”.
13. {i au început Ioav }i norodul care era cu el | r@zboiu asupra sirienilor, carii îndat@ 78v
au fugit de la fa]a lui.
1.
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14. Iar@ fiii lui Ammon v@zând c@ fugise sirienii, au fugit }i ei de la fa]a lui Avisai }i au
întrat în cetate. {i s-au întors Ioav de la fiii lui Ammon }i au venit în Ierusalim.
15. {i, v@zind sirienii c@ au c@zut înaintea lui Israil, s-au adunat aseaminea.
16. {i au trimis Adarezer }i au scos pre sirienii carii era peste râu }i au dus oastea lor;
iar@ Sovah, îndrept@toriul oastei lui Adarezer, era c@petenia lor.
17. Carea vestindu-se lui David, au adunat tot Israilul }i au trecut Iordanul }i au venit
în Hela. {i au scos oastea sirienii împrotiva lui David }i au o}tit asupra lui.
18. {i au fugit sirienii de la fa]a lui Israil }i au ucis David din sirieni }epte sute de care }i
patruzeci de mii de c@l@re]i. {i pre Sovah, c@petenia oastei, l-au b@tut; carele îndat@ au murit.
19. {i, v@zându-se to]i împ@ra]ii carii era în cetatea lui Adarezer a fi învin}i de israiliteni,
s-au sp@imântat }i au fugit cinz@ci }i opt de mii dinnaintea lui Israil || }i au f@cut pace cu
Israil }i le-au slujit }i s-au temut sirienii a mai da agiutoriu fiilor lui Ammon.

Cap 11
Când Ioav conocea}te Ravi, cetatea ammonitenilor, David acas@ }ezind, au adaos preacurvie cu
Vethsavia, carea vrând a o t@inui, ucide pre bârbatul ei, Urie; }i, luând-o muiare }i n@scându-s@
dintr-însa fiiu, înt@r@t@ pre Domnul spre mânie.

1.*

79v

i au fost dup@ curgerea anului, într-aceea vreame când s-au obicinuit *1 Par. 20, 1.
împ@ra]ii a merge la oaste, au tremis David pre Ioav }i slugile sale cu el }i to t
Israilul; }i au b@tut pre fiii lui Ammon }i au conocit Ravva, iar@ David au
r@mas în Ierusalim.
2. Aceastea lucrându-se, s-au întâmplat de s-au sculat David din a}ternutul s@u dup@
amiiaz@zi }i umbla în foi}orul casii ceii împ@r@te}ti }i au v@zut o muiere sp@lându-se în
preajma foi}orului s@u; }i era muierea frumoas@ foarte.
3. {i au trimis împ@ratul }i au cercetat ce muiare ar fi. {i i s-au vestit c@ iaste Vethsavia,
fata lui Ilie, muierea lui Urie Hetheului.
4. {i, trimi]ind David soli, o au luat. Carea întrând la el, au dormit cu ea. *{i îndat@ s-au *Preo]. 15, 18.
sfin]it de necur@]ia sa
5. {i s-au întors în casa sa, z@mizlind fiiu. {i, | trimi]ind au vestit lui David }i au zis: „Am z@mislit”.
6. {i au tremis David la Ioav, zicând: „Trimite la mine pre Urie Hetheul!” {i au trimis
Ioav pre Urie la David.
7. {i au venit Urie la David. {i au întrebat David cum de drept s@ poart@ Ioav }i norodul
}i cum s@ oc@rmuia}te oastea.
8. {i au zis David c@tr@ Urie: „Meargi în casa ta }i-] spal@ picioarele!” {i au ie}it Urie
din casa împ@ratului }i au urmat dup@ el bucat@ împ@r@teasc@.
9. {i au dormit Urie dinnaintea por]ii împ@r@te}tii case, cu al]i slujitori ai domnului s@u
}i nu s-au pogorât la casa sa.
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10. {i s-au vestit lui David de la cei ce zicea: „Nu s-au dus Urie în casa sa” {i au zis David
c@tr@ Urie: „Au nu din drum ai venit, pentru ce nu te-ai pogorât la casa ta?”
11. {i au zis Urie c@tr@ David: „Sicriiul lui Dumnezeu }i Israil }i Iiuda l@cuiesc în }etri }i
domnul mieu, Ioav, }i slugile domnului mieu pre fa]a p@mântului r@mân, }i eu voiu întra
în casa mea s@ mânc }i s@ beu }i s@ dorm cu muierea mea? Pentru mântuirea ta }i pentru
mântuirea sufletului t@u, nu voiu face lucrul acesta”.
12. {i au zis David c@tr@ Urie: „R@mâi aici || }i ast@zi, }i mâne te voiu slobozi”. R@mas-au 80r
Urie în Ierusalim în zioa aceea }i într-alta.
13. {i l-au chemat David s@ mânce înaintea sa }i s@ bea }i l-au îmb@tat. Carele ie}ind
sara, au dormit în a}ternutul s@u cu slujile domnului s@u. {i în casa sa nu s-au pogorât.
14. {i au fost diminea]@ }i au scris David carte la Ioav }i o au trimis prin mâna lui Urie,
15. Scriind în carte: „Pune]i pre Urie în preajma r@zboiului, unde -i mai tare b@taia }i-l
p@r@si]i, ca b@tut s@ piar@”.
16. Deci conocind Ioav cetatea, au pus pre Urie în locul unde }tiia a fi b@rba]i tari.
17. {i, ie}ind b@rba]ii din cetate, o}tea împrotiva lui Ioav; }i au c@zut din norodul slujilor
lui David }i au murit }i Urie Hetheul.
18. {i au trimis Ioav }i au vestit lui David toate cuvintele r@zboiului.
19. {i au poruncit solului, zicând: „Când vei plini toate cuvintele r@zboiului c@tr@
împ@ratul,
20. De-l vei vedea c@ s@ mânie }i va zice: «Pentru ce v -a]i apropiat de zid s@ v@ bate]i?
Au nu }tie]i c@ multe deasupra s@ trimit s@ge]i?
21. Cine au lovit pre Avimeleh, fiiul lui Ierovaal? *Au nu o muiare au slobozit pre el un
d@rab de piatr@ de moar@ din zid }i l-au ucis în Thavis? C@ci lâng@ zid v-a]i apropiat?»,
vei zice: «{i sluga ta, Urie Hetheul, au adormit»”.
22. {i s-au dus solul }i au venit }i au spus lui | David toate care-i poruncise Ioav.
80v
23. {i au zis solul c@tr@ David: „S-au împuternicit asupra noastr@ b@rba]ii }i au ie}it la
noi în câmp. Iar@ noi înfrângându-i, i-am gonit pân@ la poarta cet@]ii.
24. {i }-au îndreptat arcele s@get@torii asupra slugilor tale, din zid, de sus, }i au murit
din slugile împ@ratului, înc@ }i sluga ta, Urie Hetheul au murit”.
25. {i au zis David c@tr@ sol: „Acestea vei zice lui Ioav: «S@ nu te înfrâng@ acest lucru, c@
de multe feliuri iaste întâmplarea r@zboiului; acum pre acesta, }i acum pre cela mistuie}te
sabia. Înt@rea}te-]i osta}ii asupra cet@]ii, ca s@ o strâci, }i-i îndeamn@»”.
26. {i au auzit muierea lui Urie c@ murise Urie, b@rbatul ei, }i l-au plâns.
27. {i, trecând jelea, au trimis David }i o au adus în casa sa }i i s-au f@cut muiare }i i-au
n@scut fiiu. {i au fost urât cuvântul acesta, ce f@cuse David, înnaintea Domnului.
Cap 12
David, cu pild@ de la Nathan prorocul certat, pre sine} însu} s-au judecat; de unde Nathan multe
primejdii viitoare îi vestea}te, prin carele la inim@ împungându-se, i s@ iart@ gre}ala, r@mâind
datoriia canonului. {i dup@ ce moare prun||cul, s@ na}te Solomon. {i cetatea Ravvath cu mare
izbând@ s@ r@sipea}te, luând pre]uita mitra împ@ratului ei, pre ammoniteani greu îi poart@.

1.

81r

i au trimis Domn ul pre Nathan la David; carele venind la el, i-au zis: „Doi
oameni era într- o cetate, unul bogat }i altul s@rac.
2.
Cel bogat avea oi }i boi, mul]i foarte.
3. Iar@ cel s@rac nu avea nimica, f@r@ o oaie mic@, carea o cump@rase }i o doicise }i o
crescuse la sine} cu fiii s@i împreun@, din pânea lui mâncând }i din p@harul lui bând }i în
sinul lui dormind; }i-i era lui ca o fat@.
4. Iar@ un nimernic oarecarele nimerind la cel bogat, cru]ind el a lua din oile }i din boii
s@i, ca s@ fac@ osp@]u acelui nimernic care venise la sine, au luat oaia omului celui s@rac
}i au g@tit bucate omului strein, ce nimerise la sine”.
5. {i, mâniindu-se cu urgie David împrotiva omului aceluia, foarte, au zis c@tr@ Nathan:
„Viu e Domnul, c@ fiiul mor]ii iaste omul care au f@cut aceasta.
6. *Oaia o va întoarce împ@trat@, pentru c@ au f@cut aceasta }i n-au îng@duit”.
*Ie}ir. 22, 1.
7. {i au zis Nathan c@tr@ David: „Tu e}ti b@rbatul acela. Acestea zice Domnul, Dumnezeul
81v
lui | Israil: «Eu te-am uns împ@rat preste Israil }i Eu te-am scos din mânile lui Saul.
8. {i ]-am dat casa st@pânului t@u }i muierile domnului t@u în sânul t@u }i ]-am dat casa
lui Israil }i a Iiudei. {i de sânt mici acestea, ]-oiu adaoge cu mult mai mari.
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9. Pentru ce, dar@, n-ai b@gat în sam@ cuvântul Domnului, s@ faci r@otate înaintea Mea?
Pre Urie Hetheul l-ai lovit cu sabia }i muierea lui o ai luat ]ie muiere }i l-ai ucis cu sabia
fiilor lui Ammon.
10. Pentru aceea nu s@ va dep@rta sabia din casa ta pân@ în veac, pentru c@ nu M-ai
b@gat în sam@ }i ai luat muierea lui Urie Hetheul, ca s@ -]i fie muierea ta».
11. Pentru aceea, acestea zice Domnul: «Iat@, Eu voiu de}tepta asupra ta r@otate din
casa ta }i voiu lua muierile tale în ochii t@i }i le voiu da aproapelui t@u; *}i va dormi cu
muierile tale în ochii soarelui acestuia.
12. C@ tu ai f@cut într -ascuns, iar@ Eu voiu face cuvântul acela înnaintea a tot Israilul }i
înnaintea soarelui»”.
13. {i au zis David c@tr@ Nathan: „P@c@tuit-am Domnului”. {i au zis Nathan c@tr@ David:
*„{i Domnul înc@ au luat p@catul t@u; nu vei muri. ||
14. Îns@ pentru c@ a bl@st@ma ai f@cut pre nepriatinii Domnului, pentru cuvântul acesta,
fiiul care s-au n@scut ]ie cu moarte va muri”.
15. {i s-au întors Nathan în casa sa. {i au lovit Domnul pruncul care-l n@scuse lui David
muierea lui Urie }i au d@jn@d@jduit.
16. {i s-au rugat David Domnului pentru prunc }i au postit David cu post }i întrând,
deusebi au z@cut pre p@mânt.
17. {i au venit cei mai b@trâni din casa lui, silindu-l s@ se scoale de pre p@mânt. Carele
n-au vrut, nici au mâncat cu ei bucat@.
18. {i s-au întâmplat a }epte zi de au murit pruncul. {i s-au temut slugile lui David a-i
vesti c@ murise pruncul, c@ zicea: „Iat@ c@, tr@ind înc@ pruncul, gr@iam c@tr@ el }i nu asculta
graiul nostru. Cu cât mai v@rtos, de vom zice: «Au murit pruncul», s@ va n@c@ji!”
19. Deci v@zind David slugile sale }opotind, au în]@les c@ ar fi murit mititelul. {i au zis
c@tr@ slugile sale: „Au doar@ au murit pruncul?” Carii i-au r@spuns: „Au murit”.
20. {i s-au sculat David de pre p@mânt }i s-au sp@lat }i au venit în casa sa }i au cerut
s@-i puie pâne }i au mâncat.
21. {i i-au zis slugile sale: „Ce iaste cuvântul ce ai f@cut pentru prunc? Înc@ tr@ind, ai |
postit }i plângeai, iar@ deac@ au murit pruncul, te-ai sculat }i ai mâncat pâne”.
22. Carele au zis: „Pentru prunc înc@ tr@ind, am postit }i am plâns, c@ ziceam: «Cine }ti,
doar@ mi-l va d@rui Domnul }i s@ tr@iasc@ pruncul».
23. Iar@ acum, deac@ au murit, pentru ce voiu posti? Au putea-l-voiu mai chema înd@r@pt?
Eu voiu mearge la el, iar@ el nu s@ va întoarce la mine”.
24. {i au mâng@iat David pre Vethsavia, muierea sa. {i întrând la dânsa, au dormit cu
ea, carea au n@scut fiiu }i i-au chemat numele Solomon }i Domnul l-au iubit.
25. {i au trimis prin mâna lui Nathan prorocul }i au chemat numele lui „Iubitul Domnului”,
pentru c@-l iubiia Domnul.
26. *{i o}tea Ioav împrotiva Ravvathului fiilor Ammon }i prindea împ@r@teasca cetate.
27. {i au trimis Ioav soli la David, zicând: „O}tit-am împrotiva Ravvath, }i e de-a s@
prinde cetatea apelor.
28. Acum, dar@, adun@ ceeaalalt@ parte a norodului }i conocea}te cetatea }i o prinde,
ca nu de mine fiind b@tut@ cetatea, numelui mieu s@ se scrie biruin]a”.
29. {i au adunat David tot norodul }i au purces asupra Ravvath }i, o}tind, au prins. ||
30. {i au luat mitra împ@ratului din capul lui, tr@gând un talant de aur, având pietri
scumpe, }i s-au pus pre capul lui David. Ci }i prad@ din cetate au dus mult@ foarte.
31. {i au trecut preste ei c@ru]e ferecate }i i-au împ@r]it cu cu]itele }i i-au petrecut în forma
c@r@mizilor. A}a au f@cut tuturor cet@]ilor fiilor Ammon. {i s-au întors David }i toat@ oastea
în Ierusalim.
Cap 13
Avisalom, pentru amestecarea de sânge cu soru-sa Thamar, pre fratele s@u, Amnon,
usp@tându-se, îl ucide. {i m@niindu-s@ tat@-s@u, pribeag la împ@ratul Ghesur
în trei ani au r@mas.

1.

i au fost dup@ acestea, de au iubit Amnon, fiiul lui David, pre Thamar, sora lui
Avisalom, fiiu lui David.
2.
{i perea dup@ ea atâta cât pentru dragostea ei s-au boln@vit, c@ fiind vergur@,
i s@ vedea greu a face ceva necinste cu ea.
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3. {i era lui Amnon priiatin, pe nume Ionadav, fiiul lui Samaa, fratelui David, om în]elept
foarte,
4. Carele i-au zis: „Pentru ce te u}ti a}a în toate zilele, fiiul împ@ratului, c@ci nu-mi spui
mie?” {i i-au zis Amnon: „Pre Thamar, sora fratelui mieu Avisalom, iubesc”. |
5. C@ruia i-au zis Ionadav: „Culc@-te pre patul t@u }i te f@ beteag. {i, venind tat@-t@u s@ 83v
te vaz@, zi-i lui: «S@ vie, rogu -te, Thamar, soru-mea, s@-m dea bucat@ }i s@-m fac@ fiertur@,
s@ mânc din mâna ei»”.
6. {i s-au culcat Amnon }i ca cum s-ar boln@vi au început. {i, venind împ@ratul s@-l vaz@,
au zis Amnon c@tr@ împ@ratul: „Vie, rogu-m@, soru-mea Thamar, s@-m fac@ în ochii miei
doao sorbitureale }i bucat@ s@ iau din mâna ei”.
7. {i au trimis David la Thamar acas@, zicând: „Vino în casa lui Amnon, fr@]ini-t@u, }i-i
f@ fiertur@!”
8. {i au venit Thamar în casa lui Amnon, fratelui s@u. Iar@ el z@cea. Carea luând f@in@,
au mestecat }i, topind, în ochii lui au fiert sorbiturelele.
9. {i luund ce fiersease, au turnat }i au pus înnaintea lui, }i n-au vrut a mânca. {i au
zis Amnon: „Scoate]i pre to]i de la mine”. {i dup@ ce au scos pre to]i,
10. Au zis Amnon c@tr@ Thamar: „Ado bucata în c@mar@, s@ mânânc din mâna ta. {i
au luat Thamar sorbiturealele ce f@cuse }i le-au dus la Amnon, fratele s@u, în c@mar@.
11. {i, dându-i bucata, o au prins }i i-au zis: „Vino, culc@-te cu mine, soru-mea”.
12. Carea i-au r@spuns: „Nu, fratele mieu, nu m@ împresura, c@ nu-i slobod aceasta în
Israil, s@ nu faci nebunia aceasta! ||
13. C@ eu nu-m voiu putea purta ru}ine-mea, }i tu vei fi ca unul din cei nebuni în Israil. 84r
Ci mai bine gr@ia}te c@tr@ împ@ratul }i nu m@ va t@g@dui ]ie”.
14. {i n-au vrut a s@ odihni rug@ciunii ei, ci mai putearnic fiind de t@rie, o au supus }i
s-au culcat cu ea.
15. {i o au urât Amnon cu ur@ciune mare foarte, atâta cât mai mare era ur@ciunea cu carea
o urâse decât dragostea cu carea mainte o iubise. {i i-au zis Amnon: „Scoal@-te }i te du!”
16. Carea i-au r@spuns: „Mai mare-i aceast@ r@otate, carea acum faci împrotiva mea
decât carea mainte ai f@cut, izgonindu-m@”. {i n-au vrut a o asculta.
17. Ci chemând sluga care-i slujiia, i-au zis: „Scoate aceasta de la mine afar@ }i încuie
u}a dup@ ea”.
18. Carea era îmbr@cat@ cu contu} lung, c@ cu acel feal de vejminte s@ îmbr@ca fetele
împ@ratului ceale vergure. {i o au lep@dat sluga lui din cas@ afar@ }i au încuiat u}a dup@ ea.
19. Carea pr@s@rând cenu}e pre capul s@u, rumpându-}i haina cea lung@ }i punându-}i
mânile pre cap, s@ ducea întrând }i str@gând.
20. {i i-au zis Avisalom, frate-s@u: „Au doar@ Amnon, fratele t@u, s-au culcat cu tine?
Ci | acum, soru-mea, taci, fratele t@u iaste. Nici î]i n@c@ji inima pentru acest lucru”. {i 84v
au r@mas Thamar uscându-se în casa lui Avisalom, fratelui s@u.
21. {i, auzind împ@ratul David cuvintele acestea, s-au întristat foarte }i n-au vrut a întrista
sufletul lui Amnon, fiiului s@u, c@-l iubea, pentru c@ era întâiul n@scut.
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22. {i n-au gr@it Avisalom c@tr@ Amnon nici r@u, nici bun, c@ urâse Avisalom pre Amnon
pentru c@ pâng@rise pre Thamar, soru-sa.
23. {i au fost dup@ curgerea a doi ani, de s@ tundea oile lui Avisalom în Vaalhasor, carea
iaste lâng@ Efrem. {i au chemat Avisalom pre to]i fiii împ@ratului.
24. {i au venit la împ@ratul }i au zis c@tr@ el: „Iat@, s@ tund oile slujii tale; vie, rogu-m@,
împ@ratul cu slugile sale la sluga sa”.
25. {i au zis împ@ratul c@tr@ Avisalom: „Nu, fiiule, nu vrea a ne ruga pre to]i s@ venim
}i s@ te îngreoiem”. {i, silind }i nevrând a s@ duce, l-au blagoslovit.
26. {i au zis Avisalom: „De nu vreai a veni, vie, rogu-m@, cu noi încai Amnon, fratele
mieu”. {i au zis împ@ratul c@tr@ el: „Nu-i lips@ s@ mearg@ cu tine”. ||
27. {i l-au silit Avisalom }i au slobozit pre Amnon cu el }i pre to]i fiii împ@ratului. {i f@cuse
Avisalom usp@]u, ca usp@]u de împ@rat.
28. {i poruncise Avisalom slugilor sale, zicând: „Lua]i aminte când va fi ame]it Amnon
de vin }i v@ voiu zice: «Lovi]i-l }i -l ucide]i!» Nu v@ temere]i, c@ eu sânt carele v@ poruncesc.
Înv@rto}a]i-v@ }i fi]i b@rba]i tari!”
29. {i au f@cut copiii lui Avisalom împrotiva lui Amnon precum le poruncise Avisalom.
{i, sculându-se to]i fiii împ@ratului, au înc@lecat fie}tecarii mu}coii s@i }i au fugit.
30. {i, înc@ mergând în cale, vestea au venit la David, zicând: „Lovit-au Avisalom pre
to]i fiii împ@ratului }i n-au r@mas dintr-în}ii doar@ unul”.
31. {i s-au s culat împ@ratul }i }-au rupt vejmintele sale }i au c@zut pre p@mânt; }i toate
slugile lui, carii sta împregiur, }-au rupt vejmintele sale.
32. {i, r@spunzind Ionadav, fiiul lui Semaa, fratelui David, au zis: „Nu socoteasc@ domnul
mieu, împ@ratul, c@ to]i copiii, fiii împ@ratului, s-au ucis; Amnon singur au murit, pentru
c@ în gura lui Avisalom era pus din zioa în carea au împresurat pre Thamar, sora lui. |
33. Acum, dar@, nu puie domnul mieu, împ@ratul, spre inima sa cuvântul acesta, zicând:
«To]i fiii împ@ratului s-au ucis», c@ numai Amnon sângur au murit”.
34. {i au fugit Avisalom. {i }-au r@dicat copilul, str@jariul, ochii s@i }i s-au uitat }i iat@,
norod mult venea pre calea r@t@cit@ din coastele muntelui.
35. {i au zis Ionadav c@tr@ împ@ratul: „Iat@, fiii împ@ratului sânt de fa]@; dup@ cuvântul
slugii tale, a}a s-au f@cut”.
36. {i, încetând de-a gr@i, s-au ar@tat }i fiii împ@ratului }i, întrând, }-au r@dicat glasul
s@u }i au plâns. Ci }i împ@ratul }i toate slugile lui au plâns cu pl@ngere mare foarte.
37. Iar@ Avisalom, fugind, s-au dus la Tholomai, fiiu lui Amiud, împ@ratul Ghelsur. {i
au plâns David pre fiiul s@u în toate zilele.
38. Iar@ Avisalom fugind }i venind în Ghesur, au fost acolo în trei ani.
39. {i au încetat împ@ratul David a goni pre Avisalom, pentru c@ s@ mâng@iase despre
moartea lui Amnon. ||
Cap 14

86r

Pre Avisalom, prin o muiare thecuiteanc@ istea]@, îl cheam@ Ioav din Ghessur în Ierusalim
pentru frumsea]e }i de fiii lui Avisalom, carele în doi ani dup@ întoarcere n-au v@zut fa]a
împ@ratului, pân@ n-au poruncit s@-l prinz@ s@ceri}ul lui Ioav.

1.

86v

i în]elegând Ioav, fiiul lui Servie, c@ s-au întors inima împ@ratului spre
Avisalom,
2.
Au trimis în Thecua }i au luat de-acolo o muiare în]@leapt@. {i au zis c@tr@ ea:
„F@-te a plânge }i te îmbrac@ cu hain@ de jeale }i nu te unge cu untdelemn, s@ fii ca o
muiare de mult@ vreame plâng@ndu -} mortul.
3. {i vei întra la împ@ratul }i vei gr@i c@tr@ el aceste cuvinte”. {i au pus Ioav cuvinte în
gura ei.
4. {i, întrând muierea thecuiteanca la împ@ratul, au c@zut înaintea lui pre p@mânt }i i
s-au închinat }i au zis: „[ine-m@, împ@rate!”
5. {i au zis c@tr@ ea împ@ratul: „Ce pricin@ ai?” Carea au r@spuns: „Hei, muiare v@duv@
sânt eu, c@ mi-au murit b@rbatul mieu.
6. {i slujnicii tale era doi fii, carii s-au certat împrotiva sa în câmp }i nu era cine s@-i poat@
conteni. {i au lovit altul pre altul }i l-au ucis. |
7. {i iat@, sculându-se toat@ rudenia împrotiva slujnicii tale, zice: «D@-ne pre acela carele
au ucis pre fratele s@u, s@-l ucidem pentru sufletul fratelui s@u pre carele l-au ucis, }i s@
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}tergem mo}tanul!» {i cearc@ a }tearge sc@nteia mea, carea au r@mas, ca s@ nu r@m@ie
nume b@rbatului mieu }i r@m@}i]@ pre p@mânt”.
8. {i au zis împ@ratul c@tr@ muiere: „Meargi în casa ta }i eu voiu porunci pentru tine”.
9. {i au zis muierea thecuiteanca c@tr@ împ@ratul: „Spre mine, domnul mieu, împ@rate,
fie nedreptatea }i spre casa t@tâni-mieu, iar@ împ@ratul }i tronul lui s@ fie nevinovat”.
10. {i au zis împ@ratul: „Cine-]i va zice împrotiv@, adu -l la mine }i nu va mai adaoge a
te atinge”.
11. Carea au zis: „Aduc@-}i aminte împ@ratul de Domnul, Dumnezeul s@u, s@ nu s@
înmul]asc@ cei de aproape ai sângelui spre izbând@ }i nu cumva s@-mi ucig@ fiiul mieu!”
Carele au zis: „Viu e Domnul, c@ nu va c@dea din p@rul fiiului t@u pre p@mânt”.
12. {i au zis muierea: „S@ gr@iasc@ slujnica ta c@tr@ domnul mieu, împ@ratul, un cuvânt”.
{i au zis: „Gr@ia}te!”
13. {i au zis muierea: „Pentru ce ai gândit lucru ca acesta împrotiva norodului lui
Dumnezeu }i au gr@it împ@ratul cuvântul acesta, s@ p@c@tuiasc@ }i s@ nu aduc@ înd@r@pt
pre cel || lep@dat al s@u?
14. To]i murim }i ca apele curgem pre p@mânt, care nu s@ mai întorc. *Nici vrea Dumnezeu
*Iezechil 18, 32
}i 33, 11. a peri sufletul, ci a}tapt@, gândind ca s@ nu piar@ des@vâr}it cel lep@dat.
15. Deci acum vino, s@ gr@iesc c@tr@ domnul mieu, împ@ratul, cuvântul acesta înaintea
norodului. {i au zis slujnica ta: «Gr@i-voiu c@tr@ împ@ratul, de cumva va face împ@ratul
cuvântul slujnicii sale».
16. {i au auzit împ@ratul, s@ sloboaz@ slujnica sa din mâna tuturor carii vrea a m@ }tearge
din mo}tenirea lui Dumnezeu, pre mine }i pre fiiul mieu împreun@.
17. Zic@, dar@, slujnica ta: «S@ fie cuvântul domnului mieu, a împ@ratului, ca jârtva, c@
precum îngerul lui Dumnezeu, a}a e domnul mieu, împ@ratul, ca nici de blagoslovenie,
nici de bl@st@m s@ nu s@ mi}te. De unde }i Domnul, Dumnezeul t@u, iaste ca tine»”.
18. {i, r@spunzind împ@ratul, au zis c@tr@ muiere: „Nu mai ascunde de mine cuvântul
ce te întreb!” {i i-au zis muierea: „Gr@ia}te, domnul mieu, împ@rate”.
19. {i au zis împ@ratul: „Au nu mâna lui Ioav iaste cu tine întru toate acestea?” R@spuns-au
muierea }i au zis: „Pre mântuirea sufletului t@u, | domnul mieu, împ@ratule, nici spre stânga,
nici spre dreapta iaste din toate acestea ce au gr@it domnul mieu, împ@ratul; c@ sluga ta,
Ioav, el mi-au poruncit }i el mi-au pus în gura slujnicii tale toate cuvintele acestea.
20. S@ întorc fa]a cuvântului acestuia, sluga ta Ioav au poruncit aceasta. Iar@ tu, domnul
mieu, împ@ratule, în]@lept e}ti, precum are în]@lepciune îngerul lui Dumnezeu, s@ în]elegi
toate pre p@mânt”.
21. {i au zis împ@ratul c@tr@ Ioav: „Iat@, îmblânzit am f@cut cuvântul t@u, meargi dar@
}i cheam@ înd@r@pt pruncul Avisalom!”
22. {i, c@zind Ioav pre fa]a sa pre p@mânt, s-au închinat }i bine au cuvântat pre împ@ratul.
{i au zis Ioav: „Ast@zi au în]eles sluga ta c@ am aflat har în ochii t@i, domnul mieu, împ@ratule,
c@ ai f@cut cuvântul slugii tale”.
23. {i s-au sculat Ioav }i s -au dus în Ghessur }i au adus pre Avisalom în Ierusalim.
24. {i au zis împ@ratul: „Întoarc@-s@ în casa sa }i fa]a mea s@ nu o vaz@”. {i s-au întors
Avisalom în casa sa, }i fa]a împ@ratului nu o au v@zut.
25. Iar@ ca Avisalom nu era om frumos în tot Ierusalimul }i înfrums@]at foar||te; de la
talpa piciorului pân@ la cre}tet nu era în el vro machie.
26. {i cându-} tundea p@rul (}i o dat@ în an îl tundea, c@-l îngreoia tica), tr@gea p@rul
capului s@u sicli doao sute, cu m@sura ob}tii.
27. {i s-au n@scut lui Avisalom trei fii }i o fat@, pe nume Thamar, foarte frumo}i.
28. {i au r@mas Avisalom în Ierusalim doi ani, }i fa]a împ@ratului nu o au v@zut.
29. {i au tremis la Ioav, s@-l trimi]@ la împ@ratul, carele n -au vrut a veni la el. {i trimi]ind
a doao oar@ }i, nevr@nd a veni la el,
30. Au zis slugilor sale: „{ti]i holda lui Ioav, cea l@ng@ holda mea, având s@ceri}u de orzu.
Duce]i-v@ }i o aprinde] cu foc!” {i au aprins slugile lui Avisalom cu foc. {i, venind slugile
lui Ioav cu hainele rupte, au zis: „Au aprins slugile lui Avisalom o parte de hold@ cu foc”.
31. {i s-au sculat Ioav }i au venit la Avisalom, în casa lui, }i i-au zis: „Pentru ce au aprins
slugile tale holda mea cu foc?”
32. {i au r@spuns Avisalon c@tr@ Ioav: „Trimis-am la tine, rugându-m@ s@ vii la mine }i
s@ te trimi]u la împ@ratul }i s@-i zici: «Pentru ce am venit din Ghessur? Mai bine era mie a
fi acolo!» Rogu-te, dar@, s@ v@zu fa]a împ@ratului. | Iar@ de-} aduce aminte de nedreptatea
mea, ucige-m@!”
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33. {i, întrând Ioav la împ@ratul, i-au vestit toate. {i s-au chemat Avisalom }i au întrat
la împ@ratul }i s-au închinat pre fa]a p@mântului înaintea lui. {i au s@rutat împ@ratul pre
Avisalom.
Cap 15
Avisalom agonisindu-}i vrearea norodului, scornea}te r@zboiu asupra t@tâni-s@u în Hevron, de
carele tat@-s@u fuge, pu]âni l@sând cu sicriiul. {i între al]ii, Husai s@ trimite înd@r@pt,
s@ r@sipeasc@ sfatul lui Ahitofel.

1.

89r

89v

90r

i dup@ acestea }-au f@cut Avisalom c@ru]@ }i c@l@re]i }i cinz@ci de b@rba]i, carii s@
mearg@ înnaintea lui.
2.
{i diminea]a, sculându-se Avisalom, sta lâng@ întrarea por]ii, }i tot omul care
avea treab@ s@ vie la judecata împ@ratului, îl chema Avisalom la sine }i-i zicea: „Din ce
cetate e}ti tu?” Carele r@spunzind, zicea: „Dintr-un neam a lui Israil sânt eu, sluga ta”.
3. {i-i r@spundea Avisalom: „Mi s@ v@d cuvintele tale bune }i drepte, ci nu iaste rânduit
de la împ@ratul cine s@ te asculte”. {i zicea Avisalom:
4. „Cine m@ va rândui judec@toriu pre p@mânt, || s@ vie la mine to]i carii au treab@, }i
drept s@-i giudec?”
5. Ci }i când s@ apropiia de el om s@ i se închine, îi întindea mâna sa }i, apucându-l, îl s@ruta.
6. {i f@cea aceasta a tot Israilul ce vinea la judecat@, s@ se asculte de la împ@ratul, }i
îndemna inimile b@rba]ilor Israil.
7. Iar@ dup@ patruzeaci de ani, au zis Avisalom c@tr@ împ@ratul David: „Mearge-voiu }i
voiu pl@ti f@g@duin]ele meale, care am f@g@duit Domnului în Hevron.
8. C@ f@g@duind au f@g@duit sluga ta, când era în Ghessurul Siriei, zicând: «De m@ va
întoarce Domnul în Ierusalim, voiu jârtvui Domnului»”.
9. {i i-au zis împ@ratul David: „Meargi în pace!” {i s-au sculat }i s-au dus în Hevron.
10. {i au trimis Avisalom iscoade în toate neamurile lui Israil, zicând: „Îndat@ cât ve]i
auzi r@sunarea trâmbi]ii, zice]i: «Împ@r@]it-au Avisalom în Hevron»”.
11. Iar@ cu Avisalom s-au dus doao sute de b@rba]i din Ierusalim chema]i, mergând cu
inim@ întreag@, }i pricina nicidecum }tiind.
12. {i au chemat Avisalom }i pre Ahitofel Ghiloniteanul, sfetnicul lui David, din cetatea sa,
Ghillo. {i, jârtvind jungherile, s-au f@cut jurare împreun@ puternic@ }i, norodul împreun@ndu-se,
s@ sporea cu Avisalom. |
13. {i au venit sol la David, zicând: „Cu toat@ inima, tot Israilul mearge dup@ Avisalom”.
14. {i au zis David slugilor sale, care era cu el în Ierusalim: „Scula]i-v@, s@ fugim, c@ nu
ne va fi sc@pare de la fa]a lui Avisalom. Gr@bi]i a ie}i, ca nu cumva, venind, s@ ne prinz@
}i s@ mâie asupra noastr@ c@dere }i s@ loveasc@ cetatea în ascu]itul sabiii”.
15. {i au zis slugile împ@ratului c@tr@ el: „Toate, oricare va porunci domnul nostru,
împ@ratul, bucuros vom face, slugile tale”.
16. {i au ie}it împ@ratul }i toat@ casa lui pre picioarele sale }i au l@sat zeace muieri ]iitoare
s@ p@zasc@ casa.
17. {i, ie}ind împ@ratul }i tot Israilul pre picioarele sale, au st@tut departe de case.
18. {i to]i slujitorii lui umbla pre lâng@ el. {i miile de cherethi }i felethi }i to]i ghetheii,
osta}i puternici, }ase sute de b@rba]i, carii urmase dup@ el din Gheth pedestra}, mergea
înnaintea împ@ratului.
19. {i au zis împ@ratul c@tr@ Ethai Ghetheul: „C@ci vii cu noi? Întoarce-te }i l@cuie}te
cu împ@ratul, c@ nimearnic e}ti }i ai ie}it din locul t@u.
20. Ieri ai venit }i ast@zi te sile}ti a ie}i cu noi. Iar@ eu voiu mearge înc@tro voiu mearge.
Întoarce-te }i du cu tine fra]ii t@i, }i Domnul || va face mil@ cu tine }i adev@r, c@ ai ar@tat
har }i credin]@”.
21. {i au r@spuns Ethai împ@ratului, zicând: „Viu e Domnul, }i viu e domnul mieu,
împ@ratul, c@ ori în ce loc vei fi, domnul mieu, împ@rate, sau în moarte, sau în viia]@, acolo
va fi sluga ta”.
22. {i au zis David lui Ethai: „Vino }i treci!” {i au trecut Ethai Ghetheul }i to]i b@rba]ii
carii cu el era }i ceeaalalt@ mul]ime.
23. {i to] plângea cu glas mare, }i tot norodul trecea; }i, împ@ratul p@}ind, trecea
repegiunea Chedronului }i tot norodul mergea în preajma drumului care privea}te spre
pustie.
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24. {i au venit }i Sadoc preotul, }i to]i levi]ii cu el, purtând sicriiul legii lui Dumnezeu, }i
au pus jos sicriiul lui Dumnezeu. {i s -au suit Aviathar pân@ când s-au plinit tot norodul
care ie}ise din cetate.
25. {i au zis împ@ratul c@tr@ Sadoc: „Du înd@r@pt sicriiul lui Dumnezeu în cetate. De
voiu afla har în ochii Domnului, m@ va întoarce }i mi-l va ar@ta pre el }i cortul s@u.
26. Iar@ de-m va zice: «Nu-m placi», de fa]@ sânt, fac@ ce iaste bun înnaintea Sa”.
27. {i au zis împ@ratul c@tr@ Sadoc preotul: „O, cel ce vezi, întoarce-te în cetate | în 90v
pace. {i Ahimaas, fiiul t@u, }i Ionathan, fiiul lui Aviathar, doi fiii vo}tri, fie cu voi.
28. {i, iat@, eu m@ voiu ascunde în c@mpiile pustiei, pân@ ce va veni cuvânt de la voi
spuindu-mi”.
29. {i au dus Sadoc }i Aviathar sicriiul lui Dumnezeu în Ierusalim }i au r@mas acolo.
30. Iar@ David s@ suia pre [ipi}ul Maslinilor, suindu-s@ }i plâng@nd, descul] umblând }i
cu capul acoperit. Ci }i tot norodul care era cu el cu capul acoperit s@ suia plângând.
31. {i s-au vestit lui David c@ }i Ahitofel ar fi în giurare, împreun@ cu Avisalom. {i au
zis David: „Nebunea}te, rogu-m@, Doamne, sfatul lui Ahitofel!”
32. {i, suindu-se David în vârful muntelui în care vrea a s@ închina Domnului, iat@ l -au
întâmpinat Husai Arahiteanul, cu haina rupt@ }i cu capul plin de p@mânt.
33. {i i-au zis David: „De vei veni cu mine, îm vei fi greu,
34. Iar@ de te vei întoarce în cetate }i vei zice lui Avisalom: «Sluga ta sânt, împ@rate!
Precum am fost slug@ t@tâne-t@u, a}a voiu fi sluga ta», vei r@sipi sfatul lui Ahitofel.
35. {i ia cu tine pre Sadoc }i Aviathar, preo]ii. {i tot cuvântul ce vei auzi din || casa 91r
împ@ratului îi vei spune lui Sadoc }i lui Aviatar, preo]ilor.
36. {i sânt cu ei doi feciorii lor, Ahimaas, fiiul lui Sadoc, }i Ionathan, fiiul lui Aviathar;
}i ve]i trimite printr- în}ii la mine tot cuvântul ce ve]i auzi”.
37. {i, venind Husai, priiatinul lui David, în cetate, }i Avisalom au întrat în Ierusalim.
Cap 16
Sivei, pentru c@ aduce hran@ }i s@ deschilinea}te de sfatul Mifivoseath, îi d@ averile aceluia}.
Pre Semei, ce bl@st@ma, a-l ucide oprea}te. Avisalom în Ierusalim întrând,
cu sfatul lui Ahitofel, la ]iitoarele t@tâni-s@u la ar@tare într@.

1.

*Gios. 19, 27.

*3 Imp@r. 2, 8.

i, trecând David pu]intel v@rful muntelui, s-au ar@tat Siva, sluga lui Mifivoseth,
întru întâmpinarea lui, cu doi asini carii era înc@rca] cu doao sute de pâni }i o
sut@ de leg@turi de stafide }i o sut@ de rotile de zmochine }i cu un foiu de vin.
2. {i au zis împ@ratul c@tr@ Siva: „La ce-s aceaste?” {i au r@spuns Siva: „Asinii, caznicilor
împ@ratului s@ }az@; pânile }i leg@turile, spre mâncarea slugilor tale, iar@ vinul, s@ bea care
va sl@bi în pustie”. |
3. {i au zis împ@ratul: „Unde-i fiiul st@pânului t@u?” *{i au r@spuns Siva împ@ratului: „Au 91v
r@mas în Ierusalim, zicând: «Ast@zi îm va întoarce casa lui Israil împ@r@]ia t@tâne-meu»”.
4. {i au zis împ@ratul Sivei: „Ale tale fie toate care au fost a lui Mifivoset!”. {i au zis Siva:
„Rogu-te, s@ aflu har înnaintea ta, domnul mieu, împ@rate!”
5. {i au venit împ@ratul David pân@ la Vahurim. {i iat@ ie}iia de acolo un om din rudenia
casii lui Saul, pe nume Semei, fiiul lui Ghera; purcedea ie}ind }i *bl@st@ma,
6. {i sloboziia pietri asupra lui David }i asupra tuturor slugilor împ@ratului David. Iar@
tot norodul }i to]i t@b@reanii de-a dreapta }i de-a stânga împ@ratului mergea.
7. Iar@ a}a gr@ia Semei când bl@st@ma pre împ@ratul: „Ie}i, ie}i, b@rbatul sângiurilor }i
omul lui Velial!
8. Întorsu-]-au Domnul tot sângele casei lui Saul, c@ ai n@v@lit întru împ@r@]ie în locul
lui. {i au dat Domnul împ@r@]ia în mâna lui Avisalom, fiiului t@u, }i, iat@, te împresoar@
realele tale, c@ b@rbatul sângiurilor e}ti!”
9. {i au zis Avisai, fiiul Sarviii, c@tr@ || împ@ratul: „Pentru ce blast@m@ cânele acest mort 92r
pre domnul mieu, împ@ratul? Mearge-voiu }i îi voiu t@ia capul”.
10. {i au zis împ@ratul: „Ce mi-i mie }i voo, fiii Sarviii? L@sa]i-l s@ blasteme, c@ Domnul
i-au poruncit s@ blasteme pe David. {i cine iaste care s@ îndr@zneasc@ a zice: «Pentru ce
au f@cut a}a?»”
11. {i au zis împ@ratul lui Avisai }i tuturor slugilor sale: „Iat@, fiiul mieu, carele au ie}it
din pântecele mieu, cearc@ sufletul mieu; cu cât mai vârtos, acum, fiiul lui Iemini! L@sa]i-l
s@ blasteme, dup@ porunca Domnului.
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12. De cumva s@ va uita Domnul la n@cazul mieu }i s@-m dea Domnul bine, dup@
bl@st@mul acel de ast@zi”.
13. {i umbla David }i so]ii lui pre cale cu el. Iar@ Semei, prin jugul muntelui din coast@,
împrotiva lui p@}ea, bl@st@mând }i trimi]ind pietri asupra lui }i p@mânt aruncând.
14. {i au venit împ@ratul }i tot norodul cu el obosit }i s-au st@mp@rat acolo. |
15. Iar@ Avisalom }i tot norodul lui au întrat în Ierusalim, ci }i Ahitofel cu el.
16. Iar@ venind Husai Arachiteanul, priiatinul lui David, la Avisalom, au gr@it c@tr@ el:
„S@ tr@ie}ti, împ@rate, s@ tr@ie}ti împ@rate!”
17. C@tr@ carele, Avisalom: „Acesta iaste – au zis – harul t@u c@tr@ priiatinul t@u? Pentru
ce nu te-ai dus cu priiatinul t@u?”
18. {i au r@spuns Husai c@tr@ Avisalom: „Nicidecum; c@ aceluia voiu fi, pre care l-au
ales Domnul }i tot norodul acesta }i tot Israilul, }i cu acela voiu r@mânea.
19. Ci s@ aduc înainte }i aceasta: C@ruia dar@ voiu sluji, au nu fiiului împ@ratului? Precum
am fost ascult@toriu t@tâne-t@u, a}a voiu fi }i ]ie”.
20. {i au zis Avisalom c@tr@ Ahitofel: „Face]i sfat, ce tr@buie s@ facem”.
21. {i au zis Ahitofel c@tr@ Avisalom: „Într@ la ]iitoarele t@tâni-t@u, care le-au l@sat s@ p@zasc@
casa, ca, auzind tot Israilul c@ ai groz@vit pre tat@-t@u, s@ s@ înt@reasc@ cu tine mâna lor”.
22. *{i au întins cortul lui Avisalom || în foi}or }i au întrat la ]iitoarele t@tâni-s@u în *Sus 12, 11.
vederea a tot Israilul.
23. Iar@ sfatul lui Ahitofel, care da în zilele acelea, ca când ar întreba cineva pre Dumnezeu,
a}a era tot sfatul lui Ahitofel, }i când era cu David, }i când era cu Avisalom.
Cap 17
Husai râsipea}te sfatul lui Avisalom de-a n@v@li îndat@ asupra lui David, }i aceasta prin soli
vestea}te lui David, carele, cu sfatul lui Husai, treace Iordanul; pentru aceea s-au spânzurat
Ahitofel. Trei priiatini lui David daruri aduc, ca nu cumva norodul lui, lipsindu-se, s@
sl@beasc@.
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i au zis Ahitofel c@tr@ Avisalom: „Aleage-m-voiu doaospr@zeace mii de
b@rba]i }i, sculându-m@, voiu goni pre David într-aceast@ noapte.
2.
{i, n@v@lind asupra lui (pentru c@-i obosit }i cu mânile sl@b@nojite), îl voiu
lovi; }i, fugând tot norodul care cu el iaste, voiu lovi împ@ratul p@r@sit.
3. {i voiu aduce tot norodul, precum | un om s@ întoarce, c@ un om cerci tu, }i tot
norodul va fi în pace”.
4. {i au pl@cut cuvântul lui lui Avisalom }i tuturor celor mai mari n@scu] a lui Israil.
5. {i au zis Avisalom: „Chema]i pre Husai Arahiteanul }i s@ auzim ce va zice }i el”.
6. {i, viind Husai la Avisalom, au zis Avisalom c@tr@ el: „Acest cuvânt au gr@it Ahitofel;
trebuie s@ facem, au tu ce sfat dai?”
7. {i au zis Husai c@tr@ Avisalom: „Nu-i bun sfatul care au dat Ahitofel ast@ dat@”.
8. {i iar@} au adaos Husai: „Tu }tii pre tat@-t@u }i b@rba]ii carii cu el sânt a fi foarte tari
}i cu inim@ amar@, precum ursoaia r@pindu-i puii în codru tir@nea}te; ci }i tat@l t@u b@rbat
osta} iaste, nici va z@bovi cu norodul.
9. Doar@ acum s@ pitul@ în gropi au într-un loc care va vrea; }i, c@zind unul acar carele
întâiu va auzi, oricare va auzi }i va zice: «F@cutu-s-au ran@ în norodul care urma dup@
Avisalom».
10. {i oricare puternic, a c@ruie inim@ iaste ca a leului, de fric@ s@ va to||pi, c@ }ti tot
norodul lui Israil tare a fi tat@l t@u }i vârto} to]i carii cu el sânt.
11. Ci acesta mi s@ veade a fi drept sfat: Adune-s@ la tine tot Israilul, de la Dan pân@ la
Versavia, ca n@sipul m@rii nenum@rat, }i tu vei fi în mijlocul lor.
12. {i vom n@v@li asupra lui, ori în ce loc s@ va afla }i-l vom acoperi precum cade roua
pre p@mânt. {i nu vom l@sa din b@rba]ii carii cu el sânt înc@ nici unul.
13. {i, de va întra în oarecare cetatea, va încinge tot Israilul cetatea aceea cu funi }i o
vom trage în repegiune, s@ nu s@ g@seasc@ nici piatra dintr-însa”.
14. {i au zis Avisalom }i to] b@rba]ii lui Israil: „Mai bun iaste sfatul lui Husaii Arahiteanului
decât a lui Ahitofel”. Iar@ cu vrerea Domnului s-au r@sipit sfatul cel de folos a lui Ahitofel,
ca s@ aduc@ Domnul asupra lui Avisalom r@otatea.
15. {i au zis Husai lui Sadoc }i lui Aviathar, preo]ilor: „Într-acesta }i într-acesta chip sfat
au dat Ahitofel lui Avisalom }i b@trânilor Israil; }i eu acesta }i acesta le-am dat sfat. |
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16. Acum, dar@, trimite]i curând }i vesti]i lui David, zicând: «S@ nu z@bove}ti noaptea 94v
aceasta în câmpiile pustiei, ci f@r@ z@bav@ s@ treci, nu cumva s@ s@ soarb@ împ@ratul }i tot
norodul care cu el iaste»”.
17. Iar@ Ionathan }i Ahimaas sta lâng@ f@ntâna Roghel. {i s-au dus slujnica }i le-au vestit.
{i ei au purces s@ duc@ la împ@ratul David solia, c@ nu s@ putea vedea, au a întra în cetate.
18. {i i-au v@zut un copil }i au spus lui Avisalom. Iar@ ei, trep@dând, au întrat în casa
unui om în Vahorim, care avea un pu] dinnaintea u}ii sale, }i s-au pogorât într-însul.
19. {i au luat muierea }i au întins un acoperi}u preste gura pu]ului, ca când ar usca orzu
fiert; }i a}a s-au pitulat lucrul.
20. {i, venind slugile lui Avisalom în cas@ la muiere, au zis: „Unde-i Ahimaas }i Ionathan?”
{i le-au r@spuns muierea: „Au trecut gr@bind, dup@ ce au gustat pu]intic@ ap@”. Iar@ cei ce
cerca, neaflându-i, s-au întors în Ierusalim.
21. {i, ducându-s@, au ie}it cei din pu]u }i, mergând, au vestit împ@ratului David }i au
zis: „Scula]i-v@ }i treace]i curând râul, c@ acest fel de sfat au dat împrotiva || voastr@ 95r
Ahitofel”.
22. {i s-au sculat David }i tot norodul care cu el era }i au trecut Iordanul, pân@ s-au
r@v@rsat de zio. {i nici unul n-au r@mas care s@ nu fie trecut@ râul.
23. Iar@ Ahitofel v@zând c@ nu i s-au f@cut sfatul, }-au a}ternut asina }i s-au sculat }i s-au
dus în casa sa }i în cetatea sa. {i, rânduindu-}i casa, cu spânzurare au perit }i s-au îngropat
în mormântul t@tâne-s@u.
24. Iar@ David au venit la tab@r@, }i Avisalom au trecut Iordanul, el }i to]i b@rba]ii lui
Israil cu el.
25. Iar@ pre Amasam l-au rânduit Avisalom în locul lui Ioav preste oaste; }i Amasam
era fiiul unui om ce s@ chema Ietra, din Israil, care au întrat la Avigail, fata lui Naas, sora
lui Sarvie, carea au fost muma lui Ioav.
26. {i au t@b@rât Israil cu Avisalom în p@mântul Galaad.
27. {i, venind David în tab@r@, Sovi, fiiul lui Naas din Ravvathul fiilor Ammon, }i Mahir,
fiiul lui Amihil din Lodovar, }i Verzellai Galaaditeanul din Roghelim
28. I-au adus a}ternuturi }i p@r@taiuri }i vase de p@mânt, grâu }i orzu | }i f@in@ }i p@sat 95v
}i bob }i linte }i mazere pr@jit@
29. {i miere }i unt, oi }i vi]ei gra}; }i au dat lui David }i norodului care cu el era, spre
mâncare, c@ gândea a s@ obosi norodul de foame }i de seate în pustie.
Cap 18
Avisalom, biruit în r@zboiu }i din st@jeriu sp@nzurat, de la Ioav cu suli]a s@ p@trunde. Carea
auzind David, cu amar l-au plâns.

1.
2.

eci David socotindu-}i norodul, au r@nduit preste ei trivuni }i suta}i.
{i au dat a triia partea norodului supt mâna lui Ioav, }i a treia parte supt mâna lui
Avisai, fiiul lui Sarvii, fratelui Ioav, }i a triia parte supt mâna lui Eftai, care era din
Gheth. {i au zis împ@ratul c@tr@ norod: „Voiu ie}i }i eu cu voi”.
3. {i au r@spuns norodul: „Nu vei ie}i; c@ m@car de vom fugi, nu a}a de mult le va fi
pentru noi. C@ m@car jum@tate parte de va c@dea dintre noi, nu vor socoti destul, c@ tu
96r
unul pentru zeace mii || te socote}ti. Deci mai bine iaste s@ ne fii în cetate t@rie”.
4. C@tr@ carii împ@ratul au zis: „Ce vi s@ veade a fi drept, aceasta voiu face”. {i au st@tut
împ@ratul lâng@ poart@; }i ie}iia norodul prin turmele sale sute }i mii.
5. {i au poruncit împ@ratul lui Ioav }i lui Avisai }i lui Ethai, zicând: „[ine]i-m copilul
Avisalom!” {i tot norodul auziia poruncind împ@ratul tuturor c@peteniilor pentru Avisalom.
6. Deci ie}ind norodul în câmp împrotiva lui Israil, s-au f@cut r@zboiu la codrul Efrem.
7. {i s-au t@iat acolo norodul Israil de la oastea lui David }i s-au f@cut ran@ mare în zioa
aceea, de doaozeaci de mii.
8. {i au fost acolo r@zboiul r@sipit preste fa]a a tot p@mântul, }i cu mult mai mul]i era
pre carii mistuise codrul din norod, decât cei ce-i îmbucase sabia în zioa aceea.
9. {i s-au întâmplat de au ie}it Avisalom înnaintea slugilor lui David, }ezând în c@tur@.
{i, întrând c@tura pre supt un st@jeriu des }i mare, s-au ac@]at capul lui de st@jeriu, }i el
spânzurat între ceriu }i între p@mânt, c@turul pre care }edea s-au petrecut. |
10. {i au v@zut aceasta oarecine }i au vestit lui Ioav, zicând: „V@zut-am pre Avisalom 96v
sp@nzurând din st@jeriu”.

306

CAP 18

97r

97v

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL

11. {i au zis Ioav omului care-i vestise: „Deac@ l -ai v@zut, pentru ce nu l-ai str@puns cu
p@mântul? {i eu ]-a} fi dat zeace sicli de argint }i un valteu”.
12. Care au zis c@tr@ Ioav: „De mi-ai pune în mâni o mie de argin]i, nicidecum nu mi-a}u
slobozi mâna în fiiul împ@ratului; c@ auzând noi, ]-au poruncit împ@ratul ]ie }i lui Avisai
}i lui Ethai zicând: «P@zi]i-m pruncul Avisalom!»
13. Ci de a} fi f@cut împrotiva sufletului mieu îndr@zne], nicidecum aceasta s-ar fi putut
t@inui de împ@ratul }i tu ai sta dinprotiv@”.
14. {i au zis Ioav: „Nu precum tu vreai, ci voiu n@v@li asupra lui înnaintea ta”. {i au
luat trei l@nci în mâna sa }i le-au înfipt în inim@ lui Avisalom; }i, înc@ mi}cându-s@, z@când
în st@jeriu,
15. Au alergat zeace tineri, arma}ii lui Ioav, }i, lovindu -l l-au ucis.
16. {i au sunat Ioav cu tr@mbi]a }i au contenit norodul s@ nu goneasc@ pre Israil fugând,
vrând a îng@dui mul]imei.
17. {i au adus pre Avisalom }i l-au arun||cat în p@dure, într -o groap@ mare, }i au purtat
asupra lui gr@mad@ mare de pietri. {i tot Israilul au fugit la s@la}ele sale.
18. Iar@ Avisalom î} r@dicase, înc@ tr@ind, stâlp, care iaste în Valea Împ@ratului. C@
zisease: „Nu am fiiu, }i acesta va fi pomenirea numelui mieu”. {i au numit st@lpul pe
numele s@u }i s@ cheam@ Avisalom pân@ într-aceast@ zi.
19. Iar@ Ahimaas, fiiul lui Sadoc, au zis: „Voiu alerga }i voiu spune împ@ratului c@ i-au
f@cut judecata Domnul din mâna nepriiatinilor lui”.
20. C@tr@ carele Ioav au zis: „Nu vei fi sol în zioa aceasta, ce-i vei vesti într- alta; ast@zi
nu te voiesc a-i vesti c@ fiiul împ@ratului au murit”.
21. {i au zis Ioav lui Husi: „Meargi }i spune împ@ratului care ai v@zut”. Închinatu-s- au
Husi lui Ioav }i au alergat.
22. {i iar@} Ahimaas, fiiul lui Sadoc, au zis c@tr@ Ioav: „Ce opre}te, de voiu alerga }i eu dup@
Husi?” {i i-au zis Ioav: „Ce vreai a alerga, fiiul mieu? Nu vei fi purt@toriu de veaste bun@”.
23. Care au r@spuns: „Dar@ ce-i de voiu alerga?” {i i-au zis: „Alearg@!” Deci alergând
Ahimaas pre cale mai scurt@, au petrecut pre Husi.
24. Iar@ David }edea între doao por]i; iar@ str@jariul carele era în vârful por]ii pre zid, |
r@dicându-}i ochii, au v@zut un om alergând sângur;
25. {i, strâgând, au spus împ@ratului. {i au zis împ@ratul: „De-i sângur, bun@ veaste iaste
în gura lui”. {i, gr@bind el }i apropiindu-s@ mai aproape,
26. Au v@zut str@jariul alt om alergând }i, strâgând în v@rf, au zis: „Mi s@ arat@ alt om
alergând sângur”. {i au zis împ@ratul: „{i acesta bun sol iaste”.
27. Iar@ str@jeriul: „V@z – au zis – alergarea acelui dintâi ca alergarea lui Ahimaas, fiiului
Sadoc”. {i au zis împ@ratul: „Om bun iaste }i, veste bun@ aducând, vine”.
28. {i, strâgând Ahimaas, au zis c@tr@ împ@ratul: „S@ tr@ie}ti, împ@rate!” {i, închinându-s@
împ@ratului înnaintea lui cu fa]a la p@mânt, au zis: „Blagoslovitu-i Domnul, Dumnezeul t@u,
carele au închis oamenii carii au r@dicat mânile sale asupra domnului mieu, împ@ratul”.
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29. {i au zis împ@ratul: „Iaste pace pruncului Avisalom?” {i au zis Ahimaas: „V@zut-am
gâlceav@ mare, când m@ trimitea Ioav, sluga ta, o împ@rate, pre mine, sluga ta; nu }tiu alt@!”
30. C@tr@ carele, împ@ratul: „Treci – au zis – }i st@i aici!” {i, trecând el }i stând,
31. S-au ar@tat Husi. {i, vinind, au zis: „Bun@ veaste aduc, domnul mieu, împ@rate, c@
au giudecat pentru tine Domnul ast@zi din mâna || tuturor carii s-au sculat asupra ta”. 98r
32. {i au zis împ@ratul c@tr@ Husi: „Iaste pace pruncului Avisalom?” C@ruia r@spunzând
Husi: „Fie – au zis – ca }i pruncul nepriiatinii domnului mieu, împ@ratului, }i to]i carii s@
scoal@ asupra lui spre r@zboiu”.
33. {i, întristându-se împ@ratul, s-au suit în c@mara por]ii }i au plâns. {i a}a gr@ia,
mergând: „Fiiul mieu, Avisalom! Avisalom, fiiul mieu! Cine-m va da s@ moriu eu pentru
tine, Avisalom, fiiul mieu! *Fiiul mieu, Avisalom!”
Cap 19
David, de cuvintele lui Ioav mi}cat, înceat@ de-a plânge pre Avisalom }i pre pizma}ii s@i }i-i întoarce,
}i de b@rba]ii Iiudei în Ierusalim s@ duce. {i lui Semei, ce s@ roag@, îi iart@, }i pre Mifivoseth iar@}
îl primea}te, poruncind s@ înpar]@ cu Siva ]arinile. Î} ia zioa bun@ de la Verzellai, ]iind lâng@
sine pre Hamaam. Iar@ Israil cu Iiuda pentru David aspru s@ ceart@.

1.
2.

*3 Imp@r. 2, 8.

i s-au vestit lui Ioav c@ împ@ratul plânge }i jeluie}te fiiul s@u.
{i s-au întors biruin]a în jele în zioa aceea tot norodului, c@ au auzit norodul în
zioa aceea zicându-s@: „R@u-i pare împ@ratului dup@ fiiul s@u”. |
3. {i s-au ab@tut norodul în zioa aceea de-a întra în cetate, precum s@ abate norodul 98v
cel întors }i care fuge de r@zboiu.
4. Iar@ împ@ratul }-au acoperit capul }i au strâgat cu glas mare: „Fiiul mieu, Avisalom!
Avisalom, fiiul mieu, fiiul mieu!”
5. {i, întrând Ioav la împ@ratul în cas@, au zis: „Turburat-ai ast@zi fa]a tuturor slujilor tale,
carii ]-au mântuit sufletul t@u }i sufletul fiilor t@i }i a featelor tale }i sufletul muierilor tale
}i sufletul ]iitoarelor tale.
6. Iube}ti pre cei ce te ur@sc }i ur@}ti pre cei ce te iubesc. {i ai ar@tat ast@zi c@ n-ai grije
de voivozii t@i }i de slugile tale. {i adev@rat am cunoscut acum c@, de-ar fi tr@it Avisalom
}i noi to]i am fi murit, atunci ]-ar pl@cea.
7. Acum, dar@, scoal@ }i purceade }i, vorbind, îndestuleaz@ slugile tale. C@ m@ jur ]ie pre
Domnul c@, de nu vei ie}i, nici unul înc@ nu va r@m@nea cu tine în noaptea aceasta; }i mai
r@u va fi ]ie aceasta decât toate realele care au venit asupra ta, din tinerea]ele tale pân@ acum”.
8. {i s-au sculat împ@ratul }i au }ezut în poart@ }i s-au vestit a tot norodul c@ împ@ratul }ede în
poart@. {i au venit toa||t@ mul]imea înnaintea împ@ratului. Iar@ Israil au fugit în s@la}ele sale. 99r
9. {i tot norodul s@ certa în toate neamurile Israil, zicând: „Împ@ratul ne-au slobozit din
mâna nepriiatinilor no}tri, el ne-au mântuit din mâna filisteilor, }i acum au fugit de pre
p@mânt pentru Avisalom.
10. Iar@ Avisalom, pre carele l-am uns preste noi, au perit în r@zboiu. Pân@ când t@ce]i
}i nu aduce]i înd@r@pt împ@ratul?”
11. Iar@ împ@ratul David au trimis la Sadoc }i la Aviathar, preo]ii, zicând: „Gr@i]i c@tr@
cei mai mari n@scu]i din Iiuda, zicând: «C@ci veni]i mai pre urm@ a aduce înd@r@pt
împ@ratul în casa sa? (Iar@ cuvântul a tot Israilul venise la împ@ratul în casa lui).
12. Fra]ii miei, voi, gura mea; }i trupul mieu, voi; pentru ce mai pre urm@ aduce]i înapoi
împ@ratul?»
13. {i lui Amase zice]i: «Au nu e}ti gura mea }i trupul mieu? Acestea-m fac@ mie Dumnezeu }i
acestea-m adaog@ de nu vei fi pov@]uitoriul oastei înaintea mea, în toat@ vreamea, în locul lui Ioav»”.
14. {i au plecat inima tuturor oamenilor Iiuda, ca a unui om, }i au trimis la împ@ratul,
zicând: „Întoarce-te, tu }i toate slugile tale!”
15. {i s-au întors împ@ratul }i au venit pân@ la Iordan, }i toat@ Iiudeea au venit pân@ |
99v
la Galgala, ca s@ întâmpine pre împ@ratul }i s@-l treac@ Iordanul.
16. *{i au gr@bit Semei, fiiul lui Ghera, fiului Iemini din Vahurim, }i s-au pogorât cu
b@rba]ii Iiudei întru-întâmpinarea împ@ratului David,
17. Cu o mie de oameni din Veniamin; }i Siva, copilul din casa lui Saul, }i cinspr@zeace
fiii lui }i doaozeaci de slugi era cu el. {i, rumpând în Iordan înaintea împ@ratului,
18. Au trecut vadurile, s@ treac@ casa împ@ratului }i s@ fac@ dup@ porunca lui. Iar@ Semei,
fiiul lui Ghera, c@zând înaintea împ@ratului, dup@ ce trecuse Iordanul,
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19. Au zis c@tr@ el: „S@ nu-mi socote}ti, domnul mieu, nedreptatea, nici s@ -]i aduci aminte
de nelegiuirile slugii tale, în zioa în care ai ie}it, domnul mieu, împ@rate, din Ierusalim,
nici pune, împ@rate, în inima ta.
20. C@ cunosc eu, sluga ta, p@catul; }i pentru aceea, ast@zi întâi am venit din toat@ casa
lui Iosif }i m-am pogorât întru întâmpinarea domnului mieu, împ@ratului”.
21. {i, r@spunzând Avisai, fiiul lui Sarvie, au zis: „Au doar@ pentru aceste cuvinte nu
s@ va ucide Semei, pentru c@ au bl@st@mat pre unsul Domnului?” ||
100r
22. {i au zis David: „Ce e mie }i voao, fiii lui Sarvie? Pentru ce v@ face]i mie ast@zi spre
S@tana? Au doar@ ast@zi s@ va ucide om în Israil? Au nu m@ }tiu ast@zi a fi f@cut împ@rat
preste Israil?”
23. {i au zis împ@ratul lui Semei: „Nu vei muri!” {i s-au jurat lui.
24. {i Mifivoseth, fiiul lui Saul, s-au pogorât întru-ntâmpinarea împ@ratului cu picioarele
nesp@late }i cu barba netuns@, }i hainele sale nu le sp@lase din zioa carea ie}ise împ@ratul
pân@ la zioa întoarcerii lui în pace.
25. {i la Ierusalim, înt@mpinând pre împ@ratul, i-au zis împ@ratul: „Pentru ce n -ai venit
cu mine, Mifivoseth?”
26. {i, r@spunzând, au zis: „Domnul mieu, împ@rate, sluga mea nu m-au b@gat în sam@;
}i i-am zis eu, sluga ta, s@-mi a}tearn@ asinul }i, suindu-m@, s@ m@ duc cu împ@ratul; c@
}tiop sânt, sluga ta.
27. *Înc@ m-au }i pârât pre mine, sluga ta, la tine, domnul mieu, împ@rate. Iar@ tu, *Sus 16, 3.
domnul mieu, împ@rate, ca îngerul lui Dumnezeu e}ti; f@ ce place ]ie!
28. C@ nici au fost casa t@tâni-mieu, f@r@ numai vreadnic@ de moarte domnului mieu,
împ@ratului. Iar@ tu m-ai pus pre mine, sluga ta, între oaspe]ii measii tale. Ce, dar@, am
de drept ponoslu? Au ce pociu mai mult a striga c@tr@ împ@ratul?”
29. {i i-au zis împ@ratul: „Ce gr@ie}ti mai mult? Înt@rit iaste ce am gr@it: «Tu }i Siva |
100v împ@r]i]i mo}tenirile»”.
30. {i au r@spuns Mifivoseth împ@ratului: „{i toate le iaie dup@ ce s-au întors domnul
mieu, împ@ratul, p@ciuit în casa sa”.
31. {i Verzelai Galaaditeanul, pogorându -s@ din Roghelim, au trecut pre împ@ratul
Iordanul, gata }i preste râu a-l petreace.
32. *{i era Verzelai Galaaditeanul b@trân foarte, adec@ de optzeaci de ani; }i el au dat *Sus 12, 28.
hran@ împ@ratului, când z@bovea în tab@r@, c@ au fost bogat foarte.
3 Imp@r. 2, 7.
33. {i au zis împ@ratul c@tr@ Verzelai: „Vino cu mine, s@ te odihne}ti f@r@ grije cu mine
în Ierusalim”.
34. {i au zis Verzelai c@tr@ împ@ratul: „Câte sânt zilele anilor vie]ii meale, s@ m@ suiu
cu împ@ratul în Ierusalim?
35. De optzeci de ani sânt ast@zi. Au doar@ sânt în v@rst@ sim]irile meale a aleage dulcele
sau amarul? Sau poate desf@ta pre sluga ta mâncarea }i beutura? Au pociu mai auzi glasul
cânt@rilor }i al cânt@re]ilor? Pentru ce sluga ta s@ fie domnului mieu, împ@ratului, greu?
36. Pu]intel voiu mearge, sluga ta, de la Iordan cu tine; nu am lips@ de aceast@ împrumutare,
37. Ci m@ rog s@ m@ întorc, sluga ta, }i s@ moriu în cetatea mea }i s@ m@ îngrop lâng@
101r || mormântul t@tâne-mieu }i al mumei meale. Iar@ iaste sluga ta Hamaam; el mearg@ cu
tine, domnul mieu, împ@rate, }i f@ orice ]i s@ veade a fi bun”.
38. {i i-au zis împ@ratul: „Cu mine treac@ Hamaam, }i eu îi voiu face orice-]i va pl@cea
}i tot ce vei ceare de la mine vei dobândi”.
39. {i, dup@ ce au trecut tot norodul }i împ@ratul Iordanul, au s@rutat împ@ratul pre
Verzelai }i l-au blagoslovit, }i el s-au întors în locul s@u.
40. {i au trecut împ@ratul în Galgala, }i Hamaam cu el. {i tot norodul Iiudei au trecut
pre împ@ratul, }i numai jum@tate de parte au fost din norodul Israil.
41. {i to]i b@rba]ii lui Israil alergându la împ@ratul, i-au zis: „Pentru ce te-au furat fra]ii
no}tri, b@rba]ii Iiudii, }i au petrecut pre împ@ratul }i casa lui Iordanul, }i to]i oamenii lui
David cu el?”
42. {i au r@spuns tot b@rbatul Iiudei c@tr@ b@rba]ii lui Israil: „C@ mie mi-i mai aproape
împ@ratul; pentru ce te mânii pentru acest lucru? Au doar@ am mâncat ceva din împ@ratul
au daruri noao ni s-au dat?”
43. {i au r@spuns b@rbatul Israil c@tr@ b@rba]ii Iiudei }i au zis: „Cu zeace p@r]i mai mare
sânt eu la împ@ratul, }i mai tare mi s@ cuvine mie David decât ]ie. Pentru ce mi-ai f@cut
101v nelegiuire }i nu mi s-au vestit mie înt@i, | s@-mi duc înd@r@pt pre împ@ratul mieu?” {i mai
aspru au r@spuns b@rba]ii Iiudei b@rba]ilor lui Israil.
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CAP 20

Cap 20
Ioav cu frate-s@u Avisai gonind pre Seva, fiiul lui Vohri, care mi}ca vrajb@ asupra lui David în
Israil, pre Amasa în drum îl ucide. {i mai pre urm@, trimi]indu-se preste zid capul Sevii,
de la conocirea cet@]ii Avela s@ depart@.

1.

*3 Imp@r. 2, 5.

i s-au întâmplat de au fost acolo omul lui Velial, pe nume Seva, fiiul lui Vohri,
b@rbat emineu. {i au r@sunat cu tr@mbi]a }i au zis: „Nu este noao parte în
David, nici mo}tenire în fiiul lui Isai; întoarce-te la s@la}ele tale, Israil!”
2. {i s-au desp@r]it tot Israilul de David }i au urmat dup@ Seva, fiiul lui Vohri. {i b@rba]ii
Iiudei s-au lipit de împ@ratul s@u, de la Iordan pân@ la Ierusalim.
3. {i, venind împ@ratul în casa sa în Ierusalim, au luat zeace muieri ]iitoare, care le l@sase
s@ p@zasc@ casa, }i le-au dat spre paz@, hran@ dându-le. {i n-au întrat la eale, ci era închise
pân@ la zioa mor]ii sale, în v@duvire tr@ind.
4. {i au zis împ@ratul lui Amase: „Adun@ }i to]i b@rba]ii Iiudei pe a triia zi, }i tu || s@ fii 102r
de fa]@!”
5. {i s-au dus Amasa s@ cheme pre Iiuda, }i s-au z@bovit preste sorocul ce-i r@nduise
împ@ratul.
6. {i au zis David c@tr@ Avisai: „Acum mai mult ne va n@c@ji Seva, fiiul lui Vohri, decât
Avisalom; ia, dar@, slugile domnului t@u }i-l gonea}te, ca nu cumva s@ afle cet@]i înt@rite
}i s@ scape de noi!”
7. {i au ie}it cu el b@rba]ii lui Ioav }i chereth ii }i felethii }i to]i cei vârto}i; au ie}it din
Ierusalim a goni pre Seva, fiiul lui Vohri.
8. {i fiind ei lâng@ piatra mare care iaste în Gavaam, Amasa venind, i-au întâmpinat.
Iar@ Ioav era îmbr@cat cu sutan@ strâmt@, dup@ m@sura trupului s@u, }i deasupra încins
cu sabiia, ce spânzura pân@ la coaps@, în teac@, carea a}a lucrat@ fiind, cu u}oar@ mi}care
putea ie}i }i lovi.
9. {i au zis Ioav c@tr@ Amasa: „S@ tr@ie}ti, frate!” *{i au prins cu mâna dreapt@ barba
lui Amase, ca când l-ar s@ruta.
10. Iar@ Amasa n-au luat aminte sabia carea avea Ioav, cu care l-au lovit în coast@ }i
i-au v@rsat m@runtaiele pre p@mânt; nici i-au mai adaos a doao ran@, }i au murit. Iar@ Ioav
}i Avisai, fratele lui, au gonit pre Seva, fiiul lui Vohri. |
11. Într-aceea, oricarii b@rba]i stând lâng@ trupul lui Amase, din so]iile lui Ioav, au zis: 102v
„Iat@ care au vrut a fi în locul lui Ioav so] lui David!”
12. Iar@ Amasa, stropit în sânge, z@cea în mijlocul drumului. V@zut-au aceasta oarecare
om, c@ sta tot norodul a-l vedea, }i au mi}cat pre Amasa din drum în câmp }i l-au acoperit
cu v@jmântul, ca s@ nu stea pentru el cei ce trecea.
13. {i mi}cat fiind el din drum, trecea tot omul urmând dup@ Ioav a goni pre Seva, fiiul
lui Vohri.
14. Iar@ el trecuse prin toate neamurile Israil, în Avelam }i Vethmaaha; }i to]i b@rba]ii
cei ale}i s@ adunase la el.
15. {i au venit }i o}tiia asupra lui în Avela }i în Vethmaaha }i au încungiurat cu t@rie
cetatea }i s-au con@cit cetatea; }i toat@ gloata carea era cu Ioav cugeta a r@sipi zidurile.
16. {i au strâgat o muiere în]@leapt@ din cetate: „Asculta]i, asculta]i! Zice]i lui Ioav:
«Apropie-te încoace }i voiu gr@i cu tine!»”
17. Carele apropiindu-se la ea, i-au zis: „Tu e}ti Ioav?” {i el au r@spuns: „Eu”. C@tr@
carele a}a au gr@it: „Ascult@ cuvintele slujnicii tale!” Care au r@spuns: „Ascult”. ||
18. {i iar@ ea cuvânt zicea: „S@ zicea în pild@ de demult: «Cei ce întreab@ întreabe în 103r
Avela»; }i a}a ispr@vea.
19. Au nu eu sânt carea r@spunzu adev@rul în Israil, }i tu cerci a râsipi cetatea }i a r@sturna
muma în Israil? Pentru ce pripe}ti a pierde mo}tenirea Domnului?”
20. {i, r@spunzând Ioav, au zis: „Departe fie, departe fie aceasta de la mine! Nu r@storn,
nici r@sipesc.
21. Nu a}a s@ are lucrul, ci un om din muntele Efrem, Seva, fiiul lui Vohri, cu policra,
}-au r@dicat mâna împrotiva împ@ratului David. Da]i-l pre el sângur }i ne vom dep@rta
de la cetate”. {i au zis muierea c@tr@ Ioav: „Iat@, capul lui s@ va trimite la tine preste zid”.
22. {i au întrat la tot norodul }i le-au gr@it în]elep]ea}te. Carii, t@ind capul lui Seva, fiiului
Vohri, l-au aruncat la Ioav. {i el au r@sunat cu trâmbi]a }i s-au dep@rtat de la cetate,
fie}tecare la s@la}ele sale, iar@ Ioav s-au întors în Ierusalim la împ@ratul.
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23. *{i au fost Ioav preste toat@ oastea lui Israil, iar@ Vanaia, fiiul lui Ioiada, preste *Sus 8, 16.
cherethei }i felethei, |
24. Iar@ Aduram, preste d@jdi, iar@ Iosafat, fiiul Ahilud, scriitoriu de historii,
25. {i Siva, scriitoriu, iar@ Sadoc }i Aviathar, preo]i.
26. Iar@ Ira Iaireteanul era preotul lui David.
Cap 21
Trimis-a foamete de trei ani, cea pentru tir@nia lui Saul asupra gavaoniteanilor, vrând a o întoarce;
dup@ cearerea lor le d@ David r@m@}i]eale lui Saul, afar@ de Mifivoseth, s@ se r@stigneasc@,
a c@rora oase, cu a lui Saul }i a lui Ionathan, poruncea}te s@ se îngroape. Povestescu-se
}i patru r@zboaie a lui David asupra filisteilor.

1.

i au fost foamete, în zilele lui David, trei ani necurmat; }i au întrebat David
sfatul Domnului. {i au zis Domnul: „Pentru Saul }i pentru a lui casa
sângiurilor, c@ au ucis pre gavaoniteani”.
2. {i, chemând împ@ratul pre gavaoniteani, au zis c@tr@ ei (iar@ gavaoniteanii nu era
din fiii lui Israil, ci r@m@}i]eale amorreilor; *c@ fiii lui Israil li s-au fost jurat; }i au vrut Saul
a-i ucide cu râvn@, ca pentru fiii lui Israil }i Iiuda).
3. {i au zis David c@tr@ gavaoniteani: „Ce v@ voiu face? {i ce cur@]ire v@ va fi, ca s@
blagoslovi]i mo}teniea Domnului?” ||
104r
4. {i i-au zis gavaoniteanii: „Nu avem noi cercare de argint }i de aur, ci împrotiva lui
Saul }i împrotiva casii lui; nici voim s@ se ucig@ om din Israil”. C@tr@ carii împ@ratul au
zis: „Ce dar@ vrea]i s@ v@ fac?”
5. Carii au zis împ@ratului: „Omul care ne-au zdrobit }i ne-au împresurat nedrept, a}a
tr@buie s@-l }teargem, ca nici unul înc@ s@ nu r@mâie din ruda lui în toate hotar@le lui Israil.
6. Deaie-ni-s@ }eapte b@rba]i din fiii lui, s@-i r@stignim Domnului în Gavaa <lui> Saul,
cândva alesului Domnului”. {i au zis împ@ratul: „Eu voiu da”.
7. {i au îng@duit împ@ratul lui Mifivoseth, fiiului Ionathan, fiiului Saul, *pentru jur@mântul
Domnului, care au fost între David }i între Ionathan, fiiul lui Saul.
8. {i au luat împ@ratul doi fii a Resfei, featei Aiei, pre carii i-au n@scut lui Saul, Armoni
}i Mifivoseth, }i cinci fii a lui Mihol, featei lui Saul, carii îi n@scuse lui Hadriel, fiiul lui
Verzellai, care au fost din Molathi,
9. {i i-au dat în mânile gavaoniteanilor, carii i-au r@stignit în munte, înaintea Domnului;
}i au c@zut ace}ti }eapte, împreun@ uci}i, în zilele s@ceri}ului dintâi, începând s@ceri}ul orzului.
104v
10. {i, luând Resfa, fata Aeii, sareca, }i-o a|u a}ternut pre piatr@ de la începutul s@ceri}ului
pân@ când au pic@torit ap@ preste ei din ceriu; }i n-au l@sat pas@rile s@-i rump@ zioa, nici
fiar@le noaptea.
11. {i s-au vestit lui David ceale ce f@cuse Resfa, fata Aiai, ]iitoarea lui Saul.
12. {i s-au dus David }i au luat oasele lui Saul }i oasele lui Ionathan, fiiului lui, de la
oamenii Iavis }i Galaad, *carii le furase din uli]a Vethsan, în carea îi spânzurase filisteii
când ucisease pre Saul în Ghilvoiu.
13. {i au dus de acolo oasele lui Saul }i oasele lui Ionathan, fiiului lui. {i, culegând oasele
celor ce era r@stigni]i,
14. Le-au îngropat cu oasele lui Saul }i a lui Ionathan, fiiului lui, în p@mântul Veniamin,
în coaste, în mormântul lui Chis, t@tâni-s@u. {i au f@cut toate care poruncise împ@ratul.
{i s-au milostivit Dumnezeu pre p@mânt dup@ aceste.
15. {i au fost iar@}i r@zboiul filisteilor asupra lui Israil; }i s-au pogorât David }i slugile
lui cu el, }i o}tea împrotiva filisteilor. Iar@ sl@bind David,
16. Iezvivenov, care era din neamul Arafa, *a c@ruia fierul suli]ei tr@gea trei sute de lo]i,
}i era încins cu sabie noao, s-au sârguit a lovi pre David. ||
105r
17. {i i-au fost sprijinitoriu Avisai, fiiul Sarviii; }i lovind filisteul, l-au ucis. Atunci s-au
jurat b@rba]ii lui David, zicând: „Acum nu vei ie}i cu noi la r@zboiu, ca s@ nu stângi candila
lui Israil”.
18. *{i al doilea r@zboiu au fost în Gov, asupra filisteilor. Atunci au lovit Sovohai din
Husati pre Saf, din ruda Arafa, din neamul urie}ilor.
19. {i al treilea r@zboiu au fost în Gov, asupra filisteilor, în care au lovit Adiodatul, fiiul
Saltului, me}terul de multe fea]e, Viflemiteanul, pre Goliath Ghetheul, a c@ruia mânunchiul
suli]ii era ca br@gla ]@s@torilor.
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20. Al patrulea r@zboiu au fost în Gheth, în care un om au fost înnalt, carele c@te }asea
deagete în mâni }i în picioare avea, adec@ doaoz@ci }i patru, }i era din s@mân]a Arafa.
21. {i au bl@st@mat pre Israil; }i l-au lovit Ionathan, fiiul lui Sama, fratelui David.
22. Ace}ti patru s-au n@scut din Arafa, în Gheth; }i au c@zut în mâna lui David }i a slugilor lui.
Cap 22
Cântecul lui David de mul]@mit@ pentru a sa de to] i nepriiatinii slobozire.

1.

*Psalm. 17, 3 [2].

*Psalm. 17, 4 [3].

*Psalm. 143, 1.

i au gr@it David Domnului graiurile versului acestuia, în zioa carea l-au slobozit
Domnul din mâna tuturor nepriiatinilor s@i }i din mâna lui Saul. |
2.
{i au zis: *„Domnul, piatra mea }i t@ria mea }i mântuitoriul mieu,
3. Dumnezeul mieu cel tare, n@d@jdui-voiu spre Dânsul, pav@za mea }i cornul mântuirii
meale, înn@l]area mea }i sc@parea mea; mântuitoriul mieu, din nedreptate m@ vei slobozi.
4. *L@udând voiu chema pre Domnul }i de nepriiatenii miei m@ voiu mântui.
5. C@ m-au încungiurat zdrobirile mor]ii; r@pegiunile lui Velial m-au înfrico}at.
6. Funile iadului m-au împresurat }i m-au aflat la]urile mor]ii.
7. În n@cazul mieu voiu chema pre Domnul }i c@tr@ Dumnezeul mieu voiu striga. {i va
asculta din bisearica Sa glasul mieu }i strigarea mea va veni la urechile Lui.
8. Cl@titu-s-au }i s-au cutremurat p@mântul; temeliile mun]ilor s-au lovit împreun@ }i s-au
zdrobit, c@ s-au mâniat asupra lor.
9. Suitu-s-au fum din narile Lui, }i foc din gura Lui va înbuca; c@rbuni s-au aprins de
la El.
10. Plecat-au ceriurile }i s-au pogorât; }i cea]@ supt picioarele Lui.
11. {i s-au suit pre heruvimi }i au zburat preste aripile vântului.
12. Pus-au întunerecul înpregiurul S@u ascunsul, cernând apele din norii ceriurilor.
13. De fulger înaintea Lui aprinsu-s-au c@rbunii de foc. ||
14. Tuna-va din ceriu Domnul }i Cel Înnalt va da glasul S@u.
15. Trimis-au s@ge]i }i i -au r@sipit fulger, }i i-au mistuit.
16. {i s-au ar@tat v@rs@rile m@rii }i s-au dezv@lit temeliile lumii de înfruntarea Domnului
}i de suflarea duhului urgiii Lui.
17. Trimis-au din n@l]ime }i m -au luat }i m-au tras din ape multe.
18. Slobozitu-m-au de la nepriiatinul mieu cel puternic }i de la cei ce m@ urâsc, c@ mai
vârto}i decât mine era.
19. Aflatu-m-au în zioa n@cazului mieu }i mi s-au f@cut Domnul întemeiarea mea.
20. {i m-au scos întru desf@tare; slobozitu-m-au, c@ i-am pl@cut.
21. R@spl@ti-m-va Domnul dup@ dreptatea mea, }i dup@ cur@]enia mânilor meale îmi
va întoarce.
22. C@ am p@zit c@ile Domnului }i n-am lucrat nelegiuire de la Dumnezeul mieu.
23. C@ toate giudec@]ile Lui înaintea mea, }i poruncile Lui nu le-am dep@rtat de le mine.
24. {i voiu fi des@vâr}it cu El }i m@ voiu p@zi de nedreptatea mea.
25. {i-m va r@spl@ti Domnul dup@ dreptatea mea }i dup@ cur@]ie mânilor meale înnaintea
ochilor S@i.
26. Cu cel sfânt, sfânt vei fi, }i cu cel vârtos, des@vâr}it.
27. Cu cel ales, ales vei fi, }i cu cel înd@r@vnic | Te vei înd@r@vnici.
28. {i norodul s@rac îl vei mântui }i cu ochii T@i pre cei înnal]i îi vei smeri.
29. C@ Tu e}ti candila mea, Doamne }i Tu, Doamne, vei lumina întunerecul mieu.
30. C@ în Tine voiu alerga încins, }i în Domnul mieu voiu treace zidul.
31. Dumnezeu, neîntinat@ calea Lui; cuvântul Domnului, cu foc l@murit, pav@z@ iaste
tuturor cari n@d@jduiesc într-Însul.
32. Cine iaste Dumnezeu, f@r@ Domnul? Au cine-i tare, f@r@ Dumnezeul nostru?
33. Dumnezeu, care m-au încins cu t@ria }i au netezit des@vâr}it calea mea,
34. As@mânând picioarele meale cerbilor }i preste ceale înalte ale meale a}ezându-m@,
35. *Înv@]ându-mi mânile la r@zboiu }i g@tindu-mi ca un arc de aram@ bra]ele meale.
36. Datu-mi-ai pav@za mântuirii Tale, }i blândea]ele Tale m-au înmul]it.
37. Desf@ta-vei pa}ii miei supt mine }i nu vor sl@bi gleznele meale.
38. Goni-voiu nepriiatinii miei }i-i voiu zdrobi }i nu m@ voiu întoarce pân@ ce-i voiu sfâr}i.
39. Sfâr}i-i-voiu }i-i voiu înfrânge, s@ nu se scoale; c@dea -vor supt picioarele meale. ||
40. Încinsu-m-ai cu t@rie la r@zboiu }i ai plecat pre cei ce-m sta împrotiv@, supt mine.
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41. Pre nepriiatinii miei i-ai dat mie dosul, pre cei ce m@ ur@sc, }i-i voiu pierde.
42. Strâga-vor }i nu va fi cine s@-i mântuiasc@ c@tr@ Domnul, }i nu-i va asculta.
43. {tearge-i-voiu ca pravul p@mântului, ca tina uli]ealor îi voiu sfârma }i-i voiu înfrânge.
44. Mântui-m@-vei de gr@irea înprotiv@ a norodului mieu; p@zi-m@-vei spre capul
neamurilor; norodul, care nu }tiu, îmi va sluji.
45. Fii streini îmi vor sta înprotiv@, cu auzitul urechilor vor asculta de mine.
46. Fii streini s-au ab@tut }i s@ vor trage în str@mturile sale.
47. Viu e Domnul }i blagoslovitu-i Dumnezeul mieu; }i S@ va înn@l]a Dumnezeul cel tare
al mântuirii meale.
48. Dumnezeu, care-mi dai izb@ndele }i arunci noroadele supt mine,
49. Care m@ sco]i de la nepriiatinii miei, }i de la cei ce-m stau împrotiv@ m@ r@dici, *de *Psalm. 17, 49
la omul nedrept m@ vei slobozi.
[48].
50. *Pentru aceea m@ voiu m@rturisi ]ie, Doamne, în neamuri, }i numele T@u voiu cânta, *Râmlea. 15, 9.
51. M@rind mântuirile împ@ratului S@u }i f@când mil@ unsului S@u, David, }i s@min]iii
lui în veac”. |
Cap 23

107v

Cuvintele ceale mai de pre urm@ a lui David }i catastihul b@rba]ilor lui celor vesti]i.

1.

i aceastea sânt cuvintele lui David ceale mai de pre urm@. Zis-au David, fiiul lui
Isai, zis-au b@rbatul c@ruia iaste rânduit de unsul Dumnezeului, Iacov, cel
ales, ps@lmuitoriul lui Israil:
2. „Duhul Domnului au gr@it prin mine }i cuvântul Lui prin limba mea.
3. Zisu-mi-au Dumnezeul lui Israil, gr@it -au cel tare al lui Israil, st@pânitoriul oamenilor,
dreptul st@pânitoriu în frica Domnului.
4. Ca lumina zorilor, r@s@rind soarele diminea]a, f@r@ nori str@lucea}te }i precum cu ploi
r@sare iarba din p@mânt.
5. Nici atâta iaste casa mea la Dumnezeu, ca s@ fac@ leg@tur@ vecinic@ cu mine, st@tornic@
întru toate }i înt@rit@. C@ toat@ mântuirea mea }i toat@ vrerea, nici iaste ceva dintr-însa
s@ nu încol]asc@.
6. Iar@ cei ce povârnesc, cu to]ii s@ vor zmulge ca spicele care nu s@ iau cu mânile.
7. {i cine va vrea a s@ atinge de dân}ii s@ va întrarma cu fier }i cu lemn l@ncit, }i cu foc
aprins s@ vor arde pân@ la nimic”.
8. *Aceastea numele celor tari a lui David. {ezând în cathedr@ cel preaîn]elept, c@petenia *1 Par. 11, 10.
108r || între trei, el iaste ca un tin@r vermicelul lemnului, carele opt sute au ucis cu o pornire.
9. Dup@ acesta, Eliazar, feciorul unchiului s@u Ahohiteanul, între trei tari, carii era cu
David când au înfruntat filisteii }i s-au adunat acolo la r@zboiu.
10. {i, suindu-s@ b@rba]ii lui Israil, el au st@tut }i au lovit filisteii, pân@ ce au sl@bit mâna
lui }i au amur]it cu sabia. {i au f@cut Domnul mântuire mare în zioa aceea; }i norodul
care fugise s-au întors a jefui pre cei t@ia]i.
11. {i dup@ acesta Simma, fiiul Aghei din Arari. {i s-au adunat filisteii în stare, c@ era
acolo un p@mânt cu linte plin. {i, fugind norodul de la fa]a filisteilor,
12. St@tut-au în mijlocul p@mântului }i l-au sprijinit }i au b@tut pre filistei. {i au f@cut
Domnul mântuire mare.
13. Ci }i mai înnainte s@ pogorâse trei, carii era c@petenii între treizeaci, }i venise în
vreamea s@ceri}ului la David, în pe}terea Odollam. Iar@ tab@ra filisteilor era pus@ în Valea
Urie}ilor.
14. {i David era în cetate, iar@ starea filisteilor atunci era în Vifleim.
108v
15. {i au dorit David }i au zis: „O, de mi-ar | da cineva o beutur@ de ap@ din jgheabul
care iaste în Vithleim, lâng@ poart@!”
16. {i au n@v@lit trei tari în tab@ra filisteilor }i au scos ap@ din jgheabul Vithleimului, care
era lâng@ poart@, }i au adus la David; }i el n-au vrut s@ bea, ci o au jârtvit Domnului,
17. Zicând: „Milostiv îmi fie Domnul, s@ nu fac aceasta. Au doar@ s@ngele oamenilor
drep]i, cari s-au dus, }i primejdia sufletelor voiu bea?” {i n-au vrut a bea. Aceastea au
f@cut acei trei v@rto}i.
18. {i Avisai, fratele lui Ioav, fiiul Sarvei, c@petenie era din trei; acesta iaste care }-au
r@dicat suli]a împrotiva a trei sute, carii i-au ucis, numitul în trei
19. {i între trei mai vestit, }i era c@petenia lor, ci pân@ la trei dintâi nu agiunsease.
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20. {i Vanaias, fiiul Ioiadei, omului celui tare, de mari lucruri din Cavseil; acela au lovit
doi lei a lui Moav, }i el s-au pogorât }i au lovit un leu în mijlocul jgheabului, în zilele z@pezii.
21. {i el au ucis pre b@rbatul eghipteanul, b@rbatul vreadnic de mirare, având în mân@
suli]@. Deci pogorându-s@ la el în varg@, cu puterea au zmult suli]a din mâna eghip||teanului 109r
}i l-au ucis cu sabia sa.
22. Acestea au f@cut Vanaas, fiiul Ioiadii,
23. {i el vestit între trei vârto}i, carii era între treizeci mai ale}i, îns@ pân@ la trei nu
agiunsease. {i l-au f@cut }ie} David ascult@toriu de tain@.
24. Asail, fratele lui Ioav, între treizeci, Elehanan, fiiul unchiu-s@u din Vithleim;
25. Sima din Harodi, Ilica din Harodi;
26. Helis din Falti, Hira, fiiul lui Achis din Thecua;
27. Aviezer din Anathoth, Movonnai din Husati;
28. Selman Ahohiteanul, Maharai Netofathiteanul;
29. Helid, fiiul Vaana, }i el Netofathitean, Ithai, fiiul Rivai din Gavaathul fiilor Veniamin;
30. Vanaia Farathoniteanul, Heddai din repegiunea Gaas;
31. Avialvon Arvathiteanul, Azmaveth din Veromin;
32. Aliava din Salavoni, <din> fiii ului Iasen, Ionathan;
33. Simma din Orori, Aiam, fiiul lui Sarar Aroriteanul;
34. Ilifelet, fiiul Aazvai, fiiului Mahati, Iliam, fiiul Ahitofel Gheloniteanul;
35. Hesrai din Carmil, Farai din Arvi;
36. Igaal, fiiul lui Nathan din Sova, Voni din Gadi; |
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37. Selec din Ammoni, Naharai Verothiteanul, arma}ul lui Ioav, fiiul lui Sarvis;
38. Ira Iethriteanul, Gariv, }i el Iethritean, Urie Hetheul, to]i trezeci }i }eapte.
Cap 24
David, pentru c@ au num@rat norodul, de Gad prorocul certat, dintre b@t@i cium@ de trei zile î}
aleage; carea în norod tir@nind }i }eaptezeci de mii ucigând, s@ roag@ David Domnului, }i, de
Gad prorocul îndemnat, în aria lui Areuna dându -i pre]ul, oltariu r@dic@ }i înceat@ ciuma.
*1 Par. 21, 1.

1. *

i au adaos urgiia Domnului a s@ mâniia împrotiva lui Israil }i au mi}cat pre
David în ei, zicând: „Meargi, num@r@ Israilul }i Iudeea!”
2 .
{i au zis împ@ratul c@tr@ Ioav, c@petenia oastei sale: „Umbl@ înpregiur
toate neamurile lui Israil, de la Dan p@n@ la Versavia, }i num@ra] norodul, s@ }tiu
num@rul lui!”
3. {i au zis Ioav împ@ratului: „Sporeasc@ Domnul, Dumnezeul t@u, la norodul t@u c@t
acum iaste, }i iar@}i de o sut@ de ori înnmul]asc@ înaintea domnului mieu, împ@ratului!
Dar@ ce vrea domnul mieu, împ@ratul, în lucru acesta?”
4. {i au biruit cuvântul împ@ratului graiurile lui Ioav }i a c@peteniilor oastei. || {i au 110r
ie}it Ioav }i c@peteniile osta}ilor de la fa]a împ@ratului, s@ numere norodul lui Israil.
5. {i, trecând Iordanul, au venit în Aroir, la dreapta cet@]ii carea iaste în valea Gad.
6. {i prin Iazer au trecut în Galaad }i în p@mântul din jos, Hodzii, }i au venit în Dan
s@lvatecie. {i încungiurând pre lâng@ Sidon,
7. Au trecut pre lâng@ }an]urile Tirului }i tot p@mântul heveului }i a hananeului }i au
venit spre amiiaz@zea Iiudei, în Versavia.
8. {i, cercetând tot p@mântul, s-au aflat dup@ noao luni }i doaoz@ci de zile în Ierusalim.
9. {i au dat Ioav num@rul catastihului norodului împ@ratului, }i s-au aflat din Israil b@rba]i
tari opt sute de mii, carii ar purta sabie, }i din Iiuda, osta}i cinciz@ci de mii.
10. {i s-au lovit David la inim@ dup@ ce s-au num@rat norodul. {i au zis David c@tr@
Domnul: „P@c@tuit-am foarte în fapta aceasta! Ci m@ rog, Doamne, s@ treci nedreptatea
slugii Tale, c@ nebunea}te am lucrat foarte!”
11. {i s-au sculat David diminea]@, }i cuvântul Domnului s-au f@cut c@tr@ Gad prorocul
}i cel ce vedea, a lui David, zicând:
12. „Meargi }i gr@ia}te c@tr@ David: «Aceastea | zice Domnul: ‘Din trei ]i s@ d@ aleagere; 110v
aleage una, carea vei vrea dintre aceastea, s@ fac ]ie’»”.
13. {i venind Gad la David i-au spus, zicând: „Au în }eapte ani î]i va veni foamete pre
p@mântul t@u; au în trei luni vei fugi de protivnicii t@i }i ei te vor goni; au adev@rat în trei
zile va fi cium@ în p@mântul t@u. Acum dar@ socotea}te }i vezi ce cuvânt voiu r@spunde
Celui ce m-au trimis”.
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14. {i au zis David c@tr@ Gad: „Str@mtorescu-m@ foarte; *ci mai bine iaste s@ caz în mânile *1 Par. 21, 13.
Domnului (c@ multe sânt milele Lui), decât în mânile oamenilor”.
Dan 13, 23.
15. {i au trimis Domnul cium@ în Israil, de diminea]a pân@ la vreamea r@nduit@, }i au
murit din norod, de la Dan pân@ la Versavia, b@rba]i }eaptezeci de mii.
16. {i, întinzindu-}i mâna îngerul Domnului preste Ierusalim, s@ o piarz@, I s-au f@cut
mil@ Domnului de n@caz }i au zis îngerului ce b@tea norodul: „Destul acum! Continea}te
mâna ta!” {i era îngerul Domnului lâng@ ariia Areunii Ievuseului.
17. {i au zis David c@tr@ Domnul, v@zând îngerul t@indu norodul: „Eu sânt care am
111r p@c@tuit, eu nedrept am lucrat; ace}te, carii || oi sânt, ce au f@cut? Întoarc@-s@, rogu-m@,
mâna Ta asupra mea }i asupra casii t@tâni-meu!”
18. {i au venit Gad la David în zioa aceea }i au zis: „Suie-te }i r@nduia}te oltariu Domnului
în area Areunii Ievuzeului!”
19. {i s-au suit David dup@ cuv@ntul lui Gad, care poruncise Domnul,
20. {i, uitându-s@ Areuna, au în]@les c@ împ@ratul }i slugile lui trec la sine.
21. {i, ie}ind, s-au închinat împ@ratului cu fa]a la p@mânt }i au zis: „Ce pricin@ iaste s@
vie domnul mieu, împ@ratul, la sluga sa?” C@ruia David i-au zis: „S@ cump@r de la tine
ariia }i s@ zidesc oltariu Domnului }i s@ înceate uciderea carea s@ îngroa}e în norod”.
22. {i au zis Areuna c@tr@ David: „Iaie }i aduc@ domnul mieu, împ@ratul, precumu îi
place; ai boii spre ardere }i caru }i juguri de boi spre slujba lemnelor”.
23. Toate i-au dat Areuna împ@ratului.{i au zis Areuna c@tr@ împ@ratul: „Domnul,
Dumnezeul t@u, priimeasc@ f@g@duin]a ta!”
24. C@ruie r@spunzând împ@ratul, i-au zis: „Nicidecum precum vreai, ci voiu cump@ra
cu pre]u de la tine, }i nu voiu aduce Domnului, Dumnezeului mieu, arderi d@ruite”. {i
111v au cump@|rat David ariia }i boii cu sicle de argint cinz@ci.
25. {i au zidit acolo David oltariu Domnului }i au adus arderi }i p@ciuitoare; }i S-au
milostivit Domnul p@mântului }i s-au contenit ranele de la Israil.

315

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL

INDICE

aduc: ind. prez. 1.sg. 18,31
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acoperit : n. sg. ac. 15,30
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agiutoriu: sg. ac. 8,5; 10, 11
agiutoriu: sg. ac., în loc. v. a da agiutoriu; vezi (a) DA 10,19

(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 4,5; 11,2 1
vei adormi: ind. viit.I. 2.sg. 7,12
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ALERGARE: s.f.
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apr opiindu(-sã): gerunziu 18,25
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AMALICHITEAN: s.m. „om din neamul lui Amalic”
amalichitean: sg. nom. 1,8, 13
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amar: s. sg. ac., în loc. adv. cu amar rezum. cap.3; rezum. cap.18
amarul: sg. ac. 19,35
amarã: adj. f. sg. ac. 17,8
AMESTECARE: s.f.
amestecar ea: sg. ac., în sintagma amestecar e de sânge „incest”
rezum. cap.13

(a) APUCA: v. I
apucând: gerunziu 1,11; 2,16
apucã: imper ativ 2.sg. 2,21
apucându-: gerunziu 15,5
(a) APUNE: v. III
au apus: ind. pf.c. 3.sg. 2,24
APUS: s.n.
apusului: sg. gen. 3,35
ARAHITEAN: s.m.; var. ARACHITEAN „Archit – ur maº al lui
Ham, prin Canaan, ºi s trãmoºul eponim al locuitorilor unei cetãþi
f eniciene” (cf. DB, p.75)
Ar ahiteanul: sg. nom. 15,32; 17,5
Ar achiteanul: sg. nom. 16,16
Ar ahiteanului: sg. gen. 17,14

(a) AMEÞI: v. IV
va fi ameþit : pasiv ind. viit.I. 3.sg. 13,28
AMIAZÃZI: s.f./adv.
amiiazãzi: adv. în loc. adv . la amiazãzi 4,5
amiiazãzi: adv. în loc. adv . dupã amiiazãzi 11,2
amiiazãz ea: s. sg. ac. 24,7
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
ºi) ADUCE/(a) LUA

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 8,10; 22,35

AMMONITEAN: s.m. „care este din neamul lui Ammon”
ammonit eanilor: pl. gen. rezum. cap.10
ammonit enilor: pl. gen. rezum. cap.11
ammonit eani: pl. ac. rezum. cap.12

(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 13,36; 16,1; 18,31; 22,16
(mã) voiu arãta: ind. pf.c. 1.sg. 6,22
au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9
ai arãt at: ind. pf.c. 2.sg. 15,20; 19,6
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 15,25
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. 18,26

AMORREU: s.m.
amor reilor: pl. gen. 21,2

ARÃTARE: s.f.
arãt are: sg. ac. rezum. cap.16

(a) AMORÞI: v. IV; var. (Înv.) (a) AMURÞI
au amurþit: ind. pf.c. 3.sg. 23,10

ARC: s.n.
arcul: sg. ac. rezum. cap.1; 1,18
arcele: pl. ac. 11,24
arc: sg. ac. 22,35

AN: s.m.
ani: pl. ac. 2, 10, 11; 4,4; 5,4, 5; rezum. cap.13; 13,38; rezum.
cap.14; 14,28; 15,7; 19,32, 35; rezum. cap.21; 21,1; 24,13
anului: sg. gen. 11,1
ani: pl. gen. 13,23
an : sg. ac. 14,26
anilor: pl. gen. 19,34
APÃ: s.f.
Apei: sg. gen. în s. propr. Dealul Ducereai Apei 2,24
apele: pl. nom./ac. 5,20; 14,14; 22,12
apelor : pl. gen. 12,27
apã: sg. nom./ac. 17,20; 21,10; 23, 15, 16
ape: pl. ac. 22,17

(a se) ARDE: v. III
(sã) v or arde: ind. viit.I. 3.pl. 23,7
ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderi: pl. ac. 6,17; 24,24, 25
arderile: pl. ac. 6,18
ardere: sg. ac. 24,22
ARGINT: s.n./s.m.
argint: sg. ac. 8,10; 18,11; 21,4; 24,24
argintul: sg. ac. 8,11
arginþi: pl. ac. 18,12
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ASPRU: adv.
aspr u: rezum. cap.19
(mai) aspr u: 19,43

ARIE: s.f.
aria: sg. ac. rezum. cap.24
ariia: sg. ac. 24,16, 21, 24
area: sg. ac. 24,18

ASTÃZI: adv.
astãzi: 3,8, 38; 4,8; 6,20; 11,12; 14,22; 15,20; 16, 12; 18,20, 31;
19,5, 6, 20, 22, 35

ARIPÃ: s.f.
aripile: pl. ac. 22,11
ARMAª: s.m.
armaºii: pl. nom. 18,15
armaºul: sg. nom. 23,37

AªA: adv.
aºa: 1,26; 3, 13, 3 4; 7,17, 21; 9, 11; 12,3 1; 13,4, 35; 14,17;
15,3 4; 16,7, 10, 19, 23; 17,19; 18,3, 33; 20,8, 17, 1 8, 21;
21,5

ARMÃ: s.f.
armele: pl. nom./ac. 1,27; 8,7
ARORITEAN: s.m. „care provine din Harod, localitat ea Ain
Jalud de astãzi” (cf. DB, p.521)
aroriteanul: sg. nom. 23,33
(a) AR UNCA: v. I
aruncând: gerunziu 16,13
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 18,17; 20,22
arunci: ind. prez. 2.pl. 22,48

AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. ac. 4,5; 11,2, 13
aºternuturi: pl. ac. 17,28

ASCULTÃTOR, -TOARE: ad j./s. „supus”; „sfetnic”
ascultãtoriu: adj. m. sg. nom. 16,19
ascultãtoriu: s.m. sg. ac., în sintagma ascultãtoriu de tainã 23,23
(a se) ASCUNDE: v. III
(nu) ascunde: imperativ prohib. 2.sg. 14,18
(mã) voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 15,28

ASCUNS, -Ã: s.
(ceale) ascunsã: s.n. pl. ac. „partea de jos a pântecelui”; (eufem.)
„organe genitale” (cf. lat. inguen, -inis) 2,23
(ceale) ascunse: s.n. 3,27; 4,6

ASIN , Ã: s.m./s.f.
asini: pl. ac. 16,1
asinii: pl. nom. 16,2
asinul: sg. ac. 19,26
asina: sg. ac. 17,23

(a se) ATINGE: v. III
ar fi atins: cond. pf. 3.sg. 5,8
(sã) atinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.6
a atinge: inf. prez. 14,10
a (sã) atinge: inf. prez. 23,7
ATUNCI: adv.
atunci: 3,22; 5,24; 10,5; 19,6; 2 1,17, 18; 23,14
AUR: s.n.
aur: sg. ac. 1,24; 8,7, 10; 12,30; 21,4
aurul: sg. ac. 8,11

ASCUNS: s.n. „ascunziº”, „apãrãtoare” (cf. lat. latibulum, -¾)
ascunsul: sg. ac. 22,12

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: prep. 7,22; 9,8
aseaminea: adv. 10,15

AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântului: sg. gen ., în sintagma sicriiul aºezãmântului 6,15

(a) AªTERNE: v. III „a întinde pe jos ceva pentr u a face un
culcuº”; „a însãmãra”
aºternându-: gerunziu rezum. cap.5
au aºternut : ind. pf.c. 3.sg. 17,23 ; 21,10
sã aºtearnã: ind. pf.c. 3.sg. 19,26

(a se) ASCULTA: v. I
a asculta: inf. prez. 2,23; 13,16
asculta: ind. imp. 3.sg. 12,18
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 15,3
sã (se) asculte: con j. prez. 3.sg. 15,6
ascultaþi: imperativ 2.pl. 20,16
ascultã: imper ativ 2.sg. 20,17
ascult: ind. prez. 1.sg. 20,17
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 22,7, 42
vor ascult a: ind. viit.I. 3.pl. 22,45

(a se) ASEMÃNA: v. I
asãmânãndu-: gerunziu „culcându-i la pãmânt” 8,2
asãmânând: gerunziu 22,3 4

(a se) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 8, 14
aºezându(-mã): gerunziu 22,34

(a) AªTEPTA: v. I
aºtap tã: ind. prez. 3.sg. 14,14

ARVATHITEAN: s.m. „car e este de loc din Araba”
arvathiteanul: sg. nom. 23,31

ASCUÞIT: s.n. „ascuþiº”
ascuþitul: sg. ac. 15,14

INDICE

(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 3,28; 5,17; 10,7; 1 3,21; 16,21; r ezum. cap.18
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,36; 4,1; 5,17; 8,9; 11,26; 14,16;
19,2
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 5,24; 15,35
am auzit : ind. pf.c. 1.pl. 7,22
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 15, 10, 36
sã auzim: con j. prez. 1.pl. 17,5
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
auziia: ind. imp. 3.sg. 18,5
auzând: gerunziu 18,12
auzi: inf. prez. fãrã a 19,35
AUZIT: s.n. „auz”, „auzire”
auzitul: sg. ac. 22,45
(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 14,5
am: ind. prez. 1.sg. 18,18; 19,28
are: ind. prez. 3.sg. 14,20; 20,21
au: ind. prez. 3.pl. 15,4
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
avea: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.8; 8,7; 9,10, 12; 12,2, 3; 15,2;
17,18; 20,10; 21,20
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(a) BEA: v. II
bând: gerunziu 12,3
sã beu: conj. pr ez. 1.sg. 11,11
sã bea: conj. prez. 3.sg. 11,13; 16,2; 23,16
voiu bea: ind. viit.I. 1.sg. 23,17
a bea: inf. prez. 23,17

având: gerunziu 12,30; 14,30; 23,21
avem: ind. prez. 1.pl. 21,4
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. rezum. cap.16

BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeace: sg. ac. 6,13

B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 8,8

BETEAG, -Ã: adj.
beteag: m. sg. nom. 13,5

BANTÃ: s.f.; var. PEANTÃ (Înv. ºi reg. , la pl.) „cãtuºe”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la
Anton P ann, cit at dupã B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum
Romaniae, 1887-1893.
peante: pl. ac. 3,34

BINE: adv./s.n .
bine: adv. 3,13
bine: s. sg. ac. rezum. cap.9; 16,12
(mai) bine: adv. 13,13; 14,32; 18,3; 24,14
bine: adv. în s tructura v . dislocatã bine au cuvântat 14,22

BARBÃ: s.f.
bar bã: sg. ac. 10,4
bar ba: sg. nom./ac. 10,5; 19,24; 20,9

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg. 14, 22

(a se) BATE: v. III
sã (vã) bateþi: conj. prez. 2.pl. 11,20
(s-)au bãtut: ind. pf.c. 3.pl. 2,28
ar f i bãtut: cond. pf. 3.sg. 5,8
au bãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,20; 8,1, 2, 3, 5; 10,18; 11,1;
23, 12
bãtuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,9, 10
f iind bãtutã: pasiv gerunziu 12,28
bãt ea: ind. imp. 3.sg. 24,16

BÃRBAT: s.m.
bãr baþii: pl. nom./ac. 1,11; 2,31; 3,39; 5,6; 6,2; 11,17, 23; 15,22;
17,8, 12, 14, 24; rezum. cap.19; 19, 16, 41, 42, 43; 20,2, 4, 7, 14;
21,17; 23,10
bãr baþii: pl. dat. (cu prep. la ) 2,5
bãr baþi: pl. nom./ac. 2,30; 3,20; 4,2; 8,5; 10,5, 6; 11,16; 13,28;
15,1, 11, 18; 17,1; 20,11; 21,6; 24,9, 15
bãr batul: sg. nom./ac. 3,15, 16; 11,26; 12,7; 14,5; 16,8; 19,42;
23,1, 21
bãr baþilor: pl. gen./dat. 3,20; 6,19; 7,14; 15,6; 19,43; rezum.
cap.23
bãr baþ: pl. ac. 10,6
bãr bat: sg. nom. 10,12; 17,8; 20,1
bãr batului: sg. dat. 14,7
bãr batul: sg. voc. 16,7
bâr batul: sg. ac. rezum. cap.11

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 3,17; 5,3
(cei mai) bãtrâni: s.m. pl. nom. 12,17
bãtrânilor: pl. dat. 17,15
bãtrân (f oarte) adj. m. sg. nom. 19,32
BÃTUT, -Ã: ad j.
bãtut: m. sg. nom. 11,15
BÃUTURÃ: s.f.
beutura: sg. nom. 19,35
beuturã: sg. ac. 23,15

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþe: pl. nom. rezum. cap.8
bir uinþa: sg. nom. 12,28; 19,2
BIRUIT, -Ã: adj.
bir uit: sg. nom. rezum. cap.18
BISERICÃ: s.f.
bisearicã: sg. ac. 5,8
bisearica: sg. ac. 22,7

(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 3,17; 19,26
ai bãgat: ind. pf.c. 2.sg. 12,9, 10

BÃTAIE: s.f. „loviturã”; „pedeapsã de la Dumnezeu”
bãt aia: sg. nom./ac. 1,1; 11,15
bãtãi: pl. ac. rezum. cap.24

(a) BIRUI: v. IV
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8; 24,4

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenia: sg. ac. 7,29
blagoslovenie: sg. ac. 14,17
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
blagosloviþ sânteþ: pasiv ind. prez. 2.pl. 2,5
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 6,11, 18; 13,25; 19,39
blagoslovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,12
sã blagosloveascã: con j. prez. 3.sg. 6,20
blagosloveaºte: imperativ 2.sg. 7,29
(sã) va blagoslo vi: ind. viit.I. 3.sg. 7,29
blagoslovitu-i: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 18,28; 22,47
sã blagosloviþi: con j. prez. 2.pl. 21,3
BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþele: pl. nom. 22,36
BLESTEM: s.n .
blãs tãm: sg. ac. 14,17
blãs tãmul: sg. ac. 16,12
(a) BLESTEMA: v. I
a blãs tãma: inf. prez. 12,14
blãs tãma: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.16; 16,5, 7
blas tãmã: ind. prez. 3.sg. 16,9
sã blas teme: con j. prez. 3.sg. 16, 10, 11
blãs tãmând: gerunziu 16, 13
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.sg. 19,21; 21,21
BOB: s.m.
bob: sg. ac. 17,28
BOGAT, -Ã: adj./s.
bogat: ad j. m. sg. nom. 12,1
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CAR: s.n.
carãle: pl. nom. 1,6
car: sg. ac. 6,3
car ul: sg. ac. 6,3
care: pl. ac. 8,4; 10, 18
car u: sg. ac. 24,22

bogat (foar te): adj. m. sg. nom. 19,32
(cel) bogat: s. nom./ac. sg. 12,2, 4
(a se) BOLNÃVI: v. IV
(s-)au bolnãvit: ind. pf.c. 3.sg. 13,2
(s-)ar bolnãvi: cond. pf. 3.sg. 13,6
BOU: s.m.
boii: pl. nom./ac. 6,6; 12,4; 24,22, 24
bou: sg. ac. 6,13
boilor: pl. gen. 8,4
boi: pl. ac. 12,2; 24,22

CARMELITEAN: s.m.
Car meliteanului: sg. gen. 2,2; 3,3

BRAÞ: s.n.
braþele: pl. ac. 22,35

CARTE: s.f. „scrisoare”; „scriere”
car tea: sg. nom. în titlul Cartea a doao a lui Samuil care noi a
doao a împãraþilor o zicem
car tea: sg. ac., în sintagma Car tea Drepþilor 1,18
car te: sg. ac. 11,14, 15

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 6,19

BRÂGLÃ: s.f. „vatalã” (cf. Indice 1Par)
brãgla: sg. ac. 21,19
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucatã: sg. nom./ac. 3,35; 11,8; 12,17; 13,5, 6
bucate: pl. ac. 9, 10; 12,4
bucata: sg. ac. 13,10, 11

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,12; 2,3, 4, 7, 10, 11; 3,1, 6, 8, 10, 29; 4,5,
11; 5,11; rezum. cap.6; 6,3, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21; 7,1, 16,
18, 19, 25, 26, 29; 9,1, 2, 3, 4, 5, 9; 11,5, 8, 9, 10, 11, 13, 27;
12,8, 10, 11, 15, 17, 20; 13,7, 8, 20; 14,8, 9, 24, 31; 15,16, 35;
16,3, 21; 17,18, 23; 19,11, 17, 18, 20, 28, 30, 41; 20,3; 21,1;
23,5
casele: pl. ac. rezum. cap.2
casii: sg. gen. 4,5; 9,12; 11,2; 16,5; 21,4; 24,17
casã: sg. ac. 4,6, 7; rezum. cap.5; rezum. cap.7; 7,2, 5, 7, 11, 13;
13,18; 17,20; 19,5
case: pl. ac. 5,8; 7,6
case: sg. gen. 11,9; 15,17
casei: sg. gen. 16,8

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinul: pl. ac. 2,28
(a se) BUCURA: v. I
bucurându(-sã): gerunziu 8, 10
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 6,12
bucuria: sg. nom. rezum. cap.8
BUCUR OS, -OASÃ: adj./adv.
bucuros: adv. 15,15
BUN , -Ã: adj./(Neob.) adv.
bun: adj. m./n . sg. nom./ac. 10,12; 15,26; 17,7; 18,26, 27; 19,37
bune: adj. n. pl. nom. 15,3
(mai) bun: adj. n . sg. nom. 17,14
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 18,22, 25, 27, 31; rezum. cap.19
bun: adv. „bine” 13,22
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 7,28

CASNIC: s.m. (Înv., mai ales la pl.) „membru al unei familii”;
(Înv.) „persoanã care se aflã în slujba cuiva”
caznicilor: pl. gen. 16,2
CATASTIF: s.n.; var . CATASTIH
catastihul: sg. nom. rezum. cap.23
catastihului: sg. gen. 24,9
CATÂR: s.m.; var. (Neob.) CÃTUR „catâr” (lat. mulus, -i
„catâr”)
cãturul: sg. nom. 18,9
CATÂRÃ: s.f.; var. (Neob.) CÃTURÃ
cãturã: sg. ac. 18,9
cãtura: sg. nom. 18,9

C

CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRÃ (astãzi neob.) „jilþ” (cf. lat.
cathedra, -ae „jilþ”; „catedrã”)
cathedrã: sg. ac. 23,8

CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 4,7; 13,34; 22,31, 33
cale: sg. ac. 13,30; 16,13; 18,23
cãile: pl. ac. 22,22
CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeului: sg. gen. 24,7
CANDELÃ: s.f.
candila: sg. nom./ac. 21,17; 22,29
CANON: s.n.
canonului: sg. gen. rezum. cap.12
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 1,2, 10, 16; 2,16; 3,29; rezum. cap.4; 4,7, 8,
12; 12,30; 13,19; 15,30, 32; 16,9; 18,9; 19,4; rezum. cap.20;
20,21, 22; 22,44
cap: sg. nom./ac. 3,8; 13,19
capului: sg. gen. 14,26

(a) CÃDEA: v. II
cad: ind. prez. 3.pl. 3,34
cade: ind. prez. 3.sg. 17,12
sã caz: conj. prez. 1.sg. 24,14
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 19, 25, 27; 2,16; 3,38; 4,4; 9,6;
10,15; 11,17; 13,31; 14,4; 21,9, 22
cãzând: gerunziu 1,4; 3,29; 19,18
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,12; 2,23; 4,1
ai cãzut: ind. pf.c. 2.sg. 3,34
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 14,11; 18,3
cãzind: gerunziu 14,22; 17,9
cãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 22,39
CÃDERE: s.f. „distr ugere”
cãdeare: sg. ac. 1,10
cãdere: sg. nom. 15,14
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CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãr eþii: pl. nom. 1,6
cãlãr eþi: pl. ac. 8,4; 10, 18; 15, 1

cear cã: ind. prez. 3.pl. 14,7
cear cã: imperativ 2.sg. 16,11
cer ci: ind. prez. 2.sg. 17,3; 20,19

CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmarã: sg. ac. 4,7; 13,10
cãmar a: sg. ac. 18,33

CERCARE: s.f.
cer care: sg. ac. 21,4

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenia: sg. nom. 2,8; 10,16, 18; 23,8, 19; 24,2
cãpetenie: sg. nom. 3,38; 23,18
cãpeteniile: pl. nom. 4,2; 10,3; 24,4
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 18,5; 24,4
cãpetenii: pl. nom. 23,13
CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioarã: sg. ac. 2,18
CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmizilor : pl. gen. 12,31
CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. nom. 22,9
cãr bunii: pl. nom. 22,13
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. nom. 12,31
cãr uþã: sg. ac. 15,1
CÂINE: s.m.
câne: sg. ac. 3,8; 9,8
cânele: sg. nom. 16,9
CÂMP: s.n.
câm purile: pl. nom. 1,21
câm puri: pl. ac. 2,29
câm p: sg. ac. 10,8; 11,23; 14,6; 18,6; 20,12
CÂMPIE: s.f.
cãm piile: pl. ac. 15,28
câm piile: pl. ac. 17,16
(a) CÂNTA: v. I
voiu cânta: ind. viit.I. 1.sg. 22,50
CÂNTARE: s.f.
cântãrilor : pl. gen. 19,35
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãr eþilor: pl. gen. 19,35
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 22,10
CENUªÃ: s.f.
cenuºe: sg. ac. 13,19
CER: s.n.
ceriu: sg. ac. 18,9; 21,10; 22,14
ceriurile: pl. nom. 22,10
ceriurilor : pl. gen. 22,12
CERB: s.m.
cer bilor: pl. dat. 22,3 4
(a) CERCA: v. I
ai cer cat: ind. pf.c. 2.sg. 3,8
cer caþi: ind. prez. 2.pl. 3,17
cer ca: ind. imp. 3.sg./pl. 4,8; 17,20
voiu cerca: ind. viit.I. 1.sg. 4,11
sã cer ce: conj. prez. 3.pl. 5,17

(a) CERCETA: v. I
cer cetând: gerunziu 2,29; 24,8
au cer cetat : ind. pf.c. 3.sg. 11,3
(a) CERE: v. III
ceiu: ind. prez. 1.sg. 3,13
au cer ut : ind. pf.c. 3.sg. 12,20
vei ceare: ind. viit.I. 2.sg. 19,38
CERERE: s.f.
cear erea: sg. ac. rezum. cap.21
(a) CERNE: v. III
cer nând: gerunziu 4,5; 22,12
(a se) CERTA: v. I
cer tat f iind: pasiv gerunziu rezum. cap.3
voiu certa: ind. viit.I. 1.sg. 7,14
(s-)au cer tat: ind. pf.c. 3.pl. 14,6
(sã) cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(sã) cer ta: ind. imp. 3.sg. 19,9
CERTARE: s.f.
cer tare: sg. nom./ac. 2,14; 3,1
CERTAT, -Ã: ad j.
cer tat : m. sg. nom. rezum. cap.12; rezum. cap.24
CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom./ac. 2,1; 8,8
ce tatea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,7, 9; 6,10, 12, 16; 10,3, 12,
19; rezum. cap.11; 11,16; rezum. cap.12; 1 2,27, 28; 15,12, 14;
17,13, 23; 19,37; 20,15, 19
ce tate: sg. ac. 5,9, 17; 10,14; 11,17; 12, 1, 26, 30; 15,2, 24, 25,
27, 34, 37; 17,17; 18,3; 19,3; 20,16, 21, 22; 23,14
ce tãþii: sg. gen. 11,23, 25; rezum. cap.20; 24,5
ce tãþilor: pl. dat. 12,31
ce tãþi: pl. ac. 20,6
CHEDRU: s.m.
chedru: sg. ac. 5, 11; 7,2, 7
(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 5,9; 9,9; 11,13; 12,24, 25; 13,23;
15,12
chemând: gerunziu 1,15; 13,17; 21,2
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,16; 5,20; 6,2, 8; 14,33
chemându-: gerunziu 9,2
chema: inf. prez. fãrã a 12,23
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
cheamã: imper ativ 2.sg. 14,21
chema: ind. imp. 3.sg. 15,2
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 17,25
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 18,18
sã cheme: conj. prez. 3.sg. 20,5
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 22,4, 7
chemaþi: imperativ 2.pl. 17,5
CHEMAT, -Ã: adj.
chemaþi: m. pl. ac. 15,11
CHERETHI: s. m. „cheretiþi”
cherethi: pl. ac. 15,18
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au contenit: ind. pf.c. 3.sg. 18, 16
contineaºte: imperativ 2.sg. 24, 16
(s-)au contenit: ind. pf.c. 3.pl. 24,25

CHICÃ: s.f.
tica: sg. nom. 14,26

COPIL: s.m.
copiilor: pl. dat. 4,12
copiii: pl. nom. 13,29, 32
copilul: sg. nom./ac. 13,34; 18,5; 19,17
copil: sg. nom. 17,18

CHIMVAL: s.n.
chimvale: pl. ac. 6,5
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acesta chip 17,15

CORN: s.n.
cornul: sg. nom. 22,3

(a) CHIVERNISI: v. IV
chivernisea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.9

CORT: s.n.
cortului: sg. gen. 6,17
cort: sg. ac. 7,6
cortul: sg. ac. 15,25; 16,22

CINS TE: s.f.
cinstea: sg. ac. 10,3

COªCIUG: s.n.; var. COSCIUG
cosciug: sg. ac. 3,31

CIOPLIT, -Ã: adj./s.
(ceale) cioplite: s.n. pl. ac. 5,21
cioplite: adj. n . pl. ac. 6,5

COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã” (cf. Maior, ILV/Lexicon, I, unde
lat. armilla „co vrig de aur”)
covrigul: sg. ac. 1,10

CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. ac. rezum. cap.24; 24,13, 15
ciuma: sg. nom. rezum. cap.24

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioasã: f. sg. nom. 7,16

(a se) CLÃTI: v. IV
clãtitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,8

CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. 15,20

CL OPOÞEL: s.m.
clopoþei: pl. ac. 6,5
COAPSÃ: s.f.
coapsã: sg. ac. 20,8

(a) CREªTE: v. III
crescând: gerunziu 3,1; 5,10
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 10,5
crescuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,3

COASTÃ: s.f. „par tea lateralã a corpului omenesc”; „laturã a
unui obiect”
coastele: pl. ac. 2,16; 13,34
coastã: sg. ac. 16,13; 20,10
coaste: pl. ac. 21,14

CREªTET: s.n.
creºtet: sg. ac., în loc. adv. de la talpa picior ului pânã la creºtet
14,25

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) a (se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5, 17; 11,9, 13; 17,18; 19,16, 24;
21,15; 22,10; 23,20
(te-)ai pogorât: ind. pf.c. 2.sg. 11,10
(m-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 19,20
pogorându(-sã): gerunziu 19,31; 23,21
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 23,13
COBZÃ: s.f.
cobze: pl. ac. 6,5
CODRU: s.m.
codru: sg. ac. 17,8
codrul: sg. nom./ac. 18,6, 8
(a se) CONÃCI: v. IV (cf. Indice Jd)
conoceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. 11,1
conocind: gerunziu 11,16
conoceaºte: imperativ 2.sg. 12,28
(s-)au conãcit: ind. pf.c. 3.sg. 20,15

(a) CR UÞA: v. I
cr uþind: gerunziu 12,14
(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.sg. 20,15
(a se) CULCA: v. I „a se aºeza în poziþie oriz ontalã”; „a avea
relaþii sexuale”
(s-)au culcat: ind. pf.c. 13,6, 14, 20
culcã(-te): imperativ 2.sg. 13,5, 11
(a) CULEGE: v. III
culegând: gerunziu 21,13
(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãr ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,3
sã cumpãr : conj. prez. 1.sg. 24,21
voiu cumpãr a: ind. viit.I. 1.sg. 24,24
au cumpãrat: ind. pf.c. 3.sg. 24,24

CONÃCIRE: s.f.
conocirea: sg. ac. rezum. cap.20

(a) CUNOAªTE: v. III
sã cunoascã: con j. prez. 3.sg. 3,25
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,37; 5,12
am cunoscut: ind. pf.c. 1.pl. 19,6
cunosc: ind. prez. 1.sg. 19,20

CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuº: sg. ac. 13,18

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscut: n. sg. ac. 7,21

(a) CONTENI: v. IV
conteni: inf. prez. fãrã a 14,6

CURAT, -Ã: adj.
curat: m. sg. nom. 3,28
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dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap. 16; r ezum.
cap.21
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. 24,12
dând: gerunziu 5,19
dându-: gerunziu 7,1; rezum. cap.9; 13, 11; 20,3; rezum. cap.2 4
sã dea: conj. prez. 3.sg. 13,5; 16,12
deaie(-)(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 21,6

CURÃÞENIE: s.f.
curãþenia: sg. ac. 22,21
CURÃÞIE: s.f.
curãþie: sg. ac. 22,25
CURÃÞIRE: s.f. „purif icare”
curãþire: sg. nom. 21,3

DAJDIE: s.f.; var. DAJDE
dajde: sg. ac. 8,2
dajdã: sg. ac. 8,6
dãjdi: pl. ac. 20,2 4

CURÂND: adv.
curând: 17,16, 21
(a) CURGE: v. III
curgem: ind. prez. 1.pl. 14,14
CURGERE: s.f.
curgerea: sg. nom., în sintagma curgerea sãminþii „eliminare
patologicã a lichidului seminal” 3,29
curgerea: sg. ac. „trecerea” 11,1; 13,23

DAR: s.n.
dar: sg. ac. 5,8
dar uri: pl. nom./ac. rezum. cap.17; 19,42
DATORIE: s.f.
dat oriia: sg. ac. rezum. cap.12

CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 6,6

(a) DÃJDUI: v. IV
dãjduie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8

(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 22,8

DÃJDUIRE: s.f.
dãjduirii: sg. gen. 8, 1

CUÞIT: s.n
cuþit ele: pl. ac. 12,31

DÃJDUITOR: s.m.
dãjduitori: pl. ac. rezum. cap.8

CUVÂNT: s.n.
cuvãnt : sg. nom. 1,4
cuvânt : sg. nom./ac. 3,17; 14,12; 15,28; 17,6; 20,18; 24,13
cuvântul: sg. nom./ac. 2,6; 7,4, 21, 25; 11,2 7; 12,9, 12.14, 2 1;
13,33, 35; 14,13, 15, 17, 18, 21, 22; 15,35, 36; 17,4; 19,11; 22,31;
23,2; 24,4, 11
cuvintele: pl. nom./ac. 3,8; 7,17, 28; 11,18, 19; 13,21; 14,19; 15,3;
rezum. cap.19; 20,17; 23,1
cuvinte: pl. ac. 14,3; 19,21
cuvântului: sg. dat. 14,20
cuvãntul: sg. ac. 24,19

(a) DÃNÞUI: v. IV
sã dânþuiascã: conj. prez. 3.pl. 1,20

(a) CUVÂNTA: v. I
au cuvânt at: ind. pf.c. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine au
cuvânt at 14,22

DÃRAB: s.n.
dãr ab: sg. ac. 11,2 1
(a) DÃRUI: v. IV
va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. 12,22
DÃRUIT, -Ã: ad j.
dãr uite: f. pl. ac. 24,24
DEAL: s.n.
dealul: sg. ac., în s. propr. Dealul Ducereai Apei 2,24
DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: pr ep. 1,9, 10
deasupra: adv. 11,20; 20,8

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvinea: ind. imp. impers. 4,10
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 19,43

DEGET: s.n.
deagete: pl. ac. 21,20
D
DEMULT: adv.
demult: 20,18
(a se) DA: v. I
da: ind. imp. 3.sg. 1,2 4; 16,23
am dat : ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,8; 9,9; 12,8; 17,15
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,8; 10,10; 16,8; 17,7, 15, 21, 29; 18,2;
19,32; 20,3; 21,9; 24,9, 23
a da: inf. prez. 4,10; 10,19
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 5,19, 23
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 5,19
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 7,11; 12,11; 21,6
dai: ind. prez. 2.sg. 17,6; 22,48
aº f i dat: cond. pf. 1.sg. 18,11
va da: ind. viit.I. 3.sg. 18,33; 22,14
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.pl. 19,42
daþi: imperativ 2.pl. 20,21
datu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,36
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 22,41
ar da: cond. prez. 3.sg. 23,15
dã: imperativ 2.sg. 3,14; 14,7

DEOSEBI: adv.
deosebi: 3,27; 10,8
deusebi: 12,16
DEPARTE: adv.
depar te: adv. în loc. prep. departe de 15,17
depar te: 20,20
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,24; 20,22
am depãr tat: ind. pf.c. 1.sg. 7,15; 22,23
(sã) va depãr ta: ind. viit.I. 3.sg. 12,10
(sã) depar tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
(ne) v om depãrta: ind. viit.I. 1.pl. 20,21
DES, DEASÃ: adj.
des: m. sg. ac. 18,9
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DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit: adv. 14,14; 22,33
desãvârºit: adj. m. sg. nom. 22,24, 26
(a se) DESCHILINI: v. IV
(sã) deschilineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

INDICE

DINÃUNTRU: adv.
dinlontru: adv. 5,9
DINDÃRÃT: adv.
dindãrãpt: 10,9
DOBÃ: s.f.; vezi TOBÃ

(a se) DESCOPERI: v. IV
deascoperindu(-se): gerunziu 6,20
ai deascoperit: ind. pf.c. 2.sg. 7,27

(a) DOBÂNDI: v. IV
vei dobândi: ind. viit.I: 2.sg. 19,38

DESCOPERIRE: s.f.
descoperirea: sg. ac. rezum. cap.2

DOICÃ: s.f.
doica: sg. ac. 4,4

DESCULÞ, -Ã: adj.
desculþ: m. sg. nom. 15,30

(a) DOICI: v. IV (cf. Indice Iº)
doicise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,3

(a) DESFÃTA: v. I
desfãta: inf. prez. fãrã a 19,35
desfãta-vei: ind. viit.I. 2.sg. 22,37

DOMN: s.m.
Domnului: sg. gen./dat. 1,12, 14, 16; 5,3; 6,2, 5, 14, 15, 16, 17,
18, 21; rezum. cap.7; 7,4, 18, 26; 8,11; 11,2 7; 12,9, 13, 14, 16,
25; 15,7, 8, 25, 32; 16,11; 17,14; 19,21; 20,19; 21,1, 3, 6, 7, 9;
22,1, 16, 22, 3 1; 23,2, 3, 16; rezum. cap.24; 24,1, 11, 14, 16, 18,
21, 24, 25
Domnul: sg. nom./ac. 2,1, 5, 6, 27; 3,9, 18, 28, 39; 4,8, 9; 5,2,
10, 12, 19, 20, 23, 24, 25; rezum. cap.6; 6,7, 8, 9, 11, 12; rezum.
cap.7; 7,1, 3, 5, 8, 11, 26, 27; 8,6, 14; 10,12; rezum. cap.11; 12,1,
5, 7, 11, 13, 15, 22, 24, 25; 14, 11, 17; 15,8, 20, 21; 16,8, 10, 12,
18; 17,14; 18,19, 28, 31; 19,7; 21,1; 22,1, 2, 4, 7, 14, 19, 21, 25,
30, 32, 42, 47; 23,10, 12, 17; 24,3, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 25
Domnului: sg. gen., în sintagma sicriiul Domnului/sicriiului
Domnului 6,9, 10, 11, 13, 16, 17
Doamne: sg. v oc. 7,18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29; 15,31; 22,29,
50; 24,10

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. ac. 1,24
desfãtare: sg. ac. 22,20
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23; 20,2
(sã) despar t: ind. prez. 3.pl. 5,20
despãrþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,20
DES TUL: adv.
destul: 18,3; 24,16
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºartã: f. sg. nom. 1,22
(a) DEªTEPTA: v. I
deºtep ta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
deºteap tã: imperativ 2.sg. 7,25
voiu deºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 12,11
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
au dãjnãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg. 12,15
DEZNÃDÃJDUIRE: s.f.
deznãdãjduirea: sg. nom. 2,26
(a se) DEZVELI: v. IV
(s-)au dezvãlit: ind. pf.c. 3.pl. 22,16
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: adv. 2,27; 24,11
dimineaþa: adv. 15,2; 23,4
dimineaþã: s. sg. nom. 11,14
dimineaþa: s. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþa 24,15

DOMN: s.m.
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 1,10; 3,21; 9,11; 14,9,
18, 19, 20, 22; 15,21; 16,4; 18,31; 19,19, 26, 27, 37
domnul: sg. nom./ac. 2,5, 7; 11,11; 13,33; 14,12, 15, 17, 19;
15,15, 21; 16,9; 19,30; 24,3, 21, 22
domnului: sg. gen./dat. 4,8; 11,9, 11, 13; 12,8; 14,17; 18,28, 32;
19,20, 28, 35; 20,6; 24,3
(a) DORI: v. IV
doreaºt e: ind. prez. 3.sg. 3,21
au dorit: ind. pf.c. 3.sg. 23,15
(a) DORMI: v. IV „a se af la ãn stare de somn”; „a avea relaþii
sexuale cu cineva”
dor mind: gerunziu rezum. cap.4; 12,3
dor mea: ind. imp. 3.sg. 4,5, 7
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 11,4, 9, 13; 12,24
sã dorm: con j. prez. 1.sg. 11,11
va dormi: ind. viit.I. 3.sg. 12,11
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 5,23; 22,41

DIMPO TRIVÃ: adv.
dinprotivã: 18, 13

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 1,26; 13,2, 15

DIN AINTE: adv.
dinnainte: 10,9

DREPT, DREAPTÃ: ad j./s./adv./prep.
Drepþilor: s.m. pl. gen ., în sintagma Car tea Drepþilor 1,18
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. la dreapta 24,5
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spr e dreapta, nici spre stânga/
spre dr eapta sau spre stânga/nici spr e stânga, nici spr e dreapta/
de-a dreapta ºi de-a stânga 2, 19, 21; 14,19; 16,6
drept: adv. 11,7; 15,4
drepte: ad j. n. pl. nom. 15,3
drept: adj. n. sg. nom. 17,11; 18,4
dreaptã: adj. f. sg. ac. 20,9
dreptul: adj. antep. m. sg. nom. 23,3

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 3,34; 10,19; 11,9; 17,18
DIN APOI: adv.
dinnapoi: 2,20
DIN APOIA: pr ep.
dinnapoia: 1,7
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EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanul: sg. ac. 23,21
eghipteanului: sg. gen. 23,21

drepþi: ad j. m. pl. gen. 23,17
drep t: prep. 19,28
DREPTATE: s.f.
drep tate: sg. ac. 8,15
drep tatea: sg. ac. 22,21, 25

EMINEU: s.m. „care face parte din tribul lui Beniamin”
emineu: sg. nom., în sint agma bãrbat emineu 20,1

DRUM: s.n.
dr umului: sg. gen. 2,24; 15,23; 20,12
dr um: sg. ac. 11,10; rezum. cap.20; 20,12, 13

F

(a se) DUCE: v. III
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 8; r ezum. cap.3; 3,27; 6,10, 1 2,
17; r ezum. cap.8; 8,7; 10,16; 12,30; 13,10; 15,29; 21,13
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,29; 3,19, 23, 24; 4,7; 5,6; 6,2, 12,
19; 7,23; 8,3; 11,10, 22; 13,37; 14,23; 15,9, 11; 17,17, 23; 20,5;
21,12; 23,17
ducându(-sã): gerunziu 3,21; 17,21
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,22
[erai] ducând: ind. imp. perifr. 2.sg. 5,2 ducându-: gerunziu rezum.
cap.6
ducea: ind. imp. 3.pl. 6,15
(t e) du: imperativ 2.sg. 13,15
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 13,19
a (sã) duce: inf. prez. 13,25
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 14,30
du: imper ativ 2.sg. 15,20, 25
(t e-)ai dus: ind. pf.c. 2.sg. 16,17
sã ducã: conj. prez. 3.pl. 17,17
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
sã (mã) duc: conj. prez. 1.sg. 19,26
sã duc: con j. prez. 1.sg. 19,43
DUCERE: s.f.
ducereai: sg. gen., în s. propr. Dealul Ducereai Apei 2,24
DUH: s.n.
duhului: sg. gen. 22,16
duhul: sg. nom. 23,2
DULCE: s.n.
dulcele: sg. ac. 19,35
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiascã: f. sg. ac. 9,3
DUMNEZEU: s.m.
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. reyum. cap.2; 3,9, 35; 7,22, 23,
24, 26, 28; 14,13, 14, 16, 17, 20; 15,24; 16,23; 19,13, 27; 21,14;
22,31, 32, 33, 48; 23,5
Dumnez eul: sg. nom./ac. 5, 10; 7,23, 27; 12,7; 14,11, 17; 18,28;
22,3, 7, 22, 32, 47; 23,3; 24,3, 23
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma sicriiul lui Dumnezeu 6,2, 3, 4,
6, 7, 12; 7,2; 11,11; 15,24, 25, 29
Dumnez eule: sg. voc. 7,18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29
Dumnez eului: sg. gen./dat. 10,12; 23,1; 24,24
DUMNEZEU: s.m. „idol”
dumnezeul: sg. ac. 7,23
(a) DUREA: v. II
doar e(-mã): ind. prez. impers. 1,26
E
EFOD: s.n. „brâu de mãtase, bogat or namentat, purtat de preoþi
la v echii evrei”
efod: sg. ac. 6,14

(a se) FACE: v. III
f acã: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 2,14; 3,9, 35; 15,26; 19,13
f ace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 3,39; 7,11
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 3,9, 13; 9,7; 11,11; 12,12; 18,4; 19,38;
21,3
f aceþi: imperativ 2.pl. 3,18; 16,20
sã f ac: con j. prez. 1.sg. 3,21; 9,1, 3; 21,4; 23,17; 24,12
f aci: ind. prez. 2.sg. 3,25; 13,16
va face: ind. viit.I. 3.sg. 7,14; 9,11; 10,12; 14,15; 15,20
sã f aci: conj. prez. 2.sg. 7,21; 12,9; 13,12
sã f acã: conj. prez. 3.sg. 7,23; 12,4; 13,5, 6; 19,18; 23,5
a f ace: inf. prez. 13,2
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 15,15
sã f acem: conj. prez. 1.pl. 16,20; 17,6
(vã) f aceþi: ind. prez. 2.pl. 19,22
f ace-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,2
(s-)au fãcut : ind. pf.c. im pers./3.sg. 1,4; 3,1; 4,4; 8,2, 6, 14; 11,2 7;
13,35; 15,12; 17,23; 18,6, 7; 22,19; 24,11, 16
aþi fãcut : ind. pf.c. 2.pl. 2,5
aþ fãcut : ind. pf.c. 2.pl. 2,6
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 3,8; 7,9; 14,21
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,20; 5,25; rezum. cap.8; 8,13; rezum.
cap.10; 10,2, 19; 12,5, 6, 31; 13,29; 15,1; 16,10; 1 8,19; 21,14;
23,10, 12, 17, 22, 23; 24,17
ai fãcut: ind. pf.c 2.sg. 3,24; 7,21; 12,12, 14, 21; 1 3,16; 14,22;
19,43
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,36; 10,6; 11,2 7; 13,10, 27; 21,11
au f ost fãcut : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 3,37
fã: imperativ 2.sg. 3,12; 7,3, 25; 13,7; 19,27, 37
(Te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 7,24
fãcea: ind. imp. 3.sg. 8,15; 15,6
fãcând: gerunziu 9,7; 22,51
(t e) fã: imperativ 2.sg. 13,5
fã(-te): imperativ 2.sg. 14,2
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,9
aº f i fãcut: cond. pf. 1.sg. 18, 13
a f i fãcut: pasiv inf. prez. 19,22
FAPTÃ: s.f.
f apta: sg. ac. 24,10
FARATHONITEAN: s.m. „care pr ovine din Piraton”
Farathoniteanul: sg. nom. 23,30
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom. 3,7, 13; 6,16, 20; 11,3; 17,25; 21,10, 11
f atã: sg. ac. 12,3; 14,27
f eatele: pl. nom. 1,20
f eatele: pl. voc. 1,24
f eatei: sg. gen./dat. 3,3; 6,23; 21,8
f eate: pl. nom. 5,13
f etele: pl. nom. 13,18
f eatelor: pl. gen. 19,5
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac. 1,2; 2,22; 3,13; 9,6; rezum. cap.14; 14,20, 22, 24, 28,
32, 33; 18,8, 28; 19,5; 24,21
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „dinaintea” 7,9, 15, 23;
10, 13, 14, 18; 15,14; 23,11; 24,4
f aþa: sg. ac., în loc. s. pre faþa pãmântului „(în) lume” 11,11
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faþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã „care este prezent” 13,35; 15,26; 20,4
feþii: sg. gen. 5,24; 7,16
feaþe: pl. ac. 21,19
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: n . sg. nom. 3,28
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,8
fãgãduind: gerunziu rezum. cap.7; 15,8
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 15,7
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 15,8
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 15,7
fãgãduinþa: sg. ac. 24,23

INDICE

au fos t: ind. pf.c. im pers./3.sg./pl. 1,1; 2,11, 18; 3,2; 4,3, 4; 6,20;
7,4; 8,1; 9,9; 10,1; 11,1, 14, 27; 13,1, 23, 38; 16,4; 17,25; 18,8;
19,28, 32, 40; 20,1, 23; 21,1, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 6,22; 7,9; 15,34; 16,19
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,4, 9; 2,24; 7,3, 22, 23; 9,1, 3, 4; 11,3, 25;
12,5, 21; 13,20, 23; 14,17, 19; 15,26; 16,10, 17; 17,2, 8, 10, 14,
16; 18,3, 18, 25, 26, 27, 29, 32; 19,29, 37; 20,8; 22,31, 32;
23,5, 8, 15, 18; 24,3, 5, 14, 21
(-)i: ind. prez. impers./3.sg. 2,26; 5,7; 7,18, 19; 10,12; 11,15;
13,12, 16, 26; 16,3, 10; 17,2, 7, 20; 18,25; 19,42; 22,32
sânt: ind. pr ez. 1.sg. 1,8, 13; 2,20; 3,8, 28; 7,18; 9,2, 8; 13,28;
14,5; 15,2, 26, 34; 19,26, 35, 43; 20,19; 24, 17
sânt: ind. prez. 3.pl. 3,39; 5,14; 7,9; 12,8; 13,35; 15,36; 17,8, 10,
12; 19,34, 35; 23,1; 24,14, 17
sântem: ind. prez. 1.pl. 5,1
FIARÃ: s.f.
fiarãle: pl. nom. 21,10

FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 6, 19; 13,8; 17,28
FÂNTÂNÃ: s.f.
fãntâna: sg. ac. 17,17

FIER: s.n.
fierul: sg. nom. 21,16
fier: sg. ac. 23,7

FE CIOR: s.m.
feciorii: pl. nom. 15,36
feciorul: sg. nom. 23,9

(a) FIERBE: v. III
au f iert: ind. pf.c. 3.sg. 13,8
fiersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,9

FEL: s.n.
feliuri: pl. ac. 11,25
feal: sg. ac. 13,18
fel: sg. ac. 17,21

FIERBINTE: adj.
fierbinte: f. sg. ac. 4,5
FIER T, FIARTÃ: adj.
fiert: n. sg. ac. 17, 19

FELETHI: s.m. (cf. Indice 3Împ)
fele thi: pl. ac. 15,18
fele thii: pl. nom. 20,7
fele thei: pl. ac. 20,23

FIERTURÃ: s.f.
fierturã: sg. ac. 13,5, 7
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteilor: pl. gen . 1,20; 3,18; 5,23, 24; 8,1; 19,9; rezum. cap.21;
21,15, 18, 19; 23,11, 13, 14, 16
filistei: pl. ac. 3, 14; r ezum. cap.5; 5,19; 8,1, 1 2; 23,12
filisteii: pl. nom./ac. 5,17, 18, 19, 22, 25; 21,12; 23,9, 10, 11
filisteul: sg. ac. 21,17

FEREASTRÃ: s.f.
fereastrã: sg. ac. 6,16
FERE CAT, -Ã: adj.
ferecate: f. pl. nom. 12,31
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. impers./3.sg. 2,27; 4,9; 12,5, 27; 14,11, 17; 15,21;
19,22; 22,47
era: ind. imp. impers./3.sg./pl. 1,10, 11; 2,3, 10, 18, 31, 32; 3,22,
23, 31; 4,2, 4; 5,4, 6, 10; 6,2, 3, 4, 12, 14; 8,10, 16, 17, 18; 9,2,
13; 10,5, 8, 13, 16, 19; 11,2; 12,1, 3; 13,3, 15, 18, 21; 14,6, 25,
32; 15,8, 14, 22, 30; 16,1, 23; 17,22, 25, 29; 18,2, 8, 24; 19,17,
32; 20,8, 15, 26; 21,2, 16, 19, 20; 22,18; 23,9, 11, 13, 14, 16, 18,
19, 23; 24,16
este: ind. prez. 3.sg. 20,1
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,8, 13; 2,20; 7,28; 9,2; 12,7; 14,20; 1 5,2,
19; 16,8; 19,13, 27; 20,17; 22,29
sã fie: con j. prez. 3.sg./pl. 1,21; 7,29; 12, 10; 14,9, 17; 19,35
fiþi: imper ativ 2.pl. 2,7; 13,28
fiind: gerunziu 3,1, 6; 5,2; 13,2, 14; 20,8
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,12; 7,14, 16, 26; 15,14, 21; 17,3; 18,3, 18;
19,7; 21,3; 22,42; 24,13
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 5,2; 10,11; 13,13; 15,21, 33; 17,11; 18,20,
22; 19,13; 22,26, 27
sã fiu: conj. prez. 1.sg. 6,21
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 6,22; 7,14; 15,34; 16,18, 19; 22,24
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 7,8; 14,2; 18,3; 20,4
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 7,28
fii: imperativ 2.sg. 10,12
ar fi: cond. prez. 3.sg. 11,3; 15,31
a f i: inf. prez. 11,16; 14,32; 17,8, 10, 11; 18,4; 19,37; 20,11
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 14,9; 15,27; 16,4; 18,32; 20,20; 23,17

FIU: s.m.
fiii:pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,18; 2,7, 15, 17, 25; 3,39; 4,2, 5;
6,3; 7,6, 7, 10; 8,12, 18; r ezum. cap.9; 9,10, 11; 10,6, 8, 11, 14;
11,1; 12,3; 13,23, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36; rezum. cap.14;
15,27; 19,17, 22; 21,2, 6
fiiul: sg. nom./ac. 1,4, 5, 12, 13, 17, 26; 2,8, 10, 12, 13, 15; 3,3,
4, 6, 14, 15, 23, 25, 28, 37; 4,1, 4; 8,3, 10, 12, 16, 17, 18; rezum.
cap.9; 9,3, 6, 10; 10,1, 2; 11,21; 12,5, 14; 13,1, 3, 4, 32, 37; 14,1,
11, 16; 15,27, 36; 16,3, 5, 9, 11; 17,25, 27; 18,2, 12, 19, 20, 22,
33; 19,1, 2, 4, 16, 18, 21, 24; rezum. cap.20; 20,1, 2, 6, 7, 10, 13,
21, 23, 24; 21,7, 8, 17, 19, 21; 23,1, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 29,
33, 34, 36, 37
fiiului: sg. gen./dat. 9,6, 9; 13,21; 14,11; 16,8, 19; 18,27; 20,22;
21,7, 12, 13, 14; 23,32, 3 4
fii: pl. nom./ac. 2,18; 3,2; rezum. cap.5; 5,13; rezum. cap.6; 6,23;
9,10; 14,6, 27; 21,8; 22,45, 46
fiilor: pl. gen./dat. 3,34; 4,9; 7,14; 10,1, 2, 3, 10, 19; 12,9, 26,
31; 17,27; 19,5; 23,29
fiiu: sg. nom./ac. 2,8; 4,2, 4; 5,4; rezum. cap.7; 7,14; 9,12; rezum.
cap.11; 11,5, 27; 12,24; 13,1, 37; 18,18
fiului: sg. gen./dat. 4,8; 9,4, 5, 10; 19,16
fiiule: sg. voc. 13,25
fiii: pl. voc. 16,10
fiiul: sg. voc. 18,33; 19,4
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foiu: sg. ac. 16,1
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FOAME: s.f.
f oame: sg. ac. 17,29

FULGER: s.n.
fulger: sg. ac. 22,13, 15

FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,1; 24,13

FUM: s.n.
fum: sg. nom. 22,9

FOC: s.n.
f oc: sg. ac. 14,30, 31; 22,9, 13, 31; 23,7

FUNIE: s.f.
fune: sg. ac. 8,2
funi: pl. ac. 8,2; 17,13
funile: pl. nom. 22,6

FOIªOR: s.n.
f oiºorul: sg. ac. 11,2
f oiºorului: sg. gen. 11,2
f oiºor: sg. ac. 16,22

(a) FURA: v. I
au furat: ind. pf.c. 3.pl. 19,41
fur ase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,12

FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac., în loc. adj. de folos „util” 17,14

FUS: s.n. (aici) „cârjã”, „baston”
fusul: sg. ac. 3,29

FORMÃ: s.f.
f orma: sg. ac. 12,31
FRATE: s.m.
fr atele: sg. voc. 1,26; 13,12
fr atele: sg. nom./ac. 2,22; 3,30; 4,6; rezum. cap.13; 13,10, 20,
26; 14,7; 20,10; 23,18, 24
fr aþii: pl. nom./ac. 2,26; 3,8; 15,20; 19,41
fr ate-sãu: sg. nom./ac. 2,27; 13,20; rezum. cap.20
fr atelui: sg. gen./dat. 3,27; 4,9; 10,10; 1 3,3, 4, 8, 20, 32; 14,7;
18,2; 21,21
fr aþii: pl. voc., în sintagma fraþii miei 19, 12
fr ate: sg. voc. 20,9

G

GALAADITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
Galaadit eanul: sg. nom. 17,27; 19,31, 32
GATA: adv.
gat a: 19,31

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþini-tãu:sg. gen. 13,7

GAVAONITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
gavaoniteanilor: pl. gen. rezum. cap.21; 21,9
gavaoniteani: pl. ac. 21,1, 2, 3
gavaoniteanii: pl. nom. 21,2, 4

FRÂU: s.n.
frâul: sg. ac. 8,1

(a) GÃSI: v. IV
sã (sã) gãseascã: conj. pr ez. 3.sg. 17,13

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 17, 10
frica: sg. ac. 23,3

(a) GÃTI: v. IV (Înv.) „a se pregãti f izic sau moral pentru a
întreprinde o acþiune”; „a prepara hr anã”
-i gãtit: pasiv ind. prez. 3.sg. 10,9
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 12,4
gãtindu-: gerunziu 22,35

FRICOS, -OASÃ: s.
fricoºii: s.m. pl. nom. 3,33

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea vã: sg. ac. rezum. cap.2; 18,29

FRIPTURÃ: s.f.
frip turã: sg. ac. 6,19

(a) GÂNDI: v. IV
gândea: ind. imp. 3.sg. 4,10; 17,29
ai gândit: ind. pf.c. 2.sg. 14,13
gândind: gerunziu 14,14
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 10,3

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoasã (foarte) f. sg. nom. 11,2
fr umos: m. sg. nom. 14,25
(f oarte) frumoºi: m. pl. nom. 14,27
FRUMUSEÞAT, -Ã: s.m./f.
frãmsãþaþii: s.m. pl. nom. 1,23

GHETHEU: s.m. „locuitor al cetãþii Gat”
Ghe theului: sg. gen. 6,10, 11
ghe theii: pl. nom. 15,18
Ghe theul: sg. nom. 15,19, 22; 21,19

FRUMUSEÞE: s.f.
fr umseaþe: sg. ac. rezum. cap.14
(a) FUGI: v. IV
am fugit : ind. pf.c. 1.sg. 1,3
fugea: ind. imp. 3.sg. 2,24
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3, 4, 6; 10,13, 14, 18, 19; 13,29, 34;
18,17; 19,8, 9
a fugi: inf. prez. 4,4
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,14; 23,10
fugind: gerunziu 13,37, 38; 23,11
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 19,3
sã fugim: conj. prez. 1.pl. 15,14
fugând: gerunziu 17,2; 18,16
vom fugi: ind. viit.I. 1.pl. 18,3
vei fugi: ind. viit.I. 2.sg. 24,13
fugit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,4

GHILONITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Ghelilot; o localitate
situatã la grniþã într e Iuda ºi Beniamin” (cf. DB, p.491).
Ghilonit eanul: sg. nom. 15,12
Gheloniteanul: sg. nom. 23,34
GINGAª, -Ã: adj.
jingaºu: m. sg. nom. 3,39
GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 3,32; 13,36; 19,35; 22,7, 14
glas: sg. ac. 15,23; 19,4
GLEZNÃ: s.f.
gleznele: pl. nom. 22,37
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greu: adj. m. sg. nom. 15,33; 19,35
greu: adv. rezum. cap.12; 13,2

GLOATÃ: s.f.
gloate: pl. ac. rezum. cap.10
gloata: sg. nom. 20,15

GREªEALÃ: s.f.
greºala: sg. nom. rezum. cap.12

(a se) GOLI: v. IV
(s-)au golit: ind. pf.c. 3.sg. 6,20
(s-)ar goli: cond. prez. 3.sg. 6,20

GRIJÃ: s.f.
griji: pl. ac., în loc. s. purtãtorii de griji rezum. cap.8
grije: sg. ac. 19,6
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije „fãrã nici un gând neliniºtitor”
19,33

(a) GONI: v. IV
gonea: ind. imp. 3.sg. 2,19
a goni: inf. prez. 2,19, 21, 26; 13,39; 20,7, 13
gonind: gerunziu 2,24; rezum. cap.20
goneaºte: ind. prez. 3.sg. 2,27
au gonit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,28; 20,10
am gonit: ind. pf.c. 1.pl. 11,23
voiu goni: ind. viit.I. 1.sg. 17,1
sã goneascã: conj. prez. 3.sg. 18,16
goneaºte: imperativ 2.sg. 20,6
goni-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 22,38
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 24,13

GR OAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. 17,9
groapã: sg. ac. 18,17
(a) GROZÃVI: v. IV „a dez onora”; „a necinsti” (cf. lat. f oed¹ „a
desfigur a”, „a mutila”; fig. „a pângãri”, „a dezonora”)
ai grozãvit: ind. pf.c. 2.sg. 16,21

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 12,18
graiurile: pl. ac. 22,1; 24,4

GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 1,16; 5,1; 13,32; 14,3, 19; 17,19; 18,25; 19,12,
13; 22,9

GRAS, -Ã: adj.
graº: m. pl. ac. 17,29

(a) GUS TA: v. I
voiu gus ta: ind. viit.I. 1.sg. 3,35
au gustat: ind. pf.c. 3.sg. 17,20

(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 4,4; 17,20; 18,25
grãbiþi: imper ativ 2.pl. 15,14
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 19,16

H

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 1,9, 16; 2,22; 3,18, 19; 7,17; 13,22; 14,13,
19; 16,16; 17,6; 20,17, 22; 22,1; 23,2
ai fi grãit : cond. pf. 2.sg. 2,27
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 3,12, 19, 27; 7,20; 14,12
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 6,22; 7,25, 28, 29
grãiaºte: imperativ 2.sg. 7,5; 13,13; 14, 12, 18; 24,12
grãind: gerunziu 7,7
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 7,7;19,29
ai grãi: cond. prez. 2.sg. 7,19
grãiam: ind. imp. 1.pl. 12,18
a grãi: inf. prez. 13,36
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 14,3
sã grãiesc: con j. prez. 1.sg. 14,15
grãi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,15
grãia: ind. imp. 3.sg. 16,7; 18,33
grãiþi: imperativ 2.pl. 19,11
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 19,29
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 20,16
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,3
GRÃIRE: s.f.
grãirea: sg. ac., în sintagma grãirea înprotivã „neînþelegere” (calc
dupã lat. contr¼dicti¹, -¹nis ) 22,44

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 1,2; 13,19; 15,32
hainã: sg. ac. 14,2
hainele: pl. ac. 14,30; 19,24
HANANEU: s.m.; v ezi CAN ANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 2,6; 14,22; 15,20, 25; 16,4
harul: sg. nom. 16,17
HEI: interj.
hei: 14,5
HER UVIM: s.m.
heruvimi: pl. ac. 6,2; 22,11
HETHEU: s.m. (cf. Indice Jd)
Hetheului: sg. gen. 11,3
Hetheul: sg. nom. 11,6, 17, 21, 24; 12,9, 10; 23,38
HEVEU: s.m. (cf. Indice Jd)
heveului: sg. gen. 24,7
HIS TORIE: s.f.; vezi ISTORII

GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. ac. 18, 17
GRÃMÃDIT, -Ã: ad j.
grãmãdiþ: m. pl. nom. 2,25

HOLDÃ: s.f.
holda: sg. ac. 14,30, 31
holdã: sg. ac. 14,30

GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 1,22

HOLM: s.n.; var. (Trans.) HÂLM „mo vilã”
hãlm: sg. gen. 2,25

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 4,5, 6; 17,28

HORÃ: s.f.
hori: pl. nom. 6,12

GREU, GREA: adj./adv.
grea: adj. f. sg. ac. rezum. cap.2

HO TAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 21,5
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ai întrat: ind. pf.c. 2.sg. 3,8
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,7
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 5,6; 14,3
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 5,6; 6,9; 17,13
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 5,8
întra: ind. imp. 3.sg. 5,10
întrând: gerunziu 6,16; 11,4; 12,16, 24; 13,19, 36; 14,4, 33; rezum.
cap.16; 18,9; 19,5
întrã: imperativ 2.sg. 16,21
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 11,11
întrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
a întra: inf. prez. 17,17; 19,3

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. rezum. cap.16; 19,32; 20,3
(a se) HRÃNI: v. IV
sã (sã) hrãneascã: conj. prez. 3.sg. 9,10
(sã) hrãnea: ind. imp. 3.sg. 9,13
I
IAD: s.n.
iadului: sg. gen. 22,6

INTRARE: s.f.; var. ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 3,25; 10,8; 15,2

IAIRETEAN: s.m. „locuitor al regiunii numite Iair”
Iair eteanul: sg. nom. 20,26

ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. ac. 15,10

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom. 23,4
IATÃ: interj.
iatã: 1,7; 4,8; 5,1; 7,4; 9,4, 6; 12,11, 18; 13,24, 34, 35; 14,7, 21;
15,28, 32; 16,5, 8, 11; 20,11, 21
IERI: adv.
ieri: 3,17; 5,2; 15,20

(a) ISCODI: v. IV
sã iscodeascã: con j. prez. 3.pl. 10,3
(a) ISPRÃVI: v. IV
is prãvea: ind. im p. 3.sg. 20,18
ISRAILTEAN: s.m.
israiliteani: pl. ac. rezum. cap.3
israilteanii: pl. nom. rezum. cap.8
israiliteni: pl. ac. 10,19

(a se) IERTA: v. I
(sã) iartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
iar tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(a) IEªI: v. IV
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 10,8; 11,8, 23; 15,16; 16,11; 17,21;
18,9; 20,7; 24,4
ieºind: ger unziu 3,26; 6,20; 11,13, 17; 15,17; 16,5; 18,6;
24,21
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,24; 7,12
a ieºi: inf. prez. 15,14, 20
ai ieºit : ind. pf.c. 2.sg. 15,19; 19,19
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,24; 19,24
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 16,5; 18,4
ieºi: imper ativ 2.sg. 16,7
voiu ieºi: ind. viit.I. 1.sg. 18,2
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 18,3; 19,7; 21,17
ieºi: inf. prez. fãrã a 20,8
IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 3,25
IETHRITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Iatir”
Ie thriteanul: sg. nom. 23,38
Ie thritean : sg. nom. 23,38

IESRAILTEANCÃ: s.f. „locuit oar e din Izr eel (câmpia
Izr eel)”
Iesr ailteanca: sg. nom. 3,2
Isr ailiteanca: sg. nom. 2,2
ISTEÞ, ISTEAÞÃ: adj.
is teaþã: f. sg. ac. rezum. cap.14
ISTORIE: s.f.; var. HISTORIE
his torii: pl. ac., în sintagma scriitoriu de his torii 20,2 4
(a) IUBI: v. IV
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,26
iubeasc: ind. prez. 1.sg. 1,26
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 12,24; 13,1
iubiia: ind. imp. 3.sg. 12,25
iubesc: ind. prez. 1.sg. 13,4
iubise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,15
iubea: ind. imp. 3.sg. 13,21
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 19,6
iubesc: ind. prez. 3.pl. 19,6
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubiþii: s.m. pl. nom. 1,23
iubitul: s.m. sg. nom, în s. propr. Iubitul Domnului 12,25
(mai) iubit: ad j. m. sg. nom. 1,26

IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Iº)
ievuseii: pl. ac. rezum. cap.5
ievuseul: sg. ac. 5,6, 8
ievuzeului: sg. gen. 24,18

IUTE: adj.
(mai) iuþi: m. pl. nom. 1,23
(f oarte) iute: m. pl. nom. 2,18

IN: s.n.
in : sg. ac. 6, 14
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 6,16; 7,3, 21, 2 7; 13,20, 33; 14,1; 19,14, 19
inimã: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 15,11; 17,8, 10; 18,14; 24, 10
inimile: pl. ac. 15,6
inima: sg. ac., în loc. adv. cu toatã inima „cu mare plãcer e”
15,13
(a) INTRA: v. I; var. (a) ÎNTRA
au într at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 3,24; 4,5, 6; 7,18; 10,14; 14,33;
15,37; 16,15, 22; 17,18, 25; 20,3, 22

IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „rãzbunare”
izbânda: sg. ac. 3,27
izbândã: sg. ac. 4,8; rezum. cap.12; 14,11
izbãndele: pl. ac. 22,48
(a se) IZGONI: v. IV
(s-)au izgonit : ind. pf.c. 3.pl. 2,17
izgonind: gerunziu rezum. cap.5
(sã) izgoneaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
izgonindu-: gerunziu 13,16
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împãrþiþi: imperativ 2.pl. 19,29
sã înparþã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.19

Î
(a) ÎMBÃTA: v. I
au îmbãtat : ind. pf.c. 3.sg. 11,13

ÎMPÃTRIT, Ã: num. multipl.; var. ÎMPÃTRAT, -Ã
împãtratã: f. sg. ac. 12,6

ÎMBLÂNZIT, -Ã: adj.
îmblânzit : n. sg. ac. 14,21

ÎMPODOBIT, -Ã: ad j.
împodobit (f oarte): m. sg. nom. 1,26

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
îmbrãca: ind. imp. 3.sg. 1,2 4
(sã) îmbrãca: ind. imp. 3.pl. 13,18
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 14,2

ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.
împr otiva: prep. 1,16; 3,8; 5,23; 6,7; 10,9, 10, 11, 17; 11,17; 12,5,
26, 27; 13,16, 29; 14,6, 7, 13; 16, 13; 17,21; 18,6, 13; 20,21;
21,4, 15; 23,18; 24,1
înpr otiva: prep. 10,9
împr otivã: adv. 14, 10; 22,40, 49
înpr otivã: adv. în sint agma grãirea în protivã 22,4 4
înpr otivã: adv. 22,45

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcatã: f. sg. nom. 13,18
îmbrãcat: m. sg. nom. 20,8
(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucase: ind m.m.c.pf. 3.sg. 18,8
va înbuca: ind. viit.I. 3.sg. 22,9
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþilor: pl. gen. în titlu: Car tea a doao a lui Samuil, care noi
a doao a împãr aþilor o zicem
împãr at: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,7, 9; 3,39; 5,2, 3, 12, 17;
12,7; 13,27; 19,22
împãr atului: sg. gen./dat. rezum. cap.3; 3,3; 4,8; 6,12; 8,5, 12;
9,3, 11, 13; 11,8, 24; rezum. cap.12; 12,30; 13,4, 18, 23, 27, 29,
30, 32, 33, 35, 36; rezum. cap.14; 14,1, 17, 24, 28, 32; 15,2, 15,
18, 21, 35; 16,2, 3, 6, 19; 17,21; 18,12, 19, 20, 21, 25, 28, 32;
19,2, 8, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 35; 20,21; 21,5; 22,51;
24,3, 4, 9, 21, 23
împãr atul: sg. nom./ac. 3,21, 23, 24, 31, 33, 36, 37, 38; 4,8; 5,3,
6, 11; 6,16, 20; 7,1, 3, 18; rezum. cap.8; 8,3, 8, 9, 10, 11; 9,2, 3,
4, 5, 9, 11; rezum. cap.10; 10,1, 6; 11,3, 19; rezum. cap.13; 13,6,
13, 21, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39; 14,3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 32, 33; 15,3, 6, 7,
9, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 2 7; 16,2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14;
17,2, 16, 17; 18,2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33;
19,1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 20,2, 3, 4, 5, 22; 21,2, 4, 6, 7, 8,
14; 24,2, 3, 20, 21, 22, 23, 24
împãr ate: sg. voc. 9, 11; 14,4, 9, 18; 15,21, 34; 16,4, 16; 18,28,
29, 31; 19,19, 26, 27, 37
împãr aþi: pl. ac. rezum. cap.10
împãr aþii: pl. nom. 10,19; 11,1
împãr atule: sg. voc. 14,19, 20, 22
Împãratului: sg. gen. în s. propr. Valea Împãratului 18,18
ÎMPÃRÃTESC , -EASCÃ: adj.
împãrãteºti: f. sg. gen. 11,2
împãrãteascã: f. sg. nom. 11,8
împãrãteºtii: adj. antep. f. sg. gen. 11,9
împãrãteasca: adj. antep. f. sg. ac. 12,26

ÎMPREJUR: adv./pr ep.
împr ejur: adv. în loc. s. ne tãiaþilor împrejur 1,20
împr egiur: adv. 2,8; 13,31
împr egiur: adv. în loc. adj. netãiate îm pregiur 3,14
împr ejur: adv. 5,9
înpr egiur: adv. 24,2
înpr egiurul: prep. 22,12
(a) ÎMPRESURA: v. I
(nu) împresura: impeativ 2.sg. 13,12
au împresurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,32; 21,5; 22,6
împr esoarã: ind. prez. 3.pl. 16,8
(a se) ÎMPREUNA: v. I
împr eunãndu(-se): gerunziu 15,12
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 2,16; 3,34; 12,3; 14,16; 21,9; 22,8
împr eunã: adv. în sintagma jurare/giurare împr eunã (calc dupã
lat. coniÀr¼ti¹, -¹nis) 15,12, 31
înpr eunã: 8,10
ÎMPRUMUTARE: s.f.
împr umutare: sg. ac. 19,36
(a se) ÎMPUNGE: v. III
împungându(-se): gerunziu rezum. cap.12
(a se) ÎMPUTERNICI: v. IV
(sã) vor împuternici: ind. viit.I. 3.pl. 10,11
(s-)au împuternicit: ind. pf.c. 3.pl. 11,23

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
sã împãrãþeascã: conj. prez. 3.sg. 2,4; 3,17
a împãrãþi: inf. prez. 2,10; 5,4
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 2,10; 5,4, 5; 8, 15; 10,1
împãrãþind: gerunziu 2,11
împãrãþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,10

ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înainte: adv. 2,13; 16, 19
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 7,11
înnainte: adv. în loc. adv. mai înnainte 23,13
mainte: adv. 13,15, 16
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 7,10
înaintea: prep. 2,14; 3,35, 36; 5,3, 20, 24; rezum. cap.6; 6,4, 16,
20; 7,16, 18; 10,8, 12, 15; 11,13; 12,9; 14,4, 15, 33; 19,13, 17,
18; 21,9; 22,13, 23; 24,3
înnaintea: prep. 6,5, 14, 17, 21; 7,19, 26, 29; 11,27; 12,12; 13,9;
15,1, 18, 26; 16,4; 18,9, 14, 28; 19,8; 22,25

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. ac. rezum. cap.2
împãrãþia: sg. nom./ac. 3, 10, 28; 5,12; 7,12, 16; 16,3, 8
împãrãþiii: sg. gen. 7,13
împãrãþie: sg. ac. 16,8

ÎN ALT, -Ã: adj./s.
(ceale) înalte: s.f. pl. ac. 1,18, 25; 22,34
(Cel) Înnalt: s.m. sg. nom. 22,14
(cei) înnalþi: s.m. pl. ac. 22,28
înnalt: adj. m. sg. nom. 21,20

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,18; 12,31

ÎN APOI: adv.
înapoi: 19,12
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(a se) ÎNÃLÞA: v. I
sã (se) înalþã: conj. pr ez. 3.sg. 3,10
au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg. 3,32
înãlþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,12
(Sã) va înnãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 22,47
ÎNÃLÞARE: s.f.
înnãlþarea: sg. nom. 22,3
ÎNÃLÞIME: s.f.
nãlþime: sg. ac. 22,17
ÎNÃUNTRU: adv.; var. ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlontr u: 5,2
înlãuntr u: 6,17
ÎNCAI: adv.
încai: 13,26
(a) ÎNCÃLECA: v. I
au încãlecat: ind. pf.c. 3.pl. 13,29
ÎNCÃRCAT, -Ã: ad j.
încãrcaþ: m. pl. nom. 16,1
(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,10; 5,4; 10,13; 13,6
vei înceape: ind. viit.I. 2.sg. 5,24
înceape: imperativ 2.sg. 7,29
începând: gerunziu 21,9
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 21,10
(a) ÎNCETA: v. I
sã înceat e: con j. prez. 3.sg. 2,26; 3,29; 24,21
încetând: gerunziu 13,36
au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 13,39
înceatã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.24
(a) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 18,28
era închise: pasiv ind. imp. 3.pl. 20,3
(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 9,6; 14,4, 22, 33; 24,21
sã (sã) închine: conj. prez. 3.sg. 8,10; 15,5
închinându(-sã): gerunziu 9,8; 18,28
a (sã) închina: inf. prez. 15,32
închinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,21
(a se) ÎNCINGE: v. III
(vã) încingeþ: imperativ 2.pl. 3,31
va încinge: ind. viit.I. 3.sg. 17,13
au încins: ind. pf.c. 3.sg. 22,33
încinsu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,40
ÎNCINS, -Ã: adj.
încins: m. sg. nom. 6,14; 20,8; 21,16; 22,30
ÎNCOACE: adv.
încoace: 20,16
(a) ÎNCOLÞI: v. IV
sã încolþascã: conj. prez. 3.sg. 23,5
(a) ÎNCONJURA: v. I
încunjurã: imper ativ 2.sg. 5,23
au încungiur at: ind. pf.c. 3.pl. 20,15; 22,5
încungiurând: gerunziu 24,6

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTR O
încãtr o: 15,20
(a) ÎNCUIA: v. I
încuie: ind. prez. 3.sg. 13,17
au încuiat: ind. pf.c. 3.sg. 13,18
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,22; 10,13, 18; 11,4; 15,10; r ezum. cap.17
ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãp t: 1,22; rezum. cap.3; 3,14; 12,23; 14,13, 21; rezum.
cap.15; 15,25; 19,10, 11, 43
ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: s.m./f.
(cel) îndãrãvnic: s.m. sg. ac. 22,27
(a se) ÎNDÃRÃTNICI: v. IV
(t e) vei îndãrãvnici: ind. viit.I. 2.sg. 22,2 7
ÎNDELUNGAT: adv. (Înv.) „îndelung”
îndelungat : 7,19
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: imperativ 2.sg. 11,25
îndemna: ind. imp. 3.sg. 15,6
ÎNDEMNAT, -Ã: adj.
îndemnat: m. sg. nom. rezum. cap.24
(a) ÎNDESTULA: v. I
îndestuleazã: imperativ 2.sg. 19,7
ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: s.m./f./n.
îndrãzneþ: s.n. sg. ac. (aici) „lucru îndrãzneþ” 18,13
(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
sã îndrãzneascã: con j. prez. 3.sg. 16, 10
ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznirea: sg. ac. 6,7
(a) ÎNDREPTA: v. I
îndr epta: ind. im p. 3.sg. 3,6
au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8, 9, 10; 11,24
ÎNDREPTÃTOR: s.m. „conducãtor”
îndr eptãtoriul: sg. nom. 10,16
(a) ÎNFIGE: v. III
au înfip t: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 18, 14
(a) ÎNFRÂNGE: v. III
înfrângându-: gerunziu 11,23
sã înfrângã: conj. prez. 3.sg. 11,25
voiu înfrânge: ind. viit.I. 1.sg. 22,39, 43
(a) ÎNFRICOªA: v. I
au înfricoºat : ind. pf.c. 3.pl. 22,5
ÎNFRICOªAT, -Ã; s.m./f.
înfricoºate: s.f. pl. ac. 7,23
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.
înfr umsãþat (foar te): m. sg. nom. 14,25
(a) ÎNFRUNTA: v. I
au înfruntat : ind. pf.c. 3.pl. 23,9
ÎNFRUNTARE: s.f.
înfr untarea: sg. ac. 22,16
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(a) ÎNGÃDUI: v. IV
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. 12,6; 21,7
a îngãdui: inf. prez. 18,16

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâmplare: sg. ac., în loc. adv. cu întâmplare „incidental” 1,6
întâmplarea: sg. nom. 11,25

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. 14, 17, 20; 19,27; 24,16, 17
îngerului: sg. dat. 24,16

(a) ÎNTEMEIA: v. I
voiu înt emeia: ind. viit.I. 1.sg. 7,13
va fi întemeiatã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 7,26

(a) ÎNGREUIA: v. I
sã îngreoiem: conj. prez. 1.pl. 13,25
îngreoia: ind. imp. 3.sg. 14,26

ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeiarea: sg. nom. 22,19

(a se) ÎNGR OPA: v. I
îngropase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,4
aþ îngropat: ind. pf.c. 2.pl. 2,5
au îngropat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,32; 4,12; 21,14
îngropând: gerunziu 3,32
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 17,23
sã (mã) îngrop: con j. prez. 1.sg. 19,37
sã (se) îngroape: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.21
ÎNGROPARE: s.f.
îngroparea: sg. ac. rezum. cap.2; 3,31
(a) ÎNGR OªA: v. I
sã îngroaºe: conj. prez. 3.sg. 24,21
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
sã (sã) înmulþascã: conj. prez. 3.pl. 14,11
au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 22,36
înmulþascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 24,3
(a) ÎNªELA: v. I
sã înºeale: con j. prez. 3.sg. 3,25
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrãtã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreascã(-se): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 2,7
întãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,12
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
ai întãrit: ind. pf.c. 2.sg. 7,24
întãreaºt e: imperativ 2.sg. 11,25
sã (sã) întãreascã: conj. prez. 3.sg. 16,21
întãrit iaste: pasiv ind. prez. impers. „este stabilit” 19,29
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 20,6
întãritã: f. sg. ac. 23,5
ÎNTÂI, - A: adj./adv.
întâiu: adj. m. sg. nom., în sint agma întâiu nãscutul 3,2
întâiul: adj. m. sg. nom., în sintagma întâiul nãscut 13,21
întãiu: adv. rezum. cap.7
(mai) întâi: adv. rezum. cap.8
întâiu: adv. 17,9
întâi: adv. 19,20
întãi: adv. 19,43
(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 15,32; 20,8
sã întâmpine: conj. pr ez. 3.sg. 19,15
întãmpinând: gerunziu 19,25
ÎNTÂMPINARE: s.f.
(-)ntâmpinarea: sg. ac. 6,20; 19,24
întâmpinarea: sg. ac. 10,5; 16,1; 19,16, 20
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. impers. 11,2; 12,18; 18,9; 20,1

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 6,6; 16,22; 17,19
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,17
întindea: ind. imp. 3.sg. 15,5
întinzându-: gerunziu 24,16
(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 22; 3,16; 6,20; 10,14; 11,5;
12,15, 31; 14,1, 24; 17,20; 19,2, 15, 30, 39; 20,22; 23,10
întorcându(-se): gerunziu 1,7; 8,13
(s-)ar fi întor s: cond. pf. 3.sg. 2,27
întorcându(-sã): gerunziu 2,30; 3,27
voiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 3,12; 9,7
(te) întoarce: imperativ 2.sg. 3,16
au întors: ind. pf.c. 3.pl. 3,26
(vã) întoarceþi: conj. prez. fãrã sã 2.pl. 10,5
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 12,6; 15,8, 25; 16,3; 22,21
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 12,23
(sã) întorc: ind. prez. 3.pl. 14,14
sã întorc: conj. prez. 1 .sg. 14,20
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 14,24; 24,17
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 2,22; 15,19, 20, 27; 19,14; 20,1
(te) vei întoar ce: ind. viit.I. 2.sg. 15,34
întorsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,8
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 17,3
întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
sã (mã) întorc: con j. prez. 1.sg. 19,37
a întoar ce: inf. prez. rezum. cap.21
(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 22,38
ÎNT OARCERE: s.f.
întoarcere: sg. ac. rezum. cap.14
întoarcerii: sg. gen. 19,24
ÎNT ORS, ÎNTOARSÃ: ad j.
întoarsã: f. sg. ac. 2,23
întors: n. sg. nom. 19,3
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi ÎNTRARE
(a se) ÎNTRARMA: v. I
(sã) va întrarma: ind. viit.I. 3.sg. 23,7
(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 2,1; 5,19, 23; 11,7; 21,1
întreb: ind. prez. 1.sg. 14,18
ar întreba: cond. prez. 3.sg. 16,23
întreabã: ind. prez. 3.pl. 20,18
întreabe: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 20,18
ÎNTREG , ÎNTREAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. ac. 15, 11
(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 6,8; 13,21
a întrista: inf. prez. 13,21
întristându(-se): gerunziu 18,33
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ÎNTUNERIC: s.n.
întunerecul: sg. ac. 22,12, 29

(a) JUCA: v. I
voiu juca: ind. viit.I. 1.sg. 6,22

(a) ÎNÞELEGE: v. III
au înþãles: ind. pf.c. 3.sg. 12,19; 24,20
înþelegând: gerunziu 14,1
sã înþelegi: con j. prez. 2.sg. 14,20
au înþeles: ind. prez. 3.sg. 14,22

(a) JUDECA: v. I
sã giudec: con j. prez. 1 .sg. 15,4
au giudecat : ind. pf.c. 3.sg. 18,31
(s-)au judecat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.12

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþãlepciune: sg. ac. 14,20
ÎNÞELEPT, ÎNÞELEAPTÃ: adj.
înþelept: m.sg. nom. 13,3; 14,20
înþãleaptã: f. sg. ac. 14,2; 20,16
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºt e: 20,22
(a) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,18
în vãþându-: gerunziu 22,35
(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
în vãrtoºaþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,28
ÎNVIERE: s.f.
în viere: sg. ac. 8,2
(a) ÎNVINGE: v. III
în vinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,10
a f i învinºi: pasiv inf. prez. 10,19
J
JALE: s.f.
jelea: sg. nom. 11,27
jeale: sg. ac. 14,2
jele: sg. ac. 19,2

JUDECATÃ: s.f.
giudecãþile: pl. nom. 22,23
judecatã: sg. ac. 8,15; 15,6
judecat a: sg. ac. 15,2; 18,19
JUDECÃTOR: s.m.
judecãtori: pl. ac. 7,11
judecãtoriu: sg. ac. 15,4
JUG: s.n.
jugul: sg. ac. 16,13
juguri: pl. ac. 24,22
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. nom./ac. 10,4; 18,3; 19,40
jumãtat e: sg. ac., în sintagma jumãtat e parte 10,4
JUNGHIERE: s.f.
jungherile: sg. ac. 15, 12
(a se) JURA: v. I
(s-)au giurat : ind. pf.c. 3.sg. 3,35
(s-)au jurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 19,23; 21,17
(mã) jur : ind. prez. 1.sg. 19,7
(s-)au fost jurat : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 21,2
JURARE: s.f.
giur are: sg. ac. în sintagma giur are împr eunã (calc dupã lat.
coniÀr¼ti¹, -¹nis ) 15,31
jurare: sg. nom., în sintagma jurare împr eunã 15, 12
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 21,7

(a) JEFUI: v. IV
a jefui: inf. pr ez. 23,10

L

(a) JELI: v. IV
jelind: gerunziu 3,33

LANCE: s.f.
lãnci: pl. ac. 18,14

(a) JELUI: v. IV
jeluieºte: ind. prez. 3.sg. 19,1

LAÞ: s.n.
laþurile: pl. nom. 22,6

JERTFÃ: s.f.
jârtvã: sg. nom. 6,12
jârtva: sg. ac. 14,17

LÃMURIT, -Ã: adj. „purificat”, „curãþat”
lãmurit: n. sg. nom. 22,31

(a) JERTFI: v. IV
jârtvea: ind. imp. 3.pl. 6,13
jârtvind: gerunziu 15,12
au jâr tvit: ind. pf.c. 3.sg. 23,16
(a) JERTFUI: v. IV
voiu jârtvui: ind. viit.I. 1.sg. 15,8
JGHEAB: s.n.
jgheabul: sg. ac. 3,26; 23,15, 16
jgheabului: sg. gen. 23,20
JOS: adv.
jos: 15,24
jos: adv. în loc. ad j. din jos 24,6

LÃNCIT, -Ã: adj.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
lãncit : n. sg. ac., în sintagma lemn lãncit „lemn cu vâr ful ca un
f ier de lance” (cf. lat. ligno lanceato) 23,7
(a) LÃSA: v. I
lãsând: gerunziu 2,19; rezum. cap.15
lãsind: gerunziu 2,30
au lãsat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,21; rezum. cap.6; 8,4; 15,16; 16,21; 21,10
lãsaþi: imperativ 2.pl. 16,10, 11
vom lãsa: ind. viit.I. 1.pl. 17,12
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,3
(a se) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
lãudând: gerunziu 22,4
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LÃUTÃ: s.f.
lãute: pl. ac. 6,5
(a se) LEGA: v. I
(s-)au legat: ind. pf.c. 3.pl. 3,34
LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”; „pachet”
legãturã: sg. ac. rezum. cap.3; 3,2 1; 5,3; 23,5
legãturi: pl. ac. 16,1
legãturile: pl. nom. 16,2
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom. 7,19
legii: sg. gen., în sintagma sicriiul legii 15,24
LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. 5,11
leamnele: pl. ac. 6,5
lemn: sg. ac., în sint agma lemn lãncit (vezi LÃNCIT) 23,7
lemnului: sg. gen. 23,8
lemnelor: pl. gen. 24,22
(a se) LEPÃDA: v. I
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 1,21
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 13,18
LEPÃDAT, -Ã: s.
(cel) lepãdat: sg. nom./ac. 14,13, 14
LEPROS, -OASÃ: s.
leprosul: s.m. sg. nom. 3,29
LEU: s.m.
leii: pl. ac. 1,23
leului: sg. gen. 17, 10
lei: pl. ac. 23,20
leu: sg. ac. 23,20
LEVIT: s.m.
leviþii: pl. nom. 15,24
LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. 23,2
LINTE: s.f.
linte: sg. ac. 17,28; 23,11
(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.pl. 20,2
LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „trebuinþã”
lipsã: sg. nom. 13,26; 19,36
(a se) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.pl. 2,30
lipsindu(-se): gerunziu rezum. cap.17
LIPSIT, -Ã: s.m./f. „sãrac”, „neavut”
lipsitul: s.m. sg. nom. 3,29
LOC: s.n.
locului: sg. gen. 2,16; 5,20; 6,8
loc: sg. ac. 2,23; 7,10; 15,21; 17,9, 1 2
locul: sg. ac. 2,23; 6,17; 11,16; 15,19; 16,8; 19,39
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de rezum. cap.4
locurile: pl. ac. 7,7
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 17,25; 19,13; 20,11
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.5; 5,9; 6,11
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 7,2
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am lãcuit: ind. pf.c. 1.pl. 7,6
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
lãcuiia: ind. imp. 3.sg. 9,13
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 11,11
lãcuieºte: imperativ 2.sg. 15,19
LOCUINÞÃ: s.f.; var. (Înv.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþã: sg. ac. 7,5
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv,.) LÃCUITOR
lãcuitoriul: sg. nom. 5,6
(a) L OGODI: v. IV
am logodit: ind. pf.c. 1.sg. 3,14
LOT: s.m. (R eg.; la pl.) „greutãþi pentru cântãrit mar fa”
loþi: pl. ac. 21,16
(a se) LOVI: v. IV „a izbi”; „a pedepsi”; „a ataca”; „a se lupta”;
„a se învoi”; (fig.) „a impresiona, a zgudui”
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15; 2,23, 31; 3,27; 4,6; 5,3, 25; 6,7;
11,21; 12,15; 14,6; 20,10; 21,18, 19, 21; 23,10, 20
lovindu-: gerunziu 4,7; 18,15
sã loveascã: con j. prez. 3.sg. 5,24; 15,14
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,8
ai lovit: ind. pf.c. 2.sg. 12,9
loviþi: imperativ 2.pl. 13,28
lovit-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,30
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 17,2
lovi: inf. prez. fãrã a 20,8
a lovi: inf. pr ez. 21,16
lovind: gerunziu 21,17
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.pl. 22,8; 24,10
LOVIRE: s.f.
lovirea: sg. nom., în s. propr. Lovirea Ozei 6,8
(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 2,21; 15,35; 20,6
sã iaie: conj. prez. 3.sg. 3,35
sã ia: conj. pr ez. 3.pl. 10,3
sã iau: con j. prez. 1.sg. 13,6
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
iaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,30; 24,22
(sã) iau: ind. prez. 3.pl. 23,6
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 1,18
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 1,10; 7,8, 15
luând: gerunziu rezum. cap.2; 4,4, 6; r ezum. cap.5; rezum. cap.11;
rezum. cap.12; 13,8; 21,10
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 32; 3,15; 4,12; rezum. cap.5; 5,13,
21; 8,1, 7, 8; 10,4; 11,4; 12,4, 13, 30; 13,10; 14,2; 17,19; 18,14;
20,3; 21,8, 12; 22,17
luându-: gerunziu 4,7; 6,4
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 4,11; 7,15; 12, 11
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 5,6
ar fi luat : cond. pf. 3.sg. 5,8
a lua: inf. prez. 12,4
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 12,9, 10
luund: gerunziu 13,9
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 13,28
au luat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au luat aminte 20,10
(a se) LUCRA: v. I
lucrã: imperativ 2.sg. 9,10
lucrându(-se): gerunziu 11,2
lucratã fiind: pasiv gerunziu 20,8
am lucrat: ind. pf.c. 1.sg. 22,22; 24,10, 17
LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 3,13; 11,25; 13,20; 14,13; 19,42; 24,3

334

INDICE

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL

lucr ul: sg. nom./ac. 3,28; 11,11; 17,19; 20,21
lucr uri: pl. ac. 23,20

sã (sã) mãr eascã: conj. prez. 3.sg. 7,26
mãrind: gerunziu 22,51

LUME: s.f.
lumii: sg. gen. 22,16

MÃRIME: s.f.
mãrimile: pl. ac. 7,21
mãrimi: pl. ac. 7,23

(a) LUMINA: v. I
luminând: gerunziu 3,35
vei lumina: ind. viit.I. 2.sg. 22,29

(a se) MÃRTURISI: v. IV
(mã) voiu mãr turisi: ind. viit.I. 1.sg. 22,50

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 23,4

MÃRUNTAIE: s.n.
mãr untaiele: pl. ac. 20,10

LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 2,11; 5,5; 6,11; 24,8, 13

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
Maslinilor : pl. gen., în s. propr. Þipiºul Maslinilor 15,30

LUNG , -Ã: adj.
lungã: f. sg. nom./ac. 3,1; 13,19
lung: n. sg. ac. 13,18

(a) MÃSURA: v. I
au mãsur at: ind. pf.c. 3.sg. 8,2
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 14,26; 20,8

M
MÂINE: adv.
mâne: 11,12
MACHE: s.f.; var. MACHIE (cf. Indice 2Lg)
machie: sg. nom. 14,25

(a) MÂNA: v. I
mâna: ind. imp. 3.pl. 6,3
sã mâie: conj. prez. 3.sg. 15,14

MAICÃ: s.f.
maica: sg. nom. 1,26
MAI-MARELE: s.m.
mai-marii: pl. nom. rezum. cap.4
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom./ac. 17,25; 20,19
mumei: sg. gen. 19,37
MARE: adj./s.
mar e (foar te): adj. f. sg. ac. 3,22; 13,15
mar e: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 7,9; rezum. cap.12; 15,23; 18,7,
9, 17, 29; 19,4; 20,8; 23,10, 12
(mai) mare: adj. m./f. sg. nom. 13,15, 16; 19,43
(mai) mari: adj. m. pl. ac./dat., în sintagma cei mai mari nãscuþi/
celor mai mari nãscuþ „bãtrân” 17,4; 19,11
mari: adj. n. pl. ac. 23,20
(cel) mar e: s.m. sg. nom. 3,38
(celor) mari: s.m. pl. gen. 7,9
(mai) mari: s.n. pl. ac. 12,8
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 17,11; 22,16

(a) MÂNCA: v. I
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 9,7
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 9,10, 11
sã mânc: conj. prez. 1 .sg. 11,11; 13,5
sã mânce: conj. prez. 3.sg. 11,13
mâncând: gerunziu 12,3
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg. 12,17, 20
ai mâncat: ind. pf.c. 2.sg. 12,21
a mânca: inf. prez. 13,9
sã mânânc: conj. prez. 1.sg. 13,10
am mâncat: ind. pf.c. 1.pl. 19,42
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. nom./ac. 16,2; 19,35
mâncare: sg. ac. 17,29

MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. rezum. cap.9; 9,7, 10, 11, 13
measii: sg. gen. 19,28

(a) MÂNGÂIA: v. I
a mângãia: inf. prez. rezum. cap.10
mângâindu-: gerunziu 10,2
au mângãiat: ind. pf.c. 3.sg. 12,24
(sã) mângãiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,39

MAZÃRE: s.f.
mazere: sg. ac. 17,28
MÃCAR: adv.
mãcar : 18,3

MÂNGÂIETOR: s.m.
mângâit ori: pl. ac. 10,3

MÃDULAR: s.n.
mãdulãri: pl. ac. 3,14
MÃNUNCHI: s.n. (Înv. ºi reg.) „mâner al unei unelte, al unei
arme”
mânunchiul: sg. nom. 21,19
(a se) MÃRI: v. IV
(t e-)ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 7,22

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,10, 14; 3,12, 18; 4,11; 5,19; 6,6; 11,14;
12,25; 13,5, 6, 10; 14,16, 19; 15,5; 16,8, 21; 18,2, 12, 14, 19, 31;
19,9; 20,9, 21; 21,22; 22,1; 23,10, 21; 24,16, 17
mânile: pl. nom./ac. 2,7; 3,8, 34; 4,1, 12; 5,23; 8,1, 10; 12,7;
13,19; 17,2; 18,28; 21,9; 22,35; 23,6; 24,14
mâni: pl. ac. 18,12; 21,20
mânilor: pl. gen. 22,21, 25
mânã: sg. ac. 23,21

(a se) MÂNIA: v. I
mãniindu(-sã): gerunziu rezum. cap.13
mâniindu(-se): gerunziu rezum. cap.3; 3,8; 12,5
mâniindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg. 6,7
(sã) mânie: ind. prez. 3.sg. 11,20
(t e) mânii: ind. prez. 2.sg. 19,42
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(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 22,8
a (sã) mâniia: inf. prez. 24,1

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 23,17

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. rezum. cap.11

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(s-/S-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 21,14; 24,25

(a se) MÂNTUI: v. IV
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 3,18
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,5, 9
(mã) voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 22,4
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 22,28
sã mântuiascã: con j. prez. 3.sg. 22,42
mântui(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 22,4 4

MIRARE: s.f.
mirare: sg. ac. 23, 21
(a) MISTUI: v. IV
mistuieºte: ind. prez. 3.sg. 11,25
mistuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,8
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 22,15
(a se) MIªC A: v. I
sã (sã) miºte: conj. prez. 3.sg. 14,17
miºcându(-sã): gerunziu 18,14
miºca: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.20
au miºcat: ind. pf.c. 3.sg. 20,12; 24,1
miºcat fiind: pasiv gerunziu 20,13

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom./ac. 11,11; 14,19; 23,5
mântuirii: sg. gen. 22,3, 36, 47
mântuirile: pl. ac. 22,51
mântuire: sg. ac. 23,10, 12
MÂNTUIT OR: s.m.
mântuitoriul: sg. nom. 22,2
mântuitoriul: sg. voc. 22,3

MIªCARE: s.f.
miºcare: sg. ac. 20,8

MÂªC OI: s.m. (Înv. ºi rar) „catâr”
muºcoii: pl. ac. 13,29

MIªC AT, -Ã: adj.
miºcat: m. sg. nom. rezum. cap.19

(a) MERGE: v. III
mergea: ind. im p. 3.sg./pl. 3,16; 6,4; 8,6; 15,18, 23; 16,6
meargi: imperativ 2.sg.2,21; 3,16; 7,3, 5; 11,8; 14,8, 21; 15,9;
18,21; 24,1, 12
mearge: ind. prez. 3.sg. 5,24; 15,13
a merge: inf. prez. 11,1
voiu mear ge: ind. viit.I. 1.sg. 12,23; 15,20; 19,36
sã meargã: conj. prez. 3.sg./pl. 13,26; 15,1
mergând: gerunziu 13,30; 15,11; 17,21; 18,33
mearge-v oiu: ind. viit.I. 1 .sg. 15,7; 16,9
meargã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 19,37

MITITEL, -EA: s.m./f
mititelul: s.m. sg. nom. 12,19

(a) MESTECA: v. I
au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 13,8

MITRÃ: s.f.
mitra: sg. ac. 1,10; rezum. cap.12; 12,30
MOARÃ: s.f.
moarã: sg. ac. 11,21
MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 1,23; 12, 14; 15,21; 19,28
moartea: sg. ac. 2,26; rezum. cap.10; 10,2; 13,39
morþii: sg. gen. 6,23; 12,5; 20,3; 22,5, 6
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 2,32; 3,32; 4,12; 17,23; 19,37; 21,14

MEªTER: s.m.
meºteri: pl. ac. 5,11
meaºteri: pl. ac. 5,11
meºterul: sg. nom. 21,19

MOR T, MOARTÃ: adj.
mort: ad j. m. sg. nom./ac. 9,8; 16,9
mortul: s.m. sg. ac. 14,2

MEªTEªUG : s.n .
meºteºug: sg. ac. 6,5

MOªTEAN: s.m.
moºtanul: sg. ac. 14,7

MIC, -Ã: adj.
mic: m. sg. ac. 9,12
micã: f. sg. ac. 12,3
mici: m. pl. nom. 12,8
(a se) MICªORA: v. I (Înv.) „a se umili”; „a se smeri”; „a se
înjosi”
(mã) voiu micºora: ind. viit.I. 1.sg. 6,22
MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 17,29
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mi jlocul/la mijlocul 3,27; 6,17;
17,11; 20,12; 23,12, 20
mijloc: sg. ac., în loc. prep. înv. în mijloc de 7,2
MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. 2,5, 6; 7,15
milã: sg. nom./ac. 3,8; 9,1, 3, 7; 10,2; 15,20; 22,51; 24,16
milele: pl. nom. 24, 14
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MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 14,16; 20,19; 21,3
moºtenirile: pl. ac. 19,29
moºtenire: sg. nom. 20,1
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierilor: pl. gen./dat. 1,26; 6,19; 19,5
muieri: pl. nom./ac. 2,2; rezum. cap.5; 5,13; 15,16; 20,3
muierea: sg. nom./ac. 2,2; 3,3, 5, 14; rezum. cap.6; 11,2, 3, 11,
26; 12,9, 10, 15, 24; 14,4, 9, 12, 13, 18, 19; 17,19, 20; 20,21
muiare: sg. nom./ac. 3,8; rezum. cap.11; 11,3, 21, 2 7; rezum.
cap.14; 14,2, 5
muiere: sg. nom./ac. 11,2; 12,9; 14,8, 1 8; 17,20; 20,16
muierile: pl. ac. 12,8, 11
MULT, -Ã: pr on. neho t./adj./adv.
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 1,4; rezum. cap.8
(mai) mult: adv. 2,28; 6,22; 7,10; 19,28, 29; 20,6
mult: adv., în loc. adv . cu mult 12,8; 18,8
mult: adv. 18,3
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multe: adj. f./n . pl. nom./ac. rezum. cap.8; 11,20, 25; rezum.
cap.12; 21,19; 22,17; 24,14
mulþi (f oarte): adj. m. pl. ac. 8,8; 1 2,2
multã (f oarte): adj. f. sg. ac. 12,30
mult: ad j. n. sg. nom. 13,34
multã: ad j. f. sg. ac. 14,2
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 18,8

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. ac., în sint agma unul nãscut 1,26
nãscutul: s.m. sg. nom., în sintagma întâiu nãscutul 3,2
nãscut: s.m. sg. nom., în sint agma întâiul nãscut 13,21
nãscuþ: s.m. pl. dat., în sintagma celor mai mari nãscuþ 17,4
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi 19,11
(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãleaºte: imperativ 2.sg. 1,15
ai nãvãlit : ind. pf.c. 2.sg. 16,8
a nãvãli: inf. prez. rezum. cap.17
nãvãlind: gerunziu 17,2
vom nãvãli: ind. viit.I. 1.pl. 17,12
voiu nãvãli: ind. viit.I. 1.sg. 18,14
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.pl. 23,16

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom. 3,35; 19,8
mulþimea: sg. dat. (cu prep a + toatã) 6,18
mulþime: sg. nom. 15,22
mulþimei: sg. dat. 18,16
(a) MULÞUMI: v. IV
sã mulþãmascã: conj. prez. 3.sg. 8,10
MULÞUMITÃ: s.f.; var. MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.) „mulþumire”;
(Înv. ºi pop.; ccr.) „ceea ce se oferã drept rãsplatã”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.7; rezum. cap.22
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 1,6; 20,21
munþii: pl.ac. 1,19
munþi: pl. voc. 1,21
muntelui: sg. gen. 13,34; 15,32; 16,1, 13
munte: sg. ac. 21,9
munþilor: pl. gen. 22,8

NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. 5,1; 7,7; 8,11; 15,10; 19,9; 20,14; 24,2
neam: sg. nom./ac. 7,23; 15,2
neamul: sg. ac. 7,23; 21,16, 18
neamurilor : pl. gen. 22,4 4
neamuri: pl. ac. 22,50
NEBUN, -Ã: s.m./f.
(cei) nebuni: s.m. pl. ac. 13,13
NEBUNEªTE: adv.
nebuneaºt e: 24,10

(a) MURI: v. IV
mor: ind. prez. 3.pl. 3,33
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
sã moriu: conj. prez. 1.sg. 18,33; 19,37
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 4, 5, 15, 18; 2,7, 23, 31; 3,27,
33; 4,10; 6,7; 10,1, 18; 11,17, 24; 12,18, 19, 21, 23; 13,32, 33;
14,5; 18,20; 20, 10; 24,15
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,23; 11,26; 12,18
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 12, 13; 19,23
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 12,14
ar f i murit: cond. pf. 3.sg. 12,19
murim: ind. prez. 1.pl. 14, 14
am fi murit: cond. pf. 1.pl. 19,6
N

(a) NEBUNI: v. IV
nebuneaºt e: imper ativ 2.sg. 15,31
NEBUNIE: s.f.
nebunia: sg. ac. 13,12
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 16,12; 22,7
nãcazului: sg. gen. 22,19
nãcaz : sg. ac. 24,16
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
sã nãcãjascã: con j. prez. 3.pl. 7, 10
(sã) va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 12,18
(nici) nãcãji: imperativ 2.sg. 13,20
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 20,6
NECINS TE: s.f.
necins te: sg. ac. 13,2

NARÃ: s.f.
narile: pl. ac. 22,9

NECURAT, -Ã: adj.
necuraþ: m. pl. nom. 4,11

(a se) NAªTE: v. III
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2; 11,27; 12,24; 21,8
(s-)au nãscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2, 5; 5,13, 14; rezum. cap.6;
6,23; 12,14; 14,27; 21,22
nãscând: gerunziu rezum. cap.5
nãscându(-sã): gerunziu rezum. cap.11
nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,15; 21,8
NAªTERE: s.f.
naºteri: pl. ac. (aici) „ºezut” (cf. lat. nates); traducãtor ul fie a dorit
sã evite exprimarea frustã, f ie a confundat douã cuvinte latines ti:
natis, -is „fesã” – pl. nates „ºezut” – ºi n¼ti¹, -¹nis „naºtere” 10,4

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþia: sg. ac. 11,4
NECURMAT: adv.
necur mat: 21,1
NEDREPT, NEDREAPTÃ: ad j./adv.
nedir ept: n. sg. ac. 7, 14
nedr ept: m. sg. ac. 22,49
nedr ept: adv. 21,5; 24,17

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjdui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 22,3
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 22,31

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptãþii: sg. gen. 3,34
nedr eptãþi: pl. ac. 7,10
nedr eptatea: sg. nom./ac. 14,9, 32; 19, 19; 22,24; 24,10
nedr eptate: sg. ac. 22,3

(a) NÃIMI: v. IV
au nãimit: ind. pf.c. 3.pl. 10,6

NEÎNTINAT, -Ã: adj.
neîntinatã: f. sg. nom. 22,31
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norod: sg. nom./ac. 1,4; 7,23, 2 4; 13,34; 18,2, 8; rezum. cap.24;
24,15, 21
norodului: sg. gen./dat. 2,26; 7,10, 23; 10, 10; 12,28; 14,13, 15;
rezum. cap.15; 17,29; 18,2; 19,2; 22,44; 24,9
norodul: sg. gen./dat. (a + tot) 3,36; 19,8
norodului: sg. dat. (a +tot) 8,15
noroadele: pl. ac. 22,48

NELE GIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. rezum. cap.10; 10,6; 19,43; 22,22
nelegiuirile: pl. ac. 19,19
NEMERNIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
nimearnic: adj. m. sg. nom./gen. 1,13; 15,19
nimearnici: ad j. m. pl. nom. 4,3
nimernic: s.m. sg. nom./dat. 12,4
NEMIªC AT, -Ã: ad j.
nemiºcat: n. sg. nom. 7,16

NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. 6,3
noao: f. sg. ac. 21,16

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrat: n. sg. ac. 17,11

NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 2,11, 15; 24,2, 9

NEPRIETEN: s.m.; (Înv.) NEPRIIATIN; NEPRIETIN
nepriiatinilor: pl. gen. 3,18; 18, 19; 19,9; 22,1
nepriiatinului: sg. gen. 4,8
neprietinii: pl. ac. 5,20; 7,9
nepriiatinii: pl. ac. 7,1, 11; rezum. cap.22; 22,38, 41, 49; 18,32
nepriatinii: pl. nom./ac. 12,14
nepriiatenii: pl. ac. 22,4
nepriiatinul: sg. ac. 22,18

(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) numãrã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,2; rezum. cap.8
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.24
numãrã: imperativ 2.sg. 24,1
numãraþ: imperative 2.pl. 24,2
sã numere: con j. prez. 3.pl. 24,4
(s-)au numãrat : ind. pf.c. 3.sg. 24,10

NESPÃLAT, -Ã: adj.
nespãlate: n. pl. ac. 19,24
NETÃIAT, -Ã: adj./s.
netãiaþilor: s.m. pl. gen., în loc. s. netãiaþilor împr ejur 1,20
netãiate: adj. n. pl. ac., în loc. adj. netãiate împregiur 3,14

NUME: s.n,
numele: sg./pl. nom./ac. 2,16; 4,2; 5,14, 20; 6,2, 8, 18; 7,9, 26;
12,24, 25; 18,18; 22,50; 23,8
nume: sg. nom./ac. 4,4; 7,9, 23; 8,13; 9,2, 12; 13,3; 14,7, 27;
16,5; 20,1
numelui: sg. gen./dat. 7,13; 12,28; 18, 18
(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 18,18

(a) NETEZI: v. IV
au netezit: ind. pf.c. 3.sg. 22,33

NUMIT: s. (Înv.) „renumit”
numitul: s.m. sg. nom. 23,18

NETOFATHITEAN: s.m. „care este de loc din Netofa”
Netofathiteanul: sg. nom. 23,28
Netofathitean: sg. nom. 23,29

O

NETUNS, -Ã: adj.
netunsã: f. sg. ac. 19,24

OAIE: s.f.
oaie: sg. ac. 12,3
oaia: sg. ac. 12,4, 6
oi: pl. nom./ac. 12,2; 17,29; 24,17
oile: pl. nom./ac. 12,4; 13,23, 24

NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevino vat: masc. sg. nom./ac. 4,11; 14,9
(a) NIMERI: v. IV
nimerind: gerunziu 12,4
nimerise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,4

OASPETE: s.m.
oaspeþii: pl. ac. 19,28

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 17,11

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 2,8; 10,16, 18; 19,13; 24,2, 4
oastea: sg. nom./ac. 2,28; 3,23; 10,10, 16, 17; 11,7; 12,31; 18,7;
20,23
oastelor: pl. gen. 5,10; 6,2, 18; 7,8, 26, 2 7
oaste: sg. ac. 8,16; 11,1; 17,25

NOAPTE: s.f./adv.
noaptea: sg. ac. 2,29, 32; 4,7; 7,4; 17,16; 19,7
noapte: sg. ac. 17,1
noaptea: adv. 21,10

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.pl. 11,1

NOR: s.m.
norii: pl. ac. 22,12
nori: pl. ac. 23,4

(a se) OB OSI: v. IV
a (sã) obosi: inf. prez. 17,29

NOR OCIT, -Ã: s.m./f. (aici) „veste bunã” (cf. lat. prospera, orum „împrejurãri fericite”)
norocite: s.f. pl. ac. 4,10
NOR OD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,4, 12; 2,27, 30; 3,18, 31, 32, 34, 36; 5,2,
12; 6,2, 18, 19, 21; 7,7, 8, 11, 23, 24; 10,12, 13; 11,7, 17; 12,29;
15,12, 23, 24, 30; 16,6, 14, 15, 18; rezum. cap.17; 17,2, 3, 8, 9,
10, 16, 22, 29; 18,1, 3, 4, 5, 6, 7, 16; 19,2, 3, 9, 39, 40; 20,12, 22;
22,28, 44; 23,10, 11; rezum. cap.24; 24,2, 3, 4, 10, 16, 17

OBOSIT, -Ã: adj.
obosit: sg. nom. 16,14; 17,2
OBRAZNIC, -Ã: s.
(cei) obraznici: s.m. pl. ac. 6,20
OBªTE: s.f.
obºtea: sg. nom. 3,37
obºtii: sg. gen. 14,26
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(a se) OCÂRMUI: v. IV
(sã) ocãrmuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,7
OCHI: s.m.
ochii: pl. ac. 6,22; 12,11; 1 3,6, 8, 34; 14,22; 15,25; 18,24;
22,28
ochilor : pl. gen. 22,25
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 7,1, 11

PAHAR: s.n.
pãharul: sg. ac. 12,3

(a se) ODIHNI: v. IV
a (sã) odihni: inf. pr ez. 13,14
sã (te) odihneºti: con j. prez. 2.sg. 19,33

PAJURÃ: s.f. ; var. (Reg.) PAJERÃ
pajerile: pl. ac. 1,23

OLTAR: s.n.
olt ariu: sg. ac. rezum. cap.2 4; 24,18, 21, 25
OM: s.m.
om: sg. nom./ac./gen. 1,2, 13; 4,11; 13,3; 14,25; 15,5; 16,5; 17,3,
18, 25; 18,24, 26, 27; 19,14, 22; 20,12, 21; 21,4, 20
omului: sg. gen./dat. 12,4, 5; 18,11; 23,20
omul: sg. nom./ac. 12,5; 15,2; 20,1, 13; 21,5; 22,49
omul: sg. voc. 16,7
oamenii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,3, 4, 29, 32; 5,21; 18,28;
19,41; 21,12
oameni: pl. nom./ac. 4,11; 12,1; 19,17
oamenilor : pl. gen. 7,14; 19,14; 23,3, 17; 24,14
(a se) OPRI: v. IV
(sã) opr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
opreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
opreºte: ind. prez. 3.sg. 18,22

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 3,21; 5,3
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 3,21, 22, 23; 15,9, 27; 17,3;
19,24
pace: sg. nom./ac. 6,17; 10,19; 18,29, 32

PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 2,13; 10,4, 10; 12,28; 14,30; 18,3; 19,40; 20,1
par tea: sg. ac. 2,15; 8,4
par tea: sg. ac., în num. fracþ. a triia partea 18,2
par te: sg. ac., în num. fracþ. a treia/triia parte 18,2, 2
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toate pãrþile 7,1
pãrþi: pl. ac. 19,43
PAS: s.n.
paºi: pl. ac. 6,13
paºii: pl. ac. 22,37
PASÃRE: s.f.
pasãrile: pl. ac. 21,10
(a) PAªTE: v. III „a hrãni”; lat. pasc¹, -ere „a paºte”; (fig.) „a
hrãni”
vei paºte: ind. viit.I. 2.sg. 5,2
sã pascã: conj. prez. 3.sg. 7,7

ORAª: s.n.
or aºele: pl. ac. 2,3

PAT: s.n.
patul: sg. ac. 4,7, 11; 13,5

ORB, OARBÃ: s.
or bii: pl. ac. 5,6
or bi: pl. ac. 5,8
orbul: sg. nom. 5,8

PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. nom./ac. 1,21; 22,3, 36
pa vãzã: sg. nom. 22,31

ORZ: s.n.
or zu: sg. ac. 14,30; 17,19, 28
or zului: sg. gen. 21,9
OS: s.n.
oase: pl. nom. rezum. cap.21
oasele: pl. ac. 21,12, 13, 14
(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
us pãtându(-se): gerunziu rezum. cap.13
OSPÃÞ: s.n.; var. (În v. ºi reg.) USPÃÞ
ospãþu: sg. ac. 3,20; 12,4
us pãþu: sg. ac. 13,27
OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. rezum. cap.4; 10,7; 24,4
ostaºii: pl. ac. 11,25
ostaºi: pl. nom. 15,18; 24,9
ostaº: sg. nom. 17,8
(a) OªTI: v. IV
sã oºtim: conj. prez. 1.pl. 10,12
au oºtit : ind. pf.c. 3.pl. 10,17
oºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,17; 12,26; 21,15
oºtind: gerunziu 12,29
oºtiia: ind. im p. 3.pl. 20,15
oºtit-am: ind. pf.c. 1.pl. 12,27

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 20,3
PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. 12, 13; 19,20
(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,13; 24, 10
sã pãcãtuiascã: conj. prez. 3.sg. 14,13
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 24, 17
PÃCIUIT, -Ã: adj.
pãciuit: m. sg. nom. 19,30
PÃCIUITOR, -TOARE: s.m./f. (aici) „jertfã de împãcare”
pãciuitoarele: s.f. pl. ac. 6,18
pãciuitoare: s.f. pl. ac. 24,25
PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 2,18; 18, 17
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. nom./ac. 2,22; 4,11; 7,9, 23; 12,16, 17, 20; 13,31;
14,4, 7, 11, 14, 20, 22; 15,4, 32; 16,13; 17,12, 28; 18,9, 28; 19,9;
20,10; 21,14; 23,4, 11; 24,21
pãmântul: sg. nom./ac. 3,12; 7,6; 9,10; 10,2; 17,26; 18,11; 21,14;
22,8; 24,6, 7, 8, 13
pãmântului: sg. gen./dat. 5,6; 8,2; 11,11; 14,33; 22,43; 23,12; 24,25
pãmântul: sg. gen. (cu pr ep. a + tot ) 18,8
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PEANTÃ: s.f.; vezi BANTÃ

PÃR: s.m. (lat. pilus)
pãrul: sg. nom./ac. 14,11, 26

PEDES TRAª: s.m./adv.
pedes traºi: s. pl. ac. 8,4; 10,6
pedes traº: adv. „pe jos” 1 5,18

PÃR: s.m. (lat. pir us)
perilor: pl. gen. 5,23, 24
(a) PÃRÃSI: v. IV „a abandona”; „a înceta” (cf. lat. omitt¹, -ere
„a lãsa la o parte, a pãrãsi, a înceta”
a pãrãsi: inf. pr ez. 2,21
pãrãsiþi: imperativ 2.pl. 11,15
PÃRÃSIT, -Ã: ad j.
pãrãsit: m. sg. ac. 17,2
PÃRÃTAI: s.n. (cf. Indice Nm)
pãrãtaiuri: pl. ac. 17,28

PERETE: s.m.
pãreþi: pl. ac. 5,11
PESCUIT OARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „în care se poate pescui”;
„iaz”, „heleºteu” (cf. lat. pisc¾na, -ae)
pescuitoar ea: sg. ac. 2, 13
pescuitoar ei: sg. gen. 2,13
pescuitoar e: sg. ac. 4, 12
PEªTERÃ: s.f.
peºterea: sg. ac. 23,13

(a) PÃREA: v. II
pare: ind. prez. impers. 19,2

(a se) PETRECE: v. III „a conduce”; „a duce dintr-un loc în
altul”, „a transporta”; a trece”
petrecând: gerunziu 3,21
au petrecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,31; 18,23; 19,41
(s-)au petrecut: ind. pf.c. 3.sg. 18,9
a petreace: inf. prez. 19,31

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. ac. 7, 12
PÃSAT: s.n.
pãsat: sg. ac. 17,28

PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac. 5,11; 12,30; 16,6, 13; 18, 17
piatrã: sg. ac. 11,2 1; 21,10
piatra: sg. nom./ac. 17,13; 20,8; 22,2

(a) PÃªI: v. IV
pãºind: gerunziu 15,23
pãºea: ind. imp. 3.sg. 16,13

(a) PICÃTURI: v. IV (cf. Indice Iº)
au picãtorit: ind. pf.c. 3.sg. 21,10

PÃªUNE: s.f.
pãºuni: pl. ac. 7,8

PICIOR: s.m.
picioarele: pl. nom./ac. 3,34; 4,12; 9,13; 11,8; 15,16, 17; 19,24;
22,10, 34, 39
picioare: pl. ac. 4,4; 9,3; 21,20
piciorului: sg. gen.. 14,25

(a se) PÃTR UNDE: v. III
a pãtrunde: inf. prez. 2,22
au pãtruns: ind. pf.c. 3.sg. 2,23
(sã) pãtrunde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
(a) PÃZI: v. IV
pãzind: gerunziu 6,4
sã pãzascã: conj. prez. 3.pl. 15,16; 16,21; 20,3
pãziþi(-): imperativ 2.pl. 18, 12
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 22,22
voiu pãzi: ind. viit.I. 1.sg. 22,24
pãzi(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 22,44

PIELE: s.f.
piei: pl. ac. (cf. lat. pellis, -is „cor t acoperit cu piei”) 7,2

PÃZITOR: s.m.
pãzitori: pl. ac. 8, 14

(a) PIERI: v. IV
perea: ind. imp. 3.sg. 13,2
a peri: inf. prez. 14, 14
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 17,23; 19,10
au pierit: ind. pf.c. 3.pl. 1,2 7
sã piarã: conj. prez. 3.sg. 11,15; 14,14

(a) PIERDE: v. III
a pierde: inf. prez. 20,19
voiu pierde: ind. viit.I. 1 .sg. 22,41
sã piar zã: conj. prez. 3.sg. 24,16

PÂINE: s.f.
pâne: sg. ac. 3,29, 35; 9,7; 12,20, 21
pânea: sg.ac. 12,3
pâni: pl. ac. 16,1
pânile: pl. nom. 16,2

PILDÃ: s.f.
pilde: pl. ac. 5,8
pildã: sg. ac. rezum. cap.12; 20,18

PÂINIªOARÃ: s.f.
pâniºoarã: sg. ac. 6,19
(a) PÂNGÃRI: v. IV
pângãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,22

(a se) PITULA: v. I
(sã) pitulã: ind. prez. 3.sg. 17,9
(s-)au pitulat: ind. pf.c. 3.sg. 17,19

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 7,12; 16,11

PIZMAª, -Ã: s.m./f.
pizmaºii: s.m. pl. ac. rezum. cap.19

PÂRGÃ: s.f. (cu sens colectiv) „primele grâne, fructe, legume
sau flori etc. dintr-un an”
pârghelor : pl. gen. 1,21

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,10; 10,6

(a) PÂRÎ: v. IV
au pârât: ind. pf.c. 3.sg. 19,27

(a) PLÃCEA: v. II
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3, 19
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,36; 17,4
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pla ci: ind. prez. 2.sg. 15,26
ar plãcea: cond. prez. imper s. 19,6
place: ind. prez. impers. 19,27; 24,22
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 19,38
am plãcut: ind. pf.c. 1.sg. 22,20

(a) PORNI: v. IV
au por nit: ind. pf.c. 3.sg. 8,14

(a) PLÃTI: v. IV
voiu plãti: ind. viit.I. 1.sg. 15,7

PORTÃRIÞÃ: s.f. (În v.) „por tãreasã”
portãriþa: sg. nom. 4,5

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3; 19,1
au plâns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12, 17; 3,32, 3 4; 11,26; 13,36, 37;
rezum. cap.18; 18,33
plângeþi: imperativ 2.pl. 1,24; 3,31
plângând: gerunziu 3,16, 33; 15,30
plângeai: ind. imp. 3.sg. 12,21
am plâns: ind. pf.c. 1.sg. 12,22
a plânge: inf. prez. 14,2; rezum. cap.19
plângãndu-: gerunziu 14,2
plângea: ind. imp. 3.pl. 15,23
plângãnd: gerunziu 15,30

PORUNCÃ: s.f.
poruncã: sg. ac. rezum. cap.2
porunca: sg. ac. 16,11; 19,18
poruncile: pl. ac. 22,23

PORNIRE: s.f.
pornire: sg. ac. 23,8

PLÂNGERE: s.f.
plãnger e: sg. ac. 13,36
PLÂNSOARE: s.f. „plângere, tânguire, bocire”; aici prima
at estare; cf. MDA: prima atestare în Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum , editat de Gáldi László, Budapesta, 1944
plânsoar e: sg. ac. 1,17
(a) PLECA: v. I
plecase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,6
au plecat : ind. pf.c. 3.sg., în expr. au plecat inima tuturor „i-a
înduioºat” 19,14
plecat-au: ind. pf.c. 3.pl. 22,10
ai plecat: ind. pf.c. 2.sg. 22,40
PLIN, -Ã: ad j.
plin: n. sg. nom./ac. 15,32; 23,11
(a se) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu 6,18
(sã) v or plini: ind. viit.I. 3.pl. 7, 12
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 11,19
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 15,24
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom. 1,21
ploi: pl. ac. 23,4
POARTÃ: s.f.
porþii: sg. gen. 3,27; 10,8; 11,9; 15,2; 18,24, 33
poarta: sg. ac. 11,23
poartã: sg. ac. 18,4; 19,8; 23,15, 16
porþi: pl. ac. 18,24
PODIRE: s.f.
podirilor: pl. gen. 5,8
PODOABÃ: s.f.
podoabe: pl. ac. 1,24
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

(a) PORUNCI: v. IV
poruncind: gerunziu rezum. cap.1; rezum.cap.7; 18,5; rezum.
cap.19
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,18; r ezum. cap.4; 4,12; 6,21; 10,5;
11,19; r ezum. cap.14; 14, 19, 20; 16,10; 18,5, 12
sã por unceºti: con j. prez. 2.sg. 3,21
por uncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,25; 11,22; 13,28, 29; 21,14; 24,19
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 7,7
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 9,11
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 13,28
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 14,8
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 15,15
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
POST: s.n.
post: sg. ac. 12,16
(a se) POSTI: v. IV
postindu(-se): gerunziu rezum. cap.1
au pos tit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; 12,16
ai pos tit: ind. pf.c. 2.sg. 12,21
am postit : ind. pf.c. 1.sg. 12,22
voiu posti: ind. viit.I. 1.sg. 12,23
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv.) PROTIVNIC
pr otivnicului: sg. gen. 2,16
pr otivnicii: pl. ac. 24,13
POVÃÞUITOR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: sg. nom. 5,2; 6,21; 7,8
povãþuitoriul: sg. nom. 19,13
(a) POVÂRNI: v. IV „a se abate de la calea cea dreaptã”
povâr nesc: ind. prez. 3.pl. 23,6
(a se) POVESTI: v. IV
povestea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,5; 3,23
povestescu(-se): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
PRADÃ: s.f.
pr ada: sg. ac. 2,21
pr adã: sg. ac. 3,22; 12,30
prãzi: pl. ac. rezum. cap.8
prãzile: pl. ac. 8,12
PRAF: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) PRAV
pr av: sg. ac. 1,2
pr avul: sg. ac. 22,43

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom. 18,18

PRÃJIT, -Ã: ad j.
prãjitã: f. sg. ac. 6,19; 17,28

PONOSLU: s.n. „plângere”, „nemulþumire”
ponoslu: sg. ac. 19,28

PREACURVIE: s.f.
pr eacurvie: sg. ac. rezum. cap.11

PORECLÃ: s.f.; var. (Reg.) POLICRÃ
policr a: sg. ac. 20,21

PREAÎNÞELEPT: s.m.
(cel) pr eaînþelept: sg. nom. 23,8
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PREA JMÃ: s.f.
preajmã: sg. ac., în loc. adv. în preajmã 2,13
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma/din preajma 2,24; 5,23;
11,2, 15; 15,23
PREOT: s.m.
preoþi: pl. nom. 8,17, 18; 20,25
preotul: sg. nom. 15,24, 27; 20,26
preoþii: pl. nom. 15,35; 19, 11
preoþilor: pl. dat. 15,35; 17,15

INDICE

PRUNC : s.m.
pruncul: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,15, 18, 19, 21, 22; 14,21;
18,12, 32
prunc: sg. ac. 12,16, 21, 22
pruncului: sg. dat. 18,29, 32
PSÃLMUITOR: s.m.
psãlmuitoriul: sg. nom. 23,1
PUI: s.m.
puii: pl. ac. 17,8

(a) PRESÃRA: v. I; var. (Înv.) (a) PRÃSÃRA
prãsãrând: gerunziu 13, 19

(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,3, 17; 8,6, 14; 11,16; 13,9; 14,3, 19;
15,24
e pus: pasiv ind. prez. 3.sg. 7,2
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 7,10
sã puie: conj. prez. 3.sg./pl. 7,23; 12,20
puneþi: imper ativ 2.pl. 11,15
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 12,30
punându-: gerunziu 13, 19
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 13,32
puie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 13,33
ai pune: cond. prez. 2.sg. 18,12
(nici) pune: imperativ pr ohib. 2.sg. 19,19
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 19,28
pus-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,12
era pusã: pasiv ind. imp..3 sg. 23,13

PRESÃRAT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) PRÃSÃRAT, -Ã
prãsãrat : n. sg. ac. 1,2
PREÞ: s.n. (cf. lat. pretium, -i¾ „preþ, valoare”; „bani”)
preþul: sg. ac. rezum. cap.2 4
preþu: sg. ac., în sintagma cu preþu „pe bani” 24,24
PREÞUIT, -Ã: ad j.
preþuita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.12
PRIBEA G, -Ã: adj.
pribeag: m. sg. nom. rezum. cap.13
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 14,5; 24,21
pricina: sg. ac. 15,11

(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.pl. 12,29; 17,17
purcedea: ind. imp. 3.sg. 16,5
purceade: imper ativ 2.sg. 19,7

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatin: sg. nom. 13,3
priiatinul: sg. nom./ac. 15,37; 16, 16, 17
priiatini: pl. nom. rezum. cap.17

(a se) PURTA: v. I
(sã) poartã: ind. prez. 3.pl. 11,7
poartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
purta: ind. imp.3.pl. 6,13
purta: inf. prez. fãrã a 13,13
purtând: gerunziu 15,24
au purtat : ind. pf.c. 3.pl. 18,17
ar pur ta: cond. prez. 3.pl. 24,9

PRIETENIE: s.f.
prietenii: sg. ac. 3,12
prietenie: sg. ac. 3,13
PRIMEJDIE: s.f.
primejdii: pl. ac. rezum. cap.12
primejdia: sg. ac. 23,17

PUR TÃTOR, -TOARE: s.m./f.
purtãtorii: pl. nom., în sintagma purtãtorii de griji rezum. cap.8
purtãtoriu: sg. nom., în sintagma purtãtoriu de veaste 18,22

PRIMEJDIOS, -OASÃ: adj.
primejdioasã: f. sg. nom. 2,26

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 3,1; 7,16; 9,7, 10

(a) PRIMI: v. IV
priimind: gerunziu rezum. cap.9
primeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
priimeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24,23

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustiei: s.f. sg. gen. 2,24; 15,28; 17,16
pustiii: s.f. sg. gen. 4,7
pustie: s.f. sg. ac. 15,23; 16,2; 17,29

(a se) PRINDE: v. III
am prins: ind. pf.c. 1.sg. 4,10
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,7; 8,13; 12,29; 13,11; 20,9
prinzind: gerunziu 8,4
prindea: ind. imp. 3.sg. 12,26
a (sã) prinde: inf. prez. 12,27
prinde: imper ativ 2.sg. 12,28
sã prinzã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.14; 15,14

(a) PUTEA: v. II
sã poatã: con j. prez. 3.sg. 14,6
pociu: ind. prez. 1.sg. 19,28, 35
poate: ind. prez. 3.sg. 19,35
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,10; 17,17; 20,8
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 2,22; 13,13
au putut: ind. pf.c. 3.sg. 3,11
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 7,20
putea(-)-voiu: ind. viit.I. 1 .sg. 12,23
ar fi putut : cond. pf. 3.sg. 18,13

(a) PRIPI: v. IV
pripeºti: ind. pr ez. 2.sg. 20,19
(a) PRIVI: v. IV (aici) „(despre un drum) a duce spre...”
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 15,23

PUTERE: s.f.
puterea: sg. ac. 6,14; 8,9; 23,21

PR OROC: s.m.
pror ocul: sg. nom. rezum. cap.7; 7,2; rezum. cap.12; 12,25;
rezum. cap.24; 24,11

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(mai) putearnic: adj. m. sg. nom. 13,14
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(a) RÃSPLÃTI: v. IV
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 2,6; 22,25
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 2,6
rãsplãt eascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,39
rãsplãti(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,21

puternicã: adj. f. sg. nom. 15,12
puternici: adj. m. pl. nom. 15,18
puternic: adj. m. sg. ac. 22,18
puternic: s.m. sg. nom. 17,10
PUÞ: s.n.
puþ: sg. ac. 17,18
puþului: sg. gen. 17,19
puþu: sg. ac. 17,21

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzându-: gerunziu 1,7
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13; 2,1, 14, 20; 5,23; 9,2, 6;
12,19; 13,12, 16; 14,5, 32; 15,21; 16,2, 3, 18; 17,20; 18,3, 23;
19,30, 42, 43; 20,17
rãspunde: inf. prez. fãrã a 3,11
rãspunzând: gerunziu 4,9; 18,32; 19,21, 26; 20,20; 24,24
rãspunzind: gerunziu 13,32; 14,18; 15,2
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,19
rãspundea: ind. imp. 3.sg. 15,3
rãspunzu: ind. prez. 1.sg. 20,19
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 24,13

PUÞIN: pron. nehot./adv.
puþin : adv. 7,19
puþâni: pron. nehot. m. pl. ac. rezum. cap.15
PUÞINTEL: adv.
puþintel: 16,1; 19,36
PUÞINTICÃ: adj.
puþinticã: f. sg. ac. 17,20

(a se) RÃSTIGNI: v. IV
sã (se) rãstigneascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.21
sã rãs tignim: conj. prez. 1.pl. 21,6
au rãs tignit: ind. pf.c. 3.pl. 21,9
era rãs tigniþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 21,13

R
(a) RADE: v. III
au r as: ind. pf.c. 3.sg. 10,4

(a) RÃSTURNA: v. I
a rãs turna: inf. prez. 20,19
rãs torn: ind. prez. 1.sg. 20,20

RANÃ: s.f.
ranele: pl. nom./ac. 7,14; 24,25
ranã: sg. nom./ac. 17,9; 18,7; 20,10

(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,28; 20, 1, 22

(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A

RÃSUNARE: s.f.
rãsunare: sg. ac. 6,15
rãsunarea: sg. ac. 15,10

RÃMAS, -Ã: adj.
rãmas: m. sg. nom. 9,3
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþã: sg. nom. 14,7
rãmãºiþeale: pl. nom./ac. rezum. cap.21; 21,2

RÃTÃCIT, -Ã: ad j.
rãtãcitã: f. sg. ac. 13,34

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 2,3, 11; 11,1; rezum. cap.13;
13,20, 30; 14,7, 28; 15,29; 16,3; 17,22
sã f ie rãmas: con j. pf. 3.sg. 9,1
rãmâneþ: imperativ 2.sg. 10,5
rãmân: ind. prez. 3.pl. 11,11
rãmâi: imperativ 2.sg. 11,12
rãmas-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,12
rãmâind: gerunziu rezum. cap.12
sã rãmãie: conj. prez. 3.sg. 14,7
voiu rãmânea: ind. viit.I. 1.sg. 16,18
va rãmãnea: ind. viit.I. 3.sg. 19,7
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 21,5
RÃNIT, -Ã: adj.
rãniþi: m. pl. nom. 1,18
(a) RÃPI: v. IV
rãpindu-: gerunziu 17,8
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 23,4
rãsare: ind. prez. 3.sg. 23,4
(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
sã rãscum pere: conj. prez. 3.sg. 7,23
ai rãscum pãrat : ind. pf.c. 2.sg. 7,23
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT, -Ã

RÃU, REA: adv./s.
rãu: adv. 3,39; 13,22; 19,2
(mai) rãu: adv. 19,7
realele: s.n. pl. nom./ac. 16,8; 19,7
RÃUTATE: s.f.
rão tatea: sg. ac. 3,39; 17,14
rão tate: sg. nom./ac. 12,9, 11; 13,16
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. nom./ac. 1,4, 25, 27; rezum. cap.2; 2,17; 3,6, 30;
5,24; 10,13; rezum. cap.15; rezum. cap.18; 18,6, 32; 19,3, 10;
21,17, 18, 19, 20; 22,35, 40; 23,9
rãzboiul: sg. nom. 10,9; 18,8; 21,15
rãzboiului: sg. gen. 11,15, 18, 19, 25
rãzboaie: pl. nom. rezum. cap.2 1
(a) RÂNDUI: v. IV
am rãnduit: ind. pf.c. 3.sg. 7,11
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 18,1
rãnduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,5
rãnduiaºt e: imperativ 2.sg. 24,18
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rãnduitã: sg. ac. 24,15
REPEJUNE: s.f.
rãpegiunile: pl. nom. 22,5
repegiunea: sg. ac. 15,23; 23,30
repegiune: sg. ac. 17,13
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(a se) REVÃRS A: v. I
(s-)au rãvãrsat : ind. pf.c. impers., în expr. s-au rãvãrsat de zio
„s-a luminat” 17,22

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 1,12; 3,29; 21,16; 24,9
sabia: sg. nom./ac. 1,22; 2,16; 11,25; 12,9, 10; 18,8; 20,10; 23,10, 21
sabiii: sg. gen. 15,14
sabiia: sg. ac. 20,8
SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac – pânzã de fuior,
de câlþi sau de buci din care se fac sacii – care se purta în semn
de doliu sau de pocãinþã ori de cãtre sãraci”
saci: pl. ac. 3,31

(a se) RISIPI: v. IV; var. (a se) RÃSIPI
sã rãsipeascã: con j. prez. 3.sg./pl. 10,3; rezum. cap.15
(sã) rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 15,34
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 17,14
a rãsipi: inf. prez. 20,15
rãsipesc: ind. prez. 1.sg. 20,20
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 22,15

SARICÃ: s.f.; var. (În v.) SARECÃ
sareca: sg. ac. 21,10
SATANÃ: s.m.
Sãtana: sg. ac. 19,22

RISIPIT, -Ã: ad j.; var. RÃSIPIT, -Ã
rãsipit: n. sg. nom. 18,8

(a) SÃDI: v. IV
voiu sãdi: ind. viit.I. 1.sg. 7,10

ROªU: s.n. (aici) „þesãturã sau broderie de culoare roºie”
roºu: sg. ac. 1,24
ROTILÃ: s.f. (cf. lat. massa, -ae „masã”, „grãmadã”, „bulgãre”);
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda,
1825.
rotile: pl. ac. 16,1

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. nom./ac. 9,12; 21,5, 18
RUDENIE: s.f.
rudenia: sg. nom./ac. 14,7; 16,5
(a se) RUGA: v. I
sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. 7,27
rogu(-): ind. prez. 1.sg. 13,5; 14,32; 16,4
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 13,6, 24, 26; 15,31; 24,17
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.24
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 19,37; 24,10
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 12,16
a ruga: inf. prez. 13,25
rugându(-mã): gerunziu 14,32
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. 7,27
rugãciunii: sg. dat. 13,14
(a) RUPE: v. III
rumpându-: gerunziu rezum. cap.1; 13,19
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 1,11; 13,31
rumpeþi: imper ativ 2.pl. 3,31
rumpând: gerunziu 19,17
sã rumpã: con j. prez. 3.pl. 21,10
RUPT, -Ã: adj.
ruptã: f. sg. ac. 1,2; 15,32
rupte: f. pl. ac. 14,30
RUªINAT, -Ã: adj.
ruºinaþi: m. pl. nom. 10,5

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 13,13
S

(a se) RIDIC A: v. I; var. (a se) RÃDIC A
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 2,17
rãdica: inf. prez. fãrã a 2,22
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 13,34, 36; 18,28; 20,21; 23,18
rãdicase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,18
rãdicându-: gerunziu 18,24
rãdici: ind. prez. 2.sg. 22,49
rãdicã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24

ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom. 1,21
roua: sg. nom. 17,12
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SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. nom. 1,22
sãgeþi: pl. nom./ac. 11,20; 22,15
SÃGETÃTOR: s.m.
sãgetãtorii: pl. nom. 11,24
SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 18,17; 19,8; 20,1, 22
SÃLBÃTICIE: s.f.
sãlvatecie: sg. nom. 24,6
(a) SÃLTA: v. I
sãltând: gerunziu rezum. cap.6; 6,16
sãlta: ind. imp.3.sg./pl. 6,5, 14
SÃMÂNÞÃ:
sãminþii: sg. gen ., în sint agma curgerea sãminþii „eliminar e
patologicã a lichidului seminal” 3,29
sãmânþa: sg. ac. 4,8; 7,12; 21,20
SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãrac: adj. m./n. sg. nom./ac./gen . 12,1, 4; 22,28
(cel) sãrac: s.m. sg. nom. 12,3
SÃRÃTURÃ: s.f.
sãrãturii: sg. gen. în s. pr opr. Valea Sãrãturii 8,13
(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 6,16
(a) SÃRUTA: v. I
au sãrut at: ind. pf.c. 3.sg. 14,33; 19,39
sãrut a: ind. imp. 3.sg. 15,5
ar sãrut a: cond. pf. 3.sg. 20,9
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 12,8
sinul: sg. ac. 12,3
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 1,16, 22; 3,28; 4,11; 16,8
sângelui: sg. gen. 3,27; 14,11

344

INDICE

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL

SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sânge: sg. ac., în sintagma amestecarea de sânge „incestul” rezum.
sãceriºul: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 21,9
cap.13
sãceriºu: sg. ac. 14,30
sângiurilor: pl. (înv. ºi pop.) gen. 16,7, 8; 21,1
sânge: sg. ac. 20,12
sãceriºului: sg. gen. 21,9, 10; 23,13
sãngele: sg. ac. 23,17
SEMINÞIE: s.f.
(a se) SÂRGUI: v. IV
sãminþiii: sg. dat. 22,51
(s-)au sârguit : ind. pf.c. 3.sg. 21,16
SETE: s.f.
seat e: sg. ac. 17,29

(a) SCÃDEA: v. II
scãzând: gerunziu 3,1

SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,31, 34; r ezum. cap.16;
16,23; r ezum. cap.17; 17,7, 14, 23; 21,1
sf at: sg. ac. 16,20; 17,6, 11, 1 5, 21

(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.sg. 20,6
SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. nom. 15,14
scãparea: sg. nom. 22,3

(a) SFÃRÂMA: v. I
voiu sfârma: ind. viit.I. 1.sg. 22,43

SCÂNTEIE: s.f.
scãnt eia: sg. ac. 14,7

SFÂNT, -Ã: adj./s.
(cel) sfânt: s.m. sg. ac. 22,26
sfânt : adj. m. sg. nom. 22,26

(a) SCOATE: v. III
erai scoþind: ind. imp.perifr. 2.sg. 5,2
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,9; 10,16, 17; 13,9; 22,20; 23,16
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 7,6; 12,7
scoat e: imperativ 2.sg. 13,17
scoþi: ind. prez. 2.sg. 22,49
scoat eþi: imperativ 2.pl. 13,9

(a) SFÂRªI: v. IV
voiu sfârºi: ind. viit.I: 1.sg. 22,38
sfârºi(-)-v oiu: ind. viit.I. 1 .sg. 22,39
SFETNIC: s.m.
sf etnicul: sg. nom. 15,12

(a) SCORNI: v. IV
scor neaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

(a se) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,11
sf inþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,11
(s-)au sf inþit: ind. pf.c. 3.sg. 11,4

(a) SCRIE: v. III
ias te scris: pasiv ind. prez. impers.1,18
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 11,14
scriind: gerunziu 11,15
sã (se) scrie: conj. prez. 3.sg. 12,28

SICLU: s.m./s.f.
sicli: s.m. pl. ac. 14,26; 18,11
sicle: s.f. pl. ac. 24,24

SCRIITOR: s.m.
scriitoriu: sg. nom. 8, 17; 20,24, 25
SCRIPTURÃ: s.f.
scripturi: pl. ac. 8,16
(a se) SCULA: v. I
scoale(-se): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 2,14
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 6,2; 11,2; 12,20; 13,31; 14,23,
31; 15,9; 17,22, 23; 18,31; 19,8; 24,11
scula(-mã)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,21
sã (se) scoale: conj. prez. 3.sg./pl. 12,17; 22,39
(t e-)ai sculat: ind. pf.c. 2.sg. 12,21
scoalã(-t e): imper ativ 2.sg. 13,15
sculându(-se): gerunziu 13,29; 14,7; 15,2
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 15,14; 17,21
sculându(-mã): gerunziu 17,1
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 18,32
scoalã: imperativ 2.sg. 19,7
SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac. 12,30
SCURT, -Ã: adj.
(mai) scur tã: f. sg. ac. 18,23
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 10,3
samã: sg. ac. 12,9, 10; 19,26
SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sar a: sg. ac. 1,12
sar a: adv. 11,13

SICRIU: s.n.
sicriiul: sg. ac. rezum. cap.6; rezum. cap.15
sicriiul: sg. nom./ac., în sintagma sicriiul Domnului/sicriiul lui
Dumnezeu/sicriiul aºezãmântului Domnului/sicriiul legii
Domnului 6,2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; 7,2; 11,11;
15,24, 25, 29
sicriiului: sg. gen. 6,4
(a se) SILI: v. IV
sã (mã) silesc: conj. prez. 1.sg. 2,22
silindu-: gerunziu 12,17
silind: gerunziu 13,25
au silit : ind. pf.c. 3.sg. 13,27
(t e) sileºti: ind. prez. 2.sg. 15,20
SIMÞIRE: s.f.
simþirile: pl. nom. 19,35
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 13,33; 18,24, 25, 26; 20,21
singur: m. sg. nom. 13,32
SIR: s.m. (cf. Indice 1Par)
sir ul: sg. nom./ac. 10,6, 8
sir ului: sg. gen. 10,9
sirii: pl. nom. 10,11
SIRIAN: s.m.
sirienilor : pl. gen. 10, 13
sirienii: pl. nom./ac. 10,14, 15, 16, 17, 18, 19
sirieni: pl. ac. 10,18

345

CARTEA A DOAO A LUI SAMUIL
SLÃBÃNOG, -OAGÃ: adj.
slãbãnog: m. sg. nom., în sintagma slãbãnog de picioare „olog”;
lat. debilis pedibus 4,4; 9,3

SLÃBÃNOGIT, -Ã: ad j.
slãbãnojite: f. pl. ac. 17,2

(a) SMERI: v. IV
au smerit: ind. pf.c. 3.sg. 8, 1
vei smeri: ind. viit.I. 2.sg. 22,28

(a) SLÃBI: v. IV
va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 16,2
sã slãbeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.17
slãbind: gerunziu 21,15
vor slãbi: ind. viit.I. 3.pl. 22,37
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 23,10

SMERIT, -Ã: adj.
(mai) smerit: mac. sg. nom. 6,22
SMOCHINÃ: s.f.; var. ZMOCHINÃ
zmochine: pl. ac. 16,1

SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvit: m. sg. nom. 6,20
(mai) slãvit: m. sg. nom. 6,22

(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
(sã) vor zmulge: ind. viit.I. 3.pl. 23,6
au zmult: ind. pf.c. 3.sg. 23,21

SL OBOD: adv.
slobod: adv. 13.12
(a) SLOBOZI: v. IV
slobozise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,22
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 3,23, 24; 10,4; 11,21; 13,27; 19,9;
22,1
voiu slobozi: ind. viit.I: 1.sg. 11,12
sã sloboazã: con j. prez. 3.sg. 14,16
sloboziia: ind. imp. 3.sg. 16,6
aºu slobozi: cond. prez. 1.sg. 18,12
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 22,3, 49
slobozitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,18, 20
SL OBOZIRE: s.f.
slobozire: sg. ac. rezum. cap.22
SL UGÃ: s.f.
slugile: sg. nom./ac. 1,15; 2,12, 13, 17, 30, 31; 3,38; 9,10; 10,2,
3; 11,1, 11, 24; 12,18, 19, 21; 1 3,24, 31, 36; 14,30, 31; 15,15;
17,20; 19,6, 7, 14; 20,6; 21,15; 24,20
slujile: nom./ac. sg. 2,14; 3,22; 8,7; rezum. cap.9; 10,4; 11,13
slugii: sg. gen./dat. 3,18; 7,8, 19, 21, 26, 27, 29; 9,11; 13,35;
14,22; 19, 19; 24,10
sluga: sg. nom./ac. 7,5, 20, 25, 27, 28; 9,2, 6, 8, 9, 11; 11,21, 24;
13,17, 18, 24; 14, 19, 20, 22; 15,2, 8, 21, 3 4; 16,1; 18,29; 19,20,
26, 27, 28, 35, 36, 3 7; 24,21
slugã: sg. nom. 9,2; 15,34
sluji: pl. ac. 9,10
slugi: pl. ac. 19,17
slujilor: pl. gen. 11,17; 19,5
slugilor: pl. gen./dat. 11,24; 13,28; 14,30; 15,14; 16,2, 6, 11; 18,9;
21,22
slujii: sg. gen. 13,24

(a) SLUJI: v. IV
slujind: gerunziu 8,6
slujea: ind. imp. 3.sg. 9,12
au slujit : ind. pf.c. 3.pl. 10,19
slujiia: ind. imp. 3.sg. 13,17
voiu sluji: ind. viit.I. 1.sg. 16,19
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 22,4 4
SL UJITOR, -TOARE: s.m.
slujitorilor: pl. gen. 6,20
slujitoriu: sg. nom. 8,2
slujitoarea: sg. nom. 8,14

slujitori: pl. ac. 11,9
slujitorii: pl. nom. 15,18
SL UJNICÃ: s.f.
slujnicelor: pl. gen. 6,20
slujnicele: pl. ac. 6,22
slujnicii: sg. gen./dat. 14,6, 7, 15, 19; 20,17
slujnica: sg. nom./ac. 14,12, 15, 16, 17; 17,17

(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(s-)au slãbãnogit: ind. pf.c. 3.pl. 4,1

SL UJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac. 24,22

INDICE

SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 2,24; 23,4
soarelui: sg. gen. 3,35; 1 2,11, 12
(a se) SOCOTI: v. IV
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 9,1
socoteascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 13,32
socotindu-: gerunziu 18, 1
vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 18,3
(te) socoteºti: ind. prez. 2.sg. 18,3
sã socoteºti: con j. prez. 2.sg. 19, 19
socoteaºte: imperativ 2.sg. 24,13
SOL: s.m.
solul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 4,4; 11,22, 23
soli: sg. ac. 2,5; 3, 14, 26; 11,4; 12,27; rezum. cap.17
sol: sg. nom./ac. 3, 12; 11,25; 15,13; 18,20, 26
solilor: pl. gen. rezum. cap.10
solului: sg. dat. 11,19
SOLIE: s.f.
solia: sg. ac. 17,17
SORÃ: s.f.
sor u-sa: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,22
sora: sg. nom. 13, 1, 4, 32; 17,25
sor u-mea: sg. nom. 13,5, 6
sor u-mea: sg. voc. 13,11, 20
(a se) SORBI: v. IV
sã (sã) soarbã: con j. prez. 3.pl. 17, 16
SORBITUREA: s.f.
sorbitureale: pl. ac. 13,6
sorbiturelele: pl. ac. 13,8
sorbiturealele: pl. ac. 13,10
SOROC: s.n.
sorocul: sg. ac. 20,5
(a) SOSI: v. IV
sosând: gerunziu 1,2
SOÞ: s.m. (Înv.) „tovarãº”, „însoþitor”
soþului: sg. gen. 2,16
soþii: sg. nom. 16,13
soþ: sg. nom. 20,11
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SOÞIE: s.f. (Înv.) „tovarãº”
soþiile: pl. ac. 20,11
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au s pãimântat : ind. pf.c. 3.pl. 10,19
(a se) SPÃLA: v. I
s pãlându(-se): gerunziu 11,2
s palã: imper ativ 2.sg. 11,8
(s-)au spãlat: ind. pf.c. 3.sg. 12,20
s pãlase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,24
(a se) SPÂNZURA: v. I
au s pânzurat : ind. pf.c. 3.pl. 4,12
(s-)au spânzur at: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17
s pãnzurând: gerunziu 18,10
s pânzura: ind. imp. 3.sg. 20,8
s pânzurase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,12
SPÂNZURARE: s.f.
s pânzurare: sg. ac. 17,23
SPÂNZURAT, -Ã: adj.
s pãnzurat: m. sg. nom. rezum. cap.18
s pânzurat: m. sg. nom. 18,9
SPIC: s.n.
s pice: pl. ac. 4,6
s picele: pl. ac. 23,6
(a se) SPORI: v. IV
s porind: gerunziu 5,10
(sã) sporea: ind. imp. 3.sg. 15,12
s poreascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24,3
(a) SPRIJINI: v. IV
au s prijinit: ind. pf.c. 3.sg. 23,12
SPRIJINITOR: s.m.
s prijinitoriu: sg. nom. 21,17
(a) SPUNE: v. III
s pune: imperativ 2.sg. 1,4; 18,21
au s pus: ind. pf.c. 3.sg. 11,22; 17,18; 18,25; 24,13
s pui: ind. prez. 2.sg. 13,4
s puindu-: gerunziu 15,28
vei spune: ind. viit.I. 2.sg. 15,35
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 18,19
(a) STA: v. I
s tãi: imperativ 2.sg. 1,9; 18,30
s tând: gerunziu 1,10; 18,30; 20,11
s ta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,23; 13,31; 15,2; 17, 17; 20,12; 22,40
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,25; 15,17; 18,4; 23,10
au s tat : ind. pf.c. 3.sg. 2,28
ai s ta: cond. prez. 2.sg. 18,13
sã s tea: conj. prez. 3.pl. 20,12
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 22,45
s tau: ind. prez. 3.pl. 22,49
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,12

STÃPÂN: s.m.
s tãpânului: sg. gen. 9,9, 10; 12,8; 16,3
s tãpânul: sg. nom. 10,3
(a) STÃPÂNI: v. IV
sã s tãpâneascã: conj. prez. 3.sg. 8,3
STÃPÂNITOR: s.m.
s tãpânitoriul: sg. nom. 23,3
s tãpânitoriu: sg. nom. 23,3
STÂLP: s.n.
s tâlp: sg. ac. 18,18
s tãlpul: sg. ac. 18,18
(a se) STÂMPÃRA: v. I
(s-)au s tãmpãr at: ind. pf.c. 3.pl. 16,14
STÂNG A: s.f.
s tânga: sg. ac., în loc. adv. spre dr eapta, nici spr e stânga/spre
dreap ta sau spre stânga/nici spre stânga, nici spre dreap ta/de-a
dreap ta ºi de-a stânga 2, 19, 21; 14, 19; 16,6
STEJAR: s.m.; var. (Reg.) S TÃJER
s tãjeriu: sg. ac. rezum. cap.18; 18,9, 10, 14
(a) STINGE: v. III
sã s tângi: conj. pr ez. 2.sg. 21,17
(a) STRÃLUCI: v. IV
s trãluceaºte: ind. prez. 3.sg. 23,4
(a) STRÃPUNGE: v. III
ai s trãpuns: ind. pf.c. 2.sg. 18,11
STRÃIN, -Ã: adj.
s trein: m. sg. dat. 12,4
s treini: m. pl. nom. 22,45, 46
STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
s trãjariul: sg. nom. 13,34; 18,24, 26
s trãjeriul: sg. nom. 18,27
(a) STRÂMTORA: v. I
s trãmtorescu(-mã): ind. prez. 1.sg. 24,14
STRÂMT, -Ã: adj.
s trâmtã: f. sg. ac. 20,8
STRÂMT OARE: s.f. (Fig.) „necaz, greutate”
s trâmtoarea: sg. ac. 4,9
STRÂMTURÃ: s.f.
s trãmturile: pl. ac. 22,46
STRÂNSOARE: s.f. (Înv. ºi pop.; fig.) „chin”
s trânsori: pl. nom. 1,9
(a) STRICA: v. I
sã s trâci: conj. prez. 2.sg. 11,25

(a) STRIGA: v. I
STARE: s.f. „tabãrã”, „oprire” (cf. lat. s tati¹, -¹nis „ºeder e pe
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg. 2,26; 19,4; 20,16
loc”; „loc de ºedere”)
s trãgând: gerunziu 13,19
s tare: sg. ac. 23,11
s trâgând: gerunziu 18,25, 26, 28
s tarea: sg. nom. 23,14
a s triga: inf. prez. 19,28
voiu striga: ind. viit.I. 1.sg. 22,7
STATORNIC , -Ã: ad j.
s trâga-vor : ind. viit.I. 3.pl. 22,42
s tãtornicã: f. sg. ac. 23,5
STAFIDÃ: s.f.
s tafide: pl. ac.16,1

STRIGARE: s.f.
s trigarea: sg. nom. 22,7
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ºtiop: adj. m. sg. nom. 19,26
ºtopii: s.m. pl. ac. 5,6
ºtopi: s.m. pl. ac. 5,8
ºtopul: s.m. sg. nom. 5,8

STROPIT, -Ã: adj.
stropit: sg. nom. 20,12
(a) SUFERI: v. IV
suferind: gerunziu 3,29
SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. 22,16
SUFLET: s.n.
suf letul: sg. nom./ac. 1,9; 3,21; 4,8, 9; 5,8; 13,21; 14,7, 14; 16,11;
19,5
sufletului: sg. gen. 11,11; 14,19; 18,13
sufletelor: pl. gen. 23,17
(a se) SUI: v. IV
a (sã) sui: inf. prez. rezum. cap.2; 5,22
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
(mã) voiu sui: ind. viit.I. 1.sg. 2,1; 5,19, 23
suie(-te): imper ativ 2,1; 5,19; 24,18
(s-)au suit: ind. viit.I. 3.sg./pl. 2,2; 5,17; 15,24; 18,33; 22,11; 24,19
(nu te) sui: imperativ prohib. 2.sg. 5,23
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 15,30
suindu(-sã): gerunziu 15,30; 23,10
suindu(se): gerunziu 15,32
suindu(-mã): gerunziu 19,26
sã (mã) suiu: conj. prez. 1.sg. 19,34
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,9
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. nom./ac. 1,6; 2,23, 26; rezum. cap.18; 23,18, 21
suliþei: sg. gen. 21,16
suliþii: sg. gen. 21,19
suliþã: sg. ac. 23,21

(a) ªEDEA: v. II „a fi aºezat”; (Înv.) „a încãleca”
ºã ºazã: conj. prez. 3.pl. 16,2
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 7,18; 19,8
ºeade: ind. prez. 3.sg. 6,2
au fost ºezând: ind. pf. c. (cu gerunziu) 3.sg. 7,1
ºezind: gerunziu rezum. cap.11
ºezând: gerunziu 18,9; 23,8
ºedea: ind. imp. 3.sg. 18,9, 24
ºede: ind. prez. 3.sg. 19,8
ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG (Înv.) „linie de bãt aie” (Pop)
„rând de ostaºi”; „coloanã de ostaºi”
ºireag: sg. ac. 2,25
ºireagul: sg. ac. 10,8, 9
(a) ªOPO TI: v. IV „a ºuºo ti”
ºopotind: gerunziu 12,19
(a) ªTERGE: v. III
sã ºtergem: conj. prez. 1.pl. 14,7
a ºtearge: inf. prez. 14,7, 16
sã ºteargem: conj. prez. 1.pl. 21,5
ºtearge(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 22,43
(a se) ªTI: v. IV
ºtii: ind. prez. 2.sg. 1,5; 2,26; 3,25; 7,20; 17,8
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 1,10
sã ºtie: con j. prez. 3.sg. 3,25
ºtiþ: ind. prez. 2.pl. 3,38
ºtiia: ind. im p. 3.sg. 11,16
ºtieþi: ind. imp. 2.pl. 11,20
ºti: ind. prez. 3.sg. 12,22; 17,10
ºtiind: gerunziu 15,11
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 18,29; 22,44
(mã) ºtiu: ind. prez. 1.sg. 19,22
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 24,2
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 14,30
neºtiind: gerunziu 3,26

(a) SUN A: v. I
au sunat: ind. pf.c. 3.sg. 18,16
SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 5,24
(a) SUPUNE: v. III
supusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,11
au supus: ind. pf.c. 3.sg. 13,14
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. de sus 11,24

T

(a) SUSPIN A: v. I
sus pinând: gerunziu 3,34

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 1,2, 3; 5,24; 10,7; 23,13, 16
tabãrã: sg. ac. 2,8, 1 2, 29; 17,24, 27; 19,32

SUTANÃ: s.f.
sutanã: sg. ac. 20,8

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã/loc. adj. de tainã 4,6; 23,23

SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. ac. 18, 1

TALANT: s.m. „unitate de mãsurã a greutãþii, cu valoar e
variabilã, folositã în Grecia anticã”
talant: sg. ac. 12,30

ª
ªANÞ: s.n. (Înv.) „sãpãturã lungã ºi adâncã, adesea fortif icatã
sau umplutã cu apã, care se fãcea în jurul unei cetãþi, al unui
castel, în scopuri de apãrare”
ºanþurile: pl. ac. 24,7
ªATRÃ: s.f.
ºatrã: sg. ac. 7,6
ºetri: pl. ac. 11,11
ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: adj./s.
ºtop: adj. m. sg. nom. 4,4; rezum. cap.9; 9,13

INDICE

TALPÃ: s.f.
talpa: sg. ac., în loc. adv. de la talpa piciorului pânã la creºtet
14,25
TARE: adj./s./adv.
(cei) tari: s.m. pl. nom. 1,19, 25
(celor) tari: s.m. pl. gen. 1,2 1, 22; 23,8
(celor) Tari: s.m. pl. gen ., în s. propr. Þarina celor Tari 2,16
(cel) tare: s.m. sg. nom. 23,3
(mai) tari: adj. m. pl. nom. 1,23
tare: adj. m. sg. nom./gen. 10,12; 17,10; 22,3, 32, 47; 23,20
(mai) tare: ad j. f. sg. nom. 11,15
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tari: adj. m. pl. nom. 11,16; 13,28; 23,9, 16; 24,9
(f oarte) tari: adj. m. pl. nom. 17,8
(mai) t are: adv. 19,43

tinãrul: s.m. sg. ac. 1,13
tineri: s.m. pl. nom./ac. 2,21; 18,15
tinãr: adj. m. sg. ac. 23,8

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatã-tãu: sg. nom./ac. 6,21; 13,5; 16,21; 17,8
tatã: sg. ac. 7,14
tatãl: sg. nom. 9,7; 17,8, 10
tatâl: sg. nom. 10,2
tatã-sãu: sg. nom. rezum. cap.13; rezum. cap.15
tãtâni-sãu: sg. gen. 2,32; 3,29; rezum. cap.10; 10,2; rezum. cap.15;
rezum. cap.16; 16,22; 21,14
tãtâni-mieu: sg. gen. 3,8; 14,9; 19,28
tãtâni-tãu: sg. gen. 3,8; 9,7; 10,3; 16,21
tãtâne-tãu: sg. gen./dat. adn. 15,34; 16,19
tãtâne-meu: sg. gen. 16,3
tãtâne-sãu: sg. gen. 17,23
tãtâne-mieu: sg. gen. 19,37
tãtâni-meu: sg. gen. 24,17

(a) TÂNGUI: v. IV
au tânguit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12

TÃBÃREAN: s.m. (Înv. ºi rar) „tãbãraº; „soldat care face parte
dintr-o tabãrã”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
tãbãr eanii: pl. nom. 16,6

THECUITEANCÃ: s.f. „femeie din Thecua”
thecuiteancã: sg. ac. rezum. cap.14
thecuiteanca: sg. nom. 14,4, 9

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
au tãbãrât : ind. pf.c. 3.pl. 17,26

TINÃ: s.f.
tina: sg. ac. 22,43

(a) TIRÃNI: v. IV „a tiraniza”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este la este la Georgie ªincai din
ªinca, Hronica românilor ºi a mai multor neamuri [II], [Tom] I –
III, Iaºi 1853 –1854.
tirãneaºte: ind. prez. 3.sg. 17,8
tirãnind: gerunziu rezum. cap.2 4

(a se) TÃIA: v. I
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,22; 10,4
tãindu-: gerunziu 4,12
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 8,4
tãind: gerunziu 8,13; 20,22
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 16,9
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 18,7
tãindu: gerunziu 24,17

TOBÃ: s.f.
dobe: pl. ac. 6,5
(a se) TOPI: v. IV
topind: gerunziu 13,8
(sã) va topi: ind. viit.I. 3.sg. 17,10

TÃIAT, -Ã: s.
(cei) tãiaþi: s.m. pl. ac. 23,10
(a) TÃINUI: v. IV
a tãinui: inf. prez. rezum. cap.11
tãinui: inf. prez. fãrã a 18,13
TÃRIE: s.f. „f orþã fizicã”; „str ajã”; „pichet”, „întãrire”;
„for tificaþie”; „forþã”; „curaj”, „vit ejie”
tãrie: sg. ac. 8,6, 14; 13,14; 18,3; 20,15; 22,40
tãria: sg. nom. 22,2, 33

TÂLCUITOR: s.m.
tâlcuitoriu: sg. nom. 8,16

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom. 22,8, 16

TIRANIE: s.f.; var. TIRÃNIE
tirãnia: sg. ac. rezum. cap.21

(a) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 13,13

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

(a se) TEME: v. III
(t e-)ai temut: ind. pf.c. 2.sg. 1,14
(sã) temea: ind. imp. 3.sg. 3, 11
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,9; 10,19; 12,18
(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 9,7
(nu vã) temereþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 13,28

TINEREÞE: s.f.
tiner eaþele: pl. ac. 19,7

(a) TÃCEA: v. II
taci: imper ativ 2.sg. 13,20
tãceþi: ind. prez. 2.pl. 19,10

TÃRIME: s.f. (În v.) „putere”; „curaj”
tãrimei: sg. gen. 2,7

TEACÃ: s.f.
teacã: sg. ac. 20,8

(a se) TRAGE: v. III „a cântãri”; „a târî”; „a scoat e”; „a se
depãr ta”
trãgând: gerunziu 12,30
trãgea: ind. imp. 3.sg. 14,26; 21,16
vom trage: ind. viit.I. 1.pl. 17, 13
au tr as: ind. pf.c. 3.sg. 22,17
(sã) v or trage: ind. viit.I. 3.pl. 22,46
(a) TRÃI: v. IV
trãi: inf. prez. fãrã a 1,10
trãind: gerunziu 12,18, 21, 22; 18,18; 20,3
sã trãiascã: con j. prez. 3.sg. 12,22
sã trãieºti: con j. prez. 2.sg. 16,16; 18,28; 20,9
ar f i trãit: cond. pf. 3.sg. 19,6

TÂLHAR: s.m.
tãlharilor : pl. gen. 4,2
tâlhari: pl. ac. 3,22

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmpiþã: sg. ac. 6, 15
trâmbiþii: sg. gen. 15, 10
trãmbiþa: sg. ac. 18, 16; 20,1
trâmbiþa: sg. ac. 20,22

TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tânãrul: s.m. sg. nom./ac. 1,5, 6

TREABÃ: s.f.
treabã: sg. ac. 15,2, 4
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(a) TURNA: v. I
au turnat: ind. pf.c. 3.sg. 13,9

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. imper s. 17,6
trãbuie: ind. prez. impers. 16,20; 21,5
(a se) TRECE: v. III
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15, 29; 10,17; 1 2,31; 15,22; 17,20,
22, 24; 19,18, 31, 39, 40; 24,6, 7
trecea: ind. im p. 3.sg./pl. 2,23; 15,23; 20, 12, 13
sã (sã) treacã: con j. prez. 3.sg. 3, 10
treacuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,13
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 7,7
trecând: gerunziu 11,27; 16,1; 18,30; 24,5
treci: imper ativ 2.sg. 15,22; 18,30
treace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
sã treci: conj. pr ez. 2.sg. 17, 16; 24,10
treaceþi: imperativ 2.pl. 17,21
sã fie trecutã: conj. pf. 3.sg. 17,22
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 19,15, 18
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,18; 20,14
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,38
voiu treace: ind. viit.I. 1.sg. 22,30
trec: ind. prez. 3.pl. 24,20
(a) TREPÃDA: v. I
trepãdând: gerunziu 17, 18
TRIBUN: s.m.; var. TRIVUN
trivuni: pl. ac. 18,1
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a se) TREMITE
a trimite: inf. prez. 1,14
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 3,12, 14, 15, 26; 5,11; 8,10; 9,5;
10,2, 3, 6, 7, 16; 11,3, 14, 18, 27; 12,1, 25, 27; 13,7; 14,2; 15,10;
19,11, 14; 24,13, 15
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.10
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 10,3, 5; 11,1, 6; 14,29
trimiþind: gerunziu 11,4, 5; 14,29; 16,13
trimite: imper ativ 2.sg. 11,6
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. 11,20
sã trimiþã: conj. pr ez. 3.sg. 14,29
trimis-am: ind. pf.c. 1.sg. 14,32
sã trimiþu: con j. prez. 1.sg. 14,32
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
veþi trimit e: ind. viit.I. 2.pl. 15,36
trimiteþi: imperativ 2.pl. 17, 16
trimitea: ind. imp. 3.sg. 18,29
trimiþindu(-se): gerunziu rezum. cap.20
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 20,21
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,15, 17
TRON: s.n.
tronul: sg. nom./ac. 3,10; 7,13, 16; 14,9
TRUP: s.n.
trupul: sg. nom./ac. 5,1; 19,12, 13; 20,11
trupului: sg. gen. 20,8
(a se) TULBURA: v. I; var. (a se) TURBURA
(s-)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 4,1
(sã) va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
turbur at-ai: ind. pf.c. 2.sg. 19,5
(a) TUN A: v. I
tuna-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,14
(a se) TUNDE: v. III
(sã) tundea: ind. imp. 3.pl. 13,23
(sã) tund: ind. prez. 3.pl. 13,24
tundea: ind. imp. 3.sg. 14,26
TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 7,8; 18,4

INDICE

Þ
ÞARINÃ: s.f.
Þarina: sg. nom., în s. pr opr. Þarina celor Tari 2,16
þarinile: pl. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.19
þarinele: pl. ac. 9,7
ÞEAVÃ: s.f.
þevile: pl. ac. 5,8
ÞESÃTOR: s.m.
þãsãtorilor: pl. gen. 21,19
ÞIITOARE: s.f.
þiitoar ea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,8; 21,11
þiitoar e: sg. nom. 3,7
þiitoar e: pl. nom./ac. 5,13; 15,16; 20,3
þiitoar ele: pl. ac. rezum. cap.16; 16,21, 22
þiitoar elor: pl. gen. 19,5
(a) ÞINE: v. III
þân: ind. prez. 3.pl. 1,9
þine: ind. prez. 3.sg. 3,29
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 6,6; 8,6, 14
þine: imperativ 2.sg. 14,4
þineþi: imperativ 2.pl. 18,5
þiind: gerunziu rezum. cap.19
ÞIPIª: s.n. (Trans. Ban.) „pantã abruptã”; aici prima at estare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la este la Georgie
ªincai din ªinca, Hronica r omânilor ºi a mai multor neamuri [I],
[Tom] I – III, Iaºi 1853 –185 4.
Þipiºul: sg. ac., în s. propr. Þipiºul Maslinilor 15,30
U
(a se) UCIDE: v. III
ucigând: gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.24
a f i ucis: inf. pf. rezum. cap.1
ucide: imperativ 2.sg. 1,9
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 1,10, 16; 4,10; 7,9
a ucide: inf. prez. 1,14; rezum. cap.4; rezum. cap.16; 21,2
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 25; rezum. cap.6; 13,32, 33
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,30; 4,7, 11, 12; 10,18; 11,21; 14,6,
7; 18,15; 21,1, 17; 23,8, 18, 21
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,30; r ezum. cap.4; 21,12
sã (sã) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 3,37
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; rezum. cap.13; rezum.
cap.20
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 12,9
ucideþi: imperativ 2.pl. 13,28
sã ucidem: conj. pr ez. 1.pl. 14,7
sã ucigã: con j. prez. 3.pl. 14,11
ucige: imper ativ 2.sg. 14,32
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 19,21, 22
sã (se) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 21,4
UCIDERE: s.f.
ucidere: sg. ac. 8,2
uciderea: sg. nom. 24,21
UCIS, -Ã: adj./s.
uciºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1
(celor) uciºi: s.m. pl. gen. 1,22
uciºi: ad j. m. pl. nom. 21,9
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au urât: ind. pf.c. 3.sg. 6, 16; 13,15
urâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,15, 22
urãsc: ind. prez. 3.pl. 19,6; 22,41
urãºti: ind. pr ez. 2.sg. 19,6
urâsc: ind. prez. 3.pl. 22,18

(a se) UITA: v. I
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 2,20; 13,34
uitându(-se): gerunziu 6,16
(t e-)ai uitat: ind. pf.c. 2.sg. 9,8
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 16,12
uitându(-sã): gerunziu 24,20

(a) URMA: v. I
ur ma: ind. im p. 3.sg. 2,10; 3,31; 17,9
ur mând: gerunziu 7,8; 20,13
au ur mat: ind. pf.c. 3.sg. 11,8; 20,2
ur mase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 15,18

ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 1,20
uliþa: sg. ac. 21,12
uliþealor : pl. gen. 22,43

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. ad j. cea mai de pre urmã/ceale mai de pre
ur mã 2,26; rezum. cap.23; 23,1
ur mã: sg. ac., în loc. adj./adv. mai pre urmã 19,11, 12; rezum.
cap.20

(a) UMBLA: v. I
au umblat : ind. pf.c. 3.pl. 2,32
umblam: ind. imp. 1.sg. 7,6
ai umblat : ind. pf.c. 2.sg. 7,9
umbla: ind. im p. 3.sg./pl. 11,2; 15,18; 16,13
umblând: gerunziu 15,30
umblã: ind. prez. 3.pl. 24,2

URSOAIE: s.f.
ur soaia: sg. nom. 17,8

UNCHI: s.m.
unchiului: sg. gen. 23,9
unchiu-sãu: sg. gen. 23,2 4

(a se) USCA: v. I
uscându(-se): gerunziu 13,20
ar usca: cond. prez. 3.sg. 17,19
(t e) uºti: ind. prez. 2.sg. 13,4

(a se) UNGE: v. III
ar f i fost uns: pasiv cond. pf. 3.sg. 1,21
(sã) unge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au uns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4, 7; 5,3, 17
(-)s uns: pasiv ind. prez. 1.sg. 3,39
am uns: ind. pf.c. 1.sg./pl. 12,7; 19,10
(nu t e) unge: imperativ 2.sg. 14,2

(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 13,17, 18
uºii: sg. gen. 17,18

UNGERE: s.f.
unger ea: sg. nom. rezum. cap.2
UNS, -Ã: adj./s.
unsul: s.m. sg. ac., în sint agma unsul Domnului/Dumnezeului
1,14, 16; 19,21; 23,1
unsului: s.m. sg. dat. 22,51
uns: adj. m. sg. nom. rezum. cap.5

UªOR, UªOARÃ: adj.
uºoarã: f. sg. ac. 20,8
V

UNT: s.n.
unt: sg. ac. 17,29

VAD: s.n.
vadurile: pl. ac. 19,18

UNTDELEMN: s.n.
untul-de-lemn: sg. ac. 1,21
unt-de-lemn: sg. ac. 6,19; 14,12

VALE: s.f.
valea: sg. ac. 5, 18, [22]; 24,5
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Sãrãturii/Valea Împãratului/Valea
Urieºilor 8,13; 18,18; 23, 13
vãlii: sg. gen. 2,24

URÂCIUNE: s.f. (Reg.) „urã”
urãciune: sg. ac. 13, 15
urãciunea: sg. nom. 13,15
URÂT, -Ã: adj./adv. „nesuferit”
urât (foar te): adv. 10,5
urât : adj. n. sg. nom. 11,27
URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 7,22; 22,7
ureachiia: sg. ac. 7,27
urechilor: pl. gen. 22,45
URIAª: s.m.
urieºilor : pl. gen. 21,18
Urieºilor: pl. gen., în s.propr. Valea Urieºilor 23,13

VALTEU: s.n. „cingãtoar e” (cf. lat. balteus, -¾)
valteu: sg. ac. 18,11
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. ac. 7, 14
var gã: sg. ac. 23,2 1
VAS: s.n.
vase: pl. nom./ac. 8,10; 17,28
VÃDUVÃ: adj.
vãduvã: f. sg. nom. 14,5
VÃDUVIRE: s.f.
vãduvir e: sg. ac. 20,3

URGIE: s.f.
ur gie: sg. ac., în loc. adv . cu urgie 6,7; 12,5
ur giii: sg. gen. 22,16
ur giia: sg. nom. 24,1

(a se) VÃRSA: v. I „a se împrãºtia”; „a vãrsa”; „a revãr sa”
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.pl. 5,18, [22]
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 20,10

(a) URÎ: v. IV
urea: ind. imp. 3.sg. 5,8

VÃRSARE: s.f.
vãr sãrile: pl. nom. 22,16
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VÂNÃ: s.f.
vine: pl. ac. 8,4
VÂNT: s.n.
vântului: sg. gen. 22,11
VÂRF: s.n.
vãr ful: sg. ac. 2,25; 5,24; 16,1
vãr f: sg. ac. 18,26
vâr ful: sg. ac. 15,32; 18,24
VÂRSTÃ: s.f.
vãr stã: sg. ac., în loc. adj. în vãrs tã (Înv. ºi reg.; des pre oameni)
„care prin numãrul anilor împliniþi poate fi considerat ap t pentru
ceva” 19,35
VÂRTOS: adj./adv./s.
vãr tos: adv. în loc. adv. în v. cu cât mai vãrtos 4,11; 12,18
(mai) vãrtos: adv. 6,21;
vâr tos: adv. în loc. adv. în v. cu cât mai vârtos 16,11
vãr toºi: s.m. pl. nom. 23,17
(cei) vârtoºi: s.m. pl. nom. 1,27; 20,7
(cel) vârtos: s.m. sg. ac. 22,26
vâr toºi: s.m. pl. ac. 23,23
vâr tos (foarte): adj. n. sg. nom. 2,17
(mai) vârtos: adj. m. sg. nom. 3,1
vâr toº: ad j. m. pl. nom. 3,39; 17, 10
(mai) vârtoºi: adj. m. pl. nom. 22,18

INDICE

venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,20; 5,13; 12,4; 19,11; 23,13
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,23
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 11,10; 15,20; 19,25
sã venim: conj. prez. 1.pl. 13,25
a veni: inf. prez. 13,26; 14,29
venea: ind. imp. 3.sg. 13,34
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 15,28; 22,7; 24,13
veniþi: ind. prez. 2.pl. 19,11
vii: ind. prez. 2.sg. 1,3; 5,25; 15,19
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,21; 13,5; 15,2, 4; 24,21
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 3,29; 13,6, 24, 26
viind: gerunziu 9,6; 17,6
vino: imperativ 2.sg. 13,7, 11; 14, 15; 15,22; 19,33
sã vii: conj. pr ez. 2.sg. 14,32
vinea: ind. imp. 3.sg. 15,6
vine: ind. prez. 3.sg. 18,27
vinind: gerunziu 18,31
VER GURÃ: adj.
vergurã: adj. f. sg. nom. 13,2
vergure: adj. f. pl. nom. 13,18
VER OTHTEAN: s.m. „locuitor din Beerot”
Verothteanului: sg. gen. 4,9
Verothiteanul: sg. nom. 23,37

VEAC: s.m.
veaci: pl. ac., în loc. adv. pânã în veaci 3,28; 7,13
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac 7,16, 25, 26, 29; 12,10;
22,51
(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. pr ez. 3.sg. 13,5, 6; 14,24
vãzându-: gerunziu 1,7
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 6,16; 11,2; r ezum. cap.14; 14,24, 28;
17,18; 18,10, 24, 26
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 7,19
vãzând: gerunziu 10,6, 9, 14; 17,23; 24,17
vãzind: gerunziu 10,15; 12,19
vãzându(-se): gerunziu 10,19
sã vãzu: con j. prez. 1.sg. 14,32
(sã) vãd: ind. prez. 3.pl. 15,3
ai vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 18,11, 21
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 20,12
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 18,10, 29
vãz: ind. prez. 1.sg. 18,27
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 3,13; 11,20
vezi: imperativ 2.sg. 7,2; 24, 13
(sã) vedea: ind. im p. impers. 13,2
vezi: ind. prez. 2.sg. 15,27
(sã) veade: ind. prez. 3.sg. 17,11; 18,4; 19,37
(sã) vedea: inf. prez. fãrã a 17,17
a vedea: inf. prez. 20,12
vedea: ind. imp. 3.sg. 24, 11
VEDERE: s.f.
vederea: sg. ac. 7,17
vederea: sg. ac., în loc. adv. în vederea 16,22

VER OTHINEAN: s.m. (cf. supra VEROTHTEAN)
Verothineanului: sg. gen. 4,2, 5
verothineanii: pl. nom. 4,3
VERS: s.n.
versului: sg. gen. 22,1
(a se) VESELI: v. IV
sã (sã) veseleascã: conj. prez. 3.pl. 1,20
VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 6,15
VES TE: s.f.
ves tea: sg. ac. 13,30
veas te: sg. nom./ac. 18,22, 25, 31
ves te: sg. ac. 18,27
(a se) VESTI: v. IV
ves tea: ind. imp. 3.sg. 1,6
ves tise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,13; 4,10; 18,11
(nu) vestireþ: imperativ prohib. 2.pl. 1,20
(nici) vestireþi: imper ativ prohib. 2.pl. 1,20
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers./3.pl. 2,4; 3,23; 6,12; 11,3, 10; 15,31;
19,1, 8, 43; 21,11
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. 4,10; r ezum. cap.12; r ezum. cap.17
ves tindu(-se): gerunziu 10,5; 10,17
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5, 18; 14,33; 17,17, 21; 18,10
a vesti: inf. prez. 12,18; 18,20
ves tiþi: imperativ 2.pl. 17, 16
vei vesti: ind. viit.I. 2.sg. 18,20
VESTIRE: s.f.
ves tirea: sg. ac. 4,10

(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 1,2; 3,35; 4,5; 5,18; 10,2; 12, 1; 13,5, 6, 38;
14,30; 15,14, 37; 16,16; 17,20, 27; 20,3, 8; 24,13
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 1,6; 14,32; 19,20
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4, 24, 29; 3,20, 22, 23, 24, 25; 4,4;
5,1, 3, 20; 6,6; 8,5; 10,14, 17; 11,7, 22; 12,17, 20; 13,8, 24, 30;
14,31; 15,13, 24; 16,5, 14; 17,24; 19,7, 8, 15; 20,15; 24,5, 6, 7, 18
(nu) veni: imperativ 2.sg. 2,22
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 3,13; 5,23; 15,33

VESTIT,-Ã: adj.
ves tiþi: m. pl. gen. rezum. cap.23
(mai) vestit: m. pl. nom. 23,19
ves tit: m. sg. nom. 23,23
VEªMÂNT: s.n.; var. VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac. 20,12
vejmintele: pl. ac. rezum. cap.1; 3,31; 10,4; 13,31
vezmint ele: pl. ac. 1,11
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VREME: s.f.
vr emea: sg. ac. 4,3
vr eame: sg. ac. 11,1; 14,2
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 19,13
vr eamea: sg. ac. 23,13; 24, 15

vejmântului: sg. dat. 1,2 4
vejminte: pl. ac. 13,18
VEªNIC, -Ã: adj.; var. VECINIC
vecinic: n. sg. ac. 7,24
vecinicã: f. sg. ac. 23,5

VRERE: s.f.
vr earea: sg. ac. rezum. cap.15
vr erea: sg. ac., în loc. adv. cu vrerea 17,14
vr erea: sg. nom. 23,5

VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. ac. 1,23
viiaþã: sg. ac. 15,21
vieþii: sg. gen. 19,34
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 3,27

Z

VIERMICEL: s.m. (cf. lat. vermiculus ); cuvântul nu este
înr egistrat în MDA.
vermicelul: sg. ac., în sintagma vermicelul lemnului 23,8

ZÃBAVÃ: s.f.
zãba vã: sg. ac., în loc. adv. fãrã zãbavã 17,16
(a se) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 17,8
sã zãbo veºti: conj. prez. 2.sg. 17,16
zãbovea: ind. imp. 3.sg. 19,32
(s-)au zãbovit: ind. pf.c. 3.sg. 20,5

VIFLEMITEAN: s.m. „locuitor al Betleemului”
Viflemiteanul: sg. nom. 21,19
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoare: f. pl. ac. rezum. cap.12

(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 1,6; 13,8; 20,12
au zãcut: ind. pf.c. 3.sg. 12,16
zãcând: gerunziu 18, 14

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 13,28; 16,1
vinul: sg. ac. 16,2

(a) ZÃMISLI: v. IV
zãmizlind: gerunziu 11,5
am zãmislit: ind. pf.c. 1.sg. 11,5

VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 3,8
VIÞEL: s.m.
viþel: sg. ac. 6, 12
viþei: pl. ac. 17,29

ZÃPADÃ: s.f.
zãpezii: sg. gen. 23,20

VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom. 2,27; 4,9; 12,5; 14, 11; 15,21; 22,47

(a) ZBURA: v. I
au zburat : ind. pf.c. 3.sg. 22,11

(a) VOI: v. IV
voiesc: ind. prez. 1.sg.; în f orma nu te voiesc „nu te îndemn” 18,20
voim: ind. prez. 1.pl. 21,4

(a se) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 21,5
(s-)au zdr obit: ind. pf.c. 3.pl. 22,8
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 22,38

VOIEVOD: s.m.; var. (În v. ºi pop.) VOIVOD
voivozii: pl. ac. 19,6

ZDROBIRE: s.f.
zdr obirile: pl. nom. 22,5

(a) VORBI: v. IV
vorbind: gerunziu 19,7
VRAJBÃ: s.f.
vr ajbã: sg. ac. rezum. cap.20
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaº: sg. nom. 8,10
(a) VREA: v. II
au vr ut: ind. pf.c. 3.sg.. 2,21, 23; 6,10; 12,17; 13,9, 14, 16, 2 1;
14,29; 20,11; 21,2; 23, 16, 17
vrând: gerunziu rezum. cap.11; 18,16; r ezum. cap.21
(nu) vrea: imperativ prohib. 2.sg. 13,25
vr eai: ind. imp. 2.sg. 13,26; 18,14, 22; 24,24
vr ea: ind. prez. 3.sg./pl. 14,14, 16; 15,32; 24,3
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 17,9; 23,7
vr eaþi: ind. prez. 2.pl. 21,4
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 24,12
ne vrând: gerunziu 13,25
ne vrãnd: gerunziu 14,29
VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnicã: f. sg. nom. 19,28
vr eadnic: m. sg. nom. 23,21

ZI: s.f./adv.
zile: pl. ac. 1,1; rezum. cap.24; 24,8, 13
zi: sg. ac. 1,2; 4,5; 12,18; 18,18; 20,4
zilelor: pl. gen. 2,11
zioa: sg. nom./ac. 2,17; 3,35, 37; 5,8; 6,8, 9, 23; 7,6, 11; 11,12;
13,32; 18,7, 8, 20; rezum. cap.19; 19,2, 3, 19, 24; 20,3; 22,1, 19;
23,10; 24,18
zioo: sg. ac., în loc. adv. în zori de zioo 2,23
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 3,1; 13,4, 37
zilele: pl. nom./ac. 7,12; 16,23; 19,34; 21,1, 9; 23,2o
zio: sg. ac. 17,22
zioa: adv. 21,10
(a se) ZICE: v. III
zicem: ind. pr ez. 1.pl. în titlu: Car tea a doao a lui Samuil, care
noi a doao a îm pãraþilor o zicem
(sã) zice: ind. prez. impers. rezum. cap.1; 5,8
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18; 2,1,
5, 14, 20, 21, 26, 27; 3,7, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 31, 33, 38;
4,8, 9; 5,2, 19, 20; 6,20, 21; 7,2, 3, 18; 9,1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11;
10,2, 3, 11; 1 1,5, 8, 10, 11, 12, 23, 25; 12,1, 5, 7, 13, 19, 2 1,
22; 13,4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 32, 35; 14,2,
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 5, 18, 19, 21, 22, 2 4, 30, 31; 1 5,7,
9, 14, 1 5, 19, 22, 25, 27, 31, 33; 16,2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20,
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21; 17,1, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21; 18,2, 4, 11, 1 2, 14, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 19,5, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 29, 33, 34, 38, 41, 43; 20,1, 4, 6, 9, 11, 17, 20, 21;
21,1, 2, 3, 4, 5, 6; 22,2; 23,15; 24,2, 3, 10, 14, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 1,8; 19,26
zicând: gerunziu 1,16; 2,1; 3,12, 13, 14, 17, 18, 35; 5,1, 19; 6,9;
7,4, 7, 27; 11,6, 19; 12,27; 13,7, 28, 30, 33; 15,8, 10, 13, 21;
16,3; 17,16; 18,5, 10, 12; 19,9, 11, 14; 21,17; 23,17; 24,1, 11, 13
zici: ind. prez. 2.sg. 2,26
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,10; 18,18
(s-)au zis: ind. pf.c. im pers. 5,6
zic: ind. prez. 3.pl. 5,6
zice: ind. prez. 3.sg. 7,5, 8, 11; 9,4; 12,7, 11; 14,7; 24, 12
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 7,8; 11,21, 25; 15,34
sã (se) zicã: conj. prez. impers. 7,26
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,10; 12,18; 15,2, 3; 20,18
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 11,20; 14,10; 15,26; 17,5, 9
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 12,18
ziceam: ind. imp. 1.pl. 12,22
zi: imperativ 2.sg. 13,5
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 13,28
zicã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 14,17
sã zici: con j. prez. 2.sg. 14,32
ziceþi: imperativ 2.pl. 15,10; 19,13; 20,16
a zice: inf. prez. 16,10
zicându(-sã): gerunziu 19,2
(sã) zicea: ind. imp. impers. 20,18
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zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,1
zisu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,3
ZID: s.n.
zid: sg. ac. 11,20, 21, 24; 18,24; rezum. cap.20; 20,2 1
zidurile: pl. ac. 20,15
zidul: sg. ac. 22,30
(a) ZIDI: v. IV
zidindu-: gerunziu rezum. cap.5
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,9, 11; 24,25
a zidi: inf. prez. rezum. cap.7
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7; 7,13
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 7,5
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 7,7
(-)oiu zidi: ind. viit.I. 1.sg. 7,27
sã zidesc: conj. prez. 1.sg. 24,21
ZMOCHINÃ: s.f.; vezi SMOCHINÃ
(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE
ZORI: s.m.
zori: pl. ac., în loc. adv. în zori de zioo 2,32
zorilor: pl. gen. 23,4
(a) ZVÂRLI: v. IV
zvârlea: ind. imp. 3.pl. 6,6
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CARTEA ÎMP~RA[ILOR A TREIA,
DUP~ OVREAI ÎNTÂIE A LUI MALAHIE

Cap 1
Pre David, de b@tr@nea]e sl@bit, fecioara Avisag îl înc@lzea}te, curat@ r@mâind. Iar@ Adonia,
apucând împ@r@]ia, Vethsavea, cu sfatul lui Nathan îndreptat, dobândea}te de la David a s@
unge Solomon împ@rat, carea auzând fuge Adoniia.

1.

i împ@ratul David îmb@tr@nise }i avea multe zile de vârst@ }i, când s@ acoperea
cu hain@, nu s@ înc@lzea.
2.
{i i-au zis slugile sale: „S@ cerc@m domnului nostru, împ@ratului, fecioar@
vergur@ }i s@ stea înaintea împ@ratului }i s@-l hr@neasc@ }i s@ doarm@ în sinul s@u }i s@
înc@lzasc@ pre domnul nostru, împ@ratul”. ||
3. {i au cercat o prunc@ frumoas@ în toate hotarele lui Israil }i au aflat pre Avisag
112r
Sunamiteanca }i o au adus la împ@ratul.
4. {i era prunca frumoas@ foarte }i dormea cu împ@ratul }i slujiia lui, iar@ împ@ratul nu
o au cunoscut.
5. Iar@ Adonie, fiiul Haghithei, s@ r@dica zicând: „Eu voiu împ@r@]i!” {i }-au f@cut caru]e
}i c@l@re]i }i cincizeci de b@rba]i, carii s@ alearge înnaintea lui.
6. Nici l-au certat tat@l s@u cândva, zicând: „Pentru ce faci aceasta?”. {i era }i el frumos
foarte, al doilea n@scut dup@ Avisalom.
7. {i cuvântul lui cu Ioav, fiiul Sarviei, }i cu Aviathar preotul, carii agiuta p@r]ile Adoniei.
8. Iar@ Sadoc preotul }i Vanaiia, fiiul Ioiadei, }i Nathan prorocul }i Semei }i Rei }i puterea
oastei lui David nu era cu Adonie.
9. {i jârtvuind Adonie berbeci }i vi]ei }i toate ceale grase lâng@ piatra Zoheleth, carea
era aproape de fântâna Roghil, au chemat pre to]i fra]ii s@i, fiii împ@ratului, }i pre to]i
b@rba]ii Iiudei, slugile împ@ratului.
10. Iar@ pre Nathan prorocul }i Vanaia }i pre cei vârto}i }i pre Solomon, fratele s@u, nu
i-au chemat. |
11. {i au zis Nathan c@tr@ Vethzaveia, muma lui Solomon: „Auzit-ai c@ au împ@r@]it
112v
Adonie, fiiul Haghitei, }i domnul nostru David aceasta nu }ti?
12. Acum, dar@, vino, ia sfat de la mine }i-]i mântuia}te sufletul t@u }i a lui Solomon,
fiiul t@u.
13. Meargi }i într@ la împ@ratul David, }i-i zi: «Au nu tu, domnul mieu, împ@rate, te -ai
jurat mie, slujnicii tale, zicând: ‘Solomon, fiiul t@u, va împ@r@]i dup@ mine }i el va }edea
în thronul mieu?’ Pentru ce, dar@, împ@r@]ea}te Adonie?»
14. {i înc@ tu acolea gr@ind cu împ@ratul, eu voiu veni dup@ tine }i voiu plini cuvintele
tale”.
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15. {i au întrat Vethsaveia la împ@ratul în c@mar@, iar@ împ@ratul îmb@trânise foarte }i
Avisag Sunamiteanca îi slujea.
16. Plecatu-s-au Vethsaveia }i s-au închinat împ@ratului, c@tr@ carea împ@ratul: „Ce-]i
vreai?”, au zis.
17. Carea r@spunzând, au zis: „Domnul mieu, tu te-ai jurat pre Domnul, Dumnezeul t@u
slujnicii tale: «Solomon, fiiul t@u, va împ@r@]i dup@ mine }i el va }edea în scaunul mieu».
18. {i, iat@, acum Adonie împ@r@]ea}te, ne}tiind tu, domnul mieu, împ@rate. ||
19. Ucis-au boi }i toate ceale gras@ }i berbeci mul]i, }i au chemat pre to]i fiii împ@ratului
}i pre Aviathar preotul }i Ioav, c@petenia oastei, iar@ pre Solomon, sluga ta, nu l-au chemat.
20. Îns@, domnul mieu, împ@rate, spre tine privesc ochii a tot Israilul, s@ le ar@]i cine
trebuie s@ }az@ în scaunul t@u, domnul mieu, împ@rate, dup@ tine.
21. {i va fi când va dormi domnul mieu împ@ratul, cu p@rin]ii s@i, vom fi eu }i fiiul mieu
Solomon, p@c@to}i”.
22. Înc@ ea gr@ind cu împ@ratul, Nathan prorocul au venit.
23. {i au vestit împ@ratului, zicând: „Aici iaste Nathan prorocul”. {i întrând înaintea
împ@ratului }i închinându-s@ lui cu fa]a la p@mânt,
24. Au zis Nathan: „Domnul mieu, împ@rate, tu ai zis: «Adonie s@ împ@r@]easc@ dup@
mine }i el s@ }az@ pre thronul mieu?»
25. C@ s-au pogorât ast@zi }i au junghiat boi }i ceale grase }i berbeci mul]i, }i au chemat
pre to]i fiii împ@ratului }i c@peteniile oastei }i pre Aviathar preotul. {i mâncând ei }i bând
înaintea lui }i zicând: «S@ tr@iasc@ împ@ratul Adonie!», |
26. Pre mine, sluga ta, }i Sadoc preotul }i Vanaia, fiiul Ioiadii, }i pre Solomon, sluga
ta, nu ne-au chemat.
27. Au doar@ de la domnul mieu, împ@ratul, au ie}it acest cuvânt? {i mie nu mi-ai spus,
slugii tale, cine va }edea pre thronul domnului mieu, împ@ratul, dup@ el”.
28. {i au r@spuns împ@ratul David, zicând: „Chema]i la mine pre Vethsavea!” Carea,
întrând înnaintea împ@ratului }i stând înnaintea lui,
29. S-au jurat împ@ratul }i au zis: „Viu e Domnul care mi-au scos sufletul din toat@
strâmtoarea,
30. C@ precum m-am jurat ]ie pre Domnul Dumnezeul lui Israil, zicând: «Solomon, fiiul t@u,
va împ@r@]i dup@ mine }i el va }edea pre thronul mieu în locul mieu, a}a voi face ast@zi!»”
31. {i, plecându-}i Vethsaveia fa]a la p@mânt, s -au închinat împ@ratului, zicând: „S@
tr@iasc@ domnul David în veac!”
32. {i au zis împ@ratul David: „Chema]i pre Sadoc preotul }i Nathan prorocul }i pre
Vanaia, fiiul Ioiadii”. Carii, întrând înaintea împ@ratului,
33. Au zis c@tr@ ei: „Lua]i cu voi slugile domnului vostru }i pune]i pre Solomon, fiiul
mieu, pre c@târa mea }i duce]i în Ghihon, ||
34. {i-l ung@ acolo Sadoc preotul }i Nathan prorocul, împ@rat preste Israil; }i ve]i cânta
cu trâmbi]a }i ve]i zice: «S@ tr@iasc@ împ@ratul Solomon!»
35. {i v@ ve]i sui dup@ el }i va veni }i va }edea pre scaunul mieu }i el va împ@r@]i pentru
mine }i lui îi voiu porunci s@ fie pov@]uitoriu preste Israil }i preste Iiudeea”.
36. {i au r@spuns Vanaia, fiiul Ioiadei, împ@ratului, zicând: „Amin! A}a gr@ia}te Domnul
Dumnezeul domnului mieu, împ@ratului.
37. Precum au fost Domnul cu domnul mieu împ@ratul, a}a fie cu Solomon, }i mai înalt
fac@ scaunul lui decât scaunul domnului mieu, împ@ratului David!”
38. {i s-au pogorât Sadoc preotul }i Nathan prorocul }i Vanaiia, fiiul Ioiadei, }i cherethii
}i feletii }i au pus pre Solomon pre c@târa împ@ratului David }i l-au adus în Ghihon.
39. {i au luat Sadoc preotul cornul cu untul-de-lemn din cort }i au uns pre Solomon; }i
au cântat cu trâmbi]a }i au zis tot norodul: „S@ tr@iasc@ împ@ratul Solomon!”|
40. {i s-au suit toat@ mul]imea dup@ el }i norodul celor ce cânta în fluiere }i s@ veseliia
cu bucurie mare; }i au r@sunat p@mântul de str@garea lor.
41. {i au auzit Adonie }i to]i carii era chema]i de el, }i osp@]ul era sfâr}it; ci }i Ioav, auzind
glasul trâmbi]ii, au zis: „Ce-}i vrea glasul cet@]ii? Ce g@lcevea}te?”
42. Înc@ el gr@ind, Ionatan, fiiul lui Aviathar preotului, au venit; c@ruia i-au zis Adoniia:
„Într@, c@ b@rbat tare e}ti }i bune veste}ti!”.
43. {i au r@spuns Ionatan lui Adonie: „Nicidecum. C@ domnul nostru, împ@ratul David,
împ@rat au r@dicat pre Solomon.
44. {i au trimis cu el pre Sadoc preotul }i Nathan prorocul }i Vanaia, fiiul Ioiadei, }i
cherethii }i feletii }i l-au pus pre c@târa împ@ratului.
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45. {i l-au uns Sadoc preotul }i Nathan prorocul împ@rat în Ghihon, }i s-au suit de acolo
veselindu-s@ }i au r@sunat cetatea; acesta iaste glasul care a]i auzit.
46. Ci }i Solomon }ede pre scaunul împ@r@]iii.
115r
47. {i întrând slugile împ@ratului, bine au cuvântat pre domnul nostru, împ@ra||tul
David, zicând: «Sporeasc@ Dumnezeu numele lui Solomon preste numele t@u }i m@reasc@
thronul lui preste thronul t@u!» {i s-au închinat împ@ratul în p@ti}orul s@u,
48. {i au gr@it: «Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, Care au dat ast@zi }ez@toriu
în scaunul mieu, v@zând ochii miei!»”
49. {i s-au înfrico}at }i s-au sculat to]i carii era chema]i de Adonie }i s-au dus f ie}tecarele
în calea sa.
50. Iar@ Adonie, temându-s@ de Solomon, s-au sculat }i s-au dus }i s-au apucat de
cornurile oltariului.
51. {i au vestit lui Solomon, zicând: „Iat@, Adonie, temându-se de împ@ratul Solomon,
au prins cornul oltariului, zicând: «Joare-s@ mie împ@ratul Solomon ast@zi c@ nu va ucide
pre sluga sa cu sabie!»”
52. {i au zis Solomon: „De va fi om bun, nu va c@dea înc@ nici un p@r din capul lui pre
p@mânt, iar@ de s@ va afla r@utate într-însul, va muri!”
53. {i au trimis împ@ratul Solomon }i l-au scos de la oltariu; }i, întrând, s-au închinat
împ@ratului Solomon }i i-au zis Solomon: „Meargi în casa ta!”
Cap 2 |
115v

David, dând lui Solomon multe feliuri de porunci, moare. Adonie, cerând pre Avisag muiare,
cugetând cu acel hicle}ug de împ@r@]ie, a s@ ucide de la Solomon s@ poruncea}te; Aviathar de
preo]ie s@ lipsea}te, }i mai pre urm@ Ioav în cort îl ucide; }i Semeiu, pentru c@ împrotiva
poruncii au ie}it din Ierusalim, dup@ trei ani s@ ucide.

1.

i s-au apropiat zilele lui David s@ moar@ }i au poruncit lui Solomon, fiiului
s@u, zicând:
2.
„Eu întru prin calea a tot p@mântul, înt@rea}te-te }i fii b@rbat!
3. {i ]ine pazele Domnului, Dumnezeului t@u, s@ umbli în c@ile Lui, ca s@ p@zea}ti ]er@moniile
Lui }i poruncile Lui }i giudec@]ile }i m@rturiile, *precum iaste scris în leagea lui Moisi, ca s@
în]elegi toate ceale ce faci }i ori înc@tro te vei întoarce.
4. S@ înt@reasc@ Domnul cuvintele Sale, care au gr@it pentru mine, zicând: «De vor p@zi
fiii t@i c@ile sale }i vor umbla înnaintea Mea în adev@r, în toat@ inima sa }i în tot sufletul
s@u, nu ]i s@ va lua b@rbat din scaunul lui Israil».
5. {i tu }tii ceale ce mi-au f@cut Ioav, fiiul Sarvii, care au f@cut a doao c@petenii oastei
116r lui Israil,* lui Avner, fiiul lui Ner, ** }i lui Amase, fiiul lui Iether, pre c a||rii i-au ucis }i au
v@rsat sângele r@zboiului în pace. {i au pus sângele r@zboiului în valteul s@u, care era
împregiurul coapselor sale }i în înc@l]@mintea sa, carea era în picioarele lui.
6. {i vei face dup@ în]elepciunea ta }i nu vei duce c@runtea]ele lui în pace la iad.
7. *Ci }i fiilor lui Verzelai Galaaditeanului le vei r@spl@ti har }i vor fi mâncând în masa
ta, **c@ m-au întâmpinat când fugeam de la fa]a lui Avisalom, fratelui t@u.
8. {i ai la tine pre Semei, fiiul lui Ghera, fiiul lui Ieminii din Vahurim, care m-au
bl@st@mat cu bl@st@m r@u foarte când m@ duceam la tab@r@, ci pentru c@ s-au pogorât
întru întâmpinarea mea când treceam Iordanul }i m-am giurat lui pre Domnul, zicând:
«Nu te voiu ucide cu sabie!»
9. Tu nu suferi a fi nevinovat, ci b@rbat în]elept e}ti, s@ }tii ce-i vei face }i vei duce
c@runte]ele lui cu sânge la iad”.
10. *{i au adormit David cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în cetatea lui David.
11. *Iar@ zilele în carele au împ@r@]it David preste Israil, ani patruzeaci sânt: în Hevron
au împ@r@]it }eapte ani, în Ierusalim treiz@ci }i trei. |
116v
12. Iar@ Solomon au }ezut pre thronul lui David, t@tâni-s@u, }i s-au înt@rit împ@r@]i a lui
foarte.
13. {i au întrat Adonie, fiiul Haghithei, la Vethsavea, muma lui Solomon, carea i-au zis
lui: „P@ciuit@ iaste întrarea ta?” Care au r@spuns: „P@ciuit@!”
14. {i au adaos: „Cuvânt îm iaste c@tr@ tine”. C@ruia i-au zis: „Gr@ia}te!” {i el:
15. „Tu – au zis – }tii c@ a mea era împ@r@]iia }i pre mine m@ pusease tot Israilul }ie}
împ@rat, ci au trecut împ@r@]ia }i s-au f@cut fratele mieu, c@ de la Domnul i s-au rânduit.
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16. Acum, dar@, o cearere rog de la tine, s@ nu-m ru}inezi fa]a.” Carea au zis c@tr@ el:
„Gr@ia}te!”
17. {i el au zis: „Rogu-m@ s@ zici lui Solomon împ@ratului (c@ nici î] poate ceva t@g@dui)
s@-m dea pre Avisag Sonamiteanca muiare”.
18. {i au zis Vethsavea: „Bine, eu voiu gr@i pentru tine împ@ratului”.
19. {i au venit Vethsavea la împ@ratul Solomon s@-i gr@iasc@ pentru Adonie. {i s-au
sculat împ@ratul întru-ntâmpinarea ei }i i s-au închinat }i au }ezut pre thronul s@u. {i s-au
pus thron mumei împ@ratului, carea au }ezut de-a dreapta lui.
20. {i i-au zis: „O cearere mic@ eu rog de la tine, s@ nu-m ru}inezi fa]a!” {i i-au zis
împ@ratul: „Ceare, maica mea, c@ nu-i slobod s@ întor||c fa]a ta”.
21. Carea au zis: „S@ se dea Avisag Sunamiteanca lui Adonie, fratelui t@u, muiare”.
22. {i au r@spuns împ@ratul Solomon }i au zis mumei sale: „Pentru ce cei pre Avisag
Sunamiteanca lui Adonie? Cere-i }i împ@r@]ia, c@ el iaste fratele mieu mai mare decât mine
}i are pre Aviathar preotul }i pre Ioav, fiiul Sarviei”.
23. {i s-au jurat împ@ratul Solomon pre Domnul, zicând: „Aceastea s@-m fac@ Dumnezeu
}i aceastea s@-m adaog@, c@ împrotiva sufletului s@u au gr@it Adonie cuvântul acesta!
24. {i acum viu e Domnul, Care m-au înt@rit }i m-au a}ezat pre scaunul lui David,
t@tâni-mieu, }i care mi-au f@cut cas@, precum au gr@it, c@ ast@zi s@ va ucide Adonie”.
25. {i au tremis împ@ratul Solomon prin mânile lui Vananie, fiiului Ioiadei, care l-au
ucis }i au murit.
26. {i lui Aviathar preotului i-au zis împ@ratul: „Meargi în Anathoth, la ]arina ta, c@ omul
mor]ii e}ti; ci ast@zi nu te voiu ucide, c@ ai purtat sicriiul Domnului Dumnezeu înnaintea
lui David, t@tâni-mieu, }i ai sprijinit osteneala întru toate în care | s-au ostenit tat@l mieu.
27. {i au f@cut Solomon pre Aviathar s@ nu fie preot Domnului, *ca s@ se plineasc@
* 1 Împ@r. 2, 31.
cuvântul Domnului care au gr@it pentru casa lui Heli, în Silo.
28. {i au venit sol la Ioav, c@ Ioav s@ plecase dup@ Adonie, }i dup@ Solomon nu s@
plecase. {i au fugit Ioav în cortul Domnului }i au apucat cornul oltariului.
29. {i s-au vestit împ@ratului Solomon c@ fugise Ioav în cortul Domnului }i iaste lâng@
oltariu. {i au trimis Solomon pre Vanaiia, fiiul Ioiadei, zicând: „Meargi }i-l ucide!”
30. {i au venit Vanaiia la cortul Domnului }i i-au zis lui: „Aceastea zice împ@ratul: «Ie}i!»”
Care au zis: „Nu voiu ie}i, ci aici voiu muri”. {i au vestit înapoi Vanaiia împ@ratului
cuvântul, zicând: „Aceastea au gr@it Ioav, }i aceastea mi-au r@spuns”.
31. {i i-au zis împ@ratul: „F@ precum au gr@it }i-l ucide }i-l îngroap@, }i vei da parte
sângele cel nevinovat care s-au v@rsat de Ioav, de la mine }i de la casa t@tâni-mieu.
32. {i va r@spl@ti Domnul sângele lui preste capul lui, c@ au ucis doi oameni drep]i }i
* 2 Împ@r. 3, 27. mai buni decât sâne; }i i-au ucis cu sabie, || ne}tiind tat@l mieu, David, *pre Avner, fiiul
**2 Împ@r. 20. 10. lui Ner, c@petenia oastei lui Israil, }i **pre Amasa, fiiul lui Iether, c@petenia oastei Iuda.
33. {i s@ va întoarce sângele lor spre capul lui Ioav }i spre capul s@min]iii lui în veac.
Iar@ lui David }i s@min]iii lui }i casii }i thronului lui fie pace pân@ în veac de la Domnul!”
34. {i s-au suit Vanaiia, fiiul Ioiadei, }i, n@v@lind asupra lui, l -au ucis; }i s-au îngropat
în casa sa, în pustie.
35. {i au r@nduit împ@ratul pre Vanaiia, fiiul Ioiadei, în locul lui preste oaste, }i pre Sadoc
preotul l-au pus în locul lui Aviathar.
36. {i au trimis împ@ratul }i au chemat pre Semeiu }i i-au zis: „Zidea}te-]i cas@ în Ierusalim
}i l@cuia}te acolo, }i s@ nu ie}i de acolo încoace }i încolo.
37. Iar@ ori în ce zi vei ie}i }i vei treace repegiunea Chedronului, s@ }tii c@ te vei ucide;
sângele t@u va fi preste capul t@u”.
38. {i au zis Semeiu împ@ratului: „Bun e cuvântul. Precum au gr@it domnul mieu
împ@ratul, a}a va face sluga ta”. {i au l@cuit Semeiu în Ierusalim zile multe.
39. {i au fost dup@ trei ani, de au fugit | slugile lui Semeiu la Ahi, fiiul lui Maaha,
împ@ratul Gheathului. {i s-au vestit lui Semeiu c@ slugile lui s@ dusease în Gheth.
40. {i s-au sculat Semeiu }i }-au a}ternut asinul }i s -au dus la Ahas, în Gheth, a-}i cerca
slugile; }i i-au adus din Gheth.
41. {i s-au vestit lui Solomon c@ s@ dusease Semeiu în Gheth din Ierusalim }i s@
întorsease.
42. {i, trimi]ind, l-au chemat }i i-au zis: „Au nu ]-am m@rturisit prin Domnul }i mai înainte
]-am zis: «Ori în care zi ie}ind te vei duce încoace }i încolo, s@ }tii c@ vei muri?» {i mi-ai
r@spuns: «Bun e cuvântul care am auzit».
43. Pentru ce, dar@, n-ai p@zit jur@mântul Domnului }i porunca carea ]-am poruncit?”
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44. {i au zis împ@ratul c@tr@ Semeiu: „Tu }tii toat@ r@otatea despre carea inima ta are cuno}tin]@,
carea ai f@cut lui David, t@tâni-mieu; întors-au Domnul r@utatea ta preste capul t@u.
45. {i împ@ratul Solomon bine e cuvântat }i thronul lui David va fi st@t@toriu înnaintea
Domnu<lui> pân@ în veac”.
119r
46. {i au poruncit împ@ratul lui Vanaiia, || fiiu lui Ioiadei, carele, ie}ind, l-au lovit }i
au murit.
Cap 3
Solomon, dup@ ce au luat muiare fata lui Faraon, în]elepciunea în vis ceare, carea împreun@
cu bog@]ia }i cu m@rirea o dobândea}te }i întâi în judecata curvelor o arat@.

1.

i s-au înt@rit împ@r@]ia în mâna lui Solomon }i s-au împreunat cu cumn@]ia lui
Faraon, împ@ratului Eghiptului, c@ i-au luat fata }i o au adus în cetatea lui David,
pân@ au plinit zidind casa sa }i casa Domnului }i zidul Ierusalimului împregiur.
2. Iar@ norodul jârtvea în ceale înnalte, c@ nu s@ zidise bisearica numelui Domnului pân@
în zioa aceaea.
3. {i au iubit Solomon pre Domnul, umblând în poruncile lui David, t@tâni-s@u, afar@
c@ în ceale înalte s@ jârtvuia }i aprindea t@mâi.
4. {i s-au dus în Gavaon s@ jârtveasc@ acolo, c@ acela era înaltul mai mare. O mie de
junghieri spre ardere au adus Solomon pre oltariul acela în Gavaon.
5. {i s-au ar@tat Domnul lui Solomon prin vis noaptea, zicând: „Ceare ce vreai s@-]i dau!” |
119v
6. {i au zis Solomon: „Tu ai f@cut cu sluga Ta, David, tat@l mieu, mil@ mare, precum
au umblat înnaintea Ta în adev@r }i în dreptate }i cu inim@ dreapt@ cu Tine; p@zitu-i-ai
lui, Tu, mila Ta cea mare }i i-ai dat fiiu }ezând pre thronul lui, precum iaste ast@zi.
7. {i acum, Doamne Dumnezeule, Tu ai f@cut a împ@r@]i sluga Ta în locul lui David,
t@tâne-mieu, iar@ eu sânt prunc mic }i ne}tiind ie}irea }i întrarea mea.
8. {i sluga Ta iaste în mijlocul norodului care l-ai ales, norodului f@r@ sfâr}it, care a s@
num@ra }i a s@ socoti nu poate pentru mul]imea.
9. *Da-vei, dar@, slugii tale inim@ a deprinde s@ poat@ judeca norodul T@u }i a aleage
între bun }i între r@u. C@ cine va putea judeca norodul acesta, norodul T@u acest mult?”
10. {i au pl@cut cuvântul înnaintea Domnului, c@ Solomon ceruse acest lucru.
11. {i au zis Domnul c@tr@ Solomon: „Pentru c@ ai cerut cuvântul acesta }i n-ai cerut zile multe
}i bog@]ii au sufletele nepriiatinilor t@i, ci ai cerut ]ie în]elepciune spre aleagerea giudec@]ii,
120r
12. Iat@, ]-am f@cut dup@ cuvintele tale }i ]-am dat inim@ în]eleapt@ }i în]eleg@||toare,
într-atâta cât nime înnaintea ta au fost aseaminea ]ie, nici dup@ tine s@ va scula.
13. *Ci }i aceastea care n-ai cerut ]-am dat: bog@]ii adec@ }i slav@, cât nime n-au fost
aseaminea ]ie între împ@ra]i în toate zilele trecute.
14. {i de vei umbla în c@ile Meale }i vei p@zi poruncile }i ceale poruncite ale Meale,
precum au umblat tat@-t@u, lungi-voiu zilele tale”.
15. {i s-au de}teptat Solomon }i au în]eles c@ iaste vis. {i, venind în Ierusalim, au st@tut
înaintea sicriiului legii Domnului }i au adus arderi }i au f@cut junghieri p@ciuitoare }i usp@]
mare tuturor slujilor sale.
16. Atuncea au venit doao muieri curve la împ@ratul }i au st@tut înnaintea lui.
17. A c@rora una au zis: „Rogu-te, domnul mieu, eu }i muierea aceasta l@cuim într -o
cas@ }i am n@scut la ea în c@mar@.
18. {i a treia zi dup@ ce am n@scut eu, au n@scut }i aceasta; }i eram amândoao }i nime
altul cu noi în cas@, afar@ de noi doao.
19. {i au murit pruncul muierii ace}tiia noaptea, c@ dormind l-au n@du}it.
120v
20. {i, sculându-s@ în adâncul nop]ii pe as|cuns, au luat fiiul mieu de lâng@ mine, slujnica
ta dormind, }i l-au pus în sânul s@u, iar@ fiiul s@u, care era mort, l-au pus în sânul mieu.
21. {i, sculându-m@ diminea]a s@ dau lapte fiiului mieu, s-au ar@tat mort; carele mai
cu de adinsul v@zându-l, în chiar@ lumin@, l-am aflat a nu fi al mieu care n@scusem”.
22. {i au r@spuns ceealalt@ muiare: „Nu-i a}a precum zici, ci fiiul t@u au murit, iar@ al
mieu tr@ia}te”. Împrotiv@ aceea zicea: „Min]i, c@ fiiul mieu tr@ia}te, }i fiiul t@u au murit”.
{i într-acesta modru s@ certa înnaintea împ@ratului.
23. Atunci împ@ratul au zis: „Aceasta zice: «Fiiul mieu tr@ia}te, }i fiiul t@u au murit». {i
ceea r@spunde: «Nu, ci fiiul t@u au murit, iar@ al mieu tr@ia}te»”.
24. {i au zis împ@ratul: „Aduce]i-m sabia!” {i aducând sabia înaintea împ@ratului,
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25. „Împ@r]i]i – au zis – pruncul viu în doao p@r]i }i da]i jum@tate parte uniia }i gium@tate
parte ceiiaalalte”.
26. {i au zis muierea al c@riia fiiu era viu c@tr@ împ@ratul (c@ s@ mi}case ceale dinlontrul
ale sale pentru fiiul s@u): „Rogu-te, doamne, da]i-i ei pruncul viu }i nu -l ucide]i!” Dinprotiv@
ceea zicea: „Nici mie, nici ]ie s@ fie, ci s@-l împar]@”. ||
27. R@spuns-au împ@ratul }i au zis: „Da]i ce}tie pruncul viu }i s@ nu s@ ucig@, c@ aceasta-i 121r
muma lui”.
28. {i au auzit tot Israilul giudecata carea f@cuse împ@ratul }i s-au temut de împ@ratul,
v@zând în]elepciunea lui Dumnezeu a fi într-însul spre facerea giudec@]ii.
Cap 4
S@ num@r@ c@peteniile }i cei mai-mari a lui Solomon, g@tirea bucatelor lui, bog@]iile,
în]elepciunea }i pacea, f@r@ grije împ@r@]ind el, }i num@rul pildelor }i ver}urilor lui.

1.
i era împ@ratul Solomon împ@r@]ind preste tot Israilul.
2.
{i aceastea c@petenii carea avea, Azarie fiiul lui Sadoc preotului:
3.
Elihoref }i Ahia, fiii lui Sisa scriitoriului, Iosafat, fiiul lui Ahilud, istoric.
4. Vanaiia, fiiul Ioiadei, preste oaste, iar@ Sadoc }i Aviathar, preo]ii.
5. Azarie, fiiul lui Nathan, preste cei ce sta lâng@ împ@ratul, Zavud fiiul lui Nathan,
preotul, priiatinul împ@ratului.
6. {i Ahisa, mai-marele casei, }i Adoniaram, fiiul Avdei, preste d@jdi. |
7. {i avea Solomon doispr@zeace mai-mari preste tot Israilul, carii slujiia ceale de preste 121v
an împ@ratului }i casii lui, c@ în toate lunile preste an fie}tecarii ceale de lips@ slujiia.
8. {i aceastea numele lor: Venhur, în muntele Efrem;
9. Vendicar, în Machis }i Salevim }i în Vethsamis }i în Ilon }i în Vethanan;
10. Venhesed, în Aruvoth, a lui era Sohon }i tot p@mântul Efer.
11. Venavinadav, a c@ruia tot Nefathdorul, Tafet, pre fata lui Solomon, avea muiare.
12. Vana, fiiul lui Ahilud, îndrepta Thanacul }i Maghedul }i tot Vethsanul, care iaste lâng@
Sarthana, supt Iezdrahil, de la Vethsan pân@ la Avel Mahula, din prejma Iecmaan.
13. Vengaber în Ramoth Galaad; avea Avothiair, fiiul lui Manasse, în Galaad; el era
mai-mare în tot ]inutul Argov, care iaste în Vasan, cu }asez@ci de cet@]i mari }i ziduite,
care avea încuietori de aram@.
14. Avinadav, fiiul lui Addo, era mai-mare în Manaim.
15. Ahimaas în Nethali, ci }i el avea pre Vesameth, fata lui Solomon, în c@s@torie.
16. Vaana, fiiul Husi, în Asir }i în Valoth; ||
122r
17. Iosafat, fiiul Farue, în Isahar;
18. Semeii, fiiul lui Ela, în Veniamin;
19. Gaver, fiiul Urii, în p@mântul Galaad, în p@mântul Sihon, împ@ratului Ammorreului,
}i Og, împ@ratului Vasanului, preste toate care era într-acel p@mânt.
20. Iiuda }i Israil nenum@ra]i, a}a ca n@sipul m@rii în mul]ime, mâncând }i bând }i
veselindu-s@.
21. *Iar@ Solomon era în mo}tenirea sa, având toate împ@r@]iile de la râul p@mântului
*Ecli. 47, 15.
filisteailor pân@ la hotarul Eghiptului, a celor ce-i aducea daruri }i slujb@ în toate zilele vie]ii
lui.
22. {i era bucata lui Solomon în toate zilele, *treizeci de cori de frunte de f@in@ }i }asezeci
* lips@!
de cori de f@in@,
23. Zeace boi gra}i }i doaozeci de boi de p@scut }i o sut@ de berbeci, afar@ de v@natul
cerbilor, c@priorilor }i a bivolilor }i al paserilor hr@nite.
24. C@ el biruia tot ]inutul care era preste râu, de la Thafsa pân@ la Gazan, }i pre to]i
122v
împ@ra]ii ]inuturilor acelora }i | avea pace din toate p@r]ile împregiur.
25. {i l@cuia Iiuda }i Israil f@r@ nici o teamere, fie}tecarele supt vi]a sa }i supt zmochinul
s@u, de la Dan pân@ la Versavia, în toate zilele lui Solomon.
26. *{i avea Solomon patruzeci de mii de iasle de cai de c@ru]@ }i doaospr@zeace mii
*2 Par. 9, 25.
de c@l@re]i.
27. {i hr@nea mai sus-zi}ii, cei mai-mari rândui]i ai împ@ratului, ci }i ceale de lipsa measei
împ@ratului Solomon, cu grije mare le slujea în vremea sa.
28. {i orzul }i pleavele cailor }i a dobitoacelor le purta la locul unde era împ@ratul, dup@
rânduiala sa.
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29. {i au dat Dumnezeu în]elepciune lui Solomon }i minte mult@ foarte }i în@l]imea inimii,
ca n@sipul care iaste în ]@rmurile m@rii.
30. {i întrecea în]elepciunea lui Solomon pre în]elepciunea tuturor r@s@riteanilor }i a
eghipteanilor.
31. *{i era mai în]elept decât to]i oamenii, mai în]elept decât Eftan iezdrahiteanul }i Heman *Ecli. 47, 16.
123r }i Halkol }i decât Dorda, fiii lui Mahol, }i era numit în toate || neamurile prinpregiur.
32. {i au gr@it Solomon trei mii de pilde }i au fost versurile lui o mie }i cinci.
33. {i au socotit despre leamne, de la chedru, care iaste în Livan, pân@ la hisop, care
iase din p@reate. {i au vorbit despre dobitoace }i despre paseri }i de ceale zbur@toare }i
de pe}ti.
[34] {i vinea din toate noroadele a auzi în]elepciunea lui Solomon }i de la to]i împ@ra]ii
p@mântului carii auzea în]elepciunea lui.
Cap 5
Hiram îng@duia}te lui Solomon, spre zidirea bisearicii, t@ietori de leamne, c@rora Solomon le
d@ bucate. Num@rul t@ietorilor, purt@torilor de greot@]i, t@ietorilor de pietri }i al celor
mai-mari ai lor.

1.

i au trimis Hiram, împ@ratul Tirului, slugile sale la Solomon, c@ au auzit cum c@-l
unsease împ@rat în locul t@tâni-s@u, c@ priiatin fusease Hiram lui David în toat@
vreamea.
2. {i au trimis Solomon la Hiram, zicând:
3. „Tu }tii vrearea lui David, t@tâni-mieu, }i cum c@ n-au putut zidi cas@ numelui Domnului,
123v Dumnezeului s@u, pentru r@zboaiele ce s@ apropia prinprejur, pân@ când | i-au dat Domnul
supt urma picioarelor lui.
4. Iar@ acum odihn@ mi-au dat Domnul, Dumnezeul mieu, prinprejur, }i nu iaste Satan,
nici tâmpinare rea.
5. Pentru aceea cuget a zidi besearica numelui Domnului, Dumnezeului mieu, precum
au gr@it Domnul lui David, t@tâni-mieu, zicând: *«Fiiul t@u, care l- oiu da în locul t@u pre *2 Împ@r. 7, 13.
scaunul t@u, acela va zidi cas@ numelui Mieu».
1 Par. 22, 10.
6. Deci, poruncea}te s@-m taie slugile tale chedri din Livan, }i slugile meale s@ fie cu
slugile tale, iar@ plata slugilor tale o voiu da ]ie orice vei ceare, c@ }tii cum nu iaste în
norodul mieu om care s@ }tie t@ia leamne ca sidonii”.
7. {i, auzind Hiram cuvintele lui Solomon, s-au veselit foarte }i au zis: „Bine e cuvântat
Domnul Dumnezeu ast@zi, care au dat lui David fiiu în]elept preste norodul acest mult”.
8. {i au trimis Hiram la Solomon, zicând: „Auzit-am ceale ce mi-ai poruncit; eu voiu
face toat@ vrearea ta în leamne de chedru }i în ceale cetinoas@.
124r
9. Slugile meale le vor duce din Livan la mare }i eu le voiu a}eza în plute pre || mare
pân@ la locul ce-mi vei îns@mna }i le voiu pune acolo }i le vei lua. {i-m vei da ceale de
lips@ mie, s@ s@ dea bucat@ casii meale”.
10. Deci, Hiram da lui Solomon leamne de chedru }i leamne de ceatin@ dup@ toat@
vrearea lui.
11. Iar@ Solomon da lui Hiram cori de gr@u doaozeaci de mii, spre hrana casei lui, }i
doaoz@ci de cori de untdelemn curat. Aceastea da Solomon lui Hiram în to]i anii.
12. *{i au dat Domnul în]elepciune lui Solomon precum i -au gr@it; }i era pace între *Sus 3, 12.
Hiram }i Solomon }i au f@cut amândoi leg@tur@.
13. {i au ales împ@ratul Solomon lucr@tori din tot Israilul; }i era porunc@ de treiz@ci de
mii de b@rba]i.
14. {i-i trimitea la Livan c@te zeace mii pre fie}tecare lun@ pe rând, a}a cât în doao luni
era în casele sale; }i Adoniram era preste porunca aceasta.
15. {i era lui Solomon }eaptezeci de mii de cei ce purta greot@]ile }i optzeci de mii de
t@ietori de pietri în munte,
16. Afar@ de cei mari, carii era rândui]i preste fie}tecare lucruri, cu num@rul trei mii }i
124v trei sute, carii poruncea norodului }i | celor ce lucra.
17. {i au poruncit împ@ratul s@ ia pietri mari, pietri scumpe spre temeiul bisearicii }i s@
le fac@ în patru dungi.
18. Care le-au cioplit me}teri de piatr@ a lui Solomon }i me}teri de piatr@ ai lui Hiram,
iar@ ghivlii au g@tit leamnele }i pietrile spre zidirea casei.
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Cap 6
Forma }i cl@ditura bisearicii, despre cele mai alease p@r]i dinlontru }i din afar@.

1.

*2 Par. 3, 1.

i au fost în anul al patru sute }i optz@ci ie}irii fiilor lui Israil din Eghipt, în anul al
patrulea, în luna Zioa (aceasta iaste luna a doao) *a împ@r@]ii lui Solomon preste
Israil, au început a s@ zidi cas@ Domnului.
2. Iar@ casa carea o zidise împ@ratul Solomon Domnului avea }asezeci de co]i în lungime
}i doaoz@ci de co]i în l@]ime }i triiz@ci de co]i în în@l]ime.
3. {i pridvorul era înnaintea bisearicii de doaoz@ci de co]i lung, dup@ m@sura l@]imii ||
125r
bisearicii, }i avea zeace co]i de lat dinnaintea fea]ii bisearicii.
4. {i au f@cut în bisearic@ fere}ti strâmbe.
5. {i au zidit preste p@re]ii bisearicii t@blite prinpregiur, în p@re]ii casii prinpregiurul
bisearicii }i a jârtvenicului }i au f@cut coaste prinpregiur.
6. T@blitul care era dedesupt cinci co]i avea de lat, }i t@blitul din mijloc }ase co]i lat, }i
al treilea t@blit }eapte având co]i de lat. {i grinzi au pus în cas@ prinpregiur, ca s@ nu s@
lipeasc@ de zidurile bisearicii.
7. Iar@ casa când s@ zidea, de pietri cioplite }i îndreptate s-au zidit. {i maiul }i s@curea
}i tot ce-i de fier nu s-au auzit în cas@ când s@ zidea.
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8. U}ea coastei din mijloc era în partea casei de-a dreapta, }i prin cig@ s@ suia la mijlocul
casei ceii de cin@ }i de la mijloc la al treilea.
9. {i au zidit casa }i o au s@vâr}it }i au acoperit casa cu la]uri de chedru.
125v
10. {i au zidit podire preste toat@ casa de cinci co]i înnalt@ }i au acoperit | casa cu leamne
de chedru.
11. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Solomon, zicând:
12. „Casa aceasta carea o zide}ti, de vei umbla în poruncile Meale }i judec@]ile Meale
vei face }i vei p@zi toate ceale poruncite ale Meale, p@}ind printr-însa, voiu înt@ri cuvântul
Mieu ]ie, *care am gr@it c@tr@ David, tat@l t@u.
*2 Împ@r. 7, 16,17.
*1 Par. 22, 9.
13. *{i voiu l@cui în mijlocul fiilor Israil }i nu voiu p@r@si norodul Mieu Israil”.
14. {i au zidit Solomon casa }i o au s@vâr}it.
15. {i au zidit p@re]ii casii dinlontru cu table de chedru, din fa]a casei pân@ la vârful
p@re]ilor, }i pân@ la boltituri i-au acoperit cu leamne de chedru dinlontru }i au coperit fa]a
casei cu t@bli de ceatin@.
16. {i au zidit de doaoz@ci de co]i la partea cea mai dinnapoi a bisearicii podiri de
chedru, din fa]a de jos pân@ sus. {i au f@cut casa jârtvenicului dinlontru în sfânta sfintelor.
17. {i de patruz@ci de co]i era bisearica dinnaintea u}ilor jârtvenicului.
126r
18. {i cu chedru toat@ casa dinlontru || s@ îmbr@ca, având scobiturile }i închieturile sale
de me}teri f@cute }i s@p@turi ivindu-s@. Toate cu t@bli de chedru s@ îmbr@ca, nicidecum
piatr@ nu s@ putea ar@ta în p@reate.
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19. Iar@ jârtvelnicul în mijlocul casii în partea dinlontru f@cuse, ca s@ puie acolo sicriiul
legii Domnului.
20. {i jârtvelnicul avea lungime doaoz@ci de co]i }i doaoz@ci de co]i în lat }i doaoz@ci de
co]i înnalt. {i l-au acoperit }i l-au înbr@cat cu aur curat, ci }i oltariul l-au îmbr@cat cu chedru.
21. {i casa dinnaintea jârtvelnicului o au acoperit cu aur curat }i au înfipt tablele cu cuie
de aur.
22. {i nu era ceva în bisearic@ s@ nu s@ acopere cu aur, ci }i tot oltariul jârtvelnicului
l-au coperit cu aur.
23. {i au f@cut în jârtvelnic doi heruvimi de leamne de maslin de zeace co]i înnal]i.
24. De cinci co]i o arip@ a heruvimului }i de cinci co]i ceeaalalt@ aripa heruvimului, adec@
126v
zeace co]i având, de la | vârful unii aripi pân@ la vârful arepii ceiiaalalte.
25. {i de zeace co]i era al doilea heruvim, în aseaminea m@sur@, }i un lucru era în doi
heruvimi.
26. Adec@, naltul avea un heruvim de zeace co]i }i aseaminea heruvimul al doilea.
27. {i au pus heruvimii în mijlocul bisearicii ceii dinlontru. {i-}i întindea arepile heruvimii
}i atingea o arip@ p@reatele, }i aripa heruvimului al doilea atingea al doilea p@reate, iar@
cealeaalalte areapi în partea din mijlocul bisearicii împreun@ s@ atingea.
28. {i au coperit heruvimii cu aur.
29. {i to]i p@re]ii bisearicii prinpregiur i-au cioplit cu multe fealiuri de scobituri }i cu
strun@; }i au f@cut în ei heruvimi }i ramuri de finic }i zugr@vituri de multe fealiuri, ca când
ar spânzura din p@reate }i ar ie}i.
30. Ci }i fa]a casei o au coperit cu aur dinlontru }i din afar@.
31. {i în întrarea jârtvelnicului au f@cut u}uli]@ de leamne de maslin }i u}orii unghie]ealor
cinci. ||
32. {i doao u}i din leamne de maslin }i au cioplit într-însele zugr@vitura heruvimilor }i 127r
forma finicilor }i lucruri înfrums@}ate foarte ivindu-s@; }i le-au coperit cu aur. {i au acoperit
}i heruvimii }i finicii }i cealeaalalte cu aur.
33. {i au f@cut în întrarea bisearicii u}ori din leamne de maslini în patru dungi,
34. {i doao u}i din leamne de cetin@ dinlontru. {i amândoao u}ile era îndoite, }i împreun@
]iindu-s@, s@ de}chidea.
35. {i au cioplit heruvimi }i ramuri de finic }i scobituri foarte ivindu-s@; }i le -au acoperit
toate cu t@bli de aur, cu lucru în patru unghiuri dup@ îndreptariu.
36. {i au zidit pridvor dinnainte, cu trei rânduri de pietri netezite }i cu un rând de leamne
de chedru.
37. În anul al patrulea s-au întemeiat casa Domnului în luna Zio.
38. {i în anul al unspr@zeacelea, în luna Vul (aceasta e luna a opta) s-au ispr@vit casa
în tot lucrul s@u }i în toate unealtele sale; }i o au zidit în }apte ani. |
Cap 7

127v

Polata lui Solomon, casa chodrului Livanului, }i a muiarii lui, de multe fealiuri }i scumpe
foarte od@jdiile bisearicii.
* Jos. 9, 10.

*Sus 3, 1.

1.
2.

ar@ casa sa o au zidit Solomon în *treisprezeace ani }i des@vâr}it o au f@cut.
{i au zidit casa chodrului Livanului lung@ de co]i o sut@ }i lat@ de co]i
cinz@ci }i înnalt@ de co]i treizeci }i patru prinbl@tori între stâlpii de chedru,
c@ leamne de chedru t@iase pentru stâlpi.
3. {i cu t@bli de chedru au îmbr@cat toat@ c@mara, carea în patruzeaci }i cinci de stâlpi
s@ sprijinea. {i un rând avea stâlpi cinspr@zeace,
4. În preajma sa pu}i.
5. {i din prejm@ pre sine} privindu-s@, cu aseaminea de}ertare între stâlpi }i preste stâlpi,
leamne în patru dungi întru toate aseaminea.
6. {i pridvorul stâlpilor l-au f@cut lung de co]i cinciz@ci }i lat de co]i treiz@ci, }i alt pridvor
128r
în fa]a pridvorului celui mai mare }i stâlpi }i || epi}tili preste stâlpi.
7. {i pridvorul umbrariului în care iaste divanul au f@cut }i l-au coperit cu leamne de
chedru de la fa]a p@mântului pân@ la vârf.
8. {i c@}cioar@ în carea s@ }edea la judecat@ era în mijlocul pridvorului cu aseaminea
lucrare. {i au f@cut cas@ featei lui Faraon (*carea o luase muiare Solomon) cu aceaea}
lucrare cu care }i pridvorul.
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9. Toate cu pietri scumpe care la un modru }i la o m@sur@, }i dinl@untru }i din afar@, era
herestruite, din temeiu pân@ la vârful p@re]ilor, }i din afar@ pân@ la pridvorul cel mai mare.
10. Iar@ temeiurile de pietri scumpe, cu pietri mari de zeace sau opt co]i.
11. {i pe deasupra pietri scumpe, de aseaminea m@sur@ era t@iate }i aseaminea de
chedru.
12. {i pridvor mai mare r@tund, cu trei rânduri de pietri t@iate }i cu un rându de chedru
cioplit; ci }i în t@rna]ul casii Domnului dinl@untru }i în pridvorul casii. |
13. {i au trimis împ@ratul Solomon }i au adus pre Hiram din Tir,
128v
14. Fiiul muierii v@duve din neamul Nethali, din tat@ tirian, mea}ter de aram@ }i plin
de în]elepciune }i de în]eleagere }i de înv@]@tur@ spre facerea a tot lucrul de aram@; care,
venind la împ@ratul Solomon, i-au f@cut tot lucrul.
15. {i au închipuit doi stâlpi de aram@, de optspr@zeace co]i înnalt un stâlp, *}i linia de
doispr@zeace co]i încingea amândoi stâlpii.
*Iremie 42, 21.
16. {i doao c@peteale au f@cut, care s@ se puie spre capetele stâlpilor, v@rsate din aram@:
de cinci co]i înnalt un c@petel }i de cinci co]i înnalt alt c@petel.
17. {i în modrul mreajii }i a lan]ului }ie}i împreun@ cu lucru minunat ]@sut. Amândoo
c@petealele stâlpilor era v@rsate, câte }eapte rânduri de mreju]e într-un c@petel }i câte
}eapte mreju]e într-alt c@petel.
18. {i au ispr@vit stâlpii }i doao rânduri prinpregiur de fie}tecare mreju]e, s@ a||copere
129r c@petealele care era pre vârful malogranatelor; într-acela}i chip au f@cut }i c@petelului al doilea.
19. Iar@ c@petealele care era pre capetele stâlpilor, ca lucrarea crinului era f@cute în
pridvorul de patru co]i.
20. {i iar@}i alte c@peteale în vârful stâlpilor deasupra, dup@ m@sura stâlpului în prejma
mreji]elor. Iar@ de malogranate era doao sute de rânduri înprejurul c@petelului al doilea.
21. {i au a}ezat doi stâlpi în pridvorul bisearicii }i, a}ezând stâlpul cel de-a direapta l-au
cheamat cu nume Iahin; aseaminea au r@dicat al doilea stâlp }i au cheamat numele lui Vooz.
22. {i preste capetele stâlpilor au pus un lucru f@cut ca crinul }i s-au ispr@vit lucrul stâlpilor.
23. *{i au f@cut un mare v@rsat, de zeace co]i de la uzn@ pân@ la uzn@, r@tund împregiur,
în@l]imea lui de cinci co]i, }i o funi}oar@ de treizeaci de co]i îl încingea prinpregiur.
*2 Par. 4, 2.
24. {i cioplitura de supt uzn@ îl încungiura | cu zeace co]i, ocolind marea; doao rânduri
129v de cioplituri scobite era v@rsate.
25. {i sta pre doispr@zeace boi, din carii trei privea spre miaz@noapte }i trei spre apus
}i trei spre amiaz@zi }i trei spre r@s@rit, }i marea era deasupra lor, a c@rora p@r]ile dinapoi
toate înlontru s@ pitula.
26. Iar@ grosimea vasului era de trei lo]i }i uzna lui ca uzna p@harului }i ca foaia r@v@rsatului
crin, doao mii de vaturi cuprindea.
27. {i au f@cut zeace temeiuri de aram@, patru co]i de lungi fie}tecare temeiu }i patru
co]i de late }i trei co]i de înalte.
28. {i însu}i lucrul temeiurilor prin mijloc ras era }i cioplituri între închieturi.
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29. {i între cununi]e }i împletituri, lei }i boi }i heruvimi }i închieturi aseaminea deasupra,
}i supt lei }i boi ca ni}te cureale de aram@ spânzurând.
30. {i patru roate prin fie}tecare temeiu }i osii de aram@, }i prin patru p@r]i ca ni}te
umereale supt vas v@rsate în prejma sa împreun@ privind. ||
31. {i gura vasului dinlontru era în vârful capului; }i care din afar@ s@ ar@ta era de un
cot toat@ r@tund@ }i a}ijderea avea un cot }i jum@tate, iar@ în unghiurile stâlpilor multe 130r
fealiuri de scobituri era }i în mijlocile între stâlpilor în patru cornuri, nu r@tunde.
32. {i patru roate, care prin patru unghiurile temeiului era, s@ lipea între sine} supt
temeiu; o roat@ era nalt@ de un cot }i jum@tate.
33. {i a}ea era roatele ca ceale din car, }i osiile lor }i spi]ele, }i }inele }i g@le]ile toate v@rsate.
34. C@ }i umerealele ceale patru prin fie}tecare unghiurile temeiului unuia, din însu}i
temeiu v@rsat }i încheiate era.
35. Iar@ în vârful temeiului era o r@tunzire oarecarea de o jum@tate de cot, a}a lucrat@,
cum vasul amestec@turii de vin s@ s@ poat@ pune deasupra, având scobiturile sale }i multe
fealuri de cioplituri din sine}. |
36. {i au scobit în t@blitele ceale ce era de aram@ }i în unghiuri, heruvimi }i lei }i ramuri
de finic ca în as@m@narea omului ce st@, ca nu pitulate, ci puse prinpregiur s@ s@ vaz@. 130v
37. Într-acesta} chip au f@cut zeace temeiuri, cu o v@rs@tur@ }i cu o m@sur@ }i cu o
aseaminea cioplitur@.
38. {i au f@cut zeace vase de aram@; patruzeaci de vaturi cuprindea un vas }i era de
patru co]i }i fie}tecare vas pre fie}tecare unghiuri, adec@ pre zeace temeiuri au pus.
39. {i au a}ezat zeace temeiuri, cinci de-a dreapta parte a bisearicii }i cinci la stânga,
iar@ mare l-au pus de-a dreapta partea bisearicii, în prejma r@s@ritului despre amiaz@zi.
40. {i au f@cut Hira tipsii }i furculi]e }i unghi]e }i au ispr@vit tot lucrul împ@ratului Solomon
în bisearica Domnului:
41. Stâlpi doi }i funi}oarele c@pe]ealelor preste c@pe]ealele stâlpilor doao }i mreju]e doao,
s@ acopere ceale doao funi}oare, care era preste capetele stâlpilor, ||
42. {i malogranate patru sute în doao mreju]e, doao rânduri de malogranate în fie}tecare
131r
mreju]@, spre acoperirea funi}oarelor c@pe]ealelor care era pe capetele stâlpilor,
43. {i temeiuri zeace }i vase zeace pre temeiuri,
44. {i un mare }i boi doispr@zeace supt mare,
45. {i tipsii }i furculi]e }i unghi]e, toate vaseale care au f@cut Hiran împ@ratului Solomon
în casa Domnului era de aram@ aurit@.
46. În câmpia ]inutului Iordanului le-au v@rsat împ@ratul în p@mânt cleios, între Sohoth }i Sarthan.
47. {i au pus Solomon toate vasele, iar@ pentru prea multa mul]ime nu era m@sura aramii.
48. {i au f@cut Solomon toate vasele în casa Domnului: oltariu de aur }i mas@ pre care
s@ se puie pânile punerii-înainte, de aur.
49. {i sfe}nice de aur, cinci de-a dreapta }i cinci de-a stânga, în preajma jârtvelnicului
din aur curat, }i ca florile crinului, }i deasupra candilele de aur, }i cle}te de aur.
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50. {i urcioare }i furculi]e }i p@h@reale }i mo|jeru]e }i c@delni]e de aur curat. {i ]i]inile
u}ilor casii aceii dinlontru, sfânta sfintelor, }i a u}ilor casii *bisearicii era de aur.
*2 Par. 5, 1.
51. {i au ispr@vit tot lucrul care f@cea Solomon în casa Domnului }i au adus înlontru, care
sfin]ise David, tat@-s@u, argintul }i aurul }i vasele }i le-au pus în vistieriile casii Domnului.
Cap 8
Bisearica, dup@ ce s-au dus într-însa sicriiul, s@ târnosea}te umplând-o cea]a. Solomon, dup@ lunga
rug@ciune, blagoslovea}te norodul. Num@rul boilor }i al oilor ce s-au jârtvit spre aceast@ pr@znuire.

1.*

tunci s-au adunat to]i cei mai mari n@scu]i a lui Israil, cu c@peteniile neamurilor
}i pov@]uitorii familiilor fiilor lui Israil, la împ@ratul Solomon în Ierusalim, ca s@
duc@ sicriiul legii Domnului din cetatea lui David, adec@ din Sion.
132r
2. {i s-au adunat la împ@ratul Solomon tot Israilul în luna Eftanim în zi de praz||nic,
aceasta iaste luna a }eaptea.
3. {i au venit to]i b@trânii din Israil }i au adus sicriiul preo]ii.
4. {i au purtat sicriiul Domnului }i cortul a}ezemântului }i toate vasele jârtvelnicului care
era în cort, }i le ducea preo]ii }i levi]ii.
5. Iar@ împ@ratul Solomon }i toat@ mul]imea lui Israil, carea s@ adunase la el, p@}ea cu
el înaintea sicriiului }i jârtvea oi }i boi f@r@ pre]uire }i f@r@ num@r.
6. {i au dus înlontru preo]ii sicriiul legii Domnului în locul s@u, în jârtvenicul bisearicii,
în sfânta sfintelor, supt arepile heruvimilor.
7. C@ heruvimii î}i întindea arepile preste locul sicriiului }i acoperea sicriiul }i verigile
lui deasupra.
8. {i când s@ ivea verijile }i li s@ ar@ta vârfurile afar@ de jârtvenic înnaintea oltariului,
nu s@ ar@ta mai mult din afar@, carele au }i fost acolo pân@ într-aceast@ zi. |
132v
9. Iar@ în sicriiu nu era *altceva, f@r@ numai doao lespezi de piatr@, care pusease într-însul Moisi
în Horiv, când au f@cut Domnul leg@tur@ cu fiii lui Israil, când ie}ea din p@mântul Eghiptului.
10. {i au fost deac@ au ie}it preo]ii din jârtvelnic, cea]a au împlut casa Domnului.
11. {i nu putea preo]ii a sta }i a sluji pentru cea]@, c@ umpluse slava Domnului casa
Domnului.
12. Atunci au zis Solomon: „*Domnul au zis s@ l@cuiasc@ în cea]@.
13. Zidind am zidit cas@ spre l@ca}ul T@u, prea puternic e scaunul T@u în veac”.
14. {i }-au întors împ@ratul fa]a sa }i au blagoslovit toat@ bisearica lui Israil, c@ toat@
beseareca lui Izrail sta.
15. {i au zis Solomon: „Bine e cuv@ntat Domnul, Dumnezeul lui Israil, Carele au gr@it
cu gura Sa c@tr@ David, tat@l mieu, }i în mânile Lui au ispr@vit, zicând:
16. «Din ziua carea am scos norodul Mieu Israil din Eghipt, n-am ales cetate din toate
133r neamurile lui Israil, s@ se zideasc@ || cas@ }i s@ fie numele Mieu acolo, ci am ales pre David
s@ fie preste norodul Mieu Israil».
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17. *{i au vrut David, tat@l mieu, a zidi cas@ numelui Domnului, Dumnezeului lui Israil.
18. {i au zis Domnul c@tr@ David, tat@l mieu: «Ce ai gândit în inima ta a zidi cas@ numelui
Mieu, bine ai f@cut aceasta }i cu mintea a cugeta.
19. Îns@ tu nu-M vei zidi cas@, ci fiiul t@u, care va ie}i din coapsele tale, acela va zidi
cas@ numelui Mieu».
20. Înt@rit-au Domnul cuvântul S@u, care au gr@it. {i am st@tut în locul lui David, tat@lui
mieu, }i am }ezut spre thronul lui Israil, precum au gr@it Domnul, }i am zidit cas@ numelui
Domnului, Dumnezeului Israil.
21. {i am r@nduit acolo locul sicriiului în care leg@tura Domnului iaste, care au f@cut cu
p@rin]ii no}tri când au ie}it din p@mântul Eghiptului”.
22. {i au st@tut Solomon înnaintea oltariului Domnului în vedearea bisearicii lui Israil
}i }-au întins mânile sale la ceriu.
23. {i au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, nu iaste aseaminea [ie Dumnezeu în ceriu
sus }i pre p@mânt jos, Care p@ze}ti leg@tura }i mila slujilor Tale, care umbl@ înaintea Ta
în toat@ inima sa,
24. Care ai p@zit slujii Tale, David, | tat@lui mieu, Care ai gr@it lui. Cu gura ai gr@it }i
cu mânile ai ispr@vit, precum aceast@ zi arat@.
25. Acum, dar@, Doamne, Dumnezeul lui Israil, ]ine slugii Tale, lui David, t@tâni-mieu,
* 2 Împ@r. 7, 12. care i-ai gr@it, zicând: «*Nu s@ va lua de la tine b@rbat înnaintea Mea, care s@ }az@ pre
thronul lui Israil, îns@ a}a, de vor p@zi fiii t@i calea sa, s@ umble înaintea Mea, precum tu
ai umblat în vederea Mea».
26. {i acum, Doamne, Dumnezeul lui Israil, înt@reasc@-s@ cuvintele Tale, care ai gr@it
slujii Tale, David, tatâne-mieu.
27. Au doar@ poate-s@ gândi c@ adev@rat Dumnezeu l@cuia}te pre p@mânt? C@ de vreame
ce ceriul }i ceriurile ceriurilor nu Te pot cuprinde, cu cât mai v@rtos casa aceasta, carea o
am zidit?
28. Îns@ caut@ spre rug@ciunea slugii Tale }i la cearerea lui, Doamne, Dumnezeul mieu,
ascult@ viersul }i rug@ciunea carea sluga Ta s@ roag@ înaintea Ta, ast@zi.
29. S@ fie ochii T@i de}chi}i preste casa aceasta noaptea }i zioa, preste casa || de care
*2 Leagi 12, 11. ai zis: *«Fi- va numele Mieu acolo», ca s@ ascul]i rug@ciunea cu carea s@ roag@ în locul
acesta c@tr@ Tine sluga Ta,
30. Ca s@ ascul]i rug@ciunea robului T@u }i a norodului T@u, Israil, ori de ce s@ vor ruga în
locul acesta. {i s@-i ascul]i în locul l@cuin]ii Tale în ceriu, }i când vei asculta, milostiv vei fi.
31. De va p@c@tui omul împrotiva aproapelui s@u }i va avea ceva jur@mânt, cu care s@
s@ ]ie str@ns, }i va veni pentru jur@mânt înnaintea oltariului T@u în casa Ta,
32. Tu vei asculta în ceriu }i vei face }i vei judeca slugile Tale, osândind pre cel necurat
}i r@spl@tindu-i calea sa preste capul lui, }i îndreptând pre cel drept }i dând lui dup@
dreptatea sa.
33. De va fugi norodul T@u, Israil, de nepriiatinii s@i (pentru c@ va p@c@tui [ie) }i, f@când
poc@in]@ }i m@rturisindu-s@ numelui T@u, vor veni }i s@ vor ruga }i vor cere iertare de la
Tine în casa aceasta,
34. Ascult@ în ceriu }i iart@ p@catul norodului | T@u Israil }i vei aduce la p@mântul care
l-ai dat p@rin]ilor lor.
35. De va fi închis ceriul }i nu va plua pentru p@catele lor }i, rugându-s@ în locul acesta,
pocaianie vor face numelui T@u }i de la p@catele sale s@ vor întoarce pentru n@cazul s@u,
36. Ascult@-i în ceriu }i las@ p@catele robilor T@i }i norodului T@u Israil }i-i arat@ calea cea bun@
prin carea s@ umble }i d@ ploaie pre p@mântul T@u, care l-ai dat norodului T@u spre mo}tenire.
37. Foamete de s@ va na}te pre p@mânt, au cium@, au strâcat v@zduh, au zmoliciune,
au l@cust@, sau rugin@ }i-l va n@c@ji nepriiatinul lui conocindu-i por]ile, toat@ rana }i toat@
neputin]a,
38. Toat@ îmbucarea }i bl@st@mul care s@ va întâmpla a tot omul din norodul T@u Israil,
de-} va cunoa}te cineva rana inimii sale }i-} va întinde mânile sale în casa aceasta,
39. Tu vei asculta în ceriu în locul l@ca}ului T@u }i iar@} Te vei milostivi }i vei || face ca
s@ dai fie}tec@ruia dup@ c@ile sale, precum vei vedea inima lui (c@ Tu cuno}ti sângur inima
tuturor fiilor oamenilor).
40. S@ se team@ de Tine în toate zilele în care tr@iesc pre fa]a p@mântului care l-ai dat
p@rin]ilor no}tri.
41. Ci înc@ }i streinul, care nu iaste din norodul T@u, Israil, când va veni din loc departe
pentru numele T@u (c@ s@ va auzi numele T@u cel mare }i mâna Ta cea mare }i bra]ul T@u
*2 Împ@r. 7, 5.

394

133v

134r

134v

135r

CAP 8

CARTEA ÎMP~RA[ILOR A TREIA

42. Cel întins în tot locul), deci când va veni }i s@ va ruga în locul acesta,
43. Tu vei asculta în ceriu, întru t@riia l@ca}ului T@u, }i vei face toate pentru carele Te
va chema cel strein, ca s@ învea]e toate noroadele locurilor a s@ teame de numele T@u,
precum norodul T@u, Israil, }i s@ cunoasc@ c@ numele T@u s-au chemat preste casa aceasta,
carea o am zidit.
44. De va ie}i norodul T@u la r@zboiu împrotiva nepriiatinilor s@i, pre cale ori înc@tro îi
vei trimite, Te vor ruga în prejma c@lii cet@]ii carea o ai ales }i în prejma casii carea o ai
zidit numelui T@u, |
135v
45. {i vei asculta în ceriu rug@ciunile lor }i cearerile lor }i vei face judecata lor.
46. Iar@ de vor gre}i [ie (*c@ nu iaste care s@ nu gre}asc@) }i, mâniindu-Te, îi vei da *2 Para. 6, 36.
nepriiatinilor s@i }i robi s@ vor duce în p@mântul nepriiatinilor departe sau aproape
Ecl. 7, 21.
47. {i s@ vor poc@i în inima sa în locul robiei }i, întorcându-s@, Te vor ruga de iertare 1 Ioan 1, 10.
în robia sa, zicând: «P@c@tuit-am, nedreptate am f@cut, necurat ne-am purtat»,
48. {i s@ vor întoarce c@tr@ Tine în toat@ inima sa }i cu tot sufletul s@u în p@mântul
nepriiatinilor s@i, la care robi s@ vor duce }i Te vor ruga în preajma c@lii p@mântului
s@u, care l-ai dat p@rin]ilor lor }i a cet@]ii carea o ai ales }i a bisearicii carea o ai zidit
numelui T@u.
49. Vei apuca în ceriu, întru t@ria scaunului T@u, rug@ciunile lor }i cererile lor }i vei face
judecata lor.
50. {i Te vei milostivi norodului T@u, care au gre}it [ie, }i tuturor nedrept@]ilor lor, cu
136r carele au nelegiuit împrotiva Ta, }i le vei da mil@ înnaintea celor || ce-i vor avea robi, s@
li s@ milostiveasc@.
51. C@ norodul T@u iaste }i mo}tenirea Ta, pre carii i-ai scos din p@mântul Eghiptului,
din mijlocul cuptoriului celui de fier.
52. Ca s@ fie ochii T@i de}chi}i spre rug@ciunea }erbului T@u }i norodului T@u, Israil, }i
s@-i ascul]i întru toate pentru carele Te vor chema.
53. C@ Tu [i i-ai os@bit spre mo}tenire dintru toate noroadele p@mântului, precum ai
gr@it prin Moisi, }erbul T@u, când ai scos p@rin]ii no}tri din Eghipt, Doamne Dumnezeule!”
54. {i au fost deac@ au plinit Solomon, rugând pre Domnul, toat@ rug@ciunea }i rugarea
aceasta, s-au sculat dinnaintea oltariului Domnului, c@ amândoao genunchele în p@mânt
înfipsease }i mânile întinsease spre ceriu.
55. St@tut-au, dar@, }i au blagoslovit toat@ bisearica lui Israil cu glas mare, zicând:
56. „Bine e cuvântat Domnul, Care au dat odihn@ norodului S@u, Israil, dup@ toate care
au gr@it; n-au c@zut nici un cuvânt din toate ceale bune, care au gr@it prin Moisi, sluga Sa.
57. Fie Domnul, Dumnezeul nostru, cu noi, precum au fost cu p@rin]ii no}tri, nep@r@sindu-ne
136v }i ne|lep@dându-ne,
58. Ci s@ ne pleace sufletele noastre c@tr@ Sine, ca s@ umbl@m întru toate c@ile Lui }i s@
p@zim poruncile Lui }i ]eremoniile Lui }i judec@]ile, oricare au poruncit p@rin]ilor no}tri.
59. {i fie cuvintele Meale aceastea, cu care m-am rugat înaintea Domnului, apropiindu-s@
c@tr@ Domnul, Dumnezeul nostru, zioa }i noaptea, s@ fac@ judecat@ slugii Sale }i norodului
S@u, Israil, în toate zilele.
60. S@ }tie toate noroadele p@mântului c@ Domnul Însu} iaste Dumnezeu }i nu iaste altul
afar@ de El.
61. {i fie inima noastr@ des@vâr}it cu Domnul, Dumnezeul nostru, s@ umbl@m în
a}ez@mânturile Lui }i s@ p@zim poruncile Lui ca }i ast@zi.
62. Deci împ@ratul }i tot Israilul cu el jârtvea junghieri înnaintea Domnului.
63. {i au ucis Solomon jârtve p@ciuitoare, care le-au jârtvuit Domnului, boi doaozeaci
137r }i doao de mii, }i oi o sut@ doaozeaci }i doao de mii }i au sfin]it || bisearica Domnului
împ@ratul }i fiii lui Israil.
64. În zioa aceaea au sfin]it împ@ratul în mijlocul pridvorului, care era înaintea casii
Domnului, c@ au f@cut acolo ardere de tot }i jârtv@ }i gr@simea celor de pace, c@ oltariul
cel de aram@, care era înaintea Domnului, mai mic era }i nu putea cuprinde arderea de
tot }i jârtva }i gr@simea celor de pace.
65. {i au f@cut Solomon în vreamea aceea pr@znuire vestit@, }i tot Israilul cu el, mul]ime
mare de la întrarea lui Emath pân@ la râul Eghiptului înaintea Domnului, Dumnezeului
nostru, }apte zile }i }apte zile, adec@ patruspr@zeace zile.
66. {i a opta zi au slobozit noroadele, carii, binecuvântând pre împ@ratul, s-au dus la
s@la}ele sale veselindu-s@ }i cu inim@ bucuroas@ pentru toate ceale bune, carea f@cuse
Domnul lui David, slugii Sale, }i lui Israil, norodului S@u.
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Domnul, lui Solomon a doao oar@ ar@tându-S@, îi poruncea}te a ]inea poruncile Sale, ad@ogând
amân@n]area de nu s@ vor ]inea. | Solomon mai multe cet@]i zidea}te; neamurile }i le face
d@jduitoare }i, corabie în Ofir trimi]ând, mult aur priimea}te.

1.

137v

i au fost deac@ au ispr@vit Solomon zidirea casii Domnului }i zidirea împ@ratului
}i tot ce poftise }i voise a face,
2.
I s-au ar@tat Domnul a doao oar@, *precum i s@ ar@tase în Gavaon.
*Sus 3, 7.
3. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Ascultat-am rug@ciunea ta, cu carea te-ai rugat înnaintea
2 Par. 7, 12.
Mea, sfin]it-am casa aceasta, carea o ai zidit ca s@-Mi puiu numele Mieu acolo în veac; }i
vor fi ochii Miei }i inima Mea acolo în toate zilele.
4. {i tu, de vei umbla înaintea Mea, precum au umblat tat@l t@u, în unirea inimii }i în dreptate,
}i vei face toate care ]-am poruncit, }i legiuitele Meale }i judec@]ile Meale le vei ]ine,
5.* Pune-voiu thronul împ@r@]iii tale preste Israil în veac, precum am gr@it lui David,
*2 Împ@r. 12, 16.
t@tâne-t@u, zicând: «Nu s@ va lua b@rbat din ruda ta din scaunul lui Israil!»
6. Iar@ cu întoarcere de v@ ve] întoarce voi }i fiii vo}tri, nu umblând dup@ Mine, nici
p@zind porun||cile Meale }i ]eremoniile Meale, care v-am pus înnainte, ci v@ ve]i duce }i 138r
ve]i cinsti dumnezei streini }i v@ ve]i închina lor,
7. Lua-voiu pre Israil de pre fa]a p@mântului care l -am dat lor, }i bisearica carea o am
sfin]it numelui Mieu o voiu lep@da din vederea Mea }i va fi Israil spre pild@ }i spre bazn@
tuturor noroadelor.
8. {i casa aceasta va fi spre pild@; tot care va treace printr-însa s@ va z@t@ci }i va }uiera
*2 Leage 29, 24. }i va zice: *«Pentru ce au f@cut Domnul a}a p@mântului acestuia }i c@sii ace}tiia?»
9. {i vor r@spunde: «C@ au p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul s@u, Care au scos pre p@rin]ii
Irimie. 22, 20.
lor din p@mântul Eghiptului }i au urmat dumnezei streini }i s-au închinat lor }i i-au cinstit;
pentru aceaea au adus Domnul asupra lor tot r@ul acesta»”.
10. {i plinindu-s@ doaozeaci de ani, dup@ ce zidise Solomon doao case, adec@, casa
Domnului }i casa împ@ratului,
11. (Hiram, împ@ratul Tirului, dând lui Solomon leamne de chedru }i ceatini }i aur dup@
tot ce avea lips@), atuncea au dat Solomon lui Hiram doaozeaci de ora}e în p@mântul
Galileii.
12. {i au ie}it Hiram din Tir s@ vaz@ ora}e|le care i le dedease Solomon }i nu i-au pl@cut. 138v
13. {i au zis: „Au aceastea sânt cet@]ile care mi i-ai dat, frate?” {i le-au numit p@mântul
Havul pân@ în zioa aceasta.
14. {i au trimis Hiram la împ@ratul Solomon o sut@ }i doaozeaci de talan]i de aur.
15. Aceasta iaste suma cheltuialelor, carea o au dat împ@ratul Solomon spre zidirea casii
Domnului }i casei sale }i a lui Mellon }i a zidului Ierusalimului }i Heser }i Maghedo }i Gazer.
16. Faraon, împ@ratul Eghiptului, s-au suit }i au prins Gazer }i o au aprins cu foc; }i
hananeul care l@cuia în cetate l-au ucis }i o au dat zeastre featei sale, muierii lui Solomon.
17. {i au zidit Solomon Gazer }i Vethoron cea mai din gios,
18. {i Valaath }i Palmira în p@mântul pustiii.
19. {i toate satele care s@ ]inea de dânsa }i era f@r@ zid le-au înt@rit, }i cet@]ile car@lor }i
cet@]ile c@l@re]ilor }i orice i-au pl@cut a zidi în Ierusalim }i în Livan }i în tot p@mântul biruin]ii
sale.
20. Tot norodul care r@m@sease din ammorrei }i hethei }i ferezei }i hevei }i ievusei, carii
nu sânt din fiii lui Israil, ||
21. Acestora fiii, carii r@m@sease pre p@mânt, adec@ carii nu-i putuse dezr@d@cina fiii 139r
lui Israil, i-au f@cut Solomon d@jduitori pân@ în zioa aceasta.
22. Iar@ din fiii lui Israil n-au r@nduit Solomon a sluji pre careva, ci era b@rba]i osta}i }i
slugitorii lui }i c@petenii }i pov@]uitori }i mai-mari preste care }i preste c@l@re]i.
23. {i era c@petenii preste toate lucrurile lui Solomon pu}i cinci sute cincizeaci, carii avea
supus norodul }i celor r@nduite lucruri poruncea.
24. Iar@ *fata lui Faraon s-au suit din cetatea lui David în casa sa, care-i zidise Solomon,
*1 Para. 8, 11.
atunci au zidit Mellon.
25. {i aducea Solomon de trei ori în tot anul arderi de tot }i jârtve p@ciuitoare pre oltariul
care zidise Domnului }i aprindea t@mâie înaintea Domnului; }i s-au ispr@vit bisearica.
26. {i corabie au f@cut împ@ratul Solomon în Asion Gavir, carea iaste l@ng@ Ailath, în
]@rmurile M@rii Ro}ie, în p@mântul Idumeii.
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27. {i au trimis Hiram în corabia aceaea slugile sale, b@rba]i cor@bieri }i }tiu]i la mare,
cu slugile lui Solomon. |
28. Carii viind în Ofir, luund de acolo aur, patru sute }i doaozeaci de talan]i, l-au adus
la împ@ratul Solomon.

Cap 10
Venit-au împ@r@teasa Sava la împ@ratul Solomon; carea minunându-s@ de în]@lepciunea lui,
de m@rime }i de st@pânire, dând }i priimind mari daruri, s-au dus. Solomon mult@ dajd@ }i aur
de airea, vase }i paveze }i m@re]ul thron rânduia}te; mari }i scumpe unealte are în vase, în
c@ru]e }i în cai, în prisosirea argintului }i a chedrilor.

1.*

i }i împ@r@teasa Sava, auzând veastea lui Solomon în numele Domnului,
au venit a-l ispiti în ciumelituri.
2 .
{i, într@nd în Ierusalim cu mult@ petreacere }i g@zd@cii, c@milele purtând
mireazme }i aur mult foarte }i pietri scumpe, venit-au la împ@ratul Solomon }i au gr@it
toate care avea în inima sa.
3. {i o au înv@]at Solomon toate cuvintele care pusease înainte; n-au fost cuvânt care
s@ fie putut t@inui pre împ@ratul }i s@ nu-i r@spunz@.
140r
4. {i, v@zând împ@r@teasa Sava toat@ în]elep||ciunea lui Solomon }i casa carea zidise,
5. {i bucatele mesii lui }i l@ca}ele slugilor }i r@nduialele slujitorilor }i hainele lor }i
p@harnicii }i arderile de tot care aducea în casa Domnului, nu mai avea duh.
6. {i au zis c@tr@ împ@ratul: „Adev@rat iaste cuvântul care l-am auzit în p@mântul meu
7. Despre cuvintele tale }i despre în]@lepciunea ta }i nu credeam celor ce-m spunea, pân@
când îns@}i am venit }i am v@zut cu ochii miei }i am aflat c@ jum@tate parte nu mi s-au
vestit; mai mare iaste în]elepciunea }i lucrurile tale decât vestea carea am auzit.
8. Ferici]i oamenii t@i }i fericite slugile tale, carii stau înaintea ta pururea }i aud
în]elepciunea ta.
9. Fie Domnul, Dumnezeul t@u, binecuvântat, C@ruia I-ai pl@cut }i te-au pus pre thronul
lui Israil, pentru c@ au iubit Domnul pre Israil în veac }i te-au r@nduit împ@rat, s@ faci
judecat@ }i dreptate”.
140v
10. {i au dat împ@ratului o sut@ doaozeaci de talan]i de aur }i mireazme multe fo|arte,
}i pietri scumpe; nu s-au adus mireazme a}a multe decât acealea care au dat împ@r@teasa
Sava împ@ratului Solomon.
11. *Ci }i corabia lui Hiram, carea aducea aur din Ofir, au adus din Ofir leamne de
chedru multe foarte }i pietri scumpe.
12. {i au f@cut împ@ratul din leamnele ceale de chedru stâlpii casii Domnului }i casei
împ@ratului, }i l@ute }i cobze c@nt@re]ilor. Nu s-au adus de acel feal de leamne de chedru,
nici s-au v@zut pân@ într-aceasta zi.
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13. Iar@ împ@ratul Solomon au dat împ@r@teasei Savei toate care au vrut }i au cerut de
la el, afar@ din ceale care i le-au d@ruit din vrearea sa cu împ@r@tesc dar. Carea s-au întors
}i s-au dus în ]ara sa, cu slugile sale.
14. {i era m@sura aurului, care s@ adusease lui Solomon prin fie}tecare an, }ase sute
}as@zeaci }i }ase de talan]i de aur,
15. Afar@ din cel ce aducea b@rba]ii carii era preste v@mi }i negu]@torii }i to]i carii vindea
t@rguiri }i to]i împ@ra]ii Araviei }i pov@]uitorii p@mântului.
16. {i au f@cut împ@ratul Solomon paveze || de aur curat doao sute; }ease sute de sicle 141r
de aur au dat spre t@blile unii pav@ze,
17. {i trei sute de pav@ze de pedrestra}i din aur ales, trei sute de mine de aur îmbr@ca
o pav@z@; }i le-au pus împ@ratul în casa jocului Livanului.
18. {i au f@cut împ@ratul Solomon thron de evur mare }i l-au îmbr@cat cu aur curat foarte,
19. Care avea }ease treapte; }i vârful thronului era r@tund în partea dinnapoi, }i doao
mâni dincoace }i dincolea ]iind scaunul }i doi lei sta lâng@ fie}tecare mâni.
20. {i doispr@zeace leu]i stând peste }ease trepte dincoace }i dincolea; nu s-au f@cut lucru
ca acela în toate împ@r@]iile.
21. Ci }i toate vaseale cu care bea împ@ratul Solomon era de aur }i toate unealtele casei
jocului Livanului de aur curat, nu era argint, nici s@ socotia de ceva pre]u în zilele lui
Solomon,
22. C@ corabia împ@ratului pre mare cu corabia lui Hiram o dat@ în trei ani s@ ducea în
Tharsis, aducând de acolo aur }i argint | }i din]i de elefant }i m@imu]e }i p@uni.
141v
23. {i s-au m@rit împ@ratul Solomon preste to]i împ@ra]ii p@mântului, cu averile }i cu
în]elepciunea.
24. {i tot p@mântul dorea fa]a lui Solomon, s@ auz@ în]@lepciunea lui, care-i dedease
Dumnezeu în inima lui.
25. {i to]i îi aducea daruri, vase de argint }i de aur, haine }i arme de r@zboi }i mirosuri
}i cai }i c@mile, prin to]i anii.
26. *{i au adunat Solomon c@ru]e }i c@l@re]i }i i s-au f@cut c@ru]e o mie patru sute }i
*2 Para. 1, 14.
c@l@re]i doaospr@zeace mii; }i i-au r @nduit prin cet@]i înt@rite }i cu împ@ratul în Ierusalim.
27. {i au f@cut de au fost atâta prisosin]@ argintului în Ierusalim, cât }i a pietrilor; }i
mul]ime de chedri au dat ca morii carii s@ nasc în câmpuri.
28. {i s@ aducea cai lui Solomon din Eghipt }i din Coa, c@ negu]@torii împ@ratului
cump@ra din Coa }i cu pre]u r@nduit îi ducea.
29. {i ie}iia caru cu patru cai din Eghipt cu }ase sute de sicli de argint, }i calul o sut@
cincizeaci, }i într-acesta chip to]i împ@ra]ii hefteilor }i a Siriii vindea cai. ||
Cap 11
Solomon, cu multe muiari de alt neam s@ împreun@ }i, de la dânseale bl@znit, s@ întoarce la
închinarea idolilor lor, spre carii, mâniindu-s@ Domnul, îi de}teapt@ împrotivitori pre Adad,
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Razon }i Ierovoam, c@ruia prin prorocul Ahiam îi f@g@duia}te împ@r@]ie lui Israil, l@sând un neam fiiu lui
lui Solomon; moare Solomon dup@ patruzeaci de ani a împ@r@]iii, c@ruia urmeaz@ fiiul Rovoam.

1.

ar@ împ@ratul Solomon *au iubit multe muieri de alt neam, }i fata lui Faraon }i
moaviteance }i idumee }i sidonience }i he thee,
2.
Din neamurile de carele au zis Domnul fiilor lui Israil: *„Nu ve]i întra la eale, nici
din ei vor întra la a voastre, c@ adev@rat vor întoarce inimile voastre, s@ urma]i dumnezeilor”.
Deci acestora s-au împreunat Solomon cu aprins@ dragoste.
3. {i i-au fost lui muieri, ca împ@r@tease, }apte sute, }i ]iitoare, trei sute; }i au întors
muierile inima lui.
4. {i, fiind acum b@trân, s-au bl@znit inima lui prin muieri s@ urmeze dumnezei streini;
142v nici era inima lui de|s@vâr}it cu Domnul, Dumnezeul s@u, ca inima lui David, t@tâni-s@u.
5. Ci cinstea Solomon pre Astarthen, dumnezeoaia sidonilor, }i Moloh, idolul amoniteanilor.
6. {i au f@cut Solomon ce nu pl@cuse înnaintea Domnului }i n-au plinit a urma Domnului
ca David, tat@l lui.
7. Atunci au zidit Solomon bisearic@ lui Hamos, idolului Moav, în muntele care iaste în
prejma Ierusalimului, }i lui Moloh, idolului fiilor Ammon.
8. {i într-acesta chip au f@cut tuturor muierilor sale, celor de alt neam, care aprindea
t@mâi }i jârvuia dumnezeilor s@i.
9. {i S-au m@niiat Domnul lui Solomon c@ s-au întors mintea lui de c@tr@ Domnul,
Dumnezeul lui Israil, *Carii i S@ ar@tase a doao oar@.
10. {i poruncise pentru cuvântul acesta s@ nu urmeaze dumnezei streini, }i n-au p@zit
care i-au poruncit Domnul.
11. {i au zis Domnul lui Solomon: „Pentru c@ ai avut aceasta la tine }i n-ai ]inut leg@tura Mea
}i poruncile Meale care ]-am poruncit, rumpând voiu t@ia împ@r@]ia ta }i o voiu da slugii tale. ||
143r
12. *Îns@ în zilele tale nu voiu face, pentru David, tat@l t@u; din mâna fiiului t@u o voi t@ia.
13. Nici voiu lua toat@ împ@r@]iia, ci un neam voiu da fiiului t@u, pentru David, sluga
Mea, }i pentru Ierusalim carea o am ales”.
14. {i au de}teptat Domnul protivnic lui Solomon pre Adad Idumeul, din s@mân]@
împ@r@teasc@, care era în Edom.
15. *C@ fiind David în Idumeea }i suindu-s@ Ioav, c@petenia oastei, a îngropa pe cei uci}i
}i ucigând toat@ partea b@rb@teasc@ în Idumeea,
16. (C@ }ase luni s-au z@bovit acolo Ioav }i tot Israilul pân@ au ucis toat@ partea b@rb@teasc@
în Idumeea),
17. Fugit-au Adad însu}i, }i b@rba]ii Idumeii din slugile t@tâni-s@u cu el, s@ între în Eghipt;
}i era Adad prunc mic.
18. {i, sculându-s@ din Madiam, au venit în Faran }i au luat cu sine oameni din Faran
}i au întrat în Eghipt la Faraon, împ@ratul Eghiptului, care i-au dat cas@ }i bucate i-au
r@nduit }i p@mânt i-au îns@mnat. |
143v
19. {i au aflat Adad har înnaintea lui Faraon foarte, atâta cât i-au dat muiare pre sora
muierii sale, cea dintr-un trup, a împ@r@teasei Tahnes.
20. {i i-au n@scut sora ai Tahnes pre Ghenuvath fiiu }i l-au doicit Tahnes în casa lui
Faraon; }i era Ghenuvath l@cuind la Faraon cu fiii lui.
21. {i, auzind Adad în Eghipt a fi adormit David cu p@rin]ii s@i }i a fi murit Ioav, c@petenia
oastei, au zis lui Faraon: „Slobozi-m@, s@ mearg la p@mântul mieu”.
22. {i i-au zis Faraon: „Dar@ ce-]i lipsea}te la mine, ca s@ cerci a te duce la p@mântul
t@u?” {i el au r@spuns: „Nimic, ci te rog s@ m@ slobozi”.
23. {i i-au de}teptat Dumnezeu protivnic pre Razon, fiiul lui Iliada, care fugise la Adarezer,
împ@ratul Sovii, domnul s@u.
24. {i au adunat împrotiva lui b@rba]i }i s-au f@cut c@petenie t@lharilor când îi ucidea
David }i s-au dus la Damasc }i au l@cuit acolo }i l -au f@cut împ@rat în Damasc.
25. {i era împrotivitoriu lui Israil în toate zilele lui Solomon, }i aceasta iaste r@otatea lui
Adad }i urâciunea asupra lui Israil; }i au împ@r@]it în Siria. ||
144r
26. *{i Ierovoam, fiiul lui Navad, efratheul din Sareda, sluga lui Solomon, a c@ruia
mum@ era pe nume Serva, muiare v@duv@, }i au r@dicat mâna asupra împ@ratului.
27. {i aceasta iaste pricina împrotivitoriului r@zboiu asupra lui, c@ Solomon au zidit pre
Mello }i au as@m@nat ad@ncimea cet@]ii lui David, t@tâni-s@u.
28. {i era Ierovoam b@rbat tare }i putearnic }i, v@zând Solomon tin@rul de bun@ fire }i
ager, îl r@nduise mai-mare preste d@jdile a toat@ casa lui Iosif.

399

*2 Leagi 17, 17.
Ecli. 47, 21.
*Ie}ir. 24, 16.

*Sus 9, 2.

*Jos 12, 15.

*2 Împ@r. 8, 14.

*2 Paral. 13, 6.

CARTEA ÎMP~RA[ILOR A TREIA

*2 Para. 10, 15

CAP 11 {I 12

29. *{i au fost în vreamea aceea de au ie}it Ierovoam din Ierusalim }i l-au aflat Ahia
Siloniteanul, prorocul, în cale, acoperit cu pla}c@ noao; }i era numai doi în câmp.
30. {i, apucându-}i Ahia pla}ca sa cea noao, cu carea era acoperit, o au t@iat în
doaospr@zeace p@r]i.
31. {i au zis c@tr@ Ierovoam: „Ia-]i zeace t@ieturi, c@ aceastea zice Domnul, Dumnezeul
lui Israil: «Iat@, Eu voiu t@ia împ@r@]ia din mâna lui Solomon }i ]-oi da ]ie zeace
neamuri.
32. Iar@ un neam îi va r@mânea lui, pentru sluga Mea David }i Ierusalim, cetatea carea
o am ales din toate neamurile lui Is|rail.
144v
33. Pentru c@ M-au p@r@sit }i s-au închinat lui Astarthim, dumnezeo aia Sidonului, }i
lui Hamos, dumnezeului Moav, }i lui Moloh, dumnezeului fiilor Amon, }i n-au umblat
în c@ile Meale, s@ fac@ dreptate înaintea Mea }i poruncile Meale }i judec@]ile, ca David,
tat@l lui.
34. Nici voiu lua toat@ împ@r@]ia din mâna lui, ci pov@]uitoriu l-oi pune în toate zilele
vie]ii sale, pentru David, sluga Mea, care l-am ales, care au p@zit ceale poruncite ale Meale
}i poruncile Meale.
35. {i voiu lua împ@r@]ia din mâna fiiului s@u }i-]i voiu da ]ie zeace neamuri.
36. Iar@ fiiului lui îi voiu da un neam ca s@ r@mâie candila lui David, slugii Meale,
în toate zilele înaintea Mea în Ierusalim, cetatea care o am ales s@ fie numele Mieu
acolo.
37. Iar@ pre tine te voiu lua }i vei împ@r@]i preste toate care dorea}te sufletul t@u }i vei
fi împ@rat preste Israil.
38. Deci, de vei asculta toate care voiu porunci ]ie }i vei umbla în c@ile Meale }i vei face
ce-i dirept înaintea Mea, p@zind ceale poruncite ale Meale }i poruncile Meale, precum au
f@cut David, sluga Mea, voiu fi || cu tine }i-]i voiu zidi cas@ credincioas@, precum am zidit 145r
lui David cas@, }i-]i voiu da Israilul.
39. {i voiu n@c@ji s@m@n]a lui David despre aceasta, îns@ nu în toate zilele»”.
40. {i au vrut Solomon a ucide pre Ierovoam, care s-au sculat }i au fugit în Eghipt, la
Sesac, împ@ratul Eghiptului; }i au fost în Eghipt pân@ la moartea lui Solomon.
41. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor lui Solomon }i toate care au f@cut }i în]elepciunea lui,
iat@, toate sânt scrise în Cartea cuvintelor zilelelor lui Solomon.
42. Iar@ zilele în care au împ@r@]it Solomon în Ierusalim preste tot Israilul patruzeaci de
ani sânt.
43. {i au adormit Solomon cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în cetatea lui David, t@tâni-s@u,
}i au împ@r@]it Rovoam, fiiul lui, în locul lui.
Cap 12
Rovoam, urmând sfatul tinerilor, î} c@}tig@ desp@r]irea împ@r@]iii, }i Ierovoam împ@rat preste
zeace neamuri s@ rânduia}te, }i, oastea lui Rovoam asupra lui Ierovoam, Domnul prin Semeia
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prorocul o r@sipea}te, iar@ Ierovoam vi]ei de aur a s@ cinsti au r@dicat în Dan }i în Vethil,
rându|ind pr@znuirea oltariului }i preo]i.

1.*
2 .

i au venit Rovoam în Sihim, c@ acolo era adunat tot Israilul, s@-l fac@ împ@rat. *2 Par. 10, 1.
Iar@ Ierovoam, fiiul lui Navat, fiind înc@ în Eghipt fugit de la fa]a împ@ratului
Solomon, auzând de moartea lui, s-au întors din Eghipt.
3. {i au trimis }i l-au chemat }i au venit Ierovoam }i toat@ mul]imea lui Israil; }i au gr@it
c@tr@ Rovoam, zicând:
4. „Tatâl t@u foarte greu jug ne-au pus noao, deci tu, acum , mic}ureaz@ câtu}i de cât din
porunca t@tâni-t@u cea v@rtoas@ }i din jugul cel greu, care ne-au pus noao, }i vom sluji ]ie”.
5. Care le-au zis: „Duce]i-v@ pân@ a treia zi }i v@ întoarce]i la mine”.
6. {i, deac@ s- au dus norodul, au f@cut sfat împ@ratul Rovoam cu b@trânii carii sta
înnaintea lui Solomon, tat@l lui, când înc@ tr@ia, }i au zis: „Ce sfat îm da]i, s@ r@spunzu
norodului acestuia?”
7. Carii i-au zis: „De vei asculta ast@zi de norodul acesta }i de vei sluji }i cearerii lor vei
îng@dui }i le vei gr@i vorbe line, vor fi ]ie sluji în toate zilele”.
146r
8. Carele au p@r@sit sfatul b@trânilor ce-i || dedease }i au luat tinerii, carii s@ doicise cu
el }i sta lâng@ el.
9. {i au zis c@tr@ ei: „Ce sfat îmi da]i s@ r@spun zu norodului acestuia, care mi-au zis: «Mai
u}oar@ giugul ce au pus tat@l t@u preste noi!»?”.
10. {i i-au zis lui tinerii, carii fusease doici]i cu el: „A}a vei gr@i norodului acestuia care
au gr@it c@tr@ tine, zicând: «Tat@l t@u ne-au îngreoiat jugul, tu ne u}ureaz@!» A}a vei gr@i
c@tr@ ei: «Deagetul cel mai mic al mieu mai gros iaste decât dosul t@tâne-mieu.
11. {i acum tat@l mieu au pus preste voi jug greu, iar@ eu voiu adaoge preste jugul vostru;
tat@l mieu v-au t@iat cu biciuri, iar@ eu v@ voiu t@ia cu scorpii»”.
12. {i au venit Ierovoam }i tot norodul la Rovoam a treia zi, precum gr@ise împ@ratul,
zicând: „Întoarce]i-v@ la mine a treia zi”.
13. {i au r@spuns împ@ratul norodului v@rtoas@, p@r@sând sfatul b@trânilor ce-i dedease.
14. {i le-au gr@it dup@ sfatul tinerilor, zicând: „Tat@l mieu au îngreoiat jugul vostru, iar@
146v eu voiu adaoge jugului vostru; tat@l mieu v-au t@iat cu biciuri, iar@ eu | v@ voiu t@ia cu
scorpii”.
15. {i nu s-au odihnit împ@ratul norodului, c@-l dep@rtase Domnul, ca s@-} de}teapte
cuvântul s@u, *care gr@ise în mâna lui Ahie Siloniteanului c@tr@ Ierovoam, fiiul lui Navat. *Sus 11, 31.
16. {i v@zând norodul c@ n-au vrut a-i asculta împ@ratul, i-au r@spuns, zicând: „Ce parte
iaste noao în David sau ce mo}tenire în fiiul Isai? Meargi în s@la}ele tale, Israil, acum vezi
casa ta, David!” {i s-au dus Israil la s@la}ele sale.
17. Iar@ preste fiii lui Israil ori carii l@cuia în cet@]ile Iiudei au împ@r@]it Rovoam.
18. {i au trimis împ@ratul Rovoam pre Adiran, care era preste d@jdi, }i l-au împro}cat
cu pietri tot Israilul }i au murit, iar@ împ@ratul Rovoam de sârg s-au suit în c@ru]@ }i au
fugit în Ierusalim.
19. {i s-au dep@rtat Israilul de la casa lui David pân@ într-aceast@ zi.
20. {i au fost deac@ au auzit tot Israilul c@ s@ întorsease Ierovoam, au tremis }i l-au
147r chemat adunând gloata }i l-au || f@cut împ@rat preste tot Israilul, nici au urmat careva
dup@ casa lui David, f@r@ sângur neamul Iiudei.
21. {i au venit Rovoam în Ierusalim }i au adunat toat@ casa Iiudei }i neamul lui Veniamin,
o sut@ optzeaci de mii de b@rba]i osta}i ale}i, s@ o}teasc@ asupra casii lui Israil }i s@ întoarc@
împ@r@]ia lui Rovoam, fiiului Solomon.
22. *{i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Semeia, omul lui Dumnezeu, zicând:
*2 Par. 11, 2.
23. „Gr@ia}te c@tr@ Rovoam, fiiul lui Solomon, împ@ratul Iiudei, }i c@tr@ toat@ casa Iiudei
}i Veniamin, }i ceialal]i din norod, zicând:
24. «Aceastea zice Domnul: ‘Nu v@ ve]i sui, nici ve]i o}ti asupra fra]ilor vo}tri, fiilor Israil.
Întoarc@-s@ omul în casa sa, c@ de la Mine s-au f@cut cuvântul acesta!’»”. Ascultat- au
cuvântul Domnului }i s-au întors din drum, precum le poruncise Domnul.
25. {i au zidit Ierovoam Sihim în muntele Efrem }i au l@cuit acolo }i, ie}ind | de-acolo,
147v
au zidit Fanuil.
26. {i au zis Ierovoam în inima sa: „Acum s@ întoarce împ@r@]ia la casa lui David.
27. De s@ va sui norodul acesta s@ fac@ jârtve în casa Domnului, în Ierusalim, }i s@ va
întoarce inima norodului acestuia c@tr@ domnul s@u, Rovoam, împ@ratul Iiudei, }i m@ va
ucide }i s@ va întoarce la el”.
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28. *{i, socotind sfat, au f@cut doi vi]ei de aur }i le -au zis: „Nu v@ mai suire]i în Ierusalim;
**iat@ dumnezeii t@i, Israil, carii te -au scos din p@mântul Eghiptului!”
29. {i au pus unul în Vethil, }i altul în Dan.
30. {i s-au f@cut cuvântul acesta spre p@cat, c@ mergea norodul s@ se închine vi]elului
pân@ la Dan.
31. {i au f@cut bisearici în ceale înnalte *}i preo]i din cei mai de pre urm@ ai norodului,
*2 Par. 11, 15.
care nu era din fiii lui Levi.
32. {i au rânduit zi de praznic în luna a opta, a cincispr@zeacea zi a lunii, spre
as@m@narea pr@znuirii carea s@ pr@znuia în Iiuda. {i, suindu-s@ pre oltariu, aseaminea
au f@cut în Vethil s@ jârtvuiasc@ vi]eilor cari-i v@rsase. {i au rându||it în Vethil preo]i 148r
celor înalte care f@cuse.
33. {i s-au suit pre oltariul care zidise în Vethil în zioa a cinspr@zeace a lunii a opta, carea
închipuise din inima sa. {i au f@cut praznic fiilor lui Israil }i s-au suit pre oltariu, s@ aprinz@
t@m@iare.
*Tov. 1, 5.
**Ie}ir. 32, 8.

Cap 13
Trimisul proroc din Iiuda la Ierovoam despre r@sipirea oltariului }i na}terea lui Iosie împ@ratului
prorocea}te. Carele rugându-se, mâna lui Ierovoam, carea s@case, s@ îns@n@to}az@. Iar@
întorcându-s@ prorocul, de la leu s@ ucide, pentru c@ nu ascultase de cuvântul Domnului, }i
Ierovoam sporea}te nelegiuirea sa.

1.

*4 Împ@r. 23, 16.

i, iat@, omul lui Dumnezeu au venit din Iiuda în cuvântul Domnului în Vethil,
Ierovoam stând pre oltariu }i t@m@ie aruncând.
2.
{i au strâgat împrotiva oltariului *în cuvântul Domnului }i au zis: „Oltariule,
oltariule, aceastea zice Domnul: «Iat@, fiiu s@ va na}te casii lui David, pe nume Iosiie, }i
va jârtvui preste tine preo]ii celor în|nalte, carii acum în tine t@mâie aprind }i oase de 148v
oameni pre tine va aprinde»”.
3. {i au dat în zioa aceaea s@mn, zicând: „Acesta va fi s@mnul care au gr@it Domnul:
«Iat@, oltariul s@ va t@ia }i s@ va v@rsa cenu}a carea iaste în el».
4. {i, auzând împ@ratul cuvântul omului lui Dumnezeu, care strâgase împrotiva oltariului
în Vethil, }-au întins mâna din oltariu, zicând: „Apuca]i -l!” {i au s@cat mâna lui carea
întinsease asupra lui, nici au putut a o trage înd@r@pt la sine.
5. {i oltariul s-au t@iat }i s-au v@rsat cenu}a din oltariu, dup@ s@mnul cel ce mai înainte
zisease omul lui Dumnezeu în cuvântul Domnului.
6. {i au zis împ@ratul c@tr@ omul lui Dumnezeu: „Roag@-te fea]ii Domnului, Dumnezeului
t@u, }i te roag@ pentru mine, s@ mi s@ întoarc@ mâna mea”. {i s-au rugat omul lui
Dumnezeu fea]ii Domnului }i s-au întors mâna împ@ratului la el }i s-au f@cut precum
întâiu fusease.
7. {i au gr@it împ@ratul c@tr@ omul lui Dumnezeu: „Vino cu mine acas@ s@ pr@nzea}ti
}i-]i voiu da daruri” . ||
8. {i au r@spuns omul lui Dumnezeu c@tr@ împ@ratul: „De-m vei da mie jum@tate parte 149r
de casa ta, nu voiu veni cu tine, nice voiu mânca pâne, nici voiu bea ap@ în locul acesta,
9. C@ a}a mi s-au poruncit în cuvântul Domnului, zicând: «Nu vei mânca pâin e, nici vei
bea ap@, nici te vei întoarce pre calea pre carea ai venit»”.
10. {i s-au dus pre alt@ cale }i nu s-au întors pe drumul prin care venise în Vethil.
11. Iar@ un proroc oarecare, b@trân, l@cuia în Vethil, la care au venit fiii s@i }i i-au povestit
toate lucrurile care f@cuse omul lui Dumnezeu într-acea zi în Vethil. {i cuvintele ce gr@ise
c@tr@ împ@ratul le-au povestit t@tâni-s@u.
12. {i le-au zis tat@l lor: „Pre care cale s-au dus?” Ar@tatu-i-au lui fiii s@i calea pre carea
s@ dusease omul lui Dumnezeu, care venise din Iiuda.
13. {i au zis fiilor s@i: „A}tearne]i asinul!”. Carii a}ternându-l, s-au suit.
14. {i s-au dus dup@ omul lui Dumnezeu }i l-au aflat }ezând supt un terevinth }i i-au
zis: „Au tu e}ti omul lui Dumnezeu care ai venit din Iiuda?”. R@spunsu-I-au: „Eu sânt!”
15. {i au zis c@tr@ el: „Vino cu mine acas@, s@ mânc@m pâine!” |
16. Care au zis: „Nu m@ pociu întoarce, nici a veni cu tine, nici voiu mânca pâne, nici 149v
voiu bea ap@ în locul acesta,
17. C@ au gr@it Domnul c@tr@ mine în cuvântul Domnului, zicând: «Nu vei mânca pâne,
nici vei bea ap@ acolo, nici te vei întoarce pre calea carea te vei duce»”.
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18. Carea i-au zis: „{i eu proroc sânt aseaminea ]ie, }i îngerul mi-au gr@it în cuvântul
Domnului, zicând: «Du-l înd@r@pt cu tine în casa ta, s@ mânce pâne }i s@ bea ap@!»”
În}elatu-l-au.
19. {i l-au dus înd@râpt cu sine, }i au mâncat pâne în casa lui }i au beaut ap@.
20. {i }ezând la mas@, au fost cuvântul Domnului c@tr@ prorocul care-l înturnase.
21. {i au strâgat c@tr@ omul lui Dumnezeu, care venise din Iiuda, zicând: „Aceastea zice
Domnul: «Pentru c@ n-ai fost ascult@toriu de gura Domnului }i n-ai p@zit porunca carea
]-au poruncit Domnul, Dumnezeul t@u,
22. {i te-ai întors }i ai mâncat pâne }i ai beaut ap@ în locul în care ]-au poruncit: ‘S@
nu mânci pâne }i s@ nu beai ap@!’, nu s@ va duce trupul t@u în mormântul p@rin]ilor t@i!»”
150r
23. {i deac@ au mâncat }i au beut, au a}ter||nut asinul s@u prorocului pre care-l înturnase.
24. Care ducându-s@, l-au aflat un leu în cale }i l-au ucis, }i era trupul lui aruncat în drum,
iar@ asinul sta lâng@ el }i leul sta lâng@ trup.
25. {i iat@, oamenii ce trecea au v@zut trupul aruncat în cale }i leul stând lâng@ trup. {i
au venit }i au vestit în cetatea în carea prorocul cel b@trân l@cuia.
26. Carea auzând prorocul acela, carele-l înturnase din cale, au zis: „Omul lui Dumnezeu
iaste, care au fost neascult@toriu de gura Domnului; }i l-au dat Domnul leului }i l-au rupt
}i l-au ucis dup@ cuvântul Domnului care i-au gr@it.
27. {i au zis c@tr@ fiii s@i: „A}tearne]i asinul!” Carii a}ternându-l,
28. {i el ducându-s@, i-au aflat trupul aruncat în cale }i asinul }i leul stând l@ng@ trup;
n-au mâncat leul din trup, nici au v@t@mat asinul.
29. {i au luat prorocul trupul omului lui Dumnezeu }i l-au pus pre asin }i, întorcându-s@,
l-au dus în cetatea prorocului celui b@trân, s@-l plâng@. |
30. {i au pus trupul lui în mormântul s@u }i l-au plâns: „Hei, hei, fratele mieu!”
150v
31. {i, dup@ ce l-au plâns, au zis c@tr@ fiii s@i: „Dac@ voiu muri, îngropa]i-m@ în mormântul
în care s-au îngropat omul lui Dumnezeu; lâng@ oaseale lui pune]i oasele meale.
32. C@ adev@rat va veni cuvântul care mainte l-au zis în cuvântul Domnului înprotiva oltariului
ce iaste în Vethil }i împrotiva a toate bisearicilor celor înalte, care sânt în cet@]ile Samariei”.
33. Dup@ cuvintele aceastea, nu s-au întors Ierovoam din calea sa cea rea, ci dinprotiv@
au f@cut din cei mai pre urm@ ai norodului preo]i celor înalte; oricare vrea îi umplea mâna
}i s@ f@cea preot celor înalte.
34. Pentru aceast@ pricin@ au p@c@tuit casa lui Ierovoam }i s-au dep@rtat }i s-au }ters
de pre fa]a p@mântului.
Cap 14

151r

Ahia prorocul, de la muierea lui Ierovoam pentru fiiul Aviia, ce boln@vea, întrebat, zice c@ va muri
fiiul }i casa lui Ierovoam cu totul s@ va r@sipi. Care murind, au urmat fiii Nadav. Iar@ împ@ratul
Eghiptului pra||d@ casa Domnului în Ierusalim }i, murind Ierovoam, urmeaz@ fiiul Avia.

1.
2.

151v

n vremea aceea s-au boln@vit Avia, fiiul lui Ierovoam.
{i au zis Ierovoam muierii sale: „Scoal@ }i-]i schimb@ vejmântul, s@ nu te
cuno}ti c@ e}ti muierea lui Ierovoam, }i meargi în Silo, unde iaste Ahia
prorocul, *care mi-au zis c@ voi împ@r@]i preste norodul acesta.
*Sus 11, 31.
3. {i ia în mâna ta zeace pâni }i o turtuli]@ }i un vas cu miere }i meargi la el, c@ el î] va
spune ce s@ va întâmpla pruncului acestuia”.
4. F@cut-au precum îi zisease muierea lui Ierovoam, }i, sculându-s@, s-au dus în Silo }i
au venit în casa lui Ahie; iar@ el nu putea vedea, c@-i împ@injenise ochii de b@tr@nea]e.
5. {i au zis Domnul c@tr@ Ahia: „Iat@, muierea lui Ierovoam într@ s@ te întreabe despre fiiul s@u
care boln@vea}te; aceastea }i acestea îi vei gr@i”. {i întrând ea }i f@cându-s@ a nu fi carea era,
6. Auzit-au Ahia sunetul picioarelor ei întrând pre u}@ }i au zis: „Într@, muiarea | lui
Ierovoam! Pentru ce te faci a fi alta? Iar@ eu sânt trimis la tine greu sol.
7. Meargi }i zi lui Ierovoam: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‘Pentru c@
te-am în@l]at din mijlocul norodului }i te-am dat pov@]uitoriu preste norodul Mieu Israil,
8. {i am t@iat împ@r@]ia casii lui David }i o am dat ]ie }i n-ai fost ca sluga Mea David,
care au p@zit poruncile Meale }i au urmat dup@ Mine în toat@ inima sa, f@când ce era pl@cut
înaintea Mea,
9. Ci ai lucrat reale preste to]i carii au fost mainte de tine }i ]-ai f@cut dumnezei streini
}i v@rsa]i, ca s@ M@ chemi spre m@nie, iar@ pre Mine M-ai lep@dat dup@ trupul t@u,
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10. Pentru aceaea, iat@, Eu voiu aduce r@ot@]i preste casa lui Ierovoam *}i voiu lovi din
Ierovoam pre cel ce s@ pi}e la p@reate }i cel închis }i cel mai de pre urm@ în Israil. {i voiu
cur@]i r@m@}i]eale casii lui Ierovoam, precum s@ cur@]ea}te gunoiul pân@ la cel curat.
11. Carii vor muri din Ierovoam în cetate îi vor mânca cânii, iar@ carii vor muri în câmp
îi vor îmbuca paserile ceriului’, c@ Domnul au gr@it». ||
12. Deci tu te scoal@ }i meargi în casa ta }i, întrând picioarele tale în cetate, va muri pruncul.
13. {i-l va plânge tot Israilul }i-l va îngropa, c@ sângur acesta s@ va duce de la Ierovoam
în mormânt, c@ s-au aflat despre el cuvânt bun de la Domnul, Dumnezeul lui Israil, în casa
lui Ierovoam.
14. {i {-au r@nduit Domnul împ@rat preste Israil, care va lovi casa lui Ierovoam într-aceasta
zi }i într-aceasta vreame.
15. {i-l va lovi ,Dumnezeul lui Israil, precum s@ cl@tea}te trestia în ap@. {i va zmulge
pre Israil din p@mântul acest bun, care l-au dat p@rin]ilor lor, }i-i va vântura peste râu, c@
}-au f@cut loru}i bozi, ca s@ înt@râte pre Domnul.
16. {i va da Domnul pre Israil pentru p@catele lui Ierovoam, care au p@c@tuit, }i a p@c@tui
au f@cut pre Israil”.
17. {i s-au sculat muiarea lui Ierovoam }i s -au dus }i au venit în Thersa }i, întrând ea
pragul casii, pruncul au murit.
18. {i l-au îngropat }i l-au plâns tot | Israilul, dup@ cuvântul Domnului, care au gr@it
slugii sale, Ahie prorocului.
19. Iar@ cealealalte a cuvintelor lui Ierovoam, în ce chip au o}tit }i în ce chip au împ@r@]it,
iat@, scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil.
20. Iar@ zilele în care au împ@r@]it Ierovoam doazeaci }i doi de ani sânt. {i au dormit
cu p@rin]ii s@i }i au împ@r@]it Nadav, fiiul lui, pentru el.
21. *Iar@ Rovoam, fiiul lui Solomon, au împ@r@]it în Iiuda. De ani patruzeaci }i unul era
Rovoam când au început a împ@r@]i; }aptespr@zeace ani au împ@r@]it în Ierusalim, cetatea
carea o au ales Domnul s@-}i puie numele acolo, din toate neamurile lui Israil. Iar@ numele
mumei lui, Naama Ammaniteanca.
22. {i au f@cut Iiuda r@u înnaintea Domnului }i L-au înt@râtat preste toate care f@cuse
p@rin]ii lor în p@catele sale, care au p@c@tuit.
23. C@ }-au zidit }ie}i oltare }i chipuri cioplite }i grânghi preste tot muntele înalt }i supt
tot copaciul frun||zos,
24. Ci }i muierotci au fost pre p@mânt }i au f@cut toate urâciunile neamurilor, care le-au
zdrobit Domnul înnaintea fea]ii fiilor lui Israil.
25. Iar@ în al cincilea an al împ@r@]iii lui Rovoam s-au suit Sesac, împ@ratul Eghiptului,
în Ierusalim,
26. {i au luat comoar@le casii Domnului }i comoarele împ@r@te}ti, }i toate le-au r@pit,
}i pavezele ceale de aur ce f@cuse *Solomon,
27. În locul c@rora au f@cut împ@ratul Rovoam paveze de aram@ }i le-au dat în mâna
pov@]uitorilor osta}ilor celor cu paveze }i celor ce str@juia la u}a casii împ@ratului.
28. {i când întra împ@ratul în casa Domnului, le purta cei ce avea slujb@ a mearge
înnainte, }i dup@ aceaea le ducea înd@r@pt, la locul unde s@ ]inea armele celor paveza]i.
29. Iar@ celeaalalte a cuvintelor Rovoam }i toate care au f@cut, iat@, scrise sânt în Cartea
cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiudei.
30. {i au fost r@zboiu între Rovoam }i Ie|rovoam în toate zilele.
31. {i au adormit Rovoam cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David; iar@
numele mumei lui, Naama Ammaniteanca; }i au împ@r@]it Aviam, fiiul lui, în locul lui.
Cap 15
Necuratului Avie, împ@ratului Iiudei, urmeaz@ dumnezeiescul fiiu Asa, care o}tea}te asupra
lui Vasa, împ@ratul lui Israil, dob@ndind agiutoriu de la Venadav, împ@ratul Asiriii. Lui Asa,
dup@ moarte, urmeaz@ fiiul Iosafat, iar@ Vaasa pre Nadav, fiiul lui Ierovoam, cu toat@
rudenia îl ucide, }i în locul lui împ@r@]ea}te preste Israil ani doaozeaci }i patru,
necuratul dup@ necuratul.

1.
*2 Par. 14, 1
}i 13, 2.

2.

eci dup@ al optspr@zeacele an împ@r@]iii lui Ierovoam, fiiu lui Navath, au
împ@r@]it Avia preste Iiuda.
Trei ani au împ@r@]it în *Ierusalim; numele mumei lui, Maaha, fata lui Avisalom.
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3. {i au umblat în toate p@catele t@tâne-s@u, care f@cuse mainte de el; nici era inima lui
des@v@r}it cu Domnul, Dumnezeul s@u, ca inima lui David, t@tâne-s@u.
154r
4. Ci pentru David i-au dat lui Domnul, Dum ||nezeul s@u, candila în Ierusalim, ca s@
de}teapte fiiul lui dup@ el }i s@ zideasc@ Ierusalimul,
5. Pentru c@ f@cuse David drept în ochii Domnului }i nu s@ plecase de la toate care-i
poruncise în toate zilele vie]ii sale, *afar@ de cuvântul lui Urie Hetheului.
6. Îns@ r@zboiu au fost între Rovoam }i Ierovoam în toat@ vreamea vie]ii lui.
7. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Aviam }i toate care au f@cut, au nu sânt scrise aceastea
în Cartea cuvintelor împ@ra]ilor Iiuda? *{i au fost r@zboiu între Avia }i între Ierovoam.
8. {i au dormit Avia cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în cetatea lui David; *}i au împ@r@]it
Asa, fiiul lui, în locul lui.
9. {i în anul al doaozeacile a lui Ierovoam, împ@ratului Israil, au împ@r@]it Asa, împ@ratul Iiudei.
10. {i patruzeaci }i unul de ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei sale, Maaha,
fata lui Avisalom.
11. {i au f@cut Asa drept înnaintea Domnului, ca David, tat@l lui. |
154v
12. {i au luat pre cei muierotci de pe p@mânt }i au cur@]it toate spurc@ciunile idolilor,
care f@cuse p@rin]ii lui.
13. Înc@ }i pre Maaha, mum@-sa, o au dep@rtat, s@ nu fie c@petenie în sfintele lui Priapi
}i în crângul lui, care-l sfin]ise. {i au r@sturnat bârlogul lui }i au sf@rmat bozul cel urât }i
l-au ars în repejunea Chedronului.
14. Iar@ ceale înnalte nu le-au luat. Îns@ inima lui Asa des@vâr}it era cu Domnul în toate
zilele sale.
15. {i au dus înlontru ceale ce sfin]ise tat@-s@u }i f@g@duise în casa Domnului, argintul
}i aurul }i vaseale.
16. {i era r@zboiu între Asa }i între Vaasa, împ@ratul lui Israil, în toate zilele lor.
17. *{i s-au suit Vaasa, împ@ratul lui Israil, în Iiuda }i au zidit Rama, ca s@ nu poat@
cineva ie}i sau întra din partea lui Asa, împ@ratului Iiuda.
18. {i, luând Asa tot argintul }i aurul care r@m@sease în vistieriile casei Domnului }i în
vistieriile casei împ@r@te}ti, l-au dat în mânile slugilor sale. {i i-au tr imis la Venadad, fiiul
lui Tavremon, fiiul lui Hezion, împ@ratul Asirii, care l@cuia în Damasc, zicând: ||
155r
19. „Leg@tur@ iaste între mine }i între tine }i între tat@l mieu }i tat@l t@u. Pentru aceea
]-am trimis daruri, argint }i aur, }i te ceiu s@ vii }i de}art@ s@ faci leg@tura carea ai cu Vaasa,
împ@ratul lui Israil, }i s@ se dep@rteaze de la mine”.
20. Odihnindu-s@ Vanadav, împ@ratul lui Asa, au trimis c@peteniile oastei sale în cet@]ile
lui Israil }i au lovit Ahion }i Dan }i Aveldomul lui Maaha }i tot Kenerothul, tot adec@
p@mântul lui Nethali.
21. Carea auzând Vaasa, au l@sat de-a zidi Rama }i s-au întors în Thersa.
22. Iar@ împ@ratul Asa veaste au trimis în toat@ Iudeea, zicând: „Nime s@ nu fie mântuit!”
{i au dus pietrile din Rama }i lemnele ei, cu care zidise Vaasa, }i au zidit dintr-însele
împ@ratul Asa Gavaa Veniamin }i Masfa.
23. Iar@ cealeaalalte a tuturor cuvintelor Asa }i toate t@riile lui }i toate care f@cuse }i
cet@]ile care zidise, au nu sânt scrise acestea în Cartea cuvintelor zilelor împ@r@]ilor Iiuda?
Iar@ în vreamea b@trânea]elor sale l-au durut picioarele. |
155v
24. {i au dormit cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David, t@tâni-s@u, *}i
au împ@r@]it Iosafat, fiiul lui, pentru el.
25. Iar@ Nadav, fiiul lui Ierovoam, au împ@r@]it preste Israil în anul al doilea a lui Asa,
împ@ratul Iiudei, }i au împ@r@]it preste Israil doi ani.
26. {i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului }i au umblat în c@ile t@tâni-s@u }i în p@catele
lui, cu care a p@c@tui au f@cut pre Israil.
27. {i i-au ale}uit Vaasa, fiiul lui Ahie, din casa lui Isahar }i l-au lovit în Ghevvethon,
carea iaste cetatea filisteilor, c@ Nadav }i tot Israilul conocea Ghevvethon.
28. {i l-au ucis Vaasa în anul al treile a lui Asa, împ@ratul Iiudei, }i au împ@r@]it în locul lui.
29. {i, împ@r@]ind, *au lovit toat@ casa lui Ierovoam. N-au slobozit înc@ nici un suflet
din s@m@n]a lui, pân@ ce l-au }ters dup@ cuvântul Domnului, **care gr@ise în mâna slugii
sale, Ahie Siloniteanului,
30. Pentru p@catele lui Ierovoam, care p@c@tuise }i cu care a p@c@tui f@cuse pre Israil,
156r }i pentru gre}ala cu carea înt@râta||se pre Domnul, Dumnezeul lui Israil.
31. Iar@ ceeaalalte a cuvintelor lui Nadav }i toate care au lucrat, au nu acestea scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor lui Israil?
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32. {i au fost r@zboiu între Asa }i Vaasa, împ@ratul lui Israil, în toate zilele lor.
33. În anul al treilea a lui Asa, împ@ratului Iiudei, au împ@r@]it Vaasa, fiiul Ahiei, preste
tot Israilul, în Thersa, doaozeaci }i patru de ani.
34. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului }i au umblat în calea lui Ierovoam }i în p@catele
lui, cu carele a p@c@tui au f@cut pre Israil.
Cap 16
Iehu prorocul mai înainte vestea}te r@sipirea împ@ratului Vaasa }i a casei lui, c@ruia, murind,
urmeaz@ fiiul Ela, pre carele necuratul Zamvri îl ucide, }i el, n@v@lind în împ@r@]ie, au ales
Israil pre Amri, care necurat dob@ndind împ@r@]ia, Zamvri pre sine cu împ@r@teasca cas@ s@
aprinde. {i murind Amri, urmeaz@ necuratul fiiu Ah av, care pre Ezavel au luat muiare. {i în
vremea | lui iar@}i s@ zidea}te Ierihonul, ci nu necertat.

1.

156v

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Iehu, fiiul lui Hanani, împrotiva lui Vaasa,
zicând:
2.
„Pentru c@ci te-am înn@l]at din prav }i te-am pus pov@]uitoriu preste norodul
Mieu Israil, iar@ tu ai umblat în calea lui Ierovoam }i a p@c@tui ai f@cut norodul Mieu Israil,
ca s@ M@ înt@râtezi în p@catele lor,
3. Iat@, Eu voiu s@cera ceale mai apoi a lui Vaasa }i ceale mai apoi a casii lui. {i voiu
face casa ta ca casa lui Ierovoam, fiiul lui Navat.
4. *Care va muri din Vaasa în cetate l-or mânca cânii, }i care va muri dintr-însul în ]arin@
*Sus 14, 11.
l-or mânca paserile ceriului”.
5. *Iar@ celeaalalte a cuvintelor Vaasa }i oricare au f@cut }i r@zboaiele lui, au nu aceastea
*2 Par. 16, 1.
scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor lui Israil?
6. {i au adormit Vaasa cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în Thersa. {i au împ@r@]it Ela, fiiul
lui, pentru el.
7. {i fiind în mâna Iehu, fiiul lui Hananii prorocului, cuvântul Domnului asupra lui Vaasa
}i asupra casei lui }i asupra a toat@ r@otatea carea f@cuse înnaintea Domnu||lui, a-L 157r
înt@râta în lucrurile mânilor sale, ca s@ fie ca casa lui Ierovoam, pentru aceast@ pricin@
l-au ucis, adec@ pre Ehu, fiiul lui Hani prorocul.
8. În anul al doaozeaci }i }eas@le a lui Asa, împ@ratul lui Iiuda, au împ@r@]it Ela, fiiul lui
Vaasa, preste Israil, în Thersa, doi ani.
9. {i s-au sculat cu r@zboiu împrotiva lui sluga sa, Zamvri, pov@]uitoriul a jum@tate parte
de c@l@re]i; }i era Ela în Thersa, bând }i ame]it de vin, în casa lui Arsa, celui mai-mare
preste Thersa.
10. *{i, n@v@lind Zamvri, l-au lovit }i l-au ucis în anul al doaozeaci }i }eapte a lui Asa,
* 4 Împ@r. 9, 30.
împ@ratului Iiudei, }i au împ@r@]it pentru el.
11. {i, împ@r@]ind }i }ezând pre scaunul lui, au lovit toat@ casa lui Vaasa }i n-au l@sat
din ea pre cel ce s@ pi}e la p@reate }i rudeniile }i priiatinii lui.
12. {i au }ters Zamvri toat@ casa lui Vaasa, dup@ cuvântul Domnului, care gr@ise c@tr@
Vaasa în mâna lui Iehu prorocului, |
13. Pentru toate p@catele lui Vaasa }i p@catele lui Ela, fiiului lui, carii au p@c@tuit }i a 157v
p@c@tui au f@cut pre Israil, chemând spre urgie pre Domnul, Dumnezeul lui Israil, întru
de}ert@ciunile sale.
14. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ela }i toate care au f@cut, au nu aceastea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
15. În anul al doaozeaci }i }eaptelea a lui Asa, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Zamvri
}eapte zile în Thersa, iar@ oastea conocea Ghevvethon, cetatea filisteilor.
16. {i, auzind c@ Zamvri f@cuse r@zboiu împrotivitoriu }i ucisease pre împ@ratul, au f@cut
}ie} împ@rat tot Israilul pre Amri, care era c@petenia oastei preste Israil în zioa aceea în
tab@r@.
17. {i s-au suit Amri }i tot Israilul cu el din Ghevvethon }i conocea Thersa.
18. {i, v@zând Zamvri c@ era a s@ prinde cetatea, au întrat în polat@ }i s-au aprins cu
împ@r@teasca cas@ }i au murit,
19. În p@catele sale care p@c@tuise, f@când || r@otate înnaintea Domnului }i umblând 158r
în calea lui Ierovoam }i în p@catul lui, cu care au f@cut a p@c@tui pre Israil.
20. Iar@ cealealalte a cuvintelor lui Zamvri }i a le}uirilor lui }i a tir@niii, au nu aceastea
scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
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21. Atunci s- au împ@r]it norodul lui Israil în doao p@r]i: jum@tate partea norodului urma
dup@ Thevni, fiiul lui Ghineth, ca s@-l fac@ împ@rat, }i jum@tate parte dup@ Amri.
22. {i au biruit norodul care era cu Amri pre norodul care urma dup@ Thevni, fiiul lui
Ghineth. {i au murit Thevni }i au împ@r@]it Amri.
23. În anul al treizeaci }i unul a lui Asa, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Amri preste Israil
doispr@zeace ani; în Thersa au împ@r@]it }ase ani.
24. {i au cump@rat muntele Samariii de la Somer cu doi talan]i de argint }i l-au zidit }i
158v au chemat numele cet@]ii carea zidise cu numele Semer, munte|lui domnului, Samaria.
25. {i au f@cut Amri r@otate înnaintea Domnului }i au lucrat nedrept preste to]i carii au
fost înnaintea lui.
26. {i au umblat în toat@ calea lui Ierovoam, fiiul lui Navat, }i în p@catele lui, cu care a
p@c@tui f@cuse pre Israil, s@ înt@râte pre Domnul, Dumnezeul lui Israil, în de}ert@ciunile sale.
27. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Amri }i r@zboaiele lui care au purtat, au nu aceastea
scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
28. {i au adormit Amri cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în Samaria. {i au împ@r@]it Ahav,
fiiul lui, pentru el.
29. Iar@ Ahav, fiiul lui Amri, au împ@r@]it preste Israil în anul al treaizeaci }i optulea a
lui Asa, împ@ratului Iiudei. {i au împ@r@]it Ahav, fiiul lui Amri, preste Israil, în Samaria,
ani doaozeaci }i doi.
30. {i au f@cut Ahav, fiiul lui Amri, r@otate înaintea Domnului preste to]i carii au fost
mai nainte de el.
31. Nici i-au fost destul a umbla în p@cate||le lui Ierovoam, fiiul lui Navat, ci înc@ au
159r
luat muiare pre Iezavel, fata lui Iethvaal, împ@ratului sidonilor; }i s-au dus }i au slujit lui
Vaal }i i s-au închinat lui.
32. {i au pus prestol lui Vaal în bisearica lui Vaal, carea zidise în Samaria.
33. {i au s@dit grâng }i au adaos Ahav în lucrul s@u, înt@r@tând pre Domnul, Dumnezeul
lui Israil, preste to]i împ@ra]ii lui Israil carii au fost înaintea lui.
34. *În zilele lui au zidit Hiel, din Vethil, Ierihonul; în Aviram, înt@iu n@scutul s@u, o au *Iosue. 6, 26.
întemeiat, }i în S@guv, cel mai de pre urm@ al s@u, au pus por]ile ei, dup@ cuvântul Domnului,
care au gr@it în mâna lui Josue, fiiului Nun.
Cap 17
Ilie ceriul în trei ani încuie. {i înt@iu s@ pa}te de corbi, dup@ aceaea, de la o muiare sarethean@,
a c@riia vadra de f@in@ }i urciorul de untul-de-lemn bun nu scad. Iar@ fiiul ei cu rug@ciunea lui
Ilie înviiaz@.

159v

1. *

i au zis Ilie Thezviteanul din l@cu |itorii lui Galad c@tr@ Ahav: „Viu e Domnul, *Ecli 48, 1.
Dumnezeul lui Israil, înaintea C@ruia stau, de va fi în anii ace}tia roao }i Iac. 5, 17.
ploaie, f@r@ numai dup@ cuvintele gurii meale!”
2. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ el, zicând:
3. „Dep@rteaz@-te de aici }i meargi spre r@s@rit }i te ascunde în repegiunea Carithului,
carea iaste în preajma Iordanului.
4. {i acolo din repegiune vei bea; }i corbilor am poruncit s@ te hr@neasc@ acolo”.
5. {i s-au dus }i au f@cut dup@ cuvântul Domnului. {i, ducându-s@, au }ezut în repegiunea
Carithului, carea iaste în prejma Iordanului.
6. {i corbi îi aducea pâne }i c@rnuri diminea]a, aseaminea pâne }i c@rnuri sara, }i bea
din repegiune.
7. Iar@ dup@ câteva zile au s@cat r@pegiunea, c@ nu ploase pre p@mânt.
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ el, zicând:
9. „Scoal@ }i meargi în Saretha Sidonului }i vei r@mânea acolo c@ am poruncit acolo
unii muieri v@duve s@ te hr@neasc@”.
160r
10. *Sculatu-s-au }i s-au dus în Saretha. {i, venind la poarta cet@]ii, i s-au ar@tat || o muiare *Luc. 4, 26.
v@duv@ culegând leamne }i o au chemat }i i-au zis: „D@-mi pu]intea ap@ într-un vas s@ beau”.
11. {i mergând ea s@-i aduc@, au strigat dinnapoia ei, zicând: „Ad@-mi, rogu- te, }i o
îmbuc@tur@ de pâne în mâna ta”.
12. Carea au r@spuns: „Viu e Domnul, Dumnezeul t@u, c@ nu am pâne f@r@ cât poate
prinde un pugni}or de f@in@ în vadr@ }i pu]ântel untdelemn în urcior. Iat@, culeg doo
leamne, s@ întru }i s@-l fac mie }i pruncului mieu, s@ mânc@m }i s@ murim”.
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13. C@tr@ carea Ilie au zis: „Nu te teame, ci meargi, f@ precum ai zis; îns@ mie întâi îmi
f@ dintr-aceea f@inu]@ o pâne mic@ supt c@rbuni }i ad@ la mine, iar@ ]ie }i fiiului t@u vei
face dup@ aceea.
14. Iar@ aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Vadra de f@in@ nu va sc@dea, nici
urciorul de untul-de-lemn s@ va împu]ina pân@ la zioa în carea Domnul va da ploaie preste
fa]a p@mântului»”.
15. Carea s-au dus }i au f@cut dup@ cuvântul lui Ilie; }i au mâncat el }i | ea }i casa ei. 160v
{i dintr-acea zi
16. Vadra de f@in@ n-au sc@zut }i urciorul de untul-de-lemn nu s-au împu]inat, dup@
cuvântul Domnului, care gr@ise în mâna lui Ilie.
17. {i au fost dup@ aceastea, s-au boln@vit fiiul muierii mumei familiei }i era lângoarea
tare foarte, a}a cât nu r@mânea într-însul r@suflare.
18. {i au zis c@tr@ Ilie: „Ce mi-i mie }i ]ie, omul lui Dumnezeu? Întrat-ai la mine s@ se
pomeneasc@ nedrept@]ile meale }i s@-m ucizi fiiul mieu?”
19. {i au zis c@tr@ ea Ilie: „D@-mi fiiul t@u!” {i l-au luat din sânul ei }i l-au purtat în chilie,
unde el r@mânea; }i l-au pus pre p@ti}orul s@u.
20. {i au strâgat c@tr@ Domnul }i au zis: „Doamne, Dumnezeul mieu, au }i pre v@duva
la carea eu câtu}i de cât m@ sprijinesc o ai n@c@jit, de ai ucis fiiul ei?”
21. {i s-au întins }i s-au m@surat preste prunc de trei ori, }i au strâgat c@tr@ Domnul }i
au zis: „Doamne, Dumnezeul mieu, întoarc@-s@, rogu-m@, sufletul pruncului acestuia în
ceale dinlontru ale lui!” ||
22. {i au ascultat Domnul glasul lui Ilie, întorsu-s-au sufletul pruncului într-însul }i au înviiat. 161r
23. {i au luat Ilie pruncul }i l-au pogorât din chilie în casa cea mai din jos }i l-au dat
mumei sale }i i-au zis: „Iat@, tr@ia}te fiiul t@u!”
24. {i au zis muierea c@tr@ Ilie: „Acum într-aceasta am cunoscut c@ omul lui Dumnezeu
e}ti tu, }i cuvântul Domnului în gura ta adev@rat iaste”.
Cap 18
Trecând foametea, Ilie pre Avdie, p@}une dobitoacelor cercând, îl întâmpin@ pre cale, de-abie
îl face s@ vesteasc@ lui Ahav, pre sine a fi de fa]@, carele, la Ilie venind, de la el s@ ceart@. Din
râvna lui Dumnezeu, Ilie opt sute }i cinzeaci de proroci mincino}i a- i ucide poruncea}te,
dându-s @ din ceriu foc spre mistuirea jârtvelor, }i ploaie de la Dumnezeu dobândea}te.

1.

up@ multe zile au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ilie, în anul al treilea, zicând:
„Meargi }i te arat@ lui Ahav, s@ dau ploaie pre fa]a p@mântului”.
2.
{i s-au dus Ilie s@ se areate lui Ahav; }i era foamete în Samaria. |
3. {i au chemat Ahav pre Avdia, ispravnicul casei sale, iar@ Avdia s@ temea de Domnul 161v
foarte.
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4. C@, ucigând Iezavel prorocii Domnului, au luat el o sut@ de proroci }i i-au ascuns câte
cincizeaci }i câte cincizeaci în pe}tere }i i-au hr@nit cu pâne }i ap@.
5. {i au zis Ahav c@tr@ Avdia: „Meargi pre p@mânt la toate izvoar@le apelor }i în toate
v@ile, de cumva am putea afla iarb@ }i a ne mântui caii }i catârii }i s@ nu piar@ de tot
dobitoacele”.
6. {i }-au împ@r]it ]inuturile s@ le încungiure: Ahav s@ ducea pre o cale, }i Avdia pre alt@
cale deoseabi.
7. {i fiind Avdia în cale, Ilie l-au întâmpinat, care cunoscându-l, au c@zut pre fa]a sa }i
au zis: „Au tu e}ti, domnul mieu, Ilie?”
8. C@ruia el i-au r@spuns: „Eu. Meargi }i zi domnului t@u: «Aici-i Ilie»”.
9. {i el: „Ce am p@c@tuit” – au zis – „de m@ dai pre mine, sluga ta, în mâna lui Ahav s@
m@ ucig@?
10. Viu e Domnul, Dumnezeul t@u, c@ nu-i neam sau împ@r@]ie înc@tro s@ nu fie trimis
domnul mieu cercându-te. {i r@spunzând to]i: «Nu-i aici». Au jurat toate ]inuturile }i
neamurile pentru aceaea c@ nicidecum nu te g@s@}ti. ||
162r
11. {i acum tu îmi zici: «Meargi }i zi domnului t@u: ‘Aici -i Ilie’».
12. {i dep@rtându-m@ de la tine, Duhul Domnului te va r@pi în locul care eu nu }tiu. {i
întrând voiu vesti lui Ahav }i, neaflându-te, m@ va ucide, iar@ sluga ta s@ temea de Domnul
din pruncia sa.
13. Au nu ]i s-au spus ]ie, domnul mieu, ce am f@cut când ucidea Ezavel prorocii Domnului,
c@ am ascuns din prorocii Domnului o sut@ de b@rba]i, câte cinzeaci }i câte cinzeaci în pe}teri
}i i-am p@scut cu pâne }i ap@?
14. {i acum tu zici: «Meargi }i zi domnului t@u: ‘Aici-i Ilie’», s@ m@ ucig@?”
15. {i au zis Ilie: „Viu e Domnul oastelor înaintea C@ruia stau, c@ ast@zi m@ voiu ar@ta
lui!”
16. {i s-au dus Avdia întru-ntâmpinarea lui Ahav }i i-au spus. {i au venit Ahav spre
înt@mpinarea lui Ilie.
17. {i, v@zându-l, au zis: „Tu e}ti acela carele turburi pre Israil?”
18. {i el au zis: „Nu eu am turburat pre Israil, ci tu }i casa t@tâni-t@u, carii a]i l@sat
poruncile Domnului }i a]i urmat dup@ Vaalim. |
162v
19. Îns@ acum trimite }i adun@ la mine tot Israilul în muntele Carmilului; }i prorocii
lui Vaal, patru sute cinzeaci, }i prorocii grânghilor, patru sute, carii mânc@ din masa
Iezavelii”.
20. Trimis-au Ahav la to]i fiii lui Israil }i au adunat prorocii în muntele Carmilului.
21. {i apropiindu-s@ Ilie c@tr@ tot norodul, au zis: „Pân@ când }tiop@ta]i în doao p@r]i? De
e Domnul Dumnezeu, urma]i Lui! Iar@ de-i Vaal, urma]i lui!” {i nu i-au r@spuns norodul
cuvânt.
22. {i au zis iar@ Ilie c@tr@ norod: „Eu am r@mas prorocul Domnului sângur, iar@ proroci
lui Vaal patru sute }i cinzeaci de b@rba]i sânt.
23. Deie-ni-s@ noao doi boi }i ei s@-}i aleag@ un bou }i, în d@r@buri t@indu -l, s@-l puie
pre leamne, iar@ foc dedesupt nu puie. {i eu voiu face alt bou }i-l voiu pune pre leamne,
iar@ foc nu voiu pune dedesupt.
24. Chema]i numele dumnezeilor vo}tri }i eu voiu chema numele Dumnezeului mieu.
163r {i Dumnezeul Care va asculta prin foc, Acela fie Dumnezeu!” R@spunzând tot no||rodul,
au zis: „Bun@ e vorba”.
25. {i au zis Ilie prorocilor Vaal: „Aleage]i-v@ un bou }i face]i înt@iu, c@ voi mai mul]i
sânte]i }i chema]i numele dumnezeilor vo}tri }i foc nu pune]i”.
26. Carii luând boul ce le dedease, l-au f@cut. {i chema numele lui Vaal de diminea]a pân@
la amiaz@zi, zicând: „Vaal, ascult@-ne!” {i nu era glas, nici cine s@ r@spunz@ }i petrecea oltariul
care f@cuse.
27. {i fiind amiiaz@zi, îi batjocorea Ilie, zicând: „Strâga]i cu glas mai mare, c@ dumnezeu
iaste }i doar@ vorbea}te, au în cas@ de oaspe]i iaste, au în drum, au cu adev@rat doarme,
ca s@ se de}teapte”.
28. {i strâga cu glas mare }i s@ t@ia dup@ obiceaiul s@u cu cu]ite }i cu unghi]e pân@ s-au
v@rsat cu sânge.
29. Iar@ dup@ ce au trecut miiaz@zi }i ei prorocind, venise vreamea în carea s@ obicinuise
a s@ duce jârtva, nici s@ auziia glas, nici cineva r@spundea, nici socotea pre cei ce s@ ruga.
30. Zis-au Ilie c@tr@ tot norodul: „Veni]i la mine!” {i, apropiindu-s@ c@tr@ el norodul, au
deres oltariul Domnului care s@ strâcase. |
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31. {i au luat doaospr@zeace pietri, dup@ num@rul neamurilor fiilor lui Iacov, c@tr@ carele 163v
au fost cuvântul Domnului, zicând: *„Israil va fi numele t@u!”
32. {i au zidit din pietri oltariu în numele Domnului }i au f@cut ducere de ap@, ca prin
doao brazde împrejurul oltariului,
33. {i au pus leamne }i au desp@r]it prin m@dul@ri boul }i l-au pus preste leamne.
34. {i au zis: „Împle]i patru vedre de ap@ }i turna]i preste jârtv@ }i preste leamne!” {i
iar@ au zis: „{i a doao oar@ aceasta face]i!” Carii, deac@ au f@cut a doao oar@, au zis: „{i
a treia oar@ aceasta face]i!” {i au f@cut a treia oar@.
35. {i curgea apele împregiurul oltariului }i groapa ducerii apei s-au umplut.
36. {i fiind vreamea a aduce jârtva, apropiindu-s@ Ilie prorocul, au zis: „Doamne,
Dumnezeul lui Avraam }i a lui Isaac }i al lui Israil, arat@ ast@zi c@ Tu e}ti Dumnezeul lui
Israil, }i eu sluga Ta, }i dup@ porunca Ta am f@cut toate cuvintele acestea.
37. Auzi-m@, Doamne, auzi-m@! S@ cunoasc@ norodul acesta c@ Tu e}ti Dumnezeu }i
164r
Tu ai întors || inima lor iar@}i”.
38. {i au c@zut focul Domnului }i au mistuit jârtva }i leamnele, pietrile }i praful }i apa
carea era în ducerea apei, lingându-le.
39. Carea v@zând tot norodul, au c@zut pre fa]a sa }i au zis: „Domnul acesta iaste Dumnezeu!
Domnul acesta iaste Dumnezeu!”
40. {i au zis Ilie c@tr@ ei: „Apuca]i prorocii lui Vaal }i nici unul înc@ s@ nu scape din ei!”
Carii prinzându-i, i-au dus Ilie la repegiunea lui Chison }i i-au ucis acolo.
41. {i au zis Ilie c@tr@ Ahav: „Suie-te, mânânc@ }i bea, c@ sunet de mult@ ploaie iaste”.
42. Suitu-s-au Ahav s@ mânce }i s@ bea, iar@ Ilie s-au suit în vârful Carmilului }i, cu fa]a
la p@mânt, }-au pus fa]a sa între jenunchele sale.
43. {i au zis c@tr@ sluga sa: „Suie-te }i privea}te spre mare!” Care suindu -s@ }i privind,
au zis: „Nu iaste nimic!” {i iar@ i-au zis lui: „Întoarce-te de }eapte ori!”
44. Iar@ a }eaptea oar@, iat@, un nori}or mititel ca o urm@ de om s@ suia din mare. Care
au zis: „Suie-te }i zi lui Ahav: «Înham@ | c@ru]a ta }i te pogoar@, s@ nu te cuprinz@ ploaia!»” 164v
45. {i întorcându-s@ încoace }i încolo, iat@, ceriurile s-au înturnat }i nor }i vânt }i s-au
f@cut ploaie mare. {i, suindu-s@ Ahav, s-au dus în Iezrahil.
46. {i mâna Domnului au fost preste Ilie }i, încingându-}i coapsele, alerga înaintea lui
Ahav pân@ au venit în Iezrahil.
Cap 19
Ilie, fugind de Iezavel în pustie, din somn de}teptat, pâne din ceriu trimis@ mânc@ }i ap@ bea, }i
a}a la muntele Horiv agiunge, }i acolo, în pe}ter@, jeluindu-s@ a fi numai el l@sat prorocul
Domnului, aude }eapte mii a fi l@sate, }i s@ trimite a unge pre Hazail împ@rat Asiriii,
}i Iehu împ@rat în Israil, }i pre Ieliseu proroc.

1.

i au vestit Ahav Iezavelii toate care f@cuse Ilie }i în ce chip ucisease to]i prorocii cu
sabie.
2.
{i au trimis Iezavel sol la Ilie, zicând: „Aceastea s@-m fac@ dumnezeii }i
aceastea s@-mi adaog@, de nu voiu pune mâne într-acest ceas sufletul t@u ca sufletul
unuie dintr-aceia!”
3. {i s-au temut Ilie }i, sculându-s@, s-au dus ori înc@tro îl ducea voia. {i au venit în
165r
Versa||via Iiudei, }i }-au slobozit acolo sluga.
4. {i s-au dus în pustie cale de o zi }i, venind }i }ezând supt un jneapân, }-au cerut
sufletului s@u s@ moar@ }i au zis: „Agiunge-mi, Doamne, ia-mi sufletul, c@ nu sânt mai bun
decât p@rin]ii miei!”
5. {i s-au aruncat }i au adormit în umbra jneap@nului. {i, iat@, îngerul Domnului l-au
atins }i i-au zis: „Scoal@ }i mânc@!”
6. Uitatu-s-au }i, iat@, la capul s@u pâne supt c@rbuni }i un vas de ap@. {i au mâncat }i
au beaut }i iar@ au adormit.
7. {i s-au întors îngerul Domnului a doao oar@ }i l-au atins }i i-au zis: „Scoal@, mânc@,
c@ mare cale ai a mearge!”
8. Carele sculându-s@, au mâncat }i au beaut }i au umblat în t@ria mânc@rii aceiia
patruzeaci de zile }i patruzeaci de nop]i, pân@ la muntele lui Dumnezeu, Horiv.
9. {i, venind acolo au r@mas în pe}tere. {i, iat@, cuvântul Domnului c@tr@ el, }i i-au zis:
„Ce lucri aici, Ilie?”
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10. Iar@ el au r@spuns: „Cu r@vn@ am râvnit pentru Domnul, Dumnezeul oastelor, c@ au
p@r@sit leg@tura Ta fiii lui Israil. Oltarele Tale le-au strâcat, prorocii T@i i-au t@iat cu sa|bia,
165v r@mas-am eu sângur, }i caut@ sufletul mieu s@ -l ia”.
11. {i i-au zis: „Ie}i }i st@i în munte înnaintea Domnului. {i, iat@, Domnul treace, }i duhul
mare }i tare r@sturnând mun]i }i sf@rmând pietri înaintea Domnului; nu în duh Domnul;
}i dup@ duhul, mi}care, nu în mi}care Domnul;
12. {i dup@ mi}care, foc, nu în foc Domnul; }i dup@ foc, }uierare de aur@ sup]ire”.
13. Carea auzând Ilie, }-au acoperit fa]a cu pla}ca }i, ie}ind, au st@tut în u}a pe}terii }i,
iat@, glas c@tr@ el zicând: „Ce lucri aici, Ilie?” {i el au r@spuns:
14. „Cu râvn@ am râvnit pentru Domnul, Dumnezeul oastelor, *c@ au p@r@sit leg@tura *Râm. 11, 3.
Ta fiii lui Israil, oltarele Tale le-au strâcat, prorocii T@i i-au ucis cu sabia, r@mas-am eu
sângur }i caut@ sufletul mieu s@-l ia!”
15. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Meargi }i te întoarce în calea ta prin pustie în Damasc;
}i, ajungând acolo, vei unge pre Zahail împ@rat preste Asiria,
16. *{i pre Iehu, fiiul Namsii, îl vei unge împ@rat preste Israil, iar@ pre Eliseu, fiiul Safat, *4 Împ@r. 9, 2.
166r care iaste din Avelmeula, îl vei unge pro||roc în locul t@u.
17. {i va fi: oricine va sc@pa de sabia lui Hazail îl va ucide Iehu, }i oricine va sc@pa de
sabia lui Iehu îl va ucide Ielisseul.
18. *{i-Mi voiu l@sa în Israil }eapte mii de b@rba]i a c@rora jenunch i nu s-au plecat *R@m. 11, 4.
înnaintea lui Vaal }i toat@ gura carea nu i s-au închinat s@rutându-i mâna”.
19. {i, purcezând de acolo Ilie, au g@sit pre Eliseu, fiiul lui Safat, arând în doaozpr@zeace
juguri de boi, }i el în doaospr@zeace juguri de boi ce ara unul era. {i, venind Ilie la el, au
aruncat pla}ca sa preste el.
20. Care îndat@ l@sând boii, au alergat dup@ Ilie }i au zis: „S@-mi s@rut, rogu-m@, pre
tat@l mieu }i pre muma mea }i a}a voiu urma dup@ tine”. {i i-au zis: „Meargi }i te întoarce,
c@ ce era al mieu ]-am f@cut”.
21. {i, întorcându-s@ de la el, au luat o p@reate de boi }i i-au ucis, }i în plugul boilor au
fiert c@rnurile }i au dat norodului }i au mâncat. {i, sculându-s@, s-au dus }i au urmat dup@
Ilie }i-i slujiia lui.
Cap 20 |
166v

Asirii, conocind Samaria, s@ ucid de la copiii c@peteniilor ]inuturilor, }i iar@} în celaalalt an în
c@mpii s@ taie. Iar@ împ@ratul Ahav de la prorocul s@ ceart@, pentru c@ci au f@cut leg@tur@ cu
Venadad, împ@ratul Asiriii, }i viu l-au slobozit.

1.

ar@ Venadad, împ@ratul Asiriii, }-au adunat toat@ oastea }i treizeaci }i doi de
împ@ra]i cu sine }i caii }i c@ru]e. {i, suindu-s@, o}tea împrotiva Samariii }i o
conocea.
2. {i, trimi]ind soli la Ahav, împ@ratul lui Israil, în cetate, au zis:
3. „Aceastea zice Venadad: «Argintul t@u }i aurul t@u al mieu iaste, }i muierile tale }i fiii
t@i cei buni ai miei sânt»”.
4. {i au r@spuns împ@ratul Israil: „Dup@ cuvântul t@u, domnul mieu, împ@rate, al t@u
sânt eu cu toate ale meale”.
5. {i întorcându-s@ solii, au zis: „Aceastea zice Venadad, care ne-au trimis la tine:
«Argintul t@u }i aurul t@u }i muierile tale }i fiii t@i mi-i vei da.
6. Deci mâni într-acest ceas voiu trimite slugile meale la tine }i vor cerceta casa ta }i casa
167r slugilor tale, }i tot ce || le va pl@cea vor pune în mânile sale }i vor duce»”.
7. {i au chemat împ@ratul lui Israil pre to] b@trânii p@mântului }i au zis: „Socoti]i }i vede]i,
c@ ne ale}uia}te, c@ au trimis la mine dup@ muierile meale }i fii }i dup@ argint }i aur, }i nu
i-am t@g@duit”.
8. {i au zis to]i cei mai mari n@scu]i }i tot norodul c@tr@ el: „Nu-l asculta, nici te odihni lui!”
9. {i au r@spuns solilor Venadad: „Zice]i domnului mieu, împ@ratului: «Toate pentru care
ai trimis la mine sluga ta dintâi, voiu face, iar@ acest lucru nu-l pociu face»”.
10. {i, întorcându-s@ solii, au spus. Care i-au trimis înd@r@pt }i au zis: „Aceastea s@-m
fac@ dumnezeii }i aceastea s@-mi adaog@, de va agiunge ]@râna Samariii pugni}oarelor
a tot norodului care urmeaz@ dup@ mine”.
11. {i r@spunzând împ@ratul lui Israil, au zis: „Zice]i-i: «S@ nu s@ m@reasc@ încins a}a,
ca }i de}cins»”.
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12. {i au fost deac@ au auzit Venadad cuvân|tul aceasta, bea el }i împ@ra]ii în unbrariuri;
}i au zis slugilor sale: „Încungiura]i cetatea!” {i o au încungiurat.
13. {i, iat@, un proroc, apropiindu-s@ c@tr@ Ahav, împ@ratul lui Israil, i-au zis: „Acestea
zice Domnul: «Adev@rat v@zut-ai toat@ mul]imea aceasta mult@? Iat@, Eu ]i-o voiu da în
mâna ta ast@zi, s@ }tii c@ Eu sânt Domnul»”.
14. {i au zis Ahav: „Prin cine?” {i i-au zis lui: „Aceastea zice Domnul: «Prin slugile
c@peteniilor ]inuturilor»”. {i au zis: „Cine va înceape a o}ti?” {i el au zis: „Tu”.
15. {i au num@rat slugile c@peteniilor ]inuturilor }i au g@sit num@rul de o sut@ treizeaci
}i doi. {i au num@rat dup@ ei norodul pre to]i fiii lui Israil, }eapte mii.
16. {i au ie}it la amiiaz@zi. Iar@ Venadad bea am@]it în umbrariul s@u }i împ@ra]i treizeaci
}i doi cu el, carii venise spre agiutoriul lui.
17. {i au ie}it slugile c@peteniilor ]inuturilor în fruntea dint@iu. {i au trimis Venadad, care
i-au vestit, zicând: „Oamenii au ie}it din Samaria.” ||
18. {i el au zis: „Acar pentru pace de vin, apuca]i-i vii, acar s@ o}tasc@, vii îi prinde]i”.
19. {i au ie}it slugile c@peteniilor ]inuturilor, }i ceaeaalalt@ oaste urma dup@ ei.
20. {i au lovit fie}tecare pre b@rbatul care împrotiva sa venea; }i au fugit asirii }i i-au
gonit Israil. Fugit-au }i Venadad, împ@ratul Asiriii, c@lare cu c@l@re]ii s@i.
21. Ci }i ie}ind împ@ratul lui Israil, au lovit caii }i c@ru]ele, }i au lovit Siria cu ran@ mare.
22. ({i, apropiindu-s@ prorocul c@tr@ împ@ratul lui Israil, i-au zis: „Meargi }i te înt@rea}te,
}i s@ }tii, }i vezi ce vei face, c@ în anul urm@toriu împ@ratul Asiriii s@ va sui împrotiva ta”).
23. Iar@ slugile împ@ratului Asiriii i-au zis: „Dumnezeii mun]ilor sânt dumnezeii lor, pentru
aceea ne-au biruit. Ci mai bine i este s@ o}tim împrotiva lor în c@mpii }i-i vom dob@ndi.
24. Tu, dar@, cuvântul acesta f@: depart@ pre fie}tecare împ@rat de la oastea ta }i pune
c@petenii în locul lor.
25. {i înnoia}te num@rul osta}ilor carii au c@zut dintr-ai t@i }i cai dup@ caii cei dint@iu }i
car@ dup@ car@le care în|t@iu ai avut. {i vom o}ti împrotiva lor în c@mpii }i vei vedea c@-i
vom dob@ndi”. Crezut-au sfatului lor }i au f@cut a}a.
26. Deci dup@ ce anul trecuse, au num@rat Venadad pre asiri }i s-au suit în Afec s@
o}teasc@ asupra lui Israil.
27. Iar@ fiii lui Israil s-au num@rat }i, luând bucate, au purces dinprotiv@ }i au t@b@rât
în prejma lor ca doao mici turme de capre, iar@ asirii au umplut p@mântul.
28. ({i, apropiindu-s@ un om a lui Dumnezeu, au zis c@tr@ împ@ratul lui Israil: „Aceastea
zice Domnul: «Pentru c@ au zis asirii: ‘Dumnezeul mun]ilor iaste Domnul }i nu-i Dumnezeul
v@ilor’, da-]i-voiu toat@ mul]imea aceast@ mare în mâna ta }i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul»”).
29. {i îndrepta în }apte zile dinprotiv@ ace}tia }i ceia }ireagurile. Iar@ a }eaptea zi s-au
lovit r@zboiul. {i au lovit fiii lui Israil din asirii o sut@ de mii de pedestra}i într-o zi.
30. {i au fugit carii r@m@sease în Afec, în cetate, }i au c@zut zidul preste doao||zeaci }i
}eapte de mii de oameni, cari r@m@sease. Iar@ Venadad fugind, au întrat în cetate, în
c@mara carea era înl@untrul c@m@rii.
31. {i au zis slugile sale: „Iat@, am auzit c@ împ@ra]ii casii lui Israil sânt milostivi. S@ punem,
dar@, saci în coaps@le noastre }i funi}oare în capetele noastre }i s@ ie}im la împ@ratul lui Israil,
doar@ va mântui sufletele noastre”.
32. Încins-au cu saci coapseale sale }i au pus funi}oare în capetele sale }i au venit la
împ@ratul lui Israil }i i-au zis: „Sluga ta, Venadad, zice: «Tr@iasc@, rogu-te, sufletul mieu»”.
{i el au zis: „De înc@ tr@ia}te, fratele mieu iaste!”
33. Carea au luat oameni spre norocire }i, gr@bind, au apucat cuvântul din gura lui }i
au zis: „Fratele t@u Venadad”. {i au zis: „Mearge]i }i-l aduce]i la mine”. {i au ie}it la el
Venadad }i l-au r@dicat în c@ru]a sa.
34. Care i-au zis: „Cet@]ile care au luat tat@l mieu de la tat@l t@u le voiu întoarce }i uli]e
î]i f@ ]ie în Damasc, precum au f@cut tat@l mieu în Samaria, }i eu cu | leg@tur@ de pace
m@ voiu dep@rta de la tine”. {i au f@cut leg@tur@ }i l-au slobozit.
35. Atunci un om oarecarele din fiii prorocilor au zis c@tr@ so]ul s@u în cuvântul Domnului:
„Lovea}te-m@!” Iar@ el n-au vrut a-l lovi.
36. C@ruia i-au zis: „Pentru c@ n-ai vrut a asculta cuvântul Domnului, iat@, te vei dep@rta
de la mine }i te va lovi un leu!” {i, dep@rtându-s@ c@tu}i de cât de la el, l-au aflat leul }i
l-au lovit.
37. Ci }i alt om, aflând, au zis c@tr@ el: „Lovea}te-m@!” Care l-au lovit }i l-au r@nit.
38. {i s-au dus prorocul }i au alergat înnaintea împ@ratului în cale, }i }-au schimbat cu
pr@s@rare de pulbere gura }i ochii s@i.
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39. {i, trecând împ@ratul, au strâgat c@tr@ împ@ratul }i au zis: „Sluga ta au ie}it la r@zboiu
de aproape. {i, fugând un om, l-au adus oarecarele la mine }i au zis: «P@zea}te omul
acesta care, de va sc@pa, va fi sufletul t@u pentru sufletul lui sau vei pune un t@lant de aur!»
170r
40. {i când eu, turburat, încoace }i înco||lo m@ întorceam, îndat@ nu s-au ar@tat”. {i
au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ el: „Aceasta-i judecata ta, carea tu ai socotit”.
41. Iar@ el îndat@ }i-au }ters pulberea de pre fa]a sa }i l-au cunoscut împ@ratul lui Israil
c@ iaste din proroci.
42. Care au zis c@tr@ el: „Aceastea zice Domnul: *«Pentru c@ ai slobozit omul cel vreadnic *Jos 22, 35.
de moarte din mâna ta, fi-va sufletul t@u pentru sufletul lui }i norodul t@u pentru norodul
lui»”.
43. {i s-au întors împ@ratul lui Israil în casa sa, nevrând a auzi }i, urgisând, au venit în
Samaria.
Cap 21
Navoth, pentru c@ n-au îng@duit împ@ratului Ahav via, cu m@rturii mincinoase din porunca
Iezavelii pârât, s@ împroa}c@ cu pietri; carea f@cându-s@, lui Ahav gr@bind a cuprinde via,
Ilie multe reale mai nainte îi vestea}te, carele Ahav, smerindu-s@, le ocolea}te.

1.

ar@ dup@ cuvintele aceste, în vreamea aceea o vie era a lui Navoth
Iezdraeli |teanului, care era în Izdrahil, lâng@ polata lui Ahav, împ@ratului
Samariii.
2. {i au gr@it Ahav c@tr@ Navoth, zicând: „D@-mi via ta, s@-m fac gr@din@ de legumi, c@-i
vecin@ }i-i aproape casii meale, }i-]i voiu da pentru ea vie mai bun@, au de-]i socote}ti
mai îndeleate pre]u de argint decât îi vreadnic@”.
3. C@ruia au r@spuns Navoth: „Milostiv fie mie Domnul, s@ nu dau mo}iia p@rin]ilor miei ]ie”.
4. {i au venit Ahav în casa sa mânios }i sc@r}nind pentru cuvântul care gr@ise c@tr@ ei
Navoth Iezrailiteanul, zicând: „Nu ]-oi da mo}ia p@rin]ilor miei”. {i, aruncându-s@ în
p@ti}orul s@u, }-au întors fa]a c@tr@ p@reate }i n-au mâncat pâne.
5. {i au întrat la el Iezavel, muierea sa, }i i-au zis: „Ce-i aceasta, de unde ]i s -au întristat
sufletul }i pentru ce nu mânci pâne?”
6. Carele i-au r@spuns: „Gr@it-am lui Navoth Iezrailiteanului }i i-am zis: «D@-m via ta,
luându-]i bani, au, de-]i place, ]-oiu da vie mai bun@ pentru ea». {i el au zis: «Nu ]-oiu
da ]ie via mea»”. ||
171r
7. {i au zis c@tr@ el Iezavel, muierea lui: „De mare vrednicie e}ti }i bine îndreptezi împ@r@]ia
lui Israil. Scoal@ }i mânc@ pâne }i fii cu inim@ dreapt@, eu ]-oi da ]ie via lui Navoth Iezrailiteanului”.
8. {i au scris r@va} din numele lui Ahav }i l-au îns@mnat cu inelul lui, }i l-au trimis la
cei mai mari n@scu]i }i la c@petenii carii era în cetatea lui }i l@cuia cu Navoth.
9. Iar@ ]inerea r@v@}elului aceasta era: „Vesti]i post }i face]i a }edea pre Navoth între
cei mai dint@i a norodului.
10. {i trimite]i doi oameni, fiii lui Velial, împrotiva lui }i m@rturie mincinoas@ zic@: «Bine
au cuvântat pre Dumnezeu }i pre împ@ratul», }i-l scoa]e]i }i-l pro}ca]i cu pietri }i a}a s@
moar@”.
11. {i au f@cut cet@]eanii lui b@trâni }i cei mai mari, carii l@cuia cu el în cetate, precum
le poruncise Iezavel }i precum era scris în r@va}ul care trimisease la ei. |
171v
12. Propoveduit-au post }i au f@cut a }edea pre Navoth între cei mai dint@i ai norodului.
13. {i aducând doi oameni, fiii diiavolului, i-au f@cut a }edea împrotiva lui. Iar@ ei, adec@
ca oameni cei dievole}ti, au zis împrotiva lui m@rturie înaintea mul]imeai: „Bine au cuvântat
Navoth pre Dumnezeu }i pre împ@ratul!” Pentru care lucru l-au scos afar@ din cetate }i cu
pietri l-au ucis.
14. {i au trimis la Iezavel, zicând: „Împro}catu-s-au cu pietri Navoth }i au murit”.
15. {i au fost deac@ au auzit Iezavel pre Navoth cu pietri împro}cat }i mort, au gr@it c@tr@
Ahav: „Scoal@ }i st@pânea}te via lui Navoth Israiliteanului, care n-au vrut ]ie a s@ odihni
}i a o da luând bani, c@ nu tr@ia}te Navoth, ci au murit”.
16. Carea auzând Ahav, adec@ mort a fi Navoth, s -au sculat }i s@ pogorâia în via lui
Navoth Iezrailiteanul s@ o mo}teneasc@.
17. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ilie Thezviteanul, zicând:
172r
18. „Scoal@ }i te pogoar@ întru-ntâmpinarea || lui Ahav, împ@ratul lui Israil, care iaste
în Samaria. Iat@ la via lui Navoth s@ pogoar@ s@ o mo}teneasc@.
170v
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19. {i vei gr@i c@tr@ el, zicând: «Aceasta zice Domnul: ‘Ucis-ai, înc@ ai }i mo}tenit?’». {i
dup@ aceastea vei adaoge: «Aceastea zice Domnul: *‘În locul acesta în care au lins cânii
sângele lui Navoth, vor linge }i sângele t@u’»”.
20. {i au zis Ahav c@tr@ Ilie: „Au aflatu-m-ai nepriiatin ]ie?” Care au zis: „Aflat, pentru
c@ te-ai vândut, ca s@ faci r@otate înaintea Domnului.
21. *Iat@, eu voiu aduce asupra ta r@otate }i voiu s@cera ceale mai de pre urm@ ale tale
*4 Împ@r. 9, 8.
}i voiu ucide din Ahav pre cel ce s@ pi}e la p@reate }i pre cel închis }i pre cel mai pre urm@
în Israil.
22. {i voiu da casa ta *ca casa lui Ierovoam, fiiului Navat, }i ca casa **lui Vaasa, fiiului
*Sus 15, 29.
**4 Împ@r. 9, 26. Ahia, c@ ai lucrat ca s@ m@ chemi spre m@nie }i a p@c@tui ai f@cut pre Israil».
23. *Ci }i de Iezavel au gr@it Domnul, | zicând: «Cânii vor mânca pre Iezavel în câmpul 172v
*Sus 16, 3.
lui Iezrahil.
24. De va muri Ahav în cetate, l-or mânca cânii, iar@ de va muri în câmp, l-or mânca
pas@rile ceriului.
25. Deci n-au fost altul a}a ca Ahav, care s@ fie vândut, ca s@ fac@ r@otate înnaintea
Domnului, c@ l-au îndemnat Iezavel muierea sa.
26. {i vreadnic de urâciune s-au f@cut într-atâta cât urma dup@ idolii carii f@cuse ammoreii,
pre carii i-au mistuit Domnul de la fa]a fiilor lui Israil»”.
27. Deci, auzând Ahav cuvintele aceastea, }-au rupt vejmintele sale }i au acoperit cu
târsin@ trupul s@u }i au postit }i au dormit în sac }i au umblat cu capul plecat.
28. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ilie Thezviteanul, zicând:
29. „Au n-ai v@zut pre Ahav smerit înnaintea Mea? Deci, pentru c@ s-au smerit înnaintea
*4 Împ@r. 9, 26 Mea, nu voiu aduce r@otatea în zilele *lui, ci în zilele fiiului s@u voiu aduce r@o ||tate 173r
casii lui”.
*Jos. 22, 38.

Cap 22
Ahav }i Iosafat împ@ra]i, cu g@citura mincino}ilor proroci în}ela]i, la r@zboiu purced asupra
asirienilor pentru Ramoth Galaad; }i s@ înving, ucigându-s@ Ahav, care pre Mihei, ce prorocea
adev@rul, în temni]@-l închisease. Necuratului Ahav urmeaz@ necuratul fiiu, Ohozie, iar@
dumnezeiescului Iosafat urmeaz@ nedumnezeiescul fiiu, Ioram.
*2 Par. 18, 1.

1. *
i au trecut trei ani f@r@ r@zboiu între Asiriia }i Israil.
2 .
Iar@ în anul al treilea s-au pogorât Iosafat, împ@ratul Iiudei, la împ@ratul Israil.
3 .
({i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ slugile sale: „Nu }ti]i c@ a noastr@ iaste
Ramoth Galaad }i ne lenevim a o lua din mâna împ@ratului Asiriii?”)
4. {i au zis c@tr@ Iosafat: „Veni-vei cu mine la r@zboiu în Ramoth Galaad?”
5. {i au zis Iosafat c@tr@ împ@ratul lui Israil: „Precum sânt eu, a}a }i tu. Norodul mieu }i
norodul t@u unul sânt. {i | c@l@re]ii miei, c@l@re]ii t@i”. {i au zis Iosafat c@tr@ împ@ratul 173v
lui Israil: „Cearc@, rogu-te, ast@zi cuvântul Domnului”.
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6. {i au adunat împ@ratul lui Israil proroci vro patru sute de oameni }i au zis c@tr@ ei:
„Trebuie s@ mearg@ în Ramoth Galaad la r@zboiu au vom odihni?” Carii au r@spuns:
„Suie-te }i o va da Domnul în mâna împ@ratului”.
7. {i au zis Iosafat: „Nu iaste aici vrun proroc al Domnului, s@-l întreb@m pre acela?”
8. {i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Iosafat: „R@mas-au un om, prin care putem întreba
pre Domnul, ci eu l-am urât, c@ nu-mi prorocea}te ceva bun, ci r@u, Mihea, fiiul lui Iemla”.
C@ruia Iosafat au zis: „Nu gr@i a}a, împ@rate!”
9. {i au chemat împ@ratul Israil pre un famen }i i-au zis: „Gr@bea}te a aduce pre Miheia,
fiiul lui Iemla!”
10. Iar@ împ@ratul lui Israil }i Iosafat, împ@ratul Iiudei }edea fie}tecare în scaunul s@u,
174r îmbr@ca]i cu v@jmânt împ@r@tesc, în are lâng@ u}a por]ii Samariii, }i to]i || prorocii prorocea
înnaintea lor.
11. {i }-au f@cut Sedechia, fiiul lui Hanaana, bucin de fier }i au zis: „Aceastea zice
Domnul: «Cu acestea vei vântura Asiria pân@ ce o vei }tearge»”.
12. {i to]i prorocii aseaminea prorocea, zicând: „Suie-te în Ramoth Galaad }i meargi
norocit }i o va da Domnul în mânile împ@ratului.
13. Iar@ solul, care s@ dusease s@ cheme pre Mehia, au gr@it c@tr@ el, zicând: „Iat@,
cuvintele prorocilor cu o gur@ împ@ratului bine vestesc. Fie, dar@, cuvântul t@u aseaminea
lor }i gr@ia}te bune!”
14. C@ruie Mihea au zis: „Viu e Domnul, c@ orice-m va zice Domnul, aceaea voiu gr@i!”
15. {i au venit la împ@ratul }i i-au zis împ@ratul: „Mihea, trebuie s@ meargem în Ramoth
Galaad la r@zboiu au a înceta?” C@ruia i-au r@spuns: „Suie-te }i meargi norocit }i o va
da Domnul în mânile împ@ratului!”
16. {i au zis împ@ratul c@tr@ el: „Iar@ }i iar@ te jur@ s@ nu-mi gr@ie}ti, f@r@ ce-i adev@rat,
în numele Domnului!”
174v
17. {i el au zis: „V@zut-am tot Isra|ilul r@sipit în mun]i ca oile ce n-au p@storiu, }i au zis
Domnul: «Nu au ace}tia domn, întoarc@-s@ fie}tecare la casa sa în pace!»”
18. ({i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Iosafat: „Au nu ]-am zis c@ nu-mi prorocea}te bun,
ci pururea r@u?”)
19. Iar@ el, ad@ogând, au zis: „Pentru aceaea ascult cuvântul Domnului. V@zut-am pre
Domnul }ezind pre scaunul S@u }i toat@ oastea ceriului }ezând lâng@ El, de-a dreapta }i
de-a stânga.
20. {i au zis Domnul: «Cine va în}ela pre Ahav, împ@ratul lui Israil, s@ se suie }i s@ caz@
în Ramoth Galaad?» {i au zis unul cuvinte într-un chip, }i altul într-altul.
21. {i au ie}it duhul }i au st@tut înaintea Domnului }i au zis: «Eu îl voiu în}ela». C@ruia
i-au gr@it Domnul: «În ce?»
22. {i el au zis: «Ie}i-voiu }i voiu fi duhul mincinos în gura tuturor prorocilor lui». {i au
zis Domnul: «În}ela-vei }i vei birui, ie}i }i f@ a}a!»
23. Acum dar@, iat@, au dat Domnul duhul minciunii în gura tuturor prorocilor t@i ||
175r carii sânt aici, }i Domnul au gr@it împrotiva ta r@u”.
24. {i s-au apropiat Sedechia, fiiul lui Hanaana, }i au lovit pre Miheia în falc@ }i au zis:
„Dar@ pre mine m-au l@sat Duhul Domnului }i ]-au gr@it ]ie?”
25. {i au zis Miheia: „Vedea-vei în ziua aceaea, când vei întra în c@mar@, înl@untru
c@merii, s@ te ascunzi”.
26. {i au zis împ@ratului Israil: „Lua]i pre Mihea }i r@mâie la Ammon, hodnogiul cet@]ii,
}i la Ioas, fiiul lui Amelih.
27. {i le zice]i: «Aceasta zice împ@ratul: ‘Trimite]i omul acesta în temni]@ }i-l hr@ni]i cu
pânea n@c@jirii }i cu apa strâmturii pân@ când m@ voiu întoarce în pace’»”.
28. {i au zis Mihea: „De te vei întoarce în pace, n-au gr@it în mine Domnul”. {i au zis:
„Auzi]i, noroadelor toate!”
29. {i s-au suit împ@ratul lui Israil }i Iosafat, împ@ratul Iiudei, în Ramoth Galaad.
175v
30. {i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Iosafat: „Ia armele }i într@ la r@zboiu | }i te îmbrac@
cu hainele tale”. Iar@ împ@ratul lui Israil }-au schimbat v@jmântul s@u }i au întrat la r@zboiu.
31. Iar@ împ@ratul Asiriii poruncise c@peteniilor, la treizeaci }i doi, zicând: „Nu ve]i o}ti
împrotiva celui mai mic sau celui mai mare oarecare, ci numai împrotiva împ@ratului
Israil”.
32. {i, v@zând c@peteniile c@ru]elor pre Iosafat, au gândit c@ el iaste împ@ratul lui Israil,
}i, n@v@lind, o}tea împrotiva lui. {i au strâgat Iosafat.
33. {i au în]@les c@peteniile c@ru]elor c@ n-ar fi împ@ratul lui Israil }i au încetat de la el.
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34. Iar@ un b@rbat oarecarele au întins arcul în ne}tiut, îndreptând s@geata, }i cu
întâmplarea au lovit pre împ@ratul lui Israil între plumâni }i între pântece, iar@ el au zis
c@r@u}ului s@u: „Întoarce-]i mâna }i m@ scoate din oaste, c@ greu m-am r@nit”.
35. {i s-au lovit r@zboiul în zioa aceaea, }i împ@ratul lui Israil sta în c@ru]a sa împrotiva
asiriilor }i au murit sara; }i-i curea sângele ranii în sânul c@ru]ii. ||
36. {i pristavul au r@sunat în toat@ oastea mai înainte de-a apune soarele, zicând: 176r
„Fie}tecare s@ se întoarc@ în cetatea }i în p@mântul s@u!”
37. {i au murit împ@ratul }i l-au dus în Samaria; }i au îngropat pre împ@ratul în Samaria.
38. *{i au sp@lat c@ru]a lui în lacul cel de pe}ti al Samariii }i au lins cânii sângele lui }i
d@logii i-au sp@lat, dup@ cuvântul Domnului ce gr@ise.
39. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ahav }i toate care au f@cut }i casa cea de elefant carea
zidise }i a tuturor cet@]ilor care f@cuse, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor
împ@ra]ilor Israil?
40. {i au adormit Ahav cu p@rin]ii s@i }i au împ@r@]it Ohozia, fiiul lui, pentru el.
41. Iar@ Iosafat, fiiul lui Asa, începuse a împ@r@]i preste Iiuda în anul al patrulea a lui
Ahav, împ@ratul lui Israil.
42. De ani treizeaci }i cinci era când începuse a împ@r@]i }i ani doaozeaci }i cinci au
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumeai lui, Azuva, fata lui Salaii.
43. {i au umblat în toat@ calea lui Asa, | t@tâni-s@u, }i nu s-au plecat din ea }i au f@cut 176v
ce era drept înnaintea Domnului.
44. Îns@ ceale înalte nu le-au luat, c@ înc@ norodul jârtvuia }i aprindea t@mâiare în ceale
înalte.
45. {i au avut pace Iosafat cu împ@ratul lui Israil.
46. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Iosafat }i lucrurile lui care au purtat }i r@zboaiele, au
nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiudei?
47. Ci }i r@m@}i]ele muierotcelor, carii r@m@sease în zilele lui Asa, t@tâni-s@u, i-au dus
de pre p@mânt.
48. Nici era atunci împ@rat r@nduit în Edom.
49. Iar@ împ@ratul Iosafat f@cuse cor@bii în mare, care s@ vâneaze în Ofir pentru aur. {i
nu s-au putut duce, c@ s-au spart în Afion Gavir.
50. Atunci au zis Ohozia, fiiul lui Ahav, c@tr@ Iosafat: „Mearg@ slugile meale cu slugile
tale în cor@bii”. {i n-au vrut Iosafat.
51. {i au adormit Iosafat cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David, t@tâni-s@u,
}i au împ@r@]it Ioram, fiiul lui, pentru el.
52. Iar@ Ohozia, fiiul lui Ahav, începuse a îm||p@r@]i preste Israil, în Samaria, în anul 177r
al }aptespr@zeacelea a lui Iosafat, împ@ratul Iiudei, }i au împ@r@]it preste Israil doi ani.
53. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului }i au umblat în calea t@tâni-s@u }i a mumei sale
}i în calea lui Ierovoam, fiiul lui Navat, care a p@c@tui au f@cut pre Israil.
54. {i au slujit lui Vaal }i i s-au închinat lui, }i au înt@râtat pre Domnul, Dumnezeul lui
Israil, dup@ toate care f@cuse tat@l lui.
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vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 8,34
(s-)au adus: ind. pf.c. impers./3.pl. 10,10, 12
(sã) adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,14
(sã) aducea: ind. imp. 3.pl. 10,28
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 14,10; 21,21, 29
sã aducã: conj. prez. 3.sg. 17,11
adã: imperativ 2.sg. 17,11, 13
a aduce: inf. prez. 18,36; 22,9

A
ABIA: adv.; var. ABIE
abie: adv. în loc. adv. de-abie rezum. cap.18
ACAR: adv. (Înv. ºi reg.) „mãcar”
acar: 20,18
ACASÃ: adv.
acasã: 13,7, 15
ACOLEA: adv.
acolea: 1,14
ACOLO: adv.
acolo: 1,34, 45; 2,36; 3,4; 5,9; 6,19; 8,8, 16, 21, 29, 64; 9,3, 28;
10,22; 11,16, 24, 36; 12,1, 25; 13,17; 14,21; 17,4, 9; 18,40;
rezum. cap.19; 19,3, 9, 15, 19
(a se) ACOPERI: v. IV; var. (Pop.) (a) COPERI
(sã) acoperea: ind. imp. 3.sg. 1,1
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 6,9, 10, 15, 20, 21, 32, 35; 19,13; 21,27
sã (sã) acopere: conj. prez. 3.sg. 6,22
sã acopere: conj. prez. 3.pl. 7,41
acoperea: ind. imp. 3.pl. 8,7
au coperit: ind. pf.c. 3.sg. 6,15, 22, 28, 30, 32; 7,7
ACOPERIRE: s.f.
acoperirea: sg. ac. 7,42
ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperit: m. sg. nom./ac. 11,29, 30
ACUM: adv.
acum: 1,12, 18; 2,16, 24; 3,7; 5,4; 8,25, 26; 11,4; 12,4, 11, 16,
26; 13,2; 17,24; 18,11, 14, 19; 22,23
(a) ADÃUGA: v. I; var. (a) ADÃOGA; (Înv.) (a) ADAOGE: v. III
„a mai pune ceva lângã cele ce sunt”; „a continua sã”
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 2,14; 16,33
sã adaogã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,23; 19,2; 20,10
adãogând: gerunziu rezum. cap.9; 22,19
voiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 12,11, 14
vei adaoge: ind. viit.I. 2.sg. 21,19
ADÂNC: s.n.
adâncul: sg. ac., în sintagma în adâncul nopþii „la miezul nopþii” 3,20
ADÂNCIME: s.f.
adãncimea: sg. ac. 11,27

(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,1, 2
(sã) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,5
au adunat : ind. pf.c. 3.sg. 10,26; 11,24; 12,21; 18,20; 20,1; 22,6
adunând: gerunziu 12,20
adunã: imperativ 2.sg. 18,19
ADUNAT, -Ã: adj.
adunat: m. sg. nom. 12,1
AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. cj. afarã cã 3,3
afarã: adv. în loc. prep. afarã de/afarã din 3,18; 4,23; 5,16; 8,8,
60; 10,13, 15; 15,5; 21,13
afarã: adv. în loc. adv. din afarã rezum. cap.6; 6,30; 7,9, 31; 8,8
(a se) AFLA: v. I „a gãsi”; „a constata”
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 11,19, 29; 13,14, 24, 28; 20,36
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 1,52
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 3,21; 10,7
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 14,13
afla: inf. prez. fãrã a 18,5
aflând: gerunziu 20,37
aflatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 21,20
[am] aflat: ind. pf.c. 1.sg. 21,20
neaflându-: gerunziu 18,12
AGER, -Ã: adj.
ager: m. sg. ac. 11,28
AICI: adv.
aici: 1,23; 2,30; 17,3; 18,8, 10, 11, 14; 19,9, 13; 22,7, 23
AIUREA: adv.; var. AIREA
airea: adv. în c. de airea rezum. cap.10
(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiunge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
agiunge: imperativ 2.sg. 19,4
va agiunge: ind. viit.I. 3.sg. 20,10
ajungând: gerunziu 19,15
(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
agiuta: ind. imp. 3.pl. 1,7

ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg. ac. 2,4; 3,6
adevãrul: sg. ac. rezum. cap.22
ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
adevãrat: adv. în loc. adv. [cu] adevãrat/cu adevãrat 8,27; 11,2;
13,32; 18,27; 20,13
adevãrat: adj. n. sg. nom. 10,6; 17,24; 22,16
(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 2,10; 11,43; 14,31; 16,6, 28; 19,5, 6;
22,40, 51
a fi adormit: inf. pf. 11,21
(a se) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 38; 2,40; 3,1, 4, 15; 7,13, 51; 8,3;
9,9, 28; 10,11; 20,39
aduceþi: imperativ 2.pl. 3,24; 20,33
aducând: gerunziu 3,24; 10,22; 21,13
aducea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,21; 9,25; 10,5, 11, 15, 25; 17,6

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiutoriu: sg. ac. rezum. cap.15
agiutoriul: sg. ac. 20,16
(a) ALEGE: v. III
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 3,8; 8,44, 48
a aleage: inf. prez. 3,9
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 5,13; 14,21; rezum. cap.16
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 8,16; 11,13, 32, 34, 36
sã aleagã: conj. prez. 3.pl. 18,23
aleageþi: imperativ 2.pl. 18,25
ALEGERE: s.f.
aleager ea: sg. ac. 3,11
(a) ALERGA: v. I
sã alearge: con j. prez. 3.pl. 1,5
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alerga: ind. imp. 3.sg. 18,46
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 19,20; 20,38

APRINS, -Ã: adj.
aprinsã: f. sg. ac. 11,2

ALES, ALEASÃ: adj.
(cele mai) alease: f. pl. ac. rezum. cap.6
ales: n. sg. ac. 10,17
aleºi: m. pl. ac. 12,21

APROAPE: adv./s.
aproape: adv. 1,9; 8,46; 20,39; 21,2
aproapelui: s.m. sg. gen. 8,31
(a se) APR OPIA: v. I
(s-)au apropiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1; 22,24
(sã) apropia: ind. imp. 3.pl. 5,3
apropiindu(-sã): gerunziu 8,59; 18,21, 30; 18,36; 20,13, 22, 28

(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI
AMENINÞARE: s.f.; var. AMÂNÃNÞARE
amânãnþarea: sg. ac. rezum. cap.9

(a se) APUCA: v. I
apucând: gerunziu rezum. cap.1
(s-)au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 1,50
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 2,28; 20,33
vei apuca: ind. viit.I. 2.sg. 8,49
apucându-: gerunziu 11,30
apucaþi: imperativ 2.pl. 13,4; 18,40; 20,18

AMESTECÃTURÃ: s.f.
amestecãturii: sg. gen. 7,35
AMEÞIT, -Ã: adj.; var. (Reg.) AMÃÞIT
ameþit: m. sg. nom. 16.9
amãþit: m. sg. nom. 20,16

(a) APUNE: v. III
a apune: inf. prez. 22,36

AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZÃZI „sud”; „mijlocul zilei”
amiazãzi: sg. ac. 7,25, 39; 18,26
amiiazãzi: sg. nom. 18,27; 20,16

APUS: s.n.
apus: sg. ac. 7,25

AMIN: interj.
amin: 1,36

(a) ARA: v. I
arând: gerunziu 19,19
ara: ind. imp. 3.pl. 19,19

AMMANITEAN, -CÃ: s.m./f.
Ammaniteanca: s.f. sg. nom. 14,21, 31

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 4,13; 7,14, 15, 16, 27, 29, 30, 36, 38, 45; 8,64; 14,27
aramii: sg. gen. 7,47

AMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
amoniteanilor: pl. gen. 11,5
AMOREU: s.m.; var. AMMORREU (cf. Indice Fc)
Ammorreului: sg. gen. 4,19
ammor rei: pl. ac. 9,20
ammoreii: pl. nom. 21,26
AN: s.m.
ani: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,11, 39; 6,38; 7,1; 9,10; 10,22;
rezum. cap.11; 11,42; 14,20, 21; rezum. cap.15; 15,2, 10, 25,
33; 16,8, 23, 29; rezum. cap.17; 22,1, 42, 52
an : sg. ac. 4,7; 10,14; 14,25; 15,1; rezum cap.20
anii: pl. ac. 5,11; 17,1
anul: sg. ac. 6,1, 37, 38; 15,9, 25, 28, 33; 16,8, 10, 15, 23, 29;
18,1; 20,22, 26; 22,2, 41, 52
anul: sg. ac., în loc. adv. în tot anul „în fiecare an” 9,25
anii: pl. ac., în loc. adv. prin toþi anii „în fiecare an” 10,25
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 13,8, 9, 16, 17, 18, 19, 22; 14,15; 17,10; 18,4, 13,
34; rezum. cap.19; 19,6
apelor: pl. gen. 18,5
apã: sg. ac., în sintagma ducere de apã „ºanþ” (cf. lat. aquaeductus,
-Às) 18,32
apele: pl. nom. 18,35
apei: sg. gen., în sintagma ducerii apei/ducerea apei „ºanþului”
18,35, 38
apa: sg. ac. 18,38; 22,27
APOI: adv.
apoi: adv. în sintagma ceale mai apoi „ultimii urmaºi” 16,3
(a se) APRINDE: v. III
aprindea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,3; 9,25; 11,8; 22,44
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 9,16
sã aprinzã: conj. prez. 3.sg. 12,33
aprind: ind. prez. 3.pl. 13,2
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 13,2
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 16,18
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(a se) ARÃTA: v. I
sã arãþi: conj. pr ez. 2.sg. 1,20
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 8,24, 36
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 3,5, 21; 9,2; 17,10; 20,40
(sã) arãta: inf. prez. fãrã a 6,18
(sã) arãta: ind. imp. 3.sg./pl. 7,31; 8,8
arãtându(-Sã): gerunziu rezum. cap.9
(sã) arãtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,2; 11,9
arãtatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 13,12
(te) ar atã: imperativ 2.sg. 18,1
sã (se) areate: conj. prez. 3.sg. 18,2
(mã) voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 18,15
aratã: imperativ 2.sg. 18,36
ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 22,3 4
(a) ARDE: v. III
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 15,13
ARDERE: s.f. „jer tfã”
ardere: sg. ac. 3,4
arderi: pl. ac. 3,15
ardere: sg. ac., în sintagma ardere de tot 8,64
arderea: sg. ac., în sintagma arderea de tot 8,64
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 9,25
arderile: pl. ac., în sintagma arderile de tot 10,5
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom./ac. 7,51; 15,15, 18; 20,3, 5
argintului: sg. gen./dat. rezum. cap.10; 10,27
argint: sg. nom./ac. 10,21, 22, 25, 29; 15,19; 16,24; 20,7; 21,2
ARIE: s.f.; var. (înv.) ARE
are: sg. ac. 22,10
ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ; AREAPÃ
aripã: sg. nom. 6,24, 27
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ASTÃZI: adv.
as tãzi: 1,25, 30, 48, 51; 2,24, 26; 3,6; 5,7; 8,28, 61; 12,7; 18,15,
36; 20,13; 22,5

aripa: sg. nom. 6,24, 27
aripi: sg. gen. 6,24
arepii: sg. gen. 6,24
arepile: pl. ac. 6,27; 8,6, 7
areapi: pl. nom. 6,27

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,30, 36, 37; 2,38; 3,22; 4,20; 5,14; 7,35; 8,25; 9,8; 10, 10;
12,10; 13,9; 17,17; rezum. cap.19; 19,20; 20,11, 25; 21,10, 25;
22,5, 8, 22
aºea: 7,33

ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 10,25
armele: pl. nom./ac. 14,28; 22,30

(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 2,24; 7,21, 39
voiu aºeza: ind. viit.I. 1.sg. 5,9
aºezând: gerunziu 7,21

(a se) ARUNC A: v. I
aruncând: gerunziu 13,1
era aruncat: pasiv ind. imp. 3.sg. 13,24
au ar uncat: ind. pf.c. 3.sg. 19,19
aruncându(-sã): gerunziu 21,4

AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezemântului: sg. gen., în sintagma cortul aºezemântului 8,4
aºezãmânturile: pl. ac. 8,61

ARUNC AT, -Ã: adj.
aruncat: n. sg. ac. 13,25, 28

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 7,31

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: imperativ 2.sg. 8,28, 34, 36
sã asculþi: con j. prez. 2.sg. 8,29, 30, 52
vei asculta: ind. viit.I. 2.sg. 8,30, 32, 39, 43, 45; 11,38; 12,7
ascultat-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,3
a ascult a: inf. prez. 12,16; 20,36
ascultat-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,24
ascultase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.13
au ascult at: ind. pf.c. 3.sg. 17,22
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 18,24
ascultã: imperativ 2.sg. 18,26
(nu) ascult a: imperativ prohib. 2.sg. 20,8
ascult : ind. prez. 1.sg. 22,19

(a) AªTERNE: v. III (aici) „a pune ºaua”; (despre mãgari) „a
însãmãra”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 2,40; 13,23
aºtearneþi: imperativ 2.pl. 13,13, 27
aºternându-: gerunziu 13,13, 27
(a se) ATINGE: v. III
atingea: ind. imp. 3.sg. 6,27
(sã) atingea: ind. imp. 3.pl. 6,27
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 19,5, 7
ATUNCI: adv.; var. ATUNCEA
atuncea: 3,16; 9,11
atunci: 3,23; 8,1, 12; 9,24; 11,7; 16,21; 20,35; 22,48, 50

ASCULTÃTOR, -TOARE: ad j.
ascultãt oriu: m. sg. nom. 13,21
(a se) ASCUNDE: v. III
(t e) ascunde: imper ativ 2.sg. 17,3
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 18,4
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 18,13
sã (te) ascunzi: conj. pr ez. 2.sg. 22,25

AUR: s.n.
aur: sg. ac. 6,20, 21, 22, 28, 30, 32, 35; 7,48, 49, 50; rezum.
cap.9; 9,11, 14, 28; rezum. cap.10; 10,2, 10, 11, 14, 16, 17, 18,
21, 22, 25; rezum. cap.12; 12,28; 14,26; 15,19; 20,7, 39; 22,49
aurul: sg. nom./ac. 7,51; 15,15, 18; 20,3, 5
aurului: sg. gen. 10,14

ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. pe ascuns 3,20
(a) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a) ASÃMÃNA „a aduce la acelaºi
nivel”, „a nivela”
au asãmãnat : ind. pf.c. 3.sg. 11,27
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE
asãmãnar ea: sg. ac. 7,36; 12,32

AURIT, -Ã: adj.
auritã: f. sg. ac. 7,45

ASEMENEA: adv./adj. in v./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: prep. 3,12, 13; 8,23; 13,18; 22,13
aseaminea: adj. inv. 6,25; 7,5, 8, 11, 21, 29, 37
aseaminea: adv. 6,26; 7,5, 11; 12,32; 17,6; 22,12
ASIN: s.m.
asinul: sg. nom./ac. 2,40; 13,13, 23, 24, 27, 28
asin: sg. ac. 13,29
ASIR: s.m. aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la M. Eminescu, Poesii, Bucureºti, 1895,
cuvântul fiind consider at creaþie personalã a poetului.
asirii: pl. nom./ac. rezum. cap.20; 20,20, 2 7, 28, 29
asiri: pl. ac. 20,26
asiriilor: pl. gen. 22,35
ASIRIAN: s.m. (cf. Indice Fc)
asirienilor : pl. gen. rezum. cap.22

AURÃ: s.f. „adiere” (cf. lat. aura, -ae „adiere, vânt uºor, suflu,
brizã”; (prin gn.) „vânt”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Povãþuire cãtrã Economia de cîmp,
pentru folosul ºcoalelor româneºti celor din Þara Ungureascã ºi
din pãrþile ei împreunate, Buda, 1806.
aurã: sg. ac. 19,12

(a se) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu rezum. cap. 1; 10,1; 12,2; 13,4, 26; 15,21;
19, 13; 21,16, 27
auzind: gerunziu 1,41; 5,7; 11,21; 16,16
auzit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 1,11
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,41; 3,28; 5,1; 12,20; 20,12; 21,15
aþi auzit: ind. pf.c. 2.pl. 1,45
am auzit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,42; 10,6, 7; 20,31
a auzi: inf. prez. 4,33; 20,43
auzea: ind. imp. 3.pl. 4,33
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,8
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 6,7
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 8,41
aud: ind. prez. 3.pl. 10,8
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 10,24
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,6
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 18,29
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BICI: s.m.
biciuri: pl. ac. 12,11, 14

auzi: imperativ 2.sg. 18,37
aude: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.19
auziþi: imperativ 2.pl. 22,28
(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 2,8; 15,19; 19,7
are: ind. prez. 3.sg. 2,22, 44; rezum. cap.10
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,1; 4,2, 7, 11, 13, 15, 24, 26; 6,2, 3, 6,
20, 26; 7,3, 31; 9,11, 23; 10,2, 5, 19; 14,28
având: gerunziu 4,21; 6,6, 18, 24; 7,35
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 8,31
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 8,50
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 11,11; 20,25
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 22,45
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. 10,23

BINE: adv.
bine: adv. în str uctura v. dislocatã bine au cuvânt at/bine e
cuvãntat/bine e cuvântat 1,47, 48; 2,45; 5,7; 8,15, 56; 21,10, 13
bine: adv. 2,18; 8,18; 21,7
(mai) bine: 20,23
bine: adv. în v. compus bine vestesc 22,13
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
binecuvântând: gerunziu 8,66
fie binecuvântat: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10,9
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,47; 21,10, 13
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,48; 2,45; 5,7; 8,56
bine e cuvãntat: pasiv ind. pr ez. 3. sg 8,15
(a) BIRUI: v. IV
biruia: ind. imp. 3.sg. 4,24
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,22; 20,23
vei bir ui: ind. viit.I. 2.sg. 22,22

B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 21,6, 15

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþii: sg. gen. 9,19

BASNÃ: s.f. (Înv.) „povestire f alsã”
baznã: sg. ac. 9,7

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ; BESEARICÃ;
BISEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 3,2; 6,17; 7,40; 8,14, 55, 63; 9,7, 25; 16,32
bisearicii: sg. gen. rezum. cap.5; 5,17; rezum. cap.6; 6,3, 5, 6,
16, 27, 29, 33; rezum. cap.7; 7,21, 39, 50; 8,6, 22, 48
besearica: sg. ac. 5,5
bisearicã: sg. ac. 6,4, 22; 11,7
beseareca: sg. nom. 8, 14
bisearici: pl. ac. 12,31
bisearicilor: pl. gen. (exprimat redundant prin prep. împrotiva +
prep. a + toate + art. hot. -lor ) 13,32

(a) BATJOCORI: v. IV
batjocorea: ind. imp. 3.sg. 18,27
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 1,5; 5,13; 9,22, 27; 11,24; 12,21; 18,13,
22; 19,18
bãrbaþii: pl. nom./ac. 1,9; 10,15; 11,17
bãrbat : sg. nom. 1,42; 2,2, 4, 9; 8,25; 9,5; 11,28; 22,34
bãrbatul: sg. ac. 20,20

BIVOL: s.m.
bivolilor: pl. gen. 4,23

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãteascã „fiinþã
de sex bãrbãtesc” 11,15, 16

(a) BLA GOSLOVI: v. IV
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 8,14, 55

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 8,3; 12,6; 20,7
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 12,8, 13
bãtrân: adj. m. sg. nom./gen. 11,4; 13,11, 25, 29
bãtrâni: adj. m. pl. nom. 21,11

(a se) BLÃZNI: v. IV „a (se) corupe”; „a (se) abate”
(s-)au blãznit: ind. pf.c. 3.sg. 11,4

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrãneaþe: sg. ac. rezum. cap.1; 14,4
bãtrâneaþelor: pl. gen. 15,23

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãm: sg. ac. 2,8
blãstãmul: sg. nom. 8,38

BÂRLOG: s.n.
bârlogul: sg. ac. 15,13

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.sg. 2,8

(a) BEA: v. II
bând: gerunziu 1,25; 4,20; 16,9
bea: ind. imp. 3.sg./pl. 10,21; 17,6; rezum. cap.19; 20,12, 16
voiu bea: ind. viit.I. 1.sg. 13,8, 16
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 13,9, 17; 17,4
sã bea: conj. prez. 3.sg. 13,18; 18,42
au beut: ind. pf.c. 3.sg. 13,19, 23
ai beut: ind. pf.c. 2.sg. 13,22
sã beai: conj. prez. 2.sg. 13,22
sã beau: conj. prez. 1.sg. 17,10
bea: imperativ 2.sg. 18,41
au beaut: ind. pf.c. 3.sg. 19,6, 8

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþia: sg. ac. rezum. cap.3
bogãþii: pl. ac. 3,11, 13
bogãþiile: pl. nom. rezum. cap.4

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 1,9, 19, 25; 4,23

BLÃZNIT, -Ã: adj. „abãtut”
blãznit: m. sg. nom. rezum. cap.11

(a se) B OLNÃVI: v. IV (Pop.) „a (se) îmbolnãvi”
bolnãvea: ind. im p. 3.sg. rezum. cap.14
(s-)au bolnãvit: ind. pf.c. 3.sg. 14,1; 17,17
bolnãveaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,5
BOLTITURÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te la Ion Silvestru Moldovan, Þara noas trã.
Descrirea pãrþilor Ardealului de la Murãº spre miazãzi ºi Valea
Murãºului. Sibii, 1894.
boltituri: pl. ac. 6,15
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BOU: s.m.
boi: pl. nom./ac. 1,19, 25; 4,23; 7,25, 29, 44; 8,5, 63; 18,23;
19,19, 21
boilor: pl. gen. rezum. cap.8
bou: sg. ac. 18,23, 25
boul: sg. ac. 18,26, 33
boii: pl. ac. 19,20

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom. 8,41

CARNE: s.f.
cãr nuri: pl. ac. 17,6
cãr nurile: pl. ac. 19,21

BRAZDÃ: s.f.
brazde: pl. ac. 18,32
BUCATÃ: s.f.
bucatelor: pl. gen. rezum. cap.4
bucata: sg. nom. „hrana” (cf. lat. cibus, -¾ „hranã”, „mâncare”)
4,22
bucate: pl. ac. rezum. cap.5; 11,18; 20,27
bucatã: sg. nom. 5,9
bucatele: pl. ac. 10,5
BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucin: sg. ac. 22,11
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 1,40
BUCUROS, -OASÃ: adj.
bucuroasã: f. sg. ac. 8,66
BUN, -Ã: adj./s.
bune: s.f. pl. ac. 1,42; 22,13
bun: s.n. sg. ac. 3,9; 22,18
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 8,56, 66
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 1,52; 2,38, 42; 14,13, 15; rezum.
cap.17; 22,8
(mai) buni: adj. m. pl.ac. 2,32
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 8,36; 11,28; 18,24
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 19,4
buni: adj. m. pl. nom. 20,3
(mai) bunã: adj. f. sg. ac. 21,2, 6
C

CARTE: s.f.
car tea: sg. nom./ac., în titlu: Cartea împãraþilor a treia, dupã
ovreai întâie a lui Malahie; 15,7
Cartea: sg. ac., în sintagmele Cartea cuvintelor zilelor împãraþilor
Israil/ Cartea cuvintelor zilelor împãraþilor Iiudei 11,41; 14,19,
29; 15,23, 31; 16,5, 14, 20, 27; 22,39, 46
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,53; 2,27, 31, 34; 3,1; 6,2, 7, 9, 10, 12, 14,
18, 21, 38; rezum. cap.7; 7,1, 2; 8,27, 29, 31, 33, 38, 43; 9,3, 8,
10, 24; 10,4, 17; 11,20; 12,16, 19, 20, 21, 23, 24, 26; 13,8, 18,
19, 34; rezum. cap.14; 14,4, 10, 12, 13, 14; 15,27, 29; 16,3, 7,
9, 11, 12; 17,15, 23; 18,18; 20,6, 43; 21,4, 22; 22,17, 39
casã: sg. nom./ac. 2,24, 36; 3,17, 18; 5,3, 5; 6,6, 7; 7,8; 8,13,
16, 17, 18, 19, 20; 11,18, 38; rezum. cap.16; 16,18
casii: sg. gen./dat. 2,33; 4,7; 5,9; 6,5, 15, 19; 7,12, 50; 8,44;
12,21; 13,2; 14,8, 10, 17, 27; 16,3; 20,31; 21,2, 29
casa: sg. nom./ac., în sintagmele casa Domnului/casa
jârtvenicului 3,1; 6,16, 37; 7,45, 48, 51; 8,10, 11; 9,10; 10,5;
12,27; rezum. cap.14; 14,28; 15,15
casei: sg. gen. 4,6; 5,11, 18; 6,8, 15, 30; 9,15; 10,12, 21; 15,18;
rezum. cap.16; 16,7; 18,3
casele: pl. ac. 5,14
casã: sg. nom., în sintagma casã Domnului/casã de oaspeþi 6,1; 18,27
casii: sg. gen., în sintagma casii Domnului 7,12, 51; 8,64; 9,1,
15; 10,12; 14,26
case: pl. ac. 9,10
casa: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 11,28
casei: sg. gen., în sintagma casei Domnului 15,18
cãsii: sg. dat. 9,8
CATÂR: s.m.
catârii: pl. ac. 18,5

CAL: s.m.
cai: pl. nom./ac. 4,26; rezum. cap.10; 10,25, 28, 29; 20,25
cailor: pl. gen. 4,28
calul: sg. nom. 10,29
caii: pl. ac. 18,5; 20,1, 21, 25

CATÂRÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Dimitrie Þichindeal, Filosoficeºti ºi politiceºti
prin fabule moralnice învãþãturi. (…) Buda, 1814.
cãtâra: sg. ac. 1,33, 38, 44

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 1,49; 2,2; 8,25, 32, 36; 13,9, 12, 17, 33; 15,34;
16,2, 26; 19,15; 22,43, 53
cale: sg. ac. 8,44; 11,29; 13,10, 12, 24, 25, 26, 28; rezum. cap.18;
18,6, 7; 19,4, 7; 20,38
cãile: pl. ac. 2,3, 4; 3,14; 8,39, 58; 11,33, 38; 15,26
cãlii: sg. gen. 8,44, 48

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilele: pl. nom. 7,49
candila: sg. nom./ac. 11,36; 15,4

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 20,27
CAR: s.n.
car : sg. ac. 7,33
carãlor: pl. gen. 9,19
caru: sg. nom. 10,29
carãle: pl. ac. 20,25
carã: pl. ac. 20,25

BOZ: s.m.
bozi: pl. ac. 14,15
bozul: sg. ac. 15,13

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeul: sg. ac. 9,16

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 1,52; 2,32, 33, 37, 44; 8,32; 19,6; 21,27
capetele: pl. ac. 7,16, 19, 22, 41, 42; 20,31, 32
capului: sg. gen. 7,31

(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: conj. prez. 3.sg. 22,20
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 1,52
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,56; 18,7, 38, 39; 20,25, 30
CÃDELNIÞÃ: s.f.
cãdelniþe: pl. ac. 7,50
CÃLARE: adv.
cãlar e: 20,20
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãr eþi: pl. nom./ac. 1,5; 4,26; 9,22; 10,26; 16,9
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CÂMPIE: s.f.
cãmpii: pl. ac. rezum. cap.20; 20,23, 25
câmpia: sg. ac. 7,46

cãlãreþilor: pl. gen. 9,19
cãlãreþii: pl. nom./ac. 20,20; 22,5
CÃMARÃ: s.f. „odaie”
cãmarã: sg. ac. 1,15; 3,17; 22,25
cãmara: sg. ac. 7,3; 20,30
cãmãrii: sg. gen. 20,30
cãmerii: sg. gen. 22,25

(a) CÂNTA: v. I
veþi cânta: ind. viit.I. 2.pl. 1,3 4
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. 1,39
cânta: ind. im p. 3.pl. 1,40

CÃMILÃ: s.f.
cãmilele: pl. nom. 10,2
cãmile: pl. ac. 10,25

CÂNTÃREÞ: s.m.
cãntãreþilor: pl. dat. 10,12
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
cãºtigã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

CÃPETEL: s.n. „cap”; „capitel”
cãpeteale: pl. nom./ac. 7,16, 20
cãpetel: sg. nom./ac. 7,16, 17
cãpetealele: pl. nom./ac. 7,17, 18, 19
cãpetelului: sg. gen./dat. 7,18, 20

CEAÞÃ: s.f.
ceaþa: sg. nom. rezum. cap.8; 8,10
ceaþã: sg. ac. 8,11, 12

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenia: sg. nom. 1,19; 2,32; 11,15, 21; 16,16
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,25; rezum. cap.4; 8,1; 15,20; 22,32, 33
cãpetenii: pl. dat. (cu prep. a + num) 2,5
cãpetenii: pl. nom./ac. 4,2; 9,22, 23; 20,24
cãpetenie: sg. nom. 11,24; 15,13
cãpeteniilor: pl. gen./dat. rezum. cap.20; 20,14, 15, 17, 19; 22,31
cãpetenii: pl. dat. (cu prep. la) 21,8
CÃPEÞEL: s.n. „cap”; „capitel”
cãpeþealelor: pl. gen. 7,41, 42
cãpeþelele: pl. ac. 7,41
CÃPRIOR: s.m.
cãpriorilor: pl. gen. 4,23

CEAS: s.n.
ceas: sg. ac., în loc. adv.(În v.)într-acest ceas „pe vremea asta” 19,2; 20,6
CENUªÃ: s.f.
cenuºa: sg. nom. 13,3, 5
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 8,22, 23, 30, 32, 34, 36, 39, 43, 45, 49, 5 4; rezum.
cap.18; rezum. cap.19
ceriul: sg. nom./ac. 8,27, 35; rezum. cap.17
ceriurile: pl. nom., în superl. abs. c eriurile ceriurilor 8,27
ceriurilor: pl. gen ., în superl. abs. ceriurile ceriurilor 8,27
ceriului: sg. gen. 14,11; 16,4; 21,24; 22,19
ceriurile: pl. nom. 18,45

CÃRÃUª: s.m.
cãrãuºului: sg. dat. 22,34

CERB: s.m.
cerbilor: pl. gen . 4,23

CÃRBUNE: s.f.
cãrbuni: pl. ac. 17,13; 19,6

(a) CER CA: v. I „a cãuta”
sã cercãm: con j. prez. 1.pl. 1,2
au cercat: ind. pf.c. 3.pl. 1,3
a cerca: inf. prez. 2,40
sã cerci: con j. prez. 2.sg. 11,22
cercând: gerunziu rezum. cap.18
cercându-: gerunziu 18,10
cearcã: imper ativ 2.sg. 22,5

CÃRUNTEÞE: s.f.
cãrunteaþele: pl. ac. 2,6
cãrunteþele: pl. ac. 2,9
CÃRUÞÃ: s.f.
caruþe: pl. ac. 1,5
cãruþã: sg. ac. 4,26; 12,18
cãr uþe: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,26; 20,1
cãruþa: sg. ac. 18,44; 20,33; 22,35, 38
cãruþele: pl. ac. 20,21
cãruþelor: pl. gen. 22,32, 33
cãruþii: sg. gen. 22,35

(a) CER CETA: v. I
vor cer ceta: ind. viit.I. 3.pl. 20,6
(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu rezum. cap.2
ceare: imperativ 2.sg. 2,20; 3,5
cere: imper ativ 2.sg. 2,22
ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
ceruse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,10
ai cerut : ind. pf.c. 2.sg. 3,11, 13
vei cear e: ind. viit.I. 2.sg. 5,6
vor cere: ind. viit.I. 3.pl. 8,33
au cer ut: ind. pf.c. 3.sg. 10,13

CÃSÃTORIE: s.f.
cãsãtorie: sg. ac. 4,15
CÃSCIOARÃ: s.f.; var. CÃªCIOARÃ
cãºcioarã: sg. nom. 7,8
(a) CÃUTA: v. I „a privi, a se uita la/spre cineva/ceva”; „a încerca”
cautã: imperativ 2.sg. 8,28
cautã: ind. prez. 3.pl. 19, 10, 14
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânii: pl. nom. 14, 11; 16,4; 21,19, 23, 2 4; 22,38
CÂMP: s.n.
câmpuri: pl. ac. 10,27
câmp: sg. ac. 11,29; 14,11; 21,24
câmpul: sg. ac. 21,23

INDICE

CEREMONIE: s.f.; var. (În v.) ÞEREMONIE
þerãmoniile: pl. ac. 2,3
þeremoniile: pl. ac. 8,58; 9,6
CERERE: s.f. „rugãminte”
cearere: sg. ac. 2,16, 20
cearerea: sg. ac. 8,28
cearerile: pl. ac. 8,45
cererile: pl. ac. 8,49
cearerii: sg. dat. 12,7
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CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac., în sintagma casei ceii de cinã (cf. lat. c½n¼culum, -¾) „salã
de mâncare (la etajul superior)” 6,8

(a se) CERTA: v. I
au cer tat : ind. pf.c. 3.sg. 1,6
(sã) cer ta: ind. imp. 3.pl. 3,22
(sã) cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.20
CETATE: s.f.
ce tãþii: sg. gen. 1,41; 8,44, 48; 11,27; 16,24; 17,10; 22,26
cetatea: sg. nom./ac. 1,45; 2,10; 3,1; 8,1; 9,24; 11,32, 36, 43; 13,25,
29; 14,21, 31; 15,8, 24, 27; 16,15, 18; 20,12; 21,8; 22,36, 51
ce tãþi: pl. ac. 4,13; rezum. cap.9; 10,26
ce tate: sg. ac. 8, 16; 9,16; 14,11, 1 2; 16,4; 20,2, 30; 21,11, 13, 24
ce tãþile: pl. nom./ac. 9,13, 19; 12, 17; 13,32; 15,20, 23; 20,34
ce tãþilor: pl. gen. 22,39
CETÃÞEAN: s.m.
ce tãþeanii: pl. nom. 21,11

(a) CINSTI: v. IV
veþi cinsti: ind. viit.I. 2.pl. 9,6
au cinstit: ind. pf.c. 3.pl. 9,9
(a) CIOPLI: v. IV
au cioplit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,18; 6,29, 32, 35
CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplite: f. pl. ac. 6,7
cioplit: m. sg. ac. 7,12
cioplite: n. pl. ac., în sintagma chipuri cioplite 14,23
CIOPLITURÃ: s.f.
cioplitura: sg. nom. 7,24
cioplituri: pl. nom./ac. 7,24, 28, 35
ciopliturã: sg. ac. 7,37

CETINÃ: s.f.
ceatinã: sg. ac. 5,10; 6,15
ce tinã: sg. ac. 6,34
ceatini: pl. ac. 9,11
CETINOS, -OASÃ: ad j.; cuvântul nu este înregistr at în DA (cf.
lat. abi½gnus „de brad”)
ce tinoasã: n. pl. (cu des. -ã) ac. 5,8
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedru: sg. ac. 4,33; 5,8, 10; 6,9, 10, 15, 16, 18, 20, 36; 7,2, 3, 7,
11, 12; 9,11; 10,11, 12
chedri: pl. ac. 5,6; 10,27
chedrilor: pl. gen. rezum. cap.10

CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. nom. 8,37
CIMILITURÃ: s.f.; var. CIUMELITURÃ
ciumelituri: pl. ac. 10,1
(a se) CINSTI: v. IV
cinstea: ind. imp. 3.sg. 11,5
(a sã) cinsti: inf. prez. rezum. cap.12

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuialelor: pl. gen. 9,15

CLÃDITURÃ: s.f.
clãditura: sg. nom. rezum. cap.6

(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,9, 10, 19, 25, 26; 2,36, 42; 12,3, 20;
16,24; 17,10; 18,3; 20,7; 22,9
chemaþi: imperativ 2.pl. 1,28, 32; 18,24, 25
era chemaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 1,41, 49
au cheamat : ind. pf.c. 3.sg 7,21
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 8,43
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 8,43
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 8,52
sã chemi: conj. prez. 2.sg. 14,9; 21,22
chemând: gerunziu 16,13
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 18,24
chema: ind. imp. 3.pl. 18,26
sã cheme: conj. pr ez. 3.sg. 22,13

(a se) CLÃTI: v. IV „a se clãtina”
(sã) clãteaºte: ind. prez. 3.sg. 14,15

CHERETHI: s.m. „cheretiþi; un popor care s-a s tabilit alãturi
de filisteni în sudul Palestinei; au alcãtuit, îm preunã cu peletiþii,
garda regelui David, f iind prezenþi atunci când Solomon a fost
uns rege (eveniment la care face referire cartea de faþã)”
cherethii: pl. nom./ac. 1,38, 44
CHIAR, -Ã: ad j. (Înv.) „clar”
chiarã: f. sg. ac. 3,21
CHILIE: s.f.
chilie: sg. ac. 17,19, 23
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acelaºi chip/într -acestaº chip/în ce
chip/într-un chip „la f el”; „aºa”; „cum” 7,18, 37; 10,29; 11,8;
14,19; 19,1; 22,20
chipuri: pl. ac. 14,23
CIGÃ: s.f. „scarã în spiralã”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
cigã: sg. ac. 6,8

CLEIOS, -OASÃ: adj.
cleios: n. sg. ac. 7,46
CLEªTE: s.m.
cleºte: sg. nom. 7,49
COAPSÃ: s.f.
coapselor: pl. gen. 2,5
coapsele: pl. ac. 8,19; 18,46
coapsãle: pl. ac. 20,31
coapseale: pl. ac. 20,32
COASTÃ: s.f. (aici) „cãmarã”, „camerã”, „încãpere”
coaste: pl. ac. 6,5
coastei: sg. gen. 6,8
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25, 38; 2,8; 22,2
au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 17,23
(te) pogoarã: imperativ 2.sg. 18,44; 21,18
(sã) pogorâia: ind. imp. 3.sg. 21,16
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 21,18
COBZÃ: s.f.
cobz e: pl. ac. 10,12
CODRU: s.m.
codr ului: sg. gen., în sintagma casa chodrului Livanului rezum.
cap. 7; 7,2
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. 14,26
comoarele: pl. ac. 14,26
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(a) C ONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI (cf. Indice Jd)
conocindu-: gerunziu 8,37
conocea: ind. imp. 3.sg./pl. 15,27; 16,15, 17; 20,1
conocind: gerunziu rezum. cap.20

CUMNÃÞIE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
cumnãþia: sg. ac. 3,1

COPAC: s.m:; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 14,23

(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãr a: ind. imp. 3.pl. 10,28
au cumpãrat: ind. pf.c. 3.sg. 16,24

(a) C OPERI: v. IV; vezi (a) ACOPERI

(a se) CUNO AªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 1,4; 20,41
va cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 8,38
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 8,39
sã cunoascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 8,43; 18,37
sã (te) cunoºti: conj. prez. 2.sg. 14,2
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 17,24
cunoscându-: gerunziu 18,7

COPIL: s.m.
copiii: pl. ac. rezum. cap.20
COR: s.m. „unit ate de mãsurã pentr u capacitate”
cori: pl. ac. 4,22; 5,11
CORABIE: s.f.
corabie: sg. ac. rezum. cap.9; 9,26
corabia: sg. nom./ac. 9,27; 10,11, 22
corãbii: pl. ac. 22,49, 50

CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþã: sg. ac. 2,44

CORÃBIER: s.m.
corãbieri: pl. nom. 9,27

CUNUNIÞÃ: s.f.
cununiþe: pl.ac. 7,29

CORB: s.m.
corbi: pl. nom./ac. rezum. cap.17; 17,6
corbilor: pl. dat. 17,4
CORN: s.n.
cornurile: pl. ac. 1,50
cornul: sg. ac. 1,39, 51; 2,28
cornuri: pl. ac., în sintagma în patr u cornuri „pãtrat” (cf. lat.
quadr¼tus „pãtrat”, „cu patru unghiuri”) 7,31
CORT: s.n.
cort: sg. ac. 1,39; rezum. cap.2; 8,4
cortul: sg. ac., în sintagmele cortul Domnului/cor tul aºezãmântului
2,28, 29, 30; 8,4
COT: s.m. „unit ate de mãsurã pentru lungime”
coþi: pl. ac. 6,2, 3, 6, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26; 7,2, 6, 10, 15,
16, 19, 23, 24, 27, 38
cot: sg. ac. 7,31, 32, 35
CRÂNG: s.n.; var. (Neob.) GRÂNG: s.m. (cf. Indice Jd)
crângul: s.n. sg. ac. 15,13
grânghi: s.m. pl. ac. 14,23
grâng: s.m. sg. ac. 16,33
grânghilor: s.m. pl. gen. 18,19
(a) CREDE: v. III
credeam: ind. imp. 1.sg. 10,7
crezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 20,25
CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioasã: f. sg. ac. 11,38
CRIN: s.m.
crinului: sg. gen. 7,19, 49
crinul: sg. ac. 7,22
crin: sg. gen. 7,26
(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu rezum. cap.2
cuget: ind. prez. 1.sg. 5,5
a cugeta: inf. prez. 8,18
CUI: s.n.
cuie: pl. ac. 6,21
(a) CULEGE: v. III
culegând: gerunziu 17,10
culeg: ind. prez. 1.sg. 17,12

(a) CUPRINDE: v. III
cuprindea: ind. imp. 3.sg. 7,26, 38
cuprinde: inf. prez. fãrã a 8,27, 64
sã cuprinzã: con j. prez. 3.sg. 18,44
a cuprinde: inf. prez. rezum. cap.21
CUPT OR: s.n.
cuptoriului: sg. gen., în sintagma cuptoriului celui de fier (metaforã
pentru) „pãmântul Egiptului” 8,51
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
curea: ind. imp. 3.sg. 22,35
CURAT, -Ã: adj.
curatã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.1
curat: adj. n . sg. ac. 5,11; 6,20, 21; 7,49, 50; 10,16, 21
curat (foarte): adj. n. sg. ac. 10,18
(cel) curat: s.n. sg. ac. 14,10
(a se) CURÃÞI: v. IV
voiu curãþi: ind. viit.I. 1.sg. 14,10
(sã) curãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,10
au curãþit: ind. pf.c. 3.sg. 15,12
CUREA: s.f.
cureale: pl. ac. 7,29
(a) CUR GE: v. III
curgea: ind. imp. 3.pl. 18,35
CURVÃ: s.f./adj.
curvelor: s.f. pl. gen. rezum. cap.3
curve: ad j. f. pl. nom. 3,16
CUÞIT: s.n.
cuþite: pl. ac. 18,28
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,7; 2,23, 30, 38, 42; 3,10, 11; 6,11, 12;
8,20; 10,6; 11,10; 12,15, 24, 30; 13,4, 32; 15,5; 16,7, 12; 17,15;
20,4, 12, 24, 33; 21,4; 22,13
cuvintele: pl. nom./ac. 1,14; 2,4; 3,12; 5,7; 8,26, 59; 10,3, 7;
13,11, 33; 17, 1; 18,36; 21,1, 27; 22,13
cuvânt: sg. nom./ac. 1,27; 2,14; 8,56; 10,3; 14,13; 18,21
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului 2,27; 12,22;
rezum. cap.13; 13,1, 2, 5, 9, 17, 18, 20, 26; 14,18; 15,29; 16,1, 34;
17,2, 5, 8, 16, 24; 18,1, 31; 19,9; 20,35, 36; 21,17, 28; 22,5, 19, 38
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cuvint elor: pl. gen., în sintagmele Cartea cuvintelor zilelor
împãr aþilor Israil/ Cartea cuvintelor zilelor împãraþilor Iiudei
11,41; 14,19, 29; 15,7, 23, 31; 16,5, 14, 20, 27; 22,39, 46
cuvintelor: pl. gen. 15,7
cuvinte: pl. ac. 22,20
(a) CUVÂNTA: v. I
au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg./pl., în structura v. dislocatã bine au
cuvânt at 1,47; 21,10, 13
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 1,48; 2,45; 5,7; 8, 56
e cuvãnt at: pasiv. ind. prez. 3.sg. în str uctura v. dislocatã bine e
cuvãnt at 8,15

DÂRLOG: s.m.; v ar. (Înv. ºi reg.) DÃLOG
dãlogii: pl. ac. 22,38
DEASUPRA: adv.
deasupra: adv. în loc. adv. pe deasupr a 7,11
deasupra: 7,20, 25, 29, 35, 49; 8,7
DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: 6,6; 18,23
DEGET: s.n.
deagetul: sg. nom. 12,10
DEOSEBI: adv.
deoseabi: 18,6

D
DEPARTE: adv.
depar te: 8,41, 46
(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,48; 4,29; 5,3, 4, 7, 12; 8,56; 9,11, 15,
16; 10,10, 1 3, 16, 2 7; 11,18, 19; 13,3; 14,15, 2 7; 15,18; 17,23;
19,21; 22,23
dând: gerunziu rezum. cap.2; 8,32; 9,11; rezum. cap.10
sã dea: conj. pr ez. 3.sg. 2, 17
sã (se) dea: conj. prez. 3.sg. 2,21
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 2,31; 5,9; 8,46, 50; 13,8; 20,5
sã dau: con j. prez. 1.sg. 3,5, 21; 18,1
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 3,6; 8,34, 36, 40, 48; 9,13
da-vei: ind. viit.I. 2.sg. 3,9
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 3,12, 13; 9,7; 14,7, 8
daþi: imperativ 2.pl. 3,25, 26, 27
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
oiu da: ind. viit.I. 1.sg. 5,5; 21,6
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 5,6; 11,11, 13, 35, 36, 38; 13,7; 20,13;
21,2, 22
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 5,9
da: ind. imp. 3.sg. 5,10, 11
dã: imperativ 2.sg. 8,36; 17,10, 19; 21,2, 6
sã dai: conj. prez. 2.sg. 8,39
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,12; 10,24; 12,8, 13; 18,26
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 11,31; 21,4, 7
daþi: ind. pr ez. 2.pl. 12,6, 9
va da: ind. viit.I. 3.sg. 14,16; 17,14; 22,6, 12, 15
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.18
dai: ind. prez. 2.sg. 18,9
deie(-)(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 18,23
da(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 20,28
a da: inf. prez. 21,15

(a se) DEPÃRTA: v. I
depãr tase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,15
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg. 12,19; 13,34
au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 15,13
sã (se) depãr teaze: con j. prez. 3.sg. 15,19
depãr teazã(-te): imperativ 2.sg. 17,3
depãr tându(-mã): gerunziu 18,12
depar tã: imperativ 2.sg. 20,24
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 20,34
(t e) vei depãrta: ind. viit.I. 2.sg. 20,36
depãr tându(-sã): gerunziu 20,36
(a) DEPRINDE: v. III
a deprinde: inf. prez. 3,9
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit : 7,1; 8,61; 11,4; 15,3, 14
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(sã) deºchidea: ind. imp. 3.pl. 6,34
DESCHIS, -Ã: adj.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchiºi: m. pl. nom. 8,29, 52
DESCINS, -Ã: ad j. (aici) „neînarmat”
deºcins: m. sg. ac. 20,11
(a) DESPÃRÞI: v. IV „a despica”
au despãrþit: ind. pf.c.3.sg. 18,33
DESPÃRÞIRE: s.f.
des pãrþirea: sg. ac. rezum. cap.12

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dãjdi: pl. ac. 4,6; 12,18
dajdã: sg. ac. rezum. cap.10
dãjdile: pl. ac. 11,28

DESTUL: adv.
des tul: 16,31

DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 4,21; rezum. cap.10; 10,25; 13,7; 15,19
dar: sg. ac. 10,13

DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºar tã: f. sg. ac. 15,19

DATÃ: s.f.
datã: s.f. sg. ac., în num. adv. o datã 10,22

DEªERTARE: s.f. „spaþiu gol”
deºer tare: sg. ac. 7,5

DÃJDUITOR, -TOARE: adj. „care plãteºte dajdie”(cf. Indice Jd)
dãjduitoare: n, pl. ac. rezum. cap.9
dãjduitori: m. pl. ac. 9,21

DEªERTÃCIUNE: s.f. (aici) „idol”
deºer tãciunile: pl. ac. 16,13, 26

DÃRAB: s.n.; var. DÃRÃB (Reg.) „bucatã”
dãrãburi: pl. ac. 18,23
(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg. 10,13

(a se) DEªTEPTA: v. I
(s-)au deºt eptat : ind. pf.c. 3.sg. 3,15
deºt eaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 11,14, 23
sã deºteapte: conj. prez. 3.sg. 12, 15; 15,4
sã (se) deºt eapte: con j. prez. 3.sg. 18,27
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DEªTEPTAT, -Ã: adj.
deºtep tat: m. sg. nom. rezum. cap.19
(a) DEZRÃDÃCINA: v. I
dezrãdãcina: inf. prez. fãrã a 9,21
DIAVOL: s.m.
diiavolului: sg. gen. 21,13
DIAVOLESC, -EASCÃ: adj.; var. (Înv.) DIEVOLESC, -EASCÃ
dievoleºti: m. pl. ac. 21,13
DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: adv. 3,21; 17,6
dimineaþa: s.f. sg. ac. 18,26
DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinprotivã: 3,26; 13,33; 20,27, 29
DIN AINTE: adv.
dinnainte: 6,36
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 6,3, 17, 21; 8,54
DINAPOI: adv.
dinnapoi: adv. în sintagmele partea cea mai dinnapoi/partea
dinnapoi „partea din fund”; „partea din spate” 6,16; 10,19
dinapoi: 7,25
DINAPOIA: prep.
dinnapoia: 17,11
DINÃUNTRU: adv. ; var. DINLÃUNTRU, DINLONTRU
dinlontrul: adv. în sintagma ceale dinlontrul (aici; fig.) „partea
cea mai adâncã, inima” 3,26
dinlontru: „pe dinãuntru”, „din interior” 6,15, 16, 18, 19, 27,
30, 34; 7,31, 50; 17,21
dinlãuntru: 7,9, 12

INDICE

4, 9, 10, 11, 14, 31; rezum. cap.12; 12,15, 24; 13,2, 3, 17, 21, 26;
14,5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 15,3, 4, 14, 30; 16,13, 26, 33;
17,1, 12, 14, 20, 21, 22; 18,3, 10, 12, 21, 39; 19,10, 11, 12, 15;
20,13, 14, 28, 42; 21,3, 19, 23, 26; 22,6, 8, 11, 12, 14, 15, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 28, 54
Domnului: sg. gen./dat. 2,3, 27, 45; 3,10; 6,1, 2; 7,40; 8,59, 62,
63, 64, 65; 9,25; 11,6; 13,6; 14,22; 15,5, 11, 26, 3 4; 16,7, 19,
25, 30; 18,4, 13, 22, 38, 46; rezum. cap.19; 19,5, 7, 9, 11, 14;
21,20, 25; 22,7, 21, 43, 53
Domnului: sg. gen ., în sintagma sicriiul Domnului/cor tul
Domnului/jurãmântul Domnului/casa Domnului/casii Domnului/
casei Domnului/numelui Domnului/sicriiului legii Domnului/slava
Domnului/legãtura Domnului/oltariului Domnului/în numele
Domnului/cuvântul Domnului/gura Domnului/Duhul Domnului/
poruncile Domnului 2,26, 27, 28, 29, 30, 43; 3,1, 2, 15; 5,3; 6,
11, 19, 37; 7,12, 45, 48, 51; 8,1, 4, 6, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 54,
64; 9,1, 10, 15; 10,1, 5, 12; 12,22, 24, 27; rezum. cap.13; 13,1, 2,
5, 9, 17, 18, 20, 21, 26, 32; rezum. cap.14; 14,18, 26, 28; 15,15,
18, 29; 16,1, 7, 12, 34; 17,2, 5, 8, 16, 24; 18,1, 12, 18, 30, 31, 32;
20,35, 36; 21,17, 28; 22,5, 16, 19, 24, 38
Domnului: sg. dat. adn. 2,27
Doamne: sg. voc. 3,7; 8,23, 25, 26, 28, 53; 17,20, 21; 18,36, 37; 19,4
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 18,15
DOMN: (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„stãpân”
domnului: sg. gen./dat. 1,2, 27, 33, 36, 37; 16,24; 18,8, 11, 14; 20,9
domnul: sg. nom./ac. 1,2, 11, 21, 27, 31, 37, 43, 47; 2,38; 11,23;
12,27; 18,10
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 1,13, 17, 18, 20, 24;
3,17; 18,7, 13; 20,4
doamne: sg. voc. 3,26
domn: sg. ac. 22,17
(a) DORI: v. IV
dorea: ind. im p. 3.sg. 10,24
doreaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,37

DINCOLO: adv.; var. DINCOLEA
dincolea: 10, 19, 20

(a) DORMI: v. IV „a se afla în s tare de somn”; (fig.; des pre
oameni)”a fi mort”
sã doarmã: conj. prez. 3.sg. 1,2
dor mea: ind. im p. 3.sg. 1,4
va dormi: ind. viit.I. 3.sg. 1,21
dor mind: gerunziu 3,19, 20
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 14,20; 15,8, 24; 21,27
doar me: ind. prez. 3.sg. 18,27

DINTE: s.m.
dinþi: pl. ac., în sintagma dinþi de elefant „fildeºi” 10,22

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 12,10

DIVAN: s.n.
divanul: sg. nom. 7,7

DRA GOSTE: s.f.
dragoste: sg. ac. 11,2

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3; rezum. cap.18
dobãndind: gerunziu rezum. cap.15; rezum. cap.16
vom dobãndi: ind. viit.I. 1.pl. 20,23, 25

(a) DREGE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) DEREGE
au deres: ind. pf.c. 3.pl. 18,30

DINCOACE: adv.
dincoace: 10,19, 20

DOBITOC: s.n.
dobitoacelor: pl. gen./dat. 4,28; rezum. cap.18
dobitoace: pl. ac. 4,33
dobitoacele: pl. nom. 18,5
(a se) DOICI: v. IV(cf. Indice Iº)
au doicit: ind. pf.c. 3.sg. 11,20
(sã) doicise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,8
fusease doiciþi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,10
DOMN: (s. propriu) „Dumnez eu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,17, 29, 30, 36, 37, 48; 2,4, 8, 1 5, 23,
24, 32, 33, 42, 4 4; 3,3, 5, 11; 5,3, 4, 5, 7, 12; 8,9, 12, 15, 18, 20,
54, 56, 57, 59, 60, 61, 66; 9,2, 3, 8, 9; 10,9; r ezum. cap.11; 11,2,

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dr eapta 2, 19
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreap ta 6,8; 7,39, 49
direapta: s.f. sg. ac. în loc. adv. de-a direap ta 7,21
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta ºi de-a stânga „de o
par te ºi de alta” 22,19
(cel) drept: s.m. sg. ac. 8,32
drepþi: adj. m. pl. ac. 2,32
dreaptã: adj. f. sg. ac. 3,6; 21,7
drept: adj. n. sg. nom. 22,43
drept: adv. 15,11
dirept: adj. n. sg. nom. 11,38
DREPTATE: s.f.
dreptat e: sg. ac. 3,6; 9,4; 10,9; 11,33
dreptat ea: sg. ac. 8,32
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dumnezeii: pl. nom./ac. 12,28; 19,2; 20,10, 23
dumnezeu: sg. nom. 18,27

DRUM: s.n.
dr um: sg. ac. 12,24; 13,24; 18,27
drumul: sg. ac. 13,10
(a se) DUCE: v. III
duceþi: imperativ 2.pl. 1,33
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,49, 50; 2,40; 3,4; rezum. cap.8;
8,66; rezum. cap.10; 10,13; 11,24; 12,6, 16; 13,10, 12, 14; 14,4,
17; 16,31; 17,5, 10, 15; 18,2, 16, 45; 19,3, 4, 21; 20,38
vei duce: ind. viit.I: 2.sg. 2,6, 9
(mã) duceam: ind. imp. 1.sg. 2,8
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,39, 41; 13, 12; 22,13
(te) vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 2,42; 13,17
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 5,9; 20,6
sã ducã: conj. prez. 3.pl. 8,1
ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,4; 10,28; 14,28; 19,3
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,6; 13,19, 29; 15,15, 22; 18,40;
22,37, 47
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 8,46, 48
(vã) veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 9,6
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 10,22; 18,6
a (te) duce: inf. prez. 11,22
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 12,5
du: imperativ 2.sg. 13,18
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 13,22; 14,13
ducându(-sã): gerunziu 13,24, 28; 17,5
a (sã) duce: ind. prez. 18,29
(s-) duce: inf. prez. fãrã a 22,49
DUCERE: s.f.
ducere: sg. ac., în sintagma ducere de apã „ºanþ” (cf. lat.
aquaeductus, -Às) 18,32
ducerii: sg. gen., în sintagma ducerii apei 18,35
ducerea: sg. ac, în sintagma ducerea apei 18,38

DUNGÃ: s.f. „muchie”
dungi: pl. ac. 5,17; 6,33; 7,5
(a) DUREA: v. II
au durut: ind. pf.c. 3.pl. 15,23
E
EBUR: s.m.; var. EVUR „fildeº” (cf. lat. ebur, -oris „fildeº”); aici
prima atestare a cuântului; cf. MDA, unde prima atestare este la V.
Fabian-Bob, Gheografia elementarã cuprinzãtoare preliminar elor
ºi descrierei ghenerale a celor cinci pãrþi a pãmîntului. Compusã
de… Ediþia a doua. Iaºi, 1840.
evur: sg. ac. 10,18
EFRATHEU: s.m. (cf. Indice 1Sm)
efratheul: sg. nom. 11,26
EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor: pl. gen. 4,30
ELEFANT: s.m.
elefant: sg. ac., în sintagma dinþi de elefant „fildeºi” 10,22
elefant: sg. ac., în sintagma casa cea de elefant (cf. lat. eburneus
„de fildeº”; „de elefant”) 22,39
EPISTIL: s.n.; var . EPIªTIL (cf. Indice 2Par)
epiºtili: pl. ac. 7,6

DUH: s.n.
duh: sg. ac. 10,5; 19,11
Duhul: sg. nom./ac., în sintagma Duhul Domnului 18,12; 22,24
duhul: sg. nom./ac. 19,11; 22,21, 22, 23

F

(a se) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 2,5, 24, 27; 3,15; 5,12; 6,4, 5,
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
16, 23, 29, 31, 33; 7,1, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 23, 27, 37, 38, 40,
dumnezeiescul: m. sg. nom. rezum. cap.15
45, 48; 8,9, 21, 64, 65; 9,8, 21, 26; 10,12, 16, 18, 27; 11,6, 8,
dumnezeiescului: adj. antep. m. sg. dat. rezum. cap.22
24, 38, 41; 12,6, 20, 28, 31, 32, 33; 13,33; 14,15, 16, 22, 24,
27, 29; 15,7, 11, 26, 34; 16,5, 13, 14, 16, 19, 25, 30; 17,5, 15;
DUMNEZEOAIE: s.f. (Înv.) „zeiþã”
18,26, 32, 34; rezum. cap.20; 20,25, 34; 21,11, 12, 13; 22,11,
dumnezeoaia: sg. nom. 11,5, 33
39, 43, 53
faci: ind. prez. 2.sg. 1,6; 2,3
DUMNEZEU: s.m. „Divinitat ea”
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 1,30
Dumnez eul: sg. nom. 1,17, 30, 36, 48; 5,4; 8,15, 57, 59, 61; 9,9; f acã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,37
10,9; 11,4, 9, 31; 13,21; 14,7, 13, 15; 15,3, 4, 30; 16,13, 26, 33; vei face: ind. viit.I. 2.sg. 2,6, 9; 6,12; 8,32, 39, 43, 45, 49; 9,4;
17,1, 12, 14; 18,10, 24, 36; 20,28; 22,54
11,38; 17,13; 20,22
Dumnezeu: sg. nom./gen . 1,47; 2,23, 26; 3,28; 4,29; 5,7; 8, (s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 10,20, 26; 11,24; 12,24, 30;
23, 27, 60; 10,24; 11,23; 12,22; 13,1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 13,6; 18,45; 21,26
21, 26, 29, 31; 17,18, 24; rezum. cap.18; 18,21, 24, 37, 39; sã f acã: conj. prez. 2.sg./pl. 2,23; 5,17; 8,59; 11,33; 12,1, 2 7;
20,28; 21,10, 13
16,21; 19,2; 20,10; 21,25
Dumnez eului: sg. gen. 2,3; 5,3, 5; 8,17, 20, 65; 13,6; 18,24
va face: ind. viit.I. 3.sg. 2,38
Dumnezeule: sg. voc. 3,7; 8,53
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 2,44; 3,6, 7; 8,18; 14,9; 16,2; 21,22
Dumnez eul: sg. voc., în sintagmele Dumnez eul lui Israil/ am fãcut : ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,12; 8,47; 18,13, 36; 19,20
Dumnez eul mieu/Dumnezeul lui Avraam ºi a lui Isaac ºi al lui fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,28; 6,19; 8,66; 12,32; 13, 11;
14,22, 26; 15,3, 5, 12, 23, 30; 16,7, 16, 26; 18,26; 19,1; 21,26;
Israil 8,23, 26, 28; 17,20, 21; 18,36
22,39, 49, 54
Dumnezeule: sg. voc., în sintagma Dumnezeule lui Israil 8,25
Dumnez eu: sg. gen., în sintagma muntele lui Dumnezeu „Horeb voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 5,8; 11,12; 16,3; 18,23; 20,9
sau Sinai, muntele pe care Moise primise t ablele legii, dupã ce era fãcute: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,19
postise patr uzeci de zile ºi patruz eci de nopþi” (cf. Anania 2001, fãcea: ind. im p. 3.sg. 7,51
fãcând: gerunziu 8,33; 14,8; 16,19
p.40 7) 19,8
Dumnez eul: sg. ac., în sintagma Dumnez eul oastelor 19,10, 14 vor face: ind. viit.I. 3.pl. 8,35
f ace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.18
a f ace: inf. prez. 9,1
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
sã faci: conj. pr ez. 2.sg. 10,9; 15,19; 21,20
dumnezei: pl. ac. 9,6, 9; 11,4, 10; 14,9
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. 13,33
dumnezeilor: pl. gen./dat. 11,2, 8; 18,24, 25
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,4
dumnezeului: sg. dat. 11,33
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prezenþi atunci când Solomon a fost uns rege (eveniment la car e
face referire cartea de faþã)
fele tii: pl. nom./ac. 1,38, 44

fãcându(-sã): gerunziu 14,5; rezum. cap.21
(te) faci: ind. prez. 2.sg. 14,6
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 17,12; 21,2
fã: imperativ 2.sg. 2,31; 17,13; 20,24, 34; 22,22
faceþi: imperativ 2.pl. 18,25, 3 4; 21,9
face: inf. prez. fãrã a 20,9

FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereºti: pl. ac., în sintagma fereºti strâmbe „ferestre oblice” (cf.
lat. fenestras obliquas) 6,4

FACERE: s.f.
facerea: sg. ac. 3,28; 7,14

(a) FERESTRUI: v. IV; var. (Înv.) (a) HERESTRUI „a tãia ceva
cu ferãstrãul”
era herestruite: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,9

FAL CÃ: s.f.
falcã: sg. ac. 22,24

FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
ferezei: pl. ac. 9,20

FAMEN: s.m.
famen: sg. ac. 22,9

FERICIT, -Ã: adj.
fericiþi: m. pl. nom. 10,8
fericite: f. pl. nom. 10,8

FAMILIE: s.f.
familiilor : pl. gen. 8,1
familiei: sg. gen. 17,17
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,1; 4,11, 15; 9,24; 11,1; 15,2,
10; 16,31; 22,42
featei: sg. dat. 7,8; 9,16
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 1,23, 31; 2,16, 20; 6,15; 8,14; 10,24; 17,14; 18,1, 7,
39, 42; 19,13; 20,41; 21,4
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa /din faþa/în f aþa „(de)
dinaintea” 2,7; 6,15; 7,6; 12,2; 21,26
feaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) dinnaintea feaþii/înnaintea feaþii
„(de) dinaintea”, „din faþa” 6,3; 14,24
faþa: sg. ac., în sintagmele faþa de jos/faþa pãmântului
„pardoseala” (cf. lat. pa v¾mentum, -¾) 6,16; 7,7
faþa: sg. ac. „pardoseala” 6, 30
faþa: sg. ac., în loc. s. (de) pre faþa pãmântului „în/din lume”
8,40; 9,7; 13,34
feaþii: sg. dat. „în faþa” 13,6
faþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã rezum. cap.18
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: f. pl. ac. 6,18
fãcut: n. sg. ac. 7,22
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,15
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac., în sintagma frunte de fãinã (cf. FRUNTE) 4,22
fãinã: sg. ac. 4,22; rezum. cap.17; 17,12, 14, 16
FÃINUÞÃ: s.f.
fãinuþã: sg. ac. 17,13
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântâna: sg. ac. 1,9
FE CIOARÃ: s.f.
fecioara: sg. nom. rezum. cap.1
fecioarã: sg. ac. 1,2
FEL: s.n.; var. (În v.) FELIU; FEALIU
feliuri: pl. ac. rezum. cap.2
fealiuri: pl. nom./ac. 6,29; rezum. cap.7; 7,31, 35
feal: sg. nom. 10,12

(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,4, 6, 8, 9, 41; 2,5, 15; 3,4, 20, 26; 4,10,
13, 14, 19, 21, 22, 24, 28, 31; 5,12, 13, 14, 15; 6,3, 6, 8, 17, 22,
25, 34; 7,8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41,
42, 45, 47, 50; 8,4, 9, 64; 9,19, 22, 23; 10,14, 15, 19, 21; 11,4,
14. 17, 25, 26, 28, 29, 30; 12,1, 18, 31; 13,24; 14,5, 8, 21;
15,3, 14, 16; 16,9, 16, 18, 22; 17,17; 18,2, 26, 38; 19,19, 20;
20,30; 21,1, 8, 9; 22,42
e: ind. prez. 3.sg. 1,29; 2,24, 38, 42; 6,38; 8,13; 17,1, 12; 18,10,
15, 21, 24; 22,14, 43, 48
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,42; 2,9, 26; 13,14; 14,2; 17,24; 18,7, 17,
36, 37; 21,7
eram: ind. imp. 1.pl. 3,18
-i: ind. prez. impers./3.sg. 2,20; 3,22, 27; 6,7; 11,38; 15,26; 17,18;
18,8, 10, 11, 14, 21; 20,28, 40; 21,2, 5; 22,16
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,11; 9,13, 20; 11,42; 13,32; 14,20; 18,22;
20,3, 23, 31; 22,5, 23
sânt: ind. prez. 1.sg. 3,7; 13,14, 18; 19,4; 20,4, 13, 28; 22,5
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 18,25
va fi: ind. viit.I. impers./3.sg. 1,21, 52; 2,37, 45; 9,7, 8; 13,3;
17,1; 18,31; 19,17; 20,39
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 1,21
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,35; 2,27; 3,26; 5,6; 8,16, 29, 52;
11,36; 15,13; 16,7
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,37; 2,39; 3,12, 13; 4,32;
6,1, 11; 8,8, 10, 54, 57; 9,1; 10,3, 27; 11,3, 29, 40; 12,20, 22;
13,20, 26; 14,9, 24, 30; 15,6, 7, 32; 16,1, 25, 30, 31, 33; 17,2, 8,
17; 18,1, 31, 46; 20,12; 21,15, 17, 25, 28
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 1,37; 2,33; 8,57, 59, 61; 10,9;
18,24; 21,3; 22,13
fii: imperativ 2.sg. 2,2; 21,7
a f i: inf. prez. 2,9; 3,21, 28; 14,5, 6; rezum. cap.18; 21,16
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,1; 13,6
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 8,30; 11,37
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 9,3; 12,7
fiind: gerunziu 11,4, 15; 12,2; 16,7; 18,7, 27, 36
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 11,38; 22,22
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 13,21; 14,8
fi-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,29; 20,42
ar fi: cond. prez. 3.sg. 22,33
iaste: ind. prez. imper s./3.sg. 1,23, 45; 2,13, 14, 22, 29; 3,6, 8,
15; 4,12, 13, 29, 33; 5,4, 6; 6,1; 7,7; 8,2, 21, 23, 41, 46, 51, 60;
9,15, 26; 10,6, 7; 11,7, 25, 27; 12,10, 16; 13,3, 26, 32; 14,2;
15,19, 27; 17,3, 5, 24; 18,27, 39, 41, 43; 19,16; 20,3, 28, 32, 41;
21,18; 22,3, 7, 32
ieste: ind. prez. impers. 20,33
FIER: s.n.
fier: sg. ac. 6,7; 8,51; 22,11

FELETI: s.m. „peletiþi” „numele unor locuitori din Be th-Pelet,
cetate situatã în Negev, în partea de sud a Iudeii (cf. DB, p.1000),
care au alcãtuit, împreunã cu cher etiþii, gar da regelui David, f iind

(a) FIERBE: v. III
au fiert: ind. pf.c. 3.sg. 19,21
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FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteailor: pl. gen. 4,21
filisteilor: pl. gen. 15,27; 16,15

FRUNZ OS, -OASÃ: adj.
fr unzos: m. sg. ac. 14,23

FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
finic: sg. ac. 6,29, 35; 7,36
finicilor: pl. gen. 6,32
finicii: pl. ac. 6,32
FIRE: s.f.
fire: sg. ac., în sintagma de bunã fire „cu însuºiri alese” 11,28
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. 1,5, 7, 11, 12, 13, 17, 21, 26, 30, 32, 33, 36,
38, 42, 44; 2,5, 8, 13, 22, 29, 32, 34, 35, 39, 3,20, 22, 23, 26;
4,2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19; 5,5; 7,14; 8,19; rezum.
cap.11; 11,23, 26, 43; 12,2, 15, 16, 23; rezum. cap.14; 14,1, 5,
20, 21, 31; rezum. cap.15; 15,4, 8, 18, 24, 25, 2 7, 33; rezum.
cap.16; 16,1, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 34; rezum.
cap.17; 17, 17, 18, 19, 20, 23; 19,16, 19; 22,8, 9, 11; 22,24, 26,
40, 41, 50, 51, 52, 53
f iii: pl. nom./ac./dat. 1,9, 19, 25; 2,4; 4,3, 31; 8,9, 25, 63; 9,6,
20, 21, 22; 11,20; 12,17, 31; 13,11, 12, 2 7, 31; rezum. cap.14;
19,10, 14; 20,3, 5, 15, 27, 29, 35; 21,10, 13
f iiului: sg. gen./dat. 2,1, 25; 3,21; rezum. cap. 11; 11,12, 13, 35,
36; 12,21; 16,13, 34; 17,13; 21,22, 29
fiilor: pl. gen./dat. 2,7; 6,1, 13; 8,1, 39; 11,2, 7, 33; 12,24, 33;
13,13; 14,24; 18,31; 21,26
f iiu: sg. nom./ac. 2, 46; 3,6, 26; 5,7; 11,20; 13,2; rezum. cap.15;
15,1; rezum. cap.16; 21,22; rezum. cap.22
f ii: pl. ac. 20,7
fiii: pl. dat. (cu prep. la) 18,20

(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
fugeam: ind. imp. 1.sg. 2,7
au fugit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,28, 39; 11,40; 12,18; 20,20, 30
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,29; 11,23
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 8,33
fugit-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,17; 20,20
fugind: gerunziu rezum. cap.19; 20,30
fugând: gerunziu 20,39
FUGIT, -Ã: adj.
fugit: m. sg. nom. 12,2
FUNIªOARÃ: s.f.
funiºoarã: sg. nom. 7,23
funiºoar ele: pl. ac. 7,41
funiºoar e: pl. ac. 7,41; 20,31, 32
funiºoar elor: pl. gen. 7,42
FURCULIÞÃ: s.f. (aici) „vãtrai”, „cleºte pentr u jãratic”
fur culiþe: pl. ac. 7,40, 45, 50
G
GALAADITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
Galaadit eanului: sg. gen. 2,7
GÃLEATÃ: s.f.
gãleþile: pl. nom. 7,33

FLOARE: s.f.
florile: pl. ac. 7,49

(a se) GÃSI: v. IV
(t e) gãsãºti: ind. prez. 2.sg. 18,10
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,19; 20,15

FLUIER: s.n.
fluiere: pl. ac. 1,40
FOAIE: s.f.
foaia: sg. ac. 7,26

(a) GÃTI: v. IV „a pregãti”
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 5,18

FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom. 8,37; 18,2
f oametea: sg. nom. rezum. cap.18

GÃTIRE: s.f. „pregãtirea bucatelor”
gãtirea: sg. nom. rezum. cap.4

FOC: s.n.
f oc: sg. nom./ac. 9,16; rezum. cap.18; 18,23, 24, 25; 19,12
f ocul: sg. nom. 18,38

GÃZDÃCIE: s.f. (Reg.) „bogãþie”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Simeon C.
Mîndrescu, Elemente ungureºti în limba românã, Bucureºti, 1892.
gãzdãcii: pl. ac. 10,2

FORMÃ: s.f.
f orma: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,32

(a) GÂLCEVI: v. IV
gãlce veaºte: ind. prez. 3.sg. 1,41

FRATE: s.m.
fr aþii: pl. ac. 1,9
fr atele: sg. nom. 1,10; 2,7, 15, 22; 20,32, 33
fr atelui: sg. dat. 2,21
fr ate: sg. voc. 9,13
fr aþilor: pl. gen. 12,24
fr atele: sg. voc., în sintagma fratele mieu 13,30

(a se) GÂNDI: v. IV
ai gândit : ind. pf.c. 2.sg. 8,18
(sã) gândi: inf. prez. fãrã a 8,27
au gândit : ind. pf.c. 3.pl. 22,32
GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: s.n. pl. ac. 8,54
jenunchele: s.n. pl. ac. 18,42
jenunchi: s.m. pl. nom. 19,18

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoasã: f. sg. ac. 1,3
fr umoasã (foarte): f. sg. nom. 1,4
fr umos (foarte): m. sg. nom. 1,6
FRUNTE: s.f.
fr unte: sg. ac., în sintagma frunte de fãinã „fãina cea mai curatã”;
cf. lat. simila , -ae „cea mai cur atã fãinã de grâu, fãinã foar te
albã” 4,22
fruntea: sg. ac., în sintagma fruntea dintãiu „cei dintâi”, „primii” 20,17

GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gãcitura: sg. ac. rezum. cap.22
GHIVLI: s.m. „ghibliþi”; „locuitori ai oraºului Ghebal, situat
între Beirut ºi Tripoli, numit mai târziu Byblos” (cf. DB, p.489 ºi
Anania 2001, p.10076)
ghivlii: pl. nom. 5,18
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GR OS, -OASÃ: adj.
(mai) gros: n. sg. nom. 12, 10

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 1,41, 45; 17,22
glas: sg. nom./ac. 8,55; 18,26, 27, 28, 29; 19,13

GR OSIME: s.f.
grosimea: sg. nom. 7,26

GLOATA: s.f.
gloata: sg. ac. 12,20

GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. ac. 14,10

(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 20,20

GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 7,31; 8,15, 24; 17,24; 19,18; 20,33, 38; 22,22, 23
gura: sg. ac., în sint agma gura Domnului 13,21, 26
gurii: sg. gen. 17,1
gurã: sg. ac. 22,13

GRAS, -Ã: adj./s.
(ceale) grase: s.n. pl. ac. 1,9, 25
(ceale) grasã: s.n. pl. ac. 1,19
graºi: ad j. m. pl. nom. 4,23
(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 20,33; rezum. cap.21
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 22,9

H

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinã: sg. ac., în sintagma grãdinã de legumi 21,2
(a) GRÃI: v. IV
grãind: gerunziu 1,14, 22, 42
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,36
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 1,48; 2,4, 23, 24, 27, 30, 31, 38; 4,32;
5,5, 12; 8,15, 20, 56; 10,2; 12,3, 10, 14; 13,3, 7, 17, 18, 26;
14,11, 18; 16,34; 21,2, 15, 23; 22,13, 21, 23, 24, 28
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 2,18; 22,14
sã grãiascã: conj. pr ez. 3.sg. 2,19
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 6,12; 9,5
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 8,24, 25, 26, 53
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 12,7, 10; 14,5; 21,19
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,12, 15; 13,11; 15,29; 16,12; 17,16;
21,4; 22,38
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 22,8
grãiaºte: imperativ 2.sg. 2,14, 16; 12,23; 22,13
sã grãieºti: conj. pr ez. 2.sg. 22,16
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 21,6
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 8,64

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 15,30

HAR: s.n.
har: sg. ac. 2,7; 11,19
HEI: interj.
hei: 13,30
(a) HERES TRUI: v. IV; vezi (a) FERESTRUI
HER UVIM: s.m.
heruvimi: pl. nom./ac. 6,23, 25, 29, 35; 7,29, 36
heruvimului: sg. gen. 6,24, 2 7
heruvim: sg. nom./ac. 6,25, 26
heruvimul: sg. nom. 6,26
heruvimii: pl. nom./ac. 6,27, 28, 32; 8,7
heruvimilor : pl. gen. 6,32; 8,6

HEVEU: s.m. (cf. Indice Iº)
hevei: pl. ac. 9,20
HICLEªUG: s.n.; vezi VICLEªUG

GREU, GREA: adj./adv.
(foar te) greu: ad j. n. sg. ac. 12,4
greu: adj. m./n. sg. nom./ac. 12,11; 14,6
greu: adv. 22,34

HISOP: s.m.; v ezi ISOP

GREUTATE: s.f.
greotãþi: pl. ac., în sintagma purtãtorilor de greo tãþi rezum. cap.5
greotãþile: pl. ac. 5,15

GR OAPÃ: s.f.
groapa: sg. nom. 18,35

HANANEU: s.m.; v ezi CAN ANEU

HETHEE: s.f. „hetitã”
hethee: pl. ac. 11,1

(a) GREªI: v. IV
vor gr eºi: ind. viit.I. 3.pl. 8,46
sã greºascã: conj. pr ez. 3.sg. 8,46
au greºit: ind. pf.c. 3.sg. 8,50

GRINDÃ: s.f.
grinzi: pl. ac. 6,6

HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac. 1,1
hainele: pl. nom./ac. 10,5; 22,30
haine: pl. ac. 10,25

HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc.)
hethei: pl. ac. 9,20
hef teilor: pl. gen. 10,29
Hetheului: sg. gen. 15,5

GRÂU: s.m.
grãu: sg. ac. 5,11

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije rezum. cap.4
grije: sg. ac. 4,27
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HO TNOG: s.m.; var. (Înv.) HODNOGI (Înv.; Trans.) „comandant
al oºtilor”; (aici) „cãpetenie a unei cetãþi”
hodnogiul: sg. nom. 22,26
HO TAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 1,3
hotarul: sg. ac. 4,21
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. ac. 5,11
(a) HRÃNI: v. IV
sã hrãneascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,2; 17,4, 9
hrãnea: ind. imp. 3.pl. 4,27
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au hrãnit : ind. pf.c. 3.sg. 18,4
hrãniþi: imperativ 2.pl. 22,27

IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Iº)
ievusei: pl. ac. 9,20

HRÃNIT, -Ã: adj.
hrãnite: f. pl. gen. 4,23

IEZRAILITEAN: s.m.; var. IEZDRAELITEAN; ISRAILITEAN
„izreelitean; locuitor al cetãþii Isahar, care es te asociatã, printre alte
eveniment e, ºi cu scena tragediei lui Nabot ºi a viei sale” (cf. DB,
p.676).
Iezdraeliteanului: sg. gen. 21,1
Iezr ailiteanul: sg. nom. 21,4, 16
Iezr ailiteanului: sg. gen./dat. 21,6, 7
Isr ailiteanului: sg. gen. 21,15

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 2,6, 9

IEZDRAHITEAN: s.m. „ezrahitean”
Iezdrahiteanul: sg. nom. 4,31

IESLE: s.f.; var. IASLE
iasle: pl. ac. 4,26

INEL: s.n.
inelul: sg. ac. 21,8

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 18,22, 34, 43; 19,6
iarã: adv. reluat pentru insistenþã: iarã ºi iarã (cf. lat iterum
atque iterum) 22,16

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în loc. adv. în toatã inima 2,4; 8,23, 48
inima: sg. nom./ac. 2,44; 8,18, 39, 47, 61; 9,3; 10,2, 24; 11,3, 4;
12,26, 27, 33; 14,8; 15,3, 14; 18,37
inimã: sg. ac. 3,6, 9, 12; 8,66; 21,7
inimii: sg. gen. 4,29; 9,4
inimile: pl. ac. 11,2

IARÃªI: adv.
iarãºi: 7,20; rezum. cap.16; 18,37
iarãº: 8,39; rezum. cap.20
IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. ac. 18,5
IATÃ: interj.
iatã: 1,18, 51; 3,12; 11,31, 41; 12,28; 13,1, 2, 3, 25; 14,5, 10,
19, 29; 16,3; 17,12, 23; 18,44, 45; 19,5, 6, 9, 11, 13; 20,13, 31,
36; 21,18, 21; 22,13, 23
IDOL: s.m.
idolilor : pl. gen., în sintagma închinarea idolilor r ezum.
cap.11
idolul: sg. nom. 11,5
idolului: sg. dat. 11,7
idolilor: pl. gen. 15,12
idolii: pl. ac. 21,26
IDUMEE: s.f. (cf. Indice Fc – IDUMEU)
idumee: pl. ac. 11,1

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. nom./ac. 2,13; 3,7; 6,31, 33; 8,65

IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Idumeul: sg. nom. 11,14

ISOP: s.m.; var. HISOP (cf. lat. hyss¹pum, -¾)
hisop: sg. ac. 4, 33

(a) IERTA: v. I
iar tã: imperativ 2.sg. 8,34

(a) ISPITI: v. IV
a is piti: inf. prez. 10,1

IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. 8,33, 47
(a) IEªI: v. IV
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2 7; rezum. cap.2; 8,10, 21; 9,12;
11,29; 20,16, 17, 19, 33, 39; 22,21
ieºi: imperativ 2.sg. 2,30; 19,11; 22,22
voiu ieºi: ind. viit.I. 1.sg. 2,30
sã ieºi: con j. prez. 2.sg. 2,36
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 2,37
ieºind: gerunziu 2,42, 46; 12,25; 19,13; 20,21
ar ieºi: cond. prez. 3.pl. 6,29
ieºea: ind. imp. 3.pl. 8,9
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 8,19, 44
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 10,29
ieºi: inf. prez. 15,17
ieºi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 22,22
sã ieºim: conj. prez. 1.pl. 20,31
IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 3,7
ieºirii: sg. gen. 6,1

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: imperativ 2.sg. 1,13, 42; 14,6; 22,30
au într at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15; 2,13; 11,18; 16, 18; 20,30; 21,5;
22,30
întrând: gerunziu 1,23, 28, 32, 47, 53; 14,5, 6, 12, 17; 18,12
întru: ind. prez. 1.sg. 2,12
întrãnd: gerunziu 10,2
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 11,2
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 11,2
sã între: conj. prez. 3.pl. 11,17
întrã: ind. prez. 3.sg. 14,5
întra: ind. imp.3.sg. 14,28
întra: inf. prez. fãrã a 15,17
sã întru: conj. prez. 1.sg. 17,12
întrat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 17, 18
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 22,25

ISPRAVNIC: s.m.
is pravnicul: sg. nom. 18,3
(a se) ISPRÃVI: v. IV
(s-)au is prãvit: ind. pf.c. 3.sg. 6,38; 7,22; 9,25
au is prãvit: ind. pf.c. 3.sg. 7,18, 40, 51; 8,15; 9,1
ai is prãvit: ind. pf.c. 2.sg. 8,24
ISTORIC: s.m. „cronicar”
is toric: sg. nom. 4,3
(a) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 3,3; 10,9; 11,1
(a se) IVI: v. IV
ivindu(-sã): gerunziu 6,18, 32, 35
(sã) iv ea: ind. imp. 3.pl. 8,8
IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. ac. 18,5
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(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
voiu împãrãþi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,11; 2,11; 11,25, 42, 43; 12,17; 14,19,
20, 21, 31; 15, 1, 2, 8, 9, 10, 24, 25, 28, 33; 16,6, 8, 10, 15, 22,
23, 28, 29; 22,40, 42, 51, 52
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 1,13, 17, 30, 35
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,13, 18; rezum. cap.15
sã împãrãþeascã: con j. prez. 3.sg. 1,24
a împãrãþi: inf. prez. 3,7; 14,21; 22,41, 42, 52
împãrãþind: gerunziu rezum. cap.4; 15,29; 16,11
era împãrãþind: ind. imp. perifr. 3.sg. 4,1
vei împãrãþi: ind. viit.I. 2.sg. 11,37
voi îm pãrãþi: ind. viit.I. 1.sg. 14,2

Î
(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
îmbãtrânise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,1, 15
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) îmbrãca: ind. im p. 3.sg./pl. 6,18, 18
au înbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 6,20
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg.; 7,3; 10,18
îmbrãca: ind. im p. 3.pl. 10,17
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 22,30
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 22,10

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2, 12, 15, 22; 3,1; 11,11,
31, 34, 35; 12,21, 26; 14,8; rezum. cap.16; 21,7
împãrãþiii: sg. gen . 1,46; 6,1; 9,5; rezum. cap.11; rezum. cap.12;
14,25; 15,1
împãrãþie: sg. nom./ac. rezum. cap.2; r ezum. cap.11; rezum.
cap.16; 18,10
împãrãþiia: sg. ac. 2,15; 11,13
împãrãþiile: pl. ac. 4,21; 10,20

(a) ÎMBUCA: v. I
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 14,11
ÎMBUCARE: s.f.
îmbucarea: sg. ac. 8,38
ÎMBUCÃTURÃ: s.f.
îmbucãturã: sg. ac. 17,11
(a) ÎMPÃIENJENI: v. IV (cf. Indice 2Lg)
împãinjenise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,4
ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþilor: pl. gen. în titlu: Cartea împãraþilor a treia, dupã ovreai
întâie a lui Malahie; 14,19, 29; 15,7, 23, 31; 16,5, 14, 20, 27;
22,39, 46
împãrat: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,34, 43, 45; 2,15; 10,9;
11,24, 37; rezum. cap.12; 12,1, 20; 14,14; 16,16, 21; rezum.
cap.19; 19,15, 16; 20,24; 22,48
împãratul: sg. nom./ac. 1,1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25,
27, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 43, 47, 51, 53; 2,19, 20, 22, 23, 25,
26, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46; 3,16, 23, 24, 26, 27, 28;
4,5, 28; 5,1, 13, 17; 6,2; 7,13, 14, 46; 8,1, 2, 5, 14, 62, 63, 64,
66; 9,11, 15, 16, 26; rezum. cap.10; 10,2, 3, 6, 12, 13, 16, 17,
18, 21, 23, 26; 11,1, 18, 23, 40; 12,6, 12, 13, 15, 16, 18, 23,
27; 13,4, 6, 7, 8, 11; rezum. cap.14; 14,25, 27, 28; rezum. cap.15;
15,9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 32; 16,8, 16; rezum. cap.20;
20,1, 2, 4, 7, 11, 13, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 39, 40, 41, 43; 21,10,
13, 18; 22,2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37, 41, 45, 49, 52
împãr atului: sg. gen./dat. 1,2, 9, 16, 19, 23, 25, 28, 31, 32, 36,
37, 38, 4 4, 47, 53; 2,17, 18, 19, 29, 30, 38; 3,1, 22, 24; 4,5, 7,
19, 27; 7,40, 45; 9,1, 10; 10,10, 12, 22, 28; 11,26; 12,2; rezum.
cap.13; 13,6; 14,27; rezum. cap.15; 15,9, 17, 33; rezum. cap.16;
16,10, 15, 23, 29, 31; 20,9, 23, 38; rezum. cap.21; 21,1; 22,3,
6, 12, 13, 15, 26, 31
împãr ate: sg. voc. 1,13, 18, 20, 24; 20,4; 22,8
împãr aþi: pl. nom./ac. 3, 13; 20,1, 16; rezum. cap.22
împãr aþii: pl. nom./ac. 4,24, 33; 10,15, 23, 29; 16,33; 20, 12, 31
împãratul: sg. dat. (cu prep. la) 9,14, 28
împãraþilor: pl. gen., în sintagmele Cartea cuvintelor zilelor
împãraþilor Israil/ Cartea cuvintelor zilelor împãraþilor Iiudei
14,19, 29; 15,7, 23, 31; 16,5, 14, 20, 27; 22,39, 47
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. rezum. cap.10; 10,1, 4, 10
împãrãteasei: sg. gen./dat. 10,13; 11,19
împãrãtease: pl. ac. 11,3
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãtesc: n. sg. ac. 10,13; 22,10
împãrãteascã: f. sg. ac. 11,14
împãrãteºti: f. pl. ac. 14,26
împãrãteºti: f. sg. gen. 15,18
împãrãteasca: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.16; 16,18
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(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþiþi: imperativ 2.pl. 3,25
sã împarþã: conj. prez. 3.sg. 3,26
(s-)au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 16,21
au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 18,6
ÎMPÃVÃZAT, -Ã:s.m./f.; var. PÃVÃZAT, -Ã (Rar) „înarmat cu o pavãzã”
(celor) pavezaþi: s.m. pl. gen. 14,28
(a) ÎMPLE: v. III; v ezi (a) UMPLE
ÎMPLETITURÃ: s.f.
împle tituri: pl. ac. 7,29
ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. ÎMPROTIVÃ
împr otiva: pr ep. rezum. cap.2; 2,23; 8,31, 4 4, 50; 11,24; 1 3,2,
4, 32; 16,1, 9; 20,1, 20, 22, 23, 25; 21,10, 13; 22,23, 31, 32, 35
împr otivã: adv. 3,22
înpr otiva: prep. 13,32
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: s./adj.; var. ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împr otivitori: s.m. pl. ac. rezum. cap.11
împr otivitoriu: s.m. sg. nom. 11,25
împr otivitoriului: adj. antep. n. sg. gen. 11,27
împr otivitoriu: adj. n. sg. ac. 16,16
ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiurul: prep. 2,5; 18,35
împr egiur: adv. 3,1; 4,24; 7,23
împr ejur ul: prep. 7,20; 18,32
înpr ejurul: prep. 7,23
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma s-au împr eunat cu
cumnãþia „s-a înr udit” 3,1
(sã) împr eunã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 11,2
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: rezum. cap.3; 6,27, 34; 7,17, 30
(a se) ÎMPR OªCA: v. I
au împroºcat : ind. pf.c. 3.sg. 12,18
sã împroaºcã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.21
împr oºcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,14
ÎMPROªCAT, -Ã: adj.
împr oºcat: m. sg. ac. 21,15
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(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(sã) va îm puþina: ind. viit.I. 3.sg. 17,14
(s-)au împuþinat: ind. pf.c. 3.sg. 17,16

ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închie turile: pl. ac. 6,18
închie turi: pl. nom./ac. 7,28, 29

ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înaintea: pr ep. 1,2, 23, 25, 32; 3,15, 24; 8,5, 22, 25, 28, 59, 64,
65; 9,4, 25; 10,8; 11,33, 36, 38; 14,8; 16,30, 33; 17, 1; 18,15, 46;
19, 11; 21,13, 20; 22,21
înnaint ea: prep. 1,5, 28; 2,4, 26, 45; 3,6, 10, 12, 16, 23;
6,3; 8,8, 22, 25, 31, 50, 62; 9,3; 11,6, 19; 12,6; 14,22, 24;
15,11, 26, 3 4; 16,7, 19, 25; 19,11, 18; 20,38; 21,25, 29;
22, 10, 43, 53
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 2,42; 13,5; rezum. cap.16; 22,36
înainte: adv. în sintagma pânile punerii-înainte 7,48
înnainte: adv. 9,6; 14,28
înainte: adv. 10,3
maint e: adv. 13,32; 14,9; 15,3
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 16,30; r ezum. cap.21

(a) ÎNCHIDE: v. III
va fi închis: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 8,35
închisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.22

ÎNCHIS, -Ã: s.m./f.
(cel) închis: s.m. sg. ac. 14,10; 21,21
(a) ÎNCINGE: v. III „a înconjura”
încingea: ind. imp. 3.sg. 7,15, 23
încingându-: gerunziu 18,46
încins-au: ind. pf.c. 3.pl. 20,32
ÎNCINS, -Ã: ad j. (aici) „înarmat”
încins: m. sg. nom. 20,11
ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 2,36, 42; 18,45; 20,40

ÎNAPOI: adv.
înapoi: 2,30

ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 2,36, 42; 18,45; 20,40

(a) ÎNÃLÞA: v. I
am înãlþat: ind. pf.c. 1.sg. 14,7
am înnãlþat : ind. pf.c. 1.sg. 16,2

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (a) ÎNCUNJURA; (a) ÎNCUNGIURA
încungiura: ind. imp. 3.sg. 7,24
sã încungiur e: conj. prez. 3.pl. 18,6
încungiuraþi: imperativ 2.pl. 20,12
au încungiur at: ind. pf.c. 3.pl. 20,12

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. nom. 4,29; 7,23
înãlþime: sg. ac. 6,2
ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU; ÎNLONTRU
înlontr u: adv. 7,25, 51; 8,6; 15,15
înlãuntr ul: prep. 20,30
înlãuntr u: prep. 22,25

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
încãlz eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(sã) încãlzea: ind. im p. 3.sg. 1,1
sã încãlzascã: conj. prez. 3.sg. 1,2
(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. impers./3.sg. 6,1; 14,21
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 20,14
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,41, 42, 52

ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea idolilor rezum. cap.11
(a) ÎNCHIPUI: v. IV „a face”
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 7,15
închipuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,33

ÎNALT, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) NALT
(mai) înalt: ad j. n. sg. nom. 1,3 7
înnaltã: adj. f. sg. ac. 6,10; 7,2
înnalþi: adj. m. pl. ac. 6,23
înnalt: adj. n. sg. nom. 7,15, 16
înalt e: adj. f./n. pl. nom./gen. 7,27; 13,32
înalt : m. sg. ac. 14,23
(ceale) înnalte: s.f. pl. ac. 3,2; 12,31; 15,14
(ceale) înalt e: s.f. pl. ac. 3,3; 22,44
înaltul: s.n. sg. ac. 3,4
înnalt: s.n. sg. ac. 6,20
(celor) înalte: s.f. pl. dat. adn. 12,32; 13,33
(celor) înnalt e: s.f. pl. gen. 13,2
naltul: s.n. sg. nom. 6,26
naltã: adj. f. sg. nom. 7,32

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ea: sg. ac. 2,5

(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16, 31, 47, 53; 2,19; 9,9; 11,33;
16,31; 19,18; 22,54
închinându(-sã): gerunziu 1,23
(vã) veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 9,6
sã (se) închine: con j. prez. 3.sg. 12,30

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtr o: 2,3; 18,10
încãtr o: adv. în loc. adv. ori încãtro 8,44; 19,3
(a) ÎNCUIA: v. I
încuie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
ÎNCUIETOR, .-TOARE: s.m./f.
încuie tori: pl. ac. 4,13
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 19,20; 20,40, 41
ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 13,4, 18; 14,28; 20,10
îndãrâpt: 13,19
ÎNDELETE: adv.
(mai) îndeleate: 21,2

(a) ÎNCETA: v. I
a înce ta: inf. prez. 22,15
au înce tat: ind. pf.c. 3.pl. 22,33

(a) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat : ind. pf.c. 3.sg. 21,25

ÎNCHIAT, -Ã: ad j. „îmbinat”, „unit”
încheiat e: n. pl. nom. 7,34

ÎNDOIT, -Ã: adj. „dublu”; (aici despre uºi) „în douã canaturi”
îndoit e: f. pl. nom. 6,34
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sã întãreascã: con j. prez. 3.sg. 2,4
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 3,1
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 2,24; 9,19
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 6,12
întãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,20
întãreascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 8,26
(te) întãreaºte: imperativ 2.sg. 20,22

(a) ÎNDREPTA: v. I
îndrep ta: ind. imp. 3.sg./pl. 4,12; 20,29
îndrep tând: gerunziu 8,32; 22,34
îndrep tezi: ind. pr ez. 2.sg. 21,7
ÎNDREPTAR: s.m. (aici) „cumpãnã”, „fir cu plumb”
îndrep tariu: sg. ac. 6,35
ÎNDREPTAT, -Ã: adj.
îndrep tat: m. sg. nom. rezum. cap.1
îndrep tate: f. pl. ac. 6,7

ÎNTÃRIT, -Ã: adj. (despr e cetãþi) „fortif icat”
întãrite: f. pl. ac. 10,26
ÎNTÂI, - A: num. ord./adv./adj.
întâie: num. ord. f. sg. nom. în titlu: Cartea împãr aþilor a treia,
dupã ovr eai întâie a lui Malahie
întâi: adv. rezum. cap.3; 17,13
întâiu: adv. 13,6
întãiu: adv. rezum. cap.17; 18,25; 20,25
întãiu: adj. m. sg. nom., în sintagma întãiu nãscutul 16,34

(a) ÎNFIGE: s.f.
au înfip t: ind. pf.c. 3.sg. 6,21
înfipsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,54
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(s-)au înfricoºat: ind. pf.c. 3.pl. 1,49
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) ÎNFRUMSÃªAT, -Ã
înfr umsãºate: n. pl. nom. 6,32

(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.pl. 2,7; 18,7
întâmpinã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduiaºte: ind. prez.3.sg. rezum. cap.5
vei îngãdui: ind. viit.I. 2.sg. 12,7
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.21

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinarea: sg. ac. 2,8
-ntâmpinarea: sg. ac. 2,19; 18,16; 21,18
întãmpinarea: sg. ac. 18,16

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom. 13,18; 19,5, 7

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 8,38; 14,3

(a) ÎNGREUIA: v. I
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 12,10, 14

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâmplarea: sg. ac. (În v.) cu întâm plarea „la nimerealã” 22,34

(a se) ÎNGR OPA: v. I
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 2,10, 34; 11,43; 13,31; 14,31;
15,24; 16,6, 28; 22,51
îngroapã: imperativ 2.sg. 2,31
a îngropa: inf. prez. 11,15
îngropaþi: imperativ 2.pl. 13,31
va îngropa: ind. viit.I. 3.sg. 14,13
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 14,18; 15,8; 22,37

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(s-)au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 6,37
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 16,34

(a) ÎNHÃMA: v. I
înhamã: imperativ 2.sg. 18,44

(a se) ÎNTINDE: v. III
întindea: ind. im p. 3.sg. 6,27; 8,7
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 8,22; 13,4; 22,34
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 8,38
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,54; 13,4
(s-)au întins: ind. pf.c. 3.sg. 17,21

(a) ÎNNOI: v. IV
înnoiaºte: imperativ 2.sg. 20,25

ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: n. sg. nom. 8,42

(a se) ÎNSÃNÃT OªI: v. IV; var. (a se) ÎNSÃNÃTOªA: v. I
(sã) însãnãtoºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(te vei) întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 2,3; 13,9, 17; 22,28
sã întorc: conj. prez. 1.sg. 2,20
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,33; 12,27
(sã) întor sease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,41; 12,20
întors-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,44
au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,14; 11,3; 21,4
(sã) vor întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. 8,35, 48
întorcându(-sã): gerunziu 8,47; rezum. cap.13; 1 3,29; 18,45;
19,21; 20,5, 10
(vã) veþ întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 9,6
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,13; 11,9; 1 2,2, 24; 1 3,6, 10,
33; 15,21; 19,7; 20,43
(sã) întoar ce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; 12,26
vor înt oarce: ind. viit.I. 3.pl. 11,2
(vã) întoarceþi: ind. pr ez. 2.pl. 12,5
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 12,12
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 12,21
întoarcã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 12,24; 17,21; 22,17
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 13,6
întoarce: inf. prez. fãrã a 13, 16
(te-)ai întor s: ind. pf.c. 2.sg. 13,22
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,22
ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 18,37

(a) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
vei însãmna: ind. viit.I. 2.sg. 5,9
au însãmnat: ind. pf.c. 3.sg. 11,18; 21,8
(a) ÎNªELA: v. I
înºelatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,18
[fiind] înºelaþi: pasiv gerunziu rezum. cap.22
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 22,20
voiu înºela: ind. viit.I. 1.sg. 22,21
înºela-vei: ind. viit.I. 2.sg. 22,22
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
sã întãrâte: conj. pr ez. 3.sg./pl. 14,15; 16,26
au întãrâtat : ind. pf.c. 3.sg. 14,22; 22,54
întãrâtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,30
sã întãrâtezi: conj. prez. 2.sg. 16,2
a întãrâta: inf. prez. 16,7
întãrãtând: gerunziu 16,33
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreaºt e(-te): imperativ 2.sg. 2,2
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întoarce(-te): imperativ 2.sg. 18,43
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 19,15, 20
voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 20,34
(mã) întor ceam: ind. imp. 1.sg. 20,40
(mã) voiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 22,2 7
întoarce: imper ativ 2.sg. 22,34
sã (se) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg. 22,36

JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtve: pl. ac., în sintagma jârtve pãciuitoare 8,63
jârtvã: sg. ac. 8,64; 18,34
jârtva: sg. nom./ac. 8,64; 18,29, 36, 38
jârtve: pl. ac. 9,25; 12,27
jârtvelor: pl. gen. rezum. cap.18

ÎNÞELEGÃTOR, -TOARE: ad j.
înþelegãt oare: f. sg. ac. 3, 12

JNEAPÃN: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estare este în Povãþuire cãtrã Economia de cîmp,
pentru f olosul ºcoalelor româneºti celor din Þara Ungureascã ºi
din pãrþile ei împr eunate, Buda, 1806.
jneapân : sg. ac. 19,4
jneapãnului: sg. gen. 19,5

JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVENIC; JÂRTVELNIC
ÎNTOARCERE: s.f. (aici) „abatere de la credinþa în Dumnez eu” jârtvenicului: sg. gen. 6,5, 17
întoarcere: sg. ac. 9,6
jârtvenicului: sg. gen.,în sintagma casa jârtvenicului 6,16
jârtvenicul: sg. ac. 8,6
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
jârtvenic: sg. ac. 8,8
jârtvelnicul: sg. nom. 6,19, 20
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
jârtvelnicului: sg. gen. 6,21, 31; 7,49; 8,4
jârtvelnicului: sg. gen., în sintagma olt ariul jârtvelnicului 6,22
(a) ÎNTREBA: v. I
jârtvelnic: sg. ac. 6,23; 8,10
[f iind] întrebat : pasiv gerunziu rezum. cap.14
sã întreabe: con j. prez. 3.sg. 14,5
(a se) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂR TVI
sã întrebãm: conj. pr ez. 1.pl. 22,7
jârtvea: ind. im p. 3.sg. 3,2; 8,5, 62
întreba: inf. prez. fãrã a 22,8
(sã jâr tveascã: ind. prez. 3.sg. 3,4
(s-)au jâr tvit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.8
(a) ÎNTRECE: v. III
(a se) JERTFUI: v. IV; var. (a se) JÂR TVUI; a JÂRVUI
întrecea: ind. im p. 3.sg. 4,30
jârtvuind: gerunziu 1,9
(a se) ÎNTRISTA: v. I
(sã) jârtvuia: ind. imp. impers. 3,3
au jâr tvuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,63
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 21,5
jâr vuia: ind. im p. 3.pl. 11,8
sã jâr tvuiascã: conj. prez. 3.sg. 12,32
(a se) ÎNTURNA: v. I
va jârtvuui: ind. viit.I. 3.sg. 13,2
înturnase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,20, 23, 26
jârtvuia: ind. imp. 3.sg. 22,4 4
(s-)au înturnat: ind. pf.c. 3.pl. 18,45

(a) ÎNÞELEGE: v. III
sã înþelegi: conj. prez. 2.sg. 2,3
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
au înþãles: ind. pf.c. 3.pl. 22,33
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagere: sg. ac. 7, 14
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.; var. (Înv.) ÎNÞÃLEPCIUNE
înþelepciunea: sg. nom./ac. 2,6; rezum. cap.3; 3,28; rezum. cap.4;
4,30, 33; 10,4, 7, 8, 23; 11,41
înþelepciune: sg. ac. 3, 11; 4,29; 5,12; 7,14
înþãlepciunea: sg. ac. rezum. cap.10; 10,7, 24
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
înþelept: m. sg. nom./ac. 2,9; 5,7
înþeleaptã: f. sg. ac. 3,12
(mai) înþelept: m. sg. nom. 4,31
(a) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: conj. prez. 3.pl. 8,43
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãturã: sg. ac. 7,14
(a) ÎNVIA: v. I
în viiazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
au înviiat: ind. pf.c. 3.sg. 17,22
(a se) ÎNVINGE: v. III
(sã) în ving: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
J
(a se) JELUI: v. IV
jeluindu(-sã): gerunziu rezum. cap.19

JOC: s,.n.
jocului: sg. gen., în sintagma casa jocului Livanului/casei jocului
Livanului (cf. lat. in domo Saltus Libani/domus Saltus Libani;
omonimia a douã cuvint e latineºti – lat. saltus, -Às „vale
împãduritã” ºi lat. saltus, -Às „joc” – a generat aceastã eroare de
tr aducere) 10,17, 21
JOS: adv.; var. GIOS
gios: adv. în loc. adj. cea mai din gios 9,17
jos: adv. în loc. ad j. de jos, în sintagma din faþa de jos „pardosealã”
6, 16
jos: 8,23
jos: adv. în loc. adj. mai din jos 17,23
(a) JUDECA: v. I
judeca: inf. prez. fãrã a 3,9
vei judeca: ind. viit.I. 2.sg. 8,32
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecãþile: pl. ac. 2,3
giudecãþii: sg. gen. 3,11, 28
giudecata: sg. ac. 3,28
judecat a: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 8,45, 49; 20,40
judecãþile: pl. ac. 6,12; 8,58; 9,4; 11,33
judecatã: sg. ac. 7,8; 8,59; 10,9
JUG: s.n.
giugul: sg. ac. 12,9
jug: sg. ac. 12,4, 11
jugul: sg. ac. 12,4, 10, 11, 14
jugului: sg. dat. 12,14
juguri: pl. ac. 19,19
JUMÃTATE: s.f.; var. GIUMÃTATE
giumãt ate: sg. ac. 3,25
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jumãtate: sg. nom./ac. 3,25 ; 7,31, 32, 35; 10,7; 1 3,8; 16,21
jumãtate: sg. gen. (cu prep. a ), în sintagma a jumãtate parte 16,9
(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a înjunghia”
au junghiat: ind. pf.c. 3.sg. 1,25
JUNGHIERE: s.f.
junghieri: pl. ac. 3,4, 15; 8,62
(a se) JURA: v. I; var. (a se) GIURA
(m-)am giurat: ind. pf.c. 1.sg. 2,8
(te-)ai jur at: ind. pf.c. 2.sg. 1,13, 17
(s-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 1,29; 2,23
(m-)am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 1,30
au jurat : ind. pf.c. 3.pl. 18,10
(te) jurã: imper ativ 2.sg. 22,16
joare(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,51
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 2,43
jurãmânt: sg. ac. 8,31

L
LAC: s.n.
lacul: sg. ac. 22,38
LANÞ: s.n.
lanþului: sg. gen. 7,17
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 3,21
LAT, .Ã: adj./s.
lat: adj. n . sg. nom./ac. 6,3, 6; 7,6
latã: adj. f. sg. ac. 7,2
late: adj. n. pl. ac. 7,27
lat: s.n. sg. ac. „lãþime” 6,20
LAÞ: s.n.
laþuri: pl. ac. 6,9
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUINÞÃ: s.f.; vezi LOCUINÞÃ
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustã: sg. nom. 8,37
(a) LÃSA: v. I
lasã: imperativ 2.sg. 8,36
lãsând: gerunziu rezum. cap.11; 19,20
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 15,21; 16,11; 22,24
aþi lãsat: ind. pf.c. 2.pl. 18,18
a fi lãsat : pasiv inf. prez. rezum. cap.19
a f i lãsate: pasiv inf. prez. rezum. cap.19
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 19,18
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LEGÃTURÃ: s.f. „înþelegere”; „legãmânt”
legãturã: sg. nom./ac. 5,12; 8,9; 15,19; rezum. cap.20; 20,34
legãtura: sg. nom./ac. 8,21, 23; 11,11; 15,19; 19,10, 14
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 20,34
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 2,3
legii: sg. gen., în sintagma sicriiului legii Domnului/sicriiul legii
Domnului 3,15; 6,19; 8,1, 6
LEGIUIT, -Ã: s.m./f.
legiuitele: s.f. pl. ac. 9,4
LEGUMÃ: s.f.
legumi: pl. ac., în sintagma grãdinã de legumi 21,2
LEMN: s.n. (Înv. ºi rar) „arbore”; „trunchi sau ramuri ale
unui arbore tãiat, care serveºte la construcþii, drept combustibil
etc.”
leamne: pl. ac. 4,33; 5,6, 8, 10; 6,10, 15, 23, 31, 32, 33, 34, 36;
7,2, 5, 7; 9,11; 10,11, 12; 17,10, 12; 18,23, 33, 34
leamne: pl. ac., în sintagma tãietori de leamne rezum. cap.5
leamnele: pl. ac. 5,18; 10,12; 18,38
lemnele: pl. ac. 15,22
(a se) LENEVI: v. IV
(ne) lenevim: ind. prez. 1.pl. 22,3
(a) LEPÃDA: v. I
voiu lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 9,7
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 14,9
nelepãdându-: gerunziu 8,57
LESPEDE: s.f.
lespezi: pl. nom. 8,9
(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI „a pândi”; „a întinde curse”
au aleºuit: ind. pf.c. 3.sg. 15,27
aleºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 20,7
LEªUIRE: s.f.; „pândã”
aleºuirilor: pl. gen. 16,20
LEU: s.m.
lei: pl. nom./ac. 7,29, 36; 10,19
leu: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,24; 20,36
leul: sg. nom. 13,24, 25, 28; 20,36
leului: sg. dat. 13,26
LEUÞ: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Ion Budai-Deleanu, Lexicon românescnemþesc ºi nemþesc-românesc (…). În patru tomuri [Manuscris
din 1818; Bibl. Academiei Române, cotele 3728 – 3731].
leuþi: pl. ac. 10,20
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþii: pl. nom. 8,4
LIN , -Ã: adj. (Înv.) „blând”
line: f. pl. ac., în sintagma vorbe line 12,7
(a) LINGE: v. III
lingându-: gerunziu 18,38
au lins: ind. pf.c. 3.pl. 21,19; 22,38
vor linge: ind. viit.I. 3.pl. 21,19

LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. ac. 6,2
lãþimii: sg. gen. 6,3

LINGOARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LÂNGOARE (Înv.) „boalã”
lângoarea: sg. nom. 17,17

LÃUTÃ: s.f.
lãute: pl. ac. 10,12

LINIE: s.f. „fir”, „sfoarã” (cf. lat. l¾nea, -ae)
linia: sg. nom. 7,15
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(a) LUCRA: v. I
lucra: ind. imp. 3.pl. 5,16
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 14,9; 21,22
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 15,31; 16,25
lucri: ind. prez. 2.sg. 19,9, 13

(a se) LIPI: v. IV
sã (sã) lipeascã: conj. prez. 3.pl. 6,6
(sã) lipea: ind. imp. 3.pl. 7,32
LIPSÃ: s.f.
lipsã: sg. ac., în loc. adj. (Înv. ºi rar) de lipsã „necesar” 4,7; 5,9
lipsa: sg. ac., în loc. adj. de lipsa „necesar” 4,27
lipsã: sg. ac. 9,11

LUCRARE: s.f.
lucrare: sg. ac. 7,8
lucrarea: sg. ac. 7,19

(a se) LIPSI: v. IV
(sã) lipseaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 11,22

LUCRAT, -Ã: adj.
lucratã: f. sg. nom. 7,35

LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 1,30; 2,35; 3,7; 5,1, 5; 8,20;
11,43; 14,27, 31; r ezum. cap.15; 15,8, 28; 19,16; 20,24
locul: sg. ac. 4,28; 5,9; 8,6, 7, 21, 29, 30, 35, 39, 42, 47; 13,8,
16, 22; 14,28; 18,12; 21,19
loc: sg. ac. 8,41
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul 8,42
locurilor: pl. gen. 8,43
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 8,13
lãcaºului: sg. gen. 8,39, 43
lãcaºele: pl. ac. 10,5

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m.
lucrãtori: s.m. pl. ac. 5,13
LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 3,10; 6,25, 35; 7,17, 22; 10,20; 20,9;
21,13
lucr uri: pl. nom./ac./dat. 5,16; 6,32; 9,23
lucrul: sg. nom./ac. 6,38; 7,14, 22, 28, 40, 51; 16,33
lucr ul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 7,14
lucrurile: pl. nom./ac. 9,23; 10,7; 13,11; 16,7; 22,46
LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. ac. 3,21

(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
lãcuiaºte: imperativ 2.sg. 2,36
au lãcuit : ind. pf.c. 3.sg. 2,38; 11,2 4; 12,25
lãcuim: ind. prez. 1.pl. 3,17
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,25; 9,16; 12,17; 13,11, 25; 15,18;
21,8, 11
voiu lãcui: ind. viit.I. 1.sg. 6,13
sã lãcuiascã: con j. prez. 3.pl. 8,12
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,27
era lãcuind: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 11,20

LUNÃ: s.f.
lunile: pl. ac. 4,7
lunã: sg. ac. 5,14
luni: pl. ac. 5,14; 11,16
luna: sg. nom./ac. 6,1, 37, 38; 8,2; 12,32
lunii: sg. gen. 12,32, 33

LOCUINÞÃ: s.f.; var. (În v.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþii: sg. gen. 8,30

LUNG, -Ã: adj.
lung: n. sg. nom. 6,3; 7,6
lungã: f. sg. ac. 7,2
lungi: m. pl. ac. 7,27
lunga: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.8

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. ac. 17,1

(a) LUNGI: v. IV
lungi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,14

LOT: s.m.
loþi: pl. ac. 7,26

LUNGIME: s.f.
lungime: sg. ac. 6,2, 20

(a se) LOVI: v. IV „a bate în lup tã”; „a ucide”
au lo vit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,46; 15,20, 27, 29; 16,10, 11; 20,20,
21, 29, 36, 37; 22,24, 34
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 14,10
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 14,14, 15; 20,36
(s-)au lo vit: ind. pf.c. 3.sg. 20,29; 22,35
lo veaºte: imperativ 2.sg. 20,35, 37
a lovi: inf. prez. 20,35
(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 1,12; 11,31; 14,3; 19,4; 22,30
sã ia: conj. prez. 3.pl. 5, 17; 19,10, 14
luaþi: imperativ 2.pl. 1,33; 22,26
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,39; 3,1, 20; 11,18; 12,8; 13,29; 14,26;
15,12, 14; rezum. cap.16; 16,31; 17,19, 23; 18,4, 31; 19,21; 20,33,
34; 22,44
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 8,25; 9,5
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 5,9
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,8
lua-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,7
luund: gerunziu 9,28
luând: gerunziu 15,18; 18,26; 20,27; 21,15
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 11,13, 3 4, 35, 37
luându-: gerunziu 21,6
a lua: inf. prez. 22,3

M
MAICÃ: s.f.
maica: sg. voc., în sintagma maica mea 2,20
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom. 1,11; 2,13; 3,27; 19,20
mumei: sg. gen./dat. 2, 19, 22; 14,21, 31; 15,2, 10; 17,17, 23;
22,53
mumã: sg. nom. 11,26
mumã-sa: sg. nom. 15,13
mumeai: sg. gen. 22,42
MAI: s.n. „ciocan”
maiul: sg. nom. 6,7
MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”
mai-marele: sg. nom. 4,6
mai-mari: pl. nom./ac. 4,7; 9,22
mai-mare: sg. nom./ac. 4,13, 14; 11,28
(cei) mai-mari: pl. nom. rezum. cap.4; 4,2 7
(celor) mai-mari: pl. gen. rezum. cap.5
(celui) mai-mare: sg. gen. 16,9
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MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom./ac. 6,3; 7,20, 47; 10,14
mãsurã: sg. ac. 6,25; 7,9, 11, 37

MAIMUÞÃ: s.f.; var. (Reg.) MÃIMUÞÃ
mãimuþe: pl. ac. 10,22
MALOGRANATÃ: s.f. „rodie”; cuvântul nu este înregistr at în
DLR (cf. lat. m¼logr ¼n¼tum, -¾ „rodiu”; „rodie”)
malogranatelor: pl. gen. 7,18
malogranate: pl. ac. 7,20, 42
MARE: adj./s.
mare: adj. f./n. sg. nom./ac. 1,40; 3,6, 15; 4,27; 8,41, 55, 65;
10,18; 18,28, 45; 19,7, 11; 20,21, 28; 21,7
(mai) mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac./gen. 2,22; 3,4; 7,6, 9, 12;
10,7; 18,27
mari: adj. f./n. pl. ac. 4,13; 5,17; 7,10; rezum. cap.10
(cei mai) mari: adj. m. pl. nom./dat. (cu prep. la), în sintagma cei
mai mari nãscuþi „bãtrânii” 8,1; 20,8; 21,8
(cei mai) mari: adj. m. pl. nom. 21,11
(cei) mari: s.m. pl. ac. 5,16
(celui mai) mare: s.m. sg. gen. 22,31
MARE: s.f./(Neob.) s.n.; folosit ca s.n., de obicei, atunci când
desemneazã „un bazin uriaº, în forma unei cupe, sprijinit pe un
suport circular, care, la rândul sãu, se sprijinea pe un suport
rectangular. Vasul era folosit de preoþi pentru spãlãrile rituale cu
apã” (cf. Anania 2001, p.386)
mãrii: s.f. sg. gen. 4,20, 29
mare: s.n. sg. ac. 7,23, 39, 44
marea: s.f. sg. nom./ac. 7,24, 25
Mãrii: s.f. sg. gen., în s. propr. Mãrii Roºie 9,26
mare: s.f. sg. ac. 9,27; 10,22; 18,43, 44; 22,49
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 2,7; 18,19
measei: sg. gen. 4,27
masã: sg. nom./ac. 7,48; 13,20
mesii: sg. gen. 10,5

MÃREÞ, -EAÞÃ: adj.
mãreþul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.10

(a) MÂNCA: v. I
mâncând: gerunziu 1,25; 4,20
vor fi mâncând: ind. viit.I. (cu gerunziu) 3.pl. 2,7
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 13,8, 16
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 13,9, 17
sã mâncãm: conj. prez. 1.pl. 13,15
sã mânce: conj. pr ez. 3.sg. 13,18; 18,42
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,19, 23, 28; 17,15; 19,6, 8, 21;
21,4
ai mâncat: ind. pf.c. 2.sg. 13,22
sã mânci: conj. prez. 2.sg. 13,22
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 14,11; 21,23
or mânca: ind. viit.I. 3.pl. 16,4; 21,24
sã mâncãm: conj. prez. 1.pl. 17,12
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 18,19; rezum. cap.19
mânâncã: imperativ 2.sg. 18,41
mâncã: imperativ 2.sg. 19,5, 7; 21,7
mânci: ind. prez. 2.sg. 21,5

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
mâniindu(-Te): gerunziu 8,46
mâniindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.11
(s-)au mãniiat: ind. pf.c. 3.sg. 11,9

MÂNIOS, -OASÃ: ad j.
mânios: m. sg. nom. 21,4
(a) MÂNTUI: v. IV
mântuiaºte: imper ativ 2.sg. 1,12
sã f ie mântuit: pasiv conj. pr ez. 3.sg. 15,22
a mântui: inf. prez. 18,5
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 20,31

MÃRIME: s.f.
mãrime: sg. ac. rezum. cap.10
MÃRIRE: s.f.
mãrirea: sg. ac. rezum. cap.3
MÃRTURIE: s.f.
mãrturiile: pl. ac. 2,3
mãrturii: pl. ac., în sintagma mãrturii mincinoase rezum. cap.21
mãr turie: sg. ac., în sintagma mãrturie mincinoasã 21,10
mãr turie: sg. ac. 21,13

(a se) MÃSURA: v. I
(s-)au mãsurat: ind. pf.c. 3.sg. 17,21

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 2,25; 8,15, 22, 24, 38, 54; 15,18; 20,6; 22,12, 15
mâna: sg. nom./ac. 3,1; 8,41; 11,12, 26, 31, 34, 35; 12,15;
rezum. cap.13; 13,4, 6, 33; 14,3, 27; 15,29; 16,7, 12, 34; 17,11,
16; 18,9, 46; 19,18; 20,13, 28, 42; 22,3, 6, 34
mâni: pl. ac. 10,19
mânilor: pl. gen. 16,7

MÂNIE: s.f.; var. (În v. ºi rar) MÃNIE
mãnie: sg. ac. 14,9; 21,22

(a se) MÃRI: v. IV
mãreascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,47
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 10,23
sã (sã) mãreascã: conj. prez. 3.sg. 20,11

MÃSLIN: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac. 6,23, 31, 32
maslini: pl. ac. 6,33

MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE; MÂNI
mâne: 19,2
mâni: 20,6

MÂNCARE: s.f.
mâncãrii: sg. gen. 19,8

MÃDULAR: s.n. „f iecare dintr e membrele unei fiinþe; prin gn .
fiecar e dintre pãrþile sau organele din care este alcãtuitã o fiinþã”
mãdulãri: pl. ac. 18,33

(a) MÃRTURISI: v. IV
am mãrturisit: ind. pf.c. 1.sg. 2,42
mãrturisindu(-sã): gerunziu 8,33
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(a) MERGE: v. III
meargi: imperativ 2.sg. 1,13, 53; 2,26, 29; 12,16; 14,2, 3, 7, 12;
17,3, 9, 13; 18,1, 5, 8, 11, 14; 19,15, 20; 20,22; 22,12, 15
sã mearg: conj. prez. 1.sg. 11,21
mergea: ind. imp. 3.sg. 12,30
a mearge: inf. prez. 14,28; 19,7
mergând: gerunziu 17,11
sã meargã: conj. prez. 3.pl. 22,6
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 22,15
meargeþi: imperativ 2.pl. 20,33
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 22,50
MEªTER: s.m.
meºteri: pl. nom., în sintagma meºteri de piatrã 5,18
meºteri: pl. ac. 6,18
meaºter: sg. nom., în sintagma meaºter de aramã 7,14
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MIAZÃNOAPTE: s.f. „nord”
miazãnoap te: sg. ac. 7,25

MIROS: s.n. (Înv.; la pl.) „mirodenie”
mir osuri: pl. ac. 10,25

MIAZÃZI: s.f. „mijloc al zilei, la ora 12 din zi”
miiazãzi: sg. nom. 18,29

(a) MISTUI: v. IV
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 18,38; 21,26

MIC, -Ã: adj./s.
micã: adj. f. sg. ac. 2,20; 17,13
mic: adj. m. sg. nom. 3,7; 11,17
(mai) mic: adj. m. sg. nom. 8,64
(cel mai) mic: adj. m. sg. nom. 12,10
mici: adj. f. pl. ac. 20,27
(celui mai) mic: s.m. sg. gen. 22,31

MISTUIRE: s.f.
mistuirea: sg. ac. rezum. cap.18
(a se) MIªCA: v. I „a se tulbura”
(sã) miºcase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,26
MIªCARE: s.f.
miºcare: sg. nom./ac. 19,11, 12

(a) MICªORA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) MICªURA
micºureazã: imperativ 2.sg. 12,4

MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. nom. 18,44

MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 14,3
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/la mijlocul/din mijlocul
3,8; 6,8, 13, 19, 27; 7,8; 8,51, 64; 14,7
mijloc: sg. ac. în loc. adj. din mijloc 6,6, 8
mijloc: sg. ac., în loc. adv. la mijloc/prin mijloc 6,8; 7,28
mijlocile: sg. ac. 7,31

MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 2,26
moartea: sg. ac. 11,40; 12,2
moarte: sg. ac. rezum. cap.15; 20,42
MOAVITEANCÃ: s.f. „femeie aparþinând populaþiei þãrii
Moabului”
moaviteance: pl. ac. 11,1

MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. 3,6; 8,50
mila: sg. ac. 3,6; 8,23

MODRU: s.n. (cf. Indice Pr)
modr u: sg. ac. 3,22; 7,9
modr ul: sg. ac. 7,17

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 8,30; 21,3
milostivi: m. pl. nom. 20,31

MOJERUÞ: s.n.; aici prima at estare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
mojeruþe: pl. nom. 7,50

(a se) MILOSTIVI: v. IV
vei milostivi: ind. viit.I. 2.sg. 8,39
(Te) vei milostivi: ind. viit.I. 2.sg. 8,50
sã (sã) milos tiveascã: conj. pr ez. 3.pl. 8,50

MOLICIUNE: s.f.; var. (Neob.) ZMOLICIUNE
zmoliciune: sg. nom. 8,37

MINÃ: s.f. „mãsurã de greutate gr eceascã = 100 de drahme,
cam 350 de grame; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în România literarã. Foaie periodicã,
sub direcþia d-lui V. Alecsandri, Iaºi, 1855.
mine: pl. ac. 10,17
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºi: m. pl. ac. rezum. cap.18
mincinoase: f. pl. ac., în sintagma mãrturii mincinoase rezum. cap.21
mincinoasã: f. sg. ac., în sintagma mãrturie mincinoasã 21,10
mincinoºilor: adj. antep. m. pl. gen. rezum. cap.22
mincinos: n. sg. nom. 22,22
MINCIUNÃ: s.f.
minciunii: sg. gen. 22,23
MINTE: s.f.
mint e: sg. ac. 4,29
mintea: sg. nom./ac. 8,18; 11,9
(a) MINÞI: v. IV
minþi: imperativ 2.sg. 3,22
(a se) MINUNA: v. I
minunându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
MINUNAT, -Ã: adj.
minunat : n. sg. ac. 7,17
MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ (Înv.) „mirodenie”
mireazme: pl. nom./ac. 10,2, 10

MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 13,22, 30, 31
mormânt: sg. ac. 14,13
MORT, MOARTÃ: adj.
mort: m. sg. nom./ac. 3,20, 21; 21,15, 16
MOªIE: s.f.
moºiia: sg. ac. 21,3
moºia: sg. ac. 21,4
(a) MOªTENI: v. IV
sã moºteneascã: conj. prez. 3.sg. 21,16, 18
ai moºtenit: ind. pf.c. 2.sg. 21,19
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. nom./ac. 4,21; 8,51
moºtenire: sg. nom./ac. 8,36, 53; 12,16
MREAJÃ: s.f.
mreajii: sg. gen. 7,17
MREJIÞÃ: s.f.; derivatul cu -iþã nu este înr egistrat în DLR.
mrejiþelor: pl. gen. 7,20
MREJUÞÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
mr ejuþe: pl. nom./ac. 7,17, 18, 41, 42
mrejuþã: sg. ac. 7,42
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,17, 21; rezum. cap.3; 3,22;
4, 11; 7,8; 11,19, 26; rezum. cap.16; 16,31; r ezum. cap.17; 17, 10
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muieri: pl. nom./ac. 3,16; 11,1, 3, 4
muierea: sg. nom./ac. 3,17, 26; rezum. cap.14; 14,2, 4, 5; 17,24;
21,5, 7, 25
muierii: sg. gen./dat. 3,19; 7,14; 9,16; 11,19; 14,2; 17,17
muiarii: sg. gen. rezum. cap.7
muiari: pl. ac. rezum. cap.11
muierile: pl. nom./ac. 11,3; 20,3, 5, 7
muierilor: pl. dat. 11,8
muiarea: sg. voc., în sintagma muiarea lui Ierovoam 14,6
muiarea: sg. nom. 14,17
muieri: sg,. dat. 17,9
MUIEROTCÃ: s.f. (aici) „sodomit”
muierotci: pl. nom./ac. 14, 24; 15,12
muierotcelor: pl. gen. 22,47

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 1,40; 3,8; 8,5; 12,3; 20,13, 28
mulþime: sg. nom./ac. 4,20; 7,47; 8,65; 10,27
mulþimeai: sg. gen. 21,13

(a) NÃDUªI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a sufoca”
au nãduºit: ind. pf.c. 3.sg. 3,19
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. nom., în sintagma al doilea nãscut 1,6
nãscuþi: s.m. pl. nom., în sitnagma cei mai mari nãscuþi „bãtrânii”
8,1; 20,8
nãscutul: s.m. sg. nom., în sintagma întãiu nãscutul 16,34
nãscuþi: s.m. pl. dat. (cu prep. la), în sintagma cei mai mari nãscuþi 21,8

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlind: gerunziu 2,34; rezum. cap.16; 16,10; 22,32
NEAM: s.n.
neamurile: pl. ac. 4,31; 8,16; rezum. cap.9; 11,2, 32; 14,21; 18,10
neamul: sg. ac. 7,14; 12,20, 21
neamurilor: pl. gen. 8,1; 14,24; 18,31
neam: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,1, 8, 13, 32, 36; 18,10
neamuri: pl. ac. 11,31, 35; rezum. cap.12
NEASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
neascultãtoriu: m. sg. nom. 13,26
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 8,35
(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 8,37
voiu nãcãji: ind. viit.I. 1.sg. 11,39
ai nãcãjit: ind. pf.c. 2.sg. 17,20

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 4,8; 11,7; 12,25; 14,23; 16,24; 18,19, 20; rezum.
cap.19; 19,8
munte: sg. ac. 5,15; 19,11
muntelui: sg. gen. 16,24
munþi: pl. ac. 19,11; 22,17
munþilor: pl. gen. 20,23, 28
MUR: s.m. (Înv. ºi reg.) „dud” (traducãtorii au echivalat as tfel
lat. sycomorus, -¾ „sicomor; copac exotic gigant, cu lemn t are ºi
cu fructe comestibile, asemãnãtoare cu smochinele”).
morii: pl. ac. 10,27
(a) MURI: v. IV
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 1,52; rezum. cap.14; 14,12; 16,4; 21,24
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.11
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 2,1; 19,4; 21,10
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 2,25, 46; 3,19, 22, 23; 12,18; 14,17;
16,18, 22; 21,14, 15; 22,35, 37
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 2,30; 13,31
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 2,42
a fi murit : inf. pf. 11,21
murind: gerunziu rezum. cap.14; rezum. cap.16
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 14,11
sã murim: conj. prez. 1.pl. 17,12

(a se) NAªTE: v. III
am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 3,17, 18
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 3,18; 11,20
nãscusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,21
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 8,37; 13,2
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 10,27

NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. ac. rezum. cap.13

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP

MULT, -Ã: adj./adv.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,1; rezum. cap.2; 2,38; 3,11; 6,29; rezum.
cap.7; 7,31, 35; 10,10; rezum. cap.11; 11,1; 18,1; rezum. cap.21
mulþi: adj. m. pl. ac. 1,19, 25
mult: adj. n. sg. nom./ac. 3,9; 5,7; rezum. cap.9
multã: adj. f. sg. ac. 4,29; rezum. cap.10; 10,2; 18,41; 20,13
multa: adj. antep. f. sg. ac. 7,47
(mai) multe: adj. f. pl. ac. rezum. cap.9
mult (foar te): ad j. n. sg. ac. 10,2
multe (foar te): adj. f./n. pl. ac. 10,10, 11
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 18,25
(mai) mult: adv. 8,8
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NECÃJIRE: s.f.; var. (Pop.) NÃCÃJIRE; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Dicþionariu
rumanesc, latinesc ºi unguresc. Din orenduiala excelenþii sale
preasf inþitul Ioann Bobb… în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L,
1822; tom II: M – Z, 1823.
nãcãjirii: sg. gen., în sintagma pânea nãcãjirii 22,2 7
NECERTAT, -Ã: adj. „nepedepsit”
necertat: m. sg. nom. rezum. cap.16
NECURAT, -Ã: ad j./s./adv.
(cel) necurat: s.m. sg. ac. 8,32
necuratul: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.15; rezum. cap.15
necuratului: sg. dat. rezum. cap.22
necurat: adv. 8,47; rezum. cap.16
necuratul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.16; rezum. cap.22
NEDREPT: adv.
nedrep t: 16,25
NEDREPTATE: s.f.
nedrep tate: sg. ac. 8,47
nedrep tãþilor: pl. dat. 8,50
nedrep tãþile: pl. nom. 17,18
NEDUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
nedumnezeiescul: ad j. antep. m. sg. nom. rezum. cap.22
NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorii: pl. nom. 10,15, 28
(a) NELEGIUI: v. IV
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.pl. 8,50
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. rezum. cap.13
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(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 20,15, 26
(s-)au numãr at: ind. pf.c. 3.pl. 20,2 7

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãraþi: m. pl. nom. 4,20
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor : pl. gen./dat. 3,11; 8,44, 46, 48
nepriiatinii: pl. ac. 8,33
nepriiatinul: sg. ac. 8,37
nepriiatin : sg. ac. 21,20

NUME: s.f.
numele: sg. nom./ac. 1,47; 7,21; 8,16, 29, 41, 43; 9,3; 11,36;
14,21, 31; 15,2, 10; 16,24; 18,24, 26, 31; 21,8; 22,42
numelui: sg. gen./dat., în sintagma numelui Domnului 3,2; 5,3,
5; 8,17, 20
numele: pl. nom./ac. 4,8; 18,24, 25
nume: sg. ac. 7,21; 11,26; 13,2
numelui: sg. dat. 8,18, 19, 33, 35, 44, 48; 9,7
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele… „invocând numele…”
10, 1; 18,32; 22,16

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. nom. 8,37
NEªTIUT: s.n.
neºtiut : sg. ac., în loc. adv. în neºtiut „la întâmplare” 22,34

(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 9, 13

NETEZIT, -Ã: adj. „ºlefuit”
ne tezite: f. pl. ac. 6,36

NUMIT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „renumit”
numit: m. sg. nom. 4,31

NEVINOVAT, -Ã: adj.
ne vinovat: m./n. sg. nom./ac. 2,9, 31
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 4,20, 29

O

NOAPTE: s./adv.
noap tea: adv. 3,5, 19
nopþii: sg. gen., în sintagma în adâncul nopþii „la miezul nopþii” 3,20
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/zioa ºi noaptea
8,29, 59
nopþi: s.f. pl. ac. 19,8
NOR: s.m.
nor: sg. nom. 18,45
NORIªOR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Dionisie Eclesiarcul, Chronograful
Tierei Rumanesti, de la 1764 pînã la 1815, scris de… la anul
1814. (în A . Papiu Ilarian, Tesaur u de monumente is torice pentru
România, atît de vehi tipãrite, cît ºi manuscripte… [II], Tom I–III,
Bucur eºti, 1862 1864).
noriºor : sg. nom. 18,44
NOROCIRE: s.f.
norocire: sg. ac. 20,33

OASPETE: s.m.
oaspeþi: pl. ac., în sintagma casã de oaspeþi 18,27
OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 1,8, 19, 25; 2,5, 32; 11,15, 21; 15,20; 16, 16
oaste: sg. nom./ac. 2,35; 4,4; 20,19; 22,34
oastea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 16,15; 20,1, 24; 22,36
oastelor: sg. gen., în sintagmele Domnul oastelor/Dumnezeul
oastelor 18, 15; 19,10, 14
oastea: sg. ac., în sint agma oastea ceriului 22,19
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiul: sg. ac. 18,28
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. imper s. 18,29

NOROCIT: adv. „cu noroc”, „cu bine”
norocit: 22,12, 15

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,20, 48; 8,29, 52; 9,3; 10,7; 14,4; 15,5; 20,38

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,39, 40; 3,2, 9; 5,6, 7; 6,13; rezum. cap.8;
8, 16, 33, 38, 41, 43, 44, 51; 9,20, 23; 12,6, 7, 12, 16, 27, 30;
14,2, 7; 16,2, 21, 22; 18,21, 30, 37, 39; 20,8, 15, 42; 22,5, 44
nor odului: sg. gen./dat. 3,8; 5,16; 8,30, 34, 36, 50, 52, 56, 59, 66;
12,6, 9, 10, 13, 15, 27, 31; 13,33; 14,7; 16,21; 19,21; 21,9, 12
noroadele: pl. nom./ac. 4,33; 8,43, 53; 8,60, 66
noroadelor: pl. dat. 9,7
norod: sg. ac. 12,23; 18,22
norodului: sg. gen. (exprimat redundant cu pr ep. a + tot ºi cu ar t.
hot. -lui) 20,10
noroadelor: pl. voc. 22,28
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f. sg. ac. 11,29, 30
NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; r ezum. cap.5; 5,16; rezum.
cap.8; 18,31; 20,15, 25
numãr : sg. ac., în loc. adj. fãrã numãr 8,5
(a se) NUMÃRA: v. I
a (sã) numãr a: inf. prez. 3,8

OAIE: s.f.
oilor : pl. gen. rezum. cap.8
oi: pl. ac. 8,5, 63
oile: pl. ac. 22,17

(a) OCOLI: v. IV
ocolind: gerunziu 7,24
ocoleaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
ODÃJDII: s.f.
odãjdiile: pl. nom. rezum. cap.7
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 5,4; 8,56
(a se) ODIHNI: v. IV „a se af la în stare de repaus”; „a se învoi
cu cineva”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 12, 15
odihnindu(-sã): gerunziu 15,20
(nici te) odihni: imperativ pr ohib. 2.sg. 20,8
a (sã) odihni: inf. prez. 21,15
vom odihni: ind. viit.I. 1.pl. 22,6
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariului: sg. gen. 1,50, 51; 2,28; 8,8, 22, 31, 5 4; rezum. cap.12;
rezum. cap.13; 13,2, 4, 32; 18, 32, 35
olt ariu: sg. nom./ac. 1,53; 2,29; 7,48; 12,32, 33; 13,1, 4, 5; 18,32
oltariul: sg. nom./ac. 3,4; 6,20, 22; 8,64; 9,25; 12,33; 13,3, 5; 18,26, 30
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oltariule: sg. voc. 13,2
oltare: pl. ac. 14,23
oltarele: pl. ac. 19,10, 14

pace: sg. ac., în loc. adv. în pace „în liniºte” 2,6; 22,17, 27, 28
pacea: sg. nom. rezum. cap.4
pace: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 20,3 4

OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 1,52; 5,6; 1 8,44; 20,28, 35, 37, 39; 22,8
omul: sg. nom./ac. 2,26; 8,31; 12,22, 24; 13,1, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 21, 26, 31; 17,24; 20,39, 42; 22,27
oameni: pl. ac. 2,32; 11,18; 13,2; 20,30, 33; 21,10, 13; 22,6
oamenii: pl. nom./ac. 4,31; 10,8; 13,25; 20,17
omului: sg. gen. 7,36; 13,4; 13,29
omul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 8,38
oamenilor: pl. gen. 8,39
omul: sg. voc., în sintagma omul lui Dumnezeu 17, 18

PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharului: sg. gen. 7,26

ORAª: s.n.
oraºe: pl. ac. 9,11
oraºele: pl. ac. 9,12
ORZ: s.n.
orzul: sg. ac. 4,28

PAHARNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHARNIC
pãharnicii: pl. nom. 10,5
PARTE: s.f.
pãrþile: pl. nom./ac. 1,7; 7,25
par te: sg. nom./ac. 2,31; 3,25; 7,39; 10,7; 12,16; 13,8; 16,21
pãrþi: pl. ac. 3,25; rezum. cap.6; 7,30; 11,30; 16,21; 18,21
pãrþile: pl. ac., în loc. adv . din toate pãrþile 4,24
par tea: sg. ac. 6,8, 16, 19, 27; 7,39; 10,19; 15,17; 16,21
par tea: sg. ac., în loc. s. (Pop.) par tea bãrbãteascã „fiinþã de sex
bãrbãtesc” 11,15, 16
par te: sg. gen. (cu prep. a + jumãtate) 16,9
PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paserilor: pl. gen. 4,23
paseri: pl. ac. 4,33
paserile: pl. nom. 14,11; 16,4
pasãrile: pl. nom. 21,24

OS: s.n.
oase: pl. ac. 13,2
oaseale: pl. ac. 13,31
oasele: pl. ac. 13,31

(a se) PAªTE: v. III „a (se) alimenta la pãºune”; (Prin ext.) „a
(se) hrãni”
de pãscut: supin 4,23
(sã) paºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
am pãscut : ind. pf.c. 1.sg. 18,13

(a) OSÂNDI: v. IV
osândind: gerunziu 8,32
(a) OSEBI: v. IV (Reg.) „a alege”
ai osãbit: ind. pf.c. 2.sg. 8,53

PAVÃZÃ: s.f.
paveze: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,16; 14,27
pavãze: sg. gen. 10,16
pavãze: pl. ac. 10,17
pavãzã: sg. ac. 10,17
pavezele: pl. ac. 14,26

OSIE: s.f.
osii: pl. ac. 7,30
osiile: pl. nom. 7,33
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospãþul: sg. nom. 1,41
uspãþ: sg. ac. 3,15

PAZÃ: s.f.
pazele: pl. ac. 2,3

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. nom. 9,22; 12,21
ostaºilor: pl. gen. 14,27; 20,25
OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 2,26

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. 8,34; 16,19
pãcatele: pl. ac. 8,35, 36; 14,16, 22; 15,3, 26, 30, 34; 16,2, 13,
19, 26, 31
pãcat: sg. ac. 12,30

(a se) OSTENI: v. IV
(s-)au os tenit: ind. pf.c. 3.sg. 2,26

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj.
pãcãtoºi: m. pl. nom. 1,21

(a) OªTI: v. IV
sã oºteascã: conj. prez. 3.pl. 12,21; 20,26
veþi oºti: ind. viit.I. 2.pl. 12,24; 22,31
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg. 14,19
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
oºtea: ind. imp. 3.pl. 20,1; 22,32
a oºti: inf. prez. 20,14
sã oºtascã: conj. prez. 3.pl. 20,18
sã oºtim: con j. prez. 1.pl. 20,23
vom oºti: ind. viit.I. 1.pl. 20,25

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 8,47
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 8,31, 33
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,34; 14,16, 22; 16,13
a pãcãtui: inf. prez. 14, 16; 15,26, 30, 34; 16,2, 13, 19, 26; 21,22;
22,53
pãcãtuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,30; 16,19
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 18,9
PÃCIUIT, -Ã: adj.
pãciuitã: f. sg. nom. 2,13

OVREU: s.m.
ovr eai: pl. ac. în titlu: Cartea împãraþilor a treia, dupã ovreai întâie
a lui Malahie
P
PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 2,5, 33; 4,24; 5,12; 8,64; 20,18; 22,45

PÃCIUITOR, -TOARE: ad j.
pãciuitoar e: f. pl. ac., în sint agmele junghieri pãciuitoare/ jârtve
pãciuitoar e 3,15; 8,63; 9,25
PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. nom. 7,50
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 1,23, 31, 52; 4,19; 7,46; 8,23, 27, 37, 54; 9,21;
11,18; 14,24; 15,12; 17,7; 18,5, 42; 22,47
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PERECHE: s.f.; var. (Reg.) PÃRECHE
pãr eate: sg. ac., în sintagma pãreate de boi 19,21

pãmântul: sg. nom./ac. 1,40; 4,10, 19; 8,9, 21, 34, 36, 46, 48,
51; 9,9, 11, 13, 18, 19, 26; 10,6, 24; 11,21, 22; 12,28; 14,15;
15,20; 20,27; 22,36
pãmântul: sg. gen. (cu pr ep. a + tot ) 2,2
pãmântului: sg. gen./dat. 4,21, 33; 7,7; 8,48, 53, 60; 9,8; 10,15,
23; 17,14; 18,1; 20,7
pãmântului: sg. gen., în sintagma faþa pãmântului „pardoseala” (cf.
lat. pav¾mentum, -¾) 7,7
pãmântului: sg. gen., în loc. s. (de) pr e faþa pãmântului „în/din
lume” 8,40; 9,7; 13,34

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreate: sg. ac. 4,33; 6,18, 27, 29; 21,4
pãreþii: pl. ac. 6,5, 15, 29
pãreþilor: pl. gen. 6,15; 7,9
pãreatele: sg. ac. 6,27
pãreate: sg. ac., în sitnagma cel ce sã piºe la pãreate „partea
bãrbãteascã” 14,10; 16,11; 21,21

PÃR: s.n.
pãr : sg. nom. 1,52

PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. 4,33; 22,38

(a) PÃRÃSI: v. IV
nepãrãsindu-: gerunziu 8,57
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 6,13
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,9; 11,33; 12,8; 19,10, 14
pãrãsând: gerunziu 12,13

PEªTERÃ: s.f.; var. (Înv.) PEªTERE
peºtere: pl. ac. 18,4
peºteri: pl. ac. 18,13
peºterã: sg. ac. rezum. cap.19
peºtere: sg. ac. 19,9
peºterii: sg. gen. 19,13

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 1,21; 2,10; 8,21, 53, 57; 9,9; 11,21, 43;
14,20, 22, 31; 15,8, 12, 24; 16,6, 28; 19,4; 22,40, 51
pãrinþilor : pl. gen./dat. 8,34, 40, 48, 58; 13,22; 14, 15; 21,3, 4

(a) PETRECE: v. III (aici) „a alerga încoace ºi încolo”
pe trecea: ind. im p. 3.sg. 18,26
PETRECERE: s.f.
petreacere: sg. ac. 10,2

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 22,17

PIATRÃ: s.f.
piatra: sg. ac. 1,9
pietri: pl. ac., în sitnagma tãietorilor de pietri/tãietori de pietri
rezum. cap.5; 5,15
pietri: pl. ac. 5,17; 6,7, 36; 7,10, 12; 12,18; 18,31, 32; 19,11;
rezum. cap.21; 21,10, 13, 14, 15
pietri: pl. nom./ac., în sintagma pietri scumpe (aici) „pietre care
costã mult”; „pietre costisitoare” 5,17; 7,9, 10, 11
piatrã: sg. ac., în sintagma meºteri de piatrã 5,18
pietrile: pl. ac. 5,18; 15,22; 18,38
piatrã: sg. nom./ac. 6,18 8,9
pie tri: sg. ac., în sintagma pietri scum pe „mineral cristalizat cu
as pect frumos, cu culori variate, cu durit at e mare, care se
foloseºte, de obicei, la confecþionarea bijuteriilor” 10,2, 10, 11
pietrilor: pl. gen. 10,27

(a) PÃªI: v. IV
pãºind: gerunziu 6,12
pãºea: ind. imp. 3.pl. 8,5
PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. rezum. cap.18
PÃTIªOR: s.n.
pãtiºor ul: sg. ac. 1,47; 17,19; 21,4
PÃUN: s.m.
pãuni: pl. ac. 10,22
PÃVÃZAT, -Ã: s.m.; vezi ÎMPÃVÃZAT, -Ã
(a) PÃZI: v. IV
sã pãz eaºti: con j. prez. 2.sg. 2,3
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 2,4; 8,25
ai pãzit : ind. pf.c. 2.sg. 2,43; 8,24; 13,21
pãzitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,6
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 3,14; 6,12
pãzeºti: ind. prez. 2.sg. 8,23
sã pãzim: con j. prez. 1.pl. 8,58, 61
pãzind: gerunziu 9,6; 11,38
au pãzit : ind. pf.c. 3.sg. 11,10, 34; 14,8
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 20,39

PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. nom./ac. 2,5; 14,12; 15,23
picioarelor: pl. gen. 5,3; 14,6
(a) PIERI: v. IV
sã piarã: con j. prez. 3.pl. 18,5
PILDÃ: s.f.
pildelor: pl. gen. rezum. cap.4
pilde: pl. ac. 4,32
pildã: sg. ac. 9,7, 8

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânile: pl. nom., în sintagma pânile punerii-înainte 7,48
pâne: sg. nom./ac. 13,8, 16, 17, 18, 19, 22; 17,6, 11, 12, 13;
18,4, 13; rezum. cap.19; 19,6; 21,4, 5, 7
pâine: sg. ac. 13,9, 15
pâni: pl. ac. 14,3
pânea: sg. ac., în sitnagma pânea nãcãjirii 22,27

(a se) PIªA: v. I
(sã) piºe: ind. prez. 3.sg., în sitnagma cel ce sã piºe la pãreate
„partea bãrbãteascã” 14,10; 16,11; 21,21
(a se) PITULA: v. I
(sã) pitula: ind. imp. 3.pl. 7,25

PÂNTECE: s.n.
pânt ece: sg. ac. 22,3 4

PITULAT, -Ã: adj.
pitulate: f. pl. nom. 7,36

PÂRÂT, -Ã: adj.
pârât: m. sg. nom. rezum. cap.21

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”
plaºcã: sg. ac. 11,29
plaºca: sg. ac. 11,30; 19,13, 19

PEDESTRAª: s.m.
pedr estraºi: pl. ac. 10,17
pedes traºi: pl. ac. 20,29

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 5,6
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POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. 8,33

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10; 9,12, 19
ai plãcut : ind. pf.c. 2.sg. 10,9
plãcuse: ind. m.m.c.pf. impers. 11,6
va plãcea: ind. imp. 3.sg. 20,6
place: ind. prez. impers. 21,6

PODIRE: s.f.
podire: sg. ac. 6,10
podiri: pl. ac. 6,16

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut: n. sg. nom. 14,8

(a) POFTI: v. IV
poftise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,1
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

PLÃMÂN: s.m.; var. (Înv.) PLUMÂN
plumâni: pl. ac. 22,34

POLATÃ: s.f. (Înv. ºi r eg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polatã: sg. ac. 16,18
polata: sg. ac. 21,1

(a) PLÂNGE: v. III
sã plângã: conj. pr ez. 3.sg. 13,29
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 13,30, 31; 14, 18
va plânge: ind. viit.I. 3.sg. 14,13

(a se) POMENI: v. IV
sã (se) pomeneascã: conj. prez. 3.pl. 17,18

PLEAVÃ: s.f.
pleavele: pl. ac. 4,28

POR UNCÃ: s.f.
porunci: pl. ac. rezum. cap.2
poruncii: sg. gen. rezum. cap.2
poruncile: pl. ac. 2,3; 3,3, 14; 6,12; 8,58, 61; rezum. cap.9; 9,6;
11,11, 33, 34, 38; 14,8; 18, 18
porunca: sg. ac. 2,43; 5,14; 12,4; 13,21; 18,36; r ezum. cap.21
poruncã: sg. nom. 5,13

(a se) PLE CA: v. I
plecatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,16
plecându-: gerunziu 1,3 1
(sã) plecase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,28; 15,5
sã pleace: conj. pr ez. 3.sg. 8,58
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,18; 22,43
PLECAT, -Ã: adj.
plecat: n. sg. ac. 21,27
PLIMBÃT OARE: s.f.; (Reg.) PRIMBLÃTOARE (aici) „plimbã”,
„grindã”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare, cu alte sensuri, este în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi
unguresc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann Bobb…
în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L, 1822; tom II: M – Z, 1823.
prinblãtori: pl. ac. 7,2
PLIN , -Ã: adj.
plin: m. sg. nom. 7, 14

(a se) PORUNCI: v. IV
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 1,35; 11,38
(sã) porunceaºte: ind. prez. imper s. rezum. cap.2
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 2,1, 46; 5,17; 8,58; 11,10; 13,21, 22
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 2,43; 9,4; 11,11; 17,4, 9
porunceaºte: imperativ 2.sg. 5,6
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 5,8
poruncea: ind. im p. 3.pl. 5,16; 9,23
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.18
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,10; 12,24; 15,5; 21,11; 22,31
(s-)au poruncit : ind. imp. imper s. 13,9
POR UNCITÃ: s.f. (Înv.) „poruncã”; „învãþãturã”
(ceale) poruncite: s.f. pl. ac. 3,14; 6,12; 11,34, 38

(a se) PLINI: v. IV
voiu plini: ind. viit.I. 1.sg. 1,14
sã (se) plineascã: con j. prez. 3.sg. 2,27
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 3,1; 8,54; 11,6
plinindu(-sã): gerunziu 9,10

POST: s.n.
post: sg. ac. 21,9, 12
(a) POS TI: v. IV
au postit : ind. pf.c. 3.sg. 21,2 7

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom./ac. 8,36; 17, 1, 14; rezum. cap.18; 18,1, 41, 45
ploaia: sg. nom. 18,44

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) PROTIVNIC , -Ã
protivnic: s.m. sg. ac. 11,14, 23

PLUG: s.n.
plugul: sg. ac. 19,21

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.
povãþuitoriu: s.m. sg. nom./ac. 1,35; 11,3 4; 14,7; 16,2
povãþuitorii: s.m. pl. nom./ac. 8,1; 10,15
povãþuitori: s.m. pl. nom. 9,22
povãþuitorilor: s.m. pl. gen. 14,27
povãþuitoriul: s.m. sg. nom. 16,9

PLUTÃ: s.f.
plute: pl. ac. 5,9

(a) POVESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.pl. 13,11

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 8,37; 16,34
poarta: sg. ac. 17,10
porþii: sg. gen. 22,10

PRAF: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PRAV
prav: sg. ac. 16,2
praful: sg. ac. 18,38

(a) PL OUA: v. I
va plua: ind. viit.I. impers. 8,35
ploase: ind. m.m.c.pf. impers. 17,7

POCAIANIE: s.f. (Înv.) „pocãinþã”
pocaianie: sg. ac. 8,35
(a se) POCÃI: v. IV
(sã) vor pocãi: ind. viit.I. 3.pl. 8,47

PRAG: s.n.
pragul: sg. ac. 14,17
PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 8,2; 12,32
praznic: sg. ac. 12,33
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(a) PRÃDA: v. I; var. (Reg.) „a jefui”
pr adã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþã: sg. nom. 10,27

(a se) PRÃZNUI: v. IV
sã prãznuia: ind. im p. 3.sg. 12,32

PRISTAV: s.m.
pris tavul: sg. nom. 22,36

PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuir e: sg. ac. rezum. cap.8; 8,65
prãznuir ea: sg. ac. rezum. cap.12
prãznuirii: sg. gen. 12,32

PRISTOL: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PRESTOL
pr estol: sg. ac. 16,32

(a) PRÂNZI: v. IV
sã prãnzeaºti: conj. pr ez. 2.sg. 13,7
PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. din prejma/în prejma 4,12; 7,20,
30, 39; 8,4 4; 11,7; 17,5; 20,27
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 7,4, 49; 8,48; 17,3
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. din prejmã 7,5
PREOT: s.m.
pr eotul: sg. nom. 1,7, 8, 19, 25, 26, 32, 34, 38, 39, 4 4, 45; 2,22,
35; 4,5
pr eotului: sg. gen. 1,42; 2,26; 4,2
pr eot: sg. nom. 2,27; 13,33
pr eoþii: pl. nom./ac. 4,4; 8,3, 4, 6, 10, 11; 13,2
pr eoþi: pl. ac. rezum. cap.12; 12,31, 32; 13,33
PREOÞIE: s.f.
pr eoþie: sg. ac. rezum. cap.2
PRESÃRARE: s.f.; var. (În v.) PRÃSÃRARE
prãsãr are: sg. ac. 20,38
PREÞ: s.n.
pr eþu: sg. ac. 10,21, 28; 21,2

PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom./ac. 1,8, 10, 22, 23, 32, 34, 38, 45; rezum.
cap.11; 11,29; rezum. cap.12; rezum. cap.13; 13,20, 25, 26, 29;
rezum. cap.14; 14,2; r ezum. cap.16; 16,7; 18,22, 36; rezum.
cap.19; rezum. cap.20; 20,22, 38
pr oroc: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,11, 18; rezum. cap.19;
19, 16; 20,13; 22,7
pr orocului: sg. gen./dat. 13,23, 29; 14,18; 16,7, 12
pr oroci: pl. nom./ac./gen. rezum. cap.18; 18,4, 22; 20,41; rezum.
cap.22; 22,6
prorocii: pl. nom./ac. 18,4, 13, 19, 20, 40; 19,1, 10, 14;
22, 10, 12
pr orocilor: pl. gen./dat. 18,25; 20,35; 22,13, 22, 23

(a) PROªC A: v. I (Reg.) „a împroºca”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare este în Folclor din
Moldo va [I], [Vol] I – II. Texte alese din colecþii inedite. [Bucureºti],
1969.
pr oºcaþi: imperativ 2.pl. 21,10

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom. 11,2 7
pricinã: sg. ac. 13,34; 16,7
PRIDVOR: s.n.
pridvor ul: sg. nom./ac. 6,3; 7,6, 7, 8, 9, 12, 19, 21
pridvor : sg. ac. 6,36; 7,6, 12
pridvor ului: sg. gen. 7,6, 8; 8,64

PRUNC: s.m.
pr unc: sg. nom. 3,7; 11,17; 17,21
pr uncul: sg. nom./ac. 3,19, 25, 26, 27; 14, 12, 17; 17,23
pr uncului: sg. gen./dat. 14,3; 17,12, 21, 22

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinul: sg. nom. 4,5
priiatin: sg. nom. 5,1
priiatinii: pl. ac. 16,11

PRUNCÃ: s.f.
pr uncã: sg. ac. 1,3
pr unca: sg. nom. 1,4

(a) PRIMI: v. IV
priimeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
priimind: gerunziu rezum. cap.10

PRUNCIE: s.f.
pr uncia: sg. ac. 18,12

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREGIUR; PRINPREJUR
prinpregiur: adv. 4,31; 6,5, 6, 29; 7,18, 23, 36
prinprejur: adv. 5,3, 4
prinpregiurul: prep. 6,5

PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. rezum. cap.10

(a) PROPOVÃDUI: v. IV
pr opoveduit-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,12

(a) PROROCI: v. IV
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 22,8, 17
pr orocind: gerunziu 18,29
pr orocea: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.22; 22,10, 12

PREÞUIRE: s.f.
pr eþuire: sg. ac. 8,5

(a se) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.sg. 1,51; 9,16
a (sã) prinde: inf. prez. 16,18
prinde: inf. prez. fãrã a 17,12
prinzându-: gerunziu 18,40
prindeþi: imperativ 2.pl. 20,18

(a se) PRIVI: v. IV
privesc: ind. prez. 3.pl. 1,20
privindu(-sã): gerunziu 7,5
privea: ind. im p. 3.pl. 7,25
privind: gerunziu 7,30; 18,43
priveaºte: imperativ 2.sg. 18,43

PULBERE: s.f.
pulber e: sg. ac. 20,38
pulber ea: sg. ac. 20,41
PUMNIªOR: s.n.; var. (Înv. ºi r ar) PUGNIªOR
pugniºor: sg. nom. 17,12
pugniºoarelor: pl. dat. 20,10
(a se) PUNE: v. III
puneþi: imperativ 2.pl. 1,33; 13,31
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,38, 4 4; 2,5, 35; 3,20; 6,6, 27; 7,22,
38, 39, 47, 51; 10,9, 17; 12,4, 9, 11, 29; 13,29, 30; 16,32, 3 4;
17,19; 18,33, 42; 20,32
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,15; 8,9; 10,3
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(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 2,19
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 5,9; 18,23; 19,2
sã puie: conj. pr ez. 3.sg. 6,19; 14,21; 18,23
sã (se) puie: conj. prez. 3.pl. 7,16, 48
(sã) pune: inf. prez. fãrã a 7,35
sã puiu: con j. prez. 2.sg. 9,3
pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,5
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 9,6; 16,2
era puºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,23
oi pune: ind. viit.I. 1.sg. 11,34
puie: conj. prez.fãrã sã 3.sg. 18,23
(nu) puneþi: imperativ 2.pl. 18,25
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 20,6
pune: imperativ 2.sg. 20,24
sã punem: conj. pr ez. 1.pl. 20,31
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 20,39

(a) RADE: v. III (aici) „a sãpa în relief, a cizela”
ras era: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 7,28
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 6,29, 35; 7,36
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom./ac. 8,37, 38
ranã: sg. ac. 20,2 1
ranii: sg. gen. 22,35
(a se) RÃDIC A: v. I; vezi (a se) RIDIC A
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþeale: pl. ac. 14,10
rãmãºiþele: pl. ac. 14,10; 22,47

PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma pânile punerii-înainte 7,48
(a) PURCEDE: v. III
purcezând: gerunziu 19,19
au purces: ind. pf.c. 3.pl. 20,27
purced: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
(a se) PURTA: v. I
ai purtat : ind. pf.c. 2.sg. 2,26
purta: ind. imp. 3.pl. 4,28; 5,15; 14,28
au purtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,4; 16,27; 17,19; 22,46
(ne-)am purtat: ind. pf.c. 1.pl. 8,47
purtând: gerunziu 10,2
PUR TÃTOR, -TOARE: s.m./f.
purtãtorilor: pl. gen ., în sintagma purtãtorilor de greotãþi rezum.
cap.5
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 10,8; 22,18
PUS, -Ã: adj.
puºi: m. pl. ac. 7,4
puse: f. pl. nom. 7,36
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 2,34; rezum. cap.19; 19,4, 15
pustiii: s.f. sg. gen. 9,18
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 2,17; 3,8; 8,27; 17,12
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 3,9; 7,35; 15,17
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,3; 13,4; 22,49
putea: ind. imp. imper s./3.sg./pl. 6, 18; 8,11, 64; 14,4
pot: ind. prez. 3.pl. 8,27
putuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,21
sã f ie putut: con j. prez. 3.sg. 10,3
pociu: ind. prez. 1.sg. 13,16; 20,9
am putea: cond. prez. 1.pl. 18,5
putem: ind. prez. 1.pl. 22,8
PUTERE: s.f.
puterea: sg. nom. 1,8
PUTERNIC, -Ã: adj.
(prea) put ernic: n. sg. nom. 8,13
putearnic: m. sg. nom. 11,28
PUÞINTEL, -EA: adj.; (Înv. ºi pop.) PUÞÂNTEL, -EA
puþintea: f. sg. ac. 17,10
puþântel: n. sg. ac. 17,12

INDICE

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu rezum. cap.1
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,20, 21; 15,18; 20,30;
22,47
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 11,32
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 11,36
vei rãmânea: ind. viit.I. 2.sg. 17,9
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 17,17, 19
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 18,22
au rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 19,9
rãmas-am: ind. pf.c. 1.sg. 19,10, 14
rãmâie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 22,26
rãmas-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,8
(a se) RÃNI: v. IV
au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 20,37
(m-)am rãnit : ind. pf.c. 1.sg. 22,3 4
(a) RÃPI: v. IV
au rãpit: ind. pf.c. 3.sg. 14,26
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 18,12
RÃSÃRIT: s.n. „est”
rãsãrit: sg. ac. 7,25; 17,3
rãsãritului: sg. gen. 7,39
RÃSÃRITEAN, -Ã: s.m./f.
rãsãriteanilor: s.m. pl. gen. 4,30
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
vei rãsplãti: ind. viit.I. 2.sg. 2,7
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 2,32
rãsplãtindu-: gerunziu 8,32
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 1,17; 18,10, 24; 20,11
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 1,28, 36, 43; 2,13, 22, 30; 3,22;
11,22; 12,13, 16; 13,8; 17,12; 18,8, 21; 19,10, 13; 20,4, 9;
21,3, 6; 22,6, 15
ai rãspuns: ind. pf.c. 2.sg. 2,42
rãspunde: ind. prez. 3.sg. 3,23
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,27
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 9,9
sã rãspunzã: conj. prez. 3.sg. 10,3; 18,26
sã rãspunzu: conj. pr ez. 1.sg. 12,6, 9
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RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 4,21; 8,65
râu: sg. ac. 4,24; 14,15

rãs punsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,14
rãs pundea: ind. imp. 3.sg. 18,29
(a) RÃSTURNA: v. I
au rãsturnat: ind. pf.c. 3.sg. 15,13
rãsturnând: gerunziu 19,11

RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. ac. rezum. cap.18
râvnã: sg. ac. 19, 10, 14

RÃSUFLARE: s.f.
rãsuflare: sg. nom. 17,17

(a) RÂVNI: v. IV
am râvnit: ind. pf.c. 1.sg. 19,10, 14

(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat : ind. pf.c. 3.sg. 1,40, 45; 22,36

REPEJUNE: s.f. (aici) „pârâu”
repegiunea: sg. ac. 2,37; 17,3, 5; 18,40
repejunea: sg. ac. 15,13
repegiune: sg. ac. 17,4, 6
rãpegiunea: sg. ac. 17,7

RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu (foar te): adj. n . sg. ac. 2,8
rea: adj. f. sg. nom. 5,4; 13,33
rãu: adj. n. sg. nom./ac. 15,26
rãu: s.n. sg. ac. 3,9; 14,22; 15,34; 22,8, 18, 53
rãul: s.n. sg. ac. 9,9
reale: s.n. pl. ac. 14,9; rezum. cap.21
rãu: adv. 22,23

REVÃRSAT, -Ã: adj.; var . (Pop.) RÃVÃRSAT, -Ã
rãvãr satului: adj. antep. m. sg. gen. 7,26

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãut ate: sg. nom./ac. 1,52
rão tatea: sg. nom./ac. 2,44; 11,25; 21,29
rãut atea: sg. ac. 2,44
rão tãþi: pl. ac. 14, 10
rão tatea: sg. gen. (exprimat redundant cu prep. asupra + a + adj.
nehot. toatã) 16,7
rão tate: sg. ac. 16,19, 25, 30; 21,20, 21, 25, 29

RÃZBOI: s.n.
rãzboiului: sg. gen. 2,5
rãzboaiele: pl. nom./ac. 5,3; 16,5, 27; 22,46
rãzboiu: sg. nom./ac./gen. 8,44; 11,27; 14,30; 15,6, 7, 16, 32;
16,9, 16; 20,39; rezum. cap.22; 22,1, 4, 6, 15, 30
rãzboi: sg. ac. 10,25
rãzboiul: sg. nom. 20,29; 22,35

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 4,28
rãnduialele: pl. nom. 10,5
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduiþi: m. pl. nom. 4,27
rãnduite: n. pl. dat. 9,23
rãnduit : n. sg. nom./ac. 10,28; 22,48

RISIPIRE: s.f.
rãsipir ea: sg. ac. rezum. cap.13; rezum. cap.16

ROATÃ: s.f.
roate: pl. nom. 7,30, 32
roatã: sg. nom. 7,32
roatele: pl. nom. 7,33

RÃVÃªEL: s.n.
rãvãºelului: sg. gen. 21,9

(a se) RÂNDUI: v. IV
(s-)au rânduit : ind. pf.c. 3.sg. 2,15
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 2,35; 9,22; 10,9, 26; 11,18; 14,14
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,16
am rãnduit: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
rânduiaºt e: ind. rpez. 3.sg. rezum. cap.10
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg. 12,32
rãnduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,28
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
rânduind: gerunziu rezum. cap.12

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar.) (a) RÃSIPI
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
rãsipit: m. sg. ac. 22,17

RÃVAª: s.n.
rãvaº: sg. ac. 21,8
rãvaºul: sg. ac. 21,11

RÂND: s.n.
rând: sg. ac., în loc. adv. pe rând 5, 14
rânduri: pl. nom./ac. 6,36; 7,12, 17, 18, 20, 24, 42
rând: sg. nom./ac. 6,36; 7,3
rându: sg. ac. 7,12

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
(sã) rãdica: ind. imp. 3.sg. 1,5
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 1,43; 7,21; 11,26; rezum. cap.12; 20,33

ROB: s.m.
robului: sg. gen. 8,30
robilor: pl. gen. 8,36
robi: pl. nom./ac. 8,46, 48, 50
ROBIE: s.f.
robiei: sg. gen. 8,47
robia: sg. ac. 8,47
ROªU, -IE: adj.
Roºie: f. sg. gen., în s. propr. Mãrii Roºie 9,26
ROTUND, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) RÃTUND, -Ã
rãtund: n. sg. ac. 7,12, 23; 10,19
rãtundã: f. sg. nom. 7,31
rãtunde: f. pl. nom. 7,31
ROTUNJIRE: s.f.; var. RÃTUNZIRE
rãtunzire: sg. nom. 7,35
ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom. 17,1
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 9,5
RUDENIE: s.f.
rudenia: sg. ac. rezum. cap.15
rudeniile: pl. ac. 16,11
(a se) RUGA: v. I
rog: ind. prez. 1.sg. 2,16, 20; 11,22
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SÃPÃTURÃ: s.f. (Înv.; ccr.) „or namentaþie fãcutã prin sãpare
(în special în sculpturã)”
sãpãturi: pl. nom. 6,18

rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 2,17; 17,21; 19,20
rogu-: ind. prez. 1.sg. 3,17, 26; 17,11; 20,32; 22,5
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 8,28, 29
(sã) vor r uga: ind. viit.I. 3.pl. 8,30, 33
rugându(-sã): gerunziu 8,35
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 8,42
vor r uga: ind. viit.I. 3.pl. 8,44, 47, 48
rugând: gerunziu 8,54
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 8,59
(te-)ai r ugat: ind. pf.c. 2.sg. 9,3
rugându(-se): gerunziu rezum. cap.13
(te) roagã: imperativ 2.sg. 13,6
roagã(-te): imper ativ 2.sg. 13,6
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 13,6
(sã) ruga: ind. im p. 3.pl. 18,29

(a) SÃRUTA: v. I
sãrutându-: gerunziu 19,18
sã sãrut : conj. pr ez. 1.sg. 19,20
(a) SÃVÂRªI: v. IV
au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg. 6,9, 14
SÂN: s.n.; var. (Înv.) SIN
sinul: sg. ac. 1,2
sânul: sg. ac. 3,20; 17,19; 22,35

RUGARE: s.f.
rugarea: sg. ac. 8,54

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 2,5, 31, 32, 33, 37; 21,19; 22,35, 38
sânge: sg. ac. 2,9; 18,28

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. rezum. cap.8
rugãciunea: sg. ac. 8,28, 29, 30, 52, 54; 9,3; rezum. cap.17
rugãciunile: pl. ac. 8,45, 49

SÂRG : s.n.
sârg: sg. ac., în loc. adv. de sârg 12,18
SC AUN: s.n.
scaunul: sg. nom./ac. 1,17, 20, 35, 37, 46, 48; 2,4, 24; 5,5; 8,13;
9,5; 10,19; 16,11; 22,10, 19
scaunului: sg. gen. 8,49

RUGINÃ: s.f.
ruginã: sg. nom. 8,37
(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi r eg.) (a) RUMPE
rumpând: gerunziu 11,11
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 13,26; 21,2 7

(a) SCÃDEA: v. II
scad: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 17,14
au scãzut: ind. pf.c. 3.sg. 17,16

(a) RUªINA: v. I
sã ruºinezi: conj. pr ez. 2.sg. 2,16, 20

(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.sg. 18,40
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 19,17; 20,39

S

(a) SCHIMBA: v. I
schimbã: imper ativ 2.sg. 14,2
au schimbat : ind. pf.c. 3.sg. 20,38; 22,30

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 1,51; 2,8, 32; 19,1
sabia: sg. ac. 3,24; 19,10, 14, 17
SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
saci: pl. ac. 20,31, 32
sac: sg. ac. 21,27

(a) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,29, 53; 9,9; 12,28; 21,13
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 8,16
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 8,51, 53
scoateþi: imperativ 2.pl. 21,10
scoate: imperativ 2.sg. 22,34

SARETHEAN, -Ã: adj. „care provine din Sarepta (aici Saretha),
un orãºel fenician, aproape de Sidon ºi aparþinând iniþial
acestuia”
saretheanã: f. sg. ac. rezum. cap.17

(a) SCOBI: v. IV (Astãzi rar; spec.) „a sculpta”
au scobit: ind. pf.c. 3.sg. 7,36

SAT: s.n.
satele: pl. ac. 9,19

SC OBIT, -Ã: adj.
scobite: f. pl. ac. 7,24

SATAN: s.m.
Satan: sg. nom. 5,4

SC OBITURÃ: s.f. (Înv.) „sculpturã”
scobiturile: pl. ac. 6,18; 7,35
scobituri: pl. nom./ac. 6,29, 35; 7,31

(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 16,33

SC ORPIE: s.f. (Înv.) „harapnic”
scorpii: pl. ac. 12,11, 14

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. ac. 22,3 4

(a) SCRÂªNI: v. IV; var. (Înv ºi reg.) (a) SCÃRªNI
scãrºnind: gerunziu 21,4

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 8,66; 12,16

(a) SCRIE: v. III
iaste scris: pasiv ind. pr ez. imper s. 2,3
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 11,41; 15,7, 23
scrise sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 14,19, 29; 15,31; 16,5, 14, 20,
27; 22,39, 46
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 21,8
era scris: pasiv ind. imp. im pers. 21,11

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþã: sg. ac. 11,14
sãmânþa: sg. ac. 11,39
sãmãnþa: sg. ac. 15,29
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SCRIITOR: s.m. „scrib”
scriitoriului: pl. gen. 4,3
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,49, 50; 2,19, 40; 8,54; 11,40;
14,17; 16,9; 21,16
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 3,12
sculându(-sã): gerunziu 3,20; 11,18; 14,4; 19,3, 8, 21
sculându(-mã): gerunziu 3,21
scoalã: imperativ 2.sg. 14,2; 17,9; 19,5, 7; 21,7, 15, 18
(t e) scoalã: imperativ 2.sg. 14,12
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17, 10
SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. nom./ac., în sintagma pietri scumpe (aici) „pietre
car e costã mult”; „pietre costisitoar e” 5,17; 7,9, 10, 11
scumpe (foarte): f. pl. nom. rezum. cap.7
scumpe: n. pl. ac. rezum. cap.10
scumpe: f. sg. ac., în sint agma pie tri scumpe „mineral cristalizat
cu as pect frumos, cu culori variate, cu duritate mare, care se
f oloseºte, de obicei, la confecþionar ea bijuteriilor” 10,2, 10, 11
SEARA: adv.; var. (Pop.) SARA
sar a: 17,6; 22,35

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 8,39; 12,20; 14,13; 18,22; 19,10, 14

(a) SLOBOZI: v. IV
au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 8,66; 15,29; 19,3; rezum. cap.20; 20,34
slobozi: imperativ 2.sg. 11,2 1
sã slobozi: conj. prez. 2.sg. 11,22
ai slobozit: ind. pf.c. 2.sg. 20,42

SEMINÞIE: s.f.; var. (În v.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. gen./dat. 2,33, 33
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. ac. 13,3
sãmnul: sg. nom./ac. 13,3, 5
SFAT: s.n.
sf atul: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.12; 12,8, 13, 14
sf at: sg. ac. 1,12; 12,6, 9, 28
sfatului: sg. dat. 20,25
(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.sg. 15,13
sfãr mând: gerunziu 19,11
SFÂNT, -Ã: s.m./f.
s fânta: s.f. sg. nom./ac., în gen. superl. sfânta sfintelor 6,16; 7,50; 8,6
s fintelor: s.f. pl. gen., în gen. superl. s fânta sfintelor 6,16; 7,50; 8,6
sf intele: s.f. pl. ac. 15,13

SICLU: s.m.; var. SICLÃ: s.f.
sicle: s.f. pl. ac. 10,16
sicli: s.m. pl. ac. 10,29

SILONITEAN: s.m. „persoanã originarã din ªilo, localit ate
situatã la nord de Betel”
Silonit eanul: sg. nom. 11,29
Silonit eanului: sg. gen. 12,15; 15,29

SLOBOD: adv.
slobod: 2,20

SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. nom. 6,7

(a) SFINÞI: v. IV
sf inþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,51; 15,13, 15
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,63, 64
sf inþit-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,3
am sf inþit: ind. pf.c. 1.sg. 9,7

SIDONIANCÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg – SIDON)
sidonience: pl. ac. 11,1

SLÃBIT, -Ã: adj.
slãbit: m. sg. ac. rezum. cap.1

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
voiu sãcera: ind. viit.I. 1.sg. 16,3; 21,2 1

SFEªNIC: s.n.
sf eºnice: pl. nom. 7,49

SIDON: s.m. (cf. Indice 2Lg)
sidonii: pl. ac. 5,6
sidonilor: pl. gen. 11,5; 16,31

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. 3,13
slava: sg. nom., în sintagma slava Domnului 8,11

(a) SECA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCA
sãcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.13
au sãcat : ind. pf.c. 3.sg. 13,4; 17,7

SFÂRªIT, -Ã: adj.
sfârºit: n. sg. nom. 1,41
sfâeºit: sg. ac., în loc. adj. fãrã sfârºit 3,8

SICRIU: s.n.
sicriiul: sg. ac., în sintagmele sicriiul Domnului/sicriiul legii
Domnului 2,26; 6,19; 8,1, 4, 6
sicriiului: sg. gen., în sintagma sicriiului legii Domnului 3,15
sicriiul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,3, 7
siciriiului: sg. gen. 8,5, 7, 21
sicriiu: sg. ac. 8,9

SLUGÃ: s.f.
slugile: pl. nom./ac. 1,2, 9, 33, 47; 2,39, 40; 5,1, 6; 5,9; 8,32;
9,27; 10,8, 13; 11,17; 20,6, 14, 15, 17, 19, 23, 31; 22,3, 50
sluga: sg. nom./ac.1,19, 26, 51; 2,38; 3,6, 7, 8; 8,28, 29, 56;
11,13, 26, 32, 34, 38; 14,8; 16,9; 18,9, 12, 36, 43; 19,3; 20,9,
32, 39
slugii: sg. gen./dat. 1,27; 3,9; 8,25, 28, 59, 66; 11,11, 36; 14,18;
15,29
slujilor: pl. gen./dat. 3,15; 8,23
slugilor: pl. gen. 5,6; 10,5; 15,18; 20,6, 12
slu jii: sg. dat. 8,24, 26
slu ji: pl. nom. 12,7
SLUJBÃ: s.f.
slujbã: sg. ac. 4,21; 14,28
(a) SLUJI: v. IV
slu jiia: ind. imp. 3.sg. 1,4
slujea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,15; 4,27
slujiia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,7, 7; 19,21
a sluji: inf. prez. 8,11; 9,22
vom sluji: ind. viit.I. 1.pl. 12,4
vei sluji: ind. viit.I. 2.sg. 12,7
au slujit: ind. pf.c. 3.sg. 16,31; 22,54
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slugitorii: s.m. pl. nom. 9,22
slujitorilor: s.m. pl. gen. 10,5
SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicii: sg. dat. 1,13, 17
slu jnica: sg. nom. 3,20
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(a se) S MERI: v. IV
smerindu(-sã): gerunziu rezum. cap.21
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg. 21,29
SMERIT, -Ã: adj.
smerit: m. sg. ac. 21,29
SMOCHIN: s.m.; var. (Înv.) ZMOCHIN
zmochinul: sg. ac. 4,25
(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
va zmulge: ind. viit.I. 3.sg. 14,15
SOARE: s.f.
soarele: sg. nom. 22,36
(a se) SOCOTI: v. IV
a (sã) socoti: inf. prez. 3,8
au socotit: ind. pf.c. 3.sg. 4,33
(sã) socotia: ind. im p. 3.sg. 10,21
socotind: gerunziu 12,28
socotea: ind. imp. 3.sg. 18,29
socotiþi: imperativ 2.pl. 20,7
ai socotit : ind. pf.c. 2.sg. 20,40
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 21,2
SOL: s.m.
sol: sg. nom./ac. 2,28; 14,6; 19,2
soli: pl. ac. 20,2
solii: pl. nom./ac. 20,5, 10
solilor: pl. dat. 20,9
solul: sg. nom. 22,13
SOMN: s.n.
somn: sg. ac. rezum. cap.19
SORÃ: s.f.
sora: sg. nom./ac. 11,19, 20

INDICE

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunile: pl. ac. 15,12
(a) STA: v. I
sã stea: conj. prez. 3.sg. 1,2
stând: gerunziu 1,28; 10,20; 13, 1, 25, 28
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15, 16; 8,22; 19,13; 22,21
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 4,5; 7,25; 8,14; 10,19; 12,6, 8; 1 3,24; 22,35
stã: ind. prez. 3.sg. 7,36
a sta: inf. prez. 8,11
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 8,20
stãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,55
stau: ind. prez. 3.pl. 10,8
stau: ind. prez. 1.sg. 17,1; 18,15
stãi: imperativ 2.sg. 19,11
(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpâneaºte: imperativ 2.sg. 21,15
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânire: sg. ac. rezum. cap.10
STÃTÃTOR, -TOARE: adj.
stãtãtoriu: m. sg. nom. 2,45
STÂLP: s.m.
stâlpii: pl. ac. 7,2, 15, 18; 10,12
stâlpi: pl. ac. 7,2, 3, 5, 6, 15, 21, 41
stâlpilor: pl. gen. 7,6, 16, 17, 19, 20, 22, 31, 41, 42
stâlp: sg. nom. 7,15, 21
stâlpului: sg. gen. 7,20
stâlpul: sg. ac. 7,21
stâlpilor: pl. gen., în sintagma mijlocile între stâlpilor „spaþiul
dintre douã coloane” (cf. lat. intercolumnia) 7,31
STÂNG, -Ã: s.f./s.n.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. la stânga/de-a stânga 7,39, 49; 22,19

SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþul: sg. ac. 20,35

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinul: s.m. sg. nom. 8,41
(cel) strein: s.m. sg. nom. 8,43
streini: adj. m. pl. ac. 9,6, 9; 11,4, 10; 14,9

(a se) SPARGE: v. III
(s-)au spar t: ind. pf.c. 3.pl. 22,49

(a) S TRÃJUI: v. IV
strãjuia: ind. imp. 3.pl. 14,27

(a) SPÃLA: v. I
au spãlat: ind. pf.c. 3.pl. 22,38

STRÂMB, -Ã: adj.
strâmbe: f. pl. ac., în sintagma fereºti strâmbe „ferestre oblice”
(cf. lat. fenestras obliquas) 6,4

(a) SPÂNZURA: v. I
ar spânzura: cond. prez. 3.pl. 6,29
spânzurând: gerunziu 7,29

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoarea: sg. ac. 1,29

SPIÞÃ: s.f.
spiþele: pl. nom. 7,33
(a) SPORI: v. IV
sporeascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,47
sporeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(a se) SPRIJINI: v. IV
au spri jinit: ind. pf.c. 3.sg. 2,26
(sã) sprijinea: ind. imp. 3.pl. 7,3
(mã) spri jinesc: ind. prez. 1.sg. 17,20
(a se) SPUNE: v. III
ai spus: ind. pf.c. 2.sg. 1,27
spunea: ind. imp. 3.pl. 10,7
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 14,3
(s-)au spus: ind. pf.c. impers. 18,13
au spus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,16; 20,10

STRÂMTURÃ: s.f.
strâmturii: sg. gen., în sintagma apa strâmturii 22,27
STRÂNS: adv.
strãns: 8,31
(a se) STRICA: v. I
(sã) strâcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,30
au strâcat: ind. pf.c. 3.pl. 19,10, 14
STRICAT, -Ã: adj.
strâcat: n. sg. nom. 8,37
(a) STRIGA: v. I
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg. 13,2, 21; 17,20, 21; 20,39; 22,32
strâgase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,4
au strigat: ind. pf.c. 3.sg. 17,11
strâgaþi: imperativ 2.pl. 18,27
strâga: ind. im p. 3.pl. 18,28
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ªERB: s.m.
ºerbului: sg. gen. 8,52
ºerbul: sg. nom. 8,53

STRIGARE: s.f.
s trãgarea: sg. ac. 1,40
STRUNÃ: s.f. (aici) „cuþit de strunjit, daltã a gravor ului”
s trunã: sg. ac. 6,29

ªEZÃTOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „persoanã care este aºezatã
(pe ceva)”
ºezãtoriu: s.m. sg. ac. 1,48

SUBÞIRE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE
supþire: f. sg. ac. 19,12

ªINÃ: s.f.
ºinele: pl. nom. 7,33

(a) SUFERI: v. IV
suferi: ind. prez. 2.sg. 2,9
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,12, 29; 2,4; 11,37; 17,21, 22; 19,2, 4, 10,
14; 20,32, 39, 42; 21,5
sufletului: sg. gen./dat. 2,23; 19,4
sufletele: pl. nom./ac. 3,11; 8,58; 20,31
sufletul: sg. ac., în loc. adv. cu tot sufletul 8,48
suflet: sg. ac. 15,29
(a se) SUI: v. IV
(vã) veþi sui: ind. viit.I. 2.pl. 1,35; 12,24
(s-)au suit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,40, 45; 2,34; 9,16, 24; 12, 18, 33;
13,13; 14,25; 15,17; 16,17; 18,42; 20,26; 22,29
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 6,8; 18,44
suindu(-sã): gerunziu 11,15; 12,32; 18,43, 45; 20,1
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 12,27; 20,22
(nu vã) suireþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 12,28
suie(-te): imperativ 2.sg. 18,41, 43, 44; 22,6, 12, 15
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,42
sã (se) suie: conj. prez. 3.sg. 22,20
SUMÃ: s.f.
suma: sg. nom. 9, 15
SUNAMINTEANCÃ: s.f. „femeie car e provine din ªunem,
as tãzi Sulam”
Sunamit eanca: sg. nom. 1,3, 15; 2,21, 22
Sonamit eanca: sg. nom. 2,17

ªIRAG: s.n. var. (Reg.) ªIREAG „ºir”; (Înv.) „linie de bãtaie”;
(Pop) „rând de os taºi”; „coloanã de ostaºi”
ºireagurile: pl. ac. 20,29
(a se) ªTERGE: v. III „a distruge”; „a nimici”
(s-)au ºt ers: ind. p.f.c. 3.sg. 13,34
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 15,29; 16,12; 20,41
vei ºtearge: ind. viit.I. 2.sg. 22,11
(a) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 1,18; 2,32; 3,7
ºti: ind. prez. 3.sg. 1,11
ºtii: ind. prez. 2.sg. 2,5, 15, 44; 5,3, 6
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 2,9, 37, 42; 20,13, 22
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg./pl. 5,6; 8,60
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 18,12
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 20,28
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 22,3
ªTIUT, -Ã: adj. (Înv. ºi r eg.) „ºtiutor”
ºtiuþi: m. pl. nom., în sintagma ºtiuþi la mare „cunoscãtori ai mãrii” 9,27
(a) ªUIERA: v. I
va ºuiera: ind. viit.I. 3.sg. 9,8
ªUIERARE: s.f.
ºuier are: sg. nom. 19,12

SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 14,6
sunet: sg. nom. 18,41
SUPUS, -Ã: adj.
supus: n. sg. ac. 9,23
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. pânã sus 6, 16
sus: 8,23
SUS-ZIS, -Ã: s.m./f.
(mai) sus-ziºii: s.m. pl. ac. 4,27
ª
(a) ªCHIOPÃTA: v. I
ºtiopãtaþi: ind. prez. 2.pl. 18,21
(a se) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 1,13, 17, 27, 30, 35
sã ºazã: con j. prez. 3.sg. 1,20, 24; 8,25
ºede: ind. prez. 3.sg. 1,46
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 2,12, 19; 17,5
ºezând: gerunziu 3,6; 13,14, 20; 16,11; 19,4; 22,19
(sã) ºedea: ind. imp. impers. 7,8
am ºezut: ind. pf.c. 1.sg. 8,20
a ºedea: inf. prez. 21,9, 12, 13
ºedea: ind. imp. 3.sg. 22,10
ºezind: gerunziu 22,19

T
TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. ac. 2,8; 16,16
TABLÃ: s.f. (Înv.) „placã de lemn sau de metal, cu diferite
întrebuinþãri”
table: pl. ac. 6,15
tãbli: pl. ac. 6,15, 18, 35; 7,3
tablele: pl. ac. 6,21
tãblile: pl. ac. 10,16
TALANT: s.m.
talanþi: pl. ac. 9,14, 28; 10,10, 14; 16,24
tãlant: sg. ac. 20,39
TARE: adj.
tare: m./n. sg. nom. 1,42; 11,28; 19,11
tare (foarte): f. sg. nom. 17,17
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 1,6; 2,26, 32; 3,6; 6,12; 8,15, 17, 18; 9,4;
11,6, 12, 33; 12,6, 9, 10, 11, 14; 13,12; 15,11, 19; 19,20; 20,34;
22,5 4
tatã-tãu: sg. nom. 3,14
tatã: sg. ac. 7,14
tatã-sãu: sg. nom. 7,51; 15,15
tatãlui: sg. gen./dat. 8,20, 24
tãtâni-sãu: sg. nom./gen./dat. 2,12; 3,3; 5,1; 11,4, 17, 27, 43;
13,11; 15,24, 26; 22,43, 47, 51, 53
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TÂMPIN ARE: s.f.
tâmpinarea: sg. ac. 2,19
tâmpinare: sg. nom. 5,4

tãtâni-mieu: sg. nom./gen. 2,24, 26, 31, 44; 5,3, 5; 8,25
tãtâne-mieu: sg. nom./gen. 3,7; 8,26; 12,10
tãtâne-tãu: sg. nom. 9,5
tãtâni-tãu: sg. gen. 12,4; 18,18
tãtâne-sãu: sg. nom./gen. 15,3, 3
tatâl: sg. nom. 12,4

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) TINÃR, -Ã
tinãrul: s.m. sg. ac. 11,28
tinerilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.12; 12,14
tinerii: s.m. pl. nom./ac. 12,8, 10

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.pl. 20,2 7
TÃBLIT: s.n. „poliþã”; (Prin e xt.) „balcon cu odai laterale”;
cuvântul nu este înregistrat în DLR.
tãblite: pl. ac. 6,5
tãblitul: sg. nom. 6,6
tãblit : sg. nom. 6,6
tãblitele: pl. ac. 7,36
(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãdui: inf. prez. fãrã a 2,17
am tãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 20,7

TÂR GUIRE: s.f.
tãrguiri: pl. ac. 10,15
TÂRN AÞ: s.n. (Reg.) „prispã (închisã cu scândurã asemenea
unui cerdac)”; „f oiºor”; (Pop.) „pridvor”
tãrnaþul: sg. ac. 7,12
(a se) TÂRNOSI: v. IV
(sã) târnoseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
TÂRSÂNÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÂRSINÃ (Înv.) „þesãturã asprã
din pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”;
„þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
târsinã: sg. ac. 21,2 7

(a se) TÃIA: v. I
sã taie: conj. prez. 3.pl. 5,6
tãia: inf. prez. fãrã a 5,6
tãiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,2
era tãiate: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,11
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 11,11, 31; 12, 11, 14
voi tãia: ind. viit.I. 1.sg. 11,12
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,30; 12,11, 14; 19,10
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 13,3
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 13,5
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 14,8
tãindu-: gerunziu 18,23
(sã) tãia: ind. im p. 3.pl. 18,28
(sã) taie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20

(a se) TEME: v. III
temându(-sã): gerunziu 1,50
temându(-se): gerunziu 1,51
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg. 3,28; 19,3
sã (se) teamã: conj. prez. 3.pl. 8,40
a (sã) teame: inf. prez. 8,43
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 17,13
(sã) temea: ind. imp. 3.sg. 18,3, 12

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: f. pl. ac. 7,12
TÃIET OR, -TOARE: s.m./f.
tãietori: s.m. pl. ac., în sintagmele tãie tori de leamne/tãietori de
pietri rezum. cap.5; 5,15
tãietorilor: pl. gen. rezum. cap.5
tãietorilor: pl. gen., în sintagma tãietorilor de pietri rezum.
cap.5

TEMEI: s.n.
temeiul: sg. ac. 5,17
temeiu: sg. nom./ac. 7,9, 27, 30, 32, 34
temeiurile: pl. nom. 7,10
temeiuri: pl. ac. 7,27, 37, 38, 39, 43
temeiurilor : pl. gen. 7,28
temeiului: sg. gen. 7,32, 34, 35
TEMERE: s.f.
teamere: sg. ac. 4,25
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. rezum. cap.22; 22,27

TÃIETURÃ: s.f. (Ccr.) „bucatã tãiatã dintr-un material”
tãieturi: pl. ac. 11,31

TEREBINT: s.m.; var. TEREVINTH (cf. lat. terebinthus )
terevinth: sg. ac. 13,14

(a) TÃINUI: v. IV
tãinui: inf. pr ez. fãrã a 10,3

TESVITEAN, -Ã: s.m./f..; var. THEZVITEAN, -Ã „persoanã care
provine din oraºul Tiºbe, din Galaad”
Thezviteanul: sg. nom. 17,1; 21,17, 28

TÃMÂIE: s.f.
tãmâi: pl. ac. 3,3; 11,8
tãmâie: sg. ac. 9,25; 13,2
tãmãie: sg. ac. 13,1
TÃMÂIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃMÂIARE
tãmãiare: sg. ac. 12,33
tãmâiare: sg. ac. 22,44
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. ac. 8,43
tãria: sg. ac. 8,49; 19,8
tãriile: pl. nom. 15,23
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLHAR
tãlharilor: pl. dat. adn. 11,24

TIPSIE: s.f.
tipsii: pl. ac. 7,40, 45
TIRANIE: s.f.; var. (Înv.) TIRÃNIE
tirãniii: sg. gen. 16,20
TIRIAN, -Ã: adj. „care provine din Tir; principalul port maritim
de pe coasta fenicianã, situat la aproximativ 40 de km sud de
Sidon”
tirian: m. sg. ac. 7,14
(a) TRAGE: v. III
a trage: inf. prez. 13,4
(a) TRÃI: v. IV
sã trãiascã: conj. prez. 3.sg. 1,25, 31, 34, 39
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 3,22, 23; 17,23; 20,32; 21,15
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TURMÃ: s.f.
tur me: pl. ac. 20,27

trãiesc: ind. prez. 3.pl. 8,40
trãia: ind. imp. 3.sg. 12,6
trãiascã: conj. prez. fãrã sã 3,sg. 20,32

(a) TURNA: v. I
turnaþi: imperativ 2.pl. 18,34

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 1,34, 39
trâmbiþii: sg. gen. 1,41

TURTULIÞÃ: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
turtuliþã: sg. ac. 14,3

TREAPTÃ: s.f.
treap te: pl. ac. 10,19
trep te: pl. ac. 10,20

Þ

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 1,20; 22,6, 15

ÞARÃ: s.f.
þar a: sg. ac. 10,13

(a) TRECE: v. III
treceam: ind. imp. 1.sg. 2,8
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 18,29; 22,1
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 2,37
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 9,8
trecea: ind. imp. 3.pl. 13,25
treace: ind. prez. 3.sg. 19,11
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,26
trecând: gerunziu 20,39

ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. ac. 2,26
þarinã: sg. ac. 16,4
ÞÃRÂNÃ: s.f.
þãrâna: sg. nom. 20,10
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÃRMURE
þãr murile: sg. ac. 4,29; 9,26

TRECUT, -Ã: adj.
trecute: f. pl. ac. 3,13

ÞÂÞÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÞIÞINÃ
þiþinile: pl. nom. 7,50

TRESTIE: s.f.
tres tia: sg. nom. 14,15

ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE

TRIMIS, -Ã: adj.
trimisã: f. sg. ac. rezum. cap.19

ÞESUT, -Ã: adj.
þãsut: n. sg. ac. 7,17

(a se) TRIMITE: v. III; var. (În v.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 1,44, 53; 2,29, 36; 5,1, 2, 8; 7,13; 9,14,
27; 12,3, 18; 15,18, 20, 22; 19,2; 20,5, 7, 10, 17; 21,8, 14
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 2,25; 12,20
trimiþind: gerunziu 2,42; 20,2
trimiþând: gerunziu rezum. cap.9
trimitea: ind. im p. 3.sg. 5,14
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 8,44
sânt trimis: pasiv ind. prez. 1.sg. 14,6
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 15,19
sã f ie trimis: psiv conj. prez. 3.sg. 18,10
trimite: imperativ 2.sg. 18,19
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,20
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 20,6
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 20,9
trimiteþi: imperativ 2.pl. 21,10
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,11

ÞIITOARE: s.f. (Pop.) „concubinã”
þiit oare: pl. nom. 11,3

TRON: s.n; var. THR ON; formã latinizantã (cf. lat. thr onus, -¾)
thr onul: sg. nom./ac. 1,13, 24, 27, 30, 47; 2,12, 19, 45; 3,6;
8,20, 25; 9,5; 10,9
thr on: sg. ac. 2,19; rezum. cap.10; 10,18
thr onului: sg. gen./dat. 2,33; 10,19
TRUP: s.n.
tr up: sg. ac., în sintagma cea dintr-un trup (cf. lat. germ¼nus „din
aceiaºi pãrinþi”) 11,19
tr upul: sg. nom./ac. 13,22, 24, 25, 28, 29, 30; 14,9; 21,2 7
tr up: sg. ac. 13,24, 25, 28
(a) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a) TURBURA
tur buri: ind. prez. 2.sg. 18,17
am tur burat: ind. pf.c. 1.sg. 18,18
TULBURAT, -Ã: adj.; var. (În v.) TURBURAT, -Ã
tur burat: m. sg. nom. 20,40

(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þine: imperativ 2.sg. 2,3; 8,25
þiindu(-sã): gerunziu 6,34
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg. 8,31
a þinea: inf. prez. rezum. cap.9
(sã) v or þinea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.9
vei þine: ind. viit.I. 2.sg. 9,4
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 9,19; 14,28
þiind: gerunziu 10,19
ai þinut : ind. pf.c. 2.sg. 11,11
ÞINERE: s.f. (aici) „conþinut”
þiner ea: sg. nom. 21,9
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 4,13, 24
þinuturilor : pl. gen. 4,24; rezum. cap.20; 20,14, 15, 17, 19
þinutului: sg. gen. 7,46
þinuturile: pl. nom./ac. 18,6, 10
U
(a se) UCIDE: v. III
ucis-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,19
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 1,51; 12,27; 18,12; 19,17
a (sã) ucide: inf. prez. rezum. cap.2
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.15; rezum. cap.16
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.13
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5, 25, 32, 34; 8,63; 9,16; 11,16;
13,24, 26; 15,28; 16,7, 10; 18,40; 19,14, 21; 21,13
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 2,8, 26; 21,21
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 2,24
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a unge: inf. prez. rezum. cap.19
vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 19,15, 16

ucide: imper ativ 2.sg. 2,29, 31
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 2,37
(nu) ucideþi: imperativ prohib. 2.pl. 3,26
sã (sã) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 3,27
ucigând: gerunziu 11,15; 18,4
ucidea: ind. imp. 3.sg. 11,24; 18,13
a ucide: inf. prez. 11,40; rezum. cap.18
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,16; 19,1
sã ucizi: conj. pr ez. 2.sg. 17,18
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 17,20
sã ucigã: con j. prez. 3.sg. 18,9, 14
(sã) ucid: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.22

UNGHEÞ: s.n.
unghieþealor: pl. gen. 6,31
UNGHI: s.n.
unghiuri: pl. ac. 6,35; 7,36, 38
unghiurile: pl. ac. 7,31, 32, 34
UNIRE: s.f. (aici) „sinceritate”; „curãþenie sufleteascã”
unirea: sg. ac., în sintagma unirea inimii 9,4
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. ac. 1,39; rezum. cap.17; 17,14, 16
untdelemn: sg. ac. 5,11; 17, 12

UCIS, -Ã: s.m./f.
(cei) uciºi: s.m. pl. ac. 11,15

URÂCIUNE: s.f.
urâciunea: sg. nom. 11,25
urâciunile: pl. ac. 14,24
urâciune: sg. ac. 21,26

(a se) UITA: v. I
uitatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 19,6
ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 20,3 4
(a) UMBLA: v. I
sã umbli: conj. prez. 2.sg. 2,3
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 2,4
umblând: gerunziu 3,3
au umblat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6, 14; 9,4; 11,33; 15,3, 26, 34;
16,26; 19,8; 21,27; 22,43, 53
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 3,14; 6,12; 9,4; 11,38
umblã: ind. prez. 3.pl. 8,23
sã umble: conj. pr ez. 3.sg./pl. 8,25, 36
ai umblat: ind. pf.c. 2.sg. 8,25; 16,2
sã umblãm: conj. prez. 1.pl. 8,58, 61
umblând: gerunziu 9,6; 16,19
a umbla: inf. prez. 16,31
UMBRAR: s.n.
umbrariului: sg. gen. 7,7
unbrariuri: pl. ac. 20,12
umbrariul: sg. ac. 20,16
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 19,5
UMEREL: s.n.
umereale: pl. ac. 7,30
umerealele: pl. ac. 7,34
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URÂT, -Ã: adj.
urât: m. sg. ac. 15, 13
UR CIOR: s.n
urcioare: pl. nom. 7,50
urciorul: sg. nom. rezum. cap.17; 17,14, 16
urcior: sg. ac. 17,12
UR GIE: s.f.
urgie: sg. ac. 16,13
(a) URGISI: v. IV
urgisând: gerunziu 20,43
(a) URÎ: v. IV
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 22,8
(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,9; 12,20; rezum. cap.14; 14,8; 19,21
urmeazã: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.11; rezum. cap.14; rezum.
cap.15; rezum. cap.16; 20,10; rezum. cap.22
sã urmaþi: conj. prez. 2.pl. 11,2
sã urmeze: conj. prez. 3.sg. 11,4, 10
a urma: inf. prez. 11,6
urmând: gerunziu rezum. cap.12
urma: ind. imp. 3.sg. 16,21, 22; 20,19; 21,26
aþi urmat: ind. pf.c. 2.pl. 18,18
urmaþi: imperativ 2.pl. 18,21
voiu urma: ind. viit.I. 1.sg. 19,20

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 8,10
împleþi: imperativ 2.pl. 18,34
umplând-: gerunziu rezum. cap.8
umpluse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,11
umplea: ind. imp. 3.sg. 13,33
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 18,35
au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 20,2 7

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã rezum. cap.2
urma: sg. ac. 5,3
urmã: sg. ac., în loc. adj. cei mai de pre urmã/cel mai de pre
urmã/ceale mai de pre urmã 12,31; 13,33; 14,10; 16,34; 21,21
urmã: sg. ac. 18,44

UNDIÞÃ: s.f.; var. UNGHIÞÃ (aici) „cãþuie”; „lance”
unghiþe: pl. nom./ac. 7,40, 45; 18,28

URMÃTOR, -TOARE: adj.
urmãtoriu: m. sg. ac. 20,22

UNEALTÃ: s.f.
unealtele: pl. nom. 6,38; 10,21
unealte: pl. ac. rezum. cap.10

USNÃ: s.f.; var. UZNÃ (Înv.) „buzã”
uznã: sg. ac. 7,23, 24
uzna: sg. nom./ac. 7,26

(a se) UNGE: v. III
a (sã) unge: inf. prez. rezum. cap.1
ungã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 1,3 4
au uns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,39, 45
unsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,1

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºea: sg. nom. 6,8
uºilor: pl. gen. 6,17; 7,50
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(a) VÃTÃMA: v. I
au vãtãmat : ind. pf.c. 3.sg. 13,28

uºi: pl. ac. 6,32, 3 4
uºile: pl. nom. 6,34
uºã: sg. ac. 14,6
uºa: sg. ac. 14,27; 19,13; 22,10

VÃZDUH: s.n.
vãzduh: sg. nom. 8,37

UªOR: s.m.
uºorii: pl. nom. 6,31
uºori: pl. ac. 6,33

(a) VÂNA: v. I
sã vâneaze: conj. pr ez. 3.pl. 22,49

UªULIÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima ates tare este la Ioan Molnar, Retoricã, adecã învãþãtura ºi
întocmirea fr umoasei cuvântãri (…), Buda, 1798.
uºuliþã: sg. ac. 6,31
(a) UªURA: v. I
uºoarã: imperativ 2.sg. 12,9
uºur eazã: imperativ 2.sg. 12,10

VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. nom./ac. 6,15, 24; 7,9, 18, 20, 31, 35; 10,19; 18,42
vâr f: sg. ac. 7,7
vâr furile: pl. nom. 8,8

VADRÃ: s.f.
vadra: sg. nom. rezum. cap.17; 17,14, 16
vadrã: sg. ac. 17,12
vedre: pl. ac. 18,34

VÂRSTÃ: s.f.
vâr stã: sg. ac., în sint agma mult e zile de vârs tã „de vârs tã
înaint atã” (cf. Anania 2001, p.376, unde se preciz eazã cã
Da vid avea 62 de ani, fiind mai degr abã îmbãtrânit decât
bãtrân) 1,1

VALE: s.f.
vãile: pl. ac. 18,5
vãilor: pl. gen. 20,28

VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
(cei) vârtoºi: s.m. pl. ac. 1,10
(mai) vãrtos: adv. 8,27
vãr toasã: adj. f. sg. ac. 12,4
vãr toasã: (aici adv.) „as pru” 12,13

VALTEU: s.n. „cingãtoare” (echivaleazã lat. balt eus)
valteul: sg. ac. 2,5
VAMÃ: s.f.
vãmi: pl. ac. 10,15

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 1,31; 2,33, 45;
8, 13; 9,3, 5; 10,9

VAS: s.n.
vasului: sg. gen. 7,26, 31
vas: sg. nom./ac. 7,30, 38; 14,3; 17,10; 19,6
vasul: sg. nom. 7,35
vase: pl. nom./ac. 7,38, 43; rezum. cap.10; 10,25
vaseale: pl. nom. 7,45; 10,21; 15,15
vasele: pl. nom./ac. 7,47, 48, 51; 8,4

VECIN, -Ã: adj.
vecinã: f. sg. nom. 21,2

VAT: s.n. „mãsurã pentru lichide la e vrei” (cf. lat. batus , -¾); cuvântul
nu es te înregistrat în MDA.
vaturi: pl. ac. 7,26, 38
VÃDUV, -Ã: adj.
vãduve: adj. f. sg. gen./dat. 7,14; 17,9
vãduvã: adj. f. sg. nom. 11,26; 17,10
vãduva: s.f. sg. ac. 17,20
(a se) VÃRSA: v. I „a rãsturna fãcând sã curgã”; (Înv. ºi reg.) „a
tur na (într-o for nmã) metale sau materii topite”
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 2,5; 7,46
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,31; 13,5; 18,28
era vãrsate: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,17, 24
vãr sase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,32
(sã) va vãr sa: ind. viit.I. 3.sg. 13,3

VÃRSÃTURÃ: s.f. „turnare”
vãr sãturã: sg. ac. 7,37

VÂNT: s.n.
vânt : sg. nom. 18,45
(a) VÂNTURA: v. I
va vântur a: ind. viit.I. 3.sg. 14,15
vei vântura: ind. viit.I. 2.sg. 22,11

V

VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãr sate: f./n . pl. nom./ac. 7, 16, 30, 33
vãr sat: n. sg. ac., în sintagma un mar e vãrsat 7,23
vãr sat: n. sg. ac. 7,34
vãr saþi: m. pl. ac., în sintagma dumnezei streini ºi vãr saþi 14,9

VÂNAT: s.n.
vãnatul: sg. ac. 4,23

(a se) VEDEA: v. II
vãzând: gerunziu 1,48; 3,28; 10,4; 11,28; 12,16; 16,18; 18,39; 22,32
vãzându-: gerunziu 3,21; 18,17
sã (sã) vazã: conj. prez. 3.pl. 7,36
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 8,39; 20,25
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 9,12
am vãzut : ind. pf.c. 1.sg. 10,7
(s-)au vãzut : ind. pf.c. 3.sg. 10,12
vezi: ind. prez. 2.sg. 12,16
au vãzut: ind. pf.c. 3.pl. 13,25
vedea: inf. prez. fãrã a 14,4
vedeþi: imperativ 2.pl. 20,7
vãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 20,13
vezi: imperativ 2.sg. 20,22
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 21,29
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 22,17, 19
vedea-vei: ind.. viit.I. 2.sg. 22,25
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 8,22
vederea: sg. ac. 8,25; 9,7
(a) VENI: v. IV
vino: imper ativ 2.sg. 1,12; 13,7, 15
voiu veni: ind. viit.I. 1.sg. 1,14; 13,8
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22, 42; 2,19, 28, 30; 3,16; 8,3;
10, 1; 11,18; 12,1, 3, 12, 21; 13,1, 11, 25; 14,4, 17; 18,16, 46;
19,3; 20,32, 43; 21,4; 22,15
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va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,35; 8,31, 41,42; 13,32
venind: gerunziu 3,15; 7,14; 17,10; rezum. cap.18; 19,4, 9, 19
vinea: ind. imp. 3.pl. 4,33
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 8,33
viind: gerunziu 9,28
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,2
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 10,7
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 13,9, 14
venise: ind. m.mc.pf. 3.sg./pl. 13,10, 12, 21; 18,29; 20,16
a veni: inf. prez. 13,16
sã vii: con j. prez. 2.sg. 15,19
vin: ind. prez. 3.pl. 20,18
venea: ind. imp. 3.pl. 20,20
veniþi: imperativ 2.pl. 18,30
veni-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 22,4
VER GURÃ: adj. (Înv. ºi reg.; des pre fete) „virginã”
vergurã: f. sg. ac., în sintagma fecioarã vergurã 1,2
VERIGÃ: s.f.
verigile: pl. ac. 8,7
verijile: pl. nom. 8,8
VERS: s.n.; var. (Înv.) VERª
verºurilor: pl. gen. rezum. cap.4
versurile: pl. nom. 4,32
(a se) VESELI: v. IV
(sã) veseliia: ind. imp. 3.pl. 1,40
veselindu(-sã): gerunziu 1,45; 4,20; 8,66
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 5,7
VESTE: s.f.
veas tea: sg. ac. 10,1
ves tea: sg. ac. 10,7
veas te: sg. ac. 15,22
(a se) VESTI: v. IV
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23, 51; 2,30; 13,25; 19,1; 20,17
ves teºti: ind. pr ez. 2.sg. 1,42
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers./3.sg. 2,29, 39, 41; 10,7
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; rezum. cap.21
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.18
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. 18,12
ves tesc: ind. prez. 3.pl., în v. compus bine vestesc 22,13
ves tiþi: imperativ 2.pl. 21,9
VESTIT, -Ã: ad j.
ves titã: f. sg. ac. 8,65
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmântul: sg. ac. 14,2
vejmintele: pl. ac. 21,27
vãjmânt: sg. ac. 22,10
vãjmântul: sg. ac. 22,30
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(a se) VINDE: v. III
vindea: ind. imp. 3.pl. 10,15, 29
(te-)ai vândut: ind. pf.c. 2.sg. 21,20
sã fie vândut: pasiv conj. prez. 3.sg. 21,25
VIS: s.n.
vis: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,5, 15
VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 7,51; 15,18
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. ac. 4,25
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. ac. 1,9
viþei: pl. ac., în sintagma viþei de aur rezum. cap.12; 12,28
viþelului: sg. dat. 12,30
viþeilor: pl. dat. 12,32
VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom./ac. 1,29; 2,24; 3,25, 26, 27; 17,1, 12; 18,10,
15; rezum. cap.20; 22,14
vii: m. pl. ac. 20,18
(a) VOI: v. IV
voise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,1
VOIE: s.f.
voia: sg. nom. 19,3
VORBÃ: s.f.
vorbe: pl. ac., în sintagma vorbe line 12,7
vorba: sg. nom. 18,24
(a) VORBI: v. IV
au vorbit : ind. pf.c. 3.sg. 4,33
vorbeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,27
(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu 20,43
vreai: ind. prez. 2.sg. 1,16; 3,5
vrea: ind. prez. 3.sg. 1,41; 13,33
au vrut: ind. pf.c. 3.sg. 8,17; 10,13; 11,40; 12,16; 20,35; 21,15; 22,50
ai vrut: ind. pf.c. 2.sg. 20,36
VREDNIC, -Ã: adj.
vreadnic: m. sg. nom./ac. 20,42; 21,26
vreadnicã: f. sg. nom. 21,2
VREDNICIE: s.f.
vrednicie: sg. ac. 21,7

VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 4,21; 11,34; 15,5, 6

VREME: s.f.
vremea: sg. ac. 4,27; 14,1; rezum. cap.16
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 5,1; 15,6
vreame: sg. ac., în loc. cj. de vreame ce 8,27
vreamea: sg. nom./ac. 8,65; 11,29; 15,23; 18,29, 36; 21,1
vreame: sg. ac. 14,14

VICLEªUG: s.n.; var. (Înv.) HICLEªUG
hicleºug: sg. ac. rezum. cap.2

VRERE:
vrearea: sg. ac. 5,3, 8, 10; 10,13

VIE: s.f.
via: sg. ac. rezum. cap.21; 21,2, 6, 7, 15, 16, 18
vie: sg. nom./ac. 21,1, 2, 6

Z

VIERS: s.n.
viersul: sg. ac. 8,28

(a se) ZÃBOVI: v. IV
(s-)au zãbovit: ind. pf.c. 3.pl. 11,16

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 7,35; 16,9

(a se) ZÃTÃCI: v. IV (cf. Indice Pr)
(sã) va zãtãci: ind. viit.I. 3.sg. 9,8
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va zice: ind. viit.I. 3.sg. 9,8; 22,14
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,5
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,4
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,30
zicã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 21,10
ziceþi: imperativ 2.pl. 20,9, 11; 22,27

ZBURÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(ceale) zburãtoare: s.f. pl. ac. 4,33
(a) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 14,24
ZESTRE: s.f.
zeastre: sg. ac. 9,16
ZI: s.f.
zile: pl. ac., în sintagma multe zile de vârstã „de vârstã înaintatã”
(cf. Anania 2001, p.376, unde se precizeazã cã David avea 62
de ani, fiind mai degrabã îmbãtrânit decât bãtrân)1,1
zilele: pl. nom./ac. 2,1, 11; 3,13, 14; 10,21; 11,12, 42; 14,20;
16,34; 21,29; 22,47
zi: sg. ac., în loc. adv. ori în ce zi/ori în care zi „oricând” 2,37, 42
zile: pl. ac. 2,38; 3,11; 8,65; 16,15; 17,7; 18,1; 19,8; 20,29
zioa: sg. ac. 3,2; 8,64; 9,13, 21; 12,33; 13,3; 16,16; 17,14; 22,35
zi: sg. nom./ac. 3,18; 8,8, 24, 66; 10,12; 12,5, 12, 19, 32; 13, 11;
14,14; 17,15; 19,4; 20,29
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 4,21, 22, 25; 8,40, 59;
9, 3; 11,25, 34, 36, 39; 12,7; 14,30; 15,5, 14, 16, 32
zi: sg. ac., în sintagma zi de praznic 8,2; 12,32
ziua: sg. ac. 8,16; 22,25
zioa: sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/zioa ºi noaptea 8,29, 59
zilelor: pl. gen., în sintagmele Cartea cuvint elor zilelor împãraþilor
Israil/ Cartea cuvintelor zilelor împãraþilor Iiudei 11,41; 14,19,
29; 15,23, 31; 16,5, 14, 20, 27; 22,39, 46
(a) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 11, 16, 17, 24, 29, 32, 33, 39,
41, 42, 52, 53; 2,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31,
36, 38, 42, 44; 3,6, 11, 17, 23, 24, 25, 26, 27; 5,7; 8, 12, 15,
18, 23; 9,3, 13; 10,6; 11,2, 11, 21, 22, 31; 12,5, 6, 7, 9, 10,
26, 28; 13,2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 31, 32; 14,2, 5,
6; 17,1, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24; 18,5, 7, 9, 15, 17, 18,
21, 22, 24, 25, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 4 4; 19,4, 5, 7, 9, 11,
15, 20; 20,2, 5, 7, 8, 10, 11, 1 2, 13, 14, 18, 22, 23, 28, 31, 32,
33, 3 4, 35, 36, 37, 39, 40, 42; 21,5, 6, 7, 13, 20; 22,3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
28, 30, 3 4; 22,50
zicând: gerunziu 1,5, 6, 13, 23, 25, 28, 30, 31, 36, 47, 51; 2,1,
4, 8, 23, 29, 30; 3,5; 5,2, 5, 8; 6,11; 8,15, 25, 47, 55; 9,5; 12,3,
10, 12, 14, 16, 22, 23; 13,3, 4, 9, 17, 18, 21; 15,18, 22; 16,1;
17,2, 8, 11; 18,1, 26, 27, 31; 19,2, 13; 20,17; 21,2, 4, 14, 17,
19, 23, 28; 22,12, 13, 31, 36
zi: imperativ 2.sg. 1,13; 14,7; 18,8, 11, 14, 44
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 1,24; 8,29; 17,13
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 1,34
sã zici: conj. prez. 2.sg. 2,17
zice: ind. prez. 3.sg. 2,30; 3,23; 11,31; 12,24; 13,2, 21; rezum.
cap.14; 14,7; 17,14; 20,3, 5, 13, 14, 28, 32, 42; 21,19; 22,11, 27
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 2,42; 21,6; 22,18
zici: ind. prez. 2.sg. 3,22; 18,11, 14
zicea: ind. imp. 3.sg. 3,22, 26

ZID: s.n.
zidul: sg. nom./ac. 3,1; 20,30
zidurile: pl. ac. 6,6
zidului: sg. gen. 9,15
zid: sg. ac. 9,19
(a se) ZIDI: v. IV
zideaºte: imperativ 2.sg. 2,36
zidind: gerunziu 3,1; 8,13
(sã) zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,2
zidi: inf. prez. fãrã a 5,3
a zidi: inf. prez. 5,5; 8,17, 18; 9,19; 15,21
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 5,5; 8,19
a (sã) zidi: inf. prez. 6,1
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,2; 9,10, 24, 25; 10,4; 12,33; 15,22,
23; 16,24, 32; 22,39
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,5, 9, 10, 14, 15, 16, 36, 38; 7,1, 2;
9,17, 24; 11,7, 27; 12,25; 14,23; 15,17, 22; 16,24, 34; 18,32
(sã) zidea: ind. imp. 3.sg. 6,7
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 6,7
zideºti: ind. prez. 2.sg. 6,12
am zidit: ind. pf.c. 1.sg. 8,13, 20, 27, 43; 11,38
sã (se) zideascã: conj. prez. 3.sg. 8,16
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 8, 19
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 8,44, 48; 9,3
zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
voiu zidi: ind. viit.I. 1.sg. 11,38
sã zideascã: conj. prez. 3.sg. 15,4
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
ZIDIRE: s.f.
zidirea: sg. ac. rezum. cap.5; 5,18; 9,1, 15
ZIDUIT, -Ã: adj. „întãrit cu ziduri; fortificat”
ziduite: f. pl. ac. 4,13
ZIS, -Ã: s.m./f.
ziºii: s.m. pl. nom., în s. compus mai sus ziºii 4,27
ZMOCHIN: s.m.; vezi SMOCHIN
ZMOLICIUNE: s.f.; vezi MOLICIUNE
(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE
ZUGRÃVITURÃ: s.f. (Înv. ºi r ar; prin ext.) „ornamentaþie”
zugrãvituri: pl. ac. 6,29
zugrãvitura: sg. ac. 6,32
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DUP~ OVREAI
A LUI MALAHIE, A DOAO

Cap 1

177v

Ohozia, împ@ratul lui Israil, despre boln@virea sa vrând a sf@tui pre Velzevuv, de la Ilie s@ ceart@
}i c@ va muri s@ vestea}te. Doao c@petenii a cinzeacearii la Ilie trimi}i, foc din ceriu îi mistuia}te
cu osta}ii | lor, ]iindu-s@ a triia c@petenie pentru smerenia sa, cu carele Ilie la Ohozie
s@ pogoar@; c@ruia, murind, urmeaz@ fratele s@u, Ioram.

1.
2.

i au c@lcat leagea Moav în Israil, dup@ ce au murit Ahav.
C@zut-au Ohozia pe treaptele trep@z@rii carea avea în Samaria }i s-au
boln@vit. {i au trimis soli, zicând c@tr@ ei: „Duce]i-v@ }i întreba]i pre Velzevuv,
dumnezeul lui Accaron, oare putea-voiu tr@i dintr-aceast@ boln@vire a mea?”
3. Iar@ îngerul Domnului au gr@it c@tr@ Ilie Thezviteanul, zicând: „Scoal@ }i te suie
întru-ntimpinarea solilor împ@ratului Samariii }i vei zice c@tr@ ei: «Au nu iaste Dumnezeu
în Israil, ca s@ mearge]i a întreba pre Velzevuv, dumnezeul lui Accaron?»
4. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Din p@ti}orul pre care te-ai suit nu te veai
pogorî, ci cu moarte vei muri»”. {i s-au dus Ilie.
5. {i s-au întors solii la Ohozie, care le-au zis: „Pentru ce v-a]i înturnat?”
6. Iar@ ei i-au r@spuns: „Un b@rbat ne-au întâmpinat }i ne-au zis: «Duce]i-v@ }i v@ întoarce]i
178r la împ@ratul care v-au trimis }i-i || ve]i zice: ‘Aceastea zice Domnul: Au doar@ c@ nu era
Dumnezeu în Israil, trimi]i a s@ sf@tui Velzevuv, dumnezeul lui Accaron? Pentru aceaea, din
p@ti}orul pre care te-ai suit nu te veai pogorî, ci cu moarte vei muri!’»”.
7. Care le-au zis: „De ce form@ }i îmbr@c@minte era b@rbatul acela care v-au întâmpinat
}i v-au gr@it cuvintele aceste?”
8. Iar@ ei au zis: „Om p@ros }i cu brâu de curea coapseale încins”. Care au zis: „Ilie
Thezviteanul iaste.”
9. {i au trimis la el o c@petenie cinciz@ceariu }i cincizeaci carii era supt el. Care s-au suit
la el }i }ezând în vârful muntelui i-au zis: „Omul lui Dumnezeu, împ@ratul au poruncit s@
te pogori!”
10. {i, r@spunzând Ilie, au zis cinzeaceariului: „De sânt omul lui Dumnezeu, pogoar@-s@
foc din ceriu }i te îmbuce pre tine }i pre cinzecii t@i!” {i s-au pogorât foc din ceriu }i l-au
îmbucat }i pre cincizeacii carii era cu el.
11. {i iar@}i au trimis la el o c@petenie, alt cinciz@ciuiariu }i cincizeaci cu el. Care i-au
178v gr@it: „Omul lui Dumnezeu, aceastea | zice împ@ratul: «Gr@bea}te, pogoar@-te!»”
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12. R@spunzând Ilie, au zis: „De-s eu omul lui Dumnezeu, pogoar@-s@ foc din ceriu }i
te îmbuce, }i cinzeacii t@i!” {i s-au pogorât foc din ceriu }i l-au îmbucat, }i cinzeacii lui.
13. Iar@ au trimis a treia c@petenie cinciz@ciuiariu }i cinzeaci care era cu el. Carele venind,
}-au plecat genunchele sale c@tr@ Ilie }i l-au rugat }i au zis: „Omul lui Dumnzeu, s@ nu
urgisea}ti sufletul mieu }i sufletul slugilor tale carii cu mine sânt.
14. Iat@, s-au pogorât foc din ceriu }i au mistuit doao c@petenii cinz@ceri dintâi }i cinzeacii
carii era cu ei. Ci acum rogu-m@ s@ te milostivea}ti spre sufletul mieu”.
15. {i au gr@it îngerul Domnului c@tr@ Ilie, zicând: „Pogor<i> cu el”. {i s-au pogorât
cu el la împ@ratul.
16. {i i-au gr@it: „Aceastea zice Domnul: «Pentru c@ ai trimis soli a întreba pre Velzevuv,
dumnezeul lui Accaron, ca când n-ar fi Dumnezeu în Israil, de la care s@ po]i întreba cuvânt,
pentru aceaea din p@ti}orul || pre care te-ai suit nu vei pogorî, ci cu moarte vei muri»”.
179r
17. {i au murit dup@ cuvântul Domnului care au gr@it Ilie }i au împ@r@]it Ioram,
fratele lui, pentru el, în anul al doilea a lui Ioram, fiiului Iosafat, împ@ratului Iiudei,
c@ nu avea fiiu.
18. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ohozia, care au lucrat, au nu aceastea scrise sânt în
Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor lui Israil?
Cap 2
Elissei, nedesp@r]itul lui Ilie so], desp@r]indu-s@ cu pla}ca lui Ilie apa, treace cu el Iordanul. Iar@
Ilie în ceriu cu caru de foc r@pindu-s@, duhul aceluia} îndoit îl ia, }i cu pla}ca lui Ilie iar@}i
desparte apele Iordanului }i prin uscat treace. Ilie cercându-s@, nu s@ afl@. Apele Ierihonului
}i st@rpiciunea p@mântului, puindu-s@ prin Ielisei sare, s@ t@m@duiesc.
Prunci patruzeci }i doiu, ce hulesc pre Elisei, de ur}i s@ rump.

1.

i au fost când au vrut Dumnezeu s@ râdice pre Ilie prin volbur@ în ceriu,
mergea | Ilie }i Elissei din Galgala.
179v
2.
{i au zis Ilie c@tr@ Elissei: „{ezi aici, c@ Domnul m-au trimis pân@ în Vethil”.
C@ruie au zis Elissei: „Viu e Domnul }i viu e sufletul t@u, c@ nu te voiu p@r@si”. {i, pogorându-s@
în Vethil,
3. Au ie}it fiii prorocilor carii era în Vethil la Ielisei }i i-au zis: „Au nu }tii c@ ast@zi Domnul
va lua pre st@pânul t@u de la tine?” Carele au r@spuns: „{i eu }tiu; t@ce]i!”
4. {i au zis Ilie c@tr@ Elissei: „{ezi aici, c@ Domnul m-au trimis în Ierihon”. {i el i-au zis:
„Viu e Domnul }i viu e sufletul t@u, c@ nu te voiu l@sa”. {i, venind în Ierihon,
5. S-au apropiat fiii prorocilor carii era în Ierihon la Elisei }i i-au zis: „Au nu }tii c@ Domnul
ast@zi va lua pre st@pânul t@u de la tine?” {i au zis: „{i eu }tiu; t@ce]i!”
6. {i i-au zis Ilie: „{ezi aici, c@ Domnul m-au trimis pân@ la Iordan”. Carele au zis: „Viu
e Domnul }i viu e sufletul t@u, c@ nu te voiu l@sa”. {i s-au dus amândoi împreun@,
7. {i cinzeaci de b@rba]i din fiii prorocilor au urmat dup@ ei, carii au }i || }ezut în preajm@ 180r
departe, iar@ ei amândoi sta pre Iordan.
8. {i }-au luat Ilie pla}ca }i o au înv@luit }i au lovit apele }i s-au desp@r]it într-amândoao
p@r]ile, }i au trecut amândoi prin uscat.
9. {i dup@ ce au trecut, Ilie au zis c@tr@ Elisseiu: „Ceare ce vei s@-]i fac, mai nainte ,
pân@ ce m@ voiu lua de la tine”. {i au zis Elissei: „Rogu-m@, s@ fie în mine îndoit
duhul t@u”.
10. Care au r@spuns: „Lucru greu ai cerut, îns@ de m@ vei vedea când m@ voiu lua de
la tine, va fi ]ie ce ai cerut, iar@ de nu m@ vei vedea, nu va fi”.
11. {i, mergând }i unblând vorbindu-se, iat@, un car de foc }i cai de foc i-au desp@r]it
*Ecli. 48, 13. pre amândoi; *}i s-au suit Ilie prin volbur@ în ceriu.
12. Iar@ Elissei vedea }i strâga: „P@rintele mieu, p@rintele mieu, carul lui Israil }i c@r@u}ul
1 Mac. 2, 58.
lui!” {i nu l-au mai v@zut. {i }-au apucat vejmintele }i le-au rupt în doao p@r]i.
13. {i au r@dicat pla}ca lui Ilie, carea-i c@zuse. {i, întorcându-s@, au st@tut pre ]@rmurele
Iordanului
14. {i cu pla}ca lui Ilie, carea-i c@zuse, au | lovit apele }i nu s-au desp@r]it. {i au zis: 180v
„Unde iaste Dumnezeul lui Ilie }i acum?” {i au lovit apele }i s-au desp@r]it încoace }i încolo
}i au trecut Elisei.
15. {i, v@zând fiii prorocilor carii era în Ierihon din preajm@, au zis: „S-au odihnit duhul
lui Ilie preste Elisei”. {i, venindu-i întru-ntâmpinare, i s-au închinat cu fa]a la p@mânt
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16. {i i-au zis: „Iat@, cu slujile tale sânt cinzeaci de b@rba]i tari carii s@ pot duce s@ cearce
pre domnul t@u, ca nu cumva s@-l fie luat Duhul Domnului }i s@-l fie aruncat într-un munte
au într-o vale”. Care au zis: „Nu trimite]i”.
17. {i l-au sâlit pân@ când s-au odihnit }i au zis: „Tremite]i!” {i au tremis cinzeaci de
b@rba]i, carii cercându-l în trei zile nu l-au aflat
18. {i s-au întors la el. Iar@ el l@cuia în Ierihon }i le-au zis: „Au nu v-am zis: Nu tremite]i?”
19. {i au zis oamenii cet@]ii c@tr@ Elissei: „Iat@, l@ca}ul cet@]ii ace}tia bun iaste, precum
însu]i, domnule, vezi, ci apele sânt reale }i p@mântul st@rp”.
20. Iar@ el au zis: „Aduce]i-m un vas nou }i pune]i într-însul sare”. Care aducându- l , ||
21. Ie}ind la fântâna apelor, au slobozit într-însa sare }i au zis: „A}a zice Domnul:
181r
«Îns@n@to}at-am apele aceastea». {i nu era mai mult într-însele moarte, nici st@rpiciune.
22. {i s-au s@n@to}at apele pân@ în zioa aceasta, dup@ cuvântul lui Elisei care au gr@it.
23. {i s-au suit de-acolo în Vethil. {i suindu-s@ pre cale, prunci mici au ie}it din cetate
}i-l batjocoriia, zicând: „Suie-te, coposule! Suie-te, coposule!”
24. Carele uitându-s@, i-au v@zut }i i-au bl@st@mat în numele Domnului. {i au ie}it doi
ur}i din dumbrav@ }i au rupt din ei patruzeaci }i doi de prunci.
25. {i s-au dus de acolo în Muntele Carmilului, }i de-acolo s-au întors în Samaria.
Cap 3

181v

Pentru rupta de împ@ratul Moav leg@tur@, carea avea cu împ@ra]ii lui Israil, s@ suie asupra lui
împ@ratul lui Israil, împ@ratul Iiudei }i împ@ratul Edom, c@rora, mai stân}i de seate, Domnul,
prin Elisei, ap@ f@r@ ploaie le f@g@duia}te }i biruin]@ de împ@ratul Moav, carele pre întâiul s@u
n@scut jârthindu-l, r@si|pirea cet@]ii contenea}te.

1.

ar@ Ioram, fiiul lui Ahav, au împ@r@]it preste Israil în Samaria la anul
optspr@zeacealea al lui Iosafat, împ@ratul Iiudei. {i au împ@r@]it doispr@zeace ani.
2.
{i au f@cut r@otate înaintea Domnului, ci nu ca tat@l s@u }i mum@-sa; c@ au
luat chipurile lui Vaal, care f@cuse tat@l lui.
3. Îns@ în p@catele lui Ierovoam, fiiul lui Navath, care a p@c@tui au f@cut pre Israil, s-au
lipit, nici s-au dep@rtat de el.
4. Iar@ Mesa, împ@ratul lui Moav, hr@nea dobitoace multe }i pl@tea împ@ratului Israil miei
o sut@ de mii }i berbeci o sut@ de mii, cu lânile sale.
5. {i deac@ murise Ahav, au rupt leg@tura carea avea cu împ@ratul lui Israil.
6. {i au ie}it împ@ratul Ioram în zioa aceaea din Samaria }i au num@rat tot Israilul.
7. {i au trimis la Iosafat, împ@ratul Iiudei, zicând: „Împ@ratul Moav s-au dep@rtat de
mine, vino cu mine asupra lui la r@zboiu”. Care au r@spuns: „Sui-m@-voiu, care-i al mieu,
al t@u iaste, norodul mieu, norodul t@u, }i caii miei, caii t@i”.
8. {i au zis: „Pre care cale ne vom sui?” Iar@ || el au r@spuns: „Prin pustia Iudumei”.
182r
9. {i s-au dus împ@ratul lui Israil }i împ@ratul Iiudei }i împ@ratul Edom }i au încungiurat
pe cale de }apte zile. Nici era ap@ oastei }i dobitoacelor care urma dup@ ei.
10. {i au zis împ@ratul lui Israil: „Hei, hei, hei, adunatu-ne-au Domnul trei împ@ra]i s@
ne dea în mânile lui Moav!”
11. {i au zis Iosafat: „Oare iaste aici prorocul Domnului, s@ ne rug@m Domnului
printr-însul?” {i au r@spuns unul din slugile împ@ratului Israil: „Iaste aici Elisei, fiiul lui
Safath, care turna ap@ pre mânile lui Ilie”.
12. {i au zis Iosafat: „Iaste la el cuvântul Domnului!” {i s-au pogorât la el împ@ratul lui
Israil }i Iosafat, împ@ratul Iiudei }i împ@ratul Edom.
13. {i au zis Elisei c@tr@ împ@ratul lui Israil: „Ce e mie }i ]ie? Mergi la prorocii t@tâne-t@u
}i a mâne-ta!” {i i-au zis împ@ratul lui Israil: „Pentru ce au adunat Domnul ace}ti trei
împ@ra]i, s@-i dea în mânile lui Moav?”
14. {i au zis c@tr@ el Elisei: „Viu e Domnul oastelor, într-a C@ruia vedeare stau, c@ de
182v nu mi-ar fi ru}ine de fa]a lui Iosafat, împ@|ratul Iiudei, nici te-a} fi socotit, nici m-a}u fi
uitat la tine.
15. Iar@ acum aduce]i-mi ps@lmuitoriu”. {i cântând, ps@lmuitoriul, au fost preste el mâna
Domnului }i au zis:
16. „Aceastea zice Domnul: «Face]i matca repegiunii ace}tiia gropi }i gropi».
17. C@ acestea zice Domnul: «Nu ve]i vedea vânt, nici ploaie. {i matca aceasta s@ va
umplea de ape }i ve]i bea voi }i familiile voastre }i dobitoacele voastre».
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18. {i pu]in e aceasta înaintea Domnului; ci }i pe Moav îl va da în mânile voastre.
19. {i ve]i lovi toat@ cetatea zidit@ }i toat@ cetatea aleas@ }i tot pomul roditoriu îl ve]i
t@ia }i toate f@ntânile apelor le ve]i astupa }i tot p@mântul ales îl ve]i acoperi cu pietri”.
20. {i au fost diminea]@, când s@ aducea jârtva, }i, iat@, ape veniia pe calea Edommului
}i s-au umplut p@mântul de ape.
21. Iar@ to]i moaviteanii, auzind c@ s-au suit împ@ra]i s@ o}teasc@ asupra lor, au chemat
pre to]i carii era încin}i cu brâu de sabie pe deasupra }i au st@tut în hotare.
22. {i diminea]a dintâi sculându-s@ }i, || r@s@rind soarele din prejma apelor, au v@zut 183r
moaviteanii dinprotiv@ apele ro}ii ca sângele
23. {i au zis: „Sânge de sabie iaste! O}titu-s-au împ@ra]i împrotiva sa }i s-au t@iat
împreun@; acum meargi la prad@, Moav!”
24. {i s-au dus în tab@ra lui Israil. Iar@ sculându-s@ Israil, au lovit pre Moav. Iar@ ei au
fugit înnaintea lor. {i au venit cei ce biruise }i au lovit pre Moav.
25. {i cet@]ile le-au strâcat }i tot câmpul cel bun, aruncând fie}tecare pietri, l-au
umplut; }i toate f@ntânile apelor le-au astupat }i to]i pomii roditori i-au t@iat, a}a cât
numai zidurile ceale din lut au r@mas. {i s-au împrejurat cetatea de pr@}tiitori }i mare
parte s-au b@tut.
26. Carea v@zând împ@ratul Moav, c@ au biruit adec@ protivnicii, au luat cu sâne }apte
sute de b@rba]i carii scotea sabie, ca s@ rump@ c@tr@ împ@ratul Edom. {i n-au putut.
27. {i, apucându-}i fiiul s@u cel întâi n@scut, care era s@ împ@r@]easc@ în locul lui, l-au
adus jârtv@ preste zid. {i s-au | f@cut urgie mare în Israil }i îndat@ s-au dep@rtat de la el }i 183v
s-au întors la p@mântul s@u.
Cap 4
Elisseul, v@duvei carea era înpresurat@ de deatorii, untdelemn îi dobânde}te, cu carele s@-}
pl@teasc@ deatora}ii; sunamiteancii, gazdei sale, fiiul pre carele dup@ aceaea mort îl de}teapt@;
}i, turnând f@in@ preste fiertur@, aceiia} ia am@r@ciunea }i cu pu]ine pâni pre mul]i satur@.

1.

ar@ o muiare oarecarea din muierile prorocilor strâga c@tr@ Elisei zicând:
„Sluga ta, b@rbatul mieu, au murit }i tu }tii c@ sluga ta au fost temându-s@ de
Domnul. {i, iat@, crezetoriul vine s@ ia doi fiii miei spre slujba sa”.
2. C@rie au zis Elisei: „Ce vreai s@-]i fac? Spune-mi ce ai în casa ta?” C@riia au r@spuns:
„Nu am, slujnica ta, ceva în casa mea, f@r@ pu]in untdelemn cu care s@ m@ ung”.
3. C@riia au zis: „Meargi, ceare împrumut de la to]i vecinii t@i vase goale nu pu]ine.
4. {i într@ }i închide u}a ta când vei fi dinlontru tu }i fiii t@i. {i toarn@ de acolo în toate
vasele aceastea }i deac@ s@ vor plini vei lua”.
5. {i s-au dus muierea }i au închis u}a || preste sine }i preste fiii s@i. Aceia aducea 184r
înnainte vasele }i ea turna.
6. {i, plinindu-s@ vasele, au zis c@tr@ fiiul s@u: „Ad@-m înc@ un vas”. {i el au r@spuns:
„Nu am”. {i au stat untul-de-lemn.
7. {i au venit ea }i au spus omul lui Dumnezeu. {i el: „Mergi – au zis – vinde untul-de-lemn
}i întoarce crez@toriului t@u, iar@ tu }i fiii t@i tr@ia}te din cel r@mas”.
8. {i au fost o zi oarecarea }i trecea Elisei prin Sunam. {i era acolo o muiare mare
carea l-au ]ânut s@ mânce pâne. {i, trecând adeas@ori pe acolo, s@ ab@tea la ea s@
mânce pâne.
9. Carea au zis c@tr@ b@rbatul s@u: „Cunoscu c@ omul lui Dumnezeu sfânt iaste acesta,
care treace pe la noi adeaseori.
10. S@-i facem, dar@, o chilie mic@ }i s@-i punem în ea p@ti}or }i mas@ }i scaun }i sfe}nic,
ca când va veni la noi, s@ r@mâie acolea”.
11. {i au fost o zi oarecarea }i, venind, s-au ab@tut în chilie }i s-au odihnit acolo.
12. {i au zis c@tr@ Ghezi, sluga sa: „Cheam@ sunamiteanca aceasta!” Care chemând-o
}i ea stând înaintea lui,
13. Zis-au c@tr@ sluga sa: „Gr@ia}te c@tr@ ea: | «Iat@, cu deadinsul întru toate ne-ai slujit 184v
noao. Ce vreai s@-]i fac? Au ai ceva treab@ }i vreai s@ gr@iesc împ@ratului sau c@peteniei
oastei?»” Carea au r@spuns: „În mijlocul norodului mieu l@cuiesc”.
14. {i au zis: „Ce, dar@, vrea s@-i fac?” {i au zis Ghezi: „Nu cerca, c@ fiiu nu are, }i
b@rbatul ei b@trân iaste”.
15. {i au poruncit s@ o cheme. Carea chemat@ fiind }i stând înaintea u}ii,
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16. Au zis c@tr@ ea: „În vreamea aceasta }i într-acest ceas, de vei avea via]@, vei avea
în pântece fiiu”. Iar@ ea au r@spuns: „Nu, rogu-te, domnul mieu, omul lui Dumnezeu, nu
voiu a min]i slujnicii tale”.
17. {i au z@mislit muierea }i au n@scut fiiu în vreamea }i în ceasul acela} care zisease Elisei.
18. {i au crescut pruncul. {i fiind o oarecare zi }i ie}ind la tat@-s@u, la s@cer@tori,
19. Au zis t@tâni-s@u: „Capul m@ doare, capul m@ doare!” Iar@ el au zis slugii: „Ie-l }i-l
du la mum@-sa!”
20. Carele luundu-l }i ducându-l la mum@-sa, l-au pus ea pre jenunchele sale pân@ la
185r amia||z@zi }i au murit.
21. {i s-au suit }i l-au pus pre p@ti}orul omului lui Dumnezeu }i au încuiat u}a. {i, ie}ind,
22. {-au chemat b@rbatul }i au zis: „Trimite cu mine, rogu-te, o slug@ }i asina, s@ alerg
pân@ la omul lui Dumnezeu }i s@ m@ întorc”.
23. Care i-au zis: „Pentru ce pricin@ meargi la el? Ast@zi nu-i lun@ noao, nici sâmb@t@”.
Carea au r@spuns: „Voiu mearge”.
24. {i au a}ternut asina }i au poruncit slugii: „Mân@ }i gr@bea}te, s@ nu-mi faci z@bav@
mergând! {i aceasta f@, ce-]i poruncesc!”
25. {i au purces }i au venit la omul lui Dumnezeu, în Muntele Carmilului. {i, v@zind-o
omul lui Dumnezeu din prejm@, au zis c@tr@ Ghezi, sluga sa: „Iat@ sunamiteanca ceea!
26. Meargi, dar@, întru-ntâmpinarea ei }i-i zi: „Drepte sânt despre tine }i despre b@rbatul
t@u }i despre fiiul t@u?” Carea au r@spuns: „Dreapte”.
27. {i, venind la omul lui Dumnezeu în munte, i-au apucat picioarele lui; }i s-au apropiat
185v | Ghezi s@ o dep@rteze. {i au zis omul lui Dumnezeu: „Las@-o, c@ sufletul ei în am@r@ciune
iaste }i Domnul au t@inuit de c@tr@ mine }i nu mi-au spus”.
28. Carea au zis: „Au doar@ am cerut fiiu de la domnul mieu? Au nu ]-am zis: «S@ nu
m@ batjocore}ti!»”
29. {i el au zis c@tr@ Ghezi: „Încinje coapseale tale }i ia toiagul mieu în mâna ta }i mergi.
De te va întâmpina om, nu-i zi: «S@n@tate»; }i de-]i va zice cineva ]ie, nu-i r@spunde. {i
vei pune toiagul mieu pre fa]a pruncului”.
30. Iar@ muma pruncului au zis: „Viu e Domnul }i viu e sufletul t@u, nu te voiu l@sa”.
{i s-au sculat }i au urmat dup@ ea.
31. Iar@ Ghezi mersease înnaintea lor }i pusease toiagul pre fa]a pruncului; }i nu era glas,
nice sâm]ire. {i s-au întors întru-ntâmpinarea lui }i i-au vestit zicând: „Nu s-au sculat
pruncul”.
32. {i au întrat Elisei în cas@; }i, iat@, pruncul mort z@cea în p@ti}orul lui.
33. {i, întrând, au încuiat u}a preste sine }i preste prunc; }i s-au rugat c@tr@ Domnul.
34. {i s-au suit }i s-au culcat pre prunc. {i au pus gura sa pre gura lui }i ochii s@i pre
186r || ochii lui }i mânile sale pre mânile lui. {i s-au plecat preste el }i s-au înc@lzit trupul
pruncului.
35. Iar@ el întorcându-s@, s@ prinbla prin cas@, o dat@ încoace }i-n încolo. {i s-au suit }i
s-au culcat pre el. {i au oftat pruncul de }eapte ori }i au de}chis ochii.
36. Iar@ el au chemat pre Ghezi }i i-au zis: „Cheam@ sunamiteanca aceasta”. Carea
chemat@, au întrat la el. Carele i-au zis: „Ia-]i fiiul!”
37. Venit-au ea }i au c@zut la picioarele lui }i s-au închinat pre p@mânt. {i } au luat fiiul
}i au ie}it.
38. {i Elisei s-au întors în Galgala. {i era foamete pre p@mânt }i fiii prorocilor l@cuia înnaintea
lui. {i au zis unuia din slugile sale: „Pune o oal@ mare }i fierbe mâncare fiilor prorocilor”.
39. {i au ie}it unul în câmp s@ culeag@ ierburi de câmp. {i au aflat ca o vi]@ s@lbatec@
}i au cules dintr-însa tidve de câmp }i }-a umplut pla}ca. {i, întorcându-s@, le-au dimicat
în oala mânc@rii, c@ nu }tia ce iaste. |
40. {i au turnat so]ilor s@ m@nânce; }i gustând din fiertur@ au strâgat, zicând: „Moarte
186v
în oal@, omul lui Dumnezeu!” {i n-au putut mânca.
41. Iar@ el au zis: „Aduce]i f@in@!” {i deac@ au adus, au pus în oal@ }i au zis: „Toarn@
gloatei, s@ mânce”. {i n-au mai fost ceva de am@râciune în oal@.
42. Iar@ un om oarecare au venit din Vaalsalisa aducând omului lui Dumnezeu pâni de
pârg@, doaozeaci de pâni de orzu }i grâu nou în straista sa. Iar@ el au zis: „D@ norodului
s@ mânce!”
43. {i i-au r@spuns slujitoriul lui: „Câtu-i aceasta, s@ puiu înnaintea o sut@ de oameni?” El
iar@} i-au zis: „D@ norodului s@ mânce, c@ acestea zice Domnul: «Mânca-vor }i va prisosi»”.
44. {i au pus înnaintea lor; carii au mâncat }i au prisosit, dup@ cuvântul Domnului.
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Cap 5
Ruptu-}-au împ@ratul Israil vejmintele sale, c@ci zisease împ@ratul Asiriii s@ vindece pre Neeman
leprosul. Pre carele Elisei, cu sp@larea de }eapte ori în Iordan, îl cur@]@ de le||pr@; carea de
Ghezi, pentru darurile cu minciun@ stoarse, de la Elisei nesocotite, pururea s@ lipea}te.

1.

*Luc. 4, 27.

187r

eeman, c@petenia oastei împ@ratului Asiriii, era om mare la domnul s@u }i
cinstit, c@ printr-însul au dat Domnul mântuire Asirei. {i era om tare }i bogat,
dar@ lepros.
2. Iar@ din Asiria ie}ise lotri}ori }i roab@ dusease din p@mântul lui Israil o prunc@ mic@,
carea era în slujba muierii lui Neeman.
3. Carea au zis c@tr@ st@pân@-sa: „Batâr de-ar fi fost domnul mieu la prorocul care iaste
în Samaria, adev@rat l-ar fi vindecat de lepra ce are”.
4. {i au întrat Neeman la domnul s@u }i i-au vestit zicând: „A}ea }i a}a au gr@it prunca
din p@mântul lui Israil”.
5. {i i-au zis împ@ratul Asirii: „Meargi, }i voiu trimite carte la împ@ratul lui Israil”. Care
purcezând }i luund cu sâne zeace t@lan]i de argint }i }ase mii de galbeni }i zeace schimburi
de vejminte,
6. Au adus cartea la împ@ratul lui Israil cu aceaste cuvinte: „Luund cartea aceasta, s@
}tii c@ am trimis la tine pre Neeman, sluga mea, s@-l vindeci de lepra sa”. |
7. {i, cetind împ@ratul lui Israil cartea, }-au rupt vejmintele }i au zis: „Au doar@ Dumnezeu 187v
sânt eu, ca s@ pociu ucide }i a face viu, pentru c@ acesta au trimis la mine s@ vindec omul
de lepra sa? Socoti] }i vede]i c@ prilejuri cearc@ împrotiva mea”.
8. Carea auzând Elisei, omul lui Dumnezeu, a-}i fi rupt, adec@, împ@ratul lui Israil vejmintele
sale, au trimis la el, zicând: „Pentru ce ]-ai rupt vejmintele? Vie la mine }i s@ }tie a fi proroc
în Israil”.
9. {i au venit Neeman cu c@l@re]ii }i cu c@ru]e }i au st@tut la u}a casii lui Elisei.
10. {i au trimis la el Elisei sol, zicând: „Meargi }i te spal@ de }apte ori în Iordan }i va
lua sân@tate trupul t@u }i te vei cur@]i”.
11. Mâniindu-s@, Neeman s@ dep@rta, zicând: „Gândeam c@ va ie}i la mine }i stând va
chema numele Domnului, Dumnezeului s@u, }i va atinge cu mâna sa locul leprii }i m@
va cur@]i.
12. Au nu sânt mai bune Avana }i Farfar, râurile Damascului, decât toate apele lui Israil?
S@ m@ sp@l într-însele }i s@ m@ cur@]esc?” {i deac@ s-au întors }i s@ ducea m@nios, ||
13. S-au apropiat la el slugile sale }i i-au gr@it: „Tat@, de ]-ar fi zis prorocul }i un lucru mare, 188r
adev@rat tr@buia s@ faci. Cu cât mai vârtos c@ acum ]-au zis: «Spal@-te }i te vei cur@]i!»”
14. Pogorât-au *}i s-au sp@lat în Iordan de }apte ori, dup@ cuvântul omului lui Dumnezeu,
}i i s-au întors trupul lui ca trupul pruncului celui mic }i s-au cur@]it.
15. {i, întorcându-s@ la omul lui Dumnezeu cu toat@ petrecaniia sa, venit-au }i au st@tut
înnaintea lui }i au zis: „Adev@rat }tiu c@ nu iaste alt Dumnezeu în tot p@mântul, f@r@ numai
în Israil. Rogu-te, dar@, s@ priime}ti blagoslovenie de la sluga ta”.
16. Iar@ el au r@spuns: „Viu e Domnul înnaintea C@ruia stau c@ nu voiu lua!” {i, silindu-l,
nicidecum s-au odihnit.
17. {i au zis Neeman: „Precum vreai. Ci, rogu-m@, îng@duie}te-mi mie, slugii tale, s@
iau sarcina a doi c@târi din p@mânt; c@ nu va face mai mult sluga ta ardere de tot au jârtv@
dumnezeilor streini, f@r@ Domnului.
18. {i aceasta numai iaste, de carea s@ ro|gi pre Domnul pentru sluga ta: când va întra 188v
st@pânul mieu în besearica lui Remon s@ se închine, }i el r@zimându-s@ pre mâna mea,
m@ voiu închina în bisearica lui Remon, închinându-s@ el într-acela} loc, s@-mi iarte mie
Domnul, slugii tale, pentru acest lucru”.
19. Care i-au zis: „Mergi în pace!” {i s-au dus de la el cu aleas@ vremea p@mântului.
20. {i au zis Ghezi, sluga omului lui Dumnezeu: „Iertat-au domnul mieu lui Neeman,
siriianului acestuia, s@ nu priimeasc@ de la el ceale ce au adus. Viu e Domnul c@ voiu alerga
dup@ el }i voiu lua de la el ceva”.
21. {i au urmat Ghezi dup@ Neeman; pre carele v@zându-l alergând la sine, s-au pogorât
din c@ru]@ întru-ntâmpinarea lui }i au zis: „Drepte sânt toate?”
22. {i el au zis: „Drepte. Domnul mieu m-au trimis la tine, zicând: «Acum venir@ la
mine doi tineri din muntele Efrem, din fiii prorocilor. D@-le un t@lant de argint }i haine
schimb@toare îndoite»”.
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23. {i au zis Neeman: „Mai bine iaste s@ iei doi t@lan]i”. {i l-au silit }i au legat || doi
t@lan]i de argint în doao sace }i îndoite vejminte }i le-au pus pre doao sluji ale sale carii
le-au }i dus înnaintea lui.
24. {i, venind acum sara, le-au luat din mâna lor }i le-au pus în cas@ }i au slobozit
oamenii }i s-au dus.
25. Iar@ el întrând, au st@tut înnaintea domnului s@u. {i au zis Elisei: „De unde vii
Ghezi?” Care au r@spuns: „Nu s-au dus sluga ta înc@trova”.
26. Iar@ el au zis: „Au nu inima mea de fa]@ era când s-au întors omul din c@ru]a sa
întru-ntâmpinarea ta? Deci acum ai luat argintul }i ai luat hainele s@ cumperi maslini }i
vii }i oi }i boi }i sluji }i slujnice.
27. Ci }i lepra lui Neeman s@ va lipi de tine }i de s@mân]a ta pân@ în veac”. {i au ie}it
de la el lepros ca neaoa.
Cap 6

189v

Elisei fierul s@curii a înota face. Osta}ii împ@ratului Asiriii ca ni}te orbi]i s@ pov@]uiesc în Samaria
de la Elisei, pre carele pentru tainele împ@ratului s@u, ce|le deascoperise împ@ratului lui Israil, s@
sârguia a-l prinde. {i dup@ aceea, asirii conocind Samaria, maicele pentru foamea î}i mânc@
pruncii; pentru carea Elisei a s@ ucide de la împ@ratul s@ poruncea}te.

1.

i au zis fiii prorocilor c@tr@ Elisei: „Iat@, locul în care l@cuim înaintea ta, îngust ne
iaste.
2.
S@ meargem pân@ la Iordan }i ieie fie}tecare din p@dure materii, s@ ne zidim
acolo loc de l@cuit”. Care au zis: „Mearge]i”.
3. {i au zis unul dintr-în}ii: „Vino, dar@, }i tu cu slugile tale”. R@spuns-au: „Eu voiu veni”.
4. {i s-au dus cu ei. {i, venind la Iordan, t@ia leamne.
5. {i s-au întâmplat de t@ind unul materie, i-au c@zut fierul s@curii în ap@ }i au strâgat
el }i au zis: „Hei, hei, hei, domnul mieu, }i aceasta înc@ împrumut o luas@m!”
6. {i au zis omul lui Dumnezeu: „Unde au c@zut?” Iar@ el i-au ar@tat locul. {i au t@iat
un lemn }i l-au slobozit acolo. {i au înnotat fierul.
7. {i au zis: „Ia-l!” Care }-au întins mâna }i l-au luat.
8. Iar@ împ@ratul Asiriii o}tea împrotiva || lui Israil }i sfat au f@cut cu slujile sale, zicând:
190r
„În locul acela }i acela s@ punem le}uiri”.
9. {i au tremis omul lui Dumnezeu la împ@ratul Israil, zicând: „P@zea}te, s@ nu treci prin
locul acela, c@ acolo asirii în le}uiri sânt”.
10. {i au trimis împ@ratul lui Israil la locul care-i zisease omul lui Dumnezeu }i i-au apucat
mainte }i s-au ]inut acolea nu o dat@, nici de doao ori.
11. {i s-au turburat inima împ@ratului Asiriii pentru acest lucru. {i, chemând slugile sale,
au zis: „C@ci nu-mi spune]i cine-i vânz@toriul mieu la împ@ratul lui Israil?”
12. {i au zis unul din slugile lui: „Nicidecum, domnul mieu, împ@rate, ci Elisei prorocul,
care iaste în Israil, spune împ@ratului Israil toate vorbele, oricare vei gr@i în c@mara ta”.
13. {i le-au zis: „Duce]i-v@ }i vede]i unde iaste, s@ trimi]u }i s@-l prinzu”. {i i-au vestit,
zicând: „Iat@, în Doftan”.
14. {i au trimis acolo cai }i c@ru]e }i puterea oasteai. Carii venind noaptea, au
încungiurat cetatea.
15. {i, sculându-s@ diminea]a slujitoriul omului lui Dumnezeu, ie}ind au v@zut oastea
190v împregiurul cet@]ii }i caii }i c@ru]ele; }i | i-au vestit, zicând: „Hei, hei, hei, domnul mieu,
ce vom face?”
16. Iar@ el au r@spuns: „Nu te teame, c@ mai mul]i sânt cu noi decât cu ei”.
17. {i, rugându-s@ Elisei, au zis: „Doamne, de}chide ochii acestuia, s@ vaz@”. {i au
de}chis Domnul ochii slugii }i au v@zut. {i, iat@, muntele plin de cai }i de c@ru]e de foc
împrejurul lui Elisei.
18. {i protivnicii s-au pogorât la el; iar@ Elisei s-au rugat c@tr@ Domnul, zicând: „Lovea}te,
rogu-m@, neamul acesta cu orbire”. {i i-au lovit Domnul, s@ nu vaz@, dup@ cuvântul lui
Elisei.
19. {i au zis c@tr@ ei Elisei: „Nu-i calea aceasta, nici aceasta iaste cetatea. Urma]i dup@
mine }i v@ voiu ar@ta omul care cerca]i”. {i i-au dus în Samaria.
20. {i, întrând în Samaria, au zis Elisei: „Doamne, de}chide ochii acestora s@ vaz@”. {i
au de}chis Domnul ochii lor }i s-au v@zut a fi în mijlocul Samariii.
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21. {i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Elisei, v@zându-i: „Au lovi-i-voiu, p@rintele mieu?”
22. {i el au zis: „Nu-i vei lovi, c@ nu i-ai prins cu sabia sau cu arcul t@u ca s@-i love}ti; ci
pune pâne }i ap@ înaintea lor, s@ mânce }i s@ bea }i s@ mearg@ la st@pânul s@u”. ||
23. {i li s-au pus g@tire mare de bucate }i au mâncat }i au beaut; }i i-au slobozit }i s-au 191r
dus la domnul s@u. {i n-au mai venit lotrii Asiriii în p@mântul lui Israil.
24. {i au fost dup@ aceastea, adunat-au Venadad, împ@ratul Asiriii, toat@ oastea sa }i
s-au suit }i conocea Samaria.
25. {i s-au f@cut foamete mare în Samaria. {i pân@ într-atâta s-au con@cit, pân@ când
s@ vindea un cap de asin cu optzeci de argin]i, }i a patra parte de cavi de gunoiu de
porumbi cu cinci argin]i.
26. {i, trecând împ@ratul lui Israil pre zid, o muiare oarecarea au strâgat c@tr@ el, zicând:
„M@ntuia}te-m@, domnul mieu, împ@rate!”
27. Carele au r@spuns: „Nu te mântuia}te Domnul, de unde te pociu mântui? Din are
sau din teasc?” {i au zis c@tr@ ea împ@ratul: „Ce-]i vreai?” Carea au r@spuns:
28. „Muiarea aceasta mi-au zis: «D@ fiiul t@u, s@-l mânc@m ast@zi, }i fiiul mieu l-om mânca
mâne».
29. {i am fiert fiiul mieu }i l-am mâncat. {i i-am zis în ceealalt@ zi: «D@ fiiul | t@u s@-l 191v
mânc@m. Carea au ascuns fiiul s@u»”.
30. Carea auzând, împ@ratul }-au rupt vejmintele }i trecea pre zid. {i au v@zut tot norodul
t@rsâna cu carea era îmbr@cat la trup dinlontru.
31. {i au zis împ@ratul: „Acestea s@-m fac@ Dumnezeu }i acestea s@-m adaog@, de va
sta capul lui Elisei, fiiului Safat, preste el ast@zi!”
32. Iar@ Elisei }edea în casa sa }i b@trânii }edea cu el. {i au trimis un om. {i pân@ a veni
solul acela, au zis c@tr@ b@trâni: „Au nu }ti]i c@ au trimis fiiul uciga}ului aici, s@ mi s@ taie
capul? Vede]i, dar@, când va veni solul închide]i u}a }i nu-l l@sa]i a întra. C@ iat@, sunetul
picioarelor domnului lui dup@ el iaste”.
33. Înc@ el gr@indu-le lor, s-au ar@tat solul care venea la el. {i au zis: „Iat@, atâta r@u de
la Domnul iaste. Ce voiu a}tepta mai mult de la Domnul?”
Cap 7
Elisei în Samaria mainte vestea}te a fi prisosire de grâu. Carea patru lepro}i în Samaria o
vestesc, cutremura]i de la domnul Asiriii || toate l@sându-le, }i conociia slobozând. Iar@
pov@]uitoriul necrezând cuvântul lui Elisei, de gloat@ s@ calc@ în poarta Samariii.

1.

192r

i au zis Elisei: „Asculta]i cuvântul Domnului! Acestea zice Domnul: «În vreamea
aceasta, mâne, g@leata de f@in@ cu un }tatir va fi }i doao g@leate de orzu cu un
}tatir, în poarta Samariii»”.
2. R@spunzând, unul dintre pov@]uitori, pre a c@ruia mân@ împ@ratul s@ r@zima, omului
lui Dumnezeu au zis: „De va face Domnul }i jghiiaburi în ceriu, au putea-va fi ce gr@ie}ti?”
Carele au zis: „Vei vedea cu ochii t@i, }i de acolo nu vei mânca”.
3. {i patru oameni era lepro}i lâng@ întrarea por]ii. Carii au zis unul c@tr@ altul: „C@ci
voim a fi aici pân@ vom muri?
4. Acar de vom vrea a întra în cetate, de foame vom muri; acar de vom r@mânea aici,
tr@buie s@ murim. Veni]i, dar@, }i s@ fugim la tab@ra Asiriii. De ne vor ierta, vom tr@i, iar@
de vor vrea a ne ucide, tot vom muri”.
5. {i s-au sculat sara, s@ vie la tab@ra Asiriii. {i venind la c@petenia taberii asirilor, nice
unul au g@sit acolo.
6. C@ Domnul f@cuse a auzi în tab@ra Asiriii sunet de car@ }i de cai }i de oaste |
mult@. {i au zis unul c@tr@ altul: „Iat@, cu plat@ au togmit asupra noastr@ împ@ratul 192v
lui Israil pre împ@ra]ii hetheilor }i a eghipteanilor }i au venit asupra noastr@”.
7. {i s-au sculat }i au fugit întru-ntunearec }i }-au l@sat corturile }i caii }i asinii în tab@r@
}i au fugit numai sufletele a-}i mântui poftind.
8. Deci venind lepro}ii aceia la începutul taberii, au întrat într-un cort }i au mâncat }i
au beut. {i au luat de acolo argint }i aur }i haine }i s-au dus }i le-au ascuns. {i iar@ s-au
întors la alt cort, }i de acolo aseaminea luund, le-au ascuns.
9. {i au zis unul c@tr@ altul: „Nu facem drept. C@ aceast@ zi de bun@ veaste iaste. De
vom t@cea }i nu vom vrea a vesti pân@ mâne, de tâlh@rie ne vom vinov@]i. Veni]i s@
meargem }i s@ vestim în curtea împ@ratului”.
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10. {i, venind la poarta cet@]ii le-au povestit, zicând: „Dusu-ne-am la tab@ra Asiriii }i
193r nici un om am g@sit acolo, f@||r@ numai cai }i asini lega]i }i corturi înfipte”.
11. {i s-au dus portarii }i au vestit în polata împ@ratului dinlontru.
12. Carele s-au sculat noaptea }i au zis c@tr@ slugile sale: „Zic voao ce ne-au f@cut asirii.
{tiu c@ bolim de foamete }i pentru aceea au ie}it din tab@r@ }i s@ pitul@ în câmpuri, zicând:
«Când vor ie}i din cetate îi vom prinde vii }i atunci vom putea întra în cetate»”.
13. {i au r@spuns unul din slugile lui: „S@ lu@m cinci cai carii au r@mas în cetate (c@
numai aceia sânt în toat@ mul]imea lui Israil, c@ al]ii s-au mistuit) }i, trimi]ând vom putea
iscodi”.
14. {i au adus doi cai }i i-au trimis împ@ratul în tab@ra asirilor, zicând: „Duce]i-v@ }i
vede]i!”
15. Carii s-au dus dup@ ei pân@ la Iordan }i, iat@, toat@ calea plin@ era de haine }i de
vase care lep@dase asirii turburându-s@. {i, înturnându-s@, solii au spus împ@ratului.
16. {i, ie}ind norodul, au jefuit tab@ra Asiriii. {i au fost g@leata de f@in@ cu un }tatir }i
193v doao g@leate de orzu cu un }tatir, | dup@ cuvântul Domnului.
17. Iar@ împ@ratul pre pov@]uitoriul acela, pre a c@ruia mân@ s@ r@zima, l-au r@nduit la
poart@. Pre care l-au c@lcat gloata în întrarea por]ii }i au murit, precum gr@ise omul lui
Dumnezeu când s@ pogorâse împ@ratul la el.
18. {i au fost dup@ cuvântul omului lui Dumnezeu, care zisease împ@ratului când au
zis: „Doao g@leate de orzu cu un statir vor fi }i o g@leat@ de f@in@ cu un statir, într-aceasta}
vreame mâne în poarta Samariii”.
19. Când r@spunsease pov@]uitoriul acela omului lui Dumnezeu }i zisease: „De va }i face
Domnul jgheaburi în ceriu, au doar@ putea-va face ce gr@ie}ti?” {i i-au zis: „Vedea-vei
cu ochii t@i, }i de acolo nu vei mânca”.
20. {i i s-au întâmplat precum mai nainte i s-au fost zis; }i l-au c@lcat norodul în poart@
}i au murit.
Cap 8
194r

Dup@ foametea de }apte ani de la Elisei mai înainte vestit@, sunamiteanca, carea cu sfatul lui
nimearnicise, întorcându-s@, ]arinile || sale cu roadele }i le dob@ndea}te. Elisei, pre Venadad,
ce boln@vea, îl veste}te c@ va muri }i c@ necuratul Hazail va împ@r@]i. Ioram, împ@ratul Iiudei,
au b@tut pre idumei, c@ci de la sâne s@ dep@rtase. C@ruia necuratului urmeaz@ Ohozie,
fiiul necurat.

1.

ar@ Elisei au gr@it c@tr@ muierea c@rie îi înviiase fiiul, zicând: „Scoal@, mergi tu }i
casa ta }i nimernicea}te oriunde te vei g@si , c@ au chemat Domnul foamete }i va
veni în }eapte ani”.
2. Carea s-au sculat }i au f@cut dup@ cuvântul omului lui Dumnezeu. {i, mergând cu
casa, au nimernicit în p@mântul filisteilor zile multe.
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3. {i, sfâr}indu-s@ }eapte ani, s-au întors muierea din p@mântul filisteilor }i au ie}it, s@
s@ roage împ@ratului pentru casa sa }i pentru ]arinile sale.
4. Iar@ împ@ratul vorbea cu Ghezi, sluga omului lui Dumnezeu, zicând: „Povestea}te-mi
toate m@rimile care au f@cut Elisei”.
5. {i, povestind împ@ratului în ce chip înviiase mortul, s-au ar@tat muierea c@riia îi
înviiase fiiul, strâgând c@tr@ împ@ratul pentru casa sa | }i pentru ]arinile sale. {i au zis
Ghezi: „Domnul mieu, împ@rate, aceasta-i muierea }i acesta-i fiiul ei pre carele l-au
înviiat Elisei”.
6. {i au întrebat împ@ratul muierea, carea i-au povestit. {i i-au dat împ@ratul un famen,
zicând: „Întoarce-i toate care sânt ale sale }i toate roadele ]arinelor, de la zioa în carea
au l@sat p@mântul pân@ acum”.
7. {i au venit Elisei în Damasc, }i Venadad, împ@ratul Asiriii, boln@vea. {i i-au vestit,
zicând: „Au venit omul lui Dumnezeu aici”.
8. {i au zis împ@ratul c@tr@ Hazail: „Ia cu tine daruri }i mergi întru-ntâmpinarea omului
lui Dumnezeu }i întreab@ pre Domnul printr-însul, zicând: «De m@ voiu putea slobozi din
boln@virea mea aceasta?»”
9. {i s-au dus Hazail întru-ntâmpinarea lui, având cu sâne daruri }i toate bun@t@]ile
Damascului, povar@ de patruzeaci de c@mile. {i, stând înnaintea lui, au zis: „Fiiul t@u,
Venadad, împ@ratul Asiriii, m-au trimis la tine, zicând: «De m@ voiu putea îns@n@to}a de
boln@virea mea aceasta?»
10. {i i-au zis Elisei: „Mergi, zi-i: «Te vei s@n@to}a». Iar@ mi-au ar@tat Domnul c@ cu
moarte va muri”. ||
11. {i au st@tut cu el }i s-au turburat pân@ la schimbarea obrazului. {i au plâns omul
lui Dumnezeu.
12. C@ruie Hazail i-au zis: „Pentru ce domnul mieu plânge?” Iar@ el au zis: „C@ }tiu celea
ce vei face fiilor lui Israil, realele. Cet@]ile lor ceale zidite cu foc le veai aprinde }i tinerii
lor îi vei ucide cu sabia }i pre cei mici ai lor îi vei lovi de p@re]i, }i pre ceale povoarnice le
vei împ@r]i”.
13. {i au zis Hazail: „{i ce sânt, sluga ta, un câne, s@ fac@ lucrul acesta mare?” {i au zis
Elisei: „Mi-au ar@tat Domnul c@ vei fi împ@rat Asiriii”.
14. Carele dep@rtându-s@ de la Elisei, au venit la Domnul s@u. Carele i-au zis: „Ce ]-au
zis Elisei?” Iar@ el au r@spuns: „Mi-au zis c@ vei dobândi s@n@tatea”.
15. {i, venind a doao zi, au adus un pocro]el }i au turnat ap@ }i l-au întins preste fa]a
lui. Carele murind, au împ@r@]it Hazail pentru el.
16. În anul al cincilea a lui Ioram, fiiului Ahav, împ@ratului Israil, }i a lui Iosafat, împ@ratului
Iiuda, au împ@r@]it Ioram, fiiul lui Iosafat, împ@ratul Iiudei.
17. *De ani treizeaci }i doi era când au început a împ@r@]i }i opt ani au împ@r@]it în |
Ierusalim.
18. {i au umblat în c@ile împ@ra]ilor Israil, precum umblase casa lui Ahav, c@ fata lui
Ahav era muiarea lui. {i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului.
19. Iar@ Domnul n-au vrut a r@sipi Iiuda pentru David, sluga sa, *precum îi f@g@duise
s@-i dea candil@ }i fiilor lui în toate zilele.
20. *În zilele lui s-au dep@rtat Edom, s@ nu fie supt Iiuda }i }i-au rânduit }ie}i împ@rat.
21. {i au venit Ioram în Seira }i toate c@ru]ele cu el. {i s-au sculat noaptea }i au lovit pre
idumeii cari-i încungiurase }i c@peteniile c@ru]elor. Iar@ norodul au fugit la s@la}ele sale.
22. {i s-au dep@rtat Edom, s@ nu fie supt Iiuda, pân@ la zioa aceasta. Atunci s-au dep@rtat
}i Lovna în vreamea aceea.
23. Iar@ celeaalalte a cuvintelor Ioram }i toate care s-au f@cut, au nu aceastea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
24. {i au adormit Ioram cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David }i au
împ@r@]it Ohozie, fiiul lui, în locul lui.
25. În *anul al doispr@zeacelea a lui Ioram, fiiul lui Ahav, împ@ratului Israil, au împ@r@]it
Ohozie, fiiul lui Ioram, împ@ratului Iiudei. ||
26. De doaozeaci }i doi de ani era Ohozie când au început a împ@r@]i }i într-un an au
împ@r@]it în Ierusalim. Numele mumei lui, Athalia, fata lui Amri, împ@ratului Israil.
27. {i au umblat în c@ile casei Ahav }i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului, ca casa
lui Ahav; c@ ginerele casei lui Ahav au fost.
28. {i s-au dus cu Ioram, fiiul lui Ahav, la r@zboiu împrotiva lui Hazail, împ@ratul Asiriii,
în Ramoth Galaad }i au r@nit asirii pre Ioram.
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29. Care s-au întors s@ s@ lecuiasc@ în Iezrahil, c@-l r@nise asirii în Ramoth, t@b@rând
înprotiva lui Hazail, împ@ratul Asiriii. Iar@ Ohozie, fiiul lui Ioram, împ@ratul Iiudei, s-au
pogorât s@ vaz@ pre Ioram, fiiul lui Ahav, în Iezrahil, c@ boln@vea acolo.
Cap 9
Lui Iehu, uns fiind prin prorocul împ@rat lui Israil, îi poruncea}te Domnul s@ }targ@ casa lui
Ahav. {i au ucis pre Israil împreun@ cu Ohozie, împ@ratul Iiudei, }i trupul Iezavelii, din fereast@
cu porunca lui aruncat, cânii îl mânc@, dup@ prorocia lui Ilie.

196v

1.

ar@ Elisei prorocul au chemat unul din fiii | prorocilor }i i-au zis: „Încinge-]i
coapsele }i ia cornul acest cu untdelemn în mâna ta }i meargi în Ramoth
Galaad.
2. *{i, venind acolo, vei vedea pre Iehu, fiiul lui Iosafat, fiiului Namsi. {i, întrând, îl vei
de}tepta din mijlocul fra]ilor s@i }i-l vei duce în c@mara cea mai dinlontru.
3. {i ]iind cornul cu untul-de-lemn, vei turna preste capul lui }i vei zice: «Aceastea zice
Domnul: ‘Unsu-te-am împ@rat preste Israil’. {i, de}chizând u}a, vei fugi }i nu vei sta acolo»”.
4. {i s-au dus tin@rul, sluga prorocului, în Ramoth Galaad.
5. {i au întrat acolo. {i, iat@, c@peteniile oastei }edea. {i au zis: „Cuvânt am c@tr@ tine, o,
voivodule!” {i au zis Iehu: „C@tr@ carele din noi to]i?” Iar@ el au zis: „C@tr@ tine, o, c@petenie!”
6. {i s-au sculat }i au întrat în c@mar@. Iar@ el au turnat untdelemn preste capul lui }i
au zis: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Unsu-te-am împ@rat preste norodul
Domnului, în Israil.
7. {i vei lovi casa lui Ahav, domnului t@u. {i voiu izbândi sângele slugilor Meale, prorocilor,
197r }i sângele tuturor slugilor || Domnului din mâna Iezavelii.
8. *{i voiu pierde toat@ casa lui Ahav }i voiu ucide din Ahav pre cel ce s@ pi}e la p@reate
}i pre cel închis }i pre cel mai pre urm@ în Israil.
9. {i voiu da casa lui Ahav, ca casa lui Ierovoam, fiiul lui Navat*, }i casa lui Vaasa, fiiului
Ahie.
10. {i pre Esavel o vor mânca cânii în câmpul lui Iezrahil, nici va fi cine s@ o îngroape»”.
{i au de}chis u}a }i au fugit.
11. Iar@ Iehu au ie}it la slujile domnului s@u, carii i-au zis: „Dreapte sânt toate? Ce au
venit nebunul acesta la tine?” Carele au zis: „{ti]i omul }i ce au gr@it”.
12. Iar@ ei au r@spuns: „Nu-i a}a, ci mai vârtos ne spune!” Care le-au zis: „Aceastea }i
aceastea mi-au gr@it }i au zis: «Aceastea zice Domnul: ‘Unsu-te-am împ@rat preste Israil’»”.
13. Gr@bit-au drept aceaea, }i fie}tecarele luundu-}i pla}ca o au pus supt picioarele lui,
întru as@mânarea divanului, }i au r@sunat cu trâmbi]a }i au zis: „Împ@r@]it-au Iehu”.
14. {i au jurat împreun@ Iehu, fiiul lui Iosafat, fiiul lui Namsi, împrotiva lui Ioram. *Iar@
197v Ioram conocise Ramoth Galaad, el }i | tot Israilul, împrotiva lui Hazail, împ@ratului Asiriii.
15. {i s@ întorsease s@ s@ lecuiasc@ în Iesrahil pentru rane, c@-l lovise asirii, t@b@rând
asupra lui Hazail, împ@ratului Asiriii. {i au zis Iehu: „De v@ place, nime s@ nu ias@ fugind
din cetate, ca s@ nu marg@ }i s@ vesteasc@ în Iezdrahil”.
16. {i s-au suit }i s-au dus în Iezrahil; c@ Ioram boln@vea acolo }i Ohozie, împ@ratul
Iiudei, s@ pogorâse a vedea pre Ioram.
17. Deci str@jariul, carele sta pre zidul lui Iezrahil, au v@zut ghemul lui Iehu venind }i
au zis: „V@zu eu ghemul”. {i au zis Ioram: „Ia c@ru]a }i o trimite spre întâmpinarea lor }i
zic@ cel ce va mearge: «Drepte sânt toate?»
18. {i s-au dus cel ce s@ suise în c@ru]@ întru-ntâmpinarea lui }i au zis: „Aceastea zice
împ@ratul: «A}ezate sânt toate?»” {i au zis Iehu: „Ce ]i-e ]ie }i p@cii? Treci }i vino dup@
mine!” {i au venit str@jariul, zicând: „Venit-au la el solul }i nu s@ întoarce”.
19. {i au trimis }i a doao c@ru]@ de cai. {i au venit la ei }i au zis: „Aceastea zice împ@ratul:
198r «Au pace iaste?»” {i au zis Iehu: || „Ce e ]ie }i p@cii? Treci }i vino dup@ mine!”
20. {i au vestit str@jariul, zicând: „Venit-au pân@ la ei }i nu s@ întoarce. {i ieste p@}irea
ca p@}irea lui Iehu, fiiului Namsi, c@ vr@jma}u p@}a}te”.
21. {i au zis Ioram: „Înham@ c@ru]a!” {i i-au înh@mat c@ru]a }i au ie}it Ioram, împ@ratul
lui Israil, }i Ohozie, împ@ratul Iiudei, fie}tecarii în c@ru]ele sale; }i au ie}it întru-ntâmpinarea
lui Iehu }i l-au aflat în câmpul lui Navoth Iezraheliteanului.
22. {i, v@zând Ioram pre Iehu, au zis: „Pace iaste, Iehu?” Iar@ el au r@spuns: „Ce pace?
Înc@ curviile Iezavelii, mumeai tale, }i otr@virile ei multe sânt”.
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23. {i }-au întors Ioram mâna }i, fugind, au zis c@tr@ Ozie: „Le}uiri, Ohozie!”
24. Iar@ Iehu }-au întins arcul cu mâna }i au lovit pre Ioram între spete. {i au ie}it s@geata
prin inima lui }i îndat@ au c@zut în c@ru]a sa.
25. {i au zis Iehu c@tr@ Vadachir pov@]uitoriul: „Ia-l, arunc@-l în câmpul lui Navoth
Iezraheliteanului, c@-mi aduc aminte când | eu }i tu }ezând în c@ru]@ urmam dup@ Ahav, 198v
tat@l acestuia, c@ Domnul sarcina aceasta o au râdicat preste el, zicând:
26. *«De nu pentru sângele lui Navoth }i pentru sângele fiilor lui, care l-am v@zut ieri –
*3 Împ@r. 21, 22.
zice Domnul – î]i voiu întoarce în câmpul acesta» – zice Domnul. Acum, dar@, ie-l }i-l
arunc@ în câmp, dup@ cuvântul Domnului”.
27. Iar@ Ohozie împ@ratul Iiudei, v@zând aceasta, au fugit pre calea gr@dinii casei }i l-au
gonit Iehu }i au zis: „{i pre acesta lovi]i-l în c@ru]a sa”. {i l-au lovit în sui}ul Gavir, carea
iaste lâng@ Ievlaam. Carele au fugit în Magheddo }i au murit acolo.
28. {i l-au pus slujile lui pre c@ru]a sa; }i l-au dus în Ierusalim }i l-au îngropat în mormântul
cu p@rin]ii s@i, în cetatea lui David.
29. În anul al unspr@zeacelea a lui Ioram, fiiului Ahav, au împ@r@]it Ohozie preste Iiuda.
30. {i au venit Iehu în Iezrahil. Iar@ Iezavel auzând întrarea lui, }i-au zugr@vit ochii cu
stivie }i }-au împodobit capul }i s-au uitat prin fereast@
31. La Iehu întrând pre poart@ }i au zis: || *„Au doar@ pace poate fi lui Zamvri, carele 199r
*3 Împ@r. 16, 10.
au ucis pre domnul s@u?”
32. {i }-au râdicat Iehu fa]a spre fereast@ }i au zis: „Care-i aceasta?” {i s-au plecat c@tr@
el doi sau trei fameni.
33. Iar@ el le-au zis: „Arunca]i-o jos!” {i o au aruncat; }i s-au stropit cu sângele p@reatele,
}i copitele cailor o au c@lcat.
34. {i, întrând s@ mânce }i s@ bea, au zis: „Duce]i-v@ }i vede]i acea bl@st@mat@ }i o
îngropa]i, c@-i fata împ@ratului”.
35. {i, mergând s@ o îngroape, n-au aflat f@r@ c@p@]ina }i picioarele }i vârfurile mânilor.
36. {i, întorcându-s@, i-au vestit }i au zis Iehu: „*Cuvântul Domnului iaste, care au gr@it
(*3) Împ@r. 21,
23. prin sluga sa, Ilie Thezviteanul, zicând: „În câmpul lui Iezrahil vor mânca cânii trupul
Iezavelii;
37. {i vor fi c@rnurile Iezavelii ca gunoiul de pre fa]a p@mântului în câmpul lui Iezrahil,
a}a cum cei ce vor treace s@ zic@: «Aceasta-i Iezavel aceaea?»”
Cap 10
Iehu }eaptezeaci de fii a lui Ahav }i patru|zeaci }i doi de fra]i a lui Ohozie a s@ ucide
poruncea}te }i toat@ ruda lui Ahav o }tearge }i to]i popii lui Vaal cu vicle}ug chema]i îi ucide,
arzându-i bozul }i besearica lui spre ie}itoare întorcând-o. Îns@ în cinstea vi]eilor r@mâne
Iehu, pentru aceea foarte s-au t@iat Israil de la Hazail. Iar@ murind Iehu,
îi urmeaze fiiul s@u, Ioahaz.

1.

199v

i era lui Ahav }aptezeaci de fii în Samaria }i au scris Iehu carte }i au trimis în
Samaria la cei ale}i ai cet@]ii }i la cei mai mari n@scu]i }i la hr@nitorii lui Ahav,
zicând:
2. „Îndat@, cât ve]i lua aceast@ carte, cei ce ave]i fiii domnului vostru }i c@ru]ele }i caii
}i cet@]i înt@rite }i arme,
3. Aleage]i pre cel mai bun }i pre carele v@ va mai pl@cea dintre fiii domnului vostru }i-l
pune]i pre scaunul t@tâni-s@u }i o}ti]i pentru casa domnului vostru”.
4. Temutu-s-au ei foarte }i au zis: „Iat@, doi împ@ra]i n-au putut sta înnaintea lui, }i cum
vom putea noi sta?”
5. {i au trimis mai-marii casii }i cei mai-mari preste cetate }i cei mai mari n@scu]i }i
hr@nitorii la Iehu, zicând: „Slugile tale sântem. || Orice ne vei porunci vom face; nici ne 200r
vom rândui împ@rat; oricare-]i plac, f@!”
6. {i le-au scris a doao oar@ carte, zicând: „De sânte]i ai miei }i asculta]i de mine, lua]i
capetele fiilor domnului vostru }i veni]i la mine într-acesta ceas mâne în Iezrahil”. Iar@ fiii
împ@ratului, }eaptezeaci de b@rba]i, la cei ale}i ai cet@]ii s@ hr@nea.
7. {i, venind cartea la ei, au luat pre fiii împ@ratului }i i-au ucis, }eaptezeaci de b@rba]i,
}i au pus capetele lor în corfe }i le-au trimis la el în Iezrahil.
8. {i au venit sol }i i-au spus, zicând: „Au adus capetele fiilor împ@ratului”. Care au
r@spuns: „Pune]i-le în doao gr@m@zi lâng@ întrarea por]ii, pân@ mâne”.
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9. {i, luminându-s@, au ie}it }i stând, au zis c@tr@ tot norodul: „Drep]i sânte]i de m-am
jurat eu împrotiva domnului mieu }i l-am ucis, cine au lovit pre to]i ace}tia?
10. *Vede]i, dar@, acum c@ n-au c@zut din cuvintele Domnului pre p@mânt, carele au gr@it *3 Împ@r. 21, 29.
Domnul despre casa lui Ahav; }i Domnul au f@cut ce au gr@it în mâna slugii Sale, Ilie”. |
11. {i au lovit Iehu pre to]i cei ce r@m@sease din casa lui Ahav în Iezrahil }i pre to]i ale}ii
200v
lui }i cunoscu]ii }i preo]ii, pân@ când n-au r@mas de el r@m@}i]@.
12. {i s-au sculat }i au venit în Samaria. {i, venind la c@mara p@storilor în cale,
13. Au aflat pre fra]ii lui Ohozie, împ@ratului Iiudei, }i au zis c@tr@ ei: „Cine sânte]i voi?”
Carii au r@spuns: „Fra]ii lui Ohozie sântem }i ne-am pogorât a strân}telui fiii împ@ratului
}i fiii împ@r@teasii.
14. Carele au zis: „Prinde]i-i vii!” Pre carii prinzându-i vii, i-au zugrumat în jgheab lâng@
c@mar@, patruzeaci }i doi de b@rba]i }i n-au l@sat vrunul dintr-în}ii.
15. {i, ducându-s@ de acolo, au aflat pre Ionadav, fiiul lui Rehav, întru întâmpinarea
sa }i l-au blagoslovit. {i au zis c@tr@ el: „De iaste inima ta curat@, precum inima mea cu
inima ta?” {i au zis Ionadav: „Iaste”. „De iaste – au zis – d@-mi mâna ta!” Care i-au dat
mâna sa. Iar@ el l-au r@dicat la sâne în c@ru]@.
16. {i au zis c@tr@ el: „Vino cu mine }i vezi || râvna mea pentru Domnul!” {i, puindu-l
201r
în c@ru]a sa,
17. L-au dus în Samaria. {i au lovit pre to]i carii r@m@sease de Ahav în Samaria, pân@
la unul, dup@ cuvântul Domnului, care gr@ise prin Ilie.
18. {i au adunat Iehu tot norodul }i au zis c@tr@ ei: *„Ahav au cinstit pre Vaal pu]ân, *3 Împ@r. 16, 31.
iar@ eu l-oiu cinsti mai mult.
19. Acum, dar@, to]i prorocii lui Vaal }i toate slugile lui }i to]i popii lui chema]i-i la mine.
Nici unul fie care s@ nu vie, c@ jârtv@ mare îm iaste Vaal. Oricare nu va fi, nu va tr@i”. Iar@
Iehu f@cea acestea cu ale}uire, ca s@ r@sipeasc@ cinstitorii lui Vaal.
20. {i au zis: „Sfin]i]i zi de praznic lui Vaal!” {i au chemat
21. {i au trimis în toate hotar@le lui Israil }i au venit toate slugile lui Vaal. N-au r@mas
înc@ nici unul care s@ nu vie. {i au întrat în bisearica lui Vaal }i s-au umplut bisearica lui
Vaal din cap pân@ în cap.
22. {i au zis celora ce era preste haine: „Aduce]i înnainte vejmintele tuturor slugilor
Vaal.” {i le-au adus hainele.
23. {i, întrând Iehu }i Ionadav, fiiul lui | Rehav, în bisearica lui Vaal, au zis cinstitorilor Vaal:
201v
„Cerca]i }i vede]i, nu cumva s@ fie cu noi din slugile Domnului, ci s@ fie slugile lui Vaal sânguri!”
24. {i au întrat s@ fac@ jârtve }i arderi. Iar@ Iehu î} g@tise afar@ optzeaci de b@rba]i }i le
zisease: „Oricare va fugi dintr-ace}tia care eu îi voiu aduce în mânile voastre, sufletul lui
va fi pentru sufletul aceluia”.
25. {i au fost deac@ au plinit arderea, au poruncit Iehu osta}ilor }i voivozilor s@i: „Întra]i
}i-i lovi]i! Nice unul s@ scape!” {i i-au lovit în ascu]itul sabiii. {i i-au aruncat osta}ii }i
voivozii. {i s-au dus în cetatea bisearicii lui Vaal;
26. {i au adus bozul din beseareca lui Vaal }i l-au ars
27. {i l-au sf@rmat. {i au strâcat casa lui Vaal }i au f@cut în locul ei ie}itori pân@ în zioa
aceasta.
28. {i au }ters Iehu pre Vaal din Israil.
29. Iar@ de la p@catele lui Ierovoam, fiiului Navath, care au f@cut a p@c@tui pre Israil,
nu s-au dep@rtat, nici au p@r@sit vi]eii cei de aur carii era în Vethil }i în Dan.
30. {i au zis Domnul c@tr@ Iehu: „Pentru c@ cu deadin||sul ai lucrat ce era drept }i pl@cea
202r
ochiilor Miei }i toate care era în inima Mea le-ai f@cut împrotiva casii Ahav, *fiii t@i pân@ *Jos 15, 12.
a patra s@mân]@ vor }edea pre thronul lui Israil”.
31. Iar@ Iehu n-au p@zit s@ umble în legea Domnului, Dumnezeul lui Israil, în toat@ inima
sa; c@ nu s-au dep@rtat de p@catele lui Ierovoam, care au f@cut pre Israil a p@c@tui.
32. În zilele acelea au început Domnul a i s@ urî de Israil. {i i-au lovit Hazail în toate
hotar@le lui Israil,
33. De la Iordan spre partea r@s@ritului, tot p@mântul Galaad }i Gad }i Ruvim }i Manase,
de la Aroir, carea iaste preste repejunea Arnon }i Galaad }i Vasan.
34. Iar@ cealealalte a cuvintelor Iehu }i toate care au f@cut }i t@riia lui, au nu acestea scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
35. {i au dormit Iehu cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în Samaria; }i au împ@r@]it Ioahaz,
fiiul lui, pentru el.
36. Iar@ zilele care au împ@r@]it Iehu preste Israil, doaoz@ci }i opt de ani sânt, în Samaria.
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Athalia, auzând moartea fiiului, toat@ împ@|r@teasca s@mân]@, afar@ de Ioas, cu fierul o stânge
}i împ@r@]ia apuc@. Ci poruncind Iiuda preotul, s@ ucide, }i Ioas, împ@rat Iiudeai s@ rânduia}te,
strâcând oltarele }i chipurile lui Vaal.
*2 Împ@r. 22, 10.

*2 Par. 23, 2.

1.*

202v

ar@ Athalia, muma lui Ohozie, v@zând mort fiiul s@u, s-au sculat }i au ucis
toat@ s@mân]a împ@r@teasc@.
2 .
{i luund Iosava, fata împ@ratului Ioran, sora lui Ohozie, pre Ioas, fiiul lui
Ohozie, l-au furat din mijlocul fiilor împ@ratului carii s@ ucidea }i pre doica lui din trepezare.
{i l-au ascuns de la fa]a Athaliei, s@ nu s@ ucig@.
3. {i era cu ea }ease ani ascuns în casa Domnului; iar@ Athalia au împ@r@]it pre p@mânt.
4. *Iar@ în anul al }eaptelea au trimis Iiuda }i, luund suta}i }i osta}i, i-au dus la sâne în besearica
Domnului }i au f@cut cu ei leg@tur@; }i, jurându-i în casa Domnului, le-au ar@tat fiiul împ@ratului.
5. {i le-au poruncit, zicând: „Acesta iaste cuvântul ce trebuie s@ face]i:
6. A treia parte din voi între sâmb@ta }i ]ie str@jile c@sii împ@ratului; iar@ a treia parte
fie la poarta Sur; }i a treia parte fie la || poarta carea iaste dup@ l@ca}ul p@v@za]ilor. {i 203r
ve]i p@zi str@jile casei Meassa.
7. Iar@ doao p@r]i din voi, to]i ie}ind sâmb@ta, p@zasc@ str@jile casii Domnului împrejurul
împ@ratului.
8. {i ve]i împrejura, având arma în mânile voastre. Iar@ cine va întra în gr@direa bisearicii,
ucig@-s@. {i ve]i fi cu împ@ratul întrând }i ie}ind”.
9. {i au f@cut suta}ii dup@ toate carele poruncise Ioiada preotul: }i luând fie}tecarii
b@rba]ii s@i carii întra sâmb@ta cu cei ce ie}iia sâmb@ta, au venit la Ioiada preotul,
10. Care le-au dat suli]ele }i armele împ@ratului David, care era în casa Domnului.
11. {i au st@tut fie}tecarii având arme în mâna sa, de la partea bisearicii cea direapt@
pân@ la partea stâng@ a oltariului }i a casii, împregiurul împ@ratului.
12. {i au scos înainte fiiul împ@ratului }i au pus pre el mitra }i m@rturia }i l-au f@cut
împ@rat }i l-au uns; }i, plesnind cu mânile, au zis: „Tr@iasc@ împ@ratul!”
13. {i au auzit Athalia glasul norodului ce alerga; }i, întrând la gloate în bisearica Domnului,
14. Au v@zut împ@ratul stând pre divan du|p@ obiceaiu }i cânt@re]ii }i trâmbi]ele lâng@ 203v
el }i tot norodul p@mântului veselindu-s@ }i r@sunând cu trâmbi]ele }i }-au rupt vejmintele
sale }i au strâgat: „Jurare împreun@, jurare împreun@!”
15. {i au poruncit Ioiada suta}ilor carii era preste oaste }i le-au zis: „Scoate]i-o afar@
de îngr@direa bisearicii }i oricine va urma dup@ ea taie-s@ cu sabia”. C@ zisease preotul:
„Nu s@ ucig@ în bisearica Domnului”.
16. {i au pus în ea mânile }i o au înpins pre calea într@rii cailor, lâng@ polat@ }i s-au ucis acolo.
17. {i au f@cut Ioiada leg@tur@ între Domnul }i între împ@ratul }i între norod, s@ fie
norodul Domnului, }i între împ@ratul }i între norod.
18. {i au întrat tot norodul p@mântului în bisearica lui Vaal }i au strâcat prestoalele lui
}i chipurile le-au zdrobit foarte. {i pre Mathana preotul lui Vaal, l-au ucis înaintea oltariului.
{i au pus preotul p@zitoriu în casa Domnului.
19. {i au luat pre suta}i }i cherethii, }i felethii miile }i tot norodul p@mântului }i au
petrecut împ@ratul din casa Domnului; }i au venit pre calea por]ii pav@za]ilor în pola||t@ 204r
}i au }ezut pre thronul împ@ra]ilor.
20. {i s-au veselit tot norodul p@mântului }i cetatea s-au odihnit. Iar@ Athalia s-au ucis
cu sabia în casa împ@ratului.
21. {i de }apte ani era Ioas când au început a împ@r@]i.
Cap 12
Ioas banii vistieriii spre întemeierea bisearicii îi cheltuia}te. Iar@ lui Hazail, împ@ratului Siriii, ce
g@tea r@zboiu asupra lui Israil, trimite toate comoar@le bisearicii }i a pol@]ii; mai pre urm@ de
slugile sale s@ ucide; c@ruia îi urmeaz@ fiiul lui, Amasie.

1.

n anul al }eaptelea a lui Iehu au împ@r@]it Ioas }i patruzeaci de ani au
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumeai lui, S@via, din Versavia.
2.
{i au f@cut Ioas drept înnaintea Domnului în toate zilele în care l-au înv@]at
Ioiada preotul.
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3. Îns@ ceale înnalte nu le-au luat, c@ înc@ norodul jârtvuia }i t@mâia în ceale înnalte
aprinderi.
4. {i au zis Ioas c@tr@ preo]ii: „To]i banii sfin]ilor, carii s@ vor aduce în beseari|ca Domnului
204v
de la cei ce trec, carii s@ aduc pentru pre]ul sufletului }i carii de bun@voie }i din vrearea inimii
sale îi aduc în bisearica Domnului,
5. Iaie-i preo]ii dup@ rândul s@u }i înnoiasc@ zidirea casii ce s@ va vedea a fi de lips@ a
s@ întemeia.
6. Deci pân@ la anul al doaozeci }i treilea împ@ratului Ioas n-au înoit preo]ii ceale de
lips@ a bisearicii.
7. {i au chemat Ioas pre Ioiada arhiereul }i preo]ii, zicându-le: „Pentru ce nu întemeia]i
zidirea bisearicii? Nu luare]i mai mult bani dup@ rândul vostru, ci spre înoirea bisearicii îi
întoarce]i”.
8. {i s-au oprit preo]ii a mai lua bani de la norod }i a înnoi zidirea bisearicii.
9. {i au adus Ioiada preotul o vistierie }i au de}chis gaur@ deasupra }i o au pus lâng@
oltariu, de-a dreapta celor ce întra în casa Domnului, }i sloboziia în ea preo]ii carii p@ziia
u}ile to]i banii carii s@ aducea la casa Domnului.
10. {i, v@zând bani prea mul]i a fi în vistierie, s@ suia scriitoriul împ@ratului }i ar||hiereul
205r
}i turna }i num@ra banii carii s@ afla în casa Domnului,
11. {i-i da dup@ num@r }i dup@ m@sur@ în mâna celor ce era preste ziditorii casii Domnului,
carii îi cheltuia în cioplitorii cei de leamne }i în zidarii carii lucra în casa Domnului,
12. {i f@cea lucrurile ceale acoperite, }i în cei ce t@ia pietrile }i s@ cumpere leamne }i
pietri care s@ t@ia, a}a ca s@ se plineasc@ întemeiarea casii Domnului întru toate care avea
lips@ de cheltuiale spre zidirea casii.
13. Iar@ nu s@ f@cea dintr-aceia} bani vedrile bisearicii Domnului }i furcu]ele }i c@delni]ele
}i trâmbi]ele }i tot vasul de aur }i de argint din banii carii s@ b@ga în bisearica Domnului.
14. C@ celor ce f@cea lucrul s@ da s@ se întemeiaze bisearica Domnului,
15. {i nu s@ f@cea luare de sam@ oamenilor acelora carii lua banii s@-i împar]@ me}terilor,
ci în credin]a sa îi cheltuia.
16. Iar@ banii pentru gre}al@ }i banii pentru p@cate nu-i aducea în bisearica Domnului,
c@ a preo]ilor era. |
17. Atunci s-au suit Hazail, împ@ratul Asiriii, }i o}tea împrotiva Gheth }i o au prins }i
205v
}-au îndireptat fa]a s@ se suie în Ierusalim.
18. Pentru aceaea au luat Ioas, împ@ratul Iudei, toate ceale sfin]ite, care sfin]ise Iosafat
}i Ioran }i Ohozie, p@rin]ii lui, împ@ra]ii Iiudei, }i care el d@ruise, }i tot argintul ce s@ putea
afla în comoar@le bisearicii Domnului }i în polata împ@ratului }i i-au trimis lui Hazail,
împ@ratului Asiriii, }i s-au dep@rtat de Ierusalim.
19. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ioas }i toate care au f@cut au nu, aceastea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda.
20. {i s-au sculat slugile lui }i s-au jurat între sâne }i au lovit pre Ioas în casa Melon, în
pogorârea Sela.
21. C@ Iosahar, fiiul lui Semaath, }i Iozavad, fiiul lui Somer, slujile lui, l-au lovit }i au
murit. {i l-au îngropat cu p@rin]ii s@i în cetatea lui David. {i au împ@r@]it Amasie, fiiul lui,
în locul lui.
Cap 13 ||
206r Ioahaz, împ@ratul lui Israil, pentru p@catele sale foarte greu n@c@jindu-se de la împ@ratul Asiriii,
întors c@tr@ Domnul s@ mântuia}te. C@ruia, murind, urmeaz@ fiiul Ioas, care dup@ prorocirea
lui Elisei când murea, de trei ori pre asirii învinge. {i în mormântul mortului Elisei aruncat, un
mort s@ de}teapt@.

1.

n anul doaozeci }i trei a lui Ioas, fiiul lui Ohozie, împ@ratului Iiudei, au
împ@r@]it Ioahazu, fiiul lui Iehu, preste Israil, în Samaria, }aptespr@zeace ani.
2.
{i au f@cut r@u înnaintea Domnului }i au urmat p@catele lui Ierovoam, fiiul
lui Navath, care a p@c@tui pre Israil au f@cut }i nu s-au ab@tut de la iele.
3. {i s-au mâniat urgia Domnului împrotiva lui Israil }i i-au dat în mâna lui Hazail,
împ@ratului Asiriii, }i în mâna lui Venadad, fiiului Hazail, în toate zilele.
4. {i s-au rugat Ioahaz fea]ii Domnului }i l-au ascultat Domnul, c@ au v@zut strâmtoarea
lui Israil, c@-i zdrobise împ@ratul Asiriii.
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*Ecli 58, 14.

5. {i au dat Domnul mântuitoriu lui Israil }i s-au mântuit din mâna împ@ratului Asiriii.
{i au l@cuit fiii lui Israil în s@la}ele sale, ca | ieri }i alalt@ieri.
6. Îns@ nu s-au dep@rtat de la p@catele casii lui Ierovoam, care a p@c@tui au f@cut pre
Israil, ci într-înseale au umblat; c@ }i cr@ngul au r@mas în Samaria.
7. {i nu s-au l@sat lui Ioahaz din norod f@r@ numai cinzeaci de c@l@re]i }i zeace c@ru]e
}i zeace mii de pedestra}i; c@-i ucisease împ@ratul Asiriii }i-i vânturase ca pulberea în
îml@titura ariii.
8. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ioahaz }i toate carea au f@cut }i t@ria lui, au nu aceastea
scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
9. {i au dormit Ioahazue cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în Samaria. {i au împ@r@]it Ioas,
fiiul lui, pentru el.
10. În anul al treizeaci }i }eaptelea a lui Ioas, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Ioas, fiiul
lui Ioahaz, preste Israil, în Samaria, }asespr@zeace ani,
11. {i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului; nu s-au ab@tut de la toate p@catele lui
Ierovoam, fiiului Navat, carele a p@c@tui au f@cut pre Israil, ci într-însele au umblat.
12. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Ioas }i toate care au f@cut }i t@ria lui, cum au o}tit
împrotiva lui Amasie, împ@ratul || Iiudei, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor
zilelor împ@ra]ilor Israil?
13. {i au dormit Ioas cu p@rin]ii s@i. Iar@ Ierovoam au }ezut pre scaunul s@u. {i Ioas s-au
îngropat în Samaria cu împ@ra]ii lui Israil.
14. Iar@ Elisei boln@vea cu bete}ug, în care au }i murit. {i s-au pogorât la el Ioas,
împ@ratul lui Israil, }i plângea înnaintea lui }i zicea: „P@rintele mieu, p@rintele mieu, carul
lui Israil }i c@r@u}ul lui!”
15. {i i-au zis Elisei: „Ad@ arcul }i s@ge]i!” {i deac@ au adus la el arcul }i s@ge]ile,
16. Au zis c@tr@ împ@ratul lui Israil: „Pune-]i mâna ta preste arc!” {i deac@ }-au pus mâna
sa, }-au pus Elisei mânile sale preste mânile împ@ratului
17. {i au zis: „De}chide fereasta despre r@s@rit!” {i, deac@ o au de}chis, au zis Elisei:
„Trimite s@geata!” }i o au trimis. {i au zis Elisei: „S@geata mântuirei Domnului }i s@geata
mântuirii împrotiva Siriii. {i vei lovi Siria în Afec pân@ ce o vei mistui”.
18. {i au zis: „Ia s@ge]ile!” Care deac@ le-au luat, iar@}i i-au zis: „Lovea}te cu s@geata
p@mântul!” {i deac@-l lovise de trei ori }i st@tuse.
19. S-au mâniat omul lui Dumnezeu împrotiva | lui }i au zis: „De ai fi lovit de cinci ori, au
de }ase ori, au de }apte ori, ai fi lovit Siria pân@ la mistuire. Iar@ acum de trei ori o vei lovi”.
20. {i au murit Elisei }i l-au îngropat. Iar@ lotri}orii din Moav au venit pre p@mânt
într-acela an.
21. *Iar@ oarecarii îngropând un om, au v@zut lotri}orii }i au aruncat trupul în mormântul
lui Elisei. Care atingând oasele lui Elisei, au înviat omul }i au st@tut pre picioarele sale.
22. Iar@ Hazail, împ@ratul Asiriii, au n@c@jit pre israiliteani în toate zilele lui Ioahaz.
23. {i i s-au f@cut mil@ Domnului de ei }i s-au întors la ei pentru leg@tura Sa carea avea cu
Avraam, Isaac }i Iacov; }i n-au vrut a-i r@sipi, nici a-i lep@da de tot, pân@ într-aceast@ vreame.
24. {i au murit Hazail, împ@ratul Asiriii, }i au împ@r@]it Venadad, fiiul lui, pentru el.
25. Iar@ Ioas, fiiul lui Ioahaz, au luat cet@]ile din mâna lui Venadad, fiiului Hazail, care
le-au fost luat din mâna lui Ioahas t@tâni-s@u, cu r@zboiul; de trei ori l-au b@tut || Ioas }i
au întors cet@]ile lui Israil.
Cap 14
Amasie, ucigând pre ucig@torii t@tâni-s@u, Ioas, bate Edomul. Ci cu aceast@ biruin]@ mai m@re]u
f@cut, chemând la r@zboiu pre Ioas, împ@ratul lui Israil, de la el s@ prinde }i Ierusalimul s@ prad@.
Iar@ lui Ioas, împ@ratul lui Israil, urmeaz@ fiiul Ierovoam, care din strâmtoare slobozea}te pre
Israil, c@ruie urmeaz@ fiiul Zaharie. Iar@ f@cându-se jurare împreun@ asupra lui Amasie, împ@ratul
Iiudei, de la ai s@i s@ ucide; c@ruia urmeaze fiiul Azarie, necuratul.

1.

*2 Par. 25, 1.

n anul al doilea a lui Ioas, fiiului Ioahaz, împ@ratului Israil, au împ@r@]it
Amasie, fiiul Ioas, împ@ratului Iiuda.
2.
*De doaozeaci }i cinci de ani era când au început a împ@r@]i }i doaozeaci }i
noao de ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumii lui, Ioadan, din Ierusalim.
3. {i au f@cut drept înnaintea Domnului, îns@ nu ca David, tat@l lui. Dup@ toate care
au f@cut Ioas, tat@l s@u, au f@cut,
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4. F@r@ aceasta numai, c@ ceale înnalte nu le-au luat, c@ înc@ norodul jârtvuia }i t@mâia
aprin|deri în ceale înnalte.
5. {i, dob@ndind împ@r@]iia, au lovit slujile sale carii ucisease pre împ@ratul, tat@l s@u.
6. Iar@ fiii acelor ce ucisease nu i-au ucis, dup@ cum scris iaste în cartea leagii lui Moisi,
precum au poruncit Domnul, zicând: *„Nu vor muri p@rin]ii pentru fii, nici fiii vor muri
pentru p@rin]i, ci fie}tecarele în p@catul s@u va muri”.
7. El au lovit Edomul în Valea S@r@turilor, zeace mii, }i au apucat o piatr@ în r@zboiu }i
i-au chemat numele Iectehil pân@ în zioa aceasta.
8. Atunci au trimis Amasie soli la Ioas, fiiul lui Ioahas, fiiului Iehu, împ@ratului Israil,
zicând: „Vino }i s@ ne vedem!”
9. {i au trimis Ioas, împ@ratul lui Israil, înnapoi la Amasie, împ@ratul Iiudei, zicând:
„Calap@rul Livanului au trimis la chedru, care iaste în Livan, zicând: «D@ fata ta fiiului mieu
muiare!» {i au trecut fiar@le codrului care sânt în Livan }i au c@lcat calap@rul.
10. Lovind ai biruit Edomul }i te-au în@l]at inima ta. Îndestuleaz@-te de slav@ }i }ezi în
casa ta. Pentru ce înt@râtezi r@ul, ca s@ cazi tu }i Iiuda cu tine?” ||
11. {i nu s-au odihnit Amasie. {i s-au suit Ioas, împ@ratul lui Israil, }i s-au v@zut pre sâne}
209r
el }i Amasie, împ@ratul Iiudei, în Vethsamis, târgul Iiudei.
12. {i s-au lovit Iiuda înnaintea lui Israil }i au fugit fie}tecarele la s@la}ele sale.
13. Iar@ pre Amasie, împ@ratul Iiudei, fiiul lui Ioas, fiiului Ohozie, l-au prins Ioas, împ@ratul
lui Israil, în Vethsamis }i l-au dus în Ierusalim. {i au rupt zidul Ierusalimului de la poarta Efrem
pân@ la poarta unghe]ului, de patru sute de co]i.
14. {i au luat tot aurul }i argintul }i toate vasele care s-au aflat în casa Domnului }i în
vistieriile împ@ratului, }i chiza}i de robie, }i s-au întors în Samaria.
15. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ioas, care au f@cut, }i t@ria lui cu carea au o}tit
asupra lui Amasie, împ@ratul Iiuda, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor
împ@ra]ilor Israil?
16. {i au dormit Ioas cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în Samaria cu împ@ratul lui Israil.
{i au împ@r@]it Ierovoam, fiiul lui, pentru el. |
17. {i au tr@it Amasie, fiiul lui Ioas, împ@ratul Iiudei, dup@ ce au murit Ioas, fiiul lui
209v
Ioahas, împ@ratul lui Israil, ani cinspr@zeace.
18. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Amasie, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor
zilelor împ@ra]ilor Iiudei?
19. {i s-au f@cut împrotiva lui jurarea împreun@ în Ierusalim, iar@ el au fugit în Lahis.
{i au trimis dup@ el în Lahis }i l-au ucis acolo.
20. {i l-au dus cu cai }i s-au îngropat în Ierusalim cu p@rin]ii s@i, în cetatea lui David.
21. *{i au luat tot norodul Iiudei pre Azarie, de ani }asespr@zeace, }i l-au r@nduit împ@rat
pentru tat@-s@u, Amasie.
22. Acela au zidit Elathul }i o au întors Iiudei dup@ ce au dormit împ@ratul cu p@rin]ii s@i.
23. În anul al cinspr@zeacelea a lui Amasie, fiiului Ioas, împ@ratul Iiudei, au împ@r@]it
Ierovoam, fiiu lui Ioas, împ@ratul lui Israil, în Samaria, patruzeaci }i unul de ani.
24. {i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului, nu s-au dep@rtat de toate p@catele lui
210r Ierovoam, fiiului Navat, carele a p@||c@tui au f@cut pre Israil.
25. Acela au întors hotar@le lui Israil de la întrarea lui Emath pân@ la Marea Pustiii, dup@
cuvântul Domnului Dumnezeului Israil, care au gr@it prin sluga sa, *Ionam, fiiul lui Amathi
prorocul, care era din Gheth, care iaste în Ofir.
26. C@ au v@zut Domnul n@cazul lui Israil amar foarte }i cum c@ s@ mistuise pân@ la cei
închi}i în temni]@ }i cei mai de pre urm@; }i nu era nime s@ agiute lui Israil.
27. Nici au gr@it Domnul s@ }targ@ numele lui Israil de supt ceriu, ci i-au r@dicat în mâna
lui Ierovoam, fiiului Ioas.
28. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ierovoam }i toate care au f@cut }i t@ria lui cu carea
au o}tit }i cum au întors Damascul }i Emathul Iiudei în Israil, au nu aceastea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
29. {i au adormit Ierovoam cu p@rin]ii s@i, împ@ra]ii lui Israil. {i au împ@r@]it Zaharie,
fiiul lui, pentru el.
208v
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Lui Azarie leprosului u<r>meaz@ fiiul Ioathan în | Iuda. Iar@ lui Zaharie în Israil urmeaz@
Sellum, }i acestuie, Minahim, carele au fost d@jduitoriu împ@ratului asiriilor, }i acestuie
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Facheia, }i acestuie Fachee; într-a c@ruie vreami Theglathfalasar biruind, mare parte din israeliteani
o au trecut în Asiria. Acestuie au urmat Osie. Iar@ în Iiuda murind Ioathan, au urmat fiiul Ahaz.

1.

n anul al doaozeaci }i }eaptele a lui Ierovoam, împ@ratului Israil, au împ@r@]it
Azarie, fiiul lui Amasie, împ@ratului Iiudei.
2.
De }as@spr@zeace ani era când începuse a înp@r@]i }i cinzeaci }i doi de ani
au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Iehelia, din Ierusalim.
3. {i au f@cut ce era pl@cut înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse Amasie, tat@l lui.
4. Îns@ ceale înalte nu le-au r@sipit. Norodul înc@ jârtvuia }i t@mâia ardere în ceale înalte.
5. *{i au lovit Domnul pre împ@ratul }i au fost lepros pân@ în zioa mor]ii sale; }i l@cuia
* 2 Par. 26, 21.
în cas@ slobod, deosebi. Iar@ Ioathan, fiiul || împ@ratului, st@pânea polata }i judeca
norodul p@mântului.
6. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Azarie }i toate care au f@cut, au nu acestea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
7. {i au adormit Azarie cu p@rin]ii s@i. {i l-au îngropat cu mai marii s@i în cetatea lui
David }i au împ@r@]it Ioathan, fiiul lui, pentru el.
8. În anul al treizeaci }i optulea a lui Azarie, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Hazarie, fiiul
lui Ierovoam, preste Israil, în Samaria, }ase luni.
9. {i au f@cut ce-i r@u înnaintea Domnului, precum f@cuse p@rin]ii lui. Nu s-au ferit de
p@catele lui Ierovoam, fiiului Navat, carele a p@c@tui au f@cut pre Israil.
10. {i au jurat înpreun@ împrotiva lui Sellum, fiiul lui Iavis. {i l-au lovit de fa]@ }i l-au
ucis }i au împ@r@]it pentru el.
11. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Azarie, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor
zilelor împ@ra]ilor lui Israil? |
12. *Acesta-i cuvântul Domnului, care au gr@it c@tr@ Iehu, zicând: „Fiii t@i pân@ la al
*Sus 10, 30.
patrulea neam vor }edea pre scaunul lui Israil”. {i au fost a}a.
13. Sellum, fiiul lui Iavis, au împ@r@]it în al treilea an a lui Azarie, împ@ratului Iiudei. {i
au împ@r@]it o lun@ în Samaria.
14. {i s-au suit Manahi, fiiul lui Gadi, de Tersa. {i au venit în Samaria }i au robit pre
Sellum, fiiul lui Iavis, în Samaria, }i l-au ucis }i au împ@r@]it pentru el.
15. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Sellum }i jurarea împreun@ a lui, prin carea au întins
le}uiri, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
16. Atunci au lovit pre Manahim Thapsanul }i pre to]i carii era în ea }i hotar@le ei din
Thersa, c@ nu vruse a-i de}chide. {i au ucis pre toate povaarnicele ei }i le-au spintecat.
17. În anul al treizeaci }i noao a lui Azarie, împ@ratului Iiudei, au împ@r@]it Manahim,
fiiu Gadi, preste Israil zeace ani în Samaria. ||
18. {i au f@cut ce era r@u înnaintea Domnului. Nu s-au ferit de p@catele lui Ierovoam,
fiiului Navat, carele a p@c@tui au f@cut pre Israil în toate zilele sale.
19. Vinea Ful, împ@ratul asiriilor, prin p@mânt }i da Manahim lui Ful talan]i de argint o
mie, s@-i fie spre agiutoriu }i s@-i înt@reasc@ împ@r@]ia.
20. {i au poruncit Manahim argintul preste Israilul tuturor celor puternici }i boga]i s@-l
dea împ@ratului asiriilor, cinzeci de sicli de argint prin fie}tecarele. {i s-au întors împ@ratul
asiriilor }i n-au z@bovit în ]ar@.
21. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Manahim }i toate care f@cuse, au nu acestea scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
22. {i au dormit Manahim cu p@rin]ii s@i. {i au împ@r@]it Facheia, fiiul lui, pentru el.
23. În anul al cinz@cilea lui Azarie, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Facheia, fiiul lui
Manahim, preste Israil, în Samaria, doi ani.
24. {i au f@cut ce era r@u înnaintea Domnu|lui. Nu s-au ferit de p@catele lui Ierovoam,
fiiului Navat, care a p@c@tui au f@cut pre Israil.
25. {i au giurat împreun@ asupra lui Fachee, fiiul lui Romelie, pov@]uitoriul lui, }i l-au
lovit în Samaria, în turnul casei ceii împ@r@te}ti, lâng@ Argov }i lâng@ Arie }i cu el cinzeaci
de oameni din fiii galaaditeanilor, }i l-au ucis }i au împ@r@]it pentru el.
26. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Facheia }i toate care au f@cut, au nu acestea scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
27. În anul al cinzeci }i doi a lui Azarie, împ@ratului Iiuda, au împ@r@]it Fachee, fiiul lui
Romelie, preste Israil, în Samaria, doaozeci de ani.
28. {i au f@cut ce era r@u înnaintea Domnului. Nu s-au ferit de p@catele lui Ierovoam,
fiiul lui Navat, carele a p@c@tui au f@cut pre Israil.
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29. În zilele lui Fachee, împ@ratului Israil, au venit Theglathfalasar, împ@ratul Assur, }i
au prins pre Aion }i Avel Casa, Maaha }i Ianoe }i Kedi }i Asor }i Galaad }i Galileea }i tot
213r ]inutul Nethali. || {i i-au trecut la asirii.
30. {i au jurat înpreun@ }i au întins le}uiri Osie, fiiu lui Ela, împrotiva lui Fachee, fiiul
lui Romelie, }i l-au lovit }i l-au ucis. {i au împ@r@]it pentru el în anul al doaozecile a lui
Ioatham, fiiul lui Ozie.
31. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Fachee }i toate care au f@cut, au nu aceastea scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Israil?
32. *În anul al doile a lui Fachee, fiiului Romelie, împ@ratului Israil, au împ@r@]it Ioatham, *2 Par. 27, 1.
fiiul lui Ozie, împ@ratului Iiuda.
33. De doaozeci }i cinci de ani era când începuse a împ@r@]i, }i }asespr@zeace ani au
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Ierusa, fata lui Sadoc.
34. {i au f@cut ce era pl@cut înnaintea Domnului; dup@ toate care f@cuse Ozie, tat@l s@u,
au f@cut,
35. Îns@ ceale înalte nu le-au luat. Înc@ norodul jârtvuia }i t@mâia aprindere în ceale
înnalte. El au zidit poarta casei Domnului înalt@ foarte. |
36. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ionatham }i toate care au f@cut, au nu aceastea scrise
213v
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
37. În zilele acelea au început Domnul a trimite preste Iiuda pre Rasim, împ@ratul Asiriii,
}i pre Fachee, fiiu lui Romelie.
38. {i au adormit Ioatan cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David, t@tâni-s@u.
{i au împ@r@]it Ahas, fiiul lui, pentru el.
Cap 16
Ahas, fiiul s@u, prin foc îl sfin]ea}te idolilor }i, conocind împ@ra]ii lui Israil }i Asiriii Ierusalimul,
ajutoriu de la împ@ratul Asiriii prin daruri trimise dobândea}te; pentru a c@ruie pl@cere dep@rtând
cinstea lui Dumnezeu, dumnezeilor asiriilor jârtvuia}te. C@ruie urmeaz@ dumnezeiescul fiiu Ezehie.

1.

n anul al }aptespr@zecelea a lui Fachee, fiiul lui Romelie, au împ@r@]it
Ahaz, fiiul lui Ioatam, înp@ratului Iiuda.
2.
*De doaozeci de ani era Ahaz când || începuse a împ@r@]i }i }asespr@zeace *2 Par. 28, 1.
214r
ani au împ@r@]it în Ierusalim. N-au f@cut ce era pl@cut înnaintea Domnului, Dumnezeului
s@u, ca David, tat@l lui,
3. Ci au umblat în calea împ@ra]ilor Israil. Înc@ }i fiiul s@u l-au jârtvit, trecându-l prin foc,
dup@ idolii limbilor, carii i-au r@sipit Domnul înnaintea fiilor Israil.
4. {i jârtvuia junghieri }i t@mâia aprindere în ceale înalte }i în dealuri, supt tot lemnul frunzos.
5. *Atunci s-au suit Rasin, împ@ratul Siriii, }i Fachee, fiiul lui Romelie, împ@ratul lui Israil, *Isai. 7, 1.
în Ierusalim la r@zboiu; }i conocind pre Ahas, nu l-au putut birui.
6. În vreamea aceea au întors Rasim, împ@ratul Siriii, Aila Siriei }i au scos pre jidovi din
Aila. {i idumeii au venit în Aila }i au l@cuit acolo pân@ într-aceast@ zi.
7. {i au trimis Ahas soli la Theglathfalasar, împ@ratul asirilor, zicând: „Sluga ta }i fiiul
t@u sânt eu. Suie-te }i m@ mântuia}te din mâna împ@ratului Siriii }i din mâna împ@ratului
214v Israil, carii s-au scu|lat asupra mea”.
8. {i, culegând argintul }i aurul ce s@ putea afla în casa Domnului }i în comoar@le
împ@ratului, au trimis împ@ratului Asiriii daruri.
9. Carele s-au odihnit vrearii lui. C@ s-au suit împ@ratul asirilor în Damasc }i o au b@tut;
}i au trecut pre l@cuitorii ei în Chirene, iar@ pre Rasin l-au ucis.
10. {i s-au dus împ@ratul Ahas întru-ntâmpinarea lui Theglathfalasar, împ@ratului
asiriilor, în Damasc. {i, v@zând oltariul Damascului, au trimis împ@ratul Ahas la Urie
preotul pilduirea lui }i as@m@narea dup@ tot lucrul lui.
11. {i au zidit Urie preotul oltariu, dup@ toate care poruncise împ@ratul Ahas din Damasc
a}a au f@cut preotul Urie, pân@ când au venit împ@ratul Ahas din Damasc.
12. {i, venind împ@ratul din Damasc, au v@zut oltariul }i l-au cinstit. {i s-au suit }i au
jârtvuit arderi de tot }i jârtva sa.
13. {i au gustat gust@ri }i au turnat || sângele p@ciuitoarelor carele adusease pre oltariu.
215r
14. Iar@ oltariul cel de aram@, care era înnaintea Domnului, l-au mutat din fa]a bisearicii
}i din locul oltariului }i din locul bisearicii Domnului }i l-au pus în coastele oltariului despre
miaz@noapte.
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15. {i au poruncit împ@ratul Ahas lui Urie preotului, zicând: „Preste oltariul cel mai mare
vei aduce jârtva diminea]a }i jârtva de sara }i arderea de tot a împ@ratului }i jârtva lui, }i
arderea a tot norodul ]inutului }i jârtva lor }i gust@rile lor; }i tot sângele arderii de tot }i tot
sângele junghierii preste el vei turna. Iar@ oltariul cel de aram@ va fi g@tit spre vrearea mea”.
16. {i au f@cut Urie preotul dup@ toate ceale ce poruncise împ@ratul Ahas.
17. {i au luat împ@ratul Ahas temeiurile ceale cu s@p@turi }i vasul cel de amestecare de
vin, care era deasupra. {i mare l-au luat de pre boii cei de aram@, carii-l sprijinea, }i l-au
pus pre fa]a bisearicii cea a}ternut@ cu piatr@, |
18. {i musahul sâmbetei, care zidise în bisearic@, }i întrarea împ@ratului cea din afar@ 215v
o au întors spre bisearica Domnului, pentru împ@ratul asirilor.
19. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ahas, care au f@cut, au nu acestea scrise sânt în Cartea
cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
20. {i au adormit Ahas cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui David. {i au
împ@r@]it Ezehie, fiiul lui, pentru el.
Cap 17
Dup@ multe a fiilor Israil, care s@ pomenesc, fapte, Salmanasar, supt Osie t@g@duind asirului a-i
da veachea dajd@ trece pre israilteani la asirii. {i pentru c@ asirii, în Samaria trimi}i, cinstea lui
Dumnezeu ne}tiind, de lei s@ mânc@, li s@ trimite preot israilitean care s@-i învea]e. {i a}a au
fost de au slujit lui Dumnezeu }i idolilor.

1.

n anul al doispr@zeace a lui Ahaz, împ@ratului Iiudii, au împ@r@]it Osie,
fiiul Eli, în Samaria, preste Israil, noao ani. ||
2.
{i au f@cut r@u înnaintea Domnului, iar@ nu precum împ@ra]ii lui Israil carii 216r
fusease înnaintea lui.
3. *Împrotiva acestuia s-au suit Salmanasar, împ@ratul asiriilor, }i i s-au f@cut Osie }erb
*Jos 18, 9.
Tov. 1, 2. }i-i da dajd@.
4. {i, g@sând împ@ratul asiriilor pre Osie c@ sârguindu-s@ a o}ti împrotiv@ trimisease soli
la Sua, împ@ratul Eghiptului, ca s@ nu d@jduiasc@ împ@ratului asiriilor, precum în to]i anii
s@ obicinuise, l-au conocit }i, prinzindu-l, l-au trimis în temni]@.
5. {i au încungiurat tot ]inutul }i, suindu-s@ în Samaria, o au con@cit în trei ani.
6. *Iar@ în anul al noaolea a lui Osie au prins împ@ratul asiriilor Samaria }i au trecut pre
*Jos 18, 10.
Israil la asirii }i i-au pus în Hala }i în Havor, lâng@ râul Gozan, în cet@]ile medeanilor.
7. C@ au fost deac@ au p@c@tuit fiii lui Israil Domnului, Dumnezeului s@u, care îi
scosease din p@mântul Eghiptului, din mâna lui Faraon, împ@ratului Eghiptului, au
| cinstit dumnezei streini.
216v
8. {i au umblat dup@ obiceaiul limbilor carele mistuise Domnul, înnaintea fiilor Israil }i
a împ@ra]ilor Israil, pentru c@ aseaminea f@cuse.
9. {i au mâniat fiii lui Israil cu cuvinte nedreapte pre Domnul, Dumnezeul s@u. {i }-au
zidit ceale înalte în toate cet@]ile sale, de la turnul p@zitorilor pân@ la cetatea cea zidit@.
10. {i }-au f@cut bozi }i grânci în tot dealul înnalt }i supt tot copaciul frunzos.
11. {i t@mâia aprindere pre prestoale dup@ obiceaiul limbilor care le trecuse Domnul
de la fa]a lor. {i au f@cut cuvinte reale, înt@râtând pre Domnul.
12. {i au cinstit necur@]iile de care le poruncise Domnul s@ nu fac@ cuvântul acesta.
13. {i au m@rturisit Domnul în Israil }i în Iuda prin mâna tuturor prorocilor }i a
*Ierem. 25, 5. v@z@torilor, zicând: *„Întoarce]i-v@ de la c@ile voastre ceale reale }i p@zi]i poruncile
Meale }i ]eremoniile Meale dup@ toat@ legea, carea am poruncit || p@rin]ilor vo}tri 217r
}i precum am trimis la voi în mâna slugilor Meale, prorocilor”.
14. Carii n-au ascultat, ci }-au înv@rto}at cerbicea sa, dup@ cerbicea p@rin]ilor s@i, carii
n-au vrut a asculta de Domnul, Dumnezeul s@u.
15. {i au lep@dat legiuitele Lui }i leg@tura carea au f@cut cu p@rin]ii lor }i m@rturiile cu
carele i-au m@rturisit. {i au urmat de}ert@ciunile }i de}ert au lucrat. {i au urmat limbilor
care era prinpregiurul lor, despre care le poruncise Domnul s@ nu fac@ precum }i eale
f@cea.
16. {i au p@r@sit toate poruncile Domnului, Dumnezeului s@u. {i }-au f@cut doi vi]ei
v@rsa]i }i grânci }i s-au închinat a toat@ oastea ceriului }i au slujit lui Vaal,
17. {i au jârtvuit fiii s@i }i featele sale prin foc, }i vr@jitoriilor slujiia }i g@citurilor, }i s-au
dat a face r@u înnaintea Domnului, ca s@-L înt@râte.
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18. {i s-au mâniat Domnul foarte pre Is|rail }i i-au dep@rtat dinnaintea Sa }i n-au r@mas
f@r@ numai neamul Iiuda.
19. Ci nici însu}i Iuda au p@zit poruncile Domnului, Dumnezeului s@u, ci au umblat în
gre}alele lui Israil, care lucrase.
20. {i au lep@dat Domnul toat@ s@mân]a lui Israil }i i-au n@c@jit }i i-au dat în mâna
jefuitorilor, pân@ când i-au lep@dat de la fa]a Sa.
21. *{i din vreamea aceaea, de când s-au t@iat Israil de câtr@ casa lui David }i }-au f@cut *3 Împ@r. 19, 19.
împ@rat pre Ierovoam, fiiul lui Navat, c@ au dep@rtat Ierovoam pre Israil de c@tr@ Domnul,
}i a p@c@tui i-au f@cut p@cat mare.
22. {i au umblat fiii lui Israil în toate p@catele lui Ierovoam, care f@cuse }i nu s-au ferit
de eale,
23. *Pân@ când Domnul au dep@rtat pre Israil de la fa]a Sa, precum gr@ise în mâna *Serem. 25, 9.
tuturor slugilor Sale, prorocilor. {i s-au trecut Israil din p@mântul s@u la asiri pân@
într-aceast@ zi. ||
24. {i au adus împ@ratul asiriilor din Vavilon }i din Cotha }i din Avah }i din Amath }i
218r
din Sefarvail }i i-au a}ezat prin cet@]ile Samariei, în locul fiilor Israil, carii au mo}tenit
Samaria }i au l@cuit în cet@]ile ei.
25. {i, începând acolo a l@cui, nu s@ temea de Domnul; }i au tremis preste ei Domnul
lei, care îi ucidea.
26. {i s-au vestit împ@ratului asiriilor }i i s-au zis: „Limbile care ai trimis }i a l@cui le-ai
f@cut în cet@]ile Samariei nu }tiu legiuitele Dumnezeului p@mântului. {i au tremis Domnul
preste ei lei }i, iat@, îi ucid pentru c@ nu }tiu leagea Dumnezeului p@mântului”.
27. {i au poruncit împ@ratul asiriilor zicând: „Duce]i acolo unul dintre preo]ii carii de
acolo robi i-a]i adus }i mearg@ }i l@cuiasc@ cu ei }i-i învea]e legiuitele Dumnezeului
p@mântului”.
28. Deci venind unul din preo]ii ace}te, carii robi s@ dusease din Samaria, | au l@cuit
218v
în Vethil }i-i înv@]a cum s@ cinsteasc@ pre Domnul.
29. {i fie}tecare limb@ }-au cioplit dumnezeul s@u. {i i-au pus în bisearici înnalte, care
f@cuse samariteanii, neam }i neam, în cet@]ile sale în care l@cuia.
30. C@ oamenii vaviloneani }-au f@cut Socothvenoth, iar@ oamenii chiteanii }-au f@cut
Nerghil, }i oamenii din Emath }-au f@cut Asima,
31. Iar@ heveii }-au f@cut Nevahaz }i Tharithac, iar@ cei ce era din Sefarvaim î} ardea
fiii cu foc lui Adramelih }i Anamelih, dumnezeilor Sefarvaim.
32. {i înc@ cinstea }i pre Domnul }i }-au f@cut din cei mai dinnapoi preo]i celor înnalte
}i-i punea în bisearici înnalte.
33. {i când cinstea pre Domnul, }i dumnezeilor s@i slujiia dup@ obiceaiul neamurilor
dintre carele du}i era în Samaria.
34. Pân@ într-aceast@ zi urmeaz@ obiceaiul vechiu. Nu s@ tem de Domnul, nici p@zesc
219r ]eremoniile Lui, judec@]ile }i leagea }i porunca carea poruncise Domnul fiilor || Iacov,
*pre care l-au numit Israil.
*Face. 32, 28.
35. {i lovise cu ei leg@tur@ }i le poruncise zicând: „Nu v@ teamere]i de dumnezei streini
}i nu v@ închinare]i lor, nici îi cinsti]i, nici le jârtvi]i,
36. Ci de Domnul, Dumnezeul vostru, care v-au scos din p@mântul Eghiptului întru
t@rie mare }i în bra]u întins, de Acela v@ teame]i }i Aceluia v@ închina]i }i Acestuia
jârtvi]i.
37. {i ]eremoniile }i judec@]ile }i leagea }i porunca carea v-au scris p@zi]i s@ le face]i în
toate zilele. {i nu v@ teamere]i de dumnezei streini,
38. {i leg@tura carea au lovit cu voi s@ nu o uita]i nici s@ cinsti]i dumnezei streini,
39. Ci de Domnul, Dumnezeul vostru, v@ teame] }i El v@ va scoate din mâna tuturor
nepriiatinilor vo}tri”.
40. Iar@ ei n-au ascultat, ci dup@ obiceaiul s@u cel vechiu lucra.
41. {i au fost neamurile aceastea temându-s@ adec@ de Domnul, ci îns@ }i idolilor s@i
slujiia. C@ }i fiii lor }i nepo]ii, precum au f@cut p@rin]ii lor, a}a fac pân@ într-aceast@ zi.
Cap 18 |
219v

Ezehie cel cu dumnezeirea alesul, r@sipind bozii idolilor }i }arpele lui Moisi cel de aram@
frângând, bate Edomul. {i, dup@ ce asirii s@ dep@rtase, împ@ratul asiriilor prinzind cet@]ile
Iiudii, lui Ezehie iertare cerând, mare puteare de bani îi arunc@; }i, trimi]ind mân@ putearnic@,

511

CARTEA ÎMP~RA[ILOR A PATRA

CAP 18

Ierusalimul conocea}te, multe oc@ri asupra lui Ezehie }i bl@st@muri asupra lui Dumnezeu prin
Ravsachin aruncând.

n anul al treilea a lui Osie, fiiului Ela, împ@ratului Israil, au împ@r@]it
Ezehie, fiiul lui Ahaz, împ@ratului Iiudei.
2 .
De ani doaozeci }i cinci era când începuse a înp@r@]i }i ani doaozeaci }i noao
au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Avi, fata lui Zaharie.
3. {i au f@cut ce era bun înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse David, tat@l lui.
4. El au r@sipit ceale înnalte }i au zdrobit ceale cioplite }i au aprins grânghi }i au frânt
*Num. 21, 9. }arpele cel de aram@ *care f@cuse Moisi, c@ pân@ atunci fiii lui Israil îi t@mâia aprindere.
{i au chemat numele lui Nohestan. ||

*2 Par. 28, 27;
29, 1.

1.*

5. În Domnul, Dumnezeul lui Israil, au n@d@jduit. {i dup@ el n-au fost aseaminea lui din 220r
to]i împ@ra]ii Iiudei, ci nici în cei ce au fost înaintea lui.
6. {i s-au lipit de Domnul }i nu s-au dep@rtat de urmele Lui }i au f@cut poruncile Lui,
care poruncise Domnul lui Moisi.
7. De unde }i Domnul era cu el întru toate la carele pornea, în]@lep]ea}te s@ purta; }i
au r@zboit împrotiva împ@ratului asiriilor }i nu i-au slujit.
8. El au lovit pre filistei pân@ la Gazan }i toate hotar@le lor, de la turnul p@zitorilor pân@
la cetatea cea zidit@.
9. În anul al patrulea împ@ratului Ezehie, care era anul al }aptelea a lui Osie, fiiul lui
Ela, împ@ratul lui Israil, s-au suit Salmanasar, împ@ratul asiriilor, în Samaria }i au o}tit
împrotiva ei
10. {i o au prins; c@ dup@ trei ani, în anul al }aselea a lui Ezehie, *adec@ în anul al
*Sus 17, 6.
Tov. 1, 2. noaolea a lui Osie, împ@ratul lui Israil, s-au prins Samaria.
11. {i au dus împ@ratul asiriilor pre Israil în Asirii }i i-au a}ezat în Hala }i în Havor, în
râurile Gazan, în cet@]ile medenilor. |
12. C@ n-au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului s@u, ci i-au trecut leg@tura. Toate 220v
care poruncise Moisi, sluga Domnului, nu le-au ascultat, nici le-au f@cut.
13. *În anul al patruspr@zeacele a împ@ratului Ezehie **s-au suit Senaheriv, împ@ratul
*2 Par. 32, 1.
**Ecli 48, 20. asiriilor, la toate cet@]ile Iiudei ceale zidite }i le-au prins.
14. Atunci au trimis Ezehie, împ@ratul Iiudei, soli la împ@ratul Asiriii în Lahis, zicând:
Isai. 36, 1.
„P@c@tuit-am, dep@rteaz@-te de la mine! {i tot ce vei arunca pre mine, voiu purta”. {i au
aruncat împ@ratul asiriilor lui Ezehie, împ@ratului Iiudei, trei sute de talan]i de argint }i
treizeci de talan]i de aur.
15. {i au dat Ezehie tot argintul ce s@ g@sise în casa Domnului }i în comoar@le
împ@ratului.
16. În vreamea aceaea au frânt Ezehie por]ile bisearicii Domnului }i lespezile ceale de
aur, care el le înfipsease, }i le-au dat împ@ratului asiriilor.
17. {i au trimis împ@ratul asiriilor pre Tharthan }i Ravsaris }i Ravsachen din Lahis ||
la împ@ratul Azehie, cu mân@ putearnic@, în Ierusalim. Carii suindu-s@, au venit în 221r
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Ierusalim }i au st@tut lâng@ dusul apei pescuitoarei din sus, care iaste în calea câmpului
n@lbitoriului,
18. {i au chemat pre împ@ratul. {i au ie}it la ei Eliachim, fiiul lui Helchie, mai-marele
preste case, }i Sovna scriitoriul }i Ioahe, fiiul lui Asaf istoricul.
19. {i au zis c@tr@ dân}ii Ravsaches: „Gr@i]i lui Ezechie: «Aceastea zice marele împ@rat,
împ@ratul asiriilor: ‘Ce iaste aceast@ n@d@jduire în carea te razimi?
20. Doar@ ai f@cut sfat s@ te g@te}ti la r@zboiu. În cine n@d@jdue}ti s@ îndr@zne}ti a r@zboi
împrotiv@?
21. Au doar@ n@d@jduie}ti în toiagul de trestie }i în spartul Eghipt spre carele, de s@
va r@zima omul, sf@rmat va întra în mâna lui }i o va g@uri? A}a iaste Faraon, împ@ratul
Eghiptului, tuturor carii n@d@jduiesc spre dânsul’.
22. Iar@ de vei zice: ‘În Domnul, Dumnezeul nostru, avem n@dejde!’, au nu Acesta iaste, |
221v C@ruia i-au luat Ezechie ceale înnalte, }i oltarele? {i au poruncit Iiudei }i Ierusalimului:
‘Înnaintea oltariului acestuia v@ ve]i închina în Ierusalim?’
23. Acum, dar@, treace]i la Domnul mieu, împ@ratul asiriilor, }i v@ voiu da doao mii de
cai }i vede]i, au pute] avea c@l@re]i lor.
24. {i cum pute]i sta împrotiv@ înnaintea unui d@r@ban] din slugile domnului mieu, cei
mai mici? Au n@dejde ai în Eghipt pentru c@ru]e }i c@l@re]i?
25. Au doar@ f@r@ vrearea Domnului m-am suit la locul acesta, s@-l r@sipesc? Domnul
mi-au zis: ‘Suie-te la p@mântul acesta }i-l r@sipe}te!’»”
26. {i au zis Eliachim, fiiul Helchie, }i Sovna }i Ioahi, Ravsachii: „Rug@mu-ne s@ ne
gr@ie}ti noao, slugilor tale, siriene}te, c@ în]eleagem aceast@ limb@ }i nu ne gr@i jidovea}te,
auzând norodul care e preste zid”.
27. {i le-au r@spuns Ravsaches, zicând: „Au doar@ la domnul t@u }i la tine m-au trimis
domnul mieu, s@ gr@iesc cuvintele aceastea }i nu mai vârtos la oamenii carii }ed pre zid,
222r s@-}i mânce gunoiul s@u }i s@-}i bea || pi}atul s@u cu voi?”
28. {i au st@tut Ravsachie }i au strâgat cu glas mare, jidovea}te, }i au zis: „Asculta]i
cuvintele împ@ratului celui mare, împ@ratul asiriilor!
29. Aceastea zice împ@ratul: «S@ nu v@ în}ele Ezehie, c@ nu v@ va putea urni din mâna mea!
30. Nici n@dejde v@ dea spre Domnul, zicând: ‘Urnind, ne va slobozi Domnul }i nu s@
va da cetatea aceasta în mâna împ@ratului asiriilor’.
31. S@ nu asculta]i de Ezehie. C@ acestea zice împ@ratul asiriilor: ‘Face]i cu mine ce vi-i
de folos voao }i ie}i]i la mine. {i va mânca fie}tecarele din via sa }i din smochinul s@u; }i
ve]i bea ap@ din jgheaburile voastre,
32. Pân@ voiu veni }i v@ voiu treace în p@mântul care iaste aseaminea cu p@mântul
vostru, la p@mânt roditoriu }i aduc@toriu de vin, p@mântul pânii }i a viilor, p@mântul
222v maslinilor }i a untului de lemn }i a mierii }i ve]i tr@i }i nu ve |]i muri’. S@ nu asculta]i de
Ezehie, carele v@ înceluia}te, zicând: ‘Domnul ne va slobozi’.
33. Au doar@ au slobozit dumnezeii neamurilor p@mântul s@u din mâna împ@ratului
asiriilor?
34. Unde-i dumnezeul Emath }i Arfad? Unde iaste dumnezeul Sefarvaim, Anna }i Ava?
Au slobozit-au Samaria din mâna mea?
35. Cine sânt aceia, întru to]i dumnezeii p@mânturilor, carii au slobozit ]inutul s@u din
mâna mea, ca s@ poat@ slobozi Domnul Ierusalimul din mâna mea?»”
36. {i au t@cut norodul }i nu i-au r@spuns nimica. C@ porunca împ@ratului luase s@ nu-i
r@spunz@.
37. {i au venit Eliachim, fiiul Helchie, mai-marele casei, }i Sovna scriitoriul }i Ioahi, fiiul
lui Asaf historicul, la Ezehie, cu hainele rupte, }i i-au vestit cuvintele lui Ravsachis.
Cap 19
223r

Ezehie }i Isaie, întor}i c@tr@ Domnul }i pentru slobozenie rugându-s@ pentru bl@st@murile lui
Ravsachis, lovea}te îngerul Domnului o sut@ optzeci }i cinci de mii de || asiri; pentru aceaea,
fugând Senaheriv în bisearica idolilor s@i, de la fiii s@i s@ ucide.

1.

area auzind Ezehie împ@ratul, }-au rupt vejmintele }i s-au acoperit cu sac }i au Isaie 37, 1.
întrat în casa Domnului.
2.
{i au trimis pre Eliachim, mai-marele casei, }i Sovna scriitoriul }i pre cei
b@trâni dintre preo]i, acoperi]i cu saci, la Isaie prorocul, fiiul lui Amos.
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3. Carii au zis: „Aceastea zice Ezehie: «Zioa n@c@jirii }i a sudalmei }i a bl@st@mului, zioa
aceasta! Venit-au fiii pân@ la n@scut, }i nu are puteare ceaea ce na}te!
4. De cumva va auzi Domnul, Dumnezeul t@u, toate cuvintele lui Ravsachis, pre carele
l-au trimis împ@ratul asiriilor, domnul s@u, s@ probozeasc@ pre Dumnezeul cel viu }i s@-l
judece cu cuvintele carele le-au auzit Domnul, Dumnezeul t@u. {i f@ rug@ciune pentru
r@m@}i]ele ce s-au aflat»”.
5. {i au venit slugile împ@ratului Ezehie la Isaie.
6. {i le-au zis Isaie: „Acestea ve]i zice domnului vostru: «Acestea zice Domnul: ‘S@ nu
te | teami de la fa]a cuvintelor care ai auzit, cu carele M-au bl@st@mat copiii împ@ratului
asiriilor.
7. Iat@, Eu îi voiu trimite duh }i va auzi veaste }i s@ va întoarce în ]ara sa }i-l voiu oborî
cu sabie în ]ara sa’»”.
8. {i s-au întors Ravsachis }i au aflat pre împ@ratul asiriilor prinzând Lovna; c@ auzise
cum c@ s@ dep@rtase de la Lahis.
9. {i, auzând de Tharca, împ@ratul Ethiopiii, zicând: „Iat@, au ie}it s@ o}teasc@ asupra
ta”, }i, mergând împrotiva lui, au tremis soli la Ezehie, zicând:
10. „Aceastea zice]i lui Ezehie, împ@ratului Iiudei: «Nu te în}ale Dumnezeul t@u, în Carele
ai n@d@jdea. Nici zice: ‘Nu s@ va da Ierusalimul în mânile împ@ratului asiriilor’.
11. C@ tu însu]i ai auzit ceale ce au f@cut împ@r@]ii asiriilor tuturor ]@râlor, cum le-au
b@tut. Au numai sângur, dar@, te vei putea slobozi?
12. Au slobozit-au dumnezeii neamurilor pre to]i carii i-au b@tut p@rin]ii miei, Gozan
adec@, }i Haran }i Resef }i fiii lui Eden, carii era în Thelasar?
13. Unde iaste împ@ratul Emath }i împ@||ratul Arfad }i împ@ratul cet@]ii Sefarvaim, Ana
}i Ava?»”
14. Deci luând Ezehie cartea din mâna solilor }i cetind-o, s-au suit în casa Domnului }i
o au de}chis înnaintea Domnului,
15. {i s-au rugat înnaintea Lui, zicând: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, care }ezi pre
heruvim, Tu e}ti Dumnezeu sângur împ@ra]ilor tuturor p@mântului }i ai f@cut ceriul }i
p@mântul.
16. Pleac@-[i ureachea }i ascult@! De}chide, Doamne, ochii T@i }i vezi! Ascult@ toate
cuvintele lui Senaheriv, care au trimis s@ ne probozasc@ noao, pre Dumnezeul cel viu!
17. Adev@rat, Doamne, r@sipit-au împ@ra]ii asiriilor neamurile }i ]@râle tuturor,
18. {i au tremis pre dumnezeii lor în foc; c@ nu era dumnezei, ci lucruri de mâni
omene}ti, de lemn }i de piatr@; }i i-au pierdut.
19. {i acum, Doamne, Dumnezeul nostru, mântuie}te-ne din mâna lui, s@ }tie toate
împ@r@]iile p@mântului c@ Tu e}ti Domnul Dumnezeu sângur”.
20. {i au trimis Isaie, fiiul lui Amos, la Ezehie, zicând: „Acestea zice Domnul, Dumnezeul
lui Israil: «Carea m-ai rugat pentru Sennahe|riv, împ@ratul asirilor, am ascultat».
21. Acesta iaste cuvântul care au gr@it Domnul pentru el: «Urgisitu-te-au }i te-au nebunit
ficioar@, fata Sionului. Dup@ dosul t@u au cl@tit capul fata Ierusalimului.
22. Pre care ai probozit, }i pre cine ai bl@st@mat? Împrotiva c@ruie ]-ai în@l]at glasul }i
]-ai în@l]at întru înn@l]ime ochii t@i? Împrotiva Sfântului Israil!
23. Prin mâna slugilor tale ai probozit Domnului }i ai zis: ‘În mul]imea car@lor meale
m-am suit la înn@l]imea mun]ilor, în vârful Livanului, }i am t@iat chedrii lui cei înal]i, }i
cetenele lui ceale alease. {i am întrat pân@ la marginile lui, }i dumbrava Carmilului lui,
24. Eu o am aprins. {i am beaut ape streine }i am s@cat cu urmele picioarelor meale
toate apele ceale închise’.
25. Au n-ai auzit ce am f@cut de la început, din zilele ceale de demult l-am zidit, }i acum
l-am adus? {i vor fi spre c@dearea dealurilor celor ce o}tesc cet@]ile ceale zidite. ||
26. {i carii }ed în eale, smeri]i cu mâna, s-au cutremurat }i s-au mestecat, f@cutu-s-au
ca fânul c@mpului }i ca iarba ce înverzea}te pre acoperi}uri, carea s-au uscat mai nainte
de-a s@ coace.
27. L@ca}ul t@u }i ie}irea ta }i întrarea ta }i calea ta Eu mainte o am }tiut, }i urgia ta
împrotiva Mea.
28. Nebunit-ai împrotiva Mea }i trufia ta s-au suit în urechile Meale. Pune-voiu dirept aceea
belciug în narile tale }i hamu în buzele tale }i te voiu întoarce la calea pre carea ai venit.
29. Iar@ ]ie, Ezehie, acesta-]i va fi s@mnul: Mânc@ într-acest an care vei g@si, iar@ în al
doilea an, care din sâne s@ nasc, iar@ în anul al treilea s@mâna]i }i s@cera]i, s@di]i vii }i
mânca]i rodul lor.
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30. {i orice va prisosi din casa Iiudei va tremite r@d@cin@ în jos }i va face road@ în sus.
31. C@ din Ierusalim vor ie}i r@m@}i]e }i ce s@ se sp@sasc@, din muntele Sionului». Râvna
Domnului oastelor va face aceasta. |
32. Pentru aceea, aceastea zice Domnul despre împ@ratul asiriilor: «Nu va întra în cetatea
aceasta, nici va trimite în ea s@geat@, nici o va cuprinde pav@za, nici o va împrejura t@rie.
33. Pre calea prin carea s-au vestit s@ va întoarce. {i în cetatea aceasta nu va întra, zice
Domnul.
34. {i voiu ap@ra cetatea aceasta }i o voiu mântui pentru Mine }i pentru David, sluga Mea»”.
35. *{i au fost în noaptea aceea, venit-au îngerul Domnului }i au lovit în tab@ra asiriilor
o sut@ optzeci }i cinci de mii; }i, sculându-s@ diminea]@, au v@zut toate trupurile mor]ilor.
{i, întorcându-s@, s-au dus.
36. {i s-au întors Sennaheriv, împ@ratul Asiriilor, }i au r@mas în Ninive.
37. *{i, închinându-s@ în bisearica lui Nesroc, dumnezeului s@u, Adramelec }i Sarasar,
fiii lui, l-au lovit cu sabia }i au fugit în p@mântul armenilor. {i au împ@r@]it Asarhadon,
fiiul lui, pentru el.

*Tov. 1, 21.
Ecli 38, 24.
Isaie 37, 36.
1 Mac. 7, 41.
2 Mac. 8, 19.
*Tov. 1, 24.

Cap 20 ||
226r

Isaie pre Ezehie ce s@ boln@vea îl vestea}te c@ va muri. Iar@ el cu rug@ciunea sa s@n@tate cu
lungimea vie]ii pân@ la cinspr@zeace ani de la Dumnezeu dobândea}te, dându-i-s@ s@mnul
s@n@t@]ii prin întoarcerea soarelui. Iar@ asiriilor ce-i aducea daruri, comoar@le le arat@ }i,
pentru aceaea, prin Isaie cercetându-s@, prinderea Vavilonului i s@ vestea}te; c@ruie necuratul
fiiu Manasie îi urmeaz@.

1.

n zilele acelea s-au boln@vit Ezehie pân@ la moarte. {i au venit la el Isaie, 2 Par. 32, 24.
fiiul lui Amos prorocul, }i i-au zis: „Acestea zice Domnul Dumnezeu: Isa. 38, 1.
«Poruncea}te casei tale c@ vei muri tu }i nu vei tr@i!»”
2. Carele }-au întors fa]a c@tr@ p@reate }i au rugat pre Domnul, zicând:
3. „Rogu-m@, Doamne, adu-[i aminte, rogu-Te, cum am umblat înnaintea Ta în adev@r }i
în inim@ des@vâr}it }i ce-i pl@cut înnaintea Ta am f@cut”. {i au plâns Izehie cu plângere mare.
4. {i mai nainte de-a ie}i Isaie o jum@tate parte din pridvor, au fost cu|vântul Domnului
226v
c@tr@ el, zicând:
5. „Întoarce-te }i zi lui Ezehie, pov@]uitoriului norodului Mieu: «Acestea zice Domnul,
Dumnezeul lui David, t@tâni-t@u: ‘Auzit-am rug@ciunea ta }i am v@zut lacr@mile tale. {i
iat@, te-am s@n@to}at, }i în zioa a treia te vei sui în bisearica Domnului.
6. {i voiu adaoge zilelor tale ani cinspr@zeace, ci }i din mâna împ@ratului asiriilor te voiu
slobozi, }i cetatea aceasta pentru Mine }i pentru David, sluga Mea’»”.
7. {i au zis Isaie: „Aduce]i-mi o fr@mânt@tur@ de zmochine”. Carea aducând-o }i puind-o
pre rana lui, s-au vindecat.
8. {i zisease Ezehie c@tr@ Isaie: „Ce s@mn va fi c@ m@ va s@n@to}a Domnul }i c@ m@ voiu
sui a treia zi în casa Domnului?”
9. C@ruia i-au zis Isaia: „Acesta va fi sâmn de la Domnul, c@ va face Domnul cuvântul
care au gr@it: Vreai s@ se suie umbra zeace linii au s@ se întoarc@ atâtea}i treapte?”
10. {i au zis Ezehie: „Lesne iaste umbrei || a crea}te zeace linii. Nici aceasta vreau s@
227r
fie, ci s@ se întoarc@ înd@r@pt zeace treapte”.
11. {i au chemat Isaie prorocul pre Domnul }i au dus înd@r@pt umbra pre liniile prin
care s@ pogorâse în ceasornicul lui Ahaz zeace treapte.
12. *În vreamea aceaea au tremis Verodac Valadan, fiiul lui Valadan, împ@ratul *Isaie. 39, 1.
vavilonilor, carte }i daruri la Ezehie, c@ auzise cum c@ s@ boln@vise Ezehie.
13. {i s-au veselit întru venirea lor Ezehie }i le-au ar@tat casa mirosurilor }i aurul }i
argintul }i multe fealiuri de zugr@vituri }i unsori }i casa vaselor sale }i toate care putea
avea în comoar@le sale. N-au fost ce s@ nu le areate Ezehie în casa sa }i întru toat@
putearea sa.
14. {i au venit Isaia prorocul la împ@ratul Ezehie }i i-au zis: „Ce au zis b@rba]ii ace}te,
au de unde au venit la tine?” C@ruia au zis Ezehie: „Din ]ar@ departe au venit la mine,
de la Vavilon”.
15. Iar@ el au r@spuns: „Ce au v@zut în ca|sa ta?” Zis-au Ezehie: „Toate, oricare sânt
227v
în casa mea, le-au v@zut. Nimic iaste ce nu le a} fi ar@tat în comorâle meale”.
16. {i au zis Isaie lui Ezehie: „Ascult@ cuvântul Domnului:
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17. «Iat@, zile vor veni }i s@ vor lua toate care sânt în casa ta }i care au adaos p@rin]ii t@i,
pân@ în zioa aceasta, în Vavilon. Nu va r@mânea ceva}i, zice Domnul.
18. Ci }i din fiii t@i, carii vor ie}i din tine, care vei na}te, s@ vor lua }i vor fi fameni în
polata împ@ratului Vavilonului»”.
19. Zis-au Ezehie c@tr@ Isaie: „Bun e cuvântul Domnului care ai gr@it. Fie pace }i adev@r
în zilele meale”.
20. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor lui Ezehie }i toat@ t@ria lui }i cum au f@cut lacul de pe}ti
}i ducerea apei }i au dus apele în cetate, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor
zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
21. {i au dormit Ezehie cu p@rin]ii s@i. {i au împ@r@]it Manase, fiiul lui, pentru el.
Cap 21
Pentru urâta a lui Manasse spurc@ciune, || mai nainte zice Domnul c@ va }tearge pre Iiuda }i
Ierusalimul. C@ruia murind, urmeaz@ necuratul fiiu Amon. {i acesta de sluji ucigându-s@,
împ@r@]ea}te preste Iiuda dumnezeiescul fiiu Iosie.

e doispr@zeace ani era Manasie când începuse a împ@r@]i; }i cinzeaci }i cinci
de ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Havsiva.
2 .
{i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ idolii neamurilor care le-au }ters
Domnul de la fa]a fiilor Israil.
3. *{i s-au întors }i au zidit ceale înalte carea r@sipise Ezehie, tat@-s@u. {i au r@dicat
*2 Par. 33, 3.
prestoalele lui Vaal }i au f@cut grânci, precum au f@cut Ahav, împ@ratul lui Israil, }i s-au
închinat oastei ceriului }i o au cinstit.
4. {i au f@cut prestoale în casa Domnului, de care au zis Domnul: *„În Ierusalim voiu
*2 Împ@r. 7, 10.
pune Numele Mieu”.
5. {i au f@cut oltare a toat@ oastea ceriului în doao pridvoare a bisearicii Domnului. |
6. {i au trecut pre fiiul s@u prin foc; }i au vr@jit }i au ]inut g@citori }i au f@cut pithoni }i 228v
prorocitorii i-au înmul]it, ca s@ fac@ r@u înnaintea Domnului }i s@-L înt@râte.
7. {i au pus idolul grângului care f@cuse în bisearica Domnului, *despre carea au gr@it
*2 Împ@r. 7, 26.
3 Împ@r. 8, 16 Domnul c@tr@ David }i c@tr@ Solomon, fiiul lui: „În bisearica aceasta }i în Ierusalim, carea
}i 9, 5. o am ales din toate neamurile lui Israil, voiu pune Numele Mieu în veac.
8. {i nu voiu mai face a s@ cl@ti piciorul lui Israil de pre p@mântul care L-am dat p@rin]ilor
lor, îns@ de vor p@zi toate lucrurile care le-am poruncit }i toat@ leagea carea le-au poruncit
sluga Mea, Moisi”.
9. Iar@ ei n-au ascultat, ci s-au în}elat de Manasse, ca s@ fac@ r@u preste neamurile care
le-au zdrobit Domnul de la fa]a fiilor Israil.
10. {i au gr@it Domnul în mâna slugilor Sale, prorocilor, zicând,
11. *C@ au f@cut Manasse, împ@ratul Iiudii urâciunile aceastea reale preste toate care
*Irim. 15, 4.
f@cuse amorreaii înnaintea Lui }i a || p@c@tui au f@cut }i pre Iiuda întru necur@]iile sale. 229r
12. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Iat@, eu voiu aduce reale
preste Ierusalim }i Iiuda, ca oricine va auzi, s@-i ]iuiasc@ amândoao urechile.
13. {i voiu întinde preste Ierusalim funea Samarii }i greutatea casii lui Ahav }i voiu
}tearge Ierusalimul precum s@ }terg tablele. {i, }tergându-o, voiu întoarce }i voiu duce mai
adeas@ori hieru preste fa]a ei”.
14. Iar@ voiu l@sa r@m@}i]ele mo}tenirii Meale }i le voiu da în mânile nepriiatinilor ei.
{i vor fi spre jefuire }i spre r@pire tuturor protivnicilor s@i,
15. Pentru c@ au f@cut r@u înnaintea Mea }i n-au încetat a M@ înt@râta, din zioa carea
au ie}it p@rin]ii lor din Eghipt pân@ într-aceast@ zi”.
16. Ci înc@ }i sânge nevinovat au v@rsat Manasse mult foarte, pân@ ce au umplut
Ierusalimul pân@ la gur@, afar@ de p@catele sale cu care a p@c@tui au f@cut pre Iiuda s@
fac@ r@u înaintea Domnului. |
17. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Manase }i toate care au f@cut }i p@catul lui ce au 229v
p@c@tuit, au nu aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
18. {i au adormit Manase cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în gr@dina casei sale, în gr@dina
Oziii. {i au împ@r@]it Ammon, fiiul lui, pentru el.
19. De doaoz@ci }i doi de ani era Ammon când începuse a împ@r@]i; }i doi ani au
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Mesalemeath, fata lui Harus din Ieteva.
20. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, precum f@cuse Manasse, tat@l lui.
*2 Par. 33, 1.

1. *

228r
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21. {i au umblat în toat@ calea pre carea umblase tat@l lui. {i au slujit necura]ilor c@rora
slujise tat@l lui }i s-au închinat lor.
22. {i au p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, }i n-au umblat în calea Domnului.
23. {i i-au întins le}uiri slujile sale }i au ucis pre împ@ratul în casa sa.
24. {i au lovit norodul ]ânutului pre || to]i carii împreun@ jurase împrotiva împ@ratului
230r
Ammon }i }-au f@cut împ@rat pre Iosie, fiiul lui, pentru el.
25. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Amon, care au f@cut, au nu aceastea scrise sânt în
Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
26. {i l-au îngropat în mormântul s@u în gr@dina Oziii. {i au împ@r@]it Iosie, fiiul lui, pentru el.
Cap 22
Iosie bisearica }i cinstea lui Dumnezeu înoia}te. Despre g@sita a doao leage carte pre Domnul
sf@tuia}te de amân@n]@rile }i pedeapsele într- aceaea} mai înnainte scrise, pentru c@ au p@r@s ât
p@rin]ii cinstea lui Dumnezeu; iar@ el întâiu în pace va muri.

1. *

e opt ani era Iosie când începuse a împ@r@]i; treizeaci }i unul de ani au *2 Par. 34, 1.
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui Idida, fata lui Hadaia din Vesecath.
2 .
{i au f@cut ce era pl@cut înnaintea Domnului }i au umblat prin toate c@ile
230v lui David, t@tâni-s@u; nu s-au ab@|tut la dreapta sau la stânga.
3. Iar@ în anul al optspr@zeacelea împ@ratului Iosie, trimis-au Israil pre Safan, fiiul lui
Asliia, fiiul lui Mesulam, scriitoriul bisearicii Domnului, zicându-i:
4. „Mergi la Helchia arhiereul s@ se adune banii carii s-au adus în bisearica Domnului,
carii i-au cules portarii bisearicii de la norod,
5. {i s@ se dea cioplitorilor prin mai-marii casii Domnului carii s@-i }i împar]@ cei ce lucr@
în bisearica Domnului spre înnoirea celor de lips@ a bisearicii,
6. Grindarilor adec@ }i zidarilor }i celor ce îndrepteaz@ ceale rupte. {i s@ s@ numere
leamne }i pietri din t@ieturi de pietri, spre întemeiarea bisearicii Domnului.
7. Îns@ s@ nu li s@ socoteasc@ în luare de sam@ argintul ce-l iau, ci în puteare s@-l aib@ }i
în credin]@”.
8. {i au zis Helchia arhiereul c@tr@ Safan scriitoriul: „Cartea leagii am g@sit în casa
Domnului”; }i au dat Helchie cartea lui Safan, care o au }i cetit. ||
9. {i au venit Safan scriitoriul la împ@ratu }i i-au vestit ceea ce poruncise }i au zis:
231r
„Adunat-au slugile tale banii carii s-au g@sit în casa Domnului }i i-au dat s@ s@ împar]@
me}terilor de la mai-marii preste lucrurile bisearicii Domnului”.
10. {i au povestit Safan, scriitoriul împ@ratului, zicând: „O carte mi-au dat Helchie
preotul”. Carea cetind-o Safan înnaintea împ@ratului,
11. {i, auzind împ@ratul cuvintele c@r]ii legii Domnului, }-au rupt vejmintele,
12. {i au poruncit lui Helchie preotului }i lui Ahicam, fiiul lui Safan, }i lui Ahovor, fiiului
Miha, }i lui Safan scriitoriului }i lui Asaie, slugii împ@ratului, zicând:
13. „Duce]i-v@ }i sf@tui]i pre Domnul despre mine }i despre norod }i despre tot Iiuda pentru
cuvintele c@r]ii ace}tia ce s-au aflat, c@ tare mânia Domnului s-au aprins împrotiva noastr@,
c@ n-au ascultat p@rin]ii no}tri cuvintele c@r]ii ace}tia, s@ fac@ tot ce s-au scris noao”. |
14. {i s-au dus Helchie preotul }i Ahica }i Ahovor }i Safan }i Asaia la Holdam proroci]a,
231v
muierea lui Sellum, fiiului Thecue, fiiul lui Araas, p@zitoriului vejmintelor, carea l@cuia în
Ierusalim în A Doao, }i au gr@it c@tr@ ea.
15. {i ea le-au r@spuns: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil. Zice]i omului care
v-au trimis la mine.
16. Aceastea zice Domnul: «Iat@, Eu voiu aduce reale preste locul acesta }i preste l@cuitorii
lui, toate cuvintele legii care au gr@it împ@ratul Iiudei,
17. C@ M-au p@r@sât }i au jertvuit dumnezeilor streini, înt@râtându-M@ întru toate lucrurile
mânilor sale. {i s@ va aprinde urgia Mea în locul acesta }i nu s@ va stânge».
18. Iar@ împ@ratului Iiuda care v-au trimis s@ sf@tui]i pre Domnul, a}a ve]i zice: «Aceastea
zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‘Pentru aceaea, c@ ai ascultat cuvintele c@r]ii
19. {i s-au cutremurat inima ta }i te-ai smerit înnaintea Domnului dup@ ce ai au||zit
232r
cuvintele împrotiva locului acestuia }i a l@cuitorilor lui, c@ adec@ vor fi spre buiguire }i
bl@st@m }i ]-ai rupt vejmintele tale }i ai plâns înaintea Mea }i Eu am auzit, zice Domnul.
20. Pentru aceaea te voiu aduna la p@rin]ii t@i }i te vei aduna la mormântul t@u în pace,
ca s@ nu vaz@ ochii t@i toate realele care voiu aduce preste norodul acesta’»”.
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Iosie a doao leage înnaintea norodului o cetea}te }i, lovind leg@tur@ cu Domnul }i stricând
urâciunile, au poruncit s@ s@ pr@znuiasc@ Pa}tile. C@ruia, în Maghedon ucis, urmeaz@ necuratul
fiiu Ioahaz, pre care Faraon prins în Eghipt l-au dus, puind în locul lui pre Eliachim, pre care }i
Ioachim îl numea}te }i aceluia grea dajd@ îi pune.

i au vestit împ@ratului ce zisease. Care au trimis }i s-au adunat la el to]i
b@trânii Iiudei }i Ierusalimul.
2 .
{i s-au suit împ@ratul în bisearica Dom |nului }i to]i oamenii Iiudei }i to]i
carii l@cuia în Ierusalim cu el, preo]ii }i prorocii }i tot norodul, de la cel mic pân@ la
cel mare. {i au cetit to]i auzind cuvintele c@r]ii leg@turii, carea s-au aflat în casa
Domnului.
3. {i au st@tut împ@ratul pre treapte }i leg@tur@ au lovit înnaintea Domnului, ca s@ umble
dup@ Domnul }i s@ p@zasc@ poruncile Lui }i m@rturiile }i ]eremoniile în toat@ inima }i în
tot sufletul }i s@ de}tepte cuvintele leg@turii ace}tia, care era scrise în cartea aceaea. {i s-au
odihnit norodul leg@turii.
4. {i au poruncit împ@ratul lui Helchie arhierelui }i preo]ilor celor de al doilea rând }i
*Ecli 49, 3. portarilor *s@ leapede din bisearica Domnului toate vasele care s@ f@cuse lui Vaal }i în
grâng }i a toat@ oastea ceriului. {i le-au ars afar@ de Ierusalim, în Valea Chedronului, }i
au dus pulberea lor în Vethil.
5. {i au }ters prorocitorii care-i pusease || împ@ratul Iiudei spre jârtvuire în ceale înalte,
prin cet@]ile Iiudei }i împrejurul Ierusalimului, }i pre cei ce t@mâia aprindere lui Vaal }i
soarelui }i lunii }i a doaospr@zeace seamne }i toat@ oasteai ceriului.
6. {i au f@cut a scoate grângul din casa Domnului afar@ de Ierusalim, în Valea Chiedranului,
}i l-au ars acolo. {i l-au întors în cenu}e }i o au aruncat preste mormânturile ob}tei.
7. {i au strâcat c@scioarele muieroticilor care era în casa Domnului, pentru carele muiarile
]esea ca ni}te c@}cioare, grâng.
8. {i au adunat to]i preo]ii din cet@]ile Iiudei. {i au spurcat ceale înnalte, unde jârtvuia
preo]ii din Gavaa pân@ în Versavia. {i au strâcat prestoalele por]ilor în întrarea u}ii lui
Iosie, c@peteniii cet@]ii, carea era de-a stânga por]ii cet@]ii.
9. Îns@ nu s@ suia preo]ii celor înalte la oltariul Domnului în Ierusalim, ci numai mânca
azima în mijlocul fra]ilor s@i. |
10. {i au spurcat }i pre Tofeth, care iaste în valea fiiului Ennon, ca nime s@-}i jârtvuiasc@
fiiul s@u sau fata sa prin foc lui Moloh.
11. {i au luat caii carii dedease împ@ra]ii Iiudei soarelui, în întrarea bisearicii Domnului,
lâng@ divanul lui Nathameleh famenului, care era în Farurim. Iar@ c@ru]ele soarelui le-au
ars cu foc.
12. {i oltarele care era preste acoperi}ele trep@z@rii Ahaz, care le f@cuse împ@ra]ii
Iiudei, }i oltarele care le f@cuse Manasie în doao pridvoar@le bisearicii Domnului
le-au strâcat împ@ratul. {i au alergat de-acolo }i au r@sipit cenu}a lor în r@pegiunea
Chedronului.
13. {i ceale înnalte care era în Ierusalim de-a dreapta partea Muntelui V@t@m@rii, *care
*3 Împ@r. 11, 7.
zidise Solomon, împ@ratul lui Israil, lui Astaroth, idolului sidonilor, }i lui Hamos, v@t@m@rii
Moav, }i lui Melhom, ur@ciunii fiilor || Amon, le-au spurcat împ@ratul.
14. {i au zdrobit ceale cioplite }i au aprins grânghii }i au umplut locurile lor cu oas@ de
mor]i,
15. *Înc@ }i oltariul care era în Veavtil }i cel înnalt, care f@cuse Ierovoam, fiiu lui Navat,
*3 Împ@r. 13, 32.
care a p@c@tui au f@cut pre Israil. {i oltariul acela }i acel înalt le-au strâcat }i le-au ars }i
le-au sf@rmat în pulbere; }i au aprins }i grângul.
16. {i, întorcându-s@ Iosie, au v@zut acolo mormânturile care era în munte. {i au
tremis }i au adus oasele din mormânturi }i le-au ars pre oltariu }i l-au spurcat, dup@
cuvântul Domnului, care au gr@it omul lui Dumnezeu, care mai nainte zisease cuvintele
aceastea,
17. *{i au zis: „Ce stâlp e cela ce-l v@zu?” {i i-au r@spuns or@}eanii ceat@]ii aceiia:
*3 Împ@r. 13, 2.
„Mormântul omului lui Dumnezeu iaste, care au venit din Iiuda }i mai nainte au zis
cuvintele aceastea, care ai f@cut pre oltariul lui Vethil”. |
18. {i au zis: „L@sa]i-l, nime s@ nu mi}te oasele lui”. {i neatins@ au r@mas oas@le lui cu
oas@le prorocului care venise din Samaria.
* 2 Par. 34, 28.

1.*
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19. Îns@ }i toate bisearicile celor înalte care era în cet@]ile Samariei, care f@cuse împ@ra]ii
lui Israil spre înt@râtarea Domnului, le-au luat Iosie }i le-au f@cut lor, dup@ toate lucrurile
care f@cuse în Vethil.
20. {i au ucis pre to]i preo]ii celor înnalte, carii era acolo pre oltare }i au ars oase de
oameni preste eale. {i s-au întors în Ierusalim.
21. *{i au poruncit tot norodului, zicând: „Face]i Pa}tile Domnului, Dumnezeului vostru,
precum este scris în cartea leg@turii ace}tia”.
22. C@ nu s-au f@cut Pa}tile a}a din zilele judec@torilor carii au judecat pre Israil }i a
tuturor împ@ra]ilor Israil }i a împ@ra]ilor Iiuda,
23. Precum în anul al optspr@zecelea al împ@ratului Iosie s-au f@cut Pa}tile || acestea
235r
Domnului în Ierusalim.
24. Ci }i pithoni }i g@citori }i figurile idolilor }i necur@]iile }i urâciunile care fusease în
p@mântul Iiudii }i în Ierusalim le-au luat Iosie, ca s@ a}az@ cuvintele leagii care sânt scrise
în cartea carea o au aflat Helchie preotul în bisearica Domnului.
25. Aseaminea lui n-au fost mainte de el împ@rat care s@ se întoarc@ c@tr@ Domnul în
toat@ inima sa }i în tot sufletul s@u }i în toat@ vârtutea sa, dup@ toat@ leagea lui Moisi. Nici
dup@ el s-au sculat aseaminea lui.
26. Îns@ nu S-au întors Domnul de la mânia urgiii Sale cei mari cu carea s@ mâniias@
urgia Lui împrotiva Iiudei pentru înt@rât@rile cu carele îl învitase Manasie.
27. *{i au zis Domnul: „{i pre Iiuda l-oiu lua de la fa]a Mea, precum am luat pre Israil.
235v {i voiu lep@da cetatea aceasta, | carea o am ales, Ierusalimul, }i casa de carea am zis:
«Fi-va numele Mieu acolo»”.
28. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Iosie }i toate carea au f@cut, au nu acestea scrise sânt
în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda?
29. *În zilele lui s-au suit Faraon Nehaon, împ@ratul Eghiptului, împrotiva împ@ratului
asiriilor la râul Eufratului. {i s-au dus Iosie împ@ratul întru-ntâmpinarea lui. {i au fost ucis
în Magheddo, dup@ ce-l v@zuse.
30. {i l-au adus slugile lui mort din Magheddo }i l-au dus în Ierusalim }i l-au îngropat
în mormântul s@u. {i au luat norodul p@mântului pre Ioahaz, fiiul lui Iosie, }i l-au uns }i
l-au rânduit împ@rat în locul t@tâni-s@u.
31. *De doaozeci }i trei de ani era Ioahaz când începuse a împ@r@]i; }i trei luni au împ@r@]it
în Ierusalim; numele mumeai lui, Amital, fata lui Irimie, din Lovna.
32. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse p@rin]ii lui.
33. {i l-au legat Faraon Nehaon în Rev||la, carea iaste în p@mântul Emath, ca s@ nu
236r
împ@r@]asc@ în Ierusalim. {i au pus dajde ]ânutului t@lan]i de argin]i o sut@ }i un t@lant
de aur.
34. {i împ@rat au rânduit Faraon Nehaon pre Eliachim, fiiul lui Iosie, în locul lui Iosie
t@tâni-s@u, }i i-au întors numele lui Ioachim. Iar@ pre Ioahaz l-au luat }i l-au dus în Eghipt
}i au murit acolo.
35. Iar@ argintul }i aurul l-au dat Ioachim lui Faraon, aruncând ]ânutului prin fie}tecarele
ca s@ s@ adune dup@ porunca lui Faraon. {i pre fie}tecarele dup@ putearea sa l-au silit, }i
argintul }i aurul, din norodul p@mântului, s@ deaie lui Faraon Nehaon.
36. De doaoz@ci }i cinci de ani era Ioachim când începuse a împ@r@]i; }i unspr@zeace
ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Zevida, fata lui Fadaia, din Ruma.
37. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse p@rin]ii lui.

*2 Par. 35, 1.

*Jos. 24, 2.

*2 Par. 35, 20.

*2 Par. 36, 2.

Cap 24 |
236v

Ioachim în trei ani slujea}te împ@ratului Vavilonului. Dup@ aceaea multe fealiuri de
tâlh@rii rabd@. Carele murind, urmeaz@ fiiul Ioahin, pre carele cu comoar@le bisearicii
}i a casei împ@r@te}ti }i cu toat@ vârtutea l@cuitorilor Ierusalimului îl duce Navohodonosor
în Vavilon, r@nduindu-le împ@rat pre unchiu-s@u Mathanie,
pre carele l-au chemat Sedechie.

1.

n zilele lui s-au suit Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, }i i s-au f@cut
Ioachim slug@ în trei ani. {i iar@}i au r@zboit împrotiva lui.
2.
{i i-au trimis lui Domnul lotri}orii haldeilor }i lotri}orii Siriii }i lotri}orii Moav
}i lotri}orii fiilor Amon. {i i-au slobozit în Iiuda, ca s@-l piarz@, *dup@ cuvântul Domnului, *Sus 23, 27.
care gr@ise prin slugile sale, prorocii.
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3. {i au fost aceasta prin cuvântul Domnului împrotiva Iiudii, ca s@-l ia dinnaintea sa,
pentru p@catele lui Manasie, || toate care au f@cut
237r
4. {i pentru sângele cel nevinovat care au v@rsat }i au împlut Ierusalimul cu sânge
nevinovat. {i pentru acest lucru n-au vrut Domnul a s@ milostivi.
5. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor lui Ioachim }i toate care au f@cut, au nu aceste scrise
sânt în Cartea cuvintelor zilelor împ@ra]ilor Iiuda? {i au adormit Ioachim cu p@rin]ii s@i.
6. {i au împ@r@]it Ioahim, fiiul lui, pentru el.
7. {i n-au mai adaos împ@ratul Eghiptului s@ ias@ din p@mântul s@u. C@ dusease
împ@ratul Vavilonului, de la râul Eghiptului pân@ la râul Eufratului, toate care fusease
a împ@ratului Eghiptului.
8. De optspr@zeace ani era Ioahin când începuse a împ@r@]i; }i trei luni au împ@r@]it în
Ierusalim; numele mumei lui, Nohesta, fata lui Elnathan, din Ierusalim.
9. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse tat@l lui.
10. *În vreamea aceaea s-au suit slugile lui Navohodonosor, împ@ratului Vavilonului,
*Dan. 1, 1.
| în Ierusalim }i s-au încungiurat cetatea cu t@rii.
237v
11. {i au venit Navahodonosor, împ@ratul Vavilonului, la cetate cu slugile sale, s@
o bat@.
12. {i au ie}it Ioahin, împ@ratul Iiuda, la împ@ratul Vavilonului, el }i muma lui }i slugile
lui }i c@peteniile lui }i famenii lui; }i l-au cuprins împ@ratul Vavilonului în anul al optulea
împ@r@]iii lui.
13. {i au luat de acolo toate comoarele casii Domnului }i comoarele casii împ@r@te}ti.
{i au sf@râmat toate vasele ceale de aur care f@cuse Solomon, împ@ratul lui Israil, în
bisearica Domnului, dup@ cuvântul Domnului.
14. {i au dus tot Ierusalimul }i toate c@peteniile }i pre to]i cei tari ai oastei, zeace mii,
în robie, }i tot me}terul }i încuietoriul. {i nimic s-au l@sat, afar@ de s@racii norodului
p@mântului.
15. *{i au dus }i pre Ioahin în Vavilon, }i pre muma împ@ratului }i muie||rile împ@ratului 238r
* 2 Par. 36, 10.
Ester. 2, 6 }i famenii lui. {i judec@torii p@mântului i au dus în robie din Ierusalim în Vavilon.
16. {i to]i b@rba]ii cei v@rto}i, }epte mii }i me}terii }i încuietorii, o mie, to]i oameni tari,
}i 11, 4.
}i osta}ii. {i i-au dus împ@ratul Vavilonului robi în Vavilon.
17. *{i au rânduit pre Mathanie, unchiul s@u, pentru el. {i i-au pus numele Sedechie.
*Ier. 37, 1
18. Doaozeaci }i unul de ani avea Sedechie când începuse a împ@r@]i; }i unspr@zeace
}i 52, 1.
ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mâni-sa era Amital, fata lui Irimie, din Lovna.
19. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse Ioachim.
20. C@ s@ mâniia Domnul împrotiva Ierusalimului }i împrotiva Iiudei, pân@ când i-ar
lep@da de la fa]a Sa. {i s-au dep@rtat Sedechie de la împ@ratul Vavilonului.
Cap 25
Conocindu-s@ de Navohodonosor Ierusa|limul, Sedechie, orb }i legat, ucigându-s@ înnaintea lui
fiii, s@ duce în Vavilon cu celaalalt norod, l@sându-s@ oricarii pentru chivernisirea p@mântului.
Dup@ ce s-au ars împreun@ cu bisearica toate ceale mari pol@]i, au rânduit Navohodonosor
mai-mare pre Godoliia. Care de la Izmail ucigându-s@, au fugit norodul în Eghipt,
iar@ Ioahin în robie s@ înnal]@ de la împ@ratul Vavilonului.
Ierimie 39, 1
}i 52, 4.

1.

238v

i au fost în anul al noaolea înp@r@]iii lui, în luna a zeacea, în zioa a zecea a
lunii, au venit Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, el }i toat@ oastea lui, în
Ierusalim }i o au încungiurat. {i au f@cut înpregiurul ei t@rii.
2. {i s-au închis cetatea }i s-au }en]uit pân@ la anul al unspr@zeacelea al împ@ratului
Sedechie,
3. În zioa a noao a lunii. {i au biruit foametea în cetate, nici era pâne norodului
p@mântului.
4. {i s-au rupt între sâne cetatea. {i to]i oamenii osta}i noaptea au fugit, prin calea por]ii,
carea iaste între zidul cel îndoit la gr@dina împ@ra||tului (iar@ haldeii conocea înprejur 239r
cetatea); }i au fugit Sedechie prin calea carea duce la câmpiile pustii.
5. {i au gonit oastea haldeilor pre împ@ratul }i l-au prins în }esul Ierihonului. {i to]i osta}ii
carii era cu el s-au r@sipit }i l-au p@r@sit.
6. {i, prinzind pre împ@ratul, l-au dus la împ@ratul Vavilonului, în Revlatha; care au gr@it
cu el judecat@.
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7. Iar@ fiii lui Sedechie i-au ucis înaintea lui }i ochii lui i-au scos }i l-au legat cu lan]uri }i
l-au dus în Vavilon.
8. În luna a cincea, în zioa a }aptea a lunii, acesta iaste anul al noaospr@zeacelea al
împ@ratului Vavilonului, venit-au Navuzardam, c@petenia oastei, sluga împ@ratului
Vavilonului, în Ierusalim.
9. {i au aprins casa Domnului }i casa împ@ratului; }i casele Ierusalimului }i toat@ casa
sa o au *ars cu foc.
10. {i zidurile Ierusalimului înprejur le-au strâcat toat@ oastea haldeilor, carea era cu
c@petenia osta}ilor.
11. Iar@ ceealalt@ partea norodului, carea r@m@sease în cetate, }i fugi]ii carii
239v fu| jise la împ@ratul Vavilonului }i ceaealalt@ ob}te i-au dus Navuzardam, c@petenia
oastei;
12. {i din s@racii p@mântului au l@sat chivernisitori de vii }i de câmpuri.
13. *Iar@ stâlpii cei de aram@ carii era în bisearica Domnului }i temeliile }i mare
cel de aram@, care era în casa Domnului, le-au frâmt haldeii }i au dus toat@ arama
în Vavilon.
14. {i oalele ceale de aram@ }i troacele }i furcu]ele ceale cu trei din]i }i p@harele }i
mojarele }i toate vasele ceale de aram@ în carele slujea le-au dus.
15. Ci înc@ }i c@delni]ele }i p@h@realele ceale cu flori, care de aur, de aur, }i care de argint,
de argint, le-au dus c@petenia oasteai,
16. Adec@ doi stâlpi, un mare }i temeliile care le f@cuse Solomon în bisearica Domnului.
Nu era m@sur@ aramei tuturor vaselor.
17. *Optspr@zeace co]i în nalt avea un stâlp. {i c@pe]elul de aram@ preste sâne nalt de
240r trei co]i, }i mreju]ele }i malogranata preste c@pe]@lul || stâlpului, toate de aram@. Aseaminea
împodobire avea }i al doilea stâlp.
18. {i au dus c@petenia oasteai pre Saraiam, preotul cel dintâi, }i pre Sofoniam, preotul
al doilea, }i trei portari,
19. {i din cetate un famen care era mai-mare preste b@rba]ii osta}i }i cinci b@rba]i din
cei ce st@tuse înnaintea împ@ratului, pre carii i-au g@sit în cetate }i pre Sofer, c@petenia
oastei, carii cerca pre cei noi din norodul p@mântului, }i }as@zeaci de oameni din ob}te,
carii s@ aflase în cetate,
20. Pre carii, luundu-i Navuzardam, c@petenie osta}ilor, i-au dus la împ@ratul Vavilonului
în Revlatha.
21. {i i-au lovit împ@ratul Vavilonului }i i-au ucis în Revlatha, în p@mântul Emath. {i
s-au trecut Iiuda din p@mântul s@u.
22. Iar@ norodului care era l@sat în p@mântul Iiudei, care-l slobozise Navohodonosor,
240v împ@ratul Vavilonului, i-au rânduit mai-mare pre Godoliam, | fiiul lui Ahicam, fiiului
Safan.
23. Carea auzind, to]i pov@]uitorii osta}ilor, ei }i oamenii carii era cu ei, adec@ c@ ar fi
rânduit împ@ratul Vavilonului pre Godoliam, au venit la Godoliam în Masfa Ismail, fiiul
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lui Nathanie, }i Iohanan, fiiul Caree, }i Saraia, fiiul Thanehumeth netofatilteanul, }i Iezonie,
fiiul lui Maahathi, ei }i so]iile lor.
24. {i s-au jurat Godolie lor }i so]iilor lor, zicând: „S@ nu v@ teamere]i a sluji haldeilor.
R@mâne]i în ]@nut }i sluji]i împ@ratului Vavilonului }i bine v@ va fi”.
25. {i au fost în luna a }eaptea, venit-au Ismail, fiiul lui Nathanie, fiiului Elisama, din
s@mân]@ împ@r@teasc@, }i zeace b@rba]i cu el. {i au lovit pre Godolia, care au }i murit; ci
}i pre jidovii }i pre haldeii carii era cu el în Masfa.
26. {i, sculându-s@ tot norodul, de la mic pân@ la cel mare, }i c@pete||niile osta}ilor, 241r
au venit în Eghipt, temându-s@ de haldei.
27. {i au fost în anul al treizeaci }i }eaptelea mut@rii lui Ioachim, împ@ratului Iiuda, în
luna a doaospr@zeacea, în zioa a doaozeaci }i }apte a lunii; au râdicat Evilmerodah,
împ@ratul Vavilonului, în anul în care începuse a împ@r@]i, capul lui Ioachin, împ@ratul
lui Iiuda, din temni]@,
28. {i i-au gr@it blând. {i i-au pus thronul lui preste thronul împ@ra]ilor carii era cu el
în Vavilon.
29. {i i-au schimbat hainele care avuse în temni]@ }i mânca pâne pururea înnaintea lui
în toate zilele vie]ii sale.
30. {i hran@ peste an i-au rânduit f@r@ sc@deare, carea i s@ }i da de la împ@ratul prin
fie}tecare zile în toate zilele vie]ii sale.
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36; rezum. cap.24; 24,1, 8, 18
an: sg. ac. 8,26; 13,20; 15,13; 19,29; 25,30
anii: pl. ac. 17,4
APÃ: s.f.
apa: sg. nom. rezum. cap.2
apele: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,8, 14, 19, 21, 22; 3,22; 5,12;
19,24; 20,20
apelor: pl. gen. 2,21; 3,19, 22, 25
apã: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,9, 11; 6,5, 22; 8,15; 18,31
ape: pl. nom./ac. 3,17, 20; 19,24
apei: sg. gen. 18,17; 20,20
(a) APÃRA: v. I
voiu apãra: ind. viit.I. 1.sg. 19,34

ARDERE: s.f. „jertfã”
ardere: sg. ac., în sintagma ardere de tot 5,17
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 16, 12
arderea: sg. ac., în sintagma arderea de tot 16,15
arderii: sg. gen., în sintagma arderii de tot 16, 15
arderi: pl. ac. 10,24
arderea: sg. ac. 10,25; 16,15
ardere: sg. ac. 15,4
ARGINT: s.n./s.m.
argint: sg. ac. 5,5, 22, 23; 7,8; 12,13; 15,19, 20; 18,14; 25,15
argintul: sg. nom./ac. 5,26; 12,18; 14,14; 15,20; 16,8; 18,15;
20,13; 22,7; 23,35
arginþi: s.m. pl. ac. 6,25; 23,33
ARHIEREU: s.m.
arhiereul: sg. nom.. 12,7, 10; 22,4, 8
arhiereului: sg. dat. 23,4
ARIE: s.f.; var. (Înv.) ARE
are: sg. ac. 6,27
ariii: sg. gen. 13,7
ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 10,2; 11,11
arma: sg. ac. 11,8
armele: pl. ac. 11,10
ARMEAN: s.m. „locuitor al regiunii Ararat, Armenia de astãzi”
armenilor: pl. gen., în sintagma pãmântul armenilor (cf. lat. terram
Armeniorum) 19,37

(a se) APRINDE: v. III
veai aprinde: ind. viit.I. 2.sg. 8,12
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 18,4; 23,14, 15; 25,9
am aprins: ind. pf.c. 1.sg. 19,24
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 22,13
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,17
APRINDERE: s.f.
aprinderi: pl. ac. 12,3; 14,4
aprindere: sg. ac. 15,35; 16,4; 17,11; 18,4; 23,5

(a) ARUNCA: v. I
sã fie aruncat: conj. pf. 3.sg. 2,16
aruncând: gerunziu 3,25; rezum. cap.18; 23,35
aruncã: imperativ 2.sg. 9,25, 26
aruncaþi: imperativ 2.pl. 9,33
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 9,33; 10,25; 13,21; 18,14; 23,6
aruncã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
vei arunca: ind. viit.I. 2.sg. 18,14

(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 4,27; 5,13

ARUNCAT, -Ã: adj.
aruncat: m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.9; rezum. cap.13

(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 4,27; 6,10; 14,7
apucându-: gerunziu 3,27
apucã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 16,14, 15, 17; rezum. cap.18; 18,4; 25,13, 14; 17
arama: sg. ac. 25,13
aramei: sg. gen. 25,16

(a) ASCULTA: v. I
ascultaþi: imperativ 2.pl. 7,1; 18,28
ascultaþi: ind. prez. 2.pl. 10,6
au ascultat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,4; 17,14, 40; 18,12; 21,9; 22,13
a asculta: inf. prez. 17,14
sã ascultaþi: conj. prez. 2.pl. 18,31, 32
ascultã: imperativ 2.sg. 19,16; 20,16
am ascultat: ind. pf.c. 1.sg. 19,20
ai ascultat: ind. pf.c. 2.sg. 22,18

(a se) ARÃTA: v. I
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 6,6; 8,10, 13; 11,4; 20,13

(a) ASCUNDE: v. III
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,29; 7,8; 11,2
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AUR: s.n.
aur : sg. ac. 7,8; 10,29; 12,13; 18,14, 16; 23,33; 24,13; 25,15
aur ul: sg. nom./ac. 14,14; 16,8; 20,13; 23,35

ASCUNS, -Ã: adj.
ascuns: m. sg. nom. 11,3
ASCUÞIT: s.n. (Înv. ºi reg.) „ascuþiº”, „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 10,25
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE; (Reg.)
ASÃMÂNARE „faptul de a semãna cu cineva sau cu ceva”;
„chip”; „copie”, „imitaþie”
asãmânarea: sg. ac. 9,13
asãmãnarea: sg. ac. 16,10
ASEMENEA: adv./prep./adj. inv.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 7,8; 17,8; 18,32
aseaminea: prep. 18,5; 23,25
aseaminea: adj. inv. 25,17
ASIN, -Ã: s.m.
asina: sg. ac. 4,22
asin: sg. ac. 6,25
asinii: pl. ac. 7,7
asini: pl. ac. 7,10
ASIR: s.m.; aici prima atestare; cf. MDA, unde prima atestare
este la M. Eminescu, Poesii, Bucureºti, 1895, fiind considerat
creaþie personalã a poetului.
asirii: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,9; 7,12, 15; 8,28, 29; 9,15;
rezum. cap.13; 15,29; rezum. cap.17; 17,6; rezum. cap.18
asirilor: pl. gen. 7,5, 14; 16,7, 9; 16,18; 19,20
asiriilor: pl. gen./dat. rezum. cap.15; 15,19, 20; rezum. cap.16;
16,10; 17,3, 4, 6, 24, 26, 27; rezum. cap.18; 18,7, 9, 11, 13, 14,
16, 17, 19, 23, 28, 30, 31, 33; 19,4, 6, 8, 10, 11, 17, 32, 35, 36;
rezum. cap.20; 20,6; 23,29
asirului: sg. dat. rezum. cap.17
asiri: pl. ac. 17,23; rezum. cap.19

(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 3,21; 19,1; 22,11; 23,2; 25,23
auzând: gerunziu 5,8; 6,30; 9,30; rezum. cap.11; 18,26; 19,9
a auzi: inf. prez. 7,6
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 19,4, 7; 21,12
au auzit : ind. pf.c. 3.sg. 19,4
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 19,6, 11, 25; 22,19
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,8; 20,12
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 20,5
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 22,19
(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 4,2, 13; 18,24; 19,10
sã aibã: conj. prez. 3.pl. 22,7
am: ind. prez. 1.sg. 4,2, 6; 9,5
are: ind. prez. 3.sg. 4,14; 5,3; 19,3
a vea: ind. imp. 3.sg. 1,2, 17; 3,5; 4,16; 12,12; 13,23; 24,18;
25, 17
având: gerunziu 8,9; 11,8, 11
aveþi: ind. pr ez. 2.pl. 10,2
avem: ind. prez. 1.pl., în loc. v. avem nãdejde 18,22
avea: inf. prez. fãrã a 18,23; 20,13
avuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,29
AZIMÃ: s.f.
azima: sg. ac. 23,9
B
BABILON: s.m.; var. VAVIL ON „babilonean” (cf. infr a
BABILONEAN)
vavilonilor: pl. gen. 20,12

ASTÃZI: adv.
astãzi: 2,3, 5; 4,23; 6,28, 31
(a) ASTUPA: v. I
veþi astupa: ind. viit.I. 2.pl. 3,19
au astupat: ind. pf.c. 3.pl. 3,25

BABILONEAN , -Ã: ad j.; var. VAVILONEAN , -Ã (la pl.)
„populaþie semiticã ce atrãit în Babilon în mileniile 2 –1 a.C.”
vaviloneani: m. pl. nom. 17,30

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 2,21; 3,25; 5,4; 9,12, 37; 12,12; 15,12; 16,11; rezum.
cap.17; 17,41; 18,21; 22,18
aºea: 5,4
(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 17,24; 18,11
sã aºazã: conj. prez. 3.sg. 23,24

BAN: s.m.
banii: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12,4, 9, 10, 1 3, 15, 16;
22,4, 9
bani: pl. nom./ac. 12,7, 8, 10, 13; r ezum. cap.18
BATÃR : adv.; var. BATÂR (Reg.; Trans., Mold.; mgm.) „mãcar”
batâr : 5,3

(a) AªTEPTA: v. I
voiu aºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 6,33

(a) BATE: v. III
bat e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.18
sã batã: conj. prez. 3.pl. 24,11
(s-)au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 3,25
au bãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.8; 13,25; 16,9; 19,11, 1 2

(a) AªTERNE: v. III „a însãmãra”, „a pune samarul pe un
mãgar”; „a înºeua”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 4,24

(a) BATJOC ORI: v. IV
batjocoriia: ind. imp. 3.pl. 2,23
sã batjocoreºti: conj. prez. 2.sg. 4,28

AªTERNUT, -Ã: adj.
aºternutã: f. sg. ac. 16,17

(a se) BÃGA: v. I
(sã) bãga: ind. imp. 3.pl. 12, 13

(a) ATINGE: v. III
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
atingând: gerunziu 13,21

BÃRBAT: s.m.
bãr bat: sg. nom. 1,6
bãr batul: sg. nom./ac. 1,7; 4,1, 9, 14, 22, 26
bãr baþi: pl. nom./ac. 2,7, 16, 17; 3,26; 10,6, 7, 14, 24; 24,19;
25,25
bãr baþii: pl. nom./ac. 11,9; 20,14; 24,16, 19

AªEZAT, -Ã: adj (aici) „liniºtit” „paºnic”
aºezate: n. pl. nom. 9,18

ATUNCI: adv.
atunci: 8,22; 12,17; 14,8; 15,16; 16,5; 18,4, 14
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BLESTEMAT, -Ã: s.m./f.; var. BLÃSTÃMAT, -Ã
blãstãmatã: s.f. sg. ac. 9,34

BÃTRÂN , -Ã: adj./s
bãtrân: adj. m. sg. nom. 4,14
bãtrânii: s.m. pl. nom. 6,32; 23,1
bãtrâni: s.m. pl. ac. 6,32
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 19,2

BOGAT, -Ã: adj./s
bogat: adj. m. sg. nom. 5,1
(celor) bogaþi: s.m. pl. gen. 15,20

BÂIGUIRE: s.f.; var. (Reg.) BUIGUIRE
buiguire: sg. ac. 22,19

(a) BOLI: v. IV
bolim: ind. prez. 1.pl. 7,12

(a) BEA: v. II
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 3,17; 18,31
sã bea: con j. prez. 3.sg./pl. 6,22; 9,34; 18,27
au beaut: ind. pf.c. 3.pl. 6,23
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 7,8
am beaut: ind. prez. 1.sg. 19,24

(a se) BOLNÃVI: v. IV
(s-)au bolnãvit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 20,1
bolnãvea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.8; 8,7, 29; 9,16; 13,14
(sã) bolnãvea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.20
(sã) bolnãvise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,12
BOLNÃVIRE: s.f.
bolnãvirea: sg. ac. rezum. cap.1; 8,8, 9
bolnãvire: sg. ac. 1,2

BELCIUG: s.n.
belciug: sg. ac. 19,28
BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 3,4

BOU: s.m.
boi: pl. ac. 5,26
boii: pl. ac. 16,17

BETEªUG : s.n .
beteºug: sg. ac. 13,14

BOZ: s.m.
bozul: sg. ac. rezum. cap.10; 10,26
bozi: pl. ac. 17,10
bozii: pl. ac. rezum. cap.18

BINE: adv.
(mai) bine: 5,23
bine: 25,24

BRAÞ: s.n.
braþu: sg. ac. 17,36

(a) BIRUI: v. IV
biruise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,24
au biruit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,26; 25,3
ai biruit : ind. pf.c. 2.sg. 14,10
biruind: gerunziu rezum. cap.15
birui: inf. prez. fãrã a 16,5

BRÂU: s.n.
brâu: sg. ac. 1,8; 3,21
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucate: pl. ac. 6,23

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþã: sg. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.14
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ; BISEARICÃ
besearica: sg. ac. 5,18; rezum. cap.10; 11,4; 12,4
beseareca: sg. ac. 10,26
bisearica: sg. nom./ac. 5,18; 10,21, 23; 11,13, 15, 18; 12,4, 13,
14, 16; 16,18; rezum. cap.19; 19,37; 20,5; 21,7; rezum. cap.22;
22,4, 5; 23,2, 4; 23,24; 24,13; r ezum. cap.25; 25,13, 16
bisearicii: sg. gen. 10,25; 11,8, 11, 15; rezum. cap.12; 12,6, 7, 8,
13, 18; 16,14, 17; 18,16; 21,5; 22,3, 4, 5, 6, 9; 23,11, 1 2; rezum.
cap.24
bisearicã: sg. ac. 16,18
bisearici: pl. ac. 17,29, 32
bisearicile: pl. ac. 23,19
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 5,15

BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. n. sg. nom. 2,19; 18,3; 20,19
bun: adj. n. sg. ac. 3,25
bune: adj. n. pl. nom. 5, 12
bunã: adj. f. sg. ac. 7,9
(cel mai) bun: s.m. sg. ac. 10,3
BUNÃTATE: s.f.; la pl. „delicatese culinare”
bunãtãþile: pl. ac. 8,9
BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãv oie 12, 4
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 19,28

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 10,15
BLÂND: adv.
blând: 25,28
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmuri: pl. ac. rezum. cap.18
blãstãmurile: pl. ac. rezum.cap.19
blãstãmului: sg. gen. 19,3
blãstãm: sg. ac. 22,19
(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãstãmat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,24; 19,6
ai blãstãmat: ind. pf.c. 2.sg. 19,22

INDICE

C
CAV: s.m. „unitate de mãsurã pentru capacitate, de aproximativ
2,20 l”; cuvântul nu este înregistrat în DA, deºi este atestat în
forma cav chiar în Biblia de la Bucureºti
cavi: pl. ac. 6,25
CAL: s.m.
cai: pl. nom./ac. 2,11; 6,14, 17; 7,6, 10, 13, 14; 9,19; 14,20; 18,23
caii: pl. nom./ac. 3,7; 6,15; 7,7; 10,2; 23,11
cailor: pl. gen. 9,33; 11,16
CALAPÃR: s.m. „calomfir”; aici prima atestare; traducãtorii
au echivalat lat. car duus „scaiete”; cf. DA, unde prima at estare
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es te în Lexicon r omanesc-latinesc-unguresc-nemþesc..., Buda,
1825.
calapãrul: sg. nom./ac. 14,9, 9

CÃDELNIÞÃ: s.f.
cãdelniþele: pl. ac. 12,13
cãdelniþele: pl. ac. 25,15

CALE: s.f.
cale: sg. ac. 2,23; 3,8, 9; 10,12
calea: sg. nom./ac. 3,20; 6,19; 7,15; 9,27; 11,16, 19; 16,3; 18,17;
19,27, 28, 33; 21,2 1, 22; 25,4
cãile: pl. ac. 8,18, 27; 17,13; 22,2

CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. ac. 19,25

CANDELÃ: s.f.
candilã: sg. ac. 8,19
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 4,19; 6,31, 32; 9,3, 6, 30; 19,21; 25,27
cap: sg. nom. 6,25
capetele: pl. ac. 10,7, 8
cap: sg. ac., în loc. adv. din cap pânã în cap „pe de-a întregul”
10,21
CAR: s.n.
caru: sg. ac. rezum. cap.2
car: sg. ac. 2,11
carul: sg. voc. 2,12; 13,14
carã: pl. ac. 7,6
carãlor: pl. gen. 19,23

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþii: pl. ac. 5,9
cãlãreþi: pl. ac. 13,7; 18,23, 24
(a se) CÃLCA: v. I
(sã) calcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
au cãlcat: ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 7,17, 20; 9,33; 14,9
CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmara: sg. ac. 6,12; 9,2; 10,12
cãmarã: sg. ac. 9,6; 10,14
CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 8,9
CÃPÃÞÂNÃ: s.f.
cãpãþina: sg. ac. 9,35

CARNE: s.f.
cãrnurile: pl. nom. 9,37
CARTE: s.f.
car tea: sg. nom./ac. 5,6, 7; 10,7; 19,14; 22,8; 23,3, 24
Car tea: sg. nom./ac., în sint agmele Car tea împãraþilor a patra;
dupã o vreai, a lui Malahie, a doao/Cartea cuvintelor zilelor
împãraþilor (lui) Isr ail/Cartea cuvintelor zilelor împãr aþilor Iiuda
(Iiudei) în titlu; 1,18; 8,23; 10,34; 12,19; 13,8, 1 2; 14,15, 18, 28;
15,6, 11, 15, 21, 26, 31, 36; 16,19; 20,20; 21,17, 25; 23,28; 24,5
carte: sg. ac. 5,5; 10,1, 2; 10,6; 20,12; rezum. cap.22; 22,10
cãrþii: sg. gen. 22,13, 18
car tea: sg. ac., în sintagmele cartea leagii/cartea leagii lui Moisi/
car tea legãturii 14,6; 22,8; 23,21
cãrþii: sg. gen., în sintagmele cãrþii legii Domnului/cãrþii legãturii
22,11; 23,2
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 4,2; 6,32; 8,1, 2, 3, 5, 18, 27; rezum. cap.9;
9,7, 8, 9; 10,3, 10, 11, 27; 11,20; 12,20; 14,10; 17,21; 19,30;
20,13, 15, 17; 21,4, 23; 23,27; 25,9
casã: sg. ac. 4,32, 35; 5,24; 15,5
casii: sg. gen. 5,9; 10,5, 30; 11,7, 11; 12,5, 12; 13,6; 21,13;
24,13
casei: sg. gen./dat. 8,27; 9,27; 11,6; 15,25; 18,37; 19,2; 20,1;
21,18; rezum. cap.24
case: pl. ac. 18,18
casele: pl. ac. 25,9
cãsii: sg. gen. 11,6
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 11,3, 4, 10, 18, 19;
12,9, 10, 11; 14,14; 16,8; 18,15; 19,1, 14; 20,8; 22,8, 9; 23,2,
6, 7; 25,9, 13
casii: sg. gen ., în sintagma casii Domnului 12,11, 12; 22,5;
24,13
casei: sg. gen., în sintagma casei Domnului 15,35

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenii: pl. ac. rezum. cap.1; 1,14
cãpetenie: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,9, 11, 13; 25,20
cãpeteniei: sg. dat. 4,13
cãpetenia: sg. nom./ac. 5,1; 7,5; 25,8, 10, 11, 15; 25,18, 19
cãpeteniile: pl. nom./ac. 8,21; 9,5; 24,12, 14; 25,26
cãpetenie: sg. vocativ 9,5
cãpeteniii: sg. gen. 23,8
CÃPEÞEL: s.n.
cãpeþelul: sg. nom. 25,17
cãpeþãlul: sg. ac. 25,17
CÃRÃUª: s.m.
cãrãuºul: sg. voc. 2,12; 13,14
CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþe: pl. ac. 5,9; 6,14, 17; 13,7; 18,24
cãruþã: sg. ac. 5,21; 9,18, 19, 25; 10,15
cãruþa: sg. ac. 5,26; 9,17, 21, 24, 27, 28; 10,16
cãruþele: pl. nom./ac. 6,15; 8,21; 9,21; 10,2; 23,11
cãruþelor: pl. gen. 8,21
CÃSCIOARÃ: s.f.
cãscioarele: pl. ac. 23,7
cãºcioare: pl. ac. 23,7
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
câne: sg. nom. 8,13
cânii: pl. nom. rezum. cap.9; 9,10, 36
CÂMP: s.n.
cãmpului: sg. gen. 19,26
câmpul: sg. ac. 3,25; 9,10, 21, 25, 26, 36, 37
câmp: sg. ac. 4,39; 9,26
câmpuri: pl. ac. 7,12; 25,12
câmpului: sg. gen. 18,17

CATÂR: s.m.; var. CÃTÂR
cãtâri: pl. gen. (cu prep. a + num.) 5,17

CÂMPIE: s.f.
câmpiile: pl. ac. 25,4

(a) CÃDEA: v. II
sã cazi: conj. prez. 2.sg. 14,10
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,13, 14
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,37; 6,5, 6; 9,24; 10,10

(a) CÂNTA: v. I
cântând: gerunziu 3,15
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãreþii: pl. ac. 11,14
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CEAS: s.n.
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-aces t ceas/într-acesta ceas „pe vremea
asta” 4,16; 10,6
ceasul: sg. ac. 4,17
CEASORNIC: s.n.
ceasornicul: sg. ac. 20,11
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 23,6
cenuºa: sg. ac. 23,12
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. rezum. cap.1; 1,10, 12, 14; rezum. cap.2; 2,1, 11;
7,2, 19; 14,27
ceriului: sg. gen. 17,16; 21,3, 5; 23,4, 5
ceriul: sg. ac. 19,15

INDICE

(a) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,21; 4,22, 36; 8,1; 9,1; 10,20;
12,7; 14,7; 18,4, 18; 20,11; rezum. cap.24
cheamã: imperativ 2.sg. 4,12, 36
chemând: gerunziu 4,12; 6,11; rezum. cap.14
sã cheme: conj. prez. 3.sg. 4,15
chematã fiind: pasiv gerunziu 4,15
chematã [fiind]: pasiv gerunziu 4,36
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
chemaþi: imperativ 2.pl. 10,19
CHEMAT, -Ã: adj.
chemaþi: m. pl. ac. rezum. cap.10
CHERETHI: s.m. (cf. Indice 3Împ)
cherethii: pl. ac. 11,19
CHEZAª: s.m. (În v.) „ostatic”
chizaºi: pl. ac., în sintagma chizaºi de robie 14,14

CERBICE: s.f.
cerbicea: sg. ac. 17,14

CHILIE: s.f.
chilie: sg. ac. 4,10, 11

(a se) CER CA: v. I
cercându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
sã cearce: con j. prez. 3.pl. 2,16
cercându-: gerunziu 2, 17
(nu) cerca: imper ativ prohib. 2.sg. 4,14
cearcã: ind. prez. 3.sg. 5,7
cercaþi: ind. prez. 2.pl. 6,19
cercaþi: imperativ 2.pl. 10,23
cerca: ind. imp. 3.pl. 25,19

CHIP: s.n. (Înv. ºi pop.) „statuie”; (Pop.) „fel”
chipurile: pl. ac. 3,2; rezum. cap.11; 11,18
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 8,5
CHITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii antice Cuta din Babilonia”
chiteanii: pl. nom. 17,30

(a se) CER CETA: v. I
cerce tându(-sã): gerunziu rezum. cap.20

CHIVERNISIRE: s.f.
chivernisir ea: sg. ac. rezum. cap.25

(a) CERE: v. III
ceare: imperativ 2.sg. 2,9
ceare: imperativ 2.sg., în loc. v. cear e împrumut 4,3
ai cerut : ind. pf.c. 2.sg. 2,10
am cerut : ind. pf.c. 1.sg. 4,28
cerând: gerunziu rezum. cap.18

CHIVERNISITOR, -TOARE: s.m. „(per soanã) care poartã cuiva
de grijã”
chivernisitori: s.m. pl. ac. 25,12
CINCIZECI: s.m. „formaþie alcãtuitã din 50 de ostaºi” (cf. astãzi:
unsprezece – „echipã de fotbal”, dupã fr. onze)
cinzecii: pl. ac. 1,10
cinzeacii: pl. ac. 1,10, 12, 14

CEREMONIE: s.f.; var. (În v.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. 17,13, 34, 37; 23,3,

CINSTE: s.f.
cinstea: sg. ac. rezum. cap.10; rezum. cap.16; rezum. cap.17;
rezum. cap.22

(a se) CER TA: v. I
(sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
CETATE: s.f.
cetãþii: sg. gen. 2,19; rezum. cap.3; 6,15; 7,10; 10,1, 6; 19,13; 23,8
cetate: sg. ac. 2,23; 7,4, 12, 13; 9,15; 10,5; 20,20; 24,11; 25,3, 11, 19
cetatea: sg. nom./ac. 3,19, 25; 6,14, 19; 8,24; 9,28; 10,25; 11,20;
12,21; 14,20; 15,7, 38; 16,20; 17,9; 18,8, 30; 19,32, 33, 34;
20,6; 23,27; 24,10; 25,2, 4
cetãþile: pl. ac. 3,25; 8,12; 13,25; 17,6, 9, 24, 26, 29; r ezum.
cap.18; 18,11, 13; 19,25; 23,5, 8, 19
cetãþi: pl. ac. 10,2
ceatãþii: sg. gen. 23,17

(a) CINSTI: v. IV
au cinstit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,18; 16,12; 17,7, 12; 21,3
oiu cinsti: ind. viit.I. 1.sg. 10,18
sã cinsteascã: conj. prez. 3.pl. 17,28
cinstea: ind. imp. 3.pl. 17,32, 33
(nici) cinstiþi: imperativ prohib. 17,35
sã cinstiþi: conj. prez. 2.pl. 17,38

CETINÃ: s.f.; var. CETENÃ (Prin gn.) „brad” (cf. lat. abi½s, -etis
„br ad”; în Grigore Maior, ILV/Lexicon, I, abies este echivalat
prin „molid”).
cetenele: pl. ac. 19,23

CINSTITOR, -TOARE: s.m./f.
cinstitorii: s.m. pl. ac. 10,19
cinstitorilor: s.m. pl. dat. 10,23

CHEDRU: s.m. (cf. Indice Jd)
chedru: sg. ac. 14,9
chedrii: pl. ac. 19,23

CINZECEAR: s.m.; var. CINZECEARIU; (neob.) CINCIZECIUIAR
(Înv.) „comandant a cincizeci de oameni” (cf. lat. quinqu¼g½n¼rius, -i¾)
cincizãceariu: sg. ac. 1,9
cinzeaceariului: sg. dat. 1,10
cincizãciuiariu: sg. nom./ac. 1,11, 13
cinzãceri: pl. ac. 1,14

(a) CHELTUI: v. IV
cheltuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
cheltuia: ind. imp. 3.pl. 12,11, 15
CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuiale: pl. ac. 12,12

CINSTIT, -Ã: adj.
cinstit: m. sg. nom. 5,1

CINZECERE: s.f. „formaþie alcãtuitã din 50 de os taºi”; cuvântul
nu este înregistrat în DA.
cinzeacearii: sg. gen. rezum. cap.1
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(a) CIOPLI: v. IV
au cioplit: ind. pf.c. 3.sg. 17,29

COPITÃ: s.f.
copitele: pl. nom. 9,33

CIOPLIT, -Ã: s.
(ceale) cioplite: s.n. pl. ac. 18,4; 23,14

COPOS: s.m. (Trans.; mgm.) „chel”, „spân”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Caba Vazul,
Szilágy vármegye román népe, nyelve és népköltézsete, Beci, 1918.
coposule: sg. voc. 2,23

CIOPLITOR: s.m.
cioplit orii: pl. ac. 12,11
cioplit orilor: pl. dat. 22,5

CORFÃ: s.f. (Trans. gms.) „coº”
corfe: pl. ac. 10,7

(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
ce tind: gerunziu 5,7; 19,14; 22,10
au cetit : ind. pf.c. 3.sg. 22,8; 23,2
ce teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

CORN: s.n.
cornul: sg. ac. 9,1, 3

(a se) CLÃTI: v. IV „a (se) miºca”
au clãtit : ind. pf.c. 3.sg. 19,21
a (sã) clãti: inf. prez. 21,8

CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 7,7
cort: sg. ac. 7,8
corturi: pl. ac. 7,10

(a se) COACE: v. III
a (sã) coace: inf. prez. i19,26

COT: s.m. „unitate de mãsurã a lungimii”
coþi: pl. ac. 14,13; 25,17

COAPSÃ: s.f.
coapseale: pl. ac. 1,8; 4,29
coapsele: pl. ac. 9,1

CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC, GRÂNG: s.m. (cf. lat. lÀcus, -¾
„crâng sfânt, dumbravã consacratã unei divinitãþi”)
crãngul: sg. nom. 13,6
grânci: pl. ac. 17,10, 16; 21,3
grânghi: pl. ac. 18,4
grângului: sg. gen. 21,7
grâng: sg.a c. 23,4, 7
grângul: sg. ac. 23,6, 15
grânghii: pl. ac. 23,14

COASTÃ: s.f. „laturã”
coas tele: pl. ac. 16, 14
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(t e) veai pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 1,4, 6
sã (te) pogori: conj. prez. 2.sg. 1,9
pogoarã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,10, 12
(s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 12, 14, 15; 3,12; 5,21;
6, 18; 8,29; 13,14
pogoarã(-te): imperativ 2.sg. 1,11
pogor<i>: imperativ 2.sg. 1,15
vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 1,16
pogorându(-sã): gerunziu 2,2
pogorât-au: ind. pf.c. 3.sg. 5, 14
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,17; 9,16; 20,11
(ne-)am pogorât: ind. pf.c. 1.pl. 10,13

(a) CREDE: v. III
necrezând: gerunziu neg. rezum. cap.7
CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. ac. 12,15
credinþã: sg. ac. 22,7
(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 4,18
a creaºte: inf. prez. 20,10
CREZÃTOR: s.m. (Neob.) „creditor”
crezetoriul: sg. nom. 4,1
crezãtoriului: sg. dat. 4,7

COBORÂRE: s.f.; var. (Înv.) POGORÂRE
pogorârea: sg. ac. 12,20
CODR U: s.m.
codr ului: sg. gen. 14,9

(a se) CULCA: v. I
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.sg. 4,34, 35

COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. rezum. cap.12; 12, 18; 16,8; 18,15; rezum.
cap.20; 20,13; rezum. cap.24
comorâle: pl. ac. 20,15
comoarele: pl. ac. 24,13
(a se) CONÃCI: v. IV; var. (a se) CONOCI „a împresura”, „a asedia”
(cf. Indice Jd)
conocind: gerunziu rezum. cap.6; rezum. cap.16; 16,5
conocea: ind. imp. 3.pl. 6,24; 25,4
(s-)au conãcit : ind. pf.c. 3.sg. 6,25
conociia: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.7
conocise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,14
au conocit: ind. pf.c. 3.sg. 17,4, 5
conoceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
conocindu(-sã): gerunziu rezum. cap.25

(a) CULEGE: v. III
sã culeagã: conj. prez. 3.sg. 4,39
au cules: ind. pf.c. 3.sg. 4,39
culegând: gerunziu 16,8
(a) CUMPÃRA: v. I
sã cumperi: conj. prez. 2.sg. 5,26
sã cumpere: conj. prez. 3.pl. 12,12
(a) CUNOAªTE: v. III
cunoscu: ind. prez. 1.sg. 4,9
CUNOSCUT, -Ã: s.m./f.
cunoscuþii: s.m. pl. ac. 10,11

(a) CONTENI: v. IV
conteneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

(a) CUPRINDE: v. III
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 19,32
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. (Înv.) „a luat prizonier” 24,12

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 17,10

CURAT, -Ã: ad j.
curatã: f. sg. nom. 10,15
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DATORIE: s.f.; var. (Înv.) DEATORIE
deatorii: pl. ac. rezum. cap.4

(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI
curãþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(te) vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 5,10, 13
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
sã (mã) curãþesc: con j. prez. 1.sg. 5,12
(s-)au curãþit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14

(a) DÃJDUI: v. IV
sã dãjduiascã: con j. prez. 3.sg. 17,4
DÃJDUITOR: s.m.
dãjduitoriu: sg. nom. rezum. cap.15

CUREA: s.f.
curea: sg. ac. 1,8

(a) DÃRUI: v. IV
dãruise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,18

CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 7,9

DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 16,4
dealul: sg. ac. 17,10
dealurilor: pl. gen. 19,25

CURVIE: s.f.
curviile: pl. nom. 9,22
(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,26; 22,19

DEASUPRA: adv.
deasupra: adv., în loc. adv. pe deasupra „peste ceva” 3,21
deasupra: adv. 12,9; 16,17

CUTREMURAT, -Ã: adj.
cutremuraþi: m. pl. nom. rezum. cap.7
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. ac. 1,7; 10,10; 18,27, 28, 37; 19,4, 16; 22,11, 13,
16, 18, 19; 23,2, 3, 16, 17, 24
cuvânt: sg. ac. 1,16; 9,5
cuvântul: sg. nom./ac. 1,17; 2,22; 3,12; 4,44; 5,14; 6,18; rezum.
cap.7; 7,1, 16, 18; 8,2; 9,26, 36; 10,17; 11,5; 14,25; 15,12;
17,12; 19,21; 20,4, 9, 16, 19; 23,16; 24,2, 3, 13
cuvintelor: pl. gen. 1,18; 8,23; 10,34; 12,19; 13,8, 12; 14,15,
18, 28; 15,6, 11, 15, 21, 26, 31, 36; 16,19; 19,6; 20,20; 21,17,
25; 23,28; 24,5
cuvinte: pl. ac. 5,6; 17,9, 11
D
(a se) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,18
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1; 8,6; 10,15; 11,10; 13,3, 5; 17,20;
18,15, 16; 22,8, 9, 10; 23,35
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 9,9; 18,23; 21,14
da: ind. imp. 3.sg./pl. 12,11; 15,19; 17,3
(sã) da: ind. imp. 3.sg./pl. 12,14; 25,30
a da: inf. prez. rezum. cap.17
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.pl. 17,17
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 18,30; 19,10
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 21,8
dã: imperativ 2.sg. 4,42, 43; 5,22; 6,28, 29; 10,15; 14,9
dându(-)-sã: gerunziu rezum. cap.20
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 3,10, 13; 8,19; 15,20
dea: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 18,30
sã (se) dea: conj. prez. 3.pl. 22,5
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 23,11
sã deaie: conj. prez. 3.sg. 23,35
DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajdã: sg. ac. rezum. cap.17; 17,3; rezum. cap.23
dajde: sg. ac. 23,33
DAR: s.n.
darurile: pl. ac. rezum. cap.5
daruri: pl. ac. 8,8, 9; rezum. cap.16; 16,8; rezum. cap.20;
20,12
DATORAª: s.m.; var. (Înv.) DEATORAª (Înv.) „cr editor”; aici
prima atestare; cf. MDA, unde prima atestare este la Gh. ªincai,
Hronica românilor ºi a mai mult or neamuri…, III, tipãritã la Iaºi
1853 – 1854.
deatoraºii: pl. ac. rezum. cap.4

DEMULT: adv.
demult: adv. în f orma de demult „din trecut, de altãdatã”
19,25
DEOSEBI: adv. „separat”
deosebi: 15,5
DEPARTE: adv.
departe: 2,7; 20,14
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3, 7, 27; 8,20, 22; 10,29, 31;
12,18; 13,6; 14,24; 18,6; 24,20
sã depãrteze: conj. prez. 3.sg. 4,27
(sã) depãrta: ind. imp. 3.sg. 5,11
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. rezum. cap.8; rezum.
cap.18; 19,8
depãrtându-(sã): gerunziu 8,14
depãrtând: gerunziu rezum. cap.16
au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 17,18, 21, 23
depãrteazã(-te): imperativ 2.sg. 18,14
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 20,3
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 4,35; 6,17, 20, 9,10; 12,9; 13,17; 19,14
deºchide: imperativ 2.sg. 6,17, 20; 13,17; 19,16
deºchizând: gerunziu 9,3
a deºchide: inf. prez. 15,16
(a) DESCOPERI: v. IV
deascoperise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.6
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
despãrþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
desparte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 2,8, 14
au despãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 2,11
DEªERT: adv.
deºert: 17,15
DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºertãciunile: pl. ac. 17,15
(a se) DEªTEPTA: v. I
deºteaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
vei deºtepta: ind. viit.I. 2.sg. 9,2
(sã) deºteaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
sã deºtepte: conj. prez. 3.sg. 23,3
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DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineatã: s. sg. nom. 3,20
dimineaþa: adv. 3,22; 6,15; 16,15
dimineaþã: adv. 19,35

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. nom./ac. 2,16; 4,28; 5,1, 3, 4, 20; 6,23; rezum. cap.7;
8,8, 12; 9,31; 18,27; 19,4
domnule: sg. voc. 2,19
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 4,16; 6,5, 12, 15,
26; 8,5
domnului: sg. gen./dat. 5,25; 6,32; 9,7, 11; 10,2, 3, 6, 9;
18,24; 19,6

DIMPOTRIVÃ: adv.; (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinprotivã: 3,22
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 17,18; 24,3

(a) DORMI: v. IV
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 10,35; 13,9, 13; 14,16, 22; 15,22; 20,21

DINAPOI: adv.
(mai) dinnapoi: 17,32

DOROBANÞ: s.m.; var. (Înv.) DÃRÃBANÞ
dãrãbanþ: sg. gen. 18,24

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLONTRU
dinlontru: 4,4; 6,30; 7,11;
(mai) dinlontru: 9,2

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 19,21

DINTE: s.m.
dinþi: pl. ac. 25,14
DIVAN: s.n.
divanului: sg. gen. 9,13
divan: sg. ac. 11,14
divanul: sg. ac. 23,11
(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.16; rezum.
cap.20
dobãndeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
vei dobândi: ind. viit.I. 2.sg. 8,14
dobãndind: gerunziu 14,5
DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 3,4
dobitoacelor: pl. dat. 3,9
dobitoacele: pl. nom. 3,17
(a) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
voiu oborî: ind. viit.I. 1.sg. 19,7
DOICÃ: s.f.
doica: sg. ac. 11,2
DOMN: s.m. „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen./dat. 1,3, 15, 17; 3,2, 11, 12, 15, 18; 4,4 4;
5, 17; 7,1, 16; 8,18, 27; 9,6, 7, 26, 36; 10,10, 17, 23, 31; 11,4, 13,
15, 17; 12,2, 4, 13, 14, 16, 18; 13,2, 3, 4, 11, 17, 23; 14,3, 24,
25; 1 5,3, 9, 12, 18, 24, 28, 34; 16,2, 14, 18; 17,2, 7, 16, 17, 19;
18,3, 12, 15, 16, 25; rezum. cap.19; 19,14, 23, 35; 20,4, 5, 16,
17, 19; 21,2, 5, 6, 7, 16, 20, 22; 22,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 19;
23,2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 32, 37; 24,2, 3, 9, 19;
25,13, 16
Domnului: sg. gen., în sintagmele casa Domnului/casii Domnului/
casei Domnului/Duhul Domnului/cãrþii legii Domnului/Paºtile
Domnului/numele Domnului 2,16, 24; 5,11; 11,3, 4, 7, 10, 18,
19; 12,9, 10, 11, 12; 14,14; 15,35; 16,8; 19,1; 20,8; 21,4; 22,11;
23,2, 21; 24,13; 25,9, 13
Domnul: sg. nom./ac. 1,4, 6, 16; 2,2, 3, 4, 5, 6, 21; rezum.
cap.3; 3,10, 13, 16, 17; 4,1, 2 7, 30, 33, 43; 5,1, 16, 18, 20, 22;
6,17, 18, 20, 27, 33; 7,1, 2, 6, 19; 8,1, 10, 13, 14, 19; rezum.
cap.9; 9,3, 6, 12, 25, 26; 10,10, 16, 30, 32; 11,17; rezum. cap.13;
13,4, 5; 14,6, 26, 27; 15,5, 3 7; 16,3; 17,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 39, 41; 18,5, 6, 7,
22, 23, 25, 30, 32, 35; r ezum. cap.19; 19,4, 6, 19, 20, 21, 32,
33; 20,1, 2, 5, 8; 20,8, 9, 11; rezum. cap.21; 21,2, 4, 7, 9, 10,
12, 22; rezum. cap.22, 22,13, 15, 16, 18, 19; rezum. cap.23;
23,3, 25, 26, 2 7; 24,4, 20
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 3,14
Doamne: sg. voc. 6,17, 20; 19,15, 16, 17, 19; 20,3
Domnului: sg. gen., în sintagma Domnului oastelor 19,31

DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s./prep.
direaptã: adj. f. sg. ac. 11,11
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceea „deci”, „prin urmare” 19,28
drepte: adj. n. pl. nom. 4,26; 5,21, 22; 9,17
dreapte: adj. n. pl. nom. 4,26; 9,11
drepþi: adj. m. pl. nom. 10.9
drept: adj. n. sg. nom. 10,30
dreapta: adj. f. sg. ac. 23,13
drept: adv. 7,9; 12,2; 14,3
drept: prep. în loc. adv. drept aceaea 9,13
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 12,9
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. la dreapta sau la stânga, în c. neg.
„în nici o parte”, „nicaieri” 22,2
(a se) DUCE: v. III
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,2, 6; 6,13; 7,14; 9,34; 22,13
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4; 2,6, 25; 3,9, 24; 4,5; 5,19, 24,
25; 6,4, 23; 7,8, 11, 15; 8,9, 28; 9,4, 16, 18; 10,25; 16,10; 19,35;
22,14; 23,29
(sã) duce: inf. prez. fãrã a 2,16
du: imperativ 2.sg. 4,19
ducându-: gerunziu 4,20
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,2; 24,7
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 5,12
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,23; 6,19; 9,28; 10,17; 11,4; 14,13,
20; 18,11; 20,11, 20; rezum. cap.23; 23,4, 30, 34; 24,14, 15,
16; 25,6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20
dusu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 7,10
vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 9,2
ducându(-sã): gerunziu 10,15
duceþi: imperativ 2.pl. 17,27
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 17,28
duºi era: pasiv ind. imp. 3.pl. 17,33
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 21,13
duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24; 25,4
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
DUCERE: s.f.
ducerea: sg. ac. în sintagma ducerea apei „scoc”, traducere dupã
lat. aq uaeductus „conductã de apã, apeduct” 20,20
DUH: s.n.
duhul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,9, 15
duh: sg. ac. 19,7
Duhul: sg. nom., în sintagma Duhul Domnului 2,16
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbravã: sg. ac. 2,24
dumbrava: sg. ac. 19,23
(a) DUMICA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) DIMICA
au dimicat: ind. pf.c. 3.sg. 4,39
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DUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
dumnezeiescul: m. sg. nom. rezum. cap.16; rezum. cap.21
DUMNEZEIRE: s.f.
dumnezeirea: sg. ac. rezum. cap.18
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
2,1; 4,7, 9, 16, 21, 22, 25, 27, 40, 42; 5,7, 8, 14, 15, 20; 6,6, 9,
10, 15, 31; 7,2, 17, 18, 19; 8,2, 4, 7, 8, 11; 13,19; rezum. cap.16;
rezum. cap.17; rezum. cap.18; 19,15, 19; rezum. cap.20; 20,1;
rezum. cap.22; 23,16, 17
Dumnezeul: sg. nom./ac. 2,14; 9,6; 10,31; 17,9, 14, 36, 39; 18,5,
22; 19,4, 10, 16, 20; 20,5; 21,12, 22; 22,15, 18
Dumnezeului: sg. gen. 5,11; 14,25; 16,2; 17,7, 16, 19, 26, 27;
18,12; 23,21
Dumnezeul: sg. voc. 19,15, 19

INDICE

fã: imperativ 2.sg. 4,24; 10,5; 19,4
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 10,19; 12,12, 14; 17,15
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 10,30; 17,26; 18,20; 19,15; 23,17
(sã) fãcea: ind. im p. 3.sg./pl. 12,13, 15
fãcându(-se): gerunziu rezum. cap.14
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 19,25; 20,3
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,26
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 23,4
FAMEN: s.m.
famen: sg. nom./ac. 8,6; 25,19
fameni: pl. nom. 9,32; 20,18
famenului: sg. gen. 23,11
famenii: pl. nom./ac. 24,12, 15
FAMILIE: s.f.
familiile: pl. nom. 3,17
FAPTÃ: s.f.
fapte: pl. ac. rezum. cap.17

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeul: sg. nom./ac. 1,2, 3, 6, 16; 17,29; 18,34
dumnezeilor: pl. dat. 5,17; rezum. cap.16; 17,31, 33; 22,17
dumnezei: pl. nom./ac. 17,7, 35, 37, 38; 19,18
dumnezeii: pl. nom./ac. 18,33, 35; 19,12, 18
dumnezeului: sg. gen. 19,37

FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
fata: sg. nom./ac. 8,18, 26; 9,34; 11,2; 14,9; 15,33; 18,2; 19,21;
21,19; 22,1; 23,10, 31, 36; 24,8, 18
featele: pl. ac. 17,17

(a) DUREA: v. II
doare: ind. prez. 3.sg. 4,19
DUS: s.n.
dusul: sg. ac., în sintagma dusul apei „scoc”, traducere dupã lat.
aquaeductus „conductã de apã, apeduct” 18,17
E

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 2,15; 3,14; 4,29, 31; 8,15; 9,32; 12,17; 16,17; 20,2; 21,13
faþã: sg, ac. , în loc. adj. de faþã 5,26
faþa: sg. ac., în loc. s. (de pre) faþa pãmântului „(din) lume” 9,37
faþa: sg. ac., în loc. prep. (înv.) de la faþa/din faþa „(de) dinaintea”
11,2; 16,14; 17,11, 20, 23; 19,6; 21,2, 9; 23,27; 24,20
faþã: sg. ac., în loc. adv. de faþã „în faþa lumii” 15,10
feaþii: sg. dat. 13,4
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: m. sg. nom. rezum. cap.14

EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN (cf. Indice Fc)
eghipteanilor: pl. gen. 7,6

FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,41; 7,1, 16, 18
F
(a se) FACE: v. III
sã fac: conj. prez. 1.sg. 2,9; 4,2, 13, 14
faceþi: imperativ 2.pl. 3,16; 18,31; 23,21
sã facem: conj. prez. 1.pl. 4,10
sã faci: conj. prez. 2.sg. 4,24; 5,13
a face: inf. prez. 5,7; 17,17
va face: ind. viit.I: 3.sg. 5,17; 7,2, 19; 19,30, 31; 20,9
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 6,15; 10,5
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,31; 8,13; 10,24; 17,12, 15; 21,6,
9, 16; 22,13
facem: ind. prez. 1.pl. 7,9
face: inf. prez. fãrã a 7,19
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 8,12
sã faceþi: conj. prez. 2.pl. 11,5; 17,37
fac: ind. prez. 3.pl. 17,41
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 21,8
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2, 3; 6,8; 7,12; 8,2, 4, 18, 27; 10,10,
27, 29, 31, 34; 11,4, 9, 12, 17; 12,2, 19; 13,2, 6, 8, 11, 12; 14,3,
15, 24, 28; 15,3, 6, 9, 18, 24, 26, 28, 31, 34, 36; 16,2, 11, 16,
19; 17,2, 10, 11, 15, 16, 21, 30, 31, 32, 41; 18,3, 6, 12; 19,11;
20,20; 21,2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 25; 22,2; 23,6, 15,
19, 28, 32, 37; 24,3, 5, 9, 19; 25,1
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,2; 7,6; 15,3, 9, 21, 34; 17,8,
22, 29; 18,3, 4; 21,7, 11, 20; 23,12, 15, 19, 32, 37; 24,9, 13,
19; 25,16
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,27; 6,25; 8,23; 13,23; 14,19;
17,3; 23,22, 23; 24,1

(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,19
FÂN: s.n.
fânul: sg. ac. 19,26
FÂNTÂNÃ : s.f.
fãntãnile: pl. ac. 3,19, 25
fântâna: sg. ac. 2,21
FECIOARÃ: s.f.; var. (Înv.) FICIOARÃ
ficioarã: sg. nom. 19,21
FEL: s.n.
fealiuri: pl. ac. 20,13; rezum. cap.24
FELETHI: s.m. (cf. Indice 3Împ)
fele thii: pl. ac., 11,19
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereastã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,30, 32
fereasta: sg. ac. 13,17
(a se) FERI: v. IV
(s-)au ferit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,9, 18, 24, 28; 17,22
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 2,2, 4, 6; 3,13, 14, 18; 4,30; 5,16, 20; 9,19;
18,26; 20,19; 23,17
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er a: ind. imp. 3.sg./pl. 1,6, 7, 9, 10, 13, 14; 2,3, 5, 15, 21;
3,9, 21, 27; 4,8, 31, 38; 5,1, 2, 26; 6,30; 7,3, 15; 8,17, 18, 26;
10,1, 22, 29, 30; 11,3, 10, 15, 21; 12,11, 16; 14,2, 25, 26;
15,2, 3, 16, 18, 24, 28, 33, 34; 16,2, 14, 17; 17,15, 31, 33;
18,2, 3, 7, 9; 19,12, 1 8; 21,1, 19; 22,1, 2; 23,7, 8, 11, 12, 13,
15, 16, 19, 20, 31, 36; 24,8, 18; 25,3, 5, 10, 13, 16, 19, 23,
25, 28
ar fi: cond. prez. 3.sg. 1,16
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 2,9; 8,20, 22; 10,23; 11,17; 15,19;
20,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,10; 7,1; 9,10; 10,19, 24; 19,29; 20,8, 9;
25,24
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 4,4; 8,13
fiind: gerunziu 4,18
a fi: inf. prez. 5,8; 6,20; rezum. cap.7; 7,3; 12,5, 10
fi: inf. prez. fãrã a 7,2; 9,31
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 7,18; 9,37; 19,25; 20,18; 21,14; 22,19
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 10,19; 11,6; 20,19
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 11,8
fi-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,27
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 2,1; 3,15, 20; 4,8, 11, 41;
6,24; 7,16, 18; 8,27; 10,25; rezum. cap.15; 15,5, 12; rezum.
cap.17; 17,7; 18,5; 19,35; 20,4, 13; 23,25; 24,3; 25,1, 25, 27
ar fi fost: cond. pf. 3.sg. 5,3
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 17,2; 23,24; 24,7
iaste: ind. prez. impers./3.sg. 1,3, 8; 2,14, 19; 3,7, 11, 12, 23;
4,9, 14, 27, 39; 5,3, 15, 18, 23; 6,1, 12, 13, 19, 32, 33; 7,9;
9,19, 22, 27, 36; 10,15, 19, 33; 11,5, 6; 14,9, 25; 18,17, 19, 21,
22, 32, 34; 19,13, 21; 20,10, 15; 23,10, 17, 33; 25,4, 8
ieste: ind. prez. 3.sg. 9,20
-i: ind. prez. impers./3.sg. 3,7; 4,23, 43; 6,11, 19; 8,5; 8,18, 27;
9,12, 32, 34, 37; 13,11; 14,24; 15,9, 12; 18,31, 34; 20,3
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,10; 5,7; 8,13; 16,7
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,13; 2,16, 19; 4,26; 5,12, 21; 6,9, 16; 7,13;
8,6; 9,11, 17, 18, 22; 10,36; 14,9; 18,35; 20,15, 17
sântem: ind. prez. 1.pl. 10,5, 13
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 10,6, 9, 13
-s: ind. prez. 1.sg. 1,12

20; 17,1, 21; 18,1, 9, 18, 26, 37; 19,2, 20, 37; 20,1, 1 2, 21;
21,6, 7, 18, 24, 26; 22,3, 12, 14; 23,10, 30, 34; rezum. cap.24;
24,6; 25,22, 23, 25
f iiu: sg. nom./ac. 1,17; 4,14, 16, 17, 28; 14,23; 15,17, 30, 37; rezum.
cap.16; rezum. cap.20; rezum. cap.21; rezum. cap.23; 23,15
f iii: pl. nom./ac. 2,3, 5, 7, 15; 4,1, 4, 5, 7, 38; 5,22; 6,1; 9,1; 10,2,
3, 6, 7, 13, 30; 13,5; 14,6; 15,12, 25; 17,7, 9, 17, 22, 31, 41; 18,4;
rezum. cap.19; 19,3, 12, 37; 20,18; rezum. cap.25; 25,7
fiilor: pl. gen./dat. 4,38; 8,12, 19; 9,26; 10,6, 8; 11,2; 16,3; rezum.
cap.17; 17,8, 24, 34; 21,2, 9; 23,13; 24,2
f ii: pl. ac. rezum. cap.10; 10,1; 14,6
FLOARE: s.f.
flori: pl. ac. 25,15
FOAME: s.f.
foamea: sg. ac. rezum. cap.6
foame: sg. ac. 7,4
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom./ac. 4,38; 6,25; 7,12; 8,1
foametea: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 25,3
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,10, 12, 14; rezum. cap.2; 2,11; 6,17;
8,12; rezum. cap.16; 16,3; 17,31; 19,18; 21,6; 23,10, 11; 25,9
FOLOS: s.n.
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos „util” 18,31
FORMÃ: s.f. (Înv.) „chip”
formã: sg. ac. 1,7
FRATE: s.m.
fratele: sg. nom. rezum. cap.1; 1,17
fraþilor: pl. gen. 9,2; 23,9
fraþi: pl. ac. rezum. cap.10
fraþii: pl. nom./ac. 10,13, 13
FRÃMÂNTÃTURÃ: s.f. (Ccr.) „aluat frãmântat”, „turtã”
frãmântãturã: sg. ac. 20,7

FIARÃ: s.f.
fiarãle: pl. nom. 14,9
FIER: s.n.
fierul: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,5, 6; rezum. cap.11
hieru: sg. ac. 21,13

(a) FRÂNGE: v. III
frângând: gerunziu rezum. cap.18
au frânt: ind. pf.c. 3.sg. 18,4, 16
au frâmt: ind. pf.c. 3.pl. 25,13

(a) FIERBE: v. III
fierbe: imperativ 2.sg. 4,38
am fiert: ind. pf.c. 1.sg. 6,29

FRUNZOS, -OASÃ: adj.
frunzos: n. sg. ac. 16,4; 17,10
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,24; 7,7; 8,21; 9,10, 27; 14,12, 19;
19,37; rezum. cap.25; 25,4
sã fugim: conj. prez. 1.pl. 7,4
vei fugi: ind. viit.I. 2.sg. 9,3
fugind: gerunziu 9,15, 23
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 10,24
fugând: gerunziu rezum. cap.19
fujise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 25,11

FIERTURÃ: s.f.
fierturã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,40
FIGURÃ: s.f.
figurile: pl. ac. 23,24
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteilor: pl. gen. 8,2, 3
filistei: pl. ac. 18,8
FIU: s.m.
f iiului: sg. gen./dat. 1,17; 6,31; 8,16; 9,2, 9, 20, 29; 10,29; rezum.
cap.11; 13,3, 11, 25; 14,1, 8, 9, 13, 23, 24, 27; 15,9, 18, 24, 32;
18,1; 22,12, 14; 23,10; 25,22, 25
f iiul: sg. nom./ac. 3,1, 3, 11, 27; rezum. cap.4; 4,6, 26, 36, 37;
6,28, 29, 32; rezum. cap.8; 8,1, 5, 9, 16, 24, 25, 28, 29; 9,2, 9,
14; rezum. cap.10; 10,15, 23, 35; 11,1, 2, 4, 12; rezum.cap.12;
12,21; rezum. cap.13; 13,1, 2, 9, 10, 24, 25; rezum. cap.14;
14,1, 8, 13, 16, 17, 25, 29; rezum. cap.15; 15,1, 5, 7, 8, 10, 13,
14, 22, 23, 25, 2 7, 28, 30, 32, 38; rezum. cap.16; 16,1, 3, 5, 7,

FUGIT, -Ã: s.m./f.
fugiþii: s.m. pl. ac. 25,11
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. ac. 21,13
(a) FURA: v. I
au furat: ind. pf.c. 3.sg. 11,2
FURCUÞÃ: s.f.
furcuþele: pl. nom./ac. 12,13; 25,14
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GOL, GO ALÃ: adj.
goale: n. pl. ac. 4,3

G
GALAADITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
galaaditeanilor : pl. gen. 15,25

(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 9,27; 25,5

GALBEN: s.m.
galbeni: pl. ac. 5,5

(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 1,11; 4,24
grãbit-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,13

GAURÃ: s.f.
gaurã: sg. ac. 12,9

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinii: sg. gen. 9,27
grãdina: sg. ac. 21,18, 26; 25,4

GAZDÃ: s.f.
gazdei: sg. dat. rezum. cap.4

GRÃDIRE: s.f.; vezi ÎNGRÃDIRE
GÃLEATÃ: s.f.
gãleatã: sg. nom. 7,1, 18
gãleate: pl. nom. 7,1, 16, 18
gãleata: sg. nom. 7,16

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 7, 11, 15, 16, 17; 2,22; 5,4, 13;
8,1; 9,11, 12, 36; 10,10; 14,25, 27; 15,12; 19,21; 20,9; 21,7,
10; 22,14, 16; 23,16; 25,6, 28
grãiaºte: imperativ 2.sg. 4,13
sã grãiesc: conj. prez. 1.sg. 4,13; 18,27
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 6,12
grãindu-: gerunziu 6,33
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 7,2, 19
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,17; 10,17; 17,23; 24,2
grãiþi: imperativ 2.pl. 18,19
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 18,26
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 18,26
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 20,19

(a se) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 7,5; 25,19
am gãsit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,10; 22,8
(te) vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 8,1
gãsând: gerunziu 17,4
gãsise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,15
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 19,29
(s-)au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 22,9
GÃSIT, -Ã: adj.
gãsita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.22

GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. ac. 10,8

(a se) GÃTI: v. IV „a (se) pregãti”
gãtise: ind. prez. 3.sg. 10,24
gãtea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.12
va fi gãtit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 16,15
sã (te) gãteºti: conj. prez. 2.sg. 18,20

GRÂNC: s.m.; vezi CRÂNG
GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 4,42; rezum. cap.7

GÃTIRE: s.f.
gãtire: sg. ac., în sintagma gãtire de bucate 6,23

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 12,16
greºalele: pl. ac. 17,19

(a) GÃURI: v. IV
va gãuri: ind. viit.I. 3.sg. 18,21

GREU, GREA: adj./adv.
greu: adj. n. sg. ac. 2,10
grea: adj. f. sg. ac. rezum. cap.23
(foarte) greu: adv. rezum. cap.13

(a) GÂNDI: v. IV
gândeam: ind. imp. 1.sg. 5,11
GENUNCHI : s.m; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. ac. 1,13
jenunchele: pl. ac. 4,20

GREUTATE: s.f.
greutatea: sg. ac. 21,13

GHEM: s.n. (aici) „nor de praf stârnit de o mulþime de soldaþi”
ghemul: sg. ac. 9,17

GRINDAR: s.m. (aici) „dulgher”
grindarilor: pl. dat. 22,6

GHICITOR, -TOARE: s. „persoanã care ghiceºte”
gãcitori: s.f. pl. ac. 21,6; 23,24

GROAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. 3,16

GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gãciturilor: pl. dat. 17, 17

GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 6,25
gunoiul: sg. ac. 9,37; 18,27

GINERE: s.m.
ginerele: sg. nom. 8,27
GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 4,31; 18,28
glasul: sg. ac. 11,13; 18,12; 19,22
GLOATÃ: s.f.
gloatei: sg. dat. 4,41
gloatã: sg. ac. rezum. cap.7
gloata: sg. nom. 7,17
gloate: pl. ac. 11,13

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 4,34
gurã: sg. ac. 21,16
(a) GUSTA: v. I
gustând: gerunziu 4,40
(au) gustat: ind. pf.c. 3.sg. 16,13
GUSTARE: s.f.
gustãri: pl. ac. 16,13
gustãrile: pl. ac. 16,15
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idolul: sg. ac. 21,7
idolului: sg. dat. 23,13

H

IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeii: pl. nom./ac. 8,21; 16,6

HAINÃ: s.f.
haine: pl. ac. 5,22; 7,8, 15; 10,22
hainele: pl. ac. 5,26; 10,22; 18,37; 25,29

IERI: adv.
ieri: 9,26; 13,6

HALDEU: s.m.; „caldeean”
haldeilor : pl. gen./dat. 24,2; 25,5, 10, 24
haldeii: pl. nom./ac. 25,4, 13, 25
haldei: pl. ac. 25,26

(a) IERTA: v. I
sã iar te: conj. prez. 3.sg. 5,18
iertat-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,20
vor ierta: ind. viit.I. 3.pl. 7,4

HAM: s.n.
hamu: sg. ac. 19,28

IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. rezum. cap.18

HEI: interj.
hei: 3,10; 6,5, 15

(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 9,15; 24,7
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 2 4; 3,6; 4,37, 39; 5,27; 7,12; 8,3;
9, 11, 21, 24; 10,9; 18,18; 19,9; 21,15; 24,12
ieºind: gerunziu 2,21; 4,18, 21; 6,15; 7,16; 11,7, 8
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,2
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 7,12; 19,31; 20,18
ieºiia: ind. imp. 3.pl. 11,9
ieºiþi: imperativ 2.pl. 18,31
a ieºi: inf. prez. 20,4

HERUVIM: s.m.
her uvim: sg. ac. 19,15
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
he theilor: pl. gen. 7,6
HEVEU: s.m. (cf. Indice Iº)
he veii: pl. nom. 17,31
HISTORIC: s.m.; v ezi ISTORIC

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 19,27

HOTAR: s.n.
hotare: pl. ac. 3,21
hotarãle: pl. ac. 10,21, 32; 14,25; 15,16; 18,8

IEªITOARE: s.f. (aici eufem.) „closet public”
ieºit oare: sg. ac. rezum. cap.10
ieºit ori: pl. ac. 10,27

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 25,30

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 5,26; 6,11; 9,24; 10,15, 30; 14,10; 22,19;
23,3, 25
inimii: sg. gen. 12,4
inimã: sg, ac. 20,3

(a se) HRÃNI: v. IV
hrãnea: ind. imp. 3.sg. 3.4.
(sã) hrãnea: ind. imp. 3.pl. 10,6
HRÃNITOR, -TOARE: s.m./f.
hrãnitorii: s.m. pl. dat. (cu prep. la) 10,1
hrãnitorii: s.m. pl. ac. 10,5

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 1,13; 7,8

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: imperativ 2.sg. 4,4
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,32, 36; 5,4; 7,8; 9,5, 6; 10,21, 2 4;
11,18; 19,1
întrând: gerunziu 4,33; 5,25; 6,20; 9,2, 31, 34; 10,23; 11,8, 13
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 5, 18; 11,8; 18,21; 19,32, 33
a întra: inf. prez. 6,32; 7,4
întra: inf. prez. fãrã a 7,12
întraþi: imper ativ 2.pl. 10,25
între: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,6
întra: ind. imp. 3.pl. 11,9; 12,9
am într at: ind. pf.c. 1.sg. 19,23

IARÃªI: adv.
iarãºi: 1,11; rezum. cap.2; 13,18; 24,1
iarãº: 4,43

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) ÎNTRARE
într area: sg. ac. 7,3, 17; 9,30; 10,8; 14,25; 16,18; 19,27; 23,8, 11
întrãrii: sg. gen. 11,16

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 19,26
ierburi: pl. ac. 4,39

(a) ISCODI: v. IV
iscodi: inf. prez. fãrã a 7,13

(a) HULI: v. IV
hulesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
I

IATÃ: interj.
iatã: 1,14; 2,11, 16, 19; 3,20; 4,1, 13, 25, 32; 6,1, 13, 17, 32, 33;
7,6, 15; 9,5; 10,4; 17,26; 19,7, 9; 20,5, 17; 21,12; 22,16

ISRAILTEAN, -Ã: s./adj. (cf. Indice Iº)
israiliteani: s.m. pl. ac. 13,22
israeliteani: s.m. pl. ac. rezum. cap.15
israilteani: s.m. pl. ac. rezum. cap.17
israilitean : adj. m. sg. nom. rezum. cap.17

IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen./dat. rezum. cap.16; rezum. cap.17; 17,41; rezum.
cap.18; rezum. cap.19; 23,24
idolii: pl. ac. 16,3; 21,2

ISTORIC: s.m.; var. HISTORIC
his toricul: sg. nom. 18,37
is toricul: sg. nom. 18,18
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(a) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a rãzbuna”
voiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 9,7
Î
ÎMBLÃTITURÃ: s.f.; var. (R eg.) ÎMLÃTITURÃ „batere a
cerealelor cu îmblãciul pentru a scoate seminþele”; acest derivat
nu este înregistrat în DA.
îmlãtitura: sg. ac. 13,7

INDICE

29; 15,1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 38;
16,1, 2, 20; 17,1; 18,1, 2; 19,37; 20,21; 21,1, 18, 19, 26; 22,1;
23,31, 36; 24,6, 8, 18
sã împãrãþeascã: conj. prez. 3.sg. 3,27
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8
a împãrãþi: inf. prez. 8,17, 26; 11,21; 14,2; 15,33; 16,2; 21,1,
19; 22,1; 23,31, 36; 24,8, 18; 25,27
împãrãþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,13
a înpãrãþi: inf. prez. 15,2; 18,2
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg. 23,23
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. ac. rezum. cap.11; 15,19
împãrãþiia: sg. ac. 14,5
împãrãþiile: pl. nom. 19,19
împãrãþiii: sg. gen. 24,12
înpãrãþiii: sg. gen. 25,1

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. nom. 6,30
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 1,7
(a) ÎMBUCA: v. I
sã îmbuce: conj. prez. 3.sg. 1,10
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 1,10, 12
îmbuce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,12

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV „a spinteca”
vei împãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 8,12
sã împarþã: conj. prez. 3.pl. 12,15; 22,5
sã (sã) împarþã: conj. prez. 3.pl. 22.9

ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþilor : pl. gen. în titlu Car tea împãraþilor a patra; dupã
ovr eai, a lui Malahie, a doao; 1,18; 8,18, 23; 10,3 4; 11,19; 12,19;
13,8, 12; 14,15, 18, 28; 15,6, 11, 15, 21, 26, 31, 36; 16,3, 19;
17,8; 20,20; 21,17, 25; 23,22, 28; 24,5; 25,28
împãr atul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,6, 9, 11, 15; rezum. cap.3;
3,1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 26; rezum. cap.5; 5,5, 7, 8;
rezum. cap.6; 6,8, 10, 11, 21, 24, 26, 2 7, 30, 31; 7,2, 6, 14, 17;
rezum. cap.8; 8,4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29; r ezum. cap.9; 9,18,
19, 21, 27; 11,8, 12, 14, 17, 19; 12,17, 18; rezum. cap.13; 13,4,
7, 12, 14, 16, 22, 24; rezum. cap.14; 14,5, 9, 11, 13, 15, 16, 17,
22, 23; 15,5, 19, 20, 29, 37; rezum. cap.16; 16,5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18; 17,3, 4, 6, 24, 27; rezum. cap.18; 18,9, 10, 11,
13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 31; 19,1, 4, 8, 9, 13, 20, 32,
36; 20,12, 14; 21,3, 11, 23; 22,11, 16; 23,2, 3, 4, 5, 12, 13, 29;
24,1, 7, 11, 12, 13, 16, 20; rezum. cap.25; 25,1, 5, 6, 11, 21, 22,
23, 27, 30
împãr atului: sg. gen./dat. 1,3, 17; 3,4, 11; 4,13; 5,1; rezum. cap.6;
6,11, 12; 7,9, 11, 15, 18; 8,3, 5, 16, 25, 26; 9,14, 15, 16, 34;
10,6, 7, 8, 13; 11,2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 20; rezum. cap.12; 12,6,
10, 18; 13,1, 3, 5, 10, 16; 14,1, 8, 14; rezum. cap.15; 15,1, 5, 8,
13, 17, 20, 23, 27, 29, 32; 16,7, 8, 10, 15, 18; 17,1, 4, 7, 26;
18,1, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 28, 30, 33, 36; 19,5, 6, 10; 20,6, 18;
21,24; 22,3, 10, 12, 18; 23,1, 23, 29; rezum. cap.24; 24,7, 10,
15; 25,2, 4, 8, 9, 19, 24, 27
împãraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 7,6; 12,18; 13,13; 14,29;
rezum. cap.16; 17,2; 18,5; 19,11, 17; 23,11, 12, 19
împãraþi: pl. nom./ac. 3,10, 13, 21, 23; 10,4
împãratul: sg. dat. (cu prep. la) 5,5, 6; 6,9; 18,14; 25,20
împãrate: sg. voc. 6,12, 26; 8,5
împãrat: sg. nom./ac. 8,13, 20; rezum. cap.9; 9,3, 6, 12; 10,5;
rezum. cap.11; 11,12; 14,21; 17,21; 18,19; 21,24; 23,25, 30,
34; rezum. cap.24
împãraþilor: sg. dat. adn. 19,15
împãratu: sg. ac. 22,9
înpãratului: sg. gen. 16,1
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasii: sg. gen. 10,13

(a) ÎMPINGE: v. III
au înpins: ind. pf.c. 3.pl. 11,16
(a) ÎMPLE: vezi (a) UMPLE
(a) ÎMPODOBI: v. IV
au împodobit: ind. pf.c. 3.sg. 9,30
ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobire: sg. nom. 25,17
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 3,23; 5,7; 6,8; 8,28; 9,14; 10,9, 30; 12,17; 13,3,
12, 17, 19; 14,19; 15,10, 30; 17,3; 18,7, 9; 19,9, 22, 27, 28;
21,24; 22,13, 19; 23,26, 29; 24,1, 3, 20
împrotivã: adv. 17,4; 18,20, 24
înprotiva: prep. 8,29
ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiurul: prep. 6,15; 11,11
împrejurul: prep. 6,17; 11,7; 23,5
înpregiurul: prep. 25,1
înprejur: adv. 25,4, 10
(a se) ÎMPREJURA: v. I
(s-)au împrejurat: ind. pf.c. 3.sg. 3,25
veþi împrejuta: ind. viit.I. 2.pl. 11,8
va împrejur: ind. viit.I. 3.sg. 19,32
(a) ÎMPRESURA: v. I
era înpresuratã: pasiv ind. imp. 3.sg. rezum. cap.4
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 2,6; 3,23; rezum. cap.9; 9,14; 11,14; rezum. cap.14;
14,19; 15,10, 15, 25; 21,24; rezum. cap.25
înpreunã: 15,30
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut: sg. ac., în loc. v. ceare împrumut/ împrumut luasãm
4,3; 6,5

ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãteasca: f. sg. ac. rezum. cap.11
împãrãteascã: f. sg. ac. 11,1; 25,25
împãrãteºti: f. sg. gen. 15,25; rezum. cap.24; 24,13
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,17; 3,1; 8,15, 16, 17, 24, 25, 26;
9,29; 10,35, 36; 11,3; 12,1, 21; 13,1, 9, 10, 24; 14,1, 2, 16, 23,

ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înaintea: prep. 3,2, 18; 4,12, 15; 6,1, 22; 11,18; 18,5; 21,16;
22,19; 25,7
înnaintea: prep. 3,24; 4,31, 38, 44; 5,15, 16, 23, 25; 8, 18, 27;
10,4; 12,2; 13,2, 11, 14; 14,3, 12, 24; 15,3, 9, 18, 24, 28, 34;
16,2, 3, 14; 17,2, 8, 17; 18,3, 22, 24; 19,14, 15; 20,3; 21,2, 6,
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11, 15, 20; 22,2, 10, 19; rezum. cap.23; 23,3, 32, 37; 24,9, 19;
rezum. cap.25; 25,19, 29
înnainte: adv. 4,5; 10,22
înnaintea: adv. 4,43
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte rezum. cap.8
înainte: adv. 11,12
înnainte: adv. în loc. adv. mai înnainte rezum. cap.22
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 2,9; 7,20; 19,26; 20,4;
rezum.cap. 21; 23,16, 17
mainte: adv. 6,10; rezum. cap.7; 19,27; 23,25
ÎNALT, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) NALT
înaltã (foarte): adj. f. sg. ac. 15,35
înnalt: adj. n. sg. ac. 17,10
înnalte: adj. f. pl. ac. 17,29, 32
înalþi: adj. m. pl. ac. 19,23
înalt : s.n. sg. ac. 23,15
nalt : adj. n . sg. nom. 25,17
(ceale) înnalt e: s.f. pl. nom./ac. 12,3; 14,4; 15,35; 18,4, 22;
23,8, 13
(ceale) înalt e: s.f. pl. ac. 15,4, 35; 16,4; 17,9; 2 1,3; 23,5
(celor) înnalte: s.f. pl. gen./dat. 17,32; 23,20
(celor) înalte: s.f. pl. gen. 23,9, 19
(cel) înnalt: s.n. pl. ac. 23,15
nalt : adj.n. sg. ac., în sint agma în nalt „în înãlþime” 25,17
ÎNAPOI: adv.
înnapoi: adv. 14,9

ÎNCHIS, -Ã: adj./s.
(cel) închis: s.m. sg. ac. 9,8
(cei) închiºi: s.m. pl. ac. 14,26
închise: adj. f. pl. ac. 19,24
(a) ÎNCINGE: v. III
încin je: imperativ 2.sg. 4,29
încinge: imper ativ 2.sg. 9,1
ÎNCINS, -Ã: adj.
încins: m. sg. nom. 1,8
încinºi: m. pl. nom. 3,21
ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo/încoace ºi-n încolo „dintro par te în alta” 2,14; 4,35
ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc adv. încoace ºi încolo/încoace ºi-n încolo 2,14; 4,35
(a se ) ÎNCONJURA: v. I; var. (a se) ÎNCUNJURA
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 6,14; 17,5; 25,1
încungiurase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,21
(s-)au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 24,10
ÎNCOTROVA: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTROVA
încãtrova: 5,25
(a) ÎNCUIA: v. I
au încuiat: ind. pf.c. 3.sg. 4,21, 33

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 14,10
ai înãlþat: ind. pf.c. 2.sg. 19,22
(sã) înnalþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25

ÎNCUIETOR: s.m. (aici) „fierar”
încuietoriul: sg. ac. 24,14
încuietorii: pl. ac. 24,16

ÎNÃLÞIME: s.f.
înnãlþime: sg. ac. 19,22
înnãlþimea: sg. ac. 19,23

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: adv. 3,27; 9,24; 10,2

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(s-)au încãlzit: ind. pf. c. 3.sg. 4,34

ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 20,10, 11

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluiaºte: ind. prez. 3.sg. 18,32

(a se) ÎNDESTULA: v. I
îndestuleazã(-te): imperativ 2.sg. 14,10

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg. 8,17, 26; 10,32; 11,21; 14,2; 15,37
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,2, 33; 16,2; 18,2; 21,1, 19; 22,1;
23,31, 36; 24,8, 18; 25,27
începând: geunziu 17,25

ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoit: m. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,9
îndoite: f. pl. ac. 5,22, 23
îndoit: n. sg. ac. 25,4

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 7,8
început: sg. ac., în loc adv. de la început „din momentul iniþial”
19,25
(a) ÎNCETA: v. I
au încetat: ind. pf.c. 3.pl. 21,15
(a se) ÎNCHIDE: v. III
închide: imperativ 2.sg. 4,4
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 4,5
închideþi: imperativ 2.pl. 6,32
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 25,2
(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat: ind. p.f.c. 3.sg./pl. 2,15; 4,37; 17,16; 21,3, 21
sã (se) închine: conj. prez. 3.sg. 5,18
(mã) voiu închina: ind. viit.I. 1.sg. 5,18
închinându(-sã): gerunziu 5,18; 19,37
(nu vã) închinareþi: imper ativ prohib. 2.pl. 17,35
(vã) închinaþi: imperativ 2.pl. 17,36

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
sã îndrãzneºti: conj. prez. 2.sg. 18,20
(a) ÎNDREPTA: v. I
au îndireptat: ind. pf.c. 3.sg. 12,17
îndrepteazã: ind. prez. 3.pl. 22,6
(a) ÎNFIGE: v. III
înfipsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,16
ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfipte: n. pl. ac. 7,10
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduieºte: imperativ 2.sg. 5,17
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom. 1,15; rezum. cap.19; 19,35
ÎNGRÃDIRE: s.f.; var. GRÃDIRE „loc îngrãdit”
grãdirea: sg. ac. 11,8
îngrãdir ea: sg. ac. 11,15

537

CARTEA ÎMP~RA[ILOR A PATRA
(a se) ÎNGR OPA: v. I
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 8,24; 13,13; 14,16, 20; 15,38;
16,20; 21,18
sã îngroape: conj. prez. 3.sg. 9,10, 35
au îngropat: ind. pf.c. 3.pl. 9,28; 10,35; 12,21; 13,9, 20; 15,7;
21,26; 23,30
îngropaþi: imperativ 2.pl. 9,34
îngropând: gerunziu 13,21

INDICE

-ntâmpinarea: sg. ac. 4,26, 31; 5,21, 26; 8,8, 9; 9,18, 21; 16,10;
23,29
-ntâmpinare: sg. ac. 2,15
întâmpinarea: sg. ac. 9,17; 10,15
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat: ind. pf.c. impers. 6,5; 7,20
(a se) ÎNTEMEIA: v. I
a (sã) întemeia: inf. prez. 12,5
întemeiaþi: ind. prez. 2.pl. 12,7
sã (se) întemeiaze: conj. prez. 3.sg. 12,14

ÎNGUST, -Ã: adj.
îngust: n. sg. nom. 6,1
(a) ÎNHÃMA: v. I
înhamã: imperativ 2.sg. 9,21
au înhãmat: ind. pf.c. 3.sg. 9,21

ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeierea: sg. ac. rezum. cap.12
întemeiarea: sg. nom./ac. 12,12; 22,6

(a) ÎNMULÞI: v. IV
au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 21,6

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 6,7; 8,15; 9,24; 15,15, 30; 21,23
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 21,13

(a) ÎNNOI: v. IV
înnoiascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 12,5
au înoit: ind. pf.c. 3.pl. 12,6
a înnoi: inf. prez. 12,8
înoiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22

ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: n. sg. ac. 17,36
(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 2,18, 25; 3,27; 4,31, 38; 5,12,
14, 26; 7,8; 8,3, 29; 13,23; 14,14; 15,20; 19,8, 36; 21,3; 23,20, 26
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 1,6
întorcându(-sã): gerunziu 2,13; 4,35, 39; 5,15; rezum. cap.8; 9,36;
19,35; 23,16
întoarce: imperativ 2.sg. 4,7; 8,6
sã (mã) întorc: conj. prez. 1.sg. 4,22
(sã) întorsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,15
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 9,18, 20
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 9,23; 13,25; 14,22, 25, 28; 16,6, 18;
20,2; 23,6, 34
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 9,26; 19,28; 21,13
întorcând: gerunziu rezum. cap.10
întoarceþi: imperativ 2.pl. 12,7
întoarceþi(-vã): imperativ 17,13
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 19,7, 33
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 20,5
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 20,9, 10; 23,25

ÎNNOIRE: s.f.
înoirea: sg. ac. 12,7
înnoirea: sg. ac. 22,5
(a) ÎNOTA: v. I
a înota: inf. prez. rezum. cap.6
au înnotat: ind. pf.c. 3.sg. 6,6
(a) ÎNSÃNÃTOªI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNSÃNÃTOªA: v. I
însãnãtoºat-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,21
(mã) însãnãtoºa: inf. prez. fãrã a 8,9
(a se) ÎNªELA: v. I
sã înºele: conj. prez. 3.sg. 18,29
înºale: conj. prez. 3.sg. 3.sg. 19,10
(s-)au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 21,9
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâtezi: ind. prez. 2.sg. 14,10
întãrâtând: gerunziu 17,11
sã întãrâte: conj. prez. 3.sg./pl. 17,17; 21,6
a întãrâta: inf. prez. 21,15
întãrâtându-: gerunziu 22,17

ÎNTOARCEREA: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.20
ÎNTORS, ÎNTOARSÃ: adj.
întors: m. sg. nom. rezum. cap.13
întorºi: m. pl. nom. rezum. cap.19

ÎNTÃRÂTARE: s.f.
întãrâtarea: sg. ac. 23,19
întãrâtãrile: pl. ac. 23,26

(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
ÎNTRARE: vezi INTRARE

(a) ÎNTÃRI: v. IV
sã întãreascã: conj. prez. 3.sg. 15,19
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 10,2
ÎNTÂI: num. ord./adj.
întâiul: adj. m. sg. ac., în sintagma întâiul nãscut „cel mai mare
dintre fii” rezum. cap.3
întâi: adj. inv. în sintagma fiiul cel întâi nãscut 3,27
întâiu: num. ord. rezum. cap.22

(a) ÎNTREBA: v. I
întrebaþi: imperativ 2.pl. 1,2
a întreba: inf. prez. 1,3, 16
întreba: inf. prez. fãrã a 1,16
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 8,6
întreabã: imperativ 2.sg. 8,8
ÎNTUNERIC: s.n.
-ntunearec: sg. ac. 7,7

(a) ÎNTÂMPINA: v. I (Înv. ºi pop. )”a întâlni”
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 4,29
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6, 7

(a se) ÎNTURNA: v. I (Reg.) „a (se) înapoia”, „a (se) întoarce”
(v-)aþi înturnat: ind. pf.c. 2.pl. 1,5
înturnându(-sã): gerunziu 7,15

ÎNTÂMPINARE: s.f.
-ntimpinarea: sg. ac. 1,3

(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþeleagem: ind. prez. 1.pl. 18,26
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ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþãlepþeaºte: 18,7
(a) ÎNVÃLUI: v. IV „a înfãºura”
au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
(a) ÎNVÃÞA: v. I
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 12,2
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.17
înveaþe: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 17,27
învãþa: ind. imp. 3.sg. 17,28
(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
au învãrtoºat: ind. pf.c. 3.pl. 17,14
(a) ÎNVERZI: v. IV
înverzeaºte: ind. prez. 3.sg. 19,26
(a) ÎNVIA: v. I
înviiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,1, 5
au înviiat: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
au înviat: ind. pf.c. 3.sg. 13,21
(a) ÎNVINGE: v. III
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(a) ÎNVITA: v. I (Înv. ºi reg.) „a provoca”; „a aþâþa”
învitase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,26
J
(a) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.sg. 7,16
JEFUIRE: s.f.
jefuire: sg. ac. 21,14

(a) JUDECA: v. I
judeca: ind. imp. 3.sg. 15,5
sã judece: conj. prez. 3.sg. 19,4
au judecat : ind. pf.c. 3.pl. 23,22
JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl. ac. 17,34, 37
judecatã: sg. ac. 25,6
JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorilor : pl. gen. 23,22
judecãtorii: pl. nom. 24,15
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. ac. 20,4
JUNGHIERE: s.f.
junghieri: pl. ac. 16,4
junghierii: sg. gen. 16,15
(a se) JURA: v. I
au giur at: ind. pf.c. 3.pl. 15,25
au jurat : ind. pf.c. 3.pl., în sintagma au jurat împreunã (înpreunã)
„s-au legat prin jurãmânt”, „au uneltit” (cf. lat. coniÀr¹) 9,14;
15,10, 30
(m-)am jurat : ind. pf.c. 1.sg. 10,9
jurându-: gerunziu 11,4
(s-)au jur at: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma s-au jurat între sâne (cf.
lat. coniÀr¹) 12,20
jurase: ind. m.m.c.pf. 3.pl., în sintagma împreunã jurase 21,24
(s-)au jurat : ind. pf.c. 3.sg. 25,24
JURARE: s.f.
jurare: sg. nom., în sintagma jurare împreunã „uneltire” (dupã
lat. coniÀr¼ti¹, -¹nis ) 11,14; rezum. cap.14
jurarea: sg. nom., în sintagma jurarea împr eunã 14,19; 15,15
L

JEFUITOR: s.m.
jefuitorilor: pl. gen. 17,20
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtva: sg. nom./ac. 3,20, 27; 16,12, 15
jârtvã: sg. nom./ac. 5,17; 10,19
jârtve: pl. ac. 10,24
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI, (a) JÂRTHI
jârthindu-: gerunziu rezum. cap.3
au jârtvit: ind. pf.c. 3.sg. 16,3
(nici) jârtviþi: imperativ prohib. 2.pl. 17,35
jârtviþi: imperativ 2.pl. 17,36
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI, (a) JERTVUI
jârtvuia: ind. imp. 3.sg./pl. 12,3; 14,4; 15,4, 35; 16,4; 23,8
jârtvuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
au jârtvuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,12; 17,17
sã jârtvuiascã: conj. prez. 3.sg. 23,10
au jertvuit: ind. pf.c. 3.pl. 22,17
JERTFUIRE: s.f.; var. JÂR TVUIRE
jârtvuire: sg. ac. 23,5
JIDOV: s.m.
jidovi: pl. ac. 16,6
jidovii: pl. ac. 25,25
JIDOVEªTE: adv.
jidoveaºte: 18,26, 28
JOS: adv.
jos: 9,33
jos: adv. în loc. adv. în jos 19,30

LAC: s.n.
lacul: sg. ac. 20,20
LACRIMÃ: s.f.; var. var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmile: pl. ac. 20,5
LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 25,7
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi ( a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
(a se) LÃSA: v. I
lasã: imperativ 2.sg. 4,27
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 2,4, 6; 4,30; 21,14
nu lãsaþi: imperativ prohib. 2.pl. 6,32
lãsându-: gerunziu rezum. cap.7
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,7; 8,6; 10,14; 25,12
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,7; 2 4,14
lãsaþi: imperativ 2.pl. 23,18
lãsându(-sã): gerunziu rezum. cap.25
era lãsat : pasiv ind. imp. 3.sg. 25,22
LÂNÃ: s.f.
lânile: pl. ac. 3,4
(a se) LECUI: v. IV
sã (sã) lecuiascã: con j. prez. 3.sg. 8,29; 9,15
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(a) LEG A: v. I
au legat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,23; 23,33; 25,7

linii: pl. ac. 20,9, 10
liniile: pl. ac. 20,11

LEGAT, -Ã: adj.
legaþi: m. pl. ac. 7,10
legat: m. sg. nom. rezum. cap.25

(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.sg. 3,3; 18,6
(sã) lipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 5,27

LEGÃTURÃ: s.f. „tratat de alianþã”, „pact”, „convenþie”
legãturã: sg. ac. rezum. cap.3; 11,4, 17; 17,35; rezum. cap.23; 23,3
legãtura: sg. ac. 3,5; 13,23; 17,15, 38; 18,12
legãturii: sg. gen., în sintagma cãrþii legãturii 23,2
legãturii: sg. gen./dat. 23,3, 21
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 1,1; 17,26, 34, 37; 21,8; 23,25
legea: sg. ac. 10,31; 17,13
leagii: sg. gen., în sint agma car tea leagii/cartea leagii lui Moisi
14,6; 22,8
leage: sg. ac. rezum. cap.22; rezum. cap.23
legii: sg. gen., în sintagma cãrþii legii Domnului 22,11
legii: sg. gen. 22,16
leagii: sg. gen. 23,24

INDICE

LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsã: sg. ac., în loc. adj. de lipsã „necesar” 12,5
lipsã: sg. ac., în loc s. ceale de lipsã/celor de lipsã „cele/celor
necesare” 12,6; 22,5
lipsã: sg. ac. 12,12
LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul/din locul 3,27; 8,24; 10,27;
12,21; 16,14; 17,24; rezum. cap.23; 23,30, 34
locul: sg. nom./ac. 5,11; 6,1, 6, 8, 9, 10; 18,25; 22,16, 17
loc: sg. ac. 5,18; 6,2
locului: sg. gen. 22,19
locurile: pl. ac. 23,14

LEGIUITÃ: s.f. (aici) „lege”, „normã”
legiuitele: pl. ac. 17,15, 26, 27

LOCAª: s.n.; var. (În v.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom./ac. 2,19; 11,6; 19,27

LEMN: s.n.
leamne: pl. nom./ac. 6,4; 12,11, 12; 22,6
lemn: sg. ac. 6,6; 19,18
lemnul: sg. ac. 16,4

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,18; 4,38; 15,5; 17,29; 22,14; 23,2
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 4,13
lãcuim: ind. prez. 1.pl. 6,1
de lãcuit: supin 6, 2
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,5; 16,6; 17,24, 28
a lãcui: inf. prez. 17,25, 26
lãcuiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 17,27

(a) LEPÃDA: v. I
lepãdase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,15
a lepãda: inf. prez. 13,23
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,15, 20
sã leapede: conj. prez. 3.pl. 23,4
voiu lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 23,27
ar lepãda: cond. prez. 3.sg. 24,20

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. ac. 16,9; 22,16
lãcuitorilor: pl. gen. 22,19; rezum. cap.24

LEPRÃ: s.f.
leprã: sg. ac. rezum. cap.5
lepra: sg. nom./ac. 5,3, 6, 7, 27
leprii: sg. gen. 5,11

LOTRIªOR: s.m. (aici) „ceatã micã de jefuitori”
lotriºori: pl. nom. 5,2
lotriºorii: pl. nom./ac. 13,20, 21; 24,2
LOTRU: s.m.
lotrii: pl. nom. 6,23

LEPROS, -OASÃ: adj./s.
lepros: adj. m. sg. nom. 5,1, 27; 15,5
leproºi: adj. m. pl. nom. 7,3
leprosul: adj.m. sg. ac. rezum. cap.5
leproºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.7
leproºii: s.m. pl. nom. 7,8
leprosului: s.m. sg. dat. rezum. cap.15
LESNE: adv.
lesne: 20,10
LESPEDE: s.f.
lespezile: pl. ac. 18,16
LEªUIRE: s.f.; var. ALEªUIRE (Înv. ºi reg.) „pândã”; „ºiretlic”
aleºuire: sg. ac. 10,19
leºuiri: pl. nom./ac. 6,8, 9; 9,23; 15,15, 30; 21,23
LEU: s.m.
lei: pl. ac. rezum. cap.17; 17,26
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen./dat. 17,8, 11, 15
limbile: pl. ac. 17,26
limbã: sg. nom./ac. 17,29; 18,26
LINIE: s.f. „fiecare subdiviziune marcatã pe un ceas,
termometru etc.”, „treaptã”

(a se) LOVI: „a (se) atinge”, „a (se) izbi”; (Înv. ºi reg.) „a ataca”;
(Pop. ºi fam.) „a ajunge la o înþelegere”, „a se învoi”
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 14; 3,24; 6,18; 8,21; 9,24, 27;
10,9, 11, 17; 10,25, 32; 12,20, 21; 14,5, 7; 15,5, 10, 16, 25, 30;
17,38; 18,8; 19,35, 37; 21,24; 23,3; 25,21, 25
veþi lovi: ind. viit.I. 2.pl. 3,19
loveaºte: imperativ 2.sg. 6,18; 13,18
lovi(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 6,21
vei lovi: ind. viit.I. 2.sg. 6,22; 9,7; 13,17, 19
sã loveºti: conj. prez. 2.sg. 6,22
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,15; 13,18; 17,35
loviþi: imperativ 2.pl. 9,27; 10,25
ai fi lovit: cond. pf. 2.sg. 13,19
lovind: gerunziu 14,10; rezum. cap.23
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 14,12
loveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(a se) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.4
sã ia: conj. prez. 3.sg. 4,1; 24,3
ia: imperativ 2.sg. 4,29, 36; 6,7; 8,8; 9,1, 17, 25; 13,18
sã iau: conj. prez. 1.sg. 5,17
iaie(-): conj. prez. fãrã sã 12,5
iau: ind. prez. 3.pl. 22,7
ie: imper ativ 2.sg. 4,19; 9,26
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s ã iei: conj. prez. 2.sg. 5,23
ieie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 6,2
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,3, 5; 5,10
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 3,2, 26; 4,37; 5,24; 6,7; 7,8; 10,7;
11,19; 12,3, 18; 13,18, 25; 14,4, 14, 21; 15,35; 16,17; 18,22;
23,11, 19, 24, 30, 34; 24,13
(mã) voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,9, 10
sã fie luat: conj. pf. 3.sg. 2,16
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,4
luundu-: gerunziu 4,20; 9,13; 25,20
luund: gerunziu 5,5, 6; 7,8; 11,2, 4
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 5,16, 20
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 5,26
luasãm: ind. m.m.c.pf. 1.sg., în loc. v. împrumut luasãm 6,5
sã luãm: conj. prez. 1.pl. 7,13
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 10,2
luaþi: imperativ 2.pl. 10,6
luând: gerunziu 11,9; 19,14
nu luareþi: imperativ prohib. 2.pl. 12,7
a lua: inf. prez. 12,8
lua: ind. imp. 3.pl. 12,15
au fost luat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 13,25
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,36
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 20,17, 18
oiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 23,27
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 23,27
LUARE: s.f.
luare: sg. nom., în sintagma luare de samã „socotealã”, „tragere
la rãspundere” 12,15; 22,7
(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 17,15
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 10,30
lucra: ind. imp. 3.pl. 12,11; 17,40
lucrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,19
lucrã: ind. prez. 3.pl. 22,5

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MÃMÂNE (pl. MÃMÂNI); MUMÃ
mâne-t a: sg. gen. 3, 13
mâni-sa: sg. gen. 24,18
mumã-sa: sg. ac. 3,2; 4,19, 20
muma: sg. nom. 4,30; 11,1; 24,12, 15
mumei: sg. gen. 8,26; 15,2, 33; 18,2; 21,1, 19; 22,1; 23,36; 24,8
mumeai: sg. gen. 9,22; 12,1; 23,31
mumii: sg. gen. 14,2
MARE: adj./s.
mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac./gen. 3,25, 27; 4,8, 38; 5,1, 13;
6,23, 25; 8,13; 10,19; rezum. cap.15; 17,21, 36; rezum. cap.18;
18,28; 20,3
(cel mai) mare: adj. n. sg. ac. 16,15
marele: adj. m. sg. nom. 18,19
mari: adj. f. sg. gen. 23,26
mari: adj. f. pl. nom. rezum. cap.25
(cei mai) mari: adj.m. pl. dat. (cu prep. la), în sintagma cei mai
mari nãscuþi „bãtrâni” 10,1
(cei mai) mari: adj.m. pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi 10,5
(cel) mar e: s.m. sg. ac. 23,2; 25,26
MARE: s.f./s.n.
marea: s.f. sg. ac., în s. propr. Marea Pustiii 14,25
mare: s.n. sg. nom./ac. (aici de genul neutru, probabil dupã lat.
mare, -is; e vorba despre un vas de aramã din templu) 16,17; 25,16
mare: s.n. sg. ac., în sintagma mare cel de aramã 25,13
MARGINE: s.f.
marginile: pl. ac. 19,23
MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 4,10
MATCÃ: s.f.
matca: sg. nom./ac. 3,16, 17
MATERIE: s.f. (aici) „lemn”; dupã lat. materia, -ae „material
de construcþie”; (spec.) „lemn”
materii: pl. ac. 6,2
materie: sg. ac. 6,5

LUCRU: s.n.
lucru: sg. ac. 2,10; 5,13, 18; 6,11; 24,4
lucrul: sg. ac. 8,13; 12,14; 16,10
lucrurile: pl. ac. 12,12; 21,8; 22,9, 17; 23,19
lucruri: pl. nom. 19,18

MÃREÞ, -EAÞÃ: adj.
(mai) mãreþu: m. sg. nom. rezum. cap.14

(a se) LUMINA: v. I
luminându(-sã): gerunziu 10,9

MÃRIME: s.f. „lucru mare”
mãrimile: pl. ac. 8,4

LUNÃ: s.f.
lunã: sg. nom., în sintagma lunã noaã 4,23
luni: pl. ac. 15,8; 23,31; 24,8
lunã: sg. ac. 15,13
lunii: sg. gen./dat. 23,5; 25,3, 8, 27
luna: sg. ac. 25,1, 8, 25, 27

MÃRTURIE: s.f. „mãrturisire”; „adeverire”; „însemn”
mãrturia: sg. ac. 11,12
mãrturiile: pl. ac. 17,15; 23,3
(a) MÃRTURISI: v. IV
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.sg. 17,13, 15

LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. ac. rezum. cap.20

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslini: pl. ac. 5,26
maslinilor: pl. gen. 18,32

M

MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. nom./ac. 12,11; 25,16

MAICÃ: s.f.
maicele: pl. nom. rezum. cap.6
MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”; „administrator”
mai-marii: pl. ac. 10,5; 15,7; 22,5, 9
(cei) mai-mari: pl. ac. 10,5
mai-marele: sg. nom. 18,18, 37; 19,2
mai-mare: m. sg. nom./ac. rezum.cap.25; 25,19, 22

MÂINE: adv.
mâne: 6,28; 7,1, 9, 18; 10,6, 8; var. (În v. ºi reg.) MÂNE

MALOGRAN ATA: s.f. „rodie” (cf. lat. m¼l¹gr¼n¼tum, -¾);
cuvântul nu este înregistrat în DLR.
malogranata: sg. nom. 25,17

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 3,10, 11, 13, 18; 4,3 4; 10,24; 11,8, 12, 16; 13,16;
19, 10; 21,14

(a) MÂNA: v. I
mânã: imperativ 2.sg. 4,24
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mâna: sg. nom./ac. 3,15; 4,29; 5,11, 18, 24; 6,7; 9,1, 7, 23, 24;
10,10, 15; 11,11; 12,11; 13,3, 5, 16, 25; 14,27; 16,7; 17,7, 13, 20,
23, 39; 18,21, 29, 30, 33, 34, 35; 19,14, 19, 23, 26; 20,6; 21,10
mânã: sg. ac. 7,2, 17; rezum. cap.18; 18,17
mânilor: pl. gen. 9,35; 22,17
mâni: pl. ac. 19,18
(a se) MÂNCA: v. I
sã mãnânce: conj. prez. 3.pl. 4,40
sã mânce: conj. prez. 3.sg./pl. 4,8, 41, 42, 43; 6,22; 9,34; 18,27
mânca: inf. prez. fãrã a 4,40
mânca-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,43
au mâncat: ind. pf.c. 3.pl. 4,44; 6,23; 7,8
mâncã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6; rezum. cap.9
sã mâncãm: conj. prez. 1.pl. 6,28, 29
om mânca: ind. viit.I. 1.pl. 6,28
am mâncat: ind. pf.c. 1.pl. 6,29
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 7,2, 19
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 9,10, 36
(sã) mâncã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 18,31
mâncã: imperativ 2.sg. 19,29
mâncaþi: imperativ 2.pl. 19,29
mânca: ind. imp. 3.sg./pl. 23,9; 25,29
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 4,38
mâncãrii: sg. gen. 4,39
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 5,11
(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 13,3, 19; 17,18
au mâniat: ind. pf.c. 3.pl. 17,9
(sã) mâniiasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,26
(sã) mâniia: ind. imp. 3.sg. 24,20

mergea: ind. im p. 3.pl. 2,1
mergând: gerunziu 2,11; 4,24; 8,2; 9,35; 19,9
mergi: imperativ 2.sg. 3,13; 4,7, 29; 5,19; 8,1, 8, 10; 22,4
meargi: imperativ 2.sg. 3,23; 4,3, 26; 5,5, 10; 9,1
meargi: ind. prez. 2.sg. 4,23
voiu mearge: ind. viit.I. 1.sg. 4,23
mersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,31
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 6,2; 7,9
meargeþi: imperativ 2.pl. 6,2
sã meargã: conj. prez. 3.pl. 6,22
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 17,27
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA
MEªTER: s.m.
meºterilor: pl. dat. 22,9
meºterul: sg. ac. 24,14
meºterii: pl. ac. 24,16
MIAZÃNOAPTE: s.f.
miazãnoapte: sg. ac. 16,14
MIC, -Ã: adj./s.
mici: adj. m. pl. nom. 2,23
micã: adj. f. sg. ac. 4,10; 5,2
mic: adj. m. sg. gen. 5,14
(cei) mici: s.m. pl. ac. 8,12
(cei mai) mici: s.m. pl. nom. 18,24
(cel) mic: s.m. sg. ac. 23,2
mic: s.m. sg. ac. 25,26
MIEL: s.m.
miei: pl. ac. 3,4
MIERE: s.f.
mierii: sg. gen. 18,32

MÂNIE: s.f.
mânia: sg. nom./ac. 22,13; 23,26

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 4,13; 6,20;
9,2; 11,2; 23,9

MÂNIOS, -OASÃ: adj.; var. (Înv. ºi rar) MÃNIOS
mãnios: m. sg. nom. 5,12
(a se) MÂNTUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) MÃNTUI
mãntuiaºte(-): imperativ 2.sg. 6,26
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 6,27
mântui: inf. prez. fãrã a 6,27
a mântui: inf. prez. 7,7
(sã) mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(s-)au mântuir: ind. pf.c. 3.sg. 13,5
mântuiaºte: imperativ 2.sg. 16,7
mântuieºte(-): imperativ 2.sg. 19,19
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 19,34

MILÃ: s.f.
milã: sg. nom. 13,23
(a se) MILOSTIVI: v. IV
sã (te) milostiveaºti: conj. prez. 2.sg. 1,14
a (sã) milostivi: inf. prez. 24,4
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. rezum. cap.5
(a) MINÞI: v. IV
a minþi: inf. prez. 4,16

MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 5,1
mântuirei: sg. gen. 13,17
mântuirii: sg. gen. 13,17

MIROS: s.n. (Înv.; la pl.) „mirodenie”
mirosurilor: pl. gen. 20,13

MÂNTUITOR: s.m.
mântuitoriu: sg. ac. 13,5
MEDEAN: s.m. „locuitor al Mediei, þinut care se întinde în
partea de NV a Iranului, la SV de Marea caspicã ºi la N de Munþii
Zagros, acoperind provincia care astãzi se numeºte Azerbaidjan
ºi o parte din þinutul persan al Kurdistanului” (cf. DB p.818)
medeanilor: pl. gen. 17,6
medenilor: pl. gen. 18,11
(a) MERGE: v. III
sã margã: conj. prez. 3.sg. 9,15
sã meargeþi: conj. prez. 2.pl. 1,3

INDICE

(a se) MISTUI: v. IV
mistuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.pl. 7,13
vei mistui: ind. viit.I. 2.sg. 13,17
(sã) mistuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,26
mistuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,8
MISTUIRE: s.f.
mistuire: sg. ac. 13,19
(a) MIªCA: v. I
sã miºte: conj. prez. 3.sg. 23,18
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MITRÃ: s.f.
mitra: sg. ac. 11,12

(a) MURI: v. IV
va muri: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.8; 8,10; 14,6;
rezum. cap.20; r ezum. cap.22
murind: gerunziu rezum. cap.1; 8,15; rezum. cap.10; rezum.
cap.13; rezum. cap.15; rezum. cap.21; rezum. cap.24
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 1,1, 17; 4,1, 20; 7,17, 20; 9,27; 12,21;
13,14, 20, 24; 14,17; 23,34; 25,25
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 1,4, 6, 16; 20,1
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,5
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 7,3, 4
sã murim: conj. prez. 1.pl. 7,4
murea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.13
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 14,6
veþi muri: ind. viit.I. 2.pl. 18,32

MOARTE: s.f.
moarte: sg. nom./ac. 1,4, 6, 16; 2,21; 4,40; 8,10; 20,1
moartea: sg. ac. rezum. cap.11
morþii: sg. gen. 15,5
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice 2.Lg)
moaviteanii: pl. nom. 3,21, 22
MOJAR: s.n.
mojarele: pl. ac. 25,14
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. nom./ac. 9,28; rezum. cap.13; 13,21; 21,26;
22,20; 23,17, 30
mormânturile: pl. ac. 23,6, 16
mormânturi: pl. ac. 23,16
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mort: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,32; 11,1; 23,30
mortul: s.m. sg. nom. 8,5
mortului: s.m. sg. gen. rezum. cap.13
mort: s.m. sg. nom. rezum. cap.13
morþilor: s.m. pl. gen. 19,35
morþi: s.m. pl. ac. 23,14
(a) MOªTENI: v. IV
au moºtenit: ind. pf.c. 3.pl. 17,24
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirii: sg. gen.. 21,14
MREJUÞÃ: s.f.
mrejuþele: pl. nom. 25,17
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: pl. nom./ac. 4,1, 8; 6,26; 14,9
muierile: sg. ac. 4,1; 24,15
muierea: sg. nom./ac. 4,5, 17; 8,1, 3, 5, 6; 22,14
muierii: sg. gen. 5,2
muiarea: sg. nom. 6,28; 8,18
muiarile: pl. nom. 23,7

MUSAH: s.n. „portic”; cuvântul nu este înr egistrat în DLR.
musahul: sg. ac. 16,18
(a) MUTA: v. I
au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 16,14
MUTARE: s.f. „strãmutare”
mutãrii: sg. gen. 25,27
N
NARÃ: s.f.
narile: pl. ac. 19,28
(a se) NAªTE: v. III
naºte: ind. prez. 3.sg. 19,3
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 19,29
vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 20,18
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 4,17
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg. 18,5
nãdãjduieºti: ind. prez. 2.sg. 18,20, 21
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 18,21
NÃDÃJDUIRE: s.f.
nãdãjduire: sg. nom. 18,19

NÃDEJDE: s.f.
MUIER OTIC : s.m. (aici) „sodomit”, „homose xual”; nãdejde: sg. ac. 18,22, 24, 30
înregis trat în DLR numai în for ma MUIERATIC doar ca adj., nãdãjdea: sg. ac. 19,10
cu alte sensuri.
muieroticilor: s.m. pl. gen. 23,7
NÃLBITOR, -TOARE: s.m./f. „piuar”; „cel care curãþã hainele”
(cf. lat. full¹, -¹nis)
MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
nãlbitoriului: sg. gen. 18,17
(mai) mult: adv. 2,21; 5,17; 6,33; 10,18; 12,7
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 3,4; 8,2; 9,22; rezum. cap.17; rezum.
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
cap.18; 20,13; rezum. cap.24
nãscut: s.m. sg. ac., în sintagma întâiul nãscut rezum. cap.3
multã: adj. f. sg. ac. 7,6
nãscut: adj. m. sg. ac., în sintagma (fiiul ) cel întâi nãscut 3,27
(prea) mulþi: adj. m. pl. nom. 12,10
nãscuþi: s.m. pl. dat (cu prep. la), în sintagma cei mai mari nãscuþi
mult (foarte): adj. n. sg. ac. 21,16
„bãtrâni” 10,1
mulþi: pron. nehot. m. pl. ac. rezum. cap.4
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi 10,5
(mai) mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 6,16
NÃSCUT: s.n. „naºtere”; „momentul ieºirii din pântece”
MULÞIME: s.f.
nãscut: sg. ac. 19,3
mulþimea: sg. ac. 7,13; 19,23
NEA: s.f.
MUNTE: s.m.
neaoa: sg. ac. 5,27
muntelui: sg. gen. 1,9
NEAM: s.n.
munte: sg. ac. 2,16; 4,27; 23,16
neamul: sg. ac. 6,18; 17,18
muntele: sg. ac., în s. propr. Muntele Carmilului 2,25; 4,25
neam: sg. nom./ac. 15,12; 17,29
muntele: sg. nom./ac. 5,22; 6,17; 19,31
neamurilor: pl. gen. 17,33; 18,33; 19,12; 21,2
munþilor: pl. gen. 19,23
neamurile: pl. nom./ac. 17,41; 19,17; 21,7, 9
muntelui: sg. gen., în s. propr. Muntelui Vãtãmãrii 23,13
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NEATINS, -Ã: ad j.
neatinsã: n. pl. nom. 23,18
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NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. 2,20; 4,42
noao: f. sg. nom. 4,23

NEBUN, -Ã: s.m./f.
nebunul: s.m. sg. nom. 9,11

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. ac. 12,11

(a) NEBUNI: v. IV
au nebunit: ind. pf.c. 3.sg. 19,21
nebunit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 19,28

(a se) NUMÃRA: v. I
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 3,6
numãra: ind. im p. 3.pl. 12,10
sã (sã) numere: conj. prez. 3.pl. 22,6

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 14,26

NUME: s.n.
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele (Domnului) 2,24
numele: sg. ac., în sintagma numele Domnului 5, 11
numele/Numele: sg. nom./ac. 8,26; 12,1; 14,2, 7, 27; 15,2, 33;
18,2, 4; 21,1, 4, 7, 19; 22,1; 23,27, 31, 34, 36; 24,8, 17, 18

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãjindu(-se): gerunziu rezum. cap.13
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg. 13,22; 17,20
NECÃJIRE: s.f.
nãcãjirii: sg. gen. 19,3
NECURAT, -Ã: adj./s.
necuratul: adj. m. sg. nom. rezum. cap.8; rezum. cap.20; rezum.
cap.21; rezum. cap.23
necurat: adj. m. sg. nom. rezum. cap.8
necuratului: s.m. sg. dat. rezum. cap.8
necuratul: s.m. sg. nom. rezum. cap.14
necuraþilor: pl. dat. 21,21
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiile: pl. ac. 17,12; 21,11; 23,24

(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 17,34
numeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

O
OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 5,26
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 4,38, 40, 41
oala: sg. ac. 4,39
oalele: pl. ac. 25,14

NEDESPÃRÞIT, -Ã: adj.
nedespãrþitul: m. sg. nom. rezum. cap.2
NEDREPT, NEDREAPTÃ: adj.
nedreapte: n. pl. ac. 17,9

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen./dat. 3,9; 4,13; 5,1; 9,5; 21,3; 24,14; 25,8, 11, 19
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor/Domnului
oastelor 3,14; 19,31
oasteai: sg. gen./dat. 6,14; 23,5; 25,15, 18
oastea: sg. nom./ac. 6,15, 24; 25,1, 5, 10
oaste: sg. ac. 7,6; 11,15
oastea: sg. dat. (cu prep. a + toatã) 17,16; 21,5; 23,4

(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nimearnicise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.8
nimerniceaºte: imperativ 2.sg. 8,1
au nimernicit: ind. pf.c. 3.sg. 8,2
NEPOT: s.m.
nepoþii: pl. nom. 17,41
NEPRIETEN: s.m.
nepriiatinilor: pl. gen. 17,39; 21,14

OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 11,14
obiceaiul: sg. ac. 17,8, 11, 33, 34, 40

NESOCOTIT, -Ã: adj.
nesocotite: n. pl. ac. rezum. cap.5

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) a (se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,4

NETOFATILTEAN : s.m. „locuitor al unui oraº sau al unui grup
de sate – Netofat; se ºtie cã a fost undeva lângã Betleem, dar
locul nu poate fi identificat cu exactitate” (cf. DB, p.906).
netofatilteanul: sg. nom. 25,23

(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat: n. sg. ac. 21,16; 24,4

OBªTE: s.f.
obºtei: sg. gen. 23,6
obºte: sg. ac. 25,11, 19

NOAPTE: s./adv.
noaptea: adv. 6,14; 7,12; 8,21; 25,4
noaptea: s.f. sg. ac. 19,35

OBRAZ: s.n.
obrazului: sg. gen. 8,11

OCARÃ: s.f.
ocãri: pl. ac. rezum. cap.18

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 3,7; 6,30; 7,16, 20; 8,21; 9,6; 10,9, 18;
11,14, 17, 18, 19, 20; 12,3; 14,4, 21; 15,4, 5, 35; 18,26, 36;
21,24; 22,20; 23,2, 3, 30, 35; rezum. cap.25; 25,19, 26
norodului: sg. gen./dat. 4,13, 42, 43; 11,13; 20,5; rezum. cap.23;
23,21; 24,14; 25,3, 11, 22
norod: sg. ac. 11,17; 12,8; 13,7; 22,4, 13; rezum. cap.25
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 16,15

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 4,34, 35; 6,17, 20; 7,2, 19; 9,30; 19,16, 22;
22,20; 25,7
ochiilor: pl. dat. 10,30
(a se) ODIHNI: v. IV (Înv.) „a se potoli”; „a se astâmpãra”; „a accepta”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 2,15, 17; 4,11; 5,16; 11,20; 14,11;
16,9; 23,3
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(a) OFTA: v. I
au of tat: ind. pf.c. 3.sg. 4,35

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 5,19; rezum. cap.22; 22,20
pace: sg. nom./ac. 9,19, 22, 31; 20,19
pãcii: sg. dat. 9,18, 19

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltarele: pl. ac. rezum. cap.11; 18,22; 23,12
oltariului: sg. gen. 11,11, 18; 16,14; 18,22
oltariu: sg. ac. 12,9; 16,11, 13; 23,16
oltariul: sg. nom./ac. 16,10, 12, 14, 15; 23,9, 15, 17
oltare: pl. ac. 21,5; 23,20

PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharele: pl. ac. 25,14

OM: s.m.
oamenii: pl. nom./ac. 2,19; 5,24; 17,30; 18,27; 23,2;
25,4, 23
oameni: pl. nom./ac. 4,43; 7,3; 15,25; 23,20; 24,16; 25,19
oamenilor: pl. dat. 12,15
om: sg. nom./ac. 1,8; 4,29, 42; 5,1; 6,32; 7,10; 13,21
omul: sg. voc. 1,9, 11, 13; 4,16, 40
omul: sg. nom./ac. 1,10, 12; 4,7, 9, 22, 25, 27; 5,7, 8, 15,
26; 6,6, 9, 10, 19; 7,17; 8,7, 11; 9,11; 13,19, 21; 18,21;
23,16
omului: sg. gen./dat. 4,21, 42; 5,14, 20; 6,15; 7,2, 18, 19; 8,2,
4, 8; 22,15; 23,17
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. pl. ac. 19,18

PARTE: s.f.
parte: sg. nom./ac., în loc. adj. mare parte „cei mai mulþi din/
dintre” 3,25; rezum. cap.15
parte: sg. ac., în num. fracþ. a patra parte 6,25
parte: sg. nom., în num. fracþ. a treia parte 11,6
partea: sg. ac. 10,33; 11,11; 23,13; 25,11
parte: sg. ac. 20,4
pãrþile: pl. ac. 2,8
pãrþi: pl. nom./ac. 2,12; 11,7
PAªTI: s.m./s.n.
Paºtile: s.n. pl. nom./ac. rezum. cap.23; 23,21, 22, 23
PAVÃZÃ: s.f.
pavãza: sg. nom. 19,32

(a se) OPRI: v. IV
(s-)au oprit: ind. pf.c. 3.pl. 12,8

PAVÃZAT: s.m. „soldat înar mat cu pavãzã”; cuvântul este
înr egistrat în DLR numai în for ma ÎMPÃVÃZAT.
pavãzaþilor: pl. gen. 11,19
pãvãzaþilor: pl. gen.11,6

ORÃªEAN: s.m.
orãºeanii: pl. nom. 23,17
ORB, OARBÃ: adj.
orb: m. sg. nom. rezum. cap.25

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. 3,3; 10,29, 31; rezum. cap.13; 13,2, 6, 11; 14,24;
15,9, 18, 24, 28; 17,22; 21,16; 24,3
pãcate: pl. ac. 12,16
pãcatul: sg. ac. 14,6; 21,17
pãcat: sg. ac. 17,21

ORBIRE: s.f.
orbire: sg. ac. 6,18
ORBIT, -Ã: s.m./f.
orbiþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.6

(a) PÃCÃTUI: v. IV
a pãcãtui: inf. prez. 3,3; 10,29, 31; 13,2, 6, 11; 14,24; 15,9, 18,
24, 28; 17,21; 21,11, 16; 23,15
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,7; 21,17
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 18,14

ORZ: s.n.
orzu: sg. ac. 4,42; 7,1, 16, 18
OS: s.n.
oasele: pl. ac. 13,21; 23,16, 18
oasã: pl. ac. 23,14
oasãle: pl. nom./ac. 23,18, 18
oase: pl. ac. 23,20

PÃCIUITOARE: s.f. „jertfã de pace”
pãciuitoarelor: pl. gen. 16,13
PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 6,2

OSTAª: s.m.
ostaºii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.6; 10,25; 24,16;
25,5
ostaºilor: pl. gen./dat. 10,25; 25,10, 20, 23, 26
ostaºi: pl. ac. 11,4; 25,4, 19
(a se) OªTI: v. IV
sã oºteascã: conj. prez.3.pl. 3,21; 19,9
oºtitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,23
oºtea: ind. imp. 3.sg. 6,8; 12,17
oºtiþi: imperativ 2.pl. 10,3
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg. 13,12; 14,15, 28; 18,9
a oºti: inf. prez. 17,4
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 19,25
OTRÃVIRE: s.f.
otrãvirile: pl. nom. 9,22
OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovreai: pl. ac . în titlul Car tea împãraþilor a patra; dupã ovr eai, a
lui Malahie, a doao

PÃHÃREL: s.n.
pãhãrealele: pl. ac. 25,15
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 5,19; 11,14, 18, 19, 20;
15,5; 17,26, 27; 19,15, 19; 23,30, 35; 24,14, 15; rezum. cap.25;
25,3, 12, 19
pãmânt: sg. ac. 2,15; 4,37, 38; 5,17; 10,10; 11,3; 13,20; 15,19;
18,32
pãmântul: sg. nom./ac. 2,19; 3,19. 20, 27; 5,2, 4, 15; 6,23; 8,2,
3, 6; 10,33; 13,18; 17,7, 23, 36; 18,25, 32, 33; 19,15, 37; 21,8;
23,24, 33; 24,7; 25,21, 22
pãmântului: sg. gen., în loc. s. (de pre) faþa pãmântului „(din)
lume” 9,37
pãmânturilor: pl. gen. 18,35
(a) PÃRÃSI: v. IV
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 2,2
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,29; 17,16; 21,22; 25,5
au pãrãsât : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.22; 22,17
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PÃRINTE: s.m.
pãrintele: sg. voc., în sintagma pãrintele mieu 2,12; 6,21; 13,14
pãrinþii: pl. nom./ac. 8,24; 9,28; 10,35; 12,18, 21; 13,9, 13; 14,6,
16, 20, 22, 29; 15,7, 9, 22, 38; 16,20; 17,15, 41; 19,12; 20,17,
21; 21,15, 18; rezum. cap.22; 22,13, 20; 23,32, 37; 24,5
pãrinþi: pl. ac. 14,6
pãrinþilor: pl. gen./dat. 17,13, 14; 21,8, 22

INDICE

(a) PETRECE: v. III „a conduce”
au petrecut: ind. pf.c. 3.pl. 11,19
PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. nom./ac. 3,19, 25; 12,12; 22,6
pietrile: pl. ac. 12,12
piatrã: sg. ac. 14,7; 16,17; 19,18
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 4,27, 37; 9,13, 35; 13,21
picioarelor: pl. gen. 6,32; 19,24
piciorul: sg. nom. 21,8

PÃROS, -OASÃ: adj.
pãros: m. sg. nom. 1,8
PÃSTOR: s.m.
pãstorilor: pl. gen. 10,12

(a) PIERDE: v. III (Bis. eufem.) „a ucide”
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 9,8
au pierdut: ind. pf.c. 3.pl. 19,18
sã piarzã: conj. prez. 3.pl. 24,2

(a) PÃªI: v. IV
pãºaºte: ind. prez. 3.sg. 9,20
PÃªIRE: s.f.
pãºirea: sg. nom./ac. 9,20, 20

PILDUIRE: s.f. „copie” (cf. lat. exemplar, -¼ris „copie”,
„exemplar”, dar ºi „model”)
pilduirea: sg. ac. 16,10

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºorul: sg. ac. 1,4, 6, 16; 4,21, 32
pãtiºor: sg. ac. 4,10

(a se) PIªA: v. I
(sã) piºe: ind. prez. 3.sg. 9,8

(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 6,9
au pãzit:ind. pf.c. 3.sg. 10,31; 17,19
veþi pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 11,6
pãzascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 11,7
pãziia: ind. imp. 3.pl. 12,9
pãziþi: imperativ 2.pl. 17,13, 37
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 17,34
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 21,8
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg. 23,3

PIªAT: s.n.
piºatul: sg. ac. 18,27
PITHON: s.m. „pr ezicãtor”; cu aces t sens, cuvântul nu este
înregis trat în DLR; reprezintã încercarea traducãtorului de a
adapta lat. pyth¹n, -¹nis „prezicãtor”, „ghicit or”.
pithoni: pl. ac. 21,6; 23,24
(a se) PITULA: v. I
(sã) pitulã: ind. prez. 3.pl. 7,12

PÃZITOR: s.m. „strajã”
pãzitoriu: sg. ac. 11,18
pãzitorilor: pl. gen. 17,9; 18,8
pãzitoriului: sg. gen. 22,14

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”; în Grigore Maior, ILV/
Lexicon, II, pallium este explicat: „pãlaºt, hainã”.
plaºca: sg. ac. rezum. cap.2; 2,8, 13, 14; 4,39; 9,13
PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 7,6

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. rezum. cap.4; 4,42
pâne: sg. nom./ac. 4,8; 6,22; 25,3, 29
pânii: sg. gen. 18,32
PÂNTECE: s.n.
pântece: sg. ac. 4,16

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. 3.sg. 9,15
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 10,3
plac: ind. prez. 3.pl. 10,5
plãcea: ind. imp. 3.sg. 10,30

PÂRGÃ: s.f.
pârgã: sg. ac. 4,42

PLÃCERE: s.f.
plãcere: sg. ac. rezum. cap.16

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsele: pl. ac. rezum. cap.22

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut: n. sg. nom. 15,3, 34; 16,2; 20,3; 22,2

PEDESTRAª: s.m.
pedestraºi: pl. ac. 13,7

(a) PLÃTI: v. IV
plãtea: ind. imp. 3.sg. 3,4
sã plãteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreþi: pl. ac. 8,12
pãreate: sg. ac. 9,8; 20,2
pãreatele: sg. ac. 9,33
PESCUITOARE: s.f. „lac”; în Grigore Maior, ILV/Lexicon, II,
lat. pisc¾na, -ae este explicat „tãu de peºte”
pescuitoarei: sg. gen. 18,17
PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. 20,20
PETRECANIE: s.f. (Înv.) „petrecere”, „plecare a cuiva însoþit de alai”
petrecaniia: sg. ac. 5,15

(a) PLÂNGE: v. III
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 8,11; 20,3
plânge: ind. prez. 3.sg. 8,12
plângea: ind. imp. 3.sg. 13,14
ai plâns: ind. pf.c. 2.sg. 22,19
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 20,3
(a se) PLECA: v. I
pleacã: imperativ 2.sg. 19,16
au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 1,13
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,34; 9,32
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(a) PLESNI: v. IV
plesnind: gerunziu în sintagma plesnind cu mânile „bãtând din
palme” 11,12
(a se) PLIMBA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) PRIMBLA, (a se)
PRINBLA
(sã) prinbla: ind. imp. 3.sg. 4,35
PLIN, -Ã: adj.
plin: m. sg. nom. 6,17
plinã: f. sg. nom. 7,15
(a se) PLINI: v. IV (Înv.) „a face sã fie plin”, „a se umple”; (Înv.
ºi reg.) „a îndeplini”, „a termina de fãcut ceva”
(sã) vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 4,4
plinindu(-sã): gerunziu 4,6
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 10,25
sã (se) plineascã: conj. prez. 3.sg. 12,12
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. rezum. cap.3; 3,17

POVARÃ: s.f. „încãrcãturã”
povarã: sg. nom. 8,9

(a se) POVÃÞUI: v. IV
(sã) po vãþuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6

POCROÞEL: s.n.; (Trans.) „covor þãrãnesc”, „scoarþã”; (Prin
ext.) „învelitoare”
pocroþel: sg. ac. 8,15

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: s.m. pl. nom. 3,26; 6,18
pr otivnicilor: s.m. pl. dat. 21,14

POVARNICÃ: s.f. „femeie gr avidã”; în Grigore Maior, ILV/
Lexicon, II, praegnans este explicat: „groasã”, „tãroasã”.
(ceale) po voar nice: pl. ac. 8,12
povar nicele: pl. ac. 15,16

POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. rezum. cap.7; 7,1, 10, 18; 11,6; 14,13; 15,35
porþii: sg. gen. 7,3, 17; 10,8; 11,19; 23,8; 25,4
poartã: sg. ac. 7,17,20; 9,31
porþile: pl. ac. 18,16
porþilor: pl. gen. 23,8

(a) POFTI: v. IV
poftind: gerunziu 7,7

(a se) PORUNCI. v. IV
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,9; 4,15, 24; 10,25; 11,5, 15; 14,6;
15,20; 16,15; 17,27; 18,22; 21,8; 22,12; rezum. cap.23; 23,4, 21
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 4,24
(sã) por unceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.10
vei porunci: ind. viit.I. 2.sg. 10,5
poruncind: gerunziu rezum. cap.11
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,9; 16,11, 16; 17,12, 15, 34, 35;
18,6, 12; 22,9
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg./pl. 17,13; 21,8
porunceaºte: imperativ 2.sg. 20,1

POVÃÞUITOR: s.m.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,17, 19; 9,25; 15,25
povãþuitori: pl. ac. 7,2
povãþuitoriului: sg. dat. 20,5
povãþuitorii: pl. nom. 25,23
(a) POVESTI: v. IV
au po vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,10; 8,6; 22, 10
povesteaºte: imperativ 2.sg. 8,4
povestind: gerunziu 8,5

POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polata: sg. ac. 7,11; 12,18; 15,5; 20,18
polatã: sg. ac. 11,16, 19
polãþii: sg. gen. rezum. cap.12
polãþi: pl. nom. rezum. cap.25
POM: s.m.
pomul: sg. ac. 3,19
pomii: pl. ac. 3,25
(a se) POMENI: v. IV
(sã) pomenesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
POPÃ: s.m.
popii: pl. ac. rezum. cap.10; 10,19
(a) PORNI: v. IV
pornea: ind. imp. 3.sg. 18,7
PORTAR: s.m.
portarii: pl. nom. 7,11; 22,4
portarilor: pl. dat. 23,4
portari: pl. ac. 25,18
PORUMB: s.m. „porumbel”
porumbi: pl. ac. 6,25
PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. rezum. cap.9; 17,34, 37; 18,36; 23,35
poruncile: pl. ac. 17,13, 16, 19; 18,6; 23,3

PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 3,23
PRAZNIC: s.n.
pr aznic: sg. ac. 10,20
(a se) PRÃDA: v. I
(sã) pr adã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
PRÃªTIITOR: s.m. „aruncãtor cu pr aºtia”
prãºtiitori: pl. ac. 3,25
(a se) PRÃZNUI: v. IV
sã (sã) prãznuiascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.23
PREAJMÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr eajmã: sg. ac., în loc. adv. în preajmã/din preajmã 2,7, 15
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. din prejmã 4,25
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. din prejma 3,22
PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom./ac. 10,11; 12,4, 5, 6, 7, 8, 9; 17,27, 28; 23,2, 8, 9, 20
pr eotul: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,9, 15, 18; 12,2, 9; 16, 10,
11, 16; 22,10, 14; 23,24; 25,18
pr eoþilor: pl. gen./dat. 12,16; 23,4
pr eotului: sg. dat. 16,15; 22,12
pr eot: sg. nom. rezum. cap.17
pr eoþi: pl. ac. 17,32; 19,2
PREÞ: s.n.
pr eþul: sg. ac. 12,4
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PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 4,23

PR OROCITOR: s.m.
prorocitorii: pl. ac. 21,6; 23,5

PRIDVOR: s.n.
pridvor: sg. ac. 20,4
pridvoare: pl. ac. 21,5
pridvoarãle: pl. ac. 23,12

PR OROCIÞÃ: s.f.
prorociþa: sg. nom. 22,14
PRUNC : s.m.
prunci: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,23, 24
pruncul: sg. nom. 4,18, 31, 32, 35
pruncului: sg. gen. 4,29, 30, 31, 34; 5,14
prunc: sg. ac. 4,33, 34
pruncii: pl. ac. rezum. cap.6

PRILEJ: s.n.
prilejuri: pl. ac. 5,7
(a se) PRIMBLA: v. I; vezi (a se) PLIMBA

PRUNCÃ: s.f.
pruncã: sg. nom./ac. 5,2, 4

(a) PRIMI: v. IV
sã priimeºti: conj. prez.2.sg. 5,15
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. 5,20

PSÃLMUITOR: s.m.
psãlmuitoriu: sg. ac. 3,15
psãlmuitoriul: sg. nom. 3, 15

PRIMPREJUR: prep.; var. PRINPREGIUR
prinpregiurul: prep. 17,15
(a se) PRINDE: v. III
a prinde: inf. prez. rezum. cap.6
sã prinzu: conj. prez. 1.sg. 6,13
ai prins: ind. pf.c. 2.sg. 6,22
vom prinde: ind. viit.I. 1.pl. 7,12
prindeþi: imperativ 2.pl. 10,14
prinzându-: gerunziu 10,14
au prins: ind. pf.c. 3.sg. 12,17; 14,13; 15,29; 17,6; 18,10, 13;
25,5
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
prinzindu-: gerunziu 17,4
prinzind: gerunziu rezum. cap.18; 25,6
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 18,10
prinzând: gerunziu 19,8
PRINDERE: s.f.
prinderea: sg. nom. rezum. cap.20
PRINS, -Ã: adj.
prins: m. sg. ac. rezum. cap.23
(a) PRISOSI: v. IV
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 4,43; 19,30
au prisosit: ind. pf.c. 3.sg. 4,44

(a se) PUNE: v. III
puindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
puneþi: imperativ 2.pl. 2,20; 10,3, 8
sã punem: conj. prez. 1.pl. 4,10; 6,8
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20, 21, 34, 41, 44; 5,23, 24; 9,13,
28; 10,7; 11,12, 16, 18; 12,9; 13,16; 16,14, 17; 17,6, 29; 21,7;
23,33; 24,17; 25,28
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 4,29
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,31; 23,5
pune: imperativ 2.sg. 4,38; 6,22; 13,16
sã puiu: conj. prez. 1.sg. 4,43
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 6,23
puindu-: gerunziu 10,16
punea: ind. imp. 3.pl. 17,32
pune-voiu: ind. viit.I 1.sg. 19,28
puind: gerunziu 20,7; r ezum. cap.23
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 21,4, 7
pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

(a se) PURTA: v. I
(sã) pur ta: ind. prez. 3.sg. 18,7
voiu pur ta: ind. viit.I. 1.sg. 18,14

PRISTOL: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRESTOL
prestoalele: pl. ac. 11,18; 21,3; 23,8
prestoale: pl. ac. 17,11; 21,4

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: rezum. cap.5; 25,29

(a) PROBOZI: v. IV
sã probozeascã: conj. prez. 3.sg. 19,4
sã probozascã: conj. prez. 3.sg. 19,16
ai probozit: ind. pf.c. 2.sg. 19,22, 23
PROROC: s.m.
prorocilor: pl. gen. 2,3, 5, 7, 15; 4,1, 38; 5,22; 6,1; 9,1, 7; 17,13,
23; 21,10
prorocul: sg. nom./ac. 3,11; 5,3, 13; 6,12; rezum. cap.9; 9,1;
14,25; 19,2; 20,1, 11, 14
prorocii: pl. nom./ac. 3,13; 10,19; 23,2; 24,2
proroc: sg. nom. 5,8
prorocului: sg. gen. 9,4; 23,18

PROROCIRE: s.f.
prorocirea: sg. ac. rezum. cap.13

PULBERE: s.f.
pulberea: sg. ac. 13,7; 23,4
pulbere: sg. ac. 23,15

(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg. 4,25
purcezând: gerunziu 5,5

PRISOSIRE: s.f.
prisosire: sg. nom. rezum. cap.7

PROROCIE: s.f.
prorocia: sg. ac. rezum. cap.9

INDICE

PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustia: s.f. sg. ac. 3,8
Pustiii: s.f. sg. gen., în s. propr. Marea Pus tiii 14,25
pustii: ad j. f. pl. ac. 25,4
(a) PUTEA: v. II
sã poþi: conj. prez. 2.sg. 1,16
pot: ind. prez. 3.pl. 2,16
sã pociu: conj. prez. 1.sg. 5,7
pociu: ind. prez. 1.sg. 6,27
poate: ind. prez. 3.sg. 9,31
sã poatã: con j. prez. 3.sg. 18,35
putea-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,2
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,26; 4,40; 10,4; 16,5
putea-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,2, 19
vom putea: ind. viit.I. 1 .pl. 7,12, 13; 10,4
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 8,8, 9
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RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

putea: ind. imp. 3.sg. 12,18; 16,8; 20,13
puteþ: ind. prez. 2.pl. 18,23
puteþi: ind. prez. 2.pl. 18,24
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 18,29
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 19,11

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 2,3, 10; 3,7, 8, 11; 4,2, 6, 13,
16, 23, 26, 43; 5, 16, 25; 6,16, 27; 7,13; 8,14; 9,12, 22; 10,8, 13;
18,27, 36; 20,15; 22,15; 23,17
rãspunzând: gerunziu 1,10, 12; 7,2
nu rãspunde: imperativ prohib. 2.sg. 4,29
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,3
rãspunsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,19
sã rãs punzã: conj. prez. 3.sg. 18,36

PUTERE: s.f.
puterea: sg. ac. 6, 14
puteare: sg. ac. rezum. cap.18; 19,3; 22,7
putearea: sg. ac. 20,13; 23,35
PUTERNIC, -Ã: adj.
puternici: m. pl. gen. 15,20
putearnicã: f. sg. ac. rezum. cap.18; 18,17

(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat : ind. pf.c. 3.pl. 9,13
rãsunând: gerunziu 11,14

PUÞIN: adj./adv.
puþin : adj. n. sg. ac. 3,18; 4,2
puþine: adj. f./n. pl. ac. rezum. cap.4; 4,3
puþân : adv. 10,18

RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. nom./ac. 6,33; 13,2; 17,2, 17; 21,2, 6, 9, 15, 16, 20;
23,32, 3 7; 24,9, 19
rãul: sg. ac. 14,10
rãu: adj. n. sg. nom. 8,18, 27; 13,11; 14,24; 15,9, 18, 24, 28
reale: adj. f./n. pl. nom./ac. 2,19; 17,11, 13; 21,11
realele: s.n. pl. nom./ac. 8,12; 22,20
reale: s.n. pl. ac. 21,12; 22, 16

R
RANÃ: s.f.
rane: sg. ac. 9,15
rana: sg. ac. 20,7

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tate: sg. ac. 3,2
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 3,7; 8,28; rezum. cap.12; rezum. cap.14; 14,7;
16,5; 18,20
rãzboiul: sg. ac. 13,25

(a) RÃBDA: v. I
rabdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. ac. 19,30

(a) RÃZBOI: v. IV
au rãzboit : ind. pf.c. 3.sg. 18,7; 2 4,1
a rãzboi: inf. prez. 18,20

(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDIC A
RÃMAS, -Ã: adj.
rãmas: n. sg. ac. 4,7

RÂND: s.n
rândul: sg. ac., în loc. prep dupã rândul „în ordinea” 1 2,5, 7
rând: sg. ac. 23,4

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþã: sg. nom. 10,11
rãmãºiþele: pl. ac. 19,4; 21,14
rãmãºiþe: pl. nom. 19,31
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,25; 7,13; 10, 11, 21; 13,6; 17,18;
19,36; 23, 18
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 4,10
vom rãmânea: ind. viit.I. 1.pl. 7,4
rãmâne: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,11, 17; 25,11
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 20,17
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 25,24
(a) RÃNI: v. IV
au rãnit: ind. pf.c. 3.pl. 8,28
rãnise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,29
(a se) RÃPI: v. IV
rãpindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 21,14
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 3,22
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritului: sg. gen. 10,33
rãsãrit : sg. ac. 13,17
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI

(a se) RÂNDUI: v. IV
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 7,17; 14,21
rãnduindu-: gerunziu rezum. cap.24
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 8,20; 23,30, 3 4; 24,17; rezum. cap.25;
25,22, 30
vom rândui: ind. viit.I. 1.pl. 10,5
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
ar f i rânduit: cond. pf. 3.sg. 25,23
RÂU: s.n.
râurile: pl. nom./ac. 5,12; 18,11
râul: sg. ac. 17,6; 23,29; 24,7
RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. nom./ac. 10, 16; 19,31
REPEJUNE: s.f. „râu”; „pârâu”
rãpegiunea: sg. ac. 23,12
repegiunii: sg. gen. 3,16
repejunea: sg. ac. 10.33
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA: v. I
(t e) razimi: ind. prez. 2.sg. 18,19
rãzimându(-sã): gerunziu 5,18
(sã) rãzima: ind. imp. 3.sg. 7,2, 17
(sã) va rãzima: ind. viit.I. 3.sg. 18,21
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv.) (a se) RÃDICA
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 2,13; 10,15; 14,27; 21,3
sã râdice: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
au râdicat : ind. pf.c. 3.sg. 9,25, 32; 25,27

549

CARTEA ÎMP~RA[ILOR A PATRA
S

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
a rãsipi: inf. prez. 8,19; 13,23
sã rãsipeascã: conj. prez. 3.sg. 10,19
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 15,4; 16,3; 18,4; 23,12
rãsipind: gerunziu rezum. cap.18
sã rãsipesc: conj. prez. 1.sg. 18,25
rãsipeºte: imperativ 2.sg. 18,25
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,17
rãsipise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,3
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 25,5

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 3,21, 23, 26; 19,7
sabia: sg. ac. 6,22; 8,12; 11,15, 20; 19,37
sabiii: sg. gen. 10,25
SAC: s.m.; var. (Reg.) SACÃ: s.f. „obiect, de formã alungitã,
închis la un capãt, confecþionat din pânzã, hârtie groasã etc. în
care se pãstreazã sau se transportã diverse materiale”; (Înv.)
„îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior de câlþi sau de buci
din care se fac sacii) care se purta în semn de doliu sau de pocãinþã
ori de cãtre cei sãraci”
sace: pl. ac. 5,23
sac: sg. ac. 19,1
saci: pl. ac. 19,2

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. nom. rezum. cap.3
ROB, ROABÃ: s.m./s.f.
roabã: sg. ac. 5,2
robi: pl. nom./ac. 17, 27, 28; 24,16
(a) ROBI: v. IV
au robit: ind. pf.c. 3.sg. 15,14

SAMARITEAN: s.m. „persoanã care locuia, în Antichitate, în
provincia palestinianã Samaria ºi care provenea din amestecul
evreilor antici cu coloniºtii aduºi de cuceritorii asirieni”
samariteanii: pl. ac. 17,29

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 14,14; 24,14, 15; rezum. cap.25

SARCINÃ: s.f. „încãrcãturã”; „povarã”
sarcina: sg. ac. 5,17; 9,25

ROD : s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roadele: pl. ac. rezum. cap.8; 8,6
rodul: sg. ac. 19,29
roadã: sg. ac. 19,30

SARE: s.f.
sare: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,20, 21

RODITOR, -TOARE: adj.
roditoriu: m./n. sg. ac. 3,19; 18,32
roditori: m. pl. ac. 3,25

(a) SÃDI: v. IV
sãdiþi: imperativ 2.pl. 19,29
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. nom./ac. 9,24; 13,17, 18
sãgeþi: pl. ac. 13,15
sãgeþile: pl. ac. 13,15, 18
sãgeatã: sg. ac. 19,32

ROªU, ROªIE: adj.
roºii: f. pl. ac. 3,22
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. rezum. cap.10

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 8,21; 13,5; 14,12

(a se) RUGA: v. I
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 1,14; 2,9; 5,17; 6,18; 20,3
rogu-: ind. prez. 1.sg. 4,16, 22; 5,15; 20,3
sã rogi: conj. prez. 2.sg. 5,18
sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. 8,3
au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 20,2
sã (ne) rugãm: conj. prez. 1.pl. 3,11
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 4,33; 6,18; 13,4; 19,15
rugându(-sã): gerunziu 6,17; rezum. cap.19
rugãmu(-ne): ind. prez. 1.pl. 18,26
ai rugat: ind. pf.c. 2.sg. 19,20

SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbatecã: f. sg. ac. 4,39
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 5,27; 11,1; 17,20
sãmânþã: sg. ac. 10,30; rezum. cap.11; 25,25
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 4,29; r ezum. cap.20
sãnãtatea: sg. ac. 8,14
sãnãtãþii: sg. gen. rezum. cap.20

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. 19,4
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.20; 20,5
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(sã) rump: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
au rupt: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12, 24; 3,5; 5,7; 6,30; 11,14; 14,13;
19,1; 22,11
sã rumpã: conj. prez. 3.pl. 3,26
ruptu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.5
a fi rupt: inf. pf. 5,8
ai rupt: ind. pf.c. 2.sg. 5,8; 22,19
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 25,4
RUPT, -Ã: adj./s.
rupta: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.3
rupte: adj. f. pl. ac. 18,37
(ceale) rupte: s.n. pl. ac. 22,6
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. nom. 3,14

INDICE

(a se) SÃNÃT OªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA: v. I (Înv. ºi
reg.) „a (se) însãnãtoºi”
(s-)au sãnãtoºat: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
(te) vei sãnãtoºa: ind. viit.I. 2.sg. 8,10
am sãnãtoºat: ind. pf.c. 1.sg. 20,5
va sãnãtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 20,8
SÃPÃTURÃ: s.f.
sãpãturi: pl. ac. 16,17
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracii: s.m. pl. ac. 24,14; 25,12
SÃRÃTURÃ: s.f.
Sãrãturilor: pl. gen., în s. propr. Valea Sãrãturilor 14,7
(a) SÃTURA: v. I
saturã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
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SECERÃTOR: s.m.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERÃTOR
sãcerãtori: pl. ac. 4, 18

SCAUN: s.n.
scaun : sg. ac. 4,10
scaunul: sg. ac. 10,3; 13,13; 15,12
SCÃDERE: s.f. (aici) „întrerupere”
scãdear e: sg. ac., în loc. adv. fãrã scãdeare „neîntrer upt”
25,30
(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.sg. 10,25

SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurii: sg. gen. rezum. cap.6; 6,5
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃMÂNA
sãmânaþi: imperativ 2.pl. 19,29
SEMN: s.n.; (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmnul: sg. nom./ac. 19,29; rezum. cap.20
sãmn: sg. nom. 20,8
seamne: sg. dat. (cu prep. a + num.) 23,5

SCHIMB: s.n.
schimburi: pl. ac. 5,5

SETE: s.f.
seate: sg. ac. rezum. cap.3

(a) SCHIMBA: v. I
au schimbat : ind. pf.c. 3.sg. 25,29
SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. ac. 8, 11

SFAT: s.n.
sfat: sg. ac. 6,8; 18,20
sfatul: sg. ac. rezum. cap.8

SCHIMBÃTOR, -TOARE: adj.
schimbãtoar e: f. pl. ac., în sintagma haine schimbãtoare „haine
de primenir e” 5,22

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (a) SFÃRMA
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,27; 23,15
au sfãrâmat: ind. pf.c. 3.sg. 24,13

(a) SCOATE: v. III
sco tea: ind. imp. 3.pl. 3,26
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,12; 16,6; 17,36; 25,7
scoat eþi: imperativ 2.pl. 11,15
scosease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,7
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 17,39
a scoat e: inf. prez. 23,6

SFÃRÂMAT, -Ã: adj.; var. SFÃRMAT, -Ã
sfãrmat: m. sg. nom. 18,21

(a) SCRIE: v. III
scrise sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 1,18; 8,23; 10,34; 12,19; 13,8,
12; 14,15, 18, 28; 15,6, 11, 15, 21, 26, 31, 36; 16,19; 20,20;
21,17, 25; 23,28; 24,5
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 23,24
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 10,1, 6; 17,37
scris iaste: pasiv ind. prez. imper s. 14,6
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg. 22,13
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 23,3
este scris: pasiv ind. pr ez. impers. 23,21
SCRIITOR: s.m. (Înv.) „secretar”; „diac”, „logofãt”
scriitoriul: sg. nom. 12,10; 18,18, 37; 19,2; 22,3, 8, 9, 10
scriitoriului: sg. dat. 22,12

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt: adj. m. sg. nom. 4,9
sfinþilor: s.m. pl. gen. 12,4
sfântului: s.m. sg. gen. 19,22
(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºindu(-sã): gerunziu 8,3
SFEªNIC: s.n.
sfeºnic: sg. ac. 4,10
(a) SFINÞI: v. IV
sfinþiþi: imperativ 2.pl. 10,20
sfinþise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,18
sfinþeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

SCRIS, -Ã: adj.
scrise: f. pl. ac. rezum. cap.22
(a se) SCULA: v. I
scoalã: imperativ 2.sg. 1,3; 8,1
sculându(-sã): gerunziu 3,22, 24; 6,15; 19,35; 25,26
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,30, 31; 7,5, 7, 12; 8,2, 21; 9,6;
10, 12; 11,1; 12,20; 16,7; 23,25
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac., în sint agma luare de samã „socotealã”, „tragere la
rãs pundere” 12,15; 22,7
SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sar a: s.f. sg. ac. 5,24;
sar a: s.f. sg. ac., în loc. adj. de sara 16,15
sar a: adv. 7,5

(a se) SFÃTUI: v. IV
a sfãtui: inf. prez. rezum. cap.1
a (sã) sfãtui: inf. prez. 1,6
sfãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
sfãtuiþi: imperativ 2.pl. 22,13
sã sfãtuiþi: conj. prez. 2.pl. 22,18

SFINÞIT, -Ã: adj.
sfinþite: n. pl. ac. 12,18
SICLU: s.m.
sicli: pl. ac. 15,20
SIDON: s.m. (cf. Indice 2Lg)
sidonilor: pl. gen. 23,13
(a) SILI: v. IV
silindu-: gerunziu 5,16
au silit: ind. pf.c. 3.sg. 5,23; 23,35
SIRIAN: s.m.
siriianului: sg. dat. 5,20

(a) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCA
am sãcat: ind. pf.c. 1.sg. 19,24

SIRIENEªTE: adv.
sirieneºte: 18,26

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCERA
sãcer aþi: imperativ 2.pl. 19,29

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. 14,10
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SOL: s.m.
soli: pl. ac. 1,2, 5; 14,8; 16,7; 17,4; 18,14; 19,9
solilor: pl. gen. 1,3; 19,14
solii: pl. nom. 1,5; 7,15
sol: sg. nom./ac. 5,10; 10,8
solul: sg. nom. 6,32, 33; 9,18

SL OBOD, -Ã: adj.
slobod: m. sg. nom. 15,5
SL OBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac. rezum. cap.19
(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,24; 6,6, 23; 18,33, 35; 24,2
slobozând: gerunziu rezum. cap.7
(mã) slobozi: inf. prez. fãrã a 8,8
sloboziia: ind. imp. 3.pl. 12,9
slobozeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 18,30, 32
slobozit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,34; 19,12
slobozi: inf. prez. fãrã a 18,35
(te) slobozi: inf. prez. fãrã a 19,11
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 20,6
slobozise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,22

SORÃ: s.f.
sora: sg. nom. 11,2
SOÞ: s.m. „tovarãº”
soþ: sg. nom. rezum. cap.2
soþilor: pl. dat. 4,40
SOÞIE: s.f. „tovarãº”
soþiile: pl. nom. 25,23
soþiilor: pl. dat. 25,24

SLUGÃ: s.f.
slugii: sg. gen./dat. 4,24; 5,17, 18; 6,17; 10,10; 22,12
sluga: sg. nom./ac. 4,25; 5,6, 15, 17, 18, 20, 25; 8,4, 13, 19;
9,4, 36; 14,25; 16,7; 18,12; 19,34; 20,6; 21,8; 25,8
slugile: pl. nom./ac. 4,38; 5,13; 6,3, 11, 12; 7,12, 13; 10,5, 19, 21,
23; rezum. cap.12; 12,20; 18,24; 19,5; 22,9; 23,30; 24,2, 10, 11, 12
sluji: pl. ac. 5,23, 26; rezum. cap.21
slujile: pl. nom./ac. 6,8; 9,11, 28; 12,21; 14,5; 21,23
slugilor: pl. gen./dat. 9,7; 10,22; 17,13, 23; 18,26; 19,23; 21,10
slugã: sg. nom. 24,1

SPART, -Ã: adj. „zdrobit, distrus”
spartul: n. sg. ac. 18,21
SPATÃ: s.f.
spete: pl. ac. 9,24
(a se) SPÃLA: v. I
(te) spalã: imperativ 2.sg. 5,10
sã (mã) spãl: conj. prez. 1.sg. 5,12
spalã(-te): imperativ 2.sg. 5,13
(s-)au spãlat: ind. pf.c. 3.sg. 5,14

SLUJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac. 5,2

SPÃLARE: s.f.
spãlarea: sg. ac. rezum. cap.5

(a) SLUJI: v. IV
au slujit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.17; 17,16; 18,7; 21,21
slujiia: ind. imp. 3.pl. 17,17, 33, 41
slujise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,21
slujeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
slujea: ind. imp. 3.sg. 25,14
a sluji: inf. prez. 25,24
slujiþi: imperativ 2.pl. 25,24

(a se) SPÃSI: v. IV (Înv. ºi reg.; Bis.) „a se mântui”
sã (se) spãsascã: conj. prez. 19,31

SLUJITOR: s.m.
slujitoriul: sg. nom. 4,43; 6,15

(a) SPURCA: v. I
au spurcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,8, 10, 13, 16

SLUJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. 5,26

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciune: sg. ac. rezum. cap.21

SMERENIE: s.f.
smerenia: sg. ac. rezum. cap.1

(a) SPUNE: v. III
spune: imperativ 2.sg. 4,2; 9,12
au spus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,7, 27; 7,15; 10,8
spuneþi: ind. prez. 2.pl. 6,11
spune: ind. prez. 3.sg. 6,12

(a se) SMERI: v. IV
(te-)ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 22,19
SMERIT, -Ã: adj.
smeriþi: m. pl. nom. 19,26
SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. ac. 18,31
SMOCHINÃ : s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHINÃ
zmochine: pl. ac. 20,7
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 3,22
soarelui: sg. gen./dat. rezum. cap.20; 23,5, 11
(a se) SOCOTI: v. IV
aº fi socotit: cond. pf. 1.sg. 3,14
socotiþ: imperativ 2.pl. 5,7
sã (sã) socoteascã: conj. prez. 3.sg. 22,7

(a) SPINTECA: v. I
au spintecat: ind. pf.c. 3.sg. 15,16
(a) SPRIJINI: v. IV
sprijinea: ind. imp. 3.pl. 16,17

(a) STA: v. I
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 3,21; 5,9, 15; 8,11; 11,11;
13,21; 18,17, 28; 23,3
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,7; 9,17
stau: ind. prez. 1.sg. 3,14; 5,16
au stat: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
stând: gerunziu 4,12, 15; 5,11; 8,9; 10,9; 11,14
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 6,31
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 9,3
sta: inf. prez. fãrã a 10,4
stãtuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 13,18; 25,19
STATER: s.m.; var. STATIR „veche monedã greceascã sau
macedoneanã de aur ori de argint, a cãrei valoare varia între 2 ºi
20 de drahme”
statir: sg. ac. 7,18
ºtatir: sg. ac. 7,1, 16
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STÃPÂN , -Ã: s.m./s.f.
stãpânul: sg. nom./ac. 2,3, 5; 5,18; 6,22
stãpânã-sa: sg. ac. 5,3

au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,25; 10,27; 11,18; 23,7, 8, 12, 15;
25,10
strâcând: gerunziu rezum. cap.11

(a) STÃPÂNI: v. IV
stãpânea: ind. imp. 3.sg. 15,5

(a) STRIGA: v. I
strâga: ind. imp. 3.sg. 2,12; 4,1
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,40; 6,5, 26; 11,14; 18,28
strâgând: gerunziu 8,5

STÂLP: s.m.
stâlp: sg. nom. 23,17; 25,17
stâlpii: pl. ac. 25,13
stâlpi: pl. nom. 25,16
stâlpului: sg. gen. 25,17

(a se) STROPI: v. IV
(s-)au stropit: ind. pf.c. 3.sg. 9,33

STÂNG, -Ã: adj./s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. la dreapta sau la stânga, în
construcþie neg. „în nici o parte”, „nicaieri” 22,2
stânga: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a stânga 23,8
stângã: adj. f. sg. ac. 11,11
STERP, STEARPÃ: adj.
stãrp: n. sg. nom. 2,19

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,13, 14; 2,2, 4, 6; 4,27, 30; 10,24; 23,3, 25
sufletele: pl. ac. 7,7
sufletului: sg. gen. 12,4
(a) SUGRUMA: v. I; var. (Reg.) (a) ZUGRUMA
au zugrumat: ind. pf.c. 3.pl. 10,14

STERPÃCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) STÃRPICIUNE (Rar;
ccr.) „pãmânt sterp”
stãrpiciunea: sg. nom. rezum. cap.2
stãrpiciune: sg. nom. 2,21
STIBIU: s.n.; var. STIVIE: s.f. „antimoniu”; aici cu sensul:
„preparat cosmetic din antimoniu ºi gogoºi de ristic cu care se
vopseau pleoapele ºi sprâncenele”; lat. stibium; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în T. Stamati,
Disionãraº românesc de cuvinte tehnice ºi altele greu de înþeles,
Iaºi, 1851.
stivie: sg. ac. 9,30
(a se) STINGE: v. III
stânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 22,17
STINS, -Ã: adj.
(mai) stânºi: m. pl. nom. rezum. cap.3

(a se) SUI: v. IV
(te) suie: imperativ 2.sg. 1,3
(te-)ai suit: ind. pf.c. 2.sg. 1,4, 6, 16
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9; 2,11, 23; 3,21; 4,21, 34, 35;
6,24; 9,16; 12,17; 14,11; 15,14; 16,5, 9, 12; 17,3; 18,9, 13;
19,14, 28; 23,2, 29; 24,1, 10
suindu(-sã): gerunziu 2,23; 17,5; 18,17
suie(-te): imperativ 2.sg. 2,23; 16,7; 18,25
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,7
(ne) vom sui: ind. viit.I. 1.pl. 3,8
(sã) suise: ind. m.mc.pf. 3.sg. 9,18
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 12,10; 23,9
sã (se) suie: conj. prez. 3.sg. 12,17; 20,9
(m-)am suit: ind. pf.c. 1.sg. 18,25; 19,23
(te) vei sui: ind. viit.I. 2.sg. 20,5
(mã) voiu sui: ind. viit.I. 1.sg. 20,8
SUIª: s.n.
suiºul: sg. ac. 9,27

STORS, STOARSÃ: adj.
stoarse: n. pl. ac. rezum. cap.5

SULIÞÃ: s.f.
suliþele: pl. ac. 11,10

STRAISTÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ

SUNAMITEANCÃ: s.f. „femeie care provine din ªunem, astãzi
Sulam”
sunamiteancii: sg. dat. rezum. cap.4
sunamiteanca: sg. nom./ac. 4,12, 25, 36; rezum. cap.8

STRAJÃ: s.f.
strãjile: pl. ac. 11,6, 7
STRÃIN, -Ã: adj.
streine: f. pl. ac. 19,24
streini: m. pl. ac./dat. 5,17; 17,7, 35, 37, 38; 22,17

SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom. 6,32
sunet: sg. ac. 7,6

STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
strãjariul: sg. nom. 9,17, 18, 20

SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. din sus 18,17
sus: adv. în loc. adv. în sus 19,30

STRÂMTOARE: s.f. (Înv.; prin ext.) „asuprire”
strâmtoarea: sg. ac. 13,4
strâmtoare: sg. ac. rezum. cap.14
(a) STRÂNªTELUI: v. IV; verbul nu este înregistrat în DLR.
Este, în schimb, înregistr at substantivul striºt e/strânºte „soartã”;
„noroc”; „fericire”. Verbul ar putea fi o creaþie a traducãtorului
de la substantiv, dacã nu va fi circulat regional în perioada
respectivã, însemnând „a se interesa de soarta cuiva la un
moment dat”; „a saluta”.
a strânºtelui: inf. prez. 10,13
(a) STRICA: v. I
stricând: gerunziu rezum. cap.23

SUDALMÃ: s.f.
sudalmei: sg. gen. 19,3

SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. ac. 11,4, 19
sutaºii: pl. nom. 11,9
sutaºilor: pl. dat. 11,15
ª
ªARPE: s.m.
ºarpele: sg. ac. rezum. cap.18; 18,4
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(s-)au ºenþuit: ind. pf.c. 3.sg. 25,2
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(a) TÃBÃRÎ: v. IV
tãbãrând: gerunziu 8,29; 9,15
(a) TÃCEA: v. II
tãceþi: imperativ 2.pl. 2,3, 5
vom tãcea: ind. viit.I. 1.pl. 7,9
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 18,36

(a) ªEDEA: v. II
ºezând: gerunziu 1,9; 9,25
ºezi: imperativ 2.sg. 2,2, 4, 6; 14,10
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 11,19; 13,13
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,32; 9,5; 10,30
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 15,12
ºed: ind. prez. 3.pl. 18,27; 19,26
ºezi: ind. prez. 2.sg. 19,15

(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduind: gerunziu rezum. cap.17
(a se) TÃIA: v. I
sã (sã) taie: conj. prez. 3.sg. 6,32
taie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,15
veþi tãia: ind. viit.I. 2.pl. 3,19
(s-)au tãiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,23; rezum. cap.10; 17,21
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,25; 6,6
tãia: ind. im p. 3.pl. 6,4; 12,12
tãind: gerunziu 6,5
(sã) tãia: ind. imp. 3.pl. 12,12
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 19,23

ªERB: s.m.
ºerb: sg. nom. 17,3
ªES: s.n.
ºesul: sg. ac. 25,5
(a se) ªTERGE: v. III „a distruge, a nimici”
sã ºtargã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 14,27
ºtearge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
au ºters: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,28; 21,2; 23,5
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.21
voiu ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 21,13
(sã) ºterg: ind. prez. 3.pl. 21,13
ºtergându-: gerunziu 21,13

TÃIETRUÃ: s.f.
tãieturi: pl. ac. 22,6
(a) TÃINUI: v. IV
au tãinuit: ind. pf.c. 3.sg. 4,27

(a) ªTI: v. IV
ºtii: ind. prez. 2.sg. 2,3, 5; 4,1
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,3, 5; 5,15; 7,12; 8,12
ºtia: ind. imp. 3.sg. 4,39
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 5,6
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 5,8; 19,19
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 6,32
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 17,26
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 19,27
neºtiind: gerunziu rezum. cap.17

(a se) TÃMÃDUI: v. IV
(sã) tãmãduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
(a) TÃMÂIA: v. I
tãmâia: ind. imp. 3.sg./pl. 12,3; 14,4; 15,4, 35; 16,4; 17, 11; 18,4;
23,5
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 10,34
taria: sg. nom. 13,8, 12; 14,15, 28; 20,20
tãrie: sg. nom./ac. 17,36; 19,32
tãrii: pl. ac. 24,10; 25,1

T

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 3,24; 7,4, 5, 6, 10, 14, 16; 19,35
taberii: sg. gen. 7,5, 8
tabãrã: sg. ac. 7,7, 12

TÂLHÃRIE: s.f.
tâlhãrie: sg. ac. 7,9
tâlhãrii: pl. ac. rezum. cap.24

TABLÃ: s.f.
tablele: pl. nom. 21,13

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tineri: s.m. pl. nom. 5,22
tinerii: s.m. pl. ac. 8,12
tinãrul: sg. nom. 9,4

TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. rezum. cap.6

TÂR G: s.n.
târgul: sg. nom. 14,11

TALANT: s.m.
talanþi: pl. ac. 15,19; 18,14
tãlanþi: pl. ac. 5,5, 23; 23,33
tãlant: sg. ac. 5,22; 23,33

TÂRSÂNÃ: s.f.; var. TÃRSÂNÃ (Înv.) „þesãturã asprã din pãr
de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”;
„þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
tãrsâna: sg. ac. 6,30

TARE: adj./adv.
tari: adj. m. pl. nom./ac. 2,16; 24,14, 16
tare: adj. m. sg. nom. 5,1
tare: adv. 22,13
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 3,2; 9,25; 14,3, 5; 15,3, 34; 16,2; 18,3; 21,20,
21; 24,9
tatã-sãu: sg. nom./ac. 4,18; 14,21; 21,3
tãtâne-tãu: sg. gen. 3,13
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 4,19; 10,3; 13,25; rezum. cap.14; 15,38;
22,2; 23,30, 34
tãtâni-tãu: sg. gen. 20,5

TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 6,27
(a se) TEME: v. III
au fos temându(-sã): ind. pf.c.perifr. 3.sg. 4, 1
nu (te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 6,16
temutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 10,4
(sã) temea: ind. im p. 3.pl. 17,25
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 17,34
nu (vã) teamer eþi: imperativ prohib. 2.pl. 17,35, 37
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trec: ind. prez. 3.pl. 12,4
trecându-: gerunziu 16,3
trece: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,11
(s-)au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 17,23; 25,21
treaceþi: imperativ 2.pl. 18,23
voiu treace: ind. viit.I. 1.sg. 18,32

sã (nu vã) teamereþi: con j. prez. 2.pl. 25,24
(vã) teameþi: imperativ 2.pl. 17,36
(vã) t eameþ: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 17,39
temându(-sã): gerunziu 17,41; 25,26
sã (te) teami: conj. prez. 2.sg. 19,6
TEMEI: s.n.
temeiurile: pl. ac. 16,17

TRESTIE: s.f.
trestie: sg. ac. 18,21

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 25,13, 16

TRIMIS, -Ã: adj.
trimiºi: m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.17
trimise: n. pl. ac. rezum. cap.16

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 14,26; 17,4; 25,27, 29
TIGVÃ: s.f.; var. (Reg.) TIDVÃ
tidve: pl. ac., în sintagma tidve de câmp 4,39
(a) TOCMI: var. (Reg.) (a) TOGMI
au togmit: ind. pf.c. 3.sg. 7,6
TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac. 4,29, 31; 18,21
TRAISTÃ: s.f.; var. STRAISTÃ
straista: sg. ac. 4,42
TRAPEZARE: s.f.; var. (În v.) TREPEZARE „masã (de
sufragerie)”; (În v. ºi r eg.) „pris tol”; „salã de mese într-o
mãnãs tire, într-un castel”; „odaie situatã la e taj sau la mansardã”,
„foiºor”
trepãzãrii: sg. gen. 1,2; 23,12
trepezare: sg. ac. 11,2
(a) TRÃI: v. IV
trãi: inf. prez. fãrã a 1,2
trãiaºte: imperativ 2.sg. 4,7
vom trãi: ind. viit.I. 1.pl. 7,4
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 10,19
trãiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,12
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 14,17
veþi trãi: ind. viit.I. 2.pl. 18,32
vei trãi: ind. viit.I. 2.sg. 20,1

(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a se) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 6, 9, 11, 13; 2,2, 4, 6; 3,7; 5,7,
8, 10, 22; 6,10, 14, 32; 7,14; 8,9; 9,19; 10,1, 5, 7, 21; 11,4;
12,18; 13,17; 14,8, 9, 19; 16,7, 8, 10; 17,4; 18,14, 17; 18,27;
19,2, 4, 16, 20; 22,15, 18; 23,1; 24,2
trimiþi: ind. prez. 2.sg. 1,6
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 1,16; 17,26
nu trimiteþi: imperativ prohib. 2.pl. 2,16
tremiteþi: imperativ 2.pl. 2,17
au tremis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17; 6,9; 17,25, 26; 19,9, 18; 20,12;
23,16
nu tremiteþi: imperativ prohib. 2.pl. 2,18
trimite: imperativ 2.sg. 4,22; 9,17; 13,17
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 5,5; 19,7
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 5,6; 17,13
sã trimiþu: conj. prez. 1.sg. 6,13
trimiþând: gerunziu 7,13
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
a trimite: inf. prez. 15,37
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,4
trimiþind: gerunziu rezum. cap.18
va tremite: ind. viit.I. 3.sg. 19,30
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 19,32
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,3
TROACÃ: s.f.
troacele: pl. ac. 25,14
TRON: s.n.; var. THR ON (cf. lat. thronus, -¾ )
thr onul: sg. ac. 10,30; 11,19; 25,28

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 9,13
trâmbiþele: pl. nom./ac. 11,14; 12,13

TRUFIE: s.f.
trufia: sg. nom. 19,28

TREABÃ: s.f.
treabã: sg. ac. 4,13

TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 4,34; 5, 10, 14; r ezum. cap.9; 9,36;
13,21
trup: sg. ac. 6,30
trupurile: pl. ac. 19,35

TREAPTÃ: s.f.
treaptele: pl. ac. 1,2
treapte: pl. ac. 20,9, 10, 11; 23,3
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trãbuia: ind. imp. impers. 5,13
trãbuie: ind. prez. impers. 7,4
trebuie: ind. prez. impers. 11,5

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 6,11
turburându(-sã): gerunziu 7,15
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 8,11

(a se) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 9, 14; 14,9; rezum. cap.15;
15,29; 16,9; 17,6; 18,12; 21,6
trecea: ind. imp. 3.sg. 4,8; 6,30
trecând: gerunziu 4,8; 6,26
treace: ind. prez. 3.sg. 4,9
sã treci: conj. prez. 2.sg. 6,9
treci: imperativ 2.sg. 9,18, 19
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 9,37

TURN: s.n.
turnul: sg. ac. 15,25; 17,9; 18,8
(a) TURNA: v. I
toarnã: imperativ 2.sg. 4,4, 41
turna: ind. imp. 3.sg./pl. 3,11; 4,5; 12,10
turnând: gerunziu rezum. cap.4
au turnat: ind. pf.c. 3.sg. 4,40; 8,15; 9,6; 16,13
vei turna: ind. viit.I. 2.sg. 9,3; 16,15
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UCIS, -Ã: ad j.
ucis: m. sg. nom. rezum. cap.23

Þ
ÞARÃ: s.f.
þarã: sg. ac. 15,20; 20,14
þara: sg. ac. 19,7
þãrâlor: pl. dat. 19,11
þãrâle: pl. ac. 19,17

(a se) UITA: v. I
uitându(-sã): gerunziu 2,24
(m-)aºu fi uitat : ind. pf.c. 1.sg. 3,14
(s-)au uitat : ind. pf.c. 3.sg. 9,30
sã uitaþi: con j. prez. 2.pl. 17,38

ÞARINÃ: s.f.
þarinile: pl. ac. rezum. cap.8; 8,3, 5
þarinelor: pl. gen. 8,6

(a) UMBLA: v. I
au umblat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,18, 27; 13,6, 11; 16,3; 17,8, 19,
22; 21,2 1, 22; 22,2
umblase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8, 18; 21,21
sã umble: conj. prez. 3.sg. 10,31; 23,3
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 20,3
unblând: gerunziu 2,11

ÞÃRM: .s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãrmurele: pl. ac. 2,13
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a) ÞESE: v. III
þesea: ind. imp. 3.pl. 23,7

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. nom./ac. 20,9, 11
umbrei: sg. dat. 20,10

(a se) ÞINE: v. III
au þânut: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
þiindu(-sã): gerunziu rezum. cap.1
(s-)au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 6,10
þiind: gerunziu 9,3
þie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,6
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 21,6

(a) UMPLE: v. III
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 24,4
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 3,20; 10,21
au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,25; 21,16; 23,14
a umplut: ind. pf.c. 3.sg. 4,39
UNCHI: s.m.
unchiu-sãu: sg. ac. rezum. cap.24
unchiul: sg. nom. 24,17

ÞINUT: s.f.
þãnut: sg. ac. 25,24
þânututlui: sg. gen./dat. 21,24; 23,33, 35
þinutul: sg. ac. 15,29; 17,5; 18,35
þinutului: sg. gen. 16,15

(a se) UNGE: v. III
sã (mã) ung: conj. prez. 1.sg. 4,2
uns fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.9
au uns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,12; 23,30

(a) ÞIUI: v. IV
sã þiuiascã: conj. prez. 3.pl. 21,12

UNGHEÞ: s.n.
ungheþului: sg. gen. 14,13

U
(a se) UCIDE: v. III
ucide: inf. prez. fãrã a 5,7
(a sã) ucide: inf. prez. rezum. cap.6; rezum. cap.10
a ucide: inf. prez. 7,4
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 8,12
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 9,31; 10,7; 11,1, 18;
14,6, 19; 15,10, 14, 16, 25, 30; 16,9; 21,23; 23,20; 25,7, 21
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 9,8
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 10,9
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; rezum. cap.12; rezum.
cap.14; rezum. cap.19
(sã) ucidea: ind. imp. 3.pl. 11,2
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.sg. 11,2
ucigã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,8
(sã) ucigã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,15
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 11,16, 20
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 13,7; 14,5, 6
ucigând: gerunziu rezum. cap.14
ucidea: ind. imp. 3.pl. 17,25
ucid: ind. prez. 3.pl. 17,26
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.21; rezum. cap.25
au fost ucis: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 23,29

UNSOARE: s.f.
unsori: pl. ac. 20,13
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. rezum. cap.4; 4,2; 9,1, 6
untul-de-lemn: sg. nom./ac. 4,6, 7; 9,3
untului de lemn: sg. gen. 18,32
URÂCIUNE: s.f.
urâciunile: pl. ac. 21,11; rezum. cap.23; 23,24
urãciunii: sg. dat. 23,13
URÂT, -Ã: adj.
urâta: sg. ac. rezum. cap.2 1
URECHE: s.f.
ureachea: sg. ac. 19,16
urechile: pl. nom./ac. 19,28; 21,12
UR GIE: s.f.
urgie: sg. nom. 3,27
urgia: sg. nom. 13,3; 19,27; 22,17; 23,26
urgiii: sg. gen. 23,26

UCIGAª: s.m.
ucigaºului: sg. gen. 6,32

(a) URGISI: v. IV
sã urgiseºti: conj. pr ez. 2.sg. 1,13

UCIGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
ucigãtorii: s.m. pl. ac. rezum. cap.14

(a se) URÎ: v. IV
a (se) urî: inf. prez. 10,32
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(a) URMA: v. I
ur meazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.12; rezum.
cap.13; rezum. cap.14; rezum. cap.15; rezum. cap.16; 17,3 4;
rezum. cap.20; rezum. cap.21; rezum. cap.23; rezum. cap.24
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 4,30; 5,21; 13,2; rezum. cap.15;
17,15
urma: ind. imp. 3.pl. 3,9
urmaþi: imperativ 2.pl. 6,19
ur meazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.10; rezum.
cap.14
urmam: ind. imp. 3.pl. 9,25
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. mai pre urmã/mai de pre urmã 9,8; 14,26
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã „mai târziu” rezum. cap.12
urmele: pl. ac. 18,6; 19,24
(a) URNI: v. IV
urni: inf. prez. fãrã a 18,29

USCAT: s.n.
uscat: sg. ac. rezum. cap.2; 2,8

VADRA: s.f.
vedrile: pl. ac. 12,13
VALE: s.f.
vale: sg. ac. 2,16
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Sãrãturilor/Valea Chedronului/
Valea Chiedranului 23,4, 6; 14,7;
valea: sg. ac. 23,10

(a) VÃRSA: v. III
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 21,16; 24,4
VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãrsaþi: m. pl. ac. 17,16
VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmãrii: sg. gen., în s. propr. Muntele Vãtãmãrii 23,13
vãtãmãrii: sg. dat. 23,13

VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 1,9; 19,23
vâr furile: pl. ac. 9,35
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
vãr toºi: adj. m. pl. ac. 24,16
(mai) vârtos: adv. 5,13; 9,12; 18,27

VECIN: s.m.
vecinii: pl. ac. 4,3

V

VÃDUVÃ: s.f.
vãduvei: rezum. cap.4

VÂNZÃTOR: s.m.
vânzãtoriul: sg. nom. 6,11

VECHI, -E: adj.
veachea: f. sg. ac. rezum. cap.17
vechiu: n. sg. ac. 17,34, 40

UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 4,4, 5, 21, 33; 5,9; 6,32; 9,3, 10
uºii: sg. gen. 4,15; 23,8
uºile: pl. ac. 12,9

VAVILONEAN: s.m.; vezi BABILONEAN

(a) VÂNTURA: v. I
vântur ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,7

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac „pentr u totdeauna”
5,27; 21,7

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 19,26

VAVILON: s.m.; vezi BABILON

VÂNT: s.n.
vânt : sg. ac. 3,17

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 23,25; rezum. cap.24

URS: s.m.
urºi: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,24

VAS: s.n.
vas: sg. ac. 2,20; 4,6
vase: pl. ac. 4,3; 7,15
vasele: pl. nom./ac. 4,4, 5, 6; 14,14; 23,4; 24,13; 25,14
vasul: sg. nom./ac. 12,13; 16,17
vaselor: pl. gen. 20,13; 25,16

VÃZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vãzãtorilor : s.m. pl. gen. 17, 13

(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,17, 18, 20; 8,29; 22,20
au vãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12, 24; 3,22; 6,15, 17, 30; 9,17;
11,14; 13,4, 21; 14,26; 16,12; 19,35; 20,15; 23,16
vãzând: gerunziu 2,15; 3,26; 9,22, 27; 11,1; 12,10; 16,10
vãzind: gerunziu 4,25
(s-)au vãzut : ind. pf.c. 3.pl. 6,20; 14, 11
vãzându-: gerunziu 5,21; 6,21
vãzu: ind. prez. 1.sg. 9,17; 23,17
am vãzut : ind. pf.c. 1.sg. 9,26; 20,5
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,29
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 2,10; 7,2; 9,2
vedea: ind. imp. 3.sg. 2,12
vezi: ind. pr ez. 2.sg. 2,19; 10,16; 19,16
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 3,17
vedeþi: imperativ 2.pl. 5,7; 6,13, 32; 7,14; 9,3 4; 10,10, 23;
18,23
vedea-vei: ind. viit.I. 2.sg. 7,19
a vedea: inf. prez. 9,16
(sã) va v edea: ind. viit.I. imper s. 12,5
sã (ne) vedem: conj. pr ez. 1.pl. 14,8
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 3,14
(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 1,13; 2,4; 4,11, 27; 5,24; 6,4, 14; 7,5, 8, 10;
8, 15; 9,2, 17; 10,7, 12; 16,12; 17,28
venindu-: gerunziu 2,15
veniia: ind. im p. 3.pl. 3,20
au v enit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,24; 4,7, 25; 4,42; 5,9; 6,23; 7,6;
8,7, 14, 21; 9,11, 18, 19, 30; 10,8, 12, 21; 11,9, 19; 13,20; 15,14,
29; 16,6, 11; 18,17, 37; 19,5; 20,1, 14; 22,9; 23,17; 24,11; 25,1,
23, 26
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 4,10; 6,32; 8,1
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,37; 5,15; 9,18, 20; 19,3, 35; 25,8, 25
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(a se) VINOVÃÞI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a (se) învinui”
(ne) vom vinovãþi: ind. viit.I. 1.pl. 7,9

venirã: ind. pf.s. 3.pl. 5,22
voiu v eni: ind. viit.I. 1.sg. 6,3; 18,32
a veni: inf. prez. 6,32
venea: ind. imp. 3.sg. 6,33
veniþi: imperativ 2.pl. 7,4, 9; 10,6
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 19,28
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 20,17
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,18
vino: imperativ 2.sg. 3,7; 6,3; 9,18, 19; 10,16; 14,8
vine: ind. prez. 3.sg. 4,1
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,8
vii: ind. prez. 2.sg. 5,25
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 7,5; 10,19, 21
vinea: ind. imp. 3.sg. 15,19

VIS TIERIE: s.f.
vistieriii: sg. gen. rezum. cap.12
vistierie: sg. ac. 12,9, 10
vistieriile: pl. ac. 14,14
VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. ac. 4,39
VIÞEL: s.m.
viþeilor: pl. gen. rezum. cap.10
viþeii: pl. ac. 10,29
viþei: pl. ac. 17,16

VENIRE: s.f.
venir ea: sg. ac. 20,13

VIU, VIE: adj.
viu: m./n. sg. nom./ac. 2,2, 4, 6; 3,14; 4,30; 5,7, 16, 20; 19,4, 16
vii: m. pl. ac. 7,12; 10,14

(a se) VESELI: v. IV
veselindu(-sã): gerunziu 11,14
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 11,20; 20,13

(a) VOI: v. IV
voiu: ind. prez. 1.sg. 4,16
voim: ind. prez. 1.pl. 7,3

VESTE: s.f.
veas te: sg. ac. 7,9; 19,7
(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.20
au vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,31; 5,4; 6,13, 15; 7,11; 8,7; 9,20,
36; 18,37; 22,9; 23,1
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.20
ves tesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
a vesti: inf. prez. 7,9
sã vestim: conj. prez. 1.pl. 7,9
ves teºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg. 9,15
(s-)au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 17,26; 19,33
VESTIT, -Ã: ad j.
ves titã: f. sg. ac. rezum. cap.8
VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. ac. 2, 12; rezum. cap.5; 5,7, 8; 6,30; 10,22; 11,14;
19,1; 22,11, 19
vejminte: pl. ac. 5,5, 23
vejmintelor: pl. gen. 22,14
VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac. 4,16
vieþii: sg. gen. rezum. cap.20; 25,29,30
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: rezum. cap.10
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 5,26; 19,29; 25,12
via: sg. ac. 18,31
viilor: pl. gen. 18,32
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 16,17; 18,32
(a se) VINDE: v. III
vinde: imperativ 2.sg. 4,7
(sã) vindea: ind. imp. 3.sg. 6,25
(a) VINDECA: v. I
sã vindece: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.5
ar fi vindecat: cond. pf. 3.sg. 5,3
sã vindeci: conj. prez. 2.sg. 5,6
sã vindec: conj. pr ez. 1.sg. 5,7
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. 20,7

INDICE

VOIEVOD: s.m.
voivodule: sg. voc. 9,5
voivozilor: pl. dat. 10,25
voivozii: pl. nom. 10,25
VOLBURÃ: s.f.
volburã: sg. ac. sg. 2,1, 11
VORBÃ: s.f.
vor bele: pl. ac. 6,12
(a se) VORBI: v. IV
vor bindu(-se): gerunziu 2,11
vor bea: ind. imp. 3.sg. 8,4
(a) VRÃJI: v. IV
au vrãjit: ind. pf.c. 3.sg. 21,6
VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitoriilor : pl. dat. 17,17
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºu: sg. nom. 9,20
(a) VREA: v. II
vrând: gerunziu rezum. cap.1
au vrut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1; 8,19; 13,23; 17,14; 24,4
vreai: ind. prez. 2.sg. 4,2, 13; 5,17; 6,27; 20,9
vrea: ind. prez. 3.sg. 4,14
vom vrea: ind. viit.I. 1.pl. 7,4, 9
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 7,4
vr use: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 15,16
vreau: ind. prez. 1.sg. 20,10
VRERE: s.f.
vrearea: sg. ac. 12,4; 16,15; 18,25
vrearii: sg. dat. 16,9
VREME: s.f.
vreamea: sg. ac. 4, 16, 17; 7,1
vremea: sg. ac. 5,19
vreame: sg. ac. 7, 18; 13,23
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceea/în vreamea aceaea
„pe atunci” 8,22; 16,6; 18,16; 20,12; 24,10
vreami: pl. ac. rezum. cap.15
vreamea: sg. ac., în loc. adv. din vreamea aceaea „de pe atunci”
17,21
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veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 1,6; 19,6; 22,18
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 2,18; 4,28; 6,29; 23,27
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,13; 20,15, 19
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,17; rezum. cap.5; 6,10; 7,18, 19;
10,24; 11,15; 20,8; 23,1, 16
zi: imperativ 2.sg. 4,26; 8,10; 20,5
nu zi: imperativ prohib. 2.sg. 4,29
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 4,29
ar fi zis: cond. pf. 3.sg. 5,13
zic: ind. prez. 1.sg. 7,12
(s-)au fost zis: ind. m.m.c.pf. perifr. impers. 7,20
zicã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,17
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 9,37
zicându-: gerunziu 12,7; 22,3
zicea: ind. imp. 3.sg. 13,14
ziceþi: imperativ 2.pl. 19,10; 22,15
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 19,23

Z
ZÃBAVÃ: s.f.
zãba vã: sg. ac. 4,24
(a) ZÃBOVI: v. IV
au zãbovit: ind. pf.c. 3.sg. 15,20
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 4,32
(a) ZÃMISLI: v. IV
au zãmislit: ind. pf.c. 3.sg. 4,17
(a) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 11,18; 18,4; 21,9; 23,14
zdrobise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,4
ZI: s.f.
zilelor: pl. gen./dat. 1,18; 8,23; 10,34; 12,19; 13,8, 12; 14,15,
18, 28; 15,6, 11, 15, 21, 26, 31, 36; 16,19; 20,6, 20; 21,17, 25;
23,28; 24,5
zile: pl. nom./ac. 2,17; 3,9; 8,2; 20,17; 25,30
zioa: sg. nom./ac. 2,22; 3,6; 8,6, 22; 10,27; 14,7; 15,5; 19,3;
20,5, 17; 21,15; 25,1, 3, 8, 27
zi: sg. nom./ac. 4,8, 11, 18; 6,29; 7,9; 8,15; 10,20; 16,6; 17,23,
34, 41; 20,8; 21,15
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 8,19; 12,2; 13,3, 22; 17,37
zilele: pl. nom./ac. 8,20; 10,32, 36; 15,18, 29, 37; 19,25; 20,1,
19; 23,22, 29; 24,1; 25,29,30
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,2, 3, 15; 2,23; 3,7; 4,1, 31, 40; 5,4, 8, 10, 11,
22; 6,8, 9, 13, 15, 18, 26; 7,10, 12, 14; 8,1, 4, 6, 7, 8, 9; 9,18,
20, 25, 36; 10,1, 5, 6, 8; 11,5; 14,6, 8, 9; 15,12; 16,7, 15; 17,13,
27, 35; 18,14, 27, 30, 32; 19,9, 15, 20; 20,2, 4; 21,10; 22,10,
12; 23,21; 25,24
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 1,3; 9,3; 18,22
zice: ind. prez. 3.sg. 1,4, 6, 11, 16; 2,21; 3,16, 17; 4,43; 7,1; 9,3,
6, 12, 18, 19, 26; 18,19, 29, 31; 19,3, 6, 10, 20, 32, 33; 20,1, 5,
17; rezum. cap.21; 21,12; 22,15, 16, 18, 19
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; 2,2, 3, 4, 5, 6,
9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 3,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23;
4,2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 38,
41, 42, 43; 5,3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; 6,1,
2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33;
7,1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 19; 8,5, 8, 9, 10, 12, 13, 14; 9,1, 5, 6, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36;
10,4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 30; 11,12, 15; 12,4;
13,15, 16, 17, 18, 19; 17,26; 18,19, 25, 26, 28; 19,3, 6; 20,1, 7,
9, 10, 14, 16; 21,4; 22,8, 9; 23,17, 18, 27

ZID: s.n.
zidurile: pl. nom./ac. 3,25; 25,10
zid: sg. ac. 3,27; 6,26, 30; 18,26, 27
zidul: sg. ac. 9,17; 14,13; 25,4
ZIDAR: s.m.
zidarii: pl. ac. 12,11
zidarilor: pl. dat. 22,6
(a) ZIDI: v. IV
sã zidim: conj. prez. 1.pl. 6,2
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,22; 15,35; 16,11; 17,9; 21,3
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,18; 23,13
am zidit: ind. pf.c. 1.sg. 19,25
ZIDIRE: s.f.
zidirea: sg. ac. 12,5, 7, 8, 12
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. ac. 3,19; 17,9; 18,8
zidite: f. pl. ac. 8,12; 18,13; 19,25
ZIDITOR: s.m.
ziditorii: pl. ac. 12,11
ZMOCHINÃ: s.f.; vezi SMOCHINÃ
(a) ZUGRÃVI: v. IV
au zugrãvit: ind. pf.c. 3.sg. 9,30
ZUGRÃVITURÃ: s.f.
zugrãvituri: pl. ac. 20,13
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Cap 1
Catastihul de la Adam pân@ la Avraam }i neamurile fiilor lui Avraam împreun@ cu fiii }i cu
r@m@}i]ele lui Isaf }i cu împ@ra]ii }i pov@]uitorii p@mântului Edom, pân@ a fi împ@ra]i preste fiii
lui Israil.

1 .*
dam, Seth, Enos,
2 .
Cain, Malaheil, Iared,
3 .
Enoh, Mathusalim, Lameh,
4. Noe, Ham }i Iafeth.
5. Fiii lui Iafeth: Gomear }i Magog }i Madai }i Iavan, Thuval, Mosoh, Thiras.
6. Iar@ fiii lui Gomer: Ascheniz }i Rifath }i Thogorma.
7. {i fiii lui Iavan: Elisa }i Tharsis, Cheathim }i Dodanim.
8. Fiii lui Ham: Hus }i Mesraim }i Fud }i Hanaan. |
243v
9. Iar@ fiii lui Hus: Sava }i Hevila, Savatha }i Regma }i Savathaha, iar@ fiii lui Regma:
Sava }i Dadan.
10. Iar@ Hus au n@scut pre Nemrod; *acesta au început a fi putearnic pre p@mânt.
11. Iar@ Meraim au n@scut pre Ludim }i Ananim }i Laavim }i Nethuim,
12. {i Fetrusim }i Casluim, din carii au ie}it filisteii }i cathorim.
13. Iar@ Hanaan au n@scut Sidon, întâiul s@u n@scut, }i hetheul
14. {i ievuseul }i amorreul }i ghergheseul
15. {i heveul }i aracheul }i sineul
16. {i aradiul }i samareul }i hamatheul.
17. *Fiii lui Sim: Elam }i Assur }i Arfaxad }i Lud }i Aram }i Hus }i Hui }i Ghether }i Mosoh.
18. Iar@ Arfaxad au n@scut Sali, }i el au n@scut Hevir.
19. Iar@ lui Hevir s-au n@scut doi fii, numele unuia, Faleg, c@ în zilele lui s-au împ@r]ât
p@mântul, }i numele fratelui s@u, Iectan.
244r
20. Iar@ Iectan au n@scut Elmedad }i Sa||lef }i Asarmoth }i Iare
21. {i Adoram }i Huzal }i Decla
22. {i Heval }i Avimail }i Sava, înc@
23. {i Ofir }i Hevila }i Iovav, to] ace}tia fiii lui Iectan.
24. Sim, Arfaxad, Sali,
25. Hevir, Faleg, Ragav,
26. Serug, Nahor, Thare,
27. Avram, *acesta iaste Avraam.
28. Iar@ fiii lui Avraam, Isaac }i Izmail.
29. {i aceastea neamurile lor: întâiul n@scut *a lui Ismail, Navaioth }i Chidar }i Adv eil
}i Mavzam
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30. {i Masma }i Duma }i Massa, Hadda }i Thema,
31. Ietor, Nafis, Chidma, ace}tia sânt fiii lui Izmail.
32. Iar@ fiii Cheturei, ]iitoarei lui Avraam, careai i-au n@scut: Zamran, Iecsan, Madan,
Madiam, Iesvoc }i Sue. Iar@ fiii lui Iecsan: Sava }i Dadan. Iar@ fiii lui Dadan: Asurim }i
244v
Latusim | }i Laomim.
33. *Iar@ fiii lui Madian: Efa }i Efer }i Enoh }i Avida }i Eldaa, to]i ace}tia fiii Cheturei.
*Facer. 25, 4.
34. *{i au n@scut Avraam pre Isaac, c@ruia i-au fost fiiu Isav }i Israil.
*Face. 25, 19.
35. *Fiii lui Isav: Elifaz, Rauil, Iehuzu, Ielon }i Corea.
*Facere 56, 10.
36. Fiii lui Elifaz: Theman, Omar, Sefi, Gathan, Cheniz, Thamna, Amalic.
37. Fiii lui Rahuil: Nahavt, Zara, Samma, Meza.
38. Fiii lui Seir: Lotam, Soval, Seveon, Anna, Dison, Eser, Disan.
39. Fiii lui Lotan: Hori, Homan, iar@ sora lui Lotan au fost Thamna.
40. Fiii lui Soval: Alean }i Manahath }i Eval, Sefi }i Onam. Fiii lui Seveon: Aia }i Anna.
Fiii Annii: Dison.
41. Fiii Dison: Hamram }i Esevan }i Iethram }i Haram.
42. Fiii lui Ieser: Valaan }i Zavan }i Iacan. Fiii lui Disan: Hus }i Aran. ||
43. Ace}tia sânt împ@ra]ii carii au împ@r@]it în p@mântul Edom, mainte de- a fi împ@rat 245r
preste fiii lui Israil, Vale, fiiul lui Veor, }i numele cet@]ii lui, Denava.
44. {i au murit Vale }i au împ@r@]it pentru el Ioavav, fiiul lui Zare, din Vosra.
45. {i, deac@ au murit }i Iovav, au împ@r@]ât în locul lui Husam, din p@mântul Themanilor.
46. {i au murit }i Husam }i au împ@r@]it pentru el Adad, fiiul lui Vadad, care au lovit
pre Madiam în p@mântul Moav }i numele cet@]ii lui, Avith.
47. {i, deac@ murise }i Adad, au împ@r@]it pentru el Semla, din Mizreca.
48. Ci }i Semla au murit }i au împ@r@]it pentru el Saul, din Rovoth, carea lâng@ râu iaste zidit@.
49. {i, murind Saul, au împ@r@]it pentru el Valanan, fiiul lui Ahovor. |
50. Ci }i acesta au murit }i au împ@r@]ât pentru el Adad, a c@riia cet@]i numele au fost 245v
Fau, }i s-au chemat muierea lui Meetavel, fata lui Matrid, featei Mezaav.
51. {i, murind Adad pov@]uitoriul, în locul împ@ra]ilor în Edom au început a fi: pov@]uitoriu
Thamna, pov@]uitoriu Alva, pov@]uitoriu Iethith
52. Pov@]uitoriu Oolivama, pov@]uitoriu Ela, pov@]uitoriu Finon
53. Pov@]uitoriu Chenez, pov@]uitoriu Theman, pov@]uitoriu Mazar
54. Pov@]uitoriu Magdiil, pov@]uitoriu Hiram; ace}tia, pov@]uitorii Edomului.
Cap 2
Catastihul Iiudei patriarhului pân@ la Isai, tat@l lui David }i a fra]ilor }i a surorilor lui.

1 .
ar@ fiii lui Israil: Ruvim, Simion, Levi, Iiuda, Isahar }i Zavolon,
246r
2 .
Dan, Iosif, Veniamin, Nethali, Gad || }i Aser.
3 .
*Fiii Iiudei: Hir, Onan }i Sela. Ace}ti trei li s-au n@scut din fata Suei
Hananiteanca. {i au fost Hir, întâiu n@scutul Iiudei, r@u înaintea Domnului }i l-au ucis.
4. Iar@, Thamar, noru-sa, i-au n@scut pre Fares }i Zara, to]i, dar@, fiii Iudei, cinci.
5. Iar@ fiii lui Fares: Hesrom }i Hamul.
6. {i fiii lui Zare: Zamri }i Ethan }i Eman }i Halhal }i Dara, împreun@ cinci.
7. *Fiii lui Harmi: Ahar, care au turburat Israilul }i au p@c@tuit în furtu}agul anathemeai.
8. Fiii lui Ethan: Azarie.
*Ruth 4, 19.
9. *Iar@ fiii lui Hesron, carii i s-au n@scut: Eramiil }i Ram }i Caluvi.
10. Iar@ Ram au n@scut pre Aminadav, }i Aminadav au n@scut Naason, c@petenia fiilor Iiuda.
11. {i Naason au n@scut Salma, din care au r@s@rit Vooz. |
246v
12. Iar@ Vooz au n@scut Ovid, care }i el au n@scut Isai.
13. *Iar@ Isai au n@scut întâiul n@scut Eliav, al doilea, Aminadav, al treilea, Simmaa,
* 1 Împ@r. 16, 6,
14. Al patrulea, Nathanail, al cincilea, Raddai,
8, 9; 17, 12.
15. Al }aselea, Asom, al }aptelea, David,
16. A c@rora surori au fost Sarvia }i Avigail; fiii Sarviii: Avisai, Ioav }i Asail, trei.
17. Iar@ Avigail au n@scut Amassa, a c@ruia tat@ au fost Iefter Ismailiteanul.
18. Iar@ Caliv, fiiul Hesron, }-au luat muiare pe nume Asuva, din carea au n@scut pre
Ierioft }i au fost fiii lui Iasir }i Sovav }i Ardon.
19. {i, murind Azuva, au luat muiare Caliv pre Efratha, carea i-au n@scut pre Hur.
20. Iar@ Hur au n@scut Uri, }i Uri au n@scut Vezeleil.
Facer. 29, 32
}i 30, 5
}i 35, 23.
Face. 38, 3
}i 46, 12.
*Jos. 4, 1.
Math. 1, 3.
*Iosie 7, 1.
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21. Dup@ acestea au întrat Hesron || la fata lui Mahir, tat@l lui Galaad, }i o au luat, fiind
de ani }as@zeci, carea i-au n@scut S@guv.
22. Ci }i S@guv au n@scut Iair }i au st@pânit doaozeci }i trei de cet@]i în p@mântul Galaad.
23. {i au prins Ghesur }i Aram târgurile Iair }i Canath }i satele ei a }asezeci de cet@]i,
to]i ace}tia fiii lui Mahir, tat@lui Galaad.
24. Iar@ deac@ au murit Hezron, au întrat Caliv la Efrata }i au avut Hezron muiare Avia,
carea i-au n@scut Asur, tat@l lui Thecue.
25. {i s-au n@scut fiii lui Eramiil, întâiului n@scut a lui Hezron, Ram, întâi n@scutul lui,
}i Vuna }i Aram }i Asom }i Ahia.
26. {i au luat }i alt@ muiare Ierameil, pe nume Atara, carea au fost muma lui Onam.
247v
27. Ci }i fiii lui Ram, întâiu n@scutului Ierameil, au fost Moos, Ia|min }i Ahar.
28. Iar@ Onam au avut fii Semeii }i Iiuda, iar@ fiii lui Semei, Nadav }i Avisur.
29. Iar@ numele muiarii lui Avisur, Avihail, carea i-au n@scut Ahovvan }i Molid.
30. Iar@ fiii lui Nadav au fost Salid }i Apfaim; }i au murit Salid f@r@ prunci.
31. Iar@ fiiul lui Apfaim, Iesi, care Iesi au n@scut pre Sesan, iar@ Sesan au n@scut pre Oholai.
32. Iar@ fiii lui Iada, fratele lui Semei, Iether }i Ionathan. Ci }i Iether au murit f@r@ prunci.
33. Iar@ Ionathan au n@scut Faleth }i Ziza. Ace}tia au fost fiii lui Ierameil.
34. Iar@ Sesan n-au avut fii, ci feate }i slug@ eghiptean, pe nume Ieraa.
35. {i i-au dat lui fata sa muiare, carea i- au n@scut Iethei.
36. Iar@ Iethei au n@scut Nathan, || }i Nathan au n@scut Zavad.
248r
37. {i Zavad au n@scut Oflal, }i Oflal au n@scut Oved.
38. Oved au n@scut Iehu, Iehu au n@scut Azarie.
39. Azarie au n@scut Helles, }i Helles au n@scut Elasa.
40. Elasa au n@scut Sisamoi, Sisamoi au n@scut Sellum.
41. Sellum au n@scut Icamie, Icamie au n@scut Elisama.
42. Iar@ fiii lui Caliv, frate lui Ierameil, Mesa, întâiu n@scutu lui, acesta iaste tat@l lui Zif
}i fiii lui Meresa, tat@ lui Hevron.
43. Iar@ fiii lui Hevron: Core }i Tafua }i Recmi }i Samma.
44. Iar@ Samma au n@scut Raham, tat@l lui Iercaam, }i Rechim au n@scut Sammai.
45. Fiiul lui Sammai, Maon, }i Maon, tatâl Vethsur.
46. Iar@ Efa, ]iitoarea lui Caliv, au | n@scut Haran }i Mosa }i Gheziz. Iar@ Haran au n@scut
248v
pre Gheziz.
47. Iar@ fiii lui Iohadai: Regon }i Ioathan }i Ghesan }i Falet }i Efa }i Saaf.
48. [iitoarea lui Caliv, Maaha, au n@scut Zavir }i Tharana.
49. {i au n@scut Saaf, tatâl lui Madmena, Sue, tat@l lui Mahvena }i tatâl lui Gaava, iar@
fata lui Caliv au fost Ahsa.
50. Ace}tia era fiii lui Caliv, fiiului Hur, întâiu n@scutului Efratha, Soval, tatâl lui Cariathiarim.
51. Salma, tatâl lui Vethleim, Hari, tatul lui Vethgadir.
52. {i au fost fiii lui Soval, tat@lui Cariathiarim, care vedea jum@tatea odihnelor.
53. {i din rudenia lui Cariathiarim: iethreii }i afutheii }i samatheii }i masereii. Dintr-ace}tia
249r au ie}it sarai||tenii }i esthaolitenii.
54. Fiii lui Salma: Vithleim }i Netofathi, coroanele casei Ioav }i jum@tatea odihnirii lui Sarai.
55. {i rudeniile scriitorilor ce l@cuia în Iavis, cântând }i r@sunând }i în s@la}e z@bovind.
Ace}tia sânt chineii, carii au venit din Calori, tat@lui casei lui Rehav.
Cap 3
În neamurile lui David }i a împ@ra]ilor Iiuda, din ruda lui David cu fiii }i cu featele lor.

1.*

249v

ar@ David, ace}tia au avut fii carii i s-au n@scut în Hevron: întâiul n@scut, *2 Împ@r. 3, 2.
Amon, din Ahinoam Iezdrailiteanca; al doilea, Daniil, din Avigail Carmeliteanca;
2 .
Al treilea, Avisalom, fiiul Maaha, a featei Tholmai, împ@ratului Ghesur; al
patrulea, Adonie, fiiul Aghithei; |
3. Al cincilea, Safatie, din Avital; al }aselea, Iethraam, din Egla, muierea sa.
4. {as@, dar@, i s-au n@scut în Hevron, unde au împ@r@]it }apte ani }i }ase luni, iar@
treizeci }i trii de ani au împ@r@]it în Ierusalim.
5. *Iar@ în Ierusalim i s-au n@scut fiii: Simmaa }i Sovav }i Nathan }i Solomon, patru din *2 Împ@r. 5, 5, 14.
Vethsavia, fata lui Amiil,
6. {i Ievaar }i Elisama
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7. {i Elifaleth }i Noghe }i Nefeg }i Iafia,
8. Ci }i Elisama }i Eleada }i Elifeleth, noao.
9. To]i ace}tia fiii lui David, f@r@ fiii ]iitoarelor, }i au avut sor pe Thama.
10. Iar@ fiiul lui Solomon, Rovoam, a c@ruia fiiu, Avia, au n@scut pre Asa, }i dintr-acesta
s-au n@scut Iosafat,
11. Tat@l lui Ioram, care Ioram au n@scut Ohozie, din care au r@s@rit Ioas,
12. {i acestuia Amasie, fiiul, au n@scut pre Azarie, iar@ fiiul lui Azarie, Ioathan, ||
250r
13. Au rodit pre Ahaz, tat@l lui Ezehie, din care s-au n@scut Manasie,
14. Ci }i Manasie au n@scut pre Amon, tat@l lui Iosie.
15. Iar@ fiii lui Iosie au fost: întâiul n@scut, Ionan, al doilea, Ioachim, al treilea, Sedechie,
al patrulea, Sellum.
16. *Din Ioachim s-au n@scut Iehonie }i Sedechie.
17. Fiii lui Iehonie au fost: Assir, Salathiil,
18. Melhiram, Fadaia, Senenser }i Iechemia, Sama }i Nadavia.
19. Din Fadaia au r@s@rit Zorovavel }i Semei. Zorovavel au n@scut Mosolai, Ananie }i
Salomith, sora lor,
20. {i Hasavan }i Ovol }i Varahian }i Hasadian }i Iosav-hesed, cinci.
21. Iar@ fiiul lui Ananie, Faltie, tat@l Ieseie, a c@ruia fiiu Rafaie, }i acestuia fiiul Arnan,
din care s-au n@scut Ovdie, a c@ruia fiiu au fost Sechenie.
22. Fiiul lui Sechenie, Semeie, a c@ruia | fii: Hattul }i Iegaal }i Varie }i Naarie }i Safat, 250v
}ase cu num@rul.
23. Fiiul lui Naarie: Elioenai }i Ezehie }i Ezricam, trei.
24. Fiii lui Elioenai: Oduia }i Eliasuv }i Feleie }i Accuv }i Ioanan }i Dalaie }i Anani, }apte.
Cap 4
Iar@}i r@m@}i]a Iudii }i a lui Simion }i l@ca}ele lor; ruda lui Ham s@ }tearge de la fiii lui Simion
}i amalichiteanii de la dân}ii s@ bat.

*Facer. 38, 3
}i 46, 12.
Sus 2, 4.
Math. 1, 3.

1. *
2 .

iii Iiudei: Fares, Hesron }i Carmi }i Hur }i Soval.
Iar@ Raia, fiiul lui Soval, au n@scut Ioath, din care s-au n@scut Aumai }i
Laad, aceastea neamurile Sarathi.
3. {i aceasta ruda lui Etam: Iezrail }i Iesema }i Iedevos, }i numele surorii lor, Asalelfuni.
4. Iar@ Fanuil, tat@l lui Ghidor, }i Iezer, tatâl lui Hosa, ace}tia sânt fiii lui Hur, întâiului
251r
n@scut Efratha, tat@||lui Vithleim.
5. Iar@ lui Asur, tatului Thecue, era doao muieri: Halaa }i Naara.
6. {i au n@scut Naara: Oozam }i Heafir }i Themani }i Ahastari, ace}tia sânt fiii Naara.
7. Iar@ fiii lui Halaa: Sereth, Isaar }i Ethnan.
8. Iar@ Cos au n@scut Anov }i Sovova }i rudenia lui Aareil, fiiul lui Arum.
9. {i au fost Iavis cinstit preste fra]ii s@i, }i muma lui l-au chemat cu numele lui Iavis,
zicând: „C@ l-am n@scut în dureare”.
10. {i au chemat Iavis pre Dumnezeul lui Israil, zicând: „De blagoslovit, m@ vei blagoslovi
}i vei desf@ta hotar@le meale }i va fi mâna Ta cu mine }i m@ vei face a nu m@ împresura
de r@utate”. {i au f@cut Dumnezeu ce au cerut.
11. Iar@ Caliv, fratele Suei, au n@scut Mahir, care au fost tat@ lui Esthon.
12. Iar@ Esthon au n@scut Vestrafa }i Fease }i Teina, tatâl cet@]ii Naas; ace}tia sânt
oamenii Reha. |
251v
13. Iar@ fiii lui Chenis, Othoniil }i Saraia, iar@ fiii lui Othoniil, Hathath }i Maonathi.
14. Maonathi au n@scut Ofra, iar@ Saraia au n@scut Ioav, tat@l V@lii Me}terilor, c@ acolo
era me}teri.
15. Iar@ fiiul lui Caliv, fiiului Iefone: Hir }i Ela }i Naam; }i fiii lui Ela, Cheniz.
16. {i fiii lui Ialeleil: Sif }i Zifa, Thiria }i Asrail.
17. {i fiii lui Ezra: Iether }i Mered }i Efer }i Ialon, }i au n@scut pre Maria }i Sammai }i
Iesva, tatâl lui Iesthamon.
18. {i muierea lui Iudaia au n@scut Iared, tat@l lui Ghedor, }i Hevir, tat@l lui Soho, }i
Icuthiil, tat@l lui Zanoe, }i ace}tia fiii Vethiei, feateai lui Faraon, carea au luat Mered.
19. {i fiii muierii Odaie, surorii Naam, tat@lui Cheila, Garmi }i Esâham, carea au fost
din Mahathi.
20. {i fiii lui Simon: Amnon }i Rinna, || fiiul lui Hanan, }i Thilon. {i fiii lui Iesi, Zoheth }i Venzoheth. 252r
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21. *Fiii lui Sela, fiiului Iiudei: Her, tat@l lui Leha, }i Laada, tat@l lui Maresa, }i rudeniile *Facer. 38, 5.
casei celor ce lucr@ visonul în casa jur@mântului,
22. {i care au f@cut a sta soarele }i oamenii minciunii }i cel f@r@ grije }i, aprinzând, carii
c@petenii au fost în Moav }i carii au întors în Halim. Iar@ aceaste, cuvinte vechi.
23. Ace}tia sânt fie}tecare l@cuind în s@dituri }i în îngr@dituri la împ@ratul, în lucrurile
lui }i au z@bovit acolo.
24. *Fiii lui Simion: Namuil }i Iamin, Iariv, Zara, Saul.
*Face. 46, 10.
25. Sellum, fiiul lui, Mapsan, fiiul lui, Masma, fiiul lui.
26. Fiii Masmei: Hamuil, fiiul lui, Zahur, fiiul lui, Semei, fiiul lui.
252v
27. Fiii lui Semeiu, }asespr@zeace, }i feate, }ase; iar@ fra]ii lui n-au avut | fii mul]i }i toat@
rudenia n-au putut umplea suma fiilor Iiuda.
28. {i au l@cuit în Versavia }i în Molada }i Hasarsuhal
29. {i în Vala }i în Asom }i în Tholad
30. {i în Vathuil }i în Horma }i în Sichilig
31. {i în Vethmarhavoth }i în Hasarsusim }i în Vethverai }i în Saarim, aceastea cet@]ile
lor pân@ la împ@ratul David.
32. {i satele lor: Etam }i Ain, Remmon }i Tohim }i Asam, cet@]i cinci.
33. {i toate ]inuturile lor prinprejurul cet@]ilor acestora pân@ la Vaal. Acesta iaste l@ca}ul
lor }i împ@r]irea scaunelor.
34. {i Mosovav }i Emleh }i Iosa, fiiul Amasii,
35. {i Ioil }i Iehu, fiiul lui Iosavie, fiiul lui Sarae, fiiul lui Asiil,
36. {i Elioenai }i Iacova }i Isuhaia }i Asaia }i Adiil }i Ismiil }i Vanaia,
37. {i Ziza, fiiul Seafei, fiiului Allon, || fiiului Idaia, fiiului Seamri, fiiului Samaia.
253r
38. Ace}tia sânt numi]i c@petenii în neamurile sale }i în casa cumn@]iilor sale s-au înmul]it foarte.
39. {i au purces s@ între în Gador pân@ la r@s@ritul v@lii }i s@ cerce p@}une turmelor sale.
40. {i au aflat p@}uni ugeroase }i foarte bune }i câmp desf@tat foarte }i lin }i roditoriu
în carele mai nainte l@cuise din ruda lui Ham.
41. Ace}tia, dar@, au venit, carii mai sus i-am scris, precum în zilele lui Iezehie, împ@ratului
Iuda, }i au lovit s@la}ele lor }i l@cuitorii carii s@ aflase acolo }i i-au }ters pân@ într-aceast@ zi
}i au l@cuit pentru ei, pentru c@ foarte ugeroas@ p@}uni au g@sit acolo.
42. {i din fiii lui Simion s-au dus în muntele Seir b@rba]i cinci sute, având voivod Faltie
253v }i Naarie }i Faian | }i Aziil, fiii lui Iesi.
43. {i au lovit r@m@}i]ele care putuse sc@pa dintre amalichiteani }i au l@cuit acolo pentru
ei pân@ în zioa aceasta.
Cap 5
Catastihul fiilor Ruvim, Gad }i jum@tate neam Manase }i l@ca}ul celor ce au ucis pre agareani;
ci mai pre urm@ s-au dus de asiriiani pentru închinarea bozilor în robie.

1.

i fiii lui Ruvim, întâiului n@scut a lui Israil (c@ el au fost întâi n@scutul lui, *ci
deac@ pâng@rise patul t@tâni-s@u, s-au dat na}terea lui dintâiu lui Iosif, fiiul lui
Israil, }i el nu s-au socotit spre înt@iu n@scut.
2. Iar@ Iuda, care era tare foarte între fra]ii s@i, din ruda lui c@peteniile au încol]it, iar@
ceale întâiu n@scute s-au socotit lui Iosif),
254r
3. *Fiii, dar@, lui Ruvi, înt@iu n@scutului Israil: Enoh }i Fallu, Esron || }i Carmi.
4. Fiii lui Ioil: Samia, fiiul lui, Gog, fiiul lui, Semeiu, fiiul lui,
5. Miha, fiiul lui, Reia, fiiul lui, Vaal, fiiul lui,
6. Veera, fiiul lui, pre care l-au dus rob Thelgothfalnasar, împ@ratul asiriilor, }i au fost
c@petenie în neamul lui Ruvim.
7. Iar@ fra]ii lui }i toat@ rudenia lui când s@ num@ra prin familiile sale au avut c@petenii
pre Ehiil }i Zaharie.
8. Iar@ Vala, fiiul lui Azaz, fiiului Sama, fiiului Ioil, acesta au l@cuit în Aroir pân@ la Nevo
}i Veelmion.
9. {i despre r@s@rit au l@cuit pân@ la întrarea codrului }i râul Eufrathului, c@ mult num@r
de dobitoace st@pânea în p@mântul Galaad.
10. Iar@ în zilele lui Saul au o}tit împrotiva agareanilor }i i-au ucis }i au l@cuit pentru ei
în s@la}ele lor, în toat@ partea carea privea}te spre r@s@ritul Galaad. |
11. Iar@ fiii lui Gad în prejma lor au l@cuit în p@mântul Vasanului, pân@ la Selfa,
254v
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12. Ioil în cap }i Safan al doilea, iar@ Ianai }i Safat, în Vasan.
13. Iar@ fra]ii lor dup@ casele rudeniilor sale, Mihail }i Mosolam }i Sevea }i Iorai }i Ioahan
}i Zie }i Hevir, }apte.
14. Ace}tia fiii lui Avihail, fiiului Hurii, fiiului Iarei, fiiului Galaad, fiiului Mihail, fiiului
Iesesi, fiiului Iedo, fiiului Vuz.
15. {i fra]ii fiiului Avdiil, fiiului Guni, c@petenia casii în familiile sale.
16. {i au l@cuit în Galaad }i în Vasan }i în satele lui }i în toate o}tezele Saron, pân@ la margini.
17. To]i ace}tia s-au num@rat în zilele lui Ioathan, împ@ratului Iiudei, }i în zilele lui
Ierovoam, împ@ratul lui Israil.
18. Fiii lui Ruvim }i Gad }i jum@ta||te partea Manase, b@rba]i osta}i, pav@ze purtând 255r
}i sabii }i încordând arcul }i înv@]a]i la r@zboaie, mii patruzeci }i patru }i }apte sute }aptezeci
ie}ind la r@zboiu,
19. Au b@tut împrotiva agarenilor, iar@ itureanii }i Nafis }i Nadav
20. I-au dat agiutoriu }i s-au dat în mânile lor agareanii }i to]i carii fusease cu ei, c@ pre
Dumnezeu chemase când o}te; }i i-au ascultat, pentru c@ crezuse într-Însul.
21. {i au cuprins toate care mo}tenise: de c@mile, cinciz@ci de mii }i de oi, doao sute
cinciz@ci de mii }i asini, doaozeaci de mii }i suflete de oameni, o sut@ de mii.
22. {i r@ni]i au c@zut mul]i, c@ au fost r@zboiul Domnului; }i au l@cuit pentru ei pân@ la mutare.
23. {i fiii a jum@tate parte Manase au st@pânit p@mântul de la marginile Vasanului pân@
la Vaal, Hermon }i Sanir }i muntele Hermon, c@ foarte mare num@r era.
24. {i ace}tia au fost c@peteniile casii | rudeniilor Efer }i Iesi }i Ieliil }i Iezdriil }i Ieremie 255v
}i Odoia }i Iediil, b@rba] tari }i putearnici }i vesti]i voievozi în familiile sale.
25. {i au l@sat pre Dumnezeul p@rin]ilor s@i }i au curvit dup@ dumnezeii noroadelor
p@mântului, care le-au luat Dumnezeu înnaintea lor.
26. {i au de}teptat Dumnezeul lui Israil duhul lui Ful, împ@ratului asiriilor, }i duhul lui
Thelgathfalnasar, împ@ratului asiriilor, }i au trecut pre Ruvin }i Gad }i jum@tate neamul
lui Manase }i i-au adus în Lahila }i în Havor }i Ara }i la râul Gozan pân@ la aceast@ zi.
Cap 6
Catastihul fiilor Levi }i carii dintr-în}ii i-au rânduit David cânt@re]i }i slujitori în casa Domnului }i
neamul fiilor lui Aaron }i cet@]ile sale în fie}tecare neamurile lui Israil }i care au fost cet@]ile sc@p@rii.

1.*
iii Levii: Gherson, Caath }i Merari.
2 .
Fiii lui Caath: Amram, Isaar, Hevron }i Oziil. ||
3 .
Fiii l ui Amram: Aaron, Moisi }i Maria. Fiii lui Aaron: Nadav }i Aviu, Eliazar 256r
}i Ithamar.
4. Eliazar au n@scut pre Fineisu, }i Fineisu au n@scut Avisue.
5. {i Avisue au n@scut Vocchi, }i Vocchii au n@scut Ozi.
6. Ozi au n@scut Zaraie, }i Zaraie au n@scut Meraioth.
7. Iar@ Meraioth au n@scut Amaria, }i Amaria au n@scut Afitov.
8. Afitov au n@scut Sadoh, }i Sadoh au n@scut Ahimaas.
9. Ahimaas au n@scut Azarie, Azarie au n@scut Ioanan.
10. Ioanan au n@scut Azarie, acesta iaste care au slujit cu preu]iia în casa carea au zidit
Solomon în Ierusalim.
11. {i au n@scut Azarie pre Amarie, }i Amarie au n@scut Ahitov.
12. Ahitov au n@scut Saduc, }i Saduc au n@scut Sellum.
13. Sellum au n@scut Helchia, }i Helchia au n@scut Azarie.
256v
14. Azarie au n@scut Saraia, }i Saraia au n@s|cut Iosedec.
15. Iar@ Iosedec au ie}it când au dus Domnul pre Iiuda }i Ierusalimul prin mânile lui
Navohodonosor.
16. *Deci, fiii Levii: Gherson, Caaf }i Merari.
*Ie}ir. 6, 16.
17. {i acestea numele fiilor Gherson: Lovni }i Semec.
18. Fiii lui Caath: Amran }i Isaar }i Hevroi }i Oziil.
19. Fiii lui Merari: Moholi }i Musi. {i acestea neamurile Levi dup@ familiile sale.
20. Ghefson, Lovni, fiiul lui, Iahath, fiiul lui, Zamma, fiiul lui,
21. Ioah, fiiul lui, Addo, fiiul lui, Zara, fiiul lui, Eftrai, fiiul lui.
22. Fiii lui Caath: Aminadav, fiiul lui, Core, fiiul lui, Asir, fiiul lui,
23. Alcana, fiiul lui, Aviasaf, fiiul lui, Assir, fiiul lui,

*Face. 46, 11.
Jos 23, 6.
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24. Thahath, fiiul lui, Uril, fiiul lui, Ozie, fiiul lui, Saul, fiiul lui.
25. Fiii lui Elcana: Amasai }i Ahimoth,
26. {i Elcana; fiii lui Elcana: Sofaiu, fiiul lui, Nahath, fiiul lui, ||
257r
27. Eliav, fiiul lui, Ieroham, fiiul lui, Elcana, fiiul lui.
28. Fiii lui Samuil: întâiul n@scut, Vaseani, }i Avia.
29. Iar@ fiii lui Merari: Moholi, Lofni, fiiul lui, Semi, fiiul lui, Oza, fiiul lui,
30. Sammaa, fiiul lui, Agghia, fiiul lui, Asaie, fiiul lui.
31. Ace}tia sânt carii i-au rânduit David preste cânt@re]ii casii Domnului de când s-au
a}ezat sicriiul.
32. {i slujiia înnaintea cortului m@rturiii, cântând pân@ când au zidit Solomon casa
Domnului în Ierusalim, }i sta dup@ rândul s@u în slujb@.
33. Iar@ ace}tia sânt carii sta la slujb@ cu fiii s@i, din fiii lui Caath: Heman cânt@re]ul, fiiul
lui Iohil, fiiului Samuil,
34. Fiiului Elcana, fiiului Ierohaam, fiiului Ieliil, fiiului Thohu,
35. Fiiului Suh, fiiului Elcana, fiiului Mahath, fiiului Amasai,
36. Fiiului Elcana, fiiului Iohil, fiiului Azarie, fiiului Sofonie,
37. Fiiului Thahath, fiiului Assir, fiiului Aviasaf, fiiului Core,
257v
38. Fiiului Issaar, fiiului Caath, fiiu|lui Levi, fiiului Israil.
39. {i fratele lui Asaf, care sta de-a dreapta lui, Asaf, fiiul lui
Varahie, fiiului Samaa,
40. Fiiului Michail, fiiului Vasaie, fiiului Melhile,
41. Fiiului Athanai, fiiului Zara, fiiului Adaia,
42. Fiiului Athan, fiiului Zama, fiiului Semei,
43. Fiiului Ieth, fiiului Gherson, fiiului Levi.
44. Iar@ fiii lui Merari, fra]ii lor de-a stânga: Eftan, fiiul lui Cusi, fiiului Avdi, fiiului
Meloh,
45. Fiiului Hasavie, fiiului Amasie, fiiului Helchie,
46. Fiiului Amisai, fiiului Voni, fiiului Somer,
47. Fiiului Moholi, fiiului Musi, fiiului Merari, fiiului Levi,
48. {i fra]ii lor, levi]ii, carii s-au rânduit spre toat@ slujba cortului casii Domnului.
258r
49. Iar@ Aaron }i fiii lui t@mâia a||prindere pre oltariul arderii de tot }i pre oltariul
t@mâierii, spre tot lucrul sfântului sfin]ilor }i s@ s@ roage pentru Israil, dup@ toate care
poruncise Moisi, sluga lui Dumnezeu.
50. Iar@ ace}tia sânt fiii lui Aaron: Eliazar, fiiul lui, Finees, fiiul lui, Avisue, fiiul lui,
51. Vochi, fiiul lui, Ozi, fiiul lui, Zarahie, fiiul lui,
52. Meraith, fiiul lui, Amarie, fiiul lui, Ahitov, fiiul lui,
53. Sadoc, fiiul lui, Ahiaman, fiiul lui.
54. {i aceastea l@ca}ele lor prin sate }i margini, a fiilor, adec@, Aaron, dup@ rudeniile
caathitanilor, c@ lor cu soarte le venise.
55. Datu-le-au, dar@, lor Hevron, în p@mântul Iiudii }i o}tezele lui prinprejur.
56. *Iar@ câmpurile cet@]ii }i satele, lui Caliv, fiiului Iefoni.
*Iosie 21, 12.
57. Iar@ fiilor Aaron le-au dat cet@]ile cele de sc@pare, Hevron }i Lovna }i o}tezele ei
58. {i Iefter }i Iesthemon cu o}tezele sale, ci }i Helon }i Davir cu o}tezele sale
59. {i Asan }i Vethsemes }i o}tezele lor.
258v
60. Iar@ din neamul lui Veniamin, Gavei }i o}tezele ei }i Almath cu o}tezele sale | }i
Anathoth cu o}tezele sale toate cet@]ile, treispr@zeace, prin rudeniile sale.
61. Iar@ fiilor Caath, celor r@ma}i din rudenia sa, le-au dat din jum@tate neamul Manase
spre mo}tenire cet@]i zeace.
62. Iar@ fiilor Gherson, prin rudeniile sale, din neamul Isahar }i din neamul Asir }i din
neamul Nethali }i din neamul Manasse, în Vasan, cet@]i treispr@zeace.
63. Iar@ fiilor Merari, prin rudeniile sale, din neamul Ruvim }i din neamul Gad }i din
neamul Zavolon, au dat cu soarte cet@] doaospr@zeace.
64. {i au dat fiii lui Israil levi]ilor cet@]i cu o}teazele lor.
65. {i le-au dat prin soarte din neamul fiilor Iiuda }i din neamul fiilor Simion }i din
neamul fiilor Veniamin cet@]ile aceastea care le-au chemat cu numele sale.
66. {i acestora, care era din rudenia fiilor Caath; *}i au fost cet@]ile în hotar@le lor din *Iosie 21, 21.
neamul Efrem.
67. {i le-au dat cet@]ile de sc@pare Sihim cu o}teazele sale, în muntele Efrem, }i Gazer
cu o}tezele sale
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259r
68. {i Iecmaam cu o}tezele sale }i Ve||thoron aseaminea,
69. Ci }i Helon cu o}tezele sale }i Ghethremmon într-acela} chip.
70. Iar@ din jum@tatea neamului Manase, Aner }i o}tezele ei, Vaalam }i o}tezele ei,
acestora, adec@ carii din rudenia fiilor Caath r@ma}i era.
71. Iar@ fiilor Gherson din rudenia jum@t@]ii neamului Manase, Gaulon în Vasan }i
o}teazele ei }i Atharoth cu o}tezele sale.
72. Din neamul Isahar, Chedis }i o}tezele ei }i Daverith cu o}tezele sale,
73. {i Ramoth }i o}tezele ei }i Anem cu o}tezele sale.
74. Iar@ din neamul Asir, Masal cu o}tezele sale }i Avdon aseminea,
75. {i Hucac }i o}tezele ei }i Rohov cu o}tezele sale.
76. Iar@ din neamul Nethali, Chedis în Galileea }i o}tezele ei, Hamon cu o}tezele sale
}i Cariathain }i o}tezele ei.
77. Iar@ fiilor Merari celoraalal]i din neamul lui Zavulon, Remmono }i o}tezele ei }i
Thavorul cu o}tezele ei. |
78. {i peste Iordan, din prejma Ierihonului, spre r@s@ritul Iordanului, din neamul Ruvim, 259v
Vosor în pustie cu o}tezele sale }i Iasa cu o}tezele sale,
79. {i Cademoth }i o}tezele ei }i Mefaar cu o}tezele sale.
80. Înc@ }i din neamul Gad, Ramoth în Galaad }i o}tezele ei }i Manaim cu o}tezele sale,
81. Ci }i Hesevonul cu o}tezele sale }i Iezer cu o}tezele sale.
Cap 7
R@m@}i]ele lui Isahar, Veniamin, Nethali, Manase, Efrem }i Asir.

*Face. 46, 13.

*Facer. 46, 21.

*Face. 46, 24.

1 .
2 .

ar@ fiii lui Isahar: Thola }i Fua, Iasuv }i Simeron, patru.
*Fiii lui Thola: Ozi }i Rafaie }i Ieriil }i Iemai }i Ievsem }i Samuil, c@petenii prin
casele rudeniilor sale de ruda lui Thola, b@rba]i tari, num@ra]i au fost în zilele
lui David, mii doaozeci }i doao, }ase sute.
3. Fiii lui Ozi: Izrahie, din care s-au n@scut Michail }i Ovadie }i Iohil }i Iesie, cinci, to]i
c@petenii.
4. {i cu ei, prin familiile }i noroade||le sale, încin}i la r@zboiu, b@rba]i tari, mii treizeci 260r
}i }ase, c@ multe muieri au avut }i feciori.
5. {i fra]ii lor, prin toat@ rudenia lui Isahar, vârto}i a o}ti, mii optzeci }i }apte num@ra]i
au fost.
6. *Fiii lui Veniamin: Vela }i Vehor }i Iadiil, trei.
7. Fiii lui Vela: Esvon }i Ozi }i Oziil }i Ierimoth }i Uraii, cinci c@petenii de familii }i tari a
o}ti; iar@ num@rul lor, doaoz@ci }i doao de mii }i treizeci }i patru.
8. Iar@ fiii lui Vehor: Zamira }i Ioas }i Eliezer }i Elioenai }i Amri }i Erimoth }i Avia }i
Anatoth }i Almath, to] ace}tia fiii lui Vehor.
9. {i s-au num@rat, prin familiile sale, c@peteniile rudeniilor sale, la r@zboiu tari, mii
doaozeaci }i doao sute.
10. Iar@ fiii lui Iadihil: Valan }i fiii lui Valan, Iehul }i Veniamin }i Aod }i Hanana }i Zethan
}i Tharsi }i Ahisahar. |
11. To]i ace}tia, fiii lui Iadihil, c@peteniile rudeniilor sale, b@rba]i tari, mii }aptespr@zeace 260v
}i doao sute la r@zboiu ie}ind.
12. {i Sefam }i Hafam, fiii lui Hur, }i Hasim, fiiului Ahir.
13. *Iar@ fiii lui Nethali: Iasiil }i Guni }i Iessir }i Sello, fiiului Vala.
14. Iar@ fiiul lui Manase, Esriil, }i ]iitoarea lui, sirianca, au n@scut pre Mahir, tatâl lui Galad.
15. Iar@ Mahir au luat muieri fiilor s@i pre Nafim }i Safan }i au avut sor cu nume Maaha;
iar@ numele celor al doilea, Salfaad; }i s-au n@scut lui Salfaad feate.
16. {i au n@scut Maaha, muiarea lui Mahir, fiiu }i i-au chemat numele lui Faris, iar@
numele fratelui lui, Sares, }i fiii lui, Ulam }i Rechi.
17. Iar@ fiii lui Ulam, Vadan; ace}tia sânt fiii lui Galaad, fiiului Mahir, fiiului Manasse.
18. Iar@ sora lui, împ@r@teasa, au n@scut fecior frumos }i Aviezir }i Mohola. ||
261r
19. {i era fiii lui Semida: Ahim }i Sehin }i Lechi }i Anian.
20. Iar@ fiii lui Efrem: Suthala, Vared, fiiul lui, Thahath, fiiul lui, Elada, fiiul lui, Tahath,
fiiul lui; acestuia, fiiu Zavad.
21. {i acestuia, fiiu Suftala }i acestuia, fii Ezer }i Elada; }i i-au ucis oamenii, l@cuitorii
Ghethului, c@ s-au pogorât s@ n@v@leasc@ în mo}iile lor.

600

CAP 7 {I 8

CARTEA 1 PARALIPOMENON

22. {i au plâns Efrem, tat@l lor, în multe zile; }i au venit fra]ii lui s@-l mâng@ie.
23. {i au întrat la muierea sa }i au z@mislit }i au n@scut fiiu }i i-au chemat numele lui
Veria, pentru c@ în realele casii lui r@s@rise.
24. Iar@ fata lui au fost Sara, carea au zidit Vethoronul din jos }i din sus }i Ozeansara.
25. Iar@ fiiul lui, Rafa, }i Resef }i Thali, din care s-au n@scut Thaan,
26. Care au n@scut pre Laadan, }i acestuia, fiiu Ammiud, care au n@scut Elizama,
27. Din care au r@s@rit Nun, care au avut fiiu pre Iosie.
261v
28. Iar@ mo}tenirea lor }i l@ca}ul: Veathil cu featele sale, }i spre r@s@rit, Noran | }i spre
apus, Gazer }i featele ei, Sihim cu featele sale, pân@ la Aza cu featele ei.
29. {i dup@ fiii lui Manasie, Vethsan }i featele lui, Thanah }i featele ei, Maghedo }i featele
ei, Dor }i featele ei; într-aceastea au l@cuit fiii lui Iosif, fiiului Israil.
30. *Fiii lui Assir: Ienam }i Iesua }i Iesui }i Varia }i Sara, sora lor.
*Facer. 46, 17.
31. Iar@ fiii lui Varie: Hever }i Melhiil; acesta e tat@l lui Varsaith.
32. Iar@ Hever au n@scut pre Ieflat }i Somer }i Hotham }i Suaa, sora lor.
33. Fiii lui Ieflat: Foseah }i Hamaal }i Asoth, ace}tia fiii lui Ieflat.
34. Iar@ fiii lui Somer: Ahi }i Roaga }i Hava }i Aran.
35. Iar@ fiii lui Helim, fratelui lui, Sufa }i Iemna }i Seallis }i Amal.
36. Fiii lui Sufa: Sue, Harnafer }i Sual }i Veri }i Iamra,
37. Vosor }i Hod }i Samma }i Salusa }i Ieftran }i Vera.
38. Fiii lui Iether: Iefone }i Fasfa }i Ara. ||
262r
39. Iar@ fiii lui Olla: Arei }i Haniil }i Resie.
40. To]i ace}tia, fiii lui Assir, c@peteniile rudeniilor, ale}i }i tari voievozi pov@]uitorilor;
iar@ num@rul celor de vârsta carea era destul@ la r@zboiu, mii doaozeci }i }ase.
Cap 8
Iar@}i catastihul lui Veniamin }i a lui Saul }i a fiilor lui.

1.

ar@ Veniamin au n@scut Vale, întâiu n@scutul s@u, Asvel, al doilea, Ahara, al Facer. 46, 21.
Sus 7, 6.
treilea,
2.
Nohaa, al patrulea, }i Rafa, al cincilea.
3. {i au fost fiii lui Valea: Addar }i Ghera }i Aviud
4. {i Avisue }i Naama }i Ahoe,
5. Ci }i Ghera }i Sesufan }i Huram.
6. Ace}tia sânt fiii lui Ahod, c@peteniile rudeniilor ce l@cuia în Gavaal, carii du} au fost
în Manahath.
7. Iar@ Naaman }i Ahia }i Ghera, el i-au dus }i au n@scut pre Oza }i Ahiud.
8. Iar@ Saharaim au n@scut în ]inutul Moav, dup@ ce au slobozit Husim }i Vara, muierile sale.
262v
9. {i au n@scut din Hodis, muiarea sa, pre | Iovav }i Sevia }i Mosa }i Molhom
10. {i Iehus }i Sehia }i Matma; ace}tia sânt fiii lui, c@petenii în familiile sale.
11. Iar@ Mehusim au n@scut pre Avitov }i Elfaal.
12. Iar@ fiii lui Elfaal: Hevir }i Misaam }i Samad; acesta au zidit Ono }i Lod }i featele ei.
13. Iar@ Varia }i Sama, c@peteniile rudeniilor ce l@cuia în Aialon; ace}tia au izgonit
l@cuitorii Ghethului.
14. {i Ahion }i Sesac }i Ierimoth
15. {i Zavadia }i Arod }i Heder
16. {i Mihail }i Iesfa }i Ioha, fiii lui Varia.
17. {i Zavadia }i Mosolam }i Hezechi }i Hevir
18. {i Iesamari }i Iezlia }i Iovav, fiii lui Elfaal.
19. {i Iachim }i Zehri }i Zavdi
20. {i Elioienai }i Selethai }i Eliil
21. {i Adaiia }i Varaia }i Samarath, fiii lui Semeiu.
22. {i Iesfam }i Hevir }i Eliil ||
263r
23. {i Avdon }i Zehri }i Hanaan
24. {i Hanania }i Elam }i Anathothia
25. {i Iefdaia }i Fanuil, fiii lui Sesac.
26. {i Samsari }i Sohorie }i Otholie
27. {i Iersie }i Elie }i Zehri, fiii lui Ieroham.
28. Ace}tia patriar}i }i c@peteniile rudeniilor, carii au l@cuit în Ierusalim.
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29. *Iar@ în Gavaon au l@cuit Avigavaon, }i numele muierii lui, Maaha.
30. {i fiiul lui, întâiul n@scut, Avdon, }i Sur }i Chis }i Vaal }i Nadav
31. {i Ghedor }i Ahio }i Zahar }i Machelloth.
32. {i Machelloth au n@scut Samaa }i au l@cuit în prejma fra]ilor s@i, în Ierusalim, cu
fra]ii s@i.
33. *Iar@ Ner au n@scut Chis, }i Chis au n@scut Saul, iar@ Saul au n@scut Ionathan }i
* 1 Împ@r. 4, 51.
Jos 9, 39. Melhisua }i Avinadad }i Esfaal.
34. Iar@ fiiul lui Ionathan, Merivaal; }i Merivaal au n@scut Miha.
35. Fiii Mihei: Fithon }i Meleh }i Tharaa }i Ahaz. |
36. {i Ahaz au n@scut Ioada, }i Ioada au n@scut Alamath }i Azmoth }i Zamri, iar@ Zamri 263v
au n@scut Mosa.
37. {i Mosa au n@scut Vanaa, a c@ruia fiiu au fost Rafa, din care au r@s@rit Elasa, care
au n@scut pre Asel.
38. Iar@ lui Asel }ase fii i-au fost, cu acestea nume: Ezricam, Vocru, Ismail, Saria, Ovdie
}i Hanan, to]i ace}tia fiii lui Asel.
39. Iar@ fiii lui Erec, fratelui lui, Ulam, întâiul n@scut, }i Iehul, al doilea }i Elifalet, al treilea.
40. {i au fost fiii lui Ulan b@rba]i v@rto}i }i cu mare v@rtute încordând arcul, }i mul]i având
fii }i nepo]i pân@ la o sut@ cinz@ci; to]i ace}tia, fiii lui Veniamin.
Jos 9, 35.

Cap 9
Carii dintre fiii lui Israil întâi au l@cuit în Ierusalim; }i slujbele preo]ilor }i a levi]ilor, }i rudeniile
lui Saul }i a fiilor lui s@ procitesc.

1.

eci tot Israilul s-au num@rat || }i suma lor scris@ iaste în Cartea împ@ra]ilor 264r
Israil }i Iiuda }i au fost du}i în Vavilon pentru gre}ala sa.
Iar@ carii au l@cuit întâi în mo}iile }i în cet@]ile sale, Israil }i preo]ii }i levi]ii }i

2.
nathineanii.
3. Z@bovit-au în Ierusalim din fiii Iiudei }i din fiii lui Veniamin }i din fiii Efrem }i Manase:
4. Othei, fiiul lui Amiud, fiiului Amri, fiiului Omrai, fiiului Voni, din fiii lui Fares, fiiului
Iiuda,
5. {i din Siloni, Asaia, întâiul n@scut, }i fiii lui.
6. Iar@ din fiii lui Zara, Iehuil }i fra]ii lor, }ase sute noaozeci.
7. Iar@ din fiii lui Veniamin: Salo, fiiul lui Mosolam, fiiului Oduia, fiiului Asana,
8. {i Iovanie, fiiul lui Ierohoam, }i Ela, fiiul Ozii, fiiului Mohori, }i Mosolam, fiiul Safatiii,
fiiul lui Rahuil, fiiului Ievanii, |
9. {i fra]ii lor, prin familiile sale, noao sute cinzeci }i }ase, to]i ace}tia c@petenii rudeniilor 264v
prin cas@le p@rin]ilor s@i.
10. Iar@ din preo]i: Iedaia, Ioiariv }i Iahim,
11. {i Azarie, fiiul lui Helchie, fiiu lui Mosolam, fiiului Sadoc, fiiului Maraioth, fiiului
Ahitov, arhiereul casii lui Dumnezeu.
12. Iar@ Adaie, fiiul Ieroham, fiiului Fassur, fiiului Melhie, }i Masai, fiiul lui Adiil, fiiului
Iezra, fiiului Mosolam, fiiu lui Mosolamith, fiiului Emmer,
13. {i fra]ii lor, c@petenii prin familiile sale, o mie }eapte sute }as@zeci, tari cu vârtutea
spre facerea lucrului slujbei în casa lui Dumnezeu.
14. Iar@ din levi]i: Semee, fiiul lui Hasuv, fiiului Ezricam, fiiului Hazevie, din fiii Merarii,
15. {i Vacvacar r@dv@nariul, }i Galal }i Mathanie, fiiul lui Miha, fiiului Zeahri, fiiului Asaf,
16. {i Ovdie, fiiul Semeiu, fiiului Galal, fiiului Idithuin, }i Varahie, fiiul lui Asa, || fiiului 265r
Alcana, care au l@cuit în cur]ile Netofati.
17. Iar@ portarii: Sellum }i Accuv }i Telmon }i Ahimam }i fratele lor, Sellum, c@petenia,
18. Pân@ la acea vreame în poarta împ@ratului spre r@s@rit p@ziia pre rândurile sale din
fiii Levii.
19. Iar@ Sellum, fiiul lui Core, fiiului Aviasath, fiiului Core, cu fra]ii s@i }i casa t@tâni-s@u,
ace}tia sânt coriteanii preste lucrurile slujbei, p@zitorii u}ilor cortului, }i familiile lor prin
rândurile taberilor Domnului, p@zind întrarea.
20. Iar@ Finiies, fiiul lui Eliazar, era pov@]uitoriul lor înaintea Domnului.
21. Iar@ Zaharie, fiiul Mosolamie, portariu por]ii cortului m@rturiei.
22. To]i ace}tia, ale}i spre portari prin por]i, doao sute doispr@zeace }i îns@mna]i în satele
sale, pre carii i-au rânduit David }i Samuil v@z@toriul, în credin]a sa,
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23. {i pre ei }i fiii lor în u}ile casii Domnului }i în cort cu rândurile sale.
24. Prin patru vânturi era portari, adec@ la r@s@rit }i la apus }i la mia|z@noapte }i la amiaz@zi.
25. Iar@ fra]ii lor în sate z@boviia }i veniia în sâmbetele sale, din vreame pân@ la vreame.
26. Acestor patru levi]i încredin]at era tot lucrul portarilor }i era preste jil]uri }i preste
comoar@le casii Domnului.
27. {i prinprejurul bisearicii Domnului z@boviia în str@jile sale, ca fiind vreamea ei
diminea]a s@ de}chiz@ u}ile.
28. Din fealiul acestora era }i preste vas@le slujbei, c@ cu num@r }i înlontru s@ aducea
vasele }i afar@ s@ scotea.
29. Din ace}tia, }i c@rora le era încredin]ate unealtele jârtvelnicului, era rândui]i preste
f@in@ }i vin }i untdelemn }i t@mâie }i preste mireazme.
30. Iar@ fiii preo]ilor f@cea unsori din mirosuri.
31. {i Mathathie levitul, întâiul n@scut a lui Selum Corineanului, era mai-marele preste
ceale ce s@ pr@jea în tigaie.
266r
32. Iar@ din fiii lui Caath, fra]ii lor era preste pânile punerii-înnainte, ca pu||rurea noao
prin toate sâmbetele s@ g@teasc@.
33. Acestea sânt c@peteniile cânt@re]ilor prin familiile levi]ilor, carii prin jil]uri s@ z@boviia,
ca zioa }i noaptea pururea cu slujba sa s@ slujasc@.
34. C@peteniile levi]ilor, prin familiile sale voievozi, au r@mas în Ierusalim.
35. *Iar@ în Gavaon s-au z@bovit tatâl Gavaonului, Iehiiul, }i numele muierii lui, Maaha. *Sus 8, 29.
36. Fiiul întâiu n@scutul lui, Avdon, }i Sur }i Chis }i Vaal }i Ner }i Nadav
37. {i Ghedor }i Ahio }i Zaharie }i Machieloth.
38. Iar@ Machielloth au n@scut Samaan. Ace}tia au l@cuit în prejma fra]ilor s@i, în Ierusalim,
cu fra]ii s@i.
39. *Iar@ Ner au n@scut pre Chis, }i Chis au n@scut Saul, }i Saul au n@scut Ionatam }i *Sus 8, 33.
Melhisua }i Avinadav }i Iesvaal.
40. Iar@ fiiul lui Ionathan, Merivvaal, }i Merivvaal au n@scut Miha.
41. Iar@ fiii lui Miha: Fithon }i Meleh }i Tharaa }i Ahaz. |
42. Iar@ Ahaz au n@scut Iara, }i Iara au n@scut Alamath }i Azmoth }i Zamri, iar@ Zamri
266v
au n@scut Mosa.
43. Iar@ Mosi au n@scut Vanaa, a c@ruia fiiu, Rafaia, au n@scut Elasa, din care au r@s@rit Asel.
44. Iar Asel }ase fii au avut, cu acestea nume: Ezricam, Vocru, Izmail, Sarie, Ovdie,
Hannan. Ace}tia sânt fiii lui Asel.
265v

Cap 10
Saul, urgisit de la Dumnezeu pentru multe fealiuri de nedrept@]i, s@ ucide cu fiii }i, t@indu-i-s@
capul de filistei, trupul cu fiii s@ îngroap@ de oamenii lui Iavis Galaad.

1. *

ar@ filisteii o}tea înprotiva lui Israil; }i au fugit b@rba]ii lui Israil de filistei }i au *1 Împ@r. 31, 1.
c@zut r@ni]i în muntele Ghelvoi.
2 .
{i, apropiindu-s@ filisteii, gonind pre Saul }i fiii lui, au lovit pre Ionatham
}i Avinadav }i Melhisua, fiii lui Saul.
3. {i s-au îngreoiat r@zboiul înprotiva lui Saul }i l-au aflat s@get@toriu }i l-au r@nit cu
s@ge]ile. ||
267r
4. {i au zis Saul c@tr@ arma}ul s@u: „Scoate-]i sabia }i m@ ucide, ca nu cumva s@ vie
net@ia]ii împregiur ace}tia }i s@ m@ batjocoreasc@”. {i n-au vrut arma}ul lui aceasta a face,
de fric@ cutremurându-s@. {i au apucat Saul sabia }i au c@zut într-însa.
5. Carea v@zând arma}ul lui, adec@ mort a fi Saul, au c@zut }i el în sabia sa }i au murit.
6. {i au perit Saul }i trei fii ai lui }i toat@ casa lui aseminea au c@zut.
7. Carea v@zând oamenii lui Israil carii l@cuia în câmpii, au fugit; }i, murind Saul }i fiii lui,
}-au l@sat cet@]ile }i încoace }i încolo s-au r@sipit. {i au venit filisteii }i au l@cuit într-însele.
8. {i a doao zi, tr@gând filisteii jafurile celor t@ia]i, au aflat pre Saul }i fiii lui z@când în
muntele Ghelvoi.
9. Deac@ l-au jefuit }i i-au t@iat capul }i l-au golit de arme, l-au trimis în ]inutul s@u, s@
s@ poarte }i s@ s@ areate bisericilor, idolilor }i noroadelor.
10. Iar@ armele lui le-au jârthuit în bisearica dumnezeului s@u }i capul l-au înfipt în
bisearica lui Dagon. |
11. Aceasta auzind oamenii Iavis Galaad, toate adec@ care f@cuse filisteii preste Saul,
267v
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12. S-au sculat înpreun@ to]i b@rba]ii cei tari }i au luat trupurile lui Saul }i a fiilor lui }i le-au
adus în Iavis }i au îngropat oasele lor supt un st@jeriu carele era în Iavis }i au postit }apte zile.
13. {i au murit Saul pentru nedrept@]ile sale, pentru c@ au trecut porunca Domnului
*Ie}ir. 17, 14. *carea poruncise }i nu o au p@zit, **ci înc@ }i pre cea cu duhu pithonicesc o au sf@tuit,
14. Nici au n@d@jduit în Domnul, pentru carea l-au ucis }i au mutat împ@r@]ia lui la
**1 Împ@r. 15, 3.
1 Împ@r. 28, 8. David, fiiul Isai.
Cap 11
David, împ@rat uns, dup@ ce au gonit ievuseii din Sion, au l@cuit în Ierusalim, proptit cu
preaputernici }i ageri osta}i, a c@rora vestitele fapte s@ povestesc. N-au vrut David a bea dorita
ap@, pentru c@ cu primejdia viteajilor s@i s-au fost adus@.

i s-au adunat tot Israilul la David în Hevron, zicând: „Gura ta sântem }i trupul t@u.
{i ieri }i alalt@ieri, înc@ împ@r@]ind Saul, || tu erai care scoteai }i duceai
înl@untru pre Israil, c@ ]ie ]-au zis Domnul, Dumnezeul t@u: «Tu vei pa}te
norodul mieu, Israil, }i tu vei fi voievod preste el»”.
3. {i au venit to]i cei mai mari n@scu]i a lui Israil la împ@ratul, în Hevron, }i au f@cut David
cu ei leg@tur@ înnaintea Domnului }i l-au uns împ@rat preste Israil, dup@ cuvântul Domnului,
care au gr@it în mâna lui Samuil.
4. {i s-au dus David }i tot Israilul în Ierusalim. Aceasta iaste Ievus, unde era ievuseii,
l@cuitorii p@mântului.
5. {i au zis cei ce l@cuia în Ievus c@tr@ David: „Nu vei întra aici!” Iar@ David au prins
cetatea Sionului, carea iaste cetatea lui David.
6. {i au zis: „Oricare va lovi ievuseul întâiu, va fi c@petenie }i voivod!” {i s-au suit întâiu
Ioav, fiiul Sarviei, }i s-au f@cut c@petenie.
7. {i au l@cuit David în cetate }i pentru aceea s-au chemat cetatea lui David.
8. {i au zidit cetatea înprejur de la Mello pân@ la încungiurare, iar@ Ioav cealealalte a
cet@]ii au zidit. |
9. {i sporea David mergând }i crescând }i Domnul oastelor era cu el.
10. *Ace}tia c@peteniile b@rba]ilor celor tari a lui David, carii l-au agiutat s@ fie împ@rat
* 2 Împ@r. 23, 8.
preste tot Israilul, dup@ cuvântul Domnului, care au gr@it c@tr@ Israil;
11. {i acesta num@rul celor vârto}i a lui David: Iezvaam, fiiul Hahamoni, c@petenie între
treizeci, acesta }-au râdicat suli]a preste trei sute r@ni]i o dat@.
12. {i, dup@ el, Eleazar, fiiul unchiu-s@u ahohiteanul, care era între trei putearnici.
13. Acesta au fost cu David în Fesdomim când s-au adunat filisteii la locul acela spre
r@zboiu. {i era câmpul ]arinii aceiia plin de orzu }i fugise norodul de la fa]a filisteilor.
14. Ace}tia au stat în mijlocul câmpului }i l-au ap@rat; }i, lovind filisteii, au dat Domnul
mântuire mare norodului s@u.
15. {i s-au pogorât trei din treizeci de c@petenii la piatr@ în carea era David, la pe}terea
Odolam, când || filisteii t@b@râse în valea Rafaim.
16. *Iar@ David era în cetate }i starea filisteilor, în Vifleim.
*2 Împ@r. 23, 14.
17. {i au dorit David }i au zis: „O! de mi-ar da cineva ap@ din jgheabul Vifleimului, care
iaste în poart@!”
18. Deci, ace}ti trei prin mijlocul taberii filisteilor s-au dus }i au scos ap@ din jgheabul
Vifleimului, care era în poart@ }i au adus la David s@ bea, carele n-au vrut, ci mai vârtos
o au jârtvuit Domnului,
19. Zicând: „Departe fie s@ fac aceasta înnaintea Domnului mieu }i s@ beau sângele
drep]ilor oameni, c@ cu primejdiia sufletelor sale mi-au adus apa!” {i pentru aceast@
pricin@ n-au vrut s@ bea. Acestea au f@cut acei trei vârto}i.
20. {i Avisai, fratele lui Ioav, el era c@petenie de trei }i el }-au r@dicat suli]a asupra trei
sute r@ni]i. {i el era între trei vestit
21. {i între trei al doilea cinstit }i | c@petenia lor, îns@ pân@ la trei dintâiu n-au ajuns.
22. Vanae, fiiul Iiudei, b@rbatului celui vârtos, care multe lucruri f@cuse, din Cavseil. El au
lovit pre doi Ariil Moav }i el s-au pogorât }i au ucis leul în mijlocul jgheabului în vreamea z@p@zii.
23. {i el au lovit omul eghipteanul, a c@ruia stat era de cinci co]i }i avea lance ca brâgla
]@s@torilor; }i s-au pogorât la el cu varga }i i-au apucat suli]a carea o ]inea cu mâna }i l-au
ucis cu suli]a sa.
24. Acestea au f@cut Vanarie, fiiul Ioiadei, care era între trei vârto}i vestit.
*2 Împ@r. 5, 1.

1.*
2 .
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25. Între treizeci dintâi, îns@ pân@ la trei nu agiunsease; }i l-au pus David la ureachea sa.
26. Iar@ în oaste b@rba]i tari: Asahil, fratele lui Ioav, }i Elhanan, fiiul unchiu-s@u din Vifleim,
27. Samoth Aroriteanul, Helles Faloniteanul,
270r
28. Ira, fiiul lui Achis Thecuiteanul, Avi||ezer Anathothineanul,
29. Sovvohai Husathineanul, Ilai Ahohiteanul,
30. Maharai Netofathiteanul, Eled, fiiul Vaana Netofathiteanul,
31. Ethai, fiiul lui Rivai din Gavathul fiilor Veniamin, Vanaa Fathoneanul,
32. Hurai, din repegiunea Gaas, Aviil Arvathiteanul, Asmoth Vauramineanul, Eliava
Salavoneanul.
33. Fiii lui Asim Ghezoniteanul, Ionathan, fiiul Saghei Ararineanul,
34. Ahiam, fiiul Sahar Aravineanul,
35. Elifal, fiiul lui Ur,
36. Hefer Meharatheanul, Ahia Feloneanul,
37. Hesron Carmeliteanul, Naarai, fiiul lui Asvai,
38. Ioil, fratele lui Nathan, Mivahar, fiiul lui Agarai,
39. Selec Ammoniteanul, Naarai Verothineanul, arma}ul lui Ioav, fiiul lui Sarvie,
40. Ira Iethreul, Gariv Iethreul, |
270v
41. Urie Hetheul, Zavad, fiiul lui Oholi,
42. Adina, fiiul lui Siza Ruvineanul, c@petenia ruvineanilor }i cu el treizeci,
43. Hanan, fiiul lui Maaha, }i Iosafath Mathaneanul,
44. Ozie Astarotheanul, Samma }i Iehiil, fiii lui Hothan, aroriteanii,
45. Iedihiil, fiiul Samvrii, }i Ioha, fratele lui, thozaiteanii,
46. Eliil Mahomeanul }i Ierivai }i Iosaia, fiiul lui Ielnaim, }i Ietma Moaviteanul, Eliil }i
Oved }i Iasiil din Masovia.
Cap 12
Carii au urmat dup@ David, când fugea de Saul, }i carii, dup@ aceaea, din toate neamurile au
venit s@-l fac@ împ@rat în Hevron.

1.

i ace}tia au venit la David în Sichelig, când înc@ fugiia de Saul, fiiul lui Chis,
carii era tari }i ale}i osta}i.
2.
Încordând arcul }i cu amândoao mânile zv@rlind cu pra}tiile pietri }i îndreptând
271r s@ge]ile, dintre fra]ii lui || Saul din Veniamin,
3. C@peteniia Ahiezer }i Ioas, fiiul lui Sammaa Gavaatheanii, }i Iaziel }i Falleat, fiii lui
Asmoth, }i Varaha }i Iehu, anathoteanii,
4. {i Samae Gavaoneanul, tarele între treizeci }i preste treizeci, Ieremie }i Ieheziil }i
Iohanan }i Iezavad, gaderotheanii,
5. {i Eluzai }i Ierimuth }i Vaalia }i Samaria }i Safatia, harofiteanii,
6. Elcana }i Iesie }i Azariil }i Ioezer }i Iesvaam din Carehim,
7. {i Ioila }i Zavadia, fiii lui Ieroam din Ghedor.
8. Ci }i din Gaddii au fugit la David, când s@ pitula în pustie, b@rba]i tari }i osta}i buni,
]iind pav@za }i suli]a; fa]a lor, ca fa]a leului }i iu]i ca c@prioarele în mun]i:
9. Ezer, c@petenia, Ovdie, al doilea, Eliav, al treilea,
10. Masmanaal, al patrulea, Ierimie, al cincilea,
11. Ethi, al }aselea, Eliil, al }aptelea, |
271v
12. Iohanan, al optulea, Elzevad, al noaolea,
13. Ierimie, al zeacelea, Mahvanai, al unspr@zeacelea,
14. Ace}tia din fiii lui Gad, voievozii oasteai, cel mai de pre urm@ preste o sut@ de osta}i
era }i cel mai mare preste o mie.
15. Ace}tia sânt carii au trecut Iordanul în luna dintâiu, când iase din matca sa, }i pre
to]i i-au izgonit, carii z@bovea în v@li, spre r@s@rit }i spre apus.
16. {i au venit }i din Veniamin }i din Iiuda la t@riia în carea z@bovea David.
17. {i au ie}it David întru-ntâmpinarea lor }i au zis: „De a]i venit p@ciuit la mine s@ m@
agiuta]i, inima mea s@ se împreune cu voi; iar@ de m@ le}ui]i pentru protivnicii miei,
neavând eu nedireptate în mâni, vaz@ Dumnezeul p@rin]ilor no}tri }i judece”.
18. Iar@ Duhul au îmbr@cat pre Amasai, c@petenia între treizeci, }i au zis: „Ai t@i sântem,
o, Davide, }i cu tine, fiiul lui Isai! Pace, pace ]ie }i pace ajut@torilor t@i, c@ ]ie î]i agiut@ ||
272r Dumnezeul t@u!” {i i-au cuprins David }i i-au rânduit c@petenii turmei.
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19. Iar@ din Manase au fugit la David, când veniia cu filisteii asupra lui Saul, s@ o}teasc@,
}i nu s-au o}tit cu ei, *c@, f@când sfat, l-au trimis înd@r@pt c@peteniile filisteilor, zicând: „Cu
primejdia capului nostru s@ va întoarce la Domnul s@u, Saul”.
20. Deci, când s-au întors în Sichelig, au fugit la el din Manasse: Etnas }i Iozavad }i Iedihil
}i Mihail }i Ietnas }i Iozavad }i Eliu }i Salathi, c@peteniile miilor în Manasse.
21. Ace}tia au dat agiutoriu lui David asupra lotri}orilor, c@ to]i era b@rba] tari }i s-au
f@cut c@petenii în oaste.
22. Ci }i în toate zilele vinea la David s@-i agiute, pân@ ce s-au f@cut mare num@r, ca
oastea lui Dumnezeu.
23. {i acesta iaste num@rul c@peteniilor oastei, carii au venit la David fiind în Hevron,
s@ treac@ împ@r@]ia lui Saul la el, dup@ cuvântul Domnului: |
272v
24. Fiii Iiudei, purtând pav@z@ }i suli]@, }ase mii opt sute, gata la r@zboiu;
25. Din fiii lui Simion, b@rba]i tari la r@zboiu, }apte mii o sut@;
26. Din fiii Levii, patru mii }ase sute;
27. {i Ioiada, c@petenia din ruda Aaron, }i cu el, trii mii }eapte sute.
28. {i Sadoc, copilul de aleas@ fire, }i casa t@tâni-s@u, c@petenii doaozeci }i doi;
29. Iar@ din fiii lui Veniamin, fra]ii lui Saul, trei mii, c@ înc@ partea lor cea mare urma
dup@ casa lui Saul;
30. Iar@ din fiii lui Efrem, mii doaozeci opt sute, tari cu vârtutea, b@rba]i vesti]i în rudele sale;
31. {i din jum@tate neamul Manasse, optspr@zeace mii, fie}tecarii prin numele sale au
venit s@ fac@ împ@rat pre David;
32. {i din fiii lui Issacar, b@rba] înv@]a]i care cunosc toate vreamile a porunci ce ar trebui
s@ fac@ || Israil, c@petenii doao sute; }i tot celalalt neam sfatul lor urma;
273r
33. Iar@ din Zavulon, carii ie}iia la r@zboiu }i sta în }ireag g@ti]i cu arme de r@zboiu, cinzeci
de mii au venit spre agiutoriu, nu în inim@ îndoit@;
34. {i din Nethali, c@petenii o mie; }i cu ei, g@]i]i cu paveze }i suli]e, mii treizeaci }i }apte;
35. {i din Dan, g@ti]i la r@zboiu, mii doaozeci }i opt }ase sute;
36. {i din Assir, cei ce ie}iia la r@zboiu }i în }ireag chema, mii patruzeci;
37. Iar@ peste Iordan, din fiii lui Ruvim }i din Gad }i jum@tate partea neamul Manase,
g@ti]i cu arme de r@zboiu, mii o sut@ doaozeci.
38. To]i ace}tia b@rba]i osta}i, g@ti]i la r@zboiu, cu inim@ des@vâr}it, au venit în Hevron
s@ fac@ împ@rat pre David preste tot Israilul, ci }i to]i ceialal]i din Israil cu o inim@ era s@
fie împ@rat David. |
39. {i au fost acolo la David, în trei zile, mâncând }i bând, c@ le g@tise fra]ii s@i.
273v
40. Ci }i cari era lâng@ ei, pân@ la Isahar }i Zavolon }i Nethali, aducea pâni în asini }i
în c@mile }i în c@tire }i în boi spre mâncare: f@in@, pog@ci, stafide, vin, untdelemn, boi,
berbeci, spre toat@ prisosirea, c@ bucurie era în Israil.
Cap 13
De la Cariathiarim s@ întoarce sicriiul Domnului, din casa lui Avinadav, tot Israilul cu David
înnaintea lui s@ltând, iar@ pentru c@ Oza sicriiul atingând, de la Domnul s-au lovit, l-au întors
David în casa lui Ovededom, pre care într-aceaea vreame l-au blagoslovit Domnul.

1.
2.

*2 Împ@r. 6, 2.

i au f@cut sfat David cu trivunii }i cu suta}ii }i cu toate c@peteniile.
{i au zis c@tr@ toat@ ceata lui Israil: „De v@ place }i de iaste de la Dom||nul, 274r
Dumnezeul nostru, cuvântul care gr@iesc, s@ trimitem la fra]ii no}tri au la al]ii,
în toate ]ânuturile lui Israil }i la preo]i }i la levi]i, carii l@cuiesc în o}tezele cet@]ilor, s@ se
adune la noi
3. {i s@ întoarcem sicriiul Dumnezeului nostru la noi, c@ nu l-am c@utat în zilele lui Saul”.
4. R@spuns-au toat@ mul]imea: „A}a s@ fie!”, c@ pl@cuse cuvântul tot norodului.
5. {i au adunat David tot Israilul, de la Sihorul Eghiptului pân@ când întri la Emath, *s@
aduc@ sicriiul lui Dumnezeu din Cariathiarim.
6. {i s-au suit David }i tot Israilul la dealul Cariathiarim, care iaste în Iiuda, s@ aduc@ de
acolo sicriiul Domnului Dumnezeu, ce }ade spre heruvim, unde s-au chemat numele Lui.
7. {i au pus sicriiul lui Dumnezeu pre car nou, din casa lui Avinadav, iar@ Oza }i fratele
lui mâna carul.
8. Iar@ David }i tot Israilul s@lta înnaintea lui Dumnezeu cu toat@ vârtu|tea, în cânt@ri 274v
}i în ceatere }i în psaltiri }i în dobe }i în chinvale }i în trâmbi]e.
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9. {i, agiungând la aria lui Hidon, }-au întins Oza mâna s@ sprijineasc@ sicriiul, c@ un
bou, stretind pu]ântel, îl plecase.
10. {i s-au mâniiat Domnul împrotiva Oziii }i l-au lovit, pentru c@ci atinsease sicriiul; }i
au murit acolea, înnaintea Domnului.
11. {i s-au întristat David, câci desp@r]ise Domnul pre Ozan; }i au chemat locul acela
Desp@r]irea Oziii, pân@ într-aceast@ zi.
12. {i s-au temut de Dumnezeu atunci, zicând: „Cum voiu putea aduce la mine sicriiul
lui Dumnezeu?”
13. {i pentru aceast@ pricin@ nu l-au adus la sine, adec@ în cetatea lui David, ci l- au
ab@tut la casa lui Ovededom Ghetheului.
14. {i au r@mas sicriiul lui Dumnezeu în casa lui Ovededom trei luni; }i au blagoslovit
Domnul casa lui }i toate care avea.
Cap 14 ||
275r

David, luund de la împ@ratul Tirului leamne }i me}teri s@-}i zideasc@ cas@, alte muieri ia, }i
mul]i na}te fii }i, cu sfatul Domnului, de doao ori taie filisteii.

1.*

i au trimis Hiran, împ@ratul Tirului, soli la David }i leamne de chedru }i *2 Împ@r. 5, 11.
mea}teri de p@re]i }i de leamne, s@ zideasc@ cas@.
2 .
{i au cunoscut David c@-l înt@rise Domnul împ@rat preste Israil }i s@ în@l]ase
înp@r@]iia sa preste norodul lui Israil.
3. *{i au luat David alte muieri în Ierusalim }i au n@scut fii }i feate.
*2 Împ@r. 5, 13.
4. {i acestea numele lor, carii s-au n@scut în Ierusalim: Samua }i Sovad, Nathan }i
Solomon,
5. Evahar }i Elisua }i Elifalet,
6. {i Noga }i Nafeg }i Iafia,
7. {i Elisama }i Vaaliada }i Elifalet.
8. *{i, auzind filisteii c@ s@ unsease David împ@rat preste tot Israilul, | s -au suit to]i s@-l *2 Împ@r. 5, 17.
275v
cearce; carea auzând David, au ie}it spre întâmpinarea lor.
9. Iar@ filisteii venind, s-au v@rsat în Valea Rafaim.
10. {i au sf@tuit David pre Domnul zicând: „De m@ voiu sui la filistei }i de-i vei da în
mâna mea?” {i au zis Domnul: ‘Suie-te }i-i voiu da în mâna ta!”
11. {i, suindu-s@ ei în Valea Farasim, i-au lovit acolo David }i au zis: „Desp@r]it-au
Dumnezeu pre nepriiatinii miei prin mâna mea, precum s@ despart apele”. {i pentru
aceaea s-au chemat numele acelui loc Baalfarasim.
12. {i au l@sat acolo dumnezeii s@i, carii David au poruncit s@-i arz@.
13. {i alt@ dat@ filisteii au n@v@lit }i s-au v@rsat în vale.
14. {i iar@} au sf@tuit David pre Dumnez@u }i i-au zis Dumnez@u: „Nu te sui dup@ ei,
dep@rteaz@-te de la ei }i vei veni asupra lor din preajma perilor.
15. {i, când vei auzi sunetul umbl@toriului în vârful perilor, atun||ci vei ie}i la r@zboiu,
276r
c@ au ie}it Dumnezeu înnaintea ta, s@ loveasc@ tab@ra filisteilor.
16. {i au f@cut David precum îi poruncise Dumnezeu }i au lovit tab@ra filisteilor din
Gavaon pân@ la Gazera.
17. {i s-au vestit numele lui David în toate ]inuturile }i Domnul au dat frica lui preste
toate neamurile.
Cap 15
G@tindu -s@ cortul, s@ duce cu mare g@tire sicriiul lui Dumnezeu în Ierusalim, urmând tot
Israilul, iar@ preo]ii }i levi]ii dup@ chem@rile sale slujind. {i Mihol nu cinstea}te pre David, ce
s@lta înnaintea sicriiului îmbr@cat cu v@jmânt de vison }i efod de in.

1.

276v

i }-au f@cut cas@ în cetatea lui David }i au zidit loc sicriiului lui Dumnezeu }i i-au
întins cortul. |
2.
Atunci au zis David: „Nu-i slobod a s@ purta de fie}tecine sicriiul lui Dumnez@u,
f@r@ de levi]i, pre carii i-au ales Domnul a purta }i a sluji lui în veac”.
3. {i au adunat tot Israilul în Ierusalim, s@ se aduc@ sicriiul lui Dumnezeu în locul s@u,
care-i g@tise,

607

CARTEA 1 PARALIPOMENON

CAP 15 {I 16

4. Înc@ }i fiii lui Aaron }i levi]ii.
5. Din fiii lui Caath, Uriil c@petenie au fost }i fra]ii lui, o sut@ doaozeaci.
6. Din fiii lui Merari, Asaia c@peteniia }i fra]ii lui, doao sute doaozeci.
7. Din fiii lui Gherson, Ioil c@petenie }i fra]ii lui, o sut@ triizeci.
8. Din fiii Elisafan, Semene c@petenie }i fra]ii lui, doao sute.
9. Din fiii Hevron, Eliil c@petenie }i fra]ii lui, optzeaci.
10. Din fiii lui Oziil, Aminadav c@petenie }i fra]ii lui, o sut@ doispr@zeace.
11. {i au chemat David pre Sadoc }i Aviathar, preo]ii, }i levi]ii || Uriil, Asaia, Ioil,
Semeie, Eliil }i Aminadav.
12. {i au zis c@tr@ ei: „Voi, carii sânte]i c@peteniile familiilor levitice}ti, sfin]i]i-v@ cu fra]ii
vo}tri }i aduce]i sicriiul Domnului, Dumnezeu lui Israil, la locul ce i s-au g@tit.
13. *Nu ca din ceput, c@ n-a]i fost de fa]@, ne-au lovit Domnul, a}a }i acum s@ fie lucrând
*Sus 13, 10.
ceva noao neslobod”.
14. {i s-au sfin]it preo]ii }i levi]ii s@ poarte sicriiul Domnului, Dumnezeului Israil.
15. *{i au adus fiii Levii sicriiul lui Dumnezeu, precum poruncise Moisi dup@ cuvântul
*Num. 4, 15.
Domnului, în umerele sale, cu pr@jinile.
16. {i au zis David c@peteniilor levi]ilor s@ rânduiasc@ din fra]ii s@i cânt@re]i în organe
musice}ti, în l@ute, adec@, }i în cobze }i în chimvale, ca s@ r@sune în ceale înnalte sunetul
veseliei.
17. {i au rânduit levi]ii pre Hema, fiiul lui Ioil; }i din fra]ii lui, Esav, | fiiul Varahiei; iar@
din fiii lui Merari, fra]ii lor, Ethan, fiiul Casaiei;
18. {i cu ei, fra]ii lor în al doilea rând: Zaharie }i Veni }i Iaziil }i Semiramoth }i Iahiil }i
Ani }i Eliav }i Vanaia }i Maasie }i Mathathie }i Elifalu }i Machenie }i Ovededom }i Iahiil,
portarii.
19. Iar@ cânt@re]i, Heman, Asav }i Ethan, în chinvale de aram@ r@sunând.
20. Iar@ Zaharie }i Oziil }i Semiramoth }i Iahiil }i Ani }i Eliav }i Maasie }i Vanaie în al@ute
ceale tâinuite cânta.
21. Iar@ Mathathie }i Elifalu }i Machenie }i Ovedidom }i Iahiil }i Ozaziu în ceateri pentru
a opta cânta ver}u de biruin]@.
22. Iar@ Honenie, c@peteniia levi]ilor, era preste prorocie spre înceaperea vearsului, c@
era foarte în]@lept.
23. {i Varahie }i Elcana, portarii sicriiului. ||
24. Iar@ S@venie }i Iosafat }i Nathanail }i Amasai }i Zaharie }i Vanaie }i Eliezer, preo]ii,
r@suna cu trâmbi]ele înnaintea sicriiului lui Dumnezeu; }i Ovededom }i Ehie era portarii
sicriiului.
25. *Deci David }i to]i cei mai mari n@scu]i a lui Israil }i trivuni s-au dus a aduce sicriiul
* 2 Împ@r. 6, 12.
leg@turii Domnului din casa lui Ovededom, cu veselie.
26. {i, auzind Domnul pre levi]ii carii purta sicriiul leg@turii Domnului, s@ jârtvuia }apte
tauri }i }apte berbeci.
27. Iar@ David era îmbr@cat cu vejmânt de vison }i to]i levi]ii carii purta sicriiul }i
cânt@re]ii }i Honenie, c@petenia levi]ilor, între cânt@re]i; }i David înc@ era îmbr@cat cu
efod de in.
28. {i tot Israilul ducea sicriiul leg@turii Domnului în veselie }i în r@sunarea bucinului }i
în trâmbi]@ }i în chinvale }i al@ute }i în ceteri r@sunând împreun@.
29. {i, ajungând sicriiul leg@turii Domnului pân@ la cetatea lui David, | Mihol, fata lui
Saul, uitându-s@ prin fereastr@ au v@zut pre împ@ratul David s@ltând }i jucând }i l-au urgisit
în inima sa.
Cap 16
Dup@ ce s-au a}ezat sicriiul în cortul leg@turii }i s-au adus jârtvele }i norodul de la David
s@ blagoslovea}te }i usp@]u s@ d@ruia}te, s@ rânduiesc multe fealiuri de slujbe
levitice}ti înaintea sicriiului, înpreunându-s@ cântarea
dumnezeie}tii laude.
* 2 Împ@r. 6, 17.

1. *

i au adus sicriiul lui Dumnezeu }i l-au a}ezat în mijlocul cortului care-l
întinsease David }i au adus arderi de tot }i p@ciuitoare Domnului.
2 .
{i, plinind David a aduce arderile }i p@ciuitoarele, au blagoslovit no rodul
în numele Domnului.
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3. {i au împ@r]it tuturor prin fie}tecarele, de la b@rbat pân@ la muiare, turt@ de pâine }i
o parte de friptur@ de carne de vac@ }i f@in@ în untdelemn pr@jit@.
279r
4. {i au rânduit înnaintea sicriiului Domnului din levi]i carii s@ slujasc@ || }i s@-}i aduc@
aminte de lucrurile Lui }i s@ m@reasc@ }i s@ laude pre Domnul, Dumnezeul lui Israil:
5. Pre Asaf c@petenie, }i al doilea, a lui Zaharie, iar@ Iahiil }i Semiramoth }i Iehiil }i
Mathathie }i Eliav }i Vanaie }i Ovededom, Iehiil preste organele psaltirii }i cobze, iar@ Asaf
s@ r@sune cu chinvalele.
6. Iar@ Vanaie }i Iaziil, preo]ii, a cânta cu trâmbi]a pururea înnaintea sicriiului leg@turii
Domnului.
7. Într-aceea zi au f@cut David c@petenie a s@ m@rturisi Domnului pre Asaf }i fra]ii lui:
8. *„M@rturisi]i-v@ Domnului }i chema]i numele Lui! Cunoscute face]i în noroade venirile Lui!
9. Cânta]i Lui }i ps@lmui]i }i povesti]i toate minunile Lui!
10. L@uda]i numele cel sfânt al Lui, veseleasc@-s@ inima celor ce cearc@ pre Domnul!
11. Cerca]i pre Domnul }i v@rtutea Lui, cerca]i fa]a Lui pururea!
279v
12. Aduce]i-v@ aminte de minunile Lui care au f@cut, de seamnele Lui }i de | judec@]ile
gurii Lui
13. S@mân]a lui Israil, slugii Lui, fiiului Iacov, alesului Lui!
14. Acesta-i Domnul, Dumnezeul nostru, în tot p@mântul, judec@]ile Lui.
15. Aduce]i-v@ aminte în veci de leg@tura Lui, de cuvântul care le-au poruncit în mii de
neamuri,
16. Care au f@cut cu Avraam, }i de giur@mântul Lui cu Isaac.
17. {i l-au rânduit lui Iacov spre poru nc@ }i lui Israil spre leg@tur@ vecinic@,
18. Zicând: «[ie ]-oiu da p@mântul Hanaan, funea mo}tenirii voastre».
19. Fiind pu]âni la num@r, mici }i chivearnisitorii Lui.
20. {i au trecut din neam în neam }i de la o împ@r@]ie la alt norod.
21. N-au l@sat pre cineva s@ -i n@p@stuiasc@, ci au certat pentru dân}ii împ@ra]i:
22. *«Nu v@ atinge]i de un}ii Miei }i întru prorocii Miei nu vicleni]i!».
23. Cânta]i Domnului, tot p@mântul, vesti]i din zi în zi mântuirea Lui! ||
280r
24. Povesti]i în neamuri m@rirea Lui, în toate noroadele minunile Lui!
25. C@ mare e Domnul }i l@udat foarte }i înfrico}at preste to]i dumnezeii.
26. C@ to]i dumnezeii noroadelor sânt idoli, iar@ Domnul ceriurile au f@cut.
27. M@rturisire }i mare cuviin]@ înnaintea Lui, t@rie }i bucurie în locul Lui.
28. Aduce]i Domnului, neamurile noroadelor, aduce]i Domnului m@rire }i împ@r@]ie!
29. Da]i Domnului slav@ numelui Lui, lua]i jârtv@ }i veni]i înnaintea Lui, închina]i-v@
Domnului în cinste sfânt@!
30. S@ se cl@teasc@ de fa]a lui tot p@mântul, c@ El au întemeiat lumea necl@tit@!
31. Veseleasc@-se ceriurile }i s@lteaze p@mântul }i spuie întru neamuri: «Domnul au
împ@r@]it!»
32. R@sune marea }i plinirea ei, s@ salte câmpii }i toate care sânt într-în}ii!
33. Atunci vor l@uda leamnele dumbr@vii înnaintea Domnului, c@ vine s@ judece |
280v p@mântul.
34. M@rturisi]i-v@ Domnului, c@ e bun, c@ în veac e mila Lui!
35. {i zice]i: «Mântuia}te-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, }i ne adun@ }i ne
scoate din neamuri, ca s@ ne m@rturisim numelui cel sfânt al T@u }i s@ s@lt@m în cânt@rile Tale!
36. Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, din veac pân@ în veac!» {i s@ zic@
tot norodul: «Amin! {i cântare Domnului!»”
37. {i au l@sat acolo, înnaintea sicriiului Domnului, pre Asaf }i fra]ii lui, s@ slujeasc@
înnaintea sicriiului pururea, prin fie}tecare zile }i rândurile sale.
38. Iar@ Ovededom }i fra]ii lui, }asezeci }i opt, }i Ovededom, fiiu lui Idith un, }i Hosa,
i-au rânduit portari.
39. Iar@ pre Sadoc preotul }i fra]ii lui, preo]ii, înnaintea cortului Domnului, în cel înnalt,
care era în Gavaon,
40. S@ aduc@ arderi Domnului pre oltariul jârtvirii pururea, diminea]a }i sara, dup@ ||
281r toate care sânt scrise în leagea Domnului, carea o au poruncit lui Israil.
41. {i dup@ el pre Heman }i pre Idithun }i pre ceiaalal]i ale}i, pre fie}tecarele cu numele
s@u, a s@ m@rturisi Domnului, c@ în veac e mila Lui.
42. {i Heman }i Idithun cântând cu trâmbi]a }i b@tând chinvalele }i toate musice}tile
organe a cânta lui Dumnezeu, iar@ pre fiii lui Idithun i-au f@cut a fi portari.
43. {i s-au întors tot norodul în casa sa, }i David, s@-}i blagosloveasc@ }i casa sa.
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Cap 17
Lui David, cugetând a zidi cas@ Domnului, i s@ f@g@duia}te fiiu, carele o va zidi; pentru aceaea,
David d@ har, bun@tatea lui Dumnezeu cea c@tr@ sine m@rind.
2 Împ@r. 7, 2.

1.

i l@cuind David în casa sa, au zis c@tr@ Nathan prorocul: „Iat@, eu l@cuiesc în
cas@ de chedru, iar@ sicriiul leg@turii Domnului supt piei iaste ”. |
2.
{i au zis Nathan c@tr@ David: „Toate care sânt în inima ta f@, c@ Dumnezeu
cu tine iaste!”
3. Deci în noaptea aceaea au fost cuvântul Domnului c@tr@ Nathan prorocul, zicând:
4. „Mergi }i gr@ia}te lui David, slugii Meale: «Aceastea zice Domnul: ‘Nu-M vei zidi tu
Mie cas@ spre l@cuit,
5. C@ n-am r@mas în cas@ dintr-aceaea vreame în care am scos pre Israil pân@ într-aceast@
zi, ci am fost pururea schimbând locurile cortului }i în }atr@.
6. R@mâind cu tot Israilul, au gr@it-am macar unuia din judec@torii lui Israil, c@rora
le poruncisem s@ pasc@ norodul Mieu }i am zis: Pentru ce nu Mi-a]i zidit cas@ de
chedru?’»
7. {i acum, dar@, a}a vei gr@i c@tr@ sluga Mea, David: «Aceastea zice Domnul oastelor:
‘Eu te-am luat când în p@}une urmai dup@ turm@ s@ fii pov@]uitoriu norodului Mieu, Israil.
8. {i am fost cu tine oriînc@tro ai mers }i am ucis pre to]i nepriiatinii t@i înnaintea ta }i
]-am f@cut nume ca unuia din cei mari carii s@ vestesc pre p@mânt. ||
9. {i am dat loc norodului Mieu Israil; s@di-s@-va }i va l@cui într-însul }i mai mult nu s@
va mi}ca, nici fiii nedrept@]ii îi va zdrobi precum din ceput.
10. Din zilele în care am dat judec@tori norodului Mieu, Israil, }i am smerit to]i nepriiatinii
t@i, deci vestesc ]ie c@-] va zidi ]ie Domnul casa.
11. {i deac@ vei plini zilele tale, s@ meargi la p@rin]ii t@i, voiu de}tepta s@mân]a ta dup@
tine, carea va fi din fiii t@i }i voiu întemeia împ@r@]iia lui.
12. {i acela Îm va zidi Mie cas@ }i voiu înt@ri scaunu lui pân@ în veac.
13. Eu îi voiu fi lui spre tat@ }i aceala Îm va fi Mie spre fiiu }i mila Mea nu o voiu lua de
la el, precum am luat de la cela ce au fost mainte de tine.
14. {i-l voiu a}eza în casa Mea }i în înp@r@]iia Mea pân@ în veac }i thronul lui va fi tare
în veac’»”.
15. Dup@ toate cuvintele aceastea }i dup@ toat@ vederea aceasta a}a au gr@it Nathan
c@tr@ David.
16. {i, venind împ@ratul David }i }ezând înnaintea Domnului, au zis: „Cine sânt eu, |
Doamne Dumnezeule, }i care-i casa mea ca s@-mi d@ruie}ti de aceastea?
17. Ci }i aceasta pu]in s-au v@zut înnaintea Ta; }i pentru aceaea ai gr@it pentru casa
slugii Tale }i de ceale viitoare }i m-ai f@cut vederos preste to]i oamenii, Doamne
Dumnezeule.
18. Ce poate mai mult adaoge David, când a}a ai m@rit sluga Ta }i l-ai cunoscut?
19. Doamne, pentru sluga Ta, dup@ inima Ta ai f@cut toat@ m@rimea aceasta }i cunoscute
ai vrut a fi toate m@rimile.
20. Doamne, nu iaste aseaminea [ie }i nu iaste alt Dumnezeu afar@ de Tine, din to]i
carii au auzit urechile noastre.
21. C@ cine iaste altul ca norodul T@u, Israil, neam unul pre p@mânt, la care au mers
Dumnezeu s@-l sloboaz@ }i s@ {i-l fac@ norod, }i cu m@rirea Sa }i cu îngrozirile s@ leapede
neamurile de la fa]a Lui, pre carele din Eghipt l-ar slobozi?
22. {i ai pus norodul T@u, Israil, [ie spre norod pân@ în veac }i Tu, Doamne, Te-ai f@cut
Dumnezeul lui.
23. Acum, dar@, Doamne, cuvântul care ai || gr@it slujii Tale }i preste casa lui s@ s@
înt@reasc@ în veac }i f@ precum ai gr@it!
24. {i r@mâie }i s@ se m@reasc@ numele T@u pân@ în veac }i s@ s@ zic@: «Domnul oastelor,
Dumnezeul lui Israil, }i casa lui David, slugii Lui, r@mâind înaintea Lui».
25. C@ Tu, Doamne, Dumnezeul mieu, ai deascoperit ureachiia slugii Tale, s@-i zidea}ti
cas@; }i pentru aceea au aflat sluga îndr@zneal@ s@ se roage înaintea Ta.
26. {i acum, Doamne, Tu e}ti Dumnezeu }i ai gr@it c@tr@ sluga Ta at@tea faceri de
bine.
27. {i ai început a blagoslovi casa slugii Tale, s@ fie pururea înnaintea Ta, c@ Tu, Doamne,
blagoslovindu-o, blagoslovit@ va fi în veac”.
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Cap 18
R@zboaiele }i biruin]ele lui David }i d@jdile spre neamuri aruncate }i slujitorii lui.

1. *
283v

i au fost dup@ aceastea de au lovit David filisteaii }i i-au smerit }i au luat *2 Împ@r. 8, 1.
Gheth }i featele ei din mânile filisteailor. |
{i au lovit pre Moav }i s-au f@cut moaviteanii slugi lui David, aducându-i

2 .
daruri.
3. Într-aceaea vreame au lovit David Adarezer, împ@ratul Soviii, ]ânutul lui Hemath,
când s-au dus s@-}i l@]asc@ împ@r@]iia sa pân@ la râul Eufrathei.
4. {i au prins David carele lui, o mie }i }apte mii de c@l@re]i }i b@rba]i pedestri,
doaozeaci de mii }i au t@iat vinele la to]i caii c@ru]elor, afar@ de o sut@ de c@ru]e care
}i le-au ]inut }ie}i.
5. {i au venit }i Sirul Damaschinul s@ dea ajutoriu lui Adarezer, împ@ratului Soviei, ci
}i a acestuia au lovit David doaozeci }i doao de mii de b@rba]i.
6. {i au pus osta}i în Damasc, ca }i Siria s@-i slujasc@ }i s@ -i aduc@ daruri. {i l-au agiutat
Domnul întru toate la care mersease. ||
284r
7. {i au luat David tulbele ceale de aur care le-au avut slugile lui Adarezer }i le-au adus
în Ierusalim.
8. Ci }i din Thevath }i Hun, cet@]ile lui Adarezer, aram@ mult@ foarte, din care au f@cut
Solomon mare de aram@ }i stâlpi }i vase de aram@.
9. Care auzind Thov, împ@ratul lui Hemath, a fi ucis adec@ David toat@ oastea lui Adarezer,
împ@ratului Sovii,
10. Au tremis pre Adoran, fiiul s@u, la împ@ratul David, s@ cear@ de la el pace }i s@ se
bucure împreun@ cu el, c@ci lovise }i izgonise pre Adarezer, c@ împrotivnic era lui Adarezer,
Thov.
11. Ci }i toate vasele ceale de aur }i de argint }i de aram@ le-au sfin]it David, împ@ratul
Domnului, cu argintul }i aurul care adusease din toate neamurile, din Idumeea }i Moav
}i de la fiii lui Ammon }i de la filisteai }i Amalic. |
284v
12. Iar@ Avisai, fiiul Sarviei, au lovit Edomul în Valea S@r@turilor, optspr@zeace mii.
13. {i au rânduit în Edom t@rime, s@ slujasc@ Idumeea lui David; }i au mântuit Domnul
pre David întru toate la care mersease.
14. {i au împ@r@]it David preste tot Israilul }i f@cea judecat@ }i dreptate a tot
norodului s@u.
15. Iar@ Ioav, fiiul Sarviei, era preste oaste, }i Iosafat, fiiul lui Ahilud, istoric.
16. Iar@ Sadoc, fiiul lui Ahitov, }i Ahimeleh, fiiul lui Aviathar, preo]ii; }i Susa, scriitoriu.
17. {i Vanaie, fiiul Ioiadei, preste miile cherethi }i ferethi, iar@ fiii lui David, întâiu la mâna
împ@ratului.

611

CARTEA 1 PARALIPOMENON

CAP 19 {I 20

Cap 19
Hanon, împ@ratul Ammon, pre slugile lui David, carii a -l mâng@ia pentru moartea t@tâni-s@u
venise, batjocorindu-i, de David s@ n@v@lea}te }i s@ învinge împre ||un@ cu sirii, ajut@torii s@i.
2 Împ@r. 10, 1.

285r

1.

i s-au întâmplat de au murit Naas, împ@ratul fiilor Ammon, }i au împ@r@]it
fiiul lui pentru el.
2.
{i au zis David: „Face-voiu mil@ cu Hanon, fiiul lui Naas, c@ mi-au dat tat@-s@u
har”. {i au trimis David soli s@-l mângâie pentru moartea t@tâni-s@u. Carii venind în
p@mântul fiilor Ammon s@ mâng@ie pre Hanon,
3. Zis-au c@peteniile fiilor lui Ammon c@tr@ Hanon: „Tu, doar@, gânde}ti c@ David pentru
cinstea c@tr@ tat@l t@u au tremis carii s@ te mâng@ie? Nici pricepi c@ s@ iscodeasc@ }i s@
cerceteaze }i s@ socoteasc@ p@mântul t@u au venit la tine slugile lui?”
4. Deci Hanon slugile lui David le-au coposit }i le -au ras }i le-au t@iat vejmintele, de la
na}teri pân@ la picioare }i i-au slobozit.
5. Carii ducându-s@, }i aceasta poruncind lui David, au tremis întru-ntâmpina|rea lor 285v
(c@ mare batjocur@ suferise) }i le-au poruncit s@ r@mâie în Ierihon pân@ când le va crea}te
barba }i atunci s@ se întoarc@.
6. {i, v@zând fiii lui Ammon c@ f@cuse nedreptate lui David, }i Hanon }i celalalt norod
au trimis o mie de t@lan]i de argint s@-}i n@imasc@ din Mesopotamia }i din Siria Maaha }i
din Sova c@ru]e }i c@l@re]i.
7. {i au n@imit c@ru]e treizeaci }i doao de mii }i pre împ@ratul Maaha cu norodul lui.
Carii venind, au t@b@rât în preajma Medava, }i fiii lui Ammon, aduna]i din cet@]ile sale,
au venit la r@zboiu.
8. Carea auzind David, au tremis pre Ioav }i toat@ oastea b@rba]ilor celor tari.
9. {i, ie}ind fiii lui Ammon, au îndreptat }ireagul lâng@ poarta cet@]ii, iar@ împ@ra]ii, carii
spre agiutoriul lor venise, deosebi în câmp au st@tut.
10. Deci Ioav, în]@legând a fi r@zboiul || dinnainte }i dup@ sine împrotiva sa, au ales 286r
b@rba]i tari din tot Israilul }i au mers împrotiva sirului.
11. Iar@ ceaealalt@ parte a norodului o au dat supt mâna lui Avisai, fratelui s@u, }i au
mers împrotiva fiilor Ammon.
12. {i au zis: „De m@ va învinge sirul, agiutoriu îm vei fi, iar@ de te vor birui fiii lui
Ammon, ]-oiu fi spre agiutoriu.
13. Înt@rea}te-te }i s@ lucr@m b@rb@tea}te pentru norodul nostru }i pentru cet@]ile
Dumnezeului nostru, iar@ Domnul ce iaste bun înnaintea Lui va face”.
14. {i au mers Ioav }i norodul care cu el era împrotiva sirului la r@zboiu }i l-au izgonit.
15. Iar@ fiii Ammon, v@zând c@ fugise sirul, }i ei au fugit de Avisai, fratele lui, }i au întrat
în cetate; }i s-au întors }i Ioav în Ierusalim.
16. {i, v@zând sirul c@ c@zuse înnaintea lui Israil, au trimis soli }i au adus sirul care era
peste râu, iar Sofah, | voivodul oasteai lui Adarezer, era pov@]uitoriul lor.
286v
17. Carea vestindu-s@ lui David, au adunat tot Israilul }i au trecut Iordanul }i au n@v@lit
asupra lor }i au îndreptat dinprotiv@ }ireaguri, o}tind ei împrotiv@.
18. {i au fugit sirul de Israil; }i au ucis David dintre siriiani c@ru]e }apte mii }i pedestra}i
patruzeaci de mii }i pre Sofah, c@petenia oastei.
19. {i, v@zându-s@ slugile lui Adarezer de la israiliteani a fi birui]i, au fugit la David }i
i-au slujit lui; }i n-au vrut mai mult Siria a da agiutoriu fiilor Ammon.
Cap 20
R@zboaiele de la David asupra ammoniteanilor }i a filisteailor norocit f@cute }i într -aceastea s@
ucig@ groaznici urie}i.

2 Împ@r. 10, 7
}i 11, 1.

1.

i au fost dup@ curgerea anului, într-aceaea vreame când s-au obicinuit
împ@ra|| ]ii a ie}i la r@zboaie, au adunat Ioav oaste }i puterea oastei }i au 287r
b@tut p@mântul fiilor Ammon }i au mers }i au conocit Ravva. Iar@ David
r@mânea în Ierusalim când Ioav au lovit Ravva }i o au strâcat.
2. {i au luat David corona lui Melhom din capul lui }i au aflat într-însa m@sur@ de aur
un talant }i pietri scumpe }i }-au f@cut de acolo mitr@. {i jafurile cet@]ii multe au dus
foarte.
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3. Iar@ norodul care era într-însa l- au scos afar@ }i au f@cut preste ei a treace ciulini }i
sanii }i r@dvane ferecate, a}a cât s-au t@iat în p@r]i }i s -au zdrobit. A}a au f@cut David
tuturor cet@]ilor fiilor Ammon; }i s-au întors cu tot norodul s@u în Ierusalim.
4. *Dup@ acestea s-au f@cut r@zboiu în Gazer asupra filisteilor, în carele au lovit pre *2 Împ@r. 21, 18.
Sovohai Husathineanul, Safai, din neamul Rafaim, }i i-au smerit.
5. {i alt r@zboiu s-au f@cut asupra filisteilor, în carele au lovit Adeodatul, fiiul lui Saltus
Vithleemiteanul, | pre fratele lui Goliat Ghetheului, a c@ruia lemnul suli]ei era ca brâgla ]@s@torilor.
6. Ci }i alt r@zboiu s-au întâmplat în Gheth, în carele au fost un om lung foarte, c@te }ase având
deagete, adec@ împreun@ doaozeaci }i patru; carele }i el fusease din Rafa, de rud@ n@scut.
7. Acesta au bl@st@mat pre Israil; }i l-au lovit Ionathan, fiiul lui Samaa, fratelui lui David.
Ace}tia sânt fiii Rafa în Gheth, carii au c@zut în mâna lui David }i a slugilor lui.
Cap 21
David, num@rând norodul, mânie pre Dumnezeu cu cium@, carea, din trei alesease s@ loveasc@
multe mii, pân@ când au îmblânzit cu rug@ciunea pre Dumnezeu; }i oltariu în area lui Ornan
Ievuseului au r@dicat.

1.

i s-au sculat s@tana asupra lui Israil }i au îndemnat pre David s@ numere 2 Împ@r. 24, 1.
Israilul.
Jos 27, 24.
2.
{i au zis David c@tr@ Ioav }i c@tr@ c@peteniile norodului: „Duce]i-v@ }i num@ra]i
Israilul de la Versavia pân@ la Dan }i-m aduce]i num@rul, s@-l }tiu”. ||
288r
3. {i au r@spuns Ioav: „Sporeasc@ Domnul norodul S@u de o sut@ de ori mai mult decât
sânt. Au nu, domnul mieu, împ@rate, to]i slugile tale sântem? Pentru ce cearc@ aceasta
domnul mieu, carea spre p@cat s@ se socoteasc@ lui Israil?”
4. Ci cuvântul împ@ratului mai tare au biruit. {i au ie}it Ioav }i au încungiurat tot Israilul
}i s-au întors în Ierusalim.
5. {i au dat lui David num@rul celor ce încungiurase }i s-au aflat tot num@rul lui Israil, o
mie de mii }i o sut@ de mii de b@rba]i, carii purta sabie; iar@ din Iiuda, patru sute }eptezeaci
de mii de osta}i.
6. C@ pre Levii }i Veniamin nu i-au num@rat, pentru c@ Ioav de sâl@ f@cea porunca împ@ratului.
7. {i au fost nepl@cut lui Dumnezeu ce s@ poruncise }i au lovit pre Israil.
8. {i au zis David c@tr@ Dumnezeu: „P@c@tuit-am foarte aceasta f@când; rogu-m@ s@ iai
nedreptatea slugii Tale, c@ neîn]elep]ea}te am lucrat”.
288v
9. {i au gr@it Domnul c@tr@ Gad, v@z@|toriul lui David, zicând:
10. „Meargi }i gr@ia}te c@tr@ David }i-i zi: «Aceastea zice Domnul: ‘Din trei aleagere î]i
dau: una, carea vei vrea, aleage }i voiu face ]ie’»”.
11. {i, venind Gad la David, i-au zis: „Aceastea zice Domnul: «Aleage ce vei vrea:
12. *Au în trei ani foamete, au în trei luni a fugi de protivnicii t@i }i de sabia lor a nu putea *2 Împ@r. 24, 13.
sc@pa, au în trei zile sabia Domnului }i ciuma a petreace pre p@mânt }i îngerul Domnului a
ucide întru toate hotarele lui Israil. Acum, dar@, vezi ce voiu r@spunde Celui ce m-au trimis”.
13. {i au zis David c@tr@ Gad: „În toate p@r]ile m@ apas@ strâmturile, ci mai bine-m iaste
s@ cazu în mânile Domnului, c@ multe sânt milele Lui, decât în mânile oamenilor”.
14. {i au trimis Domnul cium@ în Israil }i au c@zut din Israil }aptezeaci de mii de b@rba]i.
289r
15. {i au trimis îngerul în Ierusalim, || s@ o loveasc@; }i, lovindu-s@, au v@zut Domnul
}i I s-au f@cut mil@ pentru m@rimea r@ot@]ii }i au poruncit îngerului care o lovea: „Agiunge,
înceate mâna ta!” Iar@ îngerul Domnului sta lâng@ ariia lui Ornan Ievuseului.
16. {i, r@dicându-}i David ochii, au v@zut îngerul Domnului stând între ceriu }i între
p@mânt }i sabia scoas@ în mâna lui }i întoars@ spre Ierusalim. {i au c@zut }i el }i cei mai
mari n@scu]i, îmbr@ca]i cu t@rsine, cu fa]a la p@mânt.
17. {i au zis David c@tr@ Dumnezeu: „Au nu eu sânt care am poruncit s@ se numere
norodul? Eu, care am p@c@tuit, eu, care am f@cut r@u; aceast@ turm@ ce au gre}it? Doamne,
Dumnezeul mieu, întoarc@-se, rogu-m@, mâna Ta asupra mea }i asupra casii t@tâni-mieu,
iar@ norodul T@u s@ nu s@ loveasc@!”
18. Iar@ îngerul Domnului au poruncit lui Gad s@ zic@ lui David s@ s@ suie }i s@ zideasc@
289v oltariu Domnului Dumnezeu lân|g@ arie lui Ornan Ievuseului.
19. {i s-au suit David dup@ cuvântul lui Gad, care-i gr@ise din numele Domnului.
20. Iar@ Ornan, uitându-s@ }i v@zând îngerul }i patru fii ai lui cu el, s-au ascuns, c@
într-aceaea vreame îml@tea grâu în arie.
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21. Deci venind David la Ornan, s-au uitat c@tr@ el Ornan }i i-au ie}it întru-ntâmpinare
din arie }i i s-au închinat cu fa]a la p@mânt.
22. {i au zis David: „D@ -m locul ariei tale, s@ zidesc într -însa oltariu Domnului; a}a ca,
cât pl@tea}te argint s@ iai }i s@ înceate rana de la norod”.
23. {i au zis Ornan c@tr@ David: „Ia, }i fac@ domnul mieu, împ@ratul, orice-i place; ci }i
boi dau spre ardere }i ciulini spre leamne }i grâu spre jârtv@, toate bucuros le voiu da”.
24. {i au zis împ@ratul David: „Nicidecum a}a va fi, ci argint voiu da cât pl@tea}te, c@
290r
nu trebuie s@ iau de la tine }i a}a s@ a||ducu Domnului jârtv@ în dar”.
25. {i au dat David lui Ornan pentru loc sicli de aur cu m@sur@ dreapt@ }ase sute.
26. *{i au zidit acolo oltariu Domnului }i au adus arderi }i p@ciuitoare }i au chemat pre
*2 Par. 3, 1.
Domnul }i L-au ascultat în foc din ceriu preste oltariul arderii.
27. {i au poruncit Domnul îngerului }i }-au întors sabia în teac@.
28. {i îndat@ David, v@zând c@-l ascultase Domnul în ariia lui Ornan Ievuseului, au
jârtvuit acolo junghieri.
29. Iar@ cortul Domnului *care f@cuse Moisi în pustie }i oltariul arderilor într-aceaea
*Ie}ir. 36, 2.
vreame era în cel înalt al lui Gavaon.
30. {i n-au biruit David a s@ duce s@ s@ roage acolo lui Dumnezeu, c@ cu mare fric@ s@
cutremurase v@zând sabia îngerului Domnului.
Cap 22
G@tea}te David ceale de lips@ spre zidirea bisearicii Domnului, care a o zidi lui Solomon i-au poruncit,
}i pre Dumnezeu | pururea f@r@ îndoial@ s@-l cinsteasc@, îndemnând c@peteniile s@-i fie cu agiutoriu.

1.

290v

i au zis David: „Aceasta -i casa lui Dumnezeu }i acest oltariu, spre ardere de
tot a lui Israil”.
2.
{i au poruncit s@ s@ adune to]i veni]ii din p@mântul lui Israil }i au rânduit dintre
dân}ii t@ietori de pietri spre t@iarea }i netezirea pietrilor, s@ se zideasc@ casa lui Dumnezeu.
3. {i fier mult foarte spre cuiele por]ilor }i spre împreun@ri }i încheieturi mai înainte au
g@tit David }i m@sur@ de aram@ nenum@rat@.
4. {i leamnele de chedru nu s@ putea socoti, care sidoneanii }i tirii adusease la David.
5. {i au zis David: „Solomon, fiiul mieu, prunc mititel iaste }i jinga}u, iar@ casa carea
voiesc a s@ zidi Domnului a}a trebuie s@ fie, ca în toate ]inuturile s@ se vesteasc@; deci,
mai înainte îi voiu g@ti ceale de lips@”. {i pentru aceast@ pricin@ mai nainte de moartea
sa toate cheltuialele au g@tit. ||
6. {i au chemat pre Solomon, fiiul s@u, }i i-au poruncit s@ zideasc@ cas@ Domnului, 291r
Dumnezeului Israil.
7. {i au zis David c@tr@ Solomon: „Fiiule, voia mea era s@ zidesc cas@ numelui Domnului,
Dumnezeului mieu.
8. Ci au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând: «Mult sânge ai v@rsat }i multe
r@zboaie ai o}tit, nu vei putea zidi cas@ numelui Mieu cu atâta sânge v@rsat înnaintea Mea.
9. Fiiul care ]i s@ va na}te va fi b@rbat lin, c@-l voiu face a s@ odihni de c@tr@ to]i nepriiatinii
s@i prinprejur }i, pentru aceast@ pricin@, f@c@toriu de pace s@ va chema. {i pace }i odihn@
voiu da lui Israil în toate zilele lui.
10. *Acela va zidi cas@ numelui Mieu }i el va fi Mie spre fiiu }i Eu voiu fi lui spre tat@ }i
* 2 Împ@r. 7, 13.
3 Împ@r. 5, 5. voiu înt@ri scaunul împ@r@]iii lui preste Israil în veac».
11. Acum, dar@, fiiul meu, fie Domnul cu | tine }i sporea}te }i zidea}te cas@ Domnului, 291v
2 Împ@r. 7, 14.
Ovr. 1, 5. Dumnezeului t@u, precum au gr@it de tine.
12. {i-]i dea Domnul în]elepciune }i sim]ire, s@ po]i îndrepta Israilul }i a p@zi leagea
Domnului, Dumnezeului t@u.
13. C@ atunci vei putea spori, de vei p@zi poruncile }i judec@]ile care au poruncit Domnul lui
Moisi s@ învea]e pre Israil. Înt@rea}te-te }i b@rb@tea}te te poart@, nu te teame, nici te sp@imânta.
14. Iat@, eu, în s@r@ciia mea, mai înainte am g@tit cheltuialele casii Domnului: talan]i de
aur o sut@ de mii }i de argint talan]i o mie de mii, iar@ aramei }i fearului nu iaste m@sur@,
c@ s@ învinge num@rul de m@rime; leamne }i pietri am g@tit spre toate ceale de lips@.
15. Ai }i mea}teri mul]i, t@ietori de pietri }i zidari }i mea}teri de leamne }i de tot me}te}ugul,
spre facerea lucrului în]@lep]i. ||
16. În aur }i argint }i aram@ }i fier c@ruia nu iaste num@r, deci scoal@ }i f@ }i va fi Domnul cu tine”. 292r
17. {i au poruncit David tuturor c@peteniilor Israil s@ agiute pre Solomon, fiiul s@u:
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18. „Vede]i zicând c@ Domnul, Dumnezeul vostru, cu voi iaste }i v-au dat odihn@
prinprejur }i v-au dat to]i nepriiatinii vo}tri în mânile voastre }i supus s@ fie p@mântul
înaintea Domnului }i înaintea norodului Lui.
19. Da]i-v@, drept aceaea, inimile voastre }i sufletele voastre s@ cerca]i pre Domnul,
Dumnezeul vostru, }i v@ scula]i }i zidi]i jârtfealnic Domnului Dumnezeu, ca s@ s@ bage
sicriiul leg@turii Domnului }i vasele Domnului ceale sfin]ite în casa carea s@ zidea}te
numelui Domnului”.
Cap 23
292v

David, b@trân, pre Solomon împ@rat rân|duind, celor num@ra]i levi]i slujbele le îns@mneaze, }i
lui Moisi fiii levi]ilor s@ num@r@.

1.

eci David, b@trân }i plin de zile, împ@rat rânduia}te pre Solomon, fiiul s@u,
preste Israil.
2.
{i au adunat toate c@peteniile lui Israil }i preo]ii }i levi]ii.
3. {i s-au num@rat de la triizeci de ani }i mai sus }i s-au aflat treizeaci de mii de b@rba]i.
4. Dintr-ace}tia s-au ales }i s-au împ@r]it spre slujba casii Domnului doaozeaci }i patru
de mii, iar@ dereg@tori }i judec@tori, }ase mii.
5. {i portari patru mii }i atâ]ia ps@lmuitori, carii cânta Domnului în organele care f@cuse
spre cântare.
6. *{i i-au împ@r]it David prin rândurile fiilor Levi, adec@ Gherson }i Caath }i Merari.
7. Fiii lui Gherson: Leedan }i Semeiu. ||
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8. Fiii lui Leedan: c@petenia Iahiil }i Zethan }i Ioilu, trei.
9. Fiii lui Semeiu: Salomith }i Hosiil }i Aran, trei; ace}tia, c@peteniile familiilor Leedan.
10. Iar@ fiii lui Semeiu: Leheth }i Ziza }i Iaus }i Varia; ace}tia, fiii lui Semeiu, patru.
11. {i era Leheth mai întâi, Ziza, al doilea, iar@ Iaus }i Varia n-au avut prea mul]i fii }i,
pentru aceaea într-o familie }i într-o cas@ s-au socotit.
12. Fiii lui Caath: Amram }i Isaar, Hevron }i Oziil, patru.
13. *Fiii lui Amram: Aaron }i Moisi; **}i s-au osebit Aaron s@ slujeasc@ în sf@nta sfintelor,
el }i fiiul lui, în veac, }i s@ t@mâiaze aprinderea Domnului dup@ leagea sa }i bine s@ cuvinteaze
numele Lui pururea.
14. {i lui Moisi, omului lui Dumnezeu, fiii s-au num@rat în neamul Levi. |
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15. *Fiii lui Moisi: Gherson }i Eliezer.
16. Fiii lui Gherson: Suvuil, întâiu.
17. {i au fost fiii lui Eliezer: Rohovia, întâiu. {i nu era lui Eliezer al]i fii, iar@ fiii lui Rohovia
s-au înmul]it foarte.
18. Fiii lui Isaar: Salomith, întâiu.
19. Fiii lui Hevron: Ieriav, întâiu, Amarie, al doilea, Iahaziil, al treilea, Iecmaam, al patrulea.
20. Fiii lui Oziil: Miha, întâiu, Iesie, al doilea.
21. Fiii lui Merari: Moholi }i Musi; fiii lui Moholi: Eliazar }i Chis.
22. {i au murit Eliazar }i n-au avut fii, ci feate. {i le-au luat fiii lui Chis, fra]ii lor.
23. Fiii lui Musi: Moholi }i Eder }i Ierimoth, trei.
24. Ace}tia, fiii Levii în neamurile }i familiile sale, c@petenii prin rânduri }i prin num@rul capetelor
294r fie}tec@rora, carii f@cea lucrurile slujbeai casei Domnului de la doaozeaci de ani || }i mai în sus.
25. C@ au zis David: „Odihn@ au dat Domnul, Dumnezeul lui Israil, norodului S@u }i
l@cuin]a Ierusalimului pân@ în veac.
26. Nici va fi slujba levi]ilor s@ mai poarte cortul }i toate vaseale lui spre slujire”.
27. {i dup@ poruncile lui David ceale mai de pre urm@ s@ va socoti num@rul fiilor lui
Levi, de la doaozeaci de ani }i mai sus.
28. {i vor fi supt mâna fiilor Aaron, spre cinstea casii Domnului, în por]i }i în ji]uri }i în
locul cur@]irii }i în jârtvelnic }i în toate lucrurile slujbeai bisearicii Domnului.
29. Iar@ preo]ii, preste pânile punerii-înnainte }i la jârtva de f@in@ }i la turtele azime }i
la tigaie }i spre pr@jire }i spre toat@ cumpâna }i m@sura.
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30. Iar@ levi]ii s@ stea diminea]@ a s@ mârturisi }i a cânta Domnului, | aseaminea }i sara,
31. {i în aducerea arderilor Domnului }i sâmb@ta }i în lun@ noao }i în celeaalalte praznice,
dup@ num@rul }i ]eremoniile fie}tec@ruia lucru, pururea înnaintea Domnului.
32. {i s@ p@zeasc@ ]iiturile cortului leg@turii }i leagea jârtfealnicului }i paza fiilor lui Aaron,
fra]ilor s@i, s@ slujeasc@ în casa Domnului.
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Cap 24
Din familiile Eleazar }i Ithamar, doaozeaci }i patru de rânduri spre slujba Domnului de la
David s@ îns@mneaz@, }i a celoralal]i levi]i familii aseaminea cu soartea s@ împ@r]esc.

1.

ar@ a fiilor lui Aaron aceastea împ@r]iri era, fiii lui Aaron: Nadav }i Aviu }i
Eleazar }i Ithamar.
2.
*{i au murit Nadav }i Aviu înnaintea t@tâni-s@u, f@r@ prunci, }i cu preo]ia au
*Preo]. 10, 2.
Num. 3, 4. slujit Eleazar }i Ithamar.
3. {i i-au împ@r]it David, adec@ Sadoc || din fiii lui Eleazar, }i Ahimeleh din fiii lui
Ithamar, dup@ rândurile sale }i slujba.
4. {i s-au aflat cu mult mai mul]i fiii lui Eleazar între b@rba]ii c@petenii decât fiii lui Ithamar
}i le-au împ@r]it lor, adec@ fiilor Eleazar, c@petenii prin familii }as@spr@zeace, }i fiilor
Ithamar, prin familii }i casele sale, opt.
5. {i au împ@r]it amândoao între sine} familiile cu soarte, c@ era c@peteniile jârtvelnicului
}i c@peteniile lui Dumnezeu }i din fiii lui Eleazar }i din fiii lui Ithamar.
6. {i i-au scris Semeia, fiiul lui Nathanail, scriitoriu levitul, înaintea împ@ratului }i a
c@peteniilor }i Sadoc preotului }i a lui Ahimeleh, fiiului Aviathar, }i c@peteniilor familiilor
preo]e}ti }i levitice}ti, o cas@ carea era preste celeaalalte a lui Eleazar, }i ceaealalt@ cas@,
carea supt sâne avea pre ceialal]i a lui Ithamar.
7. {i au ie}it soartea dintâi a lui Io|ariv, a doao, Iedei,
8. A treia, Harim, a patra, Seorim,
9. A cincea, Melhie, a }asea, Maiman,
10. A }eaptea, Accos, a opta, Avie,
11. A noao, Iesua, a zecea, S@henie,
12. A unspr@zecea, Eliaziv, a doaospr@zeacea, Iachim,
13. A treispr@zeacea, Hopfa, a patraspr@zeacea, Izvaav,
14. A cinspr@zeacea, Velga, a }aspr@zeacea, Emmer,
15. A }apteaspr@zeacea, Hezir, a optaspr@zeacea, Afses,
16. A noaospr@zeacea, Feteia, a doaozeaci, Hezechiil,
17. A doaozeaci }i una, Iahin, a doaozeaci }i doao, Gamul,
18. A doaozeaci }i trei, Dalaiau, a doaozeaci }i patru, Maaziau.
19. Aceastea rânduri a lor dup@ slujbele sale s@ între în casa Domnului }i dup@ leagea
sa, supt mâna lui Aaron, tat@lui lor, precum poruncise Domnul, || Dumnezeul lui Israil.
20. Iar@ fiilor Levi, carii r@m@sease din fiii Amram, era Savail; din fiii Savail, Iehedeie.
21. {i din fiii Rohovie, c@petenia Iesia.
22. Iar@ fiiul Asari, Salemoth; fiiul lui Salemoth, Iahat.
23. {i fiiul lui, Ieriav, întâiu, Amarie, al doilea, Iahaziil, al treilea, Iecmaam, al patrulea.
24. Fiiul lui Oziil, Miha; fiiul Mihei, Sammir.
25. Fratele Mihei, Iesie, }i fiiul lui Iesie, Zaharie.
26. Fiiul lui Merari: Moholi }i Musi; fiiul Oziav, Venno.
27. {i fiiul Merarei: Oziav }i Soam }i Zahhur }i Hevri.
28. Iar@ a lui Moholi fiiu, Eliazar, care nu avea prunci.
29. Iar@ fiiul lui Chis, Ierameil.
30. Fiii lui Musi: Moholi, Eder }i | Ierimoth. Ace}tia, fiii Levi dup@ caseale familiilor sale.
31. {i au trimis }i ei soarte preste fra]ii s@i, fiii lui Aaron, înnaintea lui David împ@ratului
}i a lui Sadoc }i Ahimeleh }i a c@peteniilor familiilor preo]e}ti }i levitice}ti; }i cei mai mari
}i cei mai mici, pre to]i soartea aseaminea împ@r]ea.
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Cap 25
Din fiii lui Asaf, Heman }i Iditun cânt@re]ul, ps@lmuitori }i l@uta}i, doaozeaci }i patru de familii
}i rânduri cu soarte s@ înpart.

1.

eci David }i sfatul oastei au os@bit spre slujb@ fiii lui Asaf }i a lui Heman }i
Idithun, carii s@ proroceasc@ în l@ute }i în psaltiri }i în chinvale, dup@ num@rul
s@u, cu rânduita, }i slujb@ s@ slujeasc@.
2. Din fiii Asath: Zahur }i Iosif || }i Nathanie }i Asarela, fiii Asaf, supt mâna lui Asaf, ce 297r
prorocea lâng@ împ@ratul.
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3. Iar@ a lui Idithun, fiii lui Idithun: Godolie, Sori, Iesele }i Hasavie }i Mathathie, }ase,
supt mâna t@tâni-s@u, Idithun, care cu l@uta prorocea preste cei ce m@rturisea }i l@uda pre
Domnul.
4. {i a lui Heman, fiii Heman: Vocchiav, Mathainiav, Oziil, Subvuiil }i Erimoth, Hananie,
Hanani, Eliatha, Gheddelthi }i Romethiezer }i Iesvacassa, Melothi, Othir, Mahazioth.
5. To]i ace}tia, fiii lui Heman, v@z@toriului împ@ratului în cuvintele lui Dumnezeu, ca s@
înal]@ cornul. {i au dat Dumnezeu lui Heman fii patruspr@zeace }i feate, trei.
6. To]i supt mâna t@tâni-s@u a cânta în bisearica Domnului era împ@r]i]i în chinvale }i
297v în psaltiri }i în al@ute spre slujbele casii Domnului, lâng@ împ@ratul Asaf, adec@ }i Idi|thum
}i Heman.
7. {i au fost num@rul lor, cu fra]ii s@i, carii înv@]a cântarea Domnului, to]i înv@]@tori, doao
sute optzeaci }i opt.
8. {i au trimis sor]i prin rândurile sale, din drept, }i cel mai mare }i cel mai mic, cel
înv@]at, aseaminea }i cel neînv@]at.
9. {i au ie}it soartea întâiu lui Iosif, care era din Asaf, a doao, lui Godolie, lui }i fiilor lui
}i fra]ilor lui, doispr@zeace,
10. A triia, Zahur, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
11. A patra, Isari, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
12. A cincea, Nathanie, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
13. A }asa, Vocchiav, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
14. A }eptea, Izreelei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
15. A opta, Iessaiei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace, ||
16. A noao, Mathanaiei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
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17. A zeacea, Semeiei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
18. A unspr@zeacea, Azareil, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
19. A doaospr@zeacea, Assaviei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
20. A triiaspr@zeacea, Suvail, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
21. A patraspr@zeacea, Mathathie, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
22. A cinspr@zeacea, Ierimoth, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
23. A }asaspr@zeacea, Hananie, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
24. A }apteaspr@zeacea, Iesvacassei, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
25. A optaspr@zeacea, Hanani, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
26. A noaospr@zeacea, Melothi, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
27. A doaozeacea, Eliatha, fiilor }i | fra]ilor lui, doispr@zeace,
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28. A doaozeaci }i una, Othir, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
29. A doaozeaci }i doao, Cheddelthi, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
30. A doaozeaci }i trei, Mahazioth, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
31. A doaozeaci }i patru, Rommemthiezer, fiilor }i fra]ilor lui, doispr@zeace,
Cap 26
Portarilor bisearicii dintre levi]i multe ceate s@ îns@mneaz@. {i care poart@ de la care
familie s@ s@ p@zasc@ cu soarte s@ rânduia}te; }i iar@}i, carii s@ p@zeasc@ comorile
}i vasele ceale sfinte.

1.
2.

299r

ar@ împ@r]irile portarilor, din coriti: Meselemie, fiiul Corei, din fiii lui Asaf.
Fiii lui Meselemie: Zaharie, întâiul n@scut, Iadihel, al doilea, Zavadie, al
treilea, Iathanail, al patrulea,
3. Elam, al cincilea, Iohanan, al }aselea, || Elioenai, al }aptelea.
4. Iar@ fiii lui Ovededom: Semeie, întâiul n@scut, Iozavad, al doilea, Ioathan, al treilea,
Zahar, al patrulea, Nathanail, al cincilea,
5. Amiil, al }aselea, Isahar, al }aptelea, Follathi, al optulea, c@ l-au blagoslovit Domnul.
6. Iar@ lui Semeiu, fiiului s@u, i s-au n@scut fii }i ispravnici familiilor sale, c@ era b@rba]i
tari.
7. Deci fiii lui Semeiu: Othni }i Rafail }i Oved, Elzavad, fra]ii lui, b@rba]i tari, }i Elleu }i
Samahie, optspr@zeace.
8. To]i ace}tia, din fiii lui Ovededom, aceia }i fiii }i fra]ii lor, tari a slugi, }as@zeaci }i doi
din Ovededom.
9. Iar@ fiii lui Meselemie }i fra]ii lor, vârto}i foarte, optspr@zeace.
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10. {i din Hosa, adec@ din fiii lui Merari: Semri, c@petenia (c@ nu avea întâiu n@scut }i
pentru aceaea îl pusease tatî-s@u spre c@petenie), |
11. Helchie, al doilea, Tavelie, al treilea, Zaharie, al patrulea, to]i ace}tia fiii }i fra]ii lui
Hotsa, treispr@zeace.
12. Ace}tia s-au împ@r]it spre portari, ca pururea c@petenii pazelor, precum }i fra]ii lor,
s@ slujasc@ în casa Domnului.
13. {i s-au trimis sor]i din drept }i celor mici }i celor mari, prin familiile sale, spre fie}tecare
poart@.
14. {i au c@zut soartea despre r@s@rit lui Semeie, iar@ lui Zaharie, fiiului s@u, omului
în]elept }i înv@]at, cu soartea i s-au venit partea despre amiaz@noapte.
15. Iar@ lui Ovededom }i fiilor lui, spre amiaz@zi, în carea partea casei era sfatul b@trânilor.
16. Sefin }i Hosa spre apus, lâng@ poarta carea duce c@tr@ calea sui}ului, paz@ în prejma p@zii.
17. Iar@ spre r@s@rit, levi]ii, }as@ }i spre miaz@noapte, patru p@ zi }i la amiaz@zi aseaminea,
patru în zi, }i || unde era sfatul câte doi, câte doi.
18. {i în chiliile portarilor, spre apus, patru în cale }i câte doi prin chilii.
19. Aceastea sânt împ@r]irile portarilor, a fiilor Core }i Merari.
20. Iar@ Ahie era preste vistieriile casii lui Dumnezeu }i vaseale ceale sfinte.
21. Fiii Ledan, fiii lui Ghersoni din Ledan, c@peteniile familiilor Ledan }i Ghersoni, Ieheili.
22. Fiii lui Ieheilii: Zathan }i Ioil, fra]ii lui, preste comoar@le casii Domnului,
23. Amramiteanilor }i isaariteanilor }i hevroniteanilor }i oziheliteanilor.
24. Iar@ Suvail, fiiul lui Gherson, fiiului Moisi, mai-mare preste comoare.
25. {i fra]ii lui Elieser, a c@ruia fiiu, Rahavie, }i acestuia fiiu Ioram, }i acestuia fiiu Zehri,
}i acestuia fiiu Selemith.
26. Acesta Selemith }i fra]ii lui, preste comoarele cealor sfinte, care au sfin]it David
împ@ratul }i c@peteniile familiilor }i trivunii }i suta}ii | }i voivozii oastei,
27. Din r@zboaie }i din jafurile r@zboaielor, care sfin]ise spre întemeiarea }i unealtele
bisearicii Domnului.
28. Iar@ acestea toate le-au sfin]it Samuil v@z@toriul }i Saul, fiiul lui Chis, }i Avner, fiiul
lui Ner, }i Ioav, fiiul Sarviei, to]i carii le sfin]ise prin mâna lui Selemith }i a fra]ilor lui.
29. Iar@ preste isaariteani era Honenie }i fiii lui, spre lucrurile ceale din afar@, preste Israil,
a-i înv@]a }i a-i judeca.
30. Iar@ din hevroniteani, Hasavie }i fra]ii lui, b@rba]i tari, o mie }apte sute era preste
Israil, peste Iordan, spre apus, în toate lucrurile Domnului }i spre slujba împ@ratului.
31. Iar@ a hevroneanilor c@petenie au fost Ieria, dup@ familiile }i rudeniile lor; în anul
al patruzeacilea împ@r@]iii lui David s-au num@rat }i s-au aflat b@rba]i tari în Iaz@r Galaad.
32. {i fra]ii lui de vârst@ mai v@r||toas@, doao mii }apte sute, c@petenii familiilor. {i i-au
pus împ@ratul David preste ruvineani }i gaditeani }i jum@tate neamul Manasse, spre toat@
slujba lui Dumnezeu }i a împ@ratului.
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Cap 27
S@ num@r@ doaospr@zeace c@petenii a c@rora fie}tecarele în luna sa era preste doaozeaci }i
patru de mii; la aceasta, c@peteniile sau cei preste neamuri, vistierii }i preste celealalte averile
împ@ratului s@ num@r@.

1.

ar@ fiii lui Israil, dup@ num@rul s@u, c@peteniile familiilor, trivuni }i suta}i }i
ispravnici, carii slujea împ@ratului, dup@ turmele sale întrând }i ie}ind prin
fie}tecare luni }i an, fie}tecare era preste doaozeaci }i patru de mii.
2. Preste turme dintâi, în luna dintâi, era Iesvoan, fiiul lui Zavdiil, }i supt el doaozeaci
}i patru de mii.
301v
3. Din fiii lui Fares, voivodul tuturor | c@peteniilor în oastea, în luna dintâi.
4. În luna a doao avea turma Dudie Ahohiteanul }i dup@ el altul, pe nume Macheloth,
care îndrepta o parte a oastei de mii doaozeaci }i patru.
5. {i voivodul turmei a treia, în a treia lun@, era Vanaie, fiiul Ioiadei preotul }i în împ@r]irea
sa, mii doaozeaci }i patru.
6. Acesta iaste Vanaie cel tare între treizeaci }i preste treizeaci }i era preste turma lui
Amizavad, fiiul lui.
7. Al patrulea, în luna a patra, Asahil, fratele lui Ioav, }i Zadie, fiiul lui, dup@ el, }i în turma
lui, mii doaozeaci }i patru.
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8. A cincilea, în luna a cincea, c@petenia Samaoth Iezeriteanul, }i în turma lui, mii
doaozeaci }i patru.
9. Al }aselea, în luna a }asa, Hira, fiiul lui Achis Thecuiteanul, }i în turma lui, mii doaozeaci
}i patru.
10. Al }eptelea, în luna a }aptea, Helles || Falloniteanul, din fiii Efrem, }i în turma lui,
302r
mii doaozeaci }i patru.
11. Al optulea, în luna a opta, Sovohai Husathiteanul, din ruda Zarahei, }i în turma lui,
doaozeaci }i patru.
12. Al noaolea, în luna a noao, Aviezer Anathotheanul, din fiii Ieminei, }i în turma lui,
mii doaozeaci }i patru.
13. Al zeacelea, în luna a zeacea, Maraii, }i el Natofathiteanul, din ruda Zaraii, }i în turma
lui, mii doaozeaci }i patru.
14. Al unspr@zeacelea, în luna a unspr@zeacea, Vanaie Farathoniteanul, din fiii Efreim,
}i în turma lui, mii doaozeaci }i patru.
15. Al doispr@zeacelea, în luna a doaospr@zeacea, Holdaii Netofathiteanul, din ruda
Gothoniil, }i în turma lui, mii doaozeaci }i patru.
16. Iar@ preste neamurile lui Israil era: preste ruvineani, voivodul Eliezer, fiiul Zecrii;
preste simioneani, voivodul Safatie, fiiul Maaha; |
17. Preste levi]i, Hasavie, fiiul lui Camuil; preste aaroniteani, Sadoc;
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18. Preste Iiuda, Eliu, fratele lui David; [preste] Isahar, Amri, fiiul lui Mihail;
19. Preste zavoloneani, Iesmaie, fiiul lui Avdie; preste nethanineani, Ierimoth, fiiul lui
Ozriil;
20. Preste fiii Efrem, Osie, fiiul lui Ozaziu; preste jum@tate neam a lui Manase, Ioil, fiiul
lui Fadai;
21. {i preste jum@tate neamul Manase, în Galaad, Iaddo, fiiul lui Zaharie, iar@ preste
Veniamin, Iasiil, fiiul lui Avner;
22. {i preste Dan, Ezrihil, fiiul lui Ieruai. Ace}te, c@peteniile fiilor Israil.
23. {i n-au vrut David a-i num@ra de la doaozeaci de ani mai jos, c@ zisease Domnul
s@ înmul]asc@ pre Israil ca stealele ceriului.
24. *Ioav, fiiul Sarviei, începuse a-i num@ra. Nici au plinit, c@ preste aceasta mâniia *Sus 21, 2.
303r c@zuse pre Israil }i, pentru aceaea, num@rul celor num@ra]i nu s-au adus || în Istoria
împ@ratului David.
25. Iar@ preste comorile împ@ratului au fost Asmoth, fiiul lui Adiil, iar@ preste comoarele
care era prin cet@]i }i prin sate }i în turnuri era Ionathan, fiiul Oziii.
26. Iar@ preste lucrul prost }i preste lucr@torii de câmp carii chivernisea p@mântul era
Ezri, fiiul lui Heluv.
27. {i preste lucr@torii viilor, Semee Vromatheanul; preste pivni]ele de vin, Savdie Afoneanul.
28. C@ preste olive]ii }i smochinii care era în câmpii, Valanan Ghederiteanul, iar@ preste
c@m@rile de untdeleamn, Ioas.
29. {i preste ciurde care s@ p@}tea în Saron, mai-mare au fost Setrai Saraniteanul, }i
preste boi, în v@i, Safat, fiiu lui Adlii,
30. Iar@ preste c@mile, Uvil Ismaeliteanul, }i preste asini, Iadie Meronatheanul,
31. Preste oi, Iaziz Agareanul. To]i ace}|tia, c@peteniile averii împ@ratului David.
303v
32. Iar@ Ionathan, unchiul lui David, sfetnic, b@rbat în]@lept }i înv@]at; acesta }i Iahiil,
fiiul Hahamonii, era cu fiii împ@ratului.
33. {i Ahitofel, sfetnicul împ@ratului, }i Husai Arahiteanul, priiatinul împ@ratului.
34. Dup@ Ahitofel au fost Ioiada, fiiul Vanai, }i Aviathar; iar@ voivodul oastei împ@ratului
era Ioav.
Cap 28
David, dup@ ce au g@tit toate ceale de lips@ spre zidirea bisearicii, chemând pre Solomon }i
toate c@peteniile, îi îndeamn@ spre ]inerea dumnezeie}tilor porunci }i le scrie cea dat@ de la
Dumnezeu form@ a zidi bisearica.

1.

i au chemat David toate c@peteniile lui Israil, pov@]uitorii neamurilor }i
mai-marii turmelor, carii slujiia împ@ratului, }i trivunii }i suta}ii }i ispravnicii
304r
averii }i mo}tenirii împ@ratului }i fiii s@u cu || famenii }i pre cei putearnici
}i pre cei vârto}i, fie}tecare în oastea Ierusalimului.
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2. {i, sculându-s@ împ@ratul }i stând, au zis: „Asculta]i-m@, fra]ii miei }i norodul mieu,
gândit-am s@ zideasc cas@ în carea s-ar odihni sicriiul leagii Domnului }i a}ternut picioarelor
Dumnezeului nostru, }i spre zidire toate le-am g@tit.
3. Iar@ Dumnezeu mi-au zis: *«Nu vei zidi cas@ numelui Mieu, pentru c@ e}ti b@rbat
*2 Împ@r. 3, 7,13.
osta}u }i ai v@rsat sânge».
4. Ci m-au ales Domnul, Dumnezeul lui Israil, din toat@ casa t@tâni-mieu s@ fiu împ@rat
preste Israil în veac, c@ din Iuda au ales c@petenii }i din casa Iiudei, casa t@tâni-mieu, }i
din fiii t@tâni-mieu i-au pl@cut pre mine a m@ aleage împ@rat preste tot Israilul.
5. *Ci }i dintre fiii miei (c@ fii mul]i | mi-au dat Domnul) au ales pre Solomon, fiiul mieu,
*În]elp. 9, 7.
s@ }az@ în thronul împ@ratului Domnului preste Israil.
6. {i mi-au zis: «Solomon, fiiul t@u, va zidi casa Mea }i cur]ile Meale, c@ pre el Mi l-am
ales spre fiiu, }i Eu lui spre tat@.
7. {i voiu înt@ri împ@r@]ia lui pân@ în veac, de va r@mânea f@când poruncile Meale }i
judec@]ile, ca }i ast@zi».
8. Acum, dar@, înnaintea a toat@ ceata lui Israil, auzând Dumnezeul nostru, p@zi]i }i
cerca]i toate poruncile Domnului, Dumnezeului nostru, ca s@ mo}teni]i p@mântul cel bun
}i s@-l l@sa]i fiilor vo}tri dup@ voi, pân@ în veac.
9. Iar@ tu, Solomon, fiiul mieu, s@ }tii pre Dumnezeul t@tâni-t@u }i-I sluja}te cu inim@
*Psal. 7, 10. des@vâr}it }i cu suflet voios, *c@ toate inimile cerceteaze Domnul }i toate gândurile min]ilor
le în]eleage; de-L vei cerca, Îl vei afla, iar@ de-L vei p@r@si, te va lep@||da în veac.
10. Acum, dar@, pentru c@ te-au ales Domnul s@ zide}ti casa jârtvelnicului, înt@rea}te-te
}i te f@ des@vâr}it!”
11. {i au dat David lui Solomon, fiiului s@u, îns@mnarea pridvorului }i a bisearicii }i a
chiliilor }i a trep@z@rii }i a c@m@rilor în schituri }i a casii îmblânzirii,
12. Ci }i a tuturor t@rna]elor care gândise }i a jil]urilor prinprejur, spre vistieriile casii
Domnului }i spre vistieriile celor sfinte
13. {i a împ@r]irilor preo]e}ti }i levitice}ti spre toate lucrurile casii Domnului }i spre toate
vasele slujbeai bisearicii Domnului.
14. Aurul, în m@sur@ prin fie}tecarele vaseale slujbeai, a}ijderea m@sura argintului, dup@
osebirea vaselor }i a lucrurilor.
15. Ci }i sfe}nicele ceale de aur }i spre candilele lor, aur dup@ m@sura fie}tec@ruia sfe}nic
}i candilelor, | aseaminea }i spre sfe}nicele ceale de argint }i spre candilele lor, dup@
usibirea m@surii povar@ de argint i-au dat.
16. {i aur i-au dat spre measele ducerii, dup@ useabirea measelor, aseaminea argint,
spre alte mease de argint.
17. {i spre furculi]e }i p@h@reale }i c@dealni]@ de aur curat }i leu]i de aur dup@ fealiul
m@surii i-au împ@r]it, spre leu]i }i leu]i aseaminea, }i spre lei de argint alt@ povar@ de argint
i-au usibit.
18. Iar@ oltariul lui, în care s@ t@mâia}te aprinderea, aur curat i-au dat, ca dintr-însul s@ se
fac@ as@m@narea c@ru]eai de heruvimi întinzindu-}i aripile }i acoperind sicriiul legii Domnului.
19. Toate, au zis, au venit scrise cu mâna Domnului la mine, ca s@ în]eleg toate lucrurile pildei.
20. {i au zis David lui Solomon, fiiului s@u: „B@rb@tea}te te poart@ }i te înt@rea}te }i f@;
s@ nu te temi, || nici s@ te sp@imântezi, c@ Domnul, Dumnezeul mieu, cu tine va fi }i nu
te va l@sa, nici te va p@r@si, pân@ ce vei s@vâr}i tot lucrul slujbeai casei Domnului.
21. Iat@ împ@r]irile preo]ilor }i a levi]ilor spre toat@ slujba casii Domnului; }i gata sânt }i
au cunoscut }i c@peteniile }i norodul a face toate poruncile tale”.

304v
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Cap 29
S@ num@r@ ceale de lips@ de la David spre zidirea bisearicii mai nainte g@tite, la carele c@peteniile
}i norodul multe adaoge daruri. David, binecuvântând pre Domnul, s@ roag@ pentru Solomon }i
pentru norod; }i, aducând jârtve cu mare veselie, s@ unge a doao oar@ Solomon împ@rat pentru
tat@-s@u, David, carele în anul împ@r@]iii al patruzeacilea în pace s-au odihnit.

i au gr@it David împ@ratul c@|tr@ toat@ bisearica: „Pre Solomon, fiiul mieu, 306v
unul l-au ales Dumnezeu, înc@ prunc }i tinerel, c@ lucru mare iaste, c@ nu
omului s@ g@tea}te l@ca}u, ci lui Dumnezeu.
2. Iar@ eu cu toat@ putearea mea am g@tit ceale de lips@ casii Dumnezeului mieu: aur
spre vase de aur }i argint spre ceale de argint, aram@ spre ceale de aram@, fier spre ceale
1.
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de fier, leamne spre ceale de leamne }i pietri de onihin@ }i ca de }tivini }i de multe fealiuri
de fea]e }i toat@ piatra scump@ }i marmure Parium de prisosit.
3. {i preste aceastea care am adus spre casa Dumnezeului mieu, din avearea mea aur }i argint
dau spre bisearica Dumnezeului mieu, afar@ de aceastea care am g@tit spre casa cea sfânt@.
4. T@lan]i de aur de Ofir, trei mii }i de argint l@murit, }apte mii de t@lan]i, spre aurirea
p@re]ilor bisearicii; }i oriunde va trebui aurul, din aur ||
307r
5. {i oriunde va trebui argint, din argint s@ fac@ lucrurile prin mânile me}terilor, }i care
de voia sa d@ruia}te, împle-}i mâna sa ast@zi }i aduc@ ce va vrea Domnului”.
6. {i au f@g@duit c@peteniile familiilor }i ale}ii neamurilor lui Israil }i trivunii }i suta}ii }i
ispravnicii mo}tenirilor împ@ratului
7. {i au dat spre lucrurile casii lui Dumnezeu t@lan]i de aur, cinci mii }i bani întreji zeace mii,
t@lan]i de argint zeace mii }i de aram@ t@lan]i optspr@zeace mii }i de fier t@lan]i, o sut@ de mii.
8. {i ori la care s-au aflat pietri, au dat spre vistieriile casii Domnului, Iahiil Ghersoneanului.
9. {i s-au veselit norodul din bun@ vrearea sa, f@g@duind darurile, c@ cu toat@ inima le
aducea Domnului; ci }i David împ@ratul s-au veselit cu bucurie mare.
307v
10. {i bine au cuvântat pre Domnul înaintea a toat@ mul]imea }i au zis: | „Bine e}ti
cuvântat, Doamne, Dumnezeul lui Israil, p@rintelui nostru, din veac pân@ în veac!
11. A Ta, Doamne, iaste m@rirea }i putearea }i slava }i biruin]a }i ]ie lauda, c@ toate care sânt
în ceriu }i pre p@mânt ale Tale sânt; a Ta, Doamne, e împ@r@]ia }i Tu e}ti preste toate c@peteniile.
12. A Ta-i bog@]iia }i a Ta-i slava, Tu st@pâne}ti toate, în mâna Ta e t@ria }i putearea,
în mâna Ta, m@rimea }i împ@r@]ia tuturor.
13. {i acum, Dumnezeul nostru, ne m@rturisim [ie }i l@ud@m numele T@u cel sfin]it.
14. Cine sânt eu }i cine e norodul mieu, ca s@ putem f@g@dui [ie toate acestea? Ale Tale
sânt toate }i care din mâna Ta am luat [i le-am dat.
15. C@ nimearnici sântem înaintea Ta }i veni]i ca to]i p@rin]ii no}tri, *zilele noastre ca *În]el. 2, 5.
umbra pre p@mânt }i nici o z@bav@ iaste.
308r
16. Doamne, Dumnezeul nostru, toat@ aceas||t@ mul]ime, carea o am g@tit s@ se zideasc@
cas@ numelui celui sfânt al T@u, din mâna Ta iaste }i ale Tale sânt toate.
17. {tiu, Dumnezeul mieu, c@ cerci inimile }i unirea iube}ti, de unde }i eu în unirea inimii
meale veasel am adus toate aceastea; }i norodul T@u, care s-au g@tit aici, l-am v@zut cu
bucurie mare aducându-[i darurile.
18. Doamne, Dumnezeul lui Avraam }i a lui Isaac }i a lui Israil, al p@rin]ilor no}tri, p@zea}te
în veac aceast@ vrearea inimilor }i pururea spre cinstea Ta mintea aceasta s@ r@mâie.
19. {i lui Solomon, fiiului mieu, d@-i inim@ des@vâr}it, s@ p@zeasc@ poruncile Tale }i m@rturiile
Tale }i ]eremoniile Tale }i s@ fac@ toate }i s@ zideasc@ casa a c@riia ceale de lips@ le-am g@tit”.
308v
20. {i au poruncit David la toat@ bisearica: „Binecuvânta]i pre Domnul, | Dumnezeul
nostru!” {i bine au cuvântat toat@ bisearica pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, }i s-au
plecat Lui }i s-au închinat lui Dumnezeu, }i dup@ aceaea împ@ratului.
21. {i au jârtvuit jungheri Domnului }i au adus arderi de tot a doao zi: tauri, o mie,
berbeci, o mie, miei, o mie, cu gust@rile sale }i cu tot obiceaiul de prisosit spre tot Israilul.
22. {i au mâncat }i au beut înnaintea Domnului în zioa aceaea cu mare veselie *}i au *3 Împ@r. 1, 34.
uns a doao oar@ pre Solomon, fiiul lui David, }i l-au uns Domnului împ@rat, iar@ pre
Sadoc, arhiereu.
23. {i au }ezut Solomon pre scaunul Domnului împ@rat pentru David, tat@l s@u, }i tuturor
le-au pl@cut }i s-au cucernicit lui tot Israilul.
24. Ci }i toate c@peteniile }i cei putearnici }i to]i fiii împ@ratului David au dat mâna }i
309r supu} || au fost lui Solomon împ@ratului.
25. {i au m@rit Domnul pre Solomon preste tot Israilul }i i-au dat lui slava împ@r@]iii,
carea nici un împ@rat a lui Israil mai nainte de el au avut.
26. Deci David, fiiul lui Isai, au împ@r@]it preste tot Israilul.
27. *{i zilele în care au împ@r@]it preste Israil au fost patruzeaci de ani; în Hevron au *3 Împ@r. 2, 11.
împ@r@]it }apte ani }i în Ierusalim, ani treizeaci }i trei.
28. {i au murit în b@trânea]e bune, plin de zile }i de bog@]ii }i de slav@; }i au împ@r@]it
Solomon, fiiul lui, pentru el.
29. Iar@ faptele lui David împ@ratului, ceale dintâi }i ceale mai de pre urm@, scrise sânt
în Cartea lui Samuil v@z@toriului }i în Cartea lui Nathan prorocului }i în Cartea lui Gad
v@z@toriului, |
309v
30. {i a toat@ împ@r@]ia lui }i a t@rimii }i a vreamilor carea au trecut supt el sau în Israil
sau în toate împ@r@]iile p@mântului.
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(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 11,1, 13
sã (se) adune: conj. prez. 3.pl. 13,2
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,5; 1 5,3; 19,17; 20,1; 23,2
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sã (sã) adune: conj. prez. 3.pl. 22,2

ALEGERE: s.f.
aleagere: sg. ac. 21,10

ADUN AT, -Ã: adj.
adunaþi: m. pl. nom. 19,7

ALES, ALEASÃ: adj./s. „deosebit”, „r emarcabil”; „selecþionat”
aleºi: adj. m. pl. nom. 7,40; 9,22; 12,1
aleasã: adj. f. sg. ac., în sintagma copilul de aleasã fire 12,28
alesului: s.m. sg. gen. 16,13
aleºi: s.m. pl. ac. 16,41
aleºii: s.m. pl. nom. 29,6

AFARÃ: adv.
afarã: 9,28; 20,3
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 17,20; 18,4; 29,3
afarã: adv. în loc. adj. din afarã 26,29
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au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,40; 10,3, 8; 17,25; 20,2
(sã) aflase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,41
(s-)au aflat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,5; 23,3; 24,4; 26,31; 29,8
vei af la: ind. viit.I. 2.sg. 28,9

AMALICHITEAN: s.m. (cf. Indice Fc – AMALECHITEAN)
amalichiteanii: pl. nom. rezum. cap.4
amalichiteani: pl. ac. 4,43
AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZÃZI „sud”
amiazãzi: sg. ac. 9,24; 26,15, 17
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AMIAZÃNOAPTE: s.f. „nord”
amiazãnoap te: sg. ac. 26,14

ARAHITEAN: s.m. (cf. supra ARACHEU)
Ar ahiteanul: sg. nom. 27,33
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amin: 16,36

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 15,19; 18,8, 11; 22,3, 16; 29,2, 7
aramei: sg. dat. 22,14
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ARARINEAN: s.m. „care provine din Harar”
Ar arineanul: sg. nom. 11,33

AMORREU: s.m. (cf. Indice Fc)
amor reul: sg. ac. 1,14

ARAVINEAN: s.m. (cf. supra ARARINEAN)
Ar avineanul: sg. nom. 11,3 4
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anul: sg. ac. 26,31; r ezum. cap.29
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(a) ARDE: v. III
sã ar zã: conj. prez. 3.pl. 14,12

APRINDERE: s.f. (aici) „ceea ce se arde în cins tea unei divinitãþi”,
„tãmâe”, „jer tfã”
aprindere: sg. ac. 6,49
aprinderea: sg. ac., în sintagma aprinderea Domnului 23,13
aprinderea: sg. nom. 28,18

ARIPÃ: s.f.
aripile: pl. ac. 28,18

(a se) APROPIA: v. I
apr opiindu(-sã): gerunziu 10,2

ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 10,9; 12,33, 37
armele: pl. ac. 10,10

ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderii: sg. gen., în sintagma arderii de tot 6,49
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 16,1; 29,21
ANATEMÃ: s.f.; var. ANATHEMÃ (aici) „ofrandã”, „jertfã votivã” arderile: pl. ac. 16,2
(cf. DB, p.37)
arderi: pl. ac. 16,40; 21,26
anathemeai: sg. gen. 2,7
ardere: sg. ac. 21,23
arderii: sg. gen. 21,26
ANATHOTHINEAN: s.m. „care pr ovine din cetatea Anatot” arderilor: pl. gen. 21,29
Anathothineanul: sg. nom. 11,28
ardere: sg. ac., în sintagma ardere de tot 22,1
arderilor: pl. gen., în sintagma arderilor Domnului 23,31
ANATHOTEAN: s.m. (cf. supra ANATHOTHINEAN)
anathoteanii: pl. nom. 12,3
ARGINT: s.n.
Anathotheanul: sg. nom. 27,12
argint: sg. nom./ac. 18, 11; 19,6; 21,22, 24; 22,14, 16; 28,15, 16,
17; 29,2, 3, 4, 5, 7
APÃ: s.f.
argintul: sg. ac. 18,11
apã: sg. ac. rezum. cap.11; 11,17, 18
argintului: sg. gen. 28,14
apa: sg. ac. 11,19
apele: pl. nom. 14, 11
ARHIEREU: s.m.
arhiereul: sg. nom. 9,11
(a) APÃRA: v. I
arhiereu: sg. ac. 29,22
au apãrat : ind. pf.c. 3.pl. 11,14
ARIE: s.f.; var. (Înv.) ARE
(a) APÃSA: v. I
aria: sg. ac. 13,9
apasã: ind. prez. 3.pl. 21,13
area: sg. ac. rezum. cap.21
ariia: sg. ac. 21,15, 28
(a) APRINDE: v. III
arie: sg. ac. 21,18, 20, 21
aprinzând: gerunziu (aici) „cel care aprinde; piromanul” 4,22
ariei: sg. gen. 21,22

(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 10,4; 11,23

ARORITEAN: s.m. „care provine din Harod, localit atea Ain
Jalud de astãzi” (cf. DB, p.521)
Ar oriteanul: sg. nom. 11,2 7
aroriteanii: pl. nom. 11,4 4

APUS: s.n. „v est”
apus: sg. ac. 7,28; 9,24; 12,15; 26, 16, 18, 30
ARACHEU: s.m. „Archit – ur maº al lui Ham, prin Canaan, ºi
strãmoºul eponim al locuitorilor unei cetãþi feniciene” (cf. DB, p.75)
aracheul: sg. ac. 1,15
ARADIU: s.m. „care provine din cetatea Ar ad”
aradiul: sg. ac. 1,16

ARMAª: s.m.
armaºul: sg. nom./ac. 10,4, 5; 11,39

ARUNC AT, -Ã: ad j. (aici despre dãjdi) „pus”
aruncate: f. pl. nom. rezum. cap.18
ARVATHITEAN: s.m. „care provine din Araba, valea care merge
de la Mar ea Tiberiadei spre Golful Aqaba”
Ar vathiteanul: sg. nom. 11,32
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(a) ASCULTA: v. I
au ascultat : ind. pf.c. 3.sg. 5,20; 21,26
ascultase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,28
ascultaþi: imperativ 2.pl. 28,2

având: gerunziu 4,42; 8,40; 20,6
avea: ind. im p. 3.sg. 11,23; 13,14; 24,6, 28; 26,10; 27,4
ai: ind. pr ez. 2.sg. 22,15
neavând: gerunziu 12,17

(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 21,20

AVERE: s.f.
averile: pl. ac. rezum. cap.27
averii: sg. gen. 27,31; 28,1
avearea: sg. ac. 29,3

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃN ARE (Înv.; ccr.) „chip”
asãmãnarea: sg. nom. 28,18
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA; (Reg.) ASEMINEA
aseaminea: adv. 6,68; 23,30; rezum. cap.24; 24,31; 25,8; 26,17;
28,15, 16, 17
aseminea: adv. 6,74; 10,6
aseaminea: prep. 17,20

AZIMÃ: s.f.
azime: pl. nom., în sintagma tur tele azime 23,29
B

ASIR: s.m. (cf. infra ASIRIAN )
asiriilor: pl. gen. 5,6, 26

BAN: s.m.
bani: pl. ac., în sintagma bani într eji zeace mii (cf. lat. solidos
decem milia; sintagma româneascã es te rezultatul unei confuzii
pe care traducãt orul a fãcut-o între adj. solidus „întreg, complet”
ºi substantivul solidus, -¾ „monedã de aur”) 29,7

ASIRIAN: s.m. ASIRIAN: s.m. (La pl.) „locuitor al Asiriei”
asiriiani: pl. ac. rezum. cap.5

BARBÃ: s.f.
barba: sg. nom. 19,5

ASTAROTHEAN: s.m. „care provine din cetatea Aºtarot”
As tarotheanul: sg. nom. 11,4 4

(a se) BATE: v. III „a învinge în luptã”; „a lupta”; „a lovi ritmic
într-un ins trument muzical de percuþie”
(sã) bat: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,19; 20,1
bãtând: gerunziu 16,42

ASIN: s.m.
asini: pl. nom./ac. 5,21; 12,40; 27,30

ASTÃZI: adv.
astãzi: 28,7; 29,5
AªA: adv.
aºa: 13,4; 15,13; 17,7, 15, 18; 20,3; 21,22, 24; 22,5

(a) BATJOCORI: v. IV
sã batjocoreascã: conj. prez. 3.pl. 10,4
batjocorindu-: gerunziu rezum. cap.19

(a se) AªEZA: v. I
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 6,31; rezum. cap.16
au aºezat: ind. pf.c. 3.pl. 16, 1
voiu aºeza: ind. viit.I. 1.sg. 17,14

BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 19,5
(a se) BÃGA: v. I
sã (sã) bage: conj. prez. 3.sg. 22,19

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 28,14
AªTERNUT: s.n.
aºternut: sg. ac., în sintagma aºternut piciorelor Dumnezeului 28,2
(a se) ATINGE: v. III
atingând: gerunziu rezum. cap. 13
atinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13, 10
(nu vã) atingeþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 16,22
ATUNCI: adv.
atunci: 13,12; 14,15; 15,2; 16,33; 19,5; 22,13

BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 4,42; 5,18; 7,2, 4, 11; 8,40; 11,26; 12,8, 25,
30, 38; 18,4, 5; 19,10; 21,5, 14; 23,3; 26,6, 7, 30, 31
bãrbaþ: pl. nom. 5,24; 12,21, 32
bãrbaþii: pl. nom./ac. 10,1, 12; 24,4
bãrbaþilor : pl. gen. 11,10; 19,8
bãrbatului: sg. gen. 11,22
bãrbat : sg. nom./ac. 16,3; 22,9; 27,32; 28,3
BÃRBÃTEªTE: adv.
bãrãbãteaºt e: 19,13; 22,13; 28,20

AUR: s.n.
aur: sg. nom./ac. 18,7, 11; 20,2; 21,25; 22,14, 16; 28,15, 16, 17,
18; 29,2, 3, 4, 7
aurul: sg. nom./ac. 18,11; 28,14; 29,4

BÃTRÂN , -Ã: adj./s.
bãtrân: adj. m. sg. nom. rezum. cap.23; 23,1
bãtrânilor: s.m. pl. gen., în sint agma sf atul bãtrânilor 26,15

AURIRE: s.f.
aurirea: sg. ac. 29,4

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþe: pl. ac., în sintagma bãtrâneaþe bune 29,28

(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 10, 11;14,8; 15,26; 18,9; 19,8
auzând: gerunziu 14,8; 28,8
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 14,15
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 17,20

(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. rezum. cap.11
sã bea: con j. prez. 3.sg. 11,18, 19
sã beau: con j. prez. 1.sg. 11,19
bând: gerunziu 12,39
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 29,22

(a) AVEA: v. II
au avut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,24, 28, 3 4; 3,1, 9; 4,27; 5,7; 7,4, 15,
27; 9,44; 18,7; 23,11, 22; 29,25

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. nom./ac. 12,40; 15,26; 29,21
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BUCUROS, -OASÃ: ad j.
BINE: adv./s.
bine: adv. în structura v. dislocatã bine e cuvântat/bine sã cuvinteaze/ bucuros: m. sg. nom. 21,23
bine au cuvântat/bine eºti cuvântat 16,36; 23,13; 29,10, 20
BUN, -Ã: adj.
bine: adv. 21,13
(f oarte) bune: f. pl. ac. 4,40
bine: s.n. în sint agma faceri de bine 17,26
buni: m. pl. nom. 12,8
bun: m./n. sg. nom./ac. 16,34; 19,13; 28,8
(a) BINECUVÂNTA: v. I
bunã: f. sg. ac., în sint agma bunã vr earea 29,9
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 16,36
bine sã cuvinteaze: conj. prez. 3.pl. 23,13
bune: f. pl. ac., în sint agma bãtrâneaþe bune 29,28
binecuvântând: gerunziu rezum. cap.29
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg. 29,10, 20
BUNÃTATE: s.f.
bine eºti cuvântat : pasiv ind. prez. 2.sg. 29,10
bunãt atea: sg. ac. rezum. cap.17
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 29,20
(a) BIRUI: v. IV
vor birui: ind. viit.I. 3.pl. 19, 12
a f i biruiþi: pasiv inf. prez. 19,19
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg. 21,4, 30

C
CAATHITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Cahat (Chehat);
al doilea f iu al lui Levi, întemeietorul familiei chehatiþilor, una dintre
cele trei familii impor tante ale leviþilor”
caathit anilor: pl. gen . 6,54

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþã: sg. ac. 15,21
bir uinþele: pl. nom. rezum. cap.18
bir uinþa: sg. nom. 29,11

CAL: s.m.
caii: pl. ac. 18,4

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ „bisericã (edificiu)”, „templu”;
„adunare a poporului” (cf. lat. eccl½sia, -ae „adunare a poporului”, dar
CALE: s.f.
ºi „bisericã”, „templu”)
calea: sg. ac., în sintagma calea suiºului 26,16
bisearicii: sg. gen. 9,27; rezum. cap.22; 23,28; rezum. cap.26; cale: sg. ac. 26,18
26,2 7; rezum. cap.28; 28,11, 13; rezum. cap.29; 29,4
bisericilor: pl. dat. 10,9
CANANITEANCÃ: s.f.; var. HANANITEANCÃ
bisearica: sg. nom./ac. 10,10; 25,6; rezum. cap.28; 29,1, 3, 20
Hananiteanca: sg. nom. 2,3
bisearica: sg. dat. (cu prep. la) 29,20
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
bisearica: sg. dat. (cu prep. la) 29,20
candilele: pl. ac. 28,15
candilelor: pl. gen . 28,15
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
de blagoslovit: supin 4,10
CAP: s.n.
vei blagoslovi: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
cap: sg. ac., în loc. adj. în cap (aici) „primul (nãscut)”, în sintagma
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.13; 13,14; 16,2; 26,5
(sã) blagoslo veaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
Ioil în cap ºi Saf an al doilea 5,12
sã blagosloveascã: con j. prez. 3.sg. 16,43
capul: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,9, 10
a blagoslovi: inf. pr ez. 17,27
capului: sg. gen. 12,19
blagoslovindu-: gerunziu 17,27
capul: sg. ac. 20,2
blagoslovitã va fi: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 17, 27
capetelor: pl. gen . 23,24
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.sg. 20,7

CAR: s.n.
car : sg. ac. 13,7
car ul: sg. ac. 13,7

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiia: sg. nom. 29,12
bogãþii: pl. ac. 29,28
BOU: s.m.
boi: pl. ac. 12,40; 21,23; 27,29
bou: sg. nom. 13,9
BOZ: s.m.
bozilor: pl. gen., în sintagma închinarea bozilor rezum. cap.5
BRÂGLÃ: s.f. „vãtalã”; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA,
unde prima atestare, în f orma BÂRGLÃ, este în Lexicon romanesclatinesc-unguresc-nemþesc, Buda 1825
brâgla: sg. ac. 11,23; 20,5
BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinului: sg. gen. 15,28
(a se) BUCURA: v. I
sã (se) bucure: conj. prez. 3.sg. 18,10
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom. 12,40; 16,27; 29,9, 17

CASÃ: s.f.
casei: sg. gen. 2,54, 55; 4,21; 26,15
casa: sg. ac., în sintagma casa jurãmântului/casa cumnãþiilor
„familia”, „neamul” 4,21
casele: pl. ac., în sintagma casele rudeniilor „familiile”, „neamurile”
5,13; 7,2
casii: sg. gen. 5,15; 7,23; 21,17; 22,14
casii: sg. gen., în sint agmele casii rudeniilor „neamurilor”/casii
Domnului/cortului casii Domnului/casii lui Dumnez eu/casii
îmblânzirii/casii Dumnez eului 5,24; 6,31, 48; 9,11, 23, 26; 23,4,
28; 25,6; 26,20, 22; 28,11, 12, 13, 21; 29,2, 7, 8
casa: sg. nom./ac., în sintagma casa Domnului/casa lui Dumnezeu/
casa jârtvelnicului/casa Dumnezeului/casa cea sfântã rezum. cap.6;
6,32; 9,13; 22,1, 2; 23,32; 24,19; 26,12; 28,10; 29,3
casa: sg. nom./ac. 6, 10; 9,19; 10,6; 12,28, 29; rezum. cap.13;
13,7, 13, 14; 15,25; 16,43; 17,1, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 27; 22,5,
19; 28,4, 6; 29,19
casãle: pl. ac. 9,9
casã: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 14,1; 15,1; rezum. cap.17; 17,1,
4, 5, 6, 1 2, 25; 22,6, 7, 8, 10, 11; 23,11; 24,6; 28,2, 3; 29,16
casei: sg. gen., în sintagma casei Domnului 23,2 4; 28,20
casele: pl. ac. 24,4
caseale: pl. ac. 24,30
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CARMELITEN, -EANCÃ: s.m./f. „femeie sau bãrbat cu obârºia
în Carmel, oraº din Iuda situat într-un þinut pastoral”
Car meliteanca: s.f. sg. nom. 3,1
Car meliteanul: s.m. sg. nom. 11,37
CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 16,3
CARTE: s.f.
Car tea: sg. ac., în sintagmele Cartea împãr aþilor Israil ºi Iiuda/
Cartea lui Samuil vãzãtoriului/Cartea lui Nathan prorocului/Cartea
lui Gad vãzãtoriului 9,1; 29,29
CATASTIF: s.n.; var . CATASTIH
catastihul: sg. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.5;
rezum. cap.6; rezum. cap.8
CATÂRÃ: s.f. (Reg.) „catârcã” (cf. Indice 3 Împ)
cãtire: pl. ac. 12,40
CATHORIM: s.m. „popor care descinde din Miþraim, împreunã
cu casluhimii, din care au ieºit f ilistenii; locul de obârºie al acestui
popor este Caf torul (cf. DB, p.170)
cathorim: sg. nom. 1,12
(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,22; 10,1, 4, 5, 6; 20,7; 21,14, 16;
26,14
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,16; 27,24
sã cazu: conj. prez. 1.sg. 21,13
CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (Înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdealniþã: sg. ac. 28,17

INDICE
CÂMP: s.n.
câmp: sg. ac., în sintagma câmp desfãtat foarte „câmp foarte larg”
4,40
câmpurile: pl. ac. 6,56
câmpul: sg. nom., în sintagma câmpul þarinii 11,13
câmpului: sg. gen. 11,14
câmpii: sg. nom./ac. 16,32; 27,28
câmp: sg. ac. 19,9
câmp: sg. ac., în sintagma lucrãtorii de câmp 27,26
CÂMPIE: s.f.
câmpii: pl. ac. 10,7
(a) CÂNTA: v. I
cântând: gerunziu 2,55; 6,32; 16,42
cânta: ind. im p. 3.pl. 15,20, 21; 23,5
a cânta: inf. prez. 16,6, 42; 23,30; 25,6
cântaþi: imperativ 2.pl. 16,9, 23
CÂNTARE: s.f.
cântãri: pl. ac. 13,8
cântarea: sg. nom., în sintagmele cânt area dumnez eieºtii laude/
cântarea Domnului rezum. cap.16; 25,7
cântãrile: pl. ac. 16,35
cântare: sg. ac. 16,36; 23,5
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãreþi: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 15,16, 19, 27
cântãreþii: pl. nom./ac. 6,31; 15,27
cântãreþul: sg. nom. 6,33; rezum. cap.25
cântãreþilor: pl. gen. 9,33
CEATÃ: s.f.
ceata: sg. ac. aici) „adunare” (cf. lat. coetus, -Às „adunare”, „întrunire”)
13,2
ceate: pl. nom. rezum. cap.26
ceata: sg. gen. (redundant, cu prep. înnaintea + prep. a + toatã)
28,8

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 18,4; 19,6
CÃMARÃ: s.f.
cãmãrile: pl. ac., în sintagma cãmãrile de untdelemn 27,28
cãmãrilor: pl. gen. 28,11

CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. nom./ac. 16,26, 31
ceriu: sg. ac. 21,16, 26; 29,11
ceriului: sg. gen. 27,23

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 5,21; 12,40; 27,30
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenia: sg. nom. 2,10; 5,15; 9,17; 11,21, 42; 12,9, 18, 27;
15,27; 19,18; 23,8; 24,21; 26,10; 27,8
cãpetenii: pl. nom./ac. 4,22, 38; 5,7; 7,2, 3, 7; 8,10; 9,9, 13; 11,15;
12,18, 21, 28, 32, 34; 23,24; 2 4,4; 26,12, 32; rezum. cap.27;
28,4
cãpeteniile: pl. nom./ac. 5,2, 24; 7,9, 11, 40; 8,6, 13, 28; 9,33,
34; 11,10; 12,19, 20; 13,1; 15,12; 19,3; 21,2; rezum. cap.22; 23,2,
9; 24,5; 26,21, 26; r ezum. cap.27; 27,1, 22, 31; rezum. cap.28;
28,1, 21; rezum. cap.29; 29,6, 11
cãpetenie: sg. nom./ac. 5,6; 11,6, 11, 20; 15,5, 7, 8, 9, 10; 16,5,
7; 26,10, 31
cãpeteniia: sg. nom. 12,3; 15,6, 22
cãpe teniilor: pl. gen ./dat. 12,23; 15,16; 22,17; 24,6, 31;
27,3

(a) CER CA: v.I
sã cerce: con j. prez. 3.pl. 4,39
sã cearce: con j. prez. 3.pl. 14,8
cearcã: ind. prez. 3.sg./pl. 16, 10; 21,3
cercaþi: imperativ 2.pl. 16,11; 28,8
sã cercaþi: con j. prez. 2.pl. 22,19
vei cerca: ind. viit.I. 2.sg. 28,9
cerci: ind. prez. 2.sg. 29,17
(a) CER CETA: v. I
sã cerce teaze: conj. prez. 3.pl. 19,3
cerce teaze: ind. prez. 3.sg. 28,9
(a) CERE: v. III
au cer ut: ind. pf.c. 3.sg. 4,10
sã cearã: con j. prez. 3.sg. 18,10

CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioarele: pl. ac. 12,8

CEREMONIE: s.f.; var. (În v.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. 23,31; 29,19

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþelor: pl. gen. 18,4
cãr uþe: pl. ac. 18,4; 19,6, 7, 18
cãr uþeai: sg. gen., în sintagma cãruþeai de her uvimi 28,18

(a) CER TA: v. I
au cer tat: ind. pf.c. 3.sg. 16,21

(a) CÃUTA: v. I
am cãutat: ind. pf.c. 1.pl. 13,3

CETATE: s.f.
cetãþii: sg. gen. 1,43, 46; 4,12; 11,8; 19,9; 20,2
cetãþi: sg. gen. 1,50
cetãþi: pl. nom./ac. 2,22, 23; 4,32; 6,61, 62, 64; 27,25
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ce tãþile: pl. nom./ac. 4,31; rezum. cap.6; 6,57, 60, 65, 66, 67; 9,2;
10,7; 18,8; 19,7
ce tãþilor: pl. gen./dat. 4,33; 13,2; 20,3
ce tãþile: pl. nom./ac., în sintagmele ce tãþile scãpãrii/cetãþile cele
de scãpare/ce tãþile Dumnezeului rezum. cap.6; 6,57; 19,13
ce tãþ: pl. ac. 6,63
ce tatea: sg. nom./ac. 11,5, 7, 8; 13,13; 15,1, 29
ce tate: sg. ac. 11,7, 16; 19,15
CETERÃ: s.f.
ceatere: pl. ac. 13,8
ceateri: pl. ac. 15,21
ce teri: pl. ac. 15,28

CIULIN: s.m.
ciulini: pl. nom./ac. 20,3; 21,23
CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. ac. rezum. cap.21; 21,14
ciuma: sg. nom. 21,12
CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 27,29
(a se) CLÃTI: v. IV (Înv.) „a se clãtina”, „a se cutremura”
sã (se) clãt eascã: con j. prez. 3.sg. 16,30
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,21; 11,15, 22, 23

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedru: sg. ac. 14,1; 17,1, 6; 22,4

COBZÃ: s.f.
cobz e: pl. ac. 15,16; 16,5

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuialele: pl. ac. 22,5, 14
(a se) CHEMA: v. I
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,50; 11,7; 13,6; 14,11
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,9, 10; 6,65; 7,16, 23; 13,11; 15,11;
21,26; 22,6; 28,1
chemase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,20
chema: ind. imp. 3.pl. 12,36
chemaþi: imperativ 2.pl. 16,8
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 22,9
chemând: gerunziu rezum. cap.28
CHEMARE: s.f.
chemãrile: pl. ac. rezum. cap.15

CODRU: s.m.
codr ului: sg. gen. 5,9
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. 9,26; 26,22
comorile: pl. ac. rezum. cap.26; 27,25
comoare: pl. ac. 26,2 4
comoarele: pl. ac. 26,26; 27,25
(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI (cf. Indice Jd)
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. 20,1
COPIL: s.m.
copilul: sg. nom., în sintagma copilul de aleasã f ire 12,28

CHERETHI: s.m. (cf. Indice 3Împ)
cherethi: pl. ac. 18,17

(a) COPOSI: v. IV (Trans.) „a tunde chel”; cuvântul nu es te
înregistrat în DA, în schimb este înregistrat adjectivul COPOS (cf.
Indice 4Împ)
au coposit : ind. pf.c. 3.sg. 19,4

CHILIE: s.f.
chiliile: pl. ac. 26,18
chilii: pl. ac. 26,18
chiliilor: pl. gen. 28,11

CORINEAN: s.m. (cf. infra CORITEAN)
Corineanului: sg. gen. 9,31

CHIMVAL: s.n. (Înv.) „vechi instr ument muzical compus
din douã jumãtãtþi de glob de aramã car e se loveau una cu
alta”
chin vale: pl. ac. 13,8; 15,19, 28; 25,1, 6
chim vale: pl. ac. 15,16
chin valele: pl. ac. 16,5, 42

CORIT: s.m. (cf. infra. CORITEAN)
coriti: pl. ac. 26,1

CHINEU: s.m. (cf. Indice Jd)
chineii: pl. nom. 2,55

CORN: s.n. (aici) „cornul este simbol al puterii”
cornul: sg. ac. 25,5

CHIP: s.n.
chip: sg. ac. 6,69

COR OANÃ: s.f.
coroanele: pl. nom. 2,54
corona: sg. ac. 20,2

(a) CHIVERNISI: v. IV
chiv ernisea: ind. imp. 3.pl. 27,26
CHIVERNISITOR, -TOARE: s.m./f.
chiv earnisitorii: s.m. pl. nom. 16,19
CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac., în sintagma cins te sfântã 16,29
cins tea: sg. ac. 19,3; 23,28; 29,18

CORITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Core; coriteanii
aveau ca sarcinã paza cor tului mãrturiei”
coriteanii: pl. nom. 9,19

COR T: s.n.
cor tului: sg. gen., în sintagmele cortului mãr turiii/cortului mãrturiei/
cortului casii Domnului/cortului Domnului/cor tului legãturii 6,32,
48; 9,21; 16,39; 23,32
cor tului: sg. gen. 9,19; 16,1; 17,5
cort: sg. ac. 9,23
cor tul: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,1; 23,26
cortul: sg. ac., în sintagma cortul legãturii/cortul Domnului rezum.
cap.16; 21,29

(a) CINSTI: v. IV
cins teaºte: ind.prez. 3.sg. rezum. cap.15
sã cins teascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.22

COT: s.m.
coþi: pl. ac. 11,23

CINSTIT, -Ã: adj.
cins tit: m. sg. nom. 4,9; 11,21

(a) CREDE: v. III
cr ezuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,20
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CREDINÞA: s.f.
credinþa: sg. ac. 9,22

eºti cuvântat : pasiv ind. prez. 2.sg., în structura v. dislocatã bine
eºti cuvântat 29,10

(a) CREªTE: v. III
crescând: gerunziu 11,9
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 19,5

CUVIINÞÃ: s.f.
cuviinþã: sg. nom., în sintagma mar e cuviinþã 16,27
D

(a se) CUCERNICI: v. IV „a se închina”, „a se supune” (cf.
Indice Jd)
(s-)au cucernicit: ind. pf.c. 3.sg. 29,23

(a) CUNOAªTE: v. III
cunosc: ind. prez. 3.pl. 12,32
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,2; 28,21
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 17,18
cunoscute a fi: pasiv inf. prez. 17, 19

(a se) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,35; 5,20; 6,57, 61, 63, 64, 65, 67;
11,14; 12,21; 14,17; 19,2, 11; 21,5, 25; 22,18; 23,25; 25,5; 28,5,
11, 15, 16, 18; 29,7, 8, 24, 25
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1, 20
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,55
ar da: cond. prez. 3.sg. 11,17
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 14,10
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 14,10; 21,23, 24; 22,9
oiu da: ind. viit.I. 1.sg. 16,18
daþi: imperativ 2.pl., în loc. v. daþi slavã 16,29
dã: ind. r pez. 3.sg. rezum. cap.17
am dat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 17,9, 10; 29, 14
sã dea: con j. prez. 2.sg. 18,5; 22,12
a da: inf. prez. 19,19
dau: ind. prez. 1.sg. 21,10, 23; 29,3
dã: imperativ 2.sg. 21,22; 29,19
daþi: imper ativ 2.pl. 22,19

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscute: f. pl. ac. 16,8

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dãjdile: pl. nom. rezum. cap.18

(a) CUPRINDE: v. III (aici) „a pune s tãpânire pe ceva”; „a primi
pe cineva”
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,21; 12, 18

DAMASCHIN: s.m. „care este de loc din Damasc”
Damaschinul: sg. nom. 18,5

(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu rezum. cap.17
CUI: s.n.
cuiele: pl. ac. 22,3
CUMNÃÞIE: s.f. (cf. Indice 3Împ)
cumnãþiilor: pl. gen., în sint agma casa cumnãþiilor „familia” 4,38
CUMPÃNÃ: s.f.
cumpâna: sg. ac. 23,29

DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 18,2, 6; rezum. cap.29
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 21,24
darurile: pl. ac. 29,9, 17

CURAT, -Ã: adj.
curat: n. sg. ac., în sintagma aur curat 28,17, 18
CURÃÞIRE: s.f.
curãþirii: sg. gen. 23,28

DAT, -Ã: adj.
datã: f. sg. ac. rezum. cap.28

CURGERE: s.f.
curgerea: sg. ac., în sintagma curegerea anului „încheierea anului” 20,1
CURTE: s.f.
curþile: pl. ac. 9,16; 28,6

DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în num. adv. o datã/în loc adv. altã datã 11,11;
14,13
(a se) DÃR UI: v. IV
(sã) dãruiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
sã dãruieºti: con j. prez. 2.sg. 17,16
dãruiaºte: ind. prez. 3.sg. 29,5

(a) CUR VI: v. IV
au curvit: ind. pf.c. 3.pl. 5,25
(a se) CUTREMURA: v. I
cutremurându(-sã): gerunziu 10,4
(sã) cutremurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,30

DEAL: s.n.
dealul: sg. ac. 13,6

CUVÂNT: s.n.
cuvinte: pl. nom. 4,22
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului 11,3, 10;
12,23; 15,15; 17,3; 22,8
cuvântul: sg. nom./ac. 13,2, 4; 16,15; 17,23; 21,4, 19
cuvintele: pl. ac. 17,15
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele lui Dumnezeu 25,5
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine e
cuvântat 16,36
sã cuvinteaze: con j. prez. 3.pl., în str uctura v. dislocatã bine sã
cuvinteaze 23,13
au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg., în structura v. dislocatã bine au cuvântat
29,10, 20

DEGET: s.n.
deagete: sg. ac. 20,6
DEOSEBI: adv. (înv.) „separat”
desosebi: 19,9
DEPARTE: adv.
depar te: 11,19
(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr teazã(-te): imperativ 2.sg. 14,14
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit: adv. 12,38; 28,9; 29,19
desãvârºit: adj. m. sg. nom. 28,10
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Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 11,9; 17,7, 24
Doamne: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeule 17,16, 17
Doamne: sg. v oc. 17,19, 20, 22, 23, 25, 26, 27; 21,17; 29,10, 11,
16, 18

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
sã deºchizã: conj. prez. 3.pl. 9,27
(a) DESCOPERI: v. IV
ai deascoperit: ind. pf.c. 2.sg. 17,25
(a) DESFÃTA: v. I (Înv.) „a extinde”, „a lãrgi”
vei desfãta: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
DESFÃTAT, -Ã: adj. (Înv.) „larg”, „întins”
desfãt at (foar te): n. sg. ac., în sintagma câmp desfãtat f oarte 4,40
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
des pãrþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,11
des pãrþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,11
(sã) despar t: ind. pf.c. 3.pl. 14,11

DOMN: (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„s tãpân”
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 21,3
domnul: sg. nom. 21,3, 23
(a) DORI: v. IV
au dorit: ind. pf.c. 3.sg. 11,17
DORIT, -Ã: adj.
dorita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.11
DREGÃTOR: s.m.; var. DEREGÃTOR
deregãtori: pl. nom. 23,4

DESPÃRÞIRE: s.f.
Despãrþir ea: sg. ac., în s. propr. Despãrþirea Oziii 13,11

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep./adv.
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 6,39
drepþilor: adj. antep. m. pl. gen. 11,19
dreap tã: adj. f. sg. ac. 21,25
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 22,19
drep t: adv. în loc. adv. din drept „în mod egal” 25,8

DESTUL, -Ã: adj.
des tulã: f. sg. nom. 7,40
(a) DEªTEPTA: v. I
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 5,26
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 17,11

DREPTATE: s.f.
drep tate: sg. ac. 18,14

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: adv. 9,27; 16,40
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. [de] dimineaþã 23,30
DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ „din partea
opusã”
dinprotivã: 19, 17
DINAINTE: adv.
dinnainte: 19,10
DOBÃ: s.f.; vezi TOBÃ
DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 5,9
DOMN: „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen./dat. 2,3; 9,20, 27; 11,3, 18, 19; 13,10; 16,1,
7, 8, 23, 28, 29, 33, 3 4, 36, 39, 41; rezum. cap.17; 17,16; 21,11,
15, 16, 18, 22, 24, 26, 30; rezum. cap.22; 22,5, 6, 11, 18, 19;
23,5, 28, 30; 25,6; 26,27; 28,13; 29,5, 9, 21, 22
Domnului: sg. gen., în sintagmele rãzboiul Domnului/casa Domnului/
casii Domnului/casei Domnului/vis tieriile casii Domnului/lucrurile
casii Domnului/taberilor Domnului/leagea Domnului/porunca
Domnului/por uncile Domnului/cuvântul Domnului/sicriiul
Domnului/sicriiul legãturii Domnului/sicriiului Domnului/sicriiul
leagii Domnului/sicriiul legii Domnului/sfatul Domnului/în numele
Domnului/din numele Domnului/numelui Domnului/cortul
Domnului/cortului Domnului/leagea Domnului/împãratul Domnului/
sabia Domnului/mânile Domnului/vasele Domnului ceale sfinþite/
aprinderea Domnului/arderilor Domnului/cântarea Domnului/
lucrurile Domnului/slujba Domnului/thronul împãratului Domnului/
mâna Domnului/scaunul Domnului 5,22; rezum. cap.6; 6,31, 32,
48; 9,11, 23, 26; 10,13; 11,3, 10; 12,23; r ezum. cap.13; 13,6;
rezum. cap.14; 15,12, 14, 15, 25, 26, 28, 29; 16,2, 4, 6, 37, 39,
40; 17,1, 3; 18, 11; 21,12, 13, 19, 29; 22,7, 8, 12, 14, 19; 23,4,
13, 24, 28, 31, 32; rezum. cap.24; 24,19; 25,6, 7; 26,12, 22, 30;
28,2, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21; 29,8, 22
Domnul: sg. nom./ac. 6,15; 10,14; 11,2, 14; 1 2,19; rezum. cap.13;
13,2, 10, 14; 14,2, 10, 17; 15,2, 13, 26; 16,4, 10, 11, 14, 25, 26,
31, 36; 17,4, 10; 18,6, 13; 19,13; 21,3, 9, 10, 11, 14, 15, 26, 27,
28; 22,11, 12, 13, 16, 18, 19; 23,25; 24,19; 25,3; 26,5; 27,23; 28,4,
5, 9, 10, 20; rezum. cap.29; 29,10, 20, 25

(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,42; rezum. cap.5; 11,4, 18; 15,25;
18,3
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 5,6; 6,15; 8,7; 20,2
duº au fost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 8,6
au fost duºi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 9,1
duceai: ind. imp. 2.sg. 11,2
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
ducea: ind. imp. 3.sg. 15,28
ducându(-sã): gerunziu 19,5
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 21,2
a (sã) duce: inf. prez. 21,30
duce: ind. prez. 3.sg. 26,16
DUCERE: s.f.
ducerii: sg. gen ., în sintagma measele ducerii „mesele puneriiînainte” 28, 16
DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 5,26; 12, 18
duhu: sg. ac., în sint agma duhu pithonicesc „duh vrãjitoresc” 10,13
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvii: sg. gen. 16,33
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnez eieºtii: f. sg. gen., în sint agma dumnezeieºtii laude rezum.
cap.16
dumnezeieºtilor: f. pl. gen., în sintagma dumnezeieºtilor porunci
rezum. cap.28
DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „Divinitat ea”
Dumnez eul: sg. nom./ac. 4,10; 5,25, 26; 11,2; 12,17, 18; 13,2;
16,4, 14, 36; 17,22, 24; 22,18, 19; 23,25; 24,19; 28,4, 8, 9, 20;
29,20
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 4,10; 5,20, 25; 6,49; rezum.
cap.10; 13,6, 8, 12; 14,11, 15, 16; 15,12; 16,42; 17,2, 20, 21, 26;
rezum. cap.21; 21,7, 8, 17, 18, 30; rezum. cap.22; 22,19; 25,5;
rezum. cap.28; 28,3; 29,1, 20
Dumnezeu: sg. gen ., în sintagma casii lui Dumnez eu/casa lui
Dumnez eu/oaste lui Dumnezeu/sicriiul lui Dumnezeu/sicriiului
lui Dumnezeu/sicriiului lui Dumnezeu/bunãtatea lui Dumnezeu/
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omului lui Dumnezeu/cãpeteniile lui Dumnezeu/cuvintele lui
Dumnezeu/slujba lui Dumnezeu 9, 11, 13; 12,22; 13,5, 7, 12, 14;
rezum. cap.15; 15,1, 3, 15, 24; 16,1; rezum. cap.17; 22,1, 2; 23,14;
24,5; 25,5; 26,20, 32; 29,7
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma sicriiul Dumnezului/cetãþile
Dumnezeului/aºter nut picioarelor Dumnezeului/casa Dumnezeului/
casii Dumenzeului 13,3; 19,13; 28,2; 29,2, 3
Dumnezãu: sg. nom./ac. 14,14, 14
Dumnezãu: sg. gen., în sint agma sicriiul lui Dumnezãu 15,2
Dumnezeului: sg. gen./dat. 15,14; 22,6, 7, 11, 12; 28,8; 29,3
Dumnezeule: sg. voc. 16,35
Dumnezeule: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeule 17,16, 17
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul meiu/Dumnezeul lui
Israil/Dumnezeul nos tru/Dumnezeul lui Avraam ºi a lui Isaac ºi a
lui Israil, al pãrinþilor noºtri 17,25; 21,17; 29,10, 13, 16, 17, 18
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. nom./ac. 5,25; 14,12; 16,25, 26
dumnezeului: sg. gen. 10,10

INDICE
Faloniteanul: sg. nom. 11,27
Falloniteanul: sg. nom. 27, 10
FAMEN: s.m.
famenii: pl. ac. 28,1
FAMILIE: s.f.
familiile: pl. ac. 5,7, 15, 24; 6,19; 7,4, 9; 8,10; 9,9, 13, 19, 33, 34;
23,24; rezum. cap.2 4; 24,5; 26,13, 31
familii: pl. nom./ac. 7,7; rezum. cap.24; 24,4; rezum. cap.25
familiilor: pl. gen. 15,12; 23,9; 24,6, 30, 31; 26,6, 21, 26; 27,1; 29,6
familie: sg. ac. 23,11; r ezum. cap.26
familiilor : pl. dat. adn. 26,32
FAPTÃ: s.f.
fap te: pl. nom. rezum. cap.11
fap tele: pl. nom. 29,29
FARATHONITEAN: s.m. (cf. infra FATHONEAN )
Farathoniteanul: sg. nom. 27, 14

DURERE: s.f.
dureare: sg. ac. 4,9

FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. 1,50; 2,3, 21, 35, 49; 3,5; 7,24; 15,29
featei: sg. gen. 1,50; 3,2
feate: pl. nom./ac. 2,34; 4,2 7; 7,15; 14,3; 23,22; 25,5
featele: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 7,28, 29; 8,12; 18,1
feateai: sg. gen. 4,18

E
EF OD: s.n. (cf. Indice Iº)
efod: sg. ac. rezum. cap.15; 15,27

FATHONEAN: s.m. „care este de loc din Piraton”
Fathoneanul: sg. nom. 11,31

EGIPTEAN , -Ã: ad j./s.; var. (Înv.) EGHIPTEAN, -Ã
eghiptean: adj. m. sg. ac. 2,34
eghipteanul: s.m. sg. nom. 11,23

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „de dinaintea” 11,13;
17,21
faþa: sg. nom./ac. 12,8; 16,11, 30; 21,16, 21
faþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã 15,13
feaþe: pl. ac. 29,2

ES THAOLITEAN : s.m. „care este de loc din Eºtaol”
esthaolitenii: pl. nom. 2,53

FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma fãcãtoriu de pace 22,9

F
(a se) FACE: v. III
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,10, 22; 11,3, 19, 24; 13,1; 14,16;
15,1; 16,7, 12, 16, 26, 42; 18,8; 20,2, 3
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,30; 18,14; 21,6; 23,24
a face: inf. prez. 10,4; 28,21
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,11; 11,22; 19,6; 21,29; 23,5
(s-)au fãcut: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 11,6; 12,21, 22; 18,2; 20,4,
5; 21,15
sã fac: conj. prez. 1.sg. 11,19
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.12; 12,31, 32, 38; 17,21;
29,5, 19
fãcând: gerunziu 12,19; 21,8; 28,7
faceþi: imperativ 2.pl. 16,8
fã: imperativ 2.sg. 17,2, 23; 22,16; 28,20
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 17,8; 21,17
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 17,17, 19, 22
face-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 19,2
va face: ind. viit.I. 3.sg. 19, 13
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 21,10; 22,9
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,23
(te) fã: imper ativ 2.sg. 28,10
sã (se) facã: conj. prez. 3.sg. 28,18

FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: n. pl. nom. rezum. cap.20
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. 29,6
fãgãduind: gerunziu 29,9
fãgãdui: inf. prez. fãrã a 29,14
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 9,29; 12,40; 16,3; 23,29
FE CIOR: s.m.
feciori: pl. ac. 7,4
fecior: sg. ac. 7,18
FEL: s.n.; (Înv.) FEALIU
fealiul: sg. ac. 9,28; 28,17
fealiuri: pl. nom./ac. rezum. cap.10; rezum. cap.16; 29,2
FELONEAN: s.m. (cf. supra FALONITEAN)
Feloneanul: sg. nom. 11,36
FEREASTRÃ: s.f.
fereastrã: sg. ac. 15,29

FACERE: s.f.
facerea: sg. ac. 9,13; 22,15
faceri: pl. ac., în sintagma faceri de bine 17,26

FERE CAT, -Ã: adj.
ferecate: n. pl. nom. 20,3

FALONITEAN: s.m. „care es te de loc din Pele t; o cetate situatã
în Negev, în par tea de sud a Iudeii”

FERETHI: s.m. (cf. Indice 3Împ – FELETI)
ferethi: pl. ac. 18,17
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(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 2,50; 4,5, 14; 5,2, 23; 6,66, 70; 7,19, 40;
9,20, 24, 26, 28, 31, 32; 10,12; 11,4, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20,
23, 24; 12,1, 14, 21, 38, 40; 15,22, 24, 2 7; 16,39; 18,10, 1 5;
19, 14, 16; 20,3, 5; 21,29; 22,7; 23,11, 17; 24,1, 5, 6, 20; 25,9;
26,6, 15, 17, 20, 29, 30; rezum. cap.27; 27,1, 2, 5, 6, 16, 25, 26,
28, 32, 34
e: ind. prez. 3.sg. 7,31; 16,25, 34, 41; 29,11, 12, 14
erai: ind. imp. 2.sg. 11,2
eºti: ind. prez. 2.sg. 17,26; 28,3; 29,11
-i: ind. prez. impers./3.sg. 15,2; 16,14; 17, 16; 22,1; 29,12
ias te: ind. prez. 3.sg. 1,27; 2,42; 4,33; 6,10; 11,4, 5, 17; 1 2,23;
13,2, 6; 17,1, 2, 20, 21; 19,13; 21,13; 22,5, 14, 16, 18; 27,6; 29,1,
11, 15, 16
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,31, 43; 2,55; 4,4, 6, 12; 6,31, 33, 50; 7,17;
8,6, 10; 9,19, 33, 44; 12,15; 16,26, 32; 17,2; 20,7; 21,3, 13; 26,19;
28,21; 29,11, 14, 16
sântem: ind. prez. 1.pl. 11,1; 12,18; 21,3; 29, 15
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 15,12
sânt: ind. prez. 1.sg. 17,16; 21,17; 29,14
a f i: inf. prez. rezum. cap.1; 1,10, 43, 51; 10,5; 16,42; 19,10
au f ost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,34, 39, 50; 2,3, 16, 17, 18,
26, 27, 30, 33, 49, 52; 3,15, 17, 21; 4,9, 11, 19, 22; 5,1, 6, 22,
24; rezum. cap.6; 6,66; 7,24; 8,3, 37, 38, 40; 11,13; 12,39; 15,5;
17,3, 13; 18,1; 20,1, 6; 21,7; 22,8; 23,17; 25,7; 26,31; 27,25, 29,
34; 29,24, 27
f iind: gerunziu 2,21; 9,27; 12,23; 16,19
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 4,10; 11,6; 17,11, 13, 14; 21,24; 22,9, 10, 16;
23,26; 28,20
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,20; 20,6
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 11,2; 19,12
sã f ie: conj. prez. imper s./3.sg. 11,10; 12,38; 13,4; 17,27; rezum.
cap.22; 22,5, 18
f ie: conj. prez. fãrã sã impers./3.sg. 11,19; 22,11
aþi f ost: ind. pf.c. 2.pl. 15,13
sã f ii: con j. prez. 2.sg. 17,7
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 17,8
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 17,13; 22,10
oiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 19,12
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 23,28
sã f iu: conj. pr ez. 1.sg. 28,4
FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 22,3, 16; 29,2, 7
f earului: sg. dat. 22,14
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ilisteii: pl. nom./ac. 1,12; 10,1, 2, 7, 8, 11; 11,13, 14, 15; 12, 19;
rezum. cap.14; 14,8, 9, 13; 18,1
f ilistei: pl. ac. rezum. cap.10; 10,1; 14, 10
f ilisteilor: pl. gen. 11,13, 16, 18; 12, 19; 14,15, 16; 20,4, 5
f ilisteailor: sg. gen. 18,1; r ezum. cap.20
f ilisteai: pl. ac. 18, 11
FIRE: s.f.
f ire: sg. ac., în sintagma copilul de aleasã f ire 12,28

8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40; 8,4, 6, 10, 12, 16, 18, 21, 25, 27, 35, 38, 39, 40; rezum.
cap.9; 9,3, 4, 5, 6, 14, 1 8, 23, 30, 32, 41, 44; rezum. cap.10; 10,2,
7, 8; 11,33, 44; 12,3, 7, 14, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 37; 15,4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15, 17; 16,42; 17,9, 11; 18,11, 17; 19,6, 7, 9, 12,
15; 20,7; rezum.cap.23; 23,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24; 2 4,1, 3, 4, 5, 20, 21, 30, 31; rezum. cap.25;
25,1, 2, 3, 4, 5; 26,1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22; 26,29; 27,1, 3,
10, 12, 14, 20, 32; 28,1, 4, 5; 29,24
f ii: pl. nom./ac. 1,19; 2,28, 3 4; 3,1, 22; 4,27; 7,21; 8,38, 40; 9,7, 44;
10,6; rezum. cap.14; 14,3; 21,20; 23,11, 17, 22; 25,5; 26,6; 28,5
f iiu: sg. nom./ac. 1,3 4; 3,10, 21; 5,14; 7,16, 20, 21, 23, 26, 2 7;
8,37; 9,11, 12, 43; 16,38; rezum. cap.17; 17,13; 22,10; 24,28;
26,25; 2 7,29; 28,6
f iiul: sg. nom. 1,43, 4 4, 46, 49; 2,18, 31, 45; 3,2, 10, 12, 21, 22,
23; 4,2, 8, 15, 20, 25, 26, 34, 35, 37; 5,1, 4, 5, 6, 8; 6,20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 44, 50, 51, 52, 53, 56; 7,14,
25; 8,30, 3 4; 9,4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 36, 40;
10, 14; 11,6, 11, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 3 4, 35, 37, 38,
39, 41, 42, 43, 45, 46; 12, 1, 3, 18; 15,17; 18,10, 12, 15, 16, 17;
19,1, 2; 20,5, 7; 22,5, 6, 9, 17; 23,1, 13; 24,6, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29; 26,1, 28; 27,2, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 32, 34; 28,5, 6; 29,1, 22, 26, 28
f iiului: sg. gen. 2,50; 4,15, 21, 37; 5,8, 14, 15; 6,33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4 4, 45, 46, 47; 7,12, 13, 17, 29; 9,4,
7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19; 16,13; 24,6; 26,6, 14, 24; 28,11, 20;
29,19
f iiul: sg. voc., în sint agma fiiul mieu 22,11; 28,9
f iiule: sg. voc. 22,7
FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. nom. 21,12
FOC: s.n.
f oc: sg. ac. 21,26
FORMÃ: s.f.
f ormã: sg. ac. rezum. cap.28
FRATE: s.m.
fr atelui: sg. gen. 1,19; 7,16, 35; 8,39; 19,11; 20,7
fr aþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.2; 8,32; 9,38; 23,32; 25,9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31; 26,28
fr atele: sg. nom. 2,32; 4,11; 6,39; 9,17; 11,20, 26, 38, 45; 13,7;
19, 15; 20,5; 24,25; 27,7, 18
fr ate: sg. nom. 2,42
fraþii: pl. nom./ac. 4,9, 27; 5,2, 7, 13, 15; 6,4 4, 48; 7,5, 22; 8,32;
9,6, 9, 13, 19, 25, 32, 38; 12,2, 29, 39; 15,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
16, 17, 18; 16,7, 37, 38., 39; 23,22; 24,31; 25,7; 26,7, 8, 9, 11,
12, 22, 25, 26, 30, 32
fr aþii: pl. dat. (cu prep. la) 13,2
fr aþii: pl. voc., în sintagma fraþii miei 28,2
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 10,4; 21,30
frica: sg. ac. 14,17

FIU: s.m.
f iilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; 2,10; 4,27; rezum. cap.5; rezum.
cap.6; 6,17, 54, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 77; 7,15; rezum.
cap.8; rezum. cap.9; 10,12; 11,31; 19,1, 2, 3, 11, 19; 20,1, 3; 23,6,
27, 28, 32; 24,1, 4, 20; 25,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 26,15, 19;
27,22; 28,8
f iii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,5, 6, 7, 8, 9, 17, 23, 28, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 2,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16,
18, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 42, 43, 47, 50, 52, 54; rezum.
cap.3; 3,5, 9, 15, 17, 24; rezum. cap.4; 4,1, 4, 6, 7, 1 3, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 42; 5,1, 3, 4, 11, 14, 18, 23; 6,1, 2, 3,
16, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 44, 49, 50, 64; 7,1, 2, 3, 6, 7,

FRIPTURÃ: s.f.
frip turã: sg. ac. 16,3
FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umos: m. sg. ac. 7,18
(a) FUGI: v. IV
au fugit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,1, 7; 12,8, 19, 20; 19,15, 18, 19
fugise: ind. m.m.cc.pf. 3.sg. 11,13; 19,15
fugea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.12
fugiia: ind. imp. 3.sg. 12,1
a fugi: inf. prez. 21,12
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FU NIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. nom., în sintagma funea moºtenirii voastre (aici) „par tea
voas trã de moºtenire” 16,18
FURCULIÞÃ: s.f.
furculiþe: pl. ac. 28,17

INDICE
GHEZONITEAN : s.m. „car e este de loc din Ghizon”
Ghezoniteanul: sg. nom. 11,33
GING Aª, -Ã: ad j.
jingaºu: m. sg. nom. 22,5
(a) GOLI: v. IV
au golit: ind. pf.c. 3.pl. 10,9

FURTIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG (înv.) „furt”
fur tuºagul: sg. ac. 2,7

(a) GONI: v. IV
gonind: gerunziu 10,2
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.11

G

GADITEAN: s.m. (cf. Indice Jos)
gaditeani: pl. ac. 26,32

(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 11,3, 10; 17,15; 21,9; 22,11; 29, 1
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 13,2
grãiaºte: imperativ 2.sg. 17,4; 2 1,10
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 17,6
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 17,7
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 17,17, 23, 26
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,19

GATA: adj. in v.
gata: 12,24; 28,21

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 21,20, 23

GAVAATHEAN: s.m. „care este de loc din cetat ea Ghibea
(Gabaa)”
Gavaatheanii: pl. nom. 12,3

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 9,1

GADEROTHEAN: s.m. „care es te de loc din Ghedera; e posibil
sã fie Judeira, la nord-est de Gabaon, sau Kh. Judeir a, la 10 km
spre v est (cf. DB, p.490)”
gaderotheanii: pl. nom. 12,4

GAVAONEAN: s.m. (cf. Indice Jd - GAVAONITEAN )
Gavaoneanul: sg. nom. 12,4
(a) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.pl. 4,41
(a se) GÃTI: v. IV „a pregãti”
sã gãteascã: conj. prez. 3.pl. 9,32
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 12,39; 15,3
gãtindu(-sã): gerunziu rezum. cap.15
(s-)au gãtit : ind. pf.c. 3.sg. 15,12; 29,17
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 22,3, 5; rezum. cap.28
voiu gãti: ind. viit.I. 1.sg. 22,5
am gãtit: ind. pf.c. 1.sg. 22,14; 28,2; 29,2, 3, 16, 19
(sã) gãteaºte: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 29,1

(a) GREªI: v. IV
au greºit: ind. pf.c. 3.sg. 21,17
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în sintagma cel fãrã grije „cel leneº” 4,22
GR OAZNIC, -Ã: adj.
groaznici: m pl. ac. rezum. cap.20
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom. 11,1
gurii: sg. gen. 16,12
GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. ac. 29,21
H

GÃTIRE: s.f. (aici) „f ast”, „pompã”
gãtire: sg. ac. rezum. cap.15
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”, „gata de a întreprinde o acþiune”
gãtiþi: m pl. nom. 12,33, 34, 35, 37, 38
gãtite: f. pl. nom. rezum. cap.29

HAMATHEU: s.m. „descendent din neamul lui Ham”
hamatheul: sg. ac. 1,16
HANANITEANCÃ: s.f.; vezi CAN ANITEANCÃ

GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 28,9

HAR: s.n.
har: sg. ac. rezum. cap.17; 19,2

(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 19,3
gândit-am: ind. pf.c. 1.sg. 28,2
gândise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 28,12

HAROFITEAN: s.m.
harofiteanii: pl. nom. 12,5

GHEDERITEAN: s.m. (cf. supra GADER OTHEAN)
Ghederiteanul: sg. nom. 27,28

HER UVIM: s.m.
heruvim: sg. ac. 13,6
heruvimi: pl. ac. 28,18

GHERGHESEU: s.m. (cf. Indice 2Lg – GHERGHEZEU)
ghergheseul: sg. ac. 1,14

HETHEU : s.m. (cf. Indice Fc)
hetheul: sg. ac. 1,13
Hetheul: sg. nom. 11,41

GHERSONEAN: s.m. (cf. Indice Nm – GHERSINEAN)
Ghersoneanului: sg. gen. 29,8

HEVEU: s.m. (cf. Indice Iº)
heveul: sg. ac. 1,15

GHETHEU: s.m. (cf. Indice 1Sm – GHETHEAN)
Ghetheului: sg. gen. 13,13; 20,5

HEVRONEAN: s.m. (cf. infra HEVRONITEAN)
hevroneanilor : pl. gen. 26,31
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(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,21, 24; 7,23; 19, 15
sã între: conj. prez. 3.pl. 4,39; 24,19
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 11,5
întri: ind. pr ez. 2.sg. 13,5
întrând: gerunziu 27,1

HEVRONITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Hebron”
he vroniteanilor: pl. gen. 26,23
he vroniteani: pl. ac. 26,30
HOTAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 4,10; 6,66
hotarele: pl. ac. 21,12

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 5,9; 9,19

HUSATHINEAN: s.m.
Husathineanul: sg. nom. 11,29; 20,4; 27,11

ISAARITEAN: s.m. „descendent din neamul lui Ithar (cf. DB,
schema de la p.536)”
issarit eanilor: pl. gen. 26,23
isaarit eani: pl. ac. 26,29

I

(a) ISCODI: v. IV
sã iscodeascã: con j. prez. 3.pl. 19,3

IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.4; r ezum. cap.8; rezum. cap.26
iarãº: 14, 14

ISMAELITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
Ismaeliteanul: sg. nom. 27,30

IATÃ: interj.
iatã: 17,1; 22,14; 28,21

ISPRAVNIC: s.m.
is pravnici: pl. nom. 26,6; 27,1
is pravnicii: pl. nom./ac. 28,1; 29,6

IDOL: s.m.
idolilor : pl. dat. 10,9
idoli: pl. nom. 16,26

ISRAILITEAN: s.m.
israiliteani: pl. ac. 19,19

IERI: adv.
ieri: adv., în loc. adv. ieri ºi alaltãieri „înainte” 11,2
(a) IEªI: v. IV
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; 2,53; 6,15; 12,17; 14,8, 15; 21,4,
21; 24,7; 25,9
ieºind: gerunziu 5,18; 7,11; 19,9; 27,1
iase: ind. prez. 3.sg. 12,15
ieºiia: ind. imp. 3.pl. 12,33, 36
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 14, 15
a ieºi: inf. prez. 20,1
IETHREU: s.m. „membru al unei familii ce provenea din ChiriatIearim (cf. DB, p.663–664)”
iethr eii: pl. nom. 2,53
Ie threul: sg. nom. 11,40
IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc – EVUSEU)
ievuseul: pl. ac. 1,14; 11,6
ievuseii: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,4
Ie vuseului: sg. gen. rezum. cap.21; 21,15, 18, 28

ISTORIC: s.m. „cronicar”
is toric: sg. nom. 18,15
ISTORIE: s.f. „cronicã”
is toria: sg. ac., în sintagma Istoria împãr atului David 27,24
ITUREAN: s.m. „un neam care, în vremea lui Saul, s-a alãturat
gadiþilor în lupta lor împotriva agarenilor”
itur eanii: pl. nom. 5,19
(a) IUBI: v. IV
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 29,17
IUTE: adj.
iuþi: m. pl. nom. 12,8
(a) IZGONI: v. IV
au izgonit: ind. pf.c. 3.pl. 8,13; 12,15; 19,14
izgonise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,10

IEZDRAILITEANCÃ: s.f. „locuitoare din Izreel (campia Izreel)”
Iezdrailiteanca: sg. nom. 3, 1
IEZERITEAN: s.m. „numele descriptiv al uneia dintre cãpeteniile
puse de David peste triburile lui Ruben ºi Gad ºi peste jumãtate din
seminþia lui Manase”
Iezeriteanul: sg. nom. 27,8
IN: s.n.
in : sg. ac. rezum. cap.15; 15,27
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 12,17; 15,29; 16,10; 17,2, 19
inimã: sg. ac., în sintagmele nu în inimã îndoitã/cu inimã desãvârºit
(cf. lat. corde perfecto) „cu hotãrâre”, „cu toatã con vingerea”/cu o
inimã „cu un singur gând” 12,33, 38; 28,9
inimile: pl. ac. 22,19; 28,9; 29,17
inima: sg. ac., în loc. adv. cu toatã inima (cf. lat. corde toto)
29,9
inimii: sg. gen. 29,17
inimilor: pl. gen. 29,18
inimã: sg. ac. 29,19

Î
(a) ÎMBLÃTI: v. IV; var. (Reg.) (a) ÎMLÃTI
îmlãtea: ind. imp. 3.sg. 21,20
(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
au îmblânzit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.21
ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzirii: sg. gen., în sintagma casii îmblânzirii 28,11
(a) ÎMBRÃCA: v. I
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 12, 18
ÎMBRÃCAT, -Ã: ad j.
îmbrãcat: m. sg. nom. rezum. cap.15; 15,27
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 21,16
ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,43; 19,9; 20,1
împãraþi: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 16,21
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împãrat: sg. nom./ac. 1,43; rezum. cap.11; 11,3, 10; rezum.
cap.12; 12,31, 38; 14,2, 8; r ezum. cap.23; 23,1; 28,4; rezum.
cap.29; 29,22, 23, 25
împãr aþilor: pl. gen. 1,51; rezum. cap.3
împãr atului: sg. gen./dat. 3,2; 4,41; 5, 17, 26; 9,18; 18,5, 9, 17;
21,4, 6; 24,6, 31; 25,5; 26,30, 32; rezum. cap.27; 27,1, 25, 31,
32, 33, 34; 28,1, 5; 29,6, 20, 24, 29
împãratul: sg. nom./ac. 4,23, 31; 5,6, 17; 11,3; rezum. cap.14;
14,1; 15,29; 17,16; 18,3, 9, 10, 11; rezum. cap.19; 19,1, 7; 21,23,
24; 25,2, 6; 26,26, 32; 28,2; 29,1, 9
împãr aþilor: pl. gen., în sint agma Cartea împãr aþilor Israil ºi Iiuda
„cronica împãraþilor Israil ºi Iiuda” 9,1
împãr ate: sg. voc. 21,3
împãratului: sg. gen., în sintagma Istoria împãratului David „cronica
împãratului David” 27,24
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. 7,18
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,43, 44, 46, 47, 48, 49; 3,4; 16,31;
18,14
au împãrãþât: ind. pf.c. 3.sg. 1,45, 50
împãrãþind: gerunziu 11,2
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. nom./ac. 10, 14; 12,23; 28,7; 29,11, 12
înpãrãþiia: sg. nom. 14,2; 17,14
împãrãþie: sg. ac. 16,21, 28
împãrãþiia: sg. ac. 17,11; 18,3
împãrãþiii: sg. gen. 22,10; 26,31; r ezum. cap.29; 29,25
împãrãþia: sg. gen . (cu prep. a + toatã) 29,30
împãrãþiile: pl. ac. 29,30

INDICE
ÎMPREUN ARE: s.f. „îmbinare”
împr eunãri: pl. ac. 22,3
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: rezum. cap.1; 2,6; 15,28; 18,10; rezum. cap.19; 20,6
înpr eunã: 10,12
ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Înv.) MAINTE; NAINTE
înaintea: prep. 2,3; 9,20; rezum. cap.16; 17,24, 25; 22,18; 24,6;
29,10, 15
înnaintea: prep. 5,25; 6,32; 11,3, 19; rezum. cap.13; 13,8, 10;
14,15; rezum. cap.15; 15,24; 16,4, 6, 27, 29, 33, 37, 39; 17,8, 16,
17, 27; 19,13, 16; 22,8; 23,31; 24,2, 31; 28,8; 29,22
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 22,3, 5, 14
mainte: adv. 1,43; 17,13
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 4,40; 22,5; rezum. cap.29; 29,25
ÎN ALT, -Ã: s.m./f./n.
(ceale) înnalte: s.f. pl. ac. „înãlþimi” 15, 16
(cel) înnalt: s.n. sg. ac. „înãlþimea” 16,39
(cel) înalt: s.n. sg. ac. „înãlþimea” 21,29
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) înãlþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,2
sã înalþã: conj. prez. 3.pl. 25,5
ÎNÃUNTRU: adv.; var. ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlontru: 9,28
înlãuntru: 11,2
(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 51
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 17,27
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 27,24

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
(s-)au împãrþât: ind. pf.c. 3.sg. 1,19
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,3; 19,1; 23,6; 24,3, 4, 5; 28,17;
29,26, 27, 28
(s-)au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 23,4; 26,12
(sã) împãrþesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2 4
împãrþea: ind. imp. 3.sg. 24,31
(sã) înpar t: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.25
era împãrþiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 25,6
ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþir ea: sg. nom. 4,33; 27,5
împãrþiri: pl. nom. 24,1
împãrþirile: pl. nom./ac. 26,1, 19; 28,21
împãrþirilor: pl. gen. 28,13

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac. 15,22
ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
ceput: sg. ac., în loc. adv. din ceput 15,13; 17,9
(a) ÎNCETA: v. I
înceate: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,15
sã înceate: conj. prez. 3.sg. 21,22
ÎNCHEIETURÃ: s.f.
încheieturi: sg. ac. 22,3
(a se) ÎNCHIN A: v. I
închinaþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,29

(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE
ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea bozilor rezum. cap.5

ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPRO TIVÃ
împr otiva: prep. 5,10, 19; 13,10; 19,10, 11, 14
înpr otiva: prep. 10, 1, 3
împr otivã: adv. 19,17

(a se) ÎNCHIN A: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,21; 29,20

ÎMPO TRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v.) ÎMPR OTIVNIC, -Ã
„duºman”
împr otivnic: s.m. sg. nom. 18,10
ÎMPREJUR: adv.; var . (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiur: adv. în loc. s. netãiaþii împregiur 10,4
înpr ejur: 11,8
(a se) ÎMPRESURA: v. I
a (mã) împresura: inf. prez. 4,10
(a se) ÎMPREUNA: v. I
sã (se) împreune: conj. prez. 3.sg. 12,17
înpr eunându(-sã): gerunziu rezum. cap.16

ÎNCINS, -Ã: adj. (aici) „înarmat”
încinºi: m. pl. nom. 7,4
ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 10,7
ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 10,7
(a) ÎNC OLÞI: v. IV
au încolþit: ind. pf.c. 3.pl. 5,2
(a) ÎNC ONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA (aici) „a
inspecta pentru a face o situaþie”
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au încungiurat : ind. pf.c. 3.sg. 21,4
încungiurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,5

ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE (aici) „plan”, „schiþã”
însãmnarea: sg. ac. 28,11

ÎNCONJURARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurare: sg. ac. 11,8

ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnaþi: m. pl. nom. 9,22

(a) ÎNCORDA: v. I
încor dând: gerunziu 5,18; 8,40; 12,2

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,2
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 17,12; 22,10; 28,7
s ã (sã) întãreascã: con j. prez. 3.sg. 17,23
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 19,13; 22,13; 28,10
(t e) întãreaºte: imperativ 2.sg. 28,20

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþat era: pasiv ind. im p. 3.sg. 9,26
era încredinþate: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,29

ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã îndoialã „negreºit” rezum. cap.22

ÎNTÂI, -A: adj./num. ord./adv.
întâiul: adj. m. sg. nom., în sintagma întâiul nãscut 1,13, 29; 2,13;
3, 1, 15; 6,28; 8,30, 39; 9,5, 31; 26,2, 4
întâiu: adj. inv. în sintagmele întâiu nãscutul/întâiu nãscutului/
întâiu nãscutu/ceale întâiu nãscut e/întâiu nãscut 2,3, 27, 42, 50;
5,2; 8, 1; 9,36; 26,10
întâiului: adj. m. sg. gen., în sintagma întâiului nãscut 2,25; 4,4; 5,1
întâi: ad j. inv. în sint agma întâi nãscutul 2,25; 5,1
întãiu: adj. inv. în sintagma întãiu nãscut/întãiu nãscutului 5,1, 3
întâi: adv. rezum. cap.9; 9,2
întâi: adv. în loc. adv. mai întâi 23,11
întâiu: adv. 25,9
întâiu: num ord., m. sg. nom. „primul” 11,6; 18,17; 23,16, 17, 18,
19, 20; 24,23

ÎNDOIT, -Ã: ad j.
îndoitã: f. sg. ac., în sint agma nu în inimã îndoitã „cu toatã
convinger ea” 12,33

ÎNTÂMPINARE: s.f.
-ntâm pinarea: sg. ac. 12,17; 19,5; 21,21
întâm pinarea: sg. ac. 14,8

ÎNDRÃZNEALÃ: s.f.
îndrãznealã: sg. ac. 17,25

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. im pers./3.sg. 19, 1; 20,6

(a) ÎNDREPTA: v. I (aici depre armatã) „a organiza”
au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,9, 17
îndr epta: inf. prez. fãrã a 22,12
îndr epta: ind. im p. 3.sg. 27,4

(a) ÎNTEMEIA: v. I
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 16,30
voiu întemeia: ind. viit.I. 1.sg. 17,11

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 21,28
ÎNDÃRÃT: adv., var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 12,19
(a) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat : ind. pf.c. 3.sg. 21,1
îndemnând: gerunziu rezum. cap.22
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28

ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeiarea: sg. ac. 26,27

(a) ÎNFIGE: v. III
au înfip t: ind. pf.c. 3.pl. 10,10

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 13,9; 15,1
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,1
întinzindu-: gerunziu 28,18

ÎNFRICOªAT, -Ã: adj. (Înv.) „care inspirã fricã”, „de t emut”
înfricoºat: m. sg. nom. 16,25
ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom./ac. 21,12, 15, 16, 18, 20
înger ului: sg. gen/dat. 21,15, 27, 30

(a se) ÎNTOARCE: v. III
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,22; rezum. cap.13; 21,27
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 12, 19
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 12,20; 16,43; 19,15; 20,3; 2 1,4
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
sã întoarcem: con j. prez. 1 .pl. 13,3
sã (se) înt oarcã: conj. prez. 3.pl. 19,5
întoarcã(-se): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 21,17

ÎNGRÃDITURÃ: s.f.
îngrãdituri: pl. ac. 4,23
(a se) ÎNGREUIA: v. I
(s-)au îngr eoiat: ind. pf.c. 3.sg. 10,3

ÎNTORS, -OARSÃ: adj.
întoarsã: f. sg. ac. 21,16

(a se) ÎNGROPA: v. I
(sã) îngroapã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
au îngropat: ind. pf.c. 3.pl. 10,12

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNGROZIRE: s.f.
îngr ozirile: pl. ac. 17,21

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
într eji: m. pl. ac., în sintagma bani întreji zeace mii (cf. supra BAN )
29,7

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit : ind. pf.c. 3.pl. 4,38; 23,17
sã înmulþascã: conj. prez. 3.sg. 27,23
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
însãmneaze: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
(sã) însãmneazã: ind. prez. impers./3.pl. rezum. cap.24; rezum.
cap.26

(a se) ÎNTRISTA: v. I
(s-)au întristat : ind. pf.c. 3.sg. 13,11
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþãlegând: gerunziu 19,10
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înþeleage: ind. prez. 3.sg. 28,9
sã înþeleg: con j. prez. 1.sg. 28,19

jiþuri: pl. ac. 23,28
jilþurilor: pl. gen. 28,12

ÎNÞELEPCIUNE: v. III
înþelepciune: sg. ac. 22,12

JOS: adv.
jos: adv. în loc. adj. din jos 7,24
(mai) jos: 27,23

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.; var. ÎNÞÃLEPT, -EAPTÃ
(foar te) înþãlept: m. sg. nom. 15,22
înþãlepþi: m. pl. ac. 22,15
înþelept: m. pl. dat. 26,14
înþãlept: m. sg. nom. 27,32

(a) JUCA: v. I
jucând: gerunziu 15,29
(a) JUDE CA: v. I
judece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 12,17
sã judece: conj. prez. 3.sg. 16,33
a judeca: inf. prez. 26,29

(a) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. 22,13
învãþa: ind. im p. 3.pl. 25,7
a învãþa: inf. prez. 26,29

JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl.nom./ac. 16,12, 14; 22,13; 28,7
judecatã: sg. ac. 18,14

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
învãþaþi: adj. m. pl. nom. 5,18; 12,32
învãþat : adj. m. sg. dat. 26,14; 27,32
(cel) învãþat: s.m. sg. nom. 25,8

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. ac. 17,6
judecãtori: pl. ac. 17,10; 23,4

ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
învãþãtori: pl. nom. 25,7

JUMÃTATE: s.f.
jumãtatea: sg. nom./ac., în sintagmele jumãtatea odihnelor (cf. lat
qui videbat dimidium req uietionum)/jumãtatea odihnirii (cf. lat.
dimidium requetionis Sarai) 2,52, 54
jumãtate: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,18, 26; 6,61; 12,31, 37;
26,32; 27,20, 21
jumãtate: sg. gen. (cu prep. a) 5,23
jumãtatea: sg. ac. 6,70
jumãtãþii: sg. gen. 6,71

(a se) ÎNVINGE: rezum. cap.19
(sã) învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; 22,14
va învinge: ind. viit.I. 3.sg. 19,12
J

JUNGHIERE: s.f.; var. JUNGHERE (Pop.) „înjunghiere”; (ccr.)
„animal sacrificat prin înjunghiere”
jungheri: pl. ac. 21,28; 29,21

JAF: s.n. (Prin ext.) „pradã de rãzboi”
jafurile: pl. nom./ac. 10,8; 20,2; 26,27
(a) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.sg. 10,9

JURÃMÂNT: s.n.; var. GIURÃMÂNT
giurãmântul: sg. ac. 16,16
jurãmântului: sg. ac., în sintagma casa jurãmântului (cf. lat. domo
Iuramenti) 4,21

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvele: pl. nom. rezum. cap.16
jârtvã: sg. ac. 16,29; 21,23, 2 4
jârtva: sg. ac. 23,29
jârtve: pl. ac. rezum. cap.29

L

JERTFELNIC: s.n.; var. JÂR TVELNIC. JÂRTFEALNIC
jârtvelnicului: sg. gen. 9,29; 24,5; 28,10
jârtfealnic: sg. ac. 22,19
jârtvelnic: sg. ac. 23,28
jârtfealnicului: sg. gen. 23,32

LANCE: s.f.
lance: sg. ac. 11,23
LAUDÃ: s.f.
laude: sg. gen., în sintagma cântarea dumnezeieºtii laude rezum.
cap.16
lauda: sg. nom. 29,11

JERTFIRE: s.f.; var. JÂR TVIRE
jârtvirii: sg. gen., în sintagma oltariul jâr tvirii 16,40

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª

(a se) JERTFUI: v. IV; var. (a se) JÂRTVUI
au jârthuit: ind. pf.c. 3.pl. 10,10
au jârtvuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,18; 21,28; 29,21
(sã) jârtvuia: ind. imp. 3.pl. 15,26

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUINÞÃ: s.f.; vezi LOCUINÞÃ

JGHEAB: s.n. (aici) „(un fel de) fântânã” (cf. lat. cisterna, -ae
„rez ervor de apã; un rez ervor subteran, de obicei în f ormã de
parã, pentru acumularea apei adunate în urma ploii sau dintr-un
izvor (cf. DB, p.235–236)”
jgheabul: sg. ac. 11,17, 18
jgheabului: sg. ac. 11,22
JILÞ: s.n. (aici) „odaie” (traducere impr oprie a lat. exedra,
-ae „rotondã cu bãnci în jur”, dar ºi „salã de primire sau de
conversaþie”)
jilþuri: pl. ac. 9,26, 33

LÃMURIT, -Ã: adj. (des pre metale) „purificat prin acþiunea
focului”
lãmurit: n. sg. ac.29,4
(a) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 10,7; 14,12; 16,21, 3 7
sã lãsaþi: conj. prez. 2.pl. 28,8
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 28,20
(a) LÃÞI: v. IV
sã lãþascã: conj. prez. 3.sg. 18,3
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LIPSÃ: s.f. (prin ext.) „necesitate”, „ne voie”
lipsã: sg. ac., în loc. adj. (Înv. ºi r ar) de lipsã „necesar” rezum.
cap.22; 22,5, 14; r ezum. cap.28; rezum. cap.29; 29,2, 19

(a) LÃUDA: v. I
sã laude: conj. prez. 3.pl. 16,4
lãudaþi: imperativ 2.pl. 16,10
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 16,33
lãuda: ind. imp. 3.pl. 25,3
laudã: ind. prez. 1.sg. 29,13

LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 1,45, 51
locul: sg. nom./ac. 11,13; 13, 11; 15,3, 12; 16,27; 21,22; 23,28
loc: sg. ac./gen. 14,11; 15,1; 17,9; 21,25
locurile: pl. ac. 17,5

LÃUDAT, -Ã: adj.
lãudat (foar te): m. sg. nom. 16,25
LÃUTAª: s.m.
lãut aºi: pl. nom. rezum. cap.25

LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºele: pl. nom. rezum. cap.4; 6,54
lãcaºul: sg. nom. 4,33; rezum. cap.5; 7,28
lãcaºu: sg. nom. 29,1

LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãut e: pl. ac. 15,20, 28; 25,6
lãut e: pl. ac. 15,16; 25,1
lãut a: sg. ac. 25,3
LEGÃTURÃ: s.f. (Înv.) „legãmânt”
legãturã: sg. ac. 11,3
legãturii: sg. gen., în sintagmele sicriiul legãturii Domnului/sicriiului
legãturii Domnului/cor tul legãturii/cortului legãturii 15,25, 26, 28,
29; rezum. cap.16; 16,6; 17,1; 22,19; 23,32
legãtur a: sg. ac. 16,15
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã vecinicã 16,17
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Domnului 16,40; 22, 12
leagea: sg. ac. 23,13, 32; 24,19
leagii: sg. gen., în sintagma sicriiul leagii Domnului 28,2
legii: sg. gen., în sintagma sicriiul legii Domnului 28,18

(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 2,55; 8, 6, 13; 10,7; 11,5
sânt lãcuind: ind. prez. perifr. 3.pl. 4,23
au lãcuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,28, 41, 43; 5,8, 9, 10, 11, 16, 22;
7,29; 8,28, 29,32; rezum. cap.9; 9,2, 16, 38; 10,7; rezum. cap.11;
11,7
lãcuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,40
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 13,2
lãcuind: gerunziu 17,1
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 17,1
s pre lãcuit: supin 17,4
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
LOCUINÞÃ: s.f.; var. (În v.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþa: sg. ac. 23,25

LEMN: s.n. „tulpina ºi ramurile unui ar bore tãiat, ser vind ca
material de constr ucþii, drept combustibil etc.”; „copac”, „pom”
leamne: pl. ac. rezum. cap.14; 14, 1; 21,23; 22,14; 29,2
leamne: pl. ac., în sintagma [meaºt eri] de leamne/meaºteri de
leamne „dulgheri” 14, 1; 22,15
leamnele: pl. nom. 16,33; 22,4
lemnul: sg. ac. (aici) „mâner” 20,5
(a) LEPÃDA: v. I
sã leapede: conj. prez. 3.sg. 17,21
va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 28,9
(a) LEªUI: v. IV „a pândi”, „a spiona”
leºuiþi: ind. prez. 2.pl. 12,17
LEU: s.m. „mamifer carnivor” (probabil) „un obiect folosit pentru
ritualul din templu”
leul: sg. ac. 11,22
leului: sg. ac. 12,8
lei: pl. ac. 28,17

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 4,41; 7,21; 8,13; 11,4
LOTRIªOR: s.m.
lo triºorilor: pl. gen. 12,21
(a se) LOVI: v. IV
au lo vit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,46; 4,41, 43; 10,2; 11,22, 23; 13,10;
14,11, 16; 15, 13; 18,1, 2, 3, 5, 12; 20,1, 4, 5, 7; 21,7
va lovi: in v. viit.I. 3.sg. 11,6
lo vind: gerunziu 11,14
(s-)au lo vit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.13
sã lo veascã: con j. prez. 3.sg. 14,15; rezum. cap.21; 21,15
lo vise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18, 10
lo vindu(-sã): gerunziu 21,15
lo vea: ind. imp. 3.sg. 21,15
sã (sã) lo veascã: conj. pr ez. 3.sg. 21,17

(a) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
LEUÞ: s.m. (cf. lat. leunculus, -¾ „leuºor”) (probabil) „un obiect sã iai: con j. prez. 2.sg. 21,8, 22
ia: imperativ 2.sg. 21,23
folosit pentr u ritualul din tem plu”
sã iau: conj. pr ez. 1.sg. 21,24
leuþi: pl. nom./ac. 28,17, 17
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,18, 19, 21, 26; 4,18; 5,25; 7,15; 10,12;
14,3; 18, 1, 7; 20,2; 23,22
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþii: pl. nom./ac. 6,48; 9,2; rezum. cap.15; 15,4, 11, 14, 17; luund: gerunziu rezum. cap.14
luaþi: imperativ 2.pl. 16,29
15,26, 27; 23,2, 30; 26,17
leviþilor: pl. gen./dat. 6,64; rezum. cap.9; 9,33, 34; 15,16, 22, 27; am luat : ind. pf.c. 1.sg./pl. 17,7, 13; 29,14
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 17,13
rezum. cap.23; 23,26; 28,21
leviþi: pl. ac./gen./dat. 9,14, 26; 15,2; 16,4; rezum. cap.23; rezum.
cap.24; rezum. cap.26; 27,17
(a) LUCRA: v. I
levitul: sg. nom. 9,31; 24,6
lucrã: ind. prez. 3.pl. 4,21
leviþi: pl. dat. (cu pr ep. la) 13,2
sã fie lucrând: con j. prez. (cu gerunziul) 3.sg. 15,13
sã lucrãm: conj. pr ez. 1.pl. 19, 13
LEVITICESC, -EASCÃ: adj.
am lucr at: ind. pf.c. 1.sg. 21,8
leviticeºti: f. pl. ac./gen. 15,12; rezum. cap.16; 24,6, 3 1; 28,13
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
LIN, -Ã: ad j. (aici) „paºnic”, „liniºtit”
lucrãtorii: s.m. pl. ac., în sintagmele lucrãtorii de câmp/lucrãtorii
lin : n. sg. nom./ac. 4,40; 22,9
viilor 27,26, 27

637

CARTEA 1 PARALIPOMENON
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 4,23; 9, 19; 16,4; 23,24, 28; 26,29; 28,19;
29,5
lucrul: sg. nom./ac. 6,49; 9,26
lucrului: sg. gen. 9,13; 22,15
lucruri: pl. ac. 11,22
lucru: sg. nom./gen. 23,31; 29,1
lucrurile: pl. ac., în sintagma lucrurile Domnului/lucrurile casii
Domnului/lucrurile casii lui Dumnezeu 26,30; 28,13; 29,7
lucrul: sg. ac., în sintagmele lucrul prost (aici) „munca de la þarã”/
lucr ul slujbeai casei Domnului 27,26; 28,20
lucrurilor: pl. gen. 28,14
LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 16,30
LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 3,4; 13,14; 21,12; 27,1
luna: sg. ac. 12,15; rezum. cap.27; 27,2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15
lunã: sg. ac. 23,31; 27,5
LUNG, -Ã: ad j. (aici) „înalt”
lung (f oarte): m. sg. nom. 20,6

INDICE
MASEREU: s.m. „membr u al unei familii ce provenea din
Chiriat-Iearim”
masereii: pl. nom. 2,53
MATCÃ: s.f.
matca: sg. ac. 12,15
MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MACAR
macar: 17,6
(a se) MÃRI: v. IV „a preamãri”, „a proslãvi”; „a înãlþa”
sã mãreascã: conj. prez. 3.pl. 16,4
mãrind: gerunziu rezum. cap.17
ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 17,18
sã (se) mãreascã: conj. prez. 3.sg. 17,24
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 29,25
MÃRIME: s.f. „însuºirea de a fi mare”; „mãreþie”, „splendoare”;
„(ccr.) „lucr u mare”
mãrimea: sg. nom./ac. 17,19; 21,15; 29,12
mãrimile: pl. nom. 17,19
mãrime: sg. ac. 22,14
MÃRIRE: s.f. „slavã”
mãrirea: sg. nom./ac. 16,24; 17,21; 29,11
mãrire: sg. ac. 16,28

M
MÃRTURIE: s.f.
mãrturiii: sg. gen, în sint agma cortului mãrturiii 6,32
mãrturiei: sg. gen., în sint agma cortului mãrturiei 9,21
mãrturiile: pl. ac. 29,19

MAHOMEAN: s.m. „care es te de loc din Mahavim”
Mahomeanul: sg. nom. 11,46
MAI-MARE: s.m.
mai-marele: sg. nom. 9,31
mai-mare: sg. nom. 26,24; 27,29
mai-marii: s.m. pl. ac. 28,1

(a se) MÃRTURISI: v. IV
a (sã) mãr turisi: inf. prez. 16,7, 41
mãrturisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,8, 34
sã (ne) mãr turisim: conj. pr ez. 1.pl. 16,35
a (sã) mâr turisi: inf. prez. 23,30
mãrturisea: ind. imp. 3.pl. 25,3
(ne) mãrturisim: ind. pr ez. 1.pl. 29,13

MAMÃ: s.f.; var . (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom. 2,26; 4,9
MARE: ad j./s.
(f oarte) mare: adj. n. sg. nom. 5,23
mare: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 8,40; 11,14; 12,22, 29; rezum.
cap.15; 16,25, 27; 19,5; 21,30; rezum. cap.29; 29,1, 9, 17, 22
(cei mai) mari: adj. m pl. nom., în sint agma cei mai mari nãscuþi
„bãtrânii” 11,3; 15,25; 2 1,16
(cel mai) mare: s.m. sg. nom. „cel mai mare în grad”; „cel sus-pus”,
„cel puternic” 12,14; 25,8
(cei) mari: s.m. pl. ac. 17,8
(cei mai) mari: s.m. pl. ac. 24,31
(celor) mari: s.m. pl. dat. 26,13
MARE: s.f.
marea: sg. nom. 16,32
mare: sg. ac. (aici) „bazin uriaº în for ma unei cupe” (cf. Indice
3Împ) 18,8
MARGINE: s.f.
margini: pl. ac. 5,16; 6,54
marginile: pl. ac. 5,23
MARMURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) MARMURE
marmur e: sg. nom., în sintagma mar mure Parium (cf. lat. marmor
Parium) 29,2
MASÃ: s.f.
measele: pl. ac., în sint agma measele ducerii „mesele puneriiînainte” 28,16
measelor: pl. gen . 28,16
mease: pl. ac. 28,16

MÃRTURISIRE: s.f.
mãrturisire: sg. nom. 16,2 7
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. nom./ac. 20,2; 21,25; 22,3, 14; 28,14
mãsura: sg. nom./ac. 23,29; 28,14, 15
mãsurii: sg. gen. 28,15, 17
(a) MÂN A: v. I
mâna: ind. imp. 3.sg. 13,7
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 4,10; 11,3, 23; 13,9; 14,10, 11; 18,17; 19,11;
20,7; 21,15, 16, 17; 23,28; 24,19; 25,2, 3, 6; 26,28; 29,5, 12,
14, 16, 24
mânile: pl. ac. 5,20; 6,15; 12,2; 18,1; 21,13; 22,18, 29,5
mâni: pl. ac. 12,17
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Domnului 28,19
(a) MÂNCA: v. I
mâncând: gerunziu 12,39
(au) mâncat: ind. pf.c. 3.pl. 29,22
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 12,40
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) MÂNGÃIA
sã mângãie: conj. prez. 3.pl. 7,22; 19,2, 3
a mângãia: inf. pr ez. rezum. cap.19
sã mângâie: conj. prez. 3.pl. 19,2
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MINUNE: s.f.
minunile: pl. ac. 16,9, 12, 24

(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg. 13,10
mânie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21

MIREASMÃ: s.f.; var . MIREAZMÃ
mireazme: pl. ac. 9,29

MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom. 27,24

MIROS: s.n.
mirosuri: pl. ac. 9,30

(a) MÂNTUI: v. IV
mântuiaºte: imperativ 2.sg. 16,35
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 18,13

(a se) MIªCA: v. I
(sã) va miºca: ind. viit.I. 3.sg. 17,9

MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 11,14
mântuirea: sg. ac. 16,23

MITITEL, -EA: adj.
mitit el: m. sg. nom. 22,5

MÂNTUITOR: s.m.
Mântuitoriul: sg. voc., în sintagma Mântuitoriul nostru 16,35

MITRÃ: s.f.
mitrã: sg. ac. 20,2

(a) MERGE: v. III
mer gând: gerunziu 11,9
mer gi: imperativ 2.sg. 17,4
ai mers: ind. pf.c. 2.sg. 17,8
sã mear gi: conj. prez. 2.sg. 17,11
au mer s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,21; 19,10, 11, 14; 20,1
mer sease: ind. m.mc.pf. 3.sg. 18,6, 13
meargi: imperativ 2.sg. 21,10

MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. rezum. cap.19; 19,2; 22,5
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
Moa viteanul: sg. ac. 11,46
moa viteanii: pl. nom. 18,2
MORT, MOARTÃ: ad j.
mor t: m. sg. nom. 10,5

MERONATHEAN: s.m. „care es te de loc din Merono t”
Meronatheanul: sg. nom. 27,30

MOªIE: s.f.
moºiile: pl. ac. 7,21; 9,2

MEªTER: s.m.
Meºt erilor: pl. gen., în s. pror p. Vãlii Meºterilor 4,14
meºt eri: pl. nom./ac. 4,14; rezum. cap.14
meaºteri: pl. ac., în sintagmele meaºteri de pãreþi „zidari”/[meaºteri]
de leamne „dulgheri” 14,1; 22,15
meaºt eri: pl. ac. 22,15
meºt erilor: pl. gen. 29,5
MEªTEªUG: s.n.
meºt eºugul: sg. ac. 22,15
MIAZÃNOAPTE: s.f. „nord”
miazãnoapte: sg. ac. 9,24; 26,17

MOªTENIRE: s.f.
moºtenire: sg. ac. 6,61
moºtenirea: sg. nom. 7,28
moºtenirii: sg. gen., în sintagma funea moºtenirii voastre (aici)
„par tea voastrã de moºtenir e” 16,18
moºtenirii: sg. gen . 28,1
moºtenirilor: pl. gen. 29,6
MUIERE: s.f.; var. (În v. ) MUIARE
muierea: sg. nom./ac. 1,50; 3,3; 4,18; 7,23
muiare: sg. ac. 2,18, 19, 2 4, 26, 35; 16,3
muiarii: sg. gen. 2,29
muieri: pl. nom./ac. 4,5; r ezum. cap.14
muierii: sg. gen. 4,19; 8,29; 9,35
muieri: pl. ac. 7,4, 15; 14,3
muiarea: sg. nom. 7,16; 8,9
muierile: pl. nom. 8,8

MIC, -Ã: adj./s.
mici: adj. m. pl. nom. 16,19
(cei mai) mici: s.m. pl. ac. 24,31
(cel mai) mic: s.m. sg. nom. 25,8
(celor) mici: s.m. pl. dat. 26,13
MIEL: s.m.
miei: pl. nom. 29,21
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/prin mijlocul 11,14, 18,
22; 16,1
MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 16,34, 41; 17,13
milã: sg. nom./ac. 19,2; 21,15
milele: pl. nom. 21,13
MINCIUNÃ: s.f.
minciunei: sg. gen., în sintagma oamenii minciunei „mincinoºii”
4,22
MINTE: s.f.
minþilor: pl. gen. 28,9
mintea: sg. nom. 29,18

(a) MOªTENI: v. IV
moºtenise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,21
sã moºt eniþi: conj. prez. 2.pl. 28,8

MULT, -Ã: adj./pron. nehot.
mulþi: adj. m. pl. ac. 4,27; 8,40; rezum. cap.14; 22,15; 28,5
mult : adj. n. sg. ac. 5,9; 22,8
multe: ad j. f./n. pl. nom./ac. 7,4, 22; rezum. cap.10; 11,22;
rezum. cap.16; r ezum. cap.21; 21,13; 22,8; rezum. cap.26;
rezum. cap.29; 29,2
multã (foar te): adj. f. sg. ac. 18,8
mult e (foar te): adj. n. pl. ac. 20,2
mult (foar te): adj. n. sg. ac. 22,3
(prea) mulþi: adj. m. pl. ac. 23,11
(mai) mulþi: ad j. m. pl. nom. 24,4
mulþi: pr on. nehot. m. pl. nom. 5,22
(mai) mult: adv. 17,9, 18; 19,19; 21,3
mult : adv. în loc. adv. cu mult 24,4
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom. 13,4
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mulþimea: sg. gen. (redundant, cu prep. înaintea + pr ep. a +
toatã) 29,10
mulþime: sg. nom. (aici) „bogãþie” 29,16
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: pl. ac. 4,42; 5,23; 6,67; 10,1, 8
munþi: pl. ac. 12,8
(a) MURI: v. IV
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,44, 45, 46, 48, 50; 2,24, 30, 32;
10,5, 13; 13,10; 19,1; 23,22; 24,2; 29,28
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,47
murind: gerunziu 1,49, 51; 2,19; 10,7
MUZICESC, -EASCÃ: adj.; var. (Înv.) MUSICESC , -EASCÃ
(Înv.) „muzical”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în 1792 (dupã Ioan Bianu ºi Nerva Hodoº,
Bibliograf ia româneascã veche 1508–1830, Bucureºti. Tom II
(1716–1808), 1910).
musiceºti: n. pl. ac., în sintagma or gane musiceºti „ins trumente
muzicale” 15,16
musiceºtile: adj. ant ep. n. pl. nom., în sintagma musiceºtile
or gane 16,42
(a) MUTA: v. I „a strãmuta”
au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 10,14
MUTARE: s.f. „emigrare”, „ducere în robie”
mutare: sg. ac. 5,22

INDICE
nãscutul: s.m. sg. nom., în sintagmele întâiu nãscutul/întâi nãscutul
2,3, 25; 5,1; 8,1; 9,36
nãscutului: s.m. sg. gen., în sint agma întâiu nãscutului/întãiu
nãscutului 2,27, 50; 5,3
nãscutu: s.m. sg. nom., în sintagma întâiu nãscutu 2,42
nãscute: s.n. pl. nom., în sintagma ceale întâiu nãscute „drepturile
primului nãscut” 5,2
nãscuþi: s.m. pl. nom., în sintagma cei mai mari nãscuþi „bãtrânii”
11,3; 15,25; 21,16
nãscut: ad j. m. sg. nom. 20,6
(a se) NÃVÃLI: v. IV
sã nãvãleascã: conj. pr ez. 3.pl. 7,21
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,13; 19,17
(sã) nãvãleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,29; rezum. cap.3; 4,2,
38; rezum. cap.6; 6,19; rezum. cap.12; 14,17; 17,21; 18,11; 23,24;
27,16
neam: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 12,32; 17,21; 27,20
neamul: sg. nom./ac. 5,6, 26; rezum. cap.6; 6,60, 61, 62, 63,
65, 66, 74, 76, 77, 78, 80; 12,31, 37; 20,4; 23,14; 26,32; 27,21
neamului: sg. gen. 6,70, 71
neamuri: pl. ac. 16,15, 24, 31, 35; rezum. cap.18; rezum. cap.27
neam: sg. ac., în loc. adv . din neam în neam 16,20
neamurile: pl. voc., în sintagma neamurile noroadelor 16,28
neamurilor: pl. gen. 28,1; 29,6
NECLÃTIT, -Ã: adj.
neclãtitã: f. sg. ac. 16,30

N
(a se) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 1,10, 11, 13, 18, 20, 32, 3 4; 2,4, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 4 4, 46, 48, 49; 3,10, 11, 12, 14, 19; 4,2, 6, 8,
11, 1 2, 14, 17, 18; 6,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 7,14, 16,
18, 23, 26, 32; 8,1, 7, 8, 9, 11, 32, 33, 3 4, 36, 37; 9,38, 39, 40,
42, 43; 14,3
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 2,3, 9, 25; 3,1, 4, 5, 10,
13, 16, 21; 4,2; 7,3, 15, 25; 14,4; 26,6
am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 4,9
naºte: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.14
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 22,9
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. nom., în sintagma naºterea dintâiu (aici) „dreptul primului
nãscut” (cf. lat. pr¾m¹genita, -¹rum „dreptul de primogeniturã” 5,1
naºteri: pl. ac. (aici; eufem.) „or ganele genitale” 19,4

NEDREPTATE: s.f.; var. (Înv.) NEDIREPTATE
nedreptãþi: pl. ac. rezum. cap.10
nedreptãþile: pl. ac. 10,13
nedireptat e: sg. ac. 12,17
nedreptãþii: sg. gen. 17,9
nedreptat e: sg. ac. 19,6
nedreptat ea: sg. ac. 21,8
NEÎNÞELEPÞEªTE: adv.
neînþelepþeaºte: 21,8
NEÎNVÃÞAT, -Ã: s.m./f.
(cel) neînvãþat : s.m. sg. nom. 25,8
NEMERNIC , -Ã: s.m./f; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
nimearnici: s.m. pl. nom. 29,15
NENUMÃRAT, -Ã: ad j.
nenumãratã: f. sg. ac. 22,3
NEPOT: s.m.
nepoþi: pl. ac. 8,40

NATHINEAN: s.m. (cf. Indice Ezr – NATINEAN)
nathineanii: pl. nom. 9,2

NEPLÃCUT: adv.
neplãcut: 21,7

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
au nãdãjduit : ind. pf.c. 3.sg. 10,14

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. 14,11; 17,8, 10; 22,9, 18

(a) NÃIMI: v. IV
sã nãimeascã: conj. prez. 3.pl. 19,6
au nãimit: ind. pf.c. 3.pl. 19,7

NESL OBOD, -Ã: adj.
neslobod: n. sg. ac. 15,13

(a) NÃPÃS TUI: v. IV
sã nãpãstuiascã: conj. prez. 3.sg. 16,21
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscut : s.m. sg. nom./ac./gen., în sintagmele întâiul nãscut/
întâiului nãscut/întãiu nãscut/întâiu nãscut 1,13, 29; 2,13, 25;
3,1, 15; 4,4; 5,1; 6,28; 8,30, 39; 9,5, 31; 26,2, 4, 10

NETÃIAT, -Ã: s.m/f.
netãiaþii: s.m. pl. nom., în loc. s. netãiaþii împr egiur 10,4
NETEZIRE: s.f. „ºlefuire”; aici prima at estare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima ates tare es te la G. A . Polizu, Vocabular
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româno-german , compus ºi întocmit cu privir e la trebuinþele
vieþii practice de…, înavuþit ºi cores de G. Bariþ, Braºov, 1857.
ne tezirea: sg. ac. 22,2
NETHANINEAN: s.m. „care descinde din seminþia lui Nef tali,
al ºaselea fiu al lui Iacov”
ne thanineani: pl. ac. 27,19

numele: sg. ac., în loc. adv. în numele, aici în numele Domnului
„invocând numele Domnului” 16,2; 21,19
numelui: sg. dat. 16,29, 35; 22,8, 10; 28,3; 29,16
numelui: sg. gen., în sintagma numelui Domnului 22,7, 19
(a) NUMI: v. IV
sânt numiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 4,38

NETOFATHITEAN: s.m. (cf. Indice 2.Sm)
Netofathiteanul: sg. nom. 11,30; 27,15
Nat ofathit eanul: sg. nom. 27,13
NOAPTE: s.f.
noaptea: sg. ac., în loc. adv . zioa ºi noaptea 9,33
noaptea: sg. ac. 17,3
NORÃ: s.f.
nor u-sa: sg. nom. 2,4
NOROCIT: adv.
norocit : rezum. cap.20

O
O: interj.
o: 11,17
OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 5,21; 2 7,31
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor 11,9; 17,7, 24
oaste: sg. ac. 11,26; 12,21; 18,15; 20,1
oasteai: sg. gen . 12,14; 19,16
oastea: sg. ac., în sintagma oastea lui Dumnezeu 12,22
oastei: sg. gen. 12,23; 19,18; 20,1; 25,1; 26,26; 27,4, 34
oastea: sg. ac. 18,9; 19,8; 27,3; 28,1

NOROD: s.n.
noroadelor: pl. gen./dat. 5,25; 10,9; 16,26, 28
noroadele: pl. ac. 7,4; 16,24
norodul: sg. nom./ac. 11,2, 1 3; 14,2; r ezum. cap.16; 16,2, 36,
43; 17,6, 21, 22; 19,7, 13, 14; 20,3; rezum. cap.21; 21,3, 17;
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
28,21; rezum. cap.29; 29,9, 14, 17
obiceaiul: sg. ac. 29,21
norodului: sg. gen./dat. 11,14; 13,4; 17,9; 19,11; 21,2; 22,18;
23,25
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
noroade: pl. ac. 16,8
(s-)au obicinuit : ind. pf.c. 3.pl. 20,1
norod: sg. ac. 16,20; 17,21, 22; 19,6; 21,22; rezum. cap.29
norodului: sg. dat. adn. 17,7, 10
OCHI: s.m.
norodului: sg. gen . (redundant, cu prep. a + tot + ar t. hot.) 18,14 ochii: pl. ac. 21,16
norodul: sg. v oc., în sintagma norodul mieu 28,2
ODIHNÃ: s.f.
odihnelor: pl. gen., în sintagma jumãtat ea odihnelor (cf. lat qui
NOU, NOUÃ: ad j.
videbat dimidium r equietionum ) 2,52
noao: f. pl. nom. 9,32
nou: n. sg. ac. 13,7
odihnã: sg. ac. 22,9, 18; 23,25
noao: f. sg. ac. 23,31
(a se) ODIHNI: v. IV
NUMÃR: s.n.
a (sã) odihni: inf. prez. 22,9
numãrul: sg. nom./ac. 3,22; 7,7, 40; 11,11; 12,23; 21,2, 5; 22,14; (s-)ar odihni: cond. prez. 3.sg. 28,2
23,24, 27, 31; 25,1, 7; 27,1, 24
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.29
numãr: sg. nom. 5,9, 23; 12,22; 16,19; 22,16
numãr: sg. ac., în loc. adv. cu numãr 9,28
ODIHNIRE: s.f.
odihnirii: sg. gen., în sintagma jumãtatea odihnirii (cf. lat. dimidium
(a se) NUMÃRA: v.I
requetionis Sarai) 2,54
(sã) numãra: ind. imp. 3.pl. 5,7
OLIVET: s.m. „livadã de mãslini”; aici prima atestare a cuvântului;
(s-)au numãr at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,17; 7,9; 9,1; 23,3, 14; 26,31
cf. MDA, unde prima atestare es te la Ion Gheþie, Dicþionar românnumãraþi au f ost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 7,2, 5
maghiar pentr u ºcoalã ºi privaþi. Román-magyar szótár, Budapest,
numãrând: gerunziu rezum. cap.21
1896.
sã numere: conj. prez. 3.sg. 21,1
oliveþii: pl. ac. 27,28
numãraþi: imperativ 2.pl. 21,2
au numãr at: ind. pf.c. 3.sg. 21,6
sã (se) numere: conj. prez. 3.sg. 21,17
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.23; rezum. cap.27; oltariul: sg. ac., în sintagma oltariul arderii/oltariul arderilor/
rezum. cap.29
oltariul tãmâierii/olt ariul jâr tvirii 6,49; 16,40; 21,26, 29
a numãra: inf. prez. 27,23, 2 4
oltariu: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,18, 22, 26; 22,1
oltariul: sg. nom. 28,18
NUMÃRAT, -Ã: adj./s.
numãraþi: adj. m pl. dat. rezum. cap.23
OM: s.m.
(celor) numãr aþi: s.m. pl. gen. 27,24
oamenii: pl. nom. 4,12; 7,21; rezum. cap.10; 10,7, 11; 17,17
oamenii: pl. nom., în sintagma oamenii minciunei „mincinoºii”
4,22
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,19, 43, 46, 50; 2,29; 4,3, 9; 7,15, 16, oameni: pl. ac./gen. 5,21; 11,19
omul: sg. ac. 11,23
23; 8,29; 9,35; 12,31; 13,6; 14,11, 17; 16,8, 10, 41; 17,24
om: sg. nom. 20,6
nume: sg. ac. 2,18, 26, 34; 7,15; 17,8; 27,4
oamenilor : pl. gen. 21,13
numele: pl. nom./ac. 6,17, 65; 14,4; 23,13; 29,13
nume: pl. ac. 8,38; 9,44
omului: pl. dat. 23,14; 26,14; 29,1
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ONIHIN: s.n.; var. ONIHINÃ „onix”
onihinã: sg. ac., în sint agma pie tri de onihinã 29,2

sã pascã: conj. prez. 3.pl. 17,6
(sã) pãºtea: ind. imp. 3.pl. 27,29

OR GAN: s.n. (În v.) „instrument muzical”
organe: pl. nom./ac., în sintagmele or gane musiceºti/ musiceºtile
organe „instrumente muzicale” 15, 16; 16,42
organele: pl. ac. 16,5; 23,5

PAT: s.n.
patul: sg. ac. 5,1

ORZ: s.n.
orzu: sg. ac. 11,13

PAVÃZÃ: s.f.
pavãze: pl. ac. 5,18
pavãza: sg. ac. 12,8
pavãzã: sg. ac. 12,24
paveze: pl. ac. 12,3 4

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 10,12
(a se) OSEBI: v. IV; (Reg.) (a) USIBI
(s-)au osebit: ind. pf.c. 3.sg. 23,13
au osãbit: ind. pf.c. 3.sg. 25,1
au usibit: ind. pf.c. 3.sg. 28,17

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 23,32
pazelor: pl. dat. adn. 26,12
pazã: sg. nom., în sintagma pazã în prejma pãzii „o strajã în faþa
alteia” (cf. lat. cus todia conta custodiam ) 26,16
pãzii: sg. gen. (cf. supra pazã) 26,16

OSEBIRE: s.f.; var. (Înv.) USEBIRE
osebirea: sg. ac. 28,14
usibirea: sg. ac. 28,15
useabirea: sg. ac. 28,16

PÃCAT: s.n.
pãcat: sg. ac. 21,3

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
us pãþu: sg. nom. rezum. cap.16
OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. nom./ac. 5,18; rezum. cap.11; 12,1, 8, 14, 38; 18,6;
21,5
ostaºu: sg. nom. 28,3
OªTEAZÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
oºtezele: pl. ac. 5,16; 6,55, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8 1; 13,2
oºteazele: pl. ac. 6,64, 67, 71
(a se) OªTI: v. IV
au oºtit: ind. pf.c. 3.pl. 5,10
oºtea: ind. imp. 3.pl. 5,20; 10,1
a oºti: inf. prez. 7,5, 7
sã oºteascã: conj. pr ez. 3.pl. 12,19
(s-)au oºtit: ind. pf.c. 3.sg. 12,19
oºtind: gerunziu 19,17
ai oºtit: ind. pf.c. 2.sg. 22,8

PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 12,18; 18,10; 22,9
pace: sg. ac., în sintagma fãcãt oriu de pace 22,9
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace rezum. cap.29
PARALIPOMENON: s. nead. (cf. Indice 2Par)
Paralipomenon: în titlul cãrþii Paralipomenon
PARTE: s.f.
partea: sg. nom./ac. 5,10, 18; 12,29, 37; 26,14, 15
parte: sg. ac. 5,23; 16,3; 19,11; 2 7,4
pãrþi: pl. ac. 20,3
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. în toate pãrþile 21,13
(a se) PAªTE: v. III
vei paºte: ind. viit.I. 2.sg. 11,2

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 2,7
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 21,8
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 21,17
PÃCIUIT: adv. (Înv.) „paºnic”
pãciuit: 12,17
PÃCIUIT OARE: s.f. „ofrande de pace” (cf. lat . p¼cif¾ca,
-¹r um)
pãciuitoare: pl. ac. 16,1; 21,26
pãciuitoarele: pl. ac. 16,2
PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. ac. 28,17

OZIHELITEAN: s.m. „membr u al unei familii le vitice; uzieliþii
l-au ajutat pe Da vid sã aducã chivotul la Sion ºi apoi au primit
o res ponsabilitate în Templu (cf. DB, p.1331)”
oziheliteanilor: pl. gen. 26,23
P

PATRIARH: s.m.
patriarhului: sg. gen. rezum. cap.2
patriarºi: pl. nom. 8,28

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. rezum. cap.1; 5,25; 11,4; 29,30
pãmânt: sg. ac. 1,10; 17,8, 21; 21,12, 16, 21; 29,11, 15
pãmântul: sg. nom./ac. 1,19, 43, 45, 46; 2,22; 5,9, 11, 23;
6,55; 16,14, 18, 30, 31, 33; 19,2, 3; 20,1; 22,2, 18; 27,26;
28,8
pãmântul: sg. voc., în sintagma tot pãmântul 16,23
PÃR: s.m.
perilor: pl. gen. 14,14, 15
(a) PÃRÃSI: v. IV
vei pãrãsi: ind. viit.I. 2.sg. 28,9
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 28,20
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 5,25; 9,9; 12,17; 29,18, 20
pãrinþii: pl. ac. 17,11; 29,15
pãrintelui: sg. gen . 29,10
PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 4,39; 17,7
pãºuni: pl. ac. 4,40, 41
(a se) PÃZI: v. IV
pãziia: ind. imp. 3.sg. 9,18
pãzind: gerunziu 9,19
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 10,13
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a pãzi: inf. prez. 22,12
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 22,13
sã pãzascã: conj. prez. 3.pl. 23,32; rezum. cap.26
sã (sã) pãzascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.26
pãziþi: imper ativ 2.pl. 28,8
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 29,18
sã pãz eascã: conj. prez. 3.sg. 29,19

(a) PLÂNGE: v. III
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 7,22

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzit orii: s.m. pl. nom. 9,19

(a) PLÃTI: v. IV „a valora”
plãteaºte: ind. prez. 3.sg. 21,22, 24

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânile: pl. ac., în sintagma pânile punerii-înainte 9,32; 23,29
pâni: pl. ac. 12,40
pâine: sg. ac., în sintagma turtã de pâine 16,3

(a se) PLECA: v. I „a înclina”
plecase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,9
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.pl. 29,20

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. imper s. 13,2; 21,23
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,4
au plãcut : ind. pf.c. imper s. 28,4; 29,23

PLIN, -Ã: ad j.
plin: n. sg. nom. 11,13
plin: m. sg. nom., în sintagma plin de zile „sãtul de zile” 23,1;
29,28

(a) PÂNGÃRI: v. IV
pângãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,1
PEDESTRAª: s.m.
pedestr aºi: pl. ac. 19,18

(a) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu 16,2
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 17,11
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 27,24

PEDESTR U, -Ã: adj.
pedestri: m. sg. ac. 18,4

PLINIRE: s.f. (aici) „tot ceea ce se af lã în mare”
plinirea: sg. nom. 16,32

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreþi: pl. ac., în sintagma meaºteri de pãreþi 14,1
pãreþilor: pl. gen. 29,4

POARTÃ: s.f.
poar ta: sg. ac. 9,18; 19,9; 26,16
porþii: sg. gen. 9,21
porþi: pl. ac. 9,22; 23,28
poar tã: sg. nom./ac. 11,17, 18; rezum. cap.26; 26,13
porþilor: pl. gen. 22,3

PEªTERÃ: s.f.; var. (În v.) PEªTERE
peºterea: sg. ac. 11,15
(a) PETRECE: v. III
a petreace: inf. prez. 21,12
PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac. (aici) „s tâncã” 11,15
pie tri: pl. nom./ac. 12,2; 22,14; 29,8
pie tri: pl. nom,/ac., în sint agmele pietri scumpe/pie tri de
onihinã/tãietori de pietri „cioplitori în piatrã” 20,2; 22,2, 15;
29,2
pie trilor: pl. gen. 22,2
piatra: sg. nom., în sintagma piatra scumpã 29,2
PICIOR: s.n.
picioare: pl. ac. 19,4
picioar elor: pl. dat. adn., în sintagma aºter nut picioarelor
Dumnezeului nos tr u 28,2
PIELE: s.f. (aici) „cor t” (cf. lat. pellis, -is „piele”; „obiect
conf ecþionat din piele tãbãcitã”; „cor t militar”)
piei: pl. ac. 17,1
(a) PIERI: v. IV
au perit : ind. pf.c. 3.sg. 10,6

POGACE: s.f.
pogãci: pl. ac. 12,40
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
PORTAR: s.m.
por tarii: pl. nom. 9,17; 15,18, 23, 24
por tariu: sg. nom. 9,21
por tari: pl. nom./ac. 9,22, 24; 16,38, 42; 23,5; 26,12
por tarilor: pl. gen./dat. 9,26; rezum. cap.26; 26, 1, 18, 19
PORUNCÃ: s.f.
por unca: sg. ac., în sintagma porunca Domnului 10,13
por uncã: sg. ac. 16,17
por unca: sg. ac. 21,6
por uncile: pl. ac. 22,13; 23,27; 28,7, 8, 21; 29,19
por unci: pl. gen., în sintagma dumnezeieºtilor por unci rezum.
cap.28

PITONICESC, -EASCÃ: adj. „pr ofetic”, „prezicãt or” (cf. lat.
pyth¹nicus)
pithonicesc: n. sg. ac., în sintagma duhu pithonicesc „duh
profetic” 10,13

(a se) PORUNCI: v. IV
por uncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,49; 10,13; 14,16; 15,15; 24,19
a por unci: inf. prez. 12,32
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 14,12; 16,15, 40; 19,5; 21,15, 18, 27;
rezum. cap.22; 22,2, 6, 13, 17; 29,20
por uncisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 17,6
por uncind: gerunziu 19,5
(sã) por uncise: ind. m.c.pf. 3.sg. 21,7
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 21,17

(a se) PITULA: v. I
(sã) pitula: ind. imp. 3.pl. 12,8

(a) POSTI: v. IV
au postit: ind. pf.c. 3.pl. 10,12

PIVNIÞÃ: s.f.
pivniþele: pl. ac. 27,2 7

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) PRO TIVNIC, -Ã
pr otivnicii: s.m. pl. ac. 12,17; 21,12

PILDÃ: s.f.
pildei: sg. gen. 28,19
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PRIMPREJUR: adv./prep .; var. PRINPREJUR
prinprejur ul: prep. 4,33; 9,27
prinprejur: adv. 6,55; 22,9, 18; 28,12

POVARÃ: s.f.
povarã: sg. ac. 28,15, 17
POVÃÞUITOR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU (Înv.) „conducãtor”,
„cãpetenie”
povãþuitorii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1 ,54; 28,1
povãþuitoriul: sg. nom. 1,51; 9,20; 19,16
povãþuitoriu: sg. nom. 1,51, 52, 53, 5 4; 17,7
povãþuitorilor: pl. dat. adn. 7,40
(a se) POVESTI: v. IV
(sã) povestesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
povestiþi: imperativ 2.pl. 16,9, 2 4

(a se) PR OCITI: v. IV
(sã) procit esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
PR OPTIT, -Ã: ad j.
proptit: m. sg. nom. rezum. cap.11

(a se) PRÃJI: v. IV
(sã) prãjea: ind. imp. 3.pl. 9,31

PR OROC: s.m.
pror ocii: pl. ac. 16,22
pror ocul: sg. nom. 17,1, 3
pror ocului: sg. gen., în sintagma Cartea lui Nathan pr orocului
29,29

PRÃJINÃ: s.f.
prãjinile: pl. ac. 15,15
PRÃJIRE: s.f.
prãjire: sg. ac. 23,29

(a) PR OROCI: v. IV
sã proroceascã: conj. prez. 3.pl. 25,1
pror ocea: ind. imp. 3.sg. 25,2, 3

PRÃJIT, -Ã: adj.
prãjitã: f. sg. ac. 16,3
PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma/din pr ejma 5,11; 6,78;
8,32; 9,38; 26,16
preajma: sg. ac., în loc. prep. din preajma/în preajma 14,14; 19,7
PREAPUTERNIC , -Ã: adj.
preaput ernici: m. pl. ac. rezum. cap.11
PRE OT: s.m.
preoþilor: pl. gen. rezum. cap.9; 9,30; 28,21
preoþii: pl. nom./ac. 9,2; rezum. cap.15; 15, 11, 14, 24; 16,6, 39;
18,16; 23,2, 29
preoþi: pl. ac. 9,10
preoþi: pl. dat. (cu prep. la) 13,2
preo tul: sg. nom./ac. 16,39; 27,5
preo tului: sg. gen . 24,6

(a) PRICEPE: v. III
pricepi: ind. prez. 2.sg. 19,3
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 11,19; 13,13; 22,5, 9
PRIDVOR: s.n.
pridvor ului: sg. gen . 28,11
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinul: sg. nom. 27,33
PRIMEJDIE: s.f.
primejdia: sg. ac. rezum. cap.11; 12,19
primejdiia: sg. ac. 11,19

PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. 12,40

(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 5,10

PRAZNIC : s.n.
praznice: pl. ac. 23,31

PRE OÞIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREUÞIE
preuþiia: sg. ac. 6,10
preoþia: sg. ac. 24,2

(a) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 11,5; 18,4

PRISOSIT: s.n.
prisosit: sg. ac., în loc. adv./loc. adj. de prisosit 29,2, 21

PRAªTIE: s.f.
praºtiile: pl. ac. 12,2

PRE OÞESC, -EASCÃ: adj.
preoþeºti: f. pl. ac. 24,6, 31; 28,13

INDICE

PR OROCIE: s.f.
pror ocie: sg. ac. 15,22
PR OST, PROAS TÃ: ad j.
pros t: n. sg. ac., în sintagma lucr ul prost (aici) „munca de la þarã”
27,26
PR UNC: s.m.
pr unci: pl. ac. 2,30, 32; 24,2, 28
pr unc: sg. nom. 22,5; 29,1
PSALTIRE: s.f. (Înv.) „psalterion” (cf. Indice 2Par – PSALTERION)
psaltiri: pl. ac. 13,8M; 25,1, 6
psaltirii: sg. gen. 16,5
(a) PSÃLMUI: v. IV
psãlmuiþi: imperativ 2.pl. 16,9
PSÃLMUITOR, -TOARE: s.m./f.
psãlmuitori: pl. nom. 23,5; rezum. cap.25
(a) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,25; 13,7; 18,6; 26,32
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 17,22
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,10
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen ., în sintagma pânile punerii-înnainte 9,32;
23,29
(a) PUR CEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.pl. 4,39
(a se) PURTA: v. I
purtând: gerunziu 5,18; 12,24
sã (sã) poarte: conj. prez. 3.sg. 10,9
a (sã) pur ta: inf. pr ez. 15,2
a purta: inf. pr ez. 15,2
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sã poar te: conj. prez. 3.pl. 15,14; 23,26
purta: ind. imp. 3.pl. 15,26, 2 7; 21,5
(te) poar tã: imper ativ 2.sg. 22,13; 28,20

rãmânea: ind. imp. 3.sg. 20,1
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 24,20
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 28,7

PURURI: adv.; var. PURUREA
purur ea: 9,32, 33; 16,6, 11, 37, 40; 17,5, 27; rezum. cap.22;
23,13, 31; 26,12; 29,18

(a) RÃNI: v. IV
au rãnit : ind. pf.c. 3.sg. 10,3

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pus tie: sg. ac. 6,78; 1 2,8; 21,29
(a) PUTEA: v. II
au putut : ind. pf.c. 3.pl. 4,27
putuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,43
voiu putea: ind. viit.I. 1 .sg. 13,12
poat e: ind. pr ez. 3.sg. 17,18
a put ea: inf. pr ez. 21,12
put ea: ind. imp. imper s. 22,4
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 22,8, 13
sã poþi: conj. prez. 2.sg. 22,12
sã put em: conj. pr ez. 1.pl. 29,14
PUTERE: s.f.
put erea: sg. ac. 20,1
put earea: sg. nom./ac. 29,2, 11, 12
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
put earnic: adj. m. sg. nom. 1,10
put earnici: adj. m. pl. nom. 5,24
put earnici/(cei) putearnici: s.m. pl. ac. 11,12; 28,1; 29,2 4
PUÞIN, -Ã: ad j./adv.
puþâni: adj. m. pl. nom. 16,19
puþin: adv. 17,17
PUÞINTEL: adv.
puþânt el: 13,9

RÃNIT, -Ã: ad j./s.
rãniþi: adj. m. pl. nom. 5,22; 10,1
rãniþi: s.m. pl. ac. 11,11, 20
(a) RÃSÃRI: v. IV (Înv.; despr e fiinþe) „a se naºte”
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 3,11, 19; 7,27; 8,37; 9,43
rãsãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,23
RÃSÃRIT: s.n. „est”
rãsãritul: sg. ac. 4,39; 5,10; 6,78
rãsãrit: sg. ac. 5,9; 7,28; 9,18, 24; 12,15; 26,14, 17
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãs puns-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,4
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 21,3
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 21,12
(a) RÃSUNA: v. I
rãsunând: gerunziu 2,55; 15,19, 28
sã rãsune: conj. prez. 3.sg. 15,16; 16,5
rãsuna: ind. imp. 3.pl. 15,24
rãsune: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 16,32
RÃSUNARE: s.f.
rãsunar ea: sg. ac. 15,28
RÃU, REA: adj./s.
rãu: adj. m. sg. nom. 2,3
realele: s.f. pl. ac. 7,23
rãu: s.n. sg. ac. 21,17

R
(a) RADE: v. III
au r as: ind. pf.c. 3.sg. 19,4
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom. 21,22
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA
RÃDVAN: s.n.
rãdvane: pl. nom. 20,3
RÃDVÃNAR: s.m. „cel care f ace cãruþe”
rãdvãnariul: sg. nom. 9,15
RÃMAS, -Ã: adj./s.
(celor) rãmaºi: s.m. pl. dat. 6,61
rãmaºi: ad j. m. pl. nom. 6,70
RÃMÃªIÞÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „urmaº”
rãmãºiþele: pl. ac. rezum. cap.1; 4,43; r ezum. cap.7
rãmãºiþa: sg. nom. rezum. cap.4
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,34; 13,14
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 17,5
rãmâind: ger unziu 17,6, 24
rãmâie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 17,24
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg./pl. 19,5; 29,18

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãutat e: sg. ac. 4,10
rão tãþii: sg. gen. 21,15
RÃZBOI: s.n.
rãzboaie: pl. ac. 5,18; 20,1; 22,8; 26,27
rãzboiu: sg. nom./ac. 5,18; 7,4, 9, 11, 40; 11,13; 12,24, 25, 33,
35, 36, 3 7, 38; 14,15; 19,7, 14; 20,4, 5, 6
rãzboiul: sg. nom., în sintagma rãzboiul Domnului 5,22
rãzboiul: sg. nom. 10,3; 19,10
rãzboaiele: pl. nom. rezum. cap.18; rezum. cap.20
rãzboaielor: pl. gen. 26,27
RÂND: s.n.
rândul: sg. ac. 6,32
rândurile: pl. ac. 9,18, 19, 23; 16,37; 23,6; 24,3; 25,8
rând: sg. ac. 15,18
rânduri: pl. nom./ac. 23,2 4; rezum. cap.24; 24,19; rezum.
cap.25
(a se) RÂNDUI: v. IV
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,31; 9,22; 12,18;
15,17; 16,4, 17, 38; 18,13; 22,2
(s-)au rânduit : ind. pf.c. 3.pl. 6,48
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,29
sã rânduiascã: conj. prez. 3.pl. 15,16
(sã) rânduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.16
rânduind: gerunziu rezum. cap.23
rânduiaºte: ind. pr ez. 3.sg. 23,1
(sã) rânduiaºte: ind. prez. imper s. rezum. cap.26
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RÂNDUITÃ: s.f.
rânduit a: sg. ac., în loc. adv. cu rânduita „în ordinea s tabilitã”
25,1

SAMAREU: s.m. „un neam menþionat între descendenþii lui
Canaan (cf. 1Par 13 – 16)”
samareul: sg. ac. 1,16

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 1,48; 19,16
râul: sg. ac. 5,9, 26; 18,3

SAMATHEU: s.m. „membr u al unei familii ce provenea din
Chiriat-Iearim”
samatheii: pl. nom. 2,53

REPEJUNE: s.f. „vale”
repegiunea: sg. ac. 11,32

SANIE: s.f.
sanii: pl. nom. 20,3

(a) RIDICA: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 11,11
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 11,20; rezum. cap.21
rãdincându-: gerunziu 21,16

SARAITEAN: s.m.
sarait enii: pl. nom. 2,53
SARANITEAN: s.m. „cel care este de loc din Sar on”
Saraniteanul: sg. nom. 27,29

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a se) RÃSIPI
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 10,7

SAT: s.n.
satele: pl. nom./ac. 2,23; 4,32; 5,16; 6,56; 9,22
sate: pl. ac. 6,54; 9,25; 2 7,25

ROB, ROABÃ: s.m./f.
rob: s.m. sg. ac. 5,6

SATANÃ: s.f.; var. (Înv.) SÃTANÃ
sãtana: sg. nom. 21,1

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.5

(a se) SÃDI: v. IV
sãdi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 17,9

(a) R ODI: v. IV (Înv. ºi pop.; despre oameni) „a naºte”
au rodit : ind. pf.c. 3.sg. 3,13

SÃDITURÃ: s.f. (Înv.) „plantaþie”
sãdituri: pl. ac. 4,23

RODITOR, -TOARE: ad j.; var. (În v.) RODITORIU
roditoriu: n. sg. ac. 4,40
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.4; 4,3, 40; 5,2; 7,2;
12,27; 2 7,11, 13, 15
rudele: pl. ac. 12,30
rudã: sg. ac. 20,6
RUDENIE: s.f.
rudenia: sg. nom./ac. 2,53; 4,8, 27; 5,7; 6,61, 66, 70, 71; 7,5
rudeniile: pl. nom./ac. 2,55; 4,2 1; 6,54, 60, 62, 63; rezum.
cap.9; 26,31
rudeniilor : pl. gen. 5,13, 24; 7,2, 9, 11, 40; 8,6, 13, 28; 9,9
(a se) RUGA: v. I
sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. 6,49; 21,30
sã (se) roage: conj. prez. 3.sg. 17,25
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 21,8, 17
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29

RUVINEAN: s.m. „descendent din neamul lui Ruben, întâiul
nãscut al lui Iacov de cãtre Lea”
Ruvineanul: sg. nom. 11,42
ruvineanilor : pl. gen. 11,42
ruvineani: pl. ac. 26,32; 27,16

SABIE: s.f.
sabii: pl. ac. 5,18
sabia: sg. ac. 10,4, 5; 21,12, 16, 27, 30
sabie: sg. ac. 21,5
sabia: sg. nom., în sint agma sabia Domnului 21,12
SALAVONEAN: s.m. „car e este de loc din satul ªaalbim”
Salavoneanul: sg. nom. 11,32

SÃGETÃT OR: s.m. „ar caº”
sãgetãtoriu: sg. nom. 10,3
SÃLAª: s.n.
sãlaºe: pl. ac. 2,55
sãlaºele: pl. ac. 4,41; 5,10
(a) SÃLTA: v. I
sãltând: gerunziu rezum. cap.13; 15,29
sãlt a: ind. imp. 3.sg./pl. 13,8; rezum. cap.15
sãlteaz e: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,31
sã salte: conj. pr ez. 3.pl. 16,32
sã sãltãm: conj. pr ez. 1.pl. 16,35
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. voc., în sint agma sãmânþa lui Israil 16,13
sãmânþa: sg. ac. 17,11

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.21

S

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. ac. 10,3; 12,2

SÃRÃCIE: s.f.
sãrãciia: sg. ac. 22,14
SÃRÃTURÃ: s.f.
Sãrãturilor: pl. gen., în s. propr. Valea Sãrãturilor 18,12
(a) SÃVÂRªI: v. IV
vei sãvârºi: ind. viit.I. 2.sg. 28,20
SÂMBÃTÃ: s.f./adv. (cf. Indice Pr)
sâmbetele: s.f. pl. ac. 9,25, 32
sâmbãta: adv. 23,31
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 11,19
sânge: sg. ac. 22,8; 28,3
SC AUN: s.n. (aici) „loc de aºezare”, „lãcaº” (cf. lat. s½d½s, -is
„scaun”; „loc de aºezare”, „lãcaº”, „locuinþã”, „sãlaº”)
scaunelor: pl. gen. 4,33
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scaunu: sg. ac. 17, 12
scaunul: sg. ac. (aici) „tron” 22,10
scaunul: sg. ac., în sintagma scaunul Domnului 29,23
(a) SCÃPA: v. I
scãpa: inf. pr ez. fãrã a 4,43; 2 1,12
SCÃPARE: s.f.
scãpãrii: sg. gen., în sintagma cetãþile scãpãrii rezum. cap.6
scãpar e: sg. ac., în sintagmele ce tãþile ceale de scãpare/ce tãþile
de scãpare 6,57, 6 7

sf inþilor: s.m. pl. gen., în gen. super l. sfântului sfinþilor 6,49
sfãnt a: s.f. sg. ac., în gen . superl sfãnta sfintelor 23,13
sf intelor: s.f. pl. gen., în gen superl. sfãnt a sfintelor 23,13
(cealor/celor) sf inte: s.n. pl. gen. 26,26; 28,12
sfânt: adj. n. sg. ac./dat., în sintagmele numele cel sfânt/numelui
cel sfânt 16,10, 35; 29,16
sfântã: adj. f. sg. ac., în sintagmele cinste sfântã/casa cea sfântã
16,29; 29,3
sf inte: adj. n. pl. ac., în sintagma vasele ceale sfinte/vaseale ceale
sf inte rezum. cap.26; 26,20
SFEªNIC: s.n.
sf eºnicele: pl. ac. 28,15
sf eºnic: sg. gen. 28,15

(a) SCHIMBA: v. I
am fost schimbând: ind. pf.c. (cu gerunziul ) 1.sg. 17,5

SFETNIC: s.m.
sf etnic: sg. nom. 27,32
sf etnicul: sg. nom. 27,33

SCHIT: s.n.
schituri: pl. ac. 28,11
(a se) SCOATE: v. III
(sã) sco tea: ind. imp. 3.pl. 9,28
scoate: imperativ 2.sg. 10,4; 16,35
sco teai: ind. imp. 2.sg. 11,2
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,18; 20,3
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 17,5

(a se) SFINÞI: v. IV
sf inþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 15,12
(s-)au sf inþit: ind. pf.c. 3.pl. 15,14
au sf inþit: ind. pf.c. 3.sg. 18,11; 26,26, 28
sf inþise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 26,27, 28
SFINÞIT, -Ã: ad j.
sf inþite: n. pl. nom. 22,19
sf inþit: n. sg. ac., în sint agma numele tãu cel sfinþit 29,13

SCOS, SC OASÃ: adj.
scoasã: f. sg. ac. 21,16
(a) SCRIE: v. III
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 4,41
scrisã iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 9,1
sânt scrise/scrise sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 16,40; 29,29
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 24,6
scrie: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.2 8

SICLU: s.m.
sicli: pl. ac. 21,25
SICRIU: s.n. „chivot”
sicriiul: sg. nom./ac. 6,31; rezum. cap.13; 13,9, 10; 15,27; rezum.
cap.16
sicriiul: sg. nom./ac., în sintagmele sicriiul Domnului/sicriiul
D umnezeului/sicriiul lui Dumnezeu/siciiul lui Dumnezãu/
sicriiul legãturii Domnului/sicriiul leagii Domnului/sicriiul legii
Domnului rezum. cap.13; 13,3, 5, 6, 7, 12, 13; rezum. cap.15;
15,2, 3, 12, 14, 15, 25, 26, 28, 29; 16,1; 17,1; 22,19; 28,2, 18
sicriiului: sg. gen. rezum. cap.15; 15,23, 24; r ezum. cap.16;
16,37
sicriiului: sg. gen./dat., în sintagma sicriiului lui Dumnezeu/
sicriiului Domnului/sicriiului legãturii Domnului 15,1, 2 4; 16,4,
6, 3 7

SCRIITOR: s.m. „cronicar”
scriit orilor: pl. gen. 2,55
scriit oriu: sg. nom. 18,16; 24,6
SCRIS, -Ã: adj.
scrise: n. pl. nom. 28,19
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,12; 21,l
scoalã: imperativ 2.sg. 22,16
(vã) sculaþi: imperativ 2.pl. 22,19
sculându(-sã): gerunziu 28,2

SIDONIAN: s.m. (cf. Indice 2Lg – SIDON )
sidoneanii: pl. nom. 22,4

SCUMP, -Ã: ad j.
scumpe: pl. ac., în sintagma pietri scum pe 20,2
scumpã: f. sg. nom., în sint agma piatra scumpã 29,2

SILÃ: s.f.
sâlã: sg. ac., în loc. adv. de sâlã „forþat” 2 1,6

SEARA: adv.; var. (Pop.) SARA
sar a: 16,40; 23,30

SIMIONEAN: s.m. „descendent din neamul lui Simeon, al
doilea f iu al lui Iacov, prin Lea”
simioneani: pl. ac. 27,16

SEMN: s.n.
seamnele: pl. ac. 16,12

SIMÞIRE: s.f.
simþir e: sg. ac. 22,12

SFAT: s.n . „îndemn”; „consiliu”, „discuþie”; „un grup constituit
pentr u a delibera”
sf at: sg. ac. 12,19; 13,1
sf atul: sg. nom./ac. 12,32; 25,1; 26,17
sf atul: sg. ac., în sintagma sf atul Domnului rezum. cap.14
sf atul: sg. nom., în sintagma sf atul bãtrânilor 26,15

SINEU: s.m. „un neam menþionat într e descendenþii lui
Canaan (cf. 1P ar 13 – 16)”
sineul: sg. ac. 1,15

(a) SFÃTUI: v. IV (aici) „a cere sfatul”; „a întreba”
au sfãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 10,13; 14,10, 14

SIR: s.m. „sirian”; cuvântul nu e înregistrat în DLR.
sirii: pl. ac. rezum. cap.19
sir ului: sg. gen. 19,10, 14
sir ul: sg. nom./ac. 19,12, 15, 16, 18

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfântului: s.m. sg. gen., în gen. super l. sfântului sfinþilor 6,49

SIRIAN, -Ã: s.m./f.
siriiani: s.m. pl. ac. 19,18
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SIRIANC Ã: s.f. aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te la I. A . Vallian [= Vaillant], Vocabular pur tãreþ
rumânesc-franþozesc ºi franþozesc-rumânesc (…), Bucureºti, 1839.
sirianca: sg. nom. 7,14
SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. 16,29; 29,28
slava: sg. nom./ac. 29,11, 12, 25

INDICE
(a se) SOCOTI: v. IV
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1, 2; 23,11
sã socoteascã: conj. prez. 3.pl. 19,3
sã (se) socoteascã: conj. prez. 3.sg. 21,3
(sã) socoti: inf. prez. fãrã a 22,4
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 23,27
SOL: s.m.
soli: pl. ac. 14,1; 19,2, 16

SLOBOD: adv.
slobod: 15,2

SORÃ: s.f.; var . (Înv. ºi reg.) SOR
sora: sg. nom. 1,39; 3,19; 7,18, 30, 32
surorilor: pl. gen. rezum. cap.2
surori: pl. nom. 2,16
sor: sg. ac. 3,9; 7,15
surorii: sg. gen. 4,3, 19

(a) SL OBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,8; 19,4
sã sloboazã: conj. prez. 3.sg. 17,21
ar slobozi: cond. prez. 3.sg. 17,21

(a se) SPÃMÂNTA: v. I
(nici te) spãimânta: imper ativ prohib. 2.sg. 22,13
sã (te) spãimântezi: conj. prez. 2.sg. 28,20

SLUGÃ: s.f.
slugã: sg. ac. 2,34
sluga: sg. nom./ac. 6,49; 17,7, 18, 19, 25, 26
slugii: sg. gen./dat. 16,13; 17,4, 17, 2 4, 25, 27; 2 1,8
slujii: sg. dat. 17,23
slugi: pl. nom. 18,2
slugile: pl.nom./ac. 18,7; rezum. cap.19; 19,3, 4, 19; 21,3
slugilor: pl. gen. 20,7

(a) SPORI: v. IV
sporea: ind. imp. 3.sg. 11,9
sporeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,3
sporeaºte: imper ativ 2.sg. 22,11
spori: inf. prez. fãrã a 22,13

SLUJBÃ: s.f.
slujbã: sg. ac. 6,32, 33; 25,1
slujba: sg. nom./ac. 6,48; 9,33; 23,4, 26; rezum. cap.24; 24,3;
26,30, 32; 28,21
slujbele: pl. nom./ac. rezum. cap.9; rezum. cap.23; 2 4,19;
25,6
slujbei: sg. gen. 9,13, 19, 28
slujbe: pl. nom. rezum. cap.16
slujbeai: sg. gen. 23,24, 28; 28,13, 14, 20
(a) SL UJI: v. IV
au slujit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,10; 19,19; 24,2
slujiia: ind. imp. 3.pl. 6,32; 28,1
sã slujeascã: conj. prez. 3.sg./pl. 16,37; 23,13, 32; 25,1
slujind: gerunziu rezum. cap.15
a sluji: inf. prez. 15,2
sã slujascã: conj. prez. 3.sg./pl. 9,33; 16,4; 18,6, 13; 26,12
a slugi: inf. prez. 26,8
slujea: ind. imp. 3.pl. 27,1
slujaºte: imperativ 2.sg. 28,9

(a) SPRIJINI: v. IV
sã s prijineascã: conj. pr ez. 3.sg. 13,9
(a) SPUNE: v. III
spuie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 16,31
(a) STA: v. I
a s ta: inf. pr ez. 4,22
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 6,32, 33, 39; 12,33; 2 1,15
au stat : ind. pf.c. 3.pl. 11,14
au stãtut: ind. pf.c. 3.pl. 19,9
stând: gerunziu 21,16; 28,2
sã s tea: conj. prez. 3.pl. 23,30
STAFIDÃ: s.f.
stafide: pl. ac. 12,40
STARE: s.f. (aici) „unitate de luptã”, „detaºamnt” (cf. lat. stati¹,
-¹nis „stare pe loc”; loc de ºedere”; „post de gardã”, „piche t”,
„detaºament”)
starea: sg. nom. 11,16

SLUJIRE: s.f.
slujire: sg. ac. 23,26

STAT: s.n. (Înv. ºi reg.) „înãlþime”
stat: sg. nom. 11,23

SLUJITOR: s.m.
slujit ori: pl. ac. rezum. cap.6
slujit orii: pl. ac. rezum. cap.18

(a) STÃPÂNI: v. IV
au stãpânit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,22; 5,23
stãpânea: ind. imp. 3.sg. 5,9
stãpâneºti: ind. prez. 2.sg. 29,12

(a) SMERI: v. IV
am smerit: ind. pf.c. 1.sg. 17,10
au smerit: ind. pf.c. 3.sg. 18,1; 20,4

STÂLP: s.n.
stâlpi: pl. ac. 18,8

SMOCHIN: s.m.
smochinii: pl. ac. 27,28

STÂNG A: s.f.
stânga: sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 6,44

SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 4,22

STEA: s.f.
stealele: pl. ac. 27,23

SOARTÃ: s.f.; var. SORÞ: s.m.; (Înv. ºi pop.) SOARTE: s.f.
soarte: s.f. sg. ac. 6,54, 63, 65; 24,5, 31; rezum. cap.25; rezum.
cap.26
soartea: s.f. sg. nom./ac. rezum. cap.2 4; 24,7, 31; 25,9; 26,14
sorþi: s.m. pl. nom./ac. 25,8; 26,13

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJER
stãjeriu: sg. ac. 10,12
STRAJÃ: s.f.
strãjile: pl. ac. 9,27
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ºir eag: sg. ac. 12,33, 36
ºir eagul: sg. ac. 19,9
ºir eaguri: pl. ac. 19,17

STRÂMTURÃ: s.f.
s trâmturile: pl. nom. 21,13
(a) STRECHEA: v. I (Înv. ºi pop.; despre animale) „a porni în
goanã, speriat (sau ca ºi cum ar f i speriat) de streche”
s tretind: gerunziu 13,9
(a) STRICA: v. I
au strâcat : ind. pf.c. 3.sg. 20,1

(a se) ªTERGE: v. III „a se ucide”
(sã) ºtearge: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.4
au ºters: ind. pf.c. 3.pl. 4,41
(a) ªTI: v. IV
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 21,2
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 28,9
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 29,17

(a) SUFERI: v. IV
suferise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,5

ªTIVIN: s.m. „antimoniu” (cf. Indice Ir – STIBIU) cuvântul nu
es te înregis trat în D LR.
ºtivini: pl. ac. 29,2

SUFLET: s.n.
suf lete: pl. nom. 5,21
suf letelor: pl. gen. 11,19
suf letele: pl. ac. 22,19
suf let: sg. ac., în sintagma suflet voios 28,9

T
(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,6; 13,6; 14,8; 21,19
(mã) v oiu sui: ind. viit.I. 1.sg. 14,10
suie(-t e): imperativ 2.sg. 14,10
suindu(-sã): gerunziu 14,11
(nu te) sui: imperativ prohib. 2.sg. 14,14
sã (sã) suie: conj. pr ez. 3.sg. 21,18

TABÃRÃ: s.f.
taberilor: pl. gen. 9,19
taberii: sg. gen. 11,18
tabãra: sg. ac. 14,15, 16
TALANT: s.m.
tãlanþi: pl. ac. 19,6; 29,4, 7
talant: sg. ac. 20,2
talanþi: pl. nom. 22,14

SUIª: s.n.
suiºului: sg. gen., în sint agma calea suiºului 26,16
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. ac. 11,11, 20, 23; 1 2,8
suliþã: sg. ac. 12,24
suliþe: pl. ac. 12,34
suliþei: sg. gen. 20,5

TARE: ad j./s./adv.
tare (foar te): adj. m. sg. nom. 5,2
tari: adj. m. pl. nom./gen. 5,24; 7,2, 4, 7, 9, 11, 40; 10,12; 11,10,
26; 12,1, 8, 21, 25; 19,8, 10; 26,6, 7, 8, 30, 31
tari: ad j. m. pl. nom., în sintagma tari cu vâr tutea 9,13; 1 2,30
tare: adj. m./n . sg. nom. 17,14; 27,6
tarele: s.m. sg. nom. 12,4
(mai) t are: adv. 21,4

SUMÃ: s.f.
suma: sg. nom./ac. 4,27; 9,1
SUNET: s.n.
sunetul: sg.nom./ac. 14,15; 15,16

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,21, 24, 42, 4 4, 49; 3,11,13,
14, 21; 4,4, 14, 18, 21; 7,22, 31; 19,3; 29,23
tatã: sg. nom./ac. 2,17, 42; 4,11; 17,13; 22,10; 28,6
tatãlui: sg. gen. 2,23, 52, 55; 4,4, 19; 2 4,19
tatâl: sg. nom. 2,45, 49, 50, 51; 4,4, 12, 17; 7,14; 9,35
tatul: sg. nom. 2,51
tatului: sg. gen.4,5
tãtâni-sãu: sg. gen. 5,1; 9,19; 12,28; rezum. cap.19; 19,2; 24,2;
25,3, 6
tatã-sãu: sg. nom./ac. 19,2; rezum. cap.29
tãtâni-mieu: sg. gen. 21,17; 28,4
tatî-sãu: sg. nom. 26,10
tãtâni-tãu: sg. gen. 28,9

SUPUS, -Ã: adj.
supus: n. sg. nom. 22,18
supuº: m pl. nom. 29,24
SUS: adv.
(mai) sus: 4,41; 23,3, 27
sus: adv. în loc. ad j. din sus 7,24
sus: adv. în loc. adv. mai în sus 23,24
SUTAª: s.m.
sutaºii: pl. nom./ac. 13,1; 26,26; 28,1; 29,6
sutaºi: pl. nom. 27,1

TAUR: s.m.
tauri: pl. nom. 15,26; 29,21

ª
ªATRÃ: s.f.
ºatrã: sg. ac. 17,5

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
tãbãrâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 11,15
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.pl. 19,7

(a) ªEDEA: v. II
ºade: ind. pr ez. 3.sg. 13,6
ºezând: gerunziu 17,16
sã ºazã: conj. pr ez. 3.sg. 28,5
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg. 29,23

(a se) TÃIA: v. I
tãindu(-)(-sã): gerunziu rezum. cap.10
au tãiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,9; 18,4; 19,4
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
(s-)au tãiat : ind. pf.c. 3.pl. 20,3

ªIRAG: s.n.; var. (Reg) ªIREAG „ºir”; (Înv.) „linie de bãtaie”;
(Pop) „rând de os taºi”; „coloanã de ostaºi”

TÃIAT, -Ã: s.m./f.
(celor) tãiaþi: s.m. pl. gen. 10,8
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TÃIERE: s.f. (aici) „cioplire”
tãiarea: sg. ac. 22,2

TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulbele: pl. ac. 18,7

TÃIETOR, -TOARE: s.m./f.
tãietori: s.m. pl. ac., în sintagma tãietori de pietri „cioplitori în
piatrã” 22,2, 15

(a) TRAGE: v. III
trãgând: gerunziu 10,8
TRAPEZARE: s.f.; var. (Înv.) TREPEZARE „masã (de sufragerie)”;
(Înv. ºi reg.) „pris tol”; „salã de mese într-o mãnãstire, într-un castel”;
„odaie situatã la etaj sau la mansardã”, „foiºor”
trepãzãrii: sg. gen. 28,11

TÃINUIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) tâinuite: s.f. pl. ac. 15,20
(a se) TÃMÂIA: v. I
tãmâia: ind. imp. 3.pl. 6,49
sã tãmâiaze: conj. prez. 3.pl. 23,13
(sã) tãmâiaºte: ind. pr ez. 3.sg. 28,18

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþe: pl. ac. 13,8
trâmbiþele: pl. ac. 15,24
trâmbiþã: sg. ac. 15,28
trâmbiþa: sg. ac. 16,6, 42

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 9,29

(a) TREBUI: v. IV
ar trebui: cond. prez. imper s. 12,32
trebuie: ind. prez. im pers. 21,24; 22,5
va trebui: ind. viit.I. imper s. 29,4, 5

TÃMÂIERE: s.f.
tãmâierii: sg. gen., în sintagma oltariul tãmâierii 6,49
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. ac. (aici) „cetat e întãritã” 12,16
tãrie: sg. nom. 16,27
tãria: sg. nom. 29,12
TÃRIME: s.f.
tãrime: sg. ac. (aici) „oaste de strajã” (cf. lat. pr aesidium, -i¾)
18,13
tãrimii: sg. gen. 29,30

(a) TRE CE: v. III
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,26; 10,13; 12,15; 16,20; 19,17;
29,30
sã treacã: conj. pr ez. 3.pl.m 12,23
a treace: inf. pr ez. 20,3
TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN
trivunii: pl. nom./ac. 13,1; 26,26; 28,1; 29,6
trivuni: pl. nom. 15,25; 27,1

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
TÂRG: s.n.
târgurile: pl. ac. 2,23
TÂRNAÞ: s.n.; var. (Reg.) TÃRNAÞ (Reg.) „ogr adã”, „curte”
tãr naþelor: pl. gen. 28,12
TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (Înv.) TÃRSINÃ (Înv.) „þesãturã as prã din
pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”;
„þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
TEACÃ: s.f.
teacã: sg. ac. 21,27
(a se) TEME: v. III
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg. 13,12
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 22,13
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 28,20
THE CUITEAN: s.m. „care este de loc din Tecoa”
Thecuiteanul: sg. nom. 11,28; 27,9
THEMAN: s.m. „locuit or al Temanului, þinutul Edomului”
Themanilor: pl. gen. 1,45
THO ZAITEAN: s.m.
thozaiteanii: pl. nom. 11,45
TIGAIE: s.f.
tigaie: sg. ac. 9,31; 23,29
TINEREL, -EA: adj.
tinerel: m. sg. nom. 29,1

(a se) TRIMITE: v. III; var. (În v.) (a se) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,9; 12,19; 14, 1; 19,2, 6, 16; 21,12,
14, 15; 24,31; 25,8
sã trimitem: conj. pr ez. 1.pl. 13,2
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 18,10; 19,3, 5, 8
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.pl. 26,13
TR ON: s.n; var. THRON (cf. lat. thronus, -¾)
thronul: sg. nom./ac. 17,14; 28,5
TR UP: s.n.
trupul: sg. nom. rezum. cap.10; 11,1
trupurile: pl. ac. 10,12
(a) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a) TURBURA
au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
TURMÃ: s.f.
turmelor: pl. gen./dat. 4,39; 28,1
turmei: sg. dat. adn. 12,18
turmã: sg. nom./ac. 17,7; 21,17
turmele: pl. ac. 27,1
turme: pl. ac. 27,2
turma: sg. ac. 27,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
turmei: sg. gen. 27,5
TURN: s.n.
turnuri: pl. ac. 27,25
TURTÃ: s.f.
turtã: sg. ac., în sintagma turtã de pâine 16,3
turtele: pl. ac., în sint agma turtele azime 23,29

TIR: s.m. „tirian; locuitor al Tirului”
tirii: pl. nom. 22,4
TOBÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) DOBÃ
dobe: pl. ac. 13,8

Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 11,13
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UNCHI: s.m.
unchiu-sãu: sg. gen. 11,12, 26
unchiul: sg. nom. 27,32

ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
ÞESÃTOR, -TOARE: s.m./f.
þãsãtorilor: pl. gen . 11,23; 20,5

(a se) UNGE: v. III „a (se) consacra”
au uns: ind. pf.c. 3.pl. 11,3; 29,22
(sã) unsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,8
(sã) unge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29

ÞIITOARE: s.f.
þiitoar ei: sg. gen . 1,32
þiitoar ea: sg. nom. 2,46, 48; 7,14
þiitoar elor: pl. gen. 3,9
ÞIITURÃ: s.f. (aici) „respectarea tuturor regulilor unui cult” (cf.
lat. observ¼ti¹, -¹nis „obser vare”; „obser vaþie”; „grijã”; „respect
al unui cult”)
þiiturile: pl. ac. 23,32
(a) ÞINE: v. III
þinea: ind. imp. 3.sg. 11,23
þiind: gerunziu 12,8
au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 18,4

UNIRE: s.f. (aici) „credinþã sincerã” (cf. lat. simplicit¼s, -¼tis)
unirea: sg. ac. 29,17
UNS, -Ã: adj./s. „consacrat”
uns: adj. m. sg. nom. rezum. cap.11
unºii: s.m. pl. ac. 16,22
UNSOARE: s.f. (aici) „ulei parfumat”
unsori: pl. ac. 9,30

ÞINERE: s.f. (cf. supra ÞIITURÃ)
þiner ea: sg. ac., în sintagma þinerea dumnez eieºtilor porunci
rezum. cap.28
ÞINUT: s.n.
þinuturile: pl. nom./ac. 4,33; 14,17; 22,5
þinutul: sg. nom./ac. 8,8; 10,9
þânuturile: pl. ac. 13,2
þânutul: sg. ac. 18,3

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn : sg. ac. 9,29; 1 2,40; 16,3
untdeleamn : sg. ac. 27,28
URECHE: s.f.
ur eachea: sg. ac. 11,25
ur echile: pl. nom. 17,20
ur eachiia: sg. ac. 17,25
(a) URGISI: v. IV
au urgisit: ind. pf.c. 3.sg. 15,29
URGISIT, -Ã: ad j.
ur gisit: m. sg. nom. rezum. cap.10

U
(a se) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; rezum. cap.5; 5,10; 7,21; 10,14;
11,22, 23; 19,18
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
ucide: imperativ 2.sg. 10,4
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 17,8
a f i ucis: inf. pf. 18,9
sã ucigã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.20
a ucide: inf. pr ez. 21,12
UGEROS, -OASÃ: adj. (cf. Indice Jd)
uger oase: f. pl. ac., în sintagma pãºuni ugeroase 4,40
(f oarte) ugeroasã: f. pl. (cu des. -ã) ac., în sintagma foarte ugeroasã
pãºuni 4,41
(a se) UITA: v. I
uitându(-sã): gerunziu 15,29; 21,20
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 21,21

URIAª: s.m.
urieºi: pl. ac. rezum. cap.20
(a) URMA: v. I
au urmat : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.12
ur ma: ind. imp. 3.sg. 12,29, 32
ur mând: gerunziu rezum. cap.15
ur mai: ind. imp. 2.sg. 17,7
URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pr e urmã rezum. cap.5
ur mã: sg. ac., în loc. adj. cel mai de pre ur mã/ceale mai de pre
ur mã 12,14; 23,2 7; 29,29
USEBIRE: s.f.; v ezi OSEBIRE
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºilor: pl. gen. 9,19
uºile: pl. ac. 9,23, 27

UMÃR: s.m./n.
umerele: s.n. pl. ac. 15,15
UMBLÃTOR, -TOARE: s.m./f.
umblãt oriului: sg. gen. 14,15

V

UMBRÃ: s.f.
umbr a: sg. ac. 29,15

VACÃ: s.f.
vacã: sg. ac. 16,3

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA, (a se)
ÎMPLE
împle: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 29,5
umplea: inf. pr ez. fãrã a 4,27
UNEALTÃ: s.f.
unealtele: pl. nom./ac. 9,29; 26,27

VALE: s.f.
Vãlii: sg. gen., în în s. pror p. Vãlii Meºterilor 4,14
vãlii: sg. gen. 4,39
valea: sg. ac. 11,15
vãli: pl. ac. 12,15
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Rafaim/Valea Farasim/Valea
Sãrãturilor 14,9, 11; 18,12
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vale: sg. ac. 14,13
vãi: pl. ac. 27,29
VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 11,23
VAS: s.n.
vasãle: pl. ac. 9,28
vasele: pl. nom./ac. 9,28; 18,11; 28,13
vase: pl. ac. 18,8; 29,2
vasele: pl. ac., în sintagma vasele Domnului ceale sf inþite/vasele
ceale sfinte 22,19; rezum. cap.26
vaseale: pl. ac. 23,26; 28,14
vaseale: pl. ac., în sintagma vaseale ceale sfinte 26,20
vaselor: pl. gen . 28,14
VAURAMINEAN: s.m. „car e este de loc din Bahurim”
Vauramineanul: sg. nom. 11,32
(a se) VÃRS A: v. I
(s-)au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. (aici) „a se revãrsa” 14,9, 13
ai vãrsat: ind. pf.c. 2.sg. 22,8; 28,3
VÃRSAT, -Ã: adj.
vãrsat: n. sg. ac. 22,8
VÃZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vãzãtoriul: s.m. sg. nom. 9,22; 21,9; 26,28
vãzãtoriului: s.m. sg. gen. 25,5
vãzãtoriului: sg. gen., în sintagmele Cartea lui Samuil vãzãtoriului/
Cartea lui Gad vãzãtoriului 29,29
VÂNÃ: s.f.
vinele: pl. ac. 18,4

(a se) VEDEA: v. II
vedea: ind. imp. 3.sg. 2,52
vãzând: gerunziu 10,5, 7; 19,6, 15, 16; 21,20, 28, 30
vazã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 12,17
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 15,29; 21,15, 16
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 17,17
vãzându(-sã): gerunziu 19,19
vezi: ind. prez. 2.sg. 21,12
vedeþi: imperativ 2.pl. 22,18
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 29,17
VEDERE: s.f.
vederea: sg. ac. 17,15
VEDER OS, -OASÃ: adj. (Înv.; despre oameni)„care este respectat
pentru meritele sale”; „distins”
vederos: m. sg. ac. 17,17
(a se) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,55; 4,41; 7,22; 10,7; 11,3; rezum.
cap.12; 12,1, 16, 23, 31, 33, 38; 18,5; 19,3, 7; 28,19
venise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,54; rezum. cap.19; 19,9
veniia: ind. imp. 3.pl. 9,25; 12,19
sã vie: conj. prez. 3.pl. 10,4
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 12,17
vinea: ind. imp. 3.pl. 12,22
venind: gerunziu 14,9; 17,16; 19,2, 7; 21,11, 21
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 14,14
veniþi: imperativ 2.pl. 16,29
vine: ind. pr ez. 3.sg. 16,33
(s-)au venit: ind. pf.c. 3.sg. „a revenit” 26,14
VENIRE: s.f.
venirile: pl. ac. 16,8

VÂNT: s.n.
vânturi: pl. ac., în sintagma prin patr u vânturi 9,24

VENIT, -Ã: s.m./f.
veniþii: s.m. pl. nom. 22,2
veniþi: s.m. pl. nom. 29,15

VÂRF: s.n.
vârful: sg. ac. 14,15

VEROTHINEAN: s.m. „car e este de loc Beerot”
Verothineanul: sg. nom. 11,39

VÂRSTÃ: s.f.
vârsta: sg. ac. 7,40
vârstã: sg. ac., în sintagma de vârs tã mai vãrtoasã 26,32
VÂR TOS, -O ASÃ: adj./s./adv.
vârtoºi: ad j. m. pl. nom. 7,5; 11,19
vãrtoºi: ad j. m. pl. nom. 8,40
vârtos: adj. m. sg. gen . 11,22
vârtoºi (f oarte): ad j. m. pl. nom. 26,9
(mai) vãrtoasã: ad j. f. sg. ac., în sintagma de vârstã mai vãr toasã
26,32
(celor) vârtoºi: s.m. pl. gen . 11,11
vârtoºi: s.m. pl. ac. 11,24
(cei) vârtoºi: s.m. pl. ac. 28,1
(mai) vâr tos: adv. 11,18
VÂRTUTE: s.f.
vãrtute: sg. ac. 8,40
vârtutea: sg. ac., în sintagma tari cu vârtutea 9,13; 12,30
vârtutea: sg. ac. 13,8
vãrtutea: sg. ac. 16,11
VEAC: s.n./m.
veac: sg. ac., în loc. adv . în veac/pânã în veac 15,2; 16,34, 41;
17,12, 14, 22, 23, 24, 27; 22,10; 23,13, 25; 28,4, 7, 8, 9; 29,18
veci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veci 16,15
veac: sg. ac., în loc. adv. din veac pânã în v eac 16,36; 29,10
VECHI, VECHE: adj.
vechi: n. pl. nom. 4,22

INDICE

VERS: s.n.; var. (În v.) VERª
verºu: sg. ac. 15,21
vearsului: sg. gen. 15,22
VESEL, -Ã: ad j.
veasel: m. sg. nom. 29,17
(a se) VESELI: v. IV
veseleascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 16,10
veseleascã(-se): conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 16,31
(s-)au veselit : ind. pf.c. 3.sg. 29,9
VESELIE: s.f.
veseliei: sg. gen . 15,16
veselie: sg. ac. 15,25, 28; rezum. cap.29; 29,22
(a se) VESTI: v. IV
(s-)au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 14,17
vestiþi: imperativ 2.pl. 16,23
(sã) vestesc: ind. prez. 3.pl. 17,8
vestesc: ind. prez. 1.sg. 17,10
vestindu(-sã): gerunziu 19,17
sã (se) vesteascã: conj. pr ez. impers. 22,5
VESTIT, -Ã: adj.
vestiþi: m pl. nom. 5,24; 1 2,30
vestitele: ad j. antep. f. pl. nom. rezum. cap.11
vestit: m. sg. nom. 11,20, 24
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VROMA THEAN: s.m. „care este de loc din Rama”
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CARTEA A DOAO PARALIPOMENON
Cap 1
Dup@ ce au adus mii de jârtve Solomon în Gavaon, Domnul, noaptea ar@tându-i-s@, îi
d@ ceruta în]elepciune, ad@ogându-i bog@]ia }i slava. Dup@ carele, c@ru]e }i c@l@re]i
adun@.

1.

nt@rindu-s@ direp<t> aceaea Solomon, fiiul lui David, în împ@r@]ia sa, }i
Domnul, Dumnezeul lui, era cu el }i l-au m@rit spre în@l]ime.
2.
{i au poruncit Solomon a tot Israilul, trivunilor }i judec@torilor a tot Israilul
}i c@peteniilor familiilor.
3. {i s-au dus cu toat@ mul]imea în cel înalt Gavaon, unde era cortul a}ez@mântului lui
310r Dumnezeu, care au f@cut Moi||si, sluga lui Dumnezeu, în pustie.
4. Iar@ sicriiul Domnului Dumnezeu îl dusease David din Cariathiarim la locul care-i
g@tise }i unde-i înfipsease cortul, adec@ în Ierusalim.
5. {i oltariul cel de aram@, *care-l f@cuse Veseliil, fiiul lui Uri, fiiul lui Hur, acolo era,
înaintea cortului Domnului, care l-au }i cercat Solomon }i toat@ bisearica.
6. {i s-au suit Solomon înnaintea cortului leagii Domnului, la oltariul cel de aram@ }i
au adus în el mie de jârtve.
7. {i, iat@, într-aceaea} noapte i s-au ar@tat lui Dumnezeu, zicându-i: „Ceare ce vreai
s@-]i dau!”
8. {i au zis Solomon lui Dumnezeu: „Tu ai f@cut cu David, tatâl mieu, mil@ mare }i m-ai
rânduit împ@rat pentru el.
9. Acum, dar@, Doamne Dumnezeule, plineasc@-s@ cuvântul T@u care ai f@g@duit lui
310v David, t@tâni-mieu. C@ Tu m-ai f@cut împ@rat preste norodul T@u acest | mult, carele a}a
nu s@ poate num@ra, ca pulberea p@mântului.
10. *D@ -mi în]elepciune }i în]eleagere, ca s@ întru }i s@ ies înnaintea norodului T@u. C@
cine poate norodul T@u acesta cu vrednicie, care a}a mare iaste, a-l judeca?”
11. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Solomon: „Pentru c@ aceasta mai mult au pl@cut inimii
tale }i n-ai cerut bog@]ii }i averi }i slav@, nici sufletele celor ce te ur@sc, ci nici zilele vie]ii
multe, ci ai cerut în]elepciune }i în]eleagere, s@ po]i judeca norodul Mieu, spre carele te-am
rânduit împ@rat,
12. În]elepciunea }i în]eleagerea date sânt ]ie. Iar@ bog@]ii }i averi }i slav@ ]i le voiu da
a}a, cât nici unul între împ@ra]i, nici mai nainte, nici dup@ tine va fi aseaminea ]ie”.
13. {i au venit Solomon de la în@l]imea Gavaonului în Ierusalim, înnaintea cortului
311r a}ez@mântului, || }i au împ@r@]it preste Israil.
14. *{i }-au adunat c@ru]e }i c@l@re] }i i s-au f@cut o mie patru sute de c@ru]e }i doaospr@zeace
mii de c@l@re]i. {i i-au f@cut a fi în cet@]ile c@ru]a}ilor }i cu împ@ratul în Ierusalim.
15. {i au dat împ@ratul argintul }i aurul în Ierusalim ca pietrile, }i chedrii ca morii care
s@ nasc în câmpii cu mul]ime mare.
16. {i i s@ aducea cai din Eghipt }i din Coa, de la negu]@torii împ@ratului, carii s@ ducea
}i-i cump@ra cu pre]u:
17. Patru cai de c@ru]e cu }ase sute de argin]i, }i calul cu o sut@ cinzeaci. Aseaminea
din toate ]ânuturile hetheilor }i de la împ@ra]ii Siriii cump@rarea s@ f@cea.

3 Împ@r. 3, 1.

*Ie}ir. 38, 1.

*În]el. 9, 10.

*3 Îm. 10, 26.

Cap 2
311v

Rânduind mea}teri }i lucr@tori spre zidirea bisearicii, Solomon cu împ@ratul | Hiram s@
togmea}te s@-i trimit@ un mea}ter înv@]at de leamne }i leamne s@ s@ taie spre zidirea
bisearicii.

1.
2.

i au rânduit Solomon s@ se zideasc@ casa numelui Domnului }i }ie} polat@.
{i au trimis }aptezeaci de mii de b@rba]i carii purta cu umerele }i optzeaci de mii
carii s@ taie pietri în mun]i, }i cei mai mari ai lor, trei mii }ase sute.
3. *{i au trimis la Hiram, împ@ratul Tirului, zicând: „Precum ai lucrat cu David, tat@l *3 Împ@r. 9, 2.
mieu, }i i-ai trimis leamne de chedru s@-} zideasc@ cas@, în carea au }i l@cuit,
4. A}a f@ cu mine, s@ zideasc cas@ numelui Domnului, Dumnezeului mieu, s@ o sfin]esc
spre t@mâiarea aprinderii înnaintea Lui }i a afuma mirodeniile, }i spre punerea pânilor
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înnainte veacinic@ }i spre arderile de tot, diminea]a }i sara, în sâmbete }i în în||noiri }i
în prazniceale Domnului, Dumnezeului nostru, în veac, care s-au poruncit lui Israil.
5. C@ci casa carea a zidi doresc mare iaste, c@ mare iaste Dumnezeul nostru preste to]i
dumnezeii.
6. Cine, dar@, va putea birui s@-I zideasc@ vreadnic@ cas@, de vreame ce ceriul }i ceriurile
ceriurilor nu-L pot cuprinde? Cât sânt eu s@-I pociu zidi cas@, ci numai spre aceasta, ca
s@ s@ t@mâiaze aprindere înnaintea Lui?
7. Trimite-m, dar@, un om înv@]at, care }ti lucra în aur }i în argint }i aram@ }i fier }i în
ur}inic }i în cocchini }i în hiachinth }i care }ti albi s@p@turi, cu ace}ti mea}teri carii cu mine
îi am în Iiudea }i în Ierusalim, carii i-au g@tit David, tat@-mieu.
8. Ci }i leamne de chedru vei trimite }i de archeuthine }i de brad, din Livan. C@ }tiu c@
slugile tale }tiu t@ia leamne din Livan; }i vor fi slugile meale cu slugile tale. |
9. S@ mi s@ g@teasc@ leamne multe, c@ casa carea doresc a o zidi mare iaste foarte }i cinstit@.
10. F@r@ de aceaea, lucr@torilor care vor t@ia leamnele, slugilor tale, voiu da spre bucate
cori de grâu mii doaozeaci }i de orzu atâ]ia cori }i de vin m@suri doaozeaci de mii }i de
untdeleamn cov@] doaozeaci de mii”.
11. {i au zis Hiram, împ@ratul Tirului, prin scrisoarea carea trimisease lui Solomon:
„Pentru c@ au iubit Domnul norodul S@u, pentru aceaea te-au f@cut a împ@r@]i preste el”.
12. {i au adaos, zicând: „Blagoslovitu-i Domnul, Dumnezeul lui Israil, Care au f@cut
ceriul }i p@mântul, Care au dat lui David împ@ratului fiiu în]elept }i înv@]at }i de}teptat }i
cuminte, ca s@ zideasc@ cas@ Domnului }i polat@ }ie}i.
13. Deci ]-am trimisu om în]elept }i foarte }tiut, pre Hiram, tat@l || mieu,
14. Fiiul muierii din featele lui Dan, a c@ruia tat@ au fost din Tir, care }ti lucra în aur }i
argint }i în aram@ }i în fier }i în marmure }i în leamne }i în ur}inic }i în hiachinth }i în vison
}i în cochin }i care }ti slobozi toat@ cioplitura }i a afla în]elep]ea}te orice iaste de lips@ în
lucru, cu mea}terii t@i }i cu mea}terii domnului mieu, David, t@tâni-t@u.
15. Deci grâul }i orzul }i untul-de-leamn }i vinul care ai f@g@duit domnului mieu trimite
slugilor tale.
16. Iar@ noi vom t@ia leamne din Livan cât ]-or fi de lips@ }i le vom lipi plute pe mare
în Ioppi, iar@ tu le vei treace în Ierusalim”.
17. {i au num@rat Solomon to]i oamenii veni]i carii era în p@mântul lui Israil, dup@
num@rarea carea o au num@rat David, tat@l lui, }i s-au aflat o sut@ }i cinzeaci de mii }i
trei mii }i }ase sute.
18. {i au f@cut dintr-în}ii }aptezea|ci de mii carii cu umerile s@ poarte greot@]ile }i
optzeaci de mii carii în mun]i s@ taie pietri, iar@ trei mii }i }ase sute i-au rânduit preste
lucrurile norodului.

312r

312v

313r

313v

Cap 3
Bisearica s@ zidea}te cu pridvoriul, cu catapeteazm@ }i cu doi stâlpi de aram@ înnaintea u}ii
bisearicii.
3 Împ@r 6, 1.
2 Împ@r. 24, 25.
1 Para. 21, 26.

1.

i au început Solomon a zidi casa Domnului în Ierusalim, muntele Moria, care s@
îns@mnase lui David, t@tâni-s@u, în locul care-l g@tise David în aria lui Ornan
Ievuseului .
2. {i au început a zidi în luna a doao, în anul al patrulea împ@r@]iii sale.
3. {i aceastea sânt temeiurile care au pus Solomon s@ zideasc@ casa lui Dumnezeu: de
lungi, co]i în m@sura dintâiu }asezeaci, l@]imii, co]i doaozeaci.
4. Iar@ pridvorul înnaintea fruntei, carea s@ întindea în lung, dup@ m@sura lungimei casei,
de co]i doaozeaci, iar@ în@l]imea de co]i o sut@ }i doaozeaci era. || {i o au aurit dinlontru 314r
cu aur curat.
5. {i casa cea mai mare o au acoperit cu leamne de ceatin@ }i leaspezi de aur, de ovrizi
au înfipt preste tot. {i au scobit într-însa ramuri de finic }i ca ni}te l@n]ureale între sine}
împreunându-se.
6. {i au a}ternut fa]a bisearicii cu marmure foarte scump@, cu frumsea]e mult@.
7. Iar@ aurul era l@murit, dintr-a c@ruia leaspezi au acoperit casa }i grinzile ei }i u}orii }i
p@rea]ii }i u}ile. {i au scobit heruvim în p@rea]i.
8. {i au f@cut casa sfântului sfântelor, lungimea, dup@ l@]imea casii, de co]i doaozeaci; }i
cu leaspezi de aur o au acoperit, cu vro }ase sute de talan]i.
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9. Ci }i cuiele le-au f@cut de aur, a}a cum fie}tecare cui tr@gea câ|te cinzeaci de sicli. {i
trepezerile le-au acoperit cu aur.
10. {i au f@cut în casa sfântului sfintelor doi heruvimi, cu mea}teri de chipuri cioplite }i
i-au acoperit cu aur.
11. Arepile heruvimului doaozeaci de co]i s@ întindea, a}a cum o arip@ avea cinci co]i
}i atingea p@reatele casii, }i alta, cinci co]i având, atingea aripa altui heruvim.
12. A}ijderea aripa altui heruvim cinci avea co]i }i atingea p@reatele. {i aripa lui ceaealalt@,
de cinci co]i, aripa altui heruvim atingea.
13. Deci aripile a amândoi heruvimilor întinse era }i s@ întindea co]i doaozeaci. Iar@ ei
sta drept în picioare }i fea]ele lor era întoarse spre casa din afar@.
14. *{i au f@cut zavease din hiachinth }i ur}inic }i coc }i vison }i au ]@sut într-însa *Math. 27, 15.
heruvimi. ||
15. *Dinnaintea u}ii bisearicii doi stâlpi, care treizeaci }i cinci de co]i avea înn@l]imea, *Irimie 52, 20.
315r
iar@ capetele lor, de cinci co]i.
16. Ci }i ca ni}te lân]ureale în jârtvelnic }i le-au pus preste capetele stâlpilor; }i manogranate
o sut@, carea între l@n]ureale le-au pus.
17. {i stâlpii aceaia i-au pus înnaintea bisearicii, unul de- a dreapta }i altul de-a stânga.
Cela care era de-a dreapta l-au chemat Hiachin }i care de -a stânga, Vooz.
Cap 4
Facerea oltariului celui de aram@, a marelui celui v@rsat, a zeace scoice, sfe}nicelor celor de
aur, a measelor, p@h@realelor }i a celoraalalte care slujea spre podoaba bisearicii.

1.

i au f@cut oltariu de aram@, lung de co]i doaozeaci }i lat de co]i doaozeaci }i
înalt de zeace co]i. |
2.
*{i mare v@rsat de zeace co]i, de la usn@ pân@ la uzn@, r@tund prinpregiur; *3 Împ@r. 7, 23.
315v
cinci co]i avea de înnalt }i funea de treizeaci de co]i cuprindea înpregiurul lui.
3. {i forma boilor era supt el }i de zeace co]i oricare dinl@untru s@p@turi, ca cu doao
vearsuri troaca m@rii înprejura. Iar@ boii v@rsa]i era.
4. {i mare acela era pus preste doispr@zeace boi, a c@rora trei privea spre miaz@noapte,
}i al]i trei spre apus, iar@ al]ii trei, amiaz@zea }i ceaialal]i trei r@s@ritul, având mare deasupra
pus. Iar@ dosurile boilor era înl@untru, supt mare.
5. Iar@ grosimea lui avea m@sura palmei }i usna lui era ca usna p@harului sau ca a
r@v@rsatului crin. {i cuprindea trei mii de m@suri.
6. {i au f@cut zeace scoice }i au pus cinci de-a dreapta }i cinci de-a stânga, ca s@
316r speale într-însele toa|| te ceale ce era s@ le aduc@ spre jârtvuire. Iar@ în mare sp@la
preo]ii.
7. {i au f@cut }i sfe}nice de aur zeace, dup@ as@m@narea care s@ poruncise a fi }i le-au
pus în bisearic@, cinci de-a dreapta }i cinci de-a stânga.
8. Ci }i mease, zeace }i le-au pus în bisearic@, cinci de-a dreapta }i cinci de-a stânga, }i
p@h@reale aurite, o sut@.
9. {i au f@cut pridvorul preo]ilor }i o împ@r@teasc@ mare }i u}i împ@r@te}ti, care le-au
acoperit cu aram@.
10. Iar@ mare l-au pus în laturea de-a dreapta, spre r@s@rit la amiaz@zi.
11. {i au f@cut Hiram tig@i }i topitoare }i p@har@; }i au plinit tot lucrul împ@ratului în casa
lui Dumnezeu,
12. Adec@ stâlpi doi, }i preste }tiluri }i capete, }i ca ni}te mreju]e care acoperea capetele
316v preste | }tiluri.
13. {i melogranata patru sute }i mreju]e doao, a}a cum câte doao melogranate cu
fie}tecare mreju]@ s@ se împreune, care s@ acopere epi}tilele }i capetele stâlpilor.
14. {i temeiuri au f@cut }i scoice, care le-au pus pre temeiuri,
15. Un mare }i doispr@zeace boi supt mare,
16. {i tig@i }i topitoare }i p@har@. Toate vasele au f@cut lui Solomon Hiram, tatâl lui, în
casa Domnului, din aram@ curat@.
17. În ]ânutul Iordanului le-au v@rsat împ@ratul, în p@mânt lutos, între Sohot }i Saridata.
18. {i era mul]imea vaselor nenum@rat@, a}a cât nu s@ }tiia m@sura aramei.
19. {i au f@cut Solomon toate || vaseale casei lui Dumnezeu }i oltariu de aur }i mease,
317r
}i preste eale pânile punerii-înnainte,
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20. {i sfe}nicele cu candilele sale, s@ lumineaze înnaintea jârtvelnicului, dup@ leage, din aur curat.
21. {i ni}te înflorituri }i candile }i clea}te de aur, toate de aur curat s-au f@cut,
22. Înc@ }i t@mâieri }i c@dealni]e }i p@hare }i mojare din aur curat; }i u}ile bisearicii
dinlontru le-au scobit, adec@ în sfânta sfintelor, }i u}ile bisearicii dinnafar@, de aur. {i a}a
s-au plinit tot lucrul care au f@cut Solomon în casa Domnului.
Cap 5
Dup@ ce s-au dus în bisearic@ sfintele vase }i s -au adus multe daruri, sicriiul cuprinzând tablele
lui Moisii s@ bag@ în jârtvelnic, de unde | slava Domnului umple bisearica.
3 Împ@r. 7, 51.
*3 Împ@r. 8, 1.

317v

1.

i au dus Solomon toate care f@g@duise David, tatâl s@u, argintul }i aurul, }i
toate vasele le -au pus în vistieriile casei lui Dumnezeu.
2.
* Dup@ carii au adunat mai marii n@scu]i a lui Israil }i toate c@peteniile
neamurilor }i capetele familiilor dintre fiii lui Israil în Ierusalim, s@ aduc@ sicriiul leagii
Domnului din cetatea lui David, carea iaste Sionul.
3. {i au venit la împ@ratul to]i b@rba]ii lui Israil în zioa a praznicului a lunii a }aptea.
4. {i, venind to]i b@trânii lui Israil, au dus levi]ii sicriiul
5. {i l-au dus înl@untru }i toat@ g@tirea cortului, iar@ vasele jârtvelnicului, care era în cort,
le-au adus levi]ii cu preo]ii.
6. Iar@ împ@ratul Solomon }i toat@ ceata lui Israil }i to]i carii au fost || aduna]i înnaintea 318r
sicriiului jârthvea berbeci }i boi f@r@ nici un num@r, c@ atâta era mul]imea junghierilor.
7. {i au adus preo]ii sicriiul leagii Domnului în locul s@u, adec@ la jârtvelnicul bisearicii,
în sfânta sfintelor, supt arepile heruvimilor.
8. A}a cum heruvimii î} întindea arepile sale preste locul în care era pus sicriiul }i sicriiul
îl acoperea cu pr@jinele sale.
9. Iar@ a pr@jinelor cu care s@ purta sicriiul cu pu]in mai lungi era, capetele s@ vedea
dinnaintea jârtvelnicului. Iar@ de era cineva pu]ân afar@ nu-i putea vedea. {i au fost sicriiul
acolo pân@ într-aceast@ zi.
10. {i nimic@ alt@ era în sicriiu, f@r@ doao leaspezi care pusease Moisi în Horiv, când
leagea au dat Domnul fiilor lui Israil ie}ind din Eghipt.
11. {i, ie}ind preo]ii din jârtvelnic (cu to]i preo]ii care acolo s@ putea a|fla s@ sfin]easc@; 318v
nici înc@ într-acea vreame togmealele }i rânduiala slujbelor între dân}ii s@ împ@r]ise)
12. {i leavi]ii }i cânt@rea]ii, adec@ }i carii supt Asaf era }i carii supt Eman }i carii supt
Idithun, fiii }i fra]ii lor, îmbr@ca]i cu vison, }i cu chimvale }i psalterii }i al@ute r@suna, stând
despre partea r@s@ritului altariului, }i cu ei preo]i o sut@ doaozeaci, cântând cu trâmbi]ele.
13. Deci to]i, aseaminea, }i cu trâmbi]e }i cu glasuri }i cu chinvale }i cu organe }i cu multe
fealiuri de musice înpreun@ cântând }i glas întru-nn@l]ime r@dicând, departe sunetul s@
auziia, a}ea cum când începuse pre Domnul a-L l@uda }i a zice: „M@rturisi]i-v@ Domnului
c@ iaste bun, c@ în veac e mila Lui!”, s-au umplut casa lui Dumnezeu de cea]@.
14. Nici putea preo]ii sta }i a slu||ji pentru cea]@, c@ umpluse slava Domnului casa lui 319r
Dumnezeu.
Cap 6
Blagoslovea}te Solomon norodul lui Israil }i mul]@mit@ lui Dumnezeu d@ pentru
plinirea f@g@duin]ii lui David f@cute }i s@ roag@ cu smerenie înnaintea mul]imei
ca celor ce s@ vor ruga în bisearica aceaea Dumnezeu
s@ le asculte cearerile.

3 Împ@r. 8, 12.

1.
tunci Solomon au zis: „Domnul au f@g@duit s@ l@cuiasc@ în cea]@,
2.
Iar@ eu am zidit cas@ numelui Lui, s@ l@cuiasc@ acolo pururea”.
3.
{i }-au întors împ@ratul fa]a sa }i au blagoslovit toat@ mul]imea lui Israil (c@
toat@ gloata sta luund aminte) }i au zis:
4. „Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, Carele ce au gr@it lui David, tatâlui
mieu, cu fapta au | plinit, zicând:
319v
5. «Din zioa în carea am scos norodul Mieu din p@mântul Eghiptului nu am ales cetate
din toate neamurile lui Israil, s@ s@ zideasc@ într-însa cas@ numelui Mieu, nici am ales pre
altu om, carele s@ fie pov@]uitoriu norodului Mieu, Israil,
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6. Ci am ales Ierusalimul, s@ fie numele Mieu într-însa }i am ales pre David s@-l rânduiesc
preste norodul Mieu, Israil».
7. {i, vrând David, tat@l mieu, a zidi cas@ numelui Domnului, Dumnezeului Israil,
8. Au zis Domnul c@tr@ el: «Pentru c@ aceasta au fost vrearea ta, s@ zidea}ti cas@ numelui
Mieu, bine adec@ ai f@cut, aceast@ vreare având.
9. Iar@ nu tu vei zidi casa, ci fiiul t@u, care va ie}i din coapseale tale, acela va zidi cas@
numelui Mieu».
10. {i au plinit Domnul cuvântul S@u, carele gr@ise. {i eu m-am sculat pentru || David,
320r
tatâl mieu, }i am }ezut pre thronul lui Israil, precum au gr@it Domnul. {i am zidit cas@
numelui Domnului, Dumnezeului Israil.
11. {i am pus într-însa sicriiul în carele iaste leg@tura Domnului carea au f@cut cu fiii
lui Israil”.
12. {i au st@tut înaintea oltariului Domnului, în prejma a toat@ mul]imea lui Israil, }i }-au
întins mânile sale.
13. C@ f@cuse Solomon un temeiu de aram@ }i-l pusease în mijlocul împ@r@te}tii bisearici,
având cinci co]i de lung }i cinci co]i de lat }i trei co]i de nalt. {i au st@tut pre acela. {i dup@
aceaea, îngenunchind în prejma a toat@ mul]imea lui Israil }i cu p@lmile c@tr@ ceriu r@dicate,
14. *Au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, nu iaste, aseaminea [ie Dumnezeu în *2 Mac. 2, 8.
320v ce|riu }i pre p@mânt, Carele p@zea}ti leg@tura }i mila cu slugile Tale carii umbl@ înaintea
Ta în toat@ inima sa,
15. Carele ai dat lui David, slugii tale David, tat@lui mieu, oricare gr@is@}i lui }i carele
f@g@duis@}i cu gura le-ai plinit cu fapta, precum }i vreamea de acum arat@.
16. Acum, dar@, Doamne, Dumnezeul lui Israil, plinea}te slugii Tale, tat@lui mieu David,
orice ai gr@it, zicând: «Nu va sc@dea din tine b@rbat înnaintea Mea, care s@ }az@ pre thronul
lui Israil, îns@ a}a de vor p@zi fiii t@i c@ile sale }i de vor umbla în leagea Mea, precum }i tu
ai umblat înnaintea Mea».
17. {i acum, Doamne, Dumnezeul lui Israil, înt@reasc@-s@ cuvântul T@u, || care ai gr@it
321r
slugii Tale, David!
18. Au doar@ de a s@ creade iaste c@ va l@cui Dumnezeu cu oamenii pre p@mânt? De
vreame ce ceriul }i ceriurile ceriurilor nu Te cuprind, cu cât mai vârtos casa aceasta, carea
o am zidit?
19. Ci numai spre aceasta s-au f@cut, ca s@ Te ui]i la rug@ciunea slugii Tale }i la rug@ciunea
lui, Doamne, Dumnezeul mieu, }i s@ auzi rug@ciunile care le vars@ sluga Ta înaintea Ta.
20. S@ de}chizi ochii T@i preste casa aceasta zioa }i noaptea, preste locul în care ai
f@g@duit s@ se cheme numele T@u
21. {i s@ ascul]i rug@ciunea carea sluga Ta s@ roag@ într-însul. {i s@ ascul]i rug@ciunile
slugii Tale }i a norodului T@u, Israil. Oricine s@ va ruga în locul acesta, ascult@ din l@ca}ul
T@u, adec@ din ceriuri }i din mo}tenire. |
22. De va p@c@tui cineva împrotiva aproapelui s@u }i va veni gata a jura asupra lui }i
321v
s@ va strânge cu bl@st@m înnaintea oltariului în casa aceasta,
23. Tu vei auzi din ceriu }i vei face judecata slugilor Tale; a}ea s@ r@spl@tea}ti celui nedrept
calea sa în capul s@u }i s@ izbânde}ti pre cel dirept, r@spl@tindu-i dup@ direptatea lui.
24. De s@ va birui norodul T@u de la nepriiatini (c@ vor p@c@tui [ie) }i, întorcându-s@,
s@ vor poc@i }i vor ]inea numele T@u }i s@ vor ruga în locul acesta,
25. Tu îi vei asculta din ceriu }i Te vei milostivi p@catului norodului T@u, Israil, }i-i
întoarce la p@mântul care l-ai dat lor }i p@rin]ilor lor. ||
26. De nu va cur@ ploaia, ceriul închizându-s@ pentru p@catele norodului }i Te vor ruga
322r
în locul acesta }i s@ vor m@rturisi numelui T@u, întor}i de la p@catele sale, când îi vei n@c@ji,
27. Ascult@-i din ceriu, Doamne, }i las@ p@catele }erbilor T@i }i a norodului T@u, Israil, }i-i
înva]@ calea cea bun@ prin carea s@ între }i d@ ploaie p@mântului care l-ai dat norodului T@u
spre mo}tenire.
28. *De va r@s@ri foamete }i cium@ pre p@mânt, rugin@ }i smoal@ }i l@custe }i gândaciul *Gios. 20, 9.
}i protivnici jefuind ]ânuturile, por]ile cet@]ii le vor conoci }i toat@ rana }i neputin]a îi va
cuprinde,
29. De s@ va ruga cineva din norodul T@u, Israil, cunoscându-}i rana }i neputin]a sa }i-}
va întinde mânile sale în casa aceasta, |
30. Tu vei asculta din ceriu, adec@ din l@ca}ul T@u cel înnalt, }i Te milostivea}te }i d@
322v
fie}tec@ruia dup@ c@ile sale, care îl }tii a avea în inima sa (c@ Tu sângur cuno}ti inimile
fiilor oamenilor),
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31. S@ se team@ de Tine }i s@ umble în c@ile Tale în toate zilele în care tr@iesc pre fa]a
p@mântului care l-ai dat p@rin]ilor no}tri.
32. {i pre cel din afar@, care nu iaste din norodul T@u, Israil, de va veni din loc departe,
pentru numele T@u cel mare }i pentru mâna Ta cea vârtoas@ }i bra]ul T@u cel întins, }i s@
va închina în locul acesta,
33. Tu vei asculta din ceriu, din l@ca}ul T@u cel tare, }i vei face toate pentru carele Te
va chema nimearnicul acela, ca s@ }tie toate noroadele p@mântului numele T@u }i s@ se
|| team@ de Tine, ca norodul T@u, Israil, }i s@ cunoasc@ c@ numele T@u s -au chemat preste 323r
casa aceasta carea o am zidit.
34. De va ie}i norodul la r@zboiu asupra protivnicilor s@i, prin calea pre carea îi vei
trimite, s@ vor închina [ie în preajma c@lii în carea cetatea aceasta iaste, carea o ai ales,
}i casa carea o am zidit numelui T@u,
35. Tu vei asculta din ceriu rug@ciunile lor }i rugile }i vei izbândi.
36. Iar@ de vor p@c@tui [ie (c@ nu iaste om care s@ nu p@c@tuiasc@) }i Te veai mânia
}i-i vei da vr@jma}ilor }i robi îi vor duce în loc departe au }i aproape,
37. {i întor}i în inima sa în locul la care robi s@ dusease, s@ vor poc@i }i Te vor ruga în
locul robiii sale, zicând: «P@c@tuit-am, nedrept am f@cut, nelegiuit am lucrat!»|
38. {i s@ vor întoarce la Tine în toat@ inima sa }i în tot sufletul s@u, în locul robiii sale la 323v
care s-au dus, s@ vor închina [ie în preajma c@lii locului s@u care l-ai dat p@rin]ilor lor }i
a cet@]ii carea o ai ales }i a casei carea o am zidit numelui T@u.
39. Tu vei asculta din ceriu, adec@ din l@ca}ul T@u cel tare, rug@ciunile lor }i s@ faci
judecat@ }i s@ ier]i norodului T@u, m@car p@c@tosului.
40. C@ Tu e}ti Dumnezeul mieu. De}chiz@-s@, rogu-m@, ochii T@i }i urechile Tale, luund
aminte s@ fie spre rug@ciunea carea s@ face în locul acesta.
41. *Acum, dar@, scoal@-Te, Doamne Dumnezeule , spre odihna Ta, Tu }i sicriiul t@riii
Tale! Preo]ii T@i, Doamne Dumnezeule, s@ se îmbrace cu mântuire }i sfin]ii T@i s@ se
veseleasc@ în ceale bune. ||
42. Doamne Dumnezeule, s@ nu întorci fa]a unsului T@u! Adu-[i aminte de milele lui 324r
David, slugii Tale!”
Cap 7
Dup@ ce s-au amistuit cu foc din ceriu jârtvele, m@rimea lui Dumnezeu au umplut bisearica }i
multe junghieri jârthvindu-s@, târnosirea bisearicii }apte zile s@ pr@znuia}te }i în zioa a opta s@
face culeagere. Iar@ Domnul deascopere lui Solomon cum c@ i-au ascultat rug@ciunea.

1.

i plinind Solomon a v@rsa rug@ciuni, foc s-au pogorât din ceriu }i au mistuit
arderile de tot }i junghierile. *{i m@rimea Domnului au umplut casa.
2.
Nici putea preo]ii întra în bisearica Domnului, pentru c@ umpluse m@rimea
Domnului bisearica Domnului.
3. Ci }i to]i fiii lui Israil vedea | pogorându-s@ focul }i slava Domnului preste cas@. {i 324v
c@zând cu fa]a la p@mânt pre fa]a bisearicii, carea era pardosit@ cu pietri, s-au închinat }i
au l@udat pre Domnul c@ e bun, c@ în veac e mila Lui.
4. Iar@ împ@ratul }i tot norodul jârthuia junghieri înnaintea Domnului.
5. *{i au ucis împ@ratul Solomon junghieri de boi mii doaozeaci }i doao, de berbeci mii
* 3 Împ@r. 8, 63.
o sut@ doaozeaci. {i au târnosit casa lui Dumnezeu împ@ratul }i tot norodul.
6. Iar@ preo]ii sta în slujbele sale }i levi]ii în organele c@nt@rilor Domnului, care au f@cut
David împ@ratul a l@uda pre Domnul. C@ în veac e mila Lui, cânt@rile lui David cântând
prin mânile sale; iar@ preo]ii cânta cu trâmbi]ele înaintea lor; }i tot Israilul sta.
7. {i au sfin]it Solomon jum@tate de pridvor înnaintea bisearicii Domnului, || c@ au adus 325r
acolo arderi }i gr@simi p@ciuitoare, c@ oltariul cel de aram@ care f@cuse nu putea sprijini
arderile de tot }i jârthvele }i gr@simile.
8. {i au f@cut Solomon pr@znuire în vreamea aceaea }apte zile }i tot Israilul cu el, bisearica
mare foarte, de la întrarea lui Emath pân@ la r@pegiunea Eghiptului.
9. {i au f@cut a opta zi culeagere, pentru c@ târnosise oltariul în }apte zile }i pr@znuirea
f@cuse în }apte zile.
10. Deci în zioa a doaozeaci }i trei a lunii a }aptea au slobozit noroadele la s@la}ele sale,
veselindu-s@ }i bucurându -s@ pentru binele care f@cuse Domnul lui David }i lui Solomon
}i lui Israil norodului s@u.
*2 Mac. 2, 8.
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11. *{i au plinit Solomon casa Domnului }i casa împ@ratului }i toate care rânduise în *3 Împ@r. 9, 1.
inima sa s@ fac@ în casa Domnului }i în casa sa }i au sporit.
12. {i i s-au ar@tat Domnul noaptea | }i au zis: „Auzit-am rug@ciunea ta }i mi-am ales
325v
locul acesta spre cas@ de jârtv@.
13. De voiu închide ceriul }i ploaia nu va cur@ }i de voiu porunci }i porunc@ voiu da
l@custeai s@ îmbuce p@mântul }i voiu trimite cium@ spre norod,
14. Iar@ întorcându-s@ norodul Mieu preste carii s-au chemat numele Meu, de M@ va
chema }i va cerca fa]a Mea }i s@ va poc@i de la c@ile sale ceale reale, }i Eu voi asculta
din ceriu }i M@ voiu milostivi p@catelor lor }i voiu vindeca p@mântul lor.
15. {i ochii Miei vor fi de}chi}i }i urechile Meale r@dicate spre rug@ciunea celui ce s@
va ruga în locul acesta.
16. C@ am ales }i am sfin]it locul acesta, s@ fie numele Mieu acolo în veac }i s@ r@mâie
ochii Miei }i inima Mea acolo în toate zilele.
17. {i tu, de vei umbla înnaintea Mea || precum au umblat David, tat@-t@u, }i vei face
326r
dup@ toate care ]-am poruncit }i drept@]ile Meale }i judec@]ile le vei ]inea,
18. De}tepta-voiu thronul împ@r@]iii tale, precum am f@g@duit lui David, t@tâni -t@u,
zicând: «Nu s@ va lua din ruda ta b@rbat care s@ fie c@petenie în Israil».
19. Iar@ de v@ ve]i întoarce }i ve]i l@sa drept@]ile Meale }i poruncile Meale care
v-am pus înnainte voao }i, ducându-v@ ve]i sluji dumnezeilor streini }i v@ ve]i
închina lor,
20. Smulge-v@-voiu din p@mântul Mieu care vi l-am dat }i casa aceasta, carea o am sfin]it
numelui Mieu, o voiu lep@da de la fa]a Mea }i o voiu da spre pild@ }i spre s@mn tuturor
noroadelor.
21. {i casa aceasta va fi spre pild@ | tuturor carii vor treace }i vor zice buiguindu-s@:
326v
«Pentru ce au f@cut Domnul a}a locului acestuia }i casii ace}tia?»
22. {i vor r@spunde: «C@ au p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, care i-au scos
din p@mântul Eghiptului }i au cuprins dumnezei streini }i s-au închinat acelora }i i-au
cinstit. Pentru aceaea au venit asupra lor toate realele aceastea»”.
Cap 8
Zidind Solomon multe cet@]i, celeaalalte a limbilor }i le face d@jduitoare. Aduce arderi }i
slujbele preo]ilor }i a levi]ilor dup@ rânduiala lui David le a}az@. {i trimisa corabie foarte mult
aur din Afir aduce la Solomon.

1.*
327r

327v

i plinindu-s@ ani doaozeaci, dup@ ce au zidit Solomon casa Domnului }i casa
s a , ||
Cet@]ile care dedease Hiram lui Solomon le-au zidit }i a l@cui acolo au f@cut

2 .
pre Israil.
3. {i s-au dus în Emath Suva }i o au dobândit.
4. {i au zidit Palmira în pustie }i alte cet@]i înt@rite au zidit în Emath.
5. {i au f@cut Vethoronul din Sus }i Vethoronul din Jos, cet@]i zidite, având por]i }i
r@teaze }i zaruri;
6. {i Valaath }i toate cet@]ile ceale tari, care au fost a lui Solomon, }i toate cet@]ile
c@ru]a}ilor }i toate cet@]ile c@l@ra}ilor, toate, oricare au vrut Solomon }i au rânduit, au zidit
în Ierusalim }i în Livan }i întru tot p@mântul st@pânirii sale.
7. Tot norodul care r@m@sease din hethei }i ammorrei }i ferezei }i hevei }i ievusei, carii
nu era din ruda lui Israil,
8. Din fiii lor }i din cei urm@tori, carii nu-i ucisease fiii lui Israil, i-au supus | Solomon
supt jugul d@jduirii pân@ într-aceast@ zi.
9. Iar@ din fiii lui Israil n-au pus s@ slujasc@ lucrurilor împ@ra]ilor, c@ ei era b@rba]i osta}i
}i voivozi dintâiu }i c@petenii c@ru]elor }i c@l@ra}ilor lui.
10. Iar@ toate c@peteniile oasteai împ@ratului Solomon au fost doao sute cinzeaci, carii
înv@]a norodul.
11. Iar@ fata lui Faraon o au adus din cetatea lui David în casa carea-i zidise. C@ au zis
împ@ratul: „Nu va l@cui muierea mea în casa lui David, împ@ratului Israil, pentru c@ e
sfin]it@, c@ au întrat într-însa sicriiul Domnului”.
12. Atunci au adus Solomon arderi Domnului, spre oltariul Domnului, care zidise
înnaintea pridvorului,
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13. Ca în toate zilele s@ se aduc@ în el, dup@ porunca lui Moisi, sâmb@ta || }i în luni noao 328r
}i în praznice, de trei ori în an, adec@ în praznicul azimelor }i în praznicul s@pt@mânilor }i în
praznicul corturilor.
14. {i au a}ezat, dup@ rânduiala lui David, t@tâni-s@u, slujbele preo]ilor în slujbele sale
}i levi]ii în rândul s@u, s@ laude }i s@ slujasc@ înnaintea preo]ilor dup@ leagile a fie}tec@riia
zi }i porta}ii în împ@r]irile sale prin poart@ }i poart@, c@ a}a poruncise David, omul lui
Dumnezeu.
15. Nici au trecut din poruncile împ@ratului }i preo]ii }i levi]ii, din toate care poruncise,
}i în p@zile vistieriilor.
16. Toate ceale de lips@ mai nainte g@tite le-au avut Solomon, din zioa aceaea în carea
au pus temeiu casii Domnului pân@ la zioa în carea o au ispr@vit.
17. Atunci s-au dus Solomon în Asiongavir }i în Ailath, la ]inutul M@|rii Ro}ii, carea iaste 328v
în p@mântul Edom.
18. {i i-au trimis Hiram, prin mânile slugilor sale, cor@bii }i cor@bieri precepu]i de mare
}i s-au dus cu slugile lui Solomon în Ofir }i au adus de-acolo talan]i de aur patru sute
cinzeaci }i i-au adus la împ@ratul Solomon.
Cap 9
Împ@r@teasa Sava, minunându-s@ de în]elepciunea lui Solomon, dând }i priimind daruri, s-au
dus. M@sura aurului carea lui Solomon în to]i anii i s@ aducea. Suli]ile, pavezele }i toate vasele
ceale de aur de usp@]u }i scaun de ciolane de elefant cu aur îmbr@cat au f@cut. Îns@mneaz@-s@ }i
m@rimea bog@]iilor, a în]elepciunii }i a puterii lui Solomon, carele în anul împ@r@]iii sale al
patruzecilea moare, urmându-i fiiul, Rovoam.
*3 Împ. 10, 1.
Math. 12, 42.
Luca 11, 31.

i împ@r@teasa Sava, auzând vestea || lui Solomon, au venit s@-l 329r
ispiteasc@ cu ciumelituri în Ierusalim, cu averi mari }i cu c@mile care purta
mirodeniile }i aur mult }i pietri scumpe. {i, venind la Solomon, au gr@it
lui orice avea în inima sa.
2. {i i-au descoperit ei Solomon toate care-i pusease înnainte; nici au fost ceva ce nu
i-ar fi tâlcuit.
3. Carea, dup@ ce au v@zut în]elepciunea, adec@ a lui Solomon, }i casa carea zidise
4. {i bucatele measii lui }i l@ca}ele slujitorilor }i slujbele slujitorilor lui }i vejmintele lor
}i p@harnicii }i hainele lor }i junghierile care jârthvea în casa Domnului, nu era de minune
mai mult în ea duhu
5. {i au zis c@tr@ împ@ratul: „Adev@rat iaste cuvântul care am auzit în ]ara mea despre
puterile }i în]elepciunea ta.
6. Nu credeam eu lor ce spunea, pân@ când îns@mi am venit }i au v@zut ochii miei }i
am cunoscut de-abia jum@ta|te de în]elepciunea ta a-mi fi fost vestit@. Învinsu-]-ai veaste 329v
cu puterile tale.
7. Ferici]i b@rba]ii }i ferici]i slujitorii t@i carii stau înnaintea ta în toat@ vreamea }i ascult@
în]elepciunea ta.
8. Fie Domnul, Dumnezeul t@u, binecuvântat, Carele au vrut a te rândui preste norodul
S@u împ@ratul Domnului, Dumnezeului t@u; c@-l iubea}te Dumnezeu pre Israil }i voia}te
a-l ]inea în veac }i pentru aceaea te-au pus preste el împ@rat, s@ faci judec@]i }i dreptatea”.
9. {i au dat împ@ratului o sut@ doaozeaci de talan]i de aur }i mirodenii multe foarte }i pietri
scumpe; n-au fost mirodenii ca acestea care au dat împ@r@teasa Sava împ@ratului Solomon.
10. Ci }i slugile lui Hira cu slujile lui Solomon au adus aur din Ofir }i leamne mirositoare
}i pietri scumpe, ||
11. Din carele au f@cut împ@ratul, din leamnele, adec@ ceale mirositoare, treapte în casa 330r
Domnului }i în casa împ@ratului, }i al@ute }i psalterii cânt@re]ilor. Nu s-au mai v@zut în
p@mântul Iiudei leamne ca acealea.
12. Iar@ împ@ratul Solomon au dat împ@r@teasii Savii toate care au voit }i care au poftit
}i cu mult mai multe decât câte adusease la el; carea întorcându-s@, s-au dus în ]ara sa
cu slugile sale.
13. {i era m@sura aurului care s@ aducea lui Solomon în to]i anii, talan]i de aur }ase
sute }aptezeaci }i }ase,
14. Afar@ de suma aceaea carea solii a multe neamuri }i negu]@torii s@ obicinuise a aduce
}i to]i împ@ra]ii Araviii }i voivozii ]ânuturilor, carii împreun@ purta aur }i argint la Solomon.
1.[* ]
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15. {i au f@cut împ@ratul Solomon doao sute de suli]e din suma a }as@ sute de galbeni
carii în fie}tecare suli]@ s@ chel|tuia.
16. {i trei sute de paveze de câte trei sute de galbeni, cu carii s@ îndrepta fie}tecare
pav@z@. {i le-au pus împ@ratul în ]âitoarea de arme ce era împrejur s@dit@ cu tufe.
17. {i au f@cut împ@ratul scaun de evur mare }i l-au îmbr@cat cu aur curat;
18. {i }apte treapte }i carele s@ suia pre scaun }i a}ternut picioarelor de aur }i doao
br@]i}oare dinlontru }i doi lei stând lâng@ br@]i}oare;
19. Ci }i al]i doispr@zeace leu]i stând pe }ase treapte, de amândoao p@r]ile. N-au fost
scaun ca acela în toate împ@r@]iile.
20. {i toate vasele împ@ratului ceale de usp@]u era de aur }i vasele casii Codrului Livanului
era de aur curat, c@ argintul în zilele acelea pentru nimica s@ socotea.
21. C@ci cor@biile împ@ratului mergea în Tharsis cu slugile lui Hiram o dat@ || în trei
331r
ani }i aducea de-acolo aur }i argint }i evur }i m@imu]e }i p@uni.
22. {i s-au m@rit Solomon preste to] împ@ra]ii p@mântului pentru bog@]ii }i slav@.
23. {i to]i împ@ra]ii p@mântului dorea a vedea fa]a lui Solomon, s@ auz@ în]elepciunea
carea dedease Dumnezeu în inima lui.
24. {i aducea daruri, vase de aur }i de argint }i haine }i arme }i mirodenii }i cai }i c@târi
în to]i anii.
25. {i au avut Solomon patruzeaci de mii de cai în grajduri }i c@ru]e }i c@l@re]i doaospr@zeace
mii }i i-au rânduit în cet@]ile c@ru]a}ilor }i unde era împ@ratul în Ierusalim.
26. {i au f@cut biruin]@ preste to] împ@ra]ii, de la râul Eufrathului pân@ la p@mântul
filisteilor }i pân@ la marginile Eghiptului.
27. {i atâta mul]ime de argint au dat în Ierusalim, ca de pietri; | }i a chedrilor atâta
331v
mul]ime, ca a morilor care s@ pr@s@sc în câmpii.
28. {i i s@ aducea lui cai din Eghipt }i din toate ]@râle.
29. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Solomon celor mai dinnainte }i mai de pre urm@,
scrise sânt între cuvintele lui Nathan prorocului }i în c@r]ile lui Ahie Siloniteanului }i în
vederea lui Addo v@z@toriului asupra lui Ierovoam, fiiului Navat.
30. {i au împ@r@]it Solomon în Ierusalim preste tot Israilul ani patruzeaci.
31. {i au adormit cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în cetatea lui David. {i au împ@r@]it
Rovoam, fiiul lui, pentru el.
330v

Cap 10
Rovoam, lep@dând sfatul b@trânilor }i urmând tinerilor, taie împ@r@]ia în doao. El preste doao,
Ierovoam preste zeace neamuri împ@r@]ea}te.

1. *

i au mers Rovoam în Sihim, c@ acolo s@ adunase tot Israilul, s@-l fac@ *3 Împ@r. 12, 1.
îm||p@rat.
2 .
Care auzând Ierovoam, fiiul lui Navat, care era în Eghipt (c@ fugise acolo
dinnaintea lui Solomon), îndat@ s-au întors.
3. {i l-au chemat }i au venit cu tot Israilul }i au gr@it c@tr@ Rovoam, zicând:
4. „Tat@l t@u cu jug greu ne-au ap@sat; tu mai u}oare poruncea}te decât tat@l t@u, care
ne-au pus grea slujb@ }i câtu}i de cât din greotate ne u}ureaz@, s@-]i slujim”.
5. Carele au zis: „Dup@ trei zile v@ întoarce]i la mine”. {i, ducându-s@ norodul,
6. Au f@cut sfat cu cei b@trâni, carii st@tuse înaintea t@tâni-s@u Solomon, când înc@ tr@ia,
zicând: „Ce sfat îm da]i s@ r@spunz norodului?”
7. Carii i-au zis: „De vei pl@cea norodului acestuia }i-i vei mâng@ia cu cuvinte blânde,
î]i vor sluji în toat@ vreamea”. |
8. Iar@ el au l@sat sfatul b@trânilor }i cu cei tineri au început a s@ sf@tui, carii cu el s@
332v
doicise }i era în so]ietatea lui.
9. {i au zis c@tr@ ei: „Ce vi s@ pare sau ce trebuie s@ r@spund norodului acestuia, care
mi-au zis: «U}ureaz@ -ne jugul care ni l-au pus tat@l t@u!»”
10. Iar@ ei au r@spuns ca tinerii }i doici]ii cu el în dezmierd@ri }i au zis: „A}a vei gr@i
norodului care ]-au zis: «Tatâl t@u ne-au îngreoiat jugul, tu-l u}oar@!» }i a}a-i vei r@spunde:
«Deagetul mieu cel mai mic mai gros iaste decât coapsele t@tâni-mieu.
11. Tat@l mieu v-au pus greu jug, }i eu mai mare greotate voiu adaoge; tatâl mieu v-au
t@iat cu biciuri, iar@ eu v@ voiu t@ia cu scorpii»”.
12. {i au venit Ierovoam }i tot norodul la Rovoam a treia zi, precum || le poruncise.
333r
332r
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13. {i le-au r@spuns împ@ratul aspre, l@sând sfatul b@trânilor;
14. {i au gr@it dup@ voia tinerilor: „Tat@l mieu greu jug v-au pus, care eu mai greu l-oiu
face. Tat@l mieu v-au t@iat cu biciuri, iar@ eu v@ voiu t@ia cu scorpii”.
15. {i nu s-au odihnit rug@ciunilor norodului, c@ era voia lui Dumnezeu s@ se plineasc@
cuvântul Lui, *care gr@ise prin mâna lui Ahie Siloniteanului c@tr@ Ierovoam, fiiul lui Navat.
16. Iar@ norodul tot, r@spunzând împ@ratul mai aspre, a}a au gr@it c@tr@ el: „Nu iaste
noao parte în David, nici mo}tenire în fiiul Isai? Întoarce-te în s@la}ele tale, Israile, iar@
tu pa}te casa ta, David!” {i s-au dus Israil la s@la}ele sale.
17. Iar@ preste fiii lui Israil, carii l@cuia în cet@]ile Iiudei, au îm|p@r@]it Rovoam.
333v
18. {i au trimis împ@ratul Rovoam pre Aduran, care era preste d@jdi, }i l-au ucis cu pietri
fiii lui Israil }i au murit. Iar@ împ@ratul Rovoam în c@ru]e au gr@bit a s@ sui }i au fugit în
Ierusalim.
19. {i s-au dep@rtat Israil de c@tr@ casa lui David pân@ într-aceast@ zi.
Cap 11
Lui Rovoam, vrând cu arme a-}i întoarce întreag@ împ@r@]iia, prin Semei îi poruncea}te
Dumnezeu s@ nu o}tasc@ împrotiva lui Israil. {i, zidind Rovoam multe cet@]i, cuget@ la el levi]ii
}i preo]ii cei izgoni]i de Ierovoam }i ceaialal]i cinstitori de Dumnezeu. Iar@ Rovoam multe
muieri au luat }i ]iitoare.

3 Împ@r. 12, 21.

1.

i au venit Rovoam în Ierusalim }i au chemat împreun@ toa|| t@ casa Iiudei }i a lui
Veniamin, o sut@ optzeaci de mii de cei ale}i }i de osta}i, s@ o}teasc@ împrotiva lui
Israil }i s@-}i întoarc@ la sine} împ@r@]ia sa.
2. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Semei, omul lui Dumnezeu, zicând:
3. „Gr@ia}te c@tr@ Rovoam, fiiul lui Solomon, împ@ratul Iiudei, }i c@tr@ tot Israilul care
iaste în Iiudeea }i c@tr@ Veniamin:
4. «Aceastea zice Domnul: ‘Nu v@ ve] sui, nici ve]i o}ti împrotiva fra]ilor vo}tri; întoarc@-s@
fie}tecarele în casa sa, c@ cu a Mea vreare s-au f@cut aceasta’»”. Carii auzând cuvântul
Domnului, s-au întors, nici au mers împrotiva lui Ierovoam.
5. {i au l@cuit Rovoam în Ierusalim }i au zidit cet@]i ziduite în Iiuda.
6. {i au zidit Vifleemul }i Eta | }i Thecua
7. {i Vethsur }i Soho }i Oddola
8. {i Geth }i Maresi }i Zif,
9. Ci }i Adura }i Lahis }i Azeca
10. {i Saraa }i Aialon }i Hevron, care era în Iiuda }i în Veniamin, cet@]i tari.
11. Dup@ ce le-au închis cu ziduri, au pus în eale c@petenii }i }uri de bucate, adec@ de
untdelemn }i de vin.
12. Ci }i în toate cet@]ile au f@cut case de arme, de paveze }i de suli]e }i le-au înt@rit cu
mare osârdie; }i au împ@r@]it preste Iiuda }i preste Veniamin.
13. Iar@ preo]ii }i levi]ii carii era în tot Israilul au venit la el din toate scaunele sale,
14. L@sându-}i o}teazele }i mo}tenirile sale }i trecând la Iiuda }i la Ierusalim, c@-i lep@dase
Ierovoam }i urm@torii lui, ca s@ nu slu||jeasc@, cu preo]ia, Domnului.
15. Carele }-au r@nduit }ie}i preo]i celor înalte }i dimonilor }i a vi]eilor carii f@cuse.
16. Ci }i din toate neamurile lui Israil, oricarii dedease inima sa a cerca pre Domnul,
Dumnezeul lui Israil, au venit în Ierusalim a jârthui junghierile sale înnaintea Domnului,
Dumnezeului p@rin]ilor s@i.
17. {i au înt@rit împ@r@]ia Iiudei }i au înt@rit pre Rovoam, fiiul lui Solomon, în trei ani,
c@ au umblat în c@ile lui David }i a lui Solomon ani numai trei.
18. {i au luat Rovoam muiare pre Milath, fata lui Ierimoth, fiiului David, }i pre Avihail,
fata lui Eliav, fiiul lui Isai,
19. Carea i-au n@scut fii pre Iehus }i Somorie }i Zoom.
20. {i dup@ aceasta au luat pre Ma|aha, fata lui Avisalom, carea i-au n@scut pre Avia
}i Ethai }i Ziza }i Solomith.
21. {i au iubit Rovoam pre Maaha, fata lui Avisalom, preste toate muierile sale }i ]âiitoarele;
c@ muieri optspr@zeace luase, iar@ ]iitoare }asezeaci; }i au n@scut doaozeaci }i opt de fii }i
feate, }asezeaci.
22. {i au rânduit în cap pre Avie, fiiul Maahei, pov@]uitoriu preste to]i fra]ii s@i, c@ pre
el cugeta a-l face împ@rat;
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23. C@ mai în]@lept au fost }i mai putearnic preste to]i fiii lui }i întru toate marginile Iiudei
}i Veniamin }i în toate cet@]ile zidite; }i le-au dat hran@ mult@ }i multe muieri au cerut.
Cap 12
336r

Pentru p@catele lui Rovoam }i a norodului Iiuda, în anul al cincilea înp@r@]iii lui, îi d@ Dumnezeu
lui Sesac, || împ@ratului Eghiptului, carele prinzind cet@]ile ceale înnalte a Iiudei, jefuie}te
Ierusalimul, luând comoara împ@ratului }i a bisearicii }i pavezele ceale de aur }i de argint,
pentru carele de aram@ au f@cut Rovoam; carele murind, i-au urmat fiiul Avie.

1.

i deac@ s-au întemeiat împ@r@]ia lui Rovoam }i s-au înt@rit, au p@r@sit leagea
Domnului }i tot Israilul cu el.
2.
Iar@ în anul al cincilea al împ@r@]iii lui Rovoam s -au suit Sesac, împ@ratul
Eghiptului, în Ierusalim (c@ p@c@tuise Domnului),
3. Cu o mie doao sute de c@ru]e }i cu }asezeaci de mii de c@l@re]i; nici era num@r o}tii
carea venise cu el din Eghipt, livieni adec@, }i trogloditeani }i ethiopieni.
4. {i au prins cet@]ile ceale înt@rite în Iiuda }i au venit pân@ în Ierusalim.
5. Iar@ Semeie prorocul au întrat la Rovoam }i la c@peteniile Iiuda, ca|rii era aduna]i
336v
în Ierusalim, fugind de Sesac, }i au zis c@tr@ dân}ii: „Acestea zice Domnul: «Voi M-a]i l@sat,
}i Eu v-am l@sat în mâna lui Sesac»”.
6. {i, înfrico}indu-s@ c@peteniile lui Israil }i împ@ratul, au zis: „Drept e Domnul”.
7. {i, v@zând Domnul c@ s-au smerit, au fost cuvântul Domnului c@tr@ Semeie, zicând:
„Pentru c@ s-au smerit nu-i voiu pierde }i le voiu da pu]ântel agiutoriu }i nu va pic@turi
urgia Mea preste Ierusalim prin mâna lui Sesac.
8. Îns@ vor sluji lui, ca s@ }tie deschilinirea }erbiii Meale }i }ierbiii împ@r@]iii p@mânte}ti”.
9. {i s-au dep@rtat Sesac, împ@ratul Eghiptului, de la Ierusalim, luând comoar@le casii
Domnului }i a casii împ@ratului }i toate cu sine le-au dus, }i pavezele ceale de aur care
f@cuse Solomon.
10. Pentru carele împ@ratul au f@cut de aram@ }i le-au dat c@pete||niilor celor împ@v@za]i,
337r
carii p@zea u}a por]ii.
11. {i, întrând împ@ratul în casa Domnului, venea p@v@za]ii }i le lua }i iar@}i le ducea
la casa cea de arme.
12. Pentru c@ s-au smerit, s-au întors de la ei mânia Domnului, nici s-au }ters de totul,
c@ }i în Iiuda s-au aflat fapte bune.
13. *{i s-au înt@rit împ@ratul Rovoam în Ierusalim }i au împ@r@]it. {i de ani patruzeaci *3 Împ@r. 14, 21.
}i unul era când începuse a împ@r@]i }i }aptespr@zeace ani au împ@r@]it în Ierusalim, cetatea
carea o au ales Domnul s@ înt@reasc@ numele S@u acolo, din toate neamurile lui Israil.
Iar@ numele mumei lui, Naama Ammaniteanca.
14. {i au f@cut r@u }i nu }-au g@tit inima sa a cerca pre Domnul.
15. Iar@ lucrurile lui Rovoam, ceale dintâi }i ceale de pre urm@, scrise sânt în c@r]ile lui
337v Semeie prorocul | }i într -a lui Addo v@z@toriului }i cu deadinsul îns@mnate. {i au o}tit
împrotiva sa Rovoam }i Ierovoam în toate zilele.
16. {i au adormit Rovoam cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat în cetatea lui David; }i au
împ@r@]it Avie, fiiul lui, pentru el.
Cap 13
Avie, apropiindu-s@ la r@zboiu împrotiva lui Ierovoam, desmânt@ oastea lui Ierovoam despre r@zboiu
asupra sa, deac@ au pre Dumnezeu pov@]uitoriu, care ei Îl leap@dase. {i, n@d@jduind în Domnul,
biruie}te }i multe prinde cet@]i. {i din patruspr@zeace muieri na}te treizeaci }i opt de prunci.

1.
2.

n anul al optspr@zecelea a lui Ierovoam au împ@r@]it Avie preste Iiuda.
*Trei ani au împ@r@]it în Ierusalim }i numele mumei lui, Mihaia, fata lui Uriil din *3 Împ@r. 15, 2.
Gavaa. {i era r@zboiu între Aveie }i Ierovoam. ||
3. *{i, întrând Avie la r@zboiu }i, având buni osta}i }i de cei ale}i mii patruzeaci, iar@ *3 Împ@r. 15, 7.
338r
Ierovoam dimprotiv@ au g@tit oaste de mii optspr@zeace de b@rba]i, carii }i aceaia era ale}i
}i la r@zboiu tari.
4. {i au st@tut Avie pre muntele Semeron, care era în Efrem, }i au zis: „Ascult@, Ierovoam,
}i tot Israilul!
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*3 Împ@r. 11, 26.

3 Împ@r. 12, 31.

CAP 13 {I 14

5. Au nu }ti]i c@ Domnul, Dumnezeul lui Israil, au dat împ@r@]ia lui David preste Israil
în veac, lui }i fiilor lui, spre leg@tur@ de sare?
6. {i s-au sculat Ierovoam, fiiul lui Navat, sluga lui Solomon, fiului David, *}i au o}tit
împrotiva domnului s@u.
7. {i s-au adunat la el oameni de}er]i }i fiii lui Velial }i au biruit asupra lui Rovoam,
fiului Solomon. Iar@ Rovoam era neînv@]at }i cu inim@ fricoas@, nici le-au putut sta
împrotiv@. |
8. {i acum voi zice]i c@ ve]i putea sta împrotiva împ@r@]iii Domnului, carea o st@pânea}te
prin fiii lui David, }i ave]i mul]ime mare de norod }i vi]ei de aur carii vi i-au f@cut Ierovoam
spre dumnezei.
9. *{i a]i lep@dat preo]ii Domnului, fiii lui Aaron, }i levi]ii }i v-a] f@cut preo]i ca }i toate
noroadele p@mântului. Oricine va veni }i-} va sfin]i mâna sa în tauri de boi }i în berbeci
}apte, s@ face preot acelora ce nu sânt dumnezei.
10. Iar@ al nostru Domnul, Dumnezeu iaste, Carele nu-L l@s@m, }i preo]ii slujesc Domnului
din fiii lui Aaron }i levi]ii sânt în rândul s@u.
11. {i arderi aduc Domnului în toate zilele, diminea]a }i sara, }i t@mâierea dup@ poruncile
legii f@cut@, }i s@ pun înainte pâni în mas@ curat@ }i iaste la noi sfe}nic de aur }i candilele
lui, s@ se aprinz@ pururea sara. C@ noi p@zim poruncile Domnului, Dumnezeului || nostru,
pre Carele voi L-a]i p@r@sit.
12. Deci în oastea noastr@ pov@]uitoriu Dumnezeu iaste }i preo]ii Lui carii r@sun@ cu
trâmbi]ele }i r@sun@ împrotiva voastr@. Fiii lui Israil, s@ nu o}ti]i împrotiva Domnului,
Dumnezeului p@rin]ilor vo}tri, c@ nu v@ folosea}te!”
13. Acestea el gr@ind, Ierovoam dind@r@pt cugeta le}uiri. {i, stând în prejma protivnicilor,
pre Iiuda ne}tiind îl ocolea cu oastea sa.
14. {i, uitându-s@ Iiuda, au v@zut apropiindu-s@ r@zboiu dinprotiv@ }i dind@r@pt }i au
strâgat c@tr@ Domnul, }i preo]ii cu trâmbi]ele au început a cânta.
15. To]i b@rba]ii Iiudei au gl@suit. {i, iat@, ei str@gând, au înfrico}at Dumnezeu pre Ierovoam
}i pre tot Israilul, care sta dinprotiva lui Avie }i a Iiudei. |
16. {i au fugit fiii lui Israil de Iiuda }i i-au dat Dumnezeu în mâna lor.
17. {i i-au lovit Avie }i norodul lui cu ran@ mare. {i au c@zut r@ni]i din Israil cinzeaci de
mii de b@rba]i tari.
18. {i s-au smerit fiii lui Israil în vreamea aceaea }i foarte s-au înt@rit fiii Iuda, pentru
c@ n@d@jduise în Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
19. {i au gonit Avie pre Ierovoam, ce fugea }i au prins cet@]ile lui, Vethil }i featele ei, }i
Iesana cu featele sale, }i Efron }i featele ei.
20. Nici au mai putut sta împrotiv@ Ierovoam în zilele lui Avie, pre carele l-au lovit
Domnul }i au murit.
21. Deci Avie, dup@ ce }-au înt@rit împ@r@]ia, au luat muieri patruspr@zeace }i au n@scut
doaozeaci }i doi de fii }i }aspr@zeace feate.
22. Iar@ cealeaalalte a cuvintelor Aviei }i a c@ilor }i a faptelor || lui, scrise sânt cu
deadinsul în cartea lui Addo prorocului.

338v

339r

339v

340r

Cap 14
Lui Avie urmeaz@ fiiul Asa, carele, pace de la Dumnezeu îng@duindu-s @, cinstea idolilor o
r@stoarn@ }i cet@]ile Iiudei le zidea}te }i le înt@rea}te }i pre Zara, împ@ratul ethiopilor, cu oaste
de o mie de mii, ajutorindu-l Domnul, des@vâr}it îl taie.
3 Împ@r. 15, 8.

1.

i au adormit Avie cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în cetatea lui David. {i au
împ@r@]it Asa, fiiul s@u, pentru el, într-a c@ruia zile s-au odihnit p@mântul ani
zeace.
2. {i au f@cut Asa ce era bun }i pl@cut înnaintea Dumnezeului s@u }i au r@sturnat oltarele
cinstei streine }i ceale înnalte;
3. {i au zdrobit chipurile ceale cioplite }i grânghii i-au aprins; |
4. {i au poruncit Iiudei s@ caute spre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, }i s@ fac@ leagea 340v
}i toate poruncile;
5. {i au dep@rtat din toate cet@]ile Iiudei oltarele }i bisearicile bozilor }i au împ@r@]it în pace.
6. {i au zidit cet@]i tari în Iuda, pentru c@ odihnit era }i nici un r@zboiu s@ sculase în
vreamile lui, pace Domnul d@ruind.
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7. {i au zis Iiudei: „S@ zidim cet@]ile acestea }i s@ le ocolim cu ziduri }i s@ le înt@rim cu
turnuri }i cu por]i }i cu încuietori, pân@ când sânt toate în pace de r@zboiu, pentru c@ am
c@utat pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, }i ne-au dat pace prinprejur”. {i au zidit
}i nici o împiedecare au fost în zidire.
8. {i au avut Asa în oastea sa din || cei ce purta paveze }i suli]e, din Iiuda mii trei sute,
341r
iar@ din Veniamin de cei p@v@za]i }i de s@get@tori mii doao sute opt, to]i ace}tia b@rba]i tari.
9. {i au ie}it înprotiva lor Zara ethiopul, cu oastea sa, zeace sute de mii }i c@ru]e trei
sute. {i au venit pân@ la Maresa.
10. Iar@ Asa au mers spre întâmpinarea lui }i au dires }ireagul spre r@zboiu în valea
Sefata, carea ieste lâng@ Maresa.
11. {i au chemat pre Domnul Dumnezeu }i au zis: *„Doamne, nu-i la Tine nici o dep@rtare *1 Împ@r. 14, 6.
cu pu]ini a ajuta au cu mul]i; ajut@-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, c@ în Tine }i în numele
T@u având n@dejde, am venit împrotiva ace}tii mul]imi. Doamne, Dumnezeul nostru Tu e}ti,
s@ nu biruiasc@ om împrotiva Ta!” |
12. {i au înfrico}at Domnul pre ethiopeeni înnaintea lui Asa }i Iiuda. {i au fugit ethiopenii
341v
13. {i i-au gonit Asa }i norodul care era cu el pân@ la Gherara. {i au c@zut ethiopenii
pân@ la perirea cea des@vâr}it c@, t@indu-i Domnul, s-au zdrobit }i oastea lui o}tind. {i
au dus jafuri multe.
14. {i au lovit toate cet@]ile prinprejurul Gherarei, c@ mare cutremur pre to]i cuprinsease.
{i au r@pit cet@]ile }i mult@ prad@ au dus cu sine.
15. Ci }i ocoalele oilor strâcându-le, au luat mul]ime nenum@rat@ de dobitoace }i de
c@mile }i s-au întors în Ierusalim.
Cap 15
Azarie prorocea}te c@ va fi Israil mult@ vreame f@r@ cinstea Dumnezeului Celui adev@rat, f@r@

342r preo]ie }i f@r@ leage, || cu a c@ruie proroc îndemn înt@rindu-s@, Asa }tearge urâciunea idolilor,
}i pre mum@-sa, ce era închin@toare de idoli, de împ@r@]ie o lipsea}te. Iar@ norodul joar@ cum
c@ va sluji lui Dumnezeu.

1.
2.

ar@ Azarie, fiiul lui Oved, luând Duhul lui Dumnezeu,
Au ie}it spre întâmpinarea Asei }i i-au zis: „Auzi]i-m@, Asa }i tot Iiuda }i
Veniamin! Domnul e cu voi, c@ a]i fost cu El; de-L ve]i c@uta, Îl ve]i afla, iar@
de-L ve]i p@r@si, v@ va p@r@si.
3. {i vor treace multe zile în Israil f@r@ Dumnezeu adev@rat }i f@r@ preot înv@]@toriu }i
f@r@ leage.
4. {i, deac@ s@ vor întoarce în strâmtoarea sa, c@tr@ Domnul, Dumnezeul lui Israil, }i-L
vor c@uta, Îl vor afla.
5. În vreamea aceaea nu va fi pace celui ce într@ }i iese, ci groaz@ de pretutindiri întru
to]i l@cuitorii p@mântului. |
6. C@ s@ va scula neam asupra neamului }i cetate asupra cet@]ii, c@ Domnul îi va turbura
342v
întru toat@ strâmtorirea.
7. Iar@ voi v@ înt@ri]i }i s@ nu sl@beasc@ mânile voastre, c@ va fi plat@ lucrului vostru”.
8. Carea auzând Asa cuvintele, adec@, }i prorocia lui Azarie, fiiului Oved prorocului, s-au
înt@rit }i au luat idolii din tot p@mântul Iiudei }i a lui Veniamin }i din cet@]ile care prinsease
a muntelui Efrem }i au târnosit oltariul Domnului, care era înaintea pridvorului Domnului.
9. {i au adunat tot Iiuda }i Veniaminul }i veni]ii cu ei din Efrem }i din Manasse }i din
Simion, c@ mul]i fugise la el din Israil, v@zând c@ Domnul, Dumnezeul lui, iaste cu el.
10. {i, venind în Ierusalim în luna a treia în anul al cinspr@zeacelea a împ@r@]iii lui Asa, ||
11. Au jârtvuit Domnului în zioa aceaea din jafuri }i din prada carea adusease, boi }apte
343r
sute }i berbeci }apte mii.
12. {i au întrat dup@ obiceaiu a înt@ri leg@tura de leage, ca s@ caute pre Domnul,
Dumnezeul p@rin]ilor s@i, în toat@ inima }i în tot sufletul s@u.
13. Iar@ cine – au zis – nu va cerca pre Domnul, Dumnezeul lui Israil, s@ moar@, de la
cel mai mic pân@ la cel mai mare, de la b@rbat pân@ la muiere.
14. {i s-au jurat Domnului în glas mare, în veselie }i în r@sunarea trâmbi]ii }i în sunetul
bucinurilor,
15. To]i carii era în Iiuda, cu bl@st@m; c@ în toat@ inima sa jurase }i în toat@ vrearea sa
L-au c@utat }i L-au aflat. {i le-au d@ruit Domnul odihn@ prinprejur.
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16. Ci }i pre Maaha, muma lui Asa împ@ratului, o au pus jos din împ@r@]ie, pentru c@
f@cuse în grâng bozul lui Priapi; carele tot l-au zdrobit }i în d@ |raburi sf@rmându-l, l-au 343v
ars în repegiunea Chedronului.
17. Iar@ ceale înnalte s-au l@sat în Israil, îns@ inima lui Asa era des@vâr}it în toate
zilele lui.
18. {i ceale ce f@g@duise tat@l s@u }i el le-au dus în casa Domnului, argintul }i aurul }i
multe feliuri de unealte de vase.
19. Iar@ r@zboiu n-au fost pân@ la anul al treizeacilea }i cinci al împ@r@]iii lui Asa.
Cap 16
O}tind Vaasa, împ@ratul lui Israil, asupra lui Asa, au chemat Asa pre Venadad, împ@ratul
Asiriii, spre ajutoriu }i pre Hanani prorocul. Pentru aceasta certându-l, la închisoare l-au trimis.
{i cu durerea picioarelor chinuindu-s@, spre doftorie n@dejdea puind, în anul împ@r@]iii sale
patruzeaci }i unul moare

1.

*Sus 14, 9.

ar@ în anul al treizeaci }i }ase || al împ@r@]iii lui, s-au suit Vaasa, împ@ratul lui
Israil, în Iiuda }i ocolea Rama cu zid, ca nime slobod s@ nu poat@ întra }i ie}i din
împ@r@]ia lui Asa.
2. {i au scos Asa argint }i aur din vistieriile casii Domnului }i din visteriile împ@ratului
}i au trimis la Venadad, împ@ratul Asiriii, care l@cuia în Damasc, zicând:
3. „Leg@tur@ între mine }i între tine iaste; tatâl mieu }i tatâl t@u înc@ au avut înpreunare.
Pentru aceaea ]-am trimis argint }i aur, ca rumpând leg@tura carea ai cu Vaasa, împ@ratul
lui Israil, s@-l face]i a s@ dep@rta de la mine”.
4. Carea în]@legând Venadad, au trimis c@peteniile oastelor sale la cet@]ile lui Israil carii
au lovit Ahionul }i Dan }i Avelmain }i toate cet@]ile ceale zidite a lui Nethali. |
5. Carea auzând Vaasa, au încetat a zidi Rama }i }-au p@r@sit lucrul s@u.
6. Iar@ Asa împ@ratul au luat tot Iuda }i au luat pietrile din Rama }i leamnele ce g@tise
spre zidirea Vaasa }i au zidit dintr-însele Gavaa }i Masfa.
7. În vreamea aceaea au venit Hanani prorocul la Asa, împ@ratul Iiudei, }i i-au zis:
„Pentru c@ ai avut n@dejde în împ@ratul Asiriii, }i nu în Domnul, Dumnezeul t@u, pentru
aceaea au sc@pat oastea împ@ratului Asiriii din mâna ta.
8. *Au nu ethiopenii }i liviii cu mult mai mul]i era, cu c@ru]e }i c@l@re]i }i cu mul]ime
mult@ foarte, carii, deac@ ai crezut Domnului, ]i i-au dat în mâna ta?
9. C@ ochii Domnului privesc preste tot p@mântul }i d@ruiesc t@rie celor ce cu inim@
des@vâr}it@ cred într-Însul; deci nebunea}te ai || lucrat }i, pentru aceasta, dintr-aceast@
vreame s@ vor scula împrotiva ta r@zboaie”.
10. {i, mâniindu-s@ Asa asupra v@z@toriului, au poruncit a-l trimite la închisoare, c@
foarte s@ sc@rbise pentru aceasta. {i au ucis din norod în vreamea aceaea mul]i.
11. Iar@ lucrurile lui Asa, ceale dintâiu }i ceale de pre urm@, scrise sânt în Cartea împ@ra]ilor
Iiuda }i Israil.
12. Boln@vitu-s-au }i Asa, în anul al treizeaci }i noao a împ@r@]iii sale, de durearea
picioarelor foarte cumplit@, }i nici în boln@virea sa au c@utat pre Domnul, ci mai vârtos
au n@d@jduit în me}te}ugul doftorilor.
13. {i au adormit cu p@rin]ii s@i; }i au murit în anul împ@r@]iii sale al patruzeaci }i unul.
14. {i l-au îngropat în mormântul s@u, care -} s@pase în cetatea lui Da|vid. {i l-au pus
preste patul s@u, plin de mirodenii }i de unsori t@lni]e}ti, care era de mestec@tori mirodenii
derease }i le-au aprins preste el cu mare trufie.
Cap 17
Dumnezeiescul Iosafat, t@tâni-s@u Asa în scaun urmând, putearnic de bog@]ii }i de arme,
trimite înv@]@tori leagii lui Dumnezeu prin toat@ Iudeea, a c@ria c@petenii s@ num@r@
cu num@rul supu}ilor osta}i.

1.
2.

i au împ@r@]it Iosafat, fiiul lui, pentru el }i au biruit asupra lui Israil.
{i au rânduit numerele osta}ilor în toate cet@]ile Iiudei, care era încunjurate cu
ziduri. {i au rânduit ap@r@tori în p@mântul Iiudei }i în cet@]ile Efrem, care le
prinsease Asa, tat@l lui. ||
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346r

3. {i au fost Domnul cu Iosafat, c@ au umblat în c@ile lui David, t@tâni-s@u, ceale dintâie
}i n-au n@d@jduit în Vaalim,
4. Ci în Dumnezeul t@tâni-s@u }i au mers în poruncile Lui }i nu dup@ p@catele lui Israil.
5. {i au înt@rit Domnul împ@r@]ia în mâna lui }i au dat toat@ Iudeea daruri lui Iosafat.
{i i s-au f@cut bog@]ii f@r@ sfâr}it }i mult@ slav@.
6. {i, luund inima lui îndr@znire pentru c@ile Domnului, }i ceale înalte }i grânghii din
Iiuda i-au }ters.
7. Iar@ în anul împ@r@]iii sale al treilea au trimis din c@peteniile sale pre Venhail }i Ovdie
}i Zaharie }i Nathanail }i pre Miheia, s@ învea]e pre cet@]ile Iiudei.
8. {i cu ei, levi]ii Semeie }i Nathanie }i Zavadie }i Asel }i Se|miramoth }i Ionathan }i
346v
Adonie }i Thovie }i Thovadonie, levi]i, }i cu ei, Elisama }i Ioram, preo]ii.
9. {i înv@]a norodul în Iiuda, având cartea leagii Domnului. {i umbla prin toate cet@]ile
Iiudei }i înv@]a norodul.
10. {i s-au f@cut frica Domnului preste toate împ@r@]iile p@mântului care era împrejurul
Iiudei; nici îndr@znea a o}ti înprotiva lui Iosafat.
11. Ci }i filisteii aducea daruri lui Iosafat }i vam@ de argint, }i aravii aducea dobitoace,
de berbeci }apte mii }apte sute }i de ]api atâ]ia.
12. {i au crescut Iosafat }i s-au m@rit pân@ la în@l]ime. {i au zidit în Iiuda case ca turnurile
}i cet@]i zidite.
13. {i multe lucruri au g@tit în cet@]ile Iudei; }i b@rba]i osta}i }i v@rto}i era în Ierusalim, ||
14. A c@rora acesta-i num@rul prin case }i prin familiile fie}tec@ruie; în Iiuda: c@peteniile
347r
oastei, Edna pov@]uitoriu, }i cu el b@rba]i tari trei sute de mii.
15. Dup@ acesta, Iohanan c@petenie, }i cu el doao sute optzeaci de mii.
16. {i dup@ acesta, Amasie, fiiu lui Zehri, sfin]it Domnului, }i cu el doao sute de mii de
b@rba]i tari.
17. Dup@ acesta urma cel vârtos la r@zboiu, Eliad, }i cu el, de cei ce ]inea arcul }i pav@za,
doao sute de mii.
18. Dup@ acesta }i Iozavad, }i cu el o sut@ optzeaci de mii de osta}i g@ti]i.
19. Ace}tia to]i era la mâna împ@ratului, afar@ din cei ce-i pusease prin cet@]ile ceale
zidite în toat@ Iiudeea.
Cap 18
347v

Iosafat, cumn@]it cu necuratul Ahav, | luund fiiul lui Ioram fata lui Ahav, s@ suie cu el împrotiva
Ramoth Galaad, patru sute de proroci mincino}i biruin]@ f@g@duindu-le. Iar@ Mihei, împrotiv@
prorocind, s@ închide; dar@ Ahav, dup@ prorocie Miheii, în r@zboiu s@ ucide.

1.

i au fost Iosafat g@zdac }i cinstit foarte }i cu cumn@]ie s-au împreunat cu
Ahav.
2.
{i s-au pogorât dup@ ani la el în Samaria, spre a c@ruia venire au ucis Ahav
berbeci }i boi mul]i, lui }i norodului care venise cu el. {i l-au îndemnat s@ s@ suie în Ramoth
Galaad.
3. {i au zis Ahav, împ@ratul lui Israil, c@tr@ Iosafat, împ@ratul Iiudei: „Vino cu mine în
Ramoth Galaad!” C@ruia i-au r@spuns: „Precum sânt eu, a}a }i tu; precum norodul mieu,
a}a }i al t@u norod. {i cu tine vom fi în r@zboiu”.
4. {i au zis Iosafat c@tr@ împ@||ratul lui Israil: „Întreab@, rogu-te, acum, cuvântul
348r
Domnului!”
5. {i au adunat împ@ratul lui Israil din proroci patru sute de b@rba]i }i au zis c@tr@ ei:
„În Ramoth Galaad, la r@zboiu, trebuie s@ meargem au s@ ne odihnim?” Iar@ ei: „Suie-te
– au zis – }i o va da Domnul în mâna împ@ratului!”
6. {i au zis Iosafat: „Au nu iaste aici prorocul Domnului, s@ întreb@m }i de la el?”
7. {i au zis împ@ratul lui Israil c@r@ Iosafat: „Iaste un om de la carele putem întreba
vrearea Domnului; ci eu l-am urât, c@ nu-m prorocea}te bun ceva, ci r@u în toat@ vreamea.
{i iaste Mihei, fiiul lui Iemla”. {i au zis Iosafat: „Nu gr@i, împ@rate, a}a!”
8. {i au chemat împ@ratul lui Israil unul dintre fameni }i i-au zis: „Cheam@ curând pre
Mihei, fiiul lui Iemla!” |
9. Iar@ împ@ratul lui Israil }i Iosafat, împ@ratul Iiudei, amândoi }edea în scaunele sale,
348v
îmbr@ca]i cu podoab@ împ@r@teasc@. {i }edea în arie, lâng@ poarta Samariii, }i to]i prorocii
prorocea înnaintea lor.
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10. Iar@ Sedechie, fiiul lui Hanaana, }-au f@cut cornuri de fier }i au zis: „Acestea zice
Domnul: «Cu acestea vei vântura Siria, pân@ ce o vei zdrobi»”.
11. {i to]i prorocii aseaminea prorocea }i zicea: „Suie-te în Ramoth Galaad }i vei spori
}i-i va da Domnul în mâna împ@ratului”.
12. Iar@ solul care mersease a chema pre Mihei i-au zis: „Iat@, cuvintele tuturor prorocilor
cu o gur@ binevestesc împ@ratului. Deci rogu-te, dar@, ca }i cuvântul t@u s@ nu s@ deschilineasc@
de la dân}ii }i gr@ia}te norocite!”
13. C@ruia i-au r@spuns Mihei: „Viu e Dom||nul, c@ orice-m va zice Domnul, Dumnezeul
mieu, aceasta voiu gr@i!”
14. {i au venit la împ@ratul, c@ruia împ@ratul i-au zis: „Mihei, trebuie s@ meargem în
Ramoth Galaad la r@zboiu au a ne odihni?” C@ruie i-au r@spuns: „Suie-te, c@ toate norocit
s@ vor întâmpla }i s@ vor da protivnicii în mânile voastre”.
15. {i au zis împ@ratul: „Iar@}i te jur ca s@ nu-m gr@ie}ti f@r@ ce iaste adev@rat în numele
Domnului”.
16. Iar@ el au zis: „V@zut-am tot Israilul r@sipit prin mun]i, ca oile ce n-au p@storiu. {i
au zis Domnul: «Nu au ace}tia domni, întoarc@-s@ fie}tecarele în casa sa în pace!»”
17. {i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Iosafat: „Au nu ]-am zis c@ nu-m prorocea}te acesta
ceva bun, ci ceale reale?”
18. Iar@ el }i pentru aceaea au zis: „Asculta]i cuvântul Domnului! V@zut-am | pre Domnul
}ezând în scaunul S@u }i toat@ oastea ceriului stând împregiurul Lui de-a dreapta }i de-a
stânga.
19. {i au zis Domnul: «Cine va în}ela pre Ahav, împ@ratul lui Israil, s@ se suie }i s@ caz@
în Ramoth Galaad?» {i, zicând unul într-un chip, }i altul într-alt chip,
20. Au purces duhul }i au st@tut înnaintea Domnului }i au zis: «Eu l-oi încelui». C@ruie
Domnul au zis: «În ce-l vei încelui?»
21. Iar@ el au r@spuns: «Ie}i-voiu }i voiu fi duh mincinos în gura tuturor prorocilor lui».
{i au zis Domnul: «Încelui-vei }i vei birui. Ie}i }i f@ a}a!»
22. Acum, dar@, iat@, Domnul au dat duhul minciunii în gura tuturor prorocilor t@i }i
Domnul au gr@it de tine reale”.
23. {i s-au apropiat Sedechie, fiiul Hanaanii, }i au lovit falca lui Mihei }i au zis: „Pre
care cale au trecut || Duhul Domnului de la mine, s@-]i gr@iasc@ ]ie?”
24. {i au zis Mihei: „Tu însu]i vei vedea în zioa aceaea, când vei întra în c@mara cea
dinlontrul c@m@rii, s@ te ascunzi”.
25. {i au poruncit împ@ratul lui Israil, zicând: „Lua]i pre Mihei }i duce]i la Amon, c@petenia
cet@]ii, }i la Ioas, fiiul lui Amalic,
26. {i ve]i zice: «Aceastea zice împ@ratul: ‘Trimite]i pre acesta în temni]@ }i-i da]i pu]ântea
pâne }i pu]ântic@ ap@, pân@ când m@ voiu întoarce în pace’»”.
27. {i au zis Mihei: „De te vei întoarce în pace, n- au gr@it Domnul în mine”. {i au zis:
„Auzi]i toate noroadele!”
28. {i s-au suit împ@ratul lui Israil }i Iosafat, împ@ratul Iiudei, în Ramoth Galaad.
29. {i au zis împ@ratul lui Israil c@tr@ Iosafat: „Schimba-voiu v@jmântul | }i a}a voiu
mearge la r@zboiu, iar@ tu te îmbrac@ cu hainele tale”. {i, schimbându-}i împ@ratul lui Israil
hainele, au venit la r@zboiu.
30. Iar@ împ@ratul Asiriii poruncise voivozilor osta}ilor s@i, zicând: „S@ nu o}ti]i împrotiva
celui mai mic au celui mai mare, f@r@ numai împrotiva împ@ratului Israil!”
31. Deci v@zând voivozii c@l@re]ilor pre Iosafat au zis: „Împ@ratul lui Israil iaste acesta!”
{i l-au încungiurat o}tind. Iar@ el au strigat c@tr@ Domnul }i i-au agiutat }i i-au întors de
la el;
32. C@ v@zând voivozii c@l@rimei c@ n-ar fi împ@ratul lui Israil, l-au l@sat.
33. {i s-au întâmplat de au aruncat s@geata în ne}tiut oarecare din norod }i au lovit pre
împ@ratul lui Israil || între cerbice }i între speate. Iar@ el au zis c@ru]eriului s@u: „Intoarce
mâna ta }i m@ scoate din }ireag, c@ r@nit sânt”.
34. {i s-au sf@r}it r@zboiul în zioa aceaea, iar@ împ@ratul lui Israil sta în c@ru]a sa împrotiva
asiriilor pân@ sara }i au murit apunând soarele.
Cap 19
Iosafat, de la nenorocitul r@zboiu întorcându-s@, de la Iehu prorocul s@ ceart@
pentru ce au dat ajutoriu lui Ahav. Rândui]ilor de la sâne judec@tori
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le poruncea}te a ]inea dreptatea, preo]ilor }i levi]ilor a spori cinstea cea dumnezeiasc@ }i
drept a înv@]a norodul.

1.
2.

i s-au întors Iosafat, împ@ratul Iiudei, în pace la casa sa, în Ierusalim,
C@ruia i-au alergat înnainte Iehu, fiiul lui Hanani v@z@toriul, }i i-au zis:
„Necuratului dai agiutoriu }i | celor ce ur@sc pre Domnul te împreuni cu
351v
prietenie? {i pentru aceaea de mânia Domnului, adec@, erai vreadnic.
3. Ci bune lucruri fapte s-au aflat în tine, pentru c@ ai }ters grânghii din p@mântul Iiudei
}i ]-ai g@tit inima a cerca pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor t@i”.
4. {i au l@cuit Iosafat în Ierusalim. {i iar@}i au ie}it la norodul din Versavia, pân@ la
muntele Efrem, }i i-au chemat la Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
5. {i au r@nduit judec@tori locului, prin toate cet@]ile Iiudei ceale zidite, prin toate
locurile.
6. {i poruncind judec@torilor: „Vede]i – au zis – ce face]i, c@ nu face]i judecata omului,
ci a lui Dumnezeu }i orice ve]i judeca spre voi s@ va v@rsa.
7. Fie frica Domnului cu voi }i cu deadinsul toate s@ le face]i, c@ nu iaste la Domnul,
352r Dumnezeul nostru, nedrepta||te, *nici priimire de fea]e, nici pofta darurilor”.
8. {i în Ierusalim au r@nduit Iosafat levi]i }i preo]i }i c@petenii familiilor din Israil, ca s@
judece judecata }i pricina Domnului l@cuitorilor ei.
9. {i le-au poruncit, zicând: „A}a ve]i lucra în frica Domnului, credincios }i cu inim@
des@vâr}it.
10. Toat@ pricina carea va veni la voi, a fra]ilor vo}tri, carii l@cuiesc în cet@]ile sale, între
rudenie }i între rudenie, oriunde iaste întrebare de leage, de porunc@, de ]eremonii, de
îndrept@ri, ar@ta]i-le s@ nu p@c@tuiasc@ împrotiva Domnului }i s@ nu vie mânia asupra
voastr@ }i asupra fra]ilor vo}tri. Deci a}a lucrând, nu ve] p@c@tui.
11. Iar@ Amarie preotul }i arhiereul vostru, în ceale ce sânt c@tr@ Dumnezeu, v@ va fi
352v mai-mare; iar@ Zavadie, | fiiul lui Izmail, care iaste voivod în casa Iiudei, preste acelea
lucruri va fi, care sânt spre slujba împ@ratului. {i ave]i înv@]@tori levi]ii înaintea voastr@;
înt@ri]i-v@ }i lucra]i cu deadinsul }i va fi Domnul cu voi în ceale bune”.

*2 Leage 10, 17.
În]ele. 6, 8.
Ecli. 35, 15.
Fapt. 10, 24.
Râml. 2, 11.
Galat. 2, 6.
Efes 6, 9.
Colos 3, 25.
1. Petr. 1, 17.

Cap 20
Ammonitenii, moavitenii }i asirienii împrotiva lui Iosafat sculându-se, el vestind postul
împreun@ cu norodul cucearnic, c@tr@ Domnul alearg@, }i a}a de la ei, între sine} t@indu-s@,
jafuri culeage. Îns@ pentru leg@tura cu necuratul Ohozie f@cut@, de la prorocul s@ ceart@ }i de
la Dumnezeu s@ pedepsea}te.

1.

up@ acestea s-au adunat fiii lui Moav }i fiii Ammon, }i cu ei, dintre
ammoniteni la Iosafat s@ o}teasc@ asupra lui. ||
2.
{i au venit soli }i au spus lui Iosafat, zicând: „Vine împrotiva ta mul]ime mare,
353r
din locurile ceale ce sânt peste mare }i din Siria, }i, iat@, stau împreun@ în Asasonthamar,
carea iaste în Engaddi”.
3. Iar@ Iosafat, de fric@ îngrozit, cu totul s-au dat spre rug@ciune c@tr@ Domnul }i au vestit
post în toat@ Iiudeea.
4. {i s-au adunat Iiudeea a ruga pre Domnul, ci }i to]i din cet@]ile sale au venit a s@
ruga Lui.
5. {i, stând Iosafat în mijlocul ceatei Iiuda }i a Ierusalimului, în casa Domnului, înnaintea
pridvorului celui nou,
6. Au zis: „Doamne, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Tu e}ti Dumnezeu în ceriu }i st@pâne}ti
toate împ@r@]iile neamurilor; în mâna Ta iaste t@riia }i puteare , nici poate cineva a-[i sta
împrotiv@. |
7. Au nu Tu, Dumnezeul nostru, ai ucis pre to]i l@cuitorii p@mântului acestuie înnaintea
353v
norodului T@u, Israil, }i l-ai dat semin]iii lui Avraam, priiatinului T@u în veac?
8. {i au l@cuit într-însul }i au zidit într-însul jârtvelnic numelui T@u, zicând:
9. «De vor n@v@li asupra noastr@ r@ot@]i, sabiia judec@]ii, cium@ }i foamete, vom sta
înnaintea casii ace}tie în vedearea Ta, în carea s-au chemat numele T@u; }i vom strâga
c@tr@ Tine în n@cazurile noastre }i ne vei ajuta }i ne vei mântui».
10. Acum, dar@, iat@, fiii Ammon }i Moav }i muntele Seir, *prin carii n-ai îng@duit pre *2 Leage 2, 1.
Israil a treace când ie}iia din Eghipt, ci s-au ab@tut de c@tr@ ei }i nu i-au ucis,
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11. Dinprotiv@ lucreaz@ }i s@ sârguies||c a ne lep@da din mo}tenirea carea ne-ai dat noao.
12. Dumnezeul nostru, au doar@ nu-i vei judeca? În noi, adec@, nu iaste atâta t@rie s@
puteam sta împrotiva mul]imei ace}tie, carea n@v@lea}te asupra noastr@; ci ne}tiind ce
trebuie s@ facem, numai aceasta avem înd@r@pt, ca ochii no}tri s@-i îndrept@m c@tr@ Tine”.
13. Iar@ tot Iiuda sta înnaintea Domnului, cu cei mititei }i cu muiarile }i cu pruncii s@i.
14. {i era Iahazail, fiiul lui Zaharie, fiiului Vanae, fiiului Iehiil, fiiului Mathanie, levit din
fiii lui Asaf, preste carele au fost Duhul Domnului în mijlocul gloatei.
15. {i au zis: „Lua]i aminte toat@ Iiudeea }i carii l@cui]i în Ierusalim, }i tu, împ@rate
Iosafat! Acestea zice Domnul voao: «S@ nu v@ te|me]i, nici s@ v@ sp@imânta]i de aceast@
mul]ime, c@ nu-i r@zboiul vostru, ci a lui Dumnezeu.
16. Mâne v@ ve]i pogorî împrotiva lor; c@ s@ vor sui pre dârmina pe nume Sis }i-i ve]i
afla în vârful repegiunii carea iaste în prejma pustiii Ieruil.
17. Nu ve]i fi voi carii ve]i bate, ci numai cu n@dejde sta]i }i ve]i vedea agiutorul
Domnului preste voi, o, Iuda }i Ierusalim! S@ nu v@ teme]i, nici s@ v@ sp@imânta]i; mâne
ve]i ie}i împrotiva lor }i Domnul va fi cu voi»”.
18. Deci Iosafat }i Iiuda }i to]i l@cuitorii lui Israil au c@zut cu fa]a la p@mânt înaintea
Domnului }i s-au închinat Lui.
19. Iar@ levi]ii din fiii Caath }i din fiii lui Core l@uda pre Domnul, Dumnezeul lui Israil,
cu glas mare întru înn@l||]ime.
20. {i, sculându-s@ diminea]@, au ie}it prin pustie Thecue. {i, purcezând ei, stând Iosafat
în mijlocul lor, au zis: „Asculta]i-m@, b@rba]ii Iiudei }i to]i l@cuitorii Ierusalimului! Crede]i
în Domnul, Dumnezeul vostru, }i f@r@ grije ve]i fi; crede]i prorocilor Lui }i toate vi s@ vor
întâmpla norocite!”
21. {i au dat sfat norodului }i au rânduit cânt@re]i Domnului, ca s@-L laude în t urmele
*Psalm 135, 1. sale }i s@ mearg@ înnaintea oastei }i cu glas s@ r@sune: *„M@rturisi]i-v@ Domnului, c@ în
veac e mila Lui!”
22. {i deac@ au început a cânta laudele, au întors Domnul le}uirile lor preste ei, adec@ a fiilor
Ammon }i Moav }i a muntelui Seir, carii ie}ise s@ o}teasc@ asupra Iiudei, }i | au fost lovi]i.
23. C@ fiii lui Ammon }i Moav s-au sculat asupra l@cuitorilor muntelui Seir, s@-i ucig@ }i s@-i
}targ@. {i, plinind aceasta cu fapta }i asupra sa întorcându-s@, unii pre al]ii cu rane s-au t@iat.
24. Iar@ Iuda, venind la straja carea privea}te spre pustie, au v@zut departe tot ]inutul
preste tot plin de trupuri moarte; nici a fi vrunul care ar fi putut sc@pa de ucidere.
25. {i au venit Iosafat }i tot norodul cu el a trage jafurile mor]ilor. {i au aflat între trupuri
multe fealiuri de unealte }i haine }i vase scumpe; }i le-au apucat, a}a cât toate a le purta
nu putea, nici în trei zile aducea jafurile pentru m@rimea pradei.
26. Iar@ în zioa a patra s-au adu|| nat în Valea Blagosloveniii, c@ pentru c@ acolo
binecuvântase pre Domnul, au chemat locul acela Valea Blagosloveniii pân@ într-aceast@ zi.
27. {i s-au întors tot omul Iiudei }i l@cuitorii Ierusalimului }i Iosafat înaintea lor în Ierusalim,
cu veselie mare, pentru c@ le dedease Domnul bucurie din nepriiatinii s@i.
28. {i au întrat în Ierusalim cu psaltiri }i cu al@ute }i cu trâmbi]e în casa Domnului.
29. {i au c@zut spaima Domnului preste toate împ@r@]iile locurilor, auzind c@ au o}tit
Domnul asupra protivnicilor lui Israil.
30. {i au odihnit împ@r@]ia lui Iosafat }i i-au dat Domnul pace prinprejur.
31. {i au împ@r@]it Iosafat preste Iiuda; }i era de treizeaci }i | cinci de ani când începuse
a împ@r@]i. {i ani doaozeaci }i cinci au împ@r@]it în Ierusalim, }i numele mumei lui, Asuva,
fata lui Selahi.
32. {i au umblat în calea t@tâni-s@u, Asa, nici s-au ab@tut de la ea, f@când ce era pl@cut
înaintea Domnului.
33. Îns@ ceale înnalte nu le-au }ters, }i norodul înc@ nu-}i îndreptase inima sa c@tr@
Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
34. Iar@ celeaalalte a faptelor lui Iosafat, celor dintâi }i celor de pre urm@, scrise sânt în
cuvintele lui Iehu, fiiului Hanani, carele le-au cules în c@r]ile împ@ra]ilor lui Israil.
35. Dup@ acestea au f@cut priiatinie Iosafat, împ@ratul Iiudei, cu Ohozie, împ@ratul lui
Israil, a c@ruie lucruri au fost necurate.
36. {i s-au împ@rt@}it a face cor@bii care s@ mearg@ în Tharsis. {i au f@||cut corabie în
Asiongavir.
37. {i au prorocit Eliezer, fiiul lui Dodan din Maresa, c@tr@ Iosafat, zicând: „Pentru c@
ai avut leg@tur@ cu Ohozie, au lovit Domnul lucrurile tale }i s-au zdrobit cor@biile, nici s-au
putut duce în Tharsis”.
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Necuratul Ioram, fiiul lui Iosafat, ucide pre fra]ii s@i }i pre oricarii c@peteniile Iiudei, c@ruia Ilie, prin scrisoare,
boln@vire }i moartea }i a casii sale }i a împ@r@]iii rumpere, mai nainte vestea}te, care au }i urmat.

1.

i au adormit Iosafat cu p@rin]ii s@i }i s-au îngropat cu ei în cetatea lui 3 Împ@r. 22, 51.
David. {i au împ@r@]it Ioram, fiiul lui, pentru el;
2.
Carele au avut fra]i, fiii lui Iosafat, pre Azarie }i Iahiil }i Zaharie }i Azarie }i
357v Mihail }i Safatie. To]i ace}tia fiii lui Iosafat, | a împ@ratului Iiudei.
3. {i le-au dat lor tat@-s@u multe daruri de argint }i de aur }i biruri cu cet@]i foarte înt@rite
în Iiuda. Iar@ împ@r@]ia o au dat lui Ioram, pentru c@ era întâiu n@scut.
4. {i s-au sculat Ioram preste împ@r@]ia t@tâni-s@u. {i înt@rindu-s@, au ucis pre to]i fra]ii
s@i cu sabie }i oricarii din c@peteniile lui Israil.
5. De treizeaci de ani era Ioram când începuse a împ@r@]i }i opt ani au împ@r@]it în Ierusalim.
6. {i au umblat în c@ile împ@ratului Israil, precum f@cus@ casa lui Ahav, c@ fata lui Ahav
era muiarea lui }i au f@cut r@u înnaintea Domnului.
7. {i n-au vrut Domnul a pierde casa lui David, pentru leg@tura ce f@cuse cu el }i pentru
c@-i f@g@duise s@-i dea candil@ }i fiilor lui în toat@ vreamea.
8. În zilele acelea s-au împrotivit cu r@zboiu Edom, ca s@ nu fie supus Iiu||dei }i }-au
358r
f@cut împ@rat.
9. {i, trecând Ioram cu voivozii s@i }i cu toat@ c@l@rimea ce era cu sâne, s-au sculat
noaptea }i au lovit Edomul, care-l încungiurase }i to]i voivozii c@l@rimei lui.
10. Îns@ s-au r@zvr@tit Edom, ca s@ nu fie supt st@pânirea Iiudei pân@ la aceast@ zi.
Într-aceaea vreame }i Lovna s-au dep@rtat, s@ nu fie supt mâna lui, c@ p@r@sise pre Domnul,
Dumnezeul p@rin]ilor s@i;
11. Înc@ }i ceale înnalte au cioplit în cet@]ile Iiudei }i au f@cut a curvi l@cuitorii Ierusalimului
}i a treace legile Iiuda.
12. {i i s-au adus scrisoare de la Ilie prorocul, în carea era scris: „Acestea zice Domnul,
Dumnezeul lui David, t@tâni-t@u: «Pentru c@ n-ai umblat în c@ile Iosafat, t@tâni-t@u, }i în
c@ile lui Asa, împ@ratului Iiudei,
13. Ci ai purces prin calea împ@ra]ilor Israil }i a curvi ai f@cut Iiuda }i l@cuitorii Ierusalimului,
358v urmând | curvia casei lui Ahav, ci înc@ }i fra]ii t@i, casa t@tâni-t@u, pre cei mai buni decât
tine i-ai ucis,
14. Iat@, Domnul te lovi cu ran@ mare, cu norodul t@u }i cu fiii }i muiarile tale }i toate
averile tale.
15. Iar@ tu vei boln@vi de lângoare rea a pântecelui t@u, pân@ când ]-or ie}i încet ceale
ascunse prin toate zilele»”.
16. {i au de}teptat Domnul împrotiva lui Ioram duhul filisteilor }i al harapilor, carii sânt
hotarâ}i cu ethiopenii.
17. {i s-au suit în p@mântul Iiudei }i l-au b@tut }i au r@pit toate averile care s-au aflat în casa
împ@ratului, înc@ }i fiii lui }i muierile; nici i-au r@mas fiiu, f@r@ Ioahas, care era n@scut mai mic.
18. {i preste toate acestea l-au lovit Domnul cu nevindecat@ boala urdin@rii.
19. {i, trecând zi peste zi }i p@r]ile vreamilor întorcându-s@, s-au pli||nit curgerea a doi
359r
ani; }i a}a, cu lung@ strâcare mistuit, atâta cât îi da afar@ }i m@runt@ile sale, de boal@
aseaminea, }i de via]@ s-au lipsit }i au murit în sl@biciune rea; }i nu i-au f@cut norodul,
dup@ obiceaiul aprinderii, îngrop@ciunea, precum f@cuse mai-marilor lui.
20. De treizeaci }i doi de ani au fost când au început a împ@r@]i }i opt ani au împ@r@]it
în Ierusalim }i au umblat nu drept; }i l-au îngropat în cetatea lui David, îns@ nu în
mormântul împ@ra]ilor.
Cap 22
Pre necuratul Ohozie, fiiul lui Ioram, împ@ratul Iiudei, îl ucide Iehu, împreun@ }i pre Ioram, împ@ratul
lui Israil. {i, ucigând Athalia fiii împ@ratului, au ]inut Iosaveth pre Ioas, cel mai mic n@scut. |

359v

1.

i au rânduit l@cuitorii Ierusalimului pre Ohozie, fiiul lui cel mai mic, împ@rat 4 Împ@r. 8, 25.
pentru el; c@ pre to]i mai marii n@scu]i, carii înnaintea lui era, îi ucisease
tâlharii harapilor carii n@v@lise în tab@r@. {i au împ@r@]it Ohozie, fiiu lui
Ioram, împ@ratului Iiudei.
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2. *De ani patruzeaci }i doi era Ohozie când începuse a împ@r@]i }i un an au împ@r@]it
în Ierusalim; }i numele mâni-sa, Athalia, fata lui Amri.
3. Ci }i el au întrat prin c@ile casei Ahav, c@ mum@-sa l- au silit s@ lucre necurat.
4. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, ca }i casa lui Ahav; c@ ei i-au fost sfetnicii dup@
moartea t@tâni-s@u, spre perirea lui,
5. {i au umblat în sfaturile lor }i au mers cu Ioram, fiiul lui Ahav, împ@ratul lui Israil, la
r@zboiu înprotiva lui Hazail, împ@ratul Siriii, în Ra||moth Galaad. {i au r@nit sirii pre Ioram, 360r
6. Care s-au întors s@ s@ lecuiasc@ în Iezrail, c@ multe rane luase în mai sus -zisa certare.
Deci Ohozie, fiiul lui Ioram, împ@ratul Iiudei, s-au pogorât s@ vaz@ pre Ioram, fiiul lui Ahav,
în Iezrail boln@vind.
7. C@ vrearea lui Dumnezeu au fost asupra lui Ohozie s@ vie la Ioram. {i venind }i ie}ind
cu el împrotiva lui Iehu, fiiului Namsi, care l-au uns Domnul, ca s@ }targ@ casa lui Ahav.
8. {i, râsipind Iehu casa lui Ahav, au aflat c@peteniile Iiudei }i fiii fra]ilor lui Ohozie, carii-i
slujiia }i i-au ucis.
9. {i pre însu}i Ohozie cercându-l, l-au g@sit pitulat în Samaria }i, aducându-l la sine,
l-au ucis }i l-au îngropat, pentru c@ era fiiul lui Iosafat, carele c@utase pre Domnul în toat@
inima sa. Nici mai era n@dejde ceva s@ împ@r@|]asc@ cineva din ruda lui Ohozie,
360v
10. *C@ Athalia, muma lui, v@zând c@ murise fiiul s@u, s-au sculat }i au ucis toat@ ruda
* 4 Împ@r. 11, 1.
cea împ@r@teasc@ a casii lui Ioram.
11. Iar@ Iosaveth, fata împ@ratului, au luat pre Ioas, fiiul lui Ohozie, }i l-au furat din
mijlocul fiilor împ@ratului, când s@ ucidea }i l-au ascuns cu doica sa în c@mara cea de
paturi. Iar@ Iosaveth, carea îl ascunsease, era fata împ@ratului Ioram, muiarea Ioiadei
c@peteniii, sor lui Ohozie, }i pentru aceaea Athalia nu-l ucisease.
12. {i au fost cu ei în casa lui Dumnezeu ascuns }ase ani, în carii au împ@r@]it Athalia
pre p@mânt.
*4 Împ@r. 8, 26.

Cap 23
Ioiada arhiereul au uns pre Ioas de }apte ani împ@rat Iiudei }i au c@}tigat de s-au ucis Athalia
}i cinstea lui Dumnezeu s-au întors. Iar@ norodul au strâ ||cat casa, oltarele }i bozii lui Vaal.
4 Împ@r. 11, 4.

1.

361r

ar@ în anul al }eptelea, înt@rindu-s@ Ioiada, au luat suta}ii pre Azarie,
adec@ fiiul lui Ieroham, }i Ismail, fiiul lui Iohanan, }i Azarie, fiiul lui Oved, }i
Amasie, fiiul Adaiei, }i Elisafat, fiiul Zehrii, }i au f@cut cu ei leg@tur@.
2. Carii, încungiurând Iiudeea, au adunat levi]ii din toate cet@]ile Iiudei }i c@peteniile
familiilor Israil }i au venit în Ierusalim.
3. {i au f@cut toat@ mul]imea leg@tur@, în casa lui Dumnezeu, cu împ@ratul. {i au zis c@tr@
ei Ioiada: „Iat@, fiiul împ@ratului va împ@r@]i, precum au gr@it Domnul despre fiii lui David.
4. Deci acesta iaste cuvântul care-l ve]i face:
5. A treia partea voastr@, carea vine la sânb@ta, din preo]i }i levi]i }i portari, vor fi în por]i,
iar@ a treia parte la casa împ@ratului }i a treia parte, la poarta ce s@ zice a temeiului. Iar@
toat@ ceaealalt@ ob}te fie în pridvoa|rele casii Domnului.
361v
6. Nici cineva altul s@ între în casa Domnului, f@r@ numai preo]ii }i carii slujesc din levi]i,
numai ei s@ între, c@ sânt sfin]i]i, }i toat@ ob}tea ceaeaalalt@ p@zesc str@jile Domnului.
7. Iar@ levi]ii împrejure pre împ@ratul, având fie}tecarii armele sale (}i de va întra altcineva
în bisearic@ s@ se ucig@) }i fie cu împ@ratul }i întrând }i ie}ind”.
8. {i au f@cut levi]ii }i toat@ Iiudeea dup@ toate care poruncise Ioiada arhiereul. {i au
luat fie}tecarii oamenii carii era supt sine }i venea prin rândul sâmbetei, cu cei ce plinise
sâmb@ta }i era s@ ias@, c@ Ioiada preotul nu l@sase a s@ duce gloatele carele prin toate
s@pt@mânile una dup@ alta urma.
9. {i au dat Ioiada preotul suta}ilor l@nci }i paveze }i jum@t@]i de pavezele împ@ratului
David, carele jârthuise în casa Domnului. ||
10. {i au rânduit tot norodul a celor ce ]inea suli]ele, de la partea bisearicii dreapta pân@ 362r
la partea bisearicii stânga, înnaintea oltariului }i înaintea bisearicii, prinprejurul împ@ratului.
11. {i au scos fiiul împ@ratului }i i-au pus steama }i m@rturia }i i-au dat în mân@ a ]inea
leagea }i l-au r@nduit împ@rat. {i l-au uns Ioiada preotul }i fiii lui }i i-au strâ n}teluit }i au
zis: „S@ tr@iasc@ împ@ratul!”
12. Carea auzând Athalia glasul, adec@, celor ce alerga }i l@uda pre împ@ratul, au întrat
la norod în casa Domnului.
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13. {i, v@zând împ@ratul stând pre trepte în întrare }i c@peteniile }i gloatele împregiurul
lui }i tot norodul p@mântului veselindu-s@ }i r@sunând cu trâmbi]ele }i cu multe feliuri de
organe împreun@ cântând }i glasurile lor ce l@uda, }-au rupt vejmintele }i au zis: „Le}uiri,
le}uiri!”
14. {i, ie}ind Ioiada preotul la su|ta}ii }i la voivozii oastei, le-au zis: „Scoate]i-o afar@
362v
de îngr@dirile bisearicii }i s@ se ucig@ afar@ cu sabia!” {i au poruncit preotul s@ nu s@ ucig@
în casa Domnului.
15. {i }-au pus mânile pre cerbicile ei }i, întrând pe poarta cailor casii împ@ratului, o
au omorât acolo.
16. {i au f@cut Ioiada leg@tur@ între sine }i între tot norodul }i între împ@ratul, s@ fie
norodul Domnului.
17. {i au întrat tot norodul în casa lui Vaal }i o au strâcat, }i oltarele }i bozii ei i-au frâmt,
}i pre Mathan, preotul lui Vaal, l-au ucis înaintea oltarelor.
18. {i au rânduit Ioiada mai-mari în casa Domnului, supt mânile preo]ilor }i a levi]ilor,
pre carii i-au împ@r]it David în casa Domnului, ca s@ aduc@ jârtve Domnului, precum s-au
scris în leagea lui Moisi, în veselie }i în cânt@ri, dup@ r@duiala lui David
19. {i au rânduit portari în por]ile casii Domnului, ca s@ nu între într-în||sa care-i necurat
363r
în fie}tece lucru.
20. {i au luat suta}ii }i b@rba]ii tari }i c@peteniile norodului }i toat@ ob}tea p@mântului
}i au f@cut a s@ pogorî împ@ratul din casa Domnului }i a întra prin mijlocul por]ii ceii din
sus în casa împ@ratului; }i l-au a}ezat în scaunul cel împ@r@tesc.
21. {i s-au veselit tot norodul p@mântului }i cetatea s-au odihnit. Iar@ Athalia s -au ucis
cu sabie.
Cap 24
Ioas, tr@ind Ioiada bun }i dumnezeiesc, au poruncit, spre întemeiarea bisearicii, a s@ aduna
bani. Dup@ aceaea, murind acela, f@cându -s@ nedumnezeiesc, poruncea}te a s@ ucide Zaharie,
fiiul Ioiadei. În anul urm@toriu, Iudeea }i Ierusalimul de la asirii s@ r@pesc, }i Ioas de la slugile
sale s@ ucide.

1.

363v

e }apte ani era Ioas când începuse a împ@r@]i }i patruzeaci de ani au împ@r@]it în 4 Împ@r. 11, 21
}i 12, 1.
Ierusalim; numele mumei lui, | Sevia din Versavia.
2.
{i au f@cut ce iaste bun înnaintea Domnului în toate zilele lui Ioiada preotului.
3. {i i-au luat Ioiada doao muieri, din carele au n@scut fii }i feate.
4. Dup@ carele au pl@cut lui Ioas s@ înoiasc@ casa Domnului.
5. {i au adunat preo]ii }i levi]ii }i le-au zis: „Ie}i]i la cet@]ile Iiudei }i culeage]i de la tot
Israilul bani spre întemeiarea bisearicii Dumnezeului vostru în tot anul }i în grab@ face]i
aceasta!” Iar@ levi]ii au f@cut mai leane}u.
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6. {i au chemat împ@ratul pre Ioiada c@petenia }i i-au zis: „Pentru ce n-ai avut grije a
sili levi]ii s@ aduc@ banii din Iudeea }i din Ierusalim, carii s- au rânduit de la Moisi, sluga
Domnului, s@-i aduc@ toat@ mul]imea lui Israil în cortul m@rturiii?
7. C@ Athalie necurata }i fiii ei au strâcat casa lui Dumnezeu }i din toate care era jârthuite
în bisearica Domnului au împodobit bisearica lui Va||alim”.
8. {i au poruncit împ@ratul }i au f@cut sicriiu; }i l-au pus lâng@ poarta casii Domnului
din afar@.
9. {i s-au vestit în Iiudeea }i în Ierusalim s@ aduc@ fie}tecarii pre]ul Domnului, *care au
rânduit Moisi, sluga lui Dumnezeu, preste tot Israilul în pustie.
10. {i s-au veselit to]i voivozii }i tot norodul. {i, întrând, au adus în sicriiul Domnului }i
au slobozit, a}a cât s-au umplut.
11. {i, fiind vreamea a aduce sicriiul prin mânile levi]ilor înnaintea împ@ratului (c@ vedea
mul]i bani), întra scriitoriul împ@ratului }i pre carele-l rânduise preotul cel dintâiu }i v@rsa
banii carii era în sicriiu, }i sicriiul iar@ îl ducea la locul s@u. A}a f@cea în toate zilele }i s-au
adunat bani f@r@ sfâr}it,
12. Carii i-au dat împ@ratul }i Ioia|da celor ce era mai-mari preste lucrurile casii Domnului.
Iar@ ei togmea dintr-în}ii t@ietori de pietri }i mea}teri de fie}tecare lucru, s@ întemeiaze casa
Domnului }i mea}teri de fier }i de aram@, ca ce începuse a c@dea s@ s@ propteasc@.
13. {i au f@cut ace}ti ce lucra cu deadinsul }i s@ astupa ranele p@re]ilor prin mânile lor;
}i au de}teptat casa Domnului spre starea cea dintâiu }i tare a sta o au f@cut.
14. {i, deac@ plinise toate lucrurile, au dus înaintea împ@ratului }i a Ioiadei o parte de
bani, din carea s-au f@cut vasele bisearicii spre slujb@ }i spre jârtve }i p@hare cu flori }i
celeaalalte vase de aur }i de argint. {i s@ aducea arderi de tot în casa Domnului pururea,
în toate zilele Ioiadii.
15. {i au îmb@trânit Ioiada plin de zile }i au murit fiind de o sut@ }i treizeaci de ani. ||
16. {i l-au îngropat în cetatea lui David, cu împ@ra]ii, pentru c@ f@cuse bine cu Israil }i
cu casa lui.
17. Iar@, dup@ ce au adormit Ioiada, au întrat c@peteniile Iudei }i s-au închinat împ@ratului,
carele mâlcomindu-s@ cu slujbele lor, s-au odihnit lor.
18. {i au p@r@sit bisearica Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor s@i, }i au slujit grânghilor
}i celor cioplite; }i au fost mânia împrotiva Iiudei }i a Ierusalimului pentru p@catul acesta.
19. {i le trimitea proroci, s@ se întoarc@ la Domnul; carii, urgisindu-i, nu vrea s@-i asculte.
20. Ci Duhul lui Dumnezeu au îmbr@cat pre Zaharie, fiiul Iiudei preotul, }i au st@tut în
vedearea norodului }i le-au zis: „Aceastea zice Domnul Dumnezeu: | «Pentru ce treace]i
porunca Domnului, care lucru voao nu v@ va folosi }i a]i p@r@sit pre Domnul, ca s@ v@
p@r@sasc@ pre voi?»”
21. Carii, adunându-s@ asupra lui, au aruncat pietri, dup@ porunca împ@ratului, în
pridvorul casii Domnului.
22. {i nu }-au adus aminte Ioas împ@ratul de mila carea f@cuse cu sâne Ioiada, tatâl lui,
*ci i-au ucis fiiul lui. Carele murind, au zis: „Vaz@ Domnul }i cearce!”
23. {i, trecând curgerea anului, s-au suit împrotiva lui oaste Asiriii; }i au venit în Iiudeea
}i în Ierusalim }i au ucis pre to]i voivozii norodului }i toat@ prada o au trimis împ@ratului
în Damasc.
24. {i cu adev@rat pu]intel num@r venind dintre asiri, le-au dat Domnul în mânile lor
mul]ime mare, f@r@ sfâr}it, pentru c@ p@r@sise || pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
{i asupra lui Ioas înc@ urâte judec@]i au f@cut.
25. {i, ducându-s@, l-au l@sat în mare boln@vire. {i s-au sculat asupra lui slujile sale spre
izbândirea sângelui Ioiadei preotului; }i l-au ucis în patul s@u }i au murit. {i l-au îngropat
în cetatea lui David, iar@ nu în mormânturile împ@ra]ilor.
26. {i i-au ale}uit lui Savad, fiiul lui Semaath Ammaniteanului, }i Iozavad, fiiului Semarith
Moaviteanului.
27. Iar@ fiii lui }i suma banilor carii s-au fost adunat supt el }i înnoirea casii lui
Dumnezeu scrise sânt mai cu deadinsul în cartea împ@ra]ilor. {i au împ@r@]it Amasie,
fiiul lui, pentru el.

364r

364v

365r

365v

366r

Cap 25 |
Amasie, lui Ioas t@tâni-s@u urmându-i, au ucis pre cei ce ucisease pre tat@-s@u. {i, dup@ ce au
avut biruin]@ asupra idumeilor, s-au închinat dumnezeilor acelora }i pentru aceaea s@ prinde
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de la Ioas, împ@ratul lui Israil, pre carele îl chemase la r@zboiu. {i Ierusalimul s@ r@pea}te, }i
mai pre urm@ în Lahis fugând, s@ ucide.

1.

e doaozeaci }i cinci de ani era Amasie când începuse a împ@r@]i }i doaozeaci }i
noao de ani au împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Ioiada, din Ierusalim.
2.
{i au f@cut bine înnaintea Domnului, iar@ nu în inim@ des@vâr}it.
3. {i, v@zându-}i înt@rit@ împ@r@]ia, au sugrumat slugile carii ucisease pre împ@ratul, tat@l s@u,
4. Iar@ fiii lor nu i-au ucis, pre||cum iaste scris în cartea leagii lui Moisi, unde au poruncit
367r
Domnul, zicând: *„Nu s@ vor ucide p@rin]i pentru fii, nici fii pentru p@rin]i, ci fie}tecarele
în p@catul s@u va muri”.
5. {i au adunat Amasie Iiuda }i i-au rânduit prin familii, }i trivuni }i suta}i în toat@ Iudeea
}i Veniamin. {i au num@rat de la doaozeaci de ani în sus }i au aflat trei sute de mii de
tineri carii ar ie}i la r@zboiu }i ar ]inea suli]a }i pav@za.
6. {i cu plat@ au togmit din Israil o sut@ de mii de vârto}i, cu o sut@ de talan]i de argint.
7. {i au venit omul lui Dumnezeu la el }i i-au zis: „O, împ@rate, s@ nu ias@ cu tine oastea
lui Israil, c@ nu-i Domnul cu Israil }i cu to]i fiii lui Efrem. |
8. Iar@ de gânde}ti în t@ria oastelor a sta r@zboaiele, a te birui de protivnici te va face
367v
Dumnezeu, c@ a lui Dumnezeu iaste a ajuta }i spre fug@ a întoarce”.
9. {i au zis Amasie c@tr@ omul lui Dumnezeu: „Dar@ ce va fi de o sut@ de t@lan]i carii
am dat osta}ilor Israil?” {i i-au r@spuns omul lui Dumnezeu: „Are Domnul de unde-]i da
cu mult mai mult decât ace}tia”.
10. {i au osebit Amasie oastea carea venise din Efrem la el, s@ s@ întoarc@ în locul s@u.
Iar@ ei împrotiva Iiudei foarte mâniindu-s@, s-au întors în ]inutul s@u.
11. Iar@ Amasie cu n@dejde }-au scos norodul s@u }i s-au dus în Valea S@r@turilor }i au
lovit pre fiii lui Seir, zeace mii.
12. {i alte zeace mii i-au prinsu fiii Iiudei }i i-au adus la prepastia unii || pietri }i i-au
368r
aruncat de sus în pr@pastie, carii to]i au crepat.
13. Iar@ oastea carea o trimisease înd@r@pt Amasie, s@ nu vie cu el la r@zboiu, s-au v@rsat
în cet@]ile Iiudei, din Samaria pân@ în Vethoron, }i, ucigând trei mii, au r@pit prad@ mare.
14. Iar@ Amasie, dup@ t@ierea idumeilor }i dup@ ce au adus pre dumnezeii fiilor Seir }i
i-au rânduit spre dumnezei }i li s-au închinat }i le-au adus aprindere,
15. Pentru care lucru mâniindu-s@ Domnul împrotiva lui Amasie, au trimis la el proroc, care
s@-i zic@: „Pentru ce te-ai închinat dumnezeilor carii nu }-au slobozit norodul s@u din mâna ta?”
16. {i, gr@ind el acestea, i-au r@spuns: „Au doar@ sfetnicul împ@ratului e}ti? Odihnea}te-te,
368v s@ nu te ucig!” {i, dep@rtându-s@ prorocul: „{tiu – au zis – c@ au | gândit Dumnezeu a te
ucide, pentru c@ ai f@cut r@otatea aceasta }i înc@ nu te-ai odihnit sfatului mieu”.
17. Deci Amasie, împ@ratul Iiudei, luând foarte r@u sfat, au trimis la Ioas, fiiul lui Ioahaz,
fiiu lui Iehu, împ@ratului Israil, zicând: „Vino s@ ne vedem împreun@!”
18. Iar@ el au trimis înd@r@pt solii, zicând: „Cardul din Livan au trimis la chedrul Livanului,
zicând: «D@ fata ta fiiului mieu muiare!» {i, iat@, fiiarele carele era în p@durea Livanului au
trecut }i au c@lcat cardul.
19. Zis-ai: «Lovit-am Edomul!» {i pentru aceaea s@ râdic@ cornul t@u spre trufie. {ezi
în casa ta, pentru ce-]i înt@râ]i r@otate asupra ta, s@ cazi }i tu }i Iiuda cu tine?”
20. N-au vrut s@ asculte Amasie, pentru c@ a Domnului voie era s@ se dea în || mânile
369r
protivnicilor, pentru dumnezeii Edomului.
21. {i s-au suit Ioas, împ@ratul lui Israil, }i }-au dat împreun@ vedeare. Iar@ Amasie,
împ@ratul Iiudei, era în Vethsamis Iiuda.
22. {i au c@zut Iiuda înaintea lui Israil }i au fugit la s@la}ele sale.
23. Iar@ pre Amasie, împ@ratul Iiudei, fiiu lui Ioas, fiiului Ioahaz, l-au prins Ioas, împ@ratul
lui Israil, în Vethsamis }i l-au dus în Ierusalim. {i i-au strâ cat zidul ei de la poarta Efrem
pân@ la poarta unghiului, patru sute de co]i.
24. {i tot aurul }i argintul }i toate vasele care g@sise în casa lui Dumnezeu }i la Ovededom
}i în comoarele casii împ@r@te}ti, ci }i fiii chize}ilor i-au dus în Samaria.
25. {i au tr@it Amasie, fiiul lui | Ioas, împ@ratul Iiudei, dup@ ce au murit Ioas, fiiul Ioahaz,
369v
împ@ratul lui Israil, cinspr@zeace ani.
26. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Amasie, a celor mai dintâi }i a celor mai de pre urm@,
scrise sânt în Cartea împ@ra]ilor Iiuda }i a lui Israil.
27. Carele, dup@ ce s-au dep@rtat de la Domnul, i-au întins le}uiri în Ierusalim. {i, fugând
în Lahis, au trimis }i l-au ucis acolo.
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28. {i, aducându-l înd@r@pt pre cai, l-au îngropat cu p@rin]ii s@i în cetatea lui
David.
Cap 26
Bun@tatea lui Ozie sau Azarie, fiiului Amasie, s@ vestea}te, carele biruia}te pre filistei, pre
harapi }i pre ammoniteani }i multe zidea}te cet@]i. {i dup@ aceaea, pentru multa fericire
în@l]indu-s@, au îndr@znit || a t@mâia aprindere, pentru care lucru pân@ la zioa mor]ii de la
Domnul cu leapr@ s-au lovit, st@pânind împ@r@]ia fiiul Ioathan, carele i-au urmat în împ@r@]ie.

i tot norodul Iiudei pre fiiul lui Ozie, de ani }aptespr@zeace, l-au r@nduit
împ@rat pentru Amasie, tat@l s@u.
2.
El au zidit Ailathul }i o au înturnat supt st@pânirea Iiudei, dup@ ce au dormit
împ@ratul cu p@rin]ii s@i.
3. De }aspr@zeace ani era Ozie când începuse a împ@r@]i }i cinzeaci }i doi de ani au
împ@r@]it în Ierusalim; numele mumei lui, Iehelia, din Ierusalim.
4. {i au f@cut ce era drept în ochii Domnului, dup@ toate care f@cuse Amasie, tat@l lui.
5. {i au cercat pre Domnul în zilele lui Zaharie în]eleg@toriului, }i care vedea pre
Dumnezeu. {i, cercând pre Domnul, | l-au îndreptat întru toate.
6. Deci au ie}it }i au o}tit împrotiva filisteilor }i au strâcat zidul Ghethului }i zidul Iavniei
}i zidul Azotului }i au zidit târguri în Azot }i în filistei.
7. {i l-au ascultat Dumnezeu împrotiva filisteilor }i împrotiva harapilor, carii l@cuia în
Gurvaal, }i împrotiva amonitenilor.
8. {i pl@tiia ammonitenii daruri lui Ozie; }i s-au vestit numele lui pân@ la întrarea Eghiptului,
pentru dease biruin]e.
9. {i au zidit Ozie turnuri în Ierusalim preste poarta unghe]ului }i preste poarta v@lii }i
celealalte într-aceaea} laturea zidului }i le-au înt@rit.
10. {i au râdicat turnuri în pustie }i au s@pat jghiiaburi multe, c@ avea multe vite }i în
c@mpii }i în desf@||tarea codrului. {i vii au avut, }i lucr@tori de vii în mun]i }i în Carmil,
c@ era om dat spre chivernisirea ]arinii.
11. {i au fost tab@ra osta}ilor lui, carii mergea la r@zboaie, supt mâna lui Iehiil scriitoriului
}i a lui Maasie înv@]@toriului }i supt mâna lui Hananie, carele era din voivozii împ@ratului.
12. {i tot num@rul c@peteniilor prin familiile b@rba]ilor celor tari, de doao mii }ase sute,
13. {i supt ei toat@ oastea, trei sute }i }apte de mii cinci sute, carii era gata la r@zboiu }i
pentru împ@ratul împrotiva protivnicilor a bate.
14. {i le-au g@tit Ozie, adec@, a toat@ oastea paveze }i suli]e }i coifuri }i plato}e }i arce
}i pra}tii spre aruncarea pietrilor. |
15. {i au f@cut în Ierusalim multe fealiur<i> de me}te}ugiri, care le-au a}ezat prin turnuri
}i prin unghe]ele zidurilor, s@ trimi]@ s@ge]i }i pietri mari. {i i-au ie}it numele lui departe,
pentru c@-l ajutora Domnul }i-l înt@rise.
16. Ci dup@ ce-l înt@rise i s-au în@l]at inima spre perirea lui }i au p@r@sit pre Domnul,
Dumnezeul s@u. {i, întrând în bisearica Domnului, au vrut a t@mâia aprindere pre oltariul
t@mâierii.
17. {i, îndat@ întrând dup@ el Azarie preotul }i cu el preo]ii Domnului, optzeaci b@rba]i tari,
18. Au stat împrotiva împ@ratului }i au zis: „Nu-i a slujbei tale, Ozie, s@ t@mâiezi ardere
Domnului, ci a preo]ilor, adec@ a fiilor Aaron, carii sânt sfin]i]i spre acel || fel de slujire.
Ie}i din jârtvelnic, s@ nu nesocote}ti, c@ nu ]i s@ va socoti spre slav@ aceasta, ]ie, de la
Domnul, Dumnezeul t@u”.
19. {i, mâniindu-s@ Ozie, ]iind în mân@ c@dealni]a, s@ t@mâiaz@ aprindere, s@ l@uda
preo]ilor. {i îndat@ au r@s@rit leapra în fruntea lui, înnaintea preo]ilor, în casa Domnului,
spre oltariul t@mâierii.
20. {i, uitându-se la el Azarie arhiereul }i to]i ceialal]i preo]i, au v@zut leapra în fruntea
lui }i, gr@bind, l-au scos afar@; ci }i el, înfrico}at, au gr@bit a ie}i, pentru c@ îndat@ au sâm]it
rana Domnului.
21. *{i au fost Ozie împ@ratul lepros pân@ la zioa mor]ii sale }i au l@cuit în case deosebi,
* 4 Împ@r. 15, 5.
plin de leapr@, pentru carea fusease scos din casa Domnului. Iar@ Ioathan, fiiul lui, au |
st@pânit casa împ@ratului }i judecata norodului p@mântului.
22. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ozie, a celor dintâi }i a celor de pre urm@, le-au scris
Isaie, fiiul lui Amos prorocul.
4 Împ@r. 14, 21.
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23. {i au adormit Ozie cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în ]arina împ@r@te}tilor mormânturi,
pentru c@ era lepros. {i au împ@r@]it Ioathan, fiiul lui, pentru el.
Cap 27
Bun@tatea lui Ioathan s@ vestea}te, carele, biruind pre împ@ratul Ammon, mare d@jduire au
luat de la el. C@ruia urmeaz@ necuratul fiiu Ahaz.

1.

373r

373v

e doaozeaci }i cinci de ani era Ioatham când începuse a împ@r@]i }i }as@spr@zeace 4 Împ@r. 15, 33.
ani au împ@r@]it || în Ierusalim; numele mumei lui, Ierusa, fata lui Sadoc.
2.
{i au f@cut ce era drept înnaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse Ozie,
tat@l lui, afar@ c@ nu întrase în bisearica Domnului, }i norodul înc@ p@c@tuia.
3. El au zidit poarta casii Domnului cea înnalt@ }i în zidul Ofel multe au lucrat.
4. {i cet@]i au zidit în mun]ii Iiudeei, }i în codri co}teiuri }i turnuri.
5. El au o}tit împrotiva împ@ratului fiilor Ammon }i i-au biruit }i i-au dat fiii lui Ammon,
în vreamea aceaea, t@lan]i de argint o sut@ }i cori de grâu zeace mii }i atâ]ia cori de orzu.
Acestea i-au dat lui fiii lui Ammon în anul al doilea }i al treilea.
6. {i s-au înt@rit Ioatham, pentru c@-}i îndreptase c@ile sale înnain|tea Domnului,
Dumnezeului s@u.
7. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ioathan }i toate r@zboaiele lui }i lucrurile lui scrise sânt
în Cartea împ@ra]ilor lui Israil }i a Iiudei.
8. De doaozeaci }i cinci de ani era când începuse a împ@r@]i }i }aspr@zeace ani au
împ@r@]it în Ierusalim.
9. {i au adormit Ioathan cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în cetatea lui David. {i au împ@r@]it
Ahaz, fiiul lui, pentru el.
Cap 28

374r

Pentru r@ot@]ile lui Ahas, în multe chipuri s@ n@c@jea}te Iiuda, întâi de la asir ii, dup@ aceaea de
la fiii lui Israil (carii pentru acea nemilostivire certându-s@ de prorocul, slobod pre iiudeii cei
robi]i cu prada) }i iar@ de la idumei }i de la filistei. Ia ||r@ Ahas, dup@ toat@ rana înc@ mai
sporea}te nedumnezeirea; c@ruie dumnezeiescul urmeaz@ fiiu, Ezehie.

1.

e doaozeaci de ani era Ahaz când începuse a împ@r@]i }i }aspr@zeace ani au 4 Împ@r. 16, 2.
împ@r@]it în Ierusalim. N-au f@cut drept înnaintea Domnului, ca David, tatâl lui,
2.
Ci au umblat în c@ile împ@ra]ilor Israil; înc@ }i chipuri au v@rsat lui Vaalim.
3. El iaste carele au t@mâiat aprindere în valea Venenonului }i }-au petrecut fiii s@i prin
foc, dup@ leagea limbilor, care le-au ucis Domnul în venirea fiilor Israil.
4. {i jârtve }i t@mâie aprindea în ceale înalte }i în dealuri }i supt tot copaciul frunzos.
5. {i l-au dat Domnul, Dumnezeul lui, în mâna împ@ratului Asiriii, carele l-au lovit }i mare
374v prad@ au luat | din împ@r@]ia lui }i o au dus în Damasc; }i în mânile împ@ratului Israil s-au
dat }i au fost lovit cu ran@ mare.
6. {i au ucis Fachei, fiiul lui Romelie, din Iiuda o sut@ doaozeaci de mii într-o zi, to]i
b@rba]i osta}i, pentru c@ p@r@sise pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
7. Într-aceaea} vreame au ucis Zehri, b@rbat putearnic din Efrem, pre Manasie, fiiul
împ@ratului, }i pre Ezrica, voivodul casii lui, }i pre Elcana, al doilea dup@ împ@ratul.
8. {i au prins fiii lui Israil din fra]ii s@i muieri, feciori }i feate doao sute de mii }i prad@
f@r@ sfâr}it }i o au dus în Samaria.
9. În vreamea aceaea era acolo prorocul Domnului, pe nume Oved, carele ie}ind
întru-ntâmpinarea oastei ce vinea în Samaria, le-au zis: „Iat@, mâniindu-se Domnul,
375r Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri, îm||protiva Iiudei, i-au dat în mânile voastre }i i-a]i ucis
groaznic, a}a cât pân@ la ceriu au ajuns nemilostivirea voastr@.
10. {i mai mult înc@, }i fiii Iiudei }i a Ierusalimului vrea]i a vi-i supune spre }erbi }i slujnice,
carea nicidecum nu trebuia a fi, c@ a]i p@c@tuit cu acestea Domnului, Dumnezeului vostru.
11. Ci ascula]i sfatul mieu }i întoarce]i robii carii i-a]i adus dintre fra]ii vo}tri, c@ mare
urgia Domnului vi s@ apropie”.
12. {i au st@tut b@rba]ii dintre c@peteniile fiilor Efrem, Azarie, fiiul lui Ioanan, Varahie,
fiiul lui Mosollamoth, Ezehie, fiiul lui Sellum, }i Amasa, fiiul lui Adali, împrotiva celor ce
vinea din r@zboiu,
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13. {i le-au zis: „Nu ve]i b@ga aici robi, ca s@ nu p@c@tuim Domnului! Pentru ce vrea]i
a adaoge preste p@catele noastre }i | a gr@m@zi gre}alele ceale vechi? C@ mare p@cat iaste
}i mânia urgiii Domnului s@ apropie preste Israil”.
14. {i au slobozit b@rba]ii osta}i prada }i toate care prinsease înaintea c@peteniilor }i a
toat@ mul]imea.
15. {i au st@tut b@rba]ii cei mai sus-numi]i }i, apucând robii }i pre to]i carii era goli, i-au
îmbr@cat din jafuri. {i deac@ i-au îmbr@cat }i i -au înc@l]at }i i-au înt@rit cu mâncare }i
b@utur@ }i i-au uns pentru osteneala }i le-au lipit leacuri, carii nu putea umbla }i era cu
trup sl@b@nog i-au pus pre dobitoace }i i-au dus în Ierihon, cetatea finicilor, la fra]ii lor, }i
ei s-au întors în Samaria.
16. În vreamea aceaea au trimis împ@ratul Ahaz la împ@ratul asiriilor, poftind
ajutoriu. ||
17. {i au venit idumeii }i au lovit mul]i din Iiuda }i au prins prad@ mare.
18. {i filisteii s-au v@rsat prin cet@]ile ceale din c@mpii }i spre ameaz@zea Iiudei. {i au
prins Versamisul }i Aialonnul }i Gaderoth }i Sohon }i Thamnna }i Gaizo, cu satele sale }i
au l@cuit în eale.
19. C@ smerise Domnul pre Iiuda pentru Ahaz, împ@ratul Iiudei, pentru c@-l golise de
ajutoriu }i nu b@gas@ în sam@ pre Domnul.
20. {i au adus împrotiva lui pre Thelgathfalnasar, împ@ratul asiriilor, care l-au }i n@c@jit,
}i nimene împrotiv@ stându-i, l-au jefuit.
21. Deci Ahaz, jefuind casa Domnului }i casa împ@ratului }i a c@peteniilor, au dat
împ@ratului asiriilor daruri, }i macar nimic nu i-au folosit, |
22. Ci înc@ }i în vreamea strâmturii sale au sporit necinstea spre Domnul însu}i prin sine}
împ@ratul Ahaz.
23. Au jârthuit dumnezeilor Damascului junghieri uciga}ilor s@i }i au zis: „Dumnezeii
împ@ra]ilor Asiriii le ajut@, pre carii eu îi voiu îmblânzi cu jârtve }i-m vor ajuta”, când,
dimprotiv@, ei au fost lui spre c@deare }i a tot Israilul.
24. Deci r@pind Ahaz toate vasele casii lui Dumnezeu }i frângându-le, au închis u}ile
casei lui Dumnezeu }i }-au f@cut oltare în toate unghiurile Ierusalimului;
25. {i în toate neamurile Iiudei au râdicat oltare spre arderea t@mâiii }i spre mânie au
înt@râtat pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
26. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui || }i a tuturor faptelor lui, celor dintâi }i celor de pre
urm@, scrise sânt în Cartea împ@ra]ilor Iiuda }i a lui Israil.
27. {i au adormit Ahaz cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în cetatea Ierusalimului, c@ nu l-au
priimit la mormântul împ@ra]ilor Israil. {i au împ@r@]it Ezehie, fiiul lui, pentru el.

375v
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Cap 29
Ezehie, p@r@sita cea c@tr@ Dumnezeu cinste, de}chizând bisearica }i înturnând preo]ii, levi]ii }i
cânt@re]ii, o înnoia}te, aducând multe arderi }i jârtve cu mare veselie.
4 Împ. 18, 2.

1.

eci Ezehie au început a împ@r@]i fiind de ani doaozeaci }i cinci, }i doaozeaci }i
noao de ani au împ@r@]it în Ierusalim. |
{i au f@cut ce era pl@cut înaintea Domnului, dup@ toate care f@cuse David,

2.
377v
tat@l lui.
3. El în anul }i luna dintâi a împ@r@]iii sale au de}chis por]ile casii Domnului }i le-au înnoit.
4. {i au adus preo]ii }i levi]ii }i i-au a}ezat în uli]a cea despre r@s@rit.
5. {i au zis c@tr@ dân}ii: „Asculta]i-m@, levi]ilor, }i v@ sfin]i]i, cur@]i]i casa Domnului,
Dumnezeului p@rin]ilor vo}tri, }i scoate]i toat@ necur@]ia din jârtvelnic.
6. P@c@tuit-au p@rin]ii no}tri }i au f@cut r@u înnaintea Domnului, Dumnezeului nostru,
p@r@sându-L. Întorsu-}-au fea]ele sale de c@tr@ cortul Domnului }i au dat dosul.
7. Închis-au por]ile care era în pridvor }i au stâns candelele }i a||prindere n-au t@mâiat 378r
}i arderi de tot n-au adus în jârtvelnic Dumnezeului Israil.
8. {i s-au aprins urgia Domnului preste Iiuda }i preste Ierusalim }i i-au dat spre mi}care
}i spre perire }i spre }uierare, precum însu}i vede]i cu ochii vo}tri.
9. Iat@, au c@zut p@rin]ii no}tri de sabie, fiii no}tri }i featele noastre }i soa]ele robi s-au
dus pentru aceast@ r@otate.
10. Acum, dar@, mie îm place s@ facem leg@tur@ cu Domnul, Dumnezeul lui Israil, }i va
întoarce de la noi urgia mâniii Sale.
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11. Fiii miei, s@ nu v@ lenevi]i; pre voi v-au ales Domnul s@ sta]i înaintea Lui }i s@ sluji]i
}i s@-L cinsti]i }i s@-I arde]i aprindere”. |
12. {i s-au sculat levi]ii: Mahath, fiiul lui Amasai, }i Ioil, fiiul Azariei, din fiii lui Caath;
378v
iar@ din fiii Merari, Chis, fiiul lui Avdi, Azarie, fiiul lui Ialalein; iar@ din fiii Gherson, Ioah,
fiiul lui Zelima, }i Eden, fiiul lui Ioah;
13. Iar@ din fiii lui Elisafan, Samri }i Iahiil; }i din fiii Asaf, Zaharie }i Mathanie;
14. Ci }i din fiii Heman, Iahiil }i Semei; }i din fiii lui Idithun, Semeie }i Oziil.
15. {i au adunat fra]ii s@i }i s-au sfin]it }i au întrat, dup@ porunca împ@ratului }i dup@
porunca Domnului, s@ cur@]asc@ casa lui Dumnezeu.
16. {i preo]ii, întrând în casa Domnului s@ o sfin]easc@, au scos toat@ necur@]ia carea
379r o au g@sit înlontrul u}ii casii Domnului, carea o au luat || levi]ii }i o au scos afar@ la
repejunea Chedronului.
17. {i au început în zioa dintâi a lunii dintâi a cur@]i, }i în zioa a opta aceie}i luni au întrat
în pridvorul bisearicii Domnului }i au cur@]it bisearica în opt zile, }i în zioa a }aspr@zecea a
lunii aceie}i ce începuse au plinit.
18. {i au întrat la Ezehie împ@ratul }i i-au zis: „Am sfin]it toat@ casa Domnului }i oltariul
arderii de tot }i vasele lui, înc@ }i masa punerii -înnainte cu vasele sale,
19. {i toate unealtele bisearicii care le pâng@rise împ@ratul Ahaz în împ@r@]ia sa, dup@
ce au trecut leagea; }i, iat@, sânt puse afar@ toate înaintea oltariului Domnului”.
20. Sculându-se diminea]@ împ@ratul Ezehie, au adunat to]i voivozii ce|t@]ii }i s-au suit
379v
în casa Domnului.
21. {i au adus împreun@ tauri }apte }i berbeci }apte }i miei }apte }i ]api }apte, pentru
p@cat, pentru împ@r@]ie, pentru jârtvelnic, pentru Iiudeea. {i au zis preo]ilor, fiilor Aaron,
s@ aduc@ pre oltariul Domnului.
22. {i au ucis taurii }i au sprijinit sângele preo]ii }i l-au turnat pre oltariu; }i au ucis }i
berbecii, }i sângele lor pre oltariu l-au turnat; jârtvuit-au }i mieii }i au turnat pre oltariu
sângele.
23. {i au pus ]apii pentru p@cat înnaintea împ@ratului }i a toat@ mul]imea }i }-au pus
mânile pre ei.
24. {i i-au junghiat preo]ii }i au stropit sângele lor înaintea oltariului, pentru cur@]irea
380r a tot Isra||ilul , c@ pentru tot Israilul poruncise împ@ratul s@ fie ardere de tot }i pentru
p@cat.
25. {i au rânduit levi]ii în casa Domnului, cu chimvale }i psaltiri }i al@ute, dup@ rânduiala
lui David împ@ratului }i a lui Gad v@z@toriului }i a lui Nathan prorocului, c@ porunca
Domnului au fost prin mâna prorocilor Lui.
26. {i au st@tut levi]ii, ]iind organele lui David, }i preo]ii, trâmbi]ele.
27. {i au poruncit Ezehie s@ aduc@ arderi de tot pre oltariu. {i, aducându-se arderile,
au început laude a cânta Domnului }i a r@suna trâmbi]ele }i în multe feliuri de organe care
David, împ@ratul lui Israil, mai nainte g@tise a r@suna.
28. {i toat@ gloata închinându-s@, cânt@re]i }i cei ce ]inea trâmbi]ele era în slujba sa, pân@
ce s-au plinit jârtva. |
29. {i, sf@r}indu-se aducerea, s-au plecat împ@ratul }i to]i carii era cu el }i s-au
380v
închinat.
30. {i au poruncit Ezehie }i c@peteniile levi]ilor s@ laude pre Domnul cu cuvintele lui
David }i a lui Asaf v@z@toriului; carii L-au l@udat cu mare veselie }i cu jenunchele plecat
I s-au închinat.
31. Iar@ Ezehie }i acestea au adaos: „Umplut-a]i mânile voastre Domnului, apropia]i-v@
}i aduce]i jârtve }i laude în casa Domnului”. {i au adus toat@ mul]imea jârtve }i laude }i
arderi cu minte dumnezeiasc@.
32. Iar@ num@rul arderilor care le-au adus mul]imea, acesta au fost: tauri }aptezeaci,
berbeci o sut@ }i miei doao sute.
33. {i au sfin]it Domnului boi }ase sute }i oi trei mii. ||
34. Iar@ preo]ii pu]ini era, nici putea ajunge s@ trag@ pieile arderilor, pentru aceea }i
381r
levi]ii, fra]ii lor, i-au ajutat, pân@ ce au plinit lucrul }i s-au sfin]it cei mai mari. C@ levi]ii
mai cu u}oar@ leage s@ sfin]esc decât preo]ii.
35. {i au fost arderi de tot multe }i gr@simile celor de pace }i gust@rile arderilor. {i s-au
plinit cinstea casii Domnului.
36. {i s-au veselit Ezehie }i tot norodul, pentru c@ slujba Domnului s@ plinise, c@ de
n@prazn@ aceasta a fi pl@cuse.
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Cap 30
Ezehie, trimi]ând în toat@ Iiudeia }i în Israil soli, cheam@ norodul }i -l îndeamn@ spre jârthuirea
pa}tilor; carea f@când, au pr@znuit praznicul azimelor patruspr@zeace zile cu ma|re veselie,
multe aducând jârtve.

i au trimis Ezehie la tot Israilul }i la Iiuda }i au scris c@r]i c@tr@ Efrem }i c@tr@
Manase, s@ vie la casa Domnului, în Ierusalim, }i s@ fac@ F ase Domnului,
Dumnezeului Israil.
2. {i, f@când sfat cu împ@ratul }i cu c@peteniile }i cu toat@ ceata Ierusalimului, au a}ezat
s@ fac@ Fase în luna a doao,
3. C@ n-au putut face în vreamea sa, c@ preo]ii carii ar fi putut ajunge nu era sfin]i]i }i
norodul înc@ nu se adunase în Ierusalim.
4. {i au pl@cut cuvântul împ@ratului }i a toat@ mul]imea.
5. {i au a}ezat s@ trimit@ soli în tot Israilul, din Versavia pân@ la Dan, s@ vie }i s@ fac@
Fase Domnului, Dumnezeului Israil, în Ierusalim. C@ mul]i nu f@cuse precum în leage iaste
mai nainte scris. ||
6. {i au mers alerg@torii cu c@r]ile, din porunca împ@ratului }i a c@peteniilor lui, în tot
Israilul }i Iiudeea, dup@ ceaea ce le poruncise împ@ratul, vestind: „Fiii lui Israil, întoarce]i-v@
la Domnul, Dumnezeul lui Avraam }i a lui Isaac }i a lui Israil; }i s@ va întoarce la r@m@}i]ele
care au sc@pat din mâna împ@ratului asiriilor.
7. S@ nu fi]i ca p@rin]ii vo}tri }i ca fra]ii carii s-au dep@rtat de la Domnul, Dumnezeul
p@rin]ilor s@i, care i-au dat spre perire, precum în}iv@ vede]i.
8. S@ nu v@ înv@rto}a]i inimile voastre, ca p@rin]ii vo}tri. Da]i mânile Domnului }i veni]i
la jârtvelnicul Lui, care l-au sfin]it în veac. Sluji]i Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor vo}tri,
}i s@ va întoarce de la voi mânia urgiii Lui.
9. C@ de v@ ve]i întoarce voi c@tr@ | Domnul, fra]ii vo}tri }i fiii vor avea mil@ înnaintea
domnilor s@i, carii i-au dus robi, }i s@ vor întoarce în p@mântul acesta; c@ milostiv }i blând
iaste Domnul, Dumnezeul vostru, }i nu-} va întoarce fa]a Sa de c@tr@ voi, de v@ ve]i
întoarce c@tr@ Dânsul”.
10. Deci alerg@torii mergea degrab@ din cetate în cetate prin p@mântul Efrem }i Manase,
pân@ la Zavulon, ace}tia râzându-i }i batjocorindu -i.
11. Îns@ oricarii b@rba]i dintre asirii }i Manase }i Zavulon, odihnindu-s@ sfa tului, au venit
în Ierusalim.
12. Iar@ în Iiuda au fost mâna Domnului s@ le dea o inim@, s@ fac@ dup@ porunca împ@ratului
}i a c@peteniilor, cuvântul Domnului.
13. {i s-au adunat în Ierusalim noroade multe, s@ fac@ pr@znuirea azimelor, în luna a doao. ||
14. {i, sculându-se, au strâcat oltarele care era în Ierusalim }i toate în carele idolilor s@
t@mâia aprindere; r@sturnându-le, le-au aruncat în repejiunea Chedronului.
15. {i au jârthuit fase în a patraspr@zecea zi a lunii a doao, }i preo]ii }i levi]ii mai pre
urm@ sfin]indu-se, au dus arderile de tot în casa Domnului.
16. {i au st@tut în rândul s@u, dup@ rânduiala }i Leagea lui Moisi, omului lui Dumnezeu,
iar@ preo]ii sprijinea sângele ce trebuia s@ se toarne din mânile levi]ilor.
17. Pentru c@ mult@ gloat@ nu era sfin]it@ }i pentru aceaea jârtvuia levi]ii Fase celor ce
nu cugetase a s@ sfin]i Domnului.
18. {i mare parte a norodului din Efrem }i Manase }i Isahar }i din Zavulon, care sfin]it@
nu era, au mâncat fase nu dup@ cum iaste scris. {i s-au rugat pentru dân}ii Ezehie, zicând:
„Domnul e bun, s@ va milostivi, |
19. Tuturor carii în toat@ inima cearc@ pre Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, }i nu le
va împuta c@ci nu s-au sfin]it”.
20. Pre carele l-au ascultat Domnul }i s-au milostivit norodului.
21. {i au f@cut fiii lui Israil carii s-au aflat în Ierusalim pr@znuirea azimelor }apte zile, în
veselie mare, lâudând pre Domnul în toate zilele; }i levi]ii }i preo]ii, prin organele care s@
}edea slujbei Sale.
22. {i au gr@it Ezehie c@tr@ inima tuturor carii avea în]eleagere bun@ de Domnul. {i au
mâncat în }apte zile praznicului, jârthuind junghierile p@ciuitoarelor }i l@udând pre Domnul,
Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
23. {i au pl@cut a toat@ mul]imea s@ pr@znuiasc@ }i alte }apte zile, carea au }i f@cut cu
bucurie mare.
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24. C@ Ezehie, împ@ratul Iiudei, d@ruise mul]imei o mie de tauri }i }apte mii de oi, iar@
384r c@peteniile dedease norodului tauri o mie }i oi zeace mii. || }i s-au sfin]it dintre preo]i
mul]ime mult@.
25. {i de bun@ vreare s-au stropit toat@ gloata Iiudei }i a preo]ilor }i a levi]ilor }i a toat@
mul]imei carea venise din Israil }i a veni]ilor din p@mântul lui Israil }i a celor ce l@cuiesc
în Iiuda.
26. {i s-au f@cut mare pr@znuire în Ierusalim, ca carea din zilele lui Solomon, fiiului
David, împ@ratului Israil, într-acea cetate nu fusease.
27. {i s-au sculat preo]ii }i levi]ii, blagoslovind norodul. {i s-au ascultat glasul lor }i au
agiuns rug@ciunea pân@ la l@ca}ul ceriului cel sfânt.
Cap 31
384v

Norodul idolii }i grânghii în Iiuda }i în Efrem îi râsipea}te. Ezehie preo]ii }i levi]ii îi pune în
rândul slujbei. Iar@ norodul de prisosit aducând s@ rânduies|c, f@cându- se }uri carii s@ ]ie }i s@
împar]@ neamului leviticesc ceale ce era aduse.

1.

i fiind acestea legiuit pr@znuite, au ie}it tot Israilul care s@ aflase în cet@]ile
Iiudei }i au zdrobit bozii }i au aprins grânghii, r@sipit-au ceale înalte }i oltarele
le-au strâcat, nu numai din toat@ Iiudeea }i Veniamin, ci }i din Efrem }i
Manase, pân@ ce de tot le-au }ters. {i s-au întors to]i fiii lui Israil în mo}tenirile }i
cet@]ile sale.
2. Iar@ Ezehie au rânduit turmele ceale preo]e}ti }i levitice}ti prin împ@r]irile sale, pre
fie}tecarele în slujba sa, }i din preo]i, adec@, }i din levi]i, spre arderi de tot }i p@ciuitoare,
s@ slujeasc@ }i s@ m@rturisasc@ }i s@ cânte în por]ile taberilor Domnului.
3. Iar@ partea împ@ratului era ca din averile lui s@ se aduc@ arderea de tot diminea]a
385r pururea }i sara, }i în sâm||bete }i în luni noao }i celeaalalte praznice, precum iaste scris
în leagea lui Moisi.
4. {i au poruncit norodului ce l@cuia în Ierusalim s@ deaie p@r]i preo]ilor }i levi]ilor, ca
s@ poat@ sluji leagii Domnului.
5. Carea ajungând în urechile mul]imei, multe pârghe au adus fiii lui Israil de grâu, de
vin, de untdelemn }i de miiare; }i din toate ce na}te p@mântul zeciuiri au adus.
6. Ci }i fiii lui Israil }i a Iiudei, carii l@cuia în cet@]ile Iiudei, au adus zeciuiri de boi }i de
oi }i zeciuirile sufletelor, care f@g@duise Domnului, Dumnezeului s@u; }i toate purtându-le,
au f@cut gr@m@zi multe.
7. În luna a treia au început a pune temeiurile gr@m@zilor, }i în luna a }aptea le-au plinit.
8. {i, întrând Ezehie }i c@peteniile lui, au v@zut gr@m@zile }i bine au cuvântat | pre
385v
Domnul }i pre norodul lui Israil.
9. {i au întrebat Ezehie preo]ii }i levi]ii, c@ci zac a}a gr@m@zile?
10. R@spunsu-i-au lui Azarie, preotul cel dintâi din ruda lui Sadoc, zicând: „De când au
început a aduce pârghe în casa Domnului, am mâncat }i ne-am s@turat }i au r@mas multe,
pentru c@ au blagoslovit Domnul pre norodul S@u. {i mul]imea r@m@}i]elor iaste aceasta
carea vezi”.
11. {i au poruncit Ezehie s@ g@teasc@ }uri în casa Domnului. Carea f@când,
12. Au b@gat înlontru }i pârghele }i zeciuielile }i toate care f@g@duise credincios. {i au
fost ispravnicul lor Honenie levitul }i Semei, fratele lui, al doilea,
13. Dup@ carele Iahiil }i Azarie }i Nahath }i Asail }i Ierimoth }i Iozavad }i Ieliil }i Iesmahie
386r }i Mahath }i Vanaie, mai-marii rândui]i supt mânile lui Honenie }i a fratelui s@u || Semeiu,
din porunca lui Ezehie împ@ratului }i a lui Azarie, arhiereului casei lui Dumnezeu, supt
carii toate era.
14. Iar@ Core, fiiul lui Iemna levitul }i portariul por]ii despre r@s@rit, era pus preste ceale
ce de bun@voie s@ aducea Domnului }i preste pârghe }i preste ceale sfin]ite în sfânta
sfintelor.
15. {i supt grijea lui, Eden }i Veniamin, Iesue }i Semeie }i Amarie }i Sehenie, în cet@]ile
preo]ilor, ca credincios s@ împart@ fra]ilor s@i p@r]ile, celor mai mici }i celor mai mari,
16. Afar@ de partea b@rb@teasc@ de trei ani }i mai sus, tuturor carii întra în bisearica
Domnului }i orice prin fie}tecare zi era de folos în slujb@ }i în p@zi, dup@ împ@r]irile sale,
17. Preo]ii lor prin familii }i levi]ii lor de doaozeaci de ani }i mai sus, prin rândurile }i
turmele sale,
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18. {i a toat@ mul]imea }i muierilor }i pruncilor s@i de amândoao p@r]ile, | drept, bucatele 386v
din ceale ce s@ sfin]iia li s@ da.
19. Ci }i a fiilor Aaron, prin câmpuri }i în o}teazele cet@]ilor fie}tec@rora, era rândui]i
b@rba]i carii p@r]ile le împ@r]ea a toat@ partea b@rb@teasc@ dintre preo]i }i levi]i.
20. {i au f@cut Ezehie toate care am zis în toat@ Iiudeea. {i au lucrat ce era bun }i drept
}i adev@rat înaintea Domnului, Dumnezeului s@u,
21. În toat@ chivernisirea slujbei casei Domnului, dup@ leage }i ]eremonii, vrând a cerca
pre Dumnezeul s@u în toat@ inima sa. {i au f@cut }i au sporit.
Cap 32
Senaheriv asupra Iiudei n@v@lind }i pre Dumnezeul ceriului bl@st@mând, Ezehie bist@tuie}te
norodul a n@d@jdui în Domnul, de la care el cu laude }i cu bl@st@muri s@ sârguia}te a-l dezmânta.
{i, rugându-s@ Ezehie }i Esaie, îngerul râsipea}e oastea || lui Senaheriv, care fugind, de la
fiii s@i s@ ucide. Iar@ Ezehie pentru marea fericire în@l]ându-se, pre Dumnezeu mânie,
c@ruie necuratul fiiu Manasie îi urmeaze.
4 Împ@r. 18, 13.
Ecli. 48, 20.
Isaie 36, 1.

1.

387r

up@ carele }i dup@ acest adev@r au venit Senaheriv, împ@ratul asiriilor, }i,
întrând în Iiudeea, au conocit cet@]ile ceale înt@rite, vrând a le prinde.
2.
Carea v@zând Ezehie, adec@ a fi venit Senaheriv }i toat@ n@v@lirea r@zboiului
a s@ întoarce spre Ierusalim,
3. F@când cu c@peteniile sfat s@ astupe capetele fântânilor care era afar@ de cetate, }i
aceasta cu a tuturor sfatul,
4. Au adunat mul]ime mult@ }i au astupat toate fântânile }i p@r@ul care curgea prin
mijlocul locului, zicând: „S@ nu vie împ@ra]ii asiriilor }i s@ afle prisosire de ape”.
5. {i au zidit, lucrând cu deadinsul tot zidul care fusease râsipit }i au zidit preste eale
turnuri }i dinafar@ alt zid. {i au înnoit Mellon în cetatea lui David | }i au f@cut de tot feliul 387v
de arme }i paveze.
6. {i au rânduit c@peteniile osta}ilor prinprejur. {i au chemat împreun@ pre to]i în uli]a
por]ii cet@]ii }i au gr@it la inima lor, zicând:
7. „B@rb@tea}te v@ purta]i }i v@ înt@ri]i! S@ nu v@ teame]i, nici s@ v@ sp@imânta]i de
împ@ratul asiriilor }i de toat@ mul]imea carea iaste cu el, c@ cu mult mai mul]i sânt cu noi
decât cu el.
8. C@ cu el iaste bra]@ de carne, cu noi, Domnul, Dumnezeul nostru, care-i ajutoriul nostru
}i o}tea}te pentru noi”. {i s-au înt@rit norodul cu aceste cuvinte a lui Ezehie, împ@ratului
Iiudei.
9. Carea f@cându-se, au trimis Senaheriv, împ@ratul asiriilor, slugile sale în Ierusalim (c@
el cu toat@ oastea conocea Lahis) la Ezehie, împ@ratul Iiudei, }i la tot norodul care era în
cetate, zicând:
10. „Acestea zice Senaheriv, împ@ratul asiriilor: «În cine având n@dejde }ede]i, conoci]i
în Ierusalim? ||
11. Au doar@ Ezehie v@ înceluie s@ v@ dea mor]ii în foamete }i în seate, zicând c@ Domnul, 388r
Dumnezeul vostru, v@ va slobozi din mâna împ@ratului asiriilor?
12. Au nu acesta-i Ezehie, care au strâcat ceale înnalte a lui }i oltarele }i au poruncit
Iiudei }i Ierusalimului zicând: ‘Înnaintea unui oltariu v@ ve]i închina }i într-acela ve]i arde
aprindere?’
13. Au nu }ti]i ceale ce eu am f@cut }i p@rin]ii miei tuturor noroadelor p@mântului? Au doar@
au biruit dumnezeii neamurilor }i a tot p@mântul a-} slobozi ]inutul s@u din mâna mea?
14. Cine iaste dintre to]i dumnezeii neamurilor, care le-au jefuit p@rin]ii miei, care ar fi
putut scoate norodul s@u din mâna mea, ca s@ v@ poat@ }i pre voi Dumnezeul vostru scoate
dintr-aceast@ mân@?
15. S@ nu v@ înceluie, dar@, Ezehie, nici s@ v@ în}ale cu f@g@duin]@ de}art@, nici s@-i creade]i.
C@ de n-au putut nici un dumnezeu a tuturor neamurilor }i a împ@r@]iilor | a-} slobozi 388v
norodul s@u din mâna mea }i din mâna p@rin]ilor miei, pentru aceaea nici Dumnezeul vostru
v@ va putea scoate din mâna mea»”.
16. Ci }i altele multe au gr@it slugile lui împrotiva Domnului Dumnezeu }i împrotiva lui
Ezehie, slugii Lui.
17. {i epistolii au scris, pline de bl@st@m împrotiva Domnului, Dumnezeului Israil, }i au
gr@it asupra Lui: „Precum dumnezeii neamurilor celoraalalte nu }-au putut slobozi norodul
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s@u din mâna mea, a}a }i Dumnezeul lui Ezehie nu va putea scoate norodul S@u din mâna
aceasta”.
18. Înc@ }i cu strâgare mare în limba jidoveasc@, împrotiva norodului care }edea în
zidurile Ierusalimului, r@suna, ca s@-i înfrico}aze }i s@ prinz@ cetatea. ||
19. {i au gr@it împrotiva Dumnezeului Ierusalimului ca împrotiva dumnezeilor noroadelor
389r
p@mântului, ce sânt lucruri de mâni omene}ti.
20. {i s-au rugat Ezehie împ@ratul }i Isaie, fiiul lui Amos prorocul, împrotiva acestui
bl@st@m }i au gl@suit pân@ la ceriu.
21. *{i au trimis Domnul îngerul carele au lovit pre tot b@rbatul vârtos }i osta}ii }i *Tov. 1, 21.
c@petenia oastei împ@ratului asiriilor. {i s-au întors cu ocar@ la p@mântul s@u. {i întrând
în casa dumnezeului s@u, fiii carii ie}ise din pântecele lui l-au ucis cu sabie.
22. {i au mântuit Domnul pre Ezehie }i l@cuitorii Ierusalimului din mâna lui Senaheriv,
împ@ratul asiriilor }i din mâna tuturor }i i-au d@ruit odihn@ prinprejur. |
23. {i mul]i aducea junghieri }i jârtve Domnului în Ierusalim }i daruri lui Ezehie,
389v
împ@ratului Iiudei, carele s-au m@rit dup@ acestea înnaintea tuturor neamurilor.
24. *În zilele acelea s-au boln@vit Ezehie pân@ la moarte }i s -au rugat Domnului }i l-au *4 Împ@r. 20, 1.
ascultat }i i-au dat s@mn.
Isai. 38, 1.
25. Ci nu dup@ facerile de bine care luase i-au r@spl@tit, c@ s-au în@l]at inima lui. {i s-au
f@cut asupra lui mânie }i asupra Iiudei }i a Ierusalimului.
26. {i s-au smerit dup@ aceaea, pentru c@ s@ în@l]ase inima lui, }i el }i l@cuitorii Ierusalimului.
{i pentru aceaea n-au venit preste ei mânia Domnului în zilele lui Ezehie.
27. {i au fost Ezehie bogat }i cinstit foarte }i comoare }-au fost adunat multe, de argint
390r }i de aur }i de pietri scumpe, de miro||denii }i de tot feliul de arme }i vase de mare pre]u;
28. {i c@m@ri de gr@u, de vin }i de untdelemn }i iesli de toate dobitoacele }i ocoale de vite;
29. {i cet@]i }i-au zidit, c@ avea turme de oi }i de ciurde nenum@rate, pentru c@-i d@duse
Domnul averi multe foarte.
30. Acesta iaste Ezehie, carele au astupat izvorul cel mai din sus al apelor Ghihon }i le-au
întors dedesupt, c@tr@ r@s@ritul cet@]ii David. În toate lucrurile sale au fost norocit ce au vrut.
31. Iar@ în solia c@peteniilor Vavilonului, carii fusease trimi}i la el s@ întreabe de minunea
carea s@ întâmplase pre p@mânt, l-au l@sat Domnul s@ se ispiteasc@ }i s@ se v@deasc@ toate
care era în inima lui. |
32. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Ezehie }i a milelor lui scrise sânt în vederea lui Isaie,
390v
fiiului Amos prorocului }i în Cartea împ@ra]ilor Iiuda }i Israil.
33. {i au adormit Ezehie cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat preste mormânturile fiilor David.
{i i-au pr@znuit îngrop@ciunea toat@ Iiudeea }i to]i l@cuitorii Ierusalimului. {i au împ@r@]it
Manase, fiiul, pentru el.
Cap 33
Manasie, pentru necur@]iile sale, rob în Vavilon s@ duce, în care n@caz c@tr@ Dumnezeu
întorcându-s@, la împ@r@]ia sa s@ întoarce }i, lep@dând idolii, cinstea lui Dumnezeu înnoia}te;
c@ruie necuratul fiiu Amon urmeaz@. {i acesta de la ai s@i ucigându-s@, împ@r@]ea}te
cuviosul lui fiiu, Iosie.

1.

391r

391v

e doispr@zeace ani era Manasie când începuse a împ@r@]i }i cinzeaci }i cinci 4 Împ@r. 22, 1.
de ani au || împ@r@]it în Ierusalim.
2.
{i au f@cut r@u înnaintea Domnului, dup@ urâciunile neamurilor care le-au
râsipit Domnul înnaintea fiilor Israil.
3. {i, înturnându-se, au întemeiat ceale înalte care le }tersease Ezehie, tat@l lui. {i au f@cut
oltare lui Vaalim }i au f@cut grânguri }i s-au închinat a toat@ oastea ceriului }i o au cinstit.
4. {i au zidit oltare în casa Domnului, despre carea zisease Domnul: *„În Ierusalim va *2 Împ@r. 7, 10.
fi numele Mieu în veac”.
5. {i le-au zidit a toat@ oastea ceriului, în doao pridvoar@ a casei Domnului.
6. {i au f@cut a treace prin foc fiii s@i în valea Vennenon. [inea visurile, urma gâciturile,
fermec@torilor slujiia, avea cu sine vr@jitori }i descânt@tori. {i multe reale au lucrat înnaintea
Domnului, ca s@-L înt@râte.
7. {i chip cioplit }i v@rsat au pus în casa lui Dumnezeu, *despre carea au gr@it Domnul *3 Împ@r. 8, 18.
c@tr@ David }i c@tr@ Solomon, | fiiul lui, zicând: „În casa aceasta }i în Ierusalim, carea o
am ales din toate neamurile lui Israil, voiu pune numele Mieu în veac.
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8. {i a s@ mi}ca nu voiu face piciorul lui Israil din p@mântul care l-am dat p@rin]ilor lor,
îns@ a}a, de vor p@zi a face care am poruncit lor }i toat@ leagea }i ]eremoniile }i judec@]ile
prin mâna lui Moisi”.
9. Deci Manase au în}elat Iiudeea }i pre l@cuitorii Ierusalimului, ca s@ fac@ r@u preste
toate neamurile care le râsipise Domnul de la fa]a fiilor Israil.
10. {i au gr@it Domnul c@tr@ el }i c@tr@ norodul lui, }i n-au vrut a lua aminte.
11. Pentru aceaea au adus asupra lor c@peteniile oastei împ@ratului asiriilor }i au prins
pre Manase }i, legat cu lan]uri }i cu fier, l-au dus în Vavilon.
12. Carele, dup@ ce s -au înstrâmtorit, s-au rugat Domnului, Dumnezeului s@u, }i s-au
poc@it foarte înaintea Dumnezeului p@rin]ilor s@i. ||
13. {i I s-au smerit }i I s-au rugat cu deadinsul. {i i-au ascultat rug@ciunea }i l-au întors 392r
în Ierusalim la împ@r@]ia sa }i au cunoscut Manase c@ Domnul Însu}i iaste Dumnezeu.
14. Dup@ aceastea au zidit zidul din afar@ de cetatea lui David, spre r@s@ritul lui Ghihon
în vale, de la întrarea Por]ii Pe}tilor prinprejur pân@ la Ofel }i l-au în@l]at foarte. {i au
rânduit c@petenii oastelor în toate cet@]ile Iiudei ceale înt@rite.
15. {i au dep@rtat dumnezeii streini }i bozul din casa Domnului }i oltarele care f@cuse
în muntele casii Domnului }i în Ierusalim }i le-au lep@dat toate afar@ de cetate.
16. {i au înnoit oltariul Domnului }i au jârthuit pre el junghieri }i p@ciuitoare }i laud@.
{i au poruncit Iiudei s@ slujeasc@ Domnului, Dumnezeului Israil.
17. Îns@ norodul înc@ jârthuia în ceale înalte, Domnului, Dumnezeului s@u. |
18. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Manase }i rug@ciunea lui c@tr@ Dumnezeul s@u }i 392v
cuvintele v@z@torilor carii gr@ia c@tr@ el în numele Domnului, Dumnezeului Israil, s@ ]in
între cuvintele împ@ra]ilor Israil.
19. {i rug@ciunea lui }i ascultarea }i toate p@catele }i neb@g@rile de sam@ }i locurile în
care au zidit ceale înnalte }i au f@cut grânguri }i chipuri cioplite, pân@ a s@ poc@i, scrise
sânt între cuvintele lui Hozai.
20. {i au adormit Manase cu p@rin]ii s@i }i l-au îngropat în casa sa. {i au împ@r@]it pentru
el fiiul s@u, Amon.
21. De doaozeaci }i doi de ani era Amon când începuse a împ@r@]i }i doi ani au împ@r@]it
în Ierusalim.
22. {i au f@cut r@u înaintea Domnului, precum f@cuse Manase, tat@l lui. {i tuturor idolilor
carii zidise Manase le-au jârtvuit }i le-au slujit. ||
23. {i nu au cinstit fa]a Domnului precum o au cinstit Manase, tat@l lui, }i cu mult mai 393r
mari au gre}it.
24. {i, jurându-se împreun@ asupra lui slujile sale, l-au ucis în casa sa.
25. Iar@ ceaeaalalt@ mul]imea norodului, t@ind pre cei ce ucisease pre Amon, au rânduit
împ@rat pre Iosie, fiiul lui, pentru el.
Cap 34
Iosie, }tergând cinstea idolilor, bisearica o înoia}te. {i, aflând cartea legii, s -au înfrico}at,
dintr-aceiia}i porunc@ toate le rânduia}te. {i chemând norodul }i cetind cartea,
leg@tur@ face cu Domnul.
4 Împ@r. 22, 1.

1.

e opt ani era Iosie când începuse a împ@r@]i }i treizeaci }i unul de ani au
împ@r@]it în Ierusalim.
2.
{i au f@cut ce era drept înaintea Domnului }i au umblat în c@ile lui David,
t@tâni-s@u, nu s -au ab@tut nici spre dreapta, nici spre stânga. |
3. Iar@ în anul împ@r@]iii sale al optulea, înc@ fiind prunc, au început a cerca pre Dumnezeul 393v
t@tâni-s@u, David; }i în anul al doispr@zeacelea, dup@ ce începuse a împ@r@]i, au cur@]it pre
Iiuda }i Ierusalimul de ceale înalte }i de grânguri }i de bozi }i de chipuri cioplite.
4. {i au strâcat înnaintea lui oltarele lui Vaalim, }i bozii, carii deasupra era pu}i, i-au }ters.
{i grânghii }i chipurile ceale cioplite le-au aprins }i le-au sf@rmat. {i preste mormânturile
celor ce le jârtvuise, sf@rmiturile lor le-au împr@}tiat.
5. {i oasele preo]ilor le-au ars în oltarele idolilor }i au cur@]it pre Iiuda }i Ierusalimul,
6. Ci }i în cet@]ile Manase }i Efrem }i a lui Simion, pân@ la Nethali, toate le-au râsipit.
7. {i, dup@ ce au râsipit oltarele }i grânghii }i chipurile ceale ciopli || te le-au 394r
zdrobit în d@r@buri }i toate n@lucirile au }ters din tot p@mântul lui Israil, s-au întors
în Ierusalim.
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8. Deci în anul împ@r@]iii sale al optspr@zeacelea, cur@]it fiind p@mântul }i bisearica
Domnului, au trimis pre Safan, fiiul lui Eselie, }i pre Manasie, c@petenia cet@]ii, }i Iohan,
fiiul lui Ioahaz, istoricii, s@ înnoiasc@ casa Domnului, Dumnezeului s@u.
9. Carii au venit la Helchie, preotul cel mare. {i, luând de la el banii carii s@ adusease
în casa Domnului }i carii culesease levi]ii }i portarii din Manase }i Efrem }i de la toate
r@m@}i]ele lui Israil }i de la toat@ Iiudeia }i Veniamin }i l@cuitorii Ierusalimului,
10. I-au dat în mânile celor ce era rândui]i preste lucr@tori în casa Domnului, s@ înnoiasc@
394v bisearica }i toate | ceale sl@b@nojite s@ le întemeiaze.
11. {i ei i-au dat me}terilor }i zidarilor s@ cumpere pietri, de unde s@ taie, }i leamne spre
închieturile zidirii }i spre întemeiarea caselor care le strâcase împ@ra]ii Iiudei,
12. Carii, credincios, toate le f@cea. {i era mai-mari preste lucr@tori Iahath }i Avdie din
fiii lui Merari, Zaharie }i Mosolam din fiii lui Caath, carii îndemna lucrul. To]i era levi]i,
}tiind a cânta cu organele.
13. Iar@ preste cei ce purta greot@]ile spre multe slujbe, era scriitorii }i mea}teri din levi]i,
portari.
14. {i, sco]ind banii carii fusease adu}i în bisearica Domnului, au g@sât Helchie preotul
cartea leagii Domnului prin mâna lui Moisi.
15. {i au zis c@tr@ Safan, scriitoriul: „Cartea leagii am g@sit în casa Dom||nului”. {i i-o
395r
au dat.
16. Iar@ el au dus cartea la împ@ratul }i i-au vestit zicând: „Toate care ai dat în mâna
slujilor tale, iat@, s@ plinesc.
17. Argintul ce s-au g@sit în casa Domnului l-au adunat }i s-au dat mai-marilor mea}terilor
}i a celor ce fac multe fealiuri de lucruri.
18. F@r@ de aceaea mi-au dat Helchie preotul aceast@ carte”. Carea, fiind împ@ratul de
fa]@, cetind-o,
19. {i auzind el cuvintele leagii, }-au rupt vejmintele sale,
20. {i au poruncit lui Helchie }i lui Ahicam, fiiului Safam, }i lui Avdo, fiiului Miha, }i lui
Sofan scriitoriului }i lui Asae, slugii împ@ratului, zicând:
21. „Duce]i-v@ }i v@ ruga]i Domnului pentru mine }i pentru r@m@}i]ele lui Israil }i a Iiudei,
395v despre toate cuvintele c@r]ii ace}tiia carea s-au g@sit, c@ mare ur |gia Domnului s-au
strecurat preste noi, pentru c@ n-au p@zit p@rin]ii no}tri cuvântele Domnului, s@ fac@ toate
care sânt scrise în cartea aceasta”.
22. {i s-au dus Helchie }i cei ce era împreun@ trimi}i de la împ@ratul la Oldam proroci]a,
muiarea lui Sellum, fiiului Thecuath, fiiului Hasra p@zitoriului hainelor, carea l@cuia în
Ierusalim, în a doao, }i i-au gr@it cuvintele care mai sus am povestit.
23. Iar@ ea le-au r@spuns: „Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: Zice]i omului care
v-au trimis la mine:
24. Aceastea zice Domnul: «Iat@, Eu voiu aduce reale preste locul acesta }i preste l@cuitorii lui
}i toate bl@st@murile care sânt scrise în cartea aceasta, carea o au cetit înnaintea împ@ratului Iiudei,
25. Pentru c@ M-au p@r@sit }i au jârtvuit dumnezeilor streini, s@ M@ înt@râte spre mânie
396r întru toate lucrurile mânilor sale }i pentru aceaea s@ va || strecura urgia Mea preste locul
acesta }i nu s@ va stânge».
26. Iar@ c@tr@ împ@ratul Iiudei, care v-au trimis s@ v@ ruga]i Domnului, a}a ve]i gr@i:
«Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‘Pentru c@ ai auzit cuvintele c@r]ii
27. {i ]i s-au muiat inima }i te-ai smerit înnaintea lui Dumnezeu, despre ceale ce s- au
zis asupra locului acestuie }i a l@cuitorilor Ierusalimului }i, cinstind fa]a Mea, ]-ai rupt
vejmintele tale }i ai plâns înaintea Mea }i Eu te-am ascultat, zice Domnul,
28. C@ acum te voiu culeage c@tr@ p@rin]ii t@i }i te vei duce în mormântul t@u în pace;
nici vor vedea ochii t@i tot r@ul ce voiu aduce preste locul acesta }i preste l@cuitorii lui’»”.
*{i au vestit împ@ratului toate care zisease.
*4 Împ@r. 23, 1.
29. Iar@ el, chemând pre to]i pre cei mai marii n@scu]i a Iiudei }i a Ierusalimului,
30. S-au suit în casa Domnului }i împreu|n@ to]i b@rba]ii Iiudei }i l@cuitorii Ierusalimului,
396v
preo]ii }i levi]ii }i tot norodul, de la cel mai mic pân@ la cel mai mare. Carii auzind în
bisearica Domnului, au cetit împ@ratul toate cuvintele c@r]ii.
31. {i, stând în divanul s@u, au lovit leg@tur@ înnaintea Domnului, s@ umble dup@ El }i
s@ p@zasc@ poruncitele }i m@rturiile }i drept@]ile Lui, în toat@ inima sa }i în tot sufletul s@u,
}i s@ fac@ care sânt scrise în cartea aceaea carea cetise.
32. {i au jurat spre aceasta preo]ii carii s@ g@sise în Ierusalim }i în Veniamin; }i au f@cut
l@cuitorii Ierusalimului dup@ leg@tura Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor s@i.
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33. {i au dep@rtat Iosie toate ur@ciunile din toate ]inuturile fiilor Israil }i au f@cut pre to]i
carii r@m@sease în Israil a sluji Domnului, Dumnezeului s@u. În toate zilele lui nu s-au
dep@rtat de c@tr@ Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i.
Cap 35 ||
Jârthuind fase cu pr@znuire mare foarte }i multe junghieri, Iosie praznicul azimelor în }apte zile 397r
au pr@znuit. Dup@ aceaea împrotiva împ@ratului Eghiptului ispitind a o}ti }i, greu r@nit, moare,
cu foarte mare plângerea tuturor, }i mai ales a lui Irimie prorocului.
4 Împ@r. 23, 21.

*4 Împ@r. 23, 20.

*Zah. 12, 11.

1.

i au f@cut Iosie în Ierusalim Fase Domnului, carea s-au jârthuit în zioa a
patraspr@zeacea a lunii dintâi.
2.
{i au rânduit preo]ii în slujbele sale }i i-au îndemnat a sluji în casa Domnului.
3. {i levi]ilor, spre a c@rora înv@]@tur@ tot Israilul s@ sfin]ea Domnului, le-au gr@it: „Pune]i
sicriiul în jârtvelnicul bisearicii carea au zidit Solomon, fiiul lui David, împ@ratului Israil, c@
nu o ve]i mai purta. Iar@ acum sluji]i Domnului, Dumnezeului vostru, }i norodului s@u, Israil.
4. {i v@ g@ti]i prin casele }i rudeniile voastre în împ@r]irile fie}tec@ruie, precum au poruncit
David, împ@ratul lui | Israil, }i au scris Solomon, fiiul lui.
5. {i sluji]i în jârtvelnic prin familiile }i turmele levitice}ti,
6. {i, sfin]indu-v@, jirthui]i fase; }i pre fra]ii vo}tri, s@ poat@, dup@ cuvintele care au gr@it
Domnul în mâna lui Moisi, a face îi g@ti]i”.
7. {i au dat Iosie tot norodului care s@ aflase acolo în praznicul Fasei miei }i iezi din turme
}i de alte dobitoace mii treizeaci }i din boi trei mii; aceastea, din toat@ avearea împ@ratului.
8. {i voivozii lui, de bun@voie ce f@g@duise, au adus }i norodului }i preo]ilor }i levi]ilor.
Iar@ Helchie }i Zaharie }i Iahiil, c@peteniile casii Domnului, au dat preo]ilor, spre facerea
fasei, vite mestecate doao mii }ase sute }i boi trei sute.
9. Iar@ Honenie }i Semeie }i Nathanail, fra]ii lui, înc@ }i Hassavie }i Iehiil }i Iozavad,
c@peteniile levi||]ilor, au dat celoralal]i levi]i, spre pr@znuirea Fasei, cinci mii de vite }i
cinci sute de boi.
10. {i s-au g@tit slujirea; }i au st@tut preo]ii în slujba sa }i levi]ii în turme, dup@ porunca
împ@ratului.
11. {i s-au jârthuit fase . {i au stropit preo]ii cu mâna sa sângele, }i levi]ii au tras pieile
arderilor de tot;
12. {i le-au osebit, s@ le dea prin casele }i familiile fie}tec@ruia }i s@ se aduc@ Domnului,
precum scrisease în cartea lui Moisi. {i din boi au f@cut aseaminea.
13. {i au fript fase pre foc, dup@ cum iaste scris în leage. Iar@ p@ciuitoarele junghieri le-au
fiert în tig@i }i în c@ld@ri }i în oale }i în grab@ au împ@r]it la toat@ gloata.
14. Iar@ }ie}i }i preo]ilor dup@ aceaea au g@tit. C@ în aducerea arderilor }i a gr@simelor
pân@ la noapte preo]ii au fost cuprin}i; pentru aceaea levi]ii }ie} }i preo]ilor, fiii|lor lui
Aaron, au g@tit mai pre urm@.
15. Iar@ cânt@re]ii, fiii lui Asaf, sta în rândul s@u, dup@ porunca lui David }i Asav }i
Heman }i Idithun, a prorocilor împ@ratului. Iar@ portarii prin fie}tecare p@r]i p@zea, a}ea,
ca nici o cirt@ s@ se depearte de c@tr@ slujb@; pentru aceaea }i fra]ii lor, levi]ii, le-au g@tit
hran@.
16. Deci toat@ cinstea Domnului într-acea zi legiuit s-au plinit, s@ fac@ Fase }i s@ aduc@
arderi spre oltariul Domnului, dup@ porunca împ@ratului Iosie.
17. {i au f@cut fiii lui Israil, carii s@ g@sâse acolo, Fase în vreamea aceaea }i pr@znuirea
azimelor în }apte zile.
18. N-au fost Fase aseaminea acestuia în Israil din zilele lui Samuil prorocului; ci nici
unul din to]i împ@ra]ii lui Israil au f@cut Fase ca Iosie, preo]ilor }i levi]ilor, în toat@ Iiudeea
}i Israilul, carii s@ g@sise }i l@cuitorilor Ierusalimului.
19. În anul împ@r@]iii lui Iosie al optspr@||zeacelea acest Fase s-au pr@znuit.
20. *Dup@ ce înnoise Iosie bisearica, s-au suit Nehaon, împ@ratul Eghiptului, a o}ti în
Harcamis, lâng@ Eufrath. {i au purces spre întâmpinarea lui Iosie.
21. Iar@ el, trimi]ând la dânsul soli, au zis: „Ce e mie }i ]ie, împ@ratul Iiudei? Nu împrotiva
ta viu ast@zi, ci împrotiva al]ii c@si o}tesc, la carea Dumnezeu degrab@ a m@ duce mi-au
poruncit. Înceat@ a face împrotiva lui Dumnezeu, care iaste cu mine, ca s@ nu te ucig”.
22. N-au vrut Iosie a s@ întoarce, ci au g@tit împrotiva lui r@zboiu, nici s-au odihnit
cuvintelor lui Nehaon din gura lui Dumnezeu, *ci au mers s@ bat@ în câmpul Maghedo.
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23. {i acolo, r@nindu-s@ de s@get@tori, au zis slujilor sale: „Scoate]i-m@ din r@zboiu, c@
foarte sânt r@nit”.
24. Carii l-au luat din c@ru]@ într-alt@ c@ru]@, carea urma dup@ obiceaiu împ@r@tesc }i
l-au dus în Ierusalim; | }i au murit }i s-au îngropat în mormântul p@rin]ilor s@i. {i toat@
Iiudeea }i Ierusalimul l-au plâns;
25. Ieremie mai tare, a c@ruia to]i cânt@re]ii }i cânt@rea]ele pân@ într-aceast@ zi, tânguirile
preste Iosie le procitesc. {i ca o leage s-au f@cut în Israil; iat@, scrisoarea s@ aduce în
Tânguiri.
26. Iar@ celeaalalte a cuvintelor lui Iosie }i a milelor lui, carele cu leagea Domnului sânt
poruncite,
27. {i lucrurile lui, ceale mai dintâi }i mai de pre urm@, scrise sânt în Cartea împ@ra]ilor
Iiudei }i a lui Israil.
Cap 36

Lui Iosie urmeaze fiiul Ioahaz, carele Nahaon, împ@ratul Eghiptului, îl duce în Eghipt, }i
frate-s@u, Eliachim, pre carele Ioachim îl numea}te, îl rânduie}te în locul lui. Carele în Vavilon
ducându-s@ de Navohodonosor, împ@r@]ea}te fiiul lui, Ioachim. {i pre acesta împ@ratul asiriilor
400r împreun@ || cu vasele bisearicii în Vavilon îl duce, }i pre unchiu-s@u, necuratul Sedechie, îl
rânduie}te; care asiriilor r@zvr@tindu- se, dup@ aprinderea bisearicii }i a Ierusalimului, s@ duce
împreun@ cu norodul în Ierusalim, pentru p@catele împ@ratului }i a norodului, pân@ când prin
Chirul, împ@ratul pearsilor, în anul împ@r@]iii lui cel dintâi, a s@ întoarce li s@ d@ slobozire.

1.

i au luat norodul p@mântului pre Ioahaz, fiiul lui Iosie, }i l-au f@cut împ@rat
pentru tatî-s@u, în Ierusalim.
2.
De doaozeaci }i trei de ani era Ioahaz când începuse a împ@r@]i }i trei ani
au împ@r@]it în Ierusalim.
3. {i l-au mi}cat împ@ratul Eghiptului, venind în Ierusalim, }i au pedepsit p@mântul cu
o sut@ de t@lan]i de argint }i un t@lant de aur.
4. {i au rânduit pentru el împ@rat pre Eliachim, fratele lui, preste Iiuda }i Ierusalim }i
400v au întors numele lui, Ioachim, iar@ pre Ioahaz l-au luat cu sine }i | l-au dus în Eghipt.
5. De doaozeaci }i cinci de ani era Ioachim când începuse a împ@r@]i }i unspr@zeace ani
au împ@r@]it în Ierusalim. {i au f@cut r@u înnaintea Domnului, Dumnezeului s@u.
6. Împrotiva acestuia s-au suit Navohodonozor, împ@ratul haldeilor, }i legat cu lan]uri
l-au dus în Vavilon;
7. La carea }i vasele Domnului le-au dus }i le-au pus în bisearica sa.
8. Iar@ celeaalalte a cuvintelor Ioachim }i a ur@ciunilor lui care au lucrat }i care s-au aflat
într-însul, s@ cuprind în Cartea împ@ra]ilor Iiudei }i a lui Israil. {i au împ@r@]it Ioahin, fiiul
lui, pentru el.
9. De opt ani era Ioahin când începuse a împ@r@]i }i trei luni }i zeace zile au împ@r@]it
în Ierusalim; }i au f@cut r@u înnaintea Domnului.
10. {i, întorcându-se curgerea anului, au trimis Navohodonozor împ@ratul, carii l-au dus
în Vavilon, luând împreun@ }i vasele ceale scumpe a casei Domnului. *Iar@ împ@ratul au
401r rânduit pre Sedechie, unchiul lui, || preste Iiuda }i preste Ierusalim.
11. De doaozeaci }i unul de ani era Sedechie când începuse a împ@r@]i }i unspr@zeace
ani au împ@r@]it în Ierusalim.
12. {i au f@cut r@u în ochii Domnului, Dumnezeului s@u, nici s-au ru}inat de fa]a lui Irimie
prorocului, ce-i gr@ia din gura Domnului.
13. {i de la împ@ratul Navohodonozor înc@ s-au dep@rtat, carele îl jurase pre Dumnezeu.
{i }-au învârto}at cerbicea }i inima, s@ nu s@ întoarc@ c@tr@ Domnul, Dumnezeul lui Israil.
14. Ci }i toate c@peteniile preo]ilor }i norodul au lucrat nedrept, dup@ toate ur@ciunile
neamurilor }i au pâng@rit casa Domnului, carea o sfin]ise {ie} în Ierusalim.
15. {i trimitea Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor s@i, la ei, prin mâna solilor S@i, de noapte
sculându-se }i în toate zilele certându-i, pentru c@ îng@duia norodului }i l@ca}ului S@u.
16. Iar@ ei batjocorea trimi}ii lui Dumnezeu }i pu]ân socotea cuvintele Lui }i râdea de
401v proroci, pân@ când s-au suit urgiia | Domnului spre norodul Lui }i nu era vindecare.
17. C@ au adus asupra lor pre împ@ratul haldeilor }i au ucis tinerii lor cu sabie în casa
jârtvelnicului s@u. Nu i-au fost mil@ de tineri }i de fecioare }i de b@trâni înc@ nici de cel
trecut b@trân, ci to]i i-au dat în mânile lui.
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18. {i toate vasele casei Domnului, ceale mai mari }i ceale mai mici, }i comoarele
bisearicii }i a împ@ratului }i a c@peteniilor le-au dus în Vavilon.
19. Aprins-au protivnicii casa lui Dumnezeu }i au strâcat zidul Ierusalimului }i toate
turnurile le-au aprins }i orice scump era au râsipit.
20. De sc@pase careva din sabie, dus în Vavilon au slujit împ@ratului }i fiilor lui, pân@
când au împ@r@]it împ@ratul persilor.
21. {i s-au plinit cuvântul Domnului în gura lui Irimie. {i ar pr@znui p@mântul sâmbetele
sale; c@ în toate zilele pustiiri au f@cut sâmb@ta, pân@ când s-ar umplea }aptezeci de ani. ||
22. *Iar@ în anul al }aptelea al Chirului, împ@ratului pear}ilor, spre plinirea cuvântului 402r
*1 Ezri 1, 1
}i 6, 3. Domnului, care gr@ise prin Irimie, au de}teptat Domnul duhul Chirului, împ@ratului
Irimie 25, 12 pear}ilor, care au poruncit a s@ vesti în toat@ ]ara sa }i prin scrisoare, zicând:
23. „Aceastea zice Chirul, împ@ratul pearsilor: «Toate ]@râle p@mântului mi le-au dat
}i 29, 10.
Domnul, Dumnezeul ceriului, }i El mi-au poruncit s@-I zidesc cas@ în Ierusalim, carea iaste
în Iiudeea. Cine iaste dintre voi în tot norodul lui, fie Domnul, Dumnezeul lui, cu el, }i s@
se suie»”.
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A
(a se) ABATE: v. III
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25,5; 29, 15, 20; 32,4; 34, 17
au fost adunaþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 5,6
(sã) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,1
era adunaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 12,5
(s-)au adunat : ind. pf.c. 3.pl. 13,7; 20,1, 4, 26; 24,11; 30, 13
a (sã) aduna: inf. prez. rezum. cap.24
adunându(-sã): gerunziu 24,21
(s-)au f ost adunat : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 24,27
(se) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 30,3
au f ost adunat : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 32,27
AFARÃ: adv.
af arã: adv. în loc. adv. din afarã 3,13; 6,32; 24,8
af arã: 5,9; 21,19; 23,14; 26,20; 29,16, 19
af arã: adv. în loc. prep. af arã de/din „cu excepþia”; „exterior faþã
de ceva” 9,14; 17, 19; 23,14; 31,16; 32,3; 33,15
af arã: adv. în loc. prep. din afarã de 33,14
af arã: adv. în loc. cj. afarã cã 27,2

(a) ACOPERI: v. IV
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,5, 7, 8, 9, 10; 4,9
acoper ea: ind. imp. 3.pl. 4,12; 5,8
sã acoper e: con j. prez. 3.pl. 4,13
ACUM: adv.
acum: 1,9; 6,15, 16, 17, 41; 13,8; 18,4, 22; 20,10; 29,10; 34,28; 35,3

(a se) AFLA: v. I
a af la: inf. prez. 2,14
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 2,17; 12, 12; 19,3; 2 1,17; 30,21; 36,8
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 15,2; 20,16
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 15,4
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,15; 20,25; 22,8; 25,5
(sã) af lase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 31,1; 35,7
sã af le: conj. prez. 3.pl. 32,4
af lând: gerunziu rezum. cap.3 4

(a) ADÃUGA: v. I; var. (a) ADAOGE: v. III
adãogându-: gerunziu rezum. cap.1
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 29,31
voiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 10,11
a adaoge: inf. prez. 28,13
ADEVÃR: s.n.
ade vãr: sg. ac. 32,1
ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
adevãrat : m./n. sg. nom./ac./gen. 9,5; rezum. cap.15; 15,3; 18,15;
31,20
ade vãrat: adv. în loc. adv. cu adevãr at 24,24
(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 9,31; 12,16; 14,1; 16,13; 21,1; 24,17;
26,23; 2 7,9; 28,27; 32,33; 33,20
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,6; 5,5, 7; 7,7; 8,11,
12, 18; 9,10; 24,10; 25,12, 14; 28,20; 29,4, 7, 21, 31, 32; 31,5, 6;
33,11; 35,8; 36,17
(sã) aducea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,16; rezum. cap.9; 9,13, 28; 24,14;
31,14
sã aducã: con j. prez. 3.sg./pl. 4,6; 5,2; 23,18; 24,6, 9; 29,21, 27;
35,16
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.5; 21,12
adu: imper ativ 2.sg., în loc. v. adu-Þi aminte 6,42
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
sã (se) aducã: con j. prez. 3.sg./pl. 8,13; 31,3; 35,12
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,12; 15,11
a aduce: inf. prez. 9, 14; 24,11; 31,10
aducea: ind. im p. 3.pl. 9,21, 24; 17,11; 20,25; 32,23
aduc: ind. prez. 3.pl. 13,11
aducându-: gerunziu 22,9; 25,28
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 24,22
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 28,11
aducând: gerunziu rezum. cap.29; rezum. cap.30; rezum. cap.31
aducându(-se): gerunziu 29,2 7
aduceþi: imper ativ 2.pl. 29,31
era aduse: pasiv ind. imp. 3.pl. rezum. cap.31
(sã) adusease: ind. m.m.cpf. 3.pl. 34,9
fusease aduºi: pasiv ind. m.m.cpf. 3.pl. 34,14
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 34,24, 28
(sã) aduce: ind. prez. 3.sg. 35.25

(a) AFUMA: v. I
a afuma: inf. prez. 2,4
AICI: adv.
aici: 18,6; 28,13
(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
au agiuns: ind. pf.c. 3.sg. 30,27
au ajuns: ind. pf.c. 3.sg. 28,9
ajunge: inf. prez. fãrã a 29,34; 30,3
ajungând: gerunziu 31,5
(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
au agiutat : ind. pf.c. 3.sg. 18,31
a ajuta: inf. prez. 14,11; 25,8
ajutã: imperativ 2.sg. 14,11
vei ajuta: ind. viit.I. 2.sg. 20,9
ajutã: ind. prez. 3.pl. 28,23
vor ajuta: ind. viit.I. 3.pl. 28,23
au ajutat : ind. pf.c. 3.pl. 29,3 4
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU, AJUTORIU
agiut oriu: sg. ac. 12,7; 19,2
agiut orul: sg. ac. 20,17
ajut oriu: sg. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.19; 28,16, 19
ajut oriul: sg. nom. 32,8
(a) AJUTORA: v. I
ajut ora: ind. imp. 3.sg. 26,15
(a) AJUTORI: v. IV
ajut orindu-: gerunziu rezum. cap.14
ALÃUTÃ: s.f.
alãut e: pl. ac. 5, 12; 9,11; 20,28; 29,25

ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. nom./ac. 29,29; 35,14

(a) ALBI: v. IV
albi: inf. prez. fãrã a, în sintagma ºti albi sãpãturi „ºtie sã graveze,
sã sculp teze” 2,7

(a se) ADUNA: v. I
adunã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1

(a) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 6,5, 6; 7,12, 16; 33,7
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ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 6,34, 38
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 12,13; 29,11

(a) APÃSA: v. I „a asupri”
au apãsat: ind. pf.c. 3.sg. 10,4

(a) ALERGA: v. I
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 19,2
aleargã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20
alerga: ind. imp. 3.pl. 23,12

(a se) APRINDE: v. III
sã (se) aprinzã: conj. prez. 3.pl. 13,11
au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,3; 16,14; 31,1; 34,4; 36,19
aprindea: ind. imp. 3.sg. 28,4
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 29,8
aprins(-au): ind. pf.c. 3.pl. 36,19

ALER GÃTOR: s.m.
alergãtorii: pl. nom. 30,6, 10

APRINDERE: s.f.
aprinderii: sg. gen. 2,4; 21,19
aprindere: sg. nom./ac. 2,6; 25,14; rezum. cap.26; 26,16, 19;
28,3; 29,11; 30,14; 32,12
aprinderea: sg. ac. rezum. cap.36

ALES, ALEASÃ: adj./s.m./f.
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 11,1; 13,3
aleºi: adj. m. pl. nom. 13,3
ales: adj. în loc. adv. mai ales „în special” rezum. cap.35

(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-sã): rezum. cap.13; 13,14
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 18,23
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 28,11, 1 3
apropiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 29,31

(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI
ALTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ALTARIU
altariului: sg. gen. 5,12
AMESTECAT, -Ã: adj.; var. MES TECAT, -Ã
mestecate: f. pl. ac. 35,8
AMESTECÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. MESTECÃTOR, -TOARE
mestecãtori: s.m. pl. ac., în sint agma mestecãtori mirodenii „cei
care preparã ºi comercializeazã mirodenii” 16,14
AMMONITEAN: s.m. var. AMMANITEAN (cf. Indice Fc)
ammonitenii: pl. nom. rezum. cap.20; 26,8
ammoniteni: pl. ac. 20,1; r ezum. cap.26
Ammaniteanului: sg. gen. 24,26
amonitenilor: pl. gen. 26,7
ammoniteani: pl. ac. rezum. cap. 26

APROAPE: adv./s.
aproapelui: s.m. sg. gen. 6,22
aproape: adv. 6,36
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 1,5, 6; 2,7, 14; rezum. cap.3; rezum. cap.4; 4,1, 9,
16; 6,13; 7,7; rezum. cap.12; 12,10; 24,12
aramei: sg. gen. 4,18

AMOREU : s.m. (cf. Indice Fc)
ammor rei: pl. ac. 8,7

ARAB: s.m.; var. (Înv.) ARAV
aravii: pl. nom. 17,11

AMIAZÃ: s.f.; var. AMIAZÃZI, (În v.) AMIAZÃZIA
amiazãzea: sg. ac. 4,4
amiazãzi: sg. ac. 4,10
ameazãzea: sg. ac. 28,18
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/-ºi)
ADUCE/(a) LUA
(a se) AMISTUI: v. IV (Înv.) „a (se) mis tui”
(s-)au amistuit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.7
AN: s.m.
anul: sg. ac. 3,2; rezum. cap.9; rezum. cap.12; 12,2; 13, 1; 15,10,
19; rezum. cap.16; 16,1, 12, 13; 17,7; 23,1; rezum. cap.24; 24,5;
27,5; 29,3; 34,3, 8; 35,19; r ezum. cap.36; 36,22
ani: pl. nom./ac. 8,1; 9,21, 30; 11,17; 12,13; 13,2; 14,1; 18,2; 20,31;
21,5, 20; 22,2, 12; rezum. cap.23; 24,1,15; 25,1, 5, 25; 26,1, 3; 27,1,
8; 28,1; 29,1; 31,16, 17; 33,1, 21; 34,1; 36,2, 5, 9, 11, 21
an: sg. ac. 8,13; 22,2
anii: pl. ac. rezum. cap.9; 9,13, 24
ani: pl. gen. (cu prep. a + num. ) 21,19
anului: sg. gen. 24,23; 36,10

APÃRÃTOR: s.m.
apãrãtori: pl. ac. 17,2

(a) APUNE: v. III
apunând: gerunziu 18,34
APUS: s.n.
apus: sg. ac. 4,4

AMONITEANCÃ: s.f.; var. AMMANITEANCÃ
Ammaniteanca: sg. nom. 12,13

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 18,26
ape: pl. ac. 32,4
apelor: pl. gen. 32,30

(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.pl. 20,25
apucând: gerunziu 28,15

ARAP: s.m.; var. HARAP (Înv. ºi pop.) „ar ab”
harapilor: pl. gen. 21,16; 22,1; 26,7
harapi: pl. ac. rezum. cap.26
(a se) ARÃTA: v. I
arãtându-sã: gerunziu rezum. cap.1
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 7,12
aratã: ind. prez. 3.sg. 6,15
arãtaþi: imperativ 2.pl. 19,10
ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 17,17
arce: pl. ac. 26,14
ARCHEUTHIN: s. n. „ienupãr”; cuvântul nu este înregistrat
în DA (cf. lat. arceuthinus „de ienupãr”).
archeuthine: pl. ac. 2,8
(a) ARDE: v. III
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 15,16; 34,5
sã ardeþi: conj. prez. 2.pl. 29,11
veþi ar de: ind. viit.I. 2.pl. 32,12
ARDERE: s.f. „incendiere”; „jertfã”, „sacrif iciu”
arderile: pl. ac., în sint agma arderile de tot 2,4; 7,1, 7; 30,15
arderi: pl. nom./ac., în sintagma arderi de tot 24,14; 29,7, 27, 35; 31,2
arderii: sg. gen., în sintagma arderii de tot 29,18
arderea: sg. nom., în sintagma arderea de t ot 31,3

726

INDICE

CARTEA A DOAO PARALIPOMENON

arderilor: pl. gen. în sintagma arderilor de tot 35,11
ardere: sg. nom. în sintagma ardere de tot 29,24
arderi: pl. ac. 7,7; rezum. cap.8; 8,12; 13,11; rezum. cap.29; 29,31;
35,16
ardere: sg. ac. 26,18
arderea: sg. ac. 28,25
arderile: pl. nom. 29,27
arderilor: pl. gen. 29,32, 34, 35; 35,14
ARGINT: s.n./s.m.
argintul: s.n. sg. nom./ac. 1,15; 5,1; 9,20; 15,18; 25,24; 34,17
arginþi: s.m. pl. ac. 1,17
argint: s.n. sg. ac. 2,7, 14; 9,14, 21, 2 4, 27; rezum. cap.12; 16,2,
3; 17,11; 21,3; 24,14; 25,6; 27,5; 32,2 7; 36,3
ARHIEREU: s.m.
arhiereul: sg. nom. 19,11; rezum. cap.23; 23,8; 26,20
arhiereului: sg. gen. 31,13

ASIR: s.m.; aici prima atestare; (cf. Indice 3Împ.)
asiriilor: pl. gen./dat. 18,34; 28,16, 20, 21; 30,6; 32,1, 4, 7, 9,
10, 11, 21, 22; 33,11; rezum. cap.36
asirii: pl. ac. rezum. cap.24; 24,24; rezum. cap.28; 30,11
ASIRIAN: s.m.
asirienii: pl. nom. rezum. cap.20
ASPRE: s.n. (la pl. Iuz); (aici) „cuvinte aspre”
aspre: pl. ac. 10,13
(mai) aspre: pl. ac. 10,16
ASTÃZI: adv.
astãzi: 35,21
(a se) ASTUPA: v. I
(sã) astupa: ind. imp. 3.pl. 24,13
sã astupe: conj. prez. 3.pl. 32,3
au astupat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 32,4, 30

ARIE: s.f.
aria: sg. ac. 3,1
arie: sg. ac. 18,9

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,9, 10, 12; 2,4; 3,9, 11; 4,13, 18, 22; 5,8; 6,16; 7,21; 8,14;
10,10, 16; 18,3, 7, 21, 29; 19,9, 10; rezum. cap.20; 20,25; 21,19;
24,10, 11; 28,9; 31,9; 32,17; 33,8; 34,26
aºea: 5,13; 6,23; 35,15

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepile: pl. nom. 3,11; 5,7, 8
aripã: sg. nom. 3,11
aripa: sg. nom./ac. 3,11, 12
aripile: pl. nom. 3, 13

(a) AªEZA: v. I
aºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,14; 23,20; 26,15; 29,4; 30,2, 5

ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac., în sintagma þâitoarea de arme/case de arme/casa
cea de arme „arsenal” 9,16; 11,12; 12,11
arme: pl. ac. 9,24; r ezum. cap.11; rezum. cap.17; 32,5, 27
armele: pl. ac. 23,7

AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmântului: sg. gen. ,în sintagma cortul/cortului aºezãmântului
„cortul mãrturiei” 1,3, 13

(a) ARUNCA: v. I
au ar uncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,33; 24,21; 25,12; 30,14

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 3,12

ARUNC ARE: s.f.
aruncar ea: sg. ac. 26,14

(a) AªTERNE: v. III
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

(a se) ASCULTA: v. I
sã asculte: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 24, 19; 25,20
sã asculþi: conj. prez. 2.sg. 6,21
ascultã: imperativ 2.sg. 6,21, 2 7; 13,4
vei asculta: ind. viit.I. 2.sg. 6,25, 30, 33, 35, 39
au ascult at: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7; 26,7; 30,20; 32,24; 33,13
voi asculta: ind. viit.I. 1.sg. 7,14
ascultã: ind. prez. 3.pl. 9,7
ascultaþi: imperativ 2.pl. 18,18; 20,20; 28,11; 29,5
(s-)au ascultat : ind. pf.c. 3.sg. 30,27
am ascultat: ind. pf.c. 1.sg. 34,27

AªTERNUT: s.n.
aºternut: sg. ac. 9,18

ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom. 33,19
(a se) ASCUNDE: v. III
sã (te) ascunzi: con j. prez. 2.sg. 18,24
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 22,11
ascunsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,11

ATUNCI: adv.
atunci: 6,1; 8,12, 17
AUR: s.n.
aurul: sg. nom./ac. 1,15; 3,7; 5,1; 15,18; 25,24
aur: sg. ac. 2,7, 14; 3,4, 5, 8, 9, 10; rezum. cap.4; 4,7, 19, 20, 21, 22;
rezum. cap.8; 8,18; rezum. cap.9; 9,1, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21,
24; rezum. cap.12; 12,9; 13,8, 11; 16,2, 3; 21,3; 24,14; 32,27; 36,3
aurului: sg. gen. rezum. cap.9; 9,13
(a) AURI: v. IV
au aurit: ind. pf.c. 3.sg. 3,4
AURIT, -Ã: adj.
aurite: n. pl. ac. 4,8

ASCUNS, -Ã: adj./s.
(ceale) ascunse: s.n. pl. nom. „mãr untaie” 21,15
ascuns: adj. m. sg. nom. 22,12
ASEMÃNARE: s.f.; var. ASÃMÃNARE , (reg.) ASÃMÂN ARE
„fap tul de a semãna cu cineva sau cu ceva”; „chip”, „înfãþiºar e”;
„copie”, „imit aþie”
asãmãnar ea: sg. ac. 4,7
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: prep. 1,12; 6,14; 35,18
aseaminea: adv. 1,17; 5,13; 18, 11; 21,19; 35,12

(a) ATINGE: v. III
atingea: ind. imp. 3.sg. 3,11, 12

(a se) AUZI: v. IV
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 5,13
sã auzi: conj. prez. 2.sg. 6,19
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 6,23
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,12
auzând: gerunziu 9,1; 10,2; 11,4; 15,8; 16,5; 23,12
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 9,5
sã auzã: conj. pr ez. 3.pl. 9,23
auziþi: imperativ 2.pl. 15,2; 18,27
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auzind: gerunziu 20,29; 3 4,19, 30
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 34,26

BÃRBÃTEªTE: adv.
bãrbãteaºt e: 32,7

(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 16,3
am: ind. prez. 1.sg. 2,7
are: ind. prez. 3.sg. 25,9
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,11, 12, 15; 4,2, 5; 9,1; 26,10; 30,22;
32,29; 33,6
având: gerunziu 3,11; 4,4; 6,8, 13; 8,5; 13,3; 14,11;17,9; 23,7; 32,10
având: gerunziu în loc. v. având nãdejde „sperând” 14,11; 32,10
a avea: inf. prez. 6,30
au avut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 9,25; 14,8; 16,3; 21,2; rezum.
cap.25; 26,10
aveþi: ind. prez. 2.pl. 13,8; 19,11
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 16,7; 20,37; 24,6
avem: ind. prez. 1.pl. 20,12
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 30,9

BÃTRÂN: s.m.
bãtrânii: pl. nom. 5,4
bãtrânilor: pl. gen.rezum. cap.10; 10,8, 13
(cei) bãtrâni: pl. ac. 10,6
bãtrâni: pl. ac. 36,17
bãtrân: sg. ac. 36,17

AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 1,11, 12; 9,1; 32,29
averile: pl. ac. 21,14, 17; 31,3
avearea: sg. ac. 35,7
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BÃUTURÃ: s.f.
bãuturã: sg. ac. 28,15
(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
buiguindu(-sã): gerunziu 7,21
BERBEC: s.m.
berbeci: pl. nom./ac. 5,6; 7,5; 13,9; 15,11; 17,11; 18,2; 29,21, 32
berbecii: pl. ac. 29,22
BICI: s.n.
biciuri: pl. ac. 10,11, 14

AZIMÃ: s.f.
azimelor: pl. gen., în sintagma praznicul azimelor „una dintre
cele trei sãrbãtori anuale, care se þinea în ziua a paisprezecea a
lunii întâi, în amintirea ieºirii istorice din robia egipteanã.
Sãrbãtoarea þinea ºapte zile, timp în care se mânca pâine
nedospitã ºi nu se lucra nimic” (Cf. DB, p.1170) 8,13; rezum.
cap.30; rezum. cap.35
azimelor: pl. gen., în sintagma prãznuirea azimelor 30,13, 21;
35,17
B

BINE: adv./s.
bine: adv. în structuri v. dislocate bine e cuvântat/bine au cuvântat
6,4; 31,8
bine: adv. 6,8
binele: s.n. sg. ac. 7,10
bine: s.n. sg. ac. 24,16; 25,2
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facerile de bine 32,25
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,4
fie binecuvânt at: pasiv conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 9,8
binecuvântase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,26
bine au cuvântat: ind. pf.c. 3.pl. 31,8
(a) BINEVESTI: v. IV
binevestesc: ind. prez. 3.pl. 18,12

BAN: s.m.
bani: pl. nom./ac. rezum. cap.24; 24,5, 11, 14
banii: pl. ac. 24,6, 11; 34,9, 14
banilor: pl. gen. 24,27

BIR: s.n. (aici) „rãsplãtire” (se echivaleazã pensit¼ti¹ din textul
latinesc „platã”, „plãtire”).
biruri: pl. ac. 21,3

(a) BATE: v. III
veþi bate: ind. viit.I. 2.pl. 20,17
a bate: inf. prez. 26,13
sã batã: conj. prez. 3.sg. 35,22
au bãtut: ind. pf.c. 3.pl. 21,17

(a se) BIRUI: v. IV
birui: inf. prez. 2,6
(sã) va birui: ind. viit.I. 3.sg. 6,24
biruieºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
au biruit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,7; 17,1; 27,5; 32,13
sã biruiascã: con j. prez. 3.sg. 14,11
vei bir ui: ind. viit.I. 2.sg. 18,21
(a te) birui: inf. prez. 25,8
biruiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
biruind: gerunziu rezum.cap.27

(a) BATJOCORI: v. IV
batjocorindu-: gerunziu 30,10
batjocorea: ind. imp. 3.pl. 36,16
(a se) BÃGA: v. I
(sã) bagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
veþi bãga: ind. viit.I. 2.pl. 28,13
bãgasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 28,19
au bãgat: ind. pf.c. 3.pl. 31,12

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþã: sg. ac. 9,26; rezum. cap.18; rezum. cap.25
biruinþe: pl. ac. 26,8

BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 2,2; 8,9; 13,3, 17; 14,8; 17,13, 14, 16;
18,5; 26,17; 28,6; 30,11; 31,19
bãrbaþii: pl. nom./ac. 5,3; 9,7; 13,15; 23,20; 28,12, 14, 15; 34,30
bãrbat: sg. nom./ac. 6,16; 7,18; 15,13; 28,7
bãrbaþii: pl. voc. 20,20
bãrbaþilor : pl. gen. 26,12
bãrbatul: sg. ac. 32,21
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. ac./dat., în ., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãteascã
„fiinþã de sex bãrbãtesc” 31,16, 19

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 1,5; rezum. cap.3; rezum. cap.5; rezum.
cap.6; rezum. cap.7; 7,2, 8; 24,7, 18; 26,16; 27,2; rezum.
cap.29; 29,17; 31,16; rezum. cap.34; 3 4,8, 10, 14, 30; 35,20;
36,7
bisearicii: sg. gen. rezum. cap.2; rezum. cap.3; 3,6, 15, 17; rezum.
cap.4; 4,22; 5,7; rezum. cap.7; 7,3, 7; rezum. cap.12; 23,10, 14;
rezum. cap.24; 24,5, 14; 29,17, 19; 35,3; rezum. cap.36; 36,18
bisearicã: sg. ac. 4,7, 8; rezum. cap.5; 23,7
bisearici: sg. gen. 6,13
bisearicile: pl. ac. 14,5

728

INDICE

CARTEA A DOAO PARALIPOMENON

(a) BISTÃT UI: v. IV (mgm.; aici) „a îndemna”; cuvântul nu e
înr egistrat în DA; cf. mg. bízik „asigurã”.
bis tãtuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
BLAGOSLOVENIE: s.f.
Blagosloveniii: sg. gen., în s. propr. Valea Blagosloveniii 20,26

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinurilor: pl. gen. 15,14
(a se) BUCURA: v. I
bucurându(-sã): gerunziu 7,10
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 20,27; 30,23

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagoslovitu-i: pasiv ind. prez. 3.sg. 2,12
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 6,3; 31,10
blagoslovind: gerunziu 30,27

BUN, -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 5,13; 7,3; 14,2; 18,7, 17; rezum.
cap.24; 24,2; 30,18; 31,20
bunã: ad j. f. sg. ac. 6,27; 30,22
bune: adj. f./n. pl. nom. 12,12; 19,3
buni: adj. m. pl. ac. 13,3
bunã: ad j. f. sf. ac., în loc. s. bunã vreare „veselie” 30,25
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 6,41; 19,11
(cei mai) buni: s.m. pl. ac. 21,13

BLÂND, -Ã: adj.
blânde: n. pl. ac. 10,7
blând: m. sg. nom. 30,9
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãs tãm: sg. ac./gen. 6,22; 15,15; 32, 17, 20
blãs tãmuri: pl. ac. rezum. cap.32
blãs tãmurile: pl. ac. 34,24

BUNÃTATE: s.f.
bunãt atea: sg. ac. rezum. cap.26; rezum. cap.2 7

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãs tãmând: gerunziu rezum. cap.32

BUNÃVOIE: s.f.
bunãv oie: sg. ac., în loc. adv. de bunãv oie „din proprie iniþiativã”
31,14; 35,8

BOALÃ: s.f.
boala: sg. ac. 21,18
boalã: sg. ac. 21,19

C

BOGAT, -Ã: adj.
bogat: m. sg. nom. 32,27

CAL: s.m.
cai: pl. nom./ac. 1,16, 17; 9,24, 25, 28; 25,28
calul: sg. nom. 1,17
cailor: pl. gen. 23,15

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþia: sg. ac. rezum. cap.1
bogãþii: pl. nom./ac. 1,11, 12; 9,22; rezum. cap.17; 17,5
bogãþiilor: pl. gen. rezum. cap.9
BOU: s.m.
boilor: pl. gen. 4,3, 4
boii: pl. ac. 4,3
boi: pl. ac. 4,4, 15; 5,6; 7,5; 13,9; 15,11; 18,2; 29,33; 31,6; 35,7,
8, 9, 12

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 6,23, 27, 34; 20,32; 21,13
cale: sg. ac. 18,23
cãile: pl. ac. 6,16, 30, 31; 7,14; 11,17; 17,3, 6; 2 1,6, 12; 22,3;
27,6; 28,2; 34,2
cãlii: sg. gen. 6,34, 38
cãilor: pl. gen. 13,22

(a se) BOLNÃVI. v. IV
bolnãvitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16, 12
vei bolnãvi: ind. viit.I. 2.sg. 21,15
bolnãvind: gerunziu 22,6
(s-)au bolnãvit: ind. pf.c. 3.sg. 32,2 4

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilele: pl. nom./ac. 4,20; 13,11
candile: pl. nom. 4,21
candilã: sg. ac. 21,7
candelele: pl. ac. 29,7

BOLNÃVIRE: s.f.
bolnãvir ea: sg. ac. 16,12
bolnãvir e: sg. ac. rezum. cap.21; 24,25

CAP: s.n.
capetele: pl. nom./ac. 3,15, 16; 4,12, 13; 5,2, 9; 32,3
capete: pl. ac. 4,12
capul: sg. ac. 6,23
cap: sg. ac., în loc. adv. în cap „în frunte” 11,22

BOZ: s.m. „zeu pãgânesc”, „idol”
bozilor: pl. gen. 14,5
bozul: sg. ac. 15,16; 33,15
bozii: pl. ac. rezum. cap.23; 23,17; 31,1; 34,4
bozi: pl. ac. 34,3

CARD: s.m. „scai”, „s pin”; cuvântul nu este înr egistrat în DA
(cf. lat. carduus, -¾ „scaiete”).
car dul: sg. nom./ac. 25,18, 18

BRAD: s.m.
brad: sg. ac. 2,8

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 32,8

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 6,32
braþã: pl. ac. 32,8

CARTE: s.f.
car tea: sg. ac 13,22; 24,27; 25,26; rezum. cap.34; 34,16, 21, 24, 31
Car tea: sg. nom./ac., în sintagmele Cartea a doao Paralipomenon/
Car tea împãraþilor Iuda ºi (a lui) Israil/Cartea împãraþilor lui Israil
ºi a Iiudei/Car tea împãraþilor Iiudei ºi a lui Israil în titlu; 16, 11;
27,7; 28,26; 32,32; 35,27; 36,8
car tea: sg. ac., în sint agmele cartea legii/cartea leagii/cartea leagii
Domnului/car tea leagii lui Moisi/car tea lui Moisi 17,9; 25,4;
rezum. cap.3 4; 34,14, 15; 35,12
car te: sg. ac. 34,18

BRÃÞIªOR: s.n. (aici) „rezemãtoar e pentru braþe”
brãþiºoare: pl. ac. 9,18
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucat e: pl. ac. 2,10; 11,11
bucat ele: pl. nom./ac. 9,4; 31,18
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CÃMARÃ: s.f.
cãmara: sg. ac. 18,24; 22,11
cãmãrii: sg. gen. 18,24
cãmãri: pl. ac. 32,28

cãrþile: pl. ac. 9,29; 12,15; 20,34; 30,6
cãrþi: pl. ac. 30,1
cãrþii: sg. gen. 34,21, 26, 30
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac., în sintagmele casa numeluiDomnului/casa
Domnului/casa Domnului/ casa lui Dumnezeu/casa lui
Dumnezeu/casa sfântului sfântelor/casa sfântului sf intelor 2,1;
3,1, 3, 8, 10; 4,11, 16, 22; 5, 13, 14; 7,5, 11; 8,1; 9,4, 11; 12,11;
15,18; 20,5, 28; 22,12; 23,3, 6, 14, 18, 20; 24,4, 7, 1 2, 13, 14;
26,19, 21; 28,21; 29,5, 15, 16, 18, 20, 25, 31; 30,1, 15; 31,10,
11; 33,4, 7, 15; 34,8, 9, 10, 15, 17, 30; 35,2; 36,14, 19
casa: sg. nom./ac. 2,5, 9; 5, 7, 8, 10, 13; 4,11; 5,9; 6,18, 20, 22,
29, 33, 34; 7,1, 20, 21; 8,1, 11; 9,3, 11; 10,16, 19; 11,1, 4; 18,16;
19,1, 11; 21,6, 7, 13, 17; 22,4, 7, 8; rezum. cap.23; 23,5, 9, 12, 17,
20; 24,16; 25,19, 24; 26,21; 28,21; 32,21; 33,7, 20, 24; 36,17
casã: sg. nom./ac. 2,3, 4, 6, 12; 6,2, 5, 7, 8, 9, 10; 7,3; 36,23
casei: sg. gen. 3,4; 6,38; 21,13; 22,3
casii: sg. gen./dat. 3,8, 11; 7,21; 9,20; 12,9; 20,9; rezum. cap.21;
22,10; 23,15; 25,24; 28,7
case: pl. ac. 17,12, 14; 26,21
caselor: pl. gen. 34, 11
casele: pl. ac. 35,4, 12
cãsi: sg. gen. 35,2 1
casei: sg. gen., în sintagmele casei lui Dumnezeu/casei Domnului
4,19; 5,1; 28,24; 31,13, 21; 33,5; 36,10, 18
casii: sg. gen./dat., în sint agmele casii Domnului/casii lui
Dumnezeu 8, 16; 12,9; 16,2; 23,5, 19; 24,8, 12, 21, 26; 2 7,3;
28,24; 29,3, 16, 35; 33,15; 35,8
casã: sg. ac., în sintagma casã de jâr tvã 7,12
case: pl. ac., în sintgma case de ar me “ar senale” 11,12
casa: sg. ac., în sintagma casa cea de arme 12, 11

CATÂR: s.m.
cãtâri: pl. ac. 9,24
(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: conj. prez. 3.sg. 18,19
sã cazi: con j. prez. 2.sg. 25,19
cãzând: gerunziu 7,3
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,17; 14,13; 20,18, 29; 25,22; 29,9
a cãdea: inf. prez. 24, 12

CÃDERE: s.f. „distr ugere”, „ruinare”
cãdeare: sg. ac. 28,23
CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºilor: pl. gen. 8,6
cãlãraºilor: pl. dat. adn. 8,9
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. rezum. cap.1; 1,14; 9,25; 12,3; 16,8
cãlãreþ: pl. ac. 1,14
cãlãreþilor: pl. gen. 18,31
CÃLÃRIME: s.f.
cãlãrimei: sg. gen. 18,32; 21,9
cãlãrimea: sg. ac. 21,9
(a) CÃL CA: v. I
au cãlcat : ind. pf.c. 3.pl. 25,18
CÃLDARE: s.f.
cãldãri: pl. ac. 35,13

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 9,1; 14,15
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 1,2; 12, 10; 26,12; 28,14, 21; 30,6, 12;
32,31; 36,18
cãpeteniile: pl. nom./ac. 5,2; 8,10; 12,5, 6; 16,4; 17,7, 14; rezum.
cap.21; 21,4; 22,8; 23,2, 13, 20; 24,17; 28,12; 29,30; 30,2, 24;
31,8; 32,3, 6; 33,11; 35,8, 9; 36,14
cãpetenie: sg. nom. 7,18; 17,15
cãpetenii: pl. nom./ac. 8,9; 11,11; rezum. cap.17; 19,8; 33,14
cãpetenia: sg. nom./ac. 18,25; 24,6; 32,2 1; 34,8
cãpeteniii: sg. gen. 22,11
CÃRUÞAª: s.m.
cãr uþaºilor: pl. gen. 1,14; 8,6; 9,25
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,14, 17; 9,25; 10,18; 12,3;
14,9; 16,8
cãr uþelor: pl. dat. adn. 8,9
cãr uþa: sg. ac. 18,34
cãr uþã: sg. ac. 35,24
CÃRUÞER: s.m.; var. CÃRUÞERIU „cãruþaº”; cuvântul nu este
înregistrat în DA.
cãr uþeriului: sg. dat. 18,33
(a) CÃUTA: v. I
sã caute: conj. prez. 3.sg. 14,4; 15,12
am cãutat: ind. pf.c. 1.sg. 14,7
veþi cãut a: ind. viit.I. 2.pl. 15,2
vor cãut a: ind. viit.I. 3.pl. 15,4
au cãutat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,15; 16,12
cãutase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,9

CATAPETEASMÃ: s.f.; var. CATAPETEAZMÃ
catapeteazmã: sg. ac. rezum. cap.3

CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (Înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdealniþe: pl. nom. 4,22
cãdealniþa: sg. ac. 26,19

INDICE

CÂMP: s.n.
câmpuri: pl. ac. 31,19
câmpul: sg. ac. 35,22
CÂMPIE: s.f.
cãmpii: pl. ac. 26,10; 28,18
câmpii: pl. ac. 1,15; 9,27
(a) CÂNTA: v. I
cântând: gerunziu 5,12, 13; 7,6; 23,13
cânta: ind. im p. 3.pl. 7,6
a cânta: inf. prez. 13,14; 20,22; 29,27; 34,12
sã cânte: con j. prez. 3.pl. 31,2
CÂNTARE: s.f.
cãntãrilor: pl. gen. 7,6
cântãrile: pl. nom. 7,6
cântãri: pl. ac. 23,18
CÂNTÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
cântãreaþii: s.m. pl. nom. 5,12
cântãreþilor: s.m. pl. gen . 9,11
cântãreþi: s.m. pl. nom./ac. 20,21; 29,28
cântãreþii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.29; 35,15, 25
cântãreaþele: s.f. pl. nom. 35,25
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.23
CEATÃ: s.f.
ceata: sg. nom./ac. 5,6; 30,2
ceatei: sg. gen. 20,5
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CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 5,13, 14; 6,1

(a se) CHELTUI: v. IV
(sã) cheltuia: ind. imp. 3.pl. 9,15

CER: s.n.; var. CERIU
ceriul: sg. nom./ac. 2,6, 12; 6,18, 26; 7,13
ceriurile: pl. nom., în gen. superl. ceriurile ceriurilor 2,6; 6,18
ceriurilor: pl. gen., în gen. superl. ceriurile ceriurilor 2,6; 6,18
ceriu: sg. ac. 6,13, 14, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 39; rezum. cap.7;
7,1, 14; 20,6; 28,9; 32,20
ceriuri: pl. ac. 6,21
ceriului: sg. gen. 18,18; 30,27; rezum. cap.32; 33,3, 5; 36,23

(a se) CHEMA: v. I
au chemat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,17; 10,3; 11,1; 14, 11; rezum.
cap.16; 18,8; 19,4; 20,26; 24,6; 32,6
sã (se) cheme: conj. prez. 3.sg. 6,20
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 6,33; 7,14
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 6,33; 7,14; 20,9
cheamã: imperativ 2.sg. 18,8
a chema: inf. prez. 18,12
chemase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.25
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
chemând: gerunziu rezum. cap.34; 34,29

CERBICE: s.f.
cerbice: sg. ac. 18,33
cerbicile: pl. ac. 23,15
cerbicea: sg. nom. 36,13

CHEZAª: s.m.; var. CHIZEª
chiz eºilor: pl. gen. 25,24

(a) CERCA: v. I „a cerceta”, „a cãuta”
au cercat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 26,5
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 7,14; 15,13
a cerca: inf. pez. 11,16; 12,14; 19,3; 31,21; 34,3
cercându-: gerunziu 22,9
cearce: imperativ 2.sg. 24,22
cercând: gerunziu 26,5
cearcã: ind. prez. 3.pl. 30,19

CHIMVAL: s.n.
chim vale: pl. ac. 5,12; 29,25
chin vale: pl. ac. 5,13
(a se) CHINUI: v. IV
chinuindu(-sã): gerunziu rezum. cap.16
CHIP: s.n.
chipuri: pl. ac., în sintagma chipuri cioplite 3, 10; 33,19; 34,3
chipurile: pl. ac., în sint agma chipurile ceale cioplite 14,3; 34,4, 7
chip: sg. ac. 18,19
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip 18,19
chipuri: pl. ac., în loc. adv. în multe chipuri rezum. cap.28
chipuri: pl. ac. 28,2
chip: sg. ac., în sintagma chip cioplit ºi vãrsat 33,7

(a) CERE: v. III
ceare: imperativ 2.sg. 1,7
ai cerut: ind. pf.c. 2.sg. 1,11
au cerut: ind. pf.c. 3.sg. 11,23
CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremonii: pl. ac. 19,10; 31,21
þeremoniile: pl. ac. 33,8

CHIVERNISIRE: s.f.
chiv ernisirea: sg. ac. 26,10; 31,21

CERERE: s.f.
cearerile: pl. ac. rezum. cap.6

CIMILITURÃ: s.f.; var. CIUMELITURÃ
ciumelituri: pl. ac. 9,1

(a se) CERTA: v. I
certându-: rezum. cap.16; 36,15
(sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.20
certându(-sã): gerunziu rezum. cap.28

CINSTE: s.f.
cinstea: sg. nom./ac. rezum. cap.14; rezum. cap.15; rezum. cap.19;
rezum. cap.23; 29,35; rezum. cap.33; rezum. cap.34; 35,16
cins tei: sg. gen. 14,2
cins te: sg. ac. rezum. cap.29

CERTARE: s.f. „rãzboi”, „luptã”
certare: sg. ac. 22,6
CERUT, -Ã: adj.
ceruta: f. sg. ac. rezum. cap.1
CETATE: s.f.
cetãþile: pl. ac. 1,14; 8,2, 6; 9,25; 10,17; 11,12, 23; rezum. cap.12;
12,4; 13,19; rezum. cap.14; 14,5, 7, 14; 15,8; 16,4; 17,2, 7, 9,
13, 19; 19,5, 10; 20,4; 21,11; 23,2; 24,5; 25,13; 28,18; 31,1, 6,
15; 32,1; 33,14; 34,6
cetatea: sg. nom./ac. 5,2; 6,34; 8,11; 9,31; 12,13, 16; 14,1;
16,14; 21,1, 20; 23,21; 24,16, 25; 25,28; 27,9; 28,15, 27; 32,5,
18; 33,14
cetate: sg. nom./ac. 6,5; 15,6; 30,10, 26; 32,3, 9; 33,15
cetãþii: sg. gen. 6,28, 38; 15,6; 18,25; 29,20; 32,6, 30; 34,8
ce tãþi: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,4, 5; rezum. cap.11; 11,5, 10;
rezum. cap.13; 14,6; 17,12; 21,3; rezum. cap.26; 2 7,4; 32,29
cetãþilor: pl. gen. 31,19
CETINÃ: s.f. (Prin gn.) „brad”
ceatinã: sg. ac. 3,5
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedrii: pl. ac. 1,15
chedru: sg. ac. 2,3, 8
chedrilor: pl. gen. 9,27
chedrul: sg. dat. (cu prep. la) 25,18

(a) CINSTI: v. IV
au cinstit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,22; 33,3, 23
sã cinstiþi: conj. prez. 2.pl. 29,11
cins tind: gerunziu 34,27
CINSTIT, -Ã: adj.
cins titã: f. sg. nom. 2,9
cins tit (foarte): m. sg. nom. 18,1; 32,27
CINSTITOR: s.m.
cins titori: pl. nom., în sintagma cins titori de Dumnezeu rezum. cap.11
CIOLAN: s.n. (Prin ext.) „dinte”; (aici) „fildeº”
ciolane: pl. ac., în sintagma ciolane de elef ant rezum. cap.9
(a) CIOPLI: v. IV
au cioplit: ind. pf.c. 3.pl. 21,11
CIOPLIT, -Ã: adj./s.
cioplit e: adj. n. pl. ac., în sintagma chipuri cioplite/chipurile ceale
cioplit e 3,10; 14,3; 33,19; 34,3, 4, 7
(celor) cioplite: s.n. pl. dat. 24,18
cioplit : sg. ac., în sint agma chip cioplit 33,7
CIOPLITURÃ: s.f.
cioplitura: sg. ac. 2,14
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CIRTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „interval de tim p foarte scur t”;
„clipitã”
cir tã: sg. ac., în loc. adv. neg. nici o cirtã „deloc” 35,15
(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
cetind: gerunziu rezum. cap.34; 3 4,18
au cetit: ind. pf.c. 3.sg. 34,24, 30
cetise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 34,31
CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. nom./ac. 6,28; 7,13; 20,9
CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 32,29
CLEªTE: s.m.
cleaºte: sg. nom. 4,21

COT: s.m.
coþi: pl. nom./ac. 3,3, 4, 8, 11, 12, 13, 15; 4,1, 2, 3; 6,13; 25,23

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 7,1; 18,2; 22,6
pogorându(-sã): gerunziu 7,3
(vã) veþi pogorî: ind. viit.I. 2.pl. 20,16
a (sã) pogorî: inf. prez. 23,20

COVATÃ: s.f.
covãþ: pl. ac. 2,10
(a) CRÃPA: v. I; var. (a) CREPA
au crepat: ind. pf.c. 3.pl. 25,12

COC: s.n.; var. COC(C)HIN s.n. (cf. lat. coccum „culoare
stacojie”; fig. „stofã vopsitã staco jiu”; coccinus „staco jiu”);
cuvântul nu este înregistrat în DA.
cocchini: sg. ac. 2,7
cochin: sg. ac. 2, 14
coc: sg. ac. 3,14

COIF: s.n.
coifuri: pl. ac. 26,14

CREDINCIOS, -OASÃ: adj./adv.
credincios: adv. 19,9; 34, 12
credincios: adj. m. sg. nom. 31,12, 15

COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. ac. rezum. cap.12
comoarãle: pl. ac. 12,9
comoarele: pl. ac. 25,24; 36,18
comoare: pl. ac. 32,27

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 17,12

(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI „a împresur a”, „a asedia”
(cf. Indice Jd)
vor conoci: ind. viit.I. 3.pl. 6,28
au conocit: ind. pf.c. 3.sg. 32,1
conocea: ind. imp. 3.sg. 32,9
conociþi: ind. prez. 2.pl. 32,10

CORABIE: s.f.
corabie: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 20,36
corãbii: pl. ac. 8,18; 20,36
corãbiile: pl. nom. 9,21; 20,37
CORÃBIER: s.m.
corãbieri: pl. ac. 8,18
CORN: s.n.
cornuri: pl. ac. 18,10
cornul: sg. nom. 25,19

CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC: s.m.
grânghii: s.n. pl. ac. 14,3; 17,6; 19,3; r ezum. cap.31; 31,1; 34,4, 7
grâng: s.m. sg. ac. 15,16
grânghilor: s.m. pl. dat. 24,18
grânguri: s.n. pl. ac. 33,3, 19; 34,3
(a se) CREDE: v. III
a (sã) creade: inf. prez. 6,18
credeam: ind. imp. 1.sg. 9,6
ai crezut: ind. pf.c. 2.sg. 16,8
cred: ind. prez. 3.pl. 16,9
credeþi: imperativ 2.pl. 20,20
sã creadeþi: conj. prez. 2.pl. 32,15

CODRU: s.m.
Codrului: sg. gen., în s. propr. Codr ului Livanului 9,20
codrului: sg. gen. 26,10
codri: pl. ac. 27,4

COR: s.m. „mãsurã de capacitate pentr u cereale”
cori: pl. ac. 2,10; 27,5

CORT: s.n.
cortul: sg. nom., în sintagma cortul aºezãmântului 1,3
cortul: sg. ac. 1,4
cortului: sg. gen., în sintagmele cortului Domnului/cortul leagii
Domnului/cor tului aºezãmântuluui /cortului aºezãmântului 1,5,
6, 13
cortului: sg. gen. 5,5
cort: sg. ac. 5,5
corturilor: pl. gen., în sintagma praznicul corturilor „una dintr e
cele trei mari sãrbãtori din cursul anului evreiesc, o sãr bãtoare la
care a vea loc pelerinaj; dura ºapte zile, în ultima lunã a anului,
dupã ce erau adunate roadele câmpului. Orice bãr bat trebuia sã
par ticipe la aceastã sãrbãtoar e” (Cf. DB, p.271 ºi 1170) 8,13
cortul: sg. ac., în sint agmele cortul mãrturiii/cor tul Domnului
24,6; 29,6
COªTEI: s.n. (mgm. înv.) „cetate”
coºteiuri: pl. ac. 27,4

COAPSÃ: s.f.
coapseale: pl. ac. 6,9; 10,10

COPAC: s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 28,4

INDICE

CRIN: s.m.
crin: sg. gen. 4,5
CUCERNIC , -Ã: adj.
cucearnic: n. sg. ac. rezum. cap.20
(a) CUGETA: v. I
cugetã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
cugeta: ind. imp. 3.sg. 11,22; 13,13
cugetase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 30,17
CUI: .sn.
cuiele: pl. ac. 3,9
cui: sg. nom. 3,9
(a) CULEGE: v. III
culeage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
au cules: ind. pf.c. 3.sg. 20,34
culeageþi: imperativ 2.pl. 24,5
culesease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 34,9
voiu culeage: ind. viit.I. 1.sg. 34,28
CULEGERE: s.f.
culeagere: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,9
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CUMINTE. adj.
cuminte: m. sg. ac. 2,12

CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. nom. 14,14

CUMNÃÞIE: s.f. „înr udire între cumnaþi (sau cumnate)”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare este
în Lexicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc..., Buda, 1825.
cumnãþie: sg. ac. 18,1

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,9; 6,10, 17; 9,5; 10,15; 11,2, 4; 12,7;
18,4, 12, 18; 23,4; 30,4, 12; 36,21
cuvintelor: pl. gen ./dat. 9,29; 13,22; 25,26; 26,22; 27,7; 28,26;
32,32; 33,18; 35,22, 26; 36,8
cuvintele: pl. nom./ac. 9,29; 15,8; 18, 12; 20,34; 29,30; 33,18,
19; 3 4,19, 21, 22, 26, 30; 35,6; 36,16
cuvinte: pl. ac. 10,7; 32,8
cuvântele: pl. ac. 34,21
cuvântului: sg. gen. 36,22

CUMNÃÞIT, -Ã: adj. „înrudit prin cumnãþie”; cuvântul nu este
înr egistrat în DA (verbul este, cu o atestare târ zie)
cumnãþit : m. sg. nom. rezum. cap.18
(a) CUMPÃRA: v. I
cum pãra: ind. im p. 3.sg. 1,16
sã cumpere: con j. prez. 3.pl. 34,11
CUMPÃRARE: s.f.
cum pãrarea: sg. nom. 1,17
CUMPLIT, -Ã: ad j.
(f oarte) cumplitã: f. sg. ac. 16,12
(a) CUNOAªTE: v. III
cunoscându-: gerunziu 6,29
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 6,30
sã cunoascã: con j. prez. 3.sg. 6,33
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 9,6
au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg. 33,13
(a) CUPRINDE: v. III
cuprinde: inf. prez. fãrã a 2,6
cuprindea: ind. im p. 3.sg. 4,2, 5
cuprinzând: gerunziu rezum. cap.5
cuprind: ind. prez. 3.pl. 6,18
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 6,28
au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 7,22
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,14
au fost cuprinºi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 35,14
(sã) cuprind: ind. prez. 3.pl. 36,8
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
va curã: ind. viit.I. 3.sg. 6,26; 7,13
CURAT, -Ã: ad j.
curat : n. sg. ac. 3,4; 4,20, 21, 22; 9,17, 20
curatã: f. sg. ac. 4,16; 13,11
(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI
curãþiþi: imperativ 2.pl. 29,5
sã curãþascã: conj. prez. 3.pl. 29,15
a curãþi: inf. pr ez. 29,17
au curãþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,17; 34,3, 5
curãþit fiind: pasiv gerunziu 34,8
CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. ac. 29,2 4
CURÂND: adv.
curând: 18,8
(a) CURGE: v. III
curgea: ind. im p. 3.sg. 32,4
CURGERE: s.f.
curgerea: sg. nom. 21,19; 24,23; 36,10
(a) CURVI: v. IV
a cur vi: inf. prez. 21,11, 13
CURVIE: s.f.
curvia: sg. ac. 21,13

(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvântat 6,4
au cuvânt at: ind. pf.c. 3.pl., în s tructur a v. dislocatã bine au
cuvânt at 31,8
CUVIOS, -OASÃ: adj.
cuviosul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.33
D
(a se) DA: v. I
sã dau: con j. prez. 1.sg. 1,7
dat e sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 1,12
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 1,12; 2,10; 7,13, 20; 12,7
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15; 2,12; 5,10; 9,9, 12, 27; 11,23;
12,10; 13,5, 16; 14,7; 16,8; 17,5; 18,22; rezum. cap.19; 20,21,
30; 21,3; 23,9, 11; 2 4,12, 24; 2 7,5; 28,5, 9, 21; 29,6, 8; 30,7;
32,2 4; 34,10, 11, 15, 18; 35,7, 8, 9; 36,17, 23
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 6,15, 25, 27, 31, 38; 20,7, 11
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 6,36
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 7,20; 25,9; 33,8; 3 4,16
daþi: ind. pr ez. 2.pl. 10,6
va da: ind. viit.I. 3.sg. 18,5, 11
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 18,14
daþi: imperativ 2.pl. 18,26; 30,8
dai: ind. prez. 2.sg. 19,2
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg. 20,3; 28,5; 34,17
da: ind. imp. 3.pl. 21,19
da: inf. prez. fãrã a 25,9
au dat: ind. pf.c. 3.pl., în expr. º-au dat împreunã vedeare „s-au întâlnit
faþã în faþã” (cf. lat. mutuos sibi praebuere conspectus) 25,21
(sã) da: ind. imp. 3.pl. 31,18
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.6; 6,27, 30; rezum. cap.12
dã: imperativ 2.sg. 1,10; 25,18
dãduse: ind. m.mc.pf. 3.sg. 32,29
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
dând: gerunziu rezum. cap.9
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,2; 9,23; 11,16; 20,27; 30,24
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 21,7; 30,12; 32,11; 35,12
sã (se) dea: conj. prez. 3.sg. 25,20
sã deaie: conj. prez. 3.sg. 31,4
DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dãjdi: pl. ac. 10,18
DAR: s.n.
dar uri: pl. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.9; 9,24; 17,5, 11;
21,3; 26,8; 28,21; 32,23
dar urilor: pl. gen. 19,7
DAT, -Ã: adj.
dat : m. sg. nom. 26,10
DÃJDUIRE: s.f.
dãjduirii: sg. gen. 8,8
dãjduir e: sg. ac. rezum. cap.27
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DÃJDUIT OR, -TOARE: adj.
dãjduitoare: f. pl. ac. rezum. cap.8

DESCHILINIRE: s.f. (R eg.) „deosebire” (cf. Indice Iº)
deschilinirea: sg. ac. 12,8

DÃRAB: s.n. (Reg.) „bucatã”
dãraburi: pl. ac. 15,16
dãrãburi: pl. ac. 34,7

DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchiºi: m. pl. nom. 7,15
DESCÂNTÃT OR, -TOARE: s.m./f.
descântãtori: s.m. pl. ac. 33,6

(a) DÃR UI: v. IV; cuvântul este omis din MDA.
dãruind: gerunziu 14,6
au dãr uit: ind. pf.c. 3.sg. 15,15; 32,22
dãruiesc: ind. prez. 3.pl. 16,9
dãruise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 30,24

(a) DESCOPERI: v. IV
deascopere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 9,2

DÂRMINÃ: s.f. „coastã”, „suiº”; aici prima atestare; cf. MDA,
unde prima atestare este la M. Tomescu, Glosar din judeþul Olt,
Slatina, 1944, dar sensul este aici peior ativ „epitet pentru o femeie
grasã ºi lipsitã de vioiciune”.
dârmina: sg. ac. 20,16
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 28,4

DESFÃTARE: s.f.
desfãtarea: sg. ac. 26,10
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºerþi: m. pl. nom. 13,7
deºartã: f. sg. ac. 32,15
(a) DEªTEPTA: v. I
deºtep ta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,18
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,16; 24,13; 36,22

DEASUPRA: adv.
deasupra: 4,4; 34,4

DEªTEPTAT, -Ã: adj. (Înv.) „deºtep t”
deºtep tat: m. sg. ac. 2,12

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: 32,30

(a) DEZMÂNTA: v. I; (Înv. ºi reg.) „a scoate cuiva din mint e
o hotãrâre, o convinger e”; „a convinge sã nu facã ce va”; (Înv.)
„a pãcãli”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Ioan Molnar, Retoricã, adecã învãþãtur a
ºi întocmirea frumoasei cuvântãri. (…). Buda, 1798.
desmântã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
a dezmânta: inf. prez. rezum. cap.32

DEGET: s.n.
deagetul: sg. nom. 10,10
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 30,10; 35,21
DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonilor: pl. dat. 11,15

DEZMIERDARE: s.f.
dezmierdãri: pl. ac. 10,10

DEOSEBI: adv. „separat”
deosebi: 26,21

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: adv. 2,4; 13, 11; 31,3
dimineaþã: adv. „de vreme” 20,20; 29,20

DEPARTE: adv.
depar te: 5,13; 6,32, 36; 20,24; 26,15
(a se) DEPÃR TA: v. I
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,19; 12,9; 21,10; 25,27; 30,7;
34,33; 36,13
au depãrtat : ind. pf.c. 3.sg. 14,5; 33,15; 3 4,33
a (sã) depãr ta: inf. prez. 16,3
depãr tându(-sã): gerunziu 25,16
sã (se) depear te: conj. prez. 3.pl. 35,15
DEPÃR TARE: s.f.
depãr tare: sg. nom. 14,11

DIMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi reg.) DINPR OTIVÃ,
DIMPROTIVÃ
dimprotivã: adv. 13,3; 28,23
dinpr otivã: adv. 13,14; 20,11
dinpr otiva: prep. 13,15
DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: 4,22
dinafarã: 32,5
DIN AINTE: adv.
(mai) dinnainte: 9,29

DES, DEASÃ: adj.
dease: f. pl. ac. 26,8

DIN AINTEA: prep. prep.
dinnaintea: 3,15; 5,9; 10,2

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit: adv. rezum. cap.14; 14,13; 15,17; 19,9; 25,2
desãvârºitã: adj. f. sg. ac. 16,9

DINÃUNTR U: adv./prep.; var. DINLÃUNTRU, DINLONTRU
dinlontru: adv. 3,4; 4,22; 9,18
dinlãuntru: adv. 4,3
dinlontrul: prep. 18,24

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
sã deºchizi: con j. prez. 2.sg. 6,20
deºchizã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 6,40
deºchizând: gerunziu rezum. cap.29
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 29,3

DINDÃRÃT: adv.; var. DINDÃRÃPT
dindãrãpt: 13,13, 14

(a se) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a se deosebi”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la August
Scriban, Dicþionaru limbii româneºti (…), Iaºi 1939.
sã (sã) deschilineascã: con j. prez. 3.sg. 18,12

DIVAN: s.n.
divanul: sg. ac. 34,31
(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
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(a) DREGE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a) DIREGE „a cãlãuzi”, „a
conduce”; „a pr epara”
au dir es: ind. pf.c. 3.sg. 14,10
era derease: pasiv ind. imp. 3.pl. 16, 14

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 14,15; 17,11; 28,15; 35,7
dobitoacele: pl. ac. 32,28
DOCTOR: s.m.; var. (Pop.) DOFTOR
doftorilor: pl. gen. 16,12

DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s./prep.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
direp t: prep. în loc. adv. direp<t> aceaea 1,1
drep t: adv. 3,13; 21,20; 31,18
(cel) direp t: s.m. sg. ac. 6,23
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 3, 17; 4,6, 7, 8, 10
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta ºi de-a s tânga 18,18
drep t: s.n. sg. ac. 28,1
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. (nici) spre dreapta nici spre stânga 34,2
drep t: ad j. m./n. sg. nom./ac. 12,6; rezum. cap.19; 26,4; 27,2;
31,20; 34,2
dreap ta: adj. f. sg. ac. 23,10

DOCTORIE: s.f.; var. (Pop.) DOFTORIE
doftorie: sg. ac. rezum. cap.16
DOICÃ: s.f.
doica: sg. ac. 22,11
(a se) DOICI: v. IV (cf. Indice Iº)
(sã) doicise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,8
DOICIT, -Ã: s.m./f. (cf. Indice Iº)
doiciþii: s.m. pl. ac. 10,10
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1; 2,11, 12; 5,10, 13; 6,1, 4,
8, 10; rezum. cap.7; 7,3, 6, 10, 12, 21, 22; 9,8; 11,4, 16; 1 2,5, 6, 7,
13, 14; rezum. cap.13; 13,5, 10, 14, 18, 20; rezum. cap.14; 14,4, 6,
7, 11, 12, 13; 15,2, 4, 6, 9, 12, 13, 15; 16,7, 12; 17,3, 5; 18,5, 10,
11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 2 7, 31; 19,2, 3, 4, 7, 11; rezum.
cap.20; 20,3, 4, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 37; 21,7,
10, 12, 14, 16, 18; 22,7, 9; 23,3; 24,19, 20, 22, 24; 25,4, 7, 9, 15,
27; rezum. cap.26; 26,5, 15, 16, 18; 28,3, 5, 6, 9, 19, 22, 25;
29,10, 11, 30; 30,6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22; 31,8, 10; rezum.
cap.32; 32,8, 11, 21, 22, 29, 31; 33,2, 4, 7, 9, 10, 13; rezum.
cap.3 4; 34,23, 24, 26, 27, 33; 35,6; 36,13, 15, 22, 23
Doamne: sg. voc. 1,9; 6,14, 16, 17, 19, 27, 41, 42; 14,11; 20,6
Domnului: sg. gen./dat. 2,1, 4, 12; rezum. cap.5; 5,13, 14; 6,7, 10, 11,
12; 7,1, 2, 3, 4, 6, 7; 8,12; 9,8; 11,2, 4, 14, 16; 12,2, 7, 12; 13,8, 9, 10, 11,
12; 15,8, 11, 14; 16,8, 9; 17,6, 10, 16; 18,4, 6, 7, 15, 18, 20; 19,2, 7, 8,
9, 10; 20,13, 17, 18, 21, 29, 32; 21,6; 22,4; 23,6, 16, 18; 24,2, 6, 7, 9,
18, 20; 25,2, 20; 26,4, 16, 17, 18, 20; 27,2, 6; 28,1, 9, 10, 11, 13; 29,2,
6, 8, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 36; 30,1, 5, 8, 12, 17; 31,2, 6, 11, 14,
16, 20; 32,16, 17, 23, 24, 26; 33,2, 6, 12, 16, 17, 18, 22, 23; 34,2, 8, 14,
21, 26, 30, 31, 33; 35,1, 3, 12, 16; 36,5, 7, 9, 12, 16, 21, 22
Domnului: sg. gen., în sintagma sicriiul Domnului/sicriiul leagii
Domnului 1,4; 5,2, 7; 8,11; 24,10
Domnului: sg. gen., în sintagma cortul/cortului Domnului 1,5; 29,6
Domnului: sg. gen., în sintagma leagii/leagea Domnului 1,6; 12,1;
17,9; 31,4; 35,26
Domnului: sg. gen., în sintagma prazniceale Domnului 2,4
Domnului: sg. gen ., în sintagma casa/casii/casei Domnului 3, 1;
4, 16, 22; 7,11; 8,1, 16; 9,4, 11; 12,9, 11; 15,18; 16,2; 20,5, 28;
23,5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 20; 24,4, 8, 12, 13, 14, 21; 26,19, 21;
27,3; 28,21; 29,3, 5, 16, 18, 20, 25, 31, 35; 30,1, 1 5; 31,10, 21;
33,4, 5, 15; 34,8, 9, 10, 15, 17, 30; 35,2, 8; 36,10, 14, 18
Domnului: sg. gen., în sintagma Duhul Domnului 18,23; 20,14
Domnului: sg. gen., în sintagma car tea leagii Domnului 34,14
Domnului: sg. gen., în sintagma legãtura Domnului 34,32
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnului: sg. gen./dat. 2,14, 15; 13,6
domni: pl. nom. 18, 16
domnilor: pl. gen. 30,9
(a) DORI: v. IV
dor esc: ind. prez. 1.sg. 2,5, 9
dor ea: ind. imp. 3.pl. 9,23
(a) DORMI: v. IV
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 26,2
DOS: s.n.
dosurile: pl. nom. 4,4
dosul: sg. ac. 29,6

DREPTATE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) DIREPTATE
direp tatea: sg. ac. 6,23
drep tãþile: pl. ac. 7,17, 19; 34,31
drep tatea: sg. ac. 9,8; rezum. cap.19
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; rezum. cap.5; 6,38; 8,17, 1 8;
rezum. cap.9; 9,12; 10,16; 25,11; 29,9; 34,22
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,4
(sã) ducea: ind. im p. 3.pl. 1,16
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1, 4, 5; 12,9; 14,13, 14; 15,18; 24,14; 25,23,
24; 28,5, 8, 15; 30,9, 15; 33,11; 34,16; 35,24; 36,4, 6, 7, 10, 18
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 6,36
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl.6,37
ducându(-vã): gerunziu 7,19
ducându(-sã): gerunziu 10,5; 24,25; rezum. cap.36
ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 12,11; 24,11
duceþi: imperativ 2.pl. 18,25
(s-) duce: inf. prez. fãrã a 20,37
a (sã) duce: inf. prez. 23,8
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33; rezum. cap.36
duceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 34,21
(t e) vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 34,28
a (mã) duce: inf. prez. 35,21
duce: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.36
DUH: s.n.
duhu: sg. nom. 9,4
Duhul: sg. nom./ac., în sintagma Duhul lui Dumnezeu/Duhul
Domnului 15,1; 18,23; 20,14; 24,20
duhul: sg. nom./ac. 18,20, 22; 21,16; 36,22
duh: sg. nom. 18,21
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiescul: m. sg. nom. rezum. cap.17; rezum. cap.28
dumnezeieascã: f. sg. ac. rezum. cap.19; 29,31
dumnezeiesc: m. sg. nom. rezum. cap.24
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eul: sg. nom./ac. 1,1; 2,5, 12; 6,4, 40; 7,22; 9,8; 11,16;
13,5, 18; 14,4, 7, 11; 15,4, 9, 12, 13; 16,7; 17,4; 18,13; 19,3, 4,
7; 20,7, 19, 20, 33; 21,10, 12; 24,24; 26,16, 18; 28,5, 6, 9, 25;
29,10; 30,6, 7, 9, 19, 22; 31,21; r ezum. cap.32; 32,8, 11, 14, 15,
17; 33,18; 34,3, 23, 26, 33; 36,13, 15, 23
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,3, 4, 7, 8, 11; rezum. cap.6;
6, 14, 18; rezum. cap.7; 8,14; 9,8, 23; 10,15; rezum. cap.11; 11,2;
rezum. cap.12; rezum. cap.13; 13,10, 12, 15, 16; rezum. cap.14;
14,11; rezum. cap.15; 15,3; 19,6, 11; rezum. cap.20; 20,6, 15;
22,7; rezum. cap.23; 24,9, 20; 25,7, 8, 9, 16, 24; 26,5, 7; 28,24;
rezum. cap.29; 30,16; 31,13; rezum. cap.32; 32,16; rezum.
cap.33; 33,13; 34,27; 35,21, 22; 36,13, 16, 19
Dumnez eule: sg. voc. 1,9; 6,41, 42
Dumnez eului: sg. gen./dat. 2,4; 6,7, 10; 9,8; 11,16; 13,11, 12; 14,2;
rezum. cap.15; 24,5, 18; 27,6; 28,10; 29,5, 6, 7; 30,1, 5, 8; 31,6, 20;
32,17, 19; 33,12, 16, 17, 18; 34,8, 32, 33; 35,3; 36,5, 12
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Dumnezeul: sg. voc. 6,14, 16, 17, 19; 20,6, 12
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma cor tul aºezãmântului lui
Dumnezeu 1,3
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma casa/casei/casii lui Dumnezeu
3,3; 4,11, 19; 5,1, 13, 14; 7,5; 22,12; 23,3; 24,7, 27; 29,15; 33,7
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma leagii lui Dumnezeu rezum. cap.17
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. nom./ac. 2,5; 25,14, 20; 28,23; 32,13, 14, 17; 33,15
dumnezeilor: pl. gen./dat. 7,19; rezum. cap.25; 25,15; 28,23;
32,19; 34,25
dumnezei: pl. nom./ac. 7,22; 13,8, 9; 25,14
dumnezeu: sg. ac. 32,15
dumnezeului: sg. gen. 32,21
DURERE: s.f.
durerea: sg. ac. rezum. cap.16
durearea: sg. ac. 16,12
DUS, -Ã: adj.
dus: m. sg. nom. 36,20
E
EBUR: s.m.; var. EVUR (cf. Indice 3Împ.)
evur: sg. ac. 9,17, 21
ELEFANT: s.m.
elefant : sg. ac., în sintagma ciolane de elef ant „fildeºi” (cf.
CIOLAN) rezum. cap.9
EPISTOLIE: s.f.
epistolii: pl. ac. 32,17

INDICE

face: inf. prez. fãrã a 30,3
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 33,8
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.34
fac: ind. prez. 3.pl. 34,17
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 14; 2,11, 12, 18; 3,8, 9, 10, 14;
4,1, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 22; 6,11; 7,6, 8, 9, 21; 8,2, 5; rezum.
cap.9; 9,11, 15, 17, 26; 10,6; 11,12; rezum. cap.12; 12,10, 14;
13,8; 14,2; 18,10; 20,35, 36; 21,6, 11, 19; 22,4; 23,1, 3, 8, 16,
20; 24,2, 5, 8, 13, 24; 25,2; 26,4, 15; 27,2; 28,1, 24; 29,2, 6;
30,21, 23; 31,6, 20, 21; 32,5; 33,2, 3, 6, 19, 22; 34,2, 32, 33;
35,1, 12, 17, 18; 36,1, 5, 9, 12, 21
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,5; 6,13; 7,7, 9, 10; 11,15; 12,9;
15,16; 21,7, 19; 24,16, 22; 26,4; 27,2; 29,2; 30,5; 33,15, 22
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 1,8, 9; 6,8; 21,13; 25,16
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,14; 4,21; 6,19; 11,4; 17,5, 10;
21,8; 24,14; 30,26; 32,25; 35,25
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. 1,17
fã: imperativ 2.sg. 2,4; 18,21
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 6,37; 32,13
(v-)aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 13,9
fãcând: gerunziu 20,32; rezum. cap.30; 30,2; 31,11; 32,3
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 21,6
fãcându(-sã): gerunziu rezum. cap.24
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 24,11; 34,12
fãcându(-se): gerunziu rezum. cap.31; 32,9
FACERE: s.f.
facerea: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 35,8
facerile: pl. ac. în sintagma facerile de bine 32,25
FAL CÃ: s.f.
falca: sg. ac. 18,23
FAMEN: s.m.
fameni: pl. ac. 18,8

EPIS TIL: s.n.; var. EPIªTILÃ: s.f. „element de cons trucþie
(caracteristic arhitecturii clasice) care se sprijinã pe capitelul coloanei
sau pe zid, constituind partea inferioarã a antablamentului”; (pop.)
„brâu” cf. lat. epis tylium, -i¾ „epistil”, „arhitravã”; acelaºi cuvânt
latinesc (epistylia) es te echivalat de douã ori în 2Par 4,12 prin
ºtiluri.; aici prima at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
ates tare este la Ion Cos tinescu, Vocabular româno-fr ancesu,
Bucureºti, 1870.
epiºtilele: pl. ac. 4,13
ETIOPIAN: s.m.; var. (În v.) ETIOP
ethiopienii: pl. nom. 12,3
ethiopiilor: pl. gen. rezum. cap.14
ethiopul: sg. nom. 14,9
ethiopeeni: pl. ac. 14,12
ethiopenii: pl. nom./ac. 14,12, 13; 16,8; 21,16

FAMILIE: s.f.
familiilor : pl. gen./dat. 1,2; 5,2; 19,8; 23,2
familiile: pl. ac. 17,14; 26,12; 35,5, 12
familii: pl. ac. 25,5; 31,17
FAPTÃ: s.f.
fap ta: sg. ac. 6,4, 15; 20,23
fap te: pl. nom. 12,12; 19,3
fap telor: pl. gen. 13,22; 20,34; 28,26
FASE: s.f. (cf. Indice Iº)
fase: sg./pl. nom./ac. 30,1, 2, 5, 15, 17, 18; rezum. cap.35; 35,1,
6, 11, 13, 16, 17, 18, 19
Fasei: sg. gen., în sintagma pr aznicul/prãznuirea Fasei 35,7, 9
fasei: sg. gen. 35,8

F
(a se) FACE: v. III
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 6,23, 33; 7,17
sã faci: conj. prez. 2.sg. 6,39; 9,8
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 6,40; rezum. cap.7; 13,9
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,11; 10, 1; 14,4; 30,1, 2, 5, 12, 13;
33,9; 34,21, 31; 35,16
a face: inf. prez. 11,22; 20,36; 33,8; 35,6, 21
oiu face: ind. viit.I. 1.sg. 10,14
sã faceþi: conj. prez. 2.pl. 16,3; 19,7
faceþi: ind. pr ez. 2.pl. 19,6
sã facem: conj. prez. 1.pl. 20,12; 29,10
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 23,4
faceþi: imperativ 2.pl. 24,5
va face: ind. viit.I. 3.sg. 25,8

FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. 8, 11; 11,18, 20, 21; 13,2; rezum. cap.18; 20,31;
21,6; 22,2, 11; 25,18; 27,1
featele: pl. nom./ac. 2,14; 13,19; 29,9
feate: pl. nom./ac. 11,21; 13,21; 24,3; 28,8
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 3,6; 6,3, 42; 7,3, 14, 20; 9,23; 20,18; 30,9; 33,23;
34,27; 36,12
faþa: sg. ac., în loc. s. (pre) faþa pãmântului „în lume” 6,31
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „(de) dinaintea” 33,9
faþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã 34,18
feaþele: pl. nom./ac. 3,13; 29,6
feaþe: pl. ac. 19,7
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: f. sg. gen. rezum. cap.6
fãcutã: f. sg. ac. 13,11; rezum. cap.20
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(a) FÃGÃDUI: v. IV
ai fãgãduit : ind. pf.c. 2.sg. 1,9; 2,15; 6,20
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5, 1; 15,18; 21,7; 31,6, 1 2; 35,8
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 6,1
fãgãduisãºi: ind. m.m.c.pf. 2.sg. 6,15
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 7,18
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.18
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþii: sg. gen. rezum. cap.6
fãgãduinþã: sg. ac. 32,15

7, 15, 31; 19,7, 10, 11; 20,2, 6, 12, 16; 23,4; 24,2; 25,8; 28,3,
13; 30,5, 9; 31,10; 32,7, 8, 14, 30; 33,13; 35,21; 36,23
ieste: ind. prez. 3.sg. 14,10
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,6; 18,3, 33; 35,23
sânt: ind. prez. 3.pl. 3,3; 13,9, 10; 14,7; 19,11; 20,2; 21,16; 32,7, 19
FIARÃ: s.f.
f iiarele: pl. nom. 25,18
FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 2,7, 14; 18,10; 24,12; 33,11

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânilor : pl.gen . 32,3
fântânile: pl. ac. 32,4

(a) FIERBE: v. III
au fiert: ind. pf.c. 3.pl. 35,13

FECIOARÃ: s.f.
f ecioare: pl. ac. 36,17

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ilisteilor: pl. gen. 9,26; 21,16; 26,6, 7
f ilisteii: pl. nom. 17, 11; 28,18
f ilistei: pl. ac. rezum. cap.26; 26,6; rezum. cap.28

FECIOR: s.m.
f eciori: pl. nom. 28,8

FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
f inic: sg. ac. 3,5
f inicilor: pl. gen. 28,15

FEL: s.n.
f ealiuri: pl. ac. 5,13< 20,25; 34,17
f eliuri: pl. ac. 15,18; 23,13; 29,27
f ealiur<i>: pl. ac. 26,15
f el: sg. ac. 26,18
f eliul: sg. ac., în loc. adj. de tot feliul 32,5, 27
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f erezei: pl. ac. 8,7
FERICIRE: s.f.
f ericire: sg. ac. rezum. cap.26; rezum. cap.32
FERICIT, -Ã: adj.
f ericiþi: m. pl. nom. 9,7
FERMECÃTOR, -TOARE: s.m./f. „persoanã care face vrãji”
f ermecãt orilor: s.m. pl. dat. 33,6
(a) FI: v. IV
e: ind. pr ez. 3.sg. 5,13; 7,3, 6; 12,6; 15,2; 18,13; 20,21; 30,18; 35,21
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,1, 3, 5; 2,17; 3,4, 7, 13, 17; 4,3, 5, 6, 18;
5,5, 6, 9, 10, 12; 7,3; 8,7, 9; 9,4, 13, 20, 25; 10,2, 8, 15, 18; 11,10,
13; 1 2,3, 13; 13,2, 3, 4, 7; 14,2, 6, 13; rezum. cap.15; 15,8, 15, 17;
16,8; 17,2, 10, 13, 19; 20,14, 31, 32; 21,3, 5, 6, 9; 22,1, 2, 9, 11;
23,8; 24,1, 11, 12; 25,1, 18, 20, 21; 26,3, 4, 11, 13, 23; 27,1, 2, 8;
28,1, 9, 15; 29,2, 7, 28, 29, 34; 30,14; 31,3, 13, 16, 20; 32,3, 9, 31;
33,1, 21; 34,1, 2, 12, 13; 36,2, 5, 9, 11, 16, 19
erai: ind. imp. 2.sg. 19,2
eºti: ind. prez. 2.sg. 6,40; 14,11; 20,6; 25,16
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 1,12; 7,21; rezum. cap.15; 15,5, 7; 19, 11;
20,17; 25,9; 33,4
a f i: inf. prez. 1,14; 4,7; 20,24; 28,10; 29,36
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,8; 7,15; 23,5
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,16
sã f ie: conj. prez. 3.sg. 6,5, 6, 40; 7,16, 18; 21,8, 10; 23,16; 29,24
vom f i: ind. viit.I. 1.pl. 18,3
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 18,21
ar f i: cond. pr ez. 3.sg. 18,32
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,7; 23,5, 7; 36,23
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 20,17, 20
f iind: gerunziu 24,11, 15; 29,1; 34,3, 18
sã fiþi: conj. pr ez. 2.pl. 30,7
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14; 5,9; 6,8; 8,6, 10; 9,2, 9, 19; 11,2, 23;
12,7; 14,7; 15,19; 17,3; 18,1; 20,14, 35; 21,20; 22,4, 7, 12; 24,18; 26,11,
21; 28,23; 29,25, 32, 35; 30,12; 31,12; 32,27, 30; 35,18; 36,17
aþi fost: ind. pf.c. 2.pl. 15,2
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 30,26
ias te: ind. prez. 3.sg. 1,10; 2,5, 9, 14; 5,2, 13; 6,11, 14, 18, 32,
34, 36; 8,17; 9,5; 10,10, 16; 11,3; 13,10, 11, 12; 15,9; 16,3; 18,6,

FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. 1,1, 5; 2,14; 6,9; rezum. cap.9; 9,31; 10,2, 15,
16; 11,3, 17, 18, 22; rezum. cap.12; 12,16; 13,6; rezum. cap.14;
14,1; 15,1; 17,1; rezum. cap.18; 18,7, 8, 10, 23, 25; 19,2, 11; 20,14,
37; rezum. cap.21; 21,1; rezum. cap.22; 22,1, 5, 6, 9, 10, 11; 23,1,
3, 11; rezum. cap.24; 24,20, 22, 26, 27; 25,17, 25; rezum. cap.26;
26,1, 21, 22, 23; 27,9; 28,6, 7, 12, 27; 29,12; 31,14; 32,20, 33;
33,7, 20, 25; 3 4,8; 35,3, 4; rezum. cap.36; 36,1, 8
f iiu: sg. nom./ac. 2,12; 17,16; 21,17; 22,1; 25,17, 23; rezum.
cap.27; rezum. cap.28; r ezum. cap.32; rezum. cap.33
f iii: pl. nom./ac. 5,2, 12; 6,11, 16; 7,3; 8,8, 9; 10,17, 18; 11,23;
13,7, 8, 9, 10, 16, 18; 20,1, 10, 14, 19, 23; 21,2, 14, 17; rezum.
cap.22; 22,8; 23,3, 11; 24,7, 27; 25,4, 7, 11, 12, 2 4; 27,5; rezum.
cap.28; 28,3, 8, 10; 29,9, 12, 13, 14; 30,9, 21; 31,1, 5, 6; rezum.
cap.32; 32,21; 33,6; 34, 12; 35,15, 17
f iilor: pl. gen./dat. 5,10; 6,30; 13,5; 20,22; 21,7; 22,11; 25,14; 26,18;
27,5; 28,3, 12; 29,21; 31,19; 32,33; 33,2, 9; 34,33; 35,14; 36,20
f iiului: sg. gen./dat. 9,29; 11,18; 15,8; 20,14, 34; 22,7; 24,26;
25,18, 23; rezum. cap.26; 30,26; 32,32; 34,20, 22
f ii: pl. nom./ac. 11,19, 21; 13,21; 24,3; 25,4
f iii: pl. voc. 13,12; 29,11; 30,6
f iului: sg. gen. 13,6, 7
FLOARE: s.f.
f lori: pl. ac. 24, 14
FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. nom. 6,28; 20,9; 32,11
FOC: s.n.
f oc: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,1; 28,3; 33,6; 35,13
f ocul: sg. nom. 7,3
FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac., în loc. adj. de folos 31,16
(a) FOLOSI: v. IV
f oloseaºte: ind. prez. 3.sg. 13,12
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 24,20
au folosit: ind. pf.c. 3.sg. 28,21
FORMÃ: s.f. (În v.) „chip”
f orma: sg. nom. 4,3
FRATE: s.m.
fr aþii: pl. nom./ac. 5,12; 11,22; rezum. cap.21; 21,4, 13; 28,8,
11, 15; 29,15, 34; 30,7, 9; 35,6, 9, 15
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sã (sã) gãteascã: conj. prez. 3.pl. 2,9
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 19,3
sã gãteascã: con j. prez. 3.sg. 31,11
(vã) gãtiþi: imperativ 2.pl. 35,4
gãtiþi: imperativ 2.pl. 35,6
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 35,10

fraþilor: pl. gen./dat. 11,4; 19,10; 22,8; 31,15
fraþi: pl. ac. 21,2
fratele: sg. nom. 31,12; 36,4
fratelui: sg. gen. 31,13
frate-sãu: sg. ac. rezum. cap.36
(a) FRÂNGE: v. III
au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. 23,17
frângându-: gerunziu 28,24

GÃTIRE: s.f.
gãtirea: sg. ac. 5,5

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom. 17, 10; 19,7
frica: sg. ac., în loc. adv. în frica Domnului „(în mod) cucer nic” 19,9
fricã: sg. ac. 20,3

GÃTIT, -Ã: adj.
gãtite: n. pl. ac. 8,16
gãtiþi: m. pl. nom. 17,18
GÃZD AC, -Ã: adj. (Reg.) „bogat” (cf. Indice Jd)
gãzdac: m. sg. nom. 18,1

FRICOS, -OASÃ: adj.
fricoasã: f. sg. ac. 13,7

GÂNDAC: s.m.
gândaciul: sg. nom. 6,28

(a) FRIGE: v. III
au fript: ind. pf.c. 3.pl. 35,13

(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. pr ez. 2.sg. 25,8
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 25,16

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþe: sg. ac. 3,6
FRUNTE: s.f. „par tea superioarã a feþei, for matã din osul
frontal, cuprinsã între sprâncene ºi pãr ºi mãrginitã lateral de
tâmple”; (Pop.) „par tea din faþã a unui lucr u”, „faþã”
fruntei: sg. gen. 3,4
fruntea: sg. ac. 26,19, 20
FRUNZOS, -OASÃ: adj.
frunzos: sg. ac. 28,4

GENUNCHI: s.m..; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
jenunchele: pl. ac. 29,30
GHICITURÃ: s.f .; var. (Mold.; Trans.) GÂCITURÃ „prezicere”
gâciturile: pl. ac. 33,6
GLAS: s.n.
glasuri: pl. ac. 5,13
glas: sg. ac. 5,13; 15,14; 20,19, 21
glasul: sg. nom./ac. 23,12; 30,27
glasurile: pl. ac. 23,13

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 25,8
(a) FUGI: v. IV
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,2; 15,9
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,18; 13,16; 14,12; 25,22
fugind: gerunziu 12,5; rezum. cap.32
fugea: ind. im p. 3.sg. 13,19
fugând: gerunziu rezum. cap.25; 25,27

(a) GLÃSUI: v. IV
au glãsuit: ind. pf.c. 3.pl. 13,15; 32,20
GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. nom. 6,3; 29,28; 30,25
gloatei: sg. gen. 20,14
gloatele: pl. nom./ac. 23,8, 13
gloatã: sg. nom. 30,17
gloata: sg. dat. (cu prep. la) 35,13

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. nom. 4,2
(a) FURA: v. I
au furat: ind. pf.c. 3.sg. 22,11

GOL, GO ALÃ: ad j.
goli: m. pl. nom. 28,15
(a) GOLI: v. IV
golise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 28,19

G
GALBEN: s.m.
galbeni: pl. ac. 9,15, 16

(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,19; 14, 13

GATA: adv.
gata: 6,22; 26, 13

GRABÃ : s.f.
grabã: sg. ac., în loc. adv. în gr abã 24,5; 35,13

(a se) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,9; 29,16
gãsise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,2 4
au gãsât: ind. pf.c. 3.sg. 34,14
am gãsit: ind. pf.c. 1.sg. 34,15
(s-)au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 34,17, 21
(sã) gãsise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 34,32; 35,18
(sã) gãsâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 35,17

GRAJD: s.n.
grajduri: pl. ac. 9,25
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 10,18; 26,20
grãbind: gerunziu 26,20

(a se) GÃTI: v. IV
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,4; 3,1; 16,6; 29,27
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 12,14; 13,3; 17,13; 26,14; 35,14,
15, 22

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,4, 10; 9,1; 10,3, 14, 16; 18,22, 27;
23,3; 30,22; 32,6, 16, 17, 19; 33,7, 10; 34,22; 35,3, 6
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,10; 10,15; 36,22
grãisãºi: ind. m.m.c.pf. 2.sg. 6,15
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 6,16, 17
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vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 10, 10
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 11,3; 18,12
grãind: gerunziu 13,13; 25,16
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 18,7
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 18,13
sã grãieºti: conj. prez. 2.sg. 18,15
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 18,23
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 33,18; 36,12
veþi grãi: ind. viit.I. 2.pl. 34,26
GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. ac. 31,6
grãmãzilor: pl. gen. 31,7
grãmãzile: pl. nom./ac. 31,8, 9
(a) GRÃMÃDI: v. IV (Pop.) „a îngrãmãdi”
a grãmãzi: inf. prez. 28,13
GRÃSIME: s.f.
grãsimi: pl. ac. 7,7
grãsimile: pl. nom./ac. 7,7; 29,35
grãsimelor: pl. gen. 35,14
GRÂNC: s.m./n.; vezi CRÂNG
GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 2,10; 27,5; 31,5
grâul: sg. ac. 2, 15
grãu: sg. ac. 32,28
GREªEALÃ: s.f.
greºalele: pl. ac. 28,13
(a) GREªI: v. IV
au greºit: ind. pf.c. 3.sg. 33,23
GREU, GREA: adj./adv.
greu: adj. n. sg. ac. 10,4, 11, 14
grea: adj. f. sg. ac. 10,4
(mai) greu: adj. n. sg. ac. 10,14
greu: adv. rezum. cap.35
GREUTATE: s.f.
greotãþile: pl. ac. 2,18; 34,13
greotate: sg. ac. 10,4, 11
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 20,20
grije: sg. ac. 24,6
grijea: sg. ac. 31,15
GRINDÃ: s.f.
grinzile: pl. ac. 3,7
GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. nom. 15,5
GROAZNIC: adv.
groaznic: 28,9
GROS, GROASÃ: adj.
(mai) gros: n. sg. nom. 10,10
GROSIME: s.f.
grosimea: sg. nom. 4,5
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H
HAINÃ: s.f.
hainele: pl. ac. 9,4; 18,29
haine: pl. ac. 9,24; 20,25
hainelor: pl. gen. 34,22
HALDEU: s.m. „caldeean”
haldeilor : pl. gen. 36,6, 17
HARAP: s.m.; v ezi ARAP
HERUVIM: s.m.
her uvim: sg. ac./gen. 3,7, 11, 12
her uvimi: pl. ac. 3,10, 14
her uvimului: sg. gen. 3,11
her uvimilor: pl. gen. 3,13; 5,7
her uvimii: pl. nom. 5,8
HETEU: s.m. (cf. Indice Fc)
he theilor: pl. gen. 1,17
he thei: pl. ac. 8,7
HEVEU: s.m. (cf. Indice Iº)
he vei: pl. ac. 8,7
HIACINT: s.n.; var. HIACHINTH
hiachinth: sg. ac. 2,7, 14; 3,14
HOTÃRÂª, -Ã: adj.; var. HOTARÂª, -Ã (Reg.) „care se învecineazã
cu…”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
hotarâºi: m. pl. nom. 21,16
HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 11,23; 35,15
I
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 24,11; rezum. cap.28
IARÃªI: adv.
iarãºi: 12,11; 18, 15; 19,4
IATÃ: interj.
iatã: 1,7; 13,15; 18,12, 22; 20,2, 10; 21,14; 23,3; 25,18; 28,9;
29,9, 19; 34,16, 24; 35,25
IDOL: s.m.
idolilor : pl. gen./dat. rezum. cap.14; rezum. cap.15; 30,14; 33,22;
rezum.cap.3 4; 34,5
idoli: pl. ac., în sintagma închinãtoare de idoli „idolatrã” rezum. cap.15
idolii: pl. ac. 15,8; rezum. cap.31; rezum. cap.33
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeilor: pl. gen. rezum. cap.25; 25,14
idumei: pl. ac. rezum. cap.28
idumeii: pl. nom. 28,17
IED: s.m.
iezi: pl. ac. 35,7

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 6,15; 18,21, 22; 35,22; 36,12, 21
gurã: sg. ac. 18,12

(a) IERTA: v. I
sã ierþi: con j. prez. 2.sg. 6,39

GUSTARE: s.f.
gus tãrile: pl. nom. 29,35

IESLE: s.f.
iesli: pl. ac. 32,28
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(a) IEªI: v. IV
sã iasã: con j. prez. 3.sg./pl. 23,8; 25,7
sã ies: conj. prez. 1.sg. 1,10
ieºind: gerunziu 5,10, 11; 22,7; 23,7, 14; 28,9
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 6,9, 34
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,9; 15,2; 19,4; 20,20; 26,6, 15; 31,1
iese: ind. prez. 3.sg. 15,5
ieºi: ind. prez. fãrã a 16,1
ieºi: imperativ 2.sg. 18,21; 26,18
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 20,10
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 20,17
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,22; 32,21
or ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 21,15
ar ieºi: cond. prez. 3.pl. 25,5
a ieºi: inf. prez. 26,20
ieºi-v oiu: ind. viit. I 1.sg. 18,21

(a) IZBÂNDI: v. IV
sã izbândeºti: conj. prez. 2.sg. 6,23
vei izbândi: ind. viit.I. 2.sg. 6,35

IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Iº)
Ievuseului: sg. gen. 3,1
ievusei: pl. ac. 8,7

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
au îmbãtrânit: ind. pf.c. 3.sg. 24,15

INIMÃ: s.f.
inimii: sg. dat. 1,11
inima: sg. nom./ac. 6,14, 30, 37, 38; 7,11, 16; 9,1, 23; 11,16;
12,14; 15,12, 15, 17; 17,6; 19,3; 20,33; 22,9; 26,16; 30,19, 22;
31,21; 32,6, 25, 26, 31; 34,27, 31; 36,13
inimile: pl. ac. 6,30; 30,8
inimã: sg. ac. 13,7; 16,9; 19,9; 25,2; 30,12
(a) INTRA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎNTRA
sã întru: conj. prez. 1.sg. 1,10
sã între: conj. prez. 3.sg./pl. 6,27; 23,6, 19
întra: inf. prez. fãrã a 7,2; 16,1
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,11; 1 2,5; 15,12; 20,28; 22,3; 23,12,
17; 24,17; 29,15, 17, 18
întrând: gerunziu 12,11; 13,3; 23,7, 15; 24,10; 26,16, 17; 29,16;
31,8; 32,1, 21
întrã: ind. prez. 3.sg. 15,5
vei într a: ind. viit.I. 2.sg. 18,24
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 23,7
a întra: inf. prez. 23,20
întra: ind. imp. 3.sg./pl. 24,11; 31,16
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 27,2

(a se) ISPITI: v. IV
sã ispiteascã: con j. prez. 3.sg. 9, 1
sã (se) ispiteascã: conj. prez. 3.pl. 32,31
ispitind: gerunziu rezum. cap.35
ISPRAVNIC: s.m.
ispravnicul: sg. nom. 31,12
(a) ISPRÃVI: v. IV
au isprãvit : ind. pf.c. 3.sg. 8,16
IS TORIC : s.m. (aici) „cronicar”
istoricii: pl. nom. 34,8
(a) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 2, 11; 11,21
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,8
IUDEU: s.m.
iiudeii: pl. ac. rezum. cap.28

IZGONIT, -Ã: adj.
izgoniþi: m. pl. nom. rezum. cap.11
IZVOR: s.n.
izvorul: sg. ac. 32,30
Î

(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
voiu îmblânzi: ind. viit.I. 1.sg. 28,23

(a) IMPUTA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPUTA
va împuta: ind. viit.I. 3.sg. 30,19

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 7,8; 26,8; 33,14
întrare: sg. ac. 23,13

IZBÂNDIRE: s.f. „rãzbunar e”
izbândirea: sg. ac. 24,25

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
sã (se) îmbrace: con j. prez. 3.pl. 6,41
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,17; 24,20; 28,15
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 18,29
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 5,12; 18,9
îmbrãcat: n. sg. ac. rezum. cap.9
(a) ÎMBUCA: v. I
sã îmbuce: conj. prez. 3.sg. 7, 13
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr at: sg. nom./ac. 1,8, 9, 11; 9,8; 10,1; 11,22; 21,8; 22,1;
rezum. cap.23; 23,11; 26,1; 33,25; 36,1, 4
împãraþi: pl. ac. 1,12
împãr atul: sg. nom./ac. 1,14, 15; rezum. cap.2; 2,3, 11; 4,17;
5,3, 6; 6,3; 7,4, 5, 6; 8,11; 9,5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 25; 10,13,
16, 18; 11,3; 1 2,2, 6, 9, 10, 11, 13; rezum. cap.14; rezum. cap.16;
16,1, 2, 3, 6, 7; 18,3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34; 19,1; 20,35; rezum. cap.22; 22,5, 6; 23,3, 7,
11, 12, 13, 16, 20; 24,6, 8, 12, 22; rezum. cap.25; 25,3, 17, 21,
23, 25; 26,2, 13, 21; rezum. cap.2 7; 28,7, 16, 19, 20, 22; 29,18,
19, 20, 24, 27, 29; 30,2, 6, 24; 32, 1, 7, 9, 10,20, 22; 34,18, 22,
26, 30; 35,4, 20, 21; rezum. cap.36; 36,3, 6, 10, 13, 17, 20, 23
împãr atului: sg. gen./dat. 1,16; 2,12; 4,11; 7,11; 8,10, 11, 15;
9,9, 11, 20, 21; rezum. cap.12; 12,9; 15,16; 16,2, 7; 17,19; 18,5,
11, 12, 30; 19,11; 21,2, 6, 12, 17; rezum. cap.22; 22,1, 11; 23,3,
5, 9, 10, 11, 15, 20; 24,11, 14, 17, 21, 23; 25,16, 17; 26,11, 18,
21; 27,5; 28,5, 7, 21; 29,15, 23, 25; 30,4, 6, 12, 26; 31,3, 13;
32,8, 11, 21, 23; 33,11; 34,20, 24, 28; rezum. cap.35; 35,3, 7,
10, 15, 16; rezum. cap.36; 36,18, 20, 22
împãr aþii: pl. nom./ac. 1,17; 9,14, 22, 23, 26; 24,16; 32,4; 34,11;
35,18
împãraþilor: pl. gen. 8,9; 16,11; 20,34; 21,13, 20; 24,25, 27;
25,26; 27,7; 28,2, 23, 26, 27; 32,32; 33,18; 35,27; 36,8
împãr atul: sg. dat. (cu pr ep. la) 8,18; 34,16
împãr ate: sg. voc. 18,7; 20,15; 25,7
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. rezum. cap.9; 9,1, 9
împãrãteasii: sg. dat. 9,12
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj./(Neob.) s.
împãrãteascã:. s.f. sg. ac. (valoarea substantivalã este urmar ea
echivalãrii sintagmei lat. basilicam grandem; aºadar, nu o bisericã
mare, cum ar fi de aºteptat, ci o imparat eascã mare) 4,9
împãrãteascã: adj. f. sg. ac 18,9; 22,10
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împãrãteºti: adj. f. pl. ac. 4,9
împãrãteºtii: adj. f. sg. gen . 6,13
împãrãtesc: adj. n . sg. ac. 23,20; 35,24
împãrãteºti: adj. f. sg. gen. 25,24
împãrãteºtilor: adj. n. pl. gen. 26,23

ÎMPREJUR: adv./prep./s.; var. (În v.) ÎMPREGIUR
împrejur: adv. 9,16
împrejurul: pr ep. 17,10
împregiurul: prep. 18, 18; 23,13
în pregiurul: s.n. (Înv.) „circumferinþã” 4,2

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 9,30, 31; 10,17; 11,12; 12,13,
16; 13,1, 2; 14,1, 5; 17,1; 20,31; 21,1, 5, 20; 22,1, 2, 12; 24,1, 27;
25,1; 26,3, 23; 27,1, 8, 9; 28,1, 27; 29,1; 32,33; 33,1, 20, 21;
34,1; 36,2, 5, 8, 9, 11, 20
a împãrãþi: inf. prez. 2,11; 12,13; 20,31; 21,5, 20; 22,2; 24, 1;
25,1; 26,3; 27,1, 8; 28,1; 29,1; 33,1, 21; 34,1, 3; 36,2, 5, 9, 11
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.33;
rezum. cap.36
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg. 22,9
va îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 23,3

(a) ÎMPREJURA: v. I (În v. ºi reg.) „a cuprinde din toate pãrþile”
împréjure: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 23,7
în prejura: ind. imp. 3.pl. 4,3

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. nom./ac. 1,1; rezum. cap.10; 11,1, 17; 12,1; 13,5,
21; 16,1; 17,5; 20,30; 21,3, 4; 25,3; rezum. cap.26; 28,5; 29,19;
rezum. cap.33; 33,13
împãrãþiii: sg. gen. 3,2; 7,18; r ezum. cap.9; 12,2, 8; 13,8; 15, 10,
19; rezum. cap.16; 16,1, 12, 13; 17,7; rezum. cap.21; 29,3; 34,3,
8; 35,19; rezum. cap.36
împãrãþiile: pl. ac. 9,19; 17,10; 20,6, 29
împãrãþiia: sg. ac. rezum. cap.11
împãrãþie: sg. ac. rezum. cap.15; 15,16; rezum. cap.26; 29,21
împãrãþiilor: pl. gen. 32,15
în pãrãþiii: sg. gen. rezum. cap.12
(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. IV „a (se) face (pe cineva) pãrtaº la ceva”
(s-)au împãr tãºit: ind. pf.c. 3.pl. 20,36
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
(sã) îm pãrþise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,11
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,18; 35,13
sã împarþã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.31
sã împar tã: con j. prez. 3.sg. 31,15
împãrþea: ind. imp. 3.pl. 31,19
ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþirile: pl. ac. 8,14; 31,2, 16; 35,4
ÎMPÃVÃZAT, -Ã: s.m./f.; var. PÃVÃZAT, -Ã (Rar) „îanarmat
cu o pavãzã”
(celor) împãvãzaþi: s.m. pl. gen. 12,10
pãvãzaþii: s.m. pl. nom. 12,11
(cei) pãvãzaþi: s.m. pl. ac. 14,8
ÎMPIEDICARE: s.f.; var. ÎMPIEDECARE (Înv. ºi reg.; ccr.)
„obs tacol”, „piedicã”
împiedecare: sg. nom. 14,7
(a) ÎMPODOBI: v. IV
au împodobit: ind. pf.c. 3.pl. 24,7
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. 6,22; rezum. cap.11; 11,1, 4; 12,15; rezum.
cap.13; 13,6, 8, 12; 14,11; 16,9; r ezum. cap.18; 18,30, 34; 19,10;
rezum. cap.20; 20,2, 12, 16, 17; 21,16; 22,7; 2 4,18, 23; 25,10,
15; 26,6, 7, 13, 18; 27,5; 28,9, 1 2, 20; 32,16, 17, 18, 19, 20;
rezum. cap.35; 35,21, 22; 36,6
împrotivã: adv. 13,20; r ezum. cap.18; 20,6; 28,20
în protiva: pr ep. 14,9; 17,10; 22,5
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPR OTIVI
(s-)au împrotivit: ind. pf.c. 3.sg. 21,8
(a) ÎMPRÃªTIA: v. I
au împrãºtiat: ind. pf.c. 3.sg. 34,4

(a se) ÎMPREUNA: v. I
împreunându(-se): gerunziu 3,5
sã (se) împreune: conj. prez. 3.pl. 4,13
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 18, 1
(t e) împreuni: ind. prez. 2.sg. 19,2
ÎMPREUNARE: s.f. „înþelegere”, „legãmânt”
în preunare: sg. ac. 16,3
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 9,14; 11,1; 20,2; rezum. cap.22; 23,13; 25,17; 29,21;
32,6; 3 4,22, 30; rezum. cap.36; 36,10
împreunã: adv. în loc. pr ep. împreunã cu rezum. cap.20
împreunã: adv. în e xpr. º-au dat împreunã vedeare „s-au întâlnit
f aþã în faþã” (cf. lat. mutuos sibi praebuere conspectus) 25,21
îm preunã: adv. în sintagma jurându-se împreunã „uneltind” 33,24
în preunã: 5,13
(a) ÎMPUTA: v. I; vezi (a) IMPUTA
ÎNAINTE: adv./prep.; var. MAINTE
înaintea: prep 1,5; 6,12, 14, 19; 7,6; 10,6; 15,8; 19, 11; 20,18,
27, 32; 23,17; 24,14; 25,22; 28,14; 29,2, 11, 19, 2 4; 31,20; 33,12,
22; 34,2, 27
înnaintea: prep. 1,6, 10, 13; 2,4, 6; rezum. cap.3; 3,4, 17; 4,20; 5,6;
rezum. cap.6; 6,16, 22; 7,4, 7, 17; 8,12, 14; 9,7; 11,16; 14,2, 12; 18,9,
20; 20,5, 7, 9, 13, 21; 21,6; 22,1, 4; 23,10; 24,2, 11; 25,2; 26,19; 27,2;
28,1; 29,6, 23; 30,9; 32, 23; 33,2, 6; 34,4, 24, 27, 31; 36,5, 9
înainte: adv. în sint agma punerea pânilor înainte „pâinea pentru
punerea înaintea f eþei lui Dumnezeu” 2,4
înnaint e: adv. în sintagmele pânile punerii-înnainte/masa
punerii-înnainte 4,19; 29,18
înnainte: adv. 7,19; 9,2; 19,2; 32,12
înainte: adv. 13, 11
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 1,12; 8,16; rezum. cap.2 1;
29,2 7; 30,5
ÎNALT, Ã: adj./s.
înalt : adj. m./n. sg. ac. 1,3; 4,1
înnalt: adj. n. sg. ac. 4,2; 6,30
înnalte: adj. f. pl. ac. rezum. cap.12
înnaltã: adj. f. sg. ac. 27,3
(celor) înalte: s.n. pl. dat. adn. 11,15
(ceale) înnalte: s.n. pl. nom./ac. 14,2; 15,17; 20,33; 21,11; 32,12;
33,19
(ceale) înalt e: s.n. pl. ac. 17,6; 28,4; 31,1; 33,3, 17; 34,3
nalt : adj. n . sg. ac. 6,13
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
înãlþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.26
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 26,16; 32,25
înãlþându(-se): gerunziu rezum. cap.32
(sã) înãlþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,26
au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg. 33,14
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 1,1; 17,12
înãlþimea: sg. nom./ac. 1,13; 3,4
(-)nnãlþime: sg. ac. 5,13
înnãlþime: sg. ac. 20,19
înnãlþimea: sg. ac. 3,15

741

CARTEA A DOAO PARALIPOMENON
ÎNÃUNT RU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTR U, ÎNLONTRU
înlãuntru: adv. 4,4; 5,5
înlontru: adv. 31,12
înlontrul: prep. 29,16
(a) ÎNCÃLÞA: v. I
au încãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 28,15

ÎNDEMN: s.n.
îndemn: sg. ac. rezum. cap.15
(a) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat: ind. pf.c. 3.sg. 18,2; 35,2
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
îndemna: ind. imp. 3.pl. 34,12

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
oi încelui: ind. viit.I. 1.sg. 18,20
vei încelui: ind. viit.I. 2.sg. 18,20
încelui-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 18,21
înceluie: ind. prez. 3.sg. 32,11
sã înceluie: con j. prez. 3.sg. 32,15

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznea: ind. im p. 3.pl. 17,10
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.26

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1, 2; 10,8; 20,22; 21,20; 29,1,
17, 27; 31,7, 10; 34,3
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,13; 12,13; 20,31; 21,5; 22,2;
24,1, 12; 25,1; 26,3; 27,1, 8; 28,1; 29,17; 33,1, 21; 34,1, 3;
36,2, 5, 9, 11

(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) îndrepta: ind. imp. 3.sg. 9,16
sã îndrep tãm: conj. prez. 1.pl. 20,12
îndrep tase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,33; 27,6
au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg. 26,5

ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznire: sg. ac. 17,6

ÎNDREPTARE: s.f.
îndreptãri: pl. ac. 19,10

ÎNCET: adv.
încet: 21,15

(a) ÎNFIGE: v. III
înfipsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,4
au înfipt: ind. pf.c. 3.sg. 3,5

(a) ÎNCETA: v. I
au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 16,5
înceatã: imperativ 2.sg. 35,21

ÎNFLORITURÃ: s.f.
înflorituri: pl. ac. 4,21

ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÎNCHIETURÃ
închieturile: pl. ac. 34,11

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
înfricoºindu(-sã): gerunziu 12,6
au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. 14,12
sã înfricoºaze: conj. prez. 3.pl. 32,18
(s-)au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.34

(a se) ÎNCHIDE: v. III
închizându(-sã): gerunziu 6,26
voiu închide: ind. viit.I. 1.sg. 7,13
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 11,11; 28,24
(sã) închide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
închis-au: ind. pf.c. 3.pl. 29,7
(a se) ÎNCHIN A: v. I
(sã) va închina: ind. viit.I. 3.sg. 6,32
(sã) vor închina: ind. viit.I: 3.pl. 6,34, 38
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,3, 22; 29,29, 30; 33,3
(vã) veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 7,19; 32,12
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,18; 24,17; rezum. cap.25;
25,14
(te-)ai închinat : ind. pf.c. 2.sg. 25,15
închinându(-sã): gerunziu 29,28
ÎNCHINÃTOR, -TOARE: adj.
închinãtoare: f. sg. nom., în sint agma închinãtoare de idoli
„idolatrã” rezum. cap.15
ÎNCHISO ARE: s.f.
închisoare: sg. ac. rezum. cap.16; 16,10
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încungiurat : ind. pf.c. 3pl. 18,31
încungiurase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,9
încungiurând: gerunziu 23,2
ÎNCONJURAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNCUNJURAT, -Ã
încunjurate: f. pl. nom. 17,2
ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietori: pl. ac. 14,7
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 10,2; 26,17, 19, 20
ÎNDÃRÃT: adv.; (În v. ºi reg.) ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 20,12; 25,13, 18, 28
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ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºat: m. sg. nom. 26,20
(a se) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduindu(-sã): gerunziu rezum. cap.14
ai îngãduit: ind. pf.c. 2.sg. 20,10
îngãduia: ind. imp. 3.sg. 36,15
(a) ÎNGENUNCHEA: v. I
îngenunchind: gerunziu 6,13
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. rezum. cap.32; 32,21
ÎNGRÃDIRE: s.f.
îngrãdirile: pl. ac. 23,14
(a) ÎNGREUIA: v. I
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 10,10
(a) ÎNGROPA: v. I
au îngropat: ind. pf.c. 3.pl. 9,31; 14,1; 16,14; 21,20; 22,9; 24,16,
25; 25,28; 26,23; 27,9; 28,27; 32,33; 33,20
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 12,16; 21,1; 35,24
ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngropãciunea: sg. ac. 21,19; 32,33
ÎNGROZIT, -Ã: adj.
îngrozit: m. sg. nom. 20,3
(a) ÎNNOI: v. IV
sã înoiascã: conj. pr ez. 3.sg. 24,4
înnoiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29; rezum. cap.33
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întindea: ind. imp. 3.pl. 5,8
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 6, 12; 25,27
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 6,29

au înnoit: ind. pf.c. 3.sg. 29,3; 32,5; 33,16
înoiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
sã înnoiascã: conj. prez. 3.sg./pl. 34,8, 10
înnoise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 35,20

ÎNTINS, -Ã: adj.
întinse: f. pl. nom. 3,13
întins: n. sg. ac. 6,32

ÎNNOIRE: s.f.
înnoiri: pl. ac. 2,4
înnoirea: sg. nom. 24,27
(a se) ÎNSEMNA: v. I
(sã) însãmnase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,1
însãmneazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.9
[sânt] însãmnate: pasiv ind. prez. 3.pl. 12,15
(a se) ÎNSTRÂMTORA: v. I; var. (a se) ÎNSTRÂMTORI (În v.)
„a se strâmtor a”
(s-)au înstrâmtorit: ind. pf.c. 3.sg. 33,12
(a) ÎNªELA: v. I
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 18,19
sã înºale: conj. prez. 3.sg. 32,15
au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 33,9
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâþi: ind. prez. 2.sg. 25,19
au întãrâtat: ind. pf.c. 3.pl. 28,25
sã întãrâte: conj. prez. 3.sg./pl. 33,6; 34,25
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãrindu(-sã): gerunziu 1,1; rezum. cap.15; 21,4; 23,1
întãreascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,17
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 11,12, 17; 13,21; 17,5; 26,9; 28,15
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,1, 13; 13,18; 15,8; 2 7,6; 32,8
sã întãreascã: conj. pr ez. 3.sg. 12,13
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
sã întãrim: conj. prez. 1.pl. 14,7
(vã) întãriþi: ind. prez. 2.pl. 15,7
a întãri: inf. prez. 15,12
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 19,11
întãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,15, 16
(vã) întãriþi: imperativ 2.pl. 32,7

ÎNTÂI: adj./adv.
întâiu: adj. inv., în sintagma întâiu nãscut „cel mai mare dintre
fii” 21,3
întâi: adv. rezum. cap.28

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) vor întâmpla: ind. viit.I. 3.pl. 18,14; 20,20
(s-)au întâmplat: ind. pf.c. impers. 18,33
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3sg. 32,31
(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(s-)au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 12,1
sã întemeiaze: conj. prez. 3.pl. 24,12; 34,10
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 33,3
ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeiarea: sg. ac. rezum. cap.24; 24,5; 34,11
(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) întindea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,4, 11, 13

ÎNTORS, -OARSÃ: adj.
întoarse: f. pl. nom. 3,13
întorºi: m pl. nom. 6,26, 37
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 8,4; 12,4; 32,1; 33,14
(foarte) întãrite: f. pl. ac. 21,3
întãritã: f. sg. ac. 25,3

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinarea: sg. ac. 14,10; 15,2; 35,20
-ntâm pinarea: sg. ac. 28,9

(a se) ÎNTOARCE: v. III
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 6,3; 18,31; 20,22; 32,30; 33,13; 36,4
întorcându(-sã): gerunziu 6,24; 7,14; 9,12; rezum. cap.19; 20,23;
21,19; rezum. cap.33
întoarce: imperativ 2.sg. 6,25; 18,33
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 6,38; 15,4; 30,9
sã întor ci: conj. prez. 2.sg. 6,42
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 7,19; 30,9
(s-)au înt ors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,2; 11,4; 12,12; 14,15; 19, 1;
20,2 7; 22,6; rezum. cap.23; 25,10; 28,15; 31,1; 32,21; 34,7
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 10,5
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 10,16
a întoarce: inf. prez. rezum. cap.11; 25,8
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 11,1
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 11,4; 18,16
(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 18,26
(te) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 18,27
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 24,19
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 25,10; 36,13
întoarceþi: imperativ 2.pl. 28,11
întorsu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 29,6
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 29,10; 30,9
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 30,6
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 30,6, 8
a (sã) întoarce: inf. prez. 32,2; 35,22; rezum. cap.36
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
întorcându(-se): gerunziu 36,10

(a) ÎNTREBA: v. I
întreabã: imperativ 2.sg. 18,4
sã întrebãm: conj. prez. 1.pl. 18,6
întreba: inf. prez. fãrã a 18,7
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 31,9
sã întreabe: conj. prez. 3.pl. 32,31
ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. nom. 19,10
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. ac. rezum. cap.11
(a se) ÎNTURNA: v. I (Reg.) „a (se) înapoia”, „a (se) întoarce”
au înturnat: ind. pf.c. 3.sg. 26,2
înturnând: gerunziu rezum. cap.29
înturnându(-se): gerunziu 33,3
ÎNÞELEGÃTOR, -TOARE: adj. (Înv.) „înþelept”
înþelegãtoriului: m. sg. gen. 26,5
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþãlegând: gerunziu 16,4
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagere: sg. ac. 1,10, 11; 30,22
înþeleagerea: sg. nom. 1,12
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ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. ac rezum. cap.1; 1,10, 11
înþelepciunea: sg, nom./ac. 1,12; rezum. cap.9; 9,3, 5, 6, 7, 23
înþelepciunii: rezum. cap.9
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.; var. ÎNÞÃLEPT, -EAPTÃ
înþelept: m. sg. ac. 2,12, 13
(mai) înþãlept: m. sg. nom. 11,23
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºte: 2,14

JIDO VESC, -EASCÃ: adj.
jidoveascã: f. sg. ac. 32,18
JOS: adv.
jos: adv. în loc. adj. din jos, în s. propr. Vethoronul din Jos 8,5
jos: 15,16

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþat: m. sg. ac. rezum. cap.2; 2,7, 12
ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: adj./s. (Înv.) „care transmite sistematic
cunoºtinþe”; „iniþiator sau propagator al unei doctrine”
învãþãtoriu: adj. m. sg. ac. 15,3
învãþãtori: s.m. pl. ac. rezum. cap.17; 19,11
învãþãtoriului: s.m. sg. gen. 26,11
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãturã: sg. ac. 35,3

(a) JUDE CA: v. I
a judeca: inf. prez. 1,10
judeca: inf. prez. fãrã a 1,11
veþi judeca: ind. viit.I. 2.pl. 19,6
sã judece: conj. pr ez. 3.pl. 19,8
vei judeca: ind. viit.I 2.sg. 20,12
JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. ac. 6,23; 19,6, 8; 26,21
judecatã: sg. ac. 6,39
judecãþile: pl. ac. 7,17; 33,8
judecãþi: pl. ac. 9,8; 24,24
judecãþii: sg. gen. în sintagma sabiia judecãþii 20,9

(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
sã învãrtoºaþi: conj. prez. 2.pl. 30,8
au învârtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 36,13
(a) ÎNVINGE: v. III
învinsu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 9,6

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorilor: pl. dat. 1,2; 19,6
judecãtori: pl. ac. rezum. cap.19; 19,5

J

JUG: s.n.
jugul: sg. ac. 8,8; 10,9, 10
jug: sg.ac. 10,4, 11, 14

JAF: s.n. (Prin ext.) „pradã de rãzboi”
jafuri: pl. ac. 14,13; 15,11; rezum. cap.20; 28,15
jafurile: pl. ac. 20,25

JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. nom./ac. 7,7; 9,6
jumãtãþi: pl. ac. 23,9

(a) JEFUI: v. IV
jefuind: gerunziu 6,28; 28,21
jefuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au jefuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,20; 32,14

(a) JUNGHIA: v. I
au junghiat: ind. pf.c. 3.pl. 29,24

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtve: pl. ac. rezum. cap.1; 1,6; 23,18; 24,14; 28,4, 23; rezum.
cap.29; 29,31; rezum. cap.30; 32,23
jârtvele: pl. nom. rezum. cap.7
jârthvele: pl. ac. 7,7
jârtvã: sg. ac. 7,12
jârtva: sg. ac. 29,28
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVELNIC
jârtvelnic: sg. ac. 3,16; rezum. cap.5; 5,11; 20,8; 26,18; 29,5, 7, 21; 35,5
jârtvelnicului: sg. gen. 4,20; 5,5, 9; 36,17
jârtvelnicul: sg. ac. 5,7; 30,8; 35,3

(a se) JERTFUI: v. IV; var. (a se) JÂRTVUI
jârthuia: ind. imp. 3.sg./pl. 7,4; 33,17
a jârthui: inf. prez. 11,16
au jârtvuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,11; 33,22; 34,25
jârthuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,9

era jârthuite: pasiv ind. imp. 3.pl. 24,7
au jârthuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,23; 30,15; 33,16
jârtvuit-au: ind. pf.c. 3.pl. 29,22
jârtvuia: ind. im p. 3.pl. 30,17
jârthuind: gerunziu 30,22; rezum. cap.35
jârtvuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 34,4
(s-)au jârthuit: ind. pf.c. 3.sg. 35,1, 11
jirthuiþi: imperativ 2.pl. 35,6
JERTFUIRE: s.f.; var. JÂRT VUIRE
jârtvuire: sg. ac. 4,6
jârthuirea: sg. ac. rezum. cap.30

(a) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: imperativ 2.sg. 6,27
învãþa: ind. im p. 3.pl. 8,10; 17,9
sã înveaþe: con j. prez. 3.pl. 17,7
a învãþa: inf. prez. rezum. cap.19

(a) JERTFI. .v. IV; var. (a) JÂRTVI
jârthvea: ind. imp. 3.pl. 5,6
jârthvindu(-sã): gerunziu rezum. cap.7
jârthvea: ind. imp. 3.sg. 9,4
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JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „înjunghiere”; (ccr.) „animal sacrif icat”
junghierilor: pl. gen. 5,6
junghieri: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,4, 5; 28,23; 32,23; 33,16;
rezum. cap.35; 35,13
junghierile: pl. ac. 7,1; 9,4; 11,16; 30,22
(a se) JURA: v. I
joarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
a jura: inf. prez. 6,22
(s-)au jurat: ind. pf.c. 3.pl. 15,14
jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 15,15; 36,13
jur: ind. prez. 1.sg. 18,15
jurându(-se): gerunziu în sintagma jurându-se îm preunã
„uneltind”, dupã lat. coniÀr¹ 33,24
au jurat : ind. pf.c. 3.pl. 34,32
L
LANCE: s.f.
lãnci: pl. ac. 23,9
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LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 33,11; 36,6

legãtur a: sg. ac. 6,14; 16,3; rezum. cap.20; 21,7
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de sare „legãmânt care nu
poate f i alterat sau cãlcat ; perpetuu; v eºnic” 13, 5
legãtura: sg. ac., în sintagma legãtura de leage „convenþie”,
„legãmânt”15,12
legãturã: sg. nom./ac. 16,3; 20,37; 23,1, 3, 16; 29,10; rezum.
cap.34; 3 4,31

LAT, -Ã: adj.
lat: n. sg. ac. 4,1; 6,13
LATURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LATURE
laturea: sg. ac. 4,10; 26,9
LAUDÃ: s.f.
laudele: pl. ac. 20,22
laude: pl. ac. 29,27, 31; rezum. cap.32
laudã: sg. ac. 33,16
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcuste: pl. nom. 6,28
lãcusteai: sg. dat. 7,13
LÃMURIT, -Ã: (Înv.; despre metale preþioase) „care a fost
purificat prin înlãturarea, sub acþiunea focului, a corpurilor, a
substanþelor sau a elementelor strãine, de calitate inferioarã”
lãmurit: n. sg. nom. 3,7
LÃNÞUREL: s.n.
lãnþureale: pl. ac. 3,5
lânþureale: pl. ac. 3,16

LEGE: s.f.
leagii: sg. gen./dat., în sint agmele cortului leagii Domnului/ sicriiul
leagii Domnului/ leagii lui Dumnez eu/ cartea leagii Domnului/
car tea leagii lui Moisi/ leagii Domnului 1,6; 5,2, 7; rezum. cap.17;
17,9; 25,4; 31,4; 34,14
leage: sg. ac. 4,20; r ezum. cap.15; 15,3; 19,10; 29,34; 30,5; 31,21;
35,13, 25
leagea: sg. ac. 5,10; 6,16; 14,4; 23,11, 18; 28,3; 29,19; 30,16;
31,3; 33,8
leagile: pl. ac. 8, 14
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Domnului 12,1; 35,26
legii: sg. gen. 13,11
leage: sg. ac., în sint agma legãtura de leage „convenþie”,
„legãmânt” 15,12
legile: pl. ac. 21,11
legii: sg. gen., în sintagma car tea legii rezum. cap.34; 34,15
leagii: sg. gen. 34,19
LEGIUIT: adv.
legiuit : 31,1; 35,16
LEMN: s.n.
leamne: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,3, 8, 9, 14, 16; 3,5; 9,10,
11; 3 4,11
leamnele: pl. ac. 2,10; 9,11; 16,6

(a se) LÃSA: v. I
lasã: imperativ 2.sg. 6,27
veþi lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 7,19
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8; 18,32; 24,25; 32,31
lãsând: gerunziu 10,13
lãsându(-): gerunziu 11,14
aþi lãsat: ind. pf.c. 2.pl. 12,5
am lãsat: ind. pf.c. 1.sg. 12,5
lãsãm: ind. prez. 1.pl. 13,10
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.pl. 15,17
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,8

LENEª: adv.
(mai) leaneºu: adv. 24,5
(a se) LENEVI: v. IV
sã (vã) leneviþi: conj. pr ez. 2.pl. 29,11
(a) LEPÃDA: v. I
voiu lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 7,20
lepãdând: gerunziu rezum. cap.10; rezum. cap.33
lepãdase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,14
leapãdase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.13
aþi lepãdat: ind. pf.c. 2.pl. 13,9
a lepãda: inf. prez. 20,11
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 33,15

LÃÞIME: s.f.
lãþimii: sg. dat. 3,3
lãþimea: sg. ac. 3,8
(a se) LÃUDA: v. I
sã laude: conj. pr ez. 3.pl. 8,14; 20,21; 29,30
a lãuda: inf. prez. 5,13; 7,6
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 7,3; 29,30
lãuda: ind. imp. 3.pl. 20,19; 23,12, 13
(sã) lãuda: ind. imp. 3.sg. 26,19
lãudând: gerunziu 30,22
lâudând: gerunziu 30,21

LEPRÃ: s.f.
leaprã: sg. ac. rezum. cap.26; 26,21
leapra: sg. nom. 26,19, 20
LEPROS, -OASÃ: adj.
lepros: m. sg. nom. 26,2 1, 23
LESPEDE: s.f.
leaspezi: pl. ac. 3,5, 7, 8; 5,10

LÂNGOARE: s.f.; vezi LINGOARE
(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI „a pândi”; „a iscodi”
au aleºuit: ind. pf.c. 3.sg. 24,26

LEAC: s.n.
leacuri: pl. ac. 28,15
(a se) LECUI: v. IV
sã (sã) lecuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 22,6

LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”; „pândire”
leºuiri: pl. nom./ac. 13,13; 23,13; 25,27
leºuirile: pl. ac. 20,22

LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. ac. 33,11; 36,6

LEU: s.m.
lei: pl. ac. 9,18

LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”
legãtur a: sg. nom., în sintagma legãtura Domnului 6,11; 3 4,32

LEUÞ: s.m.
leuþi: pl. ac. 9,19
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LEVIT: s.m. „e vreu din seminþia lui Levi, destinat serviciului
religios de la templu”; (Înv.) „pr eot la vechii evrei”
leviþii: pl. nom./ac. 5,4, 5; 7,6; 8,14, 15; rezum. cap.11; 11,13;
13,9, 10; 17,8; 19,11; 20,19; 23,2, 7, 8; 24,5, 6; rezum. cap.29;
29,4; 29,12, 16, 25, 26, 34; 30,15, 17, 21, 27; rezum. cap.31;
31,9, 17; 34,9, 30; 35,10, 11, 14, 15
leaviþii: pl. nom. 5,12
leviþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.8; rezum. cap.19; 23,18; 24,11;
29,30; 30,16, 25; 31,4; 35,3, 8, 9, 18
leviþi: pl. nom./ac./dat. 17,8; 19,8; 23,5, 6; 31,2; 34,12, 13; 35,9
levit: sg. nom. 20,14
leviþilor: pl. voc. 29,5
levitul: sg. nom. 31,12, 14
LEVITICESC , -EASCÃ: adj.
leviticesc: m. sg. dat. rezum. cap.31
leviticeºti: f. pl. ac. 31,2; 35,5
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen. rezum. cap.8; 28,3
limba: sg. nom. 32,18
(a) LIPI: v. IV
vom lipi: ind. viit.I. 1.pl. 2,16
au lipit: ind. pf.c. 3.pl. 28,15
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsã: sg. ac., în loc. adj. de lipsã „necesar” 2,14, 16; 8,16
LINGOARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LÂNGOARE
lângoare: sg. ac. 21,15
LIBIAN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) LIVIAN
livieni: pl. nom. 12,3
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(a se) LOVI: v. IV „a (se) atinge”, „a (se) izbi”; (Înv. ºi reg.)
„a ataca”; (Pop. ºi fam.) „a ajunge la o înþeleger e”, „a se
învoi”
au lovit: ind. pf.c 3.sg./pl. 13,17, 20; 14,14; 16,4; 18,23, 33;
20,37; 21,9, 18; 25,11; 28,5, 17; 32,21; 34,31
au fost loviþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 20,22
lovi: ind. pf. s. 3. sg. 21, 14.
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.26
au fost lovit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 28,5
(a) LUA: v. I
luund: gerunziu în loc. v. luund aminte 6,3, 40
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 7, 18
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.11; 11,18, 20; 13,21; 14,15;
15,8; 16,6; 22,11; 23,1, 8, 20; 24,3; rezum. cap.27; 28,5; 29,16;
35,24; 36,1, 4
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,21; 22,6; 32,25
luând: gerunziu rezum. cap.12; 12,9; 15,1; 25,17; 34,9; 36,10
lua: ind. imp. 3.pl. 12,11
luund: gerunziu 17,6; rezum. cap.18
a lua: inf. prez. în loc. v. a lua aminte 33,10
(a) LUCRA: v. I
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 2,3; 16,9
lucra: inf. prez. fãrã a 2,7, 14
am lucrat: ind. pf.c. 1.pl. 6,37
veþi lucra: ind. viit.I. 2.pl. 19,9
lucrând: gerunziu 19,10; 32,5
lucraþi: imperativ 2.pl. 19,11
lucreazã: ind. prez. 3.pl. 20,11
sã lucre: conj. prez. 3.sg. 22,3
lucra: ind. imp. 3.pl. 24,13
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 27,3; 31,20; 33,6; 36,8, 14
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtori: s.m. pl. ac. rezum. cap.2; 26,10; 34,10, 12
lucrãtorilor: s.m. pl. dat. 2,10

(a se) LIPSI. v. IV
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
(s-)au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 21,19
LIVIU: s.m. „libian”
liviii: pl. nom. 16,8
LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,4; 3,1; 5,7, 8; 6,20, 21, 24, 26, 32, 37, 38, 40;
7,12, 15, 16; 20,26; 24,11; 25,10; 34,24, 25, 28
loc: sg. ac. 6,32, 36
locului: sg. gen./dat. 6,38; 7,21; 19,5; 32,4; 34,27
locurile: pl. nom./ac. 19,5; 20,2; 33,19
locurilor: pl. gen. 20,29
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul rezum. cap.36

LUCRU: s.n.
lucru: sg. nom./ac. 2,14; 23,19; 24,12, 20; 25,15; rezum.
cap.26
lucrurile: pl. nom./ac. 2,18; 12,15; 16,11; 20,37; 24,12, 14; 27,7;
32,30; 34,25; 35,27
lucrul: sg. nom./ac. 4,11, 22; 16,5; 29,34; 34,12
lucrurilor: pl. dat. 8,9
lucrului: sg. dat. 15,7
lucruri: pl. nom./ac. 17,13; 19,3, 11; 20,35; 32,19; 34,17
(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: conj. prez. 3.pl. 4,20

LOCAª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 6,21, 30, 33, 39; 30,27
lãcaºele: pl. ac. 9,4
lãcaºului: sg. dat. 36,15

LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 3,2; 15,10; 29,3; 30,2, 13; 31,7
lunii: sg. gen. 5,3; 7,10; 29,17; 30,15; 35,1
luni: pl. ac. 8,13; 31,3; 36,9
luni: sg. gen. 29,17

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 11,5; 19,4; 20,8; 26,21; 28,18
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 6,1, 2
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 6,18; 8,11
a lãcui: inf. prez. 8,2
lãcuia: ind. imp. 3.sg./pl. 10,17; 16,2; 26,7; 31,4, 6; 34,22
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 19,10; 30,25
lãcuiþi: ind. prez. 2.pl. 20,15

LUNG, -Ã: adj./s.n.
lungi: adj. m. pl. ac. 3,3
lung: adj. n. sg. ac. 4,1; 6,13
(mai) lungi: adj. m. pl. nom. 5,9
lungã: adj. f. sg. ac. 21,19
lung: s.n. sg. ac. 3,4

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 15,5; 20,7, 18, 27; 21,11, 13; 22,1; 32,22,
26, 33; 33,9; 34,9, 24, 28, 30, 32
lãcuitorilor: pl. gen./dat. 19,8; 20,23; 34,27; 35,18
lãcuitorii: pl. voc. 20,20

LUNGIME: s.f.
lungimei: sg. gen. 3,4
lungimea: sg. ac. 3,8
LUTOS, -OASÃ: adj. „ar gilos”
lutos: n. sg. ac. 4,17
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(a se) MÃRI: v. IV
au mãrit : ind. pf.c. 3.sg. 1,1
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 9,22; 17,12; 32,23

M
MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”
mai-mare: sg. nom. 19, 11
mai-marilor: pl. dat. 21,19; 34,17
mai-mari: pl. nom./ac. 23,18; 2 4,12; 3 4,12
mai-marii: pl. nom. 31,13

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,1, 2; rezum. cap.9; 20,25
MÃRTURIE: s.f. „mãr turisire”; „însemn”
mãr turia: sg. ac. 23,11
mãr turiii: sg. gen., în sintagma cortul mãrturiii 24,6
mãr turiile: pl. ac. 34,31

MAIMUÞÃ: s.f.; var. (Reg.) MÃIMUÞÃ
mãimuþe: pl. ac. 9,21
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MÃMÂNE (pl. MÃMÂNI); MUMÃ
mâni-sa: sg. gen. 22,2
mumei: sg. gen. 12,13; 13,2; 20,31; 24,1; 25,1; 26,3; 27,1
mumã-sa: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 22,3
muma: sg. nom. 15,16; 22,10
MANOGRANATÃ: s.f. „rodie”; în 1Sm (14,2): mãr grãnat ; în 4Împ
(25,7) malogranata; în Ioil (1,12) malogrãnatul „rodiu” (cf. lat.
m¼logr¼n¼ tum, -¾); nici una dintre forme nu este înregistratã în DLR.
manogr anate: pl. ac.3,16
melogranata: pl. nom. 4,13
melogranate: pl. nom. 4,13
MARE: adj./s.
mar e: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 1,8, 10, 15; 2,5, 9; 4,9; 6,32;
9, 17; 11,12; 13,8, 17; 14, 14; 15,14; 16,14; 20,2, 19, 27; 21,14;
24,24, 25; 25,13; rezum. cap.27; 28,5, 11, 13, 17; rezum. cap.29;
29,30; rezum. cap.30; 30,18, 21, 23, 26; 32,18, 27; 34,9, 21
(cea mai) mar e: adj. f. sg. ac. 3,5
mar e (foar te): adj. f. sg. ac. 7,8; rezum. cap.35
mari: ad j. f. pl. ac. 9, 1; 26,15
(mai) mare: adj. f. sg. ac. 10,11
mar ea: adj. f. sg. ac. rezum. cap.32
(f oarte) mare: adj. f. sg. ac. rezum. cap.35
(ceale mai mari): adj. n. pl. ac. 36,18
(cei mai) mari: s.m. pl. nom. „supraveghetori”, „marii preoþi” 2,2; 29,34
(mai) marii: s.m. pl. ac., în sintagma mai marii nãscuþi „bãtrânii”
5,2; 22,1; 34,29
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 15, 13; 34,30
(celui mai) mar e: s.m. sg. gen. 18,30
(celor mai) mari: s.m. pl. dat. 31,15
(mai) mari: s.n. pl. ac. 33,23
MARE: s.f./s.n
mar e: s.f. pl. ac. 2,16; 8,18; 20,2
mar elui: s.n. sg. gen., în sintagma marelui celui vãrsat (aici de
genul neutr u; e vorba despre un vas de aramã din templu) rezum.
cap.4
mar e: s.n. sg. ac., în sintagma mare vãr sat 4,2
mar e: s.n. sg. nom./ac. 4,4, 6, 10, 15
mãrii : s.f. sg. gen. 4,3
mãrii: s.f. sg. gen ., în s.propr. Mãrii R oºii 8, 17
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 9,26; 11,23
MARMURÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) MARMURE
mar mure: sg. ac. 2,14; 3,6
MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 13, 11
masa: sg. ac., în sintagma masa punerii-înnainte 29,18
measelor: pl. gen. rezum. cap.4
mease: pl. ac. 4,8, 19
measii: pl. gen. 9,4
MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MACAR
macar : 28,21
mãcar : 6,39

(a se) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 5,13; 20,21
(sã) vor mãrturisi: ind. viit.I. 3.pl. 6,26
sã mãrturisascã: conj. pr ez. 3.pl. 31,2
MÃRUNTAIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃRUNTÃI
mãr untãile: pl. nom. 21,19
MÃSURÃ: s.f.
mãsuri: pl. ac. 2,10; 4,5
mãsura: sg. nom./ac. 3,3, 4; 4,5, 18; rezum. cap.9; 9,13
(a se) MOLCOMI: v. IV; var. (a se) MÂLCOMI
mâlcomindu(-sã): gerunziu 24,17
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE: adv.
mâne: 20,16, 17
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 6,12, 29; 7,6; 8,18; 15,7; 18,14; 23,15, 18; 24,11,
13, 24; 25,20; 28,5, 9; 29,23, 31; 30,8, 16; 31,13; 34,10; 36,17
mâna: sg. nom./ac. 6,32; 10,15; 1 2,5, 7; 13,9, 16; 16,7, 8;
17,5, 19; 18,5, 11, 33; 20,6; 21,10; 25,15; 26,11; 28,5; 29,25;
30,6, 12; 32,11, 13, 14, 15, 17, 22; 33,8; 3 4,14, 16; 35,6, 11;
36, 15
mânã: 23,11; 26,19; 32,14
mâni: pl. ac. 32,19
mânilor: pl. gen. 34,25
(a) MÂNCA: v. I
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 30,18, 22
am mâncat: ind. pf.c. 1.pl. 31,10
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 28,15
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) MÂNGÃIA
vei mângãia: ind. viit.I. 2.sg. 10,7
(a se) MÂNIA: v. I
(Te) veai mânia: ind. viit.I. 2.sg. 6,36
mâniindu(-sã): gerunziu 16, 10; 25,10, 15; 26,19
mâniindu(-se): gerunziu 28,9
mânie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
MÂNIE: s.f.
mânia: sg. nom./ac. 12,12; 19,2, 10; 24,18; 28,13; 30,8; 32,26
mânie: sg. nom./ac. 28,25; 32,25; 34,25
mâniii: sg. gen. 29,10
(a) MÂNTUI: v. IV
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 20,9
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 32,22
MÂNTUIRE: s.f.
mântuir e: sg. ac. 6,41
(a) MERGE: v. III
mer gea: ind. imp. 3.pl. 9,21; 26,11; 30,10
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au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,1; 11,4; 14,10; 17,4; 22,5; 30,6; 35,22
sã meargem: conj. pr ez. 1.pl. 18,5, 14
mersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,12
voiu mear ge: ind. viit.I. 1.sg. 18,29
sã meargã: conj. prez. 3.pl. 20,21, 36
MES TECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT, -Ã
MESTECÃTOR, -TOARE: s.m./f.; vezi AMESTECÃTOR, -TOARE

MISTUIT, -Ã: adj.
mistuit: m. sg. nom. 21,19

MIAZÃNOAPTE: s.f.
miazãnoapte: sg. ac. 4,4
MIC, -Ã: adj./s.
(cel mai) mic: adj. m./n. sg. nom. 10,10; 22,1
(mai) mic: adj. m. sg. nom., în sintagma nãscut mai mic „cel mai
mic dintre copiii unei familii” 21,17
(cel mai) mic: adj. m. sg. nom., în sintagma cel mai mic nãscut
rezum. cap.22
(ceale mai) mici: adj. n. pl. ac. 36,18
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 15, 13; 34,30
(celui mai) mic: s.m. sg. gen. 18,30
(celor mai) mici: s.m. pl. dat. 31,15
MIEL: s.m.
miei: pl. nom./ac. 29,21, 32; 35,7
mieii: pl. ac. 29,22

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. in/din/prin mijlocul 6,13; 20,5, 14,
20; 22,11; 23,20; 32,4

MINCIUNÃ: s.f.
minciunii: sg. gen. 18,22

(a se) MIªC A: v. I
a (sã) miºca: inf. prez. 33,8
au miºcat: ind. pf.c. 3.sg. 36,3
MIªCARE: s.f.
miºcare: sg. ac. 29,8
MITITEL, -EA: s.m./f.
(cei) mititei: s.m. pl. ac. 20,13
MOARTE: s.f.
moartea: sg. ac. rezum. cap.21; 22,4
morþii: sg. gen./dat. rezum. cap.26; 26,21; 32,11
moarte: sg. ac. 32,2 4
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moavitenii: pl. nom. rezum. cap.20
Moaviteanului: sg. gen. 24,26

MIERE: s.f.
miiare: sg. ac. 31,5

MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºi: m. pl. ac. rezum. cap.18
mincinos: n. sg. nom. 18,21

MINTE: s.f.
minte: sg. ac. 29,31

(a) MISTUI: v. IV
au mistuit: ind. pf.c. 3.pl. 7,1

MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugiri: pl. ac. 26,15

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(te) vei milostivi: ind. viit.I. 2.sg. 6,25
(Te) milos tiveaºt e: imperativ 2.sg. 6,30
(Mã) voiu milostivi: ind. viit.I. 1.sg. 7,14
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 30,18
(s-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 30,20

MINUNE: s.f.
minune: sg. ac., în loc. adv. de minune 9,4
minunea: sg. ac. 32,31

MIROSITOR, -TOARE: ad j.
mirositoare: n. pl. ac. 9,10, 11

MEªTEªUG : s.n .
meºteºugul: sg. ac. 16,12

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 30,9

(a se) MINUNA: v. I
minunându(-sã): gerunziu rezum. cap.9

MIRODENIE: s.f.
mirodeniile: pl. ac. 2,4; 9,1
mirodenii: pl. nom./ac. 9,9, 24; 16,14; 32,27
mirodenii: pl. ac., în sintagma mestecãtori mirodenii „cei car e
preparã ºi comercializeazã mirodenii” 16,14

MEªTER: s.m.
meaºteri: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,7; 3,10; 24,12; 34,13
meaºter: sg. ac. rezum. cap.2
meaºterii: pl. ac. 2,14
meºterilor: pl. dat. 34,11
meaºterilor: pl. gen. 34,17

MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. 1,8; 30,9; 36,17
mila: sg. nom./ac. 5,13; 6,14; 7,3, 6; 20,2 1; 24,22
milele: pl. ac. 6,42
milelor: pl. gen. 32,32; 35,26

INDICE

MO JAR: s.n. (cf. Indice Iº)
mojare: pl. nom. (cf. cu forma mogeariu, în Iº 16,14) 4,22
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 16, 14; 21,20; 28,2 7; 34,28; 35,24
mormânturile: pl. ac. 24,25; 32,33; 34,4
mormânturi: pl. gen. 26,23
MOR T, MOARTÃ: adj./s.
moarte: adj. n . sg. ac. 20,24
morþilor: s.m. pl. gen. 20,25
MOªTENIRE: s.f.
moºtenire: sg. nom./ac. 6,21, 27; 10,16
moºtenirile: pl. ac. 11,14; 31,1
moºtenirea: sg. ac. 20,11
MREJUÞÃ: s.f.
mrejuþe: pl. nom./ac. 4,12, 13
mrejuþã: sg. ac. 4,13
(a se) MUIA: v. I
(s-)au muiat: ind. pf.c. 3.sg. 34,27
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierii: sg. gen. 2,14
muierea: sg. nom. 8,11
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muieri: pl. ac. rezum. cap.11; 11,21, 23; rezum. cap.13; 13,21;
24,3; 28,8
muiare: sg. ac. 11,18; 25,18
muierile: pl. ac. 11,21; 21,17
muiere: sg. ac. 15,13
muiarile: sg. ac. 20,13; 21,14
muiarea: sg. nom. 21,6; 22,11; 34,22
muierilor: pl. gen. 31,18
MULT, -Ã: adj./adv./pron. neho t.
mult: ad j. n. sg. ac. 1,9; 9,1
multe: adj. f./n. pl. nom./ac./gen 1,11; 2,9; rezum. cap.5; 5,13;
rezum. cap.7; rezum. cap.8; 9,14; rezum. cap.11; 11,23; rezum.
cap.13; 14,13; 15,3, 18; 17,13; 20,25; 21,3; 22,6; 23,13; rezum.
cap.26; 26,10, 15; rezum. cap.28; rezum. cap.29; 29,27; rezum.
cap.30; 30,13; 31,5, 6, 10; 32,16, 27; 33,6; 34,13, 17; rezum. cap.35
multã: adj. f. sg. nom./ac. 3,6; 11,23; 14,14; rezum. cap.15; 17,5;
30,17, 24; 32,4
(f oarte) mult: adj. n. sg. ac. rezum. cap.8
multe (f oarte): adj. f. pl. ac. 9,9; 32,29
(mai) mult e: adj. n. pl. ac. 9, 12
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 16,8
multã (f oarte): adj. f. sg. ac. 16,8
multa: ad j. f. sg. ac. rezum. cap.26
mulþi: adj. m. pl. ac. 18,2; 24,11
(de tot) multe: adj. f. pl. nom. 29,35
(mai) mult : adv. 1,11; 9,4; 25,9; 28,10
mult: adv. în loc. adv. cu mult 9,12; 16,8; 25,9; 32,7; 33,23
mulþi: pron. neho t. pl. nom./ac. 14,11; 15,9; 16,10; 28,17; 30,5;
32,23
multe: pr on. nehot. n. pl. ac. 27,3
(mai) mulþi: pr on. neho t. m. pl. nom. 32,7

N
(a se) NAªTE: v. III
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 1,15
naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 31,5
au nãscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,19, 20, 21; 13,21; 24,3
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduind: gerunziu rezum. cap.13
nãdãjduise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,18
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg. 16,12; 17,3
a nãdãjdui: inf. pr ez. rezum. cap.32
NÃDEJDE: s.f.
nãde jde: sg. nom./ac. 14,11; 16,7; 20,17; 22,9; 25,11; 32,10
nãde jdea: sg. ac. rezum. cap.16
NÃLUCIRE: s.f.
nãlucirile: pl. ac. 34,7
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 29,36
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma mai marii nãscuþi „bãtrânii”,
„copiii cei mai mari ai unei f amilii” 5,2; 22,1; 34,29
nãscut: s.m. sg. nom., în sintagma întâiul nãscut „cel dintâi dintre
copiii unei familii” 21,3
nãscut : s.m. sg. nom., în sintagmele nãscut mai mic/cel mai mic
nãscut „cel mai mic dintre copiii unei f amilii” 21,17; rezum. cap.22

(a) NÃVÃLI: v. IV
vor nãvãli: ind. viit.I. 3.pl. 20,9
nãvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 20,12
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 1,3; 4,18; 5,6; 6,3; 23,3; 24,6; 29,31, 32; nãvãlise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 22,1
nãvãlind: gerunziu rezum. cap.32
31,10; 32,7; 33,25
mulþime: sg. nom./ac. 1,15; 9,2 7; 13,8; 14,15; 16,8; 20,2, 15;
NÃVÃLIRE: s.f.
24,24; 30,24; 32,4
nãvãlirea: sg. nom. 32,2
mulþimei: sg. gen./dat. rezum. cap.6; 20,12; 30,24, 25; 31,5
mulþimea: sg. gen./dat. (cu a + toatã) 6,12, 13; 28,14; 29,23;
30,4, 23; 31,18
mulþimi: sg. gen. 14,11

MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ „recunoºtinþã
exprimatã prin daruri sau recompense materiale”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.6
MUNTE: s.m.
munþi: pl. ac. 2,2, 18; 18,16; 26,10
muntele: sg. ac. 3, 1; 13,4; 19,4; 20,10; 33,15
muntelui: sg. gen. 15,8; 20,22, 23
munþii: pl. ac. 27,4

NEAM: s.n.
neamurilor : pl. gen. 5,2; 20,6; 32,13, 14, 15, 17, 23; 33,2; 36,14
neamurile: pl. ac. 6,5; 11,16; 12,13; 28,25; 33,7, 9
neamuri: pl. gen. (cu a + multe) 9,14
neamuri: pl. ac. rezum. cap.10
neam: sg. nom. 15,6
neamului: sg. gen./dat. 15,6; rezum. cap.31
NEBÃGARE: s.f.
nebãgãrile: pl. nom., în loc. s. nebãgãrile de seamã (Înv. ºi reg.)
„nesupunere” 33,19

MUR: s.m.; var. MOR (Înv.) „dud”; formã latinizantã (cf. lat.
morus „dud”, „mur”)
morii: pl. ac. 1,15
morilor: pl. gen. 9,27
(a) MURI: v. IV
moar e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.16; rezum.
cap.35
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 15,13
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 10,18; 13,20; 16,13; 18,34; 21,19; 24,15,
25; 25,25; 35,24
murind: gerunziu rezum. cap.12; rezum. cap.24; 24,22
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,10
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 25,4
MUZICÃ: s.f.; var. MUSICÃ; for mã latinizantã (cf. lat. musica)
musice: pl. ac. 5,13

NEBUNEªTE: adv.
nebuneaºt e: 16,9
NECAZ: s.n.; var. (În v. ºi reg.) NÃCAZ
nãcazurile: pl. ac. 20,9
nãcaz : sg. ac. rezum. cap.33
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
vei nãcãji: ind. viit.I. 2.sg. 6,26
(sã) nãcãjeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg. 28,20
NECINS TE: s.f.
necins tea: sg. ac. 28,22
NECURAT, -Ã: adj./s./adv.
necuratul: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.18; rezum. cap.20;
rezum. cap.21; r ezum. cap.22; rezum. cap.2 7; rezum. cap.32;
rezum. cap.33; r ezum. cap.36
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NOR OD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,9, 10, 11; 2,11; rezum. cap.6; 6,5, 6, 24, 29,
32, 33, 34; 7,4, 5, 14; 8,7, 10; 9,8; 10,5, 12, 16; 13,17; 14,13; rezum.
cap.15; 17,9; 18,3; rezum. cap.19; 19,4; rezum. cap.20; 20,25, 33;
21,14, 19; rezum. cap.23; 23,10, 13, 16, 17, 21; 24,10; 25,11, 15;
26,1; 27,2; 29,36; rezum. cap.30; 30,3, 2 7; rezum. cap.31; 31,8, 10;
rezum. cap.32; 32,8, 14, 15, 17; 33,10, 17; rezum. cap.34; 34,30;
rezum. cap.36; 36,1, 14, 16, 23
norodului: sg. gen./dat. 1,10; 2,18; 6,21, 25, 26, 27, 39; 7,10;
10,6, 7, 9, 10, 15; rezum. cap.12; 18,2; 20,7, 21; 23,20; 24,20,
23; 26,21; 30,18, 20, 24; 31,4; 32,18; 33,25; 35,3, 7, 8; rezum.
cap.36; 36,15
norodului: sg. dat. adn. 6,5
noroadele: pl. nom./ac. 6,33; 7,10; 13,9
norod: sg. nom./ac. 7,13; 13,8; 16,10; 18,3, 33; 23,12
noroadelor: pl. gen./dat. 7,20; 32,13, 19
noroadele: pl. voc. 18,27
noroade: pl. nom. 30,13
norodul: sg. dat. (cu prep. la) 32,9

necurate: adj. n. pl. nom. 20,35
necurat: adj. m. sg. nom. 23,19
necurata: adj. f. sg. nom. 24,7
necuratului: s.m. sg. dat. 19,2
necurat: adv. 22,3
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþia: sg. ac. 29,5, 16
necurãþiile: pl. ac. rezum. cap.33
NEDREPT, -EAPTÃ: s./adv.
(celui) nedrep t: s.m. sg. dat. 6,23
nedrep t: adv. 6,37; 36,14
NEDREPTATE: s.f.
nedrep tate: sg. nom. 19,7
NEDUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
nedumnezeiesc: m. sg. nom. rezum. cap.24
NEDUMNEZEIRE: s.f.
nedumnezeirea: sg. ac. rezum. cap.28

NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. pl. ac. 8,13; 31,3
nou: n. sg. gen. 20,5

NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorii: pl. nom./ac. 1,16; 9,14

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. ac., în loc. adj. fãrã nici un numãr „nenumãraþi” 5,6
numãr: sg. nom. 12,3; 24,24
numãrul: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,14; 26,12; 29,32
numerele: pl. ac. 17,2

NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
neînvãþat: m. sg. nom. 13,7
NELEGIUIT: adv.
nelegiuit: 6,37
NEMERNIC : s.m. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC (Înv. ºi reg.)
„persoanã care a venit din altã par te”, „vene tic”, „strãin”
nimearnicul: sg. nom. 6,33

(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) numãra: inf. prez. fãrã a 1,9
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 25,5
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
NUMÃRARE: s.f.
numãrarea: sg. ac. 2,17

NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilostivire: sg. ac. rezum. cap.28
nemilostivirea: sg. nom. 28,9

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom./ac. 4,18; 14,15
nenumãrate: f. pl. ac. 32,29

NUME: s.n.
numelui: sg. gen./dat. 2,1, 4; 6,2, 5, 7, 8, 9, 10, 26, 34, 38; 7,20;
20,8
numele: sg. nom./ac. 6,6, 20, 24, 32, 33; 7,14, 16; 12,13; 13,2;
14,11; 20,9, 31; 22,2; 24,1; 25,1; 26,3, 8, 15; 27,1; 33,4, 7; 36,4
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele (Domnului) 18,15; 33,18
nume: sg. ac. 20,16; 28,9

NEPRIETEN: s.m.
nepriiatinii: pl. ac. 6,24; 20,2 7

(a) NUMI: v. IV
numeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36

NENOROCIT, -Ã: ad j.
nenorocitul: ad j. antep. n. sg. ac. rezum. cap.19

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. nom./ac. 6,28, 29

O

(a) NESOCOTI: v. IV
sã nesocoteºti: con j. prez. 2.sg. 26,18
NEªTIUT: s.n. (Rar) „necunoscut”
neºtiut: sg. ac. 18,33

OAIE: s.f.
oilor: pl. gen. 14,15
oile: pl. ac. 18,16
oi: pl. ac. 29,33; 30,24; 31,6; 32,29

NEVINDECAT, -Ã: adj.
nevindecatã: f. sg. ac. 21,18

OALÃ: s.f.
oale: pl. ac. 35,13

NOAPTE: s.f./adv.
noaptea: adv. rezum. cap.1; 7,12; 21,9
noapte: s.f. sg. ac. 1,7; 35,14
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea 6,20
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „foar te devreme” 36,15

OASTE: s.f.
oasteai: sg. gen. 8, 10
oastea: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,12, 13; 14,8, 9, 13; 16,7;
18,18; 25,7, 10, 13; 26,13; rezum. cap.32; 32,9
oaste: sg. nom./ac. 13,3; rezum. cap.14; 24,23
oastelor: pl. gen. 16,4; 25,8
oastei: sg. gen. 17,14; 20,21; 23,14; 28,9; 32,21; 33,11
oastea: sg. dat. (cu prep. a + toatã) 26,14; 33,3, 5
oastelor: pl. dat. adn. 33,14
oºtii: sg. dat. adn. 12,3

NOR OCIT, -Ã: adj./s./adv.
norocite: s.n. pl. ac. „de bine”, „cu bine” 18,12; 20,20
norocit: adj. m. sg. nom. 32,30
norocit: adv. 18,14
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OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac.15,12; 35,24
obiceaiul: sg. ac. 21,19

ORZ: s.n.
or zu: sg. ac. 2,10; 27,5
or zul: sg. ac. 2,15

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,14

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 34,5

OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom. 23,5
obºtea: sg. nom./ac. 23,6, 20

OSÂRDIE: s.f.
osâr die: sg. ac. 11,12
(a) OSEBI: v. IV „a despãrþi”
au osebit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,10; 35,12

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 32,2 1
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 6,20, 40; 7,15, 16; 9,6; 16,9; 20,12; 26,4;
29,8; 3 4,28; 36,12
OCOL: s.n.
ocoalele: pl. ac. 14,15
ocoale: pl. ac. 32,28

OªTEAZÃ: s.f. (reg. Trans.) „cartier situat la marginea unui oraº”,
„subur bie”; (la pl.) „grup izolat de case la marginea satului”; aici prima
atestare; cf. MDA, unde prima atestare este la Samuelis Klein,
Dictionarium valachico-latinum, editat de L. Gáldi la Budapesta, în 1944)
oºteazele: pl. ac. 11,14; 31,19

ODIHNÃ: s.f. „stare de repaus”; „liniºt e”, „pace”
odihna: sg. ac. 6,41
odihnã: sg. ac. 15,15; 32,22
(a se) ODIHNI: v. IV (În v.) „a se potoli”; „a se astâmpãra”; „a
avea liniºte, pace din par tea cuiva”; „a accep ta”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 10,15; 14,1; 23,21; 24,17; 35,22
sã (ne) odihnim: conj. pr ez. 1.pl. 18,5
a (ne) odihni: inf. prez. 18,14
au odihnit : ind. pf.c. 3.sg. 20,30
odihneaºte(-te): imperativ 2.sg. 25,16
(t e-)ai odihnit: ind. pf.c. 2.sg. 25,16
odihnindu(-sã): gerunziu 30,11
ODIHNIT, -Ã: adj.
odihnit: m. sg. nom. 14,6
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariul: sg. nom./ac. 1,5, 6; 7,7, 9; 8,12; 15,8; 26,16, 19; 29,18,
21; 33,16; 35,16
olt ariului: sg. gen. rezum. cap.4; 6,12, 22; 23,10; 29,19, 24
olt ariu: sg. ac./gen. 4,1, 19; 29,22, 27; 32,12
olt arele: pl. ac. 14,2, 5; rezum. cap.23; 23,17; 30,14; 31,1; 32,12;
33,15; 34,4, 5, 7
olt arelor: pl. gen. 23,17
olt are: pl. ac. 28,24, 25; 33,3, 4

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. pl. ac. 32,19
(a) OMORÎ: v. IV
au omorât : ind. pf.c. 3.pl. 23,15
ORGAN: s.n. (Înv.) „instr ument muzical”
or gane: pl. ac. 5,13; 23,13; 29,27
or ganele: pl. ac. 7,6; 29,26; 30,21; 34, 12

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. nom./ac./gen. 8,9; 11,1; 13,3; rezum. cap.17; 17,13,
18; 28,6, 14
ostaºilor: pl. gen./dat. 17,2; 18,30; 25,9; 26,11; 32,6
ostaºii: pl. ac. 32,21
OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 28,15

(a) OCOLI: v. IV
ocolea: ind. imp. 3.sg. 13, 13; 16,1
sã ocolim: conj. prez. 1.pl. 14,7

OM: s.m.
oamenii: pl. ac. 2,17; 6,18; 23,8
oamenilor : pl. gen. 6,30
oameni: pl. nom. 13,7
om: sg. nom./ac. 2,7, 13; 6,5, 36; 14,11; 18,7; 26,10
omul: sg. nom./ac. 8,14; 11,2; 20,27; 25,7, 9
omului: sg. gen./dat. 19,6; 30,16; 3 4,23

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
uspãþu: sg. ac. rezum. cap.9; 9,20

(a) OªTI: v. IV
sã oºtascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.11
sã oºteascã: conj. prez. 3.pl. 11,1; 20,1, 22
veþi oºti: ind. viit.I: 2.pl. 11,4
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,15; 13,6; 20,29; 26,6; 27,5
sã oºtiþi: conj. prez. 2.pl. 13,12; 18,30
oºtind: gerunziu 14,13; 18,31
a oºti: inf. prez. 17,10; rezum. cap.35; 35,20
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. 32,8
oºtesc: ind. prez. 1.sg. 35,21
OVRIZ: s.m. (cf. lat. obrizum „aur curat” – în Grigore Maior,
ILV/Lexicon, I); cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
ovrizi: pl. ac. 3,5
P
PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 14,6, 7; 15,5; 20,30
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 14,5; 18,16, 26, 27; 19,1; 34,28
pace: sg. ac., în loc. adj. de pace (des pre jertfe) „pãciuitoare” 29,35
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharului: sg. gen. 4,5
pãharã: pl. ac. 4,11, 16
pãhare: pl. nom./ac. 4,22; 24,14
PAHARNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHARNIC
pãharnicii: pl. ac. 9,4
PALMÃ: s.f.
palmei: sg. gen. 4,5
pãlmile: pl. ac. 6,13
PARALIPOMENON: s. nead.; în versiunea ebraicã, 1Par ºi
2Par formau o singurã carte, care pur ta numele „Fapte ale
zilelor”, în tr aducere însemnând „Întâmplãri din vremile de
altãdatã” sau, mai scur t, „Cronici”. În Septuaginta, apare în douã
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cãrþi, purtând numele „Paralipomena”, de la gr. paraleípo „a
omite”, „a lãsa deopar te”; cu alte cuvinte aceste cãrþi cuprind
ceea ce s-a omis, ceea ce n-a fost r elatat în scrierile istorice.
Aceeaºi împãrþire în douã cãrþi a fost preluatã ºi în Vulgat a,
purtând titlul „1 ºi 2 Paralipomena” (Cf. Anania 2001, p.4 49).
Paralipomenon: în titlu Car tea a doao Paralipomenon

PÃDURE: s.f.
pãdurea: sg. ac. 25,18

PARDOSIT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DLR, unde
prima atestare este în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi unguresc. Din
orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann Bobb, vladicul Fãgãrasului...
în douã tomuri. Cluj. Tom I: A-L, 1822; tom II: M-Z, 1823.
pardositã: f. sg. nom. 7,3

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen./dat. 1,9; 6,27, 33; 9,22, 23; 13,9; 15,5;
17,10; 20,7; 23,13, 20, 21; 26,21; 32,13, 19; 36,1, 23
pãmântul: sg. nom./ac. 2,12, 17; 6,5, 25; 7,13, 14, 20, 22; 8,6,
17; 9,11, 26; 14,1; 15,8; 16,9; 17,2; 19,3; 21,17; 30,9, 10, 25;
31,5; 32,21; 33,8; 34,7, 8; 36,3, 21
pãmânt: sg. ac. 4,17; 6,14, 18, 28; 7,3; 20,18; 22,12; 32,31
pãmântului: sg. gen ., în loc. s. (pre) faþa pãmântului „în lume”
6,31
pãmântul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 32,13

PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 5,12; 23,10; 31,3
par te: sg. nom. 10,16; 30,18
par tea: sg. nom., în num. fracþ. a treia par tea 23,5
par te: sg. nom., în num. fracþ. a treia par te 23,5
par te: sg. ac., în num. fracþ. o parte 24,14
par tea: sg. ac., în loc. s. par tea bãrbãt eascã 31,16
partea: sg. dat. (cu prep. a + toatã), în loc. s. partea bãrbãteascã 31,19
pãrþile: pl. nom./ac. 9,19; 21,19; 31,15, 18, 19
pãrþi: pl. ac. 31,4; 35,15
(a) PAªTE: v. III
paºte: imper ativ 2.sg. 10,16
PAªTI: s.m. (cf. FASE)
paºtilor: pl. gen. rezum. cap.30
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 16,14; 24,25
paturi: pl. ac. 22,11

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 6,25, 31, 38; 7,22; 11,16; 13,12, 18; 14,4,
7; 15, 12; 19,3, 4; 20,6, 33; 24,18, 24; 28,6, 9, 25; 29,5; 30,7, 8,
19; 30,22; 32,15; 33,8, 12; 34,32, 33; 35,24; 36,15
pãrinþii: pl. nom./ac. 9,31; 12,16; 14,1; 16,13; 21,1; 25,28; 26,2,
23; 27,9; 28,27; 29,6, 9; 30,7, 8; 32,13, 14, 33; 33,20; 34,21, 28
pãrinþi: pl. nom./ac. 25,4, 4

PÃCAT: s.n.
pãcatului: sg. dat. 6,25
pãcatele: pl. nom./ac. 6,26, 27; rezum. cap.12; 17,4; 28,13; 33,19;
rezum. cap.36
pãcatelor: pl. dat. 7,14
pãcatul: sg. ac. 24,18; 25,4
pãcat: sg. nom./ac. 28,13; 29,21, 23, 24

PÃCIUITOR, -TOARE: ad j./s.
pãciuitoar e: adj. f. pl. ac. 7,7; 31,2
pãciuitoar ele: adj. f. pl. ac. 35,13
pãciutoar elor: s.f. pl. gen. 30,22
pãciuitoar e: s.f. pl. ac. 33,16

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,22; 12,1; 16,5; 24,18; 26,16; 34,25
aþi pãrãsit: ind. pf.c. 2.pl. 13, 11; 24,20
veþi pãrãsi: ind. viit.I. 2.pl. 15,2
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
pãrãsise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 21,10; 24,24; 28,6
sã pãrãseascã: conj. prez. 3.sg. 24,20
pãrãsându(-): gerunziu 29,6

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. 3.sg. 10,9

PAZÃ: s.f.
pãzile: pl. ac. 8,15
pãzi: pl. ac. 31,16

(a) PÃCÃTUI: v. IV
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 6,22
vor pãcãtui: ind. viit.I. 3.pl. 6,24, 36
sã pãcãtuiascã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,36; 19,10
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,37
pãcãtuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,2
veþ pãcãtui: ind. viit.I. 2.pl. 19,10
pãcãtuia: ind. imp. 3.sg. 27,2
aþi pãcãtuit: ind. pf.c. 2.pl. 28,10
sã pãcãtuim: conj. prez. 1.pl. 28,13
pãcãtuit-au: ind. pf.c. 3.pl. 29,6

PÃMÂNTESC , -EASCÃ: adj.
pãmânteºti: f. sg. gen. 12,8

PÃRÃSIT, -Ã: ad j.
pãrãsita: f. sg. ac. rezum. cap.29

PAVÃZÃ: s.f.
pavezele: pl. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.12; 12,9; 23,9
paveze: pl. ac. 9,16; 11,12; 14,8; 23,9; 26,14; 32,5
pavãzã: sg. nom. 9,16
pavãza: sg. ac. 17,17; 25,5

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãtosului: s.m. sg. dat. 6,39

PÃHÃREL: s.n.
pãhãrealelor: pl. gen. rezum. cap.4
pãhãreale: pl. ac. 4,8

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 18,16
PÃUN: s.m.
pãuni: pl. ac. 9,21
PÃVÃZAT, -Ã: s.m.; vezi ÎMPÃVÃZAT, -Ã
(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºti: ind. prez. 2.sg. 6,14
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 6,16; 33,8
pãzea: ind. imp. 3.pl. 12,10; 35,15
pãzim: ind. prez. 1.pl. 13,11
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 23,6
au pãzit: ind. pf.c. 3.pl. 34,21
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg. 34,31
PÃZITOR, -TOARE: s.m./f. „paznic”
pãzitoriului: s.m. sg. gen. 34,22
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânilor: pl. gen., în sintagma punerea pânilor înnainte „pâinea
pentru punerea înaint ea feþei lui Dumnezeu” 2,4
pânile: pl. ac., în sintagma pânile punerii-înnainte „pâinea pentru
punerea înaintea feþei lui Dumnezeu” 4,19
pâni: pl. ac. 13,11
pâne: sg. ac. 18,26
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PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. ac. 26,14

(a) PÂNGÃRI: v. IV
pângãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 29,19
au pângãrit: ind. pf.c. 3.pl. 36,14

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. imper s./3.sg. 1,11; 24,4; 30,4, 23
vei plãcea: ind. viit.I. 2.sg. 10,7
place: ind. prez. impers. 29,10
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 29,36

PÂNTECE: s.n.
pânt ecelui: sg. gen. 21,15
pânt ecele: sg. ac. 32,21
PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃRÃU
pãrãul: sg. ac. 32,4

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut: n. sg. nom. 14,2; 20,32; 29,2

PÂRGÃ: s.f.
pâr ghe: pl. ac. 31,5, 10, 14
pâr ghele: pl. ac. 31,12

(a) PLÃTI: v. IV
plãtiia: ind. imp. 3.pl. 26,8

(a se) PEDEPSI: v. IV
(sã) pedepseaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
au pedepsit: ind. pf.c. 3.sg. 36,3

(a) PLÂNGE: v. III
ai plâns: ind. pf.c. 2.sg. 34,27
au plâns: ind. pf.c. 3.pl. 35,24

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eaþii: pl. ac. 3,7
pãr eaþi: pl. ac. 3,7
pãr eatele: sg. ac. 3, 11, 12
pãr eþilor: pl. gen. 24,13

PLÂNGERE: s.f.
plânger ea: sg. ac. rezum. cap.35
(a se) PLECA: v.I
(s-)au plecat : ind. pf.c. 3.pl. 29,29

PERS: s.m.
pear silor: pl. gen. rezum. cap.36; 36,23
per silor: pl. gen. 36,20
pearºilor : pl. gen. 36,22

PLECAT, -Ã: adj. „aplecat”
plecat: m. sg. nom. 29,30
PLIN, -Ã: adj.
plin: m./n. sg. ac. 16,14; 20,24; 26,21
plin: m. sg. nom., în sintagma plin de zile 24,15
pline: f. pl. ac. 32,17

PEªTE: s.m.
Peºtilor: pl. gen., în s. propr. Porþii Peºtilor 33,14
(a) PETRECE: v. III „a trece sau a f ace sã treacã prin ceva”
au petrecut: ind. pf.c. 3.sg. 28,3
PIATRÃ: s.f . „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos,
f olosit, de obicei, la confecþionarea bi juteriilor”; „s tâncã” (dupã
lat. petra „stâncã”)
pie trile: pl. ac. 1,15; 16,6
pie tri: pl. ac. 2,2, 18; 7,3; 9,27; 10,18; 24,12, 21; 26,15; 34,11
pie tri: pl. ac., în sintagma pietri scumpe 9,1, 9, 10; 32,27
pie tri: sg. gen. „stânci” 25,12
pie trilor: pl. gen. 26,14
(a) PICÃTURI: v. IV (cf. Indice Iº)
va picãturi: ind. viit.I. 3.sg. 12,7
PICIOR: s.n.
picioar e: pl. ac. 3,13
picioar elor: pl. dat. adn. 9,18
picioar elor: pl. gen. rezum. cap.16; 16,12
picior ul: sg. nom. 33,8
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 14,13; 22,4; 26,16
perire: sg. ac. 29,8; 30,7
PIELE: s.f.
pieile: pl. ac. 29,34; 35,11
(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 12,7
a pier de: inf. prez. 21,7
PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac., în loc. adv. spre pildã 7,20, 21
PITULAT, -Ã: adj.
pitulat : m. sg. ac. 22,9
PLATÃ: s.f.
platã: sg. nom./ac. 15,7; 25,6

(a se) PLINI: v. IV (Înv.) „a face sã fie plin”, „a se umple”; (Înv.
ºi reg.) „a îndeplini”, „a termina de fãcut ceva”
plineascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,9
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,11; 6,4, 10; 7,11; 29,17, 34; 31,7
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 4,22; 21,19; 29,28, 35; 35,16;
36,2 1
ai plinit: ind. pf.c. 2.sg. 6,15
plineaºte: imperativ 2.sg. 6,16
plinind: gerunziu 7,1; 20,23
plinindu(-sã): gerunziu 8,1
sã (se) plineascã: conj. prez. 3.sg. 10,15
plinise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 23,8; 24,14
(sã) plinise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 29,36
(sã) plinesc: ind. prez. 3.pl. 34, 16
PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. rezum. cap.6; 36,22
PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. nom. 6,26; 7,13
ploaie: sg. ac. 6,27
PLUTÃ: s.f.
plute: pl. ac. 2,16
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 6,28; 23,19; 29,3, 7; 31,2
porþi: pl. ac. 8,5; 14,7; 23,5
poartã: sg. ac. 8,14
porþii: sg. gen. 12,10; 23,20; 31,14; 32,6
poarta: sg. ac. 18,9; 23,5, 15; 24,8; 25,23; 26,9; 27,3
porþii: sg. gen., în s. propr. Porþii Peºtilor 33,14
(a se) POCÃI: v. IV
(sã) v or pocãi: ind. viit.I. 3.pl. 6,24, 3 7
(sã) va pocãi: ind. viit.I. 3.sg. 7, 14
(s-)au pocãit: ind. pf.c. 3.sg. 33,12
a (sã) pocãi: inf. prez. 33,19
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PRAªTIE: s.f.
praºtii: pl. ac. 26,14

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. rezum. cap.4
podoabã: sg. ac. 18,9

PRAZNIC: s.n.
prazniceale: pl. ac., în sintagma prazniceale Domnului 2,4
praznicului: sg. gen. 5,3; 30,22
praznice: pl. ac. 8,13; 31,3
praznicul: sg. ac., în sintagma praznicul azimelor (vezi AZIMÃ)
8,13; rezum. cap.30; rezum. cap.35
praznicul: sg. ac., în sintagma praznicul sãptãmânilor (vezi
SÃPTÃMÂNÃ) 8,13
praznicul: sg. ac., în sintagma praznicul corturilor (vezi CORT) 8,13
praznicul: sg. ac., în sintagma praznicul Fasei (vezi FASE ) 35,7

POFTÃ: s.f.
pofta: sg. nom. 19,7
(a) POFTI: v. IV
au poftit: ind. pf.c. 3.sg. 9,12
poftind: gerunziu 28,16
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polatã: sg. ac. 2,1, 12

PRÃJINÃ: s.f.
prãjinele: pl. ac. 5,8
prãjinelor: pl. gen. 5,9

PORTAR: s.m.; var. (Înv.) PORTARIU
portari: pl. ac. 23,5, 19; 34,13
portariul: sg. nom. 31,14
portarii: pl. nom. 34,9; 35,15

PRÃPASTIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREPASTIE
prepastia: sg. ac. 25,12
prãpastie: sg. ac. 25,12

PORTAª: s.m. „por tar”; aici prima atestare cuvântului. În
Grigore Maior, ILV/Lexicon, I, este înregistrat acest cuvânt ca
echivalent semantic al latinescului ianitor. Alãturi de portaº, de
altã mânã, se noteazã uºeriu. Cuvântul nu e înregistrat în DLR.
portaºii: pl. ac. 8,14
PORUNCÃ: s.f.
poruncã: sg. ac. 7,13; 19,10; rezum. cap.34
poruncile: pl. ac. 7,19; 8,15; 13,11; 14,4; 17,4
porunca: sg. nom./ac. 8,13; 24,20, 21; 29,15, 25; 30,6, 12;
31,13; 35,10, 15, 16
(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 14,4; 16,10; 18,25; 19,9; 23,14;
rezum. cap.24; 24,8; 25,4; 29,27, 30; 31,4, 11; 32,12; 33,16;
34,20; 35,4, 21; 36,22, 23
(s-)au poruncit: ind. pf.c. 3.pl. 2,4
(sã) poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,7
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 7, 13
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 7,17; 33,8
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,14, 15; 10,12; 18,30; 23,8;
29,24; 30,6
porunceaºte: imperativ 2.sg. 10,4
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; rezum. cap.19; rezum.
cap.24
poruncind: gerunziu 19,6
sânt poruncite: pasiv ind. prez. 3.pl. 35,26
PORUNCIT, -Ã: s.m./f.
poruncitele: s.f. pl. ac. 34,31
POST: s.n.
postul: sg. ac. rezum. cap.20
post: sg. ac. 20,3
POTRIVNIC, -Ã : s.; var. (Înv.) PROTIVNIC , -Ã
protivnici: s.m. pl. nom./ac. 6,28; 25,8
protivnicilor: s.m. pl. gen. 6,34; 20,29; 25,20; 26,13
protivnicii: s.m. pl. nom. 18, 14; 36,19

PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 14, 14; 25,13; 28,5, 8, 17
prada: sg. ac. 15,11; 24,23; rezum. cap.28; 28,14
pradei: sg. gen. 20,25

(a se) PRÃSI: v. IV
(sã) prãsãsc: ind. prez. 3.pl. 9,27
(a se) PRÃZNUI: v. IV
(sã) prãznuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.30; 32,33; rezum.
cap.35
sã prãznuiascã: conj. prez. 3.sg. 30,23
fiind prãznuite: pasiv gerunziu 31,1
(s-)au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg. 35,19
ar prãznui: cond. prez. 3.sg. 36,21
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuire: sg. nom./ac. 7,8; 30,26; rezum. cap.35
prãznuirea: sg. ac. 7,9
prãznuirea: sg. ac., în sintagma prãznuirea azimelor 30,13, 21; 35,17
prãznuirea: sg. ac., în sintagma prãznuirea Fasei 35,9
PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 6,12, 13; 13,13
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 6,34, 38
PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom./ac. 4,6; 5,5, 7, 11; 5,14; 6,41; 7,2, 6; 8,15; rezum.
cap.11; 11,13; 13,9, 10, 12, 14; 17,8; 23,6; 24,5; 26,17; rezum.
cap.29; 29,4, 16, 22, 24, 26, 34; 30,3, 15, 16, 21, 27; rezum.
cap.31; 31,9, 17; 34,30, 32; 35,2, 10, 11, 14
preoþilor: pl. gen ./dat. 4,9; rezum. cap.8; 8,14; rezum. cap.19;
23,18; 26,18, 19; 29,21; 30,25; 31,4, 15; 34,5; 35,8, 14, 18; 36,14
preoþi: pl. nom./ac. 5,12; 11,15; 13,9; 19,8; 23,5; 26,20; 30,24;
31,2, 19
preot: sg. nom./ac. 13,9; 15,3
preotul: sg. nom. 19,11; 23,8, 9, 11, 14, 17; 24,20; 26,17; 31,10;
34,9, 14, 18
preotului: sg. gen. 24,2, 25
preotul: sg. nom., în sintagma preotul cel dintâiu „marele preot” 24,11
PREOÞESC , -EASCÃ: adj.
preoþeºti: pl. ac. 31,2

POVÃÞUITOR: s.m.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: sg. nom./ac. 6,5; 11,22; rezum. cap.13; 1 3,12; 17,14
(a) POVESTI: v. IV
am povestit : ind. pf.c. 1.sg. 34,22

INDICE

PREOÞIE: s.f.
preoþia: pl. ac. 11,14
preoþie: sg. ac. rezum. cap.15
PRETUTINDENI: adv.; var. PRETUTINDIRI
pretutindiri: 15,5
PREÞ: s.n. „bani” (dupã lat. pretio „pe bani”)
preþu: sg. ac. 1,16
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pr eþul: sg. ac. 24,9
pr eþu: sg. ac., în loc. adj. de mare preþu „foarte valor oase” 32,27

pr orocii: ind. imp. 3.pl. 18,9, 11
pr orocilor: pl. gen./dat. 18,12, 21, 22; 20,20; 29,25; 35,15

PRICEPUT, -Ã: adj; var. PRECEPUT, -Ã
precepuþi: m. pl. ac. 8,18

(a) PROROCI: v. IV
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 18,7, 17
pr orocind: gerunziu rezum. cap.18
pr orocea: ind. imp. 3.pl. 18,9, 11
au prorocit : ind. pf.c. 3.sg. 20,37

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. 19,8, 10

PROROCIE: s.f.
pr orocia: sg. ac. 15,8
pr orocie: sg. ac. rezum. cap.18

PRIDVOR: s.n.
pridvoriul: sg. ac. rezum. cap.3
pridvorul: sg. nom./ac. 3,4; 4,9; 24,21; 29,17
pridvor: sg. ac. 7,7; 29,7
pridvor ului: sg. gen. 8,12; 15,8; 20,5
pridvoar ele: pl. ac. 23,5
pridvoarã: pl. ac. 33,5

PROROCIÞÃ: s.f.
pr orociþa: sg. nom. 34,22
PRUNC: s.m.
pr unci: pl. ac. rezum. cap.13
pr uncii: pl. ac. 20,13
pr uncilor: pl. dat. 31,18
pr unc: sg. nom. 34,3

PRIETEN: s.m.
priiatinului: sg. gen. 20,7
PRIETENIE: s.f.
prietenie: sg. ac. 19,2
priiatinie: sg. ac. 20,35

PSALTERION: s.n.; var. PSALTERIU „vechi instrument muzical
cu coarde, de formã triunghiularã, folosit în evul mediu”; aici prima
atestare; cf. MDA, unde prima atestare este la I.-Aurel Candrea, Gh.
Adamescu, Dicþionarul enciclopedic ilustrat, Partea I: Dicþionarul limbii
române din trecut ºi de astãzi de I.-Aurel Candrea. Partea II: Dicþionarul
istoric ºi geografic univer sal de Gh. Adamescu, Bucureºti, [1926-1931].
psalterii: pl. ac. 5,12; 9,11

(a) PRIMI: v. IV
priimind: gerunziu rezum. cap.9
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 28,27
PRIMIRE: s.f.
priimire: sg. nom. 19,7

PSALTIRE: s.f. (Înv.) „psalterion”
psaltiri: pl. ac. 20,28; 29,25

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREGIUR
prinpregiur: adv. 4,2
prinprejur: adv. 14,7; 15,15; 20,30; 32,6, 22; 33,14
prinprejurul: prep. 14,14; 23,10

PULBERE: s.f.
pulber ea: sg. ac. 1,9

(a se) PRINDE: v. III
prinzind: gerunziu rezum. cap.12
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,4; 13, 19; 25,23; 28,8, 17, 18;
33,11
prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 15,8; 17,2; 28,14
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
au prinsu: ind. pf.c. 3.pl. 25,12
a prinde: inf. prez. 32,1
sã prinzã: conj. prez. 3.pl. 32,18
PRISOSIRE: s.f.
prisosire: sg. ac. 32,4
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”; (Prin ext.) „abundenþã”, „belºug”
prisosit : sg. ac., în loc. adv. de prisosit rezum. cap.31
(a) PRIVI: v. IV
privea: ind. im p. 3.pl. 4,4
privesc: ind. prez. 3.pl. 16,9
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 20,24
(a) PROCITI: v. IV
pr ocitesc: ind. prez. 3.pl. 35,25

(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3, 16, 17; 4,6, 7, 8, 10, 14; 5,1; 8,16;
9,8, 16; 10,4, 9, 11, 14; 11,11; 15,16; 16,14; 23,11, 15; 24,8;
28,15; 29,23; 33,7; 36,7
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 4,4; 5,8; 31,14
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,10; 6,13; 9,2; 17,19
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 6,11; 7,19
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. 13,11
puind: gerunziu rezum. cap.16
sânt puse: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 29,19
pune: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.31
a pune: inf. prez. 31,7
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 33,7
era puºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 34,4
puneþi: imperativ 2.pl. 35,3
PUNERE: s.f.
punerea: sg. ac., în sint agma punerea pânilor înnainte „pâinea
pentru puner ea înaintea feþei lui Dumnezeu” 2,4
punerii: sg. gen., în sint agmele pânile punerii-înnainte/masa
punerii -înnainte „pâinea pentr u punerea înaint ea feþei lui
Dumnez eu” 4,19; 29,18
(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg. 18,20; 35,20
purcezând: gerunziu 20,20
ai purces: ind. pf.c. 2.sg. 21,13

(a se) PROPTI: v. IV
sã (sã) pr opteascã: conj. prez. 3.sg. 24, 12
PROROC: s.m.
pr orocului: sg. gen. 9,29; 13,22; 15,8; 29,25; 32,32; rezum.
cap.35; 35,18; 36,12
prorocul: sg. nom./ac. 12,5, 15; rezum. cap.16; 16,7; 18,6; rezum. cap.19;
rezum. cap.20; 21,12; 25,16; 26,22; rezum. cap.28; 28,9; 32,20
pr oroc: sg. ac. rezum. cap.15; 25,15
pr oroci: pl. ac. rezum. cap.18; 18,5; 24,19; 36,16

(a se) PURTA: v. I
sã poar te: conj. pr ez. 3.pl. 2,18
purta: ind. imp. 3.pl. 2,2; 9,1, 14; 14,8; 34,13
(sã) pur ta: ind. imp. 3.sg. 5,9
(a) pur ta: inf. prez. 20,25
purtând(-): gerunziu 31,6
(vã) pur taþi: imper ativ 2.pl. 32,7
veþi purta: ind. viit.I. 2.pl. 35,3
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(a) RÃMÂNE: v. III
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 7,16
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,7; 34,33
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,17; 31,10

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 6,2; 13,11; 24,14; 31,3
PUS, -Ã: adj.
pus: n. sg. ac. 4,4

(a se) RÃNI: v. IV
au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 22,5
rãnindu(-sã): gerunziu 35,23

PUSTIIRE: s.f.
pustiirii: sg. gen. 36,21

RÃNIT, -Ã: adj.
rãniþi: m. pl. nom. 13,17
rãnit: m. sg. nom. 18,33; rezum. cap.35
(foar te) rãnit: m. sg. nom. 35,23

PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 1,3; 8,4, 9; 20,20, 24; 24,9; 26,10
pustiii: s.f. sg. gen. 20,16
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 1,9, 10; 20,6
sã poþi: conj. pr ez. 2.sg. 1,11
pot: ind. prez. 3.pl. 2,6
sã pociu: conj. pr ez. 1.sg. 2,6
sã poatã: conj. prez. 3.sg./pl. 16,1; 31,4; 32,14; 35,6
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 2,6; 32,15, 17
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,9, 11, 14; 7,2, 7; 20,25; 28,15; 29,34
au putut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,7, 20; 20,3 7; 30,3;
32,15, 17
veþi put ea: ind. viit.I. 2.pl. 13,8
putem: ind. prez. 1.pl. 18,7
sã puteam: conj. prez. 1.pl. 20,12
ar fi putut: cond. pf.c. 3.sg./pl. 20,24; 30,3; 32,14

(a se) RÃPI: v. IV
au rãpit: ind. pf.c. 3.sg. 14,14; 21,17; 25,13
(sã) rãpesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.24
(sã) rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
rãpind: gerunziu 28,24
(a) RÃSÃRI: v. IV
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 6,28
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 26,19
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 4,4; 32,30; 33,14
rãsãrit: sg. ac. 4,10; 29,4; 31,14
rãsãritului: sg. gen. 5, 12

PUTERE: s.f.
puterii: sg. gen. rezum. cap.9
puterile: pl. ac. 9,5, 6
puteare: sg. nom. 20,6

( a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIT, -Ã: ad j.; vezi RISIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
sã rãsplãt eaºti: conj. prez. 2.sg. 6,23
rãsplãtindu-: gerunziu 6,23
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 32,25

PUTERNIC, -Ã: adj.
(mai) putearnic: m. sg. nom. 11,23
putearnic: m. sg. nom. rezum. cap.17; 28,7
PUÞIN , -Ã: pron . nehot./ad j./adv.; var. (Înv. ºi pop.)
PUÞÂN, -Ã
puþin: adv. 5,9
puþân: adv. 5,9; 36,16
puþini: pron. nehot. m. pl. ac. 14,11
puþini: adj. m. pl. nom. 29,34
PUÞINTEL, -EA: adj.; var. (Înv. ºi pop.) PUÞÂNTEL, -EA
puþântel: n. sg. ac. 12,7
puþântea: f. sg. ac. 18,26
puþintel: n. sg. nom. 24,24
PUÞÂNTEA: adj.; var. PUÞÂNTICÃ
puþânticã: f. sg. ac. 18,26
R
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 3,5
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom./ac. 6,28, 29; 26,20; rezum. cap.28
ranã: sg. ac. 13,17; 21,14; 28,5
rane: pl. ac. 20,23; 22,6
ranele: pl. nom. 24, 13
(a se) RÃDIC A: v.I; vezi (a se) RIDICA
RIDICAT, -Ã: ADJ.; VEZI RIDICAT, -Ã
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. ac. 30,6; 34,9, 21
rãmãºiþelor: pl. gen. 31,10

INDICE

(a) RÃSPUNDE: v. III
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 7,22
sã rãspunz : conj. prez. 1.sg. 10,6
sã rãspund: conj. prez. 1.sg. 10,9
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,10, 13; 18,3, 13, 14, 21; 25,9, 16;
34,23
vei rãs punde: ind. viit.I. 2.sg. 10,10
rãspunzând: gerunziu 10,16
rãspunsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,10
(a) RÃSTURNA: v. I
rãstoar nã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg. 14,2
rãstur nându-: gerunziu 30,14
(a) RÃSUNA: v. I
rãsuna: ind. imp. 3.pl. 5,12; 32,18
rãsunã: ind. prez. 3.pl. 13,12
sã rãsune: conj. pr ez. 3.pl. 20,21
rãsunând: gerunziu 23,13
a rãsuna: inf. prez. 29,2 7
RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. ac. 15,14
RÃTEZ: s.n.; „drug pentru zãvorâtul uºilor, al porþilor”, „zãvor”
rãteaze: pl. ac. 8,5
RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. ac. 12,14; 21,6; 22,4; 29,6; 33,2, 9, 22; 36,5, 9, 12
rãul: s.n. sg. ac. 34,28
realele: s.n. pl. ac. 7,22
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 18,17
reale: s.n. pl. ac. 18,22; 33,6; 34,24
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(sã) râdicã: ind. prez. 3.sg. 25,19
au râdicat : ind. pf.c. 3.sg. 26,10; 28,25

rãu: adj. n. sg. ac. 18,7
(f oarte) rãu: adj. n . sg. ac. 25,17
reale: adj. f. pl. ac. 7, 14
rea: adj. f. sg. ac. 21,15, 19

RIDICAT, -Ã: adj.; var . (Înv.) RÃDICAT, -Ã
rãdicate: f. pl. nom./ac. 6,13; 7,15

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tãþi: pl. ac. 20,9
rão tatea: sg. ac. 25,16
rão tate: sg. ac. 25,19; 29,9
rão tãþile: pl. ac. rezum. cap.28
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. nom./ac. 6,34; rezum. cap.13; 13,2, 3, 14; 14,6, 7,
10; 15,19; 17,17; rezum. cap.18; 18,3, 5, 14, 29; rezum. cap.19;
21,8; 22,5; rezum. cap.25; 25,5, 13; 26,13; 28,12; 35,22, 23
rãzboaie: pl. nom./ac. 16,9; 26,11
rãzboiul: sg. nom. 18,34; 20,15
rãzboaiele: pl. nom. 25,8; 27,7
rãzboiului: sg. gen. 32,2
(a se) RÃZVRÃTI: v. IV
(s-)au rãzvrãtit : ind. pf.c. 3.sg. 21,10
rãzvrãtindu(-se): gerunziu rezum. cap.36

ROªU, -IE: adj.
Roºii: f. sg. gen., în s. propr. Mãrii Roºii 8,17

(a se) RÂNDUI: v. IV
ai rânduit : ind. pf.c. 2.sg. 1,8
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 1,11
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1, 18; 8,6; 9,25; 11,22; 17,2;
20,2 1; 22,1; 23,10, 18, 19; 24,9; 25,5, 14; 29,25; 31,2; 32,6;
33,14, 25; 35,2; 36,4, 10
sã rânduiesc: con j. prez. 1.sg. 6,6
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7, 11; 24,11
a rândui: inf. prez. 9,8
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 11,15; 19,5, 8; 23,11; 26,1
(s-)au rânduit : ind. pf.c. 3.pl. 24,6
(sã) rânduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.31
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 31,19; 34,10
rânduiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.34
rânduieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36

RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 9,26

ROB: s.m.
robi: pl. nom./ac. 6,36, 37; 28,13; 29,9; 30,9
robii: pl. ac. 28,11, 15
rob: sg. ac. rezum. cap.33

ROBIT, -Ã: adj.
robiþi: m. pl. ac. rezum. cap.28

RÂND: s.n.
rândul: sg. ac. 8,14; 13,10; 23,8; 30,16; rezum. cap.31; 35,15
rândurile: pl. ac. 31,17

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduiþilor: m. pl. dat. rezum. cap.19
rânduiþi: m. pl. nom. 31,13

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (În v.) RÃSIPIT, -Ã
rãsipit: m. sg. ac. 18,16

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen. 6,37, 38

(a) RÂDE: v. III
râzându-: gerunziu 30,10
râdea: ind. imp. 3.pl. 36,16

RÂNDUIALÃ: s.f.
rãnduiala: sg. ac. 23,18
rânduiala: sg. nom. 5,11; rezum. cap.8; 8,14; 29,25; 30,16

(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv.) (a) RÃSIPI
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,1
râsipind: gerunziu 22,8
râsipeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31; rezum. cap.32
fusease râsipit : pasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,5
au râsipit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,2; 34,6, 7; 36,19
râsipise: ind. m.m.c.pf.3.sg. 33,9

ROTUND, -Ã:adj.; var. (În v. ºi reg.) RÃTUND, -Ã
rãtund: n. sg. 4,2
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 7,18; 8,7; 22,9, 10; 31,10
RUDENIE: s.f.
rudenie: sg. ac. 19,10
rudeniile: pl. ac. 35,4
(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 6,21
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 6,40
rogu(-): ind. prez. 1.sg. 18,4, 12
(sã) v or ruga: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.6; 6,24
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 6,21, 29; 7,15
vor ruga: ind. viit.I. 3.pl. 6,26, 37
a r uga: inf. prez. 20,4
a (sã) ruga: inf. prez. 20,4
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 30,18; 32,20, 24; 33,12, 13
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.32
(vã) r ugaþi: imperativ 2.pl. 34,21
sã (vã) rugaþi: con j. prez. 2.pl. 34,26
RUGÃ: s.f.
rugile: pl. ac. 6,35

REPEJUNE: s.f. „râu”, „pârâu”
rãpegiunea: sg. ac. 7,8
repegiunea: sg. ac. 15, 16
repegiunii: sg. gen. 20,16
repejunea: sg. ac. 29,16
repejiunea: sg. ac. 30,14

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom./ac. 6,19, 21, 40; rezum. cap.7; 7,12, 15;
30,2 7; 33,13, 18, 19
rugãciunile: pl. ac. 6,19, 20, 21, 35, 39
rugãciuni: pl. ac. 7,1
rugãciunilor: pl. dat. 10,15
rugãciune: sg. ac. 20,3

REVÃRSAT, -Ã: adj.; var . (Pop.) RÃVÃRSAT, -Ã
rãvãr satului: m. sg. gen. 4,5

RUGINÃ: s.f.
ruginã: sg. nom. 6,28

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv.) (a se) RÃDICA
rãdicând: gerunziu 5, 13

(a) RUPE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) RUMPE
rumpând: gerunziu 16,3
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(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiesc: ind. prez. 3.pl. 20,11
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32

au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 23,13; 34,19
ai rupt: ind. pf.c. 2.sg. 34,27
RUPERE: s.f.; var. (Înv.) RUMPERE
rumpere: sg. ac. rezum. cap.21

SC AUN: s.n. „tron”; „diviziune teritorial-adminis trativã”
scaun: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,17, 18, 19; rezum. cap.17
scaunele: pl. ac. 11,13; 18,9
scaunul: sg. ac. 18,18; 23,20

(a se) RUªINA: v. I
(s-)au ruºinat: ind. pf.c. 3.sg. 36,12

(a) SCÃDEA: v. II
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 6, 16

S

(a) SCÃPA: v. I
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,7; 30,6
scãpa: inf. prez. fãrã a 20,24
scãpase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,20

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom. în sinagma sabiia judecãþii 20,9
sabie: sg. ac. 21,4; 23,21; 29,9; 32,21; 36,17, 20
sabia: sg. ac. 23,14
SARE: s.f.
sare: sg. ac., în sintagma legãturã de sare „legãmânt care nu
poate fi alt erat sau cãlcat ; perpe tuu; veºnic” 13,5
SAT: s.n.
satele: pl. ac. 28,18

(a se) SCÂRBI: v. IV „a se supãra”
(sã) scãrbise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,10
(a) SCHIMBA: v. I
schimbându-: gerunziu 18,29
(a) SCOATE: v. III
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 6,5
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,22; 16,2; 23,11; 25,11; 26,20;
29,16
scoate: imperativ 2.sg. 18,33
scoateþi: imper ativ 2.pl. 23,14; 29,5; 35,23
fusease scos: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,21
scoate: inf. prez. fãrã a 32,14, 15, 17
scoþind: gerunziu 34,14

(a) SÃDI: v. IV
era sãditã: pasiv ind. imp. 3.sg. 9,16
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. ac. 18,33
sãgeþi: pl. ac. 26,15
SÃGETÃTOR: s.m.
sãgetãtori: pl. ac. 14,8; 35,23

(a) SCOBI: v. IV (Rar; spec.) „a sculpta”
au scobit: ind. pf.c. 3.sg. 3,5, 7; 4,22

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 7,10; 10, 16; 25,22

SC OICÃ: s.f.
scoice: pl. gen. (cu prep. a + num.) rezum. cap.4
scoice: pl. ac. 4,6, 14

(a) SÃPA: v. I
sãpase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,14
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg. 26,10
SÃPÃTURÃ: s.f. (Înv.; ccr.) „lucrãturã or namentalã, ornamentaþie
fãcutã prin sãpare (în special în sculpturã)”, „gravurã”
sãpãturi: pl. nom./ac. 2,7; 4,3
SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmânilor: pl. gen., în sintagma praznicul sãptãmânilor „se mai
numeºte ºi sãrbãtoarea recoltei ºi ziua primelor r oade. Mai târziu
s-a numit sãrbãtoarea Rusaliilor, pentru cã era sãrbãtoritã în a
cicizecea zi de la sabatul care iniþia sãrbãtoarea Paºtilor. Ea consta
dintr-o convocaþie ºi aducerea de jertfe” (Cf. DB, p.1170) 8,13
sãptãmânile: pl. ac. 23,8

SCORPIE: s.f. (Înv.) „harapnic”; „arbaletã”; „arc cu direcþie precisã”
scorpii: pl. ac. 10,11, 14
(a) SCRIE: v. III
scrise sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 9,29; 12,15; 13,22; 16,11; 20,34;
24,27; 25,26; 27,7; 28,26; 32,32; 33,19; 35,27
era scris: pasiv ind. imp. im pers. 21,12
s-au scris: ind. pf.c. impers. 23,18
iaste scris: pasiv ind. prez. impers. 25,4; 30,5, 18; 31,3; 35,13
au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,22; 30,1; 32,17; 35,4
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 34,21, 24, 31
scrisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 35,12
SCRIIT OR: (Înv.) „secr etar”; „diac”, „logofãt”
scriitoriul: sg. nom. 24,11; 3 4,15
scriitoriului: sg. gen./dat. 26,11; 34,20
scriitorii: pl. nom. 34,13

SÃRÃTURÃ: s.f.
Sãrãturilor: pl. gen., în s. propr. Valea Sãrãturilor 25,11
(a se) SÃTURA: v. I
(ne-)am sãturat : ind. pf.c. 1.pl. 31,10
SÂMBÃTÃ: s.f./adv. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care
orice activitate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbete: s.f. pl. ac. 2,4; 31,3
sâmbetei: s.f. sg. gen . 23,8
sâmbetele: s.f. pl. ac. 36,21
sâmbãta: adv. 8,13; 23,8; 36,21
sânbãta: adv. 23,5
SÂNGE: s.n.
sângelui: sg. gen. 24,25
sângele: sg. ac. 29,22, 24; 30,16; 35,11

INDICE

SCRISOARE: s.f.
scrisoarea: sg. nom./ac. 2,11; 35,25
scrisoare: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,12; 36,22
(a se) SCULA: v. I
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 6,10
scoalã(-Te): imperativ 2.sg. 6,41
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,6; 20,23; 21,4, 9; 22,10; 24,25;
29,12; 30,27
(sã) sculase: ind. prez. 3.sg. 14,6
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 16,9
sculându(-se): gerunziu rezum. cap.20; 29,20; 30,14; 36,15
sculându(-sã): gerunziu 20,20
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SCUMP, -Ã: adj.
(f oarte) scumpã: f. sg. ac. 3,6
scumpe: f. pl. ac., în sintagma pietri scumpe 9,1, 9, 10; 32,27
scumpe: n. pl. ac. 20,25; 36,10
scump: n. sg. nom. 36,19
SEAMÃ: s.f; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac., 28,19
samã: sg. ac., în loc. s. nebãgãrile de seamã (Înv. ºi reg.)
„nesupunere” 33,19
SEARÃ: s.f./adv.
sar a: adv. 2,4; 13, 11; 31,3
sara: s.f. sg. ac. 18,34
SEMINÞIE: s.f.
seminþiii: sg. dat. 20,7

am sf inþit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7, 16, 20; 29,18
e sf inþitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 8,11
va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,9
sânt sfinþiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 23,6; 26,18
(vã) sfinþiþi: imperativ 2.pl. 29,5
(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,15, 34; 30,19, 24
(sã) sfinþesc: ind. prez. 3.pl. 29,34
era sfinþiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 30,3
sfinþindu(-se): gerunziu 30,15
era sfinþitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 30,17
a (sã) sfinþi: inf. prez. 30,17
sfinþitã era: pasiv ind. imp. 3.sg. 30,18
(sã) sf inþiia: ind. imp. 3.pl. 31,18
(sã) sf inþea: ind. im p. 3.sg. 35,3
sfinþindu(-vã): gerunziu 35,6
sfinþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,14

SEMN: s.n: var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. 7,20; 32,24

SFINÞIT, -Ã: adj./s.
sfinþit: adj. m. sg. nom. 17,16
(ceale) sfinþite: s.n. pl. ac. 31,14

SETE: s.f.
seate: sg. ac. 32,11

SICLU: s.m.
sicli: pl. ac. 3,9

SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. rezum. cap.10; 10,8, 13; 28,11; 32,3
sfat: sg. ac. 10,6; 20,21; 25,17; 30,2; 32,3
sfaturile: pl. ac. 22,5
sfatului: sg. dat. 25,16; 30,11

SICRIU: s.n.
sicriiul: sg. ac., în sintagma sicriiul Domnului Dumnezeu/sicriiul
leagii Domnului/sicriiul Domnului 1,4; 5,2, 7; 8,11; 24,10
sicriiul: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,4, 8, 9; 6,11, 41; 24,11; 35,3
sicriiului: sg. gen. 5,6
sicriiu: sg. ac. 5,10; 24,8, 11

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
sfãrmându(-): gerunziu 15,16
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.sg. 34,4

(a) SILI: v. IV
au silit: ind. pf.c. 3.sg. 22,3
a sili: inf. prez. 24,6

SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRMITURÃ
sfãrmiturile: pl. ac. 34,4

SILONITEAN: s.m. „locuitor al oraºului ªilo” (cf. DB, p.1246)
Silonit eanului: sg. gen. 9,29; 10,15

(a se) SFÃTUI: v. IV
a (sã) sfãtui: inf. prez. 10,8

(a) SIMÞI: v. IV
au sâmþit: ind. pf.c. 3.sg. 26,20

SFÂNT, -Ã: s.m./f.
sfântului: s.m. sg. gen., în sintagma sfântului sfântelor 3,8, 10
s fântelor: s.f. pl. gen. superl., în sintagma sfântului sfântelor 3,8
sf intelor: s.f. pl. gen. superl., în sintagmele sfântului sfintelor/
sfânt a sfintelor 3,10; 4,22; 5,7; 31,14
sfânt a: s.f. sg. ac., în sintagma sfânta sf intelor 4,22; 5,7; 31,14
sfinþii: s.m. pl. nom. 6,41
sfintele: adj. n. pl. nom. rezum. cap.5
sfânt: adj. n. sg. gen. 30,27

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 6,30
SIR: s.m. „sirian”; cuvântul nu este înr egistrat în DLR.
sirii: pl. nom. 22,5
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.5; 5,14; 7,3
slavã: sg. nom./ac. 1,11, 12; 9,22; 17,5; 26,18

(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfãrºit: ind. pf.c. 3.sg. 18,34
sfãrºindu(-se): gerunziu 29,29

SLÃBÃNOG, -OAGÃ: ad j.
slãbãnog: n. sg. ac. 28,15

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac., în loc. adj. fãrã sfârºit 17,5; 24,11, 24; 28,8

SLÃBÃNOGIT, -Ã: adj.
(ceale) slãbãnojite: n. pl. ac. 34, 10

SFEªNIC: s.n.
sf eºnicelor: pl. gen. rezum. cap.4
sf eºnice: pl. ac. 4,7
sf eºnicele: pl. ac. 4,20
sf eºnic: sg. nom. 13,11

(a) SLÃBI: v. IV
sã slãbeascã: conj. prez. 3.pl. 15,7

SFETNIC: s.m.
sf etnicii: pl. nom. 22,4
sf etnicul: sg. nom. 25,16

SLOBOD: adj.
slobod: m. sg. nom. 16,1

(a se) SFINÞI: v. IV
sã sfinþesc: conj. prez. 1.sg. 2,4
sã sfinþeascã: conj. prez. 3.pl. 5,11; 29,16
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,7; 29,33; 30,8

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciune: sg. ac. 21,19

(a) SLOBOZI: v. IV
slobozi: inf. prez. fãrã a 2,14
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,10; 24,10; 25,15; 28,14
slobod: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.28
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 32,11
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(a se) SOC OTI: v. IV
(sã) socotea: ind. imp. 3.sg. 9,20
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 26,18
socotea: ind. imp. 3.pl. 36,16

a slobozi: inf. prez. 32,13, 15
slobozi: inf. prez. fãrã a 32,17
SL OBOZIRE: s.f.
slobozire: sg. nom. rezum. cap.36
SL UGÃ: s.f.
sluga: sg. nom. 1,3; 6,19, 21; 13,6; 24,6, 9
slugile: pl. nom./ac. 2,8; 6,14; 8,18; 9,10, 12, 21; rezum. cap.24;
25,3; 32,9, 16
slugilor: pl. gen./dat. 2,10, 15; 6,23; 8,18
slugii: sg. gen./dat. 6,15, 16, 17, 19, 21, 42; 32,16; 34,20
slujile: pl. nom. 24,25; 33,24
slujilor: pl. gen. 34,16; 35,23
SL UJBÃ: s.f.
slujbelor: pl. gen. 5,11
slujbele: pl. ac. 7,6; rezum. cap.8; 8,14; 9,4; 24, 17; 35,2
slujbã: sg. ac. 10,4; 24, 14; 31,16; 35,15
slujba: sg. nom./ac. 19,11; 29,28, 36; 31,2; 35,10
slujbei: sg. gen./dat. 26,18; 30,21; rezum. cap.31; 31,21
slujbe: pl. ac. 34,13
(a) SLUJI: v. IV
slujea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.4
a sluji: inf. prez. 5,14; 34,33; 35,2
veþi sluji: ind. viit.I. 2.pl. 7,19
sã slujascã: conj. pr ez. 3.pl. 8,9, 14
sã slujim: conj. pr ez. 1.pl. 10,4
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 10,7; 12,8
sã slujeascã: conj. pr ez. 3.pl. 11,14; 31,2; 33,16
slujesc: ind. prez. 3.pl. 13,10
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.15
slujiia: ind. imp. 3.pl. 22,8; 33,6
slujesc: ind. prez. 3.pl. 23,6
au slujit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,18; 33,22; 36,20
sã slujiþi: conj. pr ez. 2.pl. 29,11
slujiþi: imperativ 2.pl. 30,8; 35,3, 5
sluji: inf. pr ez. fãrã a 31,4
SL UJIRE: s.f.
slujire: sg. ac. 26,18
slujirea: sg. nom. 35,10
SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slujitorilor: s.m. pl. gen. 9,4
slujitorii: s.m. pl. nom. 9,7
SL UJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. 28,10
SMERENIE: s.f.
smerenie: sg. ac. rezum. cap.6
(a se) SMERI: v. IV
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,7, 12; 13,18; 32,26; 33,13
smerise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 28,19
(te-)ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 34,27
SMOALÃ: s.f.
smoalã: sg. nom. 6,28
(a) SMULGE: v. III
smulge(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,20
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 18,34
SOAÞÃ: s.f. „soþie”
soaþele: pl. nom. 29,9
SOCIETATE: s.f.; var. (Înv.) SOÞIETATE „tovãrãºie”
soþietatea: sg. ac. 10,8

INDICE

SOL: s.m.
solii: pl. nom./ac. 9,14; 25,18
solul: sg. nom. 18, 12
soli: pl. nom./ac. 20,2; rezum. cap.30; 30,5; 35,21
solilor: pl. gen. 36,15
SOLIE: s.f.
solia: sg. ac. 32,31
SORÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SOR
sor: sg. nom. 22,11
SPAIMÃ: s.f.
spaima: sg. nom. 20,29
SPATÃ: s.f.
speate: pl. ac. 18,33
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se înspãimânta”
sã (vã) spãimântaþi: con j. prez. 2.pl. 20,15, 17; 32,7
(a) SPÃLA: v. I
sã speale: conj. prez. 3.sg. 4,6
spãla: ind. imp. 3.sg. 4,6
(a) SPORI: v. IV
au sporit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,11; 28,22; 31,21
vei s pori: ind. viit.I. 2.sg. 18,11
a spori: inf. prez. rezum. cap.19
sporeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
(a) SPRIJINI: v. IV
sprijini: inf. prez. fãrã a 7,7
au sprijinit: ind. pf.c. 3.pl. 29,22
sprijinea: ind. imp. 3.pl. 30,16
(a) SPUNE: v. III
spunea: ind. im p. 3.pl. 9,6
au spus: ind. pf.c. 3.pl. 20,2
(a) S TA: v. I
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 3,13; 6,3; 7,6; 13,15; 18,34; 20,13; 35,15
stând: gerunziu 5,12; 9,18, 19; 13,13; 18,18; 20,5, 20; 23,13; 34,31
sta: inf. prez. fãrã a 5,14; 13,7, 8, 20; 20,12
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,12, 13; 13,4; 18,20; 24,20; 28,12,
15; 29,26; 30,16; 35,10
stau: ind. prez. 3.pl. 9,7; 20,2
stãtuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,6
a sta: inf. prez. 20,6; 24,13; 25,8
vom s ta: ind. viit.I. 1.pl. 20,9
staþi: ind. prez. 2.pl. 20,17
au stat: ind. pf.c. 3.pl. 26,18
stându-: gerunziu 28,20
sã staþi: conj. prez. 2.pl. 29,11
STARE: s.f.
starea: sg. ac. 24, 13
(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 13,8
stãpâneºti: ind. prez. 2.sg. 20,6
stãpânind: gerunziu rezum. cap.26
au stãpânit: ind. pf.c. 3.sg. 26,21
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirii: sg. gen. 8,6
stãpânirea: sg. ac. 21,10; 26,2
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(a) SUGRUMA: v. I
au sugrumat: ind. pf.c. 3.sg. 25,3

STÂLP: s.n.
s tâlpi: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,15; 4,12
s tâlpilor: pl. gen. 3,16; 4,13
s tâlpii: pl. ac. 3,17
STÂNG , -Ã: s./ad j.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv.(Înv. ºi pop.) de-a stânga 3,17; 4,6, 7, 8
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreap ta ºi de-a stânga 18,18
s tânga: adj. f. sg. ac. 23,10
s tânga: s.f., în loc. adv. nici spr e dreapta, nici s pre stânga 34,2
STEMÃ: s.f.
s teama: sg. ac. 23,11
(a se) STINGE: v. IV
au stâns: ind. pf.c. 3.pl. 29,7
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 34,25

SULIÞÃ: s.f.
suliþile: pl. ac. rezum. cap.9
suliþe: pl. ac. 9,15; 11,12; 14,8; 26,14
suliþã: sg. ac. 9,15
suliþele: pl. ac. 23,10
suliþa: sg. ac. 25,5

STRA JÃ: s.f.
s traja: sg. ac. 20,24
s trãjile: pl. ac. 23,6
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN , -Ã
s treini: m. pl. ac./dat. 7,19, 22; 33,15; 34,25
s treine: sg. gen. 14,2

SUMÃ: s.f.
suma: sg. nom./ac. 9,14, 15; 24,27
SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 5,13; 15,14

STRÂMT OARE: s.f.
s trâmtoarea: sg. ac. 15,4

(a) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.sg. 8,8
sã f ie supus: pasiv conj. prez. 3.sg. 21,8
a supune: inf. prez. 28,10

STRÂMT ORIRE: s.f.
s trâmtorirea: sg. ac. 15,6
STRÂMTURÃ: s.f. „necaz”
s trâmturii: sg. gen. 28,22

SUPUS, -Ã: adj.
supuºilor : adj. antep. m pl. gen. rezum. cap.17

(a se) STRÂNGE: v. III
(sã) va strânge: ind. viit.I. 3.sg. 6,22
(a) STRÂNªTELUI: v. IV (aici) „a se r uga pentru binele cuiva”;
„a striga menind de bine” (cf. Indice 4Împ)
au strânºteluit: ind. pf.c. 3.pl. 23,11
(a se) STRECURA: v. I
(s-)au s trecurat : ind. pf.c. 3.sg. 34,21
(sã) va strecura: ind. viit.I. 3.sg. 34,25
(a) STRICA: v. I
s trâcându: gerunziu 14,15
au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.23; 23,17; 24,7; 25,23;
26,6; 30, 14; 31,1; 32,12; 3 4,4; 36,19
s trâcase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 34,11
STRIC ARE: s.f. „îmbolnãvire”, „vãtãmare”
s trâcare: sg. ac. 21,19

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 12,2; 16,1; 1 8,28; 21,17; 24,23;
25,2 1; 29,20; 34,30; 35,20; 36,6, 16
(sã) suia: ind. imp. 3.sg. 9,18
a (sã) sui: inf. prez. 10,18
(vã) veþ sui: ind. viit.I. 2.pl. 11,4
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg. 18,2
suie(-te): imperativ 2.sg. 18,5, 11, 14
sã (se) suie: conj. prez. 3.sg. 18,19; 36,23
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 20,16

SUS: adv.
Sus: adv. în loc. adj. din sus, în s. propr . Vethoronul din Sus
8,5
sus: adv. în loc. adj. din sus 23,20
sus: adv. în loc. adv . în sus/de sus 25,5,12
(mai) sus: 31,16, 17; 34,22
sus: adv. în loc adj. cel mai din sus 32,30
SUS-NUMIT, -Ã: adj.
(mai) sus-numiþi: m. pl. nom. 28,15
SUS-ZIS, -Ã: adj.
(mai) sus-zisa: f. sg. ac. 22,6
SUTAª: s.m.
sutaºii: pl. nom./ac. 23,1, 14, 20
sutaºilor: pl. dat. 23,9
sutaºi: pl. ac. 25,5

(a) STRIGA: v. I
au s trâgat : ind. pf.c. 3.sg. 13,14
s trãgând: gerunziu 13,15
au strigat : ind. pf.c. 3.sg. 18,31
vom strâga: ind. viit.I. 1.pl. 20,9
STRIGARE: s.f.
s trâgare: sg. ac. 32,18
(a se) STROPI: v. IV
au stropit: ind. pf.c. 3.pl. 29,2 4; 35,11
(s-)au s tropit: ind. pf.c. 3.sg. 30,25
SUFLET: s.n.
sufletele: pl. ac. 1,11
sufletul: sg. ac. 6,38; 15,12; 34,31
sufletelor: pl. gen. 31,6

ª
(a se) ªEDEA: v. II
sã ºazã: con j. prez. 3.sg. 6,16
am ºezut: ind. pf.c. 1.sg. 6,10
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 18,9; 32,18
ºezând: gerunziu 18,18
ºezi: imperativ 2.sg. 25,19
(sã) ºedea: ind. imp. 3.pl. 30,21
ºedeþi: ind. pr ez. 2.pl. 32,10
ªERB: s.m.
ºerbilor: pl. gen. 6,27
ºerbi: pl. ac. 28,10
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ªERBIE: s.f.
ºerbiii: sg. gen. 12,8
ºierbiii: sg. gen. 12,8
ªIRAG: s.n. . „ºir”; (Înv.) „linie de bãtaie”; (Pop) „rând de ostaºi”;
„coloanã de ostaºi”
ºireagul: sg. ac. 14,10
ºireag: sg. ac. 18,33
(a se) ªTER GE: v. III „a dis truge, a nimici”
(s-)au ºters: ind. pf.c. 3.pl. 12,12
ºtearge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 17,6; 20,33; 31,1; 34,4, 7
ai ºters: ind. pf.c. 2.sg. 19,3
sã ºtargã: conj. prez. 3.sg./pl. 20,23; 22,7
ºtersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 33,3
ºtergând: gerunziu rezum. cap.34

INDICE

tatã-mieu: sg. nom. 2,7
tatã: sg. nom. 2,14
tatâlui: sg. dat. 6,4
tatãlui: sg. dat. 6,15, 16
tatã-tãu: sg. nom. 7,17
tatã-sãu: sg. nom./ac. 21,3; rezum. cap.25
tatî-sãu: sg. ac. 36,1
tãtâni-mieu: sg. gen./dat. 1,9; 10,10
tãtâni-tãu: sg. gen./dat. 2,14; 7,18; 21,12, 13
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 3,1; 8,14; 10,6; rezum. cap.17; 17,3, 4;
20,32; 21,4; 22,4; rezum. cap.25; 34,2, 3
TAUR: s.m.
tauri: pl. nom./ac. 13,9; 29,21, 32; 30,24
taurii: pl. ac. 29,22
(a se) TÃIA: v. I
sã (sã) taie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.2
sã taie: conj. prez. 3.pl. 2,2, 18; 34,11
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.14
tãia: inf. prez. fãrã a 2,8
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 2,10
vom tãia: ind. viit.I. 1.pl. 2,16
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 10,11, 14
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 10,11, 14
tãindu-: gerunziu 14,13
tãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.20
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.pl. 20,23
tãind: gerunziu 33,25

(a se) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 13,13; 20,12
ºti: ind. prez. 3.sg. 2,7, 14
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,8; 25,16
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 2,8
(sã) ºtiia: ind. im p. 3.sg. 4,18
ºtii: ind. prez. 2.sg. 6,30
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 6,33; 12,8
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 13,5; 32,13
ºtiind: gerunziu 34,12
ªTIL: s.n. (cf. EPISTIL)
ºtiluri: pl. ac. 4,12

TÃIERE: s.f.
tãierea: sg. ac. 25,14

ªTIUT, -Ã: adj. (Înv. ºi reg.) „ºtiutor”; „priceput”
(foar te) ºtiut: m. sg. ac. 2,13
ªUIERARE: s.f.; aici prima atestare; cf. MDA, unde prima
atestare este la Samuelis Klein, Dictionarium Valachico-Latinum,
editat de Gáldi László, în 1944, la Budapesta
ºuierare: sg. ac. 29,8
ªURÃ: s.f.
ºuri: pl. nom./ac. 11,11; rezum. cap.31; 31,11

TÃIETOR, -TOARE: s.m./f.
tãietori: s.m. pl. ac., în sint agma tãietori de pietri „pietrari” 24,12
TÃLNIÞESC , -EASCÃ: adj.; o creaþie neob., pe car e DLR nu
o inregistreazã.
tãlniþeºti: f. pl. ac., în sintagma unsori tãlniþeºti (cf. lat. unguentis
meretriciis, literal „unsori de ale curvelor”; probabil este o evitare
a exprimãrii fruste, traducãtorii gândindu-se la „unsori tâlnite la
mestecãtorii de mirodenii”) 16,14
(a se) TÃMÂIA: v. I
sã (sã) tãmâiaze: conj. prez. 3.sg. 2,6
a tãmâia: inf. prez. rezum. cap.26; 26,16
sã tãmâiezi: conj. prez. 2.sg. 26,18
sã tãmâiazã: conj. prez. 3.sg. 26,19
au tãmâiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,3; 29,7
(sã) tãmâia: ind. imp. 3.sg. 30,14

T
TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. ac. 22,1
tabãra: sg. nom. 26,11
taberilor: pl. gen. 31,2

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 28,4
tãmâiii: sg. gen. 28,25

TABLÃ: s.f.
tablele: pl. ac., în sintagma tablele lui Moisii rezum. cap.5

TÃMÂIERE: s.f. „afumare cu tãmâie”; „tãmâierniþã”
tãmâiarea: sg. ac. 2,4
tãmâieri: pl. nom. 4,22
tãmâierea: sg. ac. 13,11
tãmâierii: sg. gen. 26,16, 19

TALANT: s.m.
talanþi: pl. nom./ac. 3,8; 8,18; 9,9, 13; 25,6
tãlanþi: pl. ac. 25,9; 27,5; 36,3
tãlant: sg. ac. 36,3
TARE: ad j.
tare: adj. n . sg. ac. 6,33, 39
tari: adj. m./f. pl. nom./ac./gen. 8,6; 11,10; 13,3, 17; 14,6, 8;
17,14, 16; 23,20; 26,12, 17
tare: adv. 24,13
(mai) tare: adv. 35,25
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatâl: sg. nom. 1,8; 4,16; 5,1; 6,10; 10,10, 11; 16,3; 24,22; 28,1
tatãl: sg. nom./ac. 2,3, 13, 17; 6,7; 10,4, 9, 11, 14; 15,18; 17,2;
25,3; 26,1, 4; 27,2; 29,2; 33,3, 22, 23

TÃRIE: s.f.
tãriii: sg. gen. 6,41
tãrie: sg. nom./ac. 16,9; 20,12
tãriia: sg. nom. 20,6
tãria: sg. ac. 25,8
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
ar fi tâlcuit : cond. pf. 3.sg. 9,2
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TÂLHAR: s.m.
tâlharii: pl. nom. 22,1

trâmbiþe: pl. ac. 5,13; 20,28
trâmbiþii: sg. gen. 15,14

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerilor : s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.10; 10,14
(cei) tineri: s.m. pl. ac. 10,8
tinerii: s.m. pl. ac. 10,10; 36,17
tineri: pl. ac. 25,5; 36,17

TREAPTÃ: s.f.
treap te: pl. ac. 9,11, 18, 19
trep te: pl. ac. 23,13
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 10,9; 18,5, 14; 20,12
trebuia: ind. imp. imper s. 28,10; 30,16

TÂNGUIRE: s.f.
tânguirile: pl. ac. 35,25
Tânguiri: pl. ac. 35,25

(a) TRECE: v. III
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 2, 16
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 7,21; 15,3
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,15; 18,23; 25,18; 29,19
trecând: gerunziu 11,14; 21,9, 19; 24,23
a tr eace: inf. prez. 20,10; 21,11; 33,6
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 24,20

TÂRG: s.n. „oraº”
târguri: pl. ac. 26,6
(a) TÂRNOSI: v. IV
au târnosit: ind. pf.c. 3.sg. 7,5; 15,8
târ nosise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,9

TRECUT, -Ã: adj.
trecut: m sg. ac. 36,17

TÂRNOSIRE: s.f.
târ nosirea: bsg. nom. rezum. cap.7

TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN
trivunilor : pl. dat. 1,2
trivuni: pl. ac. 25,5

(a se) TEME: v. III
sã (se) t eamã: con j. prez. 3.pl. 6,31, 33
sã (vã) temeþi: con j. prez. 2.pl. 20,15, 17
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 32,7

TRIMIS: s.m.
trimiºii: adj. antep. pl. ac., în sintagma trimiºii lui Dumnezeu 36,16

TEMEI: s.n.
temeiurile: pl. nom./ac. 3,3; 31,7
temeiuri: pl. ac. 4, 14
temeiu: sg. ac. 6,13; 8,16
temeiului: sg. gen. 23,5

TRIMIS, -Ã: adj.
trimisa: f. sg. nom. rezum. cap.8

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 18,26
TIGAIE: s.f .; în textul lat. lebetas; lat. leb½s („lighean”) este
explicat în Grigore Maior, ILV/Lexicon, I prin „oalã de hier”.
tigãi: pl. ac. 4,11, 16; 35,13
TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ
togmealele: pl. nom. 5,11
(a se) TOCMI: v. IV; var. (Pop.) (a se) TOGMI
(sã) togmeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
togmea: ind. imp. 3.pl. 24,12
au togmit: ind. pf.c. 3.sg. 25,6
TOPITOARE: s.f . (aici) „grãtar”
topitoar e: pl. ac. 4,11, 16
(a) TRAGE: v. III „a cântãri”, „a fi în greut ate de…”; „a lua ceva
de la cineva”; „a jupui”
trãgea: ind. imp. 3.sg. 3,9
a tr age: inf. prez. 20,25
sã tr agã: conj. pr ez. 3.pl. 29,34
au tras: ind. pf.c. 3.pl. 35,11
TRAPEZARE: s.f.; var. (Înv.) TREPEZARE „odaie situatã la etaj
sau la mansardã” (lat. c½n¼culum „sufragerie”; mansardã, etaj”)
trepez erile: pl. ac. 3,9
(a) TRÃI: v. IV
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 6,31
trãia: ind. imp. 3.sg. 10,6
sã trãiascã: conj. prez. 3.sg. 23,11
trãind: gerunziu rezum. cap.24
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 25,25

(a) TRIMITE: v. III
sã trimitã: conj. pr ez. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 30,5
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2, 3; 8,18; 10,18; rezum. cap.16;
16,2, 4; 17,7; 24,23; 25,15, 17, 18, 27; 28,16; 30,1; 32,9, 21;
34,8, 23, 26; 36,10
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 2,3
trimite: imperativ 2.sg. 2,7, 15
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 2,8; 6,34
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2, 11; 25,13
am trimisu: ind. pf.c. 1.sg. 2,13
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 7, 13
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 16,3
a trimit e: inf. prez. 16,10
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum cap.17
trimiteþi: imperativ 2.pl. 18,26
trimitea: ind. im p. 3.sg./pl. 24, 19; 36,15
sã trimiþã: conj. pr ez. 3.pl. 26,15
trimiþând: gerunziu rezum. cap.30; 35,21
fusease trimiºi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 32,31
era trimiºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 34,22
TROACÃ: s.f.
troaca: sg. ac. 4,3
TROGL ODITEAN: s.m. „etiopian primitiv care locuia în
vizuinã”; f orma cu suf ixul -ean nu este înr egistratã în DLR.
trogloditeani: pl. nom. 12,3
TRON: s.n.; aici prima atestare; în f orma thron, dupã lat.
thr onus; cf. MDA, unde prima atestare este în Samuelis Klein,
Dictionarium valachico-latinum , editat de Gáldi László,
Budapes ta, 1944
thr onul: sg. ac. 6,10, 16; 7,18
TRUFIE: s.f.
tr ufie: sg. ac. 16,14; 25,19

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþele: pl. nom./ac. 5,12; 7,6; 13,12, 14; 23,13; 29,26, 27, 28

TRUP: s.n.
tr upuri: pl. ac. 20,24, 25
tr up: sg. ac. 28,15
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(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.24; r ezum.
cap.25; rezum. cap.32
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 20,7; 21,13
sã ucigã: con j. prez. 3.pl. 20,23
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21; rezum. cap.22
ucigând: gerunziu rezum. cap.22; 25,13
(sã) ucidea: ind. imp. 3.pl. 22,11
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.23; 23,21
sã (se) ucigã: conj. prez. 3.sg. 23,7, 14
sã (sã) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 23,14
a (sã) ucide: inf. prez. rezum. cap.24
(sã) vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 25,4
sã ucig: con j. prez. 1.sg. 25,16; 35,21
a ucide: inf. prez. 25,16
aþi ucis: ind. pf.c. 2.pl. 28,9
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.33

TUFÃ: s.f.
tufe: pl. ac. 9,16
(a) TULBURA: v. I; (Înv.) (a) TURBURA
va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 20,21; 31,2, 17; 35,5
turme: pl. ac. 32,29; 35,7, 10
TURN: s.n.
turnuri: pl. ac. 14,7; 26,9, 10, 15; 27,4; 32,5
turnurile: pl. ac. 17,12; 36,19
(a se) TURNA: v. I
sã (se) toar ne: conj. pr ez. 3.sg. 30,16
au turnat: ind. pf.c. 3.pl. 29,22

UCIDERE: s.f.
ucidere: sg. ac. 20,24

Þ

UCIGAª: s.m.
ucigaºilor: pl. dat. 28,23

ÞAP: s.m.
þapi: pl. ac. 17,11; 29,21
þapii: pl. ac. 29,23

(a se) UITA: v. I
sã (te) uiþi: con j. prez. 2.sg. 6,19
uitându(-sã): gerunziu 13,14
uitându(-se): gerunziu 26,20

ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. 9,5, 12; 36,22
þãrâle: pl. ac. 9,28; 36,23

ULIÞÃ: s.f.
uliþa: sg. ac. 29,4; 32,6

ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 26,10
þarina: sg. ac. 26,23

UMÃR: s.n.
umerele: pl. ac. 2,2
umerile: pl. ac. 2,18

ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a) ÞESE: v. III
au þãsut: ind. pf.c. 3.sg. 3,14
ÞIITOARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „concubinã”; „loc unde se pãstreazã ceva”
þâitoar ea: sg. ac., în sintagma þâitoar ea de arme „arsenal” 9,16
þâiitoar ele: pl. ac. 11,21
þiitoar e: pl. ac. rezum. cap.11; 11,21
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 6,24
vei þinea: ind. viit.I. 2.sg. 7,17
a þinea: inf. prez. 9,8; rezum. cap.19; 23,11
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 17,17; 23,10; 29,28; 33,6
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.22
ar þinea: cond. prez. 3.pl. 25,5
þiind: gerunziu 26,19; 29,26
sã þie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.31
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 33,18

(a) UMBLA: v. I
umblã: ind. prez. 3.pl. 6,14
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 6,16
ai umblat: ind. pf.c. 2.sg. 6,16; 21,12
sã umble: conj. pr ez. 3.sg./pl. 6,31; 3 4,31
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 7,17
au umblat: ind. pf.c. 3.sg. 7,17; 11,17; 17,3; 20,32; 21,6, 20; 22,5;
28,2; 34,2
umbla: ind. imp. 3.pl. 17,9
umbla: inf. prez. fãrã a 28,15
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA
umple: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 5,13; 24,10
umpluse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5, 14; 7,2
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7; 7,1
(s-)ar umplea: cond. prez. 3.pl. 36,21
UNCHI: s.m.
unchiu-sãu: sg. ac. rezum. cap.36
unchiul: sg. nom. 36,10

ÞINUT: s.n.
þânuturile: pl. ac. 1,17; 6,28
þânutul: sg. ac. 4,17
þânuturilor: pl. gen. 9,14
þinutul: sg. ac. 8,17; 20,24; 25,10; 32,13
þinuturile: pl. ac. 34,33

UNEALTÃ: s.f. (aici) „totalitate a obiectelor folosite în bisericã”
unealte: pl. ac. 15,18; 20,25
unealtele: pl. nom. 29,19
(a) UNGE: v. III
au uns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,7; r ezum. cap.23; 23,11; 28,15

U
(a se) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,5; 10, 18; 16,10; 18,2; 20,10; 21,4;
22,8, 9, 10; 23,17; 24,22, 23, 25; rezum. cap.25; 25,4, 27; 28,3,
6, 7; 29,22; 32,21; 33,24; 36,17
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,8; 22,1, 11; rezum. cap.25;
25,3; 33,25

UNGHEÞ: s.n.
ungheþului: sg. gen. 26,9
ungheþele: pl. ac. 26,15
UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen. 25,23
unghiurile: pl. ac. 28,24
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UNS: s.m. (Înv.) „monarh sau preot considerat, în ur ma unei
cer emonii religioase speciale, ca reprezentant al lui Dumnezeu
pe pãmânt”
unsului: sg. dat. 6,42
UNSOARE: s.f.
unsori: pl. ac., în sint agma unsori tãlniþeºti (cf. TÃLNIÞESC,
-EASCÃ) 16,14

V
VALE: s.f.
valea: sg. ac. 14,10; 28,3; 33,6
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Blagoslo veniii / Valea Sãrãturilor
20,26; 25,11
vale: sg. ac., în loc. adv. în vale „în jos” 33,14
vãlii: sg. gen. 26,9

UNTDELEMN: s.n.
untdeleamn: sg. ac. 2, 10
untul-de-leamn: sg. ac. 2, 15
untdelemn: sg. ac. 11,11; 31,5; 32,28

VAMÃ: s.f. „dare”
vamã: sg. ac. 17,11

URÂCIUNE: s.f.
urâciunea: sg. ac. rezum. cap.15
urâciunile: pl. ac. 33,2
urãciunile: pl. ac. 34,33; 36,14
urãciunilor : pl. gen. 36,8

VAS: s.n.
vasele: pl. nom./ac. 4,16; 5,1, 5; rezum. cap.9; 9,20; 24,14; 25,24;
28,2 4; 29,18; rezum. cap.36; 36,7, 10, 18
vaselor: pl. gen. 4,18
vaseale: pl. ac. 4,19
vase: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 9,24; 15,18; 20,25; 24,14; 32,2 7

URÂT, -Ã: ad j.
urât e: f. pl. ac. 24,24

(a se) VÃDI: v. IV
sã (se) vãdeascã: conj. pr ez. 3.pl. 32,31

URDINARE: s.f. „dizenterie”
urdinãrii: sg. gen., în sintagma boala urdinãrii 21,18

(a se) VÃRSA: v. I
var sã: ind. prez. 3.sg. 6,19
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 4,17; 28,2
a vãrsa: inf. prez. 7,1
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 19,6
vãr sa: ind. imp. 3.sg. 24,11
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,13; 28,18

URECHE: s.f.
urechile: pl. nom. 6,40; 7,15; 31,5
URGIE: s.f.
ur gia: sg. nom. 12,7; 28,11; 29,8, 10; 34,21, 25
ur giii: sg. gen. 28,13; 30,8
ur giia: sg. nom. 36,16

VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãr sat: n. sg. ac./gen . în sintagmele marelui celui vãrsat/mare
vãr sat rezum. cap.4; 4,2
vãr saþi: m. pl. nom. 4,3
vãr sat: n. sg. ac., în sintagma chip vãrsat 33,7

(a) URGISI: v. IV
ur gisindu-: gerunziu 24,19
(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 1,11; 19,2
am urât : ind. pf.c. 1.sg. 18,7
(a) URMA: v. I
ur mându-: gerunziu rezum. cap.9; rezum. cap.25
ur mând: gerunziu rezum. cap.10; rezum. cap.17; 21,13
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.12; rezum. cap.21; rezum.
cap.26
ur meazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.27; rezum.
cap.28; rezum. cap.33
ur ma: ind. im p. 3.sg./pl. 17,17; 23,8; 33,6; 35,24
ur meaze: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.32; r ezum. cap.36
URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc adj. celor mai de pre ur mã/ceale (celor) de
pr e urmã 9,29; 12, 15; 16,11; 20,34; 25,26; 26,22; 28,26; 35,27
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã rezum. cap.25; 30,15; 35,14

VÃZÃTOR: s.m.; var. (Înv.) VÃZÃTORIU
vãzãtoriului: sg. gen. 9,29; 12,15; 16,10; 29,25, 30
vãzãtoriul: sg. nom. 19,2
vãzãtorilor : pl. gen. 33,18
(a) VÂNTURA: v. I
vei vântura: ind. viit.I. 2.sg. 18,10
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 20,16
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
vãr toºi: adj. m. pl. nom. 17,13
(mai) vârtos: adv. 6,18; 16,12
vâr toasã: adj. f. sg. ac. 6,32
vâr tos: adj. m. sg. ac. 32,21
(cel) vâr tos: s.m. sg. nom. 17,17
vâr toºi: s.m. pl. ac. 25,6

URMÃTOR, -TOARE: adj./s.
(cei) ur mãtori: s.m. pl. ac. 8,8
ur mãtorii: s.m. pl. nom. 11,14
ur mãtoriu: adj. m. sg. ac. rezum. cap.24

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 2,4; 5,13; 7,3, 6, 16; 9,8; 13,5;
20,7, 21; 30,8; 33,4, 7

URªINIC: s.n. „purpurã”
urºinic: sg. ac. 2,7, 14; 3,14

VECHI, VECHE: adj.
vechi: f. pl. ac. 28,13

USNÃ: s.f.; var. UZNÃ (Pop.) „marginea de sus (de obicei
rãsfrântã) a unei oale, a unui pahar, a unui obiect în for mã de
vas etc.”; „buzã”
usnã: sg. ac. 4,2
usna: sg. nom./ac. 4,5, 5
uznã: sg. ac. 4,2

(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 22,6
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,3, 6; 13,14; 20,24; 26,20; 31,8
(s-)au vãzut : ind. pf.c. 3.pl. 9,11
vãzând: gerunziu 12,7; 15,9; 18,31, 32; 22,10; 23,13; 32,2
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 18,18
vãzându-: gerunziu 25,3
(sã) v edea: ind. imp. 3.pl. 5,9

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
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vedea: inf. prez. fãrã a 5,9
vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 7,3; 24,11; 26,5
a vedea: inf. prez. 9,23
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 18,24
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 20,17
sã (ne) vedem: conj. prez. 1.pl. 25,17
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 29,8; 30,7
vezi: ind. prez. 2.sg. 31,10
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 34,28

VEªNIC, -Ã: adj; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinicã: f. sg. ac. 2,4
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 1,11
viaþã: sg. ac. 21,19
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 26,10

VEDERE: s.f.
vederea: sg. ac. 9,29; 32,32
vedearea: sg. ac. 20,9; 24,20
vedeare: sg. ac., în expr. º-au dat împr eunã vedeare „s-au întâlnit
faþã în faþã” (cf. lat. mutuos sibi praebuere conspectus) 25,21
(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13; 5,3; 7,22; 9,1; 10,3, 12; 11,1,13,
16; 12,4; 14,9; 16,7; 18,14, 29; 20,2, 4, 25; 23,2; 24,23; 25,7;
28,17; 30,11; 32,1, 26; 34,9
venind: gerunziu 5,4; 9,1; 15,10; 20,24; 22,7; 24,24; 36,3
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 6,22, 32; 13,9; 19, 10
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 9,6; 14,11
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,3; 18,2; 25,10; 30,25
venea: ind. im. 3.pl. 12,11; 23,8
veniþi: imperativ 2.pl. 30,8
a fi venit: inf. pf. 32,2
vino: imperativ 2.sg. 18,3; 25,17
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 19, 10; 22,7; 25,13; 30,1, 5; 32,4
vine: ind. prez. 3.sg. 20,2; 23,5
vinea: ind. imp. 3.sg./pl. 28,9, 12
viu: ind. prez. 1.sg. 35,21

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 2,10; 11,11; 31,5; 32,28
vinul: sg. ac. 2, 15
(a) VINDECA: v. I
voiu vindeca: ind. viit.I. 1.sg. 7,14
VINDE CARE: s.f.
vindecare: sg. nom. 36,16
VIS: s.n.
visurile: pl. ac. 33,6
VISON: s.n. (În v.) „þesãturã finã de in”
vison: sg. ac. 2,14; 3,14; 5,12
VIS TIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 5,1; 16,2
vistieriilor: pl. gen. 8,15
visteriile: pl. ac. 16,2
VITÃ: s.f.
vite: pl. ac. 26,10; 32,28; 35,8, 9

VENIRE: s.f.
venir e: sg. ac. 18,2
venir ea: sg. ac. 28,3

VIÞEL: s.m.
viþeilor: pl. dat. adn. 11,15
viþei: pl. ac. 13,8

VENIT, -Ã: adj./s.
veniþi: adj. m. pl. ac. 2,17
veniþii: s.m. pl. ac. 15,9
veniþilor: s.m. pl. gen. 30,25

VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom. 18,13

VERS: s.n. (aici) „br azdã”, „rând” (dupã lat. versus „br azdã”;
„linie, rând”; „vers”)
vearsuri: pl. ac. 4,3
(a se) VESELI: v. IV
sã (se) veseleascã: conj. pr ez. 3.pl. 6,41
veselindu(-sã): gerunziu 7,10; 23,13
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,21; 24,10; 29,36
VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 15,14; 20,27; 23,18; rezum. cap.29; 29,30; rezum.
cap.30; 30,21
VESTE: s.f.
ves tea: sg. ac. 9,1
veas te: sg. ac. 9,6
(a) VES TI: v. IV
a fi f ost vestitã: pasiv inf. pf. 9,6
ves tind: gerunziu rezum. cap.20; 30,6
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 20,3; 34, 16, 28
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers./3.sg. 24,9; 26,8
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; rezum. cap.27
a (sã) vesti: inf. prez. 36,22
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac. 18,29
vejmintele: pl. ac. 9,4; 23,13; 34,19, 27

INDICE

(a) VOI: v. IV
voiaºte: ind. prez. 3.sg. 9,8
au voit: ind. pf.c. 3.sg. 9,12
VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în loc. adv. dupã voia „conform cu dorinþa cuiva”
10,14
voia: sg. nom. 10,15
voie: sg. nom. 25,20
VOIEVOD: s.m.
voivozi: pl. nom. 8,9
voivozii: pl. nom./ac. 9,14; 18,31, 32; 21,9; 23,14; 24,10, 23;
26,11; 29,20; 35,8
voivozilor: pl. dat. 18,30
voivod: sg. nom. 19,11
voivodul: sg. nom. 28,7
VRÃJITOR: s.m.
vrãjitori: pl. ac. 33,6
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºilor: pl. dat. 6,36
(a) VREA: v. II
vreai: ind. prez. 2.sg. 1,7
vrând: gerunziu 6,7; rezum. cap.11; 32, 1
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,6; 9,8; 21,7; 25,20; 26,16; 32,30;
33,10; 35,22
vrea: ind. imp. 3.pl. 24,19
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 28,10, 13
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VREDNIC , -Ã: a dj. „car e este la înãlþimea dorinþelor,
aºt eptãrilor, exigenþelor sau meritelor cuiva”
vr eadnicã: f. sg. ac. 2,6
vr eadnic: m. sg. nom. 19,2
VREDNICIE: s.f. (Înv.) „pricepere”
vr ednicie: sg. ac. 1,10
VREME: s.f.
vr eame: sg. ac., în loc. cj. de vreame ce 2,6; 6,18
vr eame: sg. ac., în loc. adv. într-acea (aceaea) vreame „pe atunci”
5, 11; 21,10
vr eame: sg. ac. rezum. cap.15
vr eame: sg. ac., în loc. adv. dintr-aceastã vreame 16,9
vr eamea: sg. nom. 6,15
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceaea 7,8; 13,18; 15,5;
16,7, 10; 27,5; 28,9, 16; 35,17
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „tot timpul” 9,7;
10,7; 18,7; 21,7
vr eamile: pl. ac. 14,6
vr eamilor: pl. gen. 21,19
vr eamea: sg. nom./ac. 24,11; 28,22; 30,3
vreame: sg. ac., în loc. adv. într-aceaeaº vreame „concomitent” 28,7
VRERE: s.f.
vr earea: sg. nom./ac. 6,8; 15,15; 18,7; 22,7
vr eare: sg. ac. 6,8; 11,4
vr eare: sg. ac., în loc. s. bunã vr eare „veselie” sg. ac. 30,25

zi: sg. nom., în loc. adv. zi peste zi 21,19
zile: pl. ac., în sint agma plin de zile 24,15
(a se) ZICE: v. III
zicându-: gerunziu 1,7
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8, 11; 2,11; 6,1, 3, 8, 14; 7,12;
8,11; 9,5; 10,5, 7, 9, 10; 12,5, 6; 13,4; 14,7, 11; 15,2, 13;
16,7; 18,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 2 7, 29, 31, 33; 19,2, 6; 20,6, 15, 20; 23,3, 11, 13, 14;
24,5, 6, 20, 22; 25,7, 9, 17; 26,18; 28,9, 13, 23; 29,5, 18, 21;
34,15; 35,21, 23
zicând: gerunziu 2,3, 12; 6,4, 16, 37; 7,18; 10,3, 6; 11,2; 12,7;
16,2; 18,19, 25, 30; 19,9; 20,2, 8, 37; 25,4, 17, 18; 30,18; 31,10;
32,4, 6, 9, 11, 12; 33,7; 34,16, 20; 36,22
a zice: inf. prez. 5,13
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 7,21
zice: ind. pr ez. 3.sg. 11,4; 12,5; 18,10, 26; 20,15; 21,12; 24,20;
32,10; 34,23, 24, 26, 27; 36,23
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 13,8
zicea: ind. im p. 3.pl. 18,11
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 18,13
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 18,17; 31,20
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 18,26
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 23,5
sã zicã: conj. prez. 3.sg. 25,15
zis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 25,19
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 33,4; 34,28
ziceþi: imperativ 2.pl. 34,23
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.pl. 34,27

ZAR: s.n. „broascã de la uºã”; „zãvor”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tar e este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
zar uri: pl. ac. 8,5

ZID: s.n.
ziduri: pl. ac. 11,11; 14,7; 17,2
zid: sg. ac. 16,1; 32,5
zidul: sg. ac. 25,23; 26,6; 27,3; 32,5; 33,14; 36,19
zidului: sg. gen. 26,9
zidurilor: pl. gen. 26,15
zidurile: pl. ac. 32,18

(a) ZÃCEA: v. II
zac: ind. prez. 3.pl. 31,9

ZIDAR: s.m.
zidarilor : pl. dat. 34,11

ZÃVEAZÃ: s.f.; var. (În v.) ZAVEASÃ (Înv.) „draperie (la uºa
bisericilor)”; (Înv.; prin e xt.) „perdea”
za vease: pl. ac. 3,14

(a se) ZIDI: v. IV
sã (se) zideascã: conj. prez. 3.sg. 2,1
sã zideascã: conj. prez. 3.sg. 2,3, 6, 12; 3,3
sã zideasc: conj. prez. 1.sg. 2,4
a zidi: inf. pr ez. 2,5, 9; 3,1, 2; 6,7; 16,5
zidi: inf. prez. fãrã a 2,6
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
am zidit : ind. prez. 1.sg. 6,2, 10, 18, 33, 3 4, 38
sã (sã) zideascã: conj. prez. 3.sg. 6,5
sã zideaºti: conj. pr ez. 2.sg. 6,8
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 6,9
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
zidind: gerunziu rezum. cap.8; rezum. cap.11
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,1, 2, 4, 6; 11,5, 6; 14,6, 7; 16,6;
17,12; 20,8; 26,2, 6, 9; 27,3, 4; 32,5, 29; 33,4, 5, 14, 19; 35,3
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,11, 12; 9,3; 33,22
zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.26
sã zidim: conj. pr ez. 1.pl. 14,7
sã zidesc: conj. prez. 1.sg. 36,23

Z

(a se) ZDROBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 14,3; 15,16; 31,1; 34,7
(s-)au zdr obit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,13; 20,37
vei zdrobi: ind. viit.I. 2.sg. 18,10
ZECIUIALÃ: s.f.
zeciuielile: pl. ac. 31,12
ZECIUIRE: s.f.
zeciuiri: pl. ac. 31,5, 6
zeciuirile: pl. ac. 31,6
ZI: s.f.
zilele: pl. ac. 1,11; 9,20; 13,20; 15,17; 21,8; 24,2, 14; 26,5; 30,26;
32,2 4, 26; 34,33; 35,18; 36,21
zioa: sg. ac. 5,3; 6,5; rezum. cap.7; 7,10; 8,16; 15,11; 18,24, 34;
20,26; rezum. cap.26; 26,21; 29,17; 35,1
zi: sg. ac./gen . 5,9; 7,9; 8,8, 10,12, 19; 20,26; 21,10; 28,6; 30,15;
31,16; 35,16, 25
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 6,20
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele/ (Înv.) prin toate zilele
6,31; 7,16; 8,13; 12,15; 13,11; 21,15; 24,11; 30,21; 36,15
zile: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,8, 9; 10,5; 14,1; 15,3;
20,25; 29,17; rezum. cap.30; 30,21, 22, 23; rezum. cap.35;
35, 17; 36,9
zi: sg. gen. (cu prep. a + ad j. nehot.) 8,14

ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. ac. rezum. cap.2; 16,6
zidir e: sg. ac.14,7
zidirii: sg. gen. 34,11
ZIDIT, -Ã: adj. (aici) „întãrit cu ziduri”
zidite: f. pl. nom./ac. 8,5; 11,23; 16,4; 17,12, 19; 19,5
ZIDUIT, -Ã: adj. (Trans.) „întãrit cu ziduri”
ziduite: f. pl. ac. 11,5
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CARTEA ÎNTÂIE EZDREI

Cap 1
Chirul, plinindu-se din robie Vavilonului ani }eaptezeaci, de Dumnezeu îndemnat, cu întoarcerea
vaselor bisearicii lui Solomon cinci mii patru sute, pre israiliteani din robie îi sloboade,
îng@duindu-le înnoirea bisearicii.

1 .*

n anul dintâi a Chirului, împ@ratului pearsilor, ca s@ se plineasc@ cuvântul *2 Par. 36, 22.
Domnului din gura lui Irimie, de}teptat-au Domnul duhul Chirului, împ@ratului Ieremie. 25, 12
}i 29, 10.
402v
persilor, | }i au trimis cuvânt în toat@ ]ara sa }i prin scrisoare, zicând:
2. „Aceastea zice Chirul, împ@ratul pearsilor: «Toate ]@râle p@mântului mi le-au dat Domnul,
Dumnezeul ceriului, }i El mi-au poruncit s@-I zidesc cas@ în Ierusalim, carea iaste în Iiudeea.
3. Cine e între voi dintru tot norodul Lui fie Dumnezeul lui cu el! Suie-s@ în Ierusalim, carea iaste în
Iiudeea, }i zideasc@ casa Domnului, Dumnzeului lui Israil! El iaste Dumnezeu, Care iaste în Ierusalim.
4. {i to]i ceiaalal]i, în toate locurile, oriunde l@cuiesc, agiute-l oamenii din locul s@u cu
argint }i cu aur, }i cu averi, }i cu dobitoace, afar@ din cel ce de bun@-vreare aduc bisearicii
lui Dumnezeu, carea iaste în Ierusalim»”.
5. {i s-au sculat c@peteniile p@rin]ilor din Iiuda }i din Veniamin, }i preo]ii }i levi]ii, }i tot c@ruia
Dumnezeu îi de}teptase duhul s@ se suie spre zidirea bisearicii Domnului, ce era în Ierusalim.
6. {i to]i carii era prinprejur au ajutat mânile lor în vase de argint || }i de aur, în averi
403r
}i în dobitoace, }i în unealte, afar@ din ceale ce le dedease de bun@voie.
7. {i împ@ratul Chirul au dat vasele bisearicii Domnului, care le adusease Nabohodonosor
din Ierusalim }i le pusease în bisearica dumnezeului s@u.
8. {i le-au dat Chirul, împ@ratul pearsilor, prin mâna lui Mithridati, fiiu lui Gazavar, }i
le-au num@rat lui Sassavasar, c@peteniii Iiudei.
9. {i acesta este num@rul lor: p@h@reale de aur cu flori treizeaci, p@h@reale de argint o
mie, cu]âte doaozeaci }i noao, c@nceaie de aur treizeaci,
10. C@nceaie de argint ai doilea patru sute zeace, alte vase o mie.
11. Toate vasele de aur }i de argint cinci mii patru sute. Toate le-au luat Sassavasar cu
cei ce s@ suia din robiia Vavilonului în Ierusalim.
Cap 2
Num@rul celor ce s-au întors, pov@]uind Zorovavel, din robiia Vavilonului în Ierusalim, }i a
darurilor ce s-au dat spre înnoirea bisearicii.|

403v

1.

i ace}tia sânt fiii ]inutului, carii s-au suit din robia carea o dusease Navohodonozor,
împ@ratul Vavilonului, în Vavilon, }i s-au întors în Ierusalim }i în Iiudeea,
fie}tecarele în cetatea sa,
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CAP 2

2. Carii au venit cu Zorovovel: Iosue, Neemia, Sarae, Rahelae, Mardohae, Velsam,
Mesfar, Vegvae, Rehum, Vaana. Num@rul b@rba]ilor norodului Israil:
3. Fiii lui Faros, doao mii o sut@ }aptezeaci }i doi;
4. Fiii lui Sefatie, trei sute }aptezeaci }i cinci;
5. Fiii lui Arie, }apte sute }aptezeaci }i cinci;
6. Fiii lui Fahathamoav, fiilor Iosue, Ioav, doao mii opt sute doispr@zeace;
7. Fiii lui Elam, o mie doao sute cinzeaci }i patru;
8. Fiii lui Zeftua, noao sute patruzeaci }i cinci;
9. Fiii lui Zahain, }apte sute }asezeaci;
10. Fiii lui Vani, }ase sute patruzeaci }i doi;
11. Fiii lui Vevaii, }ase sute doaozeaci || }i trei;
12. Fiii lui Azgad, o mie doao sute doaozeaci }i doi;
13. Fiii lui Adonicam, }ase sute }asezeaci }i }ase;
14. Fiii lui Vegvai, doao mii cinzeaci }i }ase;
15. Fiii lui Adin, patru sute cinzeaci }i patru;
16. Fiii Ather, care era din Ezehiia, noaozeaci }i opt;
17. Fiii lui Vesaii, trei sute doaozeaci }i trei;
18. Fiii Iora, o sut@ }i doispr@zeace;
19. Fiii Hasu, doao sute doaozeaci }i trei;
20. Fiii Ghevvar, noaozeaci }i cinci;
21. Fiii Vifleim, o sut@ doaozeaci }i trei;
22. B@rba]ii Netufa, cinzeaci }i }ase;
23. B@rba]ii Anathot, o sut@ doaozeaci;
24. Fiii Azmaveth, patruzeaci }i doi;
25. Fiii Cariathiarim, Chefira }i Veroth, }apte sute patruzeaci }i trei;
26. Fiii Rama }i Gavaa, }ase sute doaozeaci }i unul;
27. B@rba]ii Mahmas, o sut@ doaozeaci }i doi;
28. B@rba]ii Vethhir }i Haii, doaosute doaozeaci }i trei;
29. Fiii Nevo, cincizeaci }i doi; |
30. Fiii Negvis, o sut@ cinzeaci }i }ase;
31. Fiii Elam altuia, o mie doao sute cinzeaci }i patru;
32. Fiii Harim, trei sute doaozeaci;
33. Fiii Lod, Hadid }i Onu, }apte sute doaozeaci }i cinci;
34. Fiii Ieriho, trei sute patruzeaci }i cinci;
35. Fiii Senaa, trei mii }ase sute treizeaci;
36. Preo]ii: fiii Iadaie, în casa lui Iosue, noao sute }aptezeaci }i trei;
37. Fiii Emmer, o mie cinci sute doi;
38. Fiii lui Feshur, o mie doao sute patruzeaci }i }apte;
39. Fiii lui Harim, o mie }aptespr@zeace.
40. Levi]ii: fiii lui Iosue }i Chedmihil, fiilor Odovie, }aptezeaci }i patru;
41. Cânt@re]ii: fiii lui Asaf, o sut@ doaozeaci }i opt;
42. Fiii portarilor: fiii Sellum, fiii Ater, fiii lui Telmon, fiii Acuv, fiii Hatita, fiii Sovaii, to]i,
o sut@ || treizeaci }i noao.
43. Nathinei: fiii Siha, fiii Hasufa, fiii Tavaoth;
44. Fiii Cheros, fiii Siai, fiii Fadon;
45. Fiii Levana, fiii Hagava, fiii Accuv;
46. Fiii Hagav, fiii Semlae, fiii Hanan;
47. Fiii Gaddel, fiii Gaher, fiii Raae;
48. Fiii Rasim, fiii Necoda, fiii Gazam;
49. Fiii Aza, fiii Faseia, fiii Vesee;
50. Fiii Asena, fiii Munim, fiii Nefusim;
51. Fiii Vacvuc, fiii Hacufa, fiii Harhur;
52. Fiii Vessuth, fiii Mahida, fiii Harsa;
53. Fiii Vercos, fiii Sisara, fiii Thema;
54. Fiii Nasia, fiii Hatifa;
55. Fiii slujilor lui Solomon: fiii Sotaii, fiii Soferet, fiii Faruda;
56. Fiii Iala, fiii Dercon, fiii Gheddel;
57. Fiii Safatie, fiii Hatil, fiii Fohereth, care era din Asevaim, fiii Ammi;
58. To]i nathineanii }i fiii slujilor lui Solomon, trei sute noaozeaci | }i doi.
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59. {i ace}tia carii s-au suit din Telmala, Thelharsa, Heruv }i Adon }i Emer, }i n-au putut
ar@ta casa p@rin]ilor s@i }i s@mân]a sa de iaste din Israil:
60. Fiii Dalae, fiii Tovie, fiii Necoda, }ase sute cinzeaci }i doi.
61. {i fiii preo]ilor: fiii Hovie, fiii Accos, fiii Verzelai, carele au luat din featele lui Verzelae
Galaditeanului muiare, }i s-au chemat cu numele lor.
62. Ace}tia au cercat scrisoarea neamului s@u }i n-au aflat, }i s-au lep@dat din preo]ie.
63. {i le-au zis Tersatha s@ nu mânânce din sfânta sfintelor pân@ nu s@ va scula preot
înv@]at }i des@vâr}it.
64. Toat@ mul]imea ca unul, patruzeaci }i doao de mii trei sute }asezeaci,
65. Afar@ din slugile lor }i slujnicele care era }apte mii trei sute treizeci }i }epte, }i între
dân}ii cânt@re]i }i cânt@rea]e, doao sute.
66. Caii lor, }apte sute treizeaci }i }ase, c@târâi lor, doao sute patruzeaci }i cinci, ||
406r
67. C@milele lor, patru sute treizeaci }i cinci, asinii lor, }ase mii }apte sute doaozeaci.
68. {i din c@peteniile p@rin]ilor, când întra în bisearica Domnului, carea iaste în Ierusalim,
de bun@-vreare au dat spre casa lui Dumnezeu, ca s@ o zideasc@ în locul s@u.
69. Dup@ puterile sale, au dat de cheltuiala lucrului solidi de aur, mii }aptezeaci }i una,
de argint cinci mii, }i od@jdii preo]e}ti o sut@.
70. {i au l@cuit preo]ii }i levi]ii, }i din norod, }i cânt@re]ii }i portarii, }i nathineii în cet@]ile
sale, }i tot Israilul în cet@]ile sale.
Cap 3
Chemându-se norodul în Ierusalim, s@ zidea}te oltariu pre care s@ aduc jârtvele; }i s@ pr@znuie}te
în }apte zile praznicul corturilor. {i în anul întoarcerii al doilea, bisearica s@ întemeiaz@, gl@suind
norodul }i de bucurie }i de plângere.

406v

1.

i venise luna a }aptea, }i era fiii | lui Israil în cet@]ile sale; }i s-au adunat
norodul ca un om în Ierusalim.
2.
{i s-au sculat Iosue, fiiul lui Iosedec, }i fra]ii lui preo]ii, }i Zorovavel, fiiul lui
Salathiil, }i fra]ii lui, }i au zidit oltariul Dumnezeului Israil, s@ aduc@ în el arderi de tot,
precum iaste scris în leagea lui Moisi, omului lui Dumnezeu.
3. {i au a}ezat oltariul lui Dumnezeu pre temeiurile sale, sp@imântându-i prinprejur
noroadele p@mântului; }i au adus pre el jârtv@ Domnului diminea]a }i sara.
4. {i au f@cut praznicul corturilor, precum iaste scris, }i ardere în toate zilele pe rând,
dup@ poruncitul lucrul zilei în zioa sa.
5. {i dup@ aceastea, ardere de tot pururea, }i în luni noao, }i în toate praznicele Domnului,
care era sfin]ite, }i întru toate în carea de bun@voie s@ aducea dar Domnului.
6. De la zioa dintâiu a lunii a }aptea au început a aduce ardere Domnului, iar@ bisearica
lui Dumnezeu înc@ nu era întemeiat@. ||
407r
7. {i au dat banii t@ietorilor de pietri }i zidarilor, }i bucate }i beutur@ }i untdelemn
sidonilor }i chireanilor, s@ aduc@ leamne de chedru din Livan la marea Iopei, dup@ cum
le poruncise Chirul, împ@ratul pearsilor.
8. Iar@ în anul al doilea a venirii lor la bisearica lui Dumnezeu în Ierusalim, în luna a
doao, au început Zorovavel, fiiul lui Salathiil }i Iosue, fiiul lui Iosedec, }i ceaiaalal]i dintre
fra]ii lor, preo]ii }i levi]ii, }i to]i carii venise din robie în Ierusalim }i au rânduit pre levi]i,
de la doaozeaci de ani }i mai sus, s@ îndeamne lucrul Domnului.
9. {i au st@tut Iosue }i fiii lui }i fra]ii lui, Chedmihil }i fiii lui, }i fiii Iiudei, ca un om, s@ stea
preste cei ce f@cea lucrul în bisearica lui Dumnezeu, fiii Henadad }i fiii lor }i fra]ii lor, levi]ii.
10. Deci, întemeindu-se de zidari bisearica Domnului, st@tut-au preo]ii în podoaba sa
407v cu trâmbi]ele, }i levi]ii, fiii lui Assav, în chinvale, s@ laude pre Dumnezeu prin | mânile
lui David, împ@ratul lui Israil.
11. {i cânta împreun@ în viersuri }i în m@rturisirea Domnului, c@ e bun, c@ în veac e mila
Lui preste Israil; }i tot norodul gl@suia cu strâgare mare, l@udând pre Domnul, pentru c@
s@ întemeiase bisearica Domnului.
12. Mul]i }i dintre preo]i }i dintre levi]i }i c@peteniile p@rin]ilor }i b@trânii, carii v@zuse
bisearica mai întâi când s@ întemeiase, }i aceast@ bisearic@ în ochii lor, plângea cu glas
mare, }i mul]i, gl@suind în veselie, în@l]a glasul.
13. Nici putea cineva cunoa}te glasul strâg@rii celor ce s@ veselea }i glasul plângerii
norodului, c@ împreun@ norodul gl@suia cu strâgare mare, }i glasul s@ auziia departe.
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Cap 4
Protivnicii israilteanilor, samariteanii, carii din Asur trimi}i era spre l@cuin]a cet@]ilor Samariii,
împiiadec@ înoirea bisearicii }i a cet@]ii, pentru c@ nu s@ priimea a zidi dinpreun@,|| }i pân@ la
anul lui Darie al doilea a s@ opri c@}tig@.

i au auzit protivnicii Iiudei }i a lui Veniamin c@ fiii robiii zideasc bisearic@
Domnului, Dumnezeului Israil.
2.
{i, apropiindu-se la Zorovavel }i la c@peteniile p@rin]ilor, le -au zis: „S@ zidim
cu voi, c@ a}a ca voi cerc@m pre Domnul, Dumnezeul vostru! Iat@, noi acum jârthuim
junghieri din zilele lui Asor Haddan, împ@ratului Asur, care ne-au adus aici”.
3. {i le-au zis Zorovavel }i Iosue }i cealeaalalte c@petenii p@rin]ilor Israil: „Nu iaste
voao }i noao a zidi cas@ Dumnezeului nostru, ci noi în}ine sânguri vom zidi Domnului,
Dumnezeului nostru, precum ne-au poruncit Chirul, împ@ratul pearsilor”.
4. {i au fost de au op@cit norodul p@mântului mânile norodului Iiudei }i i-au turburat
în zidire.
5. {i au numit asupra lor sfetnici, ca s@ le strâce sfatul în toate zilele Chirului, împ@ratului
pearsilor, }i pân@ la împ@r@]ia lui Darie, împ@ratului pearsilor. |
6. Iar@ în împ@r@]ia Asferului, în înceaperea împ@r@]iii lui, au scris pâr@ împrotiva
l@cuitorilor Iiudeii }i a Ierusalimului.
7. {i în zilele lui Artaxers, au scris Veselam Miftriditeanul }i Thaveil }i ceaiaalal]i, carii
era în sfatul lor, c@tr@ Artaxers, împ@ratul pearsilor. Iar@ epistolia acea de pâr@ era scris@
sirienea}te }i s@ citea în limb@ sirieneasc@.
8. Reum Veelteim }i Samsai scriitoriul au scris o carte din Ierusalim lui Artaxers împ@ratului,
de acest fealiu,
9. Reum Veelteim }i Samsai scriitoriul, }i ceaiaalal]i sfetnicii lor, dineii }i afarsathahieii,
terfaleii, dievii, afarseii, arhveii, vaviloneanii, susaniheii }i elamiteanii,
10. {i ceaiaalal]i din neamurile care le-au trecut Asenafar cel mare }i sl@vitul }i le-au f@cut
a l@cui în cet@]ile Samariii }i în ceale înalte ]ânuturi, peste râu, în pace.
11. (Aceasta iaste paria epistolii carea o au trimis la el:) „Lui Artaxers împ@ratului, slugile
tale, oamenii ca||rii sânt preste râu, închin@ciune zic.
12. {tiut s@ fie împ@ratului c@ jidovii carii s-au suit de la tine la noi au venit în Ierusalim,
în cetatea cea împrotiv@ r@zboitoare }i rea, carea o zidesc, gr@mâdindu-i zidurile }i p@re]ii
împreunându-i.
13. Acum, dar@, cunoscut fie împ@ratului c@, de s@ va zidi cetatea aceaea }i zidurile ei
s@ vor înnoi, dajd@ }i vam@ }i ceale de preste an venituri nu vor da, }i pân@ la împ@ra]i
va agiunge aceast@ vin@.
14. Iar@ noi, aducându-ne aminte despre sarea carea în polat@ o am mâncat }i pentru
c@ a vedea v@t@m@rile împ@ratului negr@it lucru a fi socotim, pentru aceaea am trimis }i
am vestit împ@ratului.
15. S@ cercetezi în c@r]ile istoriilor p@rin]ilor t@i }i vei afla scris în istorii }i ve]i }ti c@ cetatea
aceaea, cetate împrotiv@ r@zboitoare iaste }i p@gubitoare împ@ra]ilor }i ]@râlor, }i r@zboaiele
s@ a]i]e într-însa din zilele ceale vechi; pentru care lucru }i cetatea | aceaea s-au strâcat.
16. Vestim noi împ@ratului, de s@ va zidi cetatea aceaea }i zidurile ei s@ vor înnoi, biruin]@
peste râu nu vei avea”.
17. Cuvânt au trimis împ@ratul la Reum Veelteim }i Samsaii scriitoriul }i la ceaiaalal]i
carii era în sfatul lor, l@cuitorii Samariii }i celoralal]i peste râu, s@n@tate zicând }i pace.
18. „Pâra carea o a]i trimis la noi, ar@tat s-au cetit înnaintea mea.
19. {i de la mine s-au poruncit }i au cercetat }i au aflat c@ cetatea aceaea din zilele veachi
împrotiva împ@ra]ilor r@zboie}te }i r@scoale }i r@zboaie s@ a]â]@ într-însa.
20. C@ }i împ@ra]i tari au fost în Ierusalim, carii au }i st@pânit tot ]inutul ce este peste
râu }i dajda }i vama }i veniturile le lua.
21. Acum, dar@, auzi]i judecata: «Opri]i oamenii aceia, s@ nu s@ zideasc@ cetatea aceaea
pân@ doar@ de la mine va fi porunca». ||
22. Vede]i ca nu cumva lenevit aceasta s@ plini]i }i încet s@ creasc@ r@ul împrotiva
împ@ra]ilor”.
23. Deci, paria poruncii împ@ratului Artaxers s-au cetit înnaintea lui Reum Veelteim }i
Samsai scriitoriului }i a sfetnicilor s@i; }i s-au dus degrab@ în Ierusalim la jidovi }i i-au oprit
în bra]u }i în vârtute.

408r

1.
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24. Atunci s-au l@sat lucrul casii Domnului în Ierusalim }i nu s@ f@cea pân@ la anul al
doilea al împ@r@]iii lui Darie, împ@ratului pearsilor.
Cap 5
Din îndemnul lui Aggheiu }i Zaharie prorocilor, zidirea bisearicii iar@}i s@ înceape, în z@dar
silindu-se a o opri c@peteniile, carii era preste râu, în Samaria, rândui]i de împ@ratul asiriilor.

1.

i au prorocit Agghei prorocul }i Zaharie, fiiul lui Addo, prorocind c@tr@ jidovii
carii era în Iiudeea }i în Ierusalim, î n numele Dumnezeului Israil. |
410v
2.
Atunci s-au sculat Zorovavel, fiiul lui Salahiil, }i Iosue, fiiul lui Iosedec, }i
au început a zidi bisearica lui Dumnezeu în Ierusalim, }i cu ei prorocii lui Dumnezeu
ajutorindu-i.
3. Iar@ într-aceaea vreame au venit la ei Thathanai, care era voivod peste râu }i
Etharvuzanai }i sfetnicii lor }i a}a le-au zis: „Cine v-au dat sfat s@ zidi]i casa aceasta }i
zidurile ei s@ le înnoi]i?”
4. La carea le-am r@spuns care sânt numele oamenilor carii c@}tig@ zidirea ei.
5. Iar@ ochiul Dumnezeului lor au fost preste b@trânii jidovilor }i nu i-au putut conteni.
{i le-au pl@cut a vesti lucrul lui Darie }i atunci a face destul împrotiva pârâi acea}tiia.
6. Paria c@r]ii carea o au trimis Thathanaii, voivodul ]ânutului de peste râu, }i Sthar
411r Vuzanaii }i sfetnicii lui arfasaheanii, carii era pre||ste râu la Darie împ@ratul.
7. Cuvântul ce-i trimisease a}a era scris: „Lui Darie împ@ratului, toat@ pacea!
8. Cunoscut s@ fie împ@ratului c@ ne-am dus la ]ânutul Iiudeii, la casa Dumnezeului celui
mare, carea s@ zidea}te cu piatr@ nepoleit@ }i leamne s@ pun prin p@re]i, }i lucrul acela
cu de-adinsul s@ gr@m@dea}te }i crea}te în mânile lor.
9. {i am întrebat b@trânii aceaia }i a}a le-am zis: «Cine v-au dat puteare a zidi casa
aceasta }i zidurile acestea a le înoi?»
10. Ci }i toate ale lor le-am cercetat de ei, s@-]i vestim; }i am scris numele b@rba]ilor celor
ce sânt c@petenii între dân}ii.
11. {i acest cuvânt ne-au r@spuns, zicând: «Noi sântem slugile Dumnezeului ceriului }i
a p@mântului }i zidim bisearica carea era gr@m@dit@ mai înainte de ace}ti mul]i ani }i carea
împ@ratul lui Israil cel mare o zidise }i o gr@m@dise. |
12. Iar@ dup@ ce spre mânie au înturnat p@rin]ii no}tri pre Dumnezeul ceriului, i-au dat
411v
în mânile lui Navohodonozor, împ@ratului Vavilonului, haldeului, }i casa aceasta o au
strâcat }i norodul lui l-au str@mutat în Vavilon.
13. Iar@ în anul dintâi a Chirului, împ@ratului Vavilonului, Chirul împ@ratul au pus înainte
porunc@ s@ se zideasc@ casa lui Dumnezeu aceasta.
14. C@ }i vasele bisearicii lui Dumnezeu, ceale de aur }i de argint, care le luase Navohodonozor
din bisearica carea era în Ierusalim }i le dusease în bisearica Vavilonului, le-au luat Chirul
împ@ratul din bisearica Vavilonului }i s-au dat pe nume lui Sassavasar, pre care }i c@petenie l-au
rânduit.
15. {i i-au zis: ’Ia aceaste vase }i meargi }i le pune în bisearica carea este în Ierusalim,
}i casa lui Dumenzeu s@ se zideasc@ în locul s@u’.
16. Atunci, dar@, Sassavasar acela au venit }i au pus temeiurile bisearicii lui || Dumnezeu
412r
în Ierusalim, }i dintr-acea vreame pân@ acum s@ zidea}te }i înc@ nu s-au plinit.
17. Acum, dar@, de s@ pare împ@ratului bine, cerceteaze-se c@r]ularea împ@ratului, carea
iaste în Vavilon, de cumva de la Chirul împ@ratul s-au fost poruncit s@ se zideasc@ casa
lui Dumnezeu în Ierusalim, }i vrearea împ@ratului despre aceasta s@ o trimi]@ la noi»”.
Cap 6
Darie, aflând în c@r]ul@ria sa porunca Chirului despre zidirea bisearicii, poruncea}te a s@ plini,
dând }i cheltuiele. Iar@ bisearica, în al }aselea a lui Darie an ispr@vindu-se, cu mare veselie }i
cu prea multe jârtve s@ târnosea}te }i Pasha în }eapte zile s@ pr@znuie}te.

1.

412v

tunci, Darie împ@ratul au poruncit }i au cercetat în c@r]ulia c@r]ilor carele era
puse în Vavilon.
2.
{i s-au aflat Ecvatani, carea iaste | co}teiu în ]inutul Medinii, o carte }i aceast@
îns@mnare era scris@ într-însa:
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3. „În anul dintâiu al Chirului împ@ratului, Chirul împ@ratul au poruncit s@ s@ zideasc@
casa lui Dumnezeu, carea iaste în Ierusalim, în locu unde s@ jârthuiasc@ junghierile }i s@
puie temeiuri carea s@ poat@ sprijini în@l]ime de co]i }asezeaci }i l@]ime de co]i }asezeaci.
4. Trei rânduri de pietri nenetezite }i a}a rânduri de leamne noao; iar@ cheltuieli din casa
împ@ratului s@ vor da.
5. Ci }i vasele bisearicii lui Dumnezeu, ceale de aur }i de argint, care Navohodonozor
le-au fost luat din bisearica Ierusalimului }i le adusease în Vavilon, întoarc@-s@ }i s@ s@ duc@
la bisearica Ierusalimului în locul s@u, care s-au }i pus în bisearica lui Dumnezeu.
6. Acum, dar@, Thathanai, voivodul ]ânutului care iaste peste râu, Sthar Vuzanai || }i
sfetnicii vo}tri, afarsaheanii, carii sânte]i peste râu, departe v@ feri]i de dân}ii.
7. {i slobozi]i a s@ face bisearica lui Dumnezeu, aceaea de la pov@]uitoriul jidovilor }i
de la b@trânii lor, s@ zideasc@ casa lui Dumnezeu, aceaea în locul s@u.
8. Ci }i de la mine s-au poruncit orice trebuie s@ li se fac@ de la b@trânii jidovilor spre zidirea
casii lui Dumnezeu, ca din lada împ@ratului, adec@ din d@jdile ce s@ dau din ]inutul peste
râu, cu de-adinsul cheltuiele s@ se dea b@rba]ilor acelora, ca s@ nu s@ op@ceasc@ lucrul.
9. {i de va fi lips@, }i vi]ei }i miei }i iezi spre jârtva Dumnezeului ceriului, grâu, sare, vin
}i untdeleamn, dup@ leagea preo]ilor carii sânt în Ieursalim, s@ li se dea în toate zilele, ca
s@ nu fie în careva ponoslu.
10. {i aduc@ prinoase Dumnezeului ceriu|lui }i s@ se roage pentru via]a împ@ratului }i
a fiilor lui.
11. Deci de la mine s-au pus porunc@ ca tot omul care va schimba aceast@ porunc@ s@ se
ia lemn din casa lui }i s@ se râdice }i s@ se înfig@ într-însul, iar@ casa lui s@ se ia pe sama ob}tii.
12. Iar@ Dumnezeu, Care au f@cut a l@cui numele S@u acolo, râsipeasc@ toate împ@r@]iile
}i norodul care-} va întinde mâna a o}ti }i a râsipi casa lui Dumnezeu, aceaea carea iaste
în Ierusalim. Eu, Darie, am a}ezat porunca carea cu de-adinsul a s@ plini voiesc!”
13. Deci, Thathani, voivodul ]ânutului de peste râu, }i Stharvuzanai }i sfetnicii lui, dup@
cum poruncise Darie împ@ratul, a}a au plinit cu de-adinsul.
14. Iar@ b@trânii jidovilor zidea }i sporea, dup@ prorociia lui Agghei prorocului }i a lui
Zaharie, fiiului Addon, }i au zidit }i au gr@m@dit, poruncind Dumnezeul lui Israil }i poruncind
Chirul || }i Darie }i Artaxers, împ@ra]ii pearsilor.
15. {i au plinit casa lui Dumnezeu aceasta pân@ la zioa lunei adar a treia, care iaste anul
împ@r@]iii lui Darie al }aselea.
16. {i au f@cut fiii lui Israil, preo]ii }i levi]ii, }i ceiaalal]i din fiii mut@rii târnosirea casii
lui Dumnezeu în bucurie.
17. {i au adus spre târnosirea casii lui Dumnezeu vi]ei o sut@, berbeci doao sute, miei
patru sute, ]api din capre pentru p@catul a tot Israilul doispr@zeace, dup@ num@rul
neamurilor Israil.
18. {i au a}ezat preo]i în rândurile sale }i levi]i în rândurile sale preste lucrurile lui
*Num. 3, 6 Dumnezeu în Ierusalim, *precum iaste scris în Cartea lui Moisi.
19. {i au f@cut fiii lui Israil ai mut@rii Pa}tile, în zioa a lunii dintâi a patruspr@zecea.
8, 9.
20. C@ era cur@]i]i preo]ii }i levi]ii ca unul, to]i cura]i a jârthui Pasha tuturor fiilor mut@rii
}i fra]ilor s@i, preo]ilor }i sie}i.
21. {i au mâncat fiii lui Israil, ca|rii s@ întorsease din robie }i to]i carii s@ usebise de
spurc@ciunea neamurilor p@mântului c@tr@ dân}ii, s@ cearce pre Domnul, Dumnezeul lui
Israil.
22. {i au f@cut pr@znuirea azimelor }eapte zile în veselie, c@-i veselise Domnul }i-i
întorsease inima împ@ratului Asur c@tr@ dân}ii, s@ agiute mânilor lor în lucrul casii
Domnului, Dumnezeului Israil.

413r

413v

414r

414v

Cap 7
Ezdra scriitoriul luundu-}i so]ii, cu porunca împ@ratului }i cu mari daruri în Ierusalim s@ suie, a
înv@]a leagea lui Dumnezeu }i norodul a-l îndrepta. {i s@ îns@mneaz@ porunca împ@ratului.

1.

ar@ dup@ aceaste cuvinte, în împ@r@]ia lui Artaxers, împ@ratului pearsilor,
Ezdra, fiiul Saraiei, fiiului Azarie, fiiului Helchiei,
2.
Fiiului Sellum, fiiului Sadac, fiiului Ahitov,
3. Fiiului Amarie, fiiului Azarie, fiiului Maraioth, ||
4. Fiiul lui Zarahie, fiiul lui Ozi, fiiul lui Vocchi,
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5. Fiiul lui Avisue, fiiul lui Finies, fiiului Eliazar, fiiului Aaron, preotului din-ceput,
6. Însu}i Ezra s-au suit din Vavilon }i însu}i scriitoriul degrab@ în leagea lui Moisi, carea
Domnul Dumnezeu o au dat lui Israil; }i i-au dat împ@ratul, dup@ mâna Domnului,
Dumnezeului s@u, preste el toat@ cererea lui.
7. {i s-au suit dintre fiii lui Israil }i dintre fiii preo]ilor }i dintre fiii levi]ilor }i dintre
cânt@re]i }i dintre portari }i dintre nathineani în Ierusalim, în anul împ@ratului Artaxers
al }eptelea.
8. {i au venit în Ierusalim în luna a cincea, acesta iaste anul împ@ratului al }aptelea.
9. C@ în zioa dintâi a lunii dintâi au început a s@ sui din Vavilon, }i în zioa dintâi a lunii
a cincea au venit în Ierusalim, dup@ mâna cea bun@ a Domnului s@u preste sâne.
10. C@ Esdra }-au g@tit inima sa s@ judece leagea Domnului }i s@ fac@ }i s@ învea]e în
Israil porunca }i judecata. |
415v
11. Iar@ aceasta iaste paria c@r]ii poruncii, carea o au dat împ@ratul Artaxers Esdrei
preotului, scriitoriului celui înv@]at în cuvintele }i în poruncile Domnului }i în ]eremoniile
Lui în Israil:
12. „Artaxers, împ@ratul împ@ra]ilor, Esdrei preotului, scriitoriului leagii Dumnezeului
ceriului, celui înv@]at, s@n@tate!
13. De la mine s-au poruncit cum oric@ruie dintre norodul lui Israil, dintre preo]ii lui }i
levi]i, în ]ara mea îi va pl@cea a s@ duce în Ierusalim, cu tine mearg@.
14. C@ de la fa]a împ@ratului }i a }eapte sfetnici ai lui te-ai trimis s@ cercetezi Iiudeea }i
Ierusalimul în leagea Dumnezeului t@u, carea ieste în mâna ta,
15. {i s@ duci argintul }i aurul, carele împ@ratul }i sfetnicii lui de bun@voie l-au d@ruit
Dumnezeului lui Israil, a C@ruie în Ierusalim iaste cortul,
16. {i tot argintul }i aurul, oricare vei afla în tot ]inutul Vavilonului }i norodul va vrea a
416r d@rui, }i dintre preo]ii ce vor vrea de bun@voie a d@rui casii || Dumnezeului s@u, carea
iaste în Ierusalim,
17. Slobod priimea}te }i cu de-adinsul cump@r@ cu ace}ti bani vi]ei, berbeci, miei }i
jârtve, }i gust@rile lor }i le jârthuia}te pre oltariul bisearicii Dumnezeului vostru, care ieste
în Ierusalim.
18. Ci }i ce-]i va pl@cea ]ie sau fra]ilor t@i, din celaalalt aur sau argint a face ceva, dup@
vrearea Dumnezeului vostru face].
19. {i vasele care s@ dau ]ie spre slujba casii Dumnezeului t@u le d@ înaintea lui
Dumnezeu în Ierusalim.
20. Ci }i celeaalalte de care le va fi lips@ în casa Dumnezeului t@u, oricât î] va fi lips@ a
cheltui, s@ va da din comoara }i din vistieria împ@ratului,
21. {i de la mine. Eu, Artaxers împ@ratul, am a}ezat }i am poruncit tuturor p@zitorilor
l@zii ceii de ob}te, carii sânt peste râu, ca orice va ceare de la voi Esdra preotul, scriitoriul
leagii Dumnezeului ceriului, f@r@ z@bav@ s@-i da]i,
416v
22. Pân@ la t@lan]i de argint o sut@, | }i pân@ la cori de grâu o sut@, }i pân@ la vatosi
de vin o sut@, }i pân@ la vatos de untdeleamn o sut@, iar@ sarea f@r@ m@sur@.
23. Tot ce s@ cuvinea spre leagea Dumnezeului ceriului s@ s@ dea cu de-adinsul în casa
Dumnezeului ceriului, ca nu cumva s@ se mânie împrotiva împ@r@]iii împ@ratului }i a
fiilor lui.
24. {i voao tuturor în}tiin]are v@ facem, dintre to]i preo]ii }i levi]ii }i cânt@re]ii }i portarilor
}i slujitorilor casii Dumnezeului acestuie, ca vama }i dajda }i veniturile de peste an s@ nu
ave]i puteare a le pune preste ei.
25. Iar@ tu, Esdra, dup@ în]elepciunea Dumnezeului t@u, carea ieste în mâna ta,
rânduia}te judec@tori }i înainte-}ezetori, s@ judece tot norodul care ieste peste râu, pre
aceaia, adec@, carii au cunsocut leagea Dumnezeului t@u, ci }i pre cei ne}tiu]i ||
417r înv@]a]i slobod.
26. {i tot care nu va face leagea Dumnezeului t@u }i leagea împ@ratului, cu de-adinsul
judecat@ va fi despre aceia sau spre moarte, sau spre izgonire, sau spre osândirea averilor
lui, sau, adec@, spre temni]@.
27. Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Carele au dat aceasta în inima
împ@ratului, ca s@ sl@veasc@ casa Domnului, carea iaste în Ierusalim,
28. {i spre bine au plecat mila sa înnaintea împ@ratului }i a sfetnicilor lui }i a
tuturor voievozilor împ@ra]ilor celor putearnici; }i i-au înt@rit cu mâna Domnului,
Dumnezeului mieu, carea era în mine; am adunat din Israil c@petenii carii s-ar sui
cu mine.
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Cap 8
S@ num@r@ ceai ce din Vavilon s-au suit cu Esdra. Carii, vestind post pentru îndreptarea
drumului lui Dumnezeu, rugându-se, norocit ajung în Ierusalim, }i | vaseale ce le adusease cu
sâne}i le aduc în bisearic@ cu jârtvele.

i aceastea sânt c@peteniile familiilor }i catastihul celor ce s-au suit cu mine în
împ@r@]ia împ@ratului Artaxers din Vavilon:
2.
Din fiii lui Finees, Ghersom; din fiii Ithamar, Daniil; din fiii David, Hattul;
3. Din fiii Sehenie, fiii Faros, Zaharie, }i cu el s-au num@rat b@rba]i o sut@ cinzeaci;
4. Din fiii Fahath, Moav, Eliaenai, fiiul Zarehe, }i cu el doao sute de b@rba]i;
5. Din fiii lui Sehenie, fiiul Ezehiel, }i cu el trei sute de b@rba]i;
6. Din fiii Adan, Aved, fiiul Ionathan, }i cu el cinzeaci de b@rba]i;
7. Din fiii Alam, Isaie, fiiul Athaliei, }i cu el }eaptezeaci de b@rba]i.
8. Din fiii Safatie, Zevedie, fiiul Mihail, }i cu el optzeaci de b@rba]i;
9. Din fiii lui Ioav, Ovedie, fiiul Iahiil, }i cu el doao sute optspr@zeace b@rba]i;
10. Din fiii Zelomith, fiiul Iorfie, }i cu el o || sut@ }asezeaci de b@rba]i;
11. Din fiii Vevai, Zaharie, fiiul lui Vevai, }i cu el doaozeaci }i opt de b@rba]i;
12. Din fiii Azgad, Iohanan, fiiul Ecchetan, }i cu el o sut@ }i zeace b@rba]i;
13. Din fiii lui Adonicam, carii era mai pe urm@, }i acestea numele lor: Elifeleth }i Iehiil
}i Samaia, }i cu ei }asezeaci de b@rba]i;
14. Din fiii Vegvi, Uthai }i Zahur, }i cu ei }eaptezeaci de b@rba]i.
15. {i i-am adunat la râul care curge spre Ahava }i am r@mas acolo trei zile }i am cercat
în norod }i în preo]i de fiii lui Levii, }i n-am aflat acolo.
16. {i am tremis pre Eliezer }i Ariil }i Semeie }i Elnathan }i Iariv }i pre altul Elnathan }i
Nathan }i Zaharie }i Mesolla, c@peteniile; }i Ioiariv }i Elnathan, în]elep]ii.
17. {i i-am trimis la Eddon, carele iaste întâie în locul Casfiei }i am | pus în gura lor
cuvintele carele s@ le gr@iasc@ c@tr@ Eddon }i c@tr@ fra]ii lui nathineanii, în locul Casfiei,
ca s@ ne aduc@ slujitori casei Dumnezeului nostru.
18. {i ne-au adus prin mâna cea bun@ a Dumnezeului nostru preste noi om înv@]at din
fiii lui Moholi, fiiului Levi, fiiului Israil }i Saraviam, }i fiii lui }i fra]ii lui, optspr@zeace,
19. {i Hasavie }i cu el Isaie, din fiii Merari, }i fra]ii lui }i fiii lui, doaozeaci.
20. {i din nathineani, pre carii îi dedease David }i c@peteniile spre slujba levi]ilor, nathineani,
doao sute doaozeaci, to]i ace}tia pe numele sale s@ chema.
21. {i am vestit acolo post, lâng@ râul Ahava, s@ ne n@c@jim înaintea Domnului, Dumnezeului
nostru, }i s@ cearem de la El cale dreapt@ noao }i fiilor no}tri }i a toat@ avearea noastr@.
22. C@ m-am ru}inat a ceare de la împ@ratul ajutoriu }i c@l@re]i, carii || s@ ne scuteasc@
de nepriiatini în drum, c@ am fost zis împ@ratului: «Mâna Dumnezeului nostru iaste preste
to]i carii încearc@ în bine }i în t@ria Lui }i în putearea Lui, }i urgiia, preste to]i carii Îl
p@r@sesc».
23. {i am postit }i ne-am rugat Dumnezeului nostru pentru aceasta; }i ni s-au întâmplat
norocit.
24. {i am usebit dintre c@peteniile preo]ilor doispr@zeace, pre Saravie, Hasavie }i cu ei
dintre fra]ii lor, zeace.
25. {i le-am pus argintul }i aurul }i vaseale ceale sfin]ite a casii Dumnezeului nostru, care
d@ruise împ@ratul }i sfednicii lui }i tot Israilul din cei ce s@ aflase.
26. {i am pus în mânile lor talan]i de aur }ase sute cinzeaci }i vase de argint o sut@, talan]i
de aur o sut@,
27. {i ro}teiu de aur doaozeaci, carii avea c@te o mie de solidi }i vase de aram@ bun@,
str@lucitoare, frumoase ca aurul, doao. |
28. {i le-am zis: «Voi, sfin]ii Domnului, }i vaseale sfinte }i argintul }i aurul, care de
bun@voie s-au adus Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor no}tri,
29. Priveghea]i }i le p@zi]i, pân@ când le ve]i da înaintea c@peteniilor preo]ilor }i levi]ilor
}i a pov@]uitorilor familiilor Israil în Ierusalim, în vistieriile casii Domnului!»
30. {i au priimit preo]ii }i levi]ii m@sura aurului }i a argintului }i a vasealor, s@ le poarte
în Ierusalim, în casa Dumnezeului nostru.
31. {i am plecat de la râul Ahava în zioa lunii dintâiu a doaospr@zecea, s@ meargem în
Ierusalim; }i mâna Dumnezeului nostru au fost preste noi }i ne-au mântuit din mâna
nepriiatinului }i a le}uitoriului în cale.

417v

1.
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32. {i am venit în Ierusalim }i am r@mas acolo trei zile.
33. Iar@ în zioa a patra s-au pus argintul }i aurul }i vasele în casa Dumnezeului nostru,
420r prin mâna lui Meremoth, fiiul || lui Urie preotului, }i cu el Eleazar, fiiul Finees, }i cu ei
Iozaved, fiiul lui Iosue, }i Noadaia, fiiul lui Vennoi levitului,
34. Dup@ num@rul }i m@sura tuturor. {i s-au scris toat@ m@sura în vreamea aceaea.
35. {i carii venise din robie, fiii mut@rii, au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israil, vi]ei
doispr@zeace pentru tot norodul lui Israil, berbeci noaozeaci }i }ase, miei }eaptezeaci }i
}eapte, ]api pentru p@cat doispr@zeace; toate spre ardere de tot Domnului.
36. {i au dat poruncile împ@ratului d@r@ban]ilor carii era din vedearea împ@ratului }i
voivozilor peste râu; }i au în@l]at norodul }i casa lui Dumnezeu.
Cap 9
Auzind Esdra pre jidovi a s@ fi c@s@torit cu p@gâni, î}i rumpea vejmintele }i m@rturisea}te
p@catele norodului }i plânge înaintea Domnului.

420v

1.

i dup@ ce s-au plinit aceastea, s-au | apropiat la mine c@peteniile, zicând: «Nu
s-au usebit norodul lui Israil, preo]ii }i levi]ii, de c@tr@ norodul locurilor }i de
necur@]iile lor, adec@ a hananeului }i hetheului, fereseului }i ievuseului }i
amoniteanilor }i a moaviteanilor }i a eghipteanilor }i amoreailor.
2. C@ au luat din featele lor }ie}i }i feciorilor s@i }i au mestecat s@mân]a cea sfânt@ cu
noroadele locurilor; }i mânile c@peteniilor }i a sfaturilor au fost înc@lcarea de leage aceast@
dintâi».
3. {i, auzând cuvântul acesta, mi-am rupt contu}ul mieu }i v@jmântul, }i mi-am zmult
p@rul capului mieu }i barba, }i am }ezut m@hnit.
4. {i s-au adunat la mine to]i carii s@ temea de cuvântul Dumnezeului lui Israil, pentru
c@lcarea de leage a celor ce venise din robie, }i eu }edeam trist pân@ la jârtva de sara.
421r
5. {i în jârtva cea de sara m-am sculat || din n@cazul mieu }i, cu plato}a }i contu}ul rupt,
mi-am plecat jenunchele }i am întins mânile c@tr@ Domnul, Dumnezeul mieu,
6. {i am zis: «Dumnezeul mieu, afundu-m@ }i m@ ru}inezu a-m râdica fa]a c@tr@ Tine,
c@ nedrept@]ile noastre s-au înmul]it preste capul nostru }i gre}ealele noastre au crescut
pân@ la ceriu,
7. Din zilele p@rin]ilor no}tri, ci }i noi în}ine am p@c@tuit greu pân@ la aceast@ zi, }i întru
nedrept@]ile noastre ne-am vândut în}ine }i împ@ra]ii no}tri }i preo]ii no}tri în mâna
împ@ra]ilor locurilor }i spre sabie }i spre robie }i spre c@deare }i spre zmolirea fea]ii, precum
}i în zioa aceasta.
8. {i acum, ca o pu]in@ }i spre o cirt@ s-au f@cut rug@ciunea noastr@ c@tr@ Domnul, Dumnezeul
nostru, s@ ni s@ sloboaz@ r@m@}i]ele }i s@ ni s@ d@ruiasc@ pâ]intelu] în locul s@u cel sfânt }i s@
lumineaze ochii no}tri Dumnezeul nostru, }i s@ ne dea pu]inea via]@ în slujba noastr@. |
421v
9. C@ robi sântem }i în robia noastr@ nu ne-au p@r@sit Dumnezeul nostru, ci au plecat preste
noi mila înnaintea împ@ratului pearsilor, ca s@ ne dea via]@ }i s@ înal]@ casa Dumnezeului nostru
}i s@ zideasc@ pustiet@]ile ei }i s@ ne dea îngr@ditur@ în Iiudeea }i în Ierusalim.
10. {i acum ce vom zice, Dumnezeul nostru, dup@ aceastea? Pentru c@ am p@r@sit
poruncile Tale,
11. Care le-ai poruncit în mâna slugilor Tale, prorocilor, zicând: «P@mântul la care voi
întra]i a-l st@pâni p@mânt necurat iaste dup@ necur@]ia noroadelor }i a celoraalalte p@mânturi,
de spurc@ciunile celor ce l-au umplut de la gur@ pân@ la gur@ în spurc@ciunea sa.
12. *Acum, dar@, featele voastre s@ nu le da]i fiilor acelora }i featele lor s@ nu le lua] fiilor *2 Leage 7, 3.
vo}tri }i s@ nu le cerca] pace lor }i sporiul lor pân@ în veac, ca s@ v@ înt@ri]i }i s@ mânca]i
ceale bune ale p@mântului }i mo}teani s@ ave]i fiii vo}tri pân@ în veac!»
422r
13. {i dup@ toate care au venit asu||pra noastr@ în faptele noastre ceale reale }i în
gre}ala noastr@ cea mare, c@ Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai slobozit din nedreptatea noastr@
}i ne-ai d@ruit mântuire precum iaste ast@zi,
14. Ca s@ nu ne întoarcem }i de}arte s@ facem poruncile Tale, nici c@s@torii s@ împreun@m
cu noroadele spurc@ciunilor acestora. Au doar@ te-ai mâniat pre noi pân@ în sfâr}it, s@ nu
ne slobozi r@m@}i]e spre mântuire?
15. Doamne, Dumnezeul lui Israil, drept e}ti Tu, pentru c@ sântem p@r@si]i, carii s@ ne
mântuim ca în zioa aceasta. Iat@, înaintea Ta sântem, în p@catul nostru, c@ nu poate sta
înaintea Ta despre aceasta”.
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Cap 10
Esdra, chemând împreun@ to]i fiii mut@rii, le poruncea}te s@ leapede muierile ceale de alt
neam; carea a o face r@spunzând, s@ num@r@ cei ce sânt rândui]i spre acest lucru }i carii f@cuse
acest fealiu de c@s@torii.

1.

eci a}a rugându-se Esdra }i tânguin|du-se }i plângând }i z@când înnaintea
bisearicii lui Dumnezeu, s-au adunat la el din Israil ceat@ mare foarte de
b@rba]i }i de muieri }i de copii, }i au plâns norodul cu plânsoare mult@.
2. {i au r@spuns Sehenie, fiiul lui Iehiil, din fiii lui Elam, }i au zis lui Esdra: „Noi am
c@lcat leagea împrotiva Dumnezeului nostru }i am luat muieri de alt neam, din noroadele
p@mântului. {i acum, de iaste poc@in]@ în Israil pentru aceasta,
3. S@ lovim leg@tur@ cu Domnul, Dumnezeul nostru, s@ lep@d@m toate muierile }i pre
cei ce s-au n@scut dintru aceastea; dup@ vrearea Domnului }i a celor ce s@ tem de porunca
Domnului, Dumnezeului nostru, dup@ leage s@ fie.
4. Scoal@, a}a iaste a judeca, }i noi vom fi cu tine, înt@rea}te -te }i f@!”
5. {i s-au sculat Esdra }i au jurat c@peteniile preo]ilor }i a levi]ilor }i tot Israilul s@ fac@
dup@ cuvântul acesta }i au jurat.
6. {i s-au sculat Esdra înaintea ca||sei lui Dumnezeu }i s- au dus la casa lui Iohanan,
fiiu lui Eliav, }i au întrat acolo; pâne n-au mâncat }i ap@ n-au beut, c@ plângea nelegiuirea
celor ce venise din robie.
7. {i s-au trimis cuvânt în Iiudeia }i prin Ierusalim tuturor fiilor mut@rii s@ se adune în
Ierusalim.
8. {i tot care n-ar veni în trei zile dup@ sfatul c@peteniilor }i al b@rba]ilor s@ va lua toat@
avearea lui, }i el s@ va lep@da din ceata mut@rii.
9. {i s-au adunat to]i b@rba]ii Iiudeii }i ai lui Veniamin în Ierusalim în trei zile, aceasta-i
luna a noao, în zioa lunii a doaozecile. {i au }ezut tot norodul în uli]a casei lui Dumnezeu,
tremurând pentru p@cat }i pentru ploi.
10. {i s-au sculat Esdra preotul }i au zis c@tr@ ei: „Voi a]i c@lcat leagea }i a]i luat muieri
de alt neam, ca s@ adaoge]i peste p@catul lui Israil.
11. {i acum da]i m@rturisire Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor vo}tri, | }i face]i ce-i
place Lui }i v@ usebi]i de neamurile p@mântului }i de muiarile ceale de alt neam!”
12. {i au r@spuns toat@ mul]imea }i au zis cu mare glas: „Dup@ cuvântul t@u c@tr@ noi,
a}a fie!
13. Îns@ fiind mult norod }i vreamea de ploaie }i nu puteam sta afar@, }i lucrul nu de o
zi sau doao (c@ foarte am p@c@tuit în cuvântul acesta),
14. Rânduiasc@-s@ c@petenii în toat@ mul]imea }i to]i în cet@]ile noastre carii au luat
muiari de alte neamuri s@ vie în vreami rânduite }i cu ace}ti b@trâni, prin cet@]i }i prin cet@]i,
}i judec@torii ei, pân@ ce s@ va întoarce mânia Dumnezeului nostru de la noi despre p@catul
acesta”.
15. Deci Ionathan, fiiul Azahel, }i Iaasia, fiiul lui Thecue, au st@tut spre aceasta, }i
Mesolam }i Sevethai, levi]ii, i-au ajutat.
16. {i au f@cut a}a fiii mut@rii. {i s-au dus Esdra preotul }i b@rba]ii, c@||peteniile familiilor,
în casele p@rin]ilor s@i }i to]i pre numele sale; }i au }ezut în zioa dintâi a lunii a zecea s@ cearce
lucrul.
17. {i s-au sfâr}it to]i b@rba]ii carii luase muiari de alt neam pân@ la zioa dintâi a lunii
dintâi.
18. {i au aflat dintre fiii preo]ilor, carii luase muiari de alt neam: din fiii lui Josue, fiii
lui Iosedec }i fra]ii lui, Maasie }i Eliezer }i Iariv }i Godolie.
19. {i au dat mânile sale c@-}i vor lep@da muiarile }i pentru p@cat vor da un berbeace
din oi.
20. {i din fiii Emmer, Hanani }i Zevedie,
21. {i din fiii Harim, Masie }i Ilie }i Semeie }i Iehiil }i Ozie,
22. {i din fiii Fesfur, Elioenai, Maasie, Ismail, Nathanail, Iozaved }i Elasa,
23. {i din fiii levi]ilor, Iozaved }i Semei }i Chelaie, el iaste Calita, Fataia, Iiuda }i Eliezer, |
24. {i dintre cânt@re]i, Eliasiv, }i dintre portari, Sellim }i Telem }i Uri,
25. {i dintre israiliteani, din fiii Faros, Remea }i Iezie }i Melhie }i Vanea,
26. {i din fiii Elam, Mathanie, Zaharie }i Iehiil }i Avdi }i Erimoth }i Ilie,
27. {i din fiii Zethua, Elioenai, Eliaziv }i Mathanie }i Erimoth }i Zavad }i Aziza,
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28. {i din fiii Vevai, Iohanan, Hananie, Zavvai, Athalai,
29. {i din fiii Vani, Mosolam }i Meluh }i Aadaia, Iasuv }i Saal }i Ramoth,
30. {i din fiii Fahath Moav: Edna }i Halal, Vanaie }i Maasia }i Mathanie, Veseliil, Venui
}i Manase,
31. {i din fiii Herem, Eliezer, Iosue, Melhie, Semeie, Simion,
32. Veniamin, Maloh, Samarie,
33. {i din fiii Hasom, Mathanai, Mathatha, Zavad, Elifelet, Iermai, Manasse, Semei, ||
425r
34. Din fiii lui Vani, Maaddi, Amram }i Vel,
35. Vanee }i Vadaie, Heliav,
36. Vanie, Marimuth }i Eliasiv,
37. Mathanie, Mathanai }i Iasi,
38. {i Vani }i Vennui, Semei,
39. {i Salmie }i Nathan }i Adaie,
40. {i Mehnedevai, Sisai, Sarai,
41. Ezdrel }i Selemiav, Semerie,
42. Selum, Amarie, Iosif,
43. Din fiii Nevon, Iehiil, Mathathie, Zavad, Zavina, Ieddu }i Ioil }i Vanaie.
44. To]i ace}tia luase muieri de alt neam }i au fost dintre dânsele muieri care n@scuse fii.
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au ajutat: ind. pf.c. 3.pl. 1,6; 10,15
sã agiute: conj. prez. 3.sg. 6,22

ACOLO: adv.
acolo: 6,12; 8,15, 21, 32; 10,6

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajutoriu: sg. ac. 8,22

ACUM: adv.
acum: 4,2, 13, 21; 5,16, 17; 6,6; 9,8, 10, 12; 10,2, 11

(a) A JUTORI: v. IV (Iuz.) „a ajutora”
ajutorindu-: gerunziu 5,2

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a mai pune
ceva lângã cele ce sunt”
sã adaogeþi: conj. prez. 2.pl. 10,10

(a) AMES TECA: v.I; var. (a) MESTECA
au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
aduc: ind. prez. 3.pl. 1,4; rezum. cap.8
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,7; 6,5; rezum. cap.8
(sã) aduc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
sã aducã: con j. prez. 3.pl. 3,2, 7; 8,17
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3; 4,2; 6,17; 8,18, 35
(sã) aducea: ind. imp. 3.sg. 3,5
a aduce: inf. prez. 3,6
aducându(-ne): gerunziu în loc. v. aducându-ne aminte 4, 14
aducã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 6,10
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.pl. 8,28

AMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
amoniteanilor: pl. gen. 9,1
AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
amoreailor: pl. gen. 9,1
AN: s.m.
ani: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 3,8; 5,11
anul: sg. nom./ac. 1,1; rezum. cap.3; 3,8; rezum. cap.4; 4,24;
5,13; 6,3, 15; 7,7, 8
an: sg. ac., în loc. ad j. de preste an/de peste an „din cursul unui
an” 4,13; 7,24
an: sg. ac. rezum. cap.6

(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 9,4; 10,1, 9
am adunat: ind. pf.c. 1.sg. 7,28; 8,15
sã (se) adune: conj. pr ez. 3.pl. 10,7

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 10,6

AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. prep. afarã din „pe lângã” 1,4, 6; 2,65
afarã: 10,13
AFARSAHEAN: s.m.; var. ARFARSAHEAN (cf.AFARSATHAHEU)
arfasaheanii: pl. nom. (cf. lat. apharsacei) 5,6
afarsaheanii: pl. nom. 6,6
AFARSATHAHEU: s.m. „un nume care apar e într-o listã
aramaicã pregãtitã pentr u Artaxerxe, listã ce enumerã diferite
popoare care au fos t colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal”
(cf. DB p.330).
afarsathahieii: pl. nom. (cf. lat. apharsathei) 4,9
AFARSEU: s.m. „un nume care apar e într-o lis tã aramaicã
pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite popoare
care au fost colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal” (cf. DB
p.330).
afarseii: pl. nom. (cf. lat. apharsei) 4,9

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 8,27
(a) ARÃTA: v. I
arãta: inf. prez. fãrã a 2,59
ARÃTAT: adv. „direct”; „întocmai”
arãtat : 4,18
ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de t ot 3,2; 8,35
ardere: sg. ac. 3,4, 6
ardere: sg. nom., în sintagma ardere de t ot 3,5; 8,35
ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 1,4, 6, 9, 10, 11; 2,69; 5,14; 6,5; 7,18, 22; 8,26
argintul: sg. nom./ac. 7,15, 16; 8,25, 28, 33
argintului: sg. gen. 8,30

(a se) AFLA: v. I „a gãsi”
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,62; 4,19; 10,18
vei af la: ind. viit.I. 2.sg. 4,15; 7,16
aflând: gerunziu rezum. cap.6
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.sg. 6,2
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 8,15
(sã) aflase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,25

ARHVEU: s.m. „un nume care apare într-o listã aramaicã
pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite popoare care
au fos t colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal” (cf. DB p.330).
arhveii: pl. nom. (cf. lat. erchuei) 4,9

(a se) AFUNDA: v. I (aici) „a se tulbura” (cf. lat. confund¹, -ere)
afundu(-mã): ind. prez. 1.sg. 9,6
AICI: adv.
aici: 4,2

(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-se): gerunziu 4,2
(s-)au apropiat : ind. pf.c. 3.pl. 9,1

ASIN: s.m.
asinii: pl. nom. 2,67
ASIR: s.m. (cf. Indice 3Împ)
asiriilor: pl. gen. rezum. cap.5

(a) A JUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
va agiunge: ind. viit.I. 3.sg. 4,13
ajung: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8

ASTÃZI: adv.
astãzi: 9,13

(a) A JUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
agiute: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 1,4

AªA: adv.
aºa: 4,2; 5,3, 7, 9; 6,4, 13; 10,1, 4, 12, 16
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(a) AªEZA: v. I
au aºezat : ind. pf.c. 3.pl. 3,3; 6,18
am aºezat : ind. pf.c. 1.sg. 6, 12; 7,21

BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeci: pl. nom./ac. 6,17; 7,17; 8,35
berbeace: sg. ac. 10,19

ATUNCI: adv.
atunci: 4,24; 5,2, 5, 16; 6,1

BINE: adv./s.
bine: adv. 5,17
bine: adv. în s tructura v . dislocatã bine e cuvântat 7,27
bine: s.n. sg. ac. 7,28; 8,22

(a se) AÞÂÞA: v. I; var. (Înv.) (a se) AÞIÞA
(sã) aþiþe (sic!): ind. prez. 3.pl. 4,15
(sã) aþâþã: ind. prez. 3.pl. 4,19

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 7,27

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 1,4, 6, 9, 11; 2,69; 5,14; 6,5; 7,18; 8,26, 27
aur ul: sg. nom./ac. 7,15, 16; 8,25, 27, 28, 33
aur ului: sg. gen. 8,30

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþã: sg. ac. 4,16

(a se) AUZI: v. IV
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 3,13
au auzit : ind. pf.c. 3.pl. 4,1
auziþi: imper ativ 2.pl. 4,21
auzind: gerunziu rezum. cap. 9
auzând: gerunziu 9,3

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,4, 5, 7; rezum. cap.2;
rezum. cap.4; rezum. cap.5; 5,14, 16; rezum. cap.6; 6,5; 7,17;
10, 1
bisearica: sg. ac., în sintagma bisearica dumnezeului 1,7
bisearica: sg. nom./ac. 2,68; rezum. cap.3; 3,6, 8, 9, 10, 11, 1 2;
5,2, 11, 14, 15; rezum. cap.6; 6,5, 7
bisearicã: sg. ac. 3,12; 4,1; rezum. cap.8

(a) AVEA: v. II
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 4,16
sã a veþi: conj. pr ez. 2.pl. 7,24; 9,12
avea: ind. imp. 3.sg. 8,27

BRAÞ: s.n.
braþu: sg. ac. 4,23
BUCATÃ: s.f. „hranã”
bucat e: pl. ac. 3,7

AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 1,4, 6
averilor: pl. gen. 7,26
avearea: sg. dat. (cu prep. a + toatã) 8,21
avearea: sg. nom. 10,8

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. rezum. cap.3; 6,16

AZIMÃ: s.f.
azimelor: pl. gen., în sintagma prãznuirea azimelor (cf. Indice Iº
– AZIMÃ ) 6,22

BUNÃVOIE: s.f.
bunãv oie: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoie 1,6; 3,5; 7,15, 16; 8,28

B
BABILONEAN: s.m.; var. VAVILONEAN „numele unui
popor car e apar e într -o listã ar amaicã pregãtitã pentr u
Ar taxer xe, listã ce enumerã diferite popoare care au fost
colonizate în Samaria de cãtre Asur banipal” (cf. DB p.330;
Indice 4Împ)
vaviloneanii: pl. nom. 4,9
BAN: s.m.
banii: pl. ac. 3,7
bani: pl. ac. 7,17

BUNÃ-VRERE: s.f. „bunãvoie”
bunãvr eare: sg. ac., în loc. adv. de bunã-vreare „de bunãvoie”
1,4; 2,68
C
CAL: s.m.
caii: pl. nom. 2,66
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 8,21, 31

BARBÃ: s.f.
barba: sg. ac. 9,3
BÃRBAT: s.m.
bãr baþilor: pl. gen./dat. 2,2; 5,10; 6,8; 10,8
bãr baþii: pl. nom. 2,22, 23, 2 7, 28; 10,9, 16, 17
bãr baþi: pl. nom./ac. 8,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 10, 1
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 3,12; 5,5, 9; 6,7, 8, 14
bãtrâni: s.m. pl. ac. 10,14

BUN, -Ã: adj./s.
bun: adj. m sg. nom. 3,11
bunã: ad j. f. sg. ac. 7,9; 8, 18, 27
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 9,12

CANANEU: s.m.; var. HANANEU (cf. Indice Fc)
hananeului: sg. gen. 9,1
CANCIOC: s.n.; var. CANCEU „canã mar e” (aici ºi) „cupã”,
„pocal”; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde prima
at estare a cuvântului în forma CANCEU es te la Tudor Pamfile,
Indus tria casnicã la români(...), Bucureºti, 1910.
cãnceaie: pl. nom. 1,9, 10

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 3,7

CAP: s.n.
capului: sg. gen. 9,3
capul: sg. ac. 9,6

(a) BEA: v. II
au beut: ind. pf.c. 3.sg. 10,6

CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 6,17
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CARTE: s.f.
car tea/Cartea: sg. nom./ac. în titlu: Car tea întâie Ezdrei; 6,18
car te: sg. nom./ac. 4,8; 6,2
cãrþile: pl. ac. 4,15
cãrþii: sg. gen. 5,6; 7,11
cãrþilor: pl. gen., în sintagma cãrþulia cãrþilor „arhiva scrisorilor” 6,1
CASÃ: s.f.
casã: sg. ac. 1,2; 4,3
casa: sg. nom./ac., în sintagmele casa Domnului/casa lui
Dumnezeu/casa Dumnezeului/casa Dumnezeului ceriului 1,3;
2,68; 5,8, 13, 15, 17; 6,3, 7, 1 2, 15; 7,20, 23, 27; 8,30, 33,
36; 9,9
casa: sg. nom./ac. 2,36, 59; 5,3, 9, 12; 6,4, 11; 10,6
casii: sg. gen., în sintagma casii Domnului/casii lui Dumnezeu/
casii Dumnezeului 4,24; 6,8, 16, 17, 22; 7,16, 19, 24; 8,25, 29;
10,6
casei: sg. dat. adn., în sintagma casei Dumnezeului/casei lui
Dumnezeu 8,17; 10,9
casele: pl. ac. 10,16
CATASTIF: s.n.; var. CATASTIH
catastihul: sg. nom. 8,1
CATÂR: s.m.; var. CÃTÂR
cãtârâi: pl. nom. 2,66

(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA „a dobândi”; (Trans.; înv.)
„a se osteni”; (Înv.) „a se îngriji (de cine va sau de ceva)”
cãºtigã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4; 5,4
CEATÃ: s.f.
ceatã: sg. nom. 10,1
ceata: sg. ac., în sintagma ceata mutãrii „adunar e fiilor
surghiunului” 10,8
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagma Dumnezeul ceriului/Dumnezeului
ceriului 1,2; 5,11, 12; 6,9, 10; 7,12, 21, 23
ceriu: sg. ac. 9,6
(a) CER CA: v. I „a cãuta”; „a cerceta”
au cercat: ind. pf.c. 3.pl. 2,62
cercãm: ind. prez. 1.pl. 4,2
sã cearce: conj. pr ez. 3.pl. 6,21; 10,16
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 8,15
sã cercaþ: conj. prez. 2.pl. 9,12
(a se) CER CETA: v. I
sã cercetezi: conj. prez. 2.sg. 4,15; 7,14
au cercetat : ind. pf.c. impers./3.sg. 4,19; 6,1
am cercetat: ind. pf.c. 1.pl. 5,10
cerce teaze(-se): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,17

CÃDERE: s.f.
cãdeare: sg. ac. 9,7
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 8,22

(a) CERE: s.f.
va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 7,21
sã cearem: con j. prez. 1.pl. 8,21
a ceare: inf. prez. 8,22

(a) CÃLCA: v. I
am cãlcat: ind. pf.c. 1.pl. 10,2
aþi cãlcat: ind. pf.c. 2.pl. 10,10
CÃLCARE: s.f.
cãlcarea: sg. ac., în sintagma cãlcarea de leage (cf. lat. transgressi¹,
-¹nis „cãlcarea legii”) 9,4
CÃMILÃ: s.f.
cãmilele: pl. nom. 2,67
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,5; 2,68; 3,12; 4,2; rezum. cap.5; 8,1,
16, 20, 24; 9,1; 10,5, 16
cãpeteniii: sg. dat. 1,8
cãpetenii: pl. nom. 4,3; 5,10; 7,28; 10,14
cãpetenie: sg. ac. 5,14
cãpeteniilor: pl. gen. 8,29; 9,2; 10,8
CÃRÞULARE: s.f. „ar hivã”; cuvântul nu este înregistr at în DA.
cãrþularea: sg. nom. 5,17
CÃRÞULÃRIE: s.f. „arhivã”; cuvântul nu este înregistrat în DA.
cãrþulãria: sg. ac. rezum. cap.6
CÃRÞULIE: s.f. (aici) „arhivã”
cãrþulia: sg. ac., în sintagma cãrþulia cãrþilor „arhiva scrisorilor” 6,1
(a se) CÃSÃTORI: v. IV
a sã fi cãsãtorit: inf. pf. rezum. cap.9
CÃSÃTORIE: s.f.
cãsãtorii: pl. ac., în sintagma nici cãsãtorii sã împreunãm „sã nu
ne înrudim” 9,14
cãsãtorii: pl. ac. rezum. cap.10
(a) CÂNTA: v. I
cânta: ind. imp. 3.pl. 3,11

CÂNTÃREÞ, -EA ÞÃ: s.m./f.
cântãreþii: s.m. pl. nom. 2,41, 70; 7,24
cântãreþi: s.m. pl. nom./ac. 2,65; 7,7; 1 0,24
cântãreaþe: s.f. pl. nom. 2,65

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. 7,11
CERERE: s.f.
cererea: sg. ac. 7,6
CETATE: s.f.
cetatea: sg. nom./ac. 2,1; 4,12, 13, 15, 16, 19, 21
cetãþile: pl. ac. 2,70; 3,1; 4,10; 10,14
cetãþilor: pl. gen. rezum. cap.4
cetãþii: sg. gen. rezum. cap.4
cetate: sg. nom. 4,15
cetãþi: pl. ac., în sintagma prin cetãþi ºi prin cetãþi „prin fiecar e
cetate” 10,14
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru” (cf. Indice Iov)
chedru: sg. ac. 3,7
(a) CHELTUI: v. IV
a cheltui: inf. prez. 7,20
CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuiala: sg. ac. 2,69
cheltuiele: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,8
cheltuieli: pl. nom. 6,4
(a se) CHEMA: v. I
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,61
chemându(-se) gerunziu rezum. cap. 3
(sã) chema: ind. im p. 3.pl. 8,20
chemând: gerunziu rezum. cap.10
CHIMVAL: s.n. (Înv.; mai ales la pl.) „vechi instrument muzical compus
din douã jumãtãþi de glob de aramã care se loveau una de alta”
chinvale: pl. ac. 3,10
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CHIREAN: s.m. (aici) „tirian” (în textul lat. Tyriisque). Tirienii
erau neîntrecuþi corãbieri, lucr u depre care este vor ba ºi în acest
cont ext. For ma chir ean pentru tirian este r ezultatul rostirii
palatalizate a dentalei (pentr u CHIREAN, vezi Indice Am).
chireanilor: pl. dat. 3,7
CIRTÃ: s.f. (Înv.) „liniuþã”; (Înv. ºi pop,) „interval de timp f oarte
scur t”, „clipã”
cir tã: sg. ac. 9,8

cuvinte: pl. ac. 7, 1
cuvintele: pl. ac. 7,11; 8,17
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 7,27
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvinea: ind. imp. 3.sg. 7,23

(a se) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi r eg.) (a) CETI
(sã) citea: ind. imp. 3.sg. 4,7
(s-)au ce tit: ind. pf.c. 3.sg. 4,18, 23

D

COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. ac. 7,20
CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuºul: sg. ac. 9,3, 5
(a) CONTENI: v. IV
conteni: inf. prez. fãrã a 5,5
COPIL: s.m.
copii: pl. ac. 10,1
COR: s.m. „unitate de masurã pentr u capcitat e”
cori: pl. ac. 7,22
COR T: s.n.
cor turilor: pl. gen., în sint agma pr aznicul corturilor (cf. Indice
2Lg – COR T) rezum. cap.3; 3,4
cor tul: sg. nom. 7,15
COªTEI: s.n. (mgm. înv.) „ce tate”
coºt eiu: sg. nom. 6,2
COT: s.m. „unitate de mãsurã pentru lungime”
coþi: pl. ac. 6,3
(a) CREªTE: v. III
sã creascã: conj. prez. 3.sg. 4,22
cr eaºte: ind. prez. 3.sg. 5,8
au crescut: ind. pf.c. 3.pl. 9,6
(a) CUMPÃRA: v. I
cum pãrã: ind. prez. 3.sg. 7, 17
(a) CUNOAªTE: v. III
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 3,13
au cunoscut : ind. pf.c. 3.pl. 7,25
cunoscut f ie: pasiv con j. prez. fãrã sã imper s. 4, 13
cunoscut sã f ie: pasiv con j. prez. imper s. 5,8
CURAT, -Ã: ad j.
curaþi: m pl. nom. 6,20
(a) CURÃÞI: v. IV
era curãþiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 6,20
(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 8,15
CUÞIT: s.n.; var. (Reg.) CUÞÂT
cuþât e: pl. nom. 1,9
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului 1,1
cuvânt : sg. ac. 1,1; 4,17; 5,11; 10,7
cuvântul: sg. nom./ac. 5,7; 9,3, 4; 10,5, 12, 13

(a se) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 7, 8; 2,68, 69; 3,7; 5,3, 9, 12; 7,6,
11, 27; 8,36; 10,19
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,6; 8,20
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2; 5,14
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 4,13; 10,19
dând: gerunziu rezum. cap.6
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 6,4
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. 6,8; 7,19
sã (se) dea: conj. prez. 3.pl. 6,8, 9
dã: imper ativ 2.sg. 7,19
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 7,20
sã daþi: conj. prez. 2.pl. 7,21; 9,12
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 7,23
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 8,29
sã dea: conj. prez. 3.sg. 9,8, 9
daþi: imperativ 2.pl. 10,11
DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajdã: sg. ac. 4,13
dajda: sg. ac. 4,20; 7,24
dãjdile: pl. ac. 6,8
DAR: s.n.
dar urilor: pl. gen. rezum. cap.2
dar uri: pl. ac. rezum. cap.7
(a se) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg. 7,15
a dãr ui: inf. prez. 7,16
dãr uise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,25
sã (sã) dãr uiascã: conj. pr ez. 3.sg. 9,8
ai dãr uit: ind. pf.c. 2.sg. 9,13
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 4,23; 7,6
DEPARTE: adv.
depar te: 3,13; 6,6
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit : m. sg. nom. 2,63
DESTUL: adv.
des tul: 5,5
DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºar te: f. pl. ac. 9,14
(a) DEªTEPTA: v. I
deºt eptat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
deºt eptase: ind. m.mc.pf. 3.sg. 1,5
DIEV: s.m. „un nume (deha viþi sau dehaiþi) care apare într-o
lis tã aramaicã pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã
dif erite popoare care au fost colonizate în Samaria de cãtre
Asurbanipal” (cf. DB p.330).
dievii: pl. nom. (cf. lat. deaei) 4,9

19

CARTEA ÎNTÂIE EZDREI

INDICE

DIMINEAÞA: adv.
dimineaþa: adv. 3,3

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeului: sg. gen., în sintagma bisearica dumnezeului 1,7

DIMPREUNÃ: adv.; var. (Rar) DINPREUNÃ
dinpreunã: rezum. cap.4

E

DINEU: s.m. „un nume care apare într-o listã aramaicã
pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite popoare care
au fost colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal” (cf. DB
p.330).
dineii: pl. ac. (cf. lat dinei) 4,9
DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 1,4, 6
DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/casa
Domnului/casii Domnului/praznicele Domnului/mãrturisirea
Domnului/leagea Domnului/poruncile Domnului/porunca
Domnului/mâna Domnului/vrearea Domnului 1,1, 3; 3,5, 11;
4,24; 6,22; 7,6, 9, 10, 11, 27, 28; 8,29; 10,3
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 2; 3,11; 4,2; 6,21, 22; 7,6, 27; 9,5, 8;
10,3
Domnului: sg. gen./dat. 1,5, 7; 2,68; 3,3, 5, 6, 8, 10; 4,1, 3;
8,21, 28; rezum. cap.9; 10,11
Domnului: sg. dat. adn. 8,35
Doamne: sg. voc. 9,15
DOROBANÞ: s.m.; var. (Înv.) DÃRÃBANÞ „dregãtor”
dãrãbanþilor: pl. dat. 8,36
DREPT, DREAPTÃ: adj.
dreaptã: f. sg. ac., în sintagma cale dreaptã 8,21
drept: m. sg. nom. 9,15
DRUM: s.n.
drumului: sg. gen., în sintagma drumului lui Dumnezeu rezum. cap.8
drum: sg. ac. 8,22
(a se) DUCE: v. III
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,1; 5,14
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,23; 10,6, 16
(ne-)am dus: ind. pf.c. 1.pl. 5,8
sã (sã) ducã: conj. prez. 3.pl. 6,5
a (sã) duce: inf. prez. 7,13
sã duci: conj. prez. 2.sg. 7,15

EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor: pl. gen. 9,1
ELAMITEAN: s.m. „numele unui popor care apare într-o listã
aramaicã pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite
popoare care au fost colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal”
(cf. DB p.330; Indice Fc).
elamiteanii: pl. nom. 4,9
EPISTOLÃ: s.f.
epistolii: sg. gen. 4,11
EPISTOLIE: s.f.
epistolia: sg. nom. 4,7
F
(a se) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,4; 4,10; 6,12, 16, 19, 22; 10,16
fãcea: ind. imp. 3.pl. 3,9
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg. 4,24
a face: inf. prez. 5,5; 7,18; rezum. cap.10
a (sã) face: inf. prez. 6,7
sã (se) facã: conj. prez. 3.sg. 6,8
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,10; 10,5
faceþ: ind. prez. 2.pl. 7,18
facem: ind. prez. 1.pl. 7,24
va face: ind. viit.I. 3.sg. 7,26
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 9,8
sã facem: conj. prez. 1.pl. 9,14
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.10
fã: imperativ 2.sg. 10,4
faceþi: imperativ 2.pl. 10,11
FAMILIE: s.f.
familiilor: pl. gen. 8,1, 29; 10,16
FAPTÃ: s.f.
faptele: pl. ac. 9,13

DUH: s.n.
duhul: sg. ac. 1,1, 5
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 1,3, 4, 5; 3,2, 3, 6,
8, 9, 10; 5,2, 14, 16; 6,5, 7, 12, 18; 7,6, 19; 10,1
Dumnezeul: sg. nom./ac., în sintagma Dumnezeul ceriului 1,2; 5,12
Dumnezeul: sg. nom. 1,3; 4,2; 6,14, 21; 7,27; 9,5, 8, 9, 13; 10,3
Dumnezeului: sg. gen./dat. 1,3; 3,2; 4,1, 3; 5,1; 6,22; 7,6, 15,
17, 25, 28; 8,21, 23, 28, 35; 10,2, 3, 11
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele casa lui Dumnezeu/casii lui
Dumnezeu/casei lui Dumnezeu/leagea lui Dumnezeu/drumului
lui Dumnezeu 2,68; 5,13, 14, 17; 6,3, 7, 8, 12, 15, 16, 17; rezum.
cap.7; rezum. cap.8; 8,36; 10,6, 9
Dumnezeului: sg. gen./dat., în sintagmele ochiul Dumnezeului/casa
Dumnezeului/casii Dumnezeului/casei Dumnezeului/Dumnezeului
ceriului ºi a pãmântului/Dumnezeului ceriului/leagea Dumnezeului
ceriului/leagii Dumnezeului ceriului/leagea Dumnezeului/casa
Dumnezeului ceriului/mâna Dumnezeului/cuvântul Dumnezeului/
vrearea Dumnezeului/mânia Dumnezeului 5,5, 8, 11; 6,9, 10; 7,12,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26; 8,17, 18, 22, 25, 30, 31, 33;
9,4, 9; 10,14
Dumnez eul: sg. v oc., în sint agmele Dumnez eul nost ru /
Dumnezeul mieu/Dumnezeul lui Israil 9,6, 10, 15

FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
featele: pl. ac. 2,61; 9,2, 12
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa „de dinaintea” 7,14
faþa: sg. ac. 9,6
feaþii: sg. gen. 9,7
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
fealiu: sg. ac. 4,8; rezum. cap.10
FECIOR: s.m.
feciorilor: pl. dat. 9,2
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
fereseului: sg. gen. 9,1
(a se) FERI: v. IV
(vã) feriþi: imperativ 2.pl. 6,6
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,3; 3,11
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era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,5, 6; 2,16, 57, 65; 3,1; 4,7, 17; rezum.
cap.5; 5,1, 3, 6, 14; 7,28; 8,13, 36
este: ind. prez. 3.sg. 1,9; 4,20; 5,15
eºti: ind. prez. 2.sg. 9,15
-i: ind. prez. 3.sg. 10,9
iaste: ind. prez. impers./3.sg. 1,2, 3, 4; 2,59, 68; 4,3, 11, 15;
5,17; 6,2, 3, 6, 12, 15, 18; 7,8, 11, 15, 16, 27; 8,17, 22; 9,11,
13; 10,2, 4, 23
ieste: ind. prez. 3.sg. 7,14, 17, 25
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,1; 4,11; 5,4, 10; 6,9; 7,21; 8,1
sântem: ind. rpez. 1.pl. 5,11; 9,9, 15
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 6,6
fie: conj. prez. fãrã sã impers./3.sg. 1,3; 10,12
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 4,4, 20; 5,5; 8,31; 9,2;
10,44
a fi: inf. prez. 4,14
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 4,21; 6,9; 7,20, 26
sã fie: conj. prez. impers./3.sg. 6,9; 10,3
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 10,4
fiind: gerunziu 10,13
FIU: s.m.
fiiu: sg. nom. 1,8
fiii: pl. nom./ac. 2,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61; 3,1, 9, 10; 6,21; 7,7; 8,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19; 9,12; 10,2, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43
fiilor: pl. gen./dat. 2,6, 40; 6,10; 7,23; 8,21; 9,12
fiiul: sg. nom. 3,2, 8; 5,1, 2; 7,1, 4, 5; 8,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 33; 10,2, 6, 15
fiiului: sg. gen. 6,14; 7,1, 2, 3, 5; 8,18
fiii: pl. nom./ac., în sintagmele fiii mutãrii/fiii robiii „fiii
surghiunului” 4,1; 6,16, 19; 8,35; rezum. cap.10; 10,16
fiilor: pl. dat., în sintagma fiilor mutãrii 6,20; 10,7
fii: pl. ac. 10,44

(a se) GRÃMÃDI: v. IV (aici) „a ridica”; „a constr ui” (cf. lat.
exstr u¹, -ere „a îngrãmãdi”, dar ºi „a ridica”, „a construi”)
grãmâdindu-: gerunziu 4,12
(sã) grãmãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,8
era grãmãditã: pasiv ind. imp. 3.sg. 5,11
grãmãdise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,11
au grãmãdit: ind. pf.c. 3.pl. 6,14
GRÂU: s.m.
grâu: sg. nom./ac. 6,9; 7,22
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºealele: pl. nom. 9,6
greºala: sg. ac. 9,13
GREU: adv.
greu: 9,7
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 1,1; 8,17
gurã: sg. ac., în sintagma de la gurã pânã la gurã (aici) „de la o
margine la alta” 9,11
GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. ac. 7,17
H
HALDEU: s.m. (cf. Indice 4Împ)
haldeului: sg. gen. 5,12
HANANEU: s.m.; vezi CANANEU
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
hetheului: sg. gen. 9,1

FLOARE: s.f.
flori: pl. ac. 1,9
FRATE: s.m.
fraþii: pl. nom./ac. 3,2, 8, 9; 8,17, 18, 19, 24; 10,18
fraþilor: pl. gen./dat. 6,20; 7,18
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoase: n. pl. nom. 8,27
G
GALAADITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
Galaditeanului: sg. gen. 2,61
(a) GÃTI: v. IV „a (se) pregãti pentru a întreprinde ceva”
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
jenunchele: s.n. pl. ac., în loc. v. mi-am plecat jenunchele 9,5
GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 3,12; 10,12
glasul: sg. nom./ac. 3,12, 13
(a) GLÃSUI: v. IV
glãsuind: gerunziu rezum. cap.3; 3,12
glãsuia: ind. imp. 3.sg. 3,11, 13
(a) GRÃI: v. IV
sã grãiascã: conj. prez. 3.pl. 8,17

I
IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.5
IATÃ: interj.
iatã: 4,2; 9,15
IED: s.m.
iezi: pl. nom. 6,9
IEBUSEU: s.m.; var. IEVUSEU (cf. Indice Iº)
ievuseului: sg. gen. 9,1
INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac. 6,22; 7,10, 27
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întra: ind. imp. 3.pl. 2,68
întraþi: ind. prez. 2.pl. 9,11
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 10,6
(a se) ISPRÃVI: v. IV
isprãvindu(-se): gerunziu rezum. cap.6
ISRAILTEAN: s.m. (cf. Indice Iº)
israiliteani: pl. ac. rezum. cap.1; 10,25
israilteanilor: pl. gen. rezum. cap.4
ISTORIE: s.f. „cronicã”
istoriilor: pl. gen., în sintagma cãrþile istoriilor „cãrþile de cronici” 4,15
is torii: pl. ac. 4,15
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ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
ceput: sg. ac., în loc adj. din-ceput,în sint agma preotului din-ceput
„marelui preot”, „arhiereului” 7,5

IZGONIRE: s.f.
izgonire: sg. ac. 7,26

ÎNCET: adv.
încet: 4,22

Î
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. 1,1; 4,2, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23,
24; 5,7, 8, 12, 13, 17; 6,3, 4, 8, 10, 22; rezum. cap.7; 7,1, 7, 8,
14, 20, 23, 26, 27, 28; 8,1, 22, 36; 9,9
împãratul: sg. nom./ac. 1,2, 7, 8; 2,1; 3,7, 10; 4,3, 7, 17; rezum.
cap.5; 5,6, 11, 13, 14, 17; 6,1, 3, 13; 7,6, 11, 15, 21; 8,22, 25
împãraþi: pl. ac. 4,13, 20
împãraþilor: pl. gen./dat. 4,15, 19, 22; 7,28; 9,7
împãraþii: pl. nom. 6,14; 9,7
împãratul: sg. nom., în gen. superl. împãratul împãraþilor 7,12
împãraþilor: pl. ge., în gen. superl. împãratul împãraþilor 7,12

ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciune: sg. ac. 4,11

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. ac. 4,5, 6; 7,1; 8,1
împãrãþiii: sg. gen. 4,6, 24; 6,15; 7,23
împãrãþiile: pl. ac. 6,12

(a) ÎNDREPTA: v. I
a îndrepta: inf. prez. rezum. cap.7

ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. ac. rezum. cap.5
(a) ÎNDEMNA: v. I
sã îndeamne: conj. prez. 3.pl. 3,8
ÎNDEMNAT, -Ã: adj.
îndemnat: m. sg. nom. rezum. cap.1

ÎNDREPTARE: s.f.
îndreptarea: sg. ac. rezum. cap.8

(a) ÎMPIEDICA: v. I
împiiadecã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4

(a se) ÎNFIGE: v. III
sã (se) înfigã: conj. prez. 3.sg. 6, 11

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 4,6, 19, 22; 5,5; 7,23; 10,2
împrotivã: adv., în sintagma împrotivã rãzboitoare „rãzvrãtitã”
(cf. lat. rebellis ) 4,12, 15
(a) ÎMPREUNA: v. I
împreunându-: gerunziu 4,12
sã împreunãm: conj. prez. 1.pl., în sintagma nici cãsãtorii sã
împreunãm „sã nu ne înrudim” 9,14
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 3,11, 13; rezum. cap.10
ÎNAINTE: adv./prep.
înnaintea: prep. 4,18, 23; 7,28; 9,9; 10,1
înaintea: prep. 7,19; 8,21, 29; rezum. cap.9; 9,15; 10,6
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 5,11
înainte: adv. 5,13
înainte: adv. în sintagma înainte-ºezetori „conducãtori” , „dregãtori”
(cf. lat. praesidens, -ntis) 7,25
ÎNALT, -Ã: adj.
înalte: n. pl. ac. 4,10

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduindu-: gerunziu rezum. cap.1
ÎNGRÃDITURÃ: s.f.
îngrãditurã: sg. ac. 9,9
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 9,6
(a se) ÎNNOI: v. IV (aici) „a clãdi”, „a construi”; „a edifica” (cf.
lat. aedific¹)
(sã) vor înnoi: ind. viit.I. 3.pl. 4,13, 16
sã înnoiþi: conj. prez. 2.pl. 5,3
a înoi: inf. prez. 5,9
ÎNNOIRE: s.f. „refacere”, „reconstruire”
înnoirea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.2
înoirea: sg. ac. rezum. cap. 4
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnare: sg. nom. 6,2

(a) ÎNÃLÞA: v. I
înãlþa: ind. imp. 3.pl. 3,12
au înãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 8,36
sã înalþã (sic!): ind. prez. 3.pl. 9,9

ÎNªTIINÞARE: s.f.
înºtiinþare: sg. ac. 7,24

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 6,3
ÎNCÃLCARE: s.f.
încãlcarea: sg. nom., în sintagma încãlcarea de leage (cf. lat.
transgressi¹, -¹nis „cãlcarea legii”) 9,2

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 7,28
sã (vã) întãriþi: conj. prez. 2.pl. 9,12
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 10,4

(a se) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6, 8; 5,2; 7,9
(sã) înceape: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5

ÎNTÂI, - A: ad j./adv.
întâie: adj. f. sg. nom. în titlu: Cartea întâie Ezdrei
întâi: adv. în loc. adv. mai întâi 3,12
întâie: adj. f. sg. nom. „cel dintâi ca rang”, „cãpetenie” (cf. lat.
primus) 8,17

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac. 4,6

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat: ind. pf.c. 3.sg. 8,23

(a) ÎNCERCA: v. I
încearcã: ind. prez. 3.pl. 8,22

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(sã) întemeiazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
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era întemeiatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 3,6
întemeindu(-se): gerunziu 3,10
(sã) întemeiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3, 11, 12

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtori: pl. ac. 7,25
judecãtorii: pl. ac. 10,14

(a) ÎNTINDE: v. III
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 6,12
am întins: ind. pf.c. 1.sg. 9,5

JUNGHIERE: s.f.
junghieri: pl. ac. 4,2
junghierile: pl. ac. 6,3

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2; 2,1
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 6,5
(sã) întorsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,21
întorsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,22
sã (ne) întoar cem: conj. prez. 1.pl. 9,14
(sã) va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 10,14

(a) JURA: v. I
au jur at: ind. pf.c. 3.pl. 10,5
L
LADÃ: s.f.
lada: sg. ac. 6,8
lãzii: sg. gen. 7,21

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.1
întoarcerii: sg. gen. rezum. cap.3

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

LÃCUINÞÃ: s.f.; vezi LOCUINÞÃ

(a) ÎNTREBA: v. I
am într ebat: ind. pf.c. 1.sg. 5,9

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR

(a) ÎNTURNA: v. I
au întur nat: ind. pf.c. 3.pl. 5,12

(a se) LÃSA: v. I
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg. 4,24

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. ac. 7,25

LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. ac. 6,3
(a) LÃUDA: v. I
sã laude: conj. pr ez. 3.pl. 3,10
lãudând: gerunziu 3,11

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
înþelepþii: s.m. pl. nom. 8,16
(a) ÎNVÃÞA: v. I
a învãþa: inf. prez. rezum. cap.7
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. 7, 10
în vãþaþi: imperativ 2.pl. 7,25

LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”
legãturã: sg. ac. 10,3

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
în vãþat: m. sg. nom./ac./dat. 2,63; 7,11, 12; 8,18
J
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtvele: pl. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.8
jârtvã: sg. ac. 3,3
jârtve: pl. ac. rezum. cap.6; 7,17
jârtva: sg. ac. 6,9
jârtva: sg. ac., în sintagma jârtva de sara/jâr tva cea de sara 9,4, 5
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂR TFUI
jârthuim: ind. prez. 1.pl. 4,2
sã jâr thuiascã: conj. prez. 3.pl. 6,3
a jâr thui: inf. prez. 6,20
jârthuiaºt e: imperativ 2.sg. 7,17

LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 6,9; 26; 10,2, 10
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea lui Dumnez eu/leagea
Domnului/leagea Dumnezeului/leagea Dumnezeului ceriului/
leagea lui Moisi 3,2; rezum. cap.7; 7,6, 10, 14, 23, 25, 26
leagii: sg. gen ., în sintagma leagii Dumnezeului ceriului 7,12, 21
leage: sg. ac., în sintagmele încãlcarea de leage/cãlcarea de leage
(cf. lat. transgressi¹, -¹nis „cãlcarea legii”) 9,2, 4
leage: sg. ac. 10,3
LEMN: s.n.
leamne: pl. nom./ac. 3,7; 5,8; 6,4
lemn: sg. nom. 6,11
LENEVIT: adv. (aici) „pe nesimþite” (cf. lat. paulatim); aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare es te în
Condica limbii r umâneºti, alcãtuitã dã dumnealui Iordache
Golescu [Manuscris în ºapte volume, circa 1832; Biblioteca
Academiei Române, cotele 844-850].
lenevit: 4,22

JIDOV: s.m.
jido vii: pl. nom. 4,12; 5,1
jido vi: pl. ac. 4,23; rezum. cap.9
jido vilor: pl. gen. 5,5; 6,7, 8, 14

(a se) LEPÃDA: v. I
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 2,62
sã leapede: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.10
sã lepãdãm: conj. prez. 1.pl. 10,3
(sã) va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 10,8
vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 10,19

(a se) JUDECA: v. I
sã judece: conj. prez. 3.sg./pl. 7,10, 25
a judeca: inf. prez. 10,4

LEªUITOR: s.m. (Înv. ºi r ar) „persoanã care s tã la pândã”
leºuit oriului: sg. gen. 8,31

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. ac. 4,21; 7,10
judecatã: sg. nom. 7,26

LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþii: pl. nom./ac. 1,5; 2,40, 70; 3,8, 9, 10; 6,16, 20; 7,24; 8,30;
9, 1; 10,15
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leviþi: pl. ac. 3,8, 12; 6,18; 7,13
leviþilor: pl. gen. 7,7; 8,20, 29; 10,5, 23
levitului: sg. gen. 8,33
LIMBÃ: s.f.
limbã: sg. ac., în sintagma limbã sirieneascã 4,7
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este de trebuinþã”
lipsã: sg. nom. 6,9; 7,20
LOC: s.n.
locurile: pl. ac. 1,4
locul: sg. ac. 1,4; 2,68; 5,15; 6,5, 7; 8,17; 9,8
locu: sg. ac. 6,3
locurilor: pl. gen. 9,1, 2, 7
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,4
au lãcuit: ind. pf.c. 3.pl. 2,70
a lãcui: inf. prez. 4,10; 6,12
LOCUINÞÃ: s.f.; var. (Înv.) LÃCUINÞÃ
lãcuinþa: sg. ac. rezum. cap.4
LOCUITOR: s.m.; var. (înv.) LÃCUITOR
lãcuitorilor: pl. gen. 4,6
lãcuitorii: pl. nom. 4,17
(a) LOVI: v. IV (Pop. ºi fam.) „a ajunge la o înþelegere”; (Fam.)
„a se învoi”
sã lovim: conj. prez. 1.pl., în 10,3
(a se) LUA: v. I
sã (se) ia: conj. prez. 3.sg. 6,11
ia: imperativ 2.sg. 5,15
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 1,11; 2,61; 5,14; 9,2; 10,14
lua: ind. imp. 3.pl. 4,20
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,14; 10,17, 18, 44
au fost luat: ind. m.m.c.pf.perifr. 3.sg. 6,5
luundu-: gerunziu rezum. cap.7
sã luaþ: conj. prez. 2.pl. 9,12
am luat: ind. pf.c. 1.pl. 10,2
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 10,8
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 10,10
LUCRU: s.n.
lucrului: sg. gen. 2,69
lucrul: sg. nom./ac. 3,4, 8, 9; 4,24; 5,5, 8; 6,8, 22; 10,13, 16
lucru: sg. nom./ac. 4,14, 15; rezum. cap.10
lucrurile: pl. ac. 6,18

INDICE
(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
MÃRTURISIRE: s.f.
mãrturisirea: sg. ac. 3,11
mãrturisire: sg. ac. 10,11
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 7,22
mãsura: sg. nom./ac. 8,30, 34
MÂHNIT, -Ã: adj.
mãhnit: m. sg. nom. 9,3
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 1,6; 3,10; 4,4 ; 5,8, 12; 8,26; 9,2, 5;
10,19
mâna: sg. ac. 1,8; 6,12; 7,14, 25; 8,31, 33; 9,7, 11
mânilor: pl. dat. 6,22
mâna: sg. nom./ac., în sintagma mâna Domnului/mâna
Dumnezeului 7,6, 9, 28; 8,18, 22, 31
(a se) MÂNIA: v. I
sã (se) mânie: conj. prez. 3.sg. 7,23
(te-)ai mâniat: ind. pf.c. 2.sg. 9,14
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 5,12
mânia: sg. nom., în sintagma mânia Dumnezeului 10,14
(a) MÂNCA: v. I
sã mânânce: conj. prez. 3.pl. 2,63
am mâncat: ind. pf.c. 1.pl. 4,14
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,21; 10,6
sã mâncaþi: conj. prez. 2.pl. 9,12
(a se) MÂNTUI: v. IV
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,31
sã (ne) mântuim: conj. prez. 1.pl. 9,15
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 9,13, 14
(a) MERGE: v. III
meargi: imperativ 2.sg. 5,15
meargã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 7,13
sã meargem: conj. prez. I.pl. 8,31
(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA

(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: conj. prez. 3.sg. 9,8

MIEL: s.m.
miei: pl. nom./ac. 6,9, 17; 7,17; 8,35

LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom./ac. 3,1, 8; 7,8; 10,9
luni: pl. ac. 3,5
lunii: sg. gen. 3,6; 6,19; 7,9; 8,31; 10,9, 16, 17
lunei: sg. gen. 6,15

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 3,11; 7,28; 9,9

M
MARE: adj.
mare: m./f./n. sg. nom./ac./gen. 3,11, 12, 13; 4,10; 5,8, 11;
rezum. cap.6; 9,13; 10,12
mari: n. pl. ac. rezum. cap.7
mare (foarte): f. sg. nom. 10,1
MARE: s.f.
marea: sg. ac. 3,7

MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 7,26
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteanilor: pl. gen. 9,1
MOªTEAN: s.m.
moºteani: pl. ac. 9,12
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: sg. ac. 2,61
muierile: pl. ac. rezum. cap.10; 10,3
muieri: pl. nom./ac. 10,1, 2, 10, 44
muiarile: pl. ac. 10,11, 19
muiari: pl. ac. 10,14, 17, 18
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MULT, MULTÃ: pron. nehot./adj.
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 3,12
mulþi: adj. m. pl. ac. 5,11
multe: adj. f. pl. ac. rezum. cap.6
multã: adj. f. sg. ac. 10,1
mult: adj. n. sg. nom. 10,13

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatini: pl. ac. 8,22
nepriiatinului: sg. gen. 8,31

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 2,64; 10,12, 14

NOROCIT: adv. „care se încheie cu bine”
norocit: rezum. cap.8; 8,23

MUTARE: s.f. „emigr are”; „surghiun” (cf. lat. tr ansmigr¼ti¹,
-¹nis „tr anmigrare, emigrare”)
mutãrii: sg. gen., în sintagmele fiii mutãrii/fiilor mutãrii/ceata
mutãrii „fiii surghiunului”; „adunarea fiilor surghiunului” 6,16,
19, 20; 8,35; rezum. cap.10; 10,7, 8, 16

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,3; rezum. cap.3; 3,1, 11, 13; 4,4; 5,12;
6,12; rezum. cap.7; 7,13, 16, 25; 8,35, 36; 9,1; 10,1, 9
norodului: sg. gen. 2,2; 3,13; 4,4; rezum. cap.9
norod: sg. nom./ac. 3,8, 15; 10,13
noroadele: pl. nom./ac. 3,3; 9,2, 14; 10,2
noroadelor: pl. gen. 9,11

NEªTIUT, -Ã: s.m./f.
(cei) neºtiuþi: s.m. pl. ac. 7,25

N
NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. pl. ac. 3,5
(a se) NAªTE: v. III
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 10,3
nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,44

NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom./ac. 1,9; rezum. cap. 2; 2,2; 6,17; 8,34

NATINEAN: s.m.; var. NATHINEAN „cei daþi sau cei
încredinþaþi templului, în slujba leviþilor; unii erau iudei, dar cei
mai mulþi erau prizonieri de rãzboi deveniþi, prin repartiþie, sclavi
ai templului” (cf. Anania 2001, p.515).
nathineanii: pl. nom. 2,58; 8,17
nathineani: pl. ac. 7,7; 8,20
NATINEU: s.m.; var. NATHINEU (cf. NATINEAN)
nathinei: pl. nom. 2,43
nathineii: pl. nom. 2,70

(a se) NUMÃRA: v. I
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 1,8
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8; rezum. cap.10
(s-)au numãrat: ind. pf.c. 3.pl. 8,3
NUME: s.n.
numele: pl. nom./ac. 2,61; 5,4, 10; 6,12; 8,13, 20; 10,16
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele 5,1
nume: sg. ac., în loc. adv. pe nume „înscris pe numele cuiva, ca
proprietate legalã a cuiva” 5,14

NEAM: s.n.
neamului: sg. gen. 2,62
neamurile: pl. ac. 4,10; 10,11
neamurilor: pl. gen. 6,17, 21
neam: sg. ac. rezum. cap.10; 10,2, 10, 11, 17,18, 44
neamuri: pl. ac. 10,14

(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 4,5

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 9,5

OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 10,19

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
sã (ne) nãcãjim: conj. prez. 1.pl. 8,21

OBªTE: s.f.
obºtii: sg. gen. 6,11
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 7,21

O

NECURAT, -Ã: adj.
necurat: n. sg. ac. 9,11
NECURÃÞIE: s.f. „închinarea de idoli ºi practicile libertine”
(cf. Anania 2001, p.522)
necurãþiile: pl. ac. 9,1
necurãþia: sg. ac. 9,11

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 3,12; 9,8
ochiul: sg. nom., în sintagma ochiul Dumnezeului 5,5
ODÃJDII: s.f.
odãjdii: pl. ac. 2,69

NEDREPTATE: s.f.
nedreptãþile: pl. nom./ac. 9,6, 7
nedreptatea: sg. ac. 9,13

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. nom. rezum. cap.3
oltariul: sg. ac. 3,2, 3; 7,17

NEGRÃIT, -Ã: adj.
negrãit: n. sg. ac. 4,14

OM: s.m.
oamenii: pl. nom./ac. 1,4; 4,11, 21
om: sg. ac. 3,1, 9; 8,18
omului: sg. gen. 3,2
oamenilor : pl. gen. 5,4
omul: sg. nom. 6,11

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. 10,6
NENETEZIT, -Ã: adj. „neºlefuit” (cf. lat. inpol¾tus)
nenetezite: f. pl. ac., în sintagma pietri nenetezite 6,4
NEPOLEIT, -Ã: adj. (aici) „neºlefuit” (cf. lat. inpol¾tus)
nepoleitã: f. sg. ac., în sintagma piatrã nepoleitã 5,8

(a) OPÃCI: v. IV (Reg.) „a opri”; „a împiedica (pe cineva) sã
întreprindã ceva”
au opãcit: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
sã opãceascã: conj. prez. 3.pl. 6,8
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INDICE
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 1,5; 2,59, 68; 3,12; 4,2, 3, 15; 7,27; 8,28; 9,7;
10,11, 16
pãrinþii: pl. nom. 5,12

(a se) OPRI: v. IV
a (sã) opri: inf. prez. rezum. cap.4
opriþi: imperativ 2.pl. 4,21
au oprit: ind. pf.c. 3.pl. 4,23
a opri: inf. prez. rezum. cap.5

(a) PÃZI: v. IV
pãziþi: imperativ 2.pl. 8,29

OSÂNDIRE: s.f.
osândirea: sg. ac. 7,26
(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI (Pop.) „a se
despãrþi”; „a alege”
(sã) usebise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,21
am usebit: ind. pf.c. 1.sg. 8,24
(s-)au usebit: ind. pf.c. 3.pl. 9,1
(vã) usebiþi: imperativ 2.pl. 10, 11
(a) OªTI: v. IV
a oºti: inf. prez. 6,12

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitorilor: s.m. pl. dat. 7,21
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. ac. 10,6
PÂRÃ: s.f.
pârã: sg. ac. 4,6, 7
pârâi: sg. gen. 5,5
PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreþii: pl. ac. 4,12
pãreþi: pl. ac. 5,8

P

PERS: s.m. (la pl.; înv.) „persan”
pearsilor: pl. gen. 1,1, 2, 8; 3,7; 4,3, 5, 7, 24; 6,14; 7,1; 9,9
persilor: pl. gen. 1,1

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 4,10, 17; 9,12
pacea: sg. ac. 5,7

PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac., în sintagma tãietorilor de pietri 3,7
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã nepoleitã „piatrã neºlefuitã”
(cf. NEPOLEIT) 5,8
pietri: pl. ac., în sint agma pie tri nenetezit e „pietre neºlefuite” 6,4

PARIE: s.f. (Înv.) „copie dupã un act”
paria: sg. nom. 4,11, 23; 5,6; 7,11
PAªTI: s.m.; var. (Înv.) PASHÃ (cf. Indice Iº – FASÃ)
Pasha: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,20
Paºtile: pl. ac. 6,19

PLATOªÃ: s.f. „tunicã”
platoºa: sg. ac. 9,5

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. 6,17; 9,15; 10,10, 14
pãcat: sg. ac. 8,35; 10,9, 19
pãcatele: pl. ac. rezum. cap.9

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. im pers. 5,5
va plãcea: ind. viit.I. im pers./3.sg. 7, 13, 18
place: ind. prez. impers. 10, 11

(a) PÃCÃTUI: v. IV
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 9,7; 10,13

(a) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,12; 10,6
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
plângând: gerunziu 10,1
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 10, 1

PÃGÂN, -Ã: s.m./f.
pãgâni: s.m. pl. ac. rezum. cap.9
PÃGUBITOR, -TOARE: adj.
pãgubitoare: f.sg. nom. 4,15

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. rezum. cap.3
plângerii: sg. gen. 3,13

PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. nom. 1,9
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 1,2; 3,3; 4,4; 6,21; 9,12; 10,2, 11
pãmântului: sg. gen., în sintagma Dumnezeului ceriului ºi a
pãmântului 5,11
pãmântul: sg. nom. 9,11
pãmânt: sg. nom. 9,11
pãmânturi: pl. gen. 9,11
PÃR: s.m.
pãrul: sg. ac. 9,3
(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsesc: ind. prez. 3.pl. 8,22
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 9,9
am pãrãsit: ind. pf.c. 1.pl. 9,10
sântem pãrãsiþi: pasiv ind. prez. 1.pl. 9,15
(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. impers. 5,17

PLÂNSOARE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima ates tar e este la Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum, editat de Gáldi László, în 1944, la Budapesta.
plânsoare: sg. ac. 10, 1
(a) PLE CA: v. I „a apleca”, „a înclina”
au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 7,28; 9,9
am plecat: ind. pf.c. 1.pl. 8,31
am plecat: ind. pf.c. 1.sg., în loc.v. mi-am plecat jenunchele 9,5
(a se) PLINI: v. IV
plinindu(-se): gerunziu rezum. cap.1
sã (se) plineascã: conj. prez. 3.sg. 1,1
sã pliniþi: con j. prez. 2.pl. 4,22
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5, 16; 9,1
a (sã) plini: inf. prez. rezum. cap.6; 6,12
au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 6,13, 15
PLOAIE: s.f.
ploi: pl. ac. 10,9
ploaie: sg. ac. 10,13
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pr eotului: sg. gen., în sint agma preo tului din-ceput „marelui
pr eot”; „arhiereului” 7,5
pr eotului: sg. gen./dat. 7,11, 12; 8,33
pr eotul: sg. nom. 7,21; 10,10, 16

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. nom. 10,2
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 3,10

PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
pr eoþeºti: f. pl. ac. 2,69

POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polatã: sg. ac. 4,14

PREOÞIE: s.f.
pr eoþie: sg. ac. 2,62

PONOSLU: s.n. „Înv. ºi r eg.) „plângere”
ponoslu: sg. nom. 6,9

(a se) PRIMI: v. IV
(sã) priimea: ind. imp. impers. rezum. cap.4
priimeaºt e: imperativ 2.sg. 7,17
au priimit : ind. pf.c. 3.pl. 8,30

PORTAR: s.m.
portarilor: pl. gen./dat. 2,42; 7,24
portarii: pl. nom. 2,70
portari: pl. ac. 7,7; 10,24
PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 4,21; rezum. cap.6; 6,12; rezum. cap.7;
7, 10; 10,3
poruncii: sg. gen. 4,23; 7,11
poruncã: sg. nom./ac. 5,13; 6,11
poruncile: pl. ac. 7,11; 8,36; 9,10, 14
(a se) PORUNCI: v. IV
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 4,3; 6,1, 3
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7; 6,13
(s-)au poruncit : ind. pf.c. imper s. 4,19; 6,8; 7,13
(s-)au f ost poruncit : ind. m.m.c.pf. perifr. imper s. 5,17
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; r ezum. cap.10
poruncind: gerunziu 6, 14
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 7,21
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 9,11

PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur: 1,6; 3,3
PRINOS: s.n.
prinoase: pl. ac. 6,10
(a) PRIVEGHEA: v. I
priveghiaþi: imperativ 2.pl. 8,29
PROROC: s.m.
pr orocilor: pl. gen. rezum. cap.5; 9,11
pr orocul: sg. nom. 5,1
pr orocii: pl. nom. 5,2
pr orocului: sg. gen. 6,14
(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.pl. 5,1
pr orocind: gerunziu 5,1

PORUNCIT, -Ã: adj.
poruncitul: adj. antep. n. sg. ac. 3,4

PROROCIE: s.f.
pr orociia: sg. ac. 6,14

POST: s.n.
post: sg. ac. rezum. cap.8; 8,21

(a se) PUNE: v. III
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,7
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. 5,8
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 5,13, 16
pune: imperativ 2.sg. 5,15
era puse: pasiv ind. im p. 3.pl. 6,1
sã puie: conj. pr ez. 3.pl. 6,3
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 6,5, 11; 8,33
a pune: inf. prez. 7,24
am pus: ind. pf.c. 1.sg./pl. 8,17, 25

(a) POSTI: v. IV
am postit : ind. pf.c. 1.pl. 8,23
POTRIVNIC, -Ã: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PR OTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: pl. nom. rezum. cap. 4; 4,1
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuind: gerunziu rezum. cap.2

(a) PURTA: v. I
sã poar te: conj. prez. 3.pl. 8,30

POVÃÞUITOR, , -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: s.m. sg. ac. 6,7
povãþuitorilor : s.m. pl. gen. 8,29
PRAZNIC: s.n.
pr aznicul: sg. nom./ac., în sintagma pr aznicul corturilor (vezi
CORT) rezum. cap.3; 3,4
pr aznicele: pl. ac., în sintagma praznicele Domnului 3,5
(a se) PRÃZNUI: v. IV
(sã) prãznuieºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.6
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuirea: sg. ac., în sintagma prãznuirea azimelor (vezi AZIMÃ)
6,22
PREOT: s.m.
pr eoþii: pl. nom./ac. 1,5; 2,36, 70; 3,2, 8, 10; 6,16, 20; 7,13, 16,
24; 8,30; 9,1, 7
pr eoþilor: pl. gen./dat. 2,61, 6,9, 20; 7,7; 8,24, 29; 10,5, 18
pr eot: sg. nom. 2,63
pr eoþi: pl. ac. 3,12; 6,18; 8,15

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 3,5
PUSTIETATE: s.f.
pustietãþile: pl. ac. 9,9
(a) PUTEA: v. II
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,59; 5,5
putea: ind. im p. 3.sg. 3,13
sã poatã: conj. prez. 3.pl. 6,3
poate: ind. prez. 3.sg. 9,15
putem: ind. prez. 1.pl. 10,13
PUTERE: s.f.
puterile: pl. ac. 2,69
puteare: sg. ac. 5,9; 7,24
putearea: sg. ac. 8,22
PUTERNIC, -Ã: adj.
putearnici: m. pl. gen. 7,28
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(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a) RÃSIPI
râsipeascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 6, 12
a râsipi: inf. prez. 6,12

PUÞINÃ: (aici neob.) s.f.
(o) puþinã: s.f. sg. ac. 9,8
PUÞINEL, -EA: adj.
puþinea: f. sg. ac. 9,8

ROB, ROABÃ: s.m./f.
robi: s.m. pl. nom. 9,9

PUÞINTELUÞ: adv.
pâþinteluþ: 9,8

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.1; 3,8; 6,21; 8,35; 9,4, 7; 10,6
robiia: sg. ac. 1,11; rezum. cap.2
robia: sg. ac. 2,1; 9,9
robiii: sg. gen., în sintagma fiii robiii 4,1

R
(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDICA

ROªTEI: s.n.
roºteiu: sg. ac. 8,27

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom. 9,8
rãmãºiþe: pl. ac. 9,14

(a se) RUGA: v. I
sã (se) roage: conj. prez. 3.sg. 6,10
rugându(-se): gerunziu rezum. cap.8; 10,1
(ne-)am rugat: ind. pf.c. 1.pl. 8,23

(a) RÃMÂNE: v. III
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg./pl. 8,15, 32

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. 9,8

RÃSCOALÃ: s.f.
rãscoale: pl. nom. 4,19

(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) RUMPE
rumpea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.9
am rupt: ind. pf.c. 3.sg. 9,3

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
am rãspuns: ind. pf.c. 1.sg. 5,4
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,11; 10,2, 12
rãspunzând: gerunziu rezum. cap.10

RUPT, -Ã: adj.
rupt: n. sg. ac. 9,5
(a se) RUªINA: v. I
(m-)am ruºinat: ind. pf.c. 1.sg. 8,22
(mã) ruºinezu: ind. prez. 1.sg. 9,6

RÃU, REA: adj./s.
rea: adj. f. sg. ac. 4,12
reale: adj. f. pl. ac. 9,13
rãul: s.n. sg. nom. 4,22

S

RÃZBOI: s.n.
rãzboaiele: pl. nom. 4,15
rãzboaie: pl. nom. 4,19

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 9,7

(a) RÃZB OI: v. IV„a pur ta rãzboi”
rãzboieºte: ind. prez. 3.sg. 4,19
RÃZBOITOR, -TOARE: adj.
rãzboitoare: f. sg. nom./ac., în sintagma împrotivã rãzboitoare
„rãzvrãtitã” (cf. lat. rebellis ) 4,12, 15
RÂND: s.n.
rând: sg. ac., în loc. adv. pe rând 3,4
rânduri: pl. ac. 6,4
rândurile: pl. ac. 6,18
(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.pl. 3,8; 5,14
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. rezum. cap.5
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 7,25
sânt rânduiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
rânduiascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 10,14
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduite: f. pl. ac. 10,14
RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 4,10, 11, 16, 17, 20; rezum. cap.5; 5,3, 6; 6,6, 8, 13;
7,25; 8,36
râul: sg. ac. 8,15, 21, 31
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
sã (se) râdice: conj. prez. 3.sg. 6,11
a râdica: inf. prez. 9,6

SAMARITEAN: s.m. (cf. Indice 4Împ)
samariteanii: pl. nom. rezum. cap.4
SARE: s.f.
sarea: sg. nom./ac. 4,14; 7,22
sare: sg. nom. 6,9
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 2,59; 9,2
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 4,17; 7,12
(a) SCHIMBA: v. I
va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
(a) SCRIE: v. III
iaste scris: pasiv ind. prez. impers. 3,2, 4; 6,18
au scris: ind. pf.c. 3.pl. 4,6, 7, 8
era scris: pasiv ind. imp. 3.sg. 5,7
am scris: ind. pf.c. 1.pl. 5,10
era scrisã: pasiv ind. imp. 3.sg. 4,7; 6,2
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg. 8,34
SCRIIT OR: s.m. „logofãt”, „diac”
scriitorul: sg. nom. 4,8
scriitoriul: sg. nom. 4,9, 17; r ezum. cap.7; 7,6, 21
scriitoriului: sg. gen./dat. 4,23; 7,11, 12
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SCRIS: adv.
scris: 4,15

SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvitul: m. sg. nom. 4,10

SCRISOARE: s.f.
scrisoare: sg. ac. 1,1
scrisoarea: sg. ac. 2,62

SLOBOD: adv.
slobod: 7,17, 25

(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 3,2; 5,2; 10,5, 6, 10
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 2,63
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 9,5
scoalã: imperativ 2.sg. 10,4
(a) SCUTI: v. IV „a f eri de ceva”, „a scãpa de ceva”
sã scut eascã: conj. prez. 3.pl. 8,22
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac., în loc. prep. pe sama 6,11
SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sar a: adv. 3,3
sar a: sg. ac., în loc. adj. de sar a 9,4, 5
SFAT: s.n.
sf atul: sg. ac. 4,5, 7, 17; 10,8
sf at: sg. ac. 5,3
sf aturilor: pl. gen. 9,2
SFÂNT, -Ã: s./adj.
sfânt a: s.f. sg. ac., în gen. superl. sfânta sfintelor 2,63
sf inþii: s.m. pl. voc., în sintagma sfinþii Domnului 8,28
sf inte: ad j. n. pl. ac. 8,28
sfântã: adj. f. sg. ac. 9,2
sfânt : adj. n. sg. ac. 9,8
(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 10, 17
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit 9,14
SFETNIC: s.m.; var. (În v.) SFEDNIC
sf etnici: pl. ac. 4,5
sf etnicii: pl. nom. 4,9; 5,3, 6; 6,6, 13; 7,15
sf etnicilor: pl. gen. 4,23; 7,28
sf etnici: pl. gen. (cu prep. a + num.) 7,14
sf ednicii: pl. nom. 8,25

(a se) SLOBOZI: v. IV
sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
sloboziþi: imperativ 2.pl. 6,7
sã (sã) sloboazã: conj. prez. 3.pl. 9,8
ai slobozit: ind. pf.c. 2.sg. 9,13
sã slobozi: conj. prez. 2.sg. 9,14
SLUGÃ: s.f.
slujilor: pl. gen. 2,55, 58
slugile: pl. nom./ac. 2,65; 4,11; 5,11
slugilor: pl. gen. 9,11
SLUJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac. 7,19; 8,20; 9,8
SLUJNICÃ: s.f.
slujnicele: pl. ac. 2,65
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 7,24
slu jitori: s.m. pl. ac. 8,17
SMOLIRE: s.f.; var. (Înv.) ZMOLIRE (despre faþa omului)
„înnegrire”
zmolirea: sg. ac. 9,7
(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
am zmult: ind. pf.c. 1.sg. 9,3
(a) SOCOTI: v. IV
socotim: ind. prez. 1.pl. 4,14
SOLID: s.m. „monedã de aur care a circulat în imperiul Roman
ºi în cel Bizantin”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima at estare es te în Mic dicþionar encilcopedic, Bucureºti, 1972.
solidi: pl. ac. 2,69; 8,27
SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþii: pl. ac. rezum. cap.7
(a) SPÃIMÂNTA: v. I
s pãimântându-: gerunziu 3,3

(a) SFINÞI: v. IV
era sf inþite: pasiv ind. imp. 3.pl. 3,5

SPOR: s.n.
sporiul: sg. ac. 9,12

SFINÞIT, -Ã: adj.
sf inþite: n. pl. ac. 8,25

(a) SPORI: v. IV
sporea: ind. imp. 3.pl. 6,14

SIDON: s.m. (cf. Indice 2Lg)
sidonilor : pl. dat. 3,7

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijini: inf. prez. fãrã a 6,3

(a se) SILI: v. IV
silindu(-se): gerunziu rezum. cap.5

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunea: sg. ac. 6,21; 9,11
spurcãciunile: pl. ac. 9,11
s purcãciunilor: pl. gen. 9,14

SINGUR, -Ã: adj.
sânguri: m. pl. nom. 4,3
SIRIENESC, -EASCÃ: ad j.
sirieneascã: f. sg. ac., în sint agma limbã sirieneascã 4,7
SIRIENEªTE: adv.
sirieneaºte: 4,7
(a) SLÃVI: v. IV
sã slãveascã: conj. prez. 3.sg. 7,27

(a) STA: v. I
au s tãtut: ind. pf.c. 3.pl. 3,9; 10,15
sã s tea: conj. prez. 3.sg. 3,9
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,10
s ta: inf. prez. fãrã a 9,15; 10,13
(a) STÃPÂNI: v. IV
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.pl. 4,20
a s tãpâni: inf. prez. 9,11
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STRÃLUCITOR, -TOARE: adj.
strãlucitoare: n. pl. ac. 8,27
(a) STRÃMUTA: v. I; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în „Buletinul Comisiei istorice a României”
[V], publicat de Ion Bogdan, Bucureºti. Vol. I (1915) ºu.
au strãmut at: ind. pf.c. 3.sg. 5, 12

TERFALEU: s.m. „un nume care apare într-o listã aramaicã
pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite popoare care
au fos t colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal” (cf. DB p.330).
terfaleii: pl. nom. 4,9

STRIGARE: s.f.
strâgare: sg. ac. 3,11, 13
strâgãrii: sg. gen. 3,13
(a se) SUI: v. IV
suie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,3
sã (se) suie: conj. prez. 3.pl. 1,5
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 1,11
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1, 59; 4,12; 7,6, 7; r ezum. cap.8; 8,1
(sã) suie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.7
a (sã) sui: inf. prez. 7,9
(s-)ar sui: cond. prez. 3.pl. 7,28
SUS: adv.
(mai) sus: 3,8
SUS ANIHEU: s.m. „un nume care apare într-o listã aramaicã
pregãtitã pentru Artaxerxe, listã ce enumerã diferite popoare care
au fos t colonizate în Samaria de cãtre Asurbanipal” (cf. DB p.330).
susaniheii: pl. nom. 4,9

(a) ªEDEA: v. II
am ºezut: ind. pf.c. 1.sg. 9,3
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 9,4
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,9, 16
(a) ªTI: v. IV
ºtiut sã fie: pasic conj. prez. imper s. 4,12
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 4,15

TEMEI: s.n .
temeiurile: pl. ac. 3,3; 5,16
temeiuri: pl. ac. 6,3
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 7,26

(a se) S TRICA: v. I
sã strâce: conj. prez. 3.pl. 4,5
(s-)au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 4,15
au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 5,12

ª

(a se) TEME: v. III
(sã) temea: ind. im p. 3.pl. 9,4
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 10,3

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþele: pl. ac. 3, 10
(a) TRECE: v. III (aici) „a strãmuta”
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 4,10
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 6,8
(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 10,9
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 4,11, 17; 5,6
trimiºi era: pasiv ind. imp. 3.pl. rezum. cap.4
am trimis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 4,14; 8,17
aþi trimis: ind. pf.c. 2.pl. 4,18
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,7
sã trimiþã: conj. pr ez. 3.sg. 5,17
(te-)ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 7,14
am tremis: ind. pf.c. 1.sg. 8,16
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 10,7
TRIS T, -Ã: adj.
trist: m sg. nom. 9,4
(a) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a) TURBURA
au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
Þ

T
TALANT: s.m.
tãlanþi: pl. ac. 7,22
talanþi: pl. ac. 8,26
TARE: adj.
tari: m. pl. nom. 4,20

ÞAP: s.m.
þapi: pl. nom./ac. 6,17; 8,35
ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. 1,1; 7,13
þãrâle: pl. ac. 1,2
þãrâlor: pl. dat. 4,15
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE

TÃIET OR, -TAORE: s.m./f.
tãietorilor: s.m. pl. dat., în sintagma tãie torilor de pietri 3,7
TÃRIE: s.f.
tãria: sg. ac. 8,22
(a se) TÂNGUI: v. IV
tânguindu(-se): gerunziu 10,1

ÞINUT: s.n.
þinutului: sg. gen. 2,1
þânuturi: pl. ac. 4,10
þinutul: sg. ac. 4,20; 6,2, 8; 7,16
þânutului: sg. gen. 5,6; 6,6, 13
þânutul: sg. ac. 5,8
U

(a se) TÂRNOSI: v. IV
(sã) târnoseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
TÂRNOSIRE: s.f.
târnosirea: sg. ac. 6,16, 17

ULIÞÃ: s.f.
uliþa: sg. ac. 10,9
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VENIT: s.n.
venituri: pl. ac. 4,13
veniturile: pl. ac. 4,20; 7,24

(a) UMPLE: v. III
au um plut: ind. pf.c. 3.pl. 9,11
UNEALTÃ: s.f.
unealte: pl. ac. 1,6

(a se) VESELI: v. IV
(sã) v eselea: ind. im p. 3.pl. 3,13
veselise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,22

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 3,7
untdeleamn: sg. nom./ac. 6,9; 7,22

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 3,12; r ezum. cap.6; 6,22

URGIE: s.f.
urgiia: sg. nom. 8,22

(a) VESTI: v. IV
am v estit: ind. pf.c. 1.pl. 4,14; 8,21
vestim: ind. prez. 1.pl. 4,16
a vesti: inf. prez. 5,5
sã vestim: conj. prez. 1.pl. 5,10
vestind: gerunziu rezum. cap.8

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pe urmã 8,13
(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI

VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmintele: pl. ac. rezum. cap.9
vãjmântul: sg. ac. 9,3

V

VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. ac. 6,10
viaþã: sg. ac. 9,8, 9

VAMÃ: s.f.
vamã: sg. ac. 4,13
vama: sg. ac. 4,20; 7,2 4

VIERS: s.n.
vier suri: pl. ac. 3,11

VAS: s.n.
vaselor: pl. gen. rezum. cap.1
vase: pl. nom./ac. 1,6, 10; 5,15; 8,26, 27
vasele: pl. nom./ac. 1,7, 11; 5,14; 6,5; 7,19; 8,33
vaseale: pl. ac. rezum. cap.8; 8,25, 28
vasealor: pl. gen. 8,30

VIN: s.n.
vin: sg. nom./ac. 6,9; 7,22
VINÃ: s.f.
vinã: sg. nom. 4,13

VATOS: s.m. „mãsurã pentru lichide la evrei” (cf. lat.batus , -¾); cuvântul
nu es te înregistrat în MDA (cf. Indice 3Împ – VAT).
vatosi: pl. ac. 7,22
vatos: sg. ac. 7,22
VAVILONEAN: s.m.; v ezi BABILONEAN
VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmãrile: pl. ac. 4,14
VÂRTUTE: s.f.
vâr tute: sg. ac. 4,23
VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 3,11; 9,12
VECHI, VECHE: adj.
vechi: f. pl. ac. 4,15
veachi: f. pl. ac. 4,19
(a) VEDEA: v. II
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,12
a vedea: inf. prez. 4, 14
vedeþi: imperativ 2.pl. 4,22
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 8,36

(a se) VINDE: v. III
(ne-)am vândut : ind. pf.c. 1.pl. 9,7
VISTIERIE: s.f.
vistieria: sg. ac. 7,20
vistieriile: pl. ac. 8,29
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. nom./ac. 6,9, 17; 7,17; 8,35
(a) VOI: v. IV
voiesc: ind. prez. 1.sg. 6,12
VOIEVOD: s.m.; var. (În v. ºi pop.) VOIVOD
voivod: sg. nom. 5,3
voivodul: sg. nom. 5,6; 6,6, 13
voievozilor: pl. gen. 7,28
voivozilor: pl. gen. 8,36
(a) VREA: v. II
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 7,16
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 7,16
VREME: s.f.
vr eame: sg. ac. 5,3, 16
vr eamea: sg. nom./ac. 8,34; 10,l3
vr eami: pl. ac. 10,14

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 4,12; 5,3, 16; 7,8, 9; 9,13
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,1, 8; 8,35; 9,4; 10,6
am v enit: ind. pf.c. 1.pl. 8,32
ar veni: cond. prez. 3.sg. 10,8
sã vie: conj. prez. 3.pl. 10,14

VRERE: s.f.
vr earea: sg. nom./ac. 5, 17; 7,18; 10,3

VENIRE: s.f.
venirii: sg. gen. 3,8

ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar rezum. cap.5

Z
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ZÃBAVÃ: s.f.
zãbavã: sg. ac., în loc. adv. fãrã zãbavã 7,21
(a) ZÃCEA: v. II
zãcând: gerunziu 10,1
ZI: s.f.
zile: pl. ac. rezum. cap.3; r ezum. cap.6; 6,22; 8,15, 32; 10,8, 9
zilele: pl. ac. 3,4; 4,2, 7, 15, 19; 9,7
zilei: sg. gen. 3,4
zioa: sg. ac. 3,4, 6; 6,15, 19; 7,9; 8,31, 33; 9,7, 15; 10,9, 16, 17
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 4,5; 6,9
zi: sg. ac. 9,7; 10,13
(a) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1; 4,17; 5,11; 9,1, 11
zice: ind. prez. 3.sg. 1,2
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 2,63; 4,2, 3; 5,3, 15; 10,2, 10, 12
zic: ind. prez. 3.pl. 4,11
am zis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,9; 8,28; 9,6
am fost zis: ind. m.m.c.pf. perifr. 1.pl. 8,22
vom zice: ind. viit.I. 1.sg. 9,10
ZID: s.n.
zidurile: pl. nom./ac. 4,12, 13, 16; 5,3, 9

INDICE
(a se ) ZIDI: v. IV
sã zidesc: conj. prez. 1.sg. 1,2
zideascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,3
sã zideascã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,68; 6,7; 10,9
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 5,8, 16
au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 3,2; 6,14
a zidi: inf. prez. rezum. cap.4; 4,3; 5,2, 9
zideasc: ind. prez. 3.pl. 4,1
sã zidim: conj. pr ez. 1.pl. 4,2
vom zidi: ind. viit.I. 1.pl. 4,3
zidesc: ind. prez. 3.pl. 4, 12
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 4,13, 16
sã (sã) zideascã: conj. prez. 3.sg. 4,21; 6,3
sã zidiþi: con j. prez. 2.pl. 5,3
zidim: conj. prez. 1.pl. 5,11
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,11
sã (se) zideascã: conj. prez. 3.sg. 5,13, 15, 17
zidea: ind. im p. 3.pl. 6,14
ZIDIRE: s.f.
zidirea: sg. nom./ac. 1,5; rezum. cap.5; 5,3; rezum. cap.6;
6,8
zidire: sg. ac. 4,4
ZMOLIRE: s.f.; vezi SMOLIRE

ZIDAR: s.m.
zidarilor: pl. dat. 3,7
zidari: pl. ac. 3,10

(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE
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CARTEA LUI NEEMIE
CAREA {I ESDREI A DOAO S~ ZICE
Cap 1
425v

Neemie, p@harnicul lui Artaxers, auzând n@cazul jidovilor, carii din robie r@|m@sease, plânge
}i în multe zile s@ postea}te, m@rturisind p@catele norodului }i mil@ de la Dumnezeu cerând.

1.

uvintele lui Neemie, fiiului Helchie: „{i au fost în luna Caslev, în anul al
doaozecilea }i eu eram în co}teiul Susis.
2.
{i au venit Hanani, unul dintre fra]ii miei, el }i b@rba]i din Iudeia, }i i -am
întrebat pentru jidovi, carii r@m@sease }i prisosind din robie }i din Ierusalim.
3. {i mi-au zis: «Carii au r@mas }i s-au l@sat din robie acolo în ]ar@, în n@caz mare sânt
}i în ocar@, }i zidul Ierusalimului s-au râsipit }i por]ile ei s -au ars cu foc».
4. {i, auzând aceaste cuvinte, }ezut-am }i am plâns }i m -am jelit zile multe. Posteam }i
m@ rugam înaintea fea]ii Dumnezeului ceriului.
5. {i am zis:* «Rogu -m@, Doamne, Dumnezeul ceriului, cel tare, mare }i înfrico}at, Care *Danil. 9, 4.
p@ze}ti leg@tura }i mila cu cei ce Te iubesc }i p@zesc poruncile Tale, ||
426r
6. Fie urechile Tale ascultând }i ochii T@i de}chi}i, s@ ascul]i rug@ciunea slugii Tale, cu carea
eu m@ rog înaintea Ta ast@zi, noaptea }i zioa, pentru fiii lui Israil, slugile Tale, }i m@ m@rturisesc
pentru p@catele fiilor Israil, cu care [-au p@c@tuit. Eu }i casa t@tâni-mieu am p@c@tuit.
7. Cu de}ert@ciune ne-am în}elat }i n -am p@zit porunca Ta }i ]eremoniile }i judec@]ile
care ai poruncit lui Moisi, slujii Tale.
8. Adu-[i aminte de cuvântul care ai poruncit lui Moisi, slugii Tale, zicând: ‘Când ve]i
treace leagea, Eu v@ voiu r@sipi prin neamuri.
9. {i de v@ ve]i întoarce c@tr@ Mine }i ve]i p@zi poruncile Meale }i le ve]i face, de ve]i fi
}i du}i pân@ la marginile ceriului, de acolo v@ voiu aduna }i v@ voiu întoarce la locul care
l-am ales, s@ l@cuiasc@ numele Mieu acolo’. |
10. {i în}ine slugile Tale }i norodul T@u, carii l-ai r@scump@rat întru t@riia Ta cea mare
426v
}i în mâna Ta cea putearnic@.
11. Rogu-m@, Doamne, s@ fie ureachea Ta luând aminte spre rug@ciunea robului T@u
}i spre rug@ciunea }erbilor T@i, carii voiesc a s@ teame de numele T@u }i îndrepteaz@ sluga
Ta ast@zi }i-i d@ mil@ înaintea omului acestuia!» c@ eu eram p@harnicul împ@ratului.
Cap 2
Neemie, dobândind scrisoare de la împ@ratul, vine în Ierusalim }i spre înnoirea zidurilor
îndeamn@ }i s@ sârguia}te, în de}ert înd@r@dnicindu-se protivnicii.

1.

i au fost în luna nisan, în anul împ@ratului Artaxers al noaolea, }i vinul era înaintea
lui ; }i am luat vin }i am dat împ@ratului }i eram ca un lânced înaintea fea]ii lui.
2.
{i mi-au zis împ@ratul: «Pentru ce-i trist@ fa]a ta, nefiind bolnav? Nu-i
427r aceas||ta în z@dar, ci nu }tiu ce r@utate iaste în inima ta». {i m-am temut tare }i foarte.
3. {i am zis împ@ratului: «Împ@rate, în veac s@ tr@ie}ti! Cum s@ nu se întristeaze fa]a mea,
c@ cetatea casei mormintelor t@tâne-mieu s-au pustiit }i por]ile ei s-au ars cu foc?»
4. {i mi-au zis împ@ratul: «Pentru ce lucru te rogi?» {i m-am rugat Dumnezeului ceriului.
5. {i am zis c@tr@ împ@ratul: «De s@ pare bine împ@ratului }i de place sluga ta înaintea
fea]ii tale, s@ m@ trimi]@ în Iudeia, la cetatea mormântului t@tâni-mieu, }i o voiu zidi».
6. {i mi-au zis împ@ratul }i împ@r@teasa, carea }edea lâng@ el: «Pân@ la ce vreame va fi
c@l@toriia ta }i când te vei întoarce?» {i au pl@cut înaintea fea]ii împ@ratului }i m-au trimis
}i i-am rânduit vreame.
7. {i am zis împ@ratului: «De s@ pare bine împ@ratului, deie-m scrisoare c@tr@ voivozii
]inutului de peste râu, s@ m@ petreac@ pân@ voiu veni în Iudeia, |
427v
8. {i scrisoare la Asaf, p@zitoriul codrului împ@ratului, s@-m dea leamne s@ pociu acoperi
por]ile turnului casei }i zidurile cet@]ii }i casa în carea voiu întra». {i mi-au dat împ@ratul
dup@ mâna Dumnezeului mieu cea bun@ cu mine.
9. {i am venit la voivozii ]inutului de peste râu }i le-am dat scrisorile împ@ratului, iar@
împ@ratul trimisease cu mine c@peteniile osta}ilor }i c@l@re]i.
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10. {i au auzit Sanavallat Horoniteanul }i Tovie, sluga ammaniteanul, }i s-au întristat
cu n@caz mare, c@ venise om care ar cerca norocirea fiilor Israil.
11. {i am venit în Ierusalim }i eram acolo trei zile.
12. {i m-am sculat noaptea eu }i b@rba]i pu]âni cu mine }i n-am spus nim@rui ce dedease
Dumnezeu în inima mea s@ fac în Ierusalim; }i dobitoc nu era cu mine, f@r@ jivina pre carea
}edeam.
13. {i am ie}it pre Poarta V@lii noaptea }i înaintea Fântânii B@laurului }i la Poarta
428r
Gunoiului }i socoteam || zidul Ierusalimului cel r@sipit }i por]ile ei ceale arse cu foc.
14. {i am trecut la Poarta Fântânii }i la ducerea apei împ@ratului }i nu era loc dobitocului
pre care }edeam s@ treac@.
15. {i m-am suit prin r@pejune noaptea }i socoteam zidul }i, întorcându-m@, am venit
la Poarta Vâlii }i m-am întors.
16. Iar@ sfatul nu }tiia înc@tro m@ duseas@m sau ce a} fi f@când. Ci nici jidovilor }i
preo]ilor }i mai-marilor }i sfaturilor, celoralal]i, carii f@cea lucrul pân@ la acest loc nimic
nu le spuseasem.
17. {i le-am zis: «Voi }ti]i n@cazul în care sântem, c@ Ierusalimul s-au pustiit }i por]ile ei
cu foc s-au ars. Veni]i s@ zidim zidurile Ierusalimului }i s@ nu fim mai mult ocar@!»
18. {i le-am spus mâna Dumnezeului mieu c@ iaste bun@ cu mine }i cuvintele împ@ratului,
428v
care mi-au gr@it }i zi}u: «S@ ne scul@m }i s@ zidim». {i s-au înt@rit | mânile lor în bine.
19. {i au auzit Sanavallat Horoniteanul }i Tovie, sluga ammaniteanul, }i Goseam Harapul,
}i ne-au batjocorit }i ne-au hulit }i au zis: «Ce lucru-i acesta, ce face]i? Au doar@ împrotiva
împ@ratului r@zboi]i?»
20. {i le-am întors cuvântul }i le-am zis: «Dumnezeul ceriului Însu}i ne ajut@, }i noi slugile Lui
sântem. S@ ne scul@m }i s@ zidim, iar voao nu iaste parte }i dreptate }i pomenire în Ierusalim».
Cap 3
Ierusalimul în ziduri, turnuri }i por]i s@ zidea}te de la mul]i, carii aici s@ num@r@.

1.

i s -au sculat Eliasiv, preotul cel mare, }i fra]ii lui preo]ii, }i au zidit Poarta
Turmei. Ei o au sfin]it }i au a}ezat stâlpii ei }i pân@ la turn de o sut@ de co]i
o au sfin]it, pân@ la turnul Hananiil.
2. {i lâng@ el au zidit oamenii Ierihonului, }i lâng@ ei au zidit Zahur, fiiul Amrei. ||
3. Iar@ Poarta Pe}tilor o au zidit fiii Asnaa. Ei o au acoperit }i i-au a}ezat stâlpii }i încuietorile 429r
}i r@teazele; }i lâng@ ei au zidit Marimuth, fiiul Uriei, fiiul lui Accus.
4. {i lâng@ el au zidit Mosollam, fiiul Varahiei, fiiului Measezevel, }i lâng@ el au zidit
Sadoc, fiiul Vaana.
5. {i lâng@ ei au zidit thecuenii, iar@ cei mai-mari ai lor nu }-au supus grumazii în lucrul
Domnului s@u.
6. {i Poarta Veache o au zidit Ioiada, fiiul Fasea, }i Mosolam, fiiul Vesodiei. Ei o au
acoperit }i i-au a}ezat stâlpii }i încuietorile }i r@teazele.
7. {i lâng@ ei au zidit Meltie Gavaoneanul }i Iadon Meronathineanul, oameni din Gavaon
}i Masfa, pentru voivodul care era în ]ânutul de peste râu.
8. {i lâng@ el au zidit Eziil, fiiul Araiei, mea}terul de aur; }i lâng@ el au zidit Ananie, fiiul
429v
v@psitoriului. {i au slo|bozit Ierusalimul pân@ la zidul uli]ii ceii mai late.
9. {i lâng@ el au zidit Rafaie, fiiul Hur, c@petenia uli]eai Ierusalimului.
10. {i lâng@ el au zidit Iedaie, fiiul Haromaf, în prejma casii sale, }i lâng@ el au zidit Hatul,
fiiul Hasevoniei.
11. Jum@tate partea uli]ei o au zidit Melhie, fiiul Heaream, }i Hasuv, fiiul Fahath Moav,
}i Turnul Pitarilor,
12. {i lâng@ el au zidit Sellum, fiiul Aloes, c@peteniia a jum@tate partea uli]eai Ierusalimului,
el }i fratele lui.
13. {i Poarta V@lii o au zidit Hanum }i l@cuitorii Zanue. Ei o au zidit }i i-au a}ezat stâlpii
}i încuietorile }i r@teazele }i o mie de co]i în zid pân@ la Poarta Gunoiului.
14. {i Poarta Gunoiului au zidit Melhie, fiiul lui Rehav, c@petenia uli]ei Rethaharan. El
o au zidit }i au a}ezat stâlpii ei }i încuietorile }i r@teazele. ||
15. {i Poarta Fântânii o au zidit Sellum, fiiul Holhozei, c@peteniia satului Masfa. El o 430r
au zidit }i o au acoperit }i au a}ezat stâlpii ei }i încuietorile }i r@teazele }i zidurile sc@ld@toarei
Siloe spre gr@dina împ@ratului }i pân@ la treaptele care s@ pogor din cetatea lui David.
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16. Dup@ el au zidit Neemie, fiiul lui Azvoc, c@peteniia a jum@tate partea uli]ei Vethsur
pân@ în prejma mormântului David }i pân@ la lacul de pe}ti, care cu mare lucru s-au
gr@m@dit }i pân@ la Casa celor Tari.
17. Dup@ el au zidit levi]ii, Rehum, fiiul Vennii. Dup@ el au zidit Hasevie, c@peteniia
jum@t@]ii partea uli]ii Cheila în uli]a sa.
18. Dup@ ei au zidit fra]ii lor, Vavai, fiiul Enadad, c@peteniia jum@t@]ii p@r]ii Cheilei.
19. {i au zidit lâng@ el Ezer, fiiului Iosie, c@petenia Mafa, m@sura a doao | în prejma
sui}ului unghiului celui mare.
20. Dup@ el în munte au zidit Varuh, fiiul Zahai, m@sura a doao de la unghiu pân@ la
poarta casii Eliasiv, preotului celui mare.
21. Dup@ el au zidit Merimuth, fiiu Uriei, fiiului Haccus, m@sura a doao de la poarta casii
Eliasiv pân@ unde s@ întinde casa lui Eliasiv.
22. {i dup@ el au zidit preo]ii, b@rba]i din câmpiile Iordanului.
23. Dup@ el au zidit Veniamin }i Hasuv, în prejma casii sale. {i dup@ el au zidit Azarie,
fiiul Manasiei, fiiului Ananie, în prejma casii sale.
24. Dup@ el au zidit Vennui, fiiul lui Henadad, m@sura a doao de la casa lui Azarie pân@
la povârnire }i pân@ la unghiu.
25. Falel, fiiul Ozi, în prejma povârnirii }i a turnului care s@ înal]@ din casa împ@ratului
cea înalt@, adec@ în pridvorul temni]ii. Dup@ el Fadaie, || fiiul Faros.
26. Iar@ nathineii l@cuia în Ofel pân@ în prejma Por]ii Apelor spre r@s@rit }i pân@ la turnul
cel ce s@ în@l]a.
27. Dup@ el au zidit thecuenii, m@sura a doao în prejm@ de la turnul cel mare }i înalt
pân@ la zidul bisearicii.
28. Iar@ în sus, de la Poarta Cailor au zidit preo]ii, fie}tecarele în prejma casii sale.
29. Dup@ ei au zidit Sadoc, fiiul Emmer, în prejma casii sale, }i dup@ el au zidit Semaie,
fiiul Seheniei, p@zitoriul por]ii despre r@s@rit.
30. Dup@ el au zidit Hananie, fiiul Selemiei, }i Hanul, fiiul Selefi al }aselea, m@sura a
doao. Dup@ el au zidit Mosollam, fiiul Varahiei, în prejma vistieriii sale. Dup@ el au zidit
Melhie, fiiul mea}terului de aur, pân@ la casa nathineanilor }i a vânz@torilor de unelte vechi
în prejma p@r]ii ceaii de judecat@ }i pân@ la casa unghiului.
31. {i între casa unghiului în Poarta | Turmeai au zidit mea}terii de lucruri }i negu]@torii.
Cap 4
Împrotivindu-se Sanavallat }i Tovie cu celeaalalte neamuri, jidovii cu o mân@ zideasc, cu alta
sabia ]ân, }i Neemie, împrotiva oc@râlor }i le}uirilor lor, lui Dumnezeu rugându-s@, lucrul s@
ispr@vea}te.

1.

i au fost deac@ au auzit Samavallat c@ zidim zidul, s-au mâniat foarte }i,
pornindu-se foarte, au batjocorit jidovii.
2.
{i au zis înaintea fra]ilor s@i }i a mul]imeai samarineanilor: «Ce lucr@ jidovii
ace}ti neputincio}i? Au slobozi-i-vor neamurile? Au jârthui-vor }i vor ispr@vi într-o zi? Au
putea-vor zidi pietrile din gr@m@zile cenu}ii, carele au ars?»
3. Ci }i Tovie ammoniteanul, vecinul lui, au zis: «Zideasc@! De s@ vor sui vulpile, vor
treace zidul lor cel de piatr@?»
432r
4. Ascult@, Dumnezeul nostru, c@ ne-am f@cut ocar@. Întoarce ru}inea preste || capetele
lor }i-i d@ spre batjocur@ în p@mântul robiii.
5. S@ nu acoperi nedreptatea lor }i p@catul lor de la fa]a Ta s@ nu s@ }targ@, c@ au
batjocorit pre ziditori.
6. Deci am zidit zidul }i l-am încheiat tot pân@ la jum@tate parte; }i s-au înt@râtat inima
norodului a lucra.
7. {i au fost deac@ au auzit Sanavallat }i Tovie }i h@rapii }i ammaniteanii }i azoteanii
c@ s-ar fi astupat rana zidului Ierusalimului }i cum c@ ar fi început a s@ închide ceale
d@r@burite, s-au mâniat foarte.
8. {i s-au adunat to]i împreun@ ca s@ vie }i s@ o}tasc@ împrotiva Ierusalimului }i s@ întinz@ le}uiri.
9. {i am rugat pre Dumnezeul nostru }i am pus p@zitori preste zid, zioa }i noaptea,
împrotiva lor.
10. {i au zis Iiuda: «Sl@bit-au t@ria celui ce poart@ }i tin@ mult@ iaste foarte, }i noi nu
vom putea zidi zidul». |
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11. {i au zis protivnicii no}tri: «S@ nu }tie, nici s@ cunoasc@ pân@ vom veni în mijlocul 432v
lor }i-i vom ucide }i-i vom face a înceta lucrul».
12. {i au fost venind jidovii carii l@cuia aproape de ei }i zicându-ne de zeace ori: «Din
toate locurile din care venise la noi,
13. Am rânduit în loc, dup@ zid prinprejur, norodul în rând cu sabiile sale }i cu lâncile
}i cu arcele».
14. {i m-am uitat }i m-am sculat }i zi}u c@tr@ ceai mai-mari }i sfeatnici }i c@tr@ ceaealalt@
parte a o}tii: «S@ nu v@ teame]i de fa]a lor! Aduce]i-v@ aminte de Dumnezeul cel mare }i
înfrico}at }i o}ti]i pentru fra]ii vo}tri, fiii vo}tri }i pentru featele voastre }i muierile voastre
}i caseale voastre!»
15. {i au fost deac@ au auzit nepriiatinii no}tri a ni s@ fi vestit, le-au râsipit Dumnezeu
sfatul }i ne-am întors to]i la ziduri, fie}tecarele la lucrul s@u. ||
16. {i au fost dintr-acea zi, jum@tate partea tinerilor lor f@cea lucrul }i jum@tate era gata 433r
la r@zboiu }i l@nci }i paveze }i arce }i plato}e; }i c@petenii dup@ ei în toat@ casa Iiudei.
17. Acei ce zidea în zid }i purta greot@]ile }i le punea, cu o mân@ f@cea lucrul, cu alta
]inea sabia.
18. C@ to]i lucr@torii era încin}i la coapse cu sabie }i zidea }i r@suna cu trâmbi]a lâng@ mine.
19. {i am zis c@tr@ cei mai-mari }i sfetnici }i c@tr@ ceaealalt@ parte a o}tii: «Lucrul mare
iaste }i lat, }i noi sântem desp@r]i]i prin zid departe unul de altul.
20. Ori în care loc ve]i auzi sunetul trâmbi]ii, acolo împreun@ alerga]i la noi. Dumnezeul
nostru va o}ti pentru noi».
21. {i noi în}ine s@ facem lucrul, }i jum@tate din noi s@ ]ie l@ncile din zori de zi pân@ la
ie}irea stealelor.
22. {i în vreamea aceaea am zis norodului: «Fie}tecarele cu sluga sa r@mâie în mijlo|cul 433v
Ierusalimului }i ne fie rânduri pe noaptea, }i pe zi spre lucrare».
23. Iar@ eu }i fra]ii miei }i slujile meale }i p@zitorii carii era dup@ mine nu ne dezbr@cam
de vegimintele noastre, fie}tecarele numai la sp@lat s@ descoperea.
Cap 5
În mare lips@, Neemie pre cei boga]i scumpi îi ceart@, cam@ta oprea}te, ale sale celor lipsi]i de
bun@voie d@ruind; }i a}a aceast@ împiedecare a lucrului o urnea}te.

1.

i au fost strâgarea norodului }i a muierilor sale mare împrotiva fra]ilor s@i
jidovilor.
2.
{i era carii zicea: «Fiii no}tri }i featele noastre multe sânt foarte. S@ luom pe
pre]ul lor grâu }i s@ mânc@m }i s@ tr@im».
3. {i era carii zicea: «[arinile noastre }i viile }i casele noastre s@ le punem }i s@ luom
grâu în foamete».
4. {i al]ii zicea: «S@ luom împrumut bani spre dajdele împ@ratului, }i s@ d@m || ]arinile 434r
noastre }i viile.
5. {i acum, precum trupurile fra]ilor no}tri, a}a sânt trupurile noastre }i precum fiii lor,
a}a }i fiii no}tri. Iat@, noi îngiug@m fiii no}tri }i featele noastre spre }erbie, }i din featele
noastre sânt slujnice, nici avem de unde s@ se poat@ r@scump@ra, }i ]arinile noastre }i viile
noastre al]ii le st@pânesc».
6. {i m-am mâniat foarte auzând strâgarea lor dup@ cuvintele aceastea.
7. {i au gândit inima mea cu mine }i am certat pre cei mai-mari }i sfaturile }i le-am
zis: «Au doar@ camete fie}tecarele scoate]i de la fra]ii vo}tri?» {i am adunat asupra lor
strânsur@ mare.
8. {i le-am zis: «Noi, precum }ti]i, am r@scump@rat pre fra]ii no}tri jidovii, carii era vându]i
neamurilor, dup@ putin]a noastr@, }i voi, dar@, ve]i vinde pre fra]ii vo}tri }i-i vom r@scump@ra?»
434v
{i au t@cut, nici au aflat ce ar | r@spunde.
9. {i am zis c@tr@ dân}ii: «Nu-i bun lucrul ce face]i. Pentru ce nu umbla]i în frica Dumnezeului
nostru, ca s@ nu ni s@ înfrunte noao de la neamuri, nepriiatinii no}tri?
10. {i eu }i fra]ii miei }i pruncii miei am împrumutat multora bani }i grâu; s@ nu cearem
aceasta spre ob}te înd@r@pt bani streini, s@-i îng@duim carii ne sânt datori.
11. Întoarce]i-le ast@zi ]arinile sale }i viile sale }i maslinii s@i }i casele sale, ci înc@ }i a o
sut@ de parte de bani, din grâu, din vin }i din untdelemn, care v-a]i obicinuit a o scoate
de la ei, da]i pentru ei».
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12. {i au zis: «Vom întoarce }i de la ei nimica vom cearca; }i a}a vom face precum
gr@ie}ti». {i am chemat preo]ii }i i-am jurat s@ fac@ dup@ cum ziseasem.
435r
13. {i înc@ }i sânul mi-am scuturat }i am zis: «A}a s@ scuture Dumnezeu pre || tot omul
care nu va plini cuvântul acesta din casa sa }i din ostenealele sale; a}a s@ s@ scuture }i
de}ert s@ fie!» {i au zis toat@ mul]imea: «Amin!» {i au l@udat pre Dumnezeu; f@cut-au drept
aceaea norodul precum s@ zisease.
14. Iar@ din zioa carea-mi poruncise împ@ratul s@ fiu pov@]uitoriu în Iiudeia, de la anul
al doaozeacilea pân@ la anul al treizeaci }i doi împ@ratului Artaxers, în doispr@zeace ani,
eu }i fra]ii miei veniturile de peste an, ce s@ da voivozilor, nu le-am mâncat.
15. Iar@ pov@]uitorii ceai dintâi, carii fusease înaintea mea, au îngreoiat norodul }i au
luat de la dân}ii în pâne }i în vin }i în bani, în toate zilele c@te patruzeaci de sicli; ci }i
slujitorii lor au asuprit norodul, iar@ eu n-am f@cut a}a pentru frica lui Dumnezeu.
16. Ci înc@ în lucrul zidului am zidit }i ]arin@ n-am cump@rat }i to]i pruncii miei era
aduna]i la lucru. |
435v
17. {i jidovii }i sfatul, o sut@ cinzeaci de b@rba]i, }i carii vinea la noi din neamurile ce
sânt împrejurul nostru din masa mea mânca.
18. {i mi s@ g@tea în toate zilele c@te un bou, berbeci ale}i }ase, afar@ din ceale zbur@toare,
}i între zeace zile multe fealuri de vin }i altele multe d@ruiam. Înc@ nici veniturile de peste
an a voivoziii meale nu le-am cercat, c@ foarte s@ sup]iase norodul.
19. Adu-[i aminte de mine, Dumnezeul mieu, spre bine, dup@ toate care am f@cut
norodului acestuia.
Cap 6

436r

Sanavallat, cu so]iile, la pace chemând cu vicle}ug pre Neemie prin scrisoare, i s@ laud@ cu
pâr@ c@ ar fi r@vnind împ@r@]ia, }i a}a silindu-se a op@ci zidirea, nu- l înfrico}az@, nici schimb@
socoteala lui Neemie }i, ispr@vindu-se zidul, s-au temut toate prinpregiur || neamurile.

1.

i au fost deac@ au auzit Sanavallat }i Tovie }i Gossem Harapul }i ceaiaalal]i
nepriiatinii no}tri c@ eu zidisem zidul }i nu iaste într-însul r@mas@ ruptur@ (iar@
pân@ atunci înc@ stâlpi nu puseasem în por]i),
2. Au trimis Sanavallat }i Gossem la mine, zicând: «Vino }i s@ lovim leg@tur@ împreun@
în sate, în câmpul Ono». Iar@ ei cugeta s@-m fac@ r@u.
3. {i am trimis la ei soli, zicând: «Lucru mare fac eu }i nu pociu pogorî, ca nu cumva s@
s@ leneveasc@ deac@ voiu veni }i m@ voiu pogorî la voi».
4. {i au tremis la mine dup@ cuvântul acesta de patru ori }i le-am r@spuns dup@ cuvântul
dintâiu.
5. {i au trimis la mine, dup@ cuvântul dintâi, Sanavallat a cincea oar@ pe pruncul s@u
}i carte avea în mâna sa scris@ într-acesta chip: |
436v
6. «În neamuri s-au auzit }i Gossem au zis cum c@ tu }i jidovii cugeta]i a r@zboi împrotiv@
}i pentru aceaea zide}ti cetatea }i vreai a te în@l]a preste ei împ@rat, pentru care pricin@
7. {i proroci ai pus, carii s@ vesteasc@ pentru tine în Ierusalim, zicând: ’Împ@rat Iudei
iaste’. Auzi-va împ@ratul cuvintele aceastea; pentru aceaea acum vino s@ facem sfat
împreun@».
8. {i am trimis la ei, zicând: «Nu s-au f@cut dup@ cuvintele aceastea care tu gr@ie}ti, c@
din inima ta împreuni aceastea».
9. C@ to]i ace}tia ne sparie gândind c@ vor înceta mânile noastre de la lucru }i ne vom
odihni. Pentru care pricin@, mai tare mi-am înt@rit mânile.
10. {i am întrat în casa lui Semaie, fiiului Dalaie, fiiului Metaveil, în tain@, care au zis:
«S@ ne sf@tuim împreun@ în casa lui Dumnezeu, în mijlocul bisearicii, }i s@ încui por]ile
casii, c@ vor veni s@ te ucig@ }i de noapte vor veni s@ te ucig@». ||
437r
11. {i am zis: «Au doar@ cineva mie aseaminea au fugit? {i cine ca mine va întra în
bisearic@ }i va fi viu? Nu voiu întra!»
12. {i am în]@les c@ nu Dumnezeu l-au fost trimis, ci ca prorocind ar fi gr@it c@tr@ mine
}i Tovie }i Sanavallat l-ar fi n@i mit.
13. C@ luase pre]u ca, înfrico}indu-m@, s@ fac }i s@ p@c@tuiesc, }i s@ aib@ r@otatea carea
s@ mi-o înfrunte.
14. Adu-[i aminte de mine, Doamne, pentru Tovie }i Sanavallat, dup@ faptele lor acelea,
ci }i de Noadie prorocul }i de ceiaalal]i proroci, carii m@ înfrico}a.
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15. {i s-au ispr@vit zidul în zioa a doaozeaci }i cinci a lunii Elul, în cinzeaci }i doao de zile.
16. {i au fost deac@ au auzit to]i nepriiatinii no}tri, de s-au temut toate neamurile care
era prinprejurul nostru, }i au c@zut împreun@ între sine}i }i au cunoscut c@ de la Dumnezeu
437v
s-au f@cut | lucrul acesta.
17. Ci }i, în zilele acelea, multe c@r]i de la cei mai-mari ai jidovilor s@ trimitea la Tovie,
}i de la Tovie venea la ei.
18. C@ mul]i era în Iiudeia având jur@mântul lui, c@ era jinerele lui Sehenie, fiiul lui Areia,
}i Johanan, fiiul lui, luase fata lui Mossollam, fiiul lui Varahie.
19. Ci-l }i l@uda înaintea mea }i cuvintele meale i le vestea lui; }i Tovie trimitea c@r]i s@
m@ înfrico}aze.
Cap 7
Prin Neemie s@ rânduiesc p@zitori în Ierusalim, dup@ aceaea, chemând norodul, s@ num@r@ cei
ce suise în Ierusalim împreun@ cu dobitoacele lor; }i s@ dau daruri spre lucrul zidirii.
Ecli. 49, 15.

*1 Ezdr. 2, 1.

1.

ar@ dup@ ce s-au ispr@vit zidul }i am pus stâlpi }i am num@rat portari }i
cânt@re]i }i levi]i,
2.
Am poruncit lui Hanani, fratelui mieu, }i lui Hananie, c@peteniii casei din ||
Ierusalim (c@ el ca un om adev@rat }i tem@toriu de Dumnezeu mai mult decât ceiaalal]i 438r
s@ p@rea a fi),
3. {i le-am zis s@ nu s@ de}chiz@ por]ile Ierusalimului pân@ la c@ldura soarelui }i, înc@
stând înainte, por]ile sânt închise }i înlontru strânse. {i am pus p@zitori dintre l@cuitorii
Ierusalimului, fie}tecarii prin rândurile sale }i pre to]i în prejma caselor sale.
4. Iar@ cetatea era lat@ foarte }i mare }i norodul mic în mijlocul ei, }i nu era case zidite.
5. Iar@ Dumnezeu au dat în inima mea }i am adunat pre cei mai-mari }i sfatul }i ob}tea
s@-i num@r; }i am aflat cartea birului celor ce s@ suise dintâi }i s-au aflat scris într-însa.
6. *Ace}tia, fiii ]ânutului, carii s-au suit din robia celor muta]i, carii îi mutase Navohodonosor,
împ@ratul Vavilonului, }i s-au întors în Ierusalim }i în Iiudeia, fie}tecarele în cetatea sa. |
7. Carii au venit cu Zarovavel, Iosue, Neemie, Azarie, Raamie, Nahamani, Mardoheul, 438v
Velsam, Mesfarat, Vegoai, Nahum, Vaana. Num@rul b@rba]ilor norodului Israil:
8. Fiii Faros, doao mii o sut@ }aptezeaci }i doi,
9. Fiii Safatie, trei sute }aptezeaci }i doi,
10. Fiii Arei, }ase sute cinzeaci }i doi,
11. Fiii Fahath-Moav, fiilor Iosue }i Ioav, doao mii opt sute optspr@zeace,
12. Fiii Elam, o mie doao sute cinzeaci }i patru,
13. Fiii Zethua, opt sute patruzeaci }i cinci,
14. Fiii Zahai, }apte sute }asezeaci,
15. Fiii Vannue, }ase sute patruzeaci }i opt,
16. Fiii Vevai, }ase sute doaozeaci }i opt,
17. Fiii Azgad, doao mii trei sute doaozeaci }i opt,
18. Fiii Adonicam, }ase sute }asezeaci }i }epte,
19. Fiii Vegvai, doao mii }ase sute }epte,
20. Fiii Adin, }ase sute cinzeaci }i cinci,
439r
21. Fiii Ater, fiiului Hezechie, noaozeaci || }i opt,
22. Fiii Hosem, trei sute doaozeaci }i opt,
23. Fiii Vesai, trei sute doaozeaci }i patru,
24.Fiii Hareth, o sut@ doispr@zeace,
25. Fiii Gavaon, noaozeaci }i cinci,
26. Fiii Vifleim }i Netufa, o sut@ optzeaci }i opt,
27. B@rba]ii Anathoth, o sut@ doaozeaci }i opt,
28. B@rba]ii Vethazmoth, patruzeaci }i doi,
29. B@rba]ii Carithiarim, Chefira }i Veroth, }apte sute patruzeaci }i trei,
30. B@rba]ii Rama }i Gheva, }ase sute doaozeaci }i unul,
31. B@rba]ii Mahmas, o sut@ doaozeaci }i doi,
32. B@rba]ii Vethil }i Hai, o sut@ doaozeaci }i trei,
33. B@rba]ii Nevo altuia, cinzeaci }i doi,
34. B@rba]ii Elam altuia, o mie doao sute cinzeaci }i patru,
35. Fiii Harem, trei sute doaozeaci, |
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36. Fiii Erihon, trei sute patruzeaci }i cinci,
37. Fiii Lodhadid }i Ono, }apte sute doaozeaci }i unul,
38. Fiii Senaa, trei mii noao sute treizeaci,
39. Preo]ii, fiii Idaie în casa Iosue, noao sute }aptezeaci }i trei,
40. Fiii Emmer, o mie cinzeaci }i doi,
41. Fiii Fashur, o mie doao sute patruzeaci }i }apte,
42. Fiii Arem, o mie }aptespr@zeace. Levi]ii,
43. Fiii Iosue }i Chedmihel, fiilor
44. Oduie, }aptezeaci }i patru. Cânt@re]ii,
45. Fiii Asaf, o sut@ patruzeaci }i opt.
46. Portarii, fiii Sellum, fiiului Ater, fiiului Temon, fiiului Accuv, fiiului Hatita, fiiului Sovai,
o sut@ treizeaci }i opt.
47. Nathineii, fiii Soha, fiiului Hasufa, fiiului Tevvaoth, ||
48. Fiiului Cheros, fiiului Siaa, fiiului Fadnon, fiiului Levana, fiiu lui Hagava, fiiului Selmai,
440r
49. Fiiului Hanan, fiiului Gheddel, fiiului Gaher,
50. Fiii Raaieia, fiiului Rasin, fiiului Necoda,
51. Fiii Ghesem, fiii Aza, fiii Faseia,
52. Fiii Vesai, fiii Munim, fiii Nefusim,
53. Fiii Vacvuc, fiii Hacufa, fiii Harhur,
54. Fiii Vessoth, fiii Mahida, fiii Harsa,
55. Fiii Vercos, fiii Sisara, fiii Thema,
56. Fiii Hasie, fiii Hatifa,
57. Fiii slujilor lui Solomon, fiii Sothai, fiii Sofereth, fiii Farida,
58. Fiii Iahala, fiii Darcon, fiii Ieddel,
59. Fiii Safatie, fiii Hatil, fiii Rohereth, care era r@s@rit din Savaim, fiiului Amon.
60. To]i nathineanii }i fiii slujilor lui Solomon, trei sute noaozeaci }i doi.
61. {i ace}tia sânt carii s-au suit din Thelmela, Thelharza, Heruv, Addon }i Emmer | }i
440v
nu }-au putut ar@ta casa p@rin]ilor s@i }i s@mân]a sa de ia ste din Israil.
62. Fiii Dalaie, fiii Tovie, fiii Necoda, }ase sute patruzeaci }i doi.
63. {i dintre preo]i, fiii Havie, fiii Accos, fiii Verselai, carele au luat din featele Verselai
Galaaditeanului muiare }i s-au chemat cu numele lor.
64. Ace}tia }-au c@utat scrisoarea sa în catastihul birului }i nu o au aflat }i s-au lep@dat
din preo]ie.
65. {i le-au zis Athersatha s@ nu mânce din sfintele sfin]ilor pân@ când va sta preot înv@]at
}i iscusit.
66. Toat@ mul]imea ca un om, patruzeaci }i doao de mii trei sute }asezeaci,
67. Afar@ de sluji }i de slujnicile lor, carii era }apte mii trei sute treizeaci }i }apte }i între
ei cânt@re]i }i cânt@rea]e, doao sute patruzeaci }i cinci. ||
68. Caii lor, }apte sute treizeaci }i }ase, m@}coii lor, doao sute patruzeaci }i c inci.
441r
69. C@milele lor, patru sute treizeaci }i cinci, asini, }ase mii }apte sute doaozeaci. Pân@
aici s@ îns@mneaz@ ce au fost scris în catastih. De aici s@ urzea}te istoria lui Neemie.
70. Iar@ unii dintre c@peteniile familiilor au dat spre lucru. Athersatha au dat la vistierie
drahme de aur o mie, p@h@reale cu flori cinzeaci, conto}e preo]e}ti cinci sute cinzeaci.
71. {i din c@peteniile familiilor au dat spre vistieria lucrului drahme de aur doaozeaci
de mii }i de argint mina doao mii doao sute.
72. {i ce au dat celaalalt norod, drahme de aur doaozeaci de mii, de argint mna doao
mii }i conto}uri preo]e}ti }asezeaci }i }apte. |
73. {i au l@cuit preo]ii }i levi]ii }i portarii }i cânt@re]ii }i ceaeaalalt@ ob}te }i nathineii }i
441v
tot Israilul în cet@]ile sale.
Cap 8
Esdra cetea}te }i tâlcuia}te chiar norodului cuvintele leagii, f@când prin levi]i t@ceare, }i pre
norodul întristat Neemie îl mângâie }i, aducând frunze, pr@znuiesc }apte zile praznicul
corturilor, cetind în toate zilele Esdra din cartea leagii.

1.

i venise luna a }aptea, iar fiii lui Israil era în cet@]ile sale. {i s-au adunat tot
norodul, ca un om, la uli]a carea-i dinnaintea Por]ii Apelor }i au zis lui Esdra
scriitoriului s@ aduc@ cartea leagii lui Moisi, carea o poruncise Domnul lui Israil.

51

CARTEA LUI NEEMIE

CAP 8 {I 9

2. {i au adus Esdra preotul Leagea înnaintea mul]imeai b@rba]ilor }i a femeilor }i a tuturor
carii putea în]e||leagea, în zioa dintâiu a lunii a }aptea.
3. {i au cetit într-însa chiar în uli]a carea era dinnaintea Por]ii Apelor din diminea]a pân@
la amiaz@zi, în vederea b@rba]ilor }i a muierilor }i a în]elep]ilor; }i urechile a tot norodul
era r@dicate la carte.
4. {i au st@tut Esdra scriitoriul pre o treapt@ de lemn, care-l f@cuse spre vorb@. {i au st@tut
lâng@ el Mathathie }i Semeie }i Anie }i Urie }i Helchie }i Maasie, de-a dreapta lui, }i de-a
stânga Fadaie }i Hasvadana, Zaharie }i Mosollam.
5. {i au de}chis Esdra cartea înnaintea a toat@ mul]imea, c@ preste tot norodul era în@l]at
}i, de}chizându-o, au st@tut tot norodul.
6. {i bine au cuvântat Esdra pre Domnul, Dumnezeul cel mare. {i au r@spuns tot norodul:
«Amin! Amin!», r@dicându-}i mânile }i s-au plecat }i s-au închinat | lui Dumnezeu cu fa]a
la p@mânt.
7. Iar@ Iosue }i Vani }i Serevie, Iamin, Accuv, Seftai, Odie, Maasie, Chelita, Azarie,
Iozaved, Hanan, Falaie, levi]ii, t@ceare f@cea în norod spre auzirea leagii. Iar@ norodul sta
în treapta sa.
8. {i au cetit în cartea leagii lui Dumnezeu, deschilinit }i descoperit, spre în]eleagere; }i
i-au în]eles când s -au cetit.
9. {i au zis Neemie (el e Athersatha) }i Esdra, preotul }i scriitoriul }i levi]ii, tâlcuind tot
norodului: «Zioa s-au sfin]it Domnului, Dumnezeului nostru, s@ nu v@ jelui]i }i s@ nu
plânge]i», c@ plângea tot norodul, auzind cuvintele leagii.
10. {i le-au zis: «Duce]i-v@, mânca]i cele grase }i be]i mied }i trimite]i p@r]i celor ce nu
}-au g@tit, c@ sfânt@ zioa Domnului iaste }i s@ nu v@ întrista]i, c@ bucuria Domnului iaste
t@ria noastr@!» ||
11. Iar@ levi]ii t@ceare f@cea în tot norodul, zicând: «T@ce]i, c@ zi sfânt@ iaste }i s@ nu v@ doar@!»
12. {i s-au dus tot norodul s@ mânce }i s@ bea }i s@ trimit@ p@r]i }i s@ fac@ veselie mare,
c@ în]elesease cuvintele carele-i înv@]ase.
13. {i a doao zi s-au adunat c@peteniile familiilor a tot norodul, preo]ii }i levi]ii, la Esdra
scriitoriul, s@ le tâlcuiasc@ cuvintele leagii.
14. {i au aflat scris în Leage a fi poruncit Domnul în mâna lui Moisi, s@ l@cuiasc@ fiii lui
Israil în corturi în zi de praznic, în luna a }aptea.
15. {i s@ spuie }i s@ vesteasc@ glas întru toate cet@]ile sale }i în Ierusalim, zicând: «Ie}i]i
la munte }i aduce]i frunze de maslin }i frunze de lemnul cel mai frumos, frunz@ de mirth
}i ramuri de finic }i frunze de lemn tufos, s@ se fac@ corturi precum iaste scris». |
16. {i au ie}it norodul }i au adus }i }-au f@cut corturi fie}tecarele în podirea casii sale }i în
pridvoar@le sale }i în pridvoar@le casii lui Dumnezeu }i în uli]a Por]ii Apelor }i în uli]a Por]ii Efrem.
17. {i au f@cut toat@ bisearica celor ce s@ înturnase din robie corturi; }i au l@cuit în corturi,
c@ nu f@cuse din zilele lui Iosue, fiiului Nun, aseminea fiiului Israil pân@ la zioa aceaea.
{i au fost veselie mare foarte.
18. {i au cetit în cartea leagii lui Dumnezeu în toate zilele, din zioa dintâiu pân@ în zioa
cea mai de pre urm@. {i au f@cut praznic }apte zile }i a opta zi culeagere dup@ obiceaiu.

442r

442v

443r

443v

Cap 9
Norodul, în post }i în saci pocâindu- s@, s@ usebea}te de cei de alt neam; levi]ii mârturiseasc
facerile de bine ale lui Dumnezeu }i nelegiuirile israi||liteanilor }i pentru norod s@ roag@ }i a}a
leg@tur@ cu Domnul lovesc.

1.

444r

ar@ în zioa lunii ace}tiia a doaozeaci }i patru, s -au adunat fiii lui Israil în post
}i în saci }i ]@rân@ preste ei.
2.
{i s -au usebit s@mân]a fiilor Israil de tot fiiul de alt neam; }i au st@tut }i-}
m@rturisea p@catele sale }i nedrept@]ile p@rin]ilor s@i.
3. {i s-au sculat s@ stea. {i au cetit în cartea leagii Domnului, Dumnezeului s@u, de patru
ori în zi, }i de patru ori s@ m@rturisea }i s@ închina Domnului, Dumnezeului s@u.
4. {i s-au sculat spre dreapta levi]ilor, Iosue }i Vanni, }i Chedmihil, Savanie, Vonni,
Sarevie, Vani }i Hanani, }i au strâgat cu glas mare c@tr@ Domnul, Dumnezeul s@u.
5. {i au zis levi]ii, Iosue }i Chedmehil, Vonni }i Hasevnie, Serevie, Odaie, Sevnie,
Fathahie: «Scula]i-v@, binecuvânta]i pre Domnul, Dumnezeul vostru, din veac pân@ în
veac! {i binecuvinteaze numele slavei Tale cel înalt întru toa|t@ binecuvântarea }i lauda». 444v
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6. «Tu Însu]i, Doamne, sângur Tu ai f@cut ceriul }i ceriul ceriurilor }i toat@ oastea lor,
p@mântul }i toate care sânt într-însul, m@rile }i toate care sânt într-însele, }i Tu faci vii toate
acestea; }i oastea ceriului [ie s@ închin@.
7. Tu Însu]i, Doamne Dumnezeule, Carele ai ales pre Avram *}i l-ai scos din focul haldeilor *Facer. 1, 31.
}i ai pus numele lui Avraam.
8. {i ai aflat inima lui credincioas@ înaintea Ta }i ai lovit cu el leg@tur@ s@-i dai p@mântul
hananeului, hetheului }i ammarreului }i fereseului, }i ievuseului }i a ghergheseului s@-l
dai semin]iii lui. {i ai plinit cuvintele Tale, c@ drept e}ti.
9. {i ai v@zut n@cazul p@rin]ilor no}tri în Eghipt }i strâgarea lor o ai auzit preste Marea Ro}ie.
445r
10. {i ai dat semne }i minuni în Fa||raon }i întru toate slujile lui }i întru tot norodul
p@mântului s@u, c@ ai cunoscut cum c@ trufa}i s-au purtat asupra lor; }i [ -ai f@cut nume
ca }i în zioa aceasta.
11. {i marea o ai desp@r]it înaintea lor }i au trecut prin mijlocul m@rii în uscat, iar@
gonitorii lor i-ai lep@dat în adânc ca o piatr@ în ape puternice.
12. {i în stâlp de nor pov@]uitoriu le-ai fost zioa }i în stâlp de foc noaptea, ca s@ li s@
areate calea pre carea întra.
13. {i la muntele Sinai Te-ai pogorât }i ai gr@it cu ei din ceriu }i le-ai dat judec@]i dreapte
}i leagea adev@rului, ]eremonii }i porunci bune.
14. {i sâmb@ta cea sfin]it@ a Ta le-ai ar@tat }i poruncile }i ]eremoniile }i leage le-ai
poruncit prin mâna lui Moisi, slugii Tale. |
445v
15. {i pâne din ceriu le-ai dat în foametea lor }i ap@ din piatr@ le -ai scos îns@to}a]ilor,
}i le-ai zis s@ între }i s@ mo}teneasc@ p@mântul spre carele [-ai r@dicat mâna s@-l dai lor.
16. Iar@ ei }i p@rin]ii no}tri trufa}i s-au purtat }i }-au înv@rto}at cerbicile }i n-au ascultat
poruncile Tale.
17. {i n-au vrut a asculta }i nu }-au adus aminte de minunile Tale, care le-ai f@cut lor,
}i }-au învârto}at cerbicile }i }-au dat capul a s@ întoarce la robia sa, ca prin gâlcevire. Iar@
Tu, Dumnezeu blând, milostiv }i îndur@toriu, îndelung r@bd@toriu }i mult milostiv, nu i-ai
p@r@sit.
18. {i când adec@-} f@cuse vi]el v@rsat }i zisease: ’Acesta-i dumnezeul t@u care te-au scos
446r din Eghipt!’ {i || au f@cut bl@st@muri mari.
19. Iar@ Tu, cu milostivirile Tale ceale multe, nu i- ai l@sat în pustie, stâlpul cel de nor
nu s-au dep@rtat de la dân}ii zioa s@-i duc@ pre cale, }i stâlpul cel de foc noaptea s@ le
areate calea pre carea s@ între.
20. {i Duhul T@u cel bun le-ai dat, care s@-i învea]e, }i mâna Ta nu o ai oprit de c@tr@
gura lor }i ap@ le-ai dat lor în seate.
21. Patruzeaci de ani i-ai hr@nit în pustie }i nimic nu le-au lipsit; vejmintele lor nu s-au
învechit }i picioarele lor nu s-au zdrobit.
22. {i le-ai dat împ@r@]ii }i noroade }i le-ai împ@r]it sor]i; }i au st@pânit pre Sehon }i
p@mântul împ@ratului Hesevon }i p@mântul Og, împ@ratului Vasan.
23. {i ai înmul]it fiii lor ca stealele ceriului }i i-ai adus la p@mântul despre care ai fost
zis p@rin]ilor lor s@ între }i s@-l st@pâneasc@. |
446v
24. {i au venit fiii }i au st@pânit p@mântul }i ai smerit înaintea lor l@cuitorii p@mântului,
pre hananei, }i i-ai dat în mâna lor }i împ@ra]ii lor }i noroadele p@mântului, s@ le fac@
precum le pl@cea.
25. {i au prins cet@]i înt@rite }i p@mânt gras }i au st@pânit case pline de tot binele,
jgheaburi de la ei zidite, vii }i maslini }i pomi roditori mul]i. {i au mâncat }i s-au s@turat
}i s-au îngr@}at }i au sporit cu desf@t@ri în bun@tatea Ta cea mare.
26. Dar@ Te-au înt@râtat spre mânie }i s-au dep@rtat de la Tine }i au lep@dat leagea Ta
dup@ dosul s@u. {i prorocii T@i i-au ucis, carii îi îndemna s@ s@ întoarc@ la Tine. {i au f@cut
bl@st@muri mari.
27. {i i-ai dat în mânile protivnicilor s@i }i i -au n@c@jit. {i în vreamea n@cazului s@u au
447r strâgat c@tr@ || Tine, }i Tu din ceriu i-ai auzit }i, dup@ mul]imea milelor Tale, le-ai dat
mântuitori carii s@-i mântuiasc@ din mâna protivnicilor s@i.
28. {i dup@ ce s-au odihnit, s-au întors a face r@u înaintea Ta. {i i-ai l@sat în mâna
nepriiatinilor s@i }i i-au st@pânit. {i s-au întors }i au strâgat c@tr@ Tine, }i Tu din ceriu i-ai
ascultat }i i-ai mântuit în milele Tale, în multe vreami.
29. {i i-ai îndemnat s@ s@ întoarc@ la leagea Ta, iar@ ei trufa}u au lucrat }i n-au ascultat
poruncile Tale, }i în judec@]ile tale au p@c@tuit, care le va face omul }i va tr@i într-însele.
{i au dat um@r dep@rtându-se }i cerbicea sa }i-o au învârto}at, nici au ascultat.
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30. {i ai întins preste ei ani mul]i }i i-ai îndemnat în Duhul T@u prin mâna prorocilor T@i;
}i n-au ascultat }i i -ai dat în mâna noroadelor locurilor. |
31. Iar@ în milele Tale ceale bogate nu i-ai f@cut spre mistuire, nici i-ai p@r@sit, c@ Dumnezeul 447v
milelor }i milostiv e}ti Tu.
32. Acum, dar@, Dumnezeul nostru Cel mare, tare }i înfrico}at, Carele p@ze}ti leg@tura }i mila,
s@ nu întorci de la fa]a Ta toat@ osteneala ce ne-au aflat împ@ra]ii no}tri }i c@peteniile noastre
}i preo]ii no}tri }i prorocii no}tri }i p@rin]ii no}tri }i tot norodul T@u, din zilele împ@ratului Assur
pân@ într-aceast@ zi.
33. {i Tu drept e}ti întru toate care au venit asupra noastr@, c@ adev@rul ai f@cut, iar@
noi nelegiuit am f@cut.
34. Împ@ra]ii no}tri, c@peteniile noastre, preo]ii no}tri }i p@rin]ii no}tri n-au f@cut leagea
Ta }i n-au socotit poruncile Tale }i m@rturiile Tale, care le-ai mârturisit într-în}ii.
35. {i ei în ]@râle sale }i în bun@ta||tea Ta cea mult@, carea le-ai fost dat, }i în p@mânt 448r
desf@tat }i gras, care le-ai fost dat înaintea lor, n-au slujit [ie, nici s-au întors de la cugetele
sale ceale reale.
36. Iat@, noi în}ine ast@zi robi sântem, }i p@mântul care l-ai dat p@rin]ilor no}tri s@ mânce
pânea lui }i ceale bune a lui, }i noi în}ine robi sântem într-însul.
37. {i roadele lui s@ înmul]esc împ@ra]ilor, carii i-ai pus preste noi pentru p@catele noastre
}i st@pânesc trupurile noastre }i dobitoacele noastre dup@ vrearea sa, }i sântem în mare
n@caz.
38. Deci, preste toate aceastea noi în}ine lovim leg@tur@ }i isc@lim }i îns@mneaze
c@peteniile noastre, levi]ii no}tri }i preo]ii no}tri».
Cap 10
S@ num@r@ cei ce au isc@lit leg@tura cu Dumnezeu f@cut@, cu carea s@ f@g@duiesc a ]inea toate
poruncile lui Dumnezeu, mai vârtos a nu s@ mesteca cu cei de alt neam; | a ]inea sâmb@ta,
anul al }aptelea jârtvele, pârghele }i z@ciuirile.

448v

1.
ar@ îns@mn@tori au fost: Neemie, Athersatha, fiiul lui Ahelai }i Sedechie,
2.
Saraie, Azarie, Ieremia,
3.
Feshur, Amarie, Melhie,
4. Hartul, Sevenie, Melluh,
5. Harem, Merimuth, Ovdie,
6. Daniil, Ghenthon, Varuh,
7. Mosollam, Avie, Miamin,
8. Maazie, Velgai, Semeie. Ace}tia, preo]ii.
9. Iar@ levi]ii: Iosue, fiiul Azaniei, Vennui din fiii Henadat, Chedmihel.
10. {i fra]ii lor, Sevenie, Odaie, Chelipa, Falaie, Hanaan,
11. Miha, Rohav, Hasevie,
12. Zahur, Serevie, Savanie,
13. Odaie, Vani, Vaninu.
14. Capetele norodului: Faros, Fahath-Moav, Elam, Zethu, Vani,
15. Vonni, Azgad, Vevai,
16. Adonie, Veguai, Adin,
17. Ater, Hezechie, Azur, ||
449r
18. Odaie, Hasum, Vesai,
19. Heref, Anathoth, Nevai,
20. Megfie, Mosollam, Hazir,
21. Mesizavel, Sadoc, Ieddva,
22. Feltie, Hanan, Anaie,
23. Osee, Hananie, Hasuv,
24. Alohes, Falea, Sovec,
25. Rehum, Hasevna, Maasia,
26. Ehaie, Hanan, Anan,
27. Meluh, Rahan, Vaana.
28. {i ceialal]i din norod: preo]ii }i levi]ii, portarii }i cânt@re]ii, nathineii }i to]i carii s-au
usebit dintre noroadele locurilor c@tr@ leagea lui Dumnezeu, muierile lor, fiii lor }i featele
lor.
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29. To]i carii putea în]eleage, f@g@duind pentru fra]ii s@i, mai-marii lor }i carii vinea a
f@g@dui }i a jura s@ umble în leagea lui Dumnezeu, carea o dedease în mâna lui Moisi,
slugii lui Dumnezeu, s@ fac@ }i s@ p@zasc@ toate poruncile Domnului, Dumnezeului nostru,
}i ju|dec@]ile Lui }i ]eremoniile Lui.
30. {i s@ nu d@m featele noastre norodului p@mântului, }i featele lor s@ nu le luâm fiilor no}tri.
31. {i noroadele p@mântului carii aduc nego]uri }i toate ceale spre slujb@ în zioa sâmbetei
s@ vânze, nu vom lua de la ei sâmb@ta }i în zioa cea sfin]it@ }i vom slobozi anul al }aptelea
}i scoaterea a toat@ mâna.
32. {i vom a}eza preste noi porunci, s@ d@m a treia parte de sicl@ peste an spre lucrul
casii Dumnezeului nostru,
33. Spre pâinile punerii-înainte }i spre jârtva cea veacinic@ }i spre arderea veacinic@ în
sâmbete, în luni noao, în praznice }i în ceale sfin]ite }i pentru p@cat; s@ se roage pentru
Israil }i spre toat@ slujba casii Dumnezeului nostru.
34. {i am trimis sor]i preste aducerea leamnelor între preo]i }i le||vi]i }i norod, s@ se
aduc@ în casa Dumnezeului nostru prin casele p@rin]ilor no}tri prin vreami, din vreamile
anului pân@ la an, s@ arz@ pre oltariul Domnului, Dumnezeului nostru, precum iaste scris
în Leagea lui Moisi.
35. {i s@ facem ceale întâiu n@scute a p@mântului nostru }i pârghele a toat@ roada de
tot pomul, din an în an, în casa Domnului.
36. {i pârga fiilor no}tri }i a dobitoacelor noastre, precum iaste scris în Leage, }i pârghele
boilor no}tri }i a oilor noastre s@ se aduc@ în casa Dumnezeului nostru, preo]ilor carii slujesc
în casa Dumnezeului nostru.
37. {i pârga bucatelor noastre }i a gust@rilor noastre }i poamele a tot pomul }i a culesului
}i a untului-de-leamn s@ aducem preo]ilor la vistieriia Dumnezeului nostru, }i a zeacea partea
p@mântului nostru levi]ilor. Însu}i levi]ii zeciuiale vor lua din toate cet@]ile lucrurilor noastre.
38. {i va fi preot, fiiul lui Aaron, cu levi]ii în zeciuialele levi]ilor, }i levi|]ii vor aduce a
zecea parte din zeaciuirile sale în casa Dumnezelui nostru la vistierie, în casa comorii.
39. C@ la vistierie vor purta fiii lui Israil }i fiii Levii pârghele grâului, a vinului }i al
untului-de-lemn; }i acolo vor fi vasele ceale sfin]ite }i preo]ii }i cânt@re]ii }i portarii }i
slujitorii, }i nu vom l@sa casa Dumnezeului nostru.
Cap 11
S@ num@r@ l@cuitorii Ierusalimului }i a cet@]ilor Iiudei dup@ înnoire.

1.

i au l@cuit c@peteniile norodului în Ierusalim, iar@ ceaealalt@ gloat@ au trimis
sor]i: s@ ia o parte din zeace, carii era s@ l@cuiasc@ în Ierusalim, cetatea cea
sfânt@, iar@ noao p@r]i prin cet@]i.
2. {i au blagoslovit norodul pre to]i b@rba]ii carii de bun@voie s@ dedease a l@cui în
Ierusalim.
451r
3. {i ace}tia sânt c@peteniile ]inu||tului carii au l@cuit în Ierusalim }i în cet@]ile Iudei.
{i au l@cuit fie}tecarele în mo}tenirea sa, în cet@]ile sale, Israil, preo]ii, levi]ii, nathineii }i
fiii slugilor lui Solomon.
4. {i în Ierusalim au l@cuit din fiii Iuda }i dintre fiii Veniamin. Dintre fiii Iuda: Athaie,
fiiul Azian, fiiului Zaharie, fiiului Amarie, fiiului Safatie, fiiului Malaeil. Din fiii Fares,
5. Maasie, fiiul Varuc, fiiul Holhoza, fiiul Hazie, fiiul Adaie, fiiul Ioariv, fiiul Zaharie, fiiul
Soloniteanului.
6. To]i ace}tia, fiii lui Fares, carii au l@cuit în Ierusalim, patru sute }asezeaci }i opt b@rba]i tari.
7. Iar@ ace}tia sânt fiii lui Veniamin: Sellum, fiiul Mosollam, fiiul Ioid, fiiul Fadaie, fiiul
Colaie, fiiul Masie, fiiul Etheil, fiiul Isaie,
8. {i dup@ el Ghevvai, Sellai, noao sute doaozeaci }i opt.
451v
9. {i Ioil, fiiul Zehrii, mai-marele lor, | }i Iuda, fiiul Seme, preste cetate al doile.
10. {i dintre preo]i: Idaie, fiiul Ioariv, Iahin,
11. Saraie, fiiul Helchie, fiiul Mosollam, fiiul Sadoc, fiiul Meraioth, fiiul Ahitov, c@petenia
casii lui Dumnezeu.
12. {i fra]ii lor, carii f@cea lucrurile bisearicii, opt sute doaozeaci }i doi. {i Adaie, fiiul
Ieroham, fiiul Felelis, fiiul Amsii, fiiul Zahariei, fiiul Feshur, fiiul Melhiei;
13. {i fra]ii lui, c@peteniile p@rin]ilor, doao sute patruzeaci }i doi; }i Amasaia, fiiul Azdriil,
fiiul Ahazi, fiiul Mosollamoth, fiiul Emmer;
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14. {i fra]ii lor, putearnici foarte, o sut@ doaozeaci }i opt, }i mai-marele lor, Zavdiil, fiiul
putearnicilor.
15. {i din levi]i: Semeie, fiiul Hasuv, fiiul Azaricam, fiiul Hazavie, fiiul Voni,
16. {i Savaathai }i Iozaved, preste toate lucrurile care era din afar@ în casa lui Dumnezeu,
de la c@peteniile levi]ilor. ||
17. {i Mathanie, fiiul Miha, fiiul Zevedei, fiiul Asaf, c@petenie spre l@udare }i spre m@rturisire 452r
în rug@ciune, }i Vecvechie, al doilea din fra]ii lui, }i Avda, fiiul Samua, fiiul Galal, fiiul Idithum.
18. To]i levi]ii în sfânta cetate, doao sute optzeaci }i patru.
19. {i portarii: Accuv, Telmon }i fra]ii lor, carii p@zea u}ile, o sut@ }aptezeaci }i doi.
20. {i ceiaalal]i din Israil, preo]i }i levi]i, în toate cet@]ile Iudei, fie}tecarele în mo}ia sa.
21. {i nathineii, carii l@cuia în Ofel, }i Siaha, }i Gasfa dintre nathinei.
22. {i episcopul levi]ilor în Ierusalim, Azzi, fiiul Vani, fiiul Hasavie, fiiul Mathanie, fiiul
Mihei din fiii Asav, cânt@re]i în slujba casii lui Dumnezeu.
23. C@ porunca împ@ratului preste ei era }i rânduiala în cânt@re]i prin fie}tecare zi.
24. {i Fathahie, fiiul Mesezevil, din fiii | Zara, fiiul lui Iuda, în mâna împ@ratului dup@ 452v
tot cuvântul norodului.
25. {i în cas@, prin toate ]ânuturile lor, din fiii Iiudei au l@cuit în Cariatharve }i în featele
ei, }i în Divon }i în featele ei, }i în Cavseil }i în satele ei,
26. {i în Iesue }i în Molada }i în Vethfaleth,
27. {i în Hasersual }i în Versaves }i în featele ei,
28. {i în Sicheleg }i în Mohona }i în featele ei,
29. {i în Remmon, }i în Saraa }i în Ierimoth,
30. Zanua, Odollam }i în satele lor, Lahis }i în ]ânuturile ei, }i Azeca }i în featele ei; }i
au r@mas în Versaviia pân@ la Valea Ennom.
31. Iar@ fiii lui Veniamin, Agheva, Melma }i Haii }i Vethil }i featele ei,
32. Anathoth, Nov, Anania,
33. Asor, Rama, Ghethaim,
34. Hadid, Sevom }i Nevallat, Lod, ||
35. {i Ono, Valea Mea}terilor.
453r
36. {i din levi]i, p@r]ile Iudei }i Veniamin.
Cap 12
Numele }i slujbele preo]ilor }i a levi]ilor carii cu Zorovavel s-au suit în Ierusalim }i p@zitorii
vistieriilor. Cu mare pr@znuire, chemându-se de pretutindini levi]ii, s@ pr@znuia}te târnosirea
zidului Ierusalimului.

1.

ar@ ace}tia sânt preo]ii }i levi]ii carii s-au suit cu Zorovavel, fiiul lui Salathiil }i
Iosue: Saraiia, Irimie, Esdra,
2.
Amaria, Melluh, Hattul,
3. Sevenie, R@um, Merimuth,
4. Addo, Ghenthon, Avie,
5. Miamin, Madia, Velga,
6. Semeie }i Ioiariv, Idaie, Sellum, Amoes, Helchie,
7. Idaie. Ace}tia, c@peteniile preo]ilor }i fra]ilor în zilele lui Iosue. |
8. Iar@ levi]i: Iesua, Vennui, Chedmihel, Sarevie, Iuda, Mathanie, preste cânt@re]i, ei }i fra]ii lor, 453v
9. {i Vecvenie }i Hamni }i fra]ii lor, fie}tecarele în slujba sa.
10. Iar@ Iosue au n@scut pre Ioachim, }i Ioachim au n@scut Eliasiv, }i Eliasiv au n@scut Ioiada,
11. {i Ioiada au n@scut Ionathan, }i Ionathan au n@scut pre Ieddua.
12. Iar@ în zilele lui Ioachim era preo]i }i c@peteniile familiilor: Saraie, Maraie, Ieremie,
Hananie,
13. Esdrei, Mosollam, Amariei, Iohanan,
14. Milihon, Ionathan, Sevenie, Iosiv,
15. Haram, Edna, Maraioth, Helchi,
16. Adaie, Zaharie, Ghenthon, Mosollam,
17. Avie, Zehri, Miamin }i Moadie, Felti,
18. Velghe, Sammua, Semaiei, Ionathan,
19. Ioiariv, Mathanai, Iodaiei, Azzi, ||
454r
20. Sellaii, Chelai, Amoc, Hevir,
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21. Helchiei, Hasevie, Idaiei, Nathanail.
22. Levi]ii în zilele Eliasiv }i Ioiadei }i Iohanan }i Jeddua, scri}i c@petenii familiilor }i
preo]ii în împ@r@]ia lui Darie Persianului.
23. Fiii levi]i, c@peteniile familiilor, scri}i în cartea cuvintelor zilelor }i pân@ la zilele lui
Ionathan, fiiul lui Eliasiv.
24. {i c@peteniile levi]ilor: Hasevie, Serevie }i Iosue, fiiul Chetmihel, }i fra]ii lor, prin
rândurile sale, s@ laude }i s@ m@rturisasc@ dup@ porunca lui David, omului lui Dumnezeu,
}i s@ p@zasc@ aseaminea pre rând.
25. Mathanie }i Vecvechie, Ovedie, Mossolam, Telmon, Accuv, p@zitorii por]ilor }i u}ilor
înaintea por]ilor.
26. Ace}tia, în zilele lui Ioachim, fiiul lui | Iosue, fiiul lui Iosedec, }i în zilele lui Neemie
454v
pov@]uitoriului }i Esdrei, preotului }i scriitoriului.
27. Iar@ în târnosirea zidului Ierusalimului, au cercat pre levi]i din toate lucrurile sale s@-i
aduc@ în Ierusalim }i s@ fac@ târnosire }i veselie, în mul]@mirea harurilor, }i în cântec }i în
chinvale }i în psaltiri }i în al@ute.
28. {i s-au adunat fiii cânt@re]ilor din câmpii împrejurul Ierusalimului }i din satele Nethufatei,
29. {i din casa Galgal }i din ]inuturile Gheva }i Asmaveth, c@ sate î}i zidise cânt@re]ii
împrejurul Ierusalimului.
30. {i s-au cur@]it preo]ii }i levi]ii }i au cur@]it norodul }i por]ile }i zidul.
31. {i am f@cut a s@ sui c@peteniile Iudei pre zid }i am a}ezat doi hori mari de l@ud@tori
}i s-au dus la dreapta pre zid la Poarta Gunoiului. ||
32. {i s-au dus dup@ ei Osaie }i jum@tate parte din c@peteniile Iuda,
455r
33. {i Azarie, Esdra }i Mossollam, Iuda }i Veniamin }i Semeie }i Irimie,
34. {i din fiii preo]ilor, în trâmbi]e, Zaharie, fiiul Ionathan, fiiul Semeiei, fiiul Mathaniei,
fiiul Mihaiei, fiiul Zehur, fiiul Asaf,
35. {i fra]ii lui, Semeie }i Azareil, Malalai, Galalai, Maai, Nathanail }i Iuda }i Hanani, în vasele
cântecului David, omului lui Dumnezeu, }i Esdra scriitoriul, înaintea lor în Poarta Fântânii.
36. {i împrotiva lor s-au suit în treaptele cet@]ii David, în sui}ul zidului preste casa lui
David }i pân@ la Poarta Apelor, spre r@s@rit.
37. {i al doilea hor de mul]@mit@ s@ ducea din preajm@, }i eu dup@ el }i jum@tate partea
norodului preste zid }i preste Turnul Pitarilor }i pân@ la zidul cel lat, |
38. {i preste Poarta Efrem }i preste Poarta Veache }i preste Poarta Pe}tilor }i Turnul
455v
Hananiil }i Turnul Emath }i pân@ la Poarta Turmei. {i au st@tut în Poarta Str@jii.
39. {i au st@tut doi hori de l@ud@tori în casa lui Dumnezeu, }i eu, }i jum@tate partea
sfaturilor, cu mine.
40. {i preo]ii: Eliahim, Maasie, Miamin, Miheia, Elioenai, Zaharie, Hananie, în trâmbi]e.
41. {i Maasie }i Semeie }i Eliazar }i Azzi }i Iohanan }i Melhie }i Elam }i Ezer. {i chiar
au cântat cânt@re]i }i Esraie mai-marele.
[42]. {i au jârthuit în zioa aceaea junghieri }i s-au veselit, c@ Dumnezeu îi veselise cu veselie
mare. Ci }i muierile lor }i pruncii s-au bucurat }i s-au auzit veselia Ierusalimului departe.
[43]. {i au num@rat în zioa aceaea b@rba]i spre vistieriile comoar@lor la || gust@ri, la pârghe
456r
}i la z@ciuiale, s@ le aduc@ înl@untru printr-în}ii c@peteniile cet@]ii, în miros de mul]@mita
harurilor, preo]ii }i levi]ii. C@ s-au veselit Iuda întru preo]ii }i levi]ii, cei ce sta de fa]@.
44. {i au p@zit ]ineare Dumnezeului s@u }i ]âneare cur@]iii }i cânt@re]ii }i portarii, dup@
porunca lui David }i a lui Solomon, fiiului lui.
45. C@ în zilele lui David }i Asaf, din început era c@petenii rândui]i a cânt@re]ilor, în
viersul celor ce laud@ }i s@ m@rturisesc lui Dumnezeu.
46. {i tot Israilul, în zilele lui Zorovavel }i în zilele lui Neemie, da p@r]i cânt@re]ilor }i
portarilor în toate zilele }i sfin]ea pre levi]i, }i levi]ii sfin]ea pre fiii lui Aaron.
Cap 13
456v

Cetindu-se A doao leage, s@ leap@d@ cei | de alt neam; p@r]i levi]ilor s@ îns@mneaze; din care
vistierie vasele casei Tovie s@ leap@d@ }i v@t@m@torii sâmbetei s@ pedepsesc. Ceart@ Neemie
pre jidovii carii luase muieri de alt neam.

1.

ar@ în zioa aceaea s-au cetit în cartea lui Moisi, auzind norodul. {i s-au aflat
scris într-însa c@ nu trebuie s@ între ammoniteanii }i moaviteanii în bisearica lui
Dumnezeu pân@ în veac,
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2. Pentru c@ nu ie}ise înnaintea fiilor Israil cu pâne }i cu ap@ }i au n@imit asupra lor pre
Valaam, ca s@-i blasteme; }i au întors Dumnezeul nostru bl@st@mul în blagoslovenie.
3. {i au fost deac@ au auzit Leagea, au deschilinit pre tot cel de alt neam din Israil.
4. {i spre aceasta era Eliasiv preotul, care era mai-mare în vistieria casii Dumnezeului
nostru }i de aproape lui Tovie.
5. {i }-au f@cut vistierie mare }i acolo era înnaintea lui puind daruri }i || t@mâie }i vase
}i z@ciuiala grâului, a vinului }i a untului-de-leamn, p@r]ile levi]ilor }i a cânt@re]ilor }i a
portarilor }i pârghele preo]e}ti.
6. {i întru toate acestea n-am fost în Ierusalim, c@ în anul al treizeaci }i doilea a lui
Artaxers, împ@ratului Vavilonului, am venit la împ@ratul }i în sfâr}itul zilelor m-am rugat
împ@ratului.
7. {i am venit în Ierusalim }i am în]@les r@otate carea f@cuse Eliasiv lui Tovie, s@-i fac@
comoar@ dinnaintea casii lui Dumnezeu.
8. {i r@u foarte a fi mi s-au p@rut }i am lep@dat vasele casei lui Tovie afar@ din vistierie.
9. {i am poruncit }i au cur@]it vistieriile }i am întors acolo vasele casii lui Dumnezeu,
jârtv@ }i t@mâie.
10. {i am cunoscut cum c@ p@r]ile levi]ilor nu li s-au fost dat; }i fugise fie}tecarele în
]ânutul s@u dintre levi]i }i dintre cânt@re]i }i din cei ce slujea.
11. {i am pornit pricina asupra sfatului }i am zis: «Pentru ce am p@r@|sit casa lui Dumnezeu?»
{i i-am adunat }i i-am f@cut a sta în locurile sale.
12. {i tot Iuda aducea z@ciuiala grâului, a vinului, }i a untului-de-lemn în }uri.
13. {i am rânduit preste }uri pre Selemiam preotul }i Sadoc scriitoriul }i Fadaie din levi]i,
}i lâng@ ei Hanan, fiiul Zahur, fiiul Mathaniei, c@ credincio}i s-au aflat a fi }i lor li s-au
încredin]at p@r]ile fra]ilor s@i.
14. Adu-[i aminte de mine, Dumnezeul mieu, pentru aceasta }i s@ nu }tergi milele meale
care am f@cut în casa Dumnezeului mieu }i în ]eremoniile Lui.
15. În zilele acelea am v@zut în Iiudeea c@lcând teascurile sâmb@ta, gr@m@dind stoguri
}i pogorând pre asâni vin }i struguri }i smochine }i toat@ greotatea }i aducând în Ierusalim
în zioa sâmbetei; }i i-am dojenit ca în zioa în care-i slobod s@ vânz@, s@ vânz@.
16. {i tirii au l@cuit într-însa, aducând pe}ti }i toate ceale de vânzare }i vindea sâmb@ta
fiilor Iudei în Ierusalim. ||
17. {i am certat pre mai-marii Iudei }i le-am zis: «Ce lucru iaste acest r@u care voi face]i
}i slobozi]i zioa sâmbetei?
18. Au nu aceastea au f@cut p@rin]ii no}tri }i au adus Dumnezeul nostru preste noi tot r@ul
acesta }i preste cetatea aceasta? {i voi ad@oga]i mânie preste Israil, v@t@mând sâmb@ta».
19. {i au fost deac@ au odihnit por]ile Ierusalimului în zioa sâmbetei, am zis: {i am închis
u}ile }i am poruncit s@ nu le de}chiz@ pân@ dup@ sâmb@t@. {i din slugile meale am rânduit
preste por]i, ca nime s@ aduc@ greotate sâmb@ta.
20. {i au r@mas negu]@torii }i cei ce vindea ceale de vânzare afar@ de Ierusalim o dat@
}i de-a doao oar@.
21. {i i-am dojenit }i le-am zis: «Pentru ce r@mâne]i în prejma zidului? De ve]i face a
doao oar@ aceasta, mân@ voi trimite asupra voastr@!» {i din vreamea aceaea n-au venit
sâmb@ta.
22. {i am zis levi]ilor s@ s@ cur@]as|c@ }i s@ vie a p@zi por]ile }i a sfin]i zioa sâmbetei. {i
pentru aceasta, dar@, adu-[i aminte de mine, Dumnezeul mieu, }i m@ iart@ dup@ mul]imea
milelor Tale.
23. Ci }i în zilele acealea am v@zut jidovi luându-}i muieri azotiteance, ammoniteance
}i moaviteance.
24. {i fiii lor de jum@tate vorbea azoticea}te }i nu }tiia vorbi jidovea}te }i vorbea dup@
limba norodului }i a norodului.
25. {i i-am certat }i i-am bl@st@mat }i am b@tut dintr-în}ii b@rba]i }i i-am c@lcat jos }i i-am
jurat în Dumnezeu s@ nu-}i dea featele sale fiilor lor }i s@ nu ia din featele lor fiilor s@i }i
loru}i, zicând:
26. «*Au nu întru acest lucru au p@c@tuit Solomon, împ@ratul lui Israil? {i adev@rat în
*3 Împ@r. 3, 1
}i 11, 1. neamuri multe nu era împ@rat aseaminea lui }i iubit Dumnezeului s@u era }i l-au pus
**3 Împ@r. 11, 4. Dumnezeu împ@rat preste tot Israilul. **{i pre el, dar@, l-au dus la p@cat muierile ceale
de alt neam.
27. Au doar@ }i noi, neascultând, vom face tot r@ul acest mare s@ câlc@m leagea ||
Dumnezeului nostru }i s@ luâm muieri streine?»
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28. Iar@ dintre fiii Ioiada, fiiul lui Eliasiv, preotului celui mare, jinere era Sanavallat
Poroniteanul, care l-am gonit de la mine.
29. Adu-[i aminte, Doamne, Dumnezeul mieu, împrotiva celor ce pâng@resc preo]iia
}i mo}tenirea preo]easc@ }i leviticeasc@.
30. {i i-am cur@]it de to]i cei de alt neam }i am a}ezat rândurile preo]ilor }i a levi]ilor,
pre fie}tecare în slujba sa.
31. {i în aducerea leamnelor în vreami rânduite }i în ceale de pârg@ adu-[i aminte de
mine, Dumnezeul mieu, spre bine. Amin!”
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(a) A JUTA: v. I
ajutã: ind. prez. 3.sg. 2,20
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anul: sg. ac. 1,1; 2,1; 5,14; rezum. cap.10; 10,31; 13,6
ani: pl. ac. 5,14; 9,21, 30
an: sg. ac., în loc. adj./loc. adv. de peste an/peste an „din (în)
cursul unui an” 5,14, 18; 10,32
anului: sg. gen., în sintagma din vreamile anului pânã la an „la o
anumitã vreme hotãrâtã” 10,34
an: sg. ac., în sint agma din vreamile anului pânã la an 10,34
an: sg. ac., în loc. adv. din an în an 10,35
APÃ: s.f.
apei: sg. gen., în sintagma ducerea apei (cf. lat. aquaeductus, -Às) 2,14
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ape: pl. ac. 9,11
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aproape: 4,12
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hãrapii: pl. nom. 4,7
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arãta: inf. prez. fãrã a 7,61
sã (sã) areate: conj. prez. 3.sg. 9,12
ai arãtat : ind. pf.c. 2.sg. 9,14
sã areate: conj. prez. 3.sg. 9,19
ARC: s.n.
arcele: pl. ac. 4,13
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sã asculþi: conj. prez. 2.sg. 1,6
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aseaminea: adv. 6,11; 12,24
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B
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bani: pl. ac. 5,4, 10, 11, 15
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au batjocorit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19; 4,1, 5

ASIN: s.m.
asini: pl. nom. 7,69
asâni: pl. ac. 13,15

BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 4,4

ASTÃZI: adv.
as tãzi: 1,6, 11; 5,11; 9,36

BÃRBAT: s.m.
bãr baþi: pl. nom./ac. 1,2; 2,12; 3,22; 5,17; 11,6; 12,43; 13,25
bãr baþilor: pl. gen. 7,7; 8,2, 3
bãr baþii: pl. nom./ac. 7,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 11,2

(a se) ASTUPA: v. I
(s-)ar fi astupat : cond.pf. 3.sg. 4,7
(a) ASUPRI: v. IV
au asuprit : ind. pf.c. 3.pl. 5,15

(a) BEA: v. II
beþi: imperativ 2.pl. 8,10
sã bea: conj. prez. 3.sg. 8,12

AªA: adv.
aºa: rezum. cap.5; 5,5, 12, 13, 15; rezum. cap.6; r ezum. cap.9

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. nom. 5,18

(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1, 3, 6, 13, 14, 15
vom aºeza: ind. viit.I. 1.pl. 10,32
am aºezat : ind. pf.c. 1.sg. 12,31; 13,30

BINE: adv./s.
bine: adv. 2,5, 7
bine: s.n. sg. ac. 2,18; 5,19; 13,31
bine: adv în structur a v. dislocatã bine au cuvântat 8,6
bine: s.f. sg. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.9
binele: s.n. sg. ac. 9,25

ATUNCI: adv.
atunci: adv. în loc. adv. pânã atunci 6,1
AUR: s.n.
aur : sg. nom., în sint agma meaºterul de aur /meaºterului de aur
„aurar” (cf. lat. aurifex) 3,8, 30
aur : sg. ac. 7,70, 71, 72
(a se) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu rezum. cap.1; 1,4; 5,6
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,10, 19; 4,1, 7, 15; 6,1, 16; 13,3
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 4,20
(s-)au auzit: ind. pf.c. im pers./3.sg. 6,6; 1 2,42
auzi-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,7
auzind: gerunziu 8,9; 13,1
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 9,9, 27
AUZIRE: s.f.
auzir ea: sg. ac. 8,7
(a) AVEA: v. II
avem: ind. prez. 1.pl. 5,5

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg., str uctura v. dislocatã 8,6
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 9,5
binecuvinteaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 9,5
BINECUVÂNTARE: s.f.
binecuvântarea: sg. ac. 9,5
BIR: s.n.
bir ului: sg. gen., în sintagmele car tea bir ului/catastihul birului
„condica cu r ecensãmântul celor veniþi din robie” (cf. lat. census
„recensãmânt”; cuvântul es te însã explicat astfel în Grigore Maior,
ILV/Lexicon, I: census, -us „dare”, „dobândã”, „camãtã”) 7,5, 64
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen. 3,27; 6,10; 11,12
bisearicã: sg. ac. 6,11
bisearica: sg. nom.(aici) „adunarea” (cf. lat. eccl½sia, -ae „adunare
(a popor ului”) 8,17
bisearica: sg. ac. 13,1

61

CARTEA LUI NEEMIE

INDICE

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 13,2

capetele: pl. nom./ac. 4,4; 10,14
capul: sg. ac. 9,17

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 11,2

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu Car tea lui Neemie carea ºi Esdrei a doao
sã zice; 8,5; 13,1
car te: sg. ac. 6,5; 8,3
cãrþi: pl. nom./ac. 6,17, 19
cartea: sg. ac., în sintagma cartea birului „condica cu recensãmântul
celor veniþi din robie” (cf. lat. census „recensãmânt”; cuvântul este
însã explicat astfel în Grigore Maior, ILV/Lexicon, I: census, -us „dare”,
„dobândã”, „camãtã”) 7,5
car tea: sg. ac., în sintagmele car tea leagii/cartea leagii lui Moisi/
car tea leagii lui Dumnezeu/cartea cuvintelor zilelor „cronicã”
rezum. cap.8; 8,1, 8, 18; 9,3; 12,23

BLÂND, -Ã: adj.
blând: m. sg. nom. 9,17
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmuri: pl. ac. 9,18, 26
blãstãmul: sg. ac. 13,2
(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
sã blasteme: conj. prez. 3.sg. 13,2
am blãstãmat: ind. pf.c. 1.sg. 13,25

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,6; 2,8; 3,21, 24, 25, 30; 4,16; 5,13; 6,10;
7,39, 61; 12,29, 36
casei: sg. gen. 2,3, 8; r ezum. cap.13; 13,8
casii: sg. gen. 3,10, 20, 21, 23, 28, 29; 6,10; 7,2; 8,16
Casa: sg. ac., în s. propr. Casa celor Tari „Casa Vitejilor” 3,16
casa: sg. ac., în sintagmele casa unghiului „camera din colþ” (cf.
lat. cenaculum Anguli )/casa Dumnezeului/casa lui Dumnez eu/
casa Domnului/casa comorii „casa vistieriei” (cf. lat. domo
thesauri; th½saur us, -¾ „comoarã”; „vistierie”) 3,30, 31; 10,34, 35,
36, 38, 39; 11,16; 12,39; 13,11, 14
casii: sg. gen., în sintagma casii lui Dumnezeu/casii Dumnez eului
8,16; 10,32, 33; 11,11, 22; 13,4, 7, 9
casele: pl. ac. 4,14; 5,3, 11; 10,34
caselor: pl. gen. 7,3
case: pl. nom./ac. 7,4; 9,25
casã: sg. ac. 11,25

BOGAT, -Ã: adj./s.
(cei) bogaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.5
bogate: f. pl. ac. 9,31
BOLNAV, -Ã: adj.
bolnav: m. sg. nom. 2,2
BOU: s.m.
bou: sg. nom. 5,18
boilor: pl. gen. 10,36
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucatelor: pl. gen. 10,37
(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.pl. 12,42

CATASTIF: s.n.; var . CATASTIH
catastihul: sg. ac., în sintagma catas tihul birului „condica cu
recensãmântul celor veniþi din robie” (cf. lat. census „recensãmânt”;
cuvântul este însã explicat astf el în Grigore Maior, ILV/Lexicon, I:
census, -us „dare”, „dobândã”, „camãtã”) 7,64
catastih: sg. ac. 7,69

BUCURIE: s.f.
bucuria: sg. nom., în sintagma bucuria Domnului 8,10
BUN , -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 2,8, 18
bun: adj. n. sg. nom./ac. 5,9; 9,20
bune: adj. f. pl. ac. 9,13
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 9,36

(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.pl. 6,16

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãvoie rezum. cap.5; 11,2

CÃLÃREÞE: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 2,9

BUNÃTATE: s.f.
bunãtatea: sg. ac. 9,25, 35

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriia: sg. nom. 2,6
(a) CÃLCA: v. I „a bate (pe cineva) cu picioarele”; „a tescui cu
picioarele”; „a încãlca”
cãlcând: gerunziu 13,15
am cãlcat: ind. pf.c. 1.sg. 13,25
sã câlcãm: conj. prez. 1.pl. 13,27

C
CAL: s.m.
Cailor: pl. gen., în s. propr. Poar ta Cailor 3,28
caii: pl. nom. 7,68

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. ac. 7,3

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 9,12, 19
cale: sg. ac. 9,19

CÃMILÃ: s.f.
cãmilele: pl. nom. 7,69

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeului: sg. gen. 9,8
hananei: pl. ac. 9,24

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 2,9; 7,70, 71; 8,13; 9,32, 34, 38; 11,1,
3, 13, 16; 12,7, 12, 23, 24, 31, 32, 43
cãpetenia: sg. nom. 3,9, 14, 19; 11,11
cãpeteniia: sg. nom. 3,12, 15, 16, 17, 18
cãpetenii: pl. nom. 4,16; 12,22, 45
cãpeteniii: pl. dat. 7,2
cãpetenie: sg. nom. 11,17

CAP: s.n. „extremitate superioarã a corpului omenesc sau cea
anterioarã a animalelor”; „cãpetenie”

(a) CÃUTA: v. I
au cãutat : ind. pf.c. 3.pl. 7,64

CAMÃTÃ: s.f.
camãt a: sg. ac. rezum. cap.5
camete: pl. ac. 5,7
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CHIMVAL: s.n. (Înv.; mai ales la pl.) „vechi instrument muzical compus
din douã jumãtãþi de glob de aramã care se loveau una de alta”
chin vale: pl. ac. 12,27

CÂMP: s.n.
câm pul: sg. ac. 6,2
CÂMPIE: s.f.
câm piile: pl. ac. 3,22
câm pii: pl. ac. 12,28

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-acesta chip 6,5

(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.pl. 12,41

(a se) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
ce teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
ce tind: gerunziu rezum. cap.8
au cetit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3, 8, 18; 9,3
(s-)au ce tit: ind. pf.c. imper s. 8,8; 13,1
ce tindu(-se): gerunziu rezum. cap.13

CÂNTÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
cântãr eþi: s.m. pl. nom./ac. 7,1, 67; 11,22, 23; 12,8, 41; 13,10
cântãr eþii: s.m. pl. nom. 7,44, 73; 10,28, 39 12,29, 44
cântãr eaþe: s.f. pl. nom. 7,67
cântãr eþilor: pl. gen./dat. 12,28, 45, 46; 13,5

COAPSÃ: s.f.
coapse: pl. ac. 4,18

CÂNTEC: s.n.
cânt ec: sg. ac. 12,27
cântecului: sg. gen., în sintagma vasele cântecului David „instrumentele
muzicale ale lui Da vid” (cf. lat. vasis cantici David) 12,35
CENUªÃ: s.f.
cenuºii: sg. gen. 4,2
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului:sg. gen., în sintagmele Dumnezeului ceriului/Dumnezeul ceriului/
marginile ceriului/oastea ceriului „îngerii” 1,4, 5, 9; 2,4, 20; 9,6
ceriul: sg. ac. 9,6
ceriul: sg. ac., în gen. super l. ceriul ceriurilor 9,6
ceriurilor : pl. gen., în gen. super l. ceriul ceriurilor 9,6
ceriu: sg. ac. 9,13, 15, 27, 28
ceriului: sg. gen. 9,23
CERBICE: s.f.
cer bicile: pl. nom. 9,16, 17
cer bicea: sg. ac. 9,29
(a) CERCA: v. I
ar cerca: cond. prez. 3.sg. 2,10
vom cearca: ind. viit.I: 1.pl. 5, 12
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 5,18
au cer cat: ind. pf.c. 3.pl. 12,27
(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu rezum. cap.1
sã cear em: conj. prez. 1 .pl. 5,10
CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. 1,7; 9,14; 10,29; 13,14
þeremonii: pl. ac. 9,13
(a) CERTA: v. I
cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.13
am cer tat: ind. pf.c. 1.sg. 5,7; 13,17, 25
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. 2,3, 5; 3,15; 6,6; 7,4, 6; 11,1; 13, 18
ce tãþii: sg. gen. 2,8; 12,36, 43
ce tãþile: pl. ac. 7,73; 8,1, 15; 10,37; 11,3, 20
ce tãþi: pl. ac. 9,25; 11,1
ce tãþilor: pl. gen . rezum. cap.11
ce tate: sg. ac. 11,9, 18
(a se) CHEMA: v. I
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 5,12
chemând: gerunziu rezum. cap.6; rezum. cap.7
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.pl. 7,63
chemându(-se): gerunziu rezum. cap.12
CHIAR: adv. (În v.) „clar”, „limpede”; „tocmai”
chiar: rezum. cap.8; 8,3; 12,41

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 3,15
pogorî: inf. prez. fãrã a 6,3
(mã) voiu pogorî: ind. viit.I. 1.sg. 6,3
(Te-)ai pogorât: ind. pf.c. 2.sg. 9,13
pogorând: gerunziu 13,15
CODRU: s.m.
codr ului: sg. gen. 2,8
COMOARÃ: s.f.
comorii: sg. gen., în sintagma casa comorii „casa vis tieriei” (cf.
lat. domo thesauri; th½saurus, -¾ „comoarã”; „vistierie”) 10,38
comoarãlor: pl. gen., în sintagma vistieriile comoarãlor (cf. lat.
g¼zophylacia thesauri ; g¼zophylacium, -i¾ „sala tezaurului”;
th½saurus, -¾ „comoarã”; „vistierie”) 12,43
comoarã: sg. ac. 13,7
CONTUª: s.n.; var. CONTOª
contoºe: pl. ac., în sintagma contoºe preoþeºti 7,70
contoºuri: pl. ac., în sitnagma contoºuri preoþeºti 7,72
COR: s.n.; var. (neob.) HOR: s.m.; traducãtorii au echivalat
prin hor cuvântul latinesc chor us, care înseamnã „dans” ºi „cor”.
hori: pl. nom./ac. 12,31, 39
hor: sg. nom. 12,37
COR T: s.n.
corturilor: pl. gen., în sitnagma pr aznicul corturilor (cf. Indice 2Lg
– COR T) rezum. cap.8
cor turi: pl. nom./ac. 8, 14, 15, 16, 17
COªTEI: s.n. (mgm. în v.) „cetate”
coºt eiul: sg. ac. 1,1
COT: s.m. „unitate de mãsurã pentru lungime”
coþi: pl. ac. 3,1, 13
CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
cr edincioasã: f. sg. ac. 9,8
cr edincioºi: m. pl. nom. 13,13
CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 9,35
(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.pl. 6,2
cugetaþi: ind. prez. 2.pl. 6,6
CULEGERE: s.f. (aici) „adunare de sãrbãtoar e”
culeager e: sg. ac. 8,18
CULES: s.n.
culesului: sg. gen. 10,37
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(a) CUMPÃRA: v. I
am cumpãrat : ind. pf.c. 1.sg. 5,16

DEPARTE: adv.
depar te: 4,19; 12,42

(a) CUNOAªTE: v. III
sã cunoascã: con j. prez. 3.pl. 4,11
au cunoscut: ind. pf.c. 3.pl. 6,16
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 9,10
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 13,10

(a se) DEPÃR TA: v. I
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,19, 26
depãr tându(-se): gerunziu 9,29
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
sã (sã) deºchizã: con j. prez. 3.pl. 7,3
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
deºchizându-: gerunziu 8,5
sã deºchizã: conj. prez. 3.pl. 13,19

(a se) CURÃÞI: v. IV
(s-)au curãþi: ind. pf.c. 3.pl. 12,30
au curãþit : ind. pf.c. 3.pl. 12,30; 13,9
sã (sã) curãþascã: con j. prez. 3.pl. 13,22
am curãþit: ind. pf.c. 1.pl. 13,30

(a) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a separa” (cf. Indice Iº)
au deschilinit: ind. pf.c. 3.pl. 13,3

CURÃÞIE: s.f.
curãþiii: sg. dat. adn. 12,44

DESCHILINIT: adv. „distinct”; „clar” (cf. lat. distinct½)
deschilinit : 8,8

CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1; 2,18; 5,6; 6,7, 8, 19; 8,12; 9,8
cuvinte: pl. ac. 1,4
cuvântul: sg. ac. 1,8; 2,20; 5,13; 6,4, 5; 11,24
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele leagii rezum. cap.8; 8,9, 13
cuvintelor: pl. gen., în sintagma cartea cuvintelor zilelor „cronicã” 12,23

DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchiºi: m pl. nom. 1,6
(a se) DESCOPERI: v. I
(sã) descoperea: ind. imp. 3.sg. 4,23
DESCOPERIT: adv. „potrivit”; „cum se cuvine” (cf. lat. apposit½)
descoperit: 8,8

(a) CUVÂNTA: v. I
au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg., în str uctura v. dislocatã bine au
cuvântat 8,6

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. nom. 9,25

D

DESFÃTAT, -Ã: adj. „foar te larg”;”nesfârsit”
desfãtat: n. sg. ac., în sintagma pãmânt desfãtat ºi gras (cf. lat
terra latissima et pingui) 9,35
(a se) DA: v. I
dã: imperativ 2.sg. 1,11; 4,4
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 2, 1, 9
deie: conj. prez. 3.sg. 2,7
sã dea: con j. prez. 3.sg./pl. 2,8; 13,25
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 7,5, 70, 71, 72; 9,17, 29
dedease: conj. pr ez. 3.sg. 2,12; 10,29
sã dãm: conj. prez. 1.pl. 5,4; 10,30, 32
daþi: imper ativ 2.pl. 5,11
(sã) da: ind. imp. 3.pl. 5,14
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
sã dai: conj. prez. 2.sg. 9,8, 15
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 9,10, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 30, 36
au dat: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma au dat umãr „au întors spatele”
(cf. lat. dederunt umerum) 9,29
ai fost dat: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.sg. 9,35
(sã) dedease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 11,2
da: ind. imp. 3.sg. 12,46
(s-)au fost dat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 13,10

(a) DESPÃRÞI: v. IV
ai despãrþit: ind. pf.c. 2.sg. 9,11
DESPÃRÞIT, -Ã: ad j.
despãrþiþi: m. pl. nom. 4,19
DEªER T, DEªARTÃ: adj./s.
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºer t „inutil” rezum. cap.2
deºert: m. sg. nom. 5,13
DEªER TÃCIUNE: s.f.
deºertãciune: sg. ac. 1,7
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(ne) dezbrãcam: ind. imp. 1.pl. 4,23
DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineaþa: sg. ac. 8,3

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajdele: pl. ac. 5,4

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 8,1, 3; 13,7(a)

DAR: s.n.
daruri: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 13,5

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândind: gerunziu rezum. cap.2

DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în num. adv. o datã 13,20

DOBITOC: s.n.
dobitoc: sg. nom. 2,12
dobitocului: sg. dat. 2,14
dobitoacele: pl. ac. rezum. cap.7; 9,37
dobitoacelor: pl. gen. 10,36

DATOR, -TOARE: adj.
datori: m pl. nom. 5,10
DÃRÃBUIT, -Ã: s.m./f. (aici despre ziduri) „spãr turã”; cuvântul
nu este înregistrat în DA.
(ceale) dãrãbuite: s.f. pl. nom. 4,7
(a) DÃRUI: v. IV
dãruind: gerunziu rezum. cap.5
dãruiam: ind. imp. 1.sg. 5,18

(a) DOJENI: v. IV
am dojenit : ind. pf.c. 1.sg. 13,15, 21
DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Doamne: sg. voc. 1,5, 11; 6,14; 9,6; 13,29
Domnului: sg. gen./dat. 3,5; 8,9; 9,3
Domnul: sg. nom./ac. 8, 1, 6, 14; rezum. cap.9; 9,4, 5
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Domnului: sg. gen., în sintagmele zioa Domnului/bucuria
Domnului/car tea leagii Domnului/poruncile Domnului/casa
Domnului 8,10; 9,3; 10,29, 34, 35
Doamne: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeule 9,7
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 9,26
DRAHMÃ: s.f.
drahme: pl. ac. 7,70, 71, 72
DREPT, DREAPTÃ: adj./prep./s.
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 5,13
dreap ta: s.f. sg. ac. , în loc. prep. de-a dreapta 8,4
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dreapta/la dreap ta 9,4; 12,31
drep t: adj. m. sg. nom. 9,8, 33
dreap te: adj. fem. pl. ac. 9,13
DREPTATE: s.f.
drep tate: sg. nom. 2,20
(a se) DUCE: v. III
veþi f i duºi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 1,9
(mã) duseasãm: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 2,16
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,12; 12,31, 32
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 9,19
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 12,37
au dus: ind. pf.c. 3.pl. 13,26
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,10

F
(a se) FACE: v. III
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 1,9; 13,21
sã f ac: con j. prez. 1.sg. 2,12; 6,13
aº f i fãcând: cond. pf. cu gerunziu 1.sg. 2,16
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,16; 4,16, 17; 8,7, 11; 11,12
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 2,19; 5,9; 13,17
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 4,4
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 4,11; 5,12; 13,27
sã f acem: conj. prez. 1.pl. 4,21; 6,7; 10,35
sã f acã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,12; 6,2; 8,12; 9,24; 10,29; 12,27; 13,7
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,15, 19; 9,33; 1 2,31; 13,11, 14
f ac: ind. r pez. 1.sg. 6,3
(s-)au fãcut : ind. pf.c. impers./3.sg. 6,8, 16
fãcând: gerunziu rezum. cap.8
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,4, 17; 9,18; 13,7
sã (se) facã: conj. prez. 3.pl. 8,15
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16, 17, 18; 9,18, 26, 34; 13,5, 18
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 9,6, 10, 17, 31, 33
f aci: ind. prez. 2.sg. 9,6
a f ace: inf. prez. 9,28
va face: ind. viit.I. 3.sg. 9,29
FACERE: s.f.
f acerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.9

FAMILIE: s.f.
f amiliilor: pl. gen. 7,70, 71; 8,13; 12,12, 23
DUCERE: s.f.
ducerea: sg. ac., în sint agma ducer ea apei (cf. lat. aq uaeductus, f amiliilor: pl. dat. adn. 12,22
-Às ) 2,14
FAPTÃ: s.f.
f aptele: pl. ac. 6, 14
DUH: s.n.

Duhul: sg. ac. 9,20, 30
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./dat./gen. rezum. cap.1; 2,12; rezum.
cap.4 4,15; 5,13; 6,12, 16; 7,2, 5; 8,6; rezum. cap.9; rezum. cap.10;
10,29; 12,24, 35, 42, 45; 13,1, 25, 26
Dumnezeului: sg. gen./dat., în sintagmele Dumnezeului ceriului/
mâna Dumnez eului/frica Dumnezeului/casii Dumnezeului/casa
Dumnezeului/vistieriia Dumnezeului/vistieria casii Dumnez eului/
leagea Dumnezeului 1,4; 2,4, 8, 18; 5,9; 10,32, 33, 34, 36, 37, 38,
39; 13,4, 14, 27
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumenzeul ceriului cel tare, mare
ºi înfricoºat/Dumnezeul nostru cel mare, tare ºi înfricoºat/Dumnezeul
nostru/Dumnezeul mieu 1,5; 4,4; 5,19; 9,32; 13,14, 22, 29, 31
Dumnez eul: sg. nom./ac. 4,9, 14, 20; 8,6; 9,4, 5, 17; 13,2, 18
Dumnez eu: sg. gen., în sint agma frica lui Dumnezeu/casa lui
Dumnezeu/car tea leagii lui Dumnezeu/casii lui Dumnez eu/
poruncile lui Dumnezeu/leagea lui Dumnezeu 5,15; 6,10; 8,8, 16,
18; rezum. cap.10; 10,28, 29; 11,11, 16, 22; 1 2,39; 13,7, 9, 11
Dumnez eului: sg. gen./dat. 8,9; 9,3; 10,29, 34; 13,26
Dumnez eule: sg. voc. , în sintagma Doamne Dumnezeule 9,7
Dumnezeul: sg. nom., în sintagmele Dumnezeul ceriului/
Dumnez eul milelor 2,20; 9,31
Dumnez eului: sg. dat. adn. 12,44
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeul: sg. nom. 9,18
(a) DUREA: v. II
sã doarã: conj. pr ez. impers. 8, 11
E
EPISCOP: s.m.
episcopul: sg. nom. 11,22

FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
f eatele: pl. nom./ac. 4,14; 5,2, 5; 7,63; 10,28, 30; 11,25, 27, 28,
30, 31; 13,25
f ata: sg. ac. 6, 18
FAÞÃ: s.f.
f eaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii „în faþa”,
„dinaintea” 1,4; 2,1, 5, 6
f aþa: sg. nom./ac. 2,2, 3; 4,14; 8,6
f aþa: sg. ac., în loc. prep. de la faþa „(de) dinaintea” 4,5; 9,32
f aþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã 12,43
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac. rezum. cap.10
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(sã) fãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
fãgãduind: gerunziu 10,29
a fãgãdui: inf. prez. 10,29
FÂNTÂNÃ: s.f.
Fântânii: sg. gen., în s. propr. Fântânii Bãlaurului/Poarta Fântânii
2, 13, 14; 3,15; 12,35
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiuri: pl. ac. 5,18
FEMEIE: s.f.
f emeilor: pl. gen. 8,2
FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ereseului: sg. gen. 9,8
(a) FI: v. IV
eram: ind. imp. 1.sg. 1,1, 11; 2,1, 11
er a: ind. imp. impers./3.sg./pl. 2,1, 12, 14; 3,7; 4,16, 18, 23; 5,2, 3,
16; 6,16, 18; 7,4, 59, 67; 8,1, 3, 5; 11,1, 16, 23; 12,12; 13,4, 5, 26, 28
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e: ind. prez. 3.sg. 8,9
eºti: ind. prez. 2.sg. 9,8, 31, 33
-i: ind. prez. 3.sg. 2,2, 19; 5,9; 8,1; 13,15
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,3; 5,2, 5, 10, 17; 7,3, 61; 9,6; 11,3, 7; 12,1
sântem: ind. prez. 1.pl. 2,17, 20; 4,19; 9,36, 37
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,2, 18, 20; 4,10, 19; 6,1, 7; 7,61; 8,10, 11; 13,17
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,1; 2,1; 4,1, 7, 15, 16; 5,1;
6,1, 16; 8,17; 10, 1; 13,3, 19
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,6; 6,11; 10,38
sã f im: con j. prez. 1.pl. 2,17
fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 4,22
sã f ie: conj. prez. 3.sg. 5,13
sã f iu: conj. prez. 1.sg. 5,14
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,15
a f i: inf. prez. 7,2; 13,8, 13
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 9,12
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 10,39
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 13,6
nef iind: gerunziu 2,2
FINIC: s.m. „ar bore exotic din familia palmierilor, înalt, cu
frunze mari ºi care face fructe comestibile”; „curmal”
finic: sg. ac. 8,15
FIU: s.m.
fiiului: sg. gen. 1,1; 3,4, 19, 21, 23; 6,10; 7,21, 46, 47, 48, 49, 50,
59; 8,17; 12,44
fiii: pl. nom./ac. 1,6; 3,3; 4,14; 5,2, 5; 7,6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59; 8,1, 14; 9,1, 23, 24; 10,9, 28, 39; 11,3, 4, 6, 7, 22, 24, 25, 31;
12,23, 28, 34, 46; 13,24, 28; 7,60, 62, 63
fiilor: pl. gen./dat. 1,6; 2,10; 7,11, 43; 9,2; 10,30, 36; 13,2, 16, 25
f iiul: sg. nom./ac. 3,2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 30; 6,18; 9,2; 10,1, 9, 38; 11,4, 5,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 2 4; 12,1, 23, 24, 26, 3 4;
13,13, 28
fiiu: sg. nom. 3,21; 7,48; 11,4

G
GALALDITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
Galaaditeanului: sg. gen. 7,63
GATA: adv.
gata: 4, 16
GAVAONEAN: s.m. „locuitor al ce tãþii Gabaon”
Gavaoneanul: sg. nom. 3,7
(a se) GÃTI: v. IV „a prepara, de obicei la foc, mâncar e”
(sã) gãtea: ind. imp. 3.sg. 5, 18
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 8, 10
GÂLCEVIRE: s.f.
gâlcevir e: sg. ac. 9, 17
(a) GÂNDI: v. IV
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 5,7
gândind: gerunziu 6,9
GHERGHESEU: s.m. (cf. Indice 2Lg)
ghergheseului: sg. gen. 9,8
GINERE: s.m.
jinerele: pl. nom. 6, 18
jinere: sg. nom. 13,28
GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 8,15; 9,4
GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. nom. 11,1
(a) GONI: v. IV
am gonit: ind. pf.c. 1.sg. 13,28
GONIT OR, -TOARE: s.m./f.
gonitorii: s.m. pl. ac. 9,11

FL OARE: s.f.
flori: pl. ac. 7,70

GRAS, -Ã: adj./s.
(ceale) grase: s.f. pl. ac. 8,10
gras: adj. n. sg. ac. 9,25, 35

FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. 5,3
foametea: sg. ac. 9,15

GRÃDINÃ: s.f.
grãdina: sg. ac. 3,15

FOC: s.n.
foc: sg. ac. 1,3; 2,3, 13, 17; 9,12, 19
focul: sg. ac. 9,7

(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 2,18
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 5,12; 6,8
ar fi grãit: cond. pf. 3.sg. 6,12
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 9,13

FRATE: s.f.
fraþii: pl. nom./ac. 1,2; 3,1, 18; 4,14, 23; 5,7, 8, 10; 5,14; 10,10,
29; 11,12, 13, 14, 17, 19; 12,8, 9, 24, 35
fratele: sg. nom. 3,12
fraþilor: pl. gen. 4,2; 5,1, 5; 12,7; 13,13
fratelui: sg. dat. 7,2

GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzile: pl. ac. 4,2

FRICÃ: s.f.
frica: sg. ac., în sintagmele frica Dumnezeului/frica lui Dumnez eu
5,9, 15

(a se) GRÃMÃDI: v. IV (aici) „a ridica”; „a construi”; „a clãdi”
(s-)au grãmãdit: ind. pf.c. 3.sg. 3,16
grãmãdind: gerunziu 13,15

FRUMOS, -OASÃ: adj.
(cel mai) frumos: n. sg. ac. 8,15

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 5,2, 3, 10, 11
grâului: pl. gen. 10,39; 13,5, 12

FRUNZÃ: s.f.
frunze: pl. ac. rezum. cap.8; 8,15
frunzã: sg. ac. 8,15
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg. 6, 11
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,10

GREUTATE: s.f.
greotãþile: pl. ac. 4,17
greotatea: sg. ac. 13,15
greotate: sg. ac. 13,19
GR UMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 3,5
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GUNOI: s.n.
Gunoiului: sg. gen., în s. propr. Poar ta Gunoiului 2,13; 3,13, 14;
12,31

(a) ISCÃLI: v. IV
iscãlim: ind. prez. 1.pl. 9,38
au iscãlit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.10

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 9,20

ISCUSIT, -Ã: adj.
iscusit : m. sg. nom. 7,65

GUSTARE: s.f.
gus tãrilor: pl. gen. 10,37
gus tãri: pl. ac. 12,43

(a se) ISPRÃVI: v. IV
(sã) isprãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
vor isprãvi: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
is prãvindu(-se): gerunziu rezum. cap.6
(s-)au is prãvit: ind. pf.c. 3.sg. 6,15; 7,1

H
ISRAILTEAN: s.m. (cf. Indice Iº)
israiliteanilor : pl. gen. rezum. cap.9
HALDEU: s.m./adj.; „caldeean”
haldeilor : pl. gen. 9,7

ISTORIE: s.f.
is toria: sg. nom. 7,69

HANANEU: s.m.; vezi CANANEU

(a) IUBI: v. IV
iubesc: ind. prez. 3.pl. 1,5

HAR: s.n.
har urilor: pl. gen. 12,27, 43

IUBIT, -Ã: v. IV
iubit: m. sg. nom. 13,26

HARAP: s.m.; v ezi ARAP
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
he theului: sg. gen. 9,8

Î

HOR: s.m.; vezi COR
(a) HRÃNI: v. IV
ai hrãnit: ind. pf.c. 2.sg. 9,21
HORONITEAN: s.m. „nume car e atestã, probabil, legãtura
per soanei care poartã acest nume cu localitat ea Ben-Horon din
þinutul lui Efr aim” (cf. Anania 2001, p.525).
Horoniteanul: sg. nom. 2,10, 19
(a) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.pl. 2,19
I
IATÃ: interj.
iatã: 5,5; 9,36
IEBUSEU: s.m.; var. IEVUSEU (cf. Indice Iº)
ievuseului: sg. dat. 9,8
(a) IERTA: v. I
iar tã: imper ativ 2.sg. 13,22
(a) IEªI: v. IV
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 2,13
ieºiþi: imperativ 2.pl. 8,15
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 8, 16
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,2

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. 1,11; 2,1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 1 8, 19;
3, 15, 25; 5,4, 14; 9,22, 32; 11,23, 24; 13,6
împãratul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,2, 4, 5, 6, 8, 9; 5,14; 6,7;
7,6; 13,6, 26
împãrate: sg. voc. 2,3
împãrat : sg. nom. 6,6, 7; 13,26
împãraþii: pl. nom./ac. 9,24, 3 4
împãraþilor : pl. dat. 9,37
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. 2,6
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. ac. rezum. cap.6; 12,22
împãrãþii: pl. nom./ac. 9,22, 32
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
ai împãrþit: ind. pf.c. 2.sg. 9,22
ÎMPIEDICARE: s.f.; var. ÎMPIEDE CARE
împiedecare: sg. ac. rezum. cap.5
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. 2,19; rezum. cap.4; 4,8, 9; 5,1; 12,36; 13,29
împrotivã: adv. în sintagma a rãzboi împr otivã „a se rãscula” (cf.
lat. rebell¹) 6,6
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
împrotivindu(-se): gerunziu rezum. cap.4

IEªIRE: s.f. „rãsãrire”
ieºirea: sg. ac. 4,21

ÎMPREJURUL: prep.
împrejurul: 5,17; 12,28, 29

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 2,2, 12; 4,6; 5,7; 6,8; 7,5; 9,8

(a) ÎMPREUNA: v. I (aici) „a nãscoci” (cf. lat. comp¹n¹, -ere „a
pune laolaltã”, dar ºi „a nãscoci”)
împreuni: ind. prez. 2.sg. 6,8

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 2,8; 6,11
am într at: ind. pf.c. 1.sg. 6,10
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
întra: ind. imp. 3.pl. 9,12
sã între: conj. prez. 3.pl. 9,15, 19, 23; 13,1

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 4,8, 20; 6,2, 7, 10, 16; rezum. cap.7
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut : s.n. ac. sg., în loc. v. sã luom împr umut 5.4
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(a) ÎMPR UMUTA: v. I
am împr umutat: ind. pf.c. 1.pl. 5,10

(a se) ÎN DÃRÃTNICI: v. IV (Înv.) „a se împotrivi”
îndãrãdnicindu(-se): gerunziu rezum. cap.2

ÎN AINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 1,4, 6, 11; 2,1, 5, 6, 13; 4,2; 5,15; 6,19; 9,8, 11,
24, 28, 35; 12,25, 35
înainte: adv. 7,3
înainte: adv. în sintagma punerii-înainte 10,33
înnaintea: pr ep. 8,2, 5; 13,2, 5

ÎNDELUNG: adv.
îndelung: 9,17

ÎN ALT, -Ã: adj.
înaltã: f. sg. ac. 3,25
înalt : n. sg. ac. 3,27; 9,5
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 3,25
(sã) înãlþa: ind. im p. 3.sg. 3,26
a (te) înãlþa: inf. prez. 6,6
ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
înãlþat: m. sg. nom. 8,5
ÎNÃUNTRU: adv.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU; ÎNLONTRU
înlontru: 7,3
înlãuntru: 12,43
(a) ÎNCEPE: v. III
ar fi început: cond. pf. 3.pl. 4,7
ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv. din început 12, 45
(a) ÎNCETA: v. I
a înceta: inf. prez. 4,11
vor înce ta: ind. viit.I. 3.pl. 6,9
(a) ÎNCHEIA: v. I
am încheiat: ind. pf.c. 1.pl. 4,6
(a se) ÎNCHIDE: v. III
a (sã) închide: inf. prez. 4,7
am închis: ind. pf.c. 1.sg. 13,19
(a se) ÎNCHIN A: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg. 8,6
(sã) închina: ind. imp. 3.pl. 9,3
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg. 9,6
ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închise: f. pl. nom. 7,3
ÎNCINS, -Ã: adj.
încinºi: m. pl. nom. 4,18
(a) ÎNMULÞI: v. IV
ai înmulþit: ind. pf.c. 2.sg. 9,23
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 2,16
(a se) ÎNCREDINÞA: v. I
(s-)au încredinþat: ind. pf.c. 3.pl. 13,13
(a) ÎNCUIA: v. I
sã încui: conj. prez. 2.sg. 6,10
ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietorile: pl. ac. 3,3, 6, 13, 14, 15
ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 5,10

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
îndemna: ind. imp. 3.pl. 9,26
ai îndemnat: ind. pf.c. 2.sg. 9,29, 30
(a) ÎNDREPTA: v. I
îndrep teazã: imperativ 2.sg. 1,11
ÎNDURÃTOR, -TOARE: ad j.
îndurãtoriu: m. sg. nom. 9,17
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
înfricoºazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
înfricoºindu(-mã): gerunziu 6,13
înfricoºa: ind. imp. 3.pl. 6,14
sã înfricoºaze: conj. prez. 3.sg. 6,19
ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj. (Înv.) „înfricoºãtor”
înfricoºat: m. sg. ac./voc. 1,5; 4,14; 9,32
(a se) ÎNFRUNTA: v. I (Înv. ºi reg.) „a mustra cu asprime”; (Înv.
ºi reg.; prin ext) „a batjocori”, „a ocãrî”
sã (sã) înfrunte: con j. prez. impers. 5,9
sã înfrunte: con j. prez. 3.sg. 6, 13
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
sã îngãduim: conj. prez. 1.pl. 5,10
(a) ÎNGREUIA: v. I
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.pl. 5,15
(a se) ÎNGRÃªA: v. I
(s-)au îngrãºat: ind. pf.c. 3.pl. 9,25
(a) ÎNJUGA: v. I
îngiugãm: ind. prez. 1.pl. 5,5
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(sã) înmulþesc: ind. prez. 3.pl. 9,37
ÎNNOIRE: s.f. „refacer e”, „reconstr uire”
înoirea: sg. ac. rezum. cap.2
înnoire: sg. ac. rezum. cap.11
(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg. ) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. imper s. 7,69
însãmneaze: conj. prez. 3.pl. 9,38
(sã) însãmneaze: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.13
ÎNSEMNÃTOR, -TOARE: s.m./f. (aici) „care pune pecetea”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare,
cu alte sensuri însã, este la I. Vãcãrescul, Colecþie din poeziile dlui marelui logofãt…Bucur eºti, 1848.
însãmnãtori: s.m. pl. nom. 10,1
ÎNSETOªAT, -Ã: s.m./f.; var. (Reg.) ÎNSÃTOªAT, -Ã (Înv. ºi
reg.) „însetat”
însãtoºaþilor: s.m. pl. dat. 9,15
(a se) ÎNªELA: v. I
(ne-) am înºelat: ind. pf.c. 1.pl. 1,7
(a se) ÎNTÃRÂTA: v. I „a pr ovoca”; (Fig.) „a se entuziasma”
(s-)au întãrâtat: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
au întãrâtat : ind. pf.c. 3.pl. 9,26
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(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 2,18
am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 6,9

(a) ÎNVÂRTOªA: v. I; var.
au învãr toºat: ind. pf.c. 3.pl. 9,16, 17
au învâr toºat: ind. pf.c. 3.pl. 9,29

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 9,25

(a se) ÎNVECHI: v. IV
(s-)au în vechit: ind. pf.c. 3.pl. 9,21

ÎNTÂI, -A: adj.
întâiu: adj. inv., în sintagma ceale întâiu nãscut e a pãmântului
„primele roade”; „pârgã” 10,35

(a se) JELI: v. IV
(m-)am jelit: ind. pf.c. 1.sg. 1,4

(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) întinde: ind. prez. 3.sg. 3,21
sã întinzã: conj. prez. 3.pl. 4,8
ai întins: ind. pf.c. 2.sg. 9,30

(a se) JELUI: v. IV
sã (vã) jeluiþi: con j. prez. 2.pl. 8,9

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 1,9
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 1,9
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 2,6
întorcându(-mã): gerunziu 2,15
(m-)am înt ors: ind. pf.c. 1.sg. 2,15
am întor s: ind. pf.c. 1.sg., în sintagma am întors cuvântul „am
rãspuns” 2,20
întoarce: imperativ 2.sg. 4,4
(ne-)am întor s: ind. pf.c. 1.pl. 4,15
întoarceþi: imperativ 2.pl. 5,11
vom întoar ce: ind. viit.I. 1.pl. 5,12
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.pl. 7,6; 9,28, 35
a (sã) înt oarce: inf. prez. 9,17
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 9,26, 29
sã întorci: con j. prez. 2.sg. 9,32
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 13,2
am înt ors: ind. pf.c. 1.sg. 13,9
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

J

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRT VÃ
jârtvele: pl. ac. rezum. cap.10
jârtva: sg. ac. 10,33
jârtvã: sg. ac. 13,9
(a) JERTFI: v. IV; var. (neob.) (a) JÂRTHVI
jârthvi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 4,2
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTHUI
au jâr thuit: ind. pf.c. 3.pl. 12,43
JGHEAB: s.n. (aici) „rezervoare de apã”; „puþ” (cf. lat. cisterna,
-ae „r ezervor de apã”)
jgheaburi: pl. ac. 9,25
JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; 2,16; 5,1; 6,17
jido vi: pl. ac. 1,2; 13,23
jido vii: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,1, 2, 1 2; 5,8, 17; 6,6; rezum.
cap.13

(a) ÎNTREBA: v. I
am într ebat: ind. pf.c. 1.sg. 1,2

JIDOVEªTE: adv.
jido veaºt e: 13,24

(a se) ÎNTRISTA: v. I
sã (se) întris teaze: conj. prez. 3.sg. 2,3
(s-)au întristat : ind. pf.c. 3.sg. 2,10
sã (vã) întris taþi: conj. prez. 2.pl. 8,10

JIVINÃ: s.f.
jivina: sg. ac. 2,12

ÎNTRISTAT, -Ã: ad j.
întristat : n. sg. ac. rezum. cap.8
(a se) ÎNTURNA: v. I
(sã) înturnase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,17
(a) ÎNÞELEGE: v. III
am înþãles: ind. pf.c. 1.sg. 6,12; 13,7
înþeleagea: inf. prez. 8,2
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 8,8
înþelesease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8, 12
înþeleage: inf. prez. 10,29

JOS: adv.
jos: 13,25
JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl. ac. 1,7; 9,29; 10,29
judecatã: sg. ac. 3,30
judecãþi: pl. ac. 9,13

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagere: sg. ac. 8,8

JUMÃTATE: s.f.
jumãt ate: sg. nom./ac., în sintagma jumãt ate par te/jumãtate partea
3,11; 4,6, 16; 12,32, 37, 39
jumãtat e: sg. nom./ac. 4,16, 21
jumãtat e: sg. gen . (cu prep. a), în sintagma a jumãtat e partea
3, 12, 16
jumãtãþii: sg. gen., în sintagmele jumãtãþii partea/jumãtãþii pãrþii
3, 17, 18
jumãtat e: sg. ac., în loc. adv. de jumãtate ”pe jumãtate”13,24

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
înþelepþilor: pl. gen. 8,3

JUNGHIERE: s.f.
junghieri: pl. ac. 12,42

(a) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,12
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. 9,20

(a) JURA: v. I „a promite sub jurãmânt”; „a lega prin jurãmânt”
am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 5,12; 13,25
a jur a: inf. prez. 10,29

ÎNVÃÞAT, -Ã: ad j.
în vãþat: m. sg. nom. 7,65

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 6,18
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(a se) LEPÃDA: v. I
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 7,64
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 9,11
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 9,26
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 13,8

L
LAC: s.n.
lacul: sg. ac., în sint agma lacul cu peºti (cf. lat. pisc¾na, -ae
„heleºteu”, „iaz de peºte” 3,16
LANCE: s.f.
lâncile: pl. ac. 4,13
lãnci: pl. nom. 4,16
lãncile: pl. ac. 4,21

(a se) LENEVI: v. IV
sã (sã) leneveascã: conj. prez. 3.pl. 6,3
LEªUIRE: s.f.
leºuirilor: pl. gen. rezum. cap.4
leºuiri: pl. ac. 4,8

LAT, -Ã: adj.
(mai) late: f. sg. gen. 3,8
lat: n. sg. nom./ac. 4,19; 12,37
latã (foarte): f. sg. nom. 7,4

LEVIT: s.m. (cf. Indice 2Lg)
leviþii: pl. nom. 3,17; 7,42, 73; 8,7, 9, 11, 13; rezum. cap.9; 9,5, 38;
10,9, 28, 37, 38; 11,3, 18; rezum. cap.12; 12,1, 22, 30, 43, 46
leviþi: pl. nom./ac. 7, 1; rezum. cap.8; 10,34; 11,15, 20, 36; 12,8,
23, 27, 46; 13,10, 13
leviþilor: pl. gen./dat. 9,4; 10,37, 38; 11,16, 22; r ezum. cap.12;
12,24; rezum. cap.13; 13,5, 10, 22, 30

LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. ac. 9,5
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR

LEVITICESC , -EASCÃ: adj.
leviticeascã: f. sg. ac. 13,29

(a se) LÃSA: v. I
(s-)au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 1,3
ai lãsat: ind. pf.c. 2.sg. 9,19, 28
vom lãsa: ind. viit.I. 1.pl. 10,39

LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. 13,24
LIPSÃ: s.f.
lipsã: sg. ac. rezum. cap.5

(a se) LÃUDA: v. I
au lãudat: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
lãuda: ind. im p. 3.sg. 6,19
sã laude: con j. prez. 3.pl. 12,24
laudã: ind. prez. 3.pl. 12,46

(a) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 9,21
LIPSIT, -Ã: s.m./f.
(celor) lipsiþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.5

LÃUDARE: s.f.
lãudare: sg. ac. 11,17

LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,9
loc: sg. nom./ac. 2,14, 16; 4,20
locurile: pl. ac. 4,12; 13,11
loc: sg. ac., în loc. adv. în loc 4,13
locurilor: pl. gen. 9,30; 10,28

LÃUDÃT OR, -TOARE: s.m./f.
lãudãtori: s.m. pl. ac. 12,31, 39
LÃUTÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãute: pl. ac. 12,27

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
sã lãcuiascã: con j. prez. 3.sg./pl. 1,9; 8,14; 11,1
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 3,26; 4,12; 11,21
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,73; 8,17; 11,1, 3, 4, 6, 25; 13,16
a lãcui: inf. prez. 11,2

LÂNCED, -Ã: s.m./f.
(un) lânced: s.m. sg. nom. 2, 1
LEGÃTURÃ: s.f. (Înv.) „legãmânt”
legãtura: sg. ac. 1,5; 9,32; rezum. cap.10
legãturã: sg. ac. 6,2; rezum. cap.9; 9,8, 38
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 1,8; 8,2; 9,26, 29, 34; 13,3
leagii: sg. gen., în sint agmele cuvintele leagii/car tea leagii/cartea
leagii lui Moisi/cartea leagii lui Dumnezeu rezum. cap.8; 8,1, 8,
9, 13, 18; 9,3
leagii: sg. gen. 8,7
leage: sg. ac. 8,14; 9,14; 10,36
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea adevãr ului/leagea lui
Dumnezeu/leagea lui Moisi/leagea Dumnezeului 9,13; 10,28,
29, 34; 13,27
leage: sg. nom., în sintagma a doao leage rezum. cap.13
LEMN: s.n. (Înv. ºi rar) „arbore”; „trunchi sau ramuri ale unui
arbore tãiat, care serveºt e la construcþii, drep t combustibil etc.”
leamne: pl. ac. 2,8
lemn: sg. ac. 8,4, 1 5
lemnul: sg. ac. 8,15
leamnelor: pl. gen., în sintagma aducerea leamnelor „lemnele
care trebuia aduse pentru ca f ocul de pe jertfelnic sa nu se s tingã
niciodatã” 10,34; 13,31

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: s.m. pl. nom./ac. 3,13; 7,3; 9,2 4; rezum. cap.11
(a) L OVI: v. IV (Pop. ºi fam.) „a ajunge la o înþelegere”; (Fam.)
„a se învoi”
sã lovim: con j. prez. 1.pl. 6,2
lovesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
ai lovit: ind. pf.c. 2.sg. 9,8
lovim: ind. prez. 1.pl. 9,38
(a) LUA: v. I
sã ia: conj. pr ez. 3.sg. 11,1; 13,25
sã fie luând: conj. prez. cu gerunziul 3.sg.în loc. v. sã fie luând
aminte (cf. lat. sit adtendens) 1,11
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 2,1
sã luom: con j. prez. 1.pl. 5,2, 3
sã luom: con j. prez. 1.pl., în loc. v. sã luom împr umut 5,4
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,15; 7,63
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 6,13, 18; r ezum. cap.13
sã luâm: conj. prez. 1.pl. 10,30; 13,27
vom lua: ind. viit.I. 1.pl. 10,31
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ai mârturisit: ind. pf.c. 2.sg. 9,34
sã mãrturisascã: conj. prez. 3.pl. 12,24
(sã) mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 12,45

vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 10,37
luându-: gerunziu 13,23
(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.pl. 4,2
a lucra: inf. prez. 4,6
au lucrat : ind. pf.c. 3.pl. 9,29

MÃRTURISIRE: s.f.
mãr turisire: sg. ac. 11,17

LUCRARE: s.f.
lucr are: sg. ac. 4,22

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinii: pl. ac. 5,11
maslin: sg. ac. 8,15
maslini: pl. ac. 9,25

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorii: s.m. pl. nom. 4,18

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 3,19, 20, 21, 2 4, 27, 30

LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 2,4, 19; 3,16; 5,16; 6,3, 9; 7,70; 13,17, 26
lucr ul: sg. nom./ac. 2,16; 3,5; rezum. cap.4; 4,11, 15, 16, 17, 19,
21; 5,9, 16; 6,16; rezum. cap.7; 10,32
lucr uri: pl. ac., în sintagma meaºterii de lucruri (cf. lat. artifex,
-icis ) 3,31
lucr ului: sg. gen. rezum. cap.5; 7,71
lucr urilor: pl. dat. 10,37
lucr urile: pl. ac. 11,12, 16; 12,27
LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom./ac. 1,1; 2,1; 8,1, 14
lunii: sg. gen. 6,15; 8,2; 9, 1
luni: pl. ac. 10,33

(a) MÂNCA: v. I
sã mâncãm: conj. prez. 1.pl. 5,2
am mâncat: ind. pf.c. 1.pl. 5,14
mânca: ind. imp. 3.pl. 5,17
sã mânce: conj. prez. 3.sg./pl. 7,65; 8,12; 9,36
mâncaþi: imper ativ 2.pl. 8, 10
au mâncat : ind. pf.c. 3.pl. 9,25

M

(a) MÂNGÂIA: v. I
mângâie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8

MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”
mai-marilor: pl. dat. 2,16
(cei) mai-mari: pl. nom./ac. 3,5; 4,19; 5,7; 6,17; 7,5
(ceai) mai-mari: pl. ac. 4,14
mai-marii: pl. nom. 10,29; 13,17
mai-marele: sg. nom. 11,9, 14; 12,41
mai-mare: sg. nom. 13,4

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 9,26; 13,18
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4, 1, 7
(m-)am mâniat : ind. pf.c. 1.sg. 5,6

MARE: adj.
mar e: m./f./n. sg. ac./gen ./voc. 1,3, 5, 10; 2,10; 3,16, 19, 27;
4, 14, 19; rezum. cap.5; 5,1, 7; 6,3; 7,4; 8,6, 1 2; 9,4, 25, 32, 37;
rezum. cap.12; 12,42; 13,5, 2 7
mar e: m. sg. nom./gen., în sintagma preotul cel mare/preo tului
celui mare 3,1, 20; 13,28
mar e (foar te): f. sg. nom. 8,17
mari: m./n. pl. ac. 9, 18, 26; 12,31
MARE: s.f.
mãrile: pl. ac. 9,6
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 9,9
mar ea: sg. ac. 9,11
mãrii: sg. gen. 9,11

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 1,10; 6,5; 8,14; 9,14, 15; 9,20, 24, 27, 28, 30; 10,29;
11,24
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Dumnezeului 2,8, 18
mânile: pl. nom./ac. 2, 18; 6,9; 8,6; 9,27
mânã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,17; 13,21
mânile: pl. nom. 6,9
mâna: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 10,31

(a) MÂNTUI: v. IV
sã mântuiascã: conj. prez. 3.pl. 9,27
ai mântuit: ind. pf.c. 2.sg. 9,28
MÂNTUITOR: s.m. „izbãvit or”
mântuitori: pl. ac. 9,27
MÂªCOI: s.m.; var. MÃªCOI (În v. ºi rar.) „catâr”
mãºcoii: pl. nom. 7,68
MERONATHINEAN: s.m. „care este de loc din Meronot” (cf.
BD, p.823)
Meronathineanul: sg. nom. 3,7
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA

MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac., în sintagma marginile ceriului 1,9
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 5,17
MÃRTURIE: s.f.
mãr turiile: pl. ac. 9,34
(a se) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisind: gerunziu rezum. cap.1
(mã) mãrturisesc: ind. prez. 1.sg. 1,6
mâr turiseasc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
mãr turisea: ind. imp. 3.pl. 9,2
(sã) mãr turisea: ind. imp. 3.pl. 9,3

MEªTER: s.m.
meaºterul: sg. nom., în sint agma meaºterul de aur (cf. lat. aurifex)
3,8
meaºterului: sg. gen., în sintagma meaºterului de aur 3,30
meaºterii: pl. nom., în sintagma meaºterii de lucruri (cf. lat. artif ex,
-icis) 3,31
Meaºterilor: pl. gen., în s. propr. Valea Meaºterilor 11,35
MIC, -Ã: adj.
mic: m. sg. nom. 7,4
MIED: s.f.
mied: sg. ac. 8,10
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mulþi: pron. nehot. m. sg. nom./a c. rezum. cap.3; 6,18
multora: pron. nehot. m. pl. dat. 5,10

MI JLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/prin mijlocul 4,11, 22;
6,10; 7,4; 9,11

MULÞIME: s.f.
mulþimeai: sg. gen. 4,2; 8,2
mulþimea: sg. nom./ac. 5,13; 7,66; 9,27; 13,22
mulþimea: sg. gen. (exprimat redundant cu prep. înnaintea + prep.
a + toatã) 8,5

MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,11
mila: sg. ac. 1,5; 9,32
milelor: pl. gen. 9,27; 13,22
milele: pl. ac. 9,28, 31; 13,14
milelor: pl. gen., în sintagma Dumnez eul milelor 9,31

MULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMIRE
mulþãmirea: sg. ac. 12,27

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 9,17, 31

MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ „recunoºtinþã
exprimatã de obicei prin daruri sau recompense materiale”
mulþãmitã: sg. ac. 12,37
mulþãmita: sg. ac. 12,43

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirile: pl. ac. 9,19
MINÃ: s.f. „veche monedã greceascã de aur sau de argint egalã
cu 100 de drahme”; „mãsurã de greutate la vechii greci”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în România
literarã. Foaie periodicã, sub direcþia d-lui V. Alecsandri. Iaºi, 1855.
mina: sg. ac. 7,71, 72
MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 9,10
minunile: pl. ac. 9,17

MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. 3,20; 8,15
muntele: sg. ac. 9,13
(a) MUTA: v. I „a strãmut a”
mutase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,6
MUTAT, -Ã: s.m./f. „emigrat”
(celor) mutaþi: s.m. pl. gen. 7,6

MIROS: s.n.
miros: sg. ac. 12,43

N

MIR T: s.m. „arbust parfumat, totdeauna verde, cu flori mici, albe,
cultivat pentru lemnul lui sau ca plantã ornamentalã; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Amfilohie
Hotiniul, De obºt e gheografie pe limba moldoveneascã… Iaºi, 1795.
mir th: sg. ac. 8,15
MISTUIRE: s.f.
mistuire: sg. ac. 9,31

(a) N AªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 12,10, 11
N ATINEAN: s.m.; var. N ATHINEAN (cf. Indice Ezr –
NATINEAN)
nathineanilor: pl. gen. 3,30
nathineanii: pl. nom. 7,60
NATINEU: s.m.; var. NATHINEU (cf. Indice Ezr – NATINEAN)
nathinei: pl. ac. 11,21
nathineii: pl. nom. 3,26; 7,47, 73; 10,28; 11,3, 21

MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice 2Lg)
moaviteanii: pl. nom. 13,1
MOAVITEANCÃ: adj. „(femeie) de neam moabit”
moaviteance: f. pl. ac. 13,23

(a) NÃIMI: v. IV
ar fi nãimit : cond. pf. 3.pl. 6,12
au nãimit: ind. pf.c. 3.pl. 13,2

MORMÂNT: s.n.
mormintelor: pl. gen. 2,3
mormântului: sg. gen. 2,5; 3,16

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscute: s.f. pl. ac., în sintagma ceale întâiu nãscute a pãmântului
„primele roade ale pãmântului”, „pârga” 10,35

MOªIE: s.f.
moºia: sg. ac. 11,20

NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. 1,8; rezum. cap.4; 5,9; 6,6; 13,26
neamurile: pl. nom./ac. 4,2; 5,17; rezum. cap.6; 6,16
neamurilor: pl. dat. 5,8
neam: sg. ac. rezum. cap.9; 9,2; rezum. cap.10; rezum. cap.13;
13,3, 26, 30

(a) MOªTENI: v. IV
sã moºteneascã: con j. prez. 3.pl. 9,15
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 11,3; 13,29

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. rezum. cap.1; 2,17; 9,9
nãcaz: sg. ac. 1,3; 2,10; 9,37
nãcazului: sg. gen. 9,27

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 4,14; 10,28; 12,42; 13,26
muierilor: pl. gen. 5,1; 8,3
muiare: sg. ac. 7,63
muieri: pl. ac. rezum. cap.13; 13,23, 27

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 9,27

MULT, -Ã: ad j./adv./pron. nehot.
multe: adj. f. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,4; 5,18; 6,17; 9,19, 28; 13,26
multã: adj. f. sg. nom./ac. 4,10; 9,35
multe (foar te): adj. f. pl. nom. 5,2
mulþi: adj. m. pl. ac. 9,25, 30
(mai) mult: adv. 2,17; 7,2
mult: adv. 9,17

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. ac. 4,5
nedrep tãþile: pl. ac. 9,2
NEGOÞ: s.n. (Înv. ºi pop.; ccr.) „mar fã”
negoþuri: pl. ac. 10,31
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NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorii: pl. nom. 3,31; 13,20

(a se) OBIªNUI: v. IV; var . (Înv.) (a se) OBICINUI
(v -)aþi obicinuit: ind. pf.c. 2.pl. 5,11

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirile: pl. ac. rezum. cap.9

OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom./ac. 5,10; 7,73
obºtea: sg. ac. 7,5

NELEGIUIT: adv.
nelegiuit : 9,33

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 1,3; 2,17; 4,4
ocãrâlor: pl. gen. rezum. cap.4

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. nom. 4,15; 5,9; 6,1, 16
nepriiatinilor : pl. gen. 9,28

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom. 1,6

NEPUTINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
neputincioºi: s.m. pl. nom. 4,2
NOAPTE: s./adv.
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/zioa ºi noaptea 1,3; 4,9
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. pe noaptea „în timpul nopþii” 4,22
noap te: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „noaptea”, „în timpul
nopþii” (cf. lat. nocte) 6,10
noap tea: adv. 2, 12, 13, 15; 9,12, 19

(a se) ODIHNI: v. IV
(ne) vom odihni: ind. viit.I. 1.pl. 6,9
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.pl. 9,28
au odihnit: ind. pf.c. 3.pl. 13,19
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariul: sg. ac. 10,34
OM: s.m.
omului: sg. gen. 1,11; 12,24, 35
om: sg. nom./ac. 2,10; 7,2, 66; 8,1
oamenii: pl. nom. 3,2
oameni: pl. nom. 3,7
omul: sg. nom./ac. 5,13; 9,29

NOR: s.m.
nor: sg. ac. 9,12, 19
NOROCIRE: s.f. (P op.) „noroc”
norocirea: sg. ac. 2,10
NOROD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 4,6, 22; 5,1, 19; 7,7; rezum.
cap.8; 10,14, 30; 11,1, 2 4; 12,37; 13,24
norodul: sg. nom./ac. 1,10; 8,9; r ezum. cap.9; 4,13; 5,13, 15, 18;
rezum. cap.7; 7,4; rezum. cap.8; 8,1, 5, 6, 7, 9, 11, 1 2, 16; 9,10,
32; 11,2; 12,30; 13,1
norod: sg. nom./ac. 7,72; 8,7; rezum. cap.9; 10,28, 34
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 8,3, 13
noroade: pl. ac. 9,22
noroadele: pl. nom./ac. 9,24; 10,28, 31
noroadelor: pl. gen. 9,30
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f. pl. ac. 10,33

(a) OPÃCI: v. IV (R eg.) „a opri”; „a împiedica (pe cineva) sã
întreprindã ceva”
a opãci: inf. prez. rezum. cap.6
(a) OPRI: v. IV
opreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
ai oprit : ind. pf.c. 2.sg. 9,20
(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI
(sã) usebeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(s-)au usebit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,2; 10,28
OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 2,9

NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom. 7,7
(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; rezum. cap.7; rezum.
cap.10; rezum. cap.11
am numãrat : ind. pf.c. 1.sg. 7,1
sã numãr : conj. prez. 1.sg. 7,5
au numãrat: ind. pf.c. 3.pl. 12,43

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealele: pl. ac. 5, 13
osteneala: sg. ac. 9,32
(a) OªTI: v. IV
sã oºtascã: con j. prez. 3.pl. 4,8
oºtiþi: imper ativ 2.pl. 4,14
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 4,20

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,9, 11; 9,5, 7
numele: pl. nom./ac. 7,63; rezum. cap.12
nume: sg. ac. 9,10
O
OAIE: s.f.
oilor : pl. gen. 10,36
OASTE: s.f.
oºtii: sg. gen. 4,14, 19
oastea: sg. ac. 9,6
oastea: sg. nom., în sintagma oastea ceriului „îngerii” 9,6
OBICEI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 8,18

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. rezum. cap.6
PAHARNIC: s.m.; var. (În v. ºi reg.) PÃHARNIC
pãharnicul: sg. nom. rezum. cap.1; 1,11
PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 2,20; 4,14, 19; 11,1
par tea: sg. nom./ac., în sintagma jumãtate par tea 3,11; 4,16;
12,37, 39
par tea: sg. gen. (cu prep. a), în sintagma a jumãtat e partea
3,12, 16
par tea: sg. ac., în sintagma jumãtãþii partea 3,17
pãrþii: sg. gen., în sintagma jumãtãþii pãrþii 3,18
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pãrþii: sg. gen. 3,30
par te: sg. nom./ac., în sintagma jumãtate par te 4,6; 12,32
par te: sg. ac., în num. fracþ. a o sutã de parte/a treia par te/a
zecea parte 5,11; 10,32, 38
pãrþi: pl. nom./ac. 8,10, 12; 11,1; 12,46; r ezum. cap.13
par tea: sg. ac., în num. fracþ. a zeacea partea 10,37
pãrþile: pl. nom./ac. 11,36; 13,5, 10, 13
PAVÃZÃ: s.f.
paveze: pl. nom. 4,16
PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. rezum. cap.1; 1,6; 9,2, 37
pãcatul: sg. ac. 4,5
pãcat: sg. ac. 10,33; 13,26
(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 9,29; 13,26
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 1,6
sã pãcãtuiesc: conj. prez. 1 .sg. 6, 13
PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. ac. 7,70
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. ac. 4,4; 9,6, 8, 15, 22, 23, 24, 36
pãmânt: sg. ac. 8,6; 9,25, 35
pãmântului: sg. gen./dat. 9,10, 24; 10,30, 31, 35, 37

pârghe: pl. ac. 12,43
pârgã: sg. ac. 13,31
(a se) PEDEPSI: v. IV
(sã) pedepsesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13
PERSAN: s.m.; var. PERSIAN; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este la Georgie ªincai din ªinca,
Hronica românilor ºi a ami multor neamuri…[II], [Tom] I–III, Iaºi,
1853–1854.
Persianului: sg. gen. 12,22
PEªTE: s.m.
Peºtilor: pl. gen., în s. propr. Poar ta Peºtilor 3,3; 1 2,38
peºti: pl. ac., în sintagma lacul de peºti 3,16
peºti: pl. ac. 13,16
(a) PETRE CE: v. III
sã petreacã: conj. prez. 3.pl. 2,7
PIATRÃ: s.f.
pietrile: pl. ac. 4,2
piatrã: sg. ac. 4,3; 9,11, 15
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. nom. 9,21
PITAR: s.m.
Pitarilor: pl. gen., în s. propr. Turnul Pitarilor 3,11; 12,37

(a) PÃRÃSI: v. IV
ai pãrãsit: ind. pf.c. 2.sg. 9,17, 31
am pãrãsit: ind. pf.c. 1.sg. 13,11

PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. nom. 4,16

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. impers. 2,5, 7
(sã) pãrea: ind. imp. 3.sg. 7,2
(s-)au pãrut : ind. pf.c. imper s. 13,8

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. 3.sg. 2,5
au plãcut: ind. pf.c. im pers. 2,6
plãcea: ind. imp. impers. 9,24

PÃRINTE: s.f.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 7,61; 9,2, 9, 23, 36; 10,34; 11,13
pãrinþii: pl. nom. 9,16, 32, 34; 13,18

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
am plâns: ind. pf.c. 1.sg. 1,4
sã plângeþi: con j. prez. 2.pl. 8,9
plângea: ind. imp. 3.sg. 8,9

(a) PÃZI: v. IV
pãzeºti: ind. prez. 2.sg. 1,5; 9,32
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 1,5
am pãzit: ind. pf.c. 1.pl. 1,7
veþi pãzi: ind. viit.I. 2.pl. 1,9
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg./pl. 10,29; 12,24
pãzea: ind. imp. 3.pl. 11,19
au pãzit: ind. pf.c. 3.pl. 12,44
a pãzi: inf. prez. 13,22
PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitoriul: s.m. sg. nom. 2,8; 3,29
pãzitori: s.m. pl. nom./ac. 4,9; rezum. cap.7; 7,3
pãzitorii: s.m. pl. nom. 4,23; r ezum. cap.12; 12,25
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. ac. 5,15; 9,15; 13,2
pânea: sg. ac. 9,36
pâinile: pl. ac., în sintagma pâinile punerii-înainte 10,33
(a) PÂNGÃRI: v. IV
pângãresc: ind. prez. 3.pl. 13,29
PÂRÃ: s.f.
pârã: sg. ac. rezum. cap.6
PÂRGÃ: s.f.
pârghele: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,35, 36, 39; 13,5
pârga: sg. nom./ac. 10,36, 37

(a se) PLE CA: v. I
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.pl. 8,6
PLIN , -Ã: adj.
pline: f. pl. ac. 9,25
(a) PLINI: v. IV
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 5,13
ai plinit: ind. pf.c. 2.sg. 9,8
POAMÃ: s.f.
poamele: pl. ac. 10,37
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom./ac. 1,3; 2,3, 8, 13, 17; 6,10; 7,3; 12,30;
13,19, 22
Poarta: sg. ac., în s. propr. Poar ta Vãlii/Poarta Gunoiului/Poarta
Fântânii/Poarta Vâlii/Poarta Turmei/P oarta Turmeai/P oarta
Peºtilor/Poar ta Veache/Poar ta Cailor/Poar ta Apelor/Poar ta
Efrem/Poarta Strãjii 2,13, 14, 15; 3,1, 3, 6, 13, 14, 15, 28, 31;
12,31, 35, 36, 38
porþi: pl. ac. rezum. cap.3; 6,1; 13, 19
poarta: sg. ac. 3,20, 21
Porþii: sg. gen ., în sintagmele Porþii Apelor/Porþii Efr em 3,26;
8,1, 3, 16
porþii: sg. gen. 3,29
porþilor: pl. gen. 12,25
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PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 3,10, 16, 19, 23, 25, 26,
28, 29, 30; 7,3; 13,21
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. în prejmã 3,27
pr eajmã: sg. ac., în loc. adv. din preajmã 12,37

(a se) POCÃI: v. IV
pocâindu(-sã): gerunziu rezum. cap.9
PODIRE: s.f. (aici) „acoperiº”
podirea: sg. ac. 8,16
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

PREOT: s.m.
pr eoþilor: pl. gen./dat. 2,16; 10,36, 37; rezum. cap.12; 12,7,
34; 13,30
pr eotul: sg. nom., în sintagma preotul cel mare 3,1
pr eoþii: pl. nom./ac. 3,1, 28; 5,12; 7,39, 73; 8,13; 9,32, 34, 38;
10,8, 28, 39; 11,3; 12,1, 22, 30, 40, 43
pr eotului: sg. gen., în sintagma preo tului celui mare 3,20; 13,28
pr eoþi: pl. nom./ac. 3,22; 7,63; 10,34; 11,10, 20; 12,12, 43
pr eot: sg. nom. 7,65; 10,38
pr eotul: sg. nom. 8,2, 9; 13,4, 13
pr eotului: sg. gen. 12,26

POM: s.m.
pomi: pl. ac., în sintagma pomi roditori 9,25
pomul: sg. ac. 10,35
pomul: sg. gen. (cu prep. a + tot ) 10,37
POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. nom. 2,20
(a se) PORNI: v. IV
pornindu(-se): gerunziu 4,1
am por nit: ind. pf.c. 1.sg. 13,11

PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
pr eoþeºti: f./n. pl. nom./ac., în sintagmele contoºe preoþeºti/
contoºuri preoþeºti/pârghele preoþeºti 7,70, 72; 13,5
pr eoþeascã: f. sg. ac.13,29

PORONITEAN: s.m. (cf. supra HORONITEAN )
Poroniteanul: sg. nom. 13,28
PORTAR: s.m.
portari: pl. ac. 7,1
portarii: pl. nom. 7,46, 73; 10,28, 39; 11,19; 12,4 4
portarilor: pl. dat. 12,46; 13,5

PREOÞIE: s.f.
pr eoþie: sg. ac. 7,.64
pr eoþiia: sg. ac. 13,29
PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar) PRETUTINDINI
pr etutindini: adv. în c. de pretutindini „de peste tot” rezum. cap.12

PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 1,5, 9; 9,14, 16, 29, 34; rezum. cap.10; 10,29
porunca: sg. nom./ac. 1,7; 11,23; 12,24, 44
porunci: pl. ac. 9,13; 10,32

PREÞ: s.n.
pr eþul: sg. ac. 5,2
pr eþu: sg. ac. 6,13

(a) PORUNCI: v. IV
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 1,7, 8; 9,14
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,14; 8,1
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 7,2; 13,9, 19
a f i poruncit: inf. pf. 8,14

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 6,6, 9
pricina: sg. ac. 13, 11
PRIDVOR: s.n.
pridvor ul: sg. ac. 3,25
pridvoarãle: pl. ac. 8,16

POST: s.n.
post: sg. ac. rezum. cap.9; 9,1
(a se) POSTI: v. IV
(sã) posteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
posteam: ind. imp. 1.sg. 1,4

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREJUR, PRINPREGIUR
prinprejur: adv. 4,13
prinpregiur: adv. rezum. cap.6
prinprejurul: pr ep. 6,16

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: s.m. pl. nom. rezum. cap.2; 4,11
pr otivnicilor: pl. gen. 9,27

(a) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 9,25

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: sg. nom. 5,14; 9,12
povãþuitorii: pl. nom. 5,15
povãþuitoriului: sg. gen. 12,26

(a) PRISOSI: v. IV (aici des pre oameni) „a rãmâne”
prisosind: gerunziu 1,2
PROROC: s.m.
pr oroci: pl. ac. 6,7, 14
pr orocul: sg. nom. 6,14
pr orocii: pl. nom./ac. 9,26, 32
pr orocilor: pl. gen. 9,30

POVÂRNIRE: s.f. (aici) „cur burã” (cf. lat. f lexÀra, -ae)
povâr nire: sg. ac. 3,24
povâr nirii: sg. gen. 3,25
PRAZNIC: s.n.
pr aznicul: sg. ac., în sintagma pr aznicul corturilor (vezi CORT)
rezum. cap.8
pr aznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 8, 14
pr aznic: sg. ac. 8,18
pr aznice: pl. ac. 10,33
(a se) PRÃZNUI: v. IV
prãznuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
(sã) prãznuiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuir e: sg. ac. rezum. cap.12

(a) PROROCI: v. IV
pr orocind: gerunziu 6,12
PRUNC: s.m.
pr uncii: pl. nom. 5,10, 16; 12,42
pr uncul: sg. ac. 6,5
PSALTIRE: s.f. (Înv.) „psalt erion”
psaltiri: pl. ac. 12,27
(a) PUNE: v. III
am pus: ind. pf.c. 1.sg./pl. 4,9; 7,1, 3
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RÃSÃRIT, -Ã: ad j.
rãsãrit: m. sg. nom. 7,59

punea: ind. imp. 3.pl. 4,17
sã punem: conj. prez. 1.pl. 5,3
puseasem: ind. m.m.c.pf. 1 .sg. 6,1
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 6,7; 9,7, 3 7
puind: gerunziu 13,5
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 13,26

(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
ai rãscumpãr at: ind. pf.c. 2.sg. 1,10
(se) rãscumpãra: inf. prez. fãrã a 5,5
am rãscumpãrat : ind. pf.c. 1.pl. 5,8
vom rãscum pãra: ind. viit.I. 1.pl. 5,8

PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma pâinile punerii-înainte 10,33

(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI

(a se) PURTA: v. I
poartã: ind. prez. 3.sg. 4,10
purta: ind. imp. 3.pl. 4,17
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.pl. 9,10, 16
vor pur ta: ind. viit.I. 3.pl. 10,39

RÃSIPIT, -Ã: adj.; v ezi RISIPIT
(a) RÃSPUNDE: v. III
ar rãspunde: cond. prez. 3.pl. 5,8
am rãspuns: ind. pf.c. 1.sg. 6,4
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 8,6

(a se) PUS TII: v. IV
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 17

(a) RÃSUNA: v. I
rãsuna: ind. imp. 3.pl. 4,18

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE
pustie: s.f. sg. ac. 9,19, 21

RÃT EZ „închizãtoare primitivã, for matã dintr-o limbã de lemn
sau de metal, pentru uºi sau ferestr e”
rãteazele: pl. ac. 3,3, 6, 13, 14, 15

(a) PUTEA: v. II
sã pociu: conj. prez. 1.sg. 2,8
putea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
vom putea: ind. viit.I. 1 .pl. 4,10
sã poatã: con j. prez. 3.pl. 5,5
pociu: ind. prez. 1.sg. 6,3
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 7,61
putea: ind. imp. 3.pl. 8,2; 10,29

RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu: s.n. sg. ac. 6,2; 9,28
rãul: s.n. sg. ac. 13,18, 27
reale: ad j. n. pl. ac. 9,35
rãu: adj. n . sg. nom. 13,17
rãu (foarte): adv. 13,8

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnicã: adj. f. sg. ac. 1,10
puternice: ad j. f. pl. ac. 9,11
putearnici (foar te): adj. m. pl. nom. 11,14
putearnicilor: s.m. pl. dat. 11,14

RÃUTATE: s.f.
rãutat e: sg. nom. 2,2
rãotatea: sg. ac. 6,13
rãotate: sg. ac. 13,7

PUTINÞÃ: s.f.
putinþa: sg. ac. 5,8

RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 4, 16

PUÞIN , -Ã: adj.
puþâni: m. pl. ac. 2,12

(a) RÃZBOI: v. IV
rãzboiþi: ind. pr ez. 2.pl. 2,19
a rãzboi: inf. pr ez. 6,6
RÂND: s.n.
rând: sg. ac., în loc. adv. în rând/pre rând 4,13; 12,24
rânduri: pl. nom. 4,22
rândurile: pl. ac. 7,3; 12,24; 13,30

R
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 8,15
RANÃ: s.f. (aici) „spãr turã” (cf. lat. cic¼tr¾x, -¾cis „ranã”, dar ºi
„spãrturã”
rana: sg. nom. 4,7

(a se) RÂNDUI: v. IV
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 2,6; 4,13; 13,13, 19
(sã) rânduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 12,45

RÃBDÃT OR, -TOARE: adj.
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 9, 17

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. nom. 11,23

(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduite: f. pl. ac. 13,31

RÃDIC AT, -Ã: adj.; vezi RIDICAT
RÃMAS, -Ã: adj.
rãmasã: f. sg. nom. 6,1
(a) RÃMÂNE: v. III
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.1; 1,2
au rãmas: ind. pf.c. 3.pl. 1,3; 11,30; 13,20
rãmâie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 4,22
rãmâneþi: ind. prez. 2.pl. 13,21
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit: sg. ac. 3,26, 29; 12,36

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 2,7, 9; 3,7
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
ar fi rãvnind: cond. pf. (cu gerunziu ) 3.sg. rezum. cap.6
REPEJUNE: s.f. (aici) „pârâu”
rãpejune: sg. ac. 2,15
(a) RIDIC A: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDIC A
rãdicându-: gerunziu 8,6
ai rãdicat: ind. pf.c. 2.sg. 9,15
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RIDICAT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) RÃDICAT
rãdicate: f. pl. nom. 8,3

sat e: pl. ac. 6,2; 1 2,28
sat ele: pl. ac. 11,25, 30; 1 2,29

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a se) RÃSIPI
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 1,8
au râsipit : ind. pf.c. 3.sg. 4,15

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 7,61; 9,2
seminþii: sg, dat. 9,8
(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãtur at: ind. pf.c. 3.pl. 9,25

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT
rãsipit: n. sg. ac. 2,13

SÂMBÃTÃ: s.f./adv. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºap tea a sãptãmânii, în care
orice activitat e trebuia într eruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu se
odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbãt a: s.f. sg. ac. 9,4; rezum. cap.10; 13,18
sâmbetei: s.f. sg. gen. 10,31; rezum. cap.13; 13,15, 17, 19, 22
sâmbete: s.f. pl. ac. 10,33
sâmbãtã: s.f. sg. ac. 13,19
sâmbãt a: adv. 10,31; 13,15, 16, 19, 21

ROB: s.m.
robului: sg. gen. 1,11
robi: pl. nom. 9,36
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.1; 1,2, 3; 8,17
robiii: sg. gen. 4,4
robia: sg. ac. 7,6; 9,17

SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 5,13

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roadele: s.f. pl. nom. 9,37
roada: s.f. sg. gen. (cu prep. a + toatã) 10,35

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

RODITOR, -TOARE: ad j.
roditori: m. pl. ac., în sint agma pomi roditori 9,25

SCÃLDÃTOARE: s.f.
scãldãtoarei: sg. gen. 3,15

ROªIE: s.f.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 9,9

(a) SCHIMBA: v. I
schimbã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6

(a se) RUGA: v. I
(mã) r ugam: ind. imp. 1.sg. 1,4
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 1,6
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 1,5, 11
(t e) rogi: ind. prez. 2.sg. 2,4
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 2,4; 13,6
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
am rugat: ind. pf.c. 1.pl. 4,9
(sã) roagã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
sã (se) roage: con j. prez. 3.sg. 10,33

(a) SCOATE: v. III
scoat eþi: ind. prez. 2.pl. 5,7
a scoat e: inf. prez. 5, 11
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 9,7, 15
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 9,18
SCOATERE: s.f. „percepere de dãri” (cf. lat. exacti¹, -¹nis „scoatere
cu f orþa”, „izgonire”; „încasare de bani”, „percepere a dãrilor”)
scoat erea: sg. ac. 10,31

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. 1,6, 11
rugãciune: sg. ac. 11,17

(a) SCRIE: v. III
au f ost scris: pasiv ind. pf.c. im pers. 7,69
ias te scris: pasiv ind. prez. imper s. 8,15; 10,34, 36

RUPTURÃ: s.f. (aici) „spãrturã”
rupturã: sg. nom. 6,1

SCRIITOR: s.m. „logofãt”; „diac”
scriitoriului: sg. gen./dat. 8,1; 1 2,26
scriitoriul: sg. nom. 8,4, 9, 13; 12,35; 13,13

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. ac. 4,4

SCRIS, -Ã: adj./adv.
scrisã: adj. f. sg. ac. 6,5
scriºi: adj. m. pl. nom. 12,22, 23
scris: adv. 7,5; 8,14; 13, 1

S
SABIE: s.f.
sabia: sg. ac. rezum. cap.4; 4,17
sabiile: pl. ac. 4,13
sabie: sg. ac. 4,18

SCRISOARE: s.f.
scrisoare: sg. ac. rezum. cap.2; 2,7, 8; r ezum. cap.6
scrisorile: pl. ac. 2,9
scrisoarea: sg. ac. 7,64

SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se fac sacii) care se purta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
saci: pl. ac. rezum. cap.9; 9,1

(a se) SCULA: v. I
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 2,12; 4,14
sã (ne) sculãm: conj. prez. 1.pl. 2, 18, 20
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 9,3, 4
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 9,5

SAMARINEAN: s.m. „samarit ean” (cf. Indice 4Îm p –
SAMARITEAN)
samarineanilor: pl. gen. 4,2

SCUMP, -Ã: adj. (Înv. ºi reg.) „zgârcit”
scumpi: m. pl. ac. rezum. cap.5

SAT: s.n.
satului: sg. gen. 3,15

(a se) SCUTURA: v. I
am scuturat : ind. pf.c. 1.sg. 5,13
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sã scuture: con j. prez. 3.sg. 5,13
sã (sã) scuture: conj. prez. 3.sg. 5, 13
SEMN: s.n.
semne: pl. ac. 9,10
SETE: s.f.
seate: sg. ac. 9,20
SFAT: s.n. „plan”; (aici ºi) „dregãtor” (cf. lat. magistr¼tus,-Às)
sfatul: sg. nom./ac. 2,16; 4,15; 5,17; 7,5
sfaturilor : pl. gen./dat. 2,16; 12,39
sfaturile: pl. ac. 5,7
sfat : sg. ac. 6,7
sfatului: sg. gen. 13,11
(a se) SFÃTUI: v. IV
sã (ne) sfãtuim: con j. prez. 1.pl. 6, 10
SFÂNT, -Ã: s./adj.
sfintele: s.f. pl. ac., în gen. superl. sfintele sfinþilor 7,65
sfinþilor: s.m. pl. gen ., în gen. superl. sfintele sfinþilor 7,65
sfântã: adj. f. sg. nom. 8,10, 11; 11,1
sfânta: adj. antep. f. sg. ac. 11,18

INDICE
sluga: sg. nom./ac. 1,11; 2,5, 10, 19; 4,22
slujile: pl. nom./ac. 4,23; 9,10
slujilor: pl. gen. 7,57, 60; 11,3
sluji: pl. ac. 7,67
SL UJBÃ: s.f.
slujbã: sg. ac. 10,31
slujba: sg. ac. 10,33; 11,22; 12,9; 13,30
slujbele: pl. nom. rezum. cap.12
(a) SLUJI: v. IV
au slujit : ind. pf.c. 3.pl. 9,35
slujesc: ind. prez. 3.pl. 10,36
slujea: ind. imp. 3.pl. 13,10
SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slujitorii: s.m. pl. nom. 5,15; 10,39
SL UJNICÃ: s.f.
slujnice: f. pl. nom. 5,5
slujnicile: pl. ac. 7,67
(a) SMERI: v. IV
ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 9,24

SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. ac. 13,6

SMOCHINÃ: s.f.
smochine: pl. ac. 13,15

SFETNIC: s.m.
sfeatnici: pl. ac. 4,14
sfetnici: pl. ac. 4,19

SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 7,3

(a se) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.pl. 3,1
(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,9
sfinþea: ind. imp. 3.sg. 12,46
a sfinþi: inf. prez. 13,22

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SORT: s.m.
sorþi: s.m. pl. ac. 9,22; 10,3 4; 11,1

SFINÞIT, -Ã: adj./s.
sfinþitã: ad j. f. sg. ac. 9, 14; 10,31
sfinþite: adj. n . pl. nom. 10,39
(ceale) sfinþite: s.f. pl. ac. 10,33

(a) SOCOTI: v. IV
socoteam: ind. imp. 1.sg. 2,13, 15
au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 9,34

SICL U: s.m.; SICLÃ: s.f.
sicli: s.m. pl. ac. 5,15
siclã: s.f. sg. ac. 10,32
(a se) SILI: v. IV
silindu(-se): gerunziu rezum. cap.6
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 9,6
SLAVÃ: s.f.
slavei: sg. gen. 9,5
(a) SLÃBI: v. IV
slãbit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,10
SL OBOD: adv.
slobod: 13,15
(a) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.pl. 3,8
slobozi(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
vom slobozi: ind. viit.I. 1.pl. 10,31
sloboziþi: ind. prez. 2.pl. 13,17
SL UGÃ: s.f.
slugii: sg. gen. 1,6, 8; 9,14; 10,29
slugile: pl. nom./ac. 1,6, 10; 2,20; 13,19
slujii: sg. gen. 1,7

SOC OTEALÃ: s.f.
socoteala: sg. ac. rezum. cap.6

SOL: s.m.
soli: pl. ac. 6,3
SOLONITEAN: s.m. (cf. Indice 3Împ – SILONITEAN )
Soloniteanului: sg. gen. 11,5
SOÞIE: s.f. (În v. ºi pop.) „tovarãº”
soþiile: pl. ac. rezum. cap.6
SPÃLAT: s.n.
spãlat: sg. ac. 4,23
(a) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPÃRIA
sparie: ind. prez. 3.pl. 6,9
(a) SPORI: v. IV
au sporit: ind. pf.c. 3.pl. 9,25
(a) SPUNE: v. III
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 2,12, 18
spuseasem: ind. m.m.c.pf. 1 .sg. 2,16
sã spuie: conj. prez. 3.pl. 8,15
(a) S TA: v. I
stând: gerunziu 7,3
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 7,65
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,4, 5; 9,2; 12,38, 39
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 8,7; 12,43
sã stea: con j. prez. 3.pl. 9,3
a sta: inf. prez. 13,11
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(a) STÃPÂNI: v. IV
s tãpânesc: ind. prez. 3.pl. 5,5; 9,37
au s tãpânit : ind. pf.c. 3.pl. 9,22, 24, 25, 28
sã s tãpâneascã: conj. prez. 3.pl. 9,23
STÂLP: s.m.
s tâlpii: pl. ac. 3,1, 3, 6, 13, 14, 15
s tâlpi: pl. ac. 6,1; 7,1
s tâlp: sg. ac. 9,12
s tâlpul: sg. nom. 9,19
STÂNG , -Ã: s.m./f.
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 8,4
STEA: s.f.
s tealelor: pl. gen. 4,21
s tealele: pl. ac. 9,23
STOG: s.n.
s toguri: pl. ac. 13,15
STRA JÃ: s.f.
Strãjii: sg. gen., în s. propr. Poar ta Strãjii 12,38
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN
s treini: m. pl. ac. 5,10
s treine: f. pl. ac. 13,27
STRÂNS, -Ã: adj.
s trânse: f. pl. nom. 7,3
STRÂNSURÃ: s.f.
s trânsurã: sg. ac. 5,7
(a) STRIGA: v. I
au s trâgat: ind. pf.c. 3.pl. 9,4, 27, 28
STRIGARE: s.f.
s trâgarea: sg. nom./ac. 5,1, 6; 9,9
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ºedea: ind. imp. 3.sg. 2,6
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 2, 12, 14
ªERB: s.m.
ºerbilor: pl. gen. 1,11
ªERBIE: s.f.
ºerbie: sg. ac. 5,5
(a se) ªTERGE: v. III
sã (sã) ºt argã: conj. prez. 3.sg. 4,5
sã ºtergi: conj. pr ez. 2.sg. 13,14
(a) ªTI: v. IV
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,2
ºtiia: ind. imp. 3.sg./pl. 2, 16; 13,24
ºtiþi: ind. pr ez. 2.pl. 2,17; 5,8
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 4,11
ªURÃ: s.f.
ºuri: pl. ac. 13,12, 13
T
TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã 6,10
TARE: adj./adv./s.
tare: ad j. m. sg. nom./voc. 1,5; 9,32
tari: adj. m. pl. nom. 11,6
tare: adv. 2,2
(mai) t are: adv. 6,9
(celor) Tari: s.m. pl. gen., în s. propr. Casa celor Tari 3,16
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâne-mieu: sg. gen. 1,6; 2,3, 5

STRUGURE: s.m.
s truguri: pl. ac. 13,15

(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 5,8
tãceþi: imper ativ 2.pl. 8,11

(a se) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SUPÞIA
(sã) supþiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,18

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. rezum. cap.8; 8,7, 11

(a se) SUI: v. IV
(m-)am suit : ind. pf.c. 1.sg. 2,15
(sã) v or sui: ind. viit.I. 3.pl. 4,3
suise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.7
(sã) suise: ind. m.mc.pf. 3.pl. 7,5
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.pl. 7,6, 61; r ezum. cap.12; 12,1, 36
a (sã) sui: inf. pr ez. 12,31

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 13,5, 9

SUIª: s.n. „urcuº”
suiºului: sg. gen. 3,19
suiºul: sg. ac. 12,36
SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 4,20
(a) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.pl. 3,5
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. în sus 3,28
ª
(a) ªEDEA: v. II
ºezut-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,4

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. ac. 1,10
tãria: sg. nom. 4,10; 8,10
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
tâlcuiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
tâlcuind: gerunziu 8,9
sã tâlcuiascã: conj. prez. 3.sg. 8,13
TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerilor : s.m. pl. gen. 4, 16
TÂRNOSIRE: s.f.
târ nosirea: sg. nom. rezum. cap.12; 12,27
târ nosire: sg. ac. 12,27
TEASC: s.n.
teascurile: pl. ac. 13,15
TEMÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) TEMÃTORIU
temãtoriu: m. sg. ac., în sintagma temãtoriu de Dumnez eu 7,2

79

CARTEA LUI NEEMIE

INDICE

(a se) TEME: v. III
a (sã) teame: inf. prez. 1,11
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 2,2
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 4, 14
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.6; 6,16

TURN: s.n.
turnului: sg. gen. 2,8; 3,25
turnuri: pl. ac. rezum. cap.3
turn: sg. ac. 3,1
turnul: sg. ac. 3,1, 26, 27
Turnul: sg. ac., în s. propr. Turnul Pitarilor/Turnul Hananiil/Turnul
Emath 3,11; 12,37, 38

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþii: sg. gen. 3,25
THECUIAN: s.m. „locuitor al oraºului Thecua (Tecoa), situat
în Iuda, la vreo 10 km sud de Be tleem”
thecuenii: pl. nom. 3,5, 27
TINÃ: s.f.
tinã: sg. nom. 4,10
TIR: s.m. „tirian; locuitor al Tirului”
tirii: pl. nom. 13,16
(a) TRÃI: v. IV
sã trãieºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,3
sã trãim: conj. prez. 1.pl. 5,2
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 9,29
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 4,18
trâmbiþii: sg. gen. 4,20
trâmbiþe: pl. ac. 12,34, 40
TREAPTÃ: s.f.
treaptele: pl. ac. 3,15; 12,36
treaptã: sg. ac 8,4
treapta: sg. ac. 8,7
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. 3.sg. 13,1
(a) TRECE: v. III
veþi tr eace: ind. viit.I. 2.pl. 1,8
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 2,14
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 2,14
vor tr eace: ind. viit.I. 3.pl. 4,3
au trecut: ind. pf.c. 3.pl. 9,11
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a se) TREMITE
sã trimiþã: conj. pr ez. 3.sg. 2,5
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6; 6,2, 5; 11,1
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,9
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 6,3, 8; 10,34
au tremis: ind. pf.c. 3.pl. 6,4
au fost trimis: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 6,12
(sã) trimitea: ind. imp. 3.pl. 6,17
trimitea: ind. imp. 3.sg. 6,19
trimiteþi: imperativ 2.pl. 8,10
sã trimitã: conj. pr ez. 3.sg. 8,12
voi trimit e: ind. viit.I. 1.sg. 13,21
TRIS T, -Ã: adj.
tristã: f. sg. nom. 2,2
TRUFAª, -Ã: adj./adv.
truf aºi: adj. m. pl. nom. 9, 10, 16
truf aºu: adv. 9,29
TRUP: s.n.
trupurile: pl. nom./ac. 5,5, 5; 9,37

Þ
ÞARÃ: s.f.
þarã: sg. ac. 1,3
þãrâle: pl. ac. 9,35
ÞARINÃ: s.f.
þarinile: pl. ac. 5,3, 4, 5, 11
þarinã: sg. ac. 5,16
ÞÃRÂNÃ: s.f.
þãrânã: sg. ac. 9,1
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
þân: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
þinea: ind. imp. 3.pl. 4,17
sã þie: con j. prez. 3.sg. 4,21
a þinea: inf. prez. rezum. cap.10
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Cap 1

459v

Tovie, în robie, de la leagea lui Dumnezeu nu s@ depart@ }i pre fiiul s@u Tovie, din Anna,
muierea sa, n@scut, frica Domnului îl înva]@. Iubit fiind împ@ratului Salmanazar, mearge
înc@tro vrea. Fra]ii robi îi mâng@ie }i-i ajut@ cu milostenie. Lui Gav el d@ împrumut
t@lan]i de argint zeace. Sena |heriv, pentru c@ci îngroap@ mor]i, îl gonea}te.

1.

ovie, din neamul }i cetatea Nethali, carea este în p@r]ile Galileii cele mai din sus
preste Naason, dup@ calea carea duce spre apus, de-a stânga având cetatea
Sefeth,
2. *Robit fiind în zilele lui Salmanazar, împ@ratului asiriilor, îns@, }i în robie fiind, calea *4 Împ@r. 17, 3
adev@rului nu o au p@r@sit,
}i 18, 9.
3. A}a cât toate care putea avea, fra]ilor celor împreun@ robi]i, în toate zilele, carii era
din neamul lui, le împ@r]iia.
4. {i fiind mai tân@r decât to]i în neamul Nethali, nimic pruncesc n-au lucrat.
5. {i mergând to]i la vi]eii cei de aur, *carii îi f@cuse Ierovoam, împ@ratul lui Israil, numai *3 Împ@r. 12, 28.
acesta fugea <de> împreunarea tuturor.
6. Ci mergea în Ierusalim la bisearica Domnului }i acolo s@ închina Domnului, Dumnezeului
Israil, toate pârghele sale }i z@ciuirile credincios dându-le,
7. A}a cum în anul al treilea nemearnicilor }i veni]ilor slujia toat@ z@ciuiala.
8. Acestea }i aseaminea acestora, dup@ leagea lui Dumnezeu, prunc}orul p@ziia.
460r
9. Iar@ fiind b@rbat, }-au luat muiere, || Anna, din neamul s@u. {i au n@scut dintr-însa
fiiu, numele s@u puindu-i,
10. Pre carele din pruncie a s@ teame de Dumnezeu l-au înv@]at }i a s@ feri de tot p@catul.
11. Deci ducându-s@ prin robie cu muiarea sa }i cu pruncul în cetatea Ninivii, cu tot
neamul s@u,
12. (Mâncând to]i din bucatele p@gânilor) acesta }-au p@zit sufletul }i niciodat@ nu s-au
spurcat în bucatele lor.
13. {i pentru c@ }-au adus aminte de Domnul în toat@ inima sa, i-au dat Dumnezeu har
înaintea lui Salmanazar împ@ratului.
14. {i i-au dat puteare oriînc@tro ar vrea a s@ duce, având slobozenie orice ar vrea a
face.
15. {i mergea la to]i carii era în robie }i dojene mântuitoare le da.
16. {i, venind în Raghes, cetatea medenilor, }i din ceale ce avea d@ruite de la împ@ratul
având zeace talan]i de argint,
17. {i, v@zând pre Gavel în mul]imea neamului s@u a fi lipsit, care era din neamul lui,
supt isc@litur@ i-au dat numi]ii t@lan]i de argint.|
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18. Iar@ dup@ mult@ vreame murind Salmanazar împ@ratul, împ@r@]ând Senaheriv, fiiul 460v
lui, pentru el }i având urâ]i înaintea sa pre fiii lui Israil,
19. Tovie în toate zilele meargea prin toate neamurile sale }i-i mâng@ia }i împ@r]ea
fie}tec@ruia pre cât putea din averile sale.
20. Pre cei fl@mânzi îi hr@nea, celor goli vejminte le d@ruia }i celor mor]i }i uci}i îngrop@ciune
le f@cea cu de-adinsul.
21. *Mai pre urm@ întorcându-se împ@ratul Senaheriv, fugând de partea Iudei, carea
*4 Împ@r. 19, 35.
Ecli 48, 24. o f@cuse Domnul asupra lui pentru bl@st@mul s@u }i, mânios, mul]i ucisease dintre fiii lui
2 Mac. 8, 19. Israil, Tovie le îngropa trupurile.
22. Iar@ deac@ s-au vestit împ@ratului, au poruncit s@-l ucig@ }i i-au luat toate averile.
23. Iar@ Tovie, cu fiiul s@u }i cu muierea fugind gol, s-au pitulat, c@ mul]i îl iubea.
24. *Iar@ dup@ patruzeaci }i cinci de zile, au ucis pre împ@ratul fiii lui.
*4 Împ@r. 19, 37.
25. {i s-au întors Tovie în casa sa }i toate averile i s-au dat înd@r@pt. ||
2 Par. 32, 21.
Isaie 35, 38.

Cap 2

461r

Tovie, ostenit de îngroparea mor]ilor, cu gunoiu de rândurea, spre proba r@bd@rii, s@ orbea}te.
{i de la muiare }i de la priiatini oc@rându-s@, s@ n@c@ja}te }i cu mare r@bdare le sufere
ca }i Iov.

1.

up@ acestea, fiind zi de s@rb@toarea Domnului }i f@cându-s@ bun prânzu în
casa lui Tovie,
2.
Au zis fiiului s@u: „Mergi }i ad@ câ]va din neamul nostru, carii s@ tem de
Domnul, s@ se uspete cu noi”.
3. {i, ducându-s@ }i întorcându-s@, i-au vestit c@ unul din fiii lui Israil sugrumat zace în
uli]@. {i îndat@ s@rind de la mas@, l@sând prânzul, fl@mând au ajuns la trup.
4. {i, luându-l, l-au purtat la casa sa în tain@, ca, apuind soarele, cu togmeal@ s@-l îngroape.
5. {i, deac@ au pitulat trupul, au mâncat pâne cu jeale }i cu tremurare,
6. Aducându-}i aminte de cuvântul acela care au zis Domnul prin Amos prorocul:
461v
*Amos 8, 10. *„Zilele | voastre ceale de praznic s@ vor întoarce spre tânguire }i spre jale”.
1 Mac. 1, 41.
7. Iar@ apuind soarele, s-au dus }i l-au îngropat.
8. {i-l mustra to]i cei de aproape ai lui, zicând: „Pentru aceast@ pricin@ s-au fost poruncit
s@ te ucig@ }i de abiia ai sc@pat de porunca mor]ii }i iar@}i îngropi mor]ii?”
9. *Ci Tovie, mai mult de Domnul temându-s@ decât de împ@ratul, apuca trupurile celor
*Sus 1, 13.
uci}i }i le pitula în casa sa }i pe la miezul nop]ilor le îngropa.
10. {i s-au întâmplat într-o zi, fiind ostenit de îngropare, venind la casa sa, s-au aruncat
lâng@ p@reate }i au adormit.
11. {i din cuibul rândurealii cald gunoiu i-au c@zut pre ochiu }i s-au orbit.
12. Iar@ aceast@ ispit@ pentru aceaea o au l@sat Dumnezeu a i s@ întâmpla, ca s@ dea
celor viitori pild@ de r@bdarea lui ca }i a sfântului Iov.
13. C@, din pruncia sa, pururea temându-s@ de Domnul }i poruncile Lui p@zind, nu s-au
462r
întristat împrotiva lui Dumnezeu, || pentru c@ i s@ întâmplase rana orbirii,
14. Ci nemi}cat au r@mas în frica lui Dumnezeu, dând har lui Dumnezeu în toate zilele
vie]ii sale.
15. C@ precum pre fericitul Iov îl mustra împ@ra]ii, a}a ace}ti p@rin]i }i rudele lui î} b@tea
joc de via]a lui, zicând:
16. „Unde ]i-i n@dejdea, pentru carea milostenii }i îngrop@ciuni f@ceai?”
17. Iar@ Tovie îi certa zicând: „S@ nu gr@i]i a}a,
18. C@ sântem fiii celor sfin]i }i acea via]@ a}tept@m carea Dumnezeu o va da celor ce
credin]a sa niciodat@ nu o schimb@ de la El”.
19. Iar@ Anna, muierea lui, s@ ducea la lucrul ]@s@turii în toate zilele }i, din lucrul mânilor
sale, hran@ ce putea c@p@ta o aducea.
20. De unde au fost de au adus acas@ un ied de capre,
21. A c@ruia glasul mecherezind auzindu-l b@rbatul ei, au zis: „Vede]i ca nu cumva s@
Iov. 2, 9.
fie de furat, întoarce]i-l st@pânului s@u, c@ nu ni-i slobod noao a mânca ceva de furat au
a atinge”. |
22. La aceastea, muierea lui mâniindu-s@, i-au r@spuns: „La ar@tat, de}art@ s-au f@cut 462v
n@dejdea ta }i milosteniile tale acum s-au ar@tat”.
23. {i cu aceastea }i altele aseaminea cuvinte îl înfrunta.
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Rug@ciunea lui Tovie c@tr@ Dumnezeu, pentru ocara muierii ce cearea s@ moar@, }i a Sarii, featei lui
Raguil, smerita, cu cel de trei zile post, rug@ciune, pentru probozirea slujnicei. Despre }apte b@rba]i de la
diavolul uci}i. {i amândurora rug@ciunile s@ ascult@, trimi]ându-se îngerul Rafail spre vindecarea lor.

1.
2.

tunci Tovie au suspinat }i au început cu lacr@mi a s@ ruga,
Zicând: „Drept e}ti, Doamne, }i toate judec@]ile Tale, dreapte }i toate c@ile
Tale, mila }i adev@rul }i judecata.
3. {i acum, Doamne, adu-[i aminte de mine }i s@ nu iai izbând@ despre p@catele meale,
nici s@-[i aduci aminte de gre}alele meale sau a p@rin]ilor miei. ||
4. *Pentru c@ n-am ascultat de poruncile Tale, pentru aceaea ne-am dat spre rumpere }i *2 Leage 28, 15.
463r
spre robie }i moarte }i spre bazn@ }i spre ocar@ tuturor neamurilor întru carele ne-ai râsipit.
5. {i acum, Doamne, mari sânt judec@]ile Tale, c@ n-am lucrat dup@ poruncile Tale }i
n-am umblat drept înaintea Ta.
6. {i acum, Doamne, dup@ vrearea Ta f@ cu mine }i poruncea}te în pace a s@ priimi
sufletul mieu, c@ mai bine-m iaste a muri decât a tr@i!”
7. {i într-aceea}i zi s-au întâmplat de }i Sara, fata lui Raguil, în Raghes, cetatea meadenilor,
au auzit mustrare de la o slujnic@ a t@tâni-s@u.
8. C@ s@ dedease dup@ }apte b@rba]i. {i dimonul pe nume Asmodeul îi ucisease îndat@
cât întrase la ea.
9. Deci certând pentru vina sa, slujnica i-au r@spuns, zicând: „Mai mult din tine s@ nu
vedem fiiu sau fat@ pre p@mânt, ucig@toarea b@rba]ilor t@i!
10. Au doar@ }i a m@ ucide vreai, precum ai ucis }apte b@rba]i?” La cuvântul acesta, |
463v s-au suit în c@mara cea mai din sus a casii sale }i în trei zile }i în trei nop]i n-au mâncat,
nici au beut,
11. Ci în rug@ciune r@mâind, cu lacr@mi s@ ruga lui Dumnezeu s@ o sloboaz@ de aceast@
mustrare.
12. {i au fost deac@ au plinit rug@ciunea a treia zi, binecuvântând pre Domnul,
13. Au zis: „Bine e cuvântat numele T@u, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, Carele, când Te
vei mânia, mil@ vei face }i, în vreamea n@cazului, ier]i p@catele celor ce Te cearc@.
14. La Tine, Doamne, fa]a mea întorc, la Tine ochii miei îmi îndireptezu.
15. Rogu-m@, Doamne, ca de leg@tura mustr@rii ace}tiia s@ m@ sloboze}ti au încai de
pre p@mânt s@ m@ apuci.
16. Tu }tii, Doamne, c@ niciodat@ n-am poftit b@rbat }i curat mi-am ]ânut sufletul de toat@ pofta.
17. Niciodat@ cu cei ce s@ joac@ m-am amestecat, nici cu cei ce umbl@ în ceale u}oare
p@rta}@ m-am dat.
18. Iar@ b@rbat cu frica Ta, nu cu pof||ta mea, am cuprins a priimi.
464r
19. {i au eu nevreadnic@ am fost de dân}ii, au ei n-au fost vreadnici de mine, c@, doar@,
altui b@rbat m-ai cru]at.
20. C@ nu-i în puterea omului sfatul T@u.
21. Iar@ aceasta adev@rat o are tot cel ce Te cinstea}te, c@ via]a lui, de va fi în ocar@, s@ va
corona, iar@ de va fi în n@cazu, s@ va slobozi; }i de va fi în certare, la mila Ta a veni va fi slobod.
22. C@ nu Te desfetezi în peririle noastre, c@ dup@ fortun@, lini}te faci, }i dup@ lucru mare
}i plângere, bucurie torni.
23. Fie numele T@u, Dumnezeul lui Israil, binecuvântat în veaci!”
24. Într-aceaea vreame s-au auzit rug@ciunile amânduror înaintea slavei marelui Dumnezeu.
25. {i s-au trimis îngeru<l Domnu>lui cel sfânt, Rafail, s@-i grijasc@ pre amândoi, a
c@rora într-o vreame s-au cetit rug@ciunile înnaintea Domnului. |
Cap 4

464v

Tovie, socotind c@ curând va muri, fiiului sfinte dojeni îi d@, vârtute milosteniii îi arat@ }i despre
zeace t@lan]i de aur, Gavelului împrumuta]i, îi spune.

1.
2.
în inima ta.

eci p@rându-i-s@ lui Tovie c@ i s@ ascult@ rug@ciunea a putea muri, au chemat la
sine}i pre Tovia, fiiul s@u,
{i i-au zis: „Ascult@, fiiul mieu, cuvintele gurii meale }i le pune ca un temeiu
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3. Deac@-m va lua Dumnezeu sufletul, trupul mi-l îngroap@. *{i cinstea maicii tale vei
avea în toate zilele vie]ii tale,
4. C@ trebuie s@-]i aduci aminte ce }i cât de mari primejdii au suferit pentru tine în
pântecele s@u.
5. Iar@ deac@-} va plini }i ea vreamea vie]ii sale, o îngroap@ lâng@ mine.
6. {i în toate zilele vie]ii tale înnainte s@ aibi pre Dumnezeu }i te ferea}te ca nu cândva
465r
s@ voie}ti p@catul }i s@ treci porun||cile Domnului, Dumnezeului nostru.
7. Din averile tale f@ milostenie }i s@ nu-]i întorci fa]a de c@tr@ nice un s@rac, c@ a}a va
Pil. 3.
Ecl. 4 }i 14. fi de nici de c@tr@ tine s@ va întoarce fa]a Domnului.
8. Precum vei putea, a}a fii milostiv.
Luc 14, 13.
9. De vei avea mult, de prisosit d@; de vei avea pu]ân, }i pu]ân bucuros te sârguia}te a împ@r]i,
Ecli. 35, 12.
10. C@ bun@ agonisire agonisea}ti în zi de lips@.
11. *C@ milosteniia de tot p@catul }i de moarte slobozea}te, }i nu va suferi sufletul a s@
*Ecli. 29, 15.
duce întru întunearec.
12. N@deajde mare va fi înnaintea marelui Dumnezeu milostenia tuturor celor ce o fac.
13. *P@zea}te-te, fiiule, de toat@ curvia, }i afar@ de muierea ta niceodat@ s@ suferi a }ti
*1 Thesal 4, 3.
p@catul.
14. Mândriia niceodat@ în sâm]irea ta sau în cuvântul t@u s@ o la}i, c@ într-însa înceapere
au luat toat@ perirea.
15. *Orice-]i va lucra cineva, îndat@ îi d@ | plata, }i sâmbriia n@imitului t@u la tine nicidecum 465v
*Face. 3, 5.
Preo. 19, 13. s@ r@mâie.
16. *Ce ]i-i urât a-]i fi de la altul, ia sama ca nu cândva tu altuia s@ faci.
*2 Leagi 24, 14.
17. *Pânea ta cu cei fl@mânzi }i lipsi]i s@ o mân@nci, }i din vejmintele tale pre cei goli]i
*Math. 7, 12.
Marcu 6, 31. înbrac@.
18. Pânea ta }i vinul t@u preste îngrop@ciunea celui drept le pune }i s@ nu mânci sau s@
Luc. 14, 13.
beai dintr-@nsele cu p@c@to}ii.
19. Sfat pururea de la cel în]elept cearc@.
20. În toat@ vreamea binecuvânteaz@ pre Dumnezeu }i ceare de la El ca s@-]i îndrepteaz@
c@ile tale }i toate sfaturile tale într-Însul s@ r@mâie.
21. Spuiu ]ie }i aceasta, fiiule, c@ am dat zeace t@lan]i de argint, când înc@ mititel erai,
lui Gavel, în Raghes, cetatea medenilor, }i zapisul lui la mine îl am.
22. {i pentru aceaea cearc@ cum ai ajunge la el }i s@ iai de la el numitul argint }i s@-i
întorci zapisul.
23. S@ nu te teami, fiiul mieu, c@ s@rac@ adec@ via]@ purt@m, dar@ multe bun@t@]i vom
*Râm. 8, 17. avea* de ne vom teame de Dumnezeu }i ne vom || dep@rta de tot p@catul }i vom face bine. 466r
* Ie}ire 20, 12.
Ecli. 7, 29.

Cap 5
Lui Tovie, cercându-}i pov@]uitori în Raghes, Rafail, îngerul necunoscut, îi iase înainte, c@ruia
tatâl încredin]az@ fiiul. Carii ducându-se, muma plânge dep@rtarea fiiului.

1.

tunci au r@spuns Toviia t@tâni-s@u }i i-au zis: „Toate, oricare mi-ai poruncit,
voiu face, tat@.
2.
Iar@ în ce chip voiu cerca banii ace}te, nu }tiu; el nu m@ }ti }i eu nu-l cunosc.
Ce sâmn îi voiu da? Ci nici calea prin carea s@ mearge acolo, o am cunoscut cândva”.
3. Atunci, tatâl s@u i-au r@spuns }i i-au zis: „Zapisul adec@ al lui la mine îl am. Care
deac@-l vei ar@ta, îndat@-]i va întoarce.
4. Ci vei mearge acum }i-]i vei cerca oarecare credincios b@rbat, care s@ mearg@ cu tine,
pl@tindu-i-s@, ca înc@ tr@ind eu s@-i iai”.
5. Atunci ie}ind Tovie, au aflat un tân@r str@lucit stând încins }i ca cum ar fi gata a
umbla.
6. {i, ne}tiind c@-i îngerul lui Dumnezeu, l-au strân}teluit }i i-au zis: „De unde te avem,
bune tin@rule?”|
7. Iar@ el au r@spuns: „Dintre fiii lui Israil”. {i Tovie i-au zis: „{tii calea carea duce în 466v
]ânutul meadenilor?”
8. C@ruie i-au r@spuns: „{tiu. {i toate c@ile lui de multe ori le-am umblat }i am r@mas
la Gavel, fratele nostru, care z@bovea}te în Raghes, cetatea medenilor, carea iaste pus@
în muntele Ecvatanului”.
9. C@ruia Tovie i-au zis: „A}tapt@-m@, rogu-te, pân@ ce voiu vesti aceastea t@tâni-meu”.
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10. Atunci, întrând Tovie, au vestit toate aceastea t@tâni-s@u, despre carele mirându-s@
tatâl, l-au rugat s@ între la el.
11. {i, întrând, i s-au închinat }i au zis: „Bucurie s@-]i fie ]ie pururea!”
12. {i au zis Tovie: „Ce bucurie va fi mie, carele întru întunearec }ezu }i lumina ceriului
nu o v@zu?”
13. C@ruia i-au zis tân@rul: „Fii cu inim@ tare, aproape iaste s@ v@ vindeca]i de la Dumnezeu”.
14. {i i-au zis Tovie: „Au putea-vei duce pre fiiul mieu la Gavel în Raghes, cetatea
medenilor? {i deac@ te vei întoarce, î]i voiu da plata”.
15. {i i-au zis îngerul: „Eu l-oiu duce }i-l voiu întoarce la tine”. ||
467r
16. C@ruia Tovie i-au r@spuns: „Rogu-te, spune-mi din care cas@ sau din ce neam e}ti?”
17. C@ruia Rafail îngerul i-au zis: „Neamul cerci al n@imitului au pre n@imit carele cu
fiiul t@u s@ mearg@?”
18. Ci ca s@ nu te fac grijnic, eu sânt Azarie, fiiul lui Ananie celui mare”.
19. {i Tovie au r@spuns: „De mare neam e}ti tu, ci te rog s@ nu te mânii pentru c@ am
vrut a }ti neamul t@u”.
20. {i i-au zis îngerul: „Eu sân@tos l-oiu duce }i s@n@tos ]-oiu întoarce fiiul t@u”.
21. {i r@spunzând Tovie, au zis: „Bine s@ umbla]i }i fie Dumnezeu în calea voastr@ }i
îngerul lui v@ petreac@”.
22. Atunci, g@tind toate cele de purtat în cale, }-au luat Tovie zioa bun@ de la tatâl s@u
}i de la mum@-sa }i s-au dus amândoi împreun@.
23.*{i deac@ s-au dus, au început muma lui a plânge }i a zice: „Toiagul b@trânea]elor *Jos 10, 4.
noastre l-ai luat }i l-ai trimis de la noi.
24. Mai bine n-ar fi mai fost banii aceaia | pentru carii l-ai trimis,
467v
25. C@ destul ne era noao s@r@ciia noastr@ ca s@ socotim bog@]ie a ne fi aceasta, c@
vedeam pre fiiul nostru”.
26. {i i-au zis Tovie: „Nu plânge, s@n@tos va veni fiiul nostru }i s@n@tos s@ va întoarce
la noi, }i ochii t@i îl vor vedea.
27. C@ crezu cum c@ îngerul Domnului cel bun îl va pov@]ui }i bine va rândui toate care
s@ poart@ pre lâng@ el, a}a cum cu bucurie s@ se întoarc@ la noi”.
28. La acest cuvânt au încetat muma lui a mai plânge }i au t@cut.
Cap 6
Cu îndemnul îngerului, Tovie, n@v@lind pea}tele, îl prinde }i-i spintec@ inima, fierea }i ficatul,
spre lecuiri ]âindu-le. {i la Raguil s@ abat, ca din porunca îngerului s@-i cear@ fata Sara muiare,
a c@riia }apte b@rba]i îi ucisease dimonul, înv@]ându-s@ de la înger cu ce sfâr}it trebuie a s@
cuprinde }i a s@ ]inea c@s@toriia.

468r

468v

1.

i au purces Tovie, }i cânele au ur ||mat dup@ el. {i au r@mas în starea dintâi,
lâng@ râul Tigridii.
{i au ie}it s@-}i speale picioarele }i, iat@, un pea}te mare foarte au ie}it a-l

2.
îmbuca.
3. De carele sp@imântându-s@ Tovie, au strâgat cu glas mare, zicând: „Doamne, m@
n@v@lea}te”.
4. {i i-au zis îngerul: „Apuc@-i aripa }i-l trage la tine!” Carea f@când, l-au tras la uscat,
}i au început a s@ zbate înnaintea picioarelor lui.
5. Atunci i-au zis îngerul: „Spintec@ pea}tele acesta }i inima lui }i hierea }i hicatul le ]ine
]ie, c@ sânt acestea spre leacuri de folos”.
6. Carea f@când, au fript c@rnurile lui }i le-au luat cu sâne în cale. Celeaalalte le-au s@rat,
care le-ar fi de-a ajuns pân@ ce ar ajunge în Raghes, cetatea meadenilor.
7. Atunci au întrebat Tovie pre înger }i i-au zis: „Rogu-te, Azarie frate, s@-m spui ce
mijlocire vor avea acestea care din pea}te ai poruncit a s@ ]ânea”.
8. R@spunzând îngerul, i-au zis: „Din inima lui o p@rticic@ de o vei pune pre c@rbuni,
fumul | ei râsipea}te tot feliul de dimoni, sau de la b@rbat, sau de la muiare, a}a cât mai
mult s@ nu s@ apropie de ei.
9. {i fiiarea îi de folos a unge ochii în carii va fi albea]@ }i s@ vindec@”.
10. {i i-au zis Tovie: „Unde vreai s@ r@mânem?”
11. R@spunzând îngerul, au zis: „Iaste aici un om din neamul t@u, pe nume Raguil, }i
acesta are fat@ pe nume Sara, ci nici parte b@rb@teasc@, nici f@meiasc@ are alta f@r@ aceasta.
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12. *[ie ]i s@ cuvin toate averile lui }i trebuie s@ o iai so]u.
13. Ceare-o, dar@, de la tatâl ei }i ]i-o va da muiare”.
14. Atunci au r@spuns Tovie }i au zis: „Auz c@ s-au dat a }apte b@rba]i }i au murit. Ci }i
aceasta am auzit, c@ dimonii i-au ucis.
15. Deci m@ tem ca nu cumva }i mie s@ mi s@ întâmple aceastea }i, fiind unul p@rin]ilor
miei, s@ le pui b@trânea]ele lor cu întristarea în iad”.
16. Atunci îngerul Rafail i-au zis: „Ascult@-m@ }i-]i voiu ar@ta cine sânt pre carii îi poate
birui dimonul.
17. C@ cei ce a}a priimeasc c@s@toria, ca || s@ dep@rteaze de la sâne}i pre Dumnezeu 469r
}i poftelor sale a}ea s@ slujasc@ ca calul }i ca mâ}coiul, c@rora nu iaste în]@leagere, are
puteare dimonul preste aceia.
18. Iar@ tu, deac@ o vei lua, întrând în c@mar@, în trei zile te continea}te de ea }i nimic
alt@ f@r@ rug@ciuni ve]i face cu ea.
19. {i într-acea noapte, aprinzând hicatul pea}telui, s@ va goni dimonu.
20. Iar@ a doao noapte în împreunarea sfin]ilor patriar}i te vei cuprinde.
21. Iar@ a treia noapte blagoslovenie vei dobândi, ca s@ se nasc@ din voi fii citovi.
22. {i trecând a treia noapte, vei lua fecioara cu frica Domnului, mai mult pentru
dragostea pruncilor decât pentru pofta, ca în s@mân]a lui Avraam blagoslovenie în fii
s@ dobânde}ti”.
Cap 7
Raguil, din sfatul lui Rafail, pe]ita fata, Sara, o d@ lui Tovie muiare }i, scriindu-s@ togmealele
ceale de c@s@torie, nunta s@ pr@znuia}te.

1.
2.

i au întrat la Raguil }i i-au priimit Raguil cu dragoste.
{i uitându-s@ Raguil spre Tovie, au zis c@|tr@ Ana, muiarea sa: „Câtu}i samân@ 469v
tin@rul acesta cu v@rul mieu”.
3. {i dup@ ce au zis acestea, au zis: „De unde sânte]i, tinerilor, fra]ii no}tri?” Iar ei au
zis: „Din neamul Nethali sântem, din robia Ninivei”.
4. {i le-au zis Raguil: „Cunoa}te]i pre Tovie, fratele mieu?” Carii i-au zis: „Cunoa}tem”.
5. {i multe bune despre dânsul gr@ind, au zis îngerul c@tr@ Raguil: „Tovie, de carele
întrebi, tatâl acestuia iaste”.
6. {i s-au slobozit Raguil }i cu lacr@mi l-au s@rutat }i, plângând pre grumazii lui,
7. Au zis: „Blagoslovenie s@ fie ]ie, fiiul mieu, c@ a bun }i a foarte bun om fiiu e}ti”.
8. {i Anna, muierea lui, }i Sara, fata lui, au l@cr@mat.
9. {i dup@ ce au gr@it, au poruncit Raguil s@ ucig@ un berbeace }i s@ g@teasc@ usp@]u
}i, îndemnându-i a }edea la prânzu,
10. Tovie au zis: „Aici eu ast@zi nu voiu mânca, nici voiu bea, de nu vei înt@ri mainte
cererea mea }i-m vei f@g@dui Sara, fata ta”.
11. Care cuvânt auzind Raguil, s-au sp@imântat, }tiind ce s-au întâmplat celor }apte
b@rba]i carii au întrat la ea }i au început a s@ teame || ca nu cumva }i acestuia aseaminea 470r
s@ i s@ întâmple. {i îndoindu-s@ }i nedând cearerii vrun r@spuns,
12. I-au zis îngerul: „Nu te teame a o da acestuia, c@ acestui, ce s@ teame de Dumnezeu,
s@ cuvine muiere fata ta. Pentru aceaea altul nu o au putut avea”.
13. Atunci au zis Raguil: „Nu m@ îndoiesc cum c@ Dumnezeu lacr@mile }i rug@ciunile
meale înnaintea Sa le-au ascultat.
14. {i crezu c@ pentru aceaea v-au f@cut a veni la mine, ca aceasta s@ se împreune
*Num. 36, 6. neamului s@u, *dup@ Leagea lui Moisi. {i acum nu te îndoi c@ ]i-o voiu da”.
15. {i apucând dreapta featei sale, dreapteai lui Tovie o au dat, zicând: „Dumnezeul
lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov fie cu voi }i El s@ v@ împreune
}i plineasc@ în voi blagosloveniia Sa”.
16. {i luând h@rtie, au f@cut îns@mnarea c@s@toriii.
17. {i dup@ acestea s-au osp@tat, binecuvântând pre Dumnezeu.
18. {i au chemat Raguil la sine pre Anna, muierea sa, }i i-au poruncit s@ g@teasc@ alt@
c@mar@.
19. {i au dus acolo înlâuntru pre Sara, fata sa, }i au l@cr@mat.
20. {i i-au zis: „Cu inim@ tare s@ fii, fiica mea. Domnul ceriului s@-]i dea ]ie bucurie pentru
b@natul ce ai petrecut.
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470v

Tovie, în c@mara mireasc@ întrând, o parte de hicat frige. {i dimonul de Rafail legându-s@, Tovie
}i Sara rugându-se, noaptea o petrec citovi. Pentru aceaea, iar@}i împlând mormântul ce-l
g@tise }i dându-s@ lui Dumnezeu har de la p@rin]ii Sarii, veasel usp@]u g@tesc, }i pentru zestrea,
jum@tate de averi li s@ d@, r@mâindu-le }i ceaealalt@ jum@tate dup@ moartea p@rin]ilor.

1.
2.

ar@ dup@ ce au cinat, au dus înlontru tân@rul la dânsa.
{i aducându-}i aminte Tovie de cuvintele îngerului, au luat din t@c}ula sa o
parte de hicat }i o au pus pe c@rbuni vii.
3. Atunci Rafail îngerul au apucat dimonul }i l-au legat în pustia Eghiptului din Sus.
4. Atunci au îndemnat vergura Tovie }i i-au zis: „Sara, scoal@ }i s@ ne rug@m lui Dumnezeu
ast@zi }i mâne }i poimâne, c@ într-aceaste trei nop]i lui Dumnezeu ne împreun@m, iar@ a
treia trecând noapte, într-a noastr@ împreunare vom fi.
5. C@ fiii celor sfin]i sântem }i nu ne putem a}a împreuna, ca neamurile care nu cunosc
pre Dumnezeu”. ||
6. {i, sculându-s@ aseaminea, necurmat s@ ruga amândoi împreun@ s@ li s@ dea s@n@tate.
471r
7. {i au zis Tovie: „Doamne, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, bine Te cuvinteaze ceriurile
}i p@mântul, marea }i izvoar@le }i râurile, }i toate f@pturile Tale, care sânt într-îns@le.
8. *Tu ai f@cut pre Adam din pravul p@mântului }i i-ai dat agiutoriu Eva.
*Facere 2, 7.
9. {i acum, Doamne, Tu }tii c@ nu pentru pofta iau soru-mea mie muiare, ci numai pentru
iubirea de r@m@}i]@, întru carea bine s@ se cuvinteaze numele T@u în veacii veacilor”.
10. {i au zis Sara: „Miluia}te-ne, Doamne, miluia}te-ne, s@ îmb@trânim amândoi împreun@
s@n@to}i”.
11. {i au fost c@tr@ cântatul coco}ilor, au poruncit Raguil a chema slugile sale }i s-au
dus cu el împreun@ s@ sape mormântul.
12. C@ zicea: „Nu cumva a}ijderea s@ i s@ fie întâmplat, precum }i celoraalal]i }apte
b@rba]i carii întrase la ea”.
13. {i deac@ au g@tit groapa, întorcându-se Raguil la muiarea sa, i-au zis:
14. „Trimite una din slujnicile tale, }i vaz@ de au murit, s@-l îngrop pân@ a str@luci zioa”.
15. Iar@ ea au trimis una din slujnicile sale | carea, întrând în c@mar@, i-au g@sât s@n@to}i
471v
}i nev@t@ma]i, împreun@ dormind.
16. {i, întorcându-se, au vestit bun@ veaste }i bine au cuvântat pre Domnul Raguil,
adec@, }i Anna, muiarea lui.
17. {i au zis: „Bine Te cuvânt@m pre Tine, Doamne, Dumnezeul lui Israil, c@ nu s-au
întâmplat precum ni s@ p@rea,
18. C@ ai f@cut cu noi mila Ta }i ai scos de la noi nepriiatinul ce ne gonea.
19. {i Te-ai milostivit unor doi. F@-i, Doamne, mai de prisosât bine a te cuvânta }i jârtva
[ie, laudii Tale }i a s@n@t@]ii sale a-]i aduce, ca s@ cunoasc@ toate neamurile c@ Tu e}ti
Dumnezeu sângur în tot p@mântul”.
20. {i îndat@ au poruncit slujilor sale Raguil s@ umple groapa carea f@cuse, pân@ a s@
lumina de zi.
21. Iar@ muierii sale i-au zis s@ g@teasc@ usp@]u }i s@ g@teasc@ toate ceale ce era de lips@
spre hrana c@l@torilor.
22. {i doao vaci grase }i patru berbeci a s@ ucide au f@cut, }i a g@ti osp@]u tuturor
vecinilor s@i }i tuturor priiatinilor. ||
23. {i au jurat Raguil pre Tovie, ca s@ r@mâie doao s@pt@mâni la sâne.
472r
24. Iar@ din toate care st@pânea Raguil, o jum@tate de parte au dat lui Tovie }i au f@cut
zapis ca }i ceaealalt@ jum@tate parte carea mai era, dup@ moartea lor, lui Tovie st@pânului
s@-i vie.
Cap 9
Rafail, rugat de Tovie, mearge la Gavel, pre carele, luând bani, la nunta lui Tovie îl aduce. Iar@
el pre Tovie }i Sara îi îmblânzea}te.

1.
2.

tunci au chemat Tovie pre înger la sine, pre care adec@ om îl socotea, }i
i-au zis: „Azarie frate, rogu-m@ s@ ascul]i cuvintele meale.
De m-a} da eu ]ie slug@, n-a} fi destul socotin]eai tale.
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3. Îns@ rogu-te s@-]i iai jivini sau slujitori }i s@ meargi la Gavel în Raghes, cetatea
meadenilor, }i s@-i dai zapisul }i s@ iai de la el bani }i s@-l rogi a veni la nunta mea.
4. C@ tu însu]i }tii c@ num@r@ tatâl mieu zilele }i, de voiu întârziia cu o zi mai mult, s@
întristeaz@ sufletul lui.
5. {i adev@rat vezi cum m-au jurat Raguil, a c@ruia jur@mânt nu-l pociu lep@da”.
6. Atunci Rafail, luând patru din sluji|le lui Raguil }i doao c@mile, în Raghes, cetatea 472v
medenilor, au mers. {i, aflând pre Gavel, i-au dat zapisul }i au luat de la el to]i banii.
7. {i i-au spus despre Tovie, fiiului Tovie, toate carea fusease }i l-au f@cut a veni cu sâne
la nunt@.
8. {i întrând în casa lui Raguil, au aflat pe Tovie }ezând la mas@; }i s@rind, s-au s@rutat
împreun@ }i au plâns Gavel }i bine au cuvântat pre Domnul.
9. {i au zis: „Blagosloveasc@-te pre tine Dumnezeul lui Israil, c@ fiiu e}ti a omului celui
bun }i drept }i tem@toriu de Dumnezeu }i face milostenii.
10. {i s@ se zic@ blagoslovenie preste muiarea ta }i preste p@rin]ii vo}tri.
11. {i s@ vede]i pre fiii vo}tri }i pre fiii fiilor vo}tri, pân@ la al treilea }i al patrulea neam
}i s@ fie s@mân]a voastr@ blagoslovit@ de la Dumnezeul lui Israil, care împ@r@]ea}te în veacii
veacilor.
12. {i zicând to]i “Amin!”, s-au suit la osp@]u, ci }i cu frica Domnului f@cea usp@]ul
nuntei.
Cap 10 ||
P@rin]ii lui Tovie lunga lui z@bav@ cu grije o cearc@. Iar@ el de abiia dobândea}te de la Raguil a
s@ slobozi, luând zeastrea }i muiirea. {i Raguil, bine poftindu-le, dojenea}te }i fata despre
datoriia caznicii.

473r

1.

*Sus 5, 23.

i z@bovindu-s@ Tovie cu pricina nuntei, grijnic era tatâl s@u Tovie, zicând:
„Socote}ti pentru ce z@bovea}te fiiul mieu sau pentru ce s@ ]ine acolo?
2.
Gânde}ti a fi murit Gavel }i nime nu va întoarce banii”.
3. {i au început a s@ întrista foarte }i Ana, muiarea lui, cu el. {i au început amândoi
înpreun@ a plânge, pentru c@ la zioa rânduit@ nicidecum nu s@ întoarce fiiul lor la ei.
4. *Deci plângea muma lui cu nemâng@iate lacr@mi }i zicea: „Hei, hei, mie, fiiul mieu,
pentru ce te-am trimis a nimernici, lumina ochilor no}tri, toiagul b@trânea]elor noastre,
mâng@iarea vie]ii noastre, n@dejdea r@m@}i]ii noastre?
5. Toate împreun@ în tine unul având, nu tr@buia s@ te trimitem de la noi”.
6. C@riia zicea Tovie: „Taci }i nu te turbura, s@n@tos e fiiul nostru. Destul de credincios
e omul c@ruia l-am încredin]at”.
7. Iar@ ea nici într-un chip s@ putea mâng@ia, ci în toate zilele sculându-s@, s@ uita
prinpregiuru }i încungiura toate c@ile prin carele a s@ | întoarce n@deajde i s@ vedea, ca 473v
de departe s@-l vaz@ venind, de ar fi cu putin]@.
8. Iar@ Raguil zicea c@tr@ jinere-s@u: „R@mâi aici }i eu voiu trimite veaste pentru s@n@tatea
ta la Tovie, tatâl t@u”.
9. C@ruia Tovie i-au zis: „Eu }tiu c@ tat@l mieu }i mum@-mea acum zilele le socotesc }i
s@ chinuia}te duhul lor într-în}ii.
10. {i cu multe cuvinte rugând Raguil pre Tovie, }i el nicidecum vrând a-l asculta,
i-au dat pre Sara }i jum@tate parte din toate averile sale în sluji, în slujnice, în dobitoace,
în c@mile, }i în vaci, }i în bani mul]i; }i s@n@tos }i bucurându-s@, l-au slobozit de la
sâne,
11. Zicând: „Îngerul Domnului cel Sfânt s@ fie în c@l@toria voastr@ }i s@ v@ duc@ nev@t@ma]i
}i s@ afla]i toate dreapte despre p@rin]ii vo}tri }i s@ vaz@ ochii miei fiii vo}tri, pân@ ce voiu
muri”.
12. {i apucând p@rin]ii fata sa, o au s@rutat }i o au slobozit a mearge,
13. Dojenind-o a-}i cinsti socrii, a-}i iubi b@rbatul, a îndrepta familia, a st@pâni casa }i
pre sine nevinovat@ a s@ p@zi.
Cap 11 ||
L@sând în drum pre Sara }i ceaeaalalt@ familie, Tovie }i Rafail, înnainte mergând, veseli de la
p@rin]ii lui Tovie s@ cuprind. Fiiul ungând ochii t@tâni-s@u cu hierea hicatului, el dobândea}te
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vedeare. Pentru aceaea, mul]@mind lui Dumnezeu, dup@ venirea Sarei }i a familiei, în }apte
zile veaseli s@ usp@t@.

1.

i, întorcându-s@, au ajuns la Haran, carea iaste în mijlocul drumului, în preajma
Ninevii, în zioa unspr@zeacea.
2.
{i au zis îngerul: „Tovie frate, }tii în ce chip ]-ai l@sat pre tatâl t@u?
3. De-]i place, s@ meargem înnainte }i, încet p@}ind, s@ urmeaze drumul nostru f@meile,
cu so]ul t@u }i cu jig@niile”.
4. {i plâcând aceasta, s@ marg@, au zis Rafail c@tr@ Tovie: „Ia cu tine din fierea pea}telui,
c@ va fi de lips@”. {i au luat Tovie din fierea aceaea }i s-au dus.
5. Iar@ Anna }eade lâng@ drum, în toate zilele în sprânceana muntelui, de unde s@ putea
uita departe.
6. {i socotind de venirea lui dintr-acela} loc, l-au v@zut de departe }i îndat@ l-au cunoscut
474v venind fiiul s@u. {i, alergând, au vestit b@rbatului s@u, zicând: „Iat@, vine | fiiul t@u!”
7. {i au zis Rafail c@tr@ Tovie: „Iar@ deac@ vei întra în casa ta, îndat@ te închin@ Domnului,
Dumnezeului t@u. {i har dându-i, te apropie la tatâl t@u }i-l s@rut@.
8. {i îndat@ unge peste ochii lui din fierea pea}telui acestuia, carea por]i cu tine, c@ s@
}tii c@ îndat@ i s@ vor de}chide ochii }i va vedea tat@l t@u lumina ceriului }i în vederea ta
s@ va bucura”.
9. Atunci au alergat înnainte cânele, carele împreun@ fusease în cale, }i ca un sol venind,
cu îmblânzirea coadei sale s@ bucura.
10. {i sculându-s@ orbul tatâl s@u, au început, v@t@mându-}i picioarele, a alerga }i, dând
mâna slugii, au alergat spre întâmpinarea fiiului s@u.
11. {i cuprinzându-l, l-au s@rutat cu muiarea sa }i au început amândoi a plânge de
bucurie.
12. {i închinându-s@ lui Dumnezeu, dându-i har, au mâncat înpreun@.
13. Atunci luând Tovie din fierea pea}telui, au uns ochii t@tâni-s@u.
14. {i au suferit ca o jum@tate de ceas. {i au început albea]a din ochii lui, || ca albu}ul
475r
oului, a ie}i.
15. Carea apucând-o Tovie, o au tras din ochii lui }i îndat@ au dobândit vedearea.
16. {i sl@vea pre Dumnezeu, el adec@, }i muierea lui }i to]i carii îl }tiia.
17. {i zicea Tovie: „Bine Te cuvintezu pre Tine, Doamne, Dumnezeul lui Israil, c@ Tu
m-ai certat }i Tu m-ai mântuit; }i, iat@, eu v@zu pre Tovie, fiiul mieu”.
18. {i au întrat dup@ }apte zile Sara, muierea fiiului s@u, }i toat@ familia s@n@toas@ }i
dobitoacele }i c@milele }i banii mul]i ai muierii, ci }i ceialal]i bani, care-i luase de la Gavel.
19. {i au povestit p@rin]ilor s@i toate facerile de bine a lui Dumnezeu, care f@cuse despre
el prin omul ce-l pov@]uise.
20. {i au venit Ahior }i Navath, verii lui Tovie, bucurându-s@, la Tovie }i împreun@
veselindu-se de toate bun@t@]ile care împregiurul lui ar@tase Dumnezeu. {i prin }eapte
zile usp@tându-s@, to]i cu bucurie mare s-au bucurat.
Cap 12
475v

Tovie cu fiiul despre plata lui Rafail sf@tuindu-s@ }i auzând facerile de bine | care lui }i fiiului
s@u f@cuse, jum@tate îi f@g@duia}te din toate ce adusease. Iar@ el s@ arat@ a fi îngerul Domnului
}i, dup@ ce le-au deascoperit alte taine, în ceriu s@ r@dic@. Carea f@cându-s@, ei pre p@mânt
c@zând, pre Dumnezeu bine-L cuvinteaz@.

1.

tunci au chemat la sâne Tovie pre fiiul s@u }i i-au zis: „Ce putem da acestui om
sfânt, care au venit cu tine?”
2.
R@spunzând Tovie, au zis t@tâni-s@u: „Tat@, ce sâmbrie îi voiu da? Sau ce
vreadnic va putea fi de facerile lui ceale de bine?
3. Pre mine m-au dus }i m-au adus s@n@tos, banii de la Gavel el i-au luat, muiare el m-au
f@cut a avea }i dimonul de la dânsa el l-au înfr@nat, bucurie p@rin]ilor ei le-au f@cut, pe
mine însumi de la îmbucarea pea}telui m-au apucat, }i pre tine a vedea lumina ceriului
te-au f@cut, }i de tot binele printr-însul ne-am umplut. Ce-i vom putea lui da spre acestea
vreadnic?
4. Ci te rog, tatul mieu, s@-l rogi de cumva s-ar învrednici a-}i priimi jum@tate din toate
care s-au adus”.
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5. {i chemându-l, tat@l adec@ }i fiiul, l-au || luat într-o parte }i au început a-l ruga s@ se 476r
învredniceasc@ a priimi jum@tate parte din toate care adusease.
6. Atunci le-au zis în tain@: „Binecuvânta]i pre Dumnezeul ceriului }i înaintea tuturor
celor vii v@ m@rturisi]i Lui, c@ au f@cut cu voi mila Sa.
7. C@ taina împ@ratului a o ascunde bine iaste, iar@ lucrurile lui Dumnezeu a le deascoperi
}i a le m@rturisi de cinste iaste.
8. Bun@ iaste rug@ciunea cu postul }i milosteniia, mai v@rtos decât a ascunde comoar@
de aur.
9. C@ milosteniia de moarte slobozea}te }i ea iaste carea cur@]ea}te p@catele }i face a
afla mila }i via]a de veaci.
10. Iar@ carii fac p@catul }i nedreptate împrotivnici sânt sufletului s@u.
11. Deci v@ deascop@r adev@rul }i nu voiu ascunde de la voi cuvântul cel de tain@.
12. Când te rugai cu lacr@mi }i îngropai mor]ii }i l@sai prânzul t@u }i mor]ii ascundeai
în casa ta }i noaptea îi îngropai, eu am dus rug@ciunea ta Domnului.
476v
13. {i pentru c@ priimit erai lui Dumnezeu, | lips@ au fost ca s@ te cearce ispita.
14. {i acum m-au trimis Domnul s@ te vindec, }i pre Sara, muiarea fiiului t@u, de la
dimon s@ o slobozu.
15. C@ eu sânt Rafail îngerul, unul dintre }apte, carii stâm înnaintea Domnului”.
16. {i auzând acestea, s-au turburat }i au c@zut pre fea]ele sale la p@mânt.
17. {i le-au zis îngerul: „Pace voao, s@ nu v@ teme]i!
18. C@ pân@ am fost cu voi, prin vrearea lui Dumnezeu eram. Pre Dânsul bine-L cuvânta]i
}i Lui Îi cânta]i.
19. C@ vi s@ p@rea c@ mânc cu voi }i beau, ci eu, cu bucat@ nev@zut@ }i cu beutur@ carea
nu s@ poate vedea de la oameni, m@ slujesc.
20. Deci vreamea iaste s@ m@ întorc la Cel ce m-au trimis, iar@ voi binecuvânta]i pre
Dumnezeu }i povesti]i toate minunile Lui”.
21. {i zicând aceastea, s-au luat de la vederea lor }i nu l-au mai putut vedea.
22. Atunci, a}ternu]i cu fa]a la p@mânt, bine au cuvântat pre Dumnezeu }i, sculându-s@,
au povestit toate minunile Lui.
Cap 13 ||
Toviia cel mai b@trân binecuvinteaz@ }i har d@ Domnului }i pre to]i îi îndeamn@ spre Dânsul. {i
prorocea}te despre întoarcerea }i marea fericirea cea viitoare a Ierusalimului.

1.

i de}chizându-} Tovie cel mai b@trân rostul, bine au cuvântat pre Domnul,
zicând: „Mare e}ti, Doamne, în veac }i în to]i veacii împ@r@]iia Ta,
*C@ Tu ba]i }i mântuie}ti, duci în iad }i sco]i, }i nu iaste cine s@ scape de

477r

2.
mâna Ta.
3. M@rturisi]i-v@ Domnului, fiii lui Israil, }i înaintea neamurilor l@uda]i-L pre El,
4. C@ pentru aceaea v-au râsipit între neamurile care nu-L }tiu, ca voi s@ le povesti]i
minunile Lui }i s@-i face]i a }ti c@ nu iaste alt Dumnezeu Atotputearnic afar@ de El.
5. El ne-au certat pre noi pentru nedrept@]ile noastre }i El ne va mântui pentru mila Sa.
6. Uita]i-v@ dirept aceaea ce au f@cut cu noi, }i cu fric@ }i cu cutremur v@ m@rturisi]i Lui.
{i pre Împ@ratul veacilor Îl în@l]a]i în lucrurile voastre.
7. Iar@ eu în p@mântul robiii meale m@ voiu m@rturisi Lui, c@ {i-au ar@tat m@rimea Sa
spre neam p@c@tos. |
8. M@rturisi]i-v@, dar@, p@c@to}ilor, }i face]i dreptate înnaintea lui Dumnezeu, crezând 477v
c@ va face cu voi mila Sa.
9. Iar@ eu }i sufletul mieu într-aceaea} s@ va veseli.
10. Binecuvânta]i pre Domnul, to]i ale}ii Lui, face]i zile de veselie }i v@ m@rturisi]i Lui!
11. Ierusalime, cetatea lui Dumnezeu, certatu-te-au Domnul în lucrurile mânilor tale.
12. M@rturisea}te-te Domnului în ceale bune ale tale }i binecuvinteaze pre Dumnezeul
veacilor, ca iar@}i s@-{i zideasc@ în tine cortul }i s@ cheme la tine înd@r@pt pre to]i cei robi]i
}i s@ te bucuri în to]i veacii veacilor.
13. Cu lumin@ str@lucitoare vei fulgera }i toate marginile p@mântului s@ vor închina ]ie.
14. *Neamurile de departe la tine vor veni }i, daruri aducând, s@ vor închina întru tine
* Isaiie 16, 5.
Domnului, }i p@mântul t@u spre sfin]ire-l vor avea.
15. C@ nume mare vor chema întru tine.

*2 Leage 32, 29.
1 Împ@r. 2, 6.
În]el. 16, 13.
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16. Bl@st@ma]i vor fi carii te vor urgisi }i osândi]i vor fi to]i carii te vor bl@st@ma }i blagoslovi]i
vor fi cei ce te vor zidi.
478r
17. Iar@ tu te vei veseli întru fiii t@i, c@ || to]i s@ vor blagoslovi }i s@ vor aduna la Domnul.
18. Ferici]i to]i carii te iubesc }i carii s@ bucur@ de pacea ta.
19. Sufletul mieu binecuvinteaz@ pre Domnul, pentru c@ au slobozit Ierusalimul, cetatea
Sa, de toate sup@r@rile Sale, Domnul, Dumnezeul nostru.
20. Fericit voiu fi, de vor fi r@m@}i]ele seamin]iii meale a vedea str@lucirea Ierusalimului.
21. *Por]ile Ierusalimului de samfir }i de smaragd s@ vor zidi, }i de piatr@ scump@ tot *Apoc. 21, 19.
împrejurul zidurilor ei.
22. Din piatr@ luminoas@ }i curat@ toate uli]eale ei s@ vor a}tearne. {i prin târgurile ei
“Alliluia!” s@ va cânta.
23. Bine e cuvântat Domnul, carele o au în@l]at, }i fie împ@r@]ia Lui în veacii veacilor
preste dânsa! Amin”.
Cap 14

478v

Tovie, aproape de moarte, dup@ ce au plinit anii vie]ii sale }as@zeaci }i doi, fiiul }i nepo]ii spre
cinstea lui Dumnezeu îi îndeamn@. {i, deac@-} vor îngropa p@rin]ii, s@ se mute din Ninivea,
carea zice c@ s@ va r@|sipi, }i Ierusalimul s@ va înnoi. Carea fiiul p@zind, mai pre urm@
la socri s@ întoarce }i, acolo plinind ani noaoz@ci }i noao, moare.

1.

i s-au plinit cuvintele lui Tovie }i, dup@ ce s-au luminat Tovie, au tr@it ani
patruzeaci }i doi }i au v@zut fiii nepo]ilor s@i.
2.
{i plinind ani o sut@ doi, s-au îngropat cu cinste în Ninivea.
3. C@ de ani cinzeaci }i }ase lumina ochilor pierduse }i, de }as@zeaci fiind, o au dobândit.
4. Iar@ ceaealalt@ vreame a vie]ii sale în bucurie au fost }i cu bun sporiu de frica lui
Dumnezeu au mers în pace.
5. Iar@ în ceasul mor]ii sale au chemat la sâne pre fiiul s@u, Tovie, }i }apte tineri, fiii lui,
nepo]ii s@i, }i le-au zis:
6. „Aproape va fi perirea Niniveai, c@ n-au crezut cuvântul Domnului. *{i fra]ii no}tri, *1 Esdra 3, 8.
carii s-au r@sipit din p@mântul lui Israil, s@ vor întoarce la el.
7. {i tot p@mântul lui cel pustiiu s@ va umplea }i casa Domnului, carea într-însa s-au
479r aprins, s@ va zidi iar@}i. {i acolo s@ vor || întoarce to]i cei ce s@ tem de Domnul Dumnezeu.
8. {i-}i vor p@r@si neamurile idolii s@i }i vor veni în Ierusalim }i vor l@cui într-@nsa.
9. {i s@ vor bucura într-însa to]i împ@ra]ii p@mântului, închinându-s@ împ@ratului Israil.
10. Asculta]i, dar@, fiii miei, pre tat@l vostru. Sluji]i Domnului în adev@r }i cerca]i a face
ceale pl@cute Lui.
11. {i fiilor vo}tri porunci]i s@ fac@ drept@]i }i milostenii, s@ fie aducându-}i aminte de
Dumnezeu }i bine s@-L cuvinteaze în toat@ vremea în adev@r }i întru toat@ putearea sa.
12. Acum, dar@, fiilor, asculta]i-m@ }i s@ nu r@mâne]i aici. Ci ori în ce zi ve]i îngropa pre
mum@-voastr@ lâng@ mine într-un mormânt, de atunci v@ îndrepta]i pa}ii vo}tri, s@ ie}i]i
de-aici.
13. C@ v@zu c@ nedreptatea ei îi va da sf@r}it”.
14. {i au fost dup@ ie}irea mumei sale, Tovie s-au dep@rtat din Ninive cu muierea sa }i
cu fiii }i cu fiii fiilor }i s-au întors la socrii s@i. |
479v
15. {i i-au aflat s@n@to}i, în b@trânea]e bune. {i grijea lor o au purtat }i el le-au închis
ochii lor. {i toat@ mo}tenirea casii lui Raguil el o au cuprins. {i au v@zut al cincilea neam,
pre fiii fiilor s@i.
16. {i plinind ani noaozeaci }i noao, în frica Domnului, cu bucurie l-au îngropat.
17. {i toat@ rudeniia lui }i neamul lui în bun@ viia]@ }i în sfânta petreacere au r@mas,
a}a cât iubi]i era }i lui Dumnezeu }i oamenilor }i tuturor celor ce l@cuia pre p@mânt.
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AJUNS: s.n.
ajuns: sg. ac., în loc. adv. de-a ajuns 6,6

A
(a se) ABATE: v. III „a trece pe la cineva”
(sã) abat: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6

(a) AJUTA: v. I
ajutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1

ABIA: adv.
abiia: adv. în loc. adv. de abiia 2,8; rezum. cap.10

AJUTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiutoriu: sg. ac. 8,8

ACASÃ: adv.
acasã: 2,20

ALBEAÞÃ: s.f.
albeaþã: sg. nom. 6,9
albeaþa: sg. nom. 11,14

ACOLO: adv.
acolo: 1,6; 5,2; 7,19; 10,1; rezum. cap.14; 14,7

ALBUª: s.n.
albuºul: sg. ac. 11,14

ACUM: adv.
acum: 2,22; 3,3, 5, 6; 5,4; 7,14; 8,9; 10,9; 12,14; 14,12

(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 11,6
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 11,9, 10
a alerga: inf. prez. 11,10

ADEVÃR: s.n.
adevãrului: sg. gen. 1,2
adevãrul: sg. nom./ac. 3,2; 12,11
adevãr: sg. ac. 14,10, 11

ALES, ALEASÃ: s.m./f.
aleºii: s.m. pl. voc., în sintagma toþi aleºii Lui 13,10

ADEVÃRAT: adv.
adevãrat: adv. „într-adevãr” 3,21; 9,5

ALELUIA: interj.; var. ALLILUIA (cf. lat. alleluia )
alliluia: 13,22

(a) ADORMI: v. IV
au adormit: ind. pf.c. 3.sg. 2,10

(a se) AMESTECA: v. I
(m-)am amestecat: ind. pf.c. 1.sg. 3,17

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 1,13
adã: imperativ 2.sg. 2,2
aducându(-ºi): gerunziu, în loc. v. aducându-ºi aminte 2,6; 8,2
aducea: ind. imp. 3.sg. 2,19
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 2,20; 12,3
adu(-Þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-Þi aminte 3,3
sã(-Þi/-þi) aduci: conj. prez. 2.sg., în loc. v. sã-Þi (-þi) aduci aminte
3,3; 4,4
a aduce: inf. prez. 8,19
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.12; 12,5
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.pl. 12,4
aducând: gerunziu 13,14
sã fie aducându(-ºi): conj. prez. cu gerunziu 3.pl., în loc. v. sã fie
aducându-ºi aminte 14,11
(a se) ADUNA: v. I
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 13,17
AFARÃ: adv.
afarã: adv., în loc. prep. afarã de 4,13; 13,4
(a) AFLA: v. I „a gãsi”
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,5; 9,8; 14,15
aflând: gerunziu 9,6
sã aflaþi: conj. prez. 2.pl. 10,11
a afla: inf. prez. 12,9
(a) AGONISI: v. IV
agoniseaºti: ind. prez. 2.sg. 4,10
AGONISIRE: s.f.
agonisire: sg. ac. 4,10
AICI: adv.
aici: 6,11; 7,10; 10,8; 14,12
(a) AJUNGE: v. III
au ajuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 11,1
ai ajunge: cond. prez. 2.sg. 4,22
ar ajunge: cond. prez. 3.pl. 6,6

AMIN: interj.
amin: 9,12; 13,23
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte ; vezi (a se/-ºi) ADUCE
AN: s.m.
anul: sg. ac. 1,7
anii: pl. ac. rezum. cap.14
ani: pl. ac. rezum. cap.14; 14,1, 2, 3, 16
(a se) APRINDE: v. III
aprinzând: gerunziu 6,19
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 14,7
APROAPE: adv./s.m.
cei de aproape: s.m. pl. nom. „vecinii” 2,8
aproape: adv. 5,13; rezum. cap.14; 14,6
(a se) APROPIA: v. I
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.pl. 6,8
(te) apropie: imperativ 2.sg. 11,7
(a) APUC A: v. I „a lua repede”; „a prinde cu mâna”
apuca: ind. imp. 3.sg. 2,9
sã apuci: conj. prez. 2.sg. 3,15
apucã: imperativ 2.sg. 6,4
apucând: gerunziu 7,15; 10,12; 11,15
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 8,3; 12,3
(a) APUNE: v. III
apuind: gerunziu 2,4, 7
APUS: s.n. „vest”
apus: sg. ac. 1,1
(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
aratã: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.4
vei arãta: ind. viit.I. 2.sg. 5,3
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 6,16
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(a se) AUZI: v. IV
auzindu-: gerunziu 2,21
au auzit : ind. pf.c. 3.sg. 3,7
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 3,24
auz: ind. prez. 1.sg. 6,14
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 6,14
auzind: gerunziu 7,11
auzând: gerunziu rezum. cap.12; 12,16

arãt ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,20
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 13,7
ARÃTAT: adv. (Înv.) „în mod e vident” (cf. lat. manifeste)
arãt at: 2,22
ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. rezum. cap.1; 1,16, 17; 4,21, 22

(a) AVEA: v. II
având: gerunziu 1,1, 14, 16, 18; 10,5
avea: inf. prez. fãrã a 1,3; 7,12
avea: ind. imp. 3.sg. 1,16
are: ind. prez. 3.sg. 3,21; 6,11, 17
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 4,3, 9
sã aibi: con j. prez. 2.sg. 4,6
am: ind. prez. 1.sg. 4,21; 5,3
vom avea: ind. viit.I. 1.pl. 4,23
avem: ind. prez. 1.pl. 5,6
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 6,7; 13,14
a a vea: inf. prez. 12,3

ARIPÃ: s.f.
aripa: sg. ac. 6,4
(a se) ARUNC A: v. I „a se întinde în gr abã”
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.sg. 2,10
(a se) ASCULTA: v. I
(sã) ascultã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; 4,1
am ascultat: ind. pf.c. 1.pl. 3,4
ascultã: imperativ 2.sg. 4,2; 6,16
au ascult at: ind. pf.c. 3.sg. 7,13
sã asculþi: conj. prez. 2.sg. 9,1
a asculta: inf. prez. 10,10
ascultaþi: imperativ 2.pl. 14,10, 12

AVERE: s.f.
averile: pl. nom./ac. 1,19, 22, 25; 4,7; 6,12; 10,10
averi: pl. ac. rezum. cap.8

(a) ASCUNDE: v. III
a ascunde: inf. prez. 12,7, 8
voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 12,11
ascundeai: ind. im p. 2.sg. 12,12

B

ASEMENEA: adv./adj. in v./prep.; var. (În v.) ASEAMINEA
aseaminea: prep. 1,8
aseaminea: adj. inv. 2,23
aseaminea: adv. 7,11; 8,6

BAN: s.m.
banii: pl. nom./ac. 5,2, 24; 9,6; 10,2; 11,18; 12,3
bani: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 9,3; 10,10; 11,18
BASNÃ: s.f.
baznã: sg. ac. 3,4

ASIR: s.m.(cf. Indice 3Împ)
asiriilor: pl. gen. 1,2

(a-ºi) BATE: v. III
(îº) bãtea: ind. im p. 3.pl., în loc. v. îº bãtea joc 2,15
baþi: ind. prez. 2.sg. 13,2

ASTÃZI: adv.
as tãzi: 7,10; 8,4
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 1,3, 7; 2,15, 17; 4,7, 8; 5,27; 6,8, 17; 8,5; 14,17
aºea: 6,17

BÃNAT: s.n.
bãnatul: sg. ac. 7,20
BÃRBAT: s.m.
bãr bat: sg. nom./ac./dat. 1,9; 3,16, 18, 19; 5,4; 6,8
bãr batul: sg. nom./ac. 2,21; 10,13
bãr baþi: pl. ac./dat. rezum. cap.3; 3,8, 10; rezum. cap.6; 7,11;
8,12
bãr baþilor: pl. gen. 3,9
bãr baþi: pl. dat. (cu prep. a + num.) 6,14
bãr batului: sg. dat. 11,6

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 8,12
(a) AªTEPTA: v. I
aºt eptãm: ind. prez. 1.pl. 2,18
aºt aptã: imperativ 2.sg. 5,9
(a se) AªTERNE: v. III
(sã) v or aºtearne: ind. viit.I. 3.pl. 13,22

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrbãt eascã „fiinþã
de se x bãrbãtesc” 6,11

AªTERNUT, -Ã: adj.
aºt ernuþi: m. pl. nom. 12,22

BÃTRÂN, -Ã: adj.
(cel mai) bãtrân : m. sg. nom. rezum. cap.13; 13,1

(a) ATINGE: v. III
a atinge: inf. prez. 2,21

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþelor: pl. gen. 5,23; 10,4
bãtrâneaþele: pl. ac. 6,15
bãtrâneaþe: pl. ac., în sint agma bãtrâneaþe bune 14,15

ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
at otputearnic: m. sg. nom. 13,4
ATUNCI: adv.
atunci: 3,1; 5,1, 3, 5, 10, 22; 6,5, 7, 14, 16; 7,13; 8,3, 4; 9,1, 6;
11,9, 13; 12,1, 6, 22; 14,12

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 12,19

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 1,5; rezum. cap.4; 12,8

(a) BEA: v. II
au beut: ind. pf.c. 3.sg. 3,10
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(sã) va bucura: ind. viit.I. 3.sg. 11,8
(sã) bucura: ind. imp. 3.sg. 11,9
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.pl. 11,20
sã (te) bucuri: conj. pr ez. 2.sg. 13,12
(sã) bucurã: ind. prez. 3.pl. 13,18
(sã) vor bucur a: ind. viit.I. 3.pl. 14,9

sã beai: conj. prez. 2.sg. 4,18
voiu bea: ind. viit.I. 1 .sg. 7,10
beau: ind. prez. 1.sg. 12,19
BERBEC: s.m.; var. BERBECE
berbeace: sg. ac. 7,9
berbeci: pl. nom. 8,22
BINE: adv./s.
(mai) bine: adv. 3,6; 5,24
bine: adv. în str uctura v. dislocate bine e cuvântat/bine te
cuvinteaz e/bine sã (se) cuvinteaze/bine au cuvântat/bine Te
cuvântãm/bine a cuvânta/bine Te cuvintezu/bine-L cuvinteazã/
bine-L cuvântaþi 3,13; 8,7, 9, 16, 17, 19; 9,8; 11, 17; rezum. cap.12;
12,18, 22; 13,1, 23
bine: adv. 5,21, 27; rezum. cap.10; 12,7
bine: s.n. sg. ac. 4,23
bine: s.n. sg. ac., în sintagmele f acerile de bine/facerile ceale de
bine 11,19; r ezum. cap.12; 12,2
binele: s.n. sg. ac. 12,3
(a) BINE CUVÂNTA: V. i
binecuvântând: gerunziu 3,12; 7,17
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg.3,13; 13,23
fie binecuvânt at: pasiv conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 3,23
binecuvânteazã: imperativ 2.sg. 4,20
bine cuvinteaz e: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 8,7
bine sã (se) cuvinteaze: conj. prez. 3.sg. 8,9
bine au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 9,8; 12,22; 13,1
bine cuvântãm: ind. prez. 1.pl. 8,17
bine a cuvânta: inf. prez. 8,19
bine cuvintezu: ind. prez. 1.sg. 11,17
bine cuvinteazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
bine cuvântaþi: imperativ 2.pl. 12,18
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 12,6, 20; 13,10
binecuvinteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 13,19
binecuvinteaz e: imperativ (sic!) 2.sg. 13,12
bine sã cuvinteaz e: con j. prez. 3.pl. 14,11
(a) BIRUI: v. IV
birui: inf. prez. fãrã a 6,16
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 1,6
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. nom./ac. 6,21, 22; 7,7; 9,10
blagosloveniia: sg. ac. 7,15
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagosloveascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,9
sã fie blagoslovitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 9,11
blagosloviþi vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 13,16
(sã) vor blagoslo vi: ind. viit.I. 3.pl. 13,17
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. ac. 1,21
(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmaþi vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 13,16
vor blãs tãma: ind. viit.I. 3.pl. 13,16
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþie: sg. nom. 5,25

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom./ac. 3,22; 5,11, 12, 27; 7,20; 11,11, 20; 12,3;
14,4, 16
BUCUR OS, -OASÃ: adj.
bucuros: m. sg. nom. 4,9
BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom./gen. 2,1; 5,27; 7,7; 9,9; 14,4
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 4,10; 12,8
bune: adj. m. sg. voc., în sint agma bune tinãr ule 5,6
bunã: adj. f. sg. ac., în sint agmele zioa bunã/bunã veaste/bunã
viiaþã 5,22; 8,16; 14,17
bune: adj. f. pl. ac. 7,5
bune: adj. f. pl. ac., în sintagma bãtrâneaþe bune 14,15
(foar te) bun: adj. m. sg. gen . 7,7
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 13,12
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 4,23
bunãtãþile: pl. ac. 11,20
C
CAL: s.m.
calul: sg. ac. 6,17
CALD, -Ã: adj.
cald: n. sg. nom. 2, 11
CALE: s.f.
calea: sg. ac. 1,1, 2; 5,2, 7, 21
cãile: pl. nom./ac. 3,2; 4,20; 5,8; 10,7
cale: sg. ac. 5,22; 6,6; 11,9
CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 2,20
CARNE: s.f.
cãr nurile: pl. ac. 6,6
CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu: Cartea lui Tovie
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac. 1,25; 2,1, 4, 9, 10; 9,8; 10,13; 11,7; 12,12
casii: sg. gen. 3,10; 14, 15
casã: sg. ac. 5,16
casa: sg. nom., în sintagma casa Domnului 14,7
CASNIC, -Ã: s.m./f. (Înv.) „(om) cãsãtorit”
caznicii: sg. gen. rezum. cap.10
(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 12,16
cãzând: gerunziu rezum. cap.12

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucatele: pl. ac. 1,12
bucatã: sg. ac. 12,19

CÃLÃTOR: s.m.
cãlãtorilor: pl. gen. 8,21

(a se) BUCURA: v. I
bucurându(-sã): gerunziu 10,10; 11,20

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoria: sg. ac. 10,11
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CÃMARÃ: s.f. „odaie”
cãmar a: sg. ac. 3,10
cãmarã: sg. ac. 6,18; 7,18; 8,15
cãmar a: sg. ac., în sintagma cãmara mireascã „camer a nupþialã”
rezum. cap.8

(a) CHEMA: v. I
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 4,1; 7,18; 9,1; 12, 1; 14,5
a chema: inf. prez. 8,11
chemându-: gerunziu 12,5
sã cheme: conj. prez. 3.sg. 13,12
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 13,15

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 9,6; 10,10
cãmilele: pl. nom. 11,18
(a) CÃPÃTA: v. I
cãpãt a: ind. imp. 3.sg. 2, 19

(a se) CHINUI: v. IV
(sã) chinuiaºte: ind. prez. 3.sg. 10,9

CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. ac. 6,8; 8,2

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv . în ce chip/nici într-un chip 5,2; 10,7;
11,2

CÃSÃTORIE: s.f.
cãsãtoriia: sg. nom. rezum. cap.6
cãsãtoria: sg. ac. 6,17
cãsãtorie: sg. ac. rezum. cap.7
cãsãtoriii: sg. gen. 7,16

(a) CINA: v. I
au cinat: ind. pf.c. 3.pl. 8,1

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânele: sg. nom. 6,1; 11,9

CINSTE: s.f.
cins tea: sg. ac. 4,3; rezum. cap.14
cins te: sg. ac., în loc. adv. de cinste 12,7
cins te: sg. ac. 14,2

(a se) CÂNTA: v. I
cânt aþi: imperativ 2.pl. 12,18
(sã) va cânta: ind. viit.I. im pers. 13,22

(a) CINSTI: v. IV
cins teaºte: ind. prez. 3.sg. 3,21
a cins ti: inf. prez. 10,13

CÂNTAT: s.n.
cânt atul: sg. ac., în sintagma cãtrã cântatul cocoºilor 8,11

(a se) CITI: v. IV; var . (Înv. ºi reg.) (a se) CETI
(s-)au ce tit: ind. pf.c. 3.pl. 3,25

CEAS: s.n.
ceas: sg. ac. 11,14
ceasul: sg. ac., în sintagma ceasul morþii 14,5
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagma lumina ceriului 5,12; 11,8; 12,3
ceriului: sg. gen., în sint agmele Domnul ceriului/Dumnezeul
ceriului 7,20; 12,6
ceriurile: pl. nom. 8,7
ceriu: sg. ac. rezum. cap.12
(a) CERCA: v. I
cear cã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,13; 4,19; rezum. cap.10
cear cã: imperativ 2.sg. 4,22
cer cându-: gerunziu rezum. cap.5
voiu cerca: ind. viit.I. 1.sg. 5,2
vei cerca: ind. viit.I. 2.sg. 5,4
cer ci: ind. prez. 2.sg. 5,17
sã cear ce: conj. prez. 3.sg. 12,13
cer caþi: imperativ 2.pl. 14,10

CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. 1,1, 11, 16; 3,7; 4,21; 5,8, 14; 6,6; 9,3, 6;
13,19
ce tatea: sg. voc., în sintagma cetatea lui Dumnez eu 13,11

CITOV, -Ã: adj. (Înv. ºi reg.) „sãnãtos (la mint e)”; „nevãtãmat”;
„neprihãnit”; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde prima
at estare este în Lexicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc...,
Buda, 1825.
citovi: m. pl. nom. 6,21; rezum. cap.8
COADÃ: s.f.
coadei: sg. gen. 11,9
COCOª: s.m.
cocoºilor : pl. gen ., în sintagma cãtrã cântatul cocoºilor 8,11
COMOARÃ: s.f.
comoarã: sg. ac. 12,8
(a se) CONTENI: v. IV „a se stãpâni”
(t e) contineaºte: imperativ 2.sg. 6,18

(a) CERE: v. III
cear ea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
cear e: ind. prez. 3.sg. 4,20
sã cearã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.6
cear e: imperativ 2.sg. 6,13

(a se) CORONA: v. I (Înv.) „a se încorona”
(sã) va corona: ind. viit.I. 3.sg. 3,21

CERERE: s.f.
cer erea: sg. ac. 7,10
cear erii: sg. dat. 7,11

(a) CREDE: v. III
cr ezu: ind. prez. 1.sg. 5,27; 7,14
cr ezând: gerunziu 13,8
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 14,6

(a) CERTA: v. I
cer ta: ind. imp.. 3.sg. 2,17
cer tând: gerunziu 3,9
ai cer tat : ind. pf.c. 2.sg. 11,17
au cer tat : ind. pf.c. 3.sg. 13,5
cer tatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,11
CERTARE: s.f.
cer tare: sg. ac. 3,21

COR T: s.n.
cor tul: sg. ac. 13,12

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
cr edincios: m. sg. nom./ac. 1,6; 5,4; 10,6
CREDINÞÃ: s.f.
cr edinþa: sg. ac. 2,18
(a) CRUÞA: v. I
ai cr uþat: ind. pf.c. 2.sg. 3,19

115

CARTEA LUI TOVIE

INDICE

CURAT, -Ã: adj.
curat: n. sg. ac. 3,16
curatã: f. sg. ac. 13,22

au dat: ind. pf.c. 3.sg. 1,13, 14, 17
da: ind. imp. 3.sg. 1,15
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.pl. 1,25; 6,14
sã dea: con j. prez. 3.sg. 2, 12; 7,20
dând: gerunziu 2,14; 11,10
va da: ind. viit.I. 3.sg. 2,18; 6,13; 14,13
(ne-)am dat: ind. pf.c. 1.pl. 3,4
(sã) dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,8
(m-)am dat: ind. pf.c. 1.sg. 3, 17
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.7; r ezum. cap.13
dã: imperativ 2.sg. 4,9, 15
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 4,21
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 5,2, 14; 7,14; 12,2
a da: inf. prez. 7,12
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 7,15; 8,24; 9,6; 10, 10
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.8
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 8,6
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 8,8
(m-)aº da: ind. pf.c. 1 .sg. 9,2
sã dai: conj. prez. 2.sg. 9,3
da: inf. prez. fãrã a 12,1, 3
nedând: gerunziu 7,11

(a) CURÃÞI: v. IV
curãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 12,9

DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 13,14

CURÂND: adv.
curând: rezum. cap.4

DATORIE: s.f.
datoriia: sg. ac. rezum. cap.10

CURVIE: s.f.
curvia: sg. ac. 4, 13

(a) DÃRUI: v. IV
dãruia: ind. imp. 3.sg. 1,20

CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. ac. 13,6

DÃR UIT, -Ã: adj.
dãruit e: f. pl. ac. 1,16

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. ac. 2,6; 3,10; 4,14
cuvinte: pl. ac. 2,23; 10,10
cuvintele: pl. nom./ac. 4,2; 8,2; 9,1; 14,1
cuvânt: sg. ac. 5,28; 7,11
cuvântul: sg. ac., în sintagmele cuvântul cel de tainã/cuvântul
Domnului 12,11; 14,6

DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonul: sg. nom./ac. 3,8; rezum. cap.6; 6,16, 17; rezum. cap.8;
8,3; 12,3
dimoni: pl. ac. 6,8
dimonii: pl. nom. 6,14
dimonu: sg. nom. 6,19
dimon: sg. ac. 12, 14

(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine e
cuvântat 3,13; 13,23
cuvinteaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl., în structur a v. dislocatã bine
te cuvinteaze 8,7
sã (se) cuvinteaze: conj. prez. 3.sg., în s tructura v. dislocatã bine
sã se cuvinteaze 8,9
au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg./pl., în str uctura v. dislocatã bine au
cuvântat 8, 16; 9,8; 12,22; 13,1
cuvântãm: ind. prez. 1.pl., în structura v. dislocatã bine te cuvântãm 8,17
a cuvânta: inf. prez. în structura v. dislocatã bine a te cuvânta 8,19
cuvintezu: ind. prez. 1.sg., în strucura v. dislocatã bine Te cuvintezu 11,17
cuvinteazã: ind. prez. 3.pl., în structura v. dislocatã bine cuvinteazã
rezum. cap.12
cuvântaþi: imperativ 2.pl., în structura v. dislocatãbine-L cuvântaþi 12,18
sã cuvinteaze: conj. prez. 3.pl., în str uctura v. dislocatã bine sã-L
cuvinteaze 14,11

DEPARTE: adv.
depar te: adv. în c. de depar te 10,7; 11,6; 13,14
depar te: 11,5

CUIB: s.n.
cuibul: sg. ac. 2,11
(a) CUNOAªTE: v. III
cunosc: ind. prez. 1.sg. 5,2
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 5,2
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 7,4
cunoaºtem: ind. prez. 1.pl. 7,4
cunosc: ind. prez. 3.pl. 8,5
sã cunoascã: con j. prez. 3.pl. 8,19
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 11,6
(a se) CUPRINDE: v. III
am cuprins: ind. pf.c. 1.sg. 3,18
a (sã) cuprinde: inf. prez. rezum. cap.6
(te) vei cuprinde: ind. viit.I. 2.sg. 6,20
(sã) cuprind: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
cuprinzându-: gerunziu 11,11
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 14,15

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvin: ind. prez. 3.pl. 6,12
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 7,12
D
(a se) DA: v. I
dându-: gerunziu 1,6; 11,7, 12

(a se) DEPÃR TA: v. I
(se) departã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(ne) vom depãrta: ind. viit.I. 1.pl. 4,23
sã depãrteaze: conj. prez. 3.pl. 6,17
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 14, 14
DEPÃR TARE: s.f.
depãr tarea: sg. ac. rezum. cap.5
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(sã) vor deºchide: ind. viit.I. 3.pl. 11,8
deºchizându-: gerunziu 13,1
(a) DESC OPERI: v. IV
au deascoperit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.12
a deascoperi: inf. prez. 12,7
deascopãr: ind. prez. 1.sg. 12,11
(a se) DESFÃTA: v. I
(Te) desfetezi: ind. prez. 2.sg. 3,22
DES TUL: adv.
destul: 5,25; 9,2
destul: adv. în c. destul de 10,6
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DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºartã: f. sg. nom. 2,22

oiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 5,15, 20
au dus: ind. pf. c. 3.sg./pl. 7,19; 8,1; 12,3
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 10,11
am dus: ind. pf.c. 1.sg. 12,12
duci: ind. prez. 2.sg. 13,2

DIAVOL: s.m.
diavolul: sg. ac. rezum. cap.3
(a) DOBÂNDI: v. IV
vei dobândi: ind. viit.I. 2.sg. 6,21
sã dobândeºti: conj. prez. 2.sg. 6,22
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.11
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. 11,15; 14,3

DUH: s.n.
duhul: sg. nom. 10,9
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. gen., în sint agmele leagea lui Dumnezeu/frica lui
Dumnez eu/vrearea lui Dumnezeu rezum. cap.1; 1 ,8; 2,14; 1 2,18;
14,4
Dumnez eului: sg. gen./dat. 1,6; 4,6; 11,7
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,10, 13; 2,12, 13, 14, 18;
rezum. cap.3; 3,11, 24; 4,3, 6, 12; 4,20, 23; 5,6, 13, 21; 6,17;
7, 12, 13, 17; r ezum. cap.8; 8,4, 5, 19; 9,9; rezum. cap.11; 11,12,
16, 19, 20; rezum. cap.12; 12,7, 13, 20, 22; 13,4, 8, 11; rezum.
cap.14; 14,7, 11, 17
Dumnez eul: sg. v oc., în sintagmele Dumnez eul pãrinþilor noºtri/
Dumnez eul lui Israil 3,13, 23; 8,7, 17; 11,17
Dumnez eul: sg. nom./ac. 7,15; 9,9, 11; 12,6; 13,12, 19

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 10,10
dobitoacele: pl. nom. 11,18
DOJANÃ: s.f.
dojene: pl. ac. 1,15
dojeni: pl. ac. rezum. cap.4
(a) DOJENI: v. IV (Înv.) „a sfãtui (într-o situaþie dificilã)”
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
dojenind: gerunziu 10,13
DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sint agmele frica Domnului/sãrbãtoarea
Domnului/por uncile Domnului/f aþa Domnului/cuvântul
Domnului/casa Domnului rezum. cap.1; 2,1; 4,6, 7; 6,22; 9,12;
14,6, 7, 16
Domnului: sg. gen./dat. 1,6; 3,25; 5,27; 10,11; 11,7; rezum.
cap.12; 12,12, 15; rezum. cap.13; 13,3, 12, 14; 14,10
Domnul: sg. nom./ac. 1,13, 21; 2,2, 6, 9, 13; 3,12; 8,16; 9,8;
12,14; 13,1, 10, 11, 17, 19, 23; 14,7
Doamne: sg. voc. 3,2, 3, 5, 6, 14, 15, 16; 6,3; 8,7, 9, 10, 17, 19;
11,17; 13,1
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul ceriului 7,20
(a) DORMI: v. IV
dormind: gerunziu 8,15
DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 6,22
dragoste: sg. ac. 7,1
DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s./prep.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
drept: adj. m. sg. nom./gen. 3,2; 9,9
dreapte: adj. f./n. pl. nom./ac. 3,2; 10,12
drept: adv. 3,5
(celui) drept: s.m. sg. gen. 4,18
dreapta: sg. ac. 7,15
dreaptei: sg. dat. 7,15
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceaea 13,6
DREPTATE: s.f.
dreptate: sg. ac. 13,8
dreptãþi: pl. ac. 14,11
DRUM: s.n.
drum: sg. ac. rezum. cap.11; 11,5
dr umului: sg. gen. 11,1
dr umul: sg. ac. 11,3
(a se) DUCE: v. III
duce: ind. prez. 3.sg. 1,1; 5,7
ducându(-sã): gerunziu 1,11; 2,3
a (sã) duce: inf. prez. 1,14; 4,11
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 5,22, 23; 8,11; 11,4
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 2,19
ducându(-se): gerunziu rezum. cap.5
duce: inf. prez. fãrã a 5, 14

F
(a se) FACE: v. III
fãcuse: ind. m.mc.pf. 3.sg./pl. 1,5, 21; 8,20; 11,19; rezum. cap.12
a f ace: inf. prez. 1,14; 14,10
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,20; 9,12
fãcându(-sã): gerunziu 2,1; rezum. cap.12
fãceai: ind. im p. 2.sg. 2,16
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg. 2,22
fã: imperativ 2.sg. 3,6; 4,7; 8,19
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 3,13
f aci: ind. prez. 2.sg. 3,22
f ac: ind. prez. 3.pl. 4,12; 12,10
sã f aci: conj. prez. 2.sg. 4,16
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 4,23
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 5,1
sã f ac: conj. prez. 1 .sg. 5,18
fãcând: gerunziu 6,4, 6
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 6,18
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 7,14, 16; 8,22, 24; 9,7; 12,3, 6; 13,6
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 8,8, 18
f ace: ind. prez. 3.sg. 9,9; 12,9
sã f aceþi: conj. prez. 2.pl. 13,4
f aceþi: imperativ 2.pl. 13,8, 10
va face: ind. viit.I. 3.sg. 13,8
sã f acã: con j. prez. 3.pl. 14, 11
FACERE: s.f.
f acerile: pl. ac., în sintagmele facerile de bine/facerile ceale de
bine 11,19; rezum. cap.12; 12,2
FAMILIE: s.f.
f amilia: sg. nom./ac. 10,13; 11,18
f amilie: sg. ac. rezum. cap.11
f amiliei: sg. gen. rezum. cap.11
FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
f eatei: sg. gen. rezum. cap.3; 7,15
f ata: sg. nom./ac. 3,7; rezum. cap.6; rezum. cap.7; 7,8, 10, 1 2,
19; r ezum. cap.10; 10,12
f atã: sg. ac. 3,9; 6,11
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. nom./ac. 3,14; 4,7; 12,22
f eaþele: pl. ac. 12,16
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FIICÃ: s.f.
fiica: sg. voc., în sintagma fiica mea 7,20

(a) FÃ GÃDUI: v. IV
vei fãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 7,10
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
FÃPTURÃ: s.f.
fãpturile: pl. nom. 8,7
FE CIOARÃ: s.f.
fecioara: sg. ac. 6,22
FEL: s.n.; var. (Reg.; Mold.) FELIU
feliul: sg. ac., în loc. adj. tot feliul 6,8
FEMEIE: s.f.; var. (Înv.) FÃMEIE
fãmeile: pl. nom. 11,3
FEMEIESC, -IASCÃ: adj.; var. FÃMEIESC, -IASCÃ
fãmeiascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) [parte] fãmeiascã „fiinþã de
sex femeiesc” 6,11

FLÃMÂND, -Ã: adj./s.
(cei) flãmânzi: s.m. pl. ac. 1,20; 4,17
flãmând: adj. m. sg. nom. 2,3

(a se) FERI: v. IV
a (sã) feri: inf. prez. 1,10
(te) f ereaºt e: imperativ 2.sg. 4,6

FOLOS: s.n.
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos 6,5, 9

FERICIRE: s.f.
fericirea: sg. ac. rezum. cap.13

FRATE: s.f.
fraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 14,6
fraþilor: pl. dat. 1,3
fratele: sg. nom./ac. 5,8; 7,4
frate: sg. voc. 6,7; 9,1; 11,2
fraþii: pl. voc., în sint agma fraþii noºtri 7,3

FERICIT, -Ã: adj.
fericitul: adj. antep. m. sg. ac. 2,15
fericiþi: m. pl. nom. 13,18
fericit: m sg. nom.m 13,20
(a) FI: v. IV
este: ind. prez. 3.sg. 1,1
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,3, 15, 17; 5,25; 8,21, 24; 10,1
eºti: ind. prez. 2.sg. 3,2; 5,16, 19; 7,7; 8,19; 9,9; 13,1
erai: ind. im p. 2.sg. 4,21
e: ind. prez. 3.sg. 10,6
eram: ind. im p. 1.sg. 12,18
-i: ind. prez. impers./3.sg. 2,16, 21; 3,20; 4,16; 5,6
sântem: ind. prez. 1.pl. 2,18; 7,3; 8,5
sânt: ind. prez. 3.pl. 3,5; 6,5, 16; 8,7; 12,10
sânt: ind. prez. 1.sg. 5,18; 12,15
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 7,3
iaste: ind. prez. impers. 3,6; 5,8, 13; 6,11, 17; 7,5; 11,1; 12,7, 8,
9, 20; 13,2, 4
îi: ind. pr ez. 3.sg. 6,9
fiind: gerunziu 1,2, 4, 9; 2,1, 10; 6,15; 14,3
au fost: ind. pf.c. impers./3.pl. 2,20; 3,12, 19; 8,11; 12,13;
14,4, 14
sã fie: con j. prez. 3.sg. 2,21; 5,11; 7,7; 9,11; 10,11
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 3,19; 12,18
va fi: ind. viit.I. impers./3.sg. 3,21; 4,7, 12; 5,12; 6,9; 11,4; 14,6
fii: imperativ 2.sg. 4,8; 5,13
a fi: inf. prez. 4,16; 5,25; rezum. cap.12
ar fi: cond. prez. imper s./3.sg./pl. 5,5; 6,6; 10,7
fie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 5,21; 7,15; 13,23
ar fi fost: cond. pf. 3.pl. 5,24
sã f ii: conj. prez 2.sg. 7,20
vom f i: ind. viit.I. 1.pl. 8,4
aº f i: cond. prez. 1.sg. 9,2
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,7; 11,9
fi: inf. prez. fãrã a 12,2
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 13,20
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 13,20
FIC AT: s.m.
ficatul: sg. ac. rezum. cap.6
FIERE: s.f.
fierea: sg. ac. rezum. cap.6; 11,4, 8, 13
fiiarea: sg. nom. 6,9

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,18, 23; 4,1; rezum. cap.5; 5,14,
17, 18, 20, 25, 26; 10,1, 3, 6; rezum. cap.11; 11,6, 17; rezum.
cap.12; 12,1, 5; rezum. cap.14; 14,5
fiiu: sg. nom./ac. 1,9; 3,9; 7,7; 9,9
fiii: pl. nom./ac. 1,18, 21, 24; 2,3, 18; 5,7; 8,5; 9,11; 10,11; 13,17;
14,1, 5, 14
fiiului: sg. dat./dat. 2,2; rezum. cap.4; rezum. cap.5; 9,7; 11,10,
18; rezum. cap.12; 12,14
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul mieu 4,2, 23; 7,7; 10,4
fiiule: sg. voc. 4,13, 21
fii: pl. nom./ac. 6,21, 22
fiilor: pl. gen./dat. 9,11; 14,11, 14, 15
fiii: pl. voc., în sint agmele f iii lui Israil/fiii miei 13,3; 14,10
fiilor: pl. voc. 14,12

FRICÃ: s.f.
frica: sg. ac., în sintagma frica Domnului/frica lui Dumnezeu
rezum. cap.1; 2,14; 6,22; 9,12; 14,4, 16
frica: sg. ac. 3,18
fricã: sg. ac. 13,6
(a) FRIGE: v. III
au fript: ind. pf.c. 3.sg. 6,6
frige: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(a) FUGI: v. IV
fugea: ind. im p. 3.sg. 1,5
fugând: gerunziu 1,21
fugind: gerunziu 1,23
(a) FULGERA: v. I
vei fulgera: ind. viit.I. 2.sg. 13,13
FUM: s.n.
fumul: sg. nom. 6,8
FURAT: s.n.
furat : sg. ac., în loc. adj. de fur at 2,21
FURTUNÃ: s.f.; var. (Înv.) FORTUNÃ
for tunã: sg. ac. 3,22
G
GATA: adv.
gata: 5,5
(a) GÃSI: v. IV
au gãsât: ind. pf.c. 3.sg. 8,15
(a) GÃTI: v. IV
gãtind: gerunziu 5,22
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sã gãt eascã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,9, 18; 8,21
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.8
gãt esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 8,13
a gãti: inf. prez. 8,22

IATÃ: interj.
iatã: 6,2; 11,6, 17

(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 10,2

IED: s.m.
ied: sg. ac., în sintagma ied de capre 2,20

GINERE: s.m.
jinere-sãu: sg. ac. 10,8

(a) IER TA: v. I
ierþi: ind. prez. 2.sg. 3,13

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 2,21
glas: sg. ac. 6,3

(a) IEªI: v. IV
iase: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
ieºind: gerunziu 5,5
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 6,2
a ieºi: inf. prez. 11,14
sã ieºiþi: con j. prez. 2.pl. 14,12

GOL, GOALÃ: adj./s.
(celor) goli: s.m. pl. dat. 1,20
gol: adj. m. sg. nom. 1,23
GOLIT, -Ã: s.m./f.
(cei) goliþi: s.m. pl. ac. 4,17
(a se) GONI: v. IV
goneaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(sã) va goni: ind. viit.I. 3.sg. 6,19
gonea: ind. im p. 3.sg. 8,18
GRAS, -Ã: adj.
grase: f. pl. ac. 8,22
(a) GRÃI: v. IV
sã grãiþi: con j. prez. 2.pl. 2,17
grãind: gerunziu 7,5
au grãit : ind. pf.c. 3.pl. 7,9
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 3,3
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac. rezum. cap.10
grijea: sg. ac., în loc. v. grijea au purtat 14,15
(a) GRIJI: v. IV
sã grijascã: conj. prez. 3.sg. 3, 25

IDOL: s.m.
idolii: pl. ac. 14,8

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 14, 14
INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în loc. adv. în toatã inima 1,13
inima: sg. ac. 4,2; rezum. cap.6; 6,5, 8
inimã: sg. ac., în sint agma cu inimã tare „puternic” 5,13; 7,20
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,8; 8,12
întrând: gerunziu 5,10, 11; 6,18; rezum. cap.8; 8,15; 9,8
sã între: conj. prez. 3.sg. 5,10
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,1, 11; 11,18
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 11,7
ISCÃLITURÃ: s.f.
iscãliturã: sg. ac. 1,17
ISPITÃ: s.f.
is pitã: sg. ac. 2,12
is pita: sg. nom. 12,13
(a) IUBI: v. IV
iubit fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.1
iubea: ind. imp. 3.pl. 1,23
a iubi: inf. prez. 10,13
iubesc: ind. prez. 3.pl. 13,18
iubiþi er a: pasiv ind. imp. 3.pl. 14,17

GRIJNIC, -Ã: adj.
grijnic: m. sg. nom./ac. 5,18; 10,1

IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. ac. 8,9

GROAPÃ: s.f.
groapa: sg. ac. 8,13, 20

IZBÂNDÃ: s.f. (În v. ºi rar) „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. 3,3

GRUMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 7,6

IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. nom. 8,7

GUNOI: s.n. (aici) „gãinaþ”
gunoiu: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,11
GURÃ: s.f.
gurii: sg. gen. 4,2
I

Î
(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
sã îmbãtrânim: conj. prez. 1.pl. 8, 10
(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânz eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 6,15; 13,2

ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzirea: sg. ac. 11,9

IARÃªI: adv.
iarãºi: 2,8; rezum. cap.8; 13,12; 14,7

(a) ÎMBRÃCA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎNBRÃCA
înbr acã: imperativ 2.sg. 4,17
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(a) ÎMBUC A: v. I
a îmbuca: inf. prez. 6,2

ÎNC AI: adv.
încai: 3,15

ÎMBUCARE: s.f.
îmbucarea: sg. ac. 12,3

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 5,23; 6,4; 7,11; 10,3; 11,10,
11, 14; 12,5

ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,2, 13, 22; 12,7; 14,9
împãr atul: sg. nom./ac. 1,5, 16, 18, 21, 24; 2,9
împãr aþii: pl. nom. 2,15; 14,9
Împãratul: sg. ac., în sintagma Împãratul veacilor 13,6
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþând: gerunziu 1,18
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,11
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom. 13,1
împãrãþia: sg. nom. 13,23
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþiia: ind. imp. 3.sg. 1,3
împãrþea: ind. imp. 3.sg. 1,19
a împãrþi: inf. prez. 4,9
(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE

ÎNCEPERE: s.f.
înceapere: sg. ac. 4,14
ÎNCET: adv.
încet: 11,3
(a) ÎNCETA: v. I
au încetat : ind. pf.c. 3.sg. 5,28
(a) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.pl. 14,15
(a se) ÎNCHINA: v. I
(sã) închina: ind. prez. imper s. 3.sg. 1,6
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg. 5, 11
(te) închinã: imperativ 2.sg. 11,7
închinându(-sã): gerunziu 11,12; 14,9
(sã) vor închina: ind. viit.I. 3.pl. 13,13, 14

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: 2,13

ÎNCINS, -Ã: adj.
încins: m. sg. nom. 5,5

ÎMPOTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. ÎMPROTIVNIC, -Ã
împr otivnici: s.m. pl. nom. 12,10

ÎNCOTRO: adv.; var. (În v.) ÎNCÃTRO
încãtro: rezum. cap.1

ÎMPREJURUL: prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIURUL
împr egiurul: 11,20
împr ejur ul: 13,21

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
am încredinþat : ind. pf.c. 1.pl. 10,6

(a se) ÎMPREUNA: v. I
sã (se) împreune: conj. prez. 3.sg. 7,14
sã împreune: con j. prez. 3.sg. 7,15
(ne) împr eunãm: ind. prez. 1.pl. 8,4
(ne) împr euna: inf. prez. fãrã a 8,5

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiura: ind. imp. 3.sg. 10,7

ÎMPREUNARE: s.f.
împr eunarea: sg. ac. 1,5; 6,20
împr eunare: sg. ac. 8,4

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 1,25; 13,12

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 1,3; 5,22; 8,6, 10, 11, 15; 9,8; 10,5; 11,9, 20
înpr eunã: 10,3; 11,12
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împr umutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
ÎMPRUMUTAT, -Ã: adj.
împr umutaþi: m. pl. nom. rezum. cap.4
ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE
înaintea: prep. 1,13, 18; 3,5, 24; 12,6; 13,3
înnaintea: pr ep. 3,25; 4,12; 6,4; 7,13; 12,15; 13,8
înnainte: adv. 4,6; rezum. cap.5; r ezum. cap.11; 11,3, 9
înainte: adv. rezum. cap. 5
mainte: adv. 7,10
(a) ÎNÃLÞA: v. I
înãlþaþi: ind. prez. 2.pl. 13,6
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 13,23
ÎNÃUNTRU: adv.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU
înlâuntru: 7,19
înlontru: 8,1

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 2,3; 3,8; 4,15; 5,3; 8,20; 11,6, 7, 8, 15

ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. ac. rezum. cap.6
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându-: gerunziu 7,9
au îndemnat: ind. pf.c. 3.sg. 8,4
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; rezum. cap.14
(a se) ÎNDOI: v. IV
îndoindu(-sã): gerunziu 7,11
(mã) îndoiesc: ind. prez. 1.sg. 7,13
(nu te) îndoi: imperativ prohib. 2.sg. 7,14
(a) ÎNDREPTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎNDIREPTA
îndirep tezu: ind. prez. 1.sg. 3,14
sã îndrep teazã: conj. pr ez. 3.sg. 4,20
a îndrep ta: inf. prez. 10,13
îndrep taþi: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 14,12
(a) ÎNFRÂNA: v. I
au înfrãnat: ind. pf.c. 3.sg. 12,3
(a) ÎNFRUNTA: v. I
înfr unta: ind. imp. 3.sg. 2,23
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ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom. rezum. cap.3; rezum. cap.5; 5,6, 15, 17, 20, 21,
27; 6,4, 5, 8, 11, 16; 7,5, 12; 8,3; 10,11; 11,2; rezum. cap.12;
12,15, 17
înger u: sg. nom. 3,25
înger ului: sg. gen. rezum. cap.6; 8,2
înger : sg. ac. rezum. cap.6; 6,7; 9,1
(a se) ÎNGR OPA: v. I
îngr oapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
îngr opa: ind. imp. 3.sg. 1,21; 2,9
sã îngr oape: conj. prez. 3.sg. 2,4
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 14,16
îngr opi: ind. prez. 2.sg. 2,8
îngr oapã: imperativ 2.sg. 4,3, 5
sã îngr op: conj. prez. 1.sg. 8,14
îngr opai: ind. imp. 2.sg. 12,12
vor îngropa: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
(s-)au îngr opat: ind. pf. c. 3.sg. 14,2
veþi îngropa: ind. viit.I. 2.pl. 14,12
ÎNGROPARE: s.f.
îngr oparea: sg. ac. rezum. cap. 2
îngr opare: sg. ac. 2,10

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.13
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat : ind. pf.c. 3.sg. 6,7
întrebi: ind. prez. 2.sg. 7,5
(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(s-)au întristat : ind. pf.c. 3.sg. 2,13
(sã) întris teazã: con j. prez. 3.sg. 9,4
a (sã) întrista: inf. prez. 10,3
ÎNTRISTARE: s.f.
întristarea: sg. ac. 6,15
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ec: sg. ac. 4,11; 5,12
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleager e: sg. nom. 6,17
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
(cel) înþelep t: s.m. sg. ac. 4,19

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciune: sg. ac. 1,20
îngr opãciuni: pl. ac. 2, 16
îngr opãciunea: sg. ac. 4,18

(a se) ÎNVÃÞA: v. I
în vaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 1,10
în vãþându(-sã): gerunziu rezum. cap.6

(a se) ÎNNOI: v. IV
(sã) va înnoi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14

(a se) ÎNVREDNICI: v. IV
(s-)ar în vrednici: cond. prez. 3.sg. 12,4
sã (se) învr edniceascã: con j. prez. 3.sg. 12,5

ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnarea: sg. ac. 7,16

J

(a) ÎNTÃRI: v. IV
vei întãri: ind. viit.I. 2.sg. 7,10
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 11,10
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. im pers./3.sg. 2,10; 3,7; 7,11; 8,17
a (sã) întâm pla: inf. prez. 2,12
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,13
sã (sã) întâm ple: conj. prez. impers./3.pl. 6,15; 7,11
sã (sã) f ie întâmplat: con j. pf. impers. 8,12
(a) ÎNTÂRZIA: v. I
voiu întârziia: ind. viit.I. 1.sg. 9,4
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-se): gerunziu 1,21; 8,13, 16
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25; 14,14
întorcându(-sã): gerunziu 2,3; 11,1
(sã) v or întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 2,6; 14,6, 7
întoarceþi: imperativ 2.pl. 2,21
întorc: ind. prez. 1.sg. 3,14
sã întorci: con j. prez. 2.sg. 4,7, 22
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. 4,7; 5,26
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 5,3; 10,2
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 5,14
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 5,15
oiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 5,20
sã (se) înt oarcã: conj. prez. 3.sg. 5,27
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 10,3; rezum. cap.14
a (sã) înt oarce: inf. prez. 10,7
sã (mã) întorc: conj. prez. 1.sg. 12,20

JALE: s.f.; var. JEALE
jeale: sg. ac. 2,5
jale: sg. ac. 2,6
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtva: sg. ac. 8,19
JIG ANIE: s.f.
jigãniile: pl. ac. 11,3
JIVINÃ: s.f.
jivini: pl. ac. 9,3
JOC : s.n.
joc: sg. ac., în loc. v. îº bãtea joc 2,15
(a se) JUCA: v. I
(sã) joacã: ind. prez. 3.pl. 3,17
JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl. nom. 3,2, 5
judecat a: sg. nom. 3,2
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,24; 10, 10; 11,14; rezum.
cap.12; 12,4, 5
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt : sg. ac. 9,5
(a) JURA: v. I
au jur at: ind. pf.c. 3.sg. 8,23; 9,5

121

CARTEA LUI TOVIE

INDICE
luându-: gerunziu 2,4
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 4,3
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 5,23
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 6,18, 22
luând: gerunziu 7,16; rezum. cap.9; 9,6; rezum. cap.10; 11,13
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,18
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 12,21

L
LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 3,1, 11; 7,6; 10,4; 12,12
lacrãmile: pl. ac. 7,13
LAUDÃ: s.f.
laudii: sg. dat. 8,19

(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
am lucrat: ind. pf.c. 1.sg. 3,5
va lucra: ind. viit.I. 3.sg. 4,15

(a) LÃCRIMA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) LÃCRÃMA
au lãcrãmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,8, 19

LUCRU: s.n.
lucrul: sg. ac. 2,19
lucru: sg. ac. 3,22
lucrurile: pl. ac. 12,7; 13,6, 11

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
lãsând: gerunziu 2,3
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12
sã laºi: conj. prez. 2.sg. 4,14
ai lãsat: ind. pf.c. 2.sg. 11,2
lãsai: ind. imp. 2.sg. 12,12

(a se) LUMINA: v. I
a (sã) lumina: inf. prez. 8,20
(s-)au luminat: ind. pf.c. 3.sg. 14,1

LEAC: s.n.
leacuri: pl. ac. 6,5

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac., în sintagmele lumina ceriului/lumina ochilor 5,12;
11,8; 12,3; 14,3
lumina: sg. voc., în sintagma lumina ochilor noºtri 10,4
luminã: sg. ac. 13,13

LECUIRE: s.f.
lecuiri: pl. ac. rezum. cap.6

LUMINOS,-OASÃ: adj.
luminoasã: f. sg. ac., în sintagma piatrã luminoasã ( cf. PIATRÃ) 13,22

(a se) LEGA: v. I
legându(-sã): gerunziu rezum. cap.8
au legat: ind. pf.c. 3.sg. 8,3

LUNG, -Ã: adj.
lunga: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.10

(a) LÃUDA: v. I
lãudaþi: imperativ 2.pl. 13,3

LEGÃTURÃ: s.f.
legãtura: sg. ac. 3,15

M

LEGE: s.f.
leagea: sg. ac., în sintagma leagea lui Dumnezeu/leagea lui Moisi
rezum. cap.1; 1,8; 7,14

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 4,3
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom. rezum. cap.5; 5,23, 28; 10,4
mumã-sa: sg. ac. 5,22
mumã-mea: sg. nom. 10,9
mumã-voastrã: sg. ac. 14,12
mumei: sg. gen. 14,14

(a) LEPÃDA: v. I
lepãda: inf. prez. fãrã a 9,5
LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. ac. 3,22
LIPSÃ: s.f.
lipsã: sg. nom./ac. 4,10; 12,13
lipsã: sg. ac., în loc. adj./loc. adv. de lipsã „necesar” 8,21; 11,4

MARE: s.f.
marea: sg. nom. 8,7
MARE: adj.
mare: m./f./n. sg. nom./ac./gen. rezum. cap.2; 3,22; 4,12; 5,18,
19; 6,3; 11,20; 13,1, 15
mari: f. pl. nom./ac. 3,5; 4,4
marelui: adj. antep. m. sg. gen., în sintagma marelui Dumnezeu
3,24; 4,12
mare (foarte): m. sg. nom. 6,2
marea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.13

(a) LIPSI: v. IV
a fi lipsit: inf. pf. 1,17
LIPSIT, -Ã: s.m./f.
[cei] lipsiþi: s.m. pl. ac. 4,17
LOC: s.n.
loc: sg. ac. 11,6

MARGINE: s.f.
marginile: pl. nom. 13,13

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 14,8
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 14,17
(a se) LUA: v. I
sã iai: conj. prez. 2.sg. 3,3; 4,22; 5,4; 6,12; 9,3
ia: imperativ 2.sg. 4, 16; 11,4
iau: ind. prez. 1.sg. 8,9
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9, 22; 4,14; 5,22; 6,6; 8,2; 9,6; 11,4;
12,3, 5

MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 2,3; 9,8
MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 13,7
(a se) MÃRTURISI: v. IV
(vã) mãrturisiþi: imperativ 2.pl. 12,6; 13,6, 10
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a mãrturisi: inf. prez. 12,7
mãr turisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,3, 8
(mã) voiu mãr turisi: ind. viit.I. 1.sg. 13,7
mãr turiseaºte(-te): imperativ 2.sg. 13,12

au mers: ind. pf.c. 3.sg. 9,6; 14,4
a mearge: inf. prez. 10,12
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 11,3
sã margã: conj. pr ez. 3.pl. 11,4

MÂINE: adv:; var. (Reg) MÂNE
mâne: 8,4

MIEZ: s.n.
miezul: sg. ac., în sintagma miezul nopþilor 2,9

MÂNÃ: s.f.
mânilor: pl. gen. 2,19; 13,11
mâna: sg. ac. 11,10; 13,2

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 11,1
MIJLOCIRE: s.f.
mijlocire: sg. ac. 6,7

(a) MÂNCA: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 3,10; 11,12
a mânca: inf. prez. 2,21
sã mânãnci: conj. prez. 2.sg. 4,17
sã mânci: conj. prez. 2.sg. 4,18
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 7,10
mânc: ind. prez. 1.sg. 12,19

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 3,2, 21; 8,18; 12,6, 9; 13,5, 8
milã: sg. ac. 3,13
MILOSTENIE: s.f.
milostenie: sg. ac. rezum. cap.1; 4,7
milostenii: pl. ac. 2,16; 9,9; 14,11
milosteniile: pl. nom. 2,22
milosteniii: sg. gen. rezum. cap.4
milosteniia: sg. nom. 4,11; 12,8, 9
milostenia: sg. nom. 4,12

MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. ac. 4,14
(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar.) (a se) MÂNGÃIA
mângâie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
mângãia: ind. imp. 3.sg. 1,19
(sã) mângãia: inf. prez. fãrã a 10,7

MILOSTIV, -Ã: ad j.
milostiv: m. sg. nom. 4,8

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. voc., în sintagma mângãiarea vieþii noastre 10,4
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 2,22
(Te) vei mânia: ind. viit.I. 2.sg. 3,13
sã (te) mânii: conj. prez. 2.sg. 5,19

(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imperativ 2.sg. 8,10
MINUNE: s.f.
minunile: pl. ac. 12,20, 22; 13,4

MÂNIOS, -OASÃ: adj.
mânios: m. sg. nom. 1,21

(a se) MIRA: v. I
mirându(-sã): gerunziu 5,10

(a) MÂNTUI: v. IV
ai mântuit: ind. pf.c. 2.sg. 11,17
mântuieºti: ind. prez. 2.sg. 13,2
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 13,5

MIRESC, -EASCÃ: cuvântul nu este înregistrat în DLR.
mireascã: f. sg. ac., în sint agma cãmara mir eascã „camera
nupþialã” r ezum. cap.8

MÂNTUITOR, -TOARE: adj.
mântuitoare: f. pl. ac. 1,15

MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. nom. 4,21

MÂªCOI: s.m.
mâºcoiul: sg. ac. 6,17
(a) MECHERA: v. I; var. (a) MECHEREZI: v. IV; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în
Rãspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu [XII,
309] (Manuscris legat în 18 volume; cifra romanã indicã volumul
manuscrisului, cea arabã, localitatea anchetatã).
mecherezind: gerunziu 2,21
MEDEAN: s.m. (cf. Indice 4Împ)
medenilor: pl. gen. 1,16; 4,21; 5,8, 14; 9,6
meadenilor: pl. gen. 3,7; 5,7; 6,6; 9,3
(a se) MERGE: v. III
mergi: imperativ 2.sg. 2,2
mearge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.9
mergând: gerunziu 1,5; rezum. cap.11
mergea: ind. imp. 3.sg. 1,6, 15
mear gea: ind. imp. 3.sg. 1,19
(sã) mear ge: ind. prez. imper s. 5,2
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 5,4
sã meargã: conj. prez. 3.sg. 5,4, 17
sã meargi: con j. prez. 2.sg. 9,3

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(Te-)ai milostivit: ind. pf.c. 2.sg. 8, 19

MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 2,8; 14,5
moar te: sg. ac. 3,4; 4,11; 12,9; rezum. cap.14
moar tea: sg. ac. rezum. cap.8; 8,24
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. rezum. cap.8; 8,11
mormânt : sg. ac. 14,12
MORT, MOARTÃ: s.m./f.
morþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1
(celor) morþi: s.m. pl. dat. 1,20
morþilor : s.m. pl. gen. rezum. cap.2
morþii: s.m. pl. ac. 2,8; 12,12
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. ac. 14,15
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,23; 2,19, 22; 4,13; 7,8,
18; 8,13, 16; rezum. cap.10; 10,3; 11,11, 16, 18; 12,14; 14,14
muiere: sg. nom./ac. 1,9; 7,12
muiarea: sg. nom./ac. 1,11; 7,2; 9,10
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muiare: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.6; 6,8, 13; rezum. cap.7;
8,9; 12,3
muierii: sg. gen./dat. rezum. cap.3; 8,21; 11,18
MULT, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
multã: adj. f. sg. ac. 1,18
multe: adj. f./n. pl. ac. 4,23; 10,10
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 5,8
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 10,10; 11, 18
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 1,21, 23
multe: pron. nehot. f. pl. ac. 7,5
mult: adv. 4,9
(mai) mult: adv. 2,9; 3,9; 6,8, 22; 9,4

NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 1,1, 3, 4, 9, 11, 17; 2,2; 5,17, 19; 6,11; 7,3; 14,17
neamului: sg. gen./dat. 1,17; 7,14
neamurile: pl. nom./ac. 1,19; 8,5, 19; 13,4, 14; 14,8
neamurilor: pl. gen./dat. 3,4; 13,3
neam: sg. ac. 5,16, 19; 9,11; 13,7; 14,15
NECAZ: s.n.;var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 3,13
nãcazu: sg. ac. 3,21
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) nãcãjaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 1,17

NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscut: m. sg. nom. rezum. cap.5

(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmind: gerunziu rezum. cap.11

NECURMAT: adv.
necurmat: 8,6
NEDREPTATE: s.f.
nedreptate: sg. ac. 12,10
nedreptãþile: pl. ac. 13,5
nedreptatea: sg. nom. 14,13

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 5,8
muntelui: sg. gen. 11,5

NEMÂNGÂIAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) NEMÂNGÃIAT, -Ã
nemângãiate: f. pl. ac. 10,4

(a) MURI: v. IV
murind: gerunziu 1,18
sã moarã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3
a muri: inf. prez. 3,6
va muri: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
muri: inf. prez. fãrã a 4,1
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,14; 8,14
a fi murit: inf. pf. 10,2
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 10,11
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
nemearnicilor: s.m. pl. dat. 1,7
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
a nimernici: inf. prez. 10,4
NEMIªCAT, -Ã: adj.
nemiºcat: m. sg. nom. 2,14
NEPOT: s.m.
nepoþii: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 14,5
nepoþilor: pl. gen. 14,1

(a) MUSTRA: v. I
mustra: ind. imp. 3.pl. 2,8, 15

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinul: sg. ac. 8,18

MUSTRARE: s.f.
mustrare: sg. ac. 3,7, 11
mustrãrii: sg. gen. 3,15

NEVÃTÃMAT, -Ã: adj.
nevãtãmaþi: m. pl. ac. 8,15; 10,11

(a se) MUTA: v. I
sã (se) mute: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.14

NEVÃZUT, -Ã: adj.
nevãzutã: f. sg. ac. 12,19

N

NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovatã: f. sg. nom. 10,13

(a se) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 1,9
sã (se) nascã: conj. prez. 3.pl. 6,21

NEVREDNIC, -Ã: adj.
nevreadnicã: f. sg. nom. 3,19

NÃDEJDE: s.f.
nãdejdea: sg. nom. 2,16, 22
nãdeajde: sg. nom. 4,12; 10,7
nãdejdea: sg. voc., în sint agma nãdejdea rãmãºiþii noastr e
10,4

NOAPTE: s.f./adv.
nopþilor: s.f. pl. gen., în sintagma miezul nopþilor 2,9
nopþi: s.f. pl. ac. 3,10; 8,4
noapte: s.f. sg. nom./ac. 6,19, 20, 21, 22; 8,4
noaptea: s.f. sg. ac. rezum. cap.8
noaptea: adv. 12,12

NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimitului: s.m. sg. gen. 4,15; 5,17
nãimit: s.m.sg. ac. 5,17

(a) NUMÃRA: v. I
numãrã: ind. prez. 3.sg. 9,4

NÃSCUT, -Ã: adj.
nãscut: m. sg. nom. rezum. cap.1

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,9; 3,13, 23; 8,9
nume: sg. ac. 3,8; 6,11; 13,15

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlind: gerunziu rezum. cap.6
nãvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 6,3

NUMIT, -Ã: adj.
numiþii: adj. antep. m. pl. ac. 1,17
numitul: adj. antep. n. sg. ac. 4,22
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par te: sg. ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrãbãteascã/în loc. adv. întro par te „deoparte” 6,11; 12,5
par te: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,2, 24; 10,10; 12,5

NUNTÃ: s.f.
nunt a: sg. nom./ac. rezum. cap.7; rezum. cap.9; 9,3
nuntã: sg. ac. 9,7
nunt ei: sg. gen. 9,12; 10,1

PAS: s.m.
paºii: pl. ac. 14,12

O

PATRIARH: s.m.
patriarºi: pl. gen. 6,20

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. rezum. cap.3
ocarã: sg. ac. 3,4, 21

PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac. 1,10; 4,6, 11, 13, 23; 12,10
pãcatele: pl. ac. 3,3, 13; 12,9

(a se) OCÃRÎ: v. IV
ocãrându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
OCHI: s.m.
ochiu: sg. ac. 2,11
ochii: pl. nom./ac. 3,14; 5,26; 6,9; 10,11; rezum. cap.11; 11,8,
13, 14, 15; 14,15
ochilor: pl. gen., în sintagma lumina ochilor 10,4; 14,3
OM: s.m.
omului: sg. gen./dat. 3,20; 9,9
om: sg. nom./ac. 6,11; 7,7; 9,1; 12,1
omul: sg. nom./ac. 10,6; 11,19
oameni: pl. ac. 12,19
oamenilor: pl. dat. 14,17
ORB, OARBÃ: s.m./f.
orbul: s.m. sg. nom. 11,10
(a se) ORBI: v. IV
(sã) orbeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(s-)au orbit: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
ORBIRE: s.f.
orbirii: sg. gen., în sintagma rana orbirii 2,13
(a) OSÂNDI: v. IV
osândiþi vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 13,16
(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPETA
(s-)au ospãtat: ind. pf.c. 3.pl. 7,17
sã (se) uspete: conj. prez. 3.pl. 2,2
(sã) uspãtã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
uspãtându(-sã): gerunziu 11,20
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospãþu: sg. ac. 8,22; 9,12
uspãþu: sg. ac. 7,9; rezum. cap.8; 8,21
uspãþul: sg. ac. 9,12
OSTENIT, -Ã: adj.
ostenit: m. sg. nom. rezum. cap.2; 2,10
OU: s.n.
oului: sg. gen. 11,14
P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 3,6; 14,4
pace: sg. nom. 12,17
pacea: sg. ac. 13,18
PARTE: s.f.
pãrþile: pl. ac. 1,1
par tea: sg. ac. 1,21

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj./s.
pãcãtoºii: s.m. pl. ac. 4,18
pãcãtoºilor: s.m. pl. voc. 13,8
pãcãtos: adj. m. sg. ac. 13,7
PÃGÂN: s.m.
pãgânilor: pl. gen. 1,12
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 3,9, 15; rezum. cap.12; 12,16, 22; 14,17
pãmântul: sg. nom./ac. 8,7, 19; 13,7, 14; 14,6, 7
pãmântului: sg. gen. 8,8; 13,13; 14,9
(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
vor pãrãsi: ind. viit.I. 3.pl. 14,8
(a se) PÃREA: v. II
pãrându(-)-sã: gerunziu 4,1
(sã) pãrea: ind. imp. impers. 8,17; 12,19
PÃRINTE: s.m.
pãrinþi: pl. nom. 2,15
pãrinþilor: pl. gen./dat. 3,3, 13; 6,15; rezum. cap.8; 8,7; 11,19; 12,3
pãrinþii: pl. ac. rezum. cap.8; 9,10; 10,11, 12; rezum. cap.11;
rezum. cap.14
PÃRTAª, -Ã: s.m./f.
pãrtaºã: s.f. sg. nom. 3,17
PÃRTICICÃ: s.f.
pãrticicã: sg. ac. 6,8
(a) PÃªI: v. IV
pãºind: gerunziu 11,3
(a se) PÃZI: v. IV
pãziia: ind. imp. 3.sg. 1,8
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
pãzeaºte(-te): imperativ 2.sg. 4,13
pãzind: gerunziu 2,13; rezum. cap.14
a (sã) pãzi: inf. prez. 10,13
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. ac. 2,5
pânea: sg. ac. 4,17, 18
PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 4,4
PÂRGÃ: s.f.
pârghele: pl. ac. 1,6
PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eate: sg. ac. 2,10
PEªTE: s.m.
peaºtele: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,5
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POFTÃ: s.f.
pofta: sg. ac. 3,16, 18; 6,22; 8,9
poftelor: pl. dat. 6,17

peaºte: sg. nom./ac. 6,2, 7
peaºtelui: sg. gen. 6,19; 11,4, 8, 13; 12,3
(a) PETRE CE: v. III
petreacã: ind. prez. 3.sg. 5,21
ai petrecut: ind. pf.c. 2.sg. 7,20
petrec: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8

(a) POFTI: v. IV
am poftit: ind. pf.c. 1 .sg. 3,16
poftindu-: gerunziu rezum. cap.10

PETRECERE: s.f.
petreacere: sg. ac. 14,17

POIMÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) POIMÂNE
poimâne: 8,4

PEÞIT, -Ã: adj.
peþita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.7

POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. 2,8; rezum. cap.6
poruncile: pl. ac. 2,13; 3,4, 5; 4,6

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac., în sintagmele piatrã scumpã/piatrã luminoasã
„piatrã albã” (cf. lat. candidus) 13,21, 22
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 6,2; 11,10
picioarelor: pl. gen. 6,4

(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 1,22; 7,9, 18; 8,11, 20
(s-)au fost poruncit: ind. m.m.c.pf. perifr. impers. 2,8
porunceaºte: imperativ 2.sg. 3,6
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 5,1; 6,7
porunciþi: imper ativ 2.pl. 14,11

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
peririle: pl. ac. 3,22
perirea: sg. nom. 4,14; 14,6

POST: s.n.
post: sg. ac. rezum. cap.3
postul: sg. ac. 12,8

(a) PIERDE: v. III
pierduse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,3

(a) POVÃÞUI: v. IV
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
povãþuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,19

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 2,12

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m/f.
povãþuitori: s.m. pl. ac. rezum. cap.5

(a se) PITULA: v. I
(s-)au pitulat: ind. pf.c. 3.sg. 1,23
au pitulat: ind. pf.c. 3.sg. 2,5
pitula: ind. imp. 3.sg. 2,9

(a) PO VESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,19; 12,22
povestiþi: imperativ 2.pl. 12,20
sã povestiþi: con j. prez. 2.pl. 13,4

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 4,15; 5,14; rezum. cap.12

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravul: sg. ac. 8,8

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. impers. 11,3
plâcând: gerunziu 11,4

PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac., în sintagma zilele ceale de praznic 2,6

PLÃCUT, -Ã: s.m./f.
(ceale) plãcute: s.f. sg. ac. 14,10
(a se) PLÃTI: v. IV
plãtindu(-)(-sã): gerunziu 5,4
(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
a plânge: inf. prez. 5,23, 28; 10,3; 11,11
(nu) plânge: imperativ prohib. 2.sg. 5,26
plângând: gerunziu 7,6
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 9,8
plângea: ind. imp. 3.sg. 10,4
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 3,22
(a se) PLINI: v. IV
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 3, 12; rezum. cap.14
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 4,5
plineascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 7,15
plinind: gerunziu rezum. cap.14; 14,2, 16
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 14,1
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom. 13,21

(a se) PRÃZNUI: v. IV
(sã) prãznuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
PRÂNZ: s.n.
prânzu: sg. nom./ac. 2,1; 7,9
prânzul: sg. ac. 2,3; 12,12
PREA JMÃ: s.f.
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 11,1
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 2,8
pricina: sg. ac. 10,1
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatini: pl. ac. rezum. cap.2
priiatinilor: pl. dat. 8,22
PRIMEJDIE: s.f.
primejdii: pl. ac. 4,4
(a se) PRIMI: v. IV
a (sã) priimi: inf. prez. 3,6
a priimi: inf. prez. 3,18; 12,4, 5
priimeasc: ind. prez. 3.pl. 6,17
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 7,1
priimit erai: pasiv 2.sg. 12,13
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putem: ind. prez. 1.pl. 8,5; 1 2,1
pociu: ind. prez. 1.sg. 9,5
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 12,2
vom putea: ind. viit.I. 1.pl. 12,3

PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREGIUR
prinpregiuru: 10,7
(a) PRINDE: v. III
prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”
prisosit : sg. ac. 4,9
prisosât : sg. ac. 8,19

PUTERE: s.f.
puteare: sg. ac. 1,14; 6,17
puterea: sg. ac. 3,20
putearea: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) în toatã putearea 14,11

PROBÃ: s.f.
pr oba: sg. ac. rezum. cap.2

PUTINÞÃ: s.f.
putinþã: sg. ac., în loc. adv. cu putinþã 10,7

PROBOZIRE: s.f.
pr obozirea: sg. ac. rezum. cap.3

PUÞIN, -Ã: adv./s.; var. (Înv.) PUÞÂN, -Ã
puþân : adv. 4,9
puþân : s.n. sg. ac. 4,9

PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom. 2,6
R
(a) PROROCI: v. IV
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
RANÃ: s.f. (aici) „boalã”
rana: sg. nom., în sintagma rana orbirii „albeaþã” 2,13

PRUNC: s.m.
pr uncul: sg. ac. 1,11
pr uncilor: pl. gen. 6,22

RÃBDARE: s.f.
rãbdãrii: sg. gen. rezum. cap.2
rãbdare: sg. ac. rezum. cap.2
rãbdarea: sg. ac. 2,12

PRUNCESC, -EASCÃ: adj. „copilãresc”
pr uncesc: n. sg. ac. 1,4
PRUNCIE: s.f.
pr uncie: sg. ac. 1,10
pr uncia: sg. ac. 2,13

(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A

PRUNCUªOR: s.m.; var. (Pop.) PRUNCªOR (cf. Indice Nm)
pr uncºorul: sg. nom. 1,8
(a) PUNE: v. III
puindu-: gerunziu 1,9
pune: imperativ 2.sg. 4,2, 18
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 6,8
sã pui: conj. prez. 1.sg. 6,15
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 8,2
(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg. 6,1
(a se) PURTA: v. I
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
purtãm: ind. prez. 1.pl. 4,23
de purtat: supin 5,22
(sã) poartã: ind. prez. 3.pl. 5,27
porþi: ind. prez. 2.sg. 11,8
au pur tat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. grijea au purtat 14,15
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 2,13; 4,19; 5,11
PUS, -Ã: adj.
pusã: f. sg. nom. 5,8
PUSTIU , -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustia: s.f. sg. ac. 8,3
pustiiu: adj. sg. ac. 14,7
(a) PUTEA: v. II
putea: ind. imp. 3.sg. 1,3, 19; 2,19; 10,7; 11,5
a putea: inf. prez. 4,1
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
putea-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 5,14
poate: ind. prez. 3.sg. 6,16; 12,19
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,12; 12,21

RÃMÃªIÞÃ: s.f. „urmaº”
rãmãºiþã: sg. ac. 8,9
rãmãºiþii: sg. gen. 10,4
rãmãºiþele: pl. nom. 13,20
(a) RÃMÂNE: v. III
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14; 6,1; 14,17
rãmâind: gerunziu 3,11
sã rãmâie: conj. pr ez. 3.sg./pl. 4,15, 20; 8,23
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 5,8
sã rãmânem: conj. prez. 1.pl. 6,10
rãmâindu-: gerunziu rezum. cap.8
rãmâi: imperativ 2.sg. 10,8
sã rãmâneþi: con j. prez. 2.pl. 14,12
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg. 2,22; 3,9; 5,1, 3, 7, 8, 16, 19; 6,14
rãspunzând: gerunziu 5,21; 6,8, 11; 12,2
RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. 7,11
(a) RÂNDUI: v. IV
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduitã: f. sg. ac. 10,3
RÂNDUNICÃ: s.f.; var. (Înv.) RÂNDUREA
rândurea: sg. ac. rezum. cap.2
rândurealii: sg. gen. 2,11
RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 6,1
râurile: pl. nom. 8,7
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
(sã) rãdicã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
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SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.
sânãtos: m. sg. ac. 5,20
sãnãtos: m. sg. nom./ac. 5,20, 26; 10,6, 10; 12,3
sãnãtoºi: m. pl. nom./ac. 8,10, 15; 14,15
sãnãtoasã: f. sg. nom. 11,18

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
ai râsipit: ind. pf.c. 2.sg. 3,4
râsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,8
au râsipit: ind. pf.c. 3.sg. 13,4
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 14,6

(a) SÃPA: v. I
sã sape: conj. prez. 3.pl. 8,11

ROB, ROABÃ: s.m./f.
robi: s.m. pl. nom. rezum. cap.1

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmâni: pl. ac. 8,23

(a) ROBI: v. IV
robit fiind: pasiv gerunziu 1,2

(a) SÃRA: v. I
au sãrat : ind. pf.c. 3.sg. 6,6

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.1; 1,2, 11, 15; 3,4
robia: sg. ac. 7,3
robiii: sg. gen. 13,7

SÃRAC, -Ã: s./adj.
sãrac: s.m. sg. ac. 4,7
sãracã: adj. f. sg. ac. 4,23

ROBIT, -Ã: adj./s.
robiþi: adj. m. pl. dat. 1,3
(cei) robiþi: s.m. pl. ac. 13,12

SÃRÃCIE: s.f.
sãrãciia: sg. nom. 5,25

ROST: s.n. (Înv. ºi r eg.) „gurã”
rostul: sg. ac. 13,1

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoar ea: sg. ac., în sint agma sãrbãt oarea Domnului 2, 1

RUDÃ: s.f.
rudele: pl. nom. 2,15

(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 2,3; 9,8

RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom. 14,17

(a se) SÃRUTA: v. I
au sãrut at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6; 10,12; 11,11
(s-)au sãrut at: ind. pf.c. 3.pl. 9,8
sãrutã: imper ativ 2.sg. 11,7

(a se) RUGA: v. I
a (sã) ruga: inf. prez. 3,1
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 3,11; 8,6
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 3,15; 9,1
rogu-: ind. prez. 1.sg. 5,9, 16; 6,7; 9,3
au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 5,10
rog: ind. prez. 1.sg. 5,19; 12,4
rugându(-se): gerunziu rezum. cap.8
sã (ne) rugãm: con j. prez. 1.pl. 8,4
sã rogi: conj. prez. 2.sg. 9,3; 12,4
rugând: gerunziu 10, 10
a ruga: inf. prez. 12,5
(te) r ugai: ind. imp. 2.sg. 12,12

(a se) SÂRGUI: v. IV
(te) sâr guiaºte: imperativ 2.sg. 4,9
(a) SCÃPA: v. I
ai scãpat: ind. pf.c. 2.sg. 2,8
sã scape: conj. prez. 3.sg. 13,2
(a) SCHIMBA: v. I
schimbã: ind. prez. 3.pl. 2,18
(a) SC OATE: v. III
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 8,18
scoþi: ind. prez. 2.sg. 13,2

RUGAT, -Ã: adj.
rugat: m. sg. nom. rezum. cap.9

(a se) SCRIE: v. III
scriindu(-sã): gerunziu rezum. cap.7

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,12; 4,1; 12,8, 12
rugãciune: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,11
rugãciunile: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,24, 25; 7,13
rugãciuni: pl. ac. 6,18

(a se) SCULA: v. I
scoalã: imper ativ 2.sg. 8,4
sculându(-sã): gerunziu 8,6; 10,7; 11,10; 12,22

RUPERE: s.f.; var. (Înv.) RUMPERE (aici) „jefuire” (cf. lat.
d¾repti¹, -¹nis „jefuire, prãdare”)
rumpere: sg. ac. 3,4
S
SAFIR: s.n.; var. (Înv.) SAMFIR
samfir: sg. ac. 13,21
SÃMÂNÞÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SEMINÞÃ
sãmânþa: sg. nom./ac. 6,22; 9,11
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. nom. 8,6
sãnãtãþii: sg. gen . 8,19
sãnãtatea: sg. ac. 10,8

SCUMP, -Ã: adj.
scumpã: f. sg. ac., în sintagma piatrã scumpã 13,21
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 4,16
(a) SEMÃN A: v. I
samânã: ind. prez. 3.sg. 7,2
SEMINÞIE: s.f.
seaminþii: sg. gen. 13,20
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÂMN
sâmn: sg. ac. 5,2
SFAT: s.n.
sfatul: sg. nom./ac. 3,20; rezum. cap.7
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sf at: sg. ac. 4,19
sfaturile: pl. nom. 4,20
(a se) SFÃTUI: v. IV
sfãtuindu(-sã): gerunziu rezum. cap.12
SFÂNT, -Ã: s./adj.
(celor) sf inþi: s.m. pl. gen. 2,18; 8,5
sfântului: adj. antep. sg. gen. 2,12
sfânt/Sfânt: adj. m. sg. nom./dat. 3,25; 10,11; 12,1
sf inte: ad j. f. pl. ac. rezum. cap.4
sf inþilor: adj. antep. m. pl. gen. 6,20
sfânt a: adj. antep. f. sg. ac. 14,17
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. rezum. cap.6
sfãrºit: sg. ac. 14,13
SFINÞIRE: s.f.
sf inþire: sg. ac. 13,14
SIMBRIE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SÂMBRIE
sâmbriia: sg. ac. 4,15
sâmbrie: sg. ac. 12,2
SIMÞIRE: s.f.
sâmþirea: sg. ac. 4,14
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m sg. nom. 8, 19
SLAVÃ: s.f.
slavei: sg. gen. 3,24
(a) SLÃVI: v. IV
slãv ea: ind. imp. 3.pl. 11,16
SLOBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. 2,21
slobod: adj. m. sg. nom. 3,21
SLOBOZENIE: s.f.
sloboz enie: sg. ac. 1,14
(a se) SLOBOZI: v. IV
sã sloboazã: conj. prez. 3.sg. 3,11
sã sloboz eºti: con j. prez. 2.sg. 3,15
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 3,21
sloboz eaºte: ind. prez. 3.sg. 4,11; 12,9
(s-)au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 7,6
a (sã) slobozi: inf. prez. rezum. cap.10
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,10, 12; 13,19
sã slobozu: conj. pr ez. 1.sg. 12, 14
SLUGÃ: s.f.
slugile: pl. ac. 8,11
slu jilor: pl. dat. 8,20
slugã: sg. nom. 9,2
slu jile: pl. ac. 9,6
slu ji: pl. ac. 10,10
slugii: sg. gen. 11,10
(a se) SLUJI: v. IV
slu jia: ind. imp. 3.sg. 1,7
sã slu jascã: conj. prez. 3.pl. 6,17
(mã) slu jesc: ind. prez. 1.sg. 12,19
slu jiþi: imper ativ 2.pl. 14,10
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitori: s.m. pl. ac. 9,3
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SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicei: sg. gen. rezum. cap.3
slu jnicã: sg. ac. 3,7
slu jnica: sg. nom. 3,9
slu jnicile: pl. ac. 8,14, 15
slu jnice: pl. ac. 10,10
SMARALD: s.n.; var. SMARAGD
smaragd: sg. ac. 13,21
SMERIT, -Ã: ad j.
smerita: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.3
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 2,4, 7
(a) SOCOTI: v. IV
socotind: gerunziu rezum. cap.4; 11,6
sã socotim: conj. prez. 1.pl. 5,25
socotea: ind. imp. 3.sg. 9,1
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 10,1
socotesc: ind. prez. 3.pl. 10,9
SOCOTINÞÃ: s.f.
socotinþeai: sg. dat. 9,2
SOCRU: s.m.
socrii: pl. ac. 10,13; 14,14
socri: pl. ac. rezum. cap.14
SOL: s.m.
sol: sg. ac. 11,9
SORÃ: s.f.
sor u-mea: sg. ac. 8,9
SOÞ: s.m. (Înv. ºi reg.) „soþie”
soþu: sg. ac. 6,12
soþul: sg. ac. 11,3
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
s pãimântându(-sã): gerunziu 6,3
(s-)au s pãimântat : ind. pf.c. 3.sg. 7,11
(a) SPÃLA: v. I
sã s peale: conj. prez. 3.sg. 6,2
(a) SPINTECA: v. I
s pintecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
s pintecã: imperativ 2.sg. 6,5
SPOR: s.n.
s poriu: sg. ac. 14,4
SPRÂNCEANÃ: s.f. (fig.) „culme”, „coamã”, „cr estã”, „margine
a unui loc”
s prânceana: sg. ac., în sintagma s prânceana muntelui 11,5
(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
s puiu: ind. prez. 1.sg. 4,21
s pune: imperativ 2.sg. 5,16
sã s pui: conj. prez. 2.sg. 6,7
au s pus: ind. pf.c. 3.sg. 9,7
(a se) SPURCA: v. I
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
(a) STA: v. I
s tând: gerunziu 5,5
s tâm: ind. prez. 1.pl. 12,15
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ºtii: ind. prez. 2.sg. 3,16; 5,7; 8,9; 9,4; 11,2
a ºti: inf. prez. 4,13; 5,19; 13,4
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 5,2, 8; 10,9
ºti: ind. prez. 3.sg. 5,2
ºtiind: gerunziu 7,11
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 11,8
ºtiia: ind. im p. 3.pl. 11,16
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 13,4

STARE: s.f. (aici) „popas”, „oprire”
starea: sg. ac. 6,1
STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
stãpânului: s.m. sg. dat. 2,21; 8,24
(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpânea: ind. im p. 3.sg. 8,24
a stãpâni: inf. prez. 10,13

T

STÂNGA: s.f.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 1,1

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã/loc. adj. de tainã 2,4; 12,6, 11
taine: pl. ac. rezum. cap.12
taina: sg. ac. 12,7

(a) STRÃLUCI: v. IV
a strãluci: inf. prez. 8,14
STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. ac. 13,20
STRÃLUCIT, -Ã: adj.
strãlucit: m. sg. ac. 5,5

TALANT: s.m.
tãlanþi: pl. ac. rezum. cap.1; 1,17; rezum. cap.4; 4,21
talanþi: pl. ac. 1,16

STRÃLUCITOR, -TOARE: adj.
strãlucitoare: f. sg. ac. 13,13

TARE: adj.
tare: f. sg. ac. 5,13; 7,20

(a) STRÂNªTELUI: v. IV (cf. Indice 4Împ.)
au strânºteluit : ind. pf.c. 3.sg. 5,6

TAªCULÃ: s.f.; var. (Reg.) TÃCªULÃ (Înv. ºi reg.) „taºcã”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul , luna lui
octombrie, care s-au tipãrit acum întîiu rumâneste…, 1776.
tãcºula: sg. ac. 8,2

(a) STRIGA: v. I
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg. 6,3
(a) SUFERI: v. IV
sufere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au suferit: ind. pf.c. 3.sg. 4,4; 11,14
va suferi: ind. viit.I. 3.sg. 4,11
sã suferi: conj. prez. 2.sg. 4,13

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 3,7; 5,1, 10; rezum. cap.11; 11,13; 12,2
tatâl: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,3, 10, 22; 6,13; 7,5; 9,4; 10,8;
11,2, 7, 10
tatã: sg. voc. 5,1; 12,2
tãtâni-meu: sg. dat. 5,9
tatãl: sg. nom./ac. 10,1, 9; 11,8; 12,5; 14,10
tatul: sg. voc., în sintagma tatul meiu 12,4

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,12; 3,6, 16; 4,3, 11; 9,4; 13,9, 19
sufletului: sg. dat. 12,10

(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 5,28
taci: imperativ 2.sg. 10,6

SUGRUMAT, -Ã: adj.
sugrumat: m. sg. nom. 2,3
(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10; 9,12

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

SUPÃRARE: s.f.
supãrãrile: pl. ac. 13,19
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. mai din sus 1,1; 3,10
Sus: adv. în loc. adj. din Sus; în s. propr. Eghiptului din Sus
„Egiptul Superior era considerat, în credinþa popularã, un þinut
pustiu locuit de demoni” (cf. Anania 2001, p.1219) 8,3
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat: ind. pf.c. 3.sg. 3,1

TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) TINÃR
(mai) tânãr: adj. m. sg. nom. 1,4
tânãr: s.m. sg. ac. 5,5
tinãrule: s.m. sg. voc., în sintagma bune tinãrule 5,6
tânãrul: s.m. sg. nom./ac. 5,13; rezum. cap.8
tinãrul: s.m. sg. nom. 7,2
tinerilor: s.m. pl. voc. 7,3
tineri: s.m. pl. ac. 14,5
TÂNGUIRE: s.f.
tânguire: sg. ac. 2,6
TÂRG: s.n.
târgurile: pl. ac. 13,22

ª
TEMÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) TEMÃTORIU
temãtoriu: m. sg. gen., în sintagma temãtoriu de Dumnezeu 9,9
(a) ªEDEA: v. II
ºezu: ind. prez. 1.sg. 5,12
a ºedea: inf. prez. 7,9
ºezând: gerunziu 9,8
ºeade: ind. prez. 3.sg. 11,5
(a) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 5,6

(a se) TEME: v. III
a (sã) teame: inf. prez. 1,10; 7,11
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 2,2; 14,7
temându(-sã): gerunziu 2,9, 13
sã (te) teami: conj. pr ez. 2.sg. 4,23
(ne) vom t eame: ind. viit.I. 1.pl. 4,23
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 6,15
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ÞINUT: s.n.
þânutul: sg. ac. 5,7

(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 7,12
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 7,12
sã (vã) temeþi: conj. pr ez. 2.pl. 12,17

U

TEMEI: s.n.
temeiu: sg. ac. 4,2
TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ (Înv.) „lege”; (Pop.
ºi fam.) „contract”
togmealã: sg. ac. 2,4
togmealele: pl. nom. rezum. cap.7
TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac. 5,23
toiagul: sg. voc., în sintagma toiagul bãtrâneaþelor noastre 10,4
(a) TRAGE: v. III
trage: imperativ 2.sg. 6,4
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 6,4; 11,15
(a) TRÃI: v. IV
a trãi: inf. prez. 3,6
trãind: gerunziu 5,4
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 14,1

(a se) UCIDE: v. III
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,21; 3,8; rezum. cap.6
sã ucigã: con j. prez. 3.sg. 1,22; 2,8; 7,9
au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 1,2 4; 6,14
a ucide: inf. prez. 3,10
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 3,10
a (sã) ucide: inf. prez. 8,22
UCIGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
ucigãtoarea: s.f. sg. v oc., în sintagma ucigãtoarea bãr baþilor
tãi 3,9
UCIS, -Ã: adj./s.
[celor] uciºi/(celor) uciºi: s.m. pl. gen./dat. 1,20; 2,9
uciºi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.3

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. 4,4; rezum. cap.6; 6,12
trãbuia: ind. imp. impers. 10,5

(a se) UITA: v. I
uitându(-sã): gerunziu 7,2
(sã) uit a: ind. imp. 3.sg. 10,7
(sã) uit a: inf. prez. fãrã a 11,5
uit aþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,6

(a) TRECE: v. III
sã treci: conj. prez. 2.sg. 4,6
trecând: gerunziu 6,22; 8,4

ULIÞÃ: s.f.
uliþã: sg. ac. 2,3
uliþeale: pl. nom. 13,22

TREMURARE: s.f.
tremurare: sg. ac. 2,5

(a) UMBLA: v. I
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 3,5; 5,8
umblã: ind. prez. 3.pl. 3,17
a umbla: inf. prez. 5,5
sã umblaþi: conj. pr ez. 2.pl. 5,21

(a se) TRIMITE: v. III
trimiþându(-se): gerunziu rezum. cap.3
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 3,25
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 5,23, 24
trimite: imperativ 2.sg. 8,14
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 8,15; 12,14, 20
am trimis: ind. pf.c. 1.pl. 10,4
sã trimitem: conj. prez. 1.pl. 10,5
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 10,8
TRUP: s.n.
trupurile: pl. ac. 1,21; 2,9
trup: sg. ac. 2,3
trupul: sg. ac. 2,5; 4,3
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(nu te) turbura: imperativ prohib. 2.sg. 10,6
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.pl. 12,16
(a) TURNA: v. I
torni: ind. prez. 2.sg. 3,22
Þ
ÞESÃTURÃ: s.f.
þãsãturii: sg. gen. 2,19
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
am þânut: ind. pf.c. 1.sg. 3,16
þâinudu-: gerunziu rezum. cap.6
a (sã) þinea: inf. prez. rezum. cap.6
þine: imperativ 2.sg. 6,5
a (sã) þânea: inf. prez. 6,7
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. 10,1

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE; (a se)
UMPLEA
împlând: gerunziu rezum. cap.8
sã umple: con j. prez. 3.pl. 8,20
(ne-)am um plut: ind. pf.c. 1.pl. 12,3
(sã) va um plea: ind. viit.I. 3.sg. 14,7
(a) UNGE: v. III
a unge: inf. prez. 6,9
ungând: gerunziu rezum. cap.11
unge: imperativ 2.sg. 11,8
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 11,13
URÂT, -Ã: adj.
urâþi: m. pl. ac. 1,18
urât : n. sg. nom. 4,16
(a) URGISI: v. IV
vor urgisi: ind. viit.I. 3.pl. 13,16
(a) URMA: v. I
au ur mat: ind. pf.c. 3.sg. 6,1
sã ur meaze: con j. prez. 3.pl. 11,3
URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã 1,21; r ezum. cap.14
USCAT: s.n.
uscat : sg. ac. 6,4
(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
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INDICE
VENIT, -Ã: s.m./f.
veniþilor: s.m. pl. dat. 1,7

UªOR, -OARÃ: s.m./f. (aici) „nes tator nic”; „uºuratic”
(ceale) uºoare: s.f. pl. ac. 3,17

VER GURÃ: s.f.
vergura: sg. ac. 8,4

V

VESEL, -Ã: adj.
veasel: n. sg. ac. rezum. cap.8
veseli: m. pl. nom. rezum. cap.11
veaseli: m. pl. nom. rezum. cap.11

VACÃ: s.f.
vaci: pl. nom./ac. 8,22; 10,10
VÃR: s.m.
vãr ul: sg. ac. 7,2
verii: pl. nom. 11,20

(a se) VESELI: v. IV
veselindu(-se): gerunziu 11,20
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 13,9
(te) vei veseli: ind. viit.I. 2.sg. 13,17

(a) VÃTÃMA: v. I
vãtãmându-: gerunziu 11,10

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 13,10

VÂRTOS: adv.
(mai) vãrtos: 12,8

VESTE: s.f.
veaste: sg. ac. 8,16; 10,8

VÂRTUTE: s.f.
vâr tute: sg. ac. rezum. cap.4
VEA C: s.n ./s.m.
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci/loc. adj. de veaci 3,23; 12,9
veacii: pl. ac., în loc. adv. în veacii veacilor/ (Înv.) în toþi veacii/în
toþi veacii veacilor 8,9; 9,11; 13,1, 12, 23
veacilor: pl. gen., în loc. adv. în veacii veacilor/în toþi veacii veacilor
8,9; 9,11; 13,12, 23
veacilor: pl. gen., în sintagmele Împãratul veacilor/Dumnezeul
veacilor 13,6, 12
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 13,1
VECIN: s.m.
vecinilor: pl. dat. 8,22

(a se) VESTI: v. IV
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers. 1,22
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 2,3; 5,10; 8,16; 11,6
voiu vesti: ind. viit.I. 1.sg. 5,9
VEªMÂNT: s.n.
vejminte: pl. ac. 1,20
vejmintele: pl. ac. 4,17
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 2,14; 4,3, 5, 6; 10,4; rezum. cap.14; 14,4
viaþa: sg. nom./ac. 2,15; 3,21; 12,9
viaþã: sg. ac. 2,18; 4,23
viiaþã: sg. ac. 14,17

(a se) VEDEA: v. II
vãzând: gerunziu 1,17
vedeþi: imperativ 2.pl. 2,21
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 3,9
vãzu: ind. prez. 1.sg. 5,12; 11,17; 14,13
vedeam: ind. imp. 1.pl. 5,25
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 5,26
vazã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 8,14
vezi: ind. prez. 2.sg. 9,5
sã vedeþi: con j. prez. 2.pl. 9,11
(sã) vedea: ind. im p. impers. 10,7
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 10,7, 11
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 11,6; 14,1, 15
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 11,8
a vedea: inf. prez. 12,3; 13,20
(sã) vedea: inf. prez. fãrã a 12,19
vedea: inf. prez. fãrã a 12,21

VIITOR, -TOARE: adj./s.
(celor) viitori: s.m. pl. dat. 2,12
viitoare: adj. f. sg. ac. rezum. cap.13

VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. rezum. cap.11
vederea: sg. ac. 11,8; 12,21
vedearea: sg. ac. 11,15

VIÞEL: s.m.
viþeii: pl. ac., în sintagma viþeii cei de aur 1,5

(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 1,16; 2,10; 10,7; 11,6, 9
a veni: inf. prez. 3,21; 7,14; 9,3, 7
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 5,26
sã vie: conj. prez. 3.sg. 8,24
vine: ind. prez. 3.sg. 11,6
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,20; 1 2,1
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 13, 14; 14,8
VENIRE: s.f.
venir ea: sg. ac. rezum. cap.11; 11,6

VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 4,18
VINÃ: s.f.
vina: sg. ac. 3,9
(a se) VINDECA: v. I
sã (vã) vindecaþi: conj. prez. 2.pl. 5,13
(sã) vindecã: ind. prez. 3.pl. 6,9
sã vindec: conj. prez. 1.sg. 12,14
VINDECARE: s.f.
vindecarea: sg. ac. rezum. cap.3

VIU, VIE: adj./s.
vii: adj. m. pl. ac. (aici) „aprinºi” 8,2
(celor) vii: s.m. pl. gen. 12,6
(a) VOI: v. IV
sã voieºti: conj. prez. 2.sg. 4,6
(a) VREA: v. II
vrea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
ar vrea: cond. prez. 3.sg. 1,14
vreai: ind. prez. 2.sg. 3,10; 6,10
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 5,19
vrând: gerunziu 10,10
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VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnici: m. pl. nom. 3,19
vr eadnic: n. sg. nom./ac. 12,2, 3
VREME: s.f.
vr eame: sg. nom./ac. 1,18; 3,2 4; 14,4
vr eamea: sg. nom./ac. 3,13; 4,5; 12,20
vr eame: sg. ac., în loc. adv. într-o vreame 3,25
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 4,20
vr emea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vremea 14,11
VRERE: s.f.
vr earea: sg. ac. 3,6; 12,18
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ZECIUIRE: s.f.; var. (Pop.) ZÃCIUIRE
zãciuirile: pl. ac. 1,6
ZESTRE: s.f.
zestrea: sg. ac. rezum. cap.8
zeastrea: sg. ac. rezum. cap.10
ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 1,2; 2,6; 9,4; 10,9
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 1,3, 19; 2,14, 19; 4,3, 6;
10,7; 11,5
zile: pl. ac. 1,2 4; rezum. cap.3; 3,10; 6,18; r ezum. cap.11; 11,18,
20; 13,10
zi: sg. nom./ac. 2,1, 10; 3,7, 12; 4,10; 8,20; 9,4; 14,12
zioa: sg. ac., în sintagma zioa bunã 5,22
zioa: sg. nom./ac. 8,14; 10,3; 11,1

(a se) ZÃBOVI: V. iv
zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 5,8; 10,1
zãbovindu(-sã): gerunziu 10,1

(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2, 6, 21; 3,13; 4,2; 5,1, 3, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26; 6,4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16; 7,2, 3,
4, 5, 7, 10, 12, 13, 20; 8,4, 7, 10, 13, 17, 21; 9,1, 9; 10,9; 11,2, 4,
7; 12,1, 2, 6, 17; 14,5
zicând: gerunziu 2,8, 15, 17; 3,2, 9; 6,3; 7,15; 9,12; 10,1, 11;
11,6; 12,21; 13,1
a zice: inf. prez. 5,23
zicea: ind. imp. 3.sg. 8, 12; 10,4, 6, 8; 11,17
sã (se) zicã: conj. prez. 3.sg. 9,10
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

(a) ZÃCEA: v. II
zace: ind. prez. 3.sg. 2,3

ZID: s.n.
zidurilor: pl. gen. 13,21

(a se) ZBATE: v. III
a (sã) zbate: inf. prez. 6,4

(a se) ZIDI: v. IV
sã zideascã: conj. prez. 3.sg. 13,12
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 13,16
(sã) v or zidi: ind. viit.I. 3.pl. 13,21
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 14,7

ZAPIS: s.n.
zapisul: sg. ac. 4,21, 22; 5,3; 9,3, 6
zapis: sg. ac. 8,24
ZÃBAVÃ: s.f.
zãba vã: sg. ac. rezum. cap.10

ZECIUIALÃ: s.f.; var. (Pop.) ZÃCIUIALÃ
zãciuiala: sg. ac. 1,7
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Cap 1
Arfaxad zidea}te cetatea Ecvatanii, iar@ Navohodonosor, biruind pre împ@ratul meadenilor,
preste toate ]@râle vrând a împ@r@]i, soli la eale trimite, carii f@r@ cinste înnapoi trimi]indu-s@,
m@nios s@ joar@ c@ va izbândi aceasta.

1.

480r

480v

rfaxad, dar@, împ@ratul medenilor, supusease multe neamuri împ@r@]iii sale,
}i el au || zidit o cetate putearnic@ carea o au chemat Ecvatani,
2.
Din pietri în patru cornuri }i t@iate. F@cut-au zidurile ei în lat de co]i }aptezeaci,
}i în nalt de co]i treizeaci, iar@ turnurile ei le-au pus nalte de co]i o sut@.
3. Iar@ prin patru marginile lor, de-amândoao laturile de câte doaozeaci de pa}i s@
întindea, }i au pus por]ile ei spre în@l]imea turnurilor.
4. {i s@ sl@vea ca un putearnic în putearea oastei sale }i în slava c@ru]elor sale.
5. Deci în anul împ@r@]iii sale al doispr@zeacelea, Navohodonosor, împ@ratul asirenilor,
carele împ@r@]ea în Ninivea, cetatea cea mare, au o}tit asupra lui Arfaxad }i l-au dobândit
6. În câmpul cel mare care s@ cheam@ Ragau, pe lâng@ Evfrate }i Tigride }i Iadason, în
câmpul lui Ierioh, împ@ratului elichilor.
7. Atunci s-au în@l]at împ@r@]iia lui Navohodonosor, }i inima lui s-au r@dicat. {i au trimis
la to]i carii l@cuia în Chilichiia }i în Damasc }i în Livan
8. {i la neamurile ce sânt în Carmil }i în | Chidar }i la l@cuitorii Galileii în câmpul cel
mare al Esdrelonului
9. {i la to]i carii era în Samaria }i preste râul Iordanului, pân@ la Ierusalim, }i la tot ]inutul
Iese, pân@ unde s@ vine la hotar@le Ethiopiei.
10. La to]i ace}tia au trimis soli Navohodonosor, împ@ratul asirenilor,
11. Carii to]i cu o inim@ au r@spuns împrotiv@ }i i-au trimis înnapoi de}er]i }i f@r@ cinste
i-au lep@dat.
12. Atunci, mâniindu-s@ Navohodonosor împ@ratul împrotiva a tot p@mântul acela, s-au
jurat pre thronul }i pre împ@r@]ia sa c@ s@ va izbândi de toate ]ânuturile acelea.
Cap 2
Holofern de la Navohodonosor s@ trimite a jefui toate împ@r@]iile }i noroadele. S@ îns@mneaz@
puterea oastei lui, }i multe locuri printr-însul prinzindu-s@, foarte mare fric@ pre to]i îi cuprinde.

1.

481r

481v

n anul împ@ratului Navohodonosor al treispr@zeacelea, în zioa lunii dintâi a
doaozeaci }i doao, au fost cuvânt în casa lui Navo||hodonosor, împ@ratului
asirenilor, s@ se izbândeasc@.
2. {i au chemat pre to]i cei mai mari n@scu]i }i to]i voievozii }i osta}ii s@i }i au avut cu
dân}ii taina sfatului s@u.
3. {i au zis gândirea sa întru aceaea a fi, ca tot p@mântul s@-l supuie împ@r@]iii sale.
4. Care cuvânt pl@când tuturor, au chemat Navohodonosor împ@ratul pre Holofern,
c@peteniia oastei sale,
5. {i i-au zis: „Ie}i la toat@ împ@r@]iia apusului }i asupra acelora mai vârtos carii n-au
socotit porunca mea.
6. Nu va îng@dui ochiul t@u, nici ochii împ@r@]iii }i toat@ cetatea înt@rit@ o vei înjuga mie”.
7. Atunci Holofern au chemat voievozii }i sfaturile puterii asiriilor. {i au num@rat b@rba]i
spre trimitere, precum îi poruncise împ@ratul, de pedestra}i, osta}i o sut@ }i doaozeaci de
mii, }i de c@l@re]i s@get@tori, doaospr@zeace mii.
8. {i toat@ g@tirea sa o au f@cut a mearge înnainte în mul]ime nenum@rat@ de c@mile,
cu ceale ce putea ajunge oastelor de prisosit }i ciurde de boi }i turme de oi | a c@rora
nu era num@r.
9. Grâu din toat@ Siriia în treacerea sa a s@ g@ti au rânduit.
10. Iar@ aur }i argint au luat din casa împ@ratului mult foarte.
11. {i au purces el }i toat@ oastea cu c@ru]ele }i cu c@l@re]ii }i cu s@get@torii, carii au
acoperit fa]a p@mântului ca l@custele.
12. {i, trecând hotarele asiriilor, au venit la marii mun]ii Anghei, carii sânt de-a stânga
Chilichiei, }i s-au suit la toate co}teaiele lor }i au dobândit toat@ t@rimea.
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13. {i au spart cetatea Molothi cea de mare n@deajde }i au pr@dat pre to]i fiii Tharsului
}i fiii lui Ismail, carii era în preajma fea]ii pustiei }i la ameaz@zea p@mântului Chellon.
14. {i au trecut Evfrathul }i au venit în Mesopotamia }i au spart toate cet@]ile ceale înnalte
care era acolo, de la r@pegiunea Mamvriii pân@ unde s@ mearge la mare.
15. {i au cuprins hotarele ei, de la Chilichiia pân@ la marginile Iafethului, carii sânt la austru.
16. {i au dus to]i fiii lui Madiam }i au pr@dat toate averile lor, }i pre to]i cei ce || s@ 482r
supunea împrotiv@ i-au t@iat în ascu]itul sabiei.
17. {i, dup@ aceastea, s-au pogorât în câmpurile Damascului, în zilele s@ceri}ului, }i au
aprins toate s@m@n@turile }i to]i pomii, }i viile au f@cut a le t@ia.
18. {i au c@zut frica lui preste to]i l@cuitorii p@mântului.
Cap 3
Lui Holofern s@ supun cu voia, sp@mânta]i de-atâta mul]ime, toate c@peteniile cet@]ilor }i a
]ânuturilor, dintre carii ajutoriu }ie}i ia. {i macar c@ cet@]ile lor }i dumnezeii îi strâc@,
ca numai Navohodonosor dumnezeu s@ se aib@.

1.

tunci au trimis solii s@i împ@ratul, }i c@peteniile a toate cet@]ile }i ]ânuturile,
adec@ Asiriii, Mesopotamiii }i Sirie Soval }i Liviei }i Chilichiei, carii venind
la Holofern, au zis:
2. „Înceate urgiia ta despre noi, c@ mai bine e ca, tr@ind, s@ slujim lui Navohodonosor,
împ@ratului celui mare, }i s@ fim ]ie supu}i, decât murind, cu perirea noastr@ însu}i paguba
slujbei noastre s@ o p@timim.
3. Toate cet@]ile noastre }i toat@ mo}tenirea, to]i mun]ii }i toate dealurile }i câmpurile
}i ciurdele de boi }i turmele oilor }i a caprelor }i a cailor }i a c@mile|lor }i toate averile 482v
noastre }i familiile înnaintea ta sânt.
4. Fie toate ale noastre supt legea ta!
5. Noi }i fiii no}tri }erbii t@i sântem!
6. Vino noo domn pacinic }i te slujea}te de slujba noastr@ precum î] va pl@cea”.
7. Atunci s-au pogorât din mun]i cu c@l@re]i în puteare mare }i au dobândit toat@ cetatea
}i tot l@cuitoriul p@mântului.
8. {i din toate cet@]ile }-au luat ajutoriu oameni tari }i ale}i la r@zboiu.
9. {i atâta fric@ au cuprins pre toate ]ânuturile acelea, cât l@cuitorii a toate cet@]ile,
c@peteniile }i cei cinsti]i, înpreun@ cu noroadele, ie}iia spre întâmpinarea lui, venind,
10. Cuprinzindu-l cu coroane }i cu f@linari, ducând hori în dobe }i în fluiere.
11. Îns@ nici aceasta f@când, au putut mâng@ia s@lb@t@cirea pieptului lui.
12. C@ }i cet@]ile lor le-au strâcat }i grânghii i-au t@iat.
13. C@-i poruncise Navohodonosor împ@ratul ca s@ r@sâpeasc@ to]i dumnezeii p@mântului,
ca adec@ el sângur s@ se cheme dumnezeu de la aceaste neamuri, care s-ar fi putut supune
cu puterea lui Holofern. ||
14. {i, trecând prin Siria Soval }i toat@ Apameia }i toat@ Mesopotamiia, au venit la 483r
idumei în p@mântul Gavaa
15. {i au luat cet@]ile lor; }i au }ezut acolo treizeaci de zile, în care zile au poruncit a s@
aduna toat@ oastea puterii sale.
Cap 4
Fiii lui Israil foarte temându-se de Holofern, cu îndemnul lui Iliachim preotului s@ înt@resc cu omeneasc@
str@danie, }i cu posturi }i cu rug@ciuni s@ smeresc }i s@ n@c@jesc }i ajutoriu de la Domnul ceru.

1.

tunci, auzind aceastea, fiii lui Israil carii l@cuia în p@mântul Iudei, s-au temut
foarte de la fa]a lui.
2.
Cutremuru }i groaz@ le-au cuprins sâm]irile, ca nu cumva s@ fac@ aceasta
Ierusalimului }i bisearicii Domnului, carea f@cuse celoraalalte cet@]i }i bisearicilor lor.
3. {i au trimis în toat@ Samaria prinprejur pân@ la Erihon }i au cuprins mai nainte toate
vârfurile mun]ilor
4. {i cu ziduri au încungiurat satele sale }i au adunat grâu spre g@tire la r@zboiu.
5. {i preotul Iliachim înc@ au scris la to]i carii era în prejma Esdrelomului, carea ieste |
dinprotiva fea]ii câmpului mare, lâng@ Dathaim, }i la to]i pre la carii putea fi treacerea c@lii, 483v
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6. Ca s@ sprijineasc@ sui}urile mun]ilor, prin carii putea fi cale c@tr@ Ierusalim, }i acolo
s@ p@zeasc@, unde putea fi calea strâmt@ între mun]i.
7. {i au f@cut fiii lui Israil, dup@ cum le poruncise preotul Domnului, Ieliachim.
8. {i au strâgat tot norodul c@tr@ Domnul cu mare rugare }i }-au smerit sufletele în posturi
}i în rug@ciuni ei }i muierile lor.
9. {i s-au îmbr@cat preo]ii cu târsine }i pruncii } -au a}ternut înnaintea fea]ii bisearicii
Domnului }i oltariul Domnului l-au acoperit cu t@rsân@.
10. {i au strâgat c@tr@ Domnul, Dumnezeul lui Israil, cu o inim@, s@ nu s@ deie spre prad@
mititeii lor }i muierile lor spre desp@r]ire }i cet@]ile lor spre r@sipire }i sfintele lor spre
pâng@rire }i s@ se fac@ ocar@ neamurilor.
11. Atunci Iliachim, preotul Domnului cel mare, au încungiurat tot Israilul }i au gr@it c@tr@
dân}ii,
12. Zicând: „S@ }ti]i, c@ va asculta Domnul rug@ciunile voastre, de r@mâind ve]i r@mânea
în posturi }i în rug@ciuni înnaintea Domnului. ||
484r
13. *Aduce]i-v@ aminte de Moisi, sluga Domnului, carele pre Amalic, ce s@ n@d@jduia *Ie}ir. 17, 12.
în v@rtutea sa }i în puterea sa }i în oastea sa }i în pavezele sale }i în c@ru]ele sale }i în
c@l@re]ii s@i, nu cu fier o}tind, ci cu rug@ciuni sfinte rugându-se l-au oborât.
14. A}a vor fi to]i protivnicii lui Israil, de ve]i r@mânea într-acest lucru ce a]i început”.
15. Deci, la acest îndemn al lui, rugându-s@ Domnului, r@mânea înaintea Domnului,
16. A}a cât }i cei ce aducea arderi Domnului, încin}i cu târsâne aducea jârtve Domnului
}i era cenu}e pre capetele lor.
17. {i din toat@ inima sa to]i s@ ruga lui Dumnezeu ca s@ cerceteaze pre norodul s@u, Israil.
Cap 5
Întrebat fiind de Holofern, Ahior, c@petenia ammonitenilor, despre neamul lui Israil povestea}te
minunile lui Dumnezeu despre israilitenescul norodu }i-l dojenea}te ca s@ nu îndr@zneasc@ a o}ti
împrotiva lui. Carele auzind, c@peteniile lui Holofern s-au mâniiat asupra lui Ahior. |

484v

1.

i s -au vestit lui Holofern, c@peteniii oastei asiriilor, cum c@ fiii lui Israil s@ g@tesc
a-i sta împrotiv@ }i închisease c@ile mun]ilor.
2.
{i cu urgie foar te s-au aprins în mânie mare }i au chemat toate c@peteniile
Moav }i voievozii lui Ammon
3. {i le-au zis: „Spune]î-m, ce norod e acesta care conocea}te mun]ii? Sau care }i cum
}i câte sânt cet@]ile lor? {i ce iaste v@rtutea lor sau cât@-i mul]imea lor? Sau cine-i împ@ratul
oastei lor?
4. {i pentru ce ace}tia, preste to]i carii l@cuiesc spre r@s@rit, ne-au urgisit }i nu ne-au ie}it
spre întâmpinare, s@ ne priimeasc@ cu pace?”
5. Atunci Ahior, voievodul tuturor fiilor Ammon, r@spunzând au zis: „De te vei învrednici
a asculta, domnul mieu, voiu zice adev@rul înaintea ta despre norodul acesta, ce l@cuia}te
în mun]i, }i nu va ie}i cuvânt neadev@rat din gura mea.
6. Norodul acesta-i din ruda haldeilor;
7. *Acesta întâi în Mesopotamia au l@cuit, pentru c@ n-au vrut a urma dumnezeii p@rin]ilor
s@i, carii era în p@mântul haldeilor.
8. Deci, p@r@sând ]@r@moniile p@rin]ilor s@i, carii era în mul]imea dumnezeilor,
485r
9. Un Dumnezeu al ceriului || au cinstit, Care le-au }i poruncit s@ ias@ de-acolo }i s@
l@cuiasc@ în Haran. {i, acoperind foametea tot p@mântul, *s-au pogorât în Eghipt }i acolo
în patru sute de ani a}a s-au înmul]it, cât nu s@ putea num@ra oastea lor.
10. {i, îngreoindu-i împ@ratul Eghiptului }i în zidirea cet@]ilor sale în tin@ }i în c@r@mid@
înjugându-i, au strâgat c@tr@ Domnul s@u; }i au lovit tot p@mântul Eghiptului cu rane de
multe fealiuri,
11. {i, *deac@ i -au lep@dat eghipteanii de la sâne }i s@ încetase rana de la ei, }i iar@ vrea
a-i prinde }i la slujba sa iar@}i a-i chema,
12. *Fugând ace}tia, Dumnezeul ceriului au de}chis marea, a}a cât dincoace }i dincolea
apele ca zidul s-au înt@rit, }i ace}tia cu picioru uscat adâncul m@rii câlcând au trecut;
13. În care loc gonindu-i, nenum@rat@ oastea eghipteanilor a}a s-au acoperit, cât nici
unul au r@mas care s@ vesteasc@ urm@torilor fapta.
14. {i, ie}ind din Marea Ro}ie, au cuprins pustiile Muntelui Sinai, în carele nici odân@oar@
485v om au putut l@cui sau fiiu de om s-au odih|nit.
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15. Acolo fântânile ceale amar@ lor li s-au îndulcit spre beutur@ }i în patruzeaci de ani
hran@ peste an din ceriu au dobândit.
16. Oriunde au întrat f@r@ arc }i s@geat@ }i f@r@ pav@z@ }i sabie; Dumnezeul lor au o}tit
pentru dân}ii }i au biruit.
17. {i n-au fost cine s@ oc@rasc@ pre norodul acesta, fâr@ când s-au dep@rtat de cinstea
Domnului, Dumnezeului s@u.
18. Iar@ de câte ori afar@ de Însu}i Dumnezeul s@u altul au cinstit, s-au dat spre prad@
}i spre sabie }i spre ocar@.
19. Iar@ ori de câte ori s-au poc@it c@ci s-au dep@rtat de la cinstea Dumnezeului s@u,
le-au dat Dumnezeul ceriului putearea a sta împrotiv@,
20. Adec@ pre împ@ratul hananeul }i ievuseul }i fereseul }i hetheul, amoreul }i pre to]i
cei putearnici în Hesevon i-au a}ternut, }i ]ânuturile lor }i cet@]ile lor ei le-au biruit.
21. {i pân@ când nu p@c@tuia înaintea Dumnezeului s@u, era cu ei ceale bune, c@ Dumnezeul
lor urea}te nedreptatea.
22. C@ }i mainte de ace}ti ani, dup@ ce s@ dep@rtase de la calea carea le-o dedease
Dumnezeu s@ umble într-însa, s- au r@sipit cu r@zboaie||le a multe neamuri, }i cei mai mul]i 486r
ai lor robi]i s-au dus în p@mântul nu al s@u.
23. Iar@ d@un@zi, întorcându-s@ c@tr@ Domnul, Dumnezeul s@u, din râsipire, cu carea
era r@sipi]i, s-au adunat }i s-au suit în to]i mun]ii ace}tia }i iar@}i st@pânesc Ierusalimul,
unde sânt sfintele lor.
24. Deci acum, domnul mieu, cearc@ de iaste ceva nedreptatea lor înaintea Dumnezeului lor.
S@ ne suim la ei, c@ dându-i, ]i-i va da Dumnezeul lor ]ie, }i supu}i vor fi supt jugul puterii tale.
25. Iar@ de nu-i gre}al@ norodului acestuia înaintea Dumnezeului s@u, nu le vom putea
sta împrotiv@, c@ Dumnezeul lor îi va ap@ra }i vom fi spre ocar@ a tot p@mântul”.
26. {i au fost, deac@ au încetat a vorbi Ahior cuvintele aceste, s-au mâniiat to]i cei
mai-mari ai lui Holofern }i cugeta a -l ucide, zicând unul c@tr@ altul:
27. „Cine-i acesta care zice c@ fiii lui Israil pot sta împrotiva împ@ratului Navohodonosor
}i oastelor lui, oameni f@r@ arme }i f@r@ v@rtute }i f@r@ cuno}tin]a me}ter}ugului r@zboiului?
28. Deci, ca s@ cunoasc@ Ahior c@ ne în}al@, s@ ne suim la mun]i }i, deac@ s@ vor prinde
cei puternici ai lor, atunci înpreun@ cu ei cu sabia s@ va | str@bate,
486v
29. S@ }tie tot neamul cum c@ Navohodonosor e dumnezeul p@mântului }i f@r@ de el
altul nu iaste”.
Cap 6
Mâniindu-s@ Holofern, porunce}te a s@ duce Ahior în Vethulia, ca cu aceaia biruindu-se
împreun@ s@ se c earte. Iar@ slujile înpingându-se înd@r@pt de la cei cu pra}tii, pre el c@tr@ un
copaciu îl leag@; pre carele dezlegându-l fiii lui Israil, cunoscând pricina, bine-l mâng@ie, pre
Dumnezeu smerit rugând.

1.

i au fost, deac@ au încetat a gr@i, s-au mâniat Holofern foarte }i au zis c@tr@
Aheor:
2.
„Pentru c@ ne-ai prorocit zicând c@ neamul lui Israil s@ ap@r@ de Dumnezeul
s@u, ca s@-]i ar@t c@ nu iaste Dumnezeu f@r@ Navohodonosor,
3. Deac@-i vom lovi pre to]i ca pre un om, atunci }i tu cu ei de sabia asiriilor vei peri }i
tot Israilul cu tine cu perire va peri.
4. {i vei }ti c@ Navohodonosor e domn a tot p@mântul, }i atunci sabiia oastei meale va
treace prin coastele tale }i, p@truns, vei c@dea între r@ni]ii lui Israil }i nu vei mai r@sufla,
pân@ ce te vei r@sipi cu ei.
5. Iar@ de socote}ti a-]i fi adev@rat@ prorociia, s@ nu -]i caz@ fa]a, }i p@liciunea ce-]i
cuprinde fa]a deperteaze-se de la tine de soco||te}ti a nu s@ putea plini cuvintele meale 487r
acestea.
6. Iar@ ca s@ cuno}ti c@ împreun@ cu dân}ii vei p@]i aceastea, iat@, dintr-acest ceas te
vei înso]i norodului lor, ca când sabiile meale vor lua vrednicile pedepse, însu]i împreun@
s@ fii supus izbândei”.
7. Atunci Holofern au poruncit slugilor sale s@ prinze pre Ahior }i s@-l duc@ în Vethulia
}i s@-l dea în mânile fiilor Israil.
8. {i luându-l slugile lui Holofern, au purces prin câmpii. Iar@ deac@ s-au apropiiat de
mun]i, au ie}it împrotiva lor cei cu pra}tii.
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9. Iar@ ei, ab@tându-s@ din coasta muntelui, au legat pre Ahior c@tr@ un copaciu cu
mânile }i cu picioarele }i a}a legat cu funi l-au l@sat }i s-au întors la domnul s@u.
10. Iar@ fiii lui Israil, pogorându-se din Vethulia, au venit la el; pre carele dezlegându-l,
l-au dus în Vethulia }i în mijlocul norodului puindu-l, l-au întrebat ce lucru ar fi de l- au
l@sat asirii legat.
11. În zilele acelea era acolo c@peteniile Ozie, fiiul Mihei, din neamul lui Simion, }i
Harmi, carele-i }i Gothonail.
487v
12. Deci în mijlocul b@trânilor }i în ve|derea tuturor Ahior au spus toate care el gr@ise, fiind
întrebat de Holofern, }i cum c@ norodul lui Holofern ar fi vrut a-l ucide pentru acest cuvânt,
13. {i în ce chip însu}i Holofern, mâniindu-s@, au poruncit a-l da israilitenilor pentru aceast@
pricin@, ca, deac@ va birui pre fiii lui Israil, atunci }i pre însu}i Ahior cu multe fealiuri de patimi
a-l ucide s@ porunceasc@, pentru aceasta, c@ au zis: „Dumnezeul ceriului ap@r@toriul lor ieste”.
14. *{i deac@ au ar@tat Ahior toate acestea, tot norodul au c@zut pre fa]@ }i, închinându-se *Sus. 5, 6.
Domnului }i cu tânguire de ob}te }i cu plângere, cu o inim@ rug@ciunile sale Domnului le-au
v@rsat,
15. Zicând: „Doamne, Dumnezeul ceriului }i al p@mântului, vezi mândriia lor }i Te uit@
la smereniia noastr@ }i socotea}te fa]a sfin]ilor t@i }i arat@ cum c@ nu p@r@se}ti pe cei ce
s@ n@d@jduiesc spre Tine; }i pre cei ce s@ n@d@jduiesc spre sâne}i }i pre vârtutea sa îi
smere}ti”.
488r
16. {i sfâr}ind plângerea }i toat@ ziua plinind rug@ciunea norodului, au mâng@iat || pre
Ahior,
17. Zicând: „Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, a C@ruia tu vârtutea ai vestit, acela va da ]ie
aceast@ r@spl@tire, ca mai vârtos s@ le vezi perirea.
18. Iar@ deac@ Domnul, Dumnezeul nostru, ne va da aceast@ slobozenie slujilor sale,
fie }i cu tine Dumnezeu în mijlocul nostru, ca, de-]i va pl@cea a}a, cu to]i ai t@i s@ petreci
între noi”.
19. Atunci Ozie, sfâr}indu-s@ sfatul, l-au cuprins în casa sa }i i-au f@cut cin@ mare.
20. {i, chemând pe to]i b@trânii, împreun@ s@vâr}ind postul, s-au mâng@iat.
21. Dup@ aceaea s-au chemat împreun@ tot norodul }i toat@ noaptea în bisearic@ s-au
rugat, cerând ajutoriu de la Dumenzeul lui Israil.
Cap 7
Holofern conocea}te Vethulia }i, t@ind ducerea apei, poruncea}te a s@ p@zi toate fântânile.
Pentru aceaea, cet@]eanii, chinui]i de seate, poftesc a da cetatea. Îns@ Ozie voievodul
îndeamn@ norodul s@ trag@ aceasta la cinci zile.

ar@ Holofern a doao zi au poruncit osta}ilor s@i s@ s@ suie împrotiva Vethuliii. |
{i era pedestra}i osta}i o sut@ }i doaozeaci de mii }i c@l@re]i doaozeaci }i
doao de mii, f@r@ g@tirea b@rba]ilor acelor ce-i cuprinsease robiia }i era du}i
din ]inuturi }i din cet@]i din toat@ tinerimea.
3. To]i s-au g@tit aseminea la r@zboiu împrotiva fiilor Israil }i au venit pre râpa muntelui
pân@ la vârful care privea}te spre Dothaim, din locul ce s@ zice Velma, pân@ la Helmon,
care iaste spre Esdrelon.
4. Iar@ fiii lui Israil, v@zind mul]imea lor, s-au a}ternut la p@mânt, puind cenu}e pre
capetele sale, cu un cuget rugându-se ca Dumnezeul lui Israil s@ -}i areate mila Sa preste
norodul S@u.
5. {i, luându-}i armele ceale de r@zboiu, au }ezut prin locurile la c@rarea drumului cea
îngust@ ce îndrepteaz@ între mun]i; }i era p@zindu-le toat@ zioa }i noaptea.
6. Iar@ Holofern, încungiurând împrejur, g@sea}te cum c@ izvorul care curge ducerea apei
lor despre amiiaz@zi afar@ de cetate îndrepta. {i-au poruncit a li se t@ia ducerea apei.
489r
7. Îns@ nu departe de ziduri era fântâni || din carele pe furi}u s@ vedea a scoate ap@, a
s@ stâmp@ra mai vârtos decât a bea.
8. Iar@ fiii lui Amon }i Moav s-au apropiiat la Holofern zicând: „Fiii lui Israil nu în lance,
nici în s@geat@ s@ n@d@jduiesc, ci mun]ii îi ap@r@ }i-i înt@resc dealurile, fiind în dârmini
a}eza]i.
9. Deci, ca s@-i po]i birui f@r@ b@taia de r@zboiu, pune p@zitori la fântâni, ca s@ nu scoat@
ap@ din eale, }i f@r@ sabie îi vei ucide sau adev@rat obosi]i or da cetatea sa, carea o
socotesc, în mun]i pus@, a nu s@ putea birui”.

488v

1.
2.
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10. {i au pl@cut cuvintele acestea înaintea lui Holofern, }i înnaintea voivozilor lui }i au
rânduit prinprejur suta}i pre la fie}tecare fântâni.
11. {i plinindu-s@ paza aceasta, în doaozeaci de zile s-au sfâr}it jgheaburile }i adun@rile
apelor tuturor l@cuitorilor în Vethulia, a}a cât nu era în cetate de unde s-ar s@tura macar
într-o zi, c@ cu m@sura s@ da norodului apa în toate zilele.
12. Atunci, adunându-s@ la Ozia to]i b@rba]ii, f@meile, tinerii }i pruncii, to]i odat@ cu o
gur@ |
13. Au zis: *„Judece Dumnezeu între noi }i între tine, c@ ai f@cut între noi reale, nevrând 489v
*Ie}ir. 5, 21.
a gr@i p@ciuit cu assirii }i, pentru aceaea ne-au vândut Dumnezeu în mânile lor.
14. {i pentru aceaea nu iaste cine s@ ajute, deac@ ne a}tearnem înnaintea lor în seate,
}i în mare perire.
15. {i acum aduna]i pre to]i carii sânt în cetate, s@ ne d@m în}ine de voie norodului
Holofern.
16. C@ mai bine e ca, robi]i, bine s@ cuvânt@m pre Domnul tr@ind, decât s@ murim }i
s@ fim ocar@ a tot trupul, deac@ vom vedea muierile noastre }i mititeii no}tri murind
înaintea ochilor no}tri.
17. M@rturisim ast@zi înaintea ceriului }i a p@mântului }i înnaintea Dumnezeului p@rin]ilor
no}tri, Carele ne izbândea}te dup@ p@catele noastre, ca s@ da]i cetatea în mâna oastei lui
Holofern }i s@ fie sf@r}itul nostru scurt, în ascu]itul sabiei, care mai lung@ s@ face în usc@ciunea
seatii”.
18. {i deac@ au zis acestea, s-au f@cut plângere }i urlare mare în bisearic@ de la to]i, }i
în multe ceasuri cu un glas au strâgat c@tr@ Dumnezeu, zicând:
19. *„P@c@tuit-am cu p@rin]ii no}tri, nele||giuit am lucrat, nedreptate am f@cut!
490r
*Psal. 105, 6.
20. Tu, pentru c@ milostiv e}ti, miluia}te-ne sau în biciul T@u izbândea}te nedrept@]ile
noastre, }i s@ nu dai pre cei ce Te m@rturisesc norodului care nu Te cunoa}te,
21. S@ nu zic@ între neamuri: «Unde iaste Dumnezeul lor?»”
22. {i dup@ ce, obosi]i de acestea strâg@ri }i osteni]i de plânsuri, t@cuse,
23. Sculându-s@ Ozie v@rsat de lacr@mi, au zis: „Cu inim@ dreapt@ s@ fi]i, fra]ilor, }i întru
aceaste cinci zile s@ a}tept@m de la Domnul mil@,
24. C@ doar@ î} va curma mâniia }i va da slav@ numelui S@u.
25. Iar@ trecând cinci zile, de nu va veni ajutoriul, vom face cuvintele acestea ce a]i gr@it”.
Cap 8
Iudith, a c@ria rudenia }i lauda s@ îns@mneaze, îndoindu-se b@trânii }i pentru strâmtorirea
cugetând a da a cincea zi cetatea, îi ceart@ pentru ce au hot@rât vreamea milii Domnului }i-i
îndeamn@ ca, cu pilda p@rin]ilor, norodul spre r@bdare s@-l înt@reasc@, }i pentru dânsa lui
Dumnezeu s@ se roage, nici s@ ispiteasc@ lucrul ei.

1.

i au fost deac@ au auzit cuvintele aceastea Iudith v@duva, carea era fata lui
Me|rari, fiiului Idox, fiiului Iosif, fiiului Ozie, fiiului Elai, fiiului Iamnor, fiiului 490v
Ghedeon, fiiulu i Rafaim, fiiului Ahitov, fiiului Melhie, fiiului Enan, fiiului
Nathanie, fiiului Selatheil, fiiului Simion, fiiului Ruvim,
2. {i b@rbatul ei au fost Manasse, care au murit în zilele s@ceri}ului de orzu.
3. C@ sta lâng@ cei ce lega znopii în ]arin@, }i au venit c@ldura preste capul lui; }i au murit
în Vethulia, cetatea sa, }i s-au îngropat acolo, cu p@rin]ii s@i.
4. {i era Judith r@masa lui v@duv@ de trei ani }i }ase luni.
5. {i în ceale mai din sus ale casei sale }-au f@cut chiliu]@ de tain@, în carea, cu slujnicele
sale, închise r@mânea.
6. {i, având preste coapsele sale t@rsin@, postea în toate zilele vie]ii sale, afar@ de sâmbete
}i de praznice }i s@rb@torile casei Israil.
7. {i era frumoas@ foarte la vedeare, c@rie b@rbatul s@u îi l@sase averi multe }i familie
mult@ }i mo}tenire de ciurde de boi }i de ciurde de oi pline.
8. {i era aceasta în toate vestit@ foarte, c@ s@ temea de Domnul foarte, nici era cine s@
491r
|| gr@iasc@ de dânsa cuvânt r@u.
9. Deci aceasta auzind c@ Ozie ar fi f@g@duit c@, trecând a cincea zi, ar da cetatea, au
trimis la b@trânii Havri }i Harmi.
10. {i au venit la ea }i le-au zis: „Ce cuvânt iaste acesta, spre care s-au odihnit Ozie, s@
dea cetatea asiriilor de nu ne va veni ajutoriu în cinci zile?”
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11. {i cine sânte]i voi, carii ispiti]i pre Domnul?
12. Nu-i cuvântul acesta care s@ cheme mila, ci mai vârtos carele s@ înt@râte mâniia }i
s@ aprinz@ urgiia.
13. Pus-a]i voi vreme milei Domnului, }i în vrearea voastr@ i-a]i r@nduit zi.
14. Ci pentru c@ r@bd@toriu iaste Domnul, despre aceasta s@ facem poc@in]@ }i iertarea
Lui cu lacr@mi v@rsate s@ o cearem.
15. C@ nu ca omul, a}a Dumnezeu va amânân]a, nici ca fiiul omului spre mânie s@ va
aprinde.
16. {i, pentru aceaea, s@-I smerim sufletele noastre, în duh smerit rândui]i slujindu-I.
17. S@ zicem, plângând, Domnului ca dup@ vrearea Sa s@ ne fac@ mila Sa, c@ precum
491v s-au turburat inima noastr@ întru | trufi ia lor, a}a }i de smereniia noastr@ s@ ne sl@vim.
18. C@ n-am urmat p@catele p@rin]ilor no}tri, carii au p@r@sit pre Dumnezeul s@u }i s-au
închinat dumnezeilor streini.
19. Pentru care t@lh@rie s-au dat spre sabie }i spre r@pire }i spre amestecarea nepriiatinilor
s@i. Iar@ noi alt Dumnezeu nu }tim afar@ de Dânsul.
20. S@ a}tept@m smeri]i mâng@iarea Lui, }i va cerca sângele nostru din n@cazurile
nepriiatinilor no}tri }i va smeri toate neamurile, oricarii s@ scoal@ asupra noastr@, }i le
va face f@r@ de cinste Domnul, Dumnezeul nostru.
21. {i acum, fra]ilor, pentru c@ voi sânte]i b@trâni în norodul lui Dumnezeu }i din voi
spânzur@ sufletul lor, spre vorba voastr@ inimile lor r@dica]i, ca s@-}i aduc@ aminte c@ ispiti]i
au fost p@rin]ii no}tri, ca s@ s@ areate de cumva adev@rat cinstesc pre Dumnezeul s@u.
22. *Trebuie s@-} aduc@ aminte în ce chip p@rintele nostru Avraam au fost ispitit }i prin *Face. 22, 1.
multe n@cazuri l@murit s-au f@cut priiatinul lui Dumnezeu.
23. A}a Isaac, a}a Iacov, a}a Moisi, || }i to]i carii au pl@cut lui Dumnezeu, prin multe
492r
n@cazuri au trecut credincio}i.
24. Iar@ cei ce n-au priimit ispitele cu frica Domnului, }i ner@bdarea sa }i ocara murmur@rii
sale împotriva Domnului }-au dat înainte,
25. *S-au r@sipit de la r@sipitoriu }i de }erpi au perit.
*1 Cor. 10, 9.
26. {i noi, dar@, s@ nu ne izbândim pentru aceaste ce p@timim,
27. Ci s@ socotim aceaste pedeapse a fi mai mici decât p@catele noastre, zbicele Domnului cu
carele ca slujile ne cert@m spre întoarcerea }i spre perirea noastr@ a ni s@ întâmpla, s@ creadem”.
28. {i i-au zis Oziia }i b@trânii: „Toate care ai gr@it adev@rate sânt }i nu iaste în cuvintele
tale ceva ponoslu.
29. {i acum roag@-te pentru noi, c@ muiare sfânt@ e}ti }i tem@toare de Dumnezeu”.
30. {i i-au zis Iudith: „Precum ce-am putut gr@i, a lui Dumnezeu a fi cunoa}te]i.
31. A}a, ce-am rânduit a face cerca]i de este din Dumnezeu }i v@ ruga]i ca st@t@toriu s@
fac@ Dumnezeu sfatul meu.
32. Voi ve]i sta la poart@ într-aceast@ | noapte, }i eu voiu ie}i cu avra mea. {i v@ ruga]i
492v
ca, precum a]i zis, în cinci zile s@ Se uite Domnul preste norodul s@u, Israil.
33. Iar@ voi, nu vreau s@ ispiti]i fapta mea, }i pân@ când v@ voiu vesti, nimic alt@ s@ fie,
f@r@ numai rug@ciune pentru mine c@tre Domnul, Dumnezeul nostru”.
34. {i au zis c@tr@ ea Oziia, c@p@teniia Iudei: „Mergi în pace, }i Domnul fie cu tine spre
izbânda nepriiatinilor no}tri”. {i, întorcându-s@, s-au dus.
Cap 9
Iudith, n@c@jindu-s e }i smerindu-se, pentru slobozirea norodului a}ternut@ s@ roag@, ca s@ i s@
dea putearea a mistui pre Holofern.

1.

arii ducându-se, Iudith au intrat în c@mara sa }i, îmbr@cându-s@ cu târsin@,
au pus cenu}e pre capul s@u }i, a}ternându-s@ Domnului, strâga c@tr@ Domnul,
zicând:
2. „Doamne, Dumnezeul t@tâni-mieu Simion, *Carele i-au dat sabie spre ap@rarea celor de *Face. 34, 26.
alt neam, carii au fost v@t@m@tori în spurc@ciunea sa }i au golit coapsa vergurii spre ru}ine,
493r
3. {i ai dat muiarile lor spre prad@ }i featele lor spre robire }i toat@ prada spre || împ@r]ire
slujilor Tale, carii au r@vnit râvna Ta, agiut@-mi, rogu-Te, Doamne, Dumnezeul mieu, mie,
v@duvei.
4. C@ Tu ai f@cut ceale dintâi }i ceale dup@ aceale le-ai gândit. {i aceasta s-au f@cut,
carea Însu]i ai voit.
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*Jude. 4, 21
}i 5, 26.

5. C@ toate c@ile Tale g@tite sânt }i judec@]ile Tale în rânduiala Ta le-ai pus.
6. *Uit@-Te la tab@ra assirilor acum, ca atunci la tab@ra eghiptenilor, a Te uita Te-ai
învrednicit când dup@ slugile Tale întrarma]i alerga, n@d@jduindu-se în c@ru]ele }i în
c@l@rimea sa }i în mul]imea osta}ilor,
7. Ci Te-ai uitat preste tab@ra lor }i întunearecul i-au ostenit.
8. [inut-au picioarele lor adâncul, }i apele i-au acoperit.
9. A}a fie }i ace}tia, Doamne, carii s@ n@d@jduiesc în mul]imea sa }i în c@ru]ele sale, }i
în cârligi }i în paveze }i în s@ge]ile sale }i în lânci s@ trufesc
10. {i nu }tiu c@ Tu însu]i e}ti Dumnezeul nostru, carele sfar@mi r@zboaiele din-ceput,
}i Domnul e numele [ie.
11. R@dic@ bra]ul T@u ca din-ceput, }i izbea}te vârtutea lor în vârtutea Ta. S@ caz@ |
vârtutea lor întru mânia Ta, carii s@ f@g@duiesc a pâng@ri ceale sfinte ale Tale }i a spurca 493v
cortul numelui T@u, }i a oborî cu sabia sa cornul oltariului T@u.
12. F@, Doamne, ca cu a sa sabie s@ i se taie trufia lui!
13. Prinz@-s@ cu la]ul ochilor s@i în mine }i-l vei lovi din buzele dragostii meale.
14. D@-mi mie în inim@ r@mas, ca s@-l urgisesc }i vârtute, ca s@ -l r@storn.
15. *C@ va fi aceasta pomenirea numelui T@u, deac@-l va r@sturna mân@ de f@meaie.
16. C@ nu în mul]ime iaste vârtutea Ta, Doamne, nici în puterile cailor iaste vrearea Ta,
nici [-au pl@cut [ie din-ceput cei trufa}i, ci a celor smeri]i }i blânzi pururea [-au pl@cut
rug@ciunea.
17. Dumnezeul ceriurilor, Ziditoriul apelor }i Domnul a toat@ zidirea, ascult@-m@ pre
mine, tic@loasa, carea m@ rog }i în mila Ta m@ n@d@jduiesc.
18. Adu-[i aminte, Doamne, de testamântul T@u }i d@ cuvânt în gura mea }i în inima
mea sfatul înt@rea}te, ca casa Ta întru sfin]irea Ta s@ r@mâie
19. {i toate neamurile s@ cunoasc@ c@ Tu e}ti Dumnezeu }i nu iaste altul afar@ de Tine”.
Cap 10 ||
Iudith cea frumoas@, cuvios înpodobit@, din Vethulia cu slujnica sa iase, de iscoade g@sât@, s@
duce la Holofern, carele îndat@ s@ prinde de frumsea]ea ei.

1.

494r

i au fost deac@ au încetat a strâga c@tr@ Domnul, s-au sculat din locul în care
z@cuse a}ternut@ c@tr@ Domnul
2.
{i au chemat avra sa }i, pogorându-se în casa sa, au lep@dat de la sâne târsina
}i s-au dezbr@cat de vejmintele v@duvirii sale.
3. {i }-au sp@lat trupul }i s-au uns cu mir de cel bun }i au teptânat cosi]a capului s@u }i
}-au pus mitr@ pre cap }i s-au înbr@cat cu vejmintele desf@t@rii sale }i au tras înc@l]@minte
picioarelor sale }i }-au luat împodobirea bra]ului }i crini }i cercei }i ineale }i cu toate
podoabele sale s-au î mpodobit.
4. C@riia }i Domnul i-au rânduit str@lucire; c@ toat@ g@tirea aceasta nu din poft@, ci din
vârtute cump@nea. {i pentru aceaea, Domnul aceasta spre aceea frumsea]e o au sporit,
ca, cu neas@m@nat@ frumsea]ea, tuturor ochilor s@ se areate.
5. {i au pus avrei sale urciorul cu vin }i vasul cu untul de lemn }i fiertur@ }i pl@cinte }i
pâni }i ca}i }i au purces. |
494v
6. {i, venind la poarta cet@]ii, au aflat a}teptând pre Ozie }i b@trânii cet@]ii.
7. Carii v@zând-o, buigui]i, s-au minunat foarte de frumsea]ea ei.
8. Îns@ nimic întrebând-o, o au slobozit a mearge, zicând: „Dumnezeul p@rin]ilor no}tri
s@-]i dea dar }i tot sfatul inimii tale cu v@rtutea sa s@-l înt@reasc@, s@ se veseleasc@ despre
tine Ierusalimul }i s@ fie numele t@u în numele sfin]ilor }i a drep]ilor”.
9. {i au zis to]i carii era acolo, cu un glas: „Fie, fie!”.
10. Iar@ Iudith rugându-se Domnului, au trecut prin por]i, ea }i avra ei.
11. {i au fost deac@ s-au pogorât din munte despre r@s@ritul zilii, au alergat înaintea ei
iscoadele asiriilor }i o au ]inut, zicând: „De unde vii? Au unde te duci?”
12. Carea au r@spuns: „Fat@ de ovreiu sânt, pentru aceaea eu am fugit de la fa]a lor,
c@ am cunoscut c@ s@ vor da voao spre prad@, pentru aceaea c@, necinstindu-v@, n -au vrut
a s@ supune voao, ca s@ afle mil@ înnaintea voastr@.
13. Pentru aceast@ pricin@ am cugetat cu mine-mi, zicând: «Mearge-voiu la fa]a c@peteniii
Holofern, s@-i spuiu ceale ascuns@ ale lor }i s@-i ar@t || cu ce întrare îi va putea dobândi, 495r
a}a cum s@ nu caz@ macar un om din oastea lui»”.
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14. {i, auzând oamenii aceia cuvintele ei, socotiia fa]a ei; }i era în ochii lor buiguial@,
pentru c@ de frumsea]ea ei s@ mira foarte.
15. {i au zis c@tr@ ea: „[inutu-]-ai sufletul t@u, pentru c@ acela ai g@sit sfat, s@ te pogori
la st@pânul nostru.
16. Iar@ aceasta s@ }tii, c@ când vei sta înaintea lui, bine-]i va face }i vei fi pl@cut@ foarte
în inima lui”. {i o au dus la cortul lui Holofern, vestind-o.
17. {i, deac@ au întrat înnaintea fea]ii lui, îndat@ s-au prins în ochii s@i Holofern.
18. {i au zis c@tr@ el voivozii lui: „Cine va nesocoti norodul jidovilor, carii a}a frumoas@
muieri au, s@ nu o}tim pentru ace}tia împrotiva lor cu vrednicie?”
19. Deci, v@zând Iudith pre Holofern }ezând în z@vas@, carea era din ur}inic }i aur }i
smaragd }i din pietri scumpe ]@sut,
20. {i uitându-s@ în fa]a lui, ea s-au închinat, a}ternându-s@ pre p@mânt. {i o au r@dicat
slujile lui Holofern, poruncind domnul s@u. |
Cap 11

495v

Iudith, de la Holofern întrebat@ despre pricina fugii sale, îl în}al@, ar@t@toare f@g@duindu-i
biruin]@.

1.

tunci Holofern i-au zis: „Cu inim@ dreapt@ fii, }i s@ nu te sfie}ti în inima ta,
C@ eu niciodat@ r@u n-am f@cut omului care au vrut a sluji lui Navohodonosor
împ@ratului.
2. Iar@ norodul t@u, de nu m-ar fi necinstit, nu mi-a}i fi r@dicat suli]a asupra lui.
3. Iar@ acum spune-m pentru ce pricin@ te-ai dep@rtat de la ei }i ]-au pl@cut a veni la noi”.
4. {i i-au zis Iudith: „Priimea}te cuvintele sluginicii tale, c@, de vei urma cuvintele sluginicii
tale, lucru des@vâr}it va face cu tine Domnul.
5. C@ viu iaste Navohodonosor, împ@ratul p@mântului, }i vie iaste vârtutea lui, carea
ieste în tine spre certarea tuturor sufletelor ce gre}esc. C@ nu numai oamenii slujesc lui
prin tine, ci }i fierile câmpului ascult@ de el.
6. C@ s@ vestea}te str@daniia inimii tale tuturor neamurilor, }i s-au vestit a tot veacul,
496r c@ numai tu sângur bun }i tu putearnic e}ti, întru toat@ împ@r@]ia lui, }i ispr@v||niciia ta
întru toate ]inuturile s@ vestea}te.
7. *Nici aceasta- i t@inuit@, ce-au gr@it Ahior, nici aceea-i ne}tiut@, carea i-ai poruncit a *Sus 5, 5.
i s@ întâmpla.
8. C@ adev@rat iaste cum c@ Dumnezeul nostru într-atâta cu p@catele S-au sup@rat, cât
au poruncit prin prorocii s@i, c@tr@ norod, c@-l va da pentru p@catele sale.
9. {i, pentru c@ s@ }tiu fiii lui Israil pre sâne} a fi mâniiat pre Dumnezeul s@u, cutremurul
t@u preste dân}ii iaste.
10. Ci înc@ }i foametea i-au n@v@lit }i, pentru usc@ciunea apei, acum între cei mor]i s@ socotesc.
11. Adec@ aceasta au rânduit, s@-}i ucig@ vitele }i s@ le bea sângele.
12. {i ceale sfinte a Domnului, Dumnezeului s@u, carele au poruncit Dumnezeu s@ nu
le ating@, în grâu, vin }i în untdelemn, aceastea au gândit a le cheltui, }i vreau a mistui
care nici cu mânile a le atinge n-ar trebui. Deci, pentru c@ fac aceastea, adev@rat iaste c@
spre perire s@ vor da.
496v
13. Carea eu, slujnica ta, cunoscând, am fugit de la dân}ii; }i m-au trimis | Domnul
a-]i spune aceastea.
14. C@ eu, slujnica ta, pre Dumnezeu cinstesc }i acum, la tine. {i va ie}i slujnica ta }i
m@ voiu ruga lui Dumnezeu,
15. {i-m va spune mie când le va r@spl@ti p@catul lor; }i, venind, î]i voiu spune ]ie, a}a
cât eu s@ te duc prin mijlocul Ierusalimului; }i vei avea tot norodul lui Israil, ca ni}te oi
c@rora nu iaste p@storiu, }i nu va l@tra mâcar vrun câne împrotiva ta.
16. C@ acestea mie mi s-au zis prin rânduiala lui Dumnezeu
17. {i, pentru c@ s-au mâniiat asupra lor Dumnezeu, aceastea sânt trimis@ a-]i vesti”.
18. {i au pl@cut toate cuvintele aceastea lui Holofern }i înaintea slugilor lui, }i s@ mira
de în]elepciunea ei }i zicea altul c@tr@ altul:
19. „Nu iaste muiare ca aceasta pre p@mânt în vedeare, în frumsea]e }i în]@leagerea
cuvintelor”.
20. {i au zis c@tr@ ea Holofern: „Bine au f@cut Dumnezeu, Care te-au trimis înnaintea
norodului, ca s@-l dai tu în mânile noastre.
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21. {i pentru c@ bun@ iaste f@g@duin]a ta, de va face mie aceasta Dumnezeul t@u, va fi
}i Dumnezeul mieu, }i tu în casa lui Navohodonosor mare vei fi }i numele t@u s@ va ||
497r
numi întru tot p@mântul”.
Cap 12
Iudith, în vistieriia lui Holofern dus@, slobozenie dobândea}te a mânca dintr-a sale bucate }i
noaptea la rug@ciune a ie}i. Iar@ a patra zi, la usp@]u adus@ înnaintea lui Holofern, mânc@ }i
bea; carele arzând de pofta ei, tare s@ îmbat@.

1.

tunci i- au poruncit s@ între unde era puse comoar@le lui }i i-au porunci t a
r@m@nea acolo }i au rânduit ce s@ -i dea din usp@]ul s@u.
2.
C@ruia i-au r@spuns Judith }i i -au zis: „Acum nu voiu putea mânca din ceale
ce porunce}ti a mi s@ da, ca s@ nu vie preste mine vina. Iar@ dintr-aceastea care mi-am
adus voiu mânca”.
3. C@riia Holofern au zis: „De s@ vor sfâr}i aceastea, care ]-ai adus, ce- ]i vom face?”
4. {i au zis Iudith: „Viu e sufletul t@u, domnul mieu, c@ nu le va cheltui toate aceastea
slujnica ta pân@ ce va face Dumnezeu în mâna mea aceastea ce am gândit”. {i o au dus
slujile lui în cortul care poruncise.
5. {i au cerut, când întra, s@ i s@ dea slobozire a ie}i afar@ noaptea, mainte de lumin@,
la rug@ciune, }i a s@ ruga Domnului. |
6. {i au poruncit c@m@ra}ilor s@i, ca, precum îi va pl@cea ei, s@ ias@ }i s@ între a ruga 497v
pre Dumnezeul s@u în trei zile.
7. {i ie}iia nop]ile în valea Vethuliii }i s@ sp@la în izvorul apei.
8. {i cât s@ suia, s@ ruga Domnului, Dumnezeului Israil, s@-i îndrepteaze calea ei spre
slobozirea norodului s@u.
[9.] {i, întrând, curat@ r@mânea în cort, pân@ când î}i lua bucata sa sara.
10. {i au fost a patra zi, Holofern au f@cut cin@ slujitorilor s@i }i au zis c@tr@ Vagaon,
famenul s@u: „Mergi }i îndeamn@ pre ovreia ceea ca s@ voiasc@ a l@cui cu mine,
11. C@ urât iaste la assiri de va huli f@meia b@rbatul, f@când ca neatins@ s@ treac@ de la el”.
12. Atunci au întrat Vagaon la Iudith }i i-au zis: „Nu-]i fie teamere, fecioar@ bun@, a întra
la domnul mieu, ca s@ se cinsteasc@ înnaintea fea]ii lui, s@ mânce cu el }i s@ bea vin întru
veselie”.
13. C@ruia Iudith i-au r@spuns: „Cine sânt ca s@ zic împrotiv@ domnului mieu?
14. Orice va fi înnaintea ochilor lui bun, }i prea bun, voiu face. {i orice va pl@cea lui,
aceasta mie îm va fi mai bun în toate zilele vie]ii mea||le”.
498r
15. {i s-au sculat }i s-au împodobit cu vâjmântul s@u }i, întrând, au st@tut înnaintea fe]ii lui.
16. Iar@ inima lui Holofern s-au lovit, c@ era arzând în pofta ei.
17. {i au zis c@tr@ ea Holofern: „Bea acum }i }ezi în veselie, c@ ai aflat har înaintea
mea”.
18. {i au zis Iudith: „Bea-voiu, domnule, c@ s-au m@rit sufletul mieu ast@zi preste toate
zilele meale”.
19. {i au luat }i au mâncat }i au beut înnaintea lui ceale ce-i g@tise ei slujnica sa.
20. {i s-au f@cut veasel Holofern c@tr@ dânsa }i au beut vin mult foarte, cât nu mai beuse
în viia]a sa.
Cap 13
Iudith, dup@ ce au f@cut c@tr@ Dumnezeu rug@ciune, taie capul bietului Holofern cu sabiia
lui. Carele la cet@]eanii s@i în Vethulia ducându-l, pre aceia îi îndeamn@ spre mul]@mirea
Domnului, iar@ ea de la to]i bine s@ cuvinteaz@; }i Ahior, v@zând capul lui Holofern, s@
buiguia}te.

1.

ar@ când s-au f@cut sar@, au gr@bit slugile lui la corturile sale }i au în|cuiat
Vagaon u}ile c@m@rii }i s-au dus.
2.
C@ era to]i îngreoia]i de vin.
3. {i era Iudith sângur@ în c@mar@.
4. Iar@ Holofern z@cea în pat, de mare be]ie obosit.
5. {i au zis Iudith slujnicii sale s@ stea afar@, dinnaintea c@m@rii, }i s@ ia sama.
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6. {i au st@tut Iudith înnaintea patului, rugându-s@ cu lacr@mi }i cu mi}carea buzelor,
în tain@,
7. Zicând: „Înt@rea}te-m@, Doamne, Dumnezeul lui Israil, }i Te uit@ în ceasul acesta la
lucrurile mânilor meale ca, precum ai f@g@duit, s@ r@dici Ierusalimul cetatea; }i aceasta,
care crezând prin Tine a putea fi, am gândit s@ o s@vâr}esc”.
8. {i, zicând aceastea, s-au apropiat de stâlpul care era la capul patului lui, }i sabia lui,
carea spânzura legat@ într-însa, o au dezlegat.
9. {i, sco]ând-o din teac@, au apucat coama capului lui, }i au zis: „Înt@rea}te-m@, Doamne
Dumnezeule, într-acest ceas!”
10. {i l-au lovit de doao ori în cerbicea lui }i i -au t@iat capul; }i i-au luat z@vasa din stâlpi
}i i-au înv@luit trupul trunchiu. ||
499r
11. {i, dup@ pu]ân, au ie}it }i au dat capul lui Holofern slujnicii sale }i i-au poruncit s@-l
puie în traista sa.
12. {i au ie}it amândoao dup@ obiceaiul s@u, ca la rug@ciune, }i au trecut tab@ra }i,
ocolind valea, au venit la poarta cet@]ii.
13. {i au zis Iudith de departe p@zitorilor zidurilor: „De}chide]i por]ile, c@ cu noi iaste
Dumnezeu, Carele au f@cut vârtute în Israil!”
14. {i au fost, deac@ au auzit oamenii glasul ei, au chemat b@trânii cet@]ii.
15. {i au alergat la ea to]i, de la cel mai mic pân@ la cel mai mare, c@ n@d@jduia c@ nu
va mai veni.
16. {i, aprinzând lumin@rile, au încungiurat to]i. Iar@ ea suindu-s@ în loc mai nalt, au
poruncit s@ fie t@ceare. {i, deac@ au t@cut to]i,
17. Au zis Iudith: „L@uda]i pre Domnul, Dumnezeul nostru, Carele nu p@r@sea}te pre
cei ce n@d@jduiesc spre Dânsul
18. {i în mine, slujnica Sa, au plinit mila Sa, carea o au f@g@duit casei lui Israil }i au ucis
cu mâna mea pre protivnicul norodului S@u, într-aceast@ noapte”.
499v
19. {i, sco]ind din straist@ capul lui Holofern, l-au ar@tat lor, zicând: | „Iat@ capul lui
Holofern, c@peteniii oastei assirilor, }i iat@ z@vasa lui, în carea s@ culca în be]iia sa, unde
prin mân@ de muiere l-au lovit Domnul, Dumnezeul nostru.
20. Iar@ viu e însu}i Domnul, c@ m-au p@zit îngerul S@u }i de aici mergând }i acolo
z@bovind, }i de acolo aici întorcându-m@, }i nu m-au l@sat Domnul pre mine, slujnica Sa,
a m@ spurca, ci f@r@ pâng@rirea de p@cat m-au chemat înd@r@pt voao, bucurându-m@ în
biruin]a Sa, în sc@parea mea }i în slobozirea noastr@.
21. *M@rturisi]i-v@ Lui to]i, c@ e bun, c@ în veac e mila Lui”.
*Psal. 105, 1
22. {i, to]i închinându-s@ Domnului, au zis c@tr@ ea: „Blagoslovitu-te-au pre tine Domnul }i 106, 1.
în v@rtutea Sa, c@ prin tine de nimica au f@cut pre nepriiatinii no}tri”.
23. Iar@ Ozie, c@petenia norodului Israil, au zis c@tr@ ea: „Blagoslovit@ e}ti tu, fecioar@,
de la Domnul, Dumnezeul cel înalt, preste toate muierile pre p@mânt!
24. Bine e cuvântat Domnul, Carele au zidit ceriul }i p@mântul, Carele te-au îndreptat
500r spre ranele capului c@peteniii nepriiati||nilor no}tri!
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25. C@ ast@zi numele t@u a}a l-au m@rit, ca s@ nu s@ deperteaz@ lauda ta din gura
oamenilor, carii-} vor aduce aminte de puterea Domnului în veac, pentru carii n-ai îng@duit
sufletului t@u, pentru strâmturile }i n@cazurile neamului t@u, ci ai ajutat c@dearea-i înnaintea
Dumnezeului nostru”.
26. {i au zis tot norodul: „Fie, fie!”
27. Iar@ Ahior, chemat, au venit, }i i-au zis Iudith: „Dumnezeul lui Israil, C@ruia tu
m@rturie I-ai dat, c@ s@ izbândea}te de nepriiatinii S@i, Acela capul tuturor necredincio}ilor
l-au t@iat într-aceast@ noapte în mâna mea.
28. {i, s@ cuno}ti c@ a}a iaste, iat@ capul lui Holofern, carele în urgiia trufiii sale pre
Dumnezeul lui Israil L-au necinstit, }i ]ie cu perire ]i s@ l@uda, zicând: «Deac@ s@ va prinde
norodul lui Israil, cu sabie voiu porunci s@ ]i se p@trunz@ coapsele tale»”.
29. {i, v@zând Ahior capul lui Holofern strâmtorat de spaim@, au c@zut în fa]a sa pre
p@mânt }i s-au z@du}it sufletul lui.
30. Iar@ dup@ ce luând duh s-au mai r@corit, | au c@zut la picioarele ei }i s -au închinat 500v
}i i s-au zis:
31. „Blagoslovit@ e}ti tu de la Dumnezeul t@u în tot cortul lui Iacov, c@ în tot neamul
care va auzi numele t@u s@ va m@ri preste tine Dumnezeul lui Israil”.
Cap 14
Spânzurându-se capul lui Holofern din zidul Vethuliii, }i Ahior t@indu-s@ înprejur, jidovii
n@v@lesc asupra assirilor. Carii pre Holofern de}teptând, }i mort aflându-l, cu fric@
mare foarte s@ loveasc.

1.

i au zis Iudith c@tr@ tot norodul: „Aculta]i-m@, fra]ilor, spânzura]i capul acesta
preste zidurile noastre.
2.
{i va fi deac@ va ie}i soarele, apuce fie}tecarele armele sale }i ie}i]i cu n@v@lire,
nu s@ v@ pogorâ]i în gios, ci ca când a]i face n@v@lire.
3. Atunci iscoadele vor fi datori a fugi la c@petenia sa, a-l de}tepta la r@zboiu.
4. {i, deac@ vor alerga voivozii lor la cortul lui Holofern }i-l vor afla prunc || în sângele 501r
s@u t@v@lit, va c@dea asupra lor fric@.
5. {i, deac@ ve]i cunoa}te c@ fug, duce]i-v@ dup@ ei f@r@ grije, c@ Domnul îi va zdrobi
supt picioarele voastre”.
6. Atunci Ahior, v@zând puterea carea f@cuse Dumnezeu lui Israil, p@r@sând obiceaiul
p@gân@t@]ii, au crezut lui Dumnezeu }i }-au t@iat împregiur carnea m@dulariului s@u }i s-au
adaos la norodul lui Israil }i toat@ urmarea neamului lui pân@ într-aceast@ zi.
7. {i îndat@ cât au r@s@rit zioa, au spânzurat preste ziduri capul lui Holofern }i au luat
tot omul armele sale }i au ie}it cu mare sunet }i urlare.
8. Carea v@zând iscoadele, la cortul lui Holofern au fugit.
9. Iar@ cei ce era în cort venind }i înnaintea într@rii c@m@rii tr@p@dând, pentru ca s@ s@
de}teapte, neodihnire cu mer}te}ugire f@cea, ca nu de la de}tept@tori, ci de la sun@tori
Holofern s@ se de}teapte.
10. C@ nime nu îndr@znea c@mara puterii assirilor ie}ind au întrând a o de}chide. |
11. Iar@ deac@ au venit voivozii lui }i trivunii }i to]i mai-marii oastei împ@ratului assirilor 501v
au zis c@m@ra}ilor:
12. „Întra]i }i-l de}tepta]i, c@, ie}ind }oarecii din viezuniile sale, au îndr@znit a ne chema
la r@zboiu”.
13. Atunci au întrat Vagaon în c@mara lui }i au st@tut dinnaintea p@r@taiului }i pleznire
au f@cut cu mânile sale, c@ gândiia c@ doarme cu Iudith.
14. Ci nesâm]ind cu urechile nici o mi}care de cel ce z@cea, s-au apropiiat aproape
de p@r@taiu }i, r@dicându-l }i v@zând trupul f@r@ capul lui Holofern în sângele s@u
t@v@lit z@când pre p@mânt, au strâgat cu glas mare plângând }i }-au rupt vejmintele
sale.
15. {i, întrând în cortul Iudithei, nu o au aflat }i au s@rit afar@ la norod
16. {i au zis: „O muiare ovreaia au f@cut turburare în casa împ@ratului Navohodonosor,
c@, iat@, Holofern zace pre p@mânt, }i capul lui nu-i în el”.
17. Carea auzând c@peteniile puterii assirilor, }-au rupt to]i vejmintele sale }i nesuferit@
fric@ }i cutremur au c@zut preste dân}ii }i s-au turburat || inimile lor foarte.
502r
18. {i s-au f@cut strâgare neas@mânat@ în mijlocul taberilor lor.
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Assirii, de moartea pov@]uitoriului s@u îngrozi]i, toate l@sându-le, fug. {i jidovii îi gonesc }i -i
taie }i, culegând jafurile, foarte s- au îng@zd@cit. Iar@ Iudith de la arhiereu }i de la norod bine s@
cuvinteaz@. {i ceale ce era deosebi a lui Holofern ei le dau.

1.

i auzând toat@ oastea a fi t@iat capul lui Holofern, au fugit mintea }i sfatul
de la ei }i, numai de cutremur }i de fric@ scutura]i, a fugi s@ sf@tuiesc,
2.
A}a cât nici unul nu vorbea cu de-aproapele s@u ci, plecându-}i capul, l@sând
toate, gr@bea a sc@pa de ovreaii carii, arma]i asupra sa venind, îi auziia fugind prin c@ile
câmpiilor }i prin c@r@rile dealurilor.
3. V@zându-i dirept aceaea fiii lui Israil fugând, i-au gonit }i s -au pogorât r@sunând cu
trâmbi]ele }i urlând dup@ ei.
502v
4. {i pentru c@ assirii nu aduna]i, fugea | r@sâpi]i, iar@ fiii lui Israil într-o ceat@ gonindu-i,
îi sl@biia pre to]i carii putea g@si.
5. {i au trimis Ozie soli prin toate cet@]ile }i ]inuturile lui Israil.
6. {i tot ]ânutul }i toat@ cetatea aleas@ tinerime întrarmat@ au trimis dup@ ei }i i-au gonit
în ascu]itul sabiei, pân@ ce au ajuns la marginea hotar@lor sale.
7. Iar@ ceaialal]i carii era în Vethulia au întrat în tab@ra assirilor }i prada, carea fugând
assirii o l@sase, o au luat }i s-au îngrecat foarte.
8. Iar@ cei ce biruise, to]i s-au întors în Vethulia, toate care era a lor le-au adus cu sâne,
a}a cât nu era num@r în vite }i în dobitoace }i în toate ceale purt@toare a lor, c@ de la cel
mai mic pân@ la cel mai mare to]i boga]i s-au f@cut din pr@zile lor.
9. Iar@ Ioachim, arhiereul din Ierusalim, au venit în Vethulia cu to]i b@trânii s@i, s@ vaz@
pre Iudith.
10. Carea ie}ind la el, bine o au cuvântat to]i cu un glas, zicând: „Tu, slava Ierusalimului,
tu, veseliia lui Israil, tu, f@c@toare de cinste a norodului nostru!
11. C@ ai f@cut b@rb@tea}te, }i s-au înt@||rit inima ta, pentru c@ ai iubit cur@]iia }i dup@
503r
b@rbatul t@u altul n-ai cunoscut. Pentru aceaea }i mâna Domnului te-au înt@rit }i pentru
aceaea vei fi binecuvântat@ în veac!”
12. {i au zis tot norodul: „Fie, fie!”
13. Iar@ în treizeaci de zile de-abiia au cules jafurile assirilor norodul lui Israil.
14. Deci toate care s-au aflat deosebi a fi a lui Holofern le-au dat Iudithii în aur }i-n argint
}i-n haine }i pietri scumpe }i-n în toate unealtele }i s -au dat toate ei de la norod.
15. {i toate noroadele s@ bucura cu muierile }i vergurile }i cu tinerii în organe }i în
al@ute.
Cap 16
Cântecul Iudithei pentru biruin]a. Vine norodul în Ierusalim, arderi cu mul]@mit@ a aduce. {i,
mai pre urm@, Iudith plin@ de zile moare. {i zioa ace}tii biruin]e pururea între zilele ceale sfinte
la ovreai s@ pr@znuia}te.

503v

1.
2.

tunci au cântat cântecul acesta Iudith, zicând:
„Înceape]i Domnului în dobe, cânta]i Domnului | în chimvale, viersui]i Lui
psalm nou din oltariu }i chema]i numele Lui!
3. Domnul cel ce sf@ram@ r@zboaiele, Domnul e numele Lui.
4. Care {-au pus tab@ra în mijlocul norodului S@u, ca s@ ne apuce din mâna tuturor
nepriiatinilor no}tri,
5. Venit-au Assur din mun]ii de la miiaz@noapte întru mul]imea t@riii sale, a c@ruia
mul]imea au astupat r@pegiunile, }i caii lor au acoperit v@lile.
6. Zis-au c@ va aprinde hotarele meale, pre tinerii miei c@-i va ucide cu sabia, mititeii
miei c@-i va da spre prad@ }i vergurile spre robie.
7. Iar@ Domnul Atotputearnicul l-au pedepsit }i l-au dat în mân@ de f@meie }i l-au
p@truns.
8. C@ n-au c@zut cel tare a lor de tineri, nici fiii lui Titan l-au lovit, nici nal]ii uriia}i s-au
pus împrotiva lui, ci Iudith, fata lui Merari, în frumsea]ea fea]ii sale l-au slobonogit.
9. C@ s-au dezbr@cat de vâjmântul v@duvirii }i s-au îmbr@cat în v@jmântul veseliii, în
sâltarea fiilor Israil.
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10. Uns-au fa]a sa cu unsoare, }i }-au legat steblele sale cu mitra, luat-au conto}u nou
spre în}elarea lui. ||
11. Înc@l]@mintele ei i-au r@pit ochii lui, frumsea]ea ei rob i-au f@cut sufletul lui, t@iatu-i-au 504r
cu sabie cerbicea lui.
12. Îngrozitu-s-au persii de starea ei }i medii de îndr@znirea ei.
13. Atunci au urlat taberile assirilor, când s-au ar@tat smeri]ii miei, usca]i de seate.
14. Fiii fecioarelor i-au p@truns înpreun@ }i ca pre ni}te prunci ce fug i-au ucis. Perit-au
în r@zboiu de la fa]a Domnului, Dumnezeului mieu!
15. Cântec s@ cânt@m Domnului, cântec nou s@ cânt@m Dumnezeului nostru.
16. Adonai, Doamne, mare e}ti Tu }i prosl@vit întru v@rtutea Ta }i pre Care nu-L poate
nime birui!
17. [ie-[i slujasc@ toat@ f@ptura Ta, c@ *ai zis }i s-au f@cut. Trimis-ai Duhul T@u }i s-au
*Face. 1.
Psal. 92, 9. zidit }i nu iaste cine s@ stea împrotiva cuvântului T@u.
18. Mun]ii din temeiuri s@ vor mi}ca cu apele, pietrile ca ceara s@ vor topi de la fa]a Ta.
19. Iar@ carii s@ tem de Tine mari vor fi la Tine preste toate.
20. Amar neamului ce s@ scoal@ asupra neamului mieu, c@ Domnul Atotputearnicul va
izbândi într-în}ii, în zua judec@]ii îi va cerceta. |
21. C@ va da foc }i viermi în c@rnurile lor, s@ arz@ }i s@ sâm]@ pân@ în veac”.
504v
22. {i au fost dup@ aceastea, tot norodul au venit în Ierusalim a s@ închina Domnului
dup@ biruin]@; }i, îndat@ dup@ ce s-au cur@]it, au adus to]i arderi de tot }i f@g@duin]ele }i
ceale f@g@duite ale sale.
23. Iar@ Iudith toate vasele ceale de oaste a lui Holofern, care i le dedease norodul, }i
p@r@taiul, care ea îl luase din c@mara lui, le-au adus spre d@ruire de uitare.
24. {i era norodul veasel dup@ fa]a sfin]ilor, }i în trei luni bucuria ace}tii biruin]e s-au
pr@znuit cu Iudith.
25. Iar@ dup@ acelea zile fie}tecarele s-au întors la casa sa; }i Iudith mare s-au f@cut în
Vethulia, }i era mai aleas@ în tot p@mântul lui Israil.
26. Era }i v@rtutei cur@]@niia împreunat@, a}a cât n-au cunoscut b@rbat în toate zilele
vie]ii sale, de când au murit Manasse, b@rbatul ei.
27. {i era ie}ind în zile de praznic cu mare slav@.
28. {i au r@mas în casa b@rbatului s@u ani o sut@ cinci }i au slobozit pre avra sa slobod@;
}i au murit }i s-au îngropat cu b@r||batul s@u în Vethulia.
505r
29. {i o au plâns tot norodul în }apte zile.
30. Iar@ în toat@ vreamea vie]ii sale n-au fost cine s@ turbure Israilul }i dup@ moartea
ei, ani mul]i.
31. Iar@ zioa biruin]ii ace}tiia de praznic de la ovreai în num@rul zilelor celor sfinte s@ ia
}i s@ cinstea}te de jidovi dintr-acea vreame pân@ într-aceast@ zi.
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au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 6,14; 13,19
aratã: imperativ 2.sg. 6,15
sã areate: con j. prez. 3.sg. 7,4
sã (se) areate: conj. prez. imper s./3.sg. 8,21; 10,4
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.pl. 16,13

(a) ASTUPA: v. I
au astupat: ind. pf.c. 3.sg. 16,5
AªA: adv.
aºa: 4,14, 16; 5,9, 12, 13; 6,9, 18; 7,11; 8,15, 17, 23, 31; 9,9;
10,13, 18; 11,15; 13,25, 28; 15,2, 8; 16,26

ARÃTÃTOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „persoanã care te face sã
vezi, sã înþelegi un lucru”
arãtãtoar e: f. sg. ac. rezum. cap.11
ARC: s.n.
arc: sg. ac. 5,16
(a) ARDE: v. III „a distruge prin foc”; „a dori pe cineva”, „a râvni”
arzând: gerunziu rezum. cap.12
era arzând: ind. imp. perifr. 3.sg. 12,16
sã arzã: conj. prez. 3.pl. 16,21
ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderi: pl. ac. 4,16
arderi: pl. ac., în sintagmele arderi cu mulþãmitã/arderi de tot
rezum. cap.16; 16,22

AªEZAT, -Ã: ad j.
aºezaþi: m. pl. nom. 7,8
(a) AªTEPTA: v. I
sã aºteptãm: conj. pr ez. 1.pl. 7,23; 8,20
aºtep tând: gerunziu 10,6
(a se) AªTERNE: v. III „a se culca la pãmânt”; „a cãdea la
pãmânt în semn de umilinþã”; „a distr uge”, „a nimici” (cf. lat.
prostern¹, -ere)
au aºternut: ind. pf.c. 3.pl. 4,9; 5,20
(s-)au aºternut: ind. pf.c. 3.pl. 7,4
(ne) aºtearnem: ind. prez. 1.pl. 7,14
aºternându(-sã): gerunziu 9,1; 10,20

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,10; 15,14

AªTERNUT, -Ã: adj.
aºternutã: f. sg. nom. „cãzutã la pãmânt în semn de umilinþã”
rezum. cap.9; 10,1

ARHIEREU: s.m.
arhiereu: sg. ac. rezum. cap.15
arhiereul: sg. nom. 15,9

(a) ATINGE: v. III
sã atingã: con j. prez. 3.pl. 11,12
a atinge: inf. prez. 11,12
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ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
Atotputearnicul: m. sg. nom. 16,7, 20

BÂIGUIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) BUIGUIT, -Ã
buiguiþi: m. pl. nom. 10,9

ATUNCI: adv.
atunci: 1,7, 12; 2,7; 3,1, 7; 4,1, 11; 5,5, 28; 6,3, 4; 6,7, 13, 19;
7, 12; 9,6; 11,1; 12,1, 12; 14,3, 6, 13; 16,1, 13

(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. 7,7
sã bea: conj. prez. 3.sg./pl. 11,11; 12,12
bea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au beut: ind. pf.c. 3.sg. 12,19, 20
beuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,20
bea: imperativ 2.sg. 12, 17
bea-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,18

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 2,10; 10,19; 15,14
AUSTRU: s.n. „sud”
aus tru: sg. ac. 2, 15

BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. 13,4
beþiia: sg. ac. 13,19

(a) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 4,1; rezum. cap.5; 8,9
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,1; 13,14
auzând: gerunziu 10,14; 14,17; 15, 1
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 13,31
auziia: ind. imp. 3.pl. 15,2

BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
biciul: sg. ac. 7,20
zbicele: pl. nom. 8,27
BIET, BIATÃ: adj.
bietului: ad j. antep. m. sg. gen . rezum. cap.13

(a se) AVEA: v. II
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
sã (se) aibã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3
având: gerunziu 8,6
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 11,15

BINE: adv./s.
(mai) bine: adv. 3,2; 7,16
bine: adv. rezum. cap.6; 11,20
bine: adv. în structurile v . dislocate bine sã cuvântãm/bine sã
cuvinteazã/bine e cuvântat/bine sã cuvinteazã/bine au cuvânt at
7, 16; rezum. cap.13; 13,24; rezum. cap.15; 15,10
bine: s.n. sg. ac. 10,16

AVERE: s.f.
averile: pl. nom./ac. 2,16; 3,3
averi: pl. ac. 8,7
AVRÃ: s.f. „slujincã”, „roabã” (cf. lat. abra, -ae); cuvântul nu e
înr egistrat în DA.
avr a: sg. nom./ac. 8,32; 10,2, 10; 16,28
avr ei: sg. gen. 10,5
B

(a) BINECUVÂNTA: v. I
vei fi binecuvântatã: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 15,11
bine sã cuvântãm: con j. prez. 1.pl. 7,16
bine (sã) cuvinteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; rezum. cap.15
bine e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg. 13,24
bine au cuvânt at: ind. pf.c. 3.pl. 15,10
(a se) BIRUI: v. IV
bir uind: gerunziu rezum. cap.1
au bir uit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,16, 20
bir uindu(-se): gerunziu rezum. cap.6
va birui: ind. viit.I. 3.sg. 6,13
bir ui: inf. prez. fãrã a 7,9; 16,16
(sã) bir ui: inf. prez. fãrã a 7,9
bir uise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 15,8

BÃRBAT: s.m. „persoanã maturã de sex bãrbãtesc”; „soþ”
bãrbaþi: pl. ac. 2,7
bãr baþilor: pl. gen. 7,2
bãr baþii: pl. nom. 7,12
bãr batul: sg. nom./ac. 8,2, 7; 12, 11; 15,11; 16,26, 28
bãr bat: sg. ac. 16,26
bãr batului: sg. gen. 16,28
BÃRBÃTEªTE: adv.
bãr bãteaºte: 15,11
BÃTAIE: s.f.
bãt aia: sg. ac., în sint agma bãtaia de rãzboiu (cf. lat. congressione
pugnae ) „luptã” 7,9
BÃTRÂN, -Ã: s./adj.
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 6,12
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 6,20; rezum. cap.8; 8,9, 28; 10,6;
13,14; 15,9
bãtrâni: adj. m. pl. nom. 8,21
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 5,15

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþã: sg. ac. rezum. cap.11; 16,22
bir uinþa: sg. ac. 13,20; rezum. cap.16
bir uinþe: sg. gen. rezum. cap.16; 16,24
bir uinþii: sg. gen. 16,31
BISEARICÃ: s.f.
bisearicii: sg. dat. 4,2, 9
bisearicilor: pl. dat. 4,2
bisearicã: sg. ac. 6,21; 7,18
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagoslovitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,22
blagoslovitã eºti: pasiv ind. prez. 3.sg. 13,23, 31
BLÂND, -Ã: s.m./f.
[celor] blânzi: s.m. pl. gen. 9,16

(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (Reg.) (a se) BUIGUI
(sã) buiguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
BÂIGUIALÃ: s.f.; var. (Reg.) BUIGUIALÃ (Rer.) „zãpãcealã”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este la V. Alecsandri (dupã H. T iktin, DRG s.v.).
buiguialã: sg. nom. 10,14

BOGAT, -Ã: adj.
bogaþi: m. pl. nom. 15,8
BOU: s.m.
boi: pl. ac. 2,8; 3,3; 8,7

161

CARTEA LUI IIUDITH

INDICE
sã cazã: conj. prez. 3.sg., în loc. v. (În v.) sã cadã faþa „sã t e
superi” 6,5
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 9,11; 10, 13
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 14,4

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 9, 11
braþului: sg. gen. 10,3
BUCATÃ: s.f. “hranã”, “mâncare”
bucate: pl. ac. rezum. cap.12
bucata: sg. ac. 12,9

CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. ac. 13,25

(a se) BUCURA: v. I
bucurându(-mã): gerunziu 13,20
(sã) bucura: ind. imp. 3.pl. 15,15

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. nom./ac. 2,7; 3,7; 7,2
cãlãreþii: pl. ac. 2,11; 4,13

BUCURIE: s.f.
bucuria: sg. nom. 16,24

CÃLÃRIME: s.f.
cãlãrimea: sg. ac. 9,6

BUN , -Ã: adj./s.
(ceale) bune: s.f. pl. nom. „întâmplãri fericite”, „binele” 5,21
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 10,3; 11,6; 12,14; 13,21
bunã: adj. f. sg. nom./v oc. 11,21; 12,12
(prea) bun : adj. n. sg. nom. 12,14
(mai) bun: adj. n . sg. nom. 12,14

(a) CÃL CA: v. I
cãlcând: gerunziu 5,12
CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. nom. 8,3
CÃMARÃ: s.f. „odaie”
cãmara: sg. ac. 9,1; 14,10, 13; 16,23
cãmãrii: sg. gen. 13,1, 5; 14,9
cãmarã: sg. ac. 13,3

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 9, 13
buzelor: pl. gen. 13,6

CÃMÃRAª: s.m.
cãmãraºilor: pl. dat. 12,6; 14,11

C

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac. 2,8
cãmilelor: pl. gen. 3,3

CAL: s.m.
cailor: pl. gen. 3,3; 9,16
caii: pl. nom. 16,5

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniia: sg. nom. 2,4; 8,3 4
cãpeteniile: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,1, 9; rezum. cap.5; 5,2;
6,11; 14,17
cãpetenia: sg. nom. rezum. cap.5; 13,23; 14,3
cãpeteniii: sg. gen./dat. 5,1; 10,13; 13,19, 24

CALE: s.f.
cãlii: sg. gen. 4,5
cale: sg. nom. 4,6
calea: sg. nom./ac. 4,6; 5,22; 12,8
cãile: pl. nom./ac. 5,1; 9,5; 15,2

CÃRARE: s.f.
cãrarea: sg. ac. 7,5
cãrãrile: pl. ac. 15,2

CANANEU: s.m.; var. HANANEU (cf. Indice Fc)
hananeul: sg. nom. 5,20
CAP: s.n.
capetele: pl. ac. 4,16; 7,4
capul: sg. nom./ac. 8,3; 9,1; rezum. cap.13; 13,8, 10, 11, 19, 27,
28, 29; rezum. cap.14; 14,1, 7, 14, 16; 15,1, 2
capului: sg. gen. 10,3; 13,9, 24
cap: sg. ac. 10,3
CAPRÃ: s.f.
caprelor: pl. gen. 3,3

CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmidã: sg. ac. 5, 10
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþelor: pl. gen. 1,4
cãr uþele: pl. ac. 2,11; 4,13; 9,6, 9
CÂINE: s.f.; var. (Reg.) CÂNE
câne: sg. nom. 11,15

CARNE: s.f.
car nea: sg. ac. 14,6
cãr nurile: pl. ac. 16,21

CÂMP: s.n.
câmpul: sg. ac. 1,6, 8
câmpurile: sg. nom./ac. 2,17; 3,3
câmpului: sg. gen. 4,5; 11,5

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu: Car tea lui Iiudith
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 2,1, 10; 6,19; 9,18; 10,2; 11,21; 14,16;
16,25, 28
casei: sg. gen. 8,5, 6; 13,18

CÂMPIE: s.f.
câmpii: pl. ac. 6,8
câmpiilor : pl. gen. 15,2

CAª: s.m.
caºi: pl. ac. 10,5

(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. 16,1
cântaþi: imperativ 2.pl. 16,2
sã cântãm: con j. prez. 1.pl. 16,15

(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 2,18; 6,14; 13,29, 30; 14,17; 16,8
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 6,4

CÂNTE C: s.n.
cântecul: sg. ac. rezum. cap.16; 16,1
cântec: sg. ac. 16,15

162

INDICE

CARTEA LUI IIUDITH
CETÃÞEAN: s.m.
ce tãþeanii: pl. nom. rezum. cap.7
ce tãþeanii: pl. dat. (cu prep. la) rezum. cap.13

CÂRLIG: s.n. (aici) „þepuºã”, „spangã”
câr ligi: pl. ac. 9,9
CEARÃ: s.f.
cear a: sg. ac. 16,18
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac., în sintagma dintr-aces t ceas „din acest moment”
6,6
ceasuri: pl. ac. 7, 17
ceasul: sg. ac., în loc. adv. în ceasul acesta/într-aces t ceas „acum”
13,7, 9
CEATÃ: s.f.
ceatã: sg. ac. 15,4
CENUªÃ: s.f.
cenuºe: sg. nom./ac. 4,16; 7,4; 9,1
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagmele Dumnezeu al ceriului/
Dumnezeul ceriului/Dumnezeul ceriului ºi al pãmântului 5,9,
12, 19; 6,13, 15
ceriu: sg. ac. 5,11
ceriului: sg. gen. 7,17
ceriurilor : pl. gen., în sintagma Dumnezeul ceriuirilor 9,17
ceriul: sg. ac. 13,24

(a) CHELTUI: v. IV „a termina”, „a is prãvi”
a cheltui: inf. pr ez. 11,12
va cheltui: ind. viit.I. 3.sg. 12,4
(a se) CHEMA: v. I „a (se) numi”; „a pof ti”, „a invita”; „a invoca”
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 2,2, 4, 7; 5,2; 10,2; 13, 14, 20
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 1,6
sã (se) cheme: conj. prez. 3.sg. 3,13
a chema: inf. prez. 5, 11; 14,12
chemând: gerunziu 6,20
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 6,21
sã cheme: conj. pr ez. 3.sg. 8,12
[f iind] chemat: pasiv gerunziu 13,27
chemaþi: imperativ 2.pl. 16,2
CHILIUÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima ates tar e este la Ion Costinescu, Vocabular românofr ancesu, Bucureºti, 1870.
chiliuþã: sg. ac., în sintagma chiliuþã de tainã 8,5
CHIMVAL: s.n.
chim vale: pl. ac. 16,2
CHINUIT, -Ã: ad j.
chinuiþi: m. pl. nom. rezum. cap.7

CERBICE: s.f.
cer bicea: sg. ac. 13,10; 16, 11

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip 6,13; 8,22

(a) CERCA: v. I
cear cã: imperativ 2.sg. 5,24
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 8,20
cer caþi: imperativ 2.pl. 8,31

CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. 6,19; 12,10

CERCEL: s.m.
cer cei: pl. ac. 10,3
(a) CERCETA: v. I (Înv.) „a purta de grijã”, „a se îndura”; (În v.)
„a pedepsi”
sã cerceteaze: conj. prez. 3.sg. 4,17
va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 16,20
(a) CERE: v. III
cer u: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
cerând: gerunziu 6,21
sã cearem: conj. prez. 1.pl. 8,14
au cerut : ind. pf.c. 3.sg. 12,5

CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac.rezum. cap.1; 1,11; 8,20
cins tea: sg. ac., în sintagmele cins tea Domnului/cinstea
Dumnez eului 5,17, 19
cins te: sg. ac., în sintagma fãcãtoare de cins te 15,10
(a se) CINSTI: v. IV
au cinstit : ind. pf.c. 3.pl. 5,9, 18
cins tesc: ind. prez. 3.pl. 8,21
cins tesc: ind. prez. 1.sg. 11,14
sã (se) cins teascã: conj. prez. 3.sg. 12,12
(sã) cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. 16,31
CINSTIT, -Ã: s.m./f.
(cei) cins tiþi: s.m. pl. nom. 3,9

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þãrãmoniile: pl. ac. 5,8

CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 2,8; 8,7
ciurdele: pl. nom. 3,3

(a se) CERTA: v. I „a se pedepsi”; „a mustra”
sã (se) cear te: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.6
cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(ne) cer tãm: ind. prez. 1.pl. 8,27

COAMÃ: s.f. „chicã”
coama: sg. ac. 13,9

CERTARE: s.f. „mustr are”
cer tarea: sg. ac. 11,5
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,5; 2,6, 13; 3,7; rezum. cap.7;
7,9, 17; r ezum. cap.8; 8,3, 9, 10; 13,7; 15,6
ce tate: sg. ac. 1,1; 7,6, 11, 15
ce tãþile: pl. nom./ac. 2,14; rezum. cap.3; 3,3, 8, 12, 15; 4,10;
5,3, 20; 15,5
ce tãþilor: pl. gen. rezum. cap.3; 5,10
ce tãþile: pl. gen. (cu prep. a + toate) 3,1, 9
ce tãþi: pl. ac./dat. 4,2; 7,2
ce tãþii: sg. gen. 10,6; 13,12, 14

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. nom./ac. 8,6; 13,28
coapsa: sg. ac. 9,2
COASTÃ: s.f. „oase perechi care intrã în alcãtuirea tor acelui
la vertebrate”; „pantã”
coas tele: pl. ac. 6,4
coas ta: sg. ac., în sintagma coas ta muntelui 6,9
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17; 3,7; 5,9; 10,11; 15,3
pogorându(-se): gerunziu 6,10; 10,2
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sã cunoascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 5,28; 9,19
cunoscând: gerunziu rezum. cap.6; 11,13
sã cunoºti: conj. pr ez. 2.sg. 6,5; 13,28
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 7,20
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 8,30
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 10, 12
veþi cunoaºt e: ind. viit.I. 2.pl. 14,5
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 15,11
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 16,26

sã (te) pogori: conj. pr ez. 2.sg. 10,15
sã (vã) pogorâþi: conj. pr ez. 2.pl. 14,2
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. nom. 12,1
(a) C ONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI (cf. Indice 2Lg)
conoceaºte: ind. prez. 3.sg. 5,3; rezum. cap.7
CONTÃª: s.n.; var. CONTOª
contoºu: sg. ac. 16, 10

CUNOªTINÞÃ: s.f. „cunoºtere”
cunoºtinþa: sg. ac. 5,27

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciu: sg. ac. rezum. cap.6; 6,9
CORN: s.n.
cornuri: pl. ac., în sintagma pietri în patru cornuri „pietre pãtrate”
(cf. lat. lapidibus q uadratis ) 1,2
cornul: sg. ac. 9,11
CORT: s.n.
cortul: sg. ac. 9,11; 10,16; 12,4; 13,31; 14,4, 8, 15
cort: sg. ac. 12,9; 14,9
corturile: pl. ac. 13,1

(a) CUPRINDE: v. III „a pune stãpânire pe ceva sau pe cine va”;
„a întâmpina”; „a primi în casã”, „ agãzdui”
cuprinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 6,5
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 3,9; 4,2, 3; 5,11; 6,19
cuprinzindu-: gerunziu 3,10
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,2
CURAT, -Ã: adj.
curatã: f. sg. nom. 12,9
CURÃÞENIE: s.f. „curãþie”, „puritate”
curãþãniia: sg. nom. 16,26

COSIÞÃ: s.f.
cosiþa: sg. ac. 10,3

(a se) CURÃÞI: v. IV „a se purifica”
(s-)au curãþit: ind. pf.c. 3.pl. 16,22

COªTEI: s.n. „ce tate”, „loc întãrit”
coºteaiele: pl. ac. 2,12

CURÃÞIE: s.f.
curãþiia: sg. ac. 15,11

COROANÃ: s.f. „cununã”
coroane: pl. ac. 3,10

(a) CURGE: v. (aici; despre un izvor) „a se vãrsa”
curge: ind. prez. 3.sg. 7,6

COT: s.m.
coþi: pl. ac. 1,2
CRÂNG: s.n.; var. (Neob.) GRÂNG: s.m. „dumbravã consacratã
unei divinitãþi” (cf. lat. lÀcus, -¾)
grânghii: pl. ac. 3,12
(a) CREDE: v. III
sã creadem: con j. prez. 1.pl. 8,27
crezând: gerunziu 13,7
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 14,6

(a) CURMA: v. I
va cur ma: ind. viit.I. 3.sg. 7,24
CUTREMUR: s.n.
cutremuru: sg. ac. 4,2
cutremurul: sg. nom. 11,9
cutremur: sg. nom./ac. 14,17; 15,1
CUVÂNT: s.n.
cuvânt: sg. nom./ac. 2,1, 4; 5,5; 6,12; 8,8, 10; 9,18
cuvintele: pl. nom./ac. 5,26; 6,5; 7,10, 25; 8,1, 28; 10,14; 11,4, 18
cuvântul: sg. nom. 8,12
cuvintelor: pl. gen. 11,19
cuvântului: sg. gen. 16,17

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioºi: m. pl. nom. 8,23
CRIN: s.m.
crini: pl. ac. 10,3

(a) CUVÂNTA: v. I
sã cuvântãm: conj. prez. 1.pl., în str uctura v. dislocatã bine sã
cuvântãm 7,16
(sã) cuvinteazã: ind. prez. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine sã
cuvinteazã rezum. cap.13
e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine e
cuvântat 13,24
(sã) cuvinteazã (sic!): ind. prez. 3.sg., în str uctura v. dislocatã bine
sã cuvinteazã rezum. cap.15
au cuvântat: ind. pf.c. 3.pl., în structur a v. discolcatã bine au
cuvântat 15,10

CUGET: s.n.
cuget: sg. ac., în loc. adv. cu un cuget „în consens” 7,4
(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.pl. 5,26
cugetând: gerunziu rezum. cap.8
am cugetat: ind. pf.c. 1.sg. 10,13
(a se) CULCA: v. I
(sã) culca: ind. imp. 3.sg. 13,19
(a) CULEGE: v. III
culegând: gerunziu rezum. cap.15
au cules: ind. pf.c. 3.pl. 15,13

CUVIOS: adv. (Înv.) „potrivit”
cuvios: rezum. cap.10

(a) CUMPÃNI: v. IV „a cântãri cu minte”, „a socoti”
cumpãnea: ind. im p. 3.sg. 10,4

D

(a) CUNOAªTE: v. III “a afla”; “a ºti”; (în sintagmã cu femeie/
bãrbat ) “a avea relaþii sexuale”; “a recunoaºte”

(a se) DA: v. I
sã (sã) deie: con j. prez. 3.pl. 4,10
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(s-)au dat : ind. pf.c. 3.pl. 5,18; 8,19; 15,14
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,19; 9,2; 13,11; 15,14; 16,7
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,22; 16,23
dându-: gerunziu 5,24
va da: ind. viit.I. 3.sg. 5,24; 6,17, 18; 11,8; 16,6, 21
sã dea: conj. pr ez. 3.sg./pl. 6,7; 8,10; 10,8; 12,1
a da: inf. prez. 6,13; rezum. cap.7; rezum. cap.8
or da: ind. viit.I. 3.pl. 7,9
(sã) da: ind. imp. 3.sg. 7,11
sã (ne) dãm: conj. prez. 1.pl. 7,15
sã daþi: conj. pr ez. 2.pl. 7,17
sã dai: con j. prez. 2.sg. 7,20; 11,20
va da: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va da slavã 7,24
ar da: cond. prez. 3.sg. 8,9
au dat: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma au dat înainte „au dat la ivealã”,
„au arãt at” (cf. lat. profer¹) 8,24
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 12,5
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 9,3; 13,27
dã: imperativ 2.sg. 9,14, 18
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 10, 12; 11,12
a (sã) da: inf. prez. 12,2
dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15

(a se) DEªTEPTA: v. I
deºt eptând: gerunziu rezum. cap.14
a deºtepta: inf. prez. 14,3
sã (sã) deºteapte: con j. prez. 3.sg. 14,9
sã (se) deºt eapte: con j. prez. 3.sg. 14,9
deºt eptaþi: imperativ 2.pl. 14, 12

DAR: s.n.
dar: sg. ac. 10,8

DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 13,5; 14, 13

DATOR, DATOARE: adj.
dat ori: m. pl. nom. 14,3

DINCOACE: adv.
dincoace: 5,12

DÃRUIRE: s.f.
dãr uire: sg. ac., în sintagma dãruire de uitare (cf. lat. anathema
oblivionis ) „pradã de rãzboi consacratã Domnului pentru iertarea
pãcat elor” 16,23

DINCOLO: adv.; var. DINCOLEA
dincolea: 5,12

DÂRMINÃ: s.f. (cf. Indice 2P ar)
dâr mini: pl. ac. 7,8

(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5; 2,12; 3,7; 5,15
dobândi: inf. prez. fãrã a 10,13
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom. 3,3; 7,8
dealurilor: pl. gen. 15,2
DEOSEBI: adv.
deosebi: rezum. cap.15; 15,14
DEPARTE: adv.
depar te: 7,7; 13,13
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.pl. 5,17, 19
(sã) depãr tase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,22
deper teaze(-se): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,5
(t e-)ai depãrtat: ind. pf.c. 2.sg. 11,3
sã (sã) deper teazã: conj. prez. 3.sg. 13,25
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit : n. sg. ac. 11,4
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 5,12
deºchideþi: imperativ 2.pl. 13,13
a deºchide: inf. prez. 14,10
DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrii: sg. gen. 10,3
DESPÃRÞIRE: s.f.
des pãrþire: sg. ac. 4,10
DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºerþi: m. pl. ac. 1,11

DEªTEPTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
deºt eptãtori: pl. ac. 14,9
DEUNÃZI: adv.; var. (Reg.) DÃUNÃZI
dãunãzi: 5,23
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(s-)au dezbrãcat : ind. pf.c. 3.sg. 10,2; 16,9
(a) DEZLEGA: v. I
delegându-: gerunziu rezum. cap.6; 6,10
au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 13,8
DIMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi r eg.) DINPROTIVÃ
dinprotiva: 4,5

DOBÃ: s.f.; vezi TOBÃ

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 15,8
(a) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
au oborât: ind. pf.c. 3.sg. 4,13
a oborî: inf. prez. 9,11
(a) DOJENI: v. IV (Înv.) „a sfãtui (într-o situaþie dificilã”
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
DOMN: s.m. (s. propriu) “Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,8, 10, 12; 5,10, 23; 6,18;
7, 16, 23; 8,8, 11, 14, 20, 32, 33, 34; 9,1, 10; 10,1, 4; 11,4, 13;
13,17, 19, 20, 22, 23, 24; 14,5; 16,3, 7, 20
Domnului: sg. gen./dat. 4,2, 9, 11, 12, 15, 16; 6,14; 8,17, 24;
9, 1; 10,10; 11,12; 12,5, 8; rezum. cap.13; 13,22; 16,2, 14, 15, 22
Domnului: sg. gen., în sint agma preo tul Domnului/oltariul
Domnului/sluga Domnului/cinstea Domnului/milii Domnului/
milei Domnului/frica Domnului/zbicele Domnului/put erea
Domnului/mâna Domnului 4,8, 9, 13; 5,17; rezum. cap.8; 8,13,
24, 27; 13,25; 15,11
Doamne: sg. voc. 6,15; 9,2, 3, 9, 12, 16, 18; 13,7, 9; 16,16
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul a toatã zidirea 9, 17
DOMN: s.m. (apelativ) “termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) “stãpân”
domn: sg. nom. 3,6; 6,4
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 5,5, 24; 12,4
domnul: sg. nom./ac. 6,9; 10,20; 12,12
domnului: sg. dat. 12,13
domnule: sg. voc. 12,18

165

CARTEA LUI IIUDITH

INDICE
ELICHI: s.m. „locuitori ai Elamului, deci elamiþi” (cf. Anania
2001, p.1226).
elichilor: pl. gen. (cf. în Vulgat a, elicorum) 1,6

(a) DORMI: v. IV
doar me: ind. prez. 3.sg. 14,13
DRA GOSTE: s.f.
dragostii: sg. gen. 9,13
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
dreaptã: adj. f. sg. ac. 7,23; 11,1
drepþilor: s.m. pl. gen. 10,8
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceaea 15,2
DRUM: s.n.
drumului: sg. ac. 7,5
(a se) DUCE: v. III
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 6,10; 10,16; 12,4
ducând: gerunziu, în sintagma ducând hori „jucând” 3,10
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,22; 8,34; 13,1
a (sã) duce: inf. prez. rezum. cap.6
sã ducã: con j. prez. 3.pl. 6,7
era duºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,2
ducându(-se): gerunziu 9,1
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
(te) duci: ind. prez. 2.sg. 10,11
sã duc: con j. prez. 1.sg. 11,15
ducându-: gerunziu rezum. cap.13
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 14,5
DUCERE: s.f.
ducerea: sg. nom./ac., în sintagma ducer ea apei (cf. lat.
aquaeductus, -Às ) rezum. cap.7; 7,6

DUMNEZEU: s.m. “Divinit atea”
Dumnezeul: sg. nom./ac. 4,10; 5,16, 18, 21, 23, 24, 25; 6,2, 17,
18, 21; 7,4, 21; 8,18, 20, 21, 33; 9,10; 10,8; 11,8, 9, 21; 1 2,7;
13,17, 19, 23, 27, 31
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 4,17; 5,22; rezum. cap.6; 6,2,
18; 7,13, 18; rezum. cap.8; 8,15, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31; 9,19;
11,12, 14, 17, 20; 12,4; rezum. cap.13; 13,13, 28; 14,6
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele minunile lui Dumnezeu/
rânduiala lui Dumnezeu rezum. cap.5; 11,16
Dumnezeu: sg. ac., în sintagma Dumnezeu al ceriului 5,9
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul ceriului 5,12, 19; 6,13
Dumnezeului: sg. gen . 5,17, 21, 24, 25; 7,17; 11,12; 12,8; 13,25;
16,14, 15
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma cinstea Dumnezeului 5,19
Dumnezeul: sg. v oc., în sintagmele Dumnezeul ceriului ºi al
pãmântului/Dumnezeul tãtâni-mieu Simion/Dumnezeul mieu/
Dumnezeul ceriurilor/Dumnez eul lui Israil 6,15; rezum. cap.9;
9,3, 17; 13,7
Dumnezeule: sg. voc. 13,9

DUS, -Ã: adj.
dusã: f. sg. nom. rezum. cap.12
E
EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanii: pl. nom. 5, 11
eghipteanilor: pl. gen. 5,13; 9,6

(a se) FACE: v. III
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 17; 4,7; 6,19; 8,5; 11,20; 12,10;
rezum. cap.13; 13, 13, 22; 14,13, 16; 16,11
fãcând: gerunziu 3,11; 12,11
sã facã: con j. prez. 3.sg. 4,2; 8,17, 31
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,2; 14,6
sã (se) facã: conj. prez. 3.pl. 4,10
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 7,13; 9,4; 15, 11
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 7,17
(s-)au fãcut: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 7,18; 8,22; 9,4; 12,20;
13,1; 14,18; 15,8; 16,17, 25
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,19; 11,1
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 7,25; 12,3
sã facem: conj. prez. 1.pl. 8,14
va face: ind. viit.I. 3.sg. 8,20; 10,16; 11,4, 21; 12,4
a face: inf. prez. 8,31
fã: imperativ 2.sg. 9,12
fac: ind. prez. 3.pl. 11,12
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 12,14
aþi face: ind. pf.c. 2.pl. 14,2
fãcea: ind. imp. 3.pl. 14,9
FAMEN: s.m.
famenul: sg. nom. 12,10

DUH: s.n.
duh: sg. ac. 8,16; 13,30
Duhul: sg. ac. 16,17

DUMNEZEU: s.m. “zeu”; “idol”
dumnezeii: pl. ac. rezum. cap.3; 3,13; 5,7
dumnezeu: sg. nom. rezum. cap.3; 3,13
dumnezeilor: pl. gen./dat. 5,8; 8,18
dumnezeul: sg. nom. 5,29

F

FAMILIE: s.f. „totalitatea persoanelor unite prin legãturi de sânge
sau de alianþã”; „totalitatea sclavilor unei case” (cf. lat. familia, -ae)
familiile: pl. nom. 3,3
familie: sg. ac. 8,7
FAPTÃ: s.f.
fap ta: sg. ac. 5,13; 8,33
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom. 8, 1; 16,8
featele: pl. ac. 9,3
fatã: sg. nom. 10, 12
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 2,11; 6,5, 15; 10,14, 24; 13,29; 16,10
feaþii: sg. gen., în loc. prep. în preajma f eaþii/dinprotiva feaþii/
înnaintea feaþii (în sintagmele în preajma f eaþii pustiei „la
marginea pus tiului”; cf. lat. contra faciem deserti; contra „în faþa”,
deci „la marginea” /dinprotiva feaþii câm pului mare; cf. lat. contr a
faciem campi magni/înnaintea feaþii bisearicii Domnului „în faþa
bisericii Domnului”; cf. lat. contra faciem templi Domini/
înnaintea feaþii lui „în faþa lui”, „dinaintea lui”; cf. lat. ante faciem
eius) 2,13; 4,5, 9; 10,17; 12,12
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la faþa/la faþa „înaintea”; „(de)
dinaintea” 4,1; 10, 12, 13; 16,14, 18
faþa: sg. nom., în loc. v. (Înv.) sã cazã faþa 6,5
faþã: sg. ac. 6, 14
feþii: sg. gen., în loc. pr ep. înnaintea feþii; în sintagma înnaintea
feaþii lui „în faþa lui”, „dinaintea lui”; cf. lat. ante faciem eius)
12,15
feaþii: sg. gen. 16,8
faþa: sg. ac., în sintagma dupã faþa sfinþilor (cf. lat. secundum
faciem sanctorum) 16,24
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãcãtoatoare: s.f. sg. voc., în sintagma fãcãtoare de cinste a
norodului mieu 15,10
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va f i: ind. viit.I. impers./3.sg. 9,15; 11,21; 12,14; 14,2
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 10,16; 11,21
f ii: imperativ 2.sg. 11,1

(a se) FÃGÃDUI: v. IV
ar f i fãgãduit: cond. pf. 3.sg. 8,9
(sã) fãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. 9,11
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.11
ai fãgãduit : ind. pf.c. 2.sg. 13,7
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 13,18

FIARÃ: s.f.
f ierile: pl. nom. 11,5
FIER: s.n.
f ier: sg. ac. (aici) „arme de f ier” 4,13

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþa: sg. nom. 11,21
fãgãduinþele: pl. ac. „ofrandele jur uite Domnului” 16,22

FIERTURÃ: s.f. „terci” (cf. lat. puls, pultis „fierturã din fãinã
de grâu sau de bob; mâncare a sãr acilor”)
f ierturã: sg. ac. 10,5

FÃGÃDUIT, -Ã: s.m./f./n.
(ceale) fãgãduite: s.n. pl. ac. „darurile fãgãduite” 16,22

FIU: s.m.
f iii: pl. nom./ac. 2,13, 16; 3,5; rezum. cap.4; 4,1, 7; 5,1, 27; rezum.
cap.6; 6,13; 7,4, 8; 11,9; 15,3, 4; 16,8, 14
f iilor: pl. gen. 5,5; 6,7; 7,3; 16,9
f iiu: sg. nom. 5,14
f iiul: sg. nom./ac. 6,11; 8,15
f iiului: sg. gen. 8,1

FÃPTURÃ: s.f.
fãptura: sg. nom. 16,17
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânile: pl. nom. 5,15; rezum. cap.7
fântâni: pl. nom./ac. 7,7, 9, 10
FECIOARÃ: s.f.
f ecioarã: sg. voc., în sintagma fecioarã bunã 12,12
f ecioarã: sg. voc. 13,23
f ecioarelor: pl. gen. 16,14

FLUIER: s.n.
f luiere: pl. ac. 3,10
FOAMETE: s.f.
f oametea: sg. nom. 5,9; 11,10

FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiuri: pl. ac. 5, 10; 6,13

FOC: s.n.
f oc: sg. ac. 16,21

FELINAR: s.n.; var. FÃLINAR
fãlinari: pl. ac. 3,10

FRATE: s.m.
fr aþilor: pl. voc. 7,23; 8,21; 14,1

FEMEIE: s.f.; var. FÃMEIE; (Înv.) FÃMEAIE
fãmeile: pl. nom. 7,12
fãmeaie: sg. ac. 9,15
fãmeia: sg. nom. 12,11
fãmeie: sg. ac. 16,7

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 3,9; rezum. cap.14; 14,4, 17; 15,1
frica: sg. nom. 2,18
frica: sg. ac., în sint agma frica Domnului 8,24

FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ereseul: sg. ac. 5,20
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,9; 2,8, 13, 14; 4,5, 16; 5,7, 8, 21; 6,11;
7,2, 7, 11; 8,1, 4, 7, 8; 10,9, 14, 19; 13,3, 8; 14,9; rezum. cap.15;
15,7, 8; 16,24, 25, 26
e: ind. prez. impers./3.sg. 3,2; 5,3, 29; 6,4; 7,16; 9,19; 12,4; 13,20,
21; 16,3
eºti: ind. prez. 2.sg. 7,20; 8,29; 9,10, 19; 11,6; 16,16
este: ind. prez. 3.sg. 8,31
-i: ind. prez. 3.sg. 5,3, 6, 25, 27; 6,11; 8,12; 11,7; 14,16
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,8; 2,12, 15; 3,3; 5,3, 23; 7,15; 8,28
sântem: ind. prez. 1.pl. 3,5
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 8, 11, 21
sânt: ind. prez. 1.sg. 10,12; 12, 13
iaste: ind. prez. impers./3.sg. 5,3, 24, 29; 6,2; 7,3, 14, 21; 8,10,
14, 28; 9,16, 19; 11,5, 8, 9, 12, 15, 19, 21; 12,11; 13,13, 28; 16,17
ieste: ind. prez. 3.sg. 4,5; 6,13; 11,5
au f ost: ind. pf.c. imper s./3.sg. 2,1; 5,17, 26; 6,1; 8,1, 2; 9,2;
10, 1, 11; 12,10; 13,14; 16,22, 30
a f i: inf. prez. 2,3; 6,5; 8,27, 30; 15,14
sã f im: conj. prez. 1.pl. 3,2; 7,16
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,4; 6,18; 8,34; 9,9; 10,9; 12,12; 13,26;
15,12
f i: inf. prez. fãrã a 4,5, 6; 13,7
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 4,14; 14,3; 16,19
vom f i: ind. viit.I. 1.pl. 5,25
sã fii: conj. prez. 2.sg. 6,6
ar f i: cond. pr ez. 3.sg. 6,10
f iind: gerunziu 7,8
sã f ie: conj. pr ez. 3.sg. 7, 17; 8,33; 10,8; 13,16
sã fiþi: conj. pr ez. 2.pl. 7,23

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoasã (foarte): f. sg. nom. 8,7
fr umoasã: f. sg. nom. rezum. cap.10
fr umoasã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 10,18
FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
fr umseaþea: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,4, 7, 14; 16,8, 11
fr umseaþe: sg. ac. 10,4; 11,19
FUGÃ: s.f.
fugii: sg. gen. rezum. cap.11
(a) FUGI: v. IV
fugând: gerunziu 5,12; 15,3, 4
am fugit : ind. pf.c. 1.sg. 10,11; 11,13
a fugi: inf. prez. 14,3; 15,1
fug: ind. prez. 3.pl. 14,5; rezum. cap.15; 16,14
au fugit : ind. pf.c. 3.pl. 14,8; 15,1
fugind: gerunziu 15,2
fugea: ind. imp. 3.pl. 15,4
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funi: pl. ac. 6,9
FURIª: adv.
furiºu: adv. în loc. adv. pe furiºu 7,7
G
(a) GÃSI: v. IV
gãseaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,6
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[fiind] gãsâtã: pasiv gerunziu rezum. cap.10
ai gãsit: ind. pf.c. 2.sg. 10,15
gãsi: inf. prez. fãrã a 15,4
(a se) GÃTI: v. IV „a se pregãti pentru a a întreprinde o acþiune”;
„a prepara hranã”
a (sã) gãti: inf. prez. 2,9
(sã) gãtesc: ind. prez. 3.pl. 5,1
(s-)au gãtit : ind. pf.c. 3.pl. 7,2
gãtite sânt: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 9,5
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,19
GÃTIRE: s.f. „pregãtire în v ederea întreprinderii unei acþiuni”;
„gãtealã”, „împodobire”
gãtirea: sg. ac. 2,8; 7,2; 10,4
gãtire: sg. ac. 4,4

HALDEU: s.m. „caldeean”
haldeilor: pl. gen. 5,6, 7
HANANEU: s.m.; v ezi CAN ANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 12,17
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
hetheul: sg. ac. 5,20
HORÃ: s.f.
hori: pl. ac., în sintagma ducând hori „jucând” 3,10

(a) GÂNDI: v. IV
ai gândit: ind. pf.c. 2.sg. 9,4
au gândit: ind. pf.c. 3.pl. 11,12
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 12,4; 13,7
gândiia: ind. imp. 3.sg. 14,13

HO TAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 1,9
hotarele: pl. ac. 2,12, 15; 16,6
hotarãlor: pl. gen. 15,6

GÂNDIRE: s.f.
gândirea: sg. nom. 2,3
GLAS: s.n.
glas: sg. ac., în loc. adv. cu un glas „într-un glas” 7,18; 10,9; 15,10
glasul: sg. ac. 13,14
glas: sg. ac. 14,14
(a) GONI: v. IV
gonindu-: gerunziu 5,13; 15,4
gonesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 15,3, 6

HAINÃ: s.f.
haine: pl. ac. 15,14

(a) HOTÃRÎ: v. IV
au hotãrât: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.8
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 5,15
(a) HULI: v. IV
va huli: ind. viit.I. 3.sg. 12,11
I

(a) GOLI: v. IV „a dezveli”
au golit: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.pl. 13,1
grãbea: ind. imp. 3.pl. 15,2
(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 4,11; 11,7
a grãi: inf. prez. 6,1; 7,13
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6, 12
aþi grãit : ind. pf.c. 2.pl. 7,25
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 8,8
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 8,28
grãi: inf. prez. fãrã a 8,30

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 5,11
IARÃªI: adv.
iarãºi: 5,11, 23
IATÃ: interj.
iatã: 6,6; 13,19, 28; 14,16
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumei: pl. ac. 3,14
IERTARE: s.f.
iertarea: sg. ac. 8, 14

GRÂNG: s.m.; vezi CRÂNG
GRÂU: s.m.
grâu: sg. nom./ac. 2,9; 4,4; 11,12
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. nom. 5,25
(a) GREªI: v. IV
greºesc: ind. prez. 3.pl. 11,5
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 14,5
GR OAZÃ: s.f.
groazã: sg. nom. 4,2
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 5,5; 9,18; 13,25
gurã: sg. ac., în loc. adv. cu o gurã „într-un glas” 7, 12

(a) IEªI: v. IV
ieºi: imperativ 2.sg. 2,5
ieºiia: ind. imp. 3.sg./pl. 3,9; 12,7
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,4; 6,8; 13, 11, 12; 14,7
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,5; 11,14
sã iasã: con j. prez. 3.sg./pl. 5,9; 12,6
ieºind: gerunziu 5,14; 14,10, 12; 15,10
voiu ieºi: ind. viit.I. 1.sg. 8,32
iase: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
a ieºi: inf. prez. rezum. cap.12; 12,5
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 14,2
ieºiþi: imperativ 2.pl. 14,2
era ieºind: ind. imp. perifr. 3.sg. 16,27
IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc – EVUSEU)
ievuseul: sg. ac. 5,20
INEL: s.n.
ineale: pl. ac. 10,3
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INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,7; 8,17; 9,18; 10,16; 11,1; 12,16; 15,11
inimã: sg. ac., în sintagma cu o inimã „unanim” 1,11; 4,10; 6,14
inima: sg. ac., în loc. v . din toatã inima 4,15
inimã: sg. ac. 7,23; 9,14; 11,1
inimile: pl. nom./ac. 8,21; 14,17
inimii: sg. gen. 10,8; 11,6
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5, 16; 10,17; 12,12; 14,13; 15,7
au intrat : ind. pf.c. 3.sg. 9,1
sã între: conj. prez. 3.sg. 12,1, 6
întra: ind. imp. 3.sg. 12,5
întrând: gerunziu 12,9, 15; 14,10, 15
a întra: inf. prez. 12,12
întraþi: imper ativ 2.sg. 14,12
INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrare: sg. ac. 10,13
întrãrii: sg. gen. 14,9
ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. ac. rezum. cap.10
iscoadele: pl. nom. 10,11; 14,3, 8
ISPITÃ: s.f.
is pitele: pl. ac. 8,24
(a) ISPITI: v. IV
sã is piteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.8
is pitiþi: ind. prez. 2.pl. 8, 11
is pitiþi au fost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 8,21
au f ost is pitit: ind. pf.c. 3.sg. 8,22
sã is pitiþi: conj. pr ez. 2.pl. 8,33
ISPRÃVNICIE: s.f.
is prãvnicii: sg. nom. 11,6
ISRAILTEAN: s.m.
israilitenilor : pl. dat. 6,13
ISRAILTENESC, -EASCÃ: adj.
israilitenescul: adj. ant ep. n. sg. ac. rezum. cap.5
(a) IUBI: v. IV
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 15,11
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândei: sg. dat. 6,6
izbânda: sg. ac. 8,34
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a (se) rãzbuna”; „a pedepsi”
va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1; 16,20
(sã) va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 1,12
sã (se) izbândeascã: conj. prez. 3.sg. 2,1
izbândeaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,17
izbândeaºt e: imperativ 2.sg. 7,20
sã (ne) izbândim: con j. prez. 1.pl. 8,26
(sã) izbândeaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,27
(a) IZBI: v. IV
izbeaºte: imperativ 2.sg. 9, 11
IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. nom./ac. 7,6; 12,7
Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
(sã) îmbatã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

(a se) ÎMBRÃC A: v. I
(s-)au îmbrãcat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,9; 10,3; 16,9
îmbrãcându(-sã): gerunziu 9,1
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1, 5, 10, 12; 2,4, 7; 3,1,
13; 5,3, 10, 20; 11,5
împãratului: sg. gen./dat. 1,6; 2,1, 10; 3,2; 5,27; 11,1; 14,11, 16
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
a împãrãþi: inf. prez. rezum. cap.1
împãrãþea: ind. imp. 3.sg. 1,5
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiii: sg. gen./dat. 1,1, 5; 2,3, 6
împãrãþiia: sg. nom./ac. 1,7; 2,5
împãrãþia: sg. ac. 1,12; 11,6
împãrãþiile: pl. ac. rezum. cap.2
ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþire: sg. ac. 9,3
(a se) ÎMPINGE: v. III
în pingându(-se): gerunziu rezum. cap.6
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
(s-)au îm podobit: ind. pf.c. 3.sg. 10,3; 1 2,15
ÎMPODOBIRE: s.f. „podoabã”
îm podobirea: sg. ac., în sintagma împodobirea braþului
„brãþãruºe” (cf. lat. dextr¼liola) 10,3
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobitã: f. sg. nom. rezum. cap.10
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotivã: adv. 1,10; 2,16
împrotivã: adv. 5,1, 19; 12,13
împotrivã: adv. 5,25
îm protiva: prep. 1,12; rezum. cap.5; 5,27; 6,8; 7,1, 3; 10,18; 11,15;
16,8, 17
împotriva: prep. 8,24
ÎMPREJUR: adv.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împrejur: 7,6
în prejur: adv. în loc. v. tãindu-sã înprejur rezum. cap.14
împregiur: adv. în loc. v. au tãiat împregiur 14,6
ÎMPREUNAT, -Ã: adj.
împreunatã: f. sg. nom. 16,26
ÎMPREUNÃ: adv.
în preunã: 3,9; 5,28; 16,14
împreunã: rezum. cap.6; 6,6, 20, 21
ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înnainte: adv. 2,8
înainte: adv., în sint agma au dat înainte „au dat la iv ealã”, „au
arãt at” (cf. lat. profer¹) 8,24
maint e: adv. 5,22; 12,5
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 4,3
înnaintea: pr ep. 3,3; 4,9, 12; 7,10, 16, 17; 10,12, 17; 11,20; rezum.
cap.12; 12,12, 14, 15, 19; 13,6, 25; 14,9
înaintea: pr ep. 4,15; 5,5, 21, 24, 25; 7,10, 14, 17; 10,11, 16; 11,18;
12,17
ÎNALT: adj./s.; var. (Înv.) NALT
nalt : s.n. sg. ac. „înãlþime” 1,2
nalt e: adj. n. pl. ac. 1,2
înnalte: adj. f. pl. ac. 2,14
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(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
sã îndrãzneascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5
îndrãznea: ind. imp. 3.sg. 14,10
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.pl. 14,12

Înalt: adj. m. sg. nom. 13,23
nalt : adj. n. sg. ac. 13,16
nalþii: adj. antep. m. pl. nom. 16,8
ÎN APOI: adv.
înnapoi: rezum. cap.1; 1 ,11

ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznirea: sg. ac. 16,12

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

(a) ÎNDREPTA: v. I
îndrep teazã: ind. prez. 3.sg. 7,5
îndrep ta: ind. imp. 3.sg. 7,6
sã îndrepteaze: ind. prez. 3.sg. 12,8
au îndreptat : ind. pf.c. 3.sg. 13,24

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. ac. 1,3
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãminte: sg. ac. 10,3
încãlþãmintele: pl. nom. 16,11

(a se) ÎNDULCI: v. IV
(s-)au îndulcit: ind. pf.c. 3.pl. 5,15

(a) ÎNCEPE: v. III
aþi început: ind. pf.c. 2.pl. 4,14
înceapeþi: imperativ 2.pl. 16,2

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 2,6
ai îngãduit: ind. pf.c. 2.sg. 13,25

ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
ceput: adv. în loc. adv. din-ceput 9,10, 11, 16

(a se) ÎNGÃZDÃCI: v. IV „a se îmbogãþi”
(s-)au îngãzdãcit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.15

(a se) ÎNCETA: v. I
înceate: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 3,2
(sã) încetase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,11
au încetat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,26; 6,1; 10,1

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom. 13,20
(a se) ÎNGRE CA: v. I „a se încãrca”
(s-)au îngrecat: ind. pf.c. 3.pl. 15,7

(a) ÎNCHIDE: v. III
închisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,1

(a) ÎNGREUIA: v. I
îngreoindu-: gerunziu 5,10
era îngreoiaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 13,2

(a se) ÎNCHIN A: v. I
închinându(-se): gerunziu 6,14
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,18; 10,20; 13,30
închinându(-sã): gerunziu 13,22
a (sã) închina: inf. prez. 16,22

(a se) ÎNGR OPA: v. I
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 5,3; 16,28
(a se) ÎNGR OZI: v. IV
îngrozitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,12

ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închise: f. pl. nom. 8,5
ÎNCINS, -Ã: adj. „înfãºurat peste mi jloc sau peste altã parte a
corpului cu un brâu, o cingãtoar e etc”
încinºi: m. pl. nom. 4,16
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA „a face
ocolul unui lucru sau al unui loc”; „a împrejmui cu un gard sau
cu un zid”
au încungiurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4, 11; 13,16
încungiurând: gerunziu 7,6

ÎNGROZIT, -Ã: adj.
îngroziþi: m. pl. nom. rezum. cap.15
ÎNGUST, -Ã: adj.
îngustã: f. sg. ac. 6,5
(a) ÎNJUGA: v. I „a subjuga”, „a supune”
vei în juga: ind. viit.I. 2.sg. 2,6
înjugându-: gerunziu 5,10
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 5,9

(a) ÎNCUIA: v. I
au încuiat: ind. pf.c. 3.sg. 13,1
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: rezum. cap.10; 10,17; 14,7; 16,22

(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) însãmneaze: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: rezum. cap.6; 13,20

(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(te) vei însoþi: ind. viit.I. 2.sg. 6,6

ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. ac. rezum. cap.4
îndemn: sg. ac. 4,15

(a) ÎNªELA: v. I
înºalã: ind. prez. 3.sg. 5,28; rezum. cap.11

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum.
cap.13
îndeamnã: imperativ 2.sg. 12, 10
(a se) ÎNDOI: v. IV (Înv) „a se teme”
îndoindu(-se): gerunziu rezum. cap.8

ÎNªELARE: s.f.
înºelarea: sg. ac. 16,10
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
sã întãrâte: conj. prez. 3.sg. 8,12
(a s e) ÎNTÃRI: v. IV
(sã) întãresc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
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(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,12; 15,11
întãresc: ind. prez. 3.pl. 7,8
sã întãreascã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.8; 10,8
întãreaºte: imperativ 2.sg. 9, 18; 13,7, 9
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. 15,11
ÎNTÃRIT, -Ã: ad j. „fortif icatã”
întãritã: f. sg. ac. 2,6

CARTEA LUI IIUDITH
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRT VÃ
jârtve: pl. ac. 4,16
JGHEAB: s.n. „aici” „(un fel de) fântânã” (cf. lat cisterna, -ae
„r ezervor subteran pentru acumularea apei adunate în ur ma ploii
sau dintr -un izvor”)
jgheaburile: pl. nom. 7, 11

ÎNTÂI: adv.
întâi: 5,7

JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. gen. 10,18
jido vii: pl. nom. rezum. cap.14; rezum. cap.15
jido vi: pl. ac. 16,31

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 3,9
întâm pinare: sg. ac. 5,4

JOS: adv.
gios: adv. în loc. adv. în gios 14,2

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
a (sã) întâm pla: inf. prez. 8,27; 11,7

(a) JUDECA: v. I
judece: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 16,13

(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) întindea: ind. imp. 3.pl. 1,3

JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl. ac. 9,5
judecãþii: sg. gen., în sintagma zua judecãþii 16,20

(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-sã): gerunziu 5,23; 8,24
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,9; 15,8; 16,25
întorcându(-mã): gerunziu 13,20

JUG: s.n.
jugul: sg. ac. 5,24

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. 8,27

(a se) JURA: v. I
(sã) joarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(s-)au jur at: ind. pf.c. 3.sg. 1,12

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) ÎNTRRA

L

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
ÎNTRARMAT, -Ã: ad j.
întrarmaþi: m. pl. nom. 9,6
întrarmatã: f. sg. ac. 15,6
(a) ÎNTREBA: v. I
întrebat fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.5
au întrebat : ind. pf.c. 3.pl. 6,10
f iind întrebat: pasiv ger unziu 6,12
întrebând: gerunziu 10,8
[f iind] întrebatã: pasiv gerunziu rezum. cap.11
ÎNTUNERIC: s.n.; var . (Înv.) ÎNTUNEARE C
întunear ecul: sg. nom. 9,7
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleager ea: sg. ac. 11,18
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. ac. 11,18

LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 7,23; 8,14; 13,6
LANCE: s.f.
lance: sg. ac. 7,8
lânci: pl. ac. 9,9
LAT: s.n. „lãþime”
lat : s.n. sg. ac. 1,2
LATURÃ: s.f.
laturile: pl. ac. 1,3
LAÞ: s.n.
laþul: sg. ac. 9,13
LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. nom. rezum. cap.8; 13,25
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a) ÎNVÃLUI: v. IV
au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 13,10
(a se) ÎNVREDNICI: v. IV
(t e) vei învrednici: ind. viit.I. 2.sg. 5,5
(Te-)ai învr ednicit: ind. pf.c. 2.sg. 9,6
J

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 2,11
LÃMURIT, -Ã: adj. „pus la încercare”
lãmurit: m sg. nom. 8,22

JAF: s.n. „pradã de rãzboi”
jafurile: pl. ac. rezum. cap.15; 15,13

(a) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,9, 10; 13,20
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,7; 15,7
lãsându-: gerunziu rezum. cap.15
lãsând: gerunziu 15,2

(a) JEFUI: v. IV
a jefui: inf. prez. rezum. cap.2

(a) LÃTRA: v. I
va lãtra: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
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LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. ac. 12,5

(a se) LÃUDA: v. I
(sã) lãuda: ind. imp. 3.sg. 13,28
lãudaþi: imperativ 2.pl. 13,17

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 2,1
luni: pl. ac. 8,4; 16,24

LÃUTÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LÃUTÃ
alãute: pl. ac. 15,15

LUNG, -Ã: adj.
(mai) lungã: f. sg. nom. 7,17

(a) LEG A: v. I
leagã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
au legat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,9; 16,10
lega: ind. imp. 3.pl. 8,3

M
LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. ac. 6,9, 10
legatã: f. sg. nom. 13,8

MAI-MARELE: s.m. „cãpe tenie”
mai-marii: s.m. pl. nom. 14,11

LEGE: s.f.
legea: sg. ac. 3,4

MARE: s.f.
mare: sg. ac. 2,14
marea: sg. ac. 5,12
mãrii: sg. gen. 5,12
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 5,14

(a) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11; 5,11; 10,2
LOC: s.n.
locuri: pl. nom. rezum. cap.2
loc: sg. ac. 5,13; 13,16
locul: sg. ac. 7,3; 10,1
locurile: pl. ac. 7,5

MARE: adj./s.
mare: m./f./n. sg. nom./ac./gen. 1,5, 6, 8; 2,13; 3,2, 7; 4,5, 8;
5,2; 6,19; 7,14, 18; 11,21; 13,4; 14,7, 14; 16, 16, 25, 27
(foar te) mare/mare (foar te): f. sg. nom./ac. rezum. cap.2; r ezum.
cap.14
(cei mai) mari: m. pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi
„bãtrânii” 2,3
marii: adj. antep. m. pl. ac. 2,12
mari: adj. m. pl. nom. 16,19
mare: m. sg. nom., în sint agma pr eotul cel mare 4,11
(cei mai) mari: s.m. pl. nom. „mãrimile” (cf. lat. magn¼t½s, -um)
5,26
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 13,15; 15,8

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 1,7; 4,1
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 5,4
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 5,5
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 5,7
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 5,9
lãcui: inf. prez. fãrã a 5,14
a lãcui: inf. prez. 12,10

MAR GINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 1,3; 2,15
mar ginea: sg. ac. 15,6

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 1,8; 2,18; 3,9
lãcuitoriul: sg. ac. 3,7
lãcuitorilor: pl. gen. 7,11

MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MACAR
macar: adv. în loc. cj. macar cã rezum. cap.3
macar: 7,11; 10,13
mâcar: 11,15

(a se) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5, 10; 13,10, 19; 16,8
vom lo vi: ind. viit.I. 1.sg. 6,3
vei lo vi: ind. viit.I. 2.sg. 9,13
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 12,6
(sã) loveasc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14

MÃDULAR: s.n. „prepuþ”
mãdulariului: sg. gen. 14,6

(a) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
sã ia: con j. prez. 3.sg. 13,5; 16,31
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 2,10; 3,8, 15; 10,3; 12,19; 13,10; 14,7; 15,7
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 6,6
luându-: gerunziu 6,8; 7,5
lua: ind. imp. 3.sg. 12,9
luând: gerunziu 13,30
luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,10
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,23
(a) LUCRA: v. I
am lucrat : ind. pf.c. 1.pl. 7, 19

(a se) MÃRI: v. IV
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 12,18
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 13,25
(sã) va mãri: ind. viit.I. 3.sg. 13,31
MÃRTURIE: s.f.
mãr turie: sg. ac. 13,27
(a se) MÃR TURISI: v. IV
mãr turisim: ind. prez. 1.pl. 7,17
mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 7,20
mãr turisiþi(-vã): imper ativ 2.pl. 13,21
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 7,11

LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 4,14; 6,10; 11,4
lucr ul: sg. ac. rezum. cap.8
lucurile: pl. ac. 13,7
LUMÂNARE: s.f.; var. (Înv.) LUMINARE „orice obiect care
serveºte la luminat”
luminãrile: pl. ac. 13,16

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 6,7, 9; 7,13; 11,12, 20; 14,13
mâna: sg. ac. 7,17; 12,4; 13,18, 27
mânã: sg. nom./ac. 9,15; 13,19; 16,7
mânilor: pl. gen. 13,7
mâna: sg. nom., în sint agma mâna Domnului 15,11
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(a) MÂNCA: v. I
a mânca: inf. prez. rezum. cap.12
mâncã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
mânca: inf. prez. fãrã a 12,2
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 12,2
sã mânce: con j. prez. 3.sg. 12,12
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg. 12,19

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 7,20
(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imperativ 2.sg. 7,20
MINTE: s.f.
mint ea: sg. ac. 15,1

MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. ac. 6,15

(a se) MINUNA: v. I
(s-)au minunat : ind. pf.c. 3.pl. 10,7

(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a se) MÂNGÃIA
mângãia: inf. prez. 3,11
mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au mângãiat: ind. pf.c. 3.pl. 6,16
(s-)au mângãiat : ind. pf.c. 3.pl. 6,20

MINUNE: s.f.
minunile: pl. ac. rezum. cap.5
MIR: s.n.
mir : sg. ac. 10,3

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (În v. MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. ac. 8,20

(a se) MIRA: v. I
(sã) mir a: ind. imp. 3.pl. 10,14; 11,18

(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu-(sã): gerunziu 1,12; rezum. cap.6; 6,13
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 5,26; 11,17
(s-)au mâniat : ind. pf.c. 3.sg. 6,1
a f i mâniiat : inf. pf. 11,9

(a) MISTUI: v. IV
a mis tui: inf. prez. rezum. cap.9; 11,12
(a se) MIªCA: v. I
(sã) v or miºca: ind. viit.I. 3.pl. 16,18

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 5,2; 8,15
mâniia: sg. ac. 7,24; 8,12
mânia: sg. ac. 9,11

MIªCARE: s.f.
miºcar ea: sg. ac. 13,6
miºcar e: sg. ac. 14,14
MITITEL, -EA: s.m./f.
mititeii: s.m. pl. nom./ac. 4,10; 7,16; 16,6

MÂNIOS, -OASÃ: adj.; var. (Înv. ºi rar) MÃNIOS, -OASÃ
mãnios: m. sg. nom. rezum. cap.1

MITRÃ: s.f. „acoperãmânt al capului de formã specialã, la
vechile popoare orientale”
mitrã: sg. ac. 10,3
mitra: sg. ac. 16,10

MED: s.m. (la pl.) “mezi”; “locuit or al Mediei”
medii: pl. nom. 16,12
MEDEAN: s.m. (la pl.) “mezi”; “locuitor al Mediei”
meadenilor: pl. gen. rezum. cap.1
medenilor: pl. gen. 1,1

MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. rezum. cap.15; 16,30

(a se) MERGE: v. III
a mearge: inf. prez. 2,8; 10,8
(sã) mear ge: ind. prez. impers. 2,14
mer gi: imperativ 2.sg. 8,34; 12, 10
mear ge-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,13
mer gând: gerunziu 13,20

MORT, MOARTÃ: adj./s.
(cei) morþi: s.m. pl. ac. 11,10
mor t: adj. m. sg. ac. rezum. cap.14
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. nom. 3,3
moºt enire: sg. ac. 8,7

MEªTEªUG: s.n.; var. (În v. ºi reg.) MEªTERªUG
meºterºugului: sg. gen. 5,27

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 4,8, 10; 7,16; 13,23; 15,15
muiare: sg. nom. 8,29; 11,19; 14,16
muiarile: pl. ac. 9,3
muieri: pl. ac. 10, 18
muiere: sg. ac. 13,19

MEªTEªUGIRE: s.f.; var.
merºteºugire: sg. ac. 14,9
MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoap te: sg. ac. 16,5
MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mici: ad j. f. pl. nom. 8,27
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 13,15; 15,8
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/prin mijlocul 6,10, 1 2,
18; 11,15; 14,18; 16,4
MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 7,4; 8,12, 17; 9,17; 13,18, 21
milã: sg. ac. 7,23; 10, 12
milii: sg. gen., în sintagma milii Domnului rezum. cap.8
milei: sg. dat., în sintagma milei Domnului 8, 13

MULT, -Ã: adj./pron. nehot.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,1; rezum. cap.2; 5,10, 22; 6,13;
7, 18; 8,7, 22, 23
mult (f oarte): adj. n. sg. ac. 2,10
multã: ad j. f. sg. ac. 8,7
mult: ad j. m./n. sg. ac. 12,20; 16,30
(cei mai) mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 5,22
MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. ac. 2,8; rezum. cap.3; 9,16
mulþimea: sg. nom./ac. 5,3, 8; 7,4; 9,6, 9; 16,5
MULÞUMIRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MULÞÃMIRE
mulþãmir ea: sg. ac. rezum. cap.13
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MULÞUMITÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.)
„mulþumire”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.16

(a se) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) nãcãjesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
nãcãjindu(-se): gerunziu rezum. cap.9

MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom./ac. 2,12; 3,3; 5,3, 23; 7,8; 16,5, 18
munþi: pl. ac. 3,7; 4,6; 5,5, 28; 6,8; 7,5, 9
munþilor: pl. gen. 4,3, 6; 5,1
muntelui: sg. gen. 5,14; 6,9; 7,3
munte: sg. ac. 10, 11

(a) NE CINSTI: v. IV
necins tindu-: gerunziu 10, 12
ar fi necinstit : cond. pf. 3.sg. 11,2
au necinstit: ind. pf.c. 3.sg. 13,28
NECREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 13,27

(a) MURI: v. IV
murind: gerunziu 3,2; 7,16
sã murim: conj. prez. 1.pl. 7,16
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 8,2, 3; 16,26, 28
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. nom./ac. 5,21, 24
nedrep tate: sg. ac. 7,19
nedrep tãþile: pl. ac. 7,20

MURMURARE: s.f. (cf. Indice Iº)
murmurãrii: sg. gen. 8,24

NELEGIUIT: adv.
nelegiuit: 7,19
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom./ac. 2,8; 5,13

N

NE ODIHNIRE: s.f. (aici) „zgomot”, „agit aþie” (cf. lat.
inqui½tÀd¹, -inis „neliniºte”, „agit aþie”
neodihnire: sg. ac. 14,9

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
(sã) nãdãjduia: ind. imp. 3.sg. 4,13
(sã) nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 6,15; 7,8; 9,9
nãdãjduindu(-se): gerunziu 9,6
(mã) nãdãjduiesc: ind. prez. 1.pl. 9,17
nãdãjduia: ind. imp. 3.pl. 13,15
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 13,17

NEPRIETEN: s.m.; var. (În v.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor: pl. gen. 8,19, 20, 3 4; 13,24; 16,4
nepriiatinii: pl. ac. 13,22, 27
NERÃBDARE: s.f.
nerãbdarea: sg. ac. 8,24

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac., în loc. adj. de nãdeajde 2,11
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþi: s.m. pl. ac., în sintagma cei mai mari nãscuþi „bãtrâni”
2,2
(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg. 11,10
nãvãlesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14

(a) NESOCOTI: v. IV
va nesocoti: ind. viit.I. 3.sg. 10,18
NESUFERIT, -Ã: adj.
nesuferitã: f. sg. nom. 14,17
NEªTIUT, -Ã: adj.
neºtiutã: f. sg. nom. 11,7

NEADEVÃRAT, -Ã: adj.
neadevãr at: n. sg. ac. 5,5

NOAPTE: s./adv.
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. toatã noaptea/t oatã zioa ºi
noaptea 6,21; 7,5
noapte: s.f. sg. ac. 8,32; 13, 18, 27
noaptea: adv. rezum. cap.12; 12,5
nopþile: adv. 12,6

NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. 1,1; 3,13; 7,21
neamurile: pl. dat. (cu prep. la) 1,8
neamurilor: pl. dat. adn. 4,10
neamul: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,29; 6,2, 11; 13,31
neamuri: pl. gen. (cu prep. a + multe) 5,22
neamurile: pl. nom./ac. 8,20; 9,19
neam: sg. ac. 9,2
neamurilor: pl. dat. 11,6
neamului: sg. gen./dat. 13,25; 14,6; 16,20

NOR OD: s.n.
noroadele: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 3,9; 15,15
norodul: sg. nom./ac. 4,8, 17; 5,5, 6, 17; 6,12, 14, 21; rezum.
cap.7; 7,4; rezum. cap.8; 8,21, 32; 10, 18; 11,2, 15; 13,26, 28;
14,1; 15,12, 13; rezum. cap.16; 16,22, 23, 24, 29
norodu: sg. ac. rezum. cap.5
norod: sg. nom./ac. 5,3; 11,8; 14,15; rezum. cap.15; 15,14
norodului: sg. gen./dat. 5,25; 6,6, 10, 16; 7,11, 15; 7,20; rezum.
cap.9; 11,20; 12,8; 13,18, 23; 15, 10; 16,4
norodul: sg. dat. (cu prep. la) 14,6

NEASEMÃNAT, -Ã: adj.
neasãmãnatã: f. sg. ac. 10,4
neasãmânatã: f. sg. nom. 14,18

NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. 16,2, 10, 15

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlire: sg. ac. 14,2

NEATINS, -Ã: adj.
neatinsã: f. sg. nom. 12,11

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. nom. 2,8; 15,8
numãrul: sg. ac. 16,31

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazurile: pl. ac. 8,20; 13,25
nãcazuri: pl. ac. 8,22, 23

(a se) NUMÃRA: v. I
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
(sã) numãra: inf. prez. fãrã a 5,9
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OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneascã: f. sg. ac. rezum. cap.4

NUME: s.n.
numelui: sg. gen./dat. 7,24; 9,11, 15
numele: sg. nom./ac. 9,10; 10,8; 11,21; 13,25, 31; 16,2, 3

ORGAN: s.n. (Înv.) „instrument muzical”
or gane: pl. ac. 15,15

(a se) NUMI: v. IV
(sã) va numi: ind. viit.I. 3.sg. 11,21

ORZ: s.n.
or zu: sg. ac. 8,2
O
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
us pãþu: sg. ac. rezum. cap.12
us pãþul: sg. ac. 12,1

OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 2,8; 8,7; 11,15
oilor : pl. gen. 3,3
OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 1,4; rezum. cap.2; 2,4; 5,1, 3; 6,4; 7,17; 13, 19;
14,11
oastelor: pl. gen./dat. 2,8; 5,2 7
oastea: sg. nom./ac. 2,11; 3,15; 4,13; 5,9, 13; 10,13; 15,1
oaste: sg. ac. 16,23
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiul: sg. ac. 13,12; 14,6
(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OBOSIT, -Ã: adj.
obosiþi: m. pl. nom. 7,9, 22
obosit : m. sg. nom. 13,4
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 6,14
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. nom./ac. 4,10; 5,18, 25; 7,12
ocara: sg. ac. 8,24

OSTAª: s.m.
ostaºii: pl. ac. 2,2
ostaºi: pl. nom. 2,7; 7,2
ostaºilor: pl. gen./dat. 7,1; 9,6
(a) OSTENI: v. IV
au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 9,7
OSTENIT, -Ã: adj.
osteniþi: m. pl. nom. 7,22
(a) OªTI: v. IV
au oºtit : ind. pf.c. 3.sg. 1,5; 5,16
oºtind: gerunziu 4, 13
a oºti: inf. prez. rezum. cap.5
sã oºtim: con j. prez. 1.pl. 10,18
OVREI: s.m.
ovreiu: sg. ac. 10, 12
ovreaii: pl. ac. 15,2
ovreai: pl. ac. rezum. cap.16; 16,31
OVREIE: s.f.
ovreia: sg. ac. 12, 10
ovreaia: sg. ac. 14,16

(a) OCÃRÎ: v. IV
sã ocãr ascã: conj. prez. 3.sg. 5,17
P
OCHI: s.m.
ochiul: sg. nom. 2,6
ochii: pl. ac. 2,6; 10,14, 17; 16,11
ochilor : pl. gen. 7,16; 9,13; 10,4; 12,14
(a) OCOLI: v. IV
ocolind: gerunziu 13,12
ODATÃ: adv. „deodatã”, „în acelaºi timp”
odatã: 7,12
(a se) ODIHNI: v. IV „a fi în stare de repaus”; „a se învoi”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14; 8,10
ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 5,14
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac., în sintagma oltariul Domnului 4,9
olt ariului: sg. gen. 9,11
olt ariu: sg. ac. 16,2
OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac. 3,8; 5,2 7
om: sg. nom./ac. 5,14; 6,3; 10,13
omul: sg. nom./ac. 8,15; 14,7
omului: sg. gen./dat. 8,15; 11,1
oamenii: pl. nom. 10,14; 11,5; 13,14
oamenilor : pl. gen. 13,25

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adv . cu pace „paºnic”/ în pace 5,4;
8,34
PAGUBÃ: s.f.
paguba: sg. ac. 3,2
PAS: s.m.
paºi: pl. ac. 1,3
PAªNIC, -Ã: adj.; var. PACINIC, -Ã
pacinic: m. sg. nom. 3,6
PAT: s.n.
pat: sg. ac. 13,4
patului: sg. gen. 13,6, 8
PATIMÃ: s.f.
patimi: pl. ac. 6,13
PAVÃZÃ: s.f.
pa vezele: pl. ac. 4,13
pa vãzã: sg. ac. 5,16
pa veze: pl. ac. 9,9
PAZÃ: s.f.
paza: sg. nom. 7,11
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PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. 10,5

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. 7,17; 8,18, 27; 11,8
pãcatul: sg. ac. 11,15
pãcat: sg. ac. 13,20

(a) PÂNGÃRI: v. IV
a pângãri: inf. prez. 9,11

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuia: ind. imp. 3.pl. 5,21
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 7, 19

PÂNGÃRIRE: s.f.
pângãrire: sg. ac. 4,10
pângãrirea: sg. ac. 13,20

PÃCIUIT: adv.
pãciuit: 7,13

PEDEAPSÃ: s.f.
pedepse: pl. ac. 6,6
pedeapse: pl. nom. 8,27

PÃGÂNÃTATE: s.f.
pãgânãtãþii: sg. gen. 14,6

(a) PEDEPSI: v. IV
au pedepsit: ind. pf.c. 3.sg. 16,7

PÃLICIUNE: s.f.
pãliciunea: sg. nom. 6,5
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. gen. (redundant, prin prep. împrotiva + prep. a +
tot )/dat. (cu a +tot) 1,12; 5,25; 6,4
pãmântul: sg. ac. 2,3; 3,14; 4,1; 5,7, 9, 10, 22; 11,2 1; 13,24;
16,25
pãmântului: sg. gen . 2,11, 13, 18; 3,7, 13; 5,29; 6,15; 7,17;
11,5
pãmânt: sg. ac. 7,4; 10,20; 11,19; 13,23, 29; 14,14, 16
(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsând: gerunziu 5,8; 14,6
pãrãseºti: ind. prez. 2.sg. 6,15
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 8, 18
pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. 13,17

PEDESTRAª: s.m.
pedes traºi: pl. nom./ac. 2,7; 7,2
PERS: s.m. (la pl.; înv.) “persan”
persii: pl. nom. 16,12
(a) PETRE CE: v. III
sã petreci: conj. prez. 2.sg. 6,18
PIATRÃ: s.f. “rocã”; “mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variate, cu duritate mar e, care se foloseºte, de obicei, la
confecþionarea bijut eriilor”; “stâncã”
pietri: pl. ac. 1,2
pietri: pl. ac., în sintagma pietri scumpe 10,19; 15,14
pietrile: pl. nom. 16,18
PICIOR: s.n.
picioru: sg. ac. 5,12
picioarele: pl. ac. 6,9; 9,8; 13,30; 14,5
picioarelor: pl. dat. 10,3

PÃRÃTAI: s.n. (cf.Indice Nm)
pãrãtaiului: sg. gen. 14,13
pãrãtaiu: sg. ac. 14,14
pãrãtaiul: sg. ac. 16,23
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 5,7, 8; 6, 17; 7,17; rezum. cap.8; 8,18;
10,8
pãrinþii: pl. nom./ac. 7, 19; 8,3, 21
pãrintele: sg. nom. 8,22

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 3,2; 6,17; 8,27
perire: sg. ac. 6,3; 7,14; 11,12; 13,28
PIEPT: s.n.
pieptului: sg. gen. 3,11

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. nom. 11,15

(a) PIEPTÃNA: v. I
au teptânat: ind. pf.c. 3.sg. 10,3

(a) PÃTIMI: v. IV
sã pãtimim: con j. prez. 1.pl. 3,2
pãtimim: ind. prez. 1.pl. 8,27

(a) PIERI: v. IV
vei peri: ind. viit.I. 2.sg. 6,3
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 6,3
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 8,25
perit-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,14

(a se) PÃTR UNDE: v. III
sã (se) pãtrunzã: conj. pr ez. 3.pl. 13,28
au pãtruns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,7, 14
PÃTR UNS, -Ã: adj.
pãtruns: m. sg. nom. 6,4
(a) PÃÞI: v. IV
vei pãþi: ind. viit.I. 2.sg. 6,6

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.8
(a) PLÃCEA: v. II
plãcând: gerunziu 2,4
va plãcea: ind. viit.I. impers. 3,6; 6,18; 12,6, 14
au plãcut: ind. pf.c. impers./3.pl. 7,10; 8,23; 9,15, 16; 11,3, 18

(a se) PÃZI: v. IV
sã pãzeascã: conj. prez. 3.pl. 4,6
a (sã) pãzi: inf. prez. rezum. cap.7
era pãzindu-: ind. imp. perifr. 3.pl. 7,5
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 13,18

PLÃCINTÃ: s.f.
plãcinte: pl. ac. 10,5

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitori: s.m. pl. ac. 7,9
pãzitorilor: s.m. pl. dat. 13,13

(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 8,17; 14, 14
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 16,29

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcutã (foarte): f. sg. nom. 10,16
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PLÂNGERE: s.f.
plânger e: sg. ac. 6,14; 7,18
plânger ea: sg. ac. 6,16

POST: s.n. „postire”
posturi: pl. ac. rezum. cap.4; 4,8, 12
postul: sg. ac. 6,20

PLÂNS: s.n.
plânsuri: pl. ac. 7,20

(a) POSTI: v. IV
postea: ind. imp. 3.sg. 8,6

(a) PLECA: v. I „a apleca”
plecându-: gerunziu 15,2

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. PR OTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: s.m. pl. nom. 4,14
pr otivnicul: sg. ac. 13,18

PLESNIRE: s.f.; var. PLEZNIRE
pleznire: sg. ac. 14,13
PLIN, -Ã: adj.
pline: f. pl. ac. 8,7
plinã: f. sg. nom., în sintagma plinã de zile „bãtrânã” rezum.
cap.16

POVÃÞUIT OR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU (Înv.) „comandant”
povãþuitoriului: sg. gen. rezum. cap.15
(a) POVESTI: v. IV
povesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 4,10; 5,18; 9,3; 10,12; 16,6
pr ada: sg. ac. 9,3; 15,7
prãzile: pl. ac. 15,8

(a se) PLINI: v. IV
(sã) plini: inf. prez. fãrã a 6,5
plinind: gerunziu 6, 16
plinindu(-sã): gerunziu 7, 11
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 13,18

PRAZNIC: s.n.
pr aznice: pl. ac. 8,12
pr aznic: sg. ac. 16,27, 31

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 1,3; 13,13
poartã: sg. ac. 8,32
poarta: sg. ac. 10,6; 13,12
porþi: pl. ac. 10,10

(a) PRÃDA: v. I
au prãdat : ind. pf.c. 3.pl. 2,13, 16
(a se) PRÃZNUI: v. IV
(sã) prãznuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
(s-)au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg. 16,24

(a se) POCÃI: v. IV
(s-)au pocãit: ind. pf.c. 3.pl. 5, 19
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. 8,14

PRAªTIE: s.f.
pr aºtii: pl. ac. rezum. cap.6; 6,8

PODOABÃ: s.f.
podoabele: pl. ac. 10,3

PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) PREJMÃ
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 2,13
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 4,5

POFTÃ: s.f.
pof tã: sg. ac. 10,4
pof ta: sg. ac. rezum. cap.12; 12,16

PREOT: s.m.
pr eotului: sg. gen. rezum. cap.4
pr eotul: sg. nom. 4,5, 7
pr eoþii: pl. nom. 4,9
pr eotul: sg. nom., în sint agma preotul cel mare 4,11

(a) POFTI: v. IV
pof tesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POM: s.m.
pomii: pl. ac. 2,17

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. rezum. cap.6; rezum. cap.11
pricinã: sg. ac. 6,13; 10,13; 11,3

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom. 9,15

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinul: sg. nom. 8,22

PONOSLU: s.n. „repr oº”, „criticã”
ponoslu: sg. nom. 8,28

(a) PRIMI: v. IV
sã priimeascã: conj. prez. 3.pl. 5,4
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 8,24
priimeaºt e: imperativ 2.sg. 11,4

PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. 2,5
(a) PORUNCI: v. IV
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,7; 3,13; 4,7; 12,4
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 3, 15; 5,9; 6,7, 13; 7,1, 6; 11,8, 12;
12,1, 6; 13,11, 16
porunceºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
sã por unceascã: conj. prez. 3.sg. 6,13
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
poruncind: gerunziu 10,20
ai por uncit: ind. pf.c. 2.sg. 11,7
porunceºti: ind. pr ez. 2.sg. 12,2
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 13,28

PRIMPREJUR: adv.; var. PPRINPREJUR
prinprejur: 4,3; 7,10
(a se) PRINDE: v. III
prinzindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
a prinde: inf. prez. 5,11
(sã) v or prinde: ind. viit.I. 3.pl. 5,28
sã prinz e (sic!): conj. prez. 3.pl. 6,7
prinzã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 9,13
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 10,17
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 13,28
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PRISOSIT: s.n.
prisosit: sg. ac., în loc. adv. de prisosit „(care este) din belºug”
2,8

puteare: sg. ac. 3,7
puterile: pl. ac. 9,16

PR OROC: s.m.
prorocii: pl. ac. 11,8

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnicã: adj. f. sg. ac. 1,1
putearnic: adj. m. sg. nom. 11,6
(un) putearnic: s.m. sg. ac. 1,4
(cei) putearnici: s.m. pl. ac. 5,20
(cei) puternici: s.m. pl. nom. 5,28

(a) PROROCI: v. IV
ai pror ocit: ind. pf.c. 2.sg. 6,2

PUÞIN , -Ã: adj.; var. (În v.) PUÞÂN, -Ã
puþân: n. sg. ac., în loc. adv. dupã putân [timp] 13,11

(a) PRIVI: v. IV „a fi orientat spre”
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 7,3

PR OROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. 6,5
(a) PROSLÃVI: v. IV
[eºti] proslãvit: pasiv ind. pr ez. 2.sg. 16,16
PRUNC : s.m.
pruncii: pl. nom./ac. 4,9; 7,12
prunc: sg. ac. 14,4
prunci: pl. ac. 16,14
PSALM: s.m.
psalm: sg. ac. 16,2
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 1,2, 3; 9,1; 10,3, 5; 16,4
puindu-: gerunziu 6,10
puind: gerunziu 7,4
pune: imperativ 2.sg. 7,9
pus-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 8,13
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 9,5
era puse: ind. imp. 3.pl. 12,1
sã puie: conj. pr ez. 3.sg. 13,11
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 16,8
(a) PUNE: v. III
pusã: f. sg. nom. 7,9

R
RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. 5,10
rane: pl. nom. 5, 11
ranele: pl. ac. 13,24
RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. rezum. cap.8
RÃBDÃT OR, -TOARE: adj.; var. RÃDBÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 8,14
(a se) RÃCORI: v. IV
(s-)au rãcorit: ind. pf.c. 3.sg. 13,30
(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA
RÃMAS: s.n. (N eob.) „curaj” (cf. lat. constantia, -ae)
rãmas: sg. ac. 9,14
RÃMAS, -Ã: ad j.
rãmasa: adj. antep. f. sg. nom. 8,4

PUR TÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(ceale) purtãtoare: s.f. pl. ac. (aici) „avere mobilã” 15,8

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu 4,12
veþi rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 4,14
rãmânea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,15; 8,5; 12,9
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 5,13; 16,28
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 9, 18
a rãmânea: inf. prez. 12,1

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 9,16; rezum. cap.16

RÃNIT, -Ã: s.m./f.
rãniþii: pl. ac. 6,4

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustiei: sg. gen. 2,13
pustiile: pl. ac. 5,14

(a) RÃPI: v. IV
au rãpit: ind. pf.c. 3.pl. 16,11

(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 6,8; 10,5

(a) PUTEA: v. II
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,8; 4,5, 6; 5,9; 15,4
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 3,11; 5,14
ar fi putut: cond. pf. 3.pl. 3,13
vom put ea: ind. viit.I. 1.pl. 5,25
pot: ind. prez. 3.pl. 5,27
a putea: inf. prez. 6,5; 7,9; 13,7
sã poþi: conj. pr ez. 2.sg. 7,9
am putut: ind. pf.c. 1.sg. 8,30
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 10,13
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 12,2
poate: ind. prez. 3.sg. 16,16
PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom./ac. 1,4; 5,19; rezum. cap.9
puterea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 3,13; 4,13; 13,25; 14,6
puterii: sg. gen. 2,7; 3,15; 5,24; 14, 10, 17

RÃPIRE: s.f.
rãpire: sg. ac. 8,19
(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma au rãsãrit zioa „s-au ivit
zorile” 14,7
RÃSÃRIT: s.n. „est”; „început”
rãsãrit: sg. ac. 5,4
rãsãrit: sg. ac., în sintagma rãsãritul zilii „începutul zilei”, „zorii
zilei” 10,11
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
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RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipir e: sg. ac. 4,10
râsipir e: sg. ac. 5,23

RÃSPLÃTIRE: s.f. (Înv.) „pedeapsã”
rãs plãtire: sg. ac. 6,17
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11; 10,12; 12,2, 13
rãs punzând: gerunziu 5,5

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
rãsâpiþi: m. pl. nom. 15,4

(a) RÃSTURNA: v. I
sã rãs torn: conj. prez. 1.sg. 9,14
va rãstur na: ind. viit.I. 3.sg. 9,15

RISIPITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) RÃSIPITORIU (În v.)
„nimicit or”, „distrugãtor”
rãsipitoriu: s.m. sg. ac. 8,25

(a) RÃSUFLA: v. I
vei rãsuf la: ind. viit.I. 2.sg. 6,4

ROB, ROABÃ: s.m./f.
rob: s.m. sg. ac. 16,11

(a) RÃSUNA: v. I
rãsunând: gerunziu 15,3

ROBIE: s.f.
robiia: sg. nom. 7,2
robie: sg. ac. 16,6

RÃU, REA: adj./s.
reale: s.f. pl. ac. 7,13
rãu: s.n. sg. ac. 11,1
rãu: adj. n. sg. ac. 8,8

ROBIRE: s.f.
robir e: sg. ac. 9,3
ROBIT, -Ã: adj.
robiþi: m. pl. nom. 5,22; 7,16

RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 3,8; 4,4; 7,3, 5, 9; 14,3, 12, 16,14
rãzboaiele: pl. ac. 5,22; 9,10; 16,3
rãzboiului: sg. gen. 5,27

ROªU, -IE: adj.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 5,14
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 5,6

(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9; 7,10; 10,4; 11,11; 12,1
aþi rãnduit : ind. pf.c. 2.pl. 8,13
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 8,31

RUDENIE: s.f.
rudenia: sg. nom. rezum. cap.8

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 9,5
rânduiala: sg. ac., în sintagma rânduiala lui Dumnezeu
11,16
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduiþi: m. pl. nom. (aici) „uniþi” 8,16
RÂPÃ: s.f.
râpa: sg. ac. 7,3
RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 1,9
RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. ac. 9,3
(a) RÂVNI: v. IV
au rãvnit: ind. pf.c. 3.pl. 9,3
REPEJUNE: s.f. „râu”; „puhoi (de apã)”
rãpegiunea: sg. ac. 2,14
rãpegiunile: pl. ac. 16,5
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
(s-)rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 8,21
rãdicã: imperativ 2.sg. 9,11
au rãdicat : ind. pf.c. 3.pl, 10,20
aºi f i rãdicat: cond. pf. 1.sg. 11,2
sã rãdici: conj. pr ez. 2.sg. 13,7
rãdicându-: gerunziu 14,14
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar) (a se) RÃSIPI
sã rãsâpeascã: conj. pr ez. 3.sg. 3,13
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 5,22; 8,25
era rãsâpiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,23
(t e) vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 6,4

(a se) RUGA: v. I
rugându(-se): gerunziu 4,13; 7,4; 10,10
rugându(-sã): gerunziu 4,15; 13,6
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 4, 17; 12,8
rugând: gerunziu rezum. cap.6
(s-)au r ugat: ind. pf.c. 3.pl. 6,21
sã (se) roage: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.8
roagã(-te): imperativ 2.sg. 8,29
(vã) r ugaþi: imper ativ 2.pl. 8,31, 32
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
rogu-: ind. prez. 1.sg. 9,3
(mã) r og: ind. prez. 1.sg. 9,17
(mã) voiu ruga: ind. viit.I. 1.sg. 11,14
a (sã) ruga: inf. prez. 12,5
a r uga: inf. prez. 12,.6
RUGARE: s.f.
rugare: sg. ac. 4,8
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciuni: pl. ac. rezum. cap.4; 4,8, 12, 13
rugãciunile: pl. ac. 4,12; 6,14
rugãciunea: sg. nom./ac. 6,16; 9,16
r ugãciune: sg. ac. 8,33; rezum. cap.12; 12,5; rezum. cap.13;
13,12
(a) RUPE: v. III
au r upt: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,14, 17
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 9,2
S
SABIE: s.f.
sabiei: sg. gen. 2,16; 7,17; 15,6
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(a) SCUTURA: v. I
[fiind] scuturaþi: pasiv gerunziu 15,1

sabie: sg. ac. 5,16, 18; 7,9; 8,19; 9,2, 12; 13,28; 16,11
sabia: sg. ac. 5,28; 6,3; 9,11; 13,8; 16,6
sabiia: sg. nom./ac. 6,4; rezum. cap.13
sabiile: pl. nom. 6,6

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 13,5

SAT: s.n.
satele: pl. ac. 4,4

SEARÃ: s./adv.; (Pop.) SARÃ
sara: adv. 12,9
sarã: s.f. sg. nom. 13,1

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeatã: sg. ac. 5, 16; 7,8
sãgeþile: pl. ac. 9,9

SE CERIª: s.n.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 2, 17; 8,2

SÃGETÃTOR: s.m. „arcaº”
sãgetãtori: pl. nom. 2,7
sãgetãtorii: pl. ac. 2,11

SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Pop.) SÃMÃNÃTURÃ
sãmãnãturile: pl. ac. 2,17
SETE: s.f.
seate: sg. ac. rezum. cap.7; 7,14; 16,13
seatii: sg. gen. 7,17

SÃLBÃTICIRE: s.f.
sãlbãticirea: sg. ac. 3,11
SÃLTARE: s.f. „bucurie fãrã margini”; „veselie exuberantã”
sâltarea: sg. ac. 16,9

SFAT: s.n.
sfatului: sg. gen. 2,2
sfaturile: pl. ac. (aici) „adunare” 2,7
sfatul: sg. nom./ac. 6,19; 8,31; 9,18; 10,8; 15,1
sfat : sg. ac. 10,15

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtorile: pl. ac. 8,6
(a) SÃRI: v. IV
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 14,15

(a) SFÃRÂMA: v. I
sfarãmi: ind. pr ez. 2.sg. 9,10
sfãramã: ind. prez. 3.sg. 16,3

(a se) SÃTURA: v. I
(s-)ar sãtura: cond. pr ez. 3.pl. 7,11

(a se) SFÃTUI: v. IV
(sã) sfãtuiesc: ind. prez. 3.pl. 15,1

(a) SÃVÂRªI: v. IV
sãvârºind: gerunziu 6,20
sã sãvârºesc: conj. prez. 1.sg. 13,7
SÂMBÃTÃ: s.f. “ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, “ziua a ºap tea a sãptãmânii, în
care orice activitate tr ebuia întrer uptã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbete: pl. ac. 8,6
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 8,20; 11,11; 14,4, 14

SFÂNT, -Ã: adj./s./
sfintele: s.n. pl. nom. „templele” 4,10; 5,23
sfinþilor: s.m. pl. gen. 6,15; 10,8
(ceale) sfinte: s.n. pl. ac. „templele”; „primele roade (menite
Domnului)”, „pârga” 9,11; 11,12
sfinþilor: pl. gen., în sintagma dupã f aþa sfinþilor 16,24
sfinte: adj. f. pl. ac./gen.. 4,13; rezum. cap.16; 16,31
sfântã: adj. f. sg. nom. 8,29

(a) SCÃPA: v. I
a scãpa: inf. prez. 15,2

(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºind: gerunziu 6,16
sfârºindu(-sã): gerunziu 6, 19
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 7,11
(sã) vor sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. 12,3

SCÃPARE: s.f.
scãparea: sg. ac. 13,20

SFÂRªIT: s.n.
sfãrºitul: sg. nom. 7,17

(a) SCOATE: v. III
a scoate: inf. prez. 7,7
sã scoatã: conj. prez. 3.pl. 7,9
scoþând: gerunziu 13,9
scoþind: gerunziu 13,19

(a se) SFII: v. IV
sã (te) sfieºti: con j. prez. 2.sg. 11,1

(a) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 4,5

(a) SIMÞI: v. IV
nesâmþind: gerunziu 14,14
sã sâmþã: con j. prez. 3.pl. 16,21

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã): gerunziu 7,23
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg./pl. 8,20; 16,20
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 10,1; 12,15

SFINÞIRE: s.f.
sfinþirea: sg. ac. 9,18

SIMÞIRE: s.f.; var. SÂMÞIRE
sâmþirile: pl. ac. 4,2

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac., în sintagma pietri scumpe 10,19; 15,14

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 3,13; 11,6
sângurã: f. sg. nom. 13,3

SCUR T, -Ã: adj.
scurt: n. sg. nom. 7,17

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. 1,4
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slavã: sg. ac., în loc. v. va da slavã 7,24
slava: sg. voc., în sintagma slava Ierusalimului 15,10
slavã: sg. ac. 16,27

SMERIT, -Ã: ad j./s.
smerit: ad j. m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.6; 8,16
smeriþi: adj. m. pl. nom. 8,20
(celor) smeriþi: s.m. pl. gen. 9,16
smeriþii: s.m. pl. nom. 16,13

(a) SLÃBÃNOGI: v. I; var. (Reg.) (a) SLOBONOGI
au slobonogit : ind. pf.c. 3.sg. 16,8
(a) SLÃBI: v. IV (aici) „a stâlci”, „a zdrobi” (cf. lat. d½bilit¹ „a
s tâlci”, „a zdrobi”, dar ºi: „a sfârºi de puteri”, „a slãbi”)
slãbiia: ind. imp. 3.pl. 15,4
(a se) SLÃVI: v. IV
(sã) slãv ea: ind. imp. 3.sg. 1,4
sã (ne) slãvim: conj. pr ez. 1.pl. 8,17

SNOP: s.m.; var. (Pop.) ZNOP
znopii: pl. ac. 8,3
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 14,2
(a se) SOCOTI: v. IV
au socotit : ind. pf.c. 3.pl. 2,5
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 6,5
socoteaºte: imperativ 2.sg. 6,15
socotesc: ind. prez. 3.pl. 7,9
sã socotim: con j. prez. 1.pl. 8,27
socotiia: ind. im p. 3.pl. 10,14
(sã) soco tesc: ind. prez. 3.pl. 11,10

SLOBOD, -Ã: ad j.
slobodã: f. sg. ac. 16,28
SLOBOZENIE: s.f.
sloboz enie: sg. ac. 6,18; rezum. cap.12
(a) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8; 16,28

SOL: s.m.
soli: pl. ac. rezum. cap.1; 1,10; 15,5
solii: pl. ac. 3,1

SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. rezum. cap.9; 12,8; 13,20
slobozire: sg. nom. 12,5

SPAIMÃ: s.f.
s paimã: sg. ac. 13,29
(a) SPARGE: v. III „a distruge”, „a nimici”
au s par t: ind. pf.c. 3.sg. 2,13, 14

SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom., în sintagma sluga Domnului 4,13
slu jile: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 8,27; 10,20; 12,4
slugilor : pl. gen./dat. 6,7; 11,18
slugile: pl. nom./ac. 6,8; 9,6; 13,1
slu jilor: pl. dat. 6, 18; 9,3

SPÃIMÂNTAT, -Ã: adj.; var. SPÃMÂNTAT, -Ã
s pãmântaþi: m. pl. nom. rezum. cap.3
(a se) SPÃLA: v. I
au s pãlat: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
(sã) spãla: ind. imp. 3.sg. 12,7

SLUJBÃ: s.f.
slu jbei: sg. gen. 3,2
slu jba: sg. ac. 3,6; 5,11

(a se) SPÂNZURA: v. I „a atârna”; „a depinde” (cf. lat. pende¹,
-½r e „a s ta spânzur at”, dar ºi: „a atârna de”, „a depinde”;
sus pend¹, -ere „a atârna”, „a spânzur a”)
s pânzurã: ind. prez. 3.sg. 8,21
s pânzura: ind. imp. 3.sg. 13,8
s pânzurându(-se): gerunziu rezum. cap.14
s pânzuraþi: imper ativ 2.pl. 14,1
au spânzurat : ind. pf.c. 3.pl. 14,7

(a se) SLUJI: v. IV
sã slu jim: con j. prez. 1.pl. 3,2
(t e) slujeaºte: imperativ 2.sg. 3,6
slu jindu-: gerunziu 8,16
a sluji: inf. prez. 11,1
slu jesc: ind. prez. 3.pl. 11,5
slu jascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 16,17
SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicele: pl. ac. 8,5
slujnica: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 11,13, 14; 12,4, 19;
13,18, 20
sluginicii: sg. gen. 11,4
slu jnicii: sg. dat. 13,5, 11
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 12,10
SMARALD: s.n.; var. SMARAGD
smaragd: sg. ac. 10,19
SMERENIE: s.f.
smer eniia: sg. ac. 6,15; 8,17
(a se) SMERI: v. IV
(sã) smer esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
au smerit : ind. pf.c. 3.pl. 4,8
smer eºti: ind. prez. 2.sg. 6,15
sã smerim: conj. pr ez. 1.pl. 8, 16
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 8,20
smerindu(-se): gerunziu rezum. cap.9

(a) SPORI: v. IV
au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 10,4
(a) SPRIJINI: v. IV
sã s prijineascã: con j. prez. 3.pl. 4,6
(a) SPUNE: v. III
sã s puiu: conj. pr ez. 1.sg. 10,13
a s pune: inf. prez. 11,14
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 11,15
s puneþî-: imperativ 2.pl. 5,3
(a) SPURCA: v. I
a s purca: inf. prez. 9,11; 13,20
SPURCÃCIUNE: s.f.
s purcãciunea: sg. ac. 9,2
(a) STA: v. I
a s ta: inf. prez. în sint agma a sta îm protivã „a opune rezistenþã”;
„a se opune” (cf. lat. resis t¹, -ere) 5,1, 19; 12,13
s ta: inf. prez. fãrã a în sintagma sta împotivã 5,25, 27
s ta: ind. imp. 3.sg. 8,2
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veþi s ta: ind. viit.I. 2.pl. 8,32
vei s ta: ind. viit.I. 2.sg. 10,16
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg. 12,15; 13,6; 14,13
sã stea: conj. prez. 3.sg. 13,5; 16,17

INDICE
sufletul: sg. nom./ac. 8,21; 10,15; 12,4, 18; 13,29; 16, 11
sufletelor: pl. gen. 11,5
sufletului: sg. dat. 13,25

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
stãpânul: s.m. sg. ac. 10,15

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 5,23
sã (ne) suim: con j. prez. 1.pl. 5,24, 28
sã (sã) suie: con j. prez. 3.pl. 7,1
(sã) suia: ind. im p. 3.sg. 12,8
suindu(-sã): gerunziu 13,16

(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 5,23

SUIª: s.n.
suiºurile: pl. ac. 4,6

STÃTÃTOR, -TOARE: adj. „stator nic”; „durabil”
stãtãtoriu: n. sg. nom. 8,31

SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. ac. 11,2

STÂLP: s.m.
stâlpul: sg. ac. 13,8
stâlpi: pl. ac. 13,10

SUNÃTOR, -TOARE: s.m./f.
sunãtori: s.m. pl. ac. 14,9

STARE: s.f.
starea: sg. ac. 16,12

(a se) S TÂMPÃRA: v. I; v ezi (a se) ASTÂMPÃRA

SUNET: s.n.
sunet: sg. ac. 14,7

STÂNGA: s.f.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a stânga 2,12

(a se) SUPÃRA: v. I
(S-)au supãrat : ind. pf.c. 3.sg. 11,8

STEBLÃ: s.f. (reg.) „cosiþele puse cununã pe cap”
steblele: pl. ac. 16,10

(a se) SUPUNE: v. III
supusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,1
sã supuie: con j. prez. 3.sg. 2,3
(sã) supunea: ind. imp. 3.pl., în sintagma sã supunea împrotivã
„opuneau rezis tenþã” 2,16
(sã) supun: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
(s-) supune: inf. prez. fãrã a 3,13
sã f ii supus: pasiv conj. prez. 2.sg. 6,6
au s pus: ind. pf.c. 3.sg. 6,12
a (sã) supune: inf. prez. 10,12
sã spui: conj. prez. 1.sg. 10, 13
spune: imperativ 2.sg. 11,3

STRAISTÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ
(a se) S TRÃBATE: v. III
(sã) va strãbate: ind. viit.I. 3.sg. 5,24
STRÃDANIE: s.f.
strãdanie: sg. ac. rezum. cap.4
strãdaniia: sg. nom. 11,6
STRÃIN, -Ã: ad j.; var. STREIN , -Ã
streini: m. pl. dat. 8, 18
STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucire: sg. ac. 10,4
STRÂMT, -Ã: adj.
strâmtã: f. sg. nom. 4,6
STRÂMTORARE: s.f.; var. (Înv.) STRÂMTORIRE
strâmtorirea: sg. ac. rezum. cap.8

SUPUS, -Ã: adj.
supuºi: m. pl. nom. 3,2; 5,24
SUS: adv.
sus: adv. în sintagma ceale mai din sus „partea superioarã a casei”
8,5
SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. ac. 7,10

STRÂMTORAT, -Ã: ad j. (aici) „tulburat”, „speriat”
strâmtorat : m. sg. nom. 13,29

ª

STRÂMTURÃ: s.f. „neajuns”; „lipsã”
strâmturile: pl. ac. 13,25

ªARPE: s.m.
ºerpi: pl. ac. 8,25

(a) S TRICA: v. I
strâcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg. 3,12

(a) ªEDEA: v. II
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 7,5
ºezând: gerunziu 10, 19
ºezi: imper ativ 2.sg. 12,17

(a) S TRIGA: v. I
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,8, 10; 5,10; 7,18; 14,14
strâga: ind. imp. 3.sg. 9,1
a strâga: inf. prez. 10,1
STRIGARE: s.f.
strâgãri: pl. ac. 7,20
strâgare: sg. nom. 14,18
SUFLET: s.n.
sufletele: pl. ac. 4,8; 8,16

ªERB: s.m.
ºerbii: pl. nom. 3,5
ªOARECE: s.m.
ºoarecii: pl. nom. 14,12
(a) ªTI: v. IV
sã ºtiþi: conj. pez. 2.pl. 4,12
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 5,29
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 6,4
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TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (Înv.) TÃRSINÃ; (Înv. ºi reg.) TÂRSINÃ;
(Reg.) TÃRSÂNÃ
târ sine: pl. ac. 4,9
tãr sânã: sg. ac. 4,9
tãr sâne: pl. ac. 4, 16
tãr sinã: sg. ac. 8,6
târ sinã: sg. ac. 9,1
târ sina: sg. ac. 10,2

ºtim: ind. prez. 1.pl. 8,19
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 9,10
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 10,16
(sã) ºtiu: ind. prez. 3.pl. 11,9

T

TEACÃ: s.f.
teacã: sg. ac. 13,9

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 9,6, 7; 13,12; 15,7; 16,4
taberilor: pl. ac. 14,18
taberile: pl. nom. 16,13

TEMÃTOR, -TOARE: adj.
temãtoare: f. sg. nom., în sint agma temãtoare de Dumnezeu
8,29

TAINÃ: s.f.
taina: sg. ac. 2,2
tainã: sg. ac., în loc. adj. de t ainã/loc. adv. în tainã 8,5; 13,6

(a se) TEME: v. III
temându(-se): gerunziu rezum. cap.4
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.pl. 4,1
(sã) temea: ind. imp. 3.sg. 8,8
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 16,19

TARE: adj./adv./s.
tari: adj. m. pl. ac. 3,8
tare: adv. rezum. cap.12
(cel) t are: s.m. sg. nom. 16,8

TEMEI: s.n.
temeiuri: pl. ac. 16, 18

TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâni-mieu: sg. ac. 9,2

TEMERE: s.f.
teamere: sg. nom. 12,12

(a) TÃCEA: v. II
tãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,22
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 13,16

TESTAMENT: s.n.; var. (În v. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântul: sg. ac. 9, 18

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. nom. 13,16

TICÃLOS, -OASÃ: adj.
ticãloasa: f. sg. nom. 9,17

(a se) TÃIA: v. I
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 2,16; 3,12; 13,10, 27
a tãia: inf. prez. 2,17
tãind: gerunziu (aici) „întrerupând” rezum. cap.7
a (se) tãia: inf. prez. (aici) „a întrerupe” 7,6
sã (se) t aie: conj. prez. 3.sg. 9,12
taie: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.13; rezum. cap.15
tãindu(-se): ger unziu în loc. v. tãindu-se înprejur r ezum.
cap.14
au tãiat : ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au tãiat împregiur 14,6
a f i tãiat: pasiv inf. prez. 15,1
tãiatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,11
TÃIAT, -Ã: ad j.
tãiate: f. pl. ac. 1,2
TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuitã: f. sg. nom. 11,7

TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 5,10
TINERIME: s.f.
tinerimea: sg. ac. 7,2
tinerime: sg. ac. 15,6
TOBÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) DOBÃ
dobe: pl. ac. 3,10; 16,2
(a se) TOPI: v. IV
(sã) vor topi: ind. viit.I. 3.pl. 16,18
(a) TRAGE: v. III
sã tr agã: conj. pr ez. 3.pl. „sã suporte” rezum. cap.7
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 10,3

TÃRIE: s.f.
tãriii: sg. gen. 16,5

TRAISTÃ: s.f.; var. STRAISTÃ
s traistã: sg. ac. 13, 19
tr aista: sg. ac. 13,11

TÃRIME: s.f. (aici) „întãriturã”, „for tificaþie”
tãrimea: sg. ac. 2,12

(a) TRÃI: v. IV
trãind: gerunziu 3,2; 7,16

TÃVÃLIT, -Ã: adj.
tãvãlit: m. sg. nom./ac. 14,4, 14

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþele: pl. ac. 15,3

TÂLHÃRIE: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) TÃLHÃRIE
tãlhãrie: sg. ac. 8,19

(a) TREBUI: v. IV
ar tr ebui: cond. prez. impers. 11,12
trebuie: ind. prez. impers. 8,22

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. nom./ac. 7,12; 15, 15; 16,6
tineri: s.m. pl. ac. 16,8
TÂNGUIRE: s.f.
tânguire: sg. ac. 6,14

(a) TRECE: v. III
trecând: gerunziu 2,12; 3,14; 7,25; 8,9
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14; 5,12; 8,23; 10,10; 13,12
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 6,4
sã tr eacã: con j. prez. 3.sg. 12,11
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ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE

TRECERE: s.f.
treacerea: sg. ac. 2,9; 4,5

(a) ÞESE: v. III
era þãsut: pasiv ind. imp. 3.sg. 10, 19

(a) TREPÃDA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) TRÃPÃD A
trãpãdând: gerunziu 14,9

(a) ÞINE: v. III
þinut-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,8
au þinut: ind. pf.c. 3.pl. 10,11
þinutu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. (aici) „ai cruþat”, „ai salvat” 10,15

TRIBUN: s.m.; var. (În v.) TRIVUN
trivunii: pl. nom. 14, 11
(a se) TRIMITE: v. III
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
trimiþindu(-se): gerunziu rezum. cap.1
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 10, 11; 3,1; 4,3; 8,9; 11,13, 20;
15,5, 6
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
sânt trimisã: pasiv ind. prez. 1.sg. 11,17
trimis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 16,17

ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. dat. (cu prep. la) 1,9
þânuturile: pl. ac. 1,12; 3,9; 5,20
þânututilor: pl. gen. rezum. cap.3
þânuturile: pl. gen. [cu prep. a + toate] 3,1
þinuturi: pl. ac. 7,2
þinuturile: pl. ac. 11,6; 15,5
þînututl: sg. nom. 15,6

TRIMITERE: s.f.
trimitere: sg. ac. 2,7

U

TRON: s.n.; var. THR ON; for mã latinizantã (cf. lat. thronus, -¾)
thronul: sg. ac. 1,12
TRUFAª, -Ã: s.m./f.
(cei) truf aºi: s.m. pl. nom. 9,16
(a se) TRUFI: v. IV
(sã) trufesc: ind. prez. 3.pl. 9,9
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. ac. 8,17
truf ia: sg. nom. 9,12
truf iii: sg. gen. 13,28
TR UNCHI: ad j. inv. (Înv. ºi rar) „lipsit de ce va” (cf. infra
TRUP )
trunchiu: 13, 10
TRUP: s.n.
trupul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 7,16
trupul: sg. ac. 10,3; 14,14
trupul: sg. ac., în sint agma trupul trunchiu „trupul ciuntit,mutilat”
13,10
(a se) TULBURA: v. I; var. (În v.) (a se) TURBURA
(s-)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,17; 14,17
sã turbure: conj. prez. 3.sg. 16,30
TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turbur are: sg. ac. 14,16
TURMÃ: s.f.
turme: pl. ac. 2,8
turmele: pl. nom. 3,3
TURN: s.n.
turnurile: pl. ac. 1,2
turnurilor: pl. gen. 1,3
Þ

ÞARÃ: s.f.
þãrâle: pl. ac. rezum. cap.1
ÞARINÃ: s.f.
þarinã: sg. ac. 8,3

(a) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 5,26; 6,12, 13
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 7,9
sã ucigã: con j. prez. 3.pl. 11,11
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,18; 16, 14
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 16,6
(a se) UITA: v. I
(Te) uitã: imperativ 2.sg. 6,15; 13,7
sã (Se) uite: conj. prez. 3.sg. 8,32
uitã(-Te): imper ativ 2.sg. 9,6
a (Te) uita: inf. prez. 9,6
(Te-)ai uitat : ind. pf.c. 2.sg. 9,7
uitându(-sã): gerunziu 10,20
UITARE: s.f.
uitare: sg. ac., în sintagma dãruire de uitare (cf. supra DÃR UIRE)
16,23
(a) UMBLA: v. I
sã umble: conj. pr ez. 3.pl. 5,22
UNEALTÃ: s.f. (aici) „obiecte casnice”
unealtele: pl. ac. 15,14
(a se) UNGE: v. III
(s-)au uns: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
uns-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,10
UNSOARE: s.f.
unsoare: sg. ac. 16,10
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT DE LEMN
untul de lemn: sg. ac. 10,5
untdelemn: sg. ac. 11,12
URÂT: adv.
urât: 12,11
UR CIOR: s.n.
urciorul: sg. ac. 10,5
URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 14,14
UR GIE: s.f.
urgiia: sg. nom./ac. 3,2; 8,12; 13,28
urgie: sg. ac. 5,2
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(a) URGISI: v. IV
au ur gisit: ind. pf.c. 3.pl. 5,4
sã ur gisesc: conj prez. 1.sg. 9,14

VÃRSAT, -Ã: adj.
vãr sat: m. sg. nom. (aici) „scãldat” 7,23
vãr sate: f. pl. ac. 8,14

URIAª: s.m.
uriiaºi: pl. nom. 16,8

VÃTÃMÃTOR, -TOARE: adj.
vãtãmãtori: m. pl. nom. 9,2

(a) URÎ: v. IV
ureaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,21

VÂRF: s.n.
vâr furile: pl. ac. 4,3
vâr ful: sg. ac. 7,3

(a) URLA: v. I
ur lând: gerunziu 15,3
au urlat: ind. pf.c. 3.pl. 11,13

VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 2,5; 6,17; 7,7; 8,12

URLARE: s.f.
ur lare: sg. nom./ac. 7,18; 14,7

VÂRTUTE: s.f.
vãr tutea: sg. nom./ac. 4,13; 5,3; 10,8; 13,22; 16,16
vãr tute: sg. ac. 5,27
vâr tutea: sg. nom./ac. 6,15, 17; 9,11, 16; 11,5
vâr tute: sg. ac. 9,14; 10,4; 13,13
vãr tutei: sg. dat. 16,26

(a) URMA: v. I
a ur ma: inf. prez. 5,7
am urmat: ind. pf.c. 1.pl. 8,18
vei urma: ind. viit.I. 2.sg. 11,4

VEAC: s.n.
veacul: sg. dat. (cu a + tot) 11,6
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 13,21, 25; 15, 11;
16,21

URMARE: s.f. (aici) „urmaº”
ur marea: sg. nom. 14,6
URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adv . mai pre urmã rezum. cap.16

(a se) VEDEA: v. II
vezi: imperativ 2.sg. 6,15
sã vezi: conj. pr ez. 2.sg. 6,17
vãzind: gerunziu 7,4
(sã) v edea: ind. imp. imper s. 7,7
vom vedea: ind. viit.I. 1.sg. 7,16
vãzând: gerunziu 10,7, 19; r ezum. cap.13; 13,29; 14,6, 8, 14
vãzându-: gerunziu 15,3
sã vazã: conj. prez. 3.pl. 15,9

URMÃTOR, -TOARE: s.m./f. „urmaº”
ur mãtorilor : s.m. pl. dat. 5,13
URªINIC: s.n. (Înv.) „purpurã”
urºinic: sg. ac. 10,19
USCAT, -Ã: adj.
uscat : n. sg. ac. 5,12
uscaþi: m. pl. nom. 16,13
USCÃCIUNE: s.f.
uscãciunea: sg. ac., în sintagmele uscãciunea seatii/uscãciunea
apei „lipsa apei” (traducere întocmai a sintagmelor lat. ariditate
sitis/ariditate aq uae) 7,17; 11,10
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºile: pl. ac. 13,1
V
VALE: s.f.
valea: sg. ac. 12,7; 13,12
vãlile: pl. ac. 16,5
VAS: s.n.
vasul: sg. ac. 10,5
vasele: pl. ac., în sintagma vasele ceale de oaste „echipamentul
de rãzboi” 16,22
VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. nom. 8,1
vãduvã: sg. nom. 8,4
vãduvei: sg. dat. 9,3

VEDERE: s.f.
vederea: sg. ac. 6,12
vedeare: sg. ac. 8,7; 11,19
(a se) VENI: v. IV
(sã) vine: ind. prez. impers. 1,9
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12, 14; 3,14; 6,10; 7,3; 8,3, 10;
13,12, 27; 14, 11; 15,9; 16,22
venind: gerunziu 3,1, 9; 10,6; 11,15; 14,9; 15,2
vino: imper ativ 2.sg. 3,6
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 7,25; 8,10; 13, 15
vii: ind. pr ez. 2.sg. 10,11
a veni: inf. prez. 11,3
sã vie: con j. prez. 3.sg. 12,2
vine: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,5
VERGURÃ: s.f.
vergurii: sg. gen. 9,2
vergurile: pl. ac. 15,15; 16,6
VESEL, -Ã: adj.
veasel: m./n. sg. nom. 12,20; 16,24
(a se) VESELI: v. IV
sã (se) v eseleascã: con j. prez. 3.sg. 10,8

VÃDUVIRE: s.f.
vãduvirii: sg. gen. 10,2; 16,9

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 12,12, 17
veseliia: sg. voc., în sintagma veseliia lui Isr ail 15,10
veseliii: sg, gen. 16,9

(a) VÃRSA: v. I „a revãrsa”
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 6,14

(a se) VESTI: v. IV
(s-)au vestit : ind. pf.c. impers. 5,1; 11,6
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INDICE
(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu 7,12
vrând: gerunziu rezum. cap.1
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,7; 10,12; 11,1
vrea: ind. im p. 3.pl. 5,11
ar fi vrut : cond. pf. 3.sg. 6,12
vreau: ind. prez. 1.sg. 8,33
vreau: ind. prez. 3.pl. 11,12

sã vesteascã: conj. prez. 3.sg. 5,13
ai vestit: ind. pf.c. 2.sg. 6,17
voiu v esti: ind. viit.I. 1 .sg. 8,33
ves tind: gerunziu 10,16
(sã) vesteaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,6
a vesti: inf. prez. 11,17
VESTIT, -Ã: ad j.
ves titã (foarte): f. sg. nom. 8,8

VREDNIC , -Ã: adj.
vrednicile: adj. antep. f. pl. ac. 6,6

VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmintele: pl. ac. 10,2, 3; 14,14, 17
vâjmântul: sg. ac. 12,15; 16,9
vãjmântul: sg. ac. 16,9

VREDNICIE: s.f.
vrednicie: sg. ac. 10, 18
VREME: s.f.
vreamea: sg. ac. rezum. cap.8; 16,30
vreme: sg. ac. 8,13
vreame: sg. ac. 16,31

VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 8,6; 12, 14; 16,26, 30
viiaþa: sg. ac. 12,20
VIE: s.f.
viile: pl. ac. 2, 17

VRERE: s.f.
vrearea: sg. ac. 8,13, 17; 9,16

VIERME: s.f.
viermi: pl. ac. 16,21

Z

(a) VIERSUI: v. IV; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te la 1794.
viersuiþi: imperativ 2.pl. 15,2
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 10,5; 11,12; 12,12, 20; 13,2
VINÃ: s.f.
vina: sg. nom. 12,2
(a) VINDE: v. III
au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 7,13
VISTIERIE: s.f.
vistieriia: sg. ac. rezum. cap.12
VITÃ: s.f.
vitele: pl. ac. 11,11
vite: pl. ac. 15,8
VIU, VIE: adj.
viu: m./n. sg. nom. 11,5; 12,4; 13,20
vie: f. sg. nom. 11,5
VIZUINÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIEZUNIE
viezuniile: pl. ac. 14,12
(a) VOI: v. IV
ai voit: ind. pf.c. 2.sg. 9,5
sã voiascã: conj. pr ez. 3.sg. 12,10
VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în loc. adv. cu v oia rezum. cap.3
voie: sg. ac., în loc. adv. de voie 7,15
VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voie vozii: pl. ac. 2,2, 7; 5,2
voie vodul: sg. nom. 5,5; rezum. cap.7
voivozilor: pl. gen. 7,10
voivozii: pl. ac. 10,18; 14,4, 11
VORBÃ: s.f.
vor ba: sg. ac. 8,21
(a) VORBI: v. IV
a vorbi: inf. prez. 5,26
vor bea: ind. imp. 3.sg. 15,2

(a) ZÃBOVI: v. IV
zãbovind: gerunziu 13,20
(a) ZÃCEA: v. II
zãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,1
zãcea: ind. imp. 3.sg. 13,4; 14,14
zãcând: gerunziu 14,14
zace: ind. prez. 3.sg. 14,16
(a se) ZÃDUªI: v. IV „a cloco ti”; cuvântul nu este înregistrat în MDA.
(s-)au zãduºit: ind. pf.c. 3.sg. 13,29
ZÃVEAZÃ: s.f.; var. (Înv.) ZÃVASÃ
zãvasã: sg. ac. 10,19
zãvasa: sg. ac. 13,10, 19
ZBICI: s.n.; vezi BICI
(a) ZDR OBI: v. IV
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 14,5
ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac. 2,1; 14,7; rezum. cap.16; 16,31
zilele: pl. ac. 2,17; 6,11; 8,2, 6; 12,14, 18; rezum. cap.16; 16,26
zile: pl. nom./ac. 3,15; rezum. cap.7; 7,11, 23, 25; 8,10, 32, 34;
12,6; 15, 13; 16,25, 27, 29
ziua: sg. ac., în loc. adv. toatã ziua 6,16
zi: sg. nom./ac. 7,1, 11; rezum. cap.8; 8,9, 13; rezum. cap.12;
12,10; 14,6; 16,31
zioa: sg. ac., în loc. adv. toatã zioa ºi noaptea 7,5
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 7,11
zilii: sg. gen. 10,11
zile: pl. ac., în sintagma plinã de zile „bãtrânã” rezum. cap.16
zua: sg. ac., în sintagma zua judecãþii 16,20
zilelor: pl. gen. 16,31
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3, 5; 3,1; 5,3, 5; 6,1, 13; 7,13, 18, 23;
8,10, 28, 30; 10,9, 15, 18; 11,1, 4, 20; 12,2, 3, 4, 10, 12, 17, 18;
13,5, 9, 13, 17, 22, 23, 26, 2 7; 14,1, 11, 16; 15,12
zicând: gerunziu 4,12; 5,26; 6,2, 15, 17; 7,8, 18; 9,1; 10,8, 11,
13; 13,7, 8, 19, 28; 15,10; 16,1
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
zice: ind. prez. 3.sg. 5,27
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 7,3
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sã zicã: conj. prez. 3.sg. 7,21
sã zicem: con j. prez. 1.pl. 8,17
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 8,32
(s-)au zis: ind. pf.c. impers./3.pl. 11,16; 13,30
zicea: ind. im p. 3.pl. 11,l8
sã zic: conj. prez. 1.sg. 12,13
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,6
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 16,17
ZID: s.n.
zidurile: pl. ac. 1,2; 14,1
ziduri: pl. ac. 4,4; 7,7; 14,7
zidul: sg. ac. 5,12; r ezum. cap.14
zidurilor: pl. gen. 13,13
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(a se) ZIDI: v. IV
zideaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 13,24
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 16,17
ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. ac. 5,10
zidir ea: sg. gen. (cu prep. a + t oatã) , în sintagma Domnul a toatã
zidir ea 9,17
ZIDITOR: s.m. (ar t.) „Dumnezeu”
Ziditoriul: sg. nom. 9,17
ZNOP: s.m.; v ezi SNOP
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Capul dintâiu
Assvirul, spre ar@tarea puterii }i slavei sale, în }as@ luni str@lucit pr@znuind usp@]u, împ@r@teasa
Vasthi, chemat@, n-au vrut s@ mearg@ }i pentru aceaea s@ leap@d@. {i din sfatul în]elep]ilor
porunc@ împ@r@teasc@ s@ vestea}te ca muierile s@ dea cinste b@rba]ilor s@i.

1.

n zilele lui Assvir, care au împ@r@]it de la India pân@ la Ethiopia, preste o sut@
doaozeaci }i }apte de ]@ri,
2.
Când au }ezut în scaunul împ@r@]iii sale, Susan, cetatea împ@r@]iii sale, au
fost începutul.
3. Deci în anul împ@r@]iii sale al treilea, au f@cut mare usp@]u tuturor c@petenii|lor }i
505v
slujitorilor s@i, celor mai tari ai persilor }i celor ale}i ai medilor }i celor des@vâr}it ale
]inuturilor înaintea sa,
4. Ca s@-}i areate bog@]iile împ@r@]iii slavei sale }i m@rime }i trufiia puterii sale, în mult@
vreame, adec@ într-o sut@ }i optzeaci de zile.
5. {i plinindu-s@ zilele usp@]ului, au chemat tot norodul care s@ afla în Susan, de la cel
mai mare pân@ la cel mai mic. {i au poruncit în }apte zile a s@ g@ti usp@]ul în fa]a gr@dinii
}i a dumbr@vii, carea cu împ@r@teasca chivernisire }i mân@ era s@dit@.
6. {i spânzura din toate p@r]ile }etrile de fa]@ cereasc@ }i de carvazin }i hiachinth, sprijinite
cu funi de vison }i de ur}inic, carele cu verigi de elefant era împreunate }i în stâlpi de marmure
s@ r@zima }i paturile înc@ de aur }i de argint, preste fa]a p@mântului, ce era pardosit cu pietri
de zmaragd }i de parin, rândui]i era. Carea cu zugr@vire cu fea]e minunate împodobea.
7. {i bea cei chema]i din p@har@ de aur }i, în multe feliuri de vase, bucatele s@ aducea
în||lontru.
{i vinul, precum era vrednic de împ@r@teasca m@rime, de prisosit }i ales s@
506r
punea.
8. Nici era cine s@ sileasc@ a bea pre cei ce nu vrea, ci, precum a}ezase împ@ratul,
rânduind preste fie}tecare mease dintre c@peteniile sale, s@ guste fie}tecarele ce va vrea.
9. {i Vasthi împ@r@teasa au f@cut usp@]u f@meilor în polata unde împ@ratul Assvirul
l@cuia.
10. Deci în zioa a }aptea, fiind împ@ratul mai vesel }i dup@ prea multa beutur@ înc@lzit
de vin, au poruncit lui Mauman }i Vozath }i Harvona }i Vagatha }i Avgatha }i Zethar }i
lui Harhas, a }apte fameni carii înaintea lui slujiia,
11. S@ duc@ înlontru pre împ@r@teasa Vasthi înaintea împ@ratului, puind pre capul ei
împ@r@teasca steam@, ca s@ areate tuturor noroadelor }i c@peteniilor frumsea]ea ei, c@
era frumoas@ foarte.
12. Carea n-au vrut }i dup@ porunca împ@ratului, carea prin fameni trimisease a mearge,
n-au b@gat sam@. De unde, mâniindu-se împ@ratul }i de mare urgie aprinzându-s@, |
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13. Au întrebat pre cei în]elep]i, carii, dup@ împ@r@tescul obiceaiu, pururea era lâng@ 506v
el }i cu sfatul lor toate f@cea, carii }tiia legile }i judec@]ile celor vechi.
14. ({i era mai întâi }i mai aproape Harsena }i Sethar }i Admath }i Tharsis }i Mare }i
Marsana }i Mimuhan, }apte c@petenii a per}ilor }i a medilor, carii vedea fa]a împ@ratului
}i întâii dup@ el }edea).
15. „De ce judecat@ ar fi vreadnic@ Vasthi împ@r@teasa, carea porunca lui Asvir împ@ratului,
prin fameni trimis@, n-au vrut s@ o fac@?”
16. {i au r@spuns Mamuhan, auzând împ@ratul }i c@peteniile: „Nu numai pre sângur
împ@ratul împ@r@teasa Vasthi l-au v@t@mat, ci }i pre toate noroadele }i c@peteniile carii
sânt în toate ]inuturile împ@ratului Assvirului.
17. C@ va ie}i cuvântul împ@r@teasii la toate muierile, s@ necinsteasc@ pre b@rba]ii s@i }i s@
zic@: «Împ@ratul Assvirul au poruncit s@ între împ@r@teasa Vasthi la usp@]u }i ea n-au vrut». ||
18. {i cu aceast@ pild@, toate soa]ele c@peteniilor persilor }i a medilor pu]in vor b@ga 507r
în sam@ poruncile b@rba]ilor. Pentru aceaea dreapt@ iaste mâniia împ@ratului.
19. De-]i place, s@ ias@ porunc@ de la fa]a ta }i s@ se scrie dup@ leagea persilor }i a
medilor, carea a o treace nu-i slobod, ca nicidecum mai mult Vasthi s@ între la împ@ratul,
ci împ@r@]iia ei alta, carea mai bun@ decât ea, s@ o ia.
20. {i aceasta în toat@ (carea foarte lat@ iaste) împ@r@]iia ]inuturilor tale s@ se vesteasc@
}i toate muierile, }i a celor mai mari }i a celor mai mici, s@ dea cinste b@rba]ilor s@i”.
21. Pl@cut-au sfatul lui împ@ratului }i c@peteniilor }i au f@cut împ@ratul dup@ sfatul lui
Mamuhan.
22. {i au trimis c@r]i în toate ]inuturile împ@r@]iii sale, ca tot neamul s@ poat@ auzi }i ceti
în multe feliuri de limbi }i de scrisori, a fi b@rba]ii c@petenii }i mai-mari în casele sale, }i
aceasta prin toate noroadele s@ se vesteasc@.
Cap 2 |
Dintre toate fecioarele, cele lui Asvir cercate, Esthir nepoata într-ascuns a lui Mardoheiu
jidovului, mai pl@cându-i, împ@r@teas@ în locul Vasthei s@ face, f@cându-s@ usp@]u mare de
nunt@ }i dându-i-se daruri. Iar@ Mardoheul, la u}a pol@]ii r@mâind, pre famenii ce le}uia
împ@ratului îi v@dea}te, carea a Mardoheului fapt@ între istorii s@ scrie.

1.

ceastea a}a fiind, dup@ ce fiersease urgiia împ@ratului Asvir, }-au adus aminte de
Vasthi }i ce f@cuse }i ce p@]ise.
{i au zis slujitorii împ@ratului }i slujile lui: „Caute-s@ împ@ratului fecioare vergure
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2.
}i frumoase,
3. {i s@ se trimit@ carii s@ socoteasc@ prin toate ]inuturile fecioarele ceale frumoas@ }i
vergure }i s@ le aduc@ la cetatea Susan }i s@ le dea în casa f@meilor supt mâna lui Eghei
famenului, care iaste mai-mare }i p@zitoriu rânduit muierilor împ@r@te}ti; }i s@-} ia v@jmânt
muieresc }i cealeaalalte de lipse.
4. {i oricarea va mai pl@cea între toate ochilor împ@ratului, aceaea împ@r@]easc@ pen||tru 508r
Vasthi”. Pl@cut-au cuvântul împ@ratului }i, a}a precum sf@tuise, s-au poruncit s@ fie.
5. Era un om ovreiu în cetatea Susan, pe nume Mardoheu, *fiiul lui Iair, fiiului Semeiu,
*Jos 11, 2.
fiiului Chis din ruda Iemini,
6. Carele era dus din Ierusalim într-acea vreame în carea pre Iehonie, împ@ratul Iudii,
4 Împ. 22, 15.
Jos 11, 4. Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, îl dusease.
7. Carele au fost cresc@toriu featei fr@]ine-s@u, Edisei, carea, cu alt nume, s@ chema Esthir
}i amândoi p@rin]ii pierduse, frumoas@ foarte }i mândr@ cu fa]a. {i murind tat@-s@u }i
mum@-sa, Mardoheul }i-o luase fat@ de suflet.
8. {i sporindu-s@ porunca împ@ratului }i, dup@ porunca lui, multe fecioare vergure
frumoase aducându-s@ în Susan }i lui Eghei famenului dându-s@, }i Esthir între celeaalalte
fecioare i s-au dat, s@ s@ ]ie în num@rul f@meilor.
9. Carea i-au pl@cut }i au aflat har înaintea lui }i au poruncit famenului s@-i gr@beasc@
v@jmântul muieresc }i s@-i dea p@r]ile sale }i }apte fecioare foarte frumoase din casa
împ@ratului, }i pre dânsa }i pre slujnicile ei s@ le împodobeasc@ }i s@ le înfrâms@}eaze.
10. Carea n-au vrut a-i spune norodul }i ]ara | sa, c@ Mardoheul îi poruncise ca despre 508v
aceasta de tot s@ tac@.
11. Carele umbla în toate zilele pre dinnaintea casei în carea alesele fecioare s@ ]inea,
grije având de sp@s@niia Esthir }i vrând a }ti ce i s@ va întâmpla.

202

CAP 2 {I 3

CARTEA ESTHIR

12. Iar@ venind vreame a fie}tec@riia fecioare pe rând s@ între la împ@ratul, plinindu-s@
toate care era de lips@ la vâjmântul f@meiesc, luna a doaospr@zeacea s@ întorcea. A}a
numai, cum în }ase luni s@ ungea cu uleu de mirh }i în celealalte }ase luni cu alte mirodenii
}i mirezme s@ slujiia.
13. {i întrând la împ@ratul, orice poftea spre podoab@ de lips@ lua }i precum lor le
pl@cuse, togmite din trep@zarea f@meilor la c@mara împ@ratului trecea.
14. {i carea întrase sara ie}iia deminea]a }i de acolea în a doao cas@ s@ ducea, carele
supt mâna Susagazi famenului era, care era preste ]iitoarele împ@ratului. Nici avea puteare
mai mult a s@ întoarce la împ@ratul, de nu ar fi vrut împ@ratul }i i-ar fi poruncit pe nume
a veni.
15. {i curgând vreamea pe rând, s@ apropiiase zioa în carea Esthir, fata lui Avihail,
fratelui Mardoheiu, carea }i-o luase fat@ de suflet, trebuia s@ între la împ@ratul. Carea n-au
509r cercat || vâjmânt muieresc, ci oricare au vrut Egheu famenul, p@zitoriul fecioarelor, acelea
i-au dat spre împodobire, c@ era frumoas@ foarte }i cu necrezut@ frumsea]e, ochilor tuturor
iubit@ }i dorit@ s@ vedea.
16. {i s-au dus la c@mara împ@ratului Asvir în luna a zecea, carea s@ chiiam@ Teveth,
în anul împ@r@]iii sale al }aptelea.
17. {i o au iubit împ@ratul mai mult decât pre toate muierile }i au avut har }i mil@
înnaintea lui preste toate muierile }i i-au pus steama împ@r@]iii în capul ei }i o au f@cut a
împ@r@]i în locul Vasthei.
18. {i au poruncit a s@ g@ti usp@]u mare foarte tuturor c@peteniilor }i slujilor sale, pentru
împreunarea }i nunta cu Esthir. {i au dat odihn@ tuturor ]inuturilor }i daruri le-au împ@r]it,
dup@ împ@r@teasca m@rime.
19. {i cercându-se a doao oar@ fecioare }i aducându-s@, Mardoheul r@mânea la u}a
împ@ratului.
20. Înc@ nu-}i spusease Esthir ]ara }i norodul s@u, dup@ porunca lui, c@ orice-i poruncea
el, ]inea Esthir }i a}a toate f@cea, precum s@ obicinuise în vreamea aceaea, în carea mititea
o hr@nea.
21. Deci într-aceaea vreame, în carea Mardoheul r@mânea la u}a împ@ratului, s-au
509v mâniiat | Vagathan }i Thares, doi fameni ai împ@ratului, carii era portari }i în pragul cel
dintâi al pol@]ii întâiu }edea; }i au vrut a s@ scula asupra împ@ratului }i a-l ucide,
22. Carea de Mardoheu nu s-au t@inuit }i îndat@ au vestit împ@r@tesei Esthir, }i ea
împ@ratului, din numele lui Mardoheu, carele îi vestise lucrul.
23. Cercatu-s-au }i s-au aflat }i s -au spânzurat amândoi în furci. {i s-au dat în historii }i
îns@mn@ri de peste an înnaintea împ@ratului.
Cap 3
Aman, de la împ@ratul în@l]at preste to]i voivozii medilor }i a persilor, s@ mânie, c@ci sângur
Mardoheul jidovul nu i s@ închin@. Pentru aceaea uciderea tuturor jidovilor de la Asvir
dobândea}te }i trimite la toate ]inuturile c@r]i, cu inelul împ@ratului îns@mnate, ca în
zioa a treispr@zecea a lunii a doaospr@zeacea to]i pretutindini jidovii s@ se ucig@.

1.

up@ aceastea, împ@ratul Assvirul au în@l]at pre Aman, fiiul lui Amadath, care
era din ruda lui Agag, }i i-au pus scaunul preste to]i voievozii carii avea.
510r 2 .
{i toate slugile împ@ratului, carii din ||nafara pol@]ii petrecea, î}i pleca
jenunchele }i s@ închina lui Aman, c@ a}a le poruncise împ@ratul. Sângur Mardoheul
nu-}i pleca genunchiul, nici s@ închina lui.
3. C@ruie i-au zis slugile împ@ratului, carii sta la u}ile pol@]ii: „C@ci afar@ de ceiaalal]i
nu ]ii porunca împ@ratului?”
4. {i aceasta adeas@ori zicând }i el nevrând a auzi, au vestit lui Aman, vrând a }ti oare
r@mânea-va în sfatul s@u, c@ le spusease pre sâne a fi jidov.
5. Carea auzând Aman }i cu fapta aflând cum c@ Mardoheul nu-i pleac@ genunchele,
nici i s@ închin@, s-au mâniiat foarte.
6. {i nimica a fi au socotit în unul Mardoheul a-}i trimite mânile sale, c@ auzise a fi neam
jidovesc. {i mai vârtos au vrut a tuturor jidovilor carii era întru împ@r@]ia lui Assvir a le
pierde neamul.
7. În luna dintâi (a c@rie nume e Chesan), în anul împ@r@]iii lui Assvir al doispr@zeacelea,
s-au trimis soarte în vadr@, carea ovreia}te s@ zice fur, înnaintea lui Aman, în ce zi }i în
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ce lun@ ar trebui s@ se ucig@ neamul jidovilor; }i au | ie}it luna a doaospr@zeacea, carea 510v
s@ cheam@ adar.
8. {i au zis Aman împ@ratului Assvir: „Ieste norod prin toate ]inuturile împ@r@]iii tale
r@sipit }i de sâne} împreun@ usebit, cu legi noao }i cu ]eremonii noao slujindu-se, ci înc@
}i rânduialele împ@ratului nu le bag@ în sam@. {i bine }tii c@ nu-i slobod întru împ@r@]iia
ta a s@ mândri prin slobozenie.
9. De-]i place, poruncea}te s@ piar@, }i zeace mii de talan]i voiu adaoge la l@zile vistieriilor tale”.
10. {i au luat împ@ratul inelul, de care s@ slujea, din mâna sa }i l-au dat lui Aman, fiiului
Amadathi din s@mân]a lui Agag, protivnicului jidovilor.
11. {i au zis c@tr@ el: „Argintul care tu îl f@g@duie}ti al t@u fie. Despre norod, f@ ce-]i place”.
12. {i s-au chemat scriitorii împ@ratului în luna dintâi nisan, în zioa a treispr@zecea aceiia}i
luni }i s-au scris, precum poruncise Aman, la to]i voievozii împ@ratului }i la judec@torii
]inuturilor }i a multe feliuri de neamuri, precum fie}tecare neam putea ceti }i a auzi dup@
mul]imea limbilor, din numele împ@ratului Assvir; }i c@r]ile s-au îns@mnat cu inelul lui. ||
13. Trimisu-s-au prin alerg@torii împ@ratului la toate ]ânuturile s@ ucig@ }i s@ }tearg@ pre 511r
to]i jidovii, de la prunc pân@ la b@trân, pre cei mici }i muierile, într-o zi, adec@ în zioa a
treispr@zeacea a lunii a doaospr@zeacea, carea s@ cheam@ adar, }i averile lor s@ le r@peasc@.
14. Iar@ ]inearea scrisorilor aceasta au fost, ca toate ]inuturile s@ }tie }i s@ se g@teasc@
spre numita zi.
15. Gr@bea alerg@torii carii era trimi}i a plini porunca împ@ratului. {i îndat@ în Susan
au spânzurat porunca, împ@ratul }i Aman pr@znuind usp@]u }i to]i jidovii carii era în cetate
plângând.
Cap 4
Tânguirea Mardoheului }i a tuturor jidovilor pentru g@tita -}i perire. Iar@ Esthir, ca, din porunca
lui Mardoheu, s@ împiedece uciderea jidovilor }i nechemat@ la împ@ratul s@ între, poruncea}te
cu post în trei zile pentru sâne a s@ ruga, a}ijderea }i ea f@când cu a sa f@meiasca polat@.

1.

area auzind Mardoheul, }-au rupt vejmintele }i s-au îmbr@cat cu sac, pr@s@rând
cenu}e pre cap }i în uli]@, în mijlocul cet@|]ii , strâga cu glas mare, ar@tând 511v
am@r@ciunea inimii sale ,
2. {i cu aceast@ urlare pân@ la u}ile pol@]ii p@}ind, c@ nu era slobod, cu sac îmbr@cat, a
întra în polata împ@ratului.
3. {i în toate ]ânuturile, târgurile }i locurile la carele nemilostiva împ@ratului porunc@
sosise, plângere foarte era la jidovi, post, urlare }i tânguire, cu sac }i cu cenu}e mul]i, în
loc de a}ternut, slujindu-s@.
4. {i au întrat slujnicile Esthir }i fameni }i i-au vestit. Carea, auzând, s-au m@hnit }i haina
o au trimis ca, aducându-i sacul, s@-l îmbrace; carea n-au vrut a o lua.
5. {i chemând pre Athac famenul, pre care împ@ratul i-l dedease slujitoriu, i-au poruncit
s@ mearg@ la Mardoheul }i s@-l în]eleag@ de la dânsul pentru ce face aceastea.
6. {i ie}ind Athah, s-au dus la Mardoheul, ce sta în uli]a cet@]ii, înaintea u}ii pol@]ii.
7. Care i-au spus toate ceale ce s@ întâmplase, în ce chip Aman f@g@duise c@ va aduce
argint în vistieriile împ@ratului, pentru uciderea jidovilor.
8. {i pariia poruncii ce spânzura în Susan i-au dat, s@ o areate împ@r@teasii }i s@ o
îndemne s@ || între la împ@ratul }i s@-l roage pentru norodul s@u.
512r
9. Întorcându-se Athah, au vestit Esthirei toate care Mardoheul îi zisease.
10. Carea i-au r@spuns }i i-au poruncit a spune lui Mardoheu:
11. „Toate slugile împ@ratului }i toate care-s supt biruin]a lui }tiu ]inuturile, c@, acar
b@rbat, acar muiare, nechemat înlontrul pridvorului împ@ratului de va întra, fâr@ nici o
îndoial@ îndat@ s@ se ucig@, f@r@ doar@ de va întinde împ@ratul varga cea de aur preste
el, spre s@mnul mileai }i a}a s@ poat@ tr@i. Deci eu cum voiu putea întra la împ@ratul, carea
de treizeaci de zile acum nu sânt chemat@ la el?”
12. Carea auzind Mardoheul,
13. Iar@}i au poruncit Esthirii, zicând: „S@ nu socote}ti c@ sufletul t@u numai vei slobozi,
c@ în casa împ@ratului e}ti pentru to]i jidovii.
14. C@, de vei t@cea acum, printr-alt prilej s@ vor slobozi jidovii, }i tu }i casa t@tâni-t@u
ve]i peri. {i cine }ti de cumva pentru aceaea la împ@r@]ie ai venit, ca într-aceast@ vreame
s@ te g@te}ti?”
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15. {i iar@}i Esthir acestea cuvinte au poruncit lui Mardoheiu:
16. „Mergi }i adun@ to]i jidovii carii vei g@si în Susan }i v@ ruga]i pentru mine. S@ nu
mânca]i, | nici s@ be]i în trei zile }i în trei nop]i; }i eu cu slujnicile meale aseaminea voiu
posti, }i atunci voiu întra la împ@ratul, împrotiva leagii f@când, nechemat@ }i dându-m@
mor]ii }i primejdiii”.
17. {i s-au dus Mardoheul }i au f@cut toate carea-i poruncise Esthir.
Cap 5
Esthir, nesocotind primejdiia vie]ii, la împ@rat întrând, ceare ca cu Aman s@ vie la usp@]ul s@u,
în carele, întrebându-s@ de la veselitul împ@rat despre cearerea sa, iar@}i pre amândoi la
usp@]u îi cheam@ pe a doao zi. Între aceastea, Aman, mâniindu-s@ c@ nu s@ cinstea}te
de Mardoheu, cruce îi g@tea}te.

1.

ar@ în zioa a treia, s-au îmbr@cat Esthir cu împ@r@te}tile vejminte }i au st@tut în
pridvorul împ@r@te}tii case, care era mai înlontru, spre bisearica împ@ratului. Iar el
}edea pre scaunul s@u în divanul pol@]ii, în preajma u}ii casei.
2. {i v@zând pre Esthir împ@r@teasa stând, i-au pl@cut ochilor lui }i au întins asupra ei
varga cea de aur, carea o ]inea în mân@. Carea, apropiindu-se, au s@rutat vârful toiagului.
3. {i au zis c@tr@ ea împ@ratul: „Ce vreai, Esthir împ@r@teas@? Ce e cearerea ta? {i
513r jum@tate || de împ@r@]ie de vei ceare, da-s@-va ]ie”.
4. Iar@ ea au r@spuns: „De place împ@ratului, rogu-m@ s@ vii la mine ast@zi, }i Aman cu
tine, la usp@]ul ce am g@tit”.
5. {i îndat@ împ@ratul: „Chema]i – au zis – curând pre Aman, ca s@ asculte de vrearea
Esthir”. {i au venit împ@ratul }i Aman la usp@]ul ce le g@tise împ@r@teasa.
6. {i i-au zis împ@ratul, dup@ ce beuse vin de prisosit: „Ce cei s@ ]i se dea? {i pentru ce
lucru te rogi? {i jum@tate de împ@r@]iia mea, de vei ceare, vei dobândi”.
7. C@ruia i-au r@spuns Esthir: „Cearerea mea }i rug@ciunile sânt aceastea:
8. De am aflat har înaintea împ@ratului }i de-i place împ@ratului a-mi da ce ceru }i a mea
s@-m plineasc@ cearerea, vie împ@ratul }i Aman la usp@]ul ce le-am g@tit }i mâne voiu
de}chide împ@ratului vrearea mea”.
9. {i au ie}it într-acea zi Aman veasel }i iute }i, v@zând pre Mardoheu }ezând înnaintea u}ilor
pol@]ii }i nu numai nu i s@ sculase, ci înc@ nici s@ mi}case din locul }ederii sale, s-au mâniiat foarte.
10. {i t@inuind mâniia, întorcându-se în casa sa, au chemat la sine priiatinii s@i }i Zares,
muiarea sa. |
11. {i le-au deascoperit m@rimea bog@]iilor sale }i gloata fiilor }i cu cât@ slav@, preste
513v
to]i voivozii }i slugile sale, împ@ratul îl în@l]ase.
12. {i dup@ aceastea, au zis: „Ci }i împ@r@teasa Esthir pre nime altul au chemat la usp@]u
cu împ@ratul f@r@ pre mine, la carea }i mâne cu împ@ratul voiu prânzi.
13. {i aceastea toate avându-le, nimic m@ socotesc a avea pân@ când voiu vedea pre
Mardoheul ovreul }ezând dinnaintea u}ii împ@r@te}ti”.
14. {i i-au r@spuns Zares, muiarea lui, }i ceaiaalal]i priiatini: „Poruncea}te a s@ g@ti
înnalt@ grind@, având n@l]ime de co]i cinzeci, }i zi diminea]@ împ@ratului s@ se spânzure
într-însa Mardoheul; }i a}a vei mearge cu împ@ratul veasel la usp@]u”. Pl@cutu-i-au lui
sfatul }i au poruncit înnalt@ a g@ti cruce.
Cap 6
Împ@ratul, cetindu-}i }ie}i noaptea istoriile de peste an }i g@sind credin]a lui Mardoheu în
deascoperirea famenilor ce le}uia vie]ii împ@ratului, poruncea}te s@ s@ cinsteasc@ ca al doilea
dup@ împ@ratul, prin Aman, protivnicul lui cel de perire.

1.

oaptea aceaea o au petrecut împ@ratul f@r@ de somn }i au poruncit s@-i aduc@
istoriile }i faptele de peste an ceale trecute, carele cetindu-s@ înnaintea lui, ||
S-au ajuns la locul acela în care era scris în ce chip vestise Mardoheul le}uirile
514r 2 .
lui Vagathan }i a lui Thares famenilor, carii pre împ@ratul Assvir vrea a sugruma.
3. Carea auzând împ@ratul, au zis: „Ce au dobândit Mardoheul plat@ sau cinste
pentru aceast@ credin]@?” Zis-au lui slugile lui }i slujitorii: „Tocma nimic de plat@ au
dobândit”.
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4. {i îndat@ împ@ratul: „Cine iaste – au zis – în pridvoru?”, c@ Aman întrase în pridvorul
casii împ@r@te}ti dinlontru, ca s@ îndeamne pre împ@ratul }i s@ porunceasc@ pre Mardoheul
a-l spânzura în crucea carea i s@ g@tise.
5. R@spuns-au slugile: „Aman st@ în pridvor”. {i au zis împ@ratul: „Între!”
6. {i deac@ au întrat, i-au zis: „Ce trebuie s@ s@ fac@ omului pre carele împ@ratul vrea
a-l cinsti?” {i cugetând Aman în inima sa }i socotind c@ pe nime altul, împ@ratul, f@r@ pre
sâne, vrea a-l cinsti,
7. Au r@spuns: „Omul pre carele împ@ratul vrea a-l cinsti,
8. Trebuie s@ s@ îmbrace cu vâjminte împ@r@te}ti }i s@ s@ puie pre calul care-i de }aoa
împ@ratului }i s@ ia împ@r@teasca steam@ pre capul s@u. |
9. {i cel dintâiu dintre c@peteniile împ@r@te}ti }i dintre tirani s@ ]ie calul lui }i, prin uli]a cet@]ii 514v
mergând, s@ strâge }i s@ zic@: «A}a s@ va cinsti ori pre care va vrea împ@ratul a-l cinsti!»”
10. {i i-au zis împ@ratul: „Gr@bea}te }i, luând conto}ul }i calul, f@ precum ai gr@it lui
Mardoheu jidovului, carele }ede dinnaintea u}ii pol@]ii. P@zea}te ca nu cumva ceva
dintr-aceastea care ai gr@it s@ la}i!”
11. {i au luat Aman conto}ul }i calul }i, îmbr@când pre Mardoheu în uli]a cet@]ii }i
puindu-l pe cal, mergea înainte-i }i strâga: „De aceast@ cinste vrednic iaste ori pre carele
va vrea împ@ratul a-l cinsti!”
12. {i s-au întors Mardoheul la u}a pol@]ii. {i Aman au gr@bit a mearge în casa sa,
jeluindu-se }i cu capul acoperit.
13. {i au povestit Zarei, muierii sale, }i priiatinilor toate care i s@ întâmplase. C@ruia
i-au r@spuns cei în]elep]i, carii îi avea în sfat, }i muierea lui: „De-i din s@mân]a jidovilor
Mar||doheul dinnaintea c@ruia ai început a c@dea, nu-i vei putea sta împrotiv@, ci vei 515r
c@dea înaintea lui”.
14. Înc@ ei gr@ind, venit-au famenii împ@ratului }i curând pre el la usp@]ul ce i-l g@tise
împ@r@teasa a mearge l-au silit.
Cap 7
Esthir, în usp@]u, pre împ@ratul, fiind veasel, pentru a sa }i a norodului s@u via]@ îl roag@, }i pre
Aman, protivnicul jidovilor, îl pârea}te, pre carele împ@ratul, în crucea cea de la sâne lui
Mardoheu g@tit@, a-l spânzura poruncea}te.

1.
2.

i au întrat împ@ratul }i Aman s@ bea cu împ@r@teasa.
{i i-au zis împ@ratul }i a doao zi, dup@ ce s@ înc@lzise de vin: „Care iaste
cearerea ta, Esthir, s@ se dea ]ie? {i ce vreai s@-]i fie? {i jum@tate din împ@r@]ia
mea de vei ceare, vei dobândi”.
3. C@tr@ carele ea au r@spuns: „De am aflat har în ochii t@i, o împ@rate, }i de-]i place,
d@ruie}te-mi mie sufletul mieu, pentru carele m@ rog, }i norodul mieu, pentru care cu
de-adinsul m@ rog.
4. C@ vându]i sântem eu }i norodul mieu, ca s@ | ne zdrobim, s@ ne sugrum@m }i s@ perim. 515v
{i batâr de ne-am vinde spre slugi }i slujnice, ar fi de-a s@ suferi r@otatea }i suspinând a} t@cea.
Iar@ acum vr@jma}ul nostru acela iaste a c@ruia nemilostivirea s@ r@vars@ preste împ@ratul”.
5. {i r@spunzând împ@ratul Assverul, au zis: „Cine-i acela }i de ce puteare s@ îndr@zneasc@
a face aceastea?”
6. {i au zis Esthir: „Vr@jma}ul }i nepriiatinul nostru cel r@u acesta iaste, Aman”. Carea
el auzând, îndat@ au amur]it, fa]a împ@ratului }i a împ@r@teasei neputând suferi.
7. Iar@ împ@ratul mâniindu-se s-au sculat }i din locul usp@]ului au întrat în gredina cea
cu pomi s@dit@. {i Aman înc@ s-au sculat, s@ s@ roage de Esthir împ@r@teasa pentru sufletul
s@u, c@ au în]eles de la împ@ratul }ie}i a-i fi g@tit r@ul.
8. Carele, înturnându-s@ din gr@dina cea cu pomi s@dit@ }i întrând în locul usp@]ului,
au g@sit pre Aman a fi c@zut pre patul în care z@cea Esthir }i au zis: „Înc@ }i pre împ@r@teasa
vrea a o supune, eu de fa]@ fiind în casa mea?” Înc@ nu ie}ise cuvântul din gura împ@ratului
}i îndat@ i-au acoperit fa]a. ||
9. {i au zis Harbona, unul dintre fameni, carii sta în slujba împ@ratului: „Iat@, lemnul 516r
care g@tise lui Mardoheu, care au gr@it pentru împ@ratul, st@ în casa lui Amman, având
lungime de cinzeaci de co]i”. C@ruia i-au zis împ@ratul: „Spânzura]i-l într-însul!”
10. {i s-au spânzurat Aman în furcile care el g@tise lui Mardoheu. {i mânia împ@ratului
s-au odihnit.

206

CAP 8 {I 9

CARTEA ESTHIR
Cap 8

Esthir, rânduind pre Mardoheu în locul lui Aman, dobândea}te de la împ@ratul ca ceale
dobitoce}ti }i vechi a lui Aman scrisori cu altele noao s@ s@ scaz@ }i jidovilor neteamere }i s@ s@
izbândeasc@ den nepriiatinii s@i, de unde mare pretutindenea veselie r@sare.

1.

n zioa aceaea, dat-au împ@ratul Assverul Esthir împ@r@teasii casa lui Aman,
vr@jma}ului jidovilor, }i Mardoheul au întrat înnaintea fea]ii împ@ratului, c@
i-au m@rturisit Esthir a fi unchiu.
2. {i au luat împ@ratul inelul care de la | Aman a-l lua înd@r@pt poruncise }i l-au dat lui
516v
Mardoheu, iar Esthir au rânduit pre Mardoheu preste casa sa.
3. Nici cu aceastea îndestulat@, c@zut-au la picioarele împ@ratului }i au plâns }i gr@ind
c@tr@ el l-au rugat ca r@otatea lui Aman Agaghiteanului }i le}uirile lui aceale reale, care
cugetase asupra jidovilor s@ porunceasc@ a fi înz@darnice.
4. Iar@ el, dup@ obiceaiu, împ@r@teascul toiag cel de aur l-au întins cu mâna, prin care
s@mnul milostivirii s@ ar@ta; }i ea, sculându-se, au st@tut înaintea lui,
5. {i au zis: „De place împ@ratului }i de am aflat har în ochii lui }i rug@ciunea mea nu i
s@ veade a fi împrotivitoare, rogu-m@ ca, cu noao scrisori, scrisorile ceale vechi a lui Aman
le}uitoriului }i protivnicului jidovilor, cu carele pre ei în toate ]inuturile împ@ratului a-i
pierde poruncise, s@ se îndrepteaze.
6. C@ în ce chip voiu putea suferi moartea }i uciderea norodului mieu?”
7. {i au r@spuns împ@ratul Assvir Esthir împ@r@teasei }i lui Mardoheu jidovului: || „Casa
517r
lui Aman o am d@ruit Esthir }i pre el am poruncit a-l spânzura în cruce, pentru c@ au
îndr@znit a-} slobozi mâna asupra jidovilor.
8. Scrii]i, dar@, jidovilor precum v@ place, cu numele împ@ratului, îns@mnând c@r]ile cu
inelul mieu”. C@ acest obiceaiu era, ca c@r]ilor care cu numele împ@ratului s@ trimitea }i
cu inelul lui era înt@rite nime s@ nu îndr@zneasc@ a le zice împrotiv@.
9. {i chemându-s@ scriitorii }i c@rturarii împ@ratului (}i era vreamea lunii a treia, carea
s@ cheam@ Sivan), în zioa ei a doaozeci }i trei s-au scris c@r]ile, precum voise Mardoheul,
c@tr@ jidovi }i c@tr@ voievozi }i ispravnicii }i judec@torii, carii era preste o sut@ doaozeaci
}i }apte de ]@ri de la India pân@ la Ethiopia, ]@râi }i ]@râi, norodului }i norodului, dup@
limbile }i slovele sale }i jidovilor, precum putea ceti }i auzi.
10. {i c@r]ile, carele cu numele împ@ratului s@ trimitea, cu inelul lui s-au îns@mnat }i s-au trimis
prin purt@torii, carii, prin toate ]@râle alergând, ceale vechi scrisori cu noao ve}ti s@ le întoarc@.
11. C@rora le-au poruncit împ@ratul s@ cheme jidovi prin toate cet@]ile }i într-una a |
517v s@ aduna s@ le porunceasc@, ca s@ stea pentru sufletele sale }i pre to]i protivnicii s@i, cu
muierile }i cu pruncii }i cu toate c@sile, s@-i ucig@ }i s@-i }tearg@ }i jafurile lor s@ le apuce.
12. {i s-au rânduit prin toate ]ânuturile o zi de izbând@, adec@ a treispr@zeacea zi a lunii
a doaospr@zeacea, adar.
13. {i ]ânearea c@r]ilor aceasta au fost, ca întru toate ]ânuturile }i noroadele care era supu}i
împ@r@]iii împ@ratului Asfir, }tiut@ s@ fie a fi g@ti]i jidovii, s@ ia izbând@ de protivnicii s@i.
14. {i au ie}it purt@tori degrab@, vestile purtând, }i porunca împ@ratului s-au spânzurat în Susan.
15. Iar@ Mardoheul, din polat@ }i dinnaintea împ@ratului ie}ind, str@lucea cu haine
împ@r@te}ti, hiachinthine adec@ }i din fa]a ceriului, coron@ de aur purtând în cap }i
înpodobit cu plato}e de m@tas@ }i cu ur}inic; }i toat@ cetatea au s@ltat }i s-au veselit.
16. Iar@ jidovilor lumin@ noao s-au v@zut a le r@s@ri, bucurie, cinste }i d@n]uire.
17. La toate noroadele, cet@]ile }i ]ânuturile, oriînc@tro mergea poruncile împ@ratului, minunat@
518r s@ltare, pr@znuiri }i uspea]e }i zi de s@rb@toare, atâta cât mul]i || dintr-alte neamuri }i din leagi
legii lor }i ]@r@moniilor s@ ad@oga, c@ mare groaza numelui jidovesc pre to]i cuprinsease.
Cap 9
Jidovii, într-aceaea} zi, carea era r@nduit@ jidovilor spre perire, ucid pre to]i protivnicii s@i }i,
spânzurând zeace fii a lui Aman, zioa lui fur, adec@ a sor]ilor, pururea de praznic a fi
Mardoheul rânduia}te.

1.

eci în zioa a treispr@zeacea a lunii a doaospr@zeacea, carea adar a s@ chema
mai sus am zis, când tuturor jidovilor s@ g@tea perirea }i protivnicii lor le poftea sângele,
întorcându-s@ strâm}tea, jidovii au început a fi deasupra }i a s@ izbândi de protivnici.
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2. {i s-au adunat prin toate cet@]ile, târgurile }i locurile, s@-} întinz@ mâna asupra nepriiatinilor
}i gonitorilor s@i }i nime n-au îndr@znit a le sta împrotiv@, c@ pre toate noroadele frica m@rimii
lor le cuprinsease.
3. C@ }i judec@torii ]inuturilor }i voievozii }i ispravnicii }i toat@ vrednicia, carea preste
toate locurile }i lucruri|le era, în@l]a pre jidovi pentru frica Mardoheului,
4. Pre carele c@petenie a fi pol@]ii }i mult foarte a putea cunoscuse. {i veastea numelui
lui cre}tea în toate zilele }i prin gurile tuturora zbura.
5. Deci jidovii au lovit protivnicii s@i cu ran@ mare }i i-au ucis, r@spl@tindu-le ceaea ce
ei le g@tise a le face,
6. Atâta cât }i în Susan cinci sute de oameni au ucis, afar@ din fiii lui Aman Agaghiteanului,
protivnicului jidovilor, a c@rora aceastea sânt numele:
7. Farsandatha }i Delfon }i Esfatha
8. {i Faratha, Adalia, Arida }i Arisai
9. {i Iezatha }i Fermeatha }i Arii.
10. Pre carii ucigându-i, pr@zile din averile lor n-au vrut a le atinge.
11. {i îndat@ num@rul celor ce era uci}i în Susan la împ@ratul s-au adus.
12. Carele au zis împ@r@teasei: „În cetatea Susan au ucis jidovii cinci sute de b@rba]i }i
al]i zeace fiii lui Aman. Cât socote}ti c@ vor face ucidere în toate ]ânuturile? Ce ceri mai
mult }i ce vreai s@ porunceasc a fi?”
13. C@ruia ea i-au r@spuns: „De place împ@ratu||lui, deaie-s@ puteare jidovilor ca, precum
ast@zi au f@cut în Susan, a}a }i mâne s@ fac@ }i zeace fii ai lui Aman în furci s@ s@ spânzure”.
14. {i au poruncit împ@ratul s@ fie a}ea. {i îndat@, în Susan au r@dicat porunca }i zeace
fii ai lui Aman s-au spânzurat.
15. Adunându-s@ jidovii în zioa a patraspr@zeacea a lunii adar, s-au ucis în Susan trei
sute de b@rba]i. Nici a lor averi s-au apucat de la ei.
16. Ci }i prin toate ]inuturile care era supuse biruin]ii împ@ratului, pentru sufletele sale
au st@tut jidovii, ucigând oamenii cei ce-i gonea, atâta cât }aptezeaci de mii de uci}i s-au
plinit }i nime din averile lor au atins ceva.
17. Iar@ zioa a treispr@zecea a lunii adar, întâia, ucideri au fost la to]i }i în zioa a
patraspr@zeacea au încetat a t@ia, carea o au rânduit a fi vestit@, ca într-însa în toat@
vreamea s@ s@ uspete cu bucurie }i cu uspea]e.
18. Iar@ cei ce în cetatea Susan f@cuse uciderea, în zioa a treispr@zecea }i a patraspr@zeacea
aceiia} luni, în ucidere s-au cuprins. Iar@ în zioa a cinspr@zeacea au încetat de-a ucide }i
pentru aceaea, aceaea} zi o au rânduit de praznic, de uspea]e }i de veselie.|
19. Iar@ jidovii, cei ce prin târguri nezidite }i prin sate z@bovea, zioa a patraspr@zeacea
a lunii adar o au rânduit de uspea]e }i de veselie, a}a ca s@ salte într-însa }i s@-}i trimit@
unii la al]ii p@r]i din uspea]e }i din bucate.
20. {i au scris Mardoheul toate aceastea }i în scrisoare le-au trimis la jidovii carii în toate
]ânuturile împ@ratului z@bovea, }i celor de aproape, }i celor de departe.
21. Ca a patraspr@zeacea }i a cinspr@zeacea zi a lunii adar s@rb@tori s@ le cuprinz@ }i
întorcându-se pururea anul, cu mare cinste s@ le pr@znuiasc@.
22. C@ într-acealea zile s-au izbândit jidovii de nepriiatinii s@i, }i jealea }i întristarea spre
bucurie }i spre veselie s-au întors }i s@ fie zilele aceastea de uspea]e }i de veselie }i s@-}i
trimit@ unii la al]ii p@r]i de bucate }i s@racilor daruri s@ le d@ruiasc@.
23. {i au priimit jidovii spre leage vestit@ toate ceale ce în vreamea aceaea începuse a
face }i carele Mardoheul, prin scrisori, poruncise a face. ||
24. C@ Aman, fiiul lui Amadathi din ruda Agag, vr@jma}ul }i protivnicul jidovilor, au
cugetat asupra lor r@u, ca s@-i ucig@ }i s@-i }targ@. {i au trimis fur, care în limba noastr@
s@ zice „soarte”.
25. {i dup@ aceaea au întrat Esthir la împ@ratul, rugându-l ca cugetele lui, cu împ@r@te}ti
scrisori, de}erte s@ fie }i r@otatea carea asupra jidovilor g@tise s@ s@ întoarc@ spre capul
lui. Deci, }i pre el, }i fiii lui, i-au înfipt în cruce.
26. {i din vreamea aceaea zilele aceastea s-au chemat a lui Fur, adec@ „a sor]ilor”,
pentru c@ fur, adec@ soartea, în vadr@ s-au trimis; }i toate ce s-au f@cut, în scrisori, adec@
în valul c@r]ii ace}tiia s@ cuprind.
27. {i ceale ce suferise, }i care dup@ aceaea s-au schimbat, le-au cuprins jidovii spre sâne
}i preste s@mân]a sa }i preste to]i carii au vrut a s@ împreuna legii lor, ca nim@rui s@ nu
fie slobod aceaste doao zile f@r@ pr@znuire a le treace, pre carele scriptura le m@rturisea}te
}i alease vreami le poftesc pururea în curgerea anilor.
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28. Aceastea sânt zilele care nici o uitare cândva le va }tearge }i prin fie}tecare | neamuri
toate în toat@ lumea ]inuturile le vor pr@znui. Nici iaste vro cetate în carea zio Fur, adec@
„a sor]ilor” s@ nu s@ ]ie de la jidovi }i de la neamul lor, care e legat cu aceaste ]eremonii.
29. {i au scris Esthir împ@r@teasa, fata lui Avigail, }i Mardoheul jidovul }i a doao carte,
ca cu tot de-adinsul zioa aceast@ vestit@ s@ se ]ie dup@ aceasta.
30. {i au trimis la to]i jidovii, carii în o sut@ doaozeaci }i }apte de ]@ri a împ@ratului Assvir
petreace, s@ aib@ pace }i s@ priimeasc@ adev@rul,
31. [iind Zilele Sor]ilor }i vreamea sa, cu bucurie s@ le pr@znuiasc@ precum rânduise
Mardoheul }i Esthir, }i ei a le ]ânea }i de sâne }i de s@mân]a sa le-au priimit, posturile }i
strâg@rile }i Zilele Sor]ilor.
32. {i toate care cartea aceasta, ce s@ chiam@ Esthir, le cuprinde.
Cap 10
Descoperirea visului lui Mardoheu, despre întoarcerea norodului spre slobozenie.

3r

3v

1.

ar@ împ@ratul Assvirul toate ]ânuturile || }i toate ostroavele m@rii le-au f@cut
d@jduitoare.
2.
A c@ruia t@riia }i împ@r@]iia }i vredniciia }i în@l]imea, carea au în@l]at pre
Mardoheu, scrise sânt în c@r]ile meadilor }i a pearsilor.
3. {i în ce chip Mardoheul, de neam jidovesc, al doilea dup@ împ@ratul, au fost }i mare
între jidovi }i priimit gloatei fra]ilor s@i, cercând ceale bune norodului s@u }i gr@ind ceale
ce era de pacea s@min]iii sale. (Care s@ afl@ în izvodul ovreiesc, cu plin@ credin]@ le-am
scris. Iar@ aceastea ce urmeaz@ scrise le-am g@sât în izvodul cel de ob}te, carele cu limb@
}i cu slove grece}ti s@ cuprind. {i într-aceaea, dup@ sfâr}itul c@r]ii, acest cap s@ purta, care,
dup@ obiceaiul nostru, cu s@mnul frig@rii l-am îns@mnat).
4. {i au zis Mardoheul: „De la Dumnezeu sânt aceastea.
5. Adusu-mi-am aminte de visul care v@zusem, acea}tea îns@mnând: nici ceva dintr-însele
au fost z@darnic.
6. Izvor mic, care au crescut spre râu }i spre lumin@ }i spre soare s-au întors }i spre |
ape multe foarte s-au v@rsat, Iesthir iaste, carea împ@ratul o au luat muiare }i o au vrut a
fi împ@r@teas@.
7. Iar@ doi b@lauri, eu sânt }i Aman.
8. Neamurile care s@ adunase, aceia sânt carii s-au silit a }tearge numele jidovilor.
9. Iar@ neamul mieu Israil iaste, care au strâgat c@tr@ Domnul }i au mântuit Domnul pre norodul
S@u }i ne-au slobozit de toate r@ut@]ile. {i au f@cut seamne mari }i minuni între neamuri.
10. {i doao sor]i a fi au poruncit, una a norodului lui Dumnezeu, alta a tuturor neamurilor.
11. {i au venit amândoao sor]ile dintr-aceaea vreame spre rânduita zi înnaintea lui
Dumnezeu, tuturor neamurilor.
12. {i }-au adus aminte Domnul de norodul S@u }i s-au milostivit spre mo}tenirea Sa.
13. {i s@ vor ]inea zilele aceastea în luna lui adar, a patraspr@zeacea }i a cinspr@zeacea
zi aceiia}i luni, cu tot de-adinsul }i cu bucurie într-o cinste a norodului aduna]i, spre toate
de-acum înnaintea neamurile norodului Israil”.
Cap 11
Visul lui Mardoheiu

4r

1.

n anul al patrulea, împ@r@]ind Ptolo||meiu }i Cleopatra, au adus Dosithei,
care pre sâne preot }i din neamul leviticesc s@ zicea, }i Ptolomeiu, fiiul lui,
aceast@ scrisoare Fur, carea o au zis a fi tâlcuit@ de Lisimah, fiiul lui Ptolomeiu,
în Ierusalim. {i acest început era în izvodul cel de ob}te carele, nici cu cel ovreiesc, nici
la vrun tâlcuitoriu, s@ aduce.
2. În anul al doilea, împ@r@]ind Artaxirs cel mare, în zioa dintâiu a lunii nisan, au v@zut
vis Mardoheul, fiiul lui Iair, fiiul lui Semeiu, fiiului Kis, din neamul Veniamin,
3. Om jidov, care l@cuia în cetatea Susan, b@rbat mare }i între cei dintâiu în polata
împ@r@teasc@.
4. *{i era din num@rul robilor celor ce-i mutase Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, *4 Împ@r. 12, 15.
din Ierusalim cu Ieconie, împ@ratul Iudei.
Sus 2, 6.
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5. {i acesta i-au fost visul: i s- au ar@tat glasuri }i gâlcevi }i tresnete }i cutremur de p@mânt
}i turburare pre p@mânt.
6. {i iat@, doi b@lauri mari }i gata înprotiva sa spre r@zboiu,
7. La a c@rora strâgare, toate s-au de}teptat neamurile s@ o}teasc@ asupra neamului
drep]ilor.
8. {i au fost zioa aceaea a întunearecului }i | a aleagerii, a primejdiii, a n@cazului }i a 4v
strâmtorii }i groaz@ mare foarte pre p@mânt.
9. {i s-au turburat neamul drep]ilor, celor ce s@ temea de realele sale, }i s-au g@tit spre
moarte.
10. {i au strâgat c@tr@ Dumnezeu. {i ei strâgând, un izvor mic au crescut în râu mare
foarte }i spre ape multe s-au v@rsat.
11. Lumina }i soarele au r@s@rit }i cei smeri]i s-au înn@l]at }i au îmbucat pre cei ale}i.
12. Carea v@zând Mardoheul }i sculându-s@ din a}ternut, cugeta ce ar vrea Dumnezeu
a face }i înfipt avea în inim@, dorind a }ti ce ar cuprinde visul.
Cap 12
Descoperirea ale}uirilor famenilor împrotiva împ@ratului de la Mardoheu ar@tat@, din al doilea
cap procitit@.

1.

i s@ z@bovea în vreamea aceaea în polata împ@ratului cu Vagatha }i Thara,
famenii împ@ratului, carii era portarii pol@]ii.
2.
{i, deac@ au în]eles cugetele lor }i grijile mai cu de -adinsul le v@zuse, au
cunoscut c@ s@ str@duiesc a-}i trimite mânile asupra împ@ratului Artaxers }i au vestit despre
aceasta împ@ratului,
3. Carele, despre amândoi având întrebare, || m@rturisindu-se, au poruncit a-i duce 5r
la moarte.
4. Iar@ împ@ratul, ce s@ f@cuse au scris în istorii, ci }i Mardoheul pomenirea lucrului o au scris.
5. {i i-au poruncit împ@ratul s@ r@mâie în curtea pol@]ii, dându-i pentru vestirea daruri.
6. Iar@ Aman, fiiul lui Amadathi Vugheul, era sl@vit foarte înaintea împ@ratului }i au vrut
a strâca lui Mardoheu }i norodului s@u, pentru doi fameni ai împ@ratului, carii fusease uci}i.
Pân@ aici înceaperea.
Care urmeaz@ într-acela loc era puse, unde iaste scris în carte: „{i au apucat bun@t@]ile sau
averile lor”. Carele numai în cel de ob}te izvod le-am g@sit, iar@ a c@r]ii aceasta au fost paria.

Cap 13
Paria împ@r@te}tii c@r]i carea au trimis Aman la c@peteniile ]inuturilor pentru uciderea jidovilor
}i rug@ciunea lui Mardoheiu pentru slobozirea lor.

1.

mp@ratul cel mare, Artaxers, de la India pân@ la Ethiopia, voievozilor
}i pov@]uitorilor a o sut@ doaozeaci }i }apte de ]âri, care sânt supt împ@r@]ia lui,
sân@tate!
2. Preste multe neamuri împ@r@]ind }i toat@ | lumea biruin]ii meale supuind, am vrut 5v
nici într-un chip r@u a m@ sluji de m@rimea puterii, ci cu mil@ }i cu blândea]e a st@pâni
supu}ii, ca f@r@ nici o groaz@ via]a în t@ceare petrecând, cu cea dorit@ tuturor muritorilor
pace s@ se desfeteaze.
3. Iar@ întrebând eu de la sfetnicii miei cum s-ar putea aceasta plini, unul, care cu
în]elepciunea }i cu credin]a petrecea pre ceiaalal]i }i era, dup@ împ@ratul, al doilea, pe
nume Aman,
4. Mi-au spus a fi în tot p@mântul norodu r@sipit, carele s@ sluja}te de legi noao }i împrotiva
obiceaiului a tuturor neamurilor f@când, poruncile împ@ra]ilor le-ar fi nesocotind }i unirea
tuturor neamurilor cu a sa împ@r@chiare ar fi v@tâmând.
5. Carea în]@legând, v@zând un neam împrotiv@ r@zboitoriu, împrotiva a tot neamului
omenesc cu alte nelegiuiri slujindu-s@ }i poruncilor noastre împrotivindu-s@ }i turburând
pacea acelor noo supuse ]inuturi }i unirea inimilor,
6. Am poruncit ca ori pre carii Aman, care-i rânduit preste toate ]@râle }i al doilea dup@
Sus 2, 21; 6, 2.
împ@ratul }i pre carele în loc de tat@ îl cinstim, va ar@ta, cu muierile }i cu pruncii, s@ se
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}tearg@ de la protivnicii s@i }i nime s@ nu se milostiveasc@ spre dân}ii, în zioa a ||
patraspr@zecea a lunii adar, anului curg@toriu.
7. Ca necura]ii oameni, într-o zi în iad pogorându-se, s@ întoarc@ împ@r@]iii noastre
pacea, carea o au turburat.
Pân@ aici paria c@r]ii.
Care urmeaze dup@ acel loc, scrise le-am g@sit, unde s@ cetea}te.

6v

{i mergând Mardoheul, au f@cut toate care poruncise Esthir.
Îns@ nu sânt în cel ovreiesc }i togma la nici un tâlcuitoriu nu s@ afl@.
8. Iar@ Mardoheul s-au rugat Domnului, aducându-}i aminte de toate lucrurile Lui.
9. {i au zis: „Doamne, Doamne, Împ@rate Atotputearnice , c@ în mâna Ta sânt puse toate
}i nu iaste cine s@ poat@ sta împrotiva vrearii Tale, de vei judeca a mântui pre Israil.
10. Tu ai f@cut ceriul }i p@mântul }i orice s@ cuprinde supt ceriu.
11. Domnul tuturor e}ti, nici iaste cine s@ se împrotiveasc@ m@ririi Tale.
12. Toate le cuno}ti }i }tii c@ nu pentru trufia }i ocara }i pentru vro poft@ a slavei am
f@cut aceasta, de nu m-am închinat lui Aman celui trufa}.
13. C@ bucuros, pentru mântuirea lui Israil, }i urmele picioarelor lui sânt gata a le
s@ruta. |
14. Ci m-am temut ca nu cumva cinstea Dumnezeului mieu s@ o trec la om }i s@ nu m@
închin cuiva, afar@ de Dumnezeul mieu.
15. {i acum, Doamne, Împ@rate, Dumnezeul lui Avraam, fie-[i mil@ de norodul T@u,
c@ vreau a ne pierde nepriiatinii no}tri }i mo}tenirea Ta a o }tearge.
16. S@ nu urgise}ti partea Ta, carea [i-o ai r@scump@rat din Eghipt.
17. Ascult@ rug@ciunea mea }i te milostivea}te spre soartea }i funea Ta }i întoarce jelea
noastr@ spre bucurie ca, vie]uind, s@ l@udâm numele T@u, Doamne, }i s@ nu închizi gurile
celor ce-[i cânt@”.
18. {i tot Israilul, cu o minte }i cu o rug@ciune, au strâgat c@tr@ Domnul, pentru c@
adev@rat moartea le sta înnainte.
Cap 14
Plânge Esthir, pre Dumnezeu în duh smerit rugându-L.

1.

7r

7v

i }i Esthir împ@r@teasa au sc@pat c@tr@ Domnul, sp@imântându-se de primejdia
ce s@ apropiia.
2.
{i dezbr@când hainele ceale împ@r@te}ti, ceale de plâns }i de jale vrednice
vejminte au luat }i, în loc de multe fealiuri de unsori, cu cenu}e }i cu gunoiu }-au umplut
capul, }i trupul }i l-au smerit cu posturi. {i || toate locurile în carele mainte s@ veselea,
cu zmulgerea p@rului le-au împlut.
3. {i s@ ruga Domnului, Dumnezeului Israil, zicând: „Domnul mieu, carele sângur e}ti
împ@ratul nostru, ajut@-m@, sângurateca, }i c@riia afar@ de Tine nu iaste alt agiutoriu.
4. Primeajdiia mea în mânile meale iaste.
5. Auzit-am de la tatâl mieu, c@ Tu, Doamne, ai luat pre Israil dintru toate neamurile }i 2 Leage 4, 20, 24
pre p@rin]ii no}tri dintre to]i cei mai dintâiu mai-marii s@i s@-i st@pâne}ti, mo}tenire vecinic@, }i 32, 9.
}i le-ai f@cut precum ai gr@it.
6. P@c@tuit-am înnaintea Ta }i pentru aceaea ne-ai dat în mânile nepriiatinilor no}tri,
7. C@ am cinstit dumnezeii lor. Drept e}ti, Doamne!
8. {i acum nu li-i lor destul, c@ ne apas@ cu robiia vârtoas@, ci vârtutea mânilor sale
puterii idolilor socotind-o.
9. Vreau a schimba ceale f@g@duite ale Tale }i a }tearge mo}tenirea Ta }i a astupa gurile
celor ce Te laud@ }i a stânge slava bisearicii }i a oltariului T@u,
10. Ca s@ de}chiz@ gurile p@gânilor }i s@ laude t@ria idolilor }i s@ propoveduiasc@ pre
împ@ratul cel trupesc în veac.
11. S@ nu dai, Doamne, împ@r@teasca Ta steam@ celor ce nu sânt, ca s@ nu râz@ spre
c@derea noastr@, ci întoarce sfatul lor asupra lor }i pre cel ce au | început cu r@u asupra
noastr@ r@sipea}te-l.
12. Adu-[i aminte, Doamne, }i Te arat@ noao în vreamea n@cazului nostru }i-m d@ mie
cutezare, Doamne, împ@ratul dumnezeilor }i a toat@ puterea.
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13. Pune vorb@ togmit@ în gura mea înnaintea leului }i mut@ inima lui spre urârea
vr@jma}ului nostru, ca }i el s@ piar@ }i cei ce-l ascult@ pre el.
14. Iar@ pre noi ne slobozi cu mâna Ta }i-mi agiut@, ceii ce nici un agiutoriu altul nu
am, f@r@ pre Tine, Doamne, Care ai cuno}tin]a tuturor.
15. {i }tii c@ am urât slava nepriiatinilor }i m@ sc@rbeasc de c@mara net@ia]ilor împregiur
}i a tot cel de alt neam.
16. Tu }tii lipsa mea, c@ urgisesc s@mnul trufiii }i al slavei meale, care iaste pre capul
mieu în zilele ar@t@rii meale, }i-l urgisesc ca petecul ceii lunatece }i nu-l port în zilele t@cerii
meale,
17. {i c@ n-am mâncat în masa lui Aman, nici mi-au pl@cut usp@]ul împ@ratului }i n-am
beut vinul gust@rilor;
18. {i niciodat@ nu s-au veselit slujnica Ta, de când aici m-am mutat pân@ în zioa de
acum, f@r@ numai în Tine, Doamne, Dumnezeul lui Avraam.
19. Dumnezeul cel tare peste to]i, ascult@ glasul celor ce nici o n@dejde alta nu au }i ne
izb@vea}te din mâna nepriiatinilor }i m@ scoate din frica mea”.
Cap 15
Poruncind Mardoheul, într@ Esthir la împ@ratul, de fa]a lui îngrozit@. || {i acestea le-am g@sât
adaose în cel de ob}te izvod.

1.

8r

i i-au poruncit (f@r@ îndoial@ Esthirei Mardoheul) s@ între la împ@ratul }i s@-l
roage pentru norodul s@u }i pentru ]ara sa.
2.
„Adu-]i aminte (au zis) de zilele smereniii tale, cum te-ai crescut în mâna mea,
c@ Aman, al doilea dup@ împ@ratul, au gr@it împrotiva noastr@ spre moarte.
3. {i tu cheam@ pre Domnul }i gr@ia}te împ@ratului pentru noi }i ne slobozea}te din
moarte”. Înc@ }i aceastea ce sânt din jos puse.
4. Iar@ în zioa a treia s-au dezbr@cat de vejmintele podoabei sale }i s-au încungiurat cu slava sa.
5. {i str@lucind v@jmântul împ@r@tesc }i chemând pre îndrept@toriul tuturor }i mântuitoriul
Dumnezeu, }-au luat doao slujnice.
6. {i spre una, adec@, s@ r@zima ca cum, pentru desf@t@ri }i prea multa jing@}ire, trupul
s@u nu }i l-ar birui a-l purta.
7. Iar@ ceaiaalalt@ slujnic@ urma dup@ doamna, sprijinind vejmintele sale, ce s@ slobozea
pre p@mânt.
8. Iar@ ea, cu fa]a ca de trandafir }i cu ochii iubi]i str@lucind, cel trist î} pitula sufletul }i
de mare fric@ adunat.
9. {i întrând prin toate pre rând u}ile, au st@tut în prejma împ@ratului, unde el l@cuia
pre scaunul împ@r@]iii sale, îmbr@cat cu haine împ@r@te}ti }i str@lucind de aur }i de pietri
scumpe }i era groaznic la vedeare.
10. {i, deac@-}i r@dicas@ fa]a }i arzând cu ochii | î}i ar@tase urgiia pieptului, 8v
împ@r@teasa au c@zut }i, schimbându-se fa]a în p@liciune, cel obosit spre slujnicu]@
}-au plecat capul.
11. {i au întors Dumnezeu duhul împ@ratului spre blândea]e }i grabnic }i sp@imântat au s@rit
din scaun }i, sprijinind-o în bra]ele sale pân@ s-au întors la sine}i, cu aceaste cuvinte o îmblânzea:
12. „Ce e ]ie, Esthir? Eu sânt fratele t@u, nu te teame,
13. Nu vei muri, c@ nu pentru tine, ci pentru to]i aceast@ leage s-au f@cut.
14. Deci apropie-te }i atinge varga”.
15. {i t@când ea, au luat varga cea de aur }i o au pus pre grumazii ei }i o au s@rutat }i
au zis: „C@ci nu-mi gr@ie}ti mie?”
16. Carea au r@spuns: „V@zutu-te-am, domnule, ca pre îngeru lui Dumnezeu }i s-au
turburat inima mea de frica slavei tale,
17. C@ foarte minunat e}ti, doamne, }i fa]a ta e plin@ de daruri”.
18. {i gr@ind, iar@}i au c@zut }i mai s-au sf@r}it.
19. Iar@ împ@ratul s@ turbura }i to]i slujitorii lui o mâng@ia.
Cap 16
Cartea Assverului pentru mântuirea jidovilor, cu uciderea nepriiatinilor s@i, la toate ]inuturile
împ@r@]iii, înz@darnic@ f@când cartea de la Aman trimis@. Pariia c@r]ii împ@ratului Artaxers,
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carea pentru jidovi la toate ]ânuturile împ@r@]iii || o au trimis. Carea nici aceasta în izvodul
jidovesc nu iaste.

1.

9v

10r

10v

mp@ratul, marele Artaxers, de la Indiia pân@ la Ethiopiia, voievozilor }i
c@peteniilor a o sut@ doaozeaci }i }apte de ]@ri, carii de biruin]a noastr@
ascult@, s@n@tate!, zice.
2. Mul]i, de bun@tatea c@peteniilor }i de cinstea ce li s-au dat, r@u s-au slujit spre trufie.
3. {i nu numai supu}ii împ@ra]ilor s@ sârguiesc a-i ap@sa, ci, slava ce li s-au dat nesuferind,
asupra celor ce li s-au dat cuget@ le}uiri.
4. Nici s-au îndestulat a nu mul]@mi pentru facerile de bine }i legile omenirii întru sâne}i
a le v@t@ma, ci înc@ }i de a lui Dumnezeu judecat@, carea vede toate, s@ socotesc a putea
sc@pa.
5. {i spre atâta r@otate au n@v@lit ca pre cei ce încredin]atele }ie}i slujbe cu de-adinsul
le chivernisesc }i a}a toate le fac, cât vreadnici sânt de lauda tuturor, cu le}uirile minciunilor
s@ sârguiesc a-i r@sturna.
6. Când urechile c@peteniilor ceale unite }i din firea sa pre al]ii bine socotind, cu viclean@
me}te}ugire le în}al@.
7. Care lucru }i din vechile istorii s@ arat@ }i din ceale ce s@ fac în toate zilele, în ce chip,
cu realele unora îndemn@ri, cugetele împ@ra]ilor s@ se strâce.
8. Pentru aceaea trebuie a socoti despre pacea a tuturor ]ânuturilor. |
9. Nici trebuie s@ socoti]i, de poruncim de multe fealiuri, cum c@ din u}urarea inimii
noastre vine aceasta, ci dup@ togmeala }i schimbarea vreamilor, precum folosul ob}tii
poftea}te a face judecata.
10. {i ca s@ în]eleage]i mai chiar ce zicem, *Aman, fiiul Amadathii, }i cu sufletul }i cu neamul *Sus 11, 1.
machedonean }i strein de sângele persilor, }i milostivirea noastr@ cu a sa nemilostivire
câlcând-o, nimernic de la noi s-au priimit.
11. {i atâta spre sâne au cunoscut omenire, cât tatâl nostru s-au chemat }i s-au cinstit
de la to]i dup@ împ@ratul al doilea.
12. Carele într-atâta unflarea mândriii s-au în@l]at, cât s-au sârguit a ne despoia de
împ@r@]ie }i de suflet.
13. C@ pre Mardoheul, dup@ a c@ruia credin]@ }i faceri de bine tr@im, }i pre so]iia împ@r@]iii
noastre, Esthir, cu tot neamul s@u, cu oricare noao }i neauzite me}te}ugiri i-au cerut spre
moarte.
14. Aceasta cugetând, ca, ucigându-i pre dân}ii, s@ ale}uiasc@ sângur@t@]ii noastre }i
împ@r@]ia persilor s@ o treac@ în machidoneani.
15. Iar@ noi pre jidovi, de la acel mai r@u decât to]i oamenii spre moarte osândi]i,
|| nici togma într-o vin@ nu i-am g@sit, ci înc@, împrotiv@, cu dreapte legi a fi
slujindu-s@.
16. {i fiii Celui Preaînnalt }i Preamare }i pururea vie]uitoriului Dumnezeu, cu a C@ruia
facere de bine, }i p@rin]ilor no}tri, }i noao ni s-au d@ruit împ@r@]iia }i pân@ ast@zi s@
p@zea}te.
17. Pentru aceaea, scrisoarea aceaea, carea el, supt numele nostru o îndreptase, s@ o
}ti]i a fi z@darnic@.
18. Pentru care t@lh@rie, dinnaintea por]ii cet@]ii ace}tiia, adec@ Susan, }i el, care au
ale}uit, }i toat@ rudeniia lui spânzur@ în furci; nu noi, ci Dumnezeu r@spl@tindu-i de ce au
fost vreadnic.
19. Iar@ aceast@ porunc@, carea acum trimitem, în toate cet@]ile s@ se puie la ar@tare,
ca slobod s@ fie jidovilor a s@ sluji de legile sale.
20. C@rora trebuie s@ le fi]i agiutoriu, ca pre cei ce s-au g@tit spre uciderea lor s@-i poat@
ucide în zioa a treispr@zecea a lunii a doaspr@zecea, care s@ cheam@ adar.
21. C@ aceast@ zi, Dumnezeu Atotputearnicul, a mâhnirii }i a jalei, li-o au întors spre
bucurie.
22. Pentru aceaea, }i voi, între celeaalalte de praznice zile, aceasta o ve]i avea zi }i o
pr@znui]i cu toat@ veseliia, ca }i dup@ aceasta s@ s@ cunoasc@.
23. To]i carii credincios ascult@ de persi | vreadnic@ pentru credin]@ a dobândi plata,
iar@ carii le}uiesc împ@r@]iii lor, a peri pentru tâlh@rie.
24. Iar@ toat@ ]ara }i cetatea carea nu va vrea a s@ împ@rt@}i de aceast@ pr@znuire, cu
sabie }i cu foc s@ piar@ }i a}a s@ se }targ@, ca nu numai oamenilor, ci }i fierâlor slobode
s@ le fie în veac spre pilda neb@g@rii în sam@ }i neascult@rii.

213

CARTEA ESTHIR

INDICE
(s-)au aflat : ind. pf.c. 3.pl. 2,23
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(celor) aleºi: s.m. pl. dat. 1,3
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 11,11
ales: adj. n. sg. ac. 1,7
alesele: ad j. antep. f. pl. nom. 2,11
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amãrãciunea: sg. ac. 4,1
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fiind s. norodului 10,13
adunat: n. sg. ac. 15,8

AN: s.m.
anul: sg. nom./ac. 1,3; 2,16; 3,7; 9,2 1; 11,1, 2
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averi: pl. nom. 9,15
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sã asculte: conj. prez. 3.sg. 5,5
ascultã: imperativ 2.sg. 13,17; 14,19
ascultã: ind. prez. 3.pl. 14,13; 16,1, 23
ASEMENEA: adv.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: 4,16
ASTÃZI: adv.
as tãzi: 5,4; 9,13; 16,16
(a) ASTUPA: v. I
a as tupa: 14,9

B
BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlauri: s.m. pl. nom./ac. 10,7; 11,6
BATÃR : adv.; var. BATÂR „mãcar” (Reg. Trans. Mold.; mgm.)
batâr : 7,4
(a) BÃGA: v. I
bagã: ind. prez. 3.sg. 3,8
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
vor bãga: ind. viit.I. 3.pl. 1,18

AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 2,1, 4, 12, 20; 3,2; 4,11; 5,14; 6,9; 9,13, 19; 16,5, 24
aºea: 9,14

BÃRBAT: s.m.
bãr baþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; 1,18, 20
bãr baþii: pl. nom./ac. 1,17, 22
bãr bat: sg. nom. 4,11; 11,3
bãr baþi: s.m. pl. ac. 9,12, 15

(a) AªEZA: v. I
aºezase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,8

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrân: s.m. sg. ac. 3,13

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: rezum. cap.4

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 1,10

AªTERNUT: s.n.
aºt ernut: sg. ac. 4,3; 11,12

(a) BEA: v. II
bea: ind. imp. 3.pl. 1,7
a bea: inf. prez. 1,8
sã beþi: con j. prez. 2.pl. 4,16
beuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,6

(a) ATINGE: v. III
a atinge: inf. prez. 9, 10
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sã bea: con j. prez. 3.pl. 7,1
am beut: ind. pf.c. 1.sg. 14,17
BINE: adv./s.
bine: adv. 3,8; 16,6
bine: s.n. sg. ac., în sintagma f acere de bine/faceri de bine/facerile
de bine 16,4, 13, 16
(a) BIRUI: v. IV
ar birui: cond. prez. 3.sg. 15,6
BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. 4,11; 16,2
biruinþii: sg. dat. 9,16; 13,2

CARVAZIN: s.n.; cuvântul nu este înregistrat în DA; reprezintã
încercarea traducãtorilor de a adapta lat. carbasinus „fãcut din in
fin ; din pânzã fin lucratã”
car vazin: sg. ac. 1,6
CASÃ: s.f.
casele: pl. ac. 1,22
casa: sg. nom./ac. 2,3, 9; 4,13, 14; 5,10; 6,12; 7,8, 9; 8,1, 2, 7
casei: sg. gen. 2,11; 5,1
casã: sg. ac. 2,14
case: sg. gen. 5,1
casii: sg. gen. 6,4
cãsile: pl. ac. 8,11
(a) CÃDEA: v. II
a cãdea: inf. prez. 6,13
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 6,13
a fi cãzut : inf. pf. 7,8
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 15,10, 18

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 5,1
bisearicii: sg. gen. 14,9
BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþe: sg. ac. 13,2; 15,11

CÃDERE: s.f.
cãderea: sg. ac. 14,11

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. ac. 1,4
bogãþiilor: pl. gen. 5,11

(a) CÃL CA: v. I
câlcând: gerunziu 16,10

BRAÞ: s.n.
braþele: pl. ac. 15,11

CÃMARÃ: s.f. „odaie”
cãmara: sg. ac. 2,13, 16; 14,15

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucatele: pl. ac. 1,7
bucate: pl. ac. 9, 19, 22

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 1,3, 11, 18, 21; 2,18; 16,1, 2, 6
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,8, 16; 6,9
cãpetenii: pl. nom. 1,14, 22
cãpetenie: sg. nom. 9,4
cãpeteniile: pl. dat. (cu prep. la) rezum. cap.13

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom./ac. 8,16; 9,17, 22; 13,17; 16,21
bucurie: sg. ac., în loc. adv. cu bucurie 9,31; 10,13

CÃRTURAR: s.m.
cãr turarii: pl. nom. 8,9

BUCUR OS, -OASÃ: adj.
bucuros: m. sg. nom. 13,13

(a se) CÃUTA: v. I
caute(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 2,2

BUN , -Ã: adj./s.
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 1,19
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 10,3

(a) CÂNTA: v. I
cântã: ind. prez. 3.pl. 13,17

BUNÃTATE: s.f
bunãtãþile: pl. ac. explicaþie înaintea cap.13
bunãtatea: sg. ac. 16,2

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 4,1, 3; 14,2
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen ., în sintagma din faþa ceriului „de culoarea cerului”
8,15
ceriul: sg. ac. 13, 10
ceriu: sg. ac. 13,10

C

CAL: s.m.
calul: sg. ac. 6,8, 9, 10, 11
cal: sg. ac. 6,11

(a se) CER CA: v. I
au cercat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15
cercându(-se): gerunziu 2,19
cercatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,23
cercând: gerunziu 10,3

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 1,11; 2,17; 6,8, 12; 9,25; 14,2, 16; 15,10
cap: sg. ac. 4,1; 8,15; 10,3 (explicaþie); rezum. cap.12
CARTE: s.f.
car tea: sg. nom./ac. în titlu: Car tea Esthir; 9,32; rezum. cap.16
car te: sg. ac. 9,29; explicaþie înaintea cap.13
cãrþi: pl. ac. 1,22; rezum. cap.13
cãrþile: pl. nom./ac. 3,12; 8,8, 9, 10; 10,2
cãrþilor: pl. gen./dat. 8,8, 13
cãrþii: sg. gen. 9,26; 10,3; explicaþie înaintea cap.13; 13,7; r ezum.
cap.16
cãrþi: sg. gen. rezum. cap.13

CERCAT, -Ã: adj.
cercate: f. pl. ac. rezum. cap.2
(a) CERE: v. III
ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
vei cear e: ind. viit.I. 2.sg. 5,3, 6; 7,2
cei: ind. prez. 2.sg. 5,6
ceru: ind. prez. 1.sg. 5,8
ceri: ind. rpez. 2.sg. 9,12
au cer ut: ind. pf.c. 3.sg. 16,13
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CONTÃª: s.n.; var. CONTOª
contoºul: sg. ac. 6,10, 11

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremonii: pl. ac. 3,8; 9,28
þãrãmoniilor: pl. dat. 8,17

COR OANÃ: s.f.
coronã: sg. ac. 8,15

CERERE: s.f.
cear erea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,3, 7, 8; 7,2

COT: s.m.
coþi: pl. ac. 5,14; 7,9

CERESC, -EASCÃ: adj.
cer eascã: sg. ac. 1,6

CREDINCIOS: adv.
cr edincios: 16,23

CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. 1,2; 2,3, 5; 8,15; 9,12, 18; 11,3; 16,24
ce tate: sg. nom./ac. 3,15; 9,28
ce tãþii: sg. gen. 4,1, 6; 6,9, 11; 16,18
ce tãþile: pl. ac. 8,11, 17; 9,2; 16,19

CREDINÞÃ: s.f.
cr edinþa: sg. ac. rezum. cap.6; 13,3
cr edinþã: sg. ac. 6,3; 10,3 (explicaþie); 16,13, 23
CRESCÃTOR, -TOARE: s.m./f. (Înv. ºi rar) „pãrinte adoptiv”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare –
cu sensul „educat or” – este la Dimitrie Þichindeal, Filosof iceºti ºi
politiceºti prin fabule moralnice învãþãturi (…) Buda, 1814.
cr escãtoriu: s.m. sg. nom. 2,7

(a se) CHEMA: v. I
chematã [f ind]: pasiv ger unziu rezum. cap.1
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 1,5; 5,10, 12
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 2,7
(sã) chiiamã: ind. rpez. 3.sg. 2,16
(sã) chiamã: ind. prez. 3.sg. 3,7; 8,9; 9,32; 16,20
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,12; 9,26; 16,11
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 3,13
chemând: gerunziu 4,5; 15,5
sânt chematã: pasiv ind. prez. 1.sg. 4,11
chiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
chemaþi: imperativ 2.pl. 5,5
chemându(-sã): gerunziu 8,9
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 8,11
a (sã) chema: inf. prez. 9,1
chiamã: imperativ 2.sg. 15,3

(a se) CREªTE: v. III
cr eºtea: ind. imp. 3.sg. 9,4
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 10,6; 11,10
(t e-)ai crescut: ind. pf.c. 2.sg. 15,2
CRUCE: s.f. (aici) „stâlp de spânzurat”
cr uce: sg. ac. rezum. cap.5; 5,14; 8,7; 9,25
cr ucea: sg. ac. 6,4; rezum. cap.7
CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom./ac. 9,25; 12,2; 16,7

CHEMAT, -Ã: s.m./f.
(cei) chemaþi: s.m. pl. nom. 1,7

(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu 6,6; 16,14
cugetase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,3
au cugetat: ind. pf.c. 3.sg. 9,24
cugeta: ind. imp. 3.sg. 11,12
cugetã: ind. prez. 3.pl. 16,3

CHIAR: adv. (În v.) „clar”
(mai) chiar: 16, 10
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip 4,7; 6,2; 8,6; 10,3; 16,7
chip: sg. ac. 13,2
(a) CHIVERNISI: v. IV
chiv ernisesc: ind. prez. 3.pl. 16,5

(a se) CUNOAªTE: v. III
cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,4
au cunoscut : ind. pf.c. 3.pl. 12,2; 16, 11
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 13,12
sã (sã) cunoascã: conj. prez. 3.sg. 16,22

CHIVERNISIRE: s.f.
chiv ernisire: sg. ac. 1,5

CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. 14,14

CINSTE: s.f.
cins te: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,20; 6,3, 11; 8,16; 9,21; 10,13
cins tea: sg. ac. 13,14; 16,2

(a se) CUPRINDE: v. III
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,17; 9,2
(s-)au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 9,18
sã cuprinzã: con j. prez. 3.pl. 9,21
(sã) cuprind: ind. prez. 3.pl. 9,26; 10,3
au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 9,27
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 9,32
ar cuprinde: cond. prez. 3.sg. 11,12
(sã) cuprinde: ind. prez. 3.sg. 13, 10

(a se) CINSTI: v. IV
(sã) cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
sã (sã) cinsteascã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.6
a cins ti: inf. pr ez. 6,6, 7, 9, 11
(sã) va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
cins tim: ind. prez. 1.pl. 13,6
am cinstit : ind. pf.c. 1.pl. 14,7
(s-)au cins tit: ind. pf.c. 3.sg. 16, 11

CURÂND: adv.
curând: 5,5; 6,14

(a se) CITI: v. IV; var . (Înv. ºi reg.) (a se) CETI
ce ti: inf. prez. fãrã a 1,22; 3,12; 8,9
ce tindu-: gerunziu rezum. cap.6
ce tindu(-sã): gerunziu 6, 1
(sã) ce teaºte: ind. prez. impers. explicaþie cap.13, dupã vs.7

CURGÃTOR, -TOARE: adj.
curgãtoriu: sg. gen., în sintagma anului curgãtoriu „anului în curs” 13,6

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
pogorându(-se): gerunziu 13,7

CURGERE: s.f.
curgerea: sg. ac. 9,27

(a) CURGE: v. III
curgând: gerunziu 2,15
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(a) DESC OPERI: v. IV „a face cunoscut”
au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 5,11
descoperirea: sg. nom. rezum. cap. 10; rezum. cap. 12

CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 12,5
CUTEZARE: s.f.
cutezare: sg. ac. 14,12

DESCOPERIRE: s.f.
deascoperirea: sg. ac. rezum. cap.6

CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. nom. 11,5

(a se) DESFÃTA: v. I
sã (se) desfeteaze: conj. pr ez. 3.pl. 13,2

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom. 2,4; 7,8
cuvinte: pl. ac. 4,15; 15,11

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. ac. 15,6
(a) DESPUIA: v. I
a despoia: inf. prez. 16, 12

D

DES TUL: adv.
destul: 14,8

(a se) DA: v. I
sã dea: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,20; 2,3, 9
dându(-)(-se): gerunziu rezum. cap.2
dându(-sã): gerunziu 2,8
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8, 23; 16,2, 3
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 2, 15, 18; 3,10; 4,8; 8,2
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,5
dându(-mã): gerunziu 4,16
da(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,3
sã (se) dea: conj. prez. 3.sg. 5,6; 7,2
a da: inf. prez. 5,8
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,1
deaie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,13
dându-: gerunziu 12,5
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 14,6
sã dai: conj. prez. 2.sg. 14,11
dã: imperativ 2.sg. 14,12

DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºerte: n. pl. nom. 9,25
(a se) DEªTEPTA: v. I
(s-)au deºtep tat: ind. pf.c. 3.pl. 11,7
(a se) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcând: gerunziu 14,2
(s-)au dezbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 15,4
DIMINEAÞÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DEMINEAÞÃ
demineaþa: 2,14
dimineaþã: 5,14
DIN AFARA: prep.
dinnafara: 3,2

DAR: s.n.
daruri: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,18; 9,22; 12,5; 15,17

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: în for ma pre dinnaintea 2, 11
dinnaintea: 5,13; 6,10, 13; 8,15; 16,18

DÃJDUIT OR, -TOARE: adj.
dãjduitoare: n. pl. nom. 10,1

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLONTRU
dinlontru: 6,4

DÃNÞUIRE: s.f.
dãnþuire: sg. nom. 8,16

DIVAN: s.n.
divanul: sg. ac. 5,1

(a se) DÃR UI: v. IV
dãruieºt e: imperativ 2.sg. 7,3
am dãruit: ind. pf.c. 1.sg. 8,7
sã dãruiascã: con j. prez. 3.pl. 9,22
(s-)au dãruit : ind. pf.c. 3.sg. 16,16

DOAMNÃ: s.f.
doamna: sg. ac. 15,7
(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.8
vei dobândi: ind. viit.I. 2.sg. 5,6; 7,2
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. 6,3
a dobândi: inf. prez. 16,23

DEASUPRA: adv.
deasupra: 9,1
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 8,14

DOBITOCESC, -EASCÃ: adj.
dobitoceºti: f. pl. nom. rezum. cap.8

DEPARTE: adv.
depar te: cu prep. de depar te „de la mare distanþã” 9,20
DESÃVÂRªIT, -Ã: s.m./f. ; aici cuvântului i se atribuie
sensul de „conducãt or”, „mai- m a r e p e ste þinuturile
împãrãþiei (lui Ar taxerxe, în te xt, Assvir)”; cf. lat. praefectis
provinciarum .
(celor) desãvârºit: s.m. pl. dat. 1,3
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE „a îndepãrta buzele
împr eunã cu maxilarele”; „a vor bi”; „a dezvãlui”
voiu deºchide: ind. viit.I. 1 .sg. 5,8
sã deºchizã: conj. prez. 3.pl. 14,10

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 10,9, 12; 13,11, 18; 14,1, 3; 15,3
Domnului: sg. dat. 13,8; 14,3
Doamne: sg. voc. 13,9, 15, 17; 14,5, 7, 11, 12, 14, 18
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnule: sg. voc. 15,16
doamne: sg. voc. 15,17
(a) DORI: v. IV
dorind: gerunziu 11,12
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FAMEN: s.m.
f ameni: pl. dat. (cu a + num. card. ) 1,10
f ameni: pl. nom./ac. 1,12, 15; 2,21; 4,4; 7,9; 12,6
f amenii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 6,14; 12,1
f amenului: sg. gen./dat. 2,3, 8, 9, 14
f amenul: sg. nom. 2,15; 4,5
f amenilor: pl. gen. rezum. cap.6; 6,2; rezum. cap.12

DORIT, -Ã: adj.
doritã: f. sg. nom./ac. 2,15; 13,2
DREPT, DREAPTÃ: adj./s.
dreap tã: adj. f. sg. nom. 1,18
drep t: adj. m. sg. nom. 14,7
drepate: adj. f. pl. ac. 16,15
drepþilor: s.m. pl. gen. 11,7, 9

FAPTÃ: s.f.
f aptã: sg. nom. rezum. cap.2
f apta: sg. ac. 3,5
f aptele: pl. ac. 6, 1

(a se) DUCE: v. III
sã ducã: conj. prez. 3.pl. 1,11
era dus: pasiv ind. imp. 3.sg. 2,6
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,6
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 2,14
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 2, 16; 4,6, 17
a duce: inf. prez. 12,3

FATÃ: s.f.
f eatei: sg. dat. adn. 2,7
f atã: sg. ac., în sintagma fatã de suflet 2,7, 1 5
f ata: sg. nom. 2,15; 9,29

DUH: s.n.
duh: sg. ac. rezum. cap.14
duhul: sg. ac. 15,11
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvii: sg. gen. 1,5
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. 10,4, 10, 11; 11,10, 12; rezum.
cap.14; 15,5, 11, 16; 16,4, 16, 18, 21
Dumnez eului: sg. gen./dat. 13,14; 14,3
Dumnez eul: sg. nom./ac. 13,14
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul lui Avr aam/
Dumnez eul cel tare pes te toþi 13,15; 14,18, 19
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. ac. 14,7
dumnezeilor: pl. gen. 14,12

FAÞÃ: s.f.
f aþã: sg. ac., în loc. prep. în faþa 1,5
f aþã: sg. ac. 1,6
f aþa: sg. nom./ac. 1,6, 14, 19; 2,7; 7,6, 8; rezum. cap.15; 15,8,
10, 17
f eaþe: pl. ac. 1,6
f aþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã 7,8
f eaþii: sg. gen., în loc. prep. (În v.) înnaintea feaþii „(de) dinaint ea”
8,1
f aþa: sg. ac., în sintagma din faþa ceriului (vezi CER) 8,15
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduieºti: ind. prez. 2.sg. 3,11
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,7
FÃGÃDUIT, -Ã: s.
(ceale) fãgãduite: s.n. pl. ac. 14,9

FECIOARÃ: s.f.
f ecioarele: pl. ac. rezum. cap.2; 2,3
f ecioare: pl. nom./ac. 2,2, 8, 11, 19
ELEFANT: s.m. (aici) „fildeº”; cf. lat. eburneus „de f ildeº”, iar f ecioare: sg. gen. 2,12
f ecioarelor: pl. gen. 2,15
oc. „de elef ant”
E

elefant: sg. ac. 1,6

FEL: s.n.; var. (Înv.) FELIU; FEALIU
f eliuri: pl. ac. 1,7, 22
f eliuri: pl. dat. (cu a + multe) 3,12
f ealiuri: pl. ac. 14,2; 16,9

F
(a se) FACE: v. III
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 9, 21; 2,17; 4,17; 9,13; 10,1, 9; 13,7
fãcea: ind. imp. 3.sg. 1,13; 2,20
sã f acã: con j. prez. 3.sg./pl. 1,15; 9,13
(sã) face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
fãcându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,1; 9,18
fã: imperativ 2.sg. 3,11; 6,10
fãcând: gerunziu rezum. cap.4; 4,16; 13,4; rezum. cap.16
f ace: ind. prez. 3.sg. 4,5
sã (sã) f acã: conj. pr ez. 3.sg. 6,6
a f ace: inf. prez. 7,5; 9,5, 23; 11,12; 16,9
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 9,12
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,26; 15, 13
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,4
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 13,10; 14,5
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 13,12
f ac: ind. prez. 3.pl. 16,5
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 16,7
FACERE: s.f.
f acerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine 16,4
f aceri: pl. ac., în sintagma faceri de bine 16,13
f acere: sg. ac., în sintagma facer e de bine 16,16

FEMEIE: s.f.; var. FÃMEIE
fãmeilor: pl. gen. 2,3, 8, 13
FEMEIESC, -IASCÃ: adj.; var. FÃMEIESC, -IASCÃ
fãmeiesc: n. sg. ac. 2,12
fãmeiasca: f. sg. ac. rezum. cap.4
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. impers./3.sg./pl. 1,7, 8, 11, 13, 14; 2,5, 12, 14, 15,
21; 3,1, 6; 4,2, 3; 5,1; 8,8, 9; 9,3; 10,3; 11,1, 4; 12,1, 6; 13,3; 15,9
e: ind. prez. 3.sg. 3,7; 5,3; 15,12, 17
eºti: ind. prez. 2.sg. 4,13; 13,11; 14,3, 7; 15,17
-i: ind. prez. impers./3.sg. 1,19; 3,8; 6,8, 1 3; 7,5; 14,8
-s: ind. prez. 3.pl. 4,11
sânt : ind. prez. 3.pl. 1,16; 5,7; 9,6, 28; 10,4, 8; 13,1; 13,7
(e xplicaþie); 14,11; 16,5
sânt: ind. prez. 1.sg. 10,7; 13,13; 15,12
f iind: gerunziu 1,10; 2,1; rezum. cap.7; 7,8
ar f i: cond. prez. impers./3.sg. 1,15; 7,4
a f i: inf. prez. 1,22; 3,4, 6; 8,1, 3, 5, 13; rezum. cap.9; 9,1, 4, 12;
10,6, 10; 13,4; 16,17
sã f ie: conj. prez. impers./3.sg./pl. 2,4; 7,2; 9,14, 22, 25, 27;
16,19, 24
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,11; 13,15
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sã f iþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,20
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 2,7; 3,14; 8,13; 9,17; 10,3, 5; 11,5,
8; explicaþie înaintea cap.13; 16,18
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,18, 20; 2,3; 6,4, 11; 7,2, 4, 6; 9,28; 10,6,
9; 13,9, 13; 14,3, 4, 16; rezum. cap.16
ieste: ind. prez. 3.sg. 3,8

GATA: adv.
gata: 11,6; 13,13
(a) GÃSI: v. IV
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 4,16
gãsind: gerunziu rezum. cap.6
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 7,8
am gãsât: ind. pf.c. 1.sg. 10,3 (explicaþie); rezum. cap.15
am gãsit: ind. pf.c. 1.sg./pl. explicaþie înaintea cap.13; explicaþei
cap.13, dupã vs.7; 16,15

FIARÃ: s.f.
fierâlor: pl. dat. 16,24
(a) FIERBE: v. III
fiersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,1
FIRE: s.f.
firea: sg. ac. 16,6

(a se) GÃTI: v. IV „a (se) pr egãti”; „a prepara mâncare, bucate”
a (sã) gãti: inf. prez. 1,5; 2,18; 5,14
sã (se) gãteascã: conj. prez. 3.pl. 3,14
sã (te) gãteºti: conj. prez. 2.sg. 4,14
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
am gãtit: ind. pf.c. 1.sg. 5,4, 8
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,5; 6,14; 7,9, 10; 9,5, 25
a gãti: inf. prez. 5,14
(sã) gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,4
a fi gãtit: pasiv inf. prez. 7,7
(sã) gãtea: ind. imp. 3.sg. 9, 1
(s-)au gãtit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,9; 16,20

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom. 2,5; 3,1; 9,24; 11,1, 2; 12,6; 16,10
fiiului: sg. gen. 2,5; 3,10
fiilor: pl. gen. 5,11
fii: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 9,12, 13, 14
fiii: pl. nom./ac. 9,6, 25; 16,16
fiiu: sg. nom. 11,2
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 16,24

GÃTIT, -Ã: adj.
gãtita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.4
gãtitã: f. sg. ac. rezum. cap.7
gãtiþi: m. pl. nom. 8,13

FOLOS: s.n.
folosul: sg. nom. 16,9
FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen. 2,15
fraþilor: pl. gen. 10,3
fratele: sg. nom. 15,12

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcevi: pl. nom. 11,5
GENUNCHI: s.m.; var. (Îuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchiul: s.m. sg. ac., în loc. v. -ºi pleca genunchiul 3,2
genunchele: s.n. pl. ac., în loc. v. pleacã genunchele 3,5
jenunchele: s.n. pl. ac., în loc. v. îºi pleca jenunchele 3,2

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-sãu: sg. gen. 2,7
FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 9,2, 3; 14,19; 15,16
fricã: sg. ac. 15,8

GINGÃªIRE: s.f.; cuvântul nu es te înregistrat în DA.
jingãºire: sg. ac. 15,6

FRIG ARE: s.f.
frigãrii: sg. gen. 10,3 (explicaþie)

GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 4, 1
glasuri: pl. nom. 11,5
glasul: sg. ac. 14,19

FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoasã (foar te): f. sg. nom. 1,11; 2,7, 15
frumoase: f. pl. nom./ac. 2,2, 8, 9
frumoasã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 2,3
(foar te) frumoase: f. pl. ac. 2,9

GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. ac. 5,11
gloatei: sg. dat. 10,3

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþea: sg. ac. 1,11
frumseaþe: sg. ac. 2,15

(a) GONI: v. IV
gonea: ind. imp. 3.pl. 9, 16
GONIT OR, -TOARE: s.m./f.
gonitorilor: pl. gen. 9,2

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funii: pl. ac. 1,6
funea: sg. ac. 13,17
FUR: s.nead. (cf. phur în Vulgata; cuvântul este de origine
asirianã, având drept echivalent ebraic „sorþ” sau „zar” (prin sorþi
se consultau zeii sau as trele pentru a se vedea care ar fi ziua cea
mai potrivitã pentru pogromul plãnuit. Aces t cuvânt va da numele
sãrbãtorii Purim. Cf. Anania 542).
fur/Fur: 3,7; rezum. cap.9; 9,2 4, 26, 28; 11,1
FURCÃ: s.f. (Înv.; la pl.) „spânzurãtoar e în for mã de furcã”
furci: pl. ac. 2,23; 16,18
furcile: pl. ac. 7,10

G

GRABNIC , -Ã: adj.
grabnic: m. sg. nom. 15,11
(a) GRÃBI: v. IV
sã grãbeascã: conj. prez. 2.sg. 2,9
grãbea: ind. imp. 3.pl. 3,15
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 6,12
GRÃDINÃ: s.f.
grãdinii: sg. gen. 1,5
gredina: sg. ac. 7,7
grãdina: sg. ac. 7,8

220

INDICE
(a) GRÃI: v. IV
ai grãit : ind. pf.c. 2.sg. 6,10; 14,5
grãind: gerunziu 6,14; 8,3; 10,3; 15,18
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 7,9; 1 5,2
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 15,3
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 15,15
GRECESC , -EASCÃ: ad j.
greceºti: f. pl. ac. 10,3 (explicaþie)
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac.2,11
grijile: pl. ac. 12,2
GRINDÃ: s.f.
grindã: sg. nom. 5,14
GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom. 8,17
groazã: sg. nom./ac. 11,8; 13,2
GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: m. sg. nom. 15,9
GRUMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 15,15
GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 14,2
GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 7,8; 14,13
gurile: pl. ac. 9,4; 13,17; 14,9, 10
(a) GUSTA: v. I
sã gus te: conj. prez. 3.sg. 1,8
GUSTARE: s.f.
gus tãrilor: pl. gen. 14,17
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IARÃªI: adv.
iarãºi: 4,13, 15; rezum. cap.5; 15,18
IATÃ: interj.
iatã: 7,9; 11,6
IDOL: s.m.
idolilor : pl. gen. 14,8, 10
(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 1,19
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 2,14
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7; 5,9; 8,14
ieºind: gerunziu 4,6; 8,15
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,8
INEL: s.n.
inelul: sg. ac. rezum. cap.3; 3,10, 12; 8,2, 8, 10
INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. 4,1; 16,9
inima: sg. nom./ac. 6,6; 14, 13; 15, 16
inimã: sg. ac. 11,12
inimilor: pl. gen. 13,5
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
sã într e: conj. prez. 3.sg. 1,17, 19; 2,12, 15; rezum. cap.4; 4,8;
15,1
întrând: gerunziu 2,13; rezum. cap.5; 7,8; 15,9
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,14; 6,4
a întra: inf. prez. 4,2
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4; 6,6; 7, 1, 7; 8,1; 9,25
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 4,11
întra: inf. prez. fãrã a 4,11
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 4,16
între: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,5
întrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
ISPRAVNIC: s.m.
is pravnicii: pl. nom./ac. 8,9; 9,3

H

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 4,4
haine: pl. ac. 8,15; 15,9
hainele: pl. ac. 14,2

ISTORIE: s.f.; var. HISTORIE (cf. lat. historia) „cronicã”;
„întâmplare”
his torii: pl. ac. 2,23
is torii: pl. ac. rezum. cap.2
is toriile: pl. ac. rezum. cap.6; 6,1
is torii: pl. ac. 12,4; 16,7

HAR: s.n.
har : sg. ac. 2,9, 17; 5,8; 7,3; 8,5

(a) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 2.sg. 2,17

HIACINT: s.n.; var. HIACHINTH (cf. Indice Iº)
hiachinth: sg. ac. 1,6

IUBIT, -Ã: adj.
iubitã: f. sg. nom. 2,15
iubiþi: m. pl. ac. 15,8

HIACINTIN, -Ã: adj.; var. HIACHINTHIN, -Ã (cf. Indice Iº)
hiachinthine: f. pl. ac. 8,15

IUTE: adj. „sprinten”
iut e: m. sg. nom. 5,9

HISTORIE: s.f.; vezi ISTORIE
(a) HRÃNI: v. IV
hrãnea: ind. imp. 3.sg. 2,20

(a) IZBÃVI: v. IV
izbãveaºt e: sg. ac. 14,19
IZBÂNDÃ: s.f. „rãzbunare”; „pedepsire”
izbândã: sg. ac. 8,12, 13

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 13,7

(a se) IZBÂNDI: v. IV
sã (sã) izbândeascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.8
a (sã) izbândi: inf. prez. 9,1
(s-)au izbândit : ind. pf.c. 3.pl. 9,22
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ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiii: sg. gen./dat. 1,2, 3, 4, 22; 2,16, 17; 3,7, 8; 8,13; 13,7;
15,9; rezum. cap.16; 16,13, 23
împãrãþiia: sg. nom./ac. 1,19, 20; 3,8; 5,6; 10,2; 16,16
împãrãþia: sg. ac. 3,6; 7,2; 13,1; 16,14
împãrãþie: sg. ac. 4,14; 5,3; 16,12

IZVOD: s.n.
izvodul: sg. ac. 10,3 (explicaþie); 11,1; r ezum. cap.16
izvod: sg. ac. explicaþie înaintea cap.13; rezum. cap.15
IZVOR: s.n.
izvor: sg. nom. 10,6; 11,10

(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. IV „a (se) face pãr taº (pe cineva) la ce va”
a (sã) împãrtãºi: inf. prez. 16,24

Î

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 2,18

(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzea: ind. imp. 3.sg. 15,11

ÎMPERE CHERE: s.f.; var. (Reg.) ÎMPÃRECHEARE
împãrãchiar e: sg. ac. 13,4

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 4,1; 5,1
sã îmbrace: conj. prez. 3.sg. 4,4
sã (sã) îmbrace: conj. prez. 3.sg. 6,8
îmbrãcând: gerunziu 6,11

(a) ÎMPIEDIC A: v. I; var. (a) ÎMPIEDECA
sã împiedice: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. nom. 4,2; 15,9

(a) ÎMPODOBI: v. IV
împodobea: ind. imp. 3.sg. 1,6
sã împodobeascã: conj. prez. 3.pl. 2,9

(a) ÎMBUCA: v. I
au îmbucat: ind. pf.c. 3.pl. 11,11
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atul: sg. nom./ac. 1,8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 21; 2,6, 12, 13,
14, 15, 17; rezum. cap.3; 3,1, 2, 10; rezum. cap.4; 4,5, 8, 11, 16;
5,3, 5, 6, 8, 11, 12, 14; rezum. cap.6; 6,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11; rezum. cap.7; 7,1, 2, 4, 5, 7, 9; rezum. cap.8; 8,1, 2, 7, 11;
9,11, 14, 25; 10,1, 3, 6; 11,4; 12,4, 5; 13, 1, 3, 6; 14,3, 10; rezum.
cap.15; 15, 1, 2, 19; 16,1, 11
împãratului: sg. gen ./dat. 1,11, 12, 14, 15, 16, 18, 21; rezum.
cap.2; 2,1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23; rezum. cap.3;
3,2, 3, 8, 12, 13, 15; 4,2, 3, 7, 11, 13; 5,1, 4, 8, 14; rezum.
cap.6; 6,8, 14; 7,6, 8, 9, 10; 8,1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17;
9,13, 16, 20; 9,30; rezum. cap.12; 12,1, 2, 6; 14,17; 15,3, 9, 11;
rezum. cap.16
împãr at: sg. ac. rezum. cap. 5
Împãrat e/împãrate: sg. voc. 7,3; 13,15
împãr aþilor: pl. gen. 13,4; 16,3, 7
împãr atul: sg. voc., în sintagma împãr atul dumnezeilor ºi a toatã
puterea 14, 12
Împãrat e: sg. voc., în sintagma Împãrate A totputearnice 13,9
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,9, 11, 15, 16, 17; 5,2,
5, 12; 6,14; 7,1, 7, 8; 9,29; 14,1; 15,10
împãrãteasii: sg. gen./dat. 1,17; 4,8; 8, 1
împãrãteasã: sg. nom. rezum. cap.2; 5,3; 10,6
împãrãtesei: sg. dat. 2,22
împãrãteasei: sg. gen./dat. 7,6; 8,7; 9,12
ÎMPÃRÃTESC , -EASCÃ: adj.
împãrãteascã: f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 11,3
împãrãteasca: adj. antep. f. sg. ac. 1,5, 7, 11; 2,18; 6,8; 14,11
împãrãtescul: adj. antep. n. sg. ac. 1,13
împãrãteºti: f. pl. ac./dat. 2,3; 6,8, 9; 8,15; 9,25; 14,2; 15,9
împãrãteºtile: adj. antep. f. pl. ac. 5,1
împãrãteºtii: adj. antep. f. sg. gen . 5,1; rezum. cap.13
împãrãteºti: f. sg. gen. 5,13; 6,4
împãrãteascul: adj. antep. n. sg. ac. 8,4
împãrãtesc: n. sg. nom. 15,5
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
împãrãþeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,4
a împãrãþi: inf. prez. 2,17
împãrãþind: gerunziu 11,1, 2; 13,2

ÎMPODOBIRE: s.f.
împodobir e: sg. ac. 2,15
ÎMPODOBIT, -Ã: ad j.
înpodobit: m. sg. nom. 8,15
ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: prep. 4, 16; rezum. cap.12; 13,4, 5, 9; 15,2
împr otivã: adv. 6,13; 8,8; 9,2; 16, 15
împr otivã: adv. în sint agma împrotivã rãzboitoriu 13,5
înpr otiva: prep. 11,6
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
împr otivindu(-sã): gerunziu 13,5
sã (se) împrotiveascã: con j. prez. 3.sg. 13, 11
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj.; var. ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împr otivitoare: f. sg. nom. 8,5
ÎMPREJUR: adv.; var . (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiur: adv. în loc. s. netãiaþilor împregiur 14,15
(a se) ÎMPREUNA: v. I
era împr eunate: pasiv ind. imp. 3.pl. 1,6
a (sã) împr euna: inf. prez. 9,27
ÎMPREUN ARE: s.f. (aici) „cãsãtorie”
împr eunarea: sg. ac. 2,18
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 3,8
ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE
înaintea: prep. 1,3, 10, 11; 2,9; 4,6; 5,8; 6,13; 8,4; 12,6
înnaintea: pr ep. 2,17, 23; 3,7; 5,9; 6,1; 8,1; 10,11, 13; 14,6, 13
înainte(-): prep. 6,11
înnainte: adv. 13,18
mainte: adv. 14,2
ÎN ALT, -Ã: adj.
înnaltã: f. sg. nom./ac. 5,14, 14
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 3,1; 10,2
înãlþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,11
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înãlþa: ind. imp. 3.pl. 9,3
(s-)au înnãlþat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,11; 16,12

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
sã îndrãzneascã: conj. prez. 3.sg. 7,5; 8,8
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. 8,7; 9,2

ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
înãlþat: m. sg. nom. rezum. cap. 3

(a se) ÎNDREPTA: v. I
sã (se) îndr epteaze: conj. prez. 3.pl. 8,5
îndr eptase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,17

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. nom. 10,2
nãlþime: sg. ac. 5,14

ÎNDREPTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
îndr eptãtoriul: s.m. sg. ac. 15,5

ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLONTR U
înlontr u: adv. 1,7, 11
(mai) înlontr u: adv. 5,1
înlontr ul: prep. 4, 11

(a) ÎNFIGE: v. III
au înfip t: ind. pf.c. 3.pl. 9,25
ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfip t: n. sg. ac. 11,12

(a) ÎNCÃLZI: v. IV
[f iind] încãlzit: pasiv gerunziu 1,10
(sã) încãlzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,2

(a) ÎNFRUMUSEÞA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎNFRÂMSÃªA
sã înfrâmsãºeaze: conj. prez. 3.pl. 2,9

(a) ÎNCEPE: v. III
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 6,13
au început : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,1; 14,11
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,23

ÎNGER: s.m.
înger u: sg. ac. 15,16
(a) ÎNGROZI: v. IV
[f iind] îngrozitã: pasiv gerunziu rezum. cap.15

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. nom. explicaþie înaintea cap.13
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. nom. 1,2
început: sg. nom. 11,1

(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. 3.pl. 3,12; 8,10
însãmnând: gerunziu 8,8; 10,5
am însãmnat: ind. pf.c. 1.sg. 10,3 (explicaþie)

(a) ÎNCETA: v. I
au înce tat: ind. pf.c. 3.pl. 9, 17, 18

ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnãri: pl. ac. 2,23

(a) ÎNCHIDE: v. III
sã închizi: conj. prez. 2.sg. 13,17

ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnate: f. pl. ac. rezum. cap.3

(a se) ÎNCHINA: v. I
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 3,5
(sã) închina: ind. imp. 3.sg./pl. 3,2, 2
(m-)am închinat: ind. p.f.c. 1.sg. 13,12
sã (mã) închin : conj. prez. 1.sg. 13,14

(a) ÎNªELA: v. I
înºalã: ind. prez. 3.pl. 16,6

(a se) ÎNCONJURA: v. I; var. (a se) ÎNCUNGIURA
(s-)au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 15,4

ÎNTÂI, -A: adj./adv./num. ord.
întâi: adv., în loc. adv. mai întâi 1,14
întâiu: adv. 2,21
întâii: num. ord. m. pl. nom. 1,14
întâia: num. ord. f. sg. nom. 9,17

(a) ÎNTÃRI: v. IV
era întãrite: pasiv ind. imp. 3.pl. 8,8

ÎNCREDINÞAT, -Ã: adj.
încredinþatele: adj. antep. f. pl. ac. 16,5
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 2,22; 3,15; 4,11; 5,5; 6,4; 7,6, 8; 9,11, 14

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,7; 6,13

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 8,2

(a) ÎNTINDE: v. III
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 4,11
au întins: ind. viit.I. 3.sg. 5,2; 8,4
sã întinzã: conj. prez. 3.pl. 9,2

(a) ÎNDEMNA: v. I
sã îndemne: conj. prez. 3.sg. 4,8
sã îndeamne: conj. prez. 3.sg. 6,4

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) înt orcea: ind. imp. 3.sg. 2, 12
a (sã) înt oarce: inf. prez. 2,14
întorcându(-se): gerunziu 4,9; 5, 10; 9,21
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,12; 9,22; 10,6; 1 5,11
sã întoarcã: conj. prez. 3.pl. 8,10; 13,7
întorcându(-sã): gerunziu 9,1
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 9,25
întoarce: imperativ 2.sg. 13,17; 14,11
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 15,11; 16,21

ÎNDEMNARE: s.f.
îndemnãri: pl. ac. 16,7
(a se) ÎNDESTULA: v. I
(s-)au îndestulat: ind. pf.c. 3.pl. 16,4
ÎNDESTULAT, -Ã: adj.
îndestulatã: f. sg. nom. 8,3
ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã nici o îndoialã/fãrã îndoialã
„neîndoielnic” 4,11; 15, 1

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.10
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(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

(a) JUDE CA: v. I
vei judeca: ind. viit.I. 2.sg. 13,9

(a se) ÎNTREBA: v. I
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 1,13
întrebându(-sã): gerunziu rezum. cap.5
întrebând: gerunziu 13,3

JUDECATÃ: s.f.
judecãþile: pl. ac. 1,13
judecatã: sg. ac. 1,15; 16,4
judecata: sg. ac. 16,9

ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. ac. 12,3

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. dat. (cu prep. la) 3,12
judecãtorii: pl. nom./ac. 8,9; 9,3

ÎNTRISTARE: s.f.
întristarea: sg. nom. 9,22

JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. ac. 5,3, 6; 7,2

ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearecului: sg. gen. 11,8
(a se) ÎNTURN A: v. I
înturnându(-sã): gerunziu 7,8

L

(a) ÎNÞELEGE: v. III
sã înþeleagã: con j. prez. 3.sg. 4,5
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,7; 1 2,2
înþãlegând: gerunziu 13,5
sã înþeleageþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,10

LADÃ: s.f.
lãzile: pl. ac. 3,9

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. ac. 13,3

LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. ac. 16,5

LAT, -Ã: adj.
(foar te) latã: f. sg. nom. 1,20

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
înþelepþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.1
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 1,13; 6,13

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
sã laºi: con j. prez. 2.sg. 6,10

ÎNZÃDARNIC , -Ã: ad j. (Înv.) „zadarnic”
înzãdarnice: f. pl. nom. 8,3
înzãdarnicã: f. sg. ac. rezum. cap.16

(a) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.pl. 14,9
sã laude: con j. prez. 3.pl. 14,10
sã lãudâm: conj. prez. 1.pl. 13,17

J

(a) LEG A: v. I
e legat: pasiv ind. prez. 3.sg. 9,28

JAF: s.n.
jafurile: pl. ac. 8, 11

LEGE: s.f.
legile: pl. ac. 1,13; 16,4, 19
leagea: sg. ac. 1,19
legi: pl. ac. 3,8; 13,4; 16,15
leagii: sg. gen. 4,16
leagi: pl. ac. 8,17
legii: sg. dat. 8,17; 9,27
leage: sg. nom./ac. 9,23; 15,13

JALE: s.f.; var. JEALE
jealea: sg. nom. 9,22
jelea: sg, ac. 13,17
jale: sg. ac. 14,2
jalei: sg. gen. 16,21
(a se) JELUI: v. IV
jeluindu(-se): gerunziu 6, 12
JIDO V: s.m.
jidovului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 6,10; 8,7
jidovul: sg. nom. rezum. cap.3; 9,29
jidovilor : pl. gen./dat. rezum. cap.3; 3,6, 7, 10; rezum. cap.4; 4,7;
6,13; rezum. cap.7; rezum. cap.8; 8,1, 3, 5, 7, 8, 9, 16; rezum.
cap.9; 9,1, 6, 13, 24, 25; 10,8; rezum. cap.13; rezum. cap.16;
16,19
jidovii: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,13, 15; 4,13, 14, 16; 8,13;
rezum. cap.9; 9,1, 5, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27
jidov: sg. nom. 3,4; 11,3
jidovi: pl. ac. 4,3; 8,9, 11; 9,3, 28; 10,3; rezum. cap.16; 16,15
jidovii: pl. dat. (cu pr ep. la) 9,30
JIDO VESC, -EASCÃ: adj.
jidovesc: n. sg. nom./ac./gen. 3,6; 8,17; 10,3; rezum. cap.16
JOS: adv.
jos: în loc. adv. din jos 15,3

LEMN: s.n.
lemnul: sg. nom. 7,9
(a se) LEPÃDA: v. I
(sã) leapãdã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI
sã aleºuiascã: conj. prez. 3.sg. 16,14
au aleºuit: ind. pf.c. 3.pl. 16,18
leºuia: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.2; rezum. cap.6
leºuiesc: ind. prez. 3.pl. 16,23
LEªUIRE: s.f.; var. ALEªUIRE (aici) „uneltir e”
aleºuirilor: pl. gen. rezum. cap.12
leºuirile: pl. nom./ac. 6,2; 8,3; 16,5
leºuiri: pl. ac. 16,3
LEªUITOR, -TOARE: s.m./f.
leºuitoriului: s.m. sg. gen. 8,5
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LEU: s.m.
leului: sg. gen. 14,13

MACEDONEAN, -Ã: ad j./s.; var. (Înv.) MACHEDONEAN;
MACHIDONEAN „(persoanã) care fãcea par te din populaþia de
bazã a v echii Macedonii”; „popor care locuia în vechea
Macedonie”
machedonean: adj. n . sg. ac. 16,10
machidoneani: s.m. pl. ac. 16,14

LEVITICESC, -EASCÃ: adj.
leviticesc: n. sg. ac. 11,1
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 1,22
limbilor: pl. gen. 3,12
limbile: pl. ac. 8,9
limba: sg. ac. 9,24
limbã: sg. ac. 10,3

MAI-MARE: s.m.
mai-mari: pl. nom. 1,22
mai-mare: sg. nom. 2,3
mai-marii: pl. ac. 14,5

LIPSÃ: s.f.
lipse: sg. ac., în loc. adj. (înv. ºi rar) de lipse 2,3
lipsã: sg. ac., în loc. adj. (Înv. ºi rar) de lipsã 2,12, 13
lipsa: sg. ac. 14,16

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumã-sa: sg. nom. 2,7

LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. pr ep. în locul rezum. cap.2; 2,17; rezum. cap.8
locurile: pl. ac. 4,3; 9,2, 3; 14,2
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 4,3; 13,6; 14,2
locul: sg. ac. 5,9; 6,2; 7,7, 8
loc: sg. ac. explicaþie înaintea cap.13; explicaþie cap.13, dupã
vs.7

MARE: adj./s.
mar e: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 1,3, 12; rezum. cap.2; 2,18; 4,1;
rezum. cap.8; 8,17; 9,5, 21; 10,3; 11,2, 3, 8, 10; 13, 1; 15,8
mari: adj. m./n. pl. ac. 10,9; 11,6
mar ele: ad j. antep. m. sg. nom. 16,1
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 1,5
(celor mai) mari: s.m. pl. gen. 1,20

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.sg. 1,9; 11,3; 15,9

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 10,1

(a) LOVI: v. IV
au lo vit: ind. pf.c. 3.pl. 9,5

MARMURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MARMURE
mar mure: sg. ac. 1,6

(a) LUA: v. I
sã ia: conj. prez. 3.sg./pl. 1,19; 2,3; 6,8; 8,13
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,7, 15
lua: ind. imp. 3.sg. 2,13
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 3,10; 6,11; 8,2; 10,6; 14,2; 15,5, 15
a lua: inf. prez. 4,4
luând: gerunziu 6, 10
a lua: inf. prez. 8,2
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 14,5

MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 14,17
mease: pl. ac. 1,8
MÃRIME: s.f.
mãrime: sg. ac. 1,4, 7; 2,18
mãrimea: sg. ac. 5,11; 13,2
mãrimii: sg. gen. 9,2
MÃRIRE: s.f.
mãririi: sg. gen. 13,11

LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. ac. 2,22
lucr u: sg. nom./ac. 5,6; 16,7
lucr urile: pl. ac. 9,3; 13,8
lucr ului: sg. gen. 12,4

(a se) MÃRTURISI: v. IV
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.sg. 8,1
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. 9,27
mãr turisindu(-se): gerunziu 12,3

LUME: s.f.
lumea: sg. ac., în loc. adv. în toatã lumea 9,28
lumea: sg. ac. 13,2

MÃTASE: s.f.
mãtasã: sg. ac. 8,15
(a se) MÂHNI: v. IV
(s-)au mãhnit: ind. pf.c. 3.sg. 4,4

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom./ac. 8,16; 10,6
lumina: sg. nom. 11,11
LUNATIC, -Ã: adj.
(ceii) lunatece: s.f. sg. gen. (aici; euf em.) „femeii care are
mens truaþie” 14,16
LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. rezum. cap.1; 2,12
luna: sg. nom./ac. 2,12, 16; 3,7, 12; 10,13
lunii: sg. gen. rezum. cap.3; 3,13; 8,9, 12; 9,1, 1 5, 17, 19, 21;
11,2; 13,6; 16,20
lunã: sg. ac. 3,7
luni: sg. gen. 3,12; 9,18; 10, 13
LUNGIME: s.f.
lungime: sg. ac. 7,9

MÂHNIRE: s.f.
mâhnirii: sg. gen. 16,21
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 5,8, 12; 9,13
MÂNÃ: s.f.
mânã: sg. ac. 1,5; 5,2
mâna: sg. ac. 2,3, 14; 3,10; 8,4, 7; 9,2; 13,9; 14,14, 19; 15,2
mânile: pl. ac. 3,6; 12,2; 14,4, 6
mânilor: pl. gen. 14,8
(a) MÂNCA: v. I
sã mâncaþi: conj. prez. 2.pl. 4,16
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 14,17
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(a se) MÂNDRI: v. IV
a (sã) mândri: inf. prez. 3,8

MINCI UNÃ: s.f.
minciunilor: pl. gen. 16,5

MÂNDRIE: s.f.
mândriii: sg. gen. 16,12

MINTE: s.f.
minte: sg. ac. 13,18

MÂNDR U, -Ã: adj.
mândrã: f. sg. nom. 2,7

MINUNAT, -Ã: adj.
minunate: f. pl. ac. 1,6
minunatã: f. sg. nom. 8,17
(foar te) minunat: m. sg. nom. 15,17

(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (În v. ºi rar.) (a) MÂNGÃIA
mângãia: ind. imp. 3.pl. 15,19

MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 10,9

(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-se): gerunziu 1,12; 7,7
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,21; 3,5; 5,9
(sã) mânie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
mâniindu(-sã): gerunziu rezu. cap. 5

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mirezme: pl. ac. 2, 12
MIRODENIE: s.f.
mirodenii: pl. ac. 2,12

MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom./ac. 1,18; 5,10
mânia: sg. nom. 7,10

MIRT: s.f.; var. (Reg.) MIR; (Neob.) MIRH
mirh: sg. ac., în sintagma uleu de mirh (cf. lat. unguerentur
myr tino) 2,12

(a) MÂNTUI: v. IV
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 10,9
a mântui: inf. pr ez. 13,9

(a se) MIªC A: v. I
(sã) miºcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,9

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 13,13; rezum. cap.16

MITITEL, -EA: adj.
mititea: f. sg. ac. 2,20

MÂNTUIT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v.) MÂNTUITORIU
mântuitoriul : sg. ac. 15,5
MED: s.m. „persoanã care fãcea par te din populaþia de bazã
a Mediei”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
ates tare este la G . Cãlinescu, Scrinul negru, Bucureºti, 1960.
medilor: pl. gen. 1,3, 14, 18, 19; rezum. cap.3
meadilor: pl. gen. 10,2
(a) MERGE: v. III
sã mear gã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 4,5
a mearge: inf. prez. 1,12; 6,12, 14
mergi: imper ativ 2.sg. 4,16
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 5, 14
mergând: gerunziu 6,9; 13,7
mergea: ind. im p. 3.sg./pl. 6,11; 8,17
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugire: sg. ac. 16,6
meºteºugiri: pl. ac. 16, 13
MIC, -Ã: adj./s.
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 1,5
(celor mai) mici: s.m. pl. gen. 1,20
(cei) mici: s.m. pl. ac. 3,13
mic: n. sg. nom. 10,6; 11,10
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 4,1
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. 2,17; 13,2, 15
mileai: sg. gen. 4,11

MOARTE: s.f.
morþii: sg. dat. 4,16
moartea: sg. nom./ac. 8,6; 13,18
moarte: sg. ac. 11,9; 12,3; 15,2, 3;16,13, 15
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 10,12; 13,15; 14,9
moºtenire: sg. ac. 14,5
MUIERE: s.f.; var. (În v.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,17, 20; 2,17; 3,13; 8,11; 13,6
muierilor: pl. dat. 2,3
muiare: sg. nom./ac. 4,11; 10,6
muiarea: sg. nom. 5,10, 14
muierii: sg. dat. 6,13
muierea: sg. nom. 6,13
MUIERESC , -EASCÃ: adj.
muieresc: n. sg. ac. 2,3, 9, 15
MULT, -Ã: pr on. neho t./adj./adv.
multã: adj. f. sg. ac. 1,4
multe: ad j. f./n. pl. nom./ac. 1,7, 22; 2,8; 11,10; 13,2; 14,2; 16,9
(prea) mult a: adj. antep. f. sg. ac. 1,10; 15,6
multe: adj. n. pl. dat. (cu prep. a + multe + s.) 3,12
multe (foar te): adj. f. pl. nom. 10,6
(mai) mult: adv. 1,19; 2,14, 17; 9,12
mult (foar te): adv. 9,4
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 4,3; 8,17; 16,2
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 3,12

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(s-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 10,12
sã (se) milostiveascã: conj. prez. 3.sg. 13,6
(te) milos tiveaºt e: imperativ 2.sg. 13,17

(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
a mulþãmi: inf. prez. 16,4

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirii: sg. gen. 8,4
milostivirea: sg. ac. 16,10

(a) MURI: v. IV
murind: gerunziu 2,7
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 15,13

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
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NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinul: sg. nom. 7,6
nepriiatinii: pl. ac. rezum. cap.8; 9,22; 13,15
nepriiatinilor : pl. gen. 9,2; 14,6, 15, 19; rezum. cap.16

MURITOR, -TOARE: s.
muritorilor : s.m. pl. dat. 13,2
(a se) MUTA: v. I
mut ase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,4
mutã: imperativ 2.sg. 14,13
(m-)am mutat : ind. pf.c. 1.sg. 14,18

(a) NESOCOTI: v. IV
nesocotind: gerunziu rezum. cap.5
ar f i nesocotind: cond. prez. cu gerunziu 3.sg. sg. 13,4
NETÃIAT, -Ã: s.m./f.
ne tãiaþilor: s.m. pl. gen ., în loc. s. netãiaþilor îm pregiur 14,15

N

NÃDEJDE: s.f.
nãde jde: sg. ac. 14,19

NETEAMERE: s.f.
ne teamere: sg. ac. rezum. cap.8

(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.pl. 16,5

NEZIDIT, -Ã: ad j. „neîntãrit”
nezidite: n. pl. ac. 9, 19

NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 1,22; 3,6, 7; 9,28; 10,9; 11,1, 2, 9;
16,10, 13
neam: sg. nom./ac. 3,6, 12; 10,3; 1 3,5; 14, 15
neamuri: pl. ac. 3,12; 8,17; 9,28; 10,9; 13,2
neamurile: pl. nom./ac. 10,8, 1 3; 11,7; 14,5
neamurilor : pl. gen./dat. 10,10, 11; 13,4
neamului: sg. gen. 11,7
neamului: sg. gen. (cu a + tot ) 13,5

NOAPTE: s./adv.
nopþi: s.f. pl. ac. 4,16
noap tea: s.f. sg. ac. 6,1
noap tea: adv. rezum. cap.6

NEASCULTARE: s.f.
neascultãrii: sg. gen. 16,24
NEAUZIT, -Ã: adj.
neauzite: f. pl. ac. 16,13

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,5; 2,10, 20; 4,8; 7,3, 4; 10,9, 1 2; 13,15;
15,1
noroadelor: pl. dat. 1,11
noroadele: pl. ac. 1,16, 22; 8,13, 17; 9,2
norod: sg. nom./ac. 3,8, 11
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.7; 8,6, 9; rezum. cap.10; 10,3,
10, 13; 12,6
norodu: sg. nom. 13,4
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f. pl. nom./ac. 3,8; rezum. cap.8; 8,5, 10, 16; 13,4;
16,13
noo: n. pl. gen. 13,5

NEBÃGARE: s.f.
nebãgãrii: sg. gen., în loc. s. nebãgãrii în samã 16,24
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 11,8; 14,12

NUMÃR: s.n. „numãr”; „rând” (cf. lat. numerus, -¾ „numãr”;
„rând”)
numãr ul: sg. ac., în sintagma în numãrul fãmeilor 2,8
numãr ul: sg. nom./ac. 9,11; 11,4

NECHEMAT, -Ã: adj.
nechematã: f. sg. nom. rezum. cap.4; 4,16
nechemat : m. sg. nom. 4,11

NUME: s.f.
nume: sg. nom./ac. 2,5, 7, 14; 3,7; 13,3
numele: sg. ac. 2,22; 3,12; 8,8, 10; 9,6; 10,8; 13,17; 16,17
numelui: sg. gen. 8,17; 9,4

(a) NECINS TI: v. IV
sã necinsteascã: conj. prez. 3.pl. 1,17
NECREZUT, -Ã: adj.
necrezutã: f. sg. ac. 2,15

NUMIT, -Ã: adj.
numita: adj. antep. f. sg. ac. 3,14

NECURAT, -Ã: adj.
necuraþii: adj. antep. m. pl. ac. 13,7

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. rezum. cap.2
nunt a: sg. ac. 2, 18

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuiri: pl. ac. 13,5
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
„persoanã care a venit din altã parte” „v enetic”
nimernic: s.m. sg. nom. 16, 10
NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilos tiva: adj. antep. f. sg. nom. 4,3

O

OBICEI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. nom./ac. 1,13; 8,4, 8
obiceaiul: sg. ac. 10,3
obiceaiului: sg. gen. 13,4

NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilos tivirea: sg. nom. 7,4
nemilos tivire: sg. ac. 16,10

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,20

NEPOATÃ: s.f.
nepoat a: sg. nom. rezum. cap.2

OBOSIT, -Ã: s.m./f.
(cel) obosit : s.m. sg. nom. 15,10
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OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 10,3; 11,1; e xplicaþie înaintea
cap.13; rezum. cap.15
obºtii: sg. gen. 16,9
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 13,12

P

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 9,30; 13,2
pacea: sg. ac. 10,3; 1 3,5, 7; 16,8
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PÃHAR
pãharã: sg. ac. 1,7

OCHI: s.m.
ochilor: pl. dat. 2,4; 5,2
ochilor: pl. dat. adn. 2,15
ochii: pl. ac. 7,3; 8,5; 15,8, 10

(a) PARDOSI: v. IV
era pardosit: pasiv ind. im p. 3.sg. 1,6
PARIE: s.f. (Înv.) „copie dupã un act”
pariia: sg. nom./ac. 4,8; rezum. cap.16
paria: sg. nom. explicaþie înaintea cap.13; rezum. cap.13; 13,7

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 2,18
(a se) ODIHNI: v. IV „a se potoli”; „a înceta”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 7,10

PARIN: s. (Înv. ºi r ar) „marmurã (din insula Paros)”
parin: sg. ac. 1,6

OLTAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OLTARIU
oltariului: sg. gen. 14,9

PARTE: s.f.
par tea: sg. ac. 13,16
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toate pãrþile 1,6
pãrþile: pl. ac. 2,9
pãrþi: pl. ac. 9,19, 22

OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 2,5; 11,3; 13,14
omului: sg. dat. 6,6
oameni: pl. ac. 9,6; 13,7
oamenii: pl. ac. 9,16; 16,15
oamenilor: pl. gen. 16,24

PAT: s.n.
paturile: pl. nom. 1,6
patul: sg. ac. 7,8

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omenesc: n. sg. gen. 13,5

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 14,6

OMENIRE: s.f.
omenirii: sg. gen. 16,4
omenire: sg. gen. 16,11

PÃGÂN: s.m.
pãgânilor: pl. gen. 14,10

OSÂNDIT, -Ã: adj.
osândiþi: m. pl. ac. 16,15

PÃHAR: s.n.; vezi PAHAR
PÃLICIUNE: s.f.
pãliciune: sg. ac. 15,10

OSEBIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) USEBIT, -Ã
usebit: n. sg. nom. 3,8

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 1,6
pãmânt: sg. ac. 11,5, 8; 15,7
pãmântul: sg. ac. 13,4, 10

(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
sã (sã) uspe te: conj. prez. 3.pl. 9,17
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop) USPÃÞ
uspãþu: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,3, 9, 17; rezum. cap.2; 2,18;
3,15; rezum. cap.5; 5,12, 14; r ezum. cap.7
uspãþului: sg. gen. 1,5; 7,7, 8
uspãþul: sg. nom./ac. 1,5; rezum. cap.5; 5,4, 5, 8; 6,14;
14,17
uspeaþe: pl. nom./ac. 8,17; 9,17, 18, 19, 22

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. ac. 2,7; 14,5
pãrinþilor: pl. dat. 16,16

OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. ac. 10,1

(a) PÃªI: v. IV
pãºind: gerunziu 4,2

(a) OªTI: v. IV
sã oºteascã: con j. prez. 3.pl. 11,7

(a) PÃÞI: v. IV
pãþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,1

OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovr eiu: sg. nom. 2,5
ovr eul: sg. nom. 5, 13

(a se) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 6,10
(sã) pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 16, 16

OVREIESC, -IASCÃ: adj./s.
ovr eiesc: n. sg. ac. 10,3; 11,1
(cel) ovreiesc: cap.13 explicaþie înaintea cap.8

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitoriu: sg. nom. 2,3
pãzitoriul: sg. nom. 2,15

OVREIEªTE: adv. „în limba ebraicã”
ovr eiaºte: 3,7

(a) PÂRÎ: v. IV
pâreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7

PÃR: s.m.
pãrului: sg. gen. 14,2
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PERS: s.m.
per silor: pl. gen. 1,3, 18, 19; rezum. cap.3; 16,10, 14
perºilor : pl. gen. 1,14
pear silor: pl. gen. 10,2
per si: pl. ac. 16,23

au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

PETIC: s.n.; var. PETEC
pe tecul: sg. ac. 14,16

(a) PLÂNS: s.n.
plâns: sg. ac. 14,4

(a) PETRECE: v. III
pe trecea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,2; 1 3,3
au pe trecut: ind. pf.c. 3.sg. 6,1
pe treace: ind. imp. 3.pl. (rostit ardeleneºt e cu [e] deschis) 9,30
pe trecând: gerunziu 13,2

(a) PLECA: v. I „a înclina”
pleca: ind. im p. 3.sg./pl., în loc. v. (îºi) pleca jenunchele/(-ºi) pleca
genunchiul 3,2, 2
pleacã: ind. prez. 3.sg., în loc. v. pleacã genunchele 3,5
au plecat : ind. pf.c. 3.sg. 15,10

PIATRÃ: s.f. „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variat e, cu duritate mare, care se foloseºte, de obicei, la
confecþionarea bijuteriilor”
pie trii: pl. ac. 1,6
pie tri: pl. ac., în sintagma pietri scumpe 15,9

PLIN, -Ã: ad j.
plinã: f. sg. nom./ac. 10,3; 1 5,17

PLÂNGERE: s.f.
plânger e: sg. nom. 4,3

PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. 8,3
picioar elor: pl. gen. 13,13
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. rezum. cap.4; rezum. cap.6; rezum. cap.9
perirea: sg. ac. 9,1

POARTÃ: s.f.
porþii: sg. gen. 16,18
PODOABÃ: s.f.
podoabã: sg. ac. 2,13
podoabei: sg. gen. 15,4

PIEPT: s.n.
pieptului: sg. gen. 15,10
(a) PIERDE: v. III „a rãmâne fãrã cev sau cineva”; „a distr uge”,
„a nimici”
pier duse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,7
a pier de: inf. prez. 3,6; 8,5; 13,15
(a) PIERI: v. IV
veþi peri: ind. viit.I. 2.pl. 4,14
sã perim: con j. prez. 1.pl. 7,4
a peri: inf. pr ez. 16,23
sã piarã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,9; 14,13; 16,24

POFTÃ: s.f.
pof tã: sg. ac. 13,12
(a) POFTI: v. IV
pof tea: ind. imp. 3.sg./pl. 2, 13; 9,1
pof tesc: ind. prez. 3.pl. 9,27
pof teaºte: ind. prez. 3.sg. 16,9
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polata: sg. ac. 1,9; 4,2; 11,3; 12,1
polãþii: sg. gen. rezum. cap.2; 2,21; 3,2, 3; 4,2, 6; 5,1, 9; 6,10, 12;
12,5
polatã: sg. ac. rezum. cap.4; 8,15
polãþii: sg. dat. adn. 9,4; 12,1

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 1,18
pilda: sg. ac. 16,24
(a) PITULA: v. I
pitula: ind. imp. 3.sg. 15,8

POM: s.m.
pomi: pl. ac. 7,7, 8

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 6,3
plat a: sg. ac. 16,23

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 12,4

PLATOªÃ: s.f.; var. PLATOªE (aici) „mantie” (cf. lat. amictus,
-Às „îmbrãcãminte de pus pe deasupra, mantie”)
plat oºe: sg. ac. 8,15
(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. impers./3.sg. 1,19; 3,9, 11; 5,4, 8; 7,3; 8,5, 8;
9, 13
plãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,21; 2,4
plãcându-: gerunziu rezum. cap.2
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 2,4
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 5,2; 14,17
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,13
plãcutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,14
(a) PLÂNGE: v. III
era plângând: ind. imp. perifr. 3.pl. 3,15

(a se) PLINI: v. IV
plinindu(-sã): gerunziu 1,5; 2,12
a plini: inf. prez. 3, 15
sã plineascã: conj. prez. 3.sg. 5,8
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 9,16
(s-) plini: inf. prez. fãrã a 13,3

PORTAR: s.m.
portari: pl. nom. 2,21; 12,1
PORUNCÃ: s.f.
poruncã: sg. nom. rezum. cap.1; 1,19; 4,3; 16, 19
porunca: sg. nom./ac. 1,12, 15; 2,8, 20; 3,3, 15; rezum. cap.4;
8, 14; 9,14
poruncile: pl. nom./ac. 1,18; 8,17; 13,4
poruncii: sg. gen. 4,8
poruncilor : pl. dat. 13,5
(a se) PORUNCI: v. IV
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,5, 10, 17; 2,9, 18; 4,5, 10, 13, 15;
5, 14; 6,1; 8,11; 9,14; 10,10; 12,3, 5; 15,1
(s-)au poruncit : ind. pf.c. impers. 2,4
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poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,10; 3,2, 12; 4,17; 8,2; 9,23;
explicaþie cap.13, dupã vs.7
ar fi poruncit : cond. pf. 3.sg. 2, 14
poruncea: ind. imp. 3.sg. 2,20
porunceaºte: imperativ 2.sg. 3,9; 5,14
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.6; rezum.
cap.7
sã porunceascã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,4; 8,3, 5, 11
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 8,7; 13,6
sã porunceasc: con j. prez. 1.sg. 9, 12
poruncind: gerunziu rezum. cap.15
poruncim: ind. prez. 1.pl. 16,9
POST: s.n.
post: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,3
posturile: pl. nom. 9,31
posturi: pl. ac. 14,2

POTRIVNIC , -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) PROTIVNIC, -Ã
„duºman”
protivnicului: s.m. sg. gen. 3, 10; 8,5; 9,6
protivnicul: s.m. sg. nom. rezum. cap.6; rezum. cap.7; 9,24
protivnicii: s.m. pl. nom./ac. 8,11, 13; r ezum. cap.9; 9,1, 5;
13,6
protivnici: s.m. pl. ac. 9,1

(a) PO VESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.sg. 6,13
PRADÃ: s.f.
prãzile: pl. ac. 9,10
PRAG: s.n.
pragul: sg. ac. 2,21
PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac. rezum. cap.9; 9, 18
praznice: pl. ac. 16,22
(a) PRÃZNUI: v. IV
prãznuind: gerunziu rezum. cap.1; 3,15
sã prãznuiascã: con j. prez. 3.pl. 9,21
vor prãznui: ind. viit.I. 3.pl. 9,28
prãznuiþi: imperativ 2.pl. 16,22
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuiri: pl. nom. 8,17
prãznuire: sg. ac. 9,27; 16,24
(a) PRÂNZI: v. IV
voiu prânzi: ind. viit.I. 1.sg. 5,12
PREAÎNALT: s.m. „Dumnezeu”
(Celui) Preaînnalt: sg. gen. 16,16
PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 5,1
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 15,9
PREAMARE: s.m. (aici) „Dumnezeu”
[Celui] Preamare: sg. gen. 16,16
PREOT: s.m.
preot: sg. nom. 11,1

PRETUTINDENI: adv.; var. PRETUTINDENEA; (Înv. ºi rar)
PRETUTINDINI
pretutindini: rezum. cap.3
pretutindenea: rezum. cap.8
PRIDVOR: s.n.
pridvorului: sg. gen. 4,11
pridvorul: sg. ac. 5,1; 6,4
pridvoru: sg. ac. 6,4
pridvor: sg. ac. 6,5
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinii: pl. ac. 5,10
priiatini: pl. nom. 5,14
priiatinilor: pl. dat. 6,13

(a) POS TI: v. IV
voiu posti: ind. viit.I. 1.sg. 4,16

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.
povãþuitorilor: pl. dat. 13,1

(a) PRESÃRA: v. I; var. (Înv.) (a) PRÃSÃRA
prãsãrând: gerunziu 4,1

PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac. 4,14
PRIMEJDIE: s.f.
primejdiii: sg. gen./dat. 4,16; 11,8
primejdiia: sg. ac. rezum. cap.5
primejdia: sg. ac. 14,1
primeajdiia: sg. nom. 14,4
(a se) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 9,23, 31
sã priimeascã: conj. prez. 3.pl. 9,30
(s-)au primit: ind. pf.c. 3.sg. 16, 10
PRIMIT, -Ã: adj.
priimit: m. sg. nom. 10,3
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”
prisosit: sg. ac., în loc. adj. de prisosit 1,7; 5,6
PR OCITIT, -Ã: adj.
procititã: f. sg. nom. rezum. cap.12
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
sã propo veduiascã: conj. pr ez. 3.pl. 14,10
PRUNC : s.m.
prunc: sg. ac. 3,13
pruncii: pl. ac. 8,11; 13,6
(a se) PUNE: v. III
(sã) punea: ind. imp. 3.sg. 1,7
puind: gerunziu 1,11
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 3,1; 15,15
sã (sã) puie: con j. prez. 3.sg. 6,8
puindu-: gerunziu 6,11
era puse: pasiv ind. im p. 3.pl. explicaþie înaintea cap.13
sânt puse: pasiv ind. prez. 3.pl. 13,9; 15,3
pune: imperativ 2.sg. 14,13
sã (se) puie: con j. prez. 3.sg. 16,19
(a se) PURTA: v. I
port: ind. prez. 1.sg. 14,16
purtând: gerunziu 8,14, 15
(sã) pur ta: ind. imp. 3.sg. 10,3 (explicaþie)
a purta: inf. rpez. 15,6
PUR TÃTOR, -TOARE: s.m./f. (aici) „curier”; „mesager”
purtãtorii: pl. ac. 8,10
purtãtori: pl. nom. 8,14
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RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃO TATE
rão tatea: sg. nom. 7,4; 8,3; 9,25
rãutãþile: pl. ac. 10,9
rão tate: sg. ac. 16.5

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,13; rezum. cap.9; 9,21, 27; 16,16
(a) PUTEA: v. II
neputând: gerunziu 7,6
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 1,22; 4,11; 13,9; 16,20
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,12; 8,9
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 4,11; 8,6
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 6,13
a putea: inf. prez. 9,4; 16,4
ar putea: cond. prez. 3.sg. 13,3

RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 11,6
RÃZBOIT OR, -TOARE: adj.
rãzboitoriu: n. sg. ac., în sintagma împrotivã rãzboitoriu 13,5
(a) RÂDE: v. III
sã râzã: conj. prez. 3.pl. 14,11

PUTERE: s.f.
puterii: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,4; 13,2; 14,8
puteare: sg. nom./ac. 2,14; 7,5; 9,13
puterea: sg. gen (cu a + toatã) 14,12

RÂND: s.n.
rând: sg. ac., în loc. adv. pe rând/pr e rând 2,12, 15; 15,9

PUÞIN: adv.
puþin : 1,18
R

RANÃ: s.f. „lo viturã” (cf. lat. pl¼ga, -ae „lo viturã, izbire”; ranã”)
ranã: sg. ac. 9,5
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDIC A

(a se) RÂNDUI: v. IV
rânduiþi era: pasiv ind. imp. 3.pl. 1,6
rânduind: gerunziu 1,8; rezum. cap.8
[ias te] rânduit: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 2,3
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,2; 9,17, 18, 19
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 8,12
era rãnduitã: pasiv ind. im p. 3.sg. rezum. cap.9
rânduiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,31
-i rânduit : pasiv ind. prez. 3.sg. 13,6
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduialele: pl. ac. 3,8

(a) RÃMÂNE: v. III
rãmâind: gerunziu rezum. cap.2
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 2,19
rãmânea: ind. im p. 3.sg. 2,21
rãmânea-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,4
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg. 12,5

RÂNDUIT, -Ã: ad j.
rânduita: adj. antept. f. sg. ac. 10,11
RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 10,6; 11,10

(a) RÃPI: v. IV
sã rãpeascã: conj. prez. 3.pl. 3,13

(a se) REVÃRSA: v. I
(sã) rãvar sã: sg. nom. 7,4

(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
a rãsãri: inf. prez. 8,16
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.pl. 11,11

(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
(sã) rãzima: ind. imp. 3.sg./pl. 1,6; 15,6
(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 9, 14
rãdicasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,10

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
ai rãscum pãrat : ind. pf.c. 2.sg. 13,16

(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) RÃSIPI
a f i rãsipit: inf. pf. 13,4
rãsipeaºte: imperativ 2.sg. 14,11

RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãs plãtindu-: gerunziu 9,5; 16,18

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
rãsipit: n. sg. nom. 3,8

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 4,10; 5,4, 7, 14; 6,7, 13; 7,3;
8,7; 9, 13; 15,16
rãs puns-au: in. pf.c. 3.pl. 6,5
rãs punzând: gerunziu 7,5
(a) RÃSTURNA: v. I
a rãs turna: inf. prez. 16,5
RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu: adj. m./n. sg. nom./ac. 7,6; 13,2
reale: adj. f. pl. nom. 8,3
(mai) rãu: m. sg. ac. 16,15
rãul: s.n. sg. nom. 7,7
realele: s.n. pl. ac. 11,9; 16,7
rãu: s.n. sg. ac. 14,11
rãu: adv. 9,24; 16,2

ROB: s.m.
robilor: pl. gen. 11,4
ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. 14,8
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 2,5; 3,1; 9,2 4
RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom. 16,18
(a se) RUGA: v. I
a (sã) ruga: inf. prez. rezum. cap.4
sã roage: conj. prez. 3.sg. 4,8; 15,1
(vã) r ugaþi: imper ativ 2.pl. 4,16
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 5,4; 8,5
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(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiesc: ind. prez. 3.pl. 16,3, 5
(s-)au sârguit: ind. pf.c. 3.sg. 16,12

(te) r ogi: ind. prez. 2.sg. 5,6
roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 7,3
sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. 7,7
au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
rugându-: gerunziu 9,25; rezum. cap.14
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 13,8
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg. 14,3

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 1,2; 3,1; 5,1; 15,9
scaun: sg. ac. 15,11
(a se) SCÃDEA: v. II
sã (sã) scazã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.8

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunile: pl. nom. 5,7
rugãciunea: sg. nom./ac. 8,5; rezum. cap.13; 13,17
rugãciune: sg. ac. 13,18

(a) SCÃPA: v. I
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg. 14,1
scãpa: inf. prez. fãrã a 16,4

(a) RUPE: v. III
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 4,1

(a se) SCÂRBI: v. IV
(mã) scãrbeasc: ind. prez. 1.sg. 14,15
(a se) SCHIMBA: v. I
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.pl. 9,27
a schimba: inf. prez. 14,9
schimbându(-se): gerunziu 15,10

S
SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 16,24
SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 4,1, 2, 3
sacul: sg. ac. 4,4
SAT: s.n.
sate: sg. ac. 9,19
(a) SÃDI: v. IV
era sãditã: pasiv ind. imp. 3.sg. 1,5
SÃDIT, -Ã: adj.
sãditã: f. sg. ac. 7,7, 8

SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. ac. 16,9
(a) SC OATE: v. III
scoate: imperativ 2.sg. 14,19
(a se) SCRIE: v. III
sã (se) scrie: conj. pr ez. 3.sg. 1,19
(sã) scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(s-)au scris: ind. pf.c. impers./3.pl. 3,12; 8,9
era scris: pasiv ind. imp. impers. 6,2
scriiþi: imperativ 2.pl. 8,8
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 9,20, 29; 12,4
scrise sânt: pasiv ind prez. 3.pl. 10,2
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 10,3 (explicaþie)
iaste scris: pasiv ind. prez. imper s. explicaþie înaintea cap.13

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”; „a s triga (de bucurie)”
sã salte: conj. prez. 3.pl. 9,19
au sãlt at: ind. pf.c. 3.sg. 8,15

SCRIIT OR: s.m. (Înv.) „grãmãtic”
scriitorii: pl. nom. 3,12; 8,9

SÃLTARE: s.f.; „bucurie (manifestatã prin strigãt e)”
sãltare: sg. nom. 8,17

SCRIPTURÃ: s.f.
scriptura: sg. nom. 9,27

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 3,10; 6,13; 9,2 7, 31

SCRIS, -Ã: ad j.
scrise: n. pl. nom./ac. 10,3 (explicaþie); e xplicaþie cap.13, dupã
vs.7

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 16, 1
sânãtate: sg. ac. 13,1
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracilor: s.m. pl. dat. 9,22
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoar e: sg. ac. 8,17
sãrbãtori: pl. nom. 9,21
(a) SÃRI: v. IV
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 15,11

SCRISOARE: s.f.
scrisori: pl. nom./ac. 1,22; rezum. cap.8; 8,5, 10; 9,23, 25, 26
scrisorilor: pl. gen. 3,14
scrisorile: pl. nom. 8,5
scrisoare: sg. ac. 9,20; 11,1
scrisoarea: sg. ac. 16,17
(a se) SCULA: v. I
a (sã) scula: inf. prez. 2,21
(sã) sculase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,9
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 7,7
sculându(-se): gerunziu 8,4
sculându(-sã): gerunziu 11,12

(a) SÃRUTA: v. I
au sãrut at: ind. pf.c. 3.sg. 5,2; 15,15
a sãrut a: inf. prez. 13,13

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: pl. ac., în sintagma pietri scumpe 15,9

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 9,1; 16,10

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 1,12, 18; 3,8
samã: sg. ac., în loc. s. nebãgãrii în samã 16,24
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SEARA: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. gen. 10,3
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmnul: sg. nom./ac. 4,11; 8,4; 10,3; 14,16
seamne: pl. ac. 10,9
(a se) SILI: v. IV
sã sileascã: conj. prez. 3.sg. 1,8
au silit : ind. pf.c. 3pl. 6, 14
(s-)au silit : ind. pf.c. 3.pl. 10,8
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(sã) slujiia: ind. imp. 3.sg. 2,12
slu jindu(-se): gerunziu 3,8
(sã) slujea: ind. imp. 3.sg. 3,10
slu jindu(-sã): gerunziu 4,3; 13,5
a (mã) sluji: inf. prez. 13,2
(sã) slujaºte: ind. prez. 3.sg. 13,4
(s-)au slujit : ind. pf.c. 3.pl. 16,2
a f i slujindu(-sã): inf. pf. cu gerunziu 16, 15
a (sã) slu ji: inf. prez. 16, 19
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 1,3
slu jitorii: pl. nom. 2,2; 6,3; 15,19
slu jitoriu: sg. ac. 4,5

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 1,16; r ezum. cap.3; 3,2; 14,3

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicile: pl. nom./ac. 2,9; 4,4, 16
SINGURATIC, -Ã: adj.; var. SINGURATEC, -Ã; aici prima slu jnice: pl. ac. 7,4; 15,5
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Ion slu jnica: sg. nom. 14,18
Budai-Deleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc slu jnicã: sg. nom. 15,7
(…) În patr u tomuri. [Manuscris din 1 818; Bibl. A cademiei
SLUJNICUÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
Române, cotele 3728 – 3731].
unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescsângurateca: f. sg. ac. 14,3
nemþesc…, Buda, 1825.
slu jnicuþã: sg. ac. 15,10
SINGURÃTATE: s.f.
sângurãtãþii: sg. dat. 16,14
SMARALD: s.n.; var. ZMARAGD
zmaragd: sg. ac. 1,6
SLAVÃ: s.f.
slavei: sg. gen. rezum. cap.1; 1,4; 13,12; 14,16; 15,16
SMERENIE: s.f.
slavã: sg. ac. 5,11
smer eniii: sg. gen. 15,2
slava: sg. ac. 14,9, 15; 15,4; 16,3
(a) SLÃVI: v. IV
era slãvit: pasiv ind. im p. 3.sg. 12,6

(a) SMERI: v. IV
au smerit : ind. pf.c. 3.sg. 14,2

SLOBOD, -Ã: ad j./adv.
slobod: adv. 1,19; 3,8; 4,2; 9,27; 16,19
slobode: f. pl. dat. 16,24

SMERIT, -Ã: ad j./s.
(cei) smeriþi: s.m. pl. nom. 11,11
smerit: adj. n. sg. ac. rezum. cap.14

SLOBOZENIE: s.f.
sloboz enie: sg. ac. 3,8; rezum. cap.10

SMULGERE: s.f.; var. ZMULGERE ; aici prim aatestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Ion BudaiDeleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc (…)
În patru tomuri. [Manuscris din 1818; Bibl. Academiei R omâne,
cotele 3728 – 3731].
zmulgerea: sg. ac. 14,2

(a se) SLOBOZI: v. IV
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 4,13
(sã) v or slobozi: ind. viit.I. 3.pl. 4,14
a slobozi: inf. prez. 8,7
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 10,9
slobozi: imperativ 2.sg. 14,14
sloboz eaºte: imperativ 2.sg. 15,3
(sã) slobozea: ind. im p. 3.pl. 15,7
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. rezum. cap.13
SLOVÃ: s.f.
slo vele: pl. ac. 8,9
slo ve: pl. ac. 10,3
SLUGÃ: s.f.
slu jile: pl. nom. 2,2
slu jilor: pl. dat. 2,18
slugile: pl. nom./ac. 3,2, 3; 4,11; 5,11; 6,3, 5
slugi: pl. ac. 7,4
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. 7,9
slu jbe: pl. ac. 16,5
(a se) SLUJI: v. IV
slu jie: sg. dat. 1,10

SOARE: s.m.
soar e: sg. ac. 10,6
soar ele: sg. nom. 11,11
SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE (cf. FUR)
soar te: sg. ac. 3,7
sorþilor: pl. gen. rezum. cap.9; 9,26, 28
soar t: sg. nom. 9,24
soar tea: sg. nom./ac. 9,26; 13,17
Sorþilor : pl. gen., în sint agma Zilele Sorþilor „sãr bãtoarea Purim”
9,31
sorþi: pl. nom. 10,10
sorþile: pl. nom. 10,11
SOAÞÃ: s.f. (Înv.) „soþie”
soaþele: pl. nom. 1,18
(a se) SOCOTI: v. IV
sã socoteascã: conj. prez. 3.pl. 2,3
au socotit : ind. pf.c. 3.sg. 3,6
sã socoteºti: conj. prez. 2.sg. 4,13
(mã) socotesc: ind. prez. 1 .sg. 5, 13
socotind: gerunziu 6,6; 14,8; 16,6
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 9,12
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(sã) socotesc: ind. prez. 3.pl. 16,4
a socoti: inf. prez. 16,8
sã socotiþi: con j. prez. 2.pl. 16,9
SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 6,1

INDICE
(a se) S TRÃDUI: v. IV
(sã) strãduiesc: ind. prez. 3.pl. 12,2
STRÃIN, -Ã: adj.; var . (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
strein: m. sg. nom. 16,10

(a) SOSI: v. IV
sosise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,3

(a) S TRÃLUCI: v. IV
strãlucea: ind. imp. 3.sg. 8,15
strãlucind: gerunziu 15,5, 8, 9

SOÞIE: s.f.
soþiia: sg. ac. 16,13

STRÃLUCIT, -Ã: adj.
strãlucit: n. sg. ac. rezum. cap.1

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
spãimântându(-se): gerunziu 14,1

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtorii: sg. gen. 11,8

SPÃIMÂNTAT, -Ã: adj.
spãimântat: m. sg. nom. 15,11

(a se) S TRICA: v. I
a strâca: inf. prez. 12,6
sã (se) strâce: con j. prez. 3.pl. 16,7

SPÃSENIE: s.f.
spãsãniia: sg. ac. 2,11
(a se) SPÂNZURA: v. I
spânzura: ind. imp. 3.sg./pl. 1,6; 4,8
(s-)au spânzurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 7,10; 8,14; 9,14
au spânzur at: ind. pf.c. 3.pl. 3,15
sã (se) spânzure: conj. prez. 3.sg. 5,14
a spânzur a: inf. prez. 6,4; rezum. cap.7; 8,7
spânzuraþi: imperativ 2.pl. 7,9
spânzurând: gerunziu rezum. cap.9
sã (sã) spânzure: conj. prez. 3.pl. 9,13
spânzurã: ind. prez. 3.sg. 16,18
(a se) SPORI: v. IV
sporindu(-sã): gerunziu 2,8
(a) SPRIJINI: v. IV
sprijinind: gerunziu 15,7; 15,11
SPRIJINIT, -Ã: adj.
sprijinite: f. pl. nom. 1,6
(a) SPUNE: v. III
a spune: inf. prez. 2,10; 4,10
spusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,20; 3,4
au spus: ind. pf.c. 3.sg. 4,7; 13,4
(a) S TA: v. I
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 3,3; 4,6; 7,9; 13, 18
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,1; 8,4; 9,16; 15,9
stând: gerunziu 5,2
stã: ind. prez. 3.sg. 6,5; 7,9
sta: inf. prez. fãrã a 6,13; 13,9
sã stea: con j. prez. 3.pl. 8,11
a sta: inf. prez. 9,2
(a) S TÃPÂNI: v. IV
a stãpâni: inf. prez. 13,2
sã stãpâneºti: con j. prez. 2.sg. 14,5
STÂLP: s.n.
stâlpi: pl. ac. 1,6

(a) S TRIGA: v. I; var. (Înv.) (a) S TRÂGA
strâga: ind. im p. 3.sg. 4,1; 6,11
sã strâge: con j. prez. 3.sg. 6,9
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,9; 11,10; 13,18
strâgând: gerunziu 11,10
STRIGARE: s.f.
strâgãrile: pl. nom. 9,31
strâgare: sg. ac. 11,7
STRIªTE: s.f.; var. (Înv.) STRÂNªTE „soartã”
strâmºtea: sg. nom. 9,1
(a se) SUFERI: v. IV
nesuferind: gerunziu 16,3
a (sã) suferi: inf. prez. 7,4
suferi: inf. prez. fãrã a 7,6; 8,6
suferise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,27
SUFLET: s.n.
suflet: sg. ac., în sintagma fatã de suflet 2,7, 15
sufletul: sg. ac. 4, 13; 7,3, 7; 15,8; 16,10
sufletele: pl. ac. 8,11; 9,16
suflet: sg. ac. 16,12
(a se) SUGRUMA: v. I
a sugr uma: inf. prez. 6,2
sã (ne) sugrumãm: conj. prez. 1.pl. 7,4
(a) SUPUNE: v. III
a supune: inf. prez. 7,8
era supuse: pasiv ind. im p. 3.pl. 9,16
supuind: gerunziu 13,2
SUPUS, -Ã: adj./s.
supuºi: adj. m. pl. nom. 8,13
supuse: adj. n . pl. gen. 13,5
supuºii: s.m. pl. ac. 13,2; 16,3
SUS: adv.
(mai) sus: 9,1
(a) SUSPIN A: v. I
suspinând: gerunziu 7,4

STEMÃ: s.f.; (Înv. ºi reg.) STEAMÃ
steamã: sg. ac. 1,11; 6,8; 14,11
steama: sg. ac. 2, 17
(a) S TINGE: v. III
a stânge: inf. prez. 14,9

ª
ªA: s.f.
ºaoa: sg. ac. 6,8
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TÂNGUIRE: s.f.
tânguirea: sg. nom. rezum. cap. 4
tânguire: sg. nom. 4,3

ªATRÃ: s.f.
ºetrile: pl. nom. 1,6
(a) ªEDEA: v. II
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 1,2
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,14; 2,21; 5,1
ºezând: gerunziu 5,9, 13
ºede: ind. prez. 3.sg. 6, 10

(a) TÂLCUI: v. IV
a f i tâlcuitã: pasiv inf. prez. 11,1
TÂLCUITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) TÂLCUITORIU
tâlcuitoriu: s.m. sg. ac. 11,1; explicaþie cap.13, dupã vs.7

ªEDERE: s.f.
ºederii: sg. gen. 5,9
(a se) ªTERGE: v. III „a face sã disparã”; „a distruge”, „a nimici”
sã ºteargã: conj. prez. 3.pl. 3,13; 8,11
sã ºt argã: conj. prez. 3.sg. 9,24
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 9,28
a ºtearge: inf. prez. 10,8; 13,15; 14,9
sã (se) ºteargã: con j. prez. 3.sg. 13,6
sã (se) ºt argã: con j. prez. 3.sg. 16,24
(a) ªTI: v. IV
ºtiia: ind. imp. 3.pl. 1,13
a ºti: inf. pr ez. 2,11; 3,4; 11,12
ºtii: ind. prez. 2.sg. 3,8; 13,12; 14,15, 16
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 3,14
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 4,11
ºti: ind. prez. 3.sg. 4,14
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 16,17
ªTIUT, -Ã: ad j.
ºtiutã: f. sg. nom. 8, 13
T
TALANT: s.m.
talanþi: pl. ac. 3,9
TARE: s.m./f.
(celor mai) t ari: s.m. pl. dat. 1,3
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatã-sãu: sg. nom. 2,7
tãtâni-tãu: sg. gen. 4,14
tatã: sg. ac. 13,6
tatâl: sg. nom./ac. 14,5; 16,11
(a) TÃCEA: v. II
sã t acã: con j. prez. 3.sg. 2,10
vei tãcea: ind. viit.I. 2.sg. 4,14
aº tãcea: cond. prez. 1.sg. 7,4
tãcând: gerunziu 15, 15
TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac., în loc. adv. în tãceare 13,2
tãcerii: sg. gen. 14,16
(a) TÃIA: v. I
a tãia: inf. prez. 9,17
(a se) TÃINUI: v. IV
(s-)au tãinuit : ind. pf.c. 3.sg. 2,22
tãinuind: gerunziu 5,10
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 10,2
tãria: sg. ac. 14,10
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

TÂLHÃRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLHÃRIE
tãlhãrie: sg. ac. 16,18
tâlhãrie: sg. ac. 16,23
TÂRG: s.n.
târ gurile: pl. ac. 4,3; 9,2
târ guri: pl. ac. 9,19
(a se) TEME: v. III
(sã) temea: ind. imp. 3.pl. 11,9
(m-)am temut: ind. pf.c. 1 .sg. 13,14
(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 15,12
TIRAN: s.m.
tir ani: pl. ac. 6,9
TOCMAI: adv.; var . (Reg.) TOGMA
togma: explicaþie cap.13, dupã vs.7; 16,15
TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ
togmeala: sg. ac. 16,9
TOCMIT, -Ã: adj.; var. (În v.) TOGMIT, -Ã (Înv.) „chibzuit”; (Mar.;
des pre oameni) „gãtit”, „îmbrãcat frumos, dichisit”
togmite: f. pl. nom. 2,13
togmitã: s. sg. ac. 14, 13
TOIAG: s.n.
toiagului: sg. gen. 5,2
toiag: sg. ac. 8,4
TRANDAFIR: s.m.
tr andafiri: pl. ac. 15,8
TRAPEZARE: s.f.; var. (Înv.) TREPÃZARE (aici) „casã”
trepãzarea: sg. ac., în sintagma trepãzarea fãmeilor 2,13
(a) TRÃI: v. IV
trãi: inf. prez. fãrã a 4,11
trãim: ind. prez. 1.pl. 16,13
TRÃSNET: s.n.; var. (În v. ºi reg.) TRESNET
tresne te: pl. nom. 11,5
(a) TREBUI: v. IV
trebuia: ind. imp. impers. 2,15
ar tr ebui: cond. prez. impers. 3,7
trebuie: ind. prez. imper s. 6,6, 8; 16,8, 9, 20
(a) TRECE: v. III
a tr eace: inf. prez. 1,19; 9,27
trecea: ind. imp. 3.pl. 2,13
sã trec: conj. prez. 1.sg. 13,14
sã tr eacã: conj. pr ez. 3.sg. 16,14
TRECUT, -Ã: adj.
trecute: f. pl. ac. 6,1
TRIMIS, -Ã: adj.
trimisã: f. sg. ac. 1,15; rezum. cap.16
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(a se) TRIMITE: v. III
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,12
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 4,4; 9,20, 24, 30; rezum. cap.13;
rezum. cap.16
sã (se) trimitã: conj. prez. 3.pl. 2,3
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
a trimite: inf. prez. 3,6; 12,2
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7; 8,10; 9,26
trimisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,13
era trimiºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 3,15
(sã) trimitea: ind. imp. 3.pl. 8,8, 10
sã trimitã: conj. pr ez. 3.pl. 9, 19, 22
trimitem: ind. prez. 1.pl. 16,19

ÞINUT: s.n.
þinuturilor: pl. gen./dat. 1,3, 20; 2,18; 3,12; 9,3; rezum. cap.13
þinuturile: pl. nom./ac. 1,16, 22; 2,3; 3,8, 14; 4,11; 8,5; 9,16, 28;
rezum. cap.16
þinuturile: pl. dat. (cu prep. la) rezum. cap.3; rezum. cap.16
þânuturile: pl. dat. (cu prep. la) 3,13
þânuturile: pl. ac. 4,3; 8,12, 13, 17; 9,12; 9,20; 10,1
þinuturi: pl. gen. 13,5
þânuturilor: pl. gen. 16,8

TRIS T, -Ã: adj.
trist: n. sg. ac. 15,8

(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 2,21
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.3
sã (se) ucigã: conj. prez. 3.sg. 3,7; 4,11
sã ucigã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,13; 8,11; 9,24
ucid: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 9,5, 6, 12
ucigându-: gerunziu 9,10; 16,14
era uciºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,11
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 9,15
ucigând: gerunziu 9,16
a ucide: ind. prez. 9,18
fusease uciºi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,6
ucide: inf. prez. fãrã a 16,20

TRUFAª, -Ã: adj.
truf aº: m sg. dat. 13,12
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. ac. 1,4
truf ia: sg. ac. 13, 12
truf iii: sg. gen. 14,16
truf ie: sg. ac. 16,2
TRUP: s.n.
trupul: sg. ac. 14,2; 15,6
TRUPESC, -EASCÃ: ad j.
trupesc: m. sg. ac. 14,10
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 11,9; 15,16
turburând: gerunziu 13,5
au turburat: ind. pf.c. 3.pl. 13,7
(sã) turbur a: ind. imp. 3.sg. 15,19
TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turbur are: sg. nom. 11,5
Þ
ÞARÃ: s.f.
þãri: pl. ac. 1,1; 8,9; 9,30; 13,1; 16,1
þara: sg. nom./ac. 2,10, 20; 15,1; 16,24
þãrâi: sg. dat. 8,9
þãrâle: pl. ac. 8,10; 13,6
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
ÞIITOARE: s.f. „concubinã”
þiitoar ele: pl. ac. 2,14
(a se) ÞINE: v. III
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg. 2,8; 9,28
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 2,11
þinea: ind. imp. 3.sg. 2,20; 5,2
þii: ind. prez. 2.sg. 3,3
sã þie: con j. prez. 3.sg. 6,9
sã (se) þie: conj. prez. 3.sg. 9,29
þiind: gerunziu 9,31
a þânea: inf. prez. 9,31
(sã) vor þânea: ind. viit.I. 3.pl. 10,13
ÞINERE: s.f. (aici) „conþinut”
þinearea: sg. nom. 3,14
þânearea: sg. nom. 8,13

U

UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. rezum. cap.3; r ezum. cap.4; 4,7; 8,6; 9,18; rezum.
cap.13; rezum. cap.16; 16,20
ucidere: sg. ac. 9,12, 18
ucideri: pl. nom. 9,17
UCIS, -Ã: s.m./f.
uciºi: s.m. pl. ac. 9,16
UITARE: s.f.
uitare: sg. nom. 9,28
ULEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ULEU
uleu: sg. ac., în sintagma uleu de mirh 2,12
ULIÞÃ: s.f.
uliþã: sg. ac. 4,1
uliþa: sg. ac. 4,6; 6,9, 11
(a) UMBLA: v. I
umbla: ind. imp. 3.sg. 2,11
UMFLARE: s.f.
unflarea: sg. nom. 16, 12
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 14,2
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 14,2
UNCHI: s.m.
unchiu: sg. nom. 8,1
(a se) UNGE: v. III
(sã) ungea: ind. im p. 3.sg. 2,12
UNIRE: s.f. „alianþã”; „credinþã”
unirea: sg. ac. 13,4, 5
UNIT, -Ã: adj. (aici) „credincios”
unite: f. pl. gen. 16,6
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UNSOARE: s.f.
unsori: pl. ac. 14,2

(a se) VÃRSA: v. I
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.pl. 10,6; 11,10

URÂRE: s.f.
urârea: sg. ac. 14,13

(a) VÃTÃMA: v. I
au vãtãmat : ind. pf.c. 3.sg. 1,16
ar f i vãtâmând: cond. pf. (cu gerunziul) 3.sg. 13,4
a vãtãma: inf. prez. 16,4

URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 16,6

VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 5,2

URGIE: s.f.
ur gie: sg. ac. 1,12
ur giia: sg. ac. 2,1; 15,10

VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 3,6
vâr toasã: adj. f. sg. ac. 14,8

(a) URGISI: v. IV
sã ur giseºti: con j. prez. 2.sg. 13,16
ur gisesc: ind. prez. 1.sg. 14,16

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 14,8

(a) URÎ: v. IV
am urât : ind. pf.c. 1.sg. 14,15

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv . în veac 14,10; 16,24

URLARE: s.f.
ur lare: sg. nom./ac. 4,2, 3
(a) URMA: v. I
ur meazã: ind. prez. 3.pl. 10,3 (e xplicaþie); explicaþie înaintea
cap.13
ur meaze: ind. prez. 3.pl. explicaþie cap.13, dupã vs.7
ur ma: ind. im p. 3.sg. 15,7
URMÃ: s.f.
ur mele: pl. ac. 13,13
URªINIC: s.n. (În v.) „pur purã”
urºinic: sg. ac. 1,6; 8,15
USEBIT, -Ã: adj.; v ezi OSEBIT, -Ã

VECHI, VECHE: adj./s.
(celor) vechi: s.m. pl. gen. 1,13
vechi: adj. f. pl. nom. rezum. cap.8; 8,5, 10
vechile: ad j. antep. f. pl. ac. 16,7
(a se) VEDEA: v. II
vedea: ind. imp. 3.pl. 1,14
(sã) v edea: ind. imp. 3.sg. 2,15
vãzând: gerunziu 5,2, 9; 11,12; 13,5
voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 5,13
(sã) v eade: ind. prez. 3.sg. 8,5
(s-)au vãzut : ind. pf.c. 3.sg. 8,16
vãzusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 10,5
au vãzutu: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. (Înv.) au vãzutu vis 11,2
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,2
vede: ind. prez. 3.sg. 16,4

(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 15,9

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. rezum. cap.2; 2,19, 21; 6,12
uºile: pl. ac. 3,3; 4,2; 15,9
uºii: sg. gen. 4,6; 5,1, 13; 6,10
uºilor : pl. gen. 5,9

(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 2,12
a veni: inf. prez. 2,14
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 4,14
sã vie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5
sã vii: conj. prez. 2.sg. 5,4
au venit: ind. pf.c. 3.pl. 5,5; 10, 11
vie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 5,8
venit-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,14
vine: ind. prez. 3.sg. 16,9

UªURARE: s.f.
uºur area: sg. ac. 16,9

V
VERGURÃ: adj. (Înv. ºi reg.; despre fete) „virginã”
vergure: f. pl. nom./ac. 2,2, 3, 8
VADRÃ: s.f.
vadrã: sg. ac. 3,7; 9,26

VERIGÃ: s.f.
verigi: pl. ac. 1,6

VAL: s.n. „sul de manuscris”; „volum”, „tom” (cf. lat. volÀmen,
-inis )
valul: sg. ac. 9,26
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. ac. 4,11; 5,2; 15, 14, 15
VAS: s.n.
vase: pl. ac. 1,7
(a) VÃDI: v. IV
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

VESEL, -Ã: adj.
(mai) vesel: m. sg. nom. 1,10
veasel: m. sg. nom. 5,9, 14; rezum. cap.7
(a se) VESELI: v. IV
(s-)au v eselit: ind. pf.c. 3.sg. 8,15; 14,18
(sã) v eselea: ind. im p. 3.sg. 14,2
VESELIE: s.f.
veselie: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 9,18, 19, 22
veseliia: sg. ac. 16,22
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VESELIT, -Ã: adj.
veselitul: m. sg. ac. rezum. cap.5

(a) VOI: v. IV
voise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,9

VES TE: s.f.
veºti: pl. ac. 8, 10
ves tile: pl. ac. 8,14
veas tea: sg. nom. 9,4

VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivozii: pl. ac. rezum. cap.3; 5,11
voie vozii: pl. nom./ac. 3,1; 9,3
voie vozii: pl. dat. (cu pr ep. la) 3,12
voie vozi: pl. ac. 8,9
voie vozilor: pl. dat. 13,1; 16,1

(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
sã (se) vesteascã: conj. pr ez. 3.sg. 1,20, 22
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,22; 3,4; 4,4, 9; 12,2
ves tise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,22; 6,2
a fi vestitã: inf. pf. 9,17
VESTIRE: s.f.
ves tirea: sg. ac. 12,5
VESTIT, -Ã: adj.
ves titã: f. sg. nom./ac. 9,23, 29
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmânt: sg. ac. 2,3
vãjmântul: sg. nom./ac. 2,9; 15,5
vâjmântul: sg. ac. 2,12
vâjmânt: sg. ac. 2,15
vejmintele: pl. ac. 4,1; 15,4, 7
vejminte: pl. ac. 5,1; 14,2
vâjminte: pl. ac. 6,8
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
vecinicã: sg. nom. 14,5
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen./dat. rezum. cap.5; rezum. cap.6
viaþã: sg. ac. rezum. cap.7
viaþa: sg. ac. 13,2
VICLEAN , -Ã: adj.
vicleanã: f. sg. ac. 16,6
(a) VIEÞUI: v. IV
vieþuind: gerunziu 13,17
VIEÞUITOR, -TOARE: adj.
vieþuitoriului: adj. antep. m. sg. gen. 16,16
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 1,7; 14,17
vin: sg. ac. 1,10; 5,6; 7,2
VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 16, 15
(a se) VINDE: v. III
vânduþi sântem: pasiv ind. prez. 1.pl. 7,4
(ne-)am vinde: ind. pf.c. 1.pl. 7,4
VIS: s.n.
visului: sg. gen. rezum. cap.10
visul: sg. nom./ac. 10,5; rezum. cap. 11; 11,5, 12
vis: sg. ac., în loc. v. (Înv.) au vãzutu vis 11,2
VISON: s.n. (În v.) „þesãturã finã de in”
vison: sg. ac. 1,6
VIS TIERIE: s.f.
vistieriilor: pl. gen. 3,9
vistieriile: pl. ac. 4,7

VORBÃ: s.f.
vor bã: sg. ac. 14,13
VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºul: sg. nom. 7,4; 9,24
vrãjmaºului: sg. gen. 8,1; 14,13
(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu 3,4
au vr ut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,12, 15, 17; 2,10; 2,15,
21; 3,6; 4,4; 9,10, 27; 10,6; 12,6
vrea: ind. imp. 3.pl. 1,8; 6,2
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 1,8; 6,9, 11; 16,24
vrând: gerunziu 2,11; 3,4
ar fi vr ut: cond. pf. 3.sg. 2,14
vreai: ind. prez. 2.sg. 5,3; 7,2; 9,12
vrea: ind. prez. 3.sg. 6,6, 7; 7,8
ar vrea: cond. prez. 3.sg. 11,12
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 13,2
vreau: ind. prez. 3.pl. 13,15; 14,9
VREDNIC , -Ã: adj.
vrednic: n. sg. nom. 1,7; 6,11
vreadnicã: f. sg. nom./ac. 1,15; 16,23
vrednice: n. pl. ac. 14,2
vreadnici: m. pl. nom. 16,5
vreadnic: m. sg. nom. 16,18
VREDNICIE: s.f.
vrednicia: sg. nom. 9,3
vredniciia: sg. nom. 10,2
VRERE: s.f.
vrearea: sg. ac. 5,5, 8
vrearii: sg. gen. 13,9
VREME: s.f.
vreame: sg. nom./ac. 1,4; 2,6, 12; 4,14
vreamea: sg. nom./ac. 2,15; 8,9; 9,31; 14,12
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceaea/în toatã vreamea/
din vreamea aceaea 2,20; 9,17, 23, 26; 12,1
vreame: sg. ac., în loc. adv. într- aceaea vreame/dintr-aceaea
vreame 2,21; 10,11
vreami: pl. ac. 9,27
vreamilor: pl. gen. 16,9
Z
ZADARNIC, -Ã: adj.; var. ZÃDARNIC, -Ã
zãdarnic: n. sg. nom. 10,5
zãdarnicã: f. sg. nom. 16,17
(a se) ZÃBOVI: v. IV
zãbovea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,19, 20
(sã) zãbovea: ind. imp. 3.pl. 12,1
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 7,8
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(a) ZBURA: v. I
zbura: ind. imp. 3.sg. 9,4
(a se) ZDROBI: v. IV
sã (ne) zdr obim: conj. prez. 1.pl. 7,4
ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 1,1, 5; 9,22, 26, 28; 10,13; 14,16; 15,2
zile: pl. ac. 1,4, 5; rezum. cap.4; 4,11, 16; 9,22, 27; 16,22
zioa: sg. nom-/ac. 1,10; 2,15; rezum. cap.3; 3,12, 13; 5,1; 8,1, 9;
rezum. cap.9; 9,1, 15, 17, 18, 19, 29; 11,2, 8; 13,6; 14,18; 15,4
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 2,11; 9,4; 16,7
zi: sg. nom./ac. 3,7, 13, 14; rezum. cap.5; 5,9; 7,2; 8,12, 17; rezum.
cap.9; 9,18, 21; 10,11, 13; 13,7; 16,22
zio: sg. ac. 9,28
Zilele: pl. ac., în sintagma Zilele Sorþilor „sãrbãt oarea Purim” 9,31
(a se) ZICE: v. III
sã zicã: con j. prez. 3.sg./pl. 1,17; 6,9

au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 3,3, 8, 11; 5,3, 5, 6, 12; 6,3, 4,
5, 6, 10; 7,2, 5, 6, 8, 9; 8,5; 9,12; 10,4; 11,1; 13,9; 15,2, 15
zicând: gerunziu 3,4; 4,13; 14,3
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 3,7; 9,24
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,9
zi: imperativ 2.sg. 5,14
zis-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,3
a zice: inf. prez. 8,8
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 9,1
(sã) zicea: ind. imp. 3.sg. 11,1
zice: ind. prez. 3.sg. 16, 1
zicem: ind. prez. 1.pl. 16,10
ZMARAGD: s.n.; vezi SMARALD
ZMULGERE: s.f.; vezi SMULGERE
ZUGRÃVIRE: s.f.
zugrãvire: sg. ac. 1,6
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CARTEA LUI IOV

Cap 1
Iov, sfânt }i bogat, pentru fiii ce s@ usp@ta unul la altul, Domnului jârtvea}te, a c@ruia mo}teniri
cercându-le Satana, Domnul r@pirii le d@, prin carele pierzându-}i toate averile }i ucigându-i-s@
fiii, însu}i cu seamnele m@hnirii r@bd@toriu, spre laudele lui Dumnezeu s@ pornea}te.

1.

11r

11v

n om era în p@mântul Hus, pe nume Iov; }i era omul acela unit }i drept }i
tem@toriu de Dumnezeu }i dep@rtându-s@ de r@u.
2.
{i i s-au n@scut }eapte fii }i trei feate.
3. {i au fost mo}tenirea lui oi }eapte mii }i c@mile trei mii }i p@rechi de boi cinci
sute }i asine cinci sute }i familie mult@ foarte. {i era omul acela mare între to]i
r@s@riteanii.
4. {i s@ ducea fiii lui }i f@cea usp@]u prin case, fie}tecarele în zioa sa. {i, trimi]ând, chema
trei surorile sale s@ mânce }i s@ bea cu ei. ||
5. {i, trecând înprejur zilele usp@]ului, triimitea la ei Iov }i-i sfin]ea; }i, sculându-s@ diminea]@,
aducea arderi de tot pentru fie}tecarii. C@ zicea: „Ca nu cumva s@ fie p@c@tuit fiii miei }i bine
s@ fie cuvântat pre Dumnezeu în inimile sale”. A}a f@cea Iov în toate zilele.
6. Iar@ în oarecarea zi, venind fiii lui Dumnezeu s@ stea înnaintea Domnului, au fost între
dân}ii }i Satan,
7. C@ruia i-au zis Domnul: „De unde vii?” Care r@spunzând, au zis: „Încungiurat-am
p@mântul }i l-am umblat”.
8. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Au n-ai socotit sluga Mea, Iov, c@ nu iaste lui aseaminea
pre p@mânt om unit }i drept }i tem@toriu de Dumnezeu }i dep@rtându-s@ de r@u?”
9. C@ruia r@spunzând, Satan au zis: „Au doar@ Iov în z@dar s@ teame de Dumnezeu?
10. Au nu Tu l-ai îngr@dit pre el }i casa lui }i toate averile prinprejur, lucrurile mânilor
lui le-ai blagoslovit }i mo}ia lui au crescut pre p@mânt?
11. Ci întinde-[i câtu}i de cât mâna }i atinge toate care biruia}te, de numai în fa]@ bine
Te va cuvânta!”
12. {i au zis Domnul c@tr@ Satan: „Iat@, toate care are în mâna ta sânt; numai spre el
s@ nu-]i întinzi mâna”. {i au ie}it Satan de la fa]a Domnului.
13. Iar@ într-o zi oarecarea, mâncând fiii lui }i featele }i bând vin în casa fratelui s@u celui
întâiu n@scut, |
14. Sol au venit la Iov, care au zis: „Boii ara }i asinile s@ p@}tea pre lâng@ ei;
15. {i au n@v@lit saveii }i le-au luat toate, }i slugile le-au lovit cu sabia; }i am sc@pat eu
sângur, s@-]i vestesc!”
16. {i înc@ el gr@ind, venit-au altul }i au zis: „Focul lui Dumnezeu au c@zut din ceriu }i,
lovind oile }i slugile, le-au mistuit; }i am fugit eu sângur, s@-]i vestesc!”
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17. Ci }i acela înc@ gr@ind, venit-au altul }i au zis: „Haldeii au f@cut trei turme }i au n@v@lit
c@milele }i le-au luat, ci înc@ }i slujile le-au t@iat cu sabia, }i eu am fugit sângur, s@-]i vestesc!”
18. Înc@ el gr@ia }i, iat@, altul au întrat }i au zis: „Fiii t@i }i featele tale, mâncând }i bând
vin în casa fratelui s@u celui întâiu n@scut,
19. De n@prazn@ un vânt groaznic au n@v@lit despre partea pustiei }i au lovit patru cornuri
a casei, carea, c@zând pre fiii t@i, i-au oborât }i au murit; }i am sc@pat eu sângur s@-]i
vestesc!”
20. Atunci s-au sculat Iov }i }-au rupt vejmintele }i, tunzându-}i capul, c@zând pre p@mânt
s-au închinat,
21. {i au zis: *„Gol am ie}it din pântecele maicii meale }i gol m@ voiu întoarce acolo.
*Ecli 5, 14.
1 Tim. 6, 5. Domnul au dat, Domnul au luat; precum Domnului i-au pl@cut, a}a s-au f@cut. Fie numele
|| Domnului binecuvântat!”
12r
22. Întru toate acestea n-au p@c@tuit Iov cu buzele sale, nici bolunzea}te ceva au gr@it
împrotiva lui Dumnezeu.
Cap 2
Satan, dobândind de la Dumnezeu slobozenie, lovea}te pre Iov cu bub@ rea foarte, pre carele
}i muierea lui îl probozea}te. Iar@ trei ai lui priiatini ce rcetându-l, în }apte zile împreun@,
fiindu-le mil@, cu el pre p@mânt t@cu] }ed.

1.

i au fost când, într -o zi oarecare, veniia fiii lui Dumnezeu }i sta înnaintea
Domnului; }i venise }i Satan între ei }i sta înnaintea Lui,
2.
De au zis Domnul c@tr@ Satan: „De unde vii?” Care i-au r@spuns: „Am
încungiurat p@mântul }i l-am umblat”.
3. {i au zis Domnul c@tr@ Satan: „Au socotit-ai sluga Mea, Iovul, c@ nu ieste lui aseaminea
pre p@mânt, b@rbat unit }i drept }i tem@toriu de Dumnezeu }i dep@rtându-s@ de r@u }i înc@
]iindu-}i nevinov@]ia? Iar@ tu M-ai înt@râtat asupra lui, ca s@ -l n@c@jesc în z@dar”.
4. C@ruia r@spunzând Satan, au zis: „Piele pentru piele }i toate care are omul le va da
pentru sufletul s@u.
5. Îns@ trimite-[i mâna }i-i atinge gura }i trupul, }i atunci vei vedea c@ în fa]@ bine | Te 12v
cuvinteaz@!”
6. {i au zis Domnul c@tr@ Satan: „Iat@, în mâna ta iaste, îns@ sufletul lui îl ]âne”.
7. {i, ie}ind Satan de la fa]a Domnului, au lovit pre Iov cu bub@ rea, de la talpe p@n@
la cre}tetul lui;
8. Carele cu h@rbul r@dea puroile, }ezând în gunoiu.
9. {i i-au zis muierea lui: „Înc@ tu r@mâi în unirea ta? Binecuvinteaz@ pre Domnul }i mori!”
10. Carele au zis c@tr@ ea: „Ca una din muierile ceale nebune ai gr@it. De am luat ceale
bune din mâna lui Dumnezeu, ceale reale pentru ce s@ nu le priimim?” Întru toate aceastea
n-au p@c@tuit Iov cu buzele sale.
11. Deci, auzând trei priiatini a lui Iov tot r@ul ce i s@ întâmplase, au venit fie}tecarii din
locul s@u, Elifaz Themaniteanul }i Valdad Suhiteanul }i Sofar Naamathineanul. C@ s@
în]elesease ca, înpreun@ venind, s@-l cerceteaze }i s@-l mângâie.
12. {i, r@dicându-}i de departe ochii s@i, nu l-au cunoscut; }i, strâgând, au plâns }i,
rumpându-}i vejmintele, au pr@s@rat cenu}e preste capul s@u în ceriu.
13. {i au }ezut cu el pre p@mânt }apte zile }i }apte nop]i; }i nime nu-i gr@ia cuvânt, c@
vedea durearea a fi foarte.
Cap 3 ||
Iov, slobozând z@balele firii, î} blast@m@ zioa na}terii sale }i via]a, ar@tând nevoile oamenilor }i
de câte reale s@ sloboade; carele de aceast@ lumin@ îndat@ s@ orbea}te.

1.
up@ aceastea }-au de}chis Iov gura sa }i }-au bl@st@mat zioa.
2.
{i au gr@it:
3.
*„Piar@ zioa în carea m-am n@scut }i noaptea în carea s-au zis: «Z@mislitu-s-au
*Irim. 20, 24.
[14] om!»
4. Zioa aceaea s@ se întoarc@ în întunearec, nu o cearce Dumnezeu mai mult }i s@ nu
str@luceasc@ cu lumin@!
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5. Negreasc@-o întunearecul }i umbra mor]ii, cuprinz@-o cea]a }i s@ se înv@luiasc@ în
am@r@ciune!
6. Noaptea aceaea s@ o st@pâneasc@ întunecosul vifor, nu s@ socoteasc@ în zilele anului,
nici s@ se numere în luni!
7. Fie noaptea aceaea sânguratec@, nici vreadnic@ de laud@!
8. Blesteme-o cei ce blast@m@ zioa, carii gata sânt a de}tepta pre Leviathan!
9. Întunece-s@ stealele de cea]a ei, a}teapte lumina }i s@ nu o vaz@, nici r@s@ritul zorilor,
când s@ r@dic@,
10. C@ n-au închis u}a pântecelui ce m-au purtat, nici au dep@rtat ceale reale de la
ochii miei!
11. Pentru ce n-am murit în zg@u? Ie}ind din pântece, c@ci îndat@ n-am perit? |
12. C@ci m-am cuprins în bra]@, c@ci m-am aplecat cu ]â]@le?
13. C@ acum dormind a} t@cea }i în somnul mieu m-a} odihni,
14. Cu împ@ra]ii }i cu sfetnicii p@mântului carii î}i zidesc sângur@t@]i,
15. Au cu c@peteniile carii st@pânesc aur }i-} umplu casele sale de argint,
16. Au ca un f@r@ vreame n@scut n-a}i fi tr@ind, sau ca cei z@misli]i, ce n-au v@zut lumina.
17. Acolo cei necura]i au încetat de gâlceav@ }i acolo s-au odihnit cei obosi]i de vârtute,
18. {i cei birui]i cândva aseaminea f@r@ gloate n-au auzit glasul silitoriului.
19. Cel mic }i cel mare acolo sânt, }i sluga, slobod de domnul s@u.
20. Pentru ce tic@losului s-au dat lumina, }i via]a celor ce sânt în am@r@ciune?
21. Carii a}teapt@ moartea }i nu le vine, ca cei ce sap@ comoara,
22. {i s@ bucur@ foarte când vor g@si mormântul
23. B@rbatului a c@ruia ascuns@-i iaste calea }i l-au încungiurat Dumnezeu cu întunearec.
24. Mai nainte de-a mânca, suspin, }i ca apele ce undeaz@, a}a-i rugirea mea.
25. C@ frica de carea m@ temeam mi-au venit, }i de ce m@ grigeam mi s -au întâmplat.
26. Au nu m-am tânguit? Au n-am t@cut? Au nu m-am odihnit? {i au venit preste mine
m@niia”. ||
Cap 4

14r

Elifaz ceart@ pre Iov pentru ner@bdarea }i s@ sârguia}te a-i ar@ta c@ pentru p@catele sale s@
ceart@ de la Dumnezeu, Carele celui nevinovat protivnice nu-i trimite.

1.
2.

14v

i, r@spunzând Elifaz Themaniteanul, au zis:
„De vom înceape a gr@i, doar@ cu greu vei lua? Dar@ gândita vorb@ cine o
va putea ]inea?
3. Iat@, ai înv@]at pre mul]i }i mâni obosite ai înt@rit;
4. Pre cei ce s@ potignea i-ai înv@rto}at, }i genunchele ce tremura le -ai înt@rit.
5. Iar@ acum au venit preste tine rana }i te-ai sl@bit; atinsu -te-au }i te-ai turburat.
6. Unde iaste frica ta, t@ria ta, r@bdarea ta }i s@vâr}irea c@ilor tale?
7. Adu-]i aminte, rogu-te, cine cândva nevinovat au perit sau când cei drep]i s-au }ters?
8. Ci mai vârtos vezi pre cei ce lucr@ nedreptate }i samân@ dureri }i le seacer@,
9. Suflând Dumnezeu a fi perit }i de duhul mâniii Lui a fi mistui]i.
10. Rugirea leului }i glasul lei]ei }i din]ii puilor de lei s-au zdrobit.
11. Tigri}ul au perit pentru c@ nu avea prad@, }i puii de leu s-au r@sipit. |
12. Iar@ c@tr@ mine s-au zis cuvânt ascuns }i ca p@ furi} au cuprins ureachea mea vinele
oht@rii Lui.
13. În groaza vederii de noaptea, când somnul cuprinde pre oameni,
14. Spaim@ m-au curins }i tremurare, }i toate oasele meale s-au cutremurat.
15. {i, trecând duhul pre lâng@ mine, s-au îngrozit perii trupului mieu.
16. St@tut-au cineva a c@ruia nu i-am cunoscut fa]a, chip înnaintea ochilor miei, }i glas
ca de boare lin@ am auzit.
17. *Au doar@ omul cu as@m@narea lui Dumnezeu s@ va îndrepta, sau decât F@c@toriul
s@u mai curat va fi omul?
18. *Iat@, cei ce-I slujesc nu sânt st@tornici }i între îngerii S@i au gr@it r@otate.
19. Cu cât mai vârtos cei ce l@cuiesc în cas@ de lut, carii au temeiu de p@mânt s@ vor
mistui ca de molii?
20. De diminea]a pân@ sara s@ vor t@ia }i, pentru c@ nici unul în]@leage, în veac vor peri.
21. Iar@ carii vor r@mânea s@ vor lua dintre dân}ii. Muri-vor, }i nu întru în]elepciune.
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*Jos 25, 4.
Jos 15, 15.
*2 Petr. 2, 4.
Iuda 1, 6.
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CAP 5 {I 6
Cap 5

Elifaz iar@}i ceart@ pre Iov de ne||dreptate, c@ nime f@r@ vina sa de la Dumnezeu s@ ceart@.
Pentru aceaea îndeamn@ pre Iov s@ se întoarc@ c@tr@ Dumnezeu }i a}a îi f@g@duia}te c@-i vor fi
toate norocite }i lucrurile dumnezeie}tii r@nduieli despre f@pturi le înal]@.

*1 Cor. 3, 19.

15r

1.
hiiam@, dar@, de iaste cine s@-]i r@spunz@, }i la oarecare din sfin]i te înt oarce.
2.
Adev@rat, pre cel bolund îl ucide mâniia, }i pre cel mic îl ucide pizma.
3.
Eu am v@zut pre cel bolund cu r@d@cin@ tare }i i-am bl@st@mat frumsea]a lui îndat@.
4. Departe vor fi fiii lui de mântuire }i s@ vor zdrobi în poart@ }i nu va fi cine s@-i scoa]@,
5. A c@ruie s@ceri}u cel fl@mând îl va mânca }i pre el îl va r@pi cel întrarmat }i vor bea
cei s@to}i averile lui.
6. Nimic pre p@mânt s@ face f@r@ pricin@, }i din n@sip nu r@sare durearea.
7. Omul s@ na}te spre lucru, }i paserea spre zburare.
8. Pentru aceaea eu m@ voiu ruga Domnului }i la Dumnezeu voiu pune vorba mea,
9. Care face ceale mari }i neispitite }i minunate f@r@ num@r;
10. Care d@ ploaie pre fa]a p@mântului }i stropea}te cu ap@ toate;
11. Care pune pre cei smeri]i întru-nn@l]ime }i pre cei mâhni]i îi r@dic@ cu sân@tate; |
12. Care r@sipea}te gândurile celor necura]i, s@ nu poat@ plini mânile lor ce începuse; 15v
13. *Care prinde pre cei în]@lep]i întru vicle}ugul lor }i sfatul celor necura]i r@sipea}te.
14. De zioa vor c@dea întru-ntunearec }i ca în noaptea, a}a vor pip@i într-amiazezi.
15. Iar@ pre cel lipsit îl va mântui de sabia gurii lor, }i pre cel s@rac, de mân@ sâlnic@.
16. {i va fi celui lipsit n@deajde, iar@ nedreptatea î} va trage gura sa.
17. Fericitu-i omul care s@ ceart@ de la Dumnezeu; deci certarea Domnului s@ nu o
urgise}ti,
18. C@ El r@nea}te }i vindec@; lovea}te, }i mânile Lui vor face s@n@tos.
19. În }ase n@cazuri te va slobozi, }i într-a }aptea nu te va atinge r@ul.
20. În foamete te va scoate din moarte, }i în r@zboiu din mâna sabiii.
21. De zbiciul limbei te vei ascunde }i nu te vei teame de n@caz când va veni.
22. În pustiire }i în foamete vei râde, }i de fierile p@mântului nu te vei îngrozi,
23. Ci cu pietrile ]ânuturilor leg@tura ta, }i fierile p@mântului p@ciuitoare vor fi ]ie.
24. {i vei }ti c@ pace are cortul t@u }i, cercetându-]i feliul t@u, nu vei p@c@tui.
25. {i vei }ti c@ înmul]it@ va fi s@mân]a ta, }i neamul t@u, ca iarba p@mântului. ||
26. Întra-vei în mormânt în prisosire, precum s@ adun@ stogul în vreamea sa.
16r
27. Iat@, aceasta precum am cercat, a}a iaste. Carea auzând, cu mintea o socotea}te”.
Cap 6
Arat@ Iov c@ cu mult mai greale p@timea}te decât ar fi vreadnic, jeluindu- s@ c@ s@ p@r@sea}te de
la priiatini, certând greu }i pre ace}ti trei carii la sâne venise a-l mâng@ia; }i cu r@bdare a-l
asculta, ceare.

1.
2.

i r@spunzând Iov, au zis:
„Batâr de s-ar cump@ni p@catele meale, cu carele m-am f@cut vreadnic de
mânie }i de pedeapsa carea p@timesc, în cump@n@.
3. Ca n@sipul m@rii aceasta mai grea s-ar ar@ta. Pentru aceaea }i cuvintele meale de
dureare sânt pline.
4. C@ s@ge]ile Domnului sânt spre mine, a c@rora urgiia au beut duhul mieu, }i îngrozirile
Domnului o}tesc asupra mea.
5. Au rugi-va m@gariul s@lbatec când va avea iarb@? Sau va mugi boul când va sta
dinnaintea ieslii pline?
6. Sau s@ va putea mânca ceva nes@rat, ce nu-i deres cu sare? Sau va putea cineva gusta,
care gustându-s@, aduce moarte?
7. Ceale ce mainte nu era s@ le ating@ sufletul | mieu, acealea pentru strâmturarea, acum 16v
bucatele meale sânt.
8. Cine-m va da, s@-m vie cearerea mea; }i ce a}tept s@ -mi d@ruiasc@ Dumnezeu?
9. {i Cel ce au început, Acela s@ m@ zdrobeasc@ s@-{i sloboaz@ mâna }i s@ m@ ucig@?
10. {i aceasta s@-m fie mâng@iarea ca, n@c@jindu-m@ cu dureare, s@ nu îng@duiasc@,
nici s@ zic@ împrotiv@ cuvintelor sfatului.
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11. C@ ce-i t@riia mea, ca s@ suf@r? Care-i sfâr}itul mieu, s@ m@ port cu r@bdare?
12. Nici t@riia pietrilor, t@riia mea, nici trupul mieu de aram@ iaste.
13. Iat@, nu-mi iaste ajutoriu în mine }i cei de lips@ ai miei înc@ s-au dep@rtat de la mine.
14. Cine-}i ia de la priiatinul s@u mila, frica Domnului o au p@r@sit.
15. Fra]ii miei m-au trecut ca r@pegiunea ce treace repede în v@li.
16. Cei ce s@ tem de brum@, va c@dea preste dân}ii neaoa.
17. În vreamea când vor fi r@sipi]i, vor peri }i, cât s@ va înc@lzi, s@ vor topi din locul s@u.
18. Încâlcitu-s-au c@r@rile pa}ilor lor. Umbla-vor în de}ert }i vor peri.
19. Socoti]i c@r@rile Theman, drumurile Sava }i a}tepta]i pu]ântel.
20. Ru}inatu-s-au, c@ci am n@d@jduit; veni||t-au }i pân@ la mine }i s-au acoperit cu ru}ine.
21. Acum a]i venit; }i acum, v@zând rana mea, v@ teame]i.
22. Au doar@ am zis: „Aduce]i-m”, }i „Din averile voastre da]i-m”?
23. Sau: „Slobozi]i-m@ din mâna vr@jma}ului }i din mâna celor vârto}i scoate]i-m@”?
24. Înv@]a]i-m@, }i eu voiu t@cea; }i, de nu }tiu doar@ ceva, înv@]a]i-m@!
25. Pentru ce a]i hulit cuvintele adev@rului, nefiind dintre voi careva care s@ m@ poat@ v@di?
26. Numai spre certare v-a]i împodobit vorba }i în vânt scoate]i cuvintele.
27. Preste cel s@rac de p@rin]i n@v@li]i }i v@ sârgui]i a r@sturna priiatinul vostru.
28. Îns@ ce-a]i început, umple]i; da]i-mi ureache }i vede]i de min]u.
29. R@spunde]i, rogu-v@, f@r@ prigonire, }i, gr@ind, cel ce-i drept judeca]i.
30. {i nu ve]i afla în limba mea nedreptate, nici în f@lcile meale bolunzia va r@suna.
Cap 7

17v

18r

Iov a vie]ii omene}ti }i ale sale multe feliuri de n@cazuri arat@, nici a i s@ r@spl@ti dup@ fericirea
vie]ii de acum. {i ceare de la Dumnezeu a s@ slobozi din mi}@l@t@], | mirându-se de rânduiala
lui Dumnezeu pentru mi}elul om.

1.
@zboiu iaste via]a omului pre p@mânt }i ca zilele n@imitului zilele lui.
2.
Precum sluga dorea}te umbra }i precum n@imitul a}tapt@ sfâr}itul lucrului s@u,
3.
A}a }i eu am avut luni de}arte }i nop] ostenitoare mi-am num@rat.
4. De voiu dormi, voiu zice: «Când m@ voiu scula?» {i iar@}i voiu a}tepta sara }i m@ voiu
umplea de dureri pân@ la întunearec.
5. Îmbr@catu-s-au trupul mieu cu putrejune }i cu gunoiul pravului; pielea mea s-au uscat
}i s-au încre]it.
6. Zilele meale mai reapede au trecut decât de la ]@s@toriu pânza s@ taie }i s-au sfâr}it
f@r@ de nici o n@dejde.
7. Adu-]i aminte c@ vânt iaste via]a mea }i nu s@ va întoarce ochiul mieu s@ vaz@ ceale bune,
8. Nici s@ va uita la mine vederea omului; ochii t@i spre mine, }i nu voiu sta.
9. Precum s@ mistuia}te norul }i treace, a}a care s@ va pogorî în iad nu s@ va sui,
10. Nici s@ va mai întoarce în casa sa, nici-l va mai cunoa}te locul lui.
11. Pentru aceaea }i eu nu voiu îng@dui gurii meale; gr@i-voiu în n@cazul sufletului mieu,
b@znui-voiu cu am@r@ciunea sufletului mieu.
12. Au doar@ mare sânt eu, au cât, c@ m-au încungiurat cu închisoare? ||
13. De voiu zice: «Mâng@ia-m@-va patul mieu }i m@ voiu r@dica gr@ind în a}ternutul mieu»,
14. Îngrozi-m@-vei prin visuri }i prin vedenii, cu înfrico}eri m@ vei lovi;
15. Pentru aceaea au ales z@tigneal@ sufletul mieu }i moarte oasele meale.
16. Dezn@d@jduit-am, nicidecum mai mult voiu tr@i. Îng@duia}te-mi, c@ nimica sânt zilele meale.
17. Ce iaste omul, c@-l m@re}ti? C@ci pui preste el inima Ta?
18. Cercetezi-l de diminea]@ }i curund îl cerci.
19. Pân@ când nu-mi îng@duie}ti, nici m@ la}i s@-mi înghi]u balele meale?
20. P@c@tuit-am; ce-]i voiu face, o, P@zitoriul Oamenilor? Pentru ce m-ai pus împrotivitoriu
[ie }i m-ai f@cut mie însumi greu?
21. C@ci nu iai p@catul mieu, }i pentru ce nu dep@rtezi nedreptatea mea? Iat@, acum în
pulbere voiu dormi, }i diminea]@ de m@ vei cerca, nu voiu sta”.
Cap 8
Valdat pre Iov îl ceart@ ca pentru o vorb@ nedumnezeiasc@ }i-l îndeamn@ s@ s@ întoarc@ c@tr@
Dumnezeu }i spre mai bun@ via]@; }i a}a-i f@g@duia}te c@ toate -i vor fi mai fericite }i-i arat@
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câtu-i de de}art@ n@dejdea f@]arnicilor, zicând c@ Dumnezeu celor buni, bune, }i celor r@i, reale
numai le d@. |

*Jos 14, 2.
Psalm 143, 4.

18v
1.
i, r@spunzâ nd Valdad Suhiteanul, au zis:
2.
„Pân@ când vei gr@i de acealea }i duh de multe feliuri cuvintele gurii tale?
3.
Au doar@ Dumnezeu în}al@ judecata? Au Cel Atotputernicul r@stoarn@ ce-i drept?
4. {i fiii t@i de-I vor fi p@c@tuit }i i-au slobozit în mâna nedrept@]ii sale,
5. Iar@ tu de te vei scula devreame c@tr@ Dumnezeu }i te vei ruga Atotputearnicului,
6. De vei umbla curat }i drept, îndat@ s@ va de}tepta c@tr@ tine }i a}ezat va face l@ca}ul
drept@]ii tale.
7. Atâta cât de vor fi fost ceale dintâiu ale tale mici, }i ceale de pre urm@ ale tale s@ vor
înmul]i foarte.
8. C@ întreab@ neamul cel de mainte }i cu deadinsul cearc@ pomenirea p@rin]ilor.
9. *C@ de ieri sântem }i nu }tim, c@ci ca umbra zilele noastre trec pre p@mânt.
10. {i ei te vor înv@]a; gr@i-]-vor }i din inima sa ]-or scoate cuvinte.
11. Au poate tr@i volbura f@r@ umezal@ sau }ovarul a crea}te f@r@ ap@?
12. Înc@ fiind în floare, nici rumpându-se cu mâna, s@ usc@.
13. A}a, c@ile tuturor celor ce uit@ pre Dumnezeu, }i n@dejdea f@]arnicului va peri.
14. Nu-i va pl@cea trând@virea sa }i, precum pânza painjinului, cutezarea lui. ||
19r
15. R@zima-s@-va spre casa sa }i nu va sta; propti-o-va }i nu s@ va scula.
16. Um@d@ s@ veade pân@ a veni soarele }i în r@s@ritul s@u col]ul lui va r@s@ri.
17. Preste gr@mad@ de pietri r@d@cinile lui s@ vor îndesa }i între pietri va z@bovi.
18. De-l va sorbi din locul s@u, îl va t@g@dui }i-i va zice: «Nu te-am cunoscut!».
19. C@ aceasta-i veselia c@ii lui, ca iar@}i din p@mânt al]ii s@ r@sar@.
20. Dumnezeu nu va lep@da pre cel unit, nici va întinde mâna celor vicleni,
21. Pân@ ce s@ va umplea de râs gura ta }i buzele tale de veselie.
22. Carii te ur@sc s@ vor îmbr@ca cu ru}ine }i cortul celor necura]i nu va sta”.
Cap 9
Îng@duia}te Iov a fi Dumnezeu preste toate drept, nici a putea omul învinge pre Dumnezeu de
nedreptate. Omul, zice Iovul, as@mân@ndu -s@ lui Dumnezeu, nu s@ poate îndrepta; m@rime
dumnezeie}tii puteri }i a în]elepciunii s@ arat@, ca nime s@ nu -i poat@ sta împrotiv@ sau a-i
r@spunde. Iar@ Dumnezeu }i pre cel necurat lovea}te, }i pre cel nevinovat. {i a sa
nevinov@]ie împrotiva priiatinilor o sprijinea}te, pomenindu-}i n@cazul. |

19v
i, r@spunzând Iov, au zis:
„Adev@rat }tiu c@ a}a iaste }i cum c@ nu s@ îndrepteaz@ omul as@mânându-s@
cu Dumnezeu.
3. De va vrea a s@ prici cu El, nu-I va putea r@spunde una pentru o mie.
4. Cel în]elept cu inima }i tare cu vârtutea, cine I-au stat împrotiv@ }i pace au avut?
5. Carele au mutat mun]ii }i n-au }tiut cei ce i-au r@sipit în urgiia Sa;
6. Cel ce mi}c@ p@mântul din locul s@u }i stâlpii lui împreun@ s@ lovesc;
7. Care poruncea}te soarelui }i nu r@sare, }i stealele le încuie ca supt peceate;
8. Carele au întins ceriurile sângur }i p@}a}te pre valurile m@rii;
9. Care face Arcturul }i Orionul }i Hiara }i ceale dinl@untrul austrului;
10. Carele face ceale mari }i necuprinse }i minunate, a c@rora nu iaste num@r.
11. De va veni la mine, nu-L voiu vedea; de s@ va duce, nu-L voiu în]@leage.
12. De va întreba de prip@, cine-I va r@spunde sau cine poate zice: «C@ci a}a faci?»
13. Dumnezeu, a C@ruia m@nii nime-I poate sta împrotiv@ }i supt Carele s@ pleac@ cei
ce poart@ p@mântul.
20r
14. Dar@ eu cât sânt, ca s@-I r@spunzu }i || s@ vorbesc cu cuvintele meale cu El?
15. Care de-a}i }i avea ceva drept, nu-I voiu r@spunde, ci m@ voiu ruga Judec@tori ului
mieu;
16. {i chemându-L, de m@ va asculta, nu crezu c@ au ascultat glasul mieu.
17. C@ în vifor m@ va zdrobi }i va înmul]i ranele meale }i f@r@ pricin@.
18. Nu îng@duia}te a s@ odihni duhul mieu }i m@ umple de am@r@ciune.
19. De s@ cearc@ t@rie, foarte vârtos iaste; de s@ cearc@ dreptatea judec@]ii, nime nu
îndr@znea}te pentru mine a gr@i m@rturie.
1.
2.
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20. De voiu vrea a m@ îndrepta, gura mea m@ va osândi. De voiu vrea nevinovat a m@
ar@ta, strâmb m@ va dovedi.
21. De voiu fi }i unit, }i aceasta nu va }ti sufletul mieu }i mi s@ va urî de viia]a mea.
22. Una iaste carea am gr@it: «{i pre cel nevinovat }i pre cel necurat El îi mistuia}te.
23. De bate, ucig@ o dat@, }i nu râz@ de pedeapsele celor nevinova]i.
24. P@mântul s-au dat în mânile necuratului, fa]a judec@torilor Lui o acopere, c@ de nu-i
El, cine dar@ iaste?»
25. Zilele meale mai grabnice au fost decât alerg@toriul; fugit-au }i n-au | v@zut binele.
26. Trecut-au ca cor@biile ce poart@ poame, ca pajora ce zboar@ la hran@.
27. Când voiu zice, nicidecum a}a voiu vorbi, schimbu-mi fa]a }i cu dureare m@
strâng.
28. M@ stideam de toate lucrurile meale, }tiind c@ nu ier]i celui ce gre}a}te.
29. Iar@ de}i a}a sânt necurat, pentru ce în z@dar m-am ostenit?
30. De m@ voiu sp@la ca cu apele ceale de nea }i vor str@luci ca ceale preacurate mânile
meale,
31. M@car în gunoiu m@ vei întinge }i urât m@ vor face vejmintele meale.
32. C@ nici omului ce-i mie aseaminea voiu r@spunde; nici care cu mine în judecat@ din
drept s@ se poat@ auzi.
33. Nu iaste care pe amândoi s@-i poat@ v@di }i s@-}i puie mânile într-amândoi.
34. Deperteze de la mine varga Sa }i spaima Lui nu m@ înfrico}aze.
35. Gr@i-voiu }i nu m@ voiu teame de El; c@ nici pociu, temându-m@, r@spunde.
Cap 10

21r

Iov î} tânguia}te necazul, pricina lui de la Dumnezeu cercând; carea o arat@ a nu fi fost r@otatea
sa, nici ne}tiin]a lui Dumnezeu, Carele ziditul de la Sâne om bine-l || cunoa}te. {i iar@}i pentru
prisosirea pedeapsii s@ tânguia}te a fi n@scut.

1.

21v

rea}te-s@ sufletul mieu de via]a mea, slobozi-voiu asupra mea vorba mea,
gr@i-voiu întru am@r@ciunea sufletului mieu.
Zice-voiu lui Dumnezeu: «S@ nu m@ osânde}ti! Spune-mi c@ci a}a m@

2.
judeci?
3. Au doar@ bine a fi, [i s@ veade, de m@ vei huli }i m@ vei ap@sa, lucrul mânilor Tale,
}i vei ajuta sfatul necura]ilor?
4. Au doar@ ochi trupe}ti sânt [ie sau precum veade omul, }i Tu vei vedea?
5. Au doar@ ca zilele omului, zilele Tale, }i anii T@i ca vreamile omene}ti sânt?
6. S@ cau]i nedreptatea mea }i p@catul mieu s@ ispite}ti?
7. {i s@ }tii c@ nimic necurat am f@cut, nime fiind care din mâna Ta s@ poat@ scoate.
8. Mânile Tale m-au f@cut }i m-au zidit tot împregiur. {i a}a de n@prazn@ m@ r@peze}ti.
9. Adu-[i aminte, rogu-m@, c@ ca lutul m-ai f@cut }i în pulbere m@ vei întoarce.
10. Au nu ca laptele m-ai muls }i ca ca}ul m-ai întegat?
11. Cu piele }i cu carne m-ai îmbr@cat, cu oase }i cu vine m-ai întegat.
12. Via]@ }i mil@ mi-ai d@ruit }i cerce|tarea Ta au p@zit sufletul mieu.
13. De}i t@inuie}ti acestea în imima Ta, dar@ }tiu c@ de toate Î]i aduci aminte.
14. De am p@c@tuit }i pân@ la un ceas mi-ai iertat, c@ci nu m@ suferi a fi curat de
nedreptatea mea?
15. {i de voiu fi necurat, amar mie iaste; }i de voiu fi drept, nu-m voiu r@dica capul,
s@turat fiind de n@cazu }i de mi}el@tate.
16. {i pentru trufie, ca pre o lei]@ m@ vei prinde }i întorcându-Te, minunat m@ chinuie}ti.
17. Înnoie}ti m@rturiile Tale împrotiva mea }i pedeapsele o}tesc în mine.
18. Pentru ce m-ai scos din zg@u? Care batâr de m-a} fi fost mistuit, s@ nu m@ vaz@
ochiul.
19. Fost-a} fi ca când n-a} fi, din pântece mutat la mormânt.
20. Au doar@ împu]inarea zilelor meale nu s@ va sfâr}i curund? Slobozi-m@, dar@, s@-m
plâng câtu} de cât durearea mea,
21. Mai nainte de-a m@ duce, }i nu m@ voiu întoarce, la p@mântul cel întunecos }i acoperit
cu cea]a mor]ii,
22. La p@mântul mi}@l@t@]ii }i al întunearecului, unde-i umbra mor]ii, }i nici orânduial@,
ci veacinica groaz@ l@cuia}te”».
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Cap 11 ||

Sofar nedrept zice c@ Iov pentru multe p@catele sale, care le num@r@, s-au certat de la Dumnezeu,
ar@tând pre Dumnezeu a fi necuprins. Îns@ lui Iov, de s@ va întoarce, toate ceale fericite îi f@g@duia}te.

22r

1.
2.

i, r@spunzând Sofar Naamaniteanul, au zis:
„Au doar@ care multe gr@ia}te, nu va }i asculta? Au omul vorbitoriu s@ va
îndrepta?
3. [ie unuia vor t@cea oamenii? {i, când vei râde de al]ii, nime nu-]i va r@spunde?
4. C@ ai zis: «Curat@ iaste vorba mea }i curat sânt înnaintea Ta».
5. {i batâr de-ar vorbi Dumnezeu cu tine }i de }-ar de}chide buzele Sale ]ie,
6. S@-]i areate tainele în]elepciunii }i cum c@ de multe feliuri iaste legea Lui, }i ai în]@leage
c@ cu mult mai pu]in ceare de la tine decât îi vreadnic@ nedreptatea ta.
7. Doar@ urmele lui Dumnezeu le vei cuprinde }i pân@ la cel des@vâr}it Atotputearnicul
vei g@si?
8. Mai înalt iaste decât ceriul, }i ce vei face? Mai adânc decât iadul, }i de unde vei
cunoa}te?
9. Mai lung@-i decât p@mântul m@sura Lui }i mai lat@ decât marea.
10. De va r@sipi toate sau într-unul le va îndesa, cine-I va zice împrotiv@? |
11. C@ El cunoa}te de}ert@ciunea oamenilor }i, v@zând nedreptatea, au nu socotea}te? 22v
12. Omul de}ert s@ înnal]@ spre trufie }i ca mânzul m@gariului s@lbatec pre sâne}i slobod
a fi n@scut s@ gândea}te.
13. Iar@ tu ai înt@rit inima ta }i ai întors c@tr@ El mânile tale.
14. De vei dep@rta de la tine nedreptatea carea iaste în mâna ta }i de nu va r@mânea
în cortul t@u nelegiurea,
15. Atunci î]i vei putea r@dica fa]a f@r@ întin@ciune }i vei fi st@tornic }i nu te vei teame,
16. {i de mi}@l@tate înc@-]i vei uita }i ca de apele ce-au trecut î]i vei aduce aminte.
17. {i ca fulgerul cel de amiaz@zi ]i s@ va scula de c@tr@ sar@; }i când te vei socoti a fi
mistuit, vei r@s@ri ca luceaf@rul,
18. {i vei avea cutezare, puindu-]i întâiu n@dejdea }i obosit f@r@ grije vei dormi.
19. Odihni-vei }i nu va fi cine s@ te sparie; *}i s@ vor ruga fe]ii tale mul]i.
*Preo]i 26, 6.
20. *Iar@ ochii necura]ilor vor sc@dea, }i sc@parea va peri de la ei }i n@dejdea lor,
*Preo]i 26, 16.
ur@ciunea sufletului”.
Cap 12 ||
Iov, ca s@ înfunde sume]iia prietinilor, zice c@ nime nu iaste care s@ nu }tie puterea lui Dumnezeu
}i în]elepciunea din st@pânirea celor zidite, a c@rora stare o schimb@ dup@ vrearea Sa.

*Jos 21, 3.
*Pil. 14, 2.

*Jos 34, 3.

*Isaie 22, 22.
Apoc. 3, 7.

23r

1.
i, r@spunzând Iov, au zis:
2.
„Dar@ numai voi sânte]i oameni }i cu voi va muri în]elepciunea?
3.
*{i mie iaste inim@, ca }i voao, nici sânt mai în jos decât voi; c@ cine acestea,
care }ti]i, nu le }ti?
4. *Cel ce s@ batjocorea}te de la priiatinul s@u, ca eu, chema-va pre Dumnezeu }i-L va
asculta; c@ s@ râde unirea dreptului.
5. F@linariu urgisit la cugetele boga]ilor, g@tit spre vreame rânduit@.
6. Prisoseasc@ s@la}ele tâlharilor }i cu îndr@znire înt@rât@ pre Dumnezeu, când El le-au
dat toate în mânile lor.
7. Întreab@ adec@ dobitoacele }i te vor înv@]a; }i pasirile ceriului, }i-]i vor spune ]ie.
8. Gr@ia}te p@mântului }i-]i va r@spunde ]ie; }i-]i vor povesti pe}tii m@rii.
9. Cine nu }ti c@ toate acestea mâna Domnului le-au f@cut?
10. Într-a C@ruia mân@ sufletul tot ce tr@ia}te }i sufletul a tot trupul omului.
23v
11. *Au nu ureachea giudec@ cuvintele, }i f@l|cile celui ce mânc@, gustul?
12. În cei vechi iaste în]elepciunea }i în mult@ vreame, mintea.
13. De la El ieste în]elepciunea }i t@riia, El are sfatul }i în]eleagerea.
14. *De va r@sipi, nime iaste cine s@ zideasc@? De va încuia pre om, nime iaste cine s@-i
de}chiz@?
15. De va conteni apele, toate s@ vor usca; }i, de le va slobozi afar@, vor r@sturna
p@mântul.
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16. La El iaste t@ria }i în]elepciunea, El cunoa}te }i pre cel ce în}al@, }i pre cel ce s@ în}al@;
17. Aduce sfetnici spre s@vâr}it bolund }i judec@toriu spre buiguire;
18. Brâul împ@ra]ilor îl dezleag@ }i încinge cu fune coapsele lor;
19. Pov@]uia}te preo]ii cei nem@re]i, }i pre cei ale}i îi în}al@,
20. Schimbând buza celor adev@ra]i }i înv@]@tura celor b@trâni dep@rtând-o;
21. Vars@ necinste preste c@petenii, pre cei ce era ap@sa]i r@dicându-i.
22. Carele descopere ceale adânci dintru-ntunearec }i scoate spre lumin@ umbra mor]ii;
23. Carele sporea}te neamurile }i le pierde, }i ceale r@sturnate în întreg iar@}i le
întoarce; ||
24. Carele schimb@ inima c@peteniilor norodului p@mântului }i-i în}al@, ca în de}ert s@
umble prin cea f@r@ cale.
25. Pip@i-vor ca prin tunearec, }i nu în lumin@, }i-i va face a r@t@ci ca cei be]i.
Cap 13
Iov, priiatinii s@i în cuvintele lor cufundându-i, zice c@ s@ vor certa de la Dumnezeu. {i dreptatea
sa }i r@bdarea înprotiva priiatinilor o ap@r@, cercând de la Dumnezeu pentru ce p@cate a}a de
greu s@ n@c@ja}te.

1.

24v

25r

at@ toate care au v@zut ochiul mieu }i au auzit ureache mea; }i am în]@les
fie}tecarea.
2.
Dup@ }tiin]a voastr@ }i eu le-am cunoscut, nici sânt mai jos decât voi.
3. Îns@ c@tr@ Cel Atotputearnic voiu gr@i }i a m@ întreba cu Dumnezeu doresc,
4. Întâiu pre voi ar@tându-v@ me}teri minciunii }i cinstitori de dogme r@zvr@tite.
5. {i batâr de-a]i t@cea, ca s@ v@ vede]i a fi în]elep]i!
6. Asculta]i, dar@, certarea mea }i judecata buzelor meale lua]i aminte!
7. Au doar@ lui Dumnezeu I-i lips@ de minciuna voastr@, ca s@ gr@i]i pentru El f@]@rii?
8. Au doar@ fa]a Lui lua], }i pentru Dumnezeu a judeca v@ sârgui]i? |
9. Au Îi va pl@cea Celuia de Carele nimic nu s@ poate t@inui? Au s@ va încelui ca omul
cu în}el@ciunile voastre?
10. El v@ va v@di pentru c@ într-ascuns fa]a Lui lua]i.
11. Îndat@, cât s@ va mi}ca, v@ va turbura, }i groaza Lui va c@dea preste voi.
12. Pomenirea voastr@ s@ va as@m@na cenu}ii }i s@ vor întoarce în tin@ cerbicile voastre.
13. T@ce]i câtu}i de cât, s@ gr@iesc orice-mi va spune mintea.
14. Pentru ce-m rump c@rnurile meale cu din]ii miei }i sufletul mieu întorc în mânile meale?
15. De m@ va }i ucide, într-Însul voiu n@d@jdui. Îns@ c@ile meale înaintea Lui le voiu v@di.
16. {i El va fi mântuitoriul mieu, c@ nu va veni înnaintea Lui tot f@]arnicul.
17. Asculta]i vorba mea }i ciumeliturile le lua]i în urechile voastre.
18. De voiu fi judecat, }tiu c@ drept m@ voiu afla.
19. Cine iaste care s@ se judece cu mine? Vie! Pentru ce, t@când, m@ mistuiesc?
20. Numai doao s@ nu-mi faci, }i atunci de la fa]a Ta nu m@ voiu ascunde.
21. Mâna Ta o deperteaze de la mine, }i groaza Ta s@ nu m@ înfrico}eaze.
22. Cheam@ -m@ }i eu [-oiu r@spunde; ,adec@, voiu gr@i }i Tu-mi r@spunde, ||
23. Ce de nedrept@]i am, }i p@cate, r@ot@]ile meale }i gre}alele arat@-le mie.
24. C@ci fa]a Ta o ascunzi }i m@ socote}ti a-[i fi nepriiatin?
25. Împrotiva frunzii ce s@ r@pea}te de vânt ar@]i puterea Ta }i un p@iu}u s@c gone}ti?
26. C@ scrii împrotiva mea am@r@ciuni }i vreai a m@ mistui cu p@catele tinerea]elor meale.
27. Pus-ai în gros piciorul mieu }i ai cercetat toate c@r@rile meale }i urmele picioarelor
meale le-ai socotit.
28. Carele ca putr@giunea m@ voiu mistui }i ca v@jmântul ce s@ mânc@ de molie.
Cap 14
Iov, socotind sl@biciunea omeneasc@, s@ minuneaz@ de rânduiala lui Dumnezeu spre oameni,
c@ dup@ aceast@ viia]@ a}tapt@ alta, }i a trupurilor prorocea}te înviiarea.

1.
2.

mul din muiere n@scut în scurt@ vreame tr@ind, s@ umple de multe tic@lo}ii.
*Carele ca o floare r@sare }i s@ zdrobea}te }i fuge ca umbra, }i niciodat@ întru
aceea} stare r@mâne.
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3. {i vreadnic a fi, socote}ti, preste unul ca | acesta a-[i de}chide ochii T@i }i a-l aduce 25v
cu Tine la judecat@?
4. *Cine poate face curat din necurat, ce-i z@mislit din s@mân]@? Au nu Tu, Care sângur e}ti?
*Psal. 50, 4.
5. Scurte sânt zilele omului, num@rul lunilor lui la Tine iaste. Rânduit-ai hotarele lui,
carele a s@ treace nu vor putea.
6. Dep@rteaz@-Te pu]intel de la el, ca s@ odihneasc@, pân@ când va veni cea dorit@, ca
a n@imitului zioa lui.
7. Lemnul are n@deajde; de s@ va t@ia, iar@}i înverzea}te, }i ramurile lui odr@slesc.
8. De va îmb@trâni în p@mânt r@d@cina lui }i în pulbere va muri trunchiul lui,
9. De mirosul apei va încol]i }i va face coam@, ca când dintâiu s-au s@dit.
10. Iar@ omul, deac@ va muri }i golit, }i mistuit, unde iaste, rogu-m@?
11. Ca când s-ar dep@rta apele din mare, }i râul, de}ertându-s@, s@ se u}te,
12. A}a omul, deac@ va adormi, nu s@ va scula. Pân@ ce s@ va zdrobi ceriul, nu s@ va
de}tepta, nici s@ va scula din somnul s@u.
13. Cine-mi va da aceasta, ca în iad s@ m@ aperi }i s@ m@ ascunzi, pân@ ce va treace
mânia Ta }i s@-mi rânduie}ti vreame în carea s@-[i aduci aminte de mine? ||
14. Au socote}ti c@ omul mort iar@}i tr@ia}te? În toate zilele în care acum o}tesc, a}tept 26r
pân@ ce va veni schimbarea mea.
15. Chema-m@ -vei, }i eu Î]i voiu r@spunde. Lucrului mânilor Tale Î] vei întinde dreapta.
16. *Tu, adec@, pa}ii miei i-ai num@rat, ci iart@-mi p@catele meale.
*Jos. 30, 14
17. Îns@mnat-ai ca într-un s@cule]u gre}alele meale, ci ai vindecat nedreptatea mea.
}i 34, 21.
18. Muntele, c@zând, curge, }i piatra s@ mut@ din locul s@u;
Pil. 5, 21.
19. Pietrile le scobea}te apa }i, prin sp@lare, încet, p@mântul s@ mistuia}te. {i pre om,
dar@, a}ijderea îl vei pierde.
20. Înv@rto}atu-l-ai pu]ântel, ca în veac s@ treac@. Schimba-vei fa]a lui }i-l vei slobozi.
21. Acar vesti]i vor fi fiii lui, acar nevesti]i, nu va în]eleage.
22. Îns@ trupul lui, pân@ va tr@i, îl va durea, }i sufletul lui preste dânsul va plânge”.
Cap 15
Elifaz v@dea}te pre Iov de truf@}ie, de ner@bdare }i de bl@st@marea asupra lui Dumnezeu, la
Carele zice c@ nime nu s@ afl@ curat, îns@mnând bl@st@mul necura]ilor }i al f@]arnicilor.

1.
2.

*Ecli. 18, 8.

*Sus 4, 18.

i r@spunzând Elifaz Themaniteanul, au zis: |
„Au doar@ cel în]elept va r@spunde ca cel ce gr@ia}te spre vânt }i va umplea de 26v
fierbântare pântecele s@u?
3. V@de}ti cu cuvintele pre cel ce nu-i aseaminea ]ie }i gr@ie}ti ce nu-]i folosea}te.
4. Câtu-i în tine, de}ertat-ai frica }i ai dus rug@ciunile înnaintea lui Dumnezeu.
5. C@ci c@ au înv@]at nedreptatea ta pre gura ta }i urmezi limba celor ce blast@m@.
6. Osândi-te-va pre tine gura ta, }i nu eu; }i buzele tale î] vor r@spunde ]ie.
7. Au doar@ omul cel dintâiu tu e}ti n@scut, }i mai nainte de dealuri alc@tuit?
8. Au doar@ sfatul lui Dumnezeu l-ai auzit }i mai jos de tine va fi toat@ în]elepciunea?
9. Ce cuno}ti carea s@ nu cunoa}tem? Ce în]elegi carea s@ nu }tim?
10. *{i b@trâni }i vechi sânt întru noi, cu mult mai vechi decât p@rin]ii t@i.
11. Au doar@ mare lucru iaste s@ te mâng@ie Dumnezeu? Ci cuvintele tale ceale reale
opresc aceasta.
12. Ce te înnal]@ inima ta }i, ca când ai cugeta lucruri mari, sp@rie]i ai ochii?
13. Ce s@ umfl@ împrotiva lui Dumnezeu duhul t@u, ca s@ sco]i din gura ta de aceaste vorbe?
14. Ce iaste omul, s@ fie neîntinat }i s@ se areate drept a fi cel n@scut din muiare?
15. *Iat@, între sfin]ii Lui nime-i neschim||b@toriu, }i ceriurile nu sânt curate înnaintea Lui. 27r
16. Cu cât mai vârtos urâciosul }i nefolositoriul om carele bea ca apa nedreptatea?
17. Ar@ta-]i-voiu, ascult@-m@! Ce am v@zut î]i voiu povesti.
18. Cei în]@lep]i s@ m@rturisesc }i nu-}i ascund p@rin]ii s@i,
19. C@rora numai s-au dat p@mântul }i n -au trecut strein printr-în}ii.
20. În toate zilele sale cel necurat s@ trufea}te }i tir@niii lui ne}tiut iaste num@rul anilor.
21. Sunetul groazei pururea în urechile lui; }i când iaste pace, el pururea le}uiri i s@ pare a fi.
22. Nu creade c@ s@ poate întoarce din întunearec la lumin@, privind înprejur din toate
p@r]ile sabia.
23. Când s@ va mi}ca a cerca pâine, cunoa}te c@-i g@tit@ în mâna lui zioa întunearecului.
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24. Îngrozi-l-va n@cazul }i strâmtoare îl va }en]ui, ca pre împ@ratul ce s@ g@tea}te la r@zboiu.
25. C@ }-au întins asupra lui Dumnezeu mâna sa }i împrotiva Celui Atotputearnic s-au înv@rto}at.
26. Alergat-au asupra Lui cu grumazul r@dicat }i cu cerbice gras@ s-au întrarmat.
27. Acoperitu-i-au fa]a lui gr@sime }i | din coapsele lui untura sp@nzur@.
28. L@cuit-au în cet@]i p@r@site }i în case pustii, carele s-au întors în mormânturi.
29. Nu s@ va îmbog@]i, nici va r@m@nea avearea lui, nici î} va slobozi în p@mânt r@d@cina sa.
30. Nu s@ va dep@rta din întunearec; ramurile lui le va usca flac@ra }i s@ va lua cu duhul
gurii sale.
31. Nu va creade în z@dar cu gre}al@, fiind în}elat, c@ s@ va r@scump@ra cu ceva pre]u.
32. Mai nainte de-a i s@ plini zilele, va peri, }i mânile lui s@ vor s@ca.
33. V@t@ma-s@-va ca via în floarea dintâi strugurul lui }i ca maslinul ce-}i leap@d@ floarea.
34. C@ adunarea f@]arnicului stearp@, }i focul va îmbuca s@la}ele celor ce daruri bucuros priimesc.
35. *Z@mislit-au durearea }i au n@scut nedreptate; }i pântecele lui g@tea}te în}el@ciuni”. *Psal. 7, 15.
Isa. 59, 4.

Cap 16
Iov, mi}cat de asprirea priiatinilor, durearea sa }i-o tânguia}te, m@rimea dos@zii ar@tând }i pre
sâne a p@timi f@r@ dreptate, c@ruia }tiitoriu a fi Dumnezeu zice.

28r

28v

1.
i r@spunzând Iov, au zis:
2.
„Auzit-am adeaseori de-acealea, mâng@itori povarnici to]i sânte]i voi.
3.
Au doar@ vor avea sf@r}it cuvintele ceale de vânt? Au greu-]i iaste ]ie ceva,
de || gr@ie}ti?
4. Puteam }i eu aseaminea voao a gr@i }i macar de-ar fi sufletul vostru pentru sufletul mieu.
5. V-a} mâng@ia }i eu cu cuvinte }i mi-a} cl@ti capul preste voi.
6. Înt@ri-v- a} cu gura mea }i mi-a} mi}ca buzele meale, ca când v@ v -a} ierta.
7. Dar@ ce voiu face? De voiu gr@i, nu va înceta durearea mea. {i de voiu t@cea, nu s@
va dep@rta de la mine.
8. Iar@ acum m-au ap@sat durearea mea }i spre nimica s-au întors toate m@dul@rile meale.
9. Zbârciturile meale m@rturisesc împrotiva mea }i s@ de}tapt@ gr@itoriu str@mb împrotiva
fea]ii meale, zicându-mi împrotiv@.
10. Cules-au mânia Sa spre mine }i, amân@n]ându-mi, au scr@}nit asupra mea cu din]ii
S@i. Vr@jma}ul mieu cu ochi groaznici s-au uitat spre mine;
11. De}chisu-s-au asupra mea gurile sale }i, probozindu-m@, mi-au lovit falca; s@turatu-s-au
din pâinile meale.
12. Închisu-m-au Dumnezeu la cel nedrept }i mânilor celor necura]i m -au dat.
13. Eu, cel odat@ bogat, de n@prazn@ m-am zdrobit. Prins-au cerbicea mea, frâmtu-m-au
}i m-au pus Lui}i ca spre s@mn.
14. Înpresuratu-m- au cu l@ncile Sale, r@nit-au coapsele meale, n-au îng@duit }i au v@rsat
pre p@mânt ceale dinl@untru ale meale.
15. T@iatu-m-au cu ran@ preste ran@, n@v@ |lit-au asupra mea ca un uriia}.
16. Sac am cusut preste pielea mea }i am acoperit cu cenu}e trupul mieu.
17. Fa]a mea s-au umflat de plâns, }i geanele meale au împ@inginit.
18. Acestea am p@timit, f@r@ de nedreptatea mânilor meale, având curate, c@tr@ Dumnezeu,
rug@ciuni.
19. P@mântule, s@ nu acoperi sângele mieu, nici s@ afle în tine loc de pitulat str@garea mea!
20. C@ iat@, în ceriu m@rturia mea }i }tiutoriul mieu în ceale înnalte.
21. Vorbitorii, priiatinii miei; la Dumnezeu s@ strecur@ ochiul mieu.
22. {i batâr a}a de s-ar judeca omul cu Dumnezeu, precum s@ judec@ fiiul omului cu so]ul s@u.
23. C@ iat@, anii cei scur]i trec }i în c@rarea prin carea nu m@ voiu întoarce umblu.
Cap 17
Iov, din m@rimea n@cazului s@u, aici nimic@ }ie} a-i r@mânea f@r@ moartea, gr@ia}te }i pre priiatinii
ce-i r@nduia numai cea de acum r@spl@tire îi v@dea}te de nebunie, el cea viitoare a}teptând odihn@.

1.
2.

ufletul mieu s@ va sup]iia, zilele meale s@ vor scurta }i sângur îm r@m@ne
mormântul.
N- am p@c@tuit }i în am@r@ciuni petreace ochiul mieu. ||
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3. Slobozi-m@, Doamne, }i m@ pune lâng@ Tine, }i a fie}tec@ruia mân@ o}tasc@ împrotiva mea. 29r
4. Inima lor o ai dep@rtat de înv@]@tur@, pentru aceaea nu s@ vor în@l]a.
5. Prad@ f@g@duia}te sor]ilor }i ochii fiilor lui vor sc@dea.
6. Pusu-m-au ca spre pild@ ob}tii }i pild@ sânt înnaintea lor.
7. Înp@injinit-au de urgie ochiul mieu }i m@dul@rile meale ca într-o nimica s-au întors.
8. Ame]i-vor drep]ii preste aceasta, }i cel nevinovat împrotiva f@]arnicului s@ va de}tepta,
9. {i va ]inea cel drept calea sa, }i cel cu mâni curate va adaoge t@rie.
10. Deci to]i voi v@ întoarce]i }i veni]i }i nu voiu afla întru voi nici un în]elept.
11. Zilele meale au trecut, gândurile meale s-au r@sipit, chinuindu -mi inima.
12. Noaptea o au mutat spre zi }i, iar@}i, dup@ întunearec n@d@jduiesc lumin@.
13. De voiu suferi, iadul casa mea iaste }i întru întunearec mi-am a}ternut patul.
14. Putregiunii am zis: «Tat@l mieu e}ti; maic@-mea }i soru-mea, viermilor».
15. Unde iaste dar@ acum a}teptarea mea, }i r@bdarea mea cine o socotea}te?
16. În iadul cel mai dedesupt s@ vor pogorî toate ale meale. Gânde}ti, doar@ acolo va
fi odihn@ mie?”
Cap 18 |
Valdat, mustrând pre Iov de trufie }i de ner@bdare, îns@mneaz@ bl@st@murile celor necura]i ca
s@-} a}aze judecata sa împrotiva lui Iov, adec@ c@ numai pentru p@catele sale s@ ceart@.

*Pil. 2, 22.

29v

1.
i r@spunzând Valdad Sufiteanul, au zis:
2.
„Pân@ la ce sf@r}it vei arunca cuvintele? În]eleage]i mainte, }i a}a s@ gr@im!
3.
Pentru ce ne-am socotit ca un dobitoc }i ne-am f@cut urâ]i înnaintea voastr@?
4. Cel ce-]i pierzi sufletul t@u întru mânia ta, au doar@ pentru tine s@ va p@r@si p@mântul
}i s@ vor muta râpile din locul s@u?
5. Au nu lumina ceriului necurat s@ va stânge? Nici va str@luci para focului lui?
6. Lumina s@ va întuneca în s@la}ul lui, }i candila care-i preste el s@ va stânge.
7. Str@mta-s@-vor pa}ii vârtutei lui }i va pr@p@di sfatul s@u,
8. C@ au b@gat în curs@ picioarele sale }i întru întin@ciunile sale umbl@.
9. Prinde-s@-va talpa lui în la] }i s@ va aprinde asupra lui seate.
10. Ascunsu-s-au în p@mânt piedeca lui }i cursa lui pre c@rare.
11. De pretutindini îl vor înfrico}a groazele }i-i vor înv@lui picioarele. ||
12. Sup]ia-s@-va de foame vârtutea lui, }i nemâncarea s@ n@v@leasc@ coastele lui.
30r
13. Înbuce frumsea]ea pielii lui, mistuiasc@ bra]ele lui, ceale întâiu n@scute, moartea.
14. Zmulg@-s@ din s@la}ul lui cutezarea lui }i calce preste el, ca împ@ratul perirea.
15. L@cuiasc@ în s@la}ul lui so]iile lui, care nu ieste, presere-se în s@la}ul lui sulfur.
16. Jos, r@d@cinile lui s@ s@ usuce, iar@ sus, s@ se sferime s@ceri}ul lui.
17. *Pomenirea lu i s@ piar@ de pre p@mânt }i s@ nu se pr@znuiasc@ numele lui prin uli]@.
18. Scoate-l-va din lumin@ întru-ntunearec, }i din lume îl va muta.
19. Nu va fi s@mân]a lui, nici neamul întru norod, nici ceva r@m@}i]@ în ]inuturile lui.
20. În zioa lui s@ vor ame]i cei mai de pre urm@, }i pre cei dintâi îi va n@v@li groaza.
21. Aceastea dar@ sânt s@la}ele celui necurat, }i acesta-i locul celui ce nu cunoa}te pre
Dumnezeu”.
Cap 19
Iov, de nemilostivire pre priiatini v@dind, pre sâne} de la Domnul a s@ bate f@r@ vin@ zice, nu
pentru ale sale r@ot@]i, ci pentru alte dreapte pricini ar@tând asprirea n@cazului, }i pre sâne} a fi
de priiatini p@r@sit; pentru aceaea, cu viitoarea înviiare s@ mâng@ie. |

30v
1.
i r@spunzând Iov, au zis:
2.
„Pân@ când n@c@ji]i sufletul mieu }i m@ zdrobi]i cu vorbele?
3.
Iat@, de zeace ori m@ turbura]i }i nu v@ ru}ina]i ap@sindu-m@.
4. Adec@, de n-am }i cunoscut, cu mine va fi necuno}tin]a mea.
5. Iar@ voi v@ r@dica] asupra mea }i m@ mustra]i cu probozirile meale.
6. Încai acum în]@leage]i c@ Dumnezeu nu cu judecat@ dreapt@ m-au n@c@jit }i cu zbiciurile
Sale m-au încins.
7. Iat@, voiu strâga puternicie p@timind, }i nime va auzi. Vorbi-voiu, }i nu ieste cine s@ judece.
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8. C@rarea mea o au îngr@dit împregiur }i nu pociu treace, }i în calea mea au pus întunearec.
9. Jefuitu-m-au de slava mea }i au luat corona din capul mieu.
10. Strâcatu-m-au despre tot }i pieiu }i ca unui copaciu zmult mi-au luat n@dejdea.
11. Mâniiatu-s-au împrotiva mea urgia Lui, }i a}a m-au avut, ca pre vr@jma}ul S@u.
12. Înpreun@ au venit tâlharii Lui }i } -au f@cut cale prin mine }i au conocit prinprejur
s@la}ul mieu.
13. Pre fra]ii miei i-au dep@rtat de la || mine, }i cunoscu]ii miei ca cei streini s-au
delungat de la mine.
14. P@r@situ-m-au rudeniile meale, }i cei ce m@ cunoscuse s-au uitat de mine.
15. Jelearii casii meale }i slujnicile meale ca pre un strein m-au avut }i ca un nimearnic
am fost în ochii lor.
16. Pre sluga mea l-am chemat }i nu mi-au r@spuns; cu gura mea m@ rugam de el.
17. De aburul mieu i s-au sc@rbit muiarii meale }i m@ rugam fiilor pântecelui mieu.
18. {i cei bolunzi înc@ nu m@ socotea }i, deac@ m@ dep@rtam de la ei, m@ hulea.
19. Urâtu-m-au cei ce era cândva sfetnicii miei; }i pre carii mai tare iubeam s-au întors
de la mine.
20. De pielea mea, mistuindu-s@ c@rnurile, s-au lipit osul mieu }i s-au l@sat numai buzele
împregiuriul din]ilor miei.
21. Milostivi]i-v@ spre mine, milostivi]i-v@ spre mine încai voi, priiatinii miei, c@ mâna
Domnului m-au atins.
22. Pentru ce m@ goni]i, ca Dumnezeu, }i cu c@rnurile meale v@ s@tura]i?
23. Cine-m va da, s@ s@ scrie vorbele meale? Cine-m va da, s@ s@ îns@mneaze în carte, |
24. Cu nuia de fier }i în tabl@ de plumb sau cu clea}te s@ se scobeasc@ în creamine?
25. C@ }tiu cum c@ R@scump@r@toriul viu iaste }i în zioa cea mai de-apoi din p@mânt
m@ voiu scula.
26. {i iar@}i m@ voiu încungiura cu pielea mea }i în trupul mieu voiu vedea pre
Dumnezeul mieu,
27. Pre Carele eu însumi Îl voiu vedea, }i ochii miei s@ vor uita spre El, }i nu altul. Pus@
ieste aceast@ n@dejde a mea în sânul mieu.
28. Pentru ce dar@ acum zice]i: «S@-l gonim }i r@d@cin@ cuvântului s@ afl@m împrotiva lui?»
29. Fugi]i, dirept aceaea, de la fa]a sabiii, c@ izbânditoriul nedrept@]ilor sabie iaste; }i
s@ }ti]i a fi judecata”.
Cap 20
Sofar, mi}cat de cuvintele lui Iov, înfruntarea lui zice c@ o va asculta. {i ce parte iaste a celui
necurat la Dumnezeu, cu multe cuvinte arat@.

1.
2.

32r

32v

i, r@spunzând Sofar Naamaniteanul, au zis:
„Pentru aceaea cugetele meale una dup@ alta de multe fealiuri urmeaz@, }i
mintea spre multe s@ r@pea}te.
3. Înv@]@tura cu carea m@ mustri o voiu asculta, }i duhul în]elegerii meale îm va
r@spun||de mie.
4. Aceasta }tiu din-ceput, de când s-au pus omul pre p@mânt,
5. C@ lauda celor necura]i scurt@ ieste }i bucuria f@]arnicului, la un puntum.
6. De s@ va sui pân@ la ceriu trufiia lui }i capul lui va atinge norii,
7. Ca gunoiul în sfâr}it s@ va pierde. {i carii îl v@zuse vor zice: «Unde iaste?»
8. Ca somnul zburând nu s@ va afla, treace-va ca vederea de noaptea.
9. Ochiul care îl v@zuse nu-l va vedea, nici mai mult s@ va uita spre el locul s@u.
10. Fiii lui s@ vor zdrobi de lips@, }i mâna lui îi va întoarce durearea sa.
11. Oasele lui s@ vor umplea de r@ot@]ile tinerea]elor lui }i cu el în pulbere vor dormi.
12. C@ fiind dulce în gura lui r@ul, îl va ascunde supt limba sa.
13. Îng@dui-l-va }i nu-l va p@r@si }i-l va t@inui în gâtlejul s@u.
14. Pânea lui în pântecele lui s@ va întoarce în fiere de aspide dinlontru.
15. Bog@]iile care le-au îmbucat le va borî }i din pântecele lui le va trage afar@ Dumnezeu.
16. Capul aspidelor s@ va scula }i-l va | ucide limba de n@pârc@.
17. (Nu vaz@ p@raiele râului, r@pegiunile mierii }i a untului).
18. Pl@ti-va toate care au f@cut }i, macar c@ nu s@ va mistui, dup@ mul]imea me}te}ugirilor
sale, a}a va }i suferi.
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19. Pentru c@ frângând au golit pre cei s@raci, casa o au r@pit }i nu o au zidit,
20. *Nici s-au s@turat pântecele lui; }i, deac@ va avea ceale ce poftea, nu le va putea st@pâni.
21. N-au r@mas din bucata lui, }i pentru aceaea nimic nu va r@mânea din averile lui.
22. Deac@ s@ va s@tura, strâmtora-s@-va, înfierbânta-s@-va }i toat@ durearea va c@dea spre el.
23. Batâr de s-ar umplea pântecele lui, ca s@ trimit@ preste el mâniia urgiii Sale }i s@
ploaie preste el r@zboiul S@u.
24. Fugi-va de armele ceale de fier }i va c@dea în arcul cel de aram@,
25. Scos }i ie}ind din teaca sa }i fulgurând întru am@r@ciunea sa. Mearge-vor }i vor veni
preste el cei groaznici.
26. Tot întunearecul s-au ascuns în ochii lui. Îmbuca-l-va focul cel ce nu s@ aprinde,
n@c@ji-s@-va p@r@sit în s@la}ul s@u.
27. Dezv@li-vor ceriurile nedreptatea lui }i p@mântul s@ va scula asupra lui. ||
33r
28. De}chis va fi col]ul casii lui, zmulge-s@-va în zioa urgiii lui Dumnezeu.
29. Aceasta iaste partea omului necurat de la Dumnezeu }i mo}tenirea cuvintelor lui de
la Domnul”.
Cap 21
Iov, poftind a s@ asculta cu r@bdare de la priiatini, pricina cearc@ pentru ce uniia din cei
necura]i pân@ la sf@r}itul vie]ii sânt noroci]i, iar@ cei cura]i împrotiv@ s@ bat, }i r@spunde c@
cel necurat spre zioa peririi de la Dumnezeu s@ ]ine, mincinoasa priiatinilor mâng@iare prin
aceasta zmulgând.

1.
i, r@spunzând Iov, au zis:
2.
„Asculta]i, rogu-v@, cuvintele meale }i v@ poc@i]i!
3.
Suferi]i-m@, }i voiu gr@i }i, dup@ cuvintele meale, de vi s@ pare, râde]i!
4. Au doar@ împrotiva omului întrebarea mea iaste, ca s@ nu-mi caute a m@ întrista cu
vrednicie?
5. Asculta]i }i v@ buigui]i }i pune]i deagetul gurii voastre!
6. {i eu, cându-mi aduc aminte, m@ tem }i m@ lovea}te cutremurul mieu.
7. *Pentru ce, dar@, cei necura]i tr@iesc, în@l]a]i sânt }i înt@ri]i cu bog@]ii?
*Irim. 2, 1
8. S@mân]a lor r@mâne înaintea lor, a ru|deniilor gloata }i a nepo]ilor în vederea lor. 33v
Havacum 1. 3.
9. Casele lor f@r@ grije sânt }i cu lini}te, }i nu ieste varga lui Dumnezeu preste ei.
13.
10. Vaca lor au luat în pântece }i nu s-au st@rpit; giuninca au f@tat }i nu s-au usebit de
vi]elul s@u.
11. Ies ca turmele mititeii lor }i pruncii lor s@lteaz@ cu jocuri
12. [in doba }i al@uta }i s@ bucur@ de sunetul organului.
13. Ducu-}i în ceale bune zilele sale }i într-o cirt@ s@ pogor în iad.
14. Carii au zis lui Dumnezeu: «Dep@rteaz@-Te de la noi }i cuno}tin]a c@ilor Tale nu o vream.
15. *Cine e Atotputearnicul, ca s@-i slujim, }i ce ne folosea}te de ne vom ruga Lui?»
*Mal. 3, 14.
16. Îns@ pentru c@ nu sânt în mâna lor bun@t@]ile sale, sfatul necura]ilor îndelungat s@
fie de la mine.
17. De câte ori candila necura]ilor s@ va stânge }i le va veni povoiul }i-i va împ@r]i
durearea urgiii Sale?
18. Fi-vor ca pleavele înnaintea fea]ii vântului }i ca scânteia ce o r@sipea}te viforul.
19. Dumnezeu va ]inea fiilor Lui durearea t@tâni-s@u; }i când îi va r@spl@ti, atunci || va }ti. 34r
20. Vedea-vor ochii lui uciderea sa }i din urgiia Atotputearnicului va bea.
21. C@ ce-i a lui din casa sa dup@ sâne? {i de s@ va îngium@t@]i num@rul anilor lui?
22. Au doar@ pre Dumnezeu Îl va înv@]a cineva }tiin]a, Carele judec@ pre cei înnal]i?
23. Acesta moare vârtos }i s@n@tos, bogat }i fericit.
24. Ceale dinlontrul lui pline sânt de gr@sime, }i cu m@duh@ oasele lui s@ râoreaz@.
25. Iar@ altul moare întru am@r@ciunea sufletului, f@r@ nici o aveare,
26. {i macar c@ împreun@ în pulbere vor dormi }i-i vor acoperi viermii.
27. Adev@rat am cunoscut cugetele voastre }i judec@]ile ceale nedreapte împrotiva mea.
28. C@ zice]i: «Unde iaste casa c@peteniii }i unde sânt s@la}ele necura]ilor?»
29. Întreba]i pre acar carele dintre c@l@tori }i togma aceastea îl ve]i cunoa}te a le în]eleage.
30. C@ spre zioa pierderii s@ ]ine cel r@u }i la zioa urgiii s@ va duce.
31. Cine-i va mustra înaintea lui calea lui? {i care au f@cut, cine-i va r@spl@ti?
32. El la mormânturi s@ va duce }i întru adunarea mor]ilor va priveghea. |
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33. Dulce au fost celor col]uroase a izvorului iadului }i dup@ sâne pre tot omul va trage,
}i înaintea sa nenum@ra]i.
34. În ce chip dar@ m@ mâng@ia]i în de}ert, deac@ r@spunsul vostru a s@ împonci}a
adev@rului s-au ar@tat?”
Cap 22
Elifaz mustr@ pre Iov de nemilostivire în ap@sarea s@racilor }i altor nelegiuiri, ar@tându -l a nu
sâm]i bine de dumnez@iasca orânduial@; }i, de s@ va poc@i, ceale bune f@g@duindu-i.

1.
2.

35r

35v

i, r@spunzând Elifaz Thimaniteanul, au zis:
„Au doar@ lui Dumnezeu s@ poate as@m@na omul, macar de va fi }i cu }tiin]@
des@vâr}it?
3. Ce folosea}te lui Dumnezeu de vei fi drept? Au ce-i adaogi de-]i va fi neîntinat@ viia]a ta?
4. Au doar@, temându-s@, te va mustra }i va veni cu tine în judecat@?
5. {i nu pentru r@otatea ta cea prea mult@ }i ceale f@r@ sfâr}it nedrept@]i?
6. C@ ai luat z@logul fra]ilor t@i f@r@ pricin@ }i pre cei goli i-ai jefuit de haine.
7. Ap@ celui obosit n-ai dat, }i celui fl@mând i-ai tras pâinea.
8. Întru t@ria bra]ului t@u st@pâneai p@mântul }i pre putearnic îl biruiai . ||
9. Pre v@duve le-ai l@sat de}earte }i cele c@rnoase ale s@racilor bra]@ le -ai sf@rmat.
10. Pentru aceaea te-ai încungiurat cu la]uri }i te turbur@ frica degrab@ .
11. {i socoteai c@ nu vei vedea întunearecul, }i de povoiul apelor nu te vei ap@sa?
12. Au nu socote}ti c@ Dumnezeu ieste mai înalt decât ceriul }i preste v@rvul stealelor
s@ înal]@?
13. {i zici: «C@ ce cunoa}te Dumnezeu }i ca prin cea]@ judec@?
14. Norii, ascunderea Lui, nici socotea}te ale noastre, nici pre lâng@ ]i]ânile ceriului umbl@».
15. Au doar@ c@rarea veacilor vreai a o p@zi, carea o au c@lcat oamenii cei necura]i?
16. Carii s-au luat mainte de vremea sa }i râul au r@sturnat temeiul lor,
17. Carii zicea lui Dumnezeu: «Dep@rteaz@-Te de la noi!» }i ca cum nimic ar putea face
Cel Atotputearnic, Îl socotea,
18. Când El umpluse casele lor de bun@t@]i; a c@rora judecat@ departe fie de la mine.
19. *Vedea-vor drep]ii }i s@ vor veseli, }i cel nevinovat va râde de dân}ii.
*Psalm. 106, 42.
20. Au nu s-au t@iat înn@l]area lor, }i r@m@}i]ele lor le -au îmbucat focul?
21. Odihnea}te-te dar@ spre El }i aibi pace }i prin aceastea vei avea roduri bune.
22. Priimea}te din gura Lui leagea }i pune cuvintele Lui în inima ta. |
23. De te vei întoarce la Cel Atotputearnic, te vei zidi }i vei îndelunga nedreptatea de
la s@la}ul t@u.
24. Da-]i -va pentru p@mânt creamine, }i pentru creamine, r@pegiuni de aur.
25. {i va fi Atotputearnicul împrotiva vr@jma}ilor t@i, }i argintul ]i s@ va gr@m@di.
26. Atunci spre Atot]iitoriul vei spori în dezmerd@ri }i vei r@dica c@tr@ Dumnezeu fa]a ta.
27. Ruga-L-vei }i te va asculta, }i f@g@duin]ele tale le vei da Lui.
28. Judeca-vei ceva }i-]i va veni, }i în c@ile tale va str@luci lumina.
29. *C@ cel ce s@ va smeri va fi în slav@; }i cine-}i va pleca ochii, acela s@ va mântui.
*Pil. 29, 23.
30. Mântui-s@-va cel nevinovat }i s@ va mântui în cur@]ia mânilor sale”.
Cap 23
Iov dumnezeiasca judecat@ smerit o cheam@; arat@ -s@ a nu s@ certa pentru p@catele sale }i
drept a sâm]i de rânduiala lui Dumnezeu Celui necuprins, Carele precum vrea, toate le face.

1.
2.

36r

i r@spunzând Iov, au zis:
„{i acum în am@r@ciune iaste vorba mea, }i mâna ranei meale s-au îngreoiat
preste suspinarea mea.
3. Cine îm va da s@-L cunosc }i s@ -L aflu }i s@ viu pân@ la scaunul Lui?
4. Pune-voiu înnaintea Lui judecata }i gura mea o voiu umplea de mustr@ri, ||
5. Ca s@ }tiu cuvintele care îm va r@spunde }i s@ în]eleg ce-m gr@ia}te.
6. Nu vreau s@ se cearte cu mine cu mult@ t@rie, nici s@ m@ apease cu mul]imea m@rimei
sale.
7. Pune dreptate împrotiva mea }i ajung@ la biruin]@ judecata mea.
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8. De voiu mearge la r@s@rit, nu s@ arat@; de m@ voiu duce la apus, nu-L voiu în]@leage.
9. De voiu mearge spre stânga, ce voiu face? Nu-L voiu cuprinde. De m@ voiu întoarce
spre dreapta, nu-L voiu vedea.
10. Iar@ El }ti calea mea }i m-au cercat, ca aurul ce treace prin foc.
11. Urmele Lui au urmat piciorul mieu, calea Lui o am p@zit }i nu m-am ab@tut dintr-însa.
12. De la poruncile buzelor Lui nu m-am dep@rtat }i în sânul mieu am ascuns cuvintele
gurii Lui.
13. C@ El sângur iaste }i nime poate întoarce cugetele Lui; }i sufletul Lui orice au vrut,
aceasta au f@cut.
14. Deac@-{i va plini în mine vrearea Sa }i altele multe aseaminea, de fa]@-I sânt Lui.
15. {i, pentru aceaea, de la fa]a Lui m-am turburat }i, socotindu -L cu fric@, m@ grijeasc@.
16. Dumnezeu au muiat inima mea }i Cel Atotputearnic m-au turburat,
17. C@ n-am perit pentru întunearecul ce s@ apropie, nici fa]a mea o au acoperit cea]a.
Cap 24
Iovul, ca s@ se areate drept a sim]i de dumnezeiasca orânduial@, zice lui Dumnezeu
cunoscute | a fi vreamile }i a oamenilor num@r@ multe fealiuri de nedrept@]i,
care de la El s@ vor certa.

1.

36v

e la Atotputearnicul nu sânt ascunse vreamile, iar@ care L-au cunoscut nu }tiu
zilele Lui.
2.
Al]ii au trecut hotar@le, r@pit-au turmele }i le-au p@scut.
3. Asinul celor s@raci de p@rin]i l-au mânat }i au luat pentru z@log boul v@duvei.
4. Întros-au calea s@racilor }i au ap@sat aseaminea pre blânzii p@mântului.
5. Al]ii ca m@garii s@lbateci în pustie ies la lucrul s@u; priveghind spre prad@, g@tesc pâine
pruncilor.
6. Holda nu a sa seacer@; }i via celui ce l-au ap@sat cu puternicie o culeg.
7. Goli las@ oamenii, îmbr@c@mintele luându-le, c@rora nu ieste acoperemânt în frig,
8. Pre carii povoaiele mun]ilor îi r@oreaz@; }i neavând acoperemânt, îmbr@]@}az@
pietrile.
9. Puternicie au f@cut pr@dând pruncii cei s@raci, }i ob}tea cea s@rac@ o au jefuit.
10. Celor goli }i cari umbl@ f@r@ vejmânt }i celor fl@mânzi le-au luat spicele.
11. Între gr@m@zile lor au amiez@zit, carii c@lcând jgheaburile îns@to}az@.
12. Din cet@]i au f@cut oamenii a geame }i sufletul celor r@ni]i au strâgat }i Dumnezeu
neizbândit a s@ duce nu-l sufere. ||
13. Aceia au fost împrotiv@ r@zboitori luminei; nu i-au }tiut c@ile, nici s-au întors prin 37r
c@r@rile Lui.
14. Diminea]@ întâiu s@ scoal@ uciga}ul, ucide pre cel lipsit }i pre cel s@rac; iar@ de noapte
va fi ca furul.
15. Ochiul preacurvariului socotea}te cea]a, zicând: «Nu m@ va vedea ochiul!» {i-} va
acoperi fa]a.
16. Sap@ întru-ntunearec casele, precum în zi s-au fost sf@tuit, }i n-au cunoscut
lumina.
17. De s@ arat@ degrab@ zorile, li s@ pare a fi umbra mor]ii; }i a}a, întru-ntunearec ca în
lumin@ umbl@.
18. U}or iaste preste fa]a apelor; bl@st@mat@ ca partea lui pre p@mânt, nici s@ umble prin
calea viilor.
19. La c@ldur@ mare treac@ de la apele ceale de nea }i pân@ la iad p@catul lui.
20. Uite-se de el mila; dulcea]a lui, viermii. Nu fie în aducerea aminte, ci s@ s@ zdrobeasc@
ca pomul cel neroditoriu.
21. C@ au p@scut pre cea stearp@, carea nu na}te, }i v@duvei bine nu i-au f@cut.
22. Tras-au pre cei tari întru t@ria sa, }i când va sta, nu va creade vie]ii sale.
23. *Datu-i-au Dumnezeu loc de poc@in]@, }i el r@u s@ sluja}te de dânsa spre trufie. Iar@
*Apoc. 2, 21.
ochii lui sânt în c@ile lui.
24. R@dicatu-s-au pu]in }i nu vor sta | }i s@ vor zmeri ca toate }i s@ vor lua }i ca vârful 37v
spicelor s@ vor zdrobi.
25. Carea, de nu-i a}a, cine m@ va putea v@di a fi min]it }i a pune înaintea lui Dumnezeu
vorbele meale?”
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Valdad, din a lui Dumnezeu în@l]ime }i a oamenilor smerire, t@g@duia}te a s@ putea îndrepta
omul, lui Dumnezeu as@mânându-s@.

1.
i r@spunzând Valdad Suhiteanul, au zis:
2.
„Puterea }i groaza la acela iaste care face unire întru ceale înalte ale Sale.
3.
Au doar@ iaste num@rul osta}ilor Lui? {i spre carele nu s@ scoal@ lumina
Lui?
4. Au doar@ s@ va putea îndrepta omul, lui Dumnezeu as@mânându-s@, sau a s@ ar@ta
curat cel n@scut din muiare?
5. Iat@, luna înc@ nu str@lucea}te }i stealele nu sânt curate înaintea Lui;
6. Cu cât mai vârtos omul, putregiunea, }i fiiul omului, viermele?”
Cap 26
Iovul zice nici un agiutoriu de la om a s@ putea da lui Dumnezeu, necuprinsa lui Dumnezeu
puteare din lucrurile Lui ar@tând.

1.
2.

38r

i, r@spunzând Iov, au zis:
„A cui agiutoriu e}ti? Au doar@ a neputinciosului, }i sprijini]i bra]ul celui ce nu-i
tare?
3. Cui ai dat sfat? Doar@ celui ce nu are în]elepciune, }i mintea ta o ai ar@tat mult@. ||
4. Pre cine ai vrut a înv@]a? Au nu pre Cel ce au f@cut r@suflarea?
5. Iat@, urie}ii gem supt ape, }i cei ce l@cuiesc cu ei.
6. Gol iaste iadul înaintea Lui }i nici un acoperemânt iaste pierderii.
7. Care întinde miiaz@noaptea preste de}ert }i spânzur@ p@mântul preste nimica;
8. Care leag@ apele în norii S@i, ca s@ nu rump@ împreun@ jos;
9. Care ]ine fa]a scaunului S@u }i întinde preste el negura Sa.
10. Hotar înpregiur au pus apelor, pân@ când s@ va sfâr}i lumina }i întunearecul.
11. Stâlpii ceriului s@ cutremur@ }i s@ sp@iminteaz@ la vrearea Lui.
12. Întru putearea Lui de n@prazn@ m@rile s-au adunat }i în]elepciunea Lui au lovit pre
cel trufa}.
13. Duhul Lui au împodobit ceriurile }i, mo}ind mâna Lui, s-au scos }arpele cel col@cit.
14. Iat@, aceastea din partea c@ilor Lui s-au zis. {i deac@ o pic@tur@ mic@ din cuvântul
Lui de-abia auzim, cine s@ va putea uita spre tunetul puterii Lui?”
Cap 27

38v

Iov, pururea st@t@toriu întru îndrepta|rea sa, lep@dând hula priiatinilor, arat@ c@ ei spre nevinov@]ie
s-au s@rguit, c@ necura]ii din scurta ace}tii vie]i sporire spre moarte s@ r@pesc de la Dumnezeu la
patimi.

1.
2.

i au adaos Iov, luându-}i pilda, }i au zis:
„Viu e Dumnezeu, Care au luat judecata mea, }i Atotputearnicul, Care la
am@r@ciune au adus sufletul mieu.
3. C@ pân@ când r@suflare mai iaste în mine }i Duhul lui Dumnezeu în n@rile meale,
4. Nu vor vorbi buzele meale nedreptate, nici limba mea va cugeta minciuna.
5. Departe fie de la mine s@ v@ judec pre voi a fi drep]i. Pân@ m@ voiu sf@r}i, nu m@ voiu
dep@rta de nevinov@]ia mea.
6. Îndreptarea mea, carea am început a o ]inea, nu o voiu p@r@si; c@ nu m@ pârea}te
inima mea în toat@ via]a mea.
7. Fie ca necuratul, nepriiatinul mieu }i împrotivnicul mieu, ca cel nedrept.
8. C@ ce n@deajde iaste f@]arnicului, de r@pea}te cu scumpie }i nu sloboade Dumnezeu
sufletul lui?
9. Au doar@ Dumnezeu va asculta strâgarea lui, când va veni asupra lui strâmtoarea?
10. Sau s@ va putea desf@ta în Cel Atotputearnic }i a chema pre Dumnezeu în toat@
vreamea?
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11. Înv@]a-v@-voiu prin mâna lui Dumnezeu ceale || ce Atotputearnicul are, nici le voiu 39r
ascunde.
12. Iat@, voi to]i cunoa}te]i, }i c@ci f@r@ pricin@ de}arte gr@i]i?
13. Aceasta iaste partea omului necurat la Dumnezeu }i mo}tenirea celor sâlnici, carea
de la Atotputearnicul o vor cuprinde.
14. De s@ vor înmul]i fiii lui, în sabie vor fi, }i nepo]ii lui nu s@ vor s@tura de pâine.
15. Cei r@ma}i de el s@ vor îngropa în perire, }i v@duvele lui nu vor plânge.
16. De va aduna ca p@mântul argintul }i ca tina va g@ti vejmintele,
17. G@ti-le-va, adec@, dar@ cel drept le va îmbr@ca; }i argintul, cel nevinovat îl va
împ@r]i.
18. Ziditu-}-au ca molia casa sa, }i ca p@zitoriul } -au f@cut umbrariu.
19. *Cel bogat, când va dormi, nimic@ va lua cu sâne. De}chide-}-va ochii s@i }i nimic
*Psalm. 48, 18.
[17] va afla.
20. Apuca-l-va ca apa lipsa, noaptea îl va împresura viforul.
21. Lua-l-va vântul înfierbântând }i-l va duce }i ca volbura îl va r@pi din locul s@u.
22. {i va trimite preste el }i nu-i va îng@dui; din mânile lui fugind va fugi.
23. Strânge-va preste el mânile sale }i va }uiera preste el, uitându -s@ spre locul lui.
Cap 28 |
Iov }i spre nevinov@]ie s-au sârguit, c@ aceasta sângur@ iaste calea a dobândi în]elepciunea,
carea i-o arat@ decât aurul cu mult a fi mai scump@ }i cu na}terea, }i cu vrednicia. Iar@ lui
Dumnezeu cunoscute a fi oricare sânt firii ascunse, }i în]elepciunea din ceriu a s@ da, nu cu
aur a s@ cump@ra; a c@ruia în]elepciuni o p@rticea o are carea s@ d@ruia}te prin frica lui
Dumnezeu.

39v

1.
re argintul înceaperea vinelor sale, }i aurul loc în care s@ l@murea}te.
2.
Fierul din p@mânt s@ ia }i piatra, de c@ldur@ topit@, în aram@ s@ întoarce.
3.
Vreame au pus întunearecului, }i sfâr}itul tuturor însu} socotea}te }i piatra
cea]ii, }i umbra mor]ii.
4. Desparte r@pegiunile de la norodul ce nimernicea}te, pre cei ce i-au uitat piciorul
omului celui lipsit }i pre cei r@t@ci]i.
5. P@mântul din care r@s@rea pâinea în locul s@u de foc s-au mistuit.
6. Locul samfirului, pietrile lui }i gliile lui, aur.
7. C@rarea n-au cunoscut paserea, nici s-au uitat la ea ochiul vulturului;
8. Nu o au c@lcat fiii negu]@torilor, nici au trecut printr-însa lei]a.
9. La creamine }-au întins mâna, r@sturnat-au din r@d@cini mun]ii.
40r
10. În pietri râuri au t@iat }i tot ce-i scump || au v@zut ochiul lui.
11. {i ceale adânce a râurilor le-au cercetat, }i ceale ascunse la lumin@ le-au adus.
12. Iar@ în]elepciunea unde s@ afl@? {i care e locul în]@leagerii?
13. Nu }ti omul pre]ul ei, nici s@ afl@ în p@mântul celor ce desf@tat tr@iesc.
14. Adâncul zice: «Nu-i în mine!» {i marea gr@ia}te: «Nu e cu mine!»
15. *Nu s@ va da aur curat pentru ea, nici s@ va cumpâni argintul în schimbarea ei.
*În]el. 7, 9.
16. Nu s@ va d@rui celor întin}i cu v@pseale din India, nici pietrii sardonihe}ti ceii scumpe,
nici samfirului.
17. Nu i s@ va zidi aur sau sticl@, nici s@ vor schimba pentru ea vase de aur.
18. Ceale înnalte }i mai presus nu s@ vor pomeni cu as@m@narea ei; }i s@ trage în]elepciunea
din ceale ascunse.
19. Nu i s@ va as@m@na topaziia din Ethiopiia, nici unsori curate i s@ vor as@m@na.
20. De unde dar@ în]elepciunea vine? {i carea ieste locul în]@leagerii?
21. Ascuns@ iaste de la ochii tuturor celor vii }i de paserile ceriului.
22. Perirea }i moartea au zis: «Cu urechile noastre am auzit vestea ei!»
23. Dumnezeu în]@leage calea ei }i El cunoa}te locul ei. |
40v
24. C@ El privea}te marginile lumii }i toate care sânt supt ceriu le veade,
25. Care au f@cut vânturilor cump@n@, }i apele le-au spânzurat în m@sur@,
26. Când punea ploilor leage }i cale vifoarelor ce sun@;
27. Atunci o au v@zut }i o au vestit }i o au g@tit }i o au cercat.
28. {i au zis omului: «Iat@, frica Domnului, aceasta iaste în]elepciunea, }i a s@ feri de
r@u, în]@leagerea»”.
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Iov, dorind s@n@tatea dintâiu, cu multe cuvinte o povestea}te, împreun@ cu facerile sale de
bine, ca de la sâne împrotivitoarea priiatinilor hul@ s@ o izbândeasc@.

1.
2.

41r

41v

i au adaos Iov, luându-}i pilda, }i au zis:
„Cine îm va da s@ fiu lâng@ lunile ceale dintâiu, lâng@ zilele în care
Dumnezeu m@ p@zea?
3. Când str@lucea candila Lui preste capul mieu }i la lumina Lui umblam întru-ntunearec,
4. Precum am fost în zilele tinerea]elor meale, când în tain@ Dumnezeu era în s@la}ul mieu,
5. Când era Atotputearnicul cu mine }i, împregiurul mieu, pruncii miei,
6. Când îm sp@la picioarele cu unt }i piatra îm v@rsa p@raie de untdelemn,
7. Când ie}iiam la poarta cet@]ii }i în uli]@ îm g@tea cathedra? ||
8. Vedea-m@ tinerii }i s@ ascundea, }i b@trânii, sculându-se, înnainte sta.
9. C@peteniile înceta de-a gr@i }i deagetul punea gurii sale.
10. Glasul s@u }i-l contenea voivozii, }i limba lor de gâtlanul s@u s@ lipea.
11. Ureachea, auzând, m@ fericea, }i ochiul, v@zând, m@rturie îm da,
12. Pentru c@ slobozisem pre s@racul ce strâga }i pre cel r@mas, c@ruia nu era agiutoriu.
13. Blagosloveniia celui ce era de-a perirea preste mine veniia, }i inima v@duvei o am
mâng@iat.
14. Cu dreptatea m-am îmbr@cat }i m-am înve}tit, ca cu un v@jmânt }i cu o steam@, cu
judecata mea.
15. Ochiu am fost celui orb }i picior }topului.
16. Tat@ eram s@racilor }i pricina carea nu }tiiam cu deadinsul o cercam.
17. Zdrobiiam m@sealele celui necurat }i din din]ii lui luam prada,
18. {i ziceam: «În cuibu}orul mieu voiu muri }i ca finicul voiu înmul]i zilele.
19. R@d@cina mea s-au deschis lâng@ ape }i rooa va z@bovi în s@ceri}ul mieu.
20. Slava mea pururea s@ va înnoi, }i arcul mieu în mâna mea s@ va întemeia».
21. Cine m@ auziia, a}tepta judecata }i, | luund aminte, t@cea la sfatul mieu.
22. Cuvintelor meale nimic@ a adaoge îndr@znea }i preste dân}ii s@ strecura vorba mea.
23. A}tepta-m@ ca ploaia, }i gura sa o de}chidea ca la povoiul de sara.
24. De râdeam cândva c@tr@ ei, nu credea, }i lumina fea]ii meale nu c@dea pre p@mânt.
25. De a} fi vrut a m@ duce la ei, }edeam întâiu; }i }ezând ca un împ@rat, împregiur stând
oastea, eram celor m@hni]i mâng@ietoriu.
Cap 30
Plânge Iov fericirea cea dintâiu, întoars@ }ie}, slobozând Dumnezeu, spre mare sup@rare.

1.

42r

ar@ acum m@ râd cei mai tineri cu vreamea, a c@rora p@rin]i nu m@ învredniceam
a-i pune cu c@nii turmei meale,
2.
A c@rora vârtutea mânilor mie pentru nimica îm era }i de via]@ înc@ s@ vedea
a fi nevreadnici,
3. De lips@ }i de foame st@rpi, carii rodea în sângur@tate, ponosi]i de dosad@ }i mi}el@tate
4. {i mânca ierburi }i scoar]ele copacilor, }i r@d@cina jneapinilor era bucata lor.
5. Carii dintre v@i aceastea r@pind, fie}tecare g@sindu-le, la eale cu strâgare alerga.
6. În pustiile r@pegiunilor l@cuia }i în cre||p@turile p@mântului sau pre locuri col]uroase;
7. Carii între unele ca aceastea s@ veselea }i a fi supt cei b@trâni dulce]i î}i socotea.
8. Fiii bolunzilor }i a pro}tilor }i pre p@mânt togma near@tându-se,
9. Acum spre cântecul lor sânt întors }i m-am f@cut lor spre pild@.
10. Ur@scu-m@ }i departe fug de la mine, }i fa]a mea a o scuipi nu s@ ru}ineaz@.
11. C@ tulba Sa o au de}chis }i m-au n@c@jit }i frâu au pus în gura mea.
12. Spre dreapta r@s@ritului dos@zile meale îndat@ s-au sculat. Picioarele meale mi-au
întors }i m-au ap@sat ca cu valuri cu c@r@rile sale.
13. R@sipit-au c@ile meale, ale}uitu-m-au }i m-au biruit }i n-au fost cine s@-mi aduc@ agiutoriu.
14. Ca prin zidul spart }i poarta de}chis@ au n@v@lit asupra mea }i la mi}el@t@]ile meale
s-au t@v@lit.
15. Întorsu-m-am în nimica, luat-ai ca vântul dorirea mea, }i ca norul au trecut m@ntuirea mea.
16. Iar@ acum în mine însum s@ ve}tezea}te sufletul mieu }i m@ st@pânesc zilele n@cazului.
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17. De noapte gura mea s@ p@trunde de dureri; }i carii mânânc@ nu dorm.
18. Întru mul]imea lor s@ mistuia}te vejmântul mieu }i ca cu cujmuli]a vejmântului m-au ucis.
42v
19. As@m@natu-m-am tinei }i aseaminea m-am | f@cut scânteii }i cenu}ii.
20. Strâg c@tr@ Tine, }i nu m@ ascul]i; stau, }i nu Te ui]i la mine.
21. Schimbatu-Te-ai mie spre nemilostiv }i întru-nvârto}area mânii Tale Te împotrive}ti mie.
22. R@dicatu-m-ai }i ca pre vânt puindu-m@, m-ai izbit foarte.
23. {tiu c@ mor]ii m@ vei da, unde s-au rânduit casa a tot ce tr@ia}te,
24. Îns@ nu spre mistuire acelora trimi]i mâna Ta; }i, de vor c@dea, Însu]i vei mântui.
25. Plângeam cândva preste cel ce era n@c@jit }i era mil@ sufletului mieu de cel s@rac.
26. A}teptam ceale bune, }i mi-au venit ceale reale. A}teptam lumina, }i au n@v@lit
întunearecul.
27. Ceale dinlontrul mieu au fiert f@r@ nici o odihn@, apucatu-m-au zilele n@cazului.
28. M@hnit umblam f@r@ mânie. Sculându-m@, în gloat@ strâgam.
29. Frate am fost b@laurilor }i so]ie stru]ilor.
30. Pielea mea s-au negrit preste mine, }i oasele meale s-au s@cat de z@duh.
31. Întorsu-s-au spre jeale al@uta mea }i organul mieu spre glasul celor ce plâng.
Cap 31
Iov, ca s@ se cur@]easc@ de hula priiatinilor, pre judec@toriul cel mai mare m@rturia nevinov@||]iii
sale chemând, facerile sale de bine, cu carele din pruncie s-au obicinuit, le povestea}te.

1. „
2 .

43r

@cut-am leg@tur@ cu ochii miei, ca nici înc@ s@ gândeasc@ de fecioar@.
C@ ce parte ar avea Dumnezeu în mine de sus }i mo}tenire Atotputearnicul
din înn@l]ime?
3. Au doar@ nu e pierdere celui necurat }i astrienare celor ce lucr@ nedreptate?
4. Au nu El socotea}te c@ile meale }i to]i pa}ii miei îi num@r@?
5. De am umblat întru de}ert@ciune }i au gr@bit întru vicle}ug piciorul meu,
6. Puie-m@ în cump@n@ dreapt@ }i cunoasc@ Dumnezeu unirea mea.
7. De s-au ab@tut pa}ul mieu din cale }i de au urmat dup@ ochii miei inima mea, }i de
s-au lipit de ochii miei întin@ciunea,
8. S@mâna-voiu, }i altul s@ mânce, }i neamul mieu s@ s@ dezr@d@cineaze.
9. De s-au înceluit inima mea spre muiare }i de am ale}uit la u}a priiatinului,
10. Curv@ altuia fie muiarea mea }i preste ea s@ s@ pleace al]ii,
11. C@ aceasta nelegiuire iaste }i nedreptate mare.
12. Foc iaste pân@ la perire, îmbucând }i toate dezr@d@cinând na}terile.
13. De n-am b@gat sam@ asta la judeca|t@ cu sluga mea }i cu slujnica mea, când s@ certa 43v
asupra mea,
14. C@ ce voiu face când s@ va scula la judecat@ Dumnezeu? {i deac@ va întreba, ce-i
voiu r@spunde?
15. Au doar@ nu în pântece m-au f@cut cel ce }i pre el l-au lucrat }i m-au alc@tuit în zg@u unul?
16. De am t@g@duit, ce vrea, s@racilor, }i ochii v@duvei i-am f@cut a a}tepta,
17. De mi-am mâncat înbuc@tura sângur }i cel r@mas s@rac de n-au mâncat dintr-însa,
18. (C@ din copil@ria mea au crescut cu mine mila }i din pântecele maicii meale au ie}it
cu mine),
19. De n-am socotit pre cel ce perea, pentru c@ n-au avut vejmânt }i f@r@ acoperemânt
pre cel s@rac,
20. De nu mi-au mul]@mit coastele lui }i din lâna oilor meale s-au înc@lzit,
21. De mi-am r@dicat preste cel r@mas mâna }i când m@ vedeam }ezând în poart@ mai sus,
22. Um@rul mieu din închietura sa caz@, }i bra]ul mieu cu oasele sale s@ s@ zdrobeasc@,
23. C@ pururea, ca valurile ce s@ înfl@ asupra mea, m-am temut de Dumnezeu }i greotatea
Lui nu o am putut purta.
24. De am socotit aurul a fi vârtutea mea }i celui l@murit am zis: «Cutezarea mea e}ti!»
25. De m-am veselit pentru multe averile meale }i pentru c@ multe au g@sit mâna mea, ||
44r
26. De am v@zut soarele când str@lucea }i luna umblând curat
27. {i s-au veselit într-ascuns inima mea }i am s@rutat mâna mea cu gura mea,
28. Carea iaste nedreptate mare }i t@g@duire împrotiva lui Dumnezeu celui Preaînalt,
29. De m-am bucurat de c@dearea celui ce m@ urâse }i am s@ltat c@ci l-au aflat r@ul,
30. C@ n-am dat spre p@c@tuire gâtlejul mieu, ca s@-i pofteasc@ bl@st@mând sufletul lui,
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31. De n-au zis oamenii s@la}ului mieu: «Cine ne va da din c@rnurile lui, s@ ne s@tur@m?»,
32. Afar@ n-au r@mas nimearnicul, u}a mea c@l@toriului au fost de}chis@,
33. De am ascuns ca un om p@catul mieu }i am t@inuit în sânul mieu nedreptatea mea,
34. De m-am sp@imântat de multa mul]ime, }i urgiia rudeniilor m-au înfrico}at }i nu mai
vârtos am t@cut, nici am ie}it din u}e,
35. Cine-m va da ascult@toriu, ca dorul mieu s@-l asculte Atotputearnicul }i cartea s@ o
scrie cel ce judec@,
36. Ca în um@rul mieu s@ o port }i s@-l încungiur ca pre o coron@ mie?
37. Prin toate treaptele meale îl voiu vesti }i ca o c@petenie îl voiu d@rui. |
38. De strâg@ asupra mea p@mântul mieu }i cu el brazdele lui plâng,
39. De i-am mâncat rodurile lui f@r@ bani }i sufletele lucr@to rilor lui le-am n@c@jit,
40. În loc de grâu r@sar@-mi ciulini }i, pentru orzu, spini!”
Sfâr}itu-s-au cuvintele lui Iov.
Cap 32
Iov, dup@ ce au pus t@ceare priiatinilor, s@ mustr@ împreun@ cu ei de ner@bdare de la Eliu,
carele î} arunc@ în]elepciunea.

1.
2.

45r

45v

i au l@sat ace}ti trei oameni a r@spunde lui Iov, pentru c@ drept li s@ vedea.
{i s-au mâniiat }i s-au aprins Eliu, fiiul lui Varahil Vuziteanul, din ruda lui
Ram. {i s-au mâniiat asupra lui Iov, pentru c@ drept a fi pre sine înnaintea
lui Dumnezeu s@ zice,
3. Iar@ împrotiva priiatinilor lui s-au aprins, pentru c@ nu aflase r@spuns cuvios, ci numai
osândise pre Iov.
4. Deci Eliu au a}teptat pre Iov vorbind, pentru c@ era mai b@trâni cei ce gr@ia.
5. Iar@ deac@ v@zuse c@ cei trii nu putuse r@spunde, s-au m@niat foarte.
6. {i r@spunzând Eliu, fiiul lui Vahil V@ziteanul, au zis:
„Mai tân@r sânt cu vreamea, iar@ voiu mai vechi }i, pentru aceaea ,cu cap plecat m-am
temut a v@ spune judecata mea.
7. C@ n@d@jduiam cum c@ vârsta cea mai înde||lungat@ va gr@i }i mul]imea anilor va
înv@]a în]elepciunea,
8. Ci, precum v@zu, duh iaste în oameni, }i suflarea Celui Atotputearnic d@ în]@leagere.
9. Nu cei de multe veacuri sânt în]elep]i, nici cei b@trâni în]eleg judecata.
10. Pentru aceaea voiu zice: «Asculta]i-m@, ar@ta-v@-voiu }i eu în]elepciunea mea.
11. C@ am a}teptat vorbele voastre, auzit-am în]elepciunea voastr@, pân@ când v@ v-a]i
întrebat prin cuvinte».
12. {i pân@ când v@ gândeam a zice ceva, luam aminte. Ci, precum v@zu, nu iaste cine
s@ poat@ v@di pre Iov }i a r@spunde dintre voi cuvintelor lui.
13. Ca nu doar@ s@ zice]i: «Aflat-am în]elepciunea, Dumnezeu l -au lep@dat, nu omul!»
14. Nimic mi-au gr@it mie, }i eu nu dup@ vorbele voastre îi voiu r@spunde.
15. Temutu-s-au, nici au mai r@spuns }i au dep@rtat de la sâne} vorbele.
16. Deci, deac@ i-am a}teptat }i n-au gr@it, st@tut-au, nici au mai r@spuns,
17. R@spunde-voiu }i eu partea mea }i voiu ar@ta }tiin]a mea,
18. C@ sânt plin de vorbe }i m@ strânge duhul pântecelui mieu.
19. Iat@, pântecele mieu ca mustul f@r@ r@sufl@toare, care plosculi]ele ceale noao le | sparge.
20. Gr@i-voiu }i voiu r@sufla câtu}i de cât; de}chide-voiu buzele meale }i voiu r@spunde.
21. Nu voiu lua fa]a b@rbatului, }i pre Dumnezeu omului nu-L voiu as@m@na.
22. C@ nu }tiu pân@ când voiu sta }i doar@ dup@ pu]in m@ va lua F@c@toriul mieu.
Cap 33
Eliu din vorbele lui Iov s@ sârguia}te a-l ar@ta a nu fi drept zicând în ce chip Dumnezeu
gr@ia}te omului s@-l învea]e }i s@-l cearte, }i celui ce s@ întoarce s@ i s@ milostiveasc@.

1 .
uzi, dirept aceaea, Iov, vorbele meale }i toate cuvintele meale le ascult@!
2 .
Iat@, am de}chis gura mea, vorbeasc@ limba mea în f@lcile meale!
3 .
Cu unit@ inima mea cuvintele meale, }i judecat@ dreapt@ buzele meale vor gr@i.
4. Duhul lui Dumnezeu m-au f@cut }i suflarea Atotputearnicului m-au înviat.
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5. De po]i, r@spunde-mi, }i împrotiva fea]ii meale st@.
6. Iat@, }i pre mine }i pre tine ne-au f@cut Dumnezeu }i dintr-acela}i lut }i eu m-am alc@tuit,
7. Îns@ minunea mea s@ nu te înfrico}aze }i vorba mea s@ nu-]i fie grea.
8. Zis-ai dar@ în urechile meale, }i glasul cuvintelor tale am auzit:
46r
9. «Curat sânt eu }i f@r@ gre}al@, neînti||nat, }i nu iaste nedreptate în mine.
10. Pentru c@ ponosluri în mine au g@sit, pentru aceaea m-au gândit a-i fi nepriiatin.
11. Pus-au în gros picioarele meale, p@zit-au toate c@ile meale».
12. Aceasta-i, dar@, în carea nu e}ti îndreptat. R@spunde-]i-voiu c@-i mai mare Dumnezeu
decât omul.
13. Împrotiva Lui mustri, c@ci nu ]-au r@spuns la toate cuvintele?
14. O dat@ gr@ia}te Domnul, }i a doao oar@ aceaea} nu procitea}te.
15. Prin somn în vederea de noaptea, când cade somnul pre oameni }i dorm în pat,
16. Atunci de}chide urechile oamenilor }i, înv@]ându-i, îi deprinde în înv@]@tur@,
17. Ca s@ întoarc@ pre om de la ceale ce face }i s@-l sloboaz@ din trufie,
18. Sco]ându-i sufletul din putr@giune, }i via]a lui s@ nu treac@ în sabie.
19. Ceart@ }i prin dureare în pat }i toate oasele lui le face a s@ ve}tezi.
20. Urâcioas@ i s@ face în via]a sa pâinea, }i sufletului lui bucata cea mainte dorit@.
21. Râncezi-s@-va trupul lui }i oasele, care fusease acoperite, s@ vor goli.
22. Apropiatu-s-au de strâc@ciune sufletul lui, }i via]a lui, de ceale aduc@toare de moarte.
23. De va fi pentru el înger gr@ind, unul din mii, s@ vesteasc@ oamenilor dreptatea. |
24. Mil@-i va fi de el }i va zice: «Slobozi -l, s@ nu s@ pogoar@ în strâc@ciune; aflat-am în 46v
ce s@-i fiu milostiv».
25. Mistuitu-s-au trupul lui de chinuri, întoarc@-s@ la zilele tinerea]elor sale,
26. Ruga-va pre Dumnezeu }i va fi îng@duitoriu; }i-I va vedea fa]a în veselie }i va r@spl@ti
omului dreptatea sa.
27. Uita-s@-va preste oameni }i va zice: «P@c@tuit-am }i adev@rat am gre}it }i, precum
eram vreadnic, n-am luat».
28. Slobozitu-}-au sufletul, s@ nu mearg@ în perire ci, tr@ind, s@ vaz@ lumina.
29. Iat@, acestea toate le lucr@ Dumnezeu de trei ori prin fie}tecarele,
30. Ca s@ cheme sufletele lor de la strâc@ciune }i s@ le lumineaze cu lumina celor vii.
31. Ia aminte, Iov, }i m@ auzi; }i taci când eu gr@iesc,
32. Iar@ de ai ce gr@i, r@spunde-mi, gr@ia}te, c@ vreau s@ te ar@]i drept.
33. Iar@ de nu ai, ascult@-m@; taci, }i te voiu înv@]a în]elepciunea!”
Cap 34
Eliu iar@}i din cuvintele lui Iov îl mustr@ de bl@st@mare }i de alte r@ot@]i, dreptatea dumnezeie}tii
judec@]i ar@tând }i, Aceluia}i, puteri }i cuno}tin]e toate a fi supuse.

*Sus 12, 11.

1.
eci, vestind Eliu, }i aceastea au gr@it: ||
47r
2.
„Auzi]i, cei în]elep]i, cuvintele meale, }i cei înv@]a]i, asculta]i-m@!
3.
*C@ ureachiia cearc@ cuvintele, }i gâtlanul cu gustarea judec@ bucatele.
4. Judecat@ s@ ne aleagem }i între noi s@ vedem ce-i mai bun.
5. C@ au zis Iov: «Drept sânt, }i Dumnezeu au întors judecata mea,
6. C@ în ce m@ judec@, minciun@ iaste; sâlnic@ s@geata mea, f@r@ nici un p@cat».
7. Cine iaste om ca Iov, care bea nebunia ca apa,
8. Care p@}ea}te cu cei ce lucr@ nedreptate }i umbl@ cu oamenii cei necura]i?
9. C@ au zis: «Nu va pl@cea omul lui Dumnezeu, macar de va }i alerga cu el».
10. Pentru aceaea, b@rba]i inimo}i, auzi]i-m@! Departe fie de la Dumnezeu nemilostivirea,
}i de la Atotputearnicul nedreptatea!
11. C@ lucrul omului îl va întoarce lui, }i dup@ calea fie}tec@ruia le va întoarce lor.
12. C@ adev@rat, Dumnezeu nu va osândi în de}ert, nici Atotputearnicul va întoarce judecata.
13. Pre cine altul au rânduit pre p@mânt, sau pre cine au pus preste lumea carea o au f@cut?
14. De va zice c@tr@ el inima Sa, duhul lui }i suflarea la Sâne le va trage,
15. Sc@dea-va tot trupul împreun@, }i omul în ]@rân@ s@ va întoarce.
47v
16. Deci, de ai în]eleagere, auzi ceaea ce s@ zice }i | ascult@ glasul cuvântului mieu.
17. Au doar@ cel ce nu iubea}te judecata s@ poate s@n@to}a? {i în ce chip tu pre Cel ce
e drept atâta-L osânde}ti?
18. Care zice împ@ratului «C@lc@toriu de leage»; care cheam@ «Pov@]uitoriu» pre necura]i,

274

CAP 34, 35 {I 36

48r

CARTEA LUI IOV

19. *Care nu ia fea]ele c@peteniilor, nici au cunoscut pre tiranul, când s-au pricinuit cu
s@racul; c@ lucrul mânilor Lui sânt to]i.
20. Degrab@ or muri; }i în miaz@noapte s@ vor turbura noroadele }i vor treace }i vor lua
sâlnicul f@r@ mil@.
21. C@ ochii Lui preste c@ile oamenilor }i to]i pa}ii lor îi socotea}te.
22. Nu iaste întunearec }i nu-i umbra mor]ii s@ s@ ascunz@ Lui cei ce lucr@ nedreptate.
23. C@ nu mai iaste în puterea omului ca s@ vie la Dumnezeu spre judecat@.
24. Zdrobi-va pre mul]i }i nenum@ra]i }i va face pre al]ii a sta pentru ei,
25. C@ au cunoscut lucrurile lor; }i, pentru aceaea, va aduce noaptea }i-i va zdrobi.
26. Ca pre cei necura]i i-au lovit în locul celor ce v@d.
27. Carii ca cu deadinsul s-au dep@rtat de El }i toate c@ile Lui n-au vrut a le în]eleage,
28. Ca s@ fac@ a ajunge la El strâgarea celui lipsit }i s@ asculte glasul s@racilor.
29. C@ El, d@ruind pace, cine iaste care s@ osândeasc@? Dup@ ce-{i va ascunde fa]a,
cine iaste care s@ s@ uite la El }i preste neamuri }i preste to]i oamenii? ||
30. Care a împ@r@]i face pre omul f@]arnic pentru p@catele norodului.
31. Deac@, dar@, eu am gr@it c@tr@ Dumnezeu, nici pre tine nu te voiu opri.
32. De am gre}it, Tu m@ înva]@; de am gr@it nedreptate, mai mult nu voiu adaoge.
33. Au doar@ de la tine o ceare Dumnezeu, pentru c@ nu ]-au pl@cut? C@ tu ai început
a gr@i, }i nu eu? Iar@ de }tii ceva mai bine, gr@ia}te!
34. Oamenii cei ce în]@leg gr@iasc@ mie, }i omul în]elept m@ asculte.
35. Iar@ Iov bolunzea}te au gr@it, }i cuvintele lui nu r@sun@ înv@]@tura.
36. Tatâl mieu, cearce-s@ Iov pân@ în sf@r}it! S@ nu încetezi de la omul nedrept@]ii,
37. C@ adaoge preste p@catele sale bl@st@mare, îns@ între noi s@ s@ strâng@; }i atunci la
judecat@ cheme cu cuvintele sale pre Dumnezeu”.
Cap 35
Eliu neadev@rat culegând, cum c@ ar fi zis Iov a nu pl@cea lui Dumnezeu ce- i drept, arat@ nu
lui Dumnezeu, ci omului, }i milostivirea a-i folosi, }i nemilostivirea a-i str@ca.

1.
2.

48v

eci Eliu aceastea iar@}i au gr@it:
„Au doar@ dreapt@ ]i s@ veade gândirea ta, ca s@ zici: «Mai drept sânt decât
Dumnezeu»?
3. C@ ai zis: «Nu-]i place ce-i drept», sau «Ce-]i va folosi ]ie de voiu p@c@tui eu?» |
4. Deci, eu voiu r@spunde vorbelor tale }i priiatinilor t@i cu tine:
5. «Privea}te la ceriu }i te uit@ }i vezi ceriul, c@-i mai înalt decât tine.
6. De vei p@c@tui, ce-I vei strâca? {i de s@ vor înmul]i nedrept@]ile tale, ce vei face
împrotiva Lui?
7. Iar@ de vei lucra drept, ce-I vei d@rui, au ce va lua din mâna ta?
8. Omului care-i ]ie aseaminea va strâca nemilostivirea ta, }i pre fiiul omului îl va ajuta
dreptatea ta.
9. Pentru mul]imea hulitorilor vor striga }i s@ vor v@ieta pentru sâlniciia bra]ului tiranilor».
10. {i n-au zis: «Unde-i Dumnezeu, Care m-au f@cut, Care au dat cânt@rile în noapte,
11. Care ne înva]@ preste dobitoacele p@mântului }i preste paserile ceriului ne deprinde?»
12. Acolo vor strâga }i nu-i va asculta, pentru trufiia celor r@i.
13. Nu dar@ în de}ert va auzi Dumnezeu }i Atotputearnicul pricinile fie}tec@rora le va vedea.
14. {i deac@ vei zice: «Nu socotea}te», judec@-te înnaintea Lui }i-L a}tapt@.
15. C@ acum nu aduce urgiia Sa, nici izbândea}te r@otatea foarte.
16. A}a, dar@, Iov în de}ert î}i de}chide gura sa }i f@r@ }tiin]@ înmul]ea}te vorba”.
Cap 36 ||

49r

Eliu ap@r@ dreptatea dumnezeie}tii judec@]i, carele lovea}te s@ învea]e. Gr@ia}te ca la Sâne s@
s@ întoarc@. Pre cei ce s@ întorc de pedeapse îi sloboade; îndeamn@ dirept aceaea pre Iov spre
întoarcere, f@g@duindu-i toate norocite.

1.
2.
3.

i, ad@ogând Eliu, aceastea au gr@it:
„Sufere-m@ pu]intel }i-]i voiu spune, c@ înc@ am ce gr@i pentru Dumnezeu.
Proceti-voiu }tiin]a mea din-ceput }i pre F@c@toriul mieu Îl voiu ar@ta drept a fi.
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CAP 36 {I 37

4. C@ adev@rat f@r@ minciun@ cuvintele meale }i }tiin]a des@vâr}it s@ va ar@ta ]ie.
5. Dumnezeu pre cei putearnici nu-i leap@d@, c@ }i El e putearnic,
6. Ci nu mântuia}te pre cei necura]i }i judecat@ s@racilor d@ruia}te.
7. Nu ia de la cel drept ochii S@i }i împ@ra]ii în scaun îi a}az@ în veac, }i ei s@ r@dic@.
8. {i de vor fi în lan]uri }i s@ vor lega cu funile s@r@ciii,
9. Spune-le-va lucrurile lor }i r@ot@]ile lor, c@ sâlnici au fost.
10. {i va dezv@li ureachiia lor, s@-i cearte. {i va gr@i s@ s@ întoarc@ de la nedreptate.
11. De vor asculta }i vor ]inea, plini-vor zilele sale în bine, }i anii s@i în slav@. |
49v
12. Iar@ de nu vor asculta, vor treace prin sabie }i s@ vor mistui în bolunzie.
13. F@]arnicii }i cei vicleani înt@rât@ mâniia lui Dumnezeu; nici vor strâga când vor fi birui].
14. Muri-va în vifor sufletul lor, }i via]a lor între cei muieroteci.
15. Scoate-va din strâmtoarea sa pre cel s@rac }i va dezv@li în n@caz ureachiia lui.
16. Deci te va mântui de gura cea strâmt@ pe larg }i care nu are temeiu supt sine, iar@
odihna measii tale va fi plin@ de gr@sime.
17. Pricina ta ca a necuratului s-au judecat; pricina }i judecata vei lua.
18. S@ nu te biruiasc@, dar@, mânia, ca s@ ape}i pre cineva; nici mul]imea darurilor s@ te pleace.
19. Pune jos m@rimea ta f@r@ n@caz }i to] cei vârto}i cu t@rimea.
20. S@ nu tragi noaptea s@ s@ suie noroadele pentru dân}ii.
21. P@zea}te, s@ nu te aba]i spre nedreptate; c@ aceasta ai început a urma dup@ mi}el@tate.
22. Iat@, Dumnezeu e înalt întru t@riia Sa, }i nime nu-i aseaminea între cei ce fac legile.
23. Cine va putea ispiti c@ile Lui? Au cine Îi poate zice: «Lucrat-ai nedreptate»?
24. Adu-]i aminte c@ nu cuno}ti lucrul Lui, despre care au cântat b@rba]ii. ||
25. To]i oamenii Îl v@d, fie}tecare s@ uit@ de departe.
50r
26. Iat@, Dumnezeu mare, biruind }tiin]a noastr@. Num@rul anilor Lui, nesocotit.
27. Care ia pic@turile ploii }i vars@ povoaiele ca volbura,
28. Care din nori curg, care mainte urzesc toate de sus,
29. De va vrea a întinde norii ca }atra Sa,
30. {i va fulgera cu lumina Sa de sus, }i ]i]ânile m@rii le va acoperi;
31. C@ prin aceastea judec@ noroadele }i d@ hran@ multor muritori.
32. În mâni ascunde lumina }i-i poruncea}te ca iar@ s@ vie,
33. Vestea}te despre ea priiatinului S@u, c@ mo}iia Lui iaste }i la ea s@ poate sui.
Cap 37
Eliu, din minunatele lui Dumnezeu lucruri, arat@ în]elepciunea lui Dumnezeu, putearea }i
dreptatea }i judecata Lui cea neispitit@, carele a le fi hulit Iov gândea}te. Pentru aceaea îl
dojenea}te, ca cu totul s@ s@ supuie vrearii lui Dumnezeu.

1.
reste aceasta s-au sp@imântat inima mea }i s-au mi}cat din locul s@u.
50v
2.
Auzi]i auzire în groaza glasului Lui }i | sunetul ce purceade din gura Lui.
3.
Supt toate ceriurile El socotea}te }i lumina Lui preste marginile p@mântului.
4. Dup@ El va rugi sunetul, tuna-va cu glasul m@rimei Sale }i nu va cerceta când s@ va
auzi glasul Lui.
5. Tuna-va Dumnezeu în glasul S@u minunat, care face ceale mari }i neispitite,
6. Care poruncea}te z@p@zii s@ caz@ pre p@mânt }i ploilor de iarna }i povoiului t@rimii Sale,
7. Care în mâna tuturor oamenilor îns@mneaz@ s@ cunoasc@ fie}tecarele lucrurile sale.
8. Întra-va fiiara în viezuin@ }i în b@rlogul s@u va z@bovi.
9. De la ceale dinl@untru va ie}i viforul, }i de la miaz@noapte, frigul.
10. Suflând Dumnezeu, crea}te gerul }i iar@}i s@ vars@ ape late.
11. Grâul dorea}te nori, }i norii trimit lumina sa,
12. Carii lumineaz@ prinpregiur, oriînc@tro vrearea st@pânitoriului îi duce, la tot ce le va
porunci, preste fa]a p@mântului;
13. Sau întru un neam, sau în p@mântul s@u, sau în fie}tecare locul milei Sale va porunci
a s@ afla.
14. Ascult@ aceastea, Iovule! St@i }i socotea}te ceale minunate a lui Dumnezeu!
15. Au doar@ }tii când au poruncit Dumnezeu || ploilor, s@ areate lumina norilor Lui? 51r
16. Au doar@ ai cunoscut c@r@rile norilor ceale tari }i }tiin]ele ceale des@vâr}ite?
17. Au nu vejmintele tale sânt calde, când s@ sufl@ p@mântul de la miaz@zi?
18. Tu doar@ cu El ai f@cut ceriurile, carii foarte vârto}i ca cu arama s-au v@rsat.
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19. Arat@-ne noao ce vom zice Lui; c@ noi ne înv@luim cu întunearecul.
20. Cine Îi va povesti ceale ce gr@iesc? De va }i gr@i, omul s@ va îmbuca.
21. Iar@ nu v@d lumina; degrab@ v@zduhul s@ va sili spre nori, }i vântul ce treace îi va
lunga.
22. De la miaz@noapte aurul vine, }i la Dumnezeu fricoas@ l@udare .
23. Cu vreadnicie pre El a-l afla nu putem. Mare-i cu t@rimea }i cu judecata }i dreptatea,
}i a s@ spune nu poate.
24. Pentru aceaea s@ vor teame de El oamenii }i nu vor cuteza a s@ uita la El to]i carii
s@ v@d loru}i a fi în]elep]i”.
Cap 38
Dumnezeu Însu}i prigonirii S@ pune de fa]@ }i, poruncind lui Eliu a t@cea, ceart@ pre Iov,
ar@tând din ceale f@cute de la Sâne lucruri a nu putea el cuprinde dumnezeiasca puteare }i
în]elepciunea.

51v

52r

52v

1.
i, r@spunzând Domnul din vifor, au zis: |
2.
„Cine iaste acesta mestecând vorbele cu cuvinte neprecepute?
3.
Încinge ca un b@rbat coapsele tale }i te voiu întreba }i-M r@spunde!
4. Unde erai când puneam temeliile p@mântului? Spune-M, de ai în]eleagere!
5. Cine au pus m@sura lui, de }tii? Sau cine au întins preste el linie?
6. Pre ce s-au înt@rit temeliile lui, sau cine au slobozit piatra lui cea din capul unghiului?
7. Când M@ l@uda împreun@ stealele de diminea]a }i s@ veselea to]i fiii lui Dumnezeu?
8. Cine au încuiat cu u}ile marea, când rumpea ca din zg@u ie}ind?
9. Când puneam norul îmbr@c@mintea ei, }i cu cea]@, ca cu scutecele pruncii, o înf@}am?
10. Împrejuratu-o-am cu hotarele Meale }i i-am pus zar }i u}e
11. {i am zis: «Pân@ aici vei veni, }i nu vei purceade mai mult }i aici î]i vei înfrânge
valurile tale ceale ce s@ umfl@!»
12. Au doar@ dup@ na}terea ta ai poruncit demine]ii }i ai ar@tat zorilor locul s@u
13. {i ai ]ânut b@tând marginile p@mântului }i ai scuturat pre cei necura]i dintr-însul?
14. Întoarce-s@-va s@mnul ca tina }i va sta ca vâjmântul;
15. {i s@ va lua de la cei necura]i lumina sa }i bra]ul cel înalt s@ va înfrânge.
16. Au doar@ ai întrat în adâncul m@rii }i || prin ceale mai de pre urm@ ale adâncului
ai umblat?
17. Au doar@ ]i s-au de}chis por]ile mor]ii }i u}ile întunearecului le-ai v@zut?
18. Au doar@ ai socotit l@]imea p@mântului? Spune-mi, de }tii toate,
19. În care cale l@cuia}te lumina }i în care e locul întunearecului,
20. Ca s@ duci fie}tecarea la hotarele sale }i s@ în]@legi c@r@rile casei lui.
21. {tiiai atunci c@ te vei na}te? {i num@rul zilelor tale }tiutu-l-ai?
22. Au doar@ ai întrat în comoarele z@p@zii sau vistieriile grindinii v@zutu-le-ai?
23. Care am g@tit spre vreamea vr@jma}ului, spre zioa b@t@ii }i a r@zboiului?
24. Pre care cale s@ trimite lumina }i s@ împarte c@ldura pre p@mânt?
25. Cine au dat povoiului celui cu mare purceadere alergarea? {i calea tunetului ce r@sun@,
26. S@ ploaie pre p@mânt f@r@ om, în pustie, unde nime dintre cei muritori z@bovea}te?
27. S@ umple cea f@r@ de cale }i pustiit@ }i s@ creasc@ ierburi verzi?
28. Cine-i tatâl ploii? Sau cine au n@scut pic@turile cele de roao?
29. Dintr-a cui pântece au ie}it ghiia]a? {i gerul din ceriu cine l-au n@scut?
30. Spre as@mânarea pietrii apele s@ înv@r|to}az@ }i fa]a adâncului împreun@ s@ strânge.
31. Au doar@ vei putea împreuna ceale str@lucitoare a Pleadii steale, au împregiurul
mieziinop]ii a-l r@sipi?
32. Au doar@ sco]i Luceaf@rul în vreamea sa, }i cel de sara preste fiii p@mântului faci-l
a s@ scula?
33. Au doar@ cuno}ti r@nduiala ceriului, }i vei pune socoteala lui pre p@mânt?
34. Au doar@ vei în@l]a în negur@ glasul t@u, }i r@pegiunea apelor te va acoperi?
35. Au doar@ vei trimite fulgerile }i s@ vor duce }i, întorcându-s@, î]i vor zice: «Iat@, noi»?
36. Cine au pus în ceale dinl@untru în]elepciunea? Sau cine au dat coco}ului în]eleagerea?
37. Cine va spune socoteala ceriurilor, }i cântecul ceriului a dormi cine-l va face?
38. Când s@ turna pravul pre p@mânt }i gliile s@ întuneca?
39. Au doar@ vei prinde prada lei]ei }i sufletul puilor ei îl vei umplea,
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40. Când s@ culc@ în gropi }i în pe}teri le}uiesc?
41. *Cine g@te}te corbului hrana sa, când puii lui strâg@ c@tr@ Dumnezeu, r@t@cind pentru
c@ n-au hran@?
Cap 39
Dumnezeu lui Iov arat@ ceale minunate ale Sale, }i din capre s@lbatece }i din m@||gari s@lbateci,
din rinocheros, din stru]u, din cal }i din pa}or@, mustrându-l c@ cu Sâne au vrut a s@ certa. Din
care Iov cl@tindu-s@, s@ cunoa}te a fi gr@it îndr@zne]u.

1.

53r

u doar@ ai cunoscut vreamea f@t@rii caprelor s@lbatece în pietri sau a f@ta
cerboaiele le-ai socotit?
2.
Num@rat-ai lunile lu@rii lor în pântece }i vreamea f@t@rii lor }tiutu-o-ai?
3. Pleac@-s@ spre f@tare }i fat@ }i slobod rugirea.
4. Despartu-s@ vi]eii lor }i merg la p@}une; ies, }i nu s@ întorc la eale.
5. Cine au slobozit m@gariul s@lbatec slobod, }i leg@turile lui cine le-au dezlegat?
6. C@ruia am dat în sângur@tate cas@ }i l@ca}ele lui în p@mântul s@r@turii,
7. Urgisea}te mul]imea cet@]ii, str@garea sâlitoriului nu aude,
8. Privea}te împregiur mun]ii p@}unii sale }i toate ceale verzi le cearc@.
9. Au doar@ va vrea rinocherul a-]i sluji, sau va z@bovi la iaslea ta?
10. Au doar@ vei lega rinocherul la arat cu curaoa ta? Sau va frânge gliile v@ilor dup@
tine?
11. Au doar@ cutezare vei avea în t@ria lui cea mare }i vei l@sa lui ostenealele tale?
12. Au doar@ îi vei creade c@-] va întoarce s@mân]a }i-]i va aduna aria ta? |
13. Peana stru]ului aseaminea iaste cu peana herodiii }i a uliului.
53v
14. Când î}i las@ oaole pre p@mânt, tu doar@ în pulbere le vei înc@lzi?
15. Uit@-s@ c@ piciorul le calc@, sau fiiara câmpului le zdrobea}te;
16. Înv@rto}az@-s@ spre fiii s@i ca când n-ar fi ai s@i; în z@dar s@ va osteni, nici o fric@ silind.
17. C@ l-au lipsit Dumnezeu de în]elepciune, nici i -au dat în]@leagere.
18. Când va fi vreamea, î}i r@dic@ spre în@l]ime arepile. Râde de cal }i de c@l@re]ul lui.
19. Au doar@ vei da calului t@rie, sau vei încungiura grumazului lui rânchezare?
20. Au doar@ îl vei de}tepta ca l@custele? Slava norilor lui, frica.
21. P@mântul cu copita sap@, salt@ îndr@zne]u, întru întâmpinarea celor întrarma] mearge.
22. Nu socotea}te spaima, nici îng@duia}te sabiei.
23. Preste el va suna tulba, scutura-s@-va suli]a }i pav@za.
24. Fierbând }i sfâr@ind va sorbi p@mântul, nici socotea}te de r@sunarea dobei.
25. Când va auzi bucinul, zice: «Vai, departe miroas@ r@zboiul, îndemnul voievozilor }i
urlarea oastei».
26. Au doar@ prin în]elepciunea ta s@ împeneaz@ uliul, întinzindu-}i arepile spre austru? ||
27. Au doar@ dup@ porunca ta s@ va în@l]a pajera }i în ceale pietroas@ î}i va pune cuibul? 54r
28. În pietri r@mâne }i în col]uri pr@paznice l@cuia}te }i în râpi neapropiiate.
29. De acolo pândea}te la hran@ }i de departe ochii ei privesc.
30. Puii ei vor linge sânge, }i oriune va fi strâvul, îndat@-i acolo”.
31. {i au adaos Domnul }i au gr@it c@tr@ Iov:
32. „Au doar@ cine s@ ceart@ cu Dumnezeu a}a lezne s@ odihnea}te? Adev@rat, care
mustr@ pre Dumnezeu trebuie s@-I r@spun z@”.
33. {i r@spunzând Iov Domnului, au zis:
34. „Cel ce de}ert am gr@it, ce voiu putea r@spunde? Mâna mea o voiu pune pe gura mea.
35. Una am gr@it, carea batâr de n-a} fi zis, }i alta, c@rora mai mult n-oiu adaoge”.
Cap 40
Dumnezeu, v@dind pre Iov c@ s-ar fi v@zut a huli dreptatea Lui, îi arat@ puterea Sa în Vehemoth
}i în Leviathan, puindu-i t@ceare.

1.
2.
3.
îndreptezi

i r@spunzând Domnul lui Iov din volbur@, au zis:
„Încinge ca un b@rbat coapsele tale! Întreba -te-voiu }i-Mi spune:
Au doar@ de}art@ vei face judecata Mea }i M@ vei osândi pre Mine s@ te
tu? |
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4. {i de ai bra] ca Dumnezeu }i de tuni cu aseaminea glas?
5. Împregiur@-te cu podoab@ }i întru înn@l]ime te r@dic@ }i fii sl@vit }i cu înfrâms@]ate haine
te îmbrac@.
6. R@sipea}te pre cei mândri în urgiia ta }i, privind pre tot cel trufa}u, smerea}te;
7. Privea}te pre to]i cei mândri }i-i ru}ineaz@ }i zdrobea}te pre cei necura]i în locul s@u;
8. Ascunde-i în pulbere împreun@ }i fa]a lor o astup@ în groap@,
9. {i Eu voiu m@rturisi c@ te poate mântui dreapta ta.
10. Iat@, Vehemoth, care l-am f@cut cu tine, fân ca boul mânc@.
11. T@ria lui, în coapsele lui, }i vârtutea lui, în buricul pântecelui s@u.
12. Strânge-}i coada ca chedrul, vinele r@runchilor lui încâlcite sânt.
13. Oasele lui, ca fluierile de aram@; c@rnurile lui, ca t@blile de fier.
14. El iaste începutul c@ilor lui Dumnezeu Care l-au f@cut; pune-va sabia Sa.
15. Acestuia mun]ii ierburi aduc. Toate fierile câmpului s@ vor juca acolo.
16. Supt umbr@ doarme, supt ascunsul trestiei }i în locuri ap@toase.
17. Acop@r umbrele umbra lui, împregiura-l-vor s@lcile r@pegiunii. ||
18. Iat@, va sorbi râul }i nu s@ va mira }i are n@dejde c@ curge Iordanul în gura lui.
19. În ochii lui ca cu undi]a îl va prinde }i în pr@jini va p@trunde c@rnurile lui.
20. Au putea-vei trage afar@ cu undi]a pre Leviathan? {i cu funea lega-vei limba lui?
21. Au doar@ vei pune belciug în n@rile lui, sau cu belciug vei p@trunde falca lui?
22. Au doar@ va înmul]i c@tr@ tine rug@ciuni sau va gr@i ]ie ceale moi?
23. Au doar@ va face cu tine l@g@tur@ }i-l vei lua slug@ veacinic@?
24. Au doar@ te vei juca cu el ca cu o pasere sau îl vei lega slujnicilor tale?
25. T@ia-l-vor priiatinii, înp@r]i-l-vor negu]@torii?
26. Au doar@ vei umplea vâr}ile cu pielea lui, grohota pe}tilor cu capul lui?
27. Pune preste el mâna ta! Adu-]i aminte de r@zboiu, nici adaoge mai mult a gr@i.
28. Iat@, n@dejdea lui îl va în}ela }i v@zând to]i s@ va pr@p@di.
Cap 41
R@otatea lui Vehemoth mai mult s@ arat@ dup@ m@dul@rile lui, înv@rto}area }i mândria. |

55v

56r

1.
2.

u ca un nemilostiv l-oiu de}tepta; c@ cine poate sta împrotiva fea]ii Meale?
Cine mainte Mi-au dat, ca s@-i întorc? Toate care supt ceriu sânt, ale Meale
sânt.
3. Nu-i voiu îng@dui }i cuvintelor celor putearnice }i spre rugare togmite.
4. Cine va dezv@li fa]a îmbr@c@mintei lui, }i în mijlocul gurii lui cine va întra?
5. Por]ile fea]ii lui cine le va de}chide? Prinprejurul din]ilor lui, groaz@.
6. Trupul lui, ca pavezele ceale v@rsate, înpreunat cu solzii ce s@ apas@.
7. Unul unuia s@ împreun@ }i nici r@suflare înc@ nu iase printr-în}ii.
8. {i unul de altul s@ va lipi }i, ]âindu-s@, nicidecum s@ vor desface.
9. {ternutarea lui, str@lucirea focului, }i ochii lui, ca geanele dimine]ii.
10. Din gura lui f@linari purced, ca bradul r@}inos în foc aprins.
11. Din n@rile lui iase suflul ca din oala aprins@ }i fierbând.
12. Aburul lui c@rbunii îi face a arde }i flac@r@ din gura lui iase.
13. În grumazii lui va z@bovi t@riia, }i fa]a lui o petreace lipsa.
14. M@dul@rile c@rnurilor lui s@ lipesc de sine}, trimite-va împrotiva lui fulge ||re, }i la
alt loc nu s@ vor duce.
15. Inima lui s@ va învârto}a ca o piatr@ }i s@ va strânge ca ileul faurului.
16. Deac@ s@ va lua, s@ vor teame îngerii }i, înfrico}a]i, s@ vor cur@]i.
17. Deac@-l va apuca sabia, nu va putea sta nici suli]a, nici plato}a de fier.
18. C@ va socoti ca plevele fierul, }i arama ca lemnul cel putred.
19. Nu-l va lunga omul s@get@toriu, în p@iu}u s-au întors lui pietrile pra}tiii.
20. Ca p@iu}ul va socoti maiul }i va râde de cel ce-}i r@sun@ suli]a.
21. Supt el vor fi razele soarelui }i-}i va a}tearne aurul ca tina.
22. A fierbe va face, ca oala, adâncul m@rii }i va pune ca când clocotesc unsorile.
23. Dup@ el va str@luci c@rarea, socoti-va adâncul ca pre cel ce îmb@trânea}te.
24. Nu este pre p@mânt puteare carea s@ i s@ aseamine, care s-au f@cut ca s@ nu s@ team@
de nime.
25. Tot ce-i înnalt veade, el este împ@rat preste to]i fiii trufi ii”.
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CAP 42
Cap 42

S@ cunoa}te Iov a fi vorbit neîn]@lep]ea}te, }i de la Dumnezeu s@ socotea}te mai nainte de |
priiatini }i pentru ei s@ roag@. Îndoite luând de ceale ce pierduse, }i mai pe urm@, plin de zile,
în pace s-au odihnit.

56v

1.
i r@spunzând Iov Domnului, au zis:
2.
„{tiu c@ toate le po]i }i nici un cuget nu s@ poate t@inui de Tine.
3.
Cine iaste acesta carele t@inuia}te sfatul f@r@ }tiin]@? Pentru aceaea
neîn]elep]ea}te am gr@it }i carele sânt preste m@sur@, preste }tiin]a mea.
4. Auzi, }i eu voiu gr@i; întreba-Te-voiu }i-mi r@spunde.
5. Cu auzul urechii Te-am auzit, iar@ acum ochiul mieu Te veade.
6. Pentru aceaea însumi m@ mustru }i m@ poc@iesc în spuz@ }i în cenu}e”.
7. Iar@ dup@ ce au gr@it Domnul cuvintele aceastea c@tr@ Iov, au zis c@tr@ Elifaz
Themaniteanul: „Mîniatu-s-au urgiia Mea asupra ta }i spre doi priiatinii t@i, c@ n-a]i
gr@it înnaintea Mea drept, ca sluga Mea, Iov.
8. Lua]i-v@ dar@ }apte tauri }i }apte berbeci }i v@ duce]i la sluga Mea, Iov, }i aduce]i jârtv@
pentru voi. Iar@ Iov, sluga Mea, s@ va ruga pentru voi. Fa]a lui o voiu priimi, ca s@ nu vi
57r
s@ socoteasc@ bolunzia; c@ n-a]i gr@it c@tr@ Mine ceale || dreapte, ca sluga Mea, Iov.
9. {i s-au dus Elifaz Thamaniteanul }i Valdad Suhiteanul }i Sofar Naamiteanul }i au f@cut
precum gr@ise Domnul c@tr@ dân}ii; }i au priimit Domnul fa]a lui Iov.
10. {i Domnul înc@ s-au întors la poc@in]a lui Iov, când s@ ruga pentru priiatinii s@i. {i
au dat Domnul toate, oricare fusease a lui Iov, îndoite.
11. {i au venit la el to]i fra]ii s@i }i toate surorile sale }i to]i carii îl cunoscuse mainte }i
au mâncat cu el pâine în casa lui. {i au cl@tit preste el capul }i l-au mâng@iat preste tot
r@ul ce adusease Domnul asupra lui. {i i-au dat fie}tecarele câte o oaie }i câte un cercel
de aur.
12. Iar@ Domnul au blagoslovit ceale mai de pre urm@ a lui Iov mai mult decât ceale
dintâiu a lui. {i i s-au f@cut patruspr@zeace mii de oi }i }ase mii de c@mile }i o mie de
p@rechi de boi }i o mie de asine.
13. {i i-au fost lui }apte feciori }i trii feate.
14. {i au chemat numele uniia Zio }i numele al]ie Cassia }i numele a treia, Cornul
Fluierului.
15. {i nu s-au aflat muieri frumoase ca fetele lui Iov în tot | p@mântul. {i le-au dat tat@l 57v
lor mo}tenire între fra]ii lor.
16. {i au tr@it Iov dup@ aceastea o sut@ patruzeaci de ani }i au v@zut fiii s@i }i fiii fiilor
s@i pân@ la al patrulea neam; }i au murit b@trân }i plin de zile.
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aduceþi: imper ativ 2.pl. 6,22; 42,8
aduci: ind. prez. 2.sg., în loc. v. îþi aduci aminte 10,13
vei aduce: ind. viit. I. 2.sg., în loc. v. îþi vei aduce aminte 11, 16
a aduce: inf. prez. 14,3
sã aduci: conj. pr ez. 2.sg., în loc. v. sã-þi aduci aminte 14,13
aduc: ind. prez. 1.sg., în loc. v. (-)mi aduc amint e 21,6
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 27,2; 28,11
sã aducã: conj. prez. 3.sg. 30,13
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 34,25
aduc: ind. prez.3.pl. 40,15
adusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 42,11

A
(a se) ABATE: v. III
sã (te) abaþi: conj. prez. 2.sg. 36,21
(m-)am abãtut: ind. pf.c.1.sg. 23,11
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 31,7
ABUR: s.n. „rãsuflare”, „respiraþie”
aburul: nom./ac.19,17; 41,12
ACAR: adv. „mãcar”
acar…acar: corelativ cu el însuºi 14,21
acari: 21,29

ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. ac., în loc. s. aducerea aminte 24,20

ACOPERÃMÂNT: s.n. „acoperiº”; „veºmânt”
acoperemânt: nom./ac. 24,7, 8; 26,6; 31,19
(a se) ACOPERI: v. IV „a astupa”, „a (se) umple (de)”, „a
presãra ceva peste un obiect”, „a învãlui”, „a ascunde”, „a
inunda (despre ape)”
(s-)au acoperit: ind. pf.c. 3.pl. 6,20
acopere: ind. prez. 3.sg. 9,24
acoperitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,27
am acoperit: ind. pf.c. 1.sg. 16,16
sã acoperi: conj. prez. 2.sg. 16,19
vor acoperi: ind.viit.I 3.pl. 21,26
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 23,17
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 24,15; 36,30; 38,34
fuseasã acoperite: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 33,21
acopãr: ind. prez. 3.pl. 40,17
ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperit: n.sg. ac.10,21
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a continua sã”
va adaoge: ind. viit. 3.sg. 17,9
au adaos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 27,1; 29,1; 39,31
a adaoge: inf. prez. 29,22
voiu adaoge: ind. viit.I 1.sg 34,32
adaoge: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,37; 40,27
(-)oiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 39,35

(a se) ADUNA: v. I
(sã) adunã: ind. prez. 3.sg. 5,26
(s-)au adunat : ind. pf.c. 3.pl. 26,12
va aduna: ind. viit.I 3.sg. 27,16; 39,12
ADUNARE: s.f.
adunarea: nom./ac. 15,34; 21,32
(a se) AFLA: v. I „a prinde de veste”; „a gãsi ceva”
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 6,30
(mã) voiu afla: ind. viit.I.1.sg. 13,18
(sã) af lã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 28,12, 13
sã af le: conj. prez.3.sg. 16,19
voiu afla: ind. viit.I 1.sg. 17,10
sã af lãm: con j. prez. 1.pl. 19,28
(sã) va afla: ind. viit.I 3.sg. 20,8
sã af lu: conj.prez.1.sg. 23,3
va af la: ind. viit.I 3.sg. 27,19
au af lat: ind. pf.c. 3.sg. 31,29
af lase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,3
af lat-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 32,13; 33,24
a (sã) af la: inf. prez. 37,13
a af la: inf. prez. 37,23
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 4 2,15
AICI: adv.
aici: rezum. cap.17; 38,11
(a) AJUTA: v. I
vei ajuta: ind. viit.I. 2.sg.10,3
va ajuta: ind. viit. 3.sg. 35,8

ADÂNC: adj./s.
(mai) adânc: adj. n. sg. nom. 11,8
(ceale) adânci: s.n. pl. ac. 12,22
(ceale) adânce: s.n. pl. ac. 28,11
adâncul: s.n.sg. nom./ac. 28,14; 38,16; 41,22, 23
adâncului: s.n. sg. gen. 38,16; 38,30

AJUTOR: s.n.
ajut oriu: nom. 6,13
agiut oriu: nom./ac. rezum. cap.26; 26,2; 29,12; 30,13

ADEVÃR: s.n.
adevãrului: sg. gen./dat. 6,25; 21,33

ALÃUTÃ: s.f.; vezi LÃUTÃ
(a se) ALCÃTUI: v. IV
au alcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 31,15
(m-)am alcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 33,6
[eºti] alcãtuit: pasiv ind. prez. 2.sg. 15,7

ADEVÃRAT: adv./s.
adevãrat: adv. 5,2; 9,2; 21,27; 33,27; 34,12; 36,4; 39,32
(celor) adevãraþi: s.m. pl. gen. 12,20
ADESEORI: adv.
adeaseori: 16,2

(a) ALEGE: v. III
sã aleagem: conj. prez. 1.pl 34,4
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 7,15

(a) ADORMI: v. IV
va ador mi: ind. viit.I. 3.sg. 14,12
a dormi: inf. pr ez. 38,37
ADUCÃTOR, -TOARE: s.
(ceale) aducãt oare: s.n . pl. ac., în sintagma aducãtoare de moarte
(tr aducere dupã lat. mortif er) 33,22
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
aducea: ind. imp. 3.sg. 1,5
adu: imperativ 2.sg., înloc. v adu-þi aminte 4,7; 7,7; 10,9; 36,24; 40,27
aduce: ind. prez. 3sg. 6,6; 12,17; 35,15

(a) ALERGA: v. I
alergat-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,26
alerga: ind. imper f. 3.pl. 30,5
va aler ga: ind. viit.I. 3.sg. 34,9
ALERGARE : s.f.
alergarea: sg. ac. 38,25
ALERGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
alergãtoriul: s.m. sg. ac. 9,25
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(a se) APLECA: v. I „a (se) alãpta, a da sã sugã”
(m-)am aplecat: ind. pf.c. 1.sg. 3,12

ALES, ALEASÃ: s.m./f.
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 12,19
(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI

(a se) APRINDE: v. III „a face sã înceapã sã ardã”; „a se stârni”;
„a se înf lãcãra”; „a se înfuria”
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 18,9
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. 20,26
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 32,2, 3

(a) ALUNGA: v. I; var. (În v.) (a) LUNGA
va lunga: ind. viit.I. 3.sg. 37,21; 41,19
AMAR: s.n.
amar: sg. nom. 10,15

APRINS, -Ã: ad j.
aprins n. sg. ac. 41,10
aprinsã f. sg. ac. 41,11

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 3,5,20; 9,18; 23,2; 27,2
amãrãciunea: sg. ac. 7,11; 10,1; 20,25; 21,25
amãrãciuni: pl. ac. 13,26; 17,2

(a se) APROPIA: v. I
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 23,17
apropiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,22

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþând(u-): gerunziu 16,10
(a) AMESTECA: v. I; var. (a) MESTECA
mestecând: gerunziu 38,2

(a) APUCA: v. I
apuca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,20
apucatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 30,27
va apuca: ind. viit.I 3.sg. 41,17

(a se) AMEÞI: v. IV
ameþi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 17,8
(sã) vor ameþi: ind. viit.I. 3.pl. 18,20

APUS: s.n. „vest”
apus: sg. ac. 23,8

AMIAZÃ: s.f./adv.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazezi: adv. în loc. adv. într-amiazezi „la amiazã” 5,14
amiazãzi: s.f. sg. ac. 11,17

(a) ARA: v. I
ara: ind. imp. 3.pl. 1,14
(la) arat : supin 39,10

(a) AMIEZÃZI: v. IV (Trans.) (despr e oameni) „a prânzi”;
înregistrat e, în DA, doar formele a amieza, a amiezi, (Trans.) a
amiezãza
au amiezãzit: ind. pf.c. 3.pl. 24,11

ARAMÃ : s.f
aramã: ac. 6,12; 20,24; 40,13
arama: ac. 37,18; 41,18

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v./s. a-ºi aduce/aducere aminte; a lua aminte;
vezi (a se/-ºi) ADUCE/ ADUCERE; (a) LUA
(a se) AMEÞI : v. IV
ameþi-v or: ind.viit.I, 3.pl. 17,8
(sã) vor ameþi: ind.viit.I, 3.pl. 18,20
AN : s.m.
anului: gen. 3,6
anii: nom. 10,5; 16,23; 36,11
anilor: gen. 15,20; 21,21; 32,7; 36,26
ani: pl. ac. 42,16
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 5,10; 8,11; 22,7
apa: sg. nom./ac.14,19; 15,16; 27,20; 34,7
apele: pl. nom./ac. 3,24; 9,30; 11,16; 12, 15; 14,11; 24,19; 26,8;
28,25; 38,30
ape: pl. nom./ac. 26,5; 29,19; 37, 10
apei: sg. gen. 14,9
apelor: pl. gen./dat. 22,11; 24,18; 26,10; 38,3 4
(a se) APÃS A: v. I
vei apãsa: ind. viit.I 2.sg. 10,3
era apãsaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 12,21
(te) vei apãsa: ind. viit.I. 2.sg. 22,11;
au apãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,8; 24,4, 6; 30,12
apãsindu-: gerunziu 19,3
(sã) apasã: ind. prez. 3.sg. 41,6
sã apease: conj. prez. 3.sg. 23,6
APÃS ARE: s.f.
apãsarea: sg. ac. rezum. cap.22
APÃT OS, OASÃ: adj.
apãtoase: n. pl. ac. 40,16

(a se) ARÃTA: v. I
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.8;
rezum.cap.10; rezum. cap.20; rezum. cap.27; rezum. cap.28;
rezum. cap.35; rezum. cap.37; rezum. cap.39; r ezum. cap.40
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 23,8; 24,17; rezum. cap.41
aratã(-sã): ind. prez. impers. rezum.cap.23
aratã: imperativ 2.sg. 13,23; 37,19
arãtând: gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.11; rezum. cap.16;
rezum. cap.19; rezum. cap.26; rezum. cap.34; rezum. cap.38
arãtându(-vã): gerunziu 13,4
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 21,3 4
a arãta: inf. prez. rezum. cap.4; rezum. cap.33
a (mã) arãta: inf. prez. 9,20
(s-) ar arãta: cond. prez. 3.sg. 6,3
arãta(-)-voiu: ind. viit. I 1.sg. 15,17; 32,10
voiu arãta: ind. viit. I 1.sg. 32,17; 36,3
arãtându-: gerunziu rezum. cap.22
a (sã) arãta: inf. prez. 25,4
(sã) va arãta: ind. viit.I 3.sg. 36,4
ai arãtat : ind. pf.c. 2.sg. 26,3; 38,12
sã areate: conj. prez. 3.sg./pl. 11,6; 37,15
sã (sã) areate: conj. prez. 3.sg. 15,14
sã (se) areat e: rezum. cap.24
nearãtându(-se): gerunziu 30,8
ARC: s.n.
arcul: nom./ac. 20,24; 29,20
(a) ARDE: v. III
a arde: inf. prez. 41,12
ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 1,5
ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 3,15
argintul: sg. nom./ac. 22,25; 27,16, 17; 28,1, 15
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ARIE: s.f.
aria sg. ac. 39,12

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 1,8; 2,3; 3,18; 9,32; 23,14; 24,4; 30,19; 35,8;
36,22; 39,13; 40,4
aseaminea: prep. 15,3; 16,4

ARIPÃ: s.f.
arepile: pl. ac. 39,18, 26

ASIN, -Ã : s.m./f.
asine: pl. nom./ac. 1,3; 42,12
asinile : pl. nom. 1,14
asinul: sg. ac. 24,3

ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 20,24
(a) ARUNCA: v. I
vei arunca: ind. viit.I. 3.sg. 18,2
aruncã: ind. prez.3.sg. rezum. cap.32
(a se) ASCULTA: v. I
a asculta: inf.prez. rezum. cap.6
va asculta: ind.viit.I 3.sg. 9,16; 11,2; 12,4; rezum. cap.20; 22,27;
27,9; 35,12
au ascultat: ind.pf.c. 3.sg./pl. 9,16
ascultaþi: imperativ 2.pl. 13,6, 17; 21,2, 5; 32,10; 34,2
ascultã: imperativ 2.sg. 15,17; 33,1; 33,33; 34,16; 37,14
voiu asculta: ind. viit.I. 1.sg. 20,3
a (sã) asculta: inf. prez. rezum.cap.21
asculþi: ind. prez. 2.sg. 30,20
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 31,35; 34,28
asculte: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,34
vor asculta: ind. viit.I 3.pl. 36,11, 12
ASCULTÃTOR: s.m.
ascultãtoriu: sg. ac. 31,35

ASPIDÃ: s.f. „ºar pe veninos din Libia sau Egipt, cu gâtul
umf lat”; „viperã”, (Înv.) „nãpârcã”
as pide: pl. ac. 20,14
as pidelor: pl. gen. 20,16
ASPRIRE: s.f. (Înv.) „asprime”
as prirea: sg. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.19;
ASTREIN ARE: s.f; var. ASTRIEN ARE (Înv.) „îns trãinare”;
aici prima at estare; cf. MDA, unde prima ates tar e este în
MDA ms. Cuvântul nu este înregistr at în DA.
as trienare: sg. nom. 31,3
(a) ASTUPA: v. I
as tupã: imperativ 2.pl. 40,8
(a) AªEZA: v. I
sã aºaze: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.18
aºazã: ind. prez. 3.sg. 36,7
AªEZAT, -Ã : adj.
aºezat: n. sg. ac. 8,6

(a se) ASCUNDE: v. III
ascunsã iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,23; 28,21
(te) vei ascunde: ind. viit. 2.sg. 5,21
(mã) voiu ascunde: ind. viit.I 1.sg. 13,20
ascunzi: ind. prez. 2.sg. 13,24
sã ascunzi: conj. prez. 2.sg. 14,13
ascund: ind.prez. 3.pl. 15,18
ascunsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,10
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 20,26
va ascunde: ind. viit.I 3.sg. 20,12; 34,29
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg./pl. 23,12; 31,33
voiu ascunde: ind. viit.I 1.sg. 27,11
(sã) ascundea: ind. imperf. 3.pl. 29,8
sã (sã) ascunzã: conj. prez. 3.pl. 34,22
ascunde: ind.prez.3.sg. 36,32; 40,8

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 14,19
(a) AªTEPTA: v. I
aºt eapte: conj. fãrã sã 3.sg. 3,9
aºt eaptã: ind. prez. 3.pl. 3,21
aºt ept: ind. prez. 1.sg. 6,8; 14,14
aºt eptaþi: imperativ 2.pl. 6,19
aºt aptã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,2; rezum. cap.14
voiu aºtepta: ind. viit. 1.sg. 7,4
aºt eptând: gerunziu rezum. cap.17
aºt epta: ind. im p. 3.sg./pl. 29,21, 23
aºt eptam: ind. imp. 1.sg. 30,26
a aºtepta: inf. prez. 31,16
au aºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 32,4
am aºtep tat: ind. pf.c. 1.sg. 32,11, 16
aºt aptã: imperativ 2.sg. 35,14

ASCUNDERE: s.f.
ascunderea: sg. nom. 22,14
ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascuns: adj. n. sg. ac. 4,12
ascunse: adj. f. pl. nom. 24,1; rezum. cap.28
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. 28,11, 18

AªTEPTARE: s.f.
aºt eptarea: sg. nom. 17,15

ASCUNS: s.n. „loc ascuns”, „ascunziº”
ascuns: sg. ac., în loc.adv. într-ascuns 13,10; 31,27
ascunsul: s.n. sg. ac. 40,16

(a) AªTERNE: v. III
am aºternut: ind. pf.c. 1.sg. 17,13
va aºtearne: ind. viit.I 3.sg. 41,21

(a se) ASEMÃNA : v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA; (Reg.) (a
se) ASÃMÂNA
asãmânãndu(-sã): gerunziu rezum. cap.9;
asãmânându(-sã): gerunziu 9,2; rezum. cap.25; 25,4
(sã) va asãmãna: ind. viit. 3.sg. 13,12; 28,19
(sã) vor asãmãna: ind. viit. 3.pl. 28,19
(sã) asãmãna: inf. prez.fãrã a 22,2
asãmãnatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 30,19
voiu asãmãna: ind. viit.I 1.sg. 32,21
sã (sã) aseamine: con j. prez. 3.sg. 41,24

AªTERNUT: s.n.
aºt ernutul: sg. ac. 7,13

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE; (Reg.) ASÃMÂNARE
asãmãnar ea: sg. ac. 4,17; 28,18
asãmânar ea: sg. ac. 38,30

(a) ATINGE : v. III
atinge: imperativ 2.sg. 1,11; 2,5
atinsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,5
va atinge: ind. viit. 3.sg. 5,19; 20,6
sã atingã: con j. prez. 3.sg. 6,7
au atins: ind.pf.c. 3.sg. 19,21
ATOTPUTERNIC : s.m.
(Cel) A totputernicul: sg. nom. 8,3
Atotputearnicul: sg. ac. 11,7; 21,15; 22,25; 24,1; 27,2, 11, 13;
29,5; 31,2, 35; 34, 10, 12; 35,13
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Atotputearnicului: sg. gen./dat. 8,5; 21,20; 33,4
(Cel) Atotputearnic: sg. nom./ac. 13,3; 22,17; 22,23; 23,16; 27,10
(Celui) Atotputearnic: sg. gen. 15,25; 32,8
AUR : s.n.
aur: sg. nom./ac. 3,15; 22,24; rezum. cap.28; 28,6, 15, 17;
42,11
aurul: sg. nom./ac. 23,10; rezum. cap.28; 28,1; 31,24; 37,22; 41,21

(a se) BATE: v. III
bate: ind. prez. 3.sg. 9,23
a (sã) bate: inf. prez. rezum. cap.19
(sã) bat: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.21
bãtând: gerunziu 38,13
(a sã) BATJOCORI: v. IV
(sã) batjocoreaºte: ind. prez. 3.sg. 12,4

AUSTRU: s.n.
austr ului: sg. gen. 9,9
austr u: sg. ac. 39,26

(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 18,8
am bãgat: ind. pf.c. 1.sg. 31,13

AUZ : s.n.
auzul: sg. ac. 42,5

BÃRBAT: s.m.
bãrbat : sg. nom./ac. 2,3; 38,3; 40,2
bãrbatului: sg. gen. 3,23; 32,21
bãrbaþi: sg. voc. 34, 10
bãrbaþii: pl. nom. 36,2 4

(a) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu 2, 11; 5,27; 29,11
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,18; 13,1
am auzit : ind.pf.c. 1.sg./pl. 4,16; 28,22; 33,8; 42,5
auzi: inf. prez. fãrã a 9,32
ai auzit: ind.pf.c. 2.sg. 15,8
auzit-am: ind.pf.c. 1.sg. 16,2; 32,11
va auzi: ind. viit.I. 3.sg.19,7; 35,13; 37,4; 39,25
auzim: ind. prez. 1.pl. 26,14
auziia: ind. imp. 3.sg. 29,21
auzi: imper ativ2.sg. 33,1, 31; 3 4,16; 42,4
auziþi: imperativ 2.pl. 34,2, 10; 37,2
aude: ind. prez. 3.sg. 39,7

(a) BÃSNI: v. IV; var. (a) BÃZNUI (aici) „a vorbi mult pe ton
plângãreþ”; „a se tângui”
bãznui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,11
BÃTAIE: „bãtãlie”
bãtãii: gen. 38,23
BÃTRÂN , -Ã: adj./s.
(celor) bãtrâni: s.m. pl. gen.12,20
bãtrâni: s.m. pl. nom.15,10
bãtrânii: s.m. pl. nom. 29,8
(cei) bãtrâni: s.m. pl. nom./ac. 30,7; 32,9
(mai) bãtrâni: adj. m. pl. nom.32,4
bãtrân: adj. m. sg. nom. 42,16

AUZIRE: s.f.
auzire: sg. ac. 37,2
(a) AVEA: v. II
avea: ind. im p. 3.sg. 4,11
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 6,5; 20,20
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 7,3
au avut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,4; 19,11,15; 31,19
aºi avea: cond. prez. 1.sg. 9,15
vei avea: ind.viit.I. 2.sg. 11,18; 22,21; 39,11
vor a vea: ind. viit.I. 3.pl. 16,3
având: gerunziu 16, 18
ar avea: cond. prez. 3. sg. 31,2
aibi: con j. prez. fãrã sã 2. sg. 22,21
am: ind. prez. 1. sg. 13,23; 36,2
ai: ind. prez. 2. sg. 15,12; 33,32, 33; 3 4,16; 38,4; 40,4
are: ind. pr ez.3. sg. 1,12; 2,4; 5,2 4; 12,13; 26,3; 2 7,11; rezum.
cap.28; 28,1; 36,16; 40, 18
au: ind. prez. 3. pl. 4, 19
neavând: gerunziu 24,8
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. rezum. cap.1; 1,10; 5,5; 6,22; 20,21; 31,25;
avearea: sg. nom. 15,29
aveare: ac. 21,25

BÂIGUIRE: s.f.; var. BUIGUIRE „mirare”
buiguire: sg. ac. 12,17
(a sã) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI (aici) „a se minuna”
(echivaleazã lat. obstup½sc¹, -ere „a încremeni”; „a se minuna”)
(vã) buiguiþi: imperativ 2.pl. 21,5
BÂRLOG: s.n.
bãrlogul: sg. ac. 37,8
(a) BEA: v. II
sã bea: con j. prez. 3.pl. 1,4
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 5,5
bea: ind. prez. 3.sg. 15,16; 34,7
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 21,20
au beut: ind. pf.c. 3. 6,4
bând: gerunziu 1,13, 18
BEAT, -Ã: s.m./f.
(cei) beþi: s.m. pl.ac. 12,25
BELCIUG: s.n.
belciug: sg. ac. 40,21

B
BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 42,8
BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurilor: pl. dat. adn. 30,29

BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciul: sg. ac. 5,21
zbiciurile: pl. nom. 19,6

BALE: s.f.
balele: ac. 7,19
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 31,39
BATÃR: adv. „mãcar”; var. BATÂR (Reg. Trans. Mold.; mgm.)
batâr: 6,2; 10, 18; 11,5; 13,5; 16,22; 20,23; 39,35

BINE: adv./s.
binele: s.n. ac. 9,25
bine: s.n. sg.ac. în sintagma facerile de bine rezum. cap.29; rezum.
cap.31
bine: adv. rezum. cap.10; 10,3; rezum. cap.22; 2 4,21; 36,11
(mai) bine: adv. 34,33

284

INDICE

CARTEA LUI IOV

bine: adv. în structuri v. dislocate bine sã fie cuvântat/ bine va
cuvânt a 1,5, 11;
(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine sã fie cuvântat : pasiv conj. prez. 3.sg. 1,5
bine va cuvânt a: ind. viit.I. 3.sg. 1,11
f ie binecuvântat: pasiv conj.prez. fãrã sã 3.sg. 1,21
bine cuvinteazã: ind.prez. 3.sg. 2,5
binecuvinteazã: imperativ 2.sg. 2,9

la Dimitrie Þichindeal, Filosoficeºti ºi politiceºti prin fabule
moralnice învãþãturi . […]. Buda, 1814.
bolunz eaºte: 1,22; 34,35
BOLÂNZIE: s.f.; var. BOLUNZIE (cf. Indice 2Lg)
bolunzia : nom. 6,30; 42,8
bolunzie: sg. ac. 36,12
(a) BORÎ: v. IV
va borî: ind. viit.I. 3.sg. 20,15

(a) BIRUI: v. IV
bir uiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11
bir uiai: ind. im p. 2.sg. 22,8
au bir uit: ind. pf.c. 3.pl. 30,13
vor fi biruiþ: pasiv. ind. viit.I. 3.pl. 36,13
sã bir uiascã: conj. prez. 3.sg. 36,18
bir uind: gerunziu 36,26

BOU: s.m.
boul: sg. nom./ac. 6,5; 24,3; 40,10
boi: sg. ac. 1,3; 42,12
boii: pl. nom. 1,14
BRAD: s.m.
bradul: sg. ac. 41,10

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþã: sg. ac. 23,7

BRAÞ: s.n.
braþã: pl. ac. 3,12; 22,9
braþele: pl. ac. 18,13
braþului: sg. gen. 22,8; 35,9
braþul: sg. nom./ac. 26,2; 31,22; 38,15
braþ: sg. ac. 40,4

BIRUIT, -Ã: s.
(cei) bir uiþi: s.m. pl. nom. 3, 18
BLAGOSLOVENIE : s.f.
blagosloveniia: sg. nom. 29,13

BRAZDÃ: s.f.
brazdele: pl. nom. 31,38

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
ai blagoslovit: ind. pf.c.2.sg. 1,10
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 42,12

BRÂU: s.n.
brâul: sg. ac. 12,18

BLÂND, -Ã: s.
blânzii: s.m. sg. ac. 24,4

BRUMÃ : s.f.
br umã: sg. ac. 6,16

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãs tãmul: sg. ac. rezum. cap.15
blãs tãmurile: pl. ac. rezum. cap.18

BUBÃ: s.f.
bubã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,7
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucat a: nom./ac. 20,2 1; 30,4; 33,20
bucat ele: nom./ac. 6,7; 34,3

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.sg. 3,1
am blãstãmat : ind.pf.c. 1.sg. 5,3
blãs tãmând: gerunziu 31,30
blas tãmã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; 3,8; 15,5
blesteme: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 3,8

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinul: sg. ac. 39,25

BLESTEMARE: s.f.; var. BLÃS TÃMARE
blãs tãmarea: sg. ac.rezum. cap.15
blãs tãmare: sg. ac. rezum. cap.3 4; 34,37

(a sã) BUCURA: v. I
(sã) bucurã: ind. prez. 3.pl. 3,22; 21,12
(m-)am bucurat : ind. pf.c. 1.sg. 31,29

BLESTEMAT, -Ã : ad j.; var. BLÃSTÃMAT
blãs tãmatã: f. sg. ac. 24,18

BUCURIE: s.f.
bucuria: sg. nom. 20,5

BOARE : s.f. „adiere”
boar e: sg. ac. 4,16

BUCUROS: adv.
bucuros: 15,34

BOGAT: adj./s.
bogat: ad j. m. sg. nom. rezum. cap.1; 16,13; 21,23
bogaþilor: s.m. pl. gen.12,5
(cel) bogat: s.m. sg. nom. 27,19

BUN, -Ã : adj./s.
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 2,10; 7,7; 21,13; r ezum. cap.22; 30,26
(celor) buni: s.m. pl. dat. rezum. cap.8
bune: s.n. sg. ac. (in opoziþie cu reale) rezum. cap.8
(mai) bunã: ad j. f. sg. ac. rezum. cap.8
bune: adj. n . pl. ac. 22,21
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 34,4

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. ac. 20,15
bogãþii: pl. ac. 21,7

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. nom. 21,16
bunãtãþi: pl. ac. 22,18

BOLÂND, Ã : adj./s.; var. BOLUND, -Ã (Trans. Ban) „nebun”
(cel) bolund: s.m. sg. ac. 5,2, 3
(cei) bolunzi: s.m. pl. nom. 19,18
bolunzilor : s.m. pl. gen. 30,8
bolund: adj. n. sg. ac. 12,17

BURIC: s.n .
buricul: sg. ac.40,11

BOLÂNZEªTE: adv.; var. BOLUNZEªTE „nebuneºte”; aici
prima at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima astestare este

BUZÃ: s.f.
buzele: nom./ac. 1,22; 2,10; 8,21; 11,5; 15,6; 19,20; 27,4; 32,20; 33,3
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CÃLÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlãtori:s.m. pl.ac. 21,29
cãlãtoriului:s.m. sg. dat. 31,32

buza: sg. ac. 12,20
buzelor: pl. gen. 13,6; 23,12

(a) CÃLCA: v. I
calce: conj. fãrã sã 3.sg. 18,14
calcã: ind. prez. 3.sg. 39,15
au cãlcat: ind. pf.c. 3.pl. 22,15; 28,8
cãlcând: gerunziu 24,11

C
CAL: s.m.
cal: sg. ac. rezum. cap.39; 39,18
calului: sg. dat. 39,19

CÃLCÃTOR, -TOARE: adj. (Înv.) „apostat”
cãlcãtoriu: m. sg. dat., în sintagma cãlcãtoriu de leage 34,18

CALD, -Ã: adj.
calde: ad j. n. pl. nom. 37,17
CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 3,23; 17,9; 19,8; 21,31; 23, 10, 11; 24,4, 18;
rezum. cap.28; 28,23; 34,11; 38,25
cale: sg. ac. 12,24; 19, 12; 28,26; 31,7; 38,19, 24, 27
cãilor: sg. gen. 4,6; 21,14; 26,14; 40,14
cãile: sg. nom./ac. 8,13; 13,15; 22,28; 2 4,13, 23; 30,13; 31,4;
33,11; 34,21, 27; 36,23
cãii: sg. gen. 8,19
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candila: sg. nom. 18,6; 21,17; 29,3
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 1,20; 2,12; 10,15; 16,5; 19,9;20,6, 16; 29,3;
38,6; 40,26; 42,11
cap: sg. ac., în loc. adv. cu cap plecat „r uºinat”32,6
CAPRÃ : s.f.
capre: pl. ac., în sintagma capre sãlbatece rezum. cap.39
caprelor: pl. gen., în sintagma caprelor sãlbatece 39,1

CÃLDURÃ : s.f.
cãldurã: sg. ac. 24,19; 28,2
cãldura: sg. nom. 38,24
CÃMILÃ : s.f.
cãmile: pl. nom./ac. 1,3; 42,12
cãmilele: pl. nom. 1,17
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 3,15; 29,9
cãpetenii: pl. ac. 12,21
cãpeteniilor: pl. gen. 12,24; 34,19
cãpeteniii: sg. gen. 21,28
cãpetenie: sg. ac. 31,37
CÃRARE: s.f.
cãrarea: nom./ac. 16,23; 19,8; 22,15; 28,7; 41,23
cãrare: sg. ac. 18,10
cãrãrile: nom./ac. 6,18, 19; 13,27; 24,13; 30,12; 37,16; 38,20
CÃRBUNE : s.m.
cãrbunii: pl. ac. 41,12

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 10,11
cãr nurile: pl. nom./ac. 13,14; 19,20, 22; 31,31; 40,13, 19
cãr nurilor: pl. gen. 41,14

CÃRNOS, -OASÃ : adj.
cãrnoase: n. pl. ac. 22,9
(a) CÃUTA: v. I
sã cauþi: conj. prez. 2.sg. 10,6
sã caute: conj. prez. 3.sg. 21,4

CARTE: s.f.
car te: sg. ac. 19,23
car tea: sg. ac. în titlu: Car tea lui Iov; 31,35
CASÃ: s.f.
case: pl. ac. 1,4; 15,28
casa: sg. nom./ac. 1,10, 13, 18; 7,10; 8,15; 17,13; 20,19; 21,21,
28; 27, 18; 30,23
casei: sg. gen. 1,19; 38,20
casele: pl. nom./ac. 3,15; 21,9; 22,18; 24,16
casã: pl. (cu des. -ã) ac. 4,19
casã: sg. ac. 39,6
casii: sg. gen. 19,15; 20,28

CÂINE : s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cãnii pl. ac. 30,1
(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.pl.36,24
CÂNTARE : s.f.
cântãrile: pl. ac. 35,10
CÂNTEC: s.n.
cântecul: sg. ac. 30,9; 38,37

CAª : s.n.
caºul: sg. ac. 10,10

CEAS : s.n
ceas: sg. ac. 10,14

CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (f ormã mai apropiatã de lat.
cathedra „scaun”) (Neob.) „jeþ”
cathedra: sg. ac. 29,7

CEAÞÃ: s.f.
ceaþa: sg. nom./ac. 3,5, 9; 10,21; 23,17; 24,15
ceaþã: sg. ac. 22,13; 38,9
ceaþii: sg. gen. 28,3

(a) CÃDEA: v. II
vor cãdea: ind. viit.I 3.pl. 5,14; 30,24
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 6,16; 13,11; 20,22; 20,24
cãdea: ind. imp. 3.sg. 29,2 4
cade: ind. prez. 3.sg. 33,15
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 1,16
cãzând: gerunziu 1,19, 20; 14,18
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. ac. 31,29

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 2,12; 16,16; 42,6
cenuºii: sg. dat. 13,12; 30,19
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 1,16; 2,12; 16,20; 20,6; rezum. cap.28; 28,24; 35,5;
38,29; 41,2
ceriurile: nom./ac. 9,8; 15,15; 20,27; 26,13; 37,3, 18
ceriul: sg. nom./ac. 11,8; 14,12; 22,12; 35,5
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CERBICE: s.f.
cerbicile: pl. nom. 13,12
cerbice: sg. ac. 15,26
cerbicea: sg. ac. 16,13

a chema: inf. prez. 27,10
chiiamã: imperativ 5,1
chiamã: imperativ 2.sg. 13,22
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23; 3 4,18
chemând: gerunziu rezumat cap.31
sã cheme: conj. prez. 3.sg. 33,30
cheme: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,37

CERBOAIE: s.f.
cerboaiele: pl. ac. 39,1

CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 33,25

(a se) CERCA: v. I
cercându-: gerunziu rezum. cap.1
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 5,27
cerci: ind. prez.2.sg. 7,18
vei cerca: ind. viit.I. 2.sg. 7,21
cercând: gerunziu rezum. cap.10; rezum. cap.13
a cerca: inf. prez. 15,23
au cercat: ind. pf.c. 3.sg. 23,10; 28,27
cercam: ind. imp. 1.sg. 29,16
cearce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,4
cearcã: imperativ 2.sg. 8,8; 39,8
(sã) cearcã: ind. prez. 3.sg. 9,19
cearcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21; 34,3
cearce(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,36

(a) CHINUI: v. IV
chinuieºti: ind. prez. 2.sg. 10,16
chinuind-: gerunziu 17,11

ceriului: gen. 12,7; 18,5; 22,14; 26,11; 28,21; 35,11; 38,33; 38,3 7
ceriurilor : gen. 38,37

CHIP: s.n.
chip: sg. nom. 4,16;
chip: sg. ac., în loc adv. în ce chip 21,34; rezum. cap.33; 3 4,17
CHIT: s.m. (Înv.) „balenã”
cât (sic!): sg. nom. 7,12
CIMILITURÃ: s.f.; var. CIUMELITURÃ „vorbã cu tâlc ascuns”
ciumeliturile: pl. ac. 13, 17
CINSTITOR, -TOARE : s.m./F.
cins titori: s.m. pl. ac., în sintagma cinstitori de dogme 13,4

CERCEL: s.m.
cercel: sg. ac. 42,11

CIRTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „interval de timp foarte scur t”; „clipã”, „clipitã”
cir tã: sg. ac., în loc. adv. într-o cirtã „dintr-o datã, cât ai clipi”
21,13;

(a) CERCETA: v. I
cer cetându-: gerunziu rezum. cap. 2; 5,24;
sã cerceteaze: conj. prez. 3.pl. 2,11
cercetezi: ind. prez. 2.sg. 7,18
ai cercetat: ind. pf.c. 2.sg. 13,27
au cercetat: ind. pf.c. 3.sg. 28,11
va cerceta: ind. viit.I. 2.sg. 37,4

CIULIN: s.m.
ciulini: pl. nom. 31,40
(a se) CLÃTI: v. IV (Înv.) „a (se) miºca”; „a (se) clãtina”
aº clãti: cond. prez. 1.sg. 16,5
clãtindu(-sã): gerunziu rezum. cap.39
au clãtit : ind. pf.c. 3.pl. 42,11

CERCETARE: s.f.
cercetarea: sg. ac. 10,12
(a) CERE: v. III
ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.7; 11,6; 34,33

CLEªTE: s.m.
cleaºte: sg. ac. 19,24;

CERERE: s.f.
cearerea: sg. nom. 6,8

(a) CL OCOTI : v. IV
clocotesc: ind. prez. 3.pl. 41,22

(a sã) CERTA: v. I
cer tând: gerunziu rezum. cap.6
(s-)au certat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.11
(sã) vor certa: ind. viit.I 3.pl. rezum. cap.13; rezum. cap.24
a (sã) certa: inf. prez. rezum. cap.23; rezum. cap.39
(sã) certa: ind. imp. 3.pl. 31,13
ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezm. cap.5; rezum. cap.8;
33,19; rezum. cap.38
(sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.5; 5,17;
rezum. cap.18; 39,32
sã (se) cearte: conj. prez. 3.sg. 23,6
sã cearte: conj. prez. 3.sg. rezum cap.33
CERTARE: s.f.
certarea: sg. ac. 5,17; 13,6
certare: ac. 6,26
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedrul: sg. ac. 40,12
(a) CHEMA: v. I
chiema: ind. imp. 3.pl. 1,4
chemându-: gerunziu 9,16
chema-va: ind. viit.I 3.sg. 12,4
chema(-)-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 14,15
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 19,16

COADÃ: s.f.
coada: sg. ac. 40,12
COAMÃ: s.f. (despre pomi) „coroanã”; un calc semantic dupã
lat. coma, -ae car e înseamnã „pãr, plete, coamã”, iar f ig. frunziº,
coroanã (a arborelui)
coamã: sg. ac. 14,9
COAPSÃ : s.f.
coapsele: pl. ac. 12,18; 15,27; 16,14; 38,3; 40,2, 11
(a) COASE: v. III
am cusut : ind. pf.c. 1.sg. 16,16
COASTÃ: s.f.
coas tele: nom./ac. 18,12; 31,20
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 7,9
(sã) v or pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 17,16
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 21,13
sã (sã) pogoarã: con j. prez. 3.sg. 33,24
COCOª: s.m.
cocoºului: sg. dat. 38,36
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a creaºt e: inf. prez. 8,11
creaºt e: ind. prez. 3.sg. 37,10
sã creascã: conj. pr ez. 3.pl 38,2 7

COLÃCIT, -Ã: adj. „încolãcit”
colãcit: m. sg. nom. 26,13
COLÞ: s.m./s.n. „germene”, „mugur al unei plante”; „vârf
ascuþit de stâncã”
colþul: sg. nom. 8,16; 20,28
colþuri: pl. ac. 39,28

(a) CUFUNDA: v. I
cufundându-: gerunziu rezum. cap.13

COLÞUROS, -OASÃ: adj./s.
(celor) colþuroase: s.n. pl. dat. „prundiºului” 21,33
colþuroase: adj. n. pl. ac. 30,6

CUGET : s.n.
cugetele: pl. nom./ac. 12,5; 20,2; 21,2 7; 23,13
cuget: sg. nom. 42,2

COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. ac. 3,21
comoarele: pl. ac. 38,22

(a) CUGETA: v. I
ai cugeta: cond. prez. 2.sg. 15,12
va cugeta: ind. viit.I 3.sg. 27,4

(a) CONOCI: v. IV „a împresura”
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. 19,12

CUIB : s.n.
cuibul: sg. ac. 39,27

(a) CONTENI: v. IV „a opri”; „a potoli”
va conteni: ind. viit.I 3.sg. 12,15
contenea: ind. imp. 3.pl. 29,10

CUIBUªOR: s.n. „casã”
cuibuºorul: sg. ac. 29,18

COPAC : s.m.; var. (Înv. ºi reg.) COPACI
copaciu: sg. dat. 19,10
copacilor: pl. gen. 30,4

(a se) CULCA: v. I
(sã) culcã: ind. prez. 3.pl. 38,40

COPILÃRIE: s.f.
copilãria: sg. ac. 31,18

(a) CULEGE: v. III
cules-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,10
culeg: ind. prez. 3.pl. 24,6
culegând: gerunziu rezum. cap. 35

COPITÃ : s.f.
copita: sg. ac. 39,21

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpãnã: sg. ac. 6,2; 28,25; 31,6

CORABIE : s.f.
corãbiile: pl. ac. 9,26

(a se) CUMPÃNI: v. IV
(s-)ar cumpãni: cond. prez. 3.pl. 6,2
(sã) va cumpâni: ind. viit.I. 3.sg. 28,15

CORB : s.m.
corbului: sg. dat. 38,41
CORN: s. n. „excrescenþã cornoasã pe osul frontal al unor
rumegãtoare”; (Trans.) „colþ”
cornuri: pl. ac. 1,19
Cornul: sg. nom., în s. propr. Cornul Fluier ului (în B1688 es te
Cornul Amalthiei; în B1795 – Cornul Amaltiei „cornul
îmbelºugãrii”) 42,14
COROANÃ: s.f.; var. CORONÃ
corona: sg. ac. 19,9
coronã: sg. ac. 31,36
CORT: s.n.
cortul: nom./ac. 5,24; 8,22; 11,14
CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ „peºterã”, „gaurã”
crepãturile: pl. ac. 30,6
CREARE : s.f.
crearea: ac. 26,11
(a) CREDE : v. III
crezu: ind. prez. 1.sg. 9,16
creade: ind. prez. 3.sg. 15,22
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 15,31; 24,22
credea: ind. imp. 3.pl. 29,24
vei creade: ind. viit.I. 2.sg. 39,12

CREªTET: s.n.
creºtetul: sg. ac., în loc. adv. de la talpe pânã la creºtetul (lui)
„peste tot cor pul” 2,7

(a se) CUMPÃRA: v. I
a (sã) cumpãra: inf. prez. rezum. cap.28
(a se) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 24,1, 16; 28,7;
34,19, 25
am cunoscut : ind. pf.c. 1.sg. 4,16; 8,18; 13,2; 19,4; 2 1,27
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 11,11; 12,16; 15,23;
18,21; 22,13; 28,23
vei cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 11,8
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 15,9; 36,24; 38,33
sã cunoaºtem: con j. prez.1.pl. 15,9
cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,14; 42,11
veþi cunoaºt e: ind. viit.I. 2.pl. 21,29
sã cunosc: conj. prez. 1.sg. 23,3
cunoscute a fi: pasiv. inf. prez. rezum. cap.2 4; rezum. cap.28
cunoaºteþi: ind. pr rez. 2.pl. 27,12
cunoascã: con j. prez. fãrã sã, 3.sg. 31,6
sã cunoascã: con j. prez. 3.sg. 37,7
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 37,16; 39,1
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39; rezum. cap.42
CUNOSCUT, -Ã : s.
cunoscuþii: s.m. pl. nom. 19,13

CREMENE : s.f.
creamine: ac. 19,24; 22,24; 28,9

CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. 21,14
cunoºtinþe: pl. nom. rezum. cap.34

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 1,10; 31,18

(a sã) CUPRINDE: v. III
cuprinzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,5
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(m-)am cuprins : ind. pf.c. 1.sg. 3,12
au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 4,12, 14
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 4, 13
vei cuprinde: ind. viit.I. 2.sg. 11,7
voiu cuprinde: ind. viit.I. 1.sg. 23,9
vor cuprinde: ind. viit.I 3.pl. 27,13
cuprinde: inf. prez. fãrã a rezum. cap.38

(a) CUVÂNTA: v. I
sã f ie cuvântat: pasiv conj. pf. 3.sg. în s tructura v. dislocatã bine
sã f ie cuvântat 1,5
va cuvânta: ind. viit.I. 3.sg., în structura v. dislocatã bine va cuvânta
1,11
cuvinteazã: ind. prez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine cuvinteazã
2,5

CURAT, -Ã: adj./s./adv.
(mai) curat : adj. m. sg. nom. 4,17
curat: adj. m./n. sg. nom./ac. 8,6; 10,14; 11,4; rezum. cap.15;
25,4; 28,15; 33,9
curatã: adj. f. sg. nom 11,4
curate: adj. f./n. pl. nom./ac. 15,15; 16,18; 17,9; 25,5; 28,19
curat: s.n. sg. ac. 14,4
(cei) curaþi: s.m. pl. nom. rezum. cap.21
curat: adv. 31,26

CUVIOS, -OASÃ: adj.
cuvios: adj. n. sg. ac. 32,3

(a sã) CURÃÞI: v. IV
sã (se) curãþeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.31
(sã) vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 41,16
CURÃÞIE: s.f.
curãþia: sg. ac. 22,30
CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
curund: 7,18; 10,20
CUREA: s.f.
curaoa: sg. ac. 39,10
(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 14,18; 40,18
curg: ind. prez. 3.pl. 36,28

D
(a se) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 1,21; 12,6; 16,12; 35,10; 38,25, 36; 39,17;
41,2; 42,10, 11, 15
va da: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 6,8; 14,13; 19,23; 23,3; 29,2;
31,31, 35
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg. 3,20; 9,24; 15,19
daþi: imperativ 2.pl. 6,22, 28
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 22,7; 26,3
da(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 22,24
vei da: ind. viit. I. 2.sg. 22,27; 30,23; 39,19
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,23
da: inf. prez. fãrã a rezum. cap. 26
a (sã) da: inf. prez. rezum. cap.28
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 28,15
da: ind. imp. 3.sg. 29,11
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 31,30; 39,6
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 5,10; rezum. cap.8; 32,8; 36,31
DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 15,34
darurilor: pl. gen. 36,18

CURSÃ: s.f.
cursã: sg. ac. 18,8
cursa: sg. nom. 18,10
CURVÃ: s.f.
curvã: sg. nom. 31,10
CUªMULIÞÃ: s.f.; var. CUJMULIÞÃ; aici prima at estare a
cuvântului; cf. DA, unde prima atestare este la E. Herzog ºi V.
Gherasim, Glosarul dialectului Mãrginean, în „Codrul Cosminului”
[IV], I-VII (1924-1932), Cernãuþi
cujmuliþa: sg. ac. 30,18

(a se ) DÃRUI : v. IV
sã dãruiascã: conj. prez. 3.sg. 6,8
ai dãruit: ind. pf.c. 2.sg. 10,12
(sã) dãruiaºte: ind. prez.3.sg. rezum. cap.28
(sã) va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. 28,16
voiu dãrui: ind. viit.I. 1.sg. 31,37
dãruind: gerunziu 34,29
vei dãrui: ind. viit.I. 2.sg. 35,7
dãruiaºte: ind. prez. 3.sg. 36,6
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 15,7

(a) CUTEZA: v. I
vor cuteza: ind. viit.I. 3.pl. 37,24

DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 21,5; 29,9

CUTEZARE: s.f.
cutezarea: sg. nom./ac. 8,14; 18,14; 31,24
cutezare: sg. ac. 11,18; 39,11

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 22,10; 24,17; 34,20; 37,21

CUTREMUR: s.n.
cutremurul: sg. nom. 21,6

(a se) DELUNGA: v. I; vezi (a) ÎNDELUNGA

(a sã) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.pl. 4,14
(sã) cutremurã: ind. prez. 3.pl. 26,11

DEPARTE: adv.
departe: 5,4; 22,18; 27,5; 30,10; 34,10; 36,25; 39,25, 29

CUVÂNT: s.n.
cuvânt : sg. nom./ac. 2,13; 4,12
cuvântului: gen. 19,28; 34,16
cuvântul: ac. 26,14
cuvintele: pl. nom./ac. 6,3, 25, 26; 8,2; 9,14; 12,11; rezum. cap.13;
15,3, 11; 16,3; 18,2; rezum. cap.20; 21,2, 3; 22,22; 23,5, 12;
31,40; 33,1, 3, 13; rezum. cap.34; 34,2, 3, 35, 37; 36,4; 42,7;
cuvintelor: pl. gen./dat. 6,10; 20,29; 29,22; 32,12; 33, 8; 41,3;
cuvinte: pl. ac. 8,10; 16,5; rezum. cap.20; rezum. cap.29; 32,11; 38,2

(a se) DEPÃRTA: v. I
depãrtându(-sã): gerunziu 1,1, 8; 2,3
au depãrtat: ind. prf.c. 3.sg./pl. 3,10; 19,13; 32,15
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.pl. 6,13; 34,27
depãr tezi: ind. prez. 2.sg. 7,21
deper teze: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 9,34
vei depãr ta: ind. viit.I. 2.sg. 11,14
depãr tând: gerunziu 12,20
deper teaze: imperativ 2.sg. 13,21
depãr teazã(-Te/-te): imperativ 2.sg. 14,6; 21,14; 22,17

289

CARTEA LUI IOV

INDICE

(s-)ar depãrta: cond. prez. 3.pl. 14, 11
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 15,30; 16,7
ai depãr tat: ind. pf.c. 2.sg. 17,4
(mã) depãrtam: ind. imp. 1.sg. 19,18
(m-)am depãrtat: ind. pf.c. 1.sg. 23,12
(mã) voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 27,5

(a) DEZLEGA: v. I
dezleagã: ind. prez. 3.sg. 12,18
au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 39,5

(a) DEPRINDE: v. III
deprinde: ind. prez. 3.sg. 33,16; 35,11

(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
deznãdãjduit-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,16

DESÃVÂRªIT, -Ã : adj./adv.
desãvârºit: adj. m. sg. nom./ac. 11,7; 22,2
(ceale) desãvârºit: adj. f. pl. ac. 37,16
desãvârºit: adv. 36,4

(a se) DEZRÃDÃCINA: v. I
sã (sã) dezrãdãcineaze: con j. prez. 3.sg. 31,8
dezrãdãcinând: gerunziu 31,12

DEZMIERDARE: s.f.
dezmerdãri: pl. ac. 22,26

DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: adv. 1,5; 7,21; 24, 14
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara „ziua
întreagã” 4,20
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc adv . de dimineaþã „de vreme” 7,18
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. ad j. de dimineaþa 38,7
dimineþii: s.f. sg. gen. 41,9
demineþii: s.f. sg. dat. 38,12

(a) DESCHIDE: v. III
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1; 30,11
ar deºchide: cond. prez. 3.sg. 11,5
sã deºchizã: con j. prez. 3.sg. 12,14
a deºchide: inf. prez. 14,3
deºchisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,11
deºchide(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,19
deºchidea: ind. imp. 3.pl. 29,23
deºchide-voiu: ind. viit.I 1.sg. 32,20
am deºchis: ind. pf.c. 1.sg. 33,2
deºchide: ind. prez. 3.sg. 33,16; 35,16
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 38,17
va deºchide: ind. viit.I.3.sg. 41,5
(s-)au deschis: ind. pf.c. 3.sg. 29,19

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 6,5
DINÃUNTRU: adv./adj. inv. ; var. DINLÃUNTRU
(ceale) dinlãuntru: adv. în sintagma ceale dinlãuntru „mãruntaie”;
echivaleazã lat. viscera, -um 16,14; 38,36
dinlontru: adv. 20,14
dinlãuntru: adj. inv. „care se af lã în interior” 37,9

DESCHIS, -Ã: ad j.
deºchis: n. sg. nom. 20,28
deºchisã: f. sg. nom./ac. 30,14; 31,32

DINÃUNTRUL: prep.; var. DINLÃUNTRUL
dinlãuntrul: 9,9
dinlontrul: 21,24; 30,27

(a) DESCOPERI: v. IV
descopere: ind. prez. 3.sg. 12,22

DINTE: s.m.
dinþii: nom./ac. 4,10; 13,14; 16,10; 29,17
dinþilor: gen. 19,20; 41,5

(a se) DESFACE: v. III
(sã) vor desface: ind. viit.I. 3.pl. 41,8

DOBÃ: s.f.; vezi TOBÃ

(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) desfãta: inf. prez. fãrã a 27, 10

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândind: gerunziu rezum. cap.2
a dobândi: inf. prez. rezum. cap.28

DESFÃTAT: adv.
desfãtat:. 28,13
DEªER T, DEªARTÃ : adj./s.
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºer t „inutil”, „zadar nic” 6,18;
12,24; 21,3 4; 34,12; 35,13, 16
deºert: s.n. sg. ac. 26,7
deºert: ad j. m. sg. nom./ac. 11,12; 39,34
deºearte: adj. f. pl. ac.22,9
(a se) DEªER TA: v. I
deºertându(-sã): gerunziu 14,11
deºertat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 15,4
DEªER TÃCIUNE: s.f.
deºertãciunea: sg. ac. 11,11
deºertãciune: sg. ac. 31,5
(a se) DEªTEPTA: v. I
a deºtep ta: inf. prez.3,8
(sã) va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 8,6; 14,12; 17,8
(sã) deºtap tã: ind. prez. 3.sg. 16,9
vei deºt epta: ind. viit.I. 2.sg. 39,20
(-)oiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 41,1
DEVREME: adv.
devreame: 8,5

DOBITOC: s.n .
dobitoacele: pl. ac. 12,7; 35,11
dobitoc: pl. ac. 18,3
(a) DOBORÎ: v. IV; var.(Înv.) (a) DOBORÎ
au oborât : ind. pf.c. 3.sg. 1,19
DOGMÃ : s.f.
dogme: pl. ac., în sintagma cinstit ori de dogme 13,4;
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen,/dat. rezum. cap.1; 1,6, 12, 21; 2,1, 7; 5,8, 17;
6,4, 14; 12,9; 19,21; 28,28; 39,33; 42,1
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,7, 8, 12, 21; 2,2, 3, 6, 9;
rezum. cap.19; 20,29; 33,14; 38,1; 39,31; 40,1; 42,7, 9, 10, 11, 12
Doamne: sg. voc. 17,3
DOMN: s.m. „s tãpân”
domnul: sg. ac. 3,19
DOR : s.n.
dor ul: sg. ac. 31,35
(a) DORI: v. IV
doreaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,2; 37,11
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DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 4,9, 15; 6,4; 9,18; 15,13, 30; 20,3;
26,13; 27,3; 32,18; 33,4; 34,14
duh: sg. nom. 8,2; 32,8

dor esc: ind. prez. 1.sg. 13,3
dorind: gerunziu rezum. cap.29
DORIRE: s.f.
dorir ea: sg. ac. 30,15

DULCE : adj.
dulce: adj. n. sg. nom. 20,12; 21,33

DORIT, -Ã: adj./s.
(cea) doritã: s.f. sg. nom. 14,6
doritã: adj. f. sg. nom. 33,20

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. nom. 24,20
dulceþi: sg. ac. 30,7

(a) DORMI: v. IV
dor mind: gerunziu 3,13
voiu dormi: ind. viit.I 1.sg. 7,4, 21
vei dormi: ind. viit.I. 2.sg. 11,18
vor dormi: ind. viit.I. 3.pl. 20,11; 21,26
va dor mi: ind. viit.I. 3.sg. 27,19
dor m: ind. prez. 3.pl. 30,17; 33,15

DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeieºtii: f. sg. gen. rezum. cap.5; rezum. cap.9; rezum.
cap.34; rezum. cap.36
dumnezeiasca: f. sg. ac. rezum. cap.23; rezum. cap. 24; rezum.
cap.38

DOSADÃ: s.f. „nenorocire”, „dezastr u”
dosãzii: sg. gen. rezum. cap.16
dosadã: sg. ac. 30,3
dosãzile: pl. nom. 30,12
(a) DOVEDI : v. IV
va do vedi: ind. viit.I. 3.sg. 9,20
(a) DREGE: v. III
(-)i der es: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,6
DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
drep t: adj. m./n. sg. nom./ac. 1,1, 8; 2,3; 6,29; 8,3, 6; rezum.
cap.9; 9,15; 10,15; 13,18; 15,14; 22,3; 32,1, 2; rezum. cap.33;
33,32; 34,5, 17; rezum. cap.35; 35,3; 36,3
drept: s.n. sg. ac. 9,32
(cei) drepþi: s.m. pl. nom. 4,7
dreptului: s.m. sg. gen. 12,4
dreapta: s.f. sg. nom./ac. 14,15; 40,9
drepþii: s.m. pl. nom. 17,8; 22,19
(cel) drept: s.m. sg. nom./ac. 17,9; 27,17; 36,7
dreapte: adj. f. pl. ac. rezum. cap.19
dreaptã: adj. f. sg. nom./ac. 19,6; 31,6; 33,3; 35,2
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dreapta 23,9; 30,12
drepþi: adj. m. pl. nom. 27,5
(mai) drept: adj. m. sg. nom. 35,2
drept: adv. rezum. cap.23; rezum. cap.24; 35,7; 42,7
(ceale) dreapte: s.n. pl. ac. 42,8
dirept: prep. in loc adv. dirept aceaea 19,29; 33,1; rezum. cap.36
DREPTATE: s.f.
dreptãþii: sg. gen. 8,6
dreptatea: sg. nom./ac. 9,19; rezum. cap.13; 29,14; 33,23, 26;
rezum. cap.34; 35,8; rezum. cap.36; rezum. cap.37; 37,23;
rezum. cap.40; 40,9
dreptate: sg. ac. rezum. cap.16; 23,7
DRUM: s.n.
drumurile: pl. ac. 6,19
(a se) DUCE: v. III
(sã) ducea: ind. imp. 3.pl. 1,4
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 9,11; 21,30, 32
a (mã) duce: inf. prez. 10,21; 29,25
ducu-: ind. prez. 3.pl. 21,13
(mã) voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 23,8
a (sã) duce: inf. prez. 24,12
va duce: ind. viit.I. 3.pl. 27,21;
duce: ind. prez. 3.sg. 37,12
sã duci: conj. prez. 2.sg. 38,20
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 38,35; 41,14
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 42,8
ai dus: ind. pf.c. 2.sg. 15,4
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.pl. 42,9

DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; 1,1, 5, 6, 8, 9,
16, 22; rezum. cap.2; 2,1, 3, 10; 3,4, 23; rezum. cap.4; 4,9, 17;
rezum. cap.5; 5,8, 17; 6,8; rezum. cap.7; rezum.cap.8; 8,3, 5,
13, 20; rezum. cap.9; 9,2, 13; rezum. cap.10; 10,2; rezum. cap.11;
11,5, 7; rezum. cap.12; 12,4, 6; rezum. cap.13; 13,3, 7, 8; rezum.
cap.14; rezum. cap.15; 15,4, 8, 11, 13, 25; rezum. cap.16; 16,12,
18, 21, 22; 18,21; 19,6, 22; rezum. cap.20; 20,15, 28, 29; rezum.
cap.21; 21,9, 14, 19, 22; 22,2, 3, 12, 13, 17, 26; rezum. cap.23;
23,16; rezum. cap.24; 24,12, 23, 25; rezum. cap.25; 25,4; rezum.
cap.26; rezum. cap27; 27,2, 3, 8, 9, 10, 11, 13; rezum. cap.28;
28,23; 29,2, 4; rezum. cap.30; 31,2, 6, 14, 23, 28; 32,2, 13, 21;
rezum. cap.33; 33,4, 6, 12, 26, 29; 34,5, 9, 10, 12, 23, 31, 33,
37; rezum. cap.35; 35,2, 10, 13; 36,2, 5, 13, 22, 26; rezum.
cap.37; 37,5; 10, 14, 15, 22; 38,7, 41; 39,17, 32; 40,4, 14; rezum.
cap.42
Dumnezeul: sg. ac. 19,26
(a) DUREA: v. II
va durea: ind. viit.I. 3.sg. 14,22
DURERE: s.f.
durearea: sg. nom./ac. 2,13; 5,6; 10,20; 15,35; rezum. cap.16;
16,7, 8; 20,10, 22; 21,17, 19
dureri: sg. ac. 4,8; 7,4; 30,17
dureare: sg. ac. 6,3, 10; 9,27; 33,19
E
ERODIU: s.m.; var. HERODIE: s.f. (Rar.) „egretã” (cf. Indice Pr)
herodiii: sg. gen. 39,13
F
(a se) FACE: v. III
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 5,6; 33,20
face: ind. prez. 3.sg. 5,9; 9,9, 10; 14,4; rezum. cap.23; 25,2;
33,17, 19; 34.30; 37,5; 41,12
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 5,18
voiu face: ind. viit.I 1.sg. 7,20; 16,7; 23,9; 31,14
va face: ind. viit.I. 3.sg. 8,6; 12,25; 14,9; 34,24; 38,37; 40,23;
41,22
faci: ind. prez. 2.sg. 9,12; 38,32
vei face: ind. viit.I 2.sg. 11,8; 35,6; 40,3
sã faci: conj. prez. 2.sg. 13,20
f ace: inf. prez. fãrã a 14,4; 22,17
sã f acã: con j. prez. 3.sg. 34,28
f ac: ind.prez. 3.pl. 36,22
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,4, 5
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au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 10,8; 12,9; 19,12; 20,18; 21,31;
23,13; 24,9, 12, 21 26,4; 27,18; 28,25; 30,9; 31,15; 33,4, 6;
34,13; 35,10; 40,14; 42,9
(s-)au fãcut: ind. pf.c. imper s./3.sg./pl. 1,21; 41,2 4; 42,12
(m-)am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 6,2: 30,19
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 7,20; 10,9; 37,18
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 10,7; 31,16; 40,10;
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 18,3
fãcutu(-am): ind. pf.c. 1.sg. 31,1
FACERE : s.f.
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.29; rezum.
cap.31
FALCÃ: s.f.
falca: sg. ac. 16,11; 40,21
fãlcile: pl. ac. 6,30; 33,2
FAMILIE : s.f. „slujitori”; calc semantic dupã lat. familia, -ae ,
care înseamnã „familie”, dar ºi „sclavii unei case”
familie: sg. nom. 1,3
FATÃ: s.f.
feate: sg. nom. 1,2; 42,13
featele: pl. nom. 1,13, 18
FAÞÃ: s.f.
faþã: sg. ac., în loc. adv. în faþã 1,11; 2,5
faþa: sg. ac., în loc. prep. (înv.) de la faþa „(de) dinaintea” 1,l2;
2,7; 13,20; 19,29; 23,15
faþa: sg. nom./ac. 4,16; 5,10; 9,24, 27; 11,15; 13,8, 10, 24; 14,20;
15,27; 16,17; 22,26; 23, 17; 24,15, 18; 26,9; 30,10; 32,21;
33,26; 34,29; 37,12; 38,30; 40,8; 41,4, 13; 42,8, 9
faþã: în loc. adv./adj. de faþã 23,14; rezum. cap.38
feþii: sg. dat. 11,19
feaþii: sg. gen. 16,9; 21,18; 29,24; 33,5; 41,1; 41,5
feaþele: pl. ac. 34,19
FAUR : s.m.
faurului: sg. gen. 41,15
FÃCÃTOR: s.m. „Creator”
Fãcãtoriul: sg. nom./ac. 4,17; 32,22; 36,3
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: n. pl. ac. rezum. cap.38
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.8; rezum.
cap.11; 17,5
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.22; rezum. cap.36
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 22,27
FÃPTURÃ : s.f.
fãpturi: pl. ac. rezum. cap.5
(a) FÃTA: v. I
au fãtat: ind. pf.c. 3.sg. 21,10
a fãta: inf. prez. 39,1
fatã: ind. prez. 3.pl. 39,3
FÃTARE : s.f.
fãtãrii: sg. gen. 39,1, 2
fãtare: sg. ac. 39,3
FÃÞARNIC : adj./s.
fãþarnicilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.8; rezum. cap.15
fãþarnicul: s.m. sg. nom. 13,16
fãþarnicului: s.m. sg. gen./dat. 8,13; 15,34; 17,8; 20,5; 2 7,8

fãþarnic: adj. m. sg. ac. 34,30
fãþarnicii: pl. nom. 36,13
FÃÞÃRIE: s.f. (Înv.) „minciunã”, „înºelãtorie”
fãþãrii: pl. ac. 13,7
FÂN: s.n.
fân: sg. ac. 40,10
FECIOARÃ : s.f.
fecioarã: sg. ac. 31,1
FECIOR: s.m.
feciori: pl. nom. 42,13
FEL : s.n.
feliul: sg. ac. 5,24
feliuri: pl. ac. rezum. cap.7; 11,6; 8,2
fealiuri: pl. ac 20,2; rezum. cap.24
FELINAR: s.n/m..; var. (Înv.) FÃLINARIU „lampã”, „felinar”;
dupã lat. lampas, -adis, (f ig.) „luminã” (cf. Indice Jd)
fãlinariu: s.n. sg. nom. 12,5
fãlinari: s.m. pl. nom. 41,10
(a se) FERI: v. IV
a (sã) feri: inf. prez. 28,28
(a) FERICI: v. IV
fericea: ind. imp. 3.sg. 29,11
FERICIRE : s.f.
fericirea: sg. ac. rezum. cap.7; rezum. cap.30
FERICIT, -Ã : adj.
fericit(u-): adj. m. sg. nom. 5,17
(mai) fericite: adj. n. pl. nom. rezum. cap.8
(ceale) fericite: s.n. pl. ac. rezum. cap.11
fericit: adj. m. sg. nom. 21,23
(a) FI: v. IV
fiindu-: gerunziu rezum. cap.2
fiind: gerunziu 8,12; 10,7, 15; 20,12
vor fi: ind. viit. I. 3.pl.rezum. cap.5; 5,4, 23; 6,17; rezum. cap.8;
14,21; 27,14; 36,8; 41,21
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 4,17; 5,4, 16; 11,19; 13,16; 15,8; 17,16;
18,19; 19,4; 20,28; 22,2, 3, 25, 29; 24,14; 33,23, 24, 26; 36,16;
39,18, 30;
aº fi: cond. prez. 1.sg. 10,19
a fi: inf. prez. 2,13; rezum. cap.9; 10,3, 14; rezum. cap.11; 13,5;
14,3; 15,14, 21; rezum. cap. 16; 19,29; 24,17; 27,5; rezum.
cap.28; 30,2, 7; 31,24; 32,2; 36,3; 37,24
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,7; 22,18; 24,20; 27,5, 7; 31,10;
34,10
sã fiu: conj. prez. 1.sg. 29,2; 33,24
sã fie: conj. prez. 3.sg. 6,10; 15,14 ; 21,16; 33,7
fost-aº fi: cond. pf. 1.sg. 10,19
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 6; 2,1; 9,25; 21, 33; 30,13; 31,32;
36,9; 42,13
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 19,15; 29,4, 15; 30,29
a fi fost: inf. pf. rezum. cap.10
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,12; 3,8, 19, 20; 4,18; 6,3, 4, 7; 7,16; 10,4, 5;
14,5; 15,10, 15; 18,21; rezum. cap.21; 21,9, 16, 24, 28; 24,1, 23;
25,5; rezum. cap.28; 28,24; 32,9; 3 4,19; 37,17; 40,12; 41,2; 42,3
sânt: ind. prez. 1.sg. 7,12; 9,14, 29; 11,4; 12,3; 13,2; 17,6; 23,14;
32,6, 18; 33,9; 34,5; 35,2
sântem: ind. prez. 1.pl. 8,9
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 12,2; 16,2
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,8; 2,6; 4,6; 5,1, 27; 6,12, 1 3; 7,1, 7, 17; 9,2,
10, 19, 22, 24, 33; 10,15; 11,4, 6, 8, 14; rezum. cap.12; 12,3, 12,
14, 16; 13,19; 14,5, 10; 15,11, 14, 21; 16,3; 17,13, 15; 19,25, 29;
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rezum. cap.20; 20,7, 29; 21,4, 28; 23,2, 13; 24,18; 25,2, 3; 26,6;
27,3, 8, 13; rezum. cap.28; 28,28; 31,11, 12, 28; 32,8, 12; 33,9;
34,6, 7, 22, 23, 29; 36,33; 38,2; 39,13; 40,14; 42,3
ieste: ind. prez. 3.sg. 2,3; 12,13; 18,15; 19,7; 20,5; 21,9; 22,12;
24,7; 28,20
-i: ind. prez. 3.sg. 3,24; 5,17; 6,11, 29; rezum. cap.8; 8,3, 19;
9,24, 32; 10,22; 11,9; 13,7; 15,3, 4, 15; 18,6, 21; 21,21; 23,14;
24,25; 26,2; 28,10, 14; 33,12, 24; 34,4, 22; rezum. cap.35; 35,3,
5, 8, 10; 36,22; 37,23; 38,28; 39,30, 32; 41,25
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,1, 3; 6,7; 19,19; 29,4, 5, 12, 13; 30,2,
4, 25; 32,4
erai: ind. imp. 2.sg. 38,4;
eram: ind. imp. 1.sg. 29,16, 25; 33,27
este: ind. prez. 3.sg. 41,24, 25
eºti: ind. prez. 2.sg. 14,4; 17,14; 26,2; 31,24

FOC: s.n.
f ocul: sg. nom. 1,16; 15,34; 20,26; 22,20
f ocului: sg. gen. 18,5; 41,9
f oc: sg. nom./ac. 23,10; 28,5; 31,12; 41,10
FRATE: s.m.
fr atelui: sg. gen. 1,13, 18
fr ate: sg. nom. 30,29
fr aþii: pl. nom./ac. 6,15; 19,13; 42,11, 15
fr aþilor: pl. gen.22,6
(a) FRÂNGE: v. III
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 39,10
frâmtu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,13
frângând: gerunziu 20,19

FIARÃ: s.f.
fierile: pl. nom./ac. 5,22, 23; 40,15
fiiara: sg. nom. 37,8; 39,15

FRÂU: s.n.
frâu: sg. ac. 30,11

FIER: s.n.
fier: sg. ac. 19,24; 20,24; 40,13; 41,17
fierul: nom./ac. 28,2; 41,18

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 3,25; 4,6; 6,14; 15,4; 22,10; rezum. cap.28;
28,28; 39,20
fricã: sg. ac. 23,15; 39,16

FIERBÂNTARE: s.f.
fierbântare: sg. ac. 15,2

FRICOS, -OASÃ : adj.
fricoasã: f. sg. nom. 37,22

(a) FIERBE: v. III
au fiert: ind. pf.c. 3.pl.30,27
fierbând: gerunziu 39,24; 41,11
a fierbe: inf. prez. 41,22

FRIG: s.n.
frig: sg. ac. 24,7
frigul: sg. nom. 37,9

FIERE: s.f.
fiere: sg. ac. 20,14

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoase: f. pl. nom. 42,15

FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”
finicul: sg. ac. 29,18

FRUMUSEÞE : s.f.
fr umseþea: sg. ac. 5,3; 18, 13

FIRE: s.f.
firii: gen./dat.rezum. cap.3; rezum. cap.28

FRUNZÃ: s.f.
fr unzii: sg. gen. 13,25

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 16,22; 25,6; 32,2, 6; 35,8
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,4, 5, 6, 13, 18, 19; 2,1; 5,4; 8,4;
14,21; 20,10; 27,14; 28,8; 30,8; 38,7, 32; 39,16; 41,25; 42,16;
fii : pl. nom. 1,2
fiilor: pl. gen./dat. 17,5; 19,17; 21,19; 42,16
FLACÃRÃ: s.f.
flacãra: sg. nom. 15,30
flacãrã: sg. nom. 41,12

(a) FUGI: v. IV
am fugit : ind. pf.c. 1.sg. 1,16, 17
fugit-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,25
fuge: ind. prez. 3.sg. 14,2
fugiþi: imperativ 2.pl. 19,29
fugi-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,24
fugind: gerunziu 27,22
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 27,22
fug: ind. prez. 3.pl. 30,10

FLÃMÂND, -Ã: s.
(cel) flãmând: s.m. sg. nom. 5,5
(celui) flãmând: sg. dat. 22,7
(celor) flãmânzi: pl. dat. 24,10

FULGER: s.n.
fulger ul: sg. ac. 11,17
fulgerile: pl. ac. 38,35
fulgere: sg. ac. 41,14

FLOARE: s.f.
floare: sg. ac., în loc. adj în floare „înflorit” 8,12
floare: sg. ac. 14,2
floarea: sg. ac. 15,33

(a) FULGERA: v. I
va fulgera: ind. viit.I. 3.sg. 36,30

FLUIER: s.n.
fluierile: pl. ac. 40,13
fluierului: sg. gen., în s. propr. Cornul Fluierului (vezi CORN); în
lat. Cornu stibii 42,14

(a) FULGURA: v. I (Liv.) „a fulgera”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în DN3 (1978) (cf.
lat. fulgur¹, -¼re). Cuvântul nu es te înregistrat în DA .
fulgurând: gerunziu 20,25

FOAME: s.f.
f oame: sg. ac. 18,12; 30,3

FUNIE: s.f.
fune: sg. ac. 12,18
funea: sg. ac. 40,20
funile: pl. ac. 36,8

FOAMETE : s.f.
f oamete: sg. ac. 5,20, 22

FUR: s.m.
fur ul: sg. ac. 24,14
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GHEAÞÃ: s.f.
ghiiaþa: sg. nom. 38,29

FURIª: adv
furiº: adv. în loc. adv. pe furiº 4, 12

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 3,18; 4,10; 9,16; 29,10; 30,31; 33,8; 34,16,
28; 37,4, 5; 38,34
glas: sg. ac. 4,16; 40,4
glasului: sg. gen. 37,2

G

GATA: adv.
gata: 3,8

GLIE : s.f.
gliile: pl. nom./ac. 28,6; 38,38; 39,10

(a) GÃSI : v. IV
vor gãsi: ind. viit.I. 3.pl. 3,22
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 11,7
gãsind(u-): 30,5
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 31,25; 33,10

GLOATÃ: s.f.
gloate: pl. ac. 3,18
gloata: sg. nom. 21,8
gloatã: sg. ac. 30,28

(a se) GÃTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) pregãti fizic sau moral
pentru a întreprinde o acþiune”
(-)i gãtitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 15,23
(sã) gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 15,24
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 15,35; 38,41
gãtesc: ind. prez. 3.pl. 24,5
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 27,16
gãti(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,17
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 28,27
gãtea: ind. imp. 3.pl. 29,7
am gãtit: ind. pf.c. 1.sg. 38,23
gãteºte: ind. prez. 3.sg. 38,41
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtit: n. sg. nom. 12,5
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. ac. 3,17
GÂND : s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 5,12; 17,11
(a se) GÂNDI: v. IV
(sã) gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 11,12
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 17,16
sã gândeascã: conj. prez. 3.pl. 31,1
gândeam: ind. imp. 1.sg. 32,12
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 33,10
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37
GÂNDIRE: s.f.
gândirea: pl. nom. 35,2
GÂNDIT, -Ã: adj.
gândita: f. sg. ac. 4,2
GÂTLAN : s.n. (Înv.) „gâtlej”
gâtlanul: sg. nom./ac. 29,10; 34,3
GÂTLEJ: s.n.
gâtlejul: sg. ac. 20,13; 31,30
GEANÃ: s.f.
geanele: pl. nom./ac. 16,17; 41,9
(a) GEME: v. III
gem: ind. prez. 3.pl. 26,5
a geame: inf. prez. 24,12
GENUNCHI : s.m. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. ac. 4,4
GER : s.n.
gerul: sg. nom./ac. 37,10; 38,29

GOL, GO ALÃ: sdj./s.
gol: adj. m./n. sg. nom. 1,2 1; 26,6
(cei) goli: s.m. pl. ac. 22,6
goli: ad j. m. pl. ac. 24,7
(celor) goli: s.m. pl. dat. 24,10
(a) GOLI: v. IV
au golit: ind. pf.c. 3.sg. 20,19
(sã) vor goli: ind. viit.I. 3.pl. 33,21
GOLIT, -Ã: ad j.
golit: m. sg. nom. 14,10
(a) GONI: v. IV
goneºti: ind. prez. 2.sg. 13,25
goniþi: ind. prez. 2.pl. 19,22
sã gonim: conj. prez. 1.pl. 19,28
GRABNIC , -Ã: adj.
(mai) grabnice: f. pl. nom. 9,25
GRAS, -Ã: adj.
grasã: f. sg. ac. 15,26
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 31,5
(a) GRÃI: v. IV
grãind: gerunziu 1,16, 17; 6,29; 7,13; 33,23
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,18; 2,13; 32,4
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 3,2; 4,18; 32,14, 16; 34,1, 35;
35,1; 36,1; 39,31; 42,7
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 2,10
a grãi: inf. prez. 4,2; 9,19; 16,4; 29,9; 34,33; 40,27
grãi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,11; 9,35; 10, 1; 32,20
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 8,2
grãi(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 8,10
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 9,22; 34,31, 32; 39,3 4, 35; 42,3
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,2; 15,2; rezum. cap.17; 23,5; 28,14;
rezum. cap.33; 33,14; rezum. cap.36
grãiaºte: imperativ 2.sg. 12,8; 33,32; 34,33
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 13,3, 22; 16,7; 21,3; 42,4
sã grãiþi: conj. prez. 2.pl. 13,7
sã grãiesc: con j. prez. 1.sg. 13,13
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 15,3; 16,3
sã grãim: conj. prez. 1.pl. 18,2
grãiþi: ind. prez. 2.pl. 27, 12
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 33,3
grãi: inf. prez. fãrã a 33,32; 36,2
grãiascã: conj. fãrã sã 3.p. 34,34
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 32,7; 36,10; 37,20; 40,22
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 37,20
a fi grãit : inf. perf. rezum. cap.39
aþi grãit : ind. pf.c. 2.pl. 42,7, 8
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 42,9
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GRÃITOR: s.m.
grãitoriu: sg. nom ., în sintagma grãitoriu strãmb (cf. lat. falsiloquus )
16,9
GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. ac. 8,17
grãmãzile: pl. ac. 24,11

GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 15,26
grumazului: sg. dat. 39,19
grumazii: pl. ac. 41,13
GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 2,8; 9,31
gunoiul: ac. 7,5; 20,7

(a se) GRÃMÃDI: v. IV
(sã) va grãmãzi: ind. viit.I. 3.sg. 22,25

GURÃ: s.f.
gur a: sg. nom./ac. 2,5; 3,1; 5,16; 8,21; 9,20; 15,5, 6, 13; 16,6;
19, 16; 20, 12; 22,22; 23,4; 29,23; 30,11, 17; 31,27; 33,2; 35,16;
36,16; 37,2; 39,34; 40,18; 41,10, 12
gurii: sg. gen./dat. 5,15; 7,11; 8,2; 15,30; 21,5; 23,12; 29,9; 41,4
gurile: pl. nom. 16,11

GRÃSIME: s.f.
grãsime: sg. nom./ac. 15,27; 21,24; 36,16
GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 31,40
grâul: sg. nom. 37, 11

GUST: s.n.
gus tul: sg. ac. 12,11

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 13,23; 14,17
greºalã: sg. ac. 15,31
greºalã: sg. ac., în loc. adj. fãrã greºalã „perfect” 33,9

(a se) GUSTA: v. I
gus ta: inf. prez. fãrã a 6,6
gus tându(-sã): gerunziu 6,6
GUSTARE: s.f.
gus tarea: sg. ac. 34,3

(a) GREªI: v. IV
greºaºt e: ind. prez. 3.sg. 9,28
am greºit: ind. pf.c. 1.sg. 33,2 7; 34,32
GREU, GREA: adj./adv./s.
greu: s.n.sg. ac. în loc. adv. cu greu (Înv. ºi reg.) „anevoie” 4,2
(mai) greale: s.n. pl. ac. rezum. cap. 6
greu: adv. rezum. cap. 6; r ezum. cap.13; 16,3
(mai) grea: ad j. f. sg. nom. 6,3
greu: adj. m. sg. ac. 7,20
grea: adj. f. sg. nom. 33,7

H
HALDEU: s.m. „caldeean”
haldeii: pl. nom. 1,17
HÂRB: s.n.
hãr bul: sg. ac. 2,8

GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 31,23

HERODIE : s.f.; vezi ERODIU

GRIJÃ: s.f.
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije „fãrã nici un gând neliniºtitor”
11,18; 21,9

HOLDÃ: s.f.
holda: sg. ac. 24,6
HOTAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 14,5; 38,10, 20
hotarãle: pl. ac. 24,2
hotar: sg. ac. 26,10

(a se) GRIJI: v. IV
grijeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 23,15
(mã) grigeam: ind. imp. 1.sg. 3,25

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 9,26; 36,31; 38,41; 39,29
hr ana: sg. ac. 38,41

GRINDINÃ: s.f.
grindinii: sg. gen. 38,22
GROAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. 38,40
groapã: sg. ac. 40,8

HULÃ: s.f.
hula: ac. rezum. cap.27; rezum. cap.31
hulã: ac. rezum. cap.29

GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom./ac. 4,13; 13,11, 2 1; 18,20; 25,2; 3 7,2
groazã: sg. nom.10,22; 41,5
groazei: sg. gen. 15,21
groazele: pl. nom. 18,11

(a) HULI: v. IV
aþi hulit: ind. pf.c. 2.pl. 6,25
vei huli: ind. viit.I. 2.sg. 10,3
hulea: ind. imp. 3.pl. 19, 18
a f i hulit: inf. pf. rezum. cap.37
a huli: inf. prez. rezum. cap.40

GROAZNIC, -Ã: adj./s
groaznic: adj. n. sg. nom. 1,19
groaznici: adj. m. pl. ac. 16,10
(cei) groaznici: s.m. pl. nom. 20,25

HULITOR : s.m.
hulitorilor: s. m. pl. gen. 35,9

GROHOT: s.n.; var. GROHOTÃ „loc acoperit cu grãmezi de pietre”
grohota: sg. ac. 40,26
GROS: s.m. (Înv.) „scândurã cioplitã într-un fel anume ºi prevãzutã
cu lacãt, cu care se încãtuºau picioarele celor arestaþi”, „butuc”
gros: sg. ac. 13,27; 33,11

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 7,9; 14,13; 21,13; 24,19
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IZBÂNDITOR : s.m. (Neob.) „rãzbunãtor”, „persoanã care
pedepseºte” (cf. lat. ult or, -¹ris „rãzbunãtor”, „care pedepseºte”)
izbânditoriul: sg. nom. 19,29

iadul: sg. nom./ac. 11,8; 17,13, 16; 26,6
iadului: sg. gen. 21,33
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 36,32

(a) IZBI: v. IV
ai izbit: ind. pf.c. 2.sg. 30,22

IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.5; 7,4; 8,19; rezum. cap.10; 12,23; 14,7, 14;
17,12; 19,26; rezum. cap.34; 35, 1; 37,10
IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 5,25
iarbã: sg. ac. 6,5
ierburi: pl. nom./ac. 30,4; 38,27; 40,15

Î

IARNÃ: s.f.
iarna: sg. ac., în loc. ad j. de iarna „care sunt necesare/se produc
în timpul ier nii” 37,6
IATÃ: interj.
iatã: 1,12, 18; 2,6; 4,3, 18; 5,27; 6,13; 7,21; 13, 1; 15,15; 16,20,
23; 19,3, 7; 25,5; 26,5, 14; 27,12; 28,28; 32,19; 33,2, 6, 29;
36,22, 26; 38,35; 40,10, 18, 28;
IERI: adv.
ieri: adv. în loc. adv. de ieri „de curând”, „de puþin timp” 8,9
(a) IERTA: v. I
ierþi: ind. pr ez. 2.sg. 9,28
ai iertat : ind. pf.c. 2.sg. 10,14
aº ierta: cond. prez. 1.sg. 16,6
iartã: imperativ 2.sg. 14,16

(a se) ÎMB OGÃÞI: v. IV
(sã) va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 15,29
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
îmbrãcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,5
(sã) vor îmbrãca: ind. viit.I. 3.pl. 8,22
ai îmbrãcat : ind. pf.c. 2.sg. 10, 11
va îmbrãca: ind. viit.I 3.sg. 27,17
(m-)am îmbrãcat: ind. pf.c. 1.sg. 29,14
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 40,5

(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I; var. (a) ÎMBRÃÞÃªA
îmbrãþãºazã: ind. prez. 3.pl. 24,8
(a se) ÎMBUC A: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 15,34
îmbuce: con j. fãrã sã 3.sg. 18,13
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 20,15; 22,20
îmbuca(-)-va: ind. viit.I.3.sg. 20,26
îmbucând: gerunziu 31,12
(sã) va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 37,20

(a) IEªI : v. IV
ies: ind. prez. 3.pl. 21,11; 24,5; 39,4
iase: ind. prez. 3.sg. 41,7, 11, 12
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12; 31,18; 38,29
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 1,21; 31,3 4
ieºind: gerunziu 2,7; 3,11; 20,25; 38,8
ieºiiam: ind. imp. 1.sg. 29,7
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 37,9

ÎMBUCÃTURÃ : s.f.
înbucãtura: sg. ac. 31,17

ILÃU: s.n.; var. (Înv.) ILEU (Reg.) „nicovalã”
ileul: sg. ac. 41,15

(a se) ÎMFLA: v. I; vezi (a se) UMFLA

INIMÃ: s.f.
inimile: sg. ac. 1,5
inima: sg. nom./ac. 7,17; 8,10; 9,4; 11,13; 12,24; 15,12; 17,4, 11;
22,22; 23,16; 27,6; 29,13; 31,7, 9; 31,27; 33,3; 34,14; 37,1; 41,15
inimã: sg. nom. 12,3

(a) INTRA: v. I; var. (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 1,18
întra-vei: ind. viit.I. 2.sg. 5,26
întra-va: ind. viit.I. 3.sg. 37,8
ai întrat: ind. pf.c. 2.sg. 38,16, 22
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 41,4

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
va îmbãtrâni: ind. viit.I. 3.sg. 14,8
îmbãtrâneaºte: ind. prez. 3.sg. 41,23

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintele: pl. ac. 24,7
îmbrãcãmintea: sg. ac. 38,9
îmbrãcãmintei: sg. gen. 41,4

IESLE: s.f.; var. IASLE
ieslii: sg. gen. 6,5
iaslea: sg. ac. 39,9

INIMOS, -OASÃ: ad j.
inimoºi: m. pl. voc 34,10

IZVOR: s.n.
izvorului: sg. gen. 21,33

(a) ÎMPÃIENJENI: v. IV; var. (a) ÎMPÃINGINI (cf. Indice 2Lg)
au împãinginit: ind. pf.c. 3.pl. 16,17
inpãinjinit-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,7
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþii: pl. ac. 3,14; 36,7
împãr aþilor: pl. gen. 12,18
împãr atul: sg. ac. 15,24; 18,14
împãr at: sg. nom./ac. 29,25; 41,25
împãr atului: sg. dat. 34,18
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
a împãrãþi: inf. prez. 34,30

(a) ISPITI: v. IV
sã ispiteºti: conj. prez. 2.sg. 10,6
ispiti: inf. prez. fãrã a 36,23

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 21,17; 27,17
(sã) împar te: ind. prez. 3.sg. 38,24
înpãrþi(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,25

(a) IZBÂNDI: v. IV
sã izbândeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.29
izbândeaºte: ind. prez. 3.sg. 35,15

(a se) ÎMPÃNA: var. (Înv.) (a se) ÎMPENA (des pre pãsãri) „a se
acoperi cu pene”
(sã) împeneazã: ind. prez. 3.sg. 39,26
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(a) ÎMPODOBI : v. IV
aþi împodobit: ind. pf.c. 2.pl. 6,26
au împodobit: ind. pf.c. 3.sg. 26,13
(a se) ÎMPONCIªA: v. I (Înv.) „a se împotrivi”
a (sã) împonciºa: inf. prez. 21,34
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 1,22; rezum. cap.9; 10,17; 13,25, 26; 15,13,
25; 16,9; 17,3, 8; rezum. cap.18; 19,11, 28; 21,4, 27; 22,25;
23,7; 31,28; 32,3; 33,5, 13; 35,6; 41,1, 14
împrotivã: adv. 6,10; rezum. cap.9; 9,4, 13; 11,10; 16,9; rezum.
cap.21; 24,13
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV
(Te) împotriveºti: ind. prez. 2.sg. 30,21
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj./s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.)
ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împrotivitoriu: s.m. sg. ac. 7,20
împrotivitoarea: adj. antepus f. sg. ac. rezum. cap.29
ÎMPOTRIVNIC: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVNIC
împrotivnicul: sg. nom. 27,7

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
înalþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 22,12
(sã) înnalþã: ind. prez. 3.sg. 11,12
înnalþã: ind. prez. 3.sg. 15,12
(sã) v or înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. 17,4
vei înãlþa: ind. viit.I. 2.sg. 38,3 4
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 39,27
ÎNÃLÞARE: s.f.
înnãlþarea: sg. nom. 22,20
ÎNÃLÞAT, -Ã : adj.
înãlþaþi: m. pl. nom. 21,7
ÎNÃLÞIME: s.f.
(-)nnãlþime: sg. ac. 5,11
înnãlþime: sg. ac. 31,2; 40,5
înãlþime: sg. ac. rezum. cap. 25; 39,18
ÎNCAI: adv.
încai: 19,6, 21
(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(sã) va încãlzi: ind.viit.I imper s. 6,17
(s-)au încãlzit : ind. pf.c. 3.sg. 31,20
vei încãlzi: ind. viit.I. 2.sg. 39,14

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiur: adv. 10,8; 19,8; 29,25; 39,8
împregiuriul: prep. 19,20
împregiurul: pr ep. 29,5; 38,31
împregiur: adv. 26,10

(a se) ÎNCÂLCI: v. IV
încâlcitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,18
ÎNCÂLCIT, -Ã: ad j.
încâlcite: f. pl. nom. 40,12

(a se) ÎMPREJURA: v. I; var. (Înv.) (a se) ÎMPREGIURA
împrejuratu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,10
împregiurã(-te): imperativ 2.sg. 40,5
împregiura(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,17

(a se) ÎNCELUI : v. IV (Înv.) „a se înºela”
(sã) va încelui: ind. viit.I. 3.sg. 13,9
(s-)au înceluit : ind. pf.c. 3.sg. 31,9

(a) ÎMPRESURA: v. I
în presuratu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,14
va împresura: ind. viit.I. 3.sg. 27,20

(a) ÎNCEPE: v. III
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,12
au început : ind. pf.c. 3.sg. 6,9
aþi început : ind. pf.c. 2.pl. 6,28
am început : ind. pf.c. 1.sg. 27,6
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 34,33; 36,21
vom înceape: ind. viit.I 1.pl. 4,2

(a sã) ÎMPREUNA: v. I
împreuna: inf. prez. fãrã a 38,31
(sã) împreunã: ind. prez. 3.sg. 41,7
ÎMPREUNAT, -Ã : adj.
în preunat: n. sg. nom. 41,6
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.2; 9,6; 21,26; 26,8; rezum. cap.29; rezum
cap.32; 3 4,15; 38,7; 38,30; 40,8
în preunã: 19,12

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac. 28,1
ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
ceput : sg. ac., în loc. adv. din-ceput 20,4; 36,3
începutul: sg. nom. 40,14;

ÎMPUÞINARE : s.f.
împuþinarea: sg. nom. 10,20

ÎNCET: adv.
încet: adv. 14,19

ÎNAINTE : adv./prep.; var. (Reg.)
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 3,24; 10,21; 15,7, 32; rezum. cap.42
maint e: 6,7; 8,8; 18,2; 22,16; 33,20; 36,28; 41,2; 42, 11
înnainte: adv. 29,8
înaintea: prep. 13,15; 21,8, 31, 33; 24,25; 25,5; 26,6
înnaintea: prep. 1,6; 2,1; 4,16; 11,4; 13,16; 15,4, 15; 17,6; 18,3;
21,18; 23,4; 32,2; 35,14; 42,7

(a) ÎNCETA: v. I
au înce tat: ind. pf.c. 3.pl. 3,17
va înce ta: ind. viit.I. 3.sg. 16,7
înceta: ind. imp. 3.pl. 29,9
sã înce tezi: conj. prez. 2.sg. 34,36

ÎNALT, -Ã: adj./s.
(mai) înalt: ad j. m./n. sg. nom. 11,8; 22,12; 35,5
(ceale) înalt e: s.n. pl. nom./ac. 25,2; 28,18
înalt : adj. m./n sg. nom. 36,22; 38,15
(ceale) înnalte: s.n. pl. ac. 16,20
(cei) înnalþi: s.m. pl. ac. 21,22
înnalt: adj. n. sg. nom. 41,25

(a) ÎNCHEGA: v. I
ai întegat : ind. pf.c. 2.sg. 10,10, 11
ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închie tura: sg. ac. 31,22
(a) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 3,10
închisu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,12
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(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg. 1,20

ÎNDREPTARE : s.f.
îndrep tarea: ac. rezum. cap.27; 27,6

ÎNCHISO ARE: s.f.
închisoare: sg. ac. 7,12

(a) ÎNFÃªA: v. I
înfãºam: ind. im p. 1.sg. 38,9

(a) ÎNCINGE: v. III
încinge: ind. prez. 3.sg. 12,18
au încins: ind. pf.c. 3.sg. 19,6
încinge: imperativ 2.sg. 38,3; 40,2

(a se) ÎNFIERBÂNTA: v. I
înfierbânta(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,22
înfierbântând: gerunziu 27,21
(a se) ÎNFRÂNGE : v. III
vei înfrânge: ind. viit.I. 2.sg. 38,11
(sã) va înfrânge: ind. viit.I. 3.sg. 38,15

(a) ÎNCOLÞI: v. IV
va încolþi: ind. viit.I. 3.sg. 14,9

(a) ÎNFRICOªA: v. I
înfricoºaze: ind. prez. 3.sg. 9,34
sã înfricoºeaze: conj. prez. 3.sg. 13,21
vor înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 18,11
au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. 31,3 4
sã înfricoºaze: conj. prez. 3.sg. 33,7

(a se) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurat-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,7
am încungiurat : ind. pf.c. I.sg. 2,2
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 3,23; 7,12
voiu încungiur a: ind. viit.I. 1.sg. 19,26
(te-)ai încungiurat : ind. pf.c. 2.sg. 22,10
sã încungiur: conj. prez. 1.sg. 31,36
vei încungiura: ind. viit.I. 2.sg. 39,19

ÎNFRIC OªARE: s.f.
înfricoºeri: pl. ac. 7,14

(a se) ÎNCREÞI : v. IV
(s-)au încreþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,5

ÎNFRIC OªAT, -Ã : adj.
înfricoºaþi: m. pl. nom. 41,16

(a) ÎNCUIA: v. I
încuie: ind. prez. 3.sg. 9,7
va încuia: ind. viit.I. 3.sg. 12,14
au încuiat: ind. pf.c. 3.sg. 38,8

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (În v.) ÎNFRÂMSÃÞAT, -Ã
înfrâmsãþate: f. pl. ac. 40,5
ÎNFRUNTARE: s.f.
înfr untarea: sg. ac. rezum. cap.20

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: rezum.cap.3; 3,11; 5,3; 8,6; 13,11; 30,12; 39,30
(a sã) ÎNDELUNGA: v. I; var. (a se) DELUNGA (Înv.) „a se
depãr ta”
(s-)au delungat: ind. pf.c. 3.pl. 19,13
îndelungat sã fie: pasiv conj. prez. 3.sg. 21,16
vei îndelunga: ind. viit.I. 2.sg. 22,23
ÎNDELUNGAT, -Ã: adj. (despre o perioadã, viaþã, dr umuri etc.)
„lung”
(cea mai) îndelungatã: f. sg. nom. 32,7
ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. nom. 39,25
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.8; rezum. cap.36

(a) ÎNFUNDA: v. I
sã înfunde: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
sã îngãduiascã: conj. prez. 3.sg. 6,10
voiu îngãdui: ind. viit.I. 1.sg. 7,11; 41,3
îngãduiaºte: imperativ 2.sg. 7,16
îngãduieºti: ind. prez.2.sg. 7,19
îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.9; 9,18; 39,22
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. 16,14
îngãdui(-)-va: ind. viit.I. 3.sg.20,13
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 27,22
ÎNGÃDUITOR, -TOARE: ad j.
îngãduitoriu: m. sg. nom. 33,26
ÎNGER: s.m.
îngerii: pl. nom./ac. 4,18
înger: sg. nom. 33,23

(a se) ÎNDESA: v. I
(sã) vor îndesa: ind. viit.I. 3.pl. 8,17
va îndesa: ind. viit.I. 3.sg. 11.10

(a) ÎNGHIÞI: v. IV
sã înghiþu: con j. prez. 1.sg. 7,19

ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ : adj.
îndrãzneþu: m. sg. nom. rezum. cap.39; 39,21

(a) ÎNGRÃDI: v. IV
ai îngrãdit: ind. pf.c. 2.sg. 1,10
au îngrãdit: ind. pf.c. 3.sg. 19,8

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãzneaºte: ind. prez. 3.sg. 9,19
îndrãznea: ind. imp. 3.pl. 29,22

(a se) ÎNGREUIA : v. I
(s-)au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 23,2

ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznire: sg. ac., în loc. adv. cu îndrãznire „cu curaj” 12,6
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 4,17; 11,2
(sã) îndrepta: inf. prez. fãrã a rezum. cap.9; rezum. cap.25; 25,4
(sã) îndrepteazã: ind. prez. 3.sg. 9,2
a (mã) îndrepta: inf. prez. 9,20
eºti îndreptat : pasiv ind. prez. 2.sg. 33,12
sã (te) îndrep tezi: con j. prez. 2.sg. 40,3

(a se) ÎNGR OPA: v. I
(sã) vor îngropa: ind. viit.I. 3.pl. 27,15
(a sã) ÎNGROZI: v. IV
(s-)au îngrozit: ind. pf.c. 3.pl. 4,15
(te) vei îngr ozi: ind. viit.I. 2.sg. 5,22
îngrozi(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 7,14
îngrozi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,24
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ÎNGROZIRE: s.f.
îngr ozirile: pl. nom. 6,4

ÎNTINS, -Ã: s.m./f. „îmbibat”, „plin de”
(celor) întinºi: s.m. pl. dat. 28,16

(a se) ÎNJUMÃTÃÞI: v. IV
(sã) va îngiumãtãþi: ind. viit.I. 3.sg. 21,21

(a se) ÎNTOARCE : v. III
(mã) voiu întoar ce: ind. pf.c. 1.sg. 1,21; 10,21; 16,23; 23,9
sã (se) întoarcã: con j. prez.. 3.sg. 3,4; . rezum. cap.5; rezum. cap.8
sã (sã) înt oarcã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.36; 36,10
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 5,1
(sã) va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 7,7, 10; rezum. cap.11; 20,14;
34,15
vei întoar ce: ind. viit. 2.sg. 10,9
întorcându(-Te): gerunziu 10,16
întorcându(-sã): gerunziu 38,35
ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 11,13
întoarce: ind. prez. 3.sg. 12,23
(sã) v or întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. 13,12
întorc: ind. prez. 1.sg. 13,14
(sã) înt oarce: inf. prez.fãrã a 15,22
întoarce: inf. prez. fãrã a 23,13
(s-)au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,28; 16,8; 17,7; 19,19; 24,13;
41,19; 42,10
(vã) întoarceþi: ind. prez. 2.pl. 17, 10
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 20,10; 34,11, 12; 39,12
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 22,23
întors-au: ind. pf.c. 3 pl. 24,4
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 30,12; 34,5
întorsu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 30,15
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,31
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.33
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 33,17
întoarcã(-sã): con j. fãrã sã 33,25
(sã) înt orc: ind. prez.3.pl. rezum. cap.36; 39,4
întoarce(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg.38,14
sã întorc: conj. prez. 1.sg. 41,2

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþitã va fi: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 5,25
(sã) v or înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 8,7; 27,14; 35,6
va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 9,17; 40,22
voiu înmulþi: ind. viit.I 1.sg. 29,18
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 35,16
(a se) ÎNNOI: v. IV
înnoieºti: ind. pr ez. 2.sg. 10,17
(sã) va înnoi: ind. viit.I. 3.sg. 29,20
(a) ÎNSETOªA: v. I
însãtoºazã: ind. prez. 3.pl. 24,11
(a se) ÎNªELA: v. I
înºalã: ind. prez. 3.sg. 8,3; 12,16, 19, 24
(sã) înºalã: ind. prez. 3.sg. 12,16
f iind înºelat: pasiv gerunziu 15,31
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 40,28
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunile: pl. ac. 13,9
înºelãciuni: pl. ac. 15,35
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
ai întãrâtat : ind. pf.c. 2.sg. 2,3
întãrâtã: ind. prez. 3.pl. 12,6; 36,13
(a) ÎNTÃRI: v. IV
ai întãrit: ind. pf.c. 2.sg. 4,3, 4; 11,13
întãri(-)-aº: cond. prez. 1.sg. 16,6
sânt întãriþi: pasiv ind. prez. 3.pl.21,7
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 38,6

ÎNTOARCERE : s.f.
întoarcere: sg. ac. rezum. cap.36

ÎNTÂI: adj../adv.
întâiu: ad j. inv. în sint agma (celui) întâiu nãscut/(ceale) întâiu
nãscute 1,13, 18; 18,13
întâiu: adv. 11,18; 13,4; 24,14; 29,25

ÎNTORS, ÎNTOARSÃ: adj.
întoarsã: f. sg. nom. rezum. cap. 30
întors: m. sg. nom. 30,9
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 39,21

(a se) ÎNTRARMA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se înar ma”
(s-)au întrarmat: ind. pf.c. 3.sg. 15,26

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,11
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. 3.sg. 3,25

ÎNTRARMAT, -Ã: s.m./f. (Înv. ºi pop.) „înarmat”
(cel) într armat: s.m. sg. nom. 5,5
(celor) întrarmaþ: s.m. pl. gen. 39,21

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(sã) va înt emeia: ind. viit.I. 3.sg. 29,20

(a se) ÎNTREBA: v. I
întreabã: imperativ 2.sg. 8,8; 12,7
va într eba: ind. viit. 3.sg. 9,12; 31,14
a (mã) întreba: inf. prez. 13,3
întrebaþi: imperativ 2.pl. 21,29
(vã v -)aþi întrebat (sic!): ind. pf.c. 2.pl. 32,11
voiu întreba: ind. viit.I. 1.sg. 38,3
întreba(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 40,2; 42,4

ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciune: sg. ac. 11,15
întinãciunile: pl. ac. 18,8
întinãciunea: sg. nom. 31,7
(a) ÎNTINDE: v. III
întinde: imperativ 2.sg. 1,11
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 8,20
vei întinde: ind. viit. 2.sg. 14, 15
întinde: ind. prez. 3.sg. 26,7, 9
a întinde: inf. prez. 36,29
sã întinzi: con j. prez. 2.sg. 1,12
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 9,8; 15,25; 28,9; 38,5
întinzându-: gerunziu 39,26
(a) ÎNTINGE: v. III „a înmuia cu vârful într-un lichid”
vei întinge: ind. viit.I. 2.sg. 9,31

ÎNTREBARE: s.f.
întrebarea: sg. nom. 21,4
ÎNTREG, -ÎNTREAGÃ: adj.
într eg: adj. în loc. adj. în întreg „neatins”, „cum a fost iniþial” 12,23
(a) ÎNTRISTA: v. I
a întrista: inf. prez. 21,4
(a se) ÎNTUNECA: v. I
întunece(-sã): conj. prez fãrã sã. 3.pl. 3,9
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(sã) va întuneca: ind. viit. I. 3.sg. 18,6
(sã) întuneca: ind. imp. 3.pl. 38,38

ÎNVÃÞAT, -Ã : s.m./f.
(cei) învãþaþi: s.m. pl. voc. 34,2

ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecosul: ad j. antepus n. sg. nom. 3,6
întunecos: n. sg. ac. 10,21

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. ac. 12,20; 20,3; 34,35
învãþãturã: sg. ac. 17,4; 33,16

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEARE C
întunearec: nom./ac. 3,4, 23; 7,4; 15,22, 30; 17,12, 13; 19,8; 3 4,22
întunearecul: nom./ac. 3,5; 20,26; 22,11; 23,17; 26,10; 30,26; 37,19
întunearecului: gen./dat. 10,22; 15,23; 28,3; 38,17, 19

(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
ai învãr toºat: ind. pf.c. 2.sg. 4,4
învãr toºatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 14,20
(s-)au învãr toºat: ind. pf.c. 3.sg. 15,25
(sã) învãr toºazã: ind. prez. 3.sg. 38,30
învãr toºazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 39,16
(sã) va învârtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 41,15

(a sã) ÎNÞELEGE: v. III
(sã) înþelesease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,11
înþãleage: ind. prez. 3.sg. 4,20
voiu înþãleage: ind. viit.I. 1.sg. 9,11; 23,8
ai înþãleage: cond. prez. 2.sg. 11,6
am înþãles: ind. pf.c. 1.sg. 13, 1
va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 14,21
înþelegi: ind. prez. 2.sg. 15,9
înþeleageþi: imper ativ 2.pl. 18,2
înþãleageþi: ind. prez. 2.pl. 19,6
a înþeleage: inf. prez.21,29; 34,27
sã înþeleg: con j. prez. 1.sg. 23,5
înþãleage: ind. prez. 3.sg. 28,23
înþeleg: ind. prez. 3.pl. 32,9
înþãleg: ind. prez. 3.pl.34,34
sã înþãlegi: conj. pr ez. 2.sg. 38,20

ÎNVÂR TOªARE : s.f.
(-)nvâr toºarea: sg. ac. 30,21
învãr toºarea: nom. rezum. cap.41
(a) ÎNVERZI: v. IV
înverzeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,7
(a se) ÎNVEªTE: v. IV; var. (a se) ÎNVEªTI (Înv. ºi reg.) „a (se)
înveºmânta”; „a (se) împodobi”
(m-)am înveºtit: ind. pf.c. 1.sg. 29,14
(a) ÎNVIA : v. I
au înviat: ind. pf.c. 3.sg. 33,4

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. ac. 12,13; 38,36
înþelegerii: sg. gen. 20,3
înþãleagerii: sg. gen. 28,12, 20
înþãleagerea: nom. 28,28
înþãleagere: ac. 32,8; 39, 17
înþeleagere: ac. 34,16; 38,4

ÎNVIERE : s.f.
înviiar ea: ac. rezum. cap.14
înviiar e: ac. rezum. cap.19
(a) ÎNVINGE: v. III
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: ac. 4,21; 26,3; 39,17
înþelepciunii: gen. rezum. cap.9; 11,6
înþelepciunea: nom./ac. rezum. cap.12; 12,2, 12, 13, 16; 1 5,8;
26,12; rezum. cap. 28; 28,12, 18, 20, 28; rezum. cap. 32; 32,7,
10, 11, 13; 33,33; rezum. cap.37; r ezum. cap.38; 38,36; 39,26
înþelepciuni: sg. ac. rezum. cap.28
ÎNÞELEPT, ÎNÞELEAPTÃ : adj./s.
(cei) înþãlepþi: s.m. pl. nom./ac. 5,13; 15,18
(cel) înþelept: s.m. sg. nom. (anacolut) 9,4
înþelepþi: adj. m. pl. nom. 13,5; 32,9; 37,24
(cel) înþelept: s.m.sg. nom. 15,2
înþelept: s.m. sg. nom. 17,10
(cei) înþelepþi: s.m. pl. voc. 34,2
înþelept: adj. m. sg. nom. 34,34
(a se) ÎNVÃLUI: v. IV
sã (se) învãluiascã: con j. prez. 3.sg. 3,5
vor învãlui: ind. viit.I. 3.pl. 18,11
(ne) învãluim: ind. prez. 1.pl. 37,19
(a) ÎNVÃÞA: v. I
ai învãþat : ind. pf.c. 2.sg. 4,3
învãþaþi: imper ativ 2.sg. 6,24
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 8,10; 12,7
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 15,5
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 21,22; 32,7
a învãþa: inf. prez. 26,4
învãþa(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 27,11
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. rezum.cap.33; rezum. cap.36
învãþându-: gerunziu 33,16
voiu în vãþa: ind. viit.I 1.sg. 33,33
învaþã: imperativ 2.sg 34,32
învaþã: ind. prez. 3.sg. 35,11

(a se) ÎNVREDNICI: v. IV
(mã) învredniceam: ind. im p. 1.sg. 30,1
J
JALE: s.f.
jeale: sg. ac. 30,31
(a) JEFUI: v. IV
jefuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 19,9
ai jefuit : ind. pf.c. 2.sg. 22,6
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 24,9
JELER: s.m. (Trans; iuz.; în evul mediu) „þãran fãrã pãmânt
sau cu pãmânt puþin, care muncea pe moºiile nobililor, dar car e
nu avea regimul juridic al iobagilor”
jelearii: pl. nom. 19,15
(a se) JELUI : v. IV
jeluindu(-se): gerunziu rezum. cap.6
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtvã: sg. ac. 42,8
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂR TVI
jârtveaºte: ind. prez. 3.sg.rezum. cap.1
JGHEAB: s.n.
jgheaburile: pl. ac. 24,11
JNEAPÃN : s.m. (cf. Indice 3 Împ)
jneapinilor: pl. gen. 30,4
JOC : s.n.
jocuri: pl. ac. 21,11
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JOS: adv.
jos: adv. în loc. adv. mai în jos/mai jos „mai prejos” 12,3; 13,2; 15,8
jos: adv. 18,16; 26,8; 36,19

LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 39,20
(a se) LÃMURI: v. IV (despre aur) „a (se) purifica prin acþiunea
focului”
(sã) lãmureaºte: ind. prez. 3.sg. 28,1

(a se) JUCA: v. I
(sã) v or juca: ind. viit.I. 3.pl. 40,15
(t e) vei juca: ind. viit.I. 2.sg. 40,2 4

LÃMURIT, -Ã: s. „pur”, „carea fost purificat sub acþiunea
focului”
(celui) lãmurit: s.n. sg. dat. 31,24

(a) JUDECA: v. I
judecaþi: imperativ 2.pl. 6,29
judeci: ind. prez. 2.sg.10,2
a judeca: inf. prez. 13,8
voiu fi judecat: pasiv ind. viit.I. 1.sg. 13,18
sã (se) judece: con j. prez. 3.sg. 13,19
(s-)ar judeca: cond. perf. 3.sg. 16,22
(sã) judecã: ind. prez. 3.sg. 16,22
sã judece: conj. prez. 3.sg. 19,7
judecã: ind. prez. 3.sg. 21,22; 22,13; 31,35; 34,3, 6; 36,31
judeca-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 22,28
sã judec: conj. prez. 1.sg. 27,5
judecã(-t e): imper ativ 2.sg. 35,14
(s-)au judecat : ind. pf.c. 3.sg. 36,17
giudecã: ind. prez. 3.sg. 12,11

(a) LÃSA: v. I
(s-)au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 19,20
ai lãsat: ind. pf.c. 2.sg. 22,9
au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 32,1
vei lãsa: ind. viit.I 2.sg. 39,11
lasã: ind. prez. 3.sg./pl. 24,7; 39,14
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. ac. 38,18
(a) LÃUDA: v. I
lãuda: ind. imp. 3.pl. 38,7

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. nom./ac. 8,3; 13,6; rezum. cap.18; 19,29; 23,4, 7;
27,2; 29,14, 21; 32,6, 9; 3 4,5, 12, 17; 36,17; rezum. cap.37;
37,23; 40,3
judecãþii: sg. gen. 9, 19
judecatã: sg. nom./ac. 9,32; 14,3; 19,6; 22,4, 18; rezum. cap.23;
31,13, 14; 33,3; 34,4, 23, 37; 36,6
judecãþile: pl. ac. 21,27
judecãþi: sg. gen. rezum. cap.34; rezum. cap.36

LÃUDARE: s.f.
lãudare: sg. nom. 37,22

JUDECÃTOR: s.m.; var. (În v.) JUDECÃTORIU
judecãtoriului: sg. dat. 9,15
judecãtorilor : pl. gen. 9,24
judecãtoriu: sg. ac. 12, 17
judecãtoriul: sg. ac. rezum. cap.31

(a se) LEGA: v. I
(sã) v or lega: ind. viit.I. 3.pl. 36,8
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 39,10; 40,24
lega-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 40,20
leagã: ind. prez. 3.sg. 26,8

JUNINCÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
giuninca: sg. nom. 21,10

LEGÃTURÃ: s.f.
legãtura: sg. nom. 5,23
legãturã: sg. ac. 31,1; 40,23
legãturile: pl. ac. 39,5

L
LANCE: s.f.
lãncile: pl. ac. 16,14
LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 36,8
LAPTE: s.n.
lap tele: sg. ac. 10, 10
LAT, -Ã: adj.
late: f. pl. nom. 37,10
(mai) latã: f. sg. nom. 11,9
LAÞ: s.n.
laþ: sg. ac. 18,9
laþuri: pl. ac. 22,10
LAUDÃ: s.f.
laudele: pl. ac. rezum. cap.1
laudã: sg. ac. 3,7
lauda: sg. nom. 20,5
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãut a: sg. nom./ac. 21,12; 30,31
LÂNÃ: s.f.
lâna: sg. ac. 31,20

LEGE: s.f.
legile: pl. ac. 36,22
leagea: nom./ac. 11,6; 22,22
leage: sg. ac. 28,26
leage: sg. ac., în sintagma cãlcãtoriu de leage „apos tat” 3 4,18;
LEIÞÃ: s.f.
leiþei: sg. gen. 4,10; 38,39
leiþã: sg. ac. 10,16
leiþa: sg. nom. 28,8
LEMN: „pom”, „copac”
lemnul: nom./ac 14,7; 41,18
(a) LEPÃDA: v. I
va lepãda: ind. viit.I 3.sg. 8,20
lep ãdând: gerunziu rezum. cap.2 7
am lepãdat : ind. pf.c. 1.pl. 32,13
leapãdã: ind. prez. 3.sg. 15,33; 36,5
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 32,13
LESNE: adv.
lezne: adv. 39,32
(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI (Înv. ºi reg.) „a urmãri sau a
cer ceta pe ascuns sau dintr -un loc ascuns, pentru a prinde, a
at aca, a surprinde”; „a aleºui”, „a pândi”

301

CARTEA LUI IOV

INDICE
loveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 5,18; rezum. cap.9; 21,6;
rezum. cap.36
vei lovi: ind. viit.I. 2.sg. 7,14
(sã) lovesc: ind. prez. 3.pl 9,6

leºuiesc: ind. prez. 3.pl. 38,40
aleºuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 30,13
am aleºuit: ind. pf.c. 1.sg. 31,9
LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”, „pândire”
leºuiri: pl. nom. 15,21
LEU: s.m.
leului: sg. gen. 4,10
leu: sg,. ac. 4,11
lei: pl. ac. 4,10
LEVIATHAN: s.m.
Leviathan: ac. 3,8; rezum. cap.40; 40,20
LIMBÃ: s.f.
limbei: sg. gen. 5,21
limba: nom./ac. 6,30; 15,5; 20,12, 16; 27,4; 29,10; 33,2; 40,20
LIN, -Ã: adj.
linã: f. sg. ac. 4,16
(a) LINGE: v. III
vor linge: ind. viit.I. 3.pl. 39,30
LINIE: s.f. (aici) „sfoarã cu care se mãsoarã lungimea”
linie: sg. ac. 38,5
LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. ac. 21,9
(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,20; 31,7
(sã) lipea: ind. imp. 3.sg. 29,10
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 41,8
(sã) lipesc: ind. prez. 3.pl. 41,14

LUARE: s.f.
luãrii: sg. gen., în loc. s. (Înv.) luãrii în pântece 39,2
LUCEAFÃR: s.m.
Luceafãrul/Luceafãrul: sg. ac. 11,17; 38,32

LIPSÃ : s.f. „nevoie”; „sãrãcie”
lipsã: sg. ac., în sintagma cei de lipsã „cei trebuincioºi” 6,13
lipsã: sg. nom./ac. 13,7; 20,10; 30,3
lipsa: sg. nom. 27,20; 41,13;

LUCRU: s.n.
lucrurile: sg. ac. 1,10; rezum. cap.5; 9,28; rezum.cap.26; 34,25;
36,9; 37,7
lucru: sg. nom./ac. 5,7; 15,11
lucrul: sg. nom./ac. 10,3; 24,5; 34,11, 19; 36,24
lucrului: sg. gen./dat. 7,2; 14,15
lucruri: sg. ac. 15,12; rezum. cap.37; rezum. cap.38

(a) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 39,17
LIPSIT, -Ã: adj./s.
(cel) lipsit: s.m. sg. ac.5,15; 24,14
(celui) lipsit: s.m. sg. gen./dat. 5,16; 34,28
lipsit: adj. m. sg. gen. 28,4
LOC : s.n.
locul: sg. nom./ac. 2,11; 6,17; 7,10; 8,18; 9,6; 14,18; 18,4, 21;
20,9; 27,21, 23; 28,5, 6, 12; 28,20, 23; 37,1, 13; 38,12, 19; 40,7
loc: sg. nom./ac. 16,19; 24,23; 28,1; 41,14
locuri: pl. ac. 30,6; 40,16
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 31,40
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 34,26
LOCAª : s.n.; var. (Înv.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 8,6
lãcaºele: pl. nom. 39,6
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 4,19; 26,5
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 10,22; 38,19; 39,28
lãcuit-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,28
lãcuiascã: con j. fãrã sã 3.pl. 18,15
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 30,6
(a se) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15, 19; 2,7; 16,11; 26,12; 34,26
lovind: gerunziu 1,16

(a se) LUA: v. I
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15, 17, 21; 19,9, 10; 22,3; 24,3, 10; 27,2
am luat: ind. pf.c. 1sg./.pl. 2,10; 33,27
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,2; 36,17; 40,23
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 4,21
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 13,6
luaþ: ind. prez. 2.pl. 13,8
luaþi: ind. prez. 2.pl. 13,10
luaþi: imperativ 2.pl. 13,17; 42,8
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 15,30; 38,15; 41,16
au luat: ind. pf.c. 3.sg. în loc. v. (Înv.) au luat în pântece 21,10
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 22,6
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.pl. 22,16
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 27,19; 32,22; 35,7
lua(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,21
luam: ind. imp. 3.sg. 29,17
luat-ai: ind. pf.c. 3.sg. 30,15
luam: ind. imp. 1.sg., în loc. v. luam aminte 32,12
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 32,21
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 34,20
luându-: gerunziu 24,7; 27,1; 29,1
luând: gerunziu rezum. cap.42
ia: ind. prez. 3.sg. 6,14; 34,19; 36,7, 27
iai: ind. prez. 2.sg. 7,21
(sã) ia: ind. prez. 3.sg. 28,2
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 33,31

(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,8; 31,3; 33,29; 34,8, 22
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 31,15
vei lucra: ind. viit.I. 2.sg. 35,7
lucrat-ai: ind. pf.c.2.sg. 36,23
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorilor: s.m. pl. gen. 31,39
LUME: s.f.
lume: sg. ac. 18,18
lumii: sg. gen. 28,2 4
lumea: sg. ac. 34,13
(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: conj. prez. 3.sg. 33,30
lumineazã: ind. prez. 3.pl. 37,12
LUMINÃ: s.f.
luminã: ac. reum. cap.3; 3,4; 12,22, 25; 15,22; 17,12; 18,18;
24,17; 28,11;
lumina: nom./ac. 3,9, 16, 20; 18,5, 6; 22,28; 24,16; 25,3; 26,10; 29,3,
24; 30,26; 33,28, 30; 36,30, 32; 37,3, 11, 15, 21; 38,15, 19, 24
luminei: sg. dat. adn. 24,13
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mãrimea: sg. ac. rezum. cap. 16; rezum. cap.17; 36,19
mãrimei: sg. gen.23,6; 37,4

LUNÃ : s.f.
luni: pl. ac. 3,6; 7,3
lunilor : pl. gen. 14,5
luna (as trul): sg. nom. 25,5; 31,26
lunile: pl. ac. 29,2; 39,2

MÃRTURIE : s.f.
mãr turie: sg. ac. 9,19; 29,11
mãr turiile: pl. ac. 10,17
mãr turia: sg. nom./ac. 16,20; rezum. cap.31;

LUNG , -Ã: adj.
(mai) lungã: f. sg. nom. 11,9

(a se) MÃRTURISI: v. IV
(sã) mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 15,18
mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 16,9
voiu mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 40,9

(a) LUNGA: v. I; vezi (a) ALUNGA
va lunga: ind. viit.I. 3.sg. 37,21; 41,19
LUT: s.n.
lut : ac.4,19; 33,6
lutul: ac. 10,9

MÃSEA: s.f.
mãsealele: pl. ac. 29,17
MÃSLIN: s.m.
maslinul: sg. ac. 15,33

M

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom./ac. 11,9; 38,5
mãsurã: sg. ac. 28,25
mãsurã: în e xpr. cu sens de super l. abs. preste mãsurã 42,3

MAI: s.n. „ciocan”
maiul: sg. ac. 41,20
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 1,2 1; 31,18
maicã-mea: sg. nom. 17,14

MÂHNIRE: s.f.
mãhnirii : sg. gen. rezum. cap.1

MARE: s.f.
mar e: sg. nom./ac. 7,12; 14,11
mar ea: sg. nom./ac. 11,9; 28,14; 38,8
mãrii: sg. gen. 6,3; 9,8; 1 2,8; 36,30; 38,16; 41,22
mãrile: pl. nom. 26,12

MÂHNIT, -Ã: ad j./s.
(cei) mâhniþi: s.m. pl. ac. 5,11
(celor) mãhniþi: s.m. pl. dat. 29,25
mãhnit: adj. m. sg. nom. 30,28

MARE: ad j.
mar e: m./f./n. sg. nom./ac. 1,3; 15,11; 24,19; rezum. cap.30;
31,11, 28; 36,26; 37,23; 38,25; 39,11
(cel) mar e: s.m. sg. nom. 3,19
(ceale) mari: s.n. pl. ac. 5,9; 9,10; 37,5
mari: n. pl. ac. 15,12
mar ea: adj. antepus f. sg. ac. rezum. cap.30
(cel mai) mare: m. sg. ac. rezum. cap.31
(mai) mare: m. sg. nom. 33,12
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 28,24; 37,3; 38,13
MASÃ: s.f.
measii: sg. gen . 36,16
MÃCAR: adv.; var. MACAR
macar : adv. în loc. cj. macar cã 20,18; 21,26
mãcar : adv. 9,31
MÃDULAR: s.n. (Înv. ºi pop.; mai ales la pl.) „fiecare dintre
membrele unei fiinþe; (prin gn.) „fiecare dintre pãrþile sau organele
din car e este alcãtuitã o fiinþã”
mãdulãrile: pl. nom./ac. 16,8; 17,7; rezum. cap.41; 41,14
MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduhã: sg. ac. 21,24
MÃGAR: s.m.
mãgariul: sg. nom./ac. 6,5; 39,5
mãgariului: sg. gen. 11,12
mãgarii: pl. ac. 24,5
(a) MÃRI: v. IV
mãr eºti: ind. prez. 2.sg. 7,17
MÃRIME: s.f.
mãrime: sg. nom. rezum. cap.9

(a) MÂNA: v. I
au mânat: ind. pf.c. 3.pl. 24,3
MÂNÃ: s.f.
mânilor: pl. gen ./dat. 1,10; 14,15; 16,12, 18; 22,30; 30,2; 34, 19
mâna: sg. nom./ac. 1,11, 12; 2,5, 6, 10; 5,20; 6,9, 23; 8,4, 12,
20; 10,7; 11,14; 1 2,9; 13,21; 15,23, 25; 19,21; 20,10; 21,16; 23,2;
26,13; 27,11; 28,9; 29,20; 30,24; 31,21, 25, 27; 35,7; 37,7; 39,34;
40,2 7
mâni: pl. ac. 4,3; 17,9; 36,32
mânile: pl. nom./ac. 5,12, 18; 9,24, 30, 33; 10,8; 11,13; 12,6;
13,14; 15,32; 27,22, 23
mânã: sg. nom./ac. 5,15; 12,10; 17,3
mânurilor : pl. gen. 10,3
mânii: sg. gen. 30,21
(a se) MÂNCA: v. I
sã mânce: conj. prez. 3.sg./pl. 1,4; 31,8
mâncând: gerunziu 1,13, 18
a mânca: inf. prez. 3,24
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 5,5
(sã) mânca: inf. prez. fãrã a 6,6
mâncã: ind. prez. 3.sg. 12,11; 40,10
(sã) mâncã: ind. prez. 3.sg. 13,28
mânca: ind. imp. 3.pl. 30,4
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 31,17, 39
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,17; 42,11
mânâncã: ind. prez. 3.pl 30,17
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi r ar) (a) MÂNGÃIA
sã mângãie: conj. prez. 3.sg./pl. 2,11; 15,11
a mângãia: inf. prez. rezum. cap.6
mângãia(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,13
aº mângãia: cond. prez. 1.sg. 16,5
(sã) mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
mângãiaþi: ind. prez. 2.pl. 21,3 4
am mângãiat : ind. pf.c. 1.sg. 29,13
au mângãiat: ind. pf.c. 3.pl. 42,11
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MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. nom. 6, 10
mângãiare: sg. ac. rezum. cap.21

(a se) MILOSTIVI: v. IV
milostiviþi(-vã): imperativ 2.pl. 19,21
sã (sã) milostiveascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.33

MÂNGÂIET OR, - TO ARE: s.m./f.; var. (În v. ºi r eg.)
MÃNGÃIETORb; (În v.) MÃNGÃITOR
mângãitori: pl. nom.16,2
mângãietoriu: sg. nom. 29,25

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirea: sg. nom. rezum. cap.35

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
mâniiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 19,11
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 32,2
(s-)au mãniat: ind. pf.c. 3.sg. 32,5
MÂNIE : s.f.; (Înv. ºi rar) MÃNIE
mâniii: sg. gen. 4,9
mâniia: sg. nom./ac. 5,2; 20,23; 36,13
mânie: sg. ac. 6,2; 30,28
mânia: nom./ac. 14,13; 16,10; 18,4; 36,18
mãniia: sg. nom. 3,26
mãnii: sg. dat. 9,13
(a se) MÂNTUI : v. IV; var. (În v.) (a se) MÃNTUI
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 5,15; 36,16
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 22,29, 30
mântui(-sã)-va: ind. viit.I 3.sg. 22,30
vei mântui: ind. prez. 2.sg. 30,24
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 36,6
mântui: inf. prez. fãrã a 40,9
MÂNTUIRE: s.f.; var. (În v. ºi rar.) MÃNTUIRE
mântuire: sg. ac. 5,4
mãntuirea: sg. nom. 30,15
MÂNTUIT OR: s.m.
mântuitoriul: sg. nom. 13,16
MÂNZ : s.m.
mânzul: sg. ac. 11,12

MINCINOS, -OASÃ : adj.
mincinoasa: adj. antepus f. sg. ac. rezum. cap.2 1
MINCIUNÃ : s.f.
minciunii: sg. dat. adn . 13,4
minciuna: sg. ac. 13,7; 27,4
minciunã: sg. nom./ac. 34,6; 36,4
MINTE: s.f.
mintea: sg. nom./ac. 5,27; 12,12; 13,13; 20,2; 26,3
(a) MINÞI: v. IV
minþu: ind. prez. 1.sg. 6,28
a fi minþit: inf. pf. 24,25
(a se) MINUNA: v. I
(sã) minuneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
MINUNAT, -Ã: adj./s./adv. „uimitor”; „lucruri uimitoare”
minunate: s.n. pl. ac. 5,9; 9,10
minunat: adv. 10,16
minunatele: ad j. antep. n. pl. ac. rezum. cap.3 7
minunat: adj. n. sg. ac. 37,5
(ceale) minunate: s.n. pl. ac. 37,14; rezum. cap.39
MINUNE: s.f.
minunea: sg. nom. 33,7
(a se) MIRA: v. I
(sã) va mira: ind. viit.I. 3.sg. 40,18
mirându(-se): gerunziu rezum. cap.7

(a) MES TECA: v. I; v ezi (a) AMESTECA

MIROS: s.n.
mirosul: sg. ac. 14,9

MEªTER: s.m.
meºteri: pl. nom. 13,4

(a) MIROSI: v. IV
miroasã: ind. prez. 3.sg. 39,25

MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirilor: pl. gen. 20,18

(a se) MISTUI: v. IV
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,16
a f i mistuiþi: pasiv. inf. prez. 4,9
(sã) vor mis tui: ind. viit.I. 3.pl. 4, 19; 36,12
(sã) mis tuiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,9; 14,19; 30,18
mistuiaºte: ind. prez. 3.sg. 9,22
(m-)aº f i fost mistuit: cond. pf. 1.sg. 10,18
a fi mistuit: pasiv inf. prez. 11,17
(mã) mistuiesc: ind. prez. 1.sg. 13,19
a mistui: inf. prez. 13,26
(mã) voiu mistui: ind. viit.I. 1.sg. 13,28
mistuiascã: conj.prez. fãrã sã 3.sg. 18,13
mistuindu(-sã): gerunziu19,20
(sã) va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 20,18
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 28,5
mistuitu(-s)-au: ind. pf.c 3.sg. 33,25

MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoaptea: sg. ac. 26,7
miazãnoapte: sg. ac. 34,20; 37,9, 22
mieziinopþii: sg. gen. 38,31
MIAZÃZI : s.f.
miazãzi: sg. ac. 37,17
MIC, -Ã : adj./s
(cel) mic: s.m. sg. nom./ac. 3,19; 5,2
mici: adj. n. pl. nom. 8,7
micã: adj. f.. sg. nom. 26,14
MIERE : s.f.
mierii: sg. gen . 20,17
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 10,12; 30,25; 33,24; 34,20
mila: sg. nom./ac. 6,14; 24,20; 31,18
milei: sg. gen. 37,13
MILOSTIV, -Ã : adj.
milostiv: m. sg. nom. 33,24

MISTUIRE : s.f.
mistuire: sg. ac. 30,2 4
MISTUIT, -Ã: adj.
mistuit: m. sg. nom. 14,10
(a se) MIªC A: v. I
miºcã: ind. prez. 3.sg. 9,6
(sã) va miºca: ind. viit.I. 3.sg. 13,11; 15,23
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aº miºca: cond. prez. 3.sg. 16,6
(s-)au miºcat : ind. pf.c. 3.sg. 37,1

(a) MULGE: v. III
ai muls: ind. pf.c. 2.sg. 10,10

MIªCAT, -Ã : adj.
miºcat: m. sg. nom. rezum. cap.16; rezum. cap.20

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
multa: ad j. antepus f. sg. ac. 31,3 4
multã (f oarte): adj. f. sg. nom. 1,3
(prea) multã: adj. f. sg. ac. 22,5
multe: adj. f./n. pl. ac. rezum. cap.7; 8,2; rezum. cap.11; 11,6;
14,1; r ezum.cap.20; 20,2; 23,14; r ezum. cap.24; rezum. cap.29;
31,25; 32,9
multã ad j. f. sg. ac. 12,12; 23,6; 26,3
multor: ad j. m. pl. dat. 36,31
(mai) mult : adv. 3,4; 7,16; 20,9; 34,32; 38,11; 39,35; 40,27;
rezum. cap.41; 42,12
mult: adv. rezum. cap. 6; 11,6; 15,10; rezum. cap.28
multe: pron. nehot. f./n. pl. ac.11,2; 20,2;
mulþi: pron. nehot m. pl. nom./ac.4,3; 11,19; 3 4,24

MIªEL, MIªEA: adj.
miºelul: adj. antep. m. sg. ac. rezum. cap.7
MIªELÃTATE: s.f. (Înv.) „sãrãcie”
miºãlãtãþ: pl. ac. rezum. cap.7
miºelãtate: sg. ac. 10,15; 30,3; 36,21
miºãlãtãþii: sg. gen. 10,22
miºãlãtate: sg. ac. 11,16
miºelãtãþile: pl. ac. 30,14
MITITEL, -EA: s.m./f.
mititeii: s.m. pl. nom.21,11

MULÞIME: s.f.
mulþimea: nom./ac. 20,18; 23,6; 30,18; 32,7; 35,9; 36,18;
39,7
mulþime: sg. ac. 31,34

MOALE: s.
(ceale) moi: s.n.pl. ac. 40,22
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. nom./ac. 3,21; r ezum. cap.17; 18, 13; 28,22
moar te: ac. 5,20; 6,6; 7,15; rezum. cap.27; 33,22
morþii: sg. gen./dat. 3,5; 10,21, 22; 12,22; 24,17; 28,3; 30,23;
34,22; 38,17
MOLIE: s.f.
molii: pl. ac. 4,19
molie: sg. ac. 13,28
molia: sg. ac. 27,18
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. nom./ac. 3,22; 17,1
mormânt : sg. ac. 5,26; 10,19
mormânturi: pl. ac. 15,28; 21,32
MORT, MOARTÃ: adj./s.
morþilor : s.m. pl. gen. 21,32
mor t: adj. m. sg. nom. 14, 14
(a) MOªI: v. IV
moºind: gerunziu 26,13
MOªIE: s.f.
moºia: sg. nom. 1,10
moºiia: sg. nom.36,33

(a) MULÞUMI: v. IV
au mulþãmit : ind. pf.c. 3.pl. 31,20
MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom./ac. 9,5; 28,9; 39,8; 40,15
muntele: sg. nom. 14,18
munþilor: pl. gen. 24,8
(a) MURI: v. IV
au murit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 42,16
am murit: ind. pf.c. 1.sg. 3,11
muri-vor: ind. viit.I. 3.pl. 4,21
va muri: ind viit.I. 3.sg. 12,2; 14,8, 10
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 29,18
or muri: ind. viit. I. 3.pl. 34,20
muri-va: ind. viit.I. 3.sg. 36,14
moare: ind. prez. 3.sg. 21,23, 25
mori: imper ativ 2.sg. 2,9
MURITOR, -TOARE: s.
muritori: s.m. pl. dat. 36,31
(cei) muritori: s.m. pl. ac. 38,26
MUST: s.n.
mustul: sg. ac. 32,19

(a) MUIA: v. I
au muiat : ind. pf.c. 3.sg. 23,16

(a se) MUSTRA : v. I
mustrând: gerunziu rezum. cap.18
mustrându-: gerunziu rezum. cap. 39
mustr aþi: ind. prez. 2.pl. 19,5
mustri: ind.prez. 3.sg. 20,3
va mustra: ind. viit.I. 3.sg. 21,31; 22,4
mustrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22; rezum. cap.3 4; 39,32
(sã) mustrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
mustri: ind. prez. 2.sg. 33,13
(mã) mus tru: ind. prez. 1.sg. 42,6

MUIERATIC: s.m.; var. MUIER OTIC
(cei) muieroteci: s.m. pl. ac.36,14

MUSTRARE: s.f.
mustrãri: pl. ac. 23,4

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierea: nom. rezum. cap.2; 2,9
muierile: ac. 2,10
muiere: ac. 14,1
muiare: sg. ac. 15,14; 25,4; 31,9
muiarii: sg. dat. 19,17
muiarea: sg. nom. 31,10
muieri: pl. nom. 42,15

(a se) MUTA: v. I
au mut at: ind. pf.c. 3.sg. 9,5; 17,12
(sã) mutã: ind. prez. 3.sg. 14,18
(sã) v or muta: ind. viit.I. 3.pl. 18,4
va muta: ind. viit.I. 3.sg. 18, 18

MOªTENIRE: s.f.
moºt eniri: pl. ac. rezum. cap.1
moºt enirea: sg. nom. 1,3; 20,29; 27,13
moºt enire: sg. ac. 31,2; 42,15
(a) MUGI: v. IV
va mugi: ind. viit.I. 3.sg. 6,5

MUTAT, -Ã : adj.
mut at: m. sg. nom. 10,19
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neamuri: pl. ac. 34,29
neam: sg. ac. 37,13; 42,16

N

NEA : s.f.
neaoa: sg. nom. 6,16
nea: sg. ac. 9,30; 24,19

NAAMANITEAN : s.m. „locuit or al þinutului Naamah”
Naamaniteanul: sg. nom. 11,1; 20,1
NAAMATHINEAN: s.m. „locuitor al þinutului Naamah”
Naamathineanul: sg. nom. 2,11

NEADEVÃRAT: adv.
neadevãr at: rezum. cap.35

NAAMITEAN: s.m. „locuitor al þinutului Naamah”
Naamiteanul: sg. nom. 42,9

NEAPR OPIAT, -Ã : adj.
neapropiiate: f. pl. ac. 39,28

NARÃ: s.f.
nãrile: ac. 27,3; 40,21; 41,11

NEBUN, -Ã : adj.
nebune: f. sg. ac. 2, 10

(a se) NAªTE: v. III
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. 5,7
naºte: ind. prez. 3.sg. 24,21
(te) vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 38,21
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
(m-)am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 3,3
a fi nãscut: pasiv inf. prez. rezum. cap.10; 11,12
eºti nãscut: pasiv ind. pr ez. 2.sg. 15,7
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 15,35; 38,28, 29

NEBUNIE : s.f.
nebunie: sg. ac. rezum. cap.17
nebunia: sg. ac. 34,7
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
necazul: sg. ac. rezum. cap.10
nãcazuri: pl. ac. 5,19; rezum. cap.7
nãcaz: sg. ac. 5,21; 36,15, 19
nãcazul: sg. nom./ac. 7,11; rezum. cap.9; 15,24
nãcazu: sg. ac. 10,15
nãcazului: sg. gen. rezum. cap.17; rezum. cap.19; 30,16, 27

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. rezum. cap.3
naºterea: sg. ac. rezum. cap.28; 38,12
naºterile: pl. ac. 31,12

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
nãcãjindu-: gerunziu 6,10
(sã) nãcãjaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
nãcãjiþi: ind. prez. 2.pl. 19,2
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,6; 30,11
nãcãji(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,26
am nãcãjit: ind. pf.c. 1.sg. 31,39;
sã nãcãjesc: conj. pr ez. 1.sg. 2,3

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
am nãdãjduit: ind. pf.c. 1.sg. 6,20
voiu nãdãjdui: ind. viit.I. 1.sg. 13,15
nãdãjduiesc: ind. prez. 1.sg. 17,12
nãdãjduiam: ind. imp. 1.sg. 32,7
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: nom./ac. 5,16; 14,7; 27,8
nãdejde: nom./ac. 7,6; 19,27; 40,18
nãdejdea: nom./ac. rezum. cap.8; 8,13; 11,18, 20; 19,10; 40,28
NÃIMIT: s.m./F. (Înv. ºi pop.) „(persoanã) care s-a angajat cu
platã, pentru a face o muncã”
nãimitului: s.m. sg. gen. 7,1; 14,6
nãimitul: s.m. sg. nom. 7,2
NÃPÂRCÃ: s.f. (P op.) „viperã”
nãpârcã: sg. ac. 20,16
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., (Înv.) în loc.adv. de nãpraznã „dintr-o datã”1,19;
10,8; 16,13; 26,12
NÃSCUT, -Ã : adj./s.
nãscut: s.m. sg. gen., în sintagma celui întâiu nãscut 1,13, 18
nãscut: s.m. sg. ac. 3,16
nãscute: s.f. pl. nom., în sintagma ceale întâiu nãscut e 18,13;
(cel)nãscut : s.m. sg. nom. 15, 14; 25,4
nãscut: adj. m. sg. nom. 14, 1
NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15, 17, 19; 30,14, 26
nãvãliþi: ind. prez. 2.pl. 6,27
sã nãvãleascã: conj. pr ez. 3.sg. 18,12
va nãvãli: ind. viit.I. 3.sg. 18,20
NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 5,25; 8,8; 18,19; 31,8
neamurile: pl. ac. 12,23

NECÃJIT, -Ã: adj.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjit: m. sg. nom. 30,25
NECINS TE: s.f.
necins te: sg. ac. 12,21
NECUNOªTINÞÃ: s.f.
necunoºtinþa: sg. nom. 19,4
NECUPRINS, -Ã: ad j./s.
necuprinse: s.n. pl. ac. 9,10
necuprins: adj. m. sg. nom./gen. rezum. cap.11; rezum. cap.23
necuprinsa: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.26
NECURAT, -Ã: adj./s.
(cei) necuraþi: s.m. pl. nom./ac. 3,17; rezum. cap.21; 21,7; 34,26;
36,6; 38,13 15; 40,7
(celor) necuraþi: s.m. pl. gen. 5,12, 13; 8,22; 16,12; rezum. cap.18;
20,5
(cel) necurat: s.m. nom./ac. rezum. cap. 9; 9,22; 15,20; rezum. cap.21
necuratului: s.m. sg. gen. 9,24; 36,17
necurat: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 9,29; 10,7, 15; 18,5; 20,29;
27,13
necurat: s.n. sg. ac. 14,4
necuraþilor: s.m. pl. gen. 10,3; 11,20; rezum. cap.15; 21,16, 17, 28
(celui) necurat: s.m. sg. gen./dat. 18,21; rezum. cap.20; 29,17; 31,3
necuraþi: adj. m. pl. nom./ac. 22,15; 34,8
necuraþii: s.m. sg. nom. rezum. cap.27
necuratul: s.m. sg. nom. 27,7
necuraþi: s.m. sg. ac. 34,18
NEDREPT: adj./s.
nedrep t: adj. m. sg. nom. rezum. cap.11
nedreap te:adj. f. pl.ac. 21,27
(cel) nedrept: s.m. sg. ac. 16,12; 27,7
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NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãraþi: m. pl. nom./ac. 21,33; 34,24

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. nom./ac. 4,8; 6,30; rezum. cap.9; 15,35; 27,4;
31,3, 11, 28; 33,9; 3 4,8, 22, 32; 36,10, 21, 23
nedrep tatea: sg. nom./ac. 5,16; 7,21; 10,6, 14; 11,6, 11, 14; 14,17;
15,5,16; 16,18; 20,27; 22,23; 31,33; 34,10
nedr eptãþii: sg. gen. 8,4; 34,36
nedr eptãþi: pl. ac. 13,23; 22,5; rezum. cap.24
nedr eptãþilor: pl. gen. 19,29
nedr eptãþile: sg. nom. 35,6

NEPOT: s.m.
nepoþilor : pl. gen. 21,8
nepoþii: pl. nom. 27,14

NEDUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
nedumnezeiascã: f. sg. ac. rezum. cap.8

NEPRIETEN: s.m.
nepriiatin : sg. nom. 13,24; 33,10
nepriiatinul: sg. nom. 27,7

NEFOLOSITOR, -TOARE: ad j.
nef olositoriul: adj. antep. m. sg. nom. 15, 16

NEPRICEPUT, -Ã: ad j.
neprecepute: n. pl. ac. 38,2

NEPUTINCIOS, -OASÃ: s.
neputinciosului: s.m. sg. gen. 26,2

(a se) NEGRI: v. IV (Înv. ºi pop) „a se înnegri”
negr eascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 3,5
(s-)au negrit: ind. prez. 3.sg. 30,30

NERÃBDARE : s.f.
nerãbdar ea: sg. ac. rezum.cap.4
nerãbdar e: sg. ac. rezum. cap.15; r ezum. cap.18; rezum. cap.32

NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 26,9
negurã: sg. ac. 38,3 4

NERODITOR, -TOARE: adj.
ner oditoriu: m. sg. ac. 24,20
NESÃRAT, -Ã : adj.
nesãr at: adj. n . sg. nom. 6,6

NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorilor : gen. 28,8
neguþãtorii: pl. nom. 40,25

NESCHIMBÃTOR, -TOARE: adj.
neschimbãt oriu: m. sg. nom. 15,15

NEISPITIT, -Ã: ad j./s.
neis pitite: s.n. pl. ac. 5,9; 37,5
neis pititã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.37

NESOCOTIT, -Ã: adj. (des pre numere) „car e nu poate f i
es timat”
nesocotit : n. sg. nom. 36,26

NEIZBÂNDIT, -Ã: adj. „care nu a fost mântuit”
neizbândit: m. sg. ac. 24,12

NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþa: sg. nom. rezum. cap.10

NEÎNTINAT, -Ã : adj.
neîntinat: m. sg. nom. 15,14
neîntinatã: f. sg. nom. 22,3

NEªTIUT, -Ã: ad j.
neºtiut : n. sg. nom. 15,20

NEÎNÞELEPÞEªTE: adv.
neînþãlepþeaºte: rezum. cap.42
neînþelepþeaºte:. 42,3

NEVESTIT, -Ã: adj.
ne vestiþi: m. pl. nom. 14,21

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom. 11,14
nelegiuiri: sg. pl. dat. rezum. cap. 22
nelegiuire: sg. nom. 31,11

NEVINOVAT, -Ã : adj./s.
(celui) ne vinovat: s.m. sg. dat. rezum. cap.4
(cel) ne vinovat: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,22; 17,8; 22,19,
30; 27,17
(celor) nevino vaþi: s.m. pl. gen. 9,23
ne vinovat: adj. m. sg. nom. 4,7; 9,20

NEMÃREÞ, -EAÞÃ: ad j.
nemãreþi m. pl. ac. 12,19;

NEVINOVÃÞIE: s.f.
ne vinovãþia: sg. ac. 2,3; 27,5
ne vinovãþie: sg. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.2 7; rezum. cap.28
ne vinovãþiii: sg. gen. rezum. cap.31

NEMÂNCARE : s.f. „lipsã de hranã”; „foame”, „foamete”
nemâncarea nom. 18,12;
NEMERNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC „(persoanã)
car e a venit din altã parte”; „venetic”
nimearnic: sg. ac. 19,15
nimearnicul: sg. om. 31,32
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI (Înv. ºi reg.)
„a umbla fãrã rost”; „a pribegi”
nimerniceaºt e: ind. prez. 3.sg. 28,4
NEMILOSTIV, -Ã : adj./s.
nemilos tiv: adj. m. sg. ac. 30,2 1
nemilos tiv: s.m. sg. ac. 41,1
NEMILOSTIVIRE : s.f.
nemilos tivire: sg. ac. rezum. cap.19; rezum. cap.22
nemilos tivirea: sg. nom. 34,10; rezum. cap. 35; 35,8

NEVOIE: s.f.
ne voile: pl. ac. rezum. cap.3
NEVREDNIC, -Ã: ad j.
ne vreadnici: m. pl. nom. 30,2
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 6,3
nãsip: sg. ac. 5,6
NOAPTE: s.f./adv.
noap tea: s. nom./ac. 3,3, 6, 7; 5,14; 17,12; 36,20
noap tea: s. sg. ac., în loc. adj. de noaptea 4,13; 20,8; 33,15; 3 4,25
noap te: s. sg. ac., în loc. adv. de noap te „noaptea” 24,14; 30,17
noap tea: adv. 27,20
noap te: s. sg. ac. 35,10
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nopþi: pl. ac. 2,13
nopþ: pl. ac. 7,3
NOR : s.m.
norul: sg. nom./ac. 7,9; 30,15; 38,9
norii: pl. nom./ac. 20,6; 22,14; 26,8; 36,29; 37,11
nori: pl. ac. 36,28; 37,11; 37,21
norilor: pl. gen. 37,15, 16; 39,20
NOR OCIT, -Ã : adj. (Înv.) „norocos”; (Înv. ºi pop.) „fericit”
norocite: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.36
norociþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap. 21
NOR OD: s.n.
norodului: sg. gen. 12,24; 3 4,30
norod: sg. ac. 18, 19
norodul: sg. ac. 28,4
noroadele: pl. nom./ac. 34,20; 36,20; 36,31
NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. pl. ac. 32,19
NUIA: s.f.
nuia: sg. ac. 19,24
NUMÃR : s.n.
numãr: sg. ac., în loc. adj. fãrã numãr „nenumãrat” 5,9
numãr: sg. nom. 9,10
numãrul: nom./ac. 14,5; 15,20; 21,21; 25,3; 36,26; 38,21
(a se) NUMÃRA: v. I
sã (se) numere: conj. pr ez. 3.sg. 3,6
am numãrat: ind. pf.c. 1.sg. 7,3
numãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; rezum. cap. 24; 31,4
ai numãrat : ind. pf.c. 2.sg. 14,16
numãrat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 39,2
NUME: s.n.
nume: sg. ac. 1,1
numele: nom./ac. 1,21; 18,17; 42,14
O
OAIE: s.f.
oi: sg. nom./ac. 1,3; 42,12
oile: pl. ac. 1,16
oilor: pl. gen. 31,20
OALÃ: s.f.
oala: sg. ac. 41,11, 22
OASTE: s.f.
oastea: sg. nom. 29,25
oastei: sg. gen. 39,25
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.31
(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

INDICE
OCHI : s.m.
ochii: pl. nom./ac. 2,12; 3,10; 7,8; 11,20; 14,3; 15,12; 17,5; 19,15,
27; 20,26; 21,20; 22,29; 24,23; 27, 19; 28,21; 31,1, 7, 16; 34,21;
36,7; 39,29; 40,19; 41,9
ochilor: pl. gen. 4,16
ochiul: sg. nom. 7,7; 10,18; 13,1; 16,21; 17,2, 7; 24, 15; 28,7, 10;
29,11; 42,5
ochi: pl. nom./ac. 10,4; 16,10
ochiu: sg. nom. 29,15
ODATÃ: adv. „cândva”
odatã: 16,13
ODIHNÃ : s.f.
odihnã: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,16; 30,27
odihna: sg. nom. 36,16
(a se) ODIHNI : v. IV
(m-)aº odihni: cond. prez.1.sg. 3,13
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,17; rezum. cap.42
(m-)am odihnit : ind. pf.c. 1.sg. 3,26
a(sã) odihni: inf. prez. 9,18
odihni-vei: ind. viit.I. 2.sg. 11,19
sã odihneascã: con j. prez. 3.sg. 14,6
odihneaºte-te: imperativ 2.sg. 22,21
(sã) odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 39,32
(a) ODRÃSLI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a da mlãdiþe”
odrãslesc: ind. prez. 3.pl. 14,7
OFTARE: s.f.; var. (Înv.) OHTARE
ohtãrii: sg. gen. 4,12
OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 1,1, 8; 3,3; rezum. cap.7; rezum. cap.10; 12,14;
14,19; 15,16; rezum. cap.26; 31,33; 33,17; 34,7; 38,26
omul: sg. nom./ac. 1,1, 3; 2,4; 4,17; 5,7, 17; 7,17; rezum. cap.9;
9,2; 10,4; 11,2, 12; 13,9; 14,1, 10, 12, 14; 15,7, 14; 16,22; 20,4;
21,33; 22,2; rezum. cap.25; 25,4, 6; 28,13; 32,13; 33,12; 3 4,9,
15, 30, 34, 36; 37,20; 41,19
omului: sg. gen./dat. 7,1, 8; 9,32; 10,5; 12,10; 14,5; 16,22; 20,29;
21,4; 25,6; 27,13; 28,4, 28;
32,21; rezum. cap.33; 33,26; 34, 11, 23; rezum. cap.35; 35,8
oamenilor: pl. gen. rezum. cpa.3; 7,20; 11,11; r ezum. cap.24;
rezum. cap.25; 33,16, 23; 34,21; 37,7
oameni: pl. nom./ac. 4,13; 12,2; rezum. cap.14; 32,1, 8; 33,15, 27
oamenii: nom./ac. 11,3; 22,15; 24,7, 12; 31,31; 34,8, 29, 34;
36,25; 37,24
Oamenilor: pl. gen., în sintagma Pãzitoriul Oamenilor 7,20
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. sg. gen./ac. pl. rezum. cap.7; 10,5
omeneascã: f. sg. ac. rezum. cap.14
(a se) OPRI: v. IV
opresc: ind. prez. 3.pl. 15,11
voiu opri: ind. viit.I. 1.sg. 34,31
ORÂNDUIALÃ: s.f.
orânduialã: sg. nom./ac. 10,22; rezum. cap.22; rezum. cap.24

OBOSIT, -Ã : adj./s.
(cei) obosiþi: s.m. pl. nom. 3,17
(celui) obosit : s.m. sg. dat. 22,7
obosite: adj. f. pl. ac. 4,3
obosit: adj. m.sg. nom. 11,18

(a se) ORBI : v. IV
(sã) orbeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

OBªTE: s.f.
obºtii: sg. dat. 17,6
obºtea: sg. ac. 24,9

OR GAN: s.n. „instrument muzical”
organului: sg. gen.21,12
organul: sg. nom. 30,31

ORB, -OARBÃ: s.m./f.
(celui) orb: s.m. sg. dat. 29,15
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ORZ: s.n.
or zu: sg. ac. 31,40
OS: s.n.
osul: sg. nom. 19,20
oasele: pl. nom./ac. 4,14; 7,15; 20,11; 21,24; 30,30; 31,22; 33,19,
21; 40,13
oase: pl. ac. 10,11
(a se) OSÂNDI: v. IV
va osândi: ind. viit.I. 3.sg. 9,20; 34, 12
sã osândeºti: conj. pr ez. 2.sg. 10,2
osândi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
osândise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 32,3
osândeºti: ind. pr ez. 2.sg. 34,17
sã osândeascã: conj. prez. 3.sg. 34,29
vei osândi: ind. viit.I. 2.sg. 40,3

PAS: s.m.
paºilor: pl. gen. 6,18
paºii: pl. nom./ac. 14,16; 18,7; 31,4; 34,21
paºul: sg. nom. 31,7
PASÃRE : s.f.
paser ea: sg. nom./ac. 5,7; 28,7
pasirile: pl. ac. 12,7
paserile: pl. ac. 28,21; 35,11
paser e: sg. ac. 40,24
(a) PAªTE: v. III
au pãscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,2, 21
(sã) pãºtea: ind. imp. 3.pl. 1,14
PAT: s.n.
patul: sg. nom./ac. 7,13; 17, 13
pat: sg. ac. 33,15, 19

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI (Pop.) „a se despãrþi”
(s-)au usebit: ind. pf.c. 3.sg. 21,10
(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
(sã) us pãta: ind. imp. 3.pl.rezum. cap.1

PATIMÃ: s.f.
patimi: pl. ac. rezum. cap. 27
PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. nom. 39,23
pa vezele: pl. ac. 41,6

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop) USPÃÞ
us pãþu: sg. ac. 1,4
us pãþului: sg. gen. 1,5

PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 6,2; rezum. cap.11; 13,26;
14,16; rezum. cap.18; rezum. cap.23; 34,30, 37
pãcatul: nom./ac. 7,21; 10,6; 24,19; 31,33
pãcat e: pl. ac. rezum. cap.13; 13,23
pãcat : sg. ac. 34,6

OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 25,3
OSTENEALÃ: s.f.
ostenealele: pl. ac. 39,11

(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã f ie pãcãtuit: conj. pf. 3.pl. 1,5
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 1,22; 2,10
vei pãcãtui: ind. viit.I. 2.sg. 5,24; 35,6
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,20; 33,27
vor fi pãcãtuit: ind. viit.ant. 3.pl. 8,4
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 10,14; 17,2
voiu pãcãtui: ind. viit.I. 1.sg. 35,3

(a se) OSTENI : v. IV
(m-)am os tenit: ind. pf.c. 1.sg. 9,29
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 39,16
OSTENITOR, -TOARE : adj.
ostenitoare: adj. f. pl. ac. 7,3
(a) OªTI: v. IV
oºtesc: ind. prez. 3.pl./1.sg 6,4; 10,17
oºtesc: ind. prez. 1.sg. 14, 14
oºtascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 17,3

PÃCÃTUIRE: s.f.
pãcãtuir e: sg. ac. 31,30
PÃCIUITOR, -TOARE : adj. „paºnic”
pãciuitoare: adj. f. pl. nom. 5,23

OU: s.n.
oaole: pl. ac. 39,14

PÃIANJEN: s.m.
painjinului: sg. gen. 8,14

P
PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 5,24; 9,4; 15,21; 22,21; 34,29; rezum. cap.42
PAJURÃ: s.f.; var. (Înv.) PAJORÃ, PAJERÃ; (neobiºnuit) PAªORÃ
pajora: sg. ac. 9,26
pajer a: sg. nom. 39,27
paºorã: sg. ac. rezum. cap.39
PANÃ: s.f.
peana: sg. nom./ac. 39,13, 13
PARTE: s.f.
par tea: sg. ac., în loc. prep. despre partea/din par tea „dinspre”
1,19; 26,14
par te: sg. nom./ac. rezum. cap.20; 31,2
par tea: sg. nom./ac. 20,29; 24,18; 27,13; 32,17
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toate pãrþile „(de) pretutindeni” 15,22

PÃIUª: s.n.
pãiuºu: sg. ac. 13,25; 41,19
pãiuºul: sg. ac. 41,20
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,1, 7; 2,2; 9,6, 13, 24; 10,21, 22; 11,9;
12,15; 14,19; 15,19; 18,4; 20,27; 22,8; 26,7; 27,16; 28,5, 13;
31,38; 37,13, 17; 39,6, 21, 24; 42,15
pãmânt: sg. ac. 1,8, 10, 20; rezum. cap.2; 2,3, 13; 4,19; 5,6; 7,1;
8,9, 19; 14,8; 15,29; 16,14; 18,10, 17; 19,25; 20,4; 22,24; 24,18;
28,2; 29,24; 30,8; 34,13; 37,6; 38,24, 26; 38,33, 38; 39,14; 41,2 4
pãmântului: sg. gen./dat. 3,14; 5,10, 22, 23, 25; 1 2,8, 24; 24,4;
30,6; 35, 11; 37,3, 12; 38,4, 13, 18; 38,32;
pãmântule: sg. voc. 16,19
PÃR: s.m.
perii: pl. nom. 4,15
(a se) PÃRÃSI: v. IV
(sã) pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
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au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 6,14
(sã) va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 18,4
a f i pãrãsit: pasiv. inf. prez. rezum. cap.19
pãrãsitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,14
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 20,13
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 27,6

(a) PÂRÎ: v. IV
pâreaºte: ind. prez. 3.sg. 27,6

PÃRÃSIT, -Ã: ad j.
pãrãsite: f. pl. ac. 15,28
pãrãsit: m. sg. nom. 20,26

PECETE: s.f.
peceate: sg. ac. 9,7

PÂRÂU: s.n.; var. PÃRÃU
pãraiele: pl. ac. 20,17
pãraie: pl. ac. 29,6

PÃRINTE: s.m.
pãrinþi: pl. ac., în sintagma sãrac de pãrinþi/sãraci de pãrinþi
„or fan(i)”; echivaleazã lat. pÀpillus, -¾ „orfan” . 6,27; 24,3
pãrinþi: pl. ac 30,1
pãrinþilor: pl. gen. 8,8
pãrinþii: pl. ac. 15,10, 18
PÃRTICEA: s.f.
pãr ticea: sg. ac. rezum. cap.28

PERECHE: s.f.
pãrechi: pl. nom./ac. 1,3; 42,12
PEªTE : s.m.
peºtii: pl. nom. 12,8
peºtilor: pl. gen. 40,26

(a) PÃªI: v. IV
pãºaºte: ind. prez. 3.sg. 9,8
pãºeaºte: ind. prez. 3.sg. 34,8

PEªTERÃ: s.f.
peºteri: pl. ac. 38,40

PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 39,4
pãºunii: sg. gen. 39,8

PIATRÃ: s.f.
piatra: nom./ac. 14,18; 28,2, 3; 29,6; 38,6
piatrã: sg. ac. 41,15
pietrile: pl. nom./ac. 5,23; 14,19; 24,8; 28,6; 41,19
pietrilor: pl. gen. 6,12
pietri: pl. ac. 8,17; 28,10; 39,1, 28
pietrii: sg. gen./dat. 28,16; 38,30

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
pãtimesc: ind. prez. 1.sg. 6,2
a pãtimi: inf. prez. rezum. cap. 16
am pãtimit: ind. pf.c. 1.sg. 16,18
pãtimind: gerunziu 19,7

PICÃTURÃ: s.f.
picãturã: sg. nom. 26,14
picãturile: pl. ac. 36,2 7; 38,28

(a se) PÃTR UNDE: v. III
(sã) pãtrunde: ind. prez. 3.sg. 30,17
va pãtr unde: ind. viit.I. 3.sg. 40,19
vei pãtrunde: ind. viit.I. 2.sg. 40,21

PICIOR: s.n.
piciorul: sg. nom./ac. 13,27; 23,11; 28,4; 31,5; 39,15
picioarelor: pl. gen. 13,27
picioarele: pl. nom./ac. 18,8,11: 29,6; 30,12; 33,11
picior: sg. nom. 29,15

(a) PÃZI: v. IV
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 10, 12
a pãzi: inf. prez. 22,15
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 23,11
pãzea: ind. imp. 3.sg. 29,2
pãzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,11
pãzeaºte: imper ativ, 2.sg. 36,21

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom. 18,14; 28,22
peririi: sg. gen. rezum. cap.21
pierire: sg. ac. 27,15; 31,12; 33,28
PIELE: s.f.
piele: sg. ac. 2,4; 10,11
pielea: sg. nom./ac. 7,5; 16, 16; 19,20, 26; 30,30; 40,26
pielii: sg. gen. 18,13

PÃZITOR : s.m.
Pãzitoriul: sg. voc., în sintagma Pãzit oriul Oamenilor 7,20
pãzitoriul: sg. ac. 27,18
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâine: sg. ac. 15,23; 24,5; 27,14; 42,11
pâinile: pl. ac. 16,11
pâinea: sg. nom./ac. 22,7; 28,5; 33,20
pânea: sg. nom. 20,14

(a se) PIERDE : v. III
pierzându-: gerunziu rezum. cap.1
pierde: ind. prez. 3.sg. 12,23
vei pier de: ind. viit.I. 2.sg. 14,19
pierzi: ind. prez. 2.sg. 18,4
(sã) va pierde: ind. viit. I. 3.sg. 20,7
pierduse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.42

(a) PÂNDI: v. IV
pândeaºte: ind. prez. 3.sg. 39,29
PÂNTECE : s.n.
pântecele: sg. nom./ac. 1,21; 15,2, 35; 20,14, 15, 20, 23; 31,18; 32,19
pântecelui: sg. gen. 3,10; 19,17; 32,18; 40,11
pântece: sg. ac. 3, 11; 10,19; 31,15; 38,29
pântece: sg. ac., în loc. v./s. (Înv.) au luat în pânt ece/ luãrii în
pântece 21,10; 39,2
PÂNZÃ: s.f.
pânza: sg. nom./ac. 7,6; 8,14

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. ac. 6,2
pedeapsele: pl. nom./ac. 9,23; 10,17
pedeapsii: sg. gen. rezum. cap.10
pedeapse: pl. ac. rezum. cap.36

PIERDERE : s.f.
pierderii: sg. gen./dat. 21,30; 26,6
pierdere: sg. nom. 31,3
(a) PIERI
piarã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,3
sã piarã: conj. prez. 3.sg. 18,17
am perit: ind. pf.c. 1.sg. 3,11; 23,17
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 4,7, 11
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pline: adj. f. sg. gen. 6,5
plin: adj. m. sg. nom. 32,18; rezum. cap.42; 42,16
plinã: adj. f. sg. nom. 36,16

a f i perit: inf. pf. 4,9
vor pieri: ind. viit.I. 3.pl. 4,20; 6,17, 18
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 8,13; 11,20; 15,32
(de-)a perirea: inf. lung cu val. verbalã 29,13
per ea: ind. imp. 3.sg. 31,19
pieiu: ind. prez. 1.sg. 19,10

(a se) PLINI: v. IV
plini: inf. prez. fãrã a 5,12
a (sã) plini: inf. prez. 15,32
va plini: ind. pr ez. 3.sg. 23,14
plini-vor: ind. viit. 3.pl. 36,11

PIETROS, -OASÃ: s.m./f.
(ceale) pie troasã: s.f. pl. ac. „stânci” 39,27;
PILDÃ: s.f.
pildã: sg. nom./ac. 17,6, 6; 30,9
pilda: sg. ac. 27,1; 29,1

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 5,10
ploilor: pl. dat. 28,26; 37,6, 15
ploaia: sg. ac. 29,23
ploii: sg. gen. 36,27; 38,28

(a) PIPÃI: v. IV
vor pipãi: ind. viit.I 3.pl. 5,14
pipãi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 12,25

PLOSCULIÞÃ: s.f.
plosculiþele: pl. ac. 32,19

(a) PITULA: v. I
(de) pitulat: supin 16,19

(a) PLOUA: v. I
sã ploaie: con j. prez. 3.sg./imper s. 20,23; 38,26

PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. nom. 5,2

PLUMB : s.n.
plumb: sg. ac. 19,24

PLATOªÃ: s.f.
plat oºa: sg. nom. 41,17

POAMÃ: s.f.
poame: pl. ac. 9,26

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. impers. 1,21; 34,33
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 8,14; 13,9; 34,9
a plãcea: inf. prez. rezum. cap.35
place: ind. prez. 3.sg. 35,3

POARTÃ : s.f.
poartã: sg. ac. 5,4; 31,21
poarta: sg. ac. 29,7; 30,14
porþile: pl. nom./ac. 38,17; 41,5

(a) PLÃTI: v. IV
plãti-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,18

(a se) POCÃI: v. IV
(vã) pocãiþi: imperativ 2.pl. 21,2
(sã) va pocãi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.22
(mã) pocãiesc: ind. prez. 1.sg. 42,6

(a) PLÂNGE: v. III
au plâns: ind. pf.c. 3.pl.2,12
sã plâng: conj. prez. 1.sg. 10,20
va plânge: ind. viit.I. 3.sg. 14,22
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 27,15
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
plângeam: ind. imp. 1.sg. 30,25
plâng: ind. prez. 3.pl. 30,3 1; 31,38

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. 24,23
pocãinþa: sg. ac. 42,10
(a) POFTI: v. IV
pof tea: ind. imp. 3.sg. 20,20
pof tind: gerunziu rezum. cap.21
sã pof teascã: conj. pr ez. 3.sg. 31,30

PLÂNS: s.n.
plâns: sg. ac. 16,17

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
PLEAVÃ: s.f.
plea vele: pl. ac. 21,18
ple vele: pl. ac. 41,18

POM: s.m.
pomul: sg. ac. 24,20

(a se) PLECA: v. I
(sã) pleacã: ind. prez. 3.pl. 9,13
va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 22,29
sã (sã) pleace: con j. prez. 3.pl. 31,10
sã pleace: conj. prez. 3.sg. 36,18
pleacã-(sã): ind. prez. 3.pl. 39,3

POMENIRE: s.f.
pomenirea: nom./ac. 8,8; 13,12; 18,17

PLECAT, -Ã : adj.
plecat: n. sg. ac. 32,6;

PONOSIT, -Ã : adj. (Înv.) „chinuit”
ponosiþi: m. pl. nom. 30,3

PLEIADÃ: s.f.; var. (Înv.) PLEADÃ „nor de stele din constelaþia
Taurului”; „cloºca cu pui”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Istoria Americãi... acum întâi tãlmãcitã în
dialectul moldovenesc prin osteneala smeritului arhimandrit
Gher asim... [Manuscris din 1795; Bibl. Academiei Române, cota 40].
Pleadii: sg. gen. 38,31

PONOSLU: s.n. (Înv. ºi r eg.) „plângere”
ponosluri: pl. ac. 33,10

PLIN, -Ã: adj.
pline: n. pl. nom. 6,3; 21,2 4

(a) POMENI: v. IV
pomenindu-: gerunziu rezum. cap.9
(sã) vor pomeni: ind. viit.I. 3.pl. 28,18

(a se) PORNI: v. IV
(sã) porneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 23,12
porunca: sg. ac. 39,27
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(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 9,7; 36,32; 37,6
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 37,12, 13
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 37,15
poruncind: gerunziu rezum. cap.38
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 38,12

PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 15,31
preþul: sg. ac. 28,13

(a sã) POTICNI : v. IV
(sã) potignea: ind. imp. 3.pl. 4,4

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã pricinã „fãrã justificar e”;
„nemotivat” 5,6; 9,17; 22,6; 27,12
pricina: sg. nom./ac. rezum. cap.10; rezum. cap.21; 29,16; 36,17
pricini: pl. ac. rezum. cap.19
pricinile: pl. ac. 35,13

(a se) PRICI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a se judeca”
a (sã) prici: inf. pr ez. 9,3

POTRIVNIC, -Ã : s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC
protivnice: s.f. pl. ac. rezum. cap.4
POVARNIC, -Ã : adj. „împovãrãtor”; aici prima atestare; cf.
MDA, unde prima atestare este în Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum, editat la Budapesta, în 1944, de Gáldi László.
povarnici: m. pl. nom. 16,2

(a se) PRICINUI: v. IV (Înv. ºi reg.; spec.) „a se judeca”
(s-)au pricinuit: ind. pf.c. 3.sg. 34,19

(a) POVESTI: v. IV
vor povesti: ind. viit.I. 3.pl. 12,8
voiu povesti: ind. viit.I. 1.sg. 15,17
povesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29; rezum. cap.31
va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 37,20

PRIETEN : s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN; (Înv. ºi reg.) PRIETIN
priiatini: nom./ac. rezum. cap.2; 2,11; rezum. cap.6; rezum.
cap.19; rezum. cap.21; rezum. cap.42
priiatinul: ac. 6,14, 27; 12,4
priiatinilor: gen./dat. rezum. cap. 9; rezum. cap.13; rezum.
cap.16; rezum. cap.21; rezum. cap.27; rezum. cap.29; rezum.
cap.31; rezum. cap.32; 32,3; 35,4
priiatinii: nom./ac rezum. cap. 13; rezum. cap.17; 19,21; 40,25;
42,7, 10
priiatinii: pl. voc. 16,21; 19,21
priiatinului: gen./dat. 31,9; 36,33
prietinilor: pl. gen. rezum. cap.12

PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 4,11; 17,5; 24,5
prada: sg. ac.29,17; 38,39

PRIGONIRE : s.f. (Înv.) „încordare”; „ceartã”
prigonire: sg. ac. 6,29
prigonirii: sg. dat. rezum. cap.38

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravului: sg. gen. 7,5
pravul: sg. nom. 38,38

(a) PRIMI: v. IV
sã priimim: conj. prez. 1. 1.pl. 2,10
priimesc: ind. prez. 3.pl. 15,34
priimeaºte: imperativ 2.sg. 22,22
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 42,8
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 42,9

(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,19
POVÃÞUITOR : s.m. (Înv.) „conducãtor”
povãþuitoriu: sg. ac. 34,18

PRAªTIE : s.f.
praºtiii: sg. gen. 41,19
PRÃPAZNIC, -Ã: adj. „prãpstios”; cuvântul nu este înregistrat în DLR .
prãpaznice: n. pl. ac. 39,28
(a se) PRÃPÃDI : v. IV
va prãpãdi: ind. viit.I. 3.sg. 18,7
(sã) va prãpãdi: ind. viit.I. 3.sg. 40,28

(a) PRINDE: v. III
prinde: ind. prez. 3.sg. 5,13
vei prinde: ind. viit. 2.sg. 10,16; 38,39
prinde(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,9
prins-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,13

(a) PRÃDA: v. I
prãdând: gerunziu 24,9

PRIPÃ: s.f.
pripã: sg. ac., (Înv.) în loc. adv. de pripã „(care se face) repede” 9,12

PRÃJINÃ : s.f.
prãjini: pl. ac. 40,19

(a) PRISOSI: v. IV
prisoseascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 12,6

(a se) PRÃZNUI : v. IV
sã (se) prãznuiascã: conj. prez. 3.sg. 18,17

PRISOSIRE: s.f.
prisosire: sg. ac. 5,26
prisosirea: sg. ac. rezum. cap.10

PREA CURAT, Ã: adj.
preacurate: f. pl. ac. 9,30
PREACURVAR : s.m.
preacurvariului: sg. gen. 24,15
PREAÎNALT, -Ã : adj.
Preaînalt: m. sg. gen. 31,28
PREOT: s.m.
preoþii: pl. ac. 12,19
(a) PRESÃRA: v. I
au prãsãrat: ind. pf.c. 3.pl. 2, 12
presere(-se): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 18,15

(a) PRIVEGHEA : v. I
va priveghea: ind. viit.I. 3.sg. 21,32
priveghind: gerunziu 24,5
(a) PRIVI : v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 28,24
priveaºte: imperativ 2.sg. 35,5
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 39,8; 40,7
privesc: ind. prez. 3.pl. 39,29
(a) PROBOZI : v. IV (Înv. ºi pop) „a mustra (aspru)”; „a reproºa”,
„a imputa”
probozeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
probozindu-: gerunziu 16,11
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(a) PROCITI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a repeta”
pr ociteaºte: ind. prez. 3.sg. 33,14
pr oceti-v oiu: ind. viit.I. 1 .sg. 36,3

(a se) PURTA: v. I
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 3, 10
purta: inf. prez. fãrã a 31,23
poartã: ind. prez. 3.pl. 9,13, 26
sã (mã) por t: conj. prez. 1.sg. 6,11
sã por t: conj. prez. 1.sg. 31,36

(a) PROPTI: v. IV
pr opti(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,15

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 15,21; rezum. cap.27; 29,20; 31,23;

PRUNC: s.m.
pr uncii: pl. nom./ac. 21,11; 24,9; 29,5; 38,9
pr uncilor: pl. dat. 24,5

PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustii: adj. f. pl. ac. 15,28
pustiei: s.f. sg. gen. 1,19
pustie: s.f. sg. ac. 24,5; 38,26
pustiile: s.f. pl. ac. 30,6

PROBOZIRE : s.f. (Înv. ºi r eg.) „mustrare (as prã)”; „insultã”
pr obozirile: pl. ac. 19,5

PRUNCIE: s.f.
pr uncie: sg. ac. rezum. cap.31

PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 5,22

PUHOI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) POVOI
povoiul: nom./ac. 21,17; 22,11; 29,23
povoaiele: nom./ac. 24,8; 36,27
povoiului: sg. dat. 37,6; 38,25

PUSTIIT, -Ã: adj.
[cea] pustiitã: s. f. sg. nom. 38,27

PUI: s.m.
puilor: pl. gen. 4,10; 38,39
puii: pl. nom. 4,11; 38,41; 39,30
PULBERE: s.f.
pulber e: sg. ac. 7,21; 10,9; 14,8; 20,11; 21,26; 39,14; 40,8
PUNCT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PUNTUM „moment”, „clipã”
puntum: sg. ac. 20,5
(a se) PUNE: v. III
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 7,20
pus-ai: ind. pf.c. 2.sg. 13,27
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 16, 13; 19,8; 26,10; 28,3; 30,11; rezum.
cap.32; 3 4,13; 38,5, 36
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,6
pusã ieste: pasiv ind. prez. 3.sg. 19,27
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 20,4
pus-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,11
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 38,10
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 5,8; 39,3 4
pune: ind. prez. 3.sg. 5,11; 17,3; 22,22; 23,7
puneþi: imperativ 2.pl. 21,5
pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 23,4
a pune: inf. prez. 24,25; 30,1
punea: ind. imp. 3.sg./pl. 28,26; 29,9
pune: imperativ 2.sg. 36,19; 40,27
(sã) pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.38
puneam: ind. imp. 1.sg. 38,4, 9
vei pune: ind. viit. 2.sg. 38,33; 40,21
va pune: ind. viit. 3.sg. 39,2 7; 41,22
pune-va: ind. viit.I. 3.sg. 40,14
pui: ind. prez. 2.sg. 7,17
sã puie: conj. pr ez. 3.sg. 9,33;
puind: gerunziu 11,18; 30,22; rezum. cap.40
puie: conj. fãrã sã 3.sg. 31,6
(a) PURCEDE: v. III
purceade: ind. prez. 3.sg. 37,2
vei purceade: ind. viit.I. 2.sg. 38,11
purced: ind. prez. 3.pl. 41,10
PURCEDERE: s.f.
purceadere: sg. ac. 38,25
PUROI: s.n.
puroile: pl. ac. 2,8

(a) PUTEA: v. II
va putea: ind. viit. 3.sg. 4,2; 6,6; 9,3; 20,20; 24,25; 25,4; 26,14;
27,10; 36,23; 41,17
a putea: inf. prez. rezum. cap.9; rezum. cap.25; rezum. cap.26;
rezum. cap.38
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 11,15; 38,31
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 14,5
puteam: ind. imp. 1.sg. 16,4
ar putea: cond. prez. 3.sg. 22,17
am putut: ind. pf.c. 1.sg. 31,23
putuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 32,5
putem: ind. prez. 1.pl. 37,23
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 39,34
putea-vei: ind. viit.I. 2.sg. 40,20
sã poatã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,12; 6,25; rezum.cap.9; 9,32, 33;
10,7; 32,12
poate: ind. prez. 3.sg. 8,11; rezum. cap.9; 9,12; 13; 13,9; 14,4;
15,22; 22,2; 23,13; 34,17; 36,23, 33; 37,23; 40,9; 41,1; 42,2
poþi: ind. prez.3.sg. 33,5; 42,2
pociu: ind. prez. 1.sg. 9,35; 19,8
PUTERE: s.f.
puteri: sg. gen. rezum. cap.9
puteri: pl. nom. rezum. cap.34
puterea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 13,25; 25,2; 26,12; rezum.
cap.40
puteare: sg. ac. rezum. cap.26; rezum. cap.37; rezum. cap.38
puterii: sg. gen. 26,14
putearea: sg. ac. 34,23
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnic: s.m. sg. ac. 22,8
(cei) putearnici: s.m. pl. ac. 36,5
putearnic: adj. m. sg. nom. 36,5
putearnice: adj. n. pl. dat. 41,3
PUTERNICIE: s.f.
puternicie: sg. ac. 19,7; 24,6, 9
PUTRED, -Ã: adj.
putred: n. sg. ac. 41,18
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTREGIUNE
putrejune: sg. ac. 7,5
putregiunii: sg. dat. 17,14
putregiunea: sg. nom. 25,6
putrãgiunea: sg. ac. 13,28
putrãgiune: sg. ac. 33,18
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PUÞIN , -Ã: adv.
(mai) puþin: 11,6
puþin: 24,24
puþin: adv. în loc. adv. dupã puþin „curând” 32,22

rãpit-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,2
(sã) rãpesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap. 27
rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 27,8
rãpind: gerunziu 30,5

PUÞINTEL : adv.
puþintel: adv. 14,6; 36,2
puþântel: adv. 6,19; 14,20

RÃPIRE : s.f.
rãpirii: sg. dat. rezum. cap.1
RÃRUNCHI : s.m.
rãrunchilor: pl. gen., în sintagma vinele rãrunchilor 40,12

R

(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsare: ind. prez. 3.sg. 5,6; 9,7; 14,2
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 8,16
sã rãsarã: conj. prez. 3.pl. 8,19
vei rãsãri: ind. viit.I. 2.sg. 11,17
rãsãrea: ind. imp. 3.sg. 28,5
rãsarã: conj. fãrã sã 3.pl. 31,40

(a) RADE: v. III
rãdea: ind. imp. 3.sg. 2,8
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom./ac. 4,5; 6,21
ranele: pl. ac. 9,17
ranã: sg. ac. 16,15
ranei: sg. gen. 23,2

RÃSÃRIT : s.n.
rãsãritul: sg. nom./ac. 3,9; 8,16
rãsãrit: sg. ac. 23,8
rãsãritului: sg. gen. 30,12

RAZÃ : s.f.
razele: pl. nom. 41,21

RÃSÃRITEAN : s.m.
rãsãriteanii: pl. ac. 1,3

RÃBDARE : s.f.
rãbdarea: sg. nom./ac. 4,6; rezum. cap.13; 17,15
rãbdare: sg. ac. rezum. cap.6; 6,11; rezum. cap.21

(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
(sã) va rãscumpãra: 15,31

RÃBDÃTOR, -TOARE : adj.
rãbdãtoriu: m. sg. nom. rezum. cap.1

RÃSCUMPÃRÃTOR, -TOARE:s.m./f.; var. RÃSCUMPÃRÃTORIU
Rãscumpãrãtoriul: s.m. sg. nom. 19,25
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI

RÃDÃCINÃ : s.f.
rãdãcinã: sg. ac. 5,3; 19,28
rãdãcinile: pl. nom. 8,17; 18,16
rãdãcina: nom./ac. 14,8; 15,29; 29,19; 30,4
rãdãcini: pl. ac. 28,9

RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
a (sã) rãsplãti: inf. prez. rezum. cap.7
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 21,19, 31; 33,26

(a se) RÃDIC A: v. I; vezi (a se) RIDIC A

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtire: sg. nom. rezum. cap.17

RÃMAS, -Ã: s.
(cel) rãmas: s.m. sg. nom./ac. 29,12; 31,17, 21
RÃMÃªIÞÃ : s.f. (Înv. ºi pop.) „totalitatea bunurilor rãmase dupã
moartea cuiva”, „moºtenire”; „urmaº”
rãmãºiþã: sg. nom. 18,19
rãmãºiþele: pl. ac. 22,20
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâi: ind. prez. 2.sg. 2,9
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 4,21
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 11,14; 20,21
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 14,2; 21,8; 39,28
a rãmânea: inf. prez. rezum. cap.17
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 17,1
va rãmãnea: ind. viit.I. 3.sg. 15,29
rãmãne: ind. prez. 3.sg. 17,1
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,21; 31,32
(a) RÃNI: v. IV
rãneaºte: ind. prez.3.sg. 5,18
rãnit-au: ind. prez. 3.sg. 16,14
RÃNIT, -Ã: s.m./f.
(celor) rãniþi: s.m. pl. gen. 24,12
(a) RÃPI: v. IV
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 5,5; 27,21
(sã) rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 13,25; 20,2
au rãpit: ind. pf.c. 3.sg. 20,19

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 1,7, 9; 2,4; 4,1; 6,1;.8,1; 9,1; 11,1; 12,1;
15,1; 16,1; 18,1; 19,1; 20,1; 21,1; 22,1; 23,1; 25,1; 26,1; 32,6;
38,1; 39,33; 40,1; 42,1
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 19,16; 32,15, 16; 33,13
sã rãspunzã: conj. prez. 3.sg. 5,1
rãspundeþi: imperativ 2.pl. 6,29
a rãspunde: inf. prez. rezum. cap.9; 32,1, 12
rãspunde: inf. prez. fãrã a 9,3, 35; 32,5; 39,34
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 9,12; 11,3; 12,8; 15,2; 20,3; 23,5
sã rãspunzu: conj. prez. 1.sg. 9,14
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 9,15, 32; 14,15; 32,14, 20; 35,4
oiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 13,22
rãspunde: imperativ 2.sg. 13,22; 33,5, 32; 38,3; 42,4
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 15,6
rãspunde: ind. prez. 3.sg. rezum. cp.21
rãspunde-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,17; 33,12
sã rãspunzã: conj. pr ez. 3.sg. 39,32
RÃSPUNS: s.n.
rãspunsul: sg. nom. 21,34
rãspuns: sg. ac. 32,3
(a) RÃSTURNA: v. I
a rãsturna: inf. prez. 6,27
rãstoarnã: ind. prez. 3.sg. 8,3
vor rãsturna: ind. viit.I. 3.pl. 12,15
rãsturnat-au: ind. pf.c. 3.sg. 28,9
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RÃSTURNAT, -Ã : adj. „nimicit”, „distrus”
rãs turnate: n. pl. ac. 12,23

(a se) RÂNCEZI: v. IV
râncezi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,21

(a) RÃSUFLA: v. I
voiu rãsufla: ind. viit.I. 1.sg. 32,20

RÂNCHEZARE: s.f.
rânchezare: sg. ac. 39,19

RÃSUFLARE: s.f.
rãsuflarea: sg. ac. 26,4
rãsuflare: sg. nom. 27,3; 41,7

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: ac. rezum. cap.7; rezum. cap.14; rezum. cap.23
rãnduieli: sg. gen. rezum. cap.5
rãnduiala: sg. ac. 38,33

RÃSUFLÃTOARE: s.f.
rãsuflãtoare: sg. ac. 32,19
(a) RÃSUNA: v. I
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg.6,30
au rãsturnat: ind. pf.c. 3.sg. 22,16
rãsunã: ind. prez. 3.sg. 34,35; 38,25; 41,20

(a se) RÂNDUI: v. IV
rânduit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 14,5
sã rânduieºti: conj. prez. 2.sg. 14,13
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 30,23
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 34,13
rãnduia: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.17

RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. ac. 39,24

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduitã: f. sg. ac. 12,5

RÃªINOS, -OASÃ: adj.
rãºinos: m. sg. ac. 41,10

RÂPÃ: s.f.
râpile: sg. nom. 18,4
râpi: sg. ac. 39,28

(a) RÃTÃCI: v. IV
a rãtãci: inf. prez. 12,25
rãtãcind: gerunziu 38,41

RÂS: s.n.
râs: sg. ac. 8,21
RÂU: s.n.
râul: sg. nom./ac. 14,11; 22,16; 40,18
râului: sg. gen. 20,17
râuri: pl. nom. 28,10
râurilor: pl. gen. 28,11

RÃTÃCIT, -Ã: s.m./f.
(cei) rãtãciþi: s.m. pl. ac. 28,4
RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: s.n. sg. ac. 1,1, 8; 2,3; 28,28
rãul: s.n. sg. nom./ac. 2,11; 5,19; 20,12; 31,29; 42,11
(cel) rãu: s.m. sg. nom. 21,30
rãu: adv. 24,23
rea (foarte): adj. f. sg. ac. rezum. cap.2
rea: adj. f. sg. ac. 2,7
(ceale) reale: s.n. pl. nom./ac. 2,10; 3,10; 30,26
reale: s.n. pl. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.8
reale: adj. n. pl. nom. 15,11
(celor) rãi: s. m. pl. gen./dat. rezum. cap.8; 35,12

(a se) RÂURA : v. I; var. (Înv.) (a se) RÃORA; (a se) RÂORA „a
curge”; „a scãlda”
râor eazã: ind. prez. 3.pl. 24,8
(sã) râoreazã: ind. prez. 3.pl. 21,24
REPEDE: adv.
(mai) reapede: 7,6
repede: 6,15

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotate: sg. ac. 4,18
rãotatea: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 22,5; 35,15; rezum.
cap.41
rãotãþile: sg. ac. 13,23; 20,11; 36,9
rãotãþi: pl. ac. rezum. cap.19; rezum. cap.34

(a) REPEZI: v. IV „a arunca”
rãpezeºti: ind. prez. 2.sg. 10,8

RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. nom./ac. 5,20; 7,1;15,24; 40,27
rãzboiul: sg. ac. 20,23; 39,25
rãzboiului: sg. gen. 38,23

(a se) REZEMA: v. I
rãzima(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,15

RÃZBOITOR, -TOARE: adj. „rãzvrãtit”
rãzboit ori: m. pl. nom., în sint agma împreunã rãzboitori
24,13
RÃZVRÃTIT, -Ã: adj.
rãzvrãtite: adj. f. pl. ac. 13,4
(a se) RÂDE: v. III
vei râde: ind. viit.I. 2.sg. 5,22; 11,3
(sã) râde: ind. prez. 3.sg. 12,4
râdeþi: imperativ 2.pl. 21,3
va râde: ind. viit.I. 3.sg.22,19; 41,20
râdeam: ind. imp. 1.sg. 29,24
râd: ind. prez. 3.pl. 30,1
râde: ind. prez.3.sg. 39,18
râzã: conj.prez. fãrã sã 3.sg. 9,23

REPEJUNE: s.f.
rãpegiunile: pl. ac. 20,17; 28,4
rãpegiuni: pl. ac. 22,24
rãpegiunilor: pl. gen.30,6
rãpegiunea: sg. nom./ac. 6,15; 38,34
rãpegiunii: sg. gen. 40,17

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
rãdicându-: gerunziu 2,12; 12,21
(sã) rãdicã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,9; 36,7
(mã) voiu rãdica: ind. viit.I 1.sg. 7,13
voiu rãdica: ind. viit.I. 1.sg. 10,15
rãdica: inf. prez. fãrã a 11,15
(vã) rãdicaþ: ind. viit.I. 2.pl. 19,5
vei rãdica: ind. viit.I. 2.sg. 22,26
rãdicatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,24
rãdicatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 30,22
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 31,21
rãdicã: ind. prez. 3.sg. 5,11; 39,18
(te) rãdicã: imperativ 2.sg. 40,5
RIDICAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDICAT, -Ã
rãdicat: m. sg. ac. 15,26
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RINOCER: s.m.; var. (Înv.) RINOCHER, RINOCHEROS; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la I.
Golescu, Condica limbii rumâneºti. Alcãtuitã de dumnealui…[Manuscris
în ºapte volume, cca 1832; Biblioteca Academiei Române, cotele 844–
850]; (cf. lat. rh¾nocer¹s, -¹tis).
rinocheros: sg. ac. rezum. cap.39
rinocher ul: sg. nom./ac. 39,9, 10

SAC: s.m. (În v.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 16,16

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi r ar.) RÃSIPIT, -Ã
rãsipiþi: m. pl. nom. 6,17

SALCIE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SALCE
sãlcile: pl. nom. 40,17

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 32,2

SAFIR: s.n.; var. (Înv.) SAMFIR „varie tate de corindon de
culoare albastrã, transpar entã, folositã ca piatrã preþioasã”
samfirului: sg. gen./dat. 28,6, 16

RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. nom. 19,14
rudeniilor: pl. gen. 31,3 4

SARDONICESC, -ICEASCÃ: adj. „de sardoniu”; cuvântul nu
este înregis trat în DLR.
sardoniheºti: f. sg. dat. 28,16

(a se) RUGA: v. I
(mã) voiu ruga: ind. viit.I. 1.sg. 5,8; 9,15
(te) vei ruga: ind. viit.I. 2.sg. 8,5
(sã) vor r uga: ind. viit.I. 3.pl. 11,19
(mã) rugam: ind. im p. 1.sg. 19,16, 17
(ne) vom ruga: ind. viit. I. 1.pl. 21,15
ruga(-)-vei: ind. viit.I 2.sg. 22,2 7
ruga-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,26
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. 42,8
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg. 42,10
rogu-: ind. prez. 1.sg. 4,7; 6,29; 21,2
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 10,9; 14, 10
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. ind. prez.3.sg.

SATANÃ: s.m.
Satana: sg. nom. rezum. cap.1
Satan: sg. nom./ac. 1,6, 9, 12; r ezum. cap.2; 2,1, 2, 3, 4, 6, 7
SAVEU: s.m. „membru al unui trib nomad din vecinãtatea Medinei”
saveii: pl. nom. 1,15
SARE: s.f.
sare: sg. ac. 6,6
SÃCULEÞ : s.n.
sãculeþu: sg. ac. 14,17

RUGARE: s.f.
rugare: sg. ac. 41,3

(a) SÃDI: v. IV
(s-)au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 14,9

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunile: pl. ac. 15,4
rugãciuni: pl. ac. 16,18; 40,22

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. nom. 6,4
sãgeata: sg. nom. 34,6

(a) RUGI: v. IV (Înv. ºi reg.; despre animale) „a rage”
rugi-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,5
va rugi: ind. viit.I. 3.sg. 37,4

SÃGETÃTOR, -TOARE : adj.
sãgetãtoriu: m. sg. nom. 41,19

RUGIRE : s.f. (Rar) „rãget”; (aici) „strigãt de disperare”; cf. DLR,
unde prima atestare este în Dictionariu rumanesc, latinesc ºi
unguresc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann Bobb,
vladicul Fãgãraºului... în douã tomuri. Cluj. Tom I: A-L, 1822;
Tom II: M-Z , 1823.
rugirea: sg. nom./ac. 3,24; 4,10; 39,3

(a se) RUªINA: v. I
ruºinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,20
(vã) ruºinaþi: ind. prez. 2.pl. 19,3
(sã) ruºineazã: ind. prez. 3.pl. 30,10
ruºineazã: ind. prez. 3.sg. 40,7

S
SABIE: s.f.
sabia: sg. ac. 1,15, 17; 5,15; 15,22; 40,14; 41,17
sabiii: sg. gen. 5,20; 19,29
sabie: sg. nom./ac. 19,29; 27,14; 33,18; 36,12
sabiei: sg. dat. 39,22

(a se) RISIPI : v. IV; var. (În v. ºi rar) (a se) RÃSIPI
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 4,11; 17,11
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,12, 13; 21,18
au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 9,5
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 11,10; 12,14
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.pl. 30,13
a rãsipi: inf. pr ez. 38,31

(a) RUPE: v. III
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
rumpându-: gerunziu 2,12
rumpându(-se): gerunziu 8, 12
rump: ind. prez. 1.sg. 13,14
sã rumpã: conj. prez. 3.pl. 26,8
rumpea: ind. im p. 3.sg. 38,8

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 6,20; 8,22

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. nom./ac. 12,6; 15,34; 18,21; 21,28
sãlaºul: sg. ac. 18,6, 14, 15; 19, 12; 20,26; 22,23; 29,4
sãlaºului: sg. gen. 31,3 1
SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. (Înv.) SÃLBATEC
sãlbatec: m. sg. nom./ac./gen. 6,5; 11,12; 39,5
sãlbateci: m. pl. nom. 24,5; rezum. cap.39
sãlbatece: f. pl. ac./gen. 39,1
(a) SÃLTA: v. I „a simþi o mare bucurie”; „a zburda”; „a se
deplasa în salturi”
sãlteazã: ind. prez. 3.pl. 21,11
am sãltat: ind. pf.c. 1 .sg. 31,29
saltã: ind. prez. 3.sg. 39,21
SÃMÂNÞÃ : s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 5,25; 18,19; 21,8; 39,12
sãmânþã: sg. ac. 14,4
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(a) SCÃPA: v. I
am scãpat : ind. pf.c. 1.sg. 1,15, 19

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtat ea: sg. ac. rezum. cap.29
sânãtat e: sg. ac.5,11

SCÃPARE: s.f.
scãparea: sg. nom. 11,20

SÃNÃTOS, -OASÃ: ad j.
sãnãtos: m. sg. nom. 5,18; 21,23
(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA (Înv. ºi r eg.) „a
se însãnãtoºi”
(sã) sãnãtoºa: inf. prez. fãrã a 34,17
(a) SÃPA: v. I
sapã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,21; 24,16; 39,21
SÃRAC, -Ã: ad j./s.
(cel) sãrac: s.m. sg. ac.5,15; 6,27; 24,14; 30,25; 31,19; 36,15
(cei) sãr aci: s.m. pl. ac. 20,19
sãr acilor: s.m. pl. gen ./dat. rezum. cap.22; 22,9; 24,4; 29,16;
31,16; 34,28; 36,6
(celor) sãr aci: s.m. pl. gen. 24,3
sãr acul: s.m. sg. ac. 29,12; 34,19
sãr aci: adj. m. pl. ac. 24,9
sãr acã: adj. f. sg. ac. 24,9
sãr ac: adj. m. sg. nom. 31,17
SÃRÃCIE: s.f.
sãrãciii: sg. gen. 36,8
SÃRÃTURÃ: s.f.
sãrãturii: sg. gen. 39,6
(a) SÃRUTA: v. I
am sãrut at: ind. pf.c. 1.sg. 31,2 7
(a se) SÃTURA: v. I
sãturatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16, 11
(vã) sãturaþi: ind. prez. 2.pl. 19,22
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.sg. 20,20
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 20,22
(sã) v or sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 27,14
sã (ne) sãturãm: conj. pr ez. 1.pl. 31,31

SCÂNTEIE: s.f.
scânt eia: sg. ac. 21,18
scânt eii: sg. dat. 30,19
(a se) SCÂRBI: v. IV
(s-)au scãrbit : ind. pf.c. 3.sg. 19,17
(a se) SCHIMBA: v. I
schimbu-: ind. prez. 1.sg. 9,27
schimbã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; 12,24
schimbând: gerunziu 12,20
schimba-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 14,20
(sã) v or schimba: ind. viit.I. 3.pl. 28,17
SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. nom./ac. 14,14; 28,15
SCOARÞÃ: s.f. „coajã (de copac)”
scoarþele: pl. ac. 30,4
(a se) SCOATE: v. III
sã scoaþã: con j. prez. 3.sg. 5,4
scoat e(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,18; 36,15
(s-)au scos: ind. pf.c. 3.sg. 26,13
scoþându-: gerunziu 33,18
scoþi: ind. pr ez. 2.sg. 38,32
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 5,20
scoat eþi: imperativ 2.pl. 6,23
scoat eþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,26
or scoate: ind. viit.I. 3.pl. 8,10
scoat e: inf. prez. fãrã a 10,7
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 10,18
scoat e: ind. prez. 3.sg. 12,22
sã scoþi: conj. prez. 2.sg. 15,13

SÃTURAT, -Ã : adj „sãtul”
sãturat: ad j. m. sg. nom. 10,15;

(a se) SCOBI: v. IV
scobeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,19
sã (se) scobeascã: con j. prez. 3.sg. 19,24

SÃVÂRªIRE: s.f . „desãvârºire”
sãvârºirea: sg. nom. 4,6

SCOS, SCOASÃ: adj.
scos: n. sg. ac. 20,25

SÃVÂRªIT: s.n. „sfârºit”
sãvârºit sg. ac. 12,17

(a) SCRÂªNI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) SCRÃªNI
au scrãºnit: ind. pf.c. 3.sg. 16,10

SÂN: s.m./s.n.
sânul: sg. ac. 19,27; 23,12; 31,33

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUIPI
a scuipi: inf. prez. 30,10

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 16,19
sânge: sg. ac. 39,30

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã): gerunziu 1,5
sculându(-se): gerunziu 29,8
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 30,12
(mã) voiu scula: ind. viit.I. 1.sg. 7,4; 19,25
(t e) vei scula: ind. viit.I. 2.sg. 8,5
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 8,15; 11,17; 14,12; 20,16, 27; 31,14
sculându(-mã): gerunziu 30,28
a (sã) scula: inf. prez. 38,32
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg. 24,14; 25,3

(a se) SÂRGUI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se sili”
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.33
(vã) sâr guiþi: ind. prez. 2.pl. 6,27; 13,8
(s-)au sâr guit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.28
(s-)au sãr guit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.27
SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 23,3
scaunului: sg. gen. 26,9
scaun: sg. ac. 36,7
(a) SCÃDEA: v. II
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 11,20; 17,5
scãdea-va: ind. viit.I. 3.sg. 34,15

SCUMP, -Ã: adj.
(mai) scumpã: f. sg. nom. rezum. cap.28
scump: ad j. m. sg. nom. 28,10
scumpe: ad j. f. sg. dat. 28,16
SCUMPIE: s.f . „lãcomie”
scumpie: sg. ac. 27,8
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SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 6,11; 7,2; 28,3
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. în sfârºit 20,7
sfârºit: sg. ac., în loc. adj. fãrã sfârºit 22,5
sfãrºit: sg. ac. 16,3; 18,2; 34,36
sfãrºitul: sg. ac. rezum. cap.21

SCUR T, -Ã: adj.
scurtã: f. s. nom./ac. 14,1; 20,5
scurte: f. pl. nom. 14,5
scurþi: m. pl. nom. 16,23
scurta: ad j. antepus f. g. ac. rezum. cap. 27
(a se) SCUR TA: v. I
(sã) vor scur ta: ind. viit.I. 3.pl. 17,1

SFETNIC: s.m.
sfetnicii: pl. nom./ac. 3,14; 19,19
sfetnici: pl. ac. 12,17

SCUTEC: s.n
scutecele: pl. ac. 38,9

(a) SFINÞI: v. IV
sfinþea: ind. imp. 3.sg. 1,5

(a se) SCUTURA: v. I
ai scutur at: ind. pf.c. 2.sg. 38,13
scutura(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 39,23

SILIT OR: s.m. „care sileºte, asupreºte”; „asupritor”
silitoriului: sg. gen. 3,18
sâlitoriului: sg. gen. 39,7

SEAMÃ: s.f.
samã: sg. ac 31,13
SEARÃ : s.f.
sara: sg. ac., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara „ziua întreagã” 4,20
sarã: sg. ac. 11,17
SE C, SEACÃ: adj.; var. (În v. ºi reg.) SÃC , SACÃ
sãc: n. sg. ac. 13,25

SILNICIE : s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE (În v.) „putere”
sâlniciia: sg. ac. 35,9

(a se) SE CA: v. I; (Înv. ºi reg.) (a SÃCA)
(sã) vor sãca: ind. viit.I. 3.pl. 15,32
(s-)au sãcat: ind. pf.c. 3.pl. 30,30

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m./n. sg. nom. 1,15, 16, 17, 19; 9,8; 14,4; 17,1; 23,13; 31,17
sângurã: f. sg. nom. rezum. cap.28

(a) SECERA: v. I
seacerã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,8; 24,6

SINGURATIC, -Ã: adj.; var. SINGURATEC
sânguratecã: f. sg. nom. 3,7

SE CERIª: s.n.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºu: sg. ac. 5,5
sãceriºul: sg. nom./ac. 18,16; 29,19

SINGURÃTATE: s.f.
sângurãtãþi: pl. ac. 3,14
sângurãtate: sg. ac. 30,3; 39,6

(a) SEMÃNA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) SÃMÂNA
samânã: ind. prez. 3.pl. 4,8

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 19,9; 29,20; 39,20
slavã: sg. ac. 22,29; 36,11

SEMN : s.n.
seamnele: pl. ac. rezum. cap.1

(a se) SLÃBI: v. IV
(te-)ai slãbit: ind. pf.c. 2.sg. 4,5

SET OS, -OASÃ: s.m./f.
(cei) sãtoºi: s.m. pl. nom. 5,5
SFAT: s.n.
sfatul: sg. nom./ac. 5,13; 10,3; 12,13; 15,8; 18,7; 21,16; 29,21; 42,3
sfatului: sg. gen. 6,10
sfat : sg. ac. 26,3
(a se) SFÃRÂMA : v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
ai sfãrmat: ind. pf.c. 2.sg. 22,9
sã (se) sferime: conj. prez. 3.sg. 18,16
(a se) SFÃTUI: v. IV
(s-)au fost sfãtuit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 24,16
SFÂNT, -Ã : adj./s.
sfânt: adj. m. sg. nom. rezum. cap.1
sfinþi: ac. 5,1
sfinþii: ac. 15,15
(a) SFÂRÂI: v. IV
sfârâind: gerunziu 39,24
(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 7,6
(sã) va sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 10,20; 26,10
sfârºitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 31,40
(mã) voiu sfârºi: ind. viit.I. 1.sg. 27,5

SILNIC, -Ã:adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) SÂLNIC(Înv.) „puternic”; „aprig”
sâlnicã: adj. f. sg. nom./ac. 5,15; 34,6
sâlnici: ad j. m. pl. nom. 36,9
(celor) sâlnici: s.m. pl. gen. 27, 13
sâlnicul: s.m. sg. ac. 34,20

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. ac. rezum. cap.14
SLÃVIT, -Ã : adj.
slãvit: m. sg. nom. 40,5
SL OBOD, -Ã: adj.
slobod: m. sg. nom. 3,19; 11,12; 39,5
SL OBOZENIE : s.f. (Înv. ºi pop.) „permisiune”
slobozenie: sg. ac. rezum. cap.2
(a se) SLOBOZI: v. IV (În v.; despr e manifestãri ale oamnilor)
„a se dezlãnþui”; „a izbãvi”; „a elibera”; „a lãsa sã plece”, „a
permite sã plece”; „a lãsa sã cadã”; „a arunca”
slobozând: gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.30
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 5, 19; 12,15; 15,29
sã sloboazã: conj. prez. 3.sg. 6,9; 33,17
sloboziþi: imperativ 2.pl. 6,23
a (sã) slobozi: inf. prez. rezum. cap.7
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 8,4; 38,6; 39,5
slobozi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,1
slobozi: imperativ 2.sg. 10,20; 17,3; 33,24
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 14,20
sloboade: ind. prez. 3.sg. 27,8; rezum. cap.36
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SOL: s.m.
sol: sg. nom. 1,14

slobozisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 29,12
slobozitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,28
slobod: ind. prez. 3.pl. 39,3

SOLZ: s.m.; var. (Reg.) SOLÞ
solþii: pl. ac. 41,6

SLUGÃ : s.f.
sluga: sg. nom./ac. 1,8; 2,3; 3,19; 7,2; 19,16; 31,13; 42,7, 8
slugile: pl. ac. 1,15, 16
slugã: sg. ac. 40,23
slu jile: pl. ac. 1,17

SOMN: s.n.
somnul: sg. nom./ac. 3,13; 4,13; 14,12; 20,8; 33,15
somn: sg. ac. 33,15
SORÃ: s.f.
sor u-mea: sg. ac. 17,14
sur orile: nom./ac. 1,4; 42,11

(a se) SLUJI: v. IV
slu jesc: ind. prez. 3.pl. 4,18
sã slu jim: con j. prez. 1.pl. 21,15
(sã) slujaºt e: ind. prez. 3.sg. 24,23
a sluji: inf. prez. 39,9

(a) SORBI: v. IV
va sor bi: ind. viit.I. 3.sg. 8,18; 39,24; 40,18

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicile: pl. nom. 19,15
slu jnica: sg. ac. 31,13
slu jnicilor: pl. dat. 40,24

SOÞ: s.m. „tovarãº”
soþul: sg. ac. 16,22
SOÞIE: s.f. „tovarãs”
soþiile: pl. nom. 18,15
soþie: sg. nom. 30,29

(a se) SMERI: v. IV; var. (Înv.) (a se) ZMERI „a se umili”
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 22,29
(sã) vor zmeri: ind. viit.I. 3.pl. 24,24

SPAIMÃ: s.f.
s paimã: sg. nom. 4,14
s paima: sg. nom./ac. 9,34; 39,22

SMERIRE: s.f.
smerir e: sg. ac. rezum. cap.25

(a) SPARGE: v. III
s parge: ind. prez. 3.sg. 32,19

SMERIT, -Ã : adj.
(cei) smeriþi: s.m. pl. ac. 5, 11
smerit: ad j. m. sg. nom. rezum. cap.23

SPART, -Ã: ad j.
s part: n. sg. ac. 30,14

(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
zmulgã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 18, 14
zmulge(-sã)-va: ind. viit.I 3.sg. 20,28
zmulgând: gerunziu rezum. cap.21

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) spãiminteazã: ind. prez. 3.pl. 26,11
(m-)am spãimântat : ind. pf.c. 1.sg. 31,34
(s-)au s pãimântat : ind. pf.c. 3.sg. 37,1

SMULS, -Ã: ad j.; var. (Înv.) ZMULT, -Ã
zmult : adj. m. sg. dat. 19, 10

(a se) SPÃLA: v. I
(mã) voiu spãla: ind. viit.I. 1.sg. 9,30
s pãla: ind. imp. 3.pl. 29,6

SOARE : s.m.
soar ele: sg. nom./ac. 8,16; 31,26
soar elui: sg. gen./dat. 9,7; 41,2 1

SPÃLARE: s.f.
s pãlare: sg. ac. 14, 19

SOARTÃ: s.f.
sorþilor: pl. dat. 17,5

(a) SPÂNZURA: v. I
s pânzurã: ind. prez. 3.sg. 26,7
au spânzurat : ind. pf.c. 3.sg. 28,25
s pãnzurã: ind. prez. 3.sg. 15,27

SOCOTEALÃ: s.f.
socoteala: sg. ac. 38,33, 37
(a se) SOCOTI: v. IV
ai socotit : ind. pf.c. 2.sg. 1,8; 13,27; 38,18; 39,1
socotit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,3
(sã) soco teascã: conj. prez. fãrã sã 3 sg. 3,6
soco teaºte: ind. prez. 3.sg. 5,27; 11,11; 17,15; 22,14; 2 4,15; 28,3;
31,4; 34,21; 35,14; 37,3; 39,22, 24
socotiþi: imperativ 2.pl. 6,19
(t e) vei socoti: ind. viit.I. 2.sg. 11,17
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 13,24; 14,3, 14; 22,12
socotind: gerunziu rezum. cap.14
(ne-)am soco tit: ind. pf.c. 1.pl. 18,3
socotea: ind. imp. 3.pl. 19,18; 22,17; 30,7
socoteai: ind. imp. 2.sg. 22,11
socotindu(-): gerunziu 23,15
am soco tit: ind. pf.c. 1.sg. 31,19, 24
socoteaºte: imperativ 2.sg. 37,14
va soco ti: ind. viit.I. 3.sg. 41,18, 20
socoti-va: ind. viit.I. 3.sg. 41,23
(sã) soco teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.42
sã(sã) socoteascã: conj. prez. 3.sg. 42,8

(a) SPERIA: v. III
sã s parie: con j. prez. 3.sg. 11,19
SPERIAT, -Ã : adj.
s pãrieþi: adj. m. pl. ac. 15, 12
SPIC: s.n.
s picele: pl. ac. 24,10
s picelor: pl. gen. 24,24
SPIN: s.m.
s pini: pl. nom. 31,40
(a) SPORI: v. IV
s poreaºte: ind. prez. 3.sg. 12,23
vei spori: ind. viit.I 2.sg. 22,26
SPORIRE: s.f.
s porire: sg. ac. rezum. cap.27
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SPUZÃ : s.f. „cenuºã f ierbinte amestecatã cu jãratic”
spuzã: sg. ac. 42,6

(a se) STINGE: v. III
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 18,5, 6; 21,17

(a) STA: v. I
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,1; 29,8
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 6,5; 8,15, 22; 24,22; 38,14
voiu sta: ind. viit.I. 1.sg. 7,8, 21; 32,22
sta: inf. prez. fãrã a rezum. cap.9; 9,13; 41,1, 17
au s tat: ind. pf.c. 3.sg. 9,4
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
stau: ind. prez. 1.sg. 30,20
a sta: inf. prez. 34.24
stãtut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16; 32,16
stã: imperativ 2.sg. 33,5
stãi: imperativ 2.sg. 37,14
stând: gerunziu 29,25

STOG: s.n.
stogul: sg. nom. 5,26

STRÃIN, -Ã: s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN
strein: s.m. sg. nom./ac. 15,19; 19,15
(cei) str eini: s.m.pl. ac. 19,13

STARE : s.f.
stare: sg. ac. rezum. cap.12; 14,2

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. nom. 41,9

STATORNIC, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este din 1765 (în „Buletinul Comisiei istorice a
României”, [IV], publicat de Ion Bogdan. Bucureºti. Vol. I (1915) º.u.
stãtornici: m. pl. nom. 4,18
stãtornic: m. sg. nom. 11,15

STRÃLUCITOR, -TOARE: s.m./f.
(ceale) strãlucitoare: s.f. pl. ac. 38,31

(a) STÃPÂNI: v. IV
sã stãpâneascã: conj. prez. 3.sg. 3,6
stãpâni: inf. prez. fãrã a 20,20
stãpâneai: ind. imp. 2.sg. 22,8
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 3,15; 30,16
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirea: sg. ac. rezum. cap.12
STÃPÂNITOR: s.m.
stãpânit oriului: sg. gen. 37, 12
STÃTÃTOR, -TOARE : adj.
stãtãtoriu: m. sg. nom. rezum. cap.27
(a se) STIDI: v. IV (Înv.) „a se sf ii”; „a se ruºina”
(mã) stideam: ind. imp. 1.sg. 9,28
STÂLP: s.n.
stâlpii: pl. nom. 9,6; 26,11
STÂNG, -Ã : s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. s pre stânga 23,9
(a se) STÂRPI: v. IV
(s-)au stãr pit: ind. pf.c. 3.sg. 21,10
STÂRV: s.n.
strâvul: sg. nom. 39,30
STEA: s.f.
stealele: pl. nom./ac. 3,9; 9,7; 25,5; 38,7
stealelor: pl. gen. 22,12
steale: pl. ac. 38,31
STEMÃ: s.f.
steamã: sg. ac. 29,14
STERP, STEARPÃ: adj./s.
stearpã: adj. f. sg. nom. 15,34
(cea) stearpã: s.f. sg. ac. 24,21
stãr pi: ad j. m. pl. nom. 30,3
STICLÃ: s.f.
sticlã: sg. nom. 28,17

(a) STRÃLUCI: v. IV
sã strãluceascã: conj. pr ez. 3.sg. 3,4
vor strãluci: ind. viit.I. 3.pl. 9,30
va strãluci: ind. viit.I. 3.sg. 18,5; 22,28; 41,23
strãluceaºte: ind. prez. 3.sg. 25,5
strãlucea: ind. imp. 3.sg. 29,3; 31,26

STRÂMB, -Ã: ad j.
strâmb: m. sg. ac. 9,20
strãmb: m. sg. nom., în sintagma grãitoriu strãmb 16,9
STRÂMT, -Ã: adj.
strâmtã: f. sg. ac. 36,16
STRÂMTOARE : s.f.
strâmtoare: sg. nom. 15,24
strâmtoarea: sg. nom./ac. 27,9; 36,15
(a se) STRÂMTORA: v. I
strâmtora(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,22
STRÂMTORARE: s.f. „lipsã”, „nevoie”
strâmturarea: sg. ac. 6,7
(a se) STRÂNGE: v. III
(mã) strâng: ind. prez. 1.sg. 9,27
strânge-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,23
strânge: ind. prez. 3.sg. 32,18; 40,12
sã (sã) strângã: conj. pr ez. 3.sg. 34,37
(sã) strânge: ind. prez. 3.sg. 38,30
(sã) va strânge: ind. viit.I. 3.sg. 41,15
(a se) STRECURA: v. I
(sã) strecurã: ind. prez. 3.sg. 16,21
(sã) strecura: ind. imp. 3.sg. 29,22
(a se) STRICA: v. I
strâcatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 19,10
a strãca: inf. prez. rezum. cap.35
vei s trâca: ind. viit.I. 2.sg. 35,6
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 35,8
STRICÃCIUNE: s.f.
strâcãciune: sg. ac. 33,22, 24, 30
(a) STRIGA: v. I
strâgând: gerunziu 2,12
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 19,7
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg. 24,12
strâga: ind. imp. 3.sg. 29,12
strâg: ind. prez. 1.sg. 30,20
strâgam: ind. imp. 1.sg. 30,28
strâgã: ind. prez. 3.sg./pl. 31,38; 38,41
vor strâga: ind. viit.I. 3.pl. 35,12; 36,13
vor striga: ind. viit.I. 3.pl. 35,9
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(a) SUSPINA: v. I
sus pin: ind. prez. 1.sg. 3,24

STRIGARE : s.f.
s trâgarea: sg. nom./ac. 27,9; 34,28
s trâgare: sg. ac. 30,5
s trãgarea: sg. nom./ac. 16,19; 39,7

SUSPINARE : s.f.
sus pinarea: sg. ac. 23,2

(a) STROPI: v. IV
s tropeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,10

ª
STRUGURE : s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugurul: sg. nom. 15,33
ªARPE: sm.
ºar pele: sg. nom. 26,13

STRUÞ: s.m.
s truþilor: pl. dat. 30,29
s truþu: sg. ac. rezum. cap.39
s truþului: sg. gen. 39,13

ªATRÃ : s.f.
ºatra: sg. ac. 36,29
ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: s.m./f.
ºt opului: s.m. sg. dat. 29,15

(a se) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SUPÞIA
(sã) va supþiia: ind. viit.I. 3.sg. 17,1
supþia(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,12

(a) ªEDEA: v. II
ºed: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
ºedeam: ind. im p. 1.sg. 29,25
ºezând: gerunziu 2,8; 29,25; 31,21
au ºezut : ind. pf.c. 3.pl. 2,13

(a) SUFERI: v. IV
suferi: ind. prez. 2.sg. 10,14
voiu suferi: ind. viit.I. 1.sg. 17,13
va suf eri: ind. viit.I. 3.sg. 20,18
suferiþi: imperativ 2.pl 21,3
sufere: ind. prez. 3.sg. 24,12
sufere: imperativ 2.sg. 36,2

(a) ªÃNÞUI: v. IV (Înv.) „a se înconjura cu un ºanþ”
va ºenþui: ind. viit.I. 3.sg. 15,24
ªOVAR: s.n. (P op.) „papurã”
ºovar ul: sg. nom. 8,11

(a se) SUFLA: v. I
suflând: gerunziu4,9; 37,10
(sã) suf lã: ind. prez. 3.sg. 37,17

(a se) ªTERGE: v. III „a ucide”; „a omorî”
(s-)au ºt ers: ind. pf.c. 3.pl. 4,7

SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. nom.32,8; 33,4; 34,14
SUFLET: s.n.
suf letul: sg. nom./ac. 2,4, 6; 6,7; 7,15; 9,21; 10,1, 12; 12,10; 13,14;
14,22; 16,4; 17,1; 1 8,4; 19,2; 23,13; 24,12; 27,2, 8; 30,16; 31,30;
33,18, 22, 28; 36,14; 38,39
sufletului sg. gen./dat. 7, 11; 11,20; 21,25; 30,25; 33,20
sufletele pl. ac. 33,30
SUFLU: s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te în I. Genilie, Geografie is toricã, astronomicã,
naturalã ºi civilã… , Bucureºti, 1835.
suflul: sg. nom. 41,11
SUHITEAN: s.m.„persoanã care aparþine tribului ªuah”
Suhit eanul: sg. nom. 2,11; 8,1; 25,1; 42,9;
Suf itheanul: sg. nom. 18,1
(a se) SUI: v. IV
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 7,9; 20,6
sã (sã) suie: conj. pr ez. 3.pl. 36,20
sui: inf. prez. fãrã a 36,33
SULFURÃ: s.f.; var. (Înv.) SULFUR: s.m. (cf. lat. sulphur, -uris)
„pucioasã”; „substanþã chimicã, rezultatã din combinarea sulfului
cu un me tal, cu un metaloid sau cu un radical organic; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în ªtefan
Vasilie Episcupescul, Practica doctorului de casã…, Bucureºti, 1846.
sulfur : sg. nom. 18,15
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. nom./ac. 39,23; 41,17, 20

ªTERNUTARE : s.f. „strãnut”; (Înv.) „forãit al cailor”; „vãrsãturã
(pe gurã)”; lat. sternutatio; nu es te înregistrat în DLR (apar:
s trãnutare; Înv.: stãr nutare; s ternutare)
ºt ernutarea: sg. nom. 41,9
(a) ªTI: v. IV
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 5,24, 25
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 6,24; 9,2; 10,13; 13,18; 19,25; 20,4; 30,23;
32,22; 42,2
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 24,1;
ºtim: ind. prez. 1.pl. 8,9
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,5; 24,13
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 9,21; 21,19
ºtiind: gerunziu 9,28
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 10,7
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.12
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 12,3
ºti: ind. prez. 3.sg. 12,3, 9; 23,10; 28,13
sã ºtim: conj. prez. 1.pl. 15,9
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 19,29
sã ºtiu: con j. prez. 1.sg. 23,5
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 29,16
ºtii: ind. prez. 2.sg. 34,33; 37,15; 38,5, 18
ºtiiai: ind. imp. 2.sg. 38,21
ºtiutu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 38,21; 39,2
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. nom./ac. 13,2; 21,22; 32,17; 36,3, 4, 26; 42,3
ºtiinþã: sg. ac. 22,2; 35,16; 42,3
ºtiinþele: pl. ac. 37,16

SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiia: sg. ac. rezum. cap.12

ªTIUTOR, -TOARE : s.; var. (În v.) ªTIIT OR
ºtiutoriul: s.m. sg. nom. 16,20
ºtiitoriu:. s.m. sg. nom. rezum. cap.16

SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 15,21; 21,12; 37,2, 4

(a) ªUIERA: v. I
va ºuiera: ind. viit.I. 3.sg. 27,23
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T
TABLÃ: s.f.
tablã ac. 19,24;
tãblile ac. 40,13;
TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. 11,6
tainã: sg. ac. 29,4
TALPÃ: s.f.
talpe: pl. ac. 2,7
talpa: sg. nom. 18,9

INDICE
TÃRIE: s.f.
tãria: sg. nom./ac. 4,6; 12,16; 22,8; 24,22; 39,11; 40,11
tãriia: sg. nom./ac. 6,11, 12; 12,13; 36,22; 41,13
tãrie: sg. nom./ac. 9,19; 17,9; 23,6; 39,19
TÃRIME: s.f.
tãrimea: sg. ac. 36,19; 37,23
tãrimii: sg. gen. 37,6
TÃTÂNE : s.m.; vezi TATÃ
(a se) TÃVÃLI: v. IV
(s-)au tãvãlit: ind. pf.c 3.pl. 30,14
TÂLHAR : s.m.
tâlharilor: pl. gen. 12,6
tâlharii: pl. nom. 19,12

TARE: ad j./adv./s.
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 5,3; 26,2
tari: adj. f. pl. ac. 37,16
(mai) tare: adv. 19,19
(cel) tare: s.m. sg. nom. (anacolut) 9,4
(cei) tari: s.m. pl. ac. 24,22

TÂNÃR, -Ã : adj./s.
tinerii: s.m. pl. ac. 29,8
(cei mai) tineri: s.m. pl. nom. 30,1
(mai) tânãr: adj. m. sg. nom. 32,6

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom. 17,14; 34,36; 38,28; 42,15
tatã: nom. 29,16
tãtâni-sãu: gen . 21,19

(a se) TÂNGUI: v. IV
(m-)am tânguit: ind. pf.c. 1.sg. 3,26
tânguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.16
(sã) tânguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10

TAUR: s.m.
tauri: pl. ac. 42,8

TEACÃ: s.f.
teaca: sg. ac. 20,25

(a) TÃINUI: v. IV
tãinuieºti: ind. prez. 2.sg. 10,13
tãinui: inf. pr ez. fãrã a 13,9; 42,2
va tãinui: ind. viit.I. 3.sg. 20,13
am tãinuit: ind. pf.c. 1.sg. 31,33
tãinuiaºte: ind. prez. 3.pl. 42,3

TEMÃTOR, -TOARE: adj.
temãtoriu: m.sg. nom. 1,1, 8; 2,3

(a) TÃCEA: v. II
taci: imperativ 2.sg. 33,31, 33
aº tãcea: cond. prez. 1.sg. 3,13
am tãcut: ind. pf.c. 1.sg. 3,26; 31,34
voiu tãcea: ind. viit.I. 1.sg. 6,24; 16,7
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 11,3
aþi tãcea: cond. prez. 2.pl. 13,5
tãceþi: imperativ 2.pl. 13,13
tãcând: gerunziu 13,19
tãcea: ind. imp. 3.sg. 29,21
a tãcea: inf. prez. rezum. cap.38

(a se) TEME : v. III
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 1,9
(te) vei teame: ind. prez. 2.sg. 5,21; 11,15
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 6,21
(mã) voiu teame: ind. viit.I. 1.sg. 9,35
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 37,24; 41,16
sã (sã) teamã: conj. prez. 3.sg. 41,24
(mã) temeam: ind. imp. 1.sg. 3,25
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 6,16
temându-: gerunziu 9,35
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 21,6
temându(-sã): gerunziu 22,4
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 31,23; 32,6
temutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 32,15

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. rezum. cap.32; r ezum. cap.40

TEMEI: s.n. (Înv. ºi pop.) „temelie”
temeiu: sg. ac. 4,19; 36,16
temeiul: sg. ac. 22,16

TÃCUT, -Ã : adj.
tãcuþ: m. pl. nom. rezum. cap.2

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 38,4, 6

(a) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 8, 18
tãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25
am tãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 31,16

THEMANITEAN : s.m. „locuitor al Temanului, þinutul Edomului”
Themaniteanul: sg. nom. 2,11; 4,1; 15,1; 42,7
Thimaniteanul: sg. nom. 22,1

TÃGÃDUIRE : s.f.
tãgãduire: sg. nom. 31,28
(a se) TÃIA: v. I
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 28,10
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 4, 20
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 14,7
tãiatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,15
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 22,20
tãia(-)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 40,25
(sã) taie: ind. prez. 3.sg. 7,6

TICÃLOS, -OASÃ : s.m./f.
ticãlosului: s.m. sg. dat. 3,20
TICÃLOªIE: s.f.
ticãloºii: pl. ac. 14,1
TIGRIª: s.m. „tigru”; cuvântul nu este înregistr at, în aceastã
formã, în DLR (cf. lat. tigris).
tigriºul: sg. nom. 4,11
TINÃ: s.f.
tinei: sg. dat. 30,19
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TINEREÞE: s.f.
tiner eaþelor: pl. gen. 13,26; 20,11; 29,4; 33,25

TREMURARE: s.f.
tremurare: sg. nom. 4,14

TIRAN:s.m.
tir anul: sg. ac. 34,19
tir anilor: pl. gen. 35,9

TRESTIE: s.f.
tres tiei: sg. gen. 40,16
(a se) TRIMITE: v. III
trimite: imperativ 2.sg. 2,5
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
sã trimitã: conj. prez. 3.sg. 20,23
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 27,22
trimit: ind. prez. 3.pl. 37,11
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. 38,2 4
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 38,35
trimite-va: ind. viit.I. 3.sg. 41,14
trimiþând: gerunziu 1,4
trimiþi: ind. prez. 2.sg. 30,24
triimitea: ind. im p. 3.sg. 1,5

TIRANIE: s.f.
tirãniii: sg. dat. 15,20
TOBÃ: s.f.; var. DOBÃ
doba: sg. ac. 21,12
dobei: sg. gen. 39,24
TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 21,29; 30,8
TOCMIT, -Ã: adj.; var. (Reg.) TOGMIT
togmite: n. pl. dat. 41,3

(a se) TRUFI: v. IV (Înv.) „a avea o atitudine plinã de truf ie”, „a
se fuduli”, „a se mândri”
(sã) tr ufeaºte: ind. prez. 3.sg. 15,20

TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulba: sg. nom./ac. 30,11; 39,23
TOPAZ: s.n.; var. (Înv.) TOPAZIE: s.f.
topaziia: sg. nom. 28,19

TRUFAª, -Ã: s.
(cel) tr ufaº: s.m. sg. ac. 26,12
(cel) tr ufaºu: s.m. sg. ac. 40,6

(a se) TOPI: v. IV
(sã) vor topi: ind. viit.I. 3.pl. 6, 17

TRUFÃªIE: s.f. (Înv.) „trufie”
tr ufãºie: sg. ac. rezum. cap.15

TOPIT, -Ã : adj.
topitã: f. sg. nom. 28,2

TRUFIE: s.f.
tr ufie: ac. 10,16; 11,12; rezum. cap.18; 24,23; 33,17
tr ufiia: nom./ac. 20,6; 35,12
tr ufiii: sg. gen. 41,25

(a) TRAGE: v. III
va trage: ind. viit.I. 3.sg. 5,16; 20,15; 21,33; 34,14
ai tras: ind. pf.c. 2.sg. 22,7
tr as-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,22
(sã) trage: ind. prez. 3.sg. 28,18
sã tragi: conj. prez. 2.sg. 36,20
tr age: inf. prez. fãrã a 40,20

TRUNCHI: s.n.
tr unchiul: sg. nom. 14,8
TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 2,5; 6,12; 7,5; 14,22; 16,16; 19,26; 33,21,
25; 34,15; 41,6
tr upului: sg. gen. 4,15
tr upul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 12,10
tr upurilor: sg. gen. rezum. cap.14

(a) TRÃI: v. IV
aº f i trãind: cond. prez. 1.sg. 3,16
voiu trãi: ind. viit.I. 1.sg. 7,16
trãi: inf. prez. fãrã a 8,11
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,10; 14,14; 30,23
trãind: gerunziu 14,1; 33,28
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 14,22
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 21,7; 28,13
au trãit: ind. pf.c. 3.sg. 42,16

TRUPESC, -EASCÃ: adj.
tr upeºti: m. pl. nom. 10,4

(a se) TRECE: v. III
trecând: gerunziu 1,5; 4,15
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,15; 7,6; 11,16; 15,19; 17,11;
24,2;28,8; 30,15
trec: ind. prez. 3.pl. 8,9; 16,23
trecut-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,26
treace: ind. pre. 3.sg. 6,15; 7,9; 23,10; 37,21
a (sã) tr eace: inf. prez. 14,5
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 14, 13
sã tr eacã: con j. prez. 3.sg. 14,20; 33,18
treace: inf. prez. fãrã a 19,8
treace-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,8
treacã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 24,19
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 34,20; 36,12
TRÂNDÃVIRE: s.f.
trândãvir ea: sg. nom. 8,14
TREAPTÃ: s.f.
treap tele: pl. ac. 31,37
(a) TREMURA: v. I
tremura: ind. im p. 3.pl. 4,4

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(t e-)ai turburat: ind. pf.c. 2.sg. 4,5
va tur bura: ind. viit.I. 3.sg. 13,11
tur buraþi: ind. prez. 2.pl. 19,3
tur burã: ind. prez. 3.sg. 22,10
(m-)am tur burat: ind. pf.c. 1.sg. 23,15
au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 23,16
(sã) v or turbura: ind. viit.I. 3.pl. 34,20
(a) TUNA: v. I
tuna-va: ind. viit.I. 3.sg. 37,4, 5
tuni: ind. prez. 2.sg. 40,4
(a) TUNDE: v. III
tunzându-: gerunziu 1,20
TUNET: s.n.
tunetul: sg. ac. 26,14
tunetului: sg. gen. 38,25
TURMÃ: s.f.
tur me: pl. ac. 1,17
tur mele: pl. ac. 21,11; 24,2
tur mei: sg. gen. 30,1
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(a se) TURNA: v. I
(sã) turna: ind. imp. 3.sg. 38,38
Þ
ÞÃRÂNÃ : s.f.
þãrânã: sg. ac. 34,15
ÞÂÞÃ : s.f.
þâþãle: pl. ac. 3, 12
ÞÂÞÂNÃ: s.f.
þiþânile: pl. ac. 22,14; 36,30
ÞESÃTOR: s.m.
þãsãtoriu: sg. ac. 7,6
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA
þinea: inf. prez. fãrã a 4,2
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 17,9; 21,19
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21; 21,30
þin: ind. prez. 3.pl. 21,12
þine: ind. prez.3.sg. 26,9
a þinea: inf. prez. 27,6
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 36,11
þiindu-: gerunziu 2,3
þâne: ind. prez. 3.sg. 2,6
ai þânut: ind. pf.c. 2.sg. 38,13
þâindu(-sã): gerunziu 41,8
ÞINUT : s.n.
þinuturile: pl. ac. 18,19
þânuturilor: pl. gen. 5,23
U
(a se) UCIDE: v. III
ucide: ind. prez. 3.sg. 5,2; 24, 14
va ucide: ind. viit. 3.sg. 13,15; 20,16
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
sã ucigã: con j. prez. 3.sg. 6,9
ucigã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,23
UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. 21,20
UCIGAª: s.m.
ucigaºul: sg. nom. 24,14
(a se) UITA: v. I
(sã) va uita: ind. viit. 3.sg. 7,8; 20,9
uitã: ind. prez. 3.pl. 8,13
vei uit a: ind. viit.I 2.sg. 11,16
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,10; 19,14; 28,7
(sã) vor uita: ind. viit.I 3.pl. 19,27
uite(-se): /sã) con j. prez. fãrã sã 3.sg. 24,20
uite(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 39,15
uita: inf. prez. fãrã a 26,14
uitându(-sã): gerunziu 27,23
au uitat: ind. pf.c. 3.pl. 28,4
uita(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,27
sã (sã) uite: con j. prez. 3.sg. 34,29
(te) uitã: imperativ 2.sg. 35,5
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 36,25
a (sã) uit a: inf. prez. 37,24
(Te) uiþi: ind. prez. 2.sg. 30,20
ULIÞÃ: s.f.
uliþã: sg. ac. 18, 17; 29,7

INDICE
ULIU : s.m.
uliului: sg. gen. 39,13
uliul: sg. nom. 39,26
(a) UMBLA: v. I
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 1,7; 2,2; 31,5
umbla-vor : ind. viit.I. 3.pl. 6,18
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 8,6
sã umble: conj. pr ez. 3.sg. 12,24; 24,18
umblu: ind. prez. 1.sg. 16,23
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 18,8; 22,14; 24,10, 17; 34,8
umblam: ind. imp. 1.sg. 29,3; 30,28
umblând: gerunziu 31,26
ai umblat: ind. pf.c. 2.sg. 38,16
UMBRARIU: s.n.
umbrariu: sg. ac. 27,18
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. nom./ac. 3,5; 7,2; 8,9; 10,22; 12,22; 14,2; 24,17;
28,3; 34,22; 40,17
umbrã: sg. ac. 40,16
umbrele: pl. ac. 40,17
UMED, -Ã: adj.; var. (Înv.) UMÃD
umãdã: f. sg. nom. 8, 16
UMEZEALÃ: s.f.
umezalã: sg. ac. 8,11
(a se) UMFLA: v. I; var. (a se) ÎMFLA
(sã) umflã: ind. prez. 3.sg./pl. 15,13; 38,11
(s-)au umflat: ind. pf.c. 3.sg. 16,17
(sã) înf lã: ind. prez. 3.pl. 31,23
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA
umplu: ind. prez. 3.pl. 3,15
umpleþi: imperativ 2.pl. 6,28
(mã) voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 7,4
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 8,21
umple: ind. prez. 3.sg. 9,18
(sã) umple: ind. prez. 3.sg. 14,1
va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
(sã) vor um plea: ind. viit.I. 3.pl. 20,11
(s-)ar umplea: cond. prez. 3.sg. 20,23
umpluse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,18
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 23,4
(sã) umple: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 38,27
vei umplea: ind. viit. 2.sg. 38,39; 40,26
(a) UNDA: v. I (Înv. ºi reg.) „a inunda”
undeazã: ind. prez. 3.pl. 3,24
UNDIÞÃ : s.f.
undiþa: sg. ac. 40,19, 20
UNGHI: s.n.
unghiului: sg gen. 38,6
UNIRE : s.f. „curãþenie (sufleteascã)”
unirea: sg. nom./ac. 2,9; 12,4; 31,6
unire: sg. ac. 25,2
UNIT, -Ã : adj./s. „curat (suf leteºt e)”
unit: adj. m. sg. nom. 1,1, 8; 2,3; 9,21
(cel) unit: s.m. sg. ac. 8,20
unitã: adj. f. sg. ac. 33,3
UNSOARE: s.f.
unsori: pl. nom. 28,19
unsorile: pl. nom. 41,22
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(a se) USCA: v. I
sã (se) uºte: conj. prez. 3.sg. 14,11
(s-)au uscat : ind. pf.c. 3.sg. 7,5
(sã) uscã: ind. prez. 3.pl. 8, 12
(sã) v or usca: ind. viit.I. 3.pl. 12,15
va usca: ind. viit.I. 3.sg. 15,30
sã (sã) usuce: conj. prez. 3.pl. 18,16

UNT: s.n.
untului: sg. gen. 20,17
unt: sg. ac. 29,6
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 29,6
UNTURÃ: s.f.
untur a: sg. nom. 15,27

(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI

URÂCIUNE: s.f.
urãciunea: sg. nom. 11.20

(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

URÂCIOS, -OASÃ: s.f.
urâciosul: s.m. sg. nom. 15,16
urâcioasã: adj. f. sg. nom. 33,20

UªÃ: s.f.
uºa: sg. nom./ac. 3,10; 31,9; 31,32
uºe: sg. ac. 31,3 4; 38,10
uºile: pl. ac. 38,8, 17

URÂT, -Ã: ad j.
urât : m. sg. nom. 9,31
urâþi: adj. m. pl. nom. 18,3

UªOR, -OARÃ: adj.
uºor: adj. m. sg. nom. 24,18

URECHE: s.f.
ureachea: sg. nom./ac. 4,12; 12,11; 29,11
ureache: sg. nom./ac. 6,28; 13,1
urechile: pl. ac. 13,17; 15,21; 28,22; 33,8, 16
ureachiia: sg. nom./ac. 34,3; 36,10, 15
ureachiea: sg. ac. 36,15
urechii: sg. gen. 42,5

V
VACÃ: s.f.
vaca: sg. nom. 21,10

URIAª: s.m.
uriiaº: sg. ac. 16,15
urieºi: pl. nom. 26,5

VAI: interj.
vai: 39,25
VAL: s.n.
valurile: pl. ac. 9,8; 31,23; 38,11
valuri: pl. ac. 30,12

URGIE: s.f.
ur giia: nom./ac. 6,4; 9,5; 21,20; 31,34; 35,15; 40,6; 42,7
ur gie: sg.ac. 17,7
ur gia: sg. nom. 19,11
ur giii: sg. gen. 20,23, 28; 21,17, 30

VALE: s.f.
vãli: pl. ac. 6,15

(a) URGISI: v. IV
sã urgiseºti: conj. pr ez. 2.sg. 5,17
ur giseaºte: ind. prez. 3.sg. 39,7

VARGÃ : s.f.
var ga: sg. nom./ac. 9,34; 21,9

URGISIT, -Ã: adj. „dispreþuit”
ur gisit: n. sg. nom. 12,5

VAS: s.n.
vase: pl. nom. 28,17

(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 8,22
(sã) va urî: ind. viit.I. 3.sg. 9,21
ureaºt e(-sã): ind. prez. 3.sg. 10, 1
urâtu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,19
urãscu-: ind. prez. 3.pl. 30,10
urâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 31,29

(a) VÃDI: v. IV
vãdi: inf. prez. fãrã a 6,25; 9,33; 24,25; 32,12
va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 13,10
voiu vãdi: ind. viit.I. 1.sg. 13, 15
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; rezum. cap.17
vãdeºti: ind. prez. 2.sg. 15,3
vãdind: gerunziu rezum. cap.19; rezum. cap.40

URLARE: s.f.
ur larea: sg. ac. 39,25

VÃDUVÃ: s.f.
vãduve: pl. ac. 22,9
vãduvei: sg. gen./dat. 24,3, 21; 29,13; 31,16
vãduvele: pl. nom. 27,15

(a) URMA: v. I
ur mezi: ind. prez. 2.sg. 15,5
ur meazã: ind. prez. 3.pl. 20,2
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. 23,11; 31,7
a ur ma: inf. prez. 36,21

(a se) VÃRSA: v. I
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 16,14
vãr sa: ind. im p. 3.pl. 29,6
(s-)au vãrsat : ind. pf.c. 3.pl. 37,18
var sã: ind. prez. 3.sg. 12,21; 36,27
(sã) var sã: ind. prez. 3.pl. 37, 10

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac. în loc. adj. ceale (mai)/cei (mai) de pre urmã 8,7;
18,20; 38,16; 42,12
ur mele: pl. ac. 11,7; 13,27; 23,11
ur mã: sg. ac. în loc adv .mai pe urmã rezum. cap.42

VÃRSAT, -Ã : adj.
vãr sate: adj. f. pl. ac. 41,6

(a) URZI: v. IV
ur zesc: ind. prez. 3.pl. 36,28

(a se) VÃTÃMA: v. I
vãtãma(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,33
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vãzutu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 38,22
(s-)ar fi vãzut: cond. pf. 3.sg. rezum. cap.40
(sã) veade: ind. prez. impers./3.sg. 8,16; 10,3, 4; 28,24; 35,2;
41,25; 42,5
vezi: ind. prez. 2.sg. 4,8
vezi: imper ativ 2.sg. 35,5

VÃZDUH : s.n.
vãzduhul: sg. nom. 37,21
vãzduhului: sg. gen.38,22
VÂNÃ: s.f.
vinele: pl. nom./ac. 4,12; 40,12
vine: pl. ac. 10,11
vinelor: pl. gen. 28,1

VEDENIE : s.f.
vedenii: pl. ac. 7,14

VÂNT : s.n.
vânt: sg. nom./ac. 1,19; 6,26; 7,7; 13,25; 15,2; 16,3; 30,22
vântului: sg. gen. 21,18
vânturilor: pl. dat. 28,25
vântul: nom./ac. 27,21; 30,15; 37,21

VEDERE: s.f.
vederii: sg. gen., în sintagma vederii de noaptea 4,13
vederea: sg. ac., în sintagma vederea de noap tea 20,8; 33,15
vederea: sg. nom./ac. 7,8; 2 1,8

VÂRF : s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VÂRV
vâr ful: sg. ac. 24,24
vãr vul: sg. ac. 22,12
VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. nom. 32,7
VÂRªÃ: s.f. „unealtã de pescuit alcãtuitã dintr-un coº de formã
lunguiaþã, din nuiele sau din sâr mã, cu gura largã ºi întoarsã
înãuntru în f ormã de pâlnie”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima at estare este în Gh. ªincai, Hronica
românilor…, I, Iaºi, 1853-185 4.
vârºile: pl. ac. 40,26
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
(mai) vârtos: adv. 4,8, 19; 15,16; 25,6; 31,34
(celor) vârtoºi: s.m. pl. gen. 6,23
(foar te) vârtos: adj. m. sg. nom. 9,19
vâr tos: ad j. m. sg. nom. 21,23
vâr toºi: adj. m. pl. ac. 36,19
(foar te) vârtoºi: adj. m. pl. nom. 37,18
VÂRTUTE: s.f. (Înv. ºi pop.) „vigoare”
vâr tute: sg. ac. 3,17
vâr tutea: sg. nom./ac. 9,4; 18,12; 30,2; 31,24; 40,11;
vâr tutei: sg. gen. 18,7
VEA C: s.m/s.n.
veac: sg. ac. în loc. adv. în veac 4,20; 14,20; 36,7
veacilor: pl. gen. 22,15
veacuri: pl. ac. 32,9
VECHI, VECHE: adj./s.
(cei) vechi: s.m. pl. ac. 12,12
vechi: s.m. pl. nom. 15, 10;
(mai) vechi: adj. m. pl. nom. 15, 10; 32,6
(a se) VEDEA: v. II
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 2,5; 10,4; 22,11
vedea: ind. imp. 3.pl. 2,13; 29,8
vedeþi: imperativ 2.pl. 6,28
voiu v edea: ind. viit.I. 1.sg. 9, 11; 19,26, 27; 23,9
sã (vã) vedeþi: ind. viit.I. 2.pl. 13,5
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 20,9; 24,15; 33,26; 35,13
vedea-v or: ind. viit.I. 3.pl. 21,20; 22,19
(sã) vedea: ind. im p. 3.sg./pl. 30,2; 32,1
(mã) vedeam: ind. imp. 1.sg. 31,21
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 34,4
vãd: ind. prez. 3.pl. 34,26; 36,25; 37,21
(sã) vãd: ind. prez. 3.pl. 37,24
au vãzut: ind. pf.c. 3.pl. 3,16; 9,25; 13,1; 28,10, 27; 42,16
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 5,3; 15,17; 31,26
vãzând: gerunziu 6,21; 11,11; 29,11; 40,28
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 20,7, 9; 32,5
vãzu: ind. prez. 1.sg. 32,8, 12
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 38,17

(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 1,6; 2,11
au venit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,14; 2,11; 3,25, 26; 4,5; 19,12; 30,26;
42,11
venit-au: ind. pf.c 3.sg. 1,16, 17
veniia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,1; 29, 13
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,1; rezum. cap.6
va veni: ind. viit.I 3.sg. 5,21; 9,11; 13,16; 14,6, 14; 2 1,17; 22,4,
28; 27,9
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 6,21
a veni: inf. prez. 8, 16
veniþi: ind. prez. 2.pl. 17,10
vor veni: ind. viit.I. 2.pl. 20,25
vine: ind. prez. 3.sg. 3,21; 28,20; 37,22
vii: ind. prez. 2.sg. 1,7; 2,2
sã vie: conj. prez. 3.sg. 6,8; 3 4,23; 36,32
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 13,19
sã viu: conj. pr ez. 1.sg. 23,3
VERDE : adj.
verzi: f. pl. nom./ac. 38,2 7; 39,8
(a se) VESELI: v. IV
(sã) vor veseli: ind. viit.I. 3.pl. 22,19
(sã) veselea: ind. imp. 3.pl. 30,7
(m-)am veselit: ind. pf.c 1.sg. 31,25
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 31,2 7
(sã) veselea: ind. imp. 3.pl. 38,7
VESELIE: s.f.
veselia: sg. nom. 8,19
veselie: ac. 8,21; 33,26
VESTE : s.f.
ves tea: sg. ac. 28,22
(a) VESTI: v. IV
sã vestesc: conj. prez. 1.sg. 1,15, 16, 17, 19
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 28,27
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. ;31,37
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg. 33,23
ves tind: gerunziu 34, 1
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. 36,33
VESTIT, -Ã: adj.
ves tiþi: m. pl. nom. 14,21
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmintele: pl. nom./ac. 1,20; 2,12; 9,31; 27,16; 37,17
vejmânt : sg. ac. 24,10; 31,19
vejmântul: sg. nom. 30,18
vejmântului: sg. gen. 30,18
vãjmântul: sg. ac. 13,28
vãjmânt: sg. ac. 29,14
vâjmântul: sg. ac. 38,14
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VEªNIC , -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) VEACINIC
veacinica: f. sg. nom. 10,22
veacinicã: f. sg. nom. 40,23

VOLBURÃ: s.f.
volbura: sg. nom./ac. 8,11; 27,21; 36,27
volburã: sg. ac. 40,1

(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) v eºtezeaºte: ind. prez. 3.sg. 30,16
a (sã) veºtezi: inf. prez. 33,19

VOPSEA: s.f.; var. (În v. ºi pop.) VÃPSEA
vãpseale: pl. ac. 28,16

VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,20; 7,1, 7; 10,1; 27,6; 33,18,
20, 22; 36,14
viaþã: sg. ac. rezum. cap.8; 10,12; 30,2
vieþii: sg. gen./dat. rezum. cap.7; rezum. cap.21; 24,22
vieþi: sg. gen. rezum. cap.27
viiaþa: sg. nom./ac. 9,21; 22,3
viiaþã: sg. ac. rezum. cap.14
VICLEAN, -Ã: s.
(celor) vicleni: s.m. pl. dat. 8,20
(cei) vicleani: s.m. pl. nom. 36,13
VICLEªUG: s.n.
vicleºugul: sg. ac. 5,13
vicleºug: sg. ac. 31,5
VIE: s.f.
via: ac. 15,33; 24,6
VIERME: s.m.
vier milor: pl. dat. 17,14
vier mii: pl. nom. 21,26; 24,20
vier mele: sg. nom. 25,6
VIFOR: s.n.
vifor: nom./ac. 3,6; 9,17; 36,14; 38,1
viforul: nom. 21,18; 27,20; 37,9
VIITOR, -TOARE: adj./s.
(cea) viitoar e: s.f. sg. nom. rezum. cap.17
viitoarea: adj.antep. f. sg. ac. rezum. cap. 19
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 1,13, 18
VINÃ: s.f.
vina: sg. ac. rezum. cap.5
vinã: sg. ac. , în loc. adv. fãrã vinã rezum. cap.19
(a) VINDECA: v. I
vindecã: ind. prez. 3.sg. 5,18
ai vindecat : ind. pf.c. 2.sg. 14, 17
VIS: s.n.
visuri: pl. ac. 7, 14
VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 38,22
VIÞEL: s.m.
viþelul: sg. ac. 21,10
viþeii: pl. nom. 39,4
VIU, VIE: adj./s.
viilor: s.m. pl. gen. 24,18
(celor) vii: s.m. pl. gen. 28,21; 33,30
viu: adj. m. sg. nom. 19,25; 27,2

VORBÃ: s.f.
vorbã: sg. ac. 4,2; rezum. cap.8
vorba:nom./ac. 5,8; 6,26; 10,1; 11,4; 13,17; 23,2; 29,22; 33,7; 35,16
vorbe: pl. ac. 15,13; 32,18
vorbele: pl. ac. 19,2, 23; 24,25; 32,11, 14, 15; rezum. cap.33;
33,1; 38,2
vorbelor: pl. dat. 35,4
(a) VORBI: v. IV
sã vor besc: con j. prez. 1.sg. 9,14
voiu vor bi: ind. viit.I. 1.sg. 9,27
ar vorbi: cond. prez. 3.sg. 11,5
vorbi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 19,7
vor vorbi: ind. viit.I. 3.pl. 27,4
vorbind: gerunziu 32,4
vorbeascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 33,2
vorbesc: ind. prez. I sg. 33,31
a f i vorbit: inf. pf. rezum. cap.42
VORBITOR, -TOARE: adj./s.
vorbitoriu: adj. m. sg. nom. 11,2
vorbitorii :s.m. pl. voc. 16,21
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºului: sg. gen. 6,23; 38,23
vrãjmaºul: sg. nom./ac. 16,10; 19,11
vrãjmaºilor : pl. gen. 22,25
(a) VREA: v. II
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 9,3; 36,29; 39,9
voiu vrea: ind. viit.I. 1.sg. 9,20
vr eai: ind. prez. 2.sg. 13,26; 22,15
vr eam: ind. im p. 1.pl. 21,14
vr ea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
vr eau: ind. prez. 1.sg. 23,6; 33,32
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,13; 34,27; rezum. cap.39
ai vrut : ind. pf.c. 2.sg. 26,4
aº f i vrut: cond. pf. 1.sg. 29,25
VREDNIC: adj.
vr eadnicã: f. sg. nom. 3,7; 11,6
vr eadnic: adj. m. sg. nom. rezum. cap.6; 6,2; 14,3; 33,27
VREDNICIE: s.f.
vr eadnicie: sg. ac. 37,23
vr ednicie: sg. ac. 21,4
vr ednicia: sg. ac. rezum. cap.28
VREME: s.f.
vr emea: sg. ac. 22,16
vr eame: sg. ac., în loc. adj. fãrã vreame „prematur” 3,16
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea sa „la momentul potrivit”
5,26; 38,32
vr eamea: sg. ac. 6.17; 30,1; 32,6; 38,23; 39,1, 2; 39,18
vr eamile: sg. nom./ac. 10,5; rezum. cap.24; 24,1
vreame: sg. ac. 12,5, 12; 14,1; 14,13; 28,3
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „tot timpul” 27,10

VIZUINÃ: s.f.
viezuinã: sg. ac. 37,8

VRERE: s.f.
vr earea: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 23,14; 37,12
vr earii: sg. dat. rezum. cap.37

VOIEVOD: s.m.
voivozii: pl. nom. 29,10
voievozilor: pl. gen. 39,25

VULTUR : s.m.
vultur ului: sg. gen. 28,7
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VUZITEA N: s.m. „membru al tribului ce se trãgea din Vuz ,
menþionat în Fc 22,21 ca f iu al lui Nahor, fratele lui Avr aam (cf.
Anania 2001, p.597).
Vuziteanul: sg. nom. 32,2
Vãziteanul: sg. nom. 32,6
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc adv în zãdar 1,9; 2,3; 9,29; 15,3 1; 39,16
ZAR: s.n. (Reg.) „broascã (de la uºã)”
zar: sg. ac. 38,10
ZÃBALÃ: s.f.
zãbalele: pl. ac. rezum. cap.3
(a) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 8,17; 29,19; 37,8; 39,9; 41,13
zãboveaºt e: ind. prez. 3.sg. 38,26
ZÃDUF : s.n.; var. (În v. ºi reg.) ZÃDUH
zãduh: sg. ac. 30,30
ZÃLOG: s.n.
zãlogul: sg. ac. 22,6
zãlog: sg. ac. 24,3
(a se) ZÃMISLI: v. IV
zãmislitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,3
zãmislit-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,35
ZÃMISLIT, -Ã: ad j./s.
(cei) zãmisliþi: s.m. pl. ac. 3,16
zãmislit: adj. m. sg. nom. 14,4
ZÃPADÃ: s.f.
zãpãzii: sg. gen./dat. 37,6; 38,22
ZÃTICNEALÃ : s.f.; var. (Reg.) ZÃTIGNEALÃ (înv. ºi reg.) „necaz”
zãtignealã: sg. ac. 7,15
ZBÂR CITURÃ: s.f.
zbârciturile: sg. nom. 16,9
ZBICI: s.n.; vezi BICI
(a) ZBURA: v. I
zburând: gerunziu 20,8
zboarã: ind. prez. 3.sg. 9,26
ZBURARE: s.f.
zburare: sg. ac. 5,7
(a se) ZDROBI: v. IV
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
(sã) vor zdrobi: ind. viit. I. 3.pl. 5,4; 20,10; 24,24
sã zdrobeascã: conj. prez. 3.sg. 6,9
va zdrobi: ind. viit. I. 3.sg. 9, 17; 3 4,25
(sã) zdrobeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,2
(sã) va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 14,12
(m-)am zdrobit: ind. pf.c. 1.sg. 16,13
zdrobiþi: ind. prez. 2.pl. 19,2
sã (sã) zdrobeascã: conj. prez. 3.sg./pl. 24,20; 31,22
zdrobiiam: ind. imp. 1.sg. 29,17
zdrobi-va: ind. viit.I. 3.sg. 34,24
zdrobeaºte: ind. prez. 3.sg. 39,15; 40,7
ZGÃU: s.n. (Înv.) „ut er”; (Înv.; prin ext.) „pântece”
zgãu: ac. 3,11; 10,18; 31,15; 38,8

ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac. 1,4; rezum. cap.3; 3,1, 3, 4, 8; 14,6; 15,23;
18,20; 19,25; 20,28; rezum. cap.21; 21,30; 38,23;
zioa: sg. ac., în loc. adv. de zioa „din timpul zilei” 5,14;
zilele: pl. nom./ac. 1,5; 3,6; 7,1,6, 16; 8,9; 9,25; 10,5; 14,5, 14;
15,20, 32; 17,1, 11; 21,13; 24,1; 29,2, 4; 29,18; 30,16, 27; 33,25;
36,11
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 1,5
zi: sg. ac. 1,6, 13; 2,1; 17,12; 24,16
zile: pl. ac. rezum. cap.2; 2,13; r ezum. cap.42; 42,16
zilelor: pl. gen. 10,20; 38,21
(a se) ZICE : v. III
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,5; 22,17
sã zicã: con j. prez. 3.sg. 6,10
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 7,4, 13; 9,27; 32,10
zicând: gerunziu rezum. cap.8; 24,15; rezum. cap.33
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 8,18; 11,10; 33,24, 27; 34,14
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.11; rezum. cap.12;
rezum. cap.13; rezum. cap.15; r ezum. cap.16; rezum. cap.19;
rezum. cap.20; rezum. cap.24; rezum. cap.26; 28,14; 3 4,18; 39,25
zice: inf. prez. fãrã a 9,12; 36,23
zice-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,2
zicându-: gerunziu în sintagma zicându(-mi) împrotivã, traducere
a lat. contr¼dic¹, -ere „a vor bi împotriva”, „a combate” 16,9;
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 19,28; 21,28
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 20,7; 38,35
zici: ind. pr ez. 2.sg. 22,13
ziceam: ind. imp. 1.sg. 29,18
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 32,2; 34,16
a zice: inf. prez. 32,12
sã ziceþi: conj. prez. 2.pl. 32,13
sã zici: conj. pr ez. 2.sg. 35,2
vei zice: ind. viit.I 2.sg. 35,14
vom zice: ind. viit.I 1.pl. 37,19
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21; 2,2, 3,
4, 6, 9, 10; 4,1; 6,1; 8,1; 9,1; 11,1; 12,1; 15,1; 16,1; 18,1; 19,1;
20,1; 21,1, 14; 22,1; 23,1; 25,1; 26,1; 27,1; 28,22, 28; 29,1; 31,31;
32,6; 34,5, 9; 35,10; 38,1; 39,33; 40,1; 42,1, 7
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.sg. 3,3; 4,12; 26,14
am zis: ind. pf.c. 1 .sg. 6,22; 17,14; 31,24; 38,11
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 11,4; 35,3
zis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 33,8
ar fi zis: cond. pf. 3.sg. rezum. cap.35
aº f i zis: cond. pf. 1.sg. 39,35
ZID: s.n.
zidul: sg. ac. 30, 14
(a se) ZIDI : v. IV
zidesc: ind. prez. 3.pl. 3, 14
au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8; 20,19
sã zideascã: conj. prez. 3.sg. 12, 14
(te) vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 22,23
ziditu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,18
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 28,17
ZIDIT, -Ã: adj./s.
ziditul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.10
(celor) zidite: s.n. pl. gen. rezum. cap.12
(a se) ZMERI: v. IV; vezi (a se) SMERI
(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE
ZMULT, -Ã: ad j.; vezi SMULS, -Ã
ZORI: s.m./f.
zorilor : gen./dat. 3,9; 38,12;
zorile: nom. 24, 17
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61r

Psalm 1
1.

ericit b@rbatul carele n-au umblat în sfatul necredincio}ilor }i în
calea p@c@to}ilor n-au st@tut }i pre scaun de pierzare n-au }ezut,
2.
*Ci în leagea Domnului, voia lui }i în leagea lui va cugeta zioa }i noaptea. *Ios. 1, 8.
3. *{i va fi ca un pom r@s@rit lâng@ curgerea apelor, care rodul s@u va da în vreamea *Ierim. 17, 18.
sa }i frunza lui nu va c@ dea }i toate, oricâte va face, vor spori.
4. Nu a}a, necredincio}ilor, nu a}a, ci ca pravul ce-l spulber@ vântul de pre fa]a p@mântului.
5. Pentru aceasta nu vor înviia necredincio}ii în giudecat@, nici p@c@to}ii în sfatul drep]ilor.
6. C@ }tie Domnul calea drep]ilor, }i calea necredincio}ilor va peri.
Psalm 2
1. *

61v

entru ce s-au înt@ râtat neamurile }i noroadele au cugetat ceale
de}arte?
2 .
St@tut-au de fa]@ împ@ra]ii p@mântului }i c@peteniile s-au adunat într-una
asupra Domnului }i asupra Unsului Lui:
3. „S@ rumpem leg@turile lor }i s@ lep@d@m de la noi jugul lor”.
4. Cel ce l@cuia}te în ceriu va râde de dân}ii }i | Domnul îi va bajocori.
5. Atunci va gr@i c@tr@ dân}ii întru m@nia Sa }i întru iu]imea Sa îi va turbura:
6. „Iar@ eu sânt pus împ@rat de Dânsul preste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind
porunca Domnului”.
7. *Domn ul au zis c@tr@ mine: „Fiiul mieu e}ti tu, Eu ast@zi te-am n@scut.
8. Ceare de la mine }i-]i voiu da ]ie neamuril,e mo}tenirea ta }i biruin]a ta, marginile
p@mântului.
9. *Pa}te -i-vei pre dân}ii cu toiag de fier }i ca vasul olariului îi vei zdrobi”.
10. {i acum, împ@ra]i, în]@leage]i, înv @]a]i-v@ cei ce judeca]i p @mântul!
11. Sluji]i Domnului cu fric@ }i s@lta]i Lui cu cutremur!
12. Lua]i înv@]@tura, ca nu cândva s@ Se mânie Domnul }i s@ peri]i din calea cea dreapt@!
13. Când s@ va aprinde degrab@ mâniia Lui, ferici]i to]i carii s@ n@d@jduiesc într-Însul!
1.

62r

salmul lui David, când fugea de c@tr@ fa]a lui Avisalom, fiiului s@u
(2 Împ@r. 15, 14), 3
2.
Doamne, c@ci s-au înmul]it cei ce m@ n@c@jesc? Mul] s@ scoal@ asupra mea,
3. Mul]i zic sufletului mieu: „Nu ieste mântuirea lui în Dumnezeul lui”.
4. Iar@ Tu, Doamne, sprijinitoriul mieu e}ti, m@rirea mea }i Cela ce înnal]i capul mieu. ||
5. Cu glasul mieu c@tr@ Domnul am strâgat }i m-au auzit din muntele cel sfânt al S@u.
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PSALMII 3, 4, 5 {I 6

6. Eu am dormit }i am dormitat }i m-am sculat, c@ Domnul m-au sprijinit.
7. Nu m@ voiu teame de miile norodului ce m@ împresoar@. Scoal@, Doamne,
mântuia}te-m@, Dumnezeul mieu,
8. C@ Tu ai b@tut pre to]i cei ce-m vr@jm@ }esc mie f@r@ pricin@; din]ii p @c@to}ilor ai
zdrobit.
9. A Domnului e mântuirea }i preste norodul t@u, blagosloveniia Ta.
1.
2.

ntru sfâr}it, în laude. Psalmul lui David 4
Când am chemat, auzitu-m-au Dumnezeul drept@]ii meale; întru n@caz m-ai
desf@tat.
Miluia}te-m@ }i ascult@ rug@ciunea mea!
3. Fiii oamenilor, pân@ când grei cu inima? Pentru ce iubi]i de}ert@ciunea }i c @uta]i
minciuna?
4. {i s@ }ti]i c@ minunat au f@cut Domnul pre cel sfânt al S@u. Domnul m@ va auzi când
voiu strâga c@tr@ Dânsul.
5. *Mâniia]i -v@ }i s@ nu p@c@tui]i; ceale ce zice]i în inimile voastre, în culcu}urile voastre
*Efes 4, 26.
v@ umili]i.
6. Jârtfui]i jârtva drept @]ii }i n@d@jdui]i în Domnul. Mul]i zic: „Cine ne-au ar@tat noao
ceale bune?”
7. Îns@mnatu-s-au preste noi lumina fea]ii Tale, Doamne, dat-ai veselie în inima mea.
8. Din rodul grâului, al vinului }i al untului-de-lemn al s@u s-au înmul]it.
9. În pace }i spre aceasta}i voiu dormi }i m@ voiu odihni,
10. C@ Tu, Doamne, osebit întru n@deajde m-ai a}ezat. |
1.
ntru sfâr}it, pentru ceaea ce mo}tenirea agiunge. Psalmul lui David 5 62v
2.
Graiurile meale ia- le în urechi, Doamne, în]eleage strâgarea mea!
3.
Ia aminte glasul rug@ciunii meale, Împ@ratul mieu }i Dumnezeul mieu,
4. C@ci c@tr@ Tine m@ voiu ruga, Doamne! Diminea]a vei auzi glasul mieu,
5. Diminea]a voiu sta înnaintea Ta }i voiu vedea c@ nu Dumnezeu cel ce voie}ti
f@r@deleagea Tu e}ti.
6. Nici va l@cui lâng@ Tine cel viclean, nici vor petreace c@lc@torii de leage în prejma
ochilor T@i.
7. Urât-ai pre to]i cei ce lucreaz@ f@r@deleage, pierde-vei pre to]i cei ce gr@iesc minciun@,
8. Pre b@rbatul sângiurilor }i viclean ura}te Domnul. Iar@ eu întru mul]imea milei Tale
întra-voiu în casa Ta, închina-m@-voiu spre sfânt@ bisearica Ta întru frica Ta.
9. Doamne, pov@]uia}te-m@ întru dreptatea Ta pentru nepriiatinii miei, îndrepteaz@
înaintea Ta calea mea.
10. C@ nu iaste în gura lor adev@r, inima lor e de}art@,
11. *Groap@ de}chis@ grumazul lor, cu limbile sale viclenea. Judec@-i pre ei, Dumnezeule!
*Jos 13, 3.
12. Caz@ din cugetele sale, dup@ mul]imea p@gân@t@]ilor lor leap @d@-i pre dân}ii, c@
Râm. 3, 13.
Te-au am@rât, Doamne.
13. {i s@ se veseleasc@ to]i cei ce n@d@jduiesc întru Tine; în veac vor s@lta; }i vei l@cui
întru dân}ii
14. {i s@ vor l@uda întru Tine to]i carii iubesc numele T@ u . ||
15. C@ Tu vei blagoslovi pre cel drept. Doamne, ca cu arma bunei-voirei Tale ne-ai 63r
încununat.
1.
pre sfâr}it, în versuri. Psalmul lui David pentru a opta, 6
2.
Doamne, nu întru iu]imea Ta s@ m@ mustri, nici întru mâniia Ta s@ m@ cer]i.
3.
Miluia}te -m@, Doamne, c@ neputincios sânt. Vindec@-m@, Doamne, c@ s-au
turburat oasele meale,
4. {i sufletul mieu s-au turburat foarte; ci Tu, Doamne, pân@ când?
5. Întoarce-Te, Doamne, }i izb@vea}te sufletul mieu, mântuia}te-m@ pentru mila Ta!
6. C@ nu iaste în moarte cine s@ Te pomeneasc@, }i în iad cine s@ va m@rturisi [ie?
7. Ostenit-am întru suspinul mieu, sp@la-voiu în toate nop]ile patul mieu, cu lacr@mile
meale a}ternutul mieu voiu uda.
8. Turburatu-s-au de iu]ime ochiul mieu, învechitu-m-am între to]i nepriiatinii miei.
*Matei 7, 23
9. *Dep@rta]i -v@ de la mine to]i cei ce lucra]i f@r@deleage, c@ au auzit Domnul glasul
}i 25, 41.
Luca 13, 27. plângerii meale.
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10. Auzit-au Domnul cearerea mea, Domnul rug@ciunea mea au priimit.
11. S@ s@ ru}ineaze }i s @ s@ turbure foarte to]i nepriiatinii miei, întoarc@-s@ }i s@ s@
ru}ineaze foarte degrab@.
1.

63v

64r

salmul lui David, care l-au cântat Domnului pentru cuvintele lui
Husi, fiiului Iemenii | (2 Împ@r. 16), 7
2.
Doamne, Dumnezeul mieu, spre Tine am n@d@jduit, mântuia}te-m@ de to]i
cei ce m@ gonesc }i m@ izb@vea}te,
3. Ca nu cândva s@ r@peasc@ ca un leu sufletul mieu, nefiind cine s@ r@scumpere, nici
cine s@ mântuiasc@.
4. Doamne, Dumnezeul mieu, de am f@cut aceasta, de iaste nedreptate în mânile meale,
5. De am r@spl@tit celor ce-m r@spl@tesc mie reale, s@ cazu adec@ de la nepriiatinii miei
de}ert;
6. Goneasc@ nepriiatinul sufletul mieu }i -l prinz@ }i calce în p@mânt via]a mea }i slava
mea în ]@rân@ s@ o a}aze.
7. Scoal@-Te, Doamne, întru mânia Ta }i Te înal]@ întru hotarele nepriiatinilor miei.
{i Te scoal@, Doamne, Dumnezeul mieu, în porunca carea ai poruncit.
8. {i adunarea noroadelor Te va încungiura.
{i pentru aceasta, la în@l]ime te întoarce.
9. Domnul judec@ noroadele;
Judec@-m@, Doamne, dup@ dreptatea mea }i dup@ nevinov@ ]iia mea asupra mea.
10. Sfâr}asc@-s@ r@otatea p@c@to}ilor }i vei îndrepta pre cel drept, *Cel ce cerci inimile
}i r@runchii, Dumnezeule!
11. Agiutoriul mieu cel adev@rat de la Domnul, Cel ce mântuia}te pre cei drep]i cu inima.
12. Dumnezeu judec@toriu drept, tare }i putearnic; au doar@ s@ mânie în toate zilele?
13. De nu v@ ve]i întoarce, sabia Sa o va lucii, arcul S@u l-au încordat }i l-au g@tit ||
14. {i într-însul au g@tit vasele mor]ii, s@ge]ile sale celor arz@tori le-au lucrat.
15. *Iat@, s-au apropiat a na}te nedreptatea, z@mislit-au dureare }i au n@scut f@r@deleage;
16. Groap@ au de}chis }i o au s@pat }i au c@zut în groapa carea au f@cut.
17. Întoarce-s@-va durearea lui în capul lui }i spre crea}tetul lui nedreptatea lui s@ va
pogorî.
18. M@rturisi-m@-voiu Domnului dup@ dreptatea lui }i voiu cânta numelui Do mnului
celui înnalt.
1.
2.

64v

*1Par. 28, 9.
Ier. 11, 20
}i 17, 10
}i 20, 12.

*Iov 15, 35.
Isaie 59, 4.

ntru sfâr}it, pentru teascuri. Psalmul lui David 8
Doamne, Domnul nostru, cât e de minunat numele T@u în tot p@mântul, c@
s-au în@ l]at mare cuviin]a Ta mai presus de ceriuri.
3. Din gura pruncilor }i a celor ce sug ai s@vâr}it lauda pentru nepriiatinii T@i, ca s@ sfârmi
pre nepriiatinul }i izbânditoriul.
4. C@ voiu vedea ceriurile Tale, lucrurile deagetelor Tale, luna }i stealele care Tu le-ai
întemeiat.
5. Ce iaste omul, c@-l pomene}ti? Sau fiul omului, c @-l cercetezi?
6*. Mic}oratu-l-ai pu]in oarece decât îngerii, cu m@rire }i cu cinste l-ai încununat,
*Ovr. 2, 7.
7. {i l-ai pus preste lucrurile mânilor Tale.
Face. 1, 28.
8*. Toate le-ai supus supt picioarele lui, oile }i boii, toate, înc@ }i dobitoacele câmpului, *1Cor. 15, 26.
9. Paserile ceriului }i pe}tii m@rii, cei ce str@bat c@r@rile m@rii.
10. Doamne, Domnul nostru, cât e de minunat nu|mele T@u în tot p@mântul!
1
2.

ntru sfâr}it, pentru ceale ascunse ale Fiiului. Psalmu lui David 9
M@rturisi-m@-voiu [ie, Doamne, în toat@ inima mea , spune-voiu toate
minunile Tale;
3. Veseli-m@-voiu }i voiu s@lta întru Tine, cânta-voiu numelui T@u, Preaînalte.
4. Întorcând pre nepriiatinul mieu înnapoi, sl@bi-vor }i vor peri de c@tr@ fa]a Ta.
5. C@ ai f@cut judecata mea }i dreptatea mea; }ezut -ai pre scaun Cel ce giudeci dreptate.
6. Certat-ai neamurile }i au perit necredinciosul; numele lor l-ai stâns în veac }i în veacul
veacului.
7. Nepriiatinului au lipsit sabiile întru sf@r}it }i cet@]ile lor le-ai sfârmat;
Perit-au pomenirea lor cu sunet.
8. {i Domnul în veac r@mâne;
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G@tit-au la judecat@ thronul S@u
9. {i El va judeca lumea întru dreptate,
Judeca-va noroadele întru îndreptare.
10. {i S-au f@cut Domnul sc@pare s@racului, ajutoriu în vremi cuvioase, întru n@caz.
11. {i s@ n@d@jduiasc@ întru Tine cei ce cunosc numele T@u, c@ n-ai p@r@sit pre cei ce
Te caut@ pre Tine, Doamne!
12. Cânta]i Domnului, Celui ce l@cuia}te în Sion; vesti]i întru neamuri ispr@vile Lui.
13. C@ Cel ce cearc@ sângele lor {-au adus amin ||te, n-au uitat strâgarea s@racilor.
65r
14. Miluia}te-m@, Doamne! Vezi zmereaniia mea de c@tr@ nepriiatinii miei,
15. Cela ce m@ înal]i din por]ile mor]ii, ca s@ vestesc toate laudele Tale în por]ile featii
Sionului;
16. S@lta-voiu întru mântuirea Ta. Înfiptu-s-au neamurile întru perirea care au f@cut;
În cursa aceasta carea au ascuns s-au prins piciorul lor.
17. Cunoa}te-s@ Dumnezeu judec@]i f@când. Întru faptele mânilor Sale s-au prins p@c@tosul.
18. Întoarc@-s@ p@c@to}ii în iad, toate neamurile ceale ce uit@ pre Dumnezeu.
19. C@ nu pân@ în sfâr}it va fi uitarea s@racului; r@bdarea s@racilor nu va peri pân@ în
sfâr}it.
20. Scoal@-Te, Doamne, s@ nu s@ înt@reasc@ omul, s@ judece noroadele înnaintea Ta;
21. Pune, Doamne, d@t@toriu de leage preste ei, s@ cunoasc@ noroadele c@ oameni sânt.
Psalmul 10 dup@ ovreai
1.

entru ce, Doamne, ai st@tut departe, treci cu vedearea în vreami
cuvioas@, întru n@cazu?
2.
Când s@ mândrea}te necredinciosul, s@ aprinde s@racul, prindu-s@ în sfaturile
care gândesc.
3. C@ s@ laud@ p@c@tosul întru poftele sufletului s@u, }i cel nedrept bine s@ cuvinteaz@.
4. Înt@râtat-au pre Domnul cel p@c@tos; | dup@ mul]imea mâniii Lui nu va c@uta.
65v
5. Nu iaste Dumnezeu înaintea lui, spurcate sânt c@ile lui în toat@ vreamea.
Dep@rteaz@-s@ judec@]ile Tale de la fa]a lui; preste to]i nepriiatinii s@i va st@pâni.
6. C@ au zis întru inima sa: „Nu m@ voiu cl@ti din neam în neam f@r@ de r@u”.
7. *A c@ruia de bl@st@m gura plin@ iaste }i de am@r@ciune }i de vicle}ug; supt limba lui,
*Jos 13, 3.
Râm. 3, 14. osteneal@ }i dureare.
8. {ade în pitul@ri cu cei boga]i întru ascunsuri, ca s@ ucig@ pre cel nevinovat.
9. Ochii lui spre cel s@rac s@ uit@; pândea}te întru ascuns ca leul în pe}terea sa, le}uia}te
s@ apuce pre s@racul, a r@pi pre s@racul, cându-l trage.
10. În la]ul s@u îl va smeri, pleca-s@-va }i va c@dea când va st@pâni pre cei s@raci.
11. C@ au zis întru inima sa: „Uitat-au Dumnezeu, întors-au fa]a Sa, ca s@ nu vaz@ pân@
în sf@r}it”.
12. Scoal@-Te, Doamne Dumnezeule, înal]e -s@ mâna Ta, nu uita pre s@racii T@i!
13. Pentru ce au înt@râtat necredinciosul pre Dumnezeu? C@ au zis întru inima sa: „Nu
va întreba!”
14. Vezi c@ Tu la osteneal@ }i la dureare prive}ti, ca s@-i dai în mânile Tale. [ie s-au l@sat
s@racul, sirmanului Tu vei fi agiutoriu.
15. Zdrobea}te bra]ul celui p@c@tos }i viclean; c @uta-s@-va p@catul lui }i nu s@ va afla. ||
16. Domnul au împ@r@]it în veac }i în veacul veacului; peri-ve]i, neamuri, din p@mântul Lui! 66r
17. Pofta s@racilor o au auzit Domnul, g@tirea inimii lor o au auzit ureachea Ta,
18. A judeca sirmanului }i smeritului, ca s@ nu adaog@ înc@ a s@ m@ri omul pre p@mânt.
1.
2.

*Hav. 2, 20.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 10
Spre Domnul n@d@jduiesc. Cum zice]i sufletului mieu: „Mut@-te în munte ca
o
pasere”?
3. C@ iat@, p@c@to}ii au încordat arcul, g@tit-au s@ge]ile sale în tulb@, s@ s@geate
întru-ntunearec pre cei drep]i cu inima.
4. C@ ceale ce ai s@vâr}it le-au strâcat. Iar@ dreptul ce au f@cut?
5. *Domnul în bisearica cea sfânt@, Domnnul în ceriu, scaunul Lui. Ochii Lui spre cel
s@rac privesc, geanele Lui întreab@ pre fiii oamenilor.
6. Domnul întreab@ pre cel drept }i pre cel necredincios. Iar cel ce iubea}te nedreptatea
urea}te sufletul s@u.
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7. Plua-va pre cei p@c@to}i la]uri, foc }i iarb@ pucioas@ }i duh de vifor partea p@harului lor.
8. C@ drept e Domnul }i drept@]ile au iubit; dreptate au v@zut fa]a Lui.
66v

1.
2.

ntru sfâr}it, pentru a opta. Psalm<ul> lui David 11
Mântuia}te-m@, Doamne, c@ au lipsit cel sfânt, | c@ s-au împu]inat adev@rurile
de c@tr@ fiii oamenilor.
3. De}arte au gr@it fie}tecare c@tr@ vecinul s@u; buze vicleane în inim@ }i în inim@
au gr@it.
4. Piarz@ Domnul toate buzele ceale vicleane }i limba cea mare gr@itoare,
5. Carii au zis: „Limba noastr@ o vom m@ri, buzele noastre la noi sânt. Cine iaste Domnul
nostru?”
6. „Pentru mi}el@tatea lipsi]ilor }i suspinul s@racilor acum M@ voiu scula, zice Domnul.
Pune-voi întru mântuire, n@d@jduind voi lucra într-însul”.
7. *Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint cu foc l@murit, ispitit p@mântului, cur@]it *Pil. 30, 5.
de }apte ori.
8. Tu, Doamne, ne vei ]ânea }i ne vei p@zi de neamul acesta în veac.
9. Înprejur necredincio}ii umbl@; dup@ în@l]imea Ta ai înmul]it fiii oamenilor.
1.

67r

ntru sfâr}it, psal<mul> lui David 12
Pân@ când, Doamne, m@ vei uita întru sfâr}it? Pân@ când întorci fa]a Ta de la
mine?
2. Pân@ când voiu pune sfaturi în sufletul mieu, dureare în inima mea zioa?
3. Pân@ când s@ va în@l]a nepriiatinul mieu asupra mea?
4. Caut@, auzi-m@, Doamne, Dumnezeul mieu,
Lumineaz@ ochii miei, ca nu cândva s@ adorm întru moarte,
5. Ca nu cândva s@ zic@ nepriiatinul mieu: „Înt@ritu-m-am asupra lui”.
Cei ce m@ n@c@jesc s@ vor bucura de m@ voiu cl@ti. ||
6. Iar@ eu spre mila Ta am n@d@jduit.
Bucura-s@-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voiu Domnului, Celui ce au f@cut bine
mie, }i voiu cânta numelui Domnului celui înalt.
1.

67v

ntru sfâr}it, psal<mul> lui David 13
Zis-au cel nebun întru inima sa: „Nu iaste Dumnezeu”. Strâcatu-s-au }i urâ]i s-au
f@cut întru me}te}ugirile sale; nu iaste cel ce face bine, nu iaste pân@ la unul.
2. Domnul din ceriu au privit preste fiii oamenilor, s@ vaz@ de iaste cel ce în]eleage sau
cel ce caut@ pre Dumnezeu.
3. To]i s-au ab@tut, împreun@ netrebnici s-au f@cut; nu iaste cel ce face bine, nu iaste
pân@ la unul.
Groap@ de}chis@ iaste grumazul lor; cu limbile sale vicleniia; venin de aspide supt buzele lor,
a c@rora gur@ de bl@st@m }i de am@r@ciune plin@ iaste; grabnice picioarele lor a v@rsa sânge.
Zdrobire }i nefericire în c@ile lor }i calea p@cii nu o au cunoscut. Nu iaste frica lui
Dumnezeu înnaintea ochilor lor.
4. Au nu vor cunoa}te to]i cei ce lucreaz@ f@r@deleage? Carii mânc@ pre norodul Mieu
ca mâncarea de pâine
5. Pre Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au cutre|murat de fric@, unde nu era fric@,
6. C@ Domnul e în neamul acesta. Sfatul s@racului l-a]i ru}inat, c@ Domnul n@deajdea
lui iaste.
7. Cine va da din Sion mântuirea lui Israil? Când va întoarce Domnul robia norodului
S@u, bucura-s@-va Iacov }i s@ va veseli Israil.
Psalmul lui David 14
oamne, cine va l@cui în l @ca}ul T@u? Sau cine s@ va odihni în
muntele cel sfânt al T@u?
2 .
Cel ce umbl@ f@r@ prihan@ }i face dreptate,
3. Cel ce gr@ia}te adev@r în inima sa, care n-au viclenit în limba sa,
Nici au f@cut aproapelui s@u r@u }i ocar @ n-au luat spre cei de-aproape ai s@i.
4. De nemica s-au f@cut înnaintea Lui cel ce viclenea}te, iar@ pre cei ce s@ tem de Domnul
îi sl@vea}te. Cel ce s@ jur@ de-aproapelui s@u }i nu înceluia}te,
[1. ]
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PSALMII 14, 15, 16 {I 17

5. Cel ce banii s@i nu i-au dat în cam@t@ }i daruri asupra celui nevinovat n-au luat. Care
face aceastea nu s@ va cl@ti în veac.
1.

crisoare stâlpului lui David 15
P@zea}te-m@, Doamne, c@ spre Tine am n@d@jduit.
2.
Zis-am Domnului: „Dumnezeul mieu e}ti Tu, c@ de bun@t@]ile meale n-ai lips@”.
3. Sfin]ilor carii sânt în p@mântul Lui, minunate au f@cut toate vrerile meale într-în}ii.
4. Înmul]itu-s-au sl@biciunile lor; dup@ aceaea au sârguit. ||
Nu voiu aduna adun@rile lor din sângiuri, nici voiu pomeni numele lor prin buzele meale. 68r
5. Domnul e partea mo}tenirii meale }i a p@harului mieu; tu e}ti Cel ce iar@}i îm vei
întoarce mo}tenirea mea mie.
6. Funi au c@zut mie întru cei mai vesti]i, c@ mo}tenirea mea vestit@ ieste mie.
7. Bine voiu cuvânta pre Domnul, Cel ce mi-au d@ruit în]@leagere; înc@ }i pân@ în noapte
m-au pedepsit r@runchii miei.
8. *Mai nainte vedeam pre Domnul înnaintea mea pururea, c@ de-a dreapta mea iaste,
*Fap. 2, 25.
s@ nu m@ cl@teasc@.
9. Pentru aceasta s-au veselit inima mea }i s-au bucurat limba mea; }i înc@ }i trupul mieu
s@ va odihni spre n@deajde,
10. *C@ nu vei l@sa sufletul mieu în iad, nici vei da pre sfântul T@u s@ vaz@ strâc@ciune.
*Fap. 2, 31
11. Cunoscute mi-ai f@cut c@ile vie]ii, împlea-m@-vei de veselie cu fa]a Ta, desf@t@ri în
}i 13, 35.
dreapta Ta pân@ în sfâr} it.
1.

ug@ciunea lui David 16
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cearerea mea, cu urechile ascult@
rug@ciunea mea, nu întru buze vicleane.
2. De la fa]a Ta judecata mea s@ ias@; ochii T@i vaz@ dreptate.
3. Cercat-ai inima mea }i o ai cercetat noaptea; cu foc m-ai l@murit }i nu s-au aflat în
mine nedreptate.
4. S@ nu gr@iasc@ gura mea lucruri omene}ti, | pentru cuvintele buzelor tale, eu am p@zit 68v
c@i n@sâlnice.
5. S@vâr}a}te pa}ii miei întru c@r@rile Tale, s@ nu s@ cl@teasc@ urmele meale.
6. Eu am strâgat c@ m-ai auzit, Dumnezeule. Pleac@ ureachiia Ta mie }i auzi cuvintele meale.
7. Minunate f@ milele Tale, Cel ce mântuie}ti pre cei ce n@d@jduiesc spre Tine.
8. De cei ce stau împrotiva dreaptei Tale p@zea}te-m@ ca lumina ochiului; supt umbra
aripilor Tale m@ acopere
9. De c@tr@ fa]a necredincio}ilor carii m-au n@c@jit.
Nepriiatinii miei sufletul mieu l-au cuprins,
10. Gr@simea sa o au încuiat, gura lor au gr@it mândrie.
11. Izgonindu-m@ acum, m-au încungiurat, ochii s@i }-au pus a-i pleca pre p@mânt.
12. Apucatu-m-au ca un leu gata la prad@ }i ca un puiu de leu ce se pitul @ întru ascunsuri.
13. Scoal@-Te, Doamne, întâmpin@-l }i-l împiedec@! Izb@ vea}te sufletul mieu de cel
necredincios, <cu> sabia Ta,
14. De la nepriiatinii mânii Tale.
Doamne, de la pu]âni de pre p@mânt înpar]i pre ei în via]a lor; din ceale ascunse ale
Tale s-au împlut pântecele lor;
S@turatu-s-au de fii }i au l@sat r@m@}i]ele sale pruncilor s @i.
15. Iar@ eu întru dreptate m@ voiu ar@ta fea]ii Tale, s@tura-m@-voiu când s@ va ar@ta
m@ri||rea Ta.
69r
1.

*Ovr. 2, 13.

ntru sfâr}it, slugii Domnului, David, care au gr@it Domnului cuvintele
cânt@rii ace}tiia în zioa în carea l-au izb@vit Domnul din mâna tuturor
nepriiatinilor lui }i din mâna lui Saul }i au zis (2 Împ@r. 22, 2), 17
2. Iubi-te-voiu, Doamne, t@riia mea.
3. Domnul e înt@rirea mea }i sc@parea mea }i izb@vitoriul mieu,
*Dumnezeul mieu, ajutoriul mieu }i voiu n@d@jdui spre Dânsul,
Ap@r@toriul mieu }i cornul mântuirii meale }i sprijinitoriul mieu.
4. L@udând, voiu chema pre Domnul }i de nepriiatinii miei m@ voiu mântui.
5. Cuprinsu-m-au durerile mor]ii }i r@pejunile f@r@delegii m-au turburat,
6. Durerile iadului m-au încungiurat, întâmpinatu-m-au la]urile mor]ii.
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7. În n@cazul mieu am chemat pre Domnul }i c@tr@ Dumnezeul mieu am strâgat;
{i au auzit din bisearica Sa cea sfânt@ glasul mieu }i strâgarea mea înnaintea Lui întrat-au
în urechile Lui.
8. Cl@titu-s-au }i s-au cutremurat p@mântul, temeliile mun]ilor s-au turburat }i s-au cl@tit,
c@ s-au mâniiat pre dânsele.
9. Suitu-s-au fum întru mâniia Lui }i foc de la fa]a Lui s-au aprins, c@rbuni s-au a]i]at
de la Dânsul. |
10. {i au plecat ceriurile }i s-au pogorât }i cea]@ supt picioarele Lui.
11. {i S-au suit preste hieruvimi }i au zburat, zburat-au preste aripile vânturilor.
12. {i au pus întunearecul ascunderea Sa, împregiurul Lui cortul Lui, întunecoas@ ap@
în norii v@zduhului.
13. Pentru str@lucirea înaintea Lui nori au trecut, grindin@ }i c@rbuni de foc.
14. {i au tunat din ceriu Domnul }i Cel Înnalt au dat glasul S@u, grindine }i c@rbuni de foc.
15. {i au trimis s@ge]ile Sale }i i-au r@sipit, fulgerele le-au înmul]it }i i -au turburat.
16. {i s-au ar@tat izvoar@le apelor }i s-au deascoperit temeliile lumii
De certarea Ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniii Tale.
17. Trimis-au din în@l]ime }i m-au luat }i m-au r@dicat din ape multe.
18. Mântuitu-m-au de nepriiatinii miei cei tari }i de cei ce m@ ur@sc, c@ s-au mai înt@rit
decât mine.
19. Întâmpinatu-m-au în zioa n@cazului mieu }i au fost Domnul scutitoriul mieu
20. {i m-au scos întru l@rgime; izb@vitu-m-au, c@ m-au voit.
21. {i-m va r@spl@ti Domnul dup@ dreptatea mea mie }i dup@ cur@]iia mânilor meale
va r@spl@ti mie,
22. C@ am p@zit c@ile Domnului, nici p@gânea}te m-am purtat de c@tr@ Dumnezeul mieu; ||
23. C@ toate judec@]ile Lui înnaintea mea }i îndrept@rile Lui nu le-am dep@rtat de la mine.
24. {i voiu fi f@r@ prihan@ cu Dânsul }i m@ voiu p@zi de f@r@deleagea mea.
25. {i va r@spl@ti mie Domnul dup@ dreptatea mea }i dup@ cur@]irea mânilor meale
înnaintea ochilor Lui.
26. Cu cel sfânt, sfânt vei fi }i cu omul nevinovat, nevinovat vei fi;
27. {i cu cel ales, ales vei fi }i cu cel înd@r@vnic, Te vei înd@r@vnici.
28. C@ Tu pre norodul cel ales vei mântui }i ochii mândrilor vei smeri.
29. C@ Tu luminezi candila mea, Doamne! Dumnezeul mieu, lumineaz@ întunearecul mieu,
30. C@ întru Tine m@ voiu izb@vi de ispit@ }i întru Dumnezeul mieu voiu treace zidul.
31. Dumnezeul mieu, f@r@ prihan@ e calea Lui, cuvintele Domnului cu foc l@murite;
scutitoriu iaste tuturor celor ce n@d@jduiesc spre Dânsul.
32. C@ cine e Dumnezeu afar@ de Domnul sau cine e Dumnezeu afar@ de Dumnezeul
nostru?
33. Dumnezeu, Care m-au încins cu putere }i au pus f@r@ prihan@ calea mea.
34. *Cel ce s@vâr}a}te picioarele meale ca ale cerbilor }i preste ceale înnalte m@ a}az@, *2 Împ@r. 22, 34.
35. *Carele înva]@ mânile meale la r@zboiu | }i ai pus ca arcul de aram@ bra]@le meale, *2 Împ@r. 22, 35.
36. {i mi-ai dat scuteala mântuirii Tale }i dreapta Ta m-au sprijinit, }i certarea Ta m-au
îndreptat întru sfâr}it }i certarea Ta aceasta m@ va înv@]a.
37. L@rgit-ai pa}ii miei supt mine }i n -au sl@bit urmele meale.
38. Goni-voiu nepriiatinii miei }i-i voiu prinde }i nu m@ voiu întoarce pân@ ce s@ vor
sfâr}i;
39. Zdrobi-i-voiu, nici vor putea sta, c@dea-vor supt picioarele meale.
40. {i m-ai încins cu puteare spre r@zboiu }i ai împiedecat pre cei ce s@ scula asupra
mea, supt mine,
41. {i al vr@jma}ilor miei mi-ai dat dosul }i pre cei ce m@ ur@sc i-ai pierdut.
42. Strâgat-au }i nu era cine s@-i mântuiasc@, c@tr@ Domnul, }i nu i-au ascultat.
43. {i-i voiu zdrumica ca pravul înaintea fea]ii vântului, ca tina uli]elor îi voiu }tearge.
44. Izb@vi-m@-vei de pricirea norodului, pune-m@-vei cap noroadelor.
45. Norodul care nu l-am cunoscut mi-au slujit, în auzitul urechii au ascultat de mine,
46. Fiii streini au min]it mie, fiii streini s-au învechit }i au }tiopat din c@r@rile sale.
47. Viu e Domnul }i bine e cuvântat Dumnezeul mieu }i s@ s@ înal]e Dumnezeul mântuirii
meale. ||
48. Dumnezeule, Cel ce dai izbândire mie }i supui noroadele supt mine, izb@vitoriul mieu
de nepriiatinii miei cei mânio}i
49. {i de cei ce s@ scoal@ asupra mea, m@ vei în@ l]a; de omul nedrept m@ vei izb@vi.
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*2 Împ@r. 22, 50.
Râm. 15, 9.

PSALMII 17, 18, 19 {I 20

50. *Pentru aceaea m@ voiu m@rturisi [ie întru neamuri, Doamne, }i numelui T@u psalm
voiu zice.
51. Cel ce mântuie}ti mântuirile împ@ratului lui }i faci mil@ unsului T@u, David, }i s@min]iii
lui pân@ în veac.

1.
ntru sfâr}it, psalmul lui David 18
2.
Ceriurile povestesc m@rimea lui Dumnezeu }i facerea mânilor Lui o vestea}te t@riia.
3.
Zioa zilii spune cuvânt }i noaptea nop]ii vestea}te }tiin]@.
4. Nu sânt graiuri, nici cuvinte a c@rora s@ nu s@ auz@ glasul lor.
5. *În tot p@mântul au ie}it veastea lor }i la marginile lumii cuvintele lor.
*Râm. 10, 18.
6. *În soare au pus l@ca}ul S@u }i el, ca un mire ce iase din c@mara sa,
* Luc. 24, 46.
Bucura-s@-va ca un uriia}u s @ alearge calea.
7. Din ceriul cel mai de sus, ie}irea lui
{i întâmpinarea lui pân@ la cel mai înnalt al lui, nici iaste cine s@ s@ ascunz@ de c@ldura lui.
8. Leagea Domnului f@r@ prihan@, carea întoarce sufletele; m@rturiia Domnului credincioas@,
carea | în]elep]ea}te pruncii;
71v
9. Drept@]ile Domnului dreapte, ceale ce veselesc inimile; porunca Domnului str@lucit@,
carea lumineaz@ ochii;
10. Frica Domnului sfânt@, carea r@mâne în veacul veacului; judec@]ile Domnului adev@rate,
adeverite întru sâne}i,
11. Dorite mai vârtos decât aurul }i decât piiatra scump@ mult@, }i mai dulce decât mierea
}i fagurul.
12. Pentru c@ robul T@u le p@zea}te }i în p@zirea lor r@spl@tire e mult@.
13. Gre}alele cine le priceape? De ceale ascunse ale meale cur@]ea}te-m@
14. {i de ceale streine iart@ pre robul T@u; de nu m@ vor st@pâni, atunci f@r@ prihan@
voiu fi }i m@ voiu cur@]i de p@cat mare.
15. {i vor fi s@ plac@ cuvintele gurii meale }i cugetul inimii meale înnaintea Ta pururea,
Doamne, agiutoriul mieu }i izb@vitoriul mieu.
1.
ntru sfâr}it, psalmul lui David 19
2.
Auz@-te Domnul în zioa n@cazului, scuteasc@-te numele Dumnezeului Iacov.
3.
Trimi]@-]i agiutoriu dintru cel sfânt }i din Sion sprijoneasc@-te.
4. Pomeneasc@ toat@ jârtva ta }i arderea de tot a ta s@ s@ îngra}e.
5. Dea-]i ]ie dup@ inima ta }i tot sfatul t@u s@-l înt@reasc@. ||
6. Veseli-ne-vom întru mântuirea ta }i întru numele Dumnezeului nostru ne vom m@ri. 72r
7. Plineasc@ Domnul toate cearerile tale! Acum am cunoscut c@ au mântuit Domnul pre
unsul S@u;
Auzi-l-va din ceriul S@u cel Sfânt; întru puteri e mântuirea dreaptei lui.
8. Ace}tia în c@ru]e }i ace}tia pre cai, iar@ noi în numele Domnului, Dumnezeului nostru,
vom chema.
9. Ace}tia s-au împiedecat }i au c@zut, iar@ noi ne-am sculat }i ne-am îndreptat.
10. Doamne, mântuia}te pre împ@ratul }i ne auzi în zioa în carea Te vom chema.
1.
2.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 20
Doamne, întru puterea Ta s@ va veseli împ@ ratul }i de mântuirea Ta s@ va
bucura foarte.
3. Pohta inimii lui i-ai dat lui }i de voia buzelor lui nu l-ai lipsit.
4. C@ l-ai întâmpinat cu blagosloveniile dulce]ii; pus-ai pre capul lui cunun@ de piatr@ scump@.
5. Via]@ au cer}ut de la Tine }i i-ai dat lui lungime de zile în veac }i în veacul veacului.
6. Mare e slava lui întru mântuirea Ta, m@rire }i mare cuviin]@ vei pune preste el,
7. C@-l vei da spre blagoslovenie în veacul veacului; veseli-l-vei întru bucurie cu fa]a ta.
8. C@ împ@ratul n@d@jduia}te spre Domnul }i întru mila Celui Înalt nu s@ va cl@ti. |
9. Afle-s@ mâna Ta tuturor nepriiatinilor T@i, dreapta Ta s@ afle pre to]i cei ce Te ur @sc. 72v
10. Pune-i-vei pre ei ca un cuptoriu de foc în vreamea fea]ii Tale; Domnul întru mânia
Sa îi va turbura }i-i va mânca focul.
11. Rodul lor de pre p@mânt îl vei pierde }i s@mân]a lor din fiii oamenilor,
12. C@ au plecat asupra Ta reale; cugetat-au sfaturi care nu vor putea sta,
13. C@-i vei pune dos; în r@m@}i]ele Tale vei g @ti fa]a lor.
14. Înal]@-Te, Doamne, întru puterea Ta, cânta-vom }i vom l@uda puterile Tale.
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1.
2.

73r

73v

74r

ntru sfâr}it, pentru sprijineala cea de diminea]a. Psalmul lui David 21
*Dumnezeule, Dumnezeul mieu, ia aminte spre mine! Pentru ce m-ai l@sat?
Departe de mântuirea mea cuvintele gre}alelor meale.
3. Dumnezeul mieu, strâga-voiu zioa }i nu vei auzi, }i noaptea, }i nu spre nepriceapere mie.
4. Iar@ Tu în cel sfânt l@cuie}ti, lauda lui Israil.
5. Spre Tine au n@d@jduit p@rin]ii no}tri; n@d@jduit-au }i i-ai izb@vit.
6. C@tr@ Tine au strâgat }i s-au mântuit; spre Tine au n@d@jduit }i nu s-au ru}inat.
7. Iar@ eu sânt vierme }i nu om, ocara oamenilor }i def@imarea norodului. ||
8. *To]i cei ce m-au v@zut m-au batjocorit; gr@it-au cu buzele, cl@tit-au cu capul:
9. *„N@d@jduit-au spre Domnul, izb@veasc@-l, mântuiasc@-l, c@-l voia}te”.
10. C@ Tu e}ti cel ce m-ai tras din pântece, n@deajdea mea de la ]i]ele maicii meale.
11. Spre tine m-am aruncat din zg@u, din pântecele maicii meale, Dumnezeul mieu
e}ti Tu.
12. Nu Te dep@rta de la mine,
C@ n@cazul iaste aproape, c@ nu iaste cine s@-m ajute.
13. Încungiuratu-m-au vi]ei mul]i, tauri gra}i m-au cuprins;
14. De}chis-au asupra mea gura sa ca un leu ce r@pea}te }i r@gnea}te.
15. Ca apa m-am v@rsat }i s-au r@sipit toate oasele meale.
F@cutu-s-au inima mea ca ceara ce s@ topea}te în mijlocul pântecelui mieu.
16. Uscatu-s-au ca un vas de lut vârtutea mea }i limba mea s-au lipit de f@lcile meale }i
în ]@râna mor]ii m-ai pogorât.
17. C@ m-au încungiurat câni mul]i, adunarea celor vicleani m-au cuprins;
S@pat-au mânile meale }i picioarele meale.
18. Num@rat-au toate oasele meale. Iar@ aceia au privit }i s-au uitat la mine.
19. *Împ@r]it-au vejmintele meale loru}i }i pentru haina mea au aruncat soarte.
20. Iar@ Tu, Doamne, nu dep@rta ajutoriul T@u de | la mine, spre sprijineala mea ia
aminte.
21. Izb@vea}te de sabie, Dumnezeule, sufletul mieu }i din mâna cânelui pre cea una a mea.
22. Mântuia}te-m@ din gura leului }i din coarnele inorogilor smerirea mea.
23. *Spune-voiu numele T@u fra]ilor miei, în mijlocul adun@rii Te voiu l@uda.
24. Cei ce v@ teame]i de Domnul l@uda]i-L pre El, toat@ s@mân]a lui Iacov, sl@vi]i-L pre
Dânsul!
25. Team@-s@ de El toat@ s@mân]a lui Israil, c@ n-au def@imat, nici au lep@dat ruga
s@racului, nici {-au întors fa]a de la mine }i când am strâgat c@tr@ Dânsul, m-au auzit.
26. La Tine e lauda mea întru adunare mare, f@g@duin]ele meale le voiu da înnaintea
celor ce s@ tem de Dânsul.
27. Mânca-vor s@racii }i s@ vor s@tura }i vor l @uda pre Domnul cei ce-L cearc@ pre El;
vii vor fi inimile lor în veacul veacului.
28. Aduce-}-vor aminte }i s@ vor întoarce la Domnul toate marginile p@mântului
}i s@ vor închina înnaintea Lui toate familiile neamurilor,
29. C@ a Domnului e împ@r@]iia }i El va st@pâni neamurile.
30. Mâncat-au }i s-au închinat to]i gra}ii p@mântului; înaintea Lui vor c@dea to]i cei ce
s@ pogoar@ pre p@mânt.
31. {i sufletul mieu Lui va vie]ui }i s@min]iia mea va sluji Lui. ||
32. Vesti-s@-va Domnului neamul cel viitoriu }i vor vesti ceriurile dreptatea Lui norodului
ce s@ va na}te, pre care l-au f@cut Domnul.
salmul lui David 22
*Domnul m@ îndrepteaz@ }i nimica nu-m va lipsi.
2.
În locul p@}unii, acolo m-au s@l@}luit,
La apa odihnii m-au hr@nit.
3. Sufletul mieu l-au întors.
Pov@]uitu-m-au pre c@r@rile drept@]ii, pentru numele S@u.
4. C@ de voiu }i umbla în mijlocul umbrii mor]ii, nu m@ voiu teame de reale, c@ Tu cu
mine e}ti; varga Ta }i toiagul T@u, aceastea m-au mâng@iat.
5. G@tit-ai înaintea mea mas@, împrotiva celor ce m @ n@c@jesc;
Uns-ai cu untdelemn capul mieu }i p@harul mieu ce îmbat@ câtu-i de vestit!
6. {i mila Ta m@ va urma în toate zilele vie]ii meale
{i s@ l@cuiesc în casa Domnului întru îndelungare de zile.

*Math. 27, 26.
Mar. 15, 34.

*Math. 27, 39.
Marc. 15, 29.
*Math. 27,
[urmeaz@ 45
}ters] 43.

*Math. 27, 35.
Ioan. 19, 23-24.

*Ovr. 2, 12.

1.
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PSALMII 23, 24 {I 25

Întâia sâmbetei. Psalmul lui David 23
*Psal. 49, 12.
1 Corth. 10, 26.

[1]. *

l Domnului e p@mântul }i plinirea lui, lumea }i to]i cei ce l@cuiesc
într-însa,
2 .
C@ El pre m@ri o au întemeiat }i pre râuri o au g@tit.
3. Cine s@ va sui în muntele Domnului sau cine va l@cui în locul cel sfânt al Lui?
4. Cel nevinovat cu mânile }i curat cu ini|ma, care nu }-au luat în de}ert sufletul, nici 74v
s-au jurat întru vicle}ug aproapelui s@u.
5. Acesta va lua blagoslovenie de la Domnul }i milostenie de la Dumnezeu, mântuitoriul s@u.
6. Acesta-i neamul celor ce caut@, a celor ce caut@ fa]a Dumnezeului Iacov.
7. Lua]i, boiari, por]ile voastre }i v@ râdica]i por]ile ceale veacinice }i va întra Împ@ratul
m@ririi.
8. Cine iaste acesta, Împ@ratul m@ririi? Domnul cel Mare }i putearnic, Domnul cel putearnic
în r@zboiu.
9. Lua]i, boiari, por]ile voastre }i v@ r@dica]i por]ile ceale veacinice }i va întra Împ@ratul
m@ririi.
10. Cine iaste acesta Împ@ratul m@ririi? Domnul puterilor, acesta iaste Împ@ratul m@ririi.
1.

*Ioan 15, 25.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 24
C@tr@ Tine, Doamne, am r@dicat sufletul mieu.
2.
Dumnezeul mieu, spre Tine n@d@jduiesc, s@ nu m@ ru}inez,
3. Nici s@-}i râz@ de mine nepriiatinii miei, pentru c@ to]i cei ce Te rabd@ nu s@ vor ru}ina.
4. Ru}ineaze-se to]i cei ce fac f@r@deleage în de}ert!
C@ile Tale, Doamne, arat@-mi }i c@r@rile Tale m@ înva] @.
5. Îndrepteaz@-m@ întru adev@rul T@u }i m@ înva]@, c@ Tu e}ti Dumnezeu, mântuitoriul
mieu, }i pre Tine Te-am a}teptat toat @ zioa.
6. Adu-]i aminte de îndur@rile Tale, Doamne, }i de milele Tale, care din veac sânt.
7. Gre}alele tinerea]elor meale }i ne}tiin]ele || meale nu le pomeni.
75r
Dup@ mila ta pomenea}te-m@ Tu, pentru bun@tatea Ta, Doamne.
8. Dulce }i drept e Domnul; pentru aceasta leage va pune celor ce gre}esc în cale.
9. Îndrepta-va pre cei blânzi în judecat@; înv@]a-va pre cei blânzi c@ile Sale.
10. Toate c@ile Domnului, mila }i adev@rul celor ce cearc@ a}ez@mântul Lui }i m@rturiile Lui.
11. Pentru numele T@u, Doamne, Te vei milostivi spre p@catul mieu, c@ mult iaste.
12. Cine iaste omul ce s@ teame de Domnul? Leage i-au pus în calea carea au ales.
13. Sufletul lui întru bun@t@]i s@ va s@l@}lui }i s @mân]a lui va mo}teni p@mântul.
14. Înt@rire e Domnul celor ce s@ tem de Dânsul }i a}ez@mântul Lui s@ s@ areate lor.
15. Ochii miei pururea spre Domnul, c@ El va scoate din la]u picioarele meale.
16. Caut@ spre mine }i m@ miluia}te, c@ unul }i s@rac sânt eu.
17. N@cazurile inimii meale s-au înmul]it; din lipsele meale scoate-m@.
18. Vezi smereniia mea }i osteneala mea }i las@ toate p@catele meale.
19. Vezi nepriiatinii miei, c@ s-au înmul]it *}i cu ur@ciune nedreapt@ m-au urât.
20. P@zea}te sufletul mieu }i m@ izb@vea}te, s@ nu m@ ru}inezu c@ am n@d@jduit spre Tine.
21. Cei nevinova]i }i cei drep]i s-au lipit de | mine, c@ Te-am a}teptat.
75v
22. Izb@vea}te, Dumnezeule, pre Israil de toate n@cazurile sale.
1.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 25
Judec@-m@, Doamne, c@ eu întru nevinov@]iia mea am umblat }i spre Domnul
n@d@jduind, nu voiu sl@bi.
2. Cearc@-m@, Doamne, }i m@ ispitea}te; aprinde r@runchii miei }i inima mea.
3. C@ mila Ta înnaintea ochilor miei iaste }i bine am pl@cut întru adev@rul T@u.
4. N-am }ezut cu adunarea de}ert@ciunii }i cu c@lc@torii de leage nu voiu întra.
5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc }i cu cei necredincio}i nu voiu }edea.
6. Sp@la-voiu între cei nevinova]i mânile meale }i voiu încungiura oltariul T @u, Doamne,
7. S@ auzu glasul laudei }i s@ povestesc toate minunile Tale.
8. Doamne, iubit-am bun@-cuviin]a casii Tale }i locul l@ca}ului m@ririi Tale.
9. S@ nu pierzi cu cei necredincio}i, Dumnezeule, sufletul mieu }i cu b@rba]ii sângiurilor
via]a mea,
10. Întru a c@rora mâni sânt f@r@delegile; dreapta lor s-au umplut de daruri.
11. Iar@ eu întru nevinov@]iia mea am umblat; r@scump@r@-m@ }i m@ miluia}te,
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12. Piciorul mieu au st@tut întru cel drept; întru adun@ri bine Te voiu cuvânta,
Doamne. ||
76r

76v

1.

salmul lui David mai nainte de-a s@ unge, 26
Domnul e lumina mea }i mântuitoriul mieu; de cine m@ voiu teame? Domnul e
scutitoriul vie]ii meale; de cine m@ voiu înfrico}a?
2. Când s@ apropie asupra mea cei vinova]i, s@ mânce c@rnurile meale.
Cei ce m@ n@c@jesc, nepriiatinii miei, aceaia au sl@bit }i au c@zut.
3. De-ar sta asupra mea tab@r@, nu s@ va teame inima mea;
De s-ar scula asupra mea r@zboiu, întru aceasta eu voiu n@d@jdui.
4. Una am cerut de la Domnul, aceasta voiu c@uta: s@ l@cuiesc în casa Domnului în toate
zilele vie]ii meale,
Ca s@ v@zu frumsea]a Domnului }i s@ cercetez bisearica Lui.
5. C@ m-au ascuns în cortul S@u; în zioa r@ot@]ii m-au acoperit întru ascunsul cortului S@u.
6. În piatr@ m-au în@l]at }i acum au în@l]at capul mieu preste nepriiatinii miei.
Încungiurat-am }i am jârthuit în cortul Lui jârtv@ de laud@; cânta-voiu }i psalm voiu zice
Domnului.
7. Auzi, Doamne, glasul mieu cu carea am strâgat c@tr@ Tine; miluia}te-m@ }i m@ ascult@.
8. [ie au zis inima mea, c@utatu-Te-au fa]a mea, fa]a Ta, Doamne, o am cercat.
9. S@ nu întorci fa]a Ta de la mine, s@ nu Te | aba]i întru mânie de la robul T@u.
Ajutoriul mieu fii; s@ nu m@ la}i, nici s@ m@ leapezi, Dumnezeule, mântuitoriul mieu.
10. C@ tat@l mieu }i muma mea m-au p@r@sit, iar@ Domnul m-au luat.
11. Leage pune mie, Doamne, în calea Ta }i m@ îndrepteaz@ spre c@rare dreapt@, pentru
neprietinii miei.
12. S@ nu m@ dai spre sufletul celor ce m@ n@c@jesc, c@ s-au sculat asupra mea m@rturii
nedreapte }i au min]it nedreptatea }ie}i.
13. Crezu c@ voiu vedea bun@t@]ile Domnului în p@mântul celor vii.
14. A}tapt@ pre Domnul, îmb@rb@teaz@-te }i s @ se înt@reasc@ inima ta }i a}tapt@ pre
Domnul.
Psalmul lui David 27
1.

77r

@tr@ Tine, Doamne, voiu strâga: Dumnezeul mieu, s@ nu taci de
c@tr@ mine, ca nu cândva s@ taci de c@tr@ mine }i m@ voiu as@m@na
celor ce s@ pogoar@ în groap@.
2. Ascult@, Doamne, glasul rug@ciunii meale, când m@ rog c@tr@ Tine, când râdic mânile
meale c@tr@ bisearica Ta cea sfânt@.
3. S@ nu m@ tragi cu cei p@c@to}i }i cu cei ce lucreaz@ nedreptate s@ nu m@ pierzi.
Carii gr@iesc pace c@tr@ aproapele s@u, iar@ ceale reale, în inimile lor.
4. D@-le lor dup@ lucrurile lor }i dup@ vicle}ugul me}te}ugirilor lor. ||
Dup@ faptele mânilor lor d@-le lor, r@spl@tea}te r@spl@tirea lor.
5. C@ n-au în]eles lucrurile Domnului }i spre lucrurile mânilor Lui; îi vei surpa }i nu-i
vei zidi.
6. Bine e cuvântat Domnul, c@ au auzit glasul rug@ciunii meale.
7. Domnul e agiutoriul mieu }i scutitoriul mieu; într-Însul au n@d@jduit inima mea }i m-au
agiutat.
{i au înflurit trupul mieu }i din voia mea m@ voiu m@rturisi Lui.
8. Domnul e înt@rire norodului S@u }i scutitoriu mântuirilor unsului S@u ieste.
9. Mântuia}te norodul T@u, Doamne, }i blagoslovea}te mo}tenirea Ta }i-i pa}te }i-i
înnal]@ pân@ în veac.
Psalmul lui David
1.

n s@vâr}irea cortului, 28
Aduce]i Domnului, fiii lui Dumnezeu, aduce]i Domnului fiii berbecilor,
2.
Aduce]i Domnului m@rire }i cinste, aduce]i Domnului m @rire numelui Lui,
închina]i-v@ Domnului în curtea Lui cea sfânt@.
3. Glasul Domnului preste ape; Dumnezeul m@ririi au tunat, Domnul preste ape multe.
4. Glasul Domnului întru t@rie; glasul Domnului întru mare cuviin] @.
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PSALMII 28, 29 {I 30

5. Glasul Domnului, Celui ce sfarm@ chedrii }i | va zdrobi Domnul chedrii Livanului, 77v
6. {i-i va zdrumica ca pre vi]elul Livanului }i cel iubit, ca fiiul unicornilor.
7. Glasul Domnului, Celui ce taie para focului,
8. Glasul Domnului, Celui ce cl@tea}te pustiiul; }i va cl@ti Domnul pustiia Cadisului.
9. Glasul Domnului, Celui ce s@vâr}a}te cerbii }i va descoperi ceale dease, }i în bisearica
Lui tot ce zice: „M@rire!”
10. Domnul face a l@cui potopul }i va }edea Domnul împ@rat în veac.
11. Domnul t@rie norodului S@u va da; Domnul va blagoslovi norodul S@u cu pace.
Psalmul cânt@rii
1.
2.

ntru înnoirea casii lui David, 29
În@l]a-Te-voiu, Doamne, c@ m-ai r@dicat, nici ai veselit nepriiatinii miei
asupra mea.
3. Doamne, Dumnezeul mieu, strâgat-am c@tr@ Tine }i m-ai vindecat.
4. Doamne, scos-ai din iad sufletul mieu, mântuitu-m-ai de cei ce s@ pogoar@ în
groap@.
5. Cânta]i Domnului, sfin]ii Lui, }i v@ m@rturisi]i pomenirii sfin]eniii Lui.
6. C@ mânie e întru iu]imea Lui }i viia]@ în voia Lui; sara va z@bovi plângerea, }i
diminea]a veseliia.
7. Iar@ eu am zis întru prisosin]a mea: „Nu m@ voiu cl@ti în veac”.
8. Doamne, întru voia Ta dat-ai frumsea]ei meale puteare. ||
78r
Întorsu-]-ai fa]a de c@tr@ mine }i m-am f@cut turburat.
9. C@tr@ Tine, Doamne, voiu strâga }i c@tr@ Dumnezeul mieu m@ voiu ruga:
10. „Ce folos e în sângele mieu când m@ pogor întru strâc@ciune?
Au doar@ s@ va m@rturisi [ie ]@râna au va vesti adev@rul T@u?”
11. Auzit-au Domnul }i m -au miluit; Domnul au fost agiutoriul mieu.
12. Întors-ai plângerea mea spre bucurie mie, rupt-ai sacul mieu }i m-ai încungiurat cu
veselie.
13. Ca s@-]i cânte m@rirea mea }i nu m@ voiu m@hni; Doamne, Dumnezeul mieu, în veac
m@ voiu m@rturisi [ie!
1.
2.

ntru sfâr}it, psalmul lui David, pentru r@pirea min]ii, 30
Spre Tine, Doamne, am n@d@jduit, nu m@ voiu ru}ina în veac; întru dreptatea
Ta m@ izb@vea}te.
3. Pleac@ c@tr@ mine ureachiia Ta, gr@bea}te de m@ scoate.
Fii mie Dumnezeu scutitoriu }i spre cas@ de sc@pare s@ m@ mântuie}ti.
4. C@ puterea mea }i sc @parea mea e}ti Tu }i pentru numele T@u m@ vei pov@]ui }i m@
vei hr@ni.
5. Scoate-m@-vei din cursa aceasta carea mi-au ascuns, c@ Tu e}ti scutitoriul mieu.
6. *În mânile Tale puiu sufletul mieu; r@scump@ratu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
* Luc. 23, 46.
adev@rului. |
7. Urât-ai pre cei ce p@zesc de}ert @ciunile în z@dar, iar@ eu spre Domnul am n@d@jduit. 78v
8. Bucura-m@-voiu }i m@ voiu veseli întru mila Ta, c@ ai c@utat spre smereniia mea,
mântuit-ai din nevoi sufletul mieu,
9. Nici m-ai închis în mânile nepriiatinului; pus-ai în loc desf@tat picioarele meale.
10. Miluia}te-m@, Doamne, c@ m@ n@c@jesc; turburatu-s-au întru mânie ochiul mieu,
sufletul mieu }i pântecele mieu.
11. C@ au sc@zut întru dureare via]a mea }i anii miei întru suspinuri;
Sl@bit-au întru s@r@cie vârtutea mea }i oasele meale s -au turburat.
12. Despre to]i nepriiatinii miei m-am f@cut ocar@ }i vecinilor miei foarte }i fric@
cunoscu]ilor miei.
Cei ce m@ vedea afar@ au fugit de la mine.
13. Uit@rii am fost dat ca mortul de la inim@, f@cutu-m-am ca un vas pierdut.
14. C@ am auzit ocara multora celor ce l@cuiesc înpregiur.
Întru aceaea, când s@ adun@ împreun@ asupra mea, a lua sufletul mieu s-au sf@tuit.
15. Iar@ eu spre Tine, Doamne, am n@d@jduit. Zis-am: „Domnul mieu e}ti Tu!
16. În mânile Tale, sor]ile meale!”
Izb@vea}te-m@ din mâna neprietinilor miei }i de cei ce m @ gonesc.
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17. Arat@ fa]a ta preste sluga Ta, mântuia}te||-m@ întru mila Ta.
18. Doamne, s@ nu m@ ru}ineaz c@ Te-am chemat. S@ s@ ru}ineaze cei necredincio}i }i
s@ s@ pogoar@ în iad.
19. Mute fie buzele ceale vicleane,
Care gr@iesc asupra dreptului nedreptate în mândrie }i întru def@imare.
20. Cât e de mare mul]imea bun@t@]ii Tale, Doamne, carea o ai ascuns celor ce s@ tem
de Tine. S@vâr}itu-o-ai celor ce n@d@jduiesc întru Tine înnainte<a> fiilor omene}ti.
21. Ascunde-i-vei întru ascunsul fe]ii Tale de turburarea oamenilor.
Acoperi-i-vei în cortul T@u de c@tr@ gr@irea împrotiv@ a limbilor.
22. Bine e cuvântat Domnul, c@ minunat@ au f@cut mila Sa mie în cetate înt@rit@.
23. Iar@ eu am zis întru r@pirea min]ii meale: „Lep @dat sânt de c@tr@ fa]a ochiilor T@i”.
Pentru aceaea ai auzit glasul rug@ciunii meale, când strâgam c@tr@ Tine.
24. Iubi]i pre Domnul, to]i sfin]ii Lui, c@ adev@rul va cerca Domnul }i va r@spl@ti de
prisosit celor ce fac mândrie.
25. Îmb@rb@ta]i-v@ }i s@ s@ înt@reasc@ inima voastr@, to]i cei ce n@d@jdui]i spre Domnul.
Lui David, în]eleagerea, 31
1.*
2 .

79v

erici]i c@rora s-au iertat f@r@delegile }i c@rora s-au acoperit p@catele. *Râm 4, 7.
Fericit b@rbatul c@ruia nu i-au socotit Domnul p@catul, nici iaste în duhul lui
vicle}ug. |
3. C@ am t@cut, învechitu-s-au oasele meale când strâgam toat@ zioa.
4. C@ zioa }i noaptea s-au îngreoiat preste mine mâna Ta; întorsu-m-am spre chinuire,
când s@ înfinge spinul.
5. Gre}ala mea cunoscut@ o am f@cut@ [ie }i nedreptatea mea nu o am ascuns. *Zis-am: *Isaie 65, 24.
„M@rturisi-voiu asupra mea f@r@deleage<a> mea Domnului”. {i Tu ai iertat p @gân@tatea
p@catului mieu.
6. Pentru aceasta s@ va ruga c@tr@ Tine tot cel sfânt în vreame bine cuvioas@, îns@ în
potop de ape multe c@tr@ Dânsul nu s@ vor apropiia.
7. Tu e}ti sc@parea mea de n@cazul ce m-au cuprins; bucuriia mea, izb@vea}te-m@ de
cei ce m@ încungiur@.
8. „În]eleagere î] voiu da }i te voiu îndrepta în calea aceasta în carea vei mearge; înt@ri-voiu
preste tine ochii Miei.
9. Nu fi]i ca calul }i ca mu}coiul, c@rora nu iaste în]@leagere.
Cu z@bale }i cu frâu f@lcile lor le strânge, carii nu s@ apropie la tine”.
10. Multe-s b@t@ile p@c@tosului, iar@ pre cel ce n@d@jduia}te spre Domnul mila îl va
încungiura.
11. Veseli]i-v@ întru Domnul }i v@ bucura]i, drep]ilor, }i v@ l@uda]i to]i cei drep]i la inim@!
Psalmul lui David 32

80r

80v

1.
ucura]i-v@, drep]ilor, întru Domnul; celor || drep]i li s@ cuvine lauda.
2.
M@rturisi]i -v@ Domnului în al@ut@, în psaltire cu zeace strune cânta]i Lui.
3.
Cânta]i Lui cântare noao, bine ps@lmui]i întru strâgare.
4. C@ drept e cuvântul Domnului }i toate lucrurile Lui întru credin] @.
5. Iubea}te mila }i judecata; de mila Domnului plin e p@mântul.
6. Cu cuvântul Domnului ceriurile s-au înt@rit }i cu duhul gurii Lui toat@ putearea lor.
7. Adunând ca într-un foiu apele m@rii, puind întru vistierii adâncurile.
8. Team@-s@ de Domnul tot p@mântul, iar@ de Dânsul s@ se cutremure to]i cei ce l@cuiesc
în lume,
9. *C@ El au zis }i s-au f@cut; El au poruncit }i s-au zidit.
*Face. 1, 8.
10. Domnul r@sipea}te sfaturile neamurilor }i defaim@ cugetele noroadelor }i defaim@ Iudith. 16, 17.
sfaturile c@peteniilor.
11. Iar@ sfatul Domnului în veac r@mâne, gândurile inimii Lui în neam }i în neam.
12. Fericit neamul c@ruia iaste Domnul Dumnezeul lui, norodul pre care l-au ales spre
mo}tenire {ie}.
13. Din ceriu au privit Domnul, v@zut-au pre to] fiii oamenilor.
14. Din l@ca}ul S@u cel gata privit-au preste to]i carii l@cuiesc pre p@mânt. |
15. Cel ce au zidit deosebi inimile lor, Carele în]@leage toate lucrurile lor.
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PSALMII 32, 33 {I 34

16. Nu s@ mântuia}te împ@ratul prin mult@ puteare, }i uriia}ul nu s @ va mântui întru
mul]imea puterii sale.
17. Mincinos e calul spre mântuire }i întru prisosirea puterii sale nu s@ va mântui.
18. Iat@, ochii Domnului spre cei ce s@ tem de El }i spre cei ce s@ n@d@jduiesc spre mila Lui,
19. S@ izb@veasc@ din moarte inimile lor }i s@-i hr@neasc@ în foamete.
20. Sufletul nostru a}tapt@ pre Domnul, c@ agiutoriu }i scutitoriul nostru iaste.
21. C@ întru Dânsul s@ va veseli inima noastr@ }i întru numele Lui cel sfânt am n@d@jduit.
22. Fie, Doamne, mila Ta preste noi, în ce chip am n@d@jduit spre Tine!
1.

*Luc. 1, 53.

*1 Petru 3, 10.

*Ecli. 15, 20.
Ovr. 4, 13.

lui David, când }-au schimbat fa]a înaintea lui Ahimeleh }i l -au
slobozit }i s-au dus (1 Împ@r. 21), 33
2.
Bine voiu cuvânta pre Domnul în toat@ vreamea, pururea lauda lui în gura mea.
3. Întru Domnul s@ va l@uda sufletul mieu, auz@ cei blânzi }i s@ s@ veseleasc@.
4. M@ri]i pre Domnul cu mine }i s@ în@l]@m numele lui înpreun@.
5. C@utat-am pre Domnul }i m-au auzit }i din toate n@cazurile meale m-au izb@vit.
81r
6. Apropiia]i-v@ c@tr@ Dânsul }i v@ lumina] || }i fea]ele voastre nu s@ vor ru}ina.
7. S@racul acesta au strâgat }i Domnul l-au auzit }i din toate n@cazurile lui l-au mântuit.
8. Trimite-va îngerul Domnului împregiurul celor ce s@ tem de Dânsul }i-i va izb@vi.
9. Gusta]i }i vede]i c@ bun e Domnul; fericit b@rbatul care n@d@jduia}te într-Însul.
10. Teame]i-v@ de Domnul, to]i sfin]ii Lui, c@ nu iaste lips@ celor ce s@ tem de El.
11. *Boga]ii au s@r@cit }i au fl@mânzit, iar@ cei ce caut@ pre Domnul nu s@ vor lipsi de
tot binele.
12. Veni]i, fiilor, asculta]i-m@: frica Domnului v@ voiu înv@]a.
13. *Cine iaste omul care voia}te viia]@, iubea}te a vedea zile bune?
14. Oprea}te-]i limba ta de r@u }i buzele tale s@ nu gr@iasc@ vicle}ug.
15. Ferea}te-te de r@u }i f@ bine, caut@ pacea }i o urmeaz@.
16. Ochii Domnului spre *cei drep]i }i urechile Lui spre rug@ciunea lor,
17. Iar@ fa]a Domnului asupra celor ce fac r@u, s@ piarz@ de pre p@mânt pomenirea lor.
18. Strâgat-au drep]ii }i Domnul i-au auzit }i din toate n@cazurile lor i-au izb@vit.
19. Aproape iaste Domnul de cei umili]i cu inima }i pre cei smeri]i cu duhul îi va mântui. |
81v
20. Multe-s n@cazurile drep]ilor }i din toate aceastea îi va izb@vi Domnul.
21. P@zea}te Domnul toate oasele lor, unul dintr-însele nu s@ va zdrobi.
22. Moartea p@c@to}ilor e cumplit@ }i cei ce ur@sc pre cel drept vor gre}i.
23. R@scump@ra-va Domnul sufletele slugilor Sale }i nu vor gre}i to]i cei ce n@d@jduiesc
spre Dânsul.
1.

*Jos 39, 15.

ui David 34
Judec@, Doamne, pre cei ce-mi fac mie strâmb@tate; d@ r@zboiu cu cei ce
o}tesc asupra mea.
2. Apuc@ arm@ }i pav@z@ }i Te scoal@ spre agiutoriul mieu.
3. Vars@ sabie }i închide împrotiva celor ce m@ gonesc; zi sufletului mieu: „Mântuirea
ta sânt Eu”.
4. *S@ s@ ru}ineaze }i s@ s@ înfrumteaze cei ce cearc@ sufletul mieu;
S@ s@ întoarc@ înnapoi }i s@ s@ ru}ineaze cei ce gândesc mie reale.
5. S@ fie ca pravul înnaintea fea]ii vântului }i îngerul Domnului strâmtorindu-i.
6. Fie calea lor întunearec }i lunecare }i îngerul Domnului gonindu-i.
7. C@ în z@dar mi-au ascuns perirea la]ului s @u, în de}ert au oc@rât sufletul mieu.
8. S@-i vie cursa carea nu o }tiia }i prinz@toa ||rea carea o au ascuns s@-l prinz@ }i în la]u 82r
s@ caz@ într-însul.
9. Iar@ sufletul mieu s@ va bucura de Domnul, veseli-s@-va de mântuirea sa.
10. Toate oas@le meale vor zice: „Doamne, cine e aseaminea ]ie,
Cel ce izb@ve}ti pre s@racul din mâna celor mai tari ai lui }i s@racul de la cei ce-l r@pesc?”
11. Sculându-s@ m@rturii mincinoase de ceale ce nu }tiiam m@ întreba.
12. R@spl@tea mie reale pentru bune, nerodirea sufletului mieu.
13. Iar@ eu, când m@ sup@ra, m@ îmbr@cam cu sac,
Smeriiam cu post sufletul mieu, }i rug@ciunea mea în sânul mieu s@ va întoarce.
14. Ca un aproape }i ca un frate al nostru, a}a binepl@ceam; ca cel jealnic }i întristat,
a}ea m@ smeream.
15. {i asupra mea s-au veselit }i s-au adunat; adunatu-s-au preste mine b@tâi }i n-am }tiut.
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16. R@sipitu-s-au, nici s-au umilit; ispititu-m-au, bajocoritu-m-au cu bajocur@; scrâ}nit-au
asupra mea cu din]ii s@i.
17. Doamne, când vei privi? Întoarce sufletul mieu de la r@otatea lor, de la lei pre cea
una a mea.
18. M@rturisi-m@-voiu ]ie în adunare mare, întru norod greu te voiu l@uda.
19. S@ nu s@ bucure de mine cei ce s@ împrotivesc | mie nedrept, *carii m@ ur@sc în *Ioan 15, 25.
z@dar }i fac s @mn cu ochii.
20. C@ mie adec@ p@ciuit îm gr@ia }i, întru mâniia p@mântului gr@ind, vicle}uguri cugeta.
21. {i }-au l@rgit asupra mea gura sa, zis-au: „Bine, bine v@zut-au ochii no}tri”.
22. V@zut-ai, Doamne, s@ nu taci; Doamne, s@ nu Te depertezi de la mine.
23. Scoal@-Te }i ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul mieu }i Domnul mieu, spre
pricina mea.
24. Judec@-m@ dup@ dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul mieu, }i s@ nu s@ bucure
de mine,
25. S@ nu zic@ în inimile sale: „Bine e, bine e sufletului nostru”, nici s@ zic@: „Îmbucatu-l-am”.
26. Ru}ineaze-se }i s @ se înfrumteaz@ împreun@ cei ce s@ bucur@ de realele meale.
Îmbrace-s@ întru ru}ine }i înfrumtare cei ce gr@iesc mari asupra mea!
27. Bucure-s@ }i s@ s@ veseleasc@ cei ce voiesc dreptatea mea }i zic@ pururea: „M@reasc@-s@
Domnul!” cei ce voiesc pacea }erbului Lui.
28. {i limba mea va cugeta dreptatea Ta, toat@ zioa lauda Ta.
1.
2.

83r

ntru sfâr}it, slugii Domnului, lui David, 35
Zis-au c@lc@toriul de leage, ca s@ gre}asc @ întru sâne: „Nu ieste frica lui
Dumnezeu înnaintea ochilor lui”.
3. *C@ au viclenit înnaintea lui, ca s@ s@ || afle f@r@leagea lui spre urâre.
*Sus 13, 3.
4. Graiurile gurii lui, f@r@deleage }i vicle}ug; n-au vrut a în]@leage s@ fac@ bine.
5. F@r@deleage au cugetat în culcu}ul s@u; st@tut-au lâng@ toat@ calea nu bun@, iar@
r@otatea nu o au urât.
6. Doamne, în ceriu e mila Ta }i adev@rul T@u, pân@ la nori.
7. Dreptatea Ta ca mun]ii lui Dumnezeu; judec@]ile Tale, adânc mult. Oamenii }i dobitoacele
vei mântui, Doamne,
8. Precum ai înmul]it mila Ta, Dumnezeule. Iar@ fiii oamenilor întru acoperemântul
aripilor Tale vor n@d@jdui.
9. Îmb@ta-se-vor de ugerimea casii Tale }i cu izvorul desf@t@ciunii Tale îi vei ad@pa.
10. C@ la Tine iaste izvorul vie]ii }i întru lumina Ta vom vedea lumin@.
11. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc }i dreaptatea Ta celor drep]i cu inima.
12. Nu-m vie piciorul mândriii }i mâna p@c@tosului nu m@ cl@teasc@.
13. Acolo au c@zut cei ce lucreaz@ nedreptate; scosu-s-au afar@, nici au putut sta.
1.

83v

84r

salmul lui David 36
Nu pizmui celor ce viclenesc, nici r@vni celor ce fac f@r@deleage,
C@ci ca iarba curând s@ vor usca }i ca buruienile ierburilor degrab@ vor

2.
c@dea. |
3. N@d@jduia}te spre Domnul }i f@ bun@ta te }i l@cuia}te p@mântul }i te vei pa}te întru
bog@]iile lui.
4. Desf@teaz@-te în Domnul }i-] va da cearerile inimii tale.
5. Descopere Domnului calea ta }i n@d@jduia}te într-Însul }i El va face
6. {i va scoate ca lumina dreptatea ta }i judecata ta ca amiaz@zi.
7. Supune-te Domnului }i -l roag@.
S@ nu pizmuie}ti celui ce sporea}te în calea sa, omului ce face nedrept@]i.
8. P@r@sea}te-te de mânie }i las @ iu]imea. Nu pizmui, ca s@ viclene}ti.
9. C@ cei ce viclenesc de tot vor peri, iar@ cei ce a}teapt@ pre Domnul, aceia vor mo}teni
p@mântul.
10. {i înc@ pu]in }i nu va fi p@c@tosul }i vei c@uta locul lui }i nu -l vei afla.
11. *Iar@ cei blânzi vor mo}teni p@mântul }i s@ vor desf@ta întru mul]imea p@cii.
12. Pândi-va p@c@tosul pre cel drept }i va scrâ}ni asupra lui cu din]ii s @i.
13. Iar@ Domnul îl va bajocori, c@ mai nainte veade c@ va veni zioa lui.
14. Sabie au zmult p@c@to}ii, întins-au arcul s@u
S@ rump@ pre s@racul }i mi}elul, s@ junghie pre || cei drep]i cu inima.
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PSALMII 36 {I 37

15. Sabia lor între în inimile lor }i arcul lor s@ s@ frâng@.
16. Mai bine e pu]in celui drept decât bog@]iia mult@ a p@c@to}ilor.
17. C@ bra]ele p@c@to}ilor s@ vor zdrobi, iar@ pre cei drep]i îi înt@rea}te Domnul.
18. Cunoa}te Domnul zilele celor f@r@ prihan@ }i mo}tenirea lor în veac va fi.
19. Nu s@ vor ru}ina în vreamea cea rea }i în zilele foame]ii s@ vor s@tura.
20. C@ p@c@to}ii vor peri,
Iar@ nepriiatinii Domnului, îndat@ cât s-au m@rit }i s-au în@l]at, c@zând, ca fumul vor
c@dea.
21. Lua-va împrumut p@c@tosul }i nu va pl@ti, iar@ dreptul s@ îndur@ }i-i va da.
22. C@ cei ce bine-L cuvinteaz@ vor mo}teni p@mântul, iar@ cei ce-L blast@m@ vor peri.
23. La Domnul pa}ii omului s@ vor îndrepta }i calea lui o va voi.
24. Când va c@dea, nu s@ va struncina, c@ Domnul î}i pune mâna.
25. Mai tân@r am fost, c@ am }i îmb @trânit }i n-am v@zut dreptul p@r@sit, nici s@mân]a
lui cerând pâine.
84v
26. Toat@ zioa miluia}te }i împrumu|teaz @ }i s@mân]a lui în blagoslovenie va fi.
27. Ferea}te-te de r@u }i f@ bine }i l@cuia}te în veacul veacului.
28. C@ Domnul iubea}te judecata }i nu va p@r@ si pre sfin]ii s@i; în veac s@ vor p@zi.
Cei nedrep]i s@ vor certa }i s@mân]a necredincio}ilor va peri.
29. Iar@ drep]ii vor mo}teni p@mântul }i vor l@cui în veacul veacului preste dânsul.
30. *Gura dreptului va cugeta în]elepciune }i limba lui va gr@i judecat@.
*Pil. 31, 22.26.
31. *Leagea Domnului în inima lui }i nu s@ vor poticni pa}ii lui.
* Isaie 51, 7.
32. Pândea}te p@c@tosul pre cel drept }i-l caut@ a-l omorî.
33. Iar@ Domnul nu-l va l@sa în mânile lui, nici îl va osândi când s@ va judeca lui.
34. A}teapt@ pre Domnul }i p@zea}te calea lui }i te va în@l]a s@ mo}tene}ti p@mântul;
când vor peri p@c@to}ii, vei vedea.
35. V@zut-am pre cel necurat prea în@l]at }i r@dicat ca chedrii Livanului.
36. {i am trecut }i, iat@, nu era; }i l-am c@utat }i nu s-au aflat locul lui.
37. P@zea}te nevinov @]ia }i vezi dreptatea, c@ sânt r@m@}i]e omului f @c@toriu de pace.
85r
38. Iar@ nedrep]ii vor peri împreun@; r@||m@}i]ele necura]ilor vor peri.
39. Iar@ mântuirea drep]ilor, de la Domnul }i scutitoriul lor în vreamea n@cazului.
40. {i le va agiuta Domnul }i-i va slobozi }i-i va scoate de la p@c@to}i }i-i va mântui, c@
au n@d@jduit întru Dânsul.
*Sus 6, 2.

1.
salmul lui David întru pomenirea pentru sâmb@ta, 37
2.
*Doamne, nu întru iu]imea Ta s@ m@ mustri, nici întru m@niia Ta s@ m@ cer]i.
3.
C@ s@ge]ile Tale mi s-au înfipt }i ai înt@rit preste mine mâna Ta.
4. Nu iaste s@n@tate în trupul mieu de c@tr@ fa]a mâniii Tale; nu iaste pace oaselor meale
de c@tr@ fa]a p@catelor meale.
5. C@ f@r@delegile meale au covâr}it capul mieu }i ca o sarcin@ grea s-au îngreoiat preste mine.
6. Putr@zit-au }i s -au împu]it ranele meale de c@tr@ fa]a nebuniii meale.
7. Mi}el m-am f@cut }i m-am g@rbovit pân@ în sfâr}it; toat@ zioa întristat umblam.
8. C@ }alele meale s-au umplut de oc@ri }i nu iaste s@n@tate în trupul mieu.
9. N@c@jit am fost }i smerit foarte; r@gnit-am din suspinul inimii meale.
10. Doamne, înnaintea Ta toat@ dorirea mea }i suspinul mieu de la Tine nu s-au ascuns. |
11. Inima mea s-au turburat, p@r@situ-m-au vârtutea mea }i lumina ochilor miei, }i 85v
aceasta nu iaste cu mine.
12. Priiatinii miei }i cei de aproape ai miei în prejma mea s-au apropiiat }i au st@tut.
{i carii lâng@ mine era departe au st@tut.
13. {i sâlnicie f@cea cei ce c@uta sufletul mieu. {i cei ce c@uta cele reale mie au gr@it
de}ert@ciuni }i în}el@ciuni toat@ zioa cugeta.
14. Iar@ eu ca un surd nu auziiam }i ca un mut ce nu-}i de}chide gura sa.
15. {i m-am f@cut ca un om ce nu aude }i nu are în gura lui mustr @ri.
16. C@ spre Tine, Doamne, am n@d@jduit; Tu m@ vei auzi, Doamne, Dumnezeul mieu.
17. C@ am zis ca nu cândva s@ s@ bucure mie vr@jma}ii miei }i, când s@ cl@teasc picioarele
meale, asupra mea mari au gr@it.
18. C@ eu spre b@t@i gata sânt }i durearea mea înaintea mea iaste pururea.
19. C@ f@r@deleagea mea o voiu vesti }i voiu gândi pentru p@catul mieu.
20. Iar@ nepriiatinii miei tr@iesc }i s-au înt@rit asupra mea }i s -au înmul]it cei ce m-au
urât nedrept. ||
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21. Cei ce r@spl@teasc reale pentru bune m@ clevetiia, c@ci urmam bun@tatea.
22. Nu m@ l@sa, Doamne, Dumnezeul mieu, nu Te dep@rta de la mine.
23. Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne, Dumnezeul mântuirii meale.
1.
2.

86v
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87v

ntru sfâr}it, lui Idithun. Cântarea lui David 38
Zis-am: „P@zi-voiu c@ile meale, s@ nu gre}esc în limba mea”.
Pus-am gurii meale paz@ când au st@tut p@c@tosul împrotiva mea.
3. Amu]it-am }i m-am smerit }i am t@cut din bun@t@]i }i durearea mea s-au înoit.
4. Înfierbântatu-s-au inima mea întru mine }i în cugetul mieu s@ va aprinde foc.
5. Gr@it-am cu limba mea: „Spune-m, Doamne, sfâr}itul mieu
{i num@rul zilelor meale care iaste, s@ }tiu ce-m lipsea}te”.
6. Iat@, m@surate ai pus zilele meale }i statul mieu ca o nimica înnaintea ta; îns@ toate-s
de}@rt@ciune, tot omul ce viaz@.
7. M@car c@ în chip treace omul, dar@ }i în z@dar s@ turbur@.
Strânge comori }i nu }ti cui le va adun a . |
8. {i acum, care iaste a}teptarea mea? Au nu Domnul? {i starea mea la Tine iaste.
9. De toate f@rdelegile meale izb@vea}te-m@; ocara celui f@r@ minte mi-ai dat.
10. Amu]it-am }i nu mi -am de}chis gura, c@ Tu ai f@cut.
11. Dep@rteaz@ de la mine b@t@ile Tale.
12. De la t@riia mânilor Tale eu m-am sc@zut; întru mustr@ri pentru f@r@deleage ai
pedepsit pre om.
{i a s@ lâncezi ai f@cut ca painginul sufletul lui. Îns@ în de}ert s@ turbur@ tot omul.
13. Auzi rug@ciunea mea, Doamne, }i rugarea mea; cu urechile cuprinde lacr @mile
meale, nu t@cea, c@ venetic sânt eu la tine }i nimearnic ca to]i p@rin]ii miei.
14. Sl@bea}te-m@, s@ r@suflu mai nainte pân@ ce m@ voiu duce }i mai mult nu voiu fi.
1.
ntru sfâr}it, psalmul lui David 39
2.
A}teptând am a}teptat pre Domnul }i au c@utat spre mine.
3.
{i au auzit rug@ciunea mea }i m-au scos din groapa tic@ lo}iii }i din tina
noroiului.
{i au pus pre piatr@ picioarele meale }i au îndreptat pa}ii miei.
4. {i au b@gat în gura mea cântare noao, cântarea Dumnezeului nostru.
Vedea-vor mul]i }i s@ vor teame }i vor n@d@j||dui spre Domnul.
5. Fericit b@rbatul c@ruia iaste numele Domnului n@deajdea lui }i n-au privit spre
de}ert@ciuni }i spre nebunii mincinoase.
6. Multe ai f@cut Tu, Doamne, Dumnezeul mieu, minunile Tale; }i gânduril or Tale nu
iaste cine s@ fie aseaminea [ie.
Vestit-am }i am gr@it: înmul]itu-s-au preste num@r.
7. *Jârtva }i prinosul n -ai voit, iar@ urechii mi-ai s@vâr}it.
*Ovr. 10, 5.
Arderea de tot }i pentru p@cat n-ai cerut.
8. Atunci am zis: „Iat@, viu”.
În capul c@r]ii scris i aste pentru mine
9. S@ fac voia Ta, Dumnezeul mieu; am voit }i leagea Ta în mijlocul inimii meale.
10. Vestit-am dreptatea ta întru adunare mare. Iat@, buzele meale nu le voiu opri, Doamne,
Tu ai }tiut.
11. Dreptatea Ta n-am ascuns în inima mea, adev@rul T@u }i mântuirea Ta am zis.
N-am ascuns mila Ta }i adev@rul T@u de c@tr@ adunare mult@.
12. Iar@ Tu, Doamne, s@ nu dep@rtezi îndur@rile Tale de la mine; mila Ta }i adev@rul
T@u pururea m-au sprijinit.
13. C@ m-au cuprins reale a c@rora nu iaste num@r; apucatu-m-au nedrept@]ile meale |
}i n-am putut s@ v@ zu, înmul]itu-s-au preste perii capului mieu, }i inima mea m-au p@r@sit.
14. Binevoia}te, Doamne, s@ m@ izb@ve}ti. *Doamne, ca s@-mi aju]i, ia aminte.
*Jos 69, 2.
15. *Ru}ineaze-s@ }i s@ s@ înfrumteaze împreun@ cei ce cearc@ sufletul mieu s@-l ia. *Sus 34, 4.
Întoarc@-s@ înnapoi }i s@ s@ ru}ineaze cei ce-m voiesc reale mie.
16. Poarte-} îndat@}i ru}inea sa cei ce -m zic: „Bine, bine”.
17. Bucure-s@ }i s@ s@ veseleasc@ de tine to]i cei ce te caut@ }i zic@ pururea: „M@reasc@-S@
Domnul!” cei ce iubesc mântuirea Ta.
18. Iar@ eu mi}el sânt }i s@rac; Domnul S-au grijit de mine.
Ajutoriul mieu }i scutitoriul mieu Tu e}ti, Dumnezeul mieu, nu z@bovi!
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PSALMII 40, 41 {I 42

1.
ntru sfâr}it, psalmul lui David 40
2.
Fericitu-i cel ce s@ uit@ spre cel mi}el }i s@rac; în zioa cea rea îl va izb@vi Domnul.
3.
Domnul s@-l p@zasc@ }i s@-l vieze }i s@-l fericeasc@ pre p@ mânt }i s@ nu-l dea
în mânile nepriiatinilor lui.
4. Domnul s@-i ajute pre patul durerii lui; tot a}ternutul lui l-ai întors întru boala lui.
5. Eu am zis: „Doamne, miluia}te-m@, vindec@ sufletul mieu, c@ am gre}it ]ie!”
6. Nepriiatinii miei au zis reale mie: „Când va muri }i va peri numele lui?” ||
7. {i, de întra s@ vaz@, de}ert@ciuni gr@ia, inima lui au adunat f@r@deleage }ie}i; ie}iia 88r
afar@ }i gr@ia
8. Întru aceasta}i.
Asupra mea }optea to]i nepriiatinii miei, asupra mea gândiia reale mie.
9. Cuvânt f@r@ leage au pus asupra mea:
„Au doar@ cel ce doarme nu va adaoge a s@ scula?”
10. *Pentru c@ omul p@cii meale, spre carele am n@d@jduit, care mânca pâinile meale,
*Fapt 1, 16.
au m@rit asupra mea în}el@ciune.
11. Iar@ Tu, Doamne, miluia}te-m@ }i m@ scoal@ }i le voiu r@spl@ti.
12. Întru aceasta am cunoscut c@ m-ai voit, c@ nu s@ va bucura nepriiatinul mieu de mine.
13. Iar@ pre mine pentru nevinov@]iia m-ai sprijinit }i m-ai înt@rit înnaintea Ta în veac.
14. Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, din veac }i pân@ în veac. Fie, fie!
1.
2.

ntru sfâr}it. Spre în]eleagerea fiilor lui Core, 41
În ce chip dorea}te cerbul spre izvoar@le apelor, a}a dorea}te sufletul mieu
spre Tine, Dumnezeule.
3. Îns@tat-au sufletul mieu spre Dumnezeul cel tare, cel viu; când voiu veni }i m@ voiu
ar@ta înnaintea fe]ii lui Dumnezeu?
4. Fost-au mie lacr@mile meale pâini zioa }i noaptea, când mi s@ zicea în toate zilele: |
88v
„Unde ieste Dumnezeul t@u?”
5. De aceastea mi-am adus aminte }i am v@rsat preste mine sufletul mieu, c@ voiu treace
în locul cortului celui minunat, pân@ la casa lui Dumnezeu; în glasul bucuriii }i al m@rturisirii,
sunetul celui ce pr@znuia}te.
6. Pentru ce e}ti m@hnit, sufletul mieu, }i pentru ce m@ turburi?
N@d@jduia}te spre Dumnezeu, c@ înc@ m@ voiu m@rturisi Lui; mântuirea fea]ii meale
7. {i Dumnezeul mieu.
Spre mine însumi sufletul mieu s-au turburat, pentru aceaea îm voiu aduce aminte de
Tine din p@mântul Iordanului }i al Ermonului, din munte mic.
8. Adânc pre adânc cheam@, în glasul jgheaburilor Tale.
Toate în@l]@rile Tale }i valurile Tale preste mine au trecut.
9. Zioa au poruncit Domnul mila Sa, }i noaptea, cântarea lui
La mine e rug@ciunea Dumnezeului vie]ii meale.
10. Zice-voiu lui Dumnezeu: „Sprijinitoriul mieu e}ti, pentru ce m-ai uitat }i pentru ce
m@hnit umblu când m@ n@c@jea}te nepriiatinul?”
11. Când s@ sfarm@ oasele meale, m-au oc@rât cei ce m@ n@c@jesc, nepriiatinii miei, când
îm zic în toate zilele: „Unde iaste Dumnezeul lor?”
12. Pentru ce e}ti m@hnit, sufletul mieu, }i pentru ce m@ turburi? ||
N@d@jduia}te spre Dumnezeu, c@ înc@ m@ voiu m@rturisi Lui, mântuirea fea]ii meale }i 89r
Dumnezeul mieu.
1.

salmul lui David 42
Judec@-m@ , Dumnezeule, }i aleage judecata mea de la neamul nu sfânt }i
de la omul nedrept }i viclean m@ izb@vea}te.
2. C@ Tu e}ti, Dumnezeule, t@riia mea; pentru ce m-ai lep@dat? {i pentru ce m@hnindu-m@
umblu când m@ n@c@ja}te nepriiatinul ?
3. Trimite lumina Ta }i adev@rul T@u; aceastea m-au pov@ ]uit }i m-au adus în muntele
sfânt al T@u }i în l @ca}urile Tale.
4. {i voiu întra la oltariul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselea}te tinerea]ele meale.
M@rturisi-m@-voiu [ie în al@ut@, Dumnezeule, Dumnezeul mieu.
5. Pentru ce e}ti m@hnit, sufletul mieu, }i pentru ce m@ turburi?
N@d@jduia}te spre Dumnezeu, c@ înc@ m@ voiu m@rturisi Lui, mântuirea fea]ii meale }i
Dumnezeul mieu.
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1.
2.

89v

90r

ntru sfâr}it, fiilor lui Core, spre în]@leagere, 43
Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, p@rin]ii no}tri ne-au vestit
Lucruri care ai lucrat în zilele lor, în zilele ceale de demult.
3. Mâna Ta neamuri au pierdut }i i-ai s@|dit; n@c@jit-ai noroadele }i le-ai gonit.
4. C@ nu cu sabia sa au mo}tenit p @mântul }i bra]ul lor nu i-au mântuit,
Ci dreapta ta }i bra]ul t@u }i luminarea fea]ii tale, c@ bine ai voit într-în}ii.
5. Tu e}ti Însu]i împ@ratul mieu }i Dumnezeul mieu, cel ce porunce}ti mântuiri lui Iacov.
6. Întru Tine nepriiatinii no}tri cu cornul îi vom vântura }i întru numele T@u de nimica
vom face pre cei ce s@ scoal@ asupra noastr@.
7. C@ nu spre arcul mieu voiu n@d@jdui, }i sabiia mea nu m@ va mântui.
8. C@ ne-ai mântuit de cei ce ne n@c@jesc }i pre cei ce ne ur@sc i-ai ru}inat.
9. Întru Dumnezeu ne vom l@uda toat@ zioa }i întru numele T@u ne vom m@rturisi în veac.
10. Iar@ acum ne-ai lep@dat }i ne -ai ru}inat }i nu vei ie}i, Dumnezeule, întru puterile
noastre.
11. Întorsu-ne-ai înnapoi dup@ nepriiatinii no}tri }i carii ne urâse ne jefuia loru}i.
12. Datu-ne-ai ca oile de mânc@ri }i în neamuri ne-ai r@sipit.
13. Vândut-ai norodul T@u f@r@ pre]u }i n-au fost mul]ime întru schimb @rile lor.
14. Pusu-ne-ai ocar@ vecinilor no}tri, batjocur@ }i râs celor dinprejurul nostru.
15. Pusu-ne-ai spre pild@ neamurilor, cl@tire de cap întru noroade.
16. Toat@ zioa înfrumtarea mea înaintea mea iaste }i ru}inea obrazului mieu m-au
acoperit, ||
17. De c@tr@ glasul celui ce oc@rea}te }i clevetea}te, de c @tr@ fa]a nepriiatinului }i a celui
ce gonea}te.
18. Aceastea toate au venit preste noi }i nu te-am uitat }i n-am f@cut nedreptate înt ru
a}ez@mântul de leage.
19. {i nu s-au dep@rtat înnapoi inima noastr@ }i ai ab@tut c@r@rile noastre de la calea Ta,
20. C@ ne-ai smerit în locul dos@dirii }i ne-au acoperit umbra mor]ii.
21. De am uitat numele Dumnezeului nostru }i de am întins mânile noastre c@tr@
dumnezeu strein,
22. *Au nu Dumnezeu va c@uta aceastea, c@ el }tie ascunsurile inimii?
*Râm. 8, 36.
C@ pentru tine ne omorâm toat@ zioa; socotitu-ne-ai ca oile de junghiere.
23. Scoal@, pentru ce dormi, Doamne? Scoal@-Te }i nu ne lep@da în sfâr}it.
24. Pentru ce-[i întorci fa]a? Ui]i tic@lo}iia noastr@ }i n@cazul nostru?
25. C@ s-au smerit în ]@rân@ sufletul nostru, cleitu-s-au în p@mânt pântecele nostru.
26. Scoal@, Doamne, ajut@-ne }i ne r@scump@r@ pentru numele T@u.
1.

90v

91r

ntru sf@r}it, pentru cei ce s@ vor schimba. Fiilor lui Core, spre
în]@leagere. Cântarea pentru Cel Iubit, 44 |
2.
Izbugnit-au inima mea cuvânt bun; zic eu lucrurile meale Împ@ratului. Limba
mea e trestiia scriitoriului ce scrie degrab@.
3. Împodobit cu frumsea]ea mai vârtos decât fiii oamenilor, v@rsatu-s-au darul în buzele
Tale; pentru aceaea Te-au blagoslovit Dumnezeu în veac.
4. Încinge sabiia Ta preste coapsa Ta, Putearnice!
5. Cu podoaba ta }i cu frumsea]a Ta. Încordeaz@, sporea}te }i împ@r@ ]ea}te
Pentru adev@r }i blândea]e }i dreptatea; }i Te va pov@]ui minunat dreapta Ta.
6. S@ge]ile Tale ascu]ite, noroadele supt Tine vor c@dea, în inimile nepriiatinilor împ@ratului.
7. *Scaunul T@u, Dumnezeule, în veacul veacului, toiagul îndrept@rii, toiagul împ@r@]iii Tale. *Ovr. 8, 1.
8. Iubit-ai dreptatea }i ai urât f@r@deleagea; pentru aceaea Te-au uns Dumnezeu,
Dumnezeul T@u, cu untul-de-lemn al bucuriii mai mult decât pre p@rta}ii T@i.
9. Smirn@ }i stactii }i casiia din vejmintele Tale; din case de piluri din care Te-au desf@tat
10. Featele împ@ra]ilor, întru cinstea Ta. Aproape au st@tut împ@r@teasa de-a dreapta
Ta în vâjmânt aurit împregiurat cu usebire. ||
11. Ascult@, fiic@, }i vezi }i pleac@ ureachea ta }i uit@ norodul t@u }i casa p @rintelui t@u,
12. {i va pofti Împ@ratul frumsea]a ta, c@ acesta iaste Domnul, Dumnezeul t@ u, }i s@ vor
închina Lui.
13. {i featele Tirului cu daruri, fea]ii Tale s@ vor ruga to]i boga]ii norodului.
14. Toat@ m@rirea featii Împ@ratului dinlontru, în tivituri de auru,
15. Împodobit@ cu usebiri.
Aduce-s@-vor Împ@ratului feacioare dup@ ea, ceale de aproape ale ei s@ vor aduce [ie.
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16. Aduce-s@-vor întru veselie }i bucurie; aduce-se-vor în bisearica Împ@ratului.
17. În locul p@rin]ilor t@i ]i s-au n@scut fii; pune-i-vei c@petenii preste tot p@mântul.
18. Pomeni-vor numele T@u întru tot neamul }i neamul.
Pentru aceaea noroadele s@ vor m@rturisi [ie în veac }i în veacul veacului.
1.
2.

ntru sfâr}it, fiilor lui Core, pentru ceale de tain@. Psalmul 45
Dumnezeul nostru e sc@parea }i putearea, ajutoriu întru n@cazurile ce
ne-au aflat foarte.
3. Pentru aceaea nu ne vom teame când s@ va turbura p@mântul }i s@ vor muta mun]ii |
91v
în inima m@rii.
4. Sunat-au }i s -au turburat apele lor, turburatu-s-au mun]ii întru m@riia Lui.
5. Pornirea râului veselea}te cetatea lui Dumnezeu. Sfin]it-au l@ca}ul S@u Cel Preaînalt.
6. Dumnezeu în mijlocul ei }i s@ va cl@ti; agiuta-i- va Dumnezeu diminea]a de deminea]@.
7. Turburatu-s-au neamurile }i s-au plecat împ@r@]iile; dat-au glasul S@u, cl@titu-s-au p@mântul.
8. Domnul puterilor cu noi, sprijinitoriul nostru, Dumnezeul lui Iacov.
9. Veni]i }i vede]i lucrurile Domnului, minunile care au pus pre p@mânt,
10. Dep@rtând r@zboaiele pân@ la marginile p@mântului;
Arcul va sf@rma }i va înfrânge armele }i pavezele va arde cu foc.
11. Îndeletnici]i-v@ }i vede]i c @ Eu sânt Dumnezeu; în@l]a-M@-voiu întru neamuri }i M@
voiu în@l]a pre p@mânt.
12. Domnul puterilor cu noi, sprijinitoriul nostru, Dumnezeul lui Iacov.

*2Împ@r. 6, 15.

1.
ntru sfâr}it, pentru fiii lui Core. Psalmul 46
2.
Toate neamurile plezni]i cu mânile, strâga]i lui Dumnezeu în glas de bucurie.
3.
C@ Domnul e preaînalt, înfrico}at, împ@rat mare preste tot p@mântul. ||
92r
4. Supus-au noroadele noao }i neamurile supt picioarele noastre.
5. Ales-au noao mo}tenirea Sa, frumsea]a lui Iacov, carea au iubit.
6. *Suitu-S-au Dumnezeu întru strâgare }i Domnul în glas de trânbi]@.
7. Cânta]i Dumnez@ului nostru, cânta]i; cânta]i împ@ratului nostru, cânta]i,
8. C@ iaste împ@rat a tot p@mântul Dumnezeu, cânta]i în] @lep]ea}te.
9. Împ@r@]i -va Dumnezeu preste neamuri; Dumnezeu }ade pre scaunul s@u cel înalt.
10. C@peteniile noroadelor s-au adunat cu Dumnezeul lui Avraam, c@ dumnezeii cei tari
ai p@mântului foarte s-au în@l]at.
1.
2.

salmul cânt@rii fiilor lui Core. A doao a sâmbetei, 47
Mare e Domnul }i l@udat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel
sfânt al Lui.
3. Întemeiaz@-s@ cu bucuriia a tot p@mântului, muntele Sionului, coastele crive]ului,
cetatea marelui Împ@rat.
4. Dumnezeu în c@sile ei s@ va cunoa}te când o va sprijini.
5. C@ iat@, împ@ra]ii p @mântului s-au adunat, strânsu-s-au împreun@.
92v
6. Ace}tia, v@zând a}a, s-au mirat, s-au tur|burat, s-au cl@tit.
7. Cutremur i-au cuprins.
Acolo dureri ca ceii ce na}te.
8. Cu duhu silnic vei sf@rma cor@biile Tharsisului.
9. Precum am auzit, a}a am v@zut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului
nostru. Dumnezeu o au întemeiat în veac.
10. Luat-am, Dumnezeule, mila Ta în mijlocul bisearicii Tale.
11. Dup@ numele T@u, Dumnezeule, a}a }i lauda Ta preste marginile p@mântului; de
dreptate plin@ e dreapta Ta.
12. Veseleasc@-s@ muntele Sionului }i s@ s@ bucure featele Iudeii pentru judec@]ile Tale, Doamne.
13. Încungiura]i Sionul }i-l îmbr@]i}e]i; povesti]i în turnurile lui.
14. Pune]i inimile voastre întru puterea lui }i împ@r]i]i casele lui, ca s@ povesti]i într-alt neam.
15. C@ Acesta iaste Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac }i în veacul veacului.
Acesta ne va st@pâni în veaci.
1.
2.
3.

ntru sfâr}it, fiilor lui Core. Psalmul 48
Auzi]i acestea toate neamurile, lua]i în urechi to]i carii l@cui]i în lume,
P@mintean ii }i fiii oamenilor, împre||un@ bogatul }i s@racul.
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4. Gura mea va gr@i în]elepciune }i cugetul inimii meale priceapere.
5. *Pleca-voiu în pild@ ureachiia mea; de}chide-voiu în psaltire gândul mieu.
*Psalm 77, 2.
6. Pentru ce m@ voiu teame în zioa cea rea? F@r@leagea c@lcâiului mieu m@ va încungiura. Math. 13, 35.
7. Cei ce n@d@jduiesc spre puterea sa }i întru mul]imea bog@]iilor sale s@ f@lesc.
8. Fratele nu r@scump@r@, r@scump@ra-va omul? Nu va da lui Dumnezeu îmblânzirea Sa
9. {i pre]ul r@scump@r@rii sufletului s@u }i s@ va osteni în veac.
10. {i va fi viu înc@ întru sfâr}it.
11. Nu va vedea perirea când va vedea pre cei în]elep]i murind; împreun@ cel neîn]@lept
}i cel nebun vor peri
{i vor l@sa streinilor bog@ ]iile sale
12. {i mormânturile lor, casele lor în veac, l@ca}urile lor în neam }i în neam. Chematu-}-au
numele sale în locurile sale.
13. {i, omul în cinste fiind, n-au în]@les; al@turatu-s-au cu dobitoacele ceale f@r@ minte
}i aseaminea s-au f@cut lor.
14. Aceast@ cale a lor sminteal@ lor }i dup@ aceaea în gura lor bine vor voi.
15. Ca oile în iad s-au pus; moartea îi | va pa}te.
{i vor st@pâni cei drep]i diminea]a }i ajutoriul lor s@ va învechi în iad de c@tr@ slava lor.
16. Îns@ Dumnezeu va r@scump@ra sufletul mieu din mâna iadului, când m@ va apuca.
17. S@ nu te temi când s@ va îmbog@]i omul }i când s@ va înmul]i slava casii lui,
18. C@ci când va muri, nu va lua toate, nici s@ va pogorî cu el slava lui.
19. C@ sufletul în viia]a lui bine s@ va cuvânta; m@rturisi-s@-va ]ie când îi vei face bine.
20. Întra-va pân@ la neamul p@rin]ilor s@i }i pân@ în veac nu va vedea lumin@.
21. Omul în cinste fiind, n-au în]@les; al@turatu-s-au cu dobitoacele ceale f@r@ minte }i
aseminea s-au f@cut lor.
1.

94r

94v

salmul lui Asaf 49
Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul au gr@it }i au chemat p@mântul
De la r@s@ritul soarelui pân@ la apus.
2. Din Sion e bun@-cuviin]a frumsea]ei Lui.
3. Dumnezeu ar@tat va veni, Dumnezeul nostru, }i nu va t@cea.
Foc înnaintea Lui va arde }i împregiurul Lui vifor putearnic.
4. Chema-va ceriul de sus }i p@mântul a aleage norodul S@u.
5. Aduna]i-i Lui pre sfin]ii Lui carii a}az@ || a}ez@mântul Lui de leage preste jârtve.
6. {i vor vesti ceriurile dreptatea Lui, c@ Dumnezeu judec@toriu iaste.
7. „Ascult@, norodul Mieu, }i voiu gr@i, Israile, }i voiu m@rturisi ]ie: «Dumnezeu, Dumnezeul
t@u sânt Eu».
8. Nu întru jârtvele tale te voiu mustra,
Iar@ arderile tale ceale de tot în inima Mea sânt pururea.
9. Nu voiu lua din casa ta vi]ei, nici din turmele tale ]api,
10. C@ ale Meale sânt toate fierile p@durilor, dobitoacele în mun]i }i boii.
11. Cunoscut-am toate paserile ceriului,
{i frumsea]ea ]arinii cu Mine iaste.
12. De voiu fl@mânzi, nu voiu zice ]ie, c@ a Mea iaste lumea }i plinirea ei.
13. Au doar@ voiu mânca carne de tauri au sânge de ]api voiu bea?
14. Jârtvea}te lui Dumnezeu jârtv@ de laud@ }i d @ Celui Preaînalt f@g@duin]ele tale.
15. {i M@ chiiam@ în zioa n@cazului; scoate-te-voiu }i M @ vei prosl@vi”.
16. Iar@ celui p@c@tos au zis Dumnezeu: „Pentru ce tu poveste}ti drept@]ile Meale }i iai
a}ez@mântul Mieu de leage prin gura ta?
17. Iar@ tu ai urât înv@]@tura }i ai le|p@dat cuvintele Meale înnapoi.
18. De vedeai furul, alergai cu el }i cu cel curvariu partea ta puneai.
19. Gura ta au prisosit cu r@otatea }i limba ta au împletit vicle}uguri.
20. {ezând, împrotiva fratelui t@u gr@iai }i împrotiva fiiului maicii tale puneai sminteal@ .
21. Aceastea ai f@cut }i am t@cut.
Socotit-ai f@r@deleage c@ voiu fi ]ie aseaminea. Mustra-te-voiu }i voiu pune înnaintea
fea]ii tale.
22. În]@leage]i aceastea cei ce uita]i pre Dumnezeu, ca nu cândva s@ r@peasc@ }i s @ nu
fie cine s@ izb@veasc@.
23. Jârtva laudii M@ va sl@vi }i acolo calea în carea voiu ar@ta lui mântuirea lui
Dumnezeu”.
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PSALMII 50, 51 {I 52

1.
2.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 50
Când au venit la el Nathan prorocul, când au întrat la Vethsaviia
(2 Împ@r. 12); 50
3. Miluia}te-m@, Dumnezeule, dup@ mare mila Ta }i, dup@ mul]imea îndur@rilor Tale,
}tearge f@r@deleagea mea.
4. Mai mult m@ spal@ de f@r@deleagea mea }i de p@catul mieu m@ cur@]ea}te.
5. C@ f@r@deleagea mea eu o cunosc }i p@catul mieu împrotiva mea iaste pururea.
6. [ie unuia am gre}it }i r@u înaintea Ta am f@cut*, ca s@ Te îndreptezi întru cuvinte||le 95r
*Râm. 3, 4.
Tale }i s@ biruie}ti când Te vei judeca.
7. C@, iat@, întru f@r@delegi m-am z@mizlit }i în p@cate m-au n@scut maica mea.
8. C@, iat@, adev@rul ai iubit; ceale near@tate }i ceale ascunse ale în]@lepciunii Tale mi-ai
ar@tat mie.
9. *Stropi-m@-vei cu isop }i m@ voiu cur@]i; sp @la-m@-vei }i preste z@pad@ m@ voiu albi.
*Preo]i 14.
10. Auzului mieu vei da bucurie }i veselie }i s@ vor bucura oas@le ceale smerite.
Num. 19.
11. Întoarce fa]a Ta de c@tr@ p@catele meale }i toate f@r@delegile meale }tearge.
12. Inim@ curat@ zidea}te întru mine, Dumnezeule, }i duh drept înnoia}te în ceale
dinlontru ale meale.
13. Nu m@ lep@da de la fa]a Ta }i Duhul T@u cel Sfânt nu-l lua de la mine.
14. D@-mi mie bucuriia mântuirii Tale }i cu duh st @pânitoriu m@ înt@rea}te.
15. Înv@]a-voiu pre cei f@r@ de leage c@ile Tale }i cei necredincio}i la Tine s@ vor întoarce.
16. Izb@vea}te-m@ de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii meale }i s@ va bucura
limba mea de dreptatea ta.
17. Doamne, buzele meale vei de}chide }i gura mea va vesti lauda Ta.
18. C@ de ai fi voit jârtv@, [-a} fi dat adev@rat; cu arderile de tot nu Te vei desf@ta.
19. Jârtva lui Dumnezeu, duh umilit; inim@ înfrâmt@ }i smerit@ Dumnezeu nu o va urgisi.
20. Bine f@, Doamne, întru bun@voirea Ta Sionului, | s@ se zideasc@ zidurile Ierusalimului. 95v
21. Atunci vei priimi jârtva drept@]ii, prinosul }i arderile de tot; atunci vor pune pre
oltariul T@u vi]ei.
1.
2.

ntru sfâr}it, în]eleagerii lui David,
Când au venit Doig Idumeul }i au vestit lui Saul: „Venit-au David în
casa lui Ahimeleh” (1 Împ@r. 22, 9), 51
3. Ce te f@le}ti în r@utate cel ce e}ti putearnic întru f @r@deleage?
4. Toat@ zioa nedreptate au gândit limba ta, ca un briciu ascu]it ai f@cut vicle}ug.
5. Iubit-ai r@otatea preste bun@tate, f@r@deleagea mai vârtos decât a gr@i dreptate.
6. Iubit-ai toate cuvintele cufund@rii, limba viclean@.
7. Pentru aceaea, Dumnezeu te va strâca în sfâr}it, zmulge-te- va }i te va muta de la
l@ca}ul t@u }i r@d@cina ta din p@mântul celor vii.
8. Vedea-vor drep]ii }i s@ vor teame }i de dânsul vor râde }i vor zice:
9. „Iat@ omul carele n-au pus pre Dumnezeu agiutoriul s@u,
Ci au n@d@jduit spre mul]imea bog @]iilor sale }i au biruit întru de}ert@ciunea sa”.
10. Iar@ eu, ca un maslin roditoriu în casa lui Dumnezeu, am n@d@jduit spre mila lui
Dumnezeu în veac }i în veacul veacului.
11. M@rturisi-m@-voiu [ie în veac, c@ ai f@cut }i voiu a}tepta numele T@u, c@ e bun
înnaintea sfin]ilor T@i.
1.

ntru sfâr}it, pentru Maeleth, în]elea||gerii lui David, 52.
96r
Zis-au *cel nebun întru inima sa: „Nu iaste Dumnezeu!”.
2.
Strâcatu-s-au }i urâ]i s-au f@cut întru f@r@delegi; nu iaste cine s@ fac@ bine.
3. *Dumnezeu din ceriu S-au uitat preste fiii oamenilor s@ vaz@ de iaste cel ce în]@leage
*Psalm. 13, 2.
sau cel ce caut@ pre Dumnezeu.
4. *To]i s-au ab@tut, împreun@ netrebnici s-au f@cut; nu iaste cine s@ fac@ bine, nu iaste
*Râm. 3, 12.
pân@ la unul.
5. Au nu vor cunoa}te to]i cei ce lucr@ f@r@leage? Carii îmbuc@ norodul Mieu ca o
mâncare de pâine
6. Pre Dumnezeu nu l-au chemat; acolo s-au temut de fric@, unde nu era fric@. C@
Dumnezeu au r@sipit oasele celor ce plac oamenilor; ru}inatu-s-au, c@ Dumnezeu i-au urgisit.
7. Cine va da din Sion mântuire lui Israil? Când va întoarce Dumnezeu robiia norodului
S@u, bucura-s@-va Iacov }i s@ va veseli Israil.
*Psalm. 13, 1.
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Întru sfâr}it
1.
2.

96v

97r

97v

ntru cânt@rile în]@leagerii lui David,
Când venise Zifei }i zisease c@tr@ Saul: „Au nu David s-au ascuns la
noi?” (1 Împ@r 23, 19 }i 26, 1), 53
3. Dumnezeule, întru numele T@u mântuia}te-m@ }i întru puterea Ta m@ judec@!
4. Dumnezeule, ascult@ rug@ciunea mea, ia în urechi cuvintele gurii meale!
5. C@ streinii s-au sculat asupra mea }i | cei tari au c@utat sufletul mieu; }i n-au pus pre
Dumnezeu înnaintea lor.
6. C@, iat@, Dumnezeu ajut@ mie }i Domnul, sprijinitoriul sufletului mieu.
7. Întoarce ceale reale nepriiatinilor miei }i întru adev@rul T@u pierde-i.
8. De bun@voie voiu jârthui [ie }i m@ voiu m@rturisi numelui T@u, Doamne, c@ e bun,
9. C@ din tot n@cazul m-ai izb@vit }i preste nepriiatinii miei au privit ochiul mieu.
1.
ntru sfâr}it, întru cânt@rile în]@leagerii lui David, 54
2.
Auzi, Dumnezeule, rug@ciunea mea }i nu treace cu vedearea ruga mea.
3.
Ie-mi aminte }i m@ ascult@.
Întristatu-m-am întru îngrijirea mea }i m-am turburat
4. De c@tr@ glasul nepriiatinului }i de n@cazul p@c@tosului,
C@ au ab@tut asupra mea f@r@legile }i întru mânie grei era mie.
5. Inima mea s-au turburat întru mine }i frica mor]ii au c@zut asupra mea.
6. Teamere }i cutremur au venit asupra mea }i m-au acoperit întunearecul.
7. {i am zis: „Cine-mi va da arepi ca de porumb }i voiu zbura }i m@ voiu odihni?”
8. Iat@, m-am îndelungat fugind }i m-am s@l@}luit în pustie.
9. A}teptam pre cel ce m-au mântuit de sl@birea sufletului }i de viforu. ||
10. Pr@p@dea}te, Doamne, }i împar]i limbile lor, c@ am v@zut f@r@leage }i pricire în
cetate.
11. Zioa }i noaptea o vei încungiura preste zidurile ei, f@r@deleagea }i osteneala în
mijlocul ei,
12. {i nedreptatea;
{i n-au sc@zut din uli]ele ei cam@ta }i vicle}ugul.
13. C@, de m-ar fi bl@st@mat neprietinul mieu, a} fi r@bdat adev@rat.
{i cel ce m@ urâse de ar fi gr@it mari asupra mea, doar@ m-a} fi ascuns de el.
14. Iar@ tu, omule, cel de o inim@, pov@]uitoriul mieu }i cunoscutul mieu,
15. Carele împreun@ cu mine te îndulceai în mânc@ri, în casa lui Dumnezeu am umblat
cu un gând.
16. Vie moartea preste ei }i s@ s@ pogoar@ în iad de vii,
C@ vicle}uguri în inimile lor, în mijlocul lor.
17. Iar@ eu c@tr@ Dumnezeu am strâgat }i Domnul m@ va mântui.
18. Sara }i diminea]a }i amiaz@zi spune-voiu }i voiu vesti }i va auzi glasul mieu.
19. R@scump@ra-va în pace sufletul mieu de cei ce s@ apropie de mine, c@ între mul]i
era cu mine.
20. Auzi-va Dumnezeu }i-i va zmeri, Cel ce iaste mai înainte de veaci,
C@ nu iaste lor schimbare }i nu s-au temut de Dumnezeu. |
21. Întins-au mâna Sa spre r@spl@tire, spurcat-au a}ez@mântul Lui;
22. Împ@r]itu-s-au de mâniia fea]ii Lui }i s-au apropiiat inima Lui;
Muiatu-s-au cuvintele Lui preste untul-de-lemn }i aceastea sânt s@get@turi.
23. *Arunc@ spre Domnul grija ta }i el te va hr@ni, nu va da în veac cl@tire dreptului.
*Math. 6, 25.
24. Iar@ Tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în pu]ul peririi.
Luc. 12, 22.
B@rba]ii sângiurilor }i vicleanii nu-} vor îngium@t@]a zilele sale, iar@ eu voiu n@d@jdui spre 1 Petru 5, 7.
Tine, Doamne.
Întru sfâr}it
1.

entru norodul cel dep@rtat de la ceale sfinte. Lui David, spre
scrisoarea stâlpului, când l-au prins cei de alt neam în Gheth (1
Împ@r. 21, 12), 55
2. Miluia}te-m@, Dumnezeule, c@ m-au c@lcat omul, toat@ zioa dând r@zboiu, m-au
n@c@jit.

375

CARTEA PSALMILOR

PSALMII 55, 56 {I 57

3. C@lcatu-m-au nepriiatinii miei toat@ zioa, c@ mul]i sânt cei ce r@zboiesc asupra
mea.
4. De la în@l]imea zilii <nu> m@ voiu teame, iar@ eu spre tine voiu n@d@jdui.
5. Întru Dumnezeu voiu l@uda cuvintele meale, întru Dumnezeu am n@d@jduit, nu m@
voiu teame ce-m va face trupul.
6. Toat@ zioa cuvintele meale bl@st@ma; înprotiva mea, toate gândurile lor spre r@u.
7. L@cui-vor }i vor ascunde; aceia c@lcâiul mieu vor p@zi, ||
98r
Precum au a}teptat ei sufletul mieu.
8. Pentru nemic@ îi vei mântui; întru mânie noroadele vei sfârma,
Dumnezeule.
9. Viia]a mea am vestit [ie; pus-ai lacr@mile meale înaintea Ta,
Ca }i în f@g@duin]a Ta.
10. Atunci s@ vor întoarce nepriiatinii miei înnapoi,
Ori în ce zi te voiu chema. Iat@, am cunoscut c@ Dumnezeul mieu e}ti.
11. Întru Dumnezeu voiu l@uda graiul, întru Domnul voiu l@uda cuvântul; spre Dumnezeu
am n@d@jduit, nu m@ voiu teame ce-m va face omul.
12. Întru mine sânt, Dumnezeule, f@g@duin]ele Tale care voiu r@spl@ti laude [ie,
13. C@ ai izb@vit sufletul mieu din moarte }i picioarele meale din alunecare, s @ plac
înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.
Întru sfâr}it
1.

@ nu pierzi! David, spre scrisoarea stâlpului, când fugea de c@tr@
fa]a lui Saul în pe}tere (2 Împ@r. 22, 1 }i 24, 4), 56
Miluia}te-m@, Dumnezeule, miluia}te-m@, c@ spre tine au n@d@jduit sufletul

2.
mieu.
{i în umbra aripilor tale voiu n@d@jdui pân@ ce va treace f@r@leagea.
3. Strâga-voiu c@tr@ Dumnezeul cel preaînalt, Dumnezeu cel ce mi-au f@cut bine.
98v
4. Tremis-au din ceriu }i m-au mântuit; | dat-au spre ocar@ pre cei ce m@ c@lca.
Trimis-au Dumnezeu mila sa }i adev@rul S@u
5. {i au izb@vit sufletul mieu din mijlocul puilor de lei; adormit-am turburat.
Fiii oamenilor, din]ii lor arme }i s@ge]i }i limba lor sabie ascu]it@.
6. Înal]@-Te preste ceriuri, Dumnezeule, }i preste tot p@mântul m@rirea Ta!
7. Curs@ au g@tit picioarelor meale }i au împilat sufletul mieu.
S@pat-au înnaintea fea]ii meale groap @ }i au c@zut într-însa.
8. Gata e inima mea, Dumnezeule, gata e inima mea; cânta-voiu }i psalm voiu zice.
9. Scoal@-te, m@rirea mea, scoal@-te, psaltire }i al@ut@; scula-m@-voiu diminea]a.
10. M@rturisi-m@-voiu [ie întru noroade, Doamne, }i psalm Î] voiu zice întru neamuri,
11. C@ s-au m@rit pân@ la ceriu mila Ta }i pân@ la nori adev@rul T@u.
12. Înal]@- Te preste ceriuri, Dumnezeule, }i preste tot p@mântul m@rirea Ta!
Întru sfâr}it
1.
@ nu pierzi! David, întru scrisoarea stâlpului, 57
2.
De gr@i]i adec@ adev@ rat dreptate, ceale dreapte judeca]i, fiii oamenilor!
3.
Pentru c@ în inim@ f@r@legiuiri lucra]i pre p@mânt, nedrept@]i mânile voastre
împletesc. ||
99r
4. Înstreinatu-s-au p@c@to}ii din zg@u, r@t@cit-au din pântece, gr@it-au minciuni.
5. Iu]imea lor, dup@ as@m@narea }arpelui, ca unii aspide surde, carea astup@ urechile sale,
6. Carea nu va auzi glasul descânt@torilor }i a f @rm@c@toriului ce descânt@ în]@lep]ea}te.
7. Dumnezeu va zdrobi din]ii lor în gura lor }i m @sealele lor le va sf@rma Domnul.
8. La nimica vor agiunge, ca apa ce treace; întinde-{i arcul pân@ ce vor sl@bi.
9. Ca ceara ce curge s@ vor lua; c@zut-au foc }i n-au v@zut soarele.
10. Mai nainte pân@ ce ar în]@leage spinii vo}tri ramnul, ca pre ni}te vii, a}a întru mânie
îi va sorbi.
11. Veseli-s@-va dreptul când va vedea izbânda, mânile sale va sp@la în sângele
p@c@tosului.
12. {i va zice omul: „De iaste adec@ road@ dreptului, adev@rat iaste Dumnezeu
judec@toriu pre p@mânt”.
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Întru sfâr}it

1.

@ nu pierzi! David, în scrisoarea st@lpului, când au trimis Saul }i au
p@zit casa lui, ca s@-l omoar@ (1 Împ@r. 19, 11), 58
2.
Scoate-m@ de la nepriiatinii miei, Dumnezeule, }i de cei ce s@ scoal@ asupra
mea m@ mântuia}te.
3. Izb@vea}te-m@ de cei ce lucreaz@ f@r@leage }i de b@rba]ii sângiurilor m@ mântuia}te. |
99v
4. C@, iat@, au prins sufletul mieu, n@v@lit-au asupra mea cei tari.
5. Nici f@r@leagea mea, nici p@catul mieu, Doamne; f@r@ nelegiuire am alergat }i am
îndreptat.
6. Scoal@-Te întru tâmpinarea mea }i vezi; }i Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor,
Dumnezeul lui Israil, ia aminte a cerceta toate neamurile; s@ nu Te milostive}ti spre
to]i cei ce lucreaz@ f@r@leage.
7. Întoarce-s@-vor c@tr@ sar@ }i vor fl@mânzi ca cânii }i vor încungiura cetatea.
8. Iat@, vor gr@i în gura sa }i sabiia în buzele lor, c@ cine au auzit?
9. {i Tu, Doamne, Î] vei râde de dân}ii, la o nimica vei pogorî toate neamurile.
10. Puterea mea spre Tine o voiu p@zi, c@ Dumnezeu sprijinitoriul mieu e}ti,
11. Dumnezeul mieu; mila Lui m@ va întâmpina,
12. Dumnezeu îm va ar@ta preste neprietinii miei. S@ nu-i omori, ca nu cândva s@ se
uite de norodul T@u.
R@sipea}te-i întru putearea Ta }i-i pogoar@ pre dân}ii, scutitoriul mieu, Doamne.
13. Gre}ala gurii lor, cuvântul buzelor lor. {i s@ se prinz@ întru mândriia sa. {i din bl@st@m
}i minciun@ s@ vor vesti ||
100r
14. Întru sfâr}it, întru mâniia sfâr}itului, }i nu vor fi.
{i vor }ti c@ Dumnezeu va st@pâni pre Iacov }i marginile p@mântului.
15. Întoarce-s@-vor de c@tr@ sar@ }i foame vor p@timi ca cânii }i vor încungiura
cetatea.
16. Aceia s@ vor r@sipi s@ mânce, iar@, de nu s@ vor s@tura, vor }i r@p}ti.
17. Iar@ eu voiu cânta putearea Ta }i m@ voiu bucura diminea]a de mila Ta,
C@ te-ai f@cut sprijinitoriul mieu }i sc @parea mea în zioa n@cazului mieu.
18. Ajutoriul mieu, [ie voiu ps@lmui, c@ Dumnezeu sprijinitoriul mieu e}ti, Dumnezeul
mieu, mila mea.
Întru sfâr}it
1.

100v

entru cei ce s@ vor schimba. Întru scrisoarea stâlpului lui David,
despre înv@]@tur@.
2.
Când au aprins Mesopotamiia Siriii }i Soval }i au întors Ioav }i au lovit
pre Edumeea în Valea S@r@turilor, doaospr@zeace mii (2 Împ@r. 8, 1 }i 10, 7 }i 1
Par. 18, 1), 59
3. Dumnezeule, lep@datu-ne-ai pre noi }i ne-ai surpat, mâniiatu-Te-ai }i Te-ai milostivit
spre noi.
4. Cutremurat-ai p@mântul }i l-ai turburat; vindec@ sf@rm@turile lui, c@ s-au cl@tit. |
5. Ar@tat-ai norodului T@u ceale n@sâlnice, ad@patu-ne-ai cu vinul umilin]ii.
6. Dat-ai celor ce s@ tem de Tine s@mn, s@ fug@ de la fa]a arcului,
S@ s@ slobozasc@ iubi]ii T@i.
7. Mântuia}te-m@ cu dreapta }i m@ auzi!
8. Dumnezeu au gr@it întru cel sfânt al S@u: „Bucura-M@-voiu }i voiu împ@r]i Sichima
}i Valea Corturilor o voiu m@sura.
9. Al Mieu iaste Galad }i al Mieu iaste Manasse }i Efrem, t@riia capului Mieu, Iuda,
împ@ratul mieu,
10. Moav, c@ldarea n@dejdii meale.
În Idumeea voiu întinde înc@l]@mintea Mea, Mie cei de alt neam s-au supus”.
11. Cine m@ va duce la cetatea cea îngr@dit@?
Cine m@ va pov@]ui pân@ la Idumeea?
12. Au nu Tu, Dumnezeule, Care ne-ai lep@dat? {i nu vei ie}i, Dumnezele, întru puterile
noastre?
13. D@-ne noao ajutoriu de n@cazu, c@ de}art@ e mântuirea omului.
14. Întru Dumnezeu vom face puteare, }i El de nimica va face pre cei ce ne n@c@jesc.

377

CARTEA PSALMILOR

PSALMII 60, 61 {I 62

Întru sfâr}it
1.
ntru cânt@rile lui David 60.
2.
Auzi, Dumnezeule, cearerea mea, ia aminte la ruga mea.
3.
De la marginile p@mântului c@tr@ Ti||ne am strâgat, când s-au m@hnit inima 101r
mea; pre piatr@ m-ai în@l]at,
Pov@]uitu-m-ai,
4. C@ Te-ai f@cut n@deajdea mea, turn de t@rie de c@tr@ fa]a nepriiatinului.
5. L@cui-voiu întru l@ca}ul T@u în veaci acoperi-m@-voiu întru acoperemântul aripilor
Tale,
6. C@ Tu, Dumnezeul mieu, ai auzit rug@ciunea mea; dat-ai mo}tenire celor ce s@ tem
de numele T@u.
7. Zile preste zile împ@ratului vei adaoge anii lui pân@ în zioa neamului }i a neamului.
8. R@mâne în veac înaintea lui Dumnezeu; mila }i adev@rul Lui cine-l va c@uta?
9. A}a voiu cânta numelui T@u în veacul veacului, ca s@ dau eu f@g@ duin]ele meale din
zi în zi.
Întru sfâr}it
1.
2.

entru Idithun, Psalmul lui David 61
Au nu lui Dumnezeu s@ va supune sufletul mieu , c@ de la Dânsul e
mântuirea mea ?
3. C@ El e Dumnezeul mieu }i mântuitoriul mieu, sprijinitoriul mieu, nu m@ voiu cl@ti mai
mult.
4. Pân@ când n@v@li]i asupra omului? Ucide]i to]i voi ca unui p@reate povârnit }i gard surpat.
5. Îns@ pre]ul m ieu au socotit a-l lep@da; alergat-am întru seate; cu gura lor binecuvânta
}i cu inima sa bl@st@ma.
101v
6. Îns@ lui Dumnezeu te supune, sufletul mieu, | c@ de la Dânsul e r@bdarea mea,
7. C@ El e Dumnezeul mieu }i mântuitoriul mieu, ajutoriul mieu; nu m@ voiu muta.
8. Întru Dumnezeu e mântuirea mea }i slava mea, Dumnezeul ajutoriului mieu }i
n@dejdea mea e spre Dumnezeu.
9. N@d@jdui]i spre Dânsul toat@ adunarea norodului, v@rsa]i înaintea Lui inimile voastre,
Dumnezeu e ajutoriul nostru în veac.
10. Îns@ de}er]i fiii oamenilor, mincino}i fiii oamenilor în cumpene s@ înceluiasc@ aceia}i
din de}ert@ciune întru acesta}i.
11. S@ nu n@d@jdui]i spre nedreptate }i jefuiri s@ nu pofti]i; bog@]iia de ar curge, s@ nu
v@ lipi]i inima.
12. O dat@ au gr@it Dumnezeu, doao aceastea am auzit, c@ puterea iaste a lui Dumnezeu,
13. {i [ie, Doamne, *mila; c@ Tu vei r@spl@ti fie}tec@ruia dup@ faptele sale.
*Math. 16, 27.
Râm. 2, 6.
1 Cor. 3, 8.
Gal. 6, 5.

Psalmul lui David
1.
2.

ând au fost în pustiia Idumeii (1 Împ@r. 22, 5); [62 ]
Dumnezeule, Dumnezeul mieu, c@tr@ Tine mânec, îns@tat-au de Tine sufletul
mieu; de câte ori [ie trupul mieu
3. În p@mânt pustiiu }i neumblat }i f@r@ ap@! A}a în cel sfânt m-am ar@tat [ie, ca s@ v@zu
puterea Ta }i m@rirea Ta.
4. C@ mai bun@ iaste mila Ta preste vie]i; buzele meale Te vor l @uda. ||
5. A}a bine Te voiu cuvânta în viia]a mea }i în numele T@u voiu r@dica mânile meale. 102r
6. Ca din s@u }i din gr@simea s@ se umple sufletul mieu }i cu buze de bucurie Te va l @uda
gura mea.
7. De mi-am adus aminte de Tine în a}ternutul mieu, în dimine]i voiu cugeta spre Tine,
8. C@ ai fost ajutoriul mieu,
{i întru acoperemântul aripilor Tale m@ voiu bucura.
9. Lipitu-s-au sufletul mieu dup@ Tine, pre mine m-au sprijinit dreapta Ta.
10. Iar@ ei în de}ert au c@utat sufletul mieu, întra-vor în ceale mai de jos ale p@mântului,
11. Da-s@-vor în mânile sabiii, p@r]i vulpilor vor fi.
12. Iar@ împ@ratul s@ va veseli întru Dumnezeu; l@uda-s@-vor to] cei ce s@ jur@ întru El,
c@ s-au astupat gura celor ce gr@iesc nedreptate.
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Întru sfâr}it
1.
2.

102v

salmul lui David 63.
Auzi, Dumnezeule, rug@ciunea mea când m@ rog; de la frica nepriiatin ului
izb@vea}te sufletul mieu.
3. Acoperitu-m-ai de adunarea celor ce viclenesc, de mul]imea celor ce lucreaz@ nedreptate.
4. C@ } -au ascu]it ca o sabie limbile sale, întins-au arcul, lucru amar,
5. S@ s@geate întru ascunsuri pre cel nevinovat.
6. F@r@ veaste îl vor s@geta }i nu s@ vor teame. Înt@rit-au }ie} cuvânt viclean.
Vorbit-au s@ ascunz@ curs@. Zis-au: „Cine-i va vedea?”
7. Iscodit-au f@r@legiuiri, sc@zut-au iscodind | cu iscodire.
8. Apropiia-s@-va omul la inim@ adânc@ }i s@ va în@l]a Dumnezeu.
9. {i au sl@bit asupra lor limbile lor; turburatu-s-au to]i cei ce vedea.
10. {i s-au temut tot omul.
{i au povestit lucrurile lui Dumnezeu }i faptele Lui le-au în]@les.
11. Veseli-s@-va dreptul întru Domnul }i va n @d@jdui spre Dânsul }i s@ vor l@uda to]i cei
drep]i cu inima.
Întru sfâr}it
Psalmul lui David
1.

ântarea lui Ieremie }i a lui Iezechiil norodului nimearniciii, când
începea a ie}i, 64.
[ie s@ cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion }i [ie s@ va da f@g@duin]a în

2.
Ierusalim.
3. Auzi rug@ciunea mea; c@tr@ Tine tot trupul va veni.
4. Cuvintele celor f@r@ leage ne-au biruit }i spre p@gân@t@ ]ile noastre Tu Te vei milostivi.
5. Fericit e pre care l-ai ales }i l-ai priimit; l@cui-va în cur]ile Tale.
Umplea-ne-vom de bun@t@]ile casei Tale. Sfânt@ e bisearica Ta,
6. Minunat@ întru dreptate.
Auzi-ne pre noi, Dumnezeul mântuirii noastre, n@dejdea tuturor marginilor p@mântului ||
103r }i în mare, departe,
7. Cela ce g@te}ti mun]ii întru vârtutea Ta, încins fiind cu putearea Ta,
[8]. Cela ce turburi adâncul m@rii, sunetul valurilor ei.
Turbura-s@-vor neamurile
9. {i s@ vor teame cei ce l@cuiesc pre margini de seamnele Tale; ie}irile dimine]ii }i ale
s@rii le vei veseli.
10. Cercetat-ai p@mântul }i l-ai îmb@tat; înmul]it-ai a-l îmbog@ ]i.
Râul lui Dumnezeu s-au umplut de ape, g@tit-ai hrana lor, c@ a}a e g@tirea lui.
11. P@raiele lui le îmbat@, înmul]ea}te rodurile lui; întru pic@turile lui s@ va veseli r@s@rind.
12. Blagoslovi-vei cununa anului bun@t@]ii Tale }i câmpii T@i s@ vor umplea de gr@sime.
13. Îngr@}a-s@-vor ceale frumoas@ ale pustiii }i cu bucurie dealurile s @ vor încinge.
14. Îmbr@catu-s-au berbecii oilor }i v@ile vor prisosi de grâu; strâga-vor pentru c@
vor cânta.
Întru sfâr}it
1.

103v

ântarea psalmului Învierii, 65.
Strâga]i lui Dumnezeu tot p@mântul,
2.
Psalm zice]i numelui Lui, da] m@rire laudii Lui!
3. Zice]i lui Dumnezeu: „Câtu-s de înfrico}ate lucrurile Tale, Doamne! Întru mul]imea
puterii Tale min]i-vor [ie nepriiatinii T@ i . |
4. Tot p@mântul s@ s@ închine [ie }i s@ ps@lmuiasc@ [ie, psalm zic@ numelui T@u”.
5. Veni]i }i vede]i lucrurile lui Dumnezeu, înfrico}at e întru sfaturi preste fiii oamenilor,
6. Cel ce întoarce marea întru uscat; în râu vor treace cu piciorul. Acolo ne vom veseli
într-Însul,
7. Cel ce st@pânea}te întru puterea Sa în veac. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce
am@r@sc s@ nu s@ înal]@ întru sâne}i.
8. Binecuvânta]i, noroade, pre Dumnezeul nostru }i auzit face]i glasul laudei Lui,
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9. Celui ce au pus sufletul mieu la viia]@ }i n-au dat spre plutire picioarele meale.
10. C@ ne-ai cercat pre noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai l@murit, precum s@ l@murea}te
argintul.
11. B@gatu-ne-ai în curs@, pus-ai n@cazuri preste um@rul nostru,
12. Pus-ai oamenii preste capetele noastre. Trecut-am prin foc }i prin ap@ }i ne-ai scos
întru r@paus.
13. Întra-voiu în casa Ta întru arderi, da-voiu [ie f@g@duin]ele meale,
14. Care le-au usibit buzele meale }i au gr @it gura mea în n@cazul mieu.
15. Arderi de tot cu m@duh@ voiu aduce [ie, cu aprinderi de berbeci; aduce-]-voiu boi
cu ]api.
16. Veni]i, auzi]i }i voiu povesti, to]i carii v@ teame]i de Dumnezeu, câte au f@cut
sufletului mieu.
104r
17. C@tr@ Dânsul cu gura mea am strâgat || }i l-am în@l]at supt limba mea.
18. Nedreptatea de-am v@zut în inima mea, s@ nu m@ auz@ Domnul.
19. Pentru aceaea m-au auzit Dumnezeu }i au luat aminte glasul rug @ciunii meale.
20. Bine e cuvântat Dumnezeu, Care n-au dep@rtat rug@ciunea mea }i mila Sa de
la mine.
Întru sfâr}it
1.
2.

ntru laude, psalmul cânt@rii lui David 66.
Dumnezeu s@ S@ milostiveasc@ spre noi }i s@ ne blagosloveasc@; lumineaz@
f a ] a S a preste noi }i ne miluiasc@,
3. S@ cunoa}tem pre p@mânt calea Ta, în toate neamurile mo}tenirea Ta.
4. M@rturisasc@-s@ [ie noroadele, Dumnezeule, m@rturisasc@-s@ [ie noroadele toate,
5. Veseleasc@-se }i s@ s@ bucure neamurile, c@ judeci noroadele întru dreptate }i
neamurile pre p@mânt le pov@]uie}ti.
6. M@rturiseasc@-s@ [ie noroadele, Dumnezeule, m@rturiseasc@-s@ [ie noroadele toate.
7. P@mântul }-au dat rodul s@u.
Blagosloveasc@-ne pre noi Dumnezeu, Dumnezeul nostru!
8. Blagosloveasc@-ne Dumnezeu }i s @ s@ team@ de Dânsul toate marginile p@mântului.
Întru sfâr}it
1.
2.

salmul cânt@rii lui David 67.
S@ S@ scoale Dumnezeu }i s@ s@ r@sipeasc@ nepriiatinii Lui }i s@ fug@ de la
fa]a Lui cei ce-L ur@sc.
3. Precum scade fumul, s@ scaz@; precum curge ceara de la fa]a focului, a}a s@ piar@
p@c@to}ii de la fa]a lui Dumnezeu. |
4. {i drep]ii s@ s@ uspeteaze }i s@ se bucure înaintea lui Dumnezeu }i s @ s@ desfeteaze 104v
întru veselie.
5. Cânta]i lui Dumnezeu psalm, zice]i numelui Lui, cale face]i Celui ce S-au suit preste
apus, Domnul e numele Lui.
Bucura]i-v@ înaintea Lui; turbura-s@-vor de la fa]a Lui,
6. A tat@lui s@racilor }i a judec @toriului v@duvelor,
Dumnezeu în locul S@u cel sfânt,
7. Dumnezeu, care face a l@cui pre cei de un obiceaiu în cas@,
Cel ce scoate pre cei lega]i întru t@rie, aseaminea pre cei ce am@r@sc, carii l@cuiesc în
mormânturi.
8. Dumnezeule, când ie}iiai înaintea norodului t@u, când treceai în pustie,
9. P@mântul s-au cutremurat, c@ ceriurile au pic@turat de c@tr@ fa]a Dumnezeului Sinai,
de c@tr@ fa]a Dumnezeului Israil.
10. Ploaie de bun@voie vei usebi, Dumnezeule, mo}tenirii Tale; }i au sl@bit, iar@ Tu o
ai s@vâr}it.
11. Jivinile Tale vor l@cui într-însa; g@tit-ai întru dulcea]a Ta s @racului, Dumnezeule.
12. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu puteare mult@,
13. Împ@ratul puterilor, al celui iubit, al celui iubit }i a frumsea]ii casii a împ@r]i pr@zile. ||
14. De a]i dormi în mijlocul mo}iilor, aripile porumbi]ii argin]ite }i ceale dinnapoia 105r
dosului ei întru str@lucire de aur.
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15. Când usibea}te Cel Ceresc împ@ra]i preste dânsa, cu z@pad@ s@ vor albi în Selmon.
16. Muntele lui Dumnezeu, munte gras.
Munte întegat, munte gras.
17. Pentru ce v@ prepune]i de mun]ii cei întega]i?
Muntele în care bine au voit Dumnezeu a l@cui într-însul, c@ Domnul va l@cui întru sfâr}it.
18. Carul lui Dumnezeu cu zeace mii înmul]it, mii de cei ce s@ veselesc; Domnul întru
ei în Sinai, în cel sfânt.
19. Suitu-Te-ai întru-n@l]ime, robit-ai robimea, luat-ai daruri întru oameni,
Pentru c@ cei ce nu cred a s@ s@l@}lui Domnul Dumnezeu.
20. Bine e cuvântat Domnul zioa, toat@ zioa norocit@ cale ne va face Dumnezeul
mântuirilor noastre.
21. Dumnezeul nostru, Dumnezeu a mântui }i ale Domnului, ale Domnului ie}irile mor]ii.
22. Îns@ Dumnezeu va sfârma capetele nepriiatinilor S@i, crea}tetul p@rului celor ce
umbl@ întru gre}alele sale.
23. Zis-au Domnul: „Din Vasan voiu întoarce, întoarce-voiu întru adâncul m@rii, |
105v
24. S@ s@ înting@ piciorul t@u în sânge, limba cânilor t@i din neprietini de la dânsul”.
25. V@zut-au umbl@rile tale, Dumnezeule, umbl@rile Dumnezeului mieu, a împ@ratului
mieu care iaste în cel sfânt.
26. Mai nainte au apucat c@peteniile împreuna]i celor ce cânta, în mijlocul fecioarelor
celor ce zicea în tâmpene:
27. „Întru adun@ri binecuvânta]i pre Dumnezeu, Domnul din izvoar@le lui Israil!”
28. Acolo Veniamin, tinerelul, întru r@pirea min]ii, c@peteniile Iudei, pov@]uitorii lor,
c@peteniile Zavolonului, c@peteniile Nethalimului.
29. Poruncea}te, Dumnezeule, puterii Tale, înt@rea}te, Dumnezeule, aceasta carea ai
f@cut întru noi.
30. De la bisearica Ta în Ierusalim, [ie vor aduce împ@ra]ii daruri.
31. Ceart@ fiar@le trestiii, adunarea taurilor în vacile noroadelor, s@ încuie afar@ pre cei
ispiti]i cu argint.
R@sipea}te neamurile care voiesc r@zboaie.
32. Veni-vor soli din Eghipt; Ethiopiia mai nainte va apuca mâna ei lui Dumnezeu.
33. Împ@r@]iile p@mântului, cânta]i lui Dumnezeu, ps@lmui]i Domnului, ps@lmui]i lui
Dumnezeu,
34. Carele S-au suit preste ceriul ceriului, spre r@s@rit. ||
106r
Iat@, va da glasului S@u glasul puterii.
35. Da]i m@rire lui Dumnezeu!; preste Israil, mare cuviin]a Lui }i puterea Lui în nori.
36. Minunat e Dumnezeu întru sfin]ii S@i, Dumnezeul lui Israil Însu}i va da puteare }i
t@rie norodului S@u. Bine e cuvântat Dumnezeu.

106v

1.
ntru sfâr}it, pentru cei ce s@ vor schimba. David, 68.
2.
Mântuia}te-m@, Dumnezeule, c@ au întrat ape pân@ la sufletul mieu.
3.
Înfiptu-m-am în noroiul adâncului }i nu iaste stare.
Venit-am în altul m@rii }i viforul m -au înecat.
4. Ostenit-am strâgând, r@gu}it-au grumazul mieu, sc@zut-au ochii miei când m@ n@d@jduiesc
spre Dumnezeul mieu.
5. Înmul]itu-s-au preste perii capului mieu cei ce m@ ur@sc în z@dar.
Înt@ritu-s-au cei ce m@ gonea, nepriiatinii miei, cu nedreptate. Ceale ce n-am jefuit,
atunci pl@tiiam.
6. Dumnezeule, Tu }tii nepriceaperea mea }i gre}alele meale de la Tine nu s-au ascuns.
7. S@ nu s@ ru}ineaz@ întru mine cei ce Te a}tapt@, Doamne, Doamne al puterilor.
S@ nu s@ înfrunteaze pentru mine cei ce Te caut@, Dumnezeul lui Israil.
8. C@ pentru Tine am suferit ocara, | acoperit-au ru}inea fa]a mea.
9. Înstreinat m-am f@cut fra]ilor miei }i nimearnic fiilor maicii meale,
10. *C@ râvna casii Tale m-au mâncat }i oc@râle celor ce Te oc@r@sc au c@zut asupra *Ioan 2, 17.
mea.
Râm. 15, 3.
11. {i am acoperit în post sufletul mieu, }i s -au f@cut spre ocar@ mie.
12. {i am pus v@jmântul mieu sac, }i m-am f@cut lor spre pild@.
13. Împrotiva mea gr@ia cei ce }edea în poart @ }i împrotiva mea cânta cei ce bea vin.
14. Iar@ eu rug@ciunea mea c@tr@ Tine, Doamne; vreamea bunei pl@ceri, Dumnezeule.
Întru mul]imea milii Tale auzi-m@, întru adev@rul mântuirii Tale.
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15. Apuc@-m@ din tin@, s@ nu m@ afund; mântuia}te -m@ de cei ce m@ gonesc }i de
adâncurile apelor,
16. S@ nu m@ îneace viforul apei, nici s@ m@ soarb@ adâncul, nici s@-} sileasc @ asupra-m
pu]ul gura sa.
17. Auzi-m@, Doamne, c@ bun@ e mila Ta; dup@ mul]imea îndur@rilor Tale caut@ spre
mine.
18. {i s@ nu-[i întorci fa]a de la sluga Ta, c@ m@ n@c@jesc; degrab@ m@ auzi.
19. Ia aminte spre sufletul mieu }i izb@vea}te; pentru nepriiatinii miei izb@vea}te-m@.
20. Tu e}ti probozirea mea }i ru}inea mea }i înfruntarea mea.
21. Înaintea Ta sânt to]i cei ce m@ n@c@jesc; || probozire au a}teptat sufletul mieu }i 107r
tic@lo}ie.
{i am a}teptat pre cel ce s-ar m@hni împreun@ }i nu au fost; }i care m-ar mâng@ ia, }i
n-am aflat.
22. *{i au dat spre mâncarea mea fiere }i întru seatea mea m-au ad@pat cu o]@t.
* Math. 27, 48.
23. *Fac@-s@ masa lor înaintea lor spre la] }i spre r@spl@tiri }i spre zminteal@;
*Râm. 11, 9.
24. Întunece-s@ ochii lor, s@ nu vaz@ }i dosul lor pururea îl gârbovea}te;
25. Vars@ preste dân}ii mâniia Ta }i iu]imea mâniii Tale s@-i cuprinz@;
26. *Fac@-s@ l@cuirea lor pustiia }i în l@ca}urile lor nu fie cine s @ l@cuiasc@.
*Fapt. 1, 20.
27. C@ pre carele Tu l-ai b@tut, ei l-au gonit }i spre durearea ranelor meale au adaos.
28. Adaoge f@r@deleage preste f@r@deleagea lor }i s@ nu între întru dreptatea Ta.
29. {tearg@-s@ din cartea celor vii }i cu cei drep] s@ nu s@ scrie.
30. Eu sânt s@rac }i cu dureare; mântuirea Ta, Dumnezeule, m-au sprijinit.
31. L@uda-voiu numele lui Dumnezeu cu cântare }i -L voiu m@ri întru laud@.
32. {i va pl@cea lui Dumnezeu preste vi]@lul tinerel, ce-i r@sar coarne }i unghii.
33. Vaz@ s@racii }i s@ se veseleasc@; c@uta]i pre Dumnezeu }i va fi viu sufletul vostru,
34. C@ au auzit pre cei s@raci Domnul }i pre lega]ii S@i nu i-au urgisit.
35. Laude-L pre Dânsul ceriurile }i p@mântul, marea }i toate ce s@ târ@iesc într-îns@le. |
107v
36. C@ Dumnezeu va mântui Sionul }i s@ vor zidi cet@ ]ile Iudei.
{i vor l@cui acolo }i spre mo}tenire îl vor dobândi.
37. {i s@mân]a robilor Lui îl vor st@pâni }i carii iubesc numele Lui vor l@cui într-însul.
1.

ntru sfâr}it, psalmul lui David , spre pomenire, c@ l-au mântuit
Domnul, 69
2.
Dumnezeule, spre agiutoriul mieu ia aminte. Doamne, a-mi ajuta gr@bea}te.
3. Ru}ineaze-s@ }i s@ s@ înfrumteaze cei ce caut@ sufletul mieu.
4. Întoarc@-s@ înnapoi }i s@ s@ ru}ineaze cei ce-m voiesc reale.
Întoarc@-s@ îndat@ }i ru}inându-s@ cei ce-m zic: „Bine e, bine e!”
5. S@lteaze }i s@ se veseleasc@ întru Tine to]i cei ce Te caut@ }i s@ zic@ pururea: „M@reasc@-S@
Domnul!” carii iubesc mântuirea Ta.
6. Iar@ eu mi}el }i s@rac sânt, Dumnezeule, ajut@-mi!
Ajutoriul mieu }i izb@vitoriul mieu e}ti Tu, Doamne, nu z@bovi!
Psalmul lui David
1.

fiilor lui Ionadav }i a celor mai întâiu robi]i, 70
Spre Tine, Doamne, am n@d@jduit, s@ nu m@ ru}inez în veac.
2.
Întru dreptatea Ta izb@vea}te -m@ }i m @ scoate, pleac@ c@tr@ mine ureachea
Ta }i m@ mântuia}te.
3. Fii mie spre Dumnezeu scutitoriu }i spre loc înt@rit, s@ m@ mântuie}ti, ||
108r
4. C@ înt@rirea mea }i sc@parea mea e}ti Tu.
Dumnezeul mieu, izb@vea}te-m@ din mâna p@c@tosului }i din mâna c @lc@toriului de leage
}i a celui ce face strâmb@tate,
5. C@ Tu e}ti a}teptarea mea, Doamne, Doamne, n@deajdea mea din tinerea]ele meale.
6. Întru Tine m-am înt@rit din pântece, din zg@ul maicii meale, Tu e}ti acoperitoriul mieu.
Întru Tine e cântarea mea pururea.
7. Ca o minune m-am f@cut multora }i Tu, ajut@toriu tare.
8. Umple-s@ gura mea de laud@, s@ laud m@rirea Ta, toat@ zioa mare cuviin]a Ta.
9. S@ nu m@ leapezi în vreamea b@trânea]elor, când va sc@dea vârtutea mea, s@ nu m@ la}i.
10. C@ mi-au zis nepriiatinii miei }i cei ce p@zea sufletul mieu sfat au f@cut întruna,
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11. Zicând: „Dumnezeu l-au p@r@sit, goni]i-l }i-l prinde]i, c @ nu iaste cel ce izb@vea}te”.
12. Dumnezeule, s@ nu Te dep@rtezi de la mine; Dumnezeul mieu, spre ajutoriul mieu
ia aminte!
13. S@ s@ ru}ineaze }i s@ scaz@ cei ce hulesc sufletul mieu, s@ s@ acopere cu ocar@ }i cu
ru}ine cei ce caut@ ceale reale mie.
14. Iar@ eu pururea voiu n@d@jdui }i voiu adaoge preste toat@ lauda Ta.
15. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toat@ zioa mântuirea Ta,
C@ n-am cunoscut scrisoarea. Întra-voiu întru puterile Domnului; |
16. Doamne, aduce-m-voiu aminte de dreptatea Ta numai.
17. Dumnezeule, înv@]atu-m-ai din tinerea]ele meale }i pân@ acum voiu vesti minunile Tale.
18. {i pân@ la b@trânea]e }i c@runtea]e, Dumnezeule, s@ nu m@ p@r@ s@}ti pân@ voiu vesti
bra]ul T@u la tot neamul cel viitoriu,
Puterea Ta,
19. {i dreptatea Ta, Dumnezeule, pân@ la ceale înalte, care ai f@cut m@riri. Dumnezeule,
cine e aseaminea [ie?
20. Câte ai ar@tat mie n@cazuri multe }i reale }i, întorcându-Te, m-ai înviiat }i din adâncurile
p@mântului iar@}i m-ai scos.
21. Înmul]it-ai m@rirea Ta }i, întorcându-Te, m-ai mâng@iat.
22. C@ }i eu m@ voiu m@rturisi [ie; în vase de cântare adev@rul T@u, Dumnezeule,
ps@lmui-voiu [ie în al @ut@, sfântul lui Israil.
23. Bucura-se-vor buzele meale când voiu cânta [ie }i sufletul mieu, care l-ai
r@scump@rat.
24. Ci }i limba mea toat@ zioa va cugeta dreptatea Ta, când s@ vor ru}ina }i s@ vor
înfrunta cei ce caut@ ceale reale mie.
1.
2 .

salmul spre Solomon 71
Dumnezeule, giudecata Ta împ@ratului o d@ }i dreptatea Ta fiiului împ@ratului,
A giudeca norodul T@u în dreptate }i pre s@racii T@i întru judecat@.
3. Primeasc@ mun]ii pacea norodului }i dealurile, dreptatea.
109r
4. Judeca-va s@racii norodului }i va mântui fiii || s@racilor }i va smeri pe cel clevetitoriu.
5. {i va r@mânea cu soarele }i mai nainte de lun@ , în neam }i în neam.
6. Pogorî-S@-va ca ploaia pre lân@ }i ca pic@turile ce pic@ pre p@mânt.
7. R@s@ri-va în zilele Lui dreptatea }i prisosirea p@cii pân@ ce s@ va lua luna.
8. {i va st@pâni de la mare pân@ la mare }i de la râu pân@ la marginile p@mântului.
9. Înaintea Lui vor c@dea Ethiopiianii }i nepriiatinii lui vor linge p@mântul.
10. Împ@ra]ii Tharsi sului }i ostroavele daruri vor aduce; împ@ra]ii aravilor }i Sava daruri
vor aduce.
11. {i s@ vor închina Lui to]i împ@ra]ii p@mântului, toate neamurile vor sluji Lui.
12. C@ va izb@vi pre cel s@rac de la cel putearnic }i pre cel s@rac c@ruia nu iaste ajutoriu.
13. Ierta-va s@racului }i mi}elului }i sufletele s@racilor va mântui.
14. Din camete }i nedreptate va r@scump@ra sufletele lor }i cinstit numele Lui înaintea lor.
15. {i va gr@i }i I s@ va da din aurul Araviii }i s@ vor închina dintr-Însul pururea; toat@
zioa bine-l vor cuvânta.
109v
16. {i va fi t@rie pre p@mânt preste vârfurile mun]ilor. În@l]a-s@-va mai presus de Li|van
rodul Lui }i vor înfluri din cetate ca iarba p@mântului.
17. Fie numele Lui binecuvântat în veaci; mai nainte de soare r@mâne numele Lui.
{i s@ vor blagoslovi într-Însul toate s@min]iile p@mântului }i toate neamurile Îl vor
m@ri.
18. Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, Carele au f@cut minuni sângur.
19. {i bine e cuvântat numele m@ririi Lui în veac }i s@ va umplea de m@rirea Lui tot
p@mântul. Fie, fie!
20. Sc@zut-au laudele lui David, fiiul lui Iese
1.

salmul lui Asaf 72
Cât e de bun Dumnezeul lui Israil celor drep]i cu inima!
2.
Iar@ mie pu]in nu mi s -au cl@tit picioarele, pu]ân nu s-au v@rsat pa}ii miei.
3. C@ am r@vnit asupra celor f@r@ leage, pacea p@c@to}ilor v@zând,
4. C@ nu iaste privire mor]ii lor }i înt @rire în rana lor.
5. Întru osteneala oamenilor nu sânt }i cu oamenii nu vor lua b@t@i.
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6. Pentru aceaea i-au cuprins mândriia, acoperitu-s-au cu nedreptatea }i cu p@gân@tatea sa.
7. Ie}it-au ca din s@u nedreptatea lor, trecut-au întru dragostea inimii.
8. Gândit-au }i au gr@it vicle}ug, ne||dreptate spre în@l]ime au gr@it.
110r
9. Pus-au spre ceriu gura sa }i limba lor au trecut pre p@mânt.
10. Pentru aceaea s@ va întoarce norodul mieu aici }i zile pline s@ vor afla întru dân}ii.
11. {i au zis: „Cum }ti Dumnezeu }i de iaste cuno}tin]@ întru Cel Înalt?
12. Iat@, ace}tia p@c@to}ii }i carii prisosesc, în veac au cuprins bog@]ii”.
13. {i am zis: „A}a dar@, f@r@ pricin@ am îndreptat inima mea }i am sp@lat între cei
nevinova]i mânile meale.
14. {i am fost b@tut toat@ zioa }i mustrarea mea în dimine]i”.
15. De ziceam: „Povesti-voiu a}a: «Iat@, neamul fiilor t@i l-am lep@dat».
16. Socoteam s@ cunosc aceasta; osteneal@ iaste înaintea mea,
17. Pân@ voiu întra în sfin]itoriul lui Dumnezeu }i voiu în]@leage întru ceale de apoi ale lor.
18. Îns@ pentru vicle}uguri le-ai pus; oborâtu-i-ai când s@ în@l]a;
19. Cum s-au f@cut spre pustiire!; îndat@ }i au sc@zut; perit-au pentru f@r@leagea sa.
20. Ca visul celor ce s@ scoal@, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic@ îl vei face. |
21. C@ s-au aprins inima mea }i r@runchii miei s-au schimbat.
110v
22. {i eu la nimica sânt adus }i n-am cunoscut,
23. Ca un dobitoc m-am f@cut la tine. {i eu pururea cu Tine.
24. [inut-ai mâna dreaptii meale }i întru vrearea Ta m-ai pov@]uit }i cu m@rire m-ai priimit.
25. C@ ce-m iaste mie în ceriu? {i de la Tine ce am voit pre p@mânt?
26. Sc@zut-au trupul mieu }i inima mea, Dumnezeul inimii meale }i partea mea, Dumnezeule,
în veac.
27. C@ iat@, cei ce s@ deperteaz@ de la Tine vor peri; pierdut-ai pre to]i carii curvesc de
la Tine.
28. Iar@ mie a m@ lipi de Dumnezeu bine iaste; a pune întru Domnul Dumnezeu n@dejdea
mea, s@ vestesc toate laudele Tale în por]ile featii Sionului.
1.

n]eleagerii lui Asaf 73
Pentru ce, Dumnezeule, ne-ai lep@dat pân@ în sfâr}it? Mâniiatu-s-au iu]imea Ta
preste oile p@}unii Tale?
2. Adu-[i aminte de adunarea Ta carea ai st@pânit din-ceput.
R@scump@rat-ai toiagul mo}tenirii Tale, muntele Sionului în care ai l@cuit într-însul.
3. Râdic@ mânile Tale preste mândriia lor || întru sfâr}it; câte au viclenit nepriiatinul 111r
întru cel sfânt.
4. {i s-au f@lit cei ce Te ur@sc în mijlocul praznicului T@u.
Pus-au seamnele sale, seamne
5. {i n-au cunoscut, ca întru ie}ire mai presus. Ca într-o p@dure de leamne, cu s@curi
6. Au t@iat u}ile ei întru aceasta}i, cu s@cure }i cu bard@ o au surpat.
7. *Ars-au cu foc sfin]itoriu T@u, în p@mânt au spurcat l@ca}ul numelui T@u.
* 4 Împ@r. 25, 9.
8. Zis-au întru inima sa, rudeniia lor împreun@: „S@ facem a înceta toate zilele lui Dumnezeu
ceale de s@rb@toare de pre p@mânt”.
9. Seamnele noastre nu le-am v@zut, nu ieste înc@ proroc }i pre noi nu ne va mai cunoa}te.
10. Pân@ când, Dumnezeule, va oc@rî nepriiatinul? Înt@rât@ protivnicul numele T@u întru
sfâr}it?
11. Pentru ce întorci mâna Ta }i dreapta Ta din mijlocul sânului T@u întru sfâr}it?
12. *Iar@ Dumnezeu, împ@ratul nostru, mai nainte de veaci, au f@cut mântuire în mijlocul
*Luc. 1, 68.
p@mântului.
13. Tu ai înt@rit întru puterea Ta marea; zdrobit-ai capetele b@laurilor în ape.
14. Tu ai sfârmat capetele b@laurului, datu-l-ai mâncare noroadelor arapilor.
15. Tu ai rupt izvoar@le }i r@pejunile, Tu ai s@cat râurile Ethanului.
16. A Ta iaste zioa }i a Ta iaste noaptea; | Tu ai s@vâr}it zorile }i soarele.
111v
17. Tu ai f@cut toate marginile p@mântului; vara }i prim@vara Tu le-ai zidit.
18. Adu-[i aminte de aceasta: nepriiatinul au oc@rât pre Domnul }i norodul cel f@r@
minte au înt@râtat numele T@u.
19. S@ nu dai fiar@lor sufletele ce s@ m@rturisesc [ie }i sufletele s@racilor T@i s@ nu le ui]
întru sfâr}it.
20. Caut@ spre a}ez@mântul T@u, c@ s-au umplut cei întuneca]i ai p@mântului de casele
f@r@delegilor.

384

PSALMII 73, 74, 75 {I 76

CARTEA PSALMILOR

21. S@ nu s@ întoarc@ ru}inat cel smerit; s@racul }i mi}elul vor l@uda numele T@u.
22. Scoal@-Te, Dumnezeule, judec@ pricina Ta! Adu-]i aminte de oc@râle Tale celor ce
de c@tr@ cel nepriceput sânt toat@ zioa.
23. Nu uita glasul nepriiatinilor T@i; mândriia celor ce Te ur@sc s-au în@l]at pururea.
1.
2.

112r

ntru sfâr}it, s@ nu strâci! Psalmul cânt@rii lui Asaf 74
M@rturisi-ne- vom [ie, Dmnezeule, m@rturisi-ne-vom }i vom chema numele
T@u.
Povesti-vom minunile tale.
3. „Când voiu lua vreame, Eu drept@]ile voiu judeca.
4. Topitu-s-au p@mântul }i to]i carii l@cuiesc într-însul. Eu am înt@rit stâlpii lui”.
5. Zis-am celor f@r@ leage: „Nu face]i f@r@leage!” {i celor ce gr@iesc: „Nu v@ în@l]are]
cornul! ||
6. Nu v@ r@dica]i spre în@l]ime cornul vostru, nu gr@ire]i împrotiva lui Dumnezeu nedreptate!”
7. C@ nici de la r@s@rit, nici de la apus, nici de la mun]ii pustii,
8. C@ Dumnezeu judec@toriu iaste;
Pre acesta smerea}te }i pre acesta înal]@.
9. C@ p@harul e în mâna Domnului, cu vin neamestecat, plin de amestec@tur@.
{i au plecat din ceasta în ceasta, îns@ drojdiile lui nu s-au de}ertat; bea-vor to]i p@c@ to}ii
p@mântului.
10. Iar@ eu voiu vesti în veac, cânta-voiu Dumnezeului lui Iacov.
11. {i toate coarnele p@c@to}ilor voiu zdrobi }i s@ vor înâl]a coarnele dreptului.
1.

112v

ntru sfâr}it, întru cânt@ri. Psalmul lui Asaf. Cântarea asupra
asiriianilor 75
2.
Cunoscut e în Iudeia Dumnezeu, în Israil mare e numele Lui.
3. {i s-au f@ cut în pace locul Lui }i l@ca}ul Lui în Sion.
4. Acolo au zdrobit t@riile arcelor, pav@za, sabia }i r @zboiul.
5. Luminând Tu minunat din mun]ii cei veacinici.
6. Turburatu-s-au to]i cei nepricepu]i cu inima, dormit-au somnul s@u }i nimica au aflat
to]i b@rba]ii bog@]ii în mânile sale.
7. De certarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, adormit-au cei ce înc@lecase pre cai.
8. Tu înfrico}at e}ti }i cine va sta împrotiv@ [ie? De atunci e mâniia Ta. |
9. Din ceriu auzit@ ai f@cut judecata Ta. P@mântul s-au cutremurat }i s-au alinat,
10. Când s-ar scula la judecat@ Dumnezeu s@ mântuiasc@ pre to] blânzii p@mântului.
11. C@ gândirea omului s@ va m@rturisi [ie }i r@m@}i]ele gândului zi de praznic va face [ie.
12. F@g@dui]i }i r@spl@ti]i Domnului, Dumnezeului vostru, to]i carii împrejurul Lui aduce]i
daruri
Celui înfrico}at
13. {i Celui ce ia duhul c@peteniilor, Celui groaznic la împ@ ra]ii p@mântului.
1.
2.

ntru sfâr}it, pentru Idith um. Psalmul lui Asaf 76.
Cu glasul mieu c@tr@ Domnul am strâgat, cu glasul mieu c@tr@ Dumnezeu }i
mi-au luat aminte.
3. În zioa n@cazului mieu, pre Dumnezeu am c@utat, cu mânile meale noaptea împrotiva
Lui, }i nu m-am am@git.
Lep@dat-au a s@ mâng@ia sufletul mieu.
4. Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu }i m-am desf@tat }i m-am sârguit }i au sl@bit duhul
mieu.
5. Apucat-au înainte strâjii ochii miei, turburatu-m-am }i n-am gr@it.
6. Gândit-am la zilele ceale de demult }i anii cei veacinici în minte am avut.
7. {i cugetam noaptea cu inima mea }i m @ tânguiam }i s@ m@hnea duhul mieu. ||
8. Au doar@ în veac va lep@da Dumnezeu, au nu va adaoge a mai binevoi înc@?
113r
9. Au întru sfâr}it mila Sa o va t@ia din neam în neam?
10. Au va uita a S@ milostivi Dumnezeu sau va ]ânea întru mâniia Sa milele Sale?
11. {i am zis: „Acum am început; aceasta e schimbarea dreaptei Celui Preaînalt”.
12. Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului, c@-m voiu aduce aminte din-ceput de
milele Tale.
13. {i voiu cugeta întru toate lucrurile Tale }i întru me}te}ugirile Tale m@ voiu deprinde.

385

CARTEA PSALMILOR

*Ie}ir. 14, 29.
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14. Dumnezeule, întru cel sfânt calea Ta; cine e Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?
15. Tu e}ti Dumnezeu carele faci minuni. Cunoscut@ ai f@cut întru noroade putearea Ta.
16. R@scump@rat-ai în bra]ul T@u norodul T@u, fiii lui Iacov }i a lui Iosif.
17. V@zutu-Te-au apele, Dumnezeule, v@zutu-Te-au apele }i s-au temut, turburatu-s-au
adâncurile,
18. Mul]imea sunetului apelor. Glas au dat norii, c@ s@ge]ile Tale trec.
19. Glasul tunetului T@u în roat@.
Luminat-au fulgerele Tale lumea, cl@titu-s-au }i s-au cutremurat p@mântul.
20. În mare calea Ta }i c@r@rile Tale în ape multe }i urmele tale nu s@ vor cunoa}te.
21. *Pov@]uit -ai ca oile norodul T@u, în mâna lui Moisi }i a lui Aaron. |
1.

n]@leagerii lui Asaf 77
113v
Lua]i aminte, norodul mieu, leagea mea; pleca]i ureachiia voastr@ spre graiurile
gurii meale.
2. De}chide-voiu în pilde gura mea; gr@i-voiu vorbele ceale din început,
3. Câte am auzit }i le-am cunoscut }i p@rin]ii no}tri ne-au povestit.
4. Nu s-au t@inuit de la fiii lor întru alt neam, vestind laudele Domnului }i puterile Lui
}i numele care ai f@cut.
5. {i au de}teptat m@rturii întru Iacov }i leage au pus în Israil.
Câte au poruncit p@rin]ilor no}tri cunoscute a le face fiilor s @i,
6. S@ cunoasc@ alt neam,
Fiii carii s@ vor na}te }i s@ vor scula }i vor spune fiilor s@i,
7. S@ puie întru Dumnezeu n@deajdea sa }i s@ nu uite lucrurile lui Dumnezeu }i poruncile
Lui s@ le caute.
8. S@ nu fie ca p@rin]ii lor, rud@ întoart@ }i amârâtoare, rud@ carea nu }-au îndreptat inima
}i nu s-au încredin]at cu Dumnezeu duhul ei.
9. Fiii lui Efrem încordând }i slobozând arcul, întorsu-s-au în zi de r@zboiu.
10. N-au p@zit a}ez @mântul lui Dumnezeu }i în leagea Lui n-au vrut a umbla. ||
11. {i au uitat facerile Lui de bine }i minunile Lui care le-au ar@tat.
114r
12. Înaintea p@rin]ilor lor au f@cut minuni, în p@mântul Eghiptului, în câmpul Taneos.
13. *Desf@cut-au marea }i i-au trecut }i au pus apele ca un foale.
*Ie}ir. 14, 22.
14. {i i-au pov@]uit cu nor zioa, }i toat@ noaptea cu lumin@ de foc.
15. *Desf@cut-au piatra în pustie }i i-au ad@pat ca întru adânc mult;
*Ie}ir. 17, 6.
16. {i au scos ap@ din piatr@ }i au pogorât ca râurile apele.
Psalm. 104, 41.
17. {i au adaos înc@ a p@c@tui Lui, spre mâniia a înt@râta pre Cel Preaînalt în cea f@r@ ap@.
18. {i au ispitit pre Dumnezeu întru inimile sale, s@ cear@ bucate sufletelor sale.
19. {i r@u au gr@it de Dumnezeu }i au zis: „Au doar@ va putea Dumnezeu a g@ti mas@
în pustie?
20. C@ au lovit piatra }i au curs ape }i r@pegiunile s-au vârsat. Au doar@ }i pâine poate
a da sau a g@ti mas@ norodului S@u?”
21. *Pentru aceaea au auzit Domnul }i au mai r@bdat }i foc s -au aprins în Iacov }i mânie
*Numer. 12, 1.
s-au suit preste Israil,
22. C@ n-au crezut în Dumnezeu, nici au n@d@jduit spre mântuirea lui. |
23. {i au poruncit norilor deasupra }i u}ile ceriului au de}chis.
114v
24. *{i le-au pluat man@ spre mâncare }i pâine cereasc@ le-au dat.
*Ie}ir. 16, 4.
25. *Pâinea îngerilor au mâncat omul, bucate le-au trimis în prisosire.
*Numer. 11, 7.
26. *Trecut-au austrul din ceriu }i au adus în putearea sa vântul de la Africa.
Ioan 6, 31.
27. {i au ploat preste ei ca pulberea c@rnurile }i ca n@sipul m@rii paseri zbur@toare.
1 Corith. 10, 3.
28. {i au c@zut în mijlocul taberilor lor, împrejurul corturilor lor.
*Numer. 11, 31.
29. {i au mâncat }i s-au s@turat foarte }i pofta lor le-au dat lor;
30. Nu s-au lipsit de pofta sa.
*Înc@ bucatele lor era în gura lor,
*Numer. 11, 33.
31. {i mâniia lui Dumnezeu s-au suit preste dân}ii }i au ucis pre cei gra}i ai lor, }i pre
cei ale}i ai lui Israil i-au împiedecat.
32. Întru toate aceastea au mai p@c@tuit }i n-au crezut minunile Lui.
33. {i au sc@zut întru de}ert@ciune zilele lor }i anii lor cu degrab@.
34. Când îi ucidea, Îl c@uta }i s@ întorcea }i mâneca la El.
35. {i }-au adus aminte c@ Dumnezeu ajutoriul lor iaste }i Dumnezeul cel înalt
r@scump@r@rtoriul lor iaste. ||
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115r

36. {i L-au iubit în gura sa }i cu limba sa I-au min]it,
37. Iar@ inima lor nu era dreapt@ cu Dânsul, nici au fost credincio}i în a}ez@mântul Lui.
38. Iar@ El iaste îndurat }i S @ va milostivi spre p@catele lor }i nu -i va pierde. {i au prisosit
a-{ întoarce mâniia }i n-au aprins toat@ mâniia Sa.
39. {i {-au adus aminte c@ trup sânt, duh ce treace }i nu s@ întoarce.
40. De câte ori L-au am@rât în pustie, spre mânie L-au înt@râtat în cea f@r@ ap@?
41. {i s-au întors }i au ispitit pre Dumnezeu }i pre sfântul lui Israil L-au înt@râtat.
42. Nu }-au adus aminte de mâna Lui în zioa în carea i-au r@scump@rat din mâna celui
ce-i n@c@jea,
43. Pre cât au pus în Eghipe t seamnele Sale }i minunile Sale în câmpul Taneos.
44. *{i au întors în sânge râurile lor }i fântânile lor, s@ nu bea.
45. *Trimis-au asupra lor musc@ câneasc@ }i i-au mâncat, }i broasc@ }i i-au pierdut;
46. {i au dat p@liciunii rodurile lor }i ostenealele lor, l@custelor;
47. *{i au ucis cu grindine viile lor, }i duzii lor cu brum@;
48. {i au dat grindinii dobitoacele lor | }i mo}tenirea lor, focului;
115v
49. Trimis-au preste ei mâniia urii Sale }i iu]ime }i mânie }i n@caz, trimiteri prin îngeri r@i;
50. Cale au f@cut c@r@rii mâniii Sale, n-au cru]at de moarte sufletele lor, }i dobitoacele
lor în moarte le-au închis.
51. *{i au lovit tot întâiul n@scut în p@mântul Eghiptului, pârga a toate ostenealele lor
în l@ca}urile lui Ham.
52. {i au râdicat ca oile norodul S@u }i i-au dus ca o turm@ în pustie
53. {i i-au pov@]uit în n@deajde }i nu s-au temut; *}i nepriiatinii lor i -au acoperit marea.
54. {i i-au b@gat în muntele sfin]eniii Sale, în muntele care l-au c@}tigat dreapta Lui.
{i au lep@dat de la fa]a lor neamuri *}i cu soarte le-au împ@r]it p@mântul cu fune de împ@r]ire;
55. {i a l@cui au f@cut în corturile lor neamurile lui Israil.
56. {i au ispitit }i au înt@râtat pre Dumnezeul cel înalt }i m@rturiile Lui nu le-au p@zit.
57. {i s-au întors }i n-au ]ânut leg@tura ca }i p@rin]ii lor, întorsu-s-au întru arcu strâmb.
58. Spre mânie L-au înt@râtat în dealurile Sale }i întru ceale cioplite ale Sale spre pizmuire
L-au chemat.
59. Auzit-au Dumnezeu }i au urgisit }i la nimica foarte au strâns pre Israil
60. *{i au lep@dat cortul Silomului, cor||tul s@u unde au l@cuit între oameni.
116r
61. {i au dat spe robie vârtutea lor }i frumsea]ea lor în mânile nepriiatinului.
62. {i au închis în sabie norodul s@u }i mo}tenirea sa o au urât.
63. Tinerii lor i-au mâncat focul }i fecioarele lor nu s-au jelit.
64. Preo]ii lor de sabie au c@zut }i v@duvele lor nu s@ plângea.
65. {i S-au de}teptat ca cel ce doarme Domnul, ca un putearnic ame]it de vin.
66. {i au lovit nepriiatinii s@i dinnapoi, ocar@ veacinic@ le-au dat.
67. {i au lep@dat cortul lui Iosif }i neamul lui Efrem n-au ales,
68. Ci au ales neamul Iudii, muntele Sionului care l-au iubit.
69. {i au zidit ca unicornul sfin]eniia Sa pre p@mânt, carea o au întemeiat în veaci.
70. {i au ales pre David sluga Sa }i l-au luat de la turmele oilor, de dup@ ceale f@t@toare
l-au luat,
71. A pa}te pre Iacov, sluga Sa, }i pre Israil, mo}tenirea Sa.
72. {i i-au p@scut întru nevinov@]iia inimii sale }i întru în]eleagerile mânilor sale i-au
pov@]uit.

*Ie}ir. 12, 29.

*Ie}ir. 14, 27.
*Iosue 13, 7.

*1 Împ@r. 4, 4.
Ierem. 7, 12.

1.

116v

salmul lui Asaf 78
Dumnezeule, venit- au neamurile în mo}tenirea Ta, | spurcat-au sfânt@
bisearica Ta, pus-au Ierusalimul ca o p@zitoare de poame.
2. Pus-au stârvurile slugilor Tale mâncarea paserilor ceriului, c@rnurile sfin]ilor T@i,
fiar@lor p@mântului.
3. V@rsat-au sângele lor ca apa împregiurul Ierusalimului }i nu era cine s @-i îngroape.
4. F@cutu-ne-am ocar@ vecinilor no}tri, batjocur@ }i râs celor dinprejurul nostru.
5. Pân@ când, Doamne, Te vei mâniia? Întru sfâr}it? Aprinde-s@-va ca focul râvna Ta?
6. *Vars@ mâniia Ta preste neamurile care nu Te cunosc }i preste împ@r@]iile care numele
T@u nu l-au chemat;
7. C@ au mâncat pre Iacov }i locul lui l -au pustiit.
8. *S@ nu pomene}ti f@r@delegile noastre ceale de demult, degrab@ s@ ne întâmpine
îndur@rile Tale, c@ am s@r@cit foarte.

*Ie}ir. 7, 20.
*Ie}ir. 8, 16, 24.
Ie}ir. 10, 15.
*Ie}ir. 9, 25.
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PSALMII 78, 79 {I 80

9. Ajut@-ne, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, }i pentru m@rirea numelui T@u, Doamne,
izb@vea}te -ne }i cur@]ea}te p @catele noastre pentru numele T@u,
10. Ca nu cumva s@ zic@ în neamuri: „Unde iaste Dumnezeul lor?” {i s@ se cunoasc@
în neamuri, înaintea ochilor no}tri
Izbânda sângelui slujilor tale celui v@rsat.
11. Între înaintea Ta suspinul celor fereca]i; dup@ m@ rirea bra]ului t@u st@pânea}te fiii
celor omorâ]i. ||
12. {i r@spl@tea}te vecinilor no}tri de }apte ori în sânul lor ocara lor cu carea Te-au 117r
probozit, Doamne.
13. Iar@ noi, norodul T@u }i oile p@}unii Tale, ne vom m@rturisi [ie în veac,
În neam }i în neam vom vesti lauda Ta.
1.

ntru sfâr}it, pentru cei ce s@ vor schimba. M@rturia lui Asaf.
Psalmul 79
2.
Cela ce pa}ti pre Israil, ia aminte! Cel ce pov@]uie}ti ca pre o oaie pre Iosif,
Cel ce }ezi pre hieruvimi, arat@-Te!
3. Înaintea lui Efreem, Veniamin }i Manasse,
De}tapt @ puterea Ta }i vino s@ ne mântuie}ti!
4. Dumnezeule, întoarce-ne }i arat@ fa]a Ta }i ne vom mântui.
5. Doamne, Dumnezeul puterilor, pân@ când Te vei mâniia spre ruga robilor T@i?
6. Hr@ni-ne-vei cu pâine de lacr@mi }i beutur @ ne vei da în lacr@mi cu m@sur@.
7. Pusu-ne-ai spre prigonire vecinilor no}tri }i nepriiatinii no}tri ne -au bajocorit.
8. Dumnezeul puterilor, întoarce-ne }i arat@ fa]a Ta }i ne vom mântui.
9. Viia din Eghipet o ai mutat, gonit-ai neamurile }i o ai s@dit.
10. Pov@]uitoriu c@lii ai fost înaintea ei, s@dit-ai r@d@cinile ei }i ai împlut p@mântul.
11. Acoperit-au mun]ii umbra ei }i ml@di]ele ei, pre chedrii lui Dumnezeu.
12. Întins-au vi]ele sale pân@ la mare }i pân@ la râu odrazlele ei. |
117v
13. Pentru ce ai strâcat gardul ei }i o culeg to]i carii trec pre cale?
14. Surpatu-o-au vierul din p@dure }i cel us @bit s@lbatec o au p@scut.
15. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te }i caut@ din ceriu }i vezi }i cerceteaz@ viia aceasta,
16. {i o f@ des@vâr}it, carea o au s@dit dreapta Ta, }i preste fiiul omului care l-ai înt@rit [ie.
17. Ars@ cu foc }i s@pat@; de c@tr@ certarea fea]ii Tale vor peri.
18. Fie mâna Ta preste b@rbatul dreaptii Tale }i preste fiiul omenesc care l-ai înt@rit [ie.
19. {i nu ne dep@rt@m de la Tine, viia-ne-vei }i numele T@u vom chema.
20. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne }i arat@ fa]a Ta }i ne vom mântui.
Întru sfâr}it
1.
entru teascuri, psalmul lui Asaf 80
2.
Bucura]i-v@ lui Dumnezeu, ajutoriului nostru, str@ga]i Dumnezeului lui Iacov.
3.
Lua]i psalm }i da]i tâmp@n@, în psaltire îmfrâm]@}at@ cu al@ut@.
4. Trâmbita]i în lun@ noao cu trâmbi]@, în zioa cea binevestit@ a s@rb@torii voastre.
5. C@ porunc@ în Israil iaste }i judecat@ Dumnezeului Iacov.
6. *M@rturie în Iosif l-au pus când ie}iia din p@mântul Eghiptului; limba carea nu o }tius@
*Facer. 41, 29.
o au auzit. ||
118r
7. Scos-au de supt sarcine spinarea lui, mânile lui în cojni]@ au slujit:
8. „Întru necaz M-ai chemat }i te-am izb@vit, auzitu-te-am întru ascundere de vifor,
*Ie}ir. 17, 5. *cercatu-te-am la Apa Prigonirii.
9. Ascult@, norodul Mieu, }i te voiu m@rturisi, Israile, de M@ vei asculta.
10. *Nu va fi întru tine Dumnezeu nou, nici te vei închina dumnezeului strein.
*Ie}ir. 20, 3.
11. C@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u, care te-am scos din p@mântul Eghiptului.
L@rgea}te-] gura }i o voiu umplea.
12. {i n-au ascultat norodul Mieu glasul Mieu }i Israil nu s-au uitat la Mine.
13. *{i i-am slobozit dup@ poftele inimii lor; duce-s@-vor întru me}te}ugirile sale.
*Fapt. 14, 15.
14. *De M-ar fi auzit norodul Mieu, Israil în c@ile Meale de ar fi umblat,
*Varoh. 3, 13.
15. Întru nimica doar@ a} fi smerit nepriiatinii lor, }i preste cei ce-i n@c@ jesc a} fi trimis
mâna Mea”.
16. Nepriiatinii Domnului I-au min]it Lui }i va fi vreamea lor în veaci.
17. {i i-au hr@nit din gr@ simea grâului }i din piatr@ cu miere i-au s@turat.
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1.

118v

119r

salmul lui Asaf 81
Dumnezeu au st@tut întru adunarea dumnezeilor, iar@ în mijloc pre dumnezei
judec@.
2. Pân@ când judeca]i nedreptate }i fea]ele p@c@to}ilor lua]i?
3. Judeca]i mi}elului }i s@racului, pre | cel smerit }i s@racul îndrepta]i.
4. *Scoate]i s@racul }i mi}elul, din mâna p @c@tosului îl izb@vi]i.
5. N-au cunoscut, nici au în]@les, întru întunearec umbl@; cl@ti-s@-vor toate temeliile
p@mântului.
6. *Eu am zis: „Dumnezei sânte]i }i fiii Celui Înalt to]i”.
7. Iar@ voi ca oameni muri]i }i ca unul din c@petenii c@de]i.
8. Scoal@-Te, Dumnezeule, judec@ p@mântul, c@ tu vei mo}teni întru toate neamurile!
1.
ântarea Psalmului lui Asaf 82
2.
Dumnezule, cine va fi aseaminea [ie? Nu t@cea, nici Te umblânzi, Dumnezeule!
3.
C@, iat@, nepriiatinii T@i au sunat }i cei ce Te ur@sc au r@dicat capul.
4. Asupra norodului T@u au me}te}ugit sfat }i au cugetat asupra sfin]ilor T@i.
5. Zis-au: „Veni]i }i s@-i pierdem din neam }i s@ nu s@ mai pomeneasc@ numele lui Israil!”
6. C@ au cugetat cu o inim@, împreun@ împrotiva Ta a}ez@mânt au pus
7. Corturile idumeilor }i ismailiteanii, Moav }i agareanii,
8. Gheval }i Ammon }i Amalic, cei de alt neam cu cei ce l@cuiesc în Tir.
9. C@ }i Asur au venit cu dân}ii; f @cutu-s-au spre ajutoriu fiilor lui Lot.
10. F@-le lor ca lui *Madiam }i Sisarii, ca lui **Iavim în r@pegiunea Chison.
11. Perit-au în Endor, f@cutu-s-au ca gunoiul p@mântului. ||
12. *Pune c@peteniile lor ca pre Oriv }i Ziv }i **Zevee }i Salmana, toate c@peteniile lor,
13. Carii au zis: „Cu mo}tenire s@ st@pânim jârtvelnicul lui Dumnezeu”.
14. Dumnezeul Mieu, pune-i ca roata }i ca p@iu}ul înaintea fea]ii vântului,
15. Ca focul care arde p@durea }i ca v@paia carea arde mun]ii,
16. A}a îi vei goni întru viforul T@u }i întru mâniia Ta îi vii turbura.
17. Umple fa]a lor de ocar@ }i vor c@uta numele t@u, Doamne.
18. Ru}ineze-se }i s@ s@ turbure în veacul veacului }i s@ se ru}ineaze }i s@ piar@.
19. {i s@ cunoasc@ c@ numele-[i iaste Domnul, Tu sângur Preaînalt preste tot p@mântul.
Întru sfâr}it

119v

1.
entru teascurile fiilor lui Core. Psalmul 83.
2.
Câtu-s de iubite l@ca}urile Tale, Doamne al puterilor!
3.
Dorea}te }i s@ sfâr}a}te sufletul mieu spre cur]ile Domnului. Inima mea }i
trupul mieu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu.
4. C@ paserea }-au aflat cas@ }i turtureaoa cuib ei}i, unde va pune puii s@i,
Oltarele Tale, Doamne al puterilor, Împ@ratul mieu }i Dumnezeul mieu!
5. Ferici]i carii l@cuiesc în casa Ta, Doamne, în veacii veacilor te vor l@uda. |
6. Fericit b@rbatul a c@ruia iaste ajutoriul de la Tine; sui}uri în inima sa au pus,
7. În valea lacr@milor, în locul care au pus;
8. C@ blagoslovenie va da cel ce pune leage. Mearge-vor din puteare în puteare, vedea-s@-va
Dumnezeul dumnezeilor în Sion.
9. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rug@ciunea mea, în urechi bag@, Dumnezeul lui Iacov!
10. Scutitoriul nostru, vezi, Dumnezeule, }i caut@ în fa]a unsului T@u!
11. C@ mai bun@ e o zi în cur]ile Tale preste mii;
Ales-am a fi lep@dat în casa Dumnezeului mieu, mai vârtos decât a l@cui în l@ca}urile
p@c@to}ilor.
12. C@ mila }i adev@rul iubea}te Dumnezeu, daru }i m@rire va da Domnul;
13. Nu va lipsi de bun@t@]i pre cei ce umbl@ întru nevinov@]ie. Doamne al puterilor, fericit
omul care n@d@jduia}te întru Tine!
1.
ntru sfâr}it, fiilor lui Core. Psalmul 84.
2.
Blagoslovit-ai, Doamne, p@mântul T@u, întors-ai robimea lui Iacov.
3.
L@sat-ai f@r@deleagea norodului T@u, acoperit-ai toate p@catele lor.
4. Potolit-ai toat@ mâniia Ta, întorsu-Te-ai de c@tr@ mâniia iu]imii Tale.
5. Întoarce-ne pre noi, Dumnezeul mântuirii noastre, }i întoarce mâniia Ta de la noi.

389

*Pilde 24, 11.

*Ioan 10, 34.

*Judec. 7, 22.
**Jud. 4, 15.
*Jud. 4, 24.
Jud. 7, 25.
Jud. 8, 21.

CARTEA PSALMILOR

PSALMII 84, 85, 86 {I 87

6. Au doar@ în veac Te vei mâniia spre noi sau vei întinde m@nia Ta din neam în neam? ||
7. Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei înviia }i norodul T@u s@ va veseli întru Tine. 120r
8. Arat@ noao, Doamne, mila Ta }i mântuirea Ta o d@ noao!
9. Auzi-voiu ce va gr@i întru mine Domnul Dumnezeu, c@ va gr@i pace spre norodul S@u
{i preste sfin]ii S@i }i preste cei ce s@ întorc la inim@.
10. Îns@ aproape e de cei ce s@ tem de El mântuirea Lui; s@ l@cuiasc@ m@rirea Împ@ratului
în p@mântul nostru.
11. Mila }i adev@rul s-au întâmpinat, dreptatea }i pacea s-au s@rutat;
12. Adev@rul din p@mânt au r@s@rit }i dreptatea din ceriu au privit.
13. C@ Domnul va da bun@tate }i p@mântul nostru va da roada sa.
14. Dreptatea înaintea Lui va mearge }i va pune în cale pa}ii S@i.
Rug@ciunea lui David 85
1.
2.

leac@, Doamne, ureachea Ta }i m @ auzi, c@ lipsit }i s@rac sânt eu.
P@zea}te sufletul mieu c@ sfânt sânt; mântuia}te pre robul T@u, Dumnezeul
mieu, pre cel ce n@d@jduia}te spre Tine.
3. Miluia}te-m@, Doamne, c@ c@tr@ Tine am strâgat toat@ zioa.
4. Veselea}te sufletul robului T@u, c@ c@tr@ Tine, Doamne, mi-am r@dicat sufletul.
5. *C@ Tu, Doamne, bun }i blând }i mult milostiv tuturor celor ce Te chiam@.
*Ioil 2, 13.
120v
6. Ia în urechi, Doamne, rug@ciunea mea }i ia a|minte glasul cearerii meale.
7. În zioa n@cazului mieu am strâgat c@tr@ Tine, c@ m-ai auzit.
8. Nu iaste aseaminea [ie întru dumnezei, Doamne, }i nu iaste dup@ faptele Tale.
9. Toate neamurile care ai f@cut vor veni }i s@ vor închina înaintea ta, Doamne, }i vor
sl@vi numele T@u,
10. C@ mare e}ti Tu }i Cel ce faci minuni, Tu e}ti Dum nezeu sângur.
11. Pov@]uia}te-m@, Doamne, în calea Ta }i voiu mearge întru adev@rul T@u; veseleasc@-s@
inima mea, s@ se team@ de numele T@u.
12. M@rturisi-m@-voiu [ie, Doamne, Dumnezeul mieu, cu toat@ inima mea }i voiu sl@vi
numele T@u în veac.
13. C@ mila Ta mare e spre mine }i ai izb@vit sufletul mieu din iadul cel mai de jos.
14. Dumnezeule, c@lc@torii de leage s-au sculat asupra mea }i adunarea celor putearnici
au c@utat sufletul mieu }i nu Te -au pus înaintea sa.
15. {i Tu, Doamne, Dumnezeule îndurat }i milostiv, r@bd@toriu }i mult milostiv, }i adev@rat,
16. Caut@ spre mine }i m@ miluia}te, d@ împ@r@ ]ia Ta slugii Tale }i mântuia}te fiiul
slujnicii Tale.
17. F@ cu mine sâmn spre bine, s@ vaz@ cei ce m@ ur@sc }i s@ s@ ru}ineaze, c@ Tu, Doamne,
mi-ai ajutat }i m-ai mâng@iat.
1.

iilor Corea, psalmul cânt@rii 86
Temeliile Lui în mun]ii cei sfin]i. ||
121r
2.
Iubea}te Domnul por]ile Sionului preste toate s@la}ele lui Iacov.
3. Preasl@vite s-au zis de tine, cetatea lui Dumnezeu.
4. Aduce-m-voiu aminte de Raav }i de Vavilon, de cei ce m@ cunosc.
Iat@, cei de alt neam }i Tirul }i norodul ethiopleanilor, ace}tia au fost acolo.
5. Au doar@ Sionul va zice: „Omul” }i „Om s-au n@scut într-însul” }i „Însu}i Cel Preaînalt
l-au întemeiat”.
6. Domnul va povesti în scripturile noroadelor }i a c@peteniilor acestor ce au fost într-însul.
7. Precum al celor ce s@ veselesc, tuturor l@ca}ul iaste întru Tine.
Cântarea Psalmului
1.

iilor Core, întru sfâr}it. Pentru Maeleth, spre r@spundere în]elesului
Eman Eszdraeliteanului, 87
2.
Doamne, Dumnezeul mântuirii meale, zioa am strâgat }i noaptea înaintea Ta.
3. Între înaintea Ta rug@ciunea mea, pleac@ ureachiia Ta spre ruga mea!
4. C@ s-au umplut de reale sufletul mieu }i via]a mea de iad s-au apropiat.
5. Socotit am fost cu cei ce s@ pogoar@ în groap@, f@cutu-m-am ca un om f@r@ ajutoriu,
6. Între cei mor]i slobod,
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Ca cei r@ni]i ce dorm în mormânturi, de carii nu [-ai mai aduce aminte, }i ei de la mâna |
Ta s-au lep@dat.
7. Pusu-m-au în groapa cea mai dedesupt, întru ceale întunecoase }i în umbra mor]ii.
8. Asupra mea s-au înt@rit iu]imea Ta }i toate valurile Tale le-ai adus asupra mea.
9. Dep@rtat-ai cunoscu]ii miei de la mine, pusu-m-au ur@ciune loru}i; dat am fost }i nu
ie}iiam;
10. Ochii miei au sl@bit de lips@.
Strâgat-am c@tr@ Tine, Doamne, toat@ zioa, întins-am c@tr@ Tine mânile meale.
11. Au doar@ mor]ilor vei face minuni sau doftorii s@ vor scula }i s@ vor m@rturisi [ie?
12. Au doar@ va povesti cineva în mormânt mila Ta }i adev@rul t@u întru pierzare?
13. Au doar@ s@ vor cunoa}te întru întunearec minunile Tale }i dreptatea Ta în p@mântul
uit@rii?
14. {i eu c@tr@ Tine, Doamne, am strâgat }i diminea]a rug@ciunea mea Te va întâmpina.
15. Pentru ce, Doamne, lepezi rug@ciunea mea, întorci fa]a Ta de la mine?
16. S@rac sânt eu }i întru osteneale din tinerea]ele meale, iar @ în@l]at fiind, m-am smerit
}i m-am turburat.
17. Preste mine au trecut mâniile Tale }i înfrico}erile Tale m-au turburat,
18. Încungiuratu-m-au ca apa toat@ zioa, cuprinsu-m-au împreun@. ||
122r
19. Dep@rtat-ai de la mine prietinul }i vecinul }i pre cunoscu]ii miei din tic@lo}ie.

121v

1.
2.

în]@leagerii Etham Ezdraeliteanului, 88
Milele Domnului în veac voiu cânta,
În neam }i în neam voiu vesti adev@rul T@u în gura mea.
3. C@ ai zis: „În veac mila s@ va zidi, în ceriuri g@ti-s@-va adev@rul T@u într-în}ii.
4. Pus-am a}ez@mânt ale}ilor Miei, *juratu -M-am lui David, slugii Meale:
5. «Pân@ în veac voiu g@ti s@mân]a ta }i voiu zidi în neam }i în neam scaunul t @u»”.
6. M@rturisi-vor ceriurile minunile Tale, Doamne, c@ adev@rul T@u în adunarea sfin]ilor.
7. C@ cine în nori s@ va întogmi cu Domnul? Aseaminea va fi lui Dumnezeu întru fiii lui
Dumnezeu?
8. Dumnezeu, Cel ce s@ sl@vea}te în sfatul sfin]ilor, mare }i înfrico}at preste to]i cei ce
sânt împrejurul Lui.
9. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine e aseaminea [ie? Puternic e}ti, Doamne, }i
adev@rul T@u împregiurul T@u.
10. Tu st@pâne}ti puterea m@rii, iar@ pornirea valurilor ei Tu o potole}ti.
11. Tu ai smerit ca pre un r@nit pre cel mândru, întru bra]ul puterii Tale ai r@sipit
neprietinii T@i.
12. *Ale Tale sânt ceriurile }i al T@u e p@mântul, lumea }i plinirea ei Tu o ai întemeiat, |
122v
13. Miiaz@noaptea }i marea Tu ai zidit, Thavorul }i Ermonul în numele T@u s@ vor
bucura.
14. Bra]ul T@u cu puteare,
Înt@reasc@-s@ mâna Ta }i s@ s@ înal]e dreapta Ta.
15. Dreptatea }i judecata e g@tirea scaunului T@u,
Mila }i adev@rul vor mearge înaintea fea]ii Tale.
16. Fericit e norodul care }tie strâgarea de bucurie; Doamne,
întru lumina fea]ii Tale vor mearge
17. {i întru numele T@u s@ vor bucura toat@ zioa }i întru dreptatea Ta s @ vor în@l]a.
18. C@ lauda puterii lor Tu e}ti }i întru bun@-vrearea Ta s@ va în@l]a cornul nostru.
19. C@ a Domnului e sprijoneala noastr@ }i a sfântului lui Israil, împ@ratului nostru.
20. Atunci ai gr@it în vedenii sfin]ilor T@i }i ai zis: „Pus-am ajutoriu în cel puternic }i am
în@l]at pre cel ales din norodul Mieu;
21. *Aflat-am pre David, sluga Mea, cu untul-de-lemn cel sfânt al Mieu l-am uns,
22. C@ mâna Mea va ajuta lui, }i bra]ul Mieu îl va înt@ri.
23. Nimic@ s@ va folosi neprietinul într-însul }i fiiul f@r@delegii nu va adaoge a-i strica;
24. {i voiu t@ia de la fa]a lui neprietinii lui }i pre cei ce-l ur@sc îi va întoarce spre fug@.
25. {i adev@rul Mieu }i mila Mea cu el }i întru numele Mieu s@ va în@l]a cornul lui;
26. {i voiu pune în mare mâna lui }i în râuri || dreapta lui.
123r
27. Acela M@ va chema: «Tat@l mieu e}ti Tu, Dumnezeul mieu }i sprijonitoriul mântuirii
meale!»
28. {i Eu întâiu n@scut l-oiu pune înalt preste împ@ra]ii p@mântului.
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PSALMII 88, 89 {I 90

29. În veac voiu p@zi lui mila Mea }i a}ez@mântul mieu credincios lui.
30. {i voiu pune în veacul veacului s@mân]a lui }i tronul lui ca zilele ceriului.
31. Iar@, de vor l@sa fiii lui leagea Mea }i întru judec@]ile meale nu vor umbla,
32. De vor spurca drept@]ile Meale }i poruncile Meale nu le vor p@zi,
33. Cerceta-voiu în varg@ nedret@]ile lor }i în b@t@i p@catele lor.
34. Iar@ mila Mea nu o voiu r@sipi de la el, nici voiu face r@u întru adev@rul mieu,
35. Nici voiu spurca a}ez@mântul Mieu }i ceale ce ies din buzele Meale nu le voiu face de}arte.
36. Odat@ M-am jurat întru cel sfânt al mieu de voiu min]i lui David;
37. S@mân]a lui în veac va r@mânea
38. *{i tronul lui ca soarele înaintea mea }i ca luna s@vâr}it@ în veac }i martor în ceriu credincios”.
* 2 Împ@r. 7, 16.
39. Iar@ Tu ai lep@dat }i ai urgisit, z@bovit-ai pre unsul t@u. |
123v
40. Surpat-ai a}ez@mântul slugii Tale, spurcat-ai pre p@mânt jârtvelnicul lui.
41. Strâcat-ai toate gardurile lui, pus-ai t@riia lui fric@.
42. Jefuitu-l-au to]i cei ce trecea pre cale, f@cutu-s-au ocar@ vecinilor s@i.
43. În@l]at-ai dreapta celor ce-l ap@sa, veselit-ai pre to]i neprietinii lui.
44. Întors-ai ajutoriul sabiii lui }i nu i-ai ajutat în r@zboiu.
45. Strâcatu-l-ai din cur@]ire }i scaunul lui pre p@mânt l-ai surpat.
46. Mic}orat-ai zilele vremii lui, v@rsat- ai preste el ru}ine.
47. Pân@ când, Doamne, Te întorci întru sfâr}it? Aprinde-s@-va ca focul mânia Ta?
48. Adu-[i aminte ce e starea mea; c@ au doar@ în de}ert ai a}ezat pre to]i fiii oamenilor?
49. Cine iaste omul care va fi viu }i s@ nu-} vaz@ moartea? Izb@vi-}-va sufletul din mâna iadului?
50. Unde sânt milele Tale ceale de demult, Doamne, *precum Te-ai jurat lui David întru
* 2 Împ@r. 7, 11.
adev@rul T@u?
51. Adu-]i aminte, Doamne, de ocara robilor T@i (carea am ]ânut în sânul mieu) a multe neamuri,
52. Carea au oc@rât neprietinii T@i, Doamne, carea au oc@rât schimbarea unsului T@u.
53. Bine e cuvântat Domnul în veac! Fie! Fie!
1.

*Ecli. 18, 8.

ug@ciunea lui Moisi, omului lui Dumnezeu, 89
Doamne, sc@pare Te-ai f@cut noao din neam în neam.
2.
Mai nainte de ce s-au f@cut mun]ii au s-au zidit p@mântul }i lumea, din veac
}i pân@ în veac tu e}ti Dumnezeu. ||
124r
3. S@ nu întorci omul întru smerenie }i ai zis: „Întoarce]i-v@, fiii oamenilor!”
4. C@ o mie de ani înaintea ochilor T@i ca zioa de ieri carea au trecut }i straja în noapte.
5. Care pentru nimica s@ au anii lor vor fi.
6. Diminea]a ca iarba treac@, diminea]a înfloar@ }i treac@, sara caz@, învârto}asc@-s@ }i
s@ s@ u}te.
7. C@ am sc@zut întru mâniia Ta }i întru mâniia Ta ne-am turburat.
8. Pus-ai nedrept@]ile noastre înaintea Ta, veacul nostru întru luminarea fea]ii Tale.
9. C@ toate zilele noastre s-au împu]inat }i întru mâniia am sc@zut. Anii no}tri ca un
painjin s@ vor socoti.
10. *Zilele anilor no}tri întru dân}ii }aptezeaci de ani,
Iar@ întru puteri optzeaci de ani; }i ce-i mai mult ai lor, osteneal@ }i dureare.
C@ au venit blândea]e }i ne vom pedepsi.
11. Cine }tie puterea mâniii Tale }i de fric@ mâniia Ta
12. A o num@ra?
Dreapta Ta a}a cunoscut@ o f@, }i pre cei înv@]a]i cu inima întru în]elepciune.
13. Întoarce-Te, Doamne; pân@ când? {i te umilea}te spre robii T@i.
14. Împlutu-ne-am deminea]a de mila Ta }i ne-am bucurat }i ne-am veselit în toate zilele
noastre.
15. Veselitu-ne-am pentru zilele întru care ne-ai smerit, în anii în carii am v@zut reale. |
124v
16. Caut@ spre robii T@i }i spre lucrurile Tale }i îndrepteaz@ fiii lor.
17. {i fie str@lucirea Domnului, Dumnezeului nostru, preste noi, }i lucrurile mânilor
noastre îndrepteaz@ spre noi }i lucrurile mânilor noastre îndrepteaz@.
1.

auda cânt@rii David 90
Cel ce l@cuia}te întru ajutoriul Celui Preaînalt întru acoperemântul Dumnezeului
ceriului va petreace.
2. Zice-va Domnului: „Sprijinitoriul mieu e}ti Tu }i sc@parea mea”; Dumnezeul mieu,
n@d@jdui-voiu spre Dânsul.
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3. C@ El m-au izb@vit din cursa vân@torilor }i de cuvântul aspru.
4. Cu spatele Sale va umbri ]ie }i supt aripile Lui vei n@d@jdui,
5. Cu pav@z@ te va încungiura adev@rul Lui. Nu te vei teame de frica de noaptea,
6. De s@geata ce zboar@ zioa, de lucrul ce umbl@ întru-ntunearec, de întâmplarea }i de
dracul de amiiaz@zi.
7. C@dea-vor despre laturea ta o mie }i zeace mii de-a dreapta ta, iar@ la tine nu s@ va apropia.
8. Îns@ cu ochii t@i vei privi }i r@spl@tirea p@c@to}ilor vei vedea.
9. C@ Tu e}ti, Doamne, n@dejdea mea, pre Cel Preaînalt ai pus sc@pare ]ie.
10. Nu s@ va apropiia c@tr@ tine r@ul }i b@taia nu s@ va apropiia de l@ca}ul t@u.
125r
11. *C@ îngerilor S@i au poruncit pentru tine || s@ te p@zeasc@ în toate c@ile tale.
*Math. 4, 6.
12. În mâni te vor purta, ca nu cumva s@ vat@mi de piatr@ piciorul t@u;
Luc. 4, 10.
13. Preste aspid@ }i vasilisc vei umbla }i vei câlca pre leu }i pre b@laur.
14. „C@ spre Mine au n@d@jduit, izb@vi-l-voiu, acoperi-l-voiu, c@ au cunoscut numele Mieu.
15. Strâga-va c@tr@ Mine }i-l voiu auzi, cu dânsul sânt în n@cazu; scoate-l-voiu }i-l
voiu m@ri.
16. Cu lungime de zile îl voiu umplea }i voiu ar@ta lui mântuirea Mea”.
Psalmul cânt@rii

125v

1.
n zioa sâmbetei, 91
2.
Bine e a s@ m@rturisi Domnului }i a ps@lmui numelui T@u, Preaînalte!
3.
A vesti diminea]a mila Ta }i adev@rul T@u noaptea,
4. În zeace strune în ps@ltire, cu cântare în al@ut@.
5. C@ m-ai desf@tat, Doamne, întru f@ptura Ta }i întru lucrurile mânilor Tale m@ voiu bucura.
6. Cât s-au m@rit lucrurile Tale, Doamne, foarte adânc s-au f@cut gândurile Tale!
7. B@rbatul neîn]elept nu va cunoa}te, }i cel nebun nu va în]@leage aceastea.
8. Când vor r@s@ri p@c@to}ii ca iarba }i s@ vor ar@ta to]i carii lucreaz@ f@r@leage,
S@ piar@ în veacul veacului.
9. Iar@ Tu, Preaînalt în veac, Doamne.
10. C@ iat@ neprietinii T@i, Doamne, c@ iat@ neprietinii T@i vor peri
{i s@ vor r@sipi to] cei ce fac f@r@leage. |
11. {i s@ va în@l]a ca a unicornului cornul mieu }i b@tr@nea]ele meale în mila gr@simii.
12. {i au urgisit ochiul mieu pre neprietinii miei }i întru cei ce s@ scoal@ asupra mea cu
vicle}ug va auzi ureachiia mea.
13. Dreptul ca finicul va înfluri, ca chedrul Livanului s@ va înmul]i.
14. S@di]ii în casa Domnului, în cur]ile casii Dumnezeului nostru vor înfluri.
15. Înc@ s@ vor înmul]i întru b @trânea]e grase }i bine p@timind vor fi
16. S@ vesteasc@
C@ drept e Domnul, Dumnezeul nostru, }i nu este nedreptate întru Dânsul.
Lauda cânt@rii lui David în zioa mainte de sâmb@t@, când s-au întemeiat
p@mântul, 92
1.

omnul S-au împ@r@]it, întru podoab@ S-au îmbr@cat, îmbr@catu-S-au
Domnul întru puteare }i S-au încins,
Pentru c@ au înt@rit lumea carea nu s@ va cl@ti.
2. Gata e scaunul T@u de atunci; din veac Tu e}ti.
3. R@dicat-au râurile, Doamne, r@dicat-au râurile glasul s@u,
4. De glasuri de ape multe.
Minunate-s în@l]@rile m@rii, minunat e întru ceale înalte Domnul.
5. M@rturiile Tale credincioase s-au f@cut foarte, casii Tale s@ cuvine sfin]enie, Doamne,
întru lungime de zile.
Psalmul lui David 93
A patra sâmbetei ||
126r

1.
2.

umnezeul izbândirilor, Domnul, Domnul izbândirilor cu îndr@zneal@
au lucrat.
Înal] @-Te, Cel ce judeci p@mântul, r@spl@tea}te r@spl@tire celor mândri.
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3. Pân@ când p@c@to}ii, Doamne, pân@ când p@c@to}ii s@ vor f@li?
4. Vor spune }i vor gr@i nedreptate, vor gr@ i to]i cei ce lucreaz@ f@r@leage?
5. Pre norodul T@u, Doamne, l-au smerit }i mo}tenirea Ta o au dos@dit.
6. Pre v@duv@ }i pre nimernic i-au ucis }i pre surmani i-au am@rât.
7. {i au zis: „Nu va vedea Domnul, nici va în] @leage Dumnezeul lui Iacov”.
8. În]@leage]i cei neîn]@lep]i în norod }i cei bolunzi în]@lep]i]i-v@ cândva!
9. Cel ce au s@dit ureachiia nu va auzi? Sau Cel ce au zidit ochiul nu privea}te?
10. Cel ce pedepsea}te neamurile nu va certa, Cel ce înva]@ oamenii }tiin]a?
11. Domnul }tie gândurile oamenilor c@ de}arte sânt.
12. Fericit e omul care Tu îl vei certa, Doamne, }i din leagea Ta îl vei înv@]a,
13. Ca s@-l îmblânze}ti din zile reale, pân@ ce s@ va s@pa p@c@tosului groap@.
14. C@ nu va lep@da Domnul norodul S@u }i mo}tenirea Sa nu o va p@r@si,
15. Pân@ când dreptatea s@ va întoarce la jude|cat@ }i cei de lâng@ ea, to]i cei drep]i cu inima. 126v
16. Cine s@ va scula cu mine asupra celor ce viclenesc? Sau cine va sta cu mine asupra
celor ce lucreaz@ f@r@deleage?
17. De nu mi-ar fi ajutat Domnul, pu]in nu s-ar fi s@l@}luit în iad sufletul mieu.
18. De ziceam: „S-au cl@tit piciorul mieu”, mila Ta, Doamne, îmi ajuta.
19. Dup@ mul]imea durerilor meale în inima mea, mâng@ierile Tale au veselit sufletul mieu.
20. Au doar@ s@ va lipi de Tine scaunul f@r@delegii, Cel ce zide}ti osteneala în porunc@?
21. Vâna-vor asupra sufletului dreptului }i sânge nevinovat vor osândi.
22. {i s-au f@cut mie Domnul spre sc@ pare }i Dumnezeul mieu spre ajutoriul n@dejdii
meale.
23. {i le va r@spl@ti f@r@deleagea lor }i întru r@otatea lor îi va pierde; pierde-i-va pre dân}ii
Domnul, Dumnezeul nostru.
Lauda cânt@rii lui David 94
1.

eni]i s@ ne bucur@m Domnului, s@ strâg@m lui Dumnezeu,
Mântuitoriului nostru.
2.
S@ întâmpin@m fa]a Lui întru m@rturisire }i în psalmi s@ strâg@m Lui.
3. C@ Dumnezeu mare iaste Domnul }i împ@rat mare preste to]i dumnezeii.
4. C@ în mâna Lui sânt toate marginile p@mântului }i în@l]@rile mun]ilor ale Lui sânt; ||
127r
5. C@ a Lui iaste marea, }i El o au f@cut, }i uscatul mânile Lui l-au zidit.
6. Veni]i s@ ne închin@ m }i s@ c@dem }i s@ plângem înaintea Domnului care ne-au f@cut.
7. C@ El iaste Domnul, Dumnezeul nostru, }i noi norodul p@}unii Lui }i oile mânii Lui.
8. *Ast@zi de ve]i auzi glasul Lui: „S@ nu v@ învârto}a]i inimile
*Ovr. 3, 7,8
9. Ca întru înt@râtare, precum în zioa ispitirii în pustie, unde M-au ispitit p@rin]ii vo}tri;
}i 4, 7.
ispititu-m-au }i au v@zut lucrurile meale.
10. *Patruzeaci de ani am urât neamul acesta }i am zis: «Pururea ace}tia r@t@cesc cu
*Num. 14, 24.
inima,
11. {i ei n-au cunoscut c@ile Meale», *cum M-am jurat întru mâniia Mea: «De vor întra
*Ovr. 4, 3.
întru odihna Mea!»”
Cântarea lui David
1.

ând s@ zidea casa dup@ robie (2 Împ@r 15), 95.
Cânta]i Domnului cântare noao, cânta]i Domnului tot p@mântul!
2.
Cânta]i Domnului }i binecuvânta]i numele Lui, vesti]i din zi în zi mântuirea Lui!
3. Vesti]i întru neamuri m@rirea Lui, în toate noroadele minunile Lui,
4. C@ mare e Domnul }i l@udat foarte, înfrico}at iaste preste to]i dumnezeii,
127v
5. C@ to]i dumnezeii p@gânilor sânt draci, | iar@ Domnul ceriurile au f@cut.
6. M@rturisire }i frumsea]e înaintea Lui, sfin]enie }i mare cuviin]@ întru sfin]irea Lui.
7. Aduce]i Domnului mo}tenirile neamurilor, aduce]i Domnului m@rire }i cinste,
8. Aduce]i Domnului m@rire numelui Lui; r@dica]i jârtve }i întra]i în cur]ile Lui,
9. Închina]i-v@ Domnului în curtea cea sfânt@ a Lui. Cl@teasc@-se de fa]a Lui tot p@mântul.
10. Spune]i întru neamuri c@ Domnul au împ@r@]it, pentu c@ au înt@rit lumea, carea nu
s@ va cl@ti; judeca-va noroadele întru dreptate.
11. Veseleasc@-s@ ceriurile }i s@ s@ bucure p@mântul, cl@teasc@-s@ marea }i plinirea ei,
12. Bucura-s@-vor câmpii }i toate ceale ce sânt într-în}ii.
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Atunci vor s@lta toate leamnele p@durilor
13. De fa]a Domnului, c@ vine, c@ vine s@ judece p@mântul.
Judeca-va lumea întru dreptate }i noroadele întru adev@rul s@u.
1.

cestuia David, când p@mântul lui i s-au întors, 96.
Domnul au împ@r@]it; d@n]uiasc@ p@mântul, veseleasc@-s@ ostroave multe.
2.
Nor }i cea]@ împrejurul Lui; dreptate }i judeca t@, îndreptarea scaunului Lui.
128r
3. Foc înaintea Lui va mearge }i va arde împre||jur neprietinii Lui.
4. Str@lucit-au fulgerele Lui lumii, v@zut-au }i s-au cl@tit p@mântul.
5. Mun]ii ca ceara au curs de fa]a Domnului, de la fa]a Domnului tot p@mântul.
6. Vestit-au ceriurile dreptatea Lui }i au v@zut toate noroadele m@rirea Lui.
7. *Ru}ineze-s@ to]i cei ce s@ închin@ celor cioplite }i cei ce s@ f@lesc în idolii s@i. Închina]i-v@
Lui to]i îngerii Lui!
8. Auzit-au }i s-au veselit Sionul
{i au s@ltat featele Iudei pentru judec@]ile tale, Doamne,
9. C@ Tu, Domnul cel preaînalt preste tot p@mântul, foarte Te-ai în@l]at preste to]i
dumnez@ii.
10. Cei ce iubi]i pre Domnul urâ]i r@otatea! P@zea}te Domnul sufletele sfin]ilor S@i, din
mâna p@c@tosului îi va izb@vi.
11. Lumin@ au r@s@rit dreptului }i celor drep]i cu inima, veselie.
12. Veseli]i-v@, drep]i, întru Domnul }i v@ m@rturisi]i pomenirii sfin]enii Lui.
1.

128v

salmul lui David 97
Cânta]i Domnului cântare noao, c@ minunate au f@cut!
Mântuit-au {ie}i dreapta Lui }i bra]ul Lui cel sfânt.
2. Cunoscut@ au f@cut Domnul mântuirea Sa, înain|tea neamurilor au descoperit
dreptatea Sa.
3. Adusu-{-au aminte de mila Sa }i de adev@rul S@u casii lui Israil.
*V@zut-au toate marginile p@mântului mântuirea Dumnezeului nostru.
4. Strâga]i lui Dumnezeu tot p@mântul, cânta]i }i dân]ui]i }i ps@lmui]i,
5. Ps@lmui]i Domnului cu al@ut@ , cu al@ut@ }i cu glas de psalm,
6. Cu trâmbi]e ferecate }i cu glas de trâmbi]@ de corn,
S@lta]i înaintea împ @ratului Domnului.
7. Cl@teasc@-s@ marea }i plinirea ei, lumea }i cei ce l@cuiesc într-însa.
8. Râurile vor plezni cu mâna, împreun@ mun]ii vor s@lta
9. De fa]a Domnului, c@ vine a judeca p@mântul.
Judeca-va lumea întru dreptate }i noroadele cu îndreptare.

*Ie}ir. 20, 4.
Preo. 6, 1.
2 Leage 5, 8.
Ovr. 1, 6.

1.

salmul lui David 98
Domnul au împ@r@]it, mânie-s@ noroadele; Cel ce }ade pre hieruvimi,
cl@teasc@-s@ p@mântul.
2. Domnul în Sion mare }i înalt preste toate noroadele.
3. M@rturiseasc@-s@ numelui T@u celui mare, c@ înfrico}at }i sfânt iaste;
4. {i cinstea împ@ratului judecat@ iubea}te. Tu ai g@tit îndrept@ rile, judecata }i dreptatea
în Iacov Tu o ai f@cut.
5. În@l]a]i pre Domnul, Dumnezeul nostru, }i v@ închina]i a}ternutului picioarelor Lui,
c@ sfânt iaste! ||
129r
6. Moise }i Aaron întru preo]ii Lui }i Samuil între cei ce cheam@ numele Lui.
Chema pre Domnul }i El îi auziia;
7. În stâlp de nor gr@ia c@tr@ dân}ii,
P@ziia m@rturiile Lui }i porunca carea au dat lor.
8. Doamne, Dumnezeul nostru, tu auzeai. Dumnezeule, Tu milostiv le-ai fost }i izbândind
spre toate me}te}ugirile lor.
9. În@l]a]i pre Domnul, Dumnezeul nostru, }i v@ închina]i în muntele cel sfânt al Lui, c@
sfânt e Domnul, Dumnezeul nostru!
1.
2.

salmul spre m@rturisire, 99
Strâga]i lui Dumnezeu tot p@mântul, sluji]i Domnului întru veselie,
Întra]i înaintea Lui întru d@n]uire!
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PSALMII 99, 100 {I 101

3. Cunoa}te]i c@ Domnul acesta iaste Dumnezeu, El ne-au f@cut pre noi }i nu în}ine noi,
Norodul Lui }i oile p@}unii Lui.
4. Întra]i întru por]ile Lui întru m@rturisire, în cur]ile Lui întru laude, m@rturisi]i-v@ Lui!
L@uda]i numele Lui,
5. C@ e bun Domnul, în veac mila Lui }i pân@ în neam }i în neam adev@rul Lui.
1.

salmul lui David 100
Mil@ }i judecat@ voiu cânta [ie, Doamne, ps@lmui-voiu,
2.
{i voiu în]@leage în cale nevinovat@; când vei veni la mine?
Umblam întru nevinov@]iia inimii meale, în mijlocul casii meale. |
3. Nu puneam înaintea ochilor miei lucru nedrept, pre cei ce f@cea c@lc@ri de leage 129v
i-am urât.
Nu s-au lipit de mine
4. Inima înd@r@tnic@; pre cel viclean ce s@ ab@tea de la mine nu-l cuno}team.
5. Pre cel ce huliia întru ascuns pre vecinul s@u, pre acela goneam;
Cu cel mândru cu ochiul }i cu cel nes@]ios cu inima, cu acesta nu mâncam.
6. Ochii miei preste credincio}ii p@mântului, s@ }az@ cu mine; cel ce umbl@ în cale f@r@
prihan@, acela îmi slujiia.
7. Nu va l@cui în mijlocul casii meale cel ce face mândrie; cel ce gr@ia}te nedrept@]i nu
s-au îndreptat înaintea ochilor miei.
8. Diminea]a ucideam pre to]i p@c@to}ii p@mântului, ca s@ pierzu din cetatea Domnului
pre to] cei ce lucreaz@ f@r@leage.
1.

ug@ciunea s@racului. Când va fi m@hnit }i înaintea Domnului va v@rsa
rug@ciunea sa, 101
2.
Doamne, auzi rug@ciunea mea }i strâgarea mea la Tine s@ vie.
3. Nu întoarce fa]a Ta de la mine! Ori în ce zi m@ n@c@jesc, pleac@ c@tr@ mine ureachiia
Ta, ori în ce zi Te voiu chema, degrab@ m@ auzi!
4. C@ au sc@zut ca fumul zilele meale }i oasele meale ca o fe}til@ s-au uscat.
5. Lovit am fost ca iarba }i s-au uscat inima mea, c@ mi-am uitat a mânca pâinea mea.
130r
6. De glasul suspinului mieu s-au lipit osul mieu de || carnea mea.
7. Aseaminea m-am f@cut pelicanului de pustie, f@cutu-m-am ca corbul cel de noapte
în s@la}u;
8. Priveghiiat-am }i m -am f@cut ca o pasere us@bit@ în acoperi}u.
9. Toat@ zioa m@ oc@râia neprietinii miei, }i carii m@ l@uda asupra mea s@ jura.
10. C@ cenu}e ca pâinea mâncam }i beutura mea cu plângere amestecam,
11. De c@tr@ fa]a mâniii }i a iu]imii Tale, c@ în@l]indu -m@, m-ai izbit.
12. Zilele meale ca umbra s-au plecat }i eu ca iarba m -am uscat.
13. Iar@ Tu, Doamne, în veac r@mâi }i pomenirea Ta în neam }i în neam.
14. Tu sculându-Te, vei milui Sionul, c@ vreame e a Te milostivi spre el, c@ au venit
vreamea.
15. C@ au pl@cut slugilor Tale pietrile lui }i de p@mântul lui le va fi mil@.
16. {i s@ vor teame neamurile de numele T@u, Doamne, }i to]i împ@ra]ii p@mântului de
m@rirea Ta,
17. C@ au zidit Domnul Sionul }i s@ va vedea întru m@rire Sa.
18. C@utat-au spre rug@ciunea celor smeri]i }i n-au def@imat ruga lor.
19. S@ se scrie aceastea întru alt neam }i norodul ce s@ va zidi va l@uda pre Domnul,
20. C@ au privit dintru în@l]imea Sa cea sfânt@. Domnul din ceriu pre p@mânt s-au uitat,
21. S@ auz@ suspinul celor fereca]i, s @ dezleage pre fiii celor omorâ]i, |
130v
22. S@ vesteasc@ în Sion numele Domnului }i lauda Lui în Ierusalim,
23. Adunând noroadele întru unul }i împ@ra]ii s@ slujeasc@ Domnului.
24. R@spuns-au Lui în calea vârtutei Sale: „Împu]inarea zilelor meale spune-m.
25. Nu m@ chema întru jum@t@]area zilelor meale; în neam }i în neam anii T@i”.
26. Întru început Tu, Doamne, p@mântul ai întemeiat }i lucrurile mânilor Tale sânt
ceriurile.
27. Acelea vor peri, iar@ Tu r@mâi; toate ca o hain@ s@ vor învechi.
{i ca un acoperemânt îi vei schimba }i s@ vor schimba,
28. Iar@ Tu însu}i acela e}ti }i anii T@i nu vor sc@dea.
29. Fiii slujilor Tale vor l@cui }i s@mân]a lor în veac s@ va îndrepta.
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1.

ui David 102
Binecuvinteaz@, suflete al mieu, pre Domnul, }i toate ceale dinl@untrul mieu,
numele cel sfânt al Lui!
2. Binecuvinteaz@, suflete al mieu, pre Domnul }i s@ nu ui]i toate r@spl@tirile Lui!
3. Cel ce cur@]ea}te toate f@r@delegile tale, Cel ce vindec@ toate neputin]ele tale,
4. Cel ce r@scump@r@ din perire viia]a ta, Cel ce te încununeaz@ cu mil@ }i cu îndur@ri,
5. Cel ce umple de bun@t@]i pofta ta.
131r
Înoi-s@-||vor ca ale vulturului tinerea]ele tale.
6. Cel ce face milosteniia, Domnul, }i judecat@ tuturor ce p@timesc str@mb@tate.
7. Cunoscute au f@cut c@ile Sale lui Moisi, fiilor Israil, voile Sale.
8. *Îndurat }i milostiv e Domnul, îndelung r @bd@toriu }i mult milostiv.
*Ie}ir. 34, 6.
9. Nu de pururea S@ va mâniia, nici în veac va amân@n]a.
Num. 14, 18.
10. Nu dup@ p@catele noastre ne-au f@cut noao, nici dup@ f@r@delegile noastre ne-au
r@spl@tit,
11. C@ dup@ în@l]imea ceriului de la p@mânt au înt@rit mila Sa preste cei ce s@ tem de El.
12. Cât e de departe r@s@ritul de apus, departe au f@cut de la noi f@r@delegile noastre;
13. În ce chip miluia}te tatâl pre fii, au miluit Domnul pre cei ce s@ tem de El,
14. C@ El au cunoscut zidirea noastr@; adusu-{-au aminte c@ ]@rân@ sântem.
15. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, a}a va înfluri.
16. C@ duhul va treace într-însul }i nu va sta }i nu va cunoa}te mai mult locul s@u.
17. Iar@ mila Domnului din veac }i pân@ în veac spre cei ce s@ tem de El.
{i-i dreptatea Lui spre fiii fiilor,
18. Celor ce ]in a}ez@mântul Lui
{i-}i aduc aminte de poruncile Lui a le face.
19. Domnul în ceriu au g@tit scaunul S@u }i împ@r@ ]iia Lui spre to]i va st@pâni. |
131v
20. Binecuvânta]i pre Domnul to]i îngerii Lui, cei putearnici cu vârtutea, carii face]i
cuvântul Lui a asculta glasul cuvintelor Lui.
21. Binecuvânta]i pre Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, carii face]i voia Lui.
22. Binecuvânta]i pre Domnul, toate lucrurile Lui, în tot locul st@pânirii Lui; binecuvinteaz@,
suflete al mieu, pre Domnul.
1.

ui David 103
Binecuvinteaz@, suflete al mieu, pre Domnul! Doamne, Dumnezeul mieu,
m@ritu-Te-ai foarte. În mârturisire }i în mare podoab@ Te-ai îmbr@catu,
2. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca cu o hain@, Care întinzi ceriul ca o piiale,
3. Cel ce acoperi cu ape ceale mai pre deasupra lui,
Cel ce pui norul suirea Ta, Cel ce umbli preste aripile vânturilor,
4. *Cel ce faci îngerii T@i duhuri }i slugile Tale, foc arzând,
5. Cel ce ai întemeiat p@mântul preste înt@rirea lui; nu s@ va pleca în veacul veacului.
6. Adâncul, ca o hain@, îmbr@c@mintea Lui, preste mun]i vor sta ape.
7. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului T@u s@ vor înfrico}a.
8. Suie-s@ mun]ii }i s@ pogoar@ câmpii în locul care le-ai întemeiat;
9. Hotar ai pus care nu-l vor treace, nici s@ vor întoarce a acoperi p@mântul.
132r
10. Care trimi] izvoar@ în v@ i, prin mijlocul mun||]ilor vor treace ape.
11. Ad@pa-vor toate fiar@le câmpului, a}tepta-vor coluni întru seatea sa.
12. Preste acealea paserile ceriului vor l@cui, din mijlocul pietrilor vor da glas.
13. Cel ce adap@ mun]ii din ceale mai pre deasupra ale Sale, din rodul lucrurilor Tale
s@ va s@tura p@mântul.
14. Cel ce r@sari iarb@ dobitoacelor }i buruian@ spre slujba oamenilor,
S@ sco]i pâne din p@mânt,
15. {i vinul veselea}te inima omului; s@ veseleasc@ fa]a cu untdelemn }i pâinea inima
omului s@ o înt@reasc@.
16. S@tura-s@-vor leamnele câmpului }i chedrii Livanului carii i-au s@dit;
17. Acolo paserile vor încuiba,
Casa erodiului pova]a lor iaste.
18. Mun]ii cei înal]i cerbilor, piatra, sc@parea iepurilor.
19. F@cut-au luna spre vremi, soarele }-au cunoscut apusul.
20. Pus-ai întunearec }i s-au f@cut noapte, întru aceaea vor treace toate fiar@le p@durii;
21. Puii leilor r@gnind s@ apuce }i s@-}i caute de la Dumnezeu hran@.
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22. R@s@rit-au soarele }i s-au adunat }i în culcu}urile sale s@ vor a}eza.
23. Ie}i-va omul la lucru s@u }i la lucrarea sa pân@ sara.
24. Cât s-au m@rit lucrurile Tale, Doamne, | toate întru în]@lepciune le-ai f@cut; umplutu-s-au 132v
p@mântul de mo}tenirea Ta.
25. Aceast@ mare e mare }i desf@tat@ cu mânile; acolo ceale ce s@ târ@sc a c@rora nu
iaste num@r,
Jivinii mici cu mari;
26. Acolo cor@biile vor treace;
B@laurul acesta care l-ai zidit a-l bajocori.
27. Toate de la Tine a}teapt@ s@ le dai hran@ în vreame.
28. Dându-le Tu, vor culeage; de}chizând Tu mâna Ta, toate s@ vor umplea de bun@tate.
29. Iar@, întorcând Tu fa]a Ta, s@ vor turbura; lua-vei duhul lor }i vor sc@dea }i în ] @rna
sa s@ vor întoarce.
30. Trimite-vei Duhul T@u }i s@ vor zidi }i vei înoi fa]a p@mântului.
31. Fie m@rirea Domnului în veac, veseli-S@-va Domnul întru lucrurile Sale,
32. Cel ce caut@ pre p@mânt }i-l face a s@ cutremura, Cel ce s@ atinge de mun]i }i fumeg@.
33. *Cânta-voiu Domnului în v iia]a mea, ps@lmui-voiu Dumnezeului mieu pân@ ce sânt.
34. Îndulceasc@-s@ Lui vorba mea, iar@ eu m@ voiu desf@ta întru Domnul.
35. Lipseasc@ p@c@to}ii de pre p@mânt }i cei f@r@ leage a}a, ca s@ nu fie. Binecuvinteaz@,
suflete al mieu, pre Domnul!
Alliluia (1 Par. 16, 8) 104

1 Par. 16, 8.
Isaie 12, 4.

*Facer. 22, 16.1.

* 2 Împ@r. 1, 14.
1 Par. 16, 22.
Facer. 37, 36.
*Facer. 39, 20.
*Facer. 41, 14.

*Facer. 46, 6.
* Ie}ire 1, 6.
Facere 7, 17.
*Ie}ire 3, 10 }i 4, 29.
Ie}ire 7, 10.
*Ie}ire 10, 21.
*Ie}ire 7, 20.
* Ie}ire 8, 6.
*Ie}ire 8, 16.24.

1.

@rturisi]i-v@ Domnului }i chema]i numele Lui, vesti]i întru neamuri
lucrurile Lui.
2.
Cânta]i Lui }i ps@lmui]i, spune]i toate minunile Lui! ||
3. L@uda]i -v@ în numele Lui cel sfânt, veseleasc@-s@ inima celor ce caut@ pre Domnul. 133r
4. C@uta]i pre Domnul }i v@ înt@ri]i, c@uta]i fa]a Lui pururea.
5. Aduce]i-v@ aminte de minunile Lui care au f@ cut, de minunile Lui }i de judec@]ile gurii
Lui.
6. S@mân]a lui Avraam, slugii Lui, fiii lui Iacov, ale}ii Lui.
7. Acesta e Domnul, Dumnezeul nostru, în tot p@mântul judec@]ile Lui.
8. Adusu-{-au aminte în veac de a}ez@mântul S@u, de cuvântul care au poruncit în o
mie de neamuri,
9. *Care au a}ezat lui Avraam }i jur@mântului S@u lui Isaac.
10. {i l-au pus lui Iacov spre porunc@ }i lui Israil spre testamânt vecinic,
11. Zicând: „[ie voiu da p@mântul lui Hanaan, funea mo}tenirii voastre”.
12. Când era cu num@r scurt, pu]ini foarte }i l@cuitorii lui
13. {i au trecut din neam în neam }i de la o împ@r@]ie la alt norod,
14. N-au l@sat om a le strâca lor }i au certat pentru dân}ii împ@ra]i:
15. *„Nu v@ atinge]i de un}ii Miei }i întru prorocii Miei s@ nu vicleni]i!”.
16. {i au chemat foamete pre p@mânt }i toat@ înt@rirea pâinii o au sfârmat.
17. Trimis-au înaintea lor om*, rob s-au vândut Iosiv. |
133v
18. *Smerit-au în obezi picioarele lui, fier au trecut prin sufletul lui,
19. Pân@ ce au venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l–au aprins.
20. *Trimis-au împ@ratul }i l-au slobozit, c@peteniia noroadelor, }i l-au l@sat.
21. Pusu-l-au st@pân casii sale }i c@petenie preste toat@ mo}tenirea sa,
22. S@ învea]e c@peteniile lui ca pre sâne}i }i pre b@trânii lui s@- i învea]e priceaperea.
23. *{i au întrat Israil în Eghipt }i Iacov au fost nimearnic în p@mântul Ham.
24. *{i au sporit norodul S@u foarte }i l-au înt@rit preste neprietinii lui.
25. Întors-au inima lor s@ urasc@ pre norodul Lui }i vicle}ug s@ fac@ spre slugile Lui.
26. *Trimis-au pre Moisi, sluga Sa, pre Aaron pre care l-au ales.
27. Pus-au într-în}ii cuvintele seamnelor Sale }i ale minunilor în p@mântul Ham.
28. *Trimis-au întunearec }i i-au întunecat }i n-au am@rât cuvintele Sale;
29. *Întors-au apele lor în sânge }i au ucis pe}tii lor;
30. *Scos-au p@mântul lor broa}te în c@m@rile împ@ra]ilor lor.
31. *Zis-au }i au venit musc@ câneasc@ }i mu}i]e în toate hotarele lor;
32. Pus-au ploile lor grindin@, foc arzând în p@mântul lor; ||
33. {i au b@tut viile lor }i zmochinii lor }i au sf@rmat lemnul hotarelor lor.
134r
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34. *Zis-au }i au venit l @cust@ }i gândaci, a c @rora nu era num@r,
35. {i au mâncat toat@ iarba în p@mântul lor }i au mâncat tot rodul p@mântului lor.
36. *{i au b@tut pre tot întâiul n@scut în p@mântul lor, pârga a toat@ osteneala lor.
37. *{i i-au scos cu argint }i cu aur; }i nu era întru neamurile lor bolnav.
38. Veselitu-s-au Eghiptul întru ie}irea lor, c@ci c@ zuse frica lor preste dân}ii.
39. *Întins-au nor spre acoperirea lor }i foc s@ le str@luceasc@ noaptea.
40. *Cerut-au }i au venit p @turniche }i cu pâne cereasc@ i-au s@turat;
41. *Desf@cut-au piatra }i au curs ape, mers-au prin ceale uscate râuri.
42. *C@ {-au adus aminte de cuvântul S@u cel sfânt, care au fost c@tr@ Avraam, sluga Sa,
43. {i au scos norodul S@u întru bucurie }i ale}ii S@i întru veselie.
44. {i le-au dat lor ]@râle neamurilor }i ostenealele noroadelor au mo}tenit,
45. Ca s@ p@zeasc@ drept@]ile Lui }i leagea Lui s@ o caute.

*Ie}ire 10, 12.
*Ie}ire 12, 29.
*Ie}ire 12, 35.
*Ie}ire 13, 21.
Psalm. 77, 14.
*1 Cor. 10, 1.
*Ie}ire 16, 13.
Num. 20, 11.
Face. 17, 7.
*Iudit 13, 21.

Alliluia 105
1.*
@rturisi]i-v@ Domnului c@ e bun, c@ în veac e mila Lui!
2 .
*Cine va gr@i puterile Domnului, auzite va face toate laudele Lui? |
134v
3 .
Ferici]i cei ce p@zesc judecata }i fac dreptate în toat@ vreamea.
4. Adu-[i aminte de noi, Doamne, întru bun@-vrearea norodului T@u, cerceteaz@-ne întru
mântuirea Ta,
5. A vedea întru bun@tatea ale}ilor T@i, a ne veseli întru veseliia neamului T@u, s@ Te
lauzi cu mo}tenirea Ta.
6. *P@c@tuit-am cu p@ rin]ii no}tri, nelegiuit-am, f@cut-am strâmb@tate.
7. P@rin]ii no}tri în Eghipt n-au în]@les minunile Tale, nu }-au adus aminte de mul]imea
milii Tale
{i Te-au am@rât suindu-s@ la mare, la Marea Ro}ie.
8. {i i-au mântuit pentru numele S@u, cunoscut@ s@ fac@ puterea Sa.
9. *{i au certat Marea Ro}ie }i au s@cat; }i i-au pov@]uit prin adânc ca prin pustie;
10. {i i-au mântuit din mâna celor ce-i urea }i i-au r@scump@rat din mâna neprietinului;
11. *{i au acoperit apa pre cei ce-i n@c@jea, unul dintr-în}ii n-au r@mas.
12. {i au crezut cuvintelor Lui }i au cântat lauda Lui.
13. Sârguit-au, uitat-au lucrurile Lui }i n-au suferit sfatul Lui.
14. {i au poftit poft@ în pustie }i au ispitit pre Dumnezeu în loc f@r@ ap@.
15. *{i le-au dat cearerea lor; trimis-au sa]iu în sufletele lor.
16. {i au înt@râtat pre Moisi în tab@r@ }i pre Aaron, sfântul Domnului. ||
135r
17. *De}chisu-s-au p@mântul }i au înghi]it pre Dathan }i au acoperit întru adunare pre
Aviron;
18. {i s-au aprins foc întru adunarea lor, v@paia au ars pre p@c@to}i.
19. *{i au f@cut vi]@l în Horiv }i s-au închinat celui cioplit;
20. {i au schimbat m@rirea Sa întru as@m@nare de vi]el ce mânc@ iarb@.
21. Uitat-au pre Dumnezeu care i-au mântuit, Cel ce au f@cut mari în Eghipt,
22. Minunate în p@mântul lui Ham, înfrico}ate în Marea Ro}ie.
23. *{i au zis s@-i piarz@, de n-ar fi st@tut Moisi, alesul Lui, întru zdrobire înaintea Lui,
S@ întoarc@ mâniia Lui, s@ nu-i piarz@.
24. {i au def@imat p@mântul cel dorit, n-au crezut cuvântului Lui
25. {i au cârtit în s@la}ele sale, n-au ascultat glasul Domnului.
26. *{i {-au r@dicat mâna asupra lor, s@-i surpe în pustie
27. {i s@ leapede s@mân]a lor întru neamuri }i s@-i r@sipeasc@ prin ]@ri.
28. {i au jertvit lui Belfegor }i au mâncat jârtvele mor]ilor.
29. {i L-au înt@râtat întru me}te}ugirile sale }i s-au înmul]it într-în}ii c@dearea.
30. *{i au st@tut Finees }i L-au îmblânzit }i au încetat b@taia;
31. {i i s-au socotit întru dreptate în neam }i în neam pân@ în veac. |
135v
32. *{i L-au înt@râtat la Apa Prigonirii }i s-au dos@dit Moisi pentru dân}ii,
33. C@ au am@rât duhul lui
{i au usibit întru buzele sale.
34. N-au pierdut neamurile care au zis Domnul lor
35. {i s-au mestecat între neamuri }i au deprins lucrurile lor;
36. {i au slujit celor cioplite ai lor }i li s-au f@cut spre zminteal@;
37. {i au jârtvit fiii s@i }i featele sale dracilor
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38. {i au v@rsat sânge nevinovat, sângele fiilor s@i }i al featelor sale, care le-au jârtvit celor
cioplite a lui Hanaan,
{i s-au încruntat p@mântul lor în sângiuri;
39. {i s-au spurcat în faptele lor }i au curvit întru me}te}ugirile sale.
40. {i S-au mâniiat cu iu]ime Domnul spre norodul S@u }i au urât mo}tenirea Sa.
41. {i i-au dat în mânile noroadelor }i i-au st@pânit cei ce i-au urât.
42. {i i-au n@c@jit neprietinii lor }i s-au smerit supt mânile lor.
43. De multe ori i-au izb@vit,
Iar@ ei L-au amârât întru sfatul s@u }i s-au smerit întru f@r@delegile sale.
44. {i au v@zut când s@ n@c@jiia }i au ascultat rug@ciunea lor
45. *{i }-au adus aminte de a}ez@mântul S@u }i s-au c@it dup@ mul]imea milii Sale ||
136r
46. {i i-au dat spre mil@ înaintea tuturor celor ce-i prinsease.
47. Mântuia}te-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, }i ne adun @ din neamuri,
S@ ne m@rturisim numelui T@u celui sfânt }i s@ ne f@lim întru lauda Ta.
48. Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul lui Israil, din veac }i pân@ în veac!
{i va zice tot norodul: „Fie ! Fie!”
Alliluia (Iudith 13, 21) 106
1.
2.

@rturisi]i-v@ Domnului c@ e bun, c@ în veac e mila Lui!
Zic@ cei mântui]i de la Domnul, carii i-au izb@vit din mâna neprietinului }i din
] @ r i i-au adunat,
3. De la r@s@ritul soarelui }i de la apus, de la miaz@noapte }i de la mare.
4. R@t@cit-au în pustiia, în cea f@r@ ap@, calea cet@]ii ceii de l@cuit n-au aflat.
5. Fl@mânzind }i îns@tând, sufletul lor au sc@zut într-în}ii.
6. {i au strâgat c@tr@ Domnul când s@ n@c@jiia }i din nevoile lor i -au izb@vit
7. {i i-au pov@]uit pre cale dreapt@, s@ mearg@ în cetatea cea de l@cuit.
8. M@rturiseasc@-s@ Domnului milele Lui }i minunile Lui fiilor oamenilor.
9. C@ au s@turat suflet de}ert }i suflet fl@mând au umplut de bun@t@]i.
10. Pre cei ce }edea întru întunearec }i în umbra mor]ii, pre cei fereca]i cu tic@lo}iia }i
cu fier,
11. C@ au am@rât cuvintele lui Dumnezeu }i sfaturile Celui Preaînalt le-au înt@râtat |
136v
12. {i s-au smerit întru osteneale inima lor, sl@bit-au, nici au fost cine s@-i ajute
13. {i au strâgat c@tr@ Domnul când s@ n@c@jiia }i din nevoile lor i-au izb@vit
14. {i i-au scos dintru-ntunearec }i din umbra mor]ii }i leg@turile lor au rupt.
15. M@rturiseasc@-s@ Domnului milele Lui }i minunile Lui fiilor oamenilor,
16. C@ au sf@rmat por]i de aram@ }i z@voar@ de fier au frânt.
17. Sprijinitu-i-au din calea f@r@delegii lor, c@ pentru nedrept@]ile sale s-au împilat.
18. Toat@ mâncarea au urât sufletul lor }i s -au apropiiat pân@ la por]ile mor]ii;
19. {i au strâgat c@tr@ Domnul când s@ n@c@jiia }i din nevoile lor i-au izb@vit;
20. Trimis-au cuvântul S@u }i i-au vindecat }i i-au izb@vit din periciunile lor.
21. M@rturiseasc@-s@ Domnului milele Lui }i minunile Lui fiilor oamenilor
22. {i jârtveasc@ jârtv@ de laud@ }i s@ vesteasc@ lucrurile lui întru bucurie.
23. Cei ce s@ pogoar@ la mare în cor@bii, ceia ce fac lucrare în ape multe,
24. Aceia au v@zut lucrurile Domnului }i minunile Lui întru adânc.
25. Zis-au }i au st@tut duhul viforului, în@l]atu-s-au valurile ei,
26. Suie-s@ pân@ la ceriuri }i s@ pogoar@ pân@ la adâncuri, sufletul lor întru r@ot@] i ||
137r
s@ ve}teziia;
27. Turburatu-s-au }i s-au cl@tit ca cel beat }i toat@ în]@lepciunea lor s-au îmbucat.
28. {i au strâgat c@tr@ Domnul când s@ n@c@jiia }i din nevoile lor i-au izb@vit;
29. {i au a}ezat viforul ei spre lini}te }i au t@cut valurile ei,
30. {i s-au veselit c@ci au t@cut }i i-au pov@]uit la limanul voii Lui.
31. M@rturiseasc@-se Domnului milele Lui }i minunile Lui fiilor oamenilor
32. {i s@-L înal]e întru adunarea norodului }i în cathedra b@trânilor s@-L laude.
33. Pus-au râurile întru pustiie }i ie}irile apelor întru seate,
34. P@mântul cel roditoriu întru s@r@tur@, de r@otatea celor ce l@cuiesc într-însul.
35. Pus-au pustiiul întru iezere de ap@ }i p@mântul cel f@r@ ap@ întru ie}iri de ape;
36. {i au f@cut a l@cui acolo pre cei fl@mânzi }i au a}ezat cet@]i de l @cuit;
37. {i au s@m@ nat ]arine }i au s@dit vii }i au f@cut rod de s@ mân]@,
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38. {i i-au blagoslovit }i s-au înmul]it foarte }i dobitoacele lor nu le-au împu]inat.
39. {i s-au împu]inat }i s-au dos@dit de n@cazul realelor }i al durearii.
40. V@rsatu-s-au urgisire preste c@petenii }i a r@t@ci i-au f@cut întru cea neumblat@ }i nu
în cale. |
41. {i au ajutat s@racul din lips@ }i i-au pus ca oile familiile.
42. *Vedea-vor drep]ii }i s@ vor veseli }i toat@ nedreptatea va astupa gura sa.
*Iov 22, 19.
43. Cine e în]@lept }i va p@zi aceastea }i va în]@leage milele Domnului?
1.
2.

ântarea Psalmului lui David (sus 56, 8) 107
Gata-i inima mea, Dumnezeule, gata-i inima mea, cânta-voiu }i voiu ps@lmui
întru m@rirea mea.
3. Scoal@-te, m@rirea mea, scoal@-te, psaltire }i al@ut@! Scula-m@-voiu diminea]@.
4. M@rturisi-m@-voiu [ie întru noroade, Doamne, }i voiu ps@lmui [ie întru neamuri.
5. C@ mare iaste preste ceriuri mila Ta }i pân@ la nori adev@rul T@u.
6. Înal]@-Te preste ceriuri, Dumnezeule, }i preste tot p@mântul m@rirea Ta.
7. S@ s@ sloboaz@ robi]ii T@i,
Mântuia}te cu dreapta Ta }i m@ auzi!
8. Dumnezeu au gr@it întru sfântul S@u: „În@l]a-M@-voiu }i voiu împ@r]i Sichima }i Valea
L@ca}elor voiu m @sura.
9. Al Mieu iaste Galaad }i al Mieu iaste Manase }i Efrem, sprijinirea capului Mieu,
Iuda împ@ratul Mieu,
10. Moav, c@ldarea n@dejdii Meale,
Spre Idumeea voiu întinde înc@l]@mintea Mea, Mie cei de alt neam prietini s-au f@cut”.
138r
11. Cine m@ va pov@]ui la cetatea cea înt@rit@? || Cine m@ va pov@]ui pân @ la Idumeia?
12. Au nu Tu, Dmnezeule, Care ne-ai lep@dat? {i nu vei ie}i, Dumnezeule, întru puterile noastre?
13. D@-ne ajutoriu din n@cazu, c@ de}art@ e mântuirea omului.
14. Întru Dumnezeu vom face puteare }i El de nimica va face neprietinii no}tri.
1.
2.

138v

ntru sfâr}it, psalmul lui David 108
Dumnezeule, lauda mea s@ nu o taci, c@ gura p@c@ tosului }i gura vicleanului
asupra mea s-au de}chis;
3. Gr@it-au împrotiva mea cu limb@ viclean@ }i cu cuvinte de ur@ciune m-au încungiurat
}i m-au gonit în de}ert.
4. În loc s@ m@ iubeasc@, m@ huliia, iar@ eu m@ rugam;
5. {i au pus împrotiva mea reale în loc de bune }i ur@ciune în locul iubirii meale.
6. Pune preste dânsul pre cel p@c@tos }i deavolul s@ stea de-a dreapta lui;
7. Când s@ judec@, s@ ias@ osândit, rug@ciunea lui s@ se fac@ întru p@cat.
8. Fie zilele lui pu]âne }i episcopiia lui s@ o ia altul.
9. Fie fiii lui s@raci }i muiarea lui v@duv@.
10. Mi}cându-s@, s@ se mute fiii lui }i s@ cear@ }i s@ s@ scoat@ din l@ ca}ele sale.
11. Scurme datornicul toat@ averea lui }i jefuiasc@ streinii ostenealele lui.
12. Nu-i fie ajutoriu, nici fie cine s@ s@ milostiveasc@ spre s@racii lui.
13. Fie n@scu]ii lui întru pierzare, întru un neam s@ s@ }targ@ numele lui.
14. Pomeneasc@-s@ f@r@leagea p@rin]ilor lui î|naintea Domnului }i p@catul maicii sale
s@ nu s@ }tearg@.
15. Fie în prejma Domnului pururea }i s@ piar@ din p@mânt pomenirea lor,
16. Pentru c@ nu }-au adus aminte a face mil@
17. {i au gonit omul cel nevinovat }i mi}el, }i pre cel smerit cu inima a-l omorî.
18. {i au iubit bl@st@mul }i i-au venit; }i n -au vrut blagosloveniia }i s@ va dep@rta de la
dânsul. {i s-au îmbr@cat cu bl@st@mul ca cu un vejmânt }i au întrat ca apa întru ceale
dinlontrul lui }i ca untul-de-lemn în oasele lui;
19. Fie lui ca un vâjmânt cu care s@ acopere }i ca un brâu cu care pururea s@ încinge.
20. Acesta-i lucrul celor ce m@ hulesc la Domnul }i carii gr@iesc reale asupra sufletului mieu.
21. {i Tu, Doamne, Doamne, f@ cu mine pentru numele T@u, c@ bun@ iaste mila Ta.
Izb@vea}te-m@,
22. C@ lipsit }i s@rac sânt eu }i inima mea s -au turburat întru mine.
23. Ca umbra când s@ pleac@ m-am luat }i m -am scuturat ca l@custele;
24. Genunchele meale au sl@bit de post }i carnea mea s-au schimbat pentru untul-de-lemn.
25. {i eu m-am f@cut ocar@ lor; v@zutu-m-au }i au cl @tit cu capetele sale.
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26. Ajut@-mi, Doamne, Dumnezeul mieu, mântuia ||}te -m@ dup@ mila Ta!
27. {i s@ }tie c@ mâna Ta iaste aceasta }i Tu, Doamne, o ai f@cut.
28. Bl@st@ma-vor ei }i Tu vei blagoslovi; cei ce s@ scoal@ asupra mea s@ s@ ru}ineaze,
iar@ sluga Ta s@ va veseli.
29. Îmbrace-s@ cei ce m@ hulesc cu ocar@ }i s@ s@ acopere ca cu un conto} cu ru}inea sa.
30. M@rturisi-m@-voiu Domnului foarte cu gura mea }i în mijlocul a mul]i Îl voiu l @uda,
31. C@ au st@tut de-a dreapta s@racului, s@ mântuiasc@ de cei ce gonesc sufletul mieu.
salmul lui David 109
Zis-au Domnul Domnului mieu: „{ezi de-a dreapta Mea
*Pân@ ce voiu pune pre vr@jma}ii T@i a}ternut picioarelor Tale”.
*1 Cor. 15, 25.
2. Toiagul puterii Tale va trimite Domnul din Sion: „St@pânea}te în mijlocul nepriiatinilor T@i!”
Ovr. 1, 13
3. Cu Tine e încep@tura în zioa puterii Tale, întru str@lucirile sfin]ilor; din pântece mai nainte
}i 10, 13.
de luceaf@r Te-am n@scut.
4. *Juratu-S-au Domnul }i nu S@ va c@ i: „Tu e}ti preot în veac, dup@ rânduiala lui
*Ioan 12, 34.
Ovr. 5, 6 Melhisedec!”
5. Domnul e de-a dreapta Ta, sfârmat-au în zioa mâniii Sale împ@ra]i.
}i 7, 17.
6. Judeca-va întru neamuri, plini-va c@deri, zdrobi-va pre p@mânt capetele multora. |
139v
7. Din r@pejune în cale va bea; pentru aceea va în@l]a capul.
Math. 22, 44.

1.

Alliluia 110
1.

*Pild. 1, 7
}i 9, 17.
Ecli. 1, 16.

@rturisi-m@-voiu [ie, Doamne, cu toat@ inima mea, în sfatul drep]ilor
}i în adunare.
2.
Mari sânt lucrurile Domnului, dovedite întru toate voile Lui.
3. M@rturisire }i mare cuviin]@ lucrul Lui }i dreptatea Lui r@mâne în veacul veacului.
4. Pomenire au f@cut minunilor Sale, milostivul }i înduratul Domn,
5. Hran@ au dat celor ce s@ tem de Dânsul. Aduce-{-va aminte în veac de a}ez@mântul S@u.
6. T@riia lucrurilor Sale va vesti norodului S@u,
7. S@ le dea mo}tenirea neamurilor. Lucrurile mânilor Lui, adev@rul }i judecata.
8. Credincioas@ sânt toate poruncile Lui, înt@rite în veacul veacului, f@cute întru adev@r
}i dreptate.
9. R@scump@rare au trimis norodului S@u, poruncit-au în veac a}ezemântul S@u;
10. *Sfânt }i înfrico}at e numele Lui. Începutul în]@lepciunii e frica Domnului,
În]@leagere bun@ tuturor celor ce o fac.
Lauda Lui r@mâne în veacul veacului.
Alliluia. A întoarcerii lui Agghei }i a Zahariei, 111 ||
1.

ericit b@rbatul care s@ teame de Domnul, întru poruncile Lui va voi 140r
foarte.
2.
Putearnic@ pre p@mânt va fi s@mân]a lui, neamul drep]ilor s @ va blagoslovi.
3. M@rire }i bog@]ie în casa lui }i dreptatea lui r@mâne în veacul veacului.
4. R@s@rit-au întru-ntunearec lumin@ drep]ilor: Cel milostiv }i îndurat }i drept.
5. Vesel e omul cel ce s@ milostivea}te }i împrumuteaz@; togmi-}-va cuvintele sale la judecat@,
6. C@ în veac nu s@ va cl@ti.
7. Întru pomenirea vecinic@ va fi direptul, de auzul r@u nu s@ va teame.
Gata e inima lui a n@d@jdui spre Domnul;
8. Înt@ritu-s-au inima lui, nu s@ va cl@ti pân@ va urgisi pre neprietinii s@i.
9. R@sipit-au, dat-au s@racilor; dreptatea lui r@mâne în veacul veacului, cornul lui s@ va
în@l]a întru m@rire.
10. P@c@tosul va vedea }i s@ va mâniia, cu din]ii s@i va sc@rzni }i s@ va ve}tezi, pofta
p@c@to}ilor va peri.
Aliluia 112

*Mal. 1, 11.

1.
2.
3.

@uda]i, prunci, pre Domnul, l@uda]i numele Domnului.
Fie numele Domnului binecuvântat de acum }i pân @-n veac!
*De la r@s@ritul soarelui pân@ la apus l@udat e numele Domnului. |
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4. Înalt e preste toate neamurile Domnul, }i preste ceriuri m@rirea Lui.
5. Cine e ca Domnul, Dumnezeul nostru, Cel ce l@cuia}te întru ceale înalte
6. {i spre ceale smerite privea}te în ceriu }i pre p@mânt?
7. Cel ce scoal@ de la p@mânt pre cel smerit }i din gunoi r@dic@ pre cel s@rac,
8. Ca s@-l a}aze cu c @peteniile, cu c@peteniile norodului S@u,
9. Cel ce face a l@cui pre cea stearp@ în cas@, maica de fii a s@ veseli.

Ie}ire 13, 3.

Aliluia 113
1.
ntru ie}irea lui Israil din Eghipt, casa lui Iacov din norodul varvar,
2.
F@cutu-s-au Iudeia sfin]irea Lui, Israil, st@pânirea Lui.
3.
Marea au v@zut }i au fugit, Iordanul s-au întors înapoi;
4. Mun]ii au s@ltat ca cerbii }i dealurile ca mieii oilor.
5. Ce-]i iaste, mare, c@ ai fugit, }i tu, Iordane, c@ te-ai întors înapoi?
6. Mun]i, a]i s@ltat ca cerbii, }i dealuri, ca mieii oilor.
7. De fa]a Domnului s-au cl@tit p@ mântul, de fa]a Dumnezeului Iacov,
8. Cel ce au întors piatra în iazere de ape }i râpa în izvoar@ de ape.
1. [9] Nu noao , Doamne, nu noao, ci numelui T@u d@ m@rire, ||
141r
2. [10] Pentru mila Ta }i adev@rul T@u, ca nu cândva s@ zic@ neamurile: „Unde iaste
Dumnezeul lor?”
3. [11] Iar@ Dumnezeul nostru, în ceriu; toate câte au vrut au f@cut.
4. [12] *Idoli neamurilor argint }i aur, lucruri de mâni omene}ti.
*Jos 134, 15.
5. [13] *Gur@ au }i nu vor gr@i, ochi au }i nu vor vedea,
*În]el. 15. 15.
6. [14] Urechi au }i nu vor auzi, n @ri au }i nu vor mirosi,
7. [15] Mâni au }i nu vor pip@i, picioare au }i nu vor umbla, nu vor strâga în gâtlejul s@u.
8. [16] Aseaminea lor fie cei ce-i fac }i to]i cei ce s@ n@d@jduiesc spre dân}ii.
9. [17] Casa lui Israil au n@d@jduit spre Domnul, agiutoriul lor }i scutitoriul lor iaste;
10. [18] Casa lui Aaron au n@d@jduit spre Domnul, agiutoriul lor }i scutitoriul lor
iaste;
11. [19] Cei ce s@ tem de Domnul au n@d@jduit spre Domnul, ajutoriul lor }i scutitoriul
lor iaste.
12. [20] Domnul }-au adus aminte de noi }i ne-au blagoslovit, blagoslovit-au casa lui
Israil, blagoslovit-au casa lui Aaron,
13. [21] Blagoslovit-au pre to]i cei ce s @ tem de Domnul, pre cei mici cu cei mari.
14. [22] Adaog@ Domnul preste voi, preste voi }i preste fiii vo}tri!
15. [23] Blagoslovi]i sânte]i voi de la Domnul, Cel ce au f@cut ceriul }i p@mântul.
16. [24] Ceriul ceriului Domnului, iar@ p@mântul l-au dat fiilor oamenilor.
17. [25] *Nu cei mor]i T e vor l@uda, Doamne, nici to]i cei ce s@ pogor în iad, |
*Varuh 2, 17.
141v
18. [26] Ci noi, cei vii, binecuvânt@m pre Domnul de acum }i pân@ în veac.
Alliluia 114
1.
ubit-am c@ va auzi Domnul glasul rug@ciunii meale,
2.
C@ au plecat ureachea Sa mie }i în zilele meale Îl voi u chema.
3.
Cuprinsu-m- au durerile mor]ii }i primejdiile iadului m-au aflat;
N@caz }i dureare am aflat.
4. {i numele Domnului am chemat:
„O, Doamne, izb@vea}e sufletul mieu!”
5. Milostiv e Domnul }i drept }i Dumnezeul nostru miluia}te.
6. Cel ce p@zea}te pruncii, Domnul; smeritu-m-am }i m-au izb@vit.
7. Întoarce-te, sufletul mieu, întru odihna ta, c@ Domnul bine au f@cut ]ie,
8. C@ au apucat sufletul mieu din moarte, ochii miei din lacr@mi, picioarele meale din lunecare.
9. Bine voiu pl@cea Domnului în laturea celor vii.
Alliluia 115
10.
11.
12.

rezut-am, pentru aceaea am gr@it, iar@ eu m-am smerit foarte.
Eu am zis întru prisosirea min]ii meale: „Tot omul e minciunos”.
Ce voiu r@spl@ti Domnului pentru toate care mi-au dat mie?
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13. P@harul mântuirii voiu lua }i numele Domnului voiu chema.
14. F@g@duin]ele meale Domnului voiu da înaintea a tot norodului Lui. ||
15. Scump@-i înnaintea Domnului moartea sfin]ilor Lui.
16. O, Doamne, c@ eu sluga Ta, eu, sluga Ta }i fiiul slujnicii Tale,
Rupt-ai leg@turile meale.
17. [ie voiu jârtvi jârtv@ de laud@ }i numele Domnului voiu chema.
18. F@g@duin]ele meale Domnului voiu da înaintea a tot norodului Lui,
19. În cur]ile casii Domnului, în mijlocul t@u, Ierusalime.

142r

Alliluia 116
*Râm. 15, 11.
*Ioan 12, 34.

1. *
2 .

@uda]i pre Domnul toate neamurile, l@uda]i-L pre El toate noroadele,
*C@ s-au înt@rit preste noi mila Lui }i adev@rul Domnului r@mâne în
veac.
Alliluia 117

*Ovreai 13, 6.

*Ie}ire 15, 2.

*Isaie 28, 16. 2.
Math. 21, 42.
Luca 20, 17.
Fap. 4, 11.
Râm. 9, 33.
1 Petru 2, 7.

1.
@rturisi]i-v@ Domnului c@ e bun, c@ în veac e mila Lui.
2.
Zic@ acum Israil c@ e bun, c@ în veac e mila Lui.
3.
Zic@ acum casa lui Aaron c@ în veac e mila Lui.
4. Zic@ acum cei ce s@ tem de Domnul c@ în veac e mila Lui.
5. Din n@caz am chemat pre Domnul }i m-au auzit întru desf@tare Domnul.
6. Domnul e mie ajutoriu, nu m@ voiu teame ce-mi va face omul.
7. *Domnul e mie ajutoriu }i eu voiu urgisi neprietinii miei.
8. Bine e a n@d@jdui spre Domnul decât a n@d@jdui spre om.
9. Bine e a n@d@jdui spre Domnul decât a n@d@jdui spre boiari.
142v
10. Toate neamurile m-au încunjurat }i întru | numele Domnului c@ i-am învins;
11. Încungiurând m-au încungiurat }i întru numele Domnului c@ i-am învins;
12. Încungiuratu-m-au ca albinele }i s-au aprins ca focul în spini }i întru numele Domnului
c@ i-am învins;
13. Împins fiind, m-am întors s@ caz, }i Domnul m -au sprijinit.
14. *T@riia mea }i lauda mea, Domnul; }i s-au f@cut mie spre m@rturie.
15. Glas de bucurie }i de mântuire în corturile drep]ilor:
16. „Dreapta Domnului au f@cut puteare, dreapta Domnului m-au în@l]at, dreapta
Domnului au f@cut puteare”.
17. Nu voiu muri, ci voiu fi viu }i voiu povesti lucrurile Domnului.
18. Certând m-au certat Domnul }i mor]ii nu m-au dat.
19. De}chide]i mie por]ile drept@]ii, întrând într-însele, m@ voiu m@rturisi Domnului.
20. Aceasta e poarta Domnului, drep]ii vor întra într-însa.
21. M@rturisi-m@-voiu [ie, c @ m-ai auzit }i Te-ai f@cut mie spre mântuire.
22. *Piatra carea nu o au socotit ziditorii, aceasta s-au f@cut în capul unghiului.
23. De la Domnul s-au f@cut aceasta }i iaste minunat@ întru ochii no}tri.
24. Aceasta iaste zioa carea o au f@cut Domnul, s@ ne bucur@m }i s@ ne veselim într-însa.
25. O, Doamne, mântuia}te-m@! O, Doamne, bine sporea}te! ||
26. Bine e cuvântat cel ce vine întru numele Domnului! Blagoslovit-am pre voi din casa Domnului. 143r
27. Dumnezeu e Domnul }i s-au ar@tat noao.
Togmi]i zi de praznic în ceale dease, pân@ la cornul oltariului.
28. Dumnezeul mieu e}ti Tu }i m@ voiu m@rturisi [ie; Dumnezeul mieu e}ti Tu }i Te voiu în@l]a.
M@rturisi-m@-voiu [ie, c@ m- ai auzit }i Te-ai f@cut mie spre mântuire.
29. M@rturisi]i -v@ Domnului, c@ e bun, c@ în veac e mila Lui!
Alliluia 118
Alef
1.
erici]i cei f@r@ prihan@ în cale, carii umbl@ în leagea Domnului.
2.
Ferici]i cei ce cearc @ m@rturiile Lui, în toat@ inima Îl caut@.
3.
C@ nu cei ce lucreaz@ f@r@leage în c@ile Lui au umblat.
4. Tu ai poruncit poruncile Tale a le p@zi foarte.
5. O, de s-ar îndrepta c@ile meale s@ p@zasc@ îndrept@rile Tale!
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6. Atunci nu m@ voiu ru}ina, când voiu c@uta spre toate poruncile Tale.
7. M@rturisi-m@-voiu [ie întru îndreptarea inimii, întru aceaea ce am înv@]at judec@]ile
drept@]ii Tale.
8. Îndrept@rile Tale le voiu p@zi, nu m@ p@r@si pân@ în sfâr}it.
Beth
9.

143v

ntru ce-}i îndrepteaz @ t@n@rul calea sa? A p@zi cuvintele Tale.
10. Cu toat@ inima mea Te-am c@utat, nu m@ lep@da de la poruncile Tale!
11. Întru inima mea am ascuns cuvintele Tale, | s@ nu p@c@tuiesc [ie.
12. Bine e}ti cuvântat, Doamne, înva]@-m@ îndrept@rile Tale.
13. Cu buzele meale am vestit toate judec@]ile gurii Tale.
14. În calea m@rturiilor Tale m-am desf@tat ca întru toat@ bog@]iia.
15. Întru poruncile Tale m@ voiu deprinde }i voiu socoti c@ile Tale;
16. Întru îndrept@rile Tale voiu cugeta, nu voiu uita cuvintele Tale.
Ghimel
17.
@spl@tea}te robului T@u, viaz@-m@ }i voiu p@zi cuvintele Tale.
18.
Deascopere ochii miei }i voiu cugeta minunile din leagea Ta.
19.
Nimernic sânt eu pre p@mânt, nu ascunde de la mine poruncile Tale!
20. Poftit-au sufletul mieu a dori giudec@ ]ile Tale în toat@ vreamea.
21. Certat-ai pre cei mândri; bl@st@ma]i cei ce s@ abat de la poruncile Tale.
22. Ia de la mine ocara }i def@imarea, c@ m@rturiile Tale am c@utat;
23. C@ au }ezut c@peteniile }i asupra mea gr@iia, iar@ sluga Ta s@ deprindea întru-ndrept@rile
Tale;
24. C@ }i m@rturiile Tale cugetarea mea ieste }i sfatul mieu îndrept@rile Tale.
Daleth
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25.
ipitu-s-au de p@mânt inima mea, viaz@-m@ dup@ cuvântul T@u.
26.
C@ile meale am vestit }i m-ai auzit, înva]@-m@ îndrept@rile Tale. ||
27.
Calea îndrept@rilor Tale m@ înva]@ }i m@ voiu deprinde întru minunile Tale.
28. Dormitat-au sufletul mieu de trând@vie; înt@rea}te-m@ întru cuvintele Tale.
29. Calea nedrept@]ii deperteaz@-o de la mine }i din leagea Ta m @ miluia}te.
30. Calea adev@rului am ales, giudec@]ile tale n-am uitat.
31. Lipitu-m-am de m@rturiile tale, Doamne, s@ nu m@ ru}inezi.
32. Pre calea poruncilor Tale am alergat când ai desf@tat inima mea.
He
33.
eage pune mie, Doamne, calea îndrept@rilor tale }i o voiu c@uta pururea.
34.
D@-mi în]@leagere }i voiu cerceta leagea Ta }i o voiu p@zi cu toat@ inima mea.
35.
Pov@ ]uia}te-m@ în c@rarea poruncilor Tale, c@ aceaea am voit.
36. Pleac@ inima mea spre m@rturiile Tale, }i nu spre l@comie.
37. Întoarce ochii miei s@ nu vaz@ de}ert@ciune, în calea Ta m@ viaz@.
38. Pune robului T@u cuvântul T@u întru frica Ta.
39. {tearge ocara mea carea am prepus, c@ giudec@ ]ile Tale sânt veasele.
40. Iat@, am poftit poruncile Tale, întru dreptatea Ta viaz@-m@.
Vau

144v

41.
42.

i vie preste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta dup@ cuvântul T@u.
{i voiu r@spunde, celor ce m@ oc@r@sc, cu|vânt, c@ am n@d@jduit întru
cuvintele Tale.
43. {i nu lua din gura mea cuvântul adev@rului pân@ în sfâr}it, c@ întru judec@]ile Tale
am n@d@jduit.
44. {i voiu p@zi leagea Ta pururea, în veac }i în veacul veacului.
45. {i umblam întru l@rgime, c@ poruncile Tale am c@utat.
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46. {i gr@iam de m@rturiile Tale înaintea împ@ra]ilor }i nu m@ ru}inam.
47. {i cugetam întru poruncile Tale, care am iubit.
48. {i am r@dicat mânile meale spre poruncile Tale, care le-am iubit, }i m@ deprindeam
întru drept@rile Tale.
Zaiin
49.
du-]i aminte de cuvântul T@u robului T@u, în care mi-ai dat n@dejde.
50.
Aceasta m-au mâng@iat întru smereniia mea, c@ cuvântul T@u m-au viiat.
51.
Cei mândri nedrept lucra foarte, iar@ de la leagea Ta nu m-am ab@tut.
52. Adusu-mi-am aminte de judec@]ile Tale din veac, Doamne, }i m-am mâng@iat.
53. M@hnire m-au cuprins despre p@c@to}i, carii p@r@s@sc leagea Ta.
54. L@udate era mie îndrept@rile Tale în locul nemerniciii meale.
55. Adusu-mi-am aminte noaptea de numele T@u, Doamne, }i am p@zit leagea Ta. ||
145r
56. Aceasta s-au f@cut mie, c@ îndrept@rile Tale am c@utat.
Heth
57.
artea mea, Doamne, zis-am a p@zi leagea Ta.
58.
Rugatu-m-am fea]ii Tale cu toat@ inima mea, miluia}te-m@ dup@ cuvântul T@u.
59.
Cugetat-am c@ile meale }i am întors picioarele meale spre m@rturiile Tale.
60. Gata sânt }i nu m-am turburat s@ p@z@sc poruncile Tale.
61. Funile p@c@to}ilor m-au înf@ }urat }i leagea Ta n-am uitat.
62. În miiaz@noapte m@ sculam a m@ m@rturisi [ie, spre judec@]ile drept@]ii Tale.
63. P@rta}u sânt eu tuturor celor ce s@ tem de Mine }i celor ce p@z@sc poruncile Tale.
64. De mila Ta, Doamne, plin e p@mântul, îndrept@rile Tale m@ înva]@.
Teth
65.
un@tate ai f@cut cu robul T@u, Doamne, dup@ cuvântul T@u.
66.
Bun@tate }i înv@]@tur@ }i }tiin] @ m@ înva]@, c@ poruncilor Tale am crezut.
67.
Mai înainte de ce m-am smerit, eu am gre}it, pentru aceaea cuvântul T@u
am p@zit.
68. Bun e}ti Tu }i întru bun@tatea Ta m@ înva] @ îndrept@rile Tale.
69. Înmul]itu-s-au asupra mea nedreptatea mândrilor, iar@ eu cu toat@ inima mea voiu
cerca poruncile Tale.
70. Întegatu-s-au ca laptele inima lor, iar@ eu la leagea Ta am cugetat. |
145v
71. Bine e mie c@ m-ai smerit, s@ înv@]u îndrept@rile Tale.
72. Bun@ e mie leagea gurii Tale preste mii de aur }i de argint.
Iod
73.

ânile Tale m-au f@cut }i m-au zidit, d@-m în]@leagere }i m@ voiu înv@]a
poruncile Tale.
Cei ce s@ tem de Tine m@ vor vedea }i s@ vor veseli, c@ întru cuvintele Tale

74.
am n@d@jduit.
75. Cunoscut-am, Doamne, c@ dreptate sânt judec@]ile Tale }i întru adev@rul T@u m-ai smerit.
76. Fac@-s@ mila Ta, s@ m@ mâng@ie dup@ cuvântul T@u robului T@u.
77. Vie mie îndur@rile Tale }i v oiu fi viu, c@ leagea Ta cugetarea mea iaste.
78. Ru}ineze-s@ cei mândri, c@ nedrept au f@cut f@r@leage asupra mea, iar@ eu m@ voiu
deprinde întru poruncile Tale.
79. Întoarc@-s@ mie cei ce s@ tem de Tine }i cei ce cunosc m@rturiile Tale.
80. Fie inima mea f@r@ prihan@ întru îndrept@rile Tale, s@ nu m@ ru}inezu.
Caf
81.
82.

c@zut-au spre mântuirea Ta sufletul mieu }i spre cuvântul T@u am
n@d@jduit.
Sc@zut-au ochii miei spre cuvântul T@u, zicând: „Când m@ vei mâng@ia?”
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83. C@ m-am f@cut ca un foale în brum@, îndrept@rile Tale nu le-am uitat.
84. Câte sânt zilele robului T@u? Când vei face de cei ce m@ gonesc judecat@? ||
85. Spusu-mi-au c@lc@torii de leage b@rfeale, ci nu sânt ca leagea Ta.
86. Toate poruncile Tale, adev@rul, nedrept m-au gonit, ajut@-m!
87. Pu]in nu m -au sf@r}it pre p@mânt, iar@ eu n-am p@r@sit poruncile Tale.
88. Dup@ mila Ta viiaz@-m@ }i voiu p@zi m@rturiile gurii Tale.
Lamed
89.
n veac, Doamne, cuvântul T@u r@mâne în ceriu.
90.
În neam }i în neam adev@rul T@u; întemeiat-ai p@mântul }i r@mâne.
91.
Cu rânduiala Ta r@mâne zioa, c@ toate slujesc [ie.
92. F@r@ c@ leagea Ta cugetarea mea iaste, atunci doar@ a} fi perit întru smerenia mea.
93. În veac nu voiu uita îndrept@rile Tale, c@ într-îns@le m-ai viiat.
94. Al T@u sânt eu, mântuia}te-m@, c@ îndrept@rile Tale am c@utat.
95. Pre mine m-au a}teptat p@c@to}ii s@ m@ piarz@, m@rturiile Tale am în]@les.
96. A tot sfâr}itul am v@zut sfâr}it, desf@tat@ e porunca Ta foarte.
Mem

146v

97.
um am iubit leagea Ta, Doamne, toat@ zioa cugetarea mea iaste.
98.
Preste neprietinii miei în]@lept m-ai f@cut cu porunca Ta, c@ în veac mie iaste.
99.
Preste to]i cei ce m@ înva]@ am în]@les | c@ m@rturiile Tale cugetarea mea iaste.
100. Preste b@trâni am în]@les c@ poruncile Tale am c@utat.
101. Despre toat@ calea rea am oprit picioarele meale, s@ p@zesc cuvintele Tale.
102. De la judec@]ile Tale nu m-am ab@tut, c@ Tu leage ai pus mie.
103. Câtu-s de dulci gâtlejului mieu cuvintele Tale preste miiarea gurii meale!
104. Din poruncile Tale am în]@les, pentru aceaea am urât toat@ calea nedrept@ ]ii.
Nun
105.
andil@ picioarelor meale e leagea Ta }i lumin@ c@r@rilor meale.
106.
Juratu-m-am }i am pus a p@zi judec@]ile drept@]ii Tale.
107.
Smeritu-m-am pân@ în sfâr}it, Doamne, viiaz@-m@ dup@ cuvântul T@u.
108. Ceale de bun@voie ale gurii meale bine pl@cute le f@, Doamne, }i judec@]ile Tale
m@ înva]@.
109. Sufletul mieu în mânile meale pururea }i leagea Ta n-am uitat.
110. Pus-au p@c@to}ii curs @ mie }i de la poruncile Tale n-am r@t@cit.
111. Cu mo}tenire am c@}tigat m@rturiile Tale în veac, c@ bucuriia inimii meale sânt.
112. Plecat-am inima mea a face îndrept@rile Tale în veac pentru r@spl@tire.
Sameh

147r

113.
re c@lc@torii de leage i-am urât, }i leagea || Ta am iubit.
114.
Ajutoriul }i sprijinitoriul mieu e}ti Tu }i spre cuvântul T@u am n@d@jduit.
115.
Abate]i-v@ de la mine cei ce vicleni]i }i voiu cerceta poruncile Dumnezeului
mieu.
116. Priimea}te-m@ dup@ cuvântul T@u }i voiu fi viu, }i nu m@ ru}ina de la a}teptarea mea.
117. Ajut@-m@ }i m@ voiu mântui }i voiu cugeta întru îndrept@rile Tale pururea.
118. Def@imat-ai pre to]i ce s@ dep@rteaz@ de la judec@]ile Tale, c@ nedrept e gândul lor.
119. C@lc@tori de leage am socotit pre to]i p @c@to}ii p@mântului; pentru aceaea am iubit
m@rturiile Tale.
120. P@trunde cu frica Ta c@rnurile meale, c@ de judec@]ile Tale m-am temut.
Ain
121.
122.
123.

@cut-am judecat@ }i dreptate; nu m@ da celor ce m@ clevetesc.
Priimea}te pre robul T@u spre bine, s@ nu m@ cleveteasc@ cei mândri.
Ochii miei au sc@zut spre mântuirea Ta }i spre cuvântul drept@]ii Tale.
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124. F@ cu robul T@u dup@ mila Ta }i drept @]ile Tale m@ înva] @.
125. Sluga Ta sânt eu, d@-m în]@leagere s@ }tiu m@rturiile Tale.
126. Vreame e a face, Doamne, stricat-au leagea Ta. |
147v
127. Pentru aceaea am iubit poruncile Tale preste aur }i topazie.
128. Pentru aceaea spre toate poruncile Tale m@ îndreptam, c@ toat@ calea nedreapt@
am urât.
Fe
129.
inunate-s m@rturiile Tale, pentru aceaea le-au cercetat sufletul mieu.
130.
Ar@tarea cuvintelor Tale lumineaz@ }i în]@leagere d@ pruncilor.
131.
Gura mea o am de}chis }i am tras duh, c @ poruncile Tale doream.
132. Caut@ spre mine }i m@ miluia}te dup@ judecata celor ce iubesc numele T@u.
133. Pa}ii miei îndrepteaz@ dup@ cuvântul T@u }i s@ nu m@ st@pâneasc@ toat@ f@r@leagea.
134. Izb@vea}te-m@ de clevetirile oamenilor, s@ p@z@sc poruncile Tale.
135. Fa]a Ta o lumineaz@ preste robul T@u }i m@ înva] @ îndrept@rile Tale.
136. Ie}iri de ape au izvorât ochii miei, c@ n-au p@zit leagea Ta.
Sade
137.
rept e}ti, Doamne, }i dreapt@ e judecata Ta.
138.
Poruncit-ai dreptate a fi m@rturiile Tale }i adev@rul T@u foarte.
139.
Ve}tezitu-m-au râvna mea, c@ au uitat cuvintele Tale neprietinii miei.
140. Înfocat e cuvântul T@u foarte }i sluga Ta l-au iubit.
141. Tinerel sânt eu }i def@imat, îndrept@rile Tale nu le-am uitat. ||
142. Dreptatea Ta e dreptate în veac }i leagea Ta, adev@rul.
143. N@cazu }i strâmtoare m-au aflat, poruncile Tale cugetarea mea iaste.
144. Dreptate sânt m@rturiile Tale în veac; în]@leagere d@-mi mie }i voiu fi viu.
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Cof
145.

trâgat-am cu toat@ inima mea: „Auzi-m@, Doamne! Îndrept@rile
Tale voiu c@uta”.
146.
Strâgat-am c@tr@ Tine: „Mântuia}te -m@, s@ p@zesc poruncile Tale!”
147. Apucat-am înainte de vreame }i am strâgat, c @ spre cuvintele Tale am n@d@jduit.
148. Întâmpinatu-m-au ochii miei de diminea]@, ca s@ cuget la cuvintele Tale.
149. Glasul mieu auzi-l dup@ mila Ta, Doamne, }i dup@ judecata Ta m@ viiaz@.
150. Apropiiatu-s-au cei ce m@ gonea la f@r@deleage, iar@ de la leagea Ta s-au delungat.
151. Aproape e}ti Tu, Doamne, }i toate c@ile Tale, adev@rul.
152. Din-ceput am cunoscut din m@rturiile Tale c@ în veac le-ai întemeiat.
Re}
153.
ezi smereniia mea }i m@ scoate, c@ leagea Ta n-am uitat.
154.
Judec@ judecata mea }i m@ r@scump@r@; dup@ cuvântul T@u m@ viiaz@.
155.
Departe-i de la p@c@to}i mântuirea, c@ îndrept@rile Tale nu le-au c@utat. |
148v
156. Milele Tale multe-s, Doamne; dup@ judecata Ta m@ viiaz@.
157. Mul]i sânt cei ce m@ gonesc }i m@ n@c@jesc; de la m@rturiile Tale nu m-am ab@tut.
158. V@zut-am pre cei nelegiuitori }i m @ ve}tezeam, c@ cuvintele Tale nu le-au p@zit.
159. Vezi c@ poruncile Tale am iubit, Doamne, întru mila Ta m@ viiaz@.
160. Începutul cuvintelor Tale, adev@rul; în veac, toate judec@]ile drept@]ii Tale.
Sin
161.

@peteniile m-au gonit în z@dar }i de cuvintele Tale s-au înfrico}at
inima mea.
162.
Veseli-m@-voiu eu de cuvintele Tale, ca cel ce afl@ jafuri multe.
163. Nedreptatea am urât }i m-am sc@rbit, iar@ leagea Ta am iubit.
164. De }apte ori în zi am zis laud@ [ie pentru judec@]ile drept@]ii Tale.

408

PSALMII 118,119,120,121{I122 CARTEA PSALMILOR
165. Pace mult@ e celor ce iubesc leagea Ta }i nu iaste lor zminteal@.
166. A}teptat-am mântuirea Ta, Doamne, }i poruncile Tale am iubit.
167. P@zit-au sufletul mieu m@rturiile Tale }i le -au iubit foarte.
168. [inut-am poruncile Tale }i m@rturiile Tale, c@ toate c@ile meale, înaintea Ta.
Tau
169.

propie-s@ rug@ciunea mea înaintea Ta, Doamne, dup@ cuvântul T@u
d@-m în]@leagere.
170.
Între cearerea mea înaintea Ta, dup@ cuvântul T@u m@ izb@vea}te.
149r
171. Izbugni-vor buzele meale laud@ când m@ vei || înv@]a îndrept@rile Tale.
172. Spune-va limba mea cuvântul T@u, c@ toate poruncile Tale, dreptate.
173. Fie mâna Ta s@ m@ mântuiasc@, c@ poruncile Tale am ales.
174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, }i leagea Ta cugetarea mea iaste.
175. Viu va fi sufletul mieu }i Te va l@uda, }i judec@]ile Tale vor ajuta mie.
176. R@t@cit-am ca oaia carea au perit; caut@ pre robul T@u, c@ poruncile Tale nu le-au
uitat.
1.

ântarea treaptelor, 119
C@tr@ Domnul, când m-am n@c@jit, am strâgat }i m-au auzit.
2.
Doamne, izb@ vea}te sufletul mieu de buze nedreapte }i de limba viclean@!
3. Ce s@ va da ]ie sau ce s@ va adaoge ]ie spre limba viclean@?
4. S@ge]ile Celui Putearnic sânt ascu]ite cu c @rbunii pustnice}ti.
5. Vai mie, c@ nemernicia mea s-au îndelungat, s@l@}luitu-m-am cu s@l@}luitorii lui Chidar.
6. Mult au nemernicit sufletul mieu.
7. Cu cei ce urea pacea eram f@c@toriu de pace; când gr@iam lor, s@ lupta cu mine în
z@dar.
Cântarea treaptelor 120

149v

1.*
@dicat-am ochii miei la mun]i, de unde va veni agiutorul mieu.
2 .
Agiutorul mieu de la Domnul, Cel ce-au f@cut ceriul }i p@mântul.
3 .
Nu dea întru cl@tire piciorul t@u, nici s@ adormiteaz@ Cel ce te p@zea}te.
4. Iat@, nu va dormita, nici va adormi Cel ce p@zea}te pre Israil.
5. Domnul te p@zea}te, Domnul e acoperemântul t@u preste mâna ta cea dreapt@.
6. Zioa soarele nu te va arde, nici luna, noaptea.
7. Domnul te p@zea}te de tot r@ul; p@zeasc@ sufletul t@u Domnul. |
8. Domnul p@zeasc@ întrarea ta }i ie}irea ta de acum }i pân@ în veac.
1.

ântarea treaptelor, 121
Veselitu-m-am în ceale ce mi s-au zis: „În casa Domnului vom mearge!”
2.
Stând era picioarele noastre în cur]ile tale, Ierusalime,
3. Ierusalimul care s@ zidea}te ca o cetate a c@ruia împ@rt@ }irea lui întru aceasta}i,
4. C@ acolo s-au suit neamurile, neamurile Domnului, m@rturia lui Israil, a s@ m@rturisi
numelui Domnului.
5. C@ acolo au }ezut scaunele la judecat @, scaunele asupra casii lui David.
6. Ruga]i ceale despre pacea Ierusalimului }i prisosirea celor ce te iubesc.
7. Fie pace întru puterea ta }i prisosire în turnurile tale.
8. Pentru fra]ii miei }i cei de aproape ai miei gr@iiam pace de tine.
9. Pentru casa Domnului, Dumnezeului nostru, am c@utat ceale bune ]ie.
Cântarea treaptelor 122
1.
2.

@tr@ Tine am r@dicat ochii miei, Cel ce l@cuie}ti în ceriuri.
Iat@, precum ochii slujilor în mânile st@pânilor s@i,
Precum ochii slujnicii în mânile st@pânii sale, a}a ochii no}tri c@tr@ Domnul,
Dumnezeul nostru, pân@ ce S@ va milostivi spre noi.
3. Miluia}te-ne, Doamne, miluia}te-ne, c@ mult ne-am umplut de hul@.
4. C@ mult s-au umplut sufletul nostru, ocara celor îndestula]i }i hul@ celor mândri.
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1.

ântarea treaptelor 123 ||
150r
F@r@ c@ Domnul era întru noi – zic@ acum Israil –
2.
F@r@ c@ Domnul era întru noi când s@ scula oamenii spre noi,
3. Doar@ vii ne-ar fi înghi]it,
Când s@ mâniia iu]imea lor spre noi,
4. Doar@ apa ne-ar fi sorbit.
5. R@pegiunea au trecut sufletul nostru, doar@ ar fi trecut sufletul nostru apa cea nesuferit@.
6. Bine e cuvântat Domnul, Care nu ne- au dat spre vânarea din]ilor lor.
7. Sufletul nostru ca pas@rea s-au izb@vit din la]ul vân @torilor; la]ul s -au sfârmat }i noi
ne-am izb@vit.
[8.] Ajutoriul nostru în numele Domnului, Cel ce au f@cut ceriul }i p @mântul.
1.

ântarea treaptelor 124
Cei ce n@d@jduiesc întru Domnul, ca muntele Sionului; nu s@ va cl@ti în veac
cel ce l@cuia}te în Ierusalim.
2. Mun]i împrejurul lui }i Domnul împregiurul norodului S@u de acum }i pân@ în veac.
3. C@ nu va l@sa Domnul varga p@c@to}ilor preste soartea drep]ilor, s @ nu-}i întinz@ drep]ii
la f@r@leage mânile sale.
4. Bine f@, Doamne, celor buni }i celor drep]i cu in ima;
5. Iar@ pre cei ce s@ abat spre înd@r@vnicii aduce-i-va Domnul cu cei ce lucreaz@ f@r@leage.
Pace preste Israil!
1.

ântarea treaptelor 125
Întorcând Domnul robiia Sionului, f@cutu-ne-am ca ni}te mâng@ia]i.
2.
Atunci s-au umplut de bucurie gura noastr@ }i limba noastr@ de veselie.
Atunci vor zice întru neamuri: „M@rit-au Domnul a face cu dân}ii!” |
150v
3. M@rit-au Domnul a face cu noi, fost-am veselindu-ne.
4. Întoarce, Doamne, robia noastr@ ca r@pegiunea în austru.
5. Cei ce samân@ cu lacr@mi cu bucurie vor s@cera.
6. Meargând mergea, plângea aruncând s@min]ele sale, iar@ venind vor veni cu bucurie,
purtând m@nunchele sale.
1.

ântarea treaptelor lui Solomon, 126
De nu va zidi Domnul casa, în de}ert s-au ostenit cei ce o zidesc;
De nu va p@zi Domnul cetatea, în z@dar privegheaz@ cel ce o p@zea}te.
2. De}ert iaste voao mai nainte de lumin@ a v@ scula; scula]i-v@ dup@ ce a]i }ezut, cei
ce mânca]i pâinea durerii,
Când va da iubi]ilor S@i somn.
3. Iat@ mo}tenirea Domnului, fiii, plata roadei pântecelui.
4. Ca s@ge]ile în mâna celui putearnic, a}a fiii celor scutura]i.
5. Fericit omul care }-au umplut pofta sa dintr-în}ii; nu s@ va ru}ina când va gr@i neprietinilor
s@i în poart@.
1.

ântarea treaptelor 127
Ferici]i to]i cei ce s@ tem de Domnul, carii umbl@ în c@ile Lui.
2.
Lucrurile mânilor Tale, c@ vei mânca, fericit e}ti }i bine va fi ]ie.
3. Muiarea ta, ca o vi]@ rodit@ în laturea casii tale. Fiii t@i, ca ni}te odrazle tinere de maslin
împregiurul measii tale.
4. Iat@, a}a s@ va blagoslovi omul cel ce s@ teame de Domnul.
5. Blagosloveasc@-te Domnul din Sion }i s@ vezi bun@t@]ile Ierusalimului în toate zilele
vie]ii tale.
6. {i s@ vezi fiii fiilor t@i. Pace preste Israil! ||
1.

ântarea treaptelor 128
De multe ori s-au o}tit cu mine din tinerea]ele meale – z ic@ acum Israil –
2.
De multe ori s-au o}tit cu mine din tinerea]ele meale }i nu m-au biruit.
3. Preste spatele meale au lucrat p@c@to}ii, îndelungat -au f@r@leagea sa.
4. Domnul cel drept au t@iat cerbicile p@c@to}ilor.
5. Ru}ineaze-se }i s@ s@ întoarc@ înapoi to]i cei ce ur@sc Sionul.
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6. Fac@-s@ ca iarba pre cas@, carea mai nainte de zmulgere s-au uscat,
7. De carea nu }-au împlut mâna cel ce seacer@ }i sânul s@u cel ce adun@ mânunchele.
8. {i n-au zis cei ce trecea: „Blagoslovenia Domnului preste voi! Blagoslovitu-v-am pre
voi întru numele Domnului”.
1.

151v

ântarea treaptelor 129
Dintru adâncuri am strâgat c@tr@ tine, Doamne.
Doamne, auzi glasul mieu! Fie urechile Tale luând aminte spre glasul rug@ciunii

2.
meale.
3. De Te vei uita la f@r@ delegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?
4. C@ la Tine e milostivirea. {i pentru leagea Ta Te-am suferit, Doamne,
Suferit-au sufletul mieu întru cuvântul Lui,
5. N@d@jduit-au sufletul mieu spre Domnul.
6. Din straja dimine]ii pân noapte n@d@jduias@ sufletul mieu spre Domnul.
7. C@ la Domnul e mila }i mult@ mântuire la El, |
8. {i el va r@scump@ra pre Israil din toate f@r@legile lui.
1.

ântarea treaptelor lui David, 130
Doamne, nu s-au în@l]at inima mea, nici s-au r@dicat ochii miei,
Nici am umblat în ceale mari, nici în ceale minunate preste mine.
2. De nu gândeam smerit, ci am în@l]at sufletul mieu
Ca cel în]@rcat spre maica sa, a}a r@spl@tirea în sufletul mieu.
3. N@d@jduiasc@ Israil spre Domnul de acum }i pân@ în veac!
1.

ântarea treaptelor 131
Adu-]i aminte de David }i de toate blândea]ele lui,
2.
Precum s-au jurat Domnului, f@g@duin]@ au f@g@duit Dumnezeului Iacov
3. *De voiu întra în cortul casii meale, de m@ voiu sui pre patul a}ternutului mieu,
4. „De voiu da somn ochiilor miei }i geanelor meale dormitare,
5. {i odihn@ tâmplelor meale, pân@ voiu afla locul Domnului, cortul Dumnezeului
Iacov”
6. Iat@, o am auzit în Efratha, aflatu-o-am în câmpii dumbr@vii.
7. Întra-vom în cortul Lui, închina-ne-vom la locul unde au st@tut picioarele Lui.
8. *Scoal@-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu }i sicriul sfin]ii i Tale.
9. Preo]ii T@i s@ se îmbrace cu dreptate }i sfin]ii T@i s@ s@lteaze. ||
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10. Pentru David, sluga Ta, s@ nu întorci fa]a Unsului T@u.
11. Giurat-au Domnul lui David adeverin]@ }i nu o va l@sa z@darnic@: „*Din rodul
pânteceului t@u voiu pune pre scaunul t@u.
12. De vor p@zi fiii t@i a}ez@mântul Mieu }i m@rturiile Meale aceastea care îi voiu înv@]a,
{i fiii lor pân@ în veac vor }edea pre scaunul t@u”.
13. C@ au ales Domnul Sionul, alesu-l-au spre mo}tenire {ie}i:
14. „Aceasta e odihna Mea în veacul veacului, aici voiu l@cui, c@ l-am ales.
15. V@duva lui blagoslovind o voiu blagoslovi, pre s@racii lui voiu s@tura de pâine,
16. Preo]ii lui voiu îmbr@ca cu mântuire }i sfin]ii lui cu d@n]uire vor s@lta.
17. *Acolo voiu r@s@ri cornul lui David, g@tit-am candil@ Unsului Mieu,
18. Neprietinii lui voiu îmbr@ca cu ru}ine, iar@ preste dân}ii va înfluri sfin]eniia Mea.
1.

ântarea treaptelor 132
Iat@, cât e de bun }i de veasel a l@cui fra]ii într-unul.
2.
Ca mirul pre cap, care s@ pogoar@ pre barb@, barba lui Aaron,
Care s@ pogoar@ pre marginea vâjmântului lui,
3. Ca roao Ermonului, ce s@ pogoar@ pre muntele Sionului,
C@ acolo au poruncit Domnul blagosloveniia }i via]a pân@-n veac.
1.
152v

ântarea treaptelor 133
Iat@, acum binecuvânta]i pre Domnul toate slu |gile Domnului,
Cei ce sta]i în casa Domnului, în cur]ile casii Dumnezeului nostru.
2. În nop]i r@dica]i mânile voastre la ceale sfinte }i binecuvânta]i pre Domnul.
3. Blagosloveasc@-te Domnul din Sion, Cel ce au f@cut ceriul }i p @mântul.
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PSALMII 134, 135 {I 136

1.

lliluia 134
L@uda]i numele Domnului, l@uda]i, slugi, pre Domnul,
2.
Cei ce sta]i în casa Domnului, în cur]ile casii Dumnezeului nostru.
3. L@uda]i pre Domnul c@ e bun Domnul, ps@lmui]i numelui Lui c@ e bun.
4. C@ pre Iacov au ales {ie}i Domnul, pre Israil spre mo}tenire {ie}i.
5. C@ eu am cunoscut c@ e mare Domnul }i Domnul nostru e preste to]i dumnezeii.
6. C@ toate care au vrut, Domnul au f@cut în ceriu }i pre p@mânt, în mare }i întru toate adâncurile;
7. *R@dicând norii de la marginea p@mântului, fulgerile spre ploaie le-au f@cut;
*Irimie 10, 13.
Cel ce scoate vânturi din vistieriile Sale.
8. *Care au b@tut ceale întâiu n@scute a Eghiptului, de la om pân@ la dobitoc;
*Ie}ire 12, 29.
9. {i au trimis seamne }i minuni în mijlocul t@u, Eghipte, întru Faraon }i întru toate slugile lui.
10.*Care au b@tut neamuri multe }i au ucis împ@ra]i tari,
*Iosue 12, 1.7.
11. *Pre Sion, împ@ratul amoreailor, }i pre Og, împ@ratul Vasanului, }i toate împ@r@]iile lui Hanaan,
*Num. 21, 24. 35.
12. {i au dat p@mântul lor mo}tenire, mo}tenirea lui Israil norodului S@u.
13. Doamne, numele T@u în veac, Doamne, pomenirea Ta în neam }i în neam.
153r
14. C@ va judeca Domnul norodul S@u }i întru slugile || Sale va fi rugat.
15. *Idolii neamurilor, argint }i aur, lucruri de mâni omene}ti,
*Sus 113 , 4.
16. Gur@ au }i nu vor gr@i, ochi au }i nu vor vedea.
În]elep. 15, 15.
17. Urechi au }i nu vor auzi, c@ nu iaste duhu în gura lor.
18. Aseaminea lor fie cei ce-i fac }i to]i carii s@ n@d@jduiesc într-în}ii.
19. Casa lui Israil, binecuvânta]i pre Domnul! Casa lui Aaron, binecuvânta]i pre Domnul!
20. Casa lui Levi, binecuvânta]i pre Domnul! Cei ce v@ teme]i de Domnul, binecuvânta]i
pre Domnul!
21. Bine e cuvântat Domnul din Sion, Cel ce l@cuia}te în Ierusalim!
1.

*Facer. 1, 1.

*Ie}ire 12, 29.
*Ie}ire 13, 17.

*Ie}ire 14, 28.

*Num. 21, 24.
*Num. 21, 33.
*Iosue 12, 7.

lliluia 135
M@ rturisi]i-v@ Domnului, c@ e bun, c@ în veac e mila Lui.
2.
M@ rturisi]i-v@ Dumnezeului dumnezeilor, c@ în veac e mila Lui.
3. M@rturisi]i-v@ Domnului domnilor, c@ în veac e mila Lui.
4. Cel ce face minuni mari sângur, c@ în veac e mila Lui.
5. *Cel ce au f@cut ceriurile întru în]@leagere, c@ în veac e mila Lui.
6. Cel ce au înt@rit p@mântul preste ape, c@ în veac e mila Lui.
7. Cel ce au f@cut lumin@tori mari, c@ în veac e mila Lui;
8. Soarele, spre st@pânirea zilii, c@ în veac e mila Lui,
9. Luna }i stealele spre st@pânirea nop]ii, c@ în veac e mila Lui.
10. *Cel ce au b@tut Eghiptul cu cei întâiu n@scu]i ai lor, c@ în veac e mila Lui. |
11.*Cel ce au scos pre Israil din mijlocul lor, c@ în veac e mila Lui,
12. Cu mân@ tare }i cu bra]u înalt, c@ în veac e mila Lui.
13. Cel ce au desp@r]it Marea Ro}ie întru desp@r]ituri, c@ în veac e mila Lui,
14. {i au trecut pre Israil prin mijlocul ei, c@ în veac e mila Lui,
15. *{i au scuturat pre Faraon }i puterea lui în Marea Ro}ie, c@ în veac e mila Lui.
16. Cel ce au trecut norodul s@u prin pustie, c@ în veac e mila Lui,
17. Cel ce au b@tut împ@ra]i mari, c@ în veac e mila Lui,
18. *{i au omorât împ@ra]i tari, c@ în veac e mila Lui,
19. Pre Sion, împ@ratul amoreailor, c@ în veac e mila Lui,
20. *{i pre Og, împ@ratul Vasanului, c@ în veac e mila Lui,
21. *{i au dat p@mântul lor mo}tenire, c@ în veac e mila Lui,
22. Mo}tenirea lui Israil, slugii Sale, c@ în veac e mila Lui.
23. C@ întru smerenia noastr@ {-au adus aminte de noi, c@ în veac e mila Lui,
24. {i ne-au r@scump@ rat de la neprietinii no}tri, c@ în veac e mila Lui.
25. Cel ce d@ hran@ la tot trupul, c@ în veac e mila Lui.
26. M@rturisi]i -v@ Dumnezeului ceresc, c@ în veac e mila Lui,
M@rturisi]i-v@ Domnului domnilor, c@ în veac e mila Lui. ||
Psalmul lui David a lui Irimie, 136
1.
2.

a râurile Vavilonului, acolo am }ezut }i am plâns, când ne-am adus
aminte de Sion.
În s@lci, în mijlocul lui am spânzurat organele noastre,
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3. C@ acolo ne-au întrebat cei ce ne-au robit cuvinte de cânt@ri
{i cei ce ne-au dus, cântare: „Cânta]i noao din cânt@rile Sionului!”
4. Cum vom cânta cântarea Domnului în p@mânt strein?
5. De te voiu uita, Ierusalime, uitat@ s@ fie dreapta mea;
6. Lipeasc@-s@ limba mea de f@lcile meale, de nu-mi voiu aduce aminte de tine,
De nu voiu pune înainte Ierusalimul întru începutul veseliii meale.
7. Adu-]i aminte, Doamne, de fiii lui Edom în zioa Ierusalimului,
Carii zic: „De}erta]i, de}erta]i pân@ la temeiu într-însul!”
8. Fata Vavilonului, tic@loas@, fericit e cel ce va r@spl@ti ]ie r@spl@tirea ta, carea ai r@spl@tit
noao,
9. Fericit care va apuca }i va lovi pruncii t@i de piatr@!
1.

154v

ui David 137
M@rturisi-m@-voiu [ie, Doamne, cu toat @ inima mea; c@ ai auzit cuvintele
gurii meale,
Înaintea îngerilor voiu ps@lmui [ie.
2. Închina-m@-voiu la bisearica Ta cea sfânt@ }i m@ voi m@rturisi numelui T@u,
Întru mila Ta }i adev@rul T@u, c@ ai m@rit preste tot numele cel sfânt al T@u.
3. Ori în ce zi Te voiu chema, auzi-m@; înmul]i-vei | în sufletul mieu putearea.
4. M@rturiseasc@-s@ [ie, Doamne, to]i împ@ra]ii p@mântului, c@ au auzit toate graiurile
gurii Tale,
5. {i cânte întru c@ile Domnului, c@ mare iaste m@rirea Domnului.
6. C@ înalt iaste Domnul }i la ceale smerite privea}te }i ceale înalte de departe le cunoa}te.
7. De voiu umbla în mijlocul n@cazului, m@ vei viia }i preste mâniia neprietinilor miei
[-ai întors mâna Ta }i m-au mântuit dreapta Ta.
8. Domnul va r@spl@ti pentru mine; Doamne, mila Ta e în veac, lucrurile mânilor Tale
nu le treace cu vedearea.
1.

ntru sfâr}it, psalmul lui David 138
Doamne, cercatu-m-ai }i m-ai cunoscut.
2.
Tu ai cunoscut }ederea mea }i scularea mea,
3. În]@les-ai gândurile meale de departe; c@ rarea mea }i funea o ai cercetat.
4. {i toate c@ile meale mai nainte le-ai v@zut, c@ nu iaste cuvânt în limba mea.
5. Iat@, Doamne, Tu ai cunoscut toate ceale de pre urm@ }i ceale de demult; Tu m -ai
zidit }i ai pus preste mine mâna Ta.
6. Minunat@ s-au f@cut }tiin]a Ta din mine, înt@ritu-s-au }i nu voiu putea spre dânsa.
7. Unde m@ voiu duce de la Duhul T@u }i de la fa]a Ta unde voiu fugi?
8. *De m@ voiu sui în ceriu, Tu acolo e}ti; de m@ voiu pogorî în iad, de fa]@ e}ti;
*Amos 9, 2.
[9]. De voiu lua aripile meale de diminea]@ }i m@ voiu s@l@}lui la marginile m@rii,
10. C@ }i acolo mâna Ta m@ va pov@]ui }i m@ va ]inea dreapta Ta. ||
155r
11. {i am zis: „Doar@ întunearecul m@ va c@lca }i noaptea luminarea mea întru desf@t@rile
meale”,
12. C@ întunearecul nu s@ va întuneca de la Tine }i noaptea ca zioa s@ va lumina; precum
întunearecul ei, a}a }i lumina ei.
13. C@ Tu ai st@pânit r@runchii miei, sprijinitu-m-ai din pântecele maicii meale.
14. M@rturisi-m@-voiu [ie, c@ înfrico}at Te -ai m@rit; minunate-s lucrurile Tale }i sufletul
mieu le cunoa}te foarte.
15. Nu s-au ascuns osul mieu de la Tine, care l-ai f@cut întru ascuns }i statul mieu în
ceale mai de jos ale p@mântului.
16. Cel nes@vâr}it al mieu l-au v@zut ochii T@i; }i în cartea Ta to]i s@ vor scrie, zile s@
vor închipui }i nime într-în}ii.
17. Iar@ mie foarte sânt cinsti]i prietinii t@i, Dumnezeule, foarte s-au înt@rit st@pânirea
lor.
18. Num@ra-i-voiu }i preste n@sip s@ vor înmul]i; sculatu-m-am }i înc@ sânt cu Tine.
19. De vei ucide, Dumnezeule, p@c@to}ii! B@rba]ii sângiurilor, dep@rta]i -v@ de la mine,
20. C@ zice]i în gând: „Lua-vor întru de}ert@ciune cet@ ]ile Tale”.
21. Au nu pre cei ce te ur@sc pre Tine, Doamne, i-am urât }i asupra neprietinilor T@i
m@ ve}tezeam?
22. Cu ur@ciune des@vâr}it i-am urât }i neprietin mi s-au f@cut.
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23. Ispitea}te-m@, Dumnezeule, }i cunoa}te inima mea; întreab@-m@ }i cunoa}te gândurile
meale;
24. {i vezi de iaste calea f@r@ legii întru mine }i m@ pov@]uia}te în calea cea veacinic@ . |
155v
1.
ntru sfâr}it, psalmul lui David 139
2.
Scoate-m@, Doamne, de la omul r@u, }i de la omul nedrept m@ izb@ vea}te,
3.
Carii au gândit nedreptate în inim@, toat@ zioa rânduia r@zboaie.
4.*Ascu]it-au limbile sale ca de }arpe, venin de aspid@ supt buzele lor.
*Sus 5, 11.
5. P@zea}te-m@, Doamne, de mâna p@c@tosului }i de la oamenii nedrep]i m@ apuc@,
Râm. 3, 13.
Carii au gândit a împiedeca pa}ii miei.
6. Ascuns-au mândrii curs@ mie }i funi au întins spre la]u, l@ng@ cale sminteal@ mi-au
pus.
7. Zis-am Domnului: „Dumnezeul mieu e}ti Tu, ascult@, Doamne, glasul rug@ciunii
meale!”
8. Doamne, Doamne, puterea mântuirii meale, umbrit-ai preste capul mieu în zi de
r@zboiu.
9. Nu m@ da, Doamne, de la dorirea mea celui p@c@tos! Gândit-au împrotiva mea, nu
m@ p@r@si, ca nu cumva s@ s@ înal]@.
10. Capul încungiur@rii lor, osteneala buzelor lor îi va acoperi.
11. C@dea-vor preste dân}ii c@rbuni, în foc îi vei surpa, în mi}@l@t@]i nu vor putea sta.
12. B@rbatul limbut nu s@ va îndrepta pre p@mânt, b@rbatul nedrept realele îl vor vâna
spre perire.
13. Cunoscut-am c@ va face Domnul judecata lipsitului }i izbânda s@racilor.
14. Îns@ drep]ii s@ vor m@rturisi numelui T@u }i vor l@cui drep]ii cu fa]a Ta.
1.

salmul lui David 140
Doamne, strâgat-am c@tr@ Tine, auzi-m@; ia aminte glasul mieu când voiu
strâga c@tr@ Tine. ||
2. S@ s@ îndrepteaz@ rug@ciunea mea ca t@mâia înaintea Ta; r@dicarea mânilor meale, 156r
jârtv@ de sara.
3. Pune, Doamne, paz@ gurii meale }i u}e de îngr@dire buzelor meale.
4. Nu abate inima mea spre cuvinte de vicle}ug, ca s@ t@g@duiesc r@spunsurile ceale din
p@cate,
Cu oamenii cei ce lucreaz@ f@r@deleage }i nu m@ voiu înso]i cu ale}ii lor.
5. Certa-m@-va dreptul cu mil@ }i m@ va mustra, iar@ untul-de-lemn al p@c@tosului s@
nu ung@ capul mieu.
C@ înc@ }i rug@ciunea mea întru bune vrerile lor.
6. Înghi]itu-s-au lâng@ piatra judec@torii lor;
Auzi-vor graiurile meale, c@ au putut.
7. Ca grosimea p@mântului s-au rupt pre p@mânt, r@sipitu-s-au oasele noastre lâng@ iad.
8. C@ c@tr@ Tine, Doamne, Doamne, ochii miei, spre Tine am n@d@jduit, s@ nu iai sufletul mieu.
9. P@zea}te-m@ de cursa carea mi-au întins }i de smintealele celor ce fac f@r@deleage.
10. C@dea-vor în mreajea lui p@c@to}ii, deuseabi sânt eu pân@ ce voiu treace.
1.
*Sus 76, 2.

n]@leagerii lui David. Când au fost în pe}ter@. Rug@ciunea ( 1.
Împ@ra]ilor 24), 141
*Cu glasul mieu c@tr@ Domnul am strâgat, cu glasul mieu c@tr@ Domnul

2.
m-am rugat.
3. Vârs înaintea Lui rug@ciunea mea }i n@cazul mieu înaintea Lui spuiu.
4. Când lipsiia dintru mine duhul mieu }i Tu ai cunoscut c@r@rile meale,
În calea aceasta, în carea am umblat, ascuns-au curs@ mie.
5. Luam sama de-a dreapta }i vedeam }i nu era cine s @ m@ cunoasc@. |
156v
Perit-au fuga de la mine }i nu iaste cel ce cearc@ sufletul mieu.
6. Strâgat-am c@tr@ Tine, Doamne, zis-am: „Tu e}ti n@dejdea mea, partea mea în p@mântul
celor vii.
7. Ia aminte spre rug@ciunea mea, c@ m-am smerit foarte; izb@vea}te -m@ de cei ce m@
gonesc, c@ s-au înt@rit preste mine;
8. Scoate din temni]@ sufletul mieu, s@ s@ m@rturiseasc@ numelui T@u. Pre mine m@
a}tapt@ drep]ii pân@ ce vei r@spl@ti mie”.
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1.

salmul lui David. Când îl gonea Avisalom, fiiul lui (2 Împ@r. 17),
142
Doamne, auzi rug@ciunea mea, ia în urechi rug@ciunea mea întru adev@rul
T@u, auzi-m@ întru dreptatea Ta!
2. {i s@ nu întri la judecat@ cu robul T@u, c@ nu s@ va îndrepta înaintea Ta tot cel viu.
3. C@ au gonit neprietinul sufletul mieu, smerit-au la p@mânt via]a mea.
A}ezatu-m-au întru întunerec ca pre mor]ii veacului.
4. {i s-au m@hnit întru mine duhul mieu, întru mine s -au turburat inima mea.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele ceale de demult, cugetat-am întru toate lucrurile Tale,
faptele mânilor Tale cugetam.
6. Întins-am mânile meale c@tr@ Tine, sufletul mieu ca p@mântul f@r@ ap@, [ie.
7. Degrab@ auzi-m@, Doamne, sl@bit-au duhul mieu. Nu întoarce fa]a Ta de la mine }i
aseaminea voiu fi celor ce s@ pogoar@ în groap@.
8. Auzit@ f@ mie diminea]a mila Ta, c@ întru Tine am n@d@jduit.
157r
Cunoscut@ f@ mie calea în carea voiu umbla, || c@ c@tr@ Tine am r@dicat sufletul mieu.
[9.] Scoate-m@ de la neprietinii miei, Doamne, la Tine am sc@pat.
10. Înva]@-m@ a face voia Ta, c@ Tu e}ti Dumnezeul mieu,
Duhul T@u cel bun m@ va pov@]ui la p@mântul T@u cel drept.
11. Pentru numele T@u, Doamne, m@ vei viia }i întru dreptatea Ta scoate-vei din n@caz
sufletul mieu,
12. {i întru mila Ta vei r@sipi vr@jma}ii miei
{i vei piiarde pre to]i cei ce n@c@jesc sufletul mieu, c@ eu sânt robul T@u.
Psalmul lui David
1.

157v

mprotiva lui Goliath, 143
Bine e cuvântat Domnul, Dumnezeul mieu, Cel ce înva]@ mânile meale spre
o}tire }i deagetele meale spre r@zboiu.
2. Mila mea }i sc@parea mea, sprijinitoriul mieu }i izb@vitoriul mieu, scutitoriul mieu }i
într-Însul am n@d@jduit, Cel ce supune norodul mieu supt mine.
3. Doamne, ce iaste omul, c@ Te-ai f@cut cunoscut lui? Au fiiul omului, c@-l socote}ti?
4. Omul de}ert@ciunii aseaminea s-au f@cut, *zilele lui ca umbra trec.
*Iov 8, 9 }i 14, 2.
5. Doamne, pleac@ ceriurile Tale }i Te pogoar@, atinge- Te de mun]i }i vor fumega.
6. Fulger@ fulgere }i-i vei r@sipi, trimite s@ge]ile Tale }i-i vei turbura.
7. Trimite mâna Ta dintru-n@l]ime, scoate-m@ }i m@ izb@vea}te de ape multe, din mânile
fiilor celor streini , |
8. A c@rora gur@ au gr@it de}ert@ciune }i dreapta lor e dreapta nedrept@]ii.
9. Dumnezeule, cântare noao voiu cânta [ie, în psaltire cu zeace strune voiu
ps@lmui [ie.
10. Cel ce dai mântuire împ@ra]ilor, Cel ce-ai izb@vit pre David, sluga Ta, de sabie
cumplit@.
11. Izb@vea}te-m@
{i m@ scoate din mâna fiilor celor streini a c@rora gur@ au gr@it de}ert@ciune; dreapta
lor e dreapta nedrept@]ii,
12. A c@rora fii, ca ni}te tinere odrasle întru tinerea]ele sale,
Featele lor înfrums@]ate, împodobite ca as@m@narea bisearicii,
13. Jigni]@le lor pline izbugnind din ceasta în ceasta,
Oile lor f@t@toare sporind întru ie}irile lor,
14. Boii lor gra}i,
Nu iaste c@deare de gard, nici treacere, nici strâgare în uli]@le lor.
15. Fericit-au pre norodul c@ruia sânt aceastea; fericit e norodul a c@ruia Domnul e
Dumnezeul lui.
1.

auda lui David 144
În@l]a-Te-voiu, Dumnezeul mieu, Împ@rate, }i bine voiu cuvânta numele T@u în
veac }i în veacul veacului.
2. În toate zilele bine Te voiu cuvânta }i voiu l@uda numele T@u în veac }i în veacul
veacului.
3. Mare e Domnul }i l@udat foarte }i m@ririi Lui nu iaste sfâr}it.
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4. Neamul }i neamul va l@uda lucrurile Tale }i putearea Ta vor vesti;
158r
5. Mare cuviin]a m@ririi sfin]iii Tale vor gr@i || }i minunile Tale vor povesti;
6. {i putearea celor înfrico}ate alor Tale vor spune }i m@rirea Ta vor povesti;
7. Pomenirea sporirii bun@t@]ii Tale vor izbâgni }i de dreptatea Ta s@ vor bucura.
8. Îndurat }i milostiv e Domnul, r@bd@toriu }i mult milostiv.
9. Bun e Domnul tuturor }i îndur@rile Lui preste toate lucrurile Lui.
10. M@rturiseasc@-s@ [ie, Doamne, toate lucrurile Tale }i sfin]ii T@i bine s@ te cuvinteaze.
11. M@rirea împ@r@]iii Tale vor spune }i putearea Ta vor gr@i,
12. S@ fac@ cunoscut@ fiilor oamenilor putearea Ta }i m@rirea mare cuviin]ii împ@r@]iii Tale.
13. Împ@r@]ia Ta e împ@r@]ie tuturor veacurilor }i st@pânirea Ta în tot neamul }i neamul.
Credincios e Domnul întru toate cuvintele Sale }i sfânt întru toate lucrurile Sale.
14. Sprijinea}te Domnul pre to]i cei ce cad }i îndrepteaz@ pre to ]i cei surpa]i.
15. Ochii tuturor spre Tine n@d@jduiesc, Doamne, }i Tu dai hrana lor în vreame cuvioas@.
16. De}chizi Tu mâna Ta }i umpli toat@ jivina de blagoslovenie.
17. Drept e Domnul întru toate c@ile Sale }i sfânt întru toate lucrurile Sale.
18. Aproape-i Domnul de to]i cei ce-L cheam@, de to]i cei ce -L cheam@ întru adev@r.
158v
19. Voia celor ce s@ tem de El va face }i ru|g@ciunea lor va auzi }i-i va mântui.
20. P@zea}te Domnul pre to]i cei ce-L iubesc, }i pre to]i p @c@to}ii va pierde.
21. Lauda Domnului va gr@i gura mea }i bine s@ cuvinteaz@ tot trupul numele cel sfânt
al Lui în veac }i în veacul veacului.
lliluia a lui Aggheu }i al Zahariei 145
Laud@, suflete al mieu, pre Domnul! *L@uda-voiu pre Domnul în viia]a mea,
ps @lmui-voiu Dumnezeului mieu pân@ ce voiu fi.
Nu v@ n@d@jdui]i spre boiari,
3. Spre fiii oamenilor întru carii nu iaste mântuire;
4. Ie}i-va duhul lui }i s@ va întoarce în p@mântul s@u, în zioa aceaea vor peri toate
gândurile lor.
5. Fericit e c@ruia Dumnezeul lui Iacov ajutoriul lui iaste, n@dejdea lui spre Domnul,
Dumnezeul lui,
6. *Cel ce au f@cut ceriul }i p@mântul, marea }i toate ceale ce sânt într-îns@le,
*La Fap. 14, 14.
7. Cel ce p@zea}te adev@rul în veac, face judecat@ n@p@stui]ilor, d@ hran@ fl@mânzilor.
Apoc. 14, 7.
Domnul dezleag@ pre cei împedica]i,
8. Domnul lumineaz@ orbii,
Domnul r@dic@ pre cei surpa]i, Domnul iubea}te drep]ii,
9. Domnul p@zea}te nimearnicii; pre s@racul }i v@duv@ îi va priimi }i calea p@c@to}ilor va pierde.
10. Împ@r@]i-va Domnul în veaci, Dumnezeul t@u, Sioane, în neam }i în neam.
*Sus 144, 2.

1.
2.

1.

lliluia 146
L@uda]i pre Domnul, c@ e bun psalmul; Dumnezeului || nostru fie veasel@ }i 159r
împodobit@ laud@.
2. Zidind Ierusalimul Domnul, r@sipirile lui Israil va aduna
3. Cel ce vindec@ pre cei zdrobi]i cu inima }i leag @ struncin@turile lor,
4. Cel ce num@r@ mul]imea stealelor }i tuturor lor numele îl cheam@.
5. Mare e Dumnezeul nostru }i mare e vârtutea Lui, }i în]@lepciunii Lui nu iaste num@r,
6. Cel ce priimea}te pre cei blânzi, Domnul, iar@ pre p@c@to}i pân @ la p@mânt smerea}te.
7. Înceape]i a cânta Domnului întru m@rturisire, ps@lmui]i Dumnezeului nostru în al @ut@,
8. Cel ce acopere ceriul cu nori }i g@tea}te p @mântului ploaie,
Cel ce r@sare în mun]i iarb@ }i paji}te spre slujba oamenilor,
9. Cel ce d@ dobitoacelor hrana lor }i puilor corbilor ce -L cheam@ pre El.
10. Nu întru t@riia calului va avea voie, nici în pulpele b@rbatului va fi pl@cearea Lui.
11. Bine au pl@cut Domnului întru cei ce s@ tem de El }i întru cei ce n@d@jduiesc spre
mila Lui.
Alliluia 147
12.
13.
14.

aud@, Ierusalime, pre Domnul, laud@ pre Dumnezeul t@u, Sioane,
C@ au înt@rit încuietorile por]ilor tale, blagoslovit-au fiii t@i întru tine
Cel ce au pus hotar@le tale pace }i cu gr@sime de grâu te satur@, |
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15. Cel ce trimite cuvântul S@u p@mântului, degrab@ alearg@ cuvântul Lui,
16. Cel ce d@ neaoa ca lâna, negura ca cenu}a o pras@r@.
17. Trimite cri}talul S@u ca buc@]ealele; înaintea fea]ii frigului Lui cine va putea sta?
18. Trimite-va cuvântul S@u }i le va topi, sufla-va Duhul Lui }i vor curge ape;
19. Cel ce vestea}te cuvântul S@u lui Iacov, îndrept@rile }i judec@]ile Sale lui Israil.
20. N-au f@cut a}a la tot neamul }i judec @]ile Sale nu le-au ar@tat lor.
Alliluia
1.

160r

lliluia 148
L@uda]i pre Domnul din ceriuri, l@uda]i pre El întru ceale înalte.
2.
L@uda]i-L pre El to]i îngerii Lui, l@uda]i-L pre El toate puterile Lui.
3. L@uda]i-L pre El soarele }i luna, l@uda]i-L pre El toate stealele }i lumina.
4. *L@uda]i-L pre El ceriurile ceriuri lor }i toate apele ceale mai presus de ceriuri.
5. L@uda]i numele Domnului,
C@ El au zis }i s-au f@ cut, El au poruncit }i s-au zidit.
6. Pusu-le-au pre eale în veac }i în veacul veacului, porunc@ au pus }i nu va treace.
7. L@uda]i pre Domnul de pre p @mânt b@lauri }i toate adâncurile,
8. Focul, grindina, neaoa, ghea]a, duhul de vifor care fac cuvântul Lui,
9. Mun]ii }i toate dealurile, leamnele ceale || roditoare }i to]i chedrii,
[10.] Fiar@le }i toate dobitoacele, ceale ce s@ târ@iesc }i paserile ceale zbur@toare,
11. Împ@ra]ii p @mântului }i toate noroadele, c@peteniile }i to]i judec@torii p@mântului,
12. Tinerii }i feacioarele, b@trânii cu cei mai tineri s@ laude numele Domnului,
13. C@ s-au în@l]at numele Lui unuia;
14. M@rturisirea lui preste ceriu }i preste p @mânt }i au în@l]at cornul norodului S@u.
15. Cântarea tuturor sfin]ilor Lui, fiilor Israil, norodului ce s@ apropie de Sâne. Alliluia.
1.

lliluia 149
Cânta]i Domnului cântare noao, lauda Lui în bisearica sfin]ilor.
2.
Veseleasc@-s@ Israil de Cel ce l-au f@cut }i fiii Sionului s@ s@ bucure de
Împ@ratul s@u.
3. S@ laude numele Lui în hor@, în tâmp@n@ }i în psaltire s@-I cânte.
4. C@ bine au pl@cut Domnului întru norodul S@u }i va în@l]a pre cei blânzi întru
mântuire.
5. S@lta-vor sfin]ii întru m@rire, veseli-s@-vor în culcu}urile sale.
6. În@l]@rile lui Dumnezeu în gâtlejul lor }i sabii de-amândoao p@r]ile ascu]ite în mânile lor,
7. Ca s@ fac@ izbând@ întru neamuri }i mustr@ri întru noroade,
8. S@ leage pre împ@ra]ii lor cu obezi }i pre sl @vi]ii lor cu c@tu}i de fier,
9. S@ fac@ întru dân}ii judecat@ scris@. M@rirea aceasta iaste tuturor sfin]ilor Lui. |
Alliluia

160v
1.

lliluia 150
L@uda]i pre Domnul întru sfin]ii Lui, l@uda]i-L pre El întru t@ria puterii Lui.
2.
L@uda]i-L pre El întru puterile Lui, l@uda]i-L pre El dup@ mul]imea m@ririi Lui.
3. L@uda]i-L pre El în sunet de trâmbi]@, l@uda]i -L pre El în psaltire }i al@ut@.
4. L@uda]i-L pre El în tâmp@n@ }i hor@, l@uda]i-L pre El în strune }i în organ.
5. L@uda]i-L pre El în chimvale bine r@sun@toare, l@uda]i-L pre El în chinvale de strâgare.
6. Toat@ suflarea s@ laude pre Domnul!
Aliluia.
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ar f i ajutat : cond. pf. 3.sg. 93,17
ajut a: ind. imp. 3.sg. 93,18
au ajutat : ind. pf.c. 3.sg. 106,41
vor ajuta: ind. viit.I. 3.pl. 118,175

(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 2,2; 34,15; 46,10; 47,5; 103,22
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 15,4
(sã) adunã: ind. prez. 3.pl. 30,14
adunând: gerunziu 32,7; 101,23
adunatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 34,15
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 38,7; 146,2
au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 40,7; 106,2
adunaþi: imperativ 2.pl. 49,5
adunã: imperativ 2.sg. 105,47
adunã: ind. prez. 3.sg. 128,7

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUT ORIU, A JUTORIU
agiut oriu: sg. nom./ac. 10 (Ov),14; 19,3; 32,20
agiutoriul: sg. nom./ac. 7,11; 18,15; 27,7; 29,11; 34,2; 51,9; 69,2;
113,17, 18; 120,1, 2
ajutoriul: sg. nom./ac. 17,3; 21,20; 26,9; 37,23; 39,18; 48,15; 61,7,
9; 62,8; 69,6; 70,12; 77,35; 83,6; 88,44; 90,1; 93,22; 113,19; 118,114;
123,8; 145,5
ajutoriu: sg. nom./ac. 9,10; 45,2; 59,13; 71,12; 82,9; 87,5; 88,20;
107,13; 108,12; 117,6, 7
ajut oriul: sg. voc., în sintagma ajutoriul mieu 58,18
ajut oriului: sg. gen./dat. 61,8; 80,2
agiut orul: nom. sg. 120,1, 2

AJUTÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTÃTORIU
ajutãtoriu: sg. nom. 70,7

ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. nom./ac. 7,8; 21,17; 25,4, 5; 61,9; 63,3; 67,31;
73,2; 81,1; 85,14; 88,6; 105,18; 106,32
adunãrile: pl. ac. 15,4
adunãrii: sg. gen. 21,23
adunare: sg. ac. 21,26; 34,18; 39,10, 11; 105,17; 110,1
adunãri: pl. ac. 25,12; 67,27

ALÃUTÃ: s.f.
alãutã: sg. ac. 32,2; 42,4; 80,3; 91,4; 97,5; 146,7; 150,3
alãutã: sg. voc. 56,9; 107,3

AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 17,32
afarã: 30,12; 35,13; 40,7; 67,31

(a e) ALBI: v. IV
(mã) voiu albi: ind. viit.I. 1.sg. 50,9
(sã) vor albi: ind. viit.I. 3.pl. 67, 15

(a se) AFLA: v. I
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov), 15
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 16,3; 36,36
afle(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,9
sã afle: conj. rpez. 3.sg. 20,9
sã (sã) afle: conj. prez. 3.sg. 35,3
vei afla: ind. viit.I. 2.sg. 36,10
au aflat: ind. pf.c. 3.pl. 45,2; 75,6; 83,4; 106,4; 114,3; 118,143
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 68,21; 114,3
(sã) vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 72,10
aflat-am: ind. pf.c. 1.sg. 88,21
aflã: ind. prez. 3.sg. 118,162
voiu afla: ind. viit.I. 1.sg. 131,5
aflatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 131,6

ALBINÃ: s.f.
albinele: pl. ac. 117,12

(a se) AFUNDA: v. I
sã (mã) afund: conj. prez. 1.sg. 68,15
AGAREAN: s.m. „descendent al lui Agar”; „cel care fãcea parte
din tribul agarenilor”
agareanii: pl. nom. 82,7
AICI: adv.
aici: 72,10
(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiunge: ind. prez. 3.sg. 5,1
vor agiunge: ind. viit.I. 3.pl. 57,8
(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
au agiutat: ind. pf.c. 3.sg. 27,7
va agiuta: ind. viit.I. 3.sg. 36,40
agiuta(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 45,6
sã ajute: conj. pr ez. 3.sg. 21,12; 40,4; 106,12

(a se) ALÃTURA: v. I
alãtur atu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,13, 21

(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 24,12; 32,12; 77,67, 68, 70; 104,26; 131,13; 134,4
aleage: imperativ 2.sg. 42,1
ales-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,5
a aleage: inf. prez. 49,4
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 64,5
ales-am: ind. pf.c. 1.sg. 83,11
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 118,30, 173; 131,14
alesu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 131,13
ALELUIA: interj.; var. ALILUIA „lãudaþi pe Domnul”
alliluia: în titlul psalmilor: 104; 105; 106; 110; 111; 114; 115; 116; 117; 118;
134; 135; 147; 148; 150; 145,1; 146,1; 148,1, 15; 149,1; 150,1, 6
aliluia: în titlul psalmilor : 112; 113
(a) ALERGA: v. I
sã alearge: con j. prez. 3.sg. 18,6
alergai: ind. imp. 2.sg. 49,18
am aler gat: ind. pf.c. 1.sg. 58,5; 118,32
alergat-am: ind. pf.c. 1.sg. 61,5
aleargã: ind. prez. 3.sg. 147,15
ALES, ALEASÃ: ad j./s.
(cel) ales: s.m. sg. ac. 17,27; 88,20
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 77,31
aleºilor: s.m. pl. gen./dat. 88,4; 105,5
aleºii: s.m. pl. nom./ac. 104,6, 43; 140,4
alesul: s.m. sg. nom. 105,23
ales: ad j. m. sg. nom./ac. 17,27, 28
(a se) ALINA: v. I (Înv.) „a opri o miºcare pornitã”
(s-)au alinat: ind. pf.c. 3.sg. 75,9
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ALT: s.n. „larg” (dupã lat. altum, -i „înãlþime”, „adânc”, dar ºi „larg
(largul mãrii)”; DA înr egistreazã numai pronumele omonim.
altul: sg. ac., în sintagma altul mãrii 68,3
ALUNECARE: s.f.
alunecare: sg. ac. 55,13

apa: sg. ac., în sintagma apa cea nesuferitã „apa care se rostogoleºte cu
furie ºi din calea cãreaia nu e scãpare” (cf. Anania 2001, p.765) 123,5
APÃRÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) APÃRÃTORIU
apãrãtoriul: sg. nom. 17,3
(a) APÃSA: v. I
apãsa: ind. imp. 3.pl. 88,43

AMAR, -Ã: adj.
amar: n. sg. nom. 63,4

APOI: adv.
apoi: adv. în sintagma ceale de apoi „sfârºitul” 72,17

(a se) AMÃGI: v. IV
(m-)am amãgit: ind. pf.c. 1.sg. 76,3

(a se) APRINDE: v. III
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 2, 13; 38,4
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),2
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 17,9; 72,21; 77,21; 105,18; 117,12
aprinde: imperativ 2.sg. 25,2
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 59,2; 77,38; 104,19
aprinde(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 78,5; 88,47

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 10 (Ov),7; 13,3
AMÃRÂTOR, -TOARE: adj.
amârâtoare: sg. nom. 77,8
(a) AMÃRÎ: v. IV
au amãrât: ind. pf.c. 3.pl. 5,12; 77,40; 93,6; 104,28; 105,7, 33; 106,11
au amârât: ind. pf. c. 3.pl. 105,43
amãrãsc: ind. prez. 3.pl. 65,7; 67,7
(a) AMENINÞA: v. I; var. (Înv.) (a) AMÂNÃNÞA
va amânãnþa: ind. viit.I. 3.sg. 102,9
(a) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
amestecam: ind. imp. 1.sg. 101,10
(s-)au mes tecat: ind. pf.c. 3.pl. 105,35
AMESTECÃTURÃ: s.f. (Aici) „un amestec menit sã tem pereze
tãria vinului” (cf. Anania 2001, p.699).
amestecãturã: sg. ac. 74,9
AMEÞIT, -Ã: adj.
ameþit: m. sg. ac. 77,65
AMIAZÃ: s./adv.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazãzi: s.f. sg. ac. 36,6
amiazãzi: adv. 54, 18
amiiazãzi: adv. în sintagma dracul de amiiazãzi „demonismul
lucid, care determinã pãcatul în mod deliberat, iar nu ca pe un
accident al simþurilor” (cf. Anania 2001, p.721) 90,6
AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; v ezi (a se/
-ºi) ADUCE ºi (a) LUA
AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
amoreailor: pl. gen. 134, 11; 135,19
(a) AMUÞI: v. IV
amuþit-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,3, 10
AN: s.n.
anii: pl. nom./ac. 30,11; 60,7; 76,6; 77,33; 89,5, 9, 15; 101,25, 28
anului: sg. gen. 64,12
ani: pl. ac. 89,4, 10; 94,10
anilor: pl. gen. 89,10
APÃ: s.f.
apelor: pl. gen. 1,3; 17,16; 41,2; 68,15; 76,18; 106,33
apã: sg. ac. 17,12; 62,3; 65,12; 77,16, 17, 40; 105,14; 106,4, 35; 142,6
ape: pl. nom./ac. 17,17; 28,3; 31,6; 64,10; 68,2; 73,13; 76,20;
77,20; 92,4; 103,3, 6, 10; 104,41; 106,23, 35; 113,8; 118,136;
135,6; 143,7; 147,18
apa: sg. nom./ac. 21,15; 22,2; 57,8; 78,3; 87,18; 105,11; 108,18; 123,4
apele: pl. nom./ac. 32,7; 45,4; 76,17; 77,13, 16; 104,29; 148,4
apei: sg. gen. 68,16
Apa: sg. ac., în s. propr. Apa Prigonirii 80,8; 105,32

APRINDERE: s.f.
aprinderi: pl. ac. 65,15
APROAPE: adv./s.
aproapelui: s.m. sg. dat. 14,3; 23,4
(cei) de-aproape: s.m. pl. nom./ac. 14,3; 37,12; 121,8
de-aproapelui: s.m. sg. dat. 14,4
aproapele: sg. ac. 27,3
(un) aproape: s.m. sg. ac. 34,14
(ceale) de aproape: s.f. pl. nom. 44, 15
aproape: adv. 21,12; 33,19; 44, 10; 84,10; 118,151; 144,18
(a se) APR OPIA: v. I
(s-)au apropiat : ind. pf.c. 3.sg. 7, 15; 87,4
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. 26,2; 31,9; 54,19; 148,15
(sã) vor apropiia: ind. viit.I. 3.pl. 31,6
apropiiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 33,6
(s-)au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,12; 5 4,22; 106,18
apropiia(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 63,8
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 90,7
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 90,10
apropiiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 118,150
apropie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 118,169
(a) APUCA: v. I
sã apuce: conj. prez. 3.sg./pl. 10 (Ov),9; 103,21
apucatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,12; 39,13
apucã: imperativ 2.sg. 34,2; 139,5
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 48,16; 67,32; 136,9
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 67,26; 114,8
apucã: imperativ 2.sg. 68,15
apucat-au: ind. pf.c. 3.pl. 76,5
apucat-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,147
APUS: s.n. „asfinþit”; „vest”
apus: sg. ac. 49,1; 67,5; 74,7; 102,12; 106,3; 112,3
apusul: sg. ac. 103,19
ARAB: s.m.; var. (Înv.) ARAV; (Înv. ºi pop.) ARAP
aravilor: pl. gen. 71,10
arapilor: pl. gen. 73,14
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 17,35; 106,16
(a se) ARÃTA: v. I
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 4,6; 77,11; 147,20
(mã) voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 16,15; 41,3
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 16,15
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,16; 117,27
aratã: imperativ 2.sg. 24,4; 30,17; 79,4, 8, 20; 84,8
sã (sã) areate: conj. prez. 3.sg. 24,14
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(a se) ASCUNDE: v. III
au ascuns: in d. pf.c. 3.sg./pl. 9,16; 26,5; 30,5; 34,7, 8
sã (sã) ascunzã: con j. prez. 3.sg. 18,7
ai ascuns: ind. pf.c. 2.sg. 30,20
ascunde(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 30,21
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 31,5; 39,11; 118,11
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,10; 53,2; 68,6; 138,15
(m-)aº fi ascuns: cond. pf. 1.sg. 54, 13
vor ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 55,7
sã ascunzã: conj. prez. 3.pl. 63,6
(nu) ascunde: imperativ pr ohib. 2.sg. 118,19
ascuns-au: ind. pf.c. 3.pl. 139,6; 141,4

voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 49,23; 90,16
ai arãt at: ind. pf.c. 2.sg. 50,8; 70,20
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 58,12
arãtat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 59,5
(m-)am arãt at: ind. pf.c. 1.sg. 62,3
aratã(-Te): imper ativ 2.sg. 79,2
(sã) v or arãta: ind. viit.I. 3.pl. 91,8
ARÃTARE: s.f. „dezvãluire”, „revelare”
arãt area: sg. nom. 118,130
ARÃTAT, -Ã: adj. „vizibil”
arãt at: m. sg. nom. 49,3
ARC: s.n.
arcul: sg. nom./ac. 7,13; 10,3; 17,35; 36,14, 15; 43,7; 45,10; 57,8;
63,4; 77,9
arcului: sg. gen. 59,6
arcelor : pl. gen. 75,4
arcu: sg. ac. 77,57
(a) ARDE: v. III
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 45,10; 49,3; 96,3; 120,6
ars-au: ind. pf.c. 3.pl. 73,7
arde: ind. prez. 3.sg. 82,15
arzând: gerunziu 103,4; 104,32
au ar s: ind. pf.c. 3.sg. 105,18
ARDERE: s.f. „incendiere”; „jertfã”, „sacrificiu”
arderea: sg. nom./ac., în sintagma arderea de tot „jertfa” 19,4; 39,7
arderile: pl. ac., în sint agmele arderile ceale de tot/arderile de tot
49,8; 50, 18, 21
arderi: pl. ac. 65,13
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 65,15
ARGINT: s.n.
argint: pl. nom./ac. 11,7; 67,31; 104,37; 113,12; 118,72; 134,15
argintul: sg. nom. 65,10
ARGINTAT, -Ã: adj.; var. (Rar) ARGINÞIT, -Ã
arginþite: f. pl. ac. 67,14

ASCUNDERE: s.f.
ascunder ea: sg. ac. 17,12
ascunder e: sg. ac. 80,8
ASCUNS: s.n. „tainã”; „greºealã ascunsã”; „ascunziº”; „rezerve”
(ceale) ascunse: pl. ac. 9,1; 16,14; 18,13; 50,8
ascunsuri: pl. ac. 10 (Ov),8; 16,12; 63,5
ascuns: sg. ac., în loc. adv. întru ascuns „în tainã” 10 (Ov),9; 100,5; 138,15
ascunsul: sg. ac. 26,5; 30,21
ascunsurile: pl. ac. 43,22
(a) ASCUÞI: v. IV
au ascuþit: ind. pf.c. 3.pl. 63,4
sânt ascuþite: pasiv ind. prez. 3.pl. 119,4
ascuþit-au: ind. pf.c. 3.pl. 139,4
ASCUÞIT, -Ã: adj.
ascuþit e: f. pl. nom. 44,6; 149,6
ascuþit : n. sg. ac. 51,4
ascuþitã: f. sg. nom. 56,5
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
(mã) voiu asãmãna: ind. prez. 1.sg. 27,1
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (Înv. ccr.) „chip”
asãmãnar ea: sg. ac. 57,5; 143,12
asãmãnar e: sg. ac. 105,20
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: prep. 34,10; 39,6; 70,19; 82,2; 85,8; 88,9; 113,16; 134,18
aseaminea: adv. 48,13, 21; 49,21; 67,7; 88,7; 101,7; 142,7; 143,4

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
aripilor : pl. gen. 16,8; 35,8; 56,2; 60,5; 62,8
aripile: pl. ac. 17, 11; 67,14; 90,4; 103,3; 138,9
arepi: pl. ac. 54,7

ASIRIAN: s.m. (cf. Indice Fc)
asiriianilor: pl. gen. 75,1

ARMÃ: s.f.
arma: sg. ac. 5,15
armã: sg. ac. 34,2
armele: pl. ac. 45,10
arme: pl. nom. 56.5

ASPIDÃ: s.f. „ºarpe veninos din Egipt sau Libia”; „viperã”
as pide: pl. ac. 13,3
as pide: sg. gen. 57,5
as pidã: sg. ac. 90,13; 139,4

ARS, -Ã: adj.
arsã: f. sg. nom. 79,17

ASPRU, -Ã: ad j.
as pru: n. sg. ac. 90,3

(a se) ARUNC A: v. I
(m-)am aruncat: ind. pf.c. 1.sg. 21,11
au ar uncat: ind. pf.c. 3.pl. 21,19
aruncã: imper ativ 2.sg. 54,23
aruncând: gerunziu 125,6

ASTÃZI: adv.
as tãzi: 2,7; 94,8
(a se) ASTUPA: v. I
as tupã: ind. prez. 3.sg. 57,5
(s-)au as tupat: ind. pf.c. 3.sg. 62,12
va astupa: ind. viit.I. 3.sg. 106,42

ARZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(celor) ar zãtori: s.m. pl. dat. 7, 14
(a) ASCULTA: v. I
ascultã: imperativ 2.sg. 4,2; 16,1; 26,7; 27,2; 44,11; 49,7; 53,4;
54,3; 80,9; 139,7
au ascult at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,42, 45; 80,12; 105,25, 44
ascult aþi: imperativ 2.pl. 33,12
vei asculta: ind. viit.I. 2.sg. 80,9
a asculta: inf. prez. 102,20

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,4; 34, 14; 41,2; 47,6, 9, 11; 57,10; 60,9; 62,3, 5; 64,10;
67,3; 72,13, 15; 82,16; 89, 12; 102,15; 103,35; 122,2; 126,4;
127,4; 130,2; 138,12; 147,20
aºea: 34,14
(a se) AªEZA: v. I
ai aºezat: ind. pf.c. 2.sg. 4,10; 88,48
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sã aºaze: con j. prez. 3.sg. 7,6; 112,8
aºazã: ind. prez. 3.sg./pl. 17,34; 49,5
(sã) vor aºeza: ind. viit.I. 3.pl. 103,22
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 104,9; 106,29, 36
aºezatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 142,3
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântul: sg. nom./ac. 24,10, 14; 5 4,21; 73,20; 77,37; 88,29,
35, 40; 102,18; 104,8; 105,45; 110,5, 9; 131,12
aºezãmântul: sg. ac., în sintagma aºezãmântul de leage/aºezãmântul
lui Dumnezeu 43,18; 49,5, 16; 77,10
aºezãmânt: sg. ac. 82,6; 88,4
(a) AªTEPTA: v. I
am aºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 24,5, 21; 39,2; 68,21
aºtap tã: imperativ 2.sg. 26,14
aºtap tã: ind. prez. 3.sg./pl. 32,20; 68,7; 141,8
aºteap tã: ind. prez. 3.pl. 36,9; 103,27
aºteap tã: imperativ 2.sg. 36,34
aºtep tând: gerunziu 39,2
voiu aºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 51,11
aºtep tam: ind. imp. 1.sg. 54,9
au aºteptat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 55,7; 68,21; 118,95
aºtep ta-vor : ind. viit.I. 3.pl. 103,11
aºtep tat-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,166

ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 16,6; 30,23; 60,6; 85,7; 117,21, 28; 118,26; 137,1
sã (sã) auzã: conj. prez. 3.sg. 18,4
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 19,2; 33,3
auzi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 19,7
sã auzu: con j. prez. 1.sg. 25,7
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 29,11; 96,8
am auzit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 30,14; 43,2; 47,9; 61,12; 77,3; 131,6
auziiam: ind. im p. 1.sg. 37,14
aude: ind. prez. 3.sg. 37,15
auziþi: imperativ 2.pl. 48,2; 65,16
auzi-va: ind. viit.I. 3.sg. 54,20
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 65,18; 101,21
auzitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 80,8
ar fi auzit: cond. pf. 3.sg. 80,14
auzi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 84,9
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 90,15
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 94,8
auziia: ind. imp. 3.sg. 98,6
auzeai: ind. imp. 2.sg. 98,8
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 113,14; 134,17
auzi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 140,6
AUZIT: s.n. „auz”
auzitul: sg. ac. 17,45
AUZIT, -Ã: adj.
auzit: n. sg. ac. 65,8
auzitã: f. sg. ac. 75,9; 142,8
auzite: f. pl. ac. 105,2

AªTEPTARE: s.f.
aºtep tarea: sg. nom./ac. 38,8; 70,5; 118, 116
AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. ac. 6,7; 40,4; 62,7
aºternutului: sg. gen./dat. 98,5; 1 31,3
aºternut: sg. ac. 109,1

(a se) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 37,15
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 76,6
(sã) au: ind. prez. 3.pl. 89,5
au: ind. prez. 3.pl. 134,16, 17
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 146,10

(a se) ATINGE: v. III
(sã) atinge: ind. prez. 3.sg. 103,32
(nu vã) atingeþi: imper ativ prohib. 2.pl. 104,15
atinge(-Te): imper ativ 2.sg. 143,5
ATUNCI: adv.
atunci: 2,5; 18,14; 39,8; 50,21; 55,10; 68,5; 75,8; 88,20; 92,2;
118,6, 92; 125,2
(a se) AÞÂÞA: v. I; var. (În v.) (a se) AÞIÞA
(s-)au aþiþat: ind. pf.c. 3.pl. 17,9

AVERE: s.f.
averea: sg. ac. 108,11
B
BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurilor: pl. gen. 73,13
bãlaurului: sg. gen. 73,14
bãlaur: sg. ac. 90,13
bãlaurul: sg. nom. 103,26
bãlauri: pl. voc. 148,7

AUSTRU: s.n.
austr ul: sg. nom. 77,26
austr u: sg. ac. 125,4
AUR: s.n.
aurul: sg. ac. 18, 11; 71,15
auru: sg. ac. 44,14
aur: sg. nom./ac. 67,14; 104,37; 113,12; 118,72, 127; 134,15
AURIT, -Ã: adj.
aurit: n. sg. ac. 44,10

BAN: s.m.
banii: pl. ac. 14,5
BARBÃ: s.f.
barbã: sg. ac. 132,2
barba: sg. nom. 132,2
BARDÃ: s.f.
bardã: sg. ac. 73,6

AUZ : s.n.
auzului: sg. dat. 50,10
auzul: sg. ac. 111,7
(a) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 3,5; 6,9; 10 (Ov),17; 17,7; 21,25; 27,6; 33,5,
7, 18; 39,3; 58,8; 65,19; 68,34; 77,21; 80,6; 117,5; 119,1; 137,4
auzitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,2
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 4,4; 54,18; 57,6; 91,12; 93,9; 114,1; 144,19
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 5,4; 21,3; 37,16
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,10; 77,59
auzi: im perativ 2.sg. 12,4; 16,1, 6; 19,10; 26,7; 38,13; 54,2; 59,7;
60,2; 63,2; 6 4,3, 6; 68,14, 17, 18; 83,9; 85,1; 101,2, 3; 107,7;
118,145, 149; 129,2; 137,3; 140,1; 142,1, 7

(a) BATE: v. III
ai bãtut: ind. pf.c. 2.sg. 3,8; 68,27
am fost bãtut : pasiv ind. pf.c. 1.sg. 72,14
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 104,33, 36; 134,8, 10; 135,10, 17
(a) BATJOCORI: v. IV; var. (a) BAJOCORI
va bajocori: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 36,13
au batjocorit: ind. pf.c. 3.pl. 21,8
bajocoritu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 34, 16
au bajocorit: ind. pf.c. 3.pl. 79,7
a bajocori: inf. pr ez. 103,26
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binele: s.n. sg. ac. 33,11
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facerile de bine 77,11

BATJOCURÃ: s.f.; var. BAJOCURÃ
bajocurã: sg. ac. 34,16
batjocurã: sg. nom./ac. 43,14; 78,4
(a) BÃGA: v. I
bagã: imper ativ 2.sg. 83,9
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 39,4; 77,54
bãgatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 65,11
BÃRBAT: s.m.
bãr batul: sg. nom./ac. 1,1; 5,8; 31,2; 33,9; 39,5; 79,18; 83,6;
91,7; 111,1; 139,12
bãr baþii: pl. nom./ac. 25,9; 5 4,24; 58,3; 75,6
bãr baþii: pl. voc. 138,19
bãr batului: sg. gen. 146,10
BÃTAIE: s.f. „loviturã”; „plagã”; „pedeapsã”
bãtãile: pl. nom. 31,10; 38,11
bãtâi: pl. nom. 34,15
bãtãi: pl. ac. 37,18; 72,5; 88,33
bãt aia: sg. nom. 90,10; 105,30

(a se) BINECUVÂNTA: v. I
bine (sã) cuvinteazã: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),3; 144,21
bine v oiu cuvânta: ind. viit.I. 1.sg. 15,7; 25,12; 33,2; 62,5; 144,1, 2
bine e cuvânt at: pasiv ind. prez. 3.sg. 17,47; 27,6; 30,22; 40,14; 65,20;
67,20, 36; 71,18, 19; 88,53; 105,48; 117,26; 123,6; 134,21; 143,1
bine cuvinteazã: ind. pr ez. 3.pl. 36,22
bine (sã) va cuvânt a: ind. viit.I. 3.sg. 48,19
binecuvânta: ind. im p. 3.pl. 61,5
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 65,8; 67,27; 95,2; 102,20, 21, 22;
133,1, 2; 134,19, 20
bine v or cuvânta: ind. viit.I. 3.pl. 71,15
f ie binecuvântat : pasiv conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 71,17; 112,2
binecuvinteazã: imperativ 2.sg. 102,1, 2; 103,1, 35
binecuvânteazã: imperativ 2.sg. 102,22
binecuvântãm: ind. prez. 1.pl. 113,26
bine eºti cuvânt at: pasiv ind. prez. 2.sg. 118,12
bine sã cuvinteaz e: conj. prez. 3.pl. 144,10
(a) BINEPLÃCEA: v. II
bine am plãcut: ind. pf.c. 1.sg., în structura v. dislocatã bine am
plãcut 25,3
bine plãceam: ind. imp. 1.sg., în str uctura v. bineplãceam 34, 14
bine v oiu plãcea: ind. viit.I. 1.sg. 114,9
bine au plãcut : ind. pf.c. impers. 146,11; 149,4

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 104,22; 148,12
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 106,32
bãtrâni: s.m. pl. ac. 118, 100
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþelor: pl. gen. 70,9
bãtrâneaþe: sg. ac. 70,18
bãtrãneaþele: pl. nom. 91,11
bãtrâneaþe: pl. ac. 91,15

BINEPLÃCUT, -Ã: adj.; (scris ºi) BINE PLÃCUT, -Ã
bine plãcute: n. pl. ac. 118,108
(a) BINEVESTI: v. IV
bine vestesc: ind. prez. 3.pl. 67,12

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 79,6
beutura: sg. ac. 101,10

BINEVESTIT, -Ã: adj.
bine vestitã: f. sg. ac. 80,4

BÂRFÃ: s.f.
bãr feale: pl. ac. 118,85

(a) BINEVOI: v. IV
bine voiaºte: imperativ 2.sg. 39,14
bine ai v oit: ind. pf.c. 2.sg. 43,4
bine v or voi: ind. viit.I. 2pl. 48,14
bine au voit: ind. pf.c. 3.sg. 67,17
a binevoi: inf. prez. 76,8

(a) BEA: v. II
voiu bea: ind. viit.I. 1.sg. 49,13
bea: ind. imp. 3.pl. 68,13
bea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 74,9
sã bea: conj. pr ez. 3.pl. 77,44
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 109,7

(a) BIRUI: v. IV
sã bir uieºti: conj. prez. 2.sg. 50,6
au bir uit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 51,9; 64,4; 128,2

BEAT, -Ã: s.m./f.
(cel) beat : s.m. sg. ac. 106,27
BERBEC: s.m.
berbecilor: pl. gen., în sintagma fiii bebecilor „miei (pentru jer tfã)” 28,1
berbecii: pl. nom. 64,14
berbeci: pl. ac. 65,15
BINE: adv./s.
bine: adv. în structuri v. dislocate bine sã cuvinteazã/ bine voiu
cuvânt a/bine e cuvântat/bine cuvinteazã/bine sã va cuvânta/bine
vor cuvânta/fie binecuvânt at/bine eºti cuvântat/bine sã cuvinteaze
10 (Ov),3; 15,7; 17,47; 25,12; 27,6; 30,22; 33,2; 36,22; 40,14; 48,19;
62,5; 65,20; 67,36; 71,15, 17, 18, 19; 88,53; 105,48; 117,26; 118,12;
123,6; 134,21; 143,1; 144,1, 2, 10, 21
bine: adv. în sintagma vreame bine cuvioasã „vreme potrivitã” 31,6
bine: adv. în structur a v. dislocatã bine ai voit/bine vor voi/bine
au voit 43,4; 48,14; 67,17
bine: adv. 32,3; 34, 25; 39,16; 69,4; 72,28; 91,2, 15; 117,8, 9, 25;
118,71, 122; 127,2; 150,5
(mai) bine: adv. 36,16
bine: adv. în structur a v. bine am plãcut/bine plãceam/bine voiu
plãcea/bine au plãcut 25,3; 34,14; 114,9; 146,11; 149,4
bine: adv. în sintagma bine plãcute 118,108
bine: s.n. sg. ac. 12,6; 13,1, 3; 33,15; 35,4; 36,27; 48,19; 50,20;
52,2, 4; 56,3; 85,17; 114,7; 124,4

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþa: sg. nom. 2,8
BISERICÃ: s.f.
bisearica: sg. nom./ac. 5,8; 10,5; 17,7; 26,4; 27,2; 28,9; 4 4,16;
64,5; 67,30; 78,1; 137,2; 149,1
bisearicii: sg. gen. 47,10; 143,12
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniia: sg. nom./ac. 3,9; 108,18; 132,3
blagosloveniile: pl. ac. 20,4
blagoslovenie: sg. ac. 20,7; 23,5; 36,26; 83,8; 144,16
blagoslovenia: sg. nom. 128,8
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
vei blagoslovi: ind. viit.I. 2.sg. 5,15; 108,28
blagosloveaºte: imper ativ 2.sg. 27,9
va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 28,11
au blagoslo vit: ind. pf.c. 3.sg. 44,3; 106,38; 113,20
blagoslovi-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 64,12
sã blagosloveascã: conj. prez. 3.sg. 66,2
blagosloveascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 66,7, 8
(sã) vor blagoslovi: ind. viit.I. 3.pl. 71,17
blagoslovit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 84,2
(sã) va blagoslo vi: ind. viit.I. 3.sg. 111,2; 127,4
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BRUMÃ: s.f.
brumã: sg. ac. 77,47; 118,83

blagoslovit-au: ind. pf.c. 3.sg. 113,20, 21; 147, 13
blagosloviþi sânteþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 113,23
blagoslovit-am: ind. pf.c. 1.sg. 117,26
blagosloveascã: conj. pr ez. 3.sg. 127,5; 133,3
blagoslovitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 128,8
blagoslovind: gerunziu 131,15
voiu blagoslovi: ind. viit.I. 1.sg. 131,15

BUCATÃ: s.f.
bucate: pl. ac. 77,18, 25
bucatele: pl. nom. 77,30
BUCÃÞICÃ: s.f.
bucãþealele: pl. ac. 147,17

BLÂND, -Ã: adj./s.
(cei) blânzi: s.m. pl. nom./ac. 24,9; 33,3; 36,11; 146,6; 149,4
blânzii: s.m. pl. ac. 75,10
blând: adj. m. sg. nom. 85,5

(a se) BUCURA: v. I
(sã) vor bucura: ind. viit.I. 3.pl. 12,5; 50,10; 88,13, 17; 144,7
bucura(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,6; 13,7; 18,6; 52,7
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.sg. 15,9
(sã) va bucura: ind. viit.I. 3.sg. 20,2; 34,9; 40,12; 50,16
bucura(-mã/-Mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 30,8; 59,8
(vã) bucuraþi: imperativ 2.pl. 31,11
bucuraþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,1; 67,5; 80,2
sã (sã) bucure: conj. prez. 3.sg./pl. 34,19, 24; 37,17; 47,12; 66,5;
95,11; 149,2
(sã) bucurã: ind. prez. 3.pl. 34,26
bucure(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 34,27; 39,17
(mã) voiu bucura: ind. viit.I. 1.sg. 58,17; 62,8; 91,5
sã (se) bucure: conj. prez. 3.pl. 67,4
bucura(-se)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 70,23
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.sg. 83,3
(ne-)am bucurat: ind. pf.c. 1.pl. 89,14
sã (ne) bucurãm: conj. prez. 1.pl. 94,1; 117,24
bucura(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 95,12

BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþe: sg. ac. 44,5; 89,10
blândeaþele: pl. ac. 131,1
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãm: sg. ac. 10 (Ov),7; 13,3; 58,13
blãstãmul: sg. ac. 108,18
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blastãmã: ind. prez. 3.pl. 36,22
ar fi blãs tãmat: cond. pf. 3.sg. 54,13
blãstãma: ind. imp. 3.pl. 55,6; 61,5
blãstãma-v or: ind. viit.I. 3.pl. 108,28
[fie] blãs tãmaþi: pasiv conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 118,21
BOALÃ: s.f.
boala: sg. ac. 40,4

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 20,7; 29,12; 44,16; 46,2; 50,10; 62,6; 64,13;
88,16; 104,43; 106,22; 117,15; 125,2, 5, 6
bucuriia: sg. voc., în sintagma bucuriia mea 31,7
bucuriii: sg. gen. 41,5; 44,8
bucuriia: sg. nom./ac. 47,3; 50,14; 118,111

BOGAT, -Ã: adj./s.
(cei) bogaþi: s.m. pl. ac. 10 (Ov),8
bogaþii: s.m. pl. nom. 33,11; 4 4,13
bogatul: sg. nom. 48,3
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. ac. 36,3; 48,11
bogãþiia: sg. nom./ac. 36,16; 61,11; 118,14
bogãþiilor: pl. gen. 48,7; 51,9
bogãþii: pl. ac. 72,12; 75,6
bogãþie: sg. nom. 111,3
BOIER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BOIAR
boiari: pl. voc. 23,7, 9; 145,2
boiari: pl. ac. 117,9
BOLÂND, -Ã: s.m./f.; var. BOLUND, -Ã (Trans. Ban) „nebun”
(cei) bolunzi: s.m. pl. voc. 93,8
BOLNAV, -Ã: s.m./f.
bolnav: s.m. sg. nom. 104,37
BOU: s.m.
boii: pl. nom. 8,8; 49,10; 143,14
boi: pl. ac. 65,15

BUN, -Ã: adj./s./adv.
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 4,6; 121,9
bune: s.n. pl. ac. 34,12; 37,21
bune: s.n. pl. ac. 108,5
(celor) buni: s.m. pl. dat. 124,4
bunã: adj. f. sg. ac., în sintagma (Înv. ºi reg.) bunei-voirei „bunãvoinþã” 5,15
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 33,9; 44,2; 51,11; 53,8; 72,1; 85,5;
99,5; 105,1; 106,1; 117,1, 2, 29; 118,68; 134,3; 135,1; 142,10;
144,9; 146,1
bune: adj. f. pl. ac. 33,13
bunã: adj,. f. sg. nom./ac. 35,5; 62,4; 68,17; 108,21; 110,10;
118,72
bunã: adj. f. sg. ac., în loc. adv. de bunã voie 53,8
bunei: adj. antep. f. sg. gen., în sintagma bunei plãceri 68,14
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 83,11
bune: adj. în sintagma bune vrerile 140,5
bun: adv. „bine” 132,1

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom./ac. 10 (Ov),15; 43,4; 70,18; 76,16; 88,11, 14, 22; 97,1
braþãle: pl. nom. 17,35
braþele: pl. nom. 36,17
braþului: sg. gen. 78,11
braþu: sg. ac. 135,12

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 15,2; 26,13; 64,5; 127,5
bunãtatea: sg. ac. 24,7; 37,21; 105,5; 118,68
bunãtãþi: pl. ac. 24, 13; 38,3; 83,13; 102,5; 106,9
bunãtãþii: sg. gen. 30,20; 64,12; 144,7
bunãtate: sg. ac. 36,3; 51,5; 84,13; 103,28; 118,65, 66

BRÂU: s.n.
brâu: sg. ac. 108,19

BUNÃ-CUVIINÞÃ: s.f.
bunã-cuviinþa: sg. nom./ac. 25,8; 49,2

BRICI: s.n.
briciu: sg. ac. 51,4

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãv oie 53,8; 67,10; 118,108

BROASCÃ: s.f.
broascã: sg. ac. 77,45
broaºte: pl. ac. 104,30

BUNÃVOIRE: s.f. (scris ºi) BUNÃ-VOIRE
bunãvoir ea: sg. ac. 50,20
bunei-voirei: sg. gen. 5,15
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BUNÃVRERE: s.f. (scris ºi) BUNÃ VRERE „bunãvoinþã”
bunãvr earea: sg. ac. 88,18; 105,4
bune vr erile: pl. ac. 140,5
BURUIANÃ: s.f.
bur uienile: pl. ac. 36,2
bur uianã: sg. ac. 103,14
BUZÃ: s.f.
buze: pl. nom./ac. 11,3; 16,1; 62,6; 119,2
buzele: pl. nom./ac. 11,4, 5; 13,3; 15,4; 21,8; 30,19; 33,14; 39,10; 44,3;
50,17; 58,8; 62,4; 65,14; 70,23; 88,35; 105,33; 118,13, 171; 139,4
buzelor: pl. gen./dat. 16,4; 20,3; 58,13; 139,10; 140,3
C

casã: sg. ac., în sintagma casã de scãpare 30,3
case: pl. ac. 44,9
casele: pl. nom./ac. 47, 14; 48,12; 73,20
casei: sg. gen. 64,5
casã: sg. ac. 67,7; 83,4; 112,9; 128,6
casii: sg. gen., în sintagma casii Dumnezeului/casii Domnului
91,14; 115,19; 133,1; 134,2
casii: sg. dat. adn. 104,21
casa: sg. voc., în sintagmele casa lui Isr ail/casa lui Aaron/casa
lui Levi 134,19, 20
cãsile: pl. ac. 47,4
CASIA: s.f. (Înv.) „scorþiºoarã”
casiia: sg. nom. 44,9
CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (formã mai apropiatã de lat.
cathedr a „scaun”) (Neob.) „jeþ”
cathedr a: sg. ac. 106,32

CAL: s.m.
cai: pl. ac. 19,8; 75,7
calul: sg. nom./ac. 31,9; 32,17
calului: sg. gen. 146,10
CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 1,1, 6; 2,12; 5,9; 13,3; 17,31, 33; 18,6; 24,12;
26,11; 31,8; 34,6; 35,5; 36,5, 7, 23, 34; 43,19; 48,14; 49,23;
66,3; 76,14, 20; 85,11; 101,24; 106,4, 17; 118,9, 14, 27, 29, 30,
32, 33, 37, 101, 104, 128; 138,2 4; 141,4; 142,8; 145,9
cale: sg. ac. 24,8; 67,5, 20; 77,50; 79,13; 84,14; 88,42; 100,6;
106,7, 40; 109,7; 118,1; 139,6
cãile: pl. nom./ac. 10 (Ov),5; 13,3; 15,11; 17,22; 24,4, 9,10; 38,2;
50,15; 80,14; 90,11; 9 4,11; 102,7; 118,3, 5, 15, 26, 151, 168;
127,1; 137,5; 138,4; 144,17
cãi: pl. ac. 16,4
cãlii: sg. gen. 79,10
CAMÃTÃ: s.f.
camãtã: sg. ac. 14,5
camãt a: sg. nom. 54,12
came te: pl. ac. 71,14

(a) CÃDEA: v. II
cazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 5,12; 89,6
sã cazu: conj. pr ez. 1.sg. 7,5
sã cazã: conj. prez. 3.sg. 34,8
sã caz : conj. prez. 1.sg. 117,13
cad: ind. prez. 3.pl. 144,14
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 10 (Ov),10; 36,24
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,16; 15,6; 19,9; 26,2; 35,13; 54,5;
56,7; 68, 10; 77,28, 6 4
cãdea-v or: ind. viit.I. 3.pl. 17,39; 90,7; 139,11; 140,10
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 21,30; 36,2, 20; 44,6; 71,9
cãzând: gerunziu 36,20
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 57,9
cãdeþi: ind. prez. 2.pl. 81,7
sã cãdem: conj. pr ez. 1.pl. 94,6
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 104,38
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. nom. 105,29
cãderi: pl. ac. 109,6
cãdeare: sg. nom. 143,14

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candila: sg. ac. 17,29
candilã: sg. nom./ac. 118,105; 131,17

(a se) CÃI: v. IV
(s-)au cãit: ind. pf.c. 3.pl. 105,45
(Sã) va cãi: ind. viit.I. 3.sg. 109,4

CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 3,4; 7,17; 20,4; 21,8; 22,5; 26,6; 37,5; 39,8;
82,3; 109,7; 117,22; 139,8, 10; 140,5
cap: sg. ac. 17,4 4; 43,15; 132,2
capului: sg. gen. 39,13; 59,9; 68,5; 107,9
capetele: pl. ac. 65,12; 67,22; 73,13, 14; 108,25; 109,6
CAR: s.n.
car ul: sg. nom. 67,18

(a) CÃLCA: v. I
calce: con j. prez. 3.sg. 7,6
au cãlcat: ind. pf.c. 3.sg. 55,2
cãlcatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 55,3
cãlca: ind. imp.. 3.pl. 56,4
vei câlca: ind. viit.I. 2.sg. 90,13
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 138,11
CÃLCARE: s.f.
cãlcãri: pl. ac., în sintagma cãlcãri de leage 100,3

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 49,13
car nea: sg. nom./ac. 101,6; 108,24
cãr nurile: pl. ac. 26,2; 77,27; 78,2; 118,120
CARTE: s.f.
Car tea/car tea: sg. nom. în titlu: Car tea psalmilor; 68,29; 138,16
cãrþii: sg. gen. 39,8
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 5,8; 44,11; 49,9; 51,2; 58,1; 65,13; 83,5; 95,1;
103,17; 111,3; 113,1, 17, 20; 117,3; 126,1
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului/casa lui Dumnezeu/
casa Dumnezeului mieu 22,6; 26,4; 41,5; 51,10; 54, 15; 83,11;
91,14; 117,26; 121,1, 9; 133,1; 134,2
casii: sg. gen./dat. 25,8; 29,1; 35,9; 48,17; 67, 13; 68,10; 92,5;
97,3; 100,2, 7; 121,5; 127,3; 131,3

CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „per soanã care încalcã un
jurãmânt, o lege, o por uncã”
cãlcãt orii: pl. nom./ac., în sintagma cãlcãtorii de leage 5,6; 25,4;
85,14; 118,85, 113
cãlcãt oriul: sg. nom., în sintagma cãlcãtoriul de leage 35,2
cãlcãt oriului: sg. gen., în sintagma cãlcãtoriului de leage 70,4
cãlcãt ori: pl. ac., în sintagma cãlcãtori de leage 118,119
CÃLCÂI: .s.n.
cãlcâiului: sg. gen. 48,6
cãlcâiul: sg. ac. 55,7
CÃLDARE: s.f. (aici) „vas pentru spãlar ea picioarelor sau a
mâinilor” (cf. Anania 2001, p.681)
cãldar ea: sg. nom. 59,10; 107,10

425

CARTEA PSALMILOR

INDICE

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. ac. 18,7
CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmara: sg. ac. 18,6
cãmãrile: pl. ac. 104,30
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 2,2; 46,10; 67,26, 28; 82,12; 104,22;
112,8; 118,23, 161; 148,11
cãpeteniilor: pl. gen. 32,10; 75,13; 86,6
cãpetenii: pl. ac. 44,17; 81,7; 106,40
cãpeteniia: sg. nom. 104,20
cãpetenie: sg. ac. 104,21
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. nom./ac. 8,9; 16,5; 17,46; 22,3; 24,4; 43,19; 76,20; 141,4
cãr are: sg. ac. 26,11
cãrãrii: sg. dat. 77,50
cãr area: sg. ac. 118,35; 138,3
cãrãrilor: pl. dat. adn. 118,105
CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. nom. 17,9, 13, 14; 139,11
cãr bunii: pl. ac. 119,4

voiu cânt a: ind. viit.I. 1.sg. 7,18; 12,6; 58,17; 60,9; 70,23; 88,2;
100,1; 143,9
cânta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,3; 12,6; 26,6; 56,8; 74,10; 103,33; 107,2
cântaþi: imperativ 2.pl. 9,12; 29,5; 32,2, 3; 46,7, 8; 67,5, 33; 95,1,
2; 97,1, 4; 104,2; 136,3; 149,1
cânta-vom: ind. viit.I. 1.sg. 20,14
sã cânte: conj. prez. 3.sg./pl. 29,13; 149,3
vor cânta: ind. viit.I. 3.pl. 64,14
cânta: ind. im p. 3.pl. 67,26; 68,13
vom cânt a: ind. viit.I. 1.pl. 136,4
cânte: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 137,5
a cânt a: inf. prez. 146,7
CÂNTARE: s.f.
cântãrii: sg. gen . 17,1; în titlu: Psalm 29; Psalm 91; Psalm 92;
Psalm 94; 47,1; 66,1; 67,1; 74,1; 86,1; 90,1
cântare: sg. nom./ac. 32,3; 39,4; 64,2; 68,31; 70,22; 91,4; 95,1;
97,1; 136,3; 143,9; 149,1
cântarea: sg. nom. 38,1; 39,4; 41,9; 44,1; 64,1; 65,1; 70,6; 75,1;
82,1; în titlu: Psalm 87; Psalm 95; Psalm 120; Psalm 122; 107,1;
119,1; 121,1; 123,1; 124,1; 125,1; 126,1; 127,1; 128,1; 129,1; 130,1;
131,1; 132,1; 133,1; 136,4; 148,15
cântãrile: pl. ac. 53,1; 54,1; 60,1; 136,3
cântãri: pl. ac. 75,1; 136,3
(a) CÂRTI: v. IV
au cârtit : ind. pf.c. 3.pl. 105,25

CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþe: sg. ac. 70,18
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. ac. 19,8

(a) CÂªTIGA: v. I
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. 77,54
am cãºtigat: ind. pf.c. 1.sg. 118,111

CÃTUªÃ: s.f.
cãtuºi: pl. ac. 149,8

CEARÃ: s.f.
ceara: sg. nom./ac. 21,15; 57,9; 67,3; 96,5

(a se) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.sg./pl. 9,11; 13,2; 23,6; 33,11; 36,32; 39,17;
52,3; 68,7; 69,3, 5; 70,13, 24; 103,32; 104,3; 118,2
cautã: imper ativ 2.sg. 12,4; 24,16; 33,15; 68,17; 73,20; 79,15;
83,10; 85,16; 89,16; 118,132, 176
sã caute: con j. prez. 3.pl. 77,7; 103,2 1; 104,45
cãutaþi: indicativ prez. 2.pl. 4,3
va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov),4; 43,22; 60,8
cãuta(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov),15
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 26,4; 118,6, 33, 145
cãutatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 26,8
ai cãutat : ind. pf.c. 2.sg. 30,8
cãutat-am: ind. pf.c. 1.sg. 33,5
vei cãut a: ind. viit.I. 2.sg. 36,10
am cãutat : ind. pf.c. 1 .sg. 36,36; 76,3; 118,10, 22, 45, 56, 94,
100; 121,9
cãuta: ind. im p. 3.pl. 37,13; 77,34
au cãut at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 39,2; 53,5; 62,10; 85,14; 118,155
cãutaþi: imper ativ 2.pl. 68,33; 104,4
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 82,17
cãutat-au: ind. pf.c. 3.sg. 101,18

CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. nom. 17,10; 96,2
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 101,10
cenuºa: sg. ac. 147,16
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 2,4; 10,5; 13,2; 17,14; 32,13; 35,6; 52,3; 56,4, 11; 72,9,
25; 75,9; 77,26; 79,15; 84,12; 88,38; 101,20; 102,19; 112,6; 113,11;
118,89; 134,6; 138,8; 148,14
ceriuri: pl. nom./ac. 8,2; 56,6, 12; 88,3; 106,26; 107,5, 6; 112,4;
122,1; 148,1, 4
ceriurile: pl. nom./ac. 8,4; 17,10; 18,2; 21,32; 32,6; 49,6; 67,9;
68,35; 88,6, 12; 95,5, 11; 96,6; 101,26; 135,5; 143,5
ceriului: sg. gen. 8,9; 49,11; 77,23; 78,2; 88,30; 90,1; 102,11; 103,12
ceriul: sg. ac. 18,7; 19,7; 49,4; 103,2; 113,23; 120,2; 123,8; 133,3;
145,6; 146,8
ceriul: sg. nom./ac., în gen. superl. ceriul ceriului 67,34; 113,24
ceriului: sg. gen., în gen. superl. ceriul ceriului 67,34; 113,24
ceriurile: pl. voc., în sintagma ceriurile ceriurilor 148,4
ceriurilor: pl. gen., în gen . superlativ ceriurile ceriurilor 148,4

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
câni: pl. nom. 21,17
cânelui: sg. gen. 21,21
cânii: pl. ac. 58,15
cânilor: pl. gen. 67,24

CERB: s.m.
cerbilor: pl. gen./dat. 17,34; 103,18
cerbii: pl. ac. 28,9; 113,4, 6
cerbul: sg. nom. 41,2

CÂINESC , -EASCÃ: adj. var. (Reg.) CÂNESC, -EASCÃ
câneascã: f. sg. ac., în sintagma muscã câneascã 77,45; 104,31

CERBICE: s.f.
cerbicile: pl. ac. 128,4

CÂMP: s.n./s.m.
câmpului: sg. gen. 8,8; 102,15; 103,11, 16
câmpii: s.m. pl. nom./ac. 64,12; 95,12; 103,8; 131,6
câmpul: sg. ac. 77,12, 43

(a) CER CA: v. I
cerci: ind. pr ez. 2.sg. 7,10
cearcã: ind. prez. 3.sg./pl. 9,13; 21,27; 24,10; 34,4; 39,15; 118,2; 141,5
cercat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 16,3
cearcã: imperativ 2.sg. 25,2
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 26,8
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 30,24

(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,1; 105,12
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cheamã: ind. prez. 3.sg./pl. 41,8; 98,6; 144,18; 146,4, 9
chematu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 48,12
chema-va: ind. viit.I. 3.sg. 49,4
chiiamã: imperativ 2.sg. 49,15
ai chemat: ind. prez. 2.sg. 80,8
chiamã: ind. prez. 3.pl. 85,5
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 88,27
chema: ind. imp. 3.pl. 98,6
(nu) chema: imperativ prohib. 2.sg. 101,25
chemaþi: imper ativ 2.pl. 104,1

ai cer cat: ind. pf.c. 2.sg. 65,10
cer catu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 80,8
voiu cerca: ind. viit.I. 1.sg. 118,69
cer catu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 138,1
(a) CERCETA: v. I
cer cetezi: ind. prez. 2.sg. 8,5
ai cer cetat: ind. pf.c. 2.sg. 16,3; 138,3
sã cercetez: conj. prez. 1.sg. 26,4
a cerceta: inf. prez. 58,6
cer cetat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 64,10
cer ceteazã: imperativ 2.sg. 79,15; 105,4
cer ceta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 88,33
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 118,34, 115
au cerce tat: ind. pf.c. 3.sg. 118,129

CHIMVAL: s.n. (Înv.) „vechi instrument muzical compus din
douã jumãtãþi de glob de aramã care se lo veau una de alta”
chim vale: pl. ac. 150,5
chin vale: pl. ac. 150,5

(a) CERE: v. III
cear e: imperativ 2.sg. 2,8
au cerºut: ind. pf.c. 3.sg . „a cerut” (spre deosebire de sensul „a
cer e pomanã”, pentru car e s-a desprins din conjugarea lui (a)
cer e verbul (a) cerºi ) 20,5
am cer ut: ind. pf.c. 1.sg. 26,4
cerând: gerunziu 36,25
ai cer ut : ind. pf.c. 2.sg. 39,7
sã cearã: con j. prez. 3.sg./pl. 77,18; 108,10
cer ut-au: ind. pf.c. 3.pl. 104,40
CERERE: s.f.
cear erea: sg. ac. 6,10; 16,1; 60,2; 105,15; 118,170
cear erile: pl. ac. 19,7; 36,4
cear erii: sg. gen. 85,6

CHINUIRE: s.f.
chinuir e: sg. ac. 31,4
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) în ce chip 32,22; 41,2
chip: sg. ac., în expr. în chip „ca o nãlucã” 38,7
chipul: sg. ac. 72,20
CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac. 8,6; 28,2; 48,13, 21; 95,7
cins tea: sg. nom./ac. 44,10; 98,4
(a) CINSTI: v. IV
sânt cins tiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 138,17

CERESC, -EASCÃ: adj./s.
(Cel) Ceresc: s.m. sg. nom. 67,15
cereascã: adj. f. sg. ac., în sintagma pâine cereeascã/pâne cereascã
77,24; 104,40
cer esc: adj. m. sg. dat., în sint agma Dumnezeului ceresc 135,26
(a se) CERTA: v. I
sã cerþi: conj. pr ez. 2.sg. 6,2; 37,2
cer tat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 9,6
(sã) v or certa: ind. viit.I. 3.pl. 36,28
cear tã: ind. prez. 3.pl. 67,31
va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. 93,10
vei cer ta: ind. viit.I. 2.sg. 93,12
au certat: ind. pf.c. 3.sg. 104, 14; 105,9; 117, 18
cer tând: gerunziu 117, 18
cer tat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 118,21
cer ta(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 140,5
CERTARE: s.f.
cer tarea: sg. nom./ac. 17,16, 36; 75,7; 79,17; 103,7
CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom./ac. 9,7; 68,36; 138,20
ce tate: sg. ac. 30,22; 5 4,10; 71,16; 121,3
cetatea: sg. nom./ac. 45,5; 47,3; 58,7, 15; 59,11; 72,20; 107,11; 126,1
ce tatea: sg. ac., în sintagma ce tatea Dumnez eului/cetatea
Domnului 47,2, 9; 100,8
ce tatea: sg. voc., în sintagma cetat ea lui Dumnezeu 86,3
ce tãþii: sg. gen., în sintagma ce tãþii ceii de lãcuit 106,4
ce tatea: sg. ac., în sint agma cetat ea cea de lãcuit 106,7
ce tãþi: pl. ac., în sintagma cetãþi de lãcuit 106,36
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedrii: pl. nom./ac. 28,5; 36,35; 79,11; 103,16; 148,9
chedrul: sg. ac. 91,13
(a) CHEMA: v. I
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 4,2; 17,7; 30,18; 114,4; 117,5
au chemat : ind. pf.c. 3.pl. 13,5; 49,1; 52,6; 77,58; 78,6; 104,16
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 17,4; 55,10; 101,3; 114,2; 115,13, 17; 137,3
vom chema: ind. viit.I. 1.pl. 19,8, 10; 74,2; 79,19

CINSTIT, -Ã: adj.
cins tit: n. sg. nom. 71,14
CIOPLIT: s.n. „chip cioplit”
(ceale) cioplit e: pl. ac. 77,58
(celor) cioplite: pl. dat. 96,7; 105,36, 38
(celui) cioplit: s.m. sg. dat. 105,19
(a se) CLÃTI: v. IV (Înv.) „a (se) clãtina”
(mã) voiu clãti: ind. viit.I. 1.sg. 10 (Ov),6; 12,5; 29,7; 61,3
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 14,5; 20,8; 45,6; 92,1; 95,10; 111,6, 8; 124,1
sã clãteascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 15,8; 37,17
sã (sã) clãteascã: conj. prez. 3.pl. 16,5
clãtitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,8; 45,7; 76,19
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,8; 47,6; 59,4; 72,2; 93,18; 96,4;
106,2 7; 113,7
clãtit-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,8
clãteaºte: ind. prez. 3.sg. 28,8
va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 28,8
clãteascã: ind. prez. 3.sg. 35,12
clãti(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 81,5
clãteascã(-se): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 95,9
clãteascã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 95,11; 97,7; 98,1
au clãtit : ind. pf.c. 3.pl. 108,25
CLÃTIRE: s.f.
clãtir e: sg. ac. 43,15; 120,3
(a se) CLEI: v. IV (Înv.) „a (se) încleia”
cleitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 43,25
(a) CLEVETI: v. IV
cle vetiia: ind. im p. 3.pl. 37,21
cle veteaºte: ind. prez. 3.sg. 43,17
cle vetesc: ind. prez. 3.pl. 118,121
sã cleveteascã: con j. prez. 3.pl. 118,122
CLEVETIRE: s.f.
cle vetirile: pl. ac. 118,134
CLEVETITOR, -TOARE: s.m./f.
(cel) cle vetitoriu: s.m. sg. ac. 71,4
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COAPSÃ: s.f.
coapsa: sg. ac. 44,4

CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. 32,4

COASTÃ: s.f.
coastele: pl. ac. 47,3

CREªTET: s.n.
creaºt etul: sg. ac. 7,17; 67,22

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 7,17; 48,18
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.pl. 17,10
ai pogorât: ind. pf.c. 2.sg. 21,16
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg./pl. 21,30; 2 7,1; 29,4; 87,5; 103,8;
106,23, 26; 132,2, 3; 142,7
(mã) pogor: ind. prez. 1.sg. 29,10
sã (sã) pogoarã: conj. prez. 3.pl. 30,18; 54,16
vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 54,24; 58,9
pogoarã: imperativ 2.sg. 58,12
pogorî(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 71,6
au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 77,16
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 113,25
(mã) voiu pogorî: ind. viit.I. 1.sg. 138,8
(Te) pogoarã: imperativ 2.sg. 143,5

CRISTAL: s.n.; var. (Înv.) CRIªTAL
criºtalul: sg. ac. 147,17

COLUN: s.m. (Înv.) „mãgar sãlbatic”
coluni: pl. nom. 103,11

CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ (aici) „nord”, „miazãnoapte”
criveþului: sg. gen. 47,3
(a) CR UÞA: v. I
au cruþat: ind. pf.c. 3.sg. 77,50
CUFUNDARE: s.f. (aici) „pierzare”
cufundãrii: sg. gen. 51,6
CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 5,12; 32,10
cugetul: sg. nom./ac. 18,15; 38,4; 48,4
(a) CUGETA: v. I
va cugeta: ind. viit.I. 3.sg. 1,2; 34,28; 36,30; 70,24
au cugetat : ind. viit.I. 3.sg./pl. 2,1; 35,5; 82,4, 6
cugetat-au: ind. pf.c. 3.pl. 20,12
cugeta: ind. imp. 3.pl. 34,20; 37,13
voiu cuge ta: ind. viit.I. 1.sg. 62,7; 76,13; 118,16, 18, 117
cugetat-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,59; 142,5
cugetam: ind. imp. 1.sg. 76,7; 118,47; 142,5
am cugetat: ind. pf.c. 1.sg. 118,70
sã cuget: con j. prez. 1.sg. 118,148

COMOARÃ: s.f.
comori: pl. ac. 38,7
CONTÃª: s.n.; var. CONTOª
contoº: sg. ac. 108,29
CORABIE: s.f.
corãbiile: pl. nom./ac. 47,8; 103,26
corãbii: pl. ac. 106,23

CUGETARE: s.f.
cugetarea: sg. nom. 118,24, 77, 92, 97, 99, 143, 174

CORB: s.m.
corbul: sg. ac., în sint agma corbul cel de noap te 101,7
corbilor: sg. gen. 146,9

CUIB: s.n.
cuib: sg. ac. 83,4

CORN: s.n. „excrescenþã osoasã”; „instr ument de suflat fãcut
din corn; (aici) trâmbiþã a bir uinþei”; (Înv.) „aripã de oas te”
cornul: sg. nom./ac. 17,3; 43,6; 74,5, 6; 88,18, 25; 91,11; 111,9;
117,27; 131,17; 148,14
coarnele: pl. nom./ac. 21,22; 74,11
coarne: pl. nom. 68,32
corn: sg. ac. 97,6

CUL CUª: s.n.
culcuºurile: pl. ac. 4,5; 103,22; 149,5
culcuºul: sg. ac. 35,5

CORT: s.n.
cortul: sg. nom./ac. 17,12; 26,5, 6; 30,21; 77,60, 67; 131,3, 5, 7
cortului: sg. gen. 26,5; 28,1; 41,5
Corturilor: pl. gen., în s. propr. Valea Corturilor 59,8
corturilor: pl. gen. 77,28
corturile: pl. nom./ac. 77,55; 82,7; 117,15

CUMPLIT, -Ã: adj.
cumplitã: f. sg. nom./ac. 33,22; 143,10

COªNIÞÃ: s.f.; var. COJNIÞÃ
cojniþã: sg. ac. 80,7
(a) C OVÂRªI: v. IV
au covârºit: ind. pf.c. 3.pl. 37,5
(a) CREDE: v. III
crezu: ind. prez. 1.sg. 26,13
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 77,22, 32; 105,12, 24
crezut-am: ind. pf.c. 1.sg. 115,10
am crezut: ind. pf.c. 1.sg. 118,66
CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
credincioasã: adj. f. sg. nom. 18,8
credincioºi: ad j. m. pl. nom. 77,37
credincios: adj. m./n. sg. nom. 88,29, 38; 144,13
credincioase (foar te): ad j. f. pl. nom. 92,5
credincioasã: adj. f. pl. nom. 110,8
credincioºii: s.m. pl. ac. 100,6

(a) CULEGE: v. III
culeg: ind. prez. 3.pl. 79,13
vor culeage: ind. viit.I. 3.pl. 103,28

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpene: pl. ac. 61,10
(a se) CUNO AªTE: v. III
cunosc: ind. prez. 3.pl. 9,11; 35,11; 78,6; 86,4; 118,79
cunoaºte(-sã): ind. prez. 3.sg. 9,17
sã cunoascã: conj. prez. 3.sg./pl. 9,21; 77,6; 82,19; 141,5
au cunoscut: ind. prez. 3.sg./pl. 13,3; 73,5; 81,5; 90,14; 94,11;
102,14; 103,19
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 13,4; 52,5
am cunoscut : ind. pf.c. 1.sg. 17,45; 19,7; 40,12; 55,10; 70,15;
72,22; 77,3; 118,152; 134,5
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 36,18; 137,6; 138,14
(sã) va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 47,4
cunoscut-am: ind. pf.c. 1.sg. 49,11; 118,75; 139,13
cunosc: ind. prez. 1.sg. 50,5
sã cunoaºtem: conj. pr ez. 1.pl. 66,3
sã cunosc: conj. prez. 1.sg. 72,16
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 73,9; 91,7; 102,16
cunoscut e: pasiv ind. prez. 3.sg. 75,2
(sã) vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 76,20; 87,13
sã (se) cunoascã: conj. prez. 3.sg. 78,10
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(a) CURVI: v. IV
curvesc: ind. prez. 3.pl. 72,27
au cur vit: ind. pf.c. 3.pl. 105,39

cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 99,3
cunoºteam: ind. imp. 1.sg. 100,4
ai cunoscut : ind. pf.c. 2.sg. 138,1, 2, 5; 141,4
cunoaºte: imperativ 2.sg. 138,23
CUNOSCUT, -Ã: adj./s.
cunoscute: adj. f. pl. ac. 15,11; 77,5; 102,7
cunoscutã: adj. f. sg. ac. 31,5; 76,15; 89,12; 97,2; 105,8; 142,8; 144,12
cunoscut: adj. m. sg. nom. 143,3
cunoscuþilor: s.m. pl. dat. 30,12
cunoscutul: s.m. sg. voc., în sintagma cunoscutul mieu 54,14
cunoscuþii: s.m. pl. ac. 87,9, 19
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþã: f. sg. nom. 72,11
CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac. 20,4
cununa: sg. ac. 64,12
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,9; 21,13, 17; 31,7; 39,13; 47,7;
72,6, 12; 118,53
cuprinsu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 17,5; 87,18; 114,3
cuprinde: imperativ 2.sg. 38,13
sã cuprinzã: conj. prez. 3.sg. 68,25

CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. nom./ac. 2, 11; 47,7; 54,6
(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutr emurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,5; 17,8; 67,9; 75,9; 76,19
sã (se) cutremure: conj. prez. 3.pl. 32,8
cutremurat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 59,4
a (sã) cutremura: inf. prez. 103,32
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 7,1; 11,7; 16,4, 6; 17,1, 31; 18,5, 15; 21,2;
49,17; 50,6; 51,6; 53,4; 54,22; 55,5, 6; 64,4; 104,27, 28; 106,11;
111,5; 118,9, 11; 118,16, 17, 28, 42, 74, 101, 103, 139, 147, 148,
158, 161, 162; 137,1; 144,13
cuvinte: pl. nom./ac. 11,7; 18,4; 108,3; 136,3; 140,4
cuvânt: sg. nom./ac. 18,3; 40,9; 44,2; 63,6; 67,12; 118,42; 138,4
cuvântul: sg. nom./ac. 32,4, 6; 55,11; 58,13; 90,3; 102,20; 104,8,
19, 42; 106,20; 118,25, 38, 41, 43; 118,49, 50, 58, 65, 67, 76, 81,
82, 89, 107, 114, 116, 123, 133, 140, 154, 169, 170, 172; 129,4;
147,15, 18, 19; 148,8
cuvintelor: pl. gen./dat. 102,20; 105,12; 118, 130, 160
cuvântului: sg. dat. 105,24
(a se) CUVÂNTA: v. I
(sã) cuvinteazã: ind. prez. 3.sg., în s tructura v. dislocatã bine sã
cuvinteazã 10 (Ov),3; 144,21
voiu cuvânta: ind. viit.I. 1.sg., în s tructura v. dislocatã bine voiu
cuvânt a 15,7; 25,12; 33,2; 62,5; 144,1, 2
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 17,47; 27,6; 30,22; 40,14; 65,20; 67,20, 36; 71,18, 19;
88,53; 105,48; 1 17,26; 123,6; 134,21; 143,1
cuvint eazã: ind. pr ez. 3.pl., în structur a v. dislocata bine(-)
cuvint eazã 36,22
(sã) va cuvânta: ind. viit.I. 3.sg., în structura v. dislocatã bine sã
va cuvânta 48,19
vor cuvânta: ind. viit.I. 3.pl., în structura v. bine vor cuvânta 71,15
eºi cuvântat : pasiv ind. prez. 2.sg., în structura v. dislocat aã bine
eºti cuvântat 118,12
sã cuvinteaze: conj. prez. 3.pl., în structura v. dislocatã bine sã
cuvinteaz e 144,10

CUPTOR: s.n.; var. CUPTORIU
cup tor: sg. ac. 20,10
CURAT, -Ã: ad j./s.
curate: ad j. n. pl. nom. 11,7
curatã: sg. ac. 50,12
(cel) curat: s.m. sg. nom. 23,4
(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI: v. IV
curãþeaºt e: imperativ 2.sg. 18,13; 50,4; 78,9
(mã) voiu curãþi: ind. viit.I. 1.sg. 18,14; 50,9
curãþeaºt e: ind. prez. 3.sg. 102,3
CURÃÞAT, -Ã: adj.; var. CURÃÞIT, -Ã
curãþit : n. sg. nom. 11,7
CURÃÞIE: s.f.
curãþiia: sg. ac. 17,21

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 32,1; 64,2; 92,5

CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. ac. 17,25
curãþire: sg. ac. 88,45
CURÂND: adv.
curând: 36,2

CUVIINÞÃ: s.f.
cuviinþa: sg. nom./ac. 8,2; 67,35; 70,8; 144,5
cuviinþã: sg. nom./ac. 20,6; 28,4; 95,6; 110,3
cuviinþii: sg. gen. 144,12

(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 57,9; 67,3
ar curge: cond. prez. 3.sg. 61,11
au cur s: ind. pf.c. 3.pl. 77,20; 96,5; 104,41
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 147,18

CUVIOS, -OASÃ: adj.
cuvioase: f. pl. ac., în sintagma vremi cuvioase „vremi de restriºte” 9,10
cuvioasã: f. pl. ac., în sintagma vr eami cuvioasã 10 (Ov)1
cuvioasã: f. sg. ac., în sintagmele vreame bine cuvioasã/vr eame
cuvioasã „vreme po trivitã” 31,6; 144,15

CURGERE: s.f. „curs de apã”
curgerea: sg. ac. 1,3

D

CURSÃ: s.f.
cursa: sg. nom./ac. 9,16; 30,5; 34,8; 90,3; 140,9
cursã: sg. ac. 56,7; 63,6; 65,11; 118,110; 139,6; 141,4
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 28,2; 95,9
curþile: pl. ac. 64,5; 83,11; 91,14; 95,8; 99,4; 115,19; 121,2; 133,1; 134,2
curþile: pl. ac., în sintagma curþile Domnului 83,3
CURVAR: s.m.
(cel) curvariu: s.m. sg. ac. 49,18

(a se) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 13,7; 28,11; 36,4, 21; 48,8; 52,7; 54,7,
23; 67,12, 34, 36; 83,8, 12; 84,13; 126,2
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,8; 21,26; 31,8; 104,11; 115,14, 18; 1 31,4
dat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 4,7; 29,8; 59,6; 60,6
sã dai: conj. prez. 2.sg. 10 (Ov), 14; 26,12; 73,19; 103,27
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,5; 17,14; 65,9; 66,7; 68,22; 76,18;
77,24, 29, 46, 48, 61, 66; 98,7; 104,44; 105,15, 41, 46; 110,5;
113,24; 115,12; 117,18; 123,6; 134,12; 135,2 1
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 15,10; 20,7; 50,10; 79,6
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ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 17,36, 41; 20,3, 5; 38,9; 118,49
dai: ind. prez. 2.sg. 17,48; 143,10; 144,15
am fost dat: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 30,13
datu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,12; 73,14
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,7; 56,4; 111,9
aº f i dat: cond. pf. 1.sg. 50,18
sã dau: conj. prez. 1.sg. 60,9
da(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 62,11
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 64,2; 71,15; 119,3
daþ: imperativ 2.pl. 65,2
da-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 65,13
daþi: imper ativ 2.pl. 67,35; 80,3
a da: inf. prez. 77,20
dat am fost: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 87,9
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 103,12
(nu) da: imperativ pr ohib. 2.sg. 118,121; 139,9
dând: gerunziu 55,2
dându-: gerunziu 103,28
dã: imperativ 2.sg. 27,4; 34,1; 49,14; 50,14; 59,13; 71,2; 85,16;
113,9; 118,34, 73, 125, 130, 169
dã: ind. prez. 3.sg. 135,25; 145,7; 146,9; 147,16
dea: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 19,5; 120,3
sã dea: con j. prez. 3.sg. 40,3; 110,7

DEGET: s.n.
deagetelor: pl. gen. 8,4
deagetele: pl. ac. 143,1
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 2,13; 36,2; 44,2; 68,18; 78,8; 101,3; 142,7; 147, 15
(foar te) degrabã: 6,11
degrabã: adv. în loc. adv. (Înv.) cu degrabã „în grabã” 77,33
(a se) DEL UNGA: v. I; vezi (a se) ÎNDELUNGA
DEMULT: adv.
demult: în for ma de demult „din trecut” 43,2; 76,6; 78,8; 88,50;
138,5; 142,5
DEOSEBI: adv.; var. DEUSEBI (aici) „independent”; „de unul
singur”; „separat”, „deopar te”
deosebi: 32,15
deuseabi: adv. 140,10
DEPARTE: adv.
depar te: 10 (Ov),1; 37,12; 6 4,6; 102,12; 118,155; 137,6; 138,3
depar te: adv. în loc. prep. departe de 21,2
(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr taþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,9; 138,19
depãr teazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10 (Ov),5
am depãrtat: ind. pf.c. 1.sg. 17,23
(nu Te) depãrta: imperativ pr ohib 2.sg. 21,12; 37,22
(nu) depãrta: imperativ pr ohib. 2.sg. 21,20
sã (te) depertezi: conj. prez. 2.sg. 34,22
depãr teazã: imperativ 2.sg. 38,11
sã depãrtezi: conj. prez. 2.sg. 39,12
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 43,19
depãr tând: gerunziu 45,10
au depãrtat : ind. pf.c. 3.sg. 65,20
sã (Te) depãrtezi: conj. prez. 2.sg. 70,12
(sã) deperteazã: conj. prez. 3.pl. 72,27
(ne) depãr tãm: ind. prez. 1.spl. 79,19
depãr tat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 87,9, 19
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 108,18
deperteazã: imperativ 2.sg. 118,29
(sã) depãr teazã: ind. prez. 3.pl. 118,118

DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 14,5; 25,10; 44,13; 67,19, 30; 71,10; 75,12
darul: sg. nom. 44,3
daru: sg. ac. 83,12
DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în num. adv. o datã 61,12
DATORNIC, -Ã: s.m./f.
dator nicul: s.m. sg. nom. 108,11
(a) DÃNÞUI: v. IV
dãnþuiascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 96,1
dânþuiþi: imperativ 2.pl. 97,4
DÃNÞUIRE: s.f.
dãnþuire: sg. ac. 99,2; 131,16
(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit: ind. pf.c. 3.sg. 15,7
DÃTÃT OR, -TOARE: s.m./f.;
dãtãtoriu: s.m. sg. ac., în sintagma dãtãtoriu de leage „legiuitor” 9,21

DEPÃR TAT, -Ã: adj.
depãr tat: n. sg. ac. 55,1

DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom./ac. 64,13; 71,3; 77,58; 113,4; 148,9
dealuri: pl. voc. 113,6

(a se) DEPRINDE: v. III
(mã) voiu deprinde: ind. viit.I. 1.sg. 76,13; 118,15, 27, 78
au deprins: ind. pf.c. 3.pl. 105,35
(sã) deprindea: ind. imp. 3.sg. 118,23
(mã) deprindeam: ind. imp. 1.sg. 118,48

DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 77,23
deasupra: adv. în loc. adv . pre deasupra 103,13
deasupra: prep. 103,3

DES, DEASÃ: s.
(ceale) dease: s.n. pl. ac. (aici) „înãlþime pãduroasã”; cf. lat. saltus
din Vulgata „înãlþime pãdur oasã, munte împãdurit”; lat. frondosus
„frunzos” 28,9; 117,27

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
(cea mai) dedesupt: 87,7

DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: adv. 79,16; 138,22

(a) DEFÃIMA: v. I
au defãimat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,25; 101,18; 105,24
defaimã: ind. prez. 3.sg. 32,10
defãimat-ai: ind. pf.c.2.sg. 118,118

(a) DESCÂNTA: v. I
descântã: ind. prez. 3.sg. 57,6

DEFÃIMARE: s.f.
defãimarea: sg. nom./ac. 21,7; 118,22
defãimare: sg. ac. 30,19
DEFÃIMAT, -Ã: adj.
defãimat: m. sg. nom. 118,141

DESCÂNTÃT OR, -TOARE: s.m./f.
descântãtorilor: s.m. pl. gen. 57,6
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 7, 16; 77,23
deºchis-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,14
deºchide: ind. prez. 3.sg. 37,14
am deºchis: ind. pf.c. 1.sg. 38,10; 118,131
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(a se) DEªTEPTA: v. I
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 77,5
(s-)au deºt eptat : ind. pf.c. 3.sg. 77,65
deºt aptã: imper ativ 2.sg. 79,3

deºchide-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 48,5; 77,2
vei deºchide: ind. viit.I. 2.sg. 50,17
deºchizând: gerunziu 103,28
deºchisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 105,17
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 108,2
deºchideþi: imperativ 2.pl. 117,19
deºchizi: ind. prez. 2.sg. 144,16

(a) DEZLEGA: v. I
sã dezleage: conj. prez. 3.sg. 101,21
dezleagã: ind. prez. 3.sg. 145,7

DESCHIS, -Ã: adj.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchisã: f. sg. nom. 5,11; 13,3

DIAVOL: s.m.
deavolul: sg. nom. 108,6

(a se) DESCOPERI: v. IV
(s-)au deascoperit: ind. pf.c. 3.pl. 17,16
va descoperi: ind. viit.I. 3.sg. 28,9
descoper e: imper ativ 2.sg. 36,5
au descoperit : ind. pf.c. 3.sg. 97,2
deascoper e: imper ativ 2.sg. 118,18

DIMINEAÞÃ: s.f./adv.; var. (Înv. ºi r eg.) DEMINEAÞÃ
demineaþa: adv. 89,14
dimineaþa: adv. 5,4, 5; 29,6; 45,6; 48,15; 54,18; 56,9; 58,17;
87,14; 89,6; 91,3; 100,8; 142,8
demineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de demineaþã 45,6
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa 21,1
dimineþi: s.f. pl. ac. 62,7; 72,14
dimineþii: s.f. sg. gen . 64,9; 129,6
dimineaþã: s.f. ac. sg., în loc. adv. [ de] dimineaþã/de dimineaþã
107,3; 118,148; 138,9

(a) DESFACE: v. III
desfãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 77, 13, 15; 104,41
(a se) DESFÃTA: v. I
ai desfãtat : ind. pf.c. 2.sg. 4,2; 91,5; 118,32
desfãteazã(-te): imper ativ 2.sg. 36,4
(sã) v or desfãta: ind. viit.I. 3.pl. 36,11
au desfãt at: ind. pf.c. 3.pl. 44,9
(Te) vei desfãta: ind. viit.I. 2.sg. 50,18
sã (sã) desfeteaze: conj. pr ez. 3.pl. 67,4
(m-)am desfãtat: ind. pf.c. 1.sg. 76,4; 118,14
(mã) voiu desfãt a: ind. viit.I. 1.sg. 103,34

DIMPREJURUL: prep.; var. DINPREJURUL
dinprejurul: 43,14; 78,4
DINAPOI: adv.
dinnapoi: 77,66
DINAPOIA: prep.
dinnapoia: 67,14

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. nom. 15, 11
desfãtare: sg. ac. 117,5
desfãtãrile: pl. ac. 138,11

DINÃUNTRU: adv./prep. ; var. DINLÃUNTRU, DINLONTRU
dinlontr u: adv. 44,14; 50,12
dinlãuntr ul: prep. 102,1
dinlontr ul: prep. 108,18

DESFÃTAT, -Ã: ad j.
desfãtat: n. sg. ac. 30,9
desfãtatã: f. sg. nom. 103,25; 118,96

DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom./ac. 3,8; 34,16; 36,12; 56,5; 57,7; 111,10
dinþilor: pl. gen. 123,6

DESFÃTÃCIUNE: s.f. „desfãtare”
desfãtãciunii: sg. gen. 35,9

(a) DOBÂNDI: v. IV
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. 68,36

(a) DESPÃRÞI: v. IV
au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 135,13

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom./ac. 8,8; 35,7; 48,13, 21; 49,10; 77,48, 50;
106,38; 148,10
dobitoc: sg. ac. 72,23; 134,8
dobitoacelor: pl. gen./dat. 103,14; 146,9

DESPÃRÞITURÃ: s.f.
des pãrþituri: pl. ac. 135,13
DEªERT, DEªARTÃ: ad j./s./adv.
(ceale) deºar te: s.n. pl. ac. 2,1
deºar te: s.n. pl. ac . „lucruri deºar te” 11,3
deºer t: s.n. sg. ac. 23,4
deºert: s.n . sg. ac., în loc. adv. în deºert „inutil” 24,4; 34,7; 38,12;
62,10; 88,48; 108,3; 126,1
deºar tã: adj. f. sg. nom. 5, 10; 59,13; 107,13
deºer t: adj. m./n. sg. nom./ac. 7,5; 106,9
deºerþi: adj. m. pl. nom. 61,10
deºar te: adj. f./n. pl. nom./ac. 88,35; 93,11
deºer t: adv. 126,2
(a se) DEªERTA: v. I
(s-)au deºer tat: ind. pf.c. 3.pl. 74,9
deºer taþi: imper ativ 2.pl. 136,7
DEªERTÃCIUNE: s.f.; var. (Înv.) DEªÃRTÃCIUNE
deºer tãciunea: sg. ac. 4,3; 51,9
deºer tãciunii: sg. gen. 25,4; 143,4
deºer tãciunile: pl. ac. 30,7
deºer tãciuni: pl. ac. 37,13; 39,5; 40,7
deºãr tãciune: sg. nom./ac. 38,6; 61,10; 77,33; 118,37; 138,20;
143,8, 11

(a) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
oborâtu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 72,18
DOCTOR: s.m.; var. (Pop.) DOFTOR
doftorii: pl. nom. 87, 11
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sintagma leagea Domnului 1,2; 18,8; 36,31;
118,1
Domnul: sg. nom./ac. 1,6; 2,4, 7, 12; 3,5, 6; 4,4, 6; 5,8; 6,9, 10;
7,9, 11; 9,8, 10; 10 (Ov),4, 16, 17; 10,2, 5, 6, 8; 11,4, 5, 6; 13,2,
5, 6, 7; 14,4; 15,5, 7, 8; 17,1, 3, 4, 7, 14, 19, 21, 25, 32, 42, 47;
19,2, 7; 20,8, 10; 2 1,9, 24, 27, 28, 32; 22,1; 23,5, 8, 10; 24,8,
12, 14, 15; 25,1; 26,1, 4, 10, 14; 2 7,6, 7, 8; 28,3, 5, 8, 10, 11;
29,11; 30,7, 15, 22, 24, 25; 31,2, 10, 11; 32,1, 8, 10, 12, 13, 20;
33,2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23; 34,9, 23, 27; 36,3,
4, 9, 13, 17, 18, 23, 24, 28, 33, 34, 39, 40; 38,8; 39,2, 4, 17, 18;
40,2, 3, 4, 14; 41,9; 4 4,12; 45,8, 12; 46,3, 6; 47,2; 49,1; 53,6;
54,17, 23; 55,11; 57,7; 63,11; 65,18; 67,5, 12, 17, 18, 19, 20, 23,
27; 68,34; 69,1, 5; 71,18; 72,28; 73,18; 76,2; 77,21, 65; 80,11;
82,19; 83,12; 84,9, 13; 86,2, 6; 88,7, 53; 91,16; 92,1, 4; 93,1, 7,
11, 14, 17, 22, 23; 94,3, 7; 95,4, 5, 10; 96,1, 9, 10, 12; 9 7,2; 98,1,
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2, 5, 6, 9; 99,3, 5; 101,17, 19, 20; 102,1, 2, 6, 8, 13, 19, 20,
21, 22; 103,1, 3 1, 34, 35; 104,3, 4, 7; 105,34, 40, 48; 106,2, 6,
13, 19, 28; 109,1, 2, 4, 5; 111,1, 7; 112,1, 4, 5; 113,17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26; 114,1, 5, 6, 7; 116,1; 117,4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 18, 23, 24, 27; 119,1; 120,2, 5, 7, 8; 122,2; 123,1, 2, 6; 124,1,
2, 3, 5; 125,1, 2, 3; 126,1; 127,1, 4, 5; 128,4; 129,5, 6, 7; 130,3;
131,11, 13; 132,3; 133,1, 2, 3; 134,1, 3, 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21;
137,6, 8; 139,13; 141,2; 143,1, 15; 144,3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 20;
145,2, 5, 7, 8, 9, 10; 146,1, 2, 6; 147,12; 148,1, 7; 150,1, 6
Domnului: sg. gen./dat. 2,2, 6, 11; 3,9; 7,1, 18; 9,12; 11,7; 12,6; 15,2;
17,1, 22, 31; 18,8, 9, 10; 19,8; 21,29, 32; 23,1, 3; 24,10; 26,4, 6, 13;
27,5; 28,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 29,5; 31,5; 32,2, 4, 5, 6, 11, 18; 33,8,
12, 16, 17; 34,5, 6; 35,1; 36,5, 7, 20; 39,5; 45,9; 47,9; 67,21, 33;
70,15; 74,9; 75,12; 76,12; 77,4; 80,16; 83,3; 88,2, 19; 89,17; 90,2;
91,2; 94,1, 6; 95,1, 2, 7, 8, 9, 13; 96,5; 97,1, 5, 6, 9; 99,2; 100,8;
101,1, 22, 23; 102,17; 103,31, 33; 104,1, 19; 105,1, 2, 16, 25; 106,1,
8, 15, 21, 24, 31, 43; 108,14, 15, 30; 109,1; 110,2, 10; 112,1, 2, 3;
113,7, 24; 114,4, 9; 115,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; 116,2; 117,1, 10,
11, 12, 16, 17, 19, 20, 26, 29; 121,4; 123,8; 126,3; 128,8; 131,2, 5;
133,1; 134,1; 135,1, 3, 26; 136,4; 137,5; 139,7; 144,21; 146,7, 11;
148,5, 12; 149,1, 4
Doamne: sg. voc. 3,2, 4, 7; 4,7, 10; 5,2, 4, 9, 12, 15; 6,2, 3, 4, 5;
7,2, 4, 7, 9; 8,2, 10; 9,2, 11, 14, 20, 21; 10 (Ov),1, 12; 11,2, 8; 12,1,
4; 14,1; 15,1; 16,1, 13, 14; 17,2, 16, 29, 50; 18,15; 19,10; 20,2, 14;
21,20; 24,1, 4, 6, 7, 11; 25,1, 2, 6, 8, 12; 26,7, 8, 11; 27,1, 2, 9;
29,2, 3, 4, 8, 9, 13; 30,2, 6, 10, 15, 18, 20; 32,22; 34,1, 10, 17, 22,
24; 35,6, 7; 37,2, 10, 16, 22, 23; 38,5, 13; 39,6, 10, 12, 14; 40,5,
11; 43,23, 26; 47,12; 50,17, 20; 53,8; 5 4,10, 24; 56,10; 58,5, 6,
9, 12; 61,13; 65,3; 68,7, 14, 17; 69,2, 6; 70,1, 5, 16; 72,20; 78,5,
9, 12; 79,5, 20; 82,17; 83,2, 4, 5, 9, 13; 8 4,2, 8; 85,1, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 11, 12, 15, 17; 87,2, 10, 14, 15; 88,6, 9, 16, 47, 50, 51, 52; 89,1,
13; 90,9; 91,5, 6, 9, 10; 92,3, 5; 93,3, 5, 12, 18; 96,8; 98,8; 100,1;
101,2, 13, 16, 26; 103,1, 24; 105,4, 47; 107,4; 108,21, 26, 27;
110,1; 113,9, 25; 114,4; 115,16; 117,25; 118,12, 31, 33, 41, 52, 55,
57, 64, 65, 75, 89, 9 7, 107, 108, 126, 137, 145, 149, 151, 156,
159, 166, 169, 174; 119,2; 122,3; 124,4; 125,4; 129,1, 2, 3, 4;
130,1; 1 31,8; 134,13; 136,7; 137,1, 4, 8; 138,1, 5, 21; 139,2, 5, 7,
8, 9; 140,1, 3, 8; 141,6; 142,1, 7, 9, 11; 143,3, 5; 144,10, 15
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul nostr u 8,2, 10
Domnului: sg. gen., în sintagma casa Domnului 22,6; 26,4; 91,14;
121,1, 9; 133,1; 134,2
Domnul: sg. dat. (cu prep. la) 108,20
Domn: sg. nom. 110,4
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnilor: pl. gen. 135,3, 26
(a) DORI: v. IV
doreaºte: ind. prez. 3.sg. 41,2; 83,3
a dori: inf. prez. 118,20
doream: ind. imp. 1.sg. 118,131
dorit-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,174
DORIRE: s.f.
dorirea: sg. nom./ac. 37,10; 139,9
DORIT, -Ã: adj.
dorite: f. pl. nom. 18,11
dorit: n. sg. ac. 105,24
(a) DORMI: v. IV
am dormit: ind. pf.c. 1.sg. 3,6
voiu dormi: ind. viit.I. 1.sg. 4,9
doarme: ind. prez. 3.sg. 40,9; 77,65
dormi: ind. prez. 2.sg. 43,23
aþi dormi: cond. prez. 2.pl. 67,14
dormit-au: ind. pf.c. 3.pl. 75,6
dorm: ind. prez. 3.pl. 87,6
(a) DORMITA: v. I
am dormitat : ind. pf.c. 1.sg. 3,6

dor mitat-au: ind. pf.c. 3.sg. 118,28
va dormita: ind. viit.I. 3.sg. 120,4
DORMITARE: s.f.
dor mitare: sg. ac. 131,4
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 17,41; 68,24
dos: sg. ac. 20,13
dosului: sg. gen. 67,14
(a) DOSÃDI: v. IV
au dosãdit: ind. pf.c. 3.pl. 93,5
(s-)au dosãdit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 105,32; 106,39
DOSÃDIRE: s.f.
dosãdirii: sg. gen. 43,20
DOVEDIT, -Ã: adj.
dovedite: n. pl. nom. 110,2
DRA C: s.m.
dracul: sg. ac., în sintagma dracul de amiiazãzi „demonismul lucid,
care determinã pacatul în mod deliber at, iar nu ca pe un accident
al simþurilor” (cf. Anania 2001, p.721) 90,6
draci: pl. nom. 95,5
dracilor: pl. dat. 105,37
DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 72,7
DREPT, DREAPTÃ: adj./s.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
direptul: s.m. sg. nom. 111,7
drepþilor: s.m. pl. gen. 1,5, 6
(cel) drept: s.m. sg. nom./ac. 5,15; 7,10; 10,6; 25,12; 33,22; 36,12,
32; 111,4
(cei) drepþi: s.m. pl. nom./ac. 7,11; 10,3; 24,21; 31,11; 33,16;
36,14, 17; 48,15; 63,11; 93,15
dreptul: s.m. sg. nom./ac. 10,4; 36,21, 25; 57,11; 63,11; 91,13; 140,5
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreap ta/în dreapta 15,8, 11;
44,10; 90,7; 108,6, 31; 109,1, 5; 141,5
dreaptei: s.f. sg. gen. 16,8; 19,7; 76,11
dreapta: s.f. sg. nom./ac. 17,36; 20,9; 25,10; 43,4; 44,5; 47,11; 59,7;
62,9; 73,11; 77,54; 79,16; 88,14, 26, 43; 89,12; 97,1; 107,7; 117,16;
136,5; 137,7; 138,10; 143,8, 11
dreptului: s.m. sg. gen./dat. 30,19; 36,30; 54,23; 5 7,12; 74,11;
93,21; 96,11
drepþilor: s.m. pl. voc. 31,11; 32,1; 111,2; 117,15; 124,3
(celor) drepþi: s.m. pl. dat. 32,1; 35,11; 72,1; 96,11; 124,4
drepþii: s.m. pl. nom./ac. 33,18; 36,29; 51,8; 67,4; 106,42; 117,20;
124,3; 139,14; 141,8; 145,8
drepþilor: s.m. pl. gen./dat. 33,20; 36,39; 110,1; 111,4
(celui) drept: s.m. sg. dat. 36,16
(ceale) dreapte: s.n. pl. ac. 57,2
(cei) drepþ: s.m. pl. ac. 68,29
dreaptii: s.f. sg. gen. 72,24; 79,18
drepþi: s.m. pl. voc. 96,12
dreaptã: adj. f. sg. nom./ac. 2,12; 26,11; 77,37; 106,7; 118,137; 120,5
drept: adj. m./n. sg. nom./ac. 7,12; 10,8; 24,8; 32,4; 50,12; 91,16;
114,5; 118,137; 128,4; 142,10; 144,17
dreapte: ad j. f. sg. nom. 18,9
DREPTARE: s.f.; vezi ÎNDREPTARE
DREPTATE: s.f.
dreptãþii: sg. gen. 4,2, 6; 22,3; 50,21; 117,19; 118,7, 62, 106, 123,
160, 164
dreptatea: sg. nom./ac. 5,9; 7,9, 18; 9,5; 16,1; 17,21, 25; 21,32;
30,2; 34,24, 27, 28; 35,7, 11; 36,6, 37; 39,10, 11; 44,5, 8; 49,6;
50,16; 68,28; 70,2, 15, 16, 19, 2 4; 71,2, 3, 7; 84,11, 12, 14; 87,13;
88,15, 17; 93,15; 96,6; 97,2; 98,4; 102,17; 110,3; 111,3, 9; 118,40,
142; 142,1, 11; 144,7
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DUD: s.m.
duzii: pl. ac. 77,47

Dumnezeule: sg. voc. 5,11; 7,10; 10 (Ov),12; 16,6; 17,48; 21,2,
21; 24,22; 25,9; 26,9; 35,8; 41,2; 42,1, 2, 4; 43,2, 10; 44,7;
47,10, 11; 50,3, 12, 16; 53,3, 4; 54,2, 24; 55,2, 8, 12; 56,2, 6,
8, 12; 58,2; 59,3, 12; 60,2; 62,2; 63,2; 6 4,2; 65,10; 66,4, 6;
67,8, 10, 11, 25, 29; 68,2, 6, 14, 30; 69,2, 6; 70,12, 17, 18, 19,
22; 7 1,2; 72,26; 73,1, 10, 22; 76,14, 17; 78, 1, 9; 79,4; 81,8;
82,2; 83,10; 84,7; 85,14, 15; 98,8; 107,2, 6, 12; 108,2; 138,17,
19, 23; 143,9
Dumnezeului: sg. gen./dat. 19,2, 6, 8; 23,6; 39,4; 41,9; 43,21;
47,2, 9; 67,9, 25; 74,10; 75,12; 80,2, 5; 83,11; 89,17; 90,1; 97,3;
103,33; 113,7; 118,115; 121,9; 131,2; 135,26; 145,2; 146,1, 7
Dumnezãului: sg. dat. 46,7
Dumnez eul: sg. nom. în gen. superl Dumnezeul Dumnezeilor/
Dumnez eul dumnezeilor 49,1; 83,8
Dumnez eilor: pl. gen., în gen. super l. Dumnezeul Dumnezeilor 49,1
Dumnez ei: pl. nom. 81,6
Dumnez eului: sg. gen., în sintagmele casii Dumnezeului/cor tul
Dumnezeului 91,14; 131,5; 133,1; 134,2
Dumnezeului: sg. dat., în gen. superl. Dumnezeului dumnezeilor 135,2

DUH: s.n.
duh: sg. nom./ac. 10,7; 50,12, 14, 19; 77,39; 118,131
Duhului: sg. gen. 17,16
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 31,2; 32,6; 33,19; 75,13; 76,4, 7;
77,8; 102,16; 103,29, 30; 105,33; 106,25; 138,7; 141,4; 142,4,
7, 10; 145,4; 147,18; 148,8
duhu: sg. nom./ac. 47,8; 134,17
Duhul: sg. ac., în sint agma Duhul cel Sfânt 50,13
duhuri: pl. ac. 103,4

DUMNEZEU: s.m. „idol”, „zeu”
dumnezeu: sg. ac. 43,21
dumnezeii: pl. nom./ac. 46,10; 94,3; 95,4, 5; 134,5
dumnezeului: sg. dat. 80,10
dumnezeilor: pl. gen. 81,1
dumnezei: pl. ac. 81,1; 85,8
dumnezeilor: pl. gen., în gen superl. Dumnezeul dumnezeilor/
Dumnezeului dumnezeilor 83,8; 135,2
dumnezãii: pl. ac. 96,9

DULCE: adj.
(mai) dulce: f. sg.(dezacord) nom. 18,11
dulce: m. sg. nom. 24,8
dulci: n. pl. nom. 118,103

DURERE: s.f.
dureare: sg. nom./ac. 7,15; 10 (Ov),7, 14; 12,2; 30,11; 68,30;
89,10; 114,3
durearea: sg. nom./ac. 7,17; 37,18; 38,3; 68,27
durerile: pl. nom. 17,5, 6; 114,3
durerii: sg. gen. 40,4; 126,2
dureri: pl. nom. 47,7
durerilor: pl. gen. 93,19
durearii: sg. gen. 106,39

drep tate: sg. nom./ac. 9,5, 9; 10,8; 14,2; 16,2, 15; 47,11; 51,5;
57,2; 64,6; 66,5; 71,2; 95,10, 13; 96,2; 97,9; 105,3, 31; 110,8;
118,75, 121, 138, 142, 144, 172; 131,9
dreptãþile: pl. nom./ac. 10,8; 18,9; 49,16; 74,3; 88,32; 104,45;
118,48, 124
DROJDIE: s.f.
drojdiile: pl. nom. 74,9
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 33,1
(mã) voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 38,14; 138,7
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 59,11
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 77,52
duce(-sã)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 80,13
au dus: ind. pf.c. 3.pl. 136,3

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþii: sg. gen. 20,4
dulceaþa: sg. ac. 67,11
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvii: sg. gen. 131,6

E
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeul: sg. nom./ac. 3,3; 4,2; 15,2; 17,3, 7, 22, 30, 31, 32,
47; 21,11; 28,3; 29,9; 32,12; 40,14; 41,3, 4, 7, 11, 12; 42,5; 43,5;
44,8, 12; 45,2, 8, 12; 46,10; 47,15; 49,3, 7; 55,10; 56,3; 58,18;
61,3, 7, 8; 65,8, 10; 66,7; 67,20, 21, 36; 68,4, 7; 71,18; 72,1; 76,14;
77,35, 56; 78,10; 80,11; 83,3; 91,16; 93,1, 7, 22, 23; 94,7; 98,5,
9; 104,7; 105,48; 112,5; 113,10, 11; 114,5; 117,28; 122,2; 139,7;
142,10; 143,1, 15; 145,5, 10; 146,5; 147,12
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul mieu/Dumnezeul
ade vãrului/Dumnezeul mântuirii meale/Dumnezeul mântuirii
noas tre/Dumnezeul puterilor/Dumnezeul lui Israil/Dumnezeul
nostr u/Dumnezeul inimii meale/Dumnezeul lui Iaco v 3,7; 5,3;
7,2, 4, 7; 12,4; 17,29; 21,2, 3; 24,2; 2 7,1; 29,3, 13; 30,6; 3 4,23,
24; 37,16, 22, 23; 39,6, 9, 18; 42,4; 50,16; 58,6, 11; 60,6; 62,2;
64,6; 70,4, 12; 72,26; 75,7; 79,5, 8, 15, 20; 82,14; 83,4, 9; 84,5;
85,2, 12; 87,2; 88,9, 2 7; 90,2; 98,8; 103,1; 105,47; 108,26; 144,1
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 5,5; 7,12; 9,17, 18; 10 (Ov),5,
11, 13; 13,1, 2, 3; 17,32, 33; 18,2; 23,5; 24,5; 28,1; 30,3; 35,2,
7; 41,3, 5, 6, 10, 12; 42,4, 5; 43,9, 22; 44,3, 8; 45,5, 6, 11; 46,2,
6, 8, 9; 47,4, 9, 15; 48,8, 16; 49,6, 7, 14, 16, 22, 23; 50,19; 51,7,
9, 10; 52,1, 3, 6, 7; 53,5, 6; 54,15, 17, 20; 55,5, 11, 13; 56,3, 4;
57,7, 12; 58,10, 12, 14, 18; 59,8, 14; 60,8; 61,2, 6, 8, 9, 12;
62,12; 63,8, 10; 6 4,10; 65,1, 3, 5, 19, 20; 66,2, 7, 8; 67,2, 3, 4,
5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 32, 33, 35, 36; 68,31, 32, 33,
36; 70,3, 11; 72,11, 17, 28; 73,8, 12; 74,6, 8; 75,2, 10; 76,2, 3,
4, 8, 10, 14, 15; 7 7,7, 8, 10, 18, 19, 22, 31, 35, 41, 59; 79,11;
80,2, 10; 81,1; 82,13; 83,12; 84,9; 85,10; 86,3; 88,7, 8; 89,1, 2;
94,1, 3; 97,4; 99,1, 3; 103,21; 105,14, 21; 106,11; 107,8, 14;
117,27; 149,6

EPISCOPIE: s.f.
episcopiia: sg. ac. 108,8
ERODIU: s.m. (Rar) „egretã”, „bâtlan”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Mihai C. Bãcescu,
Pãsãrile în nomenclatura ºi viaþa poporului român , Bucureºti, 1961.
erodiului: sg. gen. 103,17
ETIOPIAN: s.m.; var. ETHIOPIAN (mai aproape de forma lat.
aethiops, -opis ); (Înv. ºi reg.) ETIOPLEAN ; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Enciclopedia
românã, (Tomul II, 1900), publicatã din însãrcinarea ºi sub auspiciile
Asociaþiunii pentru literatura românã ºi cultura poporului român, de
Dr. C. Diaconovici, I – III, Sibiu, 1898 – 1904.
Ethiopiianii: pl. nom. 71,9
ethiopleanilor: pl. gen. 86,4
F
(a se) FACE: v. III
va face: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 36,5; 55,5, 11; 59,14; 67,20; 75,11;
105,2; 107,14; 117,6; 139,13; 144,19
f ace: ind. prez. 3.sg. 13,1, 3; 14,2, 5; 28,10; 36,7; 67,7; 70,4;
100,7; 102,6; 103,32; 112,9; 135,4; 145,7
f aci: ind. prez. 2.sg. 17,51; 76,15; 85,10; 103,4
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fac: ind. prez. 3.pl. 24,4; 30,24; 33,17; 3 4,1, 19; 36,1; 91,10; 105,3;
106,23; 110,10; 113,16; 134,18; 140,9; 148,8
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 35,4; 52,2, 4; 104,25; 105,8; 144,12;
149,7, 9
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 39,9
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 43,6; 59,14; 107,14
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 48,19; 72,20; 87,11; 118,84
faceþi: imperativ 2.pl. 65,8; 6 7,5
facã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 68,23, 26; 118,76; 128,6
sã facem: conj. prez. 1.pl. 73,8
(nu) faceþi: imperativ prohib. 2.pl. 74,5
a face: inf. prez. 77,5; 102,18; 108,16; 118,112, 126; 125,2, 3;
142,10
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 88,34, 35
faceþi: ind. pr ez. 2.pl. 102,20, 21
sã (se) facã: conj. prez. 3.sg. 108,7
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4; 7,16; 9,16; 10,4; 12,6; 14,3; 15,3;
21,32; 30,22; 56,3; 65,16; 70,10; 71,18; 73,12; 77,12, 50, 55; 94,5,
6; 95,5; 97,1, 2; 99,3; 102,7, 10, 12; 104,5; 105,19, 21; 106,36, 37,
40; 110,4; 113,11, 23; 114,7; 117,16, 24; 118,73, 78; 120,2; 123,8;
133,3; 134,6, 7; 135,5, 7; 145,6; 147,20; 149,2
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,4; 43,18; 50,6
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 9,5; 15,11; 38,10, 12; 39,6; 49,21; 51,4,
11; 67,29; 70,19; 73,17; 75,9; 76, 15; 77,4; 85,9; 98,4; 103,24;
108,27; 118,65, 98; 138,15
(S-/s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 13,1, 3; 14,4; 32,9; 48,13,
21; 52,2, 4; 68,11; 72,19; 75,3; 89,2; 91,6; 92,5; 93,22; 103,20;
105,36; 107,10; 117,14, 22, 23; 118,56; 138,6, 22; 143,4; 148,5
fãcând: gerunziu 9,17
fã: imper ativ 2.sg. 16,7; 33,15; 36,3, 27; 50,20; 79,16; 82,10;
85,17; 89,12; 108,2 1; 118,108, 124; 124,4; 142,8
(m-)am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 29,8; 30,12; 37,7, 15; 68,9, 12; 70,7;
72,23; 101,7, 8; 108,25; 118,83
fãcutu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 30,13; 87,5; 101,7
am fãcutã (sic!): ind. pf.c. 1.sg. 31,5
fãcea: ind. imp. 3.pl. 37,13; 100,3
(te-/Te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 58,17; 60,4; 89,1; 117,21, 28; 143,3
fãcutu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 78,4; 125,1
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 82,9, 11; 88,42; 113,2
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 103,19
fãcut-am: ind. pf.c.1.sg./pl. 105,6; 118,121
FACERE: s.f.
facerea: sg. ac. 18,2
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine 77,11
FAGURE: s.m.; var. FAGUR
fagurul: sg. ac. 18,11
FAL CÃ: s.f.
fãlcile: pl. ac. 21,16; 31,9; 136,6
FAMILIE: s.f.
familiile: pl. nom./ac. 21,28; 106,41

faþa: sg. nom./ac. 10 (Ov),11; 10,8; 12,1; 1 5,11; 20,7; 21,25; 23,6;
26,8, 9; 29,8; 30,17; 33,1, 17; 43,2 4; 50,11; 66,2; 68,8, 18; 79,4,
8, 20; 82,17; 87,15; 94,2; 101,3; 103,15, 29, 30; 104,4; 118,135;
131,10; 139,14; 142,7
faþa: sg. ac., în loc. prep. în faþa 83,10
feaþii: sg. gen./dat. 4,7; 16,15; 17,43; 20,10; 34,5; 41,6, 12; 42,5;
43,4; 44,13; 49,21; 54,22; 56,7; 79,17; 82,14; 88,15, 16; 89,8;
118,58; 147,17
feþii: sg. gen. 30,21; 41,3
feaþele: pl. nom./ac. 33,6; 81,2
FÃCÃTOR, -TOARE: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriu: adj. m. sg. nom./dat., în sintagma fãcãtoriu de pace
36,37; 119,7
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: f. pl. nom. 110,8
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiþi: imperativ 2.pl. 75,12
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 131,2
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. nom./ac. 21,26; 49,14; 55,12; 60,9; 65,13;
115,14, 18
fãgãduinþa: sg. ac. 55,9; 6 4,2
fãgãduinþã: sg. ac. 131,2
(a se) FÃLI: v. IV
(sã) fãlesc: ind. prez. 3.pl. 48,7; 96,7
(te) fãleºti: ind. prez. 2.sg. 51,3
(s-)au fãlit: ind. pf.c. 3.pl. 73,4
(sã) vor fãli: ind. viit.I. 3.pl. 93,3
sã (ne) fãlim: conj. pr ez. 1.pl. 105,4 7
FÃPTURÃ: s.f.
fãptura: sg. ac. 91,5
FÃRÃDELEGE: s.f./ad j.; var. (Înv. ºi r eg.) FÃRÃLEAGE
fãrãdeleagea: sg. nom./ac. 5,5; 17,24; 31,5; 37,19; 44,8; 50,3, 4,
5; 51,5; 54,11; 68,28; 84,3; 93,23
fãrãdeleage: sg. nom./ac. 5,7; 6,9; 7,15; 13,4; 24,4; 31,5; 35,4, 5;
36,1; 38,12; 40,7; 49,21; 51,3; 68,28; 93,16; 118,150; 140,4, 9
fãrãdelegii: sg. gen. 17,5; 88,23; 93,20; 106,17
fãrãdelegile: pl. nom./ac. 25,10; 31,1; 3 7,5; 38,9; 50,11; 78,8;
102,3, 10, 12; 105,43
fãrãleagea: sg. nom./ac. 35,3; 48,6; 56,2; 58,5; 72,19; 118,133; 128,3
fãrãdelegi: pl. ac. 50,7; 52,2; 129,3
fãrãlegile: pl. ac. 54,4; 129,8
fãrãleage: sg. ac. 52,5; 5 4,10; 58,3, 6; 74,5; 91,8, 10; 93,4; 100,8;
118,3, 78; 124,3, 5
fãrãdelegilor: pl. gen. 73,20
fãrãleagea: sg. nom. 108,14
fãrãlegii: sg. gen. 138,24
FÃRÃLEGIUIRE: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DA; sunt,
în schimb, înregistrate, din aceeaºi familie lexicalã, (a) fãrãlegiui ºi
fãrãlegiuitor
fãrãlegiuiri: pl. ac. 57,3; 63,7

FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. ac. 9, 17; 27,4; 61,13; 63,10; 85,8; 105,39; 142,5
FATÃ: s.f.
fata: sg. voc., în sintagma fata Vavilonului 136,8
featii: sg. gen. 9,15; 44,14; 72,28
featele: pl. nom./ac. 44,10, 13; 47,12; 96,8; 105,37; 143,12
featelor: pl. gen. 105,38

FÃTÃTOARE: adj./s.f.
(ceale) fãtãtoar e: s.f. pl. ac. 77,70
fãtãtoare: adj. f. pl. nom. 143,13

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. s. (de pre) faþa pãmântului „din lume” 1,4
faþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã 2,2; 138,8
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa/de la faþa/de faþa „de
dinaintea” 3,1; 9,4; 10 (Ov),5; 16,2, 9; 17,9; 30,23; 37,4, 6; 43,17;
50,13; 56,1; 59,6; 60,4; 67,2, 3, 5, 9; 77,54; 88,24; 95,9, 13; 96,5;
97,9; 101,11; 113,7; 138,7

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânile: pl. ac. 77,44
FE CIOARÃ: s.f.
feacioare: pl. nom. 44,15
fecioarelor: pl. gen. 67,26
fecioarele: pl. nom. 77,63
feacioarele: pl. nom. 148,12
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FERECAT, -Ã: adj./s.
(celor) ferecaþi: s.m. pl. gen. 78,11; 101,21
(cei) f erecaþi: s.m. pl. ac. 106,10
f erecate: adj. f. pl. ac. 97,6
(a se) FERI: v. IV
f ereaºte(-t e): imper ativ 2.pl. 33,15; 36,27
(a) FERICI: v. IV
sã f ericeascã: conj. pr ez. 3.sg. 40,3
f ericit-au: ind. pf.c. 3.sg. 143,15
FERICIT, -Ã: adj.
fericit : m./n. sg. nom. 1,1; 31,2; 32,12; 33,9; 39,5; 64,5; 83,6, 13;
88,16; 93,12; 111,1; 126,5; 127,2; 136,8, 9; 143,15; 145,5
f ericiþi: m. pl. nom. 2, 13; 31,1; 83,5; 105,3; 118, 1, 2; 127,1
f ericitu: m. sg. nom. 40,2
FERMECÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Pop.) FÃRMÃCÃTORIU
fãr mãcãtoriului: sg. gen. 57,6
FEªTILÃ: s.f.
f eºtilã: sg. ac. 101,4
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 3,9; 5,10; 8,2, 10; 10,8; 13,6; 15,5; 17,3, 31, 32,
47; 18,6, 12; 19,7; 20,6; 21,26, 29; 23,1; 24,8, 14; 26,1; 27,7, 8;
29,6, 10; 30,20; 32,4, 5, 17; 33,9, 22; 34,10, 25; 35,6; 36,16;
41,9; 44,2; 45,2; 46,3; 47,2, 11; 49,2; 51,11; 53,8; 56,8; 59,13;
61,2, 3, 6, 7, 8, 9; 64,5, 10; 65,5; 67,5, 36; 68,17; 70,6, 19; 72,1;
74,9; 75,2, 8; 76,11, 14; 83,11; 84,10; 85,13; 88,9, 1 2, 15, 16, 19,
48; 91,2, 16; 92,2, 4; 93,12; 95,4; 98,9; 99,5; 101,14; 102,8, 12;
103,25; 104,7; 105,1; 106,1, 43; 107,13; 109,3, 5; 110,10; 111,5,
7; 112,4, 5; 114,5; 115,11; 117,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 27, 29;
118,64, 71, 72, 96, 105, 118, 126, 137, 140, 142, 165; 120,5;
129,4, 7; 131,14; 132,1; 134,3, 5; 135,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
136,8; 137,8; 143,8, 11, 15; 144,3, 8, 9, 13, 17; 145,5; 146,1, 5
-i: ind. prez. 3.sg. 22,5; 23,6; 40,2; 89,10; 102,17; 107,2; 108,20;
115,15; 118,155; 144, 18
-s: ind. prez. 3.pl. 31,10; 33,20; 38,6; 65,3; 92,4; 118,103, 129,
156; 138,14
era: ind. imp. 3.sg./pl. 13,5; 17,42; 36,36; 37,12; 52,6; 54,4, 19;
77,30, 37; 78,3; 104,12, 34, 37; 123,1, 2; 141,5
eram: ind. imp. 1.sg. 119,7
este: ind. prez. 3.sg. 91,16
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,7; 3,4; 5,5; 15,2, 5; 21,10, 11; 22,4; 24,5;
30,4, 5, 15; 31,7; 39,18; 41,6, 10, 12; 42,2, 5; 43,5; 51,3; 55,10;
58,10, 18; 68,20; 69,6; 70,4, 5, 6; 75,8; 76,15; 85,10; 88,9, 18,
27; 89,2; 90,2, 9; 92,2; 101,28; 109,4; 117,28; 118,68, 114, 137,
151; 127,2; 138,8; 139,7; 141,6; 142,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 9,19; 36,10, 18, 26; 48,10; 68,33; 71,16;
80,10, 16; 82,2; 88,7, 49; 101,1, 15; 111,2, 7; 118,175; 127,2; 146,10
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 10 (Ov),14; 17,26, 27
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 17,24; 18,14; 38,14; 49,21; 117,17; 118,77,
116, 144; 142,7; 145,2
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 18,15; 21,27; 58,14; 62,11; 89,5; 91,15
f ii: imperativ 2.sg. 26,9; 30,3; 70,3
f ie: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 30,19; 32,22; 3 4,6; 68,26; 79,18;
89,17; 103,31; 108,8, 9, 12, 13, 15, 19; 113,16; 118,80, 173;
121,7; 129,2; 134,18; 146,1
(nu) fiþi: imperativ prohib. 2.pl. 31,9
sã f ie: conj. pr ez. 3.sg./pl. 34,5; 39,6; 49,22; 77,8; 103,35
f ie: conj. prez. fãrã sã imper s. „amin”; „aºa sã fie” 40,14; 71,19;
88,53; 105,48
f iind: gerunziu 48,13, 21; 6 4,7
a fi: inf. prez. 118, 138
au fos t: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,19; 29,11; 43,13; 62,1; 68,21; 77,37;
86,4, 6; 104,23, 42; 106,12; 141,1
am fost: ind. pf.c. 1 .sg. 36,25; 37,9
f ost-au: ind. pf.c. 3.pl. 41,4
ai f ost: ind. pf.c. 2.sg. 62,8; 79,10; 98,8

iaste: ind. prez. 3.sg. 5,10; 6,6; 7,4; 8,5; 10 (Ov),5, 7; 11,5; 13,1, 2,
3, 6; 15,8; 17,31; 18,7; 21,12; 23,8, 10; 24,11, 12; 25,3; 31,2, 9;
32,12, 20; 33,10, 13, 19; 35,10; 37,4, 8, 11, 18; 38,5, 8; 39,5, 6,
13; 41,11; 43,16; 4 4,12; 46,8; 47,15; 49,6, 11, 12; 50,5; 52,1, 2,
3, 4; 54,20; 57,12; 59,9; 61,12; 62,4; 67,25; 68,3; 70,11; 71,12;
72,4, 11, 16, 25, 28; 73,16; 74,8; 7 7,35, 38; 78,10; 80,5; 82,19;
83,6; 85,8; 86,7; 88,49; 94,3, 5, 7; 95,4; 98,3, 5; 99,3; 103,17, 25;
107,5, 9; 108,21, 27; 113,5, 10, 17, 18, 19; 117,23, 24; 118,77, 92,
97, 98, 99, 143, 165, 174; 1 26,2; 134,17; 137,5, 6; 138,4, 2 4;
141,5; 143,3, 14; 144,3; 145,3, 5; 146,5; 149,9
ieste: ind. prez. 3.sg. 3,3; 15,6; 27,8; 35,2; 41,4; 73,9; 118,24
sânt: ind. prez. 1.sg. 6,3; 21,7; 24,16; 34,3; 37,18; 38,13; 39,18; 45,11;
49,7; 68,30; 69,6; 72,5; 73,22; 77,39; 80,11; 85,1, 2; 87,16; 90,15;
103,33; 108,22; 118,19, 60, 63, 94, 125, 141; 138,18; 140,10; 142,12
sânt: ind. prez. 3.pl. 9,21; 10 (Ov),5; 11,5; 15,3; 18,4; 24,6; 25,10;
36,37; 49,8, 10; 54,22; 55,3, 12; 68,21; 88,8, 12, 50; 93,11;
94,4; 95,5, 12; 101,26; 110,2, 8; 118,39, 75, 84, 85, 111, 144,
157; 143,15; 145,6
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 81,6
sântem: ind. prez. 1.pl. 102,14
nef iind: gerunziu 7,3
FIARÃ: s.f.
f ierile: pl. nom. 49,10
f iarãle: pl. nom./ac. 67,31; 103,11, 20; 148,10
f iarãlor: pl. gen./dat. 73,19; 78,2
FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 2,9; 104,18; 106,10, 16; 149,8
FIERE: s.f.
f iere: sg. ac. 68,22
FIICÃ: s.f.
f iicã: sg. voc. 44,11
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
f inicul: sg. ac. 91,13
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. 2,7; 71,20; 79,16, 18; 85,16; 88,23; 115, 16;
142,1; 143,3
f iiului/Fiiului: sg. gen. 3,1; 7,1; 9,1; 49,20; 71,2
f iii: pl. v oc., în sintagmele fiii oamenilor/f iii lui Dumnezeu 4,3;
28,1; 48,3; 57,2; 89,3
f iul: sg. nom. 8,5
f iii: pl. nom./ac. 10,5; 11,2, 9; 13,2; 17,46; 20,11; 32,13; 35,8; 4 4,3;
46,1; 52,3; 56,5; 61,10; 65,5; 71,4; 76,16; 77,4, 6, 9; 78,11; 81,6;
88,7; 88,7, 31, 48; 89,16; 101,21, 29; 102,17; 104,6; 105,37; 108,9,
10; 113,22; 126,3, 4; 127,3, 6; 131,12; 136,7; 145,3; 147,13; 149,2
f ii: pl. nom./ac. 16,14; 44,17; 102,13; 112,9; 143,12
f iii: pl. ac., în sintagma fiii berbecilor „miei (pentru jer tfã)” 28,1
f iiul: sg. ac., în sintagma fiiul unicor nilor „puiul de inorog; inorogul
simbolizând puterea terestrã in vincibilã” 28,6
f iilor: pl. gen./dat. 30,20; 41,1; 43,1; 44,1; 45,1; 47,1; 48,1; 68,9;
70,1; 72,15; 77,5, 6; 82,9; 83,1; 84,1; 86,1; 87,1; 102,7, 17; 105,38;
106,8, 15, 21, 31; 113,24; 127,6; 143,7, 11; 144,12; 148,15
f iilor: pl. voc. 33,12
FLÃMÂND, -Ã: adj./s.
f lãmând: adj. n . sg. ac. 106,9
(cei) f lãmânzi: s.m. pl. ac. 106,36
f lãmânzilor: s.m. pl. dat. 145,7
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au flãmânzit : ind. pf.c. 3.pl. 33,11
voiu flãmânzi: ind. viit.I. 1.sg. 49,12
vor flãmânzi: ind. viit.I. 3.pl. 58,7
f lãmânzind: gerunziu 106,5
FLOARE: s.f.
f loarea: sg. ac. 102,15
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FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foiu: sg. ac. 32,7
foale: sg. ac. 77,13; 118,83
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 10,7; 11,7; 16,3; 17,9, 13, 14, 31; 20,10; 38,4;
45,10; 49,3; 57,9; 65,10, 12; 73,7; 77,14, 21; 79,17; 96,3; 103,4;
104,32, 39; 105,18; 139,11
focul: sg. nom./ac. 20,10; 77,63; 78,5; 82,15; 88,47; 117,12; 148,8
focului: sg. gen., în sintagma para focului 28,7
focului: sg. gen./dat. 67,3; 77,48
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 58,15

FUL GER: s.n.
fulgerele: pl. nom./ac. 17,15; 76,19; 96,4; 134,7
fulgere: pl. ac. 143,6
fulgerile: pl. ac. 134,7
(a) FULGERA: v. I
fulgerã: imperativ 2.sg. 143,6
FUM: s.n.
fum: sg. nom. 17,9
fumul: sg. nom./ac. 36,20; 67,3; 101,4
(a) FUMEGA: v. I
fumegã: ind. prez. 3.pl. 103,32
vor fumega: ind. viit.I. 3.pl. 143,5

FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. 32,19; 104,16
foameþii: sg. gen. 36,19

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funi: pl. nom./ac. 15,6; 139,6
fune: pl. ac., în sintagma fune de îm pãrþire „veche unitat e de
mãsurã de lungime cu care se mãsoarã pãmântul” 77,54
funea: sg. nom./ac. 104,11; 138,3
funile: pl. nom. 118,61

FOLOS: s.n.
folos: sg. nom. 29,10
(a se) FOLOSI: v. IV
(sã) va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 88,23

FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
furul: sg. ac. 49,18

FRATE: s.m.
fraþilor: pl. dat. 21,23; 68,9
frate: sg. ac. 34,14
fratele: sg. nom. 48,8
fratelui: sg. gen. 49,20
fraþii: pl. nom./ac. 121,8; 132,1

G

(a se) FRÂNGE: v. III
sã (sã) frângã: conj. prez. 3.sg. 36,15
au frânt: ind. pf.c. 3.sg. 106,16

GARD: s.n.
gard: sg. ac./dat. 61,4; 143,14
gardul: sg. ac. 79,13
gardurile: pl. ac. 88,41

FRÂU: s.n.
frâu: sg. ac. 31,9

GATA: adv.
gata: adv. 16,12; 32,14; 37,18; 56,8; 92,2; 107,2; 111,7; 118,60

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 5,8; 13,3; 18,10; 33,12; 35,2; 54,5; 63,2; 90,5;
104,38; 110,10; 118,38, 120
fricã: sg. nom./ac. 2,11; 13,5; 30,12; 52,6; 88,41; 89,11

(a se) GÃTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) pregãti fizic sau moral
pentru a întrprinde o acþiune”; „a prepara o mâncare”; „a aºeza
solid”, „a întãri” (cf. lat. fundo „a întemeia”; (f ig) „a aºeza solid”)
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,13, 14; 23,2; 56,7; 102,19
gãtit-au: ind. pf.c. 3.pl. 10,3
vei gãti: ind. viit.I. 2.sg. 20,13
gãtit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,5; 64, 10; 67, 11
gãteºti: ind. prez. 2.sg. 64,7
a gãti: inf. prez. 77,19, 20
gãti(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 88,3
voiu gãti: ind. viit.I. 1.sg. 88,5
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 98,4
gãtit-am: ind. pf.c. 1.sg. 131,17
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 146,8

FRIG: s.n.
frigului: sg. gen. 147,17
FRUMOS, -OASÃ: s.m./f.
(ceale) frumoasã: s.n. pl. nom. 64,13
FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþa: sg. nom./ac. 26,4; 44,5, 12; 46,5
frumseaþei: sg. gen./dat. 29,8; 49,2
frumseaþea: sg. nom./ac. 44,3; 49,11; 77,61
frumseaþii: sg. gen. 67,13
frumseaþe: sg. nom. 95,6
FRUNZÃ: s.f.
frunza: sg. nom. 1,3
FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 88,24
fuga: sg. nom. 141,5
(a) FUGI: v. IV
fugea: ind. im p. 3.sg. 3,1; 56,1
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 30,12; 113,3
fugind: gerunziu 54,8
sã fugã: conj. prez. 3.pl. 59,6; 67,2
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. 103,7
ai fugit: ind. pf.c. 2.sg. 113,5
voiu fugi: ind. viit.I. 1.sg. 138,7

GÃTIRE: s.f.
gãtirea: sg. nom./ac. 10 (Ov),17; 64,10; 88,15
GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 32,11; 55,6; 91,6; 93,11; 138,3, 23; 145,4
gândurilor: pl. dat. 39,6
gândul: sg. nom./ac. 48,5; 118,118
gând: sg. ac. 54,15; 138,20
gândului: sg. gen. 75,11
GÂNDAC: s.m.
gândaci: pl. nom. 104,34
(a) GÂNDI: v. IV
gândesc: ind. prez. 3.pl. 10 (Ov),2; 3 4,4
voiu gândi: ind. viit.I. 1.sg. 37,19
gândiia: ind. imp. 3.pl. 40,8
au gândit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 51,4; 139,3, 5
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au grãit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,3; 16,10; 17,1; 37,13, 17; 49,1; 59,8;
61,12; 65,14; 72,8; 77,19; 107,8; 143,8, 11
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,3; 100,7
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 16,4; 33,14
grãit-au: ind. pf. c. 3.pl. 21,8; 57,4; 108,3
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 34,20; 40,7; 68,13; 98,7
grãind: gerunziu 34,20
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,5
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 39,6; 76,5; 115,10
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 49,7
grãiai: ind. imp. 2.sg. 49,20
a grãi: inf. prez. 51,5
ar fi grãit: cond. pf. 3.sg. 54,13
grãiþi: ind. prez. 2.pl. 57,2
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 58,8; 93,4; 113,13; 134,16; 144,5, 11
(nu) grãireþi: imperativ prohib. 2.pl. 74,6
grãi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 77,2
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 88,20
grãiia: ind. imp. 3.pl. 118,23
grãiam: ind. imp. 1.sg. 118,46; 119,7
grãiiam: ind. imp. 1.sg. 121,8

gândit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 72,8; 139,9
gândit-am: ind. pf.c. 1.sg. 76,6
gândeam: ind. imp. 1.sg. 130,2
GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom. 75,11
(a se) GÂRBOVI: v. IV
(m-)am gãrbovit: ind. pf.c. 1.sg. 37,7
gârboveaºt e: imperativ 2.sg. 68,2 4
GÂTLEJ: s.n.
gâtlejul: sg. ac. 113, 15; 149,6
gâtlejului: sg. dat. 118,103
GEANÃ: s.f.
geanele: pl. nom. 10,5
geanelor : pl. dat. 131,4
GENUNCHI: s.m; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. nom. 108,2 4
GHEAÞÃ: s.f.
gheaþa: sg. nom. 148,8
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 3,5; 5,3, 4; 6,9; 17,7, 14; 18,4; 25,7; 26,7; 27,2,
6; 28,3, 4, 5, 7, 8, 9; 30,23; 41.5, 8; 43,17; 45,7; 54,4, 18; 57,6; 65,8,
19; 67,34; 73,23; 76,2, 19; 80,12; 85,6; 92,3; 94,8; 101,6; 102,20;
103,7; 105,25; 114,1; 118,149; 129,2; 139,7; 140,1; 141,2
glas: sg. nom./ac. 46,2, 6; 76,18; 97,5, 6; 103,12; 117,15
glasului: sg. dat. 67,34
glasuri: pl. ac. 92,4
(a) GONI: v. IV
gonesc: ind. prez. 3.pl. 7,2; 30,16; 34,3; 68,15; 108,31; 118,84,
157; 141,7
goneascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 7,6
goni-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 17,38
gonindu: gerunziu 34,6
ai gonit : ind. pf.c. 2.sg. 43,3
goneaºt e: ind. prez. 3.sg. 43,17
gonea: ind. im p. 3.sg./pl. 68,5; 118,150; 142,1
au gonit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 68,27; 108,3, 17; 118,86, 161; 142,3
goniþi: imperativ 2.pl. 70,11
gonit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 79,9
vei goni: ind. viit.I. 2.sg. 82,16
goneam: ind. imp. 1.sg. 100,5
GRABNIC, -Ã: adj.
grabnice: n. pl. nom. 13,3

GRÃIRE: s.f.
grãirea: sg. ac., în sintagma grãirea împrotivã (cf. lat. contr¼dicti¹,
-¹nis „contrazicere, combatere”) 30 ,21
GRÃITOR, -TOARE: adj.
grãitoare: f. sg. ac. 11,4
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 16,10; 62,6; 80,17
grãsime: sg. ac. 64,12; 147,14
grãsimii: sg. gen. 91,11
GRÂU: s.m.
grâului: sg. gen. 4,8; 80,17
grâu: sg. ac. 64,14; 147,14
GREªEALÃ: s.f.; var. (iuz) GREªALÃ
greºalele: pl. nom./ac. 18,13; 24,7; 67,22; 68,6
greºalelor: pl. gen. 21,2
greºala: sg. nom./ac. 31,5; 58,13
(a) GREªI: v. IV
greºesc: ind. prez. 3.pl. 24,8
vor greºi: ind. viit.I. 3.pl. 33,22, 23
sã greºascã: conj. prez. 3.sg. 35,2
sã greºesc: conj. prez. 1.sg. 38,2
am greºit: ind. pf.c. 1.sg. 40,5; 50,6; 118,67
GREU, GREA: adj./adv.
grei: adj. m. pl. nom. 4,3; 54,4
grea: adj. f. sg. ac. 37,5
greu: adv. 34,18

GRAI: s.n.
graiurile: pl. nom./ac. 5,2; 35,4; 77,1; 137,4; 140,6
graiuri: pl. nom. 18,4
graiul: sg. ac. 55,11

GRIJÃ: s.f.
grija: sg. ac. 54,23

GRAS, -Ã: adj./s.
graºi: adj. m. pl. nom. 21,13; 143,14
gras: adj. m. sg. nom. 67, 16
grase: ad j. f. pl. ac. 91,15
graºii: s.m. pl. nom. 21,30
(cei) gr aºi: s.m. pl. ac. 77,31

(a se) GRIJI: v. IV
(S-)grijit: ind. pf.c. 3.sg. 39,18

(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºt e: imperativ 2.sg. 30,3; 69,2

GRINDINÃ: s.f.
grindinã: sg. nom./ac. 17,13; 104,32
grindine: sg. ac. 17,14; 77,47
grindinii: sg. dat. 77,48
grindina: sg. nom. 148,8

(a) GRÃI: v. IV
va grãi: ind. viit.I: 3.sg. 2,5; 36,30; 48,4; 71,15; 84,9; 105,2; 126,5;
144,21
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 5,7; 27,3; 30,19; 34,26; 62,12; 74,5; 108,20

GROAPÃ: s.f.
groapã: sg. nom./ac. 5,11; 7,16; 13,3; 27,1; 29,4; 56,7; 87,5;
93,13; 142,7
groapa: sg. ac. 7,16; 39,3; 87,7
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GR OAZNIC, -Ã: adj.
(Celui) groaznic: s.m. sg. dat. 75,13

IARÃªI: adv.
iarãºi: 15,5; 70,20

GR OSIME: s.f.
grosimea: sg. ac. 140,7

IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. ac., în sintgma iarbã pucioasã (Înv.) „sulf” 10,7
iarba: sg. ac. 36,2; 71,16; 91,8; 101,5, 12; 102,15; 104,35; 128,6
iarbã: sg. ac. 103,14; 105,20; 146,8
ierburilor: pl. gen. 36,2

GR UMAZ: s.m./n.
grumazul: sg. nom. 5,11; 13,3; 68,4
GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. ac. 82,11
gunoi: sg. ac. 112,7

IATÃ: interj.
iatã: 7,15; 10,3; 32,18; 36,36; 38,6; 39,8, 10; 47,5; 50,7, 8;
51,9; 53,6; 54,8; 55,10; 58,4, 8; 67,3 4; 72,12, 15, 27; 82,3;
86,4; 91,10; 118,40; 120,4; 122,2; 126,3; 127,4; 131,6; 132,1;
133,1; 138,5

(a) GUS TA: v. I
gustaþi: imperativ 2.pl. 33,9
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 5,10; 8,3; 10 (Ov),7; 16,4, 10; 21,14, 22; 33,2;
34,21; 36,30; 37,14, 15; 38,10; 39,4; 48,4, 14; 49,16, 19; 50,17; 57,7;
58,8; 61,5; 62,6, 12; 65,14, 17; 68,16; 70,8, 15; 72,9; 77,2, 30, 36;
80,11; 88,2; 106,42; 108,2, 30; 118,43, 131; 125,2; 134,16; 144,21
gurã: sg. nom./ac. 13,3; 113,13; 134,16; 143,8, 11
gurii: sg. gen./dat. 18,15; 32,6; 35,4; 38,2; 53,4; 58,13; 77,1;
104,5; 118,13, 72, 88, 103, 108; 137,1, 4; 140,3

IDOL: s.m.
idolii: pl. ac. 96,7
IDUMEU: s.m.
idumeilor: pl. gen. 82,7
IEPURE: s.m.
iepurilor: pl. gen. 103,18
IERI: adv.
ieri: 89,4

H

(a se) IERTA: v. I
iartã: imperativ 2.sg. 18,14
(s-)au iertat: ind. pf.c. 3.pl. 31,1
ai iertat: ind. pf.c. 2.sg. 31,5
ierta-va: ind. viit.I. 3.sg. 71,13

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 21,19
hainã: sg. ac. 101,27; 103,2, 6
HER UVIM: s.m.
hieruvimi: pl. ac. 17,11; 79,2; 98,1

(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 16,2; 108,7
iase: ind. prez. 3.sg. 18,6
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 18,5
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 40,7; 80,6
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 43,10; 59,12; 107,12
(a) ieºi: inf. prez. 64,1
ieºiiai: ind. imp. 2.sg. 67,8
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 72,7
ieºiiam: ind. imp. 1.sg. 87,9
ies: ind. prez. 3.pl. 88,35
ieºi-va: ind. viit.I. 3.sg. 103,23; 145,4

HORÃ: s.f. „dans”
horã: sg. ac. 149,3; 150,4
HO TAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 7,7; 104,31
hotar: sg. ac. 103,9
hotarelor: pl. gen. 104,33
hotarãle: pl. ac. 147,14
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. ac. 64,10; 144,15; 146,9
hranã: sg. ac. 103,21, 27; 110,5; 135,25; 145,7

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. nom./ac. 18,7; 104,38; 113,1; 120,8
ieºirile: pl. ac. (aici) „deschiderile prin care soarele rãsare ºi apune”;
„extremitãþile pãmântului” (cf. Anania 2001, p.685); „calea de a
scãpa de undeva” (cf. Anania 2001, p.688); „curgeri” 64,9; 67,21;
106,33; 143,13
ieºire: sg. ac. 73,5
ieºiri: pl. ac. 106,35; 118,136

(a) HRÃNI: v. IV
au hrãnit: ind. pf.c. 3.sg. 22,2; 80,17
vei hrãni: ind. viit.I. 2.sg. 30,4
sã hrãneascã: conj. prez. 3.sg. 32,19
va hrãni: ind. viit.I. 3.sg. 54,23
hrãni(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 79,6

IEZER: s.n.; var. IAZER
iazere: pl. ac. 113,8
iezere: pl. ac. 106,35

HULÃ: s.f.
hulã: sg. ac. 122,4
(a) HULI: v. IV
hulesc: ind. prez. 3.pl. 70,13; 108,20, 29
huliia: ind. imp. 3.sg./pl. 100,5; 108,4
I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 6,6; 9,18; 15,10; 29,4; 30,18; 48,15; 54,16; 87,4;
93,17; 113,25; 138,8; 140,7
iadului: sg. gen. 17,6; 48,16; 88,49; 114,3
iadul: sg. ac. 85,13

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 4,3, 7; 5,10; 7,11; 10 (Ov),6, 11, 13; 10,3;
12,2, 6; 13,1; 14,3; 15,9; 16,3; 19,5; 21,15; 23,4; 25,2; 26,3,
8, 14; 27,7; 30,25; 32,21; 33,19; 35,11; 36,14, 31; 37,11; 38,4;
39,11, 13; 40,7; 43,19; 4 4,2; 45,3; 49,8; 52,1; 5 4,5, 22; 56,8;
60,3; 61,5, 11; 63,11; 65,18; 72,1, 13, 21, 26; 73,8; 75,6; 76,7;
77,8, 37; 83,3, 6; 85,11, 12; 89,12; 93,15, 19; 94,10; 96,11;
100,4, 5; 101,5; 103,15; 104,3, 25; 106,12; 107,2; 108,17, 22;
111,7, 8; 118,11, 25, 32, 36, 70, 80, 112, 161; 124,4; 130,1;
138,23; 140,4; 142,4; 146,3
inimile: pl. nom./ac. 4,5; 7,10; 18,9; 21,27; 27,3; 32,15, 19; 3 4,25;
36,15; 44,6; 47,14; 54,16; 61,9; 77,18; 94,8
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inima: sg. ac., în loc. adv. cu/în toatã inima 9,2; 110,1; 118,2, 10,
34, 58, 69, 145; 137,1
inimii: sg. gen . 10 (Ov),17; 18,15; 20,3; 24,17; 32,11; 36,4; 37,9;
39,9; 43,22; 48,4; 72,7, 26; 7 7,72; 80,13; 100,2; 118,7, 111
inimã: sg. ac. 11,3; 30,13; 31,11; 50,12, 19; 5 4,14; 57,3; 63,8;
82,6; 8 4,9; 139,3

iubiþi: imperativ 2.pl. 30,24
iubit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 44,8; 51,5, 6
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 50,8
(-)s iubit e: pasiv ind. prez. 3.pl. 83,2
sã iubeascã: conj. pr ez. 3.pl. 108,4
am iubit : ind. pf.c. 1.sg. 118,47, 48, 97, 113, 119, 127, 159, 163, 166

INOROG: s.m.
inorogilor: pl. gen. 21,22

IUBIRE: s.f.
iubirii: sg. gen. 108,5

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întra-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,8; 65,13; 70,15
întrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,7
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 23,7, 9
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 25,4; 42,4; 72,17; 131,3
între: conj. prez. fãr sã 3.sg. 36,15; 78,11; 87,3; 118,170
întra: ind. imp. 3.sg. 40,7
întra-va: ind. viit.I. 3.sg. 48,20
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 50,2; 68,2; 104,23; 108,18
întra-vor: ind. viit.I. 3.pl. 62,10
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 94,11; 117,20
întraþi: imperativ 2.pl. 95,8; 99,2, 4
întrând: gerunziu 117,19
întra-vom: ind. viit.I. 1.pl. 131,7
sã întri: conj. prez. 2.sg. 142,2

IUBIT, -Ã: s.m./f.
(cel) iubit/(Cel) Iubit : s.m. sg. nom./ac. 28,6; 4 4,1
iubiþii: pl. nom. 59,6
(celui) iubit: sg. gen. 67,13
iubiþilor: pl. dat. 126,2
IUÞIME: s.f. „supãrare”, „mânie”, „furie”; „urgie”; „asuprire”
iuþimea: sg. nom./ac. 2,5; 6,2; 29,6; 36,8; 37,2; 57,5; 68,25;
73,1; 87,8; 123,3
iuþime: sg. ac. 6,8; 77,49; 105,40
iuþimii: sg. gen. 84,4; 101,11

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 120,8
(a) ISCODI: v. IV
iscodit-au: ind. pf.c. 3.pl. 63,7
iscodind: gerunziu 63,7
ISCODIRE: s.f.
iscodire: sg. ac. 63,7
ISMAILITEAN: s.m.
ismailiteanii: pl. nom. 82,7
ISOP: s.m. „mic arbust exotic, cultivat ca plantã ornamentalã
ºi medicinalã”
isop: sg. ac. 50,9
ISPITÃ: s.f.
ispitã: sg. ac. 17,30
(a) ISPITI: v. IV
ispiteaºte: imperativ 2.sg. 25,2; 138,23
ispititu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 34,16; 94,9
au ispitit: ind. pf.c. 3.pl. 77,18, 41, 56; 94,9; 105,14

(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãv eaºte: imperativ 2.sg. 6,5; 7,2; 16,13; 21,21; 24,20, 22; 30,2,
16; 31,7; 38,9; 42,1; 50,16; 58,3; 63,2; 68,19; 70,2, 4; 78,9; 108,21;
114,4; 118,134, 170; 119,2; 139,2; 141,7; 143,7, 11
au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg. 17,1; 33,5, 18; 56,5; 90,3; 105,43; 106,2,
6, 13, 19, 20, 28; 114,6
izbãvitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,20
(mã) voiu izbãvi: ind. viit.I. 1.sg. 17,30
izbãvi(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 17,44
vei izbãvi: ind. viit.I. 2.sg. 17,49
ai izbãvit: ind. pf.c. 2.sg. 21,5; 53,9; 55,13; 85,13; 143,10
izbãveascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 21,9
sã izbãveascã: conj. prez. 3.sg. 32,19; 49,22
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 33,8, 20; 40,2; 71,12; 96,10
izbãveºti: ind. prez. 2.sg. 34,10
sã izbãveºti: conj. prez. 2.sg. 39,14
izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. 70,11
am izbãvit: ind. pf.c. 1.sg. 80,8
izbãviþi: imperativ 2.pl. 81,4
izbãvi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 88,49
izbãvi(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 90,14
(s-)au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg. 123,7
(ne-)am izbãvit: ind. pf.c. 1.pl. 123,7
IZBÃVITOR, -TOARE: s.m./f.
izbãvitoriul: sg. nom. 17,3; 69,6; 143,2
izbãvitoriul: sg. voc., în sintagma izbãvitoriul mieu 17,48; 18,15
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „rãzbunare”
izbânda: sg. nom./ac. 57,11; 78,10; 139,13
izbândã: sg. ac. 149,7

ISPITIRE: s.f.
ispitirii: sg. gen. 94,9
ISPITIT, -Ã: adj./s.
ispitit: adj. n. sg. nom. 11,7
(cei) ispitiþi: s.m. pl. ac. 67,31

(a) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a rãsplãti”
izbândind: gerunziu 98,8
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. 17,48
izbândirilor: pl. gen. 93,1

ISPRAVÃ: s.f.
isprãvile: pl. ac. 9,12
(a) IUBI: v. IV
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 4,3; 96,10
iubesc: ind. prez. 3.pl. 5,14; 39,17; 68,37; 69,5; 118,132, 165;
121,6; 144,20
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,6; 32,5; 33,13; 36,28; 83,12; 86,2;
98,4; 145,8
au iubit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8; 46,5; 77,36, 68; 108,18;
118,140, 167
iubi(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 17,2
iubit-am: ind. pf.c. 1.sg. 25,8; 114,1

IZBÂNDITOR, -TOARE: s.m./f. (Neob.) „care se rãzbunã” (cf.
Indice Iº)
izbândit oriul: sg. ac. 8,3
(a) IZBI: v. IV
ai izbit: ind. pf.c. 2.sg. 101,11
(a) IZBUCNI: v. IV
izbugnit-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,2
izbugni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 118,171
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izbugnind: gerunziu 143,13
vor izbâgni: ind. viit.I. 3.pl. 144,7

împãr atului/Împãratului: sg. gen./dat. 17,51; 44,2, 6, 14, 15, 16;
46,7; 60,7; 67,25; 71,2; 84,10; 88,19; 97,6; 98,4
împãratul/Împãratul: sg. nom./ac. 19,10; 20,2, 8; 23,7, 8, 9, 10;
32,16; 43,5; 44,12; 59,9; 62,12; 67,13; 73,12; 104,20; 134,11;
135,19, 20; 149,2
împãr aþilor: pl. gen./dat. 44,10; 104,30; 118,46; 143,10
împãr aþi: pl. nom./ac. 67,15; 104,14; 109,5; 134,10; 135,17, 18
Împãrat e: sg. voc. 144,1

(a) IZGONI: v. IV
izgonindu-: gerunziu 16,11
IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. nom./ac. 17,16; 41,2; 67,27; 73,15
izvorul: sg. nom./ac. 35,9, 10
izvoarã: pl. ac. 103,10; 113,8

ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. 44,10

(a) IZVORÎ: v. IV
au izvorât: ind. pf.c. 3.pl. 118,136

(a se) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 10 (Ov),16; 95,10; 96,1; 98,1
împãrãþeaºte: imperativ 2.sg. 44,5
împãrãþi-va: ind. viit.I. 3.sg. 46,9; 145,10
(S-)au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 92,1

Î

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom. 21,29; 102,19
împãrãþiii: sg. gen. 44,7; 144,11, 12
împãrãþiile: pl. nom./ac. 45,7; 78,6; 134,11
împãrãþiile: pl. voc., în sintagma împãrãþiile pãmântului
67,33
înpãrãþia: sg. nom./ac. 85,16; 144,13
împãrãþie: sg. nom./ac. 104,13; 144,13

(a se) ÎMBÃRBÃTA: v. I
îmbãrbãteazã(-te): imperativ 2.sg. 26,14
îmbãrbãtaþi(-vã): imperativ 2.pl. 30,25
(a se) ÎMBÃTA: v. I
îmbatã: ind. prez. 3.sg. 22,5
îmbãta(-se)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 35,9
ai îmbãtat: ind. pf.c. 2.sg. 64,10
îmbatã: imperativ 2.sg. 64,11

ÎMPÃRTÃªIRE: s.f.
împãrãtºirea: sg. nom. 121,3

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
am îmbãtrânit: ind. pf.c. 1.sg. 36,25

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþit-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,19
împãrþiþi: imperativ 2.pl. 47,14
împarþi: ind. prez. (în loc de imperativ) 2.sg. 54,10
împãrþitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 54,22
voiu împãrþi: ind. viit.I. 1.sg. 59,8; 107,8
a împãrþi: inf. prez. 67,13
au împãrþit: ind. pf.c.3.sg. 77,54
înparþi: ind. prez. 2.sg. 16,14

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(nici te) umblânzi: imper ativ prohib. 2.sg. 82,2
sã îmblânzeºti: conj. prez. 2.sg. 93,13
au îmblânzit: ind. pf.c. 3.sg. 105,30
ÎMBLÂNZIRE: s.f. (Înv.) „bunãvoinþã faþã de cineva”
îmblânzirea: sg. ac. 48,8
(a se) ÎMBOGÃÞI: v. IV
(sã) va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 48,17
a îmbogãþi: inf. prez. 64,10

ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþire: sg. ac., ., în sintagma fune de împãrþire „veche unitate
de mãsurã de lungime cu care se mãsoarã pãmântul” 77,54

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(mã) îmbrãcam: ind. imp. 1.sg. 34,13
îmbrace(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 34,26; 108,29
îmbrãcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 64,14
(S-/s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 92,1; 108,18
îmbrãcatu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 92,1
(Te-)ai îmbrãcatu: ind. pf.c. 2.sg. 103,1
(Te) îmbraci: ind. prez. 2.sg. 103,2
sã (se) îmbrace: conj. prez. 3.pl. 131,9
voiu îmbrãca: ind. viit.I. 1.sg. 131,16, 18

(a se) ÎMPIEDICA: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
împiedecã: imperativ 2.sg. 16,13
ai împiedecat: ind. pf.c. 2.sg. 17,40
(s-)au împiedecat: ind. pf.c. 3.pl. 19,9
au împiedecat: ind. pf.c. 3.sg. 77,31
a împiedeca: inf. prez. 139,5
ÎMPIEDICAT, -Ã: s.m./f.
(cei) împiedicaþi: s.m. pl. ac. 145,7
(a se) ÎMPILA: v. I
au împilat : ind. pf.c. 3.pl. 56,7
(s-)au împilat: ind. pf.c. 3.pl. 106,17

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. nom. 103,6
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I (aici) „a cuprinde”
îmbrãþiºeþi: imper ativ 2.pl. 47,13

(a) ÎMPINGE: v. III
împins f iind: pasiv gerunziu 117, 13

(a se) ÎMBUC A: v. I
îmbucatu(-)-am: ind. pf.c. 1.pl. 34,25
îmbucã: ind. prez. 3.pl. 52,5
(s-)au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 106,27

(a) ÎMPLE: v. III; v ezi (a) UMPLE

ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþii: pl. nom./ac. 2,2; 47,5; 67,30; 71,10, 11; 75,13; 88,28;
101,16, 23; 137,4; 148,11; 149,8
Împãrat/împãrat : sg. nom./gen. 2,6; 28,10; 46,3, 8; 47,3; 94,3
împãraþi: pl. voc. 2,10
Împãratul: sg. voc., în sintagma Împãratul mieu 5,3; 83,4

(a) ÎMPLETI: v. IV
au împletit : ind. pf.c. 3.sg. 49,19
împle tesc: ind. prez. 3.pl. 57,3
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobit: m. sg. nom. 44,3
împodobitã: f. sg. nom. 44, 15; 146,1
împodobite: f. pl. nom. 143,12
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ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. ÎMPROTIVÃ
îm protiva: prep. 16,8; 22,5; 34,3; 38,2; 49,20; 50,5; 68,13; 74,6;
76,3; 82,6; 108,3, 5; 139,9; 143,1
îm protivã: adv. în sintagma grãirea împrotivã (cf. lat. contr¼dicti¹,
-¹nis „contrazicere, combatere”) 30,21
împrotivã: adv. 75,8
în protiva: prep. 55,6
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(se) împrotivesc: ind. prez. 3.pl. 34,19

(ceale) înnalte: s.f. pl. ac. 17,34
(cel mai) înnalt: s.n. sg. ac. 18,7
(Celui) Înalt : s.m. sg. gen. 20,8; 81,6
(ceale) înalt e: s. f. pl. ac. 70,19; 92,4; 112,5; 137,6; 148,1
(Cel) Înalt: s.m. sg. ac. 72,11; 77,56
ÎNAPOI: adv.
înnapoi: 9,4; 34,4; 39,15; 43,11, 19; 49,17; 55,10; 69,4
înapoi: 113,3, 5; 128,5

(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(s-)au împuþinat: ind. pf.c. 3.pl. 11,2; 89,9; 106,39
au împuþinat: ind. pf.c. 3.sg. 106,38

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
înnalþi: ind. prez. 2.sg. 3,4
(Te) înalþã: imper ativ 2.sg. 7,7
(s-)au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,2; 36,20; 46,10; 73,23; 130,1; 148,13
înalþi: ind. pr ez. 2.sg. 9,15
înalþe(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10 (Ov),12
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 12,3; 63,8; 88,18, 25; 91,11; 111,9
sã (sã) înalþe: conj. pr ez. 3.sg. 17,47; 88,14
vei înãlþa: ind. viit.I. 2.sg. 17,49
înalþã(-Te): imperativ 2.sg. 20,14; 56,6, 12; 93,2; 107,6
au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg. 26,6; 117,16; 148,14
înnalþã: imperativ 2.sg. 27,9
înãlþa(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 29,2; 144,1
sã înãlþãm: conj. pr ez. 1.pl. 33,4
va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 36,34; 109,7; 149,4
înãlþa(-Mã)-v oiu: ind. pf.c. 1.sg. 45,11; 107,8
(Mã) v oiu înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 45,11
ai înãlþat: ind. pf.c. 2.sg. 60,3
sã (sã) înalþã: con j. prez. 3.pl. 65,7
am înãlþat: ind. pf.c. 1.sg. 65,17; 88, 20; 130,2
înãlþa-(sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 71,16
(sã) înãlþa: ind. imp. 3.pl. 72,18
(nu vã) înãlþareþ: imperativ prohib. 2.pl. 74,5
înalþã: ind. prez. 3.sg. 74,8
(sã) v or înâlþa: ind. viit.I. 3.pl. 74,11
înãlþat f iind: pasiv gerunziu 87,16
(sã) v or înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. 88,17
înãlþat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,43
(Te-)ai înãlþat: ind. pf.c. 2.sg. 96,9
înãlþaþi: imper ativ 2.pl. 98,5, 9
înãlþindu: gerunziu 101,11
înãlþatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 106,25
sã înalþe: con j. prez. 3.sg. 106,32
voiu înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 117,28
sã (sã) înalþã: con j. prez. 3.sg. 139,9

ÎMPUÞINARE: s.f.
împuþinarea: sg. ac. 101,24

ÎNÃLÞARE: s.f. (aici) „talaz”; „laudã”
înãlþãrile: pl. nom. 41,8; 92,4; 94,4; 149,6

ÎNAINTE: adv./prep.
înnaintea: prep. 5,5; 9,20; 13,3; 14,4; 15,8; 17,7, 23, 25; 18,15;
21,26, 28; 25,3; 30,20; 34,5; 35,2, 3; 37, 10; 38,6; 40,13; 41,3;
49,3, 21; 51,11; 53,5; 56,7; 115,15
înaint ea: prep. 5,9; 10 (Ov),5; 17,13, 43; 21,30; 22,5; 33,1;
37,18; 43,16; 50,6; 55,9, 13; 60,8; 61,9; 67,4, 5, 8; 68,21, 23;
71,9, 14; 72,16; 77,12; 78,10, 11; 79,3, 10; 82,14; 84,14; 85,9,
14; 87,2, 3; 88,15, 38; 89,4, 8; 94,6; 95,6; 96,3; 97,2, 6; 99,2;
100,3, 7; 101,1; 104,17; 105,23, 46; 115,14, 18; 118,46, 168,
169, 170; 137,1; 140,2; 141,3; 142,2; 147,17
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 54,20; 118,67
înainte: adv. 76,5; 136,6
înainte: adv. în loc. adv. înaint e de vreame 118,147
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 15,8; 26,1; 36,13; 38,14; 57,10;
67,26, 32; 71,5, 17; 73,12; 89,2; 109,3; 126,2; 128,6; 138,4
maint e: adv. în titlu: Psalm 92

ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
(prea) înãlþat: m. sg. ac. 36,35

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. ÎMPREGIUR
împregiurul: prep. 17,12; 33,8; 49,3; 78,3; 88,9; 124,2; 127,3
împrejurul: prep. 75,12; 77,28; 88,8; 96,2; 124,2
împrejur: adv. 96,3
înprejur: adv. 11,9
înpregiur: adv. 30,14
ÎMPREJURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎMPREGIURAT, -Ã
împregiurat: n. sg. ac. 44,10
(a) ÎMPRESURA: v. I
împresoarã: ind. prez. 3.pl. 3,7
ÎMPREUNAT, -Ã: adj.
împreunaþi: m. pl. nom. 67,26
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 13,3; 30,14; 34,26; 36,38; 39,15; 47,5; 48,3, 11; 52,4;
54,15; 68,21; 73,8; 82,6; 87,18; 97,8
înpreunã: 33,4
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut: s.n. sg. ac., în lco. v. lua-va împrumut 36,21
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împrumuteazã: ind. prez. 3.sg. 36,26; 111,5
(a se) ÎMPUÞI: v. IV
(s-)au împuþit: ind. pf.c. 3.pl. 37,6

ÎNALT, -Ã: adj./s.
înnalt: adj. m. sg. gen. 7,18
înalt/Înalt : adj. m/n. sg. ac./gen. 12,6; 46,9; 77,35, 56; 88,28;
98,2; 112,4; 135,12; 137,6
înalþi: adj. m. pl. nom. 103,18
(Cel) Înnalt : s.m. sg. nom. 17, 14

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 7,8; 17, 17; 72,8; 74,6
înãlþimea: sg. ac. 11,9; 55,4; 101,20; 102,11
(-)nãlþime: sg. ac. 67,19; 143,7
(a) ÎNCÃLECA: v. I
încãlecase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 75,7
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ea: sg. ac. 59,10; 107,10
(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluiaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,4
sã înceluiascã: conj. prez. 3.pl. 61,10
ÎNCEPÃTURÃ: s.f.
începãtura: sg. nom. 109,3
(a) ÎNCEPE: v. III
începea: ind. imp. 3.pl. 64,1
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am început: ind. pf.c. 1.sg. 76,11
înceapeþi: imperativ 2.pl. 146,7

(a se) ÎNCRUNTA: v. I (Înv.) „a (se) um ple de sânge”
(s-)au încruntat: ind. pf.c. 3.sg. 105,38

ÎNCEPUT: s.n.; var (Înv.) CEPUT
-ceput: sg. ac., în loc. adv. din-ceput „din momentul iniþial” 73,2;
76,12; 118,152
început: sg. ac., în loc. adv. din/într u început 77,2; 101,26
începutul: sg. nom. 110,10; 118,160; 136,6

(a) ÎNCUIA: v. I
au încuiat: ind. pf.c. 3.pl. 16,10
sã încuie: conj. prez. 3.pl. 67,31

(a) ÎNCETA: v. I
a înceta: inf. prez. 73,8
au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 105,30

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietorile: pl. ac. 147,13

ÎNCHEG AT, -Ã: adj.
întegat: m. sg. nom. 67,16
întegaþi: m. pl. ac. 67,17
întegatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 118,70

(a) ÎNCUNUNA: v. I
ai încununat: ind. pf.c. 2.sg. 5,15; 8,6
încununeazã: ind. prez. 3.sg. 102,4
ÎNDATÃ: adv.; var. (Înv.) ÎNDATÃªI
îndatã: adv. în loc. conj. îndatã cât „îndatã ce” 36,20
îndatãºi: 39,16
îndatã: 69,4; 72,19

(a) ÎNCHIDE: v. III
ai închis: ind. pf.c. 2.sg. 30,9
închide: imperativ 2.sg. 34,3
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 77,50; 77,62

ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: adj./s.
(cel) îndãrãvnic: s.m. sg. ac. 17,27
îndãrãtnicã: adj. f. sg. ac. 100,4

(a se) ÎNCHIN A: v. I
închina(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,8; 137,2
(sã) vor închina: ind. viit.I. 3.pl. 21,28; 44,12; 71,11, 15; 85,9
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.pl. 21,30; 105,19
închinaþi(-vã): imperativ 2.pl. 28,2; 95,9; 96,7
sã (sã) închine: conj. pr ez. 3.sg. 65,4
(te) vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 80,10
sã (ne) închinãm: conj. pr ez. 1.pl. 94,6
(sã) închinã: ind. prez. 3.pl. 96,7
(vã) închinaþi: imperativ 2.pl. 98,5, 9
închina(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 131,7

(a se) ÎNDÃRÃTNICI: v. IV
(Te) vei îndãrãvnici: ind. viit.I. 2.sg. 17,27
ÎNDÃRÃTNICIE: s.f.
îndãrãvnicii: pl. ac. 124,5
(a se) ÎNDELETNICI: v. IV
îndeletniciþi(-vã): imperativ 2.pl. 45,11

(a se) ÎNCHIPUI: v. IV
(sã) vor închipui: ind. viit.I. 3.pl. 138,16

ÎNDELUNG: adv.
îndelung: 102,8

(a se) ÎNCINGE: v. IV „a (se) înfãºura cu o cingãtoare”; (Înv.)
„a învesti cu o demnitate, cu o putere”
au încins: ind. pf.c. 3.sg. 17,33
ai încins: ind. pf.c. 2.sg. 17,40
încinge: imperativ 2.sg. 44,4
încins fiind: pasiv gerunziu 64,17
(sã) vor încinge: ind. viit.I. 3.pl. 64,13
(s-)au încins: ind. pf.c. 3.sg. 92,1
(sã) încinge: ind. prez. 3.sg. 108,19
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (a) ÎNCUNJURA; (a) ÎNCUNGIURA
va încungiura: ind. viit.I. 3.sg. 7,8; 31,10; 48,6; 90,5
au încungiurat : ind. pf.c. 3.pl. 16,11; 17,6; 21,17; 108,3; 117,11
încungiuratu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,13; 87,18; 117,12
voiu încungiura: ind. viit.I. 1.sg. 25,6
încungiurat-am: ind. pf.c. 1.sg. 26,6
ai încungiurat: ind. pf.c. 2.sg. 29,12
încungiurã: ind. prez. 3.pl. 31,7
încungiuraþi: imper ativ 2.pl. 47,13
vei încungiura: ind. viit.I. 2.sg. 54,11
vor încungiur a: ind. viit.I. 3.pl. 58,7, 15
au încunjurat: ind. pf.c. 3.pl. 117, 10
încungiurând: gerunziu 117,11
ÎNCONJURARE: s.f.; var. ÎNCUNGIURARE
încungiurãrii: sg. gen. 139,10
(a) ÎNCORDA: v. I
au încordat: ind. pf.c. 3.sg. 7,13; 10,3
încordeazã: imper ativ 2.sg. 44,5
încordând: gerunziu 77,9
(a se) ÎNCREDINÞA: v. I
(s-)au încredinþat: ind. pf.c. 3.sg. 77,8

(a) ÎNCUIBA: v. I
vor încuiba: ind. viit.I. 3.pl. 103,17

(a se) ÎNDELUNGA: v. I; var. (a se) DELUNGA „a se prelungi”;
„a se îndepãrta”
(s-)au delungat: ind. pf.c. 3.pl. 118,150
(m-)am îndelungat: ind. pf.c. 1.sg. 54,8
(s-)au îndelungat: ind. pf.c. 3.sg. 119,5
îndelungat-au: ind. pf.c. 3.pl. 128,3
ÎNDELUNGARE: s.f. „duratã îndelungatã”
îndelungare: sg. ac. 22,6
ÎNDESTULAT, -Ã: s.m./f.
(celor) îndestulaþi: s.m. pl. gen. 123,4
ÎNDRÃZNEALÃ: s.f.
îndrãznealã: sg. ac., în loc. adv. cu îndrãznealã 93,1
(a se) ÎNDREPTA: v. I
îndrep teazã: imperativ 2.sg. 5,9; 24,5; 26,11; 89,16; 118,133
vei îndr epta: ind. viit.I. 2.sg. 7,10
au îndreptat : ind. pf.c. 3.sg. 17,36; 39,3; 77,8
(ne-)am îndreptat: ind. pf.c. 1.pl. 19,9
îndrep teazã: ind. prez. 3.sg. 22,1; 89,17; 118,8; 144,14
îndrep ta-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,9
voiu îndr epta: ind. viit.I. 1.sg. 31,8
(sã) vor îndrep ta: ind. viit.I. 3.pl. 36,23
sã (Te) îndreptezi: conj. prez. 2.sg. 50,6
am îndreptat: ind. pf.c. 1.sg. 58,5; 72,13
îndrep taþi: imper ativ 2.pl. 81,3
(s-)au îndrep tat: ind. pf.c. 3.sg. 100,7
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 101,29; 139,12; 142,2
(s-)ar îndrepta: cond. prez. 3.pl. 118,5
(mã) îndreptam: ind. imp. 1.sg. 118, 128
sã (sã) îndrepteazã: con j. prez. 3.sg. 140,2
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ÎNDREPTARE: s.f.; var. (Neob.) DREPTARE
îndr eptare: sg. ac. 9,9; 97,9
îndr eptãrile: pl. nom./ac. 17,23; 98,4; 118,5, 8, 1 2, 16, 24, 26,
54, 56, 6 4, 68, 71, 80, 83, 93, 9 4, 112, 117, 135, 141, 145, 155,
171; 147,19
îndr eptãrii: sg. gen. 44,7
îndr eptarea: sg. nom./ac. 96,2; 118,7
-ndr eptãrile: pl. ac. 118,23
îndr eptãrilor: pl. gen. 118,27, 33
drep tãrile: pl. ac. 118,48
(a se) ÎNDULCI: v. IV
(t e) îndulceai: ind. imp. 2.sg. 54,15
îndulceascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 103,3 4

înfricoºate: s.n. pl. ac. 105,22
(celor) înfricoºat e: s.n. pl. gen. 144,6
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. ÎNFRUMSÃÞAT; ÎNFRÂMÞEªAT
îmfrâmþãºatã: sg. ac. 80,3
înfr umsãþate: pl. nom. 143,12
(a se) ÎNFRUNTA: v. I
sã (sã) înfrumteaze: con j. prez. 3.pl. 34,4; 39,15; 69,3
sã (sã) înfrumteazã: conj. prez. 3.pl. 34,26
sã (sã) înfrunteaze: con j. prez. 3.pl. 68,7
(sã) v or înfrunta: ind. viit.I. 3.pl. 70,24
ÎNFRUNTARE: s.f. „r uºine”, „ocarã”
înfr umtare: sg. ac. 34,26
înfr umtarea: sg. nom. 43,16
înfr untarea: sg. nom. 68,20

(a se) ÎNDURA: v. I
(sã) îndurã: ind. prez. 3.sg. 36,21

ÎNGER: s.m.
îngerii: pl. nom./ac. 8,6; 96,7; 102,20; 103,4; 148,2
înger ul: sg. nom./ac. 33,8; 34,5, 6
îngerilor : pl. gen./dat. 77,25; 90,11; 137,1
îngeri: pl. ac. 77,49

ÎNDURARE: s.f.
îndurãrile: pl. nom./ac. 24,6; 39,12; 78,8; 118,77; 144,9
îndurãrilor: pl. gen. 50,3; 68,17
îndurãri: pl. ac. 102,4
ÎNDURAT, -Ã: adj./s.
îndurat : adj.m. sg. nom./voc. 77,38; 85,15; 102,8; 144,8
înduratul: adj. antep. m. sg. nom. 110,4
[cel] îndur at: s.m. sg. nom. 111,4

(a se) ÎNGHIÞI: v. IV
au înghiþit: ind. pf.c. 3.sg. 105,17
ar f i înghiþit: cond. pf. 3.pl. 123,3
înghiþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 140,6

(a) ÎNECA: v. I
au înecat: ind. pf.c. 3.sg. 68,3
sã îneace: conj. prez. 3.sg. 68,16

ÎNGRÃDIRE: s.f.
îngrãdir e: sg. ac. 140,3

(a) ÎNFÃªURA: v. I
au înfãºur at: ind. pf.c. 3.pl. 118,61

ÎNGRÃDIT, -Ã: adj.
îngrãditã: sg. ac. 59,11

(a se) ÎNFIERBÂNTA: v. I
înfierbântatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 38,4

(a se) ÎNGRÃªA: v. I
sã (sã) îngr aºe: conj. pr ez. 3.sg. 19,4
îngrãºa(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 64,13

(a se) ÎNFIGE: v. III
înfip tu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,16
(sã) înf inge: ind. prez. 3.sg. 31,4
(s-)au înfip t: ind. pf.c. 3.pl. 37,3
înfip tu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 68,3

(a se) ÎNGREUIA: v. I
(s-)au îngr eoiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,4; 37,5
ÎNGRIJIRE: s.f. (Înv.) „îngri jorare”
îngri jirea: sg. ac. 54,3

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
au înf lurit: ind. pf.c. 3.sg. 27,7
vor înfluri: ind. viit.I. 3.pl. 71,16; 91,14
înfloarã: ind. prez. 3.sg. 89,6
va înf luri: ind. viit.I. 3.sg. 91,13; 102,15; 131,18

(a) ÎNGROPA: v. I
sã îngroape: conj. rpez. 3.sg. 78,3
(a) ÎNJUMÃTÃÞI: v. IV; var. (a) ÎNJUMÃTÃÞA: v. I; (Reg.) (a)
ÎNGIUMÃTÃÞA
vor îngiumãtãþa: ind. viit.I. 3.pl. 54,24

ÎNFOCAT, -Ã: adj.
înfocat: n. sg. nom. 118,140

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(mã) voiu înfricoºa: ind. viit.I. 1.sg. 26,1
(sã) v or înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 103,7
(s-)au înfricoºat : ind. pf.c. 3.sg. 118,161

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2; 4,8; 24,17, 19; 37,20; 105,29;
106,38
ai înmulþit: ind. pf.c. 2.sg. 11,9; 35,8
înmulþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,4; 39,6, 13; 68,5; 118,69
au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 17, 15
(sã) va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 48,17; 91,13
înmulþit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 64, 10; 70,21
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 64,11
(sã) v or înmulþi: ind. viit.I: 3.pl. 91,15; 138,18
înmulþi-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 137,3

ÎNFRICOªARE: s.f.
înfricoºerile: pl. nom. 87,17

ÎNMULÞI, -Ã: adj.
înmulþit: n. sg. nom. 67,18

ÎNFRICOªAT, -Ã: adj./s.
înfricoºat: adj. m./n. sg. nom. 46,3; 65,5; 75,8; 88,8; 95,4; 98,3;
110, 10; 138,14
înfricoºate: adj. n. pl. nom. 65,3
(celui) înfricoºat : s.m. sg. dat. 75,12

(a se) ÎNNOI: v. IV
(s-)au înoit : ind. pf.c. 3.sg. 38,3
înnoiaºte: imper ativ 2.sg. 50,12
înoi(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 102,5
vei înoi: ind. viit.I. 2.sg. 103,30

(a) ÎNFRÂNGE: v. III
va înfrânge: ind. viit.I. 3.sg. 45,10
ÎNFRÂNT, -Ã; adj.
înfrâmtã: f. sg. ac. 50,19
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ÎNNOIRE: s.f.
înnoirea: sg. ac. 29,1

(a se) ÎNTÂMPINA: v. I
întâmpinã: imperativ 2.sg. 16,13
întâmpinatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 17,6, 19; 118,148
ai întâmpinat: ind. pf.c. 2.sg. 20,4
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 58,11; 87,14
sã întâmpine: conj. prez. 3.pl. 78,8
(s-)au întâmpinat: ind. pf.c. 3.pl. 84,11
sã întâmpinãm: conj. prez. 1.pl. 94,2

(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
însãmnatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,7
(a) ÎNSETA: v. I
însãtat-au: ind. pf.c. 3.sg. 41,3; 62,2
însãtând: gerunziu 106,5

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinarea: sg. nom. 18,7

(a se) ÎNSOTI: v. IV
(mã) voiu însoþi: ind. viit.I. 1.sg. 140,4

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâmplarea: sg. ac. 90,6

(a se) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a se) ÎNSTREINA
înstreinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 57,4

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
ai întemeiat: ind. pf.c. 2.sg. 8,4; 88,12; 101,26; 103,5, 8; 118,152
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 23,2; 47,9; 77, 69; 86,5
întemeiazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 47,3
(s-)au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. în titlu: Psalm 92
întemeiat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 118,90

ÎNSTRÃINAT, -Ã: adj.
înstreinat: m. sg. nom. 68,9
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciuni: pl. ac. 37,13
înºelãciune: sg. ac. 40,10
(a se) ÎNTÃRÂTA: v. I
(s-)au întãrâtat: ind. pf.c. 3.pl. 2,1
întãrâtat-au: ind. pf.c. 3.sg. 10 (Ov),4
au întãrâtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10 (Ov),13; 73,18; 77,40, 41, 56,
58; 105,16, 29, 32; 106,11
întãrâtã: ind. prez. 3.sg. 73,10
a întãrâta: inf. prez. 77,17
ÎNTÃRÂTARE: s.f.
întãrâtare: sg. ac. 94,9
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
sã (sã) întãreascã: conj. prez. 3.sg. 9,20; 30,25
întãritu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,5
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,18; 32,6; 37,20; 87,8; 116,2;
138,17; 141,7
sã întãreascã: conj. prez. 3.sg. 19,5; 103,15
sã (se) întãreascã: conj. prez. 3.sg. 26,14
întãri-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 31,8
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. 36,17
ai întãrit: ind. pf.c. 2.sg. 37,3; 40,13; 73,13; 79,16, 18
întãreaºte: imperativ 2.sg. 50,14; 67,29; 118,28
întãrit-au: ind. pf.c. 3.pl. 63,6
întãritu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 68,5; 111,8; 138,6
(m-)am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 70,6
am întãrit. Ind. pf.c. 1.sg. 74,4
întãreascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 88,14
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 88,22
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 95,10; 102,11; 104,24; 135,6; 147,13
(vã) întãriþi: imperativ 2.pl. 104,4
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãrirea: sg. nom./ac. 17,3; 70,4; 103,5; 104,16
întãrire: sg. nom. 24,14; 27,8; 72,4
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãritã: f. sg. ac. 30,22; 107,11
întãrit: n. sg. ac. 70,3
întãrite: f. pl. nom. 110,8
ÎNTÂI, -A: num. ord./adj./adv.
întâia: num. ord. f. sg. nom. în titlu: Psalm 23
(mai) întâiu: adv. 70,1
întâiul: adj. m. sg. ac., în sintagma întâiul nãscut „cel mai mare
dintre fii” 77,51; 104,36
întâiu: adj. inv. în sintagma întâiu nãscut 88,28
întâiu: adj. in v. în sintagma ceale întâiu nãscut e 134,8
întâiu: adj. in v. în sintagma cei întâiu nãscuþi 135,10

(a) ÎNTINDE: v. III
întins-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,14; 54,21; 63,4; 79,12; 104,39
am întins: ind. pf.c. 1.pl. 43,21
întinde: ind. prez. 3.sg. 57,8
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 59,10; 107,10
vei întinde: ind. viit.I. 2.sg. 84,6
întins-am: ind. pf.c. 1.sg. 87,10; 142,6
întinzi: ind. prez. 2.sg. 103,2
sã întinzã: conj. prez. 3.pl. 124,3
au întins: ind. pf.c. 3.pl. 139,6; 140,9
(a se) ÎNTINGE: v. III „a (se) muia”
sã (sã) întingã: conj. prez. 3.sg. 67,24
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întoarce(-Te/-te): imperativ 2.sg. 6,5; 79,15; 89,13; 114,7
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 6,11; 9,18; 39,15; 69,4;
118,79
(te) întoarce: imperativ 2.sg. 7,8
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 7,13
întoarce(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,17
întorcând: gerunziu 9,4; 103,29; 125,1
întors-au: ind. pf.c. 3.sg. 10 (Ov),11; 104,25, 29
întorci: ind. prez. 2.sg. 12,1; 43,24; 73,11; 87,15
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 52,7; 88,24
vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 15,5
(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 17,38
întoarce: ind. prez. 3.sg. 18,8; 65,6
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 21,25; 22,3; 59,2; 77,44; 113,8
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 21,28; 50,15; 55,10; 103,9, 29
sã întorci: conj. prez. 2.sg. 26,9; 68,18; 89,3; 131,10
întorsu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 29,8; 43,11
întors-ai: ind. pf.c. 2.sg. 29,12; 84,2; 88,44
întorsu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 31,4
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg./pl. 34,4; 73,21; 128,5
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 34,13; 72,10; 93,15; 145,4
întoarce: imperativ 2.sg. 34,17; 50,11; 53,7; 79,4, 8; 125,4
ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 40,4; 137,7
întoarce(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 58,7, 15
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 67,23
întoarce-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 67,23
întorcându(-Te): gerunziu 70,20, 21; 8 4,7
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 77,9, 57
(sã) întorcea: ind. imp. 3.pl. 77,34
a întoarce: inf. prez. 77,38
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 77,39
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 77,41, 57; 96,1; 113,3
întoarce: imperativ 2.sg. 79,20; 84,5; 118,37
întorsu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 84,4
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(sã) înt orc: ind. prez. 3.pl. 84,9
(Te) întorci: ind. prez. 2.sg. 88,47
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 89,3
(nu) întoarce: imperativ prohib. 2.sg. 101,3; 142,7
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 105,23
(te-)ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 113,5
(m-)am întors: ind. pf.c. 1.sg. 117,13
am întors: ind. pf.c. 1.sg. 118,59

înþãleage: ind. prez. 3.sg. 32,15; 52,3
a înþãleage: inf. prez. 35,4
au înþãles: ind. pf.c. 3.sg./pl. 48,13, 21; 63,10; 81,5; 105,7
ar înþãleage: cond. prez. 3.pl. 57,10
voiu înþãleage: ind. viit.I. 1.sg. 72,17; 100,2
va înþãleage: ind. viit.I. 3.sg. 91,7; 93,7; 106,43
am înþãles: ind. pf.c. 1.sg. 118,95, 99, 100; 118,104
înþãles-ai: ind.pf.c. 2.sg. 138,3

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerii: sg. gen. în titlu: Psalm 111

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleagere: sg. nom./ac. 15,7; 31,9; 43,1; 44,1; 110,10; 118,34,
73, 125, 130, 144, 169; 135,5
înþeleagerea: sg. nom. în titlu: Psalm 31; Psalm 41
înþeleagere: sg. ac. 31,8
înþeleagerii: sg. dat. 51,1; 52,1; 73,1
înþãleagerii: sg. gen./dat. 53,1; 54,1; 77,1; 88,1; 141,1
înþeleagerile: pl. ac. 77,72

(a se) ÎNTOCMI: v. IV; var. (a se) ÎNTOGMI (Neob.) „a se
asemãna”; aici este prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Ianache Vãcãrescul, Istoria preaputernicilor
împãraþi otomani , adunatã ºi alcãtuitã pe scurt… (în A. Papiu
Ilarian, Tesauru de monumente istorice pentru România… (Tom
II), Tom. I – III, Bucureºti, 1862 – 1864).
(sã) va întogmi: ind. viit.I. 3.sg. 88,7
ÎNTORT, ÎNTOARTÃ: adj. „îndãrãtnic”, „încãpãþânat”
întoartã: f. sg. nom. 77,8
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. ac. 36,30; 48,4; 89,12
înþãlepciunii: sg. gen./dat. 50,8; 110,10; 146,5
înþãlepciune: sg. ac. 103,24
înþãlepciunea: sg. nom. 106,27
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 48,11
înþãlept: adj. m. sg. nom. 106,43; 118,98

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov),13
întreabã: ind. prez. 3.sg./pl. 10,5, 6
întreba: ind. imp. 3.pl. 34,11
au întrebat: ind. pf.c. 3.pl. 136,3
întreabã: imperativ 2.sg. 138,23

ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþãlepþeaºte: 46,8; 57,6
(a se) ÎNÞELEPÞI: v. IV
înþelepþeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,8
înþãlepþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 93,8

(a se) ÎNTRISTA: v. I
întristatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 54,3

ÎNÞELES: s.n.
înþelesului: sg. dat.adn. 87,1

ÎNTRISTAT, -Ã: adj./s.
(cel) întristat: s.m. sg. ac. 34,14
întristat: adj. m. sg. nom. 37,7

(a se) ÎNVÃÞA: v. I
învãþaþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,10
învaþã: ind. prez. 3.sg./pl. 17,35; 93,10; 118,99; 143,1
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 17,36
învaþã: imperativ 2.sg. 24,4, 5; 118,12, 26, 27, 64, 66, 68, 108,
124, 135; 142,10
învãþa-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,9
voiu învãþa: ind. viit.I. 1.sg. 33,12; 131,12
învãþa-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 50,15
învãþatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 70,17
vei învãþa: ind. viit.I. 2.sg. 93,12; 118,171
sã înveaþe: conj. prez. 3.sg. 104,22
am în vãþat: ind. pf.c. 1.sg. 118,7
sã învãþu: conj. prez. 1.sg. 118,71
(mã) voiu învãþa: ind. viit.I. 1.sg. 118,73

ÎNTRUNA: adv.
întruna: 70,10
(a se) ÎNTUNECA: v. I
întunece(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 68,24
au întunecat: ind. pf.c. 3.sg. 104,28
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 138,12
ÎNTUNECAT, -Ã: s.m./f.
(cei) întunecaþi: s.m. pl. nom. 73,20
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj./s.
întunecoasã: adj. f. sg. ac. 17,12
(ceale) întunecose: s.n. pl. ac. 87,7

ÎNVÃÞAT, -Ã: s.m./f.
(cei) învãþaþi: s.m. pl. ac. 89,12

ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
(-)ntunearec: sg. ac. 10,3; 90,6; 106,14; 111,4
întunear ecul: sg. nom./ac. 17, 12, 29; 54,6; 138,11, 12
întunearec: sg. nom./ac. 34,6; 81,5; 87,13; 103,20; 104,28; 106,10;
142,3
ÎNÞÃRCAT, -Ã: s.m./f.
(cel) înþãr cat: s.m. sg. ac. 130,2
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþãleageþi: imperativ 2.pl. 2,10; 49,22; 93,8
înþeleage: imperativ 2.sg. 5,2
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 13,2
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 27,5

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. ac. 2,12; 49,17
în vãþãturã: sg. ac. 59,1; 118,66
(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
învârtoºascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 89,6
sã învârtoºaþi: conj. prez. 2.pl. 94,8
(a se) ÎNVECHI: v. IV
învechitu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,8
(s-)au învechit: ind. pf.c. 3.pl. 17,46
în vechitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 31,3
(sã) va în vechi: ind. viit.I. 3.sg. 48,15
(sã) vor învechi: ind. viit.I. 3.pl. 101,2 7
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(a) ÎNVIA: v. I
vor înviia: ind. viit.I. 3.pl. 1,5
ai înviiat: ind. pf.c. 2.sg. 70,20
vei în viia: ind. viit.I. 2.sg. 84,7
ÎNVIERE: s.f.
Învierii: sg. gen. 65,1
(a) ÎNVINGE: v. III
am învins: ind. pf.c. 1.sg. 117,11, 12
J
JAF: s.n. (Prin ext.) „pr adã de rãzboi”
jafuri: pl. ac. 118,162
JALNIC, -Ã: s.m./f.
(cel) jealnic: sg. ac. 34,14
(a) JEFUI: v. IV
jefuia: ind. im p. 3.pl. 43,11
am jefuit: ind. pf.c. 1.sg. 68,5
jefuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 88,42
jefuiascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 108,11
JEFUIRE: s.f.
jefuiri: pl. ac. 61,11
(a se) JELI: v. IV
(s-)au jelit: ind. pf.c. 3.pl. 77,63
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtva: sg. nom./ac. 4,6; 19,4; 49,23; 50,19, 21
jârtvã: sg. nom./ac. 26,6; 49,14; 50,18; 106,22; 115, 17; 140,2
jârtve: pl. ac. 49,5; 95,8
jârtvele: pl. ac. 49,8; 105,28

INDICE
(a) giudeca: inf. prez. 71,2
judecaþi: ind. prez. 2.sg. 2,10; 81,2
judecã: imperativ 2.sg. 5,11; 34,24; 42,1; 53,3; 73,22; 81,8;
118,154
judecã: ind. prez. 3.sg. 7,9; 81,1
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 9,9; 36,33; 134,14
sã judece: conj. prez. 3.sg. 9,20; 95,13
a judeca: inf. prez. 10 (Ov),18; 97,9
(Te) vei judeca: ind. viit.I. 2.sg. 50,6
judeci: ind. prez. 2.sg. 66,5; 93,2
judeca-va: ind. viit.I. 3.sg. 71,4; 95,10, 13; 97,9; 109,10
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 74,3
judecaþi: imperativ 2.pl. 81,3
(sã) judecã: ind. prez. 3.sg. 108,7
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecatã: sg. ac. 1,5
giudecata: sg. ac. 71,2
giudecãþile: pl. ac. 118,20, 30, 39
judecat a: sg. nom./ac. 9,5; 16,2; 32,5; 34,23; 36,6, 28; 42,1;
75,9; 88,15; 98,4; 105,3; 110,7; 118,132, 137, 149, 154, 1 56;
139,13
judecatã: sg. nom./ac. 9,8; 24,9; 36,30; 71,2; 75,10; 80,5; 93,15;
96,2; 98,4; 100,1; 102,6; 111,5; 118,84, 121; 121,5; 142,2;
145,7; 149,9
judecãþi: pl. ac. 9,17; 57,2
judecãþile: pl. nom./ac. 10 (Ov),5; 17,23; 18,10; 35,7; 47,12;
88,31; 96,8; 104,5, 7; 118,7, 13, 43, 52, 62, 75, 102, 106, 108,
118, 120, 160, 164, 175; 147,19, 20
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. nom. 7,12; 49,6; 57,12; 74,8
judecãtoriului: sg. gen. 67,6
judecãtorii: pl. nom. 140,6; 148,11
JUG: s.n.
jugul: pl. ac. 2,3

JERTFELNIC: s.n.; var. JÂR TVELNIC
jârtvelnicul: sg. ac. 82,13; 88,40

JUMÃTÃÞIRE: s.f.; var. JUMÃTÃÞARE
jumãtãþarea: sg. ac. 101,25

(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂTRFI, (a) JÂRTVI; (a) JERTVI
jârtveaºte: imperativ 2.sg. 49,14
au jertvit: ind. pf.c. 3.pl. 105,28
au jârtvit : ind. pf.c. 3.pl. 105,37, 38
jârtveascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 106,22
voiu jârtvi: ind. viit.I. 1.sg. 115,17

(a) JUNGHIA: v. I
sã junghie: conj. prez. 3.pl. 36,14

(a) JERTFUI: v. IV
jârtfuiþi: imperativ 2.pl. 4,6
am jârthuit: ind. pf.c. 1.sg. 26,6
voiu jârthui: ind. viit.I. 1.sg. 53,8
JGHEAB: s.n.
jgheaburilor: pl. gen. 41,8
JITNIÞÃ: s.f.; var. JIGNIÞÃ
jigniþãle: pl. nom. 143,13

JUNGHIERE: s.f.
junghiere: sg. ac. 43,22
(a se) JURA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) GIURA
giurat-au: ind. pf.c. 3.sg. 131,11
(sã) jurã: ind. prez. 3.sg./pl. 14,4; 62,12
(s-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 23,4; 131,2
juratu(-M/-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 88,4; 118, 106
(M-)am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 88,36; 94,11
(Te-)ai jur at: ind. pf.c. 2.sg. 88,50
(sã) jura: ind. imp. 3.pl. 101,9
juratu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 109,4
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântului: sg. dat. 104,9

JIVINÃ: s.f.
jivinile: pl. nom. 67,11
jivina: sg. ac. 144, 16
JIVINIE: s.f. (Iuz.) „jivinã”
jivinii: pl. nom. 103,25

L

JOS: adv.
jos: adv. în loc. adj. mai de jos 62,10; 85,13; 138,15

LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmile: pl. nom./ac. 6,7; 38,13; 41,4; 55,9
lacrãmi: pl. ac. 79,6; 114,8; 125,5
lacrãmilor: pl. gen. 83,7

(a se) JUDE CA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) GIUDECA
giudeci: ind. pr ez. 2.sg. 9,5

LAPTE: s.n.
laptele: sg. ac. 118,70
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LATURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LATURE
laturea: sg. ac. 90,7; 114,9; 127,3
LAÞ: s.n.
laþul: sg. nom./ac. 10 (Ov),10; 123,7
laþuri: pl. ac. 10,7
laþurile: pl. nom. 17,6
laþu: sg. ac. 24,15; 34,8; 139,6
laþului: sg. gen. 34,7
laþ: sg. ac. 68,23
LAUDÃ: s.f.
laude: pl. ac. 4,1; 55,12; 66,1; 99,4
lauda: sg. nom./ac. 8,3; 21,4, 26; 32,1; 33,2; 34,28; 47,11; 50,17;
70,14; 78,13; 88,18; 90,1; în titlu: Psalm 92; Psalm 94; 101,22;
105,12, 47; 108,2; 110,10; 117,14; 144,1, 21; 149,1
laudele: pl. nom./ac. 9,15; 71,20; 72,28; 77,4; 105,2
laudei: sg. gen. 25,7; 65,8
laudã: sg. nom./ac. 26,6; 49,14; 68,31; 70,8; 106,22; 115,17;
118,164, 171; 146,1
laudii: sg. gen./dat. 49,23; 65,2
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. 118,36
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUIRE: s.f.; vezi LOCUIRE
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustelor: pl. dat. 77,46
lãcustã: sg. nom. 104,34
lãcustele: pl. ac. 108,23

sã laude: conj. prez. 3.sg./pl. 106,32; 148,12; 149,3; 150,6
laudã: imper ativ 2.sg. 145,2; 147,12
(sã) vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 5,14
(sã) laudã: ind. prez. 3.pl. 10 (Ov),3
lãudând: gerunziu 17,4
vom lãuda: ind. viit.I. 1.pl. 20,14
voiu lãuda: ind. viit.I. 1.sg. 21,23; 34,18; 55,5, 11; 108,30; 144,2
lãudaþi: imperativ 2.pl. 21,24; 112,1; 116,1; 134,1, 3; 148,1, 2,
3, 4, 5, 7; 150,1, 2, 3, 4, 5
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 21,27; 62,4; 73,21; 83,5; 113,25
(vã) lãudaþi: imperativ 2.pl. 31,11
(sã) va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 33,3
(ne) vom lãuda: ind. viit.I. 1.pl. 43,9
va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 62,6; 101,19; 118,175; 144,4
lãuda(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 62,12
(sã) vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 63,11
lãuda-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 68,31
lãuda: ind. imp. 3.pl. 101,9
lãudaþi(-vã): imperativ 2.pl. 104,3
lãudat e: pasiv ind. prez. 3.sg. 112,3
lãudate era: pasiv ind. imp. 3.pl. 118,54
LÃUDAT, -Ã: adj.
lãudat (foarte): m. sg. nom. 47,2; 95,4; 144,3
LÂNÃ: s.f.
lânã: sg. ac. 71,6
lâna: sg. ac. 147,16
(a se) LÂNCEZI: v. IV
a (sã) lâncezi: inf. prez. 38,12
(a) LEGA: v. I
leagã: ind. prez. 3.sg. 146,3
sã leage: conj. prez. 3.sg. 149,8

LEGAT, -Ã: s.m./f.
(a se) LÃMURI: v. IV (Înv.; despre metale) „a purifica prin
(cei) legaþi: s.m. pl. ac. 67,7
acþiunea focului”
legaþii: s.m. pl. ac. 68,34
ai lãmurit: ind. pf.c. 2.sg. 16,3; 65,10
(sã) lãmureaºte: ind. prez. 3.sg. 65,10
LEGÃTURÃ: s.f.
LÃMURIT, -Ã: adj. (Înv.; despre metale preþioase) „purificat legãturile: pl. ac. 2,3; 106,14; 115,16
legãtura: sg. ac. 77,57
prin acþiunea focului”
lãmurit: n. sg. nom. 11,7
LEGE: s.f.
lãmurite: n. pl. nom. 17,31
leagea: sg. nom./ac., în sintagma leagea Domnului 1,2; 18,8; 118,1
(a) LÃRGI: v. IV
leage: sg. ac., în sintagmele cãlcãtorii de leage/cãlcãtoriul de
lãrgit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 17,37
leage/cãlcãtoriului de leage/cãlcãtori de leage/cãlcãri de leage/
au lãr git: ind. pf.c. 3.pl. 34,21
dãtãtoriu de leage/aºezãmântul de leage 5,6; 9,21; 25,4; 35,2;
lãrgeaºte: imperativ 2.sg. 80,11
43,18; 49,5, 16; 70,4; 85,14; 100,3; 118,85, 113, 119
leage: sg. ac. 24,8, 12; 26,11; 77,5; 83,8; 118,33, 102
LÃRGIME: s.f.
leagea: sg. ac. 39,9; 77,1, 10; 88,31; 93,12; 104,45; 118,18, 29,
lãrgime: sg. ac. 17,20; 118,45
34, 44, 51, 53, 55, 57, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 105, 109, 113,
126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174; 129,4
(a se) LÃSA: v. I
leage: sg. ac., în loc. adj. fãrã leage „nelegiuit” 40,9
lasã: imperativ 2.sg. 24,18; 36,8
leage: sg. ac. în loc. s. cei fãrã de leage „necredincioºii”, „pãcãtoºii”/cei
sã laºi: con j. prez. 2.sg. 26,9; 70,9
fãrã leage „necredincioºii, pãcãtoºii”/ celor fãrã leage „necredincioºilor,
(s-)au lãsat : ind. pf.c.3.sg. 10 (Ov),14
pãcãtoºilor” 50,15; 6 4,4; 72,3; 74,5; 103,35
vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 15,10
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,14; 104,14, 20
LEMN: s.n.
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 21,2
leamne: pl. ac. 73,5
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 36,33; 124,3; 131,11
leamnele: pl. nom. 95,12; 103,16; 148,9
(nu) lãsa: imperativ prohib 2.sg. 37,22
lemnul: sg. ac. 104,33
vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 48,11; 88,31
lãsat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 84,3
(a se) LEPÃDA: v. I
sã lepãdãm: conj. prez. 1.pl. 2,3
(a se) LÃUDA: v. I
leapãdã: imper ativ 2.sg. 5,12
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),3
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 21,25; 77,54, 60, 67
laude: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 68,35
sã leapezi: conj. prez. 2.sg. 26,9; 70,9
ai lepãdat : ind. pf.c. 2.sg. 42,2; 43,10; 49,17; 59,12; 73,1; 88,39;
sã laud: conj. pr ez. 1.sg. 70,8
107,12
sã (Te) lauzi: con j. prez. 2.sg. 105,5
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INDICE
loc: sg. ac. 30,9; 70,3; 105,14; 118,5 4
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 44,17; 108,5
locurile: pl. ac. 48,12
locul: sg. ac., în lco. adv. în tot locul „pretutindeni” 102,22
loc: sg. ac., în loc. cj. în loc sã 108,4
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 108,5

(nu) lepãda: imper ativ prohib 2.sg. 50,13; 118,10
lepãdatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 59,3
a lepãda: inf. prez. 61,5
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 72,15
va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 76,8; 93,14
a f i lepãdat: pasiv inf. pr ez. 83,11
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 87,6
lepezi: ind. prez. 2.sg. 87,15
sã leapede: con j. prez. 3.sg. 105,27

LOCAª: s.n.; var. (Înv.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom./ac. 14,1; 18,6; 32,14; 45,5; 51,7; 60,5; 73,7;
75,3; 86,7; 90,10
lãcaºului: sg. gen. 25,8
lãcaºurile: pl. nom./ac. 42,3; 48,12; 68,26; 77,51; 83,2, 11
Lãcaºelor: pl. gen., în s. propr. Valea Lãcaºelor 107,8
lãcaºele: pl. ac. 108,10

(a) LEªUI: v. IV (În v. ºi reg.) „a pândi”
leºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),9
LEU: s.m.
leu: sg. ac. 7,3; 16,12; 21,14; 90,13
leul: sg. ac. 10 (Ov),9
leului: sg. gen. 21,22
lei: pl. ac. 34,17; 56,5
leilor: pl. gen. 103,21

(a) LINGE: v. III
vor linge: ind. viit.I. 3.pl. 71,9

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,4; 9,12; 90,1; 112,5; 124,1; 134,21
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 5,6; 14,1; 23,3; 67,17; 100,7
vei lãcui: ind. viit.I. 2.sg. 5,13
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 21,4; 122,1
sã lãcuiesc: conj. prez. 1.sg. 22,6; 26,4
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 23,1; 30,14; 32,8, 14; 64,9; 67,7; 74,4;
82,8; 83,5; 97,7; 106,34
a lãcui: inf. prez. 28,10; 67,7, 17; 77,55; 83,11; 106,36; 112,9;
132,1
lãcuiaºte: imperativ 2.sg. 36,3, 27
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 36,29; 67,11; 68,36, 37; 101,29; 103,12; 139,14
lãcuiþi: ind. pr ez. 2.pl. 48,2
lãcui-vor: ind. viit.I. 3.pl. 55,7
lãcui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 60,5
lãcui-va: ind. viit.I. 3.sg. 64,5
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg. 68,26; 84,10
ai lãcuit: ind. pf.c. 2.sg. 73,2
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 77,60
de lãcuit: supin 106,4, 7, 36
voiu lãcui:ind. viit.I. 1.sg. 131,14

LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. ac. 106,29

LOCUIRE: s.f.; var. (Înv.) LÃCUIRE
lãcuirea: sg. nom. 68,26

(a se) LIPI: v. IV
(s-au) lipit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,16; 24,21; 100,3; 101,6
sã lipiþi: con j. prez. 2.pl. 61,11
lipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 62,9; 118,25
a (mã) lipi: inf. prez. 72,28
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 93,20
lipitu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,31
lipeascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 136,6

LOCUITOR: s.m.
locuitorii: pl. nom. 104,12

LIMAN: s.n.
limanul: sg. ac. 106, 30
LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. nom./ac. 5,11; 13,3; 54,10; 63,4, 9; 139,4
limba: sg. nom./ac. 10 (Ov),7; 11,4; 14,3; 15,9; 21,16; 33,14; 34,28;
36,30; 38,2, 5; 44,2; 49,19; 50,16; 51,4; 56,5; 65,17; 67,24; 70,24;
72,9; 77,36; 80,6; 118,172; 119,2, 3; 125,2; 136,6; 138,4
limbilor: pl. gen. 30,21
limba: sg. voc., în sintagma limba vicleanã 51,6
limbã: sg. ac. 108,3
LIMBUT, -Ã: adj.
limbut: m. sg. nom. 139,12

(a) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 59,2; 77,20, 51, 66
lovit am fost: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 101,5
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 136,9

LIPSÃ: s.f. „trebuinþã”, „nevoie”, „sãrãcie”
lipsã: sg. nom./ac. 15,2; 33,10; 87,10; 106,41
lipsele: pl. ac. 24, 17
(a se) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,7; 11,2
ai lipsit: ind. pf.c. 2.sg. 20,3
va lipsi: ind. viit.I. 3.sg. 22,1; 83,13
(sã) vor lipsi: ind. viit.I. 3.pl. 33,11
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 38,5
(s-au) lipsit: ind. pf.c. 3.pl. 77,30
lipseascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 103,35
lipsiia: ind. im p. 3.sg. 141,4
LIPSIT, -Ã: adj./s.
lipsiþilor: s.m. pl. gen. 11,6
lipsitului: s.m. sg. gen. 139,13
lipsit: adj. m. sg. nom. 85,1; 108,22
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 22,2; 23,3; 25,8; 36,10, 36; 41,5; 43,20; 67,6;
75,3; 78,7; 83,7; 102,16; 103,8; 131,5, 7

(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 5,2; 53,4; 85,6; 118,22; 142,1
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 5,3; 16,1; 21,2, 20; 34,23;
37,23; 39,14; 58,6; 60,2; 68,19; 69,2; 70,12; 79,2; 85,6; 140,1; 141,7
sã ia: con j. prez. 3.sg./pl. 39,15; 108,8
iai: ind. pr ez. 2.sg. 49,16
ia: ind. prez. 3.sg. 75,13
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 140,8
ie: imperativ 2.sg., în loc. v. ie aminte 54,3
luaþi: imperativ 2.pl. 2,12; 23,7, 9; 80,3
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 14,3, 5; 17,17; 23,4; 26,10; 77,70
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 23,5; 48,18
a lua: inf. prez. 30,14
lua-va: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. lua-va împrumut 36,21
luat-am: ind. pf.c. 1.sg. 47,10
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 49,9; 74,3; 115,13; 138,9
(nu) lua: imperativ pr ohib. 2.sg. 50,13; 118,43
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 57,9
au luat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au luat aminte 65,19; 76,2
luat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 67, 19
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 72,5
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v . luaþi aminte 77,1
luaþi: ind. prez. 2.pl. 81,2
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lua-vei: ind. viit.I. 2.sg. 103,29
(m-)am luat: ind. pf.c. 1.sg. 108,23
luând: gerunziu în loc. v. luând aminte 129,2
luam: ind. imp. 1.sg. 141,5

(a se) LUPTA: v. I
(sã) lupta: ind. imp. 3.pl. 119,7
M

LUCEAFÃR: s.m.
luceafãr: sg. ac. 109,3

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 21,10, 11; 49,20; 68,9; 70,6; 108,14; 138,13
maica: sg. nom./ac. 50,7; 112,9; 130,2

(a) LUCI: v. IV
va lucii: ind. viit.I. 3.sg. 7,13
(a) LUCRA: v. I
lucreazã: ind. prez. 3.pl. 5,7; 13,4; 27,3; 35,13; 58,3, 6; 63,3;
91,8; 93,4, 16; 100,8; 118,3; 124,5; 140,4
lucraþi: ind. prez. 2.pl. 6,9; 57,3
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,14; 93,1; 128,3
voi lucra: ind. viit.I. 1.sg. 11,6
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 43,2
lucrã: ind. prez. 3.pl. 52,5
lucra: ind. imp. 3.pl. 118,51
LUCRARE: s.f.
lucrarea: sg. ac. 103,23
lucrare: sg. ac. 106,23
LUCRU: s.n.
lucrurile: pl. nom./ac. 8,4, 7; 27,4, 5; 32,4, 15; 44,2; 45,9; 63,10;
65,3, 5; 76,12, 13; 77,7; 89,16, 17; 91,5, 6; 94,9; 101,26; 102,22;
103,24, 31; 104,1; 105,13, 35; 106,22, 24; 110,2, 7; 117,17;
127,2; 137,8; 138,14; 142,5; 144,4, 9, 10, 13, 17
lucruri: pl. nom./ac. 16,4; 43,2; 113,12; 134,15
lucr u: sg. nom./ac. 63,4; 100,3; 103,23
lucrurilor: pl. gen. 103,13; 110,6
lucr ul: sg. nom. 90,60; 108,20; 110,3
LUME: s.f.
lumea: sg. nom./ac. 9,9; 23,1; 49,12; 76,19; 88,12; 89,2; 92,1;
95,10, 13; 97,7, 9
lumii: sg. gen./dat. 17,16; 18,5; 96,4
lume: sg. ac. 32,8; 48,2

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 4,7; 26,1; 35,10; 36,6; 42,3; 55,13; 88,16;
103,2; 138,12; 148,3
lumina: sg. nom./ac., în sintagmele lumina ochiului/lumina ochilor
16,8; 37,11
luminã: sg. nom./ac. 35,10; 48,20; 77,14; 96,11; 111,4; 118,105; 126,2

LUNECARE: s.f.
lunecare: sg. nom./ac. 34,6; 114,8
LUNGIME: s.f.
lungime: sg. ac., în sintagma lungime de zile 20,5; 90,16; 92,5

MARE: adj./adv./s.
mare: adv. 8,2
mare/Mare: ad j. m./f./n. sg. nom./ac./dat. 11,4; 18,14; 20,6;
23,8; 28,4; 30,20; 34,18; 39,10; 47,2; 50,3; 67,35; 70,8; 75,2;
76, 14; 85,10, 13; 88,8; 94,3; 95,4, 6; 98,2, 3; 103,1, 25; 107,5;
110,3; 134,5; 137,5; 144,3, 5, 12; 146,5
marelui: adj. antep. m. sg. gen. 47,3
mari: adj. m./f./n. pl. nom./ac. 110,2; 134,10; 135,4, 7, 17, 18
mari: s.f. pl. ac. 34,26; 37,17; 54,13; 103,25; 105,21
(cei) mari: s.m. pl. ac. 113,21
(ceale) mari: s.f. pl. ac. 130,1
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 8,9; 32,7; 45,3; 64,8; 67,23; 68,3; 77,27; 88,10;
92,4; 138,9
mãri: pl. ac. 23,2
mare: sg. nom./ac. 64,6; 71,8; 76,20; 79,12; 88,26; 103,25; 105,7;
106,3, 23; 134,6
marea: sg. nom./ac. 65,6; 68,35; 73,13; 77,13, 53; 88,13; 94,5;
95,11; 97,7; 113,3; 145,6
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 105,7, 9, 22; 135,13, 15
mare: sg. voc. 113,5

MARTOR: s.m.
martor: sg. nom. 88,38

LUMINARE: s.f.
luminarea: sg. nom./ac. 43,4; 89,8; 138,11

LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom./ac. 8,4; 71,7; 88,38; 103,19; 120,6; 135,9
lunã: sg. ac. 71,5; 80,4

MANÃ: s.f.
manã: sg. ac. 77,24

MARGINE: s.f.
marginile: pl. nom./ac. 2,8; 18,5; 21,28; 45,10; 47,11; 58, 14;
60,3; 66,8; 71,8; 73,17; 94,4; 97,3; 138,9
mar ginilor: pl. gen. 64,6
mar gini: pl. ac. 64,9
marginea: sg. ac. 132,2; 134,7

(a se) LUMINA: v. I
luminezi: ind. prez. 2.sg. 17,29
lumineazã: imperativ 2.sg. 17,29; 118,135
lumineazã: ind. prez. 3.sg. 18,9; 66,2; 118,130; 145,8
(vã) luminaþ: imperativ 2.pl. 33,6
luminând: gerunziu 75,5
(sã) va lumina: ind. viit.I. impers. 138,12

LUMINÃTOR: s.m.
luminãt ori: pl. ac. 135,7

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom. 26,10

MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. 22,5; 77,19, 20
masa: sg. nom. 68,23
measii: sg. gen. 127,3
MÃCAR: adv.
mãcar: adv. în loc. conj. mãcar cã 38,7
MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduhã: sg. ac. 65,15
MÃNUNCHI: s.n.; var. (Reg.) MÂNUNCHI „snop”
mãnunchele: pl. ac. 125,6
mânunchele: pl. ac. 128,7
(a se) MÃRI: v. IV
a (sã) mãri: inf. prez. 10 (Ov),18
vom mãri: ind. viit.I. 1.pl. 11,5
(ne) vom mãri: ind. viit.I. 1.pl. 19,6
mãriþi: imper ativ 2.pl. 33,4
mãr eascã(-sã/-Sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,27; 39,17; 69,5
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(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,20; 56,11; 91,6; 103,24
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 40,10
voiu mãri: ind. viit.I. 1.sg. 68,31; 90,15
vor mãri: ind. viit.I. 3.pl. 71,17
mãritu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 103,1
mãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 125,2, 3
ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 137,2
(Te-)ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 138,14

MÃSEA: s.f.
mãsealele: pl. ac. 57,7

MÃRIE: s.f. (Înv. ºi reg) „mãrime”
mãriia: sg. ac. 45,4

MÃSURAT, -Ã: adj.
mãsurate: f. pl. ac. 38,6

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 18,2

MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 79,6

MÃRIRE: s.f. „slavã”
mãrirea: sg. nom./ac. 3,4; 16,15; 29,13; 44,14; 56,6, 12; 62,3; 70,8,
21; 71,19; 78,9, 11; 84,10; 95,3; 96,6; 101,16; 103,31; 105,20;
107,2, 6; 112,4; 137,5; 144,6, 11, 12; 149,9
mãrire: sg. nom./ac. 8,6; 20,6; 28,2, 9; 65,2; 67,35; 72,24; 83,12;
95,7, 8; 101,17; 111,3, 9; 113,9; 149,5
mãririi: sg. gen./dat. 23,7, 8, 9, 10; 25,8; 28,3; 71,19; 144,3, 5;
150,2
mãrirea: sg. voc., în sintagma mãrirea mea 56,9; 107,3
mãriri: pl. ac. 70,19

(a se) MÂHNI: v. IV
(mã) voiu mãhni: ind. viit.I. 1.sg. 29,13
mãhnindu(-mã): gerunziu 42,2
(s-)au mãhnit: ind. pf.c. 3.sg. 60,3; 142,4
(s-)ar mãhni: cond. prez. 3.sg. 68,21
(sã) mãhnea: ind. imp. 3.sg. 76,7

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac. 51,10; 127,3
(a) MÃSURA: v. I
voiu mãsura: ind. viit.I. 1.sg. 59,8; 107,8

MÃRTURIE: s.f.
mãrturiia: sg. nom. 18,8
mãrturiile: pl. nom./ac. 24,10; 77,56; 92,5; 98,7; 118,2, 22, 24,
31, 36, 46, 59; 118,79, 88, 95, 99, 111, 119, 125, 129, 138,
144, 152, 157, 167, 168; 131,12
mãrturii: pl. nom., în sintagma mãrturii nedreapte/mãrturii
mincinoase „martori mincinoºi” 26,12; 34,11
mãrturii: pl. ac. 77,5
mãrturia: sg. nom. 79,1; 121,4
mãrturie: sg. nom./ac. 80,6; 117,14
mãrturiilor: pl. gen. 118,14
(a se) MÃRTURISI: v. IV
(sã) va mãrturisi: ind. viit.I. 3.sg. 6,6; 29,10; 75,11
mãrturisi(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,18; 9,2; 34,18; 42,4; 51,11;
56,10; 85,12; 107,4; 108,30; 110,1; 117,21, 28; 118,7; 137,1;
138,14
(mã) voiu mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 17,50; 27,7; 29,13; 41,6, 12;
42,5; 53,8; 70,22; 117,19, 28; 137,2
(vã) mãrturisiþi: imperativ 2.pl. 29,5; 96,12
mãrturisi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 31,5
mãrturisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,2; 99,4; 104,1; 105,1; 106,1;
117,1, 29; 135,1, 2, 3; 135,26
vom mãrturisi: ind. viit.I. 1.pl. 43,9
(sã) vor mãrturisi: ind. viit.I. 3.pl. 44,18; 87,11; 139,14
mãr turisi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 48,19
voiu mãr turisi: ind. viit.I. 1.sg. 49,7; 80,9
mãr turisascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 66,4
mãrturiseascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 66,6; 98,3; 106,8, 15,
21; 137,4; 144,10
(sã) mãrturisesc: ind. prez. 3.pl. 73,19
mãrturisi(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 74,2
(ne) vom mãrturisi: ind. viit.I. 1.pl. 78,13
mãr turisi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 88,6
a (sã) mãrturisi: inf. prez. 91,2; 121,4
sã (ne) mãrturisim: conj. prez. 1.pl. 105,47
mãr turiseascã(-se): conj. prez.fãrã sã 3.pl. 106,31
a (mã) mãr turisi: inf. prez. 118,62
sã (sã) mãrturiseascã: con j. prez. 3.sg. 141,8
MÃRTURISIRE: s.f.
mãrturisirii: sg. gen. 41,5
mãr turisire: sg. nom./ac. 94,2; 95,6; 99,1, 4; 110,3; 146,7
mãr turisirea: sg. nom. 148,14
mâr turisire: sg. ac. 103,1

MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. nom. 118,53
MÂHNIT, -Ã: adj.
mãhnit: n. sg. nom. 41,6, 10, 12; 42,5; 101,1
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 7,4; 10 (Ov),14; 17,35; 21,17; 23,4; 25,6; 27,2;
30,6, 9, 16; 36,33; 40,3; 43,21; 46,2; 57,3, 11; 62,5, 11; 72,13;
73,3; 75,6; 76,3; 77,61; 80,7; 87,10; 9 4,5; 103,25; 105,41, 42;
118,48, 73, 109; 122,2; 124,3; 133,2; 142,6; 143,1, 7; 149,6
mânilor: pl. gen. 8,7; 9,17; 17,21, 25; 18,2; 27,4, 5; 38,12; 77,72;
89,17; 91,5; 101,26; 110,7; 127,2; 137,8; 140,2; 142,5
mâna: sg. nom./ac. 10 (Ov),12; 17,1; 20,9; 21,21; 30,16; 31,4;
34,10; 35,12; 36,24; 37,3; 43,3; 48,16; 54,21; 67,32; 70,4;
72,24; 73,11; 74,9; 76,21; 77,42; 79,18; 80,15; 81,4; 87,6;
88,14, 22, 26, 49; 9 4,4; 96,10; 97,8; 103,28; 105,10, 26; 106,2;
108,27; 118,173; 120,5; 126,4; 128,7; 137,7; 138,5, 10; 139,5;
143,7, 11; 144,16
mânii: sg. gen. 16,14; 9 4,7
mâni: pl. ac. 25,10; 90,12; 113,12, 15; 134, 15
mânã: sg. ac. 135,12
(a) MÂNC A: v. I
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 13,4; 105,20
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 20,10
mânca-vor: ind. viit.I. 3.pl. 21,27
mâncat-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,30
sã mânce: con j. prez. 3.pl. 26,2; 58,16
mânca: ind. imp. 3.sg. 40,10
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 49,13
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 68,10; 77,25, 28; 77,45, 63; 78,7;
104,35; 105,29
mâncam: ind. imp. 1.sg. 100,5; 101,10
a mânca: inf. prez. 101,5
mâncaþi: ind. prez. 2.pl. 126,2
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 127,2
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 13,4; 52,5; 73,14; 77,24
mâncãri: pl. ac. 43,12; 54,15
mâncarea: sg. ac. 68,22; 78,2; 106,18
(a se) MÂNDRI: v. IV
(sã) mândreaºte: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),2
MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 16,10; 30,19, 24; 100,7
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mândriii: sg. gen. 35,12
mândriia: sg. nom./ac. 58,13; 72,6; 73,3, 23
MÂNDRU, -Ã: s.m./f.
mândrilor: s.m. pl. gen. 17,28; 118,69
(cel) mândru: s.m. sg. ac. 88,11; 100,5
(celor) mândri: s.m. pl. gen./dat. adn. 93,2; 122,4
(cei) mândri: s.m. pl. nom./ac. 118,21, 51, 78, 122
mândrii: s.m. pl. nom. 139,6
(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se îndrepta spre cineva
disdedimineaþã”
mânec: ind. prez. 1.sg. 62,2
mâneca: ind. imp. 3.pl. 77,34
(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÂNGÃIA
au mângãiat: ind. pf.c. 3.pl. 22,4; 118,50
ar mângãia: cond. prez. 3.sg. 68,21
ai mângãiat: ind. pf.c. 2.sg. 70,21; 85,17
a (sã) mângãia: inf. prez. 76,3
(m-)am mângãiat: ind. pf.c. 1.sg. 118,52
sã mângãie: conj. prez. 3.sg. 118,76
vei mângãia: ind. viit.I. 2.sg. 118,82
MÂNGÂIAT, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) MÂNGÃIAT, -Ã
mângãiaþi: s.m. pl. ac. 125,1

mântuitu(-)-ai: in d. pf.c. 2.sg. 29,4
sã mântuieºti: conj. prez. 2.sg. 30,3; 70,3; 79,3
mântuit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 30,8
(sã) mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 32,16
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 32,16, 17
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 33,19; 36,40; 43,7; 54,17; 68,36; 71,4,
13; 144,19
ai mântuit: ind. pf.c. 2.sg. 43,8
a mântui: inf. prez. 67,21
(ne) vom mântui: ind. viit.I. 1.pl. 79,4, 8, 20
mântuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 97,1
MÂNTUIRE: s.f.
mântuir ea: sg. nom./ac. 3,3, 9; 9,16; 12,6; 13,7; 19,6, 7; 20,2,
6; 21,2; 34,3, 9; 36,39; 39,11, 17; 41,6, 12; 42,5; 49,23; 59,13;
61,2, 8; 68,30; 69,5; 70,15; 77,22; 84,8, 10; 90,16; 95,2; 97,2,
3; 105,4; 107,13; 118,41, 81, 123, 155, 166, 174
mântuir e: sg. nom./ac. 11,6; 32,17; 52,7; 73,12; 117,15, 21, 28;
129,7; 131,16 143,10; 145,3; 149,4
mântuirii: sg. gen. 17,3, 36, 47; 3 7,23; 50,14, 16; 64,6; 68,14;
84,5; 87,2; 88,2 7; 115,13; 139,8
mântuirile: pl. ac. 17,51
mântuirilor : pl. dat. adn. 27,8
mântuiri: pl. ac. 43,5
mântuirilor : pl. gen. 67,20
MÂNTUIT, -Ã: s.m./f.
(cei) mântuiþi: s.m. pl. nom. 106,2

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃIERE
mângãierile: pl. nom. 93,19

MÂNTUITOR: s.m.
mântuitoriul: sg. nom. 23,5; 24,5; 26,1; 61,3, 7
mântuitoriul: sg. voc., în sintagma mântuitoriul mieu 26,9
Mântuitoriu: sg. voc., în sintagma Mântuitoriul nos tru 78,9
Mântuitoriului: sg. dat. 94,1

(a se) MÂNIA: v. I
sã (Se) mânie: conj. prez. 3.sg. 2,12
mâniiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,5
(sã) mâniie: ind. prez. 3.sg. 7,12
(s-/S-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 17,8; 105,40
mâniiatu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 59,3
mâniiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 73,1
(Te) vei mâniia: ind. viit.I. 2.sg. 78,5; 79,5; 84,6
mânie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 98,1
(Sã) va mâniia: ind. viit.I. 3.sg. 102,9; 111,10
(sã) mâniia: ind. imp. 3.sg. 123,3

MÂªCOI: s.m.; var. MUªCOI (Înv. ºi reg.) „catâr”
muºcoiul: sg. ac. 31,9

MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃNIE
mãnia: sg. ac. 2,5; 84,6
mãniia: sg. ac. 37,2
mâniia: sg. nom./ac. 2,13; 6,2; 17,9; 34,20; 54,22; 58,14; 68,25;
75,8; 76,10; 77,17, 31, 38, 49; 78,6; 82,16; 84,4, 5; 89,7, 9, 11;
105,23; 137,7
mânia: sg. nom./ac. 7,7; 20,10; 88,47; 94,11
mâniii: sg. gen. 10 (Ov),4; 17,16; 37,4; 68,25; 77,50; 89,11;
101,11; 109,5
mânie: sg. nom./ac. 26,9; 29,6; 30,10; 36,8; 54,4; 55,8; 57, 10;
77,21, 40, 49, 58
mâniile: pl. nom. 87,17

(a) MERGE: v. III
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 31,8
mear ge-vor: ind. viit.I. 3.pl. 83,8
va mear ge: ind. viit.I. 3.sg. 84,14; 96,3
voiu mearge: ind. viit.I. 1.sg. 85,11
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 88,15, 16
mer s-au: ind. pf.c. 3.pl. 104,41
sã meargã: con j. prez. 3.pl. 106,7
vom mearge: ind. viit.I. 1.pl. 121,1
mear gând: gerunziu 125,6
mer gea: ind. imp. 3.pl. 125,6
(a se) MES TECA: v. I; v ezi (a se) AMESTECA
(a) MEªTEªUGI: v. IV
au meºt eºugit: ind. pf.c. 3.pl. 82,4
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirile: pl. ac. 13,1; 76,13; 80,13; 98,8; 105,29, 39
meºteºugirilor: pl. gen. 27,4

MÂNIOS, -OASÃ: adj.
mânioºi: m. pl. ac. 17,48
(a se) MÂNTUI: v. IV
mântuiaºt e: imperativ 2.sg. 3,7; 6,5; 7,2; 11,2; 19,10; 21,22; 27,9;
30,17; 53,3; 58,2, 3; 59,7; 68,2, 15; 70,2; 85,2, 16; 105,47; 107,7;
108,26; 117,25; 118,94, 146
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 7,3; 17,42; 75,10; 108,31; 118,173
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,11
mântuieºti: ind. prez. 2.sg. 16,7; 17,51
(mã) voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 17,4; 118,117
mântuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,18
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 17,28; 35,7; 55,8
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 19,7; 33,7; 43,4; 54,9; 56,4; 69,1;
105,8, 10, 21; 137,7
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.pl. 21,6
mântuiascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 21,9

MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoap tea: sg. ac. 88,13
miazãnoap te: sg. ac. 106,3; 118,62
miiazãnoap te: sg. ac. 118,62
MIC, -Ã: adj.
mic: adj. m. sg. ac. 41,7
mici: adj. f. pl. nom. 103,25
(cei) mici: s.m. pl. ac. 113,21
(a) MICªORA: v. I
micºoratu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 8,6
micºorat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,46
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MIEL: s.m.
mieii: pl. ac. 113,4, 6

minciunã: sg. ac. 5,7; 58,13
minciuni: pl. ac. 57,4

MIERE: s.f.
mierea: sg. ac. 18,11
miere: sg. ac. 80,17
miiarea: sg. ac. 118,103

MINTE: s.f.
minþii: sg. gen., în sintagma rãpirea minþii „ieºire din minþi”; „nebunie”,
„tulburare” 30,1, 23; 67,28
minte: sg. ac., în loc. adj. fãrã minte 38,9; 73,18
minte: sg. ac. 48,13, 21; 76,6
minþii: sg. gen. 115,11

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în/din/prin mijlocul 21,15, 23; 22,4; 39,9;
45,6; 47,10; 54,11, 16; 56,5; 67,14, 26; 73,4, 11, 12; 77,28; 100,2, 7;
103,10, 12; 108,30; 109,2; 115,19; 134,9; 135,11, 14; 136,2; 137,7
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 81,1
MILÃ: s.f.
milei: sg. gen. 5,8
mila: sg. nom./ac. 6,5; 12,6; 20,8; 22,6; 24,7, 10; 25,3; 30,8, 17,
22; 31,10; 32,5, 18, 22; 35,6, 8, 11; 39,11, 12; 41,9; 47,10; 50,3;
51,10; 56,4, 11; 58,11, 17, 18; 60,8; 61,13; 62,4; 65,20; 68,17;
76,9; 83,12; 84,8, 11; 85,13; 87,12; 88,3, 15, 25, 29, 34; 89,14;
91,3, 11; 93,18; 97,3; 99,5; 101,15; 102,4, 11, 17; 105,1; 106,1;
107,5; 108,21, 26; 113,10; 116,2; 117,1, 2, 3, 4, 29; 118,41, 64,
76, 88, 124, 149, 159; 129,7; 135,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 137,2,
8; 142,8, 12; 143,2; 146,11
milele: pl. nom./ac. 16,7; 24,6; 76,10, 12; 88,2, 50; 106,8, 15,
21, 31, 43; 118,156
milã: sg. ac. 17,51; 100,1; 105,46; 108,16; 140,5
milii: sg. gen. 68,14; 105,7, 45
MILOSTENIE: s.f.
milostenie: sg. ac. 23,5
milosteniia: sg. ac. 102,6

MINUNAT, -Ã: adj./adv./s.
minunat: adj. m./n. sg. nom./gen. 4,4; 8,2, 10; 41,5; 67,36; 92,4
minunate: ad j. f./n. pl. nom./ac. 15,3; 16,7; 92,4; 118,129;
138,14
minunatã: adj. f. sg. nom./ac. 30,22; 64,6; 117,23; 138,6
minunat: adv. 44,5; 75,5
minunate: s.n. pl. ac. 97,1; 105,22
(ceale) minunate: s.n. pl. ac. 1301,1
MINUNE: s.f.
minunile: pl. nom./ac. 9,2; 25,7; 39,6; 45,9; 70,17; 74,2; 77,11,
32, 43; 87,13; 88,6; 95,3; 104,2, 5; 105,7; 106,8, 15, 21, 24, 31;
118,18, 27; 144,5
minune: sg. ac. 70,7
minuni: pl. ac. 71,18; 76,15; 77, 12; 85,10; 87,11; 134,9; 135,4
minunilor: pl. gen./dat. 104,27; 110,4
MIR: s.n.
mir ul: sg. ac. 132,2

MILOSTIV, -Ã: adj./s.
milostiv: adj. m. sg. nom./voc. 85,5, 15; 98,8; 102,8; 114,5; 144,8
milostivul: adj. antep. sg. nom. 110,4
(cel) milostiv: s.m. sg. nom. 111,4

(a se) MIRA: v. I
(s-)au mirat: ind. pf.c. 3.pl. 47,6
MIRE: s.f.
mire: sg. ac. 18,6

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(Te) vei milostivi: ind. viit.I. 2.sg. 24,11; 64,4
sã (Te) milostiveºti: conj. prez. 2.sg. 58,6
(Te-)ai milos tivit: ind. pf.c. 2.sg. 59,3
sã (Sã/sã) milostiveascã: conj. prez. 3.sg. 66,2; 108,12
a (sã) milostivi: inf. prez. 76,10
(Sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 77,38; 122,2
a (Te) milostivi: inf. prez. 101,14
(sã) milostiveaºte: ind. prez. 3.sg. 111,5

(a) MIR OSI: v. IV
vor mirosi: ind. viit.I. 3.pl. 113,14
(a se) MIªC A: v. I
miºcându(-sã): gerunziu 108,10

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirea: sg. nom. 129,4
(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imperativ 2.sg. 4,2; 6,3; 9,14; 24,16; 25,11; 26,7; 30,10;
40,5, 11; 50,3; 55,2; 56,2; 85,3; 85,16; 118,29, 58, 132; 122,3
au miluit: ind. pf.c. 3.sg. 29,11; 102,13
miluiaºte: ind. prez. 3.sg. 36,26; 102,13; 114,5
miluiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 66,2
vei milui: ind. viit.I 2.sg. 101,14
MINCINOS, .OASÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) MINCIUNOS, -OASÃ
mincinos: m. sg. nom. 32,17
mincinoase: f. pl. nom., în sintagma mãr turii mincinoase „martori
mincinoºi” 34,11
mincinoase: f. pl. ac., în sintagma nebunii mincinoase (vezi
NEBUNIE ) 39,5
mincinoºi: m. pl. nom. 61,10
minciunos: m. sg. nom. 115,11
MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. ac. 4,3

(a) MINÞI: v. IV
au minþit: ind. pf.c. 3.pl. 17,46; 26,12; 77,36; 80,16
minþi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 65,3
voiu minþi: ind. viit.I. 1.sg. 88,36

MIªEL, -EA: adj./s. (Înv. ºi reg.; despre oameni) „sãrac”; „sãrman”,
„nenorocit”
miºelul: s.m. sg. nom./ac. 36.14; 73,21; 81,4
(cel) miºel: s.m. sg. ac. 40,2
miºelului: s.m. sg. dat. 71,13; 81,3
miºel: ad j. m. sg. nom./ac. 37,7; 39,18; 69,6; 108,17
MIªELÃTATE: s.f. „necaz”
miºelãtatea: sg. ac. 11,6
miºãlãtãþi: pl. ac. 139,11
MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþele: pl. nom. 79,11
MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 6,6; 12,4; 32,19; 55,13; 77,50; 114,8
morþii: sg. gen./dat. 7,14; 9,15; 17,5, 6; 21,16; 22,4; 43,20; 5 4,5;
67,21; 72,4; 87,7; 106,10, 14, 18; 114,3; 117, 18
moartea: sg. nom./ac. 33,22; 48,15; 54,16; 88,49; 115,15
MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. nom. 48,12
mormânturi: pl. ac. 67,7; 87,6
mormânt: sg. ac. 87,12
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murind: gerunziu 48,11
muriþi: ind. prez. 2.pl. 81,7
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 117,17

MORT, MOARTÃ: s.m./f.
mor tul: s.m. sg. ac. 30,13
(cei) morþi: s.m. pl. nom./ac. 87,6; 113,25
morþilor : s.m. pl. gen./dat. 87,11; 105,28
morþii: pl. ac. 142,3

MUSCÃ: s.f.
muscã: sg. nom./ac., în sintagma muscã câneascã 77,45; 104,31

MOªIE: s.f.
moºiilor : pl. gen. 67, 14

(a) MUSTRA: v. I
sã mustri: conj. prez. 2.sg. 6,2; 37,2
voiu mustra: ind. viit.I. 1.sg. 49,8
mustra(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 49,21
va mustra: ind. viit.I. 3.sg. 140,5

(a) MOªTENI: v. IV
va moºt eni: ind. viit.I. 3.sg. 24, 13
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 36,9, 11, 22, 29
sã moºteneºti: conj. prez. 2.sg. 36,3 4
au moºtenit: ind. pf.c. 3.pl. 43,4; 104,44
vei moºteni: ind. viit.I. 2.sg. 81,8

MUSTRARE: s.f.
mustrãri: pl. ac. 37,15; 38,12; 149,7
mustrarea: sg. nom. 72,14

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: pl. nom./ac. 2,8; 5,1; 15,5, 6; 27,9; 36,18; 46,5; 66,3;
77,48, 62, 71; 78,1; 93,5, 14; 103,24; 104,21; 105,5, 40; 110,7;
126,3; 134,12; 135,22
moºt enirii: sg. gen./dat. 15,5; 67,10; 73,2; 104,11
moºt enire: sg. ac. 32,12; 60,6; 68,36; 82,13; 1 18,111; 131,13;
134,4, 12; 135,21
moºt enirile: pl. ac. 95,7
MREAJÃ: s.f.
mr eajea: sg. ac. 140,10
(a se) MUIA: v. I
muiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 54,22

MUªIÞÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „muscã”
muºiþe: pl. nom. 104,31
MUT, -Ã: adj./s.
mute: adj. f. pl. nom. 30,19
mut: s.m. sg. ac. 37,14
(a se) MUTA: v. I
mutã(-te): imperativ 2.sg. 10,2
(sã) vor muta: ind. viit.I. 3.pl. 45,3
va muta: ind. viit.I. 3.sg. 51,7
(mã) voiu muta: ind. viit.I. 1.sg. 61,7
ai mutat: ind. pf.c. 2.sg. 79,9
sã (se) mute: conj. prez. 3.pl. 108,10

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea:sg. nom. 108,9; 127,3

N

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
mulþ: pr on. nehot. m. pl. nom. 3,2
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac./gen. 3,3; 4,6; 39,4; 54, 19;
55,3; 108,30; 118,157
multe: pron. nehot. n. pl. ac. 39,6
multora: pron. nehot. pl. gen./dat. 30,14; 70,7; 109,6
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 17,17; 28,3; 31,6, 10; 33,20; 70,20;
76,20; 88,51; 92,3; 96,1; 106,23; 118,156, 162; 134,10; 143,7
multã: adj. f. sg. nom./ac. 18,12; 32,16; 36,16; 39,11; 67,12; 118,165;
129,7
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 21,13, 17
mult: ad j. n. sg. nom. 24,11; 35,7; 77,15
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de mult e ori „în mod repetat”,
„adesea” 105,43; 128,1, 2
mult: adv. 18,11; 85,5, 15; 102,8; 119,6; 1 22,3, 4; 144,8
(mai) mult : adv. 38,14; 44,8; 50,4; 61,3; 89,10; 102,16
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 5,8, 12; 10 (Ov),4; 30,20; 32,16; 36,11;
48,7; 50,3; 51,9; 63,3; 65,3; 68,14, 17; 76,18; 93,19; 105,7, 45;
146,4; 150,2
mulþime: sg. nom. 43,13
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. nom./ac. 2,6; 3,5; 14,1; 23,3; 42,3; 47,2, 3, 12; 67,16,
17; 73,2; 77,54, 68; 98,9; 1 24,1; 132,3
munte: sg. nom./ac. 10,2; 41,7; 67,16
munþilor: pl. gen. 17,8; 7 1,16; 94,4; 103,10
munþii: pl. nom./ac. 35,7; 45,3, 4; 64,7; 67,17; 71,3; 74,7; 75,5;
79,11; 82,15; 86,1; 89,2; 96,5; 97,8; 103,8, 13, 18; 113,4; 148,9
munþi: pl. nom./ac. 49,10; 103,6, 32; 120,1; 124,2; 143,5; 146,8
munþi: sg. voc. 113,6
(a) MURI: v. IV
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 40,6; 48,18

NARÃ: s.f.
nãri: pl. ac. 113,14
(a se) NAªTE: v. III
am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 2,7; 109,3
a naºte: inf. prez. 7,15
au nãscut : ind. pf.c. 3.sg. 7,15; 50,7
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 21,32
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 44,17; 86,5
naºte: ind. prez. 3.sg. 47,7
(sã) vor naºte: ind. viit.I. 3.pl. 77,6
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
(sã) nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 9,11; 32,18; 113,16; 134,18
nãdãjduiþi: imperativ 2.pl. 4,6; 61,9
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 5,13; 16,7; 17,31; 30,20; 33,23; 48,7;
124,1; 144,15; 146,11
am nãdãjduit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,2; 12,6; 15,1; 24,20; 30,2, 7,
15; 32,21, 22; 37,16; 40,10; 51,10; 55,5, 11; 70,1; 118,42, 43,
74, 81, 114, 147; 140,8; 142,8; 143,2
sã nãdãjduiascã: conj. prez. 3.pl. 9, 11
nãdãjduiesc: ind. prez. 1.sg. 10,2; 24,2
nãdãjduind: gerunziu 11,6; 25,1
voiu nãdãjdui: ind. viit.I. 1.sg. 17,3; 26,3; 43,7; 54,24; 55,4; 56,2; 70,14
nãdãjduiaºt e: ind. prez. 3.sg. 20,8; 31,10; 33,9; 83,13; 85,2
au nãdãjduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,5, 6; 27,7; 36,40; 51,9; 56,2;
77,22; 90,14; 113,17, 18, 19
nãdãjduit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,5, 9; 129,5
nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 30,25
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 35,8; 39,4
nãdãjduiaºt e: imperativ 2.sg. 36,3, 5; 41,6, 12; 42,5
sã nãdãjduiþi: conj. prez. 2.pl. 61,11
va nãdãjdui: ind. viit.I. 3.sg. 63,11
nãdãjdui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 90,2
vei nãdãjdui: ind. viit.I. 2.sg. 90,4
a nãdãjdui: inf. prez. 111,7; 117,8, 9
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nãdãjduiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 129,6; 130,3
(vã) nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 145,2

posedaþi de Duhul Sfânt ºi care, simulând glosolalia (vorbirea în limbi)
îngaimã vorbe fãrã înþeles” (Cf. Anania 2001, p.661) 39,5

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom./ac. 13,6; 21,10; 39,5; 60,4; 70,5; 77,7
nãdeajde: sg. ac. 15,9; 77,53
nãdejdii: sg. gen. 59,10; 93,22; 107,10
nãdejdea: sg. nom./ac. 61,8; 64,6; 72,28; 90,9; 141,6; 145,5
nãdejde: sg. ac. 118,49

NECAZ: s.n.; var. (Pop.) NÃCAZ
nãcazu: sg. nom./ac. 10 (Ov),1; 59,13; 90,15; 107,13; 118,143
nãcazul: sg. ac. 17,7; 21,12; 31,7; 43,24; 53,9; 54,4; 65,14; 106,39;
141,3
nãcazului: sg. gen. 17,19; 19,2; 36,39; 49,15; 58,17; 76,3; 85,7;
137,7
nãcazurile: pl. nom./ac. 24,17, 22; 33,5, 7, 18, 20; 45,2
nãcazuri: pl. ac. 65,11; 70,20
nãcaz: sg. ac. 77,49; 114,3; 117,5; 142,11
necaz: sg. ac. 80,8

NÃPÃSTUIT, -Ã: s.m./f.
nãpãstuiþilor: s.m. pl. dat. 145,7
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. ac., în sint agma întâiul nãscut/întâiu nãscut „cel
mai mare dintre fii” 77,51; 88,28; 104,36
nãscute: s.f. pl. ac., în sintagma ceale întâiu nãscute 134,8
nãscuþi: s.m. pl. ac, în sintagma cei întâiu nãscuþi 135,10
nãscuþii: s.m. pl. nom. 108,13
NÃSILNIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) NÃSÂLNIC, -Ã (Înv.
ºi pop.) „aspru”
nãsâlnice: adj. f. pl. ac. 16,4
(ceale) nãsâlnice: s.n. pl. ac. 59,5
(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlit-au: ind. pf.c. 3.pl. 58,4
nãvãliþi: ind. prez. 2.pl. 61,4

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãjesc: ind. prez. 3.pl. 3,2; 12,5; 22,5; 26,2, 1 2; 41,11; 43,8;
59,14; 68,21; 80,15; 118,157; 142,12
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,9; 55,2; 105,42
(mã) nãcãjesc: ind. prez. 1.sg. 30,10; 68,18; 101,3
nãcãjaºte: ind. prez. 3.sg. 42,2
nãcãjit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,3
nãcãjea: ind. imp. 3.sg./pl. 77,42; 105,11
(sã) nãcãjiia: ind. imp. 3.pl. 105,44; 106,6, 13, 19, 28
(m-)am nãcãjit: ind. pf.c. 1.sg. 119,1
NECÃJIT, -Ã: adj.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjit: m. sg. nom. 37,9

NEA: s.f.
neaoa: sg. nom./ac. 147,16; 148,8
NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. 2,1, 8; 9,6, 16, 18; 21,29; 45,7; 46,2, 4;
48,2; 58,6, 9; 64,8; 66,3, 5; 67,31; 71,11, 17; 77,55; 78,1, 6; 79,9;
81,8; 85,9; 93,10; 101,16; 104,37; 105,34; 112,4; 113,10; 116,1;
117,10; 121,4
neamuri: pl. ac. 9,12; 17,50; 43,3, 12; 45,11; 56,10; 65,7; 77,54;
78,10; 95,3, 10; 104,1, 8; 105,27, 35, 47; 107,4; 109,6; 125,2;
134,10; 149,7
neam: sg. ac., în loc. adv. din neam în neam/ (Înv.) (pânã) în neam
ºi în neam/întru (în) tot neamul ºi neamul 10 (Ov),6; 32,11; 44,18;
48,12; 71,5; 76,9; 78,13; 84,6; 88,2, 5; 89,1; 99,5; 101,13, 25;
104,13; 105,31; 118,90; 134,13; 145,10
neamuri: pl. voc. 10 (Ov),16
neamul: sg. nom./ac. 11,8; 13,6; 21,32; 23,6; 32,12; 42,1; 48,20;
72,15; 77,67, 68; 94,10; 111,2; 144,4; 144,13
neamurilor: pl. gen./dat. 21,28; 32,10; 43,15; 95,7; 97,2; 104,44;
110,7; 134,15
neam: sg. ac. 55,1; 59,10; 77,4; 82,5, 8; 86,4; 101,19; 107,10;
108,13
neamului: sg. gen. 60,7; 105,5
neamul: sg. dat. (cu prep. la) 70,18; 147,20
neamuri: pl. gen. (cu prep a + multe) 88,51
neamurilor: pl. dat. adn. 113,12

NECREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 1,1, 6; 16,9; 36,28
necredincioºilor: pl. voc. 1,4
necredincioºii: pl. nom. 1,5; 11,9
necredinciosul: s.m. sg. nom. 9,6; 10 (Ov),2, 13
(cel) necredincios: s.m. sg. ac. 10,6; 16,13
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. 25,5, 9; 30,18; 50,15
NECURAT, -Ã: s.m./f.
(cel) necurat: s.m. sg. ac. 36,35
necuraþilor: s.m. pl. gen. 36,38
NEDREPT, -EAPTÃ: adj./s./adv.
(cel) nedrept: s.m. sg. nom. 10 (Ov),3
(cei) nedrepþi: s.m. pl. nom. 36,28
nedrepþii: s.m. pl. nom. 36,38
nedrept: adj. m./n. sg. ac. 17,49; 42,1; 100,3; 118,118; 139,2, 12
nedreap tã: adj. f. sg. ac. 24,19; 118,128
nedreapte: ad j. f. pl. nom., în sintagma mãr turii nedreapte
„martori mincinoºi” 26,12
nedreapte: adj. f. pl. ac. 119,2
nedrepþi: adj. m. pl. ac. 139,5
nedrep t: adv. 34,19; 37,20; 118,51, 78, 86

NEARÃTAT, -Ã: s.m./f.
(ceale) nearãtat e: s.n. pl. ac. 50,8

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tat e: sg. nom./ac. 7,4; 16,3; 27,3; 30,19; 35,13; 43,18;
51,4; 61,11; 62,12; 63,3; 68,5; 71,14; 72,8; 74,6; 81,2; 91,16;
93,4; 139,3
nedreptat ea: sg. nom./ac. 7,15, 17; 10,6; 26,12; 31,5; 54,12;
65,18; 72,6, 7; 106,42; 118,69, 163
nedreptãþi: pl. ac. 36,7; 57,3; 100,7
nedrep tãþile: pl. ac. 88,33; 89,8; 106,17
nedrep tãþii: sg. gen. 118,29, 104; 143,8, 11

NEBUN, -Ã: s.m./f.
(cel) nebun: s.m. sg. nom. 13,1; 48,11; 52,1; 91,7

NEFERICIRE: s.f.
nefericire: sg. nom. 13,3

NEBUNIE: s.f.
nebuniii: sg. gen. 37,6
nebunii: pl. ac., în sintagma nebunii mincinoase „s tãri de spirit ºi
manifestãri pe care în antichitate le aveau cei ce se credeau posedaþi
de duhul oracular al unor zei ºi, mai nou, cei ce pretind cã sunt

NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 147,16

NEAMES TECAT, -Ã: adj.
neamestecat: n. sg. ac. 74,9

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cel) neînþãlept: s.m. sg. nom. 48,11
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NESUFERIT, -Ã: adj.
nesuferitã: f. sg. ac., în sintagma apa cea nesuferitã „apa care se
ros togoleºte cu furie ºi din calea cãreaia nu e scãpare” (cf. Anania
2001, p.765) 123,5

(cei) neînþãlepþi: s.m. pl. nom. 93,8
neînþelept: adj. m. sg. nom. 91,7
(a) NELEGIUI: v. IV
nelegiuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 105,6

NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþele: pl. ac. 24,7

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 58,5

NETREBNIC, -Ã: adj.
ne trebnici: m. pl. nom. 13,3; 52,4

NELEGIUITOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) nelegiuitori: s.m. pl. ac. 118,158
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã (Înv.
ºi r eg.) „persoanã care a venit din altã parte”; „pribeag”, „venetic”
nimearnic: sg. nom. 38,13; 68,9; 104,23
nimernic: sg. nom./ac. 93,6; 118,19
nimearnicii: pl. ac. 145,9
(a) NEMERNICI: v. IV (Înv. ºi r eg.) „a rãtãci fãrã ros t”; „a
pribegi”
au nemer nicit: ind. pf.c. 3.sg. 119,6
NEMERNICIE: s.f.; var. (Înv.) NIMERNICIE (Înv.) „situaþie a
unei per soane strãine de loc”; „pribegie”
nimearniciii: sg. gen. 64,1
nemerniciii: sg. gen. 118,5 4
nemernicia: sg. nom. 119,5
NEPRICEPERE: s.f.
nepriceaper e: sg. ac. 21,3
nepriceaper ea: sg. ac. 68,6
NEPRICEPUT, -Ã: s.m./f.
(cel) nepriceput: s.m. sg. ac. 73,22
(cei) nepricepuþi: s.m. pl. nom. 75,6

NEUMBLAT, -Ã: adj./s.
neumblat : n. sg. ac. 62,3
(cea) neumblatã: s.f. sg. ac. 106,40
NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
(cel) ne vinovat: s.m. sg. nom./ac. 10 (Ov),8; 23,4; 63,5
(celui) ne vinovat: s.m. sg. gen. 14,5
(cei) nevinovaþi: s.m. pl. nom./ac. 24,21; 25,6; 72, 13
nevinovat: adj. m./n. sg. nom./ac. 17,26, 26; 93,21; 105,38; 108,17
ne vinovatã: adj. f. sg. ac. 100,2
NEVINOVÃÞIE: s.f.
ne vinovãþiia: sg. ac. 7,9; 25,1, 11; 40,13; 77,72; 100,2
ne vinovãþia: sg. ac. 36,37
ne vinovãþie: sg. ac. 83,13
NEVOIE: s.f.
ne voi: pl. ac. 30,8
ne voile: pl. ac. 106,6, 13, 19, 28
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 77,27
nãsip: sg. ac. 138,18

NOAPTE: s.f.
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea 1,2; 31,4; 41,4;
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
54,11
nepriiatinii: pl. nom./ac. 5,9; 6,8, 11; 7,5; 8,3; 9,14; 10 (Ov),5; nopþile: s.f. pl. ac. 6,7
16,9; 17,4, 18, 38, 48; 2 4,3, 19; 26,2, 6; 29,2; 30,12; 36,20; noap te: s.f. sg. nom./ac. 15,7; 89,4; 103,20
37,20; 40,6, 8; 41,11; 43,6, 11; 53,9; 55,3, 10; 58,2; 65,3; 67,2; nopþii: sg. gen./dat. 18,3; 135,9
68,5, 19; 70,10; 71,9; 77,53, 66; 79,7; 80,15, 16; 82,3
noap tea: s.f. sg. nom./ac. 73,16; 77,14; 90,5
nepriiatinul: sg. nom./ac. 7,6; 8,3; 9,4; 12,3, 5; 40,12; 41,10; noap te: sg. ac., în sintagma corbul cel de noap te 101,7
42,2; 73,3, 10, 18
nopþi: pl. ac. 133,2
nepriiatinilor : pl. gen./dat. 7,7; 17,1; 20,9; 40,3; 44,6; 53,7; 67,22; noap tea: adv. 16,3; 18,3; 21,3; 41,9; 76,3, 7; 87,2; 91,3; 104,39;
73,23; 109,2
118,55; 120,6; 138,11, 12
nepriiatinului: sg. gen./dat. 9,7; 30,9; 43,17; 5 4,4; 60,4; 63,2;
77,61
NOR: s.m.
neprietinii: pl. nom./ac. 26,11; 58,12; 88,11, 24, 43; 88,52; 91,10, norii: pl. nom./ac. 17,12; 76,18
12; 96,3; 101,9; 104,24; 105,42; 107,14; 111,8; 117,7; 118,98, 139; nori: pl. nom./ac. 17,13; 35,6; 56,11; 67,35; 88,7; 107,5
131,18; 135,24; 142,9
nor: sg. nom./ac. 77,14; 96,2; 98,7; 104,39
neprie tinilor: pl. gen./dat. 30,16; 126,5; 137,7; 138,21
norilor: pl. dat. 77,23
neprie tinul: sg. nom. 54,13; 88,23; 142,3
norul: sg. ac. 103,3
neprie tini: pl. nom./ac. 67,24; 138,22
neprietinului: sg. gen. 105,10; 106,2
NOROCIT, -Ã: adj.
norocitã: f. sg. ac. 67,20
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincios: m. sg. nom. 6,3
NOROD: s.n.
noroadele: pl. nom./ac. 2, 1; 7,9; 9,9, 20; 17,48; 43,3; 44,6, 1 8;
NEPUTINÞÃ: s.f.
46,4; 55,8; 66,4, 5, 6; 95,3, 10, 13; 96,6; 9 7,9; 98,1, 2; 101,23;
neputinþele: pl. ac. 102,3
116,1; 148,11
norodului: sg. gen./dat. 3,7; 13,7; 17,44; 21,7, 32; 2 7,8; 28,11;
NERODIRE: s.f.
44,13; 52,7; 59,5; 61,9; 6 4,1; 67,8, 36; 71,3, 4; 7 7,20; 82,4; 84,3;
ner odirea: sg. ac. 34,12
105,4; 106,32; 110,6, 9; 112,8; 124,2; 134,12; 148,14, 15
norodul: sg. nom./ac. 3,9; 13,4; 17,28, 45; 27,9; 28,11; 32,12;
NESÃÞIOS, -OASÃ: s.m./f.
43,13; 44,11; 49,4; 52,5; 55,1; 58,12; 71,2; 72,10; 73,18; 76,16,
21; 77,52, 62; 78,13; 80,12, 14; 84,7, 9; 88,16, 20; 93,5, 14;
(cel) nesãþios: s.m. sg. ac. 100,5
94,7; 99,3; 101,19; 104,24, 25, 43; 105,40, 48; 113,1; 134,14;
135,16; 143,2, 15; 149,4
NESÃVÂRªIT, -Ã: s.m./f.
(cel) nesãvârºit: s.n . sg. ac. „fiinþa umanã înainte de a fi sãvârºitã” noroadelor: pl. gen ./dat. 7,8; 17,44; 32,10; 46,10; 67,31; 73,14;
86,6; 104,20, 4 4; 105,41
(cf. Anania 2001, p.775) 138,16
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norod: sg. ac. 34,18; 93,8; 104,13
noroade: pl. ac. 43,15; 56,10; 76,15; 107,4; 149,7
norodul: sg. voc., în sintagma norodul Mieu/mieu 49,7; 77,1;
80,9
noroade: pl. voc. 65,8
norodului: sg. gen. (cu prep. a + tot ) 115, 14, 18
NOROI: s.n.
noroiului: sg. gen. 39,3
noroiul: sg. ac. 68,3
NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. sg. ac. 39,4; 80,4; 95,1; 97,1; 149,1
nou: m. sg. nom. 80,10
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom. 38,5
numãr: s.n. în loc. adv. preste numãr „în numãr foarte mare”,
„imens” 39,6
numãr: sg. nom. 39,13; 104,34; 146,5
numãr: sg. ac., în sintagma cu numãr scurt „în numãr mic” 104,12
(a) NUMÃRA: v. I
numãrat-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,18
numãra(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 138,18
numãrã: ind. prez. 3.sg. 146,4

ocãri: pl. ac. 37,8
ocãrâle:pl. nom./ac. 68,10; 73,22
(a) OCÃRÎ: v. IV
au ocãrât: ind. pf.c. 3.sg/pl. 34,7; 41,11; 73,18; 88,52
ocãreaºte: ind. prez. 3.sg. 43,17
ocãrãsc: ind. prez. 3.pl. 68,10; 118,42
va ocãrî: ind. viit.I. 3.sg. 73,10
ocãrâia: ind. imp. 3.pl. 101,9
OCHI: s.m.
ochilor: pl. gen. 5,6; 13,3; 17,25; 25,3; 30,23; 35,2; 78,10; 89,4;
100,3, 7
ochiul: sg. nom./ac. 6,8; 30,10; 53,9; 91,12; 93,9; 100,5
ochii: pl. nom./ac. 10 (Ov),9; 10,5; 12,4; 16,2, 11; 17,28; 18,9;
24,15; 31,8; 32,18; 33,16; 34,19, 21; 65,7; 68,4, 24; 76,5; 87,10;
90,8; 100,6; 114,8; 117,23; 118,18, 37, 82, 123, 136, 148; 120,1;
122,1, 2; 130,1; 138,16; 140,8; 144,15
ochiului: sg. gen., în sintagma lumina ochiului 16,8
ochilor: pl. gen., în sintagma lumina ochilor 37,11
ochi: pl. ac. 113, 13; 134,16
ochiilor: pl. dat. 131,4
ODIHNÃ: s.f.
odihnii: sg. gen. 22,2
odihna: sg. ac. 94,11; 114,7; 131,8, 14
odihnã: sg. ac. 131,5

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 5,14; 8,2, 10; 9,6, 11; 15,4; 19,2, 6; 21,23;
22,3; 24,11; 30,4; 32,21; 33,4; 39,5; 40,6; 43,21, 26; 44,18;
47,11; 51,11; 60,6; 67,5; 68,31, 37; 71,14, 17, 19; 73,10, 18,
21; 74,2; 75,2; 77,6; 78,6, 9; 79,19; 82,5, 17, 19; 85,9, 11, 12;
90,14; 95,2; 98,6; 99,4; 101,16, 22; 102,1; 104,1; 105,8; 108,13,
21; 110,10; 112,1, 2, 3; 114,4; 115,13, 17; 118,55, 132; 134,1, 13;
137,2; 142,11; 144,1, 2, 21; 146,4; 148,5, 12, 13; 149,3
numelui: sg. gen./dat. 7,18; 9,3; 12,6; 17,50; 28,2; 53,8; 60,9;
65,2, 4; 67,5; 73,7; 78,9; 91,2; 95,8; 98,3; 105,47; 121,4; 134,3;
137,2; 139,14; 141,8
numele: sg. ac., în loc. adv. în/întru numele 19,8; 43,6, 9;
53,3; 62,5; 88,13, 17, 25; 104,3; 117,10, 11, 12, 26; 123,8;
128,8
numele: pl. ac. 48,12

O
OAIE: s.f.
oile: pl. nom./ac. 8,8; 43,12, 22; 48,15; 73,1; 76,21; 77,52; 78,13;
94,7; 99,3; 106,41
oilor: pl. gen. 64,14; 77,70; 113,4, 6
oaie: sg. ac. 79,2
oaia: sg. ac. 118,176
OBADÃ: s.f.
obezi: pl. ac. 104,18; 149,8
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 67,7
(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

(a se) ODIHNI: v. IV
(mã) voiu odihni: ind. viit.I. 1.sg. 4,9; 54,7
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 14,1; 15,9
ODRASLÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã tânãrã”
odrazlele: pl. nom. 79,12
odrazle: pl. ac. 127,3
odrasle: pl. ac. 143,12
OLAR: s.m.; var. (Înv.) OLARIU
olariului: sg. gen. 2,9
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac. 25,6; 42,4; 50,21
oltariului: sg. gen. 117,27
OM: s.m.
oamenilor: pl. gen./dat. 4,3; 10,5; 11,2; 11,9; 13,2; 20,11; 21,7;
30,21; 32,13; 35,8; 44,3; 48,3; 52,3, 6; 56,5; 57,2; 61,10; 65,5; 72,5;
88,48; 89,3; 93,11; 103,14; 106,8, 15, 21, 31; 113,24; 118,134;
144,12; 145,3; 146,8
omul: sg. nom./ac. 8,5; 9,20; 10 (Ov),18; 17,26, 49; 24,12; 33,13;
38,6, 7, 12; 40,10; 42,1; 48,8, 13, 17, 21; 51,9; 55,2, 11; 57,12; 63,8,
10; 77,25; 83,13; 88,49; 89,3; 93,12; 102,15; 103,23; 108,17; 111,5;
115,11; 117,6; 126,5; 127,4; 139,2; 143,3, 4
omului: sg. gen ./dat. 8,5; 36,7, 23; 59,13; 61,4; 75,11; 79,16;
89,1; 103,15; 107,13; 143,3
oameni: pl. nom./ac. 9,21; 67,19; 77,60; 81,7
om: sg. nom./ac. 21,7; 37,15; 38,12; 87,5; 104,14, 17; 117,8; 134,8
oamenii: pl. nom./ac. 35,7; 65,12; 72,5; 93,10; 123,2; 139,5; 140,4
omului: sg. dat. adn. 36,37
omule: sg. voc. 54,14
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m./f./n. pl. ac./gen. 16,4; 30,20; 113,12; 134, 15
omenesc: m. sg. ac. 79,18

OBRAZ: s.m.
obrazului: sg. gen. 43,16
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 14,3; 30,12; 43,14; 56,4; 68,11; 70,13; 77,66;
78,4; 82,17; 88,42; 108,25, 29
ocara: sg. nom./ac. 21,7; 30,14; 38,9; 68,8; 78,12; 88,51; 118,22,
39; 122,4

OMORÂT, -Ã: s.m./f.
(celor) omorâþi: pl. gen. 78,11; 101,2 1
(a se) OMORÎ: v. IV
a omorî: inf. prez. 36,32; 108,17
(ne) omorâm: ind. prez. 1.pl. 43,22
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OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. 68,22

sã omoarã: conj. prez. 3.sg. 58,1
sã omori: conj. prez. 2.sg. 58,12
au omorât: ind. pf.c. 3.sg. 135,18

OVREI: s.m.
ovreai: pl. ac. în titlu: Psalmul 10 dupã ovreai

(a) OPRI: v. IV
opreaºte: imperativ 2.sg. 33,14
voiu opri: ind. viit.I. 1.sg. 39,10
am oprit: ind. pf.c. 1.sg. 118,101

P

ORB, OARBÃ: s.m./f.
orbii: sm. pl. ac. 145,8

PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 4,9; 27,3; 28,11; 37,4; 5 4,19; 75,3; 84,9; 121,7,
8; 124,5; 127,6; 147,14
pãcii: sg. gen. 13,3; 36,11; 40,10; 71,7
pacea: sg. nom./ac. 33,15; 34,27; 71,3; 72,3; 84,11; 119,7; 121,6
pace: sg. ac., în sintagma fãcãtoriu de pace 36,37; 119,7

ORGAN: s.n. (Înv.) „instrument muzical”
organele: pl. ac. 136,2
organ: sg. ac. 150,4
OS: s.n.
oasele: pl. nom./ac. 6,3; 21,15, 18; 30,11; 31,3; 33,21; 41,11;
52,6; 101,4; 108,18; 140,7
oasãle: pl. nom. 34,10; 50,10
oaselor: pl. dat. 37,4
osul: sg. nom. 101,6; 138,15
(a) OSÂNDI: v. IV
va osândi: ind. viit.I. 3.sg. 36,33
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl. 93,21

PARTE: s.f.
partea: sg. nom./ac. 10,7; 15,5; 49,18; 118,57; 141,6
pãrþi: pl. nom. 62,11
partea: sg. voc., în sintagma partea mea 72,26
pãrþile: pl. ac. 149,6

(a) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a) USEBI
au usibit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 65,14; 105,33
vei usebi: ind. viit.I. 2.sg. 67,10
usibeaºte: ind. prez. 3.sg. 67,15
OSEBIRE: s.f.; var. (Înv.) USEBIRE (aici) „cu referire la diferitele
culori care împodobesc veºmintele împãrãteºti”
usebire: sg. ac. 44,10
usebiri: pl. ac. 44,15

(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
sã (sã) uspeteaz e: conj. prez. 3.pl. 67,4
OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. nom./ac. 10 (Ov),7, 14; 72,16; 89,10
osteneala: sg. nom./ac. 24,18; 54, 11; 72,5; 93,20; 139,10
ostenealele: pl. ac. 77,46; 104,4 4; 108,11
ostenealele: pl. gen. (cu prep. a + toate) 77,51
osteneale: pl. ac. 87,16; 106,12
osteneala: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 104,36
(a se) OSTENI: v. IV
ostenit-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,7; 68,4
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 48,9
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.pl. 126,1
OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. nom. 71,10
ostroave: pl. nom. 96,1
(a se) OªTI: v. IV „a pur ta rãzboi”; „a (se) lupta”
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 34,1
(s-)au oºtit : ind. pf.c. 3.pl. 128,1, 2
OªTIRE: s.f. „lup tã”
oºtire: sg. ac. 143,1

PAJIªTE: s.f.
pajiºte: sg. ac. 146,8
PARÃ: s.f. „flacãrã”
para: sg. ac., în sintagma para focului 28,7

OSÂNDIT, -Ã: adj.
osândit: m. sg. nom. 108,7

OSEBIT, -Ã: ad j./adv.; var. (Înv.) USEBIT, -Ã
osebit: adv. (Pop.) „îndeosebi” 4,10
usãbit: ad j. m. sg. nom. „diferit” 79,14
usãbitã: ad j. f. sg. ac. „singuraticã” 101,8

PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharului: sg. gen. 10,7; 15,5
pãharul: sg. nom./ac. 22,5; 74,9; 115,13

PAS: s.m.
paºii: pl. nom./ac. 16,5; 17,37; 36,23, 31; 39,3; 72,2; 84,14;
118,133; 139,5
PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. nom./ac. 8,9; 49,11; 103,12, 17; 148,10
paser e: sg. ac. 10,2; 101,8
paseri: pl. ac. 77,27
paserilor: pl. gen. 78,2
paserea: sg. nom. 83,4
pasãrea: sg. ac. 123,7
(a) PAªTE: v. III
paºte(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 2,9
paºte: imperativ 2.sg. 27,9
(t e) vei paºte: ind. viit.I. 2.sg. 36,3
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 48,15
a paºte: inf. prez. 77,71
au pãscut : ind. pf.c. 3.sg. 77,72; 79,14
paºti: ind. prez. 2.sg. 79,2
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 6,7; 40,4; 131,3
PAVÃZÃ: s.f.
pa vãzã: sg. ac. 34,2; 90,5
pavezele: pl. ac. 45,10
pavãza: sg. ac. 75,4
PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 38,2; 140,3
PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. nom./ac. 10 (Ov),15; 24,11; 31,2; 37,19; 50,4, 5;
58,5; 108,14
pãcat : sg. ac. 18,14; 39,7; 108,7
pãcatele: pl. nom./ac. 24,18; 31,1; 50,11; 77,38; 78,9; 84,3; 88,33;
102,10
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pãcatului: sg. gen. 31,5
pãcatelor: pl. gen. 37,4
pãcate: pl. ac. 50,7; 140,4
PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãtoºilor: s.m. pl. gen. 1,1; 3,8; 7,10; 33,22; 36,16, 17;
72,3; 74,11; 81,2; 83,11; 90,8; 111,10; 118,61; 124,3;
128,4; 145,9
pãcãtoºii: s.m. pl. nom./ac. 1,5; 9,18; 10,3; 36,14, 20, 34; 57,4;
67,3; 72,12; 74,9; 91,8; 93,3; 100,8; 103,35; 118,95, 110, 119;
128,3; 138,19; 140,10; 144,20
pãcãtosul: s.m. sg. nom. 9,17; 10 (Ov),3; 36,10, 12, 21; 36,32;
38,2; 111,10
(celui) pãcãtos: sg. gen./dat. 10 (Ov),15; 49,16; 139,9
(cei) pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 10,7; 27,3
pãcãtosului: s.m. sg. gen./dat. 31,10; 35,12; 54,4; 57,11; 70,4;
81,4; 93,13; 96,10; 108,2; 139,5; 140,5
pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 36,40; 105,18; 118,53, 155; 146,6
(cel) pãcãtos: s.m. sg. nom./ac. 10 (Ov),4; 108,6
pãcãtos: adj. m. sg. ac.

24, 38; 106,34, 35; 107,6; 113,7, 23, 24; 118,64, 90; 120,2; 123,8;
133,3; 134,12; 135,6, 21; 141,6; 142,6, 10; 145,4, 6
pãmânt: sg. ac. 7,6; 10 (Ov),18; 16,11, 14; 20,11; 21,30; 32,14;
33,17; 40,3; 43,25; 45,9, 11; 57,12; 62,3; 66,3, 5; 71,6, 16; 72,9,
25; 73,7, 8; 77,69; 84,12; 88,40, 45; 101,20; 102,11; 103,14,
32, 35; 104,16; 108,15; 109,6; 111,2; 112,6, 7; 118,19, 25, 87;
134,6; 136,4; 139,12; 140,7; 142,3; 148,7, 14
pãmântul: sg. dat. adn. (cu prep. a + tot) 46,8
pãmântului: sg. gen. (cu a + tot) 47,3
PÃMÂNTEAN: s.m.; var. (Înv.) PÃMINTEAN
pãminteanii: pl. voc. 48,3
PÃR: s.m.
pãrului: sg. gen. 67,22
perii: pl. ac. 39,13; 68,5

(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã pãcãtuiþi: conj. prez. 2.pl. 4,5
a pãcãtui: inf. prez. 77,17
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 77,32
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 105,6
sã pãcãtuiesc: conj. prez. 1.sg. 118,11

(a se) PÃRÃSI: v. IV
ai pãrãsit: ind. pf.c. 2.sg. 9,11
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,10; 39,13; 70,11
pãrãseaºte(-te): imperativ 2.sg. 36,8
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 36,28; 93,14
pãrãsitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 37,11
sã pãrãsãºti: conj. prez. 2.sg. 70,18
(nu) pãrãsi: imperativ prohib. 2.sg. 118,8; 139,9
pãrãsãsc: ind. prez. 3.pl. 118,53
am pãrãsit: ind. pf.c. 1.sg. 118,87

PÃCIUIT: adv.
pãciuit: 34,20

PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsit: m. sg. ac. 36,25

PÃDURE: s.f.
pãdurilor: pl. gen. 49,10; 95,12
pãdure: sg. ac. 73,5; 79,14
pãdurea: sg. ac. 82,15
pãdurii: sg. gen. 103,20

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 21,5; 38,13; 43,2; 77,3, 8, 57; 94,9; 105,6, 7
pãrintelui: sg. gen. 44,11
pãrinþilor: pl. gen./dat. 44,17; 48,20; 77,5, 12; 108,14
PÃRTAª, -Ã: s.m./f.
pãrtaºii: pl. ac. 44,8
pãr taºu: sg. nom. 118,63

PÃGÂN: s.m.
pãgânilor: pl. gen. 95,5
PÃGÂNÃTATE: s.f.
pãgânãtãþilor: pl. gen. 5,12
pãgânãtatea: sg. ac. 31,5; 72,6
pãgânãtãþile: pl. ac. 64,4

PÃªUNE: s.f.
pãºunii: sg. gen. 22,2; 73,1; 78,13; 9 4,7; 99,3
(a) PÃTIMI: v. IV
vor pãtimi: ind. viit.I. 3.pl. 58,15
pãtimind: gerunziu 91,15
pãtimesc: ind. prez. 3.pl. 102,6

PÃGÂNEªTE: adv.
pãgâneaºte: 17,22
PÃIANJEN: s.m.; var. (Reg.) PAINGIN
painginul: sg. ac. 38,12
painjin: sg. ac. 89,9

(a) PÃTRUNDE: v. III
pãtrunde: imperativ 2.sg. 118,120

PÃIUª: s.n.
pãiuºul: sg. ac. 82,14
PÃLICIUNE: s.f.
pãliciunii: sg. dat. 77,46
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen./dat. 1,4; 2,2, 8; 11,7; 21,28, 30; 34,20; 45,10;
46,10; 47,5, 11; 58,14; 60,3; 62,10; 64,6; 66,8; 67,33; 70,20; 71,8, 11,
16, 17; 73,12, 17, 20; 74,9; 75,10, 13; 78,2; 81,5; 82,11; 88,28; 94,4;
97,3; 100,6, 8; 101,16; 103,30; 104,35; 118,119; 134,7; 137,4; 138,15;
140,7; 146,8; 147,15; 148,11
pãmântul: sg. nom./ac. 2,10; 8,2, 10; 10 (Ov),16; 15,3; 17,8; 18,5;
23,1; 24,13; 26,13; 32,5, 8; 36,3, 9, 11; 36,22, 29, 3 4; 41,7; 43,4;
44,17; 45,3, 7; 46,3; 49,1, 4; 51,7; 56,6, 12; 59,4; 64,10; 65,1, 4;
66,7; 67,9; 68,35; 71,9, 19; 74,4; 75,9; 76,19; 77,12, 51, 54; 79,10;
80,6, 11; 81,8; 82,19; 84,2, 10, 13; 87,13; 88,12; 89,2; în titlu: Psalm
92; 93,2; 95,1, 9, 11, 13; 96,1, 4, 5, 9; 97,4, 9; 98,1; 99,2; 101,15,
26; 103,5, 9, 13, 24; 104,7, 11, 23, 27, 30, 32, 35, 36; 105,17, 22,

(a se) PÃZI: v. IV
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 11,8
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 15,1; 16,8; 24,20; 36,34, 37; 85,2;
139,5; 140,9
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 16,4; 17,22; 118,55, 67
voiu pãzi: ind. viit.I. 1.sg. 17,24; 58,10; 88,29; 118,8, 17, 34, 44, 88
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,12; 33,21; 96,10; 114,6; 120,3, 4, 5,
7; 126,1; 144,20; 145,7, 9
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 30,7; 105,3
(sã) vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 36,28
pãzi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 38,2
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg./pl. 40,3; 118,5
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 55,7; 88,32; 131,12
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 58,1; 77,10, 56; 118,136, 158
pãzea: ind. imp. 3.pl. 70,10
sã pãzeascã: conj. prez. 3.pl. 90,11; 104,45
pãziia: ind. imp. 3.sg. 98,7
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 106,43; 126,1
a pãzi: inf. prez. 118,4, 9, 57, 106
sã pãzãsc: conj. prez. 1.sg. 118,60, 134
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(a) PICA: v. I „a picura”
picã: ind. prez. 3.pl. 71,6

pãzãsc: ind. prez. 3.pl. 118,63
sã pãzesc: con j. prez. 1.sg. 118,101, 146
pãzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 118,167
pãzeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 120,7, 8

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. ac. 64,11; 71,6

PÃZIRE: s.f.
pãzirea: sg. ac. 18,12

(a) PICÃTURI: v. IV; var. (a) PICÃTURA: v. I (Trans.; despre
lichide) „a picura”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
au picãturat: ind. pf.c. 3.pl. 67,9

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitoare: s.f. sg. ac. 78,1
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâine: sg. ac. 13,4; 36,25; 52,5; 77,20; 79,6; 131,15
pâinile: pl. ac. 40,10
pâini: pl. nom. 41,4
pâine: sg. ac., în sintagma pâine cereascã 77,24
pâinea: sg. ac., în sintagma pâinea îngerilor 77,25
pâinea: sg. ac. 101,5, 10; 103,15; 126,2
pâne: sg. ac. 103,14
pâinii: sg. gen. 104,16
pâne: sg. ac., în sintagma pâne cereascã 104,40

PICIOR: s.m.
picioarele: pl. nom./ac. 8,8; 13,3; 17,10, 34, 39; 21,17; 24,15;
30,9; 37,17; 39,3; 46,4; 55,13; 65,9; 72,2; 104,18; 114,8; 118,59,
101; 121,2; 131,7
piciorul: sg. nom./ac. 9,16; 25, 12; 35,12; 65,6; 67,24; 90,12;
93,18; 120,3
picioarelor: pl. gen./dat. 56,7; 98,5
picioarelor: pl. dat. adn. 109,1; 118,105
picioare: pl. ac. 113,15
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 9,16; 34,7; 48,11
peririi: sg. gen. 54,24
perire: sg. ac. 102,4; 139,12

(a) PÂNDI: v. IV
pândeaºte: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),9; 36,32
pândi-va: ind. viit.I. 3.sg. 36,12
PÂNTECE: s.n.
pânt ecele: sg./pl. nom./ac. 16,14; 21,11; 30,10; 43,25; 138,13
pânt ece: sg./pl. ac. 21,10; 57,4; 70,6; 109,3
pântecelui: sg. gen. 21,15; 126,3; 131,11

PIELE: s.f.
piiale: sg. ac. 103,2

PELICAN: s.m.
pelicanului: sg. dat. 101,7

(a) PIERDE: v. III
pierde-vei: ind. viit.I. 2.sg. 5,7
piarzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,4
ai pierdut: ind. pf.c. 2.sg. 17,41
vei pierde: ind. viit.I. 2.sg. 20,11
sã pierzi: conj. prez. 2.sg. 25,9; 27,3; 56,1; 57,1; 58,1
sã piarzã: conj. prez. 3.sg./pl. 33,17; 105,23; 118,95
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 43,3; 77,45; 105,34
pierde: imperativ 2.sg. 53,7
pier dut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 72,2 7
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 77,38; 93,23; 144,20; 145,9
sã pierdem: conj. prez. 1.pl. 82,5
pierde(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 93,23
sã pier zu: conj. prez. 1.sg. 100,8
vei piiarde: ind. viit.I. 2.sg. 142,12

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreate: sg. ac. 61,4

PIERDUT, -Ã: adj.
pierdut: n. sg. ac. 30,13

PEªTE: s.m.
peºtii: pl. nom./ac. 8,9; 104,29

(a) PIERI: v. IV
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 1,6; 9,19; 36,28; 40,6; 111,10
sã periþi: conj. prez. 2.pl. 2,12
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 9,4; 36,9, 20, 22, 34, 38; 48,11; 72,27;
79,17; 91,10; 101,27; 145,4
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 9,6; 118,176
perit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,7; 72,19; 82,11; 141,5
peri-v eþi: ind. viit.I. 2.pl. 10 (Ov),16
aº f i perit: cond. pf. 1.sg. 118,92
sã piarã: conj. prez. 3.sg./pl. 67,3; 82,18; 91,8; 108,15

PÂRGÃ: s.f.
pârga: sg. nom./ac. 77,51; 104,36
PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃRÃU
pãraiele: pl. ac. 64,11
(a se) PEDEPSI: v. IV
au pedepsit: ind. pf.c. 3.pl. 15,7
ai pedepsit: ind. pf.c. 2.sg. 38,12
(ne) vom pedepsi: ind. pf.c. 1.pl. 89,10
pedepseaºt e: ind. prez. 3.sg. 93,10

PEªTERÃ: s.f.; var. (Înv.) PEªTERE (Fig.) „adãpost”, „culcuº”
peºterea: sg. ac. 10 (Ov),9
peºtere: sg. ac. 56,1
peºterã: sg. ac. 141,1
(a) PETRECE: v. III
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 5,6
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. 90,1
PIATRÃ: s.f. „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variate, cu duritate mare, care se foloseºte, de obicei, la
confecþionarea bijuteriilor”; „stâncã”
piiatra: sg. ac., în sintagma piiatra scumpã 18,11
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã scumpã 20,4
piatrã: sg. ac. 26,6; 39,3; 60,3; 77,16; 80,17; 90,12; 136,9
piatra: sg. nom./ac. 77,15, 20; 103,18; 104,41; 113,8; 117,22;
140,6
pietrile: pl. nom. 101,15
pie trilor: pl. gen. 103,12

PIERICIUNE: s.f. „pieire”; „fapte rele, care duc la pieire”
periciunile: pl. ac. 106,20
PIERZARE: s.f.
pierzare: sg. ac. 1,1; 87,12; 108,13
PIL: s.m. „elefant”; (aici, prin sinecdocã) „fildeº”; traducãtorii
îl folosesc pentru a echivala lat. eburneus „de fildeº” (cf. Cânt
5,14; 7,4, unde lat. eburneus este echivalat prin cuvântul elefant);
cu aces t sens, cuvântul nu este înregis trat în DLR. În Grigore
Maior, ILV/Lexicon , I, II, cuvântul pil es te dat ca echivalent
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pentr u lat. ebur, r espectiv eburneus (vol I, p. 197), dar sensul care
i se dã în vol. II (p.601) este „abanos”
piluri: pl. ac. 44,9

(sã) pleacã: ind. prez. 3.sg. 108,23
plecat-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,112
(a) PLESNI: v. IV; var . (a) PLEZNI
plezniþi: imperativ 2.pl. 46,2
vor plezni: ind. viit.I. 3.pl. 97,8

PILDÃ: s.f. „pominã”; „parabolã”
pildã: sg. ac., în loc. adv. spre pildã 43,15; 68,12
pildã: sg. ac. 48,5
pilde: pl. ac. 77,2

PLIN , -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. 10 (Ov),7; 13,3; 47, 11
plin: n. sg. nom./ac. 32,5; 74,9; 118,64
pline: f. pl. nom. 72,10; 143,13

(a) PIPÃI: v. IV
vor pipãi: ind. viit.I. 3.pl. 113,15

(a) PLINI: v. IV (În v. ºi reg.) „a duce la îndeplinir e”, „a
îndeplini”
plineascã: con j. prez. 3.sg. 19,7
plini-va: ind. viit.I. 3.sg. 109,6

(a se) PITULA: v. I
(sã) pitulã: ind. prez. 3.sg. 16,12
PITULARE: s.f.
pitulãri: pl. ac. 10 (Ov),8

PLINIRE: s.f. „umplere”; „desãvârºire”; „plinãtate”
plinirea: sg. nom./ac. 23,1; 49,12; 88, 12; 95,11; 97,7

(a) PIZMUI: v. IV
(nu) pizmui: imperativ prohib 2.sg. 36,1, 8
sã pizmuieºti: con j. prez. 2.sg. 36,7

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 67, 10; 134,7; 146,8
ploaia: sg. ac. 71,6
ploile: pl. ac. 104,32

PIZMUIRE: s.f.
pizmuire: sg. ac. 77,58
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom. 126,3
(a) PLÃCEA: v. II
sã placã: conj. prez. 3.pl. 18,15
am plãcut: ind. pf.c. 1.sg., în structura v. dislocatã bine am plãcut
25,3
plac: ind. prez. 3.pl. 52,6
sã plac: conj. prez. 1.sg. 55,13
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 68,32
au plãcut: ind. pf.c. 3.pl. 101,15
voiu plãcea: înd. viit.I. 1.sg., în str uctura v. dislocatã bine voiu
plãcea 114,9
au plãcut: ind. pf.c. impers., în structura v. dislocatã bine au plãcut
146,11; 149,4
PLÃCERE: s.f.
plãceri: sg. gen., în sint agma bunei plãceri 68,14
plãcerea: sg. nom. 146,10

(a) PL OUA: v. I
plua-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,7
au pluat: ind. pf.c. 3.sg. 77,24
au ploat: ind. pf.c. 3.sg. 77,27
PLUTIRE: s.f.
plutire: sg. ac. 65,9
POAMÃ: s.f.
poame: pl. ac. 78,1
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 9,15; 23,7, 9; 72,28; 86,2; 99,4; 106,18; 117,19
poartã: sg. ac. 68,13; 126,5
porþi: pl. ac. 106,16
poarta: sg. nom. 117,20
porþilor: pl. gen. 147,13
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 44,5
podoabã: sg. ac. 92,1; 103,1

(a) PLÃTI: v. IV
va plãti: ind. viit.I. 3.sg. 36,21
plãtiiam: ind. imp. 1.sg. 68,5

POFTÃ: s.f.; var. (Înv.) POHTÃ
poftele: pl. ac. 10 (Ov),3; 80,13
pofta: sg. nom./ac. 10 (Ov),17; 77,29, 30; 102,5; 1 11,10;
126,5
pohta: sg. ac. 20,3
poftã: sg. ac. 105,14

(a se) PLÂNGE: v. III
(sã) plângea: ind. imp. 3.pl. 77,64
sã plângem: con j. prez. 1.pl. 94,6
plângea: ind. imp. 3.pl. 125,6
am plâns: ind. pf.c. 1.sg. 136,1

(a) POFTI: v. IV
va pofti: ind. viit.I. 3.sg. 44, 12
sã pof tiþi: con j. prez. 2.pl. 61,11
au pof tit: ind. pf.c. 3.pl. 105,14
poftit-au: ind. pf.c. 3.sg. 118,20
am poftit: ind. pf.c. 1 .sg. 118,40

PLÂNGERE: s.f.
plângerii: sg. gen. 6,9
plângerea: sg. nom./ac. 29,6, 12
plângere: sg. ac. 101,10
(a se) PLE CA: v. I
pleca(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov), 10
pleacã: im perativ 2.sg. 16,6; 30,3; 44,11; 70,2; 85,1; 87,3; 101,3;
118,36; 143,5
a pleca: inf. prez. 16,11
au plecat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,10; 20,12; 74,9; 114,2
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.pl. 45,7; 101,12
pleca-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 48,5
plecaþi: imperativ 2.pl. 77,1
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 103,5

(a se) POGORÎ: vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pom: sg. ac. 1,3
(a se) POMENI: v. IV
sã pomeneascã: conj. prez. 3.sg. 6,6
pomeneºti: ind. pr ez. 2.sg. 8,5
voiu pomeni: ind. viit.I. 1.sg. 15,4
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pomeneascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,4
(nu) pomeni: imperativ prohib. 2.sg. 24,7
pomeneaºte: imperativ 2.sg. 24,7
pomeni-vor: ind. viit.I. 3.pl. 44,18
sã pomeneºti: conj. pr ez. 2.sg. 78,8
sã (sã) pomeneascã: con j. prez. 3.sg. 82,5
pomeneascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 108,14

povãþuitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 60,3
povãþuieºti: ind. prez. 2.sg. 66,5; 79,2
ai povãþuit : ind. pf.c. 2.sg. 72,24
povãþuit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 76,21

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom./ac. 9,7; 33,17; 37,1; 101,13; 108,15; 111,7;
134,13; 144,7
pomenirii: sg. dat. 29,5; 96,12
pomenire: sg. ac. 69,1; 110,4
PORNIRE: s.f. „producere bruscã ºi put ernicã a unui f enomen
natural”, „dezlãnþuire”
pornirea: sg. nom./ac. 45,5; 88,10
PORUMB: s.m. (Pop.) „porumbel”
porumb: sg. ac. 54,7
PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþii: sg. gen. 67,14
PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 2,6; 7,7; 18,9; 98,7; 118,96, 98
poruncile: pl. nom./ac. 77,7; 88,32; 102,18; 110,8; 111,1; 118,4,
6, 10, 15, 19, 21; 118,40, 45, 47, 48, 60, 63, 69, 73, 78, 86, 87,
100, 104, 110, 115, 127, 128, 131, 134, 143, 146, 159, 166, 168,
172, 173, 176
poruncã: sg. nom./ac. 80,5; 93,20; 104, 10; 148,6
poruncilor : pl. gen./dat. 118,32, 35, 66
(a) PORUNCI: v. IV
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 7,7; 118,4
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 32,9; 41,9; 77,5, 23; 90,11; 104,8;
132,3; 148,5
porunceºti: ind. pr ez. 2.sg. 43,5
porunceaºte: imper ativ 2.sg, 67,29
poruncit-au: ind. pf.c. 3.sg. 110,9
poruncit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 118,138
POST: s.n.
post: sg. ac. 34,13; 68,11; 108,2 4

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: sg. voc., în sintagma povãþuitoriul mieu 54,14
povãþuitorii: pl. nom. 67,28
povãþuitoriu: sg. nom. 79,10
POVÂRNIT, -Ã: adj.
povârnit: m. sg. dat. 61,4
(a) POVESTI: v. IV
povestesc: ind. prez. 3.pl. 18,2
sã povestesc: conj. prez. 1.sg. 25,7
povestiþi: imperativ 2.pl. 47,13
sã povestiþi: conj. prez. 2.pl. 47,14
povesteºti: ind. prez. 2.sg. 49,16
au povestit: ind. pf.c. 3.pl. 63,10; 77,3
voiu povesti: ind. viit.I. 1.sg. 65,16; 117,17
povesti-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 72,15
povesti-vom: ind. viit.I. 1.pl. 74,2
va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 86,6; 87,12
vor povesti: ind. viit.I. 3.pl. 144,5, 6
PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 16,12
prãzile: pl. ac. 67,13
PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravul: sg. ac. 1,4; 17,43; 34,5
PRAZNIC: s.n.
praznicului: sg. gen. 73,4
praznic: sg. ac. 75,11; 117,27
(a) PRÃPÃDI: v. IV
prãpãdeaºte: imperativ 2.sg. 54,10
(a) PRÃZNUI: v. IV
prãznuiaºte: ind. prez. 3.sg. 41,5
PREAÎNALT, -Ã: adj./s.
Preaînalte: s.m. sg. voc. 9,3; 91,2
(Celui) Preaînalt : s.m. sg. gen./dat. 49,14; 76,11; 90,1; 106,11
(Cel) Preaînalt: s.m. sg. nom./ac. 77,17; 86,5; 90,9
pr eaînalt/Preaînalt: adj. m./n. sg. nom./ac. 45,5; 46,3; 56,3;
82,19; 91,9; 96,9

POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturniche: sg. nom. 104,40
(a se) POTICNI: v. IV
(sã) vor poticni: ind. viit.I. 3.pl. 36,31
(a) POTOLI: v. IV
potolit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 84,4
potoleºti: ind. pr ez. 2.sg. 88,10

PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 5,6; 37,12; 108,15
PREASLÃVIT, -Ã: s.m./f./n.
pr easlãvite: s.n. pl. nom. „lucruri pline de slavã” 86,3

POTOP: s.n.
potopul: sg. nom. 28,10
potop: sg. ac. 31,6

PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom./ac. 77,64; 98,6; 131,9, 16
preot: sg. nom. 109,4

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnicul: sg. nom. 73,10

(a se) PREPUNE: v. III (Înv.) „a nu avea încredere în cineva sau
în ceva”, „a se îndoi”; „a se teme”
(vã) prepuneþi: ind. prez. 2.pl. 67,17
am prepus: ind. pf.c. 1.sg. 118,39

POVAÞÃ: s.f.
povaþa: sg. nom. 103,17
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuiaºt e: imperativ 2.sg. 5,9; 85,11; 118,35; 138,2 4
povãþuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,3
vei povãþui: ind. viit.I. 2.sg. 30,4
au po vãþuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 42,3; 77,14, 53, 72; 105,9; 106,7, 30
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 44,5; 59,11; 107,11; 138,10; 142,10

(a) PRESÃRA: v. I, var. (Înv. ºi reg.) (a) PRÃSÃRA
prasarã: ind. prez. 3.sg. 147,16
PRESUS: adv.
(mai) presus: 8,2; 71,16; 73,5; 148,4
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PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac., în loc. adv. fãrã pr eþu „ief tin”, „pe nimic” 43,13
preþul: sg. ac. 48,9; 61,5

PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. nom./ac. 32,17; 71,7; 115,11; 121,6
prisosire: sg. nom./ac. 77,25; 121,7

(a) PRICEPE: v. III
priceape: ind. prez. 3.sg. 18,13

PRISOSIT: s.n.
prisosit: s.n. sg. ac., în lco. adv. de prisosit „din belºug” 30,24

PRICEPERE: s.f.
priceapere: sg. ac. 48,4
priceaperea: sg. ac. 104,22

(a) PRIVEGHEA: v. I
priveghiiat-am: ind. pf.c. 1.sg. 101,8
privegheazã: ind. prez. 3.sg. 126,1

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã pricinã 3,8; 72,13
pricina: sg. ac. 73,22

(a) PRIVI: v. IV
priveºti: ind. prez. 2.sg. 10 (Ov),14
privesc: ind. prez. 3.pl. 10,5; 65,7
au privit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,2; 21,18; 32,13; 39,5; 53,9; 84,12;
101,20
privit-au: ind. pf.c.3.sg. 32,14
vei privi: ind. viit.I. 2.sg. 34,17; 90,8
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 93,9; 112,6; 137,6

PRICIRE: s.f.
pricirea: sg. ac. 17,44
pricire: sg. ac. 54,10
PRIGONIRE: s.f.
prigonire: sg. ac. 79,7
Prigonirii: sg. gen., în s. pr opr. Apa Prigonirii 80,8; 105,32

PRIVIRE: s.f.
privire: sg. nom. 72,4

PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac., în loc. adj. fãrã prihanã 14,2; 17,24, 31, 33; 18,8,
14; 36,18; 100,6; 118, 1, 80
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN; PRIETIN
priiatinii: pl. nom. 37,12
prietinul: sg. ac. 87,19
prietini: pl. nom. 107,10
prietinii: pl. nom. 138,17
PRIMÃVARÃ: s.f.
primãvara: sg. ac. 73,17
PRIMEJDIE: s.f.
primejdiile: pl. nom. 114,3
(a) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 6,10
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 50,21
ai priimit: ind. pf.c. 2.sg. 64,5; 72,24
primeascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 71,3
priimeaºte: imperativ 2.sg. 118,116, 122; 146,6
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 145,9
(a se) PRINDE: v. III
prinzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 7,6
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 9,16, 17
prindu(-sã): ind. prez. 3.pl. 10 (Ov),2
voiu prinde: ind. viit.I. 1.sg. 17,38
sã prinzã: con j. prez. 3.sg. 34,8
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 55,1; 58,4
sã (se) prinzã: conj. prez. 3.pl. 58,13
prindeþi: imperativ 2.pl. 70,11
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 105,46
PRINOS: s.n.
prinosul: sg. ac. 39,7; 50,21
PRINZÃTOARE: s.f. „cursã”
prinzãtoarea: sg. nom. 34,8
(a) PRISOSI: v. IV
au prisosit: ind. pf.c. 3.sg. 49,19; 77,38
vor prisosi: ind. viit.I. 3.pl. 64,14
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 72,12
PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþa: sg. ac. 29,7

(a) PROBOZI: v. IV (Înv.ºi reg.) „a ocãrî”
au probozit: ind. pf.c. 3.pl. 78,12
PROBOZIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „ocarã”, „hulã”
probozirea: sg. nom. 68,20
probozire: sg. ac. 68,21
PROROC: s.m.
prorocul: sg. nom. 50,2
proroc: sg. nom. 73,9
prorocii: pl. ac. 104,15
(a) PROSLÃVI: v. IV
vei proslãvi: ind. viit.I. 2.sg. 49,15
PRUNC: s.m.
pruncilor: pl. gen./dat. 8,3; 16,14; 118,130
pruncii: pl. ac. 18,8; 114,6; 136,9
prunci: pl. voc. 112,1
PSALM: s.m.
psalmilor: pl. gen., în titlu: Cartea psalmilor
psalm: sg. nom., în titlu: Psalm 1; Psalm 2; 17,50; 26,6; 56,8, 10;
65,2, 4; 67,5; 80,3; 97,5
psalmul: sg. nom. 3,1; 4,1; 5,1; 6,1; 7,1; 8,1; 9,1; în titlu: Psalmul
10 dupã ovr eai; 10, 1; 11,1; 12,1; 13,1; în titlu: Psalmul lui David,
14; 18,1; 19,1; 20,1; 21,1; 22,1; în titlu: Psalmul lui David, 23;
24,1; 25,1; 26,1; în titlu: Psalmul lui David, 27; Psalmul lui David,
28; Psalmul cântãrii, 29 ; 30,1; în titlu: Psalmul lui David, 32; 36,1;
37,1; 39,1; 40,1; 42,1; 45,1; 46,1; 47,1; 48,1; 49,1; 50,1; 61,1; în
titlu: Psalmul lui David, 62; 63,1; în titlu: Psalmul lui David, 64;
65,1; 66,1; 67,1; 69,1; în titlu: Psalmul lui David, 70; 71,1; 72,1;
74,1; 75,1; 76,1; 78,1; 79,1; 80,1; 81,1; 83,1; 84,1; 86,1; în titlu:
Psalmul cântãrii, 91; în titlu: Psalmul lui David, 93; 97,1; 98,1; 99,1;
100,1; 107,1; 108,1; 109,1; în titlu: Psalmul lui David a lui Irimie,
136; 138,1; 139,1; 140,1; 142,1; în titlu: Psalmul lui David, 143;
146,1
Psalmului: sg. gen. 82,1; în titlu: Cântarea Psalmului, [87]
psalmi: pl. ac. 94,2
PSALTIRE: s.f. „vechi instrument muzical cu coarde, de formã
triunghiularã, folosit pânã în evul mediu”; „harpã”
psaltire: sg. ac. 32,2; 48,5; 80,3; 143,9; 149,3; 150,3
psaltire: sg. voc. 56,9; 107,3
psãltire: sg. ac. 91,4
(a) PSÃLMUI: v. IV (Înv.) „a psalmodia”; „a cânta”
psãlmuiþi: imperativ 2.pl. 32,3; 67,33; 97,4, 5; 104,2; 134,3; 146,7
voiu psãlmui: ind. viit.I. 1.sg. 58,18; 107,2, 4; 1 37,1; 143,9
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sã psãlmuia scã: conj. prez. 3.sg. 65,4
psãlmui-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 70,22; 100,1; 103,33; 145,2
a psãlmui: inf. pr ez. 91,2
PUCIOS, -OASÃ: adj.
pucioasã: f. sg. ac., în sint agma iarbã pucioasã (Înv.) „sulf” 10,7
PUI: s.m.
puiu: sg. ac. 16,12
puilor: pl. gen./dat. 56,5; 146,9
puii: pl. nom./ac. 83,4; 103,21

PUSTIU , -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustiiul: s.n. sg. ac. 28,8; 106,35
pustiia: s.f. sg. nom./ac. 28,8; 62,1; 68,26; 106,4
pustie: s.f. sg. ac. 54,8; 67,8; 77,15, 19, 40, 52; 94,9; 101,7; 105,9,
14, 26; 135,16
pustiii: s.f. sg. gen. 64,13
pustiie: s.f. sg. ac. 106,33
pustiiu: adj. n. sg. ac. 62,3
pustii: adj. m. pl. ac. 74,7
PUSTNICESC, -EASCÃ: adj.
pustniceºti: m. pl. ac. 119,4

PULBERE: s.f.
pulber ea: sg. ac. 77,27
PULPÃ: s.f.
pulpele: pl. ac. 146,10
(a se) PUNE: v. III
sânt pus: pasiv ind. prez. 1.sg. 2,6
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 8,7; 17,35; 38,6; 72,18; 90,9; 103,9; 118,102;
138,5
pune: imperativ 2.sg. 9,21; 26,11; 82,12, 14; 118,33, 38; 140,3
pune-voi: ind. viit.I. 1.sg. 11,6
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 12,2; 49,21; 88,26, 30; 109,1; 131,11;
136,6
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16, 11; 17,12, 33; 18,6; 24,12; 39,3;
40,9; 45,9; 51,9; 53,5; 65,9; 7 7,5, 13, 43; 80,6; 82,6; 83,6, 7;
85,14; 104,10; 106,41; 108,5; 139,6; 147, 14; 148,6
pune(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 17,44; 20,10; 44, 17
pus-ai: ind. pf.c. 2.sg. 20,4; 30,9
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 20,6, 13
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 24,8; 83,4; 84,14
puiu: ind. prez. 1.sg. 30,6
puind: gerunziu 32,7
pune: ind. prez. 3.sg. 36,2 4; 83,8; 108,6
pus-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,2; 88,4, 20
pusu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,14, 15; 79,7
puneþi: imperativ 2.pl. 47, 14
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 48,15
puneai: ind. imp. 2.sg. 49,18, 20
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 50,21
pus-ai: ind. pf.c. 2.sg. 55,9; 65,11, 12; 88,41; 89,8; 103,20
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 68,12; 118,106
pus-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 72,9; 73,4; 78,1, 2; 104,27, 32; 106,33,
35; 118,110
a pune: inf. prez. 72,28
sã puie: conj. pr ez. 3.pl. 77,7
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 87,7, 9; 104,21; 148,6
(-)oiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 88,28
puneam: ind. imp. 1.sg. 100,3
pui: ind. prez. 2.sg. 103,3
(a se) PURTA: v. I
poarte: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 39,16
(m-)am pur tat : ind. pf.c. 1.sg. 17,22
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 90,12
purtând: gerunziu 125,6

(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 77,20
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 17,39; 20,12; 139,11
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 35,13; 140,6
am putut : ind. pf.c. 1.sg. 39,13
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 77,19; 147,17
voiu putea: ind. viit.I. 1 .sg. 138,6
PUTERE: s.f.
putere: sg. ac. 17,33
puteare: sg. ac. 17,40; 29,8; 32,16; 59,14; 67,12, 36; 83,8; 88,14;
92,1;107,14; 117,16
puteri: pl. ac. 19,7; 89,10
puterea/Puterea: sg. nom./ac. 20,2, 14; 30,4; 32,6; 47, 14; 48,7;
53,3; 58,10; 61,12; 62,3; 65,7; 67,35; 70,18; 73,13; 79,3; 88,10;
89,11; 105,8; 121,7; 135,15
puterile: pl. nom./ac. 20,14; 43,10; 59,12; 70,15; 77,4; 102,21;
105,2; 107,12; 148,2; 150,2
puterilor: pl. gen. 23,10; 45,8, 12; 47,9; 58,6; 67,13; 68,7; 79,5,
8, 15, 20; 83,2, 4, 9, 13; 88,9
puterii: sg. gen./dat. 32,16, 17; 65,3; 67,29, 34; 88,11, 18; 109,2,
3; 150,1
putearea: sg. nom./ac. 45,2; 58,12, 17; 64,7; 76,15; 77,26; 137,3;
144,4, 6, 11, 12
puterea: sg. voc., în sintagma puterea mântuirii meale 139,8
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnic: adj. m./n. sg. nom. 7,12; 23,8; 49,3; 51,3
puternic: adj. m. sg. nom. 88,9
putearnici: adj. m. pl. nom. 102,20
putearnicã: adj. f. sg. nom. 111,2
Put earnice: s.m. sg. voc. 44,4
(cel) putearnic: s.m. sg. ac. 71,12
putearnic: s.m. sg. ac. 77,65
(celor) put earnici: s.m. pl. gen. 85,14
(cel) puternic: s.m. sg. ac. 88,20
(Celui) Putear nic/(celui) putear nic: s.m. sg. gen . 119,4; 126,4
(a) PUTREZI: v. IV
putrãzit-au: ind. pf.c. 3.pl. 37,6
PUÞ: s.n.
puþul: sg. ac. 54,24; 68,16

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 15,8; 18,15; 24,15; 33,2; 34,27; 37,18; 39,12, 17; 49,8;
50,5; 68,24; 69,5; 70,6, 14; 71,15; 72,23; 73,23; 94,10; 104,4;
108,15, 19; 118,33, 4 4, 109, 117
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 102,9

PUÞIN, -Ã: adj./adv./pron. nehot.; var. (În v.) PUÞÂN, -Ã
puþin : adv. 8,6; 36,10, 16; 72,2; 93,17; 118,87
puþân : adv. 72,2
puþâni: pron. nehot. m. pl. ac. 16,14
puþini (foar te): adj. m. pl. nom. 104, 12
puþâne: adj. f. pl. nom. 108,8
R

(a) PUSTII: v. IV
au pus tiit: ind. pf.c. 3.pl. 78,7
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 72,19

RAMN: s.n. (Înv.) „pãducel”
ramnul: sg. ac. 57,10
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rãsari: ind. prez. 2.sg. 103,14
rãsãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 103,22; 111,4
voiu rãsãri: ind. viit.I. 1.sg. 131,17
rãsare: ind. prez. 3.sg. 146,8

RANÃ: s.f.
ranele: pl. nom. 37,6
ranelor: pl. gen. 68,27
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: ind. prez. 3.pl. 24,3
aº fi rãbdat: cond. pf. 1.sg. 54,13
au rãbdat: ind. pf.c. 3.sg. 77,21

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. nom./ac. 49,1; 102,12; 106,3; 112,3
rãsãrit: sg. ac. 67,34; 74,7

RÃBDARE: s.f.
rãbdarea: sg. nom. 9,19; 61,6

RÃSÃRIT, -Ã: ad j.
rãsãrit: m. sg. nom. 1,3

RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom./voc. 85,15; 102,8; 144,8

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
sã rãscumper e: con j. prez. 3.sg. 7,3
rãscumpãrã: imperativ 2.sg. 25,11; 43,26; 118,154
rãscumpãr atu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 30,6
rãscumpãr a-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,23; 48,8; 54,19
rãscumpãrã: ind. prez. 3.sg. 48,8; 102,4
va rãscumpãra: ind. viit.I. 3.sg. 48,16; 71,14; 129,8
rãscumpãr at-ai: ind. pf.c. 2.sg. 73,2; 76,16
au rãscumpãrat: ind. pf.c. 3.sg. 77,42; 105,10; 135,2 4

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgneaºte: ind. prez. 3.sg. 21,14
rãgnit-am: ind. pf.c. 1.sg. 37,9
rãgnind: gerunziu 103,21
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. ac. 51,7
rãdãcinile: pl. ac. 79,10

RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãrãrii: sg. gen. 48,9
rãscumpãr are: sg. ac. 110,9

(a se) RÃDIC A: v.I; vezi (a se) RIDICA

RÃSCUMPÃRÃT OR: s.m.; var. (Înv.) RÃSCUMPÃRÃT ORIU
(Înv.) mântuitor
rãscumpãrãtoriul: sg. nom. 77,35

RÃDIC ARE: s.f.; v ezi RIDICARE
RÃDIC AT, -Ã: adj.; vezi RIDICAT
(a) RÃGUªI: v. IV
rãguºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 68,4
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 16,14; 20,13; 36,38; 75,11
rãmãºiþe: pl. nom. 36,37
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâne: ind. pr ez. 3.sg. 9,8; 32,11; 60,8; 71,17; 110,3, 10; 111,3,
9; 116,2; 118,89, 90, 91
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 71,5; 88,37
rãmâi: ind. prez. 2.sg. 101,13, 27
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 105,11
RÃNIT, -Ã: s.m./f.
(cei) rãniþi: pl. ac. 87,6
rãnit: sg. ac. 88,11

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtirea: sg. nom./ac. 27,4; 90,8; 130,2; 136,8
rãsplãtiri: pl. ac. 68,23
rãsplãtire: sg. ac. 93,2; 118,112
rãsplãtirile: pl. ac. 102,2

RÃPIRE: s.f.
rãpirea: sg. ac., în sintagma rãpir ea minþii ieºire din minþi”;
„nebunie”, „tulburare” 30,1, 23; 67,28

RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. nom./ac. 7,10; 15,7; 25,2; 72,21; 138,13
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 64,11
rãsar: ind. prez. 3.pl. 68,32
rãsãri-va. ind. viit.I. 3.sg. 71,7
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 84,12; 96,11
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 91,8

(a se) RÃSIPI: v.IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

(a) RÃPI: v. IV
sã rãpeascã: con j. prez. 3.sg./pl. 7,3; 49,22
a rãpi: inf. prez. 10 (Ov),9
rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 21,14
rãpesc: ind. prez. 3.pl. 34,10

(a) RÃPªTI: v. IV (Înv. ºi r eg.) „a protesta”
vor rãpºti: ind. viit.I. 3.pl. 58,16

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
am rãsplãtit: ind. pf.c. 1.sg. 7,5
rãsplãtesc: ind. prez. 3.pl. 7,5
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 17,21, 25; 30,24; 93,23; 136,8; 137,8
rãsplãteaºt e: imperativ 2.sg. 27,4; 78,12; 93,2; 118, 17
rãsplãtea: ind. im p. 3.pl. 34,12
rãsplãteasc: ind. prez. 3.pl. 37,21
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 40,11; 55,12; 115,12
vei rãs plãti: ind. viit.I. 2.sg. 61,13; 141,8
rãsplãtiþi: imperativ 2.pl. 75,12
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 102,10
ai rãsplãtit: ind. pf.c. 2.sg. 136,8

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.pl. 101,24
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 118,42
RÃSPUNDERE: s.f.
rãspundere: sg. ac. 87,1
RÃSPUNS: s.n.
rãspunsurile: pl. ac. 140,4
(a) RÃSUFLA: v. I
sã rãsuflu: conj. prez. 1.sg. 38,14
RÃSUNÃT OR, -TOARE: adj.
rãsunãtoare: n. pl. ac. 150,5
(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcit-au: ind. pf.c. 3.pl. 57,4; 106,4
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rãpegiunile: pl. nom. 77,20
rãpegiunea: sg. ac. 82,10; 123,5; 125,4
rãpe june: sg. ac. 109,7

rãtãcesc: ind. prez. 3.pl. 94,10
a rãtãci: inf. prez. 106,40
am rãtãcit: ind. pf.c. 1.sg. 118, 110
rãtãcit-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,176
RÃU, REA: adj./s./adv.
reale: s.n. pl. nom./ac. 7,5; 20,12; 22,4; 27,3; 34,4, 12; 37,13,
21; 39,13, 15; 40,6, 8; 69,4; 70,13, 24; 87,4; 89,15; 108,5, 20
rãu: s.n. sg. ac. 10 (Ov),6; 14,3; 33,14, 15, 17; 36,27; 50,6; 55,6; 88,34
realele: s.n. pl. nom./ac. 34,26; 139,12
rãul: s.n. sg. nom./ac. 90,10; 120,7
realelor: s.n. pl. gen. 106,39
rea: adj. f. sg. ac. 36,19; 40,2; 48,6; 118,101
reale: adj. n. pl. ac. 70,20; 93,13
rãi: adj. m. pl. ac. 77,49
rãu: adj. n. sg. ac. 111,7; 139,2
rãu: adv. 77,19
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. nom./ac. 7,10; 34,17; 35,5; 49,19; 51,5; 93,23; 96,10;
106,34
rãotãþii: sg. gen. 26,5
rãutate: sg. ac. 51,3
rãotãþi: pl. ac. 106,26
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. nom./ac. 17,35, 40; 23,8; 26,3; 34,1; 55,2; 77,9;
139,8; 143,1
rãzboaiele: pl. ac. 45,10
rãzboaie: pl. ac. 67,31; 139,3
rãzboiul: sg. ac. 75,4
(a) RÃZBOI: v. IV
rãzboiesc: ind. prez. 3.pl. 55,3
(a) RÂDE: v. III
va râde: ind. viit.I. 3.sg. 2,4
sã râzã: conj. pr ez. 3.pl. 24,3
vei râde: ind. viit.I. 2.sg. 58,9
(a) RÂNDUI: v. IV
rânduia: ind. imp. 3.pl. 139,3
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 109,4; 118,91
RÂPÃ: s.f.
râpa: sg. ac. 113,8
RÂS: s.n.
râs: sg. nom./ac. 43,14; 78,4
RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. 23,2; 88,26; 104,41
râului: sg. gen. 45,5
râul: sg. nom. 64,10
râu: sg. ac. 65,6; 71,8; 79,12
râurile: pl. nom./ac. 77,16, 44; 92,3; 97,8; 106,33; 136,1
RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. nom. 68,10; 78,5; 118,139
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
(nici) râvni: imper ativ prohib 2.sg. 36,1
am rãvnit: ind. pf.c. 1.sg. 72,3
REPAUS: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) RÃPAUS
rãpaus: sg. ac. 65,12
REPEJUNE: s.f. „râpã”, „vale”; „pârâu”
rãpe junile: pl. ac. 73,15

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA; (a se)
RÂDICA
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,17; 82,3; 105,26
râdicaþi: imperativ 2.pl. 23,7
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 23,9; 95,8; 133,2
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 24,1; 85,4; 118,48; 122,1; 142,8
râdic: ind. prez. 1.sg. 27,2
ai rãdicat: ind. pf.c. 2.sg. 29,2
voiu rãdica: ind. viit.I. 1.sg. 62,5
râdicã: imperativ 2.sg. 73,3
(nu vã) rãdicaþi: imperativ prohib. 2.pl. 74,6
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 77,52
rãdicat-au: ind. pf.c. 3.sg. 92,3
rãdicã: ind. prez. 3.sg. 112,7; 145,8
rãdicat-am: ind. pf.c. 1.sg. 120,1
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.pl. 130,1
rãdicând: gerunziu 134,7
RIDICARE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDICARE
rãdicarea: sg. nom. 140,2
RIDICAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDICAT, -Ã
rãdicat: m. sg. ac. 36,35
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RÃSIPI
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 17,15; 52,6
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 21,15
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 32,10
rãsipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 34,16; 140,7
ai rãsipit: ind. pf.c. 2.sg. 43,12; 88,11
rãsipeaºte: imperativ 2.sg. 58,12; 67,31
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 58,16; 91,10
sã (sã) rãsipeascã: conj. prez. 3.pl. 67,2
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 88,34
sã rãsipeascã: conj. prez. 3.sg. 105,27
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.sg. 111,9
vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 142,12; 143,6
RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) RÃSIPIRE
rãsipirile: pl. ac. 146,2
ROATÃ: s.f.
roatã: sg. ac. 76,19
roata: sg. ac. 82,14
ROB: s.m.
robul: sg. nom./ac. 26,9; 85,2; 118,122, 124, 135, 176; 142,2, 12
robilor: pl. gen. 68,37; 79,5; 88,51
robului: sg. gen./dat. 85,4; 118, 17, 38, 49, 76, 84
robii: pl. ac. 89,13, 16
rob: sg. nom. 104,17
(a) ROBI: v. IV
robit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 67,19
au robit: ind. pf.c. 3.pl. 136,3
ROBIE: s.f.
robia: sg. ac. 13,7; 125,4
robiia: sg. ac. 52,7; 125,1
robie: sg. ac. 77,61; 95,1
ROBIME: s.f.
robimea: sg. ac. 67,19
ROBIT, -Ã: adj./s.
robiþi: adj. m. pl. gen. 70,1
robiþii: s.m. pl. nom. 107,7
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ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodul: s.n. sg. nom./ac. 1,3; 4,8; 20,11; 66,7; 71,16; 103,13; 104,35;
131,11
roadã: s.f. sg. nom. 57,12
rodurile: pl. ac. 64, 11; 77,46
roada: sg. nom./ac. 84,13
roadei: sg. gen. 126,3
rod: sg. ac. 106,37
RODIT, -Ã: adj.
roditã: f. sg. ac. 127,3
RODITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RODITORIU
roditoriu: m./n. sg. ac. 51,10; 106,34
roditoar e: n. pl. nom. 148,9

ai ruºinat: ind. pf.c. 2.sg. 43,8, 10
ruºinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 52,6
sã (sã) ruºineazã: con j. prez. 3.pl. 68,7
ruºinându(-sã): gerunziu 69,4
ruºineze(-se): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 82,18
sã (se) ruºineaze: conj. pr ez. 3.pl. 82,18
ruºineze-(sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 96,7; 118,78
sã ruºinezi: conj. prez. 2.sg. 118,31
(mã) ruºinam: ind. imp. 1.sg. 118,46
sã (mã) ruºinezu: conj. pr ez. 1.sg. 118,80
(nu) ruºina: imperativ prohib. 2.sg. 118,116
(sã) va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 126,5
RUªINAT, -Ã: adj.
ruºinat: m. sg. nom. 73,21

ROªU, -IE: adj.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 105,7, 9, 22; 135,13, 15

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom./ac. 39,16; 43,16; 68,8, 20; 108,29
ruºine: sg. ac. 70,13; 88,46; 131,18

ROUÃ: s.f.
roao: sg. ac. 132,3

S

RUDÃ: s.f.
rudã: sg. nom. 77,8

SABIE: s.f.
sabia: sg. nom./ac. 7,13; 16,13; 36,15; 43,4; 75,4
sabiile: pl. ac. 9,7
sabie: sg. nom./ac. 21,21; 34,3; 36,14; 56,5; 63,4; 77,62, 64; 143,10
sabiia: sg. nom./ac. 43,7; 44,4; 58,8
sabiii: sg. gen. 62,11; 88,4 4
sabii: pl. nom. 149,6

RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom. 73,8
(a se) RUGA: v. I
(mã) voiu ruga: ind. viit.I. 1.sg. 5,4; 29,9
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 27,2; 63,2
(sã) va ruga: ind. viit.I. 3.sg. 31,6
roagã: imperativ 2.sg. 36,7
(sã) vor r uga: ind. viit.I. 3.pl. 44,13
(mã) rugam: ind. imp. 1.sg. 108,4
rugatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,58
rugaþi: imperativ 2.pl. 121,6
va fi rugat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 134,14
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 141,2

SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn
de doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sacul: sg. ac. 29,12
sac: sg. ac. 34,13; 68,12
SALCIE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SALCE
sãlci: pl. ac. 136,2

RUGARE: s.f.
rugarea: sg. ac. 38,13

SARCINÃ: s.f.
sarcinã: sg. ac. 37,5
sarcine: pl. ac. 80,7

RUGÃ: s.f.
ruga: sg. ac. 21,25; 54,2; 60,2; 79,5; 87,3; 101,18
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom./ac. 4,2; 6,10; 16,1; 33,16; 34,13; 38,13; 39,3; 41,9;
53,4; 54,2; 60,6; 63,2; 64,3; 65,20; 68,14; în titlu: Rugãciunea lui David;
85,6; 87,3, 14, 15; 89,1; 101,1, 2, 18; 105,44; 108,7; 118,169; 140,2,
5; 141,1, 3, 7; 142,1; 144,19
rugãciunii: sg. gen. 5,3; 27,2, 6; 30,23; 65,19; 114,1; 1 29,2; 139,7

SAÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SAÞIU
saþiu: sg. ac. 105,15
(a) SÃDI: v. IV
ai sãdit: ind. pf.c. 2.sg. 43,3; 79,9
sãdit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 79,10
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 79,16; 93,9; 103,16; 106,37
SÃDIT,-Ã: s.m./f.
sãdiþii: s.m. pl. nom. 91,14

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi r eg.) (a se) RUMPE
sã rumpem: conj. prez. 1.pl. 2,3
rupt-ai: ind. pf.c. 2.sg. 29,12; 115,16
sã rumpã: con j. prez. 3.pl. 36,14
ai rupt: ind. pf.c. 2.sg. 73,15
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 106,14
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 140,7

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. nom./ac. 7,14; 10,3; 17,15; 37,3; 4 4,6; 76,18; 119,4;
126,4; 143,6
sãgeþi: pl. nom. 56,5
sãgeata: sg. ac. 90,6

(a se) RUªINA: v. I
sã (sã) ruºineaze: conj. prez. 3.sg./pl. 6,11; 30,18; 3 4,4; 39,15;
69,4; 70,13; 85,17; 108,28
(s-)au ruºinat: ind. pf.c. 3.pl. 21,6
sã (mã) ruºinez: con j. prez. 1.sg. 24,2; 70,1
(sã) vor r uºina: ind. viit.I. 3.pl. 24,3; 33,6; 36,19
ruºineaze(-se): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 24,4; 3 4,26; 128,5
sã (mã) ruºinezu: conj. prez. 1.sg. 24,20
(mã) voiu ruºina: ind. viit.I. 1 .sg. 30,2; 118,6
sã (mã) ruºineaz: con j. prez. 1.sg. 30,18
ruºineaze(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 39,15; 69,3

(a) SÃGETA: v. I
sã sãgeate: con j. prez. 3.sg./pl. 10,3; 63,5
vor sãge ta: ind. viit.I. 3.pl. 63,6
SÃGETÃTURÃ: s.f.
sãgetãturi: pl. nom. 54,22
SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 86,2; 105,25
sãlaºu: sg. ac. 101,7
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(a se) SÃLÃªLUI: v. IV
au sãlãºluit: ind. pf.c. 3.sg. 22,2
(sã) va sãlãºlui: ind. viit.I. 3.sg. 24,13
(m-)am sãlãºluit: ind. pf.c. 1.sg. 54,8
a (sã) sãlãºlui: inf. prez. 67,19
(s-)ar fi sãlãºluit : cond. pf. 3.sg. 93,17
sãlãºluitu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 119,5
(mã) voiu sãlãºlui: ind. viit.I. 1.sg. 138,9

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãt oare: sg. ac. 73,8
sãrbãt orii: sg. gen. 80,4
SÃRMAN, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) SIRMAN, -Ã; SURMAN, -Ã
sir manului: s.m. sg. dat. 10 (Ov),14, 18
sur mani: s.m. pl. ac. 93,6
(a se) SÃRUTA: v. I
(s-)au sãr utat: ind. pf.c. 3.pl. 84, 11

SÃLÃªLUITOR, -TOARE: s.m./f.
sãlãºluitorii: pl. ac. 119,5
SÃLBATIC, -Ã: s.m./f.; var. SÃLBATEC
(cel) sãlbatec: s.m. sg. nom. 79,14
(a) SÃLTA: v. I „a trãi cu intensitate o anumitã stare afectivã
(bucurie, veselie, emoþie, satisfcþie,entuziasm), exteriorizând-o
adesea prin sãrituri, gesturi, mimicã”
sãltaþi: imperativ 2.pl. 2,11; 97,6
vor sãlta: ind. viit.I. 3.pl. 5,13; 95,12; 97,8; 131,16
voiu sãlta: ind. viit.I. 1.sg. 9,3
sãlta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,16
sãlteaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 69,5
au sãltat: ind. pf.c. 3.pl. 96,8; 113,4
aþi sãltat: ind. pf.c. 2.pl. 113,6
sã sãlteaze: conj. prez. 3.pl. 131,9
sãlta-vor: ind. viit.I. 3.pl. 149,5
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 20,11; 21,24, 25; 24,13; 36,25, 26, 28;
68,37; 88,5, 30, 37; 101,29; 104,6; 105,27; 111,2
sãmânþã: sg. ac. 106,37
sãminþele: pl. ac. 125,6
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. nom. 37,4, 8

SÃRAC, -ã: s./adj.
sãracului: s.m. sg. dat. adn. 9,10
sãracilor: s.m. pl. gen./dat. 9,13, 19; 10 (Ov),17; 11,6; 67,6; 71,4,
13; 73,19; 111,9; 139,13
sãracului: s.m. sg. gen./dat. 9,19; 13,6; 21,25; 67,11; 71,13;
81,3; 101,1; 108,31
s ãracul: s.m. sg. nom./ac. 10 (Ov),2, 9, 14; 33,7; 34,10; 36,14;
48,3; 73,21; 81,3, 4; 106,41; 145,9
(cel) sãrac: s.m. sg. ac. 10 (Ov),9; 10,5; 40,2; 71,12; 112,7
(cei) sãraci: s.m. pl. ac. 10 (Ov), 10; 68,34
sãracii: s.m. pl. nom./ac. 10 (Ov),12; 21,27; 68,33; 71,2, 4; 108,12;
131,15
sãr ac: adj. m. sg. nom. 24,16; 39,18; 68,30; 69,7; 85,1; 87, 16;
108,22
sãr aci: adj. m. pl. nom. 108,9

SÃRÃTURÃ: s.f.
Sãrãturilor: pl. gen., în s. propr. Valea Sãrãturilor 59,2
Sãrãturã: sg. ac. 106,34

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. ac. 28,1
SÃVÂRªIT, -Ã: adj.
sãvârºitã: f. sg. ac. 88,38

SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 34,13; 78,12; 88,51; 128,7
sânului: sg. gen. 73,11

SÃPAT, -Ã: adj.
sãpatã: f. sg. nom. 79,17

SÃRÃCIE: s.f.
sãrãcie: sg. ac. 30,11

(a) SÃVÂRªI: v. IV
ai sãvârºit : ind. pf.c. 2.sg. 8,3; 10,4; 39,7; 67,10; 73,16
sãvârºaºt e: imperativ 2.sg. 16,5
sãvârºaºt e: ind. prez. 3.sg. 17,34; 28,9
sãvârºitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 30,20

SÂMBÃTÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
sâmbetei: sg. gen. în titlu: Întâia sâmbetei. Psalmul lui David 23;
47,1; 91,1; în titlu: Psalmul lui David 93 A patra sâmbetei
sâmbãt a: sg. ac. 37,1
sâmbãtã: sg. ac. în titlu: Lauda cântãrii lui Da vid în zioa mainte
de sâmbãtã, când s au înt emeiat pãmântul, 92

(a se) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.pl. 7,16
sãpat-au: ind. pf.c. 3.pl. 21,17; 56,7
(sã) va sãpa: ind. viit.I. 3.sg. 93,13

(a) SÃRÃCI: v. IV
au sãrãcit: ind. pf.c. 3.pl. 33,11
am sãrãcit: ind. pf.c.1.pl. 78,8

(a se) SÃTURA: v. I
sãturatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,14
sãtura(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 16,15
(sã) v or sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 21,27; 36,19; 58,16
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.pl. 77,29
au sãturat : ind. pf.c. 3.sg. 80,17; 104,40; 106,9
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 103,13
sãtura(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 103,16
voiu sãtura: ind. viit.I. 1.sg. 131,15
saturã: ind. prez. 3.sg. 147,14

SÂNGE: s.n.; (Pl.; înv. ºi pop.) SÂNGIURI
sângiurilor: pl. gen. 5,8; 25,9; 54,24; 58,3; 138,19
sângele: sg. nom./ac. 9,13; 29,10; 57,11; 78,3; 105,38
sânge: sg. ac. 13,3; 49,13; 67,24; 77,44; 93,21; 104,29; 105,38
sângiuri: pl. ac. 15,4; 50,16; 105,38
sângelui: sg. gen. 78,10
(a se) SÂRGUI: v. IV (Înv.) „a (se) grãbi”
au sâr guit: ind. pf.c. 3.pl. 15,4
(m-)am sârguit : ind. pf.c. 1.sg. 76,4
sârguit-au: ind. pf.c. 3.pl. 105,13
SCAUN: s.n.
scaun : sg. ac. 1,1; 9,5
scaunul: sg. nom./ac. 10,5; 44,7; 46,9; 88,5, 45; 92,2; 93,20;
102,19; 131,11, 12
scaunului: sg. gen. 88,15; 96,2
scaunele: pl. nom. 121,5
(a se) SCÃDEA: v. II
au scãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 30,11; 54,12; 72,19; 77,33; 101,4;
106,5; 118,123
(m-)am scãzut : ind. pf.c. 1.sg. 38,12
scãzut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 63,7; 68,4; 71,20; 72,26; 118,81, 82
scade: ind. prez. 3.sg. 67,3
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sã scazã: conj. prez. 3.pl. 67,3; 70,13
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 70,9
am scãzut: ind. pf.c. 1.pl. 89,7, 9
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 101,28; 103,29
(a) SCÃPA: v. I
am scãpat: ind. pf.c. 1.sg. 142,9
SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. nom./ac. 9,10; 89,1; 90,9; 93,22
scãparea: sg. nom. 17,3; 30,4; 31,7; 45,2; 58,17; 70,4; 90,2; 103,18;
143,2
scãpare: sg. ac., în sintagma casã de scãpare 30,3
(a se) SCÂRBI: v. IV
(m-)am scãrbit: ind. pf.c. 1.sg. 118,163
(a se) SCHIMBA: v. I
au schimbat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,1; 105,20
(sã) vor schimba: ind. viit.I. 3.pl. 44,1; 59,1; 68,1; 79,1; 101,27
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 72,21; 108,24
vei schimba: ind. viit.I. 2.sg. 101,27
SCHIMBARE: s.f.
schimbãrile: pl. ac. 43,13
schimbare: sg. nom. 54,20
schimbarea: sg. nom./ac. 76,11; 88,52
(a se) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 17,20; 39,3; 77,16; 104,37, 43; 106,14;
135,11
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 24,15; 36,6, 40
scoate: imperativ 2.sg. 24,17; 30,3; 58,2; 70,2; 118,153; 139,2;
141,8; 142,9; 143,7, 11
scos-ai: ind. pf.c. 2.sg. 29,4
scoate(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 30,5
scosu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 35,13
scoate(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 49,15; 90,15
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 65,12; 70,20
scoate: ind. prez. 3.sg. 67,7; 134,7
scos-au: ind. pf.c. 3.sg. 80,7; 104,30
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 80,11
scoateþi: imperativ 2.pl. 81,4
sã scoþi: conj. prez. 2.sg. 103,14
sã (sã) scoatã: conj. prez. 3.pl. 108,10
scaote-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 142,11

(a se) SCULA: v. I
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 3,2; 17,49; 43,6; 58,2; 72,20; 91,12;
108,28
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 3,6
scoalã: imperativ 2.sg. 3,7; 40,11; 43,23, 26
scoalã(-Te/-te): imperativ 2.sg. 7,7; 9,20; 10 (Ov),12; 16,13; 34,23;
43,23; 56,9; 58,6; 73,22; 81,8; 107,3; 131,8
(Te) scoalã: imperativ 2.sg. 7,7; 34,2
(Mã) voiu scula: ind. viit.I. 1.sg. 11,6
(sã) scula: ind. imp. 3.pl. 17,40; 123,2
(ne-)am sculat: ind. pf.c. 1.pl. 19,9
(s-)ar scula: cond. prez. 3.sg. 26,3; 75,10
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.pl. 26,12; 53,5; 85,14
sculându(-sã): gerunziu 34,11
a (sã) scula: inf. prez. 40,9
scula(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 56,9; 107,3
sã (Sã) scoale: conj. prez. 3.sg. 67,2
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 77,6; 87,11
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 93,16
sculându(-Te): gerunziu 101,14
scoalã: ind. prez. 3.sg. 112,7
(mã) sculam: ind. imp. 1.sg. 118,62
a (vã) scula: inf. prez. 126,2
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 126,2
sculatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 138,18
SCULARE: s.f.
scularea: sg. ac. 138,2
SCUMP, -Ã: adj.
scumpã: f. sg. ac., în sintagma piiatra scumpã/piatrã scumpã
18,11; 20,4
scumpã: f. sg. nom. 115,15
(a) SCURMA: v. I
scurme: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 108,11
SCURT,-Ã: adj.
scurt: n. sg. ac., în sintagma cu numãr scurt „în numãr mic” 104,12
SCUTEALÃ: s.f. (aici) „scut”
scuteala: sg. ac. 17,36
(a) SCUTI: v. IV
scuteascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,2
SCUTITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „protector”
scutitoriul: s.m. sg. nom. 17,19; 27,7; 30,5; 32,20; 36,39; 39,18;
58,12; 113,17, 18, 19; 143,2
scutitoriu: s.m. sg. nom. 17,31; 27,8; 30,3; 70,3
scutitoriul: sg. voc., în sintagma scutitoriul nos tru 83,10

(a se) SCRÂªNI: v. IV
scrâºnit-au: ind. pf.c. 3.pl. 34,16
va scrâºni: ind. viit.I. 3.sg. 36,12
(sã) va scãr zni: ind. viit.I. 3.sg. 111,10
(a se) SCRIE: v. III
scris iaste: pasiv ind. pr ez. imper s. 39,8
scrie: ind. prez. 3.sg. 44,2
sã (sã) scrie: conj. prez. 3.pl. 68,29
sã (se) scrie: conj. prez. 3.pl. 101,19
(sã) vor scrie: ind. viit.I. 3.pl. 138,16

(a se) SCUTURA: v. I
(m-)am scuturat: ind. pf.c. 1.sg. 108,23
au scuturat: ind. pf.c. 3.sg. 135,15
SCUTURAT, -Ã: s.m./f.
(celor) scuturaþi: s.m. pl. gen. 126,4

SCRIIT OR: s.m.
scriitoriului: sg. gen. 44,2

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 141,5

SCRIPTURÃ: s.f.
scripturile: pl. ac. 86,6

SEARÃ: s.f./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 54,18; 89,6
sarã: s.f. sg. ac. 58,7, 15
sãrii: s.f. sg. gen. 64,9
sara: s.f. sg. ac. 103,23; 140,2

SCRIS, -Ã: adj.
scrisã: f. sg. ac. 149,9
SCRISOARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „inscripþie”; (Reg.; prin ext.) „ºtiinþã
de car te”, „învãþãturã”
scrisoare: sg. nom. 15,1
scrisoarea: sg. ac. 55,1; 56,1; 57,1; 58,1; 59,1; 70,15

(a) SECA: v. I
ai sãcat: ind. pf.c. 2.sg. 73,15
au sãcat: ind. pf.c. 3.sg. 105,9
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sf inþii: s.m. pl. voc., în sintagma sf inþii Lui/toþi sfinþii L ui 29,5;
30,2 4; 33,10
sf inþii: s.m. pl. nom./ac. 36,28; 49,5; 67,36; 84,9; 131,9, 16; 144,10;
149,5; 150,1
(ceale) sf inte: s.n. pl. ac. 55,1; 133,2
sfântului: s.m. sg. gen. 88,19

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCERA
vor sãcera: ind. viit.I. 3.pl. 125,5
seacerã: ind. prez. 3.sg. 128,7
SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcuri: pl. ac. 73,5
sãcure: sg. ac. 73,6

(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºascã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 7,10
(sã) v or sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. 17,38
(sã) sfârºaºte: ind. prez. 3.sg. 83,3
au sfãrºit : ind. pf.c. 3.pl. 118,87

(a) SEMÃNA: v. I; (Pop.) (a) SÃMÃNA
au sãmãnat : ind. pf.c. 3.pl. 106,37
samânã: ind. prez. 3.pl. 125,5
SEMINÞIE: s.f.; var. (În v.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. dat. 17,51
sãminþiia: sg. nom. 21,31
sãminþiile: pl. nom. 71,17

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. 4,1; 5,1; 6,1; 8,1; 9,1, 7, 19; 10,1; 11,1; 12,1; 13, 1;
15,11; 17,1, 36; 18,1; 19,1; 20,1; 21,1; 24, 1; 25,1; 30,1; 35,1;
37,7; 38,1; 39,1; 40,1; 41,1; 43,1, 23; 4 4,1; 45,1; 46,1; 48,1, 10;
50,1; 51,1, 7; 52,1; în titlu: Psalm 53 ; 54,1; în titlu: Psalm 55;
Psalm 56; Psalm 57; Psalm 58; 58,14; în titlu: Psalm 59; Psalm
60; Psalm 61; Psalm 63; Psalm 6 4; Psalm 65; Psalm 66; Psalm
67; 67,17; 68,1; 69,1; 73,1, 3, 10, 11, 19; 74,1; 75,1; 76,1, 9; 78,5;
79,1; în titlu: Psalm 80 ; Psalm 83; 84,1; 87,1; 88,47; 108,1; 118,8,
43, 96, 107; 138,1; 139,1; 144,3
sfãrºit: sg. ac. 10 (Ov),11
sfârºitul: sg. ac. 38,5
sfârºitului: sg. gen. 58,14
sfârºitul: sg. dat. (cu prep a + tot ) 118,96

SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. ac. 34,19; 59,6
sâmn : sg. ac. 85,17
seamnele: pl. ac. 64,9; 73,4, 9; 77,43
seamne: pl. ac. 73,4
seamnelor: pl. gen. 104,27
seamne: pl. ac. 134,9
SETE: s.f.
seat e: sg. ac. 61,5; 106,33
seat ea: sg. ac. 68,22; 103,11
SEU: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃU
sãu: sg. ac. 72,7
SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. 1,1, 5; 13,6; 19,5; 32, 11; 88,8; 105,13, 43;
110, 1; 118,24
sf aturile: pl. ac. 10 (Ov),2; 32,10; 106,11
sf aturi: pl. ac. 12,2; 20,12; 65,5
sf at: sg. ac. 70,10; 82,4
(a se) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a se) SFÃRMA
sã sfârmi: con j. prez. 2.sg. 8,3
ai sfâr mat: ind. pf.c. 2.sg. 9,7
sf armã: ind. prez. 3.sg. 28,5
(sã) sf armã: ind. prez. 3.pl. 41,11
va sfãrma: ind. viit.I. 3.sg. 45,10; 57,7
vei sfãrma: ind. viit.I. 2.sg. 47,8
vei sfârma: ind. viit.I. 2.sg. 55,8
va sfâr ma: ind. viit.I. 3.sg. 67,22
ai sfâr mat: ind. pf.c. 2.sg. 73,14
au sfârmat: ind. pf.c. 3.sg. 104,16
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.sg. 104,33; 106,16
sfâr mat-au: ind. pf.c. 3.sg. 109,5
(s-)au sfâr mat: ind. pf.c. 3.sg. 123,7

SFINÞENIE: s.f.
sf inþeniii: sg. gen. 29,5; 77,5 4; 96,12
sf inþeniia: sg. nom./ac. 77,69; 131,18
sf inþenie: sg. nom. 92,5; 95,6
(a) SFINÞI: v. IV
sf inþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,5
SFINÞIE: s.f. (Înv.) „sfinþenie”
sf inþiii: sg. gen. 131,8; 144,5
SFINÞIRE: s.f.
sf inþirea: sg. nom./ac. 95,6; 113,2
SFINÞITOR, -TOARE: s.m./f.
sf inþitoriul: s.m. sg. ac. 72,17
sf inþitoriu: s.m. sg. ac. 73,7
SICRIU: s.n.
sicriul: sg. nom. 131,8
(a) SILI: v. IV
sã sileascã: con j. prez. 3.sg. 68,16
SILNIC, -Ã: ad j.
silnic: sg. ac. 47,8

SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SFÃRMÃTURÃ
sfãr mãturile: pl. ac. 59,4

SILNICIE: s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE
sâlnicie: sg. ac. 37,13

(a se) SFÃTUI: v. IV
(s-)au sfãtuit : ind. pf.c. 3.pl. 30,14

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 71,18; 85,10; 135,4

SFÂNT, -Ã: adj./s.
s fânt/Sfânt: adj. m./n. sg. nom./ac./dat. 2,6; 3,5; 14,1; 17,26; 19,7;
23,3; 32,21; 42,1, 3; 47,2; 50,13; 67,6; 85,2; 88,21; 97,1; 98,3, 5,
9; 102,1; 104,3, 42; 105,47; 110,10; 137,2; 144,13, 17, 21
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 5,8; 10,5; 17,7; 18,10; 27,2; 28,2; 64,5;
78,1; 95,9; 101,20; 137,2
sf inþi: adj. m. pl. ac. 86,1
(cel) sfânt : s.m./n. sg. nom./ac. 4,4; 11,2; 17,26; 19,3; 21,4; 31,6;
59,8; 62,3; 67,18, 25; 73,3; 76,14; 88,36
sf inþilor: s.m. pl. gen./dat. 15,3; 51,11; 78,2; 82,4; 88,6, 8, 20;
96,10; 109,3; 115,15; 148,15; 149,1, 9
sfântul: s.m. sg. nom./ac. 15,10; 70,22; 77,41; 105,16; 107,8

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 7,6; 20,6; 48,15, 17, 18; 61,8
(a) SLÃBI: v. IV
slãbi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 9,4
au slãbit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,37; 26,2; 63,9; 67,10; 76,4; 87,10;
108,2 4
voiu slãbi: ind. viit.I. 1.sg. 25,1
slãbit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 30,11; 106,12; 142,7
slãbeaºt e: imperativ 2.sg. 38,14
vor slãbi: ind. viit.I. 3.pl. 57,8
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SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunile: pl. nom. 15,4

SMERIRE: s.f.
smerirea: sg. ac. 21,22

SLÃBIRE: s.f.
slãbirea: sg. ac. 54,9

SMERIT, -Ã: adj./s.
smeritului: s.m. sg. dat. 10 (Ov),18
(cei) smeriþi: s.m. pl. ac. 33,19
(cel) smerit: s.m. sg. nom./ac. 73,21; 81,3; 108,17; 112,7
(celor) smeriþi: s.m. pl. gen. 101,18
(ceale) smerite: s.n. pl. ac. 112,6; 137,6
smerit (foar te): adj. m. sg. nom. 37,9
smerite: adj. n. pl. nom. 50,10
smeritã: adj. f. sg. ac. 50,19
smerit: adj. m. sg. nom. 130,2

(a se) SLÃVI: v. IV
slãveaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,4
slãviþi: imperativ 2.pl. 21,24
va slãvi: ind. viit.I. 3.sg. 49,23
vor slãvi: ind. viit.I. 3.pl. 85,9
voiu slãvi: ind. viit.I. 1.sg. 85,12
(sã) slãveaºte: ind. prez. 3.sg. 88,8

SMINTEALÃ: s.f.; var. ZMINTEALÃ
smintealã: sg. nom./ac. 48,14; 49,20; 139,6
smintealele: pl. ac. 140,9
zmintealã: sg. nom. 118,165

SLÃVIT, -Ã: s.m./f.
slãviþii: s.m. pl. ac. 149,8
SL OBOD, -Ã: adj.
slobod: m. sg. nom. 87,6

SMIRNÃ: s.f.
smirnã: sg. nom. 44,9

(a se) SL OBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 33,1; 104,20
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 36,40
sã (sã) slobozascã: con j. prez. 3.pl. 59,6
slobozând: gerunziu 77,9
am slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 80,13
sã (sã) sloboazã: con j. prez. 3.pl. 107,7

(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
au zmult: ind. pf.c. 3.pl. 36,14

SL UGÃ: s.f.
slugii: sg. gen./dat. 17, 1; 35,1; 85,16, 88,4, 40; 104,6; 135,22
sluga: sg. nom./ac. 30,17; 68,18; 77,70, 71; 88,21; 104,26, 42;
108,28; 115,16; 118,23, 125, 140; 131,10; 143,10
slugilor: pl. gen./dat. 33,23; 78,2; 101,15
slujilor: pl. gen. 78,10; 101,29; 122,2
slugile: pl. nom./ac. 102,21; 103,4; 104,25; 133,1; 134,9, 14
slugi: pl. voc. 134,1
SL UJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac. 103,14; 146,8
(a) SLUJI: v. IV
slujiþi: imperativ 2.pl. 2,11; 99,2
au slujit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,45; 80,7; 105,36
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 21,31
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 71,11
slujiia: ind. imp. 3.sg. 100,6
sã slujeascã: conj. pr ez. 3.pl. 101,23
slujesc: ind. prez. 3.pl. 118,91

SOARE: s.m.
soare: sg. ac. 18,6; 71,17
soarelui: sg. gen. 49,1; 106,3; 112,3
soarele: sg. nom./ac. 57,9; 71,5; 73,16; 88,38; 103,19, 22; 120,6;
135,8; 148,3
SOARTÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SOARTE
soar te: sg. ac. 21,19; 77,54
sorþile: pl. nom. 30,16
soar tea: sg. ac. 124,3
(a se) SOC OTI: v. IV
au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,2; 61,5; 117,22
socotitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,22
socotit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 49,21
socoteam: ind. im p. 1.sg. 72,16
socotit am fost: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 87,5
(sã) vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 89,9
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.sg. 105,31
voiu soco ti: ind. viit.I. 1.sg. 118,15
am socotit : ind. pf.c. 1.sg. 118,119
socoteºti: ind. pr ez. 2.sg. 143,3
SOL: s.m.
soli: pl. nom. 67,32

SL UJNICÃ: s.f.
slujnicii: sg. gen. 85,16; 115,16; 122,2

SOMN: s.n.
somnul: sg. ac. 75,6
somn: sg. ac. 126,2; 131,4

SMERENIE: s.f.; var. (Înv.) ZMERENIE
smereniia: sg. ac. 24,18; 30,8; 118,50, 153
smerenie: sg. ac. 89,3
smerenia: sg. ac. 118,92; 135,23
zmereaniia: sg. ac. 9,14
(a se) SMERI: v. IV
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov),10; 71,4
vei smeri: ind. viit.I. 2.sg. 17,28
smeriiam: ind. im p. 1.sg. 34,13
(mã) smeream: ind. im p. 1.sg. 34,14
(m-)am smerit: ind. pf.c. 1.sg. 38,3; 87,16; 115,10; 118,6 7;
141,7
ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 43,20; 88,11; 89,15; 118,71, 75
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 43,25; 105,42, 43; 106,12
smereaºt e: ind. prez. 3.sg. 74,8; 146,6
aº f i smerit: cond. pf. 1.sg. 80,15
au smerit: ind. pf.c. 3.pl. 93,5
smerit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 104,18; 142,3
smeritu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 114,6; 118,107

(a) SORBI: v. IV
va sorbi: ind. viit.I. 3.sg. 57, 10
sã soarbã: conj. pr ez. 3.sg. 68,16
ar fi sorbit: cond. pf. 3.sg. 123,4
SPATE: s.n.
spatele: sg. ac. 90,4; 128,3
(a) SPÃLA: v. I
spãla-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 6,7; 25,6
spalã: imperativ 2.sg. 50,4
spãla(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 50,9
va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 57,11
am spãlat: ind. pf.c. 1.sg. 72,13
(a) SPÂNZURA: v. I
am spânzurat : ind. pf.c. 1.pl. 136,2

470

INDICE

CARTEA PSALMILOR
s ta: inf. prez. fãrã a 17,39; 20,12; 35,13; 139,11; 147,17
ar sta: cond. prez. 3.sg. 26,3
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 75,8; 93,16; 102,16
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 103,6
ar fi stãtut: cond. pf. 3.sg. 105,23
sã stea: conj. prez. 3.sg. 108,6
stând era: ind. imp. perifr. 3.pl. 121,2
s taþi: ind. prez. 3.pl. 133,1; 134,2

SPIN: s.m.
spinul: sg. nom. 31,4
spinii: pl. nom. 57,10
spini: pl. ac. 117,12
SPINARE: s.f.
spinarea: sg. ac. 80,7
(a) SPORI: v. IV
vor spori: ind. viit.I. 3.pl. 1,3
sporeaºte: ind. prez. 3.sg. 36,7
sporeaºte: imperativ 2.sg. 44,5; 117,25
au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 104,24
sporind: gerunziu 143,13

STACTIE: s.f.; var. STACTI „ulei de mirt”
stactii: pl. nom. 44,9
STARE: s.f.
starea: sg. nom. 38,8; 88,48
stare: sg. nom. 68,3

SPORIRE: s.f.
sporirii: sg. gen. 144,7

STAT: s.n. (Înv. ºi pop.) „staturã”; (Prin ext.) „substanþa care
alcãtuieºte fiinþa”
statul: sg. nom. 38,6; 138,15

SPRIJINEALÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SPRIJONEALÃ
sprijineala: sg. ac. 21,1, 20
sprijoneala: sg. nom. 88,19
(a) SPRIJINI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPRIJONI
au sprijinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,6; 17,36; 39,12; 62,9; 68,30; 117,13
s prijoneascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 19,3
ai sprijinit: ind. pf.c. 2.sg. 40,13
va sprijini: ind. viit.I. 3.sg. 47,4
sprijinitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 106,17
sprijinitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 138,13
sprijineaºte: ind. prez. 3.sg. 144,14
SPRIJINIRE: s.f.
sprijinirea: sg. nom. 107,9
SPRIJINITOR, -TOARE: s.m./f.
sprijinitoriul: s.m. sg. nom. 3,4; 17,3; 41,10; 45,8, 12; 53,6; 58,10,
17, 18; 61,3; 90,2; 118,114; 143,2
s prijonitoriul: s.m. sg. voc., în sint agma sprijonitoriul mântuirii
meale 88,27
(a) SPULBERA: v. I
spulberã: ind. prez. 3.sg. 1,4

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
stãpân: s.m. sg. ac. 104,21
stãpânilor: s.m. pl. gen. 122,2
stãpânii: s.f. sg. gen. 122,2
(a) STÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 10 (Ov),5, 10; 21,29; 47,15; 58,14;
71,8; 102,19
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 18,14; 48,15; 68,37
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 65,7
ai stãpânit: ind. pf.c. 2.sg. 73,2; 138,13
stãpâneaºte: imperativ 2.sg. 78,11; 109,2
sã stãpânim: conj. prez. 1.pl. 82,13
stãpâneºti: ind. prez. 2.sg. 88,10
au stãpânit: ind. pf.c. 3.pl. 105,41
sã stãpâneascã: conj. prez. 3.sg. 118,133
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirii: sg. gen. 102,22
stãpânirea: sg. nom./ac. 113,2; 135,8, 9; 138,17; 144,13
STÃPÂNITOR, -TOARE: adj.
s tãpânitoriu: n. sg. ac. 50,14

(a) SPUNE: v. III
spune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,2; 21,23; 54,18
s pune: ind. prez. 3.sg. 18,3
s pune: imperativ 2.sg. 38,5; 101,24
vor spune: ind. viit.I. 3.pl. 77,6; 93,4; 144,6, 11
spuneþi: imperativ 2.pl. 95,10; 104,2
spusu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 118,85
spune-va: ind. viit.I. 3.sg. 118,172
s puiu: ind. prez. 1.sg. 141,3

STÂLP: s.m.
s tâlpului: sg. dat. adn. 15,1
s tâlpului: sg. gen. 55,1; 56,1; 57,1; 59,1
s tãlpului: sg. gen. 58,1
s tâlpii: pl. ac. 74,4
s tâlp: sg. ac. 98,7
STÂR V: s.n.
s târvurile: pl. ac. 78,2

(a se) SPURCA: v. I
s purcat-au: ind. pf.c. 3.pl. 54,21; 78,1
au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 73,7
vor spurca: ind. viit.I. 3.pl. 88,32
voiu spurca: ind. viit.I. 1.sg. 88,35
spurcat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,40
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 105,39

STEA: s.f.
s tealele: pl. nom. 8,4; 135,9; 148,3
s tealelor: pl. gen. 146,4
STERP, STEARPÃ: s.m./f.
(cea) s tearpã: s.f. sg. ac. 112,9

SPURCAT, -Ã: adj.
s purcate: f. pl. nom. 10 (Ov),5

(a) STINGE: v. III
ai s tâns: ind. pf.c. 2.sg. 9,6

(a) STA: v. I
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 25,12; 37, 12; 38,2; 44,10; 81,1;
105,30; 106,25; 1 08,31; 131,7
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 35,5
voiu sta: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
ai s tãtut: ind. pf.c. 2.sg. 10 (Ov),1
s tau: ind. prez. 3.pl. 16,8

STRA JÃ: s.f.
s trâjii: sg. gen. 76,5
s traja: sg. ac. 89,4; 129,6
(a) STRÃBATE: v. III
s trãbat: ind. prez. 3.pl. 8,9
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STRIGARE: s.f.
strâgarea: sg. nom./ac. 5,2; 9,13; 17,7; 101,2
strâgare: sg. ac. 32,3; 46,6; 143,14; 150,5

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var . (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streini: adj. m. pl. nom. 17,46
strein: adj. m./n. sg. ac./dat. 43,21; 80,10; 136,4
(ceale) streine: s.n. pl. ac. 18,14
strinilor: s.m. pl. dat. 48,11
streinii: s.m. pl. nom. 53,5; 108,11
(celor) streini: s.m. pl. gen. 143,7, 11

(a) S TROPI: v. IV
stropi(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 50,9
STRUNÃ: s.f.
strune: pl. ac. 32,2; 91,4; 143,9; 150,4

(a) STRÃLUCI: v. IV
strãlucit-au: ind. pf.c. 3.pl. 96,4
sã strãluceascã: conj. prez. 3.sg. 104,39

(a se) S TRUNCINA: v. I; v ezi (a se) ZDRUNCINA
STRUNCINÃTURÃ: s.f.; vezi ZDRUNCINÃTURÃ

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. nom./ac. 17,13; 89,17
strãlucire: sg. ac. 67,14
strãlucirile: pl. ac. 109,3
STRÃLUCIT, -Ã: adj.
strãlucitã: f. sg. nom. 18,9

(a) SUFERI: v. IV
am suferit: ind. pf.c. 1.sg. 68,8; 129,4
au suferit: ind. pf.c. 3.pl. 105,13
va suferi: ind. viit.I. 3.sg. 129,3
suferit-au: ind. pf.c. 3.sg. 129,4

STRÂMB, -Ã: adj.
strâmb: n. sg. ac. 77,57

(a) SUFLA: v. I
sufla-va: ind. viit.I. 3.sg. 147,18

STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtate: sg. ac. 34,1; 70,4; 105,6
strãmbãtate: sg. ac. 102,6

SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. nom./ac. 17,16; 150,6
SUFLET: s.n.
sufletului: sg. gen./dat. 3,3; 10 (Ov),3; 10,2; 34,3, 12, 25; 48,9;
53,6; 54,9; 65,16; 93,21; 108,20
sufletul: sg. nom./ac. 6,4, 5; 7,3, 6; 10,6; 12,2; 15,10; 16,9, 13;
21,21, 31; 22,3; 23,4; 24,1, 13, 20; 25,9; 26,12; 29,4; 30,6, 8, 10,
14; 32,20; 33,3; 34,4, 7, 9, 13, 17; 37, 13; 38,12; 39,15; 40,5;
41,2, 3, 5, 7; 43,25; 48,16, 19; 53,5; 54,19; 55,7, 13; 56,2, 5, 7;
58,4; 61,2; 62,2, 6, 9, 10; 63,2; 65,9; 68,2, 11, 19, 21, 33; 69,3;
70,10, 13, 23; 76,3; 83,3; 85,2, 4, 13, 14; 87,4; 88,49; 93,17, 19;
104,18; 106,5, 18, 26; 108,31; 114,4, 8; 118,20, 28, 81, 109, 129,
167, 175; 119,2, 6; 120,7; 122,4; 123,5, 7; 129,4, 5, 6; 130,2;
137,3; 138,14; 140,8; 141,5, 8; 142,3, 6, 8, 11, 12
sufle tele: pl. ac. 18,8; 33,23; 71,13, 14; 73,19; 77,50; 96,10; 105,15
sufletul: sg. v oc., în sintagma sufletul mieu 41,6, 12; 42,5; 61,6; 114,7
sufletelor: pl. dat. 77,18
suflete: sg. voc., în sint agma suflete al mieu 102,1, 2, 22; 103,1,
35; 145,2
suflet: sg. ac. 106,9

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoare: sg. nom. 118,143
(a) STRÂMTORA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) STRÂMTORI
strâmtorindu-: gerunziu 34,5
(a se) STRÂNGE: v. III
strânge: imperativ 2.sg. 31,9
strânge: ind. prez. 3.sg. 38,7
strânsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 47,5
au s trâns: ind. pf.c. 3.sg. 77,59
(a se) STRICA: v. I
au strâcat: ind. pf.c. 3.pl. 10,4
strâcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 13,1; 52,2
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 51,7
sã strâci: conj. prez. 2.sg. 74,1
ai strâcat: ind. pf.c. 2.sg. 79,13
a strica: inf. prez. 88,23
strâcat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,41
strâcatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,45
a strâca: inf. prez. 104,14
strâcat-au: ind. pf.c. 3.pl. 118,126

(a) SUGE: v. III
sug: ind. prez. 3.pl. 8,3

STRICÃCIUNE: s.f.
strâcãciune: sg. ac. 15, 10; 29,10
(a) S TRIGA: v. I
am strâgat: ind. pf.c. 1.sg. 3,5; 16,6; 17,7; 21,25; 26,7; 54,17; 60,3;
65,17; 76,2; 85,3, 7; 87,2, 14; 118,147; 119,1; 129,1; 141,2
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 4,4; 27,1; 29,9; 140,1
strâgat-au: ind. pf.c. 3.pl. 17,42; 33,18
strâga-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 21,3; 56,3
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,6; 33,7; 106,6, 13, 19, 28
strâgat-am: ind. pf.c. 1.sg. 29,3; 87,10; 118,145, 146; 140,1;
141,6
strâgam: ind. imp. 1.sg. 30,23; 31,3
strâgaþi: imperativ 2.pl. 46.2; 65,1; 97,4; 99,2
strâga-vor: ind. viit.I: 3.pl. 64,14
strâgând: gerunziu 68,4
strãgaþi: imperativ 2.pl. 80,2
strâga-va: ind. viit.I. 3.sg. 90,15
sã strâgãm: conj. prez. 1.pl. 94,1, 2
vor strâga: ind. viit.I. 3.pl. 113,15

(a se) SUI: v. IV
suitu(-s/-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,9; 46,6
(S-/s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,11; 67,5, 34; 77,21, 31; 121,4
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 23,3
suitu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 67,19
suie(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 103,8; 106,26
suindu(-sã): gerunziu 105,7
(mã) voiu sui: ind. viit.I. 1.sg. 131,3; 138,8
SUIRE: s.f.
suirea: sg. ac. 103,3
SUIª: s.n.
suiºuri: pl. ac. 83,6
(a) SUN A: v. I
sunat-au: ind. pf.c. 3.pl. 45,4
au sunat: ind. pf.c. 3.pl. 82,3
SUNET: s.n.
sunet: sg. ac. 9,7; 150,3
sunetul: sg. nom./ac. 41,5; 64,8
sunetului: sg. gen. 76,18
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(a) SUPÃRA: v. I
supãra: ind. im p. 3.pl. 34,13

ªERB: s.m.
ºerbului: sg. gen. 34,27

(a) SUPUNE: v. III
ai supus: ind. pf.c. 2.sg. 8,8
supune: ind. prez. 3.sg. 143,2

(a) ªOPTI: v. IV
ºoptea: ind. imp. 3.pl. 40,8
(a se) ªTERGE: v. III
voiu ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 17,43
ºtearge: imperativ 2.sg. 50,3, 11; 118,39
ºteargã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 68,29
sã (sã) ºtargã: conj. prez. 3.sg. 108,13
sã (sã) ºteargã: conj. prez. 3.sg. 108,14

(a se) SUPUNE: v. III
supui: ind. prez. 2.sg. 17,48
supune(-te): imperativ 2.sg. 36,7
supus-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,4
(s-)au supus: ind. pf.c. 3.pl. 59,10
(sã) va supune: ind. viit.I. 3.sg. 61,2
(t e) supune: imper ativ 2.sg. 61,6

(a) ªTI: v. IV
ºtie: ind. prez. 3.sg. 1,6; 43,22; 88,16; 89,11; 93,11
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 4,4
ºtiia: ind. imp. 3.sg. 34,8
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 34,11
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 34,15
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 38,5; 118,125
ºti: ind. prez. 3.sg. 38,7; 72,11
ai ºtiut: ind. pf.c. 2.sg. 39,10
ºtii: ind. prez. 2.sg. 68,6
ºtiusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 80,6
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 108,27

SURD, -Ã: adj./s.
sur d: s.m. sg. ac. 37,14
sur de: adj. f. sg. gen. 57,5
(a) SURPA: v. I
vei surpa: ind. viit.I. 2.sg. 27,5; 139,11
ai sur pat: ind. pf.c. 2.sg. 59,3; 88,45
au surpat: ind. pf.c. 3.pl. 73,6
sur patu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 79,14
sur pat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,40
sã surpe: conj. prez. 3.sg. 105,26

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþã: sg. ac. 18,3; 118,66
ºtiinþa: sg. nom./ac. 93,10; 138,6

SURPAT, -Ã: adj./s.
sur pat: adj. n. sg. dat. 61,4
(cei) sur paþi: s.m. pl. ac. 144,14; 145,8
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. de sus 18,7; 49,4

T
TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. nom./ac. 26,3; 105,16
taberilor: pl. gen. 77,28

SUSPIN: s.n.
sus pinul: sg. nom./ac. 6,7; 11,6; 37,9, 10; 78,11; 101,21
sus pinuri: pl. ac. 30,11
sus pinului: sg. gen. 101,6

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adj. de tainã 45,1
ª
ªA: s.f. „parte a spinãrii din jurul regiunii lombare a coloanei
vertebrale la om”; cu acest sens, numai la pl.: ªALE
ºalele: pl. nom. 37,8
ªARPE: s.m.
ºar pelui: sg. gen. 57,5
ºar pe: sg. ac. 139,4
(a) ªCHIOPA: v. I (Reg.) „a ºchiopta”
au ºtiopat: ind. pf.c. 3.pl. 17,46
(a) ªEDEA: v. II
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 118,23; 121,5
ºezut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 9,5
ºade: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),8; 46,9; 98,1
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 25,4; 136,1
voiu ºedea: ind. viit.I. 1.sg. 25,5
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 28,10
ºezând: gerunziu 49,20
ºedea: ind. imp. 3.pl. 68,13; 106,10
ºezi: ind. prez. 2.sg. 79,2
sã ºazã: con j. prez. 3.sg. 100,6
ºezi: imperativ 2.sg. 109,1
aþi ºezut : ind. pf.c. 2.pl. 126,2
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 131,12
ªEDERE: s.f.
ºederea: sg. ac. 138,2

TARE: adj./s.
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 7,12; 23,8; 41,3; 70,7; 135,12
tari: adj. m. pl. nom./ac. 17,18; 46,10
(celor mai) tari: s.m. pl. gen. 34,10
(cei) tari: s.m. pl. nom. 53,5; 58,4
TATÃ: s.m.
tatãl: sg. nom. 26,10; 102,13
tatãlui: sg. gen. 67,6
tatâl: sg. nom. 102,13
TAUR: s.m.
tauri: pl. nom./ac. 21,13; 49,13
taurilor: pl. gen. 67,31
(a) TÃCEA: v. II
sã taci: conj. pr ez. 2.sg. 27,1; 3 4,22; 108,2
am tãcut : ind. pf.c. 1.sg. 31,3; 38,3; 49,21
(nu) tãcea: imper ativ prohib. 2.sg. 38,13; 82,2
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 49,3
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 106,29, 30
(a) TÃGÃDUI: v. IV
sã tãgãduiesc: con j. prez. 1.sg. 140,4
(a) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg. 28,7
au tãiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 73,6; 128,4
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 76,9
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 88,24
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(a se) TÃINUI: v. IV
(s-)au tãinuit: ind. pf.c. 3.pl. 77,4

TEMERE: s.f.
teamere: sg. nom. 54,6

TÃMÂIE: s.f.
tãmâia: sg. ac. 140,2

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 141,8

TÃRIE: s.f. „forþã fizicã”, „putere”; „sprijin”; (Înv. ºi reg.) „închisoare”
tãriia: sg. voc., în sintagma tãriia mea 17,2
tãriia: sg. nom./ac. 18,2; 38,12; 42,2; 59,9; 88,41; 110,6; 146,10
tãrie: sg. nom./ac. 28,4, 11; 60,4; 67,7, 36; 71,16
tãriile: pl. ac. 75,4
tãria: sg. ac. 150,1

TESTAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamânt: sg. ac. 104,10
TICÃLOS, -OASÃ: adj.
ticãloasã: f. sg. voc. 136,8
TICÃLOªIE: s.f.
ticãloºiii: sg. gen. 39,3
ticãloºiia: sg. ac. 43,24; 106,10
ticãloºie: sg. ac. 68,21; 87,19

TÂMPINÃ: s.f.; var. (Înv.) TÂMPÃNÃ
tâmpene: pl. ac. 67,26
tâmpãnã: sg. ac. 80,3; 149,3; 150,4
TÂMPIN ARE: s.f.
tâmpinarea: sg. ac. 58,6

TINÃ: s.f.
tina: sg. ac. 17,43; 39,3
tinã: sg. ac. 68,15

TÂMPLÃ: s.f.
tâmplelor: pl. dat. 131,5

(a) TINDE: v. III
tinde: imperativ 2.sg. 35,11

TÂNÃR, -Ã: adj./s.
(mai) tânãr: adj. m. sg. nom. 36,25
tinere: adj. f. pl. ac. 127,3; 143,12
tinerii: s.m. pl. nom./ac. 77,63; 148,12
tânãrul: s.m. sg. nom. 118,9
(cei mai) tineri: s.m. pl. ac. 148,12

TINEREL, -EA: adj./s.
tinerelul: s.m. sg. nom. 67,28
tinerel: adj. m. sg. nom./ac. 68,32; 118,141
TINEREÞE: s.f.
tinereaþelor: pl. gen. 24,7
tinereaþele: pl. nom./ac. 42,4; 70,5, 17; 87,16; 102,5; 128,1, 2;
143,12

(a se) TÂNGUI: v. IV
(mã) tânguiam: ind. imp. 1.sg. 76,7
(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiesc: ind. prez. 3.pl. 68,35
(se) târãiesc: ind. prez. 3.pl. 148,10

TIVITURÃ: s.f.
tivituri: pl. ac. 44,14

(a se) TÂRÎ
(sã) târãsc: ind. prez. 3.pl. 103,25

(a) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a) TOGMI
togmi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 111,5

TEASC: s.n.
teascuri: pl. ac. 8,1; 80,1
teascurile: pl. ac. 83,1

TOIAG: s.n.
toiag: sg. ac. 2,9
toiagul: sg. nom./ac. 22,4; 44,7; 73,2; 109,2

(a se) TEME: v. III
(mã) voiu teame: ind. viit.I. 1.sg. 3,7; 22,4; 26,1; 48,6; 55,4, 5,
11; 117,6
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 14,4; 21,26; 24,14; 30,20; 32,18; 33,8,
10; 59,6; 60,6; 84,10; 102,11, 13, 17; 110,5; 113,19, 21; 117,4;
118,63, 74, 79; 127,1; 144,19; 146,11
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 21,24; 65,16
teamã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 21,25; 32,8
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 24,12; 111,1; 127,4
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 26.3; 111,7
teameþi(-vã): imperativ 2.pl. 33,10
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 39,4; 51,8; 63,6; 64,9; 101,16
(ne) vom teame: ind. viit.I. 1.pl. 45,3
sã (te) temi: con j. prez. 2.sg. 48,17
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 52,6; 54,20; 63, 10; 76,17;
77,53
sã (sã) teamã: conj. pr ez. 3.pl. 66,8
sã (se) teamã: conj. prez. 3.sg. 85,11
(te) vei teame: ind. viit.I. 2.sg. 90,5
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 118,120
(vã) temeþi: ind. prez. 2.pl. 134,20

TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulbã: sg. ac. 10,3

TEMEI: s.n. (Înv. ºi pop.) „temelie”
temeiu: sg. ac. 136,7
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom. 17,8, 16; 81,5

TOPAZ: s.n.; var. (În v.) TOPAZIE: s.f.
topazie: sg. ac. 118,127
(a se) TOPI: v. IV
(sã) topeaºte: ind. prez. 3.sg. 21,15
topitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 74,4
va topi: ind. viit.I. 3.sg. 147,18
(a) TRAGE: v. III
trage: ind. prez. 3.sg. 10 (Ov),9
ai tras: ind. pf.c. 2.sg. 21,10
sã tragi: conj. pr ez. 2.sg. 27,3
am tras: ind. pf.c. 1.sg. 118,131
(a) TRÃI: v. IV
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 37,20
(a) TRÂMBIÞA: v. I
trâmbiþaþi: imperativ 2.pl. 80,4
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trânbiþã: sg. ac. 46,6
trâmbiþã: sg. ac. 80,4; 97,6; 150,3
trâmbiþe: pl. ac. 97,6
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TRÂNDÃVIE: s.f.
trândãvie: sg. ac. 118,28
TREAPTÃ: s.f.
treaptelor: pl. gen. 119,1; în titlu: Cântarea treaptelor 120; 121,1; în
titlu: Cântarea treaptelor 122; 123,1; 124,1; 125,1; 126,1; 127,1;
128,1; 129,1; 130,1; 131,1; 132,1; 133,1
(a) TRECE: v. III
treci: ind. pr ez. 2.sg. 10 (Ov),1
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,13; 41,8; 72,9; 7 7,13; 87,17; 89,4;
104,13, 18; 123,5; 135,14, 16
voiu treace: ind. viit.I. 1.sg. 17,30; 41,5; 140,10
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 36,36
treace: ind. prez. 3.sg. 38,7; 57,8; 77,39
(nu) treace: imperativ prohib 2.sg. 54,2; 137,8
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 56,2; 102,16; 148,6
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 65,6; 103,9, 10, 20, 26
trecut-am: ind. pf.c. 1.pl. 65,12
treceai: ind. imp. 2.sg. 67,8
trecut-au: ind. pf.c. 3.pl. 72,7
trec: ind. prez. 3.pl. 76,18; 79,13; 143,4
trecea: ind. imp. 3.pl. 88,42; 128,8
treacã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 89,6
ar f i trecut: cond. pf. 3.sg. 123,5
TRECERE: s.f.
treacer e: sg. nom. 143,14
TRESTIE: s.f. „plantã erbacee înaltã, cu tulpinã rigidã, care
cr eºte pe marginea apelor”; (Înv. ºi reg.; f ig.) „condei”
tres tiia: sg. nom. 44,2
tres tiii: sg. gen. 67,31
(a) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 17, 15; 58,1; 77,25; 110,9; 134,9
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,17; 77,49; 104,17; 105,15; 106,20
trimitã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,3
trimite-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,8; 147, 18
trimite: imperativ 2.sg. 42,3; 143,6, 7; 147,17
tremis-au: ind. pf.c. 3.sg. 56,4
aº f i trimis: cond. pf. 1.sg. 80,15
trimiþ: ind. prez. 2.sg. 103,10
trimite-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 103,30
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 109,2
trimite: ind. prez. 3.sg. 147, 15

ai tur burat : ind. pf.c. 2.sg. 59,4
tur bura(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 67,5
tur buratu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 76,5
vii tur bura: ind. viit. 2.sg. 82,16
vei turbur a: ind. viit.I. 2.sg. 143,6
(ne-)am tur burat: ind. pf.c. 1.pl. 89,7
(sã) v or turbura: ind. viit.I. 3.pl. 103,29
TULBURARE: s.f.; var. (În v.) TURBURARE
tur burarea: sg. ac. 30,21
TULBURAT, -Ã: adj.; var. (În v.) TURBURAT, -Ã
tur burat: m. sg. nom. 29,8; 56,5
(a) TUNA: v. I
au tunat: ind. pf.c. 3.sg. 17,14; 28,3
TUNET: s.n.
tunetului: sg. gen. 76, 19; 103,7
TURMÃ: s.f.
tur mele: pl. ac. 49,9; 77,70
tur mã: sg. ac. 77,52
TURN: s.n.
tur nurile: pl. ac. 47,13; 121,7
tur n: sg. nom. 60,4
TURTUREA: s.f.
tur tureaoa: sg. nom. 83,4
Þ
ÞAP: s.m.
þapi: pl. ac. 49,9, 13; 65,15
ÞARÃ: s.f.
þãrâle: pl. ac. 104,44
þãri: pl. ac. 105,27; 106,2
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 49,11
þarine: pl. ac. 106,3 7
ÞÃRÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRNÃ
þãrânã: sg. nom./ac. 7,6; 43,25; 102,14
þãrâna: sg. nom./ac. 21,16; 29,10
þãr na: sg. ac. 103,29

TRIMITERE: s.f.
trimiteri: pl. ac. 77,49
TRON: s.n.; var. THRON
thr onul: sg. ac. 9,8
tronul: sg. nom.88,30, 38

ÞÂÞÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞIÞÃ
þiþele: pl. ac. 21,10

TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 15,9; 27,7; 37,4, 8; 54,5; 62,2; 6 4,3; 72,26;
83,3; 144,21
tr up: sg. nom. 77,39
tr upul: sg. dat. (cu prep. la) 135,25
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
va tur bura: ind. viit.I. 3.sg. 2,5; 20,10
(s-)au turburat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,3, 4; 17,8; 30,11; 37,11; 41,7;
45,4; 47,6; 54,5; 108,22; 142,4
tur buratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,8; 30,10; 45,4, 7; 63,9; 75,6;
76, 17; 106,27
sã (sã) turbure: con j. prez. 3.pl. 6,11; 82,18
au turbur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,5, 15; 87,17
(sã) tur burã: ind. prez. 3.sg. 38,7, 12
tur buri: ind. prez. 2.sg. 41,6, 12; 42,5; 64,8
(sã) va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 45,3
(m-)am tur burat: ind. pf.c. 1.sg. 54,3; 87,16; 118,60

(a) ÞINE: v. III; var. (Înv.) (a) ÞINEA: v. II
vei þânea: ind. viit.I. 2.sg. 11,8
þinut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 72,24
va þânea: ind. viit.I. 3.sg. 76,10
au þânut: ind. pf.c. 3.pl. 77,57
am þânut : ind. pf.c. 1.sg. 88,51
þin: ind. prez. 3.pl. 102, 18
þinut-am: ind. pf.c. 1.sg. 118,168
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 138,10
U
(a) UCIDE: v. III
sã ucigã: conj. prez. 3.sg. 10 (Ov),8
ucideþi: ind. prez. 2.pl. 61,4
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 77,31, 47; 93,6; 104,29; 134,10
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(a se) UMILI: v. IV
(vã) umiliþi: ind. prez. 2.pl. 4,5
(s-)au umilit: ind. pf.c. 3.pl. 34,16
(te) umileaºte: imperativ 2.sg. 89,13

ucidea: ind. imp. 3.sg. 77,34
ucideam: ind. imp. 1.sg. 100,8
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 138,19
(a) UDA: v. I
voiu uda: ind. viit.I. 1.sg. 6,7
UGERIME: s.f. „rodnicie”; „belºug”; cuvântul nu este înregistrat
în MDA (cf. UGERIME în 2Lg ºi UGEROS în Jd)
ugerimea: sg. ac. 35,9
(a se) UITA: v. I
au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,13; 77,11; 118,139, 176
uitã: ind. prez. 3.pl. 9,18
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg./pl. 10 (Ov),9; 40,2
uitat-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10 (Ov),11; 105,13, 21
(nu) uita: imperativ prohib. 2.sg. 10 (Ov),12; 73,23
vei uit a: ind. viit.I. 2.sg. 12,1
(S-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,18; 52,3; 80,12; 101,20
ai uitat: ind. pf.c. 2.sg. 41,10
am uitat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 43,18, 21; 101,5; 118,30, 61, 83,
109, 141, 153
uiþi: ind. prez. 2.sg. 43,24
uitã: imperativ 2.sg. 44,11
uitaþi: ind. prez. 2.pl. 49,22
sã (se) uite: conj. prez. 3.pl. 58,12
sã uiþ: conj. prez. 2.sg. 73,19
va uita: ind. viit.I. 3.sg. 76,10
sã uite: conj. prez. 3.pl. 77,7
sã uiþi: conj. prez. 2.sg. 102,2
voiu uita: ind. viit.I. 1.sg. 118,16, 93; 136,5
(Te) vei uita: ind. viit.I. 2.sg. 129,3
uitatã sã fie: pasiv conj. prez. 3.sg. 136,5

UMILINÞÃ: s.f.
umilinþii: sg. gen. 59,5
UMILIT, -Ã: adj./s.
(cei) umiliþi: s.m. pl. ac. 33,19
umilit: adj. n. sg. nom. 50,19
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
împlea(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 15,11
(s-)au împlut: ind. pf.c. 3.pl. 16, 14
ai împlut: ind. pf.c. 2.sg. 79,10
împlutu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 89,14
au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 128,7
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,10; 37,8; 64,10; 73,20; 87,4;
122,4; 125,2
sã (se) umple: conj. prez. 3.sg. 62,6
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 64,12; 103,28
umple(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 70,8
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 71,19
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 80,11; 90,16
umple: imperativ 2.sg. 82,17
umple: ind. prez. 3.sg. 102,5
umplutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 103,24
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 106,9; 126,5
(ne-)am umplut: ind. pf.c. 1.pl. 122,3
umpli: ind. prez. 2.sg. 144,16

UITARE: s.f.
uitarea: sg. nom. 9,19
uitãrii: sg. gen./dat. 30,13; 87,13

UNA: s.f. (aici) „inimã”; „suflet”; „viaþã”
(cea) una: s.f. sg. ac. 21,21; 34,17

ULIÞÃ: s.f.
uliþelor: pl. gen. 17,43
uliþele: pl. ac. 54,12
uliþãle: pl. ac. 143,14

(a se) UNGE: v. III
uns-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,5
a (sã) unge: inf. prez. 26,1
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 44,8
am uns: ind. pf.c. 1.sg. 88,21
sã ungã: conj. prez. 3.sg. 140,5

UMÃR: s.m./n.
umãrul: sg. ac. 65,11
(a) UMBLA: v. I
au umblat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 118,3
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,9; 14,2; 67,22; 81,5; 83,13; 90,6;
100,6; 118,1; 127,1
voiu umbla: ind. viit.I. 1.sg. 22,4; 137,7; 142,8
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 25,1, 11; 54,15; 130,1; 141,5
umblam: ind. imp. 1.sg. 37,7; 118,45
umblu: ind. prez. 1.sg. 41,10; 42,2
a umbla: inf. prez. 77,10
ar fi umblat : cond. pf. 3.sg. 80,14
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 88,31; 113,15
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 90,13
umbli: ind. prez. 2.sg. 103,3
UMBLARE: s.f.
umblãrile: pl. ac. 67,25
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. nom./ac. 16,8; 43,20; 56,2; 79,11; 87,7; 101,12; 106,10,
14; 108,23; 143,4
umbrii: sg. gen. 22,4
(a) UMBRI: v. IV
va umbri: ind. viit.I. 3.sg. 90,4
umbrit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 139,8

UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen. 117,22
UNGHIE: s.f.
unghii: pl. nom. 68,32
UNICORN: s.m.
unicornilor: pl. gen. 28,6
unicornul: sg. ac. 77,69
unicornului: sg. gen. 91,11
UNS: s.m. „monarh sau preot considerat, în urma unei ceremonii
religioase speciale, ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pãmânt”
unsului: sg. gen./dat. 2,2; 17,51; 27,8; 83,10; 88,52; 131,10, 17
unsul: sg. ac. 19,7; 88,39
unºii: pl. ac. 104,15
UNTDELEMN: s.n.
untului-de-lemn: sg. gen. 4,8
untdelemn: sg. ac. 22,5; 103,15
untul-de-lemn: sg. nom./ac. 44,8; 54,22; 88,21; 108,18, 24; 140,5
URÃ: s.f.
urii: sg. gen. 77,49
URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. ac. 24,19; 87,9; 108,3, 5; 138,22
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(a se) USPÃTA: v. I; vezi (a se) OSPÃTA

URÂRE: s.f.
urâre: sg. ac. 35,3

UªÃ: s.f.; var. (Reg) UªE
uºile: pl. ac. 73,6; 77,23
uºe: sg. ac. 140,3

URÂT, -Ã: ad j.
urâþi: m. pl. nom. 13,1; 52,2
URECHE: s.f.
urechi: pl. ac. 5,2; 48,2; 53,4; 83,9; 85,6; 113, 14; 134,17; 142,1
ureachea: sg. nom./ac. 10 (Ov),17; 44,11; 70,2; 85,1; 114,2
urechile: pl. nom./ac. 16,1; 17,7; 33,16; 38,13; 43,2; 57,5; 129,2
ureachiia: sg. nom./ac. 16,6; 30,3; 48,5; 77,1; 87,3; 91,12; 93,9; 101,3
urechii: sg. gen./dat. 17,45; 39,7

VAL: s.n.
valurile: pl. nom./ac. 41,8; 87,8; 106,25, 29
valurilor: pl. gen. 64,8; 88,10

URGISIRE: s.f.
ur gisire: sg. ac. 106,40
URIAª: s.m.
uriiaºu: sg. ac. 18,6
uriiaºul: sg. nom. 32,16
(a) URÎ: v. IV
urât-ai: ind. pf.c. 2.sg. 5,7; 30,7
ur aºte: ind. prez. 3.sg. 5,8
ureaºt e: ind. prez. 3.sg. 10,6
urãsc: ind. prez. 3.pl. 17,18, 41; 20,9; 33,22; 3 4,19; 43,8; 67,2;
68,5; 73,4, 23; 82,3; 85,17; 88,24; 128,5; 138,21
au urât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,19; 35,5; 37,20; 77,62; 105,40, 41;
106,18
urât-am: ind. pf.c. 1.sg. 25,5
urâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 43,11; 54,13
ai urât: ind. pf.c. 2.sg. 44,8; 49,17
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 94, 10; 100,3; 118,104, 113, 128, 163;
138,21, 22
urâþi: imperativ 2.pl. 96,10
sã ur ascã: conj. prez. 3.sg. 104,25
urea: ind. imp. 3.pl. 105,10; 119,7

URMÃ: s.f.
ur mele: pl. nom. 16,5; 17,37; 76,20
ur mã: sg. ac., în loc. adj. ceale de pre urmã 138,5
(a se) USCA: v. I
uscatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,16
(sã) v or usca: ind. viit.I. 3.pl. 36.2
sã (sã) uºte: conj. pr ez. 3.sg. 89,6
(s-)au uscat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 101,4, 5; 128,6
(m-)am uscat : ind. pf.c. 1.sg. 101,12
USCAT: s.n.
uscat : sg. ac. 65,6
uscatul: sg. ac. 94,5
USCAT, -Ã: adj.
uscat e: n. pl. ac. 104,41
(a) USEBI: v. IV; vezi (a) OSEBI
USEBIRE: s.f.; vezi OSEBIRE
USEBIT, -Ã: adj.; vezi OSEBIT

VACÃ: s.f.
vacile: pl. ac. 67,31
VAI: interj.
vai: 119,5

(a) URGISI: v. IV
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 50,19; 111,8
au ur gisit: ind. pf.c. 3.sg. 52,6; 68,34; 77,59; 91,12
ai ur gisit: ind. pf.c. 2.sg. 88,39
voiu urgisi: ind. viit.I. 1.sg. 117,7

(a) URMA: v. I
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 22,6
ur meazã: imperativ 2.sg. 33,15
ur mam: ind. imp. 1.sg. 37,21

V

VALE: s.f.
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Sãrãturilor/Valea Cor turilor/
Valea Lãcaºelor 59,2; 59,8; 107,8
vãile: pl. nom. 64, 14
valea: sg. ac. 83,7
vãi: pl. ac. 103,10
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. nom./ac. 22,4; 124,3
vargã: sg. ac. 88,33
VARÃ: s.f.
var a: sg. ac. 73,17
VARVAR, -Ã: adj.
var var : n. sg. ac. 113,1
VAS: s.n. „recipient”; (Înv.; la pl.) „instr umente”
vasul: sg. ac. 2,9
vasele: pl. ac. 7,14
vas: sg. ac. 21,16; 30,13
vase: pl. ac., în sintagma vase de cântare „instrumente muzicale”
70,22
VASILISC: s.m. „reptilã fabuloasã cãr eia i se atribuia puterea
de a ucide cu privir ea”
vasilisc: sg. ac. 90,13
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvelor: pl. gen. 67,6
vãduvele: pl. nom. 77,64
vãduva: sg. ac. 131,15
vãduvã: sg. nom./ac. 93,6; 108,9; 145,9
VÃPAIE: s.f.
vãpaia: sg. nom./ac. 82,15; 105,18
(a se) VÃRSA: v. I
a vãrsa: inf. prez. 13,3
(m-)am vãr sat: ind. pf.c. 1.sg. 21,15
var sã: imperativ 2.sg. 34,3; 68,25; 78,6
am vãr sat: ind. pf.c. 1.sg. 41,5
vãr satu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,3; 106,40
vãr saþi: imper ativ 2.pl. 61,9
(s-)au vãrsat : ind. pf.c. 3.pl. 72,2
(s-)au vârsat : ind. pf.c. 3.pl. 77,20
vãr sat-au: ind. pf.c. 3.pl. 78,3
vãr sat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 88,46
va vãr sa: ind. viit.I. 3.sg. 101,1
au vãrsat : ind. pf.c. 3.pl. 105,38
vâr s: ind. prez. 1.sg. 141,3
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VECIN: s.m.
vecinul: sg. ac. 11,3; 87,19; 100,5
vecinilor: pl. dat. 30,12; 78,12; 88,42
vecinilor: pl. dat. adn. 43,14; 78,4; 79,7

VÃRS AT, -Ã: adj.
vãr sat: n. sg. gen. 78,10
(a) VÃTÃMA: v. I
sã vatãmi: con j. prez. 2.sg. 90,12
VÃZDUH: s.n.
vãzduhului: sg. gen. 17,12
(a) VÂN A: v. I
vâna-vor: ind. viit.I. 3.pl. 93,21
vor vâna: ind. viit.I. 3.pl. 139,12
VÂN ARE: s.f.
vânarea: sg. ac. 123,6
VÂNÃTOR: s.m.
vânãtorilor: pl. gen. 90,3; 123,7
VÂNT: s.n.
vântul: sg. nom./ac. 1,4; 77,26
vânturilor: pl. gen. 17,11; 103,3
vântului: sg. gen. 17,43; 34,5; 82,14
vânturi: pl. ac. 134,7
(a) VÂNTURA: v. I
vom vântura: ind. viit.I. 1.pl. 43,6
VÂRF: s.n.
vâr furile: pl. ac. 71,16
VÂRTOS, -OASÃ: adv.
(mai) vârtos: 18,11; 44,3; 51,5; 83,11
VÂRTUTE: s.f.
vârtutea: sg. nom./ac. 21,16; 30,11; 37,11; 64,7; 70,9; 77,61;
102,20; 146,5
vâr tutei: sg. gen. 101,2 4
VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 5,13; 9,6, 8;
10 (Ov),16; 11,8; 14,5; 17,51; 20,5; 27,9; 28, 10; 29,7, 13;
30,2; 32,11; 36,18, 28; 40,13, 14; 43,9; 4 4,3, 18; 47,9, 15;
48,9, 12, 20; 51,10, 11; 5 4,23; 60,8; 61,9; 65,7; 70,1; 71,19;
72,12, 26; 74,10; 76,8; 78,13; 8 4,6; 85,12; 88,2, 3, 5, 29, 37,
38, 53; 89,2; 91,9; 99,5; 101,13, 29; 102,9, 17; 103,31; 104,8;
105, 1, 31, 48; 106,1; 109,4; 110,5, 9; 111,6; 112,2; 113,26;
116,2; 117,1, 2, 3, 4, 29; 118,4 4, 89, 93, 98, 111, 112, 142,
144, 152, 160; 120,8; 124,1, 2; 130,3; 1 31,12; 132,3; 1 34,13;
135, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 5, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 2 4, 25, 26; 137,8; 144,1, 2, 21; 145,7;
148,6
veacul: sg. ac., în loc. adv . în veacul veacului 9,6; 10 (Ov),16;
18,10; 20,5, 7; 21,27; 36,27, 29; 44,7, 18; 47,15; 51,10; 60,9;
82,18; 88,30; 91,8; 103,5; 110,3, 8, 10; 111,3, 9; 118,44; 131,14;
144,1, 2, 21; 148,6
veacului: sg. gen., în loc. adv. în veacul veacului 9,6; 10 (Ov),16; 18,10;
20,5, 7; 21,27; 36,27, 29; 44,7, 18; 47,15; 51,10; 60,9; 82,18; 88,30;
91,8; 103,5; 110,3, 8, 10; 111,3, 9; 118,44; 131,14; 144,1, 2, 21;
148,6
veac: sg. ac., în loc. adv. din veac 24,6; 40,14; 89,2; 92,2; 102,17;
105,48; 118,52
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci 47,15; 60,5; 71,17; 77,69; 80,16;
145,10
veaci: pl. ac., în loc adv. mai naint e de veaci/mai înainte de veaci
„mai înainte de facerea lumii” 54,20; 73,12
veacii: pl. ac., în loc. adv. în veacii v eacilor 83,5
veacilor: pl. gen., în loc. adv. în veacii v eacilor 83,5
veacul: sg. ac. 89,8
veacului: sg. gen. 142,3
veacurilor: pl. dat. adn. 144,13

(a se) VEDEA: v. II
voiu v edea: ind. viit.I. 1.sg. 5,5; 8,4; 26,13
vezi: imperativ 2.sg. 9,14; 24,18, 19; 36,37; 44,11; 58,6; 79,15;
83,10; 118,153; 138,24
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 10 (Ov),11; 13,2; 15,10; 40,7; 52,3;
68,24; 85,17; 88,49; 118,37
vezi: ind. prez. 2.sg. 10 (Ov),14; 118,159
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,8; 21,8; 57,9; 94,9; 96,6; 105,44;
106,24; 113,3; 138,16
vedeam: ind. imp. 1.sg. 15,8; 141,5
vazã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 16,2; 68,33
sã vãzu: conj. prez. 1.sg. 26,4; 39,13; 62,3
vedea: ind. imp. 3.pl. 30,12; 63,9
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 32,13; 34,21; 67,25; 96,4; 97,3
vedeþi: imperativ 2.pl. 33,9; 45,9, 11; 65,5
a vedea: inf. prez. 33,13; 105,5
vãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 34,22
vom vedea: ind. viit.I. 1.pl. 35,10
veade: ind. prez. 3.sg. 36,13
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 36,25; 47,9; 54,10; 65,18; 73,9;
77,3; 89,15; 118,96
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 36,34; 90,8
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 36,35; 118,158
vedea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 39,4; 51,8; 106,42
vãzând: gerunziu 47,6; 72,3
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 48,11, 20; 57,11; 63,6; 93,7; 111,10
vedeai: ind. imp. 2.sg. 49,18
vãzutu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 76,17; 108,25
vedea(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 83,8
(sã) va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 101,17
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 113,13; 118,74; 134,16
sã vezi: con j. prez. 2.sg. 127,5, 6
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 138,4
VEDENIE: s.f.
vedenii: pl. ac. 88,20
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 10 (Ov),1; 54,2; 137,8
VENETIC, -Ã: s.m./f.
vene tic: s.m. sg. nom. 38,13
VENIN: s.n.
venin: sg. nom. 13,3
(a) VENI: v. IV
veniþi: imperativ 2.pl. 33,12; 45,9; 65,5, 16; 82,5; 94,1, 6
sã vie: conj. prez. 3.sg. 34,8; 101,2
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 35,12; 54,16; 118,41, 77
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 36,13; 49,3; 64,3; 120,1
viu: ind. prez. 1.sg. 39,8
voiu v eni: ind. viit.I. 1.sg. 41,3
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 43,18; 50,2; 51,2; 54,6; 82,9; 89,10;
101,14; 104,19, 31, 34, 40; 108,18
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 51,2; 78,1
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 53,2
veni-vor: ind. viit.I. 3.pl. 67,32
venit-am: ind. pf.c. 1.sg. 68,3
vino: imperativ 2.sg. 79,3
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 85,9; 125,6
vine: ind. prez. 3.sg. 95,13; 97,9; 117,26
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 100,2
venind: gerunziu 125,6
VENIN: s.n.
venin: sg. nom. 139,4
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VESTIT, -Ã: adj./s.
(cei mai) vestiþi: s.m. pl. ac. 15,6
vestitã: adj. f. sg. nom. 15,6
vestit : adj. n. sg. nom. 22,5

VERS: s.n.
versuri: pl. ac. 6,1
VESEL, -Ã: adj./adv.
vesel: adj. m. sg. nom. 111,5
veasele: adj. f. pl. nom. 118,39
veaselã: adj. f. sg. nom. 146,1
veasel: adv. 132,1
(a se) VESELI: v. IV
sã (sã) veseleascã: conj. prez. 3.pl. 5,13; 33,3; 34,27; 39,17
veseli(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 9,3; 118,162
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 20,2; 32,21; 52,7; 62,12; 64,11;
84,7; 108,28
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,9; 34,15; 96,8; 106,30
veselesc: ind. prez. 3.pl. 18,9
veseli(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 19,6
veseli(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 20,7
ai veselit: ind. pf.c. 2.sg. 29,2
(mã) voiu veseli: ind. viit.I. 1.sg. 30,8
veseliþi(-vã): imperativ 2.pl. 31,11; 96,12
veseli(-sã/-Sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 34,9; 57,11; 63,11; 103,31
veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 42,4; 45,5; 103,15
veseleascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 47,12; 85,11; 95,11;
96,1; 104,3; 149,2
vei veseli: ind. viit.I: 2.sg. 64,9
(ne) vom veseli: ind. viit.I. 1.pl. 65,6
veseleascã(-se): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 66,5
(sã) veselesc: ind. prez. 3.pl. 67,18; 86,7
sã (se) veseleascã: conj. prez. 3.pl. 68,33; 69,5
veseleaºte: imperativ 2.sg. 85,4
veselit-ai: ind. viit.I. 2.sg. 88,43
(ne-)am veselit: ind. pf.c. 1.pl. 89,14
veselitu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 89,15
au veselit: ind. pf.c. 3.pl. 93,19
sã veseleascã: conj. prez. 3.sg. 103,15
veselitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 104,38
a (ne) v eseli: inf. prez. 105,5
(sã) vor veseli: ind. viit.I. 3.pl. 106,42; 118,74
a (sã) veseli: inf. prez. 112,9
sã (ne) veselim: conj. prez. 1.pl. 117,24
veselitu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 121,1
veselindu(-ne): gerunziu 125,3
veseli(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 149,5
VESELIE: s.f.
veselie: sg. nom./ac. 4,7; 15,11; 29,12; 44,16; 50,10; 67,4; 96,11;
99,2; 104,43; 125,2
veseliia: sg. nom./ac. 29,6; 105,5
veseliii: sg. gen. 136,6
VESTE: s.f.
veastea: sg. nom. 18,5
veaste: sg. ac., în loc. adv. fãrã veaste 63,6
(a se) VESTI: v. IV
vestind: gerunziu 2,6; 77,4
vestiþi: imperativ 2.pl. 9,12; 95,2, 3; 104,1
sã vestesc: conj. pr ez. 1.sg. 9,15; 72,28
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. 18,2, 3; 147,19
vesti(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,32
vor vesti: ind. viit.I. 3.pl. 21,32; 49,6; 144,4
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 29,10; 50,17; 70,15; 110,6
voiu vesti: ind. viit.I. 1.sg. 37,19; 54,18; 70,17, 18; 74,10; 88,2
vestit-am: ind. pf.c. 1.sg. 39,6, 10
au vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 43,2; 51,2
am vestit: ind. pf.c. 1.sg. 55,9; 118,13, 26
(sã) vor vesti: ind. viit.I. 3.pl. 58,13
vom vesti: ind. viit.I. 1.pl. 78,13
a vesti: inf. prez. 91,3
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 91,16; 101,22; 106,22
vestit-au: ind. pf.c. 3.pl. 96,6

VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vejmintele: pl. ac. 21,19; 44,9
vâjmânt: sg. ac. 44,10; 108,19
vãjmântul: sg. ac. 68,12
vejmânt: sg. ac. 108,18
vâjmântului: sg. gen. 132,2
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinice: f. pl. ac. 23,7, 9
veacinici: m. pl. ac. 75,5; 76,6
veacinicã: f. sg. ac. 77,66; 138,24
vecinic: n. sg. ac. 104,10
vecinicã: f. sg. ac. 111,7
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) v eºteziia: ind. imp. 3.sg. 106,26
(sã) va v eºtezi: ind. viit.I. 3.sg. 111,10
veºtezitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 118,139
(mã) veºtez eam: ind. imp. 1.sg. 118,158; 138,21
(a) VIA: v. I
viazã: ind. prez. 3.sg. 38,6
sã vieze: con j. prez. 3.sg. 40,3
viia(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 79,19
viazã: imperativ 2.sg. 118,17, 25, 37, 40
au viiat : ind. pf.c. 3.sg. 118,50
viiazã: imperativ 2.sg. 118,88, 107, 149, 154, 156, 159
ai viiat: ind. pf.c. 2.sg. 118,93
vei viia: ind. viit.I. 2.sg. 137,7; 142,11
VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. nom./ac. 7,6; 16,14; 25,9; 30,11; 87,4; 132,3; 142,3
vieþii: sg. gen. 15,11; 22,6; 26,1, 4; 35,10; 41,9; 127,5
viaþã: sg. ac. 20,5
viiaþã: sg. nom./ac. 29,6; 33,13; 65,9
viiaþa: sg. ac. 48,19; 55,9; 62,5; 102,4; 103,33; 145,2
vieþi: pl. ac. 62,4
VICLEAN, -Ã: adj./s.
(cel) viclean : s.m. sg. nom./ac. 5,6; 100,4
[celui] viclean : s.m. sg. gen. 10 (Ov),15
(celor) vicleani: s.m. pl. gen. 21,17
vicleanii: s.m. pl. nom. 54,24
vicleanului: sg. gen. 108,2
viclean : adj. m./n. sg. ac. 5,6; 42,1; 63,6
vicleane: adj. f. pl. nom./ac. 11,3, 4; 16,1; 30,19
vicleanã: adj. f. sg. ac./voc. 51,6; 108,3; 119,2, 3
(a) VICLENI: v. IV
viclenea: ind. imp. 3.pl. 5,11
vicleniia: ind. imp. 3.pl. 13,3
au viclenit: ind. pf.c. 3.sg. 14,3; 35,3; 73,3
vicleneaºte: ind. prez. 3.sg. 14,4
viclenesc: ind. prez. 3.pl. 25,5; 36,1, 9; 63,3; 93,16
vicleneºti: ind. pr ez. 2.sg. 36,8
sã vicleniþi: conj. prez. 2.pl. 104,15
vicleniþi: ind. pr ez. 2.pl. 118, 115
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. nom./ac. 10 (Ov),7; 23,4; 31,2; 33,14; 35,4; 51,4;
72,8; 91,12; 104,25; 140,4
vicleºugul: sg. nom./ac. 27,4; 54,12
vicleºuguri: pl. nom./ac. 34,20; 49,19; 54,16; 72,18
VIE: s.f.
viile: pl. ac. 77,47; 104,33
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ai voit: ind. pf.c. 2.sg. 39,7; 40,12
am voit: ind. p.f.c. 1.sg. 39,9; 72,25; 118,35
ai voit: ind. pf.c. 2.sg., în structur a v. dislocatã bine ai voit 43,4
vor voi: ind. viit.I: 3.pl., în s tructura v. dislocatã bine vor voi 48,14
ai fi voit: cond. pf. 2.sg. 50,18
au voit: ind. pf.c. 3.sg., în structura v. dislocatã bine au voit 67,17

viia: sg. ac. 79,9, 15
vii: pl. ac. 106,37
VIER: s.m.
vierul: sg. nom. 79,14
VIERME: s.m.
vierme: sg. nom. 21,7

VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac. 1,2; 20,3; 27,7; 29,6, 8; 39,9; 102,21; 142,10;
144,19
voile: pl. ac. 102,7; 110,2
voii: sg. gen. 106,30
voie: sg. ac. 146,10

(a) VIEÞUI: v. IV
va vieþui: ind. viit.I. 3.sg. 21,31
VIFOR: s.n.
vifor: sg. nom./ac. 10,7; 49,3; 80,8; 148,8
viforu: sg. ac. 54,9
viforul: sg. nom./ac. 68,3, 16; 82,16; 106,29
viforului: sg. gen. 106,25

VORBÃ: s.f.
vor bele: pl. ac. 77,2
vor ba: sg. nom. 103,34

VIITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) VIITORIU
viitoriu: n. sg. nom./dat. 21,32; 70,18

(a) VORBI: v. IV
vor bit-au: ind. pf.c. 3.pl. 63,6

VIN: s.n.
vinului: sg. gen. 4,8
vinul: sg. nom./ac. 59,5; 103,15
vin: sg. ac. 68,13; 74,9; 77,65

VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºilor: s.m. pl. gen. 17,41
vrãjmaºii: s.m. pl. nom./ac. 37,17; 109,1; 142,12

(a se) VINDE: v. III
vândut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,13
(s-)au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 104,17

(a) VRÃJMÃªI: v. IV
vrãjmãºesc: ind. prez. 3.pl. 3,8
(a) VREA: v. II
au vrut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 35,4; 77,10; 108,18; 113,11; 134,6

(a) VINDECA: v. I
vindecã: imperativ 2.sg. 6,3; 40,5; 59,4
ai vindecat: ind. pf.c. 2.sg. 29,3
vindecã: ind. prez. 3.sg. 102,3; 146,3
au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. 106,20

VREME: s.f.
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea sa „la momentul
potrivit” 1,3
vremi: pl. ac. 9,10; 103,19
vreami: pl. ac. 10 (Ov), 1
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 10 (Ov),5; 33,2;
105,3; 118,20
vreamea: sg. nom./ac. 20,10; 36,19, 39; 68,14; 70,9; 80,16;
101,14
vreame: sg. nom./ac. 31,6; 74,3; 101,14; 144,15
vremii: sg. gen. 88,46
vreame: sg. ac., în loc. adv. în vreame „la timp” 103,2 7
vreme: sg. nom. 118,126
vreame: sg. ac., în loc. adv. înainte de vr eame 118,147

VINOVAT, -Ã: s.m./f.
(cei) vinovaþi: s.m. pl. nom. 26,2
VIS: s.n.
visul: sg. ac. 72,20
VISTIERIE: s.f.
vistierii: pl. ac. 32,7
vistieriile: pl. ac. 134,7
VIÞÃ: s.f.
viþele: pl. ac. 79,12
viþã: sg. ac. 127,3

VRERE: s.f.
vrerile: pl. ac. 15,3
vrearea: sg. ac. 72,2 4
vrerile: pl. ac., s. compus bune vrerile 140,5

VIÞEL: s.m.
viþei: pl. nom./ac. 21,13; 49,9; 50,21
viþelul: sg. ac. 28,6
viþãlul: sg. ac. 68,32
viþãl: sg. ac. 105,19
viþel: sg. ac. 105,20

VULPE: s.f.
vulpilor: pl. dat. adn. 62,11

VIU, VIE: adj./s.
viu: adj. m./n. sg. nom./ac. 17,47; 41,3; 48,10; 68,33; 83,3; 88,49;
117,17; 118,77, 116, 144; 118,175
vii: adj. f. pl. nom./ac. 21,27; 54,16; 123,3
(celor) vii: s.m. pl. gen. 26,13; 51,7; 55,13; 68,29; 114,9; 141,6
vii: s.m. pl. ac. 57,10
(cei) vii: s.m. pl. nom. 113,26
(cel) viu: s.m. sg. nom. 142,2
(a) VOI: v. IV
voieºti: ind. prez. 2.sg. 5,5
au voit: ind. prez. 3.sg. 17,20
voiaºte: ind. prez. 3.sg. 21,9; 33,13
voiesc: ind. prez. 3.pl. 34,27; 39,15; 67,31; 69,4
va voi: ind. viit.I. 3.sg. 36,23

VULTUR: s.m.
vulturului: sg. gen. 102,5
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac. în loc. adv. în zãdar 30,7; 34,7, 19; 38,7; 68,5; 118,161;
119,7; 126,1
ZADARNIC,-Ã: adj.; var. ZÃDARNIC,-Ã
zãdarnicã: f. sg. ac. 131,11
ZÃBALÃ: s.f.
zãbale: pl. ac. 31,9
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zic: ind. prez. 3.pl. 3,3; 4,6; 39,16; 41,11; 69,4; 136,7
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 4,5; 10,2; 138,20
zice: ind. prez. 3.sg. 11,6; 28,9
sã zicã: conj. pez. 3.sg./pl. 12,5; 34,25; 69,5; 78,10; 113,10
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,1; 34,21; 35,2; 52,1; 63,6; 67,23;
73,8; 82,5; 104,31, 34; 106,25; 109,1
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,2; 38,2; 74,5; 118,57; 139,7; 141,6
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 17,50
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 17,50; 26,6; 49,12; 56,8, 10
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 29,7; 30,23; 37, 17; 39,8, 11; 40,5; 54,7;
72,13; 76,11; 81,6; 94,10; 115,11; 118,164; 138,11
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 30,15; 31,5
zi: imperativ 2.sg. 34,3
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 34,10; 51,8; 125,2
zicã: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 34,27; 39,17; 65,4; 106,2; 117,2,
3, 4; 123,1; 128,1
(sã) zicea: ind. im p. impers. 41,4
zice-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 41,10
zic: ind. prez. 1.sg. 44,2
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 53,2
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 57,12; 86,5; 105,48
ziceþi: imper ativ 2.sg. 65,3; 67,5
zicea: ind. im p. 3.pl. 67,26
zicând: gerunziu 70,11; 104,11; 118,82
ziceam: ind. imp. 1.sg. 72,15; 93,18
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.pl. 86,3; 121,1
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 88,3, 20; 89,3
zice-va: ind. viit.I. 3.sg. 90,2

(a) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
(nu) zãbo vi: imperativ pr ohib. 2.sg. 39,18
(a) ZÃMISLI: v. IV
zãmislit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,15
(a) ZBURA: v. I
au zburat : ind. pf.c. 3.sg. 17,11
zburat-au: ind. pf.c. 3.sg. 17, 11
(a se) ZDROBI: v. IV
vei zdrobi: ind. viit.I. 2.sg. 2,9
ai zdr obit: ind. pf.c. 2.sg. 3,8
zdr obeaºte: imperativ 2.sg. 10(Ov),15
zdr obi(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 17,39
va zdr obi: ind. viit.I. 3.sg. 28,5
(sã) va zdr obi: ind. viit.I. 3.sg. 33,21
(sã) vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 36,17
ZDROBIRE: s.f.
zdr obire: sg. nom. 13,3
(a) ZDRUMICA: v. I
voiu zdrumica: ind. viit.I. 1.sg. 17,43
va zdr umica: ind. viit.I. 3.sg. 28,6
(a se) ZDRUNCINA: v. I; var. (În v.) (a se) S TRUNCINA
(sã) va struncina: ind. viit.I. 3.sg. 36,24

ZID: s.f.
zidul: sg. ac. 17,30
zidurile: pl. nom. 50,20; 54,11

ZDRUNCINÃTURÃ: s.f.; var. (Înv.) STRUNCINÃTURÃ
s truncinãturile: pl. ac. 146,3

(a se) ZIDI: v. IV
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 27,5
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 32,9; 89,2; 148,5
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 32,15; 7 7,69; 93,9; 94,5; 101,17;
ZI: s.f./adv.
118,73
zioa: adv. 12,2; 21,3; 41,9; 67,20; 77,14; 87,2; 90,6; 120,6
zilele: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 7,12; 22,6; 26,4; 41,4, zideaºte: imperativ 2.sg. 50,12
sã (se) zideascã: conj. prez. 3.pl. 50,20
11; 127,5; 144,2
zioa: s.f. sg. nom./ac. 17, 1, 19; 18,3; 19,2, 10; 26,5; 36,13; 40,2; (sã) v or zidi: ind. viit. I. 3.pl. 68,36; 103,30
48,6; 49, 15; 58,17; 60,7; 67,20; 73,16; 76,3; 7 7,42; 80,4; 85,7; ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 73,17; 138,5
89,4; 91,1; în titlu: Psalm 92; 94,9; 109,3, 5; 117,24; 118,91; (sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 88,3; 101,19
voiu zidi: ind. viit.I. 1.sg. 88,5
136,7; 138,12; 145,4
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. toatã zioa „de dimineaþã pânã seara; ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 88,13; 103,26
p. ext. mereu, continuu” 24,5; 31,3; 34,28; 36,26; 37,7, 13; 43,9, zideºti: ind. prez. 2.sg. 93,20
16, 22; 51,4; 55,2, 3, 6; 70,8, 15, 24; 71,15; 72,14; 73,22; 85,3; (sã) zidea: ind. imp. 3.sg. 95,1
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. 121,3
87,10, 18; 88,17; 101,9; 118,97; 139,3
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 126,1
zilii: s.f. sg. gen./dat. 18,3; 55,4; 135,8
zile: s.f. pl. nom./ac. 20,5; 22,6; 33,13; 60,7; 72,10; 90,16; 92,5; zidesc: ind. prez. 3.pl. 126,1
zidind: gerunziu 146,2
93,13; 138,16
zilele: s.f. pl. nom./ac. 36,18, 19; 38,6; 43,2; 54,24; 71,7; 73,8;
ZIDIRE: s.f.
76,6; 77,33; 88,30, 46; 89,9, 10, 14, 15; 101,4, 12; 102,15; 108,8;
zidir ea: sg. ac. 102,14
114,2; 118,84; 142,5; 143,4
zilelor: pl. gen. 38,5; 101,24, 25
ZIDITOR, -TOARE: s.m./f.
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 1,2; 31,4; 41,4; 54,11
zi: sg. nom./ac. 55,10; 75,11; 77,9; 83,11; 101,3; 117,27; 118,164; ziditorii: s.m. pl. nom. 117,22
137,3; 139,8
ZMERENIE: s.f.; vezi SMERENIE
zi: sg. ac., în loc. adv. din zi în zi 60,9; 95,2
ZGÃU: s.n. (În v.) „uter”; (Înv.; prin ext.) „pântece”
zgãu: sg. ac. 21,11

(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 10 (Ov),6, 11, 13; 11,5; 17,1; 26,8; 32,9;
40,6; 49,16; 70,10; 72,11; 77,19; 82,13; 93,7; 105,23, 34; 128,8; 148,5
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ZMINTEALÃ: s.f.; vezi SMINTEALÃ
(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE
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Cap 1
Folosirea pildelor. Ascultarea }i îndemnul spre în]@lepciune. Fiiul s@ dojenea}te s@ nu urmeze
dup@ îmblânzirile p@c@to}ilor. În]elepciunea îndeamn@ spre a sa îmbr@]i}eare, }i celor ce o
ur@sc le vestea}te perirea.

163v

1.
ildele lui Solomon, fiiul lui David, împ@ratul lui Israil.
2.
Spre }tiin]a în]@lepciunii }i a înv@]@turii,
3.
Spre în]@leagerea cuvintelor preceaperii }i spre priimirea dovedirii înv@]@turii,
îndrept@rii }i judec@]ii }i a drept@]ii,
4. S@ s@ dea celor mici iste]ia, tin@rului înv@]@tura }i în]@leagerea.
5. Auzând în]@leptul, mai în]@lept va fi, }i cel ce priceape va st@pâni ocârmuirile,
6. Va priceape pilda }i tâlcuirea, cuvintele în]elep]ilor }i g@citurile lor.
7. *Frica Domnului, înceaperea în]elepciunii. În]@lepciunea }i înv@]@tura nebunii le
defaim@.
8. Ascult@, fiiul mieu, înv@]@tura p@rintelui t@u }i nu p@r@si leagea maicii tale,
9. Ca s@ s@ adaog@ har capului t@u }i lan]u de aur grumazului t@u.
10. Fiiul mieu, de te vor apleca p@c@to}ii, nu te odihni lor.
11. De-]i vor zice: „Vino cu noi, s@ ale}uim sânge, s@ ascundem închisori împrotiva celui
ne|gre}it în z@dar,
12. S@-l înghi]im viu ca iadul }i întreg ca pre cel ce s@ pogoar@ în groap@.
13. Toat@ avearea scump@ vom g@si; umplea-vom casele noastre de jafuri.
14. Soarte arunc@ cu noi, o pung@ fie noao tuturor”.
15. Fiiul mieu, s@ nu umbli cu ei, oprea}te piciorul t@u de la c@r@rile lor.
16. *C@ picioarele lor la r@otate alearg@ }i gr@besc a vârsa sânge.
17. Iar@ în z@dar s@ arunc@ mreajea înaintea ochilor paserilor.
18. {i ace}tia împrotiva sângelui s@u ale}uiesc }i cuget@ vicle}uguri împrotiva sufletelor sale.
19. A}a, c@r@rile a tot scumpului pre sufletele celor ce le st@pânesc le r@pesc.
20. În]@lepciunea afar@ vestea}te, în uli]@ d@ glasul s@u.
21. În cap@tul mul]imilor strâg@, în por]ile cet@]ii veastea}te cuvintele sale, zicând:
22. „Pân@ când, prunci, iubi]i pruncia, }i nebunii ceale ce le sânt v@t@m@toare vor pofti
}i cei nepricepu]i vor urî }tiin]a?
23. Întoarce]i-v@ la certarea mea! Iat@, v@ voiu aduce duhul mieu }i v@ voiu ar@ta
cuvintele meale.
24. *C@ v-am chemat }i v-a]i lep@dat. Întins -am mâna mea }i n-a u fost cine s@ s@ uite.
25. Def@imat-a]i tot sfatul mieu }i cert@rile meale le -a]i lenevit.
26. {i eu întru perirea voastr@ voiu râde }i v@ voiu batjocori când vi s@ va întâmpla ceaea
de care v@ teame]i, ||
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27. Când va n@v@li de n@prazn@ dosada }i perirea ca viforul spre voi va r@p}ti, când va 164r
veni asupra voastr@ n@cazul }i strâmtoarea,
28. Atunci m@ vor chema }i nu voiu auzi, diminea]@ s@ vor scula }i nu m@ vor afla.
29. Pentru c@ au urât înv@]@tura }i n-au priimit frica Domnului,
30. Nici s-au odihnit sfatului mieu }i au hulit toate mustr@rile meale,
31. Pentru aceaea vor mânca rodurile viii sale }i de sfaturile sale s@ vor s@tura,
32. Urgirea pruncilor îi va ucide, sporirea nebunilor îi va pierde.
33. Iar@ cel ce m@ va asculta f@r@ fric@ s@ va odihni }i întru prisosire s@ va desf@ta, frica
celor r@i dep@rtându-s@”.
Cap 2
C@}tigarea în]@lepciunii câte bun@t@]i aduce }i câte r@ot@]i deperteaz@; cu carea vin darurile lui
Dumnezeu }i f@r@ carea în tot locul s@ gre}a}te.

*Iov, 18,17.

1.
iiule, de vei priimi cuvintele meale }i poruncile meale vei ascunde lâng@ tine,
2.
S@ auz@ ureachea ta în]@lepciune; pleac@ inima ta spre cuno}tin]a priceaperii.
3.
C@ de vei chema în]elepciunea }i vei pleca inima ta la priceapere,
4. De o vei c@uta, ca banii }i ca comoar@le o vei s@pa, |
164v
5. Atunci vei în]@leage frica Domnului }i }tiin]a lui Dumnezeu vei afla.
6. C@ Domnul d@ în]@lepciunea }i din gura Lui, priceaperea }i }tiin]a.
7. P@zi-va mântuirea drep]ilor }i va acoperi pre cei ce p@}esc curat,
8. [iind c@r@rile drept@]ii }i c@ile sfin]ilor p@zând;
9. Atunci vei în]@leage dreptatea }i judecata }i îndreptarea }i toat@ c@rarea bun@.
10. De va întra în]@lepciunea în inima ta }i }tiin]a sufletului t@u va pl@cea,
11. Sfatul te va p@zi }i priceaperea va ]inea ]ie,
12. S@ te sco]i din calea rea }i de la omul ce gr@ia}te ceale întoarte,
13. Carii las@ calea cea dreapt@ }i umbl@ prin c@i întunecoase,
14. Carii s@ veselesc când fac r@u }i s@lteaz@ în lucruri reale,
15. A c@rora c@ile sânt întoarte }i def@ima]i pa}ii lor;
16. S@ te izb@ve}ti de muiarea strein@ }i de la cea din afar@, carea moaie cuvintele sale,
17. {i p@r@sea}te pre pov@]uitoriul tinerea]elor sale,
18. {i de leg@tura Dumnezeului s@u s@ uit@. C@ s-au plecat spre moarte casa ei }i la iad
c@r@rile ei.
19. To]i carii într@ la dânsa nu s@ vor întoarce, nici vor apuca c@r@rile vie]ii;
20. Ca s@ umbli în cale bun@ }i c@ile drep||]ilor s@ le p@zea}ti.
165r
21. C@ cei drep]i vor l@cui pre p@mânt }i cei uni]i vor r@mânea într-însul,
22. *Iar@ cei f@r@ leage de pre p@mânt vor peri }i cei ce lucreaz@ nedrept s@ vor lua de
la dânsul.
Cap 3
În]@lepciunea lungea}te via]a. Mila }i adev@rul s@ nu s@ p@r@sac@. N@deajdea spre Dumnezeu.
Teamerea de Dumnezeu. Dumnezeu s@ se cinsteasc@. Certarea lui Dumnezeu cu veselie a o
priimi. Lauda în]@lepciunii. Celor ce urmeaz@ în]@lepciunea toate li -s norocite. Priiatinului
degrab@ a-i da, nici a-i face r@u, nu a s@ prici. Celor r@i a nu urma. Perirea celor f@r@ leage
}i blagosloveniia cuvio}ilor.

1.
iiule, nu uita leagea mea }i poruncile meale inima ta s@ le p@zasc@,
2.
C@ lungimea zilelor }i anii vie]ii }i pace î] vor adaoge.
3.
Mila }i adev@rul s@ nu te p@r@sasc@; pune-le împrejurul grumazului t@u }i le
scrie în t@blile inimii tale.
4. {i vei afla har }i înv@]@tur@ bun@ înaintea lui Dumnezeu }i a oamenilor.
5. S@ aibi n@deajde spre Domnul din toat@ inima ta }i nu te r@zima de priceaperea ta.
6. În toate c@ile tale gândea}te de Dânsul | }i El va îndrepta pa}ii t@i.
7. *Nu fi în]@lept la tine însu]i; teame-te de Dumnezeu }i te deperteaz@ de r@u,
*Râm. 12, 16.
8. C@ va fi s@n@tate buricului t@u }i r@coare oaselor tale.
9. *Cinstea}te pre Domnul din averile tale }i pârga tuturor rodurilor tale îi d@.
*Tovie 4, 7.
10. {i s@ vor umplea }urile tale de sa]iu }i teascurile tale vor prisosi de vin.
Luca 14, 13.
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11. *Înv@]@tura Domnului, fiiule, nu o l@p@da, nici sl@bi când te cer]i de la Dânsul.
*Ovr. 12, 5.
12. C@ pre care-l iubea}te, Domnul îl ceart@ }i ca tatâl întru fiiu bine îi place.
Apoc. 3, 19.
13. Fericit omul care afl@ în]@lepciunea }i care curge cu în]@leagerea.
14. Mai bun@-i c@}tigarea ei decât negu]@toriia argintului }i a aurului celui dintâiu }i mai
curate rodurile ei.
15. Mai scump@ iaste decât toate bog@]iile, }i toate care s@ doresc ace}tiia nu s@ pot
as@m@na.
16. Lungimea zilelor în dreapta ei, }i în stânga ei, bog@]iile }i m@rirea.
17. C@ile ei, c@i frumoase }i toate c@r@rile ei p@ciuite.
18. Lemnul vie]ii iaste celor ce o vor priimi, }i care o va ]inea, fericit.
19. Domnul cu în]@lepciune au întemeiat p@mântul }i au alc@tuit ceriurile cu priceaperea.
20. Cu în]@lepciunea Lui s-au desf@cut adâncurile }i norii cu roo cresc.
166r
21. Fiiule, s@ nu curg@ aceastea de la ochii t@i; || p@zea}te leagea }i sfatul,
22. {i va fi via]@ sufletului t@u }i har gâtlejului t@u.
23. Atunci vei umbla cutezând în calea ta }i piciorul t@u nu s@ va potigni.
24. De vei dormi, nu te vei teame; odihni-vei }i dulce va fi somnul t@u.
25. Nu te sp@imânta de n@prazna fric@ }i de n@v@lirea puterilor celor necredincio}i.
26. C@ Domnul va fi putearea ta }i va p@zi piciorul t@u s@ nu te prinzi.
27. Nu opri a face bine pre cel ce poate; de po]i, }i însu]i f@ bine.
28. Nu zice priiatinului t@u: „Du-te }i te întoarce! Mâne ]-oiu da”, putând îndat@ a-i da.
29. Nu cugeta priiatinului t@u r@u, având el spre tine n@deajde.
30. Nu te prici împrotiva omului în z@dar, nimic@ r@u el f@cându-]i.
31. *Nu râvni omului nedrept, nici urma c@ile lui,
*Psalm 36, 1.
32. C@ ur@ciune iaste Domnului tot în}el@toriul }i cu cei uni]i graiurile Lui.
33. Lipsire de la Domnul în casa necredinciosului, iar@ l@ca}urile drep]ilor s@ vor blagoslovi.
34. El va ru}ina pre în}el@tori }i blânzilor le va da har.
35. M@rirea o vor mo}teni în]@lep]ii; în@l]area nebunilor, ocar@.
Cap 4
166v

În]@leptul, cu pilda sa, îndeamn@ a c@uta în]@lepciunea, a c@ruia tâlcuia}te folosân]@le. De la
c@ile necu|ra]ilor a s@ abate, }i a drep]ilor a le îmbr@]i}ea. Pentru paza inimii, a gurii }i a
pa}ilor.

1.
uzi]i, fiilor, înv@]@tura p@rintelui }i lua]i aminte, s@ }ti]i priceaperea.
2.
Daru bun v@ voiu da, leagea mea s@ nu o p@r@si]i.
3.
C@ }i eu fiiu am fost p@rintelui mieu, tinerel }i unul n@scut înaintea maicii meale.
4. {i m@ înv@]a }i îm zicea: „Priimeasc@ inima ta cuvintele meale, p@zea}te poruncile
meale }i vei fi viu!
5. St@pânea}te în]@lepciunea, st@pânea}te priceaperea; nu uita, nici te abate de c@tr@
graiurile gurii meale.
6. Nu o slobozi }i te va p@zi; iubea}te-o }i te va ]inea.
7. Începutul în]@lepciunii st@pânea}te în]@lepciunea }i întru toat@ mo}tenirea ta c@}tig@
priceaperea.
8. Apuc@-o }i te va în@l]a; m@ri-te- vei de la dânsa când o vei îmbr@]i}a.
9. Da-va capului t@u sporirea harurilor }i cu coroan@ aleas@ te va acoperi”.
10. Auzi, fiiule, }i priimea}te graiurile gurii meale, ca s@ ]i s@ înmul]asc@ anii vie]ii.
11. Calea în]@lepciunii voiu ar@ta ]ie, duce-te- voiu în c@r@rile drept@]ii,
12. Prin carele întrând, nu s@ vor strâmtori pa}ii t@i }i, alergând, nu vei avea potignire.
13. [âne înv@]@tura, s@ nu o slobozi, p@zea}te-o, c@ aceasta iaste via]a ta.
14. Nu te desf@ta în c@r@rile necredincio}ilor, nici s@-]i plac@ calea r@ilor;
15. Fugi de dânsa, nici s@ treci prin ea, abate-te }i o p@r@sea}te,
16. C@ nu dorm de nu vor face r@u }i s@ r@pea}te somnul de la ei de nu vor împiedeca. ||
167r
17. Mânc@ pânea necredin]ii }i vinul nedrept@]ii beu.
18. Iar@ c@rarea drep]ilor, ca lumina str@lucind, purceade }i crea}te pân@ la zi des@vâr}it.
19. Calea necredincio}ilor, întunecoas@; nu }tiu unde cad.
20. Fiiule, ascult@ vorbele meale }i spre cuvintele meale pleac@ ureachea ta.
21. Nu s@ deperteaze de la ochii t@i, p@zea}te-le în mijlocul inimii tale,
22. C@ viia]@ sânt celor ce le afl@ }i a tot trupul s@n@tate.
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23. Cu toat@ paza ]âne inima ta, c@ dintr-însa purceade via]a.
24. Deperteaz@ de la tine gura înd@r@vnic@ }i buzele ceale hulitoare departe fie de la tine.
25. Ochii t@i vaz@ ceale dreapte }i geanele tale mearg@ înaintea pa}ilor t@i.
26. Îndrepteaze c@rarea picioarelor tale }i toate c@ile tale s@ s@ înt@reasc@.
27. Nu te abate spre dreapta sau spre stânga; dep@rteaz@ piciorul t@u de la r@u, c@ci c@ile
ceale de-a dreapta ta le cunoa}te Domnul, iar@ ceale de-a stânga sânt întoarte }i El va
îndrepta alerg@rile tale }i c@l@toriile tale în pace le va pov@]ui.
Cap 5
Poruncea}te a s@ feri de curv@ }i s@ nu s@ piarz@ ostenealele }i anii. Muiarea sa s@ o iubeasc@ }i
de cea strein@ s@ fug@.

1.
2.

iiule, ia aminte la în]@lepciunea mea }i spre priceaperea mea pleac@ ureachea ta.
S@ p@ze}ti cugetele, }i înv@]@tura buzele tale s@ o ]ie. Nu socoti în}el@ciunea
muierii. |
3. C@ faguri pic@turind sânt buzele curvei }i mai neated decât untul-de-lemn, grumazul ei. 167v
4. Iar@ ceale mai de pre urm@ ale ei, amare ca pelinul }i ascu]âte ca sabiia de doao p@r]i.
5. Picioarele ei s@ pogor@ spre moarte }i la iad pa}ii ei str@bat.
6. Prin c@rarea vie]ii nu umbl@ }i pa}ii ei sânt r@t@ci]i }i necerceta]i.
7. Acum, dar@, fiiule, auzi-m@ }i nu te dep@rta de la graiurile gurii meale.
8. Dep@rteaz@ de la dânsa calea ta }i nu te apropiia de u}a casei ei.
9. Nu da streinilor cinstea ta }i anii t@i celui nemilostiv.
10. Nu cumva s@ s@ umple cei din afar@ de puterile tale }i ostenealele tale s@ fie în cas@ strein@,
11. {i s@ gemi în ceale mai de pre urm@, când vei mistui c@rnurile tale }i trupul t@u }i vei zice:
12. „C@ci am urât înv@]@tura }i mustr@rilor nu s-au odihnit inima mea,
13. Nici am ascultat glasul celor ce m@ înv@]a }i înv@]@torilor nu mi-am plecat ureachea mea?
14. Mai în tot r@ul am fost în mijlocul adun@rii }i a împreun@rii”.
15. Bea ap@ din jgheabul t@u }i din curgerea pu]ului t@u.
16. Ias@ izvoar@le tale afar@ }i prin uli]e împar]i apele tale.
17. Aibi-le sângur, nici fie streinii p@rta}ii t@i.
18. Fie izvorul t@u blagoslovit }i te veselea}te cu muiarea cea din tinerea]ele tale.
19. Cerbul e priimit }i mânzul preaiubit; ugerile ei s@ te îmbeate în toat@ vreamea, în
dragos||tea ei te desf@teaz@ pururea.
168r
20. Pentru ce te în}eli, fiiule, de la cea strein@ }i te înc@lze}ti în sânul al]iia?
21. *Privea}te Domnul spre c@ile omului }i to]i pa}ii lui socotea}te.
*Iov 14, 16 }i
22. Nedrept@]ile sale vâneaz@ pre cel necredincios, }i cu funile p@catelor sale s@ strânge.
31, 4; 34, 21.
23. Acesta va muri, c@ n-au avut înv@]@tura }i întru mul]imea nebuniii sale s@ va încelui.
Cap 6
Chize}ul a s@ slobozi din chiz@}ie s@ s@ c@}tige. Pre cel leane} cu pilda furnicii a lucra îl de}tapt@.
Pre c@lc@toriul de leage îl îns@mneaz@. {ase lucruri ce urea}te Domnul. Îndeamn@ spre paza
legii }i s@ nu pofte}ti frumsea]ea muierii, ci s@ te fere}ti de împreunarea preacurvii.

*Jos 24, 33.

1.
iiule, de te vei închiz@}ui pentru priiatinul t@u, înfiptu-]-ai la cel strein mâna ta,
2.
Vânatu-te-ai cu cuvintele gurii tale }i te -ai prins cu vorbele tale.
3.
F@, dar@, ce-]i zic, fiiule, }i te slobozi, c@ ai c@zut în mâna aproapelui t@u!
Alearg@, gr@ia}te, de}teapt@ priiatinul t@u.
4. S@ nu dai somn ochilor t@i, nici dormiteaze geanele tale.
5. Scap@ ca c@prioara din mân@ }i ca paserea din mâna vân@toriului.
6. Mergi la furnic@, o, leane}ule, }i socotea}te c@ile ei }i înva]@ în]@lepciunea;
7. Carea neavând înv@]@toriu, nici îndemn@toriu, nici c@petenie, |
168v
8. Î} g@tea}te vara hran@ }i adun@ în s@ceri}u ce s@ mânce.
9. Pân@ când, leane}ule, vei dormi? Când te vei scula din somnul t@u?
10. *Pu]ân vei dormi, pu]ân vei dormita, pu]ân vei strânge mânile s@ dormi,
11. {i-]i va veni ca un c@l@toriu lipsa, }i s@r@cia, ca un om întrarmat. Iar@ de nu vei fi
leane}u, veni-va ca un izvor s@ceri}ul t@u }i lipsa departe va fi de la tine.
12. Omul c@lc@toriu de leage om nefolositoriu iaste, umbl@ cu gur@ întoart@,
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13. Face cu ochiul, sp@imânteaz@ cu piciorul, gr@ia}te cu deagetul.
14. Cu inim@ înd@r@vnic@ me}te}ugea}te r@ul }i în toat@ vreamea samân@ prigoniri.
15. Acestuia degrab@ îi va veni perirea }i îndat@ s@ va sf@rma, nici va avea mai mult vindecare.
16. {ase sânt care urea}te Domnul, }i al }aptelea urgisea}te sufletul Lui:
17. Ochii înal]i, limba mincinoas@, mânile ce vars@ sânge nevinovat,
18. Inima ce me}te}ugea}te cugete reale, picioarele grabnice a alerga spre r@u,
19. M@rturiia strâmb@ ce spune minciuni }i pre cel ce samân@ vr@jbi între fra]i.
20. [ine, fiiule, poruncile t@tâni-t@u }i s@ nu la}i leagea maicii tale.
21. Leag@-le în inima ta pururea }i le pune împrejurul grumazului t@u.
22. Când vei umbla, p@}asc@ cu tine; când vei dormi, p@zeasc@-te }i, de}teptându-te,
gr@ia}te cu eale. ||
169r
23. C@ porunca candil@ iaste, }i leagea lumin@, }i calea vie]ii, mustrarea înv@]@turii.
24. S@ te p@zeasc@ de muiarea rea }i de limba blând@ a ceii streine.
25. Nu pofteasc@ frumsea]ea ei inima ta, nici s@ te prinzi de clipealele ei.
26. C@ pre]ul curvei de-abia iaste de o pâine, iar@ muiarea vâneaz@ sufletul omului cel scump.
27. Au doar@ poate omul ascunde foc în sinul s@u, ca vejmintele lui s@ nu arz@?
28. Au s@ umble pre c@rbuni, s@ nu s@ arz@ talpele lui?
29. A}a, cel ce într@ la muiarea aproapelui s@u nu va fi curat când s@ va atinge de ea.
30. Nu-i mare vina când fur@ cineva, c@ fur@ s@-} sature sufletul cel fl@mând,
31. {i, g@sându-s@, va r@spl@ti de }apte ori }i toat@ avearea casii sale o va da.
32. Iar@ cine e precurvariu, pentru lipsa inimii va pierde sufletul s@u.
33. Necinste }i batjocur@ î}i agonisea}te, }i ocara lui nu s@ va }tearge.
34. C@ râvna }i iu]imea b@rbatului nu va ierta în zi de izbând@,
35. Nici s@ va odihni rug@mintei cuiva, nici va priimi pentru r@spl@tire daruri multe.
Cap 7
Îndeamn@ pre tin@r spre îmbr@]i}area în]elepciunii }i paza poruncilor }i s@ s@ îmblânzeasc@ de
îmblânzirile curvelor, care pre larg le scrie.

169v

1.
iiule, p@zea}te cuvintele meale }i poruncile | meale ]i le ascunde.
2.
Fiiule, ]ine poruncile meale }i vei fi viu; }i leagea mea, ca fa]a ochiului t@u;
3.
Leag@-o în deagetele tale, scrie-o în t@blile inimii tale.
4. Zi în]@lepciunii: „Sora mea e}ti!” }i priceaperea o cheam@: „Priiatina mea!”,
5. Ca s@ te p@zeasc@ de muiarea strein@ }i de a altuia, carea cuvintele sale dulci le face.
6. C@ din fereasta casii meale prin z@breale m-am uitat,
7. {i v@z pruncii, socotesc nebunul tin@r,
8. Care treace pre uli]@ pre lâng@ unde]u }i aproape de calea casii ei umbl@,
9. Întru întunearec, îns@rând zioa, întru întunearecul nop]ii }i în cea]@.
10. {i iat@, îl întâmpin@ muiarea în podoaba curviei, g@tit@ a vâna sufletele, limbut@ }i r@t@cind,
11. Nesuferind odihna, nici putând în cas@ a sta în picioarele sale.
12. Acum afar@, acum în uli]@, acum lâng@ unghiri le}uind.
13. {i apucându-l, s@rut@ tin@rul }i cu fa]@ sc@rnav@ îl blânzea}te, zicând:
14. „Jârtve pentru mântuire am f@g@duit; ast@zi am r@spl@tit f@g@duin]ele meale.
15. Pentru aceaea am ie}it întru-ntâmpinarea ta, dorind a te vedea }i te-am g@sât.
16. [@sut-am cu funi patul mieu, a}ternutu-l-am cu covoar@ din Eghipt,
170r
17. Stropit-am culcu}ul mieu cu mirh@ || }i cu aloe }i cu scor]i}oar@.
18. Vino s@ ne îmb@t@m cu iubire }i s@ ne desf@t@m cu dorite îmbr@]i}eri pân@ va lumina zioa!
19. C@ nu iaste b@rbatul în casa mea, dusu-s-au în cale, departe.
20. Punga de bani cu sâne au luat; în zioa lunii pline s-au întors în casa sa”.
21. Vânatu-l-au cu multe cuvinte }i cu blândea]ele buzelor l-au tras.
22. Îndat@ urmeaz@ dup@ ea, ca boul ce s@ duce la junghiere }i ca mielul sâltând }i
ne}tiind c@ la leg@turi, bolundul, s@ trage,
23. Pân@ când va str@bate s@geata ficatul lui, precum gr@bea}te paserea la la]u }i nu }ti
c@ de primejdia sufletului lui s@ lucreaz@.
24. Acum dar@, fiiule, ascult@-m@ }i ia aminte cuvintele gurii meale.
25. S@ nu s@ trag@ în c@ile ei mintea ta, nici s@ te înceluie}ti cu c@r@rile ei,
26. C@ pre mul]i r@ni]i i-au oborât }i cei prea tari s-au ucis de dânsa.
27. C@ile iadului sânt casa ei, str@b@tând ceale mai dinlontru ale mor]ii.
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CAP 8 {I 9
Cap 8

În]@lepciunea spre a sa îmbr@]i}are îndeamn@ }i pre sâne}i în multe chipuri s@ laud@ }i c@ iaste
cu Dumnezeu veacinic@, cu El toate f@cându-le. Pre carea, cei ce o cearc@ fearici sânt, iar@ cei
ce o urgisesc mi}ei vor fi.

1.
u doar@ nu strâg@ în]@lepciunea, }i preceape|rea nu-}i d@ glasul s@u?
170v
2.
În vârfurile ceale mai sus }i prea înalte sus voiu vie]ui, în mijlocul c@r@rilor stând.
3.
Lâng@ por]ile cet@]ii, în u}i, gr@ia}te zicând:
4. „O, oameni, c@tr@ voi strâg }i glasul mieu, c@tr@ fiii oamenilor!
5. În]@leage]i, pruncilor, m@iestriia }i cei neîn]@lep]i lua]i aminte!
6. Auzi]i, c@ de lucruri mari voiu s@ gr@iesc }i s@ vor de}chide buzele meale s@ vestesc
ceale dreapte.
7. Adev@rul va cugeta gâtlejul mieu }i buzele meale vor urgisi pre cel necredincios.
8. Dreapte sânt toate cuvintele meale, nu este într-îns@le ceva întort, nici r@zvr@tit.
9. Dreapte sânt celor ce în]@leg }i dreapte celor ce afl@ }tiin]a.
10. Lua]i înv@]@tura mea }i nu bani; înv@]@tura mai mult decât aurul aleage]i.
11. C@ mai bun@ e în]@lepciunea decât toate ceale mai scumpe }i tot ce-i dorit nu i s@
poate as@m@na.
12. Eu, în]@lepciunea, l@cuiesc în sfat }i m@ aflu între cugetele celor înv@]a]i.
13. Frica Domnului urea}te r@otatea, trufiia }i mândria }i calea necurat@; }i gura cu doao
limbi ur@sc.
14. Al mieu iaste sfatul }i dreptatea, a mea iaste în]@lepciunea, a mea t@riia.
15. Prin mine împ@ra]ii împ@r@]esc }i pui||torii de legi ceale dreapte judec@.
171r
16. Prin mine c@peteniile poruncesc }i cei putearnici judec@ dreptatea.
17. Eu pre cei ce m@ iubesc îi iubesc }i cei ce mânec@ la mine m@ vor afla.
18. Cu mine sânt bog@]iile }i m@rirea, averi trufa}e }i dreptatea.
19. C@ mai bun e rodul mieu decât aurul }i decât piatra scump@, }i ml@di]ele meale,
decât argintul ales.
20. În c@ile drept@]ii umblu, în mijlocul c@r@rilor judec@]ii,
21. Ca s@ îng@jd@cesc pre cei ce m@ iubesc }i vistieriile lor s@ le umplu.
22. Domnul m-au st@pânit întru începutul c@ilor Sale, mai nainte de a face ceva din-ceput.
23. Din veaci m-am rânduit }i din cei de demult, mai nainte de a fi p@mântul.
24. Înc@ nu era adâncurile }i eu eram z@mislit@, înc@ nu ie}ise izvoar@le apelor.
25. Înc@ nu era rândui]i cu grea m@rime mun]ii: mai nainte de m@guri eu m@ n@}team.
26. Înc@ p@mântul nu-l f@cuse }i râurile }i ]â]ânile lumii.
27. Când g@ta ceriurile, eram de fa]@; când cu hot@rât@ leage }i cu încungiurare ocolea adâncurile,
28. Când înt@rea ceriurile deasupra }i | cump@nea izvoar@le apelor,
171v
29. Când încungiura marea cu hotarul s@u }i leage punea apelor s@ nu treac@ hotarele
sale, când spânzura temeliile p@mântului,
30. Cu Dânsul eram, toate împreun@ puind, }i m@ desf@tam în toate zilele, s@ltând înaintea
Lui în toat@ vreamea,
31. S@ltând în lume, }i dulce]ile meale a fi cu fiii oamenilor.
32. Acum, dar@, fiilor, asculta]i-m@: ferici]i cei ce p@zeasc cuvintele meale.
33. Auzi]i înv@]@tura }i p@zi]i în]@lepciunea }i s@ nu o lep@da]i.
34. Fericit e omul cel ce m@ ascult@ }i cel ce privegheaz@ la u}a mea în toate zilele }i ia
aminte la u}orii miei.
35. Cine m@ va afla afla-va viia]a }i va scoate mântuire de la Domnul.
36. Iar@ cine va p@c@tui împrotiva mea, v@tama-}-va sufletul s@u. To]i cei ce m@ ur@sc
iubesc moartea.
Cap 9
În]@lepciunea, zidindu-}i cas@, pre to]i la sine} cheam@, via]a lungea}te }i de la muiarea nebun@ }i r@t@citoare
izb@vea}te. Iar@ înv@]@tura }i mustrarea nu va priimi cel necredincios }i hulitoriu, ci cel drept }i în]@lept.

1.
2.
3.

n]@lepciunea }-au zidit cas@, cioplit-au }apte stâlpi. ||
Junghiiat-au jârtvele sale, mestecat-au vinul }i au pus masa sa.
Trimis-au slujnicile sale s@ cheme la cetate }i la îngr@dirile cet@]ii:
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4. „De iaste careva mititel, vie la mine!” Celor neîn]@lep]i au gr@it:
5. „Veni]i, mânca]i pâinea mea }i be] vinul ce v-am mestecat!
6. L@sa]i pruncia }i fi]i vii }i umbla]i prin c@ile în]@leagerii!”
7. Cel ce înva]@ pre cel hulitoriu, acesta-}i face nedreptate, }i cel ce mustr@ pre cel
necredincios î}i na}te întin@ciune.
8. Nu mustra pre cel hulitoriu, s@ nu te urasc@; mustr@ pre cel în]elept }i te va iubi.
9. D@ pricin@ în]@leptului }i i s@ va adaoge în]@lepciunea, înva]@ pre cel drept }i va gr@bi a lua.
10. *Începutul în]elepciunii, frica Domnului; }i }tiin]a celor sfinte, priceaperea.
*Psalm 110, 10.
11. C@ prin mine s@ înmul]esc zilele tale }i ]i s@ vor adaoge anii vie]ii.
Sus 1, 7.
12. De vei fi în]@lept, ]ie vei fi, iar@ de vei fi hulitoriu, sângur vei purta r@ul.
Ecli. 1, 16.
13. Muiarea nebun@ }i limbut@ }i plin@ de îndulcituri }i nimica de tot }tiind
14. {ezut-au în u}a casii sale pre scaun, în loc înalt al cet@]ii,
15. S@ chiiame pre cei ce trecea pre cale }i pre cei ce mergea pre calea sa: |
16. „Cine iaste mititel, abat@-s@ la mine!” {i celui nebun au gr@it:
17. „Apele de furat mai dulci sânt }i pânea ascuns@, mai bun@”.
18. {i n-au }tiut c@ acolo sânt uriia}i, }i în adâncurile iadului, oaspe]ii ei.

PILDELE LUI SOLOMON
Cap 10
Schimb@ cuvântul despre fiiul în]@lept }i nebun }i drept }i necredincios, lucr@toriu }i leane}u,
unit }i necurat. Despre dragoste }i ur@ciune. Despre bun@tatea limbii }i r@otatea ei.

1.
iiul în]@lept veselea}te pre tat@l, iar@ fiiul nebun m@hnire iaste maicii sale.
2.
*Nimica vor folosi comoar@le necredin]ii, iar@ dreptatea va izb@vi de m oarte.
3.
Nu va n@c@ji Domnul cu foamete sufletul celui drept }i le}uirile necredincio}ilor
le va r@sturna.
4. Lipsire au lucrat mâna sl@b@noag@, iar@ mâna celor tari bog@]ii g@tea}te.
Cel ce s@ razim@ de minciuni, acela pa}te vânturi }i însu}u acela urmeaz@ paserii zbur@toare.
5. Cel ce adun@ în s@ceri}, fiiu în]@lept iaste, iar@ cel ce dormiteaz@ vara, fiiul ru}inii.
6. Blagosloveniia Domnului pre capul dreptului, iar@ gura necredincio}ilor o acopere
nedreptatea.
7.Pomenirea dreptului, cu laude, iar@ numele necredincio}ilor va putr@zi.
8. Cel în]@lept cu inima poruncile priimea}te, cel nebun s@ taie cu buzele. ||
173r
9. Cel ce umbl@ curat umbl@ cutezat, iar@ cine spurc@ c@ile sale s@ va dovedi.
10. *Cel ce face cu ochiul va da dureare, }i cel nebun cu buzele s@ va bate.
11. Izvorul vie]ii, gura dreptului, }i gura necredincio}ilor, acoperire f@r@ leage.
12. Urârea de}tapt@ vr@jbi *}i toate gre}alele acopere dragostea.
13. În buzele în]@leptului s@ afl@ în]@lepciunea, }i varga, în dosul celui ce-i lipsit de inim@.
14. Cei în]@lep]i aduc }tiin]a, iar@ gura nebunului aproape e de ru}ine.
15. Averile bogatului, cetate t@riii lui; spaima s@racilor, s@r@ciia lor.
16. Lucrul dreptului, spre via]@ , iar@ rodul necredinciosului, spre p@cat.
17. Calea vie]ii, celui ce p@zea}te înv@]@tura, iar@ care las@ mustr@rile gre}a}te.
18. Ascund ureachea buzele ceale mincinoas@; cel ce gr@ia}te hul@ neîn]@lept iaste.
19. În mult@ vorb@ nu va lipsi p@catul, iar@ cine-} continea}te buzele în]@lept iaste.
20. Argint ales limba dreptului, iar@ inima necredincio}ilor, de nemica.
21. Buzele dreptului pre mul]i înva]@, iar@ cei neînv@]a]i întru lipsa inimii vor muri.
22. Blagosloveniia Domnului face boga]i, nici s@ va înso]i lor n@cazul.
23. Ca prin râs nebunul lucreaz@ r@otatea, iar@ în]elepciunea iaste omului priceput.
24. De ce s@ teame necredinciosul, va veni preste el; pofta sa celor drep]i s@ va da. |
173v
25. Ca un vihor ce treace nu va fi cel necredincios, iar@ dreptul, ca temeiul veacinic.
26. Ca o]@tul din]ilor }i fumul ochilor, a}a leane}ul celor ce l-au trimis.
27. Frica Domnului va adaoge zile, }i anii necredincio}ilor s@ vor scurta.
28. A}teptarea drep]ilor, veselia; iar@ n@deajdea necredincio}ilor va peri.
29. T@ria unitului e calea Domnului, spaima celor ce lucreaz@ r@otatea.
30. Dreptul în veac nu s@ va cl@ti, iar@ necredincio}ii nu vor
l@cui pre p@mânt.

539

*Jos 11, 4.

*Ecli. 27, 25.
*1 Corth. 13, 4.
1 Petr. 4, 8.

CARTEA PILDELOR

CAP 10, 11 {I 12

31. Gura dreptului va na}te în]@lepciune, limba necura]ilor va peri.
32. Buzele dreptului socotesc ceale pl@cute, }i gura necredincio}ilor, ceale r@zvr@tite.
Cap 11
Rodurile ceale bune ale drept@]ii }i ceale reale ale vicle}ugului }i a de}eartelor bog@]ii.

1.
2.

*Sus 10, 2.

* Petru 4, 18.

umpâna viclean@ ur@ciune iaste la Domnul }i m@sura dreapt@ e voia Lui.
Unde va fi mândriia, acolo va fi }i batjocura, iar@ unde iaste smereniia, acolo }i
în]@lepciunea.
3. Unirea drep]ilor îi va îndrepta pre dân}ii, }i în}elarea celor r@zvr@ti]i îi va bate pre ei.
4. [*] Nu vor folosi bog@]iile în zioa izbândii, iar@ dreptatea va izb@vi de moarte.
5. Dreptatea unitului va îndrepta calea lui }i întru f@r@leagea sa va c@dea cel necredincios.
6. Dreptatea drep]ilor îi va izb@vi }i în||tru le}uirile sale s@ vor prinde cei necredincio}i. 174r
7. Murind omul cel necredincios, nu mai iaste n@deajde; a}teptarea os@rduitorilor va peri.
8. Dreptul din strâmtoare s-au slobozit }i s@ va da cel necredincios pentru el.
9. Cel viclean cu gura în}al@ priiatinul s@u, iar@ drep]ii s@ vor izb@vi cu }tiin]a.
10. Întru bun@t@]ile drep]ilor s@ va în@l]a cetatea }i întru perirea necredincio}ilor va fi
lauda.
11. Cu blagoslovenia drep]ilor s@ va în@l]a cetatea }i cu gura necredincio}ilor s@ va r@sipi.
12. Cel ce-}i urgisea}te priiatinul s@u lipsit de inim@ iaste, iar@ omul priceput va t@cea.
13. Cine umbl@ cu vicle}ug deascopere ceale ascunse, iar@ cel credincios cu inima
t@inuia}te sfatul priiatinului.
14. Unde nu iaste st@pânitoriu norodul va c@dea, iar@ mântuirea, unde-s multe sfaturi.
15. N@c@ji-s@-va cu r@u cel ce s@ închiz@}uia}te pentru cel din afar@, iar@ care s@ ferea}te
de la]uri f@r@ grije va fi.
16. Muiarea de cinste va afla m@rire, }i cei tari vor avea bog@]ii.
17. Bine face sufletului s@u omul milostiv, iar@ cel nemilostiv }i pre rudenii îi leap@d@.
18. Cel necredincios face lucru nestatornic, iar@ celui ce samân@ dreptate, plata credincioas@.
19. Milostivirea g@tea}te via]a, }i urmarea celor r@i, moartea.
20. Urât@ e Domnului inima necurat@; }i voia | Lui, întru cei ce umbl@ drept.
174v
21. Mâna în mân@, nu va fi nevinovat cel r@u, iar@ s@mân]a drep]ilor s@ va mântui.
22. Belciug de aur în n@rile porcului muiarea frumoas@ }i nebun@.
23. Pofta drep]ilor tot binele iaste, a}teptarea necredincio}ilor, iu]imea.
24. Al]ii împart ale sale }i s@ fac mai boga]i, al]ii r@pesc nu ale sale }i pururea în lips@ sânt.
25. Sufletul cel ce binecuvinteaz@ s@ va îngr@}a, }i cel ce îmbat@, }i el s@ va îmb@ta.
26. Cel ce ascunde grâul s@ va bl@st@ma în noroade, iar@ blagoslovenia, preste capul
celor ce vând.
27. Bine s@ scol@ de diminea]@ cel ce caut@ ceale bune, iar@ cel ce caut@ ceale reale s@
va împresura de la eale.
28. Cel ce n@d@jduia}te spre bog@]iile sale va c@dea, iar@ cei drep]i ca foaia vearde vor r@s@ri.
29. Cel ce turbur@ casa sa va st@pâni vânturi, }i cel nebun va sluji în]@leptului.
30. Roada dreptului, lemnul vie]ii, }i cel ce priimea}te sufletele în]@lept iaste.
31. *De ia cel drept pre p@mânt r@spl@tire, cu cât mai vârtos cel necredincios }i p@c@tos?
Cap 12
Iar@}i gr@ia}te de cel ce iubea}te }i de cel ce urea}te înv@]@tura. Despre cel credincios }i cel ||
drept, despre cel ce lucr@ }i despre leane}u. Pentru cel bolund }i cel în]@lept. Pentru bun@t@]ile
}i r@ot@]ile limbii.

1.

el ce iubea}te înv@]@tura iubea}te }tiin]a, iar@ cel ce urea}te mustr@rile neîn]@lept
iaste.
2.
Cel ce e bun va lua har de la Domnul, iar@ cel ce n@d@jduia}te întru cugetele
sale necredincios s@ poart@.
3. Nu s@ va înt@ri omul din necredin]@ }i r@d@cina drep]ilor nu s@ va cl@ti.
4. Muiarea c@metin@ cunun@ iaste b@rbatului s@u }i putr@june în oasele lui ceaea carea
face lucruri vrednice de ru}ine.
5. Cugetele drep]ilor sânt judec@]i, }i sfaturile necredincio}ilor, în}el@toare.
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6. Cuvintele necredincio}ilor ale}uiesc sângelui; gura drep]ilor îi va izb@vi.
7. Întoarce pre cei necredincio}i }i nu vor fi, iar@ casa drep]ilor va petreace.
8. Din înv@]@tura sa s@ va cunoa}te omul, iar@ cel de}ert }i neinimos va fi urgisit.
9. *Mai bun iaste s@racul }i îndestulat }ie} decât cel sl@vit }i lipsit de pâine.
*Ecl. 10, 30.
10. Cunoa}te dreptul inimile dobitoacelor sale, iar@ ceale dinlontru ale necredincio}ilor
sânt nemilostive.
11. *Cel ce lucr@ p@mântul s@u s@ va s@tura de pâini, iar@ cel ce urmeaz@ leanea bolund *Ecli. 20, 30.
iaste. Cel ce e dulce în z@bovirile vinului întru înt@ririle sale las@ ocara. |
175v
12. Pofta necredinciosului t@riia iaste a celor r@i, iar@ r@d@cina drep]ilor va spori.
13. Pentru p@catele buzelor c@dearea s@ apropie celui r@u, iar@ dreptul va sc@pa din
strâmtoare.
14. Din rodul gurii sale fie}tecare s@ va umplea de bun@t@]i }i dup@ lucrul mânilor sale
li s@ va r@spl@ti.
15. Calea neabunului, dreapt@ în ochii lui, iar@ cel în]elept ascult@ sfaturile.
16. Cel nebun îndat@ î}i arat@ mânia, iar@ care coace asupreal@ viclean iaste.
17. Cel ce gr@ia}te ce }ti ar@t@toriu drept@]ii iaste, iar@ cel ce minte m@rturie în}el@toare
iaste.
18. Iaste care f@g@duia}te }i ca cu sabiia cuno}tin]ii s@ împunge, iar@ limba în]@lep]ilor
s@n@tate iaste.
19. Buza adev@rului st@t@toare va fi în veac, iar@ cel ce e martor de n@prazn@ împletea}te
limba minciunii.
20. În}el@ciune în inima celor ce cuget@ ceale reale, iar@ pre cei ce priimesc sfatul de
pace îi va urma bucuria.
21. Nu va întrista pre cel drept, orice i s@ va întâmpla, iar@ cei necredincio}i s@ vor
umplea de r@u.
22. Ur@ciune iaste Domnului buzele mincinoase, iar@ cei ce lucr@ dreptate îi plac.
23. Omul viclean t@inuia}te }tiin]a }i inima celor neîn]@lep]i chiiam@ nebuniia.
24. Mâna celor tari va st@pâni, iar@ cea sl@b@noag@ d@jdilor va sluji. ||
25. M@hnirea în inima omului îl va smeri }i cu cuvânt bun s@ va veseli.
176r
26. Cine nu socotea}te paguba pentru prietin drept iaste, iar@ calea necredincio}ilor îi
va încelui.
27. Nu va afla în}el@toriul dobând@ }i avearea omului va fi pre]ul aurului.
28. În c@rarea drept@]ii, via]a, iar@ calea cea r@t@cit@ duce la moarte.
Cap 13
Pentru fiiul în]elept. Paza gurii }i cu socoteal@ a gr@i. De s@racul bogat }i bogatul s@rac. Candila
necredincio}ilor, avearea gr@bit@ }i întârziiarea n@deajdii. Toate cu sfat a s@ face }i cu cei
în]@lep]i a p@}i. De cel ce îng@duia}te toiagului }i de nes@]iosul p@ntecele necredinciosului.

1.

176v

iiul în]@lept, înv@]@tura p@rintelui, iar@ cel batjocoritoriu nu ascult@ când s@
ceart@.
2.
Din rodul gurii sale omul s@ va s@tura de bun@t@]i, iar@ sufletul c@lc@torilor
de leage nelegiuit iaste.
3. Cel ce-} p@zea}te gura p@zea}te-}i sufletul, iar@ cel ce nu-}i ia sama a gr@i va sâm]i
ceale reale.
4. Vrea }i nu vrea cel leane}u, iar@ sufletul celor ce lucreaz@ s@ va îngr@}a.
5. Cuvântul mincinos dreptul urea}te, iar@ necredinciosul ru}ineaz@ }i s@ va ru}ina.
6. Dreptatea p@zea}te calea celui nevinovat, iar@ nelegiuirea pre p@mânt în}al@.
7. Iaste ca un bogat, nemic având, }i iaste | ca un s@rac, în multe bog@]ii fiind.
8. R@scump@rarea sufletului omului, bog@]iile sale, iar@ cel s@rac mustrarea nu sufere.
9. Lumina drep]ilor veselea}te, iar@ candila celor f@r@ de leage s@ va stânge.
10. Între cei mândri pururea sânt prigoniri, iar@ cei ce lucreaz@ toate cu sfat s@ îndrepteaz@
de la în]elepciune.
11. Averile gr@bite vor sc@dea, iar@ ceale ce s@ culeg încet, cu mâna, s@ vor înmul]i.
12. N@deajdea ce s@ îndelung@ n@c@ja}te sufletul; lemnul vie]ii, pofta ce vine.
13. Cel ce hulea}te vrun lucru, acela s@ leag@ spre vreame viitoare, iar@ cel ce s@ teame
de porunc@ în pace va petreace.
Sufletele ceale vicleane r@t@cesc în p@cate, iar@ drep]ii milostivi sânt }i s@ îndur@.
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14. Leagea în]@leptului izvorul vie]ii, s@ abat@ de la c@dearea mor]ii.
15. Înv@]@tura bun@ va da har; în calea urgisitorilor, pr@pastie.
16. Cel iste]u toate lucreaz@ cu sfat, iar@ cel nebun descopere nebuniia.
17. Solul necredinciosului va c@dea în r@otate, iar@ trimisul credinciosului, s@n@tate.
18. S@r@cie }i ocar@ celui ce p@r@sea}te înv@]@tura, iar@ cel ce s@ odihnea}te celui ce-l
ceart@ s@ va mâri.
19. Pofta de s@ va plini îndulcea}te sufletul; leap@d@-s@ nebunii de cei ce fug de reale.
20. Cel ce îmbl@ cu în]@lep]ii în]elept va fi; priiatinul nebunilor aseaminea s@ va face. ||
177r
21. Pre p@c@to}i îi gonea}te r@otatea, }i drep]ilor s@ vor r@spl@ti ceale bune.
22. Cel bun las@ r@m@}i]e fii }i nepo]i }i s@ cru]@ dreptului averile p@c@tosului.
23. Multe bucate în ]arinele p@rin]ilor, }i altora s@ aduc f@r@ judecat@.
24. Cel ce cru]@ nuiaoa urea}te-}i fiiul s@u, iar@ cel ce-l iubea}te neîncetat îl dojenea}te.
25. Dreptul mânc@ }i-}i umple sufletul, iar@ pântecele necredincio}ilor nes@]ios iaste.
Cap 14
A în]@lepciunii }i a drept@]ii multe fealiuri de socoteale. Cu priceaperea fie}tecare stat s@
îndreapteaz@, cu carea cineva spre mil@ pornea}te }i patimile mulcomea}te. Iar@ gre}ealele
pierd pre oameni.

1.

*Iov 12, 4.

uiarea în]eleapt@ zidea}te casa sa; cea neîn]eleapt@, }i cea zidit@ cu mânile
o va strâca.
2.
Cel ce umbl@ pre calea dreapt@ }i s@ teame de Dumnezeu *s@ urgisea}te de
cel ce umbl@ pre cale necurat@.
3. În gura nebunului, toiagul mândriii, iar@ buzele în]elep]ilor îi p@zeasc.
4. Unde nu sânt boi, iaslea de}art@ iaste, iar@ unde sânt multe holde, acolo ar@tat@ iaste
t@riia boului.
5. Martorul credincios nu minte, iar@ minciun@ aduce martorul viclean.
177v
6. Caut@ hulitoriul în]elepciunea }i nu o | va afla; înv@]@tura în]@lep]ilor e lesne.
7. Mergi împrotiva omului nebun }i nu }ti buzele priceaperii.
8. În]@lepciunea vicleanului iaste a-}i în]eleage calea, }i nepriceaperea nebunilor gre}ind.
9. Nebunul va batjocori p@catul }i între cei drep]i va z@bovi harul.
10. Inima ce cunoa}te am@r@ciunea sufletului s@u, întru bucuriia ei nu s@ va mesteca
cel din afar@.
11. Casa necredincio}ilor s@ va }tearge, iar@ s@la}ele drep]ilor vor r@s@ri.
12. Iaste calea carea s@ veade omului dreapt@, iar@ ceale mai de pre urm@ ale ei pov@]uiesc
spre moarte.
13. Râsul cu dureare s@ va mesteca }i ceale mai pre urm@ ale bucuriei jealea le cuprinde.
14. De c@ile sale s@ va umplea nebunul }i preste el va fi omul cel bun.
15. Cel nevinovat creade a tot cuvântul, m@estrul socotea}te pa}ii s@i.
Fiiului viclean nimic@ bine va fi, iar@ slugii în]@leapte norocite îi vor fi faptele }i s@ va
îndrepta calea lui.
16. În]@leptul s@ teame }i s@ abate de la r@u; nebunul treace }i cuteaz@.
17. Cel ner@bd@toriu va lucra nebunie }i omul t@lpizu urâcios iaste.
18. St@pâni-vor pruncii nebuniia }i vor a}tepta m@iestrii }tiin]a.
19. Z@cea-vor cei r@i înaintea celor buni, }i necredincio}ii înaintea por]ilor. ||
178r
20. {i aproapelui s@u s@racul va fi urâcios, iar@ boga]ilor, priiatini mul]i.
21. Cel ce urgisea}te aproapele s@u p@c@tuia}te, iar@ cel ce miluia}te s@racul fericit va fi.
Cel ce creade în Domnul iubea}te mila.
22. Gre}esc cei ce lucreaz@ r@otatea; mila }i adev@rul g@tesc ceale bune.
23. În tot locul va fi sporirea, iar@ unde sânt cuvinte multe, acolo de multe ori, lipsa.
24. Cununa în]elep]ilor, bog@]iile lor; nebuniia bolunzilor, nepriceaperea.
25. Izb@vea}te sufletele martorul credincios }i aduce minciuni cel viclean.
26. În teamerea Domnului, n@deajdea t@riii, }i fiilor lui va fi n@deajde.
27. Teamerea Domnului, izvorul vie]ii, s@ s@ abat@ de la c@dearea mor]ii.
28. Întru mul]imea norodului, vredniciia împ@ratului; }i întru pu]in@tatea gloatei, ocara
c@peteniii.
29. Cel r@bd@toriu cu mult@ priceapere s@ st@pânea}te, iar@ cel ner@bd@toriu înal]@
nebuniia sa.
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30. Viia]a c@rnurilor, s@n@tatea inimii; putrejunea oaselor, pizma.
31. *Cel ce hulea}te pre cel lipsit probozea}te pre F@c@toriul lui, iar@ îl cinstea}te pre *Jos 17, 5.
El cel ce miluia}te s@racul.
32. Întru r@otatea sa s@ va scoate necredinciosul, iar@ dreptul n@d@jduia}te în
moartea sa.
33. În inima celui preceput odihnea}te în]elepciunea, }i pre cei neînv@]a]i îi va deprinde.
34. Dreptatea r@dic@ neamul, iar@ p@catul mi|}ale face noroadele.
35. Priimit iaste împ@ratului slujitoriul în]elept, mâniia lui cel nefolositoriu o va
sprijini.
Cap 15
R@spunsul moale. Limba în]eleptului }i cea nehot@rât@. T@riia casii celui drept. Jârtvele
necredincio}ilor, nepriimite. Lui Dumnezeu toate-s cunoscute. Inima ce s@ bucur@. Zilele
s@racului, reale. Mintea cea f@r@ grije. A s@ chema la legumi. Omul mânios }i sfadnic. Lauda
celui r@bd@toriu. Calea leani}ilor. Casa mândrilor. Cu credin]@ }i cu mil@ s@ cur@]@sc p@catele.
Pentru cel ce leap@d@ înv@]@tura. Lauda teamerii de Domnul }i a smereniii.

1.
@spunsul moale rumpe mâniia, cuvântul aspru de}tapt@ iu]imea.
2.
Limba în]elep]ilor împodobea}te }tiin]a, gura nebunilor fierbe bolunzia.
3.
În tot locul ochii Domnului priveasc spre cei buni }i spre cei r@i.
4. Limba m@lcomit@, lemnul vie]ii, iar@ cea nehot@rât@ va zdrobi duhul.
5. Nebunul defaim@ înv@]@tura t@tâni-s@u, iar@ cel ce p@zea}te mustrarea mai drept
va fi.
În prisosirea drept@]ii puteare mare iaste, iar@ cugetele necredincio}ilor s@ vor dezr@d@cina.
6. Casa dreptului, mult@ t@rie; }i în rodurile necredincio}ilor, turburare. ||
179r
7. Buzele în]elep]ilor vor s@m@na }tiin]a, inima nebunilor nu va fi aseaminea.
8. *Jârtvele necredincio}ilor urâte sânt Domnului; f@g@duin]ele drep]ilor, mâng@ietoare.
9. Ur@ciune Domnului, calea necredinciosului; cel ce urmaz@ dreptatea s@ iubea}te de
la Dânsul.
10. Înv@]@tura rea celui ce p@r@sea}te calea vie]ii; cel ce urea}te mustr@rile va muri.
11. Iadul }i perirea înaintea Domnului; cu cât mai vârtos sufletele fiilor omene}ti.
12. Nu iubea}te necuratul pre cel ce-l ceart@, nici c@tr@ cei în]elep]i p@}a}te.
13. *Inima ce s@ bucur@ veselea}te fa]a, întru m@hnirea sufletului s@ surp@ duhul.
14. Inima în]eleptului caut@ înv@]@tura, }i gura nebunilor s@ pa}te cu nepriceaperea.
15. Toate zilele s@racului, reale; mintea f@r@ grije, ca osp@]ul pururea.
16. Mai bine pu]ân cu teamerea Domnului decât comoare mari }i nes@]ioase.
17. Mai bine a s@ chema la legumi cu dragoste, decât la vi]el gras cu urâre.
18. Omul mânios cheam@ sf@zile, cel r@bd@toriu mâlcomea}te ceale de}teptate.
19. Calea leane}ilor, ca gardul de spini; calea drep]ilor, f@r@ sminteal@.
20. Fiiul în]@lept veselea}te pre tat@l, }i omul nebun urgisea}te pre mum@-sa.
21. Nebuniia, bucurie nebunului, }i omul preceput îndrepteaz@ pa}ii s@i.
22. R@sipescu-s@ cugetele unde nu iaste sfat, iar@ unde sânt mai mul]i sfeatnici, s@
înt@resc. |
179v
23. Veselea}te-s@ omul în giudecata gurii sale, }i cuvântul alc@tuit, bun.
24. C@rarea vie]ii preste cel înv@]at, s@ abat@ din iadul cel mai de pre urm@.
25. Casa mândrilor o va râsipi Domnul }i tari va face hotarele v@duvei.
26. Ur@ciunea Domnului gândurile reale, }i cuvântul curat prea frumos s@ va înt@ri de
la Dânsul.
27. Turbur@ casa sa cel ce urmeaz@ l@comiia, iar@ cel ce urea}te darurile va fi viu.
*Prin mil@ }i credin]@ s@ cur@]esc p@catele, iar@ prin teamerea Domnului s@ abate fie}tecarele
de la r@u.
28. Mintea dreptului cuget@ ascultarea; gura necredincio}ilor sporea}te reale.
29. Departe e Domnul de cei necredincio}i }i pricinile drep]ilor le va asculta.
30. Lumina ochilor veselea}te sufletul, veastea bun@ îngra}e oasele.
31. Ureachea ce aude cert@rile vie]ii în mijlocul în]elep]ilor va z@bovi.
32. Cel ce leap@d@ înv@]@tura urgisea}te sufletul s@u, iar@ cel ce s@ odihnea}te mustr@rilor
st@pânitoriu iaste inimii.
33. Frica Domnului, înv@]@tura în]elepciunii, }i înaintea m@ririi umbl@ smereniia.
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Cap 16

Omul g@tea}te sufletul. Dumnezeu e cump@nitoriu duhurilor, limba }i c@ile oamenilor direage, toate
pentru Sâne lucrând. Cu miile s@ r@scump@r@ p@catele. M@sura }i cumpâna || lui Dumnezeu. Judec@]ile.
Urgiia }i mila împ@ratului. Lauda în]elepciunii, a priceaperii, a înv@]atului }i a celui dulce în cuvânt
}i a r@bd@toriului. Hulea}te-s@ cel neîn]elept }i întort. Cei tari de la Domnul s@ domolesc.

*Jos 21, 2.

*Sus 15, 27.

180r

1.
2.

omului iaste a-}i g@ti sufletul, }i a Domnului a st@pâni limba.
*Toate c@ile omului ar@tate sânt ochilor Lui; cump@nitoriu duhurilor iaste
Domnul.
3. Dezv@lea}te Domnul lucrurile tale }i s@ vor îndrepta gândurile tale.
4. Toate pentru Sine le-au lucrat Domnul, }i pre cel necredincios spre zioa cea rea.
5. Ur@ciune Domnului e tot mândrul; de va }i fi mâna la mân@, nu iaste nevinovat.
Înceaperea c@lii bune iaste a face dreptate }i priimit@ iaste la Dumnezeu mai vârtos decât
a jârtvi junghieri.
6. *Cu mila }i cu adev@rul s@ r@scump@r@ nelegiuirea }i întru frica Domnului s@ abate
de la r@u.
7. Când vor pl@cea Domnului c@ile omului }i neprietinii Lui îi va întoarce la pace.
8. Mai bine e pu]ân cu dreptate decât multe roduri cu f@r@deleage.
9. Inima omului rânduia}te calea sa, ci a Domnului iaste a îndrepta pa}ii lui.
10. Gâcitur@ în buzele împ@ratului, în judecat@ nu va gre}i gura lui.
11. M@sur@ }i cumpân@ judec@]ile Domnului sânt, }i lucrurile Lui toate pietrile s@cu|le]ului. 180v
12. Urâ]i sânt împ@ratului cei ce lucreaz@ necredincios, c@ cu dreptatea s@ înt@rea}te
scaunul.
13. Voia împ@ra]ilor, buzele direapte; cel ce gr@ia}te direapte s@ va iubi.
14. Urgiia împ@ratului, solii mor]ii, }i omul în]elept o va domoli.
15. Întru veselia fea]ii împ@ratului, via]a; }i mila lui, ca vihorul de sara.
16. St@pânea}te în]elepciunea, c@-i mai bun@ decât aurul, }i c@}tig@ priceaperea, c@ mai
scump@-i decât argintul.
17. C@rarea drep]ilor ferea}te ceale reale; cel ce p@zea}te sufletul s@u ]ine calea sa.
18. Înaintea înfrângerii umbl@ trufiia, }i înaintea c@derii s@ înal]@ duhul.
19. Mai bine e a s@ smeri cu cei smerini decât a împ@r]i jafuri cu cei mândri.
20. Cel înv@]at în cuvânt va afla ceale bune, }i cel ce n@d@jduia}te spre Domnul fericit iaste.
21. Cel în]elept cu inima s@ va chema priceput, }i cel dulce cu graiul mai mari va lua.
22. Izvorul vie]ii, înv@]@tura st@pânitoriului; înv@]@tura bolunzilor, nebunie.
23. Inima în]@leptului va înv@]a gura lui }i buzelor lui va adaoge har.
24. Fagur de miere, cuvintele togmite. Dulcea]a sufletului, s@n@tatea oaselor.
25. Iaste calea carea s@ veade omului direapt@ }i ceale mai de pre urm@ ale ei pov@]uiesc
la moarte. ||
26. Sufletul celui ce lucr@ lucr@ }ie}i, c@ l-au înterit gura sa.
181r
27. Omul necredincios sap@ r@otate }i în buzele lui foc s@ aprinde.
28. Omul înd@r@tnic prigonirea de}teapt@, }i cel limbut desp@r]ea}te c@peteniile.
29. Omul f@r@ leage apleac@ priiatinul s@u }i-l duce pre cale nu bun@.
30. Cel ce cu ochii ame]i]i cuget@ ceale necurate, mu}cându-}i buzele s@vâr}a}te r@otatea.
31. Cununa vredniciii, b@tr@nea]ele, carea în c@ile drept@]ii s@ vor afla.
32. Mai bunu-i cel r@bd@toriu decât b@rbatul tare }i cel ce-}i st@pânea}te sufletul, decât
cel ce prinde cetatea.
33. Sor]ile s@ trimit în sân, ci de la Dumnezeu s@ hot@resc.
Cap 17
Îmbuc@tura sac@ cu bucurie. Sluga în]@leapt@. Domnul cearc@ sufletele. Cel ce urgisea}te pre
cel s@rac. Cel ce s@ bucur@ de a altuia c@deare. Cununa b@trânilor.Cel ce pitul@ gre}ala. Cel
nebun în bolunzie n@d@jduind. Nebunului nu-i folosesc bog@]iile. Cel ce-} face casa înalt@. În
toat@ vreamea iubea}te priiatinul. Inima ce s@ bucur@ }i duhul întristat. Nebunul ce tace.

*Ecli. 10, 28.

1.
2.

ai bun@ e îmbuc@tura sac@ cu bucurie, decât casa plin@ de jârtve cu mustrare. |
*Sluga în]eleapt@ va st@pâni fiii cei nebuni }i între fra]i mo}tenirea va 181v
împ@r]i.
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3. Precum în foc s@ cearc@ argintul, }i aurul în cuptoriu, a}a inimile cearc@ Domnul.
4. Cel r@u ascult@ de limba nedreapt@ }i cel în}el@toriu îng@duia}te buzelor mincinoase.
5. *Cel ce urgisea}te s@racul oc@rea}te pre F@c@toriul lui, }i cel ce s@ veselea}te de c@dearea
altuia nu va fi necertat.
6. Cununa b@trânilor, fiii fiilor, }i m@rirea fiilor, p@rin]ii lor.
7. Nu s@ cuvin celui nebun cuvintele togmite, nici c@peteniii buza mincinoas@.
8. Piatr@ scump@ foarte priimit@, a}teptarea celui ce a}tapt@; oriînc@tro s@ întoarce,
preceput o în]@leage.
9. Cel ce pitul@ gre}ala caut@ priete}uguri, cel ce ceare cu alt cuvânt desface pre cei
împreuna]i.
10. Mai mult sporea}te certarea la cel preceput decât o sut@ de rane la cel nebun.
11. Pururea prigoniri caut@ cel r@u, iar@ îngeru nemilostiv s@ va trimite împrotiva lui.
12. Mai bine-i ursoaiei a-}i întâmpina r@pi]ii pui decât nebunului ce n@d@jduia}te în
bolunzia sa.
13. *Cel ce r@spl@tea}te reale pentru bune, nu s@ va dep@rta r@otatea de la casa lui.
14. Cel ce sloboade apa cap iaste prigonirilor }i, mai înainte de-a suferi ocara, p@r@sea}te
judecata. ||
182r
15. Cel ce îndrepteaz@ pre cel f@r@ leage }i cel ce osindea}te pre cel drept urâ] sânt
amândoi la Dumnezeu.
16. Ce-i folosea}te nebunului a avea bog@]ii, neputând cump@ra în]elepciune?
Cel ce-} face cas@ înalt@ caut@ c@deare, }i cel ce s@ ferea}te de a înv@]a va c@dea în ceale reale.
17. În toat@ vreamea iubea}te priiatinul, }i fratele în nevoi s@ cearc@.
18. Omul nebun va plezni cu mânile când s@ va închiz@}ui pentru nepriiatinul s@u.
19. Cel ce cuget@ neîn]@leagerile iubea}te vr@jbile, }i cel ce înal]@ u}a caut@ c@dearea.
20. Cel ce e cu inima înd@r@tnic@ nu va afla binele, }i cel ce întoarce limba va c@dea în r@u.
21. N@scutu-s-au nebunul întru ocara sa, ci nici tat@l s@ va veseli de cel nebun.
22. *Sufletul ce s@ bucur@ vârsta înflurit@ face, duhul trist usuc@ oasele.
23. Darul din sân necredinciosul ia, s@ r@zvr@teasc@ c@r@rile judec@]ii.
24. *În fa]a celui priceput str@lucea}te în]elepciunea, ochii nebunilor în marginile p@mântului.
25. Mânia p@rintelui, fiiul nebun, }i durearea maicii carea l-au n@scut.
26. Nu-i bine a face p@gubire dreptului, nici a lovi pre c@petenie ce giudec@ ceale dreapte.
27. *Cel ce-}i hot@rea}te cuvintele înv@]at | }i preceput iaste, }i a duhului scump omul înv@]at.
182v
28. {i nebunul, de va t@cea, în]elept s@ va socoti, }i de-} va strânge buzele, în]eleg@toriu.

*Sus 14, 31.

* Râm. 12, 17.
1 Thesal. 5, 15.
1 Petru 13, 19.
Isaie 5, 23.

*Sus 15, 13.
}i 16, 24.
*Ecli. 2, 14 }i
8, 1.
*Iacov 10, 19.

Cap 18
Pentru dep@rtarea de la prietin. De cel ce nu s@ poate îndrepta. A nu s@ abate de la adev@r.
Gura nebunului. Dreptul ce s@ vedea}te. Fratele ce ajut@ pe frate. Roada gurii. Muiarea bun@
}i cea rea. Graiul bogatului }i al s@racului. Omul priiatenos.

1.

rilejuri cearc@ cel ce vrea a s@ dep@rta de la priiatin; în toat@ vreamea va fi
vreadnic de probozire.
Nu primea}te nebunul cuvintele priceaperii de nu-i vei zice ceale ce petrec

2.
în inima lui.
3. Cel necredincios, venind în adâncul p@catelor, nu bag@ sam@, iar@ îl urmeaz@ ocara
}i ru}inea.
4. Ap@ adânc@, cuvintele din gura omului, }i râu v@rsându-s@ izvorul în]elepciunii.
5. A lua fa]a celui necredincios nu-i bine, ca s@ te aba]i de la adev@rul giudec@]ii.
6. Buzele nebunului s@ ameastec@ vr@jbilor }i gura lui cheam@ prigoniri.
7. Gura nebunului, înfr@ngerea lui, }i buzele lui, c@dearea sufletului lui.
8. Cuvintele de doao limbi ca când ar fi dreapte }i acealea agiung pân@ la ceale dinlontrul
pântecelui. ||
183r
Pre cel leane} îl oboar@ frica, iar@ sufletele muierotcilor vor fl@mânzi.
9. Cel moale }i sl@b@nog în lucrul s@u frate iaste cu fapta sa celui ce r@sipea}te.
10. Turn tare, numele Domnului, la El alearg@ dreptul }i s@ va în@l]a.
11. Avearea bogatului, cetatea t@riii lui, }i ca un zid putearnic încungiurându-l.
12. Mai înainte de-a s@ zdrobi s@ înal]@ inima omului }i, mai înainte de-a s@ sl@vi, s@
smerea}te.
13. *Cel ce r@spunde mai înainte de-a auzi nebun a fi s@ arat@ }i de ru}ine vreadnic.
*Ecli. 11, 8.
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14. Duhul omului sprijinea}te sl@biciunea sa, iar@ duhul cel lezne a s@ mâniia cine-l va
putea r@bda?
15. Inima preceput@ va st@pâni fiin]a }i ureachea în]elep]ilor caut@ înv@]@tura.
16. Darul omului l@]ea}te calea lui }i înaintea c@peteniilor îi face loc.
17. Dreptul mai întâi iaste v@ditoriul s@u; vine priiatinul lui }i -l va cerceta.
18. Împrotiviturile le potolea}te soartea }i între cei putearnici înc@ judec@.
19. Fratele ce s@ ajut@ de la frate, ca cetatea înt@rit@; }i judec@]ile, ca zidurile cet@]ii.
20. Din roada gurii omului i s@ va umplea pântecele lui }i rodurile buzelor lui îl vor
s@tura.
21. Moartea }i via]a, în mâna limbii; cei ce o iubesc vor mânca rodurile ei. |
183v
22. Cel ce afl@ muiarea bun@ afl@ bun@tate }i va scoate veselie de la Domnul.
Cel ce înterea}te muiarea cea bun@ înterea}te bun@tatea, iar@ cel ce ]ine pre curva nebun
iaste }i necredincios.
23. Cu rug@ciuni va gr@i s@racul, }i cel bogat va vorbi aspru.
24. Omul iubitoriu la so]ietate mai prietin va fi decât fratele.
Cap 19
S@racul ce umbl@ întru unire. Bog@]iile adaog@ priiatini. Cel ce urm@ cuvintele. Martorul
strâmb. Nu s@ cuvin celui nebun desf@t@rile. Înv@]@tura prin r@bdare s@ cearc@. Mâniia }i
veseliia împ@ratului. Muiarea limbut@. Muiarea preceput@ s@ d@ de la Dumnezeu. Lenevirea.
Paza poruncii. Mila spre s@rac. Deprinderea fiiului. Priimirea sfatului. Omul mincinos. Frica
Domnului. Leanea. Cel necurat. Cel neascult@toriu de p@rin]i. Martor nedrept. Def@im@toriu.

1.

*Daniil 13, 61.

*Jos 26, 15.
*Jos 21, 11.

ai bun e s@racul care umbl@ întru unirea sa decât bogatul ce-}i strânge buzele }i
neîn]@leptul.
Unde nu iaste }tiin]a sufletului nu e binele, }i cel grabnic cu picioarele s@ va

2.
împiedeca.
3. Nebunia omului în}al@ pa}ii lui }i împrotiva lui Dumnezeu fierbe cu inima sa.
4. Bog@]iile adaog@ priiatini mul]i, iar@ de la cel s@rac }i cei ce i-au avut s@ despart.
184r
5. *Martorul mincinos nu va fi necertat }i || cel ce gr@ia}te minciuni nu va sc@pa.
6. Mul]i cinstesc fa]a putearnicului }i priiatini sânt acelui ce d@ daruri.
7. Fra]ii omului s@rac l-au urât, înc@ }i priiatinii departe au st@tut de la dânsul.
Cel ce numai cuvintele urmeaz@ nimic@ va avea,
8. Iar@ cel ce st@pânea}te mintea iubea}te sufletul s@u }i p@zitoriul priceaperii va afla ceale
bune.
9. Martorul strâmb nu va fi necertat }i cel ce gr@ia}te minciuni va peri.
10. Nu s@ cuvine celui nebun desf@t@rile, nici slujii a st@pâni c@peteniile.
11. Înv@]@tura omului prin r@bdare s@ cunoa}te }i slava lui iaste a treace ceale nedrepte.
12. Ca r@gnirea leului, a}a }i mâniia împ@ratului; }i ca roao pre iarb@, a}a }i veseliia lui.
13. Dureare tat@lui, fiiul nebun, }i acoperi}uri pururea pic@toare, limbuta muiare.
14. Casele }i bog@]iile s@ dau de la p@rin]i, iar@ de la Domnul ales muiarea priceput@.
15. Lenevirea sloboade somn }i sufletul sl@b@nogit va fl@mânzi.
16. Cel ce p@zea}te porunca p@zea}te sufletul s@u, iar@ cel ce p@r@sea}te calea sa s@ va
ucide.
17. Împrumuteaz@ pre Domnul cel ce miluia}te s@racul }i r@spl@tirea s@ va da lui.
18. Înva]@ fiiul t@u, nu dezn@d@jdui, iar@ la uciderea lui nu pune sufletul t@u. |
184v
19. Cel ner@bd@toriu va r@bda p@gubire }i, când va r@pi, alta va pune.
20. Ascult@ sfatul }i priimea}te înv@]@tura, ca s@ fii în]elept în ceale mai de pre urm@ ale tale.
21. Multe gânduri în inima omului, iar@ voia Domnului va r@mânea.
22. Omul lipsit e milostiv }i mai bun e s@racul decât omul mincinos.
23. Frica Domnului e spre via]@ }i întru plinire s@ va z@bovi f@r@ de certare rea.
24. *Ascunde-}i leane}ul mâna supt susuoar@, nici la gura sa nu o apropie.
25. *B@tându-s@ cel necurat, cel nebun mai în]elept va fi; iar@ de vei certa pre cel în]elept,
va în]eleage înv@]@tura.
26. Cel ce n@c@ja}te pre tat@l }i lungea}te pre mum@-sa oc@rât }i nefericit iaste.
27. Nu înceta, fiiule, a auzi înv@]@tura, nici s@ nu }tii cuvintele }tiin]ii.
28. Martorul nedrept hulea}te judecata }i gura celor f@r@ leage îmbuc@ nedreptatea.
29. Gata sânt judec@]ile hulitorilor }i maiuri ucig@toare trupurilor celor nebuni.
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185r

Neînfrânat lucru e vinul. Despre cel ce p@c@tuia}te împrotiva împ@ratului }i a l@sa prigonirile.
Leane}ul ce nu lucr@ pentru frig. Împ@ratul în scaun. Nu poate cineva zice c@ are inim@ curat@.
C@ntariu }i c@ntariu. A nu iubi somnul. R@u iaste, || zice cump@r@toriul. Pâinea minciunii. Cel
ce deascopere ascunsele. A nu da r@u pentru r@u. Îmbucarea sfin]ilor. Mo}tenirea grabnic@.
Mila, adev@rul }i blândea]ele înt@resc scaunul împ@ratului.

1.

eînfrânat lucru iaste vinul }i gâlcevitoare be]iia; oricine cu aceastea s@ desfeteaz@
nu va fi în]@lept.
Ca r@gnitul leului, a}a }i groaza împ@ratului; cine-l î nt@rât@ p@c@tuia}te în

2.
sufletul s@u.
3. Cinste e omului ce s@ desparte de vr@jbi, iar@ to]i nebunii s@ meastec@ cu o gur@.
4. Pentru frig, leane}ul n-au vrut a ara; cer}i-va, dar@, vara }i nu i s@ va da.
5. Ca apa adânc@, a}a e sfatul în inima omului, ci omul în]elept îl va scoate.
6. Mul]i oameni milostivi s@ cheam@, iar@ omul credincios cine-l va g@si?
7. Dreptul cel ce umbl@ întru unirea sa ferici]i dup@ sâne fiii va l@sa.
8. Împ@ratul ce }ade în scaunul judec@]ii r@sipea}te tot r@ul cu vedearea sa.
9. *Cine poate zice: „Curat@ iaste inima mea, curat sânt de p@cat?”
10. C@ntariu }i c@ntariu, m@sur@ }i m@sur@; amândoao sint urâte la Dumnezeu.
11. Din str@daniile sale s@ cunoa}te pruncul de sânt curate }i drepte faptele lui.
12. Ureachea a auzi }i ochiul a vedea, Domnul le-au f@cut amândoao.
13. S@ nu iubea}ti somnul, ca s@ nu te apease lipsa; | de}chide-]i ochii }i te satur@ de pâini.
185v
14. „R@u e, r@u e!” zice tot cump@r@toriul; }i deac@ s@ va dep@rta, atunci s@ va f@li.
15. Iaste aur }i mul]ime de pietri scumpe }i vas scump buzele în]elepciunii.
16. *Ia v@jmântul celui ce s-au chize}uit pentru cel strein; }i pentru cei dinnafar@ ia z@log
de la el.
17. Dulce e omului pâinea minciunii, }i dup@ aceaea s@ va umplea gura lui de bani de socotit.
18. Gândurile cu sfaturi s@ înt@resc }i cu st@pâniri s@ chivernisesc r@zboaiele.
19. Cu cel ce dezv@lea}te ascunsele }i umbl@ cu vicle}ug }i l@]ea}te buzele sale nu te mesteca.
20. *Cel ce-}i blast@m@ tat@l }i muma, i s@ va stânge candila în mijlocul întunearecului.
21. Mo}tenirea la carea s@ gr@bea}te dintâiu, mai pre urm@ s@ va lipsi de blagoslovenie.
22. *Nu zice: „Voiu r@spl@ti r@ul”; a}tapt@ pre Domnul }i te va izb@vi.
23. Ur@ciune iaste la Domnul c@ntariul }i c@ntariul, cump@na viclean@ nu e bun@.
24. De la Domnul s@ îndrepteaz@ pa}ii omului; iar@ cine dintre oameni poate cunoa}te
calea sa?
25. C@deare iaste omului a îmbuna pre cei sfin]i }i dup@ f@g@duiri a t@g@dui.
26. R@sipea}te pre cei necredincio}i împ@ratul în]elept }i pleac@ preste ei bolta.
27. Candila Domnului, r@suflarea omului, carea cerceteaz@ toate ascuns@le pântecelui. ||
28. Mila }i adev@rul p@zesc pre împ@ratul }i s@ înt@rea}te cu milostivirea thronul lui.
186r
29. S@ltarea tinerilor, t@riia lor; }i vredniciia b@trânilor, c@runtea]ele.
30. Vân@tarea ranii va }tearge ceale reale }i lovirile ceale dinlontrul pântecelui.

*3 Împ@r. 8, 45
2 Par. 6, 36.
Ecli. 7, 21.
1 Ioan 1, 8.
Sus 11, 1.
Jos stih 23.
*Jos 27, 13.

*Ie}ir. 21, 17.
Preo]. 20, 9.
Math. 15, 4.
*Râm. 12, 17.
1 Thesal. 5, 15.
1 Petru 3, 9.

Cap 21
Inima împ@ratului în mâna Domnului, C@ruia mila }i judecata mai vârtos îi plac decât jârtvele.
Cel ce strânge comoar@ cu nedreptul. Mai bine-i a }edea în unde]ul podirii de cas@ decât iproci.
Cel ce ascult@ ureachiia s@racului iproci. Cel ce iubea}te ospea]ele. Pentru cel drept s@ va da cel
necredincios. Cel ce p@zea}te gura sa. Poftele ucid pre cel leane}u. Nu iaste în]elepciune
împrotiva Domnului. Calul g@tit la r@zboiu iproci.

1.

186v

a desp@r]irile apelor, a}ea inima împ@ratului în mâna Domnului; oriînc@tro
va vrea, o va pleca.
2.
*Toat@ calea omului dreapt@ i s@ veade, iar@ inimile le spânzur@ Domnul.
3. A face mil@ }i judecat@ mai v@rtos place Domnului decât jârtvele.
4. În@l]area ochilor e l@]imea inimii; candila necredincio}ilor, p@catul.
5. Gândurile celui tare pururea în prisosire, iar@ tot leane}ul pururea iaste în lips@.
6. Cine adun@ comori cu limb@ de minciun@ de|}ert }i neinimos iaste }i s@ va împinge
în la]urile mor]ii.
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7. R@pirile necredincio}ilor îi vor trage, c@ n-au vrut a face judecat@.
8. Cea r@zvr@tit@ calea omului strein@ iaste, iar@ a celui curat drept e lucrul.
9. *Mai bine e a }edea în unde]ul podirii casii decât cu muiarea limbut@ }i în cas@ de ob}te.
10. Sufletul necredinciosului poftea}te r@otatea; nu s@ va milostivi aproapelui s@u.
11. Certându-s@ necuratul, mai în]@lept va fi mititelul }i, de va urma pre cel în]elept, va
lua }tiin]a.
12. G@ndea}te dreptul de casa necredinciosului, s@ trag@ necredincio}ii de la r@u.
13. Cine-}i astup@ ureachea la strâgarea s@racului }i el va strâga }i nu s@ va auzi.
14. Darul ascuns stânge mâniile, }i darul în sân, urgiia mare.
15. Bucurie iaste dreptului a face judecat@ }i spaim@ celor ce lucreaz@ nedreptate.
16. Omul ce va r@t@ci de la calea înv@]@turii în ceata urie}ilor va petreace.
17. Cel ce iubea}te uspea]ele în lips@ va fi; cel ce iubea}te vinul }i ceale grase nu s@ va
îmbog@]i.
18. Pentru cel drept s@ d@ necredinciosul, }i pentru cei drep]i, cel nedrept.
19. *Mai bine e a l@cui în p@mânt pustiiu decât cu muiarea sf@ditoare }i m@nioas@. ||
187r
20. Comoar@ dorit@ }i untdelemn în casa dreptului, }i omul nepreceput îl va r@sipi.
21. Cel ce urmeaz@ dreptatea }i mila va afla via]@, dreptate }i slav@.
22. În cetatea celor tari s-au suit cel în]@lept }i au strâcat t@riia n@dejdii ei.
23. Cel ce-}i p@zea}te gura }i limba p@zea}te-}i de nevoi sufletul s@u.
24. Cel mândru }i trufa}u s@ cheam@ neînv@]at, care întru mânie lucreaz@ mândrie.
25. Poftele ucid pre cel leane}u, c@ n -au vrut ceva mânile lui a lucra.
26. Toat@ zioa poftea}te }i dorea}te, iar@ cel drept va d@rui }i nu va înceta.
27. *Jârtvele necredincio}ilor sânt urâte, c@ s@ aduc din t@lh@rie.
28. Martorul mincinos va peri, omul ascult@toriu va gr@i biruin]a.
29. Omul necredincios limbu]ea}te î}i înt@rea}te fa]a sa, iar@ cel dirept î}i îndrepteaz@
calea sa.
30. Nu iaste în]elepciune, nu iaste priceapere, nu iaste sfat împrotiva Domnului.
31. Calul s@ g@tea}te spre zi de r@zboiu, iar@ Domnul d@ruia}te mântuirea. |
Cap 22

187v

Lauda numelui bun. Vicleanul ce veade r@ul. Tân@rul lâng@ calea sa. Cel ce sam@n@ nedreptate.
Leap@d@ pre cel hulitoriu. Cel ce iubea}te cur@]iia inimii. Zice leane}ul: „Leul” iproci. Gura ceii
streine, nebuniia în inima copilului. Cel ce hulea}te s@racul. Trebuie s@ s@ auz@ în]elepciunea.
S@ s@ fereasc@ chizea}ii. S@ s@ ]ie hotarele ceale de demult. Cel grabnic în lucrul s@u iproci.

1.
ai bun e numele bun decât bog@]ii multe; preste argint }i aur, darul cel bun.
2.
Bogatul }i s@racul s-au întimpinat; amânduror f@c@toriu iaste Domnul.
3.
Cel viclean au v@zut r@ul }i s-au ascuns; cel nevinovat au trecut }i s -au n@c@jit
cu pagub@.
4. Sfâr}itul omeniii, frica Domnului, bog@]iile }i slava }i via]a.
5. Arme }i sabii în calea celui r@zvr@tit, iar@ p@zitoriul sufletului s@u îndelungat s@ depart@
de eale.
6. Pild@ iaste: tin@rul lâng@ calea sa }i, deac@ va îmb@trâni, nu s@ va dep@rta de dânsa.
7. Bogatul s@racilor poruncea}te, }i cel ce ia împrumut rob iaste c@m@tarnicului.
8. Cel ce samân@ nedreptate va s@cera cea||le reale }i cu toiagul mâniii sale s@ va 188r
s@v@r}i.
9. *Cine-i plecat spre mil@ s@ va blagoslovi, c@ din pâinea sa au dat s@racului.
*Ecli. 31, 28.
Biruin]@ }i cinste va cugeta cel ce d@ daruri, iar@ sufletul celor ce priimesc îl va lua.
10. Leap@d@ pre cel hulitoriu }i va ie}i cu el prigonirea }i vor înceta pricile }i oc@râle.
11. Cel ce iubea}te cur@]iia inimii pentru harul buzelor sale va avea priiatin pre împ@ratul.
12. Ochii Domnului p@zesc }tiin]a }i s@ în}al@ cuvintele nedreptului.
13. Zice leane}ul: „Leul e afar@, în mijlocul uli]elor, îmi caut@ a m@ ucide”.
14. Groap@ adânc@ gura streinii; c@ruia s-au mâniiat Domnul va c@dea într-însa.
15. Nebuniia legat@ iaste în inima copilului }i nuiaoa înv@]@turii o va lunga.
16. Cel ce hulea}te s@racul s@-}i sporeasc@ bog@]iile da-va el celui mai bogat }i va lipsi.
17. Pleac@ ureachea ta }i auzi graiurile în]elep]ilor, iar@ inima o pune la înv@]@tura mea,
18. Carea frumoas@ va fi ]ie deac@ o vei ]inea în pântecele t@u }i va prisosi în buzele tale.
19. S@ fie întru Domnul n@dejdea ta; pentru aceaea o am }i ar@tat ]ie ast@zi.
Ecli. 7, 2.
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20. Iat@, o am scris ]ie de trei ori, în | gânduri }i în }tiin]@,
21. S@-]i ar@t înt@rirea }i graiurile adev@rului, a r@spunde drept aceastea celor ce te-au trimis.
22. Nu face sâlnicie s@racului c@ s@rac iaste, nici s@ zdrobe}ti pre cel lipsit în poart@,
23. C@ va judeca Domnul pricina lui }i va str@punge pre cei ce au str@puns sufletul lui.
24. S@ nu fii priiatin omului mânios, nici s@ umbli cu omul n@rod,
25. Ca nu cumva s@ înve]i c@r@rile lui }i s@ iai sminteal@ sufletului t@u.
26. S@ nu fii cu cei ce-}i str@pung mâinile }i carii s@ dau chiza}i pentru deatorii,
27. C@ de nu ai de unde întoarce, ce pricin@ iaste s@-] ia acoperemântul din culcu}ul t@u.
28. S@ nu treci hotarele ceale de demult, care le-au pus p@rin]ii t@i.
29. V@zut-ai om grabnic în lucrul s@u? Înaintea împ@ra]ilor va sta, nici va fi înaintea celor
necinsti]i.
Cap 23

189r

Cum s@ mânci cu c@peteniia. Nu-s de- a s@ pofti bog@]iile, nici bucatele pizm@tare]ilor. S@ nu s@
apease s@racii. S@ s@ cearte copilul. S@ s@ caute în]elepciunea. A s@ dep@rta de p@c@to}i }i de
lacomi. A cinsti || p@rin]ii. A fugi de curv@ }i de be]ie.

1.

ând vei }edea s@ mânci cu c@peteniia, cu deadinsul ia sama ceale ce sânt puse
înaintea fea]ii tale,
2.
{i pune cu]itul în gâtlejul t@u. Îns@ de ai în putearea sufletul t@u,
3. Nu pofti din bucatele aceluia în care iaste pânea minciunii.
4. S@ nu lucrezi ca s@ te îmbog@]e}ti, ci priceaperii tale pune modru.
5. Nu r@dica ochii t@i spre averi care nu le po]i avea, c@-} vor face arepi ca de pajor@ }i
vor zbura spre ceriu.
6. Nu mânca cu omul pizm@tarnic, nici pofti bucatele lui,
7. C@ întru as@m@narea vr@jitoriului }i a g@citoriului socotea}te ce nu }ti.
„Mânc@ }i bea!” va zice ]ie, }i mintea lui nu ieste cu tine.
8. Bucatele ce le-ai fost mâncat le vei borî }i-] vei pierde frumoasele vorbe.
9. În urechile neîn]elep]ilor nu gr@i, c@ vor urgisi înv@]@tura graiului t@u.
10. Nu atinge hotarele pruncilor }i în ]arina s@racilor nu întra,
11. C@ Aproapele lor mare iaste }i El va judeca împrotiva ta pricina lor.
189v
12. Între la înv@]@tur@ inima ta, }i urechi|le tale la cuvintele }tiin]ii.
13. *S@ nu tragi de c@tr@ prunc înv@]@tura; c@, de-l vei lovi cu varga, nu va muri.
*Sus 13, 20,24.
14. Tu cu varga îl vei lovi }i sufletul lui din iad îl vei izb@vi.
Ecli. 30, 1.
15. Fiiule, de va fi în]elept sufletul t@u, bucura-s@-va cu tine inima mea,
16. {i vor s@lta r@runchii miei când vor gr@i drept buzele tale.
17. *Nu r@vneasc@ inima ta p@c@to}ilor, ci în teamerea Domnului s@ fii toat@ zioa,
*Jos 24, 1.
18. C@ vei avea n@deajde în cea mai de pre urm@ }i a}teptarea ta nu s@ va lua.
19. Auzi, fiiule, }i fii în]elept }i îndrepteaz@ în cale sufletul t@u.
20. S@ nu fii în ospea]ele p@c@to}ilor, nici întru mânc@rile celor ce aduc c@rnuri la mâncare,
21. C@ slujind b@uturilor }i dând seamne s@ vor sfâr}i }i s@ va îmbr@ca cu haine adormirea.
22. Auzi pre tat@-t@u care te-au n@scut }i nu-i urgisi deac@ va îmb@tr@ni maica ta.
23. Cump@r@ adev@rul }i nu vinde în]elepciunea }i înv@]@tura }i în]@leagerea.
24. S@lteaz@ cu bucurie tatâl dreptului; cel ce au n@scut pre cel în]elept s@ va veseli întru
dânsul. ||
190r
25. Bucure-s@ tat@l t@u }i maica ta }i s@lteaz@ carea te-au n@scut.
26. D@ruia}te-mi, fiiule, inima ta, }i ochii t@i c@ile meale p@zasc@.
27. C@ groap@ afund@ iaste curva }i pu] strâmt cea strein@.
28. Le}uia}te în cale ca tâlhariul }i cari-i va vedea f@r@ grije, îi va ucide.
29. C@ruia e amar? A c@ruia tat@lui amar? C@ruia sânt vrajbe? C@ruia gropi? C@ruia f@r@
pricin@ rane? C@ruia ro}irea ochilor?
30. Au nu celor ce z@bovesc la vin }i s@ sârguiesc a bea p@harele?
31. Nu privi la vin când îng@lbinea}te, când va str@luci în glaje fa]a lui; într@ blând,
32. Ci mai pre urm@ va mu}ca ca }arpele }i ca vasiliscul va v@rsa veninul.
33. Ochii t@i vor vedea ceale streine }i inima ta va gr@i ceale r@zvr@tite.
34. {i vei fi ca cel ce doarme în mijlocul m@rii }i ca c@rmaciul somnuros pierzând cârma.
35. {i vei zice: „B@tutu-m-au, ci nu m-au durut, trasu-m-au, }i n-am sim]it. Când m@
voiu de}tepta }i iar@}i vinurile voiu afla?”
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CAP 24 {I 25
Cap 24

R@vnirea celor r@i. În]@lepciunea }i deprindere. | Gândirea nebunului. A înv@]a pre cei asupri]i.
Cu înv@]@tura ca cu mierea a s@ sluji. A nu le}ui celui drept. C@dearea nepriiatinului. Hulitorii.
Drept a judeca. Pre nime cu cuvinte a apleca, nici r@ului r@u a r@spl@ti. [arina leane}ului.
Leane}ului somnoros vine lipsa.

190v

1. [ *]
u r@vni oamenilor r@i, nici dori a fi cu dân}ii,
2 .
C@ r@piri cuget@ mintea lor }i în}el@ciuni buzele lor.
3 .
Cu în]elepciunea s@ va zidi casa }i cu priceaperea s@ va înt@ri.
4. Cu înv@]@tura s@ vor umplea pivni]ele, toat@ avearea cea scump@ }i frumoas@.
5. Omul în]elept tare iaste, }i omul înv@]at, v@rtos }i putearnic.
6. C@ cu r@nduial@ s@ înceape r@zboiul }i va fi mântuire unde multe sfaturi sânt.
7. Înalta nebunului în]elepciune în poart@ nu-} va de}chide gura.
8. Cel ce gândea}te a face reale bolund s@ va chema.
9. Gândirea nebunului p@cat iaste, }i ur@ciune hulitoriul de oameni.
10. De vei dezn@d@jdui obosât în zioa strâmturii, s@ va împu]ina t@riia ta.
11. *Scoate pre cei ce-i duc la moarte, }i pre cei ce-i trag la perire a-i slobozi nu înceta.
* Psam 81, 4.
12. De vei zice: „Nu agiunge putearea!”, Cel ce veade || inima, Acela în]@leage, }i pre 191r
Cel ce ]ine sufletul t@u nimic nu-l în}al@; r@spl@ti-va omului dup@ faptele sale.
13. M@nânc@, fiiule, miere, c@ bun@ e }i fagurul prea dulce grumazului t@u.
14. A}a }i înv@]@tura în]elepciunii sufletului t@u, carea aflând-o, vei avea întru ceale mai
de pe urm@ n@deajde }i n@dejdea ta nu va peri.
15. Nu ale}ui }i cerca necredin]@ în casa dreptului, nici bate odihna lui,
16. C@ de }apte ori va c@dea dreptul }i s@ va scula, iar@ necredincio}ii vor c@dea în r@u.
17. Când va c@dea nepriiatinul t@u nu te bucura, }i întru c@dearea lui nu s@lteaze inima ta,
18. Ca nu doar@ s@ vaz@ Domnul }i s@ nu-I plac@ }i s@ ia de la Dânsul mâniia Sa.
19. Nu te certa cu cei r@i, nici r@vni celor necredincio}i.
20. C@ nu au n@deajde de r@ul celor viitoare }i candila celor necredincio}i s@ va stânge.
21. Teame-te de Domnul, fiiule, }i de împ@ratul, }i cu cei hulitori nu te amesteca,
22. C@ de n@prazn@ s@ va scula perirea lor }i c@dearea amânduror cine o cunoa}te?
23. {i aceastea în]elep]ilor: *a cunoa}te fa]a în judecat@ nu e bine.
*Preo]i 19, 15.
24. Pre cei ce zic necredinciosului: „Drept e}ti!”, bl@st@ma-i-vor noroadele }i -i vor urgisi
2 Leage 1, 17;
16, 19. neamurile.
25. Cei ce-l v@desc s@ vor l@uda }i preste a|ceaia va veni blagoslovenie.
Ecli. 42, 1.
191v
26. Buzele va s@ruta cel ce r@spunde cuvinte dreapte.
27. G@tea}te afar@ lucrul t@u }i cu deadinsul chivernisea}te ]arina ta, ca dup@ aceaea
s@ zide}ti casa ta.
28. Nu fi martor de}ert împrotiva vecinului t@u, nici apleca pre cineva cu buzele tale.
29. *Nu zice: „Precum mi-au f@cut, a}a îi voiu face. R@spl@ti-voiu fie}tec@ruia dup@ lucrul s@u”.
*Sus 20, 22.
30. Prin ]arina omului leane}u am trecut }i prin via omului nebun.
31. {i iat@, toat@ o împluse urzicile }i acoperise fa]a ei spinii }i p@reatele ei cel de pietri
era strâcat.
32. Carea v@zând, am pus în inima mea }i cu pilda am deprins înv@]@tura.
33. „Pu]in – am zis – vei durmi, pu]in vei durmita, pu]in vei împreuna mânile s@ odihne}ti”.
34. {i va veni ]ie ca alerg@toriu lipsa, }i cer}irea ca omul întrarmat.
* Sus 23, 17.

Cap 25
Slava lui Dumnezeu }i a împ@ratului. Inima împ@ratului. Rugina care-i }i necredin]a. S@ nu te
înal]i. S@ nu hule}ti. Tainele s@ ]i le ]ii. Meare de aur }i cercei de aur. Frigul în s@ceri}u. Nor
f@r@ ploaia. Limba moale. Miiare aflat@. S@geat@ ascu]it@. Dinte putred. O]@tul. Moliia. Bine f@
nepriiatinului.Unde]ul podirii casii. Ap@ rece. Fântâna turburat@. Mult mâncat din miiare.
Cetatea f@r@ zid. ||

i aceastea pildele lui Solomon, care le-au întors oamenii lui Ezechie, împ@ratului 192r
Iudei.
2.
Slava lui Dumnezeu iaste a t@inui cuvântul, }i slava împ@ratului, a cerceta graiul.
3. Ceriul sus }i p@mântul jos, }i inima împ@ra]ilor, neispitit@.
1.
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4. Ia rugina din argint }i va ie}i vasul curat.
5. Ia necredin]a din fa]a împ@ratului }i s@ va înt@ri cu dreptatea thronul lui.
6. S@ nu te ar@]i sl@vit înaintea împ@ratului }i în locul celor mari s@ nu stai.
7. C@ mai bine e s@-]i zic@: „Suie-te aici!”, decât s@ te smereasc@ înaintea c@peteniii.
8. Ceale ce au v@zut ochii t@i nu le scoate în prigonire minteani, ca s@ nu le po]i îndrepta
dup@ ce vei necinsti pre priiatinul t@u.
9. Pricina ta o ispr@vea}te cu priiatinul t@u }i taina nu o dezv@li celui strein,
10. Ca nu cumva s@ te mustre deac@ va auzi }i a te probozi s@ nu înceate.
Darul }i priete}ugul izb@vesc; care ]i le ]ine, ca s@ nu fii vreadnic de probozire.
11. Meare de aur, paturi de argint, cel ce gr@ia}te cuvântul în vreamea sa.
12. Cercel de aur }i m@rg@rit str@lucind, cel ce v@dea}te pre cel în]elept }i ureachea ascult@toare.
13. Ca frigul z@p@zii în zioa s@ceri}ului, a}a solul credincios celui ce l-au trimis; sufletul
acestuia a odihni îl face.
192v
14. Nor }i vânt }i ploi neurmând, omul sl@vit }i care nu plinea}te ceale f@g@|duite.
15. *Cu r@bdarea s@ va îmblânzi c@peteniia, }i limba moale va frânge înv@rto}area.
16. Miere ai aflat; mânc@ câtu-]i-i destul, ca nu, s@turându-te, s@ o bor@}ti.
17. Trage-]i piciorul din casa vecinului t@u, ca nu cândva, s@turându-s@, s@ te urasc@.
18. Pu}c@ }i sabie }i s@geat@ ascu]it@, omul ce gr@ia}te împrotiva aproapelui s@u m@rturie
mincinoas@.
19. Dinte putrâd }i picior obosit, cel ce n@d@jduia}te spre necredincios în zioa nevoii,
20. {i pierde conto}ul în zioa frigului. O]@t în salitru, cel ce cânt@ viersuri inimii reale.
Precum molia în v@jmânt }i viermele în lemn, a}a întristarea omului stric@ inima.
21. *De va fl@mânzi neprietiianul t@u, hr@nea}te -l; de va îns@to}a, d@-i ap@ s@ bea,
22. C@ci c@rbuni vei aduna preste capul lui }i Domnul va r@spl@ti ]ie.
23. Vântul creve]ul r@sipea}te ploile }i fa]a întristat@, pre limba cea hulitoare.
24. *Mai bine a }edea în unde]ul podirii casii decât cu muiarea limbut@ }i în cas@ de
ob}te.
25. Ap@ reace sufletului s@tios }i solul bun din loc departe.
26. Izvor turburat cu piciorul }i vân@ rupt@, dreptul ce cade înaintea necredinciosului.
27. [*] Precum cel ce miere mult@ mânc@ nu i-i bine, a}a cel ce ispitea}te m@rirea s@ va
193r ap@sa || de slav@.
28. Ca cetatea de}chis@ }i f@r@ încingere de zid, a}a omul ce nu poate, gr@ind, conteni
duhul s@u.

*Sus 15, 1.

*Râm. 12, 20.

*Sus 21, 9.

*Ecli. 3, 22.

Cap 26
Slava în cel bolund. Pasere ce zboar@. Zbiciul calului. A r@spunde nebunului. Solul nebun.
Pilda nebunului. Cinstea neîn]eleptului. Cel ce pune bolundului t@ceare. Cânele la borât. Cel
în]@lept cu judecata sa. A s@ mesteca vrajbei. Cel ce vat@m@ priiatinul. Clevetitoriul. Mâniosul.
Buze umflate. Nepriiatinul. Cel ce acopere mâniia. Care sap@ groap@. Limba în}el@toare.

1.
2.

193v

recum neaoa vara }i ploile în s@ceri}, a}a necuvioas@ iaste bolundului slava.
Precum cea zbur@toare la altele zboar@ }i paserea acar înc@tro mergând, a}a
bl@st@mul în de}ert gr@ind spre careva va veni.
3. Zbiciul calului }i h@]ul asinului }i toiagul în spatele neprecepu]ilor.
4. Nu r@spunde nebunului dup@ nebuniia sa, s@ nu te faci aseaminea lui.
5. R@spunde nebunului dup@ nebuniia sa, ca s@ nu i s@ vaz@ a fi în]elept.
6. {chiop cu picioarele iaste }i nelegiuire bând cel ce trimite cuvinte prin sol nebun.
7. Precum }chiopul în z@dar are pulpe fru|moas@, a}ea necuvioas@ iaste în gura nebunilor pilda.
8. Precum cel ce trimite piatr@ în gr@mada lui Miercurie, a}a cel ce d@ neîn]@leptului cinste.
9. Precum spinele de s-ar na}te în mâna be]ivului, a}a pilda în gura bolundului.
10. Judecata sfâr}a}te pricinile }i cel ce pune nebunului t@ceare îmblânzea}te mâniile.
11. *Ca cânele ce s@ întoarce la borâtul s@u, a}a cel nepriceput care procitea}te nebuniia sa. *2 Petru 2, 22.
12. V@zut-ai om ce i s@ pare a fi în]elept? Mai vârtos decât el va avea n@deajde cel
neîn]elept.
13. Zice leane}ul: „Leul iaste în cale }i lei]a în drumuri!”
14. Precum u}a s@ întoarce în ]â]âna sa, a}a leane}ul în p@ti}orul s@u.
15. *Ascunde leane}ul mâna supt susoara sa }i ostenea}te de o va întoarce la gura sa. * Sus 19, 24.
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16. Mai în]elept i s@ pare leane}ul a fi decât }apte b@rba]i ce gr@iesc }tiin]a.
17. Ca cel ce cuprinde cu urechile cânele, a}ea cel ce treace ner@bdând }i s@ meastec@
vr@jbii altuia.
18. Precum vinovat iaste cel ce trimite s@ge]i }i l@nci spre moarte,
19. A}a omul cel ce vat@m@ cu în}el@ciune pre priiatinul s@u; }i deac@ s@ va v@di, zice:
„Glumind am f@cut!”
20. Deac@ vor sc@dea leamnele, s@ va stânge fo||cul }i, contenindu -s@ hulitoriul, vor 194r
înceta prigonirile.
21. Precum c@rbunii stân}i spre cei aprin} }i leamnele pe *foc,
A}a omul mânios de}tapt@ vr@jbile.
22. Cuvintele hulitoriului, ca ni}te curate, }i acealea ajung pân@ la ceale dinlontrul
pântecelui.
23. Precum cu argint necurat ai vrea a împodobi un vas de lut, a}a buzele umflate cu
inima rea înso]ite.
24. Din buzele sale s@ cunoa}te nepriiatinul când va coace în inim@ vicle}uguri.
25. Când va slobozi glasul s@u, nu creade, c@ }eapte vicle}uguri sânt în inima lui.
26. Cel ce acopere ura cu în}elare, dezv@li-s@-va r@otatea lui în sfat.
27. Cel ce sap@ groap@ c@dea-va într-însa }i cel ce ce pr@vale piatra s@ va întoarce la el.
28. Limba în}el@toare nu iubea}te adev@rul }i gura lunec@toare lucreaz@ c@deri.
Cap 27
A nu s@ f@li cu zioa de mâne. A nu te l@uda însu]i. Mâniia nebunului cât e de cumplit@. Certarea
la ar@tare. Ranele celui ce iubea}te. Sufletul s@turat. Vecinul aproape. Chizea}ul pentru cel strein.
Muiarea limbut@. Iadul nes@]ios. Ispitea}te-s@ omul cu gur@ de laud@. Nebunul pisat. Fa]a
dobitocului cunoa}te. | Laptele caprelor spre mâncare.

*Ecli. 22, 18.

*Iov 6,7.

*Sus 20, 16.

*Sus 19, 13.

Ecli. 14, 9.
*Sus 17, 3.

194v

1.
u te f@li spre mâne, ne}tiind ce va na}te zioa viitoare.
2.
Laude-te streinul, iar@ nu gura ta; cel de aiuri, iar@ nu buzele tale.
3.
*Grea e piatra }i greu n@sipul, iar@ mânia nebunului decât amândoao mai grea.
4. Mânia nu are mil@, nici pornita iu]ime; }i pornirea celui înt@râtat cine o va putea suferi?
5. Mai bun@ e certarea la ar@tare decât dragostea ascuns@.
6. Mai bune sânt b@t@ile celui ce iubea}te decât vicleanele s@rut@ri ale celui ce urea}te.
7. *Sufletul s@tul va c@lca fagurul, }i sufletul fl@mând }i ce-i amar în loc de dulce va
mânca.
8. Ca paserea ce treace din cuibul s@u, a}a omul ce las@ locul s@u.
9. Cu ungerea }i cu multe fealiuri de mireazme s@ veselea}te inima }i cu sfaturi bune
ale priiatinului s@ îndulcea}te sufletul.
10. Priiatinul t@u }i priiatinul t@tâni-t@u nu-i p@r@si }i în casa fratelui t@u nu întra în zioa
n@cazului t@u.
Mai bun e vecinul aproape decât fratele departe.
11. Înva]@ în]elepciune, fiiule, }i vesele}te inima mea, ca s@ po]i r@spunde cuvânt celui
ce probozea}te.
12. Cel m@iestru, v@zând r@ul, ascuns iaste; pruncii, trecând, au sprijinit primejdiia.
13. *Ia v@}mântul celui ce s-au închiz@}uit || pentru cel strein, }i pentru cei de aiuri ia 195r
de la el z@log.
14.Cel ce blagoslovea}te pre aproapele s@u cu glas mare, de noapte sculându-se, aseaminea
va fi celui ce blast@m@.
15. *Acoperi}urile ce pic@toresc în zi de frig }i muierea limbut@ s@ asam@n@.
16. Cel ce o ]âne, ca cel ce ]ine vântul, }i untdelemn al dreaptei sale va chema.
17. Fierul cu fier s@ ascute }i omul ascute fa]a priiatinului s@u.
18. Cel ce ]ine smochin va mânca rodul lui, }i cel ce e p@zitoriu st@pânului s@u s@ va m@ri.
19. Precum în ape str@lucea}te fa]a celor ce s@ uit@, a}a inimile oamenilor ar@tate sânt
în]elep]ilor.
20. Iadul }i pierderea niciodat@ s@ umplu; a}a }i ochii oamenilor nes@]io}i sânt.
21. *Precum s@ cearc@ în coh argintul }i în cuptoriu aurul, a}a s@ cearc@ omul cu gura
celui ce-l laud@. Inima necredinciosului cearc@ ceale reale, iar@ inima dreapt@ caut@ }tiin]a.
22. De vei pisa pre cel nebun în pio, ca p@satul de orzu, lovindu-l deasupra pila, nu s@
va lua de la el nebuniia lui.
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23. Cu deadinsul cunoa}te fa]a dobitocului t@u }i turmele tale socotea}te.
24. C@ nu vei avea pururea puteare, ci cununa s@ va da în neam }i în neam.
25. De}chisu-s-au câmpurile }i s -au ar@tat ierburi verzi }i s-au adunat fânuri din mun]i,
26. *Miei spre v@jmântul t@u }i iezi spre pre]ul | câmpului.
*1 Tim. 6, 8.
27. Destul fie ]ie laptele de capr@ spre bucatele tale }i spre ceale de lipsa casei tale }i
spre hran@ slujnicilor tale.
Cap 28
Pentru fuga necredinciosului }i neteamerea dreptului. Pentru p@catele p@mântului, multe
c@peteniile lui. S@racul ce hulea}te pre s@rac. Cel ce nu vrea a asculta de leage. S@racul unit }i
bogatul necurat. Bucuria drep]ilor. Cel ce t@inuia}te t@lh@riile sale. Cel fericit pururea cu grije.
C@peteniia necredincioas@, ca leul. Pov@]uitoriul lipsit de priceapere. Cel ce-}i lucr@ p@mântul.
Cel ce trage de la tat@-s@u.

1.

uge necredinciosul nime gonindu-l, iar@ dreptul, ca leul îndr@znind, f@r@ fric@
va fi.
2.
Pentru p@catele p@mântului, mul]i c@peteniile lui, }i pentru în]elepciunea
omului }i }tiin]a celor ce s@ zic, via]@ dulce mai lung@ va fi.
3. Omul s@rac ce hulea}te pre s@raci aseaminea iaste vihorului n@praznic în care s@
g@tea}te foameatea.
4. Cei ce p@r@sesc leagea laud@ pre cel necredincios, cei ce o p@z@sc s@ aprind împrotiva lui.
5. Oamenii r@i nu gândesc de judecat@, iar@ cei ce caut@ pre Domnul socotesc toate.
6. *Mai bun e s@racul ce umbl@ întru unirea sa decât bogatul în c@i necurate.
7. Cel ce p@zea}te leagea fiiu în]elept iaste, iar@ cel ce pa}te pre cei mânc@tori ru}ineaz@
pre tat@-s@u.
8. Cel ce gr@m@dea}te bog@]ii, din camete }i împrumut@ri, celui îndurat spre s@raci le adun@.
9. Cel ce-}i abate urechile s@ nu auz@ leagea, rug@ciunea lui va fi urgisit@.
196r
10. Cel ce înceluie pre cel drept în cale rea întru peri||rea sa va c@dea }i cei uni]i vor
st@pâni averile lui.
11. În]elept a fi i s@ pare omului bogat, iar@ cel s@rac în]elept îl va cerceta.
12. Întru bucuria drep]ilor mult@ slav@ iaste, împ@r@]ind necredincio}ii c@derile oamenilor.
13. Cel ce-}i ascunde t@lh@riile nu s@ va îndrepta, iar@ cel ce le va m@rturisi }i le va
p@r@si mil@ va agiunge.
14. Fericit omul cel ce e pururea îngrijat, iar@ cel ce iaste cu mintea v@rtoas@ va c@dea
spre r@u.
15. Leu r@gnind }i urs fl@mând e c@peteniia necredincioas@ preste norodul s@rac.
16. Pov@]uitoriul lipsit de minte pre mul]i va ap@sa cu hula, iar@ cel ce urea}te l@comiia,
lungi vor fi zilele lui.
17. Omul ce hulea}te sângele sufletului, de va fugi pân@ la balt@, nime nu-l va sprijini.
18. Cel ce umbl@ unit s@ va mântui; cel ce umbl@ în c@i necurate odat@ va c@dea.
19. *Cel ce-} lucr@ p@mântul s@ va s@tura de pâini, iar@ cel ce urmeaz@ leanea s@ va
umplea de lips@.
20. Omul credincios mult va fi l@udat, *iar@ cel ce gr@bea}te a s@ îmbog@]i nu va fi
nevinovat.
21. Cel ce cunoa}te în judecat@ fa]a nu bine face, acela }i pentru o buc@]ea de pâine
las@ adev@rul.
22. Omul ce gr@bea}te a s@ îmbog@]i }i altora pizmuia}te nu }ti când va veni lipsa.
23. Cel ce ceart@ pre om har dup@ aceaea va afla la dânsul mai vârtos decât cel ce
înceluia}te prin blândea]ele limbii.
24. Cel ce trage ceva de la tat@-s@u }i de la mum@-sa }i zice aceasta a nu fi p@cat, p@rta}u
196v | uciga}ului iaste.
25. Cel ce s@ arunc@ }i s@ desfat@ prigoniri st@pânea}te, iar@ cel ce n@d@jduia}te întru
Domnul s@ va îns@n@to}a.
26. Cel ce n@d@jduia}te întru inima sa nebun iaste, iar@ cel ce umbl@ în]elep]ea}te, acela
s@ va mântui.
27. Cel ce d@ s@racului nu va lipsi, cel ce urgisea}te pre cel ce s@ roag@ va sprijini lipsa.
28. Când s@ vor scula necredincio}ii, s@ vor ascunde oamenii; când aceia vor muri, s@
vor înmul]i drep]ii.
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Cel ce nu ascult@ pre cel ce ceart@. Sporirea drep]ilor. Iubirea în]elepciunii. Împ@ratul drept.
Priiatinul blând. Cei necura]i. A s@ certa cu cel nebun. B@rba]ii sângiurilor. Cel ce- }i scoate tot
duhul. Cuvinte de minciuni. S@racul }i împrumut@toriul. Împ@ratul drept. Certarea. Sporirea
necredincio}ilor. Înva]@-]i fiiul! Prorociia grabnic a gr@i. Cel ce -} hr@nea}te ginga}u sluga.
Mâniosul. Trufa}ul. Cel ce s@ împ@rt@}az@ cu furul. Cel ce s@ teame de om. Cei drep]i
urgisesc pre cel necredincios }i el pre ei.

1.

mului cel ce cu cerbic e vârtoas@ urgisea}te pre cel ce-l ceart@, degrab@ îi va
veni perirea }i s@n@tate a nu-l va urma.
2.
Întru sporirea drep]ilor s@ va veseli ob}tea; cei necredincio}i luând împ@r@]iia,
va geame norodul.
3. Omul ce iubea}te în]elepciunea veselea}te pre tat@-s@u, *iar@ cel ce hr@nea}te curvele
* Luc. 15, 13.
va perde averile.
4. Împ@ratul drept r@dic@ ]ara, omul lacom o stric@.
5. Omul cel ce cu cuvinte blânde }i spoite gr@ia}te priiatinului s@u curs@ întinde picioarelor
lui. ||
6. Pre omul necredincios ce p@c@tuia}te îl va cuprinde la]ul }i cel drept va l@uda }i s@ 197r
va bucura.
7. Cunoa}te dreptul pricina s@racilor; cel necredincios nu cunoa}te }tiin]a.
8. Oamenii necura]i r@sipesc cetatea, iar@ în]elep]ii întorc urgiia.
9. Omul în]elept, de s@ va certa cu cel nebun, acar de s@ va mâniia, acar de va râde,
nu va afla odihn@.
10. B@rba]ii sângiurilor ur@sc pre cel unit, iar@ cei drep]i caut@ sufletul lui.
11. Tot duhul s@u scoate cel nebun; cel în]elept petreace }i ]ine spre lenevire.
12. C@peteniia care bucuros ascult@ cuvintele minciunii to]i slujitorii are necredincio}i.
13. Cel s@rac }i cel ce împrumut@ s-au întâmpinat; amânduror lumin@toriu iaste Domnul.
14. Împ@ratul ce judec@ întru dreptate pre cei s@raci, thronul lui în veac s@ va înt@ri.
15. Varga }i certarea doresc în]elepciunea, iar@ copilul ce s@ las@ în voia sa ru}ineaz@
pre maic@-sa.
16. Întru mul]irea necredincio}ilor s@ vor înmul]i t@lh@riile, }i drep]ii c@derile lor vor vedea.
17. Înva]@-]i fiiul }i te va st@np@ra }i va da desf@tare sufletului t@u.
18. Deac@ va sc@dea prorociia, s@ va r@sipi norodul, iar@ cel ce p@zea}te leagea fericit iaste.
19. Sluga nu s@ poate înv@]a cu cuvintele, c@ ce-i zici în]@leage }i a r@spunde nu bag@
în seam@.
20. V@zut-ai om grabnic a gr@i? Nebuniia mai vârtos s@ poate n@d@jdui decât certarea lui. |
21. Cel ce jinga}u din pruncie î}i hr@nea}te sluga, dup@ aceaea îl va sim]i neascult@toriu. 197v
22. Omul mânios înt@rât@ vrajbele }i cel ce e lesne spre urgie va fi mai plecat a p@c@tui.
23. *Pre cel mândru urmeaz@ smerirea, }i pre cel smerit cu duhul va sprijini m@rirea.
*Iov 22, 29.
24. Cel ce s@ împ@rt@}a}te cu furul urea}te-}i sufletul; pre cel ce s@ joar@ îl aude }i nu-l spune.
25. Cel ce s@ teame de om curând va c@dea, cel ce n@d@jduia}te întru Domnul s@ va
r@dica.
26. Mul]i caut@ fa]a c@peteniii }i judecata fie}tec@rora de la Domnul iase.
27. Urgisesc drep]ii pre b@rbatul necredincios }i urgisesc necredincio}ii pre cei ce sânt
în cale dreapt@.
Cap 30
Omul cel aproape de Dumnezeu s@ judec@ pre sine neîn]elept a fi }i lucrurile lui Dumnezeu
necuprinse.Cuvântul lui Dumnezeu înfocat, c@ruia nimic nu s@ adaoge. Deperteaz@ de}ert@ciunea,
cuvintele minciunii, cer}irea }i bog@]iile. A nu pârî sluga la st@pânul s@u. Câteva neamuri necurate.
Doi sug@tori de sânge. Trei nes@]ioase. Ochiul ce în}al@ pre tat@l. Trei greale. Prin trei s@ cl@tea}te
p@mântul. Patru ceale mai mici ale p@mântului. Trei bine p@}itoare. Cel ce foarte mulge.

1.

uvintele fiiului borâtoriu ce adun@ vedearea carea o au gr@it omul cu care
iaste Dumnezeu || }i carele de la Dumnezeu, cu sâne l@cuind, înt@rit fiind,
zice:
2. „Mai nebunul oamenilor sânt }i în]elepciunea omeneasc@ nu iaste cu mine.

554

198r

CAP 30 {I 31

CARTEA PILDELOR

3. N-am înv@]at în]elepciunea }i n-am cunoscut }tiin]a sfin]ilor.
4. Cine S-au suit în ceriu }i S-au pogorât? Cine au ]inut duhul în mânile Sale? Cine au
legat apele ca într-un v@jmânt? Cine au de}teptat toate hotarele p@mântului? Cine e
numele Lui }i cine e numele fiiului Lui, de }tii?
5. *Tot cuvântul lui Dumnezeu înfocat pav@z@ iaste celor ce n@d@jduiesc într-Însul.
*Psalm 18, 7.
6. *S@ nu adaogi ceva cuvintelor Lui }i s@ te v@de}ti }i s@ te afli mincinos.
*2 Leage 4, 2
7. De doao Te-am rugat, nu mi le t@g@dui mai înainte de ce voiu muri.
}i 12, 32.
8. De}ert@ciunea }i cuvintele mincinoase departe le f@ de la mine.
Cer}ire }i bog@]ii s@ nu-mi dai, d@ruia}te-m numai ceale de lips@ spre hrana mea,
9. Ca nu cumva, s@turat, s@ m@ plec a t@g@dui }i s@ zic: «Cine e Domnul?», au, de lips@
silit, s@ fur }i s@ jur strâmb numele Dumnezeului mieu.
10. Nu pârî sluga la st@pânul s@u, ca nu cumva s@ te blasteme }i s@ cazi.
11. Neamul ce-}i blast@m@ tat@l }i care nu blagoslovea}te pre mum@-sa,
12. Neamul care }ie}i i s@ veade a fi curat }i macar c@ nu-i sp@lat de spurc@ciunile
sale,
13. Neamul a c@ruia înal]i sânt ochii }i geane|le lui spre ceale înnalte r@dicate,
198v
14. Neamul care în loc de din]i are sabii }i mânc@ cu m@sealele sale ca s@ mânce pre
cei lipsi]i de pre p@mânt }i pre cei s@raci dintre oameni.
15. Sug@toriul de sânge doao feate are, ce zic: «Ad@! Ad@!»,
Trei sânt nes@]ioase }i al patrulea ce nici odân@oar@ zice: «Destul!»:
16. Iadul }i gura zg@ului }i p@mântul care nu s@ satur@ de ap@, iar@ focul nice odânioar@
zice «Destul!»
17. Ochiul ce în}al@ pre tat@l }i care urgisea}te n@scutul maicii sale sape-l corbii din
r@pegiuni }i s@-l mânce fiii pajerii.
18. Trei sânt greale mie }i al patrulea togma nu-l }tiu:
19. Calea paserii în ceriu, calea }arpelui pre piatr@, calea cor@biii în mijlocul m@rii }i calea
omului în tinerea]e.
20. A}ea iaste }i calea muierii preacurve carea mânc@ }i, }tergându-}i gura, zice: «N-am
f@cut r@u!»
21. Prin trei s@ cl@tea}te p@mântul }i al patrulea nu poate suferi:
22. Prin slug@ când va împ@r@]i, prin nebun când s@ va s@tura de pâine,
23. Prin muiarea urâcioas@ când s@ va m@rita }i prin slujnic@ când va fi mo}tean@
st@pânii sale.
24. Patru sânt mai-micile p@mântului }i acealea sânt mai în]eleapte decât în]elep]ii:
25. Furnicile, norodul cel slab, ce-}i g@tea}te în s@ceri}u hran@; ||
26. Iepura}ul, gloata cea neputincioas@ ce-}i pune în piatr@ culcu}ul s@u;
199r
27. Împ@rat l@custa nu are }i ies toate prin turmele sale;
28. Painjenul str@lucit în mâni s@ razim@ }i z@bovea}te în casele împ@ratului.
29. Trei sânt care bine umbl@ }i al patrulea, ce umbl@ fericit.
30. Leul, mai tarele fierilor, nu s@ va sp@imânta de întâmplarea nim@rui;
31. Coco}ul cu coapsele încinse }i areatele; nici iaste împ@rat care s@-i stea împrotiv@.
32. Iaste care nebun s-au ar@tat dup@ ce s-au r@dicat spre în@l]ime, c@, de-ar fi în]eles,
gurii }-ar fi pus mâna.
33. Iar@ cel ce strânge tare ugerile a stoarce laptele stoarce unt, }i carele prea tare mulge
stoarce sânge, }i cel ce înt@rât@ mâniile aduce vrajbele.
Cap 31
Îndeamn@ ca s@ nu dai muierilor avearea ta, nici împ@ra]ilor vin, ci celor m@hni]i. De}chide
gura ta mutului. Izbândea}te pre cel lipsit. Lauda }i lucrul cel raru al muierii tare.
Frumsea]ea, daru în}el@toriu.

199v

1.
2.

uvintele lui Lamuil împ@ratului, vedearea cu carea l- au înv@]at maic@-sa: |
„Ce, iubitul mieu? Ce, iubitul pântecelui mieu? Ce, iubitul f@g@duin]elor
meale?
3. S@ nu dai muierilor avearea ta }i bog@]iile tale a }terge împ@ra]ii.
4. S@ nu împ@ra]ilor, o, Lamuil, s@ nu dai împ@ra]ilor vin, c@ nici o tain@ iaste unde
împ@r@]ea}te be]iia.
5. {i nu doar@ s@ bea }i s@ uite judec@]ile }i s@ schimbe pricina fiilor s@racului.
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6. Da]i beutur@ celor m@hni]i }i vin celor cu sufletul amar.
7. Beaie }i s@ uite s@r@ciia sa }i de durearea sa s@ nu-}i mai aduc@ aminte.
8. De}chide gura ta mutului }i pricinilor tuturor fiilor care trec.
9. De}chide gura ta, judec@ ce e dirept }i judec@ lipsitului }i s@racului.
10. Muiare tare cine va afla? Departe }i din marginile ceale mai de pre urm@ pre]ul ei!
11. N@d@jduit-au într-însa inima b@rbatului s@u }i nu va avea lips@ de jafuri.
12. R@spl@ti-va bine }i nu r@u întru toate zilele vie]ii sale.
13. C@utat-au lân@ }i in }i au lucrat cu sfatul mânilor sale.
14. F@cutu-s-au ca corabiia negu]@toriului de departe aducând pâinea sa.
15. {i de noapte s-au sculat }i au dat prad@ caznicilor s@i }i bucate slujnicilor sale. ||
200r
16. Socotit-au ]arina }i o au cump@rat; din rodul mâinilor sale au s@dit vie.
17. Încins-au cu t@rie coapsele sale }i au înt@rit bra]ul s@u.
18. Gustat-au }i au v@zut c@ bun@ iaste negu]@toriia ei; nu s@ va stânge noaptea candila ei.
19. Mâna sa o au trimis la ceale tari }i deagetele ei au prins fusul.
20. Mâna }-au de}chis celui lipsit }i palmele }-au întins la cel s@rac.
21. Nu-} va teame casa de frigul z@p@zii, c@ to]i caznicii ei sânt îmbr@ca]i cu îndoite.
22. Hain@ pestri]@ }-au f@cut, vison }i ur}inic îmbr@c@mintea ei.
23. Cinstit e în por]i b@rbatul ei când va }edea cu b@trânii p@mântului.
24. P@tilat au f@cut }i l-au vândut }i brâul l-au dat hananeului.
25. T@rie }i frumsea]e îmbr@c@mintea ei }i va râde în zioa cea mai de pre urm@.
26. Gura }-au de}chis în]elepciunii }i leagea milostivirii în limba ei.
27. Socotit-au c@r@rile casii sale }i pâinea leane}e n-au mâncat.
28. Sculatu-s-au fiii ei }i preafericit@ o au vestit b@rbatul ei }i o au l@udat:
29. «Multe feate }-au adunat bog@]ii, tu ai întrecut pre toate!»
30. În}el@toriu dar }i de}eart@ e frumsea]ea; | muiarea ce s@ teame de Domnul, aceaea 200v
va fi l@udat@.
31. Da]i ei din rodul mânilor sale }i s@ o laude în por]i lucrurile ei!”
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(sã) aduc: ind. prez. 3.pl. 13,23; 21,27
adã: imperativ 2.sg. 30,15
sã(-ºi) aducã: conj. prez. 3.pl., în loc. v . sã-ºi aducã aminte 31,7
aducând: gerunziu 31,14

A
(a se) ABATE: v. III
a (sã) abat e: inf. prez. rezum. cap.4; rezum.cap18
(nici te) abate: imperativ prohib. 2.sg. 4,5
abat e(-te): imperativ 2.sg. 4,15
(nu t e) abate: imperativ prohib. 2.sg. 4,27
abatã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,16
sã abatã: conj. pr ez. 3.sg. 13, 14; 15,24
(sã) abat e: ind. prez. 3.sg. 14,16; 15,27; 16,6
sã (sã) abatã: conj. prez. 3.sg. 14,27
sã (te) abaþi: con j. prez. 2.sg. 18,5
abat e: ind. prez. 3.sg. 28,9

(a se) ADUNA: v. I
adunã: ind. prez. 3.sg. 6,8; 10,5; 21,6; 28,8; 30,1
vei aduna: ind. viit.I. 2.sg. 25,22
(s-)au adunat : ind. pf.c. 3.pl. 27,25
au adunat : ind. pf.c. 3.pl. 31,29
ADUNARE: s.f.
adunãrii: sg. gen. 5,14
AFARÃ: adv.
af arã: 1,20; 5,16; 7,12; 22,13; 24,27
af arã: adv. în loc. adj. din afarã 2,16; 5,10; 11,15; 14,10

ABIA: adv.
abia: adv. în loc. adv. de-abia 6,26
ACAR: adv.
acar : 26,2
acar… acar : 29,9

(a se) AFLA: v. I „a gãsi”
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 1,28; 8,17
vei afla: ind. viit.I. 2.sg. 2,5; 3,4
af lã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,13; 4,22; 8,9; 18,22
(mã) af lu: ind. prez. 1.sg. 8,12
va af la: ind. viit.I. 3.sg. 8,35; 11,16; 12,27; 14,6; 16,20; 17,20;
19,8; 21,21; 28,23; 29,9; 31,10
af la-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,35
(sã) af lã: ind. prez. 3.sg. 10,13
(sã) v or afla: ind. viit.I. 3.pl. 16,31
voiu afla: ind. viit.I. 1.sg. 23,35
af lând: gerunziu 24,14
ai af lat: ind. pf.c. 2.sg. 25,16
sã (te) af li: conj. pr ez. 2.sg. 30,6

ACOLO: adv.
acolo: 9,18; 11,2; 14,4, 23
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acperemântul: sg. ac. 22,2 7
(a) ACOPERI: v. IV
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 2,7; 4,9
acoper e: ind. prez. 3.sg. 10,6, 12; rezum. cap.26; 26,26
acoperise: ind. m.mc.pf. 3.pl. 24,31
ACOPERIRE: s.f.
acoperire: sg. nom. 10,11

AFLAT, -Ã: adj.
af latã: f. sg. nom. rezum. cap.25

ACOPERIª: s.n.
acoperiºuri: pl. nom. 19,13
acoperiºurile: pl. nom. 27,15

AFUND, -Ã: adj. „adânc”
afundã: f. sg. nom. 23,27

ACUM: adv.
acum: 5,7; 7,12, 24; 8,32

AICI: adv.
aici: 25,7

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III
sã (sã) adaogã: conj. prez. 3.sg. 1,9
vor adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 3,2
(sã) va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 9,9
(sã) v or adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 9, 11
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 10,27; 16,23
adaogã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.19; 19,4
(sã) adaoge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30
sã adaogi: conj. prez. 2.sg. 30,6

AIUREA: adv.; var. AIURI
aiuri: adv. în loc. adj. de aiuri 27,2, 13
(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiung: ind. prez. 3.pl. 18,8
agiunge: ind. pre.z. 3.sg. 24,12
ajung: ind. prez. 3.pl. 26,22
va agiunge: ind. viit.I. 3.sg. 28,13
(a se) AJUTA: v. I
ajutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
(sã) ajutã: ind. prez. 3.sg. 18,19

ADÂNC, -Ã: adj./s.
adâncurile: s.n. pl. nom./ac. 3,20; 8,24, 27; 9,18
adâncul: s.n. sg. ac. 18,3
adâncã: adj. f. sg. nom./ac. 18,4; 20,5; 22,14

(a) AGONISI: v. IV
agoniseaºt e: ind. prez. 3.sg. 6,33

ADEVÃR: s.n.
ade vãrul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,3; 8,7; 14,22; 16,6; 18,5;
rezum. cap.20; 20,28; 23,23; 26,28; 28,21
ade vãrului: sg. gen. 12,19; 22,21
ade vãr: sg. ac. rezum. cap.18
ADORMIRE: s.f.
ador mirea: sg. nom. 23,21
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 1,23
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 14,5, 25; 30,33
aduc: ind. prez. 3.pl. 10,14; 23,20

(a) ALCÃTUI: v. IV
au alcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 3,19
ALCÃTUIT, -Ã: adj. (aici) „rostit”
alcãtuit : n. sg. nom. 15,23
(a) ALEGE: v. III
aleageþi: imper ativ 2.pl. 8,10
(a) ALERGA: v. I
aleargã: ind. prez. 3. pl. 1,16
alergând: gerunziu 4,12

557

CARTEA PILDELOR

INDICE

aleargã: imperativ 2.sg. 6,3
aleargã: ind. prez. 3.sg. 18,10

a apleca: inf. prez. rezum. cap.24
(nici) apleca: imperativ pr ohib. 2.sg. 24,28

ALER GARE: s.f.
alergãrile: pl. ac. 4,27

(a se) APRINDE: v. III
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. 16,27
(sã) aprind: ind. prez. 3.pl. 28,4

ALER GÃTOR, -TOARE: s.m./f.
alergãtoriu: s.m. sg. ac. 24,34
ALES, ALEASÃ: adj./adv. „deosebit”; „preþios”; (despre metale
preþioase) „curat”; „îndeosebi”
aleasã: adj. f. sg. ac. 4,9
ales: adj. n. sg. nom./ac. 8,19; 10,20
ales: adv. 19, 14
(a) ALEªUI: v. IV; vezi (a) LEªUI

(a) ALUNGA: v. I; var. (În v.) (a) LUNGA
lungeaºte: ind. prez. 3.sg. 19,26
va lunga: ind. viit.I. 3.sg. 22,15

(a) APUCA: v. I
vor apuca: ind. viit.I. 3.pl. 2,19
apucã: imperativ 2.sg. 4,8
apucându-: gerunziu 7,13

ALOE: s.f.
aloe: sg. ac. 7,17

(a) ARA: v. I
a ara: inf. prez. 20,4

AMAR, -Ã: adj./s.
amare: ad j. f. pl. nom. 5,4
amar: adj. n. sg. nom./ac. 27,7; 31,6
amar: s.n. sg. nom. 23,29

(a se) ARÃTA: v. I
voiu arãt a: ind. viit.I. 1.sg. 1,23; 4,11
aratã: ind. prez. 3.sg. 12,16
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. 18,13
am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 22,19
sã arãt : conj. prez. 1.sg. 22,21
sã (te) arãþi: conj. pr ez. 2.sg. 25,6
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 27,25; 30,32

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciunea: sg. ac. 14,10
(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
(sã) ameas tecã: ind. prez. 3.pl. 18,6
(nu te) amesteca: imperativ prohib. 2.sg. 24,21
mestecat-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
am mestecat: ind. pf.c. 1.sg. 9,5
(sã) va mesteca: ind. viit.I. 3.sg. 14,10, 13
(sã) meastecã: ind. prez. 3.pl. 20,3
(nu te) mesteca: imperativ prohib. 2.sg. 20,19
a (sã) mesteca: inf. prez. rezum. cap.26
(sã) meastecã: ind. prez. 3.sg. 26,17

ARÃTARE: s.f.
arãtare: sg. ac., în loc. adv. la arãtare „pe f aþã” rezum. cap.27;
27,5
ARÃTAT, -Ã: adj. „vãdit”; „clar”; „uºor de vãzut”
arãtatã: f. sg. nom. 14,4
arãtate: f. pl. nom. 16,2; 27,19

AMEÞIT, -Ã: ad j.
ameþiþi: m. pl. ac. 16,30
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE ºi (a) LUA

APÃ: s.f.
apã: sg. nom./ac. 5,15; 18,4; rezum. cap.25; 25,21, 25; 30,16
apele: pl. nom./ac. 5,16; 9,17; 30,4
apelor: pl. gen./dat. 8,24, 28, 29; 21,1
apa: sg. ac. 17,14; 20,5
ape: pl. ac. 27, 19

APROAPE: adv./s.
aproapelui: s.m. sg. gen./dat. 6,3, 29; 14,20; 21,10; 25,18
aproapele: s.m. sg. nom./ac. 14,21; 23,11; 27,14
aproape: adv. 7,8; 10,14; rezum. cap.27; 27,10; rezum. cap.30
(a se) APR OPIA: v. I
(nu te) apropiia: imperatic prohib. 2.sg. 5,8
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 12,13
apropie: ind. prez. 3.sg. 19,24

ALEªUIRE: s.f.; vezi. LEªUIRE

AN: s.m.
anii: pl. nom./ac. 3,2; 4,10; r ezum. cap.5; 5,9; 9,11; 10,27

APRINS, -Ã: adj.
aprinº: m. pl. ac. 26,21

ARÃTÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (R eg.; înv.) ARÃTÃTORIU
(Înv.) „per soanã care t e face sã vezi, sã înþelegi un lucru”
arãtãtoriu: s.m. sg. nom. 12,17
(a se) ARDE: v. III
sã arzã: conj. prez. 3.pl. 6,27
sã (sã) arzã: conj. prez. 3.pl. 6,28
ARETE: s.f.
areatele: sg. nom. 30,3 1
ARGINT: s.n.
argintului: sg. gen. 3,14
argintul: sg. nom./ac. 8,19; 16,16; 17,3; 27,21
argint: sg. nom./ac. 10,20; 22,1; 25,4, 11; 26,23

(a sã) APÃS A: v. I „a asupri”; „a domina”
sã apease: conj. prez. 3.sg. 20,13
sã (sã) apease: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.23
(sã) va apãsa: ind. viit.I. 3.sg. 25,27
va apãsa: ind. viit.I. 3.sg. 28,16

ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ
arepi: pl. ac. 23,5

(a) APLECA: v. I (aici) „a ademeni”
vor apleca: ind. viit.I. 3.pl. 1,10
apleacã: ind. prez. 3.sg. 16,29

(a se) AR UNCA: v. I
aruncã: imperativ 2.sg. 1,14
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. 1,17; 28,25

ARMÃ: s.f.
arme: pl. nom. 22,5
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(a) ASCULTA: v. I
ascultã: imperativ 2.sg. 1,8; 4,20; 7,24; 8,32; 19,20
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 1,33; 15,29
am ascultat: ind. pf.c. 1.sg. 5,13
ascultaþi: imperativ 2.pl. 8,32
ascultã: ind. prez. 3.sg. 8,34; 12,15; 13,1; 17,4; rezum. cap.21;
rezum. cap.29; 29,12
a asculta: inf. prez. rezum. cap.28

ASUPRIT, -Ã: s.m./f.
(cei) asupriþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.24
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 1,19; 6,29; 10,26; 17,3; 19,12; 20,2, 5; 24,14, 29; 25,13, 20,
27, 28; 26,1, 2, 8, 9, 11, 14, 19, 23; 27,8, 19, 21
aºea: 21,1; 26,7, 17; 30,20

ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 15,28

(a) AªTEPTA: v. I
vor aºtepta: ind. viit.I. 3.pl. 14,18
aºt aptã: ind. prez. 3.sg. 17,8
aºt aptã: imperativ 2.sg. 20,22

ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãt oriu: m. sg. nom. 21,28
ascultãt oare: f. sg. ac. 25,12

AªTEPTARE: s.f.
aºt eptarea: sg. nom. 10,28; 11,7, 23; 17,8; 23,18

(a se) ASCUNDE: v. III
sã ascundem: conj. prez. 1.pl. 1,11
vei ascunde: ind. viit.I. 2.sg. 2,1
ascunde: inf. prez. fãrã a 6,27
ascunde: imper ativ 2.sg. 7,1
ascund: ind. prez. 3.pl. 10,18
ascunde: ind. prez. 3.sg. 11,26; 19,24; 26,15; 28,13
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 22,3
(sã) v or ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 28,28
ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascunsã: adj. f. sg. nom./ac. 9,17; 27,5
ascuns: adj. m./n. sg. nom. 21,14; 27,12
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. 11,13
ascunsele: s.n. pl. ac. „lucrurile ascunse” rezum. cap.20; 20,19
ascunsãle: s.n. pl. ac. (aici) „mãruntaiele” 20,27
(a se) ASCUÞI: v. IV
(sã) ascute: ind. prez. 3.sg. 27,17
ascut e: ind. prez. 3.sg. 27,17
ASCUÞIT, -Ã: ad j.
ascuþâte: f. pl. nom. 5,4
ascuþitã: f. sg. nom. rezum. cap.25; 25,18
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
(sã) asãmãna: inf, prez. fãrã a 3,15; 8,11
(sã) asamãnã: ind. prez. 3.sg. 27,15
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE
asãmãnar ea: sg. ac. 23,7
ASEMENEA: adv./prep. ; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 13,20; 15,7
aseaminea: prep. 26,4; 27,14; 28,3
ASIN: s.m.
asinului: sg. gen. 26,3
ASPRU, -Ã: ad j./adv.
as pru: ad j. n. sg. nom. 15,1
as pru: adv. 18,23
ASTÃZI: adv.
as tãzi: 7,14; 22,19
(a) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a) STÂMPÃRA
va stãnpãra: ind. viit.I. 3.sg. 29,17

(a) AªTERNE: v. III
aºt ernutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,16
(a se) ATINGE: v. III
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 6,29
(nu) atinge: imperativ 2.sg. 23,10
ATUNCI: adv.
atunci: 1,28; 2,5, 9; 3,23; 20,14
AUR: s.n.
aur: sg. nom./ac. 1,9; 11,22; 20,15; 22,1; rezum. cap.25; 25,11, 12
aur ului: sg. gen., în sintagma aur ului celui dintâiu „aurului celui
mai cur at” 3,14
aur ul: sg. nom./ac. 8,10, 19; 16,16; 17,3; 2 7,21
aur ului: sg. gen. 12,27
(a se) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu 1,5
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 1,28
sã auzã: con j. prez. 3.sg. 2,2; 28,9
auziþi: imperativ 2.pl. 4, 1; 8,6, 33
auzi: imperativ 2.sg. 4,10; 5,7; 22,17; 23,19, 22
aude: ind. prez. 3.sg. 15,31; 29,24
a auzi: inf. prez. 18,13; 19,27; 20,12
(sã) va auzi: ind. viit.I. impers. 21,13
sã (sã) auzã: conj.. prez. 3.sg. rezum. cap.22
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 25,10
(a) AVEA: v. II
sã aibi: con j. prez. 2.sg. 3,5
având: gerunziu 3,29; 13,7
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 4,12; 23,18; 24,14; 27,24
aibi: imper ativ 2.sg. 5,17
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. 5,23; 19,4
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 6,15; 19,7; 22,11; 26,12; 31,11
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 11,16
a a vea: inf. prez. 17,16
are: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; 26,7; 27,4; 29,12; 30,14, 15, 2 7
ai: ind. prez. 2.sg. 22,2 7; 23,2
avea: inf. prez. fãrã a 23,5
au: ind. prez. 3.pl. 24,20
nea vând: gerunziu 6,7
AVERE: s.f.
avearea: sg. nom./ac. 1,13; 6,31; 12,27; rezum. cap.13; 18, 11;
24,4; rezum. cap.31; 31,3
averile: pl. nom./ac. 3,9; 10,15; 13,11, 22; 28,10; 29,3
averi: pl. nom./ac. 8,18; 23,5
B

(a) ASTUPA: v. I
as tupã: ind. prez. 3.sg. 21,13
ASUPREALÃ: s.f.
asuprealã: sg. ac. 12,16

BALTÃ: s.f.
baltã: sg. ac. 28,17
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BAN: s.m.
banii: pl. ac. 2,4
bani: pl. ac. 7,20; 8,10; 20,17

bine: adv. în sintagma bine pãºit oare rezum. cap.30
bine: s.n. sg. ac. 3,27; 11,17; rezum. cap.25; 28,21; 31,12
binele: s.n. sg. nom./ac. 11,23; 17,20; 19,2

(a se) BATE: v. III
(sã) va bate: ind. viit.I. 3.sg. 10,10
va bate: ind. viit.I. 3.sg. 11,3
bãtându(-sã): gerunziu 19,25
bãtutu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,35
(nici) bate: imper ativ prohib. 2.sg. 24,15

(a) BINE CUVÂNTA: v. I
binecuvinteazã: ind. prez. 3.sg. 11,25
BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. 21,28
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniia: sg. nom. rezum. cap.3
blagosloveniia: sg. nom., în sintagma blagosloveniia Domnului
10,6, 22
blagoslovenia: sg. ac. 11,11, 26
blagoslovenie: sg. nom./ac. 20,2 1; 24,25

(a) BATJOCORI: v. IV
voiu batjocori: ind. viit.I. 1.sg. 1,26
va batjocori: ind. viit.I. 3.sg. 14,9
BATJOCORITOR, -TOARE: adj.
batjocoritoriu: m. sg. nom. 13,1

(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
(sã) vor blagoslo vi: ind. viit.I. 3.pl. 3,33
fie blagoslovit: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,18
(sã) va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 22,9
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. 27, 14; 30,11

BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 6,33
batjocura: sg. nom. 11,2
(a) BÃGA: v. I
bagã: ind. prez. 3.sg. 18,3; 29,19

BLÂND, -Ã: adj./s./adv.
blânzilor: s.m. pl. dat. 3,34
blândã: adj. f. sg. ac. 6,24
blând: adj. m. sg. nom. rezum. cap.29
blânde: ad j. n. pl. ac. 29,5
blând: adv. (aici) „dulce”, „delicat”, „ademenitor” (cf. lat. bland½)
23,31

BÃRBAT: s.m.
bãrbatului: sg. gen./dat. 6,34; 1 2,4; 31,11
bãrbatul: sg. nom./ac. 7,19; 16,32; 29,27; 31,23, 28
bãrbaþi: pl. ac. 26,16
bãrbaþii: pl. nom. rezum. cap.29; 29,10
BÃTAIE: s.f.
bãtãile: pl. nom. 27,6

BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþele: pl. ac. (aici; ccr.) „vorbe dulci, linguºitoare” 7,21;
28,23
blândeaþele: pl. nom. rezum. cap.20

BÃTRÂN , -Ã: adj.
bãtrânilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.17; 17,6; 20,29
bãtrânii: pl. ac. 31,23

(a) BLÂNZI: v. IV; vezi (a) ÎMBLÂNZI

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrãneaþele: pl. nom. 16,31

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. nom. 26,2

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
bãuturilor: pl. dat. 23,21
beuturã: sg. ac. 31,6

(a se) BLES TEMA: v. I; var. (a se) BLÃSTÃMA
(sã) va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. 11,26
blastãmã: ind. prez. 3.sg. 20,20; 27,14; 30,11
blãstama(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 24,24
sã blasteme: conj. prez. 3.sg. 30,10

(a) BEA: v. II
beu: ind. prez. 3.pl. 4,17
bea: imperativ 2.sg. 5,15; 23,7
beþi: imper ativ 2.pl. 9,5
a bea: inf. prez. 23,30
sã bea: con j. prez. 3.sg./pl. 25,21; 31,5
bând: gerunziu 26,6
beaie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 31,7

BOGAT, -Ã: adj./s.
bogatului: s.m. sg. gen . 10,15; rezum. cap.18; 18,11
bogaþi: s.m. pl. ac. 10,22
bogatul: s.m. sg. ac., în sintagma bogatul sãrac rezum. cap.13
bogat: s.m. sg. ac. 13,7
bogaþilor: s.m. pl. dat. 14,20
(cel) bogat: s.m. sg. nom. 18,23
bogatul: s.m. sg. nom./ac. 19,1; 22,2, 7; rezum. cap.28; 28,6
(celui mai) bogat: s.m. sg. dat. 22,16
(mai) bogaþi: adj. m. pl. nom. 11,24
bogat: adj. m. sg. ac., în sintagma sãracul bogat rezum. cap.13
bogat: adj. m. sg. dat. 28,11

BELCIUG: s.n.
belciug: sg. nom. 11,22
BEÞIE: s.f.
beþiia: sg. nom. 20,1; 31,4
beþie: sg. ac. rezum. cap.23
BEÞIV, -Ã: s.m./f.
beþivului: s.m. sg. gen. 26,9
BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciul: sg. nom. rezum. cap.26; 26,3
BINE: adv./s.
bine: adv. 3,12; 11,2 7; 14,15; 17,26; 18,5; 24,23; 25,27; 30,29
(mai) bine: adv. 15,16, 17; 16,8, 19; 17,12; rezum. cap.21; 21,9,
19; 25,7, 24

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. nom./ac. 3,15, 16; 8,18; 11,4, 28; 13,8; 14,24; rezum.
cap.17; rezum. cap.19; 19,4, 14; 22,4, 16; rezum. cap.23; r ezum.
cap.30; 31,3
bogãþii: pl. ac./gen . 10,4; rezum. cap.11; 11,16; 13,7; 17,16; 22,1;
28,8; 30,8; 31,29
BOLÂND, -Ã: adj./s.; var. BOLUND, -Ã
bolundul: s.m. sg. nom. 7,22
(cel) bolund: s.m. sg. ac. rezum. cap.12; rezum. cap.26
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(cel) bun: s.m. sg. nom. 13,22
(celor) buni: s.m. pl. gen. 14, 19
(cei) buni: s.m. pl. ac. 15,3
bune: s.f. pl. ac. 17,13

bolunzilor : s.m. pl. gen. 14,24; 16,22
bolundului: s.m. sg. gen ./dat. rezum. cap.26; 26,1, 9
bolund: adj. m. sg. nom. 12,11; 24,8
BOLÂNZIE: s.f.; var. BOLUNZIE (cf. Indice 2Lg)
bolunzia: sg. ac. 15,2; 17,12
bolunzie: sg. ac. rezum. cap.17

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. rezum. cap.2; 12,14; 13,2
bunãt atea: sg. ac. rezum. cap.10; 18,22
bunãtãþile: pl. ac. 11,10; rezum. cap.12
bunãt ate: sg. ac. 18,22

BOLTÃ: s.f.
bolta: sg. ac. 20,26

BURIC: s.n.
buricului: sg. dat. adn. 3,8

(a) BORÎ: v. IV
vei borî: ind. viit.I. 2.sg. 23,8
sã borãºti: conj. prez. 2.sg. 25,16

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom./ac. 4,24; 5,2, 3; 8,6, 7; 10,8, 10, 13, 18, 19, 21,
32; 1 2,22; 14,3, 7; 15,7; 16,10, 13, 27, 30; 17,28; 18,6, 7; 19, 1;
20,15, 19; 22,18; 23,16; 24,2, 26, 28; 26,23, 24; 27,2
buzelor: pl. gen./dat. 7,21; 12,13; 16,23; 17,4; 18,20; 22,11
buza: sg. nom. 12,19; 17,7
buze: pl. nom. rezum. cap.26

BORÂT: s.n.
borât: sg. ac. rezum. cap.26
borâtul: sg. ac. 26,11
BORÂTOR, -TOARE: adj.
borâtoriu: m. sg. gen. 30,1
BOU: s.m.
boul: sg. ac. 7,22
boi: pl. nom. 14,4
boului: sg. gen. 14,4

C
CAL: s.m.
calul: sg. nom. rezum. cap.21; 21,31
calului: sg. gen. rezum. cap.26; 26,3

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 31,17
BRÂU: s.n.
brâul: sg. ac. 31,2 4
BUCATÃ: s.f.
bucat e: pl. nom./ac. 13,23; 31,15
bucat ele: pl. nom./ac. rezum. cap.23; 23,3, 6, 8; 27,27
BUCÃÞEA: s.f.
bucãþea: sg. ac. 28,21
(a se) BUCURA: v. I
(sã) bucurã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 15,13; rezum. cap.17;
17,22
bucur a(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,15
bucure(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 23,25
(nu t e) bucura: imper ativ prohib. 2.sg. 24, 17
(sã) va bucur a: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
BUCURIE: s.f.
bucuria: sg. nom./ac. 12,20; rezum. cap.28; 28,12
bucuriia: sg. ac. 14, 10
bucuriei: sg. gen. 14, 13
bucurie: sg. nom./ac. 15,21; 21,15
bucurie: sg. ac., în loc. adv. cu bucurie rezum. cap.17; 17,1; 23,2 4
BUCUROS: adv. „cu plãcere”, „cu satisfacþie”
bucuros: 29,12
BUN, -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 2,9, 20; 3,4, 14; 13,15; 15,30; 16,29;
rezum. cap.18; 18,22; 20,23; 24,13; 31,18
bun: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 4,2; 12,2, 25; 14,14; 15,23;
rezum. cap.22; 22,1; 25,25
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 8,11; 9,17; 16,16; 17,1; 27,5
(mai) bun: ad j. m. sg. nom. 8,19; 12,9; 19,1, 22; 22,1; 27, 10;
28,6
bune: adj. n . pl. nom./ac. rezum. cap.11; 27,9
bune: adj. f. sg. gen. 16,5
(mai) bunu-: adj. m. sg. nom. 16,32
(mai) bune: adj. f. pl. nom. 27,6
(ceale) bune: s.f. pl. nom./ac. 11,27; 13,21; 14,22; 16,20; 19,8

CALE: s.f.
cãile: pl. nom./ac. 2,8, 15, 20; 3,6, 17, 31; rezum. cap.4; 4,26,
27; 5,21; 6,6; 7,25, 27; 8,20; 9,6; 10,9; 14,14; rezum. cap.16;
16,2, 7, 31; 23,26
calea: sg. nom./ac. 2,12, 13; 3,23; 4,11, 14, 19; 5,8; 7,8; 8,13;
9, 15; 10,17; 11,5; 12, 15, 26, 28; 13,6, 15; 14,2, 8, 12, 15; rezum.
cap.15; 15,9, 19; 16,9, 17, 25; 18,16; 19,16; 20,24; 21,2, 8, 16,
29; rezum. cap.22; 22,5, 6; 30,19, 20
cãi: pl. nom./ac. 2,13; 3,17; 28,6, 18
cale: sg. ac. 2,20; 7,19; 9,15; 14,2; 16,29; 23,19; 26,13; 28,10;
29,2 7
calea: sg. nom./ac., în sintagmele calea vieþii/calea Domnului
6,23; 10,29; 15,10
cãilor: pl. gen. 8,22
cãlii: sg. gen. 16,5
CAMÃTÃ: s.f.
camete: pl. ac. 28,8
CAN ANEU: s.m.; var. HANANEU
hananeului: sg. dat. 31,24
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilã: sg. nom. 6,23
candila: sg. nom. rezum. cap.13; 13,9; 20,20; 21,4; 24,20; 31,18
candila: sg. nom., în sintagma candila Domnului 20,2 7
CAP: s.n.
capului: sg. dat. 1,9; 4,9
capul: sg. ac. 10,6; 11,26; 25,22
cap: sg. nom. 17,14
CAPÃT: s.n.
capãtul: sg. ac. 1,21
CAPRÃ: s.f.
caprelor: pl. gen. rezum. cap.27
caprã: sg. ac. 27,27
CARNE: s.f.
cãr nurile: pl. ac. 5,11
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cãr nurilor: pl. gen. 14,30
cãr nuri: pl. ac. 23,20

cãpeteniia: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,1; 25,15; rezum.
cap.28; 28,15; 29,12

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu Cartea pildelor

CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioara: sg. ac. 6,5

CASÃ: s.f.
casele: pl. nom./ac. 1,13; 19,14; 30,28
casa: sg. nom./ac. 2,18; 3,33; 7,19, 20, 27; 11,29; 12,7; 14,1, 11;
rezum. cap.15; 15,6, 25, 27; 17,1, 13; 21,12, 20; 24,3, 27; 25,17;
27,10; 31,21
casei: sg. gen. 5,8; 27,27
casã: sg. ac. 5,10; 7,11; rezum. cap.9; 9,1; 17,16; rezum. cap.21;
21,9; 25,24
casii: sg. gen. 6,31; 7,6, 8; 9,14; rezum. cap.15; 21,9; rezum.
cap.25; 25,24; 31,27

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. nom./ac. 1,15, 19; 2,8, 18, 19; 3,17; 4,11, 14; 7,25;
17,23; 22,25; 31,27
cãrarea: sg. nom./ac. 2,9; 4,18, 26; 12,28; 16,17
cãrarea: sg. nom./ac., în sint agma cãr area vieþii 5,6; 1 5,24
cãrãrilor: pl. gen. 8,2, 20

CASNIC, -Ã: s.m./f. „cãsean”
caznicilor: s.m. pl. dat. 31,15
caznicii: s.m. pl. nom 31,2 1

CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþele: pl. nom. 20,29

(a) CÃDEA: v. II
cad: ind. prez. 3.pl. 4,19
ai cãzut: ind. pf.c. 2.sg. 6,3
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 11,5, 14, 28; 13, 17; 17,16, 20; 22,14;
24,16, 17; 28,10, 14, 18; 29,25
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 24,16
cade: ind. prez. 3.sg. 25,26
cãdea-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,27
sã cazi: con j. prez. 2.sg. 30,10
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. nom./ac. 12,13; 13,14; 14,27; 17,5, 19; 18,7; rezum.
cap.24; 24,17, 22
cãderii: sg. gen. 16,18
cãdeare: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,16; 20,25
cãderi: pl. ac. 26,28
cãderile: pl. ac. 28,12; 29,16

CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. ac. 6,28; 25,22
cãrbunii: pl. nom. 26,21

(a se) CÃUTA: v. I
vei cãut a: ind. viit.I. 2.sg. 2,4
a cãuta: inf. prez. rezum. cap.4
cautã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,2 7; 14,6; 15,14; 17,9, 11, 16, 19;
18,15; 22,13; 27,21; 28,5; 29,10, 26
sã (sã) caute: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.23
cãutat-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,13
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânele: sg. nom./ac. rezum. cap.26; 26,11, 17
CÂMP: s.n.
câmpurile: pl. nom. 27,25
câmpului: sg. gen. 27,26
(a) CÂNTA: v. I
cântã: ind. prez. 3.sg. 25,20
CÂNTAR: s.n.; var. CÃNTAR
cãntariu: sg. nom., în sintagma cãntariu ºi cãntariu rezum. cap.20;
20,10
cãntariul: sg. nom., în sintagma cãntariul ºi cãntariul 20,23

CÃLÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlãtoriu: sg. ac. 6,11
CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriile: pl. ac. 4,27

CÂRMACI: s.m.; var. CÃRMACI
cãr maciul: sg. ac. 23,3 4

(a) CÃL CA: v. I
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 27,7
CÃLCÃTOR, -TOARE: adj./s.
cãlcãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma cãlcãtoriul de leage rezum.
cap.6
cãlcãtorilor: pl. gen., în sintagma cãlcãtorilor de leage 13,2
cãlcãtoriu: adj. m. sg. nom., în sint agma cãlcãtoriu de leage
6,12
CÃMÃTARNIC, -Ã: s.m./f. (înv. ºi rar) „cãmãtar”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
cãmãt arnicului: s.m. sg. dat. adn . 22,7
CÃMETIN, -Ã: adj. (aici) „cins tit”, „virtuos”; cuvântul nu es te
înregistrat în DA.
cãmetinã: f. sg. nom. 12,4
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenie: sg. ac. 6,7; 17,26
cãpe teniile: pl. nom./ac. 8,16; 16,28; 19,10; r ezum. cap.28;
28,2
cãpeteniii: sg. gen./dat. 14,28; 17,7; 25,7; 29,26
cãpeteniilor: pl. gen. 18,16

CÂRMÃ: s.f.
câr ma: sg. ac. 23,34
(a se) CÂªTIGA: v. I; var. (a se) CÃªTIGA
cãºtigã: ind. prez. 3.sg. 4,7; 16,16
sã (sã) cãºtige: conj. prez. imper s. rezum. cap.6
CÂªTIGARE: s.f.; var. (Reg.) CÃªTIGARE
cãºtigarea: sg. nom. rezum. cap.2; 3,14
CEATÃ: s.f.
ceata: sg. ac. 21,16
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 7,9
CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. ac. 3,19; 8,27, 28
ceriu: sg. ac. 23,5; 30,4, 19
ceriul: sg. nom. 25,3
CERB: s.m.
cerbul: sg. nom. 5,19
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CERBICE: s.f.
cer bice: sg. ac. 29,1

CHEZÃªIE: s.f.; var. CHIZÃªIE
chizãºie: sg. ac. rezum. cap.6

(a se) CERCA: v. I
cearcã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.8; rezum. cap.17; 17,3; 18,1;
27,21
(sã) cearcã: ind. prez. 3.sg. 17,3, 17; rezum. cap.19; 27,21
[nu] cer ca: imperativ prohib. 2.sg. 24,15

(a se) CHEZÃªUI: v. IV; var. (a se) CHIZEªUI ; aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la
Cons tantin Negruzzi, Scrierile lui… Volumul II: Poezii, Bucur eºti,
1872–1873.
(s-)au chiz eºuit: ind. pf.c. 3.sg. 20,16

CERCEL: s.m.
cer cei: pl. nom. rezum. cap.25
cecel: sg. nom. 25,12

CHIP: s.n.
chipuri: pl. ac. rezum. cap.8
(a se) CHIVERNISI: v. IV
(sã) chiv ernisesc: ind. prez. 3.pl. 20,18
chiv erniseaºte: imperativ 2.sg. 24,27

(a) CERCETA: v. I
va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 18,17; 28,11
cer ceteazã: ind. prez. 3.sg. 20,2 7
a cer ceta: inf. prez. 25,2

CINSTE: s.f.
cins tea: sg. nom./ac. 5,9; rezum. cap.26
cins te: sg. ac., în loc. adj. de cins te 11,16
cins te: sg. nom./ac. 20,3; 22,9; 26,8

(a) CERE: v. III
cear e: ind. prez. 3.sg. 17,9
(a) CERªI: v. IV
cerºi-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,4
CERªIRE: s.f.
cerºir ea: sg. nom./ac. 24,34; rezum. cap.30
(a se) CERTA: v. I
(t e) cerþi: ind. prez. 2.sg. 3,11
ceartã: ind. prez. 3.sg. 3,12; 13,18; 15,12; 28,23; rezum. cap.29; 29,1
(sã) cear tã: ind. prez. 3.sg. 13, 1
vei certa: ind. viit.I. 2.sg. 19,25
cer tându(-sã): gerunziu 21,11
sã (sã) cear te: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.23
(nu t e) certa: imperativ prohib. 2.sg. 24,19
a (sã) cer ta: inf. prez. rezum. cap.29
(sã) va cer ta: 29,9
CERTARE: s.f.
cer tarea: sg. nom./ac. 1,23; 17, 10; rezum. cap.27; 27,5; rezum.
cap.29; 29,15, 20
cer tãrile: pl. ac. 1,25; 15,31
cer tarea: sg. ac., în sintagma cer tarea lui Dumnezeu rezum.
cap.3
cer tare: sg. ac. 19,23
CETATE: s.f.
ce tãþii: sg. gen. 1,21; 8,3; 9,3, 14; 18,19
ce tate: sg. nom./ac. 9,3; 10,15
ce tatea: sg. nom./ac. 11,10, 11; 16,32; 18,11, 19; 21,22; rezum.
cap.25; 25,28; 29,8
(a se) CHEMA: v. I
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 1,2 4
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 1,28
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 2,3
cheamã: imperativ 2.sg. 7,4
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 15,18; 18,6
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 9,3
sã chiiame: conj. prez. 3.sg. 9,15
chiiamã: ind. prez. 3.sg. 12,23
a (sã) chema: inf. prez. rezum. cap.15; 15,17
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 16,21; 24,8
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg./pl. 20,6; 21,24
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 27,16
CHEZAª: s.m.; var. CHIZEª; CHIZAª; CHIZEAª
chiz eºul: sg. nom. rezum.cap.6
chiz eaºii: pl. nom. rezum. cap.22
chizaºi: pl. nom. 22,26
chiz eaºul: sg. nom. rezum. cap.27

(a se) CINSTI: v. IV
sã (se) cins teascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3
cins teaºte: imperativ 2.sg. 3,9
cins teaºte: ind. prez. 3.sg. 14,31
cins tesc: ind. prez. 3.pl. 19,6
a cinsti: inf. prez. rezum. cap.23
cins tit e: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 31,23
(a) CIOPLI: v. IV
cioplit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,1
(a se) CLÃTI: v. IV
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 10,30; 12,3
(sã) clãt eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30; 30,21
CLEVETITOR, -TOARE: s.m./f.
cle vetitoriul: sg. nom. rezum. cap.26
CLIPEALÃ: s.f. (aici) „ocheadã”
clipealele: pl. ac. 6,25
(a) COACE: v. III
coace: ind. prez. 3.sg. 12, 16
va coace: ind. viit.I. 3.sg. 26,24
COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 30,31; 31,17
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,12; 5,5
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 30,4
COCOª: s.m.
cocoºul: sg. nom. 30,31
COH: s.n. (Trans.; mgm.) „turnãtorie”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Georgie ªincai
din ªinca, Hr onica românilor ºi a mai multor neamuri (…) [III],
[Tom] I – III, Iaºi 1853 –1854.
coh: sg. ac. 27,21
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. nom./ac. 2,4; 10,2
comoare: pl. ac. 15,16
comoarã: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,20
comori: pl. ac. 21,6
CONTÃª: s.n.; var. CONTOª
contoºul: sg. ac. 25,20
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(a) CUMPÃ NI: v. IV
cumpãnea: ind. imp. 3.sg. 8,28

(a se) C ONTENI: v. IV; var. (Înv.) (a se) CONTINI
contineaºte: ind. prez. 3.sg. 10,19
conteni: inf. pr ez. fãrã a 25,28
contenindu(-sã): gerunziu 26,20

CUMPÃNITOR, -TOARE: s.m./f.
cumpãnitoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.16; 16,2

COPIL: s.m.
copilului: sg. gen. rezum. cap.22; 22,15
copilul: sg. nom. rezum. cap.23; 29,15

(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãr a: inf. prez. fãrã a 17,16
cumpãrã: imperativ 2.sg. 23,23
au cumpãrat: ind. pf.c. 3.sg. 31,16

CORABIE: s.f.
corãbiii: sg. gen. 30,19
corabiia: sg. ac. 31,14

CUMPÃRÃTOR, - TOARE: s.m./f.
cumpãrãtoriul: sg. nom. rezum. cap.20; 20,14

CORB: s.m.
corbii: pl. nom. 30,17

CUMPLIT, -Ã: adj.
cumplitã: f. sg. nom. rezum. cap.27

COROANÃ: s.f.
coroanã: sg. ac. 4,9
COVOR: s.n.
covoarã: pl. ac. 7,16
(a) CREDE: v. III
creade: ind. prez. 3.sg. 14,15, 21; 26,25
CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
(cel) credincios: s.m. sg. nom., în sintagma cel credincios cu
inima11,13
(cel) credincios: s.m. sg. ac. rezum. cap.12
credinciosului: s.m. sg. gen. 13,17
credincioasã: adj. f. sg. nom. 11,18
credincios: adj. m. sg. nom./ac. 14,5, 25; 20,6; 25,13; 28,20
CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. rezum. cap.15; 15,27

(a se) CUNOAªTE: v. III
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 4,27; 12,10; 14,10; 24,22; rezum. cap.27;
27,23; 28,21; 29,7
(sã) va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 12,8
-s cunoscute: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 19,11; 20,11; 26,24
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 20,24
a cunoaºte: inf. prez. 24,23
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 30,3
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. 2,2
cunoºtinþii: sg. gen., în sint agma sabia cunoºtinþii 12,18
CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. nom. 12,4
cununa: sg. nom. 14,24; 16,31; rezum. cap.17; 17,6; 27,24

(a) CREªTE: v. III
cresc: ind. prez. 3.pl. 3,20
creaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,18

(a) CUPRINDE: v. III
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 14,13; 26,17
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 29,6

CRIVÃÞ: s.n.
creveþul: sg. nom. 25,23

CUPT OR: s.n.
cuptoriu: sg. ac. 17,3; 27,21

(a se) CRUÞA: v. I
(sã) cruþã: ind. prez. 3.pl. 13,22
cr uþã: ind. prez. 3.sg. 13,24

CURAT, -Ã: adj./adv./s.
curat: adv. 2,7; 10,9
(mai) curate: adj. n. pl. nom. 3,14
curat: adj. m./n. sg. nom./gen. 6,29; 15,26; 20,9; 25,4; 30,12
curatã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.20; 20,9
curate: adj. f. pl. nom. 20,11
(celui) curat: s.m. sg. gen. 21,8
(niºte) curate: s.n. pl. ac. 26,22

CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom./ac. 5,2; 8,12; 12,2, 5; 15,5, 22
cugete: pl. ac. 6,18
(a) CUGETA: v. I
cugetã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,18; 12,20; 15,28; 16,30; 17,19; 24,2
(nu) cugeta: imperativ prohib. 2.sg. 3,29
va cugeta: ind. viit.I. 3.sg. 8,7; 22,9

(a se) CURÃÞI: v. IV
(sã) curãþãsc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15
(sã) curãþesc: ind. prez. 3.pl. 15,27

CUIB: s.n.
cuibul: sg. ac. 27,8

CURÃÞIE: s.f.
curãþiia: sg. ac., în sintagma curãþiia inimii rezum. cap.22; 22,11

(a se) CULEGE: v. III
(sã) culeg: ind. prez. 3.sg. 13,11

CURÂND: adv.
curând: 29,25

CUL CUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 7,17; 22,27; 30,26

(a) CUR GE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. (aici) „are din belºug” 3,13
sã curgã: conj. prez. 3.pl. 3,21

CUMPÃNÃ: s.f.; var. (Reg.) CUMPÂNÃ
cumpâna: sg. nom. 11,1
cumpâna: sg. nom., în sintagma cumpâna lui Dumnezeu rezum.
cap.16
cumpânã: sg. nom. 16,11
cumpãna: sg. nom. 20,23

CURGERE: s.f. (aici) „izvor”
curgerea: sg. ac. 5,15
CURSÃ: s.f.
cursã: sg. ac. 29,5
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CURVÃ: s.f.
curvã: sg. ac. rezum. cap.5; rezum. cap.23
curvei: sg. gen. 5,3; 6,26
curvelor: pl. gen. rezum. cap.7
curva: sg. nom./ac. 18,22; 23,27
curvele: pl. ac. 29,3

dar u: sg. nom./ac. 4,2; rezum. cap.31
dar uri: pl. ac. 6,35; 19,6; 22,9
dar urile: pl. ac. 15,27
dar ul: sg. nom./ac. 17,23; 18,16; 21,14; 22,1
dar: sg. nom. 31,30
DATORIE: s.f.; var. (Înv.) DEATORIE
deat orii: pl. ac. 22,26

CURVIE: s.f.
curviei: sg. gen. 7,10
(a) CUTEZA: v. I
cutezând: gerunziu 3,23
cuteazã: ind. prez. 3.sg. 14,16

(a) DÃRUI: v. IV
va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. 21,26
dãr uiaºte: ind. prez. 3.sg. 21,31
dãr uiaºte: imperativ 2.sg. 23,26; 30,8

CUTEZAT: adv. „fãrã fricã”, „hotãrât” (cf. lat. conf¾denter)
cutezat : 10,9

DEASUPRA: adv.
deasupra: 8,28; 27,22

CUÞIT: s.n.
cuþitul: sg. ac. 23,2

(a) DEFÃIMA: v. I
def aimã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,7; 15,5
defãimat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,25

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvin : ind. prez. 3.pl. 17,7; rezum. cap.19
(sã) cuvine: ind. prez. imper s. 19,10

DEFÃIMAT, -Ã: ad j.
defãimaþi: m. pl. nom. 2, 15

CUVIOS, -OASÃ: s.m./f.
cuvioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.3

DEFÃIMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
defãimãtoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.19

CUVÂNT: s.n.
cuvintelor: pl. gen./dat. 1,3; 30,6
cuvintele: pl. nom./ac. 1,6, 21, 23; 2,1, 16; 4,4, 20; 6,2; 7,1, 5,
24; 8,8, 32; 12,6; 16,24; 17,7, 27; 18,2, 4, 8; rezum. cap.19;
19,7, 27; 22,12; 23,12; 26,22; 29,12, 19; rezum. cap.30; 30,1, 8;
31,1
cuvinte: pl. nom./ac. 7,21; 14,23; rezum. cap.24; 24,26; 26,6;
rezum. cap.29; 29,5
cuvântul: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 13,5; 15,1, 23, 26;
25,2, 1 1
cuvânt : sg. ac. 12,25; 17,9; 2 7,11
cuvântul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 14,15
cuvânt : sg. ac., în sintagmele celui dulce în cuvânt/cel învãþat în
cuvânt rezum. cap.16; 16,20
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul lui Dumnez eu 30,5
D
(a se) DA: v. I
sã (sã) dea: con j. prez. 3.sg. 1,4
dã: ind. prez. 3.sg. 1,20; 2,6; 8,1; 19,6; 22,9; 26,8; 28,27
a da: inf. prez. rezum. cap.3; 3,28; rezum. cap.20
dã: imperativ 2.sg. 3,9; 9,9; 25,21
oiu da: ind. viit.I. 1 .sg. 3,28
va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,34; 6,31; 10,10; 13,15; 29,17
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 4,2
da-va: ind. viit.I. 3.sg. 4,9; 22,16
(nu) da: imperativ prohib. 2.sg. 5,9
sã dai: conj. pr ez. 2.sg. 6,4; 30,8;r ezum. cap.31; 31,3, 4
(sã) va da: ind. viit.I. impers./3.sg. 10,24; 11,8; 19,17; 20,4; rezum.
cap.21; 27,24
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; 21,18
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. 19,14; 22,26
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 22,9; 31,15, 24
dând: gerunziu 23,21
daþi: imperativ 2.pl. 31,6, 31

DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 6,13
deagetele: pl. nom./ac. 7,3; 31,19
DEGRABÃ: adv.
degrabã: rezum. cap.3; 6,15; 29,1
DEMULT: adv.
demult: în forma de demult 8,23; r ezum. cap.22; 22,28
DEPARTE: adv.
depar te: adv. 4,24; 6,11; 7,19; 15,29; 19,7; 25,25; 27,10; 30,8;
31,10
depar te: adv. în c. de depar te 31,14
(a se) DEPÃRTA: v. I
depãr tându(-sã): gerunziu 1,33
deper teazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; r ezum. cap.30
(t e) deperteazã: imperativ 2.sg. 3,7
(sã) deper teaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 4,21
deper teazã: imperativ 2.sg. 4,24
depãr teazã: imperativ 2.sg. 4,27; 5,8
(nu t e) depãrta: imper ativ prohib. 2.sg. 5,7
(sã) va depãr ta: ind. viit.I. 3.sg. 17,13; 20,14; 22,6
a (sã) depãr ta: inf. prez. 18,1; r ezum. cap.23
(sã) depar tã: ind. prez. 3.sg. 22,5
DEPÃRTARE: s.f.
depãr tarea: sg. ac. rezum. cap.18
(a) DEPRINDE: v. III
va deprinde: ind. viit.I. 3.sg. 14,33
am deprins: ind. pf.c. 1.sg. 24,32
DEPRINDERE: s.f.
deprinderea: sg. nom. rezum. cap.19
deprindere: sg. nom. rezum. cap.2 4

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dãjdilor : pl. dat. 12,24

DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit : 4,18

DAR: s.n.
darurile: pl. nom., în sintagma darurile lui Dumnezeu rezum. cap.2

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(sã) v or deºchide: ind. viit.I. 3.pl. 8,6
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deºchide: imperativ 2.sg. 20,13; 31,8, 9
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 24,7
deºchisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 27,25
deºchide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 31,20, 26
DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchisã: f. sg. ac. 25,28
(a) DESC OPERI: v. IV
deascopere: ind. prez. 3.sg. 11,13; r ezum. cap.20
descopere: ind. prez. 3.sg. 13,16
(a se) DESFACE: v. III
(s-)au desfãcut: ind. pf.c. 3.pl. 3,20
desface: ind. prez. 17,9
(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) va desfãta: ind. viit.I. 3.sg. 1,33
(nu te) desfãta: imperativ prohib. 2.sg. 4,14
desfãteazã: ind. prez. 3.sg. 5,19
sã (ne) desfãtãm: con j. prez. 1.pl. 7,18
(mã) desfãtam: ind. imp. 1.sg. 8,30
(sã) desfeteazã: ind. prez. 3.sg. 20,1
(sã) desfatã: ind. prez. 3.sg. 28,25

INDICE
(a se) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a se) DEZVÃLI
dezvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 16,3; 20,19
(nu) dezvãli: imperativ pr ohib. 2.sg. 25,9
dezvãli(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,26
DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineaþã: sg. ac., în loc. adv. [de] dimineaþã/de dimineaþã 1,28; 11,27
DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: adv. în sintagma cei dinnafarã „strãinii” 20,16
DINÃUNTRU: adv./prep.; var. DINLONTRU
dinlontru: adv. în sintagmele ceale mai dinlontru „lãcaºurile”/
ceale dinlontru (aici) „inima” 7,27; 12,10
dinlontrul: prep. 18,8; 20,30
dinlontrul: prep. în sintagma ceale dinlontr ul pântecelui
„mãruntaiele” 26,22
DINTE: s.m.
dinþilor: pl. gen. 10,26
dinte: sg. nom. rezum. cap.25; 25,19
dinþi: pl. ac. 30,14
DOBÂNDÃ: s.f.
dobândã: sg. ac. 12,27

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrile: pl. nom. rezum. cap.19; 19,10
desfãtare: sg. ac. 29,17

DOBITOC: s.n.
dobitoacelor: pl. gen. 12,10
dobitocului: sg. gen. rezum.cap.27; 27,23

(a se) DESPÃRÞI: v. IV
despãrþeaºte: ind. prez. 3.sg. 16,28
(sã) despar t: ind. prez. 3.pl. 19,4
(sã) despar te: ind.prez. 3.sg. 20,3

(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
au oborât : ind. pf.c. 3.sg. 7,26
oboarã: ind. prez. 3.sg. 18,8

DESPÃRÞIRE: s.f. (aici) „af luent”
despãrþirile: pl. ac. 21,1
DES TUL: adv./adj./int erj.
destul: adv. 25,16
destul: adj. n. sg. nom. 27,27
destul: interj. 30,15, 16
DEªER T, DEªARTÃ: adj./s.
deºeartelor: adj. antep. f. pl. gen. rezum. cap.11
deºartã: adj. f. sg. nom. 14,4
deºert: adj. m. sg. nom. 21,6; 24,28
deºeartã: adj. f. sg. nom. 31,30
(cel) deºert: s.m. sg. nom. 12,8
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºer t 26,2
DEªER TÃCIUNE: s.f.
deºertãciunea: sg. ac. rezum. cap.30; 30,8
(a se) DEªTEPTA: v. I
deºteap tã: ind. prez. 3.sg. 16,28
deºtep tându(-te): ind. prez. 2.sg. 6,22
deºtap tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 6; 10,12; 15,1; 26,21
(mã) voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 23,35
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg. 30,4
deºteap tã: imperativ 2.sg. 6,3
DEªTEPTAT, -Ã: ad j.
deºtep tate: f. pl. ac. 15,18
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
(nu) deznãdãjdui: imperativ 2.sg. 19,18
vei deznãdãjdui: ind. viit.I. 2.sg. 24,10
(a se) DEZRÃDÃCINA: v. I
(sã) vor dezrãdãcina: ind. viit.I. 3.pl. 15,5

(a se) DOJENI: v. IV
(sã) dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. 13,24
DOMN: „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sintagmele frica Domnului/învãþãtura
Domnului/blagosloveniia Domnului/calea Domnului/teamerea
Domnului/ochii Domnului/judecãþile Domnului/numele
Domnului/voia Domnului/candila Domnului/mâna Domnului
1,7, 29; 2,5; 3,11; 8,13; 9,10; 10,6, 22, 27, 29; 14,26, 27; 15,3,
16, 33; 16,6, 11; 18, 10; rezum. cap.19; 19,21, 23; 20,27; r ezum.
cap.21; 21,1; 22,4, 12; 23,17
Domnul: sg. nom./ac. 2,6; 3,5, 9, 12, 19, 26, 33; 4,27; 5,21;
rezum. cap.6; 6,16; 8,22, 35; 10,3; 12,2; 14,21; 15,25, 29; rezum.
cap.16; 16,2, 3, 4, 20; rezum. cap.17; 17,3; 18,22; 19,14, 17; 20,12,
22, 24; 21,2, 31; 22,2, 14, 19, 23; 24, 18, 21; 25,22; 28,5, 25;
29,13, 25, 26; 30,9; 31,30
Domnului: sg. gen./dat. 3,32; 11,20; 12,22; 15,8, 9, 11, 26; 16,1,
5, 7, 9; rezum. cap.21; 21,3, 30
Domnul: sg. dat. (cu prep. la) 11,1; 20,23
Domnul: sg. ac., în sintagma teamerii de Domnul rezum. cap.15
(a se) DOMOLI: v. IV
(sã) domolesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.16
va domoli: ind. viit.I. 3.sg. 16,14
(a se) DORI: v. IV
(sã) doresc: ind. prez. 3.pl. 3,15
dorind: gerunziu 7,15
-i dorit: pasiv ind. prez. 3.sg. 8,11
doreaºt e: ind. prez. 3.sg. 21,26
(nici) dori: imperativ pr ohib. 2.sg. 24,1
doresc: ind. prez. 3.pl. 29,15
DORIT, -Ã: adj.
dorite: f. pl. ac. 7, 18
doritã: f. sg. nom. 21,20
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(a) DORMI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) DURMI
vei dor mi: ind. viit.I. 2.sg. 3,24; 6,9, 10, 22
dor m: ind. prez. 3.pl. 4,16
sã dormi: con j. prez. 3.sg. 6,10
doar me: ind. prez. 3.sg. 23,3 4
vei durmi: ind. viit.I. 2.sg. 24,33

dreptatea: sg. nom./ac. 2,9; 8,14, 16, 18; 10,2; 11,4, 5, 6; 13,6;
14,34; 15,9; 16,12; 21,2 1; 25,5
drep tate: sg. ac. 11,18; 12,22; 16,5; 21,21
drep tãþii: sg. dat. adn. 12,17
dr eptat e: sg. ac., în loc. adv. cu drep tat e/întru dreptate 16,8;
29,14

(a) DORMITA: v. I; var. (Înv.) (a) DURMITA
dor miteaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 6,4
vei dormita: ind. viit.I. 2.sg. 6,10
dor miteazã: ind. prez. 3.sg. 10,5
vei durmita: ind. viit.I. 2.sg. 24,33

DRUM: s.n.
dr umuri: pl. ac. 26,13
(a se) DUCE: v. III
du(-te): imperativ 2.sg. 3,28
duce(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 4,11
dusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7, 19
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 7,22
duce: ind. prez. 3.sg. 12,28; 16,29
duc: ind. prez. 3.pl. 24,11

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 10,13
DOSADÃ: s.f.
dosada: sg. nom. 1,27

DUH: s.n.
duhul: sg. nom./ac. 1,23; 15,4, 13; 16,18; rezum. cap.17; 17,22;
18,14; 25,28; rezum. cap.29; 29,11; 30,4
duhurilor: pl. gen. rezum. cap.16; 16,2
duhului: sg. gen. 17,27
duhul: sg. ac., în sintagma cel smerit cu duhul 29,23

(a se) DOVEDI: v. IV
(sã) va do vedi: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
DOVEDIRE: s.f.
dovedirii: sg. gen. 1,3
DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. nom./ac. 5,19; 10,12; 27,5
dragoste: sg. ac. rezum. cap.10; 15, 17
(a) DREGE: v. III; var. (În v. ºi pop.) (a) DIREGE
direage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
dr epþilor: s.m. sg. gen./dat. 2,7, 20; 3,33; r ezum. cap.4; 4,18;
10,28; 11,3, 6, 10, 11, 21, 23; 12,3, 5, 6, 7, 1 2; 13,9, 21;
14,11; 15,8, 19, 29; 16,17; rezum. cap.28; 28,12; rezum.
cap.29; 29,2
(cei) drepþi: s.m. pl. nom./ac. 2,21; 11,28; 14,9; 21,18; rezum.
cap.29; 29,10
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. în dreapta/de-a dreap ta 3,16;
4,27
(ceale) dreapte: s.f. pl. ac. 4,25; 8,6, 15; 17,26
dr eapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dr eapta sau spre stânga
4,2 7
(cel) drept: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,9; 11,31; rezum.
cap.12; 12,21; 17,15; r ezum. cap.21; 21,18, 26; 28,10; 29,6
(celui) drep t: s.m. sg. gen. 10,3; rezum. cap.15; rezum. cap.2 4
drep tului: s.m. sg. gen./dat. 10,6, 7, 11, 16, 20, 21, 31, 32; 11,30;
13,22; 15,6, 28; 17,26; 21,15, 20; 23,24; 24, 15; rezum. cap.28
(celor) dr eptþi: s.m. pl. dat. 10,24
drep tul: s.m. sg. nom. 10,25, 30; 11,8; 12,10, 13; 13,5, 25; 14,32;
rezum. cap.18; 18,10, 17; 20,7; 21,12; 24,16; 25,26; 28,1; 29,7
drepþii: s.m. pl. nom. 11,9; 13,13; 28,28; 29,16, 27
direap te: s.f. pl. ac. 16,13
(cel) dirept: s.m. sg. nom. 21,29
dreap tei: sg. gen. 27,16
dreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 2,13; 11,1; 12,15; 14,2, 12; 21,2;
27,21; 29,27
dreap te: adj. n. pl. nom./ac. 8,8, 9; 18,8; 2 4,26
drep t: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 12,26; 21,8; 24,24;
rezum.cap.29; 29,4
(mai) dr ept: adj. m. sg. nom. 15,5
direap te: adj. f. pl. nom. 16,13
direap tã: adj. f. sg. nom. 16,25
drep te: adj. f. pl. nom. 20,11
direp t: adj. n . sg. nom. 31,9
drep t: adv. 22,2 1; 23,16; rezum.cap.24
DREPTATE: s.f.
drep tãþii: sg. gen. 1,3; 2,8; 4,11; 8,20; rezum. cap.11; 12,28;
rezum. cap.14; 15,5; 16,31

DULCE: adj./s.
dulce: adj. m./f./n. sg. nom. 3,24; 12,11; 20,17; 28,2
dulci: adj. n. pl. ac. 7,5
(mai) dulci: adj. f. pl. nom. 9,17
(prea) dulce: adj. m. sg. nom. 24, 13
(celui) dulce: s.m. sg. gen., în sintagma celui dulce în cuvânt „celui
blând” rezum. cap.16
(cel) dulce: s.m. sg. nom., în sint agma cel dulce cu graiul „cel blând”
16,21
dulce: s.n. sg. ac. 27,7
DULCEAÞÃ: s.f. (aici) „bucurie”, „plãcere”
dulceþile: pl. nom. 8,31
dulceaþa: sg. nom. 16,24
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. gen., în sintagmele dar urile lui Dumnezeu/
ºtiinþa lui Dumnezeu/teamer ea de Dumnezeu/certarea lui
Dumnez eu/cum pãna lui Dumnezeu/slava lui Dumnez eu
rezum. cap.2; 2,5; r ezum. cap.3; rezum. cap.16; r ezum. cap.25;
25,2
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma legãtura Dumnezeului/
numele Dumnez eului 2,18; 30,9
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.3; 3,4, 7; rezum.
cap.8; 14,2; rezum. cap.15; rezum. cap.16; 16,5, 33; rezum. cap.19;
19,3; rezum. cap.30; 30,1, 5
Dumnez eu: sg. dat. (cu prep. la) 17,15; 20,10
(a) DUREA: v. II
au durut : ind. pf.c. impers. 23,35
DURERE: s.f.
dur eare: sg. nom./ac. 10,10; 14,13; 19,13
dur earea: sg. nom. 17,25; 31,7
F
(a se) FACE: v. III
f ac: ind. prez. 3.pl. 2,14
a f ace: inf. prez. rezum. cap.3; 3,27; 8,22; 16,5; 17,26; 21,3, 7,
15; 24,8
fã: imperativ 2.sg. 3,27; 6,3; rezum. cap.25; 30,8
fãcându-: gerunziu 3,30; rezum. cap.8
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vor face: ind. viit.I. 3.pl. 4, 16
face: ind. prez. 3.sg. 6,13; 7,5; 9,7; 10, 10, 22; 11,17, 18; 12,4;
14,34; rezum. cap.17; 17,16, 22; 18,16; 25,13; 28,21
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,26
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 11,2 4
a (sã) face: inf. prez. rezum. cap.13
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 13,20
va face: ind. viit.I. 3.sg. 15,25
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 20,12; 24,29; 31,22, 24
(nu) face: imper ativ prohib. 2.sg. 22,22
vor f ace: ind. viit.I. 3.pl. 23,5
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 24,29
sã (te) faci: conj. pr ez. 2.sg. 26,4
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 26,19; 30, 20
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,14
FAGURE: s.m.; var. FAGUR
faguri: pl. nom. 5,3
fagur: sg. nom. 16,24
fagurul: sg. nom./ac. 24,13; 27,7

FEL: s.n.; var. (În v.) FEALIU
fealiuri: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 27,9
(a se) FERI: v. IV
a (sã) feri: inf. prez. rezum. cap.5
sã (te) fereºti: conj. pr ez. 2.sg. rezum. cap.6
(sã) fereaºt e: con j. prez. 3.sg. 11,15; 17,16
fereaºte: ind. prez. 3.sg. 16,17
sã (sã) fereascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.22
FERICE: adj. (Înv.) „fericit”
fearici: m. pl. nom. rezum. cap.8
FERICIT, -Ã: ad j./s./adv.
fericit : adj. m. sg. nom. 3,13, 18; 8,34; 14,21; 16,20; 28,14; 29,18
fericiþi: adj. m. pl. nom./ac. 8,32; 20,7
(cel) fericit: s.m. sg. nom. rezum. cap.28
fericit: adv. (aici) „cu noroc” 30,29
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereasta: sg. ac. 7,6

FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. nom./ac. 14, 15; 20,11; 24,12
fap ta: sg. ac. 18,9

FÂN: s.n.
fânuri: pl. nom. 27,25

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. imper s./3.sg. 6,32; 8,11, 19, 34; 10,14, 29; 11,1, 20;
12,2, 11, 19; 14,6; 15,29; rezum. cap.16; 16,5, 8, 19; 17,1, 20;
19,1, 2, 22, 23; rezum. cap.20; 20,3, 5, 14, 17, 23; 21,4, 8, 9, 19;
22,1, 13; 23,29; 24,13, 23; 25,7; r ezum. cap.27; 27,3, 5, 10, 18;
28,6, 14, 15; 29,22; 30,4, 9; 31,9, 30
eºti: ind. prez. 2.sg. 7,4; 24,24
este: ind. pez. 3.sg. 8,8
era: ind. imp. 3.sg./pl. 8,24; 24,31
eram: ind. im p. 1.sg. 8,27, 30
-i: ind. prez. imper s./3.sg. 3,14; 6,30; 10,13; 16,16, 32; 17,12,
16, 26; 18,5; rezum. cap.21; 22,9; rezum. cap.25; 25,16, 27; 2 7,7
-s: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 11,14; r ezum. cap.23
iaste: ind. prez. im pers./3.sg. 3,15, 18, 32; 4,13; 6,12, 23, 26;
7,19; rezum. cap.8; 8,14; 9,4, 16; 10,1, 5, 18, 19, 23; 11,1, 2, 7,
12, 14, 23, 30; 12,1, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 26; 13,2, 7, 25;
14,4, 8, 12, 17; 15,5, 22, 32; 16,1, 2, 5, 9, 20, 25; 17, 14, 27;
18,9, 17, 22; 19,2, 11, 26; rezum. cap.20; 20,1, 9, 15, 23, 25;
rezum. cap.21; 21,5, 6, 8, 15, 30; 22,2, 6, 7, 15, 22, 27; 23,3, 11,
27; 24,5, 9; 25,2; 26,1, 6, 7, 13, 18; 27,12; 28,3, 7, 12, 14, 24,
26; 29,13, 18; 30,1, 2, 5, 20, 31, 32; 31,4, 18
ieste: ind. prez. 3.sg. 23,7
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,22; 2,15; 4,22, 27; 5,3, 6; 6,16; 7,27; rezum.
cap.8; 8,8, 9, 18; 9,17, 18; 11,24; 12,5, 10; 13,10, 13; 14,4, 23;
15,8, 22; 16,2, 11, 12; 17,15; 19,6, 29; 20,11; 21,27; 23,29; 24,6;
26,25; 27,6, 19, 20; 29,27; 30,13, 15, 18, 24, 29; 31,21
sânt: ind. prez. 1.sg. 20,9; 30,2
sint: ind. prez. 3.pl. 20,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,5; 3,8, 22, 24, 26; 6,11, 29; 10,25; 11,2,
10, 15, 21; 12,19, 27; 13,20; 14,14, 15, 20, 21, 23, 26; 15,5, 7,
27; 17,5; 18,1, 24; 19,5, 9, 25; 20,1; 21,11, 17; 22,18, 29; 23,15;
24,6; 27,14; 28,1, 2, 20; 29,22; 30,23
fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 1,14; 4,24; 5,17, 18; 27,27
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,24
(nu) fi: imperativ prohib. 2.sg. 3,7; 24,28
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 4,3; 5,14
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 4,4; 6,11; 7,2; 9,12; 23,3 4
sã fie: con j. prez. 3.sg./pl. 5,10; 22,19
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8; 12,7; 14,15; 28,16
a fi: inf. prez. 8,23, 31; 18,13; 24,1; 26,5, 12, 16; 28,11, 24; rezum.
cap.30; 30,12
fiþi: imperativ 2.pl. 9,6
fiind: gerunziu 13,7
ar fi: cond. prez. 3.pl. 18,8
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 19,20; 22,24, 26; 23,17, 20; 25,10
fii: imperativ 2.sg. 23,19

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântâna: sg. nom. rezum. cap.25

FIARÃ: s.f.
fierilor: pl. gen. 30,30

FATÃ: s.f.
feate: pl. nom./ac. 30,15; 31,29
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 7,2; 15,13; 17,24; 18,5; 19,6; 21,29; 23,31;
24,23, 31; 25,23; rezum. cap.27; 27, 17, 19, 23; 28,21; 29,26
faþã: sg. ac. 7,13
faþã: sg. ac., în loc. adj. de f aþã 8,27
feaþii: sg. gen. 16,15
feaþii: sg. ac., în loc. pr ep. (Înv.) înaintea f eaþii „dinaint ea”
23,1
faþa: sg. ac., în loc. prep. din faþa 25,5
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
Fãcãtoriul: s.m. sg. ac. 14,31; 17,5
fãcãtoriu: s.m. sg. nom. 22,2
(a) FÃGÃDUI: v. IV
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 7,14
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,18
FÃGÃDUIRE: s.f.
fãgãduiri: pl. ac. 20,25
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. nom./ac. 7,14; 15,8
fãgãduinþelor: pl. gen. 31,2
FÃGÃDUIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) fãgãduite: s.f. pl. ac. 25,14
(a se) FÃLI: v. IV
(sã) va fãli: ind. viit.I. 3.sg. 20,14
a (sã) fãli: inf. prez. rezum. cap.27
(nu te) fãli: imperativ prohib. 2.sg. 27, 1
FÃRÃDELEGE: s.f. var. (Înv. ºi rar.) FÃRÃLEAGE
fãrãleagea: sg. ac. 11,5
fãrãdeleage: sg. ac. 16,8
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FRIG: s.n.
frig: sg. ac. rezum. cap.20; 20,4; 27,15
frigul: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 25,13; 31,2 1
frigului: sg. gen. 25,20

FICAT: s.m.
f icatul: sg. ac. 7,23
FIER: s.n.
f ierul: sg. nom. 27,17
f ier: sg. ac. 27,17

FRUMOS, -OASÃ: adj./adv.
fr umoase: adj. f. pl. nom. 3,17
fr umoasã: adj. f. sg. nom. 11,22; 22,18; 24,4
fr umoasele: adj. antep. f. pl. ac. 23,8
fr umoasã: adj. f. pl. (cu des. -ã) ac. 26,7
(prea) frumos: adv. 15,26

(a) FIERBE: v. III
f ierbe: ind. prez. 3.sg. 15,2; 19,3
FIINÞÃ: s.f.
f iinþa: sg. ac. 18,15
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1; rezum. cap.10; 10,1, 5; rezum.
cap.13; 13,1, 24; 15,20; 17,25; 19,13, 18; rezum. cap.29; 29,17
f iiul: sg. voc., în sint agma fiiul mieu 1,8, 10, 15
f iiule: sg. v oc. 2,1; 3,1, 11, 21; 4,10, 20; 5,1, 7, 20; 6,1, 3, 20; 7,1,
2, 24; 19,27; 23,15, 19, 26; 24,13, 21; 27,11
f iiu: sg. nom./ac. 3,12; 4,3; 10,5; 28,7
f iilor: pl. voc. 4,1; 8,32
f iii: pl. nom./ac. 8,4, 31; 17,2, 6; 20,7; 30,17; 31,28
f ii: pl. ac. 13,22
f iiului: sg. gen./dat. 14,15; rezum. cap.19; 30,1, 4
f iilor: pl. gen./dat. 14,26; 15, 11; 17,6; 31,5, 8
FLÃMÂND, -Ã: adj.
f lãmând: m./n. sg. nom./ac. 6,30; 27,7; 28,15

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,25; rezum. cap.31; 31,30
fr umseaþe: sg. nom. 31,25
FUGÃ: s.f.
fuga: sg. ac. rezum. cap.28
(a) FUGI: v. IV
fugi: imperativ 2.sg. 4,15
sã fugã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5
fug: ind. prez. 3.pl. 13,19
a fugi: inf. prez. rezum. cap.23
fuge: ind. prez. 3.sg. 28,1
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 28,17
FUM: s.n.
fumul: sg. ac. 10,26

(a) FLÃMÂNZI: v. IV
vor flãmânzi: ind. viit.I. 3.pl. 18,8
va f lãmânzi: ind. viit.I. 3.sg. 19,15; 25,21

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 5,22
funi: pl. ac. 7,16

FOAIE: s.f. „frunzã”
f oaia: sg. ac. 11,28

FUR: s.m.
fur ul: sg. ac. rezum. cap.29; 29,24

FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. ac. 10,3
f oametea: sg. nom. 28,3

(a) FURA: v. I
furã: ind. prez. 3.sg. 6,30
sã fur : conj. prez. 1.sg. 30,9

FOC: s.n.
f oc: sg. nom./ac. 6,27; 16,27; 17,3; 26,21
f ocul: sg. nom. 26,20; 30,16

FURAT: s.n.
fur at: sg. ac., în loc. adj. de furat 9,17

(a) FOLOSI: v. IV
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. 10,2; 11,4
f olosesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
f oloseaºte: ind. prez. 3.sg. 17,16

FURNICÃ: s.f.
fur nicii: sg. gen. rezum. cap.6
fur nicã: sg. ac. 6,6
fur nicile: pl. nom. 30,25

FOLOSIRE: s.f.
f olosirea: sg. nom. rezum. cap.1

FUS: s.n.
fusul: sg. ac. 31,19

FOLOSINÞÃ: s.f. (Înv.) „folos”
f olosânþãle: pl. ac. rezum. cap.4

G

FRATE: s.f.
fr aþi: pl. ac. 6,19; 17,2
fr atele: sg. nom./ac. 17,17; rezum. cap.18; 18,19, 24; 27,10
fr ate: sg. nom./ac. rezum. cap.18; 18,9, 19
fr aþii: pl. nom. 19,7
fr atelui: sg. gen. 27,10

GARD: s.n.
gardul: sg. ac. 15,19
GATA: adv.
gat a: 19,29

(a) FRÂNGE: v. III
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 25,15
FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac., în sintagma frica Domnului 1,7, 29; 2,5; 8,13;
9, 10; 10,27; 15,33; 16,6; rezum. cap.19; 19,23; 22,4
fricã: sg. ac., în loc. adv./loc. adj. fãrã fricã 1,33; 28,1
frica: sg. nom. 1,33; 18,8
fricã: sg. ac. 3,25

(a se) GÃSI: v. IV
vom gãsi: ind. viit.I. 1.pl. 1,13
gãsându(-sã): gerunziu 6,31
am gãsât : ind. pf.c. 1.sg. 7,15
va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 20,6
(a se) GÃTI: v. IV; var. (Reg.) (a se) GÃTA „a pregãti”; „a termina
de fãcut un lucr u”, „a sfârºi”
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gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 6,8; 10,4; 11,19; rezum. cap.16; 30,25
gãta: ind. im p. 3.sg. 8,27
gãtesc:ind. prez. 3.pl. 14,22
a gãti: inf. prez. 16,1
(sã) gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 21,31; 28,3
gãteaºte: imperativ 2.sg. 24,27
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtitã: f. sg. nom. 7,10
gãtit: m. sg. nom. rezum. cap.21

grabnic: adj. m. sg. ac., în sintagmele om grabnic în lucr ul sãu
„om iscusit la lucru”/om grabnic a grãi „om nechibzuit la vorbã”
22,29; 29,20
grabnicã: adj. f. sg. nom. rezum.cap.20
(cel) grabnic: s.m. sg. nom., în sintagmele cel grabnic cu picioarele
„cel care merge repede”/cel grabnic în lucrul sãu „cel care lucreazã
repede; iscusit la lucru” 19,2; rezum. cap. 22
grabnic: adv. rezum. cap.29
GRAI: s.n.
graiurile: pl. nom./ac. 3,32; 4,5, 10; 5,7; 22, 17, 21
graiul: sg. ac., în sintagma cel dulce cu graiul „cel blând” 16,21
graiului: sg. gen. 23,9
graiul: sg. nom./ac. rezum. cap. 18; 25,2

GÂLCEVITOR, -TOARE: adj.
gâlcevitoare: f. sg. nom. 20,1
GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom. 15,26; 16,3; 20,18; 21,5
gânduri: pl. nom./ac. 19,21; 22,20

GRAS, -Ã: adj./s.
gras: adj. m. sg. ac. 15,17
(ceale) grase: s.f. pl. ac. 21,17

(a) GÂNDI: v. IV
gândeaºte: imper ativ 2.sg. 3,6
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 21,12; 24,8
gândesc: ind. prez. 3.pl. 28,5

(a se) GRÃBI: v. IV
grãbesc: ind. rpez. 3.pl. 1,16
grãbeaºte: ind. pez. 3.sg. 7,23; 28,20, 22
va grãbi: ind. viit.I. 3.sg. 9,9
(sã) grãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 20,21

GÂNDIRE: s.f.
gândirea: sg. nom. rezum. cap.24; 24,9

GRÃBIT, -Ã: adj. (aici) „fãcut în grabã”
grãbitã: f. sg. nom. rezum. cap.13;
grãbite: f. pl. nom. 13, 11

GÂTLEJ: s.n.
gâtlejului: sg. dat. 3,22
gâtlejul: sg. nom./ac. 8,7; 23,2

(a) GRÃI: v. IV
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 2, 12; 6,13; 8,3; 10,18; rezum. cap.12;
12,17; 16,13; 19,5, 9; 25,11, 18; 29,5
grãiaºte: imperativ 2.sg. 6,3, 22
sã grãiesc: con j. prez. 1.sg. 8,6
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 9,4, 16; 30,1
a grãi: inf. prez. rezum. cap.13; 13,3; rezum. cap.29
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 18,23; 21,28; 23,33
(nu) grãi: imperativ pr ohib. 2.sg. 23,9
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 23,16
grãind: gerunziu 25,28; 26,2
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 26,16
a grãi: inf. prez., în sintagma om grabnic a grãi „om nechizuit la
vor bã” 29,20

GEANÃ: s.f.
geanele: pl. nom. 4,25; 6,4; 30,13
(a) GEME: v. III
sã gemi: conj. pr ez. 2.sg. 5,11
va geame: ind. viit.I. 3.sg. 29,2
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.; var. GÂCITOR, -TOARE
gãcitoriului: s.m. sg. gen. 23,7
GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gãciturile: pl. ac. 1,6
gâciturã: sg. nom. 16,10
GING Aª: adv. (aici) „în rãsfãþ”
gingaºu: rezum. cap.29
jingaºu: 29,21

GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 26,8

GLA JÃ: s.f.; var. GLAJE „vas de sticlã”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este din 1804 (dupã N.
Iorga, Studii ºi documente cu privire la istoria românilor, vol XII,
Bucureºti, 1901 – 1906.
glaje: sg. ac. 23,31

(a) GRÃMÃDI: v. IV
grãmãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 28,8

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 1,20; 5,13; 8,1, 4; 26,25
glas: sg. ac. 27,14

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 10,12
greºealele: pl. nom. rezum. cap.14
greºala: sg. ac. rezum. cap.17; 17,9

GLOATÃ: s.f.
gloatei: sg. gen. 14,28
gloata: sg. nom. 30,26
(a) GLUMI: v. IV
glumind: gerunziu 26,19
(a) GONI: v. IV
goneaºte: ind. prez. 3.sg. 13,21
gonindu-: gerunziu 28,1
GRABNIC , -Ã: adj./s./adv.
grabnice: adj. n. pl. nom. 6,18

GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 11,26

(a se) GREªI: v. IV
(sã) greºaºt e: ind. prez. impers. rezum. cap.2
greºaºte: ind. prez. 3.sg. 10,17
greºind: gerunziu 14,8
greºesc: ind. prez. 3.pl. 14,22
va greºi: ind. viit.I. 3.sg. 16,10
GREU, GREA: adj.
grea: f. sg. nom/ac. 8,25; 27,3
greu: n. sg. nom. 27,3
(mai) grea: f. sg. nom. 27,3
greale: n . pl. nom. rezum. cap.30; 30,18
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GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adj. fãrã grije/cu gri je 11,15; r ezum. cap.15;
15,15; 23,28; rezum. cap.28

(a) HRÃNI: v. IV
hrãneaºte: imperativ 2.sg. 25,21
hrãneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29; 29,3, 21

GROAPÃ: s.f.
groapã: sg. nom./ac. 1,12; 22,14; 23,27; rezum. cap.26; 26,2 7
gropi: pl. nom. 23,29

HULÃ: s.f.
hulã: sg. ac. 10,18
hula: sg. ac. 28,16

GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom. 20,2

(a se) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.sg. 1,30
huleaºte: ind. prez. 3.sg. 13,13; 14,31; 19,28; rezum. cap.22;
22,16; rezum. cap.28; 28,3, 17
huleaºte(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.16
sã huleºti: con j. prez. 2.sg. rezum. cap.25

GRUMAZ: s.m.
grumazului: sg. gen./dat. 1,9; 3,3; 6,21; 24,13
grumazul: sg. nom. 5,3
GURÃ: s.f.
gur a: sg. nom./ac. 2,6; 4,24; 10,6, 11, 14, 31, 32; 11,9, 11;
12,6; 13,3; 14,3; 15,2, 14, 28; 16,10, 23, 26; rezum. cap.18;
18,4, 6, 7; 19,24, 28; 20,17; rezum. cap.21; 21,23; rezum.
cap.22; 22,14; 24,7; 26,7, 9, 15; 27,2, 21; 30,20; rezum. cap.31;
31,8, 9, 26
gurii: sg. gen./dat. rezum. cap.4; 4,5, 10; 5,7; 6,2; 7,24; 1 2,14;
rezum. cap.13; 13,2; 15,23; rezum. cap.18; 18,20; 30,32
gurã: sg. ac., în sintagma gurã înt oartã „gurã mincinoasã; gurã
nedr eaptã” 6,12
gur a: sg. nom./ac., în sintagmele gur a cu doao limbi/gura
lunecãtoare „gur a ipocritã; omul mincinos”; „omul pãcãtos” 8,13;
26,28
gurã: sg. ac. 20,3; rezum. cap.27
gur a: sg. nom., în sintagma gura zgãului „uterul f emeii” 30,16
(a) GUSTA: v. I
gus tat-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,18

I
IAD: s.n.
iadul: sg. nom./ac. 1,12; 15,24; rezum. cap.27; 27,20; 30,16
iad: sg. ac. 2,18; 5,5; 23,14
iadului: sg. gen. 7,27; 9,18
IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.12; 23,35

H

IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. ac. 19,12
ierburi: pl. nom. 27,25

HAINÃ: s.f.
haine: pl. ac. 23,21
hainã: sg. ac. 31,22

IATÃ: interj.
iatã: 1,23; 7,10; 22,20; 24,31

HANANEU: s.m.; vezi CANANEU
HAR: s.n.
har : sg. nom./ac. 1,9; 3,4, 22, 34; 12,2; 13,15; 16,23; 28,23
har urilor: pl. gen. 4,9
har ul: sg. nom./ac. 14,9; 22,11

IED: s.m.
iezi: pl. nom. 27,26
IEPURAª: s.m.
iepuraºul: sg. nom. 30,26

HÃÞ: s.n.
hãþul: sg. nom. 26,3

(a) IERTA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 6,34

HOLDÃ: s.f.
holde: pl. nom. 14,14

IESLE: s.f.; var. IASLE
iaslea: sg. nom. 14,4

HOTAR: s.n.
hotarul: sg. ac. 8,29
ho tarele: pl. nom./ac. 8,29; 1 5,25; rezum. cap.22; 22,28;
23, 10; 30,4
HOTÃRÂT, -Ã: adj.
hotãrâtã: f. sg. ac. 8,27

HULITOR, -TOARE: adj./s.
hulitoare: adj. f. pl. nom./ac. 4,24; 25,23
hulitoriu: ad j. m. sg. nom. 9,12
(cel) hulitoriu: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,7, 8; rezum.
cap.22; 22,10
hulitoriul: s.m. sg. nom. 14,6; 24,9; 26,20
hulitorilor: s.m. pl. gen . 19,29
hulitorii: s.m. pl. nom. rezum. cap.24
(cei) hulitori: s.m. pl. ac. 24,21
hulitoriului: sg. gen. 26,22

(a) IEªI: v. IV
iasã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 5,16
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 7,15
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,24
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 22,10; 25,4
iase: ind. prez. 3.sg. 29,26
ies: ind. prez. 3.pl. 30,2 7

(a se) HOTÃRÎ: v. IV
(sã) ho tãresc: ind. prez. 3.pl. 16,33
hotãreaºte: ind. prez. 3.sg. (aici) „înfrâneazã” 17,27

IN: s.n.
in : sg. ac. 31,13

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. 6,8; 27,27; 30,25
hr ana: sg. ac. 30,8

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 2,2, 3, 10; 3,1; 4,4, 23; 5,12; 6,18, 21, 25;
10,20; 11,20; 12,20, 23, 25; 14,10, 33; rezum. cap.15; 15,7, 13,
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14; 16,9, 23; rezum. cap.17; 17,20; 18,2, 12, 15; 19,3, 21; 20,5,
9; rezum. cap.21; 21,1; rezum. cap.22; 22,15, 17; 23,12, 15, 17,
26, 33; 24,12, 17, 32; rezum. cap.25; 25,3, 20; 26,23, 25; 27,9,
11, 21; 28,26; 31,11
inimii: sg. gen./dat. 3,3; rezum. cap.4; 4,2 1; 6,32; 7,3; 10,21;
14,30; 15,32; 21,4; r ezum. cap.22; 22,11; 25,20
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima 3,5
inimã: sg. ac. 6,14; rezum. cap.20; 26,24
inima: sg. ac., în sintagmele cel înþãlept cu inima/cel înþelept cu
inima/cel credincios cu inima 10,8; 11,13; 16,21
inimã: sg. ac., în sintagma lipsit de inimã 10,13; 11,12
inimile: pl. nom./ac. 12,10; 17,3; 21,2; 27,19
inimii: sg. dat. adn. 15,32
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 2,10
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,19; 6,29; 23,31
întrând: gerunziu 4, 12
(nu) întra: imperativ prohib. 2.sg. 23,10; 27,10
între: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 23,12

izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 14,25
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 10,2; 11,4, 6; 12,6; 20,22
(sã) vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. 11,9
vei izbãvi: ind. viit.I. 2.sg. 23,14
izbãvesc: ind. r pez. 3.pl. 25,10
IZBÂNDÃ: s.f. (În v. ºi rar) „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. 6,34
izbândii: sg. gen. 11,4
(a) IZBÂNDI: v. IV
izbãndeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. nom./ac. 5,16; 8,24, 28
izvorul: sg. nom. 5,18; 18,4
izvor: sg. nom./ac. 6,11; 25,26
izvorul: sg. nom., în sintagma izvor ul vieþii 10,11; 1 3,14; 14,27;
16,22
Î

IPROCI: adv. (slm. înv.) „ºi aºa mai depar te”
iproci: rezum. cap.21; rezum. cap.22

(a se) ÎMBÃTA: v. I
sã îmbeate: conj. prez. 3.pl. 5,19
sã (ne) îmbãtãm: conj. prez. 1.pl. 7,18
îmbatã: ind. prez. 3.sg. 11,25
(sã) va îmbãta: ind. viit.I. 3.sg. 11,25

(a se) ISPITI: v. IV
ispiteaºte: ind. prez. 3.sg. 25,27
ispiteaºte(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.27
(a) ISPRÃVI: v. IV
isprãveaºte: imperativ 2.sg. 25,9

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
va îmbãtrâni: ind. viit.I. 3.sg. 22,6; 23,22
va îmbãtrãni: ind. viit. 3.sg. 23,22

ISTEÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
(cel) isteþu: s.m. sg. nom. 13,16

(a) ÎMBLA: v. I; v ezi (a) UMBLA

ISTEÞIE: s.f.
isteþia: sg. nom. 1,4
(a se) IUBI: v. IV
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 1,22
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,12; rezum. cap.12; 1 2,1; 13,2 4;
14,21; 1 5,12; rezum. cap.17; 17,17, 19; 19,8; rezum. cap.21;
21,17; rezum. cap.22; 22,11; 26,28; r ezum. cap.27; 27,6;
29,3
iubeaºte: imperativ 2.sg. 4,6
sã iubeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5
iubesc: ind. prez. 1.sg. 8,17
iubesc: ind. prez. 3.pl. 8,17, 21, 36; 1 8,21
va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 9,8
(sã) iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 15,9
(sã) va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 16,13
a iubi: inf. prez. rezum. cap.20
sã iubeaºti: con j. prez. 2.sg. 20,13

(a se) IZBÃVI: v. IV
sã (te) izbãveºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,16

(a se) ÎMB OGÃÞI: v. IV
(sã) va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 21,17
sã (te) îmbogãþeºti: conj. pr ez. 2.sg. 23,4
a (sã) îmbogãþi: inf. prez. 28,20, 22

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 31,21

IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubitul: sg. voc., în sintagmele iubitul mieu/iubitul pântecelui mieu/
iubitul fãgãduinþelor meale 31,2, 2, 2

IUÞIME: s.f. „furie”, „mânie”
iuþimea: sg. nom./ac. 6,34; 11,23; 15,1
iuþime: sg. nom. 27,4

ÎMBLÂNZIRE: s.f. (aici) „linguºire”; „ademenire”; „momire”
(cf. lat. blanditia, -ae)
îmblânzirile: pl. ac. rezum. cap.1; r ezum. cap.7

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 23,21

IUBIRE: s.f.
iubire: sg. ac. 7,18
iubirea: sg. nom. rezum. cap.29

IUBIT OR, -TOARE: adj.
iubitoriu: m. sg. nom. 18,24

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV; var. (În v.) (a se) BLÂNZI (aici) „a (se)
linguºi”; „a (se) ademeni”; „a (se) momi” (cf. lat. blandior, -¾r¾); „a
se îndupleca”,;”a potoli”
blânzeaºte: ind. prez. 3.sg. 7,13
sã (sã) îmblânzeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.7
(sã) va îmblânzi: ind. viit.I. 3.sg. 25,15
îmblânzeaºte: ind. prez. 3.sg. 26,10

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. nom. 31,22, 25
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
a îmbrãþiºea: inf. prez. rezum. cap.4
vei îmbrãþiºa: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
ÎMBRÃÞIªARE: s.f.
îmbrãþiºeare: sg. ac. rezum. cap.1
îmbrãþiºarea: sg. ac. rezum. cap.7
îmbrãþiºeri: pl. ac. 7,18
îmbrãþiºare: sg. ac. rezum. cap.8
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(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.sg. 19,28

ÎMPREJURUL: pr ep.
împrejurul: 3,3; 6,21

ÎMBUCARE: s.f.
îmbucar ea: sg. nom. rezum. cap.20

(a se) ÎMPRESURA: v. I
(sã) va împr esura: ind. viit.I. 3.sg. 11,27

ÎMBUCÃTURÃ: s.f.
îmbucãtura: sg. nom. rezum. cap.17; 17,1

(a) ÎMPREUNA: v. I (aici) „a încr uciºa (mâinile)”
vei împr euna: ind. viit.I. 2.sg. 24,33

(a) ÎMBUNA: v. I
a îmbuna: inf. prez. 20,25

ÎMPREUNARE: s.f.
împr eunãrii: sg. gen. (aici) „adunãrii” (cf. lat. synag¹ga, -ae
„sinagogã”, dar ºi „adunare”) 5,14
împreunar ea: sg. ac. (aici; înv.) „contact sexual” rezum. cap.6

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. 1,1; rezum. cap.20; 20,8, 26, 28; 22,11;
24,21; r ezum. cap.29; 29,4, 14
împãraþii:pl. nom./ac. 8,15; 31,3
împãratului: sg. gen./dat. 14,28, 35; rezum. cap.16; 16,10, 12,
14, 15; rezum. cap.19; 19,12; rezum. cap.20; 20,2; rezum. cap.21;
21,1; r ezum. cap.25; 25,1, 2, 5, 6; 30,28; 31,1
împãraþilor: pl. gen./dat. 16,13; 22,29; 25,3; rezum. cap.31; 31,4
împãrat : sg. ac. 30,2 7, 31
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþesc: ind. prez.. 3.pl. 8,15
împãrãþind: gerunziu 28,12
va îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 30,22
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 31,4

ÎMPREUNAT, -Ã: s.m./f. (aici) „aliaþi”
(cei) împreunaþi: s.m. pl. ac. 17,9
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 8,30
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut : sg. ac., în loc. v. ia împr umut 22,7
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împrumut eazã: ind. prez. 3.sg. 19,17
împrumutã: ind. prez. 3.sg. 29,13
ÎMPRUMUTARE: s.f.
împrumutãri: pl. ac. 28,8

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. ac. 29,2
(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. IV; var. (a se) ÎMPÃRTÃªA: v. I „a se
f ace pãrtaº la ceva”
(sã) îm pãrtãºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29
(sã) îm pãrtãºaºte: ind. prez. 3.sg. 29,24

ÎMPRUMUTÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.)ÎMPRUMUTÃTORIU
împrumutãtoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.29
(a sã) ÎMPUNGE: v. III
(sã) îm punge: ind. prez. 3.sg. 12,18
(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(sã) va împuþina: ind. viit.I. 3.sg. 24,10

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împarþi: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,16
împar t: ind. prez. 3.pl. 11,24
a împãrþi: inf. pr ez. 16,19
va îm pãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 17,2

ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) NAINTE
înaintea: prep. 1,17; 3,4; 4,3, 25; 8,30; 14,19; 15,11, 33; 16,18;
18,16; 22,29; 23,1; 25,6, 7, 26
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 17,14; 18,12, 13; 30,7
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 8,22, 23,25

(a se) ÎMPIEDICA: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
vor împiedeca: ind. viit.I. 3.pl. 4,16
(sã) va împeideca: ind. viit.I. 3.sg. 19,2

ÎNALT, -Ã: adj./s.
înalþi: adj. m. pl. nom. 6,17; 30,13
(prea) înalte: ad j. n. pl. ac. 8,2
înalt : adj. n. sg. ac. 9,14
înaltã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.17; 17,16
înalt a: adj. antep. f. sg. nom. 24,7
(ceale) înnalte: s.f. pl. ac. 30,13

(a se) ÎMPINGE: v. III
(sã) va împinge: ind. viit.I. 3.sg. 21,6
(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE
(a) ÎMPLETI: v. IV
împleteaºte: ind. prez. 3.sg. 12,19

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 4,8
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 11,10, 11; 18,10
înalþã: ind. prez. 3.sg. 14,29; 17,19
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 16,18; 18,12
sã (te) înalþi: conj. prez. 2.sg. rezum. cap.25

(a) ÎMPODOBI: v. IV
împodobeaºte: ind. prez. 3.sg. 15,2
a împodobi: inf. pr ez. 26,23
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVA
îm protiva: prep. 1,11, 1 8; 3,30; 8,36; 14,7; 17,11; 19,3;
rezum. cap.20; r ezum. cap.21; 21,30; 23,11; 24,28; 25,18;
28,4
împrotivã: adv. 30,31
ÎMPOTRIVITURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVITURÃ
„neînþelegere”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Magazin istoric pentru Dacia. Supt redacþia
lui A . Treb. Laurian ºi Nicol. Bãlcescu [IV], Tom. I–V.
Bucur eºti,1845–1847.
împrotiviturile: pl. ac. 18,18

ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþar ea: sg. nom. 3,35; 21,4
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 30,32
(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(t e) încãlzeºti: ind. prez. 2.sg. 5,20
(a se) ÎNCELUI: v. IV (cf. Indice 2Par)
(sã) va încelui: ind. viit.I. 3.sg. 5,23
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(a) ÎNDEMN A: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.4; rezum.
cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.31

sã (te) înceluieºti: con j. prez. 2.sg. 7,25
va încelui: ind. viit.I. 3.sg. 12,26
înceluie: ind. prez. 3.sg. 28,10
înceluiaºte: ind. prez. 3.sg. 28,23

ÎNDEMNÃTOR, -TOARE: s.m./f.
îndemnãtoriu: s.m. sg. ac. 6,7

(a se) ÎNCEPE: v. III
(sã) înceape: ind. prez. 3.sg. 24,6

ÎNDOITE: s.f. (la pl.) „douã rânduri de haine”
îndoite: s.f. pl. ac. 31,2 1

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. nom. 1,7

ÎNDESTULAT, -Ã: adj.
îndestulat: m. sg. nom. 12,9

ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
-ceput: sg. ac., în loc. adv. din-ceput 8,22
începutul: sg. nom./ac. 4,7; 8,22; 9,10

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznind: gerunziu 28,1

ÎNCET: adv.
încet: 13,11

(a se) ÎNDREPTA: v. I
va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 3,6; 4,27; 11,3, 5
îndrep teaze (sic!): imperativ 2.sg. 4,26
(sã) îndrepteazã: ind. prez. 3.pl. 13,10
(sã) îndreapteazã: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.14
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 14,15; 28,13
îndrep teazã: ind. prez. 3.sg. 15,21; 17,15; 21,29
(sã) vor îndrepta: ind. viit.I. 3.pl. 16,3
a îndrep ta: inf. prez. 16,9
(sã) îndrepta: inf. prez. fãrã a rezum. cap.18
(sã) îndrepteazã: ind. prez. 3.pl. 20,24
îndrep teazã: imperativ 2.sg. 23,19
îndrep ta: inf. prez. fãrã a 25,8

(a) ÎNCETA: v. I
(nu) înceta: imperativ prohib. 2.sg. 19,27
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 21,26
vor înce ta: ind. viit.I. 3.pl. 22,10; 26,20
(nu) înceta: imperativ prohib 2.sg. 24,11
sã înceate: conj. prez. 3.sg. 25,10
ÎNCHISO ARE: s.f.
închisori: pl. ac. 1,11
(a se) ÎNCHIZÃªUI: v. IV
(te) vei închizãºui: ind. viit.I. 2.sg. 6,1
(sã) închizãºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,15
(sã) va închizãºui: ind. viit.I. 3.sg. 17,18
(s-)au închizãºuit: ind. pf.c. 3.sg. 27,13

ÎNDREPTARE: s.f.
îndrep tãrii: sg. gen. 1,3
îndrep tarea: sg. ac. 2,9

(a) ÎNCINGE: v. III „a se înfãºura cu cingãtoar e”
încins-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,17

(a se) ÎNDULCI: v. IV
îndulceaºte: ind. prez. 3.sg. 13,19
(sã) îndulceaºte: ind. prez. 3.sg. 27,9

ÎNCINGERE: s.f.
încingere: sg. ac., în sintagma fãrã încingere de zid „neîntãritã cu
ziduri” 25,28
ÎNCINS. -Ã: adj.
încinse: f. pl. ac. 30,31
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiura: ind. imp. 3.sg. 8,29
încungiurându-: gerunziu 18,11
ÎNCONJURARE: var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurare: sg. ac. 8,27
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 26,2
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,28; 6,15; 7,22; 12,16

ÎNDULCITURÃ: s.f. (aici) „momealã”, „ademnire”, „farmec”
(cf. lat. iilecebra, -ae)
îndulcituri: pl. ac. 9,13
(a se) ÎNDURA: v. I
(sã) îndurã: ind. prez. 3.pl. 13,13
ÎNDURAT, -Ã: s.m./f. (Înv.) „care se îndurã”
(celui) îndurat : s.m. m. sg. dat., în sintagma bcelui îndurat spre
sãraci „celui milostiv” 28,8
(a) ÎNFIGE: v. III
înfiptu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 6, 1
ÎNFLORIT, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNFLURIT, -Ã
înfluritã: f. sg. ac. 17,22
ÎNFOCAT, -Ã: ad j.
înfocat: n. sg. nom. rezum. cap.30; 30,5

ÎNDÃRÃTNIC , -Ã: adj.
îndãrãvnicã: f. sg. ac. 4,24; 6,14
îndãrãtnicã: f. sg. ac. 17,20
îndãrãtnic: m. sg. nom. 16,28

ÎNFRÂNGERE: s.f.
înfrângerii: sg. gen. 16,18
înfrãngerea: sg. nom. 18,7

(a se) ÎNDELUNGA: v. I
(sã) îndelungã: ind. prez. 3.sg. 13,12

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 17,4

ÎNDELUNGAT: adv. (aici) „departe” (cf. lat. longe)
îndelungat: 22,5

(a) ÎNGÃLBENI: v. IV; (Înv. ºi rar) (a) ÎNGÃLBINI
îngãlbineaºte: ind. prez. 3.sg. 23,31

ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. nom. rezum. cap.1

(a) ÎNGÃZDÃCI: v. IV; var. (a) ÎNGÃJDÃCI „a îmbogãþi”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te
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ÎNGRÃDIRE: s.f.
îngrãdirile: pl. ac. 9,3

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
sã (sã) întãr eascã: con j. prez. 3.pl. 4,26
întãrea: ind. imp. 3.sg. 8,28
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 12,3; 15,26; 24,3; 25,5; 29,14
(sã) întãr esc: ind. prez. 3.pl. 15,22; 20,18
(sã) întãr eaºte: ind. prez. 3.sg. 16,12; 20,28
au înterit: ind. pf.c. 3.sg. 16,26
întereaºte: ind. prez. 3.sg. 18,22
întãresc: ind. pez. 3.pl. rezum. cap.20
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. 21,29
întãrit f iind: pasiv gerunziu 30,1
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. 31,17

(a se) ÎNGRÃªA: v. I
(sã) va îngrãºa: ind. viit.I. 3.sg. 11,25; 13,4
îngr aºe: ind. prez. 3.sg. 15,30

ÎNTÃRIRE: s.f.
întãririle: pl. ac. 12, 11
întãrir ea: sg. ac. 22,21

ÎNGRIJAT, -Ã: adj. (Rar) „îngri jorat”
îngri jat: m. sg. nom. 28,14

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãritã: f. sg. ac. 18,19

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
sã (sã) înmulþascã: con j. prez. 3.pl. 4,10
(sã) înmulþesc: ind. prez. 3.pl. 9,11
(sã) v or înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 13,11; 28,28; 29,16

ÎNTÂI: adv.
întâi: adv. în loc. adv. mai întâi 18,17

la Samuelis Klein, Dictionarium valachico-latinum, editat de L.
Gáldi la Budapesta, în 1944).
sã îngãjdãcesc: conj. prez. 1.sg. 8,21
ÎNGER: s.m.
înger u: sg. nom. 17,11
(a) ÎNGHIÞI: v. IV
sã înghiþim: con j. prez. 1.pl. 1,12

(a se) ÎNSÃNÃTOªI: v. IV; var. (Înv.) (a se) ÎNSÃNÃTOªA: v. I
(sã) va însãnãtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 28,25
(a) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6

ÎNTÂMPINARE: s.f.
-ntâm pinarea: sg. ac. 7,15

(a) ÎNSERA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃRA
însãrând: gerunziu 7,9
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (a) ÎNSÃTOªA (Înv. ºi reg.) „a înseta”
va însãt oºa: ind. viit.I. 3.sg. 25,21
(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(sã) va însoþi: ind. viit.I. 3.sg. 10,22

(a se) ÎNªELA: v. I
(t e) înºeli: ind. prez. 2.sg. (aici) „te laºi sedus” 5,20
înºalã: ind. prez. 3.sg. 11,9; 13,6; 19,3; 2 4,12; rezum. cap.30;
30,17
(sã) înºalã: ind. prez. 3.pl. 22,12

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunea: sg. ac. 5,2
înºelãciune: sg. nom./ac. 12,20; 26,19
înºelãciuni: pl. ac. 24,2
ÎNªELÃTOR, -TOARE: adj./s.
înºelãt oriul: s.m. sg. nom. 3,32; 12,27
înºelãt ori: s.m. pl. ac. 3,3 4
(cel) înºelãt oriu: s.m. sg. nom. 17,4
înºelãt oare: adj. n . pl. nom. 12,5
înºelãt oare: adj. f. sg. nom. 12,5; rezum. cap.26; 26,28
înºelãt oriu: ad j. n. sg. nom. rezum. cap.31; 31,30
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâtã: ind. prez. 3.sg. 20,2; 29,22; 30,33
ÎNTÃRÂTAT, -Ã: s.m./f.
(celui) întãrâtat : s.m. sg. gen. 27,4

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 1,26; 1 2,21
ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plarea: sg. ac. 30,30
ÎNTÂRZIERE: s.f.
întârziiarea: sg. ac. rezum. cap.13

ÎNSOÞIT, -Ã: adj.
însoþit e: f. pl. nom. 26,23

ÎNªELARE: s.f.
înºelarea: sg. nom. 11,3
înºelare: sg. ac. 26,26

(a se) ÎNTÂMPINA: v. I; var. (a se) ÎNTIMPINA
întâm pinã: ind. prez. 3.sg. 7,10
a întâm pina: inf. prez. 17,12
(s-) au întim pinat: ind. pf.c. 3.pl. 22,2
(s-)au întâm pinat: ind. pf.c. 3.pl. 29,13

(a) ÎNTEMEIA: v. I
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 3,19
ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciune: sg. ac. 9,7
(a) ÎNTINDE: v. III
întins-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,24
întinde: ind. prez. 3.sg. 29,5
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 31,20
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 1,23
(sã) v or întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. 2,19
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 3,28
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 7,20
întoarce: ind. prez. 3.sg. 12,7; 17,20
va înt oarce: ind. prez. 3.sg. 16,7; 26,15
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 17,8; 26,11, 14
întoarce: inf. prez. fãrã a 22,27
au întor s: ind. pf.c. 3.pl. (aici) „a transcrie”, „a copia” (cf. lat.
tr ansfer¹) 25,1
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 26,2 7
întorc: ind. prez. 3.pl. 29,8
ÎNTORT, -OARTÃ: adj./s. „nedrep t”; „strâmb”
(ceale) înt oarte: s.f. pl. ac. 2,12
[cel] înt ort: s.m. sg. nom. rezum. cap.16
întoar te: adj. f. pl. nom. 2,15; 4,27
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întoar tã: adj. f. sg. ac. în sint agma gurã întoartã „gurã mincinoasã;
gurã nedreaptã” 6,12
întort: ad j. n. sg. nom. 8,8
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARMAT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „înarmat”
întrarmat: m. sg. ac. 6,11; 24,34
(a) ÎNTRECE: v. III
ai întrecut: ind. pf.c. 2.sg. 31,29
ÎNTREG , -EAGÃ: adj.
întreg: m. sg. ac. 1,12
(a) ÎNTRIS TA: v. I
va întrista: ind. viit.I. 3.sg. 12,21
ÎNTRISTARE: s.f.
întristarea: sg. nom. 25,20
ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristat: n. sg. nom. rezum. cap.17
întristatã: f. sg. nom. 25,23
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecoase: f. pl. ac. 2,13
întunecoasã: f. sg. nom. 4,19

înþãlepþii: s.m. pl. nom./ac. 3,35; 13,20
[cel] înþãlept/(cel) înþãlep t: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.9; rezum.
cap.12; 21,22; rezum. cap.26
(cel) înþelept: s.m. sg. ac. 9,8; 12,15; 19,25; 21,11; 23,24; 25,12;
29,11
înþãleptului: s.m. sg. gen./dat. 9,9; 10,13; 11,29; 13, 14; 16,23
(cel) înþãlept: s.m. sg. nom., în sintagma cel înþãlept cu inima 10,8
(cei) înþãlepþi: s.m. pl. nom./ac. 10,14; rezum. cap.13
înþãlepþilor: s.m. pl. gen . 12,18; 14,6
înþeleptului: s.m. sg. gen. rezum. cap.15; 15,14
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 15,12
(cel) înþelept: s.m. sg. nom., în sintagma cel înþelept cu înima 16,21
înþelepþii: s.m. pl. nom./ac. 29,8; 30,24
(mai) înþãlept: ad j. m. sg. nom. 1,5; 21,11
înþãlept: adj. m. sg. nom./ac. 3,7; 9,12; rezum.cap.10; 10,1, 5,
19; 11,30; 13,1; 15,20; 20,1
înþelept: adj. m. sg. nom. rezum. cap.13; 13,20; 14,35; 16,14;
17,28; 19,20; 20,5, 26; 23,15, 19; 24,5; 26,5, 12; 28,7, 11; 29,9
înþeleaptã: adj. f. sg. nom. 14,1; 17,2
înþãleapte: adj. f. sg. dat. 14,15
înþãleaptã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.17
(mai) înþelept: adj. m. sg. nom. 19,25; 26,16
(mai) înþeleapte: adj. f. pl. nom. 30,24
înþelept: adv. (aici) „prudent” 28,11
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºte: 28,26
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
învãþa: ind. imp. 3.sg./pl. 4,4; 5,13
învaþã: imperativ 2.sg. 6,6; 9,9; 19,18; 27,11; rezum. cap.29; 29,17
învaþã: ind. prez. 3.sg./pl. 9,7; 10,21
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 16,23
a învãþa: inf. prez. 17,16; rezum.cap.2 4
sã înveþi: conj. prez. 2.sg. 22,25
(sã) învãþa: inf. prez. fãrã a 29,19
am învãþat: ind. pf.c. 1.sg. 30,3
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 31,1

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 7,9
întunearecul: sg. ac. 7,9
întunearecului: sg. gen. 20,20
ÎNÞELEGÃTOR, -TOARE: adj.
înþelegãtoriu: m. sg. nom. 17,28
(a) ÎNÞELEGE: v. III
vei înþãleage: ind. viit.I. 2.sg. 2,5, 9
înþãleageþi: imperativ 2.pl. 8,5
înþãleg: ind. prez. 3.pl. 8,9
a înþeleage: inf. prez. 14,8
înþãleage: ind. prez. 3.sg. 17,8; 24, 12; 29,19
va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 19,25
ar fi înþeles: cond. pf. 3.sg. 30,32

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
(celor) învãþaþi: s.m. pl. gen. 8,12
(cel) învãþat: s.m. sg. ac. 15,24
învãþatului: s.m. sg. gen. rezum. cap.16
(cel) învãþat: s.m. sg. nom., în sintagma (cel) învãþat în cuvânt
16,20
învãþat : adj. m. sg. nom. 17,27; 24,5

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleagerea: sg. nom./ac. 1,3, 4; 3, 13; 23,23
înþãleagerii: sg. gen. 9,6

ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: s.m./f.
învãþãtorilor : s.m. pl. dat. 5,13
învãþãtoriu: s.m. sg. ac. 6,7

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.; var. (Înv.) ÎNÞÃLEPCIUNE
înþãlepciune: sg.ac. rezum. cap.; 2,2; 3,19; 10,31; 13,10; 17,16
înþelepciunea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,3; 10,23; 14,6, 33;
16,16; 17,24; rezum. cap.22; rezum. cap.23; 23,23; 24,3; 28,2;
29,3, 15; 30,2, 3
înþãlepciunii: sg. gen./dat. 1,2; rezum. cap.2; rezum. cap.3; 4,7,
11; 7,4; rezum. cap.14
înþelepciunii: sg. gen./dat. 1,7; rezum. cap.7; 9,10; 15,33; rezum.
cap.16; 18,4; 20,15; 24, 14; r ezum. cap.29; 31,26
înþãlepciunea: sg. nom./ac. 1,7, 20; 2,6, 10; rezum. cap.3;
3,13, 20; rezum. cap.4; 4,5, 7; 5,1; 6,6; r ezum. cap.8; 8,1,
11, 12, 14, 33; rezum. cap.9; 9,1, 9; 10,13; 11,2; 14,8; r ezum.
cap.24
înþelepciune: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,30; 24,7; 27,11
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: ad j./s./adv.; var. (În v.) ÎNÞÃLEPT ,
-EAPTÃ
înþãleptul: s.m. sg. nom. 1,5; rezum. cap.4; 14,16
înþelepþilor: s.m. pl. gen ./dat. 1,6; 14,3, 24; 15,2, 7, 31; 18,15;
22,17; 24,23; 27,19

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãturii: sg. gen. 1,2, 3; 6,23; 21,16; 22,15
învãþãtur a: sg. nom./ac. 1,4, 7, 8, 29; 4,1, 13; 5,2, 12, 23; 8,10,
33; rezum. cap.9; 10,17; rezum. cap.12; 12,1, 8; 13,1, 15, 18;
14,6; rezum. cap.15; 15,5, 10, 14, 32, 33; 16,22; 18,15; rezum.
cap.19; 19,11, 20, 25, 27; 22,17; 23,9, 13, 23; rezum. cap.24;
24,4, 14, 32
învãþãturã: sg. ac. 3,4; 23,12
învãþãtur a: sg. ac., în sintagma în vãþãtura Domnului 3,11
ÎNVÂR TOªARE: s.f.
învãr toºarea: sg. ac. 25,15
J
JAF: s.n.
jafuri: pl. ac. 1,13; 16,19; 31,11
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laþuri: pl. ac. 11,15
laþurile: pl. ac. 21,6
laþul: sg. nom. 29,6

JALE: s.f.; var. JEALE
jealea: sg. nom. 14,13
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRT VÃ
jârtve: pl. ac., în sintagma jârtve pentru mântuire 7, 14
jârtvele: pl. nom./ac. 9,2; rezum. cap.15; 15,8; r ezum. cap.21;
21,3, 27
jârtve: pl. ac. 17,1

LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. nom. rezum. cap.3; 11,10; rezum. cap.15; rezum. cap.16;
rezum. cap.22; r ezum. cap.31
laude: pl. ac. 10,7
laudã: sg. ac. rezum. cap.27; 27,21

(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
a jâr tvi: inf. prez. 16,5

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomiia: sg. ac. 15,27; 28,16

JGHEAB: s.n. (cf. Indice Ne)
jgheabul: sg. ac. 5,15

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

JOS: adv.
jos: 25,3

LÃCUSTÃ: s.f.
lãcusta: sg. nom. 30,27

(a se) JUDECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) GIUDECA
giudecã: ind. prez. 3.sg. 17,26
judecã: ind. prez. 3.pl. 8,15, 16; 18,18; 29,14
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 22,23; 23,11
a judeca: inf. prez. rezum. cap.24
(sã) judecã: ind. r pez. 3.sg. rezum. cap.30
judecã: imperativ 2.sg. 31,9
JUDECATÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecat a: sg. ac. 15,23
giudecãþii: sg. gen. 18,5
judecãþii: sg. gen. 1,3; 8,20; 17,23; 20,8
judecat a: sg. nom./ac. 2,9; 17,14; 19,28; rezum. cap.21;
rezum.cap.26; 26,10; 29,26
judecãþi: pl. nom. 12,5
judecatã: sg. ac. 13,23; 16,10; 21,3, 7, 15; 24,23; 28,5, 21
judecãþile: pl. nom./ac. rezum. cap.16; 16,11; 18,19; 19,29;
31,5
(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a în junghia”
junghiiat-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
JUNGHIERE: s.f. (cf. Indice Pr)
junghiere: sg. ac. 7,22
junghieri: pl. ac. 16,5
(a se) JURA: v. I
(sã) joarã: ind. prez. 3.sg. 29,2 4
sã jur : con j. prey. 1.sg. 30,9
L
LACOM, -Ã: adj./s.
lacomi: s.m. pl. ac. rezum. cap.23
lacom: adj. m. sg. nom. 29,4
LANCE: s.f.
lãnci: pl. ac. 26,18
LANÞ: s.n.
lanþu: sg. nom., în sintagma lanþu de aur 1,9
LAPTE: s.n.
lap tele: sg. nom. rezum. cap.27; 27,27; 30,33
LARG: adv.
larg: adv. în loc. adv. pre larg rezum. cap.7
LAÞ: s.n.
laþu: sg. ac. 7,23

(a se) LÃSA: v. I
lasã: ind. prez. 3.sg. 2,13; 10,17; 12,11; 13,22; 27,8; 28,21
sã laºi: conj. pr ez. 2.sg. 6,20
lãsaþi: imperativ 2.pl. 9,6
a lãsa: inf. prez. rezum. cap.20
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 20,7
(sã) lasã: ind. prez. 3.sg. 29,15
(a) LÃÞI: v. IV
lãþeaºt e: ind. prez. 3.sg. 18,16; 20,19
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom. 21,4
(a se) LÃUDA: v. I
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(sã) v or lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 24,25
a (te) lãuda: inf. prez. rezum. cap.27
laude: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 27,2
laudã: ind. prez. 3.pl. 28,4
va fi lãudat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 28,20
va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
au lãudat: ind. pf.c. 3.sg. 31,28
va fi lãudatã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 31,30
sã laude: conj. prez. 3.pl. 31,30
LÂNÃ: s.f.
lânã: sg. ac. 31,13
(a se) LEGA: v. I
leagã: imperativ 2.sg. 6,21; 7,3
(sã) leagã: ind. prez. 3.sg. 13,13
au legat : ind. pf.c. 3.sg. 30,4
LEGAT, -Ã: adj.
legatã: f. sg. nom. 22,15
LEGÃTURÃ: s.f.
legãtur a: sg. ac., în sint agma legãtura Dumnez eului „legãmântul
cu Dumnez eu” 2,18
legãturi: pl. ac. „frânghii” 7,22
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. 1,8; 3,1, 21; 4,2; 6,20, 23; 7,2; 13,14; 28,4,
7, 9; 29,18; 31,26
leage: sg. ac., în loc. adj. fãrã leage/fãrã de leage (Înv.) „nelegiuit”
2,22; r ezum. cap.3; 10,11; 13,9; 16,29; 17,15; 19,28
leage: sg. ac., în sintagma cãlcãtoriul de leage/cãlcãtoriu de leage/
cãlcãt orilor de leage rezum. cap.6; 6,12; 13,2
legii: sg. gen. rezum. cap.6
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legi: pl. ac., în sintagma puitorii de legi 8,15
leage: sg. ac. 8,27, 29; rezum. cap.28

limbi: pl. ac., în sintagmele gura cu doao limbi/cuvint ele de doao
limbi „gura ipocritã; omul mincinos” 8,13; 18,8
limbii: sg. gen. rezum. cap.10; rezum. cap.12; 18,21; 28,23
limbã: sg. ac. 21,6
limba: sg. nom./ac., în sintagmele limba moale „vorba blândã”
rezum. cap.25

LEGUMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi rar) LEGUM: s.m.
legumi: pl. ac. rezum. cap.15; 15,17
LEIÞÃ: s.f.
leiþa: sg. nom. 26,13
LEMN: s.n. „tulpina ºi ramurile unui arbore tãiat, servind ca
material de constr ucþii, drep t combustibil etc.”; „copac”, „pom”
lemnul: sg. nom., în sintagma lemnul vieþii 3,18; 11,30; 13,12; 15,4
lemn: sg. ac. 25,20
leamnele: pl. nom./ac. 26,20, 21
LENE: s.f.
leanea: sg. nom./ac. 12,11; r ezum. cap.19; 28,19
LENEª, -Ã: adj./s.
(cel) leaneº: s.m. sg. ac. rezum. cap.6; 18,8
leaneºule: s.m. sg. voc. 6,6, 9
leaneºul: sg. nom. 10,26; 19,24; rezum. cap.20; 20,4; 21,5; rezum.
cap.22; 22,13; 26,13, 14, 15, 16
leaneºu: s.m. sg. ac. rezum. cap.12
(cel) leaneºu: s.m. sg. nom./ac. 13,4; rezum. cap.21; 21,25
leaniºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.15
leaneºilor: s.m. pl. gen. 15,19
leaneºului: sg. gen./dat. rezum. cap.24
leaneºu: ad j. m. sg. nom./ac. 6,11; rezum. cap.10; 24,30
leaneºe: adj. f. sg. nom. 31,27
(a) LENEVI: v. IV (aici) „a nu lua în seamã” (cf. lat. negleg¹, -ere)
aþi lenevit: ind. pf.c. 2.pl. 1,25
LENEVIRE: s.f.
lenevirea: sg. nom. rezum. cap.19; 19,15
lenevire: sg. ac. 29,11
(a se) LEPÃDA: v. I; var. (Pop.) (a) LÃPÃDA
(v-)aþi lepãdat: ind. pf.c. 2.pl. 1,24
(nu) lãpãda: imper ativ prohib. 2.sg. 3, 11
sã lepãdaþi: con j. prez. 2.pl. 8,33
leapãdã: ind. prez. 3.sg. 11,17; rezum. cap.15; 15,32; rezum.
cap.22; 22,10
leapãdã(-sã): ind. prez. 3.pl. 13,19
LESNE: adv.; var. LEZNE
lesne: 14,6; 29,22
lezne: 18,14

LIMBUT, -Ã: adj.
limbutã: f. sg. nom./ac. 7,10; 9,13; rezum. cap.19; 21,9; 25,24;
rezum. cap.27; 27,15
limbut: m. sg. nom. 16,28
limbuta: adj. antep. f. sg. nom. 19, 13
LIMBUÞEªTE: adv. „cu mare îndrãznealã (la vor bã)”; cuvântul
nu este înregistrat în DA
limbuþeaºte: 21,29
LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „sãrãcie”
lipsa: sg. nom./ac. 6,11, 32; 10,21; 14,23; 20,13; rezum. cap.24;
24,34; 28,22, 27
lipsã: sg. ac. 11,2 4; 21,5, 17; 28,19; 30,9; 31,11
lipsa: sg. ac., în loc. adj. de lipsa „necesar” 27,27
lipsã: sg. ac., în loc. adj. de lipsã 30,8
(a se) LIPSI: v. IV
va lipsi: ind. viit.I. 3.sg. 10,19; 22,16; 28,27
(sã) va lipsi: ind. viit.I. 3.sg. 20,21
LIPSIRE: s.f. „lipsã”, „sãrãcie”
lipsire: sg. nom./ac. 3,33; 10,4
LIPSIT, -Ã: adj./s.
lipsit: adj. m. sg. nom., în sintagmele lipsit de inimã/lipsit de
pâine/lipsit de inimã 10,13; 11,12; 12,9; 28,16
lipsit: adj. m. sg. nom. 19,22; rezum. cap.28
(cel) lipsit/(celui) lipsit: s.m. sg. ac./dat. 14,31; 22,22; rezum.
cap.31; 31.20
(cei) lipsiþi: s.m. pl. ac. 30,14
lipsitului: s.m. sg. dat. 31,9
LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul rezum. cap.2; 14,23; 15,3
loc: sg. ac. 9,14; 18,16; 25,25
locul: sg. ac. 25,6; 27,8
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 27,7; 30,14
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºurile: pl. nom. 3,33
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 2,21
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 8,12
a lãcui: inf. prez. 21,19
lãcuind: gerunziu 30,1

(a) LEªUI: v. IV; var. (a) ALEªUI
sã aleºuim: conj. prez. 1.pl. 1,11
aleºuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,18; 12,6
(nu) aleºui: imper ativ prohib. 2.sg. 24,15
leºuind: gerunziu 7,12
leºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 23,28
a leºui: inf. prez. rezum. cap.24

(a) L OVI: v. IV
a lovi: inf. pr ez. 17,26
vei lo vi: ind. viit.I. 2.sg. 23,13, 14
lovindu-: gerunziu 27,22

LEªUIRE: s.f.; var. ALEªUIRE
leºuirile: pl. ac. 10,3; 11,6
LEU: s.m.
leului: sg. gen. 19,12; 20,2
leul: sg. nom./ac. rezum. cap.22; 22,13; 26,13; rezum. cap.28;
28,1; 30,30
leu: sg. nom. 28,15
LIMBÃ: s.f.
limba: sg. nom./ac. 6,17, 2 4; 10,20, 31; 1 2,18, 19; rezum. cap.15;
15,2, 4; rezum. cap.16; 16,1; 17,4, 20; 21,23; 25,15, 23; r ezum.
cap.26; 26,28; 31,26

LOVIRE: s.f.
lovirile: pl. ac. 20,30
(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 5,1; 7,2 4; 8,34
ia: ind. prez. 3.sg. 11,31; 13,3; 17,23; 20,16
ia: ind. prez. 3.sg., în loc. v. ia împrumut 22,7
sã iai: conj. prez. 2.sg. 22,25
sã ia: conj. pr ez. 3.sg. 22,2 7; 24,18
ia: imperativ 2.sg. 23,1; 25,4, 5; 27,13
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(sã) v or lua: ind. viit.I. 3.pl. 2,22
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 4,1; 8,5
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 7,20
luaþi: imperativ 2.pl. 8,10
a lua: inf. prez. 9,9
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 12,2; 16,21; 21,11; 22,9
a lua: inf. prez. în sintagma a lua f aþa „a pãrtini” 18,5
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 23,18; 27,22
luând: gerunziu 29,2

M
MAI: s.n.
maiuri: pl. nom. 19,29
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 1,8; 4,3; 6,20; 10, 1; 17,25; 30,17
maica: sg. nom. 23,22, 25
maicã-sa: sg. nom./ac. 29,15; 31,1

(a se) LUCRA: v. I
lucr eazã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,22; 10,23, 29; 13,4, 10, 16; 14,22;
16, 12; 21,15, 24; 26,28
a lucra: inf. prez. rezum. cap.6; 21,25
(sã) lucr eazã: ind. prez. 3.sg. 7,23
au lucrat : ind. pf.c. 3.sg. 10,4; 16,4; 31,13
lucrã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap. 12; 12,11, 22; 16,26; rezum.
cap.20; rezum. cap.28; 28,19
va lucr a: ind. viit.I. 3.sg. 14,17
lucrând: gerunziu rezum. cap.16
sã lucrezi: conj. prez. 2.sg. 23,4
LUCRÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) LUCRÃTORIU (Pop.)
„harnic”
lucrãtoriu: m. sg. ac. rezum. cap.10
LUCRU: s.n.
lucr uri: pl. ac. 2,14; r ezum. cap.6; 8,6; 12,4
lucr ul: sg. nom./ac. 10,16; 12,14; 18,9; 21,8; 22,29; 24,27, 29;
rezum. cap.31
lucr u: sg. nom./ac. 11,18; 13,13; rezum. cap.20; 20,1
lucr urile: pl. nom./ac. 16,3, 11; rezum. cap.30; 31,31
lucr ul: sg. ac., în sintagma grabnic în lucrul sãu rezum. cap.22
LUME: s.f.
lumii: sg. gen. 8,26
lume: sg. ac. 8,31

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumã-sa: sg. ac. 15,20; 19,26; 28,24; 30,11
muma: sg. ac. 20,20
MARE: adj./s.
mar e: adj. m./f. sg. nom. 6,30; 15,5; 21,14; 23,11; 27,14
mari: adj. f./n. pl. ac. 8,6; 15,16
(mai) mari: s.f. pl. ac. 16,21
MARE: s.f.
mar ea: sg. ac. 8,29
mãrii: sg. gen. 23,3 4; 30,19
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac., în sintagma mar ginile pãmântului 17,24
mar ginile: pl. ac., în contextul mai amplu: depar te ºi din marginile
ceale mai de pr e urmã preþul ei (aici des pre valoare femeii
des toinice) „nepreþuitã” 31,10
MARTOR: s.m.
mar tor: sg. nom. 12,19
martorul: sg. nom., în sintagmele martorul credincios/martor ul
viclean/mar torul s trâmb/mar tor ul mincinos/mar toru l
nedrep t/mar tor deºert 14,5, 25; r ezum. cap.19; 19,5, 9, 28;
21,28; 24,28
mar tor: sg. nom., în sintagma mar tor nedrept rezum. cap.19
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 9,2

(a) LUMINA: v. I
va lumina: ind. viit.I. 3.sg. 7,18

MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MACAR
macar : adv. în loc. cj. macar cã 30,12

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 4,18; 13,9
luminã: sg. nom. 6,23
lumina: sg. nom., în sintagma lumina ochilor 15,30

MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. ac. 8,25

LUMINÃT OR, -TOARE: s.m./f. „cãlãuzitor”
luminãt oriu: s.m. sg. nom. 29,13

MÃIESTRIE: s.f.
mãiestriia: sg. ac. 8,5

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen., în sintagma zioa lunii pline 7,20

MÃIESTRU, MÃIASTRÃ: s.m./f. „cel ºiret”; (Înv.) „învãþat”
mãestrul: s.m. sg. nom. 14,15
mãiestrii: s.m. pl. nom. 14,18
(cel) mãies tru: s.m. sg. nom. 27.12

LUNECÃTOR, -TOARE: adj.
lunecãtoar e: f. sg. nom., în sintagma gura lunecãtoare „gura care
pãcãtuieºte” 26,28
LUNG , -Ã: adj.
(mai) lungã: f. sg. nom. 28,2
lungi: f. pl. nom. 28,16

MÃR: s.n.
mear e: pl. nom. rezum. cap.25; 25,11
MÃRGÃRIT: s.n. (Înv. ºi pop.) „per lã folositã ca podoabã”
mãr gãrit: sg. ac. 25,12

(a) LUNGI: v. IV „a prelungi”
lungeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.9

(a se) MÃRI: v. IV
mãri(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
(sã) va mâri: ind. viit.I. 3.sg. 13,18
(sã) va mãri: ind. viit.I. 3.sg. 27,18

LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. nom./ac. 3,2, 16

MÃRIME: s.f.
mãrime: sg. ac. 8,25

LUT: s.n.
lut : sg. ac., în sintagma vas de lut 26,23

MÃRIRE: s.f.
mãrir ea: sg. nom./ac. 3,16, 35; 8,18; 17,6; 25,27; 29,23

(a) LUNGA: v. I; vezi (a) ALUNGA
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mãrire: sg. nom. 11,16
mãririi: sg. gen. 15,33

MÂNCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) mâncãtori: s.m. pl. ac. 28,7

(a se) MÃRITA: v. I
(sã) va mãrita: ind. viit.I. 3.sg. 30,23

MÂNDRIE: s.f.
mândria: sg. ac. 8,13
mândriia: sg. nom. 11,2
mândriii: sg. gen. 14,3
mândrie: sg. ac. 21,24

MÃR TURIE: s.f. (În v. ºi reg.; ccr.) „martor”; „depoziþie”
mãr turiia: sg. nom., în sintagma mãr turiia strâmbã „martor ul
mincinos” 6,19
mãrturie: sg. nom./ac., în sintagma mãr turie înºelãtoare/mãrturie
mincinoasã „martor mincinos” 12,17; 25,18
(a) MÃRTURISI: v. IV
va mãrturisi: ind. viit.I. 3.sg. 28,13

(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se îndrepta spre”; (Înv. ºi rar)
„a se grãbi”
mânecã: ind. prez. 3.pl. 8,17

MÃSEA: s.f.
mãsealele: pl. ac. 30,14
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom., în sintagma mãsura dreaptã 11,1
mãsura: sg. nom. rezum. cap.16
mãsurã: sg. nom. 16,11
mãsurã: sg. nom., în sintagma mãsurã ºi mãsurã „douã feluri de
mãsuri” 20,10
MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. nom. 10,1
mãhnirea: sg. nom./ac. 12,25; 15,13

MÂINE: adv.; var. (În v. ºi reg.) MÂNE
mâne: 3,28; 27,1
mâne: adv. în loc. ad j. de mâne rezum. cap.27
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,24; 6,1, 3, 5; 10,4; 12,24; 13,11; 18,21;
19,24; 26,9, 15; 30,32; 31,19, 20
mânã: sg. ac. 6,5
mânile: pl. nom./ac. 6,10, 17; 14,1; 17, 18; 21,25; 24,33; 30,4
mâna: sg. nom., în loc. adv. mâna în mânã/mâna la mânã (cf.
lat. manus in manu/manus ad manum) „în perfect acor d” 11,21;
16,5
mânã: sg. ac., în loc. adv. mâna în mânã/mâna la mânã 11,21;
16,5
mânilor: pl. gen. 12,14; 31,13, 31
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Domnului rezum. cap.2 1; 21,1
mâinile: pl. ac. 22,26
mâni: pl. ac. 30,28
mâinilor: pl. gen. 31,16

MÂNCARE: s.f.
mâncãrile: pl. ac. 23,20
mâncare: sg. ac. 23,20; rezum. cap.27
MÂNCAT: s.n.
mâncat: sg. nom. rezum. cp.25

MÂNGÂIETOR, -TOARE: adj.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃIETOR,
-TOARE
mângãietoare: f. pl. nom. 15,8
(a se) MÂNIA: v. I
a (sã) mâniia: inf. prez. 18,14
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 22,14
(sã) va mâniia: ind. viit.I. 3.sg. 29,9
MÂNIE: s.f.
mânia: sg. nom./ac. 12,16; 17,25; 27,3, 4
mâniia: sg. nom./ac. 14,35; 15, 1; rezum. cap.19; 19,12; 24,18;
rezum. cap.26; rezum. cap.27
mâniile: pl. ac. 21,14; 26, 10; 30,33
mânie: sg. ac. 21,24
mâniii: sg. gen. 22,8

MÂHNIT, -Ã: s.m./f.
(celor) mãhniþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.31; 31,6

(a) MÂNC A: v. I
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 1,31; 18,21
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,17; 13,25; 25,27; 30,14, 20
sã mânce: conj. prez. 3.sg./pl. 6,8; 30,14, 17
mâncaþi: imperativ 2.pl. 9,5
sã mânci: conj. pr ez. 2.sg. rezum. cap.23; 23,1
(nu) mânca: imper ativ 2.sg. 23,6
mâncã: imper ativ 2.sg. 23,7; 25,16
ai fost mâncat: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.sg. 23,8
mãnâncã: imperativ 2.sg. 24,13
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 27,7, 18
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 31,27

MÂNDR U, -Ã: s.m./f.
(cei) mândri: s.m. pl. ac. 13,10; 16,19
mândrilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.15; 15,25
mândrul: s.m. sg. nom. 16,5
(cel) mândru: s.m. sg. nom./ac. 21,24; 29,23

MÂNIOS, -OASÃ: adj./s.; var. (În v. ºi rar) MÃNIOS, -OASÃ
mânios: adj. m. sg. nom./dat. rezum. cap.15; 15,18; 22,24; 26,21;
29,22
mãnioasã: adj. f. sg. ac. 21,19
mâniosul: s.m. sg. nom. rezum. cap.26; rezum. cap.29
(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 11,21; 28,18, 26
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom./ac. 2,7; 11,14; 21,31
mântuire: sg. ac., în sintagma jârtve pentru mântuire 7, 14
mântuire: sg. nom./ac. 8,35; 24,6
MÂNZ : s.m.
mânzul: sg. nom. 5,19
(a) MERGE: v. III
meargã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 4,25
mergi: imperativ 2.sg. 6,6; 14,7
mergea: ind. prez. 3.pl. 9,15
mergând: gerunziu 26,2
(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA
(a) MEªTEªUGI: v. IV
meºteºugeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,14, 18
MIC, -Ã: s.m./f.
(celor) mici: s.m. pl. dat. 1,4
(ceale mai) mici: s.f. pl. nom. rezum. cap.30
micile: s.f. pl. nom., în sintagma mai-micile 30,24
MIEL: s.m.
mielul: sg. ac. 7,22
miei: pl. nom. 27,26
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MITITEL, -EA: ad j./s.
mititel: adj. m. sg. nom. 9,4, 16
mititelul: s.m. sg. nom. 21,11

MIERE: s.f.
mier e: sg. ac., în sintagma fagur de miere 16,24
mier ea: sg. ac. rezum. cap.24
mier e: sg. ac. 24,13; 25,16, 27
miiar e: sg. nom. rezum. cap.25

MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþele: pl. nom. 8,19

MIJLOC: s.n.
mi jlocul: sg. ac., în loc. prep. în mi jlocul 4,21; 5,14; 8,2, 20; 15,31;
20,20; 22,13; 23,34; 30,19
MILA: s.f.
mila: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,3; 14,21, 22; r ezum. cap.16;
16,6, 15; rezum. cap.19; rezum. cap.20; 20,28; rezum. cap.21;
21,21
milã: sg. ac. rezum. cap.14; rezum. cap.15; 15,27; 21,3; 22,9; 27,4;
28,13
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 11,17; 19,22
milostivi: m. pl. nom. 13,13; 20,6

MOALE: adj. (aici) „blând”; „lipsit de energie”
moale: adj. n . sg. nom., în sintagmele rãspunsul moale/rãspuns
moale/limba moale rezum. cap.15; 15, 1; rezum. cap.25; 25,15
(cel) moale: s.m. sg. nom. 18,9
MOARTE: s.f.
moar te: sg. ac. 2,18; 5,5; 10,2; 11,4; 12,28; 14,12; 16,25; 24, 11;
26,18
morþii: sg. gen. 7,27; 13, 14; 14,27; 16,14; 21,6
moar tea: sg. nom./ac. 8,36; 11,19; 14,32; 18,21
MODRU: s.n. (aici) „mãsurã” (cf. lat. modus, -¾ „mãsurã”,
„limitã”, dar ºi „mod”, „chip”,”f el”)
modr u: sg. ac. 23,4

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 21,10

(a) MOLCOMI: v. IV; var. (a) MULCOMI
mulcomeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
mâlcomeaºt e: ind. prez. 3.sg. 15,18

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirea: sg. nom./ac. 11,19; 20,28
milostivirii: sg. gen. 31,26

MOLCOMIT, -Ã: ad j.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estare este la Simion Florea Marian, Sãrbãt orile la
români. Studiu e tnografic. [I – Cârnilegile]. Vol. I – III, Bucureºti,
1898 – 1901.
mãlcomitã: f. sg. nom. 15,4

(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,21, 31; 19,17
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoasã: f. sg. nom. 6,17; 17,7
mincinoasã: f. pl. (cu des. -ã) nom. 10,18
mincinoase: f./n. pl. nom./dat. 12,22; 17,4; 30,8
mincinos: m./n. sg. nom./ac. 13,5; rezum. cap.19; 19,22; 30,6
mincinos: m. sg. nom., în sintagma martorul mincinos 19,5;
21,28
mincinoasã: f. sg. ac., în sintagma mãr turie mincinosã 25,18
MINCIUNÃ: s.f.
minciuni: pl. ac. 6,19; 10,4; 14,25; 19,5, 9; rezum. cap.29
minciunii: sg. gen. 12,19; rezum. cap.20; 20,17; 23,3; 29,12;
rezum. cap.30
minciunã: sg. ac. 14,5; 21,6
MINTE: s.f.
mint ea: sg. nom./ac. 7,25; rezum. cap.15; 15,15 ,28; 19,8; 23,7;
24,2; 28,14
mint e: sg. ac., în sintagma lipsit de minte 28,16

MOLIE: s.f.
moliia: sg. nom. rezum. cap.25
molia: sg. ac. 25,20
MOªTEAN, -EANÃ: s.m./f.
moºt eanã: s.f. sg. nom. 30,23
(a) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 3,35
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. nom./ac. 4,7; 17,2; rezum. cap.20; 20,21
MREAJÃ: s.f.
mr eajea: sg. nom. 1,17
(a) MUIA: v. I (despre cuvinte) „a îmblânzi”, „a îndulci”
moaie: ind. prez. 3.sg. 2,16

MIRÃ: s.f.; var. MIRHÃ (Înv.) „smir nã”
mir hã: sg. ac. 7,17

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom./ac. 2,16; rezum. cap.5; 5,18; 6,24, 26, 29;
7,5, 10; rezum. cap.9; 9,13; 11,16, 22; 12,4; 14,1; rezum. cap.18;
18,22; rezum. cap.19; 19,14; 21,9, 19; 25,24; rezum. cap.27;
30,23; 3 1,30
muierii: sg. gen. 5,2; rezum. cap.6; 30,20; rezum. cap.31
muiare: sg. nom./ac. 19,13; 31,10
muierea: sg. ac. 27,15
muierilor: pl. dat. rezum. cap.3 1; 31,3

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mir eazme: pl. ac. 27,9

MUIEROTCÃ: s.m.
muierotcilor: pl. gen. 18,8

(a) MISTUI: v. IV
vei mistui: ind. viit.I. 2.sg. 5,11

(a) MULGE: v. III
mulge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.30; 30,33

MIªEL, -EA: adj.
miºei: m. pl. nom. rezum. cap.8
miºale: n. pl. ac. 14,34

MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
(mai) mult : adv. 6,15; 8,10; 17,10
mult: adv. 28,20

MINTEN: adv. (Reg.; mgm. Trans., Maram., Ban.) „pe datã”,
„imediat”, „numaidecât”, „îndatã”
mint eani: 25,8
(a) MINÞI: v. IV
mint e: ind. prez. 3.sg. 12,17; 14,5
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multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 6,35; 7,21; rezum. cap.8; 11,14;
13,7, 23; rezum. cap.14; 14,4, 23; 16,8; 19,21; 22,1; 24,6; 2 7,9;
rezum. cap.28; 31,29
mulþi: ad j. m. pl. nom./ac. 7,26; 14,20; 19,4; 20,6; 28,2;
29,26
multã: adj. f. sg. nom./ac. 10,19; 14,29; 15,6; 25,27; 28,12
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 14,23
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 15,22
mult: adj. n. sg. nom. rezum. cap.25
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 10,21; 19,6; 28,16

nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 30,5
nãdãjduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,11
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom. rezum. cap.3; 10,28; 13,12; 14,26
nãdeajde: sg. nom./ac. 3,5, 29; 11,7; 14,26; 23,18; 24, 14, 20;
26,12
nãdeajdii: sg. gen. rezum. cap.13
nãdejdii: sg. gen. 21,22
nãdejdea: sg. nom. 22,19; 24,14
NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 1,27; 12,19; 24,22
nãprazna: sg. ac. 3,25

MULÞIME: s.f.
mulþimilor: pl. gen. 1,21
mulþimea: sg. ac. 5,23; 14,28
mulþime: sg. nom. 20,15

NÃPRASNIC , -Ã: ad j.; var. NÃPRAZNIC, -Ã
nãpraznic: n. sg. nom. 28,3

MULÞIRE: s.f. (Înv.) „înmulþire”
mulþirea: sg. ac. 29,16

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. nom., în sintagma (Înv.) unul nãscut „singur ul
copil” 4,3
nãscutul: s.m. sg. ac. 30,17

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom. 8,25
munþi: pl. ac. 27,25

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP

(a) MURI: v. IV
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 5,23; 15,10; 23,13
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 10,21; 28,28
murind: gerunziu 11,7
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 30,7

(a) NÃVÃLI: v. IV
va nãvãli: ind. viit.I. 3.sg. 1,2 7

(a) MUS TRA: v. I
mustrã: ind. prez. 3.sg. 9,7
(nu) mustr a: imperativ prohib. 2.sg. 9,8
mustrã: imperativ 2.sg. 9,8
sã mustre: conj. prez. 2.sg. 25,10

NEA: s.f.
neaoa: sg. ac. 26,1

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlirea: sg. ac. 3,25

NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 14,34; 30,11, 1 2, 13, 14
neamurile: pl. nom. 24,24
neam: sg. ac., în loc. adv. în neam ºi în neam 27,24
neamuri: pl. nom. rezum. cap.30

MUSTRARE: s.f.
mustrãrile: pl. ac. 1,30; 10,17; 12, 1; 15,10
mustrãrilor: pl. dat. 5,12; 15,32
mustrarea: sg. nom./ac. 6,23; rezum. cap.9; 13,8; 15,5
mustrare: sg. ac. 17,1

NEASCULTÃTOR, -TOARE: adj./s.
(cel) neascultãtoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.19
neascultãtoriu: adj. m. sg. ac. 29,21

(a) MUªCA: v. I
muºcându-: gerunziu 16,30
va muºca: ind. viit.I. 3.sg. 23,32

NEBUN, -Ã: adj./s.
nebunii: s.m. pl. nom. 1,7, 22; 13,19; 20,3
nebunilor: s.m. pl. gen. 1,32; 3,35; 13,20; 14,8; 15,2, 7, 14; 17,24;
26,17
nebunul: s.m. sg. nom./ac. 7,7; 10,23; 14,9, 14, 16; 15,5; r ezum.
cap.17; 17,21, 28; 18,2; rezum. cap.27
(celui) nebun: s.m. sg. dat. 9, 16; 17,7; rezum. cap.19; 19,10
(cel) nebun: s.m. sg. nom./ac. 10,8, 10; 11,29; 1 2,16; 13,16; rezum.
cap.17; 17,10, 21; 19,25; 27,22; rezum. cap.29; 29,9, 11
nebunului: s.m. sg. gen./dat. 10,14; 14,3; 15,21; rezum. cap.17;
17,12, 16; rezum. cap.18; 18,6, 7; rezum. cap.24; 24,7, 9; r ezum.
cap.26; 26,4, 5, 10; rezum. cap.27; 27,3
neabunului: s.m. sg. gen. 12,15
(celor) nebuni: s.m. pl. gen. 19,29
(mai) nebunul: s.m. sg. nom. 30,2
nebun: s.m. sg. ac. 30,22
nebunã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,13; 11,22
nebun: adj. m. sg. nom./ac./gen. rezum. cap.10; 10,1; 14,7; 15,20;
17,18, 25; 18,13, 22; 19,13; 24,30; rezum. cap.26; 26,6; 28,26;
30,32
nebuni: ad j. m. pl. ac. 17,2

MUT, -Ã: s.m./f.
mutului: s.m. sg. dat. rezum. cap.31; 31,8
N

NARÃ: s.f.
nãrile: pl. ac. 11,22
(a se) NAªTE: v. III
(mã) nãºteam: ind. imp. 1.sg. 8,25
naºte: ind. prez. 3.sg. 9,7
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 10,31; 27, 1
nãscutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,21
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 17,25; 23,22, 24, 25
(s-)ar naºte: cond. prez. 3.sg. 26,9
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,28; 12,2; 14,32; 16,20; 17,12;
25,19; 28,25, 26; 29,25
nãdãjduind: gerunziu rezum. cap.17
(sã) nãdãjdui: inf. prez. fãrã a 29,20

NEBUNIE: s.f.
nebuniii: sg. gen. 5,23
nebuniia: sg. nom./ac. 12,23; 13,16; 14,18, 24, 29; 15,21; rezum.
cap.22; 22,15; 26,4, 5, 11; 27,22; 29,20
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nebunie: sg. nom./ac. 14,17; 16,22
nebunia: sg. nom. 19,3

necurat e: adj. f./n. pl. nom./ac. 28,6, 18; rezum. cap.30
necuraþi: adj. m. pl. nom. 29,8

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. nom. 1,27; 10,22
nãcazului: sg. gen. 27,10

NECUVIOS, -OASÃ: adj.
necuvioasã: f. sg. nom. 26,1, 7
NEDREPT, NEDREAPTÃ: adj./adv./s.
nedr ept: adv. 2,22
nedr ept: ad j. m. sg. dat. 3,31
nedr eaptã: ad j. f. sg. ac. 17,4
nedr ept: adj. m. sg. nom., în sintagma mar tor nedrep t/martorul
nedr ept rezum. cap.19; 19,28
(ceale) nedrep te: s.f. pl. ac. 19, 11
nedr eptul: s.n. sg. ac., în loc. adv. cu nedreptul rezum. cap.21
(cel) nedrep t: s.m. sg. nom. 21,18
nedr eptului: s.m. sg. gen. 22,12

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 10,3
nãcãji(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
nãcãjaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,12; 19,26
(s-)au nãcãjit : ind. pf.c. 3.sg. 22,3
NECERCETAT, -Ã: adj.
necercetaþi: m. pl. nom. 5,6
NECERTAT, -Ã: adj.
necertat: m. sg. nom. 17,5; 19,5, 9

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptãþii: sg. gen. 4,17
nedr eptãþile: pl. nom. 5,22
nedr eptate: sg. ac. 9,7; 21,15; rezum. cap.22; 22,8
nedr eptatea: sg. nom./ac. 10,6; 19,28

NECINS TE: s.f.
necins te: sg. ac. 6,33
(a) NECINS TI: v. IV
vei necinsti: ind. viit.I. 2.sg. 25,8

NEFERICIT, -Ã: adj.
nef ericit: m. sg. nom. 19,26

NECINSTIT, -Ã: s.m./f.
(celor) necinstiþi: s.m. pl. gen. 22,29
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s./adv.
(celor) necredincioºi: s.m. pl. gen./dat. 3,25; 24,19, 20
necredinciosului: s.m. sg. gen./dat. 3,33; 10,16; 12,12; rezum.
cap.13; 13,17; 15,9; 21,10, 12; 24,24; 25,26; 27,21; rezum. cap.28
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 4,14, 19; 10,3, 6, 7, 11, 20, 27,
28, 32; 11,10, 11, 23; 1 2,5, 6, 10, 26; rezum. cap.13; 13,25;
14,11; rezum. cap.15; 15,5, 6, 8, 28; 21,4, 7, 27; rezum. cap.29;
29,16
(cel) necredincios: s.m. sg. nom./ac. 5,22; 8,7; rezum. cap.9; 9,7;
10,25; 11,5, 8, 18, 31; 16,4; 18,3; rezum. cap.21; 28,4; rezum.
cap.29; 29,7
necredinciosul: s.m. sg. nom. 10,24; 13,5; 14,32; 17,23; 21,18;
28,1
necr edincioºii: s.m. pl. nom./ac. 10,30; 14,19; 21,12; 24,16; 28,12,
28; 29,2 7
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. 11,6; 12,7, 21; 15,29; 20,26;
29,2
(celui) necredincios: s.m. sg. gen. 18,5
necredincios: s.m. sg. ac. 25,19
necredincios: ad j. m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 11,7; 16,27;
18,22; 21,29; 29,6, 27
necredincioasã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.28; 28,15
necredincioºi: adj. m. pl. ac. 29,12
necredincios: adv. 12,2; 16,12

NEFOLOSITOR, -TOARE: adj./s.
nef olositoriu: adj. m. sg. nom. 6,12
(cel) nef olositoriu: s.m. sg. nom. 14,35
NEGREªIT, -Ã: s.m./f. „cel care nu a greºit”; „cel nevino vat”
(cf. lat. insons, -ntis )
(celui) negr eºit: s.m. sg. gen. 1,11
NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtoriului: s.m. sg. gen. 31,14
NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtoriia: sg. nom./ac. 3,14; 31,18
NEHOTRÂT, -Ã: adj.
nehotãrâtã: f. sg. nom. rezum. cap.15; 15,4
NEINIMOS, -OASÃ: ad j./s.
[cel] neinimos: s.m. sg. nom. 12,8
neinimos: ad j. m. sg. nom. 21,6
NEISPITIT, -Ã: adj.
neispititã: f. sg. nom. 25,3
NEÎNCETAT: adv.
neînce tat: 13,24
NEÎNFRÂNAT, -Ã: adj.
neînfrânat: n. sg. nom. rezum. cap.20; 20,1

NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþii: sg. gen. 4,17; 10,2
necredinþã: sg. ac. 12,3; 24,15
necredinþa: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 25,5

NEÎNÞELEGERE: s.f.
neînþãleagerile: pl. ac. 17,19

NECUPRINS, -Ã: adj.
necuprinse: n. pl. nom. rezum. cap.30
NECURAT, -Ã: adj./s.
necuraþilor : s.m. pl. gen. rezum. cap.4; 10,31
necuratul: s.m. sg. nom. 15,12; 21,11
(ceale) necurate: s.n. pl. ac. 16,30
(cel) necurat : s.m. sg. nom. rezum. cap.19; 19,25
(cei) necuraþi: s.m. pl. nom. rezum. cap.29
necuratã: adj. f. sg. nom./ac. 8,13; 11,20; 14,2
necurat : adj. m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 26,23; rezum.
cap.28

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.; var. (Înv.) NEÎNÞÃLEPT, -EAPTÃ
(cei) neînþãlepþi: s.m. pl. voc. 8,5
(celor) neînþãlepþi: s.m. pl. gen./dat. 9,4; 12,23
(cel) neînþelept: s.m. sg. nom. rezum. cap.16; 26,12
neînþãlep tul: s.m. sg. ac. 19,1
neînþelepþilor : s.m. pl. gen. 23,9
neînþeleptului: s.m. sg. gen. rezum. cap.26
neînþãlep tului: s.m. sg. dat. 26,8
neînþãlep t: adj. m. sg. nom. 10,18; 12,1
neînþeleaptã: adj. f. sg. nom. 14,1
neînþelept: adj. m. sg. nom. rezum. cap.30
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NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
(cei) neînvãþaþi: s.m. pl. nom./ac. 10,21; 14,33
neînvãþat: adj. m. sg. nom. 21,24

NEVOIE: s.f.
nevoi: pl. ac. 17,17; 21,23
nevoii: sg. gen. 25,19

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom. 13,6; 16,6
nelegiuire: sg. nom. 26,6

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. nom. 27,3

NELEGIUIT, -Ã: ad j.
nelegiuit: n. sg. nom. 13,2

NOAPTE: s./adv .
nopþii: s.f. sg. gen. 7,9
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „de vreme” 27,14; 31,15
noaptea: adv. 31,18

NEMILOSTIV, -Ã: adj./s.
(celui) nemilostiv: s.m. sg. dat. 5,9
(cel) nemilostiv: s.m. sg. nom. 11,17
nemilostive: adj. n. pl. nom. 12,10
nemilostiv: adj. m. sg. nom. 17,11

NOR: s.m.
norii: pl. nom. 3,20
nor: sg. nom. rezum. cap.25; 25,14
NOR OCIT, -Ã: adj.
norocite: f./n. pl. nom. rezum. cap.3; 14,15

NEPOT, -OATÃ: s.m./f.
nepoþi: s.m. pl. ac. 13,22

NOR OD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 11,14; 28,15; 29,2, 1 8; 30,25
noroade: pl. ac. 11,26
norodului: sg. gen. 14,28
noroadele: pl. nom./ac. 14,34; 24,24

NEPRICEPERE: s.f.
nepriceaperea: sg. nom./ac. 14,8, 24; 15,14
NEPRICEPUT, -Ã: adj./s.; var. NEPRECEPUT, -Ã
(cei) nepricepuþi: s.m. pl. nom. 1,22
neprecepuþilor: s.m. pl. gen. 26,3
(cel) nepriceput: s.m. sg. nom. 26,11
nepreceput: adj. m. sg. nom. 21,20

NUIA: s.f.
nuiaoa: sg. nom./ac. 13,24; 22,15

NEPRIETEN: s.m.; var . (Înv. ºi reg.) NEPRIETIN; (Înv.)
NEPRIIATIN
neprietinii: pl. ac. 16,7
nepriiatinul: sg. nom./ac. 17,18; 24,17; 25,21; r ezum. cap.26;
26,24
nepriiatinului: sg. gen./dat. rezum. cap.24; rezum. cap.25

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 10,7; 22,1; 30,4, 9
numele: sg. nom., în sintagma numele Domnului 18,10
numelui: sg. gen. rezum. cap.22
O

NEPRIMIT, -Ã: adj.
nepriimite: f. pl. nom. rezum. cap.15

O: interj.
o: 8,4; 31,4

NEPUTINCIOS, -OASÃ: ad j.
neputincioasã: f. sg. nom. 30,26

OASPETE: s.m.
oaspeþii: pl. nom. 9,18

NERÃBDÃT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) NERÃBDÃTORIU
(cel) nerãbdãtoriu: s.m. sg. nom. 14,17, 29; 19,19
NER OD, -OADÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) NÃROD, -OADÃ;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prim aatestare
este în Lesicon romanesc-latinesc-ungur esc-nemþesc…, Buda,
1825.
nãrod: m. sg. ac. 22,24
NESÃÞIOS, -OASÃ: adj.
nesãþiosul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.13
nesãþios: n. sg. nom. 13,25; r ezum. cap.27
nesãþioase: f./n . pl. nom./ac. 15,16; rezum. cap.30; 30,15
nesãþioºi: m. pl. nom. 27,20
NES TATORNIC, -Ã: adj.
nestatornic: n. sg. ac. 11,18
NETED, -Ã: adj.
(mai) neated: n. sg. nom. 5,3
NETEMERE: s.f.
neteamer ea: sg. ac. rezum. cap.28
NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
nevino vat: m./n. sg. nom./ac. 6,17; 11,2 1; 16,5; 28,20
(celui) nevino vat: s.m. sg. gen. 13,6
(cel) nevinovat: s.m. sg. nom. 14,15; 22,3

(a) OB ORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OBOSIT, -Ã: adj.
obosât: m. sg. nom. 24,10
obosit: n. sg. nom. 25,19
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 21,9; 25,24
obºtea: sg. nom. 29,2
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. nom. 3,35; 13,18
ocara: sg. nom./ac. 6,33; 12,11; 14,28; 17,14, 21; 18,3
ocãrâle: pl. nom. 22,10
(a) OCÃRÎ: v. IV
ocãreaºte: ind. prez. 3.sg. 17,5
ocãrât [iaste]: pasiv ind. prez. 3.sg. 19,26
OCÂRMUIRE: s.f.
ocârmuirile: pl. ac. 1,5
OCHI: s.m.
ochilor: pl. gen./dat. 1,17; 6,4; 10,26; 16,2; 21,4; 23,29
ochii: pl. nom./ac. 3,21; 4,21, 25; 6,17; 12,15; 16,30; 17,24; 20,13;
23,5, 26, 33; 25,8; 27,20; 30,13
ochiul: sg. nom./ac. 6,13; 10,10; 20,12; rezum. cap.30; 30,17
ochiului: sg. gen. 7,2
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ochi: pl. nom., în sintagma ochii Domnului 15,3; 22,12
ochilor : pl. gen., în sint agma lumina ochilor 15,30

OSPÃÞ: s.n.; var. (Reg.) USPEÞ
ospãþul: sg. ac. 15, 15
ospeaþele: pl. ac. rezum. cap.21; 23,20
us peaþele: pl. ac. 21,17

(a) OCOLI: v. IV
ocolea: ind. imp. 3.sg. 8,27

OSTENEALÃ: s.f. (ccr.) „rezultat al muncii”
ostenealele: pl. nom. rezum. cap.5; 5,10

ODIHNÃ: s.f.
odihna: sg. ac. 7,11; 24,15
odihnã: sg. ac. 29,9

(a) OSTENI: v. IV
osteneaºte: ind. prez. 3.sg. 26,15

(a se) ODIHNI: v. IV „a sta în stare de repaus”; „a aproba”, „a
încuviinþa” (cf. lat. acqui½sc¹, -ere „a se odihni”, dar ºi „a aproba”)
(nu t e) odihni: imper ativ prohib. 2.sg. 1,10
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30; 5,12
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 1,33; 6,35
odihni-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 3,24
(sã) odihneaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,18; 15,32
odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 14,33
sã odihneºti: conj. prez. 2.sg. 24,33
a odihni: inf. prez. 25,13
ODINIOARÃ: adv.; var. (În v.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 30,15
odânioarã: 30,16
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 2,12; 3,13; 6,12, 27; 8,34; 11,7, 12, 17; 12,3,
8, 23; 13,2; 14,14, 17; rezum. cap.15; 15,18, 20, 21, 23; rezum.
cap. 16; 16,14, 27, 28, 29; 17,18, 27; rezum. cap.18; 18,24;
rezum. cap.19; 19,22; 20,5, 6; 21,16, 20, 28, 29; 22,24; 23,6;
24,5, 34; 25, 14, 18, 28; 26,19, 21; rezum. cap.27; 27,8, 17, 21;
28,3, 14, 17, 20, 22; 29,3, 4, 5, 6, 9, 20; rezum. cap.30; 30,1
oamenilor : pl. gen./dat. 3,4; 8,4, 31; rezum. cap.16; 24,1; 27, 19,
20; 28,12; 30,2
omului: sg. gen./dat. 3,30, 31; 5,21; 6,26; 10,23; 12,25, 27; 13,8;
14,7, 12; 16, 1, 2, 7, 9, 25; 18,4, 12, 14, 16, 20; 19,3, 7, 11, 21;
20,3, 5, 17, 24, 25, 27; 21,2, 8; 24,12, 30; 25,20; 28,2, 11; 29,1;
30,19
om: sg. nom./ac. 6,11, 12; 22,29; 26,12; 28,23; rezum. cap.29;
29,20, 25
oameni: pl. voc. 8,4
oameni: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 20,6, 24; 24,9; 30,14
omului: sg. dat. adn. 22,2 4
oamenii: pl. nom. 25,1; 28,5, 28; 29,8
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. gen. 15,11
omeneascã: f. sg. nom. 30,2

OÞET: s.n.
oþãtul: sg. nom./ac. 10,26; rezum. cap.25
oþãt: sg. nom. 25,20
P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. 3,2; 12,20; 16,7
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 4,27; 13,13
PAGUBÃ: s.f.
paguba: sg. ac. 12,26
pagubã: sg. ac. 22,3
PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharele: pl. ac. 23,30
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ; PAJERE
pajorã: sg. ac. 23,5
pajerii: sg. gen. 30,17
PALMÃ: s.f.
palmele: pl. ac. 31,20
PARTE: s.f.
pãrþi: pl. ac., în sintagma sabiia de doao pãrþi „sabia cu douã
tãiºuri” 5,4
PAS: s.m.
paºii: pl. nom./ac. 2,15; 3,6; 4,12; 5,5, 6, 21; 14, 15; 15,21; 16,9;
19,3; 20,2 4
paºilor: pl. gen. rezum. cap.4; 4,25
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserilor : pl. gen. 1,17
paser ea: sg. nom./ac. 6,5; 7,23; 26,2; 27,8
paserii: sg. gen./dat. 10,4; 30,19
paser e: sg. nom. rezum. cap.26

OMENIE: s.f.
omeniii: sg. gen. 22,4

(a se) PAªTE: v. III
paºte: ind. prez. 3.sg. 10,4; 28,7
(sã) paºte: ind. prez. 3.sg. 15,14

(a) OPRI: v. IV
opreaºte: imperativ 2.sg. 1,15
(nu) opri: imperativ prohib. 2.sg. 3,27

PAT: s.n.
patul: sg. ac. 7,16
paturi: pl. nom. 25,11

ORZ: s.n.
or zu: sg. ac., în sintagma pãsatul de or zu 27,22

PATIMÃ: s.f.
patimile: pl. ac. rezum. cap.14

OS: s.n.
oaselor : pl. gen./dat. 3,8; 14,30; 16,24
oasele: pl. ac. 12,4; 15,30; 17,22

PAVÃZÃ: s.f.
pa vãzã: sg. nom. 30,5

(a) OSÂNDI: v. IV; var. (Înv.) (a) OSINDI
osindeaºt e: ind. prez. 3.sg. 17, 15
OSÂRDUITOR, -TOARE: s.m./f.; aici prima at estare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Chir Chesarie,
episcopul Rîmnicului, Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipãrit
acum întîiu r umâneste…, 1776.
osãr duitorilor : s.m. pl. gen. 11,7

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. rezum. cap.4; 4,23; rezum. cap.6; rezum. cap.7;
rezum. cap.13; rezum. cap.19
PÃCAT: s.n.
pãcat elor: pl. gen. 5,22; 18,3
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pãcat: sg. nom./ac. 10,16; 20,9; 24,9; 28,24
pãcatul: sg. nom./ac. 10,19; 14,9, 34; 21,4
pãcatele: pl. nom./ac. 12,13; rezum. cap.15; 15,27; rezum. cap.16;
rezum. cap.28; 28,2
pãcate: pl. ac. 13, 13
PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãtoºilor: s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.1; 23,17, 20
pãcãtoºii: s.m. pl. nom. 1,10
[cel] pãcãtos: s.m. sg. nom. 11,31
pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 13,21; rezum. cap.23
pãcãtosului: sg. gen. 13,22

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºorul: sg. ac. 26,14
(a) PÃZI: v. IV
pãzi-va: ind. viit.I. 3.sg. 2,7
pãzând: gerunziu 2,8
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 2,11; 3,26; 4,6
sã pãzeaºti: conj. prez. 2.sg. 2,20
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg. 3,1
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 3,21; 4,4, 13, 21; 7,1
sã pãzeºti: conj. prez. 2.sg. 5,2
pãzeascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 6,22
sã pãzeascã: conj. prez. 3.sg. 6,24; 7,5
pãzeasc: ind. prez. 3.pl. 8,32; 14,3
pãziþi: imperativ 2.pl. 8,33
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,17; 13,3, 6; 15,5; 16,17; 19,16; rezum.
cap.21; 21,23; 28,7; 29,18
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 20,28; 22,12
pãzascã: con j. prez. 3.pl. 23,26
pãzãsc: ind. prez. 3.pl. 28,4

(a) PÃCÃTUI: v. IV
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 8,36
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,21; rezum. cap.20; 20,2; 29,6
a pãcãtui: inf. pr ez. 29,22
PÃCIUIT, -Ã: adj.
pãciuite: f. pl. nom. 3,17
PÃGUBIRE: s.f.
pãgubire: sg. ac. 17,26; 19, 19
PÃHAR: s.n.; vezi PAHAR

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitoriul: s.m. sg. nom. 19,8; 22,5
pãzitoriu: s.m. sg. nom. 27,18

PÃIANJEN: s.m.; var. (Reg.) PAINJEN
painjenul: sg. nom. 30,28
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 2,21, 22; 10,30; 11,31; 13,6; 21,19; 30,14
pãmântul: sg. nom./ac. 3,19; 8,23, 26; 12,11; 25,3; rezum. cap.28;
28,19; rezum. cap.30; 30,16, 21
pãmântului: sg. gen. 8,29; rezum. cap.28; 28,2; rezum. cap.30;
30,4, 24; 31,23
pãmântului: sg. gen., în sintagma în marginile pãmântului
17,24
(a se) PÃRÃSI: v. IV
(nu) pãrãsi: imperativ prohib. 2.sg. 1,8; 2 7,10
pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. 2,17; 13,18; 15,10; 17,14; 19,16
sã (sã) pãrãsascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.3
sã pãrãsascã: con j. prez. 3.pl. 3,3
sã pãrãsiþi: con j. prez. 2.sg. 4,2
pãrãseaºte: imperativ 2.sg. 4,15
pãrãsesc: ind. prez. 3.pl. 28,4
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 28,13

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânea: sg. nom./ac. 4,17; 9,17; 23,3
pâine: sg. ac. 6,26; 12,9; 28,21; 30,22
pâinea: sg. nom./ac. 9,5; rezum. cap.20; 20, 17; 22,9;
31,14, 2 7
pâini: pl. ac. 12,11; 20,13; 28,19
PÂNTECE: s.n.; var. (Înv.) PÃNTECE
pãntecele: sg. ac. rezum. cap.13
pântecele: sg. nom./ac. 13,25; 18,20; 22,18
pântecelui: sg. gen ., în sintagmele ceale dinlontrul pântecelui/
ascunsãle pântecelui 18,8; 20,27, 30; 26,22
pântecelui: sg. gen. 31,2
PÂRGÃ: s.f.
pârga: sg. ac. 3,9
(a) PÂRÎ: v. IV
a pârî: inf. prez. rezum. cap.30
(nu) pârî: imperativ pr ohib. 2.sg. 30,11

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. impers. 26,12, 16; 28,11

PELIN: s.m.
pelinul: sg. ac. 5,4

PÃRINTE: s.m.
pãrintelui: sg. gen./dat. 1,8; 4,1, 3; 13,1; 17,25
pãrinþilor: pl. gen. 13,23
pãrinþii: pl. nom./ac. 17,6; 22,28; rezum. cap.23
pãrinþi: pl. ac. rezum. cap.19; 19,14

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreatele: sg. nom. 24,31
PES TRIÞ, -Ã: adj.
pestriþã: f. sg. ac. 35,22

PÃRTAª, -Ã: s.m./f.
pãr taºii: s.m. pl. nom. 5,17
pãr taºu: s.m. sg. nom. 28,24
PÃS AT: s.n.; var. PÂSAT „seminþe de or z, decor ticate ºi
pisate”
pãsatul: sg. ac., în sintagma pãsatul de orzu 27,22
(a) PÃªI: v. IV
pãºesc: ind. prez. 3.pl. 2,7
pãºascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 6,22
a pãºi: inf. prez. rezum. cap.13
pãºaºate: ind. prez. 3.sg. 15,12

PÃªIT OR, -TOARE: adj.
pãºitoare: f. pl. nom. în sintagma bine pãºitoare „care umblã bine”
rezum. cap.30

(a) PETRE CE: v. III
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. 12,7; 13,13; 21,16
petrec: ind. prez. 3.pl. 18,2
petreace: ind. prez. 3.sg. 29,11
PIATRÃ: s.f.
piatra: sg. ac., în sintagma piatra scumpã 8,19
pietrile: pl. nom., în sintagma pietrile sãculeþului „gr eutãþile de
cântãrit” 16,11
piatrã: sg. nom., în sintagma piatrã scumpã 17,8

586

INDICE

CARTEA PILDELOR

pie tri: pl. ac., în sint agma pie tri scumpe 20,15
pie tri: pl. ac. 24,31
piatrã: sg. ac. 26,8; 30,19, 26
piatra: sg. nom./ac. 26,27; 27,3

PIZMÃTARNIC , -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima ates tare este la Dimitrie Þichindeal,
Filosof iceºti ºi politiceºti prin fabule mor alnice învãþãturi …,
Buda, 1814.
pizmãtarnic: m. sg. ac. 23,6

PICÃTOR, -TOARE: adj. (aici) „care picurã”
picãt oare: n. pl. nom. 19,13

(a) PIZMUI: v. IV
pizmuiaºte: ind. prez. 3.sg. 28,22

(a) PICÃTURI: v. IV (Trans.) „a picur a”
picãturind: gerunziu 5,3
picãt oresc: ind. prez. 3.pl. 27,15

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 11,18
(a) PLÃCEA: v. II
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 2,10
place: ind. prez. impers. 3,12
sã placã: con j. prez. impers./3.sg. 4,14; 24,18
plac: ind. prez. 3.pl. 12,22; rezum. cap.21
vor plãcea: ind. viit.I. 3.pl. 16,7
place: ind. r pez. impers. 21,3

PICIOR: s.n.
picior ul: sg. nom./ac. 1,15; 3,23, 26; 4,27; 6,13; 25,17, 26
picioar ele: pl. nom./ac. 1,16; 5,5; 6,18; 7,11; 26,6
picioar ele: pl. ac., în sintagma cel grabnic cu picioarele 19,2
picior : sg. nom. 25,19
picioar elor: pl. gen./dat. 4,26; 29,5
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,26, 27; rezum. cap.3; 6,15;
11,10; 15,11; 24,22; 28,10; 29,1
perire: sg. ac. 24,11

PLÃCUT, -Ã: s.
(ceale) plãcute: s.f. pl. ac. „lucruri plãcut e” 10,32
(a se) PLECA: v. I „a (se) apleca”
pleacã: imperativ 2.sg. 2,2; 4,20; 5,1; 22,17
vei pleca: ind. viit.I. 2.sg. 2,3
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 2,18
am plecat: ind. pf.c. 1.sg. 5,13
pleacã: ind. prez. 3.sg. 20,26
va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 21,1
sã (mã) plec: con j. prez. 1.sg. 30,9

(a se) PIERDE: v. III
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 1,32; 6,32
sã (sã) piar zã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.5
pier d: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
vei pierde: ind. viit.I. 2.sg. 23,8
pier zând: gerunziu 23,34
pier de: ind. prez. 3.sg. 25,20
va perde: ind. viit.I. 3.sg. 29,3

PLECAT, -Ã: adj. „înclinat”
plecat: m. sg. nom. 22,9
(mai) plecat : m. sg. nom. 29,22

PIERDERE: s.f.
pier derea: sg. nom. 27,20

(a) PLESNI: v. IV; var. (a) PLEZNI
va plezni: ind. viit.I. 3.sg. 17, 18

(a) PIERI: v. IV
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 2,22
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 10,28, 31; 11,7; 19,9; 21,28; 24,14

PLIN, Ã: ad j.
pline: f. sg. gen., în sintagma zioa lunii pline 7,20
plinã: f. sg. nom./ac. 9,13; 17,1

PILÃ: s.f. (aici) „pisãlog”
pila: sg. nom. 27,22
PILDÃ: s.f.
pildelor : pl. gen. în titlu: Car tea pildelor; rezum. cap.1
pildele: pl. nom. 1,1; 25,1
pilda: sg. nom./ac. 1,6; rezum. cap.4; rezum. cap.6; 24,32; rezum.
cap.26; 26,7, 9
pildã: sg. nom. 22,6

(a se) PLINI: v. IV
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 13,19
plineaºte: ind. prez. 3.sg. 25,14

(a) PISA: v. I
vei pisa: ind. viit.I. 2.sg. 27,22

PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. ac. rezum. cap.25
ploi: pl. nom. 25,14
ploile: pl. ac. 25,23; 26,1

PISAT, -Ã: adj.
pisat: m. sg. nom. rezum. cap.2 7
(a) PITULA: v. I
pitulã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17; 17,9
PIUÃ: s.f.
pio: sg. ac. 27,22
PIVNIÞÃ: s.f.
pivniþele: pl. ac. 24,4
PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. nom. 14,30
PIZMÃTAREÞ, -Ã: s.m./f.
pizmãtareþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.23

PLINIRE: s.f.
plinir e: sg. ac. 19,23

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 1,21; 8,3
porþilor: pl. gen. 14,19
poartã: sg. ac. 22,22; 2 4,7
porþi: pl. ac. 31,23, 31
PODIRE: s.f. „pod”
podirii: sg. gen. rezum. cap.21; 21,9; rezum. cap.25; 25,24
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 7,10
POFTÃ: s.f.
pof ta: sg. nom./ac. 10,24; 11,23; 12,12; 13,12, 19
pof tele: pl. nom. rezum. cap.21; 21,25
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PREAIUBIT, -Ã: adj.
preaiubit: m. sg. nom. 5,19

(a se) POFTI: v. IV
vor pofti: ind. viit.I. 3.pl. 1,22
sã pof teºti: conj. pr ez. 2.sg. rezum. cap.6
pofteascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 6,25
pofteºt e: ind. prez. 3.sg. 21,10, 26
a (sã) pofti: inf. prez. rezum. cap.23
(nu) pof ti: imperativ prohib. 2.sg. 23,3
(nici) pofti: imperativ pr ohib. 2.sg. 23,6

PREÞ: s.n.
preþul: sg. nom./ac. 6,26; 12,27; 27,26; 31,10
PRICE: s.f.
pricile: pl. nom. 22,10

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

(a) PRICEPE: v. III
priceape: ind. prez. 3.sg. 1,5
va priceape: ind. viit.I. 3.sg. 1,6

POR C: s.m.
porcului: sg. gen. 11,22

PRICEPERE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) PRECEPERE
preceaperii: sg. gen. 1,3
priceaperii: sg. gen./dat. 2,2; 14,7; rezum. cap.16; 18,2; 19,8; 23,4
priceapere: sg. nom./ac. 2,3; 14,29; 21,30; rezum. cap.28
priceaperea: sg. nom./ac. 2,6, 11; 3,5, 19; 4,1, 5, 7; 5,1; 7,4;
9,10; rezum. cap.14; 16,16; 24,3
preceaperea: sg. nom. 8,1

(a) PORNI: v. IV
porneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. ac. 27,4
PORNIT, -Ã: adj.
pornita: adj. antep. f. sg. nom. 27,4

PRICEPUT, -Ã: adj./s./adv.; var (Înv. ºi rar) PRECEPUT, -Ã
priceput: adj. m. sg. nom./dat. 10,23; 11,12; 16,21
preceput : adj. m. sg. nom. 15,21; 17,27
preceputã: adj. f. sg. nom. 18,15; rezum. cap.19
priceputã: adj. f. sg. nom. 19,14
(celui) preceput : s.m. sg. gen. 14,33
(cel) preceput: s.m. sg. ac. 17,10
(celui) priceput: s.m. sg. gen. 17,24
preceput : adv. 17,8

POR UNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 2,1; 3,1; 4,4; 6,20; 7,1, 2; 10,8
porunca: sg. nom./ac. 6,23; 19,16
poruncilor: pl. gen. rezum. cap.7
poruncã: sg. ac. 13,13
poruncii: sg. gen. rezum. cap.19
(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; 22,7
poruncesc: ind. prez. 3.pl. 8,16

(a se) PRICI: v. IV
a (sã) prici: inf. prez. rezum. cap.3
(nu te) prici: imperativ prohib. 2.sg. 3,30

(a se) POTICNI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) POTIGNI
(sã) va potigni: ind. viit.I. 3.sg. 3,23
POTICNIRE: s.f.; var. (Înv.) POTIGNIRE
potignire: sg. ac. 4,12
POTILAT: s.n.; var. PÃTILAT (Reg.) „pânzã finã sau voal pe
care, de obicei, îl poartã pe cap femeile tinere de la þarã ºi miresele”
pãtilat: sg. ac. 31,24
(a) POTOLI: v. IV
potoleaºte: ind. prez. 3.sg. 18,18
(a) POVÃÞUI: v. IV
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 4,27
povãþuiesc: ind. prez. 3.pl. 14,12; 16,25
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: sg. nom./ac. 2,17; rezum. cap.28; 28,16
PRADÃ: s.f. (aici) „hranã din belºug”
pradã: sg. ac. 31,15
PRÃPASTIE: s.f.
prãpastie: sg. nom. 13,15
(a) PRÃVÃLI: v. IV
prãvale: ind. prez. 3.sg. 26,27
PREA CURVAR: s.m.; var. PRECURVARIU
precurvariu: sg. nom. 6,32

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. nom./ac. 9,9; 22,27
pricinile: pl. ac. 15,29; 26,10
pricina: sg. ac. 22,23; 23,11; 25,9; 29,7; 31,5
pricinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã pricinã23,29
pricinilor: pl. dat. 31,8
PRIETEN , -Ã: s./adj.; var . (Înv.) PRIIATIN; (Înv. ºi reg.)
PRIETIN
priiatinului: s.m. sg. gen./dat. rezum. cap.3; 3,28, 29; 11,13; 27,9,
17; 29,5
priiatinul: s.m. sg. nom./ac. 6,1, 3; 11,9, 12; 13,20; 16,29; rezum.
cap.17; 17,17; 18,17; 25,8, 9; rezum. cap.26; 26,19; 27,10; rezum.
cap.29
priiatina: s.f. sg. nom. 7,4
prietin: s.m. sg. ac. 12,26; r ezum. cap.18
priiatini: s.m. pl. nom./ac. 14,20; rezum. cap.19; 19,4, 6
priiatin: s.m. sg. nom./ac. 18,1; 22,11, 24
priiatinii: s.m. pl. nom. 19,7
(mai) prietin: adj. m. sg. nom. 18,24
PRIETENOS, -OASÃ: adj.
priiatenos: m. sg. nom. rezum. cap.18
PRIETEªUG: s.n.
prieteºuguri: pl. ac. 17,9
preteºugul: sg. nom. 25,10

PREA CURVÃ: s.f./adj.
preacurve: ad j. f. sg. gen. 30,20
preacurvii: s.f. sg. gen. rezum. cap.6

PRIGONIRE: s.f.
prigoniri: pl. nom./ac. 6,14; 13,10; 17,11; 18,6; 28,25
prigonirea: sg. nom./ac. 16,28; 22,10
prigonirilor: pl. dat. 17,14
prigonirile: pl. nom./ac. rezum. cap.20; 26,20
prigonire: sg. ac. 25,8

PREAFERICIT, -Ã: ad j.
preafericitã: f. sg. ac. 31,28

PRILEJ: s.n.
prilejuri: pl. ac. 18,1
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PRIMEJDIE: s.f.
primejdia: sg. ac. 7,23
primejdiia: sg. ac. 27,12
(a) PRIMI: v. IV
au priimit : ind. pf.c. 3.pl. 1,29
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 2, 1
a priimi: inf. prez. rezum. cap.3
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 3,18
priimeascã: conj. prez. fîrî sã 3.sg. 4,4
priimeaºt e: imperativ 2.sg. 4,10; 19,20
e priimit : pasiv ind. prez. 3.sg. 5,19
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 6,35; rezum. cap.9
priimeaºt e: ind. prez. 3.sg. 10,8; 11,30
priimesc: ind. prez. 3.pl. 12,20; 22,9
priimit ias te: pasiv ind. prez. 3.sg. 14,35
priimitã ias te: pasiv ind. prez. 3.sg. 16,5
primeaºt e: ind. prez. 3.sg. 18,2
PRIMIRE: s.f.
priimirea: sg. nom./ac. 1,3; rezum. cap.19
PRIMIT, -Ã: ad j.
(f oarte) priimitã: f. sg. nom. 17,8
(a se) PRINDE: v. III
sã (te) prinzi: conj. prez. 2.sg. 3,26; 6,25
(t e-)ai prins: ind. pf.c. 2.sg. 6,2
(sã) v or prinde: ind. viit.I. 3.pl. 11,6
prinde: ind. prez. 3.sg. 16,32
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 31,19
(a) PRISOSI: v. IV
vor prisosi: ind. viit.I. 3.pl. 3,10
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 22,18
PRISOSIRE: s.f.
prisosire: sg. ac. 1,33; 21,5
prisosirea: sg. ac. 15,5
(a) PRIVEGHEA: v. I
privegheazã: ind. prez. 3.sg. 8,34
(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 5,21
priveasc: ind. prez. 3.pl. 15,3
(nu) privi: imperativ prohib. 2.sg. 23,31
(a) PROBOZI: v. IV
pr obozeaºte: ind. pez. 3.sg. 14,31; 27,11
a probozi: inf. prez. 25,10
PROBOZIRE: s.f.
pr obozire: sg. ac. 18,1; 25,10
(a) PROCITI: v. IV
pr ociteaºte: ind. prez. 3.sg. 26,11
PROROCIE: s.f.
pr orociia: sg. nom./ac. rezum. cap.29; 29,18
PRUNC: s.m.
pr unci: pl. voc. 1,22
pr uncilor: pl. gen. 1,32; 23,10
pr uncii: pl. nom./ac. 7,7; 14,18; 27,12
pr uncilor: pl. voc. 8,5
pr uncul: sg. nom. 20,11
pr unc: sg. ac. 23,13
PRUNCIE: s.f.
pr uncia: sg. ac. 1,22; 9,6
pr uncie: sg. ac. 29,21
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PUI: s.m.
pui: pl. ac. 17,12
PUITOR, -TOARE: s.m./f.
puitorii: s.m. pl. nom., în sintagma puitorii de legi 8, 15
PULPÃ: s.f.
pulpe: pl. ac. 26,7
(a) PUNE: v. III
pune: imperativ 2.sg. 3,3; 6,21; 22,17; 23,2, 4
punea: ind. imp. 3.sg. 8,29
puind: gerunziu 8,30
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,2; 22,28
(nu) pune: imper ativ prohib. 2.sg. 19, 18
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 19,19
sânt puse: pasiv ind. prez. 3.pl. 23,1
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 24,32
pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; 26,10; 30,26
ar f i pus: cond. pf. 3.sg. 30,32
PUNGÃ: s.f.
pungã: sg. nom. 1,14
punga: sg. ac., în sintagma punga de bani 7,20
(a) PURCEDE: v. III
purceade: ind. prez. 3.sg. 4,18, 23
(a se) PURTA: v. I
vei pur ta: ind. viit.I. 2.sg. 9,12
(sã) poartã: ind. prez. 3.sg. 12,2
PURURI: adv.; var. PURUREA
pur urea: 5,19; 6,2 1; 11,24; 13,10; 15,15; 17,11; 19,13; 21,5; 27,24;
rezum. cap.28; 28,14
PUSTIU , -IE: adj.
pustiiu: n. sg. ac. 21,19
PUªCÃ: s.f.
puºcã: sg. nom. 25,18
(a) PUTEA: v. II
neputând: gerunziu 17,16
pot: ind. prez. 3.pl. 3,15
poate: ind. prez. 3.sg. 3,27; 6,27; 8,11; r ezum. cap.18; rezum.
cap.20; 20,9, 24; 25,28; 29,19, 20; 30,21
poþi: ind. prez. 2.sg. 3,27; 23,5; 25,8
putând: gerunziu 3,28; 7,11
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 18,14; 27,4
sã poþi: conj. pr ez. 2.sg. 27,11
PUTERE: s.f.
puterilor: pl. gen. 3,25
putearea: sg. nom./ac. 3,26; 23,2; 24,12
puterile: pl. ac. 5,10
puteare: sg. nom./ac. 15,5; 27,24
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(cei) putearnici: s.m. pl. nom./ac. 8,16; 18,18
putearnicului: s.m. sg. gen. 19,6
putearnic: adj. m./n. sg. nom./ac. 18,11; 24,5
PUTRED, -Ã: adj.
putred: m. sg. nom. rezum. cap.25
putrâd: m. sg. nom. 25,19
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTRÃJUNE
putrãjune: sg. nom. 12,4
putrejunea: sg. nom. 14,30

589

CARTEA PILDELOR

INDICE

(a) PUTREZI: v. IV
va putrãzi: ind. viit.I. 3.sg. 10,7

(sã) rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,16
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 19,19

PUÞ: s.n.
puþului: sg. gen. 5,15
puþ: sg. nom. 23,27

RÃPIRE: s.f.
rãpirile: pl. nom. 21,7
rãpiri: pl. ac. 24,2

PUÞIN: adv./pron. nehot.
puþân: adv. 6,10
puþin: adv. 24,33
puþân: pr on nehot. n. sg. nom. 15,16; 16,8

RÃPIT, -Ã: adj.
rãpiþii: adj. antep. m. pl. ac. 17,12

PUÞINÃTATE: s.f.
puþinãtatea: sg. ac. 14,28
R
RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. 17,10; 23,29
ranii: sg. gen. 20,30
ranele: pl. nom. rezum. cap.2 7

(a) RÃPªTI: v. IV
va rãpºti: ind. viit.I. 3.sg. 1,2 7
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. nom. 23,16
(a) RÃSÃRI: v. IV
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 11,28; 14,11
(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
(sã) rãscumpãrã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.16; 16,6
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãr area: sg. nom. 13,8

RAR, -Ã: adj.
raru: n. sg. nom. rezum. cap.31
(a) RÃBDA: v. I
nerãbdând: gerunziu 26,17
rãbda: inf. prez. 18,14
va rãbda: ind. viit.I. 3.sg. 19,19
RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. rezum. cap.19; 19,11
rãbdarea: sg. ac. 25,15
RÃBDÃT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
(cel) rãbdãtoriu: s.m. sg. nom. 14,29; 15,18; 16,32
(celui) rãbdãtoriu: s.m. sg. gen. rezum. cap.15
rãbdãtoriului: s.m. sg. gen . rezum. cap.16
RÃCNET: s.n.; var. (Pop.) RÃGNET
rãgnitul: sg. ac. 20,2
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnind: gerunziu 28,15
RÃCNIRE: s.f.; var. (Pop.) RÃGNIRE
rãgnirea: sg. ac. 19,12
RÃC OARE: s.f.
rãcoare: sg. nom. 3,8
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom. 12,3, 12
(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA
RÃDIC AT, -Ã: adj.; vezi RIDICAT, -Ã
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „urmaº”
rãmãºiþe: pl. ac. 13,22
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 2,21
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 19,21
RÃNIT, -Ã: s.m./f.
rãniþi: s.m. pl. ac. 7,26
(a se) RÃPI: v. IV
rãpesc: ind. prez. 3.pl. 1,19; 11,24

(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a se) RÃSPLÃTI: v. IV „a (se) recom pensa”; „a da înapoi”, „a
rãscumpãra”; „a despãgubi”; (În v. ºi rar) „a se achita de o
obligaþie”
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 6,31; 25,22
am rãsplãtit: ind. pf.c. 1.sg. 7,14
(sã) va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 12,14
(sã) vor rãsplãti: ind. viit.I. 3.pl. 13,21
rãsplãteaºt e: ind. prez. 3.sg. 17,13
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 20,22
a rãsplãti: inf. prez. rezum. cap.24
rãsplãti-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,12; 31,12
rãsplãti-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 24,29
RÃSPLÃTIRE: s.f. „rãsplatã”; „rãscumpãrare”; „despãgubire”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul, luna lui
octombrie, care s-au tipãrit acum întîiu rumânes te…, 1776.
rãsplãtire: sg. ac. 6,35; 11,31
rãsplãtirea: sg. ac. 19,17
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunde: ind. prez. 3.sg. 18,13; 24,26
a rãspunde: inf. prez. 22,21; r ezum. cap.26; 29,19
(nu) rãspunde: imperativ pr ohib. 2.sg. 26,4
rãspunde: imperativ 2.sg. 26,5
rãspunde: inf. prez. fãrã a 27,11
RÃSPUNS: s.n.
rãspunsul: sg. nom., în sintagma rãspunsul moale „rãspunsul
blând” rezum. cap.15; 15,1
(a) RÃSTURNA: v. I
va rãsturna: ind. viit.I. 3.sg. 10,3
RÃSUFLARE: s.f.
rãsuf larea: sg. nom. 20,27
(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcind: gerunziu 7,10
rãtãcesc: ind. prez. 3.pl. 13, 13
va rãtãci: ind. viit.I. 3.sg. 21,16
RÃTÃCIT, -Ã: adj.
rãtãciþi: m. pl. nom. 5,6
rãtãcitã: f. sg. nom. 12,28
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RÃTÃCITOR, -TOARE: adj.
rãtãcitoar e: f. sg. ac. rezum. cap.9
RÃU, REA: adj./s.
(celor) rãi: s.m. pl. gen./dat. 1,33; rezum. cap.3; 11,19; 12,12;
rezum. cap.24
rãu: s.n. sg. ac. 2,13; rezum. cap.3; 3,7, 29; 4,16, 27; 6,18; 11,15;
12,21; 14,16; 15,27; 16,6; 17,20; rezum. cap.20; 21,12; rezum.
cap. 2 4; 24,16; 28,14; 30,20; 31,12
rãilor: s.m. pl. gen . 4,14
rãul: s.n. sg. ac. 5,14; 6,14; 9,12; 20,8, 22; rezum. cap.22; 22,3;
24,20; 27,12
(cel) rãu: s.m. sg. nom./ac. 11,21; 17,4, 11
(ceale) reale: s.f./s.n. pl. ac. 11,27; 12,20; 13,3; 16,17; 17, 16;
20,30; 22,8; 27,21
(celui) rãu: s.m. sg. dat. 12,13
reale: s.f. pl. ac. 13,19; 15,28; 17,13; 24,8
(cei) rãi: s.m. pl. nom./ac. 14,19; 15,3; 24,19
rãului: s.m. sg. dat. rezum. cap.24
rea: ad j. f. sg. nom./ac. 2,12; 6,24; 15, 10; 16,4; rezum. cap.18;
19,23; 26,23; 28,10
reale: adj. f./n. pl. nom./ac. 2,14; 6,18; rezum. cap.11; rezum.
cap.15; 15,15, 26
rãu: adj. n. sg. nom./ac. 3,30; rezum. cap.20; 20,14
rãi: adj. m. pl. dat. 24,1; 28,5
reale: adj. f. sg. dat. 25,20
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tate: sg. ac. 1,16; 13,17; 16,27
rão tãþi: pl. ac. rezum. cap.2
rão tatea: sg. nom./ac. 8,13; rezum. cap.10; 10,23, 29; 13,21;
14,22, 32; 16,30; 17,13; 21,10; 26,26
rão tãþile: pl. ac. rezum. cap.12
RÃZBOI: s.n.
rãzboaiele: pl. nom. 20,18
rãzboiu: sg. ac. rezum. cap.21; 21,31
rãzboiul: sg. nom. 24,6
(a) RÃZVRÃTI: v. IV
sã rãzvrãteascã: conj. prez. 3.sg. 17,23
RÃZVRÃTIT, -Ã: adj./s.
rãzvrãtit : adj. n. sg. nom. 8,8
rãzvrãtitã: adj. f. sg. nom. 21,8
(ceale) rãzvrãtite: s.f./s.n. pl. ac. 10,32; 23,33
(celor) rãzvrãtiþi: s.m. pl. gen. 11,3
(celui) rãzvrãtit : s.m. sg. gen. 22,5
(a) RÂDE: v. III
voiu râde: ind. viit.I. 1.sg. 1,26
va râde: ind. viit.I. 3.sg. 29,9; 31,25
(a se) RÂNDUI: v. IV
(m-)am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 8,23
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 8,25
rânduiaºt e: ind. prez. 3.sg. 16,9
RÂNDUIALÃ: s.f.
rãnduialã: sg. ac. 24,6
RÂS: s.n.
râs: sg. ac. 10,23
râsul: sg. nom. 14,13
RÂU: s.n.
râurile: pl. ac. 8,26
râu: sg. nom. 18,4
RÂVNÃ: s.f. „gelozie”
râvna: sg. nom. 6,34

(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
(nu) râvni: imperativ prohib. 2.sg. 3,31
rãvneascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 23,17
(nu) rãvni: imperativ prohib. 2.sg. 24,1
(nici) rãvni: imperativ pr ohib. 2.sg. 24,19
RÂVNIRE: s.f.; (Înv.) RÃVNIRE (Înv.) „in vidie”, „pizmã”
rãvnirea: sg. nom. rezum. cap.2 4
RECE: adj.
rece: f. sg. nom. rezum. cap.25
reace: f. sg. nom. 25,25
REPEJUNE: s.f. (aici) „râu”
rãpegiuni: pl. ac. 30,17
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
(nu t e) rãzima: imper ativ prohib. 2.sg. 3,5
(sã) razimã: ind. prez. 3.sg. 10,4; 30,28
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
rãdicã: ind. prez. 3.sg. 14,34; 29,4
(nu) rãdica: imperativ prohib. 2.sg. 23,5
(sã) va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 29,25
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 30,32
RIDICAT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) RÃDICAT, -Ã
rãdicate: f. pl. nom. 30,13
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a se) RÃSIPI
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 11,11; 29,18
rãsipescu(-sã): ind. prez. 3.pl. 15,22
va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 15,25
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,9; 20,8; 20,26; 25,23
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 21,20
rãsipesc: ind. prez. 3.pl. 29,8
ROB, ROABÃ: s.m./f.
rob: s.m. sg. nom. 22,7
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 1,31; 3,14; rezum. cap.11; 15,6;
18,20, 21
rodurilor: s.n. pl. gen. 3,9
rodul: s.n. sg. nom./ac. 8,19; 10,16; 12,14; 13,2; 27,18; 31,16, 31
roada: s.f. sg. nom./ac. 11,30; rezum. cap.18; 18,20
roduri: pl. ac. 16,8
ROªIRE: s.f.
roºirea: sg. nom. 23,29
ROUÃ: s.f.
roo: sg. ac. 3,20
roao: sg. ac. 19,12
RUDENIE: s.f.
rudenii: pl. ac. 11,17
(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 28,2 7
am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 30,7
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciuni: pl. ac. 18,23
rugãciunea: sg. nom. 28,9
RUGÃMINTE: s.f.
rugãmintei: sg. dat. 6,35
RUGINÃ: s.f. „substanþã brun-roºcatã, sfãrâmicioasã, formatã
prin o xidare pe obiecte de fier”; „ruginã a s piritului” (cf. lat. r¹b¾g¹,
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-inis (f ig.) „ruginã (cr ustã) a spiritului, formatã prin inactivit ate
sau nãravuri înrãdãcinate”
rugina: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 25,4
(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) RUMPE
rumpe: ind. prez. 3.sg. 15,1
RUPT, -Ã: adj.
ruptã: f. sg. nom. 25,26
(a se) RUªINA: v. I „a fi cuiva r uºine”; (Înv.) „a umili”
va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 3,34
ruºineazã: ind. prez. 3.sg. 13,5; 28,7; 29,15
(sã) va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 13,5
RUªINE: s.f.
ruºinii: sg. gen. 10,5
ruºine: sg. ac. 10,14; 18,13
ruºinea: sg. nom. 18,3

SÃRÃCIE: s.f.
sãrãcia: sg. nom. 6, 11
sãrãciia: sg. nom./ac. 10,15; 31,7
sãrãcie: sg. nom. 13, 18
(a) SÃRUTA: v. I
sãrutã: ind. prez. 3.sg. 7,13
va sãruta: ind. viit.I. 3.sg. 24,26

S

SABIE: s.f.
sabiia: sg. ac., în sintagma sabiia de doao pãrþi „sabia cu douã
tãiºuri” 5,4
sabiia: sg. ac. 12,18
sabii: pl. nom./ac. 22,5; 30,14
sabie: sg. nom. 25,18
SAÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SAÞIU
saþiu: sg. ac. 3,10
SÃCULEÞ: s.n.
sãculeþului: sg. gen., în sintagma pietrile sãculeþului „greutãþile
de cântãrit” 16,11
(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 31,16
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. nom. 7,23
sãgeatã: sg. nom. rezum. cap.25; 25,18
sãgeþi: pl. ac. 26,18
SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. nom. 14,11
(a) SÃLTA: v. I „a se bucur a”
sãlteazã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,14; 23,24, 25
sâltând: gerunziu 7,22
sãltând: gerunziu 8,30, 31
vor sãlta: ind. viit.I. 3.pl. 23,16
sãlteaze: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 24,17

SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãracilor: s.m. pl. gen./dat. 10, 15; 22,7; 23,10; 29,7
sãracul: s.m. sg. nom./ac. 12,9; rezum. cap.13; 14,20, 21, 31;
17,5; 18,23; rezum. cap.19; 19,1, 17, 22; rezum. cap.22; 22,2,
16; rezum. cap.28; 28,6; rezum. cap.29
sãrac: s.m. sg. ac. 13,7; rezum. cap.19; rezum. cap.28
(cel) sãrac: s.m. sg. nom./ac. 13,9; rezum. cap.17; 19,4; 28,11;
29,13; 31,20
sãracului: s.m. sg. gen./dat. rezum. cap.15; 15, 15; rezum. cap.
18; rezum. cap.21; 21,13; 22,9, 22; 28,2 7; 31,5, 9
sãracii:s.m. pl. nom. rezum. cap.23
sãraci: s.m. pl. ac. 28,3, 8
(cei) sãraci: s.m. pl. ac. 29,14; 30,14
sãrac: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. rezum. cap.13; 19,7; 22,22;
28,3, 15

SÃRUTARE: s.f.
sãrutãri: f. pl. ac. 27,6
SÃTUL, -Ã: adj.
sãtul: n. sg. nom. 27,7
(a se) SÃTURA: v. I
(sã) vor sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 1,31
sã sature: con j. prez. 3.sg. 6,30
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 12,11; 13,2; 28,19; 30,22
vor sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 18,20
(te) saturã: imperativ 2.sg. 20,13
sãturându(-te): gerunziu 25,16
sãturându(-sã): gerunziu 25,17
(sã) saturã: ind. prez. 3.sg. 30,16
SÃTURAT, -Ã: adj.
sãturat: m./n. sg. nom. rezum. cap.27; 30,9
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
sãvârºaºate: ind. prez. 3.sg. 16,30
(sã) va sãvârºi: ind. viit.I. 3.sg. 22,8
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 5,20
sinul: sg. ac. 6,27
sân: sg. ac. 16,33; 17,23; 21,14

SÃLTARE: s.f.
sãltarea: sg. nom. 20,29

SÂNGE: s.n.
sânge: sg. ac. 1,11, 16; 6,17; 30,33
sângelui: sg. gen./dat. 1,18; 12,6
sângele: sg. ac. 28,17
sângiurilor: pl. gen. rezum. cap.29; 29,10
sânge: sg. ac., în sintagma sugãtoriul de sânge/sugãt ori de sânge
rezum. cap.30; 30,15

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom. 11,21

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiesc: ind. prez. 3.pl. 23,30

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. nom./ac. 3,8; 4,22; 12,18; 13,17
sãnãtatea: sg. nom. 14,30; 16,24; 29,1

SC AUN: s.n.
scaun: sg. ac. 9,14; rezum. cap.20
scaunul: sg. nom. 16,12; rezum. cap.20
scaunul: sg. ac., în sintagma scaunul judecãþii 20,8

(a) SÃPA: v. I
vei sãpa: ind. viit.I. 2.sg. 2,4
sapã: ind. prez. 3.sg. 16,27; rezum. cap.26; 26,2 7
sape: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 30,17

(a) SCÃDEA: v. II
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 13,11; 26,20
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 29,18
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(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA; (În v. ºi rar) (a)
SÃMÂN A
samânã: ind. prez. 3.sg. 6,14, 19; 11,18; 22,8
vor sãmãna: ind. viit.I. 3.pl. 15,7
samãnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22

(a) SCÃPA: v. I
scapã: imperativ 2.sg. 6,5
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 12,13; 19,5
SCÂRNAV, -Ã: adj.
scãrna vã: f. sg. ac. 7,13

SEMN: s.n.
seamne: pl. ac. 23,21

(a) SCHIMBA: v. I
schimbã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
sã schimbe: con j. prez. 3.pl. 31,5

SETOS, -OASÃ: adj.; var. (Reg.) SETIOS, -OASÃ
sãtios: n. sg. dat. 25,25

(a se) SCOATE: v. III
sã (te) scoþi: conj. prez. 2.sg. 2,12
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 8,35; 18,22; 20,5
(sã) va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 14,32
scoat e: imperativ 2.sg. 24,11
(nu) scoate: imper ativ prohib. 2.sg. 25,8
scoat e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29; 29,11

SFADÃ: s.f.
sfãzile: pl. ac. 15,18
SFADNIC, -Ã: ad j.
sf adnic: m. sg. nom. rezum. cap.15
SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. 1,25; 2,11; 3,21; 8,14; 11,13; 12,20; 19,20;
20,5; 31,13
sf atului: sg. gen./dat. 1,30; rezum. cap.19
sf aturile: pl. nom./ac. 1,31; 12,5, 15
sf at: sg. nom./ac. 8,12; rezum. cap.13; 13, 10, 16; 15,22; 21,30;
26,26
sf aturi: pl. nom./ac. 11,14; 20,18; 24,6; 27,9

SCORÞIªOARÃ: s.f.
scorþiºoarã: sg. ac. 7,17
(a) SCRIE: v. III
scrie: imper ativ 2.sg. 3,3; 7,3
scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 22,20

SFÃDITOR, T OARE: adj.
sfãditoare: f. sg. ac. 21,19

(a se) SCULA: v. I
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 1,28; 28,28
(t e) vei scula: ind. viit.I. 2.sg, 6,9
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg. 11,27
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 24,16, 22
sculându(-se): gerunziu 27,14
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 31,15
sculatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 31,28

(a se) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SFÃRMA
(sã) va sfãrma: ind. viit.I. 3.sg. 6, 15

SCUMP, -Ã: adj./s.
scumpã: ad j. f. sg. nom./ac. 1,13; 24,4
(mai) scumpã: adj. f. sg. nom. 3,15; 16,16
scump: ad j. m./n. sg. nom./gen. 6,26; 17,27; 20,15
(ceale mai) scumpe: ad j. n. pl. ac. 8,11
scumpã: adj. f. sg. nom./ac., în sintagma piatra scumpã/piatrã
scumpã 8,19; 17,8
scumpe: adj. f. pl. ac., în sintagma pietri scumpe 20,15
scumpului: s.m. sg. gen. (redundant, cu prep. a + tot + art. hot. lui) 1,19

SFÂNT, -Ã: s.m./f.
sf inþilor: s.m. pl. gen. 2,8; rezum. cap.20; 30,3
(celor) sf inte: s.n. pl. gen. 9,10
(cei) sf inþi: s.m. pl. ac. 20,25
(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) v or sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 23,21
sfârºaºte: ind. prez. 3.sg. 26,10
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom. 22,4
SFETNIC: s.m.; var. (În v.) SFEATNIC
sf eatnici: pl. nom. 15,22

(a se) SCURTA: v. I
(sã) v or scurta: ind. viit.I. 3.pl. 10,27

SILIT, -Ã: adj.
silit : m. sg. nom. 30,9

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 13,3; 23,1
samã: sg. ac. 18,3
seamã: sg. ac. 29,19

SILITRÃ: s.f.; var. (Înv.) SALITRU
salitr u: sg. ac. 25,20

SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
sar a: sg. ac., în loc. adj. de sara 16,15
SEC, SEACÃ: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sacã: f. sg. nom. rezum. cap.17; 17,1
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCERA
va sãcera: ind. viit.I. 3.sg. 22,8
SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºu: sg. ac. 6,8; 10,5; rezum. cap.25; 30,25
sãceriºul: sg. nom. 6,11
sãceriºului: sg. gen. 25,13
sãceriº: sg. ac. 26,1

SILNICIE: s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE
sâlnicie: sg. ac. 22,22
(a) SIMÞI: v. IV
va sâmþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,3
am simþit: ind. pf.c. 1.sg. 23,35
va simþi: ind. viit.I. 3.sg. 29,21
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 5,17; 9,12
SLAB, -Ã: adj.
slab: n. sg. nom. 30,25
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom. 19,11; 22,4; 25,2; rezum cap.26; 26,1
slavã: sg. nom./ac. 21,21; 25,27; 28,12
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slava: sg. nom., în sintagma slava lui Dumnez eu rezum.
cap.25; 25,2

SMERIT, -Ã: s.m./f.
(cel) smerit: s.m. sg. ac. 29,23

SLÃBÃNOG, -OAGÃ: adj./s.m./f.
slãbãnoagã: adj. f. sg. nom. 10,4; 1 2,24
[cel] slãbãnog: s.m. sg. nom. 18,9

SMINTEALÃ: s.f.
smintealã: sg. ac. 15,19; 22,25
SMOCHIN: s.m.
smochin: sg. ac. 27,18

SLÃBÃNOGIT, -Ã: ad j.
slãbãnogit: m. sg. nom. 19,15

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar te: sg. ac. (cf. lat. sor tem ) 1,14
sorþile: pl. nom. 16,33
soar tea: sg. ac. 18,18

(a) SLÃBI: v. IV
(nici) slãbi: imperativ prohib. 2.sg. 3,11
SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. ac. 18,14

SOCIETATE: s.f.; var. (Înv.) SOÞIETATE
soþietate: sg. ac. 18,24

(a se) SLÃVI: v. IV
a (sã) slãvi: inf. prez. 18,12

SOC OTEALÃ: s.f.
socotealã: sg. ac., în loc. adv. cu socotealã rezum. cap.13
socoteale: pl. ac. rezum. cap.14

SLÃVIT, -Ã: ad j./s.
(cel) slãvit: s.m. sg. ac. 12,9
slãvit: adj. m. sg. nom. 25,6, 14

(a se) SOCOTI: v. IV
(nu) socoti: imperativ prohib. 2.sg. 5,2
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. 5,21; 12,26; 14,15
socoteaºte: imperativ 2.sg. 6,6; 23,7; 27,23
socotesc: ind. pez. 3.pl. 7,7; 10,32; 28,5
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 17,28
socotit-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,16, 27

(a se) SLOBOZI: v. IV
(nu) slobozi: imperativ prohib. 2.sg. 4,6
sã slobozi: conj. prez. 2.sg. 4,13
a (sã) slobozi: inf. prez. rezum. cap.6
(te) slobozi: imperativ 2.sg. 6,3
(s-)au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 11,8
sloboade: ind. prez. 3.sg. 17,14; 19,15
a slobozi: inf. prez. 24,11
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 26,25

SOC OTIT: s.n.
socotit : sg. ac., în sintagma bani de socotit 20,17

SL UGÃ: s.f.
slugii: sg. dat. 14,15
sluga: sg. nom./ac. rezum. cap.17; rezum. cap.29; 29,19, 21;
rezum. cap.30; 30,10
slujii: sg. dat. 19,10
slugã: sg. ac. 30,22
(a se) SLUJI: v. IV
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 11,29; 12,24
slujind: gerunziu 23,21
a (sã) sluji: inf. prez. rezum. cap.24
SL UJITOR: s.m..
slujitoriul: sg. nom. 14,35
slujitorii: pl. ac. 29,12
SL UJNICÃ: s.f.
slujinicile: pl. ac. 9,3
slujnicilor: pl. dat. adn. 27,27
slujnicã: sg. ac. 30,23
slujnicilor: pl. dat. 31,15
SMERENIE: s.f.
smereniia: sg. nom. 11,2; 15,33
smereniii: sg. gen. rezum. cap.15
(a se) SMERI: v. IV
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 12,25
a (sã) smeri: inf. prez. 16,19
(sã) smereaºte: ind. prez. 3.sg. 18,12
sã smereascã: conj. pr ez. 3.sg. 25,7

SOL: s.m.
solul: sg. nom. 13,17; 25,13; 25,25; r ezum. cap.26
solii: sg. nom. 16,14
sol: sg. ac. 26,6
SOMN: s.n.
somnul: sg. nom./ac. 3,24; 4,16; 6,9; rezum. cap.20; 20,13
somn: sg. ac. 6,4; 19,15
SOMNOR OS, -OASÃ: ad j.; var. (Înv. ºi rar) SOMNUROS,
-OASÃ
somnuros: m sg. ac. 23,3 4
somnoros: m. sg. dat. rezum. cap.24
SORÃ: s.f.
sora: sg. nom. 7,4
SPAIMÃ: s.f.
spaima: sg. nom. 10,15, 29
spaimã: sg. nom. 21,15
SPATE: s.n .
spatele: sg. ac. 26,3
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(nu te) s pãimânta: imperativ prohib. 2.sg. 3,25
spãimânteazã: ind. prez. 3.sg. 6,13
(sã) va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 30,30
(a) SPÃLA: v. I
-i spãlat: pasiv ind. prez. 3.sg. 30,12

SMERIN, -Ã: s.m./f.
(cei) smerini: s.m. pl. ac. 16,19

(a) SPÂNZURA: v. I
spânzura: ind. imp. 3.sg. 8,29
spânzurã: ind. prez. 3.sg. 21,2

SMERIRE: s.f.
smerirea: sg. ac. 29,23

SPIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) SPINE
spini: pl. ac. 15,19
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s pinii: pl. nom. 24,31
s pinele: sg. ac. 26,9

s tânga: sg. ac., în loc. adv. spr e dreap ta sau spre stânga 4,27
s tânga: sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 4,27

SPOIT, -Ã: adj. (aici despre cuvinte) „fals”
s poite: n. pl. ac. 29,5

(a se) STINGE: v. III
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 13,9; 20,20; 24,20; 26,20; 31,18
s tânge: ind. prez. 3.sg. 21,14

(a) SPORI: v. IV
va spori: ind. viit.I. 3.sg. 12,12
s poreaºte: ind. prez. 3.sg. 15,28; 17,10
sã s poreascã: conj. prez. 3.sg. 22,16

STINS, -Ã: adj.
s tânºi: m. pl. ac. 26,21

SPORIRE: s.f.
s porirea: sg. nom./ac. 1,32; 4,9; 14,23; rezum. cap.29; 29,2

(a) STOARCE: v. III
a s toarce: inf. prez. 30,33
s toarce: ind. prez. 3.sg. 30,33

(a) SRPIJINI: v. IV
va spri jini: ind. viit.I. 3.sg. 14,35; 28,17, 27; 29,23
s prijineaºte: ind. prez. 3.sg. 18,14
au s prijinit: ind. pf.c. 3.pl. 27,12

(a) STRÃBATE: v. III
s trãbat: ind. prez. 3.pl. 5,5
va strãbate: ind. viit.I. 3.sg. 7,23
s trãbãtând: gerunziu 7,27

(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. 6,19; 29,24

STRÃD ANIE: s.f.
s trãdaniile: pl. ac. 20,11

(a) SPURCA: v. I
s purcã: ind. prez. 3.sg. 10,9

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s treinã: adj. f. sg. nom./ac. 2,16; r ezum. cap.5; 5,10; 7,5; 21,8
s treine: adj. f. sg. gen. 6,24
s treinilor: s.m. pl. dat. 5,9
s treinii: s.m. pl. nom. 5,17
(cea) s treinã: s.f. sg. nom./ac. 5,20; 23,27
(cel) strein : s.m. sg. ac. 6,1; 20,16; rezum. cap.27; 27,13
(ceii) s treine: s.f. sg. gen. rezum. cap.22
s treinii: s.f. sg. gen . 22,14
(ceale) streine: s.f. pl. ac. 23,33
(celui) s trein: s.m. sg. dat. 25,9
s treinul: s.m. sg. nom. 27,2

SPURCÃCIUNE: s.f.
s purcãciunile: pl. ac. 30,12
(a) STA: v. I
a s ta: inf. prez. 7,11
s tând: gerunziu 8,2
au s tãtut: ind. pf.c. 3.pl. 19,7
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 22,29
sã s tai: con j. prez. 2.sg. 25,6
sã s tea: conj. prez. 3.sg. 30,31
STAT: s.n.
s tat: sg, nom. rezum. cap.14
STÃPÂN , -Ã: s.m./f.
s tãpânului: s.m. sg. dat. adn. 27,18
s tãpânul: s.m. sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.30; 30,10
s tãpânii: sg. dat. adn. 30,23
(a se) STÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 1,5; 11,29; 12,24; 18,15
s tãpânesc: ind. prez. 3.pl. 1,19
s tãpâneaºte: imperativ 2.sg. 4,5; 16, 16
s tãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 4,7; 16,32; 19,8; 28,25
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg. 8,22
s tãpâni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 14,18
(sã) stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 14,29
a s tãpâni: inf. prez. 16,1; 19,10
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 28,10
STÃPÂNIRE: s.f.
s tãpâniri: pl. ac. 20,18
STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
s tãpânitoriu: s.m. sg. nom. 11,14; 15,32
s tãpânitoriului: s.m. sg. gen. 16,22
STÃTÃT OR, -TOARE: adj. (Înv.) „neclintit”
s tãtãtoar e: f. sg. nom. 12,19
STÂLP: s.m.
s tâlpi: pl. ac. 9,1
(a) STÂMPÃRA: v. I; vezi (a) ASTÂMPÃRA
STÂNG A: s.f.
s tânga: sg. ac., în loc. prep. în stânga 3,16

(a) STRÃLUCI: v. IV
s trãlucind: gerunziu 4,18; 25,12
s trãluceaºte: ind. prez. 3.sg. 17,24; 27,19
va strãluci: ind. viit.I. 3.sg. 23,31
STRÃL UCIT, -Ã: adv.
s trãlucit: 30,28
(a) STRÃPUNGE: v. III
va strãpunge: ind. viit.I. 3.sg. 22,23
au s trãpuns: ind. pf.c. 3.pl. 22,23
s trãpung: ind. pre.z 3.sg. 22,26
STRÂMB, -Ã: adj./adv.
s trâmbã: adj. f. sg. nom., în sintagma mãrturiia strâmbã „martorul
mincinos” 6,19
s trâmb: ad j. m. sg. nom., în sintagma mar tor ul strâmb rezum.
cap.19; 19,9
s trâmb: adv. 30,9
STRÂMT, -Ã: adj.
s trâmt: n. sg. nom. 23,27
STRÂMT OARE: s.f.
s trâmtoarea: sg. nom. 1,27
s trâmtoare: sg. ac. 11,8; 12,13
(a se) STRÂMTORA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) STRÂMTORI
(sã) v or strâmtori: ind. viit.I. 3.pl. 4,12
STRÂMTURÃ: s.f.
s trâmturii: sg. gen. 24,10
(a se) STRÂNGE: v. III
(sã) strânge: ind. prez. 3.sg. 5.22
vei strânge: ind. viit.I. 2.sg. 6,10
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(a) ªEDEA: v. II
ºezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,14
ºade: ind. prez. 3.sg. 20,8
a ºedea: inf. prez. rezum. cap.21; 21,9; 25,24
vei ºedea: ind. viit.I. 2.sg. 23,1
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 31,23

va strânge: ind. viit.I. 3.sg. 17,28
strânge: ind. prez. 3.sg. 19,1; r ezum. cap.21; 30,33
(a) S TRICA: v. I
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 14,1
au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 21,22
stricã: ind. prez. 3.sg. 25,20; 29,4

(a se) ªTERGE: v. III
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 6,33
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 14,11; 20,30
ºtergându-: gerunziu 30,20
a ºterge: inf. prez. 31,3

STRICAT, -Ã: adj.
strâcat: m. sg. nom. 24,31
(a) S TRIGA: v. I
strâgã: ind. prez. 3.sg. 1,2 1; 8,1
strâg: ind. prez. 1.sg. 8,4
va strâga: ind. prez. 3.sg. 21,13

(a) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 7,22; 27,1
sã ºtiþi: con j. prez. 2.pl. 4,1
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 4,19
ºti: ind. prez. 3.sg. 7,23; 12,17; 23,7; 28,22
ºtiind: gerunziu 9,13
au ºtiut: ind. pf.c. 3.sg. 9,18
(nu) ºti: imperativ prohib. 2.sg. 14,7
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 19,27
ºtii: ind. prez. 2.sg. 30,4
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 30,18

STRIGARE: s.f.
strâgarea: sg. ac. 21,13
(a) S TROPI: v. IV
stropit-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,17
SUBSUOARÃ: s.f.; var. (Înv. ºi rar) SUSUOARÃ
susuoarã: sg. ac. 19,24
susoara: sg. ac. 26,15

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. nom./ac. 1,2, 22; 2,6, 10; 8,9; 9,10; 10, 14; 11,9; 12,1,
23; 14,18; 15,2, 7; 19,2; 21,11; 22,12; 26,16; 27,21; 28,2; 29,7;
30,3
ºtiinþa: sg. ac., în sintagma ºtiinþa lui Dumnezeu 2,5
ºtiinþii: sg. gen. 19,27; 23,12
ºtiinþã: sg. ac. 22,20

(a) SUFERI: v. IV
nesuferind: gerunziu 7, 11
sufere: ind. prez. 3.sg. 13,8
a suferi: inf. prez. 17,14
suferi: inf. prez. fãrã a 27,4; 30,21
SUFLET: s.n.
sufletelor: pl. gen. 1,18
sufletele: pl. nom./ac. 1,19; 7,10; 11,30; 14,25; 15,11; r ezum.
cap.17; 1 8,8
suf letului: sg. gen./dat. 2,10; 3,22; 7,23; 11,17; 13,8; 14,10; 15,13;
16,24; 18,7; 19,2; 22,5, 25; 24, 14; 25,25; 28,17; 29,17
sufletul: sg. nom./ac. 6, 16, 26, 30, 32; 8,36; 10,3; 11,25; 13,2, 3,
4, 12, 19, 25; 15,30, 32; rezum. cap.16; 16,1, 17, 26, 32; 17,22;
19,8, 15, 16, 18; 20,2; 21,10, 23; 22,9, 23; 23,2, 14, 15, 19;
24,12; 25,13; rezum. cap.27; 27,7, 9; 29,10, 24; 31,6
SUGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
sugãtori: s.m. pl. nom., în sintagma sugãtori de sânge rezum.
cap.30
sugãtoriul: s.m. sg. nom., în sintagma sugãtoriul de sânge
30,15
(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 21,22; 30,4
suie(-te): imper ativ 2.sg. 25,7
(a se) SURPA: v. I
(sã) surpã: ind. prez. 3.sg. 15,13
SUS: adv.
(mai) sus: 8,2
sus: 8,2; 25,3
ª
ªARPE: s.m.
ºarpele: sg. ac. 23,32
ºarpelui: sg. gen. 30,19
ªCHIOP, -OAPÃ
ºchiop: s.m. sg. nom. 26,6
ºchiopul: s.m. sg. nom. 26,7

ªURÃ: s.f.
ºurile: pl. nom. 3,10
T
TABLÃ: s.f.
tãblile: pl. ac., în sintagma tãblile inimii 3,3; 7,3
TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. rezum. cap.25
taina: sg. ac. 25,9
tainã: sg. nom. 31,4
TALPÃ: s.f.
talpele: pl. ac. 6,28
TARE: adj./s./adv.
(cei prea) tari: s.m. pl. ac. 7,26
(celor) tari: s.m. pl. gen. 10,4; 12,24; 21,22
(cei) tari: s.m. pl. nom. 11,16; rezum. cap.16
(celui) tare: s.m. sg. gen. 21,5
(mai) t arele: s.m. sg. nom., în sintagma mai tarele fierilor 30,30
(ceale) tari: s.n. pl. ac. 31,19
tari: ad j. n. pl. ac. 15,25
tare: adj. m./f./n. sg. nom./ac./gen. 16,32; 18,10; 24,5; rezum.
cap.31; 31,10
tare: adv. 30,33
(prea) tare: adv. 30,33
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatâl: sg. ac. 3,12; 23,24
tãtâni-tãu: sg. gen. 6,20; 27,10
tatãl: sg. nom./ac. 10,1; 15,20; 17,21; 19,26; 20,20; 23,25; rezum.
cap.30; 30,11, 17
tãtâni-sãu: sg. gen. 15,5
tatãlui: sg. gen. 19,13; 23,29
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TEMERE: s.f.
teamerea: sg. nom./ac., în sintagmele teamerea de Dumnezeu/
teamerea Domnului rezum. cap.3; 14,26, 27; 15,16, 27; 23,17
teamerii: sg. gen., în sintagma teamerii de Domnul rezum.
cap.15

tatã-tãu: sg. ac. 23,22
tatã-sãu: sg. ac. rezum. cap.28; 28,7, 24; 29,3
(a) TÃCEA: v. II
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 11,12; 17,28
tace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17

TINEREL, -EA: s.m./f. (Înv.) „copil”
tiner el: s.m. sg. nom. 4,3

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. rezum. cap.26; 26,10
(a) TÃGÃDUI: v. IV
a tãgãdui: inf. prez. 20,25; 30,9
(nu) tãgãdui: imperativ prohib. 2.sg. 30,7

TINEREÞE: s.f.
tiner eaþelor: pl. gen. 2,17
tiner eaþele: pl. ac. 5,18
tiner eaþe: sg. ac. 30,19

(a se) TÃIA: v. I
(sã) t aie: ind. prez. 3.sg. 10,8

TOCMAI: adv.; var . (Reg.) TOGMA
togma: 30,18

(a) TÃINUI: v. IV
tãinuiaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,13; 12,23; rezum. cap.28
a tãinui: inf. prez. 25,2

TOCMIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) TOGMIT, -Ã
togmite: n. pl. nom. 16,24; 17,7

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom./ac. 8,14; 12,12; 14,4; rezum. cap.15; 20,29; 21,22;
24,10
tãriii: sg. dat. adn. 10,15
tãria: sg. nom. 10,29
tãriii: sg. gen. 14,26; 18,11
tãrie: sg. nom./ac. 15,6; 31,17, 25

TOIAG: s.n.
toiagului: sg. dat. rezum. cap.13
toiagul: sg. nom./ac. 14,3; 22,8; 26,3

TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuirea: sg. ac. 1,6

(a se) TRAGE: v. III
au tr as: ind. pf.c. 3.sg. 7,21
(sã) trage: ind. prez. 3.sg. 7,22
sã (sã) tragã: con j. prez. 3.sg. 7,25
vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 21,7
sã tr agã: conj. prez. 3.sg. 21,12
sã tr agi: con j. prez. 2.sg. 23,13
tr asu(-)-au: ind. pf. c. 3.ag. 23,35
tr ag: ind. prez. 3.pl. 24,11
tr age: imperativ 2.sg. 25,17
tr age: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28; 28,24

TÂLHAR: s.m.
tâlhariul: sg. ac. 23,28

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.22

TÂLHÃRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLHÃRIE
tãlhãrie: sg. ac. 21,27
tãlhãriile: pl. nom./ac. rezum. cap.28; 28,13; 29,16
TÂNÃR, -Ã: s./adj.; var. (În v. ºi reg.) TINÃR, -Ã
tinãrului: s.m. sg. dat. 1,4
tinãr: s.m. sg. ac. rezum. cap.7
tinãrul: s.m. sg. ac. 7,13; 22,6
tinerilor : s.m. pl. gen. 20,29
tânãrul: s.m. sg. nom. rezum. cap.22
tinãr: adj. m. sg. ac. 7,7

(a) TRECE: v. III
sã tr eci: con j. prez. 2.sg. 4,15
treace: ind. prez. 3.sg. 7,8; 10,25; 14,16; 26,17; 27,8
sã tr eacã: conj. pr ez. 3.pl. 8,29
trecea: ind. imp. 3.pl. 9,15
a trece: inf. prez. 19,11
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg. 22,3
sã tr eci: con j. prez. 2.sg. 22,28
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 24,30
trecând: gerunziu 27,12
trec: ind. prez. 3.pl. 31,8

TEASC: s.n.
teascurile: pl. nom. 3, 10

TRIMIS, -Ã: s.m./f.
trimisul: sg. nom. 13,17

TELPIZ, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLPIZ, -Ã (Înv. ºi reg.) „(om)
viclean”
tãlpizu: m. sg. nom. 14,17

(a se) TRIMITE: v. III
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,3
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,26; 22,21; 25,13; 31,19
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. 16,33
(sã) va trimit e: ind. viit.I. 3.sg. 17,11
trimite: ind. prez. 3.sg. 26,6, 8, 18

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
tâlcuiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

(a se) TEME: v. III
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 1,26
teame(-te): imperativ 2.sg. 3,7; 24,21
TRIST, -Ã: adj.
(t e) vei teame: ind. viit.I. 2.sg. 3,24
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 10,24; 13,13; 14,2, 16; rezum. cap.29; tris t: n. sg. nom. 17,22
29,25; 3 1,30
va teame: ind. viit.I. 3.sg. 31,21
TRON: s.n; var . THRON (cf. lat. thronus, -¾ )
thr onul: sg. nom./ac. 20,28; 25,5; 29,14
TEMEI: s.n.
temeiul: sg. ac. 10,25
TRUFAª, -Ã: ad j./s.
tr ufaºe: adj. f. pl. nom. 8,18
TEMELIE: s.f.
[cel] truf aºu: s.m. sg. nom. 21,24
temeliile: pl. ac. 8,29
tr ufaºul: sg. nom. rezum. cap.29
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TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. nom./ac. 8,13; 16,18

UCIGÃT OR, -TOARE: adj.
ucigãtoare: n. pl. nom. 19,29

TRUP: s.n.
trupul: sg. gen. (cu prep. a + tot ) 4,22
trupul: sg. ac. 5, 11
trupurilor: pl. dat. 19,29

UGER: s.n.
ugerile: pl. nom./ac. 5,19; 30,33
(a se) UITA: v. I
sã (sã) uite: conj. rpez. 3.sg. 1,24
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg./pl 2,18; 27,19
(nu) uita: imper ativ prohib. 2.sg. 3, 1; 4,5
(m-)am uitat : ind. pf.c. 1.sg. 7,6
sã uite: con j. prez. 3.pl. 31,5, 7

(a) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a) TURBURA
turburã: ind. prez. 3.sg. 11,29; 15,27
TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turbur are: sg. nom. 15,6

ULIÞÃ: s.f.
uliþã: sg. ac. 1,20; 7,8, 12
uliþe: pl. ac. 5,16
uliþelor: pl. gen. 22,13

TULBURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) TURBURAT, -Ã
turbur atã: f. sg. nom. rezum. cap.25
turbur at: n. sg. nom. 25,26

(a) UMBLA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎMBLA
îmblã: ind. prez. 3.sg. 13,20
sã umbli: con j. prez. 2.sg. 1,15
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,13; 5,6; 6,12; 7,8; 10,9; 11,13, 20;
14,2; 15,33; 16,18; rezum. cap.19; 19,1; 20,7, 19; 28,6, 18, 26;
30,29
sã umbli: con j. prez. 2.sg. 2,20; 22,24
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 3,23; 6,22
sã umble: conj. prez. 3.sg. 6,28
umblu: ind. prez. 1.sg. 8,20
umblaþi: imperativ 2.pl. 9,6

TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 27,23; 30,27
TURN: s.n.
turn: sg. nom. 18,10
Þ
ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. 29,4

UMFLAT, -Ã: adj.
umflate: f. pl. nom. rezum. cap.26; 26,23

ÞARINÃ: s.f.
þarinele: pl. ac. 13,23
þarina: sg. nom./ac. 23,10; rezum. cap.2 4; 24,27, 30; 31,16
ÞÂÞÂNÃ: s.f.
þâþânile: pl. ac., în sintagma þâþânile lumii 8,26
þâþâna: sg. ac. 26,14
(a) ÞESE: v. III
þãsut-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,16
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þiind: gerunziu 2,8
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 2,11; 3,18; 4,6
þâne: imperativ 2.sg. 4,13, 23
sã þie: con j. prez. 3.pl. 5,2
þine: imperativ 2.sg. 6,20; 7,2
þine: ind. prez. 3.sg. 16,17; 18,22; 24,12; 25,10; 27,16, 18; 29,11
sã (sã) þie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.22
vei þinea: ind. viit.I. 2.sg. 22,18
sã þii: conj. prez. 2.sg. rezum. cap.25
þâne: ind. prez. 3.sg. 27,16
au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 30,4
U
(a se) UCIDE: v. III
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 1,32; 23,28
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 7,26
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 19,16
ucid: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.21; 21,25
a ucide: inf. prez. 22,13
UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. 19,18
UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºului: sg. dat. adn. 28,24

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
împluse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 24,31
umplea-vom: ind. viit.I. 1 .pl. 1,13
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 3,10; 12,21; 24,4
sã (sã) umple: conj. prez. 3.pl. 5,10
umplu: ind. prez. 1.sg. 8,21
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 12,14; 14,14; 18,20; 20,17; 28,19
umple: ind. prez. 3.sg. 13,25
(sã) umplu: ind. prez. 3.pl. 27,20
UNGERE: s.f. (aici) „ulei par fumat”
ungerea: sg. ac. 27,9
UNGHEÞ: s.n.
undeþu: sg. ac. 7,8
undeþul: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 2 1,9; rezum. cap.25; 25,24
UNGHIRE: s.f. „colþ”
unghiri: pl. ac. 7, 12
UNIRE: s.f. „credinþã sincerã” (cf. lat. simplicit¼s, -¼tis)
unirea: sg. nom./ac. 11,3; 19,1; 20,7; 28,6
unire: sg. ac. rezum. cap.19
UNIT, -Ã: adj./s./adv. „sincer în credinþa sa” (cf. lat. simplex,
simplicis)
(cei) uniþi: s.m. pl. nom./ac. 2,21; 3,32; 28,10
unitului: s.m. sg. gen. 10,29; 11,5
(cel) unit: s.m. sg. ac. 29,10
unit: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; rezum. cap.28
unit: adv. 28,18
UNT: s.n.
unt: sg. ac. 30,33
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. ac. 5,3
untdelemn: sg. nom./ac. 21,20; 2 7,16
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URÃ: s.f.
ur a: sg. ac. 26,26

ur mazã: ind. prez. 3.sg. 15,9
ur mã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19

URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. nom./ac. 3,32; rezum. cap.10; 11,1; 12,22; 15,9;
16,5; 20,23; 24,9
urâciunea: sg. nom. 15,26

URMARE: s.f.
ur marea: sg. nom. 11,19

URÂCIOS, -OASÃ: adj.
urâcios: m. sg. nom. 14,17, 20
urâcioasã: f. sg. ac. 30,23
URÂRE: s.f.
urârea: sg. nom. 10,12
urâre: sg. ac. 15,17

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. ad j. ceale mai de pre ur mã/cel mai de pre
ur mã/cea mai de pre urmã 5,4, 11; 14, 12, 13; 15,24; 16,25;
19,20; 23, 18; 24,14; 31,10, 25
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã 20,2 1; 23,32
URS: s.m.
ur s: sg. nom. 28,15
URSOAIE: s.f.
ur soaiei: sg. dat. 17,12

URÂT, -Ã: adj.
urâtã: f. sg. nom. 11,20
urât e: f./n. pl. nom. 15,8; 20,10; 21,27
urâþi: m. pl. nom. 16, 12
urâþ: m. pl. nom. 17,15

URªINIC: s.n.
urºinic: sg. nom. 31,22

URECHE: s.f.
ureachea: sg. nom./ac. 2,2; 4,20; 5,1, 13; 10,18; 1 5,31; 18,15;
20,12; 21,13; 22,17; 25,12
ureachiia: sg. ac. rezum. cap.21
urechile: pl. nom./ac. 23,9, 12; 26,17; 28,9

URZICÃ: s.f.
ur zicile: pl. nom. 24,31
(a) USCA: v. I
usucã: ind. prez. 3.sg. 17,22
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

URGIE: s.f.
ur giia: sg. nom. rezum. cap.16; 16,14; 21,14; 29,8
ur gie: sg. ac. 29,22

UªÃ: s.f.
uºa: sg. nom./ac. 5,8; 8,34; 9,14; 17,19; 26,14
uºi: pl. ac. 8,3

(a se) URGISI: v. IV
urgiseaºte: ind. prez. 3.sg. 6,16; 11,12; 14,21; 15,20; 15,32; rezum.
cap.17; 17,5; 28,27; 29, 1; 30,17
ur gisesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8; rezum. cap.29; 29,27
vor urgisi: ind. viit.I. 3.pl. 8,7; 23,9; 24,24
va fi ur gisit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 12,8
(sã) urgiseaºt e: ind. prez. 3.sg. 14,2
(nu) urgisi: imperativ pr ohib. 2.sg. 23,22
va fi ur gisitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 28,9
URGISITOR, -TOARE: s.m./f.
ur gisitorilor: s.m. pl. gen. 13,15

UªOR: s.m.
uºorii: pl. ac. 8,34
V

VARA: adv.
var a: 6,8; 10,5; 20,4; 26,1
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. nom./ac. 10,13; 23,13, 14; 29,15

URGIRE: s.f.
ur girea: sg. nom. 1,32

VAS: s.n.
vas: sg. nom./ac. 20,15; 26,23
vasul: sg. nom. 25,4

URIAª, -Ã: s.m./f.
uriaºii: s.m. pl. nom. 9,18
urieºilor : s.m. pl. gen. 21,16
(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 8,36; 29,10
vor urî: ind. viit.I. 3.pl. 1,22
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 1,29; 19,7
am urât : ind. pf.c. 1.sg. 5,12
ureaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 6,16; 8,13; rezum. cap.12;
12,1; 13,5, 24; 15,10, 27; 27,6; 28,16; 29,24
urãsc: ind. prez. 1.sg. 8,13
sã ur ascã: conj. prez. 3.sg. 9,8; 25,17
(a) URMA: v. I
neur mând: gerunziu 25,14
sã ur meze: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.1
ur meazã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; 7,22; 10,4; 12, 11;
15,27; 18,3; 19,7; 21,21; 28,19; 29,23
a ur ma: inf. prez. rezum. cap.3
(nici) urma: imperativ prohib. 2.sg. 3,31
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 12,20; 21,11; 29, 1

VASILISC: s.m. „reptilã fabuloasã cãr eia i se atribuia puterea
de a ucide cu privir ea”
vasiliscul: sg. ac. 23,32
(a se) VÃDI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) VEDI
(sã) v edeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
vãdesc: ind. rpez. 3.pl. 24,25
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 25,12
(sã) va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 26,19
sã (te) vãdeºti: conj. prez. 2.sg. 30,6
VÃDITOR, TOARE: s.m./f. (Înv. ºi rar) „acuzator”
vãditoriul: s.m. sg. nom. 18,17
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvei: sg. gen. 15,25
(a se) VÃRSA: v. I
a vârsa: inf. prez. 1,16
var sã: ind. prez. 3.pl. 6,17
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va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,2 7; 6,11, 15; 10,24; 24,25, 34; 26,2;
28,22; 29,1
vin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
veni-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 9,4
veniþi: imperativ 2.pl. 9,5
vine: ind. prez. 3.sg. 13,12; 18,17; rezum. cap.24
venind: gerunziu 18,3

vãr sându(-sã): gerunziu 18,4
va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 23,32
(a) VÃTÃMA: v. I
vãtãma(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,36
vatãmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; 26,19
VÃTÃMÃTOR, -TOARE: ad j.
vãtãmãtoare: f. pl. ac. 1,22

VENIN: s.n.
veninul: sg. ac. 23,32

(a se) VÂN A: v. I
vâneazã: ind. prez. 3.sg./pl. 5,22; 6,26
vânatu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 6,2
a vâna: inf. prez. 7, 10
vânatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,21

VERDE: adj.
vearde: f. sg. ac. 11,28
verzi: f. pl. nom. 27,25

VÂNÃTOR: s.m.
vânãtoriului: sg. gen. 6,5

(a se) VESELI: v. IV
(sã) veselesc: ind. prez. 3.pl. 2,14
(te) veseleaºte: imper ativ 2.sg. 5, 18
veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 10,1; 13,9; 15,13, 20, 30; 29,3
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 12,25; 17,21; 23,24; 29,2
veseleaºte(-sã): ind. prez. 3.sg. 15,23
(sã) veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 17,5; 27,9
veseleºte: imperativ 2.sg. 27,11

VÂNT: s.n.
vânturi: pl. ac. 10,4; 11,29
vânt: sg. nom. 25,14
vântul: sg. nom./ac. 25,23; 2 7,16

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. rezum. cap.3; 18,22
veselia: sg. nom./ac. 10,28; 16,15
veseliia: sg. nom. rezum. cap.19; 19,12

VÂRF: s.n.
vâr furile: pl. ac. 8,2

VES TE: s.f.
veas tea: sg. nom. 15,30

VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. ac. 17,22

(a) VESTI: v. IV
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,20, 21
sã vestesc: conj. prez. 1 .sg. 8,6
au vestit: ind. pf.c. 3.pl. 31,28

VÂNÃ: s.f.
vânã: sg. nom. 25,26
VÂNÃTARE: s.f.
vânãtarea: sg. nom. 20,30

VÂRTOS, -AOSÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 11,31; 15,11; 16,5; rezum. cap.21; 26,12; 28,23;
29,20
(mai) vãrtos: adv. 21,3
vãr tos: ad j. m. sg. nom. 24,5
vãr toasã: ad j. f. sg. ac. 28,14
vâr toasã: ad j. f. sg. ac. 29,1

VEªMÂNT: s.n.; var. VÃJMÂNT
vejmintele: pl. nom. 6,27
vãjmântul: sg. ac. 20,16; 27,26
vãjmânt: sg. ac. 25,20; 30,4
vãºmântul: sg. ac. 27,13

VEA C: s.n ./s.m.
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. din veaci 8,23
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 10,30; 12,19; 29,14

VEªNIC, -Ã: adj./adv.; var. (În v. ºi rar.) VEACINIC, -Ã
veacinicã: f. sg. nom. rezum. cap.8
veacinic: n. sg. ac. 10,25

VECIN, -Ã: s.m./f.
vecinului: s.m. sg. gen. 24,28; 25,17
vecinul: s.m. sg. nom. rezum. cap.27; 27,10

VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 2,19; 3,2, 18; 4,10; 5,6; 6,23; 9,11; 10,11, 17; 13,14;
14,27; 15, 10, 24, 31; 16,22; 31,12
viaþa: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 4,13, 23; rezum. cap.9; 11,19;
12,28; 16,15; 18,21; 22,4
viaþã: sg. nom./ac. 3,22; 19,23; 21,21; 28,2
viiaþã: sg. nom./ac. 4,22; 10,16
viiaþa: sg. nom./ac. 8,35; 14,30
vieþii: sg. gen., în sintagma lemnul vieþii 11,30; 13, 12; 15,4

(a se) VEDEA: v. II
vazã: conj. prez. 3.pl. 4,25
vãz: ind. prez. 1.sg. 7,7
a vedea: inf. prez. 7,15; 20,12
(sã) veade: ind. prez. impers./3.sg. 14,12; 16,25; 21,2; 30,12
veade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22; 24,12
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,3; 25,8; 31,18
vãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,29; 26,12; 29,20
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 23,28
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 23,33; 29,16
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 24,18
vãzând: gerunziu 24,32; 27,12
sã (sã) vazã: conj. prez. impers. 26,5
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 20,8; 30,1; 31,1
(a) VENI: v. IV
vino: imperativ 2.sg. 1,11; 7,18

VICLEAN , -Ã: adj./s.
vicleanã: ad j. f. sg. nom. 11,1; 20,23
viclean: adj. m. sg. nom./dat. 12,16, 23; 14,5, 15
vicleane: adj. n . pl. nom. 13,13
vicleanele: adj. antep. f. pl. ac. 27,6
(cel) viclean: s.m. sg. nom. 11,9; 14,25; 22,3
vicleanului: s.m. sg. gen. 14,8
vicleanul: s.m. sg. nom. rezum. cap.22
VICLEªUG: s.n.
vicleºuguri: pl. ac. 1,18; 26,24, 25
vicleºugului: sg. gen. rezum. cap.11
vicleºug: sg. ac. 11,13; 20,19
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VRAJBÃ: s.f.
vrãjbi: pl. ac. 6, 19; 20,3
vrãjbile: pl. ac. 10, 12; 17,19; 26,21
vrãjbilor: pl. dat. 18,6
vrajbe: pl. nom. 23,29
vr ajbei: sg. dat. rezum. cap.26
vrãjbii: sg. dat. 26,17
vr ajbele: pl. ac. 29,22; 30,33

VIE: s.f.
viii: sg. gen. 1,31
via: sg. ac. 24,30
vie: sg. ac. 31,16
VIERME: s.m.
vier mele: sg. ac. 25,20
VIERS: s.n.
vier suri: pl. ac. 25,20

VRÃJITOR, -TOARE: s.m./f.
vrãjitoriului: s.m. sg. gen. 23,7

(a) VIEÞUI: v. IV
voiu vieþui: ind. viit.I. 1.sg. 8,2

(a) VREA: v.
vr ea: ind. prez. 3.sg. 13,4; 1 8,1; rezum. cap.28
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,4; 21,7, 25
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 21,1
ai vr ea: ind. pf.c. 2.sg. 26,23

VIFOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR
viforul: sg. ac. 1,2 7
vihor : sg. ac. 10,25
vihor ul: sg. ac. 16,15
vihor ului: sg. dat. 28,3

VREDNIC, -Ã: adj.
vr ednice: n. pl. ac. 12,4
vr eadnic: m. sg. nom. 18,1, 1 3; 25,10

VIITOR, -TOARE: adj./s.
viitoare: adj. f. sg. nom./ac. 13,13; 27,1
(celor) viitoare: s.n. pl. gen. 24,20

VREDNICIE: s.f.
vr edniciia: sg. nom. 14,28; 20,29
vr edniciii: sg. gen. 16,31

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 3,10; 23,30, 31; rezum. cap.31; 31,4, 6
vinul: sg. nom./ac. 4,17; 9,2, 5; rezum. cap.20; 20,1; 21,17
vinului: sg. gen. 12,11
vinurile: pl. ac. 23,35

VREME: s.f.
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea/în vreamea sa „la
momentul potrivit” 5,19; 6,14; 8,30; rezum. cap.17; 17,17; 18,1; 25,10
vr eame: sg. ac. 13,13

VINÃ: s.f.
vina: sg. nom. 6,30

Z

(a) VINDE: v. III
vând: ind. prez. 3.pl. 11,26
(nu) vinde: imper ativ prohib. 2.sg. 23,23
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 31,2 4

ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar 1,11, 17; 3,30; 26,7

VINDECARE: s.f.
vindecar e: sg. ac. 6,15

(a se) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 14,9; 15,31
(sã) va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 19,23
zãbovesc: ind. prez. 3.pl. 23,30
zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 30,28

VINOVAT, -Ã: adj.
vino vat: m. sg. nom. 26,18
VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã f inã de in”; (Prin ext.) „obiect de
îmbrãcãnminte conf ecþionat din vison”
vison : sg. nom. 31,22

ZÃBOVIRE: s.f.
zãbovirile: pl. ac. 12,11

VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 8,21

ZÃBREA: s.f.
zãbr eale: pl. ac. 7,6

VIÞEL: s.m.
viþel: sg. ac. 15,17

(a) ZÃCEA: v. II
zãcea-v or: ind. viit.I. 3.pl. 14,19

VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom./ac. 1,12; 4,4; 7,2; 15,27
vii: m. pl. nom. 9,6

ZÃLOG: s.n.
zãlog: sg. ac. 20,16; 27,13

(a) VOI: v. IV
voiu: ind. prez. I. sg. 8,6
VOIE: s.f.
voia: sg. nom. 11,1, 20; 16,13; 29,15
voia: sg. nom., în sint agma voia Domnului 19,21

(a) ZÃMISLI: v. IV
eram zãmislitã: pasiv ind. im p. 1.sg. 8,24
ZÃPADÃ: s.f.
zãpãzii: sg. gen. 25,13; 31,21
ZBICI: s.n.; vezi BICI

VORBÃ: s.f.
vorbele: pl. ac. 4,20; 6,2
vorbã: sg. ac. 10,19
vorbe: pl. ac. 23,8

(a) ZBURA: v. I
vor zbura: ind. viit.I. 3.pl. 23,5
zboarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; 26,2

(a) VORBI: v. IV
va v orbi: ind. viit.I. 3.sg. 18,23

ZBURÃTOR, -TOARE: ad j./s.
zburãtoare: adj. f. sg. dat. 10,4
(cea) zburãtoare: s.f. sg. nom. 26,2
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(a se) ZDR OBI: v. IV
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 15,4
a (sã) zdrobi: inf. prez. 18,12
sã zdrobeºti: conj. prez. 2.sg. 22,22
ZGÃU: s.n.
zgãului: sg. gen., în sintagma gura zgãului „ut erul f emeii”
30,16
ZI: s.f.
zilelor: pl. gen. 3,2, 16
zi: sg. ac., în loc. adv. pânã la zi 4,18
zi: sg. ac. 6,34; 21,31; 27,15
zioa: sg. nom./ac. 7,9, 18, 20; 11,4; 16,4; 24,10; 25,13, 19, 20;
rezum. cap.27; 27,1, 10; 31,25
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 8,30, 34
zilele: pl. nom./ac. 9,11; rezum. cap.15; 15,5; 28,16; 31,12
zile: pl. ac. 10,27
zioa: sg. ac., în loc. adv. toatã zioa 21,26; 23,17
(a se) ZICE: v. III
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 1,11
zicând: gerunziu 1,21; 7,13; 8,3
(nu) zice: imper ativ prohib. 2.sg. 3,28; 20,22; 24,29
zicea: ind. imp. 3.sg. 4,4
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 5,11; 18,2; 23,35; 2 4,12

zic: ind. prez. 1.sg. 6,3
zi: imperativ 2.sg. 7,4
zice: inf. prez. fãrã a rezum. cap.20; 20,9
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; 20,14; rezum. cap.22; 22,13;
26,13, 19; 28,24; 30,1, 15, 16, 20
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 23,7
zic: ind. prez. 3.pl. 24,24; 30,15
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 24,33
sã zicã: conj. prez. 3.sg. 25,7
(sã) zic: ind. prez. 3.pl. 28,2
zici: ind. prez. 2.sg. 29,19
sã zic: conj. prez. 1.sg. 30,9
ZID: s.n.
zid: sg. ac. 18,11; rezum. cap.25; 25,28
zidurile: pl. ac. 18,19
(a se) ZIDI: v. IV
zidindu-: gerunziu rezum. cap.9
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 9, 1
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 14,1
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 24,3
sã zideºti: con j. prez. 2.sg. 24,27
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. ac. 14,1
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CARTEA ECLEZIASTULUI
Cap 1
Toate de}ertare }i nimic supt soare nou. {i tuturor lucrurilor grea a fi cercetarea }i de}art@
}i n@cazul duhului.

1.
2.

uvintele Ecleziastului, fiiul lui David, împ@ratului Ierusalimului.
„De}ert@ciunea de}ert@ciunilor – zis-au Ecleziastul – de}ert@ciunea de}ert@ciunilor
}i toate de}ert@ciune.
3. Ce are mai mult omul din toat@ osteneala lui ce ostenea}te supt soare?
4. Neamul treace }i neamul vine, iar@ p@mântul în veaci st@.
5. R@sare soarele }i apune }i la locul s@u s@ întoarce. {i acolo iar@}i n@scându-s@,
6. Încungiur@ prin amiaz@zi }i s@ pleac@ spre miiaz@noapte. Cercetând toate prinprejur
mearge duhul, }i întru încungiur@rile sale s@ întoarce.
7. Toate râurile într@ în mare, }i marea nu s@ r@vars@. La locul de unde ies râurile s@
întorc, ca iar@}i s@ curg@.
8. Toate lucrurile sânt greale. Nu le poate omul despleti cu cuvântul. Nu s@ satur@ ochiul
cu vederea, nici ureachea cu auzitul s@ umple. ||
201r
9. Ce e, ce au fost, aceaea ce va fi? Ce e, ce s-au f@cut, aceaea ce s@ va face.
10. Nimic supt soare nou, nici poate cineva zice: «Iat@, aceasta nou iaste». C@ au trecut
mai înainte în veaci carea au fost mai înainte de noi.
11. Nu iaste pomenire celor dintâiu, ci înc@ nici a celor ce dup@ aceaea vor fi va fi
aducere aminte la cei ce vor fi mai pre urm@.
12. Eu, Ecleziastul, am fost împ@ratul lui Israil în Ierusalim,
13. {i am pus în sufletul mieu a c@uta }i a cerceta în]elep]ea}te despre toate care s@ fac
supt soare.
Aceast@ cuprindere rea o au dat Dumnezeu fiilor omene}ti, s@ se cuprinz@ într-însa.
14. V@zut-am toate care s@ fac supt soare }i iat@, toate-s de}ert@ciune }i n@cazul
duhului.
15. Cei r@zvr@ti]i anevoie s@ îndreapteaz@, }i a nebunilor f@r@ sfâr}it e num@rul.
16. Gr@it-am în inima mea, zicând: «Iat@, mare m-am f@cut }i am întrecut pre to]i cu
în]elepciunea, cei ce au fost mai înainte de mine în Ierusalim». {i mintea mea au cugetat
multe în]elep]ea}te }i m-am înv@]at.
17. {i am dat inima mea s@ }tiu priceaperea }i înv@]@tura }i gre}alele }i bolunziia. {i am
cunoscut c@ }i într-aceastea iaste osteneal@ }i n@cazul duhului.|
18. C@ci c@ în multa în]elepciune mult@ urgie iaste, }i cel ce adaoge }tiin]a adaoge }i
201v
osteneal@.
Cap 2
În curgerea desf@t@rilor, bog@]iilor, a caselor }i în osteneala acestora de}ert@ciune iaste }i n@cazul
duhului. {i spune cât@ de}ert@ciune iaste a aduna mo}teanului viitoriu, care cum va fi, nu s@ }ti.

1.

is-am eu în inima mea: «Mearge-voiu }i voiu curge întru desf@t@ri }i m@ voiu
desf@ta întru bun@t@]i», }i am v@zut c@ }i aceasta e de}ert@ciune.
2.
Râsul l-am socotit a fi gre}al@, }i bucuriei am zis: «C@ci în de}ert te înceluie}ti?»
3. Gândit-am în inima mea a-m trage de c@tr@ vin trupul, }i ca s@-m trec sufletul la
în]elepciune }i s@ m@ feresc de nebunie, pân@ când a} vedea ce ar fi de folos fiilor
omene}ti, ce lucru trebuie supt soare num@rului zilelor vie]ii sale.
4. M@rit-am lucrurile meale, ziditu-mi-am case }i am s@dit vii,
5. F@cut-am gr@dini }i pometuri }i le-am ultoit cu tot fealiul de pomi.
6. {i mi-am zidit t@uri de pe}ti, s@ stropesc p@durea pomilor ce r@sar.
7. St@pânit-am slugi }i slujnice }i mult@ familie; avut-am ciurde }i mari turme de oi, mai
202r mult decât to]i ce fusease mai î||nainte de mine în Ierusalim.
8. Adunatu-mi-am argint }i aur }i averile împ@ra]ilor }i a ]@râlor. F@cutu-mi-am cânt@re]i
}i cânt@rea]e, }i desf@t@rile fiilor omene}ti, p@hare }i urcioare spre slujb@ a turna vinuri.
9. {i am întrecut cu averile pre to]i carii înaintea mea fusease în Ierusalim, }i în]elepciunea
înc@ au r@mas cu mine.
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10. {i toate ceale ce au poftit ochii miei nu le-am t@g@duit, nici am oprit inima mea a
s@ desf@ta cu toate dulce]ile }i a s@ îndulci întru ceale ce-i g@tisem, }i aceasta am socotit
a fi partea mea, de m@ voiu sluji de osteneala mea.
11. {i, întorcându-m@ la toate lucrurile care f@cuse mânile meale }i la osteneale întru
care în de}ert asudasem, v@zut-am întru toate de}ert@ciune }i n@cazul sufletului }i nimic
a r@mânea supt soare.
12. Trecut-am a vedea în]elepciunea }i gre}alele }i nebuniia (ce iaste – am zis – omul,
ca s@ poat@ urma pre împ@ratul f@c@toriului s@u?).
13. {i am v@zut c@ atâta întreace în]elepciunea pre nebunie, cât s@ desparte lumina de
întunearec.
14. Ochii *în]eleptului în capul lui, nebunul întru întunearec umbl@; }i am cunoscut c@
una e amânduror perirea. |
15. {i am zis în inima mea: «De iaste o c@deare a bolundului }i a mea, ce-mi folosea}te 202v
c@ mai mult@ osteneal@ am dat pentru în]elepciune?» {i gr@ind cu mintea mea, am luat
sama c@ }i aceasta e de}ert@ciune.
16. C@ nu va fi pomenirea în]eleptului aseaminea ca a nebunului pururea, }i vremile
viitoare cu uitare toate a}ijderea vor acoperi; moare cel înv@]at aseaminea ca }i cel neînv@]at.
17. {i pentru aceaea mi-am urât via]a, v@zând toate a fi supt soare reale }i toate de}ert@ciune
}i n@cazul duhului.
18. Iar@}i mi-am urgisit toat@ str@daniia cu carea supt soare cu de-adinsul m-am ostenit
a avea mo}tean dup@ mine,
19. Care nu }tiu, în]elept au nebun va fi? {i va st@pâni întru ostenealele meale în care
am asudat }i m-am sârguit? {i au iaste ceva a}a de de}ert?
20. Pentru aceaea am încetat }i au t@g@duit inima mea de-a mai osteni supt soare.
21. C@ ostenind altul întru în]elepciune }i înv@]@tur@ }i în str@danie, omului leane}u ceale
c@}tigate le las@. {i aceasta, dar@, e de}ert@ciune }i mare r@u.
22. C@ ce va folosi omului din toat@ osteneala sa }i din n@cazul duhului cu care supt
soare s-au chinuit?
23. Toate zilele lui de dureri }i de p@gubiri pline sânt, nici noaptea cu mintea s@ odihnea}te.
{i aceasta au nu e de}ert@ciune? ||
24. Au nu e mai bine a mânca }i a bea }i a ar@ta sufletului s@u ceale bune din ostenealele 203r
sale? {i aceasta din mâna lui Dumnezeu iaste.
25. Cine a}a va îmbuca }i va curge întru desf@t@ri ca mine?
26. Omului bun înaintea sa i-au dat Dumnezeu în]elepciunea }i }tiin]a }i veseliia, iar@
celui p@c@tos i-au dat n@caz }i grije preste m@sur@, s@ adaog@ }i s@ adune }i s@ deaie celuia
ce place lui Dumnezeu. Ci }i aceasta de}ert@ciune iaste }i de}art@ grijea min]ii.
Cap 3
C@ toate în vreamea sa vin }i trec. {i cum c@ nici unele de aceastea trec@toare s@ odihnea}te
mintea. {i aceaea}i iaste a omului }i a dobitoacelor perire.

1.
2.

oate au vreame }i în locurile sale trec toate supt ceriu.
Vreame-i a na}te }i vreame-i a muri. Vreame-i a s@di }i vreame-i a zmulge
ce s-au s@dit.
3. Vreame-i a ucide }i vreame-i a vindeca. Vreame-i a strâca }i vreame-i a zidi.
4. Vreame-i a plânge }i vreame-i a râde. Vreame-i a tângui }i vreame-i a sâlta.
5. Vreame-i a râsipi pietrile }i vreame-i a le culeage.
Vreame-i a îmbr@]i}a }i vreame-i a fi departe de îmbr@]i}eri.
203v
6. Vreame-i a c@}tiga }i vreame-i a pierde. Vrea|me-i a p@zi }i vreame-i a lep@da.
7. Vreame-i a t@ia }i vreame-i a coas@. Vreame-i a t@cea }i vreame-i a gr@i.
8. Vreamea iubirii }i vreamea urârii. Vreamea de r@zboiu }i vreame de pace.
9. Ce are mai multu omul din osteneala sa?
10. V@zut-am n@cazul care au dat Dumnezeu fiilor omene}ti ca s@ s@ întinz@ într-însul.
11. Toate le-au f@cut bune în vreamea sa, }i lumea o au dat prigonirii, ca s@ nu afle omul
lucrul care au f@cut Dumnezeu din început pân@ la sfâr}it.
12. {i am cunoscut c@ nu-i mai bine decât a s@ veseli }i a face bine în via]a sa.
13. C@ tot omul ce mânc@ }i bea }i veade ce e bun din osteneala sa, aceasta darul lui
Dumnezeu iaste.
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14. Cunoscut-am c@ toate lucrurile care au f@cut Dumnezeu r@mân în veac. Nu le putem
adaoge ceva, nici a le lua ceale ce au f@cut Dumnezeu ca s@ s@ team@ de el.
15. Ceaea ce s-au f@cut, aceaea r@mâne. Ceale ce vor fi au mai fost. {i Dumnezeu
întemeiaz@ ce au trecut.
16. V@zut-am supt soare în loc de judecat@ nelegiuire, }i în loc de dreptate, strâmb@tate.
17. {i am zis în inima mea: «Pre cel drept }i pre cel necredincios va judeca Dumnezeu,
}i vreamea a tot lucrul atuncea va fi».
18. Zis-am în inima mea pentru fiii omene}ti s@-i cearce Dumnezeu }i s@-i areate a fi
aseaminea fiar@lor. ||
19. Pentru aceasta, una iaste perirea omului }i a dobitoacelor }i aseaminea amânduror
204r
socoteal@. Precum moare omul, a}ea }i acealea mor; aseaminea r@sufl@ toate }i nimic@
are omul mai mult decât dobitocul. Toate sânt supus@ de}ert@ciunii
20. {i toate merg la un loc; din p@mânt f@cute sânt }i în p@mânt aseaminea s@ întorc.
21. Cine }ti de s@ suie duhul fiilor lui Adam sus }i de s@ pogoar@ duhul dobitoacelor jos?
22. {i am g@sit nimic a fi mai bine decât a s@ veseli omul întru osteneala sa, }i aceasta
a fi partea lui, c@ cine-l va aduce ca dup@ sâne s@ cunoasc@ ceale viitoare?
Cap 4
De}ert@ciunea ace}tii vie]i o v@dea}te în]eleptul din asupreala nevinova]ilor }i cum c@ str@daniia
omeneasc@ iaste supus@ pizmei. {i cum c@ nebunul f@r@ grije în leane petreace, altul ce nu are
mo}tan, comoar@ agonisând, arat@ folosurile so]iet@]ii, a împ@ra]ilor }i a împ@r@]iilor
de}ert@ciune, }i ascultarea o pune înaintea jârtvelor nebunilor.

1.

ntorsu-m-am la altele }i am v@zut hulele ce s@ fac supt soare }i lacr@mile
nevinova]ilor }i pre nimene mâng@ietoriu, nici a putea sta împrotiv@
puterniciii lor, lipsi]i de ajutoriul tuturor.
2. {i am l@udat mai mult pre cei mor]i | decât pre cei vii.
204v
3. {i mai fericit decât amândoi am judecat pre cel ce înc@ nu s-au n@scut, nici au v@zut
realele ce sânt supt soare.
4. Iar@}i am socotit toate ostenealele omene}ti }i sârguirile le-am în]eles a fi de}chise
pizmei celui de aproape. {i într-aceasta de}ert@ciune }i grije f@r@ folos iaste.
5. Cel nebun împletea}te mânile sale }i-} mân@nc@ c@rnurile, zicând:
6. «Mai bun e un pugni}or cu odihn@ decât amândoao mânile pline cu osteneal@ }i cu
n@cazul sufletului».
7. Socotind, am g@sit }i alt@ de}ert@ciune supt soare:
8. Unul iaste, }i al doilea nu are, nu fiiu, nu frate }i, macar c@ a osteni nu înceat@, nici
s@ satur@ ochii lui de bog@]ii, nici socotea}te, zicând: «Cui m@ ostenesc }i în}el sufletul mieu
cu bun@t@]i?» {i întru aceasta de}ert@ciune iaste }i n@caz r@u.
9. Mai bine e, doar@, doi a fi împreun@ decât unul, c@ au sporiul so]iei sale.
10. De va c@dea unul, de altul s@ va propti. Amar celui sângur, c@ci c@zând, nu are cine
s@-l r@dice.
11. {i de vor dormi doi, s@ vor înc@lzi împreun@; unul cum s@ va înc@lzi? ||
12. {i de va birui cineva pre unul, doi îi stau împrotiva lui; funea întreit@ anevoie s@ rumpe.
205r
13. Mai bun e copilul s@rac }i în]elept decât împ@ratul b@trân }i nebun, care nu }ti mai
înainte a vedea spre ceale viitoare.
14. Cum c@ din închisoare }i din la]uri cândva careva iese la împ@r@]ie, }i altul, n@scut
întru împ@r@]ie, de lips@ s@ sfâr}a}te.
15. V@zut-am pre to]i cei vii, carii umbl@ supt soare, cu al doilea tân@r, care s@ va scula
pentru dânsul.
16. F@r@ sfâr}it e num@rul norodului, a tuturor care au fost mai nainte de dânsul }i carii dup@
aceaea vor fi, nu s@ vor veseli întru dânsul, ci }i aceasta e de}ert@ciune }i n@cazul duhului.
17. P@zea}te-]i piciorul întrând în casa lui Dumnezeu }i te apropie s@ auzi, *c@ cu mult *1 Împ@r. 15, 22.
mai bun@ e ascultarea decât jârtvele nebunilor carii nu }tiu ce fac cei r@i.
Osie. 6, 6.
Cap 5
Nimic îndr@zne]u de Dumnezeu a gr@i }i de rânduiala Lui. F@g@duin]ele a le r@spl@ti. A nu s@
mira de asuprirea celor lipsi]i, când nelegiui]i judec@tori au. {i cât e de mi}ea socoteala
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lacomului ce nu s@ mai satur@ }i a bogatului ce gr@m@dea}te bog@]iile,
spre al s@u cândva r@u.

@ nu gr@ie}ti ceva îndr@zne]u, nici inima ta | s@ fie grabnic@ a gr@i cuvânt 205v
înaintea lui Dumnezeu, c@ Dumnezeu în ceriu, }i tu pre p@mânt; pentru
aceaea, fie pu]ine cuvintele tale.
2. Dup@ multe griji urmeaz@ visurile, }i dup@ multe vorbe s@ va afla nebuniia.
3. De ai f@g@duit ceva lui Dumnezeu, nu z@bovi a r@spl@ti, c@ nu-i place necredincioasa
}i nebuna f@g@duire, ci orice vei f@g@dui, d@.
4. {i cu mult mai bine iaste a nu f@g@dui decât dup@ f@g@duin]@ a nu da ceale f@g@duite.
5. Nu-]i da gura ca s@-]i faci trupul a p@c@tui, nici zice înaintea îngerului: «Nu iaste
orânduial@», ca nu cumva, mâniindu-s@ Dumnezeu împrotiva cuvintelor tale, s@ r@sipeasc@
toate lucrurile mânilor tale.
6. Unde sânt multe visuri, multe sânt de}ert@ciuni }i vorbe f@r@ num@r, iar@ tu de
Dumnezeu te teame.
7. De vei vedea hulele celor lipsi]i }i sâlnicele judec@]i }i a s@ r@sturna dreptatea în ]ar@,
nu te mira de aceasta, c@ decât cel înalt mai înalt iaste altul, }i decât ace}tia înc@ mai presus
sânt al]ii,
8. {i mai presus a tot p@mântul ce sluja}te împ@ratul poruncea}te.
9. Lacomul nu s@ va umplea de bani, }i cel ce iubea}te bog@]iile rod nu va lua dintr-însele;
}i aceasta, dar@ , de}ert@ciune.
10. Unde sânt multe averi, mul]i sânt }i cei ce le mânc@. {i ce folosea}te st@pânului, f@r@
c@ veade || bog@]iile cu ochii s@i?
206r
11. Dulce-i somnul celui ce lucr@, acar pu]ân, acar mult mânce, iar@ s@turarea bogatului
nu-l las@ s@ doarm@.
12. *{i alt bete}ug iaste r@u foarte, care am v@zut supt soare: bog@]iile cru]ate spre r@ul
* Iov. 20, 20.
Iov. 1, 21. domnului s@u,
13. C@ pier în n@cazul cel r@u. N@scut-au fiiu, care în grea lips@ va fi.
1 Timoth. 6, 7.
14. Precum au ie}it gol din pântecele maicii sale, a}a s@ va întoarce }i nimic@ va duce
cu sine din ostenealele sale.
15. Mi}ea e foarte neputin]a. Cum au venit, a}a s@ va întoarce. Ce-i folosea}te, dar@,
c@ au lucrat spre vânt?
16. Toate zilele vie]ii sale au mâncat întru întunearec }i întru griji multe }i întru c@deare
}i întristare.
17. Aceasta dar@ mi s-au v@zut a fi bun@: s@ mânce cineva }i s@ bea }i s@ s@ desfeteaze
cu veselie din osteneala sa, cu carea s-au ostenit supt soare în num@rul zilelor vie]ii sale
care i-au dat Dumnezeu; }i aceasta e partea lui.
18. {i tot omului c@ruia i-au dat Dumnezeu bog@]ii }i averi, }i puteare i-au d@ruit, s@
mânce dintr-însele }i s@ s@ desfeteaze întru partea sa }i s@ s@ veseleasc@ din osteneala sa.
Aceasta e darul lui Dumne|zeu.
206v
19. C@ nu destul î} va aduce aminte de zilele vie]ii sale, c@ci c@ Dumnezeu cuprinde întru
desf@t@ri inima lui.
1.

Cap 6
Mi}ea iaste de}ert@ciunea lacomilor, carii nici în lips@ înc@ nu îndr@znesc a s@ sluji de ceale
c@}tigate.

1.
2.

aste }i alt r@u ce am v@zut supt soare, }i înc@ des la oameni.
Omul c@ruia i -au dat Dumnezeu bog@]ii }i averi }i cinste }i nimic@ lipsea}te
sufletului s@u din toate ce poftea}te, nici îi d@ puteare Dumnezeu s@ mânce
dintr-însul, ci omul strein îl va îmbuca. Aceasta, de}ert@ciune }i mi}el@tate mare.
3. De va na}te cineva o sut@ de fii }i va tr@i mul]i ani }i multe zile de vârst@ va avea, }i
sufletul lui nu s@ va sluji de bun@t@]ile averii sale }i s@ va lipsi de îngrop@ciune, despre
aceasta eu vestesc c@ mai bun e decât el cel st@rpit.
4. C@ în de}ert vine }i mearge la întunearec }i cu uitare s@ va }tearge numele lui.
5. N-au v@zut soarele, nici au cunoscut d eschilinirea bunului }i a r@ului.
6. De va tr@i }i doao mii de ani }i nu s@ va desf@ta în bun@t@]i, au nu la un loc gr@besc
toate? ||
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7. Toat@ osteneala omului în gura lui; ci sufletul lui nu s@ va umplea.
8. Ce are mai mult în]eleptul decât nebunul? {i ce s@racul, f@r@ numai s@ mearg@ acolo
unde iaste via]a?
9. Mai bine e a vedea ce pofte}ti decât a dori ce nu }tii; ci }i aceasta de}ert@ciune iaste
}i prepunerea duhului.
10. Cel ce va s@ fie, i s-au chemat numele, }i s@ }tii c@ om iaste, }i cu toate împrotiva
celui mai tare decât sine a s@ certa în judecat@.
11. Cuvinte sânt multe }i mult@ de}ert@ciune având în prigoniri.
Cap 7
De}ert iaste a cerca ceale mai înalte decât sâne }i, între multe, cine ce trebuie mai tare a
aleage; a}a }i în]elepciunea, mai de folos e cu bog@]iile. De zioa rea a s@ feri. S@ nu fii în]elept
sau drept mai mult decât trebuie. Cât e de amar@ }i de primejdioas@ înso]irea cu muiarea.
{i cum c@ omul iaste zidit de la Dumnezeu drept.

1.

e lips@ e omului a cerca ceale mai mari decât sâne, ne}tiind ce-i folosea}te, în
via]a sa, num@rul zilelor nemerniciii sale? {i în vreamea ce treace ca umbra, au
cine-i va putea spune cine va fi dup@ el supt soare?
2. *Mai bun e numele bun decât unsorile scumpe }i zioa mor]ii decât zioa na}terii. |
207v
3. Mai bine e a mearge la casa plângerii decât la casa osp@]ului, c@ într-aceaea sfâr}itul
tuturor oamenilor s@ în}tiin]az@, }i cel viu cuget@ ce va fi.
4. Mai bun@ e mâniia decât râsul, c@ prin întristarea fea]ii s@ îndrepteaz@ sufletul celui
ce gre}a}te.
5. Inima în]elep]ilor, unde e întristare, }i inima nebunilor, unde e veselie.
6. Mai bine e de la cel în]elept a s@ certa, decât cu blândea]ele nebunilor a s@ în}ela.
7. C@ precum sunetul spinilor ce ard supt oal@, a}a râsul nebunului. Ci }i aceasta e
de}ert@ciune.
8. Hula turbur@ pre cel în]elept }i va pierde vârtutea inimii lui.
9. Mai bun e sf@r}itul rug@ciunii decât începutul. Mai bun e cel r@bd@toriu decât cel mândru.
10. Nu fi grabnic a te mâniia, c@ mâniia în sânul celui nebun odihnea}te.
11. S@ nu zici: «Ce pricin@ a fi, socote}ti, c@ vremile dintâiu mai bune au fost decât
acum?» C@ nebun@ iaste aceast@ întrebare.
12. Mai de folos e în]epelciunea cu bog@]iile }i mai mult folosea}te celor ce v@d soarele.
13. C@ precum acopere în]elepciunea, a}a acop@r banii. Iar@ aceasta mai mult are
înv@]@tura }i în]elepciunea, c@ via]@ d@ruiesc celui ce le st@pânea}te.
208r
14. Socotea}te lucrurile lui Dumnezeu, c@ nime nu || poate îndrepta pre cel ce el îl va urgisi.
15. În zioa cea bun@ desf@ta-te-vei întru bun@t@]i, }i de zioa rea te ferea}te. C@ precum aceasta,
a}a }i aceaea o au f@cut Dumnezeu, ca s@ nu afle omul împrotiva Lui dreapte ponosluri.
16. {i aceastea înc@ le-am v@zut în zilele de}ert@ciunii meale: dreptul piere întru dreptatea
sa, }i cel necredincios mult vie]uia}te întru r@utatea sa.
17. Nu fi foarte drept, nici mai mult în]eleage decât trebuie, ca s@ nu buiguie}ti.
18. Nu lucra mult nelegiuit }i nu fi nebun, ca s@ nu mori în vreamea nu a ta.
19. Bine iaste ]ie a sprijini pre cel drept, ci }i de la el s@ nu-]i tragi mâna, c@ cel ce s@
teame de Dumnezeu nimic nu lenevea}te.
20. În]elepciunea au înt@rit pre cel în]elept preste zeace c@petenii a cet@]ii.
21. *C@ nu iaste om drept pre p@mânt, care s@ fac@ bine }i s@ nu p@c@tuiasc@.
22. Ci }i tuturor cuvintelor care s@ zic nu-]i pleca inima, ca s@ nu auzi pre sluga ta
bl@st@mându-te.
23. C@ }tie cuno}tin]a ta c@ }i tu de multe ori ai bl@st@mat pre al]ii.
24. Toate le-am ispitit întru în]elepciune; zis-am: «În]elept m@ voiu face!», }i ea departe
s-au dep@rtat de la mine,
25. Cu mult mai vârtos decât era. {i înaltul adânc cine-l va afla?
208v
26. Cercetat-am toate cu sufletul mieu, ca s@ }tiu }i s@ socotesc }i s@ caut | în]elepciunea
}i în]eleagerea }i s@ cunosc nelegiuirea celui nebun }i gre}ala celor nepricepu]i.
27. {i am aflat mai amar@ decât moartea, muiarea, carea iaste cursa vân@torilor; }i
mreaje inima ei, leg@turi sânt mânile ei. Cel ce place lui Dumnezeu va fugi de dânsa, iar@
cel p@c@tos s@ va prinde de dânsa.
28. Iat@, aceasta am aflat – au zis Ecleziastul – una }i alta ca s@ aflu în]eleagerea,

627

*Pilde 22, 1.

*3 Împ@r. 8, 46.
2 Par. 6, 36.
Pilde. 20, 9.
1 Ioan 1, 8.

CARTEA ECLEZIASTULUI

CAP 7, 8 {I 9

29. Care înc@ o caut@ sufletul mieu }i nu o am aflat. Un om dintr-o mie am g@sit, muiarea
din toate n-am aflat.
30. Numai aceasta am aflat, c@ au f@cut Dumnezeu drept, }i el s-au mestecat cu
nenum@rate întreb@ri. Cine e a}a, ca Cel în]elept? {i cine au cunoscut dezlegarea
cuvântului?
Cap 8
În fa]@ str@lucea}te în]elepciunea. A nu s@ dep@rta de poruncile lui Dumnezeu. Omul cunoa}te
numai ceale de acum, nici poate sc@pa de moarte. Cei necredincio}i, pentru îng@duirea lui
Dumnezeu, mai slobod p@c@tuiesc. Foarte de}ert a fi s@ veade, c@ drep]ilor }i necredincio}ilor
aseaminea aici li s@ întâmpl@, }i pricina lucrurilor lui Dumnezeu nu trebuie a s@ cerca.
Sus 2, 14.

1.

n]elepciunea omului str@lucea}te în fa]a lui, }i Cel Atotputearnic fa]a lui va
schimba. ||
209r
2.
Eu gura împ@ratului p@zesc }i poruncile jur@mântului lui Dumnezeu.
3. Nu gr@bi a te dep@rta de la fa]a Lui, nici r@mânea în lucru r@u, c@ tot ce va vrea va
face.
4. {i cuvântul Lui e plin de puteare, nici poate Lui cineva zice: «Pentru ce a}a faci?»
5. Cel ce p@zea}te porunca nu va sim]i ceva r@u; vreamea }i r@spunsul inima în]eleptului
în]eleage.
6. A toat@ treaba iaste vreame }i îndemnare, }i mult n@cazul omului.
7. C@ nu }tii ceale trecute, }i ceale viitoare de la nici un sol nu le poate cunoa}te.
8. Nu e în putearea omului a opri duhul, nici are puteare în zioa mor]ii, nici s@ lase a
s@ odihni n@v@lind r@zboiul, nici va mântui necredin]a pre cel necredincios.
9. Toate aceastea le-am socotit }i am dat sufletul mieu întru toate lucrurile care sânt supt
soare. Cândva st@pânea}te omul pre om spre r@ul s@u.
10. V@zut-am pre cei necredincio}i îngropa]i, carii înc@ }i când tr@ia, în locul cel sfânt
era }i s@ l@uda în cetate ca de lucruri dreapte. Ci }i aceasta de}ert@ciune iaste.
11. C@ pentru c@ nu s@ face curând judecata împrotiva celor r@i, f@r@ nici o fric@ fiii
oamenilor lucreaz@ ceale reale.
12. Îns@ p@c@tosul dintru aceaea, c@ de o sut@ de ori face r@u }i prin r@bdare s@ sufere. Eu
am cunoscut c@ bun lucru va fi celor ce s@ tem | de Dumnezeu, celor ce s@ stidesc de fa]a Lui. 209v
13. Nu fie bun necredinciosului, nice s@ s@ lungeasc@ zilele lui, ci ca umbra treac@ cei
ce nu s@ tem de fa]a Domnului.
14. Iaste }i alt@ de}ert@ciune carea iaste pre p@mânt. Sânt drep]i, c@rora s@ întâmpl@ ceale
reale, ca când ar fi avut lips@ de agiutoriul necredincio}ilor. {i sânt necredincio}i carii a}a
f@r@ grije sânt, ca când ar avea faptele drep]ilor. Ci }i aceasta foarte de}art@ a fi o socotesc.
15. L@udat-am drept aceaea veseliia, c@ nu ar fi bine omului supt soare f@r@ a mânca
}i a bea }i a s@ bucura. {i aceasta numai cu sine va duce din osteneala sa în zilele vie]ii
sale, care i-au dat Dumnezeu supt soare.
16. {i mi-am pus inima a cunoa}te în]elepciunea }i a în]eleage ]inearea, ce petreace pre
p@mânt. Iaste om care zioa }i noaptea nu prinde somn cu ochii.
17. {i am în]eles cum c@ tuturor lucrurilor lui Dumnezeu nici o pricin@ poate afla omul
a celor ce s@ fac supt soare. Cu cât mai mult s@ va osteni a c@uta, cu atâta mai pu]ân va
afla. De s@ va }i zice în]eleptul a }ti, nu va putea g@si.
Cap 9
Nime nu }tie de mânie au de dragostea lui Dumnezeu e vreadnic, c@ acealea}i tuturor aici s@
|| întâmpl@. {i ner@mâind dup@ aceast@ scurt@ }i ne}tiut@ viia]@ vreame a lucra, dojenea}te
acum neîncetat a lucra. {i m@car c@ în]elepciunea e mai aleas@ decât vârtutea, îns@ în cel
s@rac nu s@ pre]uia}te.

1.

oate aceastea le-am socotit în inima mea, ca cu grije s@ le în]eleg. Sânt drep]i }i
în]elep]i, }i lucrurile lor în mâna lui Dumnezeu }i, m@car c@ nu }ti, omul de
dragoste au de urâre e vreadnic.
2. Ci toate spre vreame viitoare s@ ]in ne}tiute, pentru c@ toate aseaminea s@ întâmpl@
celui drept }i celui necredincios, celui bun }i celui r@u, curatului }i necuratului, celui ce
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jârtvea}te }i celui ce jârtvele urgisea}te; ca cel bun, a}a }i cel p@c@tos, ca cel ce joar@ strâmb,
a}a }i cel ce jur@ drept.
3. Aceasta e rea întru toate care s@ fac supt soare, c@ aceaea}i tuturor s@ întâmpl@, pentru
aceaea }i inimile fiilor omene}ti s@ umplu de r@utate }i de urgisire în via]a sa, }i dup@
aceastea la iad s@ vor duce.
4. Nime iaste, care pururea s@ fie viu }i care s@ aib@ n@dejdea acestui lucru. Mai bun e
cânele viu decât leul mort.
5. C@ cei ce tr@iesc s@ }tiu pre sine c@ vor muri, iar@ cei mor]i nimic mai mult nu }tiu,
nici au mai mult@ plat@, c@ uit@rii s-au dat pomenirea lor. |
210v
6. {i dragostea }i urârea }i pizmele împreun@ au perit, nici au parte într-aceast@ vreame
}i în lucrarea ce s@ poart@ supt soare.
7. Mergi, dar@, }i mânc@ întru veselie pâinea ta }i bea cu bucurie vinul t@u, c@ lui
Dumnezeu plac lucrurile tale.
8. În toat@ vreamea fie vejmintele tale curate }i untul-de-lemn din capul t@u s@ nu scaz@.
9. Desfeteaz@-te în via]@ cu muiarea carea o iube}ti în toate zilele vie]ii nest@rii tale, care
]i-o au dat supt soare în toat@ vreamea de}ert@ciunii tale, c@ aceasta-i partea în viia]@ }i
întru osteneala ta ce ostene}ti supt soare.
10. Orice poate face mâna ta, neîncetat lucreaz@, c@ nici lucru, nici în]eleagere, nici
în]elepciune, nici }tiin]@ va fi la cei din iad, unde tu gr@be}ti.
11. Întorsu-m-am la alta }i am v@zut supt soare nici a celor iu]i a fi alergarea, nici a celor
tari a fi r@zboiul, nici a celor în]elep]i pâinea, nici a celor înv@]a]i bog@]iile, nici a mea}terilor
darul, ci vreame }i c@deare întru toate.
12. Nu }ti omul sfâr}itul s@u. Ci precum pe}tii s@ prind cu unghi]a }i precum paserile s@
cuprind cu la]urile, a}a s@ prind oamenii în vreamea cea rea, când li s@ va întâmpla
degrab@.
13. {i aceasta supt soare am v@zut în]elepciunea }i o am cunoscut a fi mai mare.
14. Cetate mic@ }i pu]âni într-însa oameni. Venit-au împrotiva ei împ@rat mare || }i o
211r
au }en]uit }i au f@cut t@rii prinprejur }i s-au ispr@vit conocirea.
15. {i s-au aflat într-însa un om s@rac }i în]elept }i au slobozit cetatea prin în]elepciunea
sa, }i nime dup@ aceaea }-au adus aminte de omul cel s@rac.
16. {i ziceam eu: «Mai bun@ a fi în]elepciunea decât t@riia; pentru ce dar@ în]elepciunea
s@racului s-au urgisit }i cuvintele lui nu s-au auzit?»
17. Cuvintele în]elep]ilor s@ aud întru t@ceare mai mult decât strâgarea voievodului între
cei nebuni.
18. Mai bun@ e în]elepciunea decât armele ceale de r@zboiu. {i cel ce va p@c@tui întru una
multe bun@t@]i va pierde.
Cap 10
Deschilinirea în]eleptului de cel nebun. Ispitelor duhului putearnic a sta împrotiv@. Despre cel
nebun }i sluga în@l]a]i, }i despre g@zdacul }i c@peteniia smeri]i. Hulitoriul smerit }arpelui s@
asamân@. Despre împ@ratul copil }i boiarii ce mânc@ diminea]@. Nici pre împ@ratul, nici pre
bogatul a huli.

1.

211v

u}tele ce mor pierd dulcea]a unsorii. Mai scump@ e în]elepciunea }i m@rirea,
mic@ }i pân@ la o vreame, nebuniia.
2.
Inima în]eleptului e dreapta lui, }i inima nebunului în stânga lui.
3. Ci }i în cale nebunul umblând, însu}i neîn]elept fiind, pre to]i nebuni a fi îi socotea}te.
4. De s@ va sui preste tine duhul celui ce are putea|re, locul t@u nu -l slobozi, c@ grijea
va face a înceta p@cate mari.
5. Iaste r@u ce am v@zut supt soare, ca prin gre}al@ ie}ind de la fa]a c@peteniii,
6. A fi pus cel nebun întru vrednicie înalt@ }i boga]ii a }edea din jos.
7. V@zut-am slugile pre cai }i boiarii umblând pre p@mânt ca slugile.
8. *Cel ce sap@ groap@ c@dea-va într-însa, }i cel ce r@sipea}te gardul mu}ca-l-va }earpele. *Pilde 26, 27.
9. Cel ce duce pietrile s@ va n@c@ji într-îns@le, }i cel ce taie leamne s@ va r@ni într-însele. Ecli. 27, 29.
10. De s@ va întâmpi fierul, }i acesta nu ca întâiu, ci va fi întâmpit, cu mult@ osteneal@
s@ va ascu]i, }i dup@ sârguire va urma în]elepciunea.
11. De va mu}ca }earpele întru t@ceare, nimic decât el mai pu]in are cel ce hulea}te în
tain@.
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12. Cuvintele gurii în]eleapte har, }i buzele nebunului îl vor pr@p@di.
13. Începutul cuvintelor lui nebunie, }i cea mai de pre urm@ a gurii lui gre}al@ rea.
14. Nebunul cuvintele înmul]ea}te. Nu }ti omul ce au fost mai înainte de sâne }i ce va
fi dup@ sâne; cine-i va putea spune?
15. Osteneala nebunilor va n@c@ji pre cei ce nu }tiu mearge în cetate.
16. Amar ]ie, ]ar@ a c@riia împ@rat copil iaste }i a c@riia boiari mânc@ diminea]a!
17. Fericit@ e ]ara a c@riia împ@ratul ales iaste }i a c@riia c@petenii mânc@ în vreamea
sa spre stâmp@rare, iar@ nu spre neînfr@nare.
18. Întru leneviri s@ va smeri podirea, }i întru sl@biciunea mânilor va pic@turi casa.
19. Spre râs fac@ pâinea }i vinul s@ se ospete vie]uind, }i de bani ascult@ toate. ||
20. În cugetul t@u s@ nu hule}ti pre împ@ratul }i întru ascunsul cugetului t@u s@ nu 212r
blast@mi pre cel bogat; c@ }i paserile ceriului vor purta glasul t@u, }i cel ce are arepi va
vesti giudecata ta.
Cap 11
Dojenea}te a împ@r]i ale noastre }i pururea bine a lucra. C@ judecata omului dup@ moarte iaste
neschimbat@. {i pomenirea judec@]ii viitoare a o ]inea, în carea despre toate ne vom judeca.
Mâniia }i r@otatea din inim@ a o dep@rta.

1.
rimite pânea ta preste apele ce trec, c@ dup@ vreame mult@ o vei afla.
2.
D@ parte }eapte, înc@ }i opt, c@ nu }tii ce r@u va fi pre p@mânt.
3.
De s@ vor umplea norii, vifor pre p@mânt vor v@rsa. De va c@dea copaciul
spre amiaz@zi au spre miiaz@noapte, ori în ce loc va c@dea, acolo va fi.
4. Cel ce s@ uit@ la vânt nu samân@; }i cel ce socotea}te norii niceodat@ nu va s@cera.
5. Precum nu }tii care iaste calea duhului }i în ce chip s@ înteaie oasele în pântecele ceii
povarnice, a}a nu }tii lucrurile lui Dumnezeu, Cel ce e f@c@toriul tuturor.
6. Diminea]@ samân@ s@mân]a ta, }i sara s@ nu înceate mâna ta, c@ nu }tii carea
mai vârtos va r@s@ri, aceasta au ceaea }i, de vor r@s@ri amândoao împreun@, mai
bine va fi.
7. Dulce e lumina }i desf@tos a vedea soarele.
8. De va tr@i omul ani mul]i }i întru to]i ace}tia s@ va veseli, trebuie s@-}i aduc@ aminte
de vreamea cea întunecoas@ }i de zilele ceale multe, care întâmplându-s@, de de}ert@ciune
se vor v@di ceale trecute. |
9. Veselea}te-te, dar@, tân@rule, întru tinerea]ele tale }i întru bine fie inima ta în zilele 212v
tinerea]elor tale }i umbl@ în c@ile inimii tale }i întru vedearea ochilor t@i; }i s@ }tii c@ pentru
toate aceastea te va aduce Dumnezeu spre judecat@.
10. Deperteaz@ mâniia de la inima ta }i delung@ r@otatea de la trupul t@u, c@ tinerea]ele
}i dezmierdarea de}erte sânt.
Cap 12
Pre Dumnezeu înaintea ochilor t@i s@-L aibi în tinerea]e, mai înainte pân@ a sosi grealele
b@tr@nea]e }i mai pre urm@ moartea. {i fiind toate de}ert@ciuni, poruncile lui Dumnezeu
p@zea}te, c@ de toate trebuie s@ s@ dea sam@.

1.

du-]i aminte de Ziditoriul t@u în zilele tinerea]elor tale, pân@ va veni vreamea
n@cazului t@u }i s@ vor apropiia anii de care i s@ zice: «Nu-m plac»,.
2.
Mai înainte de-a s@ întuneca soarele }i lumina }i luna }i stealele }i s@ s@
întoarc@ norul dup@ ploaie,
3. Când s@ vor mi}ca p@zitorii casii }i s@ vor cl@tina oamenii cei tari }i leane}e vor fi ceale
ce macin@ în num@r mic }i s@ vor întuneca cei ce v@d prin z@breale,
4. {i vor închide u}ile în uli]@ întru smerirea glasului ce macin@ }i s@ vor scula la glas de
pasere }i vor asurzi toate featele viersului,
5. {i ceale înalte s@ vor teame }i s@ vor înfrico}a în cale, înfluri-va migdalul, îngr@}a-s@-va
l@custa }i s@ va r@sipi ca pielea, c@ s@ va duce omul în casa veacului s@u }i vor încunjura
pre uli]@ plângând,
6. Mai înainte de-a s@ rumpe funea cea de argint }i s@ s@ întoarne varga cea de aur }i
s@ s@ zdrobeas||c@ vadra preste fântân@ }i s@ s@ frâng@ roata preste jghiab,
213r
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7. {i s@ s@ întoarc@ praful în p@mântul s@u de unde era, }i duhul s@ s@ întoarc@ la
Dumnezeu, Cel ce l-au dat.
8. De}ert@ciunea de}ert@ciunilor – zis-au Ecleziastul – }i toate de}ert@ciune”.
9. {i fiind în]elept foarte Ecleziastul, au înv@]at norodul }i au povestit ceale ce f@cuse
}i, cercetând, au alc@tuit pilde multe.
10. C@utat-au cuvinte de folos }i au scris vorbe dreapte }i pline de adev@r.
11. Cuvintele în]elep]ilor, ca str@mur@rile }i ca cuiele spre în@l]ime înfipte, carele prin
sfatul mea}terilor s-au dat de la un p@storiu.
12. Mai mult decât aceastea, fiiule, s@ nu cau]i. A face multe c@r]i nici un sfâr}it iaste, }i
cugetarea adeas@ n@cazul trupului iaste.
13. Sfâr}itul a gr@i a}ijderea to]i s@-l auzim. De Dumnezeu te teame }i poruncile Lui
p@zea}te, c@ acesta iaste tot omul.
14. {i toate care s@ fac le va aduce Dumnezeu la judecat@, pentru toat@ gre}ala, acar
bun, acar r@u, aceaea fie.
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vezi (a se/-ºi) ADUCE/ADUCERE

ADES: adj.
adeasã: f. sg. nom., în sint agma cugetarea adeasã 1 2, 12

ADUCERE: s.f.
aducere: sg. nom., în loc. s. aducere aminte 1,11

AMAR: adj./s.
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom.. 4,10; 10,16
amarã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.7
(mai) amarã: adj. f. sg. ac. 7,27

ANEV OIE: adv.
anevoie: 1,15; 4,12
APÃ: s.f.
apele: pl. ac. 11,1
APROAPE: s.m.
celui de aproape: sg. gen. 4,4
(a se) APROPIA: v. I
(te) apropie: imper ativ 2.sg. 4,17
(sã) vor apropiia: ind. viit.I. 2.pl. 12, 1
(a) APUNE: v. III
apune: ind. prez. 3 sg. 1,5
(a) ARÃTA: v. I
a arãta: inf. prez. 2,24
sã areate: conj. pr ez. 3.sg. 3,18
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 4
(a) ARDE: v. III
ard: ind. prez. 3.pl. 7,7
ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,8; 12,6
ARIPÃ : s.f.; var. (În v.) AREPÃ
arepi: pl. ac. 10,20
ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 9, 18

AJUTOR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) AJUTORIU, AGIUTORIU
ajutoriul: sg. ac. 4,1
agiutoriul: sg. ac. 8,14

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.pl. 10,19

(a) ALCÃTUI: v. IV
au alcãtuit: ind. pf. c. 3.sg. 12,9

ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom./ac. rezum. cap. 4; 4,17

632

INDICE

CARTEA ECLEZIASTULUI
B

ASCUNS: s.n.
ascunsul: sg. ac. 10,20
(a sã) ASCUÞI: v. IV
(sã) va ascuþi: ind. viit.I. 3.sg. 10,10

BAN: s.m.
bani: pl. ac. 5,9; 10,19
banii: pl. nom. 7,13

(a se) ASEMÃNA: v. I
(sã) asamânã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10

BÃTRÂN: adj.
bãtrân: m. sg. ac. 4, 13

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 2,16; 3,19, 20; rezum. cap.8; 9,2
aseaminea: prep.+dat. 3, 18, 19

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrãneaþe: pl. nom. rezum. cap.12
(a) BÂIGUI: v. IV; var.(R eg.) (a) BUIGUI
sã buiguieºti: conj. prez. 2.sg. 7, 17

ASTÂMPÃRARE: s.f.; var. STÂMPÃRARE
s tâmpãr are: sg. ac. 10,17

(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. 2,24; 8,15
bea: ind. prez. 3.sg. 3,13
sã bea: conj. prez. 3.sg. 5,17
bea: imperativ 2.sg. 9,7

(a) ASUDA: v. I
asudasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 2,11
am asudat: ind. pf. c. 1.sg. 2,19
ASUPREALÃ: s.f.
asupreala: sg. ac. rezum. cap.4

BETEªUG: s.n.
beteºug: sg. nom. 5,12

ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. ac. rezum. cap.5
(a) ASURZI: v. IV
vor asurzi: ind. viit. 3.pl. 12,4
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 2,19, 25; 5,14, 15; rezum. cap.7; 7,7, 13, 15, 30; 8,4, 14;
9,2, 12; 11,5
aºea: 3,19

(a) BIRUI: v. IV
va birui: ind. viit. 3.sg. 4,12
BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþele: pl. ac. 7,6

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 2,16; 12,13

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãs tãmându-: gerunziu 7,22
ai blãs tãmat: ind. pf.c. 2.sg 7,23
sã blas tãmi: conj. pr ez. 2.sg. 10,20

ATOTPUTERNIC: s.m.
(Cel) A totputearnic: sg. nom. 8, 1
ATUNCI: adv.; var. ATUNCEA
atuncea: 3,17

BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogatului: s.m. sg. gen./dat. rezum. cap.5; 5,11
bogatul: s.m. sg. ac. rezum. cap.10
bogaþii: s.m. pl. nom. 10,6
(cel) bogat: s.m. sg. ac. 10,20

AUR: s.n.
aur : sg. nom./ac. 2,8; 12,6
(a) AUZI: v. IV
sã auzi: conj. pr ez. 2.sg. 4,17; 7,22
(s-)au auzit: ind. pf. c.3.pl. 9, 16
(sã) aud: conj. prez. 3.pl. 9,17
sã auzim: conj. pr ez. 1 pl. 12,13

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiilor: pl. gen. rezum. cap.2
bogãþii: pl. nom./ac. 4,8; 5,18; 6,2
bogãþiile: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,9, 10, 1 2; rezum. cap.7;
7, 12; 9,11

AUZIT: s.n.
auzitul: sg. ac. 1,8
(a) AVEA : v. II
avut-am: ind. pf. c. 1 sg. 2,7
a a vea: inf. prez. 2, 18
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 6,3
având: gerunziu 6,11
ar avea: cond. prez. 3.pl 8,14
ar f i avut: cond. pf. 3.pl 8,14
are: ind. prez. 3.sg 1,3; 3,9, 19; rezum. cap.4; 4,8, 10; 6,8; 7,13;
8,8; 10,4, 11, 20
sã aibã: conj. pr ez. 3.sg. 9,4
sã aibi: conj. prez.2.sg. rezum. cap. 12
au: ind. prez. 3.pl. 3,1; 4,9; rezum. cap.5; 9,5, 6
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. 2,8, 9
averi: pl. nom./ac. 5,10, 18; 6,2
averii: sg. gen. 6,3

BINE: adv.
(mai) bine: adv. 2,24; 3,12, 22; 4,9; 5,4; 6,9; 7,3, 6; 11,6
bine: adv. 7,19; 8,15; r ezum. cap.11
bine: s.n. sg. ac. 3,12; 7,21; 11,9

BOIER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BOIAR
boiarii: pl. ac. rezum. cap.10; 10,7
boiari: pl. nom 10,16
BOLÂND: s.m.; var. BOLUND
bolundului: sg. gen. 2,15
BOLÂNZIE: s.f.; var. BOLUNZIE (mgm.) „nebunie” (cf.
Indice 2Lg)
bolunziia: sg. ac. 1,17
(a se) BUCURA: v. I
a (sã) bucura: inf. prez. 8,15
BUCURIE: s.f.
bucuriei: sg. dat. 2,2
bucurie: sg. ac. 9,7
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BUN , Ã: adj./s./adv.
bun: adj. m./n. sg. nom./dat. 2,26; 3,13; 7,2; 8,12; 12,14
bune: adj. f. pl. nom./ac. 3,11; 7,11
(mai) bun: adj. m./n. sg. nom. 4,6, 13; 6,3; 7,2, 9; 9,4
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 5,17; 7,15
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 4,17; 7,4; 9,16, 18
(mai) bune: adj. f. pl. nom. 7,11
bun: adv. „bine” 8,13
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 2,24
(cel) bun: s.m. sg. ac. 9,2
(celui) bun: s.m. sg. dat. 9,2
bunului: s.n. sg. gen. 6,5
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 2,1; 4,8; 6,6; 7,15; 9,18
bunãtãþile: pl. ac. 6,3
BUZÃ : s.f.
buzele: pl. nom. 10, 12
C

INDICE
CÂNTÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
cântãreþi: s.m. pl. ac. 2,8
cântãreaþe: s.f. pl. ac. 2,8
(a) CÂªTIGA: v. I: var. (a) CÃªTIG A
a cãºtiga: inf. prez. 3,6
CÂªTIGAT, -Ã: s.; var. CÃªTIGAT, -Ã
(ceale) cãºtigate: s.n. pl. ac. 2,21; rezum. cap.6
CERIU: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 3,1; 5,1
ceriului: sg. gen. 10,20
(a se) CERCA: v. I
a cerca: inf. prez. rezum. cap.7; 7,1
a (sã) cerca: inf. prez. rezum. cap. 8
sã cearce: conj. pr ez. 3.sg. 3, 18
(a) CERCETA: v. I
cerce tând: gerunziu 1,6; 12,9
a cerce ta: inf. prez. 1,13
cerce tat-am: ind. pf. c. 1.sg. 7,26

CAL: s.m.
cai: pl. ac. 10,7

CERCETARE: s.f.
cerce tarea: sg. nom. rezum. cap.1

CALE: s.f.
cale: sg. ac. 10,3; 12,5
calea: sg. nom. 11,5
cãile: pl. ac. 11,9

(a se) CERTA: v. I
a (sã) cer ta: inf. prez.6,10; 7,6

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 2,14; 9,8

CETATE: s.f.
cetãþii: sg. gen. 7,20
cetate: sg. nom./ac. 8,10; 9,14; 10,15
cetatea: sg. ac. 9,15

CARNE: s.f.
cãr nurile: pl. ac. 4,5

(a se) CHEMA: v. I
(s)-au chemat: ind. pf. c. 3.sg. 6,10

CARTE: s.f.
car tea: sg. nom., în titlu: Car tea Ecleziastului
cãrþi: pl. ac. 12,12

(a se) CHINUI: v. IV
(s)-au chinuit: ind. pf.c. 3.sg. 2,22

CASÃ: s.f.
caselor: pl. gen. rezum. cap.2
case: pl. ac. 2,4
casa: sg. ac., în sintagma casa lui Dumnez eu 4,17
casa: sg. nom./ac. 7,3; 10,18; 12,5
casii: sg. gen. 12,3
(a) CÃDEA: v. II
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 4,10; 11,3
cãzând: gerunziu 4,10
cãdea-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,8
CÃDEARE: s.f.
cãdeare: sg. nom./ac. 2,15; 5,16; 9,11
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenii: pl. nom./ac. 7,20; 10,17
cãpeteniia: sg. ac. rezum. cap10
cãpeteniii: sg. gen. 10,5
(a) CÃUTA: v. I
sã caut: conj. prez. 1.sg. 7,26
cautã: ind. prez. 3.sg. 7,29
sã cauþi: conj. pr ez. 2.sg. 12,12
a cãuta: inf. prez. 1,13; 8,17
cãutat-au: ind. pf.c. 3.sg. 12,10
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânele: pl. nom. 9,4

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 11,5
CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac. 6,2
CIURDÃ: s.f.
ciurde: pl. ac. 2,7
(a se) CLÃTINA: v. I
(sã) vor clãtina: ind. viit.I. 3.pl. 12,3
(a) COASE: v. III
a coasã: inf. prez. 3,7
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) a (se) POGORÎ
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 3,21
COMOARÃ: s.f.
comoarã: sg. ac. rezum. cap.4
CONOCIRE: s.f. „asediere”
conocirea: sg. nom. 9,14
COPAC: s.m.; var . (Înv. ºi reg.) COPACI
copaciul: sg. nom. 11,3
COPIL: s.m.
copilul: sg. nom. 4,13
copil: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,16
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am dat : ind. pf.c. 1.sg. 1,17; 2,15; 8,9
a da: inf. prez. 5,4
nu da: imperativ prohib. 2.sg. 5,5
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,5; 12, 11
dã: imperativ 2.sg. 5,3; 11,2
dã: ind. prez. 3.sg. 6,2
sã deaie: conj. prez. 3.sg. 2,26
sã (sã) dea: conj. pr ez. imper s. rezum. cap.12

CRUÞAT, -Ã: adj.
cr uþate: f. pl. nom. 5,12
CUGET: s.n.
cugetul: sg. ac. 10,20
cugetului: sg. gen. 10,20
(a) CUGETA: v. I
au cuge tat: ind. pf. c. 3.sg. 1,16
cugetã: ind. prez. 3.sg. 7,3

DAR: s.n.
dar ul: sg. nom. 3,13; 5,18; 9,11

CUGETARE: s.f.
cugetarea: sg. nom. 12, 12

(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg. 5,18
dãr uiesc: ind. prez. 3.pl. 7,13

CUI: s.n.
cuiele: pl. ac. 12,11

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 9,12

(a) CULEGE: v. III
a culeage: inf. prez. 3,5

DEPARTE: adv.
depar te: 3,5; 7,24

(a) CUNOAªTE: v. III
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 1,17; 2,14; 3,12; 8,12; 9,13
cunoscut-am: ind. pf. c. 1.sg. 3,14
au cunoscut : ind. pf. c. 3.sg. 6,5; 7,30
sã cunosc: con j. prez. 1.sg. 7,26
sã cunoascã: con j. prez. 3.sg. 3,22
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 8
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 8,7
a cunoaºt e: inf. prez. 8,16

(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg. 7,24
a (se) depãr ta: inf. prez. rezum. cap.8
a (te) depãrta: inf. prez. 8,3
a depãrta: inf. prez. rezum. cap.11
deper teazã: imperativ 2.sg. 11,10

CUNOªTINÞÃ: s.f. „conºtiinþã”
cunoºtinþa: nom. 7,23

DES: adv.
des: 6,1

(a se) CUPRINDE: v. III
sã (se) cuprinzã: conj. prez. 3.pl. 1,13
cuprinde: ind. prez. 3 sg. 5,19
(sã) cuprind: ind. prez. 3.pl. 9,12

DESCHILINIRE: s.f.
deschilinirea: sg. nom./ac. 6,5; rezum. cap.10
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
a f i deºchise: inf. pf. 4,4

CUPRINDERE: s.f.
cuprindere: sg. ac.1,13

(a se) DESFÃTA: v. I
(mã) voiu desfãt a: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
a (sã) desfãta: inf. prez. 2,10
sã (sã) desf eteaze: conj. pr ez. 3.sg. 5,17, 18
(sã) va desfãta: ind. viit.I. 3.sg. 6,6
desfãta(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 7,15
desf eteazã(-te): imperativ 2.sg. 9,9

CURAT, -Ã: ad j./ s.
curate: ad j. f. pl. nom. 9,8
curatului: s.m. sg. dat. 9,2
CURÂND: adv.
curând: 8,11

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrilor: pl. gen. rezum. cap.2
desfãtãri: pl. ac. 2,1, 25; 5,19
desfãtãrile: pl. ac. 2,8

(a) CURGE: v. III
sã curgã: conj. prez. 3.pl. 1,7
voiu curge: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
va curge: ind. viit. 3.sg. 2,25
curgere: s.f.
curgerea: sg. ac. rezum. cap.2

DESFÃTOS: adv. „desfãtãtor”; cuvântul nu este înregistrat în
MDA.
desfãtos: 11,7

CURSÃ: s.f.
cursa: sg. nom. 7,27

(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(sã) despar te: ind. prez. 3.sg. 2,13

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,8; 8,4
cuvânt : sg. ac. 5,1
cuvântului: sg. gen. 7,30
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1; 5,1; 9,16, 17; 10,12, 14; 12,11
cuvintelor: pl. gen./dat. 5,5; 7,22; 10,13
cuvinte: pl. nom./ac. 6,11; 12,10

(a) DESPLETI: v. IV (aici) „a tâlcui”; lat. explic¹, -¼re „a
descurca, a descâlci”; „a lãmuri”
des pleti: inf. pr ez. fãrã a 1,8
DESTUL: adv.
des tul: 5,19

D
(a se) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 2,26; 3,10, 11; 5,17, 18; 6,2; 8,15; 9,9; 12,7

DEªERT, DEªARTÃ: ad j./s./adv.
deºar tã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.1; 2,26
(f oarte) deºar tã: ad j. f. sg. ac. 8,14
deºer t: adj. n . sg. nom. 2,19
deºer te: adj. f. pl. nom. 11,10
(f oarte) deºer t: adv. rezum. cap.8
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deºert: adv. rezum. cap.7
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert „inutil”, „zadarnic” 2,2,
11, 19; 6,4

(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 9,3
duce: ind. prez. 3.sg. 10,9
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 12,5

DEªER TARE: s.f. (În v.) „deºertãciune”
deºertare: sg. nom. rezum. cap. 1

DUH: s.n.
duhului: sg. gen. rezum. cap.1; 1,14, 17; rezum. cap.2; 2,17, 22;
4,16; 6,9; rezum. cap.10; 11,5
duhul: sg. nom./ac. 1,6; 3,21; 8,8; 10,4; 12,7

DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºertãciunea: sg. nom./ac. 1,2; rezum. cap.4; rezum. cap.6; 12,8
deºertãciunilor: pl. gen . superlativ deºer tãciunea deºertãciunilor
1,2; 12,8
deºertãciune : sg. nom./ac. 1,2, 14; rezum. cap.2; 2,1, 11, 15, 17,
21, 23, 26; rezum. cap.4; 4,4, 7, 8, 16; 5,9; 6,2, 9, 11; 7,7; 8,10,
14; 11,8; 12,8
deºertãciunii: sg. gen./dat. 3,19; 7,16; 9,9
deºertãciuni: pl. nom. 5,6; rezum. cap.12

DULCE: ad j.
dulce: f./n. sg. nom. 5,11; 11,7
DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþile: pl. ac. 2,10
dulceaþa: sg. ac. 10,1
DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,13; 2,24, 26; 3,10, 11, 13,
14, 15, 17, 18; 4,17; rezum. cap.5; 5,1, 3, 5, 6, 17, 18, 19; 6,2;
rezum. cap.7; 7,14, 15, 19, 27, 30; rezum. cap.8; 8,2, 12, 15, 17;
rezum. cap.9; 9,1; 11,5, 9; rezum. cap.12; 12,7, 13, 14

DEZLEGARE: s.f.
dezlegarea: sg. ac. 7,30
DEZMIERDARE: s.f.
dezmierdarea: sg. nom. 11,10
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. [de] dimineaþã. rezum. cap.10;
11,6
dimineaþa: adv. 10,16
DOBITOC: s.n.
dobitoacelor: pl. gen. rezum. cap.3; 3,19, 21
dobitocul: sg. ac. 3,19

DURERE: s.f.
dureri: pl. ac. 2,23
E
ECLEZIAST: s.m. „predicator”, „cel ce vorbeºte în faþa adunãrii”
Eclezias tului: sg. gen., în titlu: Car tea Ecleziastului; 1,1
Eclezias tul: sg. nom. 1,2, 12; 7,28; 12,8, 9

(a) DOJENI: v. IV
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.11
F

(a) DORMI: v. IV
vor dor mi: ind. viit.I. 3.pl. 4, 11
sã doarmã: conj. prez. 3.sg. 5,11
DOMN: s.m. „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen. 8,13
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnului: sg. gen. 5,12
(a) DORI: v. IV
a dori: inf. pr ez. 6,9
DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,6
dragoste: sg. ac. 9,1
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv./prep.
(cel) drept: s.m. sg. ac. 3,17; 7,19
dreptul: s.m. sg. nom. 7, 16
drepþilor: s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.8; 8,14
drepþi: s.m. pl. nom. 8,14; 9,1
(celui) drept: s.m. sg. dat. 9,2
dreapta: s.f. sg. nom. „partea dreap tã” 10,2
drept: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,17, 21, 30
dreapte: ad j. n. pl. ac. 7,15; 8,10; 12,10
drept: prep. în loc. adv. drept aceaea 8,15
drept: adv. 9,2
DREPTATE: s.f.
dreptat e: sg. ac. 3,16
dreptat ea: sg. nom./ac. 5,7; 7,16
(a se) DUCE: v. III
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 5,14; 8,15

(a se) FACE: v. III
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 1,9
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 1,13, 14; 4,1; 8,17; 9,3; 12, 14
a face: inf. prez. 3,12; 12,12
fac: ind. prez. 3.pl. 4,17
sã faci: conj. prez. 2.sg. 5,5
sã facã: con j. prez. 3.sg. 7,21
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 7,24
va face: ind. viit.I. 3.sg. 8,3; 10,4
faci: ind. prez. 2.sg. 8,4
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 8,11
face: ind. prez. 3.sg. 8,12
face: inf. prez. fãrã a 9,10
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10,19
(m-)am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 1,16
fãcut-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,5
fãcutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,8
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,11; 12,9
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 3,11, 14; 7,15, 30; 9,14
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
fãcute sânt: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 3,20
FAMILIE: s.f. „neam”, „slujit ori” (cf. lat. familia, -ae, care
înseamnã „familie”, dar ºi „sclavii unei case”)
familie: sg. ac. 2,7
FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. ac. 8,14
FATÃ: s.f.
featele: pl. nom. 12,4
FAÞÃ: s.f
faþã: sg. ac. rezum. cap.8
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f aþa: sg. ac. 8,1, 12, 13
f aþa: sg. ac. în loc. prep. (înv.) de la f aþa „(de) dinaintea” 8,3; 10,5
f eaþii: sg. gen. 7,4
FÃCÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriului: sg. gen. 2,12
fãcãtoriul: sg. nom. 11,5
(a) FÃGÃDUI: v. IV
ai fãgãduit : ind. pf.c. 2.sg. 5,3
vei fãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 5,3
a fãgãdui: inf. prez. 5,4

FIU: s.m.
f iiul: sg. nom. 1,1
f iilor: pl. gen./dat. 1,13; 2,3, 8; 3,10, 21; 9,3
f iii: pl. nom./ac. 3,18; 8,11
f iiu: sg. ac. 4,8; 5,13
f ii: pl. ac. 6,3
f iiule: sg. voc. 12,12
FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac. , în loc. adj. mai de folos 2,3; r ezum. cap.7; 7,12;
12,10
f olosurile: pl. ac. rezum. cap.4
f olos: sg. ac., în loc. adj. fãrã folos 4,4

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. rezum. cap.5
fãgãduinþã: sg. ac. 5,4

(a) FOLOSI: v. IV
f oloseaºte: ind. prez. 3.sg. 2,15; 5,10, 15; 7,1, 12
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 2,22

FÃGÃDUIRE: s.f.
fãgãduire: sg. nom. 5,3

FRATE: s.m.
fr ate: sg. ac. 4,8

FÃGÃDUIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) fãgãduite: s.f. pl. ac. 5,4

(a se) FRÂNGE: v. III
sã (sã) frângã: conj. prez. 3.sg. 12,6

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânã: sg. ac. 12,6

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac., în loc. adv. fãrã nici o fricã „cu curaj” 8,11

FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiul: sg. ac., în loc. adj. tot fealiul „variat”, „diferit” 2,5

(a) FUGI: v. IV
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 7,27

(a se) FERI: v. IV
sã (mã) feresc: conj. prez. 1.sg. 2,3
a (sã) feri: inf. prez. rezum. cap.7
(t e) fereaºte: imperativ 2.sg. 7,15

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. nom. 4,12; 12,6

FERICIT, -Ã: adj.
(mai) f ericit: m. sg. ac. 4,3
f ericitã: f. sg. nom. 10,17

G

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,15; 2,1, 14, 15, 21, 23, 24; 3,13; 4,6, 13, 16, 17;
rezum. cap.5; 5,15, 17, 18; 6,3, 9; rezum. cap.7; 7,1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 12, 30; 8,4, 8; rezum. cap.9; 9,1, 3, 4, 18; 10,1, 2, 17; 11,5, 7
era: ind. im p. 3.sg./pl. 7,25; 8,10; 12,7
a fi: inf. prez. rezum. cap.1; 2,2, 10, 17; 3,5, 18, 22; 4,9; 5,17;
7, 11; rezum. cap.8; 8,14; 9,11, 13, 16; 10,3
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 1,9, 11; rezum. cap.2; 2,16, 19; 3,17; 5,13;
7, 1, 3; 8,12; 9,10; 10,10, 14; 11,2, 3, 6
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,11; 3,15; 4,16; 12,3
ar f i: cond. pr ez. 3.sg./impers. 2,3; 8,15
sã f ie: conj. pr ez. 3.sg. 5,1; 9,4
f ie: conj. prez. fãrã sã imper s./3.sg./pl. 5,1; 8,13; 9,8; 11,9; 1 2,14
va sã f ie: ind. viit. pop. 3.sg. 6,10
sã fii: conj. prez. 2.sg. rezum cap.7
nu f i: imperativ prohib. 2.sg. 7,10, 17, 18
f iind: gerunziu 10,3; rezum. cap.12; 12,9
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9, 10, 16; 3,15; 4,16; 7,11; 10,14
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 1,12
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,7, 9
ias te: ind. prez. 3.sg. 1,10, 11, 17, 18; rezum. cap.2; 2, 12, 15, 19,
24, 26; rezum. cap.3; 3,13, 19; 4,4, 8; 5,4, 5, 7, 12; rezum. cap.6;
6, 1, 8, 9, 10; rezum. cap.7; 7,11, 19, 21, 2 7; 8,6, 10, 14, 16; 9,4;
10,5, 16, 17; rezum. cap.11; 11,5; 12,12, 13
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,8; 2,23; 4,3; 5,6, 7, 10; 6,11; 7,27; 8,9, 14;
9, 1; 11,10
-s: ind. prez. 3.pl. 1,14
-i: ind. prez. impers./3.sg. 3,12; 5,11; 9,9
FIARÃ: s.f.
f iarãlor: pl. dat. 3,18
FIER: s.n.
f ierul: sg. nom. 10,10

GARD: s.n.
gardul: sg. ac. 10,8
(a) GÃSI: v. IV
am gãsit : ind. pf.c. 1.sg. 3,22; 4,7; 7,29
gãsi: inf. prez. fãrã a 8,17
(a) GÃTI: v. IV
gãtisem: ind. m.m.c.pf. 1 .sg. 2,10
GÃZDAC: s.m. (Trans.) „bogãtan”; aici prima atestare (cf.
Indice Jd)
gãzdacul: sg. ac. rezum. cap.10
(a) GÂNDI: v. IV
gândit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,3
GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 10,20
glasului: sg. gen. 12,4
glas: sg. ac. 12,4
GOL, GOALÃ: adj.
gol: m. sg. nom 5,14
GRABNIC, -Ã: adj.
grabnicã: f. sg. nom. 5,1
grabnic: m. sg. nom. 7,10
(a) GRÃBI: v. IV
grãbesc: ind. prez. 3.pl. 6,6
(nu) grãbi: imperativ prohib. 2.sg. 8,3
grãbeºti: ind. prez. 2.sg. 9,10
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GRÃDINÃ: s.f.
grãdini: pl. ac. 2,5
(a) GRÃI: v. IV
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,16
grãind: gerunziu 2,15
a grãi: inf. prez. 3,7; rezum. cap.5; 5,1; 12,13
sã grãieºti: conj. pr ez. 2.sg. 5,1
(a) GRÃMÃDI: v. IV
grãmãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
GREªEALÃ: s.f.
greºalele: pl. ac. 1,17; 2,12
greºalã: sg. nom./ac. 2,2; 10,5, 13
greºala: sg. ac. 7,26; 12, 14
(a) GREªI: v. IV
greºaºte: ind. prez. 3.sg. 7,4
GREU, GREA: adj.
grea: f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 5,13
greale: n. pl. nom. 1,8
grealele: f. pl. nom. rezum. cap.12

INDICE
(a) IEªI: v. IV
ies: ind. prez. 3.pl. 1,7
iese: ind. prez. 3.sg. 4,14
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14
ieºind: gerunziu 10,5
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,16, 17; 2,1, 3, 10, 15, 20; 3, 17, 18; 5,1, 19;
7,5, 22, 27; 8,5, 16; 9,1; 10,2; 11,9, 10
inimii: sg. gen. 7,8; 11,9
inimile: pl. nom. 9,3
inimã: sg. ac. rezum. cap.11
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: ind. prez. 3.pl. 1,7
întrând: gerunziu 4,17
ISPITÃ: s.f.
ispitelor: pl. dat. rezum. cap.10
(a) ISPITI: v. IV
am ispitit: ind. pf.c. 1.sg. 7,24
(a se) ISPRÃVI: v. IV
(s-)au isprãvit: ind. pf.c. 3.sg. 9,14

GRIJÃ: s.f.
grije: sg. nom./ac. 2,26; 4,4
grijea: sg. nom. 2,26; 10,4
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije rezum. cap.4; 8,14
griji: pl. ac. 5,2, 16
grije: sg. ac., în loc. adv. cu grije 9, 1

(a) IUBI: v. IV
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,9
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 9,9

GR OAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 10,8

IUTE: s.m./f.
(celor) iuþi: pl. gen. 9,11

IUBIRE: s.f.
iubirii: sg. gen. 3,8

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 5,5; 6,7; 8,2
gurii: sg. gen. 10,12, 13

H
HAR: s.n.
har: sg. nom. 10,12
HULÃ: s.f.
hulele: pl. ac. 4,1; 5,7
hula: sg. nom. 7,8
(a) HULI: v. IV
a huli: inf. prez. rezum. cap.10
huleaºte: ind. prez. 3.sg. 10,11
sã huleºti: conj. prez. 2.sg. 10,20
HULITOR: s.m.
hulitoriul: sg. nom. rezum. cap.10
I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 9,3, 10

Î
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
a îmbrãþiºa: inf. prez. 3,5
ÎMBRÃÞIªARE: s.f.
îmbrãþiºeri: pl. ac. 3,5
(a) ÎMBUCA: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 2,25; 6,2
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen. 1,1; 8,2
împãratul: sg. nom./ac. 1,12; 2,12; 4,13; 5,8; rezum. cap.10;
10,17, 20
împãr aþilor: pl. gen. 2,8; rezum. cap.4
împãr at: sg. nom. 9,14; 10,16
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiilor: pl. gen. rezum. cap.4
împãrãþie: sg. ac. 4,14
(a) ÎMPÃRÞI. V. IV
a împãrþi: inf. prez. rezum. cap.11
(a) ÎMPLETI: v. IV (Fig.) „a încruciºa”
împle teaºte: ind. prez. 3.sg. 4,5

IARÃªI: adv.
iarãºi: 1,5, 7; 2,18; 4,4

ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otivã: adv. 4,1; rezum. cap.10
împr otiva: prep. 4,12; 5,5; 6,10; 7,15; 8,11; 9,14

IATÃ: interj.
iatã: 1,10, 14, 16; 7,28

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 4,9, 11; 9,6; 11,6
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ÎNAINTE : adv./prep.; var. (Reg.) NAINTE
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 1,10, 16; 2,7; 4,13; 10,14;
rezum. cap.12; 12,2, 6
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte4,16
înaintea: prep. 2,9, 26; rezum. cap.4; 5,1, 5; rezum. cap.12

ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfip te: n. pl. ac. 12,11

ÎNALT, -Ã: adj./s.
(cel) înalt : s.m. sg. ac. 5,7
(ceale mai) înalt e: s.n. pl. ac. rezum. cap.7
înaltul: s.n. sg. ac. 7,25
(ceale) înalt e: s.n. pl. nom. 12,5
(mai) înalt: ad j. m. sg. nom. 5,7
înaltã: adj. f. sg. ac. 10,6

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(sã) v or înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 12,5

ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
înãlþaþi: m. pl. ac. rezum. cap.10
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 12,11

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFL URI
înfluri-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,5

ÎNGÃDUIRE: s.f.
îngãduirea: sg. ac. rezum. cap.8
(a se) ÎNGRÃªA: v. I
îngrãºa(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,5
ÎNGER: s.m.
înger ului: sg. gen. 5,5
ÎNGROPAT, -Ã: adj.
îngr opaþi: m. pl. ac. 8,10

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(sã) vor încãlzi: ind. viit.I. 3.pl. 4,11
(sã) va încãlzi: ind. viit.I. 3.sg. 4,11

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciune: sg. ac. 6,3

(a se) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a (se) înºela”
(t e) înceluieºti: ind. prez. 2.sg. 2,2

(a) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,14

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac. 3,11
începutul: sg. nom./ac. 7,9; 10,13

ÎNSOÞIRE: s.f.
însoþirea: sg. nom. rezum. cap.7

(a) ÎNCETA: v. I
am încetat : ind. pf.c. 1.sg. 2,20
înceatã: ind. prez. 3.sg. 4,8
a înce ta: inf. prez. 10,4
sã înceat e: conj. prez. 3.sg. 11,6

(a se) ÎNªELA: v. I
înºel: ind. prez. 1.sg. 4,8
a (sã) înºela: inf. prez. 7,6
(a se) ÎNªTIINÞA: v. I
(sã) înºtiinþazã: ind. prez. 3.sg. 7,3

(a se) ÎNCHEIA: v. I
(sã) înteaie: ind. prez. 3.pl. 11,5

(a) ÎNTÃRI: v. IV
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. 7,20

(a) ÎNCHIDE: v. III
vor închide: ind. viit.I. 3.pl. 12,4

(a se) ÎNTÂMPI: v. IV „a se toci”; f ormaþia prefixatã nu este
înr egistratã în DA.
(sã) va întâmpi: ind. viit.I. 3.sg. 10,10

ÎNCHISOARE: s.f.
închisoare: sg. ac. 4,14
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurã: ind. prez. 3.sg. 1,6
vor încunjura: ind. viit.I. 3.pl. 12,5

ÎNTÂMPIT, -Ã: adj. „tocit”; cuvântul nu este înregistrat în D A.
întâm pit: n. sg. nom. 10,10

ÎNCONJURARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurãrile: pl. ac. 1,6

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâm plã: ind. prez. impers./3.sg./pl. rezum. cap.8; 8, 14;
rezum. cap.9; 9,2, 3
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. impers. 9, 12
întâm plându(-sã): gerunziu 11,8

(a) ÎNDELUNGA: v. I; var. (a) DELUNGA (Înv.) „a alunga”
delungã: imperativ 2.sg. 11,10

(a) ÎNTEMEIA: v. I
întemeiazã: ind. prez. 3.sg. 3,15

ÎNDEMNARE: s.f.
îndemnar e: sg. nom. 8,6

(a se) ÎNTINDE: v. III
sã (sã) întinzã: conj. prez. 3.pl. 3,10

ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: adj.
îndrãzneþu: n. sg. ac. rezum. cap.5; 5,1

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 1,5, 6
(sã) înt orc: ind. prez. 3.pl. 1,7; 3,20
întorcându(-mã): gerunziu 2,11
întorsu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,1; 9,11
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 5,14, 15
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 12,2, 7

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznesc: ind. pr ez. 3.pl. rezum. cap.6
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) îndr eapteazã: ind. prez. 3.pl. 1,15
(sã) îndr epteazã: ind. prez. 3.sg. 7,4
îndr epta: inf. prez. fãrã a 7,14
(a se) ÎNDULCI: v. IV
a (sã) îndulci: inf. prez. 2,10

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. nom. 7, 11
întrebãri: pl. ac. 7,30
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(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
jârtveaºte: ind. prez. 3.sg. 9,2

(a) ÎNTRECE: v. III
am întrecut: ind. pf.c. 1.sg. 1,16; 2,9
întreace: ind. prez. 3.sg. 2,13

JGHEAB: s.n.; var. (Înv.) JGHIAB
jghiab: sg. ac. 12,6

ÎNTRISTARE. s.f.
întristare: sg. nom./ac. 5,16; 7,5
întristarea: sg. ac. 7,4

JOS: adv.
jos: 3,21
jos: adv. în loc. adv. din jos 10,6

ÎNTR UNA: adv.
întruna: 9,18

(a se) JUDE CA: v. I
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
am judecat: ind. pf.c. 1.sg. 4,3
(ne) vom judeca: ind. viit.I. 1.pl. rezum. cap.11

(a se) ÎNTUNECA: v. I
a (sã) întuneca: inf. prez. 12,2
(sã) vor întuneca: ind. viit.I. 3.pl. 12,3
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecoasã: f. sg. ac. 11,8

JUDECATÃ: s.f.
giudecata: sg. ac. 10,20
judecatã: sg. ac. 3,16; 6,10; 11,9; 12,14
judecãþi: pl. ac. 5,7
judecata: sg. nom. 8,11; rezum. cap.11
judecãþii: sg. gen. rezum. cap.11

ÎNTUNERIC : s.n. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 2,13, 14; 5,16; 6,4
(a se) ÎNTURNA: v. I
sã (sã) întoarne: conj. prez. 3.sg. 12,6

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtori: pl. ac. rezum. cap.5

(a) ÎNÞELEGE: v. III
am înþeles: ind. pf.c. 1.sg. 4,4; 8,17
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 7,17; 8,5
a înþeleage: inf. prez. 8,16
sã înþeleg: conj. prez. 1.sg. 9,1

(a) JURA: v. I
joarã: ind. prez. 3.sg. 9,2
jurã: ind. prez. 3.sg. 9,2
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântului: sg. gen. 8,2

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. ac. 7,26, 28
înþeleagere: sg. nom. 9,10
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. 1,16; 2,9, 12, 13, 26; rezum. cap.7;
7,12, 13, 20, 26; rezum. cap.8; 8,1, 16; rezum. cap.9; 9,13, 15,
16, 18; 10,1, 10
înþelepciune: sg. nom./ac. 1,18; 2,3, 15, 21; 7,24; 9,10
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s./adj.
înþeleptului: s.m. sg. gen. 2,14, 16; 8,5; rezum. cap.10; 10,2
înþeleptul: sg. nom. rezum. cap.4; 6,8; 8,17
înþelepþilor: s.m. pl. gen. 7,5; 9,17; 12,11
(cel/Cel) înþelept: s.m. sg. ac. 7,6, 8, 20, 30
înþelepþi: s.m. pl. nom. 9,1
(celor) înþelepþi: s.m. pl. gen. 9,11
înþelept: adj. m. sg. nom. 2,19; 4,13; rezum. cap.7; 7,24; 9,15
înþeleapte: adj. f. sg. gen. 10,12
înþelept (foar te): ad j. m. sg. nom. 12,9
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºte: 1,13, 16
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
(m-)am învãþat: ind. pf.c. 1.sg. 1,16
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 12,9
ÎNVÃÞAT, -Ã: s.m./f.
(cel) învãþat: s.m. sg. nom. 2,16
(celor) învãþaþi: s.m. pl. gen. 9,11
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. ac. 1,17; 7,13
învãþãturã: sg. ac. 2,21
J
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvelor: pl. gen. rezum. cap.4
jârtvele: pl. ac. 4,17; 9,2

L
LACOM, -Ã: s.m./f.
lacomului: s.m. sg. gen. rezum. cap.5
lacomul: s.m. sg. nom. 5,9
lacomilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.6
LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmile: pl. ac. 4,1
LAÞ: s.n.
laþuri: pl. ac. 4, 14
laþurile: pl. ac. 9,12
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcusta: sg. nom. 12,5
(a) LÃSA: v. I
lasã: ind. prez. 3.sg. 2,21; 5,11
sã lase: conj. pr ez. 3.sg. 8,8
(a se) LÃUDA: v. I
am lãudat: ind. pf.c. 1.sg. 4,2
(sã) lãuda: ind. im p. 3.pl. 8,10
lãudat-am: ind. pf.c. 1.sg. 8,15
LEGÃTURÃ: s.f.
legãturi: pl. nom. 7,27
LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. 10,9
LENE: s.f.
leane: sg. ac. rezum. cap.4
LENEª, -Ã: adj.
leaneºu: m. sg. dat. 2,21
leaneºe: f. pl. nom. 12,3
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MARE: adj./s.
mar e: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 1,16; 2,21; 6,2; 9,13, 14
mari: adj. f./n. pl. nom./ac. 2,7; 10,4
(ceale mai) mari: s.f. pl. ac. 7,1

(a) LENEVI: v. IV
leneveaºte: ind. prez. 3.sg. 7,19
LENEVIRE: s.f.
leneviri: pl. ac. 10,18

MARE: s.f.
mar e: sg. ac. 1,7
mar ea: sg. nom. 1,7

(a) LEPÃDA: v. I
a lepãda: inf. prez. 3,6
LEU: s.m.
leul: sg. ac. 9,4

MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MACAR: adv.
macar : 4,8
mãcar : adv. în loc. conj. mãcar cã rezum. cap.9; 9,1

LIPSÃ: s.f.
lipsã: sg. nom./ac. 4,14; 5,13; r ezum. cap.6; 7,1; 8,14

(a) MÃCINA: v. I
macinã: ind. prez. 3.sg./pl. 12,3, 4

(a se) LIPSI: v. IV
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 6,2
(sã) va lipsi: ind. viit.I. 3.sg. 6,3

(a) MÃRI: v. IV
mãrit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,4

LIPSIT, -Ã: adj./s.
lipsiþi: ad j. m. pl. nom. 4,1
(celor) lipsiþi: s.m. pl. gen. rezum. cap.5; 5,7

MÃRIRE: s.f.
mãrir ea: sg. nom. 10,1
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac., în loc. adj. preste mãsurã 2,26

LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,5, 7; 8,10; 10,4
locurile: pl. ac. 3,1
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 3,16
loc: sg. ac. 3,20; 6,6; 11,3

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 2,11; 4,5, 6; 7,27
mâna: sg. nom./ac. 2,24; 7,19; 9,1, 10; 11,6
mânilor: pl. gen. 5,5; 10,18

(a) LUA: v. I
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 2,15
a lua: inf. prez. 3,14
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,9

(a) MÂNCA: v. I
a mânca: inf. prez. 2,24; 8,15
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 3, 13; 5,10; r ezum. cap.10; 10,16, 17
mânãncã: ind. prez. 3.sg. 4,5
mânce: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 5,11
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg. 5,16
sã mânce: con j. prez. 3.sg. 5,17, 18; 6,2
mâncã: imperativ 2.sg. 9,7

(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.sg. 5,11
au lucrat : ind. pf.c. 3.sg. 5,15
nu lucr a: imperativ prohib. 2.sg. 7,18
lucr eazã: ind. prez. 3.pl. 8, 11
a lucra: inf. prez. rezum. cap.9; rezum. cap.11
lucr eazã: imperativ 2.sg. 9,10

MÂNDRU, -Ã: s.m./f.
(cel) mândr u: s.m. sg. ac. 7,9

LUCRARE: s.f.
lucr area: sg. ac. 9,6
LUCRU: s.n.
lucr urilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; rezum. cap.8; 8,17
lucr urile: pl. nom./ac. 1,8; 2,4, 11; 3,14; 5,5; 7,14; 8,9; 9,1, 7; 11,5
lucr u: sg. nom./ac./gen . 2,3; 8,3, 12; 9,4, 10
lucr ul: sg. ac. 3,11
lucr ul: sg. gen. (cu a + tot ) 3,17
lucr uri: pl. ac. 8,10
LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 3,11
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom. 2,13; 11,7; 12,2
LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom. 12,2
(a se) LUNGI: v. IV
sã (sã) lungeascã: conj. prez. 3.pl. 8,13
M
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 5,14

MÂNGÂIETOR, -TOARE: adj.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃIETOR,
-TOARE
mângãietoriu: m. sg. ac. 4,1
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 5,5
a (te) mâniia: inf. prez. 7,10
MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom./ac. 7,4, 10; r ezum. cap.11; 11,10
mânie: sg. ac. rezum. cap.9
(a) MÂNTUI: v. IV
va mântui: ind. viit.I 3.sg. 8,8
(a) MERGE: v. III
mear ge: ind. prez. 3.sg. 1,6; 6,4
mear ge-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
mer g: ind. prez. 3.pl. 3,20
sã meargã: con j. prez. 3.sg. 6,8
a mearge: inf. prez. 7,3
mer gi: imperativ 2.sg. 9,7
mear ge: inf. prez. fãrã a 10,15
MEªTER: s.m.
meaºterilor: pl. gen. 9,11; 12,11
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA
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(a) MUªCA: v. I
muºca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,8
va muºca: ind. viit.I. 3.sg. 10,11

MIAZÃNOAPTE: s.f.
miiazãnoapte: sg. ac. 1,6; 11,3
MIC, -Ã: adj.
micã: f. sg. nom. 9, 14; 10,1
mic: n. sg. ac. 12,3

N

MIGDAL: s.m.
migdalul: sg. nom. 12,5

(a se) NAªTE: v. III
a naºte: inf. prez. 3,2
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 6,3
nãscându(-sã): gerunziu 1,5
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 4,3
nãscut-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,13

MINTE: s.f.
mintea: sg. nom./ac. 1,16; 2,15, 23; rezum. cap.3
minþii: sg. gen. 2,26
(a se) MIRA: v. I
a (sã) mira: inf. prez. rezum. cap.5
nu (te) mira: imperativ prohib. 2.sg. 5,7

NÃDEJDE: s.f.
nãdejdea: sg. ac. 9,4

(a se) MIªC A: v. I
(sã) vor miºca: ind. viit.I. 3.pl. 12,3

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. 7,2

MIªEL, MIªEA: ad j.
miºea: f. sg. nom. rezum. cap.5; 5,15; rezum. cap.6

NÃSCUT, -Ã: adj.
nãscut: m. sg. nom. 4, 14

MIªELÃTATE: s.f.
miºelãtate: sg. nom. 6,2

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlind: gerunziu 8,8

MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 7,2; 8,8
moartea: sg. ac. 7,27; rezum. cap.12
moarte: sg. nom./ac. rezum. cap.8; rezum. cap.11

NEAM: s.n.
neamul: sg. nom. 1,4
NEBUN, -Ã: adj./s.m./f.
nebunilor: s.m. pl. gen. 1,15; rezum. cap.4; 4,17; 7,5, 6; 10,15
nebunul: s.m. sg. nom./ac. 2,14; rezum. cap.4; 6,8; 10,3, 14
nebunului: s.m. sg. gen. 2,16; 7,7; 10,2, 12
(cel) nebun: s.m. sg. nom./ac. 4,5; rezum. cap.10; 10,6
(celui) nebun: s.m. sg. gen. 7,10, 26
(cei) nebuni: s.m. pl. ac. 9, 17
nebun: adj. m. sg. nom./ac. 2,19; 4,13; 7,18
nebuna: ad j. f. sg. nom. 5,3
nebunã: ad j. f. sg. nom. 7,11
nebuni: adj. m. sg. ac. 10,3

MOR T, MOARTÃ: adj./s.m./f.
(cei) morþi: s.m. pl. nom./ac. 4,2; 9,5
mort: ad j. m. sg. ac. 9,4
MOªTEAN: s.m. (Înv.) „moºt enitor”, „succesor”
moºteanului: sg. dat. rezum. cap.2
moºtean : sg. ac. 2,18
moºtan : sg. ac. rezum. cap.4
MREA JÃ: s.f.
mreaje: pl. nom. 7,27

NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. ac. 2,3, 13; 10,13
nebuniia: sg. nom./ac. 2,12; 5,2; 10,1

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. ac. rezum. cap.7; 7,27, 29; 9,9
MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
(mai) mult: adv. 1,3; 2,7; 3,19; 4,2; 6,8; rezum. cap.7; 7,12, 13,
17; 8,17; 9,5, 17; 12,12
(mai) multu: adv. 3,9
mult: adv. în loc. adv. cu mult „în foarte mare mãsurã” 4,17; 5,4; 7,25
mult: adv. 5,11; 7,16, 18
multe: pron. nehot. n. pl. ac. 1,16; rezum. cap.7
multa: adj. f. sg. ac. 1,18
multã: adj. f. sg. nom./ac. 1,18; 2,7; 6,11; 10,10; 11,1
(mai) multã: adj. f. sg. ac. 2,15; 9,5
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 5,2; 6, 10, 16; 6,3, 11; 9,18; 11,8;
12,9, 12
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 5,10; 6,3; 11,8
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 7,23
mult: adj. n . sg. nom. 8,6
(a) MURI: v. IV
moare: ind. prez. 3.sg. 2,16; 3,19
mor: ind. prez. 3.pl. 3,19; 10,1
sã mori: conj. pr ez. 2.sg. 7,18
a muri: inf. prez. 3,2
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 9,5
MUSCÃ: s.f.
muºtele: pl. nom. 10,1

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,14, 17; rezum. cap.2; 2,11,
17, 22; 3,10; 4,6, 16; 5,13; 8,6; 12,12
nãcaz: sg. nom. 2,26; 4,8
nãcazului: sg. gen. 12,1
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 10,15
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./s.
(cel) necredincios: s.m. sg. nom./ac. 3,17; 7,16; 8,8
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,10
necredincioºilor: s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.8; 8,14
necredinciosului: s.m. sg. dat. 8,13
necredincioºi: s.m. pl. nom. 8,14
(celui) necredincios: s.m. sg. dat. 9,2
necredincioasa: ad j. f. sg. nom. 5,3
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. nom. 8,8
NECURAT, -Ã: s.m./f.
necuratului: s.m. sg. dat. 9,2
NEÎNCETAT: adv.
neîncetat : rezum. cap.9; 9,10
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NEÎNFRÂNARE: s.f.
neînfrãnar e: sg. ac. 10,17

OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 7,7

NEÎNÞELEPT, NEÎNÞELEAPTÃ: adj.
neînþelept: m. sg. nom. 10,3

OCHI: s.m.
ochiul: sg. nom. 1,8
ochii: pl. nom./ac. 2,10, 14; 4,8; 5,10; 8,16
ochilor : pl. gen. 11,9; rezum. cap.12

NEÎNVÃÞAT, -Ã: s.m./f.
(cel) neînvãþat: s.m. sg. ac. 2,16
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 3,16
nelegiuirea: sg. ac. 7,26
NELEGIUIT, -Ã: adj./adv.
nelegiuiþi: m. pl. ac. rezum. cap.5
nelegiuit : adv. 7,18
NEMERNICIE: s.f.
nemerniciii: sg. gen. 7,1
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrate: f. pl. ac. 7,30
NEPRICEPUT, -Ã: s.m./f.
(celor) nepricepuþi: s.m. pl. gen. 7,26
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. nom. 5,15
NESCHIMBAT, -Ã: adj.
neschimbatã: f. sg. nom. rezum. cap.11
NESTARE: s.f. (aici) „deºertãciune”, „zãdãrnicie”
nes tãrii: sg. gen. 9,9
NEªTIUT, -Ã: ad j.
neºtiutã: f. sg. ac. rezum. cap.9
neºtiut e: n. pl. ac. 9,2

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 4,6
(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 2,23; rezum. cap.3
odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 7,10
a (sã) odihni: inf. prez. 8,8
OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac. 6,1; 9,14
oamenilor : pl. gen. 7,3; 8,11
oamenii: pl. nom. 9,12; 12,3
omul: sg. nom./ac. 1,3, 8; 2,12; 3,9, 11, 13, 19, 22; 6,2; rezum.
cap.7; 7,15; rezum. cap.8; 8,9, 17; 9,1, 12, 15; 10,14; 11,8; 12,5, 13
omului: sg. gen./dat. 2,21, 22, 26; rezum. cap.3; 3,19; 5,18; 6,7;
7, 1; 8,1, 6, 8, 15; rezum. cap.11
om: sg. nom./ac. 6,10; 7,21, 29; 8,9, 16; 9,15
OMENESC, EASCÃ: adj.
omeneºti: m./f. pl. ac./gen./dat. 1,13; 2,3, 8; 3,10, 18; 4,4; 9,3
omeneascã: f. sg. nom. rezum. cap.4
(a) OPRI: v. IV
am oprit: ind. pf.c. 1.sg. 2,10
a opri: inf. prez. 8,8
ORÂNDUIALÃ: s.f.
orânduialã: sg. nom. 5,5
OS: s.n.
oasele: pl. nom. 11,5

NEVINOVAT, -Ã: s.m./f.
ne vinovaþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.4; 4,1

(a se) OSPÃTA: v. I
sã (se) os pete: con j. prez. 3.sg. 10,19

NOAPTE: s.f./adv.
noap tea: adv. 2,23; 8,16

OSPÃÞ: s.n.
ospãþului: sg. gen. 7,3

NOR: s.m.
norii: pl. nom./ac. 11,3, 4
norul: sg. nom. 12,2

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. nom./ac. 1,3; r ezum. cap.2; 2,10, 22; 3,9, 13, 22;
5, 17, 18; 6,7; 8,15; 9,9; 10,15
ostenealã: sg. nom./ac. 1,17, 18; 2,15; 4,6; 10,10
osteneale: pl. ac. 2,11
ostenealele: pl. ac. 2,19, 24; 4,4; 5,14

NOROD: s.n.
norodului: sg. gen. 4,16
norodul: sg. ac. 12,9
NOU, NOUÃ: ad j.
nou: n. sg. nom. rezum. cap.1; 1,10
NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom./ac. 1,15; 4,16; 5,17; 7,1
numãr ului: sg. dat. 2,3
numãr : sg. ac., în loc. adj. fãrã numãr 5,6
numãr : sg. ac. 12,3

(a se) OSTENI: v. IV
osteneaºte: ind. prez. 3.sg. 1,3
(m-)am os tenit: ind. pf.c. 1.sg. 2, 18
a osteni: inf. prez. 2,20; 4,8
ostenind: gerunziu 2,21
(mã) ostenesc: ind. prez. 1.sg. 4,8
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 5,17
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 8,17
osteneºti: ind. prez. 2.sg. 9,9

NUME: s.n.
numele: sg. nom. 6,4, 10; 7,2
O
OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 2,7

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. 3,8
PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãhare: pl. ac. 2,8
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PIELE: s.f.
pielea: sg. ac. 12,5

PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 2,10; 3,22; 5,17, 18; 9,9
par te: sg. ac. 9,6; 11,2

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 9,6
pier: ind. prez. 3.pl. 5,13
piere: ind. prez. 3.sg. 7,16

PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. nom. 9,12; 10,20
pasere: sg. ac. 12,4

(a) PIERDE: v. III
a pierde: inf. prez. 3,6
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 7,8; 9,18
pierd: ind. prez. 3.pl. 10,1

PÃCAT: s.n.
pãcate: pl. nom. 10,4
PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
(celui) pãcãtos: s.m. sg. dat. 2,26
(cel) pãcãtos: s.m. sg. nom. 7,27; 9,2
pãcãtosul: s.m. sg. nom. 8,12

PILDÃ: s.f.
pilde: pl. ac. 12,9
PIZMÃ: s.f.
pizmei: sg. dat. rezum. cap.4; 4,4
pizmele: pl. nom. 9,6

(a) PÃCÃTUI: v. IV
a pãcãtui: inf. pr ez. 5,5
sã pãcãtuiascã: conj. prez. 3.sg. 7,21
pãcãtuiesc: rezum. cap.8
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 9,18

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 9,5

PÃDURE: s.f.
pãdurea: sg. ac. 2,6

(a) PLÃCEA: v. II
place: ind. prez. 3.sg. 2,26; 5,3; 7,2 7
plac: ind. prez. 3.pl. 9,7; 1 2,1

PÃGUBIRE: s.f.
pãgubiri: pl. ac. 2,23

(a) PLÂNGE: v. III
a plânge: inf. prez. 3,4
plângând: gerunziu 12,5

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,4; 12,7
pãmânt: sg. ac. 3,20; 5,1; 7,2 1; 8,14, 16; 10,7; 11,2, 3
pãmântul: sg. dat. (cu a + tot) 5,8

PLÂNGERE: s.f.
plângerii: sg. gen. 7,3

PÃSTOR: s.m.; var. (În v.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 12,11

(a se) PLE CA: v. I
(sã) pleacã: ind. prez. 3.sg. 1,6
(nu) pleca: imper ativ prohib. 2.sg. 7,22

(a) PÃZI: v. IV
a pãzi: inf. prez. 3,6
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 4,17; 12,13
pãzesc: ind. prez. 3.sg. 8,2
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 8,5; rezum. cap.12

PLIN , -Ã: adj.
pline: f. pl. nom./ac. 2,23; 4,6; 12,10
plin: n. sg. nom. 8,4

PÃZITOR: s.m.
pãzitorii: pl. nom. 12,3

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 12,2

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâinea: sg. nom./ac. 9,7, 11; 10, 19
pânea: sg. ac. 11,1

PODIRE: s.f. „pardosealã de scânduri, de obicei groase, la podul
casei”
podirea: sg. nom. 10,18

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 5, 14; 11,5

(a) POFTI: v. IV
au pofit : ind. pf.c. 3.pl. 2,10
pofteaºt e: ind. prez. 3.sg. 6,2
pofteºti: ind. prez. 2.sg. 6,9

PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. 2,6
peºtii: pl. nom. 9,12

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POM: s.m.
pomi: pl. ac. 2,5
pomilor: pl. gen. 2,6

(a) PETRE CE: v. III
petreace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 8,16
PIATRÃ: s.f.
pietrile: pl. ac. 3,5; 10,9
(a) PICÃTURI: v. IV (Trans. despr e lichide) „a picura”(cf.
Indice Iº)
va picãturi: ind. viit.I. 3.sg. 10,18

POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. nom. 1,11
pomenirea: sg. nom./ac. 2, 16; 9,5; r ezum. cap.11
POMET: s.n. „livadã”
pometuri: pl. ac. 2,5

PICIOR: s.n.
piciorul: sg. ac. 4,17

PONOSLU: s.n. (În v. ºi reg.) „plângere”
ponosluri: pl. ac. 7,15

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom. 2,14; 3,19
perire: sg. nom. rezum. cap.3

POR UNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. rezum. cap.8; 8,2; rezum. cap.12; 12,13
porunca: sg. ac. 8,5
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PUTERE: s.f.
puteare: sg. ac. 5,18; 6,2; 8,4, 8; 10,4
putearea: sg. ac. 8,8

(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 5,8
POVARNICÃ: s.f . „femeie gr avidã”; în Grigore Maior, ILV/
Lexicon, II, praegnans este explicat: „groasã”, „tãroasã”.
(ceii) povar nice: sg. gen . 11,5

PUTERNIC: adv.
putearnic: adv. rezum. cap.10

(a) POVESTI: v. IV
au po vestit : ind. pf.c. 3.sg. 12,9

PUTERNICIE: s.f. (Înv.) „putere”
puterniciii: sg. dat. 4,1

PRAF: s.n.
pr aful: sg. nom. 12,7

PUÞIN, -Ã: adj./adv.; var. (Înv. ºi pop.) PUÞÂN
puþine: adj. n. pl. nom. 5,1
puþâni: ad j. m. pl. nom. 9,14
(mai) puþin: adj. n . sg. ac. 10,11
puþân : adv. 5,11
(mai) puþân: adv. 8,17

(a) PRÃPÃDI: v. IV
vor prãpãdi: ind. viit.I. 3.pl. 10,12
PREPUNERE: s.f.
pr epunerea: sg. nom. 6,9

R
PRESUS: adv.
(mai) presus: 5,7, 8
RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. 8,12

(a se) PREÞUI: v. IV
(sã) pr eþuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9

RÃBDÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(cel) rãbdãt oriu: s.m. sg. nom. 7,9

PRICEPERE: s.f.
priceaperea: sg. ac. 1,17

(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsare: ind. prez. 3.sg. 1,5

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. nom./ac. 7, 11; 8,17
pricina: sg. nom. rezum. cap.8

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
nerãmâind: gerunziu rezum. cap.9
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
a rãmânea: inf. prez. 2,11
rãmân: ind. prez. 3.pl. 3,14
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 3,15
nici rãmânea: imper ativ prohib. 2.sg. 8,3

PRIGONIRE: s.f.
prigoniriilor: pl. dat. 3,11
prigoniri: pl. ac. 6,11
PRIMEJDIOS, -OASÃ: adj.
primejdioasã: f. sg. nom. rezum. cap.7

(a se) RÃNI: v. IV
(sã) va rãni: ind. viit.I. 3.sg. 10,9

PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJIUR
prinprejur: adv. 1,6; 9,14

(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsar: ind. prez. 3.pl. 2,6
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 11,6
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 11,6

(a se) PRINDE: v. III
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 7,27
prinde: ind. prez. 3.sg. 8,16
(sã) prind: ind. prez. 3.pl. 9,12

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
a rãs plãti: inf. prez. rezum. cap.5; 5,3

(a se) PROPTI: v. IV
(sã) va pr opti: ind. viit.I. 3.sg. 4,10

RÃSPUNS: s.n.
rãspunsul: sg. ac. 8,5

PUMNIªOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PUGNIªOR
pugniºor: sg. nom. 4,6

(a se) RÃSTURNA: v. I
a (sã) rãs turna: inf. prez. 5,7

(a) PUNE: v. III
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 1,13; 8,16
pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
a f i pus: pasiv inf. prez. 10,6

(a) RÃSUFLA: v. I
rãsuf lã: ind. prez. 3.pl. 3,19

(a se) PURTA: v. I
(sã) poartã: ind. prez. 3.sg. 9,6
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 10,20
PURURI: adv.; var. (În v.) PURUREA
pururea: 2,16; 9,4; rezum. cap.11
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 1,8, 10; 7,14; rezum. cap.8; 8,4, 7, 17; 9,10
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 2,12
putem: ind. prez. 1.pl. 3,14
a putea: inf. prez. 4,1
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 7,1; 8,17; 10,14

RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. nom./ac. 2,21; rezum. cap.5; 6,1; 8,12; 11,2
(cei) rãi: s.m. pl. nom. 4, 17
rãul: s.n. sg. ac. 5,12; 8,9
rãului: s.n. sg. gen. 6,5
(celor) rãi: s.m. pl. gen. 8, 11
(celui) rãu: s.m. sg. dat. 9,2
realele: s.n. pl. ac. 4,3
(ceale) reale: s. n. pl. nom./ac. 8,11, 14
rãu: adj. n. sg. nom./ac. 4,8; 5,13; 8,3, 5; 10,5; 12,14
rãu (foar te): adj. n. sg. nom. 5, 12
rea: adj. f. sg. nom./ac. 1,13; r ezum. cap.7; 7,15; 9,3, 12; 10,13
reale: adj. n. pl. nom. 2, 17
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RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãutat ea: sg. ac. 7,16
rãutat e: sg. ac. 9,3
rãotatea: sg. ac. rezum. cap.11; 11,10
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 3,8; 9,18
rãzboiul: sg. nom. 8,8; 9,11
RÃZVRÃTIT, -Ã: s.m./f.
(cei) rãzvrãtiþi: s.m. pl. nom. 1,15
(a) RÂDE: v. III
a râde: inf. prez. 3,4
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. rezum. cap.5
RÂS: s.n.
râsul: sg. nom./ac. 2,2; 7,4, 7
râs: sg. ac. 10,19
RÂU: s.n.
râurile: pl. nom. 1,7
(a se) REVÃRS A: v. I; var. (a se) RÃVÃRSA
(sã) rãvarsã: ind. prez. 3.sg. 1,7
(a) RIDIC A: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a) RÃDICA
sã rãdice: conj. pr ez. 3.sg. 4,10
(a se) RISIPI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) RÃSIPI
sã rãsipeascã: conj. prez. 3.sg. 5,5
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,8
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 12,5
a râsipi: inf. pr ez. 3,5

INDICE
sãracul: s.m. sg. nom. 6,8
(cel) sãrac: s.m. sg. ac. rezum. cap.9
sãracului: s.m. sg. gen. 9,16
(a se) SÃTURA: v. I
(sã) saturã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,8; 4,8; rezum. cap.5
SÃTURARE: s.f.
sãturarea: sg. nom. 5,11
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 7,10
(a se) SÂRGUI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se sili”
(m-)am sârguit: ind. pf.c. 1.sg. 2,19
SÂRGUIRE: s.f.
sârguirile: pl. ac. 4,4
sârguire: sg. ac. 10,10
(a) SCÃDEA: v. II
sã scazã: con j. prez. 3.sg. 9,8
(a) SCÃPA: v. I
scãpa: inf. prez. fãrã a rezum. cap.8
(a) SCHIMBA: v. I
va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 8, 1
(a) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 12,10
(a se) SCULA: v. I
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 4,15
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 12,4

ROATÃ: s.f.
roata: sg. nom. 12,6

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac. 7,2
(mai) scumpã: f. sg. nom. 10,1

ROD: s.n.
rod: sg. ac. 5,9

SCUR T, -Ã: adj.
scurtã: f. sg. ac. rezum. cap.9

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunii: sg. gen. 7,9

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac. 2,15
samã: sg. ac. rezum. cap.12

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(sã) rumpe: ind. prez. 3.sg. 4,12
a (sã) rumpe: inf. prez. 12,6
S

(a se) SÃDI: v. IV
am sãdit: ind. pf.c. 1.sg. 2,4
a sãdi: inf. prez. 3,2
(s-)au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
(a) SÃLTA: v. I „a juca”
a sâlta: inf. prez. 3,4
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 11,6
(a) SÃPA: v. I
sapã: ind. prez. 3.sg. 10,8
SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãrac: adj. sg. nom./ac. 4,13; 9,15

(a) SEMÃN A: v. I
samânã: ind. prez. 3.sg. 11,4
samânã: imperativ 2.sg. 11,6
SEARÃ: adv.
sara: 11,6
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
va sãcera: ind. viit.I. 3.sg. 11,4
SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. 12,11
SFÂNT, -Ã: adj.
sfânt: n. sg. ac. 8,10
(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) sfârºaºte: ind. prez. 3.sg. 4,14
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac., în loc. adj. fãrã sfârºit 1,15; 4,16
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã la sfârºit 3,11
sfârºitul: sg. nom./ac. 7,3; 9,12; 12,13
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socoteaºte: imperativ 2.sg. 7,14
sã soco tesc: con j. prez. 1.sg. 7,26
socotesc: ind. prez. 1.sg. 8,14

sfãrºitul: sg. nom. 7,9
sfârºit: sg. nom. 12,12
SILNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SÂLNIC , -Ã „violent”,
„br ut al”
sâlnicele: adj. antep. f. pl. ac. 5,7

SOL: s.m.
sol: sg. ac. 8,7
SOMN: s.n.
somnul: sg. nom. 5,11
somn: sg. ac. 8,16

(a) SIMÞI: v. IV
va simþi: ind. viit.I. 3.sg. 8,5
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. dat. 4,10

(a) SOSI: v. IV
a sosi: inf. prez. rezum. cap.12

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. ac. 10,18

SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþiei: sg. gen. 4,9

SLOBOD: adv.
(mai) slobod: rezum. cap.8

SPIN: s.m.
s pinilor: pl. gen. 7,7

(a) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 9,15
nu slobozi: imper ativ prohib. 2.sg. 10,4

SPOR: s.n.
s poriul: sg. ac. 4,9
(a) SPRIJINI: v. IV
a s prijini: inf. prez. 7,19

SLUGÃ: s.f.
slugi: pl. ac. 2,7
sluga: sg. ac. 7,22; rezum. cap.10
slugile: pl. ac. 10,7

(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
s pune: inf. prez. fãrã a 7,1; 10,14

SLUJBÃ: s.f.
slu jbã: sg. ac. 2,8

(a) STA: v. I
s tã: ind. prez. 3.sg. 1,4
s ta: inf. prez. fãrã a 4, 1
s tau: ind. prez. 3.pl. 4,12
a s ta: inf. prez. rezum. cap.10

(a se) SLUJI: v. IV
(mã) voiu sluji: ind. viit.I. 1.sg. 2,10
slu jaºte: ind. prez. 3.sg. 5,8
a (sã) slu ji: inf. prez. rezum. cap.6
(sã) va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 6,3

STÃPÂN: s.m.
s tãpânului: sg. dat. 5,10

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnice: pl. ac. 2,7

(a) STÃPÂNI: v. IV
s tãpânit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,7
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 2,19
s tãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 7,13; 8,9

(a se) SMERI: v. IV
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 10,18
SMERIRE: s.f.
smerir ea: sg. ac. 12,4

STÂMPÃRARE: s.f.; vezi ASTÂMPÃRARE

SMERIT, -Ã: ad j.
smeriþi: m. pl. ac. rezum. cap.10
smerit: m. sg. nom. rezum. cap.10

STÂNG A: s.f.
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. în stânga 10,2
STÂRPIT, -Ã: s.m./f.
(cel) stãr pit: s.m. sg. nom. 6,3

(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
va zmulge: ind. viit.I.3.sg. 3,2
SOARE: s.m.
soare: sg. ac. rezum. cap.1; 1,3, 10, 13, 14; 2,3, 11, 17, 18, 20, 22;
3,16; 4,1, 3, 7, 15; 5,12, 17; 6,1; 7,1; 8,9, 15, 17; 9,3, 6, 9, 11, 13; 10,5
soar ele: sg. nom./ac. 1,5; 6,5; 7,12; 11,7; 12,2
SOCIETATE: s.f.; var. SOÞIETATE
soþietãþii: sg. gen. rezum. cap.4
SOCOTEALÃ: s.f.
socotealã: sg. nom. 3,19
socoteala: sg. nom. rezum. cap.5
(a) SOCOTI: v. IV
am soco tit: ind. pf.c. 1.sg. 2,2, 10; 4,4; 8,9; 9,1
socotind: gerunziu 4,7
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. 4,8; 10,3; 11,4
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 7,11

STEA: s.f.
s tealele: pl. nom. 12,2
(a se) STIDI: v. IV „a se sfii”
(sã) stidesc: ind. prez. 3.pl. 8,12
STRÃD ANIE: s.f.
s trãdaniia: sg. nom./ac. 2,18; r ezum. cap.4
s trãdanie: sg. ac. 2,21
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s trein: m. sg. nom. 6,2
(a) STRÃLUCI: v. IV
s trãluceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; 8,1
STRÃMURARE: s.f.
s trãmurãrile: pl. ac. 12,11
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STRÂMB: adv.
strâmb: 9,2
STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtat e: sg. ac. 3,16

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã 10.11

(a) S TRICA: v. I
a strâca: inf. prez. 3,3
STRIGARE: s.f.
strâgarea: sg. ac. 9,17

TARE: adj./s./adv.
(celui mai) tare: s.m. sg. gen. 6,10
(celor) tari: s.m. pl. gen. 9,11
(mai) tare: adv. rezum. cap.7
tari: adj. m. pl. nom. 12,3

(a) S TROPI: v. IV
sã stropesc: conj. prez. 1.sg. 2,6

(a) TÃCEA: v. II
a tãcea: inf. prez. 3,7

(a) SUFERI: v. IV
sã sufere: conj. pr ez. 3.sg. 8,12

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. 9, 17; 10,11

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,13; 2,3; 4,8; 6,3, 7; 7,4, 26, 29; 8,9
sufletului: sg. gen./dat. 2,11, 24; 4,6; 6,2

(a) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg. 10,9
a tãia: inf. prez. 3,7
(a) TÃGÃDUI: v. IV
am tãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 2,10
au tãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 2,20

(a se) SUI: v. IV
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. 3,21
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 10,4
SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom. 7,7

TÃRIE: s.f . „întãriturã”; „putere”
tãrii: pl. ac. 9, 14
tãriia: sg. ac. 9,16

(a) SUPUNE: v. III
sânt supusã: pasiv ind. prez. 3.pl. 3,19
iaste supusã: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

TÃU: s.n. (Trans.) „baltã”
tãuri: pl. ac., în sintagma tãuri de peºti 2,6

SUS: adv.
sus: 3,21

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tânãr: s.m. sg. ac. 4, 15
tânãrule: s.m. sg. voc. 11,9
(a) TÂNGUI: v. IV
a tângui: inf. prez. 3,4

ª

ªARPE: s.m.
ºarpelui: sg. dat. rezum. cap.10
ºearpele: sg. nom. 10,8, 11
(a se) ªÃNÞUI: v. IV „a se înconjura cu ºanþuri de apãrare, cu
fortif icaþii”
au ºenþuit: ind. pf.c. 3.sg. 9,14
(a) ªEDEA: v. II
a ºedea: inf. prez. 10,6
(a se) ªTERGE: v. III „a distruge, a nimici”
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 6,4
(a se) ªTI: v. IV
neºtiind: gerunziu 7,1
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 1,17; 7,26
(sã) ºti: con j. prez. imper s. rezum. cap.2
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,19
ºti: ind. prez. 3.sg. 3,21; 4,13; 9,1, 12; 10,14
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 4,17; 9,5; 10,15
ºtii: ind. prez. 2.sg. 6,9; 8,7; 11,2, 5, 6
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 6, 10; 11,9
ºtie: ind. prez. 3.sg. 7,23; rezum. cap.9
a ºti: inf. prez. 8,17
(sã) ºtiu: ind. prez. 3.pl. 9,5
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. ac. 1,18; 2,26
ºtiinþã: sg. nom. 9,10

(a se) TEME: v. III
sã (sã) teamã: conj. pr ez. 3.pl. 3,14
(te) teame: imperativ 2.sg. 5,6; 12,13
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 7,19
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 8,12, 13
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 12,5
TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. nom./ac. 11,9, 10
tinereaþelor: pl. gen. 11,9; 12,1
tinereaþe: pl. ac. rezum. cap.12
(a) TRAGE: v. III (Înv. ºi pop.) „a ademeni”, „a atrage”; „a lipsi
de susþinere”
a trage: inf. prez. 2,3
sã tragi: conj. pr ez. 2.sg. 7,19
(a) TRÃI: v. IV
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 6,3, 6; 11,8
trãia: ind. im p. 3.pl. 8,10
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 9,5
TREABÃ: s.f.
treaba: sg. ac. 8,6
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 2,3; rezum. cap.7; 7,17; rezum. cap.8;
11,8; r ezum. cap.12
TRECÃTOR, -TOARE: adj.
trecãtoare: n. pl. ac. rezum. cap.3
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(a) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. 1,4; 7,1
au tr ecut: ind. prez. 3.sg. 1,10; 3,15
sã tr ec: conj. prez. 1.sg. 2,3
trecut-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,12
trec: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 3,1; 11,1
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 8,13
TRECUT, -Ã: s.m./f.
(ceale) trecute: s.f. pl. nom./ac. 8,7; 11,8
(a) TRIMITE: v. III
trimite: imperativ 2.sg. 11,1
TRUP: s.n.
tr upul: sg. ac. 2,3; 5,5; 11,10
tr upului: sg. gen. 12,12
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(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II
(sã) umple: ind. prez. 3.sg. 1,8
(sã) va um plea: ind. viit.I. 3.sg. 5,9; 6,7
(sã) umplu: ind. prez. 3.pl. 9,3
(sã) v or umplea: ind. viit.I. 3.pl. 11,3
UNDIÞÃ: s.f.
unghiþa: sg. ac. 9,12
UNSOARE: s.f.
unsorile: pl. ac. 7,2
unsorii: sg. gen. 10, 1
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. nom. 9,8

(a) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a) TURBURA
tur burã: ind. prez. 3.sg. 7,8

URÂRE: s.f.
urârii: sg. gen. 3,8
urâre: sg. ac. 9,1
urârea: sg. nom. 9,6

TURMÃ: s.f.
tur me: pl. ac. 2,7

URCIOR: s.n.
urcioare: pl. ac. 2,8

(a) TURNA: v. I
a turna: inf. prez. 2,8

URECHE: s.f.
ureachea: sg. nom. 1,8

Þ
ÞARÃ: s.f.
þarã: sg. ac. 5,7
þarã: sg. voc. 10,16
þar a: sg. nom. 10,17
þãrâlor : pl. gen. 2,8
(a se) ÞINE: v. III; var. (Înv.) (a se) ÞINEA
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 9,2
a þinea: inf. pr ez. rezum. cap.11
ÞINERE: s.f.
þinear ea: sg. ac. 8,16
U

URGIE: s.f.
ur gie: sg. nom. 1,18
(a se) URGISI: v. IV
am urgisit : ind. pf.c. 1.sg. 2, 18
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 7, 14
ur giseaºte: ind. prez. 3.sg. 9,2
(s-)au ur gisit: ind. pf.c. 3.sg. 9,16
URGISIRE: s.f.
ur gisire: sg. ac. 9,3
(a) URÎ: v. IV
am urât : ind. pf.c. 1.sg. 2,17
(a) URMA: v. I
ur ma: inf. prez. fãrã a 2,12
ur meazã: ind. prez. 3.pl. 5,2
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 10,10

(a) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 3,3

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã 1,11; rezum. cap.12
ur mã: sg. ac., în loc. adj. cea mai de pre urmã 10,13

(a se) UITA: v. I
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 11,4

UªÃ: s.f.
uºile: pl. ac. 12,4

UITARE: s.f.
uit are: sg. ac. 2,16; 6,4
uitãrii: sg. dat. 9,5
ULIÞÃ: s.f.
uliþã: sg. ac. 12,4, 5
(a) ULTOI: v. IV; vezi (a) ALTOI

V
VADRÃ: s.f.
vadra: sg. nom. 12,6
VARGÃ. s.f.
var ga: sg. nom. 12,6

(a) UMBLA: v. I
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,14; 4,15
umblând: gerunziu 10,3, 7
umblã: imperativ 2.sg. 11,9

(a se) VÃDI: v. IV
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(se) v or vãdi: ind. viit.I. 3.pl. 11,8

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 7,1; 8,13

(a) VÃRSA: v. I
vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 11,3
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VÂNÃTOR: s.m.
vânãtorilor: pl. gen. 7,27

VIE: s.f.
vii: pl. ac. 2,4

VÂNT: s.n.
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VIERS: s.n.
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VÂRSTÃ: s.f.
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(a) VIEÞUI: v. IV
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VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 7,25; 11,6

VIF OR: s.n.
vifor: sg. ac. 11,3
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VEA C: s.n ./s.m.
veacului: sg. gen. 12,5
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veaci 1,4, 10;
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 3,14
(a se) VEDEA: v. II
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,14; 2,11; 3,10, 16; 4,15; 8,10; 10,7
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 2,1, 13; 4,1; 5,12; 6,1; 7,16; 9,11, 13;
10,5
vãzând: gerunziu 2,17
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 4,3; 6,5
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 5,17
vãd: ind. prez. 3.pl. 7,12; 12,3
aº vedea: cond. prez. 1.sg. 2,3
a vedea: inf. prez. 2,12; 4,13; 6,9; 11,7
veade: ind. prez. 3.sg. 3, 13; 5,10
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 5,7
(sã) veade: ind. prez. impers. rezum. cap.8
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 11,9
vederea: sg. ac. 1,8
(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 5,15
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,14
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 12, 1
vine: ind. prez. 3.sg. 1,4; 6,4
vin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
(a se) VESELI: v. IV
a (sã) veseli: inf. prez. 3,12, 22
(sã) vor veseli: ind. viit.I. 3.pl. 4,16
sã (sã) veseleascã: conj. prez. 3.sg. 5,18
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 11,8
veseleaºte(-t e): imper ativ 2.sg. 11,9
VESELIE: s.f.
veselie: sg. nom./ac. 5,17; 7,5; 9,7
veseliia: sg. ac. 2,26; 8,15
(a) VESTI: v. IV
ves tesc: ind. prez. 1.sg. 6,3
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 10,20
VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. nom. 9,8
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 2,3; 5,16, 17, 19; 8,15; 9,9
viaþa: sg. nom./ac. 2,17; 3,12; 6,8; 7,1; 9,3
vieþi: sg. gen. rezum. cap.4
viaþã: sg. ac. 7,13; 9,9
viiaþã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,9

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 2,3
vinuri: pl. ac. 2,8
vinul: sg. nom./ac. 9,7; 10,19
(a) VINDECA: v. I
a vindeca: inf. prez. 3,3
VIS: s.n.
visurile: pl. nom. 5,2
visuri: pl. nom. 5,6
VIU, VIE: adj./s.
(cei) vii: s.m. pl. ac. 4,2
(cel) viu: s.m. sg. nom. 7,3
vii: adj. m. pl. ac. 4,15
viu: adj. m. sg. nom. 9,4
VOIEVOD: s.m.
voie vodului: sg. gen. 9,17
VORBÃ: s.f.
vor be: pl. nom./ac. 5,2, 6; 12,10
(a) VREA: v. II
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 8,3
VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnic: m. sg. nom. rezum. cap.9; 9,1
VREDNICIE: s.f.
vrednicie: sg. ac. 10,6
VREME: s.f.
vremile: pl. nom., în sint agma vremile viitoare 2,16
vreamea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,8, 11, 17; 7,1; 8,5; 9,12;
11,8; 12,1
vreame: sg. nom./ac. 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vremile: pl. nom. în sint agma vremile dintâiu 7,11
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea nu a ta „înaint e de
vreme” 7,18
vreame: sg. nom./ac. 8,6; rezum. cap.9; 9,2, 6, 11; 10,1; 11,1
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea „per manent”
9,8, 9
vreamea: sg. ac., în loc. adv . în vreamea sa „la vreme, când
trebuie” 10,17
Z
(a) ZÃBOVI: v. IV
(nu) zãbovi: imperativ prohib. 2.sg. 5,3
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ZÃBREA: s.f.
zãbr eale: pl. ac. 12,3
(a se) ZDROBI: v. IV
sã (sã) zdr obeascã: conj. prez. 3.sg. 12,6
ZI: s.f./adv.
zilelor: pl. gen. 2,3; 5,17; 7,1
zilele: pl. nom./ac. 2,23; 5,16, 19; 7,16; 8,13, 15; 9,9; 11,8, 9;
12,1
zile: pl. ac. 6,3
zioa: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,2, 15; 8,8
zioa: adv. 8,16
(a se) ZICE: v. III
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 12,8
zice: ind. prez. 3.sg. 1,10; 8,4
zicând: gerunziu 1,16; 4,5, 8
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,1; 3,18; 7,2 4

am zis: ind. pf.c. 1.sg. 2,2, 12, 15; 3,17
nici zice: imperativ prohib. 2.sg. 5,5
sã zici: conj. prez. 2.sg. 7,11
(sã) zic: ind. prez. 3.pl. 7,22
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 7,28
(sã) va zice: ind. viit.I. 3.sg. 8,17
ziceam: ind. imp. 1.sg. 9,16
(sã) zice: ind. prez. imper s. 12,1
(a) ZIDI: v. IV
ziditu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,4
am zidit : ind. pf.c. 1.sg. 2,6
a zidi: inf. prez. 3,3
ias te zidit: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
ZIDITOR: s.m.
Ziditoriul: sg. ac. 12,1
(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE
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CÂNTAREA LUI SOLOMON
Cap 1
Aceast@ cântare toat@ e mistic@, plin@ de necuprinsa dragostea lui Hristos c@tr@ mireasa Sa }i,
iar@}i, a mireasii c@tr@ Hristos, Mirele s@u.

@rute-m@ cu s@rutarea gurii sale! C@ mai bune sânt ]â]ele tale decât vinul,
Mirosind cu unsori bune; untdelemn | v@rsat e numele t@u. Pentru aceaea
fecioarele te-au iubit.
3. Trage-m@ dup@ tine! Vom alerga întru mirosul unsorilor tale. B@gatu-te-au împ@ratul
în ceale ascunse ale sale. S@lta-vom }i ne vom veseli întru tine, aducându-ne aminte de
]â]ele tale. Mai presus de vin drep]ii te iubesc.
4. Neagr@ sânt, ci frumoas@, featele Ierusalimului, ca s@la}ele lui Chidar, ca pieile lui
Solomon.
5. Nu m@ socoti]i c@ sânt neagr@, c@ m-au negrit soarele. Fiii maicii meale au o}tit
împrotiva mea, pusu-m-au paz@ în vii; via mea nu o am p@zit?
6. Spune-m mie, pre cel ce iubea}te sufletul mieu, unde te pa}ti, unde te culci în miaz@zi,
ca s@ nu încep a r@t@ci dup@ turmele so]iilor tale?
7. De nu te }tii, o, cea mai frumoas@ între muieri, ie}i }i te du pre urmele turmelor }i
pa}te iezii t@i lâng@ s@la}ele p@storilor!
8. C@l@rimii meale în c@ru]ele lui Faraon te-am as@m@nat, priiatina mea!
9. Frumos e obrazul t@u, ca a turturealii! Grumazul t@u, ca m@rgealele scumpe.
10. As@mân@ri de aur vom face ]ie, împistrite cu argint.
11. Fiind împ@ratul întru culcu}ul s@u, nardul mieu au dat mirosul s@u.
12. Leg@tur@ de stactie iubitul mieu mie, între ]â]ele meale s@ va z@bovi;
13. Strugur de chipru iubitul mieu mie, în viile Engadului.
14. Iat@, tu frumoas@ e}ti, priiatina mea, iat@, tu frumoas@ e}ti, ochii t@i de porunb.
15. Iat@, tu frumos e}ti, iubitul mieu, }i înfrâmse]at. Patul nostru, înflurit, ||
214r
16. Grinzile caselor noastre, de chedru, podurile noastre, de chiparos.

213v

1.
2.

Cap 2

214v

1.
uflarea câmpului }i crinul v@ilor!
2.
Ca crinul între spini, a}ea iubita mea între fecioare.
3.
Ca m@rul între leamnele dumbr@vii, a}ea iubitul mieu între feciori; supt
umbra celui ce-l dorisem am }ezut }i rodul lui, dulce gâtlejului mieu.
4. B@gatu-m-au în pivni]a cu vin, rânduit-au spre mine dragoste.
5. Propti]i-m@ cu u}i, împodobi]i-m@ cu meri, c@ m@ lâncezesc de dragoste.
6. Stânga lui supt capul mieu, }i dreapta lui m@ va îmbr@]i}a.
7. Juru-v@ pre voi, featele Ierusalimului, pre c@priorii }i pre cerbii câmpilor, s@ nu de}tepta]i,
nici s@ trezi]i pre iubita mea, pân@ când ea va vrea!
8. Glasul iubitului mieu, iat@, acesta iaste! Venit-au s@ltând în mun]i, s@rind preste
dealuri.
9. Aseaminea iaste iubitul mieu c@prioarii }i puiului de cerbi. Iat@, el st@ dup@ p@reatele
nostru, uitându-s@ prin fere}ti, privind prin z@breale.
10. Iat@, iubitul mieu gr@ia}te mie: „Scoal@, gr@bea}te, priiatina mea, porumbi]a mea,
frumoasa mea, }i vino,
11. C@ iarna au trecut, viforul s-au dus }i s-au dep@rtat!
12. Florile s-au ar@tat în ]arina noastr@, vreamea pleavilii au sosit, glasul turturealei s-au
auzit în p@mântul nostru,
13. Smochinul au scos pârga zmochinelor sale, viile înflurind au dat mirosul s@u. Scoal@,
| priiatina mea, frumoasa mea, }i vino!
14. Porumbi]a mea, în g@urile pietrii, în groapa zidului, arat@-m fa]a ta, s@ sune glasul
t@u în urechile meale, c@ glasul t@u e dulce }i fa]a ta înfrâms@]at@!”.
15. Prinde]i-ne vulpile ceale mici, care strâc@ viile, c@ viia noastr@ au înflurit!
16. Iubitul mie u mie, }i eu lui, cel ce s@ pa}te între crini.
17. Pân@ unde va r@sufla zioa }i s@ vor pleca umbrele, întoarce-te! Asemenea fii, iubitul
mieu, c@prioarii }i puiului de cerbi preste mun]ii Vethirului!
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Cap 3
1.

n patul mieu, noaptea, am c@utat pre cel ce iubea}te sufletul mieu ;
c@utatu-l-am }i nu l-am aflat.
2.
Scula-m@-voiu }i voiu încungiura cetatea; prin târguri }i prin uli]e voi c@uta
pre cel ce-l iubea}te sufletul mieu; c@utatu-l-am }i nu l-am aflat.
3. Aflatu-m-au str@jile, cei ce p@zesc cetatea: „Au doar@ pre cel ce iubea}te sufletul mieu
a]i v@zut?”
4. Pu]ân trecând de la ei, am aflat pre cel ce iubea}te sufletul mieu. [inutu-l-am, nici îl
voiu slobozi pân@ ce-l voiu duce în casa maicii meale }i întru culcu}ul ceii ce m-au n@scut.
5. Juru-v@ pre voi, featele Ierusalimului, pre c@priorii }i pre cerbii câmpului, s@ nu
de}tepta]i, nici s@ trezvi]i pre iubita, pân@ când ea va vrea!
6. Cine e aceasta carea s@ suie prin pustie ca nuiaoa fumului din mireazmele mirhei }i
a t@mâii }i a tot praful f@c@toriului de mir? ||
215r
7. Iat@ patul lui Solomon: }asezeaci de tari îl împresoar@, din tarii lui Israil,
8. To]i ]iind sabii }i la r@zboaie foarte înv@]a]i; sabiia fie}tec@ruia pre coapsele sale, pentru
frica de noaptea.
9. Measele }-au f@cut împ@ratul Solomon din leamnele Livanului,
10. Stâlpii lui i-au f@cut de argint, razimul de aur, sui}ul lui mohorât, cu jum@tate dragoste
l-au a}ternut pentru featele Ierusalimului.
11. Ie}i]i }i vede]i, featele Sionului, pre împ@ratul Solomon întru cununa cu carea l-au
încununat maic@-sa în zioa logodirii lui }i în zioa veseliei inimii lui!
Cap 4
1.

ât e}ti de frumoas@, priiatina mea, cât e}ti de frumoas@! Ochii t@i de porumbi]@,
afar@ din cel ce s@ t@inuia}te înlontru; cosi]ele tale, ca turmele caprelor care
s-au suit din muntele Galaad;
2. Din]ii t@i, ca turmele celor tunse, care s-au suit din sc@ld@toare, toate cu miei geamini,
}i stearp@ nu iaste între eale;
3. Ca înv@litoarea ro}ie buzele tale }i graiul t@u, dulce; ca un d@rab de m@ru erodiian,
a}a obrazul t@u, afar@ de cel ce înlontru s@ t@inuia}te;
4. Ca turnul lui David grumazul t@u, care s-au zidit cu p@zi din afar@; o mie de paveze
spânzur@ dintr-însa, toat@ oastea celor tari;
215v
5. Doao ]â]ele tale, ca doi pui geameani de c@|prioar@ carii s@ pasc în crini.
6. Pân@ ce va r@sufla zioa }i s@ vor pleca umbrele, mearge-voiu la m@gura smirnei }i la
dealul t@mâii.
7. Toat@ frumoas@ e}ti, priiatina mea, }i întinare nu iaste întru tine.
8. Vino din Livan, mireasa mea, vino din Livan, vino! Încununa-te-vei din capul lui
Amana, din crea}tetul Sanir }i Hermon, din culcu}urile leilor, din mun]ii pardo}ilor.
9. R@nit-ai inima mea, sora mea, mireas@, r@nit-ai inima mea întru unul din ochii t@i }i
într-un p@r al grumazului t@u.
10. Câtu-s de frumoas@ ]â]ele tale, sora mea, mireas@! Mai frumoas@ sânt ]â]ele tale decât
vinul }i mirosul unsorilor tale, preste toate mireazmele.
11. Fagur str@curând buzele tale, mireas@; miiarea }i lapte supt limba ta }i mirosul
vejmintelor tale, ca mirosul t@mâii.
12. Gr@din@ încuiat@ sora mea, mireasa, gr@din@ încuiat@, fântân@ îns@mnat@.
13. Trimiterile tale, gr@din@ de poamele erodiilor, cu rodurile pomilor, chipri cu nard,
14. Nard }i }ofran, trestie }i scor]i}oar@, cu toate leamnele Livanului, smirn@ }i aloe, cu
toate ceale de fruntea unsorilor.
15. Izvorul gr@dinilor, pu]ul apelor celor vii ce curg cu repejune din Livan!
16. Scoal@-te, crivea]e, }i vino, austre, sufl@ spre gredina mea }i curg@ mireazmele ei!
Cap 5 ||
ie iubitul mieu în gr@dina sa }i m@nânce roada pomilor s@i! Vino în gr@dina 216r
mea, sora mea, mireas@! S@cerat-am smirna mea cu mireazmele meale,
mâncat-am fagurul cu miiarea mea, beut-am vinul mieu cu laptele mieu.
Mânca]i, priiatini, }i be]i }i v@ îmb@ta]i, iubi]ilor!
1.
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2. Eu dorm }i inima privegheaz@. Glasul iubitului mieu ce bate: „De}chide-m, sora mea,
priiatina mea, porumbi]a mea, cea f@r@ prihan@ a mea, c@ci capul mieu s-au împlut de
roao }i p@rul mieu, de pic@turile nop]ilor!”
3. Jefuitu-m-au de haina mea; cum m@ voiu îmbr@ca cu ea? Sp@latu-mi-am picioarele;
cum le voiu întina?
4. Iubitul mieu }-au b@gat mâna prin z@brea }i pântecele mieu s-au cutremurat de
atingerea lui.
5. Sculatu-m-am s@ de}chizu iubitului mieu; mânile meale au strecurat smirn@ }i deagetele
meale, pline de zmirn@ aleas@.
6. R@tezul u}ii meale am de}chis iubitului mieu, iar@ el s@ ab@tuse }i trecuse. Sufletul
mieu s-au topit cât au gr@it. C@utatu-l-am }i nu l-am aflat, chematu-l-am }i nu mi-au
r@spuns.
7. Aflatu-m-au str@jile care p@zea cetatea, lovitu-m-au }i m-au r@nit, luatu-mi-au pla}ca
p@zitorii zidurilor.
8. Juru-v@ pre voi, featele Ierusalimului, de ve]i afla iubitul mieu, s@-i vesti]i c@ m@
lâncezesc de dragoste.
9. Cum iaste iubitul t@u din cel iubit, o, cea mai frumoas@ între muieri? Cum iaste iubitul
t@u din cel iubit, c@ a}a ne-ai jurat? |
10. Iubitul mieu e alb }i rumen, ales din mii,
11. Capul lui, aur de cel mai bun; coamele lui, ca cetina de finici, neagre ca corbul.
12. Ochii lui, ca a porumbi]ei preste p@raiele apelor care sânt cu lapte sp@late }i petrec
lâng@ curgerile ceale pline.
13. Obrazul lui, ca curticealele mireazmelor cusute de f@c@torii de mir; buzele lui, crini
ce strecur@ zmirna cea dintâi.
14. Mânile lui, strune de aur pline de hiachinth; pântecele lui, de elefant împodobit cu zamfir;
15. Fluierele picioarelor lui, stâlp de marmore ce e întemeiat pre temeiuri de aur; fa]a
lui ca a Livanului, ales ca chedrii.
16. Gâtlejul lui, dulce, }i tot de-a s@ pofti. A}a iaste iubitul mieu }i acela e priiatinul mieu,
featele Ierusalimului!
17. Înc@tro s-au dus iubitul t@u, o, cea mai frumoas@ între muieri, unde s-au ab@tut iubitul
t@u? {i-l vom c@uta cu tine.
Cap 6
1.

ubitul mieu s-au pogorât în gr@dina sa, la n@strapa mirezmelor, s@ s@ pasc@ în
gr@dini }i s@ culeag@ crini.
2.
Eu, iubitului mieu, }i iubitul mieu, mie, cel ce s@ pa}te între crini.
3. Frumoas@ e}ti, priiatina mea, dulce }i împodobit@ ca Ierusalimul, înfrico}ind ca }ireagul
taberii cel rânduit.
4. Întoarce ochii t@i de c@tr@ mine, c@ aceia m-au f@cut a zbura. Perii capului t@u, ca
217r turma ca||prelor ce s-au ar@tat din Galaad;
5. Din]ii t@i, ca turma oilor ce s-au suit din sc@ld@toare, toate cu miei geameni, }i stearp@
nu este într-însele;
6. Ca coajea de m@rul irodiului, a}a obrazul t@u, afar@ de t@iniuitele tale.
7. {asezeaci sânt împ@r@tease }i optzeaci ]âitoare, }i a fecioarelor nu iaste num@r.
8. Una iaste porumbi]a mea, cea des@vâr}it a mea, una iaste a maicii sale, aleasa ceii ce o au
n@scut; v@zutu-o-au fecioarele }i preafericit@ o au vestit împ@r@teasele }i ]iitoarele }i o au l@udat.
9. Cine e aceasta ce iese ca zorile, sculându-s@ frumoas@ ca luna, aleas@ ca soarele,
înfrico}ind ca }ireagul taberii cea rânduit@?
10. Pogorâtu-m-am în gr@dina nucilor s@ v@zu mearele v@ilor }i s@ m@ uitu de-au înflurit
via }i de-au încol]it mearele irodiului.
11. N-am }tiut; sufletul mieu m-au turburat pentru c@ru]ele lui Aminadav.
12. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamiteanco, întoarce-te, întoarce-te s@ privim la tine!
Cap 7
1.

e vei vedea în Sulamiteanca, f@r@ horile taberilor? Câtu-s de frumo}i
pa}ii t@i cu înc@l]@mintele, fecioara c@peteniii! Închieturile coapselor tale, ca
m@rgealele f@cute de mân@ de mea}teri!
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2. Buricul t@u, clondir în strune, neavând lips@ de p@har; pântecele t@u, ca stogul de grâu
}en]uit cu crini; |
217v
3. Doao ugerile tale, ca doi iezi geameni de c@prioar@;
4. Grumazul t@u, ca turnul de elefant; ochii t@i, ca iazerele în Hesevon, care sânt în poarta
featei mul]imei; nasul t@u, ca turnul Livanului, care privea}te spre Damasc;
5. Capul t@u, ca Carmilul, }i cosi]ele capului t@u, ca mohorâtul împ@ratului legat întru
ceterne.
6. Cât e}ti de frumoas@ }i împodobit@, cea mai drag@ întru desf@t@ri!
7. Statul t@u s-au as@m@nat finicului }i ]â]ele tale, strugurilor.
8. Zis-am: „Sui-m@-voiu în finic }i voiu lua rodurile lui”, }i vor fi ]â]ele tale ca strugurii
de vie }i mirosul gurii tale, ca al mearelor,
9. Gâtlejul t@u, ca vinul cel bun, vreadnic iubitului mieu a l bea }i cu buzele }i cu din]ii
lui a-l rumega.
10. Eu, iubitului mieu, }i la mine întoarcerea lui.
11. Vino, iubitul mieu, s@ ie}im la câmp }i s@ petreacem în sate.
12. Diminea]a s@ ne scul@m la vii, s@ vedem de au înflurit via, de au legat florile, de au
înflurit irodiile; acolo ]-oiu da ]â]ele meale.
13. Mandragorile au dat miros; în por]ile noastre toate poamele; }i ceale noao, }i ceale
vechi, iubitul mieu, am ]inut ]ie!
Cap 8
1.

ine te va da mie, fratele mieu, cel ce sugi ]â]ele maicii meale, s@ te aflu
afar@ }i s@ te s@rut }i înc@ nime s@ nu m@ defaime! ||
2.
Apuca-te-voiu }i te voiu duce în casa maicii meale; acolo m@ vei înv@]a }i-]i 218r
voiu da p@harul din vinul cel dires }i must de rodiile meale.
3. Stânga lui supt capul mieu }i dreapta lui m@ va îmbr@]i}a.
4. Juru-v@ pre voi, featele Ieruslimului, s@ nu de}tepta]i, nici s@ trezvi]i iubita mea,pân@
când ea va vrea!
5. Carea iaste aceasta carea s@ suie din pustie, r@v@rsând cu dezmerd@ri, r@zimat@ spre
iubitul s@u? Supt copaciul m@rului te-am de}teptat, acolo s-au v@t@mat maica ta, acolo
silit@ au fost ceaea ce te-au n@scut.
6. Pune-m@ ca o peceate spre inima ta, ca un s@mn spre bra]ul t@u! C@ tare e ca moartea
iubirea, vârtoas@ ca iadul, râvna; f@linarele ei, f@linariu de foc }i de flac@r@.
7. Ape multe n-au putut stânge dragostea, nici râurile o au n@v@lit. De va da omul toate
averile casii sale pentru dragoste, ca o nimica le va def@ima.
8. Sora noastr@, mic@ }i ]â]e nu are. Ce vom face surorii noastre în zioa când trebuie
a-i gr@i?
9. De e zid, s@ zidim preste dânsul b@}ti de argint; de e u}e, s@ o îmbr@c@m cu table de
chedru.
10. Eu, zid, }i ]â]ele meale, ca turnul din care am fost înaintea lui, ca cel ce afl@ pacea.
11. Viia s-au f@cut celui p@ciuit într-însa, care are noroade. Datu-o-au p@zitorilor; omul
218v
| aduce o mie de argin]i.
12. Viia mea înaintea mea iaste; o mie ai t@i p@ciuitori, }i doao sute celor ce p@zeasc
rodurile ei.
13. Ceaea ce l@cuie}ti în gr@dini, priiatinii ascult@, f@-m@ a auzi glasul t@u!
14. Fugi, iubitul mieu, }i te asamân@ c@priorii }i puiului cerbilor, preste mun]ii mirosurilor!

662

INDICE

C#NTAREA LUI SOLOMON

A

ASEMENEA: prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: 2,9
asemenea: 2,17

(a se) ABATE: v. III
(sã) abãtuse: ind. m.m.cpf. 3.sg. 5,6
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 5,17

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºea: 2,2, 3
aºa: 4,3; 5,9, 16; 6,6

ACOLO: adv.
acolo: 7,12; 8,5

(a) AªTERNE: v. III „a pregãti un pat punându-i aºternut”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 3,10

(a-ºi) ADUCE: v. III
aducându(-ne): gerunziu, în loc. v. aducându-ne aminte 1,3
aduce: ind. prez. 3.sg. 8,11

ATINGERE: s.f.
atingerea: sg. ac. 5,4

AFARÃ: adv.
af arã: adv., în loc. prep. afarã de/din „pe lângã” 4,1, 3; 6,6
af arã: adv. în loc adv. din afarã 4,4
af arã: 8,1

AUR: s.n.
aur: sg. nom./ac. 1,10, 3,10; 5,11, 14, 15
AUSTRU: s.n. „vânt secetos care bate dinspre sud-vest”
austre: sg. voc. 4,16

(a) AFLA: v. I
am af lat: ind. pf.c. I.sg. 3,1, 2, 4; 5,6
af latu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,3; 5,7
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 5,8
sã af lu: conj. prez. 1.sg. 8,1
af lã: ind. prez. 3.sg. 8,10

(a se) AUZI: v. IV
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 2,12
a auzi: inf. prez. 8,13

ALB, -Ã: adj.
alb: m. sg. nom. 5,10

(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 8,8, 11
neavând: gerunziu 7,2

(a) ALERGA: v. I
vom alerga: ind. viit.I. 1.pl. 1,3

AVERE: s.f.
averile: pl. ac. 8,7

ALES, ALEASÃ: ad j./s. „deosebit”, „distins”, „desãvârºit”;
„cur at”, „pur”
aleasã: ad j. f. sg. nom./ac. 5,5; 6,9
ales: ad j. m. sg. nom. 5,10, 15
aleasa: s. f. sg. nom. 6,8
ALOE: s.f.
aloe: sg. nom. 4, 14

B
BAªTÃ: s.f. „parapet”, „crenel”
bãºti: pl. ac. 8,9
(a) BATE: v. III
bat e: ind. prez. 3.sg. 5,2

AMINTE: adv.
amint e: adv., în loc. v. a-ºi aduce aminte;vezi ( a-ºi) ADUCE

(a) BÃGA: v. I
bãgatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; 2,4
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 5,4

APÃ: s.f.
apelor : pl. gen. 4,15; 5,12
ape: pl. nom. 8,7

(a) BEA: v. II
beut-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,1
beþi: imperativ 2.pl. 5,1
a bea: inf. prez. 8,9

(a) APUCA: v. I
apuca(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 8,2
(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.pl. 2,12; 6,4
aratã: imper ativ 2.sg. 2,14

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 8,6

ARGINT : s.n./s.m.
argint: s.n. sg. ac. 1,10; 3,10; 8,9
arginþi: s.m. pl. ac. 8, 11

BUN, -Ã: adj.
(mai) bune: f. pl. nom. 1,1
bune: f. pl. ac. 1,2
(cel mai) bun: n. sg. ac. 5,11
bun: n. sg. ac. 7,9

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.pl. 8,13

BURIC: s.n. (sinecdocã, partea pentru întreg) „pântece”
buricul: sg. nom. 7,2

ASCUNS, -Ã: s.
(ceale) ascunse: s.f. pl. ac. (aici) „odaie”, „cãmarã” 1,3
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA; (reg.) (a se)
ASÃMÂN A „a (se) asemui”
am asãmãnat : ind. pf.c. 1.sg. 1,8
(s-)au asãmãnat: ind. pf.c. 3.sg. 7,7
(t e) asamânã: imperativ 2.sg. 8,14
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Reg.) ASÃMÂN ARE (aici) „podoabã”
asãmânãri: pl. ac., în sintagma asãmânãri de aur 1,10

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom./ac. 4,3, 11; 5,13; 7,9
C
CAP : s.n. „extemitate superioarã a corpului omenesc”; „vârf”
(al unui munte)
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CL ONDIR: s.n. „vas de sticlã cu gâtul scurt ºi strâmt, în care se
þin bãuturi”
clondir: sg. nom., în sintagma clondir în str une „clondir arcuit”
7,2

capul: sg. nom./ac. 2,6; 4,8; 5,2, 11; 7,5; 8,3
capului: sg. gen. 6,4; 7,5
CAPRÃ : s.f.
caprelor: pl. gen. 4,1; 6,4

COAJÃ : s.f.; var. COAJE
coajea: sg. ac. 6,6

CASÃ: s.f.
caselor: pl. gen. 1,16
casa: sg. ac. 3,4; 8,2
casii: sg. gen. 8,7
CÃLÃRIME : s.f. (aici) „cabalinã tânãrã dintr-o herghelie nobilã,
de rasã purã, zburdând într-un alai imperial” (cf. Anania 2001, p.873)
cãlãrimii: sg. dat. 1,8
CÃPETENIE : s.f.
cãpeteniii: sg. gen. 7,1

COAMÃ : s.f. „pãr lãsat sã creascã (excesiv de lung) pe capul
unei persoane, mai ales al unui bãrbat”
coamele: pl. nom. 5,11
COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 3,8
coapselor: pl. gen . 7,1
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au progorât: ind. pf.c. 3.sg. 6, 1
pogorâtu(-)-am: ind. pf.c. 1. sg. 6,10

CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioarii: sg. dat. 2,9, 17
cãprioarã: sg. ac. 4,5; 7,3
cãpriorii: sg. dat. 8,14

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 8,5

CÃPRIOR: s.m.
cãpriorii: pl. ac. 2,7; 3,5

CORB: s.m.
corbul: sg. ac. 5,11

CÃRUÞÃ : s.f.
cãr uþele: pl. ac. 1,8; 6,11

COSIÞÃ: s.f.
cosiþele: pl. nom. 4, 1; 7,5

(a) CÃUTA: v. I
am cãutat: ind. pf.c. 1.sg. 3,1
cãutatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,1, 2; 5,6
voiu cãuta: ind. viit.I. 1 .sg. 3,2
vom cãut a: ind. viit.I. 1.pl. 5,17

CREªTET: s.n. „vârf”
creaºt etul: sg. ac. 4,8
CRIN : s.m.
crinul: sg. nom./ac. 2,1, 2
crini: pl. nom./ac. 2,16; 4,5; 5,13; 6,1, 2; 7,2

CÂMP: s.n./s.m.
câmpului: sg. gen. 2,1; 3,5
câmpilor : pl. gen. 2,7
câmp: sg. ac. 7,11

CRIVÃÞ : s.n . „vânt puter nic car e bate iar na dins pre
nord-est”
criveaþe: sg. voc. 4,16

CÂNTARE: s.f.
cântarea: sg. nom. în titlul cãrþii: Cânt area lui Solomon
cântare: sg. nom. argument la Cânt

(a se) CULCA : v. I
(te) culci: ind. prez. 2.sg. 1,6;

CERB : s.m.
cerbii: pl. ac. 2,7; 3,5
cerbi: pl. ac. 2,9, 17
cerbilor: pl. gen . 8,14

CUL CUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 1,11; 3,4
culcuºurile: pl. ac. 4,8

CETATE: s.f.
cetatea: sg. ac. 3,2, 3; 5,7

(a) CULEGE: v. III
sã culeagã: conj. prez. 3.sg. 6,1

CETINÃ: s.f.
cetina: sg. ac. 5,11

CUNUNÃ: s.f.
cununa: sg. ac. 3,11

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedru: sg. ac. 1,16; 8,9
chedrii: pl. ac. 5, 15

(a) CURGE: v. III
curg: ind. prez. 3.pl. 4,15
curgã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 4,16

(a) CHEMA: v. I „a s triga”
chematu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,6

CURGERE: s.f. (aici) „izvor”; „ochi de apã”
curgerile: pl. ac. 5,12

CHIPAROS: s.m. „arbore rãºinos conifer, cu fr unziº verde închis
ºi persis tent, cu lemn rezistent ºi par fumat”
chiparos: sg. ac. 1,16
CHIPRU: s.m.
chipru: sg. ac., în sintagma s trugur de chipru 1,13
chipri: pl. nom. 4,13

CURTICEA: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Pr. I. Bîrlea, Balade, colinde ºi bocete
din Maramureº, Bucureºti, 1924.
curticealele: pl. ac. 5,13
CUSUT, -Ã: adj.
cusute: pl. gen. (aici) „rãsãdit” (cf. lat. consitae) 5,13;

CISTERNÃ: s.f.; var. CETERNÃ „rez ervor subteran pentru
acumularea apei adunate în urma unei ploi sau dintr-un izv or”
ceterne: pl. ac. 7,5

(a se) CUTREMURA: v. I (Fig.) „a (se) înf iora”, „a (se) tulbura”
(s-)au cutremurat : ind. pf.c. 3.sg. 5,4
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(a se) DUCE: v. III
(t e) du: imperativ 2.sg. 1,7
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 3,4; 8,2
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 2,11; 5,17

D
(a) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11; 2,13; 7,13
oiu da: ind. viit.I. 1 .sg. 7,12
va da: ind. viit.I. 3.sg. 8,1, 7
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 8,2
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,11

DULCE : adj.
dulce: f./n. sg. nom. 2,3, 14; 4,3; 5,16; 6,3
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvii: sg. gen. 2,3

DÃRAB: s.n. (Reg.) „bucatã”
dãrab: sg. ac. 4,3
E
DEAL: s.n.
dealuri: pl. ac. 2,8
dealul: sg. ac. 4,6

ELEFANT: s.m. (aici) „fildeº”; cf. lat. ebur neus „de f ildeº”, iar
oc. „de elef ant”
elefant: sg. ac. 5,14; 7,4

(a) DEFÃIMA: v. I
sã defaime: conj. prez. 3.sg. 8,1
va defãima: ind. viit.I. 3.sg. 8,7

ERODIAN: adj.; vezi RODIAN
ERODIU: s.m.; vezi RODIU

DEGET: s.n.
deagetele: pl. nom. 5,5

F

(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
DESÃVÂRªIT, -Ã: adv.
desãvârºit : 6,8

(a se) FACE: v. III
vom face: ind. viit.I 1.pl. 1,10; 8,8
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9, 10; 6,4
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 8,11
fã: imperativ 2.sg. 8,13

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
deºchide: imperativ 2.sg. 5,2
sã deºchizu: conj. prez. 1.sg. 5,5
am deºchis: conj. prez. 1.sg. 5,6

FAGURE: s.m.; var. FAGUR
fagur: sg. nom. 4,11
fagurul: sg. ac. 5,1

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. ac. 7,6

FARAON: s.m.
Faraon: sg. gen. 1,8

(a) DEªTEPTA: v. I
sã deºteptaþi: conj. prez. 2.pl. 2,7; 3,5; 8,4
am deºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 8,5

FATÃ: s.f.
featele: pl. voc., în sintagma featele Ierusalimului 1,4; 2,7; 3,5,
11; 5,8, 16; 8,4
featele: pl. ac. 3,10
featei: sg. gen. 7,4

DEZMIERDARE: s.f.
dezmerdãri: pl. ac. 8,5
DIMINEAÞA: adv.
dimineaþa: adv. 7,12

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 2,14; 5,15

DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom./ac. 4,2; 6,5; 7,9

FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriului: s.m. sg. gen., în sintagma fãcãtoriului de mir 3,6
fãcãtorii: pl. ac., în sintagma fãcãtorii de mir 5,13

(a) DORI: v. IV
dorisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 2,3

FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: f. pl. ac. 7,1

(a) DORMI: v. IV
dorm: ind. prez. 1.sg. 5,2
DRAG, -Ã: adj.
(cea mai) dragã: f. sg. voc., în sintagma cea mai dragã întru desfãtãri 7,6
DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. argument la Cânt.; 8,7
dragoste: sg. ac. 2,4, 5; 3,10; 5,8; 8,7
DREPT, DREAPTÃ: s.m./f.
drepþii: s.m. pl. nom. 1,3
dreapta: s.f. sg. nom. 2,6; 8,3

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânã: sg. nom. 4,12
FECIOARÃ: s.f.
fecioarele: pl. nom. 1,2; 6,8
fecioare: pl. ac. 2,2
fecioarelor: pl. gen. 6,7
fecioara: sg. voc., în sintagma fecioara cãpeteniii 7,1
FECIOR: s.m.
feciori: pl. ac. 2,3

DRES, -EASÃ: adj.; var. DIRES, -EASÃ (despr e vin) „cãruia i
FELINAR: s.n.; var. FÃLINAR; (Înv) FÃLINARIU (cf. Indice Iº)
s-au adãugat mirodenii”
fãlinar ele: pl. nom. 8,6
dires: n. sg. ac. 8,2
fãlinariu: sg. nom. 8,6
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FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereºti: pl. ac. 2,9
(a) FI: v. IV
fiind: gerunziu 1,11
fii: imperativ 2.sg. 2,17
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 7,8
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 8,10
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,8, 9; 4,2, 7; 5,9, 16; 6,7, 8; 8,5, 12
sânt: ind. prez.3.pl. 1,1; 4,10; 6,7; 7,4
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,4, 5
e: ind. prez. 3.sg. argument la Cânt.; 1,2, 9; 2,14; 3,6; 5,10, 15,
16; 6,9; 8,6, 9
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,14, 15; 4,1, 7; 6,3; 7,6
-s: ind. prez. 3.pl. 4,10; 7,1
este: ind. prez. 3.sg. 6,5
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
finici: pl. ac. 5,11
finicului: sg. dat. 7,7
finic: sg. ac. 7,8

GEA MÃN, -Ã: adj.
geamini: m. pl. ac. 4,2
geameani: m. pl. ac. 4,5
geameni: m. pl. ac. 6,5; 7,3
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 2,8, 12, 14; 5,2; 8,13
GRAI : s.n.
graiul: sg. nom. 4,3
(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 2,10
GRÃDINÃ : s.f.
grãdinã: sg. nom. 4,12, 13
grãdinilor: pl. gen. 4,15
gredina: sg. ac. 4,16
grãdina: sg. ac. 5,1; 6,1, 10
grãdini: pl. ac. 6,1; 8,13
(a) GRÃI: v. IV
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,10
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 5,6
a grãi: inf. prez. 8,8

FIU: s.m.
fiii: pl. nom. 1,5
FLACÃRÃ : s.f.
flacãrã: sg. ac. 8,6

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 7,2

FLOARE: s.f
florile: pl. nom. 2,12; 7,12

GRINDÃ: s.f.
grinzile: pl. nom. 1,16

FLUIER: s.n. (Pop.) „gambã”; „tibia”
fluierele: pl. nom. 5,15

GR OAPÃ: s.f.
groapa: sg. ac. 2,14

FOC : s.n.
foc: sg. ac. 8,6
FRATE: s.m.
fratele: sg. voc., în sintagma fratele mieu 8,1

GR UMAZ: s.m.
grumazul: sg. nom. 1,9; 4,4; 7,4
grumazului: sg. gen. 4,9

FRICÃ : s.f.
frica: sg. ac. 3,8

GURÃ: s.f.
gurii: sg. gen. 1,1; 7,8

FRUMOS, -OASÃ: adj./s.
frumoasã: adj. f. sg. nom. 1,4, 14; 4,1, 7; 6,3, 9; 7,6
(cea mai) frumoasã: adj. f. sg. voc., în sintagma cea mai frumoasã
între muieri 1,7; 5,9, 17
frumos: adj. m. sg. nom. 1,9, 15
frumoasã: adj. f. pl. (desin. -ã) nom. 4,10
frumoºi: adj. m. pl. nom. 7,1
frumoasa: s. f. sg. voc., în sintagma frumoasa mea 2,10, 13
FRUNTE: s.f.
frunte: sg. ac., în loc. adj. de fruntea „de prim rang”, (aici) „cele
mai alese, cele mai bune” 4,14

H
HAINÃ : s.f.
haina: sg. ac. 5,3
HIACINT: s.n.; var. HIACHINT „un fel de ametist”
hiachint: sg. ac. 5,14
HORÃ : s.f.
horile: pl. ac. 7,1

(a) FUGI: v. IV
fugi: imperativ 2.sg. 8,14

I

FUM: s.n.
fumului: sg. gen. 3,6
G
GAURÃ: s.f. „crãpãturã”, „scorburã”
gãurile: pl. ac. 2,14
GÂTLEJ: s.n.
gâtlejului: sg. dat. 2,3
gâtlejul: sg. nom. 5,16; 7,9

IAD: s.n.
iadul: sg. ac. 8,6
IARÃªI: adv.
iarãºi: argument la Cânt
IARNÃ : s.f.
iarna: sg. nom. 2,11
IATÃ: interj.
iatã: 1,14, 15; 2,8, 9, 10; 3,7
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ÎMPOTRIVA: prep.; var. ÎMPROTIVA
împrotiva: 1,5

IED: s.m.
iezii : pl. ac. 1,7
iezi: pl. ac. 7,3

(a) ÎMPRESURA: v. I
împresoarã: ind. prez. 3.pl. 3,7

(a) IEªI: v. IV
ieºi: imperativ 2.sg. 1,7
ieºiþi: imperativ 2.pl. 3,11
iese: ind. prez. 3.sg. 6,9
sã ieºim: conj. prez. 1.pl. 7,11

ÎNAINTEA: prep.
înaintea: 8,10, 12
ÎNÃUNTRU: adv. ; var. ÎNLONTRU
înlontru: 4,1, 3

IEZER: s.n.; var. IAZER
iazerele: pl. ac. 7,4

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmintele: pl. ac. 7,1

INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. 3,11
inima: sg. nom./ac. 4,9; 5,2; 8,6

(a) ÎNCEPE: v. III
sã încep: conj. prez. 1.sg. 1,6

IRODIE: s.f.; vezi RODIE

ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închieturile: pl. nom. 7,1

IRODIU: s.m.; v ezi RODIU

(a) ÎNCOLÞI : v. IV (aici despre muguri) „a se ivi”
au încolþit: ind. pf.c. 3.pl. 6,10

(a) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
iubesc: ind. prez. 3.pl. 1,3
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,6; 3,1, 2, 3, 4

(a) ÎNCONJURA: v. IV; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
voiu încungiura : ind. viit.I. 1.sg. 3,2

IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. nom. 8,6

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 5,17

IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubitul: s.m. sg. nom./ac. 1,12, 13; 2,3, 9, 10, 16; 5,1, 4, 8, 9, 10,
16, 17; 6,1, 2; 8,5
iubitul: s.m. sg. voc., în sintagma iubitul mieu 1,15; 2,17; 7,11,
13; 8,14
iubita: s.f. sg. nom./ac. 2,2, 7; 3,5; 8,4
iubitului: s.m. sg. gen./dat. 2,8; 5,2, 5, 6; 6,2; 7,9, 10
iubiþilor: s.m. pl. voc. 5,1
(cel) iubit: s.m. sg. ac. 5,9
Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
(vã) îmbãt aþi: imperativ 2.pl. 5,1
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(mã) voiu îmbrãca: ind. viit.I. 1.sg. 5,3
sã îmbrãcãm: conj. prez. 1.pl. 8,9
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
va îmbrãþiºa: ind. viit.I. 3.sg. 2,6; 8,3
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. 1,3, 11; 3,9, 11
împãratului: sg. gen. 7,5
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãtease: pl. nom. 6,7
împãrãteasele: pl. nom. 6,8
ÎMPISTRIT, -Ã: adj. „împodobit”, „ornamentat”
împistrite: f. pl. ac. 1,10
(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE
(a) ÎMPODOBI: v. IV
împodobiþi: imperativ 2.pl. 2,5
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobit: m. sg. ac. 5,14
împodobitã: adj. f. sg. nom. 6,3; 7,6

ÎNCUIAT, -Ã: adj.
încuiatã: f. sg. nom. 4,12
(a se) ÎNCUNUNA: v. I
au încununat: ind. pf.c. 3.sg. 3,11
încununa(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
(a) ÎNFLORI: v. IV; var.(Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
înflurind: gerunziu 2,13
au înflurit: ind. pf.c. 3.sg. 2,15; 6,10; 7,12
ÎNFLORIT, -Ã: adj.; var. ÎNFLURIT, -Ã
înflurit: n. sg. nom. 1,15
(a) ÎNFRICOªA: v. I
înfricoºind: gerunziu 6,3, 9
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSEÞAT
înfrâmseþat: m. sg. nom. 1,15
înfrâmsãþatã: f. sg. nom. 2,14
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã (aici)
„pecetluit”, „sigilat”; „închis”, „zãvorât”
însãmnatã: f. sg. nom. 4,12
ÎNTEMEIAT, -Ã: adj.
întemeiat: n. sg. nom. 5,15
(a) ÎNTINA: v. I
voiu întina: ind. viit.I 1.sg. 5,3
ÎNTINARE: s.f.
întinare: sg. nom. 4,7
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 2,17; 6,11
întoarce: imperativ 2.sg. 6,4
ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. nom. 7,11
(a) ÎNVÃÞA: v. I
vei învãþa: ind. viit.I. 2.sg. 8,2
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ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
(foar te) învãþaþi: m. pl. nom. 3,8
ÎNVELITOARE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVÃLITOARE
învãlitoarea: sg. ac. 4,3
J
(a) JEFUI: v. IV
jefuitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,3
JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. ac. 3,10
(a) JURA : v. I
juru(-): ind. prez. 1.sg. 2,7; 3,5; 5,8; 8,4
ai jurat: ind. pf.c. 2.sg. 5,9
L
LAPTE: s.n.
lapte: sg. nom./ac. 4,11; 5,12
laptele: sg. ac. 5,1
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃUDA : v. I
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 6,8
(a se) LÂNCEZI : v. IV
(mã) lâcezesc: ind. prez. 1.sg. 2,5; 5,8
(a) LEGA: v. I „a face rod”, „a rodi”
au legat: ind. pf.c. 3.pl. 7,12
LEGAT, -Ã : adj.
legat: m. sg. ac. 7,5
LEGÃTURÃ: s.f. „mãnunchi”
legãturã: sg. nom. 1,12
LEMN : s.n. (Înv. ºi pop.) „arbore”, „copac”
leamnele: pl. ac. 2,3; 3,9; 4,14

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 1,5; 3,4; 6,8; 8,1, 2
maicã-sa: sg. nom. 3,11
maica: sg. nom. 8,5
MANDRAGORÃ: s.f. „plantã cu rãdãcinã cãrnoasã ºi
ramificatã ca degetele unei mâini ºi cu flori de culoare violetdeschis; p. restr. rãdãdcina plantei (cãreia în vechime i se atribuiau
calitãþi magice)
mandragorile: pl. nom. 7,13
MARMURÃ: s.f.; var. (Reg.) MARMORE
marmore: sg. ac. 5,15
MASÃ : s.f. (aici) „obiect care aduce oarecum cu o masã, mai
exact pataºcã, lecticã”; în Vulgata este ferculum „targã de purtat
chipurile zeilor”
measele: pl. ac. 3,9
MÃGURÃ: s.f.
mãgura: sg. ac. 4,6
MÃR : s.m. „pom care rodeºte mere”
mãrul: sg. ac. 2,3
mãrului: sg. gen. 8,5
meri: pl. ac. 2,5
MÃR : s.n. „fruct al mãrului”
mãr u: sg. ac., în sintagma mãru erodiian „r odie” 4,3
mãr ul: sg. ac.¸ în sintagma mãrul irodiului 6,6
mearele: pl. ac. 6,10
mearele: pl. nom., în sintagma mearele irodiului 6,10
mearelor: pl. gen. 7,8
MÃR GEA: s.f.
mãr gealele: pl. ac. 1,9; 7,1
MÂNÃ : s.f.
mâna: sg. ac. 5,4
mânile: pl. nom. 5,5, 14
mânã: sg. ac. 7,1

LEU: s.m.
leilor: pl. gen. 4,8

(a) MÂNCA: v. I
mãnânce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,1
mâncat-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,1
mâncaþi: imperativ 2.pl. 5,1

LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. 4,11

(a) MERGE: v. III
mearge-v oiu: ind. viit.I 1.sg. 4,6

LIPSÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „trebuinþã”, „nevoie”
lipsã: sg. ac. 7,2

MEªTER: s.m.
meaºteri: pl. ac. 7,1

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 8,13

MIAZÃZI : s.f. „amiazã”
miazãzi: sg. ac. 1,6

LOGODIRE: s.f.
logodirii: sg. gen. 3,11

MIC, -Ã : adj.
mici: f. pl. ac. 2,15
micã: f. sg. nom. 8,8

(a) LOVI: v. IV
lovitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,7
(a) LUA: v. I
luatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,7
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 7,8
LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 6,9

MIEL: s.m.
miei: pl. ac. 4,2; 6,5
MIERE: s.f.
miiarea: sg. nom./ac. 4,11; 5,1
MIR: s.n.
mir: sg. ac., în sintagmele fãcãtoriului de mir/fãcãtorii de mir 3,6; 5,13
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NÃSTRAPÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „vas (de bãut)”, „canã”; (aici)
„loc unde se gãseºt e ceva”, „sursã”, „izvor”
nãstrapa: sg. ac., în sintagma nãstrapa mirezmelor 6,1

MIRE: s.m.
Mirele : sg. nom. argument la Cânt
MIREASÃ: s.f.
mir easa: sg. nom./ac. argument la Cânt; 4,12
mir easii: sg. gen. argument la Cânt
mir easa: sg. voc., în sintagma mireasa mea 4,8
mir easã: sg. voc., în sintagma sora mea, mireasã 4,9, 10; 5,1
mir easã: sg. voc. 4,11

(a) NÃVÃLI : v. IV (aici despre ape) „a îneca”
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.pl. 8,7
NECUPRINS, -Ã: adj.
necuprinsa: adj. antep. f. sg. ac. argument la Cânt

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mir eazmele: pl. nom./ac. 3,6; 4, 10, 16; 5,1
mir eazmelor: pl. gen. 5,13
mir ezmelor: pl. gen. 6,1

(a) NEGRI: v. IV
au negrit: ind. pf.c. 3.sg.1,5
NEGRU, NEAGRÃ: adj.
neagrã: f. sg. nom. 1,4, 5
neagr e: f. pl. nom. 5,11

MIRÃ: s.f.; var. MIRHÃ „smirnã”
mir hei: sg. gen. 3,6

NOAPTE: s.f. /adv.
noap tea: adv. 3,1
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adj. de noaptea „din tim pul
nopþii”
nopþilor: s. pl. gen. 5,2

MIROS: s.n.
mir osul: sg. nom./ac. 1,3, 11; 2,13; 4,10, 11;7,8
mir os: sg. ac. 7,13
mir osurilor:pl. gen. 8,14
(a) MIROSI: v. IV
mir osind: gerunziu 1,2

NOROD: s.n.
noroade: pl. ac. 8,11

MISTIC,-Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în I. D. Negulici, Vocabular român de toate vorbele
strãbune r eprimite pînã acum în limba românã ºi de toate cele ce sunt
a se mai primi d-acum înainte, ºi mai ales în ºtiinþe. Bucureºti, 1848.
misticã: f. sg. nom. argument la Cânt
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. 8,6
MOHORÂT, -Ã: adj./s. (Înv. ºi rar.) „stofã purpurie” (echivaleazã
lat. purpura „purpurã”)
mohorât: n. sg. nom. 3,10
mohorâtul: s.n. sg. ac. 7,5

NOU, NOUÃ: s.m./f.
(ceale) noao: s.f. pl. ac. 7,13
NUC: s.m.
nucilor : pl. gen. 6,10
NUIA: s.f. (aici) „dârã subþire ca o nuia”
nuiaoa: sg. ac. 3,6
NUMÃR: s.n.
numãr : sg. nom. 6,7
NUME: s.n.
numele: sg. nom. 1,2

MUIERE: s.f.
muieri: pl. ac. 1,7; 5,9, 17
MULT, -Ã : adj.
multe: f. pl. nom. 8,7

O

MULÞIME: s.f
mulþimei: sg. gen. 7,4

OAIE: s.f.
oilor : pl. gen. 6,5

MUNTE: s.m.
munþi: pl. ac. 2,8
munþii: pl. ac. 2,17; 4,8; 8,14
muntele: sg. ac. 4,1

OASTE: s.f.
oastea: sg. nom. 4,4
OBRAZ: s.m.
obr azul: sg. nom. 1,9; 4,3; 5,13; 6,6

MUST: s.n.
must: sg. ac. 8,2

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,14; 4,1, 9; 5,12; 6,4; 7,4

N
OM: s.m.
omul: sg. nom. 8,7, 11
NARD: s.m. „esenþã parfumatã extrasã din rãdãcinã de nard
(plantã cu rãdãcinã scurtã ºi groasã, fibroasã ºi foar te aromatã,
cu fr unze moi ºi f lori roºii-purpurii)”
nar dul: sg. nom. 1,11
nar d: sg. nom./ac. 4,13, 14

(a) OªTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se lupta”, „a se rãzboi”; (aici) „a
se ridica împotriva cuiva”
au oºtit : ind. pf.c. 3.pl. 1,5

NAS: s.n.
nasul: sg. nom. 7,4
(a) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 3,4; 6,8; 8,5

P
PACE : s.f.
pacea: sg. ac. 8, 10
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PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreatele: sg. ac. 2,9

PAHAR: s.n.
pãhar: sg. ac. 7,2
pãharul: sg. ac. 8,2
PARDOS: s.m. (Înv.) „panterã”
pardoºilor: pl. gen. 4,8

(a) PETRECE: v. III „a adãsta”, „a se odihni”; „a mânea”
petrec: ind. prez. 3.pl. 5,12
sã petrecem: con j. prez. 1.pl. 7,11

PAS: s.m.
paºii: pl. nom. 7,1

PIATRÃ: s.f. (aici) „stâncã”
pietrii: sg. gen. 2,14

(a se) PAªTE: v. III
(te) paºti: ind. prez. 2.sg. 1,6
paºte: imperativ 2.sg. 1,7
(sã) paºte: ind. prez. 3.sg. 2,16; 6,2
(sã) pasc: ind. prez. 3.pl. 4,5
sã (sã) pascã: conj. prez. 3.sg. 6,1

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. ac. 5,2
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 5,3
picioarelor: pl. gen. 5,15

PAT: s.n. „obiect de mobilier, prevãzut cu saltea, pe car e se
culcã oamenii”; (aici ºi) „pataºcã”, „lecticã”
patul: sg. nom./ac. 1,15; 3,1, 7

PIVNIÞÃ : s.f.
pivniþa: sg. ac. 2,4

PAVÃZÃ: s.f.
paveze: pl. ac. 4,4

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”; „v eºmânt lung”, „mantie”
plaºca: sg. ac. 5,7;

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 1,5
pãzi: pl. ac. 4,4

PLEVILÃ: s.f. (În v. ºi reg.) „plivit”
pleavilii: sg. gen. 2,12

PÃCIUIT, -Ã: s.m./f. (aici) „tocmit”
(celui) pãciuit: s.m. sg. dat. 8,11

(a se) PLECA: v. I (aici despre umbre) „a se lungi”
(sã) vor pleca: ind. viit.I. 3.pl. 2,17; 4,6

PÃCIUIT OR, -TOARE: adj. „pe car e s-a fãcut tocmeala”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te
în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi ungur esc. Din orenduiala
excelenþii sale preasf inþitul Ioann Bobb, vladicului Fãgãraºului…
în douã tomuri, Cluj, (…), Tom I: A–L, 1822; tom II: M – Z ,
1823.
pãciuitori: adj. m. pl. nom. 8, 12
PÃMÂNT : s.n.
pãmântul: sg. ac. 2, 12

PIELE: s.f . „blanã (folositã, eventual, ca aºternut)”
pieile: pl. ac. 1,4

PLIN , -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. argument la Cânt
pline: f./n. pl. nom./ac. 5,5, 1 2, 14
POAMÃ: s.f.
poamele: pl. nom./ac. 4,13; 7,13
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 7,4
porþile: pl. ac. 7,13

PÃR: s.m.
pãr: sg. ac. 4,9
pãrul: sg. nom. 5,2
perii: pl. nom. 6,4

POD: s.n. „spaþiul dintre acoperiº ºi planºeul superior al unei
clãdiri”; prin ext. „tavan”, „plaf on”
podurile: pl. nom. 1,16

PÃSTOR : s.m.
pãstorilor: pl. gen. 1,7

(a se) POFTI: v. IV
a (sã) pof ti: inf. prez. 5,16

(a) PÃZI: v. IV
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 1,5
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 3,3
pãzea: ind. imp. 3.pl. 5,7
pãzãsc: ind. prez. 3.pl. 8,12

POM: s.m.
pomilor: pl. gen. 4,13; 5,1
POR UMB: s.m. „porumbel”
porumb: sg. ac. 1,14

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. nom. 5,4, 14; 7,2

POR UMBIÞÃ: s.f.
por umbiþa: sg. voc., în sintagma por umbiþa mea 2,10, 14;
5,2
porumbiþã: sg. ac. 4,1
porumbiþei: sg. gen. 5,12
porumbiþa: sg. nom. 6,8

PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi reg,) PÃRÃU
pãraiele: pl. ac. 5,12

PRAF: s.n.
praful: sg. gen. (cu prep. a + tot) 3,6

PÂRGÃ: s.f. „cele dintâi roade”, „roade timpurii”
pârga: sg, ac. 2,13

PREAFERICIT, -Ã: ad j.
preafericitã: f. sg. ac. 6,8

PECETE: s.f.
peceate: sg. ac. 8,6

PRESUS : adv.
(mai) presus: adv. 1,3

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitorii: pl. nom. 5,7
pãzitorilor: pl. dat. 8,11

670

INDICE

C#NTAREA LUI SOLOMON
RÂU : s.n.
râurile: pl. nom. 8,7

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatini: pl. voc. 5,1
priiatinul: sg. nom. 5,16
priiatinii: pl. nom. 8,13
PRIETENÃ: s.f.; var. (Înv.) PRIIATINÃ
priiatina: sg. v oc., în sintagma priiatina mea 1,8, 14; 2,10, 13;
4, 1, 7; 5,2; 6,3

RÂVNÃ: s.f. „dorinþã aprinsã pentru ceva”; „pasiune”
râvna: sg. nom. 8,6
REAZEM: s.n.; var. RAZIM „spãtar”, „rezemãtoar e”
razimul: sg. ac. 3,10

PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac., în loc. adj. fãrã prihanã „curat”, „neprihãnit”, „pur” 5,2

REPEJUNE: s.f. (Înv.) „iuþealã”, „repeziciune”
repejune: sg. ac. 4,15

(a) PRINDE: v. III
prindeþi: imperativ 2.pl. 2,15

RÃTEZ: s.n. „închizãtoar e primitivã, formatã dintr-o limbã de
lemn sau de metal, pentru uºi sau ferestre”
rãt ezul: sg. ac. 5,6

(a) PRIVEGHEA : v. I
privegheazã: ind. prez. 3.sg.5,2
(a) PRIVI: v. IV „a se uita”; „a f i orientat înspre”
privind: gerunziu 2,9
sã privim: conj. prez. 1.pl. 6,11
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 7,4

(a) REVÃRSA: v. I
rãvãr sând: gerunziu 8,5
REZEMAT, -Ã: adj.
rãzimatã: adj. f. sg. nom. 8,5

(a) PROPTI: v. IV
pr optiþi: imperativ 2.pl. 2,5

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodul: s.n. sg. nom. 2,3
rodurile: s.n. pl. ac. 7,8; 8,12

PUI: s.m.
puiului: sg. dat. 2,9, 17; 8,14
pui: pl. ac. 4,5

RODIAN: adj.; var. ERODIAN „de rodie”
erodiian: n. sg. ac., în sint agma mãr u erodiian 4,3

(a) PUNE: v. III
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl.1,5
pune: imperativ 2.sg. 8,6
PUSTIU : s. n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 3,6; 8,5
(a) PUTEA: v. II
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 8,7

ROADÃ: s.f.
roadele: s.f. pl. ac. 4, 13;
roada: s.f. sg. ac.5,1
RODIE: s.f.; var. IRODIE „fr uctul rodiului” „granatã”; (Pop.)
„r odiu”
rodiile: pl. ac. 8,2
irodiile: pl. nom. 7,12

PUÞ: s.n.
puþul: sg. nom. 4,15

RODIU : s.m.; var. ERODIU, IRODIU
erodiilor: pl. gen. 4, 13;
irodiului: sg. gen. 6,6, 10

PUÞIN: adv.; PUÞÂN
puþân: 3,4

ROªU, ROªIE: adj.
roºie: f. sg. ac. 4,3

R
(a) RÃNI: v. IV
rãnit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 4,9
au rãnit: ind. pf.c. 3.pl. 5,7

ROUÃ : s.f.
roao: sg. ac. 5,2
(a) RUMEGA: v. I
a r umega: inf. prez. 7,9
RUMEN, -Ã: adj.
rumen : m. sg. nom. 5,10

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg. 5,6
(a) RÃSUFLA: v. I (aici) „a adia”
va rãsuf la: ind. viit. I. 3.sg. 2,17; 4,6

S

(a) RÃTÃCI: v. IV
a rãtãci: inf. prez. 1,6

SABIE : s.f.
sabii: pl. ac. 3,8
sabiia: pl. nom. 3,8

RÃZBOI: s.n.
rãzboaie: pl. ac. 3,8

SAT: s.n.
sat e: pl. ac. 7,11

(a) RÂNDUI: v. IV
rânduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,4

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 1,4, 7

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduit : n. sg. ac. 6,3
rânduitã: f. sg. ac. 6,9

(a) SÃLTA: v. I „a merge sprinten”, „a alerga”
sãlt a-vom: ind. viit.I. 1.pl. 1,3
sãltând: gerunziu 2,8
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(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu, 2,8

SOÞIE: s.f. (Pop.) „însoþitor”, „tovarãº”; „prieten”
soþiilor: pl. gen. 1,6

(a) SÃRUTA: v. I
sãrut e: con j. prez. fãrã sã, 3.sg. 1,1
sã sãrut : conj. prez. 1.sg. 8,1

(a) SPÃLA: v. I
spãlatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,3
sânt spãlate: pasiv ind. pez. 3.pl. 5,12

SÃR UTARE: s.f.
sãrut area: sg. ac. 1,1

(a) SPÂNZURA: v. I „a atârna”
spânzurã: ind. prez. 3.pl. 4,4

SCÃLDÃT OARE: s.f.
scãldãtoare: sg. ac. 4,2; 6,5

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 2,2

(a) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 2,13

(a) SPUNE: v. III
spune: imperativ 2.sg. 1,6

SC ORÞIªOARÃ: s.f.
scorþiºoarã: sg. nom. 4,14

(a) STA: v. I
stã: ind. prez. 3.sg. 2,9

(a se) SCULA : v. I
scoalã: imper ativ 2.sg. 2,10, 13
scula(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,2
scoalã(-te): imperativ 2.sg. 4, 16
sculatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,5
sculându(-sã): gerunziu 6,9
sã (ne) sculãm: con j. prez. 1.pl. 7,12

STACTIE: s.f. „esenþã de mirt”; mirt „arbust ornamental cu
frunze alungite ºi persistente, cu flori mici, albe ºi parfumate
(Myrtus communis)”
stactie: sg. ac. 1,12
STÂLP: s.m.
stâlpii: pl. ac. 3,10
stâlp: sg. nom. 5,15

SCUMP, -Ã: adj. „preþios”
scumpe: f. pl. ac. 1,9
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA (aici) „a aduna”,
„a culege”
sãcer at-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,1
SEMN : s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. 8,6

STÂNG, -Ã: s.f.
stânga: s.f. sg. nom. 2,6; 8,3
STAT: s.n. „staturã”; (prin ext.) „înfãþiºare”
statul: sg. nom. 7,7
STERP, STEARPÃ: s.m./f.
stearpã: s.f. sg. nom. 4,2; 6,5

(a) SILI: v. IV
silitã au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 8,5

(a) STINGE: v. III (Fig.) „a potoli”, „a liniºti”, „a astâmpãra”
stânge: inf. prez. fãrã a 8,7

(a) SLOBOZI: v. IV
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 3,4

STOG: s.n.
stogul: sg. ac. 7,2

SMIRNÃ : s.f.; var. (Reg.) ZMIRNÃ „rãºinã extrasã din scoarþa
arborelui exotic Styrax benzoin, care arde ºi rãspândeºte un miros
specific”
smirnei: sg. gen. 4,6
smirnã: sg. nom./ac. 4,14; 5,5
smirna: sg. ac. 5,1
zmirnã: sg. ac. 5,5
zmir na: sg. ac., în sintagma zmirna cea dintâi „smirna cea mai
aleasã” 5, 13

STRAJÃ : s.f.
strãjile: pl. nom. 3,3; 5,7
(a) STRECURA : v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) STRÃCURA „a
picura”
strãcurând: gerunziu 4,11
au strecurat: ind. pf.c. 3.pl. 5,5
strecurã: ind. prez. 3.pl. 5,13

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. nom. 2,13

(a) STRICA: v. I
strâcã: ind. prez. 3.pl. 2,15

SMOCHINÃ : s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHINÃ
zmochinelor: pl. gen. 2,13

STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
strugur: sg. nom. 1,13
strugurilor: pl. gen. 7,7
strugurii: pl. ac. 7,8

SOARE: s.m.
soarele: sg. nom./ac. 1,5; 6,9

STRUNÃ: s.f.
strune: pl. nom./ac. 5,14; 7,2

(a) SOCOTI : v. IV „a þine seama”
(nu) socotiþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 1,5

(a) SUFLA: v. I (Despre vânt) „a bate”
suflã: imperativ 2.sg. 4,16

SORÃ: s.f.
sora: sg. voc., în sintagmele sora mea, mireasã/sora mea 4,9, 10; 5,1, 2
sora: sg. nom. 4,12; 8,8
surorii: sg. dat. 8,8

SUFLAREA: s.f. „adiere”, „boare”
suflarea: sg. nom. 2,1

(a) SOSI: v. IV
au sosit: ind. pf.c. 3.sg. 2,12

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom. 1,6; 3,1, 2, 3, 4; 5,6; 6,11

672

INDICE

C#NTAREA LUI SOLOMON

(a) SUGE: v. III
sugi: ind. prez. 3.sg. 8,1

(a) TRAGE: v. III
tr age: imperativ 2.sg. 1,3

(a se) SUI: v. IV
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. 3,6; 8,5
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.pl. 4,1, 2; 6,5
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,8

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. 8,8

SUIª: s.n. (aici) „spãtar”
suiºul: sg. nom. 3,10

(a) TRECE : v. III
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
trecând: gerunziu 3,4
trecuse: ind. m.m.c.pf. 5,6

(a) SUNA: v. I „a rãsuna”
sã sune: con j. prez. 3.sg. 2,14

TRESTIE : s.f.
tres tie: sg. nom. 4,14
(a) TREZI: v. IV; var. (Înv.) (a) TREZVI
sã tr eziþi: con j. prez. 2.pl. 2,7
sã tr ezviþi: conj. pr ez. 2.pl. 3,5; 8,4

ª

TRIMITERE: s.f. (aici) „odraslã”, „mlãdiþã”
trimiterile: pl. nom. 4,13

(a) ªEDEA: v. II
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 2,3

TUNS, -Ã: s.m./f.
(celor) tunse: s.f. pl. gen. „oilor” 4,2;

ªÃNÞUIT, -Ã: adj. „brãzdat”
ºenþuit : n. sg. ac. 7,2
ªIRAG: s.n.; var. var. (Reg.) ªIREAG (În v. ºi reg.) „unit ate
militarã”; „grup de soldaþi aºezaþi în linie de bãtaie”
ºireagul: sg. ac. 6,3, 9
ªOFRAN: s.m. „plantã din care se e xtr age o substanþã
aromaticã de culoare galbenã, folositã în medicinã, în bucãtãrie
ºi în industrie”
ºofran: sg. nom. 4,14
(a se) ªTI: v. IV
(t e) ºtii: ind. prez. 2.sg. 1,7
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 6,11

TURMÃ: s.f.
tur mele: pl. ac. 1,6; 4,1, 2;
tur melor: pl. gen. 1,7;
tur ma: sg. ac. 6,4, 5;
TURN: s.n.
tur nul: sg. ac. 4,4; 7,4; 8,10;
TURTUREA: s.f.
tur turealii: sg. gen. 1,9;
tur turealei: sg. gen. 2,12;
Þ

T
ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. ac. 2,12
TABÃRÃ: s.f.
taberii: sg. gen. 6,3, 9
taberilor: pl. gen. 7, 1

ÞÂÞÃ: s.f.
þâþele: pl. nom./ac. 1,1, 3, 12; 4,5, 10; 7,7, 8, 12; 8,1, 10
þâþe: pl. ac. 8,8

TABLÃ: s.f. „scândurã”
table: pl. ac. 8,9

ÞIITOARE: s.f. (Pop.) „concubinã”
þâitoare: pl. nom. 6,7
þiit oarele: pl. nom. 6,8

TARE : adj./s.
tari: s. m. pl. nom.. 3,7
tarii: s. m. pl. ac. 3,7
(celor) t ari: s. m. pl. gen. 4,4
tare: ad j. f. sg. nom. 8,6

(a) ÞINE : v. III: „a r eþine”; „a pãstra”; „a purta (o armã)”
þinutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,4
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 7, 13
þiind: gerunziu 3,8

(a se) TÃINUI: v. IV
(sã) tãinuiaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,1, 3

U

TÃINUIT, -Ã : s.
tãinuit ele: s.n. pl. ac. 6,6

UGER: s.n. (aici) „þâþã (a femeii)”
ugerile: pl. nom. 7,3

TÃMÂIE: s.f.
tãmâii: sg. gen. 3,6; 4,6, 11

(a se) UITA: v. I
uitându(-sã): gerunziu 2,9
sã (mã) uitu: conj. prez. 1.sg. 6,10

TÂRG: s.n.
târ guri: pl. ac. 3,2

ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 3,2

TEMEI: s.n. „temelie”, „fundament”
temeiuri: pl. ac. 5,15
(a se) TOPI: v. IV (Fig.) „a se prãpãdi”, „a se sfârºi (de dragul cuiva)”
(s-)au t opit: ind. pf.c. 3.sg. 5,6

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 2,3
umbrele: pl. nom. 2,17; 4,6
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(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
(s-)au împlut: ind. pf.c. 3.sg. 5,2
UNSOARE: s.f. (aici) „ulei aromat”
unsori: pl. ac. 1,2
unsorilor: pl. gen. 1,3; 4,10, 14
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. nom. 1,2
URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 2,14
URMÃ: s.f.
urmele: pl. ac. 1,7
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºi: pl. ac. 2,5
uºii: sg. gen. 5,6
uºe: sg. nom. 8,9
V
VALE: s.f.
vãilor: pl. gen. 2,1; 6,10
VÃRS AT, -Ã: adj
vãr sat: n. sg. nom. 1,2

INDICE
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 1,5; 7,12
via: sg. nom./ac. 1,5; 6,10; 7,12
viile: pl. nom./ac. 1,13; 2,13, 15
viia: pl. nom. 2, 15; 8,11, 12
vie: sg. ac. 7,8
VIF OR: s.n . ( Pop.) „vânt puter nic, furtunã (însoþitã de
zãpadã)”
viforul: sg. nom. 2,11
VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 1,1; 4,10; 5,1; 7,9; 8,2
vin: sg. ac. 1,3; 2,4
VIU, VIE: adj.
vii: f. pl. gen. 4,15
(a) VREA: v. II
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 2,7; 3,5; 8,4
VREDNIC , -Ã: adv.
vreadnic: n. sg. nom. 7,9
VREME: s.f.
vreamea: sg. nom. 2,12
VULPE: s.f.
vulpile: pl. ac. 2,15

VÂRTOS, -OASÃ: ad j.
vâr toasã: f. sg. nom. 8,6
(a se) VÃTÃMA: v. I (Pop.) „a începe durerile facerii”
(s-)au vãtãmat: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
VECHI,-E: s.m./f.
(ceale) vechi: s.f. pl. ac. 7,13
(a) VEDEA: v. II
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 3,3
vãzutu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,8
sã vãzu: con j. prez. 1.sg. 6,10
vedeþi: imperativ 2.pl. 3,11
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 7,1
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 7,12
(a) VENI: v. IV
venit-au: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
vino: imperativ 2.sg. 2,10, 13; 4,8, 16; 5,1; 7,11
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 5,1
(a se) VESELI: v. IV
(ne) vom veseli: ind. viit.I. 1.pl. 1,3

Z
ZAMFIR: s.n. (Înv. ºi pop.) „safir”
zamfir: sg. ac. 5, 14
(a se) ZÃBOVI: v. IV (Pop.) „a se odihni”
(sã) va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 1,12
ZÃBREA: s.f.
zãbreale: pl. ac. 2,9
zãbrea: sg. ac. 5,4
(a) ZBURA: v. I
a zbura: inf. prez. 6,4
ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac. 2,17; 3,11; 4,6; 8,8
(a) ZICE: v. III
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,8

VESELIE : s.f.
veseliei: sg. gen. 3,11

ZID: s.n.
zidului: sg. gen. 2,14
zidurilor: pl. gen. 5,7
zid: sg. nom. 8,9, 10

(a) VESTI : v. IV
sã vestiþi: conj. prez. 2.pl. 5,8
au vestit: ind. pf.c. 3.pl. 6,8

(a se) ZIDI: v. IV
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 4,4
sã zidim: conj. pr ez. 1.pl. 8,9

VEªMÂNT: s.n .
vejmintelor: pl. gen. 4,11

ZORI: s.m.; var. ZORILE: s.f.
zorile: pl. ac. 6,9
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CARTEA ÎN[ELEPCIUNII
Cap 1
Judec@torii s@ fie drep]i. Domnul s@ afl@ de s@ caut@ cu inim@ unit@ }i cu credin]@, iar@ de p@c@to}i
}i de gânduri de}arte fuge. {i toate plinind nimic@ nu s@ poate t@inui de El. Murmurarea }i
minciuna trebuie a s@ urî. Toate le-au f@cut Dumnezeu spre via]@, nu vrând moartea,
carea }i-o au chemat p@c@to}ii.

1. *

ubi]i dreptatea, cei ce judeca]i p@mântul. În]@leage]i despre Domnul întru
bun@tate }i întru unirea inimii c@uta]i-L pre El.
2 .
*C@ s@ afl@ de cei ce nu-L ispitesc }i s@ arat@ celor ce au credin]@ întru Dânsul.
3. C@ cugetele ceale r@zvr@tite despart de c@tr@ Dumnezeu, iar@ putearea cea aleas@
ceart@ pre cei neîn]elep]i.
4. C@ în sufletul cel viclean nu va întra în]elepciunea, nici va l@cui în trupul cel supus
p@catelor.
5. C@ Duhul Sfânt va fugi de înv@]@tura f@]arnic@ }i s@ va lua de c@tr@ gândurile ceale
ce sânt f@r@ în]eleagere, }i s@ va certa nelegiuirea viitoare.
6. *C@ bun e duhul în]elepciunii, }i nu va izb@vi pre cel gr@itoriu de reale de la buzele
219r sale. **C@ r@runchi||lor lui martor iaste Dumnezeu }i a inimii lui ispititoriu adev@rat }i
auz@toriu limbii lui.
7. *C@ Duhul Domnului au umplut lumea }i ceaea ce ]âne toate are cuno}tin]a glasului.
8. Pentru aceasta, cel ce gr@ia}te ceale nedreapte nu s@ poate t@inui, nici îl va treace
judecata cea dojenitoare.
9. C@ în cugetele necredinciosului întrebare va fi, iar@ auzirea cuvintelor lui la Dumnezeu
va veni la certarea nedrept@]ilor lui.
10. C@ ureachea râvnii aude toate, }i gâlceava murmur@rilor nu s@ va ascunde.
11. P@zi]i-v@, dar@, de murmurare carea nimic@ folosea}te, }i despre def@imare opri]i-v@
limba, c@ci cuvântul întunecos în de}ert nu va treace, iar@ gura ce minte ucide sufletul.
12. S@ nu râvni]i moartea întru gre}ala vie]ii voastre, nici s@ c@}tiga]i pornire întru lucrurile
mânilor voastre.
13. *C@ Dumnezeu moartea n-au f@cut, nici s@ veselea}te întru pierderea celor vii.
14. C@ au zidit toate ca s@ fie }i a s@ vindeca au f@cut toate neamurile lumi; }i nu iaste
într-însele leacul peririi, nici împ@r@]iia iadului pre p@mânt.
15. C@ dreptatea de pururea iaste }i-i nemuritoare.
16. Iar@ necredincio}ii cu mânile }i cu cuvintele o au chemat }i, socotind-o a fi priiatin@,
219v au curs, }i f@g@duin]@ au pus la ea, c@ | vreadnici sânt s@ fie despre partea ei.

*3 Împ@r. 3,9.
Isaie 56, 1.
*2 Par. 15, 2.

*Galat. 5, 22.
**Ieremie 17, 10.
*Isaie 6, 3.

*Ezechiel 18, 32
}i 33, 18.

Cap 2
Tot sfâr}itul necredincio}ilor, ce n-au n@deajde de via]a viitoare, iaste a s@ desf@ta în dezmierd@rile
vie]ii ace}tiia }i, pentru aceaea, pre cel drept, care privea}te la alt sfâr}it, nu-l pot suferi, ci pân@ la
moarte îl gonesc. Precum }i cu pizma diavolului, omul de la Dumnezeu zidit nemuritoriu
s-au f@cut muritoriu.

1.

@ au zis cei ce cugeta la sine un drept: „*Pu]ân@ }i cu urâre e vreamea vie]ii
noastre, }i nu iaste r@paos în sfâr}itul omului }i nu iaste cineva cunoscut a fi
întors din iad.
2. C@ din nimic@ ne-am n@scut, }i dup@ aceasta vom fi ca când n-am fi fost, c@ fum de
suflarea este în n@rile noastre }i cuvântul scânteae a cl@ti inima noastr@.
3. Carea stâng@ndu-s@, dus@ cenu}e va fi trupul nostru }i duhul s@ va v@rsa ca v@zduhul
moale }i va treace via]a noastr@ ca urma norului }i ca negura s@ va r@sipi, carea e gonit@
de razele soarelui }i de c@ldura lui îngreoiat@.
4. {i numele nostru va lua uitare prin vreami }i nime nu va avea pomenirea lucrurilor noastre.
5. *C@ treacere de umbr@ e via]a noastr@ }i nu iaste întoarcere sfâr}itului nostru, c@ s-au
pecetluit }i nime nu s@ va întoarce.
6. *Veni]i, dar@, }i s@ ne desf@t@m cu bun@t@]ile care sânt }i s@ ne slujim cu f@ptura, ca
întru tinerea]e degrab@.
220r
7. Cu vin scump }i cu ungeri s@ ne umplem || }i s@ nu ne treac@ floarea vremii.
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8. S@ ne încunun@m cu trandafiri mai înainte de-a s@ ve}tezi. Nici un câmp s@ fie, prin
carele s@ nu treac@ dezmierdarea noastr@.
9. Nime dintre noi s@ nu fie neînso]it neînfrân@rii noastre. Pretutindini s@ l@s@m seamne
de veselie, c@ aceasta iaste partea noastr@ }i aceasta e soartea.
10. S@ ap@s@m pre s@racul cel drept }i s@ nu îng@duim v@duvei, nici s@ cinstim c@runtea]ele
b@trânului ceale de mult@ vreame.
11. Iar@ vârtutea noastr@ fie leage de dreptate, c@ ce e slab de nice un folos a fi s@ afl@.
12. S@ încungiur@m, dar@, pre cel drept, c@ nu ni-i nici de un folos }i împrotivitoriu e
lucrurilor noastre }i ne împut@ p@catele legii }i ne def@imeaz@ p@catele înv@]@turii noastre.
13. *S@ f@g@duia}te a avea cuno}tin]a lui Dumnezeu }i fiiul lui Dumnezeu s@ numea}te.
*Math 27, 42.
14. *{i ne-au fost spre v@direa cugetelor noastre.
*Ioan 7, 7.
15. Greu e noao }i la vedeare, c@ nu iaste aseaminea altora viia]a lui }i neschimbate
sânt c@ile lui.
16. Ca ni}te b@rfitori a fi ne-am socotit înaintea lui }i s@ deperteaz@ de c@ile noastre, ca
de ni}te necur@]ii, }i fericea}te ceale mai de pre urm@ ale drep]ilor }i s@ m@rea}te tat@ a
avea pre Dumnezeu.
17. S@ vedem, dar@, de sânt cuvintele lui adev@rate }i s@ ispitim ceale ce vor s@ i s@ |
220v
întâmple }i vom }ti care vor fi ceale mai de pre urm@ ale lui.
18. *C@ de e adev@rat fiiul lui Dumnezeu, îl va priimi }i-l va slobozi din mânile protivnicilor.
*Psal. 21, 9.
19. Cu ocar@ }i cu munc@ s@-l întreb@m, ca s@ cunoa}tem smereniia lui }i s@ ispitim
r@bdarea lui.
20. Spre *moarte de ocar@ s@ -l osândim, c@-i va fi luare de sam@, din cuvintele lui”.
*Irimie 11, 19.
21. Aceastea au gândit }i au r@t@cit, c@ i-au orbit r@otatea lor.
22. {i n-au cunoscut tainele lui Dumnezeu, nici au n@d@jduit plata dirept@]ii, nici au
judecat cinstea sufletelor celor sfinte.
23. *C@ Dumnezeu au zidit pre om nemuritoriu }i dup@ chipul }i as@m@narea Sa l-au f@cut.
*Face. 1, 27
24. *Iar@ prin pizma diavolului moartea au întrat în lume
}i 2, 7 }i 5, 1.
25. {i urmeaz@ lui cei ce sânt din partea lui.
*Ecli. 17, 1.
Face. 3, 1.

Cap 3
Despre fericirea drep]ilor, carii într-aceast@ viia]@ de la necredincio}i urgisi]i fiind, de la Dumnezeu
prin ispite s-au ales. {i pentru nefericirea necredincio}ilor. Despre fapta cur@]iii }i a faptelor
bune. {i despre nefericirea fiilor preacurvari.

ar@ sufletele drep]ilor sânt în mâna lui Dumnezeu }i nu s@ va atinge de dân}ii
munca mor]ii.
Jos. 5, 4.
2.
P@rutu-s-au ochilor celor necredincio}i a muri }i s-au socotit a fi pedeaps@
ie}irea lor. ||
221r
3. {i cum c@ calea cea de la noi e perire, iar@ ei sânt în pace.
4. {i, de au }i luat munci înaintea oamenilor, n@dejdea lor plin@ e de nemurire.
5. Întru pu]ine pedepsi]i fiind, întru multe bine s@ vor rândui, c@ Dumnezeu i-au ispitit
}i i-au aflat Lui}i vreadnici.
6. Ca aurul în cuptoriu i-au l@murit }i ca o jârtv@ de laud@ i-au priimit, }i în vreame va
fi luarea lor de sam@.
7. *Str@luci-vor drep]ii }i ca scânteile prin trestie vor alerga.
*Math. 13, 43.
8. *Judeca-vor neamuri }i vor st@pâni noroade }i va împ@r@]i Domnul lor în veac.
*1 Corith. 6, 2.
9. Cei ce n@d@jduiesc întru Dânsul vor în]eleage adev@rul, }i cei credincio}i întru dragoste
s@ vor odihni Lui, c@ dar }i pace iaste ale}ilor Lui.
10. Iar@ necredincio}ii, dup@ ceale ce au gândit, certare vor avea, cei ce au p@r@sit pre
cel drept }i de la Domnul s-au dep@rtat.
11. C@ în]elepciunea }i înv@]@tura cine le leap@d@ nefericit iaste, }i de}art@ e n@dejdea
lor, }i osteneala f@r@ road@, }i nefolositoare lucrurile lor.
12. Muierile lor sânt f@r@ minte }i netreabnici fiii lor.
13. Bl@st@mat@ e f@ptura lor, c@ fericit@ e cea stearp@ }i neîntinat@, ceaea ce n-au cunoscut
221v
patul întru gre}al@, avea-va rod întru luarea de sam@ a sufletelor celor | sfinte.
14. {i famenul, *cel ce n-au lucrat cu mânile sale nedreptate, nici au gândit împrotiva
* Isaie 56, 3.
lui Dumnezeu ceale netreabnice, c@ i s@ va da lui darul credin]ii cel ales }i soartea cea
priimit@ în bisearica lui Dumnezeu.
2 Leage 33, 3.

1.

680

CAP 3, 4 {I 5

CARTEA ÎN[ELEPCIUNII

15. C@ a faptelor bune sl@vit iaste rodul, }i ceaea ce nu cade r@d@cina în]elepciunii.
16. Iar@ fiii preacurvarilor întru nemistuire vor fi }i de la patul cel nedrept s@mân]a s@ va r@sipi.
17. {i de vor fi în lung@ via]@, întru nimica s@ vor socoti }i f@r@ cinste vor fi b@trânea]ele
lor ceale mai de pre urm@.
18. {i de vor muri mai degrab@, nu vor avea n@deajde, nici în zioa cuno}tin]ii gr@ire,
19. C@ a neamului nedrept cumplite sânt sfâr}iturile.
Cap 4
Neamul curat întru multe s@ deschilinea}te de c@tr@ cel preacurvariu. Despre r@pausul dreptului,
celui de moarte cuprins. Care b@trânea]e sânt cinstite? {i cum c@ drep]ii de multe ori îi ia Dumnezeu
din lume, ca s@ nu s@ în}ale de la cei necredincio}i, }i cât e departe amânduror sfâr}itul.

1.

, cât e de frumos neamul curat cu str@lucire, c@ nemuritoare e pomenirea lui,
c@ }i la Dumnezeu cunoscut iaste }i la oameni. ||
222r 2 .
Când e de fa]@, îl urmeaz@, }i doresc când s@ depart@, }i în veac cununat
biruia}te, cinstea luptelor celor neîntinate dobândind.
3. Iar@ cea de multe neamuri a necredincio}ilor mul]ime netreabnic@ va fi, }i ceale
neadev@rate dân]uiri nu vor da r@d@cini adânce, nici st@t@toriu temeiu vor a}eza.
4. *{i de vor }i r@s@ri în ramuri în vreame slab@ fiind puse, de vânt s@ vor scutura }i de *Irimie 17, 6.
mul]imea vânturilor s@ vor dezr@d@cina.
Math. 7, 27.
5. C@ s@ vor frânge ramurile nes@vâr}i]i, }i rodurile lor netreabnice }i acre la mâncare
}i spre nimica de treab@.
6. C@ fiii din somnurile ceale nedreapte carii s@ nasc, martori sânt netreabnicii înprotiva
p@rin]ilor, întru întrebarea sa.
7. Iar@ cel drept, de va fi cuprins de moarte, întru r@paos va fi.
8. C@ b@tr@nea]ele sânt cinstite, nu ceale de mul]i ani, nici ceale ce s@ socotesc cu
num@rul anilor, iar@ c@runtea]ele sânt sim]irile omului.
9. {i vârsta b@trinea]elor e via]@ f@r@ prihan@.
10. *Pl@când lui Dumnezeu s-au f@cut iubit, }i, vie]uind între p@c@to}i, s-au luat.
*Ovreai 11, 5.
11. R@pitu-s- au, ca s@ nu schimbe r@otatea în]elepciunea lui sau vicle}ugul s@ nu-i în}ale
sufletul lui.
12. C@ deochiiarea bârfirii întunec@ ceale bune, }i nestarea în]elepciunii întoarce sâm]irea
cea nevinovat@.
13. Sfâr}indu-se întru scurt, au plinit vremi multe.
14. C@ pl@cut lui Dumnezeu era sufletul lui. | Pentru aceasta au gr@bit a-l scoate din mijlocul
222v
nedrept@]ilor. Iar@ noroadele, v@zând }i nu în]elegând, nici puind în inimile sale unele ca aceastea,
15. C@ darul lui Dumnezeu }i mila e preste sfin]ii Lui }i luare de sam@ preste ale}ii Lui.
16. C@ osindea}te dreptul mort pre cei vii necredincio}i, }i tinerea]ele mai degrab@
sfâr}ite, pre via]a nedreptului cea lung@,
17. C@ vor vedea sfâr}itul în]eleptului }i nu vor în]eleage ce au gândit despre el Dumnezeu
}i pentru ce l-au înt@rit Domnul.
18. Vedea-l-vor }i-l vor urgisi, iar@ pre ei Domnul îi va batjocori.
19. {i vor fi dup@ aceastea c@zând f@r@ cinste }i întru ocar@ între cei mor]i în veac. C@-i
va rumpe umfla]i f@r@ glas }i-i va mi}ca din temeiuri, }i pân@ mai pre urm@ s@ vor urgisi
}i vor fi jemând, }i pomenirea lor va peri.
20. Veni-vor întru gândurile p@catelor sale, temându-s@, }i-i vor treace dinprotiv@
nedrept@]ile lor.
Cap 5
Necredincio}ii, la judecat@, mirându-s@ de slava drep]ilor, pre carii aici i-au fost urgisit, î} plâng
mi}el@tatea, }i cum c@ toat@ fericirea lor au fost vremealnic@, iar@ a celor drep]i veacinic@ va fi.
Iar@ Dumnezeu, }i prin f@pturi }i prin Sâne}, s@ întrarmeaz@ a pedepsi pre necredincio}i. ||

223r

1.

tunci, vor sta drep]ii în mare stare asupra celor ce i-au asuprit }i carii au luat
ostenealele lor.
2.
V@zând, s@ vor turbura cu teamere groaznic@ }i s@ vor mira de cea de n@prazn@
nen@d@jduita mâng@iare.
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3. Zicând întru sine, f@când poc@in]@, }i pentru strâmtoarea duhului gemând: „Ace}tia
sânt pre carii i-am avut odân@oar@ în batjocur@ }i întru as@m@narea oc@râi.
4. *Noi neprecepu]ii via]a lor o socoteam a fi nebunie }i sfâr}itul lor f@r@ cinste.
*Sus 3, 2.
5. Iat@ cum s-au socotit între fiii lui Dumnezeu, }i între cei sfin]i soartea lor iaste.
6. R@t@cit-am, dar@, de la calea adev@rului, }i lumina drept@]ii nu ne-au str@lucit, }i
soarele în]eleagerii nu ne-au r@s@rit.
7. Obosi]i am fost în calea nedrept@]ii }i a peririi }i am umblat c@i greale, iar@ calea
Domnului n-am }tiut.
8. Ce mi-au folosit trufiia? Sau fala bog@]iilor ce mi-au adus?
9. Trecut-au toate acealea ca umbra }i ca solul ce alearg@.
10. {i ca corabia, carea treace prin valurile apii, a c@ria, deac@ treace, nu s@ afl@ urma,
nici c@rarea fundului ei întru valuri.
11. Sau ca paserea ce zboar@ prin v@zduh, a c@riia nici un s@mn de cale nu s@ afl@, ci
numai sunetul arepilor b@tând vânt u}or }i t@ind prin sila c@lii v@zduhul. Cl@tind arepile
223v
au zburat, | }i, dup@ aceasta, nici un s@mn nu s@ afl@ de calea ei.
12. Sau ca s@jata slobozit@ la locul îns@mnat, împ@r]itul v@zduh îndat@ întru sine s@
încheaie, ca s@ nu s@ }tie treacerea ei.
13. A}a }i noi n@scu]i îndat@ am încetat a fi }i nici un s@mn a puterii am putut ar@ta,
iar@ întru r@otatea noastr@ ne-am s@vâr}it”.
14. Unele ca aceastea au zis în iad cei ce au p@c@tuit.
15. *C@ n@deajdea necredinciosului e ca flocul, ce s@ r@dic@ de vânt }i ca spuma cea
*Psal. 1, 4.
Pil. 10, 28. sup]ire, carea de vifor s@ r@sipea}te }i ca fumul care de vânt s@ vars@ }i ca pomenirea
}i 11, 7. oaspe]ului de o zi, ce treace.
16. Iar@ drep]ii în veac vor fi vii, }i la Domnul e plata lor }i gândirea lor la Cel Preaînalt.
17. Pentru aceaea vor lua împ@r@]ia podoabei }i steama frumsea]ii din mâna Domnului,
c@ cu dreapta Sa îi va acoperi }i cu bra]ul S@u cel sfânt îi va ap@ra.
18. *Lua-va arme râvna Lui }i va întrarma f@ptura spre izb@nda nepriiatinilor.
*Psal. 17, 40.
19. Îmbr@ca-va în loc de plato}e dreptate }i va lua în loc de coif judecat@ adev@rat@.
Efes. 6, 13.
20. Lua-va pav@za cea nebiruit@, dreptatea.
21. {i va ascu]i mânia cea rea spre lance }i va o}ti cu el lumea împrotiva celor neprecepu]i.
22. Mearge-vor drept trimiterile fulgerilor }i, ca dintr -un arc bine încordat al norilor, s@
vor r@sipi }i la un loc vor s@ri.
23. {i din mâniia cea pietroas@, pline s@ vor trimite grindini, aprinde-s@-va asupra lor
apa || m@rii }i râurile vor alerga vârtos.
224r
24. Împrotiva lor va sta duhul puterii }i ca viforul de vânt îi va împ@r]i; }i la pustietate
va duce tot p@mântul nelegiuirea lor }i r@otatea va r@sturna scaunele putearnicilor.
Cap 6
Pre împ@ra]i }i judec@tori au urmat în]elepciunea }i dreptatea îi îndeamn@, ar@tând ce perire
grea va fi ispravnicilor nedrep]i }i cât e de aproape în]elepciunea celor ce o caut@. {i cum
c@ c@}tigarea ei e de folos, de carea nu-i vreadnic pizm@tare]ul.

1.
ai bun@ e în]elepciunea decât vârtutea }i omul în]elept decât cel tare.
2.
Auzi]i, dar@, împ@ra]i, }i în]eleage]i, înv@]a]i-v@, judec@torii marginilor p@mântului.
3.
Da]i urechile, voi cei ce ]ine]i mul]imile }i v@ place întru mul]imile neamurilor.
Râm. 13, 1.
4. C@ s-au dat de la Domnul puteare voao }i t@rie de la Cel Preaînalt, Care va întreba
lucrurile voastre }i gândurile le va cerceta.
5. C@, fiind ispravnic împ@r@]iii Lui, nu a]i giudecat drept, nici a]i p@zit leagea drept@]ii,
nici a]i umblat dup@ voia lui Dumnezeu.
6. Groaznic }i de n@prazn@ s@ va ar@ta voao, c@ judecat@ prea foarte va fi celor mai mari.
*2 Leage 10, 17.
7. C@ celui mic pu]in s@ îng@duia}te mila, iar@ cei putear|nici putearnicea}te chinuri vor p@timi. 224v
2 Par. 19, 7.
8. *C@ nu va ascunde fa]a cuiva Dumnezeu, nici S@ va stidi de m@rimea cuiva, c@ pre
Ecli. 35, 15.
Fap. 10, 34. cel mic }i pre cel mare El l-au f@cut }i aseaminea e grijea Lui de to]i.
Râm. 2, 11.
9. Iar@ celor mai tari, mai tare li s@ apropie chinuirea.
Gal. 2, 6.
10. Deci c@tr@ voi, împ@ra]i, sânt cuvintele meale aceastea, ca s@ înv@]a]i în]elepciunea
Efes. 6, 9. }i s@ nu c@de]i.
Colu. 3, 25.
11. C@ cei ce vor p@zi drept ceale dreapte s@ vor îndrepta }i cei ce vor înv@]a aceastea
1 Petru 1, 17. vor afla ce s@ r@spunz@.
Ecli. 9, 18.
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12. Pofti]i, dar@, cuvintele meale }i le iubi]i, }i ve]i avea înv@]@tura.
13. Limpede iaste }i carea niciodat@ nu s@ ve}tezea}te în]elepciunea }i lesne s@ veade
la cei ce o iubesc, }i s@ afl@ de cei ce o caut@.
14. Mai nainte s@ afl@ la cei ce o doresc, ca lor întâi s@ s@ areate.
15. Cel ce va mâneca la ea nu s@ va osteni, c@ o va afla }ezând în u}a sa.
16. A gândi, dar@, de ea în]eleagere sfâr}it@ iaste, }i cine va priveghea pentru ea degrab@
f@r@ grije va fi.
17. C@ pre cei vreadnici de dânsa îi încungiur@ c@utându-i }i înc@ li s@ arat@ lor veasel@
}i întru toat@ grijea îi întâmpin@.
18. C@ începutul ei e pofta înv@]@turii cea adev@rat@. ||
225r
19. Iar@ grija înv@]@turii iubirea iaste, }i iubirea paza legilor ei iaste, iar@ paza legilor
plinirea nevinov@]iii iaste.
20. Iar@ nevinov@]ia face a fi aproape lui Dumnezeu.
21. Pofta în]elepciunii, dar@, duce la veacinica împ@r@]ie.
22. Deci, de v@ dezmierda]i cu scaunele }i cu toiagele împ@r@te}ti, o, împ@ra]ii noroadelor,
iubi]i în]elepciunea, ca s@ împ@r@]i]i în veac.
23. Iubi]i lumina în]elepciunii to]i cei ce st@pâni]i noroadele.
24. Iar@ ce iaste în]elepciunea }i precum s-au f@cut, v@ voiu spune. {i nu voiu ascunde
de c@tr@ voi taina lui Dumnezeu, ci cu începutul na}terii voiu cerceta }i voiu pune la lumin@
}tiin]a ei }i nu voiu treace adev@rul.
25. Nici cu cel ce s@ lâncezea}te de pizm@ voiu avea cale, c@ unul ca acela nu va fi
p@rta}u în]elepciunii.
26. Iar@ mul]imea în]elep]ilor s@n@tate iaste lumii, }i împ@ratul în]elept a}ez@mântul
norodului iaste.
27. Lua]i, dar@, în]elepciunea prin cuvintele meale }i v@ va folosi.
Cap 7

225v

Una fiind tuturor întrarea la via]@ }i aseaminea ie}irea. Preste toate e de-a s@ aleage în]elepciunea,
carea aduce cu sâne toate bun@t@]ile. Având cu sâne duhul în]eleagerii de multe fealiuri, }i carea
aici minunat s@ înal]@, }i carea iz|voditoriul de prisosit o au fost dobândit.

1.

ânt adec@ }i eu muritoriu, aseaminea tuturor, }i din ruda p@minteanului
aceluia, ce s-au f@cut întâiu, }i în pântecele maicii mi -am z@mislit trup.
2.
În vreame de zeace luni *m-am întegat în sânge, ce din s@mân]@ omeneasc@
}i din dulcea]a somnului vine.
3. {i, eu, n@scându-m@, am luat v@zduhul cel de ob}te }i întru aseaminea f@cut p@mânt
am c@zut, }i glasul dintâiu aseaminea tuturor am dat plângând.
4. În scutece doicit am fost }i cu griji mari.
5. C@ nime dintre împ@ra]i au avut alt@ înceaperea na}terii.
6. *Una, dar@, e întrarea tuturor la via]@ }i aseaminea, ie}irea.
7. Pentru aceasta am dorit }i mi s-au dat sâm]ire, }i am chemat }i au venit întru mine
duhul în]elepciunii.
8. {i o am pus înainte împ@ra]ilor }i a scaunelor }i bog@]iile nimica a fi le-am socotit întru
as@m@narea ei.
9. *Nici am as@m@nat cu ea piatra cea scump@; c@ tot aurul întru as@m@narea ei pu]ân
n@sip iaste, }i ca tina s@ va socoti argintul înaintea ei.
10. Preste mântuirea }i frumsea]ea o am iubit }i am pus a o avea în loc de lumin@, c@
nestâns@ iaste lumina ei.
11. *{i mi-au venit toate bun@t@]ile aseaminea cu ea }i nenum@rat@ cinste prin mânile ei.
12. {i m-am veselit întru toate, c@ mergea înnaintea mea în]elepciunea aceasta }i nu
226r }tiiam c@ tutu||ror acestora maic@ iaste.
13. Carea f@r@ minciun@ o am înv@]at }i f@r@ pizm@ o împar]u }i cinstea ei nu o ascunzu.
14. C@ comoar@ nes@vâr}it@ iaste oamenilor, de carea cei ce au slujit p@rta}i s-au f@cut
priiatinii lui Dumnezeu pentru darurile înv@]@turii l@uda]i.
15. Iar@ mie mi-au dat Dumnezeu a spune din judecat@ }i a socoti vreadnice de ceale
ce mi s@ dau, c@ El iaste pov@]uitoriul în]elepciunii }i îndrept@toriu în]elepciunilor,
16. C@ în mâna Lui }i noi }i cuvintele noastre }i toat@ în]elepciunea }i }tiin]a lucrurilor
}i înv@]@tura.
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17. C@ El mi-au dat acestor ce sânt adev@rata }tiin]@, ca s@ }tiu rânduiala lumii }i puterile
stihiilor,
18. Începutul }i sfâr}itul }i mijlocul vreamilor, mut@rile schimb@rilor }i schimb@rile vreamilor,
19. Curgerile anului }i rânduialele stealelor, firile jivinelor }i mâniile fiar@lor,
20. Putearea vânturilor }i gândurile oamenilor, deschilinirile odrazlelor }i putearea
r@d@cinilor.
21. {i oricare sânt ascunse }i f@r@ veaste le- am înv@]at, c@ me}terul tuturor m-au înv@]at
în]elepciunea.
22. C@ iaste într-însa duhul în]eleagerii, sfânt, unul, de multe fealiuri, sup]ire, împodobit,
mi}|c@toriu, neîntinat, adev@rat, dulce, iubitoriu de bine, ascu]it, pre care nimic@ nu-l 226v
oprea}te, de bine f@c@toriu,
23. De omenie, de bine îng@duitoriu, st@t@toriu, adev@rat, f@r@ grije, toat@ având putearea,
toate v@zându-le, }i care prinde toate duhurile, în]@leg@toriu, curat, sup]ire.
24. C@ decât toate ceale ce s@ mi}c@, mai mi}c@toare iaste în]elepciunea }i ajunge
pretutindini pentru a sa cur@]ie.
25. C@ abur iaste al puterii lui Dumnezeu }i o curgere oareacarea întreag@ a str@lucirii
Atotputearnicului Dumnezeu, }i pentru aceaea nimic e întinat într-însa.
26. *C@ e str@lucirea veacinicii lumini }i oglinda m@rimei lui Dumnezeu f@r@ prihan@ }i
chipul bun@t@]ii Lui.
27. {i una fiind, toate le poate, }i întru sâne r@mâind, toate le înnoia}te, }i prin neamuri
în sufletele ceale sfinte s@ duce, priiatinii lui Dumnezeu }i prorocii a}az@.
28. C@ pre nimenea nu iubea}te Dumnezeu, f@r@ pre cel ce l@cuia}te cu în]elepciunea.
29. C@ iaste aceasta mai frumos@ decât soarele }i preste toat@ rânduiala stealelor; luminii
as@m@nat@ mai înt@i s@ afl@.
30. C@ dup@ ea urmeaz@ noaptea, iar@ pre în]elepciune nu o biruia}te r@otatea.
Cap 8
Fiindc@ în]elepciunea urmeaz@ toate ceale dorite, || foarte trebuie a s@ cuprinde }i de la
Dumnezeu a s@ ceare, de la care sângur s@ d@ înfrânarea.

1.
2.

227r

junge, dar@, de la sfâr}it pân@ la sfâr}it, vârtos }i rânduia}te toate dulce.
Aceasta o am iubit }i o am c@utat din tinerea]ele meale }i o am cercat mie
mireas@ a o lua }i iubitoriu m -am f@cut fea]ei ei.
3. Cinstea ei o m@rea}te cel ce are l@ca}ul lui Dumnezeu, ci }i Domnul tuturor o au iubit.
4. C@ înv@]@toare iaste de înv@]@tura lui Dumnezeu }i aleg@toare de lucrurile Lui.
5. {i de s@ poftesc bog@]iile în via]@, ce e mai g@zdac decât în]elepciunea carea lucreaz@
toate?
6. Iar@ de lucr@ sim]irea, cine e acestor ce sânt mai v@rtos decât ea, le iaste mea}ter?
7. {i de iubea}te cineva dreptatea, ostenealele ace}tia mari puteri are, c@ treazviia }i
în]elepciunea înva]@, }i dreptatea, }i putearea, decât carele mai de folos nimica nu iaste
în via]@ oamenilor.
8. {i de dorea}te cineva mul]imea }tiin]ei, }tie ceale trecute, }i ceale viitoare socotea}te.
{ti întoarcerea cuvintelor }i dezleg@rile întreb@rilor, seamnele }i ar@t@rile legii, mai nainte
de a fi, }i întâmpl@rile vreamilor }i a veacilor.
9. Pus-am, dar@, aceasta a mi-o aduce la usp@]u, }tiind c@ cu mine va împ@rt@}i din
227v
bun@t@]i | }i va fi gr@irea cugetelor }i a trând@virii meale.
10. Avea-oi pentru aceasta str@lucire c@tr@ gloate }i cinste, tin@ri, la cei b@trâni.
11. {i ascu]it m@ voiu afla la judecat@ }i înaintea celor putearnici minunat voiu fi, }i fa]a
c@peteniilor s@ va mira de mine.
12. T@când m@ vor suferi }i gr@ind vor privi la mine, }i cei ce vorbesc mai multe decât
mine mâna gurii sale î}i vor pune.
13. Pentru aceaea, voiu avea prin aceasta nemurire }i pomenirea veacinic@ celor ce
dup@ mine vor fi, voiu l@sa.
14. Rândui-voiu noroadele }i neamurile vor fi supuse mie.
15. Teame-se-vor de mine, auzând împ@ra]ii cei groznici. Întru mul]ime m@ voiu vedea
bun }i în r@zboiu tare.
16. Întrând în casa mea, m@ voiu odihni cu dânsa, c@ nu are am@r@ciune petreacerea
ei, nici urâre traiul ei, ci veselie }i bucurie.
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17. Aceastea cugetând întru mine }i pomenindu-le în inima mea, c@ nemurirea iaste în
neamul în]elepciunii.
18. {i întru prietiniia ei desf@tare bun@, }i întru lucrurile mânilor ei cinste f@r@ sc@deare,
}i întru certarea graiurilor ei în]elepciunea, }i str@lucire întru împ@rt@}irea cuvintelor ei;
încungiuram, c@utând, s@ mi-o iau.
19. {i prunc eram iste]u }i am dobândit sufletu bun.
20. {i, fiind mai bun, am venit la trup neîntinat. ||
21. {i, }tiind c@ într-alt chip nu pociu fi înfrânat, de nu va da Dumnezeu, }i aceasta era
228r
a în]elepciunii, a }ti a cui e darul acesta. Apropiatu-m-am de Domnul }i L-am rugat }i am
zis din toat@ inima mea:
Cap 9
Rug@ciunea în]eleptului cu cuno}tin]a sl@biciunii sale, a dobândi de la Dumnezeu în]elepciunea,
carea tuturor fiind de lips@, iar@ mai vârtos îndrept@torilor noroadelor, c@ neadev@rat@ iaste
în]elepciunea omeneasc@.

228v

1. „
umnezeul p@rin]ilor miei }i Domnul milii, Care ai f@cut toate cu cuvântul T@u,
2 .
{i cu în]elepciunea Ta ai rânduit omul, s@ st@pâneasc@ f@ptura, cea f@cut@ de Tine,
3 .
S@ rânduiasc@ lumea întru-ndreptare }i dreptate }i întru-ndreptarea inimii
judecat@ s@ judece.
4. D@-m mie pre ceaea ce st@ înaintea scaunelor Tale, în]elepciunea, }i s@ nu m@ leapezi
de la slugile Tale.
5. *C@ sluga Ta sânt eu }i fiiul slujnicii Tale, om neputincios }i de pu]in@ vreame }i mai
mic spre în]eleagerea judec@]ii }i a legilor.
6. C@ de va }i fi cineva des@vâr}it între fiii omene}ti, de va fi departe de el în]elepciunea
Ta, spre nimica s@ va schimba.
7. *Tu mai ales împ@rat norodului T@u }i judec@toriu fiilor T@i }i al featelor.
8. {i mi-ai zis a zidi bisearic@ în muntele T@u cel sfânt }i în cetatea l@ca}ului T@u oltariu,
as@mânarea cortului T@u celui sfânt care l-ai g@tit din înce put. |
9. *{i cu Tine în]elepciunea Ta, carea }tie lucrurile Tale, care au fost de fa]@ când ai
f@cut lumea }i }tiia ce place ochilor T@i }i ce e drept întru poruncile Tale;
10. Trimite-o din sfintele Tale ceriuri }i de la scaunul m@ririi Tale, s@ fie cu mine }i s@
lucreaze cu mine, s@ }tiu ce e priimit la Tine.
11. C@ }tie toate aceale }i le în]eleage }i m@ va pov@]ui întru lucrurile meale trezvit }i
m@ va p@zi întru putearea Sa.
12. {i vor fi priimite lucrurile meale }i voiu rândui norodul T@u drept }i voiu fi vreadnic
de scaunele p@rintelui mieu.
13. *C@ cine dintre oameni putea }ti sfatul lui Dumnezeu? Au cine va putea gândi ce
vrea Dumnezeu?
14. C@ cugetele celor muritori sânt fricoase }i neadev@rate gândurile noastre.
15. C@ trupul, ce putr@zea}te, îngreoiaz@ sufletul, }i l@ca}ul p@mântesc apas@ sim]irea
ce gândea}te multe.
16. {i greu socotind ceale ce sânt pre p@mânt }i ceale ce sânt întru vedeare, le afl@m
cu osteneal@, iar@ ceale ce sânt în ceriuri, cine le va cerceta?
17. Iar@ sim]irea Ta cine o va }ti, de nu vei da Tu în]elepciune }i de nu vei trimite Duhul
T@u cel Sfânt dintru ceale înnalte?
18. {i a}a s@ s@ îndrepteaz@ c@r@rile celor ce sânt pre p@mânt }i care plac [ie s@ înve]i oamenii.
19. C@ prin în]elepciune, s-au t@m@duit oricarii au pl@cut [ie, Doamne, din început”.

1 Împ@r. 3, 9.

*Psal. 100,
15, 16.

*1 Par. 28, 4, 5.
2 P@tru 1, 9.
*Pilde 8, 22, 27.
Ioan 1, 1.

*Isaie 40, 13.
Râm. 11, 34.
1 Cor. 2, 16.

Cap 10 ||
229r

S@ laud@ în]elepciunea, pentru c@ au cru]at }i din reale au izb@vit pre Adam, Noe, Avraam,
Lot, Iacov, Iosif, Moisi, prin carele fiii lui Israil din Eghipt i-au pov@]uit prin Marea Ro}ie,
înecând într-însa eghipteani.

1.
2.

ceasta pre cel ce întâiu s-au f@cut de la Dumnezeu tat@ lumii, sângur fiind zidit,
l-au p@zit
*{i l-au scos din gre}ala sa }i i-au dat puteare a ]ânea toate.
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CAP 10 {I 11

3. *De la aceasta dep@rtându-s@ cel nedrept întru mâniia sa, prin mâniia uciderii de frate,
au perit.
4. *Pentru carele, când apa au potopit p@mântul, iar@ l-au t@m@duit în]elepciunea, prin
lemnul cel neb@gat în sam@, p@zind pre cel drept.
5. *Aceasta }i, când s-au adunat neamurile la sfatul cel viclean, au cunoscut pre cel drept
}i l-au cru]at f@r@ ponoslu lui Dumnezeu, }i, întru mila fiiului, tare l-au p@zit.
6. *Aceasta pre cel drept, fugând de la p@rin]ii cei necredincio}i, l-au izb@vit, pogorându-s@
foc preste cinci cet@]i.
7. Spre a c@rora m@rturiia r@ot@]ii st@ fumegând pustiit p@mântul, }i întru vreame roduri
având pomii, }i pomenirea necredinciosului suflet stând izvodire de sare.
8. C@ pre când ei în]elepciunea nu numai într-aceasta s-au lunecat, s@ nu cunoasc@ ceale
bune, ci }i pomenirea nebuniei sale au l@sat oamenilor, ca întru ceale ce p@c@tuise nici a
s@ t@inui s@ poat@. |
229v
9. Iar@ în]elepciunea pre cei ce o p@zesc din nevoi i-au izb@vit.
10. *Aceasta, pre cel ce fugea de mâniia frate-s@u, l-au pov@]uit prin c@i dreapte }i i-au
ar@tat împ@r@]ia lui Dumnezeu }i i-au dat cuno}tin]a celor sfinte, l-au cinstit întru osteneale
}i au plinit ostenealele lui.
11. Întru în}el@ciunea celor ce-l încungiura i-au fost aproape }i cinstit l-au f@cut.
12. P@zitu-l-au de c@tr@ nepriiatini }i de c@tr@ cei în}el@tori l-au ap@rat; }i lupt@ tare i-au
dat, ca s@-i biruiasc@ }i s@ cunoasc@ c@ decât toate mai putearnic@ iaste în]elepciunea.
13. *Aceasta pre dreptul cel vândut nu l-au p@r@sit, ci l -au izb@vit de cei p@c@to}i. {i s-au
pogorât cu el în groap@
14. *{i întru leg@turi nu l-au p@r@sit, pân@ ce i-au adus toiagul împ@r@]iii }i puteare asupra
celor ce-l ap@sa, }i minciuno}i au ar@tat pre cei ce l-au întinat }i i-au dat veacinica str@lucire.
15. *Aceasta pre norodul cel drept }i s@mân]a cea f@r@ ponoslu, i-au izb@vit de neamurile
ceale ce-i ap@sa.
16. Întrat-au în sufletul slujii lui Dumnezeu }i au st@tut împrotiva groaznicilor împ@ra]i,
cu minuni }i cu seamne.
17. {i au r@spl@tit celor drep]i plata ostenealelor sale }i i-au pov@]uit în cale minunat@,
}i le-au fost întru acoperirea zilei }i în lumina stealelor noaptea.
18. *Trecutu-i-au prin Marea Ro}ie }i i-au pur||tat prin apa cea foarte,
230r
19. Iar@ nepriiatinii lor i-au înecat în mare, }i din adâncul celor mai dedesupt i-au scos.
Pentru aceaea, drep]ii au luat jafurile necredincio}ilor.
20. *{i au cântat, Doamne, numele T@u cel sfânt }i mâna Ta cea biruitoare o au l@udat
aseaminea,
21. C@ în]elepciunea au de}chis gura mu]ilor }i limbile pruncilor le-au f@cut vorbitoare.
Cap 11
În]elepciunea au pov@]uit fiii lui Israil prin pustie, biruind pre cei protivnici }i dând din piatr@
ape. {i pedepsând cu multe rane pre închin@torii de idoli eghipteani. Îns@ suferind Dumnezeu,
c@utând mântuirea tuturor, cu îndelung@ r@bdare, pre p@c@to}i s@ se întoarc@, pre carii to]i
numai cu vrearea Sa îndat@ i-ar putea piiarde.

ndreptat-au lucrurile lor prin mânile sfântului proroc.
Cale au f@cut prin pustii care nu era l@cuite }i în locuri pustii au înfipt
s@la}uri.
*Ie}ire 17, 13.
3. *St@tut-au împrotiva vr@jma}ilor }i de nepriiatini s-au izbândit.
*Numer 20, 11.
4. *Îns@to}at-au }i Te- au chemat }i li s-au dat ap@ din piatr@ înalt@ }i stâmp@rar ea seatii
din piatr@ vârtoas@.
5. C@, prin care pedeaps@ au p@timit nepriiatinii lor de sc@dearea b@uturii sale, }i într-acealea
prisosind, fiii lui Israil s-au veselit. |
230v
6. Prin acealea, lipsându-li-s@, bine cu ei s-au f@cut,
7. C@ pentru izvorul, adec@ a râului veacinic, sânge omenesc ai dat celor drep]i.
8. Carii mic}orându-s@ întru-n pierderea pruncilor celor uci}i, le-au dat ap@ de prisosit,
nen@d@jduit.
9. Ar@tând, prin seatea ce au fost atunci, în ce chip pre ai T@i îi înal]i }i pre protivnici îi îneci.
10. C@, ispiti]i fiind }i cu mil@, adec@ înv@]@tur@ luând, au cunoscut în ce chip cu mâniia
judec@]ii fiind cei necredincio}i, chinuri au r@bdat.
*Ie}ire 16, 1.

1. *
2 .
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11. Pre ace}tia, adec@ ca p@rintele dojenind, i-ai cercetat, iar@ pre aceia, ca un vârtos
împ@rat întrebându-i, i-ai osindit.
12. C@ cei de departe }i cei de fa]@ aseaminea s@ chinuia.
13. C@ îndoit@ tr@nd@vire îi cuprinsease }i jeamere cu pomenirea celor trecute.
14. C@, auzând prin chinurile sale bine a fi cu sine, }-au adus aminte de Domnul,
mirându-s@ întru sfâr}itul ie}irii.
15. C@ pre Carele întru necurata socoteal@ lep@dându-L L- au bajocorit, întru sfâr}itul
întâmpl@rii s-au minunat, nu aseaminea drep]ilor îns@to}ind.
231r
16. Iar@ pentru cugetele ceale f@r@ minte a nelegiuirii lor, *c@ ori carii r@t@cind, cins ||tea pre
}erpii cei mul]i }i pre fiar@le ceale departe, le-ai trimis mul]ime de jivini, multe spre izbând@.
17. Ca s@ }tie c@, prin carele p@c@tuia}te cineva, prin acealea s@ }i chinuia}te.
18. C@ nu era neputincioas@ atotputearnica mâna Ta, carea au zidit lumea din fire
nev@zut@, *a trimite lor mul]ime de ur}i au lei îndr@zne]i,
19. Au fiar@ nen@scute, de fel nou, pline de mânie, au abur de focuri suflând, au miros
de fum aducând, au groaznice din ochi scântei trimi]ând,
20. A c@rora nu numai v@t@marea îi putea r@sipi, ci }i vedearea, prin fric@, a-i ucide.
21. Ci }i f@r@ aceastea, cu o suflare s@ putea ucide, goan@ r@bdând de la îns@}i faptele sale
}i r@sipi]i prin Duhul puterii Tale; ci toate în m@sur@ }i în num@r }i în cântare le-ai rânduit.
22. C@ mult a pre]ui [ie unuia era pururea, }i puterii bra]ului T@u cine s@ va împrotivi?
23. C@ci ca o minut@ de cump@n@, a}a e înaintea Ta lumea }i ca o pic@tur@ de roao de
diminea]a, carea s@ pogoar@ pre p@mânt.
24. Ci miluia}ti toate, c@ toate le po]i, }i treci cu vedearea p@catele oamenilor întru
poc@in]@.
25. C@ iube}ti toate care sânt }i nimic n-ai urât din ceale ce ai f@cut, c@ nu urând ceva
ai rânduit au ai f@cut.
26. {i cum ar putea ceva r@mânea, de nu ai fi vrut Tu? Sau cum s-ar putea ]ânea ce
n-ar fi chemat de Tine?
27. Ci ier]i tuturor, c@ ale Tale sânt, Doamne, | Cel ce iubea}te sufletele.
231v

*Jos 12, 24.

*Preo. 26, 22.
Jos. 16, 1.
Irim. 8, 16.

Cap 12
Arat@ cu cât@ mil@ }i îndelung@ r@bdare, Dumnezeu au cercetat pre p@c@to}ii l@cuitorii p@mântului
sfânt, nu îndat@ }tergându-i, când nu numai pre ei, ci }i toate neamurile f@r@ nice o strâmb@tate, ca
un sângur st@pân a toate le putea pierde. Cu aceast@, adec@ c@tr@ nepriiatini mil@, pre ale}ii S@i de
sâne, }i de bun@tatea Sa bine a n@d@jdui f@cându-i, }i de la p@cate chemându-i.

1.
2.

, cât de bun }i de dulce e, Doamne, Duhul T@u întru toate!
{i pentru aceaea pre cei ce r@t@cesc, de o parte îi cer]i, }i de ceale ce p@c@tuiesc îi
dojene}ti }i le gr@ie}ti, ca, l@sând r@otatea, s@ creaz@ întru Tine, Doamne.
3. *C@ pre cei de demult l@cuitorii p@mântului T@u celui sfânt, carii i-ai urât,
4. Pentru c@ urâte lucruri f@cea ]ie prin n@luciri }i jârtve nedreapte,
5. {i uciga}i fiilor s@i f@r@ mil@, }i mânc@tori din ceale dinl@untrul oamenilor, }i îmbuc@tori
de sânge, din mijlocul tainei Tale,
6. {i izvoditori p@rin]ii sufletelor celor nefolosâte ai voit a-i pierde prin mânile p@rin]ilor no}tri.
7. Ca vreadnic@ s@ ia nemerniciia slugilor lui Dumnezeu, care [ie decât toate [i-i mai
drag p@mântul.
232r
8. Ci }i acestora ca oamenilor le-ai iertat || }i ai trimis înaintea merg@tori oastei Tale
viespi, ca încet s@-i r@sipeasc@.
9. Nu c@ neputincios erai în r@zboiu a supune drep]ilor pre cei necredincio}i, sau fierilor
celor cumplite, sau cu un cuvânt împreun@ a-i r@sipi.
10. *Ci, judecând prin p@r]i, le dai loc de pocâin]@ nu ne}tiind c@ e viclean neamul lor
}i fireasc@ e r@otatea lor; }i cum c@ nu s@ putea schimba gândul lor în veac,
11. C@ s@mân]@ era dintâiu bl@st@mat@; nici temându-Te de cineva, iertare le dai
p@catelor lor.
12. C@ cine va zice [ie: „Ce-ai f@cut?” Au cine va sta împrotiva judec@]ii Tale? Au ce
izbânditoriu nelegiui]ilor oameni va veni înaintea Ta? Au cine îi va împuta, de vor peri
neamurile, ceale ce Tu ai f@cut?
13. C@ nu iaste alt Dumnezeu, f@r@ Tu, *C@ruia grije iaste de toate, s@ ar@]i c@ nu nedrept
judeci judecata.
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14. Nici împ@rat, nici tiran înnaintea Ta va cerca de cei ce i-ai pierdut.
15. Deci fiind drept, drept toate le rânduie}ti, }i pre cel ce nu trebuie a s@ certa, a-l osândi,
strein socote}ti a fi de la putearea Ta.
16. C@ putearea Ta începutul drept@]ii iaste, }i pentru aceasta, c@ e}ti st@pân a toate,
tuturor Te faci a le ierta.
17. C@ puteare ar@]i Tu, Cel ce nu Te crezi a fi întru puteare sfâr}it, }i îndr@znirea celor
ce nu Te cunosc o întorci.
18. Iar@ Tu, st@pânitoriul puterii, cu lini}te judeci }i cu mare evlavie ne rânduie}ti, c@
vrând, [-i supus@ putearea. |
19. {i ai înv@]at norodul T@u, prin lucruri ca acealea, c@ trebuie s@ fie drept }i de omenie, 232v
}i bine a n@d@jdui ai f@cut pre fiii T@i, c@ judecând dai loc de poc@in]@ în p@cate.
20. C@ de ai chinuit cu atâta luare de sam@ pre nepriiatinii slugilor Tale }i pre cei
vreadnici de moarte, dându-le vreame }i loc prin carele s@ se poat@ schimba din r@otate,
21. Cu cât@ sârguire ai judecat pre fiii T@i, p@rin]ilor, c@rora le-ai dat jur@mânturi }i
a}ezemânturi de f@g@duin]ele ceale bune?
22. Deci, dându-ne noao înv@]@tur@, pre nepriiatinii no}tri în multe chipuri îi ba]i, ca
de bun@tatea Ta s@ gândim judecând; }i, f@cându-s@ despre noi judecat@, s@ n@d@jduim
mila Ta.
23. Pentru aceaea, }i celor ce în via]a sa nebunea}te }i nedrept au vie]uit, prin ceale ce
au cinstit, le-ai dat mari chinuri.
24. *C@ în calea r@t@cirii mult@ vreame au r@t@cit, dumnezei a fi socotind ceale ce în jivinii
*Sus 11, 16.
Râm. 1, 23. sânt de}arte, dup@ obiceaiul pruncilor celor neîn]elep]i vie]uind.
25. Pentru aceaea, ca copiilor celor neîn]elep]i, judecat@ le-ai dat spre ocar@.
26. Iar@ cei ce prin batjocuri }i cert@ri nu s-au îndreptat vreadnica lui Dumnezeu judecat@
au luat.
27. C@ în ceale ce p@timind s@ mâniia, prin aceastea, pre carii îi socotea a fi dumnezei,
întru aceia}i v@zându-i r@sipindu-s@, pre Cel ce cândva Îl t@g@duia a-L cunoa}te, Dumnezeu
adev@rat L-au cunoscut; pen||tru carea }i sfâr}itul osândii lor au venit preste ei.
233r
Cap 13
De}er]i adec@ sânt cei ce, din f@pturi pre Dumnezeu necunoscând, f@pturile au cinstit în loc de
dumnezei. Iar@ cu mult mai nebuni sânt cei ce f@ptura ziditoriului o zic a fi Dumnezeu? De la
idolul cel f@r@ sim]ire întrebând ceale viitoare.

ar@ de}er]i sânt to]i oamenii întru carii nu iaste cuno}tin]a lui Dumnezeu }i, din
ceale ce s@ v@d a fi bune, n-au putut în]eleage pre Cel ce iaste, nici luând
aminte de lucruri au cunoscut cine e Ziditoriul.
* 2 Leage 4, 19
2. *Ci, au focul, au duhul, au sârguitoriul v@zduh, au încungiurarea stealelor, au apa
}i 17, 3. cea mare, au soarele }i luna, îndrept@torii lumii i-au socotit a fi dumnezei,
3. De a c@rora frumsea]e desf@tându-s@, de i-au socotit a fi dumnezei; s@ }tie cu cât mai
frumos decât aceastea iaste St@pânitoriul lor; c@ Izvoditoriul frumsea]ii toate aceastea le-au
rânduit.
4. Au de s-au minunat de putearea }i de lucrurile lui, în]eleag@ dintr-însele c@ Cel ce au
f@cut aceastea mai tare iaste decât eale.
5. C@ din m@rimea frumsea]ii }i a f@pturii, cunoscut s@ poate vedea F@c@toriul acestora.
6. Ci înc@ m@car într-aceastea mai mic ponoslu iaste, c@ci c@ }i ace}tia doar@ r@t@cesc,
pre Dumnezeu c@utând }i vrând a-L afla.
7. *C@ în lucrurile Lui petrecând, Îl caut@ }i cunosc c@ bune sânt ceale ce s@ v@d. |
*Râm. 1, 21.
233v
8. Ci iar@}i nici acestora trebuie a li s@ certa.
9. C@ de au putut }ti atâta s@ poat@ socoti ceriul, în ce chip pre Domnul acestuia nu L-au
aflat?
10. Iar@ neferici]i sânt }i între cei mor]i e n@deajdea celor ce au chemat dumnezei lucrurile
mânilor omene}ti, aurul }i argintul, aflarea de mer}tesug, }i as@m@n@rile jiviniilor sau piatra
cea nefolositoare, lucru de mân@ veache.
11. *Au de va t@ia oricare mea}ter de lemn din p@dure lemn drept }i acestuia s@-i raz@
*Isaie 44, 12.
Irimie 10, 3. cu mer}te}ug scoar]a, }i cu mer}te}ugul s@u cu deadinsul s@ ciopleasc@ un vas de folos
spre ]inearea vie]ii.
12. Iar@ cu r@m@}i]ele acelui lucru spre g@tirea mânc@rii r@u s@ s@ slujeasc@.
Râm. 1, 18.

1.
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13. {i celaalalt dintr-aceastea, ce nu-i de nici o slujb@, lemn strâmb, plin de scorburi, s@-l
ciopleasc@ cu deadinsul prin de}ert@ciunea sa }i prin }tiin]a mer}te}ugului s@u s@-l
închipuiasc@ }i s@-l aseamine chipului de om,
14. Au oare c@riia dintre jivinii s@-l aseamine, v@psindu-l cu ru}al@ }i cu v@pseal@ rum@n@
f@cându-i fa]a, }i toat@ întinarea ce iaste într-însul v@psind-o.
15. {i s@-i fac@ vreadnic l@ca}u, }i în p@reate puindu-l }i înt@rindu-l cu fier,
16. Ca nu doar@ s@ caz@, având grije de el, }tiind c@ nu s@ poate agiuta, c@ chip iaste
}i-i de lips@ ajutoriul.
17. {i din avearea sa }i din fiii s@i }i din nunte f@g@duin]@ f@când cearc@. Nu s@ ru}ineaz@
234r a gr@i cu cel || ce e f@r@ suflet.
18. {i pentru s@n@tate adec@ s@ roag@ de cel slab, }i pentru viia]@ s@ roag@ de cel mort,
}i spre agiutoriu cheam@ pre cel nefolositoriu,
19. {i pentru c@l@torie ceare de la cel ce nu poate umbla, }i a c@}tiga }i a lucra, }i despre
întâmplarea tuturor lucrurilor ceare de la cel ce e întru toate nefolositoriu.
Cap 14
De folos e aflarea cor@biii, cu carea }i în vreamea potopului s -au ]inut s@mân]a omeneasc@.
Iar@ idolul e bl@st@mat cu f@c@toriul s@u. {i care au fost începutul idolilor }i a închin@rii de idoli.
{i ce r@ot@]i purced din închinarea de idoli.

1.

ar@}i altul, vrând a umbla cu corabiia }i prin iu]ile valuri încetând a c@l@tori, de
lemn purtându-s@, chiiam@ lemnul cel fraget.
2.
C@ pre acela pofta câ}tig@rii l-au gândit }i mea}terul cu în]elepciunea sa l-au cioplit.
3. Iar@ a Ta, P@rinte, grijea st@pânea}te, *c@ ai dat }i pre mare cale }i între valuri c@rare tare,
4. Ar@tând c@ putearnic e}ti dintru toate a mântui, m@car }i f@r@ me}ter}ug, cine va
mearge la mare.
5. Ci, ca s@ nu fie de}arte lucrurile în]elepciunii Tale, }i pentru aceast@ }i unui lemn mic
î}i încredin]az@ oamenii sufletele sale }i, trecând marea prin plut@, s-au mântuit.
6. *Ci }i din început perind trufa}ii uriia}, n@deajdea lumii la plut@ sc@pând, au cru]at |
234v veacului s@mân]a na}terii, carea de mâna Ta era pov@]uit@.
7. C@ blagoslovit e lemnul prin care s@ face dreptatea,
8. *Iar@ prin mânile ce s@ face idolul, bl@st@mat e dânsul }i cel ce l-au f@cut, c@ el adec@
l-au lucrat, iar@ idolul, fraget fiind, dumnezeu s-au numit.
9. Iar@ aseaminea urâte sânt lui Dumnezeu cel necredincios }i necredin]a lui,
10. C@ cel ce e f@cut cu cel ce l-au f@cut chinuri vor r@bda.
11. Pentru aceasta, }i idolii neamurilor nu va fi cinste, c@ f@pturile lui Dumnezeu spre
urâre s-au f@cut }i spre ispit@ sufletelor omene}ti }i spre curs@ picioarelor celor neîn]elep]i.
12. C@ începutul curviei e cercarea idolilor }i aflarea lor strâcarea vie]ii iaste.
13. C@ nici din început era, nici vor fi în veac.
14. C@ de}ert@ciunea oamenilor au venit în lume }i, pentru aceaea, scurtul lor sfâr}it s-au
aflat.
15. C@ cu amar@ jale durând tat@l pentru fiiul s@u, cel degrab@ r@pit, î}i face chipuirea
lui }i pre cel ce atunci ca un om murise, acum ca pre Dumnezeu a- l cinsti au început }i
au r@nduit între slugile sale ceale sfinte }i jârtve.
16. Dup@ aceaea, trecând vreamea, înt@rindu-s@ r@ul obiceaiul, aceast@ r@t@cire ca o
leage s-au a}ezat }i din porunca tiranilor s@ cinstea ceale închipuite.
17. {i pre cei ce de fa]@ oameni a-i cinsti nu putea, pentru c@ era departe, de departe
chipul lor adusu, ar@tat chipul împ@ratului, pre care vrea a-l cinsti, au f@cut ca pre cel ce
era departe, ca cum ar fi de fa]@, s@-l cinsteasc@ cu a sa grije. ||
235r
18. {i au tras la cinstea acestora }i pre cei ce nu }tiia, cu iscusita sârguirea me}te}ugului.
19. C@ el, urând a pl@cea celui ce l-au priimit, au lucrat cu mer}te}ugul s@u, ca spre mai
bine s@ închipuiasc@ as@m@narea.
20. Iar@ mul]imea oamenilor, înceluit@ prin frâmsea]ea lucrului, pre cel ce mai înainte
ca un om au fost cinstit, acum, dumnezeu a fi l-au socotit.
21. {i aceasta au fost în}el@ciunea vie]ii omene}ti, c@ au poftei, au împ@ra]ilor slujind
oamenii, neîmp@rt@}it nume au pus pietrilor }i leamnelor.
22. {i nu le era destul a r@t@ci despre cuno}tin]a lui Dumnezeu, ci }i, vie]uind în mare
r@zboiu al ne}tiin]ii, atâtea }i a}a de mari r@ot@]i pace le chiam@.

689

*Ie}ire 14, 22.

*Facere 6, 4
}i 7, 7.
*Psalm 113.
Varuh 6, 3.

CARTEA ÎN[ELEPCIUNII
* 2 Leage 18, 10.
Irimie 7, 6.

CAP 14 {I 15

23. *C@ au pre fiii s@i jârtvind, au jârtve întonecoase f@când, au privigheri pline de
nepriceapere având,
24. Nici via]a, nici numele curate le mai p@zesc, ci altul pre altul prin pizm@ ucide, au
preacurvind îl întristeaz@.
25. {i toate sânt amestecate, sângele, uciderea, furti}agul }i minciuna, în}elarea }i
necredin]a, turburarea }i jur@mântul strâmb, gâlceava celor buni,
26. Neaducerea aminte de Dumnezeu, întinarea sufletelor, schimbarea na}terii, nestarea
235v
nun|telor, nerânduiala curviii }i a neru}in@rii.
27. C@ cinstea idolilor celor f@r@ graiul pricina iaste a toat@ r@otatea }i începutul }i sfâr}itul.
28. C@, au când s@ veselesc, nebunesc, au adev@rat prorocesc ceale mincinoas@, au
vie]uiesc nedirept, au joar@ strâmb curând,
29. C@ n@d@jduind în idoli, carii f@r@ suflet sânt, r@u jurând nu n@d@jduiesc a s@ v@t@ma.
30. Amândoao, dar@, li s@ vor întâmpla dup@ vrednicie, pentru c@ r@u au sim]it de
Dumnezeu, cugetând la idoli, }i au jurat nedrept, întru vicle}ug, urgisând dreptatea.
31. C@ nu putearea jur@mânturilor, ci pedeapsa p@c@to}ilor pururea umbl@ spre nelegiuirea
nedrep]ilor.
Cap 15
Glasul credincio}ilor ce laud@ dulcea]a }i mila lui Dumnezeu, cu a C@ruia dar de c@tr@ închinarea
de idoli s-au p@zit. {i minunat batjocorea}te pre f@c@torii }i închin@torii idolilor.

1.
2.

ar@ Tu, Dumnezeul nostru, dulce }i adev@rat e}ti }i cu mil@ rânduind toate.
C@, de am p@c@tuit, ai T@i sântem, }tiind m@rimea Ta, }i de nu am p@c@tuit,
}tim c@ la Tine ne-am socotit.
3. C@ a Te cunoa}te pre Tine dreptate des@vâr}it iaste }i a }ti dreptatea }i putearea Ta
r@d@cina nemuririi iaste.
4. C@ nu ne-au dus pre noi în r@t@cire gândirea oamenilor cealor de r@u mea}ter}ug,
236r
nici umbra zugr@||virii, osteneala cea f@r@ road@, chip cioplit prin multe fea]e,
5. A c@ruia vedeare d@ poft@ celui nepreceput }i iubea}te chipul al icoanei moarte.
6. Iubitorii celor reale vreadnici sânt s@ aib@ n@deajde într-acelea}, }i carii le fac }i carii
le iubesc }i carii le cinstesc.
7. *Ci }i olariul, p@mântul cel moale fr@mântând, cu lucrarea închipuia}te spre slujba
*Râm. 9, 21.
noastr@ fie}tece vas, }i dintr-acela} lut închipuia}te spre slujb@ vas@ curate, }i aseaminea ceale
ce sânt acestora împrotiv@; iar@ acestor vase ce slujb@ s@ le fie, judec@toriu le iaste olariul.
8. {i cu osteneal@ de}art@ închipuia}te pre dumnezeu dintr-acela}i lut, cel ce cu pu]in
mai înainte din p@mânt era f@cut }i dup@ pu]ân s@ întoarce în p@mânt de unde e luat,
cerându-i-s@ deatoriia sufletului care-l avea.
9. Ci grije iaste lui, nu pentru ca s@ lucre, nici c@-i scurt@ via]a, ci s@ pricea}te cu auritorii
}i cu argintarii, ci }i pre lucr@torii de aram@ îi urmeaz@ }i m@rirea o pune înainte, c@ lucruri
de}arte închipuia}te.
10. C@ cenu}e e inima lui }i p@mânt de}ert n@deajdea lui }i mai nesocotit@ decât tine via]a lui.
11. C@ n-au cunoscut pre Cel ce l-au zidit }i pre Cel ce i-au suflat sufletul ce lucreaz@ }i
pre Cel ce i-au suflat duhul vie]ii.
12. Ci au }i socotit joc a fi via]a noastr@ }i petreacerea vie]ii a fi rânduit@ spre c@}|tigare, 236v
}i a fi datoriu din tot locul }i din r@u a c@}tiga.
13. C@ acesta s@ }ti pre sâne preste to]i a gre}i, care din firea p@mântului vase fragete
}i cioplite închipuia}te.
14. C@ to]i cei nebuni }i neferici]i, preste modru de suflet trufa}i, sânt nepriiatini norodului
T@u }i poruncii lui.
15. C@ to]i idolii neamurilor i-au socotit a fi dumnezei, *c@rora nici slujba ochilor iaste
*Psalm 113, 5
}i 134, 16. a vedea, nici n@rile vor priimi duh, nici urechile a auzi, nici deagetele mânilor a pip@i, ci
}i picioarele lor leane}e sânt a umbla.
16. C@ omul i-au f@cut, }i cel ce }-au împrumutat duhu i-au închipuit, c@ nice un om
va putea }ie}i aseaminea a închipui pre Dumnezeu.
17. C@ fiind muritoriu, mort închipuia}te, în mâni nedreapte, c@ mai bun e el decât cei
ce-i cinstea}te, c@ el adec@ au vie]uit, fiind muritoriu, iar@ ei nici odinioar@.
18. Ci }i mi}eale jivini cinsteasc, c@ ceale f@r@ sâm]ire acestora as@mânate, decât acealea
mai slabe sânt.
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19. Ci nici cu vedearea cineva dintr-aceastea jivini bune toate vedea }i au fugit de lauda
lui Dumnezeu }i de blagosloveniia Lui.
Cap 16
237r

Eghipteanii, pentru închinarea de idoli ceale vreadnice p@timind, ovreaii hran@ de la Dumnezeu
au luat. Iar@ certa]i fiind câtu}i de cât cu mu}carea de }erpi, în@l]ând }arpe de aram@, || s-au
sân@to}at de la Dumnezeu. Iar@ cei necredincio}i cu moarte mistui]i prin l@custe, prin mu}te }i
prin foc cu grindine mestecat, c ând aceia luând mâna, s-au s@turat }i s-au înt@rit.

1.

entru aceastea, }i pentru acestora aseaminea dup@ vrednicie au luat chinuri }i
prin mul]ime de fieri s-au mistuit.
2.
Pentru care chinuri bine ai rânduit norodul T@u, *c@rora le-ai dat pofta dulce]ii
sale, gustare noao, hran@ g@tindu-le de prepeli]@.
3. Ca ei adec@ poftind hrana pentru ceale ce li s-au ar@tat }i li s-au trimis, }i de la pofta
cea de lips@ s@ s@ întoarc@, iar@ ace}tia, pe scurt lipsi]i f@cu]i, noao au gustat hran@.
4. C@ li s@ cuvinea f@r@ mântuire adec@ acelora a le veni perirea f@când tir@nie; iar@
acestora numai a le ar@ta în ce chip nepriiatinii lor s@ r@sipea.
5. *C@ venindu-le lor cumplita fiar@lor mânie, de mu}carea cumpli]ilor }erpi s@ mistuia.
6. Iar@ nu în veac mâniia Ta au r@mas, ci dup@ certare îndat@ s-au turburat, s@mnul
mântuirii având spre aducerea aminte de porunca leagii Tale.
7. C@ cel ce s@ întorcea, nu prin ceaea ce vedea s@ vindeca, ci prin Tine, Mântuitoriul tuturor.
8. Iar@ întru aceasta ai ar@tat nepriiatinilor no}tri c@ Tu e}ti Cel ce izb@ve}ti de tot r@ul.
9. *C@ pre aceia i -au ucis mu}carea l@custelor }i a mu}telor, }i nu s-au aflat s@n@tatea
sufletului lor, c@ vreadnici era de unele ca aceastea a s@ mistui.
237v
10. Iar@ pre fiii T@i nici din]ii venina]ilor b@|lauri i-au biruit, c@ mila Ta, viind, îi vindeca.
11. C@ întru aducerea aminte de cuvintele Tale s@ întreba }i degrab@ s@ mântuia, ca nu
în adânca uitare c@zând, s@ nu s@ poat@ sluji de ajutoriul T@u.
12. C@ nice iarba, nice irul i-au vindecat, ci cu cuvântul T@u, Doamne, Cel ce vindec@ toate.
13. *C@ Tu e}ti, Doamne, Cel ce ai putearea vie]ii }i a mor]ii, }i duci la por]ile mor]ii }i
iar@ aduci.
14. Iar@ omul ucide adec@ prin r@otate, }i deac@ va ie}i sufletul nu s@ întoarce, nice va
chema sufletul care s-au luat.
15. Ci de mâna Ta a sc@pa cu neputin]@ iaste.
16. *C@ t@g@duind a Te cunoa}te necredincio}ii, prin t@riia bra]ului T@u au fost b@tu]i
cu ape noao }i cu grindini }i de ploi gonire p@timind }i prin foc mistui]i.
17. C@ ceaea ce era minune, în ap@ carea toate le stânge, focul mai mult putea, c@
izbânditoare iaste lumea celor drep]i.
18. C@ în oarecare vreame s@ îmblânzea focul, ca s@ nu s@ arz@ jiviniile ceale ce era trimise
la cei necredincio}i, ci ei, v@zând, s@ cunoasc@ c@ cu judecata lui Dumnezeu p@timesc goana.
19. {i într-o vreame în ap@ focul preste vârtute s@ aprindea din toate p@r]ile, ca neamul
nelegiuitului p@mânt s@-l mistuiasc@.
20. *Pentru carii cu bucat@ îngereasc@ ai hr@nit norodul T@u }i pâine din ceriu g@tit@
le-ai d@ruit f@r@ osteneal@, toat@ dulcea]a în sâne având }i pl@cearea a toat@ gustarea.
21. C@ firea Ta ar@ta dulcea]a Ta carea ai spre fii, }i sluijind vrerii fie}tec@ruia, la ce vrea
238r fie||}tecarele, s@ întorcea.
22. *Iar@ neaoa }i ghia]a sprijinea putearea focului }i nu s@ lânceziia, ca s@ }tie c@ rodurile
nepriiatinilor le mistuia focul, arzând în grindine }i în ploaie str@lucind.
23. Iar@ acesta iar@}i, ca s@ s@ hr@neasc@ cei drep]i, de putearea Sa s-au uitat.
24. C@ zidirea [ie f@c@toriului slujind, s@ aprinde spre chinuire asupra celor nedrep]i }i
îng@duitoare s@ face spre facerea de bine pentru cei ce n@d@jduiesc întru Tine.
25. Pentru aceasta, }i atunci, spre toate schimbat fiind, slujiia darului T@u, celui a toate
hr@nitoriu, spre vrearea celor ce poftea de la Tine.
26. Ca s@ }tie fiii T@i, pre cei ce i-ai iubit, Doamne, *c@ nu rodurile na}terii pasc pre
oameni, ci cuvântul T@u ]ine pre cei ce cred întru Tine.
27. C@ ceaea ce nu s@ putea mistui de foc, îndat@, de pu]ân@ raza soarelui înc@lzându-s@,
s@ lâncezea.
28. Ca tuturor cunoscut s@ fie c@ trebuie a cugeta mai nainte de soare la blagosloveniia
Ta }i la r@s@ritul luminii a s@ închina [ie.
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29. C@ n@deajdea celui nemul]@mitoriu ca ghia]a de iarna s@ va topi }i va peri ca apa
cea de}art@.
Cap 17
Eghipteanii au p@timit, nebiruit de trei zile, întunearec, cu necrezut@ fric@ }i groaz@, fiind
ceaealalt@ partea lumii str@lucit@ de lumin@. |

@ mari sânt judec@]ile Tale, Doamne, }i nespuse cuvintele Tale, pentru aceasta 238v
sufletele ceale neînv@]ate au r@t@cit.
2.
C@ crezând cei nedrep]i cum c@ pot st@pâni pre neamul cel drept cu leg@turile
întunearecului }i a lungii nop]i împiedeca]i, închi}i supt acoperi}uri, fuga}i supt veacinica
r@nduial@ au z@cut.
3. {i când li s@ pare a s@ pitula întru întunecatele p@cate, cu acoperemântul întunecatei
uit@ri s-au r@sipit, sp@imântându-s@ groaznic }i cu mare minune turbura]i.
4. C@ nici pe}terea, ceaea ce-i ]ânea, f@r@ fric@ îi p@zea, c@ pogorând sunetul îi turbura
}i fea]e întristate ar@tându-s@ îi sp@imânta.
5. {i a focului, adec@ nici o puteare le putea da lumin@, nici cea limpede flac@ra stealelor
putea lumina acea groaznic@ noapte.
6. {i li s@ ar@ta n@praznic foc, de fric@ plin, }i, cuprin}i de frica fea]ii cei ce nu s@ vedea,
socotea a fi mai reale ceale ce s@ vedea.
7. *{i cei deda]i f@c@toriii era batjocur@ }i certarea m@rirei, cu ocar@.
*Ie}ire 7, 22
8. C@ cei ce s@ f@g@duia a goni frica }i turbur@rile de la sufletul cel lânced, ace}tia cu
}i 8, 7.
bajocur@ plini de fric@ s@ lâncezea.
9. C@ de nu-i }i turbura ceva din ciudease de treacerea jivinilor }i }uierarea }erpilor cl@ti]i,
tremurând perea, }i v@zduhul, de care nici într-un chip putea cineva sc@pa, t@g@duindu-s@
a-l vedea. ||
10. C@ fiind fricoas@ nelegiuirea, d@ m@rturie de osândire. C@ pururea înnainte apuc@ 239r
cumplita, turburata cuno}tin]@.
11. C@ nimica e frica f@r@ dovedirea gândului de pre ajutoriu.
12. {i când dinlontru e mai mic@ a}teptarea, mai mare socotea}te a fi ne}tiin]a pricinii
aceea, din carea chinul st@ înnainte.
13. Iar@ cei ce neputincioasa adev@rat noapte, carea }i de la cei mai mici }i de la cei
mai adânci dedesupt vine, acela}i somn dormind,
14. Cândva s@ scutura de frica ar@t@rilor, cândva sufletele s@ sfâr}ia de întindere, c@ de
n@prazn@ }i nen@d@jduit@ fric@ le venise.
15. Dup@ aceaea, de c@zuse cineva dintr-în}ii, s@ p@zea în temni]@ f@r@ fier închis.
16. C@ de era cineva prost, sau p@storiu, sau cu ostenealele câmpului cuprins lucr@toriu,
nesc@pat lips@ sprijinea.
17. C@ cu un lan]u al întunearecului to]i era lega]i. Sau duh }uierând, au între dease
ramuri de copaci dulcele paserilor sunet, au putearea apei curg@toare foarte,
18. Au sunet vârtos de surpate pietri, au nev@zuta alergare a jivinilor ce s@ juca, au
putearnicul fiar@lor ce mugiia glas, au r@sunarea înd@r@pt a strâg@rii din mun]ii cei prea
înal]i, sfâr}i]i îi f@cea de fric@.
19. C@ toat@ lumea cu lumin@ limpede s@ lumina }i cu neîmpiedecate lucruri s@ ]inea.
20. Iar@ numai lor sânguri le era pus@ acea grea | noapte, umbra întunearecului, ce era 239v
s@ le vie. Ei, dar@, }ie}i î} era mai grei decât întunearecul.

Ie}ir. 10, 23.

1.

Cap 18
Ovreaii s@ slujesc de lumin@ }i iau pov@]uirea stâlpului de foc. Ucidu-s@ toate a eghipteanilor
ceale întâiu n@scute de la înger. Ovreaii, în r@scoala lui Core, mâniia lui Dumnezeu
înt@rit@, ci în mijlocul aprinderii s@ mântuiesc, aducând Aaron t@m@iare }i pentru
mul]ime rugându-s@.
Ie}ire 10, 23.

1.

ar@ sfin]ilor T@i era lumin@ mare, }i acestora, adec@ glasul auziia, ci fa]a nu li-o
vedea. {i, pentru c@ nu }i ei acelea} p@timea, pre Tine te m@rea.
2.
{i cei ce mai nainte v@t@ma]i era, pentru c@ nu s@ v@t@ma haruri aducea }i,
ca s@ fie deschilinire acas@ mergea.
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3. Pentru carea stâlp de foc arzând, pov@]uitoriu au avut necunoscutei c@li, }i soarele f@r@
v@t@marea bunei s@l@}luiri le-ai d@ruit.
4. Vreadnici, adec@ aceia a s@ lipsi de lumin@ }i a p@timi în închisoarea întunearecului,
carii închi}i p@zea pre fiii T@i, prin carii începea cea neîntinat@ a legii lumin@ a s@ da
veacului.
5. Gândind ei a ucide pruncii celor drep]i, *}i puind afar@ un fiiu }i izb@vindu-s@ spre
240r o||sânda lor, mul]imea fiilor ai luat }i aseameanea i-ai pierdut în apa cea putearnic@.
6. C@ acea noapte mai nainte s-au cunoscut de la p@rin]ii no}tri, ca adev@rat }tiind c@rora
jur@mânturi au crezut, mai drep]i cu inima s@ fie.
7. Iar@ s-au priimit de la norodul T@u mântuirea, adec@ a celor drep]i, iar@ acelor nedrep]i
mistuirea.
8. C@, precum ai v@t@mat pre protivnici, a}a }i pre noi, chemând, ne-ai m@rit.
9. C@ într-ascuns jârtvea cei drep]ii pruncii celor buni }i leage drept@]ii în inimi au pus,
aseaminea }i ceale bune }i ceale reale a priimi drep]ii, cântând laudele p@rin]ilor.
10. Iar@ glasul cel necuvios al priiatinilor r@suna }i jealnic s@ auziia glasul pruncilor ce
plângea.
11. *Iar@ cu aseaminea pedeaps@ sluga cu st@pânul au fost n@c@jit }i omul din gloat@
cu împ@ratul aseaminea au p@timit.
12. Aseaminea, dar@, to]i cu un nume al mor]ii, mor]i avea nenum@ra]i, c@ nice era
destui cei vii a-i îngropa, c@ într-o cirt@ care era mai ales neamul lor s -au mistuit.
13. C@ de toate necrezând pentru f@rmec@torii, iar@ atunci întâi, când au fost perirea
celor întâiu n@scute, au m@rturisit pre norodul lui Dumnezeu a fi.
14. C@ ]iind a}ezata t@ceare toate }i noaptea în curgerea sa jum@tate de cale având,
15. Cel atotputearnic cuvântul T@u din ceriu de la împ@r@te}tile scaune, vârtosul osta}u
în mijlocul p@mântului r@sipirii au s@rit. |
16. Sabie ascu]it@, neîn}el@toarea Ta porunc@ purtând, }i, stând, au umplut toate de
240v
moarte, }i pân@ la ceriu s@ atingea stând pre p@mânt.
17. Atunci, îndat@ vederile visurilor celor reale i-au turburat }i teameri nen@d@jduite le- au
venit,
18. {i altul, aiuri de-abiia viu lep@dat, pentru carea murea, ar@ta pricina mor]ii.
19. C@ vederile ceale ce i-au turburat, acea}tea îi dojenea ca, nu ne}tiind pentru ce
p@timesc reale, s@ piar@.
20. {i au atins atunci }i pre cei drep]i ispita mor]ii }i cl@tire în pustie s-au f@cut mul]imei,
ci nu îndelungat au r@mas mâniia Ta.
21. *C@, gr@bind omul f@r@ ponoslu a s@ ruga pentru noroade, puind înainte pav@za
slujbei sale, rug@ciunea, }i prin t@mâiare rug@ciunea înt@rind, au st@tut împrotiva mâniei
}i sfâr}it au pus lipsei, ar@tând c@ al T@u slug@ iaste.
22. {i au biruit gloatele, nu în vârtutea trupului, nici în puterea armelor, ci cu cuvântul
pre cel ce n@c@jea l-au supus, jur@mânturile p@rin]ilor }i a}ez@mântul de leage pomenind.
23. C@ dup@ ce c@zuse gr@m@zi unul preste altul, cei mor]i au st@tut între dân}ii }i au
t@iat pornirea }i au desf@cut calea carea duce la cei vii.
24. *C@ în haina greot@]ii carea o avea toat@ lumea era, }i ceale minunate ale p@rin]ilor
241r în patru rânduri de pietri era scobite, }i m@||rimea Ta în steama capului lui era scobit@.
25. {i acestora au îng@duit Cel ce mistuia, }i de aceastea s-au temut, c@ singur@ ispita
mâniii era destul@.

Ie}ire 14, 24.
Psalm. 77, 14.
}i 104, 39.

*Ie}ire 1, 16.
Ie}ire 2, 3.
Ie}ire 14, 27.

*Ie}ire 12, 29.

*Numer. 16, 46.

*Ie}ire 28, 6.

Cap 19
Pre ovreai gonind eghipteanii, de mare s-au sorbit, de mu}te }i de broa}te mai nainte n@c@ji]i.
Iar@ ovreaii, poftitele c@rnurilor luând, cei necredincio}i neg@zduitori cu orbire s@ ceart@.
Stihiile lui Dumnezeu slujesc spre n@cazul celor r@i }i spre slujba celor buni.

1.

ar@ celor necredincio}i pân@ în sfâr}it f@r@ vin@ le -au venit mâniia, c@ mai
înainte }tiia }i ceale viitoare ale lor.
2.
C@ l@sându-i ei s@ -i duc@ }i cu mare grije mai nainte trimi]ându-i, c@indu-s@,
urma dup@ ei.
3. *C@ înc@ între mâni având jelea }i plângând la mormânturile mor]ilor, alt cuget de *Ie}ire 14, 5.
neîn]elepciune }-au luat }i pre cei ce rugându-s@ îi lep@dase, pre ace}tea ca pre ni}te fuga}i
îi gonea.
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*Ie}ire 16, 13.
Numer. 11, 31.
Sus 16, 2.

*Facere 19, 11.

CAP 19

4. C@-i ducea pre dân}ii la acest sfâr}it vreadnic@ lips@ }i de ceale ce li s@ întâmplase
pomenirea pierdea, ca cealea ce lipsea chinurilor s@ le plineasc@ certarea.
5. {i norodul T@u, adec@ minunat s@ treac@, iar@ ei noao moarte s@ afle.
6. C@ toat@ f@ptura, dup@ fealiul s@u din|ceput, s@ închipuia, slujind poruncilor Tale, 241v
ca slujile Tale s@ s@ p@zeasc@ nev@t@ma]i.
7. C@ norul umbrea tab@ra lor }i din apa, carea mai întâiu era, p@mânt uscat s-au ar@tat
}i în Marea Ro}ie, cale f@r@ împiedecare }i câmp încol]ind din adâncul cel foarte.
8. Prin carele tot neamul au trecut, care s@ acoperea cu a Ta mân@, p@zând minunile
Tale }i ar@t@rile.
9. C@ci, ca caii, au p@scut hrana }i, ca mieii, au s@ltat, m@rindu-Te pre Tine, Doamne,
Cel ce i-ai izb@vit.
10. C@ înc@ î} aducea aminte de ceale ce s@ f@cuse în nemerniciia lor, în ce chip, pentru
na}terea jivinilor, au scos p@mântul mu}te }i, pentru pe}ti, au izbugnit râul mul]ime de
broa}te.
11. *Iar@ mai pre urm@ au v@zut zidire noao de paseri, când, du}i de poft@, au cerut
mânc@ri de usp@]u.
12. C@, în vorba poftei, s-au suit lor din mare p@turnichi }i casne celor p@c@to}i le-au
venit, nu f@r@ cealea ce mai înainte era f@cute cu m@rturii prin putearea fulgerelor, c@ drept
p@timea dup@ vicle}ugurile sale.
13. C@ mai urât@ neg@zduire au alc@tuit, }i al]ii, adec@ pre cei necunoscu]i nimearnici
nu-i cuprindea, iar@ al]ii pre oaspe]ii cei buni spre robie îi silea.
14. {i nu numai aceastea, ci }i alt@ oarecare era a lor luare de sam@, c@ nevrând cuprindea
pre cei streini.
15. Iar@ cei ce cu veselie cuprindea pre ace}tia ce s@ || slujise de acealea}i drept@]i, cu 242r
foarte cumplite nevoi i-au n@c@jit.
16. Iar@ au fost b@tu]i cu orbire, *ca cei în u}a dreptului, când s@ acoperise cu n@prasnic
întunearec, fie}tecarele treacerea u}ii sale c@uta.
17. C@ întorcându-s@ spre sâne stihiile, precum în organ fealiul sonului s@ schimb@, }i
toate sonul s@u p@zesc, pentru aceaea din vedeare adev@rat s@ poate socoti.
18. C@ ceale de câmp întru ceale de ap@ s@ schimb@, }i oricare era înot@toare pre p@mânt
trecea.
19. Focul în ap@ putea preste vârtutea sa, }i apa s@ uita de firea cea stâng@toare.
20. Flac@ra dimprotiv@ n-au n@c@jit c@rnurile jiviniilor celor putrezitoare ce umbla, nici
topea pre ceea ce lezne s@ topea ca ghia]a, hrana cea bun@. C@ întru toate ai m@rit pre
norodul T@u, Doamne, }i l-ai cinstit }i nu l-ai urgisit, în toat@ vreamea }i în tot locul stând
lâng@ el.
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ACASÃ: adv.
acasã: 18,2

(a se) AFLA: v. I „a (se) gãsi”; „a (se) arãta”; „a (se) descoperi”
(sã) af lã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,2; 2,11; 5,10, 11; 6,13,
14; 7,29
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,5; 13,9
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 6,11
va af la: ind. viit.I. 3.sg. 6,15
(mã) voiu af la: ind. viit.I. 1.sg. 8,11
af lãm: ind. prez. 1.pl. 9,16
a af la: inf. prez. 13,6
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.sg. 14,14; 16,9
sã afle: conj. pr ez. 3.pl. 19,5

ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acoper emântul: sg. ac. 17,3

AFLARE: s.f. „dobândire”; „descoperire”; „nãscocire”
af larea: sg. nom./ac. 13,10; rezum. cap.14; 14,12

(a se) ACOPERI: v. IV
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 5,17
(sã) acoperea: ind. imp. 3.sg. 19,8
(sã) acoperise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,16

AICI: adv.
aici: rezum. cap.5; r ezum. cap.7

A
ABIA: adv.
abiia: adv. în loc. adv. de abiia 18,18
ABUR: s.m. „suflu”, „rãsuflare”
abur : sg. nom./ac. 7,25; 11,19

ACOPERIRE: s.f.
acoperirea: sg. ac. 10,17
ACOPERIª: s.n.
acoperiºuri: pl. ac. 17,2
ACRU, -Ã: adj.
acr e: n. pl. nom. 4,5
ACUM: adv.
acum: 14,15, 20

AIUREA: adv.; var. AIURI
aiuri: 18,18
(a) AJUNGE: v. III
ajunge: ind. prez. 3.sg. 7,24; 8,1
(a se) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a se) AGIUTA
(sã) agiut a: inf. prez. fãrã a 13,16
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU, AGIUT ORIU
agiut oriu: sg. ac. 13,18
ajut oriul: sg. nom./ac. 13,16; 16, 11
ajut oriu: sg. ac. 17,11

ADÂNC, -Ã: adj./s.
adânce: adj. f. pl. ac. 4,3
adânca: adj. antep. f. sg. ac. 16,11
adâncul: s.n. sg. ac. 10, 19; 19,7
(cei mai) adânci: s.m. pl. ac. 17,13

(a) ALCÃTUI: v. IV
au alcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 19,13

ADEVÃR: s.n.
ade vãrul: sg. ac. 3,9; 6,24
ade vãrului: sg, gen. 5,6

(a se) ALEGE: v. III
(s-)au ales: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.3
a (sã) aleage: inf. prez. rezum. cap.7
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 9,7

ALEGÃTOR, -TOARE: adj.
alegãtoare: f. sg. nom. 8,4

ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
ade vãrat : adj. m./n. sg. nom./ac. 1,6; 2,18; 7,22, 23; 12,2 7;
(a) ALERGA: v. I
15,1
vor alerga: ind. viit.I. 3.pl. 3,7; 5,23
ade vãrate: adj. n. pl. nom. 2,17
aleargã: ind. prez. 3.sg. 5,9
ade vãratã: ad j. f. sg. ac./gen. 5,19; 6,18
ade vãrata: ad j. antep. f. sg. nom. 7,17
ALERGARE: s.f.
ade vãrat: adv. 14,28; 17,13; 18,6; 19, 17
alergare: sg. nom. 17,18
(a-ºi) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 5,8; 10, 14
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
a aduce: inf. prez. 8,9
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. º-au adus aminte 11,14
aducând: gerunziu 11,19; rezum. cap.18
aduci: ind. prez. 2.sg. 16,13
aducea: ind. pf.c. 3.pl. 18,2
(îº) aducea: ind. im p. 3.pl., în loc. v. îº aducea aminte 19,10

ALES, -EASÃ: adj./s.
aleasã: ad j. f. sg. nom. 1,3
ales: ad j. n. sg. ac. 3,14
(mai) ales: adj. m. sg. nom. 18,12
aleºilor: s.m. pl. dat. 3,9
aleºii: s.m. pl. ac. 4,15; rezum. cap.12

ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. ac., în loc. s. aducerea aminte 16,6, 11

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 8, 16

(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat : ind. pf.c. 3.pl. 10,5

AMESTECAT, -Ã: ad j.; var. MESTECAT, -Ã
amestecate: n. pl. nom. 14,25
mestecat: n. sg. ac. rezum. cap.16

ADUS, -Ã: ad j.
adusu: n. sg. nom. 14,17
AFARÃ: adv.
af arã: 18,5

AMAR, -Ã: adj.
amarã: f. sg. ac. 14,15

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE ºi (a) LUA; în loc. s. aducere aminte/neaducere
amint e; vezi ADUCERE/NEADUCERE
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AN: s.m.
ani: pl. ac., în sintagma de mulþi ani „lungi” 4,8
anilor: pl. gen. 4,8
anului: sg. gen. 7,19
APÃ: s.f.
apii: sg. gen. 5,10
apa: sg. nom./ac. 5,23; 10,4, 18; 13,2; 16,29; 18,5; 19,7, 19
ape: pl. ac. rezum. cap.11; 16,16
apã: sg. nom./ac. 11,4, 8; 16,17, 19; 19, 18, 19
apei: sg. gen. 17,17
(a) APÃRA: v. I
va apãra: ind. viit.I. 3.sg. 5,17
au apãrat: ind. pf.c. 3.sg. 10,12
(a) APÃSA: v. I „a asupri”; „a împovãr a”
sã apãsãm: conj. prez. 1.pl. 2,10
apasã: ind. prez. 3.sg. 9,15
apãsa: ind. imp. 3.pl. 10, 14, 15
(a se) APRINDE: v. III
(sã) aprindea: ind. imp. 3.sg. 16,19
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. 16,24
APRINDERE: s.f.
aprinderii: sg. gen. rezum. cap.18
APROAPE: adv.
aproape: rezum. cap.6; 6,20; 10,11
(a se) APR OPIA: v. I
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg. 6,9
apropiatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
(a) APUCA: v. I
apucã: ind. prez. 3.sg. 17,10
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 15,9; rezum. cap.16
(a se) ARÃTA: v. I
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. 1,2; 6,17
arãta: inf. prez. fãrã a 5,13
arãtând: gerunziu rezum. cap.6; 11,9; 14,4; 18,21
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 6,6
sã (sã) areate: conj. pr ez. 3.sg. 6,14
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 10,10, 14
aratã: ind. rpez. 3.sg. rezum. cap.12; 16,21
sã arãþi: conj. pr ez. 2.sg. 12, 13
arãþi: ind. prez. 2.sg. 12,17
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,3; 19,7
a arãta: inf. prez. 16,4
ai arãtat : ind. pf.c. 2.sg. 16,8
arãtându(-sã): gerunziu 17,4
(sã) arãta: ind. imp. 3.sg. 17,6
arãta: ind. im p. 3.sg. 18,18
ARÃTARE: s.f.
arãtãrile: pl. ac. 8,8; 19,8
arãtãrilor: pl. gen. 17,14
ARÃTAT, -Ã: adj. „vãzut”
arãtat : n. sg. ac. 14,17
ARC: s.n.
arc: sg. ac. 5,22
(a se) ARDE: v. III
sã (sã) arzã: conj. prez. 3.pl. 16,18
arzând: gerunziu 16,22; 18,3

INDICE
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom./ac. 7,9; 13,10
ARGINTAR: s.m.
argintarii: pl. ac. 15,9
ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ
arepilor: pl. gen. 5,11
arepile: pl. ac. 5,11
ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 5,18
armelor: pl. gen. 18,22
(a se) ASCUNDE: v. III
(sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 1,10
va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 6,8
voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
ascunzu: ind. prez. 1.sg. 7,13
ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascunse: adj. n. pl. nom. 7,21
ascuns: s.n. sg. ac., în loc. adv. (Înv.) într-ascuns 18,9
(a) ASCUÞI: v. IV
va ascuþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,21
ASCUÞIT, -Ã: adj. „cu vâr f înþepãtor”; (Fig.) „pãtr unzãtor”
ascuþit : m./n. sg. nom. 7,22; 8,11
ascuþitã: f. sg. nom. 18,16
(a) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a) ASÃMÃN A
am asãmãnat: ind. pf.c. 1.sg. 7,9
sã aseamine: con j. prez. 3.sg. 13,13, 14
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE; (Reg.) ASÃMÂNARE
„faptul de a semãna cu cineva sau cu ceva”; (Înv.; ccr.) „chip”
asãmãnarea: sg. ac. 2,23; 5,3; 7,8, 9; 14,19
asãmânarea: sg. nom. 9,8
asãmãnãrile: pl. ac. 13,10
ASEMÃN AT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ASÃMÃNAT, -Ã; (R eg.)
ASÃMÂNAT
asãmãnatã: f. sg. nom. 7,29
asãmânate: n. pl. nom. 15,18
ASEMENEA: adv./pr ep./adj. inv.; var. (Înv.) ASEAMINEA;
ASEAMENEA
aseaminea: prep. 2,15; 7,1, 3; 11,15
aseaminea: adv. 6,8; rezum. ap.7; 7,3, 6, 11; 10,20; 11,12; 14,9;
15,7, 16; 16,1; 18,9, 11, 12
aseameanea: adv. 18,5
aseaminea: adj. in v. 18,11
ASTÂMPÃRARE: s.f.; var. STÂMPÃRARE (În v.) „rãcorire”;
„potolire”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare es te în Florian, Numa Pompilii, al doilea crai al Râmului .
Tomul al doilea… Tãlmãcitã de pe fr anþuzâie de Alexandru
Beldiman, pahar nic, la leat 1795. [Manuscris; Bibl. Acad. R.P.R.,
cota 3192].
stâmpãrarea: sg. nom. 11,4
(a) ASUPRI: v. IV
au asuprit: ind. pf.c. 3.pl. 5,1
AªA: adv.
aºa: 5,13; 9,18; 11,23; 14,22; 18,8
(a se) AªEZA: v. I
vor aºeza: ind. viit.I. 3.pl. 4,3
aºazã: ind. prez. 3.sg. 7,27
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 14, 16
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(a) BATE: v. III
baþi: ind. pr ez. 2.sg. 12,22
bãtând: gerunziu 5,11
au fost bãtuþi: pasiv ind. pf.c. 3pl. 16,16; 19,16

AªEZAT, -Ã: adj.
aºezata: sg. ac. 18,14
AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmântul: sg. ac., în sint agma aºezãmântul de leage 18,22
aºezãmântul: sg. nom. 6,26
aºez emânturi: pl. ac. 12,21

(a) BATJOC ORI: v. IV
va batjocori: ind. viit.I. 3.sg. 4,18
au bajocorit : ind. pf.c. 3.pl. 11,15
batjocoreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

AªTEPTARE: s.f.
aºt eptarea: sg. nom. 17,12

BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. nom./ac. 5,3; 17,7
batjocuri: pl. ac. 12,26
bajocurã: sg. ac. 17,8

(a se) ATINGE: v. III
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 3,1
(sã) atingea: ind. imp. 3.sg. 18,16
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 18,20
ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
Atotput ernicului: adj. antep. m. sg. gen., în sintagma Atotputearnicului
Dumnezeu 7,25
at otputearnica: adj. antep. f. sg. nom. 11,18
at otputearnic: n. sg. nom. 18,15

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânului: sg. gen. 2,10
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 8,10

ATUNCI: adv.
atunci: 5.1; 11,9; 14,15; 16,25; 18,13, 17, 20

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþele: pl. nom. 3,17
bãtrâneaþe: pl. nom. rezum. cap.4
bãtrãneaþele: pl. nom. 4,8
bãtrineaþelor: pl. gen. 4,9

AUR: s.n.
aur ul: sg. nom./ac. 3,6; 7,9; 13,10

BÃUTURÃ: s.f.
bãuturii: sg. gen. 11,5

AURITOR, -TOARE: s.m./f.
aurit orii: s.m. pl. ac. 15,9

BÂRFIRE: s.f.
bâr firii: sg. gen. 4,12

AUZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
auzãtoriu: s.m. sg. nom. 1,6

BÂRFITOR, -TOARE: s.m./f.; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te în Chir Chesarie, episcopul
Rîmnicului, Mineiul , luna lui octombrie, care s-a tipãrit acum
întîi rumâneºte… 1776.
bãr fitori: s.m. pl. ac. 2,16

(a se) AUZI: v. IV
aude: ind. prez. 3.sg. 1,10
auziþi: imper ativ 2.pl. 6,2
auzând: gerunziu 8,15; 11,14
a auzi: inf. prez. 15,15
auziia: ind. imp. 3.sg. 18,1
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 18,10

BINE: adv./s.
bine: adv. 3,5; 5,22; 11,14; rezum. cap.12; 12,19; 16,2
(mai) bine: adv. 14,19
bine: s.n. sg. nom./ac. 7,22; 11,6
bine: s.n . sg. ac., în sintagmele de bine fãcãtoriu/de bine
îngãduitoriu/facerea de bine 7,22, 23; 16,24

AUZIRE: s.f.
auzir ea: sg. nom. 1,9
(a) AVEA: v. II
sã aibã: conj. pr ez. 3.pl. 15,6
ai: ind. prez. 2.sg. 16,21
are: ind. prez. 3.sg. 1,7; 8,3, 7, 16
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 2,4
a a vea: inf. prez. 2,13, 16; 7,10
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 3,10, 18
avea-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,13
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 5,3
veþi avea: ind. viit.I. 2.pl. 6,12
voiu avea: ind. viit.I. 1.sg. 6,25; 8,13
având: gerunziu rezum. cap.7; 7,23; 10,7; 13,16; 14,23; 16,6,
20; 18,14; 19,3
au a vut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,5; 18,3
avea-oi: ind. viit.I. 1.sg. 8,10
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 15,8; 18,12, 24
AVERE: s.f.
avearea: sg. ac. 13,17
B
BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlauri: pl. gen. 16,10

(a) BIRUI: v. IV
bir uiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,2; 7,30
sã bir uiascã: conj. pr ez. 3.sg. 10,12
bir uind: gerunziu rezum. cap.11
au bir uit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,10; 18,22
BIRUITOR, -TOARE: adj.
bir uitoare: f. sg. ac. 10,20
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 3,14
bisearicã: sg. ac. 9,8
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniia: sg. ac. 15,19; 16,28
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagoslovit e: pasiv ind. prez. 3.sg. 14,7
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãs tãmatã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,13
era blãs tãmatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 12,11
e blãs tãmat/blãstãmat e: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; 14,8
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiilor: pl. gen. 5,8
bogãþiile: pl. nom. 7,8; 8,5
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cãzând: gerunziu 16,11
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 17,15; 18,23

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 5, 17
braþului: sg. gen. 11,22; 16,16

(a se) CÃI: v. IV
cãindu(-sã): gerunziu 19,2

BROASCÃ: s.f.
broaºte: pl. ac. rezum. cap.19; 19,10

(a) CÃLÃTORI: v. IV
a cãlãtori: inf. prez. 14,1

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hra nã”; „fel de mâncare”
bucatã: sg. ac., în sint agma bucatã îngereascã 16,20

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtorie: sg. ac. 13,19

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom. 8,16
BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 1,6; 8,15, 19; 12,1
bune: adj. f./n. pl. ac./gen. rezum. cap.3; 3,15; 12,21; 13,1, 7; 15,19
bunã: adj. f. sg. nom. 8,18; 19,20
(mai) bunã: adj. f. sg. nom. 6,1
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 8,20; 15,17
bunei: adj. antep. f. sg. gen. 18,3
buni: adj. m. pl. ac. 19,13
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 4, 12; 10,8; 18,9
(celor) buni: s.m. pl. gen. 14,25; 18,9; rezum. cap.19
BUNÃTATE: s.f.
bunãtate: sg. ac. 1,1
bunãtãþile: pl. ac. 2,6; rezum. cap.7; 7,11
bunãtãþii: sg. gen. 7,26
bunãtãtþi: pl. ac. 8,9
bunãtatea: sg. ac. rezum. cap.12; 12,22
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 1,6
C
CAL: s.m.
caii: pl. ac. 19,9
CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 3,3; 5,6, 7, 11; 12,24; 18,23
cale: sg. nom./ac. 5,11; 6,25; 10,17; 11,2; 14,3; 18,14; 19,7
cãile: pl. ac. 2, 15, 16
cãi: pl. ac. 5,7; 10,10
cãlii: sg. gen. 5,11
cãli: sg. dat. 18,3
CAP: s.n.
capului: sg. gen. 18,24
CARNE: s.f.
cãr nurilor: pl. gen. rezum. cap.19
cãr nurile: pl. ac. 19,20
CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu Cartea înþelepciunii
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac. 8,16
CAZNÃ: s.f.; var. CASNÃ
casne: pl. nom. 19,12
(a) CÃDEA: v. II
cade: ind. prez. 3.sg. 4,15
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 13,16
vor fi cãzând: ind. viit.I. (cu gerunziul). 3.pl. 4,19
sã cãdeþi: conj. prez. 2.pl. 6,10
am cãzut: ind. pf.c. 1.sg. 7,3

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. ac. 2,3
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor: pl. gen. 8,11
CÃRARE: s.f.
cãrarea: sg. nom. 5,10
cãrãrile: pl. nom. 9,18
cãrare: sg. ac. 14,3
CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþele: pl. nom./ac. 2,10; 4,8
(a se) CÃUTA: v. I
(sã) cautã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
cautã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,13; 13,7
cãutaþi: imperativ 2.pl. 1,1
cãutându-: gerunziu 6,17
cãutând: gerunziu 8,18; rezum. cap.11; 13,6
cãuta: ind. im p. 3.sg. 19,16
CÂMP: s.n.
câmpului: sg. gen. 17,16
câmp: sg. nom. 19,7, 18
(a) CÂNTA: v. I
au cântat: ind. pf.c. 3.pl. 10,20
cântând: gerunziu 18,9
CÂNTAR: s.n.
cântare: pl. ac. 11,2 1
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
sã cãºtigaþi: con j. prez. 2.pl. 1,12
a cãºtiga: inf. prez. 13,19; 15,12
CÂªTIGARE: s.f.; var. (Reg.) CÃªTIGARE
cãºtigarea: sg. nom. rezum. cap.6
cãºtigare: sg. ac. 15,12
câºtigãrii: sg. gen. 14,2
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom. 2,3; 15, 10
CER: s.n.; var. CERIU
ceriuri: pl. ac. 9,10, 16
ceriul: sg. ac. 13,9
ceriu: sg. ac. 16,20; 18,15, 16
(a) CER CA: v. I
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 8,2
va cerca: ind. viit.I. 3.sg. 12,14
cearcã: ind. prez. 3.sg. 13,17
CERCARE: s.f.
cercar ea: sg. nom. 14, 12
(a) CER CETA: v. I
va cerceta: ind. viit.I. 3.sg. 6,4; 9,16

698

INDICE

CARTEA ÎN[ELEPCIUNII
sânt cins tite: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4; 4,8
au cinstit : ind. pf.c. 3.sg. 10,10; 12,23; rezum. cap.13
cins tea: ind. imp. 3.pl. 11,16
a cins ti: inf. prez. 14,15, 17
(sã) cinstea: ind. imp. 3.pl. 14,16
sã cins teascã: conj. prez. 3.pl. 14, 17
au fost cinstit : pasiv ind. pf.c. 3.sg. 14,20
cins tesc: ind. prez. 3.pl. 15,6, 18
cins teaºte: ind. prez. 3.sg. 15,17
ai cins tit: ind. pf.c. 2.sg. 19,20

voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
ai cer cetat: ind. pf.c. 2.sg. 11,11
au cerce tat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.12
(a se) CERE: v. III
a (sã) cear e: inf. prez. rezum. cap.8
cear e: ind. prez. 3.sg. 13,19
cerându(-)(-sã): gerunziu 15,8
au cerut : ind. pf.c. 3.pl. 19,11
(a se) CERTA: v. I
cear tã: ind. prez. 3.sg. 1,3
(sã) va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. 1,5
cerþi: ind. prez. 2.sg. 12,2
a (sã) cer ta: inf. prez. 12,15; 13,8
cer taþi fiind: gerunziu rezum. cap.16
(sã) cear tã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.19

CINSTIT, -Ã: adj.
cins tit: m. sg. nom. 10,11
(a) CIOPLI: v. IV
sã ciopleascã: conj. prez. 3.sg. 13, 11, 13
au cioplit: ind. pf.c. 3.sg. 14,2
CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit : n. sg. nom., în sintagma chip cioplit 15,4
cioplit e: n. pl. ac. 15,13

CERTARE: s.f.
cer tarea: sg. nom./ac. 1,9; 8,18; 17,7; 19,4
cer tare: sg. ac. 3,10; 16,6
cer tãri: pl. ac. 12,26

CIRTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „interval de timp f oarte scur t”, „clipã”
cir tã: sg. ac., în loc. adv. într-o cirtã „imediat” 18,12

CETATE: s.f.
ce tatea: sg. ac. 9,8
ce tãþi: pl. ac. 10,6

CIUDESÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „minune”
ciudease: pl. ac. 17,9

(a) CHEMA: v. I
au chemat : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.1; 1,16; 11,4; 13,10
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 7,7
ar f i chemat: pasiv cond. prez. 11,26
chemându-: gerunziu rezum. cap.12
cheamã: ind. prez. 3.sg. 13,18
chiiamã: ind. prez. 3.sg. 14,1
chiamã: ind. prez. 3.pl. 14,22
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 16,14
chemând: gerunziu 18,8

(a) CLÃTI: v. IV „a miºca”; (Înv.) „a f i impresionat”, „a tulbura”
a clãti: inf. prez. 2,2
clãtind: gerunziu 5,11
CLÃTIRE: s.f. „agitare”
clãtir e: sg. nom. 18,20
CLÃTIT, -Ã: adj. (Înv.) „tulbur at”
clãtiþi: m. pl. ac. 17,9

CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 6,7; 11,10; 12,23; 14,10; 16,1, 2
chinurile: pl. ac. 11,14
chinul: sg. nom. 17,12
chinurilor: pl. dat. 19,4

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) a (se) POGORÎ
pogorându(-sã): gerunziu 10,6
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 10,13
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 11,23
pogorând: gerunziu 17,4

(a se) CHINUI: v. IV
(sã) chinuia: ind. imp. 3.pl. 11,12
(sã) chinuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,17
ai chinuit : ind. pf.c. 2.sg. 12,20

COIF: s.n.
coif: sg. ac. 5,19
COMOARÃ: s.f.
comoarã: sg. nom. 7,14

CHINUIRE: s.f.
chinuir ea: sg. nom. 6,9
chinuir e: sg. ac. 16,24

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaci: pl. ac. 17,17

CHIP: s.n.
chipul: sg. nom./ac. 2,3; 7,26; 14,17; 15,5
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip/în ce chip/nici într-un chip
8,21; 11,9, 10; 13,9; 16,4; 17,9; 19,10
chipuri: pl. ac. 12,22
chipului: sg. dat. 13,13
chip: sg. nom. 13,16
chip: sg. nom., în sintagma chip cioplit 15,4
CHIPUIRE: s.f.; cuvântul, în formã nepref ixatã nu este
înr egistrat în DA; vezi ÎNCHIPUIRE
CINSTE: s.f.
cins tea: sg. nom./ac. 2,22; 4,2; 7,13; 8,3; 14,18, 27
cins te: sg. nom./ac. 3,17; 4,19; 5,4; 7,11; 8,10, 18; 14, 11
(a) CINSTI: v. IV
sã cins tim: conj. pr ez. 1.pl. 2,10

COPIL: s.m.
copiilor : sg. dat. 12,25
CORABIE: s.f.
corabia: sg. ac. 5,10
corãbiii: sg. gen. rezum. cap.14
corabiia: sg. ac. 14,1
COR T: s.n.
cor tului: sg. gen. 9,8
(a se) CREDE: v. III
sã creazã: con j. prez. 3.pl. 12,2
(Te) crezi: ind. prez. 2.sg. 12,17
cr ed: ind. prez. 3.pl. 16,26
cr ezând: gerunziu 17,2
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 18,6
necrezând: gerunziu 18,13
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CREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
(cei) credincioºi: s.m. pl. nom. 3,9
credincioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.15

CURÃÞIE: s.f.
curãþiii: rezum. cap.3
curãþie: sg. ac. 7,24

CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,2
credinþii: sg. gen. 3,14

CURÂND: adv.
curând: 14,28
CURGÃTOR, -TOARE: adj.
curgãtoare: f. sg. gen. 17,17

(a) CR UÞA: v. I
au cruþat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.10; 10,5; 14,6

(a) CUR GE: v. III
au curs: ind. pf.c. 3.pl. 1,16

CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom./ac. 1,3, 9; 9,14; 11,16
cugetelor: pl. gen. 2,14; 8,9
cuget: sg. ac. 19,3

CURGERE: s.f . „curs”, „trecere”; „ºuvoi”
curgerile: pl. nom. 7, 19
curgere: sg. nom. 7,25
curgerea: sg. ac. 18,14

(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.pl. 2,1
cugetând: gerunziu 8,17; 14,30
a cugeta: inf. prez. 16,28

CURSÃ: s.f.
cursã: sg. nom. 14,11
CURVIE: s.f.
curviei: sg. gen. 14,12
curviii: sg. gen. 14,26

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpãnã: sg. ac. 11,23
CUMPLIT, -Ã: adj.
cumplit e: f./n. pl. nom./gen. 3,19; 12,9
cumplit a: adj. antep. f. sg. nom. 16,5; 17, 10
cumpliþilor : adj. antep. m. pl. gen. 16,5
(foar te) cumplite: f. pl. ac. 19,15
(a se) CUNO AªTE: v. III
sã cunoaºtem: conj. pr ez. 1.pl. 2, 19
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,22; 3,13; 10,5; 11,10; 12,27;
13,1; 15,11
cunoscut iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 4,1
sã cunoascã: conj. prez. 3.pl. 10,8, 12; 16,18
cunosc: ind. prez. 3.pl. 12,17; 13,7
a cunoaºte: inf. prez. 12,27; 15,3; 16, 16
cunoscut sã fie: pasiv conj. pr ez. 3.sg. 16,28
(s-)au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 18,6
necunoscând: gerunziu rezum. cap.13
CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscut: m. sg. nom. 2,1; 13,5
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. nom./ac. 1,7; 2,13; r ezum. cap.9; 10,10; 13,1;
14,22
cunoºtinþii: sg. gen. 3,18
cunoºtinþã: sg. nom. 17,10
CUNUN AT, -Ã: ad j.
cununat: n. sg. ac. 4,2
(a se) CUPRINDE: v. III
va fi cuprins: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 4,7
a (sã) cuprinde: inf. prez. rezum. cap.8
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,13
cuprindea: ind. imp. 3.pl. 19,13, 14, 15
CUPRINS, -Ã: adj. (Înv.) „stãpânit”; „ocupat cu ce va”
cuprins: m. sg. nom./gen. rezum. cap.4; 17, 16
cuprinºi: m pl. nom. 17,6
CUPT OR: s.n.
cuptoriu: sg. ac. 3,6
CURAT, -Ã: adj.
curat: n. sg. nom. rezum. cap.4; 4,1; 7,23
curate: n. pl. ac. 14,24; 15,7

CUVÂNT: s.n.
cuvintelor: pl. gen. 1,9; 8,8, 18
cuvântul: sg. nom./ac. 1,11; 2,2; 9,1; 16,12, 26; 18,15, 22
cuvintele: pl. nom./ac. 1,16; 2,17, 20; 6,10, 12, 27; 7,16; 16,11;
17,1
cuvânt: sg. ac. 12,9
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvinea: ind. imp. impers. 16,4
D

(a se) DA: v. I
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,14
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 4,3
daþi: imperativ 2.pl. 6,3
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,4; 7,7; 11,4
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 7,3
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 7,15, 17; 10,2, 10, 12, 14; 11,8
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. 7,15
va da: ind. viit.I. 3.sg. 8,21
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 9,17
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 11,7; 12,21, 23, 25; 14,3; 16,2
dai: ind. prez. 2.sg. 12,10, 11, 19
da: inf. prez. fãrã a 17,5
a (sã) da: inf. prez. 18,4
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
dã: imperativ 2.sg. 9,4
dã: ind. prez. 3.sg. 15,5; 17,10
dând: gerunziu rezum. cap.11
dându-: gerunziu 12,20, 22
DAR: s.n.
dar: sg. nom./ac. 3,9; rezum. cap.15
darul: sg. nom. 3,14; 4,15; 8,21
darurile: pl. ac. 7,14
darului: sg. dat. 16,25
DATOR, -TOARE: adj.; var. (În v.) DATORIU
datoriu: m. sg. nom. 15,12
DATORIE: s.f.; var. (Înv.) DEATORIE
deatoriia: sg. nom. 15,8
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Candrea. P artea II: Dicþionarul istoric ºi geograf ic universal de
Gh. A damescu, Bucureºti, [1926–1931].
deschilinirile: pl. nom. 7,20
deschilinire: sg. nom. 18,2

DÃNÞUIRE: s.f.
dânþuiri: pl. nom. 4,3
(a) DÃRUI: v. IV
ai dãr uit: ind. pf.c. 2.sg. 16,20; 18,3
DEDAT, -Ã: s.m./f.; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estare este în I. Codru-Drãguºanu, Cãlãtoriile unui
român ardelean în þarã ºi în strãinãtate (1835–4 4) (Peregrinul
tr ansilvan). Ediþie pr efãcutã în stilul literear de astãzi de
Cons tantin Onciu, cu o pr efaþã de N. Iorga. Vãlenii de Munte,
1910.
(cei) dedaþi: s.m. pl. nom. 17,7

(a) DESFACE: v. III
au desfãcut: ind. pf.c. 3.pl. 18,23
(a se) DESFÃTA: v. I
a (sã) desfãta: inf. prez. rezum. cap.2
sã (ne) desfãtãm: con j. prez. 1.pl. 2,6
desfãtându(-sã): gerunziu 13,3
DESFÃTARE: s.f.
desfãtare: sg. nom. 8,18

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
(mai) dedesup t: 10,19
dedesupt: 17,13

(a) DESPÃRÞI: v. IV
des part: ind. prez. 3.pl. 1,3

(a) DEFÃIMA: v. I
defãimeazã: ind. prez. 3.sg. 2,12

DESTUL, -Ã: adj./adv.
des tul: adv. 14,22
des tui: adj. m. pl. nom. 18,12
des tulã: adj. f. sg. nom. 18,25

DEFÃIMARE: s.f.
defãimare: sg. ac. 1,11

DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºar te: adj. n. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 12,24; 14,5; 15,9
deºar tã: adj. f. sg. nom./ac. 3,11; 15,8; 16,29
deºerþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.13; 13,1
deºer t: adj. n . sg. nom. 15,10
deºer t: s.n. sg. ac., în loc. adv . în deºert 1,11

DEGET: s.n.
deagetele: pl. nom. 15,15
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 2,6; 6,16; 14,15; 16,11
(mai) degr abã: 3,18; 4,16
DEMULT: adv.
demult: adv. în for ma de demult „din trecut”, „de altãdatã”
12,3
DEOCHERE: s.f.; var. DEOCHIARE ; aici prima at estare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima at es tar e es te în S. Fl.
Marian , Descîntece poporane române , culese de… Suceava,
1886.
deochiiar ea: sg. nom. 4,12
DEPARTE: adv.
depar te: rezum. cap.4; 11,16; 14,17
depar te: adv. în loc. prep. depar te de 9,6
depar te: adv. în forma de departe „de la mare distanþã” 11,12;
14,17

DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºer tãciunea: sg. nom./ac. 13,13; 14,14
DEZLEGARE: s.f.
dezlegãrile: pl. ac. 8,8
(a se) DEZMIERDA: v. I
(vã) dezmierdaþi: ind. viit.I. 2.pl. 6,22
DEZMIERDARE: s.f.
dezmierdãrile: pl. ac. rezum. cap.2
dezmierdarea: sg. nom. 2,8
(a se) DEZRÃDÃCINA: v. I
(sã) v or dezrãdãcina: ind. viit.I. 3.pl. 4,4
DIAVOL: s.m.
dia volului: sg. gen. rezum. cap.2; 2,24

(a se) DEPÃRTA: v. I
(sã) deper teazã: ind. prez. 3.sg. 2, 16
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.pl. 3,10
(sã) depar tã: ind. prez. 3.sg. 4,2
depãr tându(-sã): gerunziu 10,3

DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineaþa: s.f. sg. ac. 11,23
DIMPOTRIVÃ: adv . (Înv. ºi reg.) DINPR OTIVÃ ; (Înv. )
DIMPR OTIVÃ
dinprotivã: 4,20
dimprotivã: 19,20

DES, DEASÃ: adj.
dease: f. pl. ac. 17,17
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit : adj. m. sg. nom. 9,6
desãvârºit : adv. 15,3

DINÃUNTRU: adv./prep.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlãuntr ul: prep. 12,5
dinlontr u: adv. 17,12

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. viit.I. 3.sg. 10,21
(a se) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a (se) deosebi” (cf. Indice Iº)
(sã) deschilineaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
DESCHILINIRE: s.f. (Reg.) „deosebire”; aici prima atestarea
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în I.-Aurel Candrea,
Gh. Adamescu, Dicþionar ul enciclopedic ilus trat . P artea I:
Dicþionar ul limbii române din trecut ºi de astãzi de I.- Aurel

DINTE: s.m.
dinþii: s.m. pl. nom. 16,10
(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândind: gerunziu 4,2
au fost dobândit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. rezum. cap.7
am dobândit : ind. pf.c. 1.sg. 8,19
a dobândi: inf. prez. rezum. cap.9
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(a se) DUCE: v. III
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 5,24
duce: ind. prez. 3.sg. 6,21; 18,23
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 7,27
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 15,4
duci: ind. prez. 2.sg. 16,13
sã ducã: con j. prez. 3.pl. 19,2
ducea: ind. prez. 3.sg. 19,4

(a) DOICI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a îngriji”
doicit am fost: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 7,4
(a) DOJENI: v. IV
dojenind: gerunziu 11,11
dojeneºti: ind. pr ez. 2.sg. 12,2
dojenea: ind. imp. 3.pl. 18,19
DOJENITOR, -TOARE: adj.
dojenit oare: f. sg. nom. 1,8
DOMN: s.m. „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1; 3,8, 10; 4,17, 18; 5,16;
6,4; 8,3, 21; 11,14; 13,9
Domnului: sg. gen. 1,7; 5,7, 17
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul milii 9,1
Doamne: sg. voc. 9, 19; 10,20; 11,27; 12,1, 2; 16,12, 1 3, 26; 17,1;
19,9, 20
(a) DORI: v. IV
doresc: ind. prez. 3.pl. 4,2; 6,14
am dorit : ind. pf.c. 1.sg. 7,7
doreaºt e: ind. prez. 3.sg. 8,8

DUH: s.n.
Duhul: sg. nom./ac., în sintagmele Duhul Sfânt Duhul Domnului/
Duhul Tãu cem Sfânt/Duhul puterii Tale/Duhul Tãu 1,5, 7; 9,17;
11,21; 12,1
duhul: sg. nom./ac. 1,6; 2,3; 5,24; rezum. cap.7; 7,7, 22; 13,2;
15,11
duhului: sg. gen. 5,3
duhurile: pl. ac. 7,23
duh: sg. nom./ac. 15,15; 17,17
duhu: sg. ac. 15,16
DULCE: adj./adv.
dulce: adj. m./n. sg. nom. 7,22; 12,1; 15,1
dulcele: ad j. antep. n. sg. nom. 17,17
dulce: adv. rezum. cap.8

DORIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) dorite: s.nm. pl. ac. rezum. cap.8

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. ac. 7,2; rezum. cap.15; 16,20, 21
dulceþii: sg. gen. 16,2

(a) DORMI: v. IV
dor mind: gerunziu 17,13
DOVEDIRE: s.f.
dovedirea: sg. ac. 17,11
DRA G, -Ã: ad j.
drag: n. sg. nom. 12,7
DRA GOSTE: s.f.
dragoste: sg. ac. 3,9
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.
drepþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.1
drep t: ad j. m./n. sg. ac. 2,10; 9,9, 12; 10,15; 12,15, 19; 13,11;
17,2
dreapte: ad j. f.pl. ac. 10,10
(mai) drepþi: ad j. m. pl. nom. 18,6
(cel) drept: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,12; 3,10; 4,7;
10,4, 5, 6
drept: s.m. sg. nom. 2, 1
drepþilor: s.m. pl. gen./dat. 2,16; rezum. cap.3; 3,1; rezum. cap.5;
11,15; 12,9
drepþii: s.m. pl. nom. 3,7; rezum. cap.4; 5,1, 16; 10,19; 18,9
dreptului: sg. gen. rezum. cap.4; 19, 16
dreptul: s.m. sg. ac. 4, 16; 10,13
(celor) drepþi: s. m. pl. gen. rezum. cap.5; 10,17; 11,7; 16,17;
18,5, 7
dreapta: s.f. sg. ac. 5,17
(ceale) dreapte: s.n. pl. nom. 6,11
(cei) drepþi: s.m. pl. nom. 16,23; 18,20
(cei) drepþii: s.m. pl. nom. 18,9
drept: adv. 5,22; 6,5, 11; 12,15; 19,12
DREPTATE: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) DIREPTATE
direptãþii: sg. gen. 2,22
dreptat ea: sg. nom./ac. 1,1, 15; 5,20; rezum. cap.6; 8,7; 14,7,
30; 15,3
dreptat e: sg. nom./ac. 2,11; 5,19; 9,3; 15,3
dreptãþii: sg. gen. 5,6; 6,5; 12,16
dreptãþii: sg. dat. adn. 18,9
dreptãþi: pl. ac. 19,15

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,1, 3, 6, 9, 13; rezum. cap.2;
2,13, 16, 18, 22, 23; rezum. cap.3; 3,1, 5, 14; rezum. cap.4; 4,10,
14, 15, 17; rezum. cap.5; 5,5; 6,5, 8, 20, 24; 7,14, 15, 25, 26, 27,
28; rezum. cap.8; 8,3, 4, 21; rezum. cap.9; 9,13; 10,1, 5, 10, 16;
rezum. cap.11; rezum. cap.12; 1 2,7, 13, 26, 27; rezum. cap.13;
13,1, 6; 14,9, 11, 15, 22, 26, 30; rezum. cap.15; 15,16, 19; rezum.
cap.16; 16,18; rezum. cap.18; 18,13; rezum. cap.19
Dumnezeu: sg. dat. (cu prep. la) 4,1
Dumnezeul: sg. voc., în sintagma Dumnez eul pãrinþilor miei/
Dumnezeul nostr u 9,1; 15,1
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezei: pl. nom./ac. 12,24, 27; rezum. cap.13; 13,2, 3, 10; 15,15
dumnezeu: sg. nom./ac. 14,8, 20; 15,8
(a) DUREA: v. II
durând: gerunziu 14,15
DUS, -Ã: adj.
dusã: f. sg. nom. 2,3
duºi: m. pl. nom. 19, 11
E
EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteani: pl. nom./ac. rezum. cap.10; rezum. cap.11
eghipteanilor: pl. gen. rezum. cap.18
eghipteanii: pl. nom. rezum. cap.16; rezum. cap.17; rezum. cap.19
EVLAVIE: s.f.
evlavie: sg. ac. 12,18
F
(a se) FACE: v. III
face: ind. prez. 3.sg. 6,20; 14,15
(Te) faci: ind. prez. 2.sg. 12,16
sã facã: con j. prez. 3.sg. 13,15
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(sã) face: ind. prez. 3.sg. 14,7, 8; 16,24
f ac: ind. prez. 3.pl. 15,6
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,13, 14; 2,23; 6,8;
10, 11, 21; 11,2; 13,4; 14,8, 10, 17; 15,16
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 4,10; 6,24; 7,1, 14;
10, 1; 11,6; 14,11; 18,20
fãcând: gerunziu 5,3; 13,17; 14,23; 16,4
(m-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 8,2
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 9,1, 9; 11,25; 12,12, 19
fãcându-: gerunziu rezum. cap.12; 13,14
fãcea: ind. im p. 3.sg./pl. 12,4; 17,18
fãcându(-sã): gerunziu 12,22
e fãcut : pasiv ind. prez. 3.sg. 14,10
era fãcut : pasiv ind. imp. 3.sg. 15,8
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,10
era fãcute: pasiv ind. imp. 3.pl. 19,12
FACERE: s.f.
f acerea: sg. ac., în sintagma facer ea de bine 16,24
FALÃ: s.f.
fala: sg. nom. 5,8
FAMEN: s.m.
f amenul: sg. nom. 3,14
FAPTÃ: s.f.
f apta: sg. ac. rezum. cap.3
f aptelor: pl. gen. rezum. cap.3; 3,15
f aptele: pl. ac. 11,21
FATÃ: s.f.
f eatelor: pl. gen. 9,7
FAÞÃ: s.f.
f aþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã 4,2; 9,9; 11,12; 14,17
f aþa: sg. nom./ac. 6,8; 8,11; 13,14; 18,1
f eaþei: sg. dat. 8,2
f eaþe: pl. nom./ac. 15,4; 17,4
f eaþii: sg. gen. 17,6
FÃCÃTOR, -TOARE: adj./s. „cel care face”; (ar t.) „Dumnezeu”
fãcãtoriu: adj. n . sg. nom., în sintagma de bine fãcãtoriu 7,22
Fãcãt oriul/fãcãtoriul: s.m. sg. nom./ac. 13,5; rezum. cap.14
fãcãtorii: s.m. pl. ac. rezum. cap.15
fãcãtoriului: s.m. sg. dat. 16,24
FÃCÃTORIE: s.f.; cuvântul nu este înr egistrat în DA.
fãcãtoriii: sg. dat. 17,7
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut : n. sg. ac. 7,3
fãcutã: f. sg. ac. 9,2
fãcuþi: m. pl. nom. 16,3
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,13
(sã) fãgãduia: ind. imp. 3.pl. 17,8
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 1,16; 13,17
fãgãduinþele: pl. ac. 12,21
FÃPTURÃ: s.f.
fãptura: sg. nom./ac. 2,6; 3,13; 5,18; 9,2; rezum. cap.13; 19,6
fãpturi: pl. ac. rezum. cap.5; rezum. cap.13
fãpturile: pl. nom./ac. rezum. cap.13; 14,11
fãpturii: sg. gen. 13,5
FÃÞARNIC, -Ã: adj.
fãþar nicã: f. sg. ac. 1,5

FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiuri: pl. ac. rezum. cap.7; 7,22
f el: sg. ac. 11,19
f ealiul: sg. nom./ac. 19,6, 17
(a) FERICI: v. IV
f ericeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,16
FERICIRE: s.f.
f ericirea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.5
FERICIT, -Ã: adj.
f ericitã: f. sg. nom. 3,13
FERMECÃTORIE: s.f.
fãr mecãtorii: pl. ac. 18,13
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,6; 2,1, 5, 9, 11, 12, 15, 18; 3,3, 4, 11, 13;
rezum. cap.4; 4,1, 2, 9, 15; 5,15, 16; rezum. cap.6; 6,1, 8, 18;
rezum. cap.7; 7,6, 25, 26; 8,5, 6, 21; 9,9; 11,23; 12,1, 10; 13,1,
10, 17, 19; r ezum. cap.14; 14,12; 15,10, 17; 17,11, 12
este: ind. prez. 3.sg. 2,2
era: ind. imp. im pers./3.sg./pl. 4,14; 8,21; 11,18, 22; 12,11; 14,13,
17, 22; 16,9, 17; 17,7, 16, 20; 18,1, 12, 24, 25; 19,7, 14, 18
eram: ind. imp. 1.sg. 8,19
erai: ind. imp. 2.sg. 12,9
eºti; ind. prez. 2.sg. 12,16; 14,4; 15,1; 16,8, 13
sã f ie: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,14, 16; 2,8, 9; 9,10;
12,19; 14,5; 15,7; 16,28; 18,2, 6
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 1,9; 2,3, 20; 3,6; 4,3, 7; rezum. cap.5; rezum.
cap.6; 6,6, 16, 25; 8,9; 9,6; 14,11
a f i: inf. prez. 1,16; 2,1, 11, 16; 3,2; 5,4, 13; 6,20; 7,8; 8,8; 11,14;
12,15, 17, 24, 27; rezum. cap.13; 13,1, 2, 3; 14,20; 15,12, 15;
17,6, 12; 18,13
vom f i: ind. vit.I. 1.pl. 2,2
am f i fost: cond. pf. 1.pl. 2,2
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,11
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,17; 3,16, 17; 4,19; 5,16; 8,14; 14,13
f iind: gerunziu 6,5; rezum. cap.7; 7,27; 8,20; rezum. cap.9; 11,10;
12,15; 14,8; 15,17; 16,25; 17,10
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 8,11; 9,12
ar f i: cond. pr ez. 3.sg. 14,17
am f i fost: cond. pf. 1.pl. 2,2
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 2,14; rezum. cap.5; 9,9; 10,11, 17; 11,9;
rezum. cap.14; 14,21; 18,13
am fost: ind. pf.c. 1.pl. 5,7
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,16; 2,6, 15, 17, 25; 3,1, 3, 12, 19; 4,6, 8;
5,3; 6,10; 7,17, 21; 8,6; 9,14, 16, 18; 11,25, 27; 12,24; rezum.
cap.13; 13,1, 7, 10; 14,9, 25, 29; 15,6, 7, 14, 15, 18; 17,1
sânt: ind. prez. 1.sg. 7,1; 9,5
sântem: ind. prez. 1.pl. 15,2
-i: ind. prez. 3.sg. 1,15; 2,12; rezum. cap.6; 12,7, 18; 13, 13, 16;
15,9
ias te: ind. prez. 3.sg. 1,6, 14, 15; r ezum. cap.2; 2,1, 5, 9, 15; 3,9,
11; 5,4; 6,13, 16, 19, 24, 26; 7,9, 10, 12, 14, 15, 22, 24, 25, 29;
8,4, 6, 7, 17; rezum. cap.9; 10,12; 12,13, 16; 13,1, 3, 4, 6, 14, 16;
14,12, 27; 15,3, 7, 9, 15; 16,15, 17; 18,21
FIARÃ: s.f.
f iarãlor: pl. gen. 7,19; 16,5; 17,18
f iarãle: pl. ac. 11,16
f iarã: pl. (cu des. -ã) ac. 11,19
f ierilor: pl. dat. 12,9
f ieri: pl. ac. 16,1
FIER: s.n.
f ier: sg. ac. 13,15; 17,15
FIRE: s.f.
f irile: pl. nom. 7,19
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frumseaþea: sg. ac. 7,10
frumseaþe: sg. ac. 13,3
frumseaþii: sg. gen., în sintagma Izv oditoriul frumseaþii 13,3
frâmseaþea: sg. ac. 14,20

fire: sg. ac. 11,18
firea: sg. nom./ac. 15,13; 16,21; 19,19
FIRESC , -EASCÃ: adj.
fireascã: f. sg. nom. 12,10
FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 2,13, 18; 9,5; 14,15
fiilor: pl. gen. rezum. cap.3; 18,5
fiii: pl. nom./ac. 3,12, 16; 4,6; 5,5; 9,6; rezum. cap.10; rezum.
cap.11; 11,5; 12,19, 21; 13,17; 14,23; 16,10, 26; 18,4
fiilor: pl. dat. adn. 9,7; 12,5
fiiului: sg. gen. 10,5
fii: pl. ac. 16,21
fiiu: sg. ac. 18,5
FLACÃRÃ: s.f.
flacãr a: sg. nom. 17,5; 19,20

FUGAª, -Ã: adj./s. (Înv. ºi reg.) „fugar”
fugaºi: adj. m. pl. nom. 17,2
fugaºi: s.m. pl. ac. 19,3
(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 1,5
fugând: gerunziu 10,6
fugea: ind. im p. 3.sg. 10,10
au fugit: ind. pf.c. 3.pl. 15, 19
FUL GER: s.n.
fulgerilor: pl. gen. 5,22
fulgerelor: pl. gen. 19,12

FL OARE: s.f.
floarea: sg. nom., în sint agma floarea vr emii 2,7

FUM: s.n.
fum: sg. nom./ac. 2,2; 11,19
fumul: sg. ac. 5,15

FL OC: s.n.
flocul: sg. ac. 5,15
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 10,6; rezum. cap.16; 16, 16, 27; 17,6; rezum.
cap.18; 18,3
focuri: pl. ac. 11,19
focul: sg. nom./ac. 13,2; 16,17, 18, 19, 22; 19,19
focului: sg. gen. 16,22; 17,5
FOLOS: s.n.
folos: sg. nom./ac. 2,11, 12
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos/mai de folos rezum. cap.6; 8,7;
13,11; rezum. cap.14
(a) F OLOSI: v. IV
foloseaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11
au folosit: ind. pf.c. 3.sg. 5,8
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 6,27

(a) FUMEGA: v. I
fumegând: gerunziu 10,7
FUND: s.n.
fundului: sg. gen. 5,10
FURTIªAG: s.n.
furtiºagul: sg. nom. 14,25
G
(a) GÃTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) pregãti fizic sau mor al
pentru a într prinde o acþiune”; „a prepar a o mâncare”
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 9,8
gãtindu-: gerunziu 16,2

FRAGED, -Ã: var. FRAGET, -Ã (aici) „ºubred”, „putred”; „fragil”
fraget: m./n. sg. nom./ac. 14,1, 8
fragete: n. pl. ac. 15,13

GÃTIRE: s.f . (Înv. ºi pop.) „pregãtire fizicã sau moralã pentru
a întreprinde o acþiune”; „pregãtire a unei mâncãri”
gãtirea: sg. ac. 13,12

FRATE: s.m.
frate: sg. ac. 10,3
frate-sãu: sg. gen. 10,10

GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”
gãtitã: f. sg. ac. 16,20

(a) FRÃMÂNTA: v. I
frãmântând: gerunziu 15,7

GÃZDAC, -Ã: adj. „bogat”
(mai) gãzdac: m. sg. nom. 8,5

(a se) FRÂNGE: v. III
(sã) vor frânge: ind. viit.I. 3.pl. 4,5

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceava: sg. nom. 1,10; 14,25

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom./ac. 11,20; rezum. cap.17; 17,6, 8, 14, 18
fricã: sg. ac., în loc. adj. fãrã fricã 17,4
frica: sg. nom./ac. 17,6, 8, 11, 14

GÂND: s.n.
gânduri: pl. ac. rezum. cap.1
gândurile: pl. nom./ac. 1,5; 4,20; 6,4; 7,20; 9,14
gândul: sg. ac. 12,10
gândului: sg. gen. 17,11

FRICOS, -OASÃ: adj.
fricoase: n. pl. nom. 9,14
fricoasã: f. sg. nom. 17,10
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumos: n. sg. nom. 4,1
(mai) frumosã: f. sg. nom. 7,29
(mai) frumos: m. sg. nom. 13,3

(a) GÂNDI: v. IV
au gândit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,21; 3,10, 14; 4,17; 14,2
a gândi: inf. prez. 6,16
gândi: inf. prez. fãrã a 9,13
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,15
sã gândim: conj. prez. 1.pl. 12,22
gândind: gerunziu 18,5

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE; FRÂMSEAÞE
frumseaþii: sg. gen. 5,17; 13,5

GÂNDIRE: s.f.
gândirea: sg. nom.,5,16; 15,4
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(a) GEME: v. III
gemând: gerunziu 5,3
vor fi jemând: ind. viit.I. perifr. 3.pl. 4,19
GEMERE: s.f.
jeamere: sg. ac. 11,13
GHEAÞÃ: s.f.; var. (În v.) GHIAÞÃ
ghiaþa: sg. nom./ac. 16,22, 29; 19,20
GLAS: s.n.
glasului: sg. gen. 1,7
glas: sg. ac. 4,19; 17,18
glasul: sg. nom./ac. 7,3; rezum. cap.15; 18, 1, 10
GLOATÃ: s.f.
gloat e: pl. ac. 8,10
gloatã: sg. ac. 18,11
gloat ele: pl. ac. 18,22
GOANÃ: s.f.
goanã: sg. ac. 11,21
goana: sg. ac. 16, 18
(a) GONI: v. IV
gonesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
e gonitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 2,3
a goni: inf. prez. 17,8
gonind: gerunziu rezum. cap.19
gonea: ind. im p. 3.pl. 19,3

CARTEA ÎN[ELEPCIUNII
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grijea: sg. nom. 6,8, 17; 14,3
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 6,16; 7,23
grija: sg. nom. 6,19
griji: pl. ac. 7,4
grije: f. sg. nom./ac. 12,13; 13,16; 14,17; 15,9
grije: sg. ac., în loc. adv. cu mare grije 19,2
GRINDINÃ: s.f.
grindini: pl. nom./ac. 5,23; 16,16
grindine: sg. ac. rezum. cap.16; 16,22
GROAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 10,13
GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. ac. rezum. cap.17
GROAZNIC, -Ã: ad j./adv.
groaznicã: adj. f. sg. ac. 5,2; 17,5
groaznic: adj. m. sg. nom. 6,6
groznici: ad j. m. pl. nom. 8,15
groaznicilor: adj. antep. m. pl. gen. 10,16
groaznice: adj. f. pl. ac. 11,19
groaznic: adv. 17,3
(a) GUSTA: v. I
au gustat: ind. pf.c. 3.pl. 16,3

GONIRE: s.f.
gonire: sg. ac. 16,16

GUSTARE: s.f.
gus tare: sg. nom. 16,2
gus tarea: sg. gen. (cu prep. a + taotã) 16,20

GRAI: s.f.
graiurilor: pl. gen. 8,18
graiul: sg. ac. 14,27

GURÃ: s.f.
gur a: sg. nom./ac. 1,11; 10,21
gurii: sg. gen. 8, 12

(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 4,14
grãbind: gerunziu 18,21

H

(a) GRÃI: v. IV
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 1,8
grãind: gerunziu 8,12
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 12,2
a grãi: inf. pr ez. 13,17

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 18,24

GRÃIRE: s.f.
grãire: sg. ac. 3,18
grãirea: sg. nom. 8,9

HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac. rezum. cap.16; 16,2, 3
hr ana: sg. nom. ac. 16,3; 19,9, 20

GRÃITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v.) GRÃITORIU
grãitoriu: s.m. sg. ac., în sint agma grãitoriu de reale 1,6

(a se) HRÃNI: v. IV
ai hrãnit : ind. pf.c. 2.sg. 16,20
sã (sã) hrãneascã: conj. pr ez. 3.pl. 16,23

GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. ac. 18,23
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 1,12; 10,2
greºalã: sg. ac. 3,13
(a) GREªI: v. IV
a gr eºi: inf. prez. 15,13
GREU, GREA: adj./adv.
greu: adv. 2,15; 9,16
greale: adj. f. pl. ac. 5,7
grea: adj. f. sg. nom. rezum. cap.6; 17,20
(mai) gr ei: adj. m. pl. nom. 17,20
GREUTATE: s.f.
greotãþii: sg. gen. 18,24

HAR: s.n.
har uri: pl. ac. 18,2

HRÃNITOR, -TOARE: s.m./f.
(celui) hrãnitoriu: s.m. sg. gen. 16,25
I
IAD: s.n.
iadului: sg. gen. 1,14
iad: sg. ac. 2,1; 5,14
IARÃªI: adv.
iarãºi: 13,8; 14, 1; 16,23
IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom. 16,12
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IARNÃ: s.f.
iarna: sg. ac. 16,29

au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 3,5
ispitiþi f iind: pasiv ger unziu 11,10

IATÃ: interj.
iatã: 5,5

ISPITITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) ISPITITORIU
ispititoriu: sg. nom. 1,6

ICOANÃ: s.f.
icoanei: sg. gen. 15,5

ISPRAVNIC: s.m.
ispravnicilor: pl. dat. rezum. cap.6
ispravnic: sg. nom. 6,5

IDOL: s.m.
idoli: pl. ac., în sintagmele închinãtorii de idoli „idolatri” /
închinãrii de idoli/închinarea de idoli „idolatrie” rezum. cap.11;
rezum. cap.14; rezum. cap.15; rezum. cap.16
idolul: sg. nom./ac. rezum. cap.13; rezum. cap.14; 14,8
idolilor: pl. gen. rezum. cap.14; 14,12, 27
idolii: pl. ac. 14,11; 15,15
idoli: pl. ac. 14,29, 30
idolilor: pl. gen., în sintagma închinãtorii idolilor rezum. cap.15
(a) IER TA: v. I
ierþi: ind. prez. 2.sg. 11,2 7
ai iertat : ind. pf.c. 2.sg. 12,8
a ierta: inf. prez. 12,16

IUBIT, -Ã: adj.
iubit: m. sg. nom. 4, 10

(a) IEªI: v. IV
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 16,14

IUBIT OR, -TOARE: s./adj.; var. (În v.) IUBITORIU
iubitoriu: adj. m. sg. nom., în sint agma iubitoriu de bine 7,22
iubitoriu: adj. m. sg. nom. 8,2
iubitorii: s.m. pl. nom. 15,6

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. nom. 3,2; rezum. cap.7; 7,6
ieºirii: sg. gen. 11,14

IUTE: adj.
iuþile: adj. antep. n. pl. ac. 14,1

(a ) IMPUTA: var. (În v.) (a) ÎMPUTA
împutã: ind. prez. 3.sg. 2,12
va împuta: ind. viit.I. 3.sg. 12,12

(a se) IZBÃVI: v. IV
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 1,6
au izbãvit: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 10,6, 9, 13, 15
izbãveºti: ind. prez. 2.sg. 16,8
izbãvindu(-sã): gerunziu 18,5
ai izbãvit: ind. pf.c. 2.sg. 19,9

INIMÃ: s.f.
inimã: sg. ac. rezum. cap.1
inimii: sg. gen. 1,1, 6; 9,3
inima: sg. nom./ac. 2,2; 8,17; 15, 10; 18,6
inimile: pl. ac. 4,14
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima 8,21
inimi: pl. ac. 18,9

IZBÂNDÃ: s.f.
izbãnda: sg. ac. 5,18
izbândã: sg. ac. 11,16

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 1,4
au întrat: ind. viit.I. 3.sg. 2,24
întrând: gerunziu 8,16
întrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,16

(a se) IZBÂNDI: v. IV
(s-)au izbândit: ind. pf. c. 3.pl. 11,3
IZBÂNDITOR, -TOARE: s./adj.
izbânditoriu: s.m. sg. nom. 12,12
izbânditoare: ad j. f. sg. nom. 16,17

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÎNTRARE
întrarea: sg. nom. rezum. cap.7; 7,6
IR: s.n. (Pop.) „alifie pe care o preparã femeile la þarã din diferite
grãsimi, plante e tc, folositã ca medicament sau preparat cosmetic”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te
în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
irul: sg. nom. 16,12

ISPITÃ: s.f.
ispite: pl. ac. rezum. cap.3
ispitã: sg. ac. 14,11
ispita: sg. nom. 18,20, 25
(a) ISPITI: v. IV
ispitesc: ind. prez. 3.pl. 1,2
sã ispitim: conj. prez. 1.pl. 2,17, 19

(a) IUBI: v. IV
iubiþi: imperativ 2.pl. 1,1; 6,12, 22, 23
iubesc: ind. prez. 3.pl. 6,13; 15,6
am iubit: ind. pf.c. 1.sg. 7,10; 8,2
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 7,28; 8,7; 11,2 7; 15,5
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 11,25
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 16,26
IUBIRE: s.f.
iubirea: sg. nom. 6,19

IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. 12,11

ISCUSIT, -Ã: adj.
iscusita: ad j. antep. f. sg. ac. 14,18

ISTEÞ, ISTEAÞÃ: adj.
isteþu: m. sg. nom. 8, 19

(a) IZBUCNI: v. IV
au izbugnit: ind. pf.c. 3.sg. 19,10
IZVODIRE: s.f.
izvodire: sg. nom., în sint agma izvodir e de sare 10,7
IZVODIT OR, -TOARE: s.m./f./adj.
izvoditoriul/Izv oditoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.7; 13,3
izvoditori: adj. m. pl. ac. 12,6
IZVOR: s.n.
izvorul: sg. ac. 11,7
Î
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(sã) îmblânzea: ind. imp. 3.sg. 16,18
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ÎNAINTE: adv./prep.; var. ÎNAINTEA
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 2,8; 14,20; 15,8; 19,12
înainte: adv. 7,8; 15,9; 18,21; 19,1
înaintea: adv. în sintagma înaintea mergãtori „înaintaºi” 12,8
înnainte: adv. 17, 10, 2
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 6,14; 8,8; 16,28; 18,2, 6; rezum.
cap.19; 19,2
înaintea: prep. 2,16; 3,4; 7,9; 8,11; 9,4; 11,23; 12,12
înnaintea: prep. 7,12; 12,14

(a) ÎMBRÃCA: v. I
îmbrãca-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,19
ÎMBUCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
îmbucãtori: s.m. pl. nom. 12,5
ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþi: pl. ac./gen. rezum. cap.6; 7,5; 10,16
împãraþi: pl. voc. 6,2, 10
împãraþii: pl. voc., în sintagma împãraþii noroadelor 6,22
împãratul: sg. nom./ac. 6,26; 18,11
împãraþilor : pl. dat. 7,8; 14,21
împãraþii: pl. nom. 8,15
împãrat : sg. nom./ac. 9,7; 11,11; 12,14
împãratului: sg. gen. 14,17

ÎNALT, -Ã: adj./s.
(ceale) înnalte: s.n. pl. ac. 9,17
înaltã: sg. ac. 11,4
(prea) înalþi: m. pl. ac. 17,18
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
înalþi: ind. pr ez. 2.sg. 11,9
înãlþând: gerunziu rezum. cap.16

ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãteºti: n. pl. ac. 6,22
împãrãteºtile: adj. antep. n. pl. ac. 18,15

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
încãlzându(-sã): gerunziu 16,27

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 3,8
sã împãrãþiþi: conj. prez. 2.pl. 6,22

ÎNCELUIT, -Ã: adj. (Înv.) „înºelat”
înceluitã: f. sg. nom. 14,20

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom. 1,14
împãrãþia: sg. ac. 5,17; 10,10
împãrãþiii: sg. dat. adn. 6,5
împãrãþie: sg. ac. 6,21
împãrãþiii: sg. gen. 10,14

(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. 3.sg. 14,15
începea: ind. imp. 3.sg. 18,4
ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac. 7,5

(a) ÎMPÃRTÃªI: v. IV
va îm pãrtãºi: ind. viit.I. 3.sg. 8,9

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. nom./ac. 6,18, 24; 7,18; 12,16; rezum. cap.14;
14,12, 27
început: sg. ac., în loc. adv. din început „din momentul iniþial”;
(În v.) „din momentul Creaþiei” 9,8, 19; 14,6, 13

ÎMPÃRTÃªIRE: s.f.
împãr tãºirea: sg. ac. 8,18
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
va îm pãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,24
împarþu: ind. prez. 1.sg. 7,13

ÎNCET: adv.
încet: 12,8

ÎMPÃRÞIT, -Ã: adj.
împãrþitul: adj. antep. n. sg. nom. 5,12

(a) ÎNCETA: v. I
am încetat : ind. pf.c. 1.pl. 5,13
încetând: gerunziu 14,1

ÎMPIEDICARE: s.f.; var. ÎMPIEDE CARE
împiedecare: sg. ac. 19,7

(a se) ÎNCHEGA: v. I
(m-)am întegat: ind. pf.c. 1.sg. 7,2

ÎMPIEDICAT, -Ã: adj.; var. ÎMPEIDE CAT, -Ã
împiedecaþi: m. pl. nom. 17,2

(a se) ÎNCHEIA: v. I
(sã) încheaie: ind. prez. 3.sg. 5,12

ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobit: n. sg. nom. 7,22

(a se) ÎNCHINA: v. I
a (sã) închina: inf. prez. 16,28

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. 3,14; 5,21, 24; 10,16; 11,3; 12,12; 18,21
în protiva: prep. 4,6
împrotivã: adv. 15,7

ÎNCHINARE: s.f.
închinãrii: sg. gen., în sintagma închinãrii de idoli „idolatrie”
rezum. cap.14
închinar ea: sg. ac., în sintagma închinar ea de idoli rezum. cap.14;
rezum. cap.15; rezum. cap.16

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPR OTIVI
(sã) va îm protivi: ind. viit.I. 3.sg. 11,22
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj.; var. ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împrotivitoriu: m. sg. nom. 2,12
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 12,9
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
au împr umutat : ind. pf.c. 3.sg. 15,16
(a) ÎMPUTA: v. I; vezi (a) IMPUTA

ÎNCHINÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închinãt orii: s.m. pl. ac., în sintagma închinãt orii de idoli/
închinãtorii idolilor rezum. cap.11; rezum. cap.15
(a se) ÎNCHIPUI: v. IV
sã închipuiascã: conj. prez. 3.sg. 13, 13; 14,19
închipuiaºt e: ind. prez. 3.sg. 15,7, 8, 9, 13, 17
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 15, 16
a închipui: inf. pr ez. 15, 16
(sã) închipuia: ind. imp. 3.sg. 19,6
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(a) ÎNECA: v. I
înecând: gerunziu rezum. cap.10
au înecat: ind. pf.c. 3.sg. 10,19
îneci: ind. pr ez. 2.sg. 11,9

ÎNCHIPUIRE : s.f.; var. CHIPUIRE
chipuirea: sg. ac. 14,15
ÎNCHIPUIT, -Ã: s.
(ceale) închipuite: s.n. pl. nom. (aici) „chipuri cioplite” 14,16

(a) ÎNFIGE: v. III
au înfip t: ind. pf.c. 3.pl. 11,2

ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închiºi: m. pl. nom. 17,2; 18,4
închis: m. sg. nom. 17,15

(a) ÎNFRÂNA: v. I
fi înfrânat : pasiv inf. prez. fãrã a 8,21

ÎNCHISO ARE: s.f.
închisoarea: sg. ac. 18,4

ÎNFRÂN ARE: s.f.
înfrânarea: sg. nom. rezum. cap.8

(a) ÎNCOLÞI: v. IV
încolþind: gerunziu 19,7

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
sã îngãduim: conj. pr ez. 1.pl. 2, 10
(sã) îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 6,7
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. 18,25

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
sã încungiurãm: conj. pr ez. 1.pl. 2,12
încungiurã: ind. prez. 3.sg. 6,17
încungiuram: ind. imp. 1.sg. 8,18
încungiura: ind. imp. 3.pl. 10,11

ÎNGÃDUITOR, -TOARE: adj.
îngãduitoriu: m. sg. nom., în sintagma de bine îngãduitoriu 7,23
îngãduitoare: f. sg. nom. 16,24

ÎNCONJURARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurarea: sg. ac. 13,2

ÎNGER: s.m.
înger: sg. ac. rezum. cap.18

ÎNCORDAT, -Ã: adj.
încordat : n. sg. ac. 5,22

ÎNGERESC, -EASCÃ: adj.
îngereascã: f. sg. ac., în sintagma bucatã îngereascã „hranã
îngereascã” 16,20

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþazã: ind. prez. 3.pl. 14,5

(a) ÎNGREUIA: v. I
[e] îngreoiatã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 2,3
îngreoiazã: ind. prez. 3.sg. 9,15

(a se) ÎNCUNUN A: v. I
sã (ne) încununãm: conj. prez. 1.pl. 2,8
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 5,12, 13; r ezum. cap.11; r ezum. cap.12; 16,6, 27; 18,17
ÎNDÃRÃT: adv.; var. (Înv.) ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: adv. în sintagma rãsunarea îndãrãpt „ecoul” 17,18
ÎNDELUNG, -Ã: adj.
îndelungã: f. sg. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.12
ÎNDELUNGAT: adv.
îndelungat: 18,20
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoitã: f. sg. nom. 11,13
ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: adj.
îndrãzneþi: m. pl. ac. 11,18
ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznirea: sg. ac. 12, 17
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) vor îndrep ta: ind. viit.I. 3.pl. 6,11
sã (sã) îndrepteazã: con j. prez. 3.pl. 9,18
îndrep tat-au: ind. pf.c. 3.pl. 11,1
(s-)au îndrep tat: ind. pf.c. 3.pl. 12,26
ÎNDREPTARE: s.f.
(-)ndreptare: sg. ac. 9,3
(-)ndreptarea: sg. ac. 9,3
ÎNDREPTÃT OR, -TOARE: s.m./f.
îndrep tãtoriu: s.m. sg. nom. 7,15
îndrep tãtorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.9
îndrep tãtorii: pl. ac. 13,2

(a) ÎNGR OPA: v. I
a îngropa: inf. prez. 18,12
ÎNO TÃTOR, -TOARE: ad j.
înotãtoare: n. pl. nom. 19,18
(a) ÎNNOI: v. IV
înnoiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,27
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnat: n. sg. ac. 5,12
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (reg.) (a) ÎNSETOªA (În v. ºi reg.) „a
înseta”
însãtoºat-au: ind. pf.c. 3.pl. 11,4
însãtoºind: gerunziu 11,15
(a se) ÎNªELA: v. I
sã (sã) înºale: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.4
sã înºale: conj. prez. 3.sg. 4,11
ÎNªELARE: s.f.
înºelarea: sg. nom. 14,25
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunea: sg. nom./ac. 10,11; 14,21
ÎNªELÃTOR, -TOARE: adj.
(cei) înºelãtori: s.m. pl. ac. 10,12
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I; var. (În v.) (a) ÎNTÃRITA
întãritã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 4,17
întãrindu-: gerunziu 13, 15
întãrindu(-sã): gerunziu 14,16
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(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.16
întãrind: gerunziu 18,21

ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. nom. 7,25

ÎNTÂI, -A: num. ord./adv./adj.
întâi: adv. 6,14; 18,13
(mai) întãi: adv. 7,29
(mai) întâiu: adv. 19,7
întâiu: num. ord. m. sg. nom. 7,1; 10,1
întâiu: adj. inv. în sintagma ceale întâiu nãscute/celor întâiu
nãscute rezum. cap.18; 18,13

(a) ÎNTRISTA: v. I
întristeazã: ind. prez. 3.pl. 14,24

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
întâm pinã: ind. prez. 3.sg. 6,17
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
vor sã (sã) întâmple: ind. viit. 3.pl. „or sã se întâmple” 2,17
(sã) v or întâmpla: ind. viit.I. 3.pl. 14,30
(sã) întâm plase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,4
ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plãrile: pl. ac. 8,8
întâm plãrii: sg. gen. 11,15
întâm plarea: sg. ac. 13,19
(a) ÎNTINA: v. I
au întinat: ind. pf.c. 3.pl. 10,14
ÎNTINARE: s.f.
întinarea: sg. nom./ac. 13,14; 14,26
ÎNTINAT, -Ã: adj.
întinat : n. sg. nom. 7,25
ÎNTINDERE: s.f. (aici) „încordare”, „tensiune”
întindere: sg. ac. 17, 14
(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã va) înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,5
întoarce: ind. prez. 3.sg. 4,12
sã (se) întoarcã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.11
întorci: ind. pr ez. 2.sg. 12,17
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 15,8; 16,14
sã (sã) întoarcã: conj. pr ez. 3.pl. 16,3
(sã) întorcea: ind. imp. 3.sg. 16,7, 21
întorcându(-sã): gerunziu 19,17
ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcere: sg. nom. 2,5
întoarcerea: sg. ac. (aici) „interpretare”, „tâlc” 8,8
ÎNTORS, -OARSÃ: adj.
întors: m. sg. nom. 2,1
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) ÎNTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a se) ÎNTRARMA: v. I (Înv. ºi pop.) „a (se) înarma”
(sã) într armeazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
va într arma: ind. viit.I. 3.sg. 5,18
(a) ÎNTREBA: v. I
sã întrebãm: conj. pr ez. 1.pl. 2,19
va într eba: ind. viit.I. 3.sg. 6,4
întrebându-: gerunziu 11,11
întrebând: gerunziu rezum. cap.13
(sã) într eba: ind. imp. 3.pl. 16,11
ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. nom. 1,9
întrebarea: sg. ac. 4,6
întrebãrilor: pl. gen. 8,8

ÎNTRISTA, -Ã: adj.
întristat e: f. pl. nom. 17,4
(a) ÎNTUNECA: v. I
întunecã: ind. prez. 3.sg. 4,12
ÎNTUNECAT, -Ã: adj.
întunecatele: adj. antep. n. pl. ac. 17,3
întunecatei: adj. antep. f. sg. gen. 17,3
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecos: n. sg. nom. 1,11
întonecoase: f. pl. ac. 14,23
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ec: sg. ac. rezum. cap.17; 19,16
întunear ecului: sg. gen. 17,2, 17, 20; 18,4
întunear ecul: sg. ac. 17,20
ÎNÞELEGÃTOR, -TOARE: ad j.
înþãlegãtoriu: m. sg. nom. 7,23
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþãleageþi: imperativ 2.pl. 1,1; 6,2
vor înþeleage: ind, viit.I. 3.pl. 3,9
(nu) înþelegând: gerunziu 4,14
vor înþeleage: ind. viit.I. 3.pl. 4,17
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 9,11
înþeleage: inf. prez. fãrã a 13,1
înþeleagã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 13,4
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagere: sg. nom./ac. 1,5; 6,16
înþeleagerii: sg. gen. 5,6; rezum. cap.7; 7,22
înþeleagerea: sg. ac. 9,5
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunii: sg. gen. în titlu: Car tea înþelepciunii; 1,6; 3,15; 4,12;
6,21, 23; 7,7, 15; 8,17, 21; 14,5
înþelepciunea: sg. nom./ac. 1,4; 3,11; 4,11; rezum. cap.6; 6,1,
10, 13, 22, 24, 27; rezum. cap.7; 7,12, 16, 21, 24, 28; rezum.
cap.8; 8,5, 7, 18; rezum. cap.9; 9,2, 4, 6, 9; rezum. cap.10; 10,4,
8, 9, 12, 21; rezum. cap.11; 14,2
înþelepciunii: sg. dat. adn. 6,25
înþelepciunilor: pl. gen. 7,15
înþelepciune: sg. ac. 7,30; 9,17, 19
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s./adj.
înþeleptului: s.m. sg. gen. 4,17; rezum. cap.9
înþelepþilor: s.m. pl. gen. 6,26
înþelept: adj. m. sg. nom. 6,1, 26
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþaþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,2
sã învãþaþi: conj. prez. 2.pl. 6,10
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 6,11
am în vãþat: ind. pf.c. 1.sg. 7, 13, 21
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 7,21
în vaþã: ind. prez. 3.sg. 8,7
sã înveþi: con j. prez. 2.sg. 9, 18
ai învãþat: ind. pf.c. 2.sg. 12, 19
ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: ad j.
în vãþãtoare: f. sg. nom. 8,4
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jurând: gerunziu 14,29
au jurat : ind. pf.c. 3.pl. 14,30

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. ac. 1,5; 3,11; 6,12; 7,16; 8,4
învãþãturii: sg. gen. 2,12; 6,18, 19; 7,14
învãþãturã: sg. ac. 11,10; 12,22

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânturi: pl. ac./dat. 12,21; 18,6
jurãmântul: sg. nom., în sintagma jurãmântul strâmb 14,25
jurãmânturilor: pl. gen. 14,31
jurãmânturile: pl. ac. 18,22

J
JAF: s.n.
jafurile: pl. ac. 10,19

L

JALE: s.f.; var. JELE
jale: sg. ac. 14, 15
jelea: sg. ac. 19,3

LANCE: s.f.
lance: sg. ac. 5,21

JALNIC, -Ã: adj.; var. JEALNIC, -Ã
jealnic: n. pl. nom. 18, 10

LANÞ: s.n.
lanþu: sg. ac. 17,17

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvã: sg. ac., în sintagma jârtvã de laudã 3,6
jârtve: pl. ac. 12,4; 14,15, 23

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac., în sint agma jârtvã de laudã 3,6
lauda: sg. ac., în sint agma lauda lui Dumnezeu 15,19
laudele: pl. ac. 18,9

(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
jârtvind: gerunziu 14,23
jârtvea: ind. imp. 3.pl. 18,9

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

JIVINÃ: s.f.
jivinelor: pl. gen. 7,19
jivini: pl. ac. 11,16; 15, 18, 19
jivinilor: pl. gen. 17,9, 18; 19,10

LÃCUITOR, -TOARE: s.m./f; vezi LOCUITOR, -TOARE
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcuste: pl. ac. rezum. cap.16
lãcustelor: pl. gen. 16,9

JIVINIE: s.f. (Iuz) (cf. Indice Jos)
jivinii: pl. ac. 12,24; 13,14
jiviniilor: pl. gen. 13,10; 19,20
jiviniile: pl. nom. 16,18

(a) LÃMURI: v. IV „a purif ica (aurul, argintul) prin înlãturarea,
sub acþiunea focului, a cor purilor, a substanþelor sau a
elementelor strãine”
au lãmurit: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

JOC : s.n.
joc: sg. nom. 15,12

(a) LÃSA: v. I
sã lãsãm: conj. pr ez. 1.pl. 2,9
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 8,13
au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 10,8
lãsând: gerunziu 12,2
lãsându-: gerunziu 19,2

(a se) JUC A: v. I
(sã) juca: ind. imp. 3.pl. 17,18
(a) JUDE CA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) GIUDECA
aþi giudecat: ind. pf.c. 2.pl. 6,5
judecaþi: ind. prez. 2.pl. 1,1
au judecat : ind. pf.c. 3.pl. 2,22
judeca-vor : ind. viit.I: 3.pl. 3,8
sã judece: conj. pr ez. 3.sg. 9,3
judecând: gerunziu 12,10, 19, 22
judeci: ind. prez. 2.sg. 12,13, 18
ai judecat: ind. pf.c. 2.sg. 12,21

(a se) LÃUDA: v. I
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
laudã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 10,20

JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. nom./ac. 1,8; 12,13; 16,18
judecatã: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,19; 6,6; 7,15; 8,11; 9,3;
12,22, 25, 26
judecãþii: sg. gen. 9,5; 11,10; 12,12
jusdecãþile: pl. nom. 17,1
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtorii: sg. nom. rezum. cap.1
judecãtori: pl. ac. rezum. cap.6
judecãtorii: pl. v oc., în sint agma judecãtorii marginilor
pãmântului 6,2
judecãtoriu: sg. nom. 9,7; 15,7
JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. ac. 18,14
(a) JURA: v. I
joarã: ind. prez. 3.pl. 14,28

LÃUDAT, -Ã: adj.
lãudaþi: m. pl. nom. 7, 14
LÂNCED, -Ã: ad j.
lânced: n. sg. ac. 17,8
(a se) LÂNCEZI: v. IV
sã lâncezeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,25
(sã) lânceziia: ind. imp. 3.sg. 16,22
(sã) lâncezea: ind. imp. 3.sg./pl. 16,27; 17,8
LEAC: s.n.
leacul: sg. nom. 1,14
(a) LEG A: v. I
era legaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 17,17
LEGÃTURÃ: s.f. (la pl.; aici) „cãtuºe”
legãturi: pl. ac. 10,14
legãturile: pl. ac. 17,2
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LOCUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) LÃCUITOR, -TOARE
lãcuitorii: pl. ac. rezum. cap.12; 12,3

LEGE: s.f.
leage: sg. nom./ac. 2,11; 14,16; 18,9
legii: sg. gen. 2, 12; 8,8; 18,4
leagea: sg. ac. 6,5
legilor: pl. gen. 6,19; 9,5
leagii: sg. gen. 16,6
leage: în sint agma aºezãmântul de leage 18,22
LEMN: s.n. (Înv. ºi r eg.) „arbore”; „trunchi sau ramuri ale unui
arbor e tãiat, care ser veºte la construcþii, drept combustibil etc.”
lemnul: sg. nom./ac. 10,4; 14,1,
lemn: sg. nom./ac./dat. 13,11, 13; 14,1, 5
leamnelor: pl. gen. 14,21
LENEª, -Ã: adj.
leaneºe: n. pl. nom. 15, 15
(a) LEPÃDA: v. I
leapãdã: ind. prez. 3.sg. 3,11
sã leapezi: conj. prez. 2.sg. 9,4
lepãdându-: gerunziu 11,15
lepãdase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,3

LUARE: s.f.
luare: sg. nom./ac., în sintagma luare de samã 2,20; 4,15; 1 2,20;
19, 14
luarea: sg. nom./ac., în sintagma luarea de samã 3,6, 13

LEPÃDAT, -Ã: ad j.
lepãdat: m. sg. nom. 18,18
LESNE: adv.; var. (Reg.) LEZNE
lesne: 6,13
lezne: 19,20

(a) LUCRA: v. I
au lucrat : ind. pf.c. 3.sg. 3,14; 14,8, 19
lucr eazã: ind. prez. 3.sg. 8,5; 15, 11
lucrã: ind. prez. 3.sg. 8,6
sã lucreaze: con j. prez. 3.sg. 9,10
a lucra: inf. prez. 13,19
sã lucre: conj. pr ez. 3.sg. 15,9

LIMBÃ: s.f.
limbii: sg. dat. adn. 1,6
limba: sg. ac. 1,11
limbile: pl. ac. 10,21
LIMPEDE: adj.
lim pede: f. sg. nom./ac. 6,13; 17,5, 19

LUCRARE: s.f.
lucr area: sg. ac. 15,7

LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. ac. 12,18
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsã: sg. ac., în loc. ad j. de lipsã rezum. cap.9; 13,16; 16,3
lipsã: sg. nom./ac. 17,16; 19,4
lipsei: sg. gen. 18,21
(a se) LIPSI: v. IV
lipsindu(-)(-sã): gerunziu 11,6
a (sã) lipsi: inf. pf. 18,4
lipsea: ind. imp. 3.pl. 19,4
LIPSIT, -Ã: adj.
lipsiþi: m. pl. nom. 16,3
LOC: s.n.
locul: sg. ac. 5,12
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de ; în loc. adv. la un loc 5,19, 22;
7, 10; rezum. cap.13
locuri: pl. ac. 11,2
loc: sg. ac. 12,10, 19
locul: sg. ac., în loc. adv. din tot locul/în tot locul 15,12; 19,20
LOCAª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom./ac. 8,3; 9,15
lãcaºului: sg. gen. 9,8
lãcaºu: sg. ac. 13, 15
(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 1,4
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,28
era lãcuite: pasiv ind. imp. 3.pl. 11,2

(a se) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
sã iau: conj. pr ez. 1.sg. 8,18
sã ia: conj. prez. 3.pl. 12,7
iau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 1,5
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 5,19
au luat: ind. pf.c. 3.pl. 3,4; 5,1; 10,19; 12,26; rezum. cap.16; 16,1; 19,3
(s-)au luat : ind. pf.c. 3.sg. 4,10; 16, 14
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 5,17
lua-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,18, 20
luaþi: imperativ 2.pl. 6,27
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 7,3
a lua: inf. prez. 8,2
luând: gerunziu 11,10; rezum. cap.16; rezum. cap.19
luând: gerunziu, în loc. v. luând aminte 13,1
e luat : pasiv ind. prez. 3.sg. 15,8
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 18,5

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) LUCRÃTORIU
lucrãtorii: pl. ac. 15,9
lucrãtoriu: sg. nom. 17,16
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. nom./ac. 1,12; 3,11; 6,4; 8,4, 18; 9,9, 11, 12; 11,1;
13,4, 7, 10; 14,5
lucr urilor: pl. gen./dat. 2,4, 12; 7,16; 13,19
lucr uri: pl. ac. 12,4, 19; 13,1; 15,9; 17,19
lucr u: sg. nom./gen. 13,10, 12
lucr ului: sg. gen. 14,20
LUME: s.f.
lumea: sg. nom./ac. 1,7; 5,21; 9,3, 9; 11,18, 23; 16, 17; 17, 19;
18,24
lumii: sg. gen. 1,14; 6,26; 7,17; 13,2; 14,6; rezum. cap.17
lume: sg. ac. 2,24; rezum. cap.4; 14,14
lumii: sg. dat. adn. 10,1
(a se) LUMINA: v. I
lumina: inf. prez. fãrã a 17,5
(sã) lumina: ind. imp. 3.sg. 17,19
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 5,6; 6,23; 7,10; 10, 17
luminã: sg. nom./ac. 6,24; 7,10; rezum. cap.17; 17,5, 19; rezum.
cap.18; 18,1, 4
lumini: sg. gen. 7,26
luminii: sg. gen./dat. 7,29; 16,28
LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 7,2
luna: sg. ac. 13,2
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MÂNÃ: s.f.
mânilor: pl. gen. 1,12; 8,18; 13,10; 15,15
mânile: pl. ac. 1,16; 2,18; 3,14; 7,11; 12,6; 14,8
mâna: sg. nom./ac. 3,1; 5,17; 7,16; 8,12; 10,20; 11,18; 14,6;
rezum. cap.16; 16,15
mânã: sg. ac. 13,10; 19,8
mâni: pl. ac. 15,17; 19,3

(a) LUNECA: v. I
au lunecat: ind. pf.c. 3.pl. 10,8
LUNG, -Ã: adj.
lungã: sg. ac. 3,17; 4,16
lungii: sg. gen. 17,2
LUPTÃ: s.f.
luptelor: pl. gen. 4,2
luptã: sg. ac. 10,12

MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 4,5
mâncãrii: sg. gen. 13,12
mâncãri: pl. ac. 19,11

LUT: s.n.
lut: sg. ac. 15,8

MÂNCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
mâncãtori: s.m. pl. nom. 12,5

M

(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a porni dis-de-dimineaþã”
va mâneca: ind. viit.I. 3.sg. 6,15
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 7,1
maicã: sg. nom. 7,12

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiare: sg. ac. 5,2

MARE: s.f.
Marea: sg. ac., în s.propr. Marea Roºie rezum. cap.10; 10,18; 19,7
mare: sg. ac. 10,19; 14,3, 4; rezum. cap.19; 19,2, 12
marea: sg. ac. 14,5
mãrii: sg. gen. 5,23
MARE: adj./s.
mare: ad j. f./n. sg. ac. 5,1; 12,18; 13,2; 14,22; 17,3; 18,1
mari: adj. f./n. pl. ac. 7,4; 8,7; 12,23; 14,22; 17,1
(mai) mare: adj. f. sg. nom. 17.12
(celor mai) mari: s.m. pl. dat. 6,6
(cel) mare: s.m. sg. ac. 6,8

MAR TOR: s.f.
mar tor: sg. nom. 1,6
mar tori: pl. nom. 4,6

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom./ac. 7,10; rezum. cap.11; 18,7
mântuire: sg. ac. 16,4
mântuirii: sg. gen. 16,6

MÃCAR: adv.
mãcar: 13,6; 14,4
(a se) MÃRI: v. IV „a preamãri”; (Înv. ºi pop.) „a (se) îngâmfa”
(sã) mãreaºte: ind. prez. 3.sg. 2, 16
mãreaºt e: ind. prez. 3.sg. 8,3
mãrea: ind. im p. 3.pl. 18, 1
ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 18,8; 19,20
mãrindu-: gerunziu 19,9

MÃRIRE: s.f. (Bis.) „slavã”
mãririi: sg. gen. 9,10
mãrirea: sg. ac. 15,9
mãrirei: sg. gen. 17,7
(a) MÃR TURISI: v. IV
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.pl. 18,13
MÃRTURIE: s.f.
mãr turiia: sg. ac. 10,7
mãr turie: sg. ac. 17,10
mãr turii: pl. ac. 19, 12
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 11,21

MÂNIE: s.f.
mânia: sg. ac. 5,21
mâniia: sg. nom./ac. 5,23; 10,3, 10; 11,10; 16,6; rezum. cap.18;
18,20; 19,1
mâniile: pl. ac. 7,19
mânie: sg. nom./ac. 11,19; 16,5
mâniei: sg. gen. 18,21
mâniii: sg. gen. 18,25
(a se) MÂNTUI: v. IV
a mântui: inf. prez. 14,4
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.pl. 14,5
(sã) mântuia: ind. imp. 3.pl. 16,11
(sã) mântuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18

MAR GINE: s.f.
mar ginilor: pl. gen. 6,2

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom./ac. 6,8; 13,5; 15,2; 18,24
mãrimei: sg. gen. 7,26

(a se) MÂNIA: v. I
(sã) mâniia: ind. imp. 3.pl. 12,27

MÂNTUIT OR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
Mântuitoriul: sg. nom. 16,7
MERGÃTOR, - TOARE: s.m./f.
mergãtori: pl. ac., în sintagma înintea mergãtori cf. lat. antecessor ,
-¹ris) 12,8
(a) MERGE: v. III
mearge-v or: ind. viit.I. 3.pl 5,22
mergea: ind. im p. 3.sg./pl. 7,12; 18,2
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 14,4
MES TECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT, -Ã
MEªTER: s.m.
meºterul: sg. nom. 7,21
meaºter: sg. nom./ac. 8,6; 13,11
meaºterul: sg. nom. 14,2
MEªTEªUG: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) MEªTERªUG
merºteºug: sg. ac. 13,10, 11
merºteºugul: sg. ac. 13,11; 14,19
merºteºugului: sg. gen. 13,13
meºterºug: sg. ac. 14,4
meºteºugului: sg. gen. 14,18
meaºterºug: sg. ac. 15,4
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(sã) mis tuia: ind. imp. 3.pl. 16,5
a (sã) mis tui: inf. prez. 16,9
sã mistuiascã: conj. prez. 3.sg. 16, 19
mistuia: ind. imp. 3.sg. 16,22; 18,25
(sã) mistui: inf. prez. fãrã sã 16,27

MIC, -Ã: adj./s.
(celui) mic: s.m. sg. dat. 6,7
(cel) mic: s.m. sg. ac. 6,8
(cei mai) mici: s.m. pl. ac. 17, 13
(mai) mic: adj. m./n. sg. nom. 9,5; 13,6
mic: adj. n. sg. dat. 14,5
(mai) micã: adj. f. sg. nom. 17,12

MISTUIRE: s.f.
mistuirea: sg. nom. 18,7

(a se) MICªORA: v. I
micºorându(-sã): gerunziu 11,8

MISTUIT, -Ã: adj.
mistuiþi: m. pl. nom. rezum. cap.16; 16,16

MIEL: s.m.
mieii: pl. ac. 19,9
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. din mijlocul/în mijlocul 4,14; 12,5;
rezum. cap.18; 18,15
mijlocul: sg. nom. 7,18
MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 4,15; 6,7; 10,5; 12,22; rezum. cap.15; 16,10
milii: sg. gen., în sintagma Domnul milii 9,1
milã: sg. ac. 11,10; rezum. cap.12; 12,5; 15,1

MINCINOS, -OASÃ: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) MINCIUNOS, -OASÃ
minciunoºi: m. pl. ac. 10, 14
(ceale) mincinoasã: s.n. pl. ac. 14,28

MINTE: s.f.
mint e: sg. ac., în loc. adj. fãrã minte 3,12; 11,16
(a) MINÞI: v. IV
mint e: ind. rpez. 3.sg. 1,11
(a se) MINUNA: v. I
(s-)au minunat : ind. pf.c. 3.pl. 11,15; 13,4
MINUNAT, -Ã: adj./adv./s.
minunat : adv. rezum. cap.7; rezum. cap.15; 19,5
minunat : adj. m. sg. nom. 8,11
minunatã: adj. f. sg. ac. 10,17
(ceale) minunate: s.n. pl. nom. 18,24
MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 10,16
minune: sg. nom./ac. 16,17; 17,3
minunile: pl. ac. 19,8

MIªCÃTOTR -TOARE: adj.
miºcãtoriu: n. sg. nom. 7,22
(mai) miºcãtoare: f. sg. nom. 7,24
MIªEL, -EA: adj. (aici) „urâcios”, „spurcat”
miºeale: f. pl. ac. 15, 18
MIªELÃTATE: s.f.
miºelãtatea: sg. ac. rezum. cap.5

(a) MILUI: v. IV
miluiaºti: ind. prez. 2.sg. 11,24

MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. nom. rezum. cap.1; 14,25
minciunã: sg. ac. 7,13

(a se) MIªCA: v. I
va miºca: ind. viit.I. 3.sg. 4, 19
(sã) miºcã: ind. prez. 3.pl. 7,24

MOALE: adj.
moale: n. sg. ac. 2,3; 15,7
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12, 13; 2,24
moar te: sg. ac. rezum. cap.2; 2,20; r ezum. cap.4; 4,7; 12,20;
rezum. cap.16; 18,16; 19,5
morþii: sg. gen. 3,1; 16,13; 18,12, 18, 20
MODRU: s.n.; „mod”, „fel de a fi, de a se manifesta al cuiva sau
a ceva, de a se desfãºura al unei activitãþi”, „chip” (cf. Indice Pr)
modr u: sg. ac. 15,14
MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. ac. 19,3
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mor t: adj. m. sg. nom. 4,16
moar te: adj. f. sg. gen. 15,5
(cei) morþi: s.m. pl. nom./ac. 4,19; 13,10; 18,23
(cel) mort: s.m. sg. ac. 13,18
mor t: s.m. sg. ac. 15,17
morþi: s.m. pl. ac. 18,12
morþilor : s.m. pl. gen. 19,3
(a) MUGI: v. IV
mugiia: ind. im p. 3.pl. 17,18

MINUTÃ: s.f.
minutã: sg. ac. 11,23

MUIERE: s.f.
muierile: pl. nom. 3,12

(a ae) MIRA: v. I
mirându(-sã): gerunziu rezum. cap.5; 11,14
(sã) v or mira: ind. viit.I. 3.pl. 5,2
(sã) va mir a: ind. viit.I. 3.sg. 8, 11

MULT, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
multã: ad j. f. sg. ac. 2,10; 12,24
mult: ad j. n. sg. ac. 3,5
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori rezum. cap.4
multe: ad j. f./n. pl. ac. 4,3, 13; rezum. cap.7; 7,22; rezum. cap.11;
11,16; 12,22; 15,4
mulþi: adj. m. pl. ac., în sintagma de mulþi ani „lungi” 4,8
mulþi: adj. m. pl. ac. 11,16
multe: pron. nehot. n. pl. ac. rezum. cap.4; 9, 15
(mai) mult e: pron. nehot. n. pl. ac. 8,12
mult: adv. 11,22
mult: adv. în loc. adv. cu mult rezum. cap.13
(mai) mult : adv. 16, 17

MIREASÃ: s.f.
mir easã: sg. ac. 8,2
MIROS: s.n.
mir os: sg. ac. 11,19
(a se) MISTUI: v. IV
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,1; 18,12
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MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom./ac. 4,3; 8, 15; 11,16, 18; 16,1; rezum. cap.18;
19,10
mulþimea: sg. nom./ac. 4,4; 6,26; 8,8; 14,20; 18,5
mulþimile: pl. ac. 6,3
mulþimei: sg. gen. 18,20

NÃLUCIRE: s.f.
nãluciri: pl. ac. 12,4

MUNCÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „chin”
muncã: sg. ac. 2,19
munca: sg. nom. 3,1
munci: pl. ac. 3,4

NÃPRASNIC , -Ã: adj.
nãpraznic: n. sg. nom. 17,6
nãprasnic: sg. ac. 19,16

MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 9,8
munþii: pl. ac. 17,18

NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscuþi: adj. m. pl. nom. 5,13
nãscute: s.f. pl. nom./gen., în sintagma ceale întâiu nãscut e/celor
întâiu nãscute rezum. cap.18; 18, 13

(a) MURI: v. IV
a muri: inf. prez. 3,2
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 3,18
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,15
murea: ind. imp. 3.sg. 18,18
MURIT OR, -TOARE: adj./s.
muritoriu: ad j. m. sg. nom. rezum. cap.2; 7,1; 15,17
(celor) muritori: s.m. pl. gen. 9, 14
MURMURARE: s.f.
murmurarea: sg. nom. rezum. cap.1
murmurãrilor: pl. gen. 1,10
murmurare: sg. ac. 1,11
MUSCÃ: s.f.
muºte: pl. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.19; 19,10
muºtelor: pl. gen. 16,9
MUªCARE: s.f.
muºcarea: sg. nom./ac. rezum. cap.16; 16,5, 9
MUT, -Ã: s.m./f.
muþilor: s.m. pl. gen. 10,21
MUTARE: s.f.
mutãrile: pl. nom. 7,18
N
NARÃ: s.f.
nãrile: pl. nom./ac. 2,2; 15,15
(a se) NAªTE: v. III
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 4,6
(ne-)am nãscut: ind. pf.c. 1.pl. 2,2
nãscându(-mã): gerunziu 7,3
NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. 6,24; 7,5; 14,6, 26; 16,26
naºterea: sg. ac. 19, 10
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 3,9; 14,29; 16,24
a nãdãjdui: inf. prez. rezum. cap.12; 1 2,19
sã nãdãjduim: conj. pr ez. 1.pl. 12,22
nãdãjduind: gerunziu 14,29
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. rezum. cap.2; 3,18; 15,6
nãdejdea: sg. nom. 3,4, 11
nãdeajdea: sg. nom. 5, 15; 13,10; 14,6; 15, 10; 16,29

NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adj./loc. adv . de nãpraznã 5,2; 6,6;
17,14

NEA: s.f.
neaoa: sg. nom. 16,22
NEADEVÃRAT, -Ã: adj.
neadevãr ate: f./n . pl. nom. 4,3; 9,14
neadevãr atã: f. sg. nom. rezum. cap.9
NEADUCERE: s.f.
neaducerea: sg. nom., în loc. s. neaducerea aminte 14,26
NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom./ac. 1,14; 8,14; 10,5, 15; r ezum. cap.12;
12,12
neamuri: pl. ac. 3,8; 4,3; 7,27
neamului: sg. gen. 3,19
neamul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,1; 8,17; 12,10; 16,19; 17,2;
18,12; 19,8
neamurilor: pl. gen. 6,3; 14,11; 15,15
NEBÃGAT, -Ã: adj.
nebãgat: n. sg. ac., în loc. adj. nebãgat în samã 10,4
NEBIRUIT, -Ã: adj.
nebiruitã: f. sg. ac. 5,20
nebiruit : n. sg. ac. rezum. cap.17
NEBUN, -Ã: adj.
(mai) nebuni: adj. m. pl. nom. rezum. cap.13
(cei) nebuni: s.m. pl. nom. 15,14
NEBUNEªTE: adv.
nebuneaºte: 12,23
(a) NEBUNI: v. IV
nebunesc: ind. prez. 3.pl. 14,28
NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. nom. 5,4
nebuniei: sg. gen. 10,8
NECAZ: s.n.
nãcazul: sg. ac. rezum. cap.19
(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au fost nãcãjit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 18,11
nãcãjea: ind. imp. 3.sg. 18,22
[fiind] nãcãjiþi: pasiv ger unziu rezum. cap.19
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,15, 20
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./s.
necredinciosului: s.m. sg.. gen. 1,9; 5,15
necredincioºii: s.m. pl. nom. 1,16; 3,10; rezum. cap.5; 16,16
necredincioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.2; rezum. cap.3; 4,3;
10,19
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NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 2,3

necredincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.3; r ezum. cap.5
(celor) necr edincioºi: s.m. pl. gen./dat. 3,2; 19,1
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.4; 11,10; 12,9;
rezum. cap.16; rezum. cap.19
(cel) necredincios: s.m. sg. nom. 14,9
(cei) necredincioºi: s.m. pl. dat. (cu la) 16, 18
necredincioºi: adj. m. pl. ac. 4,16; 10,6
necredinciosului: adj. antep. n. sg. gen. 10,7

NEÎMPÃRTÃªIT, -Ã: adj.
neîmpãr tãºit: n. sg. ac. 14,21

NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. nom. 14,9, 25

NEÎNFRÂNARE: s.f.
neînfrânãrii: sg. dat. 2,9

NECREZUT, -Ã: ad j.
necrezutã: f. sg. ac. rezum. cap.17

NEÎNSOÞIT, -Ã: adj.
neînsoþit: m. sg. nom. 2,9

NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscut ei: adj. antep. f. sg. dat. 18,3
necunoscuþi: m. pl. ac. 19,13

NEÎNªELÃTOR, -TOARE: adj.
neînºelãtoarea: ad j. antep. f. sg. ac. 18,16
NEÎNTINAT, -Ã: adj.
neîntinatã: f. sg. nom. 3,13; 18,4
neîntinate: f. pl. gen. 4,2
neîntinat: m./n. sg. nom. 7,22; 8,20

NECURAT, -Ã: adj.
necurat a: adj. antep. f. sg. ac. 11,15
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþii: pl. ac. 2,16

NEÎNªELEPCIUNE: s.f.
neînþelepciune: sg. ac. 19,3

NECUVIOS, -OASÃ: adj.
necuvios: m. sg. nom. 18,10
NEDREPT, -EAPTÃ: adj./s./adv.; var. (Înv.) NEDIREPT,
-EAPTÃ
(ceale) nedr eapte: s.n. pl. ac. 1,8
nedr eptului: s.m. sg. gen. 4, 16
(cel) nedr ept: s.m. sg. nom. 10,3
nedr epþilor: s.m. pl. gen. 14,31
(celor) nedrepþi: s.m. pl. gen. 16,24
(cei) nedrepþi: s.m. pl. nom. 17,2
nedr ept: ad j. n. sg. ac./gen. 3, 16, 19
nedr eapte: adj. f./n. pl. ac. 4,6; 12,4; 15,17
nedr epþi: adj. m. pl. dat. rezum. cap.6; 18,7
nedr ept: adv. 12,13, 23; 14,30
nedir ept: adv. 14,28

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cei) neînþelepþi: s.m. pl. ac. 1,3
neînþelepþi: adj. m. pl. gen./dat. 12,24, 25; 14,11
NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
neînvãþate: n. pl. nom. 17,1
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom. 1,5; 5,24; 14,31; 17,10
nelegiuirii: sg. gen. 11,16
NELEGIUIT, -Ã: adj.
nelegiuiþilor : adj. antep. m. pl. dat. 12,12
nelegiuitului: adj. antep. n. sg. gen. 16,19
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) NIMERNIC, -Ã
nimearnici: s.m. pl. ac. 19,13

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptãþilor: pl. gen. 1,9; 4,14
nedr eptate: sg. ac. 3,14
nedr eptãþile: pl. ac. 4,20
nedr eptãþii: sg. gen. 5,7

NEMERNICIE: s.f.
nemerniciia: sg. ac. 12,7; 19,10
NEMISTUIRE: s.f.
nemis tuire: sg. ac. 3,16

NEFERICIRE: s.f.
nef ericirea: sg. ac. rezum. cap.3

NEMULÞUMIT OR, -TO ARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.)
NEMULÞÃMITORIU
(celui) nemulþãmit oriu: s.m. sg. gen. 16,29

NEFERICIT, -Ã: adj./s.
nef ericit: adj. m. sg. nom. 3,11
nef ericiþi: adj. m. pl. nom. 13,10
[cei] nefericiþi: s.m. pl. nom. 15,14
NEFOL OSIT, -Ã: ad j. (aici) „neajutor at” (tradus dupã lat.
inauxiliatus )
nef olosâte: n. pl. gen. 12,6
NEFOLOSITOR, -TOARE: ad j./s.
nef olositoare: adj. n. pl. nom. 3,11
nef olositoare: adj. f. sg. ac. 13,10
nef olositoriu: ad j. m. sg. nom. 13,19
(cel) nef olositoriu: s.m. sg. ac. 13, 18

NEÎMPIEDICAT, -Ã: adj.; var. NEÎMPIEDECAT, -Ã
neîmpiedecate: n. pl. ac. 17,19

NEMURIRE: s.f.
nemurire: sg. ac. 3,4; 8,13
nemurirea: sg. nom. 8, 17
nemuririi: sg. gen. 15,3
NEMURITOR, -TOARE: ad j.
nemurit oare: f. sg. nom. 1,15; 4,1
nemurit oriu: m. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,23

NEGÃZDUIRE: s.f.
negãzduire: sg. ac. 19,13

NENÃDÃJDUIT, -Ã: ad j./adv.
nenãdãjduita: adj. antep. f. sg. ac. 5,2
nenãdãjduitã: adj. f. sg. nom. 17,14
nenãdãjduite: adj. f. pl. nom. 18,17
nenãdãjduit: adv. 11,8

NEGÃZDUITOR, -TOARE: adj.
negãzduit ori: m. pl. nom. rezum. cap.19

NENÃSCUT, -Ã: adj.
nenãscute: f. pl. ac. 11,19
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NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevino vatã: f. sg. ac. 4,12

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. ac. 7,11
nenumãraþi: m. pl. ac. 18,12

NEVINOVÃÞIE: s.f.
nevino vãþiii: sg. gen. 6,19
nevino vãþia: sg. nom. 6,20

NEPRICEPERE: s.f.
nepriceapere: sg. ac. 14,23

NEVOIE: s.f.
nevoi: pl. ac. 10,9; 19,15

NEPRICEPUT, -Ã: s.m./f.
neprecepuþii: s.m. pl. nom. 5,4
(celor) neprecepuþi: s.m. pl. gen. 5,21
(celui) nepreceput: s.m. sg. dat. 15,5

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsip: sg. nom. 7,9

NEPRIETEN, -Ã: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN, -Ã
nepriiatinilor: s.m. pl. gen./dat. 5,18; 16,8, 22
nepriiatini: s.m. pl. nom./ac. 10,12; 11,3; rezum. cap.12;
15,14
nepriiatinii: s.m. pl. ac. 10,19; 11,5; 12,20, 22; 16,4

NOR: s.n.
norului: sg. gen. 2,3
norilor: pl. gen. 5,22
norul: sg. ac. 19,7

NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincios: m. sg. nom. 9,5; 12,9
neputincioasã: f. sg. nom. 11,18
neputincioasa: adj. antep. f. sg. ac. 17,13

NOAPTE: s./adv.
noaptea: s.f. sg. nom. 7,30; 18, 14
nopþi: s.f. sg. gen. 17,2
noapte: s.f. sg. nom./ac. 17,5, 13, 20; 18,6
noaptea: adv. 10.17

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþã: sg. ac., în loc. adv. cu neputinþã 16,15
NERÂNDUIALÃ: s.f.
nerânduiala: sg. nom. 14,26
NERUªINARE: s.f.
neruºinãrii: sg. gen. 14,26

NOR OD: s.n.
noroade: pl. ac. 3,8; 18,21
noroadele: pl. nom./ac. 4,14; 6,23; 8,14
noroadelor: pl. gen. 6,22; rezum. cap.9
norodului: sg. gen. 6,26
norodului: sg. dat. adn. 9,7
norodul: sg. nom./ac. 9,12; 10,15; 12,19; 16,2, 20; 18,7, 13; 19,5, 20
norodului: sg. dat. adn. 15,14

NESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
nesãvârºiþi: m. pl. nom. 4,5
nesãvârºitã: f. sg. nom. 7,14

NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. 11,19
noao: f. sg. ac. 16,2, 3, 16; 19,5, 11

NESCÃPAT, -Ã: adj. „fãrã scãpare”
nescãpat: m. sg. nom. 17, 16

NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. ac. 4,8
numãr: sg. ac. 11,2 1

NESCHIMBAT, -Ã: adj.
neschimbate: f. pl. nom. 2,15
NESOCOTIT, -Ã: adj.
(mai) nesocotitã: f. sg. nom. 15,10
NESPUS, -Ã: adj.
nespuse: n. pl. nom. 17,1
NES TARE: s.f.
nestarea: sg. nom. 4, 12; 14,26
NES TINS, -Ã: adj.
nestânsã: f. sg. nom. 7,10

NUME: s.f.
numele: sg. nom./ac. 2,4; 10,20; 14,24
nume: sg. ac. 14,21; 18,12
(a se) NUMI: v. IV
(sã) numeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,13
(s-)au numit: ind. pf.c. 3.pl. 14,8
NUNTÃ: s.f.
nunte: pl. ac. 13,17
nuntelor: pl. gen. 14,26
O

NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþii: sg. gen. 14,22
neºtiinþa: sg. nom. 17,12
NETREBNIC , -Ã: adj./s.
netreabnici: adj. m. pl. nom. 3,12
netreabnicã: adj. f. sg. nom. 4,3
netreabnice: ad j. n. pl. nom. 4,5
(ceale) netreabnice: s.n. pl. ac. 3,14
netreabnicii: s.m. pl. nom. 4,6
NEVÃTÃMAT, -Ã: adj.
nevãtãmaþi: m. pl. nom. 19,6
NEVÃZUT, -Ã: adj.
nevãzutã: f. sg. ac. 11,18
nevãzut a: adj. antep. f. sg. nom. 17,18

OASPETE: s.m.
oaspeþului: sg. gen. 5,15
oaspeþii: pl. ac. 19, 13
OASTE: s.f.
oastei: sg. dat. adn. 12,8
OBICEI: s.n.
obiceaiul: sg. nom./ac. 12,24; 14,16
OBOSIT, -Ã: adj.
obosiþi: m. pl. nom. 5,7
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 7,3
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OSÂNDIRE: s.f.
osândire: sg. ac. 17,10

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 2, 19; 4,19; 12,25; 17,7
ocarã: sg. ac., în loc. adj. de ocarã 2,20
ocãrâi: sg. gen. 5,3

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
us pãþu: sg. ac. 8,9; 19,11

OCHI: s.m.
ochilor : pl. dat./dat. 3,2; 9,9; 15,15
ochi: pl. ac. 11,19

OSTAª: s.m.
ostaºu: sg. nom. 18,15
(a se) OSTENI: v. IV
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 6,15

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 3,9
(mã) voiu odihni: ind. viit.I. 1.sg. 8,16

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. nom. 3,11; 15,4
ostenealele: pl. nom./ac. 5,1; 8,7; 10,10; 17,16
ostenealã: sg. ac. 9,16; 15,8; 16,20
osteneale: pl. ac. 10,10
ostenealelor: pl. gen. 10,17

ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 5,3
odinioarã: 15,17
ODRASLÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã tânãrã”
odr azlelor: pl. gen. 7,20

(a) OªTI: v. IV
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 5,21

OGLINDÃ: s.f.
oglinda: sg. nom. 7,26

OVREI: s.m.
ovreaii: pl. nom. rezum. cap.16; rezum. cap.18; rezum. cap.19
ovreai: pl. ac. rezum. cap.19

OLAR: s.m.; var. (Înv.) OLARIU
olariul: sg. ac. 15,7
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariu: sg. ac. 9,8

P

OM: s.m.
oamenilor : pl. gen./dat. 3,4; 7,14, 20; 8,7; 10,8; 11,2 4; 12,5, 8;
14,14, 20; 15,4
oameni: pl. dat. (cu prep. la) 4,1
oameni: pl. ac. 9,13; 14,17
oameni: pl. dat. adn. 12,12
oamenii: pl. nom./ac. 9,18; 13,1; 14,5, 21
omul: sg. nom./ac. rezum.cap.2; 6,1; 9,2; 15,16; 16,14; 18,11, 21
omului: sg. gen. 2,1; 4,8
om: sg. nom./ac. 2,23; 9,5; 13,13; 14, 15, 20; 15,16
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneascã: f. sg. nom./ac. 7,2; rezum. cap.9; rezum. cap.14
omeneºti: m./f./n. pl. ac./gen. 9,6; 13,10; 14,11
omenesc: n. sg. ac. 11,7
omeneºti: f. sg. gen. 14,21
OMENIE: s.f.
omenie: sg. ac. 7,23
omenie: sg. ac., în loc. adj. de omenie 12,19

PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. 3,3, 9; 14,22
PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 1,16; 2,9, 25; rezum. cap.17
par te: sg. ac., în loc. adv. de o par te 12,2
pãrþi: pl. ac. 12,10
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toate pãrþile 16,19
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paser ea: sg. ac. 5,11
paserilor : pl. gen. 17,17
paseri: pl. ac. 19,11
(a) PAªTE: v. III
pasc: ind. prez. 3.pl. 16,26
au pãscut : ind. pf.c. 3.pl. 19,9
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 3,13, 16

(a) OPRI: v. IV
opriþi: imperativ 2.pl. 1,11
opreaºte: ind. prez. 3.sg. 7,22

PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. ac. 5,20; 18,21

(a) ORBI: v. IV
au orbit : ind. pf.c. 3.sg. 2,21

PAZÃ: s.f.
paza: sg. nom. 6,19

ORBIRE: s.f.
or bire: sg. ac. rezum. cap.19; 19,16

PÃCAT: s.n.
pãcat elor: pl. gen./dat. 1,4; 4,20; 12,11
pãcat ele: pl. ac. 2, 12; 11,24
pãcat e: pl. ac. rezum. cap.12; 12,19; 17,3

ORGAN: s.n. (Înv.) „instr ument muzical”
or gan: sg. ac. 19,17
OSÂNDÃ: s.f.
osândii: sg. gen. 12,27
osânda: sg. ac. 18,5
(a) OSÂNDI: v. IV; var. (Înv.) (a) OSINDI
osindeaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,16
ai osindit: ind. pf.c. 2.sg. 11,11
a osândi: inf. prez. 12,15

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1; 4,10; rezum. cap.11
pãcãt oºii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.12
(cei) pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 10,13
pãcãt oºilor: s.m. pl. gen. 14,31
(celor) pãcãtoºi: s.m. pl. dat. 19, 12
(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.pl. 5,14
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(a se) PE CETLUI: v. IV
(s-)au pecetluit: ind. pf.c. 3.sg. 2,5

pãcãtuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,8
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,17
pãcãtuiesc: ind. prez. 3.sg. 12,2
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 15,2

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsã: sg. nom./ac. 3,2; 11,5; 18,11
pedeapsa: sg. nom. 14,31

PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 13,11
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,1; 5,24; 10,4, 7; 12,7; 15,7; 19, 10
pãmânt: sg. nom./ac./gen. 1,14; 7,3; 9,16, 18; 11,23; 15,8, 10;
16,19; 18,16; 19,7, 18
pãmântului: sg. gen. 6,2; rezum. cap.12; 12,3; 15,13
pãmântului: sg. gen., în sintagma pãmântului rãsipirii 18,15

(a) PEDEPSI: v. IV
pedepsiþi fiind: pasiv gerunziu 3,5
a pedepsi: inf. prez. rezum. cap.5
pedepsând: gerunziu rezum. cap.11
PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreate: sg. ac. 13, 15

PÃMÂNTEAN: s.m.; var. (Înv.) PÃMINTEAN
pãminteanului: sg. gen. 7, 1

PEªTE: s.f.
peºti: pl. ac. 19,10

PÃMÂNMTESC , -EASCÃ: adj.
pãmântesc: n. sg. nom. 9,15

PEªTERÃ: s.f.; var. (Înv.) PEªTERE
peºterea: sg. nom. 17,4

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10; 10,13, 14

(a) PETRE CE: v. III
petrecând: gerunziu 13,7

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. impers. 17,3
pãrutu(-s)-au: ind. pf.c. impers. 3,2

PETRECERE: s.f.
petreacerea: sg. nom. 8, 16; 15,12

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 4,6; 9,1; 12,6, 21; 18,9, 22, 24
pãrintelui: sg. gen. 9,12
pãrinþii: pl. nom./ac. 10,6; 12,6; 18,6
pãrintele: sg. ac. 11,11
Pãrinte: sg. voc. 14,3

PIATRÃ: s.f. „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variate, cu duritate mar e, care se foloseºte, de obicei, la
confecþionarea bijut eriilor”; „stâncã”
piatra: sg. ac., în sintagma piatra cea scumpã 7,9
piatrã: sg. ac. rezum. cap.11; 11,4
piatra: sg. ac. 13,10
pietrilor: pl. dat. 14,21
pietri: pl. ac. 17,18; 18,24

PÃRTAª: s.m.
pãr taºu: sg. nom. 6,25
pãr taºi: pl. nom. 7,14

PICÃTURÃ: s.f.
picãturã: sg. ac. 11,23

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: bsg. nom. 17,16

PICIOR: s.n.
picioarelor: sg. dat. adn. 14,11
picioarele: pl. nom. 15,15

(a) PÃTIMI: v. IV
vor pãtimi: ind. viit.I. 3.pl. 6,7
au pãtimit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5; r ezum. cap.17; 18,11
pãtimind: gerunziu 12,27; rezum. cap.16; 16,16
pãtimesc: ind. prez. 3.pl. 16,18; 18,19
pãtimea: ind. im p. 3.pl. 18,1; 19,12
a pãtimi: inf. prez. 18,4
(a se) PÃZI: v. IV
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,11
aþi pãzit: ind. pf.c. 2.pl. 6,5
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 6,11
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 9, 11
au pãzit: ind. pf.c. 3.sg. 10,1, 5
pãzind: gerunziu 10,4
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 10,9; 14,24; 19,17
pãzitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,12
(s-)au pãzit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.15
pãzea: ind. imp. 3.sg. 17,4; 18,4
(sã) pãzea: ind. imp. 3.sg. 17,15
sã (sã) pãzeascã: conj. prez. 3.pl. 19,6
pãzând: gerunziu 19,8

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
peririi: sg. gen. 1,14; 5,7
perire: sg. nom. 3,3; rezum. cap.6
perirea: sg. nom. 16,4; 18,13
(a) PIERDE: v. III
piiarde: inf. prez. fãrã a rezum. cap.11
pierde: inf. prez. fãrã a rezum. cap.12
a pierde: inf. prez. 12,6
ai pierdut: ind. pf.c. 2.sg. 12,14; 18,5
pierdea: ind. im p. 3.pl. 19,4
PIERDERE: s.f.
pierderea: sg. ac. 1,13; 11,8
(a) PIERI: v. IV
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 4,19; 16,29
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 12,12
perind: gerunziu 14,6
perea: ind. imp. 3.pl. 17,9
sã piarã: conj. prez. 3.pl. 18,19

PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac. 16,20

PIETR OS, -OASÃ: adj.
pietroasã: f. sg. ac. 5,23

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 7,1

(a) PIPÃI: v. IV
a pipãi: inf. prez. 15,15
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(a se) PITULA: v. I
a (sã) pitula: inf. prez. 17,3
PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. ac. rezum. cap.2; 2,24
pizmã: sg. ac. 6,25; 7,13; 14,24
PIZMÃTAREÞ: s.m.
pizmãtareþul: sg. nom. rezum. cap.6
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 2,22; 5,16; 10,17
PLATOªÃ: s.f.
plat oºe: pl. ac. 5, 19
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(sã) poftesc: ind. prez. 3.pl. 8,5
pof tind: gerunziu 16,3
pof tea: ind. imp. 3.pl. 16,25
POFTIT, -Ã: s.m./f.
pof titele: s.f. pl. ac. rezum. cap.19
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pomii: pl. ac. 10,7
(a) POMENI: v. IV
pomenindu-: gerunziu 8,17
pomenind: gerunziu 18,22

(a) PLÃCEA: v. II
plãcând: gerunziu 4,10
place: ind. prez. impers./3.sg. 6,3; 9,9
plac: ind. prez. 3.pl. 9,18
au plãcut: ind. pf.c. 3.pl. 9, 19
a plãcea: inf. prez. 14,19

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom./ac. 2,4; 4,1, 19; 5,15; 8,13; 10,7, 8; 11,13;
19,4

PLÃCERE: s.f.
plãcearea: sg. ac. 16,20

PORNIRE: s.f. „mânie”
pornire: sg. ac. 1,12
pornirea: sg. ac. 18,23

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcut : n. sg. nom. 4, 14
(a) PLÂNGE: v. III
plâng: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
plângând: gerunziu 7,3; 19,3
plângea: ind. im p. 3.pl. 18,10
PLIN, -Ã: adj.
plinã: m. sg. nom. 3,4
pline: f. pl. nom./ac. 5,23; 11,19; 14,23
plin: n. sg. nom. 13,13; 17,6
plini: m. pl. nom. 17,8
(a) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu rezum. cap.1
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 4,13; 10,10
sã plineascã: con j. prez. 3.pl. 19,4
PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. nom. 6,19
PLOAIE: s.f.
ploi: pl. ac. 16,16
ploaie: sg. ac. 16,22

PONOSLU: s.f . (Înv. ºi r eg.) „plângere”; (Înv.) „defãimare”
ponoslu: sg. nom./ac. 10,5, 15; 13,6; 18,21

PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 9,9
porunca: sg. ac. 14,16; 16,6
poruncii: sg. dat. adn. 15,14
poruncã: sg. nom. 18,16
poruncilor : pl. dat. 19,6
POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturnichi: pl. nom. 19,12
POTOP: s.n.
potopului: sg. gen. rezum. cap.14
(a) POTOPI: v. IV
au po topit: ind. pf.c. 3.sg. 10,4
POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnicilor: s.m. pl. gen. 2,18
(cei) protivnici: s.m. pl. ac. rezum. cap.11
pr otivnici: s.m. pl. ac. 11,9; 18,8

PLUTÃ: s.f.
plutã: sg. ac. 14,5, 6

(a) POVÃÞUI: v. IV
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 9,11
au po vãþuit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.10; 10, 10, 17; rezum.
cap.11
era povãþuitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 14,6

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 16, 13

POVÃÞUIRE: s.f.
povãþuirea: sg. ac. rezum. cap.18

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. 5,3; 11,24; 12,19
pocâinþã: sg. ac. 12,10

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: s.m. sg. nom. 7,15
povãþuitoriu: sg. ac. 18,3

PODOABÃ: s.f.
podoabei: sg. gen. 5,17

PREACURVAR, -Ã: adj./s.
pr eacurvari: adj. m. pl. gen. rezum. cap.3
pr eacurvarilor: s.m. pl. gen. 3,16
(cel) pr eacurvariu: s.m. sg. nom. rezum. cap.4

POFTÃ: s.f.
pof ta: sg. nom./ac. 6,18, 21; 14,2; 16,2, 3
pof tei: sg. gen./dat. 14,21; 19,12
pof tã: sg. ac. 15,5; 19,11
(a se) POFTI: v. IV
pofþiþi: imperativ 2.pl. 6,12

(a) PREACURVI: v. IV
pr eacurvind: gerunziu 14,24
PREAÎNALT: s.m.
(Cel) Preaînalt: s.m. sg. ac. 5,16; 6,4
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PREPELIÞÃ: s.f.
prepeliþã: sg. ac. 16,2

pruncilor : pl. gen. 10,21; 11,8; 12,24; 18,10
pruncii: pl. nom./ac. 18,5, 9

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi reg.) PRETUTINDINI
pretutindini: 2,9; 7,24

(a) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 14,21; 18,9, 21
fiind puse: pasiv gerunziu 4,4
puind: gerunziu 4,14; 18,5, 21
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 7,8, 10
pus-am: ind. pf.c. 1.sg. 8,9
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
puindu-: gerunziu 13, 15
pune: ind. prez. 3.sg. 15,9
era pusã: pasiv ind. imp. 3.sg. 17,20

(a) PREÞUI: v. IV
a preþui: inf. prez. 11,22
(a se) PRICI: v. IV
(sã) priceaºte: ind. prez. 3.sg. 15,9
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom./ac. 14,27; 18,18
pricinii: sg. gen. 17,12

(a) PURCEDE: v. III
purced: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14

PRIETEN , -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) PRIIATIN; PRIETIN
priiatinã: s.f. sg. nom. 1,16
priiatinii: s.m. pl. nom./ac. 7,14, 2 7
priiatinilor: s.m. pl. gen. 18,10

(a se) PURTA: v. I
au purtat : ind. pf.c. 3.sg. 10,18
purtându(-sã): gerunziu 14,1
purtând: gerunziu 18,16

PRIETENIE: s.f.
prietiniia: sg. ac. 8,18

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 1,15
pururea: 11,22; 14,31; 17,10

PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac., în loc. adj. fãrã prihanã 4,9; 7,26
(a se) PRIMI: v. IV
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 2,18
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 3,6; 14,19
e priimit: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 9,10
vor fi priimit e: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 9,12
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 15,15
(s-)au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 18,7
a priimi: inf. prez. 18,9

PUSTIETATE: s.f.
pustietate: sg. ac. 5,24
PUSTIIT, -Ã: adj.
pustiit: n. sg. nom. 10,7
PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. rezum. cap.11; 18,20
pustii: s.f. pl. ac. 11,2
pustii: adj. n. pl. ac. 11,2

PRIMIT, -Ã: adj.
priimitã: f. sg. ac. 3,14

(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,8; 7,27; 13,5, 16, 19;
19,17
pot: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2; 17,2
pociu: ind. prez. 1.sg. 8,21
sã poatã: conj. prez. 3.pl. 10,8; 12,20; 13,9; 16, 11
poþi: ind. prez. 2.sg. 11,24
am putut: ind. pf.c. 1.pl. 5,13
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 9, 13; 11,20, 21; rezum. cap.12; 12,10;
14,17; 16,17, 27; 17,5, 9; 19,19
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 9, 13
ar putea: cond. prez. 3.sg. rezum. cap.11; 11,26
au putut: ind. pf.c. 3.pl. 13,1, 9
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 15.6

(a) PRINDE: v. III
prinde: ind. prez. 3.sg. 7,23
(a) PRISOSI: v. IV
prisosind: gerunziu 11,5
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”
prisosit: sg. ac., în loc. adv. de prisosit rezum. cap.7; 11,8
(a) PRIVEGHEA: v. I
va priveghea: ind. viit.I. 3.sg. 6,16
PRIVEGHERE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PRIVIGHERE
privigheri: pl. ac. 14,23

PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom./ac. 1,3; 7,20, 23; 8,7; 9,11; 12,15, 16, 18;
13,4; 14,31; 15,3; 16,13, 22, 23; 17,17; 19,12
puterii: sg. gen./dat. 5,13, 24; 7,25; 11,21, 22; 12,18
puteare: sg. nom./ac. 6,4; 10,2, 14; 12,17; 17,5
puterile: pl. ac. 7,17
puteri: pl. ac. 8,7
puterea: sg. ac. 18,22

(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
vor privi: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
PR OROC: s.m.
prorocii: pl. ac. 7,27
proroc: sg. gen. 11,1
(a) PROROCI: v. IV
prorocesc: ind. prez. 3.pl. 14,28
PROST, PROASTÃ: s.m./f. (aici) „þãran”, „om de la plug” (dupã
lat. rÀsticus, -i – s.m. – „þãran”)
prost: m. sg. nom. 17,16
PRUNC : s.m.
prunc: sg. nom. 8,19

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnicilor: s.m. pl. gen. 5,24
(cei) putearnici: s.m. pl. nom. 6,7
(celor) putearnici: s.m. pl. gen. 8,11
(mai) putearnicã: adj. f. sg. nom. 10,12
putearnic: adj. m. sg. nom. 14,4
putearnicul: adj. antep. n. sg. nom. 17,18
putearnicã: adj. f. sg. ac. 18,5
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PUTERNICEªTE: adv. (În v. ºi reg.) „cu putere”; aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare es te în
Lesicon r omanesc-latinesc-unguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
puterniceaºte: 6,7
(a) PUTREZI: v. IV
putrãz eaºte: ind. prez. 3.sg. 9,15
PUTREZITOR, -TOARE: ad j. (Înv.) (Prin ext.) „care este
muritor, efemer”
putrezitoar e: f. pl. gen. 19,20
PUÞIN, -Ã: pron. nehot./adj./adv.; var. (Înv.) PUÞÂN, -Ã
puþânã: adj. f. sg. nom./ac. 2,1; 16,27
puþân : adj. n . sg. nom. 7,9
puþinã: adj. f. sg. ac. 9,5
puþine: pron. nehot. m. pl. nom. 3,5
puþin : adv. 6,7
puþân : adv. în loc. adv . dupã puþân „în curând” 15,8
R

(a) RADE: v. III
sã r azã: conj. pr ez. 3.sg. 13,11
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 4,4; 17,17
ramurile: pl. nom. 4,5
RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. rezum. cap.11
RAZÃ: s.f.
razele: pl. ac. 2,3
raza: sg. ac. 16,27
(a) RÃBDA: v. I
au rãbdat: ind. pf.c. 3.pl. 11,10
rãbdând: gerunziu 11,21
vor rãbda: ind. viit.I. 3.pl. 14,10
RÃBDARE: s.f.
rãbdar ea: sg. ac. 2,19
rãbdar e: sg. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.12
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom. 3,15; 15,3
rãdãcini: pl. ac. 4,3
rãdãcinilor : pl. gen. 7,20
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDIC A
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. ac. 13, 12
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu 7,27
rãmânea: inf. prez. fãrã a 11,26
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 16,6; 18,20

(a) RÃSÃRI: v. IV
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 4,4
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 5,6
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 16,28
RÃSCOALÃ: s.f.
rãscoala: sg. ac. rezum. cap.18
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
au rãs plãtit: ind. pf.c. 3.sg. 10,17
(a) RÃSPUNDE: v. III
sã rãs punzã: con j. prez. 3.pl. 6,11
(a) RÃSTURNA: v. I
va rãstur na: ind. viit.I. 3.sg. 5,24
(a) RÃSUNA: v. I
rãsuna: ind. im p. 3.sg. 18,10
RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. nom., în sintagma rãsunarea îndãrãpt „ecou” 17,18
(a) RÃTÃCI: v. IV
au rãtãcit : ind. pf.c. 3.pl. 2,21; 12,24; 17,1
rãtãcit-am: ind. pf.c. 1.pl. 5,6
rãtãcind: gerunziu 11,16
rãtãcesc: ind. prez. 3.pl. 12,2; 13,6
a rãtãci: inf. prez. 14,22
RÃTÃCIRE: s.f.
rãtãcirii: sg. gen. 12,24
rãtãcire: sg. nom./ac. 14,16; 15,4
RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: adv. 13, 12; 14,29, 30
rãul: adj. antep. n. sg. nom. 14,16
rãu: adj. n. sg. ac. 15,4
rea: adj. f. sg. ac. 5,21
(mai) r eale: adj. n . pl. nom. 17,6
reale: adj. n. pl. gen. 18,17
rãu: s.n. sg. ac. 15, 12
rãul: s.n. sg. ac. 16,8
(celor) rãi: s.m. pl. gen. rezum. cap.19
reale: s.n. pl. ac. 1,6; rezum. cap.10; 18,19
(celor) reale: s.n. pl. gen. 15,6
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 18,9
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tatea: sg. nom./ac. 2,21; 4,11; 5,13, 24; 7,30; 12,2, 10
rão tãþii: sg. gen. 10,7
rão tate: sg. ac. 12,20; 16,14
rão tãþi: pl. nom./ac. rezum. cap.14; 14,22
rão tatea: sg. gen (cu prep. a + toatã) 14,27
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 8, 15; 12,9; 14,22

(a se) RÃPI: v. IV
rãpitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,11

RÃZVRÃTIT, -Ã: adj.
rãzvrãtite: n. pl. nom. 1,3

RÃPIT, -Ã: adj.
rãpit: m. sg. ac. 14,15

RÂND: s.n.
rânduri: pl. ac. 18,24

RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchilor: pl. dat. 1,6

(a se) RÂNDUI: v. IV
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 14,15
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(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 13,18
am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.18; 19,3
a (sã) ruga: inf. prez. 18,21

(sã) vor rândui: ind. viit.I. 3.pl. 3,5
rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,1
rândui-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 8,14
ai rânduit: ind. pf.c. 2.sg. 9,2; 11,2 1, 25; 16,2
sã rânduiascã: conj. pr ez. 3.sg. 9,3
voiu rândui: ind. viit.I. 1.sg. 9,12
rânduieºti: ind. prez. 2.sg. 12,15, 18
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg. 13,3
rânduind: gerunziu 15,1
a f i rânduitã: pasiv inf. prez. 15,12

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. rezum. cap.9; 18,21
RUMEN, -Ã: adj.; var. (Reg.) RUMÃN
rumãnã: f. sg. ac. 13,14

RÂNDUIALÃ: s.f.
rãnduialã: sg. ac. 17,2
rânduiala: sg. ac. 7,17, 29
rânduialele: pl. ac. 7,19

(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi r eg.) (a) RUMPE
va rumpe: ind. viit.I. 3.sg. 4,19
(a se) RUªINA: v. I
(sã) ruºineazã: ind. rpez. 3.sg. 13,17

RÂU: s.n.
râurile: pl. nom. 5,23
râului: sg. gen. 11,7
râul: sg. nom. 19,10

S

RÂVNÃ: s.f. „invidie”; „gelozie”
râvnii: sg. gen. 1,10
râvna: sg. nom. 5,18

SABIE: s.f.
sabie: sg. nom. 18,16

(a) RÂVNI: v. IV „a dori”, „a jindui”
sã râvniþi: conj. prez. 2.pl. 1,12

SARE: s.f.
sare: sg. ac., în sintagma izvodire de sare 10,7

REPAUS: s.n.; var. (În v. ºi pop.) RÃPAOS, RÃPAUS
rãpaos: sg. nom./ac. 2, 1; 4,7
rãpausul: sg. ac. rezum. cap.4

SÃGEATÃ: s.f.
sãjata: sg. ac. 5,12
SÃLAª: s.n.
sãlaºuri: pl. ac. 11,2

(a se) RIDIC A: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a se) RÃDICA
(sã) rãdicã: ind. prez. 3.sg. 5,15

SÃLÃªLUIRE: s.f.
sãlãºluiri: sg. gen. 18,3

(a se) RISIPI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a se) RÃSIPI
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 2,3; 3,16
(sã) rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,15
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 5,22
rãsipi: inf. prez. fãrã a 11,20
[fiind] rãsipiþi: pasiv ger unziu 11,2 1
sã rãsipeascã: conj. prez. 3.pl. 12,8
a rãsipi: inf. pr ez. 12,9
rãsipindu(-sã): gerunziu 12,27
(sã) rãsipea: ind. im p. 3.pl. 16,4
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 17,3

(a) SÃLTA: v. I
au sãltat: ind. pf.c. 3.pl. 19,9
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 3,16; 10,15; rezum. cap.14; 14,6
sãmânþã: sg. nom./ac. 7,2; 12, 11
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. nom./ac. 6,26; 13,18
sãnãtatea: sg. nom. 16,9

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE „pieire”
rãsipirii: sg. gen., în sintagma pãmântului rãsipirii 18,15

(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA: v. I
(s-)au sânãtoºat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.16

ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 19,13

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracul: s.m. sg. ac. 2, 10

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roadã: s.f. sg. ac. 3,11; 15,4
rod: s.n. sg. ac. 3,13
rodul: s.n. sg. nom. 3,15
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 4,5; 16,22, 26
roduri: s.n. pl. ac. 10,7

(a) SÃRI: v. IV
vor sãri: ind. viit.I. 3.pl. 5,22
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 18,15
(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.16

ROªEALÃ: s.f.; var. (În v.) RUªALÃ
ruºalã: sg. ac. 13, 14

(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(ne-)am sãvârºit: ind. pf.c. 1.pl. 5,13

ROªU, ROªIE: adj.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie rezum. cap.10; 10,18; 19,7
ROUÃ: s.f.
roao: sg. ac. 11,23
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 7,1

SÂNGE: s.n.
sânge: sg. ac. 7,2; 11,7; 12,5
sângele: sg. nom. 14,25
SÂRGUIRE: s.f. „strãdanie”
sârguire: sg. ac. 12,21
sârguirea: sg. ac. 14,18
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s ãmnul: sg. ac. 16,6
seamne: pl. ac. 2,9; 10,16
seamnele: pl. ac. 8,8

SÂRGUITOR, -TOARE: ad j.
sâr guitoriul: adj. antep. n. sg. ac. 13,2
SCAUN: s.n.
scaunele: pl. ac. 5,24; 6,22; 9,12
scaunelor : pl. gen. 7,8; 9,4
scaunul: sg. ac. 9,10
scaune: pl. ac. 18,15

SETE: s.f.
seatii: sg. gen. 11,4
seat ea: sg. ac. 11,9
SFAT: s.n.
sf atul: sg. ac. 9,13; 10,5

SCÃDERE: s.f. „reducere a unei cantitãþi”; „cusur”
scãdeare: sg. ac. 8,18
scãdearea: sg. ac. 11,5

SFÂNT, -Ã: adj./s.
Sfânt: adj. n. sg. nom., în sintagmele Duhul Sfânt/Duhul Tãu cel
Sfânt 1,5; 9,17
sf inte: ad j. f./n. pl. ac./gen. 2,22; 3,13; 7,27; 14, 15
sfânt : adj. m./n. sg. nom./ac./gen . 5,17; 7,22; 9,8; 10,20; rezum.
cap.12; 12,3
sf intele: adj. antep. n. pl. ac. 9,10
sfântului: adj. antep. m. sg. gen. 11,1
sf inþii: s.m. pl. ac. 4,15
(cei) sfinþi: s.m. pl. ac. 5,5
(celor) sfinte: s.n. pl. gen. 10,10
sf inþilor: s.m. pl. dat. 18,1

(a) SCÃPA: v. I
scãpând: gerunziu 14,6
a scãpa: inf. prez. 16,15
scãpa: inf. prez. fãrã a 17,9
SCÂNTEIE: s.f.
scânt eae: sg. nom. 2,2
scânt eile: pl. ac. 3,7
scânt ei: pl. ac. 11,19
(a se) SCHIMBA: v. I
sã schimbe: conj. prez. 3.sg. 4,11
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 9,6
(sã) schimba: inf. prez. fãrã a 12,10
(se) schimba: inf. prez. fãrã a 12,20
schimbat f iind: pasiv gerunziu 16,25
(sã) schimbã: ind. prez. 3.sg./pl. 19,17, 18

(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºindu(-se): gerunziu 4,13
(sã) sfârºia: ind. imp. 3.pl. 17,14
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,1; rezum. cap.4; 4,17; 5,4;
7, 18; 11,14, 15; 12,27; 14,27
sfârºit : sg. nom./ac. rezum. cap.2; 8,1; 12,17; 14,14; 18,21; 19,1, 4
sfârºitului: sg. dat. 2,5
sfârºiturile: pl. nom. 3,19

SCHIMBARE: s.f.
schimbãrilor: pl. gen. 7,18
schimbãrile: pl. ac. 7,18
schimbarea: sg. nom. 14,26

SFÂRªIT, -Ã: adj.
sfârºite: f. pl. nom. 4,16
sfârºitã: f. sg. nom. 6,16
sfârºiþi: m. pl. ac. 17,18

SCOARÞÃ: s.f.
scoarþa: sg. ac. 13,11
(a) SCOATE: v. III
a scoate: inf. prez. 4,14
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 10,2, 19; 19,l0

SILÃ: s.f . (Înv.) „putere”
sila: sg. ac. 5,11
(a) SILI: v. IV
silea: ind. im p. 3.pl. 19,13

(a) SCOBI: v. IV „a ciopli”; „a sculpta”
era scobite: pasiv ind. imp. 3.pl. 18,24
era scobitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 18,24

(a) SIMÞI: v. IV
au simþit: ind. pf.c. 3.pl. 14,30

SCUMP, -Ã: adj.
scump: n. sg. ac. 2,7
scumpã: f. sg. ac., în sintagma piatra cea scumpã 7,9
SCURT, -Ã: adj./adv.
scur t: adv. în expr. întru scurt „r epede”/pe scurt „pentr u scurt
timp” 4,13; 16,3
scur tul: adj. antep. n. sg. nom. 14,14
scur tã: f. sg. nom. 15,9
SCUTEC: s.n.
scut ece: pl. ac. 7,4
(a se) SCUTURA: v. I
(sã) v or scutura: ind. viit.I. 3.pl. 4,4
(sã) scutur a: ind. imp. 3.pl. 17, 14
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. nom./ac., în sintagma luare de samã/luarea de samã
2,20; 3,6, 13; 4,15; 12,20; 19, 14
samã: sg. ac., în loc. adj. nebãgat în samã 10,4
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. nom./ac. 5,11, 13

SIMÞIRE: s.f.
sâmþirea: sg. ac. 4,12
sâmþire: sg. nom./ac. 7,7; 15,18
simþirirle: pl. nom. 4,8
simþirea: sg. nom./ac. 8,6; 9,15, 17
simþire: sg. ac. rezum. cap.13
SINGUR: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. rezum. cap.8; 10,1; rezum. cap.12
sânguri: m. pl. dat. 17,20
singurã: f. sg. nom. 18,25
SLAB, -Ã: adj./s.
slab: adj. n. sg. nom. 2,11
slabã: adj. f. sg. ac. 4,4
(mai) slabe: adj. f. pl. nom. 15, 18
(cel) slab: s.m. sg. ac. 13,18
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. rezum. cap.5
SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunii: sg. gen. rezum. cap.9
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SOMN: s.n.
somnurile: pl. ac. 4,6
somnului: sg. gen. 7,2
somn: sg. ac. 17, 13

SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvit: n. sg. nom. 3,15
(a) SLOBOZI: v. IV
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 2,18

SON: s.n. „sunet”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima ates tare este în I. Eliade, Din scrierile lui lord Byron,
Partea I – III. Traduse de…, Bucureºti, Tipografia lui Eliad, 1834.
sonului: sg. gen. 19,17
sonul: sg. ac. 19,17

SL OBOZIT, -Ã: adj.
slobozitã: f. sg. ac. 5,12
SL UGÃ: s.f.
slugile: pl. ac. 9,4; 14,15
sluga: sg. nom. 9,5; 18,11
slujii: sg. gen. 10,16
slugilor: pl. gen. 12,7, 20
slugã: sg. nom. 18,21
slujile: pl. nom. 19,6

(a se) SORBI: v. IV
(s-)au sorbit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.19

SL UJBÃ: s.f. „folos”; „funcþie”; „utilitate”
slujbã: sg. ac., în loc. adj. (Înv.) de (nici o) slujbã „de folos” 13,13
slujba: sg. nom./ac. 15,7, 15; rezum. cap.19
slujbã: sg. nom./ac. 15,7, 7
slujbei: sg. gen. 18,21
(a se) SLUJI: v. IV
sã (ne) slujim: conj. pr ez. 1.pl. 2,6
au slujit : ind. pf.c. 3.pl. 7,14
sã (sã) slujeascã: conj. prez. 3.sg. 13, 12
slujind: gerunziu 14,21; 16,21, 24; 19,6
(sã) sluji: inf. prez. fãrã a 16,11
slujiia: ind. imp. 3.sg. 16,25
(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
slujesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.19
(sã) slujise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,15
SL UJNICÃ: s.f.
slujnicii: sg. gen. 9,5
SMERENIE: s.f.
smereniia: sg. ac. 2,19
SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 2,3; 16,27
soarele: sg. nom./ac. 5,6; 7,29; 13,2; 18,3
soare: sg. ac. 16,28
SOARTÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SOARTE
soar tea: sg. nom. 2,9; 3,15; 5,5
SOC OTEALÃ: s.f.
socotealã: sg. ac. 11,15
(a se) SOC OTI: v. IV
socotind: gerunziu 1,16; 12,24
(ne-)am socotit : ind. pf.c. 1.pl. 2,16; 15,2
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.sg. 3,2; 5,5
(sã) vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 3,17
(sã) socotesc: ind. prez. 3.pl. 4,8
socoteam: ind. im p. 1.sg. 5,4
am socotit : ind. pf.c. 1.sg. 7,8
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 7,9
a socoti: inf. prez. 7, 15
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. 8,8; 17,12
socotind: gerunziu 9,16
socoteºti: ind. pr ez. 2.sg. 12,15
socotea: ind. imp. 3.pl. 12,27; 17,6
au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,2, 3; 14,20; 15,12, 15
socoti: inf. prez. fãrã a 13,9
(sã) socoti: inf. prez. fãrã a 19, 17
SOL: s.m.
solul: sg. ac. 5,9

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
spãimântându(-sã): gerunziu 17,3
spãimânta: ind. imp. 3.pl. 17,4
(a) SPRIJINI: v. IV
sprijinea: ind. imp. 3.sg./pl. 16,22; 17,16
SPUMÃ: s.f.
spuma: sg. ac. 5,15
(a) SPUNE: v. III
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
a spune: inf. prez. 7,15
(a) S TA: v. I
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 5,1
va sta: ind. viti.I. 3.sg. 5,24; 12,12
stã: ind. prez. 3.sg. 9,4; 10,7; 17, 12
stând: gerunziu 10,7; 18,16; 19,20
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,16; 18,21, 23
stãtut-au: ind. pf.c. 3.pl. 11,3
STARE: s.f.
stare: sg. ac. 5,1
STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
stãpân: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,16
stãpânul: sg. ac. 18,11
(a) S TÃPÂNI: v. IV
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 3,8
stãpâniþi: ind. prez. 2.pl. 6,23
sã stãpâneascã: con j. prez. 3.sg. 9,2
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 14,3
stãpâni: inf. prez. fãrã a 17,2
STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f. „cel care s tãpâneºte”; (art)
„Dumnezeu”
stãpânitoriul/Stãpânit oriul: s.m. sg. nom. 12, 18; 13,3
STÃTÃTOR, -TOARE: adj. (Astãzi rar) „durabil”; „de neclintit”
stãtãtoriu: n. sg. nom./ac. 4,3; 7,23
STÂLP: s.m.
stâlpului: sg. gen., în sintagma stâlpului de foc rezum. cap.18
stâlp: sg. ac., în sintagma stâlp de foc 18,3
STÂMPÃRARE: s.f.; vezi ASTÂMPÃRARE
STEA: s.f.
stealelor: pl. gen. 7,19; 7,29; 10,17; 13,2; 17,5
STEMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) STEAMÃ
steama: sg. ac. 5,17; 18,24
STERP, STEARPÃ: s.m./f.
(cea) stearpã: s.f. sg. nom. 3,13
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(a se) STIDI: v. IV (Înv.) „a se sfii”
(Sã) va s tidi: ind. viit.I. 3.sg. 6,8

(a se) SUI: v. IV „a se ridica”
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.pl. 19,12

STIHIE: s.f.
s tihiilor: pl. gen. 7,17
s tihiile: pl. nom. rezum. cap.19; 19,17

SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom. 5, 11
sunet: sg. nom. 17,17, 18

STINGÃT OR, -TOARE: ad j.
s tângãtoare: f. sg. ac. 19,19

(a) SUPUNE: v. III
a supune: inf. prez. 12,9
au suspus: ind. pf.c. 3.sg. 18,22

(a se) STINGE: v. III
s tângãndu(-sã): gerunziu 2,3
s tânge: ind. prez. 3.sg. 16,17

SUPUS, -Ã: adj.
supus: n. sg. ac. 1,4
supuse: n. pl. nom. 8,14
supusã: f. sg. nom. 12,18

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN , -Ã
s trein: adj. m. sg. ac. 12,15
(cei) s treini: s.m. pl. ac. 19,14

SURPAT, -Ã: adj.
sur pate: f. pl. ac. 17,18

(a) STRÃLUCI: v. IV
s trãluci-vor : ind. viit.I. 3.pl. 3,7
au strãlucit: ind. pf.c. 3.sg. 5,6
s trãlucind: gerunziu 16,22
f iind strãlucitã: pasiv gerunziu rezum. cap.17

ª

ªARPE: s.m.
ºar pe: sg. ac. rezum. cap.16
ºerpii: pl. ac. 11,16
ºerpi: pl. ac./gen . rezum. cap.16; 16,5
ºerpilor : pl. gen. 17,9

STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucire: sg. nom./ac. 4,1; 8,10, 18; 10,14
s trãlucirii: sg. gen. 7,25
s trãlucirea: sg. nom. 7,26
STRÂMB, -Ã: adj./adv.
s trâmb: n. sg. nom. 13,13
s trâmb: n. sg. nom., în sint agma jurãmântul strâmb 14,25
s trâmb: adv. 14,28

(a) ªEDEA: v. II
ºezând: gerunziu 6,15
(a) ªTERGE: v. III „a ucide”; „a nimici”
ºt ergându-: gerunziu rezum. cap.12

STRÂMBÃTATE: s.f. (Înv. ºi pop.) „nedreptat e”
s trâmbãtate: sg. ac. rezum. cap.12

(a se) ªTI: v. IV
vom ºti: ind. viit.I. 1.pl. 2,17
am ºtiut: ind. pf.c. 1.pl. 5,7
sã (sã) ºtie: conj. prez. 3.sg. 5, 12
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 7,12
sã ºtiu: con j. prez. 1.sg. 7,17; 9,10
ºtie: ind. prez. 3.sg. 8,8; 9,9, 11
ºti: ind. prez. 3.sg. 8,8
ºtiind: gerunziu 8,9, 21; 13,16; 15,2; 18,6
a ºti: inf. prez. 8,21; 15,3
ºtiia: ind. imp. 3.sg./pl. 9,9; 14,18; 19,1
ºti: inf. prez. fãrã a 9, 13; 13,9
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 9, 17
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg./pl. 11,17; 13,3; 16,22, 26
ºtim: ind. prez. 1.pl. 15,2
sã ºti: conj. prez. 3.sg. 15,13
neºtiind: gerunziu 12,10; 18,19

STRÂMT OARE: s.f.
s trâmtoarea: sg. ac. 5,3
STRICARE: s.f.
s trâcarea: sg. nom. 14,12
STRIGARE: s.f.
s trâgãrii: sg. gen. 17, 18
SUBÞIRE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE
supþire: n./f. sg. nom./ac. 5,15; 7,22, 23
(a) SUFERI: v. IV
suferi: inf. prez. fãrã a rezum. cap.2
vor suferi: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
suferind: gerunziu rezum. cap.11

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. nom./ac. 6,24; 7,16; 13,13
ºtiinþã: sg. nom. 7,17
ºtiinþei: sg. gen. 8,8

(a) SUFLA: v. I „a respira”; „a insufla”
suflând: gerunziu 11,19
au suf lat: ind. pf.c. 3.sg. 15,11
SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. 2,2
suflare: sg. ac. 11,21

(a) ªUIERA: v. I
ºuierând: gerunziu 17,17

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,4, 11; 4,11, 14; 9,15; 10,16; 15,11; 16,14;
17,8
sufletelor: pl. gen. 2,22; 3,13; 12,6; 14,26
sufletele: pl. nom./ac. 3,1; 7,27; 11,27; 14,5; 17,1, 14
sufletu: sg. ac. 8, 19
suflet: sg. ac./gen. 10,7; 13,17; 14,29; 15,14
sufletelor: pl. dat. adn. 14,11
sufletului: sg. gen. 15,8; 16,9

ªUIERARE: s.f.
ºuier area: sg. nom. 17,9
T
TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 19,7
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TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. 2,22
taina: sg. ac. 6,24
tainei: sg. gen. 12,5
TARE: ad j./adv./s.
(cel) tare: s.m. sg. ac. 6,1
(celor mai) tari: s.m. pl. dat. 6,9
(mai) tare: adv. 6,9
tare: adv. 10,5
tare: adj. m./f. sg. ac. 8,15; 10,12; 14,3
mai tare: adj. m. sg. nom. 13,4
TATÃ: s.m.
tatã: sg. nom./ac. 2,16; 10,1
tatãl: sg. ac. 14,15

INDICE
TINEREÞE: s.f.
tinereaþe: sg. ac. 2,6
tinereaþele: pl. nom./ac. 4,16; 8,2
TIRAN: s.m.
tiran : sg. nom. 12,14
tiranilor: pl. gen. 14,16
TIRANIE: s.f.; var. (Înv.) TIRÃNIE
tirãnie: sg. ac. 16,4
TOIAG: s.n. (aici) „sceptru”
toiagele: pl. ac., în sintagma toiagele împãrãteºti 6,22
toiagul: sg. ac., în sintagma toiagul împãrãþiii 10,14

(a) TÃCEA: v. II
tãcând: gerunziu 8,12

(a se) TOPI: v. IV
(sã) va topi: ind. viit.I. 3.sg. 16,29
topea: ind. imp. 3.sg. 19,20
(sã) topea: ind. imp. 3.sg. 19,20

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. nom. 18,14

(a) TRAGE: v. III „a îndemna”
au tras: ind. pf.c. 3.pl. 14,18

(a se) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduia: ind. imp. 3.sg. 12,27
tãgãduind: gerunziu 16,16
tãgãduindu(-sã): gerunziu 17,9

TRAI: s.n.
traiul: sg. nom. 8,16

(a) TÃIA: v. I
tãind: gerunziu 5,11
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 13,11
au tãiat: ind. pf.c. 3.pl. 18,23
(a se) TÃINUI: v. IV
(sã) tãinui: inf. prez. fãrã a rezum. cap.1; 1,8
a (sã) tãinui: inf. prez. 10,8
(a se) TÃMÃDUI: v. IV
(s-)au tãmãduit: ind. pf.c. 3.pl. 9,19
au tãmãduit: ind. pf.c. 3.sg. 10,4
TÃMÂIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃMÂIARE
tãmãiare: sg. ac. rezum. cap.18
tãmâiare: sg. ac. 18,21
TÃRIE: s.f.
tãrie: sg. nom. 6,4
tãriia: sg. ac. 16,16
TÂNÃR, -Ã: adj.
tinãr: m. sg. nom. 8,10
(a se) TEME: v. III
temându(-sã): gerunziu 4,20
teame(-se)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 8,15
temându(-Te): gerunziu 12,11
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg. 18,25

TRANDAFIR: s.m.
trandafiri: pl. ac. 2,8
TRÂNDÃVIRE: s.f.
trândãvirii: sg. gen. 8,9
trândãvire: sg. nom. 11,13
TREABÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „folos”
treabã: sg. ac. 4,5
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.1; r ezum. cap.8; 12,15,
19; 13,8; 16,28
(a) TRECE: v. III (Înv. ºi pop.) „a ocoli”; „a lãsa sã scape”; „a
ierta”; „ a se ir osi”; „a se scurge”
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 1,8, 11; 2,3
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 2,7, 8; 19,5
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 4,20
trecut-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,9
treace: ind. viit.I. 3.sg. 5,10, 15
voiu treace: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
trecutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,18
treci: ind. prez. 2.sg. 11,24
trecând: gerunziu 14,5, 16
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 19,8
trecea: ind. imp. 3.pl. 19,18
TRECERE: s.f.
treacere: sg. nom. 2,5
treacerea: sg. nom./ac. 5,12; 17,9; 19,16

TEMEI: s.n. (Înv. ºi pop.) „temelie”
temeiu: sg. ac. 4,3
temeiuri: pl. ac. 4,19

TRECUT, -Ã: s.m./f.
(ceale) trecute: s.f. pl. ac. 8,8
(celor) trecute: s.f. pl. gen. 11,13

TEMERE: s.f. „teamã”; „spaimã”
teamere: sg. ac. 5,2
teameri: pl. nom. 18,17

(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 17,9

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 17,15
TINÃ: s.f.
tina: sg. ac. 7,9

TRESTIE: s.f.
trestie: sg. ac. 3,7
TREZIE: s.f.; var. (Înv.) TREZVIE (Înv.) „curãþenie suf leteascã”;
„neprihãnire”; (Înv.) „cumpãtare”
treazviia: sg. nom. 8,7
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TREZIT: adv.; var. (Înv.) TREZVIT „înþelep t”; „cumpãtat”
trezvit: 9,11
(a se) TRIMITE: v. III
(sã) v or trimite: ind. viit.I. 3.pl. 5,23
trimite: imperativ 2.sg. 9,10
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 9,17
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 11,16; 12,8
a trimit e: inf. prez. 11,18
trimiþând: gerunziu 11,19
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.pl. 16,3
era trimise: pasiv ind. imp. 3.pl. 16, 18
trimiþându-: gerunziu 19,2
TRIMITERE: s.f. „aruncare”
trimiterile: pl. nom. 5,22
TRUFAª, -Ã: adj.
tr ufaºii: m. pl. nom. 14,6
tr ufaºi: m. pl. nom. 15,14
TRUFIE: s.f.
tr ufiia: sg. nom. 5,8
TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 1,4; 2,3; 9,15
tr up: sg. ac. 7, 1; 8,20
tr upului: sg. gen. 18,22
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(sã) v or turbura: ind. viit.I. 3.pl. 5,2
(s-)au tur burat : ind. pf.c. 3.sg. 16,6
[f iind] turburaþi: pasiv gerunziu 17,3
tur bura: ind. im p. 3.sg. 17,4, 9
au turbur at: ind. pf.c. 3.pl. 18,17, 19
TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
tur burarea: sg. nom. 14,25
tur burãrile: pl. ac. 17,8
TULBURAT, -Ã: adj.; var. (În v.) TURBURAT, -Ã
tur burata: adj. antep. f. sg. nom. 17,10
Þ
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þâne: ind. prez. 3.sg. 1,7
a þânea: inf. prez. 10,2
þânea: inf. prez. fãrã a 11,26
þânea: ind. im p.3.sg. 17,4
þineþi: ind. prez. 2.pl. 6,3
(s-)au þinut : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.14
þine: ind. prez. 3.sg. 16,26
(sã) þinea: ind. imp. 3.sg. 17,19
þiind: gerunziu 18,14
ÞINERE: s.f.
þinear ea: sg. ac. 13,11
U
(a se) UCIDE: v. III
ucide: ind. prez. 3.sg. 1,11; 14,24; 16,14
a ucide: inf. prez. 11,20; 18,5
(sã) ucide: inf. prez. fãrã a 11,21
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 16,9
ucidu(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
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UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen., în sintagma uciderii de fr ate 10,3
uciderea: sg. nom. 14,25
UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºi: s.m. pl. ac. 12,5
UCIS, -Ã: adj.
uciºi: m. pl. gen. 11,8
(a se) UITA: v. I
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 16,23
(sã) uit a: ind. imp. 3.sg. 19,19
UITARE: s.f.
uit are: sg. ac. 2,4; 16,11
uitãri: sg. gen. 17,3
(a) UMBLA: v. I
am umblat: ind. pf.c. 1.pl. 5,7
aþi umblat : ind. pf.c. 2.pl. 6,5
umbla: inf. prez. fãrã a 13,19
a umbla: inf. prez. 14,1; 15,15
umblã: ind. prez. 3.sg. 14,31
umbla: ind. im p. 3.pl. 19,20
UMBRÃ: s.f.
umbrã: sg. ac. 2,5
umbra: sg. nom./ac. 5,9; 15,4; 17,20
(a) UMBRI: v. IV
umbrea: ind. im p. 3.sg. 19,7
UMFLAT, -Ã: adj.
umf laþi: m. pl. ac. 4,19
(a se) UMPLE: v. III
au um plut: ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 18,16
sã (ne) um plem: con j. prez. 1.pl. 2,7
UNGERE: s.f. „alif ie”; „ulei par fumat”
ungeri: pl. ac. 2,7
UNIRE: s.f. „credinþã”; „curãþenie sufleteascã”
unirea: sg. ac. 1,1
UNIT, -Ã: adj. (aici) „cr edincios”; „drep t”; „curat sufleteºte”
unitã: f. sg. ac. rezum. cap.1
URÂRE: s.f.
urâre: sg. nom./ac. 2,1; 8,16; 14,11
URÂT, -Ã: ad j.
urât e: n. pl. nom./ac. 12,4; 14,9
(mai) urâtã: f. sg. ac. 19,13
URECHE: s.f.
ureachea: sg. nom. 1,10
urechile: pl. ac. 6,3; 15, 15
(a se) URGISI: v. IV
ur gisiþi fiind: pasiv ger unziu rezum. cap.3
vor urgisi: ind. viit.I. 3.pl. 4,18
(sã) vor urgisi: ind. viit.I. 3.pl. 4,19
au fost urgisit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. rezum. cap.5
ur gisind: gerunziu 14,30
ai ur gisit: ind. pf.c. 2.sg. 19,20
URIAª: s.m.
uriiaº: pl. nom. (cu desinenþa N) 14,6
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INDICE
VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 4,4; 5,11, 15, 24
vânturilor: pl. gen. 4,4; 7,20

(a se) URÎ: v. IV
a (sã) urî: inf. prez. rezum. cap.1
ai urât: ind. pf.c. 2.sg. 11,25; 12,3
urând: gerunziu 11,25; 14,19
(a) URMA: v. I
urmeazã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,25; 4,2; 7,30; rezum. cap.8; 15,9
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.6
urma: ind. imp. 3.pl. 19,2
URMÃ: s.f.
urma: sg. nom./ac. 2,3; 5,10
urmã: sg. ac., în loc. adj. ceale mai de pre urmã 2,16, 17; 3,17
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã „mai târziu” 4, 19; 19,11
URS: s.m.
urºi: pl. ac. 11,18
USC AT, -Ã: ad j.
uscat: n. sg. nom. 19,7
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 6, 15; 19,16
uºii: sg. gen. 19,16
UªOR: adv
uºor: 5,11
V
VAL: s.n.
valurile: pl. ac. 5, 10
valuri: pl. ac. 5,10; 14,1, 3
VAS: s.n.
vas: sg. ac. 13,11; 15,7
vasã: pl. ac. 15,7
vase: pl. ac./dat. 15,7, 13
VÃDIRE: s.f.
vãdirea: sg. ac. 2,14
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvei: sg. dat. 2,10

VÂRSTÃ: s.f.
vârs ta: sg. nom. 4,9
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vãrtos: adv. 8,6; rezum. cap.9
vâr tos: adv. 5,23; 8,1
vâr toasã: ad j. f. sg. ac. 11,4
vâr tos: ad j. m./n. sg. nom./ac. 11,11; 17,18
vâr tosul: ad j. antep. m. sg. nom. 18,15
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. nom./ac. 2,11; 6,1; 18,22; 19,19
vâr tute: sg. ac. 16,19
VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 3,8; 4,2, 19; 5,16; 6,22; 12,10;
14,13; 16,6
veacilor: pl. gen. 8,8
veacului: sg. dat. 14,6; 18,4
VECHI, VE CHE: adj.
veache: f. sg. ac. 13,10
(a se) VEDEA: v. II
vãzând: gerunziu 4,14; 5,2; 16,18
vãzându-: gerunziu 7,23; 12,27
(sã) vãd: ind. prez. 3.pl. 13,1, 7
au vãzut: ind. pf.c. 3.pl. 19,11
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 2,17
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 4,17
vedea(-)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 4,18
(sã) veade: ind. prez. 3.sg. 6, 13
(mã) voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 8,15
(sã) vedea: inf. prez. fãrã a 13,5
a vedea: inf. prez. 15,15; 17,9
vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 15, 19; 16,7; 18, 1
(sã) vedea: ind. im p. 3.pl. 17,6
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. în loc. adv. la vedere/întru vedeare/din vedeare
2,15; 9,16; 19, 17
vedeare: sg. nom. 15,5
vedearea: sg. nom./ac. 11,20, 24; 15,19
vederile: pl. nom. 18,17, 19

VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmarea: sg. nom./ac. 11,20; 18,3

(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,9; 12,12
veniþi: imperativ 2.pl. 2,6
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 4,20
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,7, 11; 12,27; 14,14; 18,17; 19,1, 12
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 8,20
a veni: inf. prez. 16,4
venindu-: gerunziu 16,5
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,14
vine: ind. prez. 3.sg. 7,2; 17,13
viind: gerunziu 16,10
sã vie: conj. prez. 3.sg. 17,20

VÃTÃMAT, -Ã: adj.
vãtãmaþi: m. pl. nom. 18,2

VENIN AT, -Ã: ad j.
veninaþilor : adj. antep. m. pl. gen. 16,10

VÃZDUH: s.n.
vãzduhul: sg. ac. 2,3; 5,11; 7,3; 17,9
vãzduh: sg. nom./ac. 5,11, 12; 13,2

VESEL, -Ã: ad j.
veaselã: f. sg. nom. 6, 17

(a se) VÃRS A: v. I
(sã) varsã: ind. prez. 3.sg. 5,15
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
(a se) VÃTÃMA: v. I
a (sã) vãtãma: inf. prez. 14,29
(sã) vãtãma: ind. imp. 3.pl. 18,2
ai vãtãmat: ind. pf.c. 2.sg. 18,8

VÂNDUT, -Ã: adj.
vândut: m. sg. ac. 10,13

(a se) VESELI: v. IV
(sã) veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 1,13
(m-)am veselit: ind. pf.c. 1.sg. 7,12
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(s-au) v eselit: ind. pf.c. 3.pl. 11,5
(sã) v eselesc: ind. prez. 3.pl. 14,28
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(a) ZÃCEA: v. II
au zãcut: ind. pf.c. 3.pl. 17.2
(a) ZÃMISLI: v. IV
am zãmislit: ind. pf.c. 1.sg. 7,1
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zioa: sg. ac. 3,18
zi: sg. ac. 5,15
zilei: sg. gen. 10,17
zile: pl. ac. rezum. cap.17
(a) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.pl. 2,1; 5,14
zicând: gerunziu 5,3
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
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INDICE
a zidi: inf. prez. 9,8
fiind zidit : pasiv gerunziu 10,1
ZIDIRE: s.f.
zidirea: sg. nom. 16,24
zidire: sg. ac. 19,11
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ziditoriului: sg. gen. rezum. cap.13
Ziditoriul: sg. nom. 13,1
ZUGRÃVIRE: s.f.
zugrãvirii: sg. gen. 15,4
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SPRE ECLEZIASTUL ISUS, FIIUL LUI SIRAH
Cuvânt 1
multor noao }i a mari oameni prin leage }i prin proroci }i prin al]ii, carii au
urmat dup@ dân}ii, ni s -au ar@tat în]elepciunea. Întru carii a l@uda s@ cuvine
pre Israil pentru înv@]@tura }i în]elepciunea. C@ nu numai ei gr@ind de lips@
242v iaste a fi înv@]a]i, ci }i cei din afar@ }i spuind, }i scriind a putea fi | foarte înv@]a]i. Mo}ul
mieu Isus, dup@ ce mai cu deadinsul s-au dat spre stradaniia cetirii legii }i a prorocilor }i
a altor c@r]i care ni s-au dat noao de la p@rin]ii no}tri,
Vrut-au }i el a scrie ceva din ceale ce sânt pentru înv@]@tur@ }i în]elepciune, ca cei ce
poftesc a înv@]a }i acelora}i cunosc@toriu f@cându-s@, mai cu deadinsul s@ iaie aminte cu
inima }i s@ s@ înt@reasc@ spre legiuita cale.
Îndemnu-v@, drept aceaea, pre voi a veni cu bun@ vreare }i cu de}teptat@ grije a face
cetire }i iertare a avea în ceale ce mi s@ pare, urmând chipul în]elepciunii, a sc@dea în
rânduiala cuvintelor. C@ scad cuvintele ovreie}ti când s@ întorc spre alt@ limb@. Iar@ nu
numai aceastea, ci }i îns@}i leagea }i prorocii }i cealeaalalte a altor c@r]i nu pu]in@ schimbare
au când s@ spun între sâne}i.
C@ în anul al optspr@zeacelea, în vremile Ptolomeiu Evergheteanului împ@rat, dup@ ce
am agiuns în Eghipt, }i mult@ vreame acolo fiind, aflat-am acolo c@r]i l@sate, cu de pu]in@,
nici de-a nu s@ b@ga în sam@, înv@]@tur@.
Dirept aceea, bun lucru }i de lips@ a fi am socotit }i eu a adaoge oarecare str@danie }i
osteneal@ a tâlm@ci cartea aceasta. {i cu mult@ priveghiare am adus înv@]@tura în cât@va
243r vreame la ceale ce la sfâr}it || aduc cartea aceasta, a o da }i celor ce vreau a lua sama }i
a înv@]a în ce chip trebuie a deprinde obiceaiurile cei ce au pus a- } îndrepta via]a dup@
leagea Domnului.

ECLEZIASTICUL
Cap 1
În]elepciunea necuprins@ }i întru f@pturi str@lucind, izvodirea din veaci de la sângur Dumnezeu
Atotputearnicul trage, carea o d@ celor ce-L iubesc }i s@ tem de Dânsul. C@ frica Domnului,
carea aici mult e l@udat@, nu numai în]elepciunea, ci }i alte puteri cu sine poart@. Iar@
cu inim@ unit@ trebuie c@tr@ Dumnezeu a s@ apropiia.

1.

243v

oat@ în]elepciunea de la Domnul Dumnezeu iaste }i cu El au fost pururea }i 3 Împ@r. 3, 9
}i 4, 9.
iaste mai înainte de veac.
2.
N@sipul m@rii }i pic@turile ploii }i zilele veacului cine le va num@ra? Naltul
ceriului }i latul p@mântului }i fundul adâncului cine le-au m@surat?
3. În]elepciunea lui Dumnezeu, carea petreace toate, cine o au cercetat?
4. Mai înainte de toate s-au zidit în]elepciunea }i în]eleagerea priceaperii din veac.
5. Izvorul în]elepciunii, cuvântul lui Dumnezeu întru ceale înalte, }i întrarea ei, porunci
veacinice.
6. R@d@cina în]elepciunii cui s-au deascoperit }i iste]iile ei cine le-au cunoscut?
7. R@d@cina în]elepciunii cui s-au dezv@lit }i s-au ar@tat }i sporirea într@rii ei cine o au
în]eles? |
8. Unul iaste Cel Preaînalt, Ziditoriul cel atotputearnic }i Împ@ratul putearnic, }i a s@
teame de El foarte, Cel ce }ade pre scaunul ei }i ce st@pânea}te, Dumnezeu.
9. El o au zidit întru Duhul Sfânt }i o au v@zut }i o au num@rat }i o au m@surat
10. {i o au v@rsat preste toate lucrurile Sale }i preste tot trupul, dup@ darea Sa }i o au
d@ruit celor ce-L iubesc pre Dânsul.
11. Frica Domnului, m@rirea }i lauda }i veseliia }i cunun@ de bucurie.
12. Frica Domnului va îndulci inima }i va da veselie }i bucurie }i lungime de zile.
13. Celui ce s@ teame de Domnul bine-i va fi pre urm@, }i în zioa sfâr}itului s@u s@ va
blagoslovi.
14. Iubirea lui Dumnezeu, cinstita în]elepciune,
15. Iar@ celor ce s@ va ar@ta în vedeare o iubesc întru vedeare }i întru cuno}tin]a celor
mari ale sale.
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*Psalm. 100, 10.
Pilde 1, 7
}i 9, 10.
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16. *Începutul în]elepciunii, frica Domnului, }i cu cei credincio}i în zg@u s-au zidit; cu
f@meile ceale alease umbl@ }i cu cei drep]i }i credincio}i s@ cunoa}te.
17. Frica Domnului, cinstea }tiin]ii.
18. {i cinstea va p@zi }i va îndrepta inima, veselie }i bucurie va da.
19. Celui ce s@ teame de Domnul bine-i va fi, }i în zilele sfâr}itului s@u s@ va blagoslovi.
20. Plinirea în]elepciunii e a s@ teame de Dumnezeu }i plinirea de la rodurile ei. ||
21. Toat@ casa ei o va umplea de la neamuri, }i ceale ascunse de la comoar@le ei.
244r
22. Cununa în]elepciunii, frica Domnului, plinind pacea }i rodul mântuirii.
23. {i o au v@zut }i o au num@rat. {i amândoao sânt darurile lui Dumnezeu.
24. {tiin]a }i în]eleagerea priceaperii în]elepciunea le va împ@r]i. {i m@rirea celor ce o
]in înal]@.
25. R@d@cina în]elepciunii e a s@ teame de Domnul, }i ramurile ei de lung veac.
26. În comoar@le în]elepciunii în]eleagerea }i cinstea min]ii. Iar@ bl@st@mul p@c@to}ilor,
în]elepciunea.
27. Frica Domnului scoate p@catul,
28. C@ cine e f@r@ fric@ nu s@ va putea îndrepta. C@ mâniia îndr@znirii lui r@sipirea lui iaste.
29. Pân@ la vreame va suferi cel r@bd@toriu, }i dup@ aceaea r@spl@tirea veseliii.
30. Sim]irea bun@ pân@ la vreame va ascunde cuvintele ei; a}a buzele multora vor spune
sâm]irea ei.
31. În vistieriile în]elepciunii, ar@tarea înv@]@turii,
32. Iar@ urgisirea p@c@tosului, cinstea lui Dumnezeu.
33. Fiiule, poftind în]elepciunea, ]ine direptatea }i Dumnezeu ]i-o va d@rui,
34. C@ în]elepciunea }i înv@]@tura, frica Domnului, }i ce e bine pl@cut Lui,
35. Credin]a }i blândea]ele; }i va umplea vistieriile ei.
36. Nu fi necredincios teamerii de Domnul }i | s@ nu te apropii de El cu inim@ îndoit@. 244v
37. Nu fi f@]arnic înaintea oamenilor }i s@ nu te sminte}ti în buzele tale.
38. Ia aminte în iale, ca nu cumv a s@ cazi }i s@ aduci sufletului t@u necinste,
39. {i s@ deascopere Dumnezeu ascunsele tale }i în mijlocul adun@rii s@ te zdrobeasc@,
40. C@ci c@ te-ai apropiat cu r@otate de Domnul }i inima ta plin@ e de vicle}ug }i de
în}el@ciune.
Cap 2
Cel ce va s@ slujasc@ lui Dumnezeu steaie în dreptate, în frica lui Dumnezeu }i în r@bdare. Iar@
cel ce s@ teame de Dumnezeu creaz@ }i n@d@jduiasc@ într-Însul }i mari roduri de aci vor lua.
Iar@ amar necredincio}ilor }i ner@bd@torilor. {i roada dumnezeie}tii teameri s@ arat@.

Math. 4, 1.
2 Tim. 3, 12.

*În]el 3, 6.

*Psalm 30, 1.

1.

iiule, apropiindu-te la slujba lui Dumnezeu, st@i întru dreptate }i în fric@ }i
g@tea}te sufletul t@u spre ispit@.
2.
Smerea}te-]i inima }i rabd@; pleac@-]i ureachea }i priimea}te cuvintele
în]eleagerii }i nu gr@bi în vreamea acoperirii.
3. A}teapt@ apestirile lui Dumnezeu; împreun@-te lui Dumnezeu }i a}tapt@ ca s@ creasc@
mai pre urm@ via]a ta.
4. Tot ce-] va pl@cea ia }i în dureare rabd@ }i întru smereniia ta r@bdare s@ aibi;
5. *C@ în foc s@ cearc@ aurul }i argintul, iar@ oamenii cei de-a s@ priimi, în cuptoriul
smereniii. ||
6. Creade lui Dumnezeu }i te va r@scump@ra; }i-]i îndrepteaz@ calea }i n@d@jduia}te 245r
într-Însul. [ine frica Lui }i într-însa îmb@tr@nea}te.
7. Cei ce v@ teame]i de Domnul a}tepta]i mila Lui }i nu v@ plecare]i de c@tr@ Dânsul ca
s@ nu c@de].
8. Cei ce v@ teame]i de Domnul creade]i Lui }i nu s@ va de}erta plata voastr@.
9. Cei ce v@ teame]i de Domnul n@d@jdui]i întru Dânsul }i spre veselie v@ va veni mila.
10. Cei ce v@ teame]i de Domnul iubi]i-L pre Dânsul }i s@ vor lumina inimile voastre.
11. Uita]i-v@, fiilor, la neamurile oamenilor; }i s@ }ti]i c@ nime n-au n@d@jduit întru
Domnul }i s@ fie ru}inat.
12. *C@ cine au r@mas întru poruncile Lui }i au fost p@r@sit? Au cine L-au chemat }i l-au
urgisit?
13. C@ bun }i milostiv e Dumnezeu }i va ierta în zioa n@cazului p@catele; }i ap@r@toriu
iaste tuturor celor ce-L caut@ întru dreptate.
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14. Amar celui îndoit cu inima }i cu buze necurate }i cu mâni de r@uf@c@toare }i celui
p@c@tos, *ce într@ pre p@mânt pre doao c@i.
*3 Împ@r. 18, 21.
15. Amar celor sl@b@noji]i cu inima, carii nu cred lui Dumnezeu; }i pentru aceaea nu
s@ vor ap@ra de la Dânsul.
16. Amar celor ce au pierdut r@bdarea }i celor ce au l@sat c@ile ceale dreapte }i s-au |
ab@tut pre c@i n@sâlnice.
17. {i ce vor face când va înceape a s@ uita Domnul?
18. Cei ce s@ tem de Domnul nu vor fi necrez@tori cuvintelor Lui, *}i cei ce-L iubesc pre *Ioan 14, 23.
El vor ]inea calea Lui.
19. Cei ce s@ tem de Domnul vor c@uta ceale ce sânt bine pl@cute Lui, }i cei ce-L iubesc
s@ vor umplea de leagea Lui.
20. Cei ce s@ tem de Domnul g@ti-vor inimile sale }i înaintea Lui vor sfin]i sufletele sale.
21. Cei ce s@ tem de Domnul p@zesc poruncile Lui }i r@bdare vor avea pân@ la privirea Lui,
22. Zâcând: „De nu ne vom poc@i, vom c@dea în mânile Domnului, }i nu în mânile
omului”;
23. C@, dup@ m@rimea Lui, a}a }i mila Lui cu El iaste”.
Cap 3
Cinstea p@rin]ilor e vreadnic@ de blagosloveniia lui Dumnezeu, }i necinstea de bl@st@m. Blândea]ele
sufletului s@ laud@ împrotiva dezmierd@rii. {i inima vârtoas@, viclean@ }i f@loas@ s@ hulea}te,
l@udând pre cel în]elept }i milostiv.

1.
iii în]elepciunii, bisearica drep]ilor }i neamul lor, ascultarea }i iubirea!
2.
Judecata p@rin]ilor asculta]i, fiilor, }i a}a face]i, s@ v@ mântui]i.
3.
C@ Dumnezeu au cinstit pre tat@l întru fii, }i judecata maicii c@utând o au
înt@rit spre fii.
4. Cel ce iubea}te pre Dumnezeu s@ va ruga pentru p@cate }i s@ va conteni de eale }i în
rug@ciunea zilelor s@ va asculta.
5. {i ca cel ce strânge comoar@, a}a }i cel ce cinstea}te pre maica sa. ||
6. Cel ce cinstea}te pre tat@l s@u s@ va veseli întru fii }i în zioa rug@ciunii sale s@ va
246r
asculta.
7. Cel ce cinstea}te pre tat@l s@u via]@ mai lung@ va vie]ui, }i cel ce ascult@ de tat@l s@u
va stâmp@ra pre maica sa.
8. Cel ce s@ teame de Domnul cinstea}te p@rin]ii }i ca domnilor sluja}te celor ce l-au
n@scut.
9. *În fapt@ }i în cuvânt }i în toat@ r@bdarea cinstea}te pre tat@l t@u,
10. Ca s@-] vie blagoslovenie de la el, }i blagosloveniia lui s@ r@mâie întru cel mai de
pe urm@.
11. *Blagosloveniia tat@lui înt@rea}te casele fiilor, iar@ bl@st@mul maicii dezr@d@cineaz@
temeiurile.
12. Nu te sl@vi întru ocara t@tâni-t@u, c@ nu-]i iaste ]ie slav@ ru}inea lui;
13. C@ slava omului, din cinstea t@tâni-s@u, }i ocara fiiului, tat@l f@r@ de cinste.
14. Fiiule, priimea}te b@trânea]ele t@tâni- t@u }i s@ nu-l întristezi în via]a lui.
15. {i, de va sl@bi de sim]ire, iart@-l }i s@ nu -l urgisea}ti întru vârtutea ta. C@ milosteniia
p@rintelui nu va fi întru uitare.
16. C@ pentru p@catul maicii ]i s@ va întoarce ]ie bine
17. {i întru dreptate ]i s@ va zidi ]ie; }i în zioa n@cazului ]i s@ va aduce aminte }i, precum
în s@nin ghia]a, s@ vor topi p@catele tale.
18. Decât veaste rea iaste cel ce p@r@sea}te pre tat@l; }i e bl@st@mat de Dumnezeu cel
ce înt@rât@ pre maica.
19. Fiiule, întru blândea]e f@ lucrurile tale }i preste slava oamenilor vei fi iubit .
20. *Cât e}ti de mare te smerea}te întru toate }i înaintea lui Dumnezeu vei afla har, |
21. C@ mare-i putearea lui Dumnezeu unuia }i de la cei smearini s@ cinstea}te.
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22. *Ceale mai înalte decât tine s@ nu cau]i }i ceale mai tari decât tine s@ nu ispite}ti.
Ci ceale ce ]-au poruncit Dumnezeu, acealea gândea}te pururea, }i în ceale mai multe
ale Lui lucruri s@ nu fii grijnic.
23. C@ nu-]i iaste de lips@ a vedea cu ochii t@i ceale ascuns@.
24. În lucrurile ceale de}arte nu ispiti mult, }i întru multe lucrurile Lui nu fi grijnic.
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*Danil. 4, 24.

CAP 3 {I 4

25. C@ multe preste sim]irea omeneasc@ s-au ar@tat ]ie,
26. {i pre mul]i i-au împiedecat prepusul altora }i întru de}ert@ciune i-au ]inut sâm]irea lor.
27. Inima vârtoas@ r@u va avea în ceale mai de pre urm@; }i cel ce iubea}te primejdiia
într-însa va peri.
28. Inima ce într@ prin doao c@li nu va avea sporiu, }i cel cu inim@ înd@r@vnic@ întru
aceaea s@ va sminti.
29. Inima viclean@ s@ va îngreoia întru dureri }i p@c@tosul va adaoge a p@c@tui.
30. Adun@rii celor trufa}i nu va fi s@n@tate, c@ tufa p@catului s@ r@d@cineaz@ întru dân}ii
}i nu s@ va în]eleage.
31. Inima în]eleptului s@ în]eleage întru în]elepciune }i ureachea bun@ va auzi cu toat@
pofta în]elepciunea.
32. Inima în]eleapt@ }i în]eleg@toare s@ va feri de p@cate }i în lucrurile drept@]ii sporiu
va avea.
33. *Focul ce arde îl stânge apa, }i milosteniia st@ împrotiva p@catelor.
34. {i Dumnezeu iaste celui ce i-au dat har. Adusu-}-au aminte de El în vreamea viitoare,
}i în vreamea c@derii sale va afla înt@rire. ||
Cap 4

247r

Spre lucrurile milosteniii }i spre în]elepciune mult îndeamn@, ar@tând folosân]ele ace}tiia.
Ru}inea bun@ }i rea. A nu s@ t@inui în]elepciunea, nici adev@rului a gr@i împrotiv@. Pentru
dreptate a s@ lupta. Cuvântului t@u lucrarea s@ r@spunz@. Fii liubovnic c@tr@ supu}i, }i nu
scump.
Tovie 4, 7.

1.
2.

iiule, milosteniia nu o trage de c@tr@ s@rac }i ochii t@i nu-i feri de la cel s@rac.
Pre sufletul cel fl@mând s@ nu-l urgise}ti }i s@ nu înt@râ]i pre cel s@rac întru
lipsa sa.
3. Inima celui lipsit nu o n@c@ji }i nu z@bovi darea celui ce te silea}te.
4. Rug@ciunea celui n@c@jit nu o lep@da }i nu-]i întoarce fa]a de la cel lipsit.
5. De c@tr@ cel s@rac nu-]i întoarce ochii pentru mânie }i nu l@sa , celor ce-}i ]in , înapoi
a te bl@st@ma,
6. C@ a celui ce te blast@m@ întru am@r@ciunea sufletului s@ va asculta cearerea lui; }i-l
va asculta Cel ce l-au f@cut.
7. Adun@rii s@racilor veas@l te arat@ }i celui b@trân smerea}te-]i sufletul }i celui m@rit
smerea}te-]i capul t@ u.
8. Pleac@ s@racului f@r@ întristare ureachea ta }i r@spl@tea}te deatoriia ta }i r@spunde
p@ciuite întru blândea]e.
9. Slobozea}te pre cel ce p@timea}te nedreptate din mâna celui trufa}u }i nu lua acru
întru inima ta.
10. La judecat@ fii s@racilor milostiv ca tat@l, }i în loc de b@rbat maicii lor.
11. {i vei fi tu ca fiiul Celui Preaînalt ascultând }i te va milui mai vârtos decât maica ta. |
12. În]elepciunea fiilor s@i le sufl@ via]@ }i priimea}te pre cei ce o caut@ }i înainte va 247v
mearge în calea drept@]ii.
13. {i cel ce o iubea}te iubea}te via]a; }i cei ce privegheaz@ la ea vor îmbr@]i}a
pl@cearea ei.
14. Cei ce o vor ]inea vor mo}teni via]a; }i unde va întra, va blagoslovi Dumnezeu.
15. Cei ce slujesc ei vor fi urm@tori Celui Sfânt; pre cei ce o iubesc, îi iubea}te Dumnezeu.
16. Cel ce o aude va judeca neamuri; }i cel ce privea}te la ea va r@mânea cutezând.
17. De-i va creade, o va mo}teni }i vor fi întru înt@rire zidirile ei.
18. C@ întru ispit@ umbl@ cu el }i întru cei dintâiu îl aleage.
19. Teamere }i fric@ }i cercetare va duce preste el. {i ea va chinui întru n@cazul înv@]@turii
sale pân@ ce va ispiti întru gândurile sale }i s@ creaz@ sufletului lui.
20. {i-l va înt@ri }i cale direapt@ va aduce la el }i-l va veseli,
21. {i-i va goli ascunsele sale }i va aduna comoar@ preste el }tiin]a }i în]eleagerea
drept@]ii.
22. Iar@, de va r@t@ci, îl va p@r@si }i-l va da în mânile nepriiatinului s@u.
23. Fiiule, ]ine vreamea }i te ferea}te de r@u.
24. Pentru sufletul t@u nu te ru}ina a spune adev@rul.
25. C@ iaste ru}inea carea aduce p@cat }i iaste ru}ine carea aduce m@rire }i dar.
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26. Nu lua fa]@ asupra fea]ii tale, nici asupra sufletului t@u, minciun@.
27. Nu te sfii de aproapele t@u în c@dearea sa, ||
28. Nici ]inea cuvântul în vreame de mântuire. Nu ascunde în]elepciunea ta întru
248r
podoaba sa,
29. C@ în limb@ în]elepciunea s@ cunoa}te. {i în]eleagerea }i }tiin]a }i înv@]@tura în
cuvântul celui în]elept, }i t@riia în lucrurile drept@]ii.
30. Nu gr@i împrotiv@ cuvântului adev@rului nici într-un chip, }i de minciuna neînv@]@turii
tale te ru}ineaz@.
31. Nu te ru}ina a-]i m@rturisi p@catele }i nu te supune la tot omul pentru p@cat.
32. S@ nu stai împrotiva fea]ii celui putearnic, nici te sili împrotiva lovirii r@ului.
33. Pentru dreptate lupt@ pentru sufletul t@u }i pân@ la moarte te lupt@ pentru dreptate,
}i Dumnezeu va învinge pentru tine nepriiatinii t@i.
34. S@ nu fii grabnic în limba ta }i z@darnic }i sl@b@nogit în lucrurile tale.
35. S@ nu fii ca leul în casa ta, r@sturnând paznicii t@i }i ap@sând supu}ii t@i.
36. Nu fie mâna ta întins@ spre luare }i strâns@ spre dare.
Cap 5
Nu trebuie a r@mânea în p@cat pentru n@dejdea averilor, a tinerea]elor, a t@riii au a milii Domnului.
Nu fi r@t@cind, ci st@tornic }i blând în calea Domnului }i inimos în cuvinte. Nu fi clevetitoriu au de
doao limbi.

1.

u privi spre mo}teniri nedreapte }i s@ nu zici: „Am destul@ via]@”, c@ nimic va
folosi în vreamea de izbând@ }i de acoperire. |
248v
2.
{i s@ nu urmezi întru t@riia ta pofta inimii tale.
3. {i s@ nu zici: „Cum am putut au cine m@ va supune pentru ceale sfinte ale meale?”,
c@ Dumnezeu izbândind va izbândi.
4. S@ nu zici: „P@c@tuit-am; }i ce mi s-au înt@mplat trist?”, c@ Cel Preaînalt e, r@bdând,
r@spl@titoriu.
5. De p@catul iertat s@ nu fii f@r@ teamere, nici adaoge p@cat peste p@cat;
6. {i s@ nu zici: „Mila Domnului mare iaste, spre mul]imea p@catelor meale S@ va milostivi”,
7. *C@ mila }i mâniia de la El curând s@ apropie }i spre cei p@c@to}i privea}te mâniia Lui. *Pil. 10, 6.
8. Nu z@bovi a te întoarce la Domnul, nu treace din zi în zi,
9. C@ degrab@ va veni mâniia Lui }i în vreamea izbândii te va pierde.
10. *Nu fi îndoit în bog@]iile ceale nedreapte, c@ nu-] vor folosi în zioa acoperirii }i a izbândii. *Pilde. 11, 4,28.
11. Nu te vântura spre tot vântul }i nu te duce spre toat@ calea, c@ a}a tot p@c@tosul s@
cearc@ în limba îndoit@.
12. Fii st@tornic în calea Domnului }i în adev@rul în]eleagerii tale }i în }tiin]@; }i s@ te
urmeaze cuvântul p@cii }i al drept@]ii.
13. Fii blând a auzi cuvântul, s@-l în]elegi, }i cu în]elepciune gr@ia}te r@spuns adev@rat.
14. De iaste ]ie în]eleagere, r@spunde aproapelui, iar@ de nu, fie mâna ta preste gura
ta, ca s@ nu te prinzi în cuvânt neînv@]at }i s@ te ru}inezi.
15. Cinste }i m@rire în vorba în]eleptului, iar@ limba celui nebun r@sipire lui iaste.
16. S@ nu te chemi clevetitoriu }i cu limba ta || s@ nu te prinzi }i s@ te ru}inezi,
249r
17. C@ preste fur e ru}inea }i poc@aniia }i îns@mnare rea foarte preste cel de doao limbi,
iar@ clevetitoriului, mânie }i vr@jm@}ie }i ocar@.
18. Îndrepteaz@ pre cel mic }i pre cel mare aseaminea.
Cap 6
Iubirea celui de-aproape o gonescu probozirea, pizma }i vr@jm@}iia; carea o ajut@ dulcea]a în
cuvinte }i pacinica petreacere. De multe fealiuri sânt priiatinii, ci priiatinul cel adev@rat nu s@
poate destul biciului. Cât trebuie a iubi }i a cru]a în]elepciunea. Trebuie a s@ cerca înso]irea
în]elep]ilor }i a s@ ]inea poruncile lui Dumnezeu.

1.

@ nu fii pentru priiatin nepriiatin aproapelui; c@ probozirea }i ocara cel r@u le va
mo}teni, }i tot p@c@tosul pizm@tare]u }i de doao limbi.
2.
*Nu te r@dica în cugetul inimii tale ca taurul, ca s@ nu s@ izb@veasc@ vârtutea
ta prin nebunie,
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3. {i frunzele tale s@ le mânce }i rodurile tale s@ le piarz@ }i s@ fii l@sat ca un lemn uscat în pustie.
4. C@ sufletul viclean va pierde pre cel ce-l are }i spre bucurie îl d@ nepriiatinilor }i-l va
duce în soartea necredincio}ilor.
5. Vorba dulce înmul]ea}te priiatinii }i îmblânzea}te nepriiatinii. {i limba mul]@mitoare
în omul bun sporea}te.
6. Mul]i p@ciuitori s@-]i fie, }i sfetnic fie ]ie unul dintr-o mie.
7. De st@pâne}ti pre priiatin, în ispit@ îl st@pânea}te }i nu lesne îi creade, |
8. C@ ieste priiatin dup@ vreamea sa, }i nu va r@mânea în zioa n@cazului.
249v
9. {i ieste priiatin care s@ întoarce la nepriiatinie. {i ieste priiatin care ura }i vrajba }i
sudalmele le va descoperi.
10. Iar@ ieste priiatin so]u measii, }i nu va r@mânea în zioa lipsei.
11. Priiatinul, de va r@mânea înfipt, va fi ]ie ca aseaminea }i între caznicii t@i cutezând
s@ va purta.
12. De s@ va smeri împrotiva ta }i s@ va ascunde de la fa]a ta, d e un gând vei avea
priiatinie bun@.
13. De nepriiatinii t@i te despar]i, }i de priiatinii t@i ia aminte.
14. Priiatinul credincios, ap@r@toriu tare, iar@ cel ce-l afl@ afl@, comoar@.
15. Priiatinului credincios nici o as@m@nare ieste }i nu ieste vreadnic@ m@sura aurului
}i a argintului împrotiva bun@t@]ii credin]ii lui.
16. Priiatinul credincios, leacul vie]ii }i al nemuririi; }i cei ce s@ tem de Domnul îl vor afla.
17. Cel ce s@ teame de Dumnezeu aseaminea va avea priiatinie bun@; c@ dup@ el va fi
priiatinul lui.
18. Fiiule, din tinerea]ele tale priimea}te înv@]@tura }i pân@ la c@runtea]e vei afla în]elepciunea.
19. Ca cel ce ar@ }i sam@n@, apropie-te de ea }i sprijinea}te rodurile ei ceale bune,
20. C@ în lucrarea ei pu]intel vei osteni }i curând vei mânca din rodurile ei.
21. Cât e de aspr@ foarte în]elepciunea oamenilor celor neînv@]a]i, }i nu va r@mânea
|| într-însa cel neinimos.
250r
22. Ca putearea pietrii cercare va fi într-în}ii }i nu vor z@bovi a o lep@da.
23. C@ în]elepciunea înv@]@turii dup@ numele ei iaste }i nu iaste multora ar@tat@. Iar@
c@rora e cunoscut@, r@mâne pân@ înaintea lui Dumnezeu.
24. Auzi, fiiule, }i priimea}te sfatul în]eleagerii }i s@ nu leapezi sfatul lui.
25. Bag@ picioarele tale în obezile ei, }i în lan]ul ei cel de aur grumazul t@u.
26. Supune-]i um@rul t@u }i o poart@ }i nu te vei trând@vi de leg@turile ei.
27. În tot sufletul t@u apropie-te de ea }i întru toat@ vârtutea ta ]ine c@ile ei.
28. Cerceteaz@-o }i ]i s@ va ar@ta }i, dobândind-o, s@ nu o p@r@se}ti,
29. C@ în ceale mai de pre urm@ vei afla odihn@ într-însa }i ]i s@ va întoarce spre veselie.
30. {i-]i vor fi obezile ei spre ap@rarea t@riii }i spre temeiurile puterii, }i lan]ul ei spre
v@jmântul de m@rire.
31. C@ podoaba vie]ii iaste într-însa, }i leg@turile ei leg@tura mântuirii.
32. Haina m@rirei o vei îmbr@ca }i cununa bucuriei o vei pune preste tine.
33. Fiiule, de vei lua aminte spre mine, o vei înv@]a, }i, de vei lipi sufletul t@u, în]elept vei fi.
34. De vei pleca ureachea ta, vei priimi înv@]@tura, }i, de vei iubi a auzi, în]elept vei fi. |
35. *Întru mul]imea b@trânilor celor în]elep]i st@i }i în]elepciunii lor din inim@ te împreun@, 250v
*Jos 8,9.
ca toat@ vestirea lui Dumnezeu s@ o po]i auzi, }i pildele laudii s@ nu fug@ de la tine.
36. {i, de vei vedea pre cel în]elept, mânec@ la el, }i treaptele u}ii lui le freace piciorul t@u.
37. *Gândirea ta o aibi în poruncile lui Dumnezeu }i întru ceale poruncite ale Lui mai
*Psalm 1, 2.
vârtos neîncetând s@ fii. {i El î] va da inim@, }i pofta în]elepciunii s@ va da ]ie.
Cap 7
A s@ feri de reale. Oprescu-s@ trufiia, f@liia de fapte bune, sl@biciunea inimii, minciuna,
limbu]iia înaintea celor b@trâni }i f@liia în jârtve. Lauda ]arinii, a muierii bune }i a slugii
ascult@toare. P@rin]ii s@-}i învea]e fiii }i s@-} m@rite featele. Fiii s@-}i cinsteasc@ p@rin]ii.
Dumnezeu }i preo]ii Lui trebuie a s@ cinsti. Îndeamn@ spre faptele milosteniii }i spre
aducerea aminte de ceale mai de pre urm@.

1.
2.
3.

u face reale }i nu te vor cuprinde.
Dep@rteaz@-te de cel viclean }i vor înceta realele de la tine.
Fiiule, nu s@mâna ceale reale în brazdele nedrept@]ii }i nu le vei s@cera în}eptite.
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4. Nu cerca de la domn der@g@torie, nici de la împ@ratul scaunul de cinste.
5. *Nu te face drept înaintea lui Dumnezeu, c@ El cunoa}te inima. {i lâng@ împ@ratul
251r nu voi a te || ar@ta în]elept.
6. Nu cerca a fi judec@toriu, de nu vei fi putearnic a rumpe cu vârtutea nedreptatea, ca
nu cumva s@ te temi de fa]a celui putearnic }i s@ pui sminteal@ întru dreptatea ta.
7. Nu p@c@tui spre mul]imea cet@]ii, nici te slobozi spre norod,
8. *Nici le ga îndoite p@cate, c@ nici întru unu vei fi nevinovat.
9. Nu fi slab de inim@ în sufletul t@u.
10. A te ruga }i a face milostenie nu treace cu vedearea.
11. S@ nu zici: „Spre mul]imea darurilor meale va privi Dumnezeu }i, aducând eu lui
Dumnezeu celui preaînalt darurile meale, le va priimi”.
12. S@ nu râzi de om întru am@r@ciunea inimii, *c@ iaste Cel ce smerea}te }i înal]@,
împrejur v@z@toriul Dumnezeu.
13. S@ nu ari minciun@ asupra fratelui t@u, nici spre priiatin a}ijderea s@ faci.
14. S@ nu vreai a min]i toat@ minciuna, c@ necurmarea ei nu-i bun@.
15. Nu fi limbut întru mul]imea celor b@trâni }i nu prociti cuvântul în rug@ciunea ta.
16. Nu urî lucrurile ceale de osteneal@ }i prostimea cea zidit@ de la Cel Preaînalt.
17. Nu te socoti întru mul]imea celor neînv@]a].
18. Adu-]i aminte de mânie, c@ nu va z@bovi.
19. Smerea}te-]i foarte sufletul, c@ izbânda trupului celui necurat foc e }i vierme.
20. S@ nu fii c@lc@toriu de leage spre priiatinul | ce întârzie banii, nici fratele cel iubit
251v
cu aur îl vei urgisi.
21. Nu te dep@rta de la muierea cea în]eleapt@ }i bun@, carea o ai dobândit întru frica
Domnului, c@ harul stidin]ii ei e preste aur.
22. *Nu v@t@ma sluga ce lucr@ întru dreptate, nici n@imitul ce-}i d@ sufletul s@u.
23. Sluga în]eleapt@ iubea}te-o ca sufletul t@u, nu o încelui de slobozenie, nici o p@r@si lipsit@.
24. Dobitoace sânt ]ie? Ia-le aminte. {i de sânt folositoare, r@mâie la tine.
25. Fii sânt ]ie? Înva]@-i }i -i pleac@ din prunciia lor.
26. Fecioare sânt ]ie? [ine trupul lor }i nu-] ar@ta veasel@ fa]a ta c@tr@ eale.
27. D@ fata }i mare lucru vei face; }i omului în]elept o d@.
28. Muiare, de-]i iaste ]ie dup@ sufletul t@u, nu o lep@da. {i ceii urâcioas@ nu te încredin]a
*în toat@ inima ta.
29. Cinstea}te pre tat@l t@u }i de suspinul maicii tale s@ nu te z@ui]i.
30. Adu-]i aminte c@ f@r@ de dân}ii n-ai fi n@scut }i le r@spl@tea}te, precum }i ei ]ie.
31. În tot sufletul t@u teame-te de Domnul }i preo]ii Lui îi sfin]ea}te.
32. În toat@ vârtutea ta iubea}te pre Cel ce te-au f@cut }i slujitorii Lui s@ nu-i p@r@se}ti.
33. *Cinstea}te pre Dumnezeu din tot sufletul t@u }i cinstea}te preo]ii }i te cur@]ea}te
cu bra]ele.
34. D@-le partea, *precum ]i s-au poruncit, a pâr||ghelor }i a cur@]eniii }i de lenevirea
252r
ta cur@]ea}te-te cu pâ]âni.
35. Darea bra]elor tale }i jârtva sfin]eniii vei aduce Domnului, }i înceaperea celor sfinte.
36. {i s@racului întinde mâna ta, ca s@ s@ s@vâr}asc@ mâng@iarea }i blagosloveniia ta.
37. Darul d@ruirii înaintea a tot celui viu, }i celui mort nu-i opri darul.
38. Nu *lipsi celor ce plâng întru mâng@iare }i cu cei jelnici umbl@.
39. *S@ nu te leneve}ti a cerceta pre cel beteag, c@ dintru ace}tia întru iubire te vei înt@ri.
40. Întru toate lucrurile tale adu-]i aminte de ceale mai de pre urm@ ale tale }i în veac
nu vei p@c@tui.

*Iov. 9, 2, 20.
Psalm. 142, 2.
Ecles. 7, 17.
Luca 18, 11.
*Jos 12, 7.

*1 Împ@ra. 2, 7.

*Preo]ii (Levitic)
19, 13.

*Tovie 4, 3.

*2 Leage 12, 18.
*Preo]. 2, 3.
Numer. 18, 15.

*Râm. 12, 15.
*Math. 25, 36.

Cap 8
Nu trebuie a s@ certa cu cel puternic, cu cel g@zdac, limbut }i neînv@]at. Nu trebuie a s@ urgisi cel
ce s@ poc@ia}te, nici cel b@trân. De moartea nepriiatinului nu te bucura. Trebuie a s@ asculta cei
mai b@trâni, a s@ certa cei p@c@to} }i hulitori. A împrumuta. A s@ închize}ea. Împrotiva
judec@toriului. Cu cel îndr@zne]u. Cu cel mânios. Cu cei nebuni. Cu cel strein.

1.
u te legiui cu omul putearnic, ca s@ nu cazi în mânile lui.
2.
*Nu te certa cu omul bogat, ca nu cumva împrotiva ta s@-]i rânduiasc@ pâr@; *Math. 25, 25.
3.
*C@ pre mul]i i-au pierdut aurul }i argintul }i pân@ la inima împ@ra]ilor s-au *Jos. 31, 6.
întins }i s-au întors.
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4. Nu te judeca cu omul limbut }i nu gr@m@di | pre focul lui leamne.
252v
5. Nu te împ@rt@}i cu omul neînv@]at, ca nu cumva r@u s@ gr@iasc@ de neamul t@u.
6. Nu urgisi pre omul ce s@ întoarce de la p@cat, nici-l probozi. Adu-]i aminte c@ to]i
sântem întru certare.
7. *Nu urgisi pre omul întru b@trânea]ele sale, c@ dintre noi îmb@trânesc.
*2 Corith. 2,6.
8. Nu te bucura de moartea nepriiatinului t@u, }tiind c@ to]i murim }i spre bucurie a veni
Galateani 6, 1.
Preo]i 19, 32. nu voim.
9. *Nu urgisi povestirea b@trânilor celor în]elep]i }i întru pildele lor petreci,
*În]elep. 6, 35.
10. C@ de la dân}ii vei înv@]a în]elepciunea }i înv@]@tura în]eleagerii }i a sluji celor mari
f@r@ ponoslu.
11. Nu te treac@ vorba b@trânilor, c@ ei au înv@]at de la p@rin]ii s@i.
12. C@ de la dân}ii veai înv@]a în]eleagerea }i în vreame de lips@ a da r@spuns.
13. Nu aprinde c@rbuni p@c@to}ilor certându-i }i s@ nu te aprinzi de para focului p@catelor
lor.
14. S@ nu stai împrotiva fea]ii celui hulitoriu, ca s@ nu }az@ ca un le}uitoriu gurii tale.
15. *Nu împrumuta pre omul cel mai tare de tine. Iar@, de vei împrumuta, ca cum ai fi
* Jos. 29, 4.
pierdut ]ine.
16. Nu te închize}a preste vârtutea ta. Iar@, de te vei închize}a, ca când ai întoarce
gândea}te.
17. Nu judeca împrotiva judec@toriului, c@ dup@ ce e drept giudec@.
18. *Cu cel îndr@zne]u nu mearge în cale, ca nu cumva s@ îngreoiaz@ r@ot@]ile sale spre
*Facere 4, 8.
tine, c@ el dup@ || vrearea sa mearge }i împreun@ cu nebuniia lui vei peri.
253r
19. *Cu cel mânios nu face gâlceav@, }i cu cel îndr@zne]u nu mearge în pustie, c@ci ca
*Pilde 22, 24.
o nimica e înaintea lui sângele }i, unde nu iaste ajutoriu, te va zdrobi.
20. Cu cei nebuni sfat nu avea, c@ nu vor putea iubi f@r@ ce le place.
21. Înaintea celui strein nu face sfat, c@ nu }tii ce va na}te.
22. C@ nu vei v@di omului inima ta, ca s@ nu-]i aduc@ dar mincinos }i s@ te huleasc@.
Cap 9
Cât de în]elept trebuie a petreace cu muierile }i cât e de cu primejdie b@rba]ilor so]irea lor.
Priiatinul vechiu a s@ ]inea. Slava p@c@tosului a nu r@vni. Departe fii de omul ce are puteare a
ucide. Cu cei în]elep]i a petreace }i pe Dumnezeu înaintea oamenilor a-L avea.

1.

u r@vni muiarea sinului t@u, ca s@ nu areate preste tine r@otatea înv@]@turii
vicleane.
Nu da muierii putearea sufletului t@u, s@ nu între întru putearea ta }i s@ te

2.
ru}inezi.
3. Nu privi la muierea mult zbur@toare, ca nu cumva s@ cazi în cursele ei.
4. Cu cea juc@toare necurmat s@ nu fii, nici s@ o auzi, ca s@ nu piei întru putearea ei.
5. *La vergur@ nu privi, ca s@ nu te sminte}ti întru frumsea]ea ei. |
*Facere 2, 6.
6. *Nu da curvarilor sufletul t@u în nice unul, ca s@ nu te piarz@ pre tine }i mo}tenirea ta. 253v
*Pilde 5, 2.
7. Nu privi împregiur în uli]ele cet@]ii, nici r@t@ci prin uli]ele ei.
8. *Întoarce-]i fa]a de c@tr@ muiarea împodobit@ }i s@ nu prive}ti la fa]@ strein@.
*Facere 34, 2.
9. Pentru frumsea]ea muierii mul]i au perit; }i dintr-aceasta pofta arde ca focul.
2 Împ@r. 11, 4
10. Toat@ muiarea curv@ ca gunoiul în cale s@ va c@lca.
}i 13, 1.
11. De frumsea]ea muierii streine mul]i mirându-s@, urgisi]i s-au f@cut, c@ vorba ei arde
Mathei 5, 28.
ca focul.
12. Cu muiarea strein@ nicidecum s@ }ezi, nici s@ te culci cu ea într-un culcu}u.
13. {i s@ nu te gâlceve}ti cu ea la vin, ca nu cumva s@ se pleace inima ta spre ea }i cu
sângele t@u s@ cazi spre perire.
14. Nu p@r@si priiatinul vechiu, c@ cel nou nu va fi aseaminea lui.
15. Vinul nou, priiatinul nou; s@ va învechi }i cu dulcea]@ îl vei bea.
16. *Nu r@vni muiarea }i averile p@c@tosului, c@ nu }tii carea va fi r@sipirea lui.
*Judec@. 9, 4.
17. Nu plac@ ]ie nedreptatea celor nedrep], }tiind c@ pân@ la iad nu va pl@cea necredinciosul.
2 Împ@r. 15, 10.
18. Departe fii de omul ce are puteare a ucide }i nu vei prepune frica mor]ii,
19. {i, de te vei apropiia de el, s@ nu-i gre}e}ti ceva, ca nu cumva s@-]i ia via]a.
20. Împreunarea mor]ii s@ o }tii, c@ în mijloc de || la]uri vei întra }i spre armele celor 254r
ce-i doare vei umbla.
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21. Dup@ vârtutea ta p@zea}te-te de aproapele t@u }i cu cei în]elep]i }i precepu]i te petreci.
22. Oameni drep]i fie oaspe]ii t@i }i întru frica lui Dumnezeu fie fala ta.
23. {i întru sim]ire s@-]i fie gândirea de Dumnezeu }i toat@ vorba ta, întru poruncile Celui
Preaînalt.
24. În mâna me}terilor lucrurile s@ vor l@uda, }i c@peteniia norodului întru în]elepciunea
vorbei sale, întru în]eleagere direapt@ cuvântul celor b@trâni.
25. Groaznic iaste în cetatea sa omul limbut, }i cel sume]u întru cuvântul s@u urâcios va fi.
Cap 10
Judec@toriul în]elept, folositoriu; cel neîn]elept, p@gubitoriu. Pre îndrept@toriu supu}ii urmeaz@.
Toate sânt în mâna lui Dumnezeu. A s@ uita de nedireptate. Urgisirea trufiii, a nedrept@]ii, a oc@râi, a
l@comiii. Omul de scurt@ via]@, dup@ moarte, viiarme. Pricina dep@rt@rii de la Dumnezeu e trufiia.
Neamurile pentru trufie de la Dumnezeu s-au pierdut. Lauda teamerii de Dumnezeu. Nu trebuie a s@
urgisi s@racul drept, nici bogatul p@c@tos a s@ cinsti. Sufletul în blândea]e a-l ]inea.

254v

1.

udec@toriul în]elept va judeca norodul | s@u }i c@petenia celui în]elept st@tornic@
va fi.
2.
*Dup@ judec@toriul norodului, a}a }i slujitorii lui; }i precum e îndrept@toriul
cet@]ii, a}a }i cei ce l@cuiesc într-însa.
3. *Împ@ratul nebun va pierde norodul s@u, }i cet@]ile s@ vor l@cui prin în]elepciunea
celor putearnici.
4. În mâna lui Dumnezeu putearea p@mântului; }i îndrept@toriu de folos va de}tepta spre
vreame preste el.
5. În mâna lui Dumnezeu sporiul omului; }i preste fa]a scriitoriului va pune cinstea sa.
6. Toat@ nedireptatea celui de-aproape nu o pomeni *}i nimic nu face în lucrurile nedrept@]ii.
7. Urâcioas@ e înaintea lui Dumnezeu }i oamenilor mândriia }i urât@ toat@ nedreptatea
neamurilor.
8. *Împ@r@]iia de la neam în neam s@ treace pentru nedrept@]i }i nelegiuiri }i oc@ri }i
pentru multe vicle}uguri,
9. Iar@ decât cel lacom nimic nu e mai necurat. Ce s@ f@lea}te p@mântul }i cenu}ea?
10. Nimic nu iaste mai nedrept decât a iubi banii, c@ acesta }i sufletul s@u vânz@toriu îl
are. C@, întru via]a sa, }-au lep@dat ceale dinlontru ale sale.
11. Toat@ biruin]a, via]@ scurt@; lângoarea mai lung@ îngreoaie pre doftor.
12. Lângoarea scurt@ o taie doftorul; a}ea }i împ@ratul ast@zi iaste, }i mâne va muri.
13. C@ci când va muri omul, va mo}teni }erpii }i || fiiar@le }i viermii.
255r
14. Începutul trufiii omului, lep@darea de Dumnezeu,
15. C@ de la Cel ce l-au f@cut s-au dep@rtat inima lui. C@ începutul a tot p@catul e trufiia.
Cel ce o va ]inea s@ va umplea de bl@st@muri }i-l va întoarce întru sfâr}it.
16. Pentru aceaea au necinstit<it> Domnul adunarea celor r@i }i i-au r@sipit pân@ în sfâr}it.
17. Scaunele pov@]uitorilor celor trufa}i le-au r@sipit Dumnezeu }i a }edea au f@ cut pre
cei smerini pentru ei.
18. R@d@cinile neamurilor celor trufa}e le-au s@cat Dumnezeu }i au s@dit pre cei smearini
dintru acealea} neamuri.
19. [@râle neamurilor le-au r@sipit Domnul }i le-au pierdut pân@ la temeiu.
20. S@cat-au dintr-în}ii }i i-au pierdut }i a înceta au f@cut pomenirea lor de pre p@mânt.
21. Pomenirea celor trufa}i o au pierdut Dumnezeu }i au l@sat pomenirea celor smearini
cu sim]irea .
22. Nu s-au zidit oamenilor trufiia, nici mâniia neamului muieresc.
23. S@mân]a oamenilor s@ va cinsti aceasta carea s@ teme de Dumnezeu. Iar@ s@mân]a
aceasta s@ va necinsti, carea treace poruncile Domnului.
24. În mijlocul fra]ilor, îndrept@toriul lor întru cinste; }i cei ce s@ tem de Domnul vor fi
în ochii Lui. |
25. M@rirea boga]ilor, a celor cinsti]i }i a s@racilor teamere de Dumnezeu iaste.
255v
26. Nu urgisi pre omul cel dirept, s@rac, }i nu m@ri pre omul cel p@c@tos, bogat.
27. Cel mare }i judec@toriul }i cel putearnic iaste în cinste, }i nu e mai mare decât cel
ce s@ teame de Dumnezeu.
28. *Slujii în]eleapte vor sluji cei sloboz; }i omul în]elept }i înv@]at nu va murmura, fiind
certat, }i cel ne}tiut nu s@ va cinsti.
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29. Nu te în@l]a în facerea lucrului t@u }i nu te îndoi în vreamea strâmturii.
30. *Mai bun e cel ce lucr@ }i prisosea}te întru toate decât cel ce s@ f@lea}te }i-i lipsit de
pâine.
31. Fiiule, întru blândea]e ]ine-]i sufletul }i-i d@ cinste dup@ vredniciia sa.
32. Pre cel ce p@c@tuia}te întru sufletul s@u, cine-l va îndrepta? {i cine va cinsti pre cel
ce necinstea}te sufletul s@u?
33. Cel s@rac s@ f@lea}te prin înv@]@tura }i teamerea sa; }i iaste om care s@ m@rea}te
pentru avearea sa.
34. Iar@ cel ce s@ f@lea}te întru s@r@cie, cu cât mai vârtos întru aveare? {i cel ce s@ f@lea}te
întru aveare team@-s@ de s@r@cie.
Cap 11
În]elepciunea smeritului. Din fa]@ nime nu trebuie s@ s@ judece. De hain@ }i de cinste nu tre||buie a
s@ f@li. A întreba de lucru mai înainte de judecat@. A nu gr@m@zi ceale vremealnice, nici
într-îns@le a n@d@jdui au a s@ f@li. Ceale bune }i ceale reale de la Dumnezeu sânt. {i de ceale
bune }i de ceale reale adu-]i aminte. În cas@ nu fie}tecine a b@ga }i de ale}uirile celui viclean
a s@ feri.

Facere 41, 40.
Danil 6, 3.
Ioan 7, 18.
*Fapte 12,
21, 22.
*3 Împ@r. 15, 28.
Ester. 6, 7.
*Pilde 18, 13.

*1 Timoth 6, 9.
*Eclez. 4, 8.

* Iov. 42, 10.
*Iov 2, 10.

*Luca 12, 19.

*Jos 18, 25.

1.

256r

n]elepciunea smeritului va în@l]a capul lui }i-l va face a }edea în mijlocul celor
mari.
2.
Nu l@uda omul în fa]a sa, nici urgis i om în vedearea sa.
3. Scurt@ întru ceale zbur@toare iaste albina, }i începutul dulce]ii are rodul ei.
4. *În v@jmânt s@ nu te f@le}ti niciodat@, nici în zioa cinstii tale s@ te înal]i, c@ minunate-s
lucrurile Celui Preaînalt a Unuia, }i sl@vite }i ascunse }i nev@zute lucrurile Lui.
5. Mul]i tirani au }ezut în thron, }i cel f@r@ prepus au purtat steama.
6. *Mul]i putearnici s-au ap@sat foarte }i cei sl@vi]i s-au dat în mânile altora.
7. Mai nainte de ce vei întreba, nu urgisi pre cineva; }i, dac@ vei întreba, ceart@ drept.
8. *Mai nainte de ce vei auzi, nu r@spunde cuvânt, }i în mijlocul vorbelor nu adaoge
a gr@i.
9. De lucrul ce nu te sup@r@ nu te certa }i în judecata p@c@to}ilor nu sta.
10. Fiiule, nu întru multe fie faptele tale. *{i, de vei fi bogat, nu vei fi curat de gre}al@,
c@, de vei urma, nu vei prinde }i, de vei fugi, nu vei sc@pa.
11. *Iaste om ostenindu-s@ }i gr@bind }i durând necredinciosul, }i cu atâta mai vârtos
nu va prisosi; |
12. Iaste om lânced, având lips@ de ajutoriu, mai mult sc@z@nd din vârtute }i prisosind 256v
în s@r@cie,
13. *{i ochiul lui Dumnezeu privind spre el întru bine }i l-au r@dicat din smerenia lui }i
au în@l]at capul lui; }i s-au minunat într- însul mul]i }i au cinstit pre Dumnezeu.
14. *Ceale bune }i ceale reale, via]a }i moartea, s@r@ciia }i cinstea de la Dumnezeu sânt.
15. În]elepciunea }i înv@]@tura }i }tiin]a legii, la Dumnezeu; iubirea }i c@ile celor buni,
la Dânsul.
16. R@t@cirea }i întunearicul p@c@to}ilor împreun@ li s-au zidit, iar@ cei ce s@ bucur@ în
reale îmb@trânesc în r@u.
17. Darea lui Dumnezeu r@mâne drep]ilor, }i sporirea ei urm@ri va avea în veac.
18. Iaste cine s@ îng@zd@cea}te cru]at lucrând, }i aceasta e partea sâmbriii lui,
19. În ceaea ce zice: *„Aflat-am mie odihn@ }i acum voiu mânca din bun@t@]ile meale
sângur”.
20. {i nu }ti c@ vreamea va treace, }i moartea s@ apropie }i va l@sa toate altora }i va muri.
21. St@i întru testamântul t@u }i într-însul gr@ia}te }i în lucrul poruncilor tale îmb@trânea}te.
22. S@ nu r@mâi în lucrurile p@c@to}ilor, iar@ cuteaz@ întru Dumnezeu }i r@mâi în locul t@u;
23. C@ lezne iaste în ochii lui Dumnezeu îndat@ a face cinstit pre cel s@rac.
24. Blagoslovenia lui Dumnezeu spre plata celui drept gr@bea}te }i în ceas degrab@
purceaderea ei rodea}te.
25. S@ nu zici: „Ce lips@ e mie }i ce bun@t@]i vor fi mie dintr-aceasta?” ||
26. S@ nu zici: „Destul îm sânt mie; }i ce r@u dintr-aceasta îm va fi?”
257r
27. *În zioa celor bune s@ nu te ui]i de ceale reale, }i în zioa celor reale s@ nu te ui]i de
ceale bune,
28. C@ lezne iaste înaintea lui Dumnezeu în zioa ie}irii a r@spl@ti fie}tec@ruia dup@ c@ile sale.
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29. R@utatea unui ceas uitare face de mare neînfrânare, }i în sfâr}itul omului, goliciunea
lucrurilor lui.
30. Mai înainte de moarte nu l@uda pe nice un om, c@ întru fiii s@i s@ cunoa}te omul.
31. Nu b@ga pe tot omul în casa ta, c@ multe sânt le}uirile celui viclean.
32. C@ precum izbugnesc ceale dinlontru ale inimii acelor ce put }i precum p@turnichea
s@ duce în la]u }i ca c@prioara în curs@, a}a }i inima celor trufa}i, }i ca privitoriul ce veade
c@dearea aproapelui s@u;
33. C@ ceale bune spre r@u întorcându-le, le}uia}te }i întru cei ale}i v@ pune prihan@.
34. Dintr-o scânteaie s@ sporea}te focul }i dintr-un viclean s@ sporea}te sângele, iar@ omul
p@c@tos le}uia}te sângele lui.
35. Ia-]i aminte de c@tr@ cel ciuma}u, c@ me}te}uja}te reale, ca nu cumva s@ aduc@
asupra ta batjocur@ în veac.
36. Priimea}te la tine pre cel strein, }i te va r@sturna în vifor }i te va streina de ale tale.
Cap 12
257v

Bine a face dreptului, iar@ cei necredincio}i }i p@c@to}ii a nu-i cuprinde. Greu iaste a cunoa}te
priia |tinii din nepriiatini, nici trebuie a creade cândva nepriiatinilor, macar s@ vor ar@ta a fi
priiatini.

1.
2.

e vei face bine, s@ }tii cui faci }i va fi mult har în bun@t@]ile tale.
Bine f@ dreptului }i vei afla r@spl@tire mare; }i de nu de la dânsul, cu adev@rat
de la Domnul.
3. C@ nu e bine celui ce iaste necurmat în reale }i milostenie nu d@. C@ }i Celui Preaînalt
urâ]i sânt p@c@to}ii, }i I-i mil@ de cei ce s@ poc@iesc.
4. *D@ celui milostiv }i nu priimi pre cel p@c@tos, }i necredincio}ilor }i p@c@to}ilor le va *Galat. 6, 10.
r@spl@ti izbânda, p@zindu-i spre zioa izbândii.
5. D@ celui bun }i nu cuprinde pre cel p@c@tos.
6. Bine f@ celui smearin }i nu da celui necredincios; oprea}te a-i da pâinile, ca nu într-îns@le
mai putearnic de tine s@ fie;
7. C@ îndoite r@ot@]i vei afla în toate ceale bune, oricare vei face lui. C@ }i Celui Preaînalt
urâ]i sânt p@c@to}ii }i necredincio}ilor le va r@spl@ti izbânda.
8. Nu s@ va cunoa}te întru ceale bune priiatinul }i nu s@ va ascunde întru ceale reale
nepriiatinul.
9. În ceale bune ale omului, nepriiatinii lui întru întristare; }i întru r@otatea lui, priiatinul
s-au cunoscut.
10. Nu creade nepriiatinului t@u în veac, c@ precum arama s@ ruginea}te, vicleniia lui.
11. {i, smerindu-s@, de va umbla plecat, arunc@ sufletul t@u }i te p@zea}te de c@tr@ el.
12. Nu-l pune l@ng@ tine, nici s@ }az@ de-a dreapta ta, ca nu cumva, întorcându-s@ în locul
258r t@u, s@ caute ca||thedra ta; }i mai pe urm@ s@ cuno}ti graiurile meale }i întru cuvintele meale
s@ te iu]e}ti.
13. Cui va fi mil@ de descânt@toriu ce-i lovit de }arpe }i de to]i carii s@ apropie de fiar@?
{i a}a care s@ sloboade cu omul nedrept }i s@ înv@luia}te în p@catele lui.
14. Într-un ceas cu tine va r@mânea, iar@, de te vei abate, nu va suferi.
15. *Întru buzele sale îndulcea}te nepriiatinul, }i în inima sa le}uia}te s@ te r@stoarne în groap@. *Irim. 41, 6.
16. În ochii s@i l@cr@meaz@ nepriiatinul }i, de va afla vreame, nu s@ va s@tura de sânge.
17. {i, de vor veni ]ie reale, îl vei afla pre el acolo întâiu.
18. În ochii s@i l@cr@meaz@ nepriiatinul, }i ca cum ]-ar ajuta va s@pa supt picioarele tale.
19. Capul s@u va cl@ti }i va plezni cu mâna }i, multe }opotind, va schimba fa]a sa.
Cap 13
Primejdioas@ e înso]irea cu cel mândru }i bogat }i putearnic. Iubea}te pre Dumnezeu }i aproapele.
Nu s@ }eade bogatului cu cel s@rac. {i, acesta urgisându-s@, cela s@ cinstea}te.

1.

el ce s@ va atinge de r@}in@ întina-s@-va de ea, *}i cel ce s@ va împ@rt@}i cu cel
mândru s@ va îmbr@ca cu mândrie.
2.
Greotate spre sâne va lua cel ce s@ împ@rt@}a}te cu cel mai de cinste decât
sine. {i celui mai bogat decât tine nu fi so]u.
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3. Ce, s@ va împ@rt@}i c@ldarea la oal@? C@ci când | s@ vor lovi, s@ va frânge.
258v
4. Bogatul nedrept va face }i va murmura, iar@ s@racul v@t@mat va t@cea.
5. De vei d@rui, te va priimi; }i, de nu vei avea, te va p@r@si.
6. De ai, va tr@i cu tine }i te va de}erta }i nu-l va durea de tine.
7. De-i vei fi de lips@, te va în}ela }i, râzând, n@deajde î]i va da, povestindu-]i ceale bune,
}i va zice: „Ce-]i lipsea}te?”
8. {i te va împresura în bucatele sale, pân@ ce te va de}erta de doao sau trei ori, }i
mai pre urm@ te va batjocori. {i dup@ aceaea, v@zând, te va p@r@si }i capul s@u va cl@ti
c@tr@ tine.
9. Smerea}te-te lui Dumnezeu }i a}tapt@ mânile Lui.
10. Ia aminte, ca nu în}elat spre nebunie s@ te smere}ti.
11. Nu fi smearin întru în]elepciunea ta, ca s@ nu te în}eli smerit spre nebunie.
12. Chemat fiind de la cel mai putearnic, dep@rteaz@-te; c@ dintr-aceasta mai tare te va
chema.
13. Nu fi neblând, nu te îngr@}a }i nu fi departe de la el, ca s@ nu treci în uitare.
14. Nu te opri din drept a gr@i cu el; nu creade cuvintelor lui celor multe, c@ din mult@
vorb@ te va ispiti }i, râzând, te va întreba de ceale ascunse ale tale.
15. Neblândul sufletul lui va ]inea cuvintele tale }i nu va îng@dui din r@otate }i din
leg@turi.
16. P@zea}te-te }i ia aminte cu deadinsul auzitului t@u, || c@ cu r@sipirea ta umbli.
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17. Iar@ auzând acealea, ca în somnuri vezi }i te vei de}tepta.
18. În toat@ via]a ta iubea}te pre Dumnezeu }i-L cheam@ întru mântuirea ta.
19. Toat@ jivina iubea}te pre ceaea ce-i aseaminea, a}a }i tot omul pre aproapele s@u.
20. Tot trupul la cel ce-i aseaminea s@ va împreuna, }i tot omul celui aseaminea s@ va
înso]i.
21. De s@ va împ@rt@}i lupul cu mielul cândva, a}a }i p@c@tosul cu cel drept.
22. *Ce împreunare e omului celui sfânt cu cânele, au ce parte e bogatului cu cel s@rac?
23. Vânatul leului, m@gariul s@lbatec în p@dure; a}ea }i p@}unea boga]ilor sânt s@racii.
24. {i, precum celui trufa}u ur@ciune iaste smereniia, a}a }i s@racul urgisire iaste celui
bogat.
25. Bogatul, cl@tindu-s@, s@ înt@rea}te de la priiatinii s@i, iar@ cel smearin, dac@ va c@dea,
s@ va goni }i de la cei cunoscu]i.
26. Bogatului în}elat, mul]i ajutoriu; gr@it-au trufa}, }i l -au îndreptat.
27. Cel smearin în}elat iaste, }i înc@ s@ }i v@dea}te; gr@it-au în]elep]ea}te, }i nu i s -au
dat loc.
28. Bogatul au gr@it }i to]i au t@cut }i cuvântul lui pân@ la nori îl vor duce.
29. S@racul au gr@it, }i zic: „Cine e acesta?” {i, de-l va v@t@ma, l -or r@sturna.
30. Bun@ e averea c@ruia nu iaste p@cat în cuno}tin]@; }i s@r@cie prea viclean@ în gura
necredinciosului. |
31. Inima omului schimb@ fa]a lui sau spre bine sau spre r@u.
259v
32. Urma inimii bune }i fa]a bun@ cu nevoie o vei afla }i cu osteneal@.
Cap 14
Fericitu e cel ce n-au c@zut cu cuvântul. Lacomului }i pizm@tare]ului sânt primejdioas@ bog@]iile
}i de amânduror mi}el@t@]ile. Din aveare bine a face mai nainte de moarte, care nu întârzie.
Pentru sl@biciunea omului, fericit e cel ce iubea}te în]elepciunea }i dreptatea.

Jos 19, 17.

1.

ericit e omul cel ce n-au c@zut cu cuvânt din gura sa }i nu s-au iu]it întru
întristarea gre}alei.
2.
Fericit e cel ce n-au avut întristarea sufletului s@u }i n-au c@zut din n@dejdea sa.
3. Omului poftitoriu }i scump f@r@ oc@ îi sânt averile, }i omului pizm@tare]u la ce-i aurul?
4. Cel ce gr@m@dea}te din sufletul s@u nedirept altora adun@, }i întru averile lui altul s@
va desf@ta.
5. Cel ce lui}i e viclean c@ruia altuia va fi bun? {i nu s@ va desf@ta întru averile sale.
6. Cel ce pizm@t@rea}te lui}i nimic iaste mai viclean decât el; }i aceasta iaste r@spl@tirea
r@ot@]ii lui.
7. {i, de va face bine, ne}tiind }i nevrând va face, }i mai pre urm@ î}i arat@ r@otatea sa.
8. Viclean e ochiul pizm@tare]ului }i întorcându-}i fa]a sa }i urgisindu-}i sufletul s@u.
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9. Nes@]ios e ochiul celui poftitoriu în partea ne||legiuirii. Nu s@ va s@tura pân@ când
va s@vâr}i s@cându-}i sufletul s@u.
10. Ochiul r@u, spre reale. {i nu s@ va s@tura de pâine, ci lipsit }i întru întristare va fi la
masa sa.
11. Fiiule, de ai, f@ bine cu tine }i lui Dumnezeu vreadnic@ jârtv@ ad@.
12. Adu-]i aminte c@ moartea nu întârzie }i testamântul celor dedesupt c@ ]i s -au ar@tat,
c@ testamântul lumii ace}tiia cu moarte va muri.
13. *Mai înainte de moarte bine f@ priiatinului t@u }i, dup@ putearea ta, întinzând, d@ s@racului.
14. Nu te în}ela de zioa bun@ }i p@rticeaoa darului bun s@ nu te treac@.
15. Au nu altora vei l@sa durerile }i ostenealele tale, întru împ@r]irea sor]ii?
16. D@ }i ia }i îndrepteaz@ sufletul t@u.
17. Mai înainte de ie}irea ta lucreaz@ dreptatea; c@ nu iaste în iad a afla bucat@.
18. *Tot trupul ca fânul s@ va învechi }i ca foaia rodind în pomul vearde,
19. Altele s@ nasc, }i altele cad. A}a, na}terea trupului }i a sângelui, alta s@ sfâr}a}te, }i
alta s@ na}te.
20. Tot lucrul ce s@ stric@ mai pe urm@ va sc@dea; }i cel ce-l face s@ va duce cu el.
21. {i tot lucrul ales s@ va îndrepta; }i cel ce-l lucreaz@ s@ va cinsti într -însul.
22. *Fericit b@rbatul cel ce întru în]elepciune va r@mânea }i carele întru în dreptatea sa
va cugeta }i întru în]eleagere va gândi privirea lui Dumnezeu, |
23. Cel ce gândea}te c@ile lui întru inima sa }i întru ceale ascunse ale sale în]elegând,
mergând dup@ ea ca un cercet@toriu }i în c@ile ei petrecând,
24. Cel ce privea}te prin fereasta ei }i în u}ile ei ascultând,
25. Cel ce odihnea}te lâng@ casa ei }i, în p@re]ii ei înfingând parul, va a}eza coliba sa
la mânile ei }i s@ vor odihni în coliba ei ceale bune prin veac.
26. Pune-}-va fiii s@i supt acoperemântul ei }i supt ramurile ei va z@bovi.
27. Acoperi-s@-va supt acoperemântul ei în z@duf }i întru m@rirea ei s@ va odihni.

*Tovie 4, 7.
Sus 4, 1.
Luc. 16, 9.

*Isaie 40, 6.
Iacov 1, 10.
1 Împ@r. 1, 24.

*Psalm 1, 2.

Cap 15
Fericit cel ce în frica lui Dumnezeu s@ chivernisea}te spre în]elepciune, carea cei nebuni }i mincino}i
nu o vor ajunge. P@catele nu trebuie lui Dumnezeu a s@ împuta, ci omului, carele de la El s-au zidit cu
vreare slobod@, puindu-i porunci care le putea ]inea. Ochilor lui Dumnezeu toate sânt descoperite.

1.

el ce s@ teame de Dumnezeu va face ceale bune, }i cel ce e ]iitoriu de
dreptate o va apuca.
2.
{i-l va întâmpina ca o maic@ cinstit@ }i ca o muiare din vergurie îl va cuprinde.
3. Hr@ni-l-va cu pâinea vie]ii }i a în]ealegerii *}i cu apa în]elepciunii cea de mântuire îl *Ioan. 4, 10.
va ad@pa. {i s@ va înt@ri într-însul }i nu s@ va pleca.
4. {i-l va ]inea }i nu s@ va ru}ina; }i-l va în@l]a la cei de-aproape ai s@i,
5. {i în mijlocul bisearicii va de}chide gura lui. {i-l va umplea de duhul în]elepciunii }i
a în]eleagerii }i cu haina m@ririi îl va îmbr@ca. ||
6. Veselie }i bucurie va agonisi preste dânsul }i cu nume veacinic îl va mo}teni.
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7. Oamenii cei nebuni nu o vor apuca, }i oamenii cei în]elep]i o vor întâmpina; oamenii
cei nebuni nu o vor vedea, c@ e departe de trufie }i de vicle}ug.
8. Oamenii cei mincino}i nu-} vor aduce aminte de dânsa, }i oamenii cei adev@ra]i s@
vor afla într-însa }i urmare vor avea pân@ la privirea lui Dumnezeu.
9. Nu-i frumoas@ lauda în gura p@c@tosului,
10. C@ de la Dumnezeu au ie}it în]elepciunea; c@ în]elepciunii lui Dumnezeu aproape
îi va sta lauda }i în gura credincioas@ va spori }i St@pânitoriul i-o va d@rui.
11. S@ nu zici: „Prin Dumnezeu departe iaste”, c@ ceale ce le urea}te s@ nu le faci.
12. S@ nu zici: „El m-au în}elat”, c@ nu-i sânt lui de lips@ oamenii cei necredincio}i.
13. Toat@ urgisirea r@t@cirii urea}te Domnul }i nu va fi iubit@ celor ce s@ tem de Dânsul.
14. Dumnezeu din-ceput au rânduit pre om }i l-au l@sat în mâna sfatului s@u.
15. Adaos-au ceale poruncite }i poruncile Sale.
16. *De vei vrea a ]inea poruncile, ]inea-te-vor }i în veac credin]@ pl@cut@ a face.
*Mathei 19, 27.
17. Pusu-]-au înainte apa }i focul; la ce vei vrea, întinde mâna ta.
18. *Înaintea omului via]a }i moartea, binele }i r@ul. Ce-i va pl@cea, i s@ va da.
*Eremie 21, 20.
19. C@ mult@ e în]elepciunea lui Dumnezeu }i tare întru puteare, v@zând pre to]i f@r@
de curmare.
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20. *Ochii Domnului spre cei ce s@ tem de El, }i El cunoa}te toat@ lucrarea omului.
21. Nim@rui au poruncit necredincios a lucra }i | nim@rui au dat loc a p@c@tui,
22. C@ nu poftea}te mul]imea fiilor celor necredincio}i }i f@r@ folos.

261v

Cap 16
A nu s@ bucura fiii cei necredincio}i. Pentru mânia lui Dumnezeu spre cei r@i }i mila spre cei
buni. Mari sânt vredniciile milosteniii. De cuno}tin]a }i judecata lui Dumnezeu nime nu s@
poate feri, a C@ruia lucruri sânt neispitite de om.

1.

@ nu te vesele}ti întru fiii necredincio}i, de s@ vor înmul]i, nici te îndulci preste
dân}ii, de nu iaste frica lui Dumnezeu într-în}ii.
2.
Nu creade vie]ii lor }i nu privi la ostenealele lor.
3. C@ mai bun e omul ce s@ teame de Dumnezeu decât o mie de fii necredincio}i.
4. {i de folos e a muri f@r@ fii decât a l@sa fii necredincio}i.
5. De la omul în]elept s@ va mo}teni ]ara, neamul necredincio}ilor s@ va p@r@si.
6. Multe de aceastea au v@zut ochiul mieu }i mai tari decât aceastea au auzit ureachia
mea.
7. *În adunarea p@c@to}ilor va arde focul, }i în neamul cel necredincios s@ va aprinde
*Jos 21, 10.
mâniia.
8. *Nu s-au rugat pentru p@catele sale uriia}ii cei de demult, carii s-au r@sipit n@d@jduindu-s@
*Facere 6, 4.
vârtutii sale.
9. {i n-au îng@duit nimernicii lui Lot }i i-au urgisit pentru trufiia cuvântului lor.
10. Nu I-au fost mil@ de ei, tot neamul pierzând, ce s@ în@l]a în p@catele sale.
11. *{i precum }ase sute de mii de pedestra}i ce s@ adunase întru -nvârto}area inimii
*Numer. 14, 23
14, 26 sale, }i || de ar fi fost unul cu cerbice, minune de ar fi fost nevinovat,
262r
12. C@ mila }i mâniia iaste cu El; putearnic@ rug@ciunea }i v@rsând mâniia.
51.
13. Dup@ mila Sa, a}a certarea Lui judec@ pre om dup@ lucrurile sale.
14. Nu va sc@pa întru r@pire p@c@tosul }i nu va întârziia r@bdarea Celuia ce face mil@.
15. Toat@ mila va face loc fie}tec@ruia dup@ vreadniciia faptelor sale *}i dup@ în]eleagerea
*Râm. 2, 6.
nimerniciii sale.
16. S@ nu zici: „De Dumnezeu m@ voiu ascunde }i dintru înn@l]ime cine-} va aduce
aminte de mine?
17. În norod mare nu m@ voiu cunoa}te, c@ ce iaste sufletul mieu într-atâta nem@surat@
zidire?”
18. Iat@, ceriul }i ceriurile ceriurilor, adâncul }i tot p@mântul }i ceale ce sânt într-îns@le
înaintea Lui s@ vor cl@ti.
19. Mun]ii împreun@ }i dealurile }i temeliile p@mântului, când va privi la eale Dumnezeu,
cu cutremur s@ vor lovi.
20. {i întru toate aceastea neîn]eleapt@ e inima; }i toat@ inima s@ cunoa}te de la Dânsul.
21. {i c@ile Lui cine le în]eleage, }i viforul, care nici ochiul omului nu-l va vedea?
22. C@ ceale mai multe a Lui lucruri sânt ascunse. Iar@ lucrurile drept@]ii Lui cine le va
vesti? Sau cine le va suferi? C@ departe e testamântul de unii, }i întrebarea tuturor întru
sfâr}it iaste.
23. Cel ce s@ mic}ureaz@ cu inima cuget@ ceale de}arte. {i omul nebun }i cel ce r@t@cea}te
gândea}te ceale nebune.
24. Auzi-m@, fiiule, }i deprinde înv@]@tura cuno}tin]ii }i întru cuvintele meale ia aminte
în inima ta. |
25. {i voiu spune întru dreptate înv@]@tura }i voiu cerceta a vesti în]elepciunea. {i întru 262v
cuvintele meale ia aminte în inima ta, }i spuiu întru dreptate puterile duhului, care le-au
pus Dumnezeu spre lucrurile Sale din-ceput, }i întru puteare vestesc }tiin]a Lui.
26. Întru judecata lui Dumnezeu lucrurile Lui din-ceput }i de la rânduiala lor au deschilinit
p@r]ile lor }i înceaperile lor în neamurile sale.
27. Împodobit-au în veac lucrurile lor, nice au fl@mânzit, nice au ostenit }i n-au încetat
de la lucrurile sale.
28. Fie}tecarele pe aproapele s@u nu-l va strâmtora pân@ în veac.
29. Nu fi necredincios adev@rului Lui.
30. Dup@ aceastea Dumnezeu pre p@mânt s-au uitat }i l-au umplut de bun@t@]ile Sale.
31. Sufletul a tot ce vie]uia}te au vestit înaintea fea]ii Lui, }i într-însa iar@}i întoarcerea lor.
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Cap 17

Zidirea p@rin]ilor dintâi }i darurile lor d@ruite }i poruncile înainte puse. Desp@r]irea neamului
omenesc spre multe fealiuri de neamuri, c@rora le-au pus purt@tori de grije, }i spre ei }i spre
toate lucrurile lor pururea privea}te. Putearea milosteniii. Îndeamn@ p@c@to}ii spre poc@in]@
când sânt s@n@to}i, puindu-le înainte mila
lui Dumnezeu. ||

263r

1.
umnezeu au zidit din p@mânt pre om }i dup@ chipul S@u l-au f@cut.
2.
{i iar@}i l-au întors într-însul }i dup@ Sâne}i l-au îmbr@cat cu puteare.
3.
Num@rul zilelor }i vreame i-au d@ruit }i i-au dat lui puteare spre ceale ce sânt
pre p@mânt.
4. Pus-au frica lui preste tot trupul }i au st@pânit hiar@le }i paserile.
5. Ziditu-i-au dintr-însul ajutoriu aseaminea Lui}. Sfat }i limb@ }i ochi }i urechi }i inim@
i-au dat a gândi; }i cu înv@]@tura în]eleagerii i -au umplut.
6. Ziditu-le-au cuno}tin]a duhului, cu în]eleagere au umplut inima lor; }i ceale reale }i
ceale bune le-au ar@tat lor.
7. Pus-au ochiul S@u preste inimile lor, a le ar@ta m@rimile lucrurilor Sale,
8. Ca s@ laude numele sfin]irii }i a S@ l@uda în minunile Lui, ca s@ vesteasc@ m@rimile
lucrurilor Lui.
9. Adaosu-le-au înv@]@tura }i cu leagea vie]ii i-au mo}tenit.
10. Testamânt veacinic au a}ezat cu ei }i dreptatea }i judec@]ile Sale le-au ar@tat lor.
11. {i m@rimile cinstii Lui au v@zut ochiul lor }i cinstea glasului au auzit urechile lor. |
263v {i le-au zis: „P@zi]i-v@ de tot ce e nedrept”.
12. {i le-au poruncit fie}tec@ruia pentru aproapele s@u.
13. C@ile lor înaintea Lui sânt pururea, nu s-au ascuns de la ochii Lui.
14. *Spre tot neamul au pus ispravnic;
15. {i partea lui Dumnezeu, Israil, s-au f@cut ar@tat@.
16. {i toate lucrurile lor, ca soarele înaintea lui Dumnezeu, }i ochii Lui neîncetat privind
spre c@ile lor.
17. Nu s-au ascuns testamântumurile prin nedreptatea lor, }i toate nedrept@]ile lor
înaintea lui Dumnezeu.
18. *Milosteniia omului, ca o peceate cu el, }i darul omului ca lumina îl va ]ânea.
19. *{i dup@ aceaea S@ va scula }i le va r@spl@ti r@spl@tire, fie}tec@ruia spre capul lor,
}i-i va întoarce întru ceale dinl@untru p@r]ile p@mântului.
20. Iar@ celor ce s@ poc@iesc le-au dat calea drept@]ii }i au înt@rit pre cei sl@b@noji]i }i
le-au r@dicat soartea adev@rului.
21. Întoarce-te c@tr@ Domnul }i p@r@sea}te p@catele tale!
22. Roag@-te înaintea fea]ii Domnului }i mic}oreaz@ v@t@m@rile!
23. Întoarce-te c@tr@ Domnul }i te dep@rteaz@ de nedreptatea ta }i urea}te foarte
urgisirea,
24. {i cunoa}te drept@]ile }i judec@]ile lui Dumnezeu }i st@i în soartea punerii-înain||te
264r
}i a rug@ciunii lui Dumnezeu celui preaînalt!
25. Mergi în p@r]ile veacului celui sfânt *cu cei vii }i carii dau m@rturisire lui Dumnezeu!
26. Nu te z@bovi în r@t@cirea celor necredincio}i; mai înainte de moarte te m@rturisea}te.
De la mort ca o nimica piiare m@rturisirea.
27. M@rturisi-te-vei tr@ind, viu }i s@n@tos te vei m@rturisi }i vei l@uda pre Dumnezeu }i
te vei f@li întru milele Lui.
28. Cât e de mare mila Domnului }i milostivirea Lui celor ce s@ întorc c@tr@ Dânsul!
29. C@ nu toate pot fi în oameni, c@ nu iaste nemuritoriu fiiul omului }i întru de}ert@ciunea
r@ot@]ii au pl@cut.
30. Ce e mai luminat decât soarele? {i acesta va sc@dea. Au ce e mai viclean decât cel
ce au gândit trupul }i sângele? {i aceasta s@ va v@di.
31. Putearea în@l]imii ceriului El o privea}te. {i to]i oamenii, p@mânt }i cenu}e.
Cap 18
M@rimile lui Dumnezeu neispitite de om. Mi}el@tatea omului }i mila lui Dumnezeu c@tr@ el.
A milui aproapele. Cum trebuie s@ s@ aib@ cel bolnav. Cum trebuie a s@ ruga.

757

Face. 1, 26
}i 5, 1.

Face. 2, 18.

*Râmlean. 13, 1.

*Jos 29, 15.
*Math. 25, 35.

*Psalm. 6, 6.
Isaie 38, 29.
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A socoti judecata lui Dumnezeu }i a s@ dep@rta de
poftele sale.
Face. 1, 1.

*Psalm. 79, 10.

*1 Corith 11, 10,
28.
*Luca 18, 1.
1 Thesa. 5, 17.

*Sus 7, 18.
*Sus 11, 27.

*Râm. 6, 12
}i 13, 13, 14.

1.

el ce vie]uia}te în veac au zidit toate împreun@. Dumnezeu sângur S@ va
îndrepta }i r@mâne neînvins împ@r at în veac.
2.
Cine e destul a vesti lucrurile Lui?
3. C@ cine va cerceta m@rimile Lui? |
4. Iar@ vârtutea m@rimii Lui cine o va vesti? Sau cine va adaoge a povesti mila Lui?
264v
5. Nu iaste a mic}ora, nici a adaoge, nici e a afla m@rimile lui Dumnezeu.
6. Dac@ va s@vâr}i omul, atunci va înceape }i, când va odihni, s@ va sili.
7. Ce e omul? {i ce e darul lui? {i ce e binele? Sau ce e vicle}ugul lui?
8. *Num@rul zilelor oamenilor mai mult o sut@ de ani. Ca o pic@tur@ de apa m@rii s -au
socotit }i ca num@rul n@sipului, a}a pu]âni sânt anii în zioa veacului.
9. Pentru aceasta, r@bd@toriu iaste Dumnezeu întru dân}ii }i vars@ preste ei mila Sa.
10. V@zut-au înainte luarea inimii lor, c@ rea iaste; }i au cunoscut r@sipirea lor, c@ viclean@
iaste.
11. Pentru aceaea au plinit milostivirea Sa întru dân}ii }i le-au ar@tat calea drept@]ii.
12. Milostivirea omului c@tr@ aproapele s@u, iar@ mila lui Dumnezeu preste tot trupul.
13. Cel ce are mil@ înva]@ }i deprinde ca un p@storiu turma sa.
14. Milostivea}te-S@ spre cel ce priimea}te înv@]@tura milii }i spre cel ce gr@bea}te
judec@]ile Lui.
15. Fiiule, în ceale bune nu da plânsoare }i întru toat@ darea nu da întristare de cuvânt
r@u.
16. Au nu z@duhul îl va r@cori roao? A}a }i cuvântul, mai bine decât darea.
17. Au nu, iat@, cuvântul preste darea bun@? Ci amândoao cu omul le îndrepteaz@.
18. Cel nebun iute va probozi, }i darea celui neînv@||]at a lâncezi face ochii.
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19. Mai înainte de judecat@, g@tea}te-]i dreptatea, }i mai înainte de a gr@i, înva]@.
20. Mai înainte de boal@, priimea}te leacul, *}i mai înainte de judecat@, te întreab@ pre
tine însu]i }i înaintea lui Dumnezeu vei afla milostivire.
21. Mai înainte de boal@, smerea}te-te, }i în vreamea bete}ugului arat@ petreacerea ta.
22. *Nu te op@ci a te ruga pururea }i nu te stidi pân@ la moarte a te îndrepta, c@ plata
lui Dumnezeu r@mâne în veac.
23. Mai înainte de rug@ciune, g@tea}te-]i sufletul t@u }i s@ nu fii ca omul ce ispitea}te pre
Dumnezeu.
24. *Adu-]i aminte de mânie în zioa sfâr}itului }i vreamea r@spl@tirii întru petreacerea
fea]ii.
25. *Adu-]i aminte de s@r@cie în vreamea prisosirii }i de lipsele s@r@ciii în vreamea
bog@]iii.
26. De diminea]a pân@ sara s@ va schimba vreamea }i aceastea toate chemate sânt în
ochii lui Dumnezeu.
27. Omul în]elept întru toate s@ va teame }i în zilele gre}alelor s@ va p@zi de lenevire.
28. Tot cel iste]u cunoa}te în]elepciunea }i celui ce o va afla îi va da m@rturisire.
29. Cei în]elep]i în cuvinte }i ei în]elep]ea}te au lucrat }i au în]eles adev@rul }i dreptatea
}i au plouat pilde }i judec@]i.
30. *Dup@ poftele tale nu te duce }i de la vreamea ta te întoarce.
31. De vei da sufletului t@u poftele lui, te va face spre bucurie nepriiatinilor t@i.
32. Nu te îndulci în gloate, nici întru pu]âni; | c@ necurmat@ e împreunarea lor.
265v
33. S@ nu fii de mijloc întru certarea de împrumutare }i iaste ]ie nimica în pung@, c@ vei
fi pizm@tare]u vie]ii tale.
Cap 19
Pentru vin, neînfrânarea, limbu]irea. De cel ce curând creade. De cel ce s@ bucur@ de nedreptatea.
De cel ce urea}te dojana. De cel ce s@ bucur@ în r@otate. În cuvinte a lua aminte, de dojan@, de
mincinoasa smerenie }i lauda celui ce tace.

*Facer. 19, 23.
1 Împ@r 11, 1.

1.
2.

ucr@toriul be]iv nu s@ va îmbog@]i, }i cel ce urgisea}te ceale mici încet va c@dea.
*Vinul }i muierile c@lc@tori de leage fac pre cei în]elep]i }i vor v@di pre cei
precepu]i.
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3. {i cel ce s@ împrumut@ cu curvarii viclean va fi. Putr@junea }i viermii îl vor mo}teni
}i s@ va r@dica spre mai mare pild@ }i s@ va lua din num@r sufletul lui.
4. Cel ce creade curând u}or e cu inima }i s@ va mic}ora, }i cel ce gre}a}te spre sufletul
s@u mai presus s@ va avea.
5. Cel ce s@ bucur@ de nedreptate s@ va îns@mna, }i cel ce urea}te dojana s@ va mic}ora
de via]@, }i cel ce urea}te limbu]iia stânge r@otatea,
6. Cel ce p@c@tuia}te întru inima sa s@ va b@nui, }i cel ce s@ veselea}te întru r@otate s@
va îns@mna.
7. Nu proceti cuvântul viclean }i vârtos }i nu te vei mic}ora.
8. Priiatinului }i nepriiatinului nu le spune gândul t@u }i, de ai gre}al@, nu o descoperi,
9. C@ te va auzi }i te va p@zi }i, ca cum ar mântui p@catul, te va urî; }i a}ea va fi lâng@
tine pururea. ||
10. Auzit-ai cuvânt asupra aproapelui t@u? Moar@ întru tine, crezând c@ nu te va rumpe.
266r
11. De la fa]a cuvântului na}te cel nebun, ca geamerea na}terii pruncului.
12. S@geat@ înfipt@ în coapsele trupului, a}ea cuvântul în inima nebunului.
13. *Ceart@ priiatinul, ca nu cumva s@ nu fie în]eleas@ }i s@ zic@: „N-am f@cut!”; au de
au f@cut, s@ nu adaog@ iar@}i a face.
14. Ceart@ aproapele, nu cumva s@ nu zic@; }i de va zice, nu cumva s@ adaog@.
15. Ceart@ priiatinul, c@ de multe ori s@ face împreun@ iertare ,
16. {i nu creade tot cuvântul lui. Iaste cel ce cade cu limba, ci nu din suflet.
17. *C@ cine e care n-au gre}it în limba sa? Ceart@ aproapele mai nainte, pân@ a i te
l@uda,
18. {i d@ loc teamerii Celui Preaînalt. C @ toat@ în]elepciunea e frica lui Dumnezeu }i
într-însa a s@ teame de Dumnezeu, }i întru toat@ în]elepciunea, rânduiala legii.
19. {i nu iaste în]elepciunea înv@]@tura vicleniei; }i nu iaste gândirea p@catelor priceaperea.
20. Iaste vicleniia }i într-însa urgisirea; }i iaste neîn]elept ce s@ mic}oreaz@ de în]elepciune.
21. Mai bun e omul ce s@ mic}oreaz@ cu în]elepciunea }i s@ sl@bea}te cu în]eleagerea
întru fric@, decât cel ce prisosea}te cu în]eleagerea }i treace leagea Celui Preaînalt.
22. Iaste adev@rat@ iste]ie }i aceea} viclean@.
23. {i iaste cel ce sloboade adev@rat cuvânt | spuind adev@rul; iaste carele cu vicle}ug
266v
s@ smerea}te , }i ceale dinlontrul lui pline sânt de vicle}ug.
24. {i iaste care s@ foarte supune din multe smerenii; }i iaste care-}i pleac@ fa]a sa }i s@
face a nu vedea ce nu s-au }tiut.
25. {i, de s@ oprea}te a p@c@tui din sl@biciunea puterii, de va afla vreame a face r@u, va face.
26. Din vedeare s@ cunoa}te omul }i dintru întâmpinarea fea]ii s@ cunoa}te cel în]elept.
27. Podoaba trupului }i râsul din]ilor }i întrarea omului vestesc despre dânsul.
28. Iaste certare mincinoas@ în mâniia hulitoriului }i iaste judecat@ care nu s@ cunoa}te
a fi bun@; }i iaste cel ce tace, }i acela e cuminte.
Cap 20
Pentru certarea }i poc@in]a celui certat. Pentru cel ce tace }i de cel limbut. De darul celui
în]elept }i al nebunului, de mincinoasa f@g@duin]@ }i de minciun@. De cel în]elept, care place
celor m@re]i. A nu lua daruri. {i pentru în]elepciunea cea ascuns@.

1.

267r

ât e de bine a v@di decât a s@ mâniia, }i pre cel ce s@ m@rturisea}te în rug@ciune a
nu-l opri!
2.
Pofta celui scuipit va strâca feacioriia fecioarei;
[3.] A}ea, cel ce face prin sil@ judecat@ nedreapt@.
4. Cât e de bine cel certat a-}i ar@ta poc@in]a! C@ a}a vei sc@pa de p@catul cel de voie .
5. Iest@ cel ce tace care s@ afl@ în]elept }i iaste cel urâcios care e limbut a gr@i.
6. Ieste cel ce tace, neavând sim]irea graiului, || }i iaste cel ce tace }tiind vreamea de folos.
7. Omul în]elept va t@cea pân@ la vreame, iar@ cel neînfrânat }i neîn]elept nu vor ]inea
vreamea.
8. Cel ce vorbea}te multe vat@m@ sufletul s@u, }i cel ce-}i ia puteare cu nedreptul urât va fi.
9. Iaste purceadere în ceale reale omului neînv@]at }i iaste aflare spre sc@deare.
10. Iaste dare care nu-i de folos }i iaste dare a c@riia r@spl@tirea îndoit@.
11. Iaste pentru m@rire mic}urare }i iaste carele din smerenie î} va r@dica capul.
12. Iaste cel ce multe r@scump@r@ cu pu]ânel pre]u }i întorcându-le în}eptit.
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13. Cel în]elept în cuvinte pre sine}i iubit s@ face, iar@ harurile celor nebuni s@ vor v@rsa.
14. Darea neîn]eleptului nu va fi ]ie de folos, c@ ochii lui în}epti]i sânt.
15. Pu]ine va da }i multe va probozi; }i de}chiderea gurii lui aprindere iaste.
16. Ast@zi cineva d@ împrumut, mâne ceare. Urât iaste acest fealiu de om.
17. Nebunul nu va avea priiatin }i nu va fi har în averile lui,
18. C@ cei ce mânc@ pâinea lui de limb@ mincinoas@ sânt. De câte ori }i câ]i vor râde de el?
19. C@ nici ce era s@ aib@ drept au împ@r]it; a}ijderea }i ce nu era s@ aib@.
20. C@dearea limbii mincinoas@, ca cel ce cade în fa]a casii; a}a c@dearea celor r@i
degrab@ va veni.
21. Omul nemul]@mitoriu ca o bazn@ de}art@, | în gura celor neînv@]a]i necurmat@ va fi. 267v
22. Din gura nebunului s@ va urgisi pilda, c@ nu o va zice în vreamea sa.
23. Iaste cel ce s@ oprea}te a p@c@tui, pentru s@r@cie, }i întru odihna sa s@ va iu]i.
24. Iaste cel ce-} va pierde sufletul pentru ru}inea, }i de la fa]a neîn]eleapt@ îl va pierde;
iar@ cu luarea fea]ii s@ va pierde pre sâne.
25. Iaste cel ce pentru ru}inea f@g@duia}te priiatinului; }i l-au miruit pre el nepriiatinii
în z@dar.
26. Ocar@ viclean@ e în om minciuna, }i în gura celor neînv@]a]i necurmat@ va fi.
27. Mai putearnic furul decât necurmarea omului mincinos; iar@ perirea amândoi o vor
mo}teni.
28. Obiceaiurile oamenilor mincino}i, f@r@ cinste }i ru}inea cu dân}ii, f@r@ încetare.
29. Cel în]elept în cuvinte s@ va v@di pre sâne }i omul în]elept va pl@cea celor m@ri]i.
30. Cine lucr@ p@mântul s@u va în@l]a gr@mad@ de roduri }i cel ce lucreaz@ direptate,
acela s@ va în@l]a; iar@ cel ce place celor m@ri]i va sc@pa de nedreptate.
31. *Cinstile }i darurile orbesc ochii judec@torilor }i, ca mutul în gur@, întoarce dojeanele lor.
*E}ire 23, 8.
32. *În]elepciunea ascuns@ }i comoar@ nev@zut@, ce folos e într-amândoao?
2 Leage 16, 19.
33. Mai bun e cel ce ascunde neîn]elepciunea sa decât omul ce ascunde în]elepciunea sa.
*Jos 41, 17.
Cap 21 ||
Înva]@ a fugi de p@cat. Întâi de ob}te, apoi deosebi aducând înainte multe fealiuri de p@cate.

1.
2.

*Sus 16, 7.

268r

iiule, p@c@tuit-ai? Nu adaoge iar@}i, ci }i de ceale trecute te roag@ s@ ]i s@ iarte.
Ca de fa]a }earpelui fugi de p@cate, }i, de te vei apropiia de eale, te vor
cuprinde.
3. Din]i de leu, din]ii lui, ucigând sufletele oamenilor.
4. Ca o sabie de doao ori ascu]it@, toat@ nedreptatea; ranei ei nu iaste vindecare.
5. Probozirea }i nedrept@]ile vor r@sipi avearea }i casa ce e foarte bogat@ s@ va r@sipi
de trufie; a}ea avearea celui mândru s@ va dezr@d@cina.
6. Rug@ciunea s@racului din gur@ pân@ la urechile Lui va ajunge }i judecat@ degrab@ îi
va veni lui.
7. Cine urea}te certarea urma p@c@tosului iaste, }i cel ce s@ teame de Dumnezeu s@ va
întoarce la inima sa.
8. Cel cunoscut, de departe putearnicu, cu limba îndr@znea]@; }i cel priceput s@ }ti a
c@dea de la El.
9. Cel ce zidea}te casa cu cheltuiale streine, ca cel ce culeage pietrile sale iarna.
10. *Câl]i cule}i, adunarea p@c@to}ilor, }i sfâr}itul lor, par@ de foc.
11. Calea p@c@to}ilor, pardosit@ cu pietri, }i în sfâr}itul lor, iad }i întunearec }i pedeaps@.
12. Cel ce p@zea}te dreptatea ]inea-va în]@legerea ei.
13. Plinirea teamerii de Dumnezeu, în]elepciunea }i în]eleagerea.
14. Nu s@ va înv@]a cel ce nu e în]elept întru bine.
15. Iar@ iaste în]elepciunea carea sporea}te în r@u; }i nu iaste în]eleagere unde iaste
am@r@ciune.
16. {tiin]a în]eleptului ca povoiul s@ va spori, }i sfatul lui ca izvorul vie]ii va r@mânea. |
17. Inima nebunului, ca un vas spart, }i toat@ în]elepciunea nu o va ]inea.
268v
18. Cuvântul în]elept oricare va auzi, cel }tiut îl va l@uda }i la sâne îl va adaoge. Auzit-au
cel neînfrânat }i nu-i va pl@cea }i-l va lep@da dinnaintea sa.
19. Vestirea celui nebun, ca o sarcin@ în cale; c@ în buzele celui în]elept s@ va afla
har.
20. Gura în]eleptului s@ caut@ întru adunare, }i cuvintele lui vor gândi în inimile sale.
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21. Ca casa r@sipit@, a}ea celui nebun în]elepciunea, }i }tiin]a celui nepriceput, cuvinte nespuse.
22. Obezi în picioare celui nebun înv@]@tura }i ca leg@turile mânilor preste mâna
dreapt@.
23. Cel nebun râzând înal]@ glasul s@u, iar@ omul în]elept de-abiia t@când va râde.
24. Podoab@ de aur, celui în]elept înv@]@tura }i ca un covrig în mâna dreapt@.
25. Piciorul nebunului lesne e în casa vecinului, }i omul priceput s@ va ru}ina de fa]a
celui putearnic.
26. Cel nebun din fereast@ s@ va uita în cas@, iar@ omul înv@]at afar@ va sta.
27. Nebuniia omului a asculta prin u}e, }i cel în]elept s@ va îngreoia de ocar@.
28. Buzele celor nepricepu]i nebunii vor vesti, iar@ cuvintele pricepu]ilor cu cumpâna
s@ vor cump@ni.
29. În gura nebunilor, inima lor, }i în inima în]elep]ilor, gura lor.
30. Când blast@m@ necredinciosul p@ diavolul, blast@m@ însu}i sufletul s@u. Cel def@im@toriu
269r î} va spurca sufletul s@u }i întru toate va fi || urât. {i cel ce va r@mânea cu el urâcios va fi. Cel
t@cut }i în]elept s@ va cinsti.
Cap 22
Despre uciderea cu pietri a leane}ului. De fiiul neînv@]at }i fata nebun@. Musica în jale. Cel ce
înva]@ pre cel nebun mortul a-l plânge. Cu cel nebun a nu gr@i. De inima nebunului }i a
fricosului. A ]inea credin]a cu priiatinii }i paza gurii.

1.
2.

u piatr@ de tin@ s-au ucis leane}ul }i to]i vor gr@i despre urâciunea lui.
Cu gunoiu de bou s-au ucis leane}ul }i tot cel ce-l va atinge î} va scutura
mâna.
3. Ru}inea tat@lui e pentru fiiul neînv@]at, iar@ fata spre mic}urare va fi.
4. Fata în]eleapt@, mo}tenirea b@rbatului s@u, c@ci carea ru}ineaz@ spre ocar@ s@ face
celui ce o au n@scut.
5. Pre tat@l }i pre om ru}ineaz@ cel îndr@zne]u, }i de la cel necredincios nu s@ va mic}ora;
iar@ de la amândoi s@ va necinsti.
6. Musica în jale, necuvioas@ poveaste. B@t@ile }i înv@]@tura, în toat@ vreamea în]elepciune.
7. Cel ce înva]@ pre cel nebun, ca cel ce cleia}te troac@.
8. Cel ce spune cuvânt celui ce nu aude, ca cel ce de}tapt@ pre cel ce doarme în greu
somn.
9. Cu cel ce doarme gr@ia}te cel ce vestea}te nebunului în]elepciunea }i în sfâr}itul vestirii
zice: „Cine e acesta?”
10. *Preste mort plânge, c@ au sc@zut lumina lui, }i preste cel nebun plânge, c@ i-au sc@zut *Jos 38, 16.
în]eleagerea. |
11. Pu]in plânge preste mort, c@ au r@p@usat.
269v
12. C@ a celui viclean viclean@ e viia]a preste moartea celui nebun.
13. *Plângerea mortului, }apte zile, iar@ a nebunului }i a necredinciosului, în toate zilele *Facere 50, 10.
vie]ii lor.
14. Cu cel nebun nu mult gr@i }i cu cel nepriceput nu te duce.
15. P@zea}te-te de el }i nu -i avea sup@rare }i nu te vei spurca cu p@catul lui.
16. Abate-te de le el }i vei afla odihn@ }i nu te vei trând@vi întru nebunia lui.
17. Preste plumb ce s@ va îngreoia? {i ce nume e lui altul decât nebun?
18. *N@sipul }i sarea }i fr@mânt@tura fierului mai lesne-i a le purta decât omul nepriceput *Pilde 27, 3.
}i nebun }i necredincios.
19. Leg@tura de lemn legat@ în temeiul zidirii nu s@ va dezlega; a}a }i inima înt@rit@ în
gândirea sfatului.
20. Gândirea în]eleptului în toat@ vreamea de fric@ nu s@ va zminti.
21. Ca pari în ceale înalte }i n@sipul f@r@ alte puneri împrotiva vântului pus nu vor
r@mânea,
22. A}a }i inima fricoas@ în gândirea celui nebun împrotiva n@v@lirii teamerii nu va sta.
23. Ca inima fricoas@ în gândirea celui nebun toat@ vreamea nu s@ va teame, a}a }i cel
ce r@mâne pururea în poruncile lui Dumnezeu.
24. Cel ce împunge ochiul scoate lacr@mi, }i || cel ce împunge inima scoate în]eleagere.
270r
25. Cel ce zv@rlea}te piatra spre ceale zbur@toare le va oborî; a}a }i cel ce oc@rea}te
priiatinul rumpe priiatiniia.
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26. La prietin de vei }i scoate sabia, nu dezn@d@jdui, c@ iaste întoarcere la prietin.
27. De-] vei de}chide gura trist@, nu te teame, c@ iaste împ@rt@}ire. Afar@ de hul@ }i de
împutare }i de mândrie }i de descoperirea tainii }i de rana viclean@, întru toate aceastea
va fugi priiatinul.
28. Credin]a mo}tenea}te cu priiatinul întru s@r@cia lui, ca }i întru bun@t@]ile lui s@ te
vesele}ti.
29. În vreamea n@cazului lui r@mâi credincios lui, ca }i întru mo}tenirea lui dimpreun@
mo}tenitoriu s@ fii.
30. Înaintea focului cuptoriului, vapor, }i fumul focului s@ înal]@; a}a }i înaintea sângelui,
bl@st@murile }i oc@râle }i amânân]erile.
31. Priiatinul a-l strân}teni nu m@ voiu ru}ina, de la fa]a lui nu m@ voiu ascunde }i, de-m
vor veni reale printr-însul, le voiu suferi,
32. Tot cel ce va auzi s@ va p@zi de el.
33. *Cine va da gurii meale paz@ }i preste buzele meale adev@rat@ îns@mnare, s@ nu cazu
de la dânsele }i limba mea s@ m@ piarz@?
Cap 23
Rug@ciunea împrotiva mândriii, l@comiii }i neînfrân@rii. A s@ feri de obiceaiul jur@mântului }i
de cuvântul ce aduce ocar@. Doao fealiuri în p@ |catul prisosirii, }i al treilea aduce mâniia.
V@direa omului ce s@ îndeamn@ spre p@cat. Pentru p@catele din preacurvie }i pentru lauda
teamerii de Domnul.

1 .

270v

oamne, Tat@l }i St@pânul vie]ii meale, nu m@ l@sa întru sfatul lor, nici m@
suferi a c@dea într-în}ii.
2 .
Cine va pune întru gândirea mea b@t@i }i în inima mea înv@]@tura în]elepciunii,
ca cu ne}tiin]ele lor s@ nu m@ îng@duiasc@ }i s@ nu s@ areate gre}alele lor?
3. {i s@ nu creasc@ ne}tiin]ele meale }i s@ s@ înmul]easc@ gre}alele meale, }i p@catele
meale s@ prisosasc@ }i s@ cazu întru vedearea protivnicilor miei }i s@ s@ bucure de mine
neprietinul mieu,
4. Doamne, Tat@l }i Dumnezeul vie]ii meale, nu m@ l@sa întru gândirea lor!
5. În@l]area ochilor miei s@ nu-m dai }i toat@ pofta întoarce de c@tr@ mine,
6. Ia de la mine poftele pântecelui }i împreunarea poftii s@ nu m@ apuce }i sufletului celui
f@r@ cinste }i f@r@ minte s@ nu m@ dai.
7. Înv@]@tura gurii auzi]i, fiilor! {i cine o va p@zi nu va peri cu buzele, nici s@ va sminti
în lucruri vicleane.
8. Întru de}ert@ciunea sa s@ va prinde p@c@tosul, }i mândrul }i bl@st@m@toriul s@ va sminti
într-însele.
9. *Jur@mântului nu obicinui gura ta, c@ multe c@deri sânt într-însul.
*Ie}ire. 20, 7.
10. Iar@ numirea lui Dumnezeu nu fie adeas@ în gura ta, }i în numele sfin]ilor nu te
Mathei 5, 35.
amesteca; c@ || nu vei fi nevinovat de c@tr@ dân}ii.
271r
11. C@ precum sluga adease întrebat, de la mânie nu s@ mic}oreaz@, a}a tot cel ce jur@
}i cel ce cunoa}te întru tot de p@cat nu s@ va cur@]i.
12. Omul ce jur@ mult s@ va umplea de r@otate }i nu s@ va dep@rta de la casa lui rana.
13. {i, de va zminti, gre}ala lui preste dânsul va fi; }i, de va treace cu vedearea, gre}a}te îndoit;
14. {i, de va jura în de}ert, nu s@ va îndrepta, c@ s@ va umplea de r@spl@tire casa lui.
15. Iaste }i alt graiu împrotivitoriu mor]ii, s@ nu s@ afle întru mo}tenirile lui Iacov,
16. C@ de la cei milostivi toate aceastea s@ vor dep@rta }i întru gre}ale nu s@ vor t@v@li.
17. În graiu neînv@]at nu-]i deprinde gura, c@ iaste într-însul cuvântul p@catului.
18. Adu-]i aminte de tat@l t@u }i de mum@-ta, c@ în mijlocul celor m@ri]i împreun@ }ezi,
19. Ca nu cândva s@ te uite Dumnezeu înaintea lor }i, cu n@ravul t@u nebunindu-te,
probozire s@ pa]i, }i vei vrea a nu fi fost n@scut }i s@ blast@mi zioa na}terii tale.
20. *Omul obicinuit în cuvinte de probozire în toate zilele sale nu s@ va înv@]a.
* 2 Împ@r. 16, 7.
21. Doao fealiuri prisosesc în p@cate, }i al treile aduce mânie }i perire.
22. Sufletul fierbinte ca focul arzând, nu s@ va stânge pân@ când va înghi]i ceva.
23. {i omul viclean în gura trupului s@u nu va înceta pân@ va aprinde foc.
24. Omului curvariu toat@ pâine e dulce, nu s@ va obosi p@c@tuind pân@ în sfâr}it. |
25. Tot omul ce treace patul s@u, neb@gând sam@ în sufletul s@u, *}i zicând: „Cine m@ 271v
*Isaie 29, 13.
veade?
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26. Întunearecul m@ încungiur@ }i p@re]ii m@ acop@r }i nime m@ veade. De cine m@
stidesc? Gre}alele meale nu le va pomeni Cel Preaînalt”,
27. {i nu în]eleage c@ toate le veade ochiul Lui, c@ gonea}te de la sine pre frica lui
Dumnezeu frica acestui feal de om }i ochii oamenilor ce s@ tem de el.
28. {i n-au cunoscut c@ ochii Domnului cu mult mai mult str@lucesc decât soarele, privind
la toate c@ile oamenilor }i la fundul adâncului, }i inimile oamenilor v@zându-le în p@r]ile
ceale ascunse.
29. C@ Domnului Dumnezeu mai înainte le-a s@ zidi toate sânt cunoscute; a}a }i dup@
ce s-au s@vâr}it, toate le veade.
30. Acesta în uli]ele cet@]ii s@ va izbândi }i ca un mânzu de cal va fi gonit; }i unde n-au
n@d@jduit, s@ va prinde.
31. {i va fi tuturor ocar@, pentru c@ n-au în]eles f rica Domnului.
32. *A}a }i toat@ muiarea ce -}i las@ b@rbatul }i pune mo}tenire din împreunare strein@. *Preo]ie 20, 10.
33. C@ întâiu, în leagea Celui Preaînalt necredincioas@ au fost; a doao, împrotiva b@rbatului 2 Leage 22, 22.
ei au gre}it; a treia, în preacurvie au curvit }i dintr-alt b@rbat fii }-au c@}tigat.
34. Aceasta la adunare s@ va aduce }i despre fiii ei s@ va socoti.
35. Nu vor da fiii ei r@d@cini }i ramurile ei nu vor da road@. ||
36. L@sa-va spre osând@ pomenirea ei }i ocara ei nu s@ va }tearge.
272r
37. {i vor cunoa}te cei r@ma}i c@ nimic@ nu e mai bun@ decât frica lui Dumnezeu }i
nimic@ nu e mai dulce decât a privi la poruncile Domnului.
38. Slav@ mare iaste a urma Domnului, c@ lungimea zilelor s@ va lua de la Dânsul.
Cap 24
În]elepciunea, laudele }i izvodirea sa le num@r@ }i minunat spre îmbr@]i}area sa îndeamn@,
toate cu podoaba înv@]@turii sale str@lucindu-le.

1.

n]elepciunea va l@uda sufletul s@u }i întru Dumnezeu s@ va cinsti }i în mijlocul
norodului s@u s@ va f@li,
2.
{i întru adun@rile Celui Preaînalt va de}chide gura sa }i în preajma puterii
Lui s@ va l@uda,
3. {i în mijlocul norodului s@u s@ va în@l]a }i întru plinirea cea sfânt@ s@ va mira,
4. {i întru mul]imea ale}ilor va avea laud@ }i între cei blagoslovi]i s@ va blagoslovi, zicând:
5. „Eu din gura Celui Preaînalt am ie}it, întâiu n@scut mai înainte de toat@ zidirea.
6. Eu am f@cut în ceriuri s@ s@ nasc@ lumin@ neîncetat@ }i ca negura am acoperit tot p@mântul.
7. Eu am l@cuit în ceale preaînalte, }i thronul mieu în stâlp de nor. |
8. Încungiurarea ceriului o am încungiurat sângur }i fundul adâncului am str@b@tut, în
272v
valurile m@rii am umblat,
9. {i în tot locul am st@tut, }i întru tot norodul,
10. {i întru tot neamul }edearea dintâiu am avut,
11. {i a tuturor celor înal]i }i a celor smeri]i inimile le-am c@lcat cu vârtutea. {i întru to]i
ace}tia odihn@ am cercat }i întru mo}tenirea Domnului m@ voiu s@l@}lui.
12. Atunci mi-au poruncit }i mi -au zis Ziditoriul tuturor; }i Cel ce m-au zidit S-au odihnit
în l@ca}ul mieu;
13. {i mi-au zis: «În Iacov l@cuia}te }i întru Israil mo}tenea}te }i întru ale}ii Miei slobozi
r@d@cinile».
14. *Din început }i mai înainte de veaci m-am zidit }i pân@ la veacul viitoriu nu voiu *Pilde 8, 22.
înceta. {i întru l@ca}ul cel sfânt înaintea Lui am slujit,
15. {i a}a în Sion m-am înt@rit }i în cetatea cea sfin]it@ a}ijderea m-am odihnit, }i în
Ierusalim biruin]a mea.
16. {i m-am r@d@cinat întru norod cinstit, }i în partea Dumnezeului mieu mo}tenirea
Lui, }i întru plinirea sfin]ilor ]inearea mea.
17. Ca chedrul m-am în@l]at în Livan }i ca chiparosul în muntele Sionului.
18. Ca finicul m-am în@l]at în Cadis }i ca s@direa trandafirului în Erihon.
19. Ca un maslin cuvios în câmpuri }i ca paltinul m-am în@l]at lâng@ ap@, în uli]@. ||
20. Ca chinamomul }i valsamul mirositoriu am dat miros; }i ca smirna cea aleas@ am
273r
dat dulcea]@ de miros.
21. {i ca }toracul }i galvanul }i ungula }i guta }i ca Livanul net@iat am aburit l@ca}ul mieu,
}i ca valsamul neamestecat mirosul mieu.
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22. Eu ca terevinthul mi-am întins ramurile, }i ramurile meale a cinstii }i a darului.
23. Eu ca vi]a am rodit dulcea]@ de miros, }i florile meale, rodurile slavei }i ale cinstei.
24. Eu, maica frumoasei iubiri }i a temerii }i a cuno}tin]ei }i a sfintei n@dejdi.
25. Întru mine darul a toat@ calea }i a adev@rului, întru mine toat@ n@deajdea vie]ii }i a
v@rtutei.
26. Treace]i la mine to]i cei ce m@ pofti]i }i de na}terile meale v@ umple]i,
27. C@ duhul mieu preste mine e dulce, }i mo}tenirea mea, preste miiare }i fagurul.
28. Pomenirea mea întru neamurile veacurilor.
29. *Cei ce m@ m@nânc@ vor mai fl@mânzi, }i cei ce m@ beau înc@ m@ vor mai îns@to}a.
*Ioan 6, 35.
30. Cel ce m@ ascult@ nu s@ va ru}ina }i cei ce lucr@ întru mine nu vor p@c@tui.
31. Cei ce m@ lumineaz@ via]@ veacinic@ vor avea.
32. Aceastea toate cartea vie]ii sânt }i testamântul Celui Preaînalt }i cuno}tin]a adev@rului.
33. Leagea au poruncit Moisi în poruncile drept@]ilor, }i mo}tenire casii lui Iacov | }i 273v
lui Israil f@g@duin]@le.
34. Pus-au lui David, slugii sale, a de}tepta împ@rat dintr -însul tare }i în thronul cinstei
în veac }ezând.
35. *Cel ce umple ca Fisonul în]elepciunea }i ca Tigrul în zilele celor noi,
*Facere 2, 11.
36. Cel ce umple ca Efrathul în]eleagerea, *Cel ce înmul]ea}te ca Iordanul în vreamea
*Ios. 3, 15.
s@ceri}ului,
37. Cel ce trimite înv@]@tura ca lumina }i st@ de fa]@ ca Ghionul în zioa culesului,
38. Cel ce s@vâr}a}te întâiu a o}ti, }i cel mai slab nu o va cerceta,
39. C@ de la mare au sporit cugetul ei }i sfatul ei de la adânc mare.
40. Eu, în]elepciunea, am vârsat râurile,
41. Eu, ca un iaz de ap@ mare din râu, eu ca un urloiu de râu }i ca ducerea apei am
ie}it din raiu;
42. Zis-am: «Ad@pa-voiu gr@dina mea cea de s@diri }i voiu îmb@ta rodul câmpului mieu».
43. {i, iat@, mi s-au f@cut iazul sporind, }i râul mieu s-au apropiat de mare”.
44. C@ înv@]@tura ca zorile lumineaz@ tuturora }i o voiu vesti pân@ departe.
45. Str@bate-voiu toate ceale mai dedesupt p@r]ile p@mântului }i voiu privi spre to]i cei
ce dorm }i voiu lumina pre to]i cei ce n@d@jduiesc întru Domnul.
46. Înc@ înv@]@tura ca prorociia o voiu turna }i o voiu l@sa celor ce cearc@ în]elepciunea
}i nu voiu înceta întru neamurile lor pân@ în veacul cel sfânt.
47. *Vede]i c@ nu mie sângur m-am ostenit, ci || tuturor celor ce cearc@ adev@rul.
274r
*Jos 33, 18.
Cap 25
Trei care plac Domnului }i trei care urea}te. Noao neprepuse. Lauda teamerii de Dumnezeu.
Urgisirea muierii vicleane. De la muiare înceaperea p@catului }i a mor]ii. St@pânirea muierii a
nu s@ suferi.

1.

n trei }-au pl@cut duhului mieu, carea sânt alease înaintea lui Dumnezeu }i a
oamenilor;
2.
Unirea fra]ilor }i dragostea celor de-aproape }i b@rbatul cu muiarea bine
în]elegându-se.
3. Trei fealiuri au urât sufletul mieu }i foarte m@ îngreoiez de sufletul lor:
4. S@racul trufa}u, bogatul mincinos, b@trânul nebun }i neîn]elept.
5. Ceale ce n-ai adunat întru tinerea]ele tale, cum le vei afla în b@trânea]ele tale?
6. Cât e de înfrâm]@}at@ judecata c@runtea]elor }i a b@trânilor e a cunoa}te sfatul!
7. Cât e de înfrâm]@}at@ b@trânilor în]elepciunea }i celor sl@vi]i, în]eleagerea }i sfatul!
8. Cununa b@trânilor, multa în]elepciune }i slava lor, frica lui Dumnezeu.
9. Noao cuget@ri ale inimii am m@rit, }i a zeacea o voiu zice în limba oamenilor:
10. Omul ce s@ veselea}te întru fii, tr@ind }i v@zând r@sipirea nepriiatinilor s@i.
11. *Fericit e cel ce l@cuia}te cu muiare în]eleapt@ }i carele cu limba sa n-au c@zut }i carele
*Jos 26, 1.
Sus 14, 1 n-au slujit celor nevreadnici de sine.
12. Fericit cel ce afl@ priiatin adev@rat | }i cel ce veste}te dreptatea urechii ce aude.
274v
}i 19, 16.
13. Câtu-i de mare cel ce afl@ în]elepciunea }i }tiin]a! Ci nu e preste cel ce s@ teame de Domnul.
Iacov 3, 2.
14. Frica lui Dumnezeu preste toate s-au pus.
15. Fericit omul c@ruia i s-au d@ruit a avea frica lui Dumnezeu. Cel ce o ]ine cui s@ va
as@m@na?
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16. Frica lui Dumnezeu e înceaperea iubirii Lui, iar@ înceaperea credin]ii, a s@ lipi de
Dânsul.
17. Toat@ rana întristarea inimii iaste, }i toat@ r@otatea, viclenia muierii.
18. {i toat@ rana, }i nu rana inimii va vedea,
19. {i toat@ vicleniia, }i nu viclenia muierii.
20. Toat@ aducerea, }i nu aducerea celor ce ur@sc,
21. {i toat@ izbânda, }i nu izbânda nepriiatilor.
22. Nu e cap mai viclean decât capul }arpelui,
23. {i nu e mânie preste mânia muierii. *Împreun@ a l@cui cu leul }i cu b@laurul mai *Pilde 21, 19.
pl@cea-va decât cu muierea viclean@.
24. Viclenia muierii schimb@ fa]a ei }i-} întunec@ fa]a sa ca ursul. Ca un sac s@ arat@ în
mijlocul celui de-aproape al ei.
25. Gemut-au b@rbatul ei }i, auzind, au suspinat pu]intel.
26. Scurt@ e toat@ r@otatea preste r@otatea muierii, soartea p@c@to}ilor caz@ preste ea.
27. Ca sui}ul n@sipos în picioarele b@trânului, a}a muiarea limbut@ b@rbatului lin.
28. * Nu te uita spre frumsea]ea muierii }i nu pofti muierea în frumsea]e.
*Jos 42, 6,28.
29. Mânia muierii, }i necinstea, }i ru}inea mare. ||
30. Muiarea, de are st@pânire, împrotivitoare-i b@rbatului s@u.
275r
31. Inim@ smerit@ }i fa]@ trist@ }i rana inimii, muierea viclean@.
32. Mâni slabe }i genunche sl@b@noage, muierea ce nu-}i fericea}te b@rbatul.
33. *De la muiare s-au f@cut înceaperea p@catului }i printr-însa to]i murim.
*Facere 3, 6.
34. Nu da apei tale ie}ire, nice pu]in@, nici muierii vicleane volnicie a ie}i.
35. De nu va umbla dup@ mâna ta, te va ru}ina înaintea nepriiatinilor.
36. De la c@rnurile tale taie-o pre ea, ca nu pururea cu tine r@u s@ s@ slujasc@.
Cap 26
Înainte pune iar@}i laudele muierii bune }i ocara ceii reale }i r@vnitoare. Fata a o p@zi. De trei a
s@ teame, doao ce întristeaz@ }i doao primejdioas@.

1.
uierii bune fericit e b@rbatul, c@ num@rul anilor lui îndoit.
2.
Muiarea b@rbat@ veselea}te b@rbatul s@u }i anii vie]ii lui în pace îi va umplea.
3.
Partea bun@, muiarea bun@, în partea celor ce s@ tem de Dumnezeu s@ va
da b@rbatului pentru fapte bune.
4. Iar@ a bogatului }i a s@racului inima e bun@, în toat@ vreamea fa]a lor, veasel@.
5. De trei s-au temut inima mea }i într -al patrulea fa]a mea s-au stidit:
6. Pâra cet@]ii }i adunarea norodului, |
7. Asupreala mincinoas@, decât moartea toate-s mai greale.
275v
8. Durearea inimii }i jalea, muiarea r@vnitoare.
9. În muiarea râvnitoare zbiciul limbii, tuturor împreunându-s@.
10. Ca jugul boilor ce s@ cl@tea}te, a}a }i muiarea viclean@; cel ce o ]ine, ca cel ce prinde
scorpiia.
11. Muiarea be]iv@, mânie mare; }i ocara }i ru}inea ei nu s@ va acoperi.
12. Curvia muierii întru în@l]imea ochilor }i în geanele ei s@ va cunoa}te.
13. *În fata ce nu s@ ferea}te înt@rea}te paz@, ca nu, dându-i-s@ prilej, s@ s@ slujasc@ *Jos. 42, 11.
cu sâne.
14. De toat@ necinstea ochilor ei te p@zea}te }i nu te mira de te va urî.
15. Ca c@l@toriul s@tios la fântân@ va de}chide gura }i din toat@ apa de aproape va bea,
}i lâng@ tot parul va }edea }i la toat@ s@geata va de}chide tulba, pân@ va sc@dea.
16. Harul muierii grijnice va veseli pre b@rbatul s@u }i oasele lui le va îngr@}a.
17. Înv@]@tura ei, darul lui Dumnezeu.
18. Muiarea în]eleapt@ }i t@cut@ nu e schimbare sufletului înv@]at.
19. Har peste har, muiarea sfânt@ }i ru}inoas@,
20. Iar@ toat@ cump@na nu iaste vreadnic@ de sufletul ce s@ contenea}te.
21. Precum soarele r@s@rind lumii în ceale mai înalte ale lui Dumnezeu, a}a frumsea]ea
muierii bune spre podoaba casii ei.
22. Candila str@lucind spre sfe}nicul || cel sfânt }i frumsea]ea fea]ii preste vârsta cea
276r
st@t@toare.
23. Stâlpi de aur preste temelii de argint }i picioare înt@rite pre t@lpile muierii st@tornice.
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24. Temelii veacinice pre piatr@ vârtoas@ }i poruncile lui Dumnezeu în inima muierii
sfinte.
25. În doao s-au întristat inima mea, }i în al treilea mi -au venit mânie:
26. Omul osta}u sl@bind pentru lipsa }i omul în]elept urgisit,
27. {i care treace de la dreptate la p@cat, Dumnezeu l-au g@tit spre sabie.
28. Doao fealiuri greale }i primejdioas@ mi s-au ar@tat: cu greu s@ dezbrac@ negu]@toriul
de lenevire }i nu s@ va îndrepta cr@jmariul de p@catele buzelor.
Cap 27
Pentru lipsa }i iubirea bog@]iilor mul]i gre}esc. Frica Domnului pururea a o ]inea. Ispita cearc@
pre cel ce s@ ispitea}te. A urma dreptatea. Nestarea nebunului. Frumsea]ea în cuvinte a o
]inea. Tainele priiatinului a nu le descoperi. De ochiul ce trage }i le}uia}te.

1.
2.

entru lipsa mul]i au gre}it, }i cel ce caut@ a s@ îmbog@]i întoarce ochiul s@u,
Precum în mijlocul închieturii piiatrilor s@ înfinge parul, a}a }i între mijlocul
vânz@rii }i a cump@r@rii s@ va îngusta p@catul.
3. Zdrobi-s@-va cu cel ce gre}a}te gre}ala.
4. De nu te vei ]inea în frica Domnului pururea, | curând s@ va r@sipi casa ta.
276v
5. Precum în lovirea ciurului va r@mânea praful, a}a pleavele omului în gândul lui.
6. Vasele olariului le cearc@ cuptoriul, }i pre oamenii cei drep]i, ispita n@cazului.
7. Precum lucrarea de lemn arat@ rodul lui, a}a cuvântul din gândirea inimii omului.
8. Mai înainte de cuvânt nu l@uda pre om, c@ aceasta iaste ispita oamenilor.
9. De vei urma dreptatea, o vei apuca }i te vei îmbr@ca cu ea ca cu conto}ul m@ririi }i
vei l@cui cu dânsa }i te va acoperi în veac }i în zioa cuno}tin]ii vei afla înt@rirea.
10. Ceale zbur@toare la }ie}i aseaminea s@ adun@, }i adev@rul la cei ce-l fac s@ va
întoarce.
11. Leul spre vânat pururea le}uia}te; a}a, p@catele spre cei ce lucr@ nedrept@]i.
12. Omul sfânt întru în]elepciune r@mâne ca soarele; c@ cel nebun ca luna s@ schimb@.
13. În mijlocul celor neîn]elep]i ]ine cuvântul vremii, iar@ în mijlocul celor ce gr@iesc
neîncetat fii.
14. Povestirea p@c@to}ilor e urâcioas@, }i râsul lor, în desf@t@rile p@catului.
15. Vorba ce mult joar@ va îndrepta perii capului, }i necinstea lui, astuparea urechilor.
16. V@rsarea de sânge în vrajba trufa}ilor, }i sudalma lor, auzire grea.
17. Cel ce golea}te tainele priiatinului credin]a au pierdut }i nu va afla priiatin la
sufletul s@u.
18. Iubea}te pre de-aproapele }i te unea}te cu el în credin]@, ||
19. Iar@ de vei deascoperi ascunsele lui, nu vei urma dup@ el.
277r
20. C@ precum omul ce pierde priiatinul s@u; a}a }i cel ce-}i pierde priiatinul aproapelui
s@u.
21. {i precum cel ce sloboade paserea din mâna sa, a}a ai l@sat pre priiatinul t@u }i nu-l
vei prinde.
22. Nu urma dup@ el, c@ departe iaste; c@ au sc@pat ca c@prioara din curs@, c@ s-au r@nit
inima lui.
23. Preste el nu vei putea lega; }i a sud@lmii iaste împ@c@ciunea.
24. Iar@ a descoperi tainele priiatinului, dezn@d@jduire iaste sufletului nefericit.
25. Cel ce face cu ochiul zidea}te ceale nedreapte }i nime nu-l va lep@da.
26. Înaintea ochilor t@i va îndulci gura ta }i preste cuvintele tale s@ va mira; iar@ mai pe
urm@ va întoarce gura sa }i întru cuvintele tale va da scandal@.
27. Multe am urât }i nu m-am as@m@nat lui, }i Domnul va urî pre el.
28. Cel ce arunc@ întru-n@l]ime piatra, preste capul lui va c@dea; }i lovirea viclean@ a
celui viclean va împ@r]i ranele;
29. {i cel ce sap@ groap@ va c@dea într-însa; }i cel ce pune piatr@ aproapelui s@ va lovi
de ea; }i cel ce întinde curs@ altuia va peri într-însa.
30. Cel ce face sfat viclean preste el s@ va întoarce }i nu va cunoa}te de unde-i vine.
31. Batjocura }i ocara celor trufa}i }i izbânda ca leul îl va pândi. |
32. De curs@ vor peri cei ce s@ veselesc de c@dearea celor drep]i, iar@ durearea îi va mistui 277v
mai înainte de-a muri.
33. Mânia }i iu]imea, amândoao sânt de-a s@ urgisi }i omul p@c@tos va fi ]iitoriu de eale.
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A nu cerca izbânda, ci a ierta sup@rarea. A înceta de mânie }i de pâr@. R@ot@]ile limbii }i
primejdiile ei }i pentru a treia limb@. A îngr@di urechile împrotiva limbii vicleane }i gurii
frâu a-i pune.

1.

ine vrea a s@ izbândi de la Domnul va afla izbând@ }i p@catele lui ]iind le va
]inea.
2.
Las@ nedreptatea aproapelui t@u }i atunci, rugându-te, ]i s@ vor ierta p@catele.
3. Omul omului ]âne mâniia }i de la Domnul cearc@ vindecare?
4. Spre omul ce-i aseaminea nu are mil@ }i pentru p@catele sale s@ roag@!
5. Însu}i trup fiind, ]âne mâniia }i cur@]ire de p@cate ceare de la Dumnezeu. Cine s@ va
ruga pentru gre}alele aceluia?
6. Adu-]i aminte de ceale mai de pe urm@ }i te p@r@sea}te de a vr@jbi,
7. C@ mâncevirea }i moartea s@ apropie în poruncile lui.
8. Adu-]i aminte de frica lui Dumnezeu }i nu te mâniia aproapelui.
9. Adu-]i aminte de a}ez@mântul Celui Preaînalt }i treci cu vedearea ne}tiin]a aproapelui.
10. Contenea}te-te de pâr@ }i vei împu]ina p@ca||tele,
278r
11. C@ omul mânios aprinde pâra. {i omul p@c@tos va turbura pre priiatini }i în mijlocul
celor ce au pace va trimite vrajb@.
12. C@ dup@ leamnele p@durii, a}a arde focul, }i dup@ vârtutea omului, a}a mâniia lui
va fi, }i dup@ avearea sa va în@l]a mâniia sa.
13. Pricea sârguit@ a]â]@ foc }i pâra sârguind vars@ sânge; }i limba m@rturisind aduce
moarte.
14. De vei sufla în scânteaie, ca focul va arde, }i, de vei scupi preste ea, s@ va stânge;
amândoao din gur@ ies.
15. {optitoriul }i cel îndoit la limb@ bl@st@mat e, c@ pre mul]i ce au pace va turbura.
16. Limba a triia pre mul]i i-au cl@tit }i i-au r@sipit din neam în neam,
17. Cet@]i zidite a boga]ilor au strâcat }i casele celor m@ri]i le-au s@pat,
18. Puterile noroadelor le-au t@iat }i neamuri tari au desf@cut.
19. Limba a triia pre muieri b@rbate le-au oborât }i le-au usebit de lucrurile sale.
20. Cine s@ uit@ la ea nu va avea odihn@, nici va avea priiatin în care s@ s@ odihneasc@.
21. Lovitura biciului vân@tur@ face, iar@ lovitura limbii va zdrobi oasele.
22. Mul]i au c@zut în ascu]itul sabiii, ci nu a}ea precum cei ce au perit prin limba sa.
23. Fericit cel ce e acoperit de c@tr@ limba viclean@, cel ce în mâniia ei n-au trecut }i cel
ce n-au tras giugul ei }i cu leg@turile ei nu s-au legat,
24. C@ jugul ei jug de fier iaste }i le|g@tura ei, leg@tur@ de aram@.
278v
25. Moartea ei, moarte cumplit@ }i mai de folos e iadul decât ea.
26. R@mânearea ei nu va r@mânea, ci va dobândi c@ile nedrep]ilor }i în flac@ra sa nu
va arde pre cei drep]i.
27. Cei ce las@ pre Dumnezeu vor c@dea într-însa }i va arde într-în}ii }i nu s@ va stânge
}i s@ va slobozi spre ei ca leul }i ca pardosul îi va strâca.
28. Îngr@dea}te-]i urechile cu spini, limba viclean@ s@ nu o auzi, }i gurii tale f@ u}i }i
încuietori.
29. Aurul t@u }i argintul t@u împreun@-l strânge }i cuvintelor tale f@ cump@n@ }i frâne
dreapte gurii tale.
30. {i ia aminte ca nu doar@ s@ cazi cu limba }i s@ cazi în prejma nepriiatinilor ce te
pândesc }i s@ fie c@dearea ta nevindecat@ spre moarte.
Cap 29
Cu împrumutare a ajuta aproapele }i credin]a celui ce împrumut@ a ]inea. {i de}i mul]i în}al@, nu
pentru aceaea a înceta de milostenie, a c@ruia laude le num@r@. Har a avea chiza}ului }i credin]a a-i
]inea. În ce st@ începutul vie]ii omului arat@. {i pentru oaspe]ii cei încungiur@tori }i nemul]@mitori.

1.

el ce face mil@ împrumuteaz@ aproapelui s@u }i cel ce biruia}te cu mâna ]âne
poruncile.
2.
Împrumuteaz@ aproapelui t@u în vreamea lipsii lui }i iar@}i întoarce aproapelui
t@u în vreamea sa.
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3. Înt@rea}te cuvântul }i credincios petreci cu el }i în toat@ vreamea vei afla ce-]i iaste
de lips@. ||
4. Mul]i ca o aflare au socotit împrumutarea }i au dat dureare celor ce i-au ajutat.
279r
5. Pân@ ce iau, s@rut@ mânile celui ce d@ }i întru f@g@duin]@ smeresc glasul s@u;
6. {i în vreamea r@spl@tirii va pofti vreame }i va gr@i cuvinte de trând@vire }i de murmur@ri
}i vreamea o va vinui.
7. Iar@, de va putea r@spl@ti, s@ va împrotivi, de-abiia jum@tate va întoarce }i o va socoti
ca o aflare;
8. Iar@ de nu, îl va în}ela de banii s@i, }i-l va st@pâni nepriiatin în dar
9. {i bl@st@muri }i sudâlmi îi va r@spl@ti }i, pentru cinstea }i facerea de bine, îi va r@spl@ti
ocar@.
10. Mul]i nu pentru r@otate n-au împrumutat, ci s-au temut a s@ în}ela în z@dar.
11. Îns@ preste cel smearin cu suflet mai tare fii }i pentru milostenie nu-l trage.
12. Pentru porunc@ priimea}te pre cel s@rac }i pentru lipsa lui nu-l slobozi de}ert.
13. Pierde banii pentru fratele }i priiatinul t@u }i s@ nu-i ascunzi supt piatr@ spre piiardere.
14. Pune vistieriia ta în poruncile Celui Preaînalt }i mai mult î] va folosi decât aurul.
15. *Închide milosteniia în inima s@racului }i aceasta pentru tine s@ va ruga de tot r@ul;
* Tovie 4, 12.
16. 17. 18. Mai mult decât pav@za celui tare }i decât lancea împrotiva neprietinului t@u
Sus 17, 18.
va o}ti. |
19. Omul bun s@ închiz@}uia}te pentru aproapele s@u }i cel ce au pierdut ru}inea îl va 279v
p@r@si.
20. Harul chizea}ului s@ nu-l ui]i, c@ au dat pentru tine sufletul s@u.
21. De cel ce f@g@duia}te fuge p@c@tosul }i cel necurat.
22. Averile celui ce f@g@duia}te }ie}i le scrie cel p@c@tos, }i cel nemul]@mitoriu cu gândul
va p@r@si pre cel ce l-au mântuit.
23. Omul f@g@duia}te pentru aproapele s@u, }i, când va pierde cinstea, va fi p@r@sit
de el.
24. Chize}iia viclean@ pre mul]i îndrept@tori i-au pierdut }i i-au cl@tit ca valurile m@rii.
25. Pre b@rba]ii putearnici încungiurând, i-au înstreinat }i au r@t@cit prin neamuri streine.
26. P@c@tosul trecând poruncile Domnului, va c@dea în chiz@}ie viclean@ }i cel ce s@
silea}te multe a face va c@dea în judecat@.
27. Agiut@ aproapele dup@ putearea ta }i-]i ia sama s@ nu cazi.
28. *Începutul vie]ii omului, apa }i pânea }i vâjmântul }i casa acoperind ru}inea.
*Gios 39, 31.
29. Mai bun@ e hrana s@racului supt acoperemânt de scânduri decât uspea]e luminate
între streini, f@r@ cas@.
30. Cel mai mic pentru cel mai mare s@-]i plac@ }i probozirea nimerniciii nu vei auzi.
31. Via]@ viclean@ e nimernicind din cas@ în cas@; }i unde va nimernici, nu credincios
|| va petreace, nici va de}chide gura.
280r
32. Nimearnici va priimi }i va pa}te }i va ad@pa pre cei nemul]@mitori; }i la aceastea
amare va auzi:
33. „Treci, gazd@, }i g@tea}te mas@ }i cu ceale ce ai în mân@ hr@nea}te pre ceiaalal]i!
34. Ie}i de la fa]a cinstii priiatinilor miei! Cu lipsa casii meale, oasp@]i mi s-au f@cut
frate-mieu.”
35. Greale sânt aceastea omului în]elept: certarea casii }i ponosul împrumut@rii.
Cap 30
Fiii în înv@]@tur@ a -i crea}te }i cât e de cumplit a le îng@dui. S@n@tatea trupului mai scump@
decât bog@]iile; }i cât e de cumplit@ întristarea }i a s@ dep@rta de ea, iar@ veseliia inimii cât e de
folositoare.
Pil. 13, 24
}i 23, 13.

1.

el ce iubea}te fiiul s@u nu încete a-l bate, ca s@ s@ veseleasc@ mai pe urm@ }i
s@ nu pip@ie u}ile vecinilor.
Cel ce-}i înva]@ fiiul s@ va l@uda întru dânsul }i în mijlocul caznicilor într-însul

2.
s@ va f@li.
*2 Leage 6, 7.
3. *Cel ce-}i înva]@ fiiul înt@rât@ pre neprietinul }i în mijlocul priiatinilor s@ va f@li într-însul.
4. Murit-au tatâl lui }i ca când n-ar fi murit, c@ aseaminea }-au l@sat dup@ sâne.
5. În via]a sa au v@zut }i s-au veselit într-în|sul; întru ie}irea sa nu s-au întristat, nici s-au 280v
ru}inat înaintea nepriiatinilor,
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6. C@ au l@sat ap@r@toriu casii împrotiva nepriiatinilor, }i priiatinilor r@spl@tindu-le har.
7. Pentru sufletele fiilor lega-va ranele sale }i preste tot glasul s@ vor turbura ceale
dinl@untrul lui.
8. Calul neînv@]at iase n@sâlnic, }i fiiul slobod va ie}i obraznic.
9. Apleac@ fiiul, }i te va sp@imânta; joac@-te cu el, }i te va întrista.
10. Nu râde cu el, ca s@ nu te doar@ }i mai pre urm@ vor strepezi din]ii t@i.
11. Nu da puteare în tinerea]e }i s@ nu treci cu vederea cugetele lui.
12. *Pleac@ cerbicea lui în tinerea]e }i lovea}te coastele lui când e prunc, ca nu cumva
s@ s@ învârto}aze }i s@ nu-]i creaz@ }i -]i va fi dureare inimii.
13. Înva]@-]i fiiul }i lucreaz@ într-însul, ca s@ nu cazi în ru}inea lui.
14. Mai bun e s@racul s@n@tos }i tare de puteare decât bogatul sl@b@nog }i b@tut de
r@otate.
15. S@n@tatea sufletului întru sfin]eniia drept@]ii mai bun@ e decât tot aurul }i argintul,
}i trupul s@n@tos, decât plat@ nenum@rat@.
16. Nu iaste plat@ preste plata s@n@t@]ii trupului }i nu iaste dulcea]@ preste bucuriia inimii.
17. Mai bun@ e moartea decât via]a amar@ }i odihna veacinic@ decât boala trainic@. ||
18. Averile ascunse în gura închis@, ca punerile de bucate împregiurul mormântului.
281r
19. *Ce va *folosi jârtva idolului? C@ nici va mânca, nici va mirosi.
20. A}a }i cel ce s@ gonea}te de la Domnul purtând plata nedrept@]ii,
21. V@zind cu ochii }i gemând ca cel scuipit ce îmbra]i}e fecioara }i suspin@.
22. Întristare nu da sufletului t@u }i s@ nu te n@c@je}ti pre tine însu] în sfatul t@u.
23. Veseliia inimii, aceasta e via]a omului }i comoar@ f@r@ sc@dearea sfin]eniii, }i bucuriia
omului e lungimea vie]ii.
24. Fie-]i mil@ de sufletul t@u pl@când lui Dumnezeu }i te continea}te; adun@ inima ta
întru sfin]eniia Lui, }i întristarea departe o gonea}te de la tine,
25. *C@ pre mul]i i-au ucis întristarea }i nu e folos într-însa.
26. Râvna }i mâniia împu]ineaz@ zilele }i grijea mai înainte de vreame aduce b@trânea]ele.
27. Luminat@ e inima }i bun@ în uspea]e; c@ ospea]ele ei cu deadinsul s@ fac.

*Sus 7, 25.

*Danil 14, 6.

Pilde 12, 25
}i 15, 13
}i 17, 22.

*2 Corith. 7, 10.

Cap 31
281v

Paza cinstii. Gândirea cuno}tin]ii. Osteneala bogatului }i a s@racului. Iubitoriul de aur. Multe
c@deri în aur. Lauda bogatului | f@r@ prihan@. Smerenie la mas@ a ]inea. Lauda trezvirii }i
ocara l@comiii. Lauda gust@rii pu]in de vin }i ocara beuturii multe.

1.
rivigherea cinstii va topi c@rnurile }i gândirea ei va lua somnul.
2.
Grijea cuno}tin]ii întoarce în]eleagerea }i boala grea face treazu sufletul.
3.
Ostenitu-s-au bogatul întru adunarea averilor }i întru odihna sa s@ va umplea
de bun@t@]ile sale.
4. Ostenitu-s-au s@racul întru împu]inarea hranii }i întru sfâr}it e lipsit.
5. Cel ce iubea}te aurul nu s@ va îndrepta, }i cel ce gonea}te strâc@ciunea s@ va umplea
dintr-însa.
*Sus 8, 3.
6. *Mul]i s-au dat spre c@derile aurului }i s-au f@cut întru fealiul lui perirea lor.
7. Lemn de piedec@ iaste aurul celor ce jârtvesc; amar celor ce urmeaz@ dup@ el }i tot
cel neîn]elept va peri într-însul.
8. Fericit e bogatul care s-au aflat f@r@ prihan@ }i care dup@ aur nu s-au dus, nici au
n@d@jduit în bani }i în comoar@.
9. Cine e acesta }i-l vom l@uda, c@ au f@cut minunate în via]a sa.
10. Cel ce s-au ispitit într-însul }i s-au f@cut des@vâr}it, fi -i-va lui m@rire veacinic@. Care
au putut treace leagea }i nu o au trecut, a face r@u }i nu au f@cut,
11. Pentru aceaea s-au întemeiat bun@t@]ile lui în Domnul }i milosteniile lui le va povesti
toat@ adunarea sfin]ilor. ||
12. La mas@ mare ai }ezut? Nu de}chide preste ea fâlcile tale înt@i.
282r
13. Nu zice a}a: „Multe sânt care sânt pre ea”.
14. Adu-]i aminte c@ r@u e ochiul viclean.
15. Mai viclean decât ochiul ce s-au zidit? Pentru aceaea, de la toat@ fa]a sa va l@cr@ma
când va vedea.
16. Nu-]i întinde mâna întâiu }i, de pizm@ pâng@rindu-te, s@ te ru}inezi.
17. S@ nu te ape}i în usp@]u.
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18. În]eleage ceale ce sânt ale aproapelui t@u din tine însu].
19. Slujea}te-te ca un om în]elept de ceale ce s@ pun înainte, ca nu, mult mâncând, s@ fii urât.
20. Înceat@ întâiu pentru înv@]@tura }i nu fi foarte, ca s@ nu sminte}ti.
21. {i de ai }ezut în mijlocul a mul]i, mai întâiu decât ei s@ nu-]i întinzi mâna, nici întâiu
pofti a bea.
22. Cât e de destul omului înv@]at vinul pu]in!; }i, dormind, nu te vei osteni de el }i nu
vei sim]i durearea.
23. Priveghearea, c@piiarea }i truda omului nes@]ios.
24. Somnul s@n@t@]ii, omului postelnic; durmi-va pân@ diminea]a }i sufletul lui cu dânsul
s@ va veseli.
25. {i de ai fost silit a mânca mult, scoal@ din mijloc, borea}te }i te va stâmp@ra }i nu
va aduce trupului t@u bete}ug.
26. Ascult@-m@, fiiule, }i nu m@ def@ima. {i mai pe urm@ vei afla cuvintele meale.
27. În toate lucrurile tale fii iute }i toat@ boala nu te va întâmpina. |
28. Pre cel luciu în pâni îl vor blagoslovi buzele multora }i m@rturia adev@rului aceluia 282v
credincioas@.
29. În pânea celui viclean va murmura cetatea }i m@rturiia vicleniii lui adev@rat@ iaste.
30. Pre cei sârguitori la vin nu-i înt@râta, *c@ pre mul]i i-au pierdut vinul.
* Judith 13, 4.
31. Focul cearc@ fierul cel vârtos; a}a vinul beut inimile celor trufa}i le va v@di în be]ie.
32. Dreapt@ e via]a oamenilor, vinul în trezvire; de-l vei bea câte pu]in, vei fi treazu.
33. Ce e via]a celui ce s@ împu]in@ cu vinul?
34. Ce în}al@ via]a? Moartea.
35. *Vinul spre veselie s-au zidit, iar@ nu spre be]ie, din început.
*Psalm 103, 15.
36. Bucuria sufletului }i a inimii, vinul câte pu]in beut.
37. Sân@tate iaste sufletului }i trupului beutura treaz@.
38. *Vinul mult beut înt@râtare }i mânie }i c@deri multe face.
*Pilde 31, 4.
39. Am@r@ciune sufletului, vinul mult beut.
40. Sume]irea be]iii, sminteala nebunului, împu]inând vârtutea }i f@când rane.
41. În usp@]ul de vin nu v@di pe de-aproapele }i nu-l def@ima întru veseliia lui,
42. Cuvinte de probozire nu-i zice }i s@ nu-l n@c@je}ti în cearere.
Cap 32
Datoria bunului îndrept@toriu. Cel mai mare gr@iasc@. A t@cea unde nu iaste cine s@ auz@.
Vese||liia musicii în usp@]u. Tân@rul s@ tac@. Lauda t@cerii. A-}i cerceta calea sa. Lauda temerii 283r
de Domnul. P@c@tosul s@ ferea}te de dojan@. F@r@ sfat nimica a face.

1.
ndrept@toriu te-au pus? Nu te în@l]a. Fii între ei ca unul dintr-în}ii.
2.
Grije ai de ei }i a}a n@d@jduia}te; }i toat@ grija ta întinzând-o, }ezi.
3.
Ca s@ te vesele}ti pentru ei }i, podoaba harului, s@ iai cununa }i s@ ajungi
vrednicia încunun@rii.
4. Gr@ia}te tu, cel mai mare n@scut, c@ ]ie s@ cuvine
5. Cuvânt întâi, celui ce iubea}te }tiin]a; }i nu opri musica.
6. Unde nu e ascultare, nu vârsa cuvântul }i f@r@ de vreame nu te în@l]a întru-n]elepciunea ta.
7. Piatr@ scump@ de anthrax spre podoab@ de aur }i as@m@narea musicilor în usp@]u de vin.
8. Precum în lucrarea aurului s@mnul iaste }maragdului, a}a num@rul musicilor la vinul
cel veasel }i cu modru.
9. Ascult@ t@când }i pentru cinstea-] s@ va apropia bun har.
10. Tin@rule, de-abia în pricina ta gr@ia}te,
11. De vei fi întrebat de doao ori; aib@ cap r@spunsul t@u.
12. În multe fii ca cel ce nu }tii }i ascult@ t@când împreun@ }i cercând.
13. În mijlocul celor m@ri]i nu îndrâzni }i unde sânt b@trâni nu vorbi mult.
14. Înaintea grindinii va mearge fulgerul, }i înaintea preajetii va mearge harul }i pentru
cinstea-] | s@ va apropia bun har.
283v
15. În ceasul scul@rii nu te trând@vi, ci alearg@ întâiu în casa ta }i acolo fii chemat }i acolo
te joac@.
16. {i f@ cugetele tale }i nu în gre}ale }i în cuvânt trufa}u.
17. {i preste toate aceastea binecuvinteaz@ pre Domnul, Cel ce te-au f@cut }i te îmbat@
din toate bun@t@]ile Sale.
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18. Cel ce s@ teame de Domnul va priimi înv@]@tura Lui, }i cei ce vor mâneca c@tr@ Dânsul
vor afla blagoslovenie.
19. Cel ce caut@ leagea s@ va umplea de la ea, }i cel ce f@]@rnicea}te s@ va sminti într-însa.
20. Cei ce s@ tem de Domnul vor afla judecat@ dreapt@ }i drept@]ile ca lumina vor
aprinde.
21. Omul p@c@tos s@ va feri de dojan@ }i dup@ vrearea sa va afla as@m@nare.
22. Omul cel de sfat nu va r@sipi în]eleagerea, cel strein }i trufa}u nu s@ va teame de fric@,
23. {i dup@ ce au f@cut cu el f@r@ sfat }i de gonirile lui s@ va v@di.
24. Fiiule, f@r@ sfat nimica nu face }i dup@ fapt@ nu te vei c@i.
25. În calea surp@rii nu mearge, }i nu te vei împiedeca de pietri, nici te încredin]a c@lii
greale, s@ nu pui sminteal@ sufletului t@u,
26. {i de fiii t@i te p@zea}te }i de casnicii t@i ia aminte.
27. În tot lucrul t@u creade din credin]a sufletului t@u, c@ aceasta iaste ]inearea poruncilor.
28. Cel ce creade lui Dumnezeu ia aminte la porunci }i cel ce n@d@jduia}te întru Dânsul
284r nu s@ va || mic}ora.
Cap 33
Laud@- s@ cel ce s@ teame de Domnul }i cel în]elept. Nestarea inimii celui nebun. Priiatinul
batjocoritoriu. Zilele }i vreamile de la Dumnezeu sânt, Carele }i cealeaalalte toate le-au zidit }i
le-au rânduit, într-a C@ruia mân@ iaste omul ca lutul în mâna olariului. R@ul împrotiva binelui.
Mo}iia nu în via]@, ci în moarte a s@ împ@r]i altora }i precum trebuie a chivernisi slugile.

1.

@ cel ce s@ teame de Domnul nu-l vor întâmpina realele, ci în ispit@ Dumnezeu
îl va cru]a }i-l va izb@vi de reale.
2.
Cel în]elept nu urea}te poruncile }i drept@]ile }i nu s@ va lovi ca corabiia de furtun@.
3. Omul în]elept creade legii lui Dumnezeu }i leagea e credincioas@ lui.
4. Cel ce deascopere întrebarea va g@ti cuvânt; }i, a}a rugându-s@, va fi ascultat }i va
]inea înv@]@tura }i atunci va r@spunde.
5. *Ceale dinl@untrul inimii nebunului, ca roata carului }i ca osiia ce s@ întoarce,
gândurile lui.
6. Calul arm@sariu, a}a }i priiatinul hulitoriu, supt tot ce }ade deasupra rânchiiaz@.
7. C@ci zioa pre zi prisosea}te, }i iar@}i lumina pre lumin@ }i anul pre an de la soare?
8. De la }tiin]a Domnului s-au usibit, f@cându-s@ soarele }i porunca p@zind-o.
9. {i au schimbat vremile }i zilele lor ceale de s@rb@toare }i întru eale au pr@znuit zile
de s@rb@toare pân@ la un ceas.
10. Dintr-îns@le au în@l]at }i au m@rit Dumne|zeu }i dintr-însele au pus spre num@rul
284v
zilelor. {i pre to]i oamenii din lut, *}i din p@mânt, de unde s-au zidit Adam.
11. Întru mul]imea înv@]@turii Domnul i-au usibit }i au schimbat c@ile lor.
12. Dintr-în}ii au blagoslovit }i i-au în@l]at; }i dintr-în}ii au sfin]it }i de Sâne i-au lipit; }i
dintr-în}ii au bl@st@mat }i i-au smerit }i i-au întors de la deschilinirea lor.
13. *Ca tina olariului în mâna lui, a-l zidi }i a-l rândui.
14. Toate c@ile Lui, dup@ rânduiala Lui. A}a omul în mâna Lui, Care l-au f@cut, }i-i va
r@spl@ti lui dup@ judecata Sa.
15. Împrotiva r@ului e binele }i împrotiva mor]ii, via]a; a}a }i împrotiva omului drept,
p@c@tosul. {i a}a te uit@ spre toate lucrurile Celui Preaînalt: doao }i doao, }i unul împrotiva
unuia.
16. {i eu mai pe urm@ m-am de}teptat, }i ca cel ce adun@ boambe dup@ culeg@tori.
17. În blagoslovenia lui Dumnezeu }i eu am n@d@jduit; }i ca cel ce culeage am umplut
teascul.
18. *Uita]i-v@, c@ nu mie sângur am lucrat, ci tuturor celor ce cearc@ înv@]@tura.
19. Asculta]i-m@, cei mor]i }i toate noroadele }i pov@]uitorii adun@rii, lua]i în urechi.
20. Fiiului }i muierii, fratelui }i priiatinului nu da puteare preste tine în via]a ta. Nu da
altuia mo}iia ta, ca nu doar@ s@ te c@ie}ti }i s@ te rogi pentru eale. ||
21. Când înc@ e}ti }i r@sufli, nu te va schimba tot trupul.
285r
22. C@ mai bine e s@ te roage fiii t@i, decât a te vedea în mânile fiilor t@i.
23. În toate lucrurile tale ales fii,
24. Nu da prihan@ întru slava ta. În zioa sfâr}itului vie]ii tale }i în zioa ie}irii tale, împar]i
mo}tenirea ta.
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25. Hran@ }i varg@ }i sarcin@ asinului, pâine }i înv@]@tur@ }i lucru slugii.
26. Lucreaz@ întru înv@]@tur@ }i cearc@ a odihni. Slobozi mâinile lui }i cearc@ slobozire.
27. Jugul }i cureaoa pleac@ grumazul vârtos, }i pre slug@ îl pleac@ necurmatele lucr@ri.
28. Slugii nevrea dnic, chin }i obezi; trimite-l la lucru, s@ nu }ad@ de}ert,
29. C@ mult@ r@otate au înv@]at lenevia.
30. Spre lucruri îl rânduia}te, c@ a}a i s@ cuvine; iar@ de nu va asculta, smerea}te-l cu
obezile }i nu-l m@ri preste tot trupul, îns@ f@r@ judecat@ nimic greu s@ faci.
31. *De-]i iaste sluga credincioas@, fie-] ]ie ca sufletul t@u; ca pre un frate, a}a-l ]ine; c@
în sângele sufletului l-ai as@m@nat.
32. De-l vei v@t@ma nedrept, spre fug@ s@ va întoarce.
33. {i în@l]indu-s@ de s@ va dep@rta, pre cine vei c@uta }i în care cale îl vei c@uta nu }tii.
Cap 34
De}ert@ciunea visurilor, a vr@jitoriilor, | a gâciturii, a minciunilor. Lauda celor p@]i]i. Fericirea
celor ce s@ tem de Dumnezeu. Jârtvele celor nedrep]i. Cel ce în}al@ pre s@racul. Unul zidind, }i
altul strâcând. Poc@indu -s@ }i necontenindu-s@ de p@cate.
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1.
e}arta n@dejde }i minciuna omului nebun, }i visurile înal]@ pre cei neprecepu]i.
2.
Ca cel ce apuc@ umbra }i gonea}te vântul, a}a }i cel ce ascult@ la minciuni v@zute.
3.
Aceasta dup@ aceasta vederea visurilor: în prejma omului, as@m@narea omului.
4. De la cel necurat ce s@ va cur@]i? {i de la cel mincinos ce s@ va zice drept?
5. Vr@jitoriia r@t@cirii }i gâciturile mincinoase }i visurile f@c@torilor de r@u de}ert@ciune iaste.
6. {i ca aceii ce na}te, inima ta n@luciri p@timea}te. De nu s@ va slobozi de la Cel Preaînalt
cercetarea, s@ nu dai întru dân}ii inima ta.
7. C@ pre mul]i a r@t@ci i-au f@cut visurile }i au c@zut cei ce n@d@jduia într-însele.
8. F@r@ minciun@ s@ va plini cuvântul legii }i în]elepciunea în gura celui credincios s@
va alc@tui.
9. Cine nu e ispitit ce }ti? Omul în multe p@]it va gândi multe. {i cel ce multe au înv@]at
va povesti în]eleagerea.
10. Cine nu e p@]it pu]ine cunoa}te, iar@ cel ce s-au f@cut în multe înmul]ea}te r@otatea.
11. Cine nu e ispitit ce fealiuri }ti? Cel ce e r@t@cit va spori cu vicle}ugul.
12. Multe am v@zut r@t@cind }i multe obiceaiuri de cuvinte.
13. De câteva ori pân@ la moarte am p@]it pentru || aceastea }i m-am izbândit cu darul 286r
lui Dumnezeu.
14. Duhul celor ce s@ tem de Dumnezeu s@ caut@ }i întru vedearea Lui s@ va blagoslovi.
15. C@ n@deajdea lor e spre Cel ce-i mântuia}te }i ochii lui Dumnezeu, spre cei ce-L iubesc.
16. Cel ce s@ teame de Domnul nimic nu s@ va teame, nici s@ va sp@imânta, c@ Însu}i
iaste n@deajdea Lui.
17. Celui ce s@ teame de Domnul, fericit e sufletul lui.
18. Spre cine privea}te }i cine iaste t@riia lui?
19. *Ochii Domnului spre cei ce s@ tem de El, ap@r@toriul puterii, înt@rirea vârtutei,
*Psalm 33, 16.
acoperemântul z@duhului }i umbrariul de amiaz@zi.
20. Rugare pentru sminteal@ }i ajutoriu de c@deare, în@l]ind sufletul }i luminând ochii,
dând sin@tate }i via]@ }i blagoslovenie.
21. *Jârtva celui ce jârtvea}te din nedrept necurat@ iaste }i nu sint bine pl@cute batjocurile
*Pilde 21, 27.
drep]ilor.
22. Domnul sângur, celor ce-L ]in în calea adev@rului }i a drept@]ii.
23. *Darurile celor nedrep]i nu le priimea}te Cel Preaînalt, nici s@ uit@ spre jârtvele
*Pilde 15, 8.
nedrep]ilor, nici întru mul]imea jârtvelor lor s@ va îmblânzi pentru p@cate.
24. Cel ce aduce jârtv@ din avearea s@racilor, ca cel ce junghe fiiul înaintea t@tâni-s@u.
25. Pâinea lipsi]ilor via]a s@racilor iaste. Cel ce în}al@ omul sângelui iaste.
26. Cine ia în sudoare pâinea, ca cel ce ucide aproapele s@u.
27. Cel ce vars@ sânge *}i cel ce în}al@ lucr@toriul fra]i sânt, |
*2 Leage 24, 14.
28. Unul zidind }i altul strâcând; c e le folosea}te, f@r@ osteneala?
Sus 7, 22.
286v
29. Unul rugându-s@ }i altul suduind; a c@ruia glas va asculta Dumnezeu?
30. Cel ce s@ spal@ de mort }i iar@ s@ atinge de el; ce-i folosea}te sp@larea lui?
31. *A}a omul ce postea}te în p@catele sale }i iar@}i acealea}i f@când, ce-i folosea}te
*2 Petru 2, 21.
smerindu-s@? Rug@ciunea lui cine o va asculta?
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Cea adev@rat@ }i lui Dumnezeu priimit@ jârtv@. Nu te ar@ta înaintea Lui de}ert. Pârga }i jârtvele
cu suflet veasel a le da. Jârtva cea nedreapt@. Pre s@racul v@t@mat }i v@duva ce plânge îi
ascult@ Domnul. Rug@ciunile drep]ilor }i a celor ce s@ smeresc le aude Dumnezeu, izb@vind de
la asupr@toriu }i r@spl@tind fie}tec@ruia dup@ faptele sale.

1.
el ce ]ine leagea înmul]ea}te jârtva.
2.
*Jârtva mântuitoare iaste a p@zi poruncile }i a s@ dep@rta de toat@ nedreptatea,
3.
{i cur@]irea de p@cate, a jârtvi preste nedrept@]i; }i rug@ciunea pentru p@cate,
a s@ dep@rta de nedreptate.
4. R@spl@ti-va har cel ce aduce f@in@, }i cel ce face mil@ aduce jârtv@.
5. *Bine pl@cut e Domnului a s@ dep@rta de nedreptate; }i rug@ciunea pentru p@cate a
s@ dep@rta de nedreptate.
6. *Nu te vei ar@ta înaintea Domnului de}ert,
7. C@ toate aceastea pentru porunca lui Dumnezeu s@ fac. ||
8. Jârtva dreptului îngra}e oltariul }i miros cu bun@ mireazm@ e înaintea Celui Preaînalt.
287r
9. Jârtva dreptului priimit@ iaste }i pomenirea ei nu o va uita Domnul.
10. Cu bun suflet slav@ d@ lui Dumnezeu }i nu împu]ina pârga mânilor tale.
11. *În toat@ darea, veas@l@ f@ fa]a ta }i întru bucurie jârtvea}te z@ciuirile tale.
12. *D@ Celui Preaînalt dup@ darea Lui }i întru ochiu bun aflare f@ mânilor tale,
13. C@ Domnul r@spl@titoriu iaste }i de }apte ori atâta va r@spl@ti ]ie.
14. *S@ nu aduci daruri necurate, c@ nu le va priimi,
15. {i nu te uita la jârtva nedreapt@, c@ Domnul judec@toriu iaste *}i nu iaste la El m@rirea fea]ii.
16. Nu va lua Domnul fa]a asupra s@racului }i rug@ciunea celui sup@rat va asculta.
17. Nu va treace cu vedearea rug@ciunile s@racului }i a v@duvei, de va v@rsa graiul jemerii.
18. Au nu lacr@mile v@duvei la m@sea s@ pogor }i strâgarea ei preste cel ce le pornea}te?
19. C@ de la m@sea s@ suie pân@ la ceriu, }i Domnul ascult@toriu nu s@ va veseli într-însele.
20. Cel ce s@ închin@ lui Dumnezeu întru desf@tare s@ va priimi, }i rug@ciunea lui pân@
la nori s@ va apropia.
21. Rug@ciunea celui ce s@ smerea}te va str@bate norii }i pân@ s@ va apropia nu s@ va
mâng@ia }i nu s@ va dep@rta pân@ s@ va uita Cel Preaînalt.
22. {i Domnul nu va dep@rta, ci va judeca pre cei drep]i }i va face judecat@; }i Cel
287v Preatare nu | va avea într-în}ii r@bdare ca s@ sfarme dosul lor.
23. {i neamurilor va r@spl@ti izbânda pâna va lua plinirea trufa}ilor }i pavezele celor
nedrep]i le va sf@râma,
24. Pân@ ce va r@spl@ti oamenilor dup@ faptele sale }i dup@ lucrurile lui Adam }i dup@
cea înainte creaderea Lui,
25. Pân@ ce va judeca judecata norodului S@u }i va desf@ta pre cei drep]i cu mila Sa.
26. Înfrâms@]at@ e mila lui Dumnezeu în vreamea n@cazului, ca norii de ploaie în vreamea
seacetii.
Cap 36
Preste Israil }i preste Ierusalim chiiam@ mila lui Dumnezeu. Iar@ preste neamurile ceale streine,
teamerea lui Dumnezeu }i mâna Lui, ca s@ s@ sl@veasc@ putearea Lui }i însu}i sângur Dumnezeu
a fi s@ s@ cunoasc@. Inim@ neîn]eleapt@ }i inim@ înd@r@vnic@. Frumsea]ea muierii fa]a b@rbatului
o veselea}te. Mo}iia bunii muieri.

1.

iluia}te-ne, Dumnezeule, pre to]i }i te uit@ la noi }i ne arat@ lumina milelor
tale!
2.
{i trimite frica Ta preste neamurile care nu Te-au c@utat, s@ cunoasc@ c@ nu
iaste Dumnezeu f@r@ Tu }i s@ povesteasc@ m@rimile Tale.
3. R@dic@ mâna Ta preste neamurile ceale streine, s@ vad@ putearea Ta,
4. C@ precum înaintea lor Te-ai sfin]it întru noi, a}a înaintea noastr@ Te vei m@ri întru
dân}ii,
5. S@ Te cunoasc@, precum }i noi am cunoscut c@ nu iaste Dumnezeu f@r@ de Tine,
Doamne!
6. Înoia}te seamnele }i schimb@ ceale minunate.
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7. Sl@vea}te mâna }i bra]ul cel drept. ||
8. De}tapt@ iu]imea }i vars@ mâniia.
288r
9. Ia pre cel protivnic }i n@c@ja}te nepriiatinul.
10. Gr@bea}te vreamea }i-i ad@ aminte de sfâr}it, s@ vesteasc@ minunile Tale.
11. În mânie de flac@r@ s@ s@ îmbuce cel ce s@ mântuia}te }i cei ce strâc@ norodul T@u
afle perire.
12. Zdrobea}te capul voivozilor celor nepriiatini, ce zic: „Nu iaste altul, f@r@ noi!”
13. Adun@ toate neamurile lui Iacov, s@ cunoasc@ c@ nu iaste Dumnezeu afar@ de Tine
}i s@ povesteasc@ minunile Tale, }i vei mo}teni ca din-ceput.
14. Miluia}te norodul T@u, preste care s-au chemat numele T@u, }i pre Israil, *pre care
*Ie}ire 4, 22.
l-ai as@m@nat întâiului T@u n@scut.
15. Miluia}te cetatea sfin]eniii Tale, Ierusalim, cetatea odihnii Tale.
16. Umple Sionul de nespusele Tale cuvinte }i de slava Ta, norodul T@u.
17. D@ m@rturie celor ce sânt din începutul zidirii Tale }i de}tapt@ propoveduirile care i
le-au gr@it întru numele T@u cei mai dintâiu proroci.
18. D@ r@spl@tire celor ce Te sufere, ca prorocii T@i credincio}i s@ s@ afle; }i ascult@
rug@ciunile slugilor Tale,
19. *Dup@ blagoslovenia lui Aaron din norodul T@u }i ne îndrepteaz@ în calea drept@]ii;
*Num. 6, 24.
}i s@ }tie to]i cei ce l@cuiesc p@mântul c@ Tu e}ti Dumnezeu, v@z@toriul veacurilor.
20. Toat@ hrana va mânca pântecele }i iaste bucat@ decât bucat@ mai bun@.
21. F@lcile meastec@ bucata firii }i inima în]eleapt@, cuvintele mincinoase. |
22. Inima înd@r@vnic@ va da întristare }i omul p@]it îi va sta împrotiv@.
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23. Toat@ partea b@rb@teasc@ va priimi muiarea }i iaste fat@ decât fat@ mai bun@.
24. Frumsea]ea muierii veselea}te fa]a b@rbatului s@u }i preste toat@ pofta omului aduce
dorire.
25. De este limb@ de vindecare, este }i de m@lcomire }i de mil@; nu iaste omul lui dup@
fiii omene}ti.
26. Cel ce st@pânea}te muiare bun@ înceape st@pânirea, ajutoriu dup@ el iaste }i stâlp
ca odihna.
27. Unde nu e gard s@ va r@pi mo}tenirea; }i unde nu e muiare, geame cel lipsit.
28. Cine creade celui ce nu are cuib }i, ab@tându-s@, oriunde va întuneca, ca un tâlhariu
încins s@rind din cetate în cetate?
Cap 37
Urgisirea priiatinului f@]arnic. De priiatinul adev@rat s@ nu te ui]i. Aleagerea întru priimirea
sfaturilor }i cu carii s@ te sf@tuie}ti }i c@rora pre tine }i sfatul t@u s@-l t@inuie}ti. Lauda sfatului
omului sfânt. Cuvântul viclean. Patru din inim@ r@sar. Lauda omului în]elept }i p@]it. Cel ce
vorbea}te t@lpizea}te urât iaste. Ispitea}te-]i sufletul }i, de va fi viclean, nu -i da puteare.
Primejdia be]iii.

1.

ot priiatinul va zice: „{i eu am împreunat priiatinie”. Ci iaste prietin numai cu
numele priiatin. Au nu întristare iaste pân@ la moarte? ||
2.
Iar@ so]iia }i priiatinul la nepriiatinie s@ vor întoarce.
289r
3. O, cea înainte judecare viclean@, de unde te-ai zidit a acoperi uscatul cu r@otatea }i
cu vicleniia ei?
4. So]iia cu priiatinul s@ bucur@ întru desf@t@ri }i, în vreame de n@cazu protivitoriu va fi.
5. So]iia cu prietinul îl doare pentru pântece }i împrotiva vr@jma}ului va lua pav@z@.
6. Nu te uita de prietinul t@u întru sufletul t@u }i nu fi neaduc@toriu aminte de el întru
lucrurile tale.
7. Nu te sf@tui cu cel ce te pândea}te }i de cei ce râvnesc asupra ta ascunde sfatul.
8. Tot sfetnicul v@dea}te sfatul, ci iaste sfetnic întru sâne}i.
9. De c@tr@ sfetnic p@zea}te sufletul t@u mai înainte s@ }tii ce iaste lipsa lui, c@ }i el cu
inima sa va gândi,
10. Ca nu cumva s@ sloboaz@ sul în p@mânt }i s@ -]i zic@:
11. „Bun@ e calea ta”, }i s@ stea dinprotiv@ a vedea ce ]i s@ va întâmpla.
12. Cu omul necuvios gr@ia}te de sfin]enie }i cu cel nedrept cu dreptate, }i cu muierea
cu ceaea ce-i r@vnea}te, cu cel fricos de r@zboiu, cu negu]@toriul de treacere, cu cel ce
cump@r@ de vindere, cu omul rânzos de mul]@miri,
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13. Cu cel necredincios de credin]@, cu cel necinstit de cinste, cu lucr@toriul de câmp de
tot lucrul,
14. Cu lucr@toriul de an de sfâr}itul anului, cu sluga leane}e de mult@ lucrare; nu lua
sama la ace}tia în tot sfatul,
15. Ci cu omul sfânt neîncetat s@ fii, ori|care vei cunoa}te c@ ]ine frica lui Dumnezeu,
289v
16. A c@ruia suflet iaste dup@ sufletul t@u }i c@ruia, când vei potigni întru întunearec, îi
va fi mil@ de tine.
17. Inim@ de sfat bun a}az@ cu tine, c@ nu iaste ]ie decât aceaea alt@ceva mai scump.
18. Sufletul omului sfânt veselea}te uneori ceale dreapte mai mult decât }apte priveghitori
ce }ed întru în@l]ime a priveghea.
19. {i întru toate aceastea roag@-te Celui Preaînalt s@ îndrepteaze întru adev@r calea ta.
20. Mai înainte de toate, lucrurile, cuvânt credincios mearg@ înaintea ta, }i, mai înainte
de toat@ fapta, sfat st@tornic.
21. Cuv@ntul viclean va schimba inima, din carea patru p@r]i r@sar: binele }i r@ul, via]a
}i moartea, }i st@pânitoarea lor iaste neîncetata limb@. Iaste om t@lpizu, înv@]@toriu a
multora }i sufletului s@u netreabnic iaste.
22. Omul p@]it pre mul]i au deprins }i sufletului s@u dulce iaste.
23. Cel ce sâlnice gr@ia}te urâcios iaste, în tot lucrul s@ va încelui.
24. Nu i s-au dat de la Domnul har, c@, cu toat@ în]elepciunea, s-au în}elat.
25. Iaste în]elept sufletului s@u în]elept, }i rodul în]elepciunii lui de laud@.
26. Omul în]elept gloata sa o deprinde }i rodurile în]elepciunii lui credincioas@ sânt.
27. Omul în]elept s@ va umplea de blagoslovenii }i cei ce-l vor vedea îl vor l@uda.
28. Via]a omului, în num@rul zilelor, iar@ zile||le lui Israil nenum@rate sânt.
290r
29. Cel în]elept în norod va mo}teni cinstea }i numele lui va fi viu în veac.
30. Fiiule, în via]a ta ispitea}te sufletul t@u; }i, de va fi viclean, nu-i da puteare,
31. C@ nu toate tuturor folosesc }i nu a tot sufletul place tot fealiul.
32. S@ nu fii r@vnitoriu în tot usp@]ul }i nu te v@rsa spre toat@ mâncarea;
33. C@ în multe mânc@ri va fi boln@virea, }i r@vnirea s@ va apropia pân@ la coler@.
34. Pentru be]ie mul]i au murit; iar@ cel ce s@ contenea}te va adaoge via]a.
Cap 38
Cinstea}te doftorul. De la Dumnezeu s-au dat omului leacul. Cum s@ va purta bolnavul c@tr@
Dumnezeu }i c@tr@ doftoru. De cel mort a plânge. Iar@ a s@ stâmpâra întristarea, carea mortului
nu-i folosea}te, }i ]ie strâc@. Ci-]i ad@ aminte c@ }i tu vei muri. Tot mea}terul socotea}te ceale în
care lucr@; }i ace}tia de lips@ adec@ sânt în ob}te, ci într-însa nu sânt mai înal]i cu vredniciia sau
cu în]elepciunea.
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1.
instea}te doftorul pentru lipsa, c@ pre acela l-au zidit Cel Preaînalt.
2.
C@ de la Dumnezeu e tot leacul }i de la împ@ratul va lua d@ruirea.
3.
Înv@]@tura doftorului va în@l]a capul lui, }i vedearea celor m@ri]i va fi l@udat@.
4. Cel Preaînalt au zidit leacurile din p@mânt, }i omul în]elept nu s@ va îngrozi de eale. |
5. *Au de lemn s-au îndulcit apa cea amar@?
*Ie}ire 15, 25.
6. Spre cuno}tin]a oamenilor puterile lor; }i au dat oamenilor }tiin]@ Cel Preaînalt, a s@
cinsti întru minunile Sale.
7. Cel ce grija}te cu aceastea va mâng@ia durearea, }i f@c@toriul de unsori va face iruri
de dulcea]@ }i ungeri va face de s@n@tate }i nu s@ vor sfâr}i lucrurile lui.
8. C@ fa]a lui Dumnezeu, preste fa]a p@mântului.
9. *Fiiule, întru boln@virea ta nu te p@r@si pre tine însu]i, ci roag@ pre Domnul }i El te va griji. *Isaie 38, 3.
10. Întoarce-te de la gre}al@ }i îndreapt@ mâinile }i de toat@ gre}ala cur@]ea}te sufletul t@u.
11. D@ dulcea]@ }i aducere aminte de f@in@ curat@ }i îngra}e jârtva; }i d@ loc doftorului,
12. C@ pre acela Domnul l-au zidit }i nu s@ deperteaz@ de la tine, c@ lucrurile lui sânt
de lips@.
13. C@ iaste vreame când vei c@dea în mânile lor.
14. Iar@ ei s@ vor ruga Domnului s@ îndrepteaze odihna lor }i s@n@tatea, pentru
petreacerea lor.
15. Cel ce gre}a}te înaintea Celui ce l-au f@cut va c@dea în mânile doftorului.
16. Fiiule, preste mort vars@ lacr@mile }i, ca ceale reale r@bdând, înceape a plânge }i
dup@ judecat@ acoperi trupul lui }i nu treace cu vedearea îngrop@ciunea lui.
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17. Iar@ pentru pâra cu amar ]ine jealea lui într-o zi }i te mâng@ie pentru întristare.
18. {i f@ jale dup@ vrednicia lui într-o zi sau în doao pentru hula.
19. *C@ de la întristare gr@bea}te moartea }i a||copere puterea, }i întristarea inimii 291r
*Pilde 15, 13
}i 17, 22. pleac@ cerbicea.
20. Întru ascuns r@mâne întristarea, }i avearea celui lipsit, dup@ inima lui.
21. S@ nu dai întru întristare inima ta, ci o gonea}te de la tine }i-] ad@ aminte de ceale
mai de pre urm@.
22. S@ nu te ui]i c@ nu iaste întoarcere }i ace}tiia nimica vei folosi, }i pre tine însu]i te
vei mistui.
23. Adu-]i aminte de judecata mea, c@ a}a va fi }i a ta, mie ieri, }i ]ie ast@zi.
24. *În r@pausul mortului f@ a r@p@usa pomenirea lui }i-l mâng@ie întru ie}irea duhului s@u.
*2 Împ@r. 12,
25. În]elepciunea scriitoriului în vreamea de}ert@ciunii, }i cel ce s@ mic}oreaz@ cu fapta
21.
în]elepciune va lua, de care în]elepciune s@ va umplea.
26. Cel ce ]ine plugul }i cel ce s@ f@lea}te în s@geat@ cu biciul boii mi}c@ }i petreace întru
lucrurile lor }i poveastea lui, întru fiii taurilor?
27. Inima sa va da a întoarce brazdele }i privighearea lui, în ocolul vacilor.
28. A}a tot mea}terul }i cioplitoriul, cel ce noaptea ca zioa o treace, cel ce sap@ seamne
cioplite }i sirguirea lui împistrea}te zugr@virea, inima sa o va da spre as@m@narea zugr@virii
}i cu privighearea sa va s@vâr}i lucrul.
29. A}a mea}terul de fier, }ezând lâng@ ileu }i socotind lucrul cel de fier, aburul focului
va arde trupul lui }i în c@ldur@ de cuptoriu s@ prigonea}te;
30. Glasul ciocanului înoia}te ureachea lui }i împrotiva as@m@n@rii vasului ochiul lui;
31. Inima sa o va da spre s@vâr}irea lucrurilor | }i cu priveghearea le va împodobi spre s@vâr}ire. 291v
32. A}a, olariul }ezând la lucrul s@u, învârtind cu picioarele sale roata, carele întru grije
pus este pururea pentru lucrul s@u }i întru num@r iaste toat@ lucrarea lui;
33. În bra]ele sale va închipui tina }i înaintea picioarelor sale va pleca vârtutea sa;
34. Inima sa o va da s@ s@vâr}asc@ netezirea }i cu priveghearea sa va cur@]i cuptoriul.
35. To]i ace}tia în mânile sale au n@d@jduit }i fie}tecarele în mea}ter}ugul s@u în]elept iaste.
36. F@r@ de to]i ace}tia nu s@ zidea}te cetatea,
37. {i nu vor l@cui într-însa, nici vor umbla, }i spre adunare nu vor treace.
38. Pre scaunul judec@toriului nu vor }edea }i a}ez@mântul judec@]ii nu-l vor în]eleage,
nici vor face la ar@tare înv@]@tura }i judecata }i întru pilde nu s@ vor afla,
39. Ci zidirea veacului vor înt@ri }i rug@ciunea lor în lucrarea mea}ter}ugului, togmindu-}i
sufletul s@u }i cercând în leagea Celui Preaînalt.
Cap 39
Grija în]eleptului }i lucrurile lui ceale preasl@vite }i veacinicul nume. Bine a cuvânta pre
Domnul în lucrurile Sale, C@ruia nimic nu iaste t@inuit. Blagosloveniia lui Dumnezeu preste cei
buni }i mâniia preste cei r@i. Celor buni toate spre bine le cad, celor r@i, spre r@u, pentru a
c@rora certare }i cealeaalalte s-au zidit.

1.

n]elepciunea tuturor celor vechi o va c@uta în]eleptul }i întru prorocii s@ va
îndeletnici.
Povestirea oamenilor numi]i o va ]inea }i întru t@lpizirile pildelor împreun@

2.
va întra.
3. Ceale t@inuite ale pildelor le va c@uta }i în||tru ceale ascunse ale paremiilor va petreace. 292r
4. În mijlocul celor m@ri]i va sluji }i în prejm@ }ez@toriului înainte s@ va ar@ta.
5. La p@mântul altor neamuri va treace, c@ ceale bune }i ceale reale întru oameni va
ispiti.
6. Inima sa o va da a mâneca c@tr@ Domnul, Cel ce l-au f@cut, }i înaintea Celui Preaînalt
s@ va ruga.
7. De}chide-va gura sa în rug@ciune }i pentru gre}alele sale s@ va ruga,
8. C@, de va vrea Marele Domn, cu duhul în]eleagerii îl va umplea.
9. {i el ca povoiul va triimite vorbele în]elepciunii sale }i în rug@ciune s@ va m@rturisi
Domnului.
10. {i Acela va îndrepta sfatul lui }i înv@]@tura }i întru ceale ascunse ale sale îl va sf@tui.
11. Acela de fa]@ va face deprinderea înv@]@turii sale }i în leagea testamântului Domnului
s@ va f@li.
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12. L@uda-vor mul]i în]elepciunea lui }i pân@ în veac nu s@ va }tearge.
13. Nu s@ va dep@rta pomenirea lui }i numele lui s@ va c@uta din neam în neam.
14. În]elepciunea lui o vor povesti neamurile }i lauda lui o va vesti adunarea.
15. De va r@mânea, nume va l@sa mai mult decât o mie; }i, de va r@p@usa, îi va folosi.
16. Înc@ m@ voiu sf@tui s@ vestesc, c@ci ca de iu]ime plin sânt eu.
17. În glas zice: „Asculta]i-m@, ceale dumnezeie}ti roduri, }i ca un trandafir s@dit lâng@
izvoar@le apelor rodi]i
18. Ca Livanul miros de dulcea]@ s@ ave]i
19. Înfluri]i, flori, ca crinul }i da]i miros }i înfrunzi]i spre har }i împreun@ l@uda]i cântecul |
292v }i binecuvânta]i pre Domnul întru lucrurile Sale.
20. Da]i numelui Lui m@rime }i v@ m@rturisi]i Lui în glasul buzelor voastre }i întru cântecele
buzelor }i în al@ute }i a}a ve]i zice întru m@rturisire:
21. *«Lucrurile Domnului sânt toate bune foarte.
22. *Întru cuvântul Lui au st@tut apa ca o gr@m@dire, }i întru cuvântul gurii Lui, ca o
cuprindere de ape.
23. C@ în porunca Lui e bun@ vrearea }i nu iaste împu]inare întru mântuirea Lui.
24. Lucrurile a tot trupul înaintea Lui }i nu iaste ceva ascuns de la ochii Lui.
25. Din veac pân@ în veac s@ uit@ }i nimic@ iaste minunat înaintea Lui.
26. Nu iaste a zice: ‘Ce-i aceasta au ce-i ceaea?’, c@ toate în vreamea sa s@ vor c@uta.
27. Blagoslovenia Lui ca râul s-au v@rsat,
28. *Precum potopul au îmb@tat uscatul; a}a mânia Lui neamurile care nu L -au c@utat
le va mo}teni.
29. *Precum au întors apele în uscat }i s -au uscat p@mântul }i c@ile Lui cu c@ile lor s-au
îndreptat, a}a p@c@to}ilor n@cazuri întru mânia Lui.
30. Ceale bune celor buni s-au zidit din început, a}a celor vicleani ceale bune }i ceale
reale.
31. *Începutul lucrului de lips@ vie]ii omene}ti: apa, focul }i fierul, sarea, laptele }i pâinea
de f@in@ }i mearea }i strugurul de vie }i untul-de-lemn }i v@jmântul. ||
32. Aceastea toate sfin]ilor spre bine; a}a }i necredincio}ilor }i p@c@to}ilor spre r@u s@
293r
va întoarce.
33. Sânt duhuri care spre izbând@ s-au zidit }i întru iu]imea sa au înt@rit chinurile sale.
34. În vreamea sfâr}itului vor v@rsa putearea, }i iu]imea Celui ce i-au f@cut o vor îmblânzi.
35. Focul, grindinea, foametea }i moartea, toate aceastea spre izbând@ s-au zidit.
36. Din]ii fiar@lor }i scorpiile }i }erpii }i sabia izbândind, spre mistuire de tot pre cei
necredincio}i
37. Întru poruncile Lui s@ vor osp@ta }i pre p@mânt spre lips@ s@ vor g@ti }i în vremile
sale nu vor treace cuvântul.
38. Pentru aceaea, din început m-am înt@rit }i m-am sf@tuit }i am gândit }i scrisori am
slobozit:
39. *‘Toate lucrurile Domnului sânt bune }i tot lucrul ceasul s@u îl va da înainte’.
40. Nu iaste a zice: ‘Aceasta decât ceaea mai viclean@ e’, c@ toate în vreamea sa s@ vor
aleage».
41. {i acum în toat@ inima }i cu gura l@uda]i }i binecuvânta]i numele Domnului.
Cap 40

293v

Cuprinderi mari jugului greu }i multor mi}el@t@]i omul supus. Toate trec@toare, pre cei nedrep]i
cu bog@]iile sale degrab@ a-i }tearge. Lauda vie]ii îndestulite. Pre mul]i c@te doi laud@, c@rora înc@
altele le pune înainte. Lauda tea|merii de Dumnezeu. F@ s@ nu lipse}ti, nici la masa altuia s@ te
ui]i, c@tr@ carele omul înv@]at }i deprins s@ cru]@.

1.

rije mare s-au zidit tuturor oamenilor }i jug greu preste fiii lui Adam de la zioa
ie}irii din pântecele maicii lor pân@ la zioa îngrop@rii la maica tuturor.
2.
Cugetele lor }i teamerile inimii, aflarea a}tept@rii }i zioa sfâr}itului.
3. De la cel ce }ade pre scaun sl@vit, pân@ la cel smerit în p@mânt }i cenu}e,
4. De la cel ce s@ îmbrac@ cu hiachinth }i poart@ cunun@, pân@ la cel ce s@ acopere cu in
crud, iu]imea, râvna, gâlceava, înv@luiala }i frica mor]ii, mânia cea r@mâitoare, prigonirea,
5. {i în vreamea odihnii, în culcu}u nop]ii schimb@ }tiin]a lui.
6. Pu]in ca o nimica în odihn@, }i de la acela în somnuri, ca în zioa privegherii.
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7. Turburatu-s-au întru vederea inimii sale; ca cel ce au sc@pat în zi de r@zboiu, în vreamea
mântuirii sale s-au sculat }i mirându-s@ spre nici o fric@,
8. Cu tot trupul, de la om pân@ la dobitoc, }i preste p@c@to}i în}eptit.
9. *La aceastea, moartea, sângele, prigonirea }i sabiia, asuprirea, foametea }i zdrobirile
*Sus 39; 35, 36.
}i b@t@ile,
10. Preste cei nedrep]i s-au zidit aceastea toate *}i pentru ei au f@cut potopul.
11. *Toate care sânt din p@mânt în p@mânt s@ vor întoarce }i toate apele în mare s@ vor
*Facere 7, 10.
Jos 41, 13. întoarce.
12. Toat@ d@ruirea }i nedreptatea s@ va }terge, }i credin]a în veac va sta.
Ecli 1, 6.
13. Averile celor nedrep]i ca râul s@ vor usca }i ca || tresnetul mare în ploaie va r@suna. 294r
14. De}chizând mânile sale, s@ va veseli. A}a c@lc@torii de leage întru sfâr}it s@ vor ve}tezi.
15. Nepo]ii necredincio}ilor nu vor înmul]i ramurile, }i r@d@cinile ceale necurate preste
vârful pietrii sun@.
16. Preste toat@ apa verzire, }i la marginea râului, mai înainte de tot, fânul s@ va zmulge.
17. Darul, ca raiul întru blagoslovenii, }i mila în veac r@mâne.
18. Via]a lucr@toriului îndestulat s@ va îndulci }i într-însa vei afla comoar@.
19. Fiii }i zidirea cet@]ii va înt@ri numele }i, preste aceastea, muiarea cea f@r@ prihan@
s@ va socoti.
20. Vinul }i musica veselesc inima }i, preste amândoao, iubirea în]elepciunii.
21. Surlele }i ps@ltirea dulce fac r@sunare }i, preste amândoao, limba dulce.
22. Harul }i frumsea]ea va dori ochiul t@u }i, preste aceastea, s@diri verzi.
23. Priiatinul }i tovari}ul în vreame împreunându-s@ }i, preste amândoiu, muierea cu
b@rbatul.
24. Fra]ii spre ajutoriu în vreame de n@caz, }i preste aceia mila va izb@vi.
25. Aurul }i argintul e rânduiala picioarelor }i, preste amândoi, sfatul cel bine pl@cut.
26. Averile }i puterile înal]@ inima }i, preste aceastea, frica Domnului.
27. Nu iaste în frica Domnului mic}orare }i nu iaste într-însa a cerca ajutoriu.
28. Frica Domnului, ca raiul blagoslovenie }i preste toat@ slava o au acoperit.
29. Fiiule, în vreamea vie]ii tale s@ nu lipse}ti, c@ mai bine e a muri decât a fi lipsit. |
30. Omul ce s@ uit@ la masa altuia nu iaste via]a lui în gândirea de hran@, c@-}i hr@nea}te 294v
sufletul s@u cu bucate streine,
31. Iar@ omul înv@]at }i deprins s@ va p@zi.
32. În gura celui nepreceput s@ va îndulci lipsa }i în pântecele lui focul va arde.
Cap 41
Aducerea aminte de moarte cui e amar@ }i cui nu. De moarte nu te teame, ci de ceale trecute
}i viitoare î]i ad@ aminte, îndestulându-te de dumnezeiasca rânduial@ pentru tine, bl@st@mul
r@mâind spre cei necredincio}i. Ai grije de numele cel bun. În]elepciunea }i comoara ascuns@,
f@r@ folos. Cum trebuia a s@ ru}ina pentru p@cate. S@ nu-]i întorci fa]a de c@tr@ aproapele,
nici te uita la muiarea altuia, nici împuta datul.

1.
2.

moarte, cât e de amar@ pomenirea ta omului ce are pace în averile sale,
Omului odihnit }i a c@ruia c@li dreapte sânt întru toate }i care înc@ poate
mânca bucate.
3. O moarte, bun@ e judecata ta omului lipsit }i celui ce s@ împu]ineaz@ din vârtute,
4. Celui sc@zut din vârst@ }i c@ruia de toate îi iaste grije }i necredinciosului celui ce au
pierdut r@bdarea.
5. Nu te teame de judecata mor]ii, adu-]i aminte de ceale ce au fost mai înainte de tine
}i de ceale ce-]i vor veni. Aceast@ judecat@ e de la Domnul a tot trupul.
6. {i ce-]i va veni ]ie întru bine pl@cearea Celui Preaînalt? Acar zeace, acar o sut@, acar
o mie || de ani,
295r
7. C@ nu iaste în iad pâra vie]ii.
8. Fiii urâciunilor s@ fac fiii p@c@to}ilor }i cei ce petrec pe lâng@ casele necredincio}ilor.
9. A fiilor p@c@to}ilor va peri mo}tenirea, }i cu s@mân]a lor neîncetarea ocarâi.
10. Pentru tatâl necredincios s@ jeluiesc fiii, c@ pentru el sânt întru ocar@.
11. Amar voao, oameni necredincio}i, cei ce a]i p@r@sit leagea Domnului celui preaînalt.
12. {i de v@ ve]i na}te, întru bl@st@m v@ ve]i na}te; }i de ve]i muri, întru bl@st@m va fi
partea voastr@.
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13. *Toate care sânt din p@mânt în p@mânt s@ vor întoarce; a}a necredincio}ii din bl@st@m *Sus 8, 11.
întru perire.
14. Jalea oamenilor, în trupul lor, iar@ numele necredincio}ilor s@ va }terge.
15. Grije ai de numele cel bun, c@ acesta mai vârtos va r@mânea ]ie decât mii de comoar@
scumpe }i mari.
16. A bunei vie]i num@rul zilelor, iar@ numele cel bun va r@mânea în veac.
17. Înv@]@tura în pace ]ine]i-o, fiilor, *c@ în]elepciunea ascuns@ }i comoara nev@zut@, *Sus 20, 32.
ce folos într-amândoao?
18. Mai bun e omul cel ce ascunde nebunia sa decât omul ce ascunde în]elepciunea sa,
19. Îns@ stidi]i-v@ în ceale ce ies din gura mea,
20. C@ nu e bine a p@zi toat@ stidin]a }i nu toate tuturor bine s@ plac@ în credin]@.
21. Ru}ina]i-v@ de c@tr@ tat@l }i de mum@ pentru curvie }i de }ez@toriul înainte }i | de
cel putearnic pentru minciun@,
22. De voivod }i de judec@toriu pentru gre}al@, de adunare }i de gloat@ pentru nedreptate,
23. De tovarâ}i }i de priiatin pentru strâmb@tate }i de la locul în care l@cuie}ti,
24. Pentru furtu}ag, de adev@rul lui Dumnezeu }i de testamânt, de }edearea la pâni }i
de întunecarea d@rii }i a luârii,
25. De c@tr@ cei ce ]i s@ închin@ pentru t@cearea, de c@tr@ vedearea muierii curve }i de
c@tr@ întoarcerea fea]ii rudeniii.
26. Nu întoarce fa]a de c@tr@ aproapele t@u }i de c@tr@ luarea p@r]ii }i nu a întoarcerii;
27. *Nu te uita la muierea altui b@rbat }i nu cerceta slujnica lui, nici s@ stai la patul ei; *Math. 5, 28.
28. De c@tr@ priiatin pentru cuvinte de ponoslu, }i, dup@ ce vei da, nu împuta.
Cap 42
Taina a nu o descoperi. De luarea fea]elor }i de alte r@ot@]i aici num@rate a s@ conteni. Darea }i
luarea a le scrie. De grijnica paza featei, }i peste cea neînfrânat@ a înt@ri paza. A z@bovi cu
muierea primejdios este. Mai bun@ e nedreptatea b@rbatului decât muierea ce face bine.
Lucrurile Domnului, Cel ce toate le veade }i ascunsele inimilor, ci des@vâr}it }i dorite.

1.

u poftori cuvântul auzului pentru descoperirea cuvântului ascuns }i vei fi
adev@rat f@r@ ru}ine }i vei afla har înaintea tuturor oamenilor. S@ nu te ru}inezi
pentru toate aceastea *}i s@ nu-i iai fa]a, ca s@ gre}e}ti: ||
2. Pentru leagea Celui Preaînalt }i a}ezemântul }i pentru judecat@, a îndrepta pre cel
296r
necredincios,
3. Pentru cuvântul so]iilor }i a c@l@torilor }i pentru darea mo}tenirii priiatinilor,
4. Pentru as@m@narea cumpenii }i a cântariului, pentru c@}tigul de multe }i de pu]âne,
5. Pentru v@t@marea vânz@rii }i a negu]@torilor }i pentru multa certarea fiilor }i a sângera
coastele slugii vicleane.
6. Preste muiarea viclean@ bun@ e peceatea.
7. Unde sânt mâni multe, încuie; }i orice vei da num@r@ }i m@sur@, iar@ darea }i luarea
toat@ o scrie.
8. Pentru înv@]@tura celui neîn]elept }i nebun }i pentru cei b@trâni, ce s@ judec@ de c@tr@
tineri; }i vei fi înv@]at întru toate }i ispitit înaintea tuturor oamenilor.
9. Fata tat@lui ascuns@ privegheare iaste }i grijea ei îi deperteaz@ somnul, ca nu cumva
în tinerea]ele sale s@ treac@ de vârst@ }i, cu b@rbat împreun@ l@cuind, urât@ s@ s@ fac@,
10. Ca nu cândva s@ s@ pâng@reasc@ în feacioriia sa }i întru ceale p@rinte}ti ale sale
povarnic@ s@ s@ afle; nu cumva cu b@rbat petrecând s@ s@ sminteasc@ sau cu adev@rat
stearp@ s@ s@ fac@.
11. Spre fata neînfrânat@ înt@rea}te paza, ca nu c@ndva s@ te fac@ a veni spre ocar@
nepriiatinilor, de c@tr@ hul@ în cetate }i def@imarea norodului, }i s@ te ru}ineaze întru
mul]imea norodului.
12. A tot omul s@ nu te ui]i la frumsea]e }i în mijlocul muierilor s@ nu te z@bove}ti,
13. C@ din vejmânte iase molia, }i de la muiare nedreptatea b@rbatului. |
14. C@ mai bun@ e nedreptatea b@rbatului decât muiarea ce face bine }i muierea ce
296v
ru}ineaz@ spre ocar@.
15. Aduce-m-voiu aminte dar@ de lucrurile Domnului }i ceale ce am v@zut voiu vesti;
întru cuvintele Domnului, lucrurile Lui.
16. Soarele luminând, preste toate s-au uitat }i de slava Domnului plin e lucrul lui.
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17. Au nu Domnul au f@cut sfin]ii a vesti toate minunile Sale, care au înt@rit Domnul
Atotputearnicul a-i a}eza întru slava Sa?
18. Adâncul }i inima omului au cercetat }i întru vicle}ugul lor au cugetat,
19. C@ au cunoscut Domnul toat@ }tiin]a }i au privit la s@mnul veacului, vestind ceale
ce au trecut }i ceale viitoare, deascoperind urmele celor t@inuite.
20. Nu-L treace pre El toat@ gândirea }i nu s@ ascunde de El nice un cuvânt.
21. M@rimile în]elepciunii Sale le-au împodobit Cel ce iaste mai înainte de veac }i în veac;
nice s-au adaos,
22. Nici s@ împu]ineaz@, nici are lips@ de sfatul cuiva.
23. Câtu-s de dorite toate lucrurile Lui }i ca o scânteaie ce iaste a vedea!
24. Toate aceastea tr@iesc }i r@mân în veac }i întru toat@ treaba toate ascult@ de El.
25. Toate îndoite, unul împrotiva altuia, }i n-au f@cut ceva a lipsi.
26. A fie}tec@ruia va înt@ri ceale bune }i cine s@ va s@tura v@zând slava Lui?
Cap 43
M@rimea Ziditoriului str@lucea}te în frâmsea]ea || ceriurilor, adec@ în ceriu, în lun@, în steale,
în curcubeu, în grindin@, nori, tresnet, în gerul de la miaz@noapte, în brum@ }i în mare, în care
sânt mul]ime de fealiuri de jig@nii; adec@ nimene e destul a l@uda pre Dumnezeu.

*Facere 9, 13.

297r

1.
@riia în@l]imii frâmsea]ea ei iaste, podoaba ceriului în vedearea slavii.
2.
Soarele cu privirea vestind, în ie}ire, vas minunat lucrul Celui Preaînalt.
3.
În miaz@zi usuc@ p@mântul }i în prejma pripecului lui cine va putea suferi?
Cuptoriu p@zând în lucrurile arsurii,
4. Întreit soarele arzând mun]ii, raz@ de foc suflând }i str@lucind cu razele sale, orbea}te
ochii.
5. Mare e Domnul, Cel ce l-au f@cut, }i întru cuvintele Lui au gr@bit meargerea.
6. {i luna întru toate în vreamea sa, ar@tarea vremii }i s@mnul veacului.
7. Din lun@ e s@mnul zilii de s@rb@toare, a lumina, ce s@ scade întru s@vâr}ire.
8. Luna dup@ numele ei iaste, crescând minunat întru plinire;
9. Vasul taberilor întru n@l]ime, întru t@riia ceriului str@lucind sl@vit.
10. Frumsea]ea ceriului, slava stealelor; lumea luminând întru în@l]ime, Domnul.
11. În cuvintele Celui Sfânt vor sta la judecat@ }i nu vor sc@dea în p@zile Sale.
12. Vezi curcubeul *}i binecuvinteaz@ pre Cel ce l-au f@cut; foarte înfrâms@]at iaste întru
str@lucirea sa;
13. Încungiurat-au ceriul împregiurul slavii Sale, mânile | celui Înalt l-au descoperit.
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14. Cu porunca Sa au gr@bit z@pada }i sârguia}te a trimite fulgerele judec@]ii Sale.
15. Pentru aceaea s-au de}chis comorile }i au zburat negurile ca paserile.
16. Întru m@rimea Sa au pus nori }i s-au zdrobit pietrile grindinii.
17. Înaintea Lui s@ vor cl@ti mun]ii }i întru voia Lui va sufla austrul.
18. Glasul tresnetului Lui va bate p@mântul, viforul crive]ului }i adunarea duhului.
19. {i ca paserea puindu-s@ a }edea, pras@r@ z@pada }i ca l@custa poposând, pogorârea ei.
20. De frumsea]ea albiciunii ei s@ va mira ochiul }i de ploaia ei s@ va sp@imânta inima.
21. Jerul ca sarea va v@rsa pre p@mânt; }i, deac@ va înghe]a, va fi ca vârfurile ]@pu}ilor.
22. Vântul cel reace crive]ul au suflat }i s-au înghe]at cri}tal de ap@; preste toat@ adunarea
apelor s@ va odihni }i ca cu o plato}e s@ va îmbr@ca cu apele.
23. {i va îmbuca mun]ii }i va arde pustiiul }i va stânge verdea]a ca cu focul.
24. Leacul tuturor întru sârguirea negurii; }i roao întâmpinând de c@tr@ z@duhul vântului
îl va smeri.
25. Întru cuvântul Lui au încetat vântul }i cu gândirea Sa au îmblânzit adâncul }i au s@dit
într-însul Domnul ostroave.
26. Cei ce umbl@ pre mare povesteasc@ primejdiile ei }i, auzind cu urechile noastre, ne
vom mira.
27. Acolo lucrurile ceale preasl@vite }i minunate, multe fealiuri de jig@nii }i de toate
dobitoacele }i zidirea chito}ilor.
28. Pentru Dânsul s-au înt@rit sfâr}itul c@l@toriii }i întru cuvântul Lui s-au alc@tuit toate. ||
29. Multe vom spune }i vom sc@dea în cuvinte, iar@ s@vâr}irea cuvintelor însu}i iaste întru toate. 298r
30. Sl@vindu-ne, spre ce ne vom înt@ri? C@ însu}i Atotputearnicul e preste toate lucrurile Sale.
31. Groaznic e Domnul }i mare foarte }i minunat@ e putearea Lui.
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32. M@rind pre Domnul oricât ve]i putea, c@ înc@ va prisosi, }i minunat@ e m@rimea Lui.
33. Binecuvântând pre Domnul, în@l]a]i-L cât pute]i, c@ mai mare e de toat@ lauda.
34. În@l]ându-L, v@ umple]i de puteare, nu v@ ostenire]i, c@ nu-L ve]i cuprinde.
35. Cine-L va vedea }i va povesti? *{i cine- L va m@ri precum iaste din-ceput?
*Psalm. 105, 2.
36. Multe sânt ascunse mai mari decât aceastea, c@ pu]ine am v@zut din lucrurile Lui.
37. Iar@ toate Domnul le-au f@cut }i celor bine credincio}i le-au dat în]elepciunea.
Cap 44
Lauda p@rin]ilor celor dintâiu }i a s@min]iii lor. Întâi de ob}te, apoi numit s@ laud@ Enoc, Noe,
Avraam, c@ruia s-au f@cut f@g@duin]ele, Isaac }i Iacov.

1.
@ l@ud@m pre b@rba]ii cei sl@vi]i }i pre p@rin]ii no}tri întru na}terea sa.
2.
Mult@ slav@ au f@cut Domnul, m@rimea Sa din veac,
3.
St@pânind întru puterile Sale oamenii cei mari, cu putearea }i cu în]elepciunea
Sa d@rui]i, vestind întru prorocii vrednicia prorocilor,
4. {i poruncind într-acest norod }i cu putearea | priceaperii noroadelor, cuvinte preasfinte
298v
5. Întru cuno}tin]a sa, c@utând viersuri musice}ti }i vestind viersurile scripturilor;
6. Oameni boga]i în puteare, dorirea frumse]ii având, p@ciuind în casele sale.
7. To]i ace}tia în na}terile neamului s@u m@rire au dobândit }i în zilele sale s@ cinstesc
cu laude.
8. Cei ce s-au n@scut dintr-în}ii au l@sat nume a vesti laudele lor.
9. {i sânt a c@rora nu iaste aducere aminte; perit-au ca cei ce n-ar fi fost }i s-au n@scut
ca când n-ar fi fost n@scu]i, }i fiii lor cu dân}ii.
10. Ci aceia b@rba]ii milii sânt, a c@rora drept@]ile n-au sc@zut.
11. Cu s@mân]a lor r@mân ceale bune,
12. Mo}tenire sfânt@ nepo]ii lor, }i întru a}ez@mânturi de leage au st@tut s@mân]a lor.
13. {i fiii lor, pentru dân}ii pân@ în veac r@mân, s@mân]a lor }i slava lor nu s@ va p@r@si.
14. Trupurile lor în pace s-au îngropat }i numele lor tr@ia}te în neam }i în neam.
15. În]elepciunea lor povesteasc@-o noroadele }i lauda lor o vesteasc@ adunarea.
16. *Enoc au pl@cut lui Dumnezeu }i s-au mutat în raiu, s@ dea noroadelor poc@in]@.
17. *Noe s-au aflat des@vâr}it, drept }i în vreamea mâniii s-au f@cut p@ciuire.
18. Pentru aceaea s-au l@sat celalalt al p@mântului, când au fost potopul.
19. *A}ez@mânturile veacului s-au pus la el, ca s@ nu s@ poat@ }tearge cu potopul tot
trupul.
20. *Avraam, marele tat@l mul]imei neamurilor; }i nu s-au aflat aseaminea lui întru slav@,
299r cel ce au ]inut leagea celui Înalt }i au fost în a}ez@mântul de lea||ge cu El.
21. *În trupul lui a sta au f@cut a}ez@mântul, **}i întru ispit@ s-au aflat credincios.
22. Pentru aceaea, giurându-s@, i-au dat m@rire în neamul s@u, a -l crea}te ca gr@mada
p@mântului,
23. {i ca stealele a în@l]a s@mân]a lui }i a-i mo}teni de la mare pân@ la mare }i de la
Râu pân@ la marginile p@mântului.
24. {i în Isaac a}ijderea au f@cut pentru Avraam, tat@l lui.
25. Blagosloveniia tuturor neamurilor i-au dat lui Domnul }i a}ezemântul l-au înt@rit
preste capul lui Iacov.
26. Cunoscutu-l-au întru blagosloveniile sale }i i-au dat mo}tenirea }i i-au împ@r]it partea
în doaospr@zeace neamuri.
27. {i i-au ]inut lui oamenii de mil@, aflând har în ochii a tot trupul.

*Facere 5, 24.
*Ovreai 11, 5.
Facere 9, 9.
*Facere 6, 14
}i 7, 1.
*Ovreai 11, 7.
Facere 12, 2
}i 15, 5.
*Facere 17, 4.
Facere 17, 10.
Galat. 3, 6.
Facere 22, 1.

Cap 45
Pentru laudele lui Moisi, Aaron }i Fines. Pentru adunarea lui Core cea ucis@.

1.

ubitul lui Dumnezeu }i oamenilor, Moisi, a c@ruia pomenire întru blagoslovenie
iaste,
2.
Aseaminea l-au f@cut întru slava sfin]ilor }i l-au m@rit întru frica nepriiatinilor, Ie}ir. 11, 3.
}i întru cuvintele sale seamnele au domolit.
3. *Sl@vitu-l-au înaintea împ@ra]ilor }i i-au poruncit înaintea norodului s@u }i i-au ar@tat *Ie}ir. 6; 7, 8.
lui slava Sa.
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*Ie}ire 28, 35.

* Preo]ie 8, 12.

*Num. 16, 1, 3.

*Num. 25, 6.
1 Macab. 2, 26,
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4. *Întru credin]a }i lini}tea lui sfânt l-au f@cut }i l-au ales din tot trupul. |
5. C@ L-au auzit pre El }i glasul Lui }i l-au b@gat în nor.
299v
6. {i i-au dat înainte poruncile }i leagea vie]ii }i a cercet@rii, a înv@]a pre Iacov a}ez@mântul
S@u }i judec@]ile Sale pre Israil.
7. În@l]at-au pre Aaron, fratele lui, }i aseaminea lui l-au f@cut din neamul Levii.
8. Pusu-i-au a}ez@mânt veacinic }i i-au dat preo]ia neamului }i l-au fericit întru m@rime.
9. {i l-au încins împregiur cu cureaoa slavii }i l-au îmbr@cat cu v@jmântul m@ririi }i l -au
încununat în vasele puterei.
10. Îmbr@c@minte p@ picioare }i p@ coapse }i um@rariu i-au pus }i l-au încins cu mul]i
clopo]ei de aur împregiur,
11. *A da sunet întru purceaderea sa, auzit a face sunetul în bisearic@, spre aducerea
aminte fiilor neamului s@u;
12. V@jmânt sfânt, cu aur }i hiachinth }i cu vison, lucru ]@sut de b@rbat în]elept, d@ruit
cu judecat@ }i cu adev@r;
13. Cu coc tors lucrul mea}terului, cu pietri scumpe îns@mnate în leg@tur@ de aur }i cu
lucrul s@p@toriului de pietri cioplite, spre aducerea aminte, dup@ num@rul neamurilor Israil;
14. Cunun@ de aur peste mitra lui, îns@mnat@ cu s@mnul sfin]eniii }i cu m@rirea cinstei,
lucrul puterii }i doririle ochilor, împodobite.
15. A}a frumoase mai înainte de el n-au fost aseamenea pân@ la început.
16. Nu s-au îmbr@cat cu acealea cineva strein, ci numai fiii lui sânguri }i nepo]ii lui, prin
toat@ vreamea. ||
17. Jârtvele lui cu foc s-au mistuit în toate zilele.
300r
18. *Umplut-au Moisi mânile lui }i l -au uns cu untul-de-lemn cel sfânt.
19. F@cutu-s-au lui spre a}ez@mânt veacinic, }i s@min]ii lui, ca zilele ceriului, a sluji cu
preo]ia }i a avea laud@ }i a m@ri norodul S@u întru numele Lui.
20. Pre el l-au ales dintru to]i cei vii a aduce jârtv@ lui Dumnezeu, ardere }i bun miros,
spre aducerea aminte, a-L îmblânzi pentru norodul S@u.
21. {i i- au dat lui întru poruncile Sale puteare întru a}ez@mânturile judec@]ilor, a înv@]a
pre Iacov m@rturiile }i în leagea Sa lumin@ a da lui Israil.
22. *C@ împrotiva lui au st@tut streinii }i pentru pizma l-au împresurat oamenii în pustie,
care era cu Dathan }i Aviron }i adunarea lui Core întru mânie.
23. V@zut-au Domnul Dumnezeu }i nu I-au pl@cut }i s-au mistuit întru iu]imea mâniii.
24. F@cutu-le-au ar@t@ri }i i -au mistuit în v@paie de foc.
25. {i au adaos lui Aaron slav@ }i i-au dat lui mo}tenire. {i pârghele roadelor p@mântului
i-au împ@r]it lui;
26. Pâine lor întâi le-au g@tit spre sa]iu, c@ }i jârtvele Domnului vor mânca, care au dat
lui }i s@min]iii lui.
27. Într-alt chip pre p@mânt noroade nu va st@pâni }i parte nu iaste lui în neam, c@ însu}i
iaste partea lui }i mo}tenirea.
28. *Finees, fiiul lui Eliazar, al triilea iaste întru m@rire, urmând lui întru frica Domnului. |
29. {i asta, întru cinstea neamului; întru bun@tatea }i sârguirea sufletului s@u au pl@cut 300v
lui Dumnezeu pentru Israil.
30. Pentru aceaea i-au rânduit testamântul p@cii, c@peteniia sfin]ilor }i a neamului S@u,
ca s@-i fie lui }i s@min]iii lui vredniciia preo]iii în veac.
31. {i testamântul lui David împ@ratului, fiiului Iese din neamul Iuda, mo}tenirii lui }i
s@min]iii lui, s@ deaie în]elepciune întru inima noastr@ a judeca neamul S@u întru dreptate,
ca s@ nu s@ stâng@ bun@t@]ile lor }i slava lor spre neamul lor veacinic@ o au f@cut.
Cap 46
Laudele lui Iosue, Caliv }i a lui Samuil.

1.

*Iosue 10, 14.

are întru r@zboiu Isus a lui Navi, urm@toriu lui Moisi întru proroci, care au fost
mare dup@ numele s@u,
2.
Mai mare spre mântuirea ale}ilor lui Dumnezeu, a bate vr@jma}ii ce s@ scula
ca s@ dobândeasc@ mo}tenirea lui Israil,
3. Carea slav@ o au dobândit r@dicând mânile sale }i aruncând asupra cet@]ilor sabii.
4. Cine mai înainte de el a}a au st@tut? C@ pre vr@jma}i însu}i Domnul i-au dus.
5. *Au nu întru mânia Lui s-au împiedecat soarele }i o zi s-au f@cut ca doao?
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6. Chemat-au pre cel Preaînalt putearnic o}tind pre protivnici din toate p@r]ile }i
l-au auzit cel mare }i sfântul Dumnezeu, întru bolovani de grindinea puterii foarte
mare.
7. N@v@lit-au asupra vr@jma}ului neam }i, întru || pogorâre, au pierdut pre cei protivnici,
301r
8. Ca s@ cunoasc@ neamurile puterea lui, c@ împrotiva lui Dumnezeu a o}ti nu e lesne.
{i au urmat dinnapoia Celui Putearnic.
9. *{i în zilele lui Moisi mil@ au f@cut el }i Caliv, fiiul lui Iefone, a sta împrotiva vr@jma}ului *Num. 14,6.
}i a opri neamul de p@cate }i a înfrânge murmurarea r@ot@]ii.
10. {i doi rândui]i din primejdie s-au izb@vit de la num@rul a }ase sute de mii de pedestra}i,
a-i duce întru mo}tenire la p@mântul ce curge lapte }i miere.
11. {i au dat Domnul lui Caliv t@rie }i pân@ la b@trânea]e i-au r@mas putearea s@ s@ suie
în locul cel înalt al p@mântului; }i s@mân]a lui au dobândit mo}tenire,
12. Ca s@ vaz@ to]i fiii lui Israil c@ bine iaste a sluji Domnului celui sfânt.
13. {i judec@torii, fie}tecarii pe numele s@u, a c@rora nu iaste v@t@mat@ inima, carii nu
s-au întors de c@tr@ Domnul,
14. Ca s@ fie pomenirea lor întru blagoslovenie }i oaselor lor s@ r@sar@ din locul s@u,
15. {i numele lor s@ r@mâie în veac, r@mâind la fiii lor slava sfin]ilor b@rba]i.
16. Iubitul de Domnul Dumnezeul s@u, Samuil, prorocul Domnului, au înoit împ@r@]iia
}i au uns c@petenii întru neamul s@u.
17. În leagea Domnului adunare au poruncit }i au v@zut Dumnezeul lui Iacov }i întru
credin]a sa i-au fost ales proroc |
18. {i au fost cunoscut întru cuvintele sale credincios, c@ au v@zut pre Dumnezeul luminii.
301v
19. {i au chemat pre Domnul Atotputearnicul, o}tind pre vr@jma}ii ce sta pretutindini
împregiur, întru aducerea mielului celui nevinovat.
20. {i au tunat din ceriu Domnul }i întru sunet mare auzit au f@cut glasul S@u.
21. {i au zdrobit c@peteniile tirilor }i pre to]i pov@]uitorii filisteilor.
22. {i, mai înainte de vreamea sfâr}itului vie]ii sale }i a veacului, m@rturie au pus înaintea
Domnului }i a hristosului; bani }i pân@ la c@l]@minte de la tot trupul n-au luat }i nu l-au
pârât pre el om.
23. {i dup@ aceasta au adormit }i în}tiin]are au f@cut împ@ratului }i i-au ar@tat
sfâr}itul vie]ii sale }i au în@l]at glasul s@u din p@mânt întru prorocie a }tearge necredin]a
neamului.
Cap 47
Laudele lui Nathan, David }i ale lui Solomon.

1.
up@ aceastea s-au sculat Nathan prorocul în zilele lui David.
2.
{i ca gr@simea usebit@ de carne, a}a David de fiii lui Israil.
3.
*Cu leii s-au jucat ca cu mieii; }i cu ur}ii aseaminea au f@cut, ca cu mieii oilor
în tinerea]ele sale.
4. *Au nu au ucis uriia}ul }i au luat ocara din neam?
5. R@dicând mâna, cu piatra pra}tiii au surpat sume]iia lui Goliath?
6. C@ au chemat pre Domnul Atotputearnicul }i au dat în dreapta lui a }tearge pre omul
cel tare în r@zboiu }i a în@l]a cornul neamului s@u. ||
7. *A}a, în zeace mii l-au sl@vit }i l-au l@udat în blagosloveniile Domnului, d@ru indu-i
302r
cununa slavei,
8. C@ au zdrobit pre nepriiatini pretutindini }i au r@sipit pre filisteii cei protivnici pân@
în zioa de ast@zi; zdrobit-au cornul lor pân@-n veac.
9. În tot lucrul m@rturisire au dat Celui Sfânt }i celui Înalt în cuvântul m@ririi;
10. Din toat@ inima sa au l@udat pre Domnul }i au iubit pre Dumnezeu, Cel ce l-au f@cut
}i i-au dat împrotiva neprietinilor puteare.
11. {i asta au f@cut pre cânt@re]i în prejma oltariului, }i întru sunetul lor dulci viersuri
au f@cut.
12. {i au dat întru pr@znuiri podoab@ }i au înfrâms@]at vremile pân@ la sfâr}itul vie]ii,
s@ laude numele Domnului cel sfânt, }i de diminea]@ a r@suna sfin]irea lui Dumnezeu.
13. *Domnul au cur@]it p@catele lui }i au în@l]at în veac cornul lui }i i-au dat a}ez@mântul
împ@r@]iii }i scaunul slavii în Israil.
14. Dup@ dânsul au sculat fiiu în]elept }i pentru el au oborât toat@ putearea nepriiatinilor.
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15. *Solomon au împ@r@]it în zilele p@cii, c@ruia au supus Dumnezeu pre to]i protivnicii,
ca s@ zideasc@ cas@ în numele S@u }i s@ g@teasc@ sfin]enie în veac. Precum te-ai deprins
întru tinerea]ele tale,
16. *{i te-ai umplut ca râul de în]elepciune! {i p@mântul au acoperit sufletul t@u
* 3 Împ@r. 4, 31.
17. {i ai umplut întru pilde gâciturile; la | ostroave departe s-au vestit numele t@u }i ai 302v
fost iubit întru pacea ta.
18. Întru cântece }i pilde }i as@m@n@ri }i întru tâlcuiri s-au mirat ]inuturile.
19. {i întru numele Domnului Dumnezeu, a C@ruia policr@ e Dumnezeul lui Israil,
20. *Cules-ai ca arama galbin@ aurul }i ca plumbul ai umplut argintul.
*3 Împ@r. 10, 27.
21. {i ai plecat coapsele tale muierilor puteare ai avut în trupul t@u.
22. Dat-ai prihan@ întru slava ta }i ai pâng@rit s@mân]a ta, a duce mânie preste fiii t@i }i
a înt@râta nebuniia ta,
23. S@ faci împ@r@]ia în doao p@r]i, }i *din Efrem a împ@r@]i împ@r@]ie vârtoas@.
*3 Împ@r. 12, 16.
24. Iar@ Dumnezeu nu va p@r@si mila Sa }i nu va strâca, nici va }tearge lucrurile Sale,
nici va pierde de la trunchiu pre nepo]ii alesului S@u }i s@mân]a celui ce iubea}te pre
Dumnezeu nu o va strâca.
25. {i au dat r@m@}i]e lui Iacov }i lui David dintr-aceaea}i rud@.
26. {i sfâr}it au avut Solomon cu p@rin]ii s@i.
27. {i au l@sat dup@ sâne, din s@mân]a sa, nebuniia neamului,
28. {i pre cel împu]inat de priceapere, pre Rovoam, cel ce au înstreinat neamul cu
sfatul s@u.
29. *{i Ierovoam, fiiul lui Navat, cel ce a p@c@tui au f@cut pre Israil }i au dat cale a p@c@tui
*3 Împ@ra]. 12, 28.
lui Efrem. {i multe au prisosit p@catele lor;
30. Foarte i-au înstreinat de c@tr@ p@mântul s@u.
31. {i au c@utat toate vicle}ugurile, pân@ când au venit la dân}ii sprijinirea }i de toate
p@catele i-au izb@vit pre dân}ii.
*3 Împ@r. 3, 1.

Cap 48 ||
Laudele lui Ilie, Elisei, Ezechie }i a lui Isaie, cu a c@rora rug@ciune Dumnezeu au izb@vit 303r
pre Israil de oastea lui Sinacherib.
3 Împ@r. 17, 1.

* 3 Împ@r. 17, 1.
4 Împ@r, 1, 10, 12.
*3 Împ@r. 17, 2 2.

* 4 Împ@r. 2, 11.
*Malahie 4, 6.

* 4 Împ@r. 2, 11.
*4 Împ@r. 13, 21.

*4 Împ@ra. 18, 13.

1.
2.

i s-au sculat Ilie proroc ca focul, }i cuvântul lui ca f@clia ardea.
Carele au adus preste ei foamete }i, înt@râtându-l cu râvna sa, i-au împu]inat,
c@ nu putea suferi poruncile Domnului.
3. *Cu cuvântul Domnului au contenit ceriul }i au oborât din ceriu de trei ori foc.
4. A}a s-au m@rit Ilie întru minunile sale. {i cine poate aseamenea a}a a s@ l@uda [ie,
5. *Cel ce ai luat mortul de la cei dedesupt din soartea mor]ii cu cuvântul Domnului Dumnezeu,
6. Cel ce ai pogorât împ@ra]i la pierzare }i ai rupt lesne putearea lor }i pre cei sl@vi]i din
patul lor,
7. Cel ce auzi în Sina judecata }i în Horiv giudec@]ile ap@r@rii,
8. Cel ce ungi împ@ra]i la poc@in]@ }i proroci faci urm@tori dup@ tine,
9. *Cel ce te-ai luat în vihor de foc, în c@ru]e de cai de foc,
10. Cel ce te-ai scris în judecata vremilor a îmblânzi mânia Domnului, *a împ@ca inima
tat@lui c@tr@ fiiu }i a întoarce neamurile lui Iacov!
11. Ferici]i sânt cei ce te-au v@zut }i cu prietenia ta s-au împodobit!
12. C@ noi numai cu traiu tr@im, iar@ dup@ moarte nu va fi a}a numele nostru.
13. *Ilie adec@ în vifor s-au acoperit }i întru Ilisie s-au umplut duhul lui. În zilele sale nu
s-au temut de c@petenie }i cu putearea nime nu l-au biruit,
14. Nici l-au învins oarece cuvânt *}i mort au prorocit trupul lui.
15. În via]a sa au f@cut ar@t@ri }i în moarte minunate au lucrat.
16. Întru toate aceastea, nu s-au c@it norodul }i nu s-au | dep@rtat de p@catele sale, pân@ 303v
când s-au lep@dat din p@mântul s@u }i s-au r@sipit preste tot p@mântul.
17. {i au r@mas neam prea pu]in }i c@petenie în casa lui David.
18. Unii dintr-în}ii au f@cut ce pl@cea lui Dumnezeu, iar@ al]ii multe p@cate au f@cut.
19. Ezechie au înt@rit cetatea sa }i au dus în mijlocul ei ap@ }i au s@pat cu fier râpa }i
au zidit la ap@ pu]u.
20. *În zilele lui s-au suit Senacheriv }i au trimis pre Razsachi }i au r@dicat mâna sa
împrotiva lor }i }-au în@l]at mâna sa preste Sion }i s-au sume]it cu putearea sa.
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21. Atunci s-au cl@tit inimile }i mânile lor }i s-au chinuit ca muierile ce nasc.
22. {i au chemat pre Domnul cel milostiv }i, întinzindu-}i mânile sale, le-au r@dicat c@tr@
ceriu. {i sfântul Domnul Dumnezeu au auzit degrab@ glasul lor.
23. N-au pomenit p@catele lor, nici i-au dat vr@jma}ilor s@i, ci i-au cur@]it prin mâna lui
Isaie, sfântului proroc.
24. *Surpat-au tab@ra asirilor }i i-au zdrobit pre dân}ii îngerul Domnului.
25. C@ au f@cut Ezechie ce au pl@cut lui Dumnezeu }i tare au umblat în calea lui David,
t@tâni-s@u, carea i-au poruncit lui Isaie, marele proroc }i credincios înaintea lui Dumnezeu.
26. *În zilele lui s-au întors înapoi soarele }i au adaos împ@ratului via]@.
27. Cu duhu mare au v@zut ceale mai de-apoi }i au mâng@iat pre cei ce plângea în Sion
pân@ în veac.
28. Ar@tat-au ceale viitoare }i ceale ascunse mai înainte decât a veni.

*4 Împ@ra. 19, 35.
Tovie 1, 21.
Isai. 37, 36.
2 Maca. 8, 19.
*4 Împ@r. 20, 11.
Isaia 38, 8.
1Mac. 7, 41.

Cap 49
304r

Pentru Iosue }i cum c@ to]i împ@ra]ii Iuda, afar@ de David, Ezechie }i Iosue, au fost p@c@to}i.
Pentru Eremie, Ezechiil }i Zorovavel, Isus, fiiul lui Io||sedec, Neemie, Enoc, Iosif, Sith }i Sim.

1.
2.

304v

omenirea lui Iosue spre împreunarea mirosului f@cut, lucrul f@c@toriului de mir. 4 Împ@r. 22, 11.
În toat@ gura ca miiarea s@ va îndulci pomenirea lui }i ca musica în ospea]e
de vin.
3. Acesta s-au îndreptat dumnezeia}te spre poc@in]a neamului }i au luat ur@ciunile
f@r@delegii.
4. {i au st@pânit c@tr@ Domnul inima lui }i în zilele p@c@to}ilor au înt@rit buna-credin]@ .
5. F@r@ David }i Ezechie }i Iosue to] au f@cut p@cat,
6. C@ au p@r@sit leagea Celui Preaînalt împ@ra]ii Iudii; }i i -au urgisit frica lui Dumnezeu,
7. C@ au dat împ@r@]ia sa altora, }i slava sa norodului celui de alt neam.
8.*Aprins-au cea aleas@ cetatea sfin]eniii }i p@r@site au f@cut c@ile ei în mâna lui Eremie, *4 Împ@r. 25, 9.
9. C@ r@u au chinuit pre cel ce din pântecele mâni-sa s-au sfin]it proroc, a r@sipi }i a
dezr@d@cina }i a pierde }i iar@}i a zidi }i a înoi.
10. *Iezechiel, cel ce au v@zut vedearia slavei, carea i-au ar@tat în c@ru]u de heruvimi, *Ezechiil 1, 4.
11. C@ }-au adus aminte de nepriiatini în ploaie, a face bine celor ce au ar@tat c@ile ceale
dreapte.
12. {i oasele a doispr@zeace proroci s@ odr@zleasc@ din locul s@u, c@ au înt@rit pre Iacov
}i s-au r@scump@rat cu credin]a puterii.
13. *Cum vom m@ri pre Zorovavel? C@ }i el, ca o peceate în mâna dreapt@.
*1 Ezdre. 3, 2.
14. *A}a }i pre Isus, fiiul lui Iosedec, care în zilele sale au zidit casa }i au în@l]at bisearica, *Agg. 1, 1, 14
sfânta Domnului, g@tit@ spre slava veacinic@.
}i 2, 3, 5
15. {i Neemie, spre pomenirea de mult@ vreame, cel ce ne-au r@dicat zidurile ceale }i 22, 24.
surpate }i au f@cut a sta por]ile }i încuietorile, cel ce au zidit casele noastre.
Zah. 3, 1.
16. Nime nu s-au cunoscut pre p@mânt ca Enoc, c@ }i el | s-au luat de pre p@mânt.
17. *Nici ca Iosif, carele s-au n@scut om, c@petenie fra]ilor, înt@rimea neamului, *Facere 41, 40
pov@]uitoriu fra]ilor, a}ez@mânt norodului.
}i 42, 3
18. {i oasele lui au fost cercetate, }i dup@ moarte au prorocit.
}i 45, 5
19. *Sith }i Sim la oameni slav@ au dobândit }i preste tot sufletul în ruda lui Adam.
}i 50, 20.
Cap 50

*Facere 4, 25
4, 31.

A lui Simeon arhiereului, fiiul lui Onie, vestitele laude s@ num@r@. Doao neamuri urâte }i al
treilea, nebun. Pentru Isus, fiiul lui Sirah, scriitoriul c@r]ii ace}tiia.

1.

imon, *fiiul lui Onie, preotul cel mare, carele în via]a sa au proptit casa }i în *1 Mac 12, 7.
2 Mac 3, 4.
zilele sale au înt@rit bisearica,
2.
{i n@l]imea bisearicii de la dânsul s-au întemeiat, îndoit@ zidire, }i cei înal]i
p@re]ii bisearicii.
3. În zilele lui au curs pu]urile apelor }i ca marea s-au umplut peste modru.
4. Cel ce au grijit neamul s@u }i l-au izb@vit din perire,
5. Cel ce au biruit a m@ri cetatea, cel ce au dobândit slav@ întru petreacerea neamului,
}i întrarea c@sii }i pridvoriului o au m@rit,

785

ECLEZIASTICUL

CAP 50 {I 51

6. Ca steaoa de diminea]a în mijlocul negurii }i ca luna plin@ în zilele sale lumineaz@,
7. {i ca soarele ce str@lucea}te, a}a el au str@lucit în bisearica lui Dumnezeu,
8. Ca curcubeul ce str@lucea}te între norii slavii }i ca floarea trandafirilor în zile de
prim@var@ }i ca crinii ce sânt lâng@ ie}irile apei }i ca t@m@ia ce mirosea}te în zile de var@,
9. Ca focul ce str@lucea}te }i t@mâia ce arde în foc,
10. Ca un vas plin de aur, împodobit cu toat@ piatra scump@,
11. Ca maslinul ce odr@zlea}te }i chiparosul ce s@ înal]@. Luând el v@jmântul slavei }i
îmbr@cându-s@ spre s@vâr||}irea putearii,
305r
12. Întru suirea oltariului celui sfânt, slava sfin]eniii au dat îmbr@c@mintea;
13. Iar@ luând p@r]i din mâna preo]ilor }i el stând lâng@ prestol }i împregiurul lui cununa
fra]ilor, ca s@direa chedrului în muntele Livanului,
14. A}a împregiurul lui au st@tut, ca ni}te stâlp@ri de finic, }i to]i fiii lui Aaron întru slava sa.
15. Iar@ jârtva Domnului în mânile lor, înaintea a toat@ adunarea lui Israil. {i cu s@vâr}ire
slujind în oltariu, a împodobi aducerea Împ@ratului celui preaînalt,
16. Întins-au mâna sa spre gustare }i au beut din sângele strugurului;
17. V@rsat-au la temeiul jârtvelnicului, miros dumnezeiesc Împ@ratului celui înalt.
18. Atunci au strâgat fiii lui Aaron, cu trâmbi]e b@tute au r@sunat }i auzit au f@cut glas
mare spre pomenire înaintea lui Dumnezeu.
19. Atunci tot norodul împreun@ au gr@bit }i au c@zut pre fa]@ la p@mânt, a s@ închina
Domnului, Dumnezeului s@u, }i a da rug@ciuni Atotputearnicului, Dumnezeului celui înalt.
20. {i au l@udat cânt@re]ii întru glasurile sale }i în casa cea mare s-au sporit sunet plin
de sfin]enie.
21. {i s-au rugat norodul Domnului celui înalt întru rug@ciune pân@ ce s-au s@vâr}it
cinstea Domnului }i darul S@u l-au s@vâr}it.
22. Atunci pogorându-s@, mânile sale au r@dicat preste toat@ adunarea fiilor Israil a da
slav@ lui Dumnezeu din buzele sale }i întru numele Lui a s@ f@li.
23. {i au procitit rug@ciunea sa, vrând a ar@ta putearea lui Dumnezeu.
24. {i acum ruga]i pre Dumnezeul tuturor, Cel ce mari au f@cut întru tot p@mântul, Cel
ce au sporit zilele noastre din pântecele maicii noastre | }i au f@cut cu noi dup@ a Sa mil@, 305v
25. S@ ne deaie veselia inimii }i a fi pace în zilele noastre în Israil prin zile veacinice.
26. A creade Israil, cu noi a fi mila lui Dumnezeu, s@ ne izb@veasc@ în zilele Sale.
27. Doao neamuri au urât sufletul mieu, iar@ al triilea nu e neam, care l-am urât:
28. Cei ce }ed în muntele Seir }i filisteii, }i norodul cel nebun, care l@cuia}te în Sihim.
29. Înv@]@tura în]elepciunii }i a }tiin]ii o au scris în cartea aceaea Isus, fiiul lui Sirah
Ierusalimleanul, cel ce au înoit în]elepciunea din inima sa.
30. Fericit e cel ce petreace într-aceastea bun@t@]i; cel ce le pune întru inima sa în]elept
va fi pururea.
31. C@ de va face aceastea, spre toate va putea, c@ lumina lui Dumnezeu e urma lui.
Cap 51
Lauda lui Dumnezeu, în@l]area }i buna mul]@mire.

1.

ug@ciunea lui Isus, fiiul lui Sirah: „M@rturisi-m@ -voiu [ie, Doamne Împ@rate,
}i Te voiu l@uda, Dumnezeul, Mântuitoriul meu.
M@rturisi-m@-voiu numelui T@u, c@ ajutoriu }i acoperitoriu Te-ai f@cut

2.
mie.
3. {i ai izb@vit trupul mieu din pierdere, de la]ul limbii vicleane }i de buzele celor ce
lucreaz@ minciun@ }i, înaintea celor ce stau de fa]@, Te-ai f@cut mie ajutoriu,
4. {i m-ai izb@vit, dup@ mul]imea milii numelui T@u, de cei ce r@gnesc, ce-s gata la mâncare,
5. Din mânile celor ce c@uta sufletul mieu }i din por]ile n@cazurilor ce m-au împresurat,
6. De împresurarea v@p@ii ce m-au încungiurat }i în mijloc de foc nu m-am ars,
7. Din adâncul pântecelui iadului }i de limba pâng@rit@ }i de cuvântul minciunii, de
împ@ratul viclean }i de || limba strâmb@.
306r
8. L@uda-va pân@ la moarte sufletul mieu pre Domnul,
9. {i via]a mea apropiindu-s@ era în iad, jos.
10. Încungiuratu-m-au pretutindini }i nu era cine s@-mi ajute; priviam la ajutoriul omenesc
}i nu era.
11. Adusu-mi-am aminte de milele Tale, Doamne, }i de lucrarea Ta, care sânt din veac,
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12. C@ izb@ve}ti pre cei ce Te rabd@ pre Tine, Doamne, }i slobozi din mânile neamurilor.
13. În@l]at-ai preste p@mânt l@ca}ul T@u }i pentru moartea ce curge m-am rugat.
14. Chemat-am pre Domnul, Tat@l Domnului mieu, s@ nu m@ las@ în zioa n@cazului mieu
}i în vreamea trufa}ilor f@r@ agiutoriu.
15. L@uda-voiu numele T@u necurmat }i împreun@ îl voiu l@uda întru m@rturisire; }i s-au
ascultat rug@ciunea mea,
16. {i m-ai izb@vit de perire }i m-ai apucat din vreame viclean@.
17. Pentru aceaea m@ voiu m@rturisi }i laud@ voiu zice [ie }i bine voiu cuvânta numele
Domnului.
18. Când înc@ mai tân@r eram, mai înainte de ce a}i r@t@ci, c@utat-am în]elepciunea la
ar@tare în rug@ciunea mea;
19. Înaintea besearicii m@ rugam pentru ea }i pân@ la ceale mai pe urm@ o voiu c@uta;
}i au înflurit ca strugurul cel mai înainte de vreame copt.
20. Veselitu-s-au inima mea într-însa, umblat-au piciorul mieu pre cale dreapt@, din
tinerea]ele meale o am iscodit.
21. Plecat-am pu]in ureachea mea }i o am luat.
22. Mult am aflat în mine însumi în]elepciune }i mult am procopsit într-însa.
23. Celui ce-mi d@ mie în]elepciune voiu da slav@,
24. C@ m-am sf@tuit a o face; r@vnit-am binele }i nu m@ voiu ru}ina.
25. Luptatu-s-au sufletul mieu într-însa }i, f@când -o, m-am înt@rit. |
26. Mânile meale le-am întins spre în@l]ime }i neîn]elepciunea ei o am jelit.
27. Sufletul mieu l-am îndreptat la ea }i întru cuno}tin]@ o am aflat.
28. St@pânit-am cu dânsa inima din-ceput, pentru aceaea nu voiu fi p@r@sit.
29. Pântecele mieu s-au turburat cercând-o, pentru aceaea, bun@ voiu mo}teni
mo}tenire.
30. Datu-mi-au Domnul limba plata mea }i cu ea Îl voiu l@uda.
31. Apropia]i-v@ la mine, cei neînv@]a]i, }i v@ aduna]i în casa înv@]@turii!
32. Ce înc@ z@bovi]i? Sau ce zice]i într -aceastea? Sufletele voastr@ îns@to}az@ foarte.
33. De}chis-am gura mea }i am gr@it; c@}tiga] -o voao f@r@ argint.
34. {i grumazul vostru supune]i jugului }i s@ priimeasc@ sufletul vostru înv@]@tura, c@
aproape iaste a o afla.
35. Vede]i cu ochii vo}tri c@ pu]in m-am ostenit }i mi-am aflat mult@ odihn@.
36. Lua]i înv@]@tura în mult num@r de argint }i mult aur ve]i st@pâni cu dânsa.
37. Veseleasc@-s@ sufletul vostru întru mila ei }i nu v@ ve]i ru}ina întru lauda ei.
38. Lucra]i lucrul vostru mai înainte de vreame }i va da voao plata voastr@ în vreamea sa”.
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rezum. cap.11; 14,12; 18,24, 25; 23,18; 28,6, 8, 9; 31,14; 38,23;
41,5
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 7,35
sã aducã: con j. prez. 3.sg. 8,22; 11,35
adã: imperativ 2.sg. 14,11
(-º) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. -º vor aduce aminte 15,8
(-º) va aduce: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. -º va aduce aminte 16,16
(sã) va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 23,34
adã: imperativ 2.sg., în loc. v. adã aminte 36,10
(-þi/îþi) adã: imperativ 2.sg., în loc. v. –þi/îþi adã aminte rezum.
cap.38; 38,21; rezum. cap.41
aduce(-m)-voiu: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. aduce-m-voiu aminte
42,15
a aduce: inf. prez. 45,20
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 48,2
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus amint e 49,11
adusu(-mi)-am: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. adusu-mi-am aminte 51,11
ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. nom./ac., în loc. s. aducerea aminte rezum. cap.7;
rezum. cap.41; 45,11, 13; 45,20
aducerea: sg. nom./ac. 25,20; 46,19; 50,15
aducere: sg. nom./ac., în loc. s. aducere aminte 38,11; 44,9
(a se) ADUNA: v. I
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 4,21
adunã: ind. prez. 3.sg. 14,4; 33,16
(sã) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 16,11
ai adunat: ind. pf.c. 2.sg. 25,5
(sã) adunã: ind. prez. 3.sg. 27,10
adunã: imperativ 2.sg. 30,2 4; 36,13
(vã) adunaþi: imperativ 2.sg. 51,31
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ADUNARE: s.f.
adunãrii: sg. gen./dat. 1,39; 3,30; 4,7; 33,19
adunarea: sg. nom./ac. 10,16; 16,7; 21,10; 26,6; 31,3, 11; 39,14;
43,18, 22; 44,15; rezum. cap.45; 45,22; 50,22
adunare: sg. nom./ac. 21,20; 23,34; 38,37; 41,22; 46,17
adunãrile: pl. ac., în sintagma adunãrile celui Preînalt 24,2
adunarea: sg. gen. (redundant, cu prep. înaintea + prep. a + toatã)
50,15
AFARÃ: adv.
af arã: adv. în loc. adv. din afarã cuvânt 1
af arã: 21,26
af arã: adv. în loc. pr ep. afarã de 22,27; 36, 13; rezum. cap.49

AFLARE: s.f.
af lare: sg. ac. 20,9; 29,4, 7; 35,12
af larea: sg. nom. 40,2

ALES, ALEASÃ: ad j./s.
alease: adj. f./n . pl. nom./ac. 1,16; 25,1
ales: ad j. m.//n. sg. nom. 14,21; 33,23
aleasã: ad j. f. sg. ac., în sintagma smirna cea aleasã 24,20
aleasã: ad j. f. sg. ac. 49,8
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 11,33
aleºilor: s.m. pl. gen . 24,4; 46,2
aleºii: s.m. pl. ac. 24,13
alesului: s.m. sg. gen. 47,24
ALEªUIRE: s.f.; vezi LEªUIRE
AMAR, -Ã: adj./s.
amar : s.n . (+ dat. ) sg. nom. rezum. cap.2; 2,14, 15, 16; 31,7; 41,11
amare: s.f. pl. ac. „vorbe amare” 29,32
amar: s.n. sg. ac., în loc. adv. cu amar 38,17
amarã: adj. f. sg. nom./ac. 30,17; 38,5; rezum. cap.41; 41,1

AMENINÞARE: s.f. var. AMÂNÃNÞARE
amânânþerile: pl. nom. 22,30

AICI: adv.; var. ACI
aici: rezum. cap.1; rezum. cap.42
aci: rezum. cap.2

(ase) AMESTECA: v. I
(nu t e) amesteca: imperativ prohib. 2.sg. 23,10

(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
am agiuns: ind. pf.c. 1.sg. cuvânt 1
vor ajunge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.15
va ajunge: ind. viit.I. 3.sg. 21,6
sã ajungi: conj. prez. 2.sg. 32,3

AMIAZÃ: adv.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazãzi: adv. în sintagma umbrariul de amiazãzi 34,19
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a se/-ºi aduce aminte/a lua aminte; în loc.
s. aducere aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE/(a) LUA; ADUCERE

(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
ajutã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
ar ajut a: cond. prez. 3.sg. 12,18
a ajut a: inf. prez. rezum. cap.29
au ajutat : ind. pf.c. 3.pl. 29,4
agiutã: imperativ 2.sg. 29,2 7
sã ajute: conj. prez. 3.sg. 51,10
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU; AGIUTORIU
ajut oriu: sg. nom./ac. 8, 19; 11,12; 13,26; 17,5; 3 4,20; 36,26;
40,2 4, 27; 51,2, 3
ajut oriul: sg. ac. 51,10
agiut oriu: sg. ac. 51,14

ALBINÃ: s.f.
albina: sg. nom. 11,3

(a) ALERGA: v. I
aleargã: imperativ 2.sg. 32,15

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciunea: sg. ac. 4,6; 7,12
amãrãciune: sg. nom. 21,15; 31,39

(a) AGONISI: v. IV
va agonisi: ind. viit.I. 3.sg. 15,6

ALBICIUNE: s.f.
albiciunii: sg. gen. 43,20

(a se) ALEGE: v. III
aleage: ind. prez. 3.sg. 4,18
(sã) v or aleage: ind. viit.I. 3.pl. 39,40
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 45,4, 20
au f ost ales: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 3.sg. 46,17
ALEGERE: s.f.
aleager ea: sg. nom. rezum. cap.37

(a se) AFLA: v. I
af lat-am: ind. pf.c. 1.sg. cuvânt 1; 11,19
vei afla: ind. viit.I. 2.sg. 3,20; 6,18, 29; 12,2, 7, 17; 13,32; 18,20;
22,16; 25,5; 27,9; 29,3; 31,26; 40,18; 42,1
va af la: ind. viit.I. 3.sg. 3,3 4; 12,16; 18,28; 19,25; 2 7,17; 28,1;
32,21
af lã: ind. prez. 3.sg. 6,14; 25,12, 13
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 6, 16; 32, 18, 20
a af la: inf. prez. 14,17; 18,5; 51,34
(sã) v or afla: ind. viit.I. 3.pl. 15,8; 38,38
(sã) af lã: ind. prez. 3.sg. 20,5
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 21,19
sã (sã) af le: conj. prez. 3.sg./pl. 23,15; 36,18; 42,10
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.sg. 31,8; 44,17, 20, 21
af le: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 36,11
af lând: gerunziu 44,27
am af lat: ind. pf.c. 1.sg. 51,22, 27, 35

ALÃUTÃ: s.f.; vezi LÃUTÃ

(a se) ALCÃTUI: v. IV
(sã) va alcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 34,8
(s-)au alcãtuit : ind. pf.c. 3.pl. 43,28

AN: s.m.
anul: sg. nom./ac. cuvânt 1; 33,7
ani: pl. ac. 18,8; 41,6
anii: pl. nom./ac. 18,8; 26,2
anilor: pl. gen. 26,1
an : sg. ac. 33,7
an : sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de an „mercenarul angajat pe
un an” 3 7,14
anului:sg. gen. 37,14
ANTRAX: s.n.; var . ANTHRAX „r ubin roºu-aprins”
anthrax: sg. ac. 32,7
APÃ: s.f.
apa: sg. nom./ac. 3,33; 15,17; 18,8; 26,15; 29,28; 38,5; 39,22,
31; 40,16
apa: sg. ac., în sintagma apa înþelepciunii cea de mântuire 15,3
apã: sg. ac. 24,19, 41; 48,19
apei: sg. gen., în sintagma ducerea apei (cf. lat. aquaeductus, -Às)
24,41
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(a) APUCA: v. I
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 15,1
vor apuca: ind. viit.I. 3.pl. 15,7
sã apuce: conj. prez. 3.sg. 23,6
vei apuca: ind. viit.I. 2.sg. 27,9
apucã: ind. prez. 3.sg. 34,2
ai apucat: ind. pf.c. 2.sg. 51,16

apei: sg. gen./dat. 25,3 4; 50,8
apelor: pl. gen. 39,17; 43,22; 50,3
ape: pl. ac. 39,22
apele: pl. nom./ac. 39,29; 40,11; 43,22
apã: sg. ac., în sintagma criºtal de apã 43,22
(a se) APÃRA: v. I
(sã) vor apãra: ind. viit.I. 3.pl. 2,15

(a) ARA: v. I
arã: ind. prez. 3.sg. 6,19
sã ari: con j. prez. 2.sg. 7,13

APÃRARE: s.f.
apãrarea: sg. ac. 6,30
apãrãrii: sg. gen. 48,7
APÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) APÃRÃTORIU
apãrãtoriu: s.m. sg. nom./ac. 2,13; 6,14; 30,6
apãrãtoriul: sg. nom. 34,19
(a se) APÃS A: v. I
apãsând: gerunziu 4,35
(s-)au apãsat: ind. pf.c. 3.pl. 11,6
sã (te) apeºi: conj. prez. 2.sg. 31,17
APESTIRE: s.f. (aici) „ajutor”, „sprijin”
apes tirile: pl. ac. 2,3
(a) APLECA: v. I „a alãpta”; (prin ext.) „a creºte lipsit de griji,
rasfãþat”
apleacã: imper ativ 2.sg. 30,9
APOI: adv.
apoi: rezum. cap.21; rezum. cap.44
apoi: adv. în sintagma ceale mai de-apoi 48,2 7
(a se) APRINDE: v. III
(nu) aprinde: imperativ prohib. 2.sg. 8,13
sã (te) aprinzi: con j. prez. 2.sg. 8,13
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 16,7
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 23,23
aprinde: ind. prez. 3.sg. 28,11
vor aprinde: ind. viit.I. 3.pl. 32,20
aprins-au: ind. pf.c. 3.sg. 49,8

(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãtat : ind. pf.c. impers./3.sg./pl. cuvânt 1; 1,7; 3,25; 14,12
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 6,28; 39,4
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 25,24
arãtând: gerunziu rezum. cap.4
(te) ar atã: imper ativ 2.sg. 4,7
a (te) arãta: inf. prez. 7,5
(nu) arãta: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,26
sã areate: conj. prez. 3.sg. 9,1
(sã) vor arãt a: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.12
aratã: ind. prez. 3.sg. 14,7; 27,7; rezum. cap.29
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,6, 10; 18,11; 45,3; 46,23; 49,10, 11
a arãta: inf. prez. 17,7; 20,4; 50,23
aratã: imperativ 2.sg. 18,21; 36, 1
sã (sã) areate: conj. prez. 3.pl. 23,2
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 26,28
(nu te) arãt a: imperativ prohib. 2.sg. rezum. cap.35
(te) vei arãta: ind. viit.I. 2.sg. 35,6
arãtat-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,28
ARÃTARE: s.f.
arãtarea: sg. nom. 1,31; 43,6
arãtare: sg. ac. 38,38
arãtãri: pl. ac. 45,24; 48,15
arãtare: sg. ac., în loc. adv. la arãtare 51,18
ARÃTAT, -Ã: adj. „cunoscut”, „evident”
arãtatã: f. sg. nom. 6,23; 17,15

APRINDERE: s.f.
aprindere: sg. nom. 20,15
APROAPE: adv./s.
aproapele: s.m. sg. ac. 4,27; 9,21; rezum. cap.13; 13, 19; 16,28;
17,12; rezum. cap.18; 18,12; 19,14, 17; rezum. cap.29; 29,19,
23, 27; 34,26; r ezum. cap.41; 41,26
aproapelui: s.m. sg. gen./dat. 5,14; 11,32; 19,10; 27,20, 29; 28,2,
8, 9; 29,1, 2; 31,18
(celui) de-aproape: s.m. sg. gen. rezum. cap.6; 10,6; 25,2 4
aproapelui: s.m. sg. dat. adn. 6, 1
(cei) de-aproape: s.m. pl. ac. 15,4
(celor) de-aproape: s.m. pl. gen. 25,2
de-aproapele: s.m. sg. ac. 27,18; 31,41
aproape: adv. 15,10; 26,15; 51,3 4
(a se) APR OPIA: v. I
a (sã) apropiia: inf. prez. rezum. cap.1
sã (te) apropii: con j. prez. 2.sg. 1,36
(te-)ai apropiat: ind. pf.c. 2.sg. 1,40
apropiindu(-te): gerunziu 2,1
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg./pl. 5,7; 11,20; 12,13; 28,7
apropie(-te): imperativ 2.sg. 6,19, 27
(te) vei apropiia: ind. viit.I. 2.sg. 9,19; 21,2
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 24,43
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 32,9, 14; 35,20, 21; 37,33
apropiindu(-sã): gerunziu 51,9
apropiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 51,31

ARAMÃ: s.f.
arama: sg. nom./ac. 12,11; 47,20
aramã: sg. ac. 28,24

(a se) ARDE: v. III
arde: ind. prez. 3.sg. 3,33; 9,9, 11; 28,12; 50,9
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 16,7; 28,14, 26, 27; 38,29; 40,32; 43,23
arzând: gerunziu 23,22; 43,4
ardea: ind. imp. 3.sg. 48,1
(m-)am ars: ind. pf.c. 1.sg. 51,6
ARDERE: s.f.
ardere: sg. ac. 45,20
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom./ac. 2,5; 8,3; 28,29; 30,15; 40,25; 47,20
argintului: sg. gen. 6,15
argint: sg. ac. 26,23; 51,33, 36
ARHIEREU: s.m.
arhiereului: sg. gen. rezum. cap.50
ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 9,20
ARMÃS AR: ad j.; var. ARMÃS ARIU „necastrat”
armãsariu: m. sg. nom., în sintagma calul ar mãsariu 33,6
ARSURÃ: s.f.
arsurii: sg. gen. 43,3
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aseaminea: adv. 5,18; 6,11, 17; 27,10; 30,4; 45,2; 47,3
aseaminea: prep. 9,14; 17,5; 44,20; 45,7
aseaminea: adj. inv. 13,19, 20; 28,4
aseamenea: adj. inv. 45,15
aseamenea: adv. 48,4

(a) ARUNCA: v. I
aruncã: imper ativ 2.sg. 12,11
aruncã: ind. prez. 3.sg. 27,28
aruncând: gerunziu 46,3
(a se) ASCULTA: v. I
ascultaþi: imperativ 2.pl. 3,2; 33,19; 39,17
(sã) va ascult a: ind. viit.I. 3.sg. 3,4, 6; 4,6
ascultã: ind. prez. 3.sg. 3,7; 24,30; 34,2; rezum. cap.35; 42,24
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 4,6; 33,30; 34,29, 31; 35,16
vei fi ascultând: ind. viit.I. (cu gerunziul) 2.sg. 4,11
a (sã) asculta: inf. prez. rezum. cap.8
ascultând: gerunziu 14,24
a asculta: inf. prez. 21,27
ascultã: imperativ 2.sg. 31,26; 32,9, 12; 36,18
va fi ascultat : pasiv ind. viit.I. 3.sg. 33,4
(s-)au ascultat : ind. pf.c. 3.sg. 51,15

ASIR: s.m. (cf. Indice 4Împ)
asirilor: pl. gen. 48,24
ASIN: s.m.
asinului: sg. dat. adn. 33,25
ASPRU, -Ã: ad j.
as prã: f. sg. nom. 6,21
ASTÃZI: adv.
as tãzi: 10,12; 20,16; 38,23
as tãzi: adv. în loc. adv. pânã în zioa de astãzi 47,8

ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom. 3, 1
ascultare: sg. nom. 32,6

(a se) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a se) STÂMPÃRA
va stâmpãra: ind. viit.I. 3.sg. 3,7; 31,25
a (sã) stâmpâr a: inf. prez. rezum. cap.38

ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãt oare: f. sg. gen. rezum. cap.7
ascultãt oriu: m. sg. nom. 35,19

ASTUPARE: s.f.
as tuparea: sg. nom. 27,15

(a se) ASCUNDE: v. III
va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 1,30
(nu) ascunde: imperativ 2.sg. 4,28
(sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 6,12; 12,8
(mã) voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 16, 16; 22,31
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 17,13, 17
ascunde: ind. prez. 3.sg. 20,33; 41,18
sã ascunzi: conj. prez. 2.sg. 29,13
ascunde: imper ativ 2.sg. 37,7
(sã) ascunde: ind. prez. 3.sg. 42,20

ASUPREALÃ: s.f.
asupreala: sg. nom. 26,7
ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. ac. 40,9
ASUPRITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Neob.) ASUPRÃT ORIU
asuprãtoriu: sg. ac. rezum. cap.35

ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. întru ascuns 38,20
ASCUNS, -Ã: adj./s.
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. (aici) „locuri de pãstrare”,„magazii”,
„hambar e” (cf. lat. recept¼culum, -¾); „taine” 1,21; 13,14; 14,23;
39,3, 10; 48,28
ascunsele: s.f. pl. ac. (aici) „tainele” 1,39; 4,21; 27,19; rezum. cap.42
(ceale) ascunsã: s.n. pl. (cu des. -ã) ac. (aici) „lucruri ascunse” 3,23
ascunse: adj. f./n. pl. nom./ac. 11,4; 16,22; 23,28; 30,18; 43,36
ascunsã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.20; 20,32; rezum. cap.41;
41,17; 42,9
ascuns: adj. n. sg. nom./gen. 39,2 4; 42,1
ASCUÞIT: s.n. (În v.; ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 28,22
ASCUÞIT, -Ã: ad j.
ascuþitã: f. sg. ac., în sintagma sabie de doao ori ascuþitã „sabie
cu douã tãiºuri” 21,4
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
(sã) va asãmãna: ind. viit.I. 3.sg. 25,15
(m-)am asãmãnat : ind. pf.c. 1.sg. 27,27
ai asãmãnat: ind. pf.c. 2.sg. 33,31; 36,14

AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 1,30; 2,23; 3,2, 5; 5,11; 10,2; 11,32; 12,13; 13, 19, 21, 24;
14,19; 16, 13; 18,8, 16; 20,4, 20; 22,19, 22, 23, 25, 30; 23,11,
29, 32; 24,15; 25,27; 26,10, 21; 27,2, 5, 7, 11, 20, 21; 28,12;
30,20; 31,13, 31; 32,2, 8; 33,4, 6, 14, 15, 30, 31; 34,2, 31; 36,4;
38,23, 28, 29, 32; 39,20, 28, 29, 30, 32; 40,14; 41,13; 45,15;
46,4; 47,2, 7; 48,4, 12; 49,14; 50,7, 14
aºea: 10,12; 13,23; 19,9, 12; 20,3; 21,5, 21; 28,22
(a) AªEZA: v. I
va aºeza: ind. viit.I. 3.sg. 14,25
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 17,10
aºazã: imperativ 2.sg. 37,17
a aºeza: inf. prez. 42,17
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântul: sg. ac., în sintagmele aºezãmântul Celui Preaînalt/
aºezãmântul judecãþii/aºezãmântul de leage 28,9; 38,38; 44,20
aºezãmântul: sg. ac. 44,21; 45,6; 47,13
aºezãmânturi: pl. ac., în sintagma aºezãmânturi de leage 44,12
aºezãmânt: sg. ac., în sintagma aºezãmânt veacinic 45,8, 19
aºezãmânturile: pl. ac., în sintagmele aºezãmânturile veacului/
aºezîmânturile judecãþilor 44,19; 45,21
aºez emântul: sg. ac. 42,2; 44,25
aºezãmânt: sg. nom. 49,17
AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 7,13; 20,19; 24,15; 44,24

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE
asãmãnar e: sg. nom./ac. 6, 15; 32,21
asãmãnar ea: sg. nom./ac. 32,7; 34,3; 38,28; 42,4
asãmãnãrii: sg. gen. 38,30
asãmãnãri: pl. ac. 47,18

(a) AªTEPTA: v. I
aºt eaptã: imperativ 2.sg. 2,3
aºt aptã: imperativ 2.sg. 2,3; 13,9
aºt eptaþi: imperativ 2.pl. 2,7

ASEMENEA: adv./adj. in v./prep.; var. (Înv.) ASEAMENEA;
ASEAMINEA

AªTEPTARE: s.f.
aºt eptãrii: sg. gen. 40,2
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(a se) ATINGE: v. III
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 13,1
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 22,2
(sã) atinge: ind. prez. 3.sg. 34,30
ATOTPUTERNIC, -Ã: adj./s.m.
Atotputearnicul: adj. m. sg. nom. rezum. cap.1; 42,17; 46,19; 47,6
atotputearnic: adj. m. sg. nom. 1,8
Atotputearnicul: s.m. sg. nom. 43,30
Atotputearnicului: s.m. sg. dat. 50,19
ATUNCI: adv.
atunci: 18,6; 24, 12; 28,2; 33,4; 48,21; 50,18, 19, 22
(a) AÞÂÞA: v. I
aþâþã: ind. prez. 3.sg. 28,13
AUR: s.n.
aurul: sg. nom./ac. 2,5; 8,3; 14,3; 28,29; 29,14; 30,15; 31,5, 7;
40,25; 47,20
aurului: sg. gen. 6,15; 31,6; 32,8
aur: sg. ac. 6,25; 7,20, 21; 21,24; 26,23; rezum. cap.31; 31,8;
32,7; 45,10, 12, 13, 14; 50,10; 51,36

ai: ind. prez. 2.sg. 13,6; 14,11; 19,8; 29,33; 32,2; 41,15
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 14,2; 47,26
sã (sã) aibã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.18
(sã) va avea: ind. viit.I. 3.sg. 19,4
sã aibã: con j. prez. 3.sg. 20,19
-i avea: ind. viit.I. 2.sg. 22,15
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 24,10
aibã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 32,11
sã aveþi: con j. prez. 2.pl. 39,18
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 47,21
neavând: gerunziu 20,6
AVERE: s.f.
averilor: pl. gen. rezum. cap.5; 31,3
averile: pl. nom./ac. 9,16; 14,3, 4, 5; 20,17; 29,22; 30,18; 40,13,
26; 41,1
avearea: sg. nom./ac. 10,33; 21,5; 28,12; 34,24; 38,20
aveare: sg. ac. 10,34; r ezum. cap.14
averea: sg. nom. 13,30
B

AUSTRU: s.m.
austr ul: sg. nom. 43,17

BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurul: sg. ac. 25,23

AUZ : s.n.
auzului: sg. gen. 42,1

BALS AM: s.n.; var. VALSAM
valsamul: sg. ac. 24,20, 21

(a) AUZI: v. IV
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 3,31; 19,9; 21,18; 22,32; 29,32
aude: ind. prez. 3.sg. 4,16; 22,8; 25,12; rezum. cap.35
a auzi: inf. prez. 5,13; 6,34
auzi: imper ativ 2.sg. 6,24; 16,24
auzi: inf. prez. fãrã a 6,35
sã auzi: conj. pr ez. 2.sg. 9,4; 28,28
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 11,8; 29,30
auzând: gerunziu 13,17
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,11; 45,5; 46,6; 48,22
auzit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 19,10
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,18
auziþi: imperativ 2.pl. 23,7
auzind: gerunziu 25,25; 43,26
sã auzã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.32
auzi: ind. prez. 2.sg. 48,7

BAN: s.m.
banii: pl. ac. 7,20; 10,10; 29,8, 13
bani: pl. ac. 31,8; 46,22
BASNÃ: s.f.
baznã: sg. ac., în sintagma baznã deºartã 20,2 1
(a) BATE: v. III
a bate: inf. prez. 30,1; 46,2
va bate: ind. viit.I. 3.sg. 43,18
(a) BATJOCORI: v. IV
va batjocori: ind. viit.I. 3.sg. 13,8
BATJOCORITOR, -TOARE: adj.
batjocoritoriu: m. sg. nom. rezum. cap.33

AUZIRE: s.f.
auzire: sg. nom., în sintagma auzir e grea „zgomot greu de
suportat” 27,16
AUZIT: s.n. . „veste”; „zvon” (cf. lat. aud¾tum, -¾ )
auzitului: sg. dat. 13,16
AUZIT, -Ã: adj.
auzit: n. sg. ac. 45,11; 46,20; 50,18
(a se) AVEA: v. II
a avea: inf. prez. cuvânt 1; rezum. cap.9; 25,15; rezum. cap.29;
45,19
sã aibi: conj. prez. 2.sg. 2,4
vor a vea: ind. viit.I. 3.pl. 2,21; 15,8; 24,31
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 3,27, 28, 32; 6,17; 11,17; 20,17; 24,4;
28,20; 35,22
am: ind. prez. 1.sg. 5,1
are: ind. prez. 3.sg. 6,4; rezum. cap.9; 9,18; 10,10; 11,3; 18,13;
25,30; 28,4; 36,28; 41,1; 42,22
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 6,12; 13,5
aibi: con j. prez. fãrã sã 2.sg. 6,37
(nu) avea: imper ativ prohib. 2.sg. 8,20
având: gerunziu 11,12; 44,6

BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 11,35
batjocura: sg. nom. 27,31
batjocurile: pl. nom. 34,21
(a se) BÃGA: v. I
a (sã) bãga: inf. prez. cuvânt 1
bagã: imperativ 2.sg. 6,25
a bãga: inf. prez. rezum. cap.11
(nu) bãga: imperativ 2.sg. 11,31
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 45,5
nebãgând: gerunziu 23,25
(a se) BÃNUI: v. IV „a se cãi”, „a regreta”
(sã) va bãnui: ind. viit.I. 3.sg. 19,6
BÃRBAT, -Ã: adj./s.m.
bãrbat : s.m. sg. ac./gen. 4,10; 23,33; 41,2 7; 42,9, 10; 45,12
bãrbaþilor : s.m. pl. dat. rezum. cap.9
bãrbatul: s.m. sg. nom./ac. 14,22; 23,32; 25,2, 25, 32; 26,1, 2,
16; 40,23
bãrbatului: s.m. sg. gen./dat. 22,4; 23,33; 25,27, 30; 26,3; rezum.
cap.36; 36,24; rezum. cap.42; 42,13, 14
bãrbaþii: s.m. pl. nom./ac. 29,25; 44,1, 10
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bãr batã: adj. f. sg. nom. 26,2
bãr bate: adj. f. pl. ac. 28,19
bãr baþi: pl. gen. 46,15
BÃRBÃRESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. nom., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãteascã
36,23
BÃTAIE: s.f.
bãtãile: pl. nom. 22,6; 40,9
bãtãi: pl. ac. 23,2

(a) BINECUVÂNTA: v. I; var.
binecuvinteazã: imperativ 2.sg. 32,17; 43,12
bine a cuvânta: inf. prez. rezum. cap.39
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 39,19, 41
binecuvântând: gerunziu 43,33
bine voiu cuvânta: ind. viit.I. 1.sg. 51,17

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
(celui) bãtrân: s.m. sg. dat. 4,7
bãtrânilor: s.m. pl. gen ./dat. 6,35; 8,9, 11; 25,6, 7, 8
(celor) bãtrâni: s.m. pl. gen. rezum. cap.7; 7,15; 9,24
(cel) bãtrân: s.m. sg. nom. rezum. cap.8
(cei mai) bãtrâni: s.m. pl. nom. rezum. cap.8
bãtrânul: s.m. sg. nom. 25,4
bãtrânului: s.m. sg. gen. 25,27
bãtrâni: s.m. pl. nom. 32,13
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 42,8

BINEPLÃCUT,-Ã: ad j./adv.; (scris ºi) BINE PLÃCUT, -Ã (cf.
PLÃCIT, -Ã)
(a) BIRUI: v. IV
bir uiaºte: ind. prez. 3.sg. 29,1
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg. 48,13; 50,5

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþele: pl. ac. 3,14; 8,7; 25,5; 30,26
bãtrâneaþe: pl. ac. 46,11

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþa: sg. nom. 10, 11; 24,15

BÃTUT, -Ã: ad j.
bãtut: m. sg. ac. 30,14
bãtute: f. pl. ac. 50,18

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ; BESEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 3,1; 49,14; 50,1, 7
bisearicii: sg. gen. 15,5; 50,2
bisearicã: sg. ac. 45,11
besearicii: sg. gen. 51,19

BÃUT, -Ã: ad j.; var. BEUT, -Ã
beut: n. sg. nom. 31,31, 36, 38, 39
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturii: sg. gen. rezum. cap.31
beutura: sg. nom., în sintagma beutura treazã „bãutura cu mãsurã”
31,37
(a) BEA: v. II
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 9,15; 31,32
beau: ind. prez. 3.pl. 24,29
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 26,15
a bea: inf. prez. 31,21
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 50,16
BETEAG, -Ã: s.m./f.
(cel) beteag: s.m. sg. ac. 7,39
BETEªUG: s.n.
beteºugului: sg. gen. 18,21
beteºug: sg. ac. 31,25
BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. 31,31, 35; 37,34
beþiii: sg. gen. 31,40; rezum. cap.37
BEÞIV, -Ã: adj.
beþiv: m. sg. nom. 19,1
beþivã: f. sg. nom. 26,11
BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
biciului: sg. gen. 28,21
biciul: sg. ac. 38,26
zbiciul: sg. ac. 26,9
(a se) BICIULUI: v. IV (cf. Indice Pr)
(sã) biciului: inf. prez. fãrã a rezum. cap.6
BINE: adv./s.
bine: adv. 1,13, 19; 12,3; 20,1, 4; 25,2; 41,20; 46,12

bine: adv. în sintagmele bine plãcearea/bine sã placã/bine
cr edincioºi 1,34; 2,19; 34,21; 35,5; 40,25; 41,6, 20; 43,37
(mai) bine: adv. 18,16; 33,22; 40,29
bine: adv. în structura v. dislocatã bine a cuvânta/bine voiu cuvânta
rezum. cap.39; 51,17
bine: s.n. sg. ac. 3,16; 11,13; rezum. cap.12; 12,1, 2, 6; 13,31;
rezum. cap.14; 14,7, 11, 13; 21,14; rezum. cap.39; 39,32; rezum.
cap.42; 42,14; 49,11
binele: s.n. sg. nom./ac. 15, 18; 18,7; 33,15; 37,21; 51,2 4
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facer ea de bine 29,9
binelui: s.n. sg. gen. rezum. cap.33

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniia: sg. nom./ac., în sintagma blagosloveniia lui
Dumnez eu rezum. cap.3; rezum. cap.39
blagoslovenie: sg. nom./ac. 3,10; 32,18; 34,20; 40,28; 45,1; 46,14
blagosloveniia: sg. nom. 3,10, 11; 7,36; 44,25
blagoslovenia: pl. nom., în sintagma blagoslovenia lui Dumnez eu
11,24; 33,17
blagoslovenia: sg. nom./ac. 36,19; 39,27
blagoslovenii: pl. ac. 37,27; 40,17
blagolsoveniile: pl. ac. 44,26
blagolsoveniile: pl. ac., în sintagma blagolsoveniile Domnului 47,7
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
(sã) va blagoslo vi: ind. viit.I. 3.sg. 1,13, 19; 24,4; 34,14
va blagoslo vi: ind. viit.I. 3.sg. 4,14
vor blagoslovi: ind. viit.I. 3.pl. 31,28
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 33,12
BLAGOSLOVIT, -Ã: s.m./f.
(cei) blagosloviþi: s.m. pl. ac. 24,4
BLÂND, -Ã: adj.
blând: m. sg. nom. rezum. cap.5; 5,13
BLÂNDEÞE: s.f.; var. (În v.) BLÂNDEAÞE
blândeaþele: pl. nom. 1,35; rezum. cap.3
blândeaþe: sg. ac. 3,19; 4,8; rezum. cap.10; 10,31
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãs tãmul: sg. nom. 1,26; 3,11; r ezum. cap.41
blãs tãm: sg. ac. rezum. cap.3; 41,12, 13
blãs tãmuri: pl. ac. 10,15; 29,9
blãs tãmurile: pl. ac. 22,30
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
e blãs tãmat/blãstãmat e: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,18; 28,15
a blãs tãma: inf. prez. 4,5
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blastãmã: ind. prez. 3.sg. 4,6; 21,30
sã blastãmi: conj. prez. 2.sg. 23,19
au blãstãmat : ind. pf.c. 3.sg. 33,12

(sã) bucurã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,16; rezum. cap.19; 19,5; 3 7,4
a (sã) bucura: inf. prez. rezum. cap.16
sã (sã) bucure: con j. prez. 3.sg. 23,3

BLÃS TÃMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
blãstãmãtoriul: s.m. sg. nom. 23,8

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 1,11, 12, 18; 6,4; 8,8; 15,6; 18,31; 35,11
bucuriei: sg. gen. 6,32
bucuriia: sg. nom./ac. 30,16, 23
bucuria: sg. nom. 31,36

BOALÃ: s.f.
boalã: sg. ac. 18,20, 21
boala: sg. nom./ac. 30,17; 31,2, 27
BOAMBÃ: s.f. (Trans.) „boabã de strugur e”
boambe: pl. ac. 33,16
BOGAT, -Ã: adj./s.
bogat: adj. m. sg. nom./ac. 8,2; 10,26; 11,10
(foar te) bogatã: adj. f. sg. nom. 21,5
bogaþi: adj. m. pl. nom. 44,6
bogatul: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 13,4, 25, 28; 25,4;
30,14; 31,3, 8
bogaþilor: s.m. pl. gen. 10,25; 13,23; 28,17
[cel] bogat: s.m. sg. ac. rezum. cap.13
bogatului: s.m. sg. dat. rezum. cap.13; 13,22
(celui mai) bogat: s.m. sg. dat. 13,2
(celui) bogat: s.m. sg. dat. 13,24
bogatului: s.m. sg. gen ./dat. 13,26; 26,4; r ezum. cap.31
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. nom./ac. 5,10; rezum. cap.14; rezum. cap.30; rezum.
cap.40
bogãþiii: sg. gen. 18,25
bogãþiilor: pl. gen. rezum. cap.27
BOLNAV, -Ã: s.m./f.
(cel) bolnav: s.m. sg. nom. rezum. cap.18
bolnavul: s.m. sg. nom. rezum. cap.38
BOLNÃVIRE: s.f. (Pop.) „îmbolnãvir e”
bolnãvirea: sg. nom./ac. 37,33; 38,9
BOLOVAN: s.n.
bolovani: pl. ac. 46,6
(a) BORÎ: v. IV
boreaºt e: imperativ 2.sg. 31,25
BOU: s.m.
bou: sg. ac. 22,2
boilor: pl. gen. 26,10
boii: pl. ac. 38,26
BRAÞ: s.n.
braþele: pl. ac. 7,33; 38,33
braþelor: pl. gen. 7,35
braþul: sg. ac. 36,7
BRAZDÃ: s.f.
brazdele: pl. ac., în sintagma brazdele nedr eptãþii 7,3
brazdele: pl. ac. 38,27
BRUMÃ: s.f.
brumã: sg. ac. rezum. cap.43
BUCATÃ: s.f.
bucatele: pl. ac. 13,8
bucatã: sg. nom./ac. 14,17; 36,20
bucate: pl. ac. 30,18; 40,30; 41,2
bucata: sg. ac. 36,21
(a se) BUCURA: v. I
(nu te) bucura: imperativ prohib. 2.sg. rezum. cap.8; 8,8

BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. cuvânt 1; 2,13; 6,5; 14,5, 14;
29,19; 32,9, 14; 35,10, 1 2; 37,17; rezum. cap. 41; 41,15, 16; 45,20
bunã: adj. f. sg. nom./ac. 1,30; 3,31; rezum. cap.4; 6,12, 17; 7,14,
21; 13,30, 32; 14,14; 18,17; 19,28; 26,3, 4; 30,27; 35,8; 36,26;
37,11; 41,3; 42,6; 51,29
bune: adj. f./n. pl. ac. 6,19; rezum. cap.7; 26,3; 39,39
bune: adj. f. sg. gen./dat. rezum. cap.7; 13,32; rezum. cap.26; 26,1, 21
bune (foar te): adj. n . pl. nom. 39,21
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 10,30; 16,3; 19,21; 20,33; 30,14; 41,18
(mai) bunã: ad j. f. sg. nom./ac. 23,37; 29,29; 30,15, 17; 36,20,
23; rezum. cap.42; 42,14
bunului: ad j. antep. m. sg. gen. rezum. cap.32
bunii: adj. antep. f. sg. gen. rezum. cap.36
bunei: adj. antep. f. sg. gen. 41,16
buna: adj. antep. f. sg. ac., în s. compus buna-credinþã 49,4
buna: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.51
(ceale) bune: s.f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,14, 27, 33;
12,7, 8, 9; 13,7; 14,25; 15,1; 17,6; 18,15; 39,5, 30; 42,26;
44,11
(celor) buni: s.m. pl. gen ./dat. 11,15; rezum. cap.39; 39,30
(celor) bune: s.f. pl. gen. 11,27
(celui) bun: s.m. sg. dat. 12,5
(cei) buni: s.m. pl. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.39
BUNÃ-CREDINÞÃ: s.f.
buna-credinþã: sg. ac. 49,4
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþii: sg. gen. 6,15
bunãtãþile: pl. nom./ac. 11,19; 12,1; 16,30; 22,28; 31,3, 11; 32,17;
45,31
bunãtãþi: pl. nom./ac. 11,25; 50,30
bunãtatea: sg. ac. 45,29
BUNÃ-VRERE: s.f. (scris ºi) BUNÃ VRERE (cf. VRERE)
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom./ac. 1,30, 37; 12,15; 21,19, 28; 22,33; 23,7; 31,28;
50,22; 51,3
buze: pl. ac. 2,14
buzelor: pl. gen. 26,28; 39,20
C
CAL: s.m.
cal: sg. ac., în sintagma mânzu de cal 23,30
calul: sg. nom. 30,8
calul: sg. nom., în sintagma calul armãsariu 33,6
cai: pl. ac. 48,9
CALE: s.f.
cale: sg. ac. cuvânt 1; 4,20; 8,18; 9,10; 21,19; 47,29; 51,20
calea: sg. nom./ac. 2,6, 18; 4,12; 5,11; 17,20; 18,11; 21,11; rezum.
cap.32; 32,25; 3 4,22; 36,19; 37,11, 19; 48,25
cãi: pl. ac. 2,14, 16
cãile: pl. nom./ac. 2,16; 6,27; 11,15, 28; 14,23; 16,21; 17,13, 16;
23,28; 28,26; 33,11, 14; 39,29; 49,8, 11
cãli: pl. nom./ac. 3,28; 41,2
calea: sg. ac., în sintagma calea Domnului rezum. cap.5; 5,12
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calea: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 2 4,25
cãlii: sg. gen. 32,25

CÃLÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlãtoriul: sg. ac. 26,15
cãlãtorilor: pl. gen. 42,3

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candila: sg. nom. 26,22
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 4,7; 11,1, 13; 12,19; 13,8; 17,19; 20,11; 25,22;
27,28; 36,12; 38,3; 44,25
cap: sg. nom./ac. 25,22; 32,11
capului: sg. gen. 27,15

CARNE: s.f.
cãr nurile: pl. ac. 25,36; 31,1
car ne: sg. ac. 47,2

CÃLDARE: s.f.
cãldar ea: sg. nom. 13,3

CARTE: s.f.
cãrþi: pl. nom./ac./gen . cuvânt 1
car tea: sg. ac. cuvânt 1; 50,29
car tea: sg. nom., în sintagma cartea vieþii 24,32
cãrþii: sg. gen. rezum. cap.50

CÃLDURÃ: s.f.
cãldurã: sg. ac., în sintagma cãldurã de cuptoriu 38,29
CÃLÞÃMINTE: s.f.; vezi ÎNCÃLÞÃMINTE

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,2 1; 4,35; 11,31; 14,25; 21,5, 9, 21; 23,12,
14; 27,4; 29,28; 32,15; 48,17; 49,14; 50,1, 20; 51,31
casele: pl. ac. 3, 11; 28,17; 41,8; 44,6; 49,15
casã: sg. ac. rezum. cap.11; 21,26; 29,29; 47,15
casii: sg. dat. adn. 24,33; 30,6
casii: sg. gen. 26,21; 29,34, 35
casã: sg. ac., în loc. adv. din casã în casã 29,31
cãsii: sg. gen. 50,5
CASNIC, -Ã: s.m./f. „cãsean”
caznicii: pl. ac. 6, 11
caznicilor: pl. gen . 30,2
casnicii: pl. ac. 32,26
CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (formã mai apropiatã de lat.
cathedr a „scaun”) (Neob.) „jeþ”
cathedr a: sg. ac. 12,12
(a) CÃDEA: v. II
sã cazi: conj. prez. 2.sg. 1,38; 8,1; 9,3, 13; 28,30; 29,27; 30,13
sã cãdeþ: conj. prez. 2.pl. 2,7
vom cãdea: ind. viit.I. 1.sg. 2,22
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 13,25; 19,1; 27,28, 29; 29,26; 38,15
au cãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.14; 14,1, 2; 25,11; 28,22;
34,7; 50,19
cad: ind. prez. 3.pl. 14, 19; rezum. cap.39
cade: ind. prez. 3.sg. 19,16; 20,20
a cãdea: inf.prez. 21,8; 23,1
sã cazu: conj. prez. 1.sg. 22,33; 23,3
cazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 25,26
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 28,27
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 38,13

(a se) CÃI: v. IV
(t e) vei cãi: ind. viit.I. 2.sg. 32,24
sã (te) cãieºti: conj. prez. 2.sg. 33,20
(s-)au cãit: ind. pf.c. 3.sg. 48,16

(a se) CÃLCA: v. I
(sã) va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 9,10
am cãlcat: ind. pf.c. 1.sg. 24,11
CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlcãt oriu: s.m. sg. nom., în sintagma cãlcãtoriu de leage 7,20
cãlcãt ori: s.m. pl. ac., în sint agma cãlcãtori de leage 19,2
cãlcãt orii: s.m. pl. nom., în sint agma cãlcãtorii de leage 40,14

CAR: s.n.
car ului: sg. gen. 33,5

CÃDERE: s.f.
cãderii: sg. gen. 3,34
cãdearea: sg. nom./ac. 4,27; 11,32; 20,20; 27,32; 28,30
cãderi: pl. nom. 23,9; r ezum. cap.31; 31,38
cãderile: pl. ac. 31,6
cãdeare: sg. ac. 34,20

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtoriii: sg. gen. 43,28

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniia: sg. nom. 9,24; 45,30
cãpetenii: pl. ac. 46,16
cãpeteniile: pl. ac. 46,20
cãpetenie: sg. nom./ac. 48,13, 17; 49,17
CÃPETENIE: s.f. „conducere”, „domnie” (cf. lat. pr¾ncipatÀs, -us)
cãpetenia: sg. nom. 10,1
CÃPIERE: s.f.; var. CÃPIARE (aici) „mânie” (cf. lat. cholera, ae); aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în Povãþuir e cãtrã Economia de cîmp, pentru folosul ºcoalelor
româneºti celor din Þara Ungur eascã ºi din pãrþile ei împreunate,
Buda, 1806.
cãpiiarea: sg. nom. 31,23
CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioar a: sg. ac. 11,32; 27,22
CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. ac. 8, 13
CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþe: sg. ac. 6,18
cãr unteaþelor: pl. gen. 25,6
CÃRUÞ: s.n.
cãr uþu: sg. ac. 49,10
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. ac. 48,9
(a se) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,13; 4,12; 27,1; 32, 19
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 2,19; 39,26
cãutând: gerunziu 3,3; 44,5
sã cauþi: conj. prez. 2.sg. 3,22
sã caute: con j. prez. 3.sg. 12,12
(sã) cautã: ind. prez. 3.sg. 21,20; 3 4,14
vei cãuta: ind. viit.I. 2.sg. 33,33
au cãut at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,2; 39,28; 47,31
va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 39,1, 3
(sã) va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 39,13
cãut a: ind. imp. 3.pl. 51,5
cãut at-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,18
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 51,19
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CÂLÞI: s.m.
câlþi: pl. nom. 21,10

a cerce ta: inf. prez. 7,39; rezum. cap.32
voiu cerce ta: ind. viit.I. 1.sg. 16,25
va cerceta: ind. viit.I. 3.sg. 18,3; 24,38
(nu) cerce ta: imper ativ prohib. 2.sg. 41,27
au fost cerce tate: ind. pf.c. 3.pl. 49,18

CÂMP: s.n.
câmpuri: pl. ac. 24,19
câmpului: sg. gen. 24,42
câmp: sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de câmp 37,13

CERCETARE: s.f.
cerce tare: sg. ac. 4,19
cerce tarea: sg. nom. 34,6
cerce tãrii: sg. gen. 45,6

CÂNTAR: s.n.
cântariului: sg. gen. 42,4

CERCETÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cerce tãtoriu: s.m. sg. ac. 14,23

CÂNTÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
cântãreþi: s.m. pl. ac. 47,11
cântãreþii: s.m. pl. nom. 50,20

(a) CERE: v. III
ceare: ind. prez. 3.sg. 20,16; 28,5

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânele: sg. ac. 13,22

CERERE: s.f.
cearerea: sg. nom. 4,6
cearere: sg. ac. 31,42

CÂNTE C: s.n .
cântecul: sg. ac. 39,19
cântecele: pl. ac. 39,20
cântece: pl. ac. 47,18

(a se) CER TA: v. I
a (sã) certa: inf. prez. rezum. cap.8
cer tându-: gerunziu 8, 13
fiind certat: pasiv gerunziu 10,28
cear tã: imper ativ 2.sg. 11,7; 19,13, 14, 15, 17
(nu te) cer ta: imperativ prohib. 2.sg. 11,9

CÂRCIUMAR: s.m.; var. (Reg.) CRÃJMAR
crãjmariul: sg. nom. 26,28
CÂªTIG: s.n.; var.
cãºtigul: sg. ac. 42,4

CERTARE: s.f.
cer tare: sg. nom./ac. 8,6; 19,28; rezum. cap.39
cer tarea: sg. ac. 16,13; 18,33; rezum. cap.20; 21,7; 29,35; 42,5

(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. 23,33
cãºtigaþ: imperativ 2.pl. 51,33

CERTAT, -Ã: s.m./f.
(celui) certat: s.m. sg. gen. rezum. cap.20
(cel) certat : s.m. sg. nom. 20,4

CEAS: s.n.
ceas: sg. gen. 11,29; 1 2,14; 33,9
ceas: sg. ac., în loc. adv. în ceas 11,24
ceasul: sg. nom./ac. 32,15; 39,39

CETATE: s.f.
cetãþii: sg. gen. 7,7; 9,7; 10,2; 23,30; 26,6; 40,19
cetatea: sg. nom./ac. 9,25; 24, 15; 31,29; 36,15; 38,36; 48,19;
49,8; 50,5
cetãþile: pl. nom. 10,3
cetãþi: pl. ac. 28,17
cetate: sg. ac. 36,28; 42,11
cetãþilor: pl. gen. 46,3

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºea: sg. nom. 10,9
cenuºe: sg. nom./ac. 17,31; 40,3
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 1,2; 17,31; 24,8; 43,1, 9, 10; 45,19
ceriul: sg. nom./ac. 16,18; 43,13; 48,3
ceriurile: pl. nom., în gen. superl. ceriurile ceriurilor 16,18
ceriurilor: pl. gen ., în gen. super l. ceriurile ceriurilor 16,18
ceriuri: pl. ac. 24,6
ceriu: sg. ac. 35,19; rezum. cap.43; 46,20; 48,3, 22
ceriurilor: pl. gen . rezum. cap.43

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedrul: sg. ac. 24,17
chedrului: sg. gen. 50,13
CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuiale: pl. ac. 21,9

CERBICE: s.f.
cerbice: sg. ac. 16,11
cerbicea: sg. ac. 30,12; 38,19
(a se) CER CA: v. I
(sã) cearcã: con j. prez. 3.sg. 2,5; 5,11
a (sã) cerca: inf. prez. rezum. cap.6
(nu) cerca: imper ativ prohib. 2.sg. 7,4, 6
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 24,11
cearcã: ind. prez. 3.sg./pl. 24,46, 47; rezum. cap.2 7; 27,6; 28,3;
31,31; 33,18
a cerca: inf. prez. rezum. cap.28; 40,27
cercând: gerunziu 32,12; 38,39; 51,29
cearcã: imper ativ 2.sg. 33,26

(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 46,19; 47,6; 48,22
sã (te) chemi: conj. prez. 2.sg. 5,16
chemat fiind: pasiv gerunziu 13, 12
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 13,12
cheamã: imperativ 2.sg. 13,18
chemate sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 18,26
fii chemat: pasiv imperativ 2.sg. 32,15
chiiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 36,14
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,6
chemat-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,14

CERCARE: s.f.
cercar e: sg. nom. 6,22

CHEZAª: s.m.; var. CHIZAª; CHIZEAª
chizaºului: sg. dat. rezum. cap.29
chizeaºului: sg. gen. 29,20

(a) CER CETA: v. I
au cerce tat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; 42,18
cerce teazã: imperativ 2.sg. 6,28

CHEZÃªIE: s.f.; var. CHIZÃªIE; CHIZEªIE
chizeºiia: sg. nom. 29,24
chizãºie: sg. ac. 29,26
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CHIN: s.n.
chin : sg. ac. 33,28
chinurile: pl. ac. 39,33
CHINAMOM: s.n.; cuvântul nu es te înregis trat în DA; este o
încer care a tr aducãtorilor de a adapta lat. cinnamum, -¾
„scorþiºoarã”.
chinamomul: sg. ac. 24,20
(a se) CHINUI: v. IV
va chinui: ind. viit.I. 3.sg. 4,19
(s-)au chinuit: ind. pf.c. 3.pl. 48,21
au chinuit : ind. pf.c. 3.pl. 49,9
CHIP: s.n.
chipul: sg. ac. cuvânt 1; 17, 1
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip/nici într-un chip/într-alt chip
cuvânt 1; 4,30; 45,2 7

(a se) CLÃTI: v. IV
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 12,19; 13,8
clãtindu(-sã): gerunziu 13,25
(sã) v or clãti: ind. viit.I. 3.pl. 16,18; 43,17
(sã) clãt eaºte: ind. prez. 3.sg. 26,10
au clãtit : ind. pf.c. 3.sg. 28,16; 29,24
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.pl. 48,21

CLEVETITOR, -TOARE: adj./s.
cle vetitoriu: adj. m. sg. nom. rezum. cap.5; 5,16
cle vetitoriului: s.m. sg. dat. 5,17

CHITOS: s.m. (Înv.) „balenã”
chitoºilor: pl. gen. 43,27

CLOPOÞEL: s.m.
clopoþei: pl. ac. 45,10

(a se) CHIVERNISI: v. IV
(sã) chiv erniseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
a chivernisi: inf. prez. rezum. cap.33
CINSTE: s.f.
cinstea: sg. nom./ac. 1,17, 18, 26; rezum. cap.3; 3,13; 10,5; 11,14;
17,11; 29,9, 23; 32,9, 14; 37,29; 45,29
cins tea: sg. nom., în sintagmele cins tea lui Dumnezeu/cinstea
Domnului 1,32; 50,21
cins te: sg. ac., în loc. adj. fãrã de cinste/fãrã cinste 3,13; 20,28;
23,6
cinste: sg. nom./ac. 5,15; 7,4; 10,24, 27, 31; rezum. cap.11; 37,13
cins tii: sg. gen. 11,4; 17, 11; 24,22; 29,34; rezum. cap.31; 31,1
cins tile: pl. nom. 20,31
cins tei: sg. gen. 24,23, 3 4; 45,14
(a se) CINSTI: v. IV
au cins tit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3; 11,13
cins teaºte: ind. prez. 3.sg. 3,5, 6, 7, 8, 9; rezum. cap.38
(sã) cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. 3,21; rezum. cap.13
sã cins teascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.7
a (sã) cins ti: inf. prez. rezum. cap.7; rezum. cap.10; 38,6
cins teaºte: imper ativ 2.sg. 7,29, 33; 38,1
(sã) va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 10,23, 28; 14,21; 21,30; 24,1
va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 10,32
(sã) cinstesc: ind. prez. 3.pl. 44,7

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 19,12; 47,21
coapse: pl. ac. 45,10
COASTÃ: s.f.
coas tele: pl. nom./ac. 30,12; 42,5
COBORÂRE: s.f.; var. (Înv.) POGORÂRE
pogorârea: sg. nom. 43,19
pogorâre: sg. ac. 46,7
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 35,18
ai pogorât : ind. pf.c. 2.sg. 48,6
pogorându(-sã): gerunziu 50,22
COC: s.n. (cf. Indice Iº)
coc: sg. ac. 45,13
COLIBÃ: s.f.
coliba: sg. ac. 14,25
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. 1,21, 26
comoarã: sg. nom./ac. 3,5; 4,21; 6,14; 20,32; 30,23; 31,8; 40,18
comoara: sg. nom. rezum. cap.41; 41,17
comoarã: pl. (cu des. -ã) ac. 41,15
comorile: pl. nom. 43,15

CINSTIT, -Ã: adj./s.
cins tita: adj. antep. f. sg. nom. 1,14
cins tit: adj. m./n. sg. ac. 11,23; 24, 16
cins titã: adj. f. sg. ac. 15,2
(celor) cins tiþi: s.m. pl. gen. 10,25

CONTÃª: s.n.; vr. CONTOª
contoºul: sg. ac. 27,9

CIOCAN: s.n.
ciocanului: sg. gen. 38,30
CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit e: n. pl. ac., în sintagmele seamne cioplite/pietri cioplite
38,28; 45,13

CITIRE: s.f.; var. (Pop.) CETIRE
ce tirii: sg. gen . cuvânt 1
ce tire: sg. ac. cuvânt 1

CIUR: s.n.
ciurului: sg. gen. 27,5

(a) CLEI: v. IV (Înv.) „a încleia”
cleiaºte: ind. prez. 3.sg. 22,7

CHIPAROS: s.m.
chipar osul: sg. ac. 24,17; 50,11

CIOPLITOR, TOARE: s.m./f.
cioplit oriul: s.m. sg. nom. 38,28

CIUMAª, -Ã: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „ciumat”; „contagios” (aici,
f ig. „persoanã care face rãu”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la Georgie ªincai din ªinca,
Hr onica românilor ºi a mai multor neamuri…[I], [Tom] I–III, Iaºi,
1853 – 1854.
(cel) ciumaºu: s.m. sg. ac. 11,35

(a se) CONTENI: v. IV
(sã) va cont eni: ind. viit.I. 3.sg. 3,4
(sã) cont eneaºte: conj. prez. 3.sg. 26,20; 37,34
conteneaºte(-te): imper ativ 2.sg. 28,10
(t e) contineaºte: imperativ 2.sg. 30,2 4
a (sã) conteni: inf. prez. rezum. cap.42
au contenit: ind. pf.c. 3.sg. 48,3
necontenindu(-sã): gerunziu rezum. cap.34
COPT, COAPTÃ: adj.
cop t: m. sg. ac. 51,19
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CUGET: s.n.
cugetul: sg. nom./ac. 6,2; 24,39
cugetele: pl. nom./ac. 30,11; 32,16; 40,2

CORABIE: s.f.
corabiia: sg. ac. 33,2
CORN: s.n.
cornul: sg. ac. 47,6, 8, 13
COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã” (cf. Maior, ILV/Lexicon, I, unde
lat. armilla „co vrig de aur”)
covrig: sg. ac. 21,24

(a) CUGETA: v. I
va cugeta: ind. viit.I. 3.sg. 14,22
cugetã: ind. prez. 3.sg. 16,23
CUGETARE: s.f.
cugetãri: pl. ac. 25,9

CRÃJMAR: s.m.; vezi CÂRCIUMAR
(a) CREDE: v. III
creazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.2
creade: imperativ 2.sg. 2,6; 6,7; 32,27
creadeþi: imperativ 2.pl. 2,8
cred: ind. prez. 3.pl. 2, 15
va crede: ind. viit.I. 3.sg. 4,18
sã creazã: conj. prez. 3.sg. 4,19; 30,12
a creade: inf. prez. rezum. cap.12; 50,26
(nu) creade: imperativ pr ohib. 2.sg. 12,10; 13, 14; 16,2; 19,16
creade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; 19,4; 32,28; 33,3; 36,28
crezând: gerunziu 19, 10
CREDERE: s.f.
creaderea: sg. ac., în sintagma cea înainte creaderea „pãrere”,
„presupunere” (cf. lat. pr aesumti¹, -¹nis) 35,24
CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
(cei)/[cei] credincioºi: s.m. pl. ac. 1,16
(celui) credincios: s.m. sg. gen. 34,8
(celor) credincioºi: s.m. pl. dat., în sintagma celor bine credincioºi
43,37
credincios: adj. m./n. sg. nom./dat. 6,14, 15, 16; 22,29; 29,3,
31; 37,20; 44,21; 46,18; 48,25
credincioasã: adj. f. sg. nom./ac. 15,10; 31,28; 33,3, 31
credincioºi: adj. m. pl. ac. 36,18
credincioasã: adj. n. pl. (cu des. -ã) nom. 37,26
CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom./ac. 1,35; rezum. cap.22; 22,28; 27,17; rezum.
cap.29; 32,27; 40,12; 45,4; 46,17; 49,12
credinþii: sg. gen. 6,15; 25,16
credinþã: sg. ac. 15,16; 27,18; 37,13; 41,20
(a) CREªTE: v. III
sã creascã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,3; 23,3
a creaºt e: inf. prez. rezum. cap.30; 4 4,22
crescând: gerunziu 43,8
CRIN: s.m.
crinul: sg. ac. 39,19
crinii: pl. ac. 50,8
CRISTAL: s.n.; var . (Înv.) CRIªTAL
criºtal: sg. nom., în sintagma criºtal de apã 43,22
CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ
criveþului: sg. gen. 43,18
criveþul: sg. nom. 43,22
CRUD, -Ã: adj.
cr ud: n. sg. ac., în sint agma in crud „in aspru” 40,4
(a se) CRUÞA: v. I
a cr uþa: inf. prez. rezum. cap.6
va cruþa: ind. viit.I. 3.sg. 33,1
(sã) cruþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
CRUÞAT: adv. „menajat”
cr uþat: 11,18

CUIB: s.n.
cuib: sg. ac. 36,28
(a se) CULCA: v. I
sã (te) culci: con j. prez. 2.sg. 9, 12
CUL CUª: s.n.
culcuºu: sg. ac. 9,12; 40,5
CULEGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
culegãtori: s.m. pl. ac. 33,16
(a) CULEGE: v. III
culeage: ind. prez. 3.sg. 21,9; 33,17
cules-ai: ind. pf.c. 2.sg. 47,20
CULES: s.n.
culesului: sg. gen. 24,37
CULES, -EASÃ: adj.
culeºi: m. pl. nom. 21,10
CUMINTE: adj.
cuminte: m. sg. nom. 19,28
CUMPÃNÃ: s.f.; var. CUMPÂNÃ
cumpâna: sg. ac. 21,28
cumpãna: sg. nom. 26,20
cumpãnã: sg. ac. 28,29
cumpenii: sg. gen. 42,4
(a se) CUMPÃNI: v. IV
(sã) vor cumpãni: ind. viit.I. 3.pl. 21,28
(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. 37, 12
CUMPÃRARE: s.f.
cumpãrãrii: sg. gen. 27,2
CUMPLIT, -Ã: adj./adv.
cumplitã: adj. f. sg. nom. 28,25; rezum. cap.30
cumplit : adv. rezum. cap.30
(a se) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 18,10; 23,28; 42,19
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 1,16; 4,29; 11,30; 16,20; 19,26, 28
e cunoscutã: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,23
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 7,5; 15,20; 18,28; 23,11; 34,10
a cunoaºte: inf. prez. rezum. cap.12; 25,6
(sã) va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 12,8; 26,12
(s-)au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 12,9; 49,16
sã cunoºti: con j. prez. 2.sg. 12,12
(mã) voiu cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 16,17
cunoaºte: imper ativ 2.sg. 17,24
sânt cunoscute: paasiv ind. prez. 3.pl. 23,29
vor cunoaºt e: ind. viit.I. 3.pl. 23,37
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 27,30
sã (sã) cunoascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.36
sã cunoascã: conj. prez. 3.pl. 36,2, 5, 13; 46,8
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am cuno scut: ind. pf.c. 1.sg. 36,5
vei cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 37,15
cunoscutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,26
au f ost cunoscut: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 46,18
CUNOSCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cunoscãtoriu: s.m. sg. nom. cuvânt 1
CUNOSCUT, -Ã: ad j./s.
(cei) cunoscuþi: s.m. pl. ac. 13,25
(cel) cunoscut : s.m. sg. nom. 21,8
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CURMARE: s.f.
curmar e: sg. ac., în loc. adv. fãrã de curmar e „neîntrerupt” 15, 19
CURSÃ: s.f.
cursele: pl. ac. 9,3
cursã: sg. ac. 11,32; 27,22, 29, 32
CURVAR: s.m./adj.
curvarilor : s.m. sg. dat. 9,6
curvarii: s.m. pl. ac. 19,3
curvariu: adj. m. sg. dat. 23,24

CUNOªTINÞÃ: s.f.
CURVÃ: adj.
cunoºtinþa: sg. nom./ac. 1,15; rezum. cap.16; 17,6; 24,32; 38,6; 44,5 curvã: f. sg. nom. 9,10
cunoºtinþã: sg. ac. 13,30; 51,27
curve: f. sg. gen. 41,25
cunoºtinþii: sg. gen. 16,24; 27,9; rezum. cap.31; 31,2
cunoºtinþei: sg. gen. 24,24
(a) CURVI: v. IV
au cur vit: ind. pf.c. 3.sg. 23,33
CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. nom./ac. 1,11; 40,4; 45,14
CURVIE: s.f.
cununa: sg. nom./ac. 1,22; 6,32; 25,8; 32,3; 47,7; 50,13
curvia: sg. nom. 26,12
curvie: sg. ac. 41,21
(a) CUPRINDE: v. III „a stãpâni”; „a primi la sine”, „a da adãpost”
vor cuprinde: ind. viit.I. 3.pl. 7,1; 21,2
(a) CUTEZA: v. I
a cuprinde: inf. prez. rezum. cap.12
cutezând: gerunziu 4,16; 6,11
(nu) cuprinde: imperativ prohib. 2.sg. 12,5
cuteazã: imperativ 2.sg. 11,22
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
veþi cuprinde: ind. viit.I. 2.sg. 43,34
CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. ac. 16,19
CUPRINDERE: s.f.
cuprindere: sg. ac. 39,22
CUVÂNT: s.n.
cuprinderi: pl. nom. rezum. cap.40
cuvintelor: pl. gen ./dat. cuvânt 1; 2,18; 13, 14; 28,29; 43,29
cuvintele: pl. nom./ac. cuvânt 1; 1,30; 2,2; 12,12; 13,15; 16,24,
CUPTOR: s.n.
25; 21,20, 25, 28; 27,26; 31,26; 36,21; 43,5; 45,2; 46,18
cup toriul: sg. ac., în sintagma cuptoriul smereniii 2,5
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul lui Dumnezeu/cuvântul
cup toriului: sg. gen. 22,30
Domnului 1,5; 48,3, 5
cup toriul: sg. nom./ac. 27,6; 38,34
cuvânt : sg. nom./ac. 3,9; 5,14; 11,8; 14,1; 18,15; 19,10, 23; 22,8;
cup toriu: sg. ac., în sintagma cãldurã de cuptoriu 38,29
27,8; 32,5, 16; 33,4; 37,20; 42,20; 48,14
cuvântului: sg. gen./dat. rezum. cap.4; 4,30; 16,9; 19,11; 42,1
cup toriu: sg. nom. 43,3
cuvântul: sg. nom./ac. 4,28, 29; 5,12, 13; 7,15; 9,24, 25; 13,28;
rezum. cap.14; 18,16, 17; 19,7, 12; 19, 16; 21,18; rezum. cap.23;
CURAT, -Ã: ad j.
23,17; 27,7, 13; 29,3; 32,6; 34,8; r ezum. cap.37; 39,22, 37; 42,1,
curat : m. sg. nom. 11,10
3; 43,25, 28; 47,9; 48,1; 51,7
curatã: f. sg. ac. 38,11
cuvinte: pl. nom./ac. rezum. cap.6; rezum. cap.19; 21,21; 23,20;
29,6; 31,42; 34,12; 36,14; 41,28; 43,29; 44,4
CURÃÞENIE: s.f.
cuvinte: pl. ac., în sintagmele inimos în cuvinte/cel înþelept în
curãþeniii: sg. gen. 7,34
cuvinte/cei înþelepþi în cuvint e rezum. cap.5; 18,29; 20,13, 29;
(a se) CURÃÞI: v. IV
rezum. cap.27
(t e) curãþeaºte: imperativ 2.sg. 7,33
cuvãntul: sg. nom. 37,21
curãþeaºt e(-te): imperativ 2.sg. 7,34
cuvintele: pl. ac., în sint agma cuvintele Domnului/cuvintele Celui
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 23,11; 34,4
Sfânt 42,15; 43,11
curãþeaºt e: imperativ 2.sg. 38,10
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 38,3 4
(a) CUVÂNTA: v. I
au curãþit : ind. pf.c. 3.sg. 47,13; 48,23
a cuvânt a: inf. prez. în s tructura v. dislocatã bine a cuvânta rezum.
cap.39
CURÃÞIRE: s.f.
voiu cuvânta: ind. viit.I. 1.sg., în s tructura v. dislocatã bine voiu
curãþire: sg. ac., în sintagma curãþire de pãcate 28,5
cuvânt a 51,17
curãþirea: sg. nom., în sintagma curãþirea de pãcate 35,3
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. impers. cuvânt 1; 32,4; 33,30
CURÂND: adv.
curând: 5,7; 6,20; rezum. cap.19; 19,4; 27,4
CUVIOS, -OASÃ: adj.
cuvios: m. sg. ac., în sintagma maslin cuvios „mãslin frumos la
CURCUBEU: s.n.
curcubeu: sg. ac. rezum. cap.43.
vedere” (cf. lat. speci¹sus „aspectuos”, „fumos la vedere”) 24, 19
curcubeul: sg. ac. 43,12; 50,8
CUREA: s.f.
cureaoa: sg. nom./ac. 33,27; 45,9
(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez. 3.sg. 46,10; 51,13
au curs: ind. pf.c. 3.pl. 50,3

D
(a se) DA: v. I
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. cuvânt 1; 11,6; 13,27; 31,6; 37,24;
rezum. cap.38
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a da: inf. pr ez. cuvânt 1; 8,12; 12,6; rezum. cap.35; 45,11, 21;
50,19
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 6,4; 7,22; 12,3; 29,5; 38,11;
51,23
va da: ind. viit.I. 3.sg. 1,12, 18; 4,22; 6,37; 13,7; 15,18; 18,28;
20,15; 22,33; 27,26; 36,22; 38,27, 28, 31, 34; 39,6, 39; 51,38
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,34; 1 5,21; 17,3, 5, 20; 29,4, 20; 38,6;
43,37; 44,22, 25, 26; 45,6, 8, 21, 25, 26; 46,11; 47,6, 9, 10, 12,
13, 25, 29; 48,23; 49,7; 50,12
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 6,37; 26,3
dã: imperativ 2.sg. 7,27, 34; 10,31; 12,4, 5; 14,13, 16; 19,18;
35,12; 36,17, 18; 38,11
(nu) da: imperativ prohib. 2.sg. 9,2, 6; 12,6; 18,15; 25,34; 30,11,
22; 33,20, 24; rezum. cap.3 7; 37,30
dau : ind. prez. 3.pl. 17,25
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 18,31; 41,28; 42,7
dã: ind. prez. 3.sg., în loc. v. dã împr umut 20,16
sã dai: conj. prez. 2.sg. 23,5, 6; 34,6; 38,21
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 23,35
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 24,20
dându(-)(-sã): gerunziu 26,13
dând: gerunziu 34,20
dã: imperativ 2.sg., în loc. v. slavã dã 35,10
daþi: imper ativ 2.pl. 39,19, 20
sã dea: con j. prez. 3.sg. 44,16
sã deaie: conj. pr ez. 3.sg. 45,31; 50,25
dat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 47,22
a da: inf. prez. în loc. v. a da slavã 50,22
voiu da: ind. viit.I. 1 .sg., în loc. v. voiu da slavã 51,23
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,30
DAR: s.n.
darurile: pl. nom., în sintagma darurile lui Dumnez eu 1,23
dar: sg. ac. 4,25; 8,22
darurilor: pl. gen. 7,11
darurile: pl. nom./ac. 7,11; rezum. cap.17; 20,31; 34,23
darul: sg. nom./ac. 7,37; 17,18; 18,7; rezum. cap.20; 24,25; 40,17;
50,21
darului: sg. gen. 14,14; 24,22
daruri: pl. ac. rezum. cap.20
darul: sg. nom., în sintagma dar ul lui Dumnezeu 26,17; 34,13
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 29,8
daruri: pl. ac., în sintagma daruri necurate 35,14

dãruiþi: m. pl. nom. 44,3
dãruit : m. sg. nom. 45,12
DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom. 16,19
DEASUPRA: adv.
deasupra: 33,6
DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: adv. în sint agma tes tamântul celor dedesupt
„legãmântul cu lãcaºul morþilor”/cei dedesupt „lãcaºul morþilor”
14,12; 48,5
(mai) dedesupt: 24,45
(a) DEFÃIMA: v. I
(nu) defãima: imperativ prohib. 2.sg. 31,26, 41
DEFÃIMARE: s.f.
defãimarea: sg. ac. 42,11
DEFÃIMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(cel) defãimãtoriu: s.m. sg. nom. 21,30
DEGRABÃ: adv.
degrabã: 5,9; 11,2 4; 20,20; 21,6; rezum. cap.40; 48,22
DEMULT: adv.
demult: adv. în for ma de demult 16,8
DEOSEBI: adv.
deosebi: rezum. cap.21
DEPARTE: adv.
departe: rezum. cap.9; 9,18; 13,13; 15,7, 11; 16,22; 27,22; 30,24;
47,17
depar te: adv. în forma de departe/pânã depar te 21,8; 24,44

DARE: s.f.
darea: sg. nom./ac. 1,10; 4,3; 7,35; 11,17; 18,15, 16, 17, 18; 20,14;
35,11, 12; rezum. cap.42; 42,3, 7
dare: sg. nom./ac. 4,36; 20,10
darea: sg. nom., în sintagma darea lui Dumnezeu 11,17
dãrii: sg. gen. 41,24

(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr teazã(-te): imperativ 2.sg. 7,2; 13,12
(nu te) depãrta: imperativ prohib. 2.sg. 7,21
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 10,15; 48,16
(te) depãrteazã: imperativ 2.sg. 17,23
a (sã) depãr ta: inf. prez. rezum. cap.18; rezum. cap.30; 35,2, 3, 5
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 23,12; 33,33; 35,21; 39,13
(sã) vor depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 23,16
va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 35,22
(sã) deperteazã: ind. prez. 3.sg. 38,12
deperteazã: ind. prez. 3.sg. 42,9

DAT: s.n.
datul: sg. ac. rezum. cap.41

DEPÃR TARE: s.f.
depãr tãrii: sg. gen. rezum. cap.10

DATORIE: s.f.
deatoriia: sg. ac. 4,8
datoria: sg. nom. rezum. cap.32

(a se) DEPRINDE: v. III
a deprinde: inf. prez. cuvânt 1
deprinde: imper ativ 2.sg. 16,24
deprinde: ind. prez. 3.sg. 18,13; 37,26
(nu) deprinde: imperativ prohib. 2.sg. 23,17
au deprins: ind. pf.c. 3.sg. 37,22
(te-)ai deprins: ind. pf.c. 2.sg. 47,15

(a se) DÃR UI: v. IV
au dãr uit: ind. pf.c. 3.sg. 1,10; 17,3
va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. 1,33; 15,10
vei dãr ui: ind. viit.I. 2.sg. 13,5
(s-)au dãruit : ind. pf.c. impers. 25,15
dãruindu-: gerunziu 47,7

DEPRINDERE: s.f.
deprinderea: sg. ac. 39,11

DÃR UIRE: s.f.
dãruirii: sg. gen. 7,37
dãruirea: sg. nom./ac. 38,2; 40,12

DEPRINS, -Ã: adj.
deprins: m. sg. nom. rezum. cap.40; 40,31

DÃR UIT, -Ã: adj.
dãruit e: n. pl. nom. rezum. cap.17

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºit: adj. m. sg. nom. 31,10; 44,17
desãvârºit: adv. rezum. cap.42
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DESCÂNTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
descântãtoriu: s.m. sg. ac. 12,13
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 15,5; 24,2; 26,15; 29,31
vei deºchide: ind. viit.I. 2.sg. 22,27
(nu) deºchide: imper ativ prohib. 2.sg. 31,12
deºchide-va: ind. viit.I. 3.sg. 39,7
deºchizând: gerunziu 40,14
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 43,15
deºchis-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,33
DESCHIDERE: s.f.; var. DEªCHIDERE
deºchiderea: sg. nom. 20,15
(a) DESCHILINI: v. IV (cf. Indice Nm)
au deschilinit: ind. pf.c. 3.sg. 16,26
DESCHILINIRE: s.f. (cf. Indice Nm)
deschilinirea: sg. ac. 33,12
(a se) DESCOPERI: v. IV
(s-)au deascoperit : ind. pf.c. 3.sg. 1,6
sã deascoper e: conj. prez. 3.sg. 1,39
va descoperi: ind. viit.I. 3.sg. 6,9
(nu) descoperi: imperativ prohib. 2.sg. 19,8
a descoperi: inf. prez. rezum. cap.27; 27,24; rezum. cap.42
vei deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 27,19
deascoper e: inf. prez. 3.sg. 33,4
deascoperind: gerunziu 42,19
au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 43,13
DESCOPERIRE: s.f.
descoperir ea: sg. ac. 22,27; 42,1
DESCOPERIT, -Ã: adj.
descoperite: n. pl. nom. rezum.cap.15
(a) DESFACE: v. III
au desfãcut: ind. pf.c. 3.sg. 28,18
(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) va desfãt a: ind. viit.I. 3.sg. 14,4, 5
va desfãt a: ind. viit.I. 3.sg. 35,25
DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrile: pl. ac. 27,14
desfãtare: sg. ac. 35,20
desfãtãri: pl. ac. 37,4
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(t e) desparþi: ind. prez. 2.sg. 6,13
DESPÃRÞIRE: s.f.
des pãrþirea: sg. nom. rezum. cap.17
DESTUL, -Ã: adj./adv.
des tulã: adj. f. sg. ac. 5,1
des tul: adj. m. sg. nom. 18,2; rezum. cap.43
des tul: adv. rezum. cap.6; 11,26; 31,22
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºar te: adj. n. pl. ac. 3,24
deºar tã: adj. f. sg. ac. 20,21
deºer t: adj. m. sg. nom./ac. 29,12; 33,28; rezum. cap.35; 35,6
deºar ta: adj. antep. f. sg. nom. 34,1
(ceale) deºarte: s.n. sg. ac. 16,23
deºer t: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 23,14
(a se) DEªERTA: v. I
(sã) va deºer ta: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
va deºerta: ind. viit.I. 3.sg. 13,6, 8

ECLEZIASTICUL
DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºer tãciune: sg. nom./ac. 3,26; 34,5
deºer tãciunea: sg. nom./ac. 17,29; 23,8; rezum. cap.3 4
deºer tãciunii: sg. gen. 38,25
(a se) DEªTEPTA: v. I
va deºtep ta: ind. viit.I. 3.sg. 10,4
(t e) vei deºtepta: ind. viit.I. 2.sg. 13, 17
deºt aptã: ind. prez. 3.sg. 22,8
a deºtepta: inf. prez. 24,34
(m-)am deºt eptat: ind. pf.c. 1.sg. 33,16
deºt aptã: imperativ 2.sg. 36,8, 17
DEªTEPTAT, -Ã: adj.
deºt eptatã: f. sg. ac. cuvânt 1
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(sã) dezbr acã: ind. prez. 3.sg. 26,28
(a se) DEZLEGA: v. I
(sã) va dezlega: ind. viiit.I. 3.sg. 22,19
DEZMIERDARE: s.f.
dezmierdãrii: sg. gen. rezum. cap.3
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
(nu) deznãdãjdui: imperativ pr ohib. 2.sg. 22,26
DEZNÃDÃJDUIRE: s.f.
deznãdãjduire: sg. nom. 27,24
(a se) DEZRÃDÃCINA: v. I
dezrãdãcineazã: ind. prez. 3.sg. 3,11
(sã) va dezrãdãcina: ind. viit.I. 3.sg. 21,5
a dezrãdãcina: inf. prez. 49,9
(a se) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a se) DEZVÃLI
(s-)au dezvãlit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7
DIAVOL: s.m.
dia volul: sg. ac. 21,30
DINÃUNTRU: adv./prep.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlontr u: adv. în sintagma ceale dinlontr u „mãruntaiele” 10,10; 11,32
dinlãuntr u: adv. în sintagma ceale dinlãuntru 17,19
dinlontr ul: pr ep. în sintagma ceale dinlontr ul lui „pãrþile lui
interioare” (cf. lat. interiora, -um) 19,23
dinlãuntr ul: prep. în sintagma ceale dinlãuntrul lui/ ceale
dinlãuntr ul inimii „mãruntaiele” (cf. lat. viscera, -um; praecordia,
-¹r um) 30,7; 33,5
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþa: adv. în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 18,26
dimineaþa: adv. 31,24
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã 47,12
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa 50,6
DIMPOTRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPR OTIVÃ
dinprotivã: 37,11
DIMPREUNÃ: adv.
dimpreunã: 22,29
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 21,18
DINAPOIA: prep.
dinnapoia: 46,8
DINTE: s.m.
dinþilor: pl. gen. 19,27
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DORIRE: s.f.
dorire: sg. ac. 36,24
dorirea: sg. ac. 44,6
doririle: pl. nom. 45,14

dinþi: pl. nom. 21,3
dinþii: pl. nom. 21,3; 30,10; 39,36
(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândind: gerunziu 6,28
ai dobândit: ind. pf.c. 2.sg. 7,21
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 28,26
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 44,7; 46,3, 11; 49,19; 50,5
sã dobândeascã: con j. prez. 3.pl. 46,2

DORIT, -Ã: adj.
dorite: n. pl. ac. rezum. cap.42
(a) DORMI: v. III; var. (Înv. ºi rar) (a) DURMI
doar me: ind. prez. 3.sg. 22,8, 9
dor m: ind. prez. 3.pl. 24,45
dor mind: gerunziu 31,22
durmi-va: ind. viit.I. 3.sg. 31,2 4

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. nom. 7,24
dobitoc: sg. ac. 40,8
dobitoacele: pl. ac. 43,27

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 35,22

(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (a) OB ORÎ
va oborî: ind. viit.I. 3.sg. 22,25
au oborât : ind. pf.c. 3.sg. 28,19; 47,14; 48,3

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. nom. 25,2

DOCT OR: s.m.; var. (Pop.) DOFT OR
doftor: sg. ac. 10,11
doftor ul: sg. nom./ac. 10, 12; rezum. cap.38; 38,1
doftor u: sg. ac. rezum. cap.38
doftor ului: sg. gen./dat. 38,3, 11, 15

DREGÃT ORIE: s.f.; var. (Înv.) DEREGÃTORIE
derãgãtorie: sg. ac. 7,4

DOJANÃ: s.f.
dojana: sg. ac. rezum. cap.19; 19,5
dojanã: sg. ac. rezum. cap.19; rezum. cap.32; 32,21
dojeanele: pl. ac. 20,31
DOMN: „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen ., în sintagmele leagea Domnului/frica
Domnului/mânile Domnului/mila Domnului/milii Domnului/
calea Domnului/por uncile Domnului/ochii Domnului/
moºtenirea Domnului/ºtiinþa Domnului/învãþãturii Domnului/
leagea testamântului Domnului/lucrurile Domnului/numele
Domnului/cuvântul Domnului/cuvint ele Domnului/slava
Domnului/jâr tva Domnului/jârtvele Domnului/blagosloveniile
Domnului/mânia Domnului cuvânt 1; r ezum. cap.1; 1,11, 12,
16, 17, 22, 2 7, 34; 2,22; rezum. cap.5; 5,6, 12; 7,21; 10,23; 15,20;
17,28; 23,28, 31, 37; 24,11; rezum. cap.27; 27,4; 29,26; 33,8,
11; 34, 19; 39,11, 21, 39, 41; 40,26, 27, 28; 41,11; rezum. cap.42;
42,15, 16; 45,26, 28; 46,17; 47,7, 12, 19; 48,2, 3, 5, 10; 50,15;
51,17
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 13, 19, 25, 40; 2,7, 8, 9, 10, 11,
17, 18, 19, 20, 21; 3,8; 5,8; 6,16; 7,31; 10,16, 19, 24; 12,2;
15,13; 17,21, 23; 24,45; 25,13; 27,27; 28,1, 3; 30,20; 31,11;
32,17, 18, 20; rezum. cap.33; 33,1; 34,16, 17, 22; rezum.
cap.35; 35,9, 13, 15, 16, 19, 22; 37,2 4; 38,9, 12; rezum.
cap.39; 39,6, 19; 41,5; 42,17, 19; 43,5, 10, 25, 31, 32, 33, 37;
44,2, 25; 45,23; 46,4, 11, 1 3, 16, 19, 20; 47,6, 10, 13; 48,22;
49,4; 51,8, 14, 30
Domnul: sg. ac., în sintagma teamerii de Domnul/temerii de
Domnul 1,36; rezum. cap.23; rezum. cap.32
Domnului: sg. gen./dat. 7,35; 17,22; 23,29, 38; rezum. cap.25;
35,5, 6; 38,14; 39,9; 46,12, 16, 22; 48,24; 49,14; 50,19, 21; 51,14
Doamne: sg. voc. 23,1, 4; 36,5; 51,11, 12
Domn: sg. nom., în sint agma Marele Domn 39,8
Doamne: sg. voc. în sintagma Doamne Îm pãrate 51,1

DREPT, DREAPTÃ: ad j./s./adv./prep.
drept: pr ep. în loc. adv. drep t aceaea cuvânt 1
(cei) drepþi: s.m. pl. ac. 1,16; 28,26; 35,22, 25
drepþilor: s.m. pl. gen./dat. 3,1; 11,17; 3 4,21; r ezum. cap.35
(celui) drept: s.m. sg. gen. 11,24
dreptului: s.m. sg. gen./dat. rezum. cap.12; 12,2; 35,8, 9
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreap ta 12,12
(cel) drept: s.m. sg. ac. 13,21
(celor) drepþi: s.m. pl. gen. 27,32
(ceale) dreapte: s.n. pl. ac. 37,18
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. în dr eapta 47,6
dreapte: adj. f. pl. nom./ac. 2,16; 28,29; 41,2; 49,11
direaptã: adj. f. sg. nom./ac. 4,20; 9,24
drept: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 7,5; 8,17; rezum. cap.10;
33,15; 36,7; 44,17
drepþi: adj. m. pl. nom./ac. 9,22; 27,6
dirept: ad j. m. sg. ac. 10,26
dreaptã: adj. f. sg. nom./ac. 21,22, 24; 31,32; 32,20; 49,13; 51,20
drept: adv. 11,7; 20, 19; 34,4
drept: adv. în loc. adv. din drept „de la egal la egal” (cf. lat. ex
aequo) 13,14
DREPTATE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) DIREPTATE
direptat ea: sg. ac. 1,33
dreptat e: sg. ac. rezum. cap.2; 2,1, 13; 3,17; r ezum. cap.4; 4,33;
7,22; 15,1; 16,25; 26,27; 37,12; 45,31
dreptãþii: pl. gen. 3,32; 4,13, 21, 29; 5,12; 16,22; 17,20; 18,11;
30,15; 34,22; 36,19
dreptatea: sg. nom./ac. 7,6; rezum. cap.14; 14,17, 22; 17,10;
18,19, 29; 21,12; 25,12; r ezum. cap.27; 27,9
dreptãþile: pl. nom./ac. 17,24; 32,20; 33,2; 4 4,10
direptat e: sg. ac. 20,30
dreptãþilor: pl. gen. 24,33

(a) DOMOLI: v. IV
au domolit: ind. pf.c. 3.sg. 45,2

(a se) DUCE: v. III
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 4,19; 6,4
(nu te) duce: imperativ prohib. 2.sg. 5,11; 18,30; 22,14
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 11,32
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 13,28
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 14,20
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 31,8
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 46,4; 48,19
a duce: inf. prez. 46,10; 47,22

(a) DORI: v. IV
va dori: ind. viit.I. 3.sg. 40,22
-s dorite: pasiv ind. prez. 3.pl. 42,23

DUCERE: s.f.
ducerea: sg. ac., în sintagma ducerea apei (cf. lat. aquaeductus,
-Às ) 24,41

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnilor: pl. dat. 3,8
domn: sg. ac. 7,4
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DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. ac., în sintagmele Duhul Sfânt/duhul
înþelepciunii 1,9; 15,5
duhului: sg. gen./dat. 16,25; 17,6; 25,1; 38,24; 43,18
duhul: sg. nom. 24,27; 34,14; 39,8; 48,13
duhuri: pl. nom. 39,33
duhu: sg. ac. 48,27

Dumnezeul: sg. voc., în sintagma Tatãl ºi Dumnezeul vieþii meale 23,4
Dumnez eului: sg. gen., în sintagma partea Dumnezeului 24,16
Dumnez eule: sg. voc. 36,1
Dumnez eul: sg. nom./ac. 46,16, 17, 18; 47,19; 50,24
Dumnez eului: sg. dat. 50,19
Dumnez eul: sg. voc. 51,1

DULCE: adj./adv.
dulce: adj. f./n . sg. nom. 6,5; 23,2 4, 37; 24,27; 40,21
dulci: adj. n. pl. ac. 47,11
dulce: adv. 37,22

(a) DUREA: v. II
doar e: ind. prez. imper s. 9,20; 37,5
durând: gerunziu 11,11
va durea: ind. viit.I. 3.sg. 13,6
sã doarã: conj. pr ez. impers. 30,10

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. nom. rezum. cap.6
dulceaþã: sg. ac., în loc. adv. cu dulceaþã 9,15
dulceþii: sg. gen. 11,3
dulceaþã: sg. nom./ac. 24,20, 23; 30,16; 38,7, 11; 39,18

DURERE: s.f.
dur eare: sg. nom./ac. 2,4; 29,4; 30,12
dur eri: pl. ac. 3,29
dur erile: pl. ac. 14,15
dur earea: sg. nom./ac. 26,8; 27,32; 31,22; 38,7

DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnez eieºtii: f. sg. gen., în sint agma dumnezeieºtii teameri
rezum. cap.2
dumnezeieºti: n. pl. voc., în sintagma ceale dumnezeieºti roduri
39,17
dumnezeiasca: f. sg. ac., în sintagma dumnezeiasca rânduialã
rezum. cap.41
dumnezeiesc: n. sg. ac., în sintagma miros dumnezeiesc 50,17
DUMNEZEIEªTE: adv.
dumnezeiaºte: 49,3
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; 1,1, 8, 20, 33,
39; rezum. cap.2; 2,3, 6, 13, 15; 3,3, 4, 18, 20, 22, 34; 4,14, 15,
33; 5,3; 6,17, 23; rezum. cap.7; 7,5, 11, 12, 33; rezum. cap.9;
rezum. cap.10; 10,7, 17, 18, 21, 23, 27; rezum. cap.11; 11,13, 14,
15, 22, 28; rezum. cap.13; 13,9, 18; 14,11; rezum. cap.15; 15,1,
10, 11, 14; 16,3, 16, 19, 25, 30; 17,1, 16, 17, 25, 27; rezum.
cap.18; 18,5, 9, 20, 23; 19,18; 21,7; 23,19, 29; 24,1; 25,1; 26,3,
21, 27; 28,5, 27; 30,24; 32,28; r ezum. cap.33; 33,1, 10; rezum.
cap.3 4; 34,14, 29; rezum. cap.35; 35,10, 20; rezum. cap.36; 36,2,
5, 13, 19; rezum. cap.38; 38,2; rezum. cap.43; 44,16; 45,1, 20,
23, 29; 46,6; 47, 10, 15, 19, 24; rezum. cap.48; 48,5, 18, 22, 25;
50,18, 22
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele înþelepciunea lui
Dumnez eu/cuvântul lui Dumnezeu/iubirea lui Dumnez eu/
dar ul lui Dumnez eu/darurile lui Dumnezeu/cins tea lui
Dumnezeu/frica lui Dumnez eu/slujba lui Dumnez eu/apestirile
lui Dumnez eu/blagosloveniia lui Dumnezeu/blagoslo venia lui
Dumnez eu/putearea lui Dumnezeu/porunca lui Dumnez eu/
por uncile lui Dumnezeu/veastir ea lui Dumnezeu/gândirea de
Dumnez eu/mâna lui Dumnezeu/teamere de Dumnezeu/
teamerii de Dumnezeu/lepãdarea de Dumnezeu/ochiul lui
Dumnezeu/ochii lui Dumnezeu/ochii lui Dumnezeu/ochilor
lui Dumnez eu/darea lui Dumnezeu/privirea lui Dumnez eu/
înþelepciunii lui Dumnezeu/înþelepciunea lui Dumnezeu/
mânia lui Dumnezeu/judecata lui Dumnezeu/judecãþile lui
Dumnez eu/partea lui Dumnezeu/r ugãciunii lui Dumnez eu/
mãrimile lui Dumnez eu/plata lui Dumnz eu/numirea lui
Dumnezeu/legii lui Dumnezeu/mila lui Dumnezeu/faþa lui
Dumnez eu/adevãrul lui Dumnezeu/aleºilor lui Dumnez eu/
sf inþir ea lui Dumnezeu/lumina lui Dumnez eu/lauda lui
Dumnez eu 1,3, 5, 14, 23, 32; rezum. cap.2; 2,1, 3; rezum.
cap.3; 3,21; rezum. cap.6; 6,35, 37; 9,22, 23; rezum. cap.10;
10,4, 5; 10,14, 25; 11,13, 17, 23, 2 4; 14,22; rezum. cap.15;
15,8, 10, 19; rezum. cap.16; 16,1, 26; rezum. cap.17; 17,15,
24; rezum. cap.18; 18,12, 22, 26; 19,18; 21,13; 22,23; 23,10,
27, 37; rezum. cap.25; 25,8, 14, 15, 16; 26,17, 24; 28,8; 33,3,
17; 3 4,13, 15; 35,7, 26; r ezum. cap.36; 37,15; 38,8; rezum.
cap.39; rezum. cap.40; 41,24; 46,2; 47,12; 49,6; 50,7, 23, 26,
31; rezum. cap.51

F
(ase) FACE: v. III
fãcându(-sã): gerunziu cuvânt 1; 33,8
a f ace: inf. prez. cuvânt 1; 7,10; 11,23; rezum. cap.12; rezum.
cap.14; 15,16; 19,13, 25; 29,26; 31,10; rezum. cap.32; 45,11;
49,11; 51,24
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 2,17; 38,38
f aceþi: imperativ 2.pl. 3,2
fã: imperativ 2.sg. 3,19; 12,2, 6; 14,11, 13; 28,28, 29; 32,16;
35,11, 1 2; 38,18, 24; r ezum. cap.40
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,6; 7,32; 10,15, 17, 20; 17,1; 19,13;
31,9, 10; 32,17, 23; 33,14; 34,7; 38,15; 39,6, 34; 40,10; 42,17,
25; 43,5, 12, 37; 44,2, 21, 2 4; 45,2, 4, 7, 31; 46,9, 20, 23; 47,3,
10, 11, 29; 48,15, 18, 25; 49,5, 8, 15; 50,18, 24
(nu) f ace: imperativ prohib. 2.sg. 7,1; 8,19, 21; 10,6
(nu t e) face: imperativ prohib. 2.sg. 7,5
sã f aci: conj. prez. 2.sg. 7,13; 15,11; 33,30; 47,23
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 7,27; 12,1, 7
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,11; 17,15; 24,43; 25,33; 29,34;
31,6, 10; 34,10; r ezum. cap.44; 44, 17; 46,5
va f ace: ind. viit.I. 3.sg. 11,1; 13,4; 14,7; 15,1; 16, 15; 18,31; 19,25;
35,22; 38,7; 39,11; 50,31
f ace: ind. prez. 3.sg. 11,29; 14,20; 16,14; 18,18; 20,3; 27,25, 30;
28,2 1; 29,1; 31,2, 38; 32,24; 35,4; rezum. cap.42; 42,14
f aci: ind. prez. 2.sg. 12,1; 48,8
f ac: ind. prez. 3.pl. 19,2; 27,10; 40,21
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 19,13; 24,6
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 19,15, 24; 20,13; 22,4
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 30,27; 35,7; 41,8
fãcând: gerunziu 31,40; 34,31; 51,25
sã (sã) f acã: con j. prez. 3.sg. 42,9, 10
sã f acã: con j. prez. 3.sg. 42,11
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. impers. 45,19
fãcutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,24
(Te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 51,2, 3
FACERE; s.f.
f acerea: sg. ac. 10,29
f acerea: sg. ac., în sintagma facer ea de bine 29.9
FAGURE: s.m.; var. FAGUR
f agurul: sg. ac. 24,27
FALÃ: s.f.
fala: sg. nom. 9,22
FALCÃ: s.f.
fâlcile: pl. ac. 31,12
fãlcile: pl. nom. 36,21
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FAPTÃ: s.f.
fap tã: sg. ac. 3,9; 32,24
fap te: pl. ac. rezum. cap.7; 26,3
fap tele: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 11,10; rezum. cap.35; 35,2 4
fap telor: pl. gen. 16, 15
fap ta: sg. ac. 37,20; 38,25
FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
featele: pl. ac. rezum. cap.7
fata: sg. nom./ac. 7,27; rezum. cap.22; 22,3, 4; rezum. cap.26;
26,13; 42,9, 11
fatã: sg. nom./ac. 36,23, 23
featei: sg. gen. rezum. cap.42
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 4,4; 7,6, 26; 9,8; 10,5; 11,2; 12,19; 13,31, 32;
14,8; 19,24; 20,24; 21,25; 25,24; 26,4, 5; 31,15; 35,11, 16; rezum.
cap.36; 36,24; 38,8; rezum. cap.41; 41,26; 42,1
faþã: sg. nom./ac. 4,26; 9,8; rezum. cap.11; 25,31; 50,19
feaþii: sg. gen. 4,26, 32; 8,14; 18,24; 19,26; 20,24; 26,22; 35,15;
41,25
faþa: sg. ac., în loc. pr ep. (Înv.) de la faþa/în faþa/(Înv.) de faþa
„(de) dinaintea” 6,12; 19,11; 20,20; 21,2; 22,31; 29,34
feaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii „în f aþa; dinaintea”
16,31; 17,22
faþã: sg. ac., în loc. adj./loc. adv. de f aþã 24,37; 39,11; 51,3
faþa: sg. nom., în sintagma faþa lui Dumnezeu 38,8
feaþelor: pl. gen. rezum. cap.42
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
fãcãtorilor: s.m. pl. gen ., în sintagma fãcãtorilor de rãu 34,5
fãcãtoriul: s.m. sg. nom., în sintagma fãcãt oriul de unsori
„parfumierul” (cf. lat. unguent¼rius, -i¾) 38,7
fãcãtoriului: sg. gen., în sintagma fãcãtoriului de mir 49,1
FÃCLIE: s.f.
fãclia: sg. ac. 48,1
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: n. sg. gen. 49,1
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 20,25; 29,21, 22, 23
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. rezum. cap.20; 29.5
fãgãduinþãle: pl. ac. 24,33
fãgãduinþele: pl. nom. rezum. cap.44
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 35,4; 38,11; 39,31
(a se) FÃLI: v. IV
(sã) fãleaºte: ind. prez. 3.sg. 10,9, 30, 33, 34; 38,26
a (sã) fãli: inf. prez. rezum. cap.11; 50,22
sã (te) fãleºti: conj. prez. 2.sg. 11,4
(te) vei fãli: ind. viit.I. 2.sg. 17,27
(sã) va fãli: ind. viit.I. 3.sg. 24,1; 30,2, 3; 39,11
FÃLIE: s.f. (Trans.; Ban.; înv.) „mândrie”; „truf ie”
fãliia: sg. nom. rezum. cap.7
FÃLOS, -OASÃ: adj.
fãloasã: f. sg. nom. rezum. cap.3
FÃPTURÃ: s.f.
fãpturi: pl. ac. rezum. cap.1
FÃRÃDELEGE: s.f.
fãrãdelegii: sg. gen. 49,3

FÃÞARNIC , -Ã: adj.
fãþarnic: m. sg. nom./gen . 1,37; rezum. cap.37
(a) FÃÞÃRNICI: v. IV
fãþãrniceaºt e: ind. prez. 3.sg. 32,19
FÂN: s.n.
fânul: sg. nom./ac. 14,18; 40,16
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânã: sg. ac. 26,15
FE CIOARÃ: s.f.
fecioare: pl. nom. 7,26
fecioarei: sg. gen. 20,2
fecioara: sg. ac. 30,2 1
FE CIORIE: s.f.
feacioriia: sg. ac. 20,2; 42,10
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
fealiuri: pl. nom./ac. rezum. cap.6; rezum. cap.17; rezum. cap.21;
rezum. cap.23; 23,21; 25,3; 26,28; 34,11; rezum. cap.43; 43,27
fealiu: sg. nom. 20,16
feal: sg. gen. 23,27
fealiul: sg. nom./ac. 31,6; 37,31
FEMEIE: s.f.; var. FÃMEIE
fãmeile: pl. ac. 1,16
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereasta: sg. ac. 14,24
fereastã: sg. ac. 21,26
(a se) FERI: v. IV
(sã) va feri: ind. viit.I. 3.sg. 3,32; 32,21
nu feri: imperativ prohib. 2.sg. 4,1
(te) f ereaºt e: imperativ 2.sg. 4,23
a (sã) feri: inf. prez. rezum. cap.7; rezum. cap.11; rezum. cap.23
(sã) feri: inf. prez. fãrã a rezum. cap.16
(sã) fereaºt e: ind. prez. 3.sg. 26,13; rezum. cap.32
(a) FERICI: v. IV
fericeaºte: ind. prez. 3.sg. 25,32
au fericit: ind. pf.c. 3.sg. 45,8
FERICIRE: s.f.
fericirea: sg. nom. rezum. cap.3 4
FERICIT, -Ã: adj.
fericitu: m. sg. nom. rezum. cap.14
fericit: m./n. sg. nom. rezum. cap.14; 14,1, 2, 22; rezum. cap.15;
25,11, 12, 15; 26,1; 28,23; 31,8; 34,17; 50,30
fericiþi: m. pl. nom. 48,11
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. impers./3.sg. 1,20, 25, 28, 34, 40; 2,13; rezum. cap.3;
5,4, 17; 6,21; 7,19, 21; 8,17, 19; rezum. cap.9; rezum. cap.10;
10,2, 7, 9, 15, 27, 30; 11,18, 25; 12,3; rezum. cap.13; 13,22, 29,
30; rezum. cap.14; 14,1, 2, 5, 8, 9; 15,1, 7, 19; 16,3, 4, 20, 22;
17,11, 28, 30; 18,2, 5, 7, 32; 19,4, 17, 18, 21, 28; 20,1, 4, 5, 26,
32, 33; 21,5, 14, 25; 22,3, 9, 12, 17; 23,24, 37; 24,27; 25,6, 7,
11, 13, 16, 22, 23, 26; 26,1, 4, 18; 27,14; 28,25; 29,29, 31; rezum.
cap.30; 30,12, 14, 15, 17, 23, 25, 27; 31,4, 8, 9, 14, 22, 32, 33;
32,6; 33,3, 15, 22; 34, 10, 11, 15, 17; 35,5, 8, 26; 36,27; 37,11;
38,2; 39,23, 40; 40,25, 29; rezum. cap.41; 41,1, 3, 5, 18, 20;
rezum. cap.42; 42,6, 14, 16; r ezum. cap.43; 43,5, 7, 30, 31, 32,
33; 46,8; 47,19; 50,27, 30, 31
eºti: ind. prez. 2.sg. 3,20; 33,21; 36,19
era: ind. imp. impers./3.sg./pl. 20,19; 45,22; 51,9, 10
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este: ind. prez. im3.sg. 36,25; 38,32; rezum. cap.42
eram: ind. imp. 1.sg. 51,18
ias te: ind. prez. impers./3.sg. cuvânt 1; 1,1, 8, 28; 2,13, 23; 3,12,
18, 23, 34; 4,25; 5,6, 14, 15; 6,23, 31; 7,12, 28; 8,19; 9,25; 10,10,
12, 25, 27, 33; 11,3, 11, 12, 18, 23, 28; rezum. cap.12; 12,3;
13,24, 27, 30; 14,6, 17; 15, 11; 16,1, 12, 17, 22; 17,29; 18,5, 9,
10, 33; 19,16, 19, 20, 22, 23, 24, 28; 20,5, 6, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 23, 24, 25; 21,4, 7, 15; 22,26, 27; 23,15, 17, 38; 25,17; 26,20;
27,8, 22, 23, 24; 28,24; 29,3; 30,16; 3 1,7, 29, 37; rezum. cap.32;
32,8, 2 7; rezum. cap.33; 33,31; 34,5, 16, 18, 21, 25; 35,2, 13,
15; 36,2, 5, 12, 13, 20, 23, 25, 26; rezum. cap.37; 37,1, 8, 9, 16,
17, 21, 22, 23, 25; 38,13, 22, 32, 35; rezum. cap.39; 39,23, 24,
25, 26, 40; 40,2 7, 30; 41,4, 7; 42,9, 21, 23; 43,1, 8, 12, 29, 35;
44,9; 45,1, 27, 28; 46,12, 13; 51,3 4
ieste: ind. prez. 3.sg. 6,8, 9, 10, 15; 20,6
iestã: ind. prez. 3.sg. 20,5
-i: ind. prez. impers./3.sg. 3,21; 7,14; 10,30; 12,3; 13,19, 20; 14,3;
15,9; 20,10; 22,18; 25,13, 30; 28,4; 39,26
-s: ind. prez. 3.pl. 11,4; 26,7; 51,4
sânt : ind. prez. 3.pl. cuvânt 1; 1,23; 2,19; rezum cap.6; 7,24,
25, 26; rezum. cap.10; rezum. cap.11; 11,14, 26, 31; 12,3, 7;
13,23; rezum. cap.14; 14,3; rezum. cap.15; 1 5,12; rezum. cap.16;
16, 18, 22; rezum. cap.17; 17,3, 13; 18,8; 19,23; 20,14, 18; 23,9;
24,32; 25,1; 27,33; 29,35; 31,13, 18; 32,13; rezum. cap.33;
34,27; 36,17; 37,26, 28; rezum. cap.38; 38,12; 39,21, 33, 39;
40,11; 41,2, 10, 13; 42,7; rezum. cap.43; 43,36; 44,9, 10; 48,11;
50,8; 51,11
sântem: ind. prez. 1.pl. 8,6
sânt: ind. prez. 1.sg. 39,16
a f i: inf. prez. cuvânt 1; rezum. cap.12
f i: inf. prez. fãrã a cuvânt 1
f iind: gerunziu cuvânt 1; 28,5
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 16,10; 23,33; 41,5; 4 4,18, 20; 45,15;
46,1; rezum. cap.49; 49,18
va fi: ind. viit.I. im pers./3.sg. 1,13, 19; 3,15, 30; 6,11, 17, 22;
9, 14, 16, 25; 10,1; 11,26; 12,1, 13; 14,5, 10; 15,13; 19,3, 9; 20,8,
14, 17, 21, 26; 21,30; 22,3; 23,13, 31; 2 7,33; 28,12; 30,12; rezum.
cap.37; 37,4, 16, 29, 30, 33; 38,23; 41,12; 43,21; 48,12; 50,30
(nu) f i: imperativ prohib. 2.sg. 1,36, 37; 3,24; rezum. cap.5; 5,10;
7,9, 15; 13,2, 11, 13; 16,29; 31,20; 37,6
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 2,11; 6,6; 9,23; 12,6; 28,30; 45,30;
46,14
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,18; 4,15, 17; 6,30; 7,24; 11,25
sã f ii: conj. pr ez. 2.sg. 3,22; 4,3 4, 35; 5,5; 6,1, 37; 7,20; 9,4;
18,23, 33; 22,29; 31,19; 37,15, 32
f ii: imper ativ 2.sg. rezum. cap.4; 4,10; 5,12, 13; r ezum. cap.9;
9, 18; 27,13; 29,11; 31,27; 32,1, 12; 33,23
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 4,36; 5,14; 6,6; 9,22; 11,10; 23,10;
30,2 4; 33,31
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 6,33, 34; 7,6, 8; 11,10; 13,7; 1 8,33; 23,10;
31,32; 42,1
a f i: inf. prez. 7,6; 19,28; r ezum. cap.36; 50,25, 26
ar f i fost: cond. pf. 3.sg./pl. 16,11; 44,9
f i: inf. prez. fãrã a 17,29
f i(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 31,10
FIARÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) HIARÃ
f iiarãle: pl. ac. 10,13
f iarã: sg. ac. 12, 13
f iarãlor: pl. gen. 39,36
hiarãle: pl. ac. 17,4
FIER: s.n.
f ierului: sg. gen. 22,18
f ier: sg. ac. 28,24; 38,29; 48,19
f ierul: sg. nom./ac. 31,31; 39,31
f ier: sg. ac., în sint agma meaºterul de f ier „fierarul” 38,29
FIERBINTE: adj.
f ierbinte: n. sg. nom. 23,22

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ilisteilor: pl. gen. 46,20
f ilisteii: pl. nom./ac. 47,8; 50,28
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
f inicul: sg. ac. 24,18
f inic: sg. ac. 50,14
FIRE: s.f.
f irii: sg. gen. 36,21
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. în titlu: Spre Ecleziastul Isus, fiiul lui Sirah;
4, 11; 17,29; rezum. cap.22; 22,3; 30,1, 2, 3, 8, 9, 13; 34,24;
45,28; 46,9; 47,29; r ezum. cap.49; 49,14; rezum. cap.50; 50,1,
29; 51,1
f iiule: sg. voc. 1,33; 2,1; 3,14, 19; 4,1, 23; 6,18, 24, 33; 7,3; 10,31;
11,10; 14,11; 16,24; 18,15; 21,1; 31,26; 32,24; 37,30; 38,9, 16;
40,29
f iilor: pl. voc. 2, 11; 3,2; 23,7; 41,17
f iii: pl. nom./ac. 3,1; rezum. cap.7; 11,30; 14,26; rezum. cap.16;
16,1; 23,34, 35; rezum. cap.30; 32,26; 33,22; 36,25; 38,26; 40,1,
19; 41,8, 10; 44,9, 13; 45,16; 46,12, 15; 47,2, 22; 50,14, 18
f ii: pl. nom./ac. 3,3, 6; 7,25; 16,3, 4; 23,33; 25,10
f iilor: pl. gen. 3,11; 4,12; 15,22; 30,7; 33,22; 41,9; 42,5; 45,11;
50,22
f iiului: sg. gen./dat. 3,13; 33,20; 45,31
f iiu: sg. nom. 47,14; 48,10
FLACÃRÃ: s.f.
f lacãra: sg. ac. 28,26
f lacãrã: sg. ac. 36,11
FLÃMÂND, -Ã: adj.
f lãmând: n. sg. ac. 4,2
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au f lãmânzit : ind. pf.c. 3.pl. 16,27
vor flãmânzi: ind. viit.I. 3.pl. 24,29
FLOARE: s.f.
f lorile: pl. nom. 24,23
f lori: pl. voc. 39,19
f loarea: sg. ac. 50,8
FOAIE: s.f.
f oaia: sg. ac. 14, 18
FOAMETE: s.f.
f oametea: sg. nom. 39,35; 40,9
f oamete: sg. ac. 48,2
FOC: s.n.
f oc: sg. nom./ac. 2,5; 7,19; 23,23; 28,13; 43,4; 45,17; 48,3, 9;
50,9; 51,6
f ocul: sg. nom./ac. 3,33; 8,4; 9,9, 11; 11,34; 15,17; 16,7; 23,22;
28,12, 14; 31,31; 39,31, 35; 40,32; 43,23; 48,1; 50,9
f ocului: sg. gen., în sint agma para focului 8,13
f oc: sg. ac., în sintagmele parã de foc/vãpaie de foc 21,10; 45,24
f ocului: sg. gen. 22,30; 38,29
FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac., în loc. adj. de folos/fãrã folos 10,4; 15,22; 16,4;
20,6, 10, 14; 28,25; rezum. cap.41
f olos: sg. nom. 20,32; 30,25; 41,17
(a) FOLOSI: v. IV
va folosi: ind. viit.I. impers./3.sg. 5,1; 29,14; 30,19; 39,15
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. 5,10
f oloseaºte: ind. prez. impers./3.sg. 34,28, 30, 31; rezum. cap.38
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vei fugi: ind. viit.I. 2.sg. 11,10
a fugi: inf. prez. rezum. cap.21
fugi: imper ativ 2.sg. 21,2
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 22,27
fuge: ind. prez. 3.sg. 29,21

folosesc: ind. prez. 3.pl. 37,31
vei f olosi: ind. viit.I. 2.sg. 38,22
FOLOSINÞÃ: s.f. (Înv.) „folos”
folosânþele: pl. ac. rezum. cap.4

FUL GER: s.n.
fulgerul: sg. nom. 32,14
fulgerele: sg. ac. 43,14

FOLOSITOR, -TOARE: adj.
folositoare: n. pl. nom. 7,24
folositoriu: m. sg. nom. rezum. cap.10
folositoare: f. sg. nom. rezum. cap.30

FUM: s.n.
fumul: sg. nom. 22,30

FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen./dat. 7,13; 33,20
fratele: sg. nom./ac. 7,20; 29,13; 45,7
fraþilor: pl. gen. 10,24; 25,2; 50,13
frate-mieu: sg. nom. 29,34
frate: sg. ac. 33,31
fraþi: pl. nom. 34,27
fraþii: pl. nom. 40,2 4
fraþilor: pl. dat. adn. 49,17

FUND: s.n.
fundul: sg. ac. 1,2; 23,28; 24,8
FUR: s.m.
fur: sg. ac. 5,17
furul: sg. nom. 20,2 7
FURTIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG
furtuºag: sg. ac. 41,24

FRÃMÂNTÃTURÃ: s.f. „bolo van”, „bulgãre” (cf. Indice Dn)
frãmântãtura: sg. ac. 22,18

FURTUNÃ: s.f.
furtunã: sg. ac. 33,2

FRÂNÃ: s.f.; vezi FRÂU
(a se) FRÂNGE: v. III
(sã) va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 13,3

G

FRÂU: s.n.; var. (În v.) FRÂNÃ
frâu: sg. ac. rezum. cap.28
frâne: pl. ac. 28,29

GALBAN: s.n.; var. GALVAN (cf. Indice Iº)
galvanul: sg. ac. 24,21

(a) FRE CA: v. I
freace: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 6,36

GALBEN , -Ã: ad j.; var. (Reg.) GALBIN, -Ã
galbinã: f. sg. ac. 47,20

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac., în sint agmele frica Domnului/frica lui
Dumnezeu/frica morþii rezum. cap.1; 1,11, 12, 16, 17, 22, 27,
34; rezum. cap.2; 7,21; 9,18, 22; rezum. cap.15; 16,1; 19,18;
23,27, 31, 37; 25,8, 14, 15, 16; rezum. cap.27; 27,4; 28,8; 37,15;
40,4, 26, 27, 28; 45,28; 49,6
fricã: sg. ac., în loc. adj. fãrã fricã 1,28
fricã: sg. ac. 2,1; 4,19; 19,21; 22,20; 32,22; 40,7
frica: sg. ac. 2,6; 17,4; 23,27; 36,2; 45,2

GARD: s.n.
gard: sg. nom. 36,27

FRICOS, -OASÃ: adj./s.
fricosului: s.m. sg. gen. rezum. cap.22
(cel) fricos: s.m. sg. ac. 37,12
fricoasã: adj. f. sg. nom./ac. 22,22, 23
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoasã: f. sg. nom. 15,9
frumoasei: adj. antep. f. sg. gen. 24,24
frumoase: n. pl. nom. 45,15

GATA: adj. in v.
gata: 51,4
GAZDÃ: s.f.
gazdã: sg. voc. 29,33
(a se) GÃTI: v. IV
gãteaºte: imperativ 2.sg. 2,1; 18, 19, 23; 29,33
gãti(-vor): ind. viit.I. 3.pl. 2,20
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 26,2 7; 45,26
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 33,4
(sã) vor gãti: ind. viit.I. 3.pl. 39,37
sã gãteascã: conj. prez. 3.sg. 47,15
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtitã: f. sg. ac. 49,14

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE; (Reg.) FRÂMSEAÞE
frumseaþea: sg. nom./ac. 9,5, 9, 11; 25,28; 26,21, 22; r ezum.
cap.27; r ezum. cap.36; 36,24; 40,22; 43,10, 20
frumseaþe: sg. ac. 25,28; 42,12
frâmseaþea: sg. nom./ac. rezum. cap.43; 43,1
frumseþii: sg. gen. 44,6

GÃZDAC, -Ã: s.m./f. „bogat” (cf. Indice Jd)
(cel) gãzdac: s.m. sg. ac. rezum. cap.8

FRUNZÃ: s.f.
frunzele: pl. ac. 6,3

(a se) GÂLCEVI: v. IV
sã (te) gâlceveºti: conj. pr ez. 2.sg. 9,13

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 33,32

GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 4,19; 33,5
gând: sg. ac., în sintagma de un gând (despre prieten, prietenie)
„în deplinã armonie”, „de bunã-credinþã” 6,12
gândul: sg. ac. 19,8; 2 7,5; 29,22

(a) FUGI: v. IV
sã fugã: conj. preu. 3.pl. 6,35

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. ac. 8,19
gâlceava: sg. ac. 40,4
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GRABNIC, -Ã: ad j.
grabnic: m. sg. nom. 4,34

(a) GÂNDI: v. IV
gândeaºte: imperativ 2.sg. 3,22; 8,16
va gândi: ind. viit.I. 3.sg. 14,22; 34,9; 37,9
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,23; 16,23
a gândi: inf. prez. 17,5
au gândit : ind. pf.c. 3.sg. 17,30
vor gândi: ind. viit.I. 3.pl. 21,20
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 39,38

GRAI: s.n.
graiurile: pl. ac. 12,12
graiului: sg. gen. 20,6
graiu: sg. nom./ac. 23,15, 17
graiul: sg. ac. 35,17

GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom./ac. 6,37; 19,19; 22,19, 20, 22, 23; 23,2, 4;
27,7; rezum. cap.31; 31,1; 40,30; 42,20; 43,25
gândir ea: sg. nom., în sintagma gândir ea de Dumnezeu
9,23
GEANÃ: s.f.
geanele: pl. ac. 26,12

GRÃDINÃ: s.f.
grãdina: sg. ac. 24,42

(a) GEME: v. III
gemut-au: ind. pf.c. 3.sg. 25,25
gemând: gerunziu 30,21
geame: ind. prez. 3.sg. 36,27

(a) GRÃI: v. IV
grãind: gerunziu cuvânt 1
a grãi: inf. prez. rezum. cap.4; 11,8; 13,14; 18,19; 20,5; rezum.
cap.22
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 4,30; 22,14
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 5,13; 11,21; 32,4, 10; 37,12
sã grãiascã: con j. prez. 3.sg. 8,5
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,26, 27
au grãit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,28, 29; 36,17
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 22,1
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 22,9; 37,23
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 27,13
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
grãiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.32
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 51,33

GEMERE: s.f. „geamãt”
geamer ea: sg. ac. 19,11
jemerii: sg. gen. 35,17
GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz) GENUNCHE: s.n.
genunche: s.n. pl. ac. 25,32
GER: s.n.
gerul: sg. ac. rezum. cap.43
jerul: sg. nom. 43,21
GHEAÞÃ: s.f.; var. (Înv.) GHIAÞÃ
ghiaþa: sg. nom. 3,17

GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. ac. 20,30
grãmada: sg. ac. 44,22

GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gâciturii: sg. gen. rezum. cap.34
gâciturile: pl. nom./ac. 34,5; 47,17
GLAS: s.n.
glasului: sg. gen. 17,11
glasul: sg. nom./ac. 21,23; 29,5; 30,7; 38,30; 39,20; 43,18; 45,5;
46,20, 23; 48,22
glas: sg. ac. 34,29; 39,17; 50,18
glasurile: pl. ac. 50,20
GLOATÃ: s.f.
gloat e: pl. ac. 18,32
gloat a: sg. ac. 37,26
gloatã: sg. ac. 41,22
(a) GOLI: v. IV
va goli: ind. viit.I. 3.sg. 4,21
goleaºt e: ind. prez. 3.sg. 27,17
GOLICIUNE: s.f. (fig.) „dezvãluire” (cf. lat. d½nÀd¼ti¹, -¹nis)
goliciunea: sg. nom. 11,29
(a se) GONI: v. IV
gonescu: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
(sã) va goni: ind. viit.I. 3.sg. 13,25
goneaºt e: ind. prez. 3.sg. 23,2 7; 30,24; 31,5; 34,2
va fi gonit : pasiv ind. viit.I. 3.sg. 23,30
(sã) goneaºte: ind. prez. 3.sg. 30,20
goneaºt e: imperativ 2.sg. 38,21
GONIRE: s.f.
gonirile: pl. ac. 32,23

(a) GRÃBI: v. IV
(nu) grãbi: imperativ prohib. 2.sg. 2,2
grãbind: gerunziu 11,11
grãbeaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,24; 18,14; 38,19
grãbeaºt e: imperativ 2.sg. 36,10
au grãbit: ind. pf.c. 3.sg. 43,5, 14; 50,19

(a) GRÃMÃDI: v. IV; var . (Neob.) (a) GRÃMÃZI
(nu) grãmãdi: imperativ prohib. 2.sg. 8,4
a grãmãzi: inf. prez. rezum. cap.11
grãmãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 14,4
GRÃMÃDIRE: s.f.
grãmãdire: sg. ac. 39,22
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 47,2
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 11,10; 19,8; 38,10; 41,22
greºalei: sg. gen. 14, 1
greºalelor: pl. gen. 18,27
greºalele: pl. nom./ac. 23,2, 3, 26; 28,5; 39,7
greºala: sg. nom./ac. 23,13; 27,3; 38,10
greºale: pl. ac. 23,16; 32,16
(a) GREªI: v. IV
sã greºeºti: conj. pr ez. 2.sg. 9,19; 42,1
greºaºt e: ind. prez. 3.sg. 19,4; 23,13; 27,3; 38,15
au gr eºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19, 17; 23,33; 27,1
greºesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.27
GREU, GREA: ad j./adv./s.
greu: adv. rezum. cap.12
greu: adj. n . sg. nom./ac./dat. 22,8; 33,30; rezum. cap.40; 40,1
(mai) greale: adj. f. pl. nom. 26,7
greale: adj. n. pl. nom. 26,28; 29,35
grea: adj. f. sg. nom. 27,16; 31,2
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greale: ad j. f. sg. dat. 32,25
greu: s.n. sg. ac., în loc. adv. cu greu 26,28

harurile: pl. nom. 20,13
harului: sg. gen. 32,3

GREUTATE: s.f.
greotate: sg. ac. 13,2

HER UVIM: s.m.
heruvimi: pl. ac. 49,10

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. nom./ac. cuvânt 1; 32,2; 38,32; 40,1; rezum. cap.41;
41,4, 15
grije: sg. ac., în sintagma (Înv.) purtãtori de grije rezum. cap.17
grijea: sg. nom. 30,26; 3 1,2; 42,9
grija: sg. nom./ac. 32,2; r ezum. cap.39

HIACHINTH: s.n. (cf. Indice Iº)
hiachinth: sg. ac. 40,4; 45,12

(a) GRIJI: v. IV
grijaºte: ind. prez. 3.sg. 38,7
va griji: ind. viit.I. 3.sg. 38,9
au grijit: ind. pf.c. 3.sg. 50,4

HIARÃ: s.f.; vezi FIARÃ
HOLERÃ: s.f.; var. (Trans., Ban.) COLERÃ
colerã: sg. ac. 37,33
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. nom./ac. 29,29; 36,20
hranii: sg. gen. 31,4
hranã: sg. ac. 33,25; 40,30

GRIJNIC, -Ã: ad j. (Înv.) „grijuliu”
grijnic: m. sg. nom. 3,22, 24
grijnice: f. sg. gen. 26,16
grijnica: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.42

(a) HRÃNI: v. IV
hrãni(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,3
hrãneaºte: imper ativ 2.sg. 29,33
hrãneaºte: ind. prez. 3.sg. 40,30

GRINDINÃ: s.f.; var. GRINDINE
grindinii: sg. gen. 32,14; 43,16
grindinea: sg. nom./ac. 39,35; 46,6
grindinã: sg. ac. rezum. cap.43

HRISTOS: s.m. „uns” (cf. lat. christus)
hristosului: sg. gen. 46,22
HULÃ: s.f.
hulã: sg. ac. 22,27; 42,11
hula: sg. ac. 38,18

GR OAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 12,15; 27,29

(a se) HULI: v. IV
(sã) huleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
sã huleascã: conj. pr ez. 3.sg. 8,22

GR OAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: m. sg. nom. 9,25; 43,31
GR UMAZ: s.m.
grumazul: sg. nom./ac. 6,25; 33,27; 51,34

HULITOR, -TOARE: s./adj. (cf. Indice Pr)
[cei] hulitori: s.m. pl. nom. rezum. cap.8
(celui) hulitoriu: s.m. sg. gen. 8,14
hulitoriului: s.m. sg. gen. 19,28
hulitoriu: adj. m. sg. nom. 33,6

GUNOI: s.n. „bãlegar”
gunoiul: sg. ac. 9,10
gunoiu: sg. ac. 22,2
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 5,14; 13,30; 14, 1; 15,5, 9, 10; 20,21, 22, 26;
21,20, 29; 22,27; 23,9, 10, 17, 23; 24,2; 26,15; 27,26; 29,31;
30,18; 34,8; 39,7, 41; 40,32; 41,19; 49,2; 51,33
gurii: sg. dat. adn. 8,14
gurii: sg. gen ./dat. 20,15; rezum. cap.22; 22,33; 23,7; rezum.
cap.28; 28,28, 29; 39,22
gurã: sg. ac. 20,31; 21,6; 28,14
gura: sg. ac., în sintagma gura Celui Preaînalt 24,5
GUSTARE: s.f.
gustãrii: sg. gen. rezum. cap.31
gustare: sg. ac. 50,16

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 9,17; 14,17; 21,11; 41,7; 51,9
iadul: sg. nom. 28,25
iadului: sg. gen. 51,7
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 34,30
IARÃªI: adv.
iarãºi: 16,31; 17,2; 19,13; 21,1; rezum. cap.26; 29,2; 33,7; 34,31; 49,9
IARNA: adv.
iarna: 21,9

GUTÃ: s.f. „picãturã” (cf. lat gutta, -ae)
gut a: sg. ac. 24,21

IATÃ: interj.
iatã: 16,18; 18,17; 24,43

H

IAZ : s.n.
iaz: sg. ac. 24,41
iazul: sg. ac. 24,43

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac., în sintagma haina mãririi 6,32; 15,6
hainã: sg. ac. rezum. cap. 11
HAR: s.n.
har: sg. nom./ac. 3,20, 34; 12, 1; 20,17; 21,19; 26,19; r ezum.
cap.29; 30,6; 32,9, 14; 35,4; 37,24; 39,19; 42,1; 44,27
harul: sg. nom./ac. 7,21; 26,16; 29,20; 32,14; 40,22

IDOL: s.m.
idolului: sg. dat. 30,19
IERI: adv.
ieri: 38,23
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(a se) IERTA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 2,13
iar tã: imper ativ 2.sg. 3,15
sã (sã) iarte: con j. prez. 3.pl. 21,1
a ierta: inf. prez. rezum. cap.28
(sã) v or ierta: ind. viit.I. 3.pl. 28,2

inimilor: pl. gen. rezum. cap.42
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima 47,10
INIMOS, -OASÃ: adj.
inimos: m. sg. nom., în sintagma inimos în cuvinte rezum. cap.5
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: ind. prez. 3.sg. 2,14
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 4,14; 39,2
sã între: conj. prez. 3.sg. 9,2
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 9,20

IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. cuvânt 1
iertare: sg. nom., în sint agma împreunã ier tare 19,15
IERTAT, -Ã: ad j.
iertat: n. sg. ac. 5,5

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. nom./ac. 1,5; 19,27; 50,5
întrãrii: sg. gen. 1,7

IERUSALIMLEAN: s.m. „care este de loc din Ierusalim”
Ier usalimleanul: sg. nom. 50,29

IR: s.n. (cf. Indice Înþ)
iruri: pl. ac., în sintagma iruri de dulceaþã 38,7

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 15,10
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 24,5, 41
a ieºi: inf. prez. 25,34
ies: ind. prez. 3.pl. 28,14; 41,19
ieºi: imper ativ 2.sg. 29,34
iase: ind. prez. 3.sg. 30,8; 42, 13
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 30,8

(a) ISCODI: v. IV
am iscodit : ind. pf.c. 1.sg. 51,20
ISPITÃ: s.f.
is pitã: sg. ac. 2,1; 4,18; 6,7; 33,1; 44,21
is pita: sg. nom. rezum. cap.27; 27,6, 8

IEªIRE: s.f.
ieºirii: sg. gen. 11,28; 33,24; 40,1
ieºirea: sg. ac. 14,17; 30,5; 38,24
ieºire: sg. ac. 25,34; 43,2
ieºirile: pl. ac. 50,8

(a se) ISPITI: v. IV
sã is piteºti: conj. pr ez. 2.sg. 3,22
(nu) ispiti: imperativ prohib. 2.sg. 3,24
va ispiti: ind. viit.I. 3.sg. 4,19; 13,14; 39,5
is piteaºte: ind. prez. 3.sg. 18,23
(sã) ispiteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2 7
(s-)au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 31,10
e is pitit: pasiv ind. prez. 3.sg. 34,9, 11
is piteaºte: imperativ 2.sg. rezum. cap.37; 37,30
[vei fi] is pitit: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 42,8

ILÃU: s.n.; var. (În v.) ILEU
ileu: sg. ac. 38,29
(a se) IMPUTA: v. I; var. (Înv.) (a se) ÎMPUTA
a (sã) îm puta: inf. prez. rezum. cap.15
(nici) împuta: imperativ prohib. 2.sg. rezum. cap.41
(nu) împuta: imperativ prohib. 2.sg. 41,28

ISPRAVNIC: s.m.
is pravnic: sg. ac. 17,14

IMPUTARE: s.f.; var. (În v.) ÎMPUTARE
împutare: sg. ac. 22,27

ISTEÞ, ISTEAÞÃ: s.m./f.
(cel) isteþu: s.m. sg. nom. 18,28

IN: s.n.
in : sg. ac., în sintagma in crud „in aspr u” 40,4

ISTEÞIE: s.f.
is teþiile: pl. ac. 1,6
is teþie: sg. nom. 19,22

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. cuvânt 1; 1,12, 18, 40; 2,2; 3,31; 4,3, 9; 7,28;
8,3, 22; 9,13; 10,15; 11,32; 12, 15; 13,31; 14,23; 16,20, 23, 2 4,
25; 17,6; 19,6, 12; 21,7, 17, 29; rezum. cap.22; 22,24; 23,2; 26,4,
5, 24, 25; 27,22; 29,15; 30,24, 27; 34,6; 37,9, 21; 38,20, 21, 27,
28, 31, 34; 39,6, 41; 40,20, 26; 42,18; 43,20; 45,31; 46,13; 48,10;
49,4; 50,29, 30; 51,20, 28
inimã: sg. ac. rezum. cap.1; 6,35, 37; 7,5; 17,5; 25,31; rezum.
cap.37; 37,17
inimã: sg. ac., în sintagmele inimã îndoitã „inimã înºelãtoare,
nesincerã”/ inimã îndãrãvnicã/slab de inimã//inima neînþeleptã
1,36; 3,28; 7,9; 22,19; ; rezum. cap.36
inimile: pl. nom./ac. 2,10, 20
inima: sg. nom./ac., în sintagmele îndoit cu inima „viclean”/slãbãnojiþi
cu inima „cu inima slabã”/inima vârtoasã „inimã insensibilã”/inima
ce întrã prin doao cãli „cel duplicitar”/inima vicleanã/inima înþeleaptã
ºi înþelegãtoare/uºor cu inima „slab de înger”/inima întãritã/inima
fricoasã/inima înþeleaptã/inima îndãrãvnicã 2,14, 15; rezum. cap.3;
3,2 7, 28, 29, 32; 19,4; 22,19, 22, 23; 36,21, 22
inimii: sg. gen . 5,2; 6,2; rezum. cap.7; 7,12; 11,32; 13,32; 16, 11;
18,10; 25,9, 17, 18, 31; 26,8; 27,7; rezum. cap.30; 30,12, 16,
23; 3 1,36; rezum. cap.33; 38,19; 40,2, 7; 50,25
inimile: pl. nom./ac. 17,7; 21,20; 23,28; 24,11; 31,31; 48,21
inimii: sg. gen., în sintagma ceale dinlãuntr ul inimii „mãruntaiele”
(cf. lat. pr aecordia, -¹r um) 33,5

(a) IUBI: v. IV
iubesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 1,10, 15; 2,18, 19; 4,15; 3 4,15
iubiþi: imperativ 2.pl. 2,10
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,4, 27; 4,13, 15; 13,19; rezum. cap.14;
30,1; 31,5; 32,5; 47,24
vei fi iubit: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 3,19
a iubi: inf. prez. rezum. cap.6; 10,10
vei iubi: ind. viit.I. 2.sg. 6,34
iubeaºte: imper ativ 2.sg. 7,23, 32; rezum. cap.13; 13,18; 27,18
iubi: inf. prez. fãrã a 8,20
va fi iubitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 15,13
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 47,10
ai f ost iubit: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 47,17
IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. nom., în sintagma iubirea lui Dumnezeu 1,14
iubirea: sg. nom./ac. 3,1; rezum. cap.6; 11,15; rezum. cap.27; 40,20
iubir e: sg. ac. 7,39
iubiri: sg. gen. 24,24
iubirii: sg. gen. 25,16
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubit: adj. m. sg. nom./ac. 7,20; 20,13
iubitul: s.m. sg. nom. 45,1; 46,16
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(a se) ÎMBRÃCA: v. I
vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 6,32
(sã) va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 13,1; 43,22
va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 15,5
au îmbrãcat: ind. prez. 3.sg. 17,2; 45,9 (forma din ur mã a fost
corectatã în text din au îngropat , dupã induit din Vulgat a)
(te) vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 27,9
(sã) îmbracã: ind. prez. 3.sg. 40,4
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 45,16
îmbrãcându(-sã): gerunziu 50,11

IUBIT OR, -TOARE: s.m./f.
iubitoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.31
IUTE: adj./adv.
iute: adv. 18,18
iute: adj. m. sg. nom. 31,2 7
(a se) IUÞI: v. IV
sã (te) iuþeºti: conj. pr ez. 2.sg. 12,12
(s-)au iuþit: ind. prez. 3.sg. 14,1
(sã) va iuþi: ind. viit.I. 3.sg. 20,23

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 45,10
îmbrãcãmintea: sg. ac. 50,12

IUÞIME: s.f. „furie”
iuþimea: sg. nom./ac. 27,33; 36,8; 39,33, 34; 40,4; 45,23
iuþime: sg. ac. 39,16

(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
vor îmbrãþiºa: ind. viit.I. 3.pl. 4,13
îmbraþiºe: ind. prez. 3.sg. 30,21

(a se) IZBÃVI: v. IV
sã (sã) izbãveascã: con j. prez. 3.sg. 6,2
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 33,1; 40,24
izbãvind: gerunziu rezum. cap.35
(s-)au izbãvit: ind. pf.c. 3.pl. 46,10
au izbãvit : ind. pf.c. 3.sg. 47,31; r ezum. cap.48; 50,4
sã izbãveascã: conj. prez. 3.sg. 50,26
ai izbãvit: ind. pf.c. 2.sg. 51,3, 4, 16
izbãveºti: ind. prez. 2.sg. 51,12

ÎMBRÃÞIªARE: s.f.
îmbrãþiºarea: sg. ac. rezum. cap.24
(a se) ÎMBUC A: v. I
sã (sã) îmbuce: conj. prez. 3.sg. 36,11
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 43,23

IZBÂNDÃ: s.f. (În v. ºi rar) „pedeapsã”, „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. 5,1; 28,1; 39,33, 35
izbândii: sg. gen. 5,9, 10; 12,4
izbânda: sg. nom./ac. 7,19; 12,4, 7; 25,21; 27,31; rezum. cap.28; 35,23
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a rãzbuna”
izbândind: gerunziu 5,3; 39,36
va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 5,3
(sã) va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 23,30
a (sã) izbândi: inf. prez. 28,1
(m-)am izbândit: ind. pf.c. 1.sg. 34,13
(a) IZBUCNI: v. IV; var. (a) IZBUGNI
izbugnesc: ind. prez. 3.pl. 11,32
IZVODIRE: s.f.
izvodirea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.24
IZVOR: s.n.
izvorul: sg. nom./ac. 1,5; 21,16
izvoarãle: pl. ac. 39,17
Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
voiu îmbãta: ind. viit.I. 1 .sg. 24,42
(te) îmbatã: imper ativ 2.sg. 32,17
au îmbãtat : ind. pf.c. 3.sg. 39,28
(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
îmbãtrãneaºte: imperativ 2.sg. 2,6
îmbãtrânesc: ind. prez. 3.pl. 8,7; 11,16
îmbãtrâneaºte: imperativ 2.sg. 11,21
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,5
(sã) va îmblânzi: ind. viit.I. 3.sg. 34,23
vor îmblânzi: ind. viit.I. 3.pl. 39,34
au îmblânzit: ind. pf.c. 3.sg. 43,25
a îmblânzi: inf. prez. 45,20; 48,10
(a se) ÎMB OGÃÞI: v. IV
(sã) va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 19,1
a (sã) îmbogãþi: inf. prez. 27,1

(a) ÎMPÃCA: v. I
a împãca: inf. prez. 48,10
ÎMPÃCÃCIUNE: s.f.
împãcãciunea: sg. nom. 27,23
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr at: sg. nom./ac. cuvânt 1; 18,1; 24,34
Împãratul: sg. nom. (aici) „Dumnezeu” 1,8
împãr atul: sg. nom./ac. 7,4, 5; 10,3, 12; 38,2; 51,7
împãr aþilor: pl. gen. 8,3; 45,3
împãr atului: sg. gen./dat. 45,31; 46,23; 48,26
împãr aþi: pl. ac. 48,6, 8
împãr aþii: pl. nom. rezum. cap.49; 49,6
Îm pãratului: sg. gen ./dat., în sintagmeleÎm pãratului celui
preaînalt/Îm pãratului celui înalt 50,15, 17
Împãrat e: sg. voc., în sintagma Doamne Îm pãrate 51,1
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 47,15
a împãrãþi: inf. prez. 47,23
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom./ac. 10,8; 46,16
împãrãþiii: sg. gen. 47,13
împãrãþia: sg. ac. 47,23; 49,7
împãrãþie: sg. ac. 47,23
(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. IV „a se face pãrtaº la ceva”; „a sta la un
loc”, „a pune laolaltã” (cf. lat. commÀnic¹)
(nu te) împãr tãºi: imperativ pr ohib. 2.sg. 8,5
(sã) va împãr tãºi: ind. viit.I. 3.sg. 13,1, 3, 21
(sã) împãr tãºaºte: ind. prez. 3.sg. 13,2
ÎMPÃRTÃªIRE: s.f. „înþelegere”
împãr tãºire: sg. nom. 22,27
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 1,2 4; 27,28
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,19; 44,26; 45,25
a (sã) împãrþi: inf. prez. rezum. cap.33
împarþi: ind. prez. 2.sg. 33,24
ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþir ea: sg. ac. 14,15

810

INDICE

ECLEZIASTICUL
(nu) împr umuta: imperativ prohib. 2.sg. 8,15
vei împr umuta: ind. viit.I. 2.sg. 8,15
(sã) îm prumutã: ind. prez. 3.sg. 19,3
împrumutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.29
împrumut eazã: ind. prez. 3.sg. 29,1
împrumut eazã: imper ativ 2.sg. 29,2
au împr umutat: ind. pf.c. 3.pl. 29,10

(a se) ÎMPIEDICA: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
au împiedecat: ind. pf.c. 3.sg. 3,26
(t e) vei împeideca: ind. viit.I. 2.sg. 32,25
(s-)au îm piedecat: ind. pf.c. 3.sg. 46,5
(a) ÎMPISTRI: v. IV
împistreaºte: ind. prez. 3.sg. 38,28
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
împodobit-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,27
va îm podobi: ind. viit.I. 3.sg. 38,31
au împodobit: ind. pf.c. 3.sg. 42,21
(s-)au îm podobit: ind. pf.c. 3.pl. 48,11
a împodobi: inf. pr ez. 50,15

ÎMPRUMUTARE: s.f.
împrumut are: sg. ac. 18,33; rezum. cap.29
împrumut area: sg. ac. 29,4
împrumutãrii: sg. gen. 29,35
(a) ÎMPUNGE: v. III „a înþepa”
împunge: ind. prez. 3.sg. 22,24

ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobitã: f. sg. ac. 9,8
împodobite: n. pl. nom. 45,14
împodobit: n. sg. ac. 50,10

(a se) ÎMPUTA: v. I; vezi (a se) IMPUTA
ÎMPUTARE: s.f.; vezi IMPUTARE

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
îm protiva: pr ep. rezum. cap.3; 3,33; 4,32; 6,12, 15; rezum. cap.8;
8,2, 14, 17; 22,21, 22; rezum. cap.23; 23,33; rezum. cap.28;
29,16.17.18; 30,6; rezum. cap.33; 33,15; 37,5; 38,30; 42,25;
45,22; 46,8, 9; 47,10; 48,20
împrotivã: adv. rezum. cap.4; 4,30; 36,22
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(sã) va îm protivi: ind. viit.I. 3.sg. 29,7

(a se) ÎMPUÞINA: v. I
vei împuþina: ind. viit.I. 2.sg. 28,10
împuþineazã: ind. prez. 3.pl. 30,26
(sã) îm puþinã: ind. prez. 3.sg. 31,33
împuþinând: gerunziu 31,40
(nu) împuþina: imper ativ prohib. 2.sg. 35,10
(sã) îm puþineazã: ind. prez. 3.sg. 41,3; 42,22
au împuþinat: ind. pf.c. 3.sg. 48,2
ÎMPUÞINARE: s.f.
împuþinarea: sg. ac. 31,4
împuþinare: sg. nom. 39,23

ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj.; var. ÎMPROTIVITORIU
împrotivitoriu: m. sg. nom. 23,15
împrotivitoar e: f. sg. nom. 25,30
ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (În v.) ÎMPREGIUR
împrejur: adv. în sintagma împrejur vãzãtoriul Dumnez eu (cf. lat.
cir cumspector Deus) 7,12
împregiur: adv. 9,7; 45,9, 10; 46,19
împregiurul: pr ep. 30,18; 43,13; 50,13, 14
(a) ÎMPRESURA: v. I
va îm presura: ind. viit.I. 3.sg. 13,8
au împresur at: ind. pf.c. 3.pl. 45,22; 51,5
ÎMPRESURARE: s.f.
împresurarea: sg. ac. 51,6
(a se) ÎMPREUNA: v. I
împreunã(-te): imperativ 2.sg. 2,3
(t e) împreunã: imperativ 2.sg. 6,35
(sã) va împr euna: ind. viit.I. 3.sg. 13,20
împreunându(-sã): gerunziu 26,9; 40,23
am îm preunat: ind. pf.c. 1.sg. 37,1
ÎMPREUNARE: s.f.
împreunar ea: sg. nom./ac. 9,20; 18,32; 49,1
împreunar e: sg. nom. 13,22
împreunar ea: sg. nom., în sint agma împreunarea poftii „dorinþa
de satisfacere a ins tincutului sexual” 23,6
împr eunare: sg. ac., în sintagma împr eunare streinã „r elaþie
sexualã în afara cãsãtoriei” 23,32

ÎMPUÞINAT, -Ã: s.m./f.
(cel) împuþinat: s.m. sg. ac., în sint agma cel împuþinat de priceapere
„neînþelep tul” 47,28
ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) NAINTE
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 1,1, 4; rezum. cap.11; 11,30;
14,13, 17; 1 8,19, 20, 21, 23; 23,29; 24,5, 14; 27,8, 32; 30,26;
37,9; 37,20; 40,16; 41,5; 42,21; 45,15; 46,4, 22; 48,28; 51,18,
19, 38
înainte: adv. 4,12; 15,17; rezum. cap.17; 17,26; 18,10; rezum.
cap.21; 31,19; 39,39; rezum. cap.40; 45,6
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 11,7; r ezum. cap.14; 19,17
înaint e: adv. în sintagmele cea înainte creaderea/cea înainte
judecatã „pãrere”, „presupunere” (cf. lat. praesumti¹, -¹nis) 35,24;
37,3
înainte: adv. în sintagma ºezãtoriul înainte/ºezãtoriului înainte (cf.
lat. praeses, -sidis „care este în frunte” „conducãtor”) 39,4; 41,21
înaintea: pr ep. 1,3 7; 2,20; 3,20; 6,23; rezum. cap.7; 7,5, 37; 8,19,
21; rezum. cap.9; 10,7; 11,28; 15,18; 16,18, 31; 17,13, 16, 17,
22; 1 8,20; 22,30; 23,19; 24, 14; 25, 1, 35; 27,26; 30,5; 32,14;
34,24; rezum. cap.35; 35,6, 8; 36,4; 37,20; 38,15, 33; 39,6, 24,
25; 42,1, 8; 43,17; 45,3; 46,22; 48,25; 50,15, 18; 51,3, 19

ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut : s.n. sg. ac., în loc. v. dã împr umut 20,16

ÎNALT, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) NALT
(ceale) înalte: s.f. pl. ac. 1,5; 22,21
(ceale mai) înalte: s.f. pl. ac. (probabil) „tentaþiile dooctrinelor
ez oterice” (cf. Anania 2001, p.1302); „înãlþimile” 3,22; 26,21
(celor) înalþi: s.m. pl. gen. 24,11
(Celui) Înalt: s.m. sg. gen., în sintagmele mânile Celui Înalt/leagea
Celui Înalt 43,13; 44,20
(Celui) Înalt : s.m. sg. dat. 47,9
(mai) înalþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.38
înalt : adj. m./n. sg. ac./gen./dat. 46,11; 50,17, 19, 21
înalþi: ad j. m. pl. nom. 50,2
naltul: s.n. sg. ac. 1,2

(a se) ÎMPRUMUTA: v. I
a împrumut a: inf. prez. rezum. cap.8

ÎNAPOI: adv.
înapoi: 4,6; 48,26

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 8,18; 11,16; 16,19; 18,1; 23,18; 25,23; 28,29; 32,12;
39,2, 19; 42,9; 50,19; 51,15
împreunã: adv. în sint agma împreunã ier tare 19,15
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(a se) ÎNÃLÞA: v. I
înalþã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,24; 7,12; 21,23; 34,1; 40,26
(nu te) înãlþa: imperativ prohib. 2.sg. 10,29; 32,1, 6
va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 11,1; 15,4; 20,30; 28,12; 38,3
sã (te) înalþi: conj. prez. 2.sg. 11,4
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,13; 33,10, 12; 46,23; 47,13; 48,20;
49,14
(sã) înãlþa: ind. im p. 3.sg. 16,10
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 20,30; 24,3
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 22,30; 50,11
(m-)am înãlþat: ind. pf.c. 1.sg. 24,17, 18, 19
înãlþindu(-sã): gerunziu 33,33
înãlþind: gerunziu 34,20
înãlþaþi: imperativ 2.pl. 43,33
înãlþându-: gerunziu 43,34
a înãlþa: inf. prez. 44,23; 47,6
înãlþat-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,7
înãlþat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 51,13
ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþarea: sg. nom./ac. 23,5; rezum. cap.51
ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (În v. ºi rar) NÃLÞIME
înnãlþime: sg. ac. 16,16; 51,26
înãlþimii: sg. gen. 17,31; 43,1
înãlþimea: sg. ac. 26,12
-nãlþime: sg. ac. 27,28
înãlþime: sg. ac. 37,18; 43,10
nãlþime: sg. ac. 43,9
nãlþimea: sg. nom. 50,2

ÎNCHE IETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÎNCHIETURÃ
închieturii: sg. gen. 27,2
(a) ÎNCHIDE: v. III
închide: imperativ 2.sg. 29,15
(a se) ÎNCHIN A: v. I
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg./pl. 35,20; 41,25
a (sã) închina: inf. prez. 50,19
(a) ÎNCHIPUI: v. IV
va închipui: ind. viit.I. 3.sg. 38,33
ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închisã: f. sg. ac. 30,18
(a se) ÎNCHIZÃªUI: v. IV; var . (Neob.) (a se) ÎNCHIZEªA
a (sã) închizeºea: inf. prez. rezum. cap.8
(nu te) închizeºa: imperativ prohib. 2.sg. 8,16
(te) vei închiz eºa: ind. viit.I. 2.sg. 8, 16
(sã) închizãºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 29,19
(a) ÎNCINGE: v. III
au încins: ind. pf.c. 3.sg. 45,9, 10
ÎNCINS, -Ã: adj. (aici) „pregãtit”, „gata de…”
încins: m sg. ac. 36,28
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiurã: ind. prez. 3.sg. 23,26
am încungiurat : ind. pf.c. 1.sg. 24,8
încungiurând: gerunziu 29,25
încungiurat-au: ind. pf.c. 3.sg. 43,13
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 51,6
încungiuratu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 51,10

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.; var. CÃLÞÃMINTE
cãlþãminte: pl. ac. 46,22
(a se) ÎNCEL UI: v. IV
(nu) încelui: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,23
(sã) va încelui: ind. viit.I. 3.sg. 37,23

ÎNCONJURARE: var. (Reg.) ÎNCUNJURARE
încungiurarea: sg. ac., în sintagma încungiurarea ceriului „rotundul
cerului” 24,8

(a) ÎNCEPE: v. III
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 2,17; 18,6
înceape: ind. prez. 3.sg. 36,26; 38,16
ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac., în sintagma înceaperea celor sfinte (aici)
„pârga celor sfinte” 7,35
înceaperile: pl. nom. 16,26
înceaperea: sg. nom. rezum. cap.25; 25,16, 33
ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
începutul: sg. nom./ac. 1,16; 10,14, 15; 11,3; rezum. cap.29;
29,28; 36,17; 39,31
-ceput: sg. ac., în loc. adv. din-ceput 15,14; 16,25, 26; 36,13; 43,35;
51,28
început: sg. ac., în loc. adv. din început 24, 14; 31,35; 39,30, 38
început: sg. ac., în loc. adv. pânã la început „pânã la momentul
iniþial” 45,15

ÎNCONJURÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Reg.) ÎNCUNJURÃTOR,
-TOARE
încungiurãtori: m. pl. ac. rezum. cap.29
(a se) ÎNCREDINÞA: v. I
(nu te) încredinþa: imperativ prohib. 2.sg. 7,28
(nici te) încr edinþa: imperativ prohib. 2.sg. 32,25
(a) ÎNCUIA: v. I
încuie: imperativ 2.sg. 42,7
ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietori: pl. ac. 28,28
încuietorile: pl. nom. 49,15

ÎNCET: adv.
încet: 19,1

(a) ÎNCUNUN A: v. I
au încununat: ind. pf.c. 3.sg. 45,9

(a) ÎNCETA: v. I
vor înce ta: ind. viit.I. 3.pl. 7,2
a înceta: inf. prez. 10,20; rezum. cap.28; rezum. cap.29
au încetat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,27; 43,25
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 23,23
voiu înce ta: ind. viit.I. 1.sg. 24,14, 46
încete: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 30,1
înceatã: imperativ 2.sg. 31,20
neîncetând: gerunziu 6,37

ÎNCUNUNARE: s.f.
încununãrii: sg. gen. 32,3
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 11,23

ÎNCETARE: s.f.
încetare: sg. ac., în loc. adv. fãrã încetare 20,28

(a se) ÎNDELETNICI: v. IV
(sã) va îndeletnici: ind. viit.I. 3.sg. 39,1

ÎNDÃRÃTNIC , -Ã: adj.
îndãrãvnicã: f. sg. nom./ac., în sintagma inimã îndãrãvnicã/inima
îndãrãvnicã 3,28; rezum. cap.36; 36,22
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(a se) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.7; rezum.
cap.17; rezum. cap.24
(sã) îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

(a se) ÎNFIGE: v. III
înfingând: gerunziu 14,25
(sã) înf inge: ind. prez. 3.sg. 27,2

(a se) ÎNDESTULA: v. I
îndestulându(-te): gerunziu rezum. cap.41

ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfip t: m sg. nom. (aici) „statornic” 6,11
înfip tã: f. sg. nom. 19,12

ÎNDESTULAT, -Ã: adj.; var. ÎNDESTULIT, -Ã
îndestulit e: f. sg. gen. rezum. cap.40
îndestulat: m. sg. gen. 40,18

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFL URI
înfluriþi: imper ativ 2.pl. 39,19
au înf lurit: ind. pf.c. 3.sg. 51,19

(a se) ÎNDOI: v. IV „a ºovãi”
(nu t e) îndoi: imperativ pr ohib. 2.sg. 10,29

(a) ÎNFRÂNGE: v. III
a înfrânge: inf. prez. 46,9

ÎNDOIT, -Ã: ad j./s./adv.
îndoitã: adj. f. sg. nim./ac., în sintagmele inimã îndoitã „inimã
înºelãt oare, nesincerã”/ limba îndoitã „limba înºelãt oare;
car acteristicã a celui duplicitar sau de rea-cr edinþã”/rãsplãtirea
îndoitã „rãsplatã de douã ori mai mare”/îndoitã zidire „dublã
zidir e; nu se ºtie însã ce reprezintã aceas tã îndoitã zidire” (cf.
Anania 2001, p.1377) 1,36; 5,11; 20,10; 50,2
îndoit: adj. m. sg. nom. „neliniºtit”, „îngrijorat” (cf. lat. anxius) 5,10
îndoit e: ad j. f./n. pl. ac., în sintagmele îndoite pãcat e „pãcate
sãvârºite de douã ori”/îndoite rãotãþi „rãutãþi de douã ori mai
mari” 7,8; 12,7
îndoit : adj. n. sg. nom. „de douã ori mai mar e” 26,1
îndoit e: adj. n. pl. nom. „împerecheate” 42,25
(celui) îndoit : s.m. sg. dat., în sintagma celui îndoit cu inima
„vicleanului” 2,14
(cel) îndoit: s.m. sg. nom., în sintagma cel îndoit la limbã
„ipocritul”, „per fidul” (cf. lat. bilinguis) 28,15
îndoit : adv. 23,13

(a) ÎNFRUMUSEÞA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎNFRÂMSÃÞA
au înfrâmsãþat : ind. pf.c. 3.pl. 47,12

(a) ÎNFRUNZI: v. IV
înfr unziþi: imperativ 2.pl. 39,19
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 13,15
au îngãduit : ind. pf.c. 3.pl. 16,9
sã îngãduiascã: con j. prez. 3.pl. 23,2
a îngãdui: inf. prez. rezum. cap.30
(aa se) ÎNGÃZDÃCI: v. IV (cf. Indice Fc)
(sã) îngãzdãceaºte: ind. prez. 3.sg. 11,18

ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: ad j./s.
(cel) îndrãzneþu: s.m. sg. ac. rezum. cap.8; 8,18, 19; 22,5
îndrãzneaþã: adj. f. sg. ac., în sintagma limba îndrãzneaþã 21,8

ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom. 48,24

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
(nu) îndrâzni: imperativ pr ohib. 2.sg. 32,13

(a se) ÎNGHEÞA: v. I
va îngheþa: ind. viit.I. 3.sg. 43,21
(s-)au îngheþat : ind. pf.c. 3.sg. 43,22

ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrãznirii: sg. gen. 1,28
(a se) ÎNDREPTA: v. I
a îndrepta: inf. prez. cuvânt 1; 42,2
va îndrep ta: ind. viit.I. 3.sg. 1,18; 10,32; 27,15; 39,10
(sã) îndr epta: inf. prez. fãrã a 1,28
îndr epteazã: imperativ 2.sg. 2,6; 5,18; 14,16; 36,19
au îndreptat: ind. pf.c. 3.pl. 13,26
(sã) va îndrep ta: ind. viit.I. 3.sg. 14,21; 18,1; 23,14; 26,28; 31,5
îndr epteazã: ind. prez. 3.sg. 18,17
a (te) îndrepta: inf. prez. 18,22
sã îndrepteaz e: con j. prez. 3.sg. 37,19; 38,14
îndr eaptã: imperativ 2.sg. 38,10
(s-)au îndr eptat : ind. pf.c. 3.pl. 39,29; 49,3
am îndrep tat: ind. pf.c. 1.sg. 51,27
ÎNDREPTÃTOR, -TOARE: s.m./f. „conducãtor”
îndreptãt oriu: s.m. sg. ac./gen. rezum. cap.10; 10,4 rezum. cap.32;
32,1
îndr eptãtoriul: s.m. sg. nom. 10,2, 24
îndr eptãtãtori: s.m. pl. ac.(aici) „oameni dr epþi” 29,24
(a se) ÎNDULCI: v. IV
va îndulci: ind. viit.I. 3.sg. 1,12; 27,26
îndulceaºt e: ind. prez. 3.sg. 12, 15
(nici te) îndulci: imperativ prohib. 2.sg. 16,1
(nu t e) îndulci: imperativ pr ohib. 2.sg. 18,32
(s-)au îndulcit : ind. pf.c. 3.sg. 38,5
(sã) va îndulci: ind. viit.I. 3.sg. 40,18, 32; 49,2

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: a dj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMÞÃªAT;
ÎNFRÂMSÃÞAT
înfrâmþãºatã: f. sg. nom. 25,6, 7
înfrâmsãþatã: f. sg. nom. 35,26
(f oarte) înfrâmsãþat : n. sg. nom. 43,12

(a) ÎNGHIÞI: v. IV
va înghiþi: ind. viit.I. 3.sg. 23,22
(a) ÎNGRÃDI: v. IV
a îngrãdi: inf. prez. rezum. cap.28
îngrãdeaºte: imperativ 2.sg. 28,28
(a se) ÎNGRÃªA: v. I
(nu t e) îngrãºa: imperativ prohib. 2.sg. 13,13
va îngrãºa: ind. viit.I. 3.sg. 26,16
îngr aºe: ind. prez. 3.sg. 35,8
îngr aºe: imper ativ 2.sg. 38,11
(a se) ÎNGREUIA: v. I
(sã) va îngreoia: ind. viit.I. 3.sg. 3,29; 21,27; 22,17
sã îngr eoiazã: con j. prez. 3.sg. 8,18
îngr eoaie: ind. prez. 3.sg. 10,11
(mã) îngreoiez: ind. prez. 1.sg. 25,3
(a se) ÎNGROPA: v. I
(s-)au îngr opat: ind. pf.c. 3.pl. 44,14
ÎNGROPARE: s.f.
îngr opãrii: sg. gen. 40,1
ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngr opãciunea: sg. ac. 38,16
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sã întãrâþi: con j. prez. 2.sg. 4,2
(nu) întãrâta: imperativ prohib. 2.sg. 31,30
a întãrâta: inf. prez. 47,22
întãrâtându-: gerunziu 48,2

(a se) ÎNGR OZI: v. IV
(sã) va îngrozi: ind. viit.I. 3.sg. 38,4
(a se) ÎNGUSTA: v. I
(sã) va îngusta: ind. viit.I. 3.sg. 27,2

ÎNTÃRÂTARE: s.f.
întãrâtare: sg. nom. 31,38

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,5; 24,36; 34,10; 35,1
(sã) vor înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 16,1
sã (sã) înmulþeascã: conj. prez. 3.pl. 23,3
vor înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 40,15

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
sã (sã) întãreascã: conj. prez. 3.pl. cuvânt 1
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 3,3; 17,20; 39,33; 42,17; 44,25; 48,19;
49,4, 12; 50,1
întãreaºt e: ind. prez. 3.sg. 3, 11
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 4,20; 40,19; 42,26
(te) vei întãri: ind. viit.I. 2.sg. 7,39
(sã) întãreaºte: ind. prez. 3.sg. 13,25
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 15,3
(m-)am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 24,15; 39,38; 51,25
întãreaºt e: imperativ 2.sg. 26,13; 29,3; 42,11
vor întãri: ind. viit.I. 3.pl. 38,38
a întãri: inf. prez. rezum. cap.42
(s-)au înmtãrit: ind. pf.c. 3.sg. 43,28
(ne) vom întãri: ind. viit.I. 1.pl. 43,30

(a) ÎNNOI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNOI
înoiaºte: imperativ 2.sg. 36,6
înoiaºte: ind. prez. 3.sg. 38,30
au înoit: ind. pf.c. 3.sg. 46,16; 50,29
a înoi: inf. prez. 49,9
(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
(sã) va însãmna: ind. viit.I. 3.sg. 19,5, 6
ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnare: sg. nom. 5,17; 22,33
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã (aici) „gravat”;
„inscripþionat”
însãmnate: f. pl. ac. 45,13
însãmnatã: f. sg. nom. 45,14
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (a) ÎNSÃTOªA (Înv. ºi reg.) „a înseta”
vor însãt oºa: ind. viit.I. 3.pl. 24,29
însãtoºazã: ind. prez. 3.pl. 51,32
(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(sã) va însoþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,20
ÎNSOÞIRE: s.f.
însoþirea: sg. nom. rezum. cap.6; rezum. cap.13
(a) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a) ÎNSTREINA
au înstreinat: ind. pf.c. 3.sg. 29,25; 47,28, 30
(a se) ÎNªELA: v. I
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 29,8
sã (te) înºeli: con j. prez. 2.sg. 13,11
înºelat iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 13,27
(nu te) înºela: imper ativ prohib. 2.sg. 14,14
au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 15, 12
înºalã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.29; 31,34; rezum. cap.34;
34,25, 27
a (sã) înºela: inf. prez. 29,10
(s-)au înºelat : ind. pf.c. 3.sg. 37,24
ÎNªELAT, -Ã: adj.
înºelat : m. sg. nom./dat. 13,10, 26

ÎNªEPTIT, -Ã: adj./adv.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima ates tare es te la Chir Chesarie, episcopul
Rîmnicului, Mineiul, luna lui octombrie, car e s-au tipãrit acum
întîiu rumâneste…, 1776.
înºeptite: adj. f. pl. ac. 7,3
înºeptiþi: adj. m. pl. nom. 20,14
înºeptit: adv. 20,12; 40,8

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâtã: ind. prez. 3.sg. 3,18; 30,3

ÎNTÃRIRE: s.f.
întãrire: sg. ac. 3,34; 4,17
întãrirea: sg. nom./ac. 27,9; 34,19
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãritã: f. sg. nom. 22,19
întãrite: n. pl. nom. 26,23
ÎNTÂI, - A: num. ord./adj./adv.
întâiu: num. ord. 12,17; 24,38; 31,16, 20, 21; 32,15
întâi: adv. rezum. cap.21; r ezum. cap.44; 45,26
întâiu: adv. 23,33
întãi: adv. 31,12
întâiu: adv. în loc. adv. mai întâiu 31,21
întâiu: adj. inv. în sintagma întâiu nãscut 24,5
întâi: adj. inv. 32,5
întâiului: adj. m. sg. dat., în sintagma întâiului nãscut 36,14
(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 15,2; 31,27
vor întâmpina: ind. viit.I. 3.pl. 15,7; 33,1
întâmpinând: gerunziu 43,24
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinarea: sg. ac. 19,26
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întãmplat : ind. pf.c. 3.sg. 5,4
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 37,11

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 1,40

ÎNªTIINÞARE: s.f.
înºtiinþare: sg. ac. 46,23

ÎNTÃRIME: s.f. „spri jin” (cf. lat. f irm¼mentum, -¾)
întãrimea: sg. nom. 49,17

(a) ÎNTÂRZIA: v. I
întârzie: ind. prez. 3.sg. 7,20; r ezum. cap.14; 14,12
va întârziia: ind. viit.I. 3.sg. 16,14
(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(s-)au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,11; 50,2
(a se) ÎNTIN A: v. I
întina(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,1
(a se) ÎNTINDE: v. III
întinde: imperativ 2.sg. 7,36; 15,17
(s-)au întins: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
întinzând: gerunziu 14,13; 32,2
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ÎNTUNECARE: s.f.
întunecarea: sg. ac. 41,2 4

am în tins: ind. pf.c. 1.sg. 24,22; 51,26
întinde: ind. prez. 3.sg. 27,29
(nu) întinde: imperativ prohib. 2.sg. 31,16
sã întinzi: con j. prez. 2.sg. 31,21
întinzându-: gerunziu 48,22
întins-au: ind. pf.c. 3.sg. 50,16

ÎNTUNERIC: s.n.; var . (Înv.) ÎNTUNEARE C
întunearicul: sg. nom. 11,16
întunear ec: sg. nom./ac. 21,11; 37,16
întunear ecul: sg. nom. 23,26

ÎNTINS, -Ã: adj.
întinsã: f. sg. nom. 4,36
(a se) ÎNTOARCE: v. III „a schimba direcþia”; „a da înapoi”, „a
restitui”; „a transforma”, „a schimba”; (Înv.) „a traduce”
(sã) înt orc: ind. prez. 3.pl. (aici) „se traduc” cuvânt 1; 17,28
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 3,16; 6,29; 21,7; 27,10, 30; 33,32;
39,32
(nu) întoarce: imper ativ prohib. 2.sg. 4,4, 5; 41,26
a (te) întoarce: inf. prez. 5,8
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 6,9; 8,6; 33,5
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3; 46,13; 48,26
ai întoarce: cond. prez. 2.sg. 8,16
întoarce: imperativ 2.sg. 9,8; 23,5; 29,2
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 10,15; 17,19; 27,26; 29,7
întorcându-: gerunziu 11,33; 14,8; 20,12
întorcându(-sã): gerunziu 12,12
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 17,2; 33,12; 39,29
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 17,21, 23; 38,10
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 18,30
întoarce: ind. prez. 3.sg. 20,31; 27,1; 31,2
(sã) v or întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 37,2; 40,11; 41,13
a întoarce: inf. prez. 38,27; 48,10
sã întorci: conj. pr ez. 2.sg. rezum. cap.41
ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. nom./ac. 16,31; 41,25
întoarcere: sg. nom. 22,26; 38,22
întoarcerii: sg. gen. 41,26

(a se) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7; 18,29; 23,31
(sã) va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 3,30
(sã) înþeleage: ind. prez. 3.sg. 3,31
sã înþelegi: con j. prez. 2.sg. 5,13
înþelegând: gerunziu 14,23
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 16,21; 23,27
sã nu f ie înþeleasã: conj. pf. (cu participiul acordat) 3.sg. „sã nu fi
înþeles” 19, 13
înþelegându(-se): gerunziu 25,2
înþeleage: imperativ 2.sg. 31,18
vor înþeleage: ind. viit.I. 3.pl. 38,38
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. nom./ac. 1,4, 24, 26; 4,21, 29; 8,12; 16,15;
19,21; 21,13; 22,10; 24,36; 25,7; 32,22; 34,9
înþeleagerii: sg. gen. 2,2; 5,12; 6,2 4; 8,10; 15,5; 17,5; 31,2; 39,8
înþeleagere: sg. nom./ac. 5, 14; 9,2 4; 14,22; 17,6; 21,15; 22,24
înþealegerii: sg. gen., în sintagma pâinea vieþii ºi a înþealegerii
15,3
înþãlegerea: sg. ac. 21,12
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. cuvânt 1; rezum. cap.1; 1,1, 3, 4, 24,
26, 33, 34; 3,31; rezum. cap.4; 4,12, 28, 29; rezum. cap.6; 6,18,
21, 23; 8,10; 9,24; 10,3; rezum. cap.11; 11,1, 15; 13, 11; rezum.
cap.14; 15,10, 19; 16,25; 18,28; 19,18, 19, 21; rezum. cap.20;
20,32, 33; 21,13, 15, 17, 21; 22,9; rezum. cap.24; 24,1, 35, 40,
46; 25,7, 13; 34,8; 37,24; rezum. cap.38; 38,25; 39,1, 12, 14;
rezum. cap.41; 41,17, 18; 43,37; 44,3, 15; 50,29; 51,18
înþelepciune: sg. nom./ac. cuvânt 1; 1,14; 3,31; r ezum. cap.4;
5, 13; 14,22; rezum. cap.15; 19,20; 22,6; 25,8; 27,12; 38,25;
45,31; 47,16; 51,22, 23
înþelepciunii: sg. gen./dat. cuvânt 1; 1,5, 6, 7, 16, 20, 22, 25, 26,
31; 3,1; 6,35, 37; 15,5, 10; 23,2; 37,25, 26; 39,8; 40,20; 42,21;
50,29
înþelepciunii: sg. gen .., în sintagma apa înþelepciunii cea de
mântuir e15,3
-nþelepciunea: sg. ac. 32,6

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a se) ÎNTREBA: v. I
a întreba: inf. prez. rezum. cap.11
vei întreba: ind. viit.I. 2.sg. 11,7
va într eba: ind. viit.I. 2.sg. 13, 14
(t e) întreabã: imperativ 2.sg. 18,20
vei fi întrebat: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 32,11
ÎNTREBARE: s.f.
întrebarea: sg. nom./ac. 16,22; 33,4
ÎNTREBAT, -Ã: adj.
întrebat: m. sg. nom. 23,11
ÎNTREIT: adv.
întreit: 43,4
(a se) ÎNTRISTA: v. I
sã întristezi: conj. pr ez. 2.sg. 3,14
întristeazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.26
(s-)au întristat : ind. pf.c. 3.sg. 26,25; 30,5
va întris ta: ind. viit.I. 3.sg. 30,9
ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. nom./ac. 4,8; 1 2,9; 14,10; 18,15; 30,22; 36,22;
37,1; 38,17, 19, 21
întristarea: sg. nom./ac. 14,1, 2; 25,17; rezum. cap.30; 30,24,
25; rezum. cap.38; 38,19, 20
(a) ÎNTUNECA: v. I
întunecã: ind. prez. 3.sg. 25,2 4
va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 36,28

ÎNÞELEGÃTOR, -TOARE: adj.
înþelegãt oare: f. sg. nom., în sintagma [inima] înþelegãt oare 3,32

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s./ad j./adv.
(cel) înþelept: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 6,36; 19,26; rezum.
cap.20; 2 1,27; rezum. cap.33; 33,2; 37,29
înþeleptului: s.m. sg. gen. 3,31; 5,15; 21,16, 20; 22,20; rezum.
cap.39
(celui) înþelep t: s.m. sg. gen./dat. 4,29; 10,1; r ezum. cap.20;
21,19, 24
înþelepþilor: s.m. pl. gen . rezum. cap.6; 21,29
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.9; 9,21; 19,2
(cei) înþelepþi: s.m. pl. nom., în sint agma cei înþelepþi în cuvinte
18,29
(cel) înþelep t: s.m. sg. nom., în sintagma cel înþelept în cuvinte
20,13, 29
înþelept: s.m. sg. nom. 37,25
înþeleptul: s.m. sg. nom. 39,1
înþeleaptã: adj. f. sg. nom., în sintagma inima înþeleaptã 3,32
înþelept: adj. m./n. sg. nom./ac./dat. 6,33, 3 4; 7,5, 27; rezum.
cap.10; 10,1, 28; 16,5; 18,27; 20,5, 7, 29; 21,14, 18, 23, 30; 26,26;
29,35; 31,19; 33,3; rezum. cap.37; 37,25, 26, 27; 38,4, 35; 45,12;
47,14; 50,30
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înþelepþi: adj. m. pl. nom./gen. 6,35; 8,9; 15,7
înþeleaptã: adj. f. sg. nom./ac. 7,21, 23; 22,4; 25,11; 26,18; 36,21
înþeleapte: adj. f. sg. dat. 10,28
înþelept: adv. rezum. cap.9
ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºte: 13,27; 18,29
(a se) ÎNVÃLUI: v. IV
(sã) învãluiaºte: ind. prez. 3.sg. 12,13
ÎNVÃLUIALÃ: s.f.
învãluiala: sg. nom. 40,4
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
a învãþa: inf. prez. cuvânt 1; 45,6, 21
vei în vãþa: ind. viit.I. 2.sg. 6,33; 8,10
sã înveaþe: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.7
învaþã: imperativ 2.sg. 7,25; 18,19; 30,13
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,11; 33,29; 34,9
veai în vãþa: ind. viit.I. 2.sg. 8,12
învaþã: ind. pr ez. 3.sg. 18,13; rezum. cap.21; rezum. cap.22; 22,7;
30,2, 3
(sã) va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 21,14; 23,20
ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþaþi: m. pl. nom. cuvânt 1
(foar te) învãþaþai: m. pl. nom. cuvânt 1
învãþat : m./n. sg. nom./dat. 10,28; 21,26; 26,18; 31,22; rezum.
cap.40; 40,31; 42,8

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. nom./ac. cuvânt 1; 1,3 4; 4,29; 6,18, 34; 8,10;
10,33; 11,15; 16,24, 25; 17,5, 9; 18,14; 19, 19; 21,22, 24; 22,6;
23,2, 7; 24,37, 4 4, 46; 26,17; 31,20; 32,18; 33,4, 18; 38,3, 38;
39,10; 41,17; 42,8; 50,29; 51,3 4, 36
învãþãturã: sg. ac. cuvânt 1; rezum. cap.30; 33,25, 26
învãþãturii: sg. gen. 1,31; 4,19; 6,23; 9,1; rezum. cap.24; 33,11;
39,11; 51,31

(a) ÎNVÂRTI: v. IV
învâr tind: gerunziu 38,32
(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
sã (sã) învâr toºaze: conj. prez. 3.sg. 30,12
ÎNVÂR TOªARE: s.f.
-nvâr toºarea: sg. ac. 16,11
(a) ÎNVINGE: v. III
va învinge: ind. viit.I. 3.sg. 4,33
au învins: ind. pf.c. 3.sg. 48,14
J
JALE: s.f.; var. JEALE
jale: sg. ac. rezum. cap.22; 22,6; 38,18
jalea: sg. nom. 26,8; 41,14
jealea: sg. ac. 38,17
JALNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Reg.) JELNIC , -Ã
(cei) jelnici: s.m. pl. ac. 7,38

(a se) JELUI: v. IV
(sã) jeluiesc: ind. prez. 3.pl. 41,10
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtve: pl. ac. rezum. cap.7
jârtva: sg. nom./ac. 7,35; 30,19; 34,21; 35,1, 8, 9, 15; 38, 11
jârtvã: sg. nom./ac. 14,11; 34,24; rezum. cap.35; 35,4; 45,20
jârtvele: pl. nom./ac. rezum. cap.34; 34,23; rezum. cap.35; 45,17
jârtvelor: pl. gen. 34,23
jâr tva: sg. nom., în sint agmele jâr tva cea nedreaptã/jârtva
mântuitoare/jârtva Domnului rezum. cap.35; 35,2; 50,15
jârtvele: pl. ac., în sint agma jârtvele Domnului 45,26
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVELNIC
jârtvelnicului: sg. gen. 50,17
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRT VI
jârtvesc: ind. prez. 3.pl. 31,7
jârtveaºte: ind. prez. 3.sg. 34,21
a jârtvi: inf. prez. 35,3
jârtveaºte: imper ativ 2.sg. 35,11
JIG ANIE: s.f.
jigãnii: pl. ac. rezum. cap.43; 43,27
JIVINÃ: s.f.
jivina: sg. nom. 13,19
JOS: adv.
jos: 51,9

ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: s.m./f.
învãþãtoriu: s.m. sg. nom. 37,21

(a se) ÎNVECHI: v. IV
(sã) va învechi: ind. viit.I. 3.sg. 9,15; 14, 18

(a) JELI: v. IV
am jelit: ind. pf.c. 1.sg. 51,26

(a se) JUC A: v. I
joacã(-te): imperativ 2.sg. 30,9
(te) joacã: imperativ 2.sg. 32,15
(s-)au jucat: ind. pf.c. 3.sg. 47,3
JUCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(cea) jucãtoare: s.f. sg. ac. (aici) „cântãreaþã” (cf. lat. psaltria, -ae)
9,4
(a se) JUDE CA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) GIUDECA
giudecã: ind. rpez. 3.sg. 8,17
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 4,16; 10, 1; 35,22, 25
(nu te) judeca: imperativ prohib. 2.sg. 8,4
(nu) judeca: imperativ prohib. 2.sg. 8,17
sã (sã) judece: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.11
judecã: ind. prez. 3.sg. 16,13
(sã) judecã: ind. prez. 3.sg. 42,8
a judeca: inf. prez. 45,31
JUDECARE: s.f.
judecare: sg. voc., în sint agma cea înainte judecar e vicleanã
„pãrere vicleanã”, „presupunere vicleanã” (cf. lat. praesumtio
nequissima) 37,3
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecãþile: pl. ac. 48,7
judecata: sg. nom./ac. 3,2, 3; 11,8; 25,6; 33,14; 35,25; 38,23,
38; 41,3, 5; 48,7
judecatã: sg. nom./ac. 4,10; r ezum. cap.11; 18,19, 20, 28; 21,6;
29,26; 32,20; 33,30; 35,22; 38,16; 41,5; 42,2; 43,11; 45,12
judecata: sg. ac., în sintagmele judecata lui Dumnezeu/judecat a
vremilor rezum. cap.16; 16,26; r ezum. cap.18; 48,10
judecãþile: pl. nom./ac.17,10; 18,14; 45,6
judecãþile: pl. ac., în sintagma judecãþile lui Dumnezeu 17,24
judecãþi: pl. ac. 18,29
judecatã: sg. ac., în sintagma judecatã nedr eaptã 20,3
judecãþii: sg. gen., în sintagma aºezãmântul judecãþii 38,38
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judecãþii: sg. gen. 43,14
judecãþilor: pl. gen., în sintagma aºezãmânturile judecãþilor
45,21
JUDECÃTOR: s.m.; var (În v.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. nom./ac. 7,6; 35,15; 41,22
judecãtoriului: sg. gen. rezum. cap.8; 8,17; 38,38
judecãtoriul: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10, 1, 2, 27
judecãtorilor : sg. gen. 20,31
judecãtorii: pl. nom. 46,13

laude:
laudã:
lauda:
lauda:

pl. nom./ac. rezum. cap.29; 44,7; rezum. cap.50
sg. ac., în loc. adj. de laudã 37,25
sg. ac., în loc. adj. de toatã lauda 43,33
sg. nom., în sintagma lauda lui Dumnezeu rezum. cap.51

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomiii: sg. gen. rezum. cap.10; rezum. cap.23; rezum. cap.3 1
(a) LÃCRIMA: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a) LÃCRÃMA
lãcrãmeazã: ind. prez. 3.sg. 12,16, 18
va lãcrãma: ind. viit.I. 3.sg. 31,15

JUG: s.n.
giugul: sg. ac. 28,23
jugul: sg. nom./ac. 26,10; 28,24; 33,27
jug: sg. nom. 28,2 4; 40,1
jugului: sg. dat. rezum. cap.40; 51,3 4

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcusta: sg. ac. 43,19

JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. ac. 29,7

(a se) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 10,21; 15,14; 30,4, 6; 4 4,8;
47,27
(nu) lãsa: imper ativ prohib. 2.sg. 4,5; 23,1, 4
sã f ii lãsat: pasiv conj. prez. 2.sg. 6,3
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 11,20; 39,15
vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 14,15
a lãsa: inf. prez. 16,4
lasã: ind. prez. 3.sg./pl. 23,32; 28,2 7
lãsa-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,36
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 24,46
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 27,21
lasã: imperativ 2.sg. 28,2
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg. 44,18
sã lasã: conj. prez. 3.sg. 51,14

(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a în junghia”
junghe: ind. prez. 3.sg. 34,24
(a se) JURA: v. I
giurându(-sã): gerunziu 44,22
jurã: ind. prez. 3.sg. 23,11, 1 2
va jura: ind. viit.I. 3.sg. 23,14
joarã: ind. prez. 3.sg. 27,15
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântului: sg. gen./dat. rezum. cap.23; 23,9
L

LÃSAT, -Ã: ad j.
lãsat e: f. pl. ac. cuvânt 1

LACOM, -Ã: s.m./f.
(cel) lacom: s.m. sg. ac. 10,9
lacomului: s.m. sg. dat. rezum. cap.14

(a se) LÃUDA: v. I
a lãuda: inf. prez. cuvânt 1; 19,17; rezum. cap.43
e lãudatã: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(sã) laudã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; rezum. cap.4 4
lãudând: gerunziu rezum. cap.3
(sã) v or lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 9,24
(nu) lãuda: imperativ prohib. 2.sg. 11,2, 30; 27,8
sã laude: conj. prez. 3.sg./pl. 17,8; 47,12
a (Sã/sã) lãuda: inf. prez. 17,8; 48,4
vei lãuda: ind. viit.I. 2.sg. 17,27
va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 21,18; 24,1
(sã) va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 24,2; 30,2
vom lãuda: ind. viit.I. 1 .sg. 31,9
laudã(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 37,27
va fi lãudatã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 38,3
lãuda-vor: ind. viit.I. 3.pl. 39,12
lãudaþi: imperativ 2.pl. 39,19, 41
laudã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.40
sã lãudãm: con j. prez. 1.pl. 44,1
au lãudat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 47,7, 10; 50,20
voiu lãuda: ind. viit.I. 1.sg. 51,1, 1 5, 30
lãuda-va: ind. viit.I. 3.sg. 51,8
lãuda-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 51,15

LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 22,24
lacrãmile: pl. nom./ac. 35,18; 38,16
LANCE: s.f.
lancea: sg. ac. 29,16.17.18
LANÞ: s.n.
lanþul: sg. nom./ac. 6,25, 30
LAPTE: s.n.
lap tele: sg. nom. 39,31
lap te: sg. ac. 46,10
LAT: s.n.
latul: sg. ac. 1,2
LAÞ: s.n.
laþuri: pl. ac. 9,20
laþu: sg. ac. 11,32
laþul: sg. ac. 51,3
LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. nom./ac. 1,11; r ezum. cap.7; rezum. cap.10; 15,9, 10;
rezum. cap.23; rezum. cap.25; rezum. cap.31; rezum. cap.32;
rezum. cap.3 4; rezum. cap.37; 39,14; rezum. cap.40; rezum.
cap.44; 44,15; rezum. cap.51; 51,37
laudii: sg. gen. 6,35
laudele: pl. nom./ac. rezum. cap.24; rezum. cap.26; 44,8; rezum.
cap.45; rezum. cap.46; rezum. cap.47; rezum. cap.48
laudã: sg. ac. 24,4; 45,19; 51,17

LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãut e: pl. ac. 39,20
LÂNCED, -Ã: adj.
lânced: m. sg. nom. 11,12
(a) LÂNCEZI: v. IV
a lâncezi: inf. prez. 18, 18
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LEAC: s.n.
leacul: sg. nom./ac. 6,16; 18,20; rezum. cap.38; 38,2; 43,24
leacurile: pl. ac. 38,4

LESNE: adv.; var. (Reg.) LEZNE
lesne: 6,7; 21,25; 46,8; 48,6
lezne: 11,23, 28
(mai) lesne: 22,18

(a se) LEGA: v. I
(nici) lega: imperativ prohib. 2.sg. 7,8
lega: inf. prez. fãrã a 27,23
(s-)au legat: ind. pf.c. 3.sg. 28,23
lega-va: ind. viit.I. 3.sg. 30,7

(a) LEªUI: v. IV
leºuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,33, 34; 12,15; rezum. cap.27; 27,11
LEªUIRE: s.f.; var. ALEªUIRE
aleºuirile: pl. ac. rezum. cap.11
leºuirile: pl. nom. 11,31

LEGAT, -Ã: adj.
legatã: f. sg. nom. 22,19

LEªUITOR, -TOARE: s.m./f.
leºuitoriu: s.m. sg. ac. 8,14

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturile: pl. nom./ac. 6,26, 31; 21,22; 28,23
legãtura: sg. nom. 6,31; 22,19; 28,24
legãturi: pl. ac. 13,15
legãturã: sg. ac. 28,24; 45,13
LEGE: s.f.
leage: sg. ac. cuvânt 1
legii: sg. gen. cuvânt 1; 11,15; 19,18; 3 4,8
leagea: sg. nom./ac. cuvânt 1; 2,19; 24,33; 31,10; 32,19; 33,3;
35,1; 45,21
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea Domnului/leagea Celui
Preaînalt/leagea Celui Înalt/leagea vieþii/leagea testamântului
Domnului cuvânt 1; 17,9; 19,21; 23,33; 38,39; 39,11; 41,11; 42,2;
44,20; 45,6; 46,17; 49,6
leage: sg. ac., în sintagmele cãlcãtoriu de leage/cãlcãtori de leage/
cãlcãtorii de leage/aºezãmântul de leage/aºezãmânturi de leage
7,20; 19,2; 40,14; 44,12, 20
legii: sg. dat., în sintagma legii lui Dumnezeu 33,3
(a se) LEGIUI: v. IV
(nu te) legiui: imper ativ prohib. 2.sg. 8,1
LEGIUIT, -Ã: adj.
legiuita: adj. antep. f. sg. ac. cuvânt 1
LEMN: s.n.
lemn: sg. nom./ac. 6,3; 22,19; 27,7; 31,7; 38,5
leamne: pl. ac. 8,4
leamnele: pl. ac. 28,12

LEU: s.m.
leul: sg. nom./ac. 4,35; 25,23; 27,11, 31; 28,27
leului: sg. gen. 13,23
leu: sg. ac. 21,3
leii: pl. ac. 47,3
LIBOVNIC, -Ã: adj.; var. LIUBOVNIC, -Ã (aici) „omenos”
liubovnic: m. sg. nom. rezum. cap.4
LIMBÃ: s.f.
limbã: sg. nom./ac. cuvânt 1; 4,29; 17,5; rezum. cap.28; 36,25;
37,21
limba: sg. nom./ac. 4,34; 5,15, 16; 19,16, 17; 22,33; 25,9, 11;
28,13, 16, 19, 22, 30; 51,30
limbi: pl. ac., în sintagma de doao limbi „ipocrit” (cf. lat. bilinguis)
rezum. cap.5; 5,17; 6,1
limba: sg. nom./ac., în sint agmele limba îndoitã „limba
înºelãtoar e; caracteristicã a celui duplicitar sau de rea-credinþã”/
limba mulþãmitoar e/limba îndrãzneaþã/limba vicleanã/limba
dulce/limba pângãritã/limba strâmbã 5,11; 6,5; 21,8; 28,23, 28;
40,21; 51,7
limbã: sg. ac., în sintagma limbã mincinoasã/cel îndoit la limbã
„ipocritul”, „perf idul” (cf. lat. bilinguis) 20,18; 28,15
limbii: sg. gen., în sintagmele limbii mincinoasã/limbii vicleane
20,20; rezum. cap.28; 51,3
limbii: sg. gen. 26,9; r ezum. cap.28; 28,21
LIMBUT, -Ã: adj./s.
limbut: adj. m. sg. nom./ac. 7,15; 8,4; 9,25; 20,5
limbutã: adj. f. sg. nom. 25,2 7
[cel]/(cel) limbut: s.m. sg. ac. rezum. cap.8; rezum. cap.20

LENEª, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) LEANEª, -Ã
leaneºului: s.m. sg. gen. rzum. cap.22
leaneºul: s.m. sg. nom. 22,1, 2
leaneºe: f. sg. ac. 37,14

LIMBUÞIE: s.f.
limbuþiia: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 19,5

(a se) LENEVI: v. IV
sã (te) leneveºti: conj. pr ez. 2.sg. 7,39

LIMBUÞIRE: s.f.
limbuþirea: sg. ac. rezum. cap.19

LENEVIE: s.f.
lenevia: sg. nom. 33,29

LIN , -Ã: adj. „liniºtit”, „domol”
lin: m. sg. dat. 25,27

LENEVIRE: s.f.
lenevirea: sg. ac. 7,34
lenevire: sg. ac. 18,27; 26,28

LINGO ARE: s.f.; var. (Reg.) LÂNGOARE
lângoarea: sg. nom./ac. 10, 11, 12
LINIªTE: s.f.
liniºtea: sg. ac. 45,4

(a se) LEPÃDA: v. I
(nu) lepãda: imperativ pr ohib. 2.sg. 4,4; 7,28
a lepãda: inf. prez. 6,22
sã leapezi: conj. prez. 2.sg. 6,24
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 10, 10
va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 21,18; 27,25
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 48,16

(a se) LIPI: v. IV
vei lipi: ind. viit.I. 2.sg. 6,33
a (sã) lipi: inf. prez. 25,16
au lipit: ind. pf.c. 3.sg. 33,12

LEPÃDARE: s.f.
lepãdarea: sg. nom., în sintagma lepãdarea de Dumnezeu
10,14

LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „tr ebuinþã”, „sãrãcie”
lipsã: sg. ac., în loc. adv./loc. ad j. de lipsã „necesar” cuvânt 1;
3,23; 8,12; 13,7; 15,12; 29,3; rezum. cap.38; 38,12; 39,31
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lipsa: sg. nom./ac. 4,2; 26,26; rezum. cap.27; 27,1; 29,12, 3 4;
37,9; 38,1; 40,32
lipsei: sg. gen. 6,10
lipsã: sg. nom./ac. 11,12, 25; 39,37; 42,22
lipsele: pl. ac. 18,25
lipsii: sg. gen. 29,2
(a) LIPSI: v. IV
(nu) lipsi: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,38
lipseaºte: ind. prez. 2.sg. 13,7
sã lipseºti: con j. prez. 2.sg. „sã sãrãceºti” rezum. cap.40; 40,29
a lipsi: inf. prez. 42,25

a lua: inf. prez. în loc. v. a lua aminte rezum. cap.19
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 19,3; 23,38
luaþi: imperativ 2.pl. 33,19; 51,36
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 46,22; 47,4; 48,15; 49,3
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 48,5
(t e-)ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 48,9
(s-)au luat : ind. pf.c. 3.sg. 49,16
luând: gerunziu 50,11, 13
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 51,21
LUARE: s.f.
luare: sg. ac. 4,36
luarea: sg. ac., în sintagma înainte luarea inimii „bãnuiala inimii”
(cf. lat. pr aesumptionem cordis) 18,10
luarea: sg. ac. 20,24; 41,26; rezum. cap.42; 42,7
luârii: sg. gen. 41,2 4

LIPSIT, -Ã: adj.s.
(celui) lipsit: s.m. sg. gen. 4,3; 38,20
(cel) lipsit : s.m. sg. nom./ac. 4,4; 36,2 7
lipsiþilor: s.m. pl. gen. 34,25
lipsitã: adj. f. sg. ac. 7,23
lipsit: adj. m. sg. nom./dat. 10,30; 14,10; 31,4; 40,29; 41,3

LUCIU, -IE: s.m./f.
(cel) luciu: s.m. sg. ac., în sintagma luciu în pâni „cel foar te bogat”,
„cel opulent” (cf. lat. splendidum in panibus) 31,28

LOC: s.n.
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 4,10
locul: sg. ac. 11,22; 12,12; 41,23; 46,11, 14; 49,12
loc: sg. nom./ac. 13,27; 15,21; 16,15; 19,18; 38,11
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul 24,9

(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,22; 10,30; 20,30; 24,30; 27,11; rezum.
cap.38
lucrând: gerunziu 11,18
lucr eazã: ind. prez. 3.sg./pl. 14,17, 21; 20,30; 51,3
a lucra: inf. prez. 15,21
au lucrat : ind. pf.c. 3.pl. 18,29
lucr eazã: imperativ 2.sg. 30,13; 33,26
am lucr at: ind. pf.c. 1.sg. 33,18
lucr aþi: imperativ 2.sg. 51,38

LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 24,12, 21; 51,13
lãcaºul: sg. ac., în sintagma lãcaºul cel sfânt 24,14
(a se) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a se) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 10,2; 36,19
(sã) v or lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 10,3
am lãcuit : ind. pf.c. 1.sg. 24,7
lãcuiaºte: imperativ 2.sg. 24,13
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 25,11; 50,28
a lãcui: inf. prez. 25,23
vei lãcui: ind. viit.I. 2.sg. 27,9
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 38,37
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 41,23
lãcuind: gerunziu 42,9

LUCRARE: s.f.
lucr area: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 6,20; 15,20; 27,7; 32,8;
38,32, 39; 51,11
lucrãri: pl. ac. 33,2 7
lucr are: sg. ac. 37,14
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtoriul: s.m. sg. nom./ac. 19,1; 34,27
lucrãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de câmp/lucrãtoriul
de an (cf. supra AN) 37,13
lucrãtoriului: sg. gen. 40,14

(a se) LOVI: v. IV
-i lo vit: pasiv ind. prez. 3.sg. 12,13
(sã) v or lovi: ind. viit.I. 3.pl. 13,3; 16,19
(sã) va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 27,29; 33,2
lo veaºte: imperativ 2.sg. 30,12
LOVIRE: s.f.
lo virii: sg. gen. 4,32
lo virea: sg. nom./ac. 27,5, 28
LOVITURÃ: s.f.
lo vitura: sg. nom., în sintagmele lovitura biciului/lovitura limbii
28,2 1
(a se) LUA: v. I
sã iaie: con j. prez. 3.pl., în loc. v. sã iaie aminte cuvânt 1
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 1,38; 6,13; 7,24; 11,35;
13,10, 16; 16,24, 25; 28,30; 32,26, 28
ia: imperativ 2.sg. 2,4; 14,16; 23,6; 29,27; 36,9
sã ia: conj. prez. 3.sg. 9,19
ia: ind. prez. 3.sg. 20,8; 34,26
iau: ind. prez. 3.pl. 29,5
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 32,3; 42,1
a lua: inf. prez. cuvânt 1; r ezum. cap.20
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2
(nu) lua: imper ativ prohib. 2.sg. 4,9, 26; 37,14
vei lua: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. vei lua aminte 6,33
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 13,2; 31,1; 35,16, 23; 37,5; 38,2, 25

LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. cuvânt 1; 7,27; rezum. cap.11; 33,25, 28; 45,12
lucrurile: pl. nom./ac. 1,10; 3,19, 24, 32; rezum. cap.4; 4,29,
34; 7,16, 40; 9,24; 10,6; 11,4, 22; 16,13, 22, 25, 26, 2 7; rezum.
cap.17; 17,16; 18,2; 28,19; 3 1,27; 33,15, 23; 35,24; 37,6, 20;
38,7, 12, 26; r ezum. cap.39; 39,19, 24; 42,23; 43,3, 27, 30,
36; 47,24
lucr uri: pl. nom./ac. 3,22; rezum. cap.16; 16,22; 23,7; 33,30
lucr ului: sg. gen. 10,29; 39,31
lucr ul: sg. nom./ac. 11,9, 21; 14,20, 21; 32,27; 37,13, 23; 38,28,
29, 32; 39,39; 42,16; 45,13, 14; 47,9; 49,1; 51,38
lucr urilor: pl. gen. 11,29; 17,7, 8; 38,31
lucr urile: pl. nom./ac., în sintagma lucrurile Domnului 39,21, 39;
rezum. cap.42; 42,15
lucr ul: sg. nom., în sintagma lucr ul Celui Preaînalt 43,2
LUME: s.f.
lumii: sg. gen./dat. 14,12; 26,21
lumea: sg. nom. 43,10
(a) LUMINA: v. I
vor lumina: ind. viit.I. 3.pl. 2,10
lumineazã: ind. prez. 3.sg./pl. 24,31, 44; 50,6
voiu lumina: ind. viit.I. 1.sg. 24,45
luminând: gerunziu 34,20; 42,16; 43,10
a lumina: inf. prez. 43,7
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LUMINAT, -Ã: adj.
(mai) luminat: m. sg. nom. 17,30
luminate: n. pl. ac., în sint agma us peaþe luminate „ospeþe alese,
îmbelºugate” (cf. lat. epulae spendidae) 29,29
luminatã: f. sg. nom. 30,27
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 17,18; 22,10; 24,37; 32,20; 33,7; 36,1; 50,31
luminã: sg. nom./ac. 24,6; 45,2 1
luminii: sg. gen., în sintagma Dumnezeul luminii 46,18

(cel mai) mare: s.m. sg. nom./ac. 29,30; rezum. cap.32
mari: s.n. pl. ac. „lucr uri mari” 50,24
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 1,2; 18,8; 24,8; 29,24
mare: sg. ac. 24,39, 43; 40,11; rezum. cap.43; 43,26
mare: sg. ac., în sintagma de la mare pânã la mare „de la Marea
Roºie pânã la Marea Mediteranã” (cf. Anania 2001, p.1368) 44,23
marea: sg. ac. 50,3
MAR GINE: s.f.
mar ginea: sg. ac. 40,16
mar ginile: pl. ac., în c. de la râu pânã la mar ginile pãmântului
„de la Eufrat pânã la ho tarul Egiptului” (cf. Anania 2001, p.1368)
44,23

LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom./ac. 27,12; 43,6, 8
lunã: sg. ac. rezum. cap.43; 43,7
luna: sg. ac., în sintagma luna plinã 50,6
LUNG, -Ã: adj.
lung: n. sg. ac., în sintagma de lung veac „longe viv” (cf. lat.
longaevus) 1,25
(mai) lungã: f. sg. ac. 3,7; 10,11
LUNGIME: s.f.
lungime: sg. ac., în sintagma lungime de zile 1,12
lungimea: sg. nom., în sintagma lungimea zilelor/lungimea vieþii
23,38; 30,23

MASÃ: s.f.
measii: sg. gen., în sint agma soþu measii „tovarãºul cu care stai la
masã” 6,10
masa: sg. ac. 14,10; rezum. cap.40; 40,30
masã: sg. ac. 29,33; rezum. cap.31; 31,12
MÃCAR: adv.; var. (În v. ºi reg.) MACAR
macar: adv. în loc. cj. macar sã rezum. cap.12
MÃG AR: s.m.
mãgariul: sg. nom., în sintagma mãgariul sãlbatec 13,23

LUP: s.m.
lupul: sg. nom. 13,21

MÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
(celor) mãreþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.20

(a se) LUPTA: v. I
a (sã) lupta: inf. prez. rezum. cap.4
luptã: imper ativ 2.sg. 4,33
(te) luptã: imperativ 2.sg. 4,33
luptatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,25

(a se) MÃRI: v. IV
(nu) mãri: imperativ prohib. 2.sg. 10,26; 33,30
(sã) mãreaºte: ind. prez. 3.sg. 10,33
am mãrit: ind. pf.c. 1.sg. 25,9
au mãrit:ind. pf.c. 3.sg. 33,10; 45,2; 50,5
(te) vei mãri: ind. viit.I. 2.sg. 36,4
mãrind: gerunziu 43,32
va mãri: ind. viit.I. 3.sg. 43,35
a mãri: inf. prez. 45,19; 50,5
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 48,4
vom mãri: ind. viit.I. 1.pl. 49,13

LUT: s.n.
lutul: sg. ac. rezum. cap.33
lut: sg. ac. 33,10

M

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom./ac. 2,23; rezum. cap.43; 43,16, 32; 44,2
mãrimile: pl. nom./ac. 17,7, 8, 11; rezum. cap.18; 18,3, 5; 36,2;
42,21
mãrimii: sg. gen. 18,4
mãrime: sg. ac. 39,20; 45,8

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen./dat. 3,3, 11, 16; 4,10; 7,29; 40,1; 50,24
maica: sg. nom./ac. 3,5, 7, 18; 4,11; 24,24; 40,1
maicã: sg. ac. 15,2
mâni-sa: sg. gen. 49,9
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumã-ta: sg. ac. 23,18
mumã: sg. ac. 41,21
MARE: adj./s.
mari: adj. m./f./n. pl. nom./ac./dat. cuvânt 1; rezum. cap.2;
rezum. cap.16; rezum. cap.40; 41,15; 44,3
mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 3,20, 21; 5,6; 7,27; 11,29; 12,2;
16,17; 17,28; 23,38; 24,39, 41; 25,13, 29; 26,11; 31,12; 40,1,
13; 43,5; 46,1, 6, 20; 48,27; 50,18, 20
(mai) mare: adj. m./f. sg. nom./ac. 10,27; 19,3; 43,33; 46,2
(cel mai) mare: ad j. m. sg. voc., în sintagma cel mai mare nãscut
32,4
Marele: adj. antep. m. sg. nom., în sintagma Marele Domn 39,8
mare (f oarte): adj. m. sg. nom. 43,31
(mai) mari: ad j. n. pl. nom. 43,36
marele: adj. antep. m. sg. nom. 44,20; 48,25; 50,1
(foar te) mare: adj. f. sg. ac. 46,6
(celor) mari: s.m./n. pl. gen. „lucrurilor mari”;”oamenilor mari;
mãrimilor” 1,15; 8,10; 11,1
(cel) mare: s.m. sg. nom./ac. 5,18; 10,27

MÃRIRE: s.f.
mãrirea: sg. nom./ac. 1,11, 2 4; 10,25; 14,27; 35, 15; 45,14
mãrire: sg. nom./ac. 4,25; 5,15; 20,11; 44,7, 22; 45,28
mãrire: sg. ac., în sintagma vãjmântul de mãrire 6,30
mãrirei: sg. gen., în sintagma haina mãrirei 6,32
mãririi: sg. gen ., în sintagmele haina mãririi/contoºul mãririi/
vãjmântul mãririi/cuvântul mãririi 15,5; 27,9; 45,9; 47,9
mãrire: sg. nom., în sintagma mãrire v eacinicã 31,10
MÃRIT, -Ã: s.m./f.
(celui) mãrit: s.m. sg. dat. 4,7
(celor) mãriþi: s.m. pl. gen./dat. 20,29, 30; 23,18; 28,17; 32,13;
38,3; 39,4
(a) MÃRITA: v. I
sã mãrite: conj. prez. 3. pl. rezum. cap.7
MÃR TURIE: s.f.
mãr turia: sg. nom. 31,28
mãr turiia: sg. nom. 31,29
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MÂNCEVIRE: s.f. „descom punere” (cf. lat. t¼bitÀd¹, -inis );
cuvântul nu este înregistrat în DLR.
mâncevirea: sg. nom. 28,7

mãr turie: sg. ac. 36,17; 46,22
mãr turiile: pl. ac. 45,21
(a se) MÃRTURISI: v. IV
a mãrturisi: inf. pr ez. 4,31
(t e) mãrturiseaºte: imperativ 2.sg. 17,26
mãr turisi(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 17,27
(t e) vei mãrturisi: ind. viit.I. 2.sg. 17,27
(sã) mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. 20,1
mãr turisind: gerunziu 28,13
(sã) va mãr turisi: ind. viit.I. 3.sg. 39,9
(vã) mãr turisiþi: imperativ 2.pl. 39,20
mãr turisi(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 51,1, 2
(mã) voiu mãr turisi: ind. viit.I. 1.sg. 51,17

MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. nom. 10,7
mândrie: sg. ac. 13,1; 22,27
mândriii: sg. gen. rezum. cap.23
MÂNDRU, -Ã: s.m./f.
(cel) mândru: s.m. sg. ac. rezum. cap.13; 13,1
(celui) mândr u: s.m. sg. gen. 21,5
mândr ul: s.m. sg. nom. 23,8
(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se îndr epta s pre…”; (Înv. ºi
rar) ”a se grãbi”
mânecã: imperativ 2.sg. 6,36
vor mâneca: ind. viit.I. 3.pl. 32,18
a mâneca: inf. prez. 39,6

MÃRTURISIRE: s.f.
mãr turisire: sg. ac. 17,25; 18,28; 39,20; 47,9; 51,15
mãr turisirea: sg. nom. 17,26
MÃSEA: s.f.
mãsea: sg. ac.; prin acest cuvânt au tradus lat. maxilla, -ae „falcã”
35,18, 19
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac. 24,19
maslinul: sg. ac. 50,11

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. nom. 7,36
mângãiare: sg. ac. 7,38

(a) MÃSURA: v. I
au mãsur at: ind. pf.c. 3.sg. 1,2, 9
mãsurã: imperativ 2.sg. 42,7

(a se) MÂNIA: v. I
a (sã) mâniia: inf. prez. 20,1
(nu t e) mâniia: imperativ prohib. 2.sg. 28,8

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom. 6,15
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 10,12; 20,16
MÂNÃ: s.f.
mâni: pl. nom./ac. 2, 14; 25,32; 42,7
mânile: pl. nom./ac., în sint agmele mânile Domnului/mânile
Celui Înalt 2,22; 43,13
mânile: pl. nom./ac. 2,22; 4,22; 8,1; 11,6; 13,9; 14,25; 29,5;
33,22; 38,13, 15, 35; 40,14; 45,18; 46,3; 48,21, 22; 50,15, 22;
51,5, 12, 26
mâna: sg. nom./ac. 4,9, 36; 5,14; 7,36; 9,24; 12,19; 15,14, 17;
21,22, 24; 22,2; 25,35; 27,21; 29,1; 31,16, 21; rezum. cap.33;
33,13, 14; rezum. cap.36; 36,3, 7; 47,5; 48,20, 23; 49,8, 13;
50,13, 16
mâna: sg. ac., în sintagma mâna lui Dumnezeu rezum. cap.10;
10,4, 5
mânilor : pl. gen./dat. 21,22; 35,10, 12
mânã: sg. ac. 29,33; rezum. cap.33
mâinile: pl. ac. 33,26; 38,10
(a) MÂNCA: v. I
sã mânce: conj. prez. 3.sg. 6,3
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 6,20
voiu mânca: ind. viit.I. 1.sg. 11,19
mâncã: ind. prez. 3.pl. 20,18
mãnâncã: ind. prez. 3.pl. 24,29
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 30,19; 36,20
mâncând: gerunziu 31,19
a mânca: inf. prez. 31,25
mânca: ind. imp. 3.sg. 41,2
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 45,26
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. ac. 37,32
mâncãri: pl. ac. 37,33
mâncare: sg. ac. 51,4

(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi r ar) (a se) MÂNGÃIA
(sã) va mângãia: ind. viit.I. 3.sg. 35,21
va mângãia: ind. viit.I. 3.sg. 38,7
(t e) mângãie: imperativ 2.sg. 38,17
mângãie: imperativ 2.sg. 38,24
au mângãiat: ind. pf.c. 3.sg. 48,27

MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom./ac. 1,28; 5,7, 9; 10,22; 16,7, 12; 19,28; rezum.
cap.23; 28,3, 5, 1 2, 23; 30,26; 36,8; rezum. cap.39
mânie: sg. nom./ac. 4,5; 5,17; 7,18; 18,24; 23,11, 21; 25,23;
26,11, 25; rezum. cap.28; 31,38; 36,11; 45,22; 47,22
mânia: sg. nom./ac., în sint agmele mânia lui Dumnezeu/mânia
cea rãmâitoar e rezum. cap.16; 40,4
mânia: sg. nom./ac. 25,23, 29; 27,33; 39,28, 29; 46,5; 48,10
mâniii: sg. gen. 44,17; 45,23
MÂNIOS, -OASÃ: adj./s.
(cel) mânios: s.m. sg. ac. rezum. cap.8; 8,19
mânios: adj. m. sg. nom. 28,11
(a se) MÂNTUI: v. IV
sã (vã) mântuiþi: conj. pr ez. 2.pl. 3,2
ar mântui: cond. prez. 3.sg. 19,9
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 29,22
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 34,15
(sã) mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 36,11
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirii: sg. gen. 1,22; 6,31; 40,7
mântuir e: sg. ac. 4,28
mântuir ea: sg. ac. 13,18; 39,23; 46,2
mântuire: sg. ac., în sintagma apa înþelepciunii cea de mântuire 15,3
MÂNTUITOR, -TOARE: adj./s.m.
mântuitoare: f. sg. nom., în sint agma jâr tva mântuitoare 35,2
Mântuitoriul: s.m. sg. nom. 51,1
MÂNZ: s.m.
mânzu: sg. ac., în sintagma mânzu de cal 23,30
(a) MERGE: v. III
va mear ge: ind. viit.I. 3.sg. 4,12; 32,14
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mila: sg. nom./ac., în sintagma mila Domnului/mila lui
Dumnezeu 5,6; r ezum. cap.17; 17,28; rezum. cap.18; 18,12;
35,26; rezum. cap.36; 50,26
milã: sg. nom./ac. 12,3, 13; 16,10, 14; 18,13; 28,4; 29,1; 30,24;
35,4, 25; 37,16; 44,27; 46,9; 50,24
milele: pl. ac. 17,27; 51,11
milii: sg. gen. 18,14; 44,10; 51,4
milelor: pl. gen. 36,1

(nu) mearge: imperativ pr ohib. 2.sg. 8,18, 19; 32,25
mearge: ind. prez. 3.sg. 8,18
mergând: gerunziu 14,23
mergi: imper ativ 2.sg. 17,25
meargã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 37,20
MERGERE: s.f.
meargerea: sg. ac. 43,5
(a) MESTECA: v. I
meastecã: ind. prez. 3.pl. 36,2 1
MEªTER: s.m.
meºterilor: pl. gen. 9,24
meaºterul: sg. nom. rezum. cap.38; 38,28
meaºterul: sg. nom., în sintagma meaºterul de fier „fierarul” 38,29
meaºterului: sg. gen. 45,13
MEªTEªUG: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) MEªTERªUG
meaºterºugul: sg. ac. 38,35
meaºterºugului: sg. gen. 38,39

MILOSTENIE: s.f.
milosteniia: sg. nom./ac. 3,15, 33; 4,1; 17,18; 29,15
milosteniii: sg. gen. rezum. cap.4; rezum. cap.7; rezum. cap.16;
rezum. cap.17
milostenie: sg. ac. 7,10; 12,3; rezum. cap.29; 29,11
milosteniile: pl. ac. 31,11
MILOSTIV, -Ã: adj./s.
milostiv: adj. m. sg. nom./ac. 2,13; 4,10; 48,22
[cel] milostiv: s.m. sg. ac. rezum. cap.3
(celui) milostiv: s.m. sg. dat. 12,4
(cei) milostivi: s.m. pl. ac. 23,16
(a se) MILOSTIVI: v. IV
(Sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 5,6
milostiveaºte(-Sã): ind. prez. 3.sg. 18,14

(a) MEªTEªUGI: v. IV
meºteºujaºte: ind. prez. 3.sg. 11,35
MIAZÃNO APTE: s.f. „nord”
miazãnoapte: sg. ac. rezum. cap.43

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivirea: sg. nom./ac. 17,28; 18,11, 12
milostivire: sg. ac. 18,20

MIAZÃZI: s.f.
miazãzi: sg. ac., în c. în miazãzi „în plinã amiazã” 43,3

(a) MILUI: v. IV
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 4,11
a milui: inf. prez. rezum. cap.18
miluiaºte: imper ativ 2.sg. 36,1, 14, 15

MIC, -Ã: s.m./f.
(cel) mic: s.m. sg. ac. 5,18
(ceale) mici: s.n. pl. ac. 19,1
(cel mai) mic: s.m. sg. nom. 29,30

MINCINOS, -OASÃ: adj./s.
mincinos: adj. n. sg. ac., în sintagma dar mincinos 8,22
mincinoºi: adj. m. pl. nom./gen. 15,8; 20,28
mincinoasa: adj. antep. în sintagmele mincinoasa smerenie/
mincinoasa fãgãduinþã rezum. cap.19; rezum. cap.20
mincinoasã: f. sg. nom./ac., în sintagma cer tare mincinoasã/
limbã mincinoasã/asupreala mincinoasã 19,28; 20,18; 26,7
mincinoasã: f. sg. gen. (cu des. -ã), în sintagma limbii mincinoasã
20,20
mincinos: adj. m. sg. nom./gen. 20,27; 25,4
mincinoase: adj. f. pl. nom., în sintagmaele gâciturile mincinoase/
cuvintele mincinoase 34,5; 36,21
[cei] mincinoºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.15
(cel) mincinos: s.m. sg. ac. 34,4

(a se) MICªORA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) MICªURA
(sã) micºureazã: ind. prez. 3.sg. 16,23
micºoreazã: imperativ 2.sg. 17,22
a micºora: inf. prez. 18,5
(sã) va micºora: ind. viit.I. 3.sg. 19,4, 5; 22,5; 32,28
(te) vei micºor a: ind. viit.I. 2.sg. 19,7
(sã) micºoreazã: ind. prez. 3.sg. 19,20, 21; 23,11; 38,25
MICªORARE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MICªURARE
micºurare: sg. nom./ac. 20,11; 22,3
micºorare: sg. nom. 40,27
MIEL: s.m.
mielul: sg. ac. 13,21
mielului: sg. gen. 46,19
mieii: pl. ac. 47,3

MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 4,26; 7,13; rezum. cap.20; 34,8; 4 1,21; 51,3
minciuna: sg. nom./ac. 4,30; r ezum. cap.7; 7,14; 20,26; 34,1
minciunilor: pl. gen. rezum. cap.34
minciuni: pl. ac. 34,2
minciunii: sg. gen. 51,7

MIERE: s.f.
miiare: sg. ac. 24,27
mearea: sg. nom. 39,31
miere: sg. ac. 46,10
miiarea: sg. ac. 49,2

MINTE: s.f.
minþii: sg. gen. 1,26
minte: sg. ac., în loc. adj. fãrã minte 23,6

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/între mijlocul 1,39; 10,24;
11,1, 8; 15,5; 23,18; 24,1, 3; 25,24; 27,2, 13; 28,11; 30,2, 3;
31,21; 32,13; 39,4; 42,12; 48,19; 50,6
mijloc: sg. ac., în loc. prep. în mijloc de 9,20; 51,6
mijloc: sg. ac., în loc. adv. de mijloc/din mijloc 18,33; 31,25

(a se) MINUNA: v. I
(s-)au minunat: ind. pf.c. 3.pl. 11,13

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 2,7, 9, 23; 5,7; rezum. cap.16; 16,12, 13, 15;
18,4, 9; 35,25; 40,17, 24; 47,24; 51,37
milii: sg. gen., în sintagma milii Domnului rezum. cap.5

MINUNAT, -Ã: adj./adv./s.f.
minunate: adj. n. pl. nom. 11,4; 43,27
minunat: adj. n . sg. nom. 39,25; 43,2
minunatã: adj. f. sg. nom. 43,31, 32

(a) MINÞI: v. IV
a minþi: inf. prez. 7,14
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minunat : adv. rezum. cap.24; 43,8
minunate: s.f. pl. ac. (Înv.) „minuni” 31,9; 48,15
(ceale) minunate: s.f. pl. ac. „minunile” 36,6

MOLCOMIRE: s.f.; var. MÂLCOMIRE
mâlcomire: sg. ac. 36,25
MOLIE: s.f.
molia: sg. nom. 42,13

MINUNE: s.f.
minune: sg. nom. 16,11
minunile: pl. ac. 17,8; 36,10, 13; 38,6; 42,17; 48,4

MORMÂNT: s.n.
mormântului: sg. gen. 30,18

MIR: s.n.
mir : sg. ac., în sintagma fãcãtoriului de mir 49,1
(a se) MIRA: v. I
mirându(-sã): gerunziu 9,11; 40,7
(sã) va mira: ind. viit.I. 3.sg. 24,3; 2 7,26; 43,20
(nu t e) mira: imperativ prohib. 2.sg. 26,14
(ne) v om mira: ind. viit.I. 1.pl. 43,26
(s-)au mir at: ind. pf.c. 3.pl. 47,18

MORT, MOARTÃ: adj./s.
(celui) mor t: s.m. sg. dat. 7,37
mor t: s.m. sg. ac. 17,26; 22,10, 11; 34,30; 38,16
mor tul: s.m. sg. ac. rezum. cap.22; 48,5
mor tului: s.m. sg. gen ./dat. 22,13; rezum. cap.38; 38,24
(cei) morþi: s.m. pl. voc. 33,19
(cel) mor t: s.m. sg. ac. rezum. cap.38
mor t: adj. m. sg. nom. 48,14

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mir eazmã: sg. ac. 35,8

MOª: s.m. „bunic”
moºul: sg. nom. cuvânt 1

MIROS: s.n.
mir os: sg. nom./ac. 24,20, 23; 35,8; 39,18, 19; 45,20; 50,17
mir osul: sg. ac. 24,21
mir osului: sg. gen. 49,1

MOªIE: s.f.
moºiia: sg. nom./ac. rezum. cap.33; 33,20; rezum. cap.36
(a se) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 4, 14; 19,3; 20,27
va moºteni: ind. viit.I. 3.sg. 4,17; 6,1; 10,13; 15,6; 37,29; 39,28
(sã) va moºteni: ind. viit.I. 3.sg. 16,5
au moºtenit: ind. pf.c. 3.sg. 17,9
moºt eneaºte: ind. prez. 3.sg. 22,28
moºt eneaºte: imperativ 2.sg. 24,13
vei moºteni: ind. viit.I. 2.sg. 36,13
a moºteni: inf. prez. 44,23
voiu moºteni: ind. viit.I. 1.sg. 51,29

(a) MIROSI: v. IV
va mir osi: ind. viit.I. 3.sg. 30,19
mir oseaºte: ind. prez. 3.sg. 50,8
MIROSITOR, -TOARE: ad j.; var. (În v.) MIROSITORIU
mir ositoriu: n. sg. ac. 24,20
(a) MIRUI: v. IV
au miruit : ind. pf.c. 3.pl. 20,25

MOªTENIRE: s.f.
moºt eniri: pl. ac., în sintagma moºteniri nedrepte 5,1
moºt enirea: sg. nom./ac. 9,6; 22,4, 29; 24,16, 27; 33,24; 36,27;
41,9; 44,26; 45,27; 46,2
moºt enirile: pl. ac. 23,15
moºt enire: sg. nom./ac. 23,32; 24,33; 44,12; 45,25; 46,10, 11;
51,29
moºt enirea: sg. ac., în sintagma moºtenirea Domnului 24,11
moºt enirii: sg. gen. 42,3; 45,31

(a se) MISTUI: v. IV
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 27,32
(t e) vei mistui: ind. viit.I. 2.sg. 38,22
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 45,17; 45,23
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. 45,24
MISTUIRE: s.f.
mistuire: sg. ac. 39,36

MOªTENITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) MOªTENITORIU
moºt enitoriu: s.m. sg. nom. 22,29

(a) MIªCA: v. I
miºcã: ind. prez. 3.sg. 38,26
MIªELÃTATE: s.f.
miºelãtãþile: pl. nom. rezum. cap.14
miºelãtatea: sg. nom. rezum. cap.18
miºelãtãþi: pl. dat. rezum. cap.40
MITRÃ: s.f.
mitra: sg. ac. 45,14
MOARTE: s.f.
moar te: sg. ac. 4,33; rezum. cap.10; 11,30; rezum. cap.14; 14,12,
13; 17,26; 18,22; 28,13, 25, 30; rezum. cap.33; 34,13; 37, 1;
rezum. cap.41; 48,12, 15; 49,18; 51,8
moartea: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,8; 11,14, 20; 14,12; 15, 18;
22,12; 26,7; 28,7, 25; 30,17; 31,3 4; 37,21; 38,19; 39,35; 40,9;
51,13
morþii: pl. gen., în sintagmele frica morþii/împreunar ea morþii/
judecat a morþii 9,18, 20; 41,5
morþii: sg. gen./dat. 23,15; rezum. cap.25; 33,15; 40,4; 48,5
moar te: sg. voc. 41,1, 3
MODRU: s.n. (cf. Indice 2Lg)
modr u: sg. ac., în loc. adv. cu modru/peste modru 32,8; 50,3

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierii: sg. gen./dat. rezum. cap.7; 9,2, 9, 11; rezum. cap.25;
25,17, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 3 4; rezum. cap.26; 26,1, 12, 16,
21, 23, 24; 33,20; rezum. cap.36; 36,24; 41,25
muierea: sg. nom./ac. 7,21; 25,23, 28, 31, 32; 37,12; 40,23;
41,27; rezum. cap.42; 42,14
muiar e: sg. nom./ac. 7,28; 15,2; rezum. cap.25; 25,11, 33; 36,26,
27; 42,13
muierile: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 19,2; 48,21
muiar ea: sg. ac., în sintagma muiarea sinului tãu „muierea
sufletului tãu; muierea iubitã” (cf. lat. mulierem sinus tui) 9,1
muierea: sg. ac., în sint agma muierea mult zburãt oare; o
atracþie par onimicã a generat aceastã sintagmã. Cuvântul
com pus multivolus „care doreºt e mult” a fost înþeles de
tr aducãtor „care umblã - «zboarã» - de la un bãrbat la altul”,
rezultatul fiind traducerea sintagmei mulierem multivolam prin
muier ea mult zburãtoare, în loc de „muierea care doreºte
mult”. 9,3
muiarea: sg. nom./ac. 9,8, 10, 12, 16; 23,32; 25,2, 2 7, 30; 26,2,
3, 8, 9, 10, 11, 18, 19; 36,23; 40, 19; rezum. cap.41; 42,6, 14
muieri: pl. ac. 28,19
muieri: sg. gen. rezum. cap.36
muierilor: pl. gen./dat. 42,12; 47,21

823

ECLEZIASTICUL

INDICE

MUIERESC , EASCÃ: adj.
muieresc: n. sg. gen . 10,22

(a se) MUTA: v. I
(s-)au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 44, 16

MULT, -Ã: ad j./adv./pron. nehot
multor: adj. m. pl. dat, în sintagma a multor noao (cf. lat. multorum
nobis) cuvânt 1
multã: adj. f. sg. nom./ac. cuvânt 1; 13,14; 15,19; 33,29; 37,14;
44,2; 49,15; 51,35
(ceale mai) multe: adj. n. pl. nom./ac. 3,22; 16,22
multe: adj. f./n. pl. nom./ac./dat. 3,24; rezum. cap.6; 10,8; 11,31;
13,14; rezum. cap.17; 19,24; rezum. cap.21; 23,9; rezum. cap.31;
31,38; 34,12; 42,7; 43,27; 47,29; 48, 18
mulþi: adj. m. pl. nom. 6,6; 11,5, 6; 13,26; 45,10
mult: adj. n. sg. nom./ac. 12,1; 31,38, 39; 51,36
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 19,15
multa: adj. antep. f. sg. nom./ac. 25,8; 42,5
multe: adj. f. sg. gen. rezum. cap.31; 37,33
multor: adj. f. pl. dat. rezum. cap.40
mult: adv. rezum. cap.1; 3,24; rezum. cap.4; 9,3; 22,14; 23,12;
27,15; 31,19, 25; 32,13; 51,22
(mai) mult: adv. 11,12; 18,8; 23,29; 29,14, 16.17.18; 37,18; 39,15
mult: adv. în loc. adv. cu mult 23,28
multora: pron. nehot. m. pl. gen./dat. 1,30; 6,23; 31,28; 37,21
multe: pron. nehot. f./n. pl. nom./ac. 3,25; 11,10; 1 2,19; 16,6;
20,8, 12, 15; 27,27; 29,26; 31,13; 32,12; 34,9, 10, 12; 42,4;
43,29, 36
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 3,26; 8,3; 9,9, 11; 11,13;
rezum. cap.27; 27,1; 28,15, 16, 22; rezum. cap.29; 29,4, 10, 24;
30,25; 31,6, 30; 34,7; 3 7,22, 34; 39,12; rezum. cap.40
mulþi: pron. nehot m. pl. gen. (cu loc. prep. în mijlocul + prep. a)
31,21

MUZICÃ: s.f.; var. MUSICÃ (cf. lat. mÀsica, -ae)
musica: sg. nom./ac. rezum. cap.22; 22,6; 32,5; 40,20; 49,2
musicii: sg. gen. rezum. cap.32
musicilor: pl. gen. 32,7, 8

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 5,6; 6,35; 7,7, 11, 15, 17; 15,22; 24,4; 33,11;
34,23; 42,11; 51,4
mulþime: sg. nom. rezum. cap.43
mulþimei: sg. gen. 44,20
MULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMIRE
mulþãmiri: pl. ac. 3712
mulþãmire: sg. nom. rezum. cap.51
MULÞUMITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITOR
mulþãmitoare: f. sg. nom., în sintagma limba mulþãmitoar e 6,5
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom./ac. 16,19; 43,4, 17, 23
muntele: sg. ac. 24,17; 50,13, 28
(a) MURI: v. IV
murim: ind. prez. 1.pl. 8,8; 25,33
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 10,12, 13; 11,20; 14,12
a muri: inf. prez. 16,4; 27,32; 40,29
moarã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,10
murit-au: ind. pf.c. 3.sg. 30,4
ar fi murit: cond. pf. 3.sg. 30,4
au murit: ind. pf.c. 3.pl. 37,34
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. rezum. cap.38
veþi muri: ind. viit.I. 2.pl. 41,12
(a) MURMURA: v. I
va murmura: ind. viit.I. 3.sg. 10,28; 13,4; 31,29
MURMURARE: s.f.
murmurãri: pl. ac. 29,6
murmurarea: sg. ac. 46,9
MUT, -Ã: s.m./f.
mutul: s.m. sg. ac. 20,3 1

MUZICESC , -EASCÃ: adj. (cf. Indice Is)
musiceºti: n. pl. ac., în sintagma viersuri musiceºti 44,5
N
NALT: s.n.; vezi ÎNALT
(a se) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 22,4
ai fi nãscut: pasiv. cond. prez. 2.sg. 7,30
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 8,21
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 14,19
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. 14,19
naºte: ind. prez. 3.sg. 19,11; 34,6
a nu fi fost nãscut: pasiv inf. pf. 23,19
sã (sã) nascã: conj. prez. 3.sg. 24,6
(vã) veþi naºte: ind. viit.I. 2.pl. 41,12
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 44,8, 9; 49,17
ar fi fost nãscuþi: pasiv cond. pf. 3.pl. 44,9
nasc: ind. prey. 3.pl. 48,21
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. nom./ac. 14,19; 44, 1
naºterii: sg. gen. 19,11; 23,19
naºterile: pl. ac. 24,26; 44,7
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.2
nãdãjduiaºte: imperativ 2.sg. 2,6; 32,2
nãdãjduiþi: imperativ 2.pl. 2,9
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 23,30; 31,8; 38,35
a nãdãjdui: inf. prez. rezum. cap.11
nãdãjduindu(-sã): gerunziu 16,8
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 24,45
nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. 32,28
am nãdãjduit: ind. pf.c. 1.sg. 33,17
nãdãjduia: ind. imp. 3.pl. 34,7
NÃDEJDE: s.f.
nãdejdea: sg. ac. rezum. cap.5; 14,2
nãdeajde: sg. ac. 13,7
nãdejdi: sg. gen. 24,24
nãdeajdea: sg. nom. 24,25; 34,15, 16
nãdejde: sg. nom. 34,1
NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimitul: s.m. sg. ac. 7,22
NÃLÞIME: s.f.; vezi ÎNÃLÞIME
NÃLUCIRE: s.f.
nãluciri: pl. ac. 34,6
NÃRAV: s.n.
nãravul: sg. ac. 23,19
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. nom./dat., în sintagma întâiu nãscut/întâiului
nãscut 24,5; 36,14
nãscut: s.m. sg. voc., în sintagma cel mai mare nãscut 32,4
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nãcazuri: pl. nom. 39,29
nãcaz : sg. ac. 40,24
nãcazurilor: pl. gen. 51,5

NÃSILNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) NÃSÂLNIC
nãsâlnice: f. pl. ac. 2,16
nãsâlnic: m. sg. nom. 30,8

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(nu) nãcãji: imperativ prohib. 2.sg. 4,3
sã (te) nãcãjeºti: conj. pr ez. 2.sg. 30,22
sã nãcãjeºti: con j. prez. 2.sg. 31,42
nãcãjaºt e: imperativ 2.sg. 36,9

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
NÃSIPOS, -OASÃ: ad j.; vezi NISIPOS
(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlit-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,7

NECÃJIT, -Ã: s.m./f.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
(celui) nãcãjit : s.m. sg. gen. 4,4

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlirii: sg. gen. 22,22
NEADUCÃTOR, -TOARE: adj.
neaducãtoriu: m. sg. nom., în loc. ad j. neaducãtoriu aminte 37,6
NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac./gen. 1,21; 4,16; 10,18; rezum. cap.17; 28,18;
29,25; 39,5; 44,26; r ezum. cap.50; 50,27
neamurile: pl. nom./ac. 2,11; rezum. cap.10; 16,26; 24,28, 46;
rezum. cap.36; 36,2, 3, 13; 39, 14, 28; 46,8; 48,10
neamul: sg. nom./ac. 3,1; 8,5; 16,5, 7, 10; 17,14; 24,10; 4 4,22;
45,7, 31; 46,9, 16; 47,28; 50,4
neamurilor : pl. gen./dat. 10,7, 18, 19; 35,23; 44,20, 25; 45,13;
51,12
neam: sg. ac., în loc. adv. de la neam în neam/din neam în neam/
în neam ºi în neam 10,8; 28,16; 39,13; 44,14
neamului: sg. gen. 10,22; r ezum. cap.17; 44,7; 45,8, 11, 29, 30;
46,23; 4 7,6, 27; 49,3, 17; 50,5
neam: sg. nom./ac. 45,27; 46,7; 47,4; 48,17; 49,7; 50,27
NEAMESTECAT, -Ã: adj.
neamestecat: n. sg. ac. 24,21
NEBLÂND, -Ã: adj.
neblând: m. sg. nom. 13,13
neblândul: adj. antep. n. sg. nom. 13,15
NEBUN, -Ã: ad j./s.
(celui) nebun: s.m. sg. gen./dat. 5,15; 21,19, 21, 22; 22,12, 22,
23; rezum. cap.33; 42,8
(cei) nebuni: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,20; rezum. cap.15
(ceale) nebune: s.n. pl. ac. 16,23
(cel) nebun: s.m. sg. nom./ac. 18,18; 19,11; 21,23, 26; rezum.
cap.22; 22,7, 10, 14; 27,12
nebunului: s.m. sg. gen./dat. 19,12; rezum. cap.20; 20,22; 21,17,
25; rezum. cap.22; 22,9, 13; rezum. cap.27; 31,40; 33,5
(celor) nebuni: s.m. pl. gen. 20,13
nebunul: s.m. sg. nom. 20,17
nebunilor : s.m. pl. gen. 21,29
nebun : s.m. sg. ac. 22,17
nebun : adj. m. sg. nom./ac./gen. 10,3; 16,23; 22,18; 25,4; 34, 1;
rezum. cap.50; 50,28
nebuni: adj. m. pl. nom. 15,7
nebunã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.22
(a se) NEBUNI: v. IV
nebunindu(te)-: gerunziu 23,19
NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. ac. 6,2; 13, 10, 11
nebuniia: sg. nom./ac. 8,18; 21,27; 47,22, 27
nebunii: pl. ac. 21,28
nebunia: sg. ac. 22,16; 41,18
NECAZ: s.n.; var. (Reg,) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 2,13; 3,17; 6,8; 22,29; 27,6; 35,26; 51,14
nãcazul: sg. ac. 4,19
nãcazu: sg. ac. 37,4

NECINS TE: s.f.
necins te: sg. ac. 1,38
necins tea: sg. nom. rezum. cap.3; 25,29; 26, 14; 27,15
(a se) NECINS TI: v. IV
au necinst<it>: ind. pf.c. 3.sg. 10,16
(sã) va necins ti: ind. viit.I. 3.sg. 10,23; 22,5
necins teaºte: ind. prez. 3.sg. 10,32
NECINS TIT, -Ã: adj.
necins tit : m. sg. ac. 37,13
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s./adv.
necredincios: adj. m. sg. nom./ac. 1,36; 16,7, 29; 22,18; 37,13;
41,10
necredincioºi: adj. m. pl. nom./ac./gen./voc. 15,12, 22; rezum.
cap.16; 16, 1, 3, 4; 41,11
necredincioasã: adj. f. sg. nom. 23,33
necredincioºilor: s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.2; 6,4; 12,4, 7;
16,5; 39,32; 40,15; 41,8, 14
necredinciosul: s.m. sg. nom./ac. 8,17; 11,11; 21,30
(cei) necr edincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.12; 39,36; rezum.
cap.41
(celui) necredincios: s.m. sg. dat. 12,6
necredinciosului: s.m. sg. gen./dat. 13,30; 22,13; 41,4
(celor) necredincioºi: s.m. pl. gen. 17,26
(cel) necr edincios: s.m. sg. ac. 22,5; 42,2
necredincioºii: s.m. pl. nom. 41,13
necredincios: adv. 15,21
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. ac. 46,23
NECREZÃT OR, -TOARE: adj.
necrezãtori: m. pl. nom. 2,18
NECUPRINS, -Ã: adj.
necuprinsã: rezum. cap.1
NECURAT, -Ã: adj./s.
necurat e: adj. f./n. pl. ac. 2,14; 35,14; 40,15
(mai) necur at: adj. n. sg. nom. 10,9
necuratã: adj. f. sg. nom. 34,21
(celui) necurat : s.m. sg. gen. 7, 19
(cel) necurat: s.m. sg. nom./ac. 29,21; 34,4
NECURMARE: s.f.
necur marea: sg. nom./ac. 7,14; 20,27
NECURMAT, -Ã: adj./adv.
necur mat: adv. 9,4; 12,3; 51,15
necur matã: adj. f. sg. nom. 18,32; 20,21, 26
necur matele: adj. antep. f. pl. nom. 33,27
NECUVIOS, -OASÃ: adj.
necuvioasã: f. sg. nom. 22,6
necuvios: m. sg. ac. 37,12
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NEDREPT, -EAPTÃ: ad j./s./adv.; var. (Înv.) NEDIREPT, EAPTÃ
nedreap te: adj. f. pl. ac. 5,1, 10
(mai) nedrept: adj. n . sg. nom. 10,10
nedrep t: adj. m./n. sg. nom./ac. 12, 13; 13,4; 17,11; 37,12
nedirep t: adj. n. sg. ac. 14,4
nedreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 20,3; rezum. cap.35; 35,15
(celor) nedrepþ: s.m. pl. gen. 9,17
nedrep tul: s.n. sg. ac., în loc. adv. (În v.) cu nedreptul 20,8
(ceale) nedreapte: s.n. pl. ac. 27,25
nedrepþilor: s.m. pl. gen. 28,26; 34,23
(celor) nedrepþi: s.m. pl. gen . rezum. cap.34; 34,23; 35,23; 40,13
nedrep t: s.n. sg. ac., în loc. adv. din nedrept 34,21
(cei) nedrep tþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.40; 40,10
nedrep t: adv. 33,32
NEDREPTATE: s.f.; var. (Înv.) NEDIREPTATE
nedrep tate: sg. ac. 4,9; 19,5; 20,30; 35,3, 5; 41,22
nedrep tãþii: sg. gen. 7,3; rezum. cap.10; 10,6; 30,20
nedrep tatea: sg. nom./ac. 7,6; 9,17; 10,7; 17,17; rezum. cap.19;
21,4; 28,2; 35,2; 40,12; rezum. cap.42; 42,13, 14
nedirep tate: sg. ac. rezum. cap.10
nedirep tatea: sg. ac. 10,6; 17,23
nedrep tãþi: pl. ac. 10,8; 27,11; 35,3
nedrep tãþile: pl. nom. 17,17; 21,5
NEFERICIT, -Ã: adj.
nefericit: n. sg. dat. 27,24
NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 24,6
negurile: pl. nom. 43,15
negurii: sg. gen. 43,24; 50,6
NEGUS TOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NEGUÞÃTOR
neguþãtoriul: sg. nom./ac. 26,28; 3 7,12
neguþãtorilor: pl. gen. 42,5

neînþelept: ad j. m. sg. nom. 25,4
(celui) neînþelept: s.m. sg. gen. 42,8
NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
neînvãþat: adj. m. sg. nom./ac./dat. 5,14; 8,5; 20,9; rezum. cap.22;
22,3; 23,17; 30,8
neînvãþaþi: adj. m. pl. gen. 6,21
(celor) neînvãþaþ: s.m. pl. gen. 7,17
[cel] neînvãþat: s.m. sg. ac. rezum. cap.8
(celui) neînvãþat: s.m. sg. gen. 18,18
(celor) neînvãþaþi: s.m. pl. gen. 20,21, 26
(cei) neînvãþaþi: s.m. pl. voc. 51,31
NEÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
neînvãþãturii: sg. gen. 4,30
NEÎNVINS, -Ã: adj,
neînvins: m. sg. nom. 18, 1
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuiri: pl. ac. 10,8
nelegiuirii: sg. gen. 14,9
NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsuratã: f. sg. ac. 16,17
NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) NIMERNIC , -Ã
nimernicii: s.m. sg. nom. 16,9
nimearnici: s.m. pl. ac. 29,32
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nimernicind: gerunziu 29,31
va nimernici: ind. viit.I. 3.sg. 29,31
NEMERNICIE: s.f.; var. (Înv.) NIMERNICIE
nimerniciii: sg. gen. 16,15; 29,30

NEISPITIT, -Ã: adj.
neispitite: f./n . pl. nom. rezum. cap.16; r ezum. cap.18

NEMULÞUMITOR, -TOARE:adj./s.; var. (Înv.) NEMULÞÃMITORIU
nemulþãmitoriu: m. sg. nom. 20,21
nemulþãmitori: m. pl. ac. rezum. cap.29
(cel) nemulþãmitoriu: s.m. sg. nom., în sintagma cel nemulãmitoriu
cu gândul 29,22
(cei) nemulþãmitori: s.m. pl. ac. 29,32

NEÎNCETARE: s.f.
neîncetarea: sg. nom. 41,9

NEMURIRE: s.f.
nemuririi: sg. gen. 6,16

NEÎNCETAT, -Ã: adj./adv.
neîncetat : adv. 17,16; 27,13; 37,15
neîncetatã: adj. f. sg. nom. 24,6
neîncetat a: adj. antep. f. sg. nom. 37,21

NEMURIT OR, -TOARE: ad j.
nemuritoriu: m. sg. nom. 17,29

NEINIMOS, -O ASÃ: s.m./f.
(cel) neinimos: s.m. sg. nom. 6,21

NEÎNFRÂNARE: s.f.
neînfrânare: sg. ac. 11,29
neînfrânarea: sg. ac. rezum. cap.19
neînfrânãrii: sg. gen. rezum. cap.23
NEÎNFRÂNAT, -Ã: adj./s.
(cel) neînfrânat: s.m. sg. nom. 20,7; 21,18
(cea) neînfrânatã: s.f. sg. ac. rezum. cap.42
neînfrânatã: adj. f. sg. ac. 42,11
NEÎNÞELEPCIUNE: s.f.
neînþelepciunea: sg. ac. 20,33; 51,26
NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cel) neînþelept: s.m. sg. nom. rezum. cap.10; 20,7; 31,7
neînþelept: s.m. sg. nom. 19,20
neînþeleptului: s.m. sg. gen. 20,14
(celor) neînþelepþi: s.m. pl. gen. 27,13
neînþeleaptã: adj. f. sg. nom./ac. 16,20; 20,24; r ezum. cap.36

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. ac. 30,15
nenumãrate: f. pl. nom. 37,28
NEPOT: s.m.
nepoþii: pl. nom. 40,15; 44,12; 45,16; 47,24
NEPREPUS, -Ã: ad j. „nebãnuit”
neprepuse: n. pl. nom. rezum. cap.25
NEPRICEPUT, -Ã: adj./s.; var. NEPRECEPUT, -Ã
(celui) nepriceput: s.m. sg. gen. 21,21
(celor) nepricepuþi: s.m. pl. gen . 21,28
(cel) nepriceput: s.m. sg. ac. 22,14
(cei) neprecepuþi: s.m. pl. ac. 34,1
nepriceput: adj. m. sg. ac. 22,18
(celui) nepreceput : s.m. sg. gen. 40,32
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN; (Înv. ºi r eg.)
NEPRIETIN
nepriiatinului: sg. gen./dat. 4,22; rezum. cap.8; 8,8; 12,10; 19,8

826

INDICE

ECLEZIASTICUL

nepriiatinii: pl. nom./ac. 4,33; 6,5, 13; 12,9; 20,25
nepriiatin : sg. nom. 6,1; 29,8
nepriiatinilor : pl. gen./dat. 6,4; rezum. cap.12; 25,10, 21, 35;
28,30; 30,5, 6; 42,11; 45,2; 47, 14
nepriiatini: pl. ac. rezum. cap.12; 47,8; 49,11
nepriiatinul: sg. nom./ac. 12,8, 15, 16, 18; 36,9
nepriiatinilor : pl. dat. adn. 18,31
neprie tinul: sg. nom./ac. 23,3; 30,3
neprie tinului: sg. gen. 29,16.17.18
(celor) nepriiatini: pl. gen. 36,12
neprie tinilor: pl. gen. 47,10
NEPRIETENIE: s.f.; var. (În v.) NEPRIIATINIE; (Înv. ºi reg.)
NEPRIETINIE
nepriiatinie: sg. ac. 6,9; 3 7,2
NERÃBDÃTOR, -TOARE: s.m./f.
nerãbdãtorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.2
NESÃÞIOS, -OASÃ: adj.
nesãþios: m. sg. nom./gen. 14,9; 31,23
NESPUS, -Ã: ad j.
nes puse: n. pl. nom. 21,21
nes pusele: ad j. antep. n. pl. ac. 36,16
NESTARE: s.f.
nes tarea: sg. nom. rezum. cap.27; r ezum. cap.33
NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþele: pl. nom./ac. 23,2, 3
neºtiinþa: sg. ac. 28,9
NEªTIUT, -Ã: adj.
neºtiut : m. sg. nom. 10,28
NETÃIAT, -Ã: adj.
ne tãiat: m. sg. ac. 24,21

NOR: s.m.
nori: pl. ac. 13,28; 35,20; rezum. cap.43; 43,16
nor: sg. ac. 24,7; 45,5
norii: pl. ac. 35,21, 26; 50,8
NOROD: s.n.
norod: sg. ac. 7,7; 16,17; 24,16; 37,29; 44,4
norodului: sg. gen./dat. 9,24; 10,2; 24,1, 3; 26,6; 35,25; 42,11;
45,3; 49,7
norodul: sg. nom./ac. 10,1, 3; 2 4,9; 36,11, 14, 16, 19; 45,19, 20;
48,16; 50,19, 21, 28
noroadelor: pl. gen./dat. 28,18; 4 4,4, 16
noroadele: pl. voc., în sintagma toate noroadele 33,19
noroadele: pl. nom. 44,15
noroade: pl. ac. 45,2 7
norodului: dat. adn. 49,17
NOU, NOUÃ: adj./s.
nou: m. sg. nom. 9,14, 15
(celor) noi: s.n. pl. gen. (aici) „roadelor noi” 24,35
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 17,3; 18,8; 26,1; 32,8; 33,10; 37,28; 41,16;
45,13; 46,10
numãr : sg. ac. 19,3; 38,32; 51,36
(a se) NUMÃRA: v. I
va numãra: ind. viit.I. 3.sg. 1,2
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 1,9, 23
numãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24; rezum. cap.29
numãrã: imper ativ 2.sg. 42,7
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.50
NUMÃRAT, -Ã: adj.
numãr ate: f. pl. ac. rezum. cap.42

NEVÃZUT, -Ã: ad j.
ne vãzute: n. pl. nom. 11,4
ne vãzutã: f. sg. nom. 20,32; 41,17

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 6,23; 17,8; 36,14; 37,29; 39,13; 40,19; rezum.
cap.41; 41,15, 16; 43,8; 44,14; 46,1, 13; 47,17; 48,12; 51,15
nume: sg. ac., în sintagma nume veacinic 15,6
nume: sg. nom./ac. 22,17; rezum. cap.39; 39,15; 44,8
numele: pl. nom./ac. 23,10; 41,14; 46, 15
numele: sg. ac., în loc. adv. întru numele/în numele „invocând
numele cuiva”/ cu numele „de for mã” 36,17; 37,1; 45,19; 47,15,
19; 50,22
numelui: s.m. sg. gen./dat. 39,20; 51,2, 4
numele: sg. ac., în sintagma numele Domnului 39,41; 47,12; 51,17

NEVINDECAT, -Ã: adj.
ne vindecatã: f. sg. nom. 28,30

NUMIRE: s.f.
numirea: sg. nom. 23,10

NEVINOVAT, -Ã: ad j.
ne vinovat: m. sg. nom./gen. 7,8; 16,11; 23,10; 46,19

NUMIT, -Ã: adj./adv.
numiþi: m. pl. gen. 39,2
numit: adv. „nominal” r ezum. cap.44

NETEZIRE: s.f.
ne tezirea: sg. ac. 38,3 4
NETREBNIC, -Ã: adj.
ne treabnic: n. sg. nom. 37,21

NEVOIE: s.f.
ne voie: sg. ac., în loc. adv. cu nevoie „cu greu” 13,32
NEVREDNIC, -Ã: ad j./s.
(celor) nevreadnici: s.m. pl. dat. 25,11
ne vreadnic: adj. m. sg. dat. 33,28

O
O: interj.
o: 37,3; 41,1, 3

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 1,2; 22,18, 21
nãsipului: pl. gen. 18,8

OAIE: s.f.
oilor : pl. gen. 47,3

NISIPOS, -OASÃ: adj.; var. (Înv.) NÃSIPOS, -OASÃ
nãsipos: n. sg. ac. 25,27

OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 13,3

NOAPTE: s.f.
noap tea: sg. ac. 38,28
nopþii: sg. gen. 40,5

OASPETE: s.m.
oaspeþii: pl. nom./ac. 9,22; rezum. cap.29
oaspãþi: pl. nom. 29,34
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va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 18,6
(S-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 24,12
(m-)am odihnit: ind. pf.c. 1.sg. 24,15
sã (sã) odihneascã: conj. prez. 3.sg. 28,20
a odihni: inf. prez. 33,26

OASTE: s.f
oastea: sg. ac. rezum. cap.48
OBADÃ: s.f.
obezile: pl. nom./ac. 6,25, 30; 33,30
obezi: pl. nom./ac. 21,22; 33,28

ODIHNIT, -Ã: ad j.
odihnit: m. sg. dat. 41,2

(a) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a) OBICINUI
(nu) obicinui: imperativ pr ohib. 2.sg. 23,9

(a) ODRÃSLI: v. IV
sã odrãzleascã: con j. prez. 3.pl. 49,12
odrãzleaºte: ind. prez. 3.sg. 50,11

OBIªNUIT, -Ã: adj.; var. (În v.) OBICINUIT, -Ã
obicinuit: n. sg. nom. 23,20
(a) OB ORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

OLAR: s.m.; var. (Înv.) OLARIU
olariului: sg. gen. 27,6; rezum. cap.33; 33,13
olariul: sg. nom. 38,32

(a se) OB OSI: v. IV
(sã) va obosi: ind. viit.I. 3.sg. 23,24
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adv. de obºte rezum. cap.21; r ezum. cap.44
obºte: sg. ac. rezum. cap.38
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiurile: pl. nom./ac. cuvânt 1; 20,28
obiceaiul: sg. ac. rezum. cap.23
obiceaiuri: pl. nom. 34,12
OBRAZNIC, -Ã: adj.
obraznic: m. sg. nom. 30,8
OCA: s.f.; var. OCÃ (aici) „mãsurã”
ocã: sg. ac. 14,3
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. nom./ac. 3,12, 13; 6,1; 23,36; rezum. cap.26; 26,11;
27,31; rezum. cap.31; 47,4
ocarã: sg. nom./ac. 5,17; 20,26; 21,27; 22,4; rezum. cap.23;
23,31; 29,9; 41,10; 42,11, 14
ocãrâi: sg. gen. rezum. cap.10
ocãri: pl. ac. 10,8
ocãrâle: pl. nom. 22,30
ocarâi: sg. gen. 41,9
(a) OCÃRÎ: v. IV
ocãreaºte: ind. prez. 3.sg, 22,25
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 3,23; 4,1, 5; 10,24; 1 2,16, 18; 17,13, 16; 18,18;
20,14, 31; 23,27; 30,21; 34,20; 39,24; 43,4; 44,27; 51,35
ochiul: sg. nom., în sint agma ochiul lui Dumnezeu 11,13
ochii: pl. nom./ac., în sint agma ochii lui Dumnez eu/ochii
Domnului 11,23; 15,20; 18,26; 23,28; 34,15, 19
ochiul: sg. nom./ac. 14,8, 9, 10; 16,6, 21; 17,7, 11; 22,2 4; 23,27;
rezum. cap.27; 27,1, 25; 3 1,14, 15; 38,30; 40,22; 43,20
ochilor: pl. dat., în sintagma ochilor lui Dumnezeu rezum. cap.15
ochi: pl. ac. 17,5
ochilor: pl. gen. 23,5; 26,12, 14; 27,26; 45,14
ochiu: sg. ac. 35,12
OCOL: s.n.
ocolul: sg. ac. 38,2 7
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 6,29; 11,19; 22,16; 24, 11; 28,20; 40,6; 51,35
odihna: sg. nom./ac. 20,23; 30,17; 31,3; 36,26; 38,14
odihnii: sg. gen. 36,15; 40,5
(a se) ODIHNI: v. IV
odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 14,25
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 14,25
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 14,27; 43,22

OLTAR: var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac. 35,8
oltariului: sg. gen. 47,11; 50,12
oltariu: sg. ac. 50,15
OM: s.m.
oameni: sg. dat. (cu prep. a) cuvânt 1
oamenilor: pl. gen./dat. 1,37; 2,11; 3,19; 6,21; rezum. cap.9; 10,7,
22, 23; 18,8; 20,28; 21,3; 23,27, 28; 25,1, 9; 27,8; 31,32; 35,24;
38,6; 39,2; 40,1; 41,14; 42,1, 8; 45,1
oamenii: pl. nom./ac. 2,5; 15,7, 8, 12; 17,31; 27,6; 33,10; 44,3,
27; 45,22
omului: sg. gen./dat. 2,22; 3,13; 7,27; 8,22; 10,5, 14; 11,29; 12,9;
13,22, 31; rezum. cap.14; 14,3; rezum. cap.15; 15,18, 20; 16,21;
17,18, 29; rezum. cap.18; 18,12; 19,27; 20,9, 27; 21,27; r ezum.
cap.23; 23,24; 27,5, 7; 28,3, 12; rezum. cap.29; 29,28, 35; 30,23;
31,22, 23, 24; 33,15; 34,1, 3; 36,24; rezum. cap.37; 37,18, 28;
rezum. cap.38; 41,1, 2, 3; 42,18
omul: sg. dat. (cu prep. la) 4,31
omul: sg. nom./ac. 6,5; 8,1, 2, 4, 5, 6, 7, 15; rezum. cap.9; 9,18,
25; rezum. cap.10; 10,13, 26, 28; 11,2, 30, 31, 3 4; 12,13; 13,19,
20; 14,1; 16,3, 5, 23; 18,6, 7, 17, 23, 27; 19,21, 26; 20,7, 21, 29,
33; 21,23, 25, 26; 22,18; 23,12, 20, 23, 25; 25,10, 15; 26,26;
27,12, 20, 33; 28,3, 4, 11; 29,19, 23; 32,21, 22; rezum. cap.33;
33,3, 14; 34,9, 25, 31; 36,22, 25; 37, 12, 15, 22, 26, 27; 38,4;
rezum. cap.40; 40,30, 31; 41,18; 47,6
om: sg. nom./ac. 7,12; 10,33; 11,2, 11, 12, 30; 15,14; rezum.
cap.16; 16,13; 17,1; rezum. cap.18; 20,16, 26; 22,5; 23,27; 27,8;
31,19; 37,21; 40,8; 46,22; 49,17
oameni: pl. nom./ac. 9,22; 17,29; 39,5; 44,6; 49,19
oameni: pl. voc., în sintagma oameni necredincioºi 41,11
omul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 42,12
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneascã: f. sg. ac. 3,25
omenesc: n. sg. ac./gen. rezum. cap.17; 51,10
omeneºti: m. pl. ac. 36,25
omeneºti: f. sg. dat. 39,31
(a se) OPÃCI: v. IV (Reg.) „a (se) opri”
(nu te) opãci: imperativ pr ohib. 2.sg. 18,22
(a se) OPRI: v. IV
oprescu(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
(nu) opri: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,37; 32,5
opreaºte: imperativ 2.sg. 12,6
(nu te) opri: imper ativ prohib. 2.sg. 13,14
(sã) opreaºt e: ind. prez. 3.sg. 19,25; 20,23
a opri: inf. prez. 20,1; 46,9
(a) ORBI: v. IV
orbesc: ind. prez. 3.pl. 20,3 1
orbeaºt e: ind. prez. 3.sg. 43,4
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OS: s.n.
oasele: pl. nom./ac. 26,16; 28,21; 49,12, 18
oaselor : pl. gen. 46,14

PAR: s.m.
par ul: sg. nom./ac. 14,25; 26,15; 27,2
pari: pl. ac. 22,2 1

OSÂNDÃ: s.f.
osândã: sg. ac. 23,36

PARÃ: s.f.
par a: sg. ac., în sintagma par a focului 8,13
parã: sg. nom., în sintagma parã de foc 21,10

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI; (a se) USIBI
au usebit: ind. pf.c. 3.sg. 28,19
(s-)au usibit: ind. pf.c. 3.pl. 33,8
au usibit : ind. pf.c. 3.sg. 33,11
OSEBIT, -Ã: adj.; var. (Reg.) USEBIT, -Ã
usebitã: f. sg. ac. 47,2
OSIE: s.f.
osiia: sg. nom. 33,5
(a se) OSPÃTA: v. I
(sã) v or ospãta: ind. viit.I. 3.pl. 39,37
OSPÃÞ: s.n.; var. (Reg.) USPEÞ; (înv. ºi r eg.) USPÃÞ
ospeaþele: pl. nom. 30,2 7
ospeaþe: pl. ac. 49,2
us peaþe: pl. ac. 29,29; 30,27
us pãþu: sg. ac. 31,17; rezum. cap.32
us pãþul: sg. ac., în sintagma us pãþul de vin 31,41
us pãþu: sg. ac., în sintagma uspãþu de vin 32,7
us pãþul: sg. ac. 37,32
OSTAª: s.m.
ostaºu: sg. nom. 26,26
OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. ac. cuvânt 1; 7,16; 13,32
ostenealele: pl. ac. 14, 15; 16,2
osteneala: sg. nom./ac. rezum. cap.31; 34,28
(a se) OSTENI: v. IV
vei osteni: ind. viit.I. 2.sg. 6,20
ostenindu(-sã): gerunziu 11,11
au ostenit: ind. pf.c. 3.pl. 16,27
(m-)am os tenit: ind. pf.c. 1.sg. 24,47; 51,35
ostenitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,3, 4
(t e) vei osteni: ind. viit.I. 3.sg. 31,22
(nu vã) ostenireþi: imperativ prohib. 2.pl. 43,3 4
OSTROV: s.n.
ostroave: pl. ac. 43,25; 47,17
(a) OªTI: v. IV
a oºti: inf. prez. 24,38; 46,8
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 29,16.17.18
oºtind: gerunziu 46,6, 19
OVREIESC, -IASCÃ: adj.
ovreieºti: n. pl. nom. cuvânt 1
P
PACE: s.f.
pacea: sg. ac. 1,22; 47,17
pãcii: sg. gen. 5,12; 47,15
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 26,2; 41,17; 4 4,14
pace: sg. nom./ac. 28,11, 15; 41,1; 50,25
pãcii: sg. gen., în sintagma testamântul pãcii 45,30
PALTIN: s.m.
paltinul: sg. ac. 24,19

PARDOS: s.f.
par dosul: sg. ac. 28,27
PARDOSIT, -Ã: adj. (cf. Indice 2Par)
par dositã: f. sg. nom. 21,11
PARIMIE: s.f.; var. (Înv.) PAREMIE
par emiilor: pl. gen. 39,3
PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 7,34; 11,18; 14,9; 26,3; 41,12; 44,26; 45,2 7
par te: sg. nom. 13,22; 45,27
pãrþile: pl. ac. 16,27; 17,19, 25; 23,28; 24,45
par tea: sg. nom., în sintagma partea lui Dumnez eu/par tea
Dumnez eului 17,15; 24,16
par tea: sg. nom., în loc. s. (Pop.) par tea bãrbãteascã 36,23
pãrþi: pl. ac. 37,21; 47,23; 50,13
pãrþii: sg. gen. 41,26
pãrþile: pl. ac., în loc. adv. din toate pãrþile 46,6
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. ac. 17,4; 43,15
paser ea: sg. ac. 27,21; 43,19
PAªNIC, -Ã: adj.; var. PACINIC, -Ã
pacinica: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.6
(a) PAªTE: v. III
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 29,32
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 23,25; 41,27; 48,6
PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. ac. 29,16.17.18
pa vezele: pl. ac. 35,23
pa vãzã: sg. ac. 37,5
PAZÃ: s.f.
paza: sg. nom./ac. rezum. cap.22; rezum. cap.31; rezum. cap.42;
42,11
pazã: sg. ac. 22,33; 26,13
pãzile: pl. ac. 43,11
PAZNIC: s.m.
paznicii: pl. ac. 4,35
PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. nom./ac. 1,2 7; 3,16; 5,5; 19,9; 22,15; rezum. cap.23;
27,2
pãcatele: pl. nom./ac. 2,13; 3,17; 4,31; 12,13; rezum. cap.15; 16,8,
10; 17,21; rezum. cap.23; 23,3; 26,28; 27,11; 28,1, 2, 4, 10; 34,31;
47,13, 29; 48,16, 23
pãcat e: pl. ac. 3,4, 32; rezum. cap.21; 21,2; 23,21; 28,5; rezum.
cap.34; 34,23; 35,3, 5; rezum. cap.41; 46,9; 48,18
pãcatului: sg. gen. 3,30; 23,17; rezum. cap.25; 25,33; 27,14
pãcat elor: pl. gen. 3,33; 5,6; 8,13; 19,19
pãcat: sg. nom./ac. 4,25, 31; rezum. cap.5; 5,5; 8,6; 13,30; rezum.
cap.21; rezum. cap.23; 23,11; 26,27; 49,5
pãcat e: pl. ac., în sintagma îndoite pãcate „pãcate sãvârºit e de
douã ori” 7,8
pãcatul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 10,15
pãcatul: sg. ac., în sintagma pãcatul cel de voie 20,4
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PÃCÃTOS, -OASÃ: ad j./s.
pãcãtoºilor: s.m. pl. gen./dat. 1,26; 8,13; 11,9, 16, 22; 12,4; 16,7;
21,10; 21,11; 25,26; 27,14; 39,29, 32; 41,8, 9; 49,4
pãcãtosului: s.m. sg. gen . 1,32; rezum. cap.9; 9,16; 15,9; 21,7
(celui) pãcãtos: s.m. sg. dat. 2,14
pãcãtosul: s.m. sg. nom. 3,29; 5,11; 6,1; 13,21; 16,14; 23,8; 29,21,
26; rezum. cap.42; 33,15
(cei) pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 5,7
(cei) pãcãtoº: s.m. pl. nom. rezum. cap.8
pãcãtoºii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12,3, 7; rezum.
cap.17
pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 40,8
(cel) pãcãtos: s.m. sg. nom./ac. 12,4, 5; 29,22
pãcãtos: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,26; 11,34; 27,33;
28,11; 32,21
pãcãtoºi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.49
(a) PÃCÃTUI: v. IV
a pãcãtui: inf. prez. 3,29; 15,21; 19,25; 20,23; 47,29
(nu) pãcãtui: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,7
vei pãcãtui: ind. viit.I. 2.sg. 7,40
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 10,32; 19,6
pãcãtuit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 21,1
pãcãtuind: gerunziu 23,24
vor pãcãtui: ind. viit.I. 3.pl. 24,30
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,4

(te) pãrãseaºte: imperativ 2.sg. 28,6
va fi pãrãsit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 29,23
(nu te) pãrãsi: imperativ pr ohib. 2.sg. 38,9
aþi pãrãsit: ind. pf.c. 2.pl. 41,11
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 49,6
voiu fi pãrãsit: pasiv ind. viit.I. 1.sg. 51,28
PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsite: f. pl. ac. 49,8
(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. imper s. cuvânt 1
PÃRINTE: s.f.
pãrinþii: pl. nom./ac. cuvânt 1; 3,8; rezum. cap.7; 8,11; 4 4,1; 47,26
pãrinþilor: pl. gen . rezum. cap.3; 3,2; rezum. cap.17; rezum. cap.44
pãrintelui: sg. gen. 3,15
PÃRINTESC, -EASCÃ: s.m./f./n.
(ceale) pãrinteºti: s.n. pl. ac. (aici) „casa pãrint eascã” 42,10
PÃRTICICÃ: s.f.; var. PÃRTICEA
pãr ticeaoa: sg. nom. 14,14
PÃSTOR: s.m.; var. (În v.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 18,13

(a) PÃCIUI: v. IV
pãciuind: gerunziu 44,6

PÃªUNE: s.f.
pãºunea: sg. nom. 13,23

PÃCIUIRE: s.f.
pãciuire: sg. ac. 44,17

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,9; 34,6

PÃCIUIT, -Ã: s.m./f.
pãciuite: s.f. pl. ac. (aici) „vorbe frumoase” 4,8

(a) PÃÞI: v. IV
sã paþi: con j. prez. 2.sg. 23,19
am pãþit: ind. pf.c. 1.sg. 34,13

PÃCIUITOR, -TOARE: s.m./f.
pãciuitori: s.m. pl. nom. 6,6

PÃÞIT, -Ã: adj./s.
(celor) pãþiþi: s.m. pl. gen . rezum. cap.34
pãþit: adj. m. sg. nom./gen. 34,9, 10; 36,22; rezum. cap.37;
37,22

PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 13,23
pãdurii: sg. gen. 28,12
PÃGUBIT OR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) PÃGUBITORIU
pãgubitoriu: m. sg. nom. rezum. cap.10
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen . 1,2; 10,4; 16,19; 17,19; 24,45; 38,8; 4 4,18,
22; 45,25; 46,11
pãmânt: sg. nom./ac. 2,14; 10,20; 16,30; 17,1, 3, 31; 33,10; 37,10;
38,4; 39,37; 40,3, 11; 41,13; 43,21; 45,27; 46,23; 49,16; 50,19;
51,13
pãmântul: sg. nom./ac. 10,9; 16,18; 20,30; 2 4,6; 36,19; 39,5,
29; 43,3, 18; 46,10; 47,16, 30, 31; 48,16; 50,24
pãmântului: sg. gen., în c. de la râu pânã la mar ginile pãmântului
„de la Eufrat pânã la ho tarul Egiptului” (cf. Anania 2001, p.1368)
44,23

(a se) PÃZI: v. IV
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 1,18; 19,9; 23,7
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 2,21
pãzeaºte(-te): imperativ 2.sg. 9,21; 13,16; 22,15
pãzindu-: gerunziu 12,4
(te) pãzeaºt e: imperativ 2.sg. 12,11; 26,14; 32,26
(sã) va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 18,27; 22,32; 40,31
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 21,12
a pãzi: inf. prez. rezum. cap.26; 35,2; 41,20
pãzind: gerunziu 33,8
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 37,9
pãzând: gerunziu 43,3
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 17, 11

PÃR: s.m.
perii: pl. ac. 27,15

(a) PÂNDI: v. IV
va pândi: ind. viit.I. 3.sg. 27,31
pândesc: ind. prez. 3.pl. 28,30
pândeaºte: sg. ac. 37,7

(a se) PÃRÃSI: v. IV
au fost pãrãsit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 2,12
pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. 3, 18
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 4,22; 13,5, 8; 29,19, 22; 47,24
sã pãrãseºti: con j. prez. 2.sg. 6,28; 7,32
(nici) pãrãsi: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,23
(nu) pãrãsi: imperativ prohib. 2.sg. 9,14
(sã) va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 16,5; 44,13
pãrãseaºte: imperativ 2.sg. 17,21

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâine: sg. nom./ac. 10,30; 14,10; 23,24; 33,25; 45,26
pâinile: pl. ac. 12,6
pâinea: sg. nom./ac. 15,3; 20,18; 34,25, 26
pânea: sg. nom./ac. 29,28; 31,29
pâni: pl. ac., în sintagma luciu în pâni „cel foar te bogat”, „cel
opulent” (cf. lat. splendidum in panibus) 31,28
pâinea: sg. nom., în sintagma pâinea de fãinã 39,31
pâni: pl. ac. 41,24
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picioar e: pl. nom./ac. 21,22; 26,23; 45,10
picioar elor: pl. gen. 38,33; 40,25

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
pângãrindu(-t e): gerunziu 31,16
sã (sã) pângãreascã: conj. prez. 3.sg. 42,10
ai pângãrit : ind. pf.c. 2.sg. 47,22

PIEDICÃ: s.f.; var. (Reg.) PIEDECÃ
piedecã: sg. ac. 31,7

PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãritã: f. sg. ac. 51,7

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. 9,13; 23,21; 36,11; 41,13; 50,4; 51,16
perirea: sg. nom./ac. 20,2 7; 31,6

PÂNTECE: s.n .
pânt ecelui: sg. gen. 23,6; 51,7
pânt ecele: sg. nom./ac. 36,20; 40,1, 32; 49,9; 50,24; 51,29
pânt ece: sg. ac. 37,5

(a se) PIERDE: v. III
au pier dut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 8,3; 10,19, 20, 21; 27,17;
29,19, 24; 31,30; 41,4; 46,7
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 5,9; 6,4; 10,3; 20,24; 29,23; 47,24
sã piarzã: con j. prez. 3.sg. 6,3; 9,6; 22,33
ai f i pierdut: cond. pf. 2.sg. 8, 15
(s-)au pierdut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.10
pier zând: gerunziu 16,10
(sã) va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 20,24
pier de: ind. prez. 3.sg. 27,20
pier de: imperativ 2.sg. 29,13
a pier de: inf. prez. 49,9

PÂRÃ: s.f.
pârã: sg. ac. 8,2; rezum. cap.28; 28,10
pâr a: sg. nom./ac. 26,6; 28,11, 13; 38, 17; 41,7
PÂRGÃ: s.f.
pâr ghelor: pl. gen. 7,34
pâr ga: sg. ac. rezum. cap.35; 35,10
pâr ghele: pl. ac. 45,25
(a) PÂRÎ: v. IV
au pârât: ind. pf.c. 3.sg. 46,22

PIERDERE: s.f.
piiar dere: sg. ac. 29,13
pier dere: sg. ac. 51,3

PECETE: s.f.; var. (Înv.) PECEATE
peceate: sg. ac. 17, 18; 49,13
peceatea: sg. nom. 42,6

(a) PIERI: v. IV
va pieri: ind. viit.I. 3.sg. 3,27
vei peri: ind. viit.I. 2.sg. 8,18
sã piei: con j. prez. 2.sg. 9,4
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 9,9; 28,22
piiar e: ind. prez. 3.sg. 17,26
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 23,7; 27,29; 31,7; 41,9
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 27,32
perit-au: ind. pf.c. 3.pl. 44,9

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsã: sg. nom. 21,11
PEDESTRAª: s.m.
pedes traºi: pl. ac. 16,11; 46,10
PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eþii: pl. nom./ac. 14,25; 23,26; 50,2

PIERZARE: s.f.
pier zare: sg. ac. 48,6

(a se) PETRECE: v. III
pe treace: ind. prez. 3.sg. 1,3; 38,26; 50,30
pe treci: ind. prez. 2.sg. 8,9; 29,3
a pe treace: inf. prez. rezum. cap.9
(t e) petreci: ind. pr ez. 2.sg. 9,21
pe trecând: gerunziu 14,23; 42,10
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. 29,31; 39,3
pe trec: ind. prez. 3.pl. 41,8

PILDÃ: s.f.
pildele: pl. nom./ac. 6,35; 8,9
pilde: pl. ac. 18,29; 38,38; 47,17, 18
pildã: sg. ac. 19,3
pilda: sg. nom. 20,22
pildelor : pl. gen. 39,2, 3

PETRECERE: s.f.
pe treacere: sg. nom. rezum. cap.6
pe treacerea: sg. ac. 18,21, 2 4; 38,14; 50,5

(a) PIPÃI: v. IV
sã pipãie: con j. prez. 30,1

PIATRÃ: s.f. „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variat e, cu duritate mare, care se foloseºte, de obicei, la
confecþionarea bijuteriilor”; „stâncã”
pie trii: sg. gen. 6,22; 40,15
pie trile: pl. nom./ac. 21,9; 43,16
pie tri: pl. ac. 21,11; rezum. cap.22; 32,25; 45,13
piatrã: sg. ac. 22,1; 26,24; 27,29; 29,13
piatra: sg. ac. 22,25; 27,28; 47,5
piiatrilor: pl. gen. 27,2
piatrã: sg. nom., în sintagma piatrã scumpã 32,7
pie tri: pl. ac., în sintagma pietri scumpe 45,13
piatra: sg. ac., în sintagma piatra scumpã 50,10

PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 45,22
pizmã: sg. ac. 31,16

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. ac. 1,2
picãturã: sg. ac. 18,8

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 2,8; 11,2 4; 30,16, 20; 51,30, 38
plat a: sg. nom., în sintagma plat a lui Dumnezeu 18,22
platã: sg. nom./ac. 30,15, 16

PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. 6,25; 12,18; 25,27; 38,32
picior ul: sg. nom. 6,36; 21,25; 51,20

PIZMÃTAREÞ, -Ã: adj./s.
pizmãtareþu: adj. m. sg. nom./dat. 6,1; 14,3
pizmãtareþului: s.m. sg. gen./dat. rezum. cap.14; 14,8
pizmãtareþu: s.m. sg. nom. 18,33
(a) PIZMÃTÃRI: v. IV „a pizmui”; cuvântul nu e înregistrat în
DLR.
pizmãtãr eaºte: ind. prez. 3.sg. 14,6

PLATOªÃ: s.f.
plat oºe: sg. ac. 43,22
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(a) PLÃCEA: v. II
va plãcea: ind. viit.I. impers./3.sg. 2,4; 9,17; 15,18; 20,29; 21,18
place: ind. pr ez. impers./3.sg. 8,20; rezum. cap.20; 20,30; 37,31
placã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,17
au plãcut: ind. pf.c. impers./3.sg. 17,29; 25,1; 44,16; 45,23, 29; 48,25
plac: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.25
plãcea-va: ind. viit.I. imper s. 25,23
sã placã: conj. prez. 3.sg. 29,30
plãcând: gerunziu 30,24
sã placã: conj. prez. impers., în structur a v. dislocatã bine sã placã
41,20
plãcea: ind. imp. impers. 48,18
PLÃCERE: s.f.
plãcearea: sg. ac. 4, 13
plãcearea: sg. ac., în sintagma bine plãcearea 41,6
PLÃCUT, -Ã: adj./adv.
plãcut: ad j. n. sg. nom., în adj. compus bine plãcut 1,34; 40,25
plãcute: adj. f. pl. nom., adj. compus bine plãcute 2,19; 34,21
plãcutã: ad j. f. sg. nom. 15,16
plãcut: adv. în adv. com pus bine plãcut 35,5
(a) PLÂNGE: v. III
plâng: ind. prez. 3.pl. 7,38
a plânge: inf. prez. rezum. cap.22; rezum. cap.38; 38,16
plânge: imperativ 2.sg. 22,10, 11
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.35
plângea: ind. imp. 3.pl. 48,2 7
PLÂNGERE: s.f.
plângerea: sg. nom. 22,13
PLÂNSOARE: s.f.
plânsoare: sg. ac. 18,15
PLEAVÃ: s.f.
pleavele: pl. nom. 27,5
(a se) PLE CA: v. I
pleacã: imper ativ 2.sg. 2,2; 4,8; 7,25; 30,12
(nu vã) plecareþi: imperativ prohib. 2.pl. 2,7
vei pleca: ind. viit.I. 2.sg. 6,34
sã (se) pleace: conj. prez. 3.sg. 9,13
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 15,3
pleacã: ind. prez. 3.sg./pl. 19,24; 33,27; 38,19
va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 38,33
ai plecat: ind. pf.c. 2.sg. 47,21
plecat-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,21
PLECAT, -Ã: adj. „aplecat”
plecat: m. sg. nom. 12, 11
(a) PLESNI: v. IV; var . (a) PLEZNI
va plezni: ind. viit.I. 3.sg. 12, 19
PLIN , -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. 1,40
pline: f. pl. nom. 19,23
plin: m./n. sg. nom./ac. 39,16; 42,16; 50,10, 20
plinã: sg. ac., în sintagma luna plinã 50,6
(a se) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu 1,22
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 18,11
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 34,8
PLINIRE: s.f.
plinirea: sg. nom./ac. 1,20; 21,13; 24,3, 16; 35,23
plinire: sg. ac. 43,8

PLOAIE: s.f.
ploii: sg. gen. 1,2
ploaie: sg. ac. 35,26; 40,13; 49,11
ploaia: sg. ac. 43,20
(a) PL OUA: v. I
au plouat : ind. pf.c. 3.pl. 18,29
PLUG: s.n.
plugul: sg. ac. 38,26
PLUMB: s.n.
plumb: sg. ac. 22,17
plumbul: sg. ac. 47,20
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom./ac. 49,15; 51,5
POCAIANIE: s.f.; var. (Înv.) POCAANIE
pocãaniia: sg. nom. 5,17
(a se) POCÃI: v. IV
(ne) vom pocãi: ind. viit.I. 1.pl. 2,22
(sã) pocãiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(sã) pocãiesc: ind. prez. 3.pl. 12,3; 17,20
pocãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.34
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.17; 44,16; 48,8
pocãinþa: sg. ac. rezum. cap.20; 20,4; 49,3
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. nom./ac. 4,28; 6,31; 19,27; rezum. cap.2 4; 26,21;
32,3; 43,1
podoabã: sg. nom./ac. 21,24; 32,7; 47, 12
POFTÃ: s.f.
pofta: sg. nom./ac. 3,31; 5,2; 6,3 7; 9,9; 20,2; 23,5; 36,24
poftele: pl. ac. rezum. cap.18; 18,30, 31; 23,6
pof tii: sg. gen ., în sintagma împr eunarea poftii „dorinþa de
satisfacere a instincutului sexual” 23,6
(a) POFTI: v. IV
poftesc: ind. prez. 3.pl. cuvânt 1
poftind: gerunziu 1,33
pofteaºt e: ind. prez. 3.sg. 15,22
poftiþi: ind. prez. 2.pl. 24,26
(nu) pof ti: imperativ prohib. 2.sg. 25,28
va pofti: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
(nici) pofti: imperativ pr ohib. 2.sg. 31,21
POFTITOR, -TOARE: adj./s.
poftit oriu: adj. m. sg. dat. 14,3
(celui) poftit oriu: s.m. sg. gen. 14,9
(a) POFTORI: v. IV
(nu) pof tori: imperativ pr ohib. 2.sg. 42,1
POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.n.
pomul: sg. ac. 14,18
(a) POMENI: v. IV
(nu) pomeni: imperativ pr ohib. 2.sg. 10,6
va pomeni: ind. viit.I. 3.sg. 23,26
au pomenit: ind. pf.c. 3.sg. 48,23
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POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom./ac. 10,20, 21; 23,36; 24,28; 35,9; 38,24;
39,13; 41,1; 46,14; 49,1, 2, 15
pomenire: sg. nom./ac. 45,1; 50,18
PONOS: s.n.
ponosul: sg. nom. 29,35

POVES TE: s.f.
poveaste: sg. nom. 22,6
poveastea: sg. nom. 38,26

PONOSLU: s.n. (Înv. ºi reg.) „plângere”; „ruºine”, „ocarã”
ponoslu: sg. ac. 8,10; 41,28

(a) POVESTI: v. IV
povestindu-: gerunziu 13,7
a po vesti: inf. prez. 18,4
va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 31,11; 34,9; 43,35
sã povesteascã: conj. prez. 3.sg. 36,2, 13
vor povesti: ind. viit.I. 3.pl. 39,14
povesteascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 43,26; 4 4,15

(a) POPOSI: v. IV
poposând: gerunziu 43,19
PORECLÃ: s.f.; var. (Reg.) POLICRÃ
policrã: sg. nom. 47, 19
(a) PORNI: v. IV
porneaºte: ind. prez. 3.sg. 35,18

POVESTIRE: s.f.
povestirea: sg. nom./ac. 8,9; 27,14; 39,2

PORUNCÃ: s.f.
porunci: pl. nom./ac. 1,5; r ezum. cap.15; 32,28
poruncile: pl. nom./ac. 2,12, 21; 15,15, 16; rezum. cap.17; 24,33;
28,7; 29, 1; 33,2; 35,2; 39,37; 45,6, 21
por uncile: pl. nom., în sintagmele por uncile lui Dumnezeu/
poruncile Celui Preaînalt/poruncile Domnului rezum. cap.6; 6,37;
9,23; 10,23; 22,23; 23,37; 26,24; 29,14, 26; 48,2
poruncilor : pl. gen. 11,21; 32,27
poruncã: sg. ac. 29,12
porunca: sg. ac. 33,8; 39,23; 43,14
porunca: sg. ac., în sintagma porunca lui Dumnezeu 35,7
(a se) PORUNCI: v. IV
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 3,22; 15,21; 17,12; 24, 12, 33; 45,3;
46,17; 48,25
(s-)au poruncit : ind. pf.c. impers. 7,34
poruncind: gerunziu 44,4
PORUNCIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) por uncite: s.f. pl. ac. 6,37; 15, 15
POSTELNIC : s.m.
postelnic: sg. nom. 31,24
(a) POSTI: v. IV
posteaºte: ind. prez. 3.sg. 36,31
POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturnichea: sg. nom. 11,32

POTOP: s.n.
potopul: sg. nom./ac. 39,28; 40,10; 44,18, 19

PRAªTIE: s.f.
pr aºtiii: sg. gen. 47,5
(a) PRÃZNUI: v. IV
au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg. 33,9
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuiri: pl. ac. 47,12
PREACURVIE: s.f.
pr eacurvie: sg. ac. rezum. cap.23; 23,33
PREAÎNALT: adj./s.m.
(Cel) Pr eaînalt: s.m. sg. nom./ac. 1,8; 5,4; 7,16; 23,26; 34,6, 23;
35,2 1; 38,1, 4, 6; 46,6
(Celui) Preaînalt: s.m. sg. gen., în sintagmele fiiul Celui Preaînalt/
poruncile Celui Preaînalt/lucr ul Celui Preaînalt/lucrurile Celui
Pr eaînalt/teamerii Celui Preaînalt/leagea Celui Preaînalt/
adunãrile Celui Preaînalt/gura Celui Preaînalt/testamântul Celui
Preaînalt/aºezãmântul Celui Preaînalt 3,11; 9,23; 11,4; 19,18, 21;
23,33; 24,2, 5, 32; 28,9; 29,14; 33,15; 38,39; 42,2; 43,2; 49,6
(Celui) Preaînalt : s.m. sg. gen./dat. 12,3, 7; 35,8, 12; 37,19; 39,6;
41,6
(ceale) preaînalt e: s.m. pl. ac. „înãlþimi” 24,7
pr eaînalt: adj. m. sg. gen ./dat. 7,11; 17,24; 41,11; 50,15

PREASFÂNT, -Ã: adj.
pr easfinte: n. pl. ac. 44,4

POTRIVIT OR, -TOARE: adj.; var. PR OTIVITORIU (Înv.)
„po trivnic”
pr otivitoriu: m. sg. nom. 37,4

POVARNICÃ: s.f. „femeie însãrcinatã”
povar nicã: sg. nom. 42,10

PRAF: s.n.
pr aful: sg. nom. 27,5

PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 24,2
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 28,30; 34,3; 43,3; 47,11
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. în prejmã 39,4

(a) POTICNI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a) POTIGNI
vei potigni: ind. viit.I. 2.sg. 37,16

POTRIVNIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnicilor: s.m. pl. gen. 23,3
(cel) protivnic: s.m. sg. ac. 36,9
pr otivnici: s.m. pl. ac. 46,6
(cei) pr otivnici: s.m. pl. ac. 46,7
pr otvnicii: s.m. pl. ac. 47,15
pr otivnici: adj. m. pl. ac. 47,8

POVÃÞUITOR, - TOARE: s.m./f.
povãþuitorilor : s.m. pl. gen. 10,17
povãþuitorii: s.m. pl. voc., în sintagma povãþuitorii adunãrii 33,19
povãþuitorii: s.m. pl. ac. 46,20
povãþuitoriu: s.m. sg. nom. 49,17

PREASLÃVIT, -Ã: ad j.
pr easlãvite: n. pl. nom. rezum. cap.39; 43,27
PREATARE: s.m. „Dumnezeu”
(Cel) Preatare: s.m. sg. nom. 35,22
PREGET: s.n.; var . (Neob.) PREGETÃ: s.f.
pr eajetii: sg. gen. 32,14
PREOT: s.m.
pr eoþii: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,31, 33
pr eotul: sg. nom., în sintagma preotul cel mare 50,1
pr eoþilor: pl. gen. 50,13
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PRIGONIRE: s.f.
prigonirea: sg. nom. 40,4, 9

PREOÞIE: s.f.
preoþia: sg. ac. 45,8, 19
preoþiii: sg. gen. 45,30
(a) PREPUNE: v. III (Înv. ºi reg.; prin ext.) „a bãnui”
vei pr epune: ind. viit.I. 2.sg. 9,18
PREPUS: s.n.
prepusul: sg. nom. 3,26
prepus: sg. ac., în sintagma cel fãrã prepus „cel la care nimeni nu
se aºtep ta” 11,5

PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac. 11,33; 33,24; 47,22
prihanã: sg. ac., în loc. adj. fãrã prihanã rezum. cap.31; 31,8;
40,19
PRILEJ: s.f.
prilej: sg. nom. 26,13
PRIMÃVARÃ: s.f.
primãvarã: sg. ac. 50,8

(a) PRESÃRA: v. I; var. (Înv.) (a) PRÃSÃRA
prasãrã: ind. prez. 3.sg. 43,19

PRIMEJDIE: s.f.
primejdiia: sg. ac. 3,27
primejdie: sg. ac., în loc. adj. cu primejdie rezum. cap.9
primejdiile: pl. nom./ac. rezum. cap.28; 43,26
primejdia: sg. nom. rezum. cap.37
primejdie: sg. ac. 46,10

PRESUS: adv.
(mai) presus: 19,4
PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar.) PRETUTINDINI
pretutindini: 46,19; 47,8; 51,10
PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 20,12

PRIMEJDIOS, -OASÃ: adj./adv.
primejdioasã: f. sg. nom. rezum. cap.13
primejdioasã: f./n . pl. (cu des. -ã) nom. rezum. cap.14; rezum.
cap.26; 26,28
primejdios: adv. rezum. cap.42

PRICE: s.f.
pricea: sg. nom. 28,13
PRICEPERE: s.f.
priceaperii: sg. gen. 1,4, 24; 44,4
priceaperea: sg. nom. 19,19
priceapere: sg. ac., în sintagma cel îm puþinat de priceapere
„neînþeleptul” 47,28
PRICEPUT, -Ã: adj./s.; var. PRECEPUT, -Ã
(cei) precepuþi: s.m. pl. ac. 9,21; 19,2
(cel) priceput: s.m. sg. nom. 21,8
pricepuþilor: s.m. pl. gen. 21,28
priceput: adj. m. sg. nom. 21,25

(a se) PRIMI: v. IV
priimeaºte: imperativ 2.sg. 2,2; 3,14; 6,18, 24; 11,36; 18,20; 29,12
a (sã) priimi: inf. prez. 2,5
priimeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,12; 18,14; 34,23
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 6,34
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 7, 11; 13,5; 29,32; 32,18; 35,14; 36,23
(nu) priimi: imperativ pr ohib. 2.sg. 12,4
priimitã iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 35,9
(sã) va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 35,20
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. 51,34

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 32,10

PRIMIRE: s.f.
priimirea: sg. ac. rezum. cap.37

(a) PROCOPSI: v. IV
am procopsit: ind. pf.c. 1.sg. 51,22

PRIMIT, -Ã: adj.
priimitã: f. sg. nom. rezum. cap.35

PRIDVOR: s.n.
pridvoriului: sg. gen. 50,5

(a se) PRINDE: v. III
sã (te) prinzi: con j. prez. 2.sg. 5,14, 16
vei prinde: ind. viit.I. 2.sg. 11,10; 27,21
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 23,8, 30
prinde: ind. prez. 3.sg. 26,10

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN; (În v. ºi reg.) PRIETIN
priiatinii: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,5, 13; rezum. cap.12; 13,25;
rezum. cap.22
priiatinul: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,11, 14, 16, 17; 7,20;
rezum. cap.9; 9,14, 15; 12,8, 9; 1 9,13, 15; 22,25, 27, 28, 31;
27,20, 2 1; 29,13; r ezum. cap.33; 33,6; rezum. cap.37; 37,1, 2,
4; 40,23
priiatin: sg. nom./ac. 6, 1, 7, 8, 9, 10; 7,13; 20,17; 25,12; 27,17;
28,20; 37,1; 41,23, 28
priiatinului: sg. gen./dat. 6,15; 14,13; 19,8; 20,25; rezum. cap.27;
27,17, 24; 33,20; rezum. cap.37
priiatini: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 28,11
prietin: sg. nom./ac. 22,26; 37,1
priiatinilor: pl. gen./dat. 29,3 4; 30,3, 6; 42,3
prietinul: sg. ac. 37,5, 6

PRIPE C: s.n. (Înv.) „arºiþã”
pripecului: sg. gen. 43,3
(a) PRISOSI: v. IV
prisoseaºte: ind. prez. 3.sg. 10,30; 19,21; 33,7
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 11,11; 43,32
prisosind: gerunziu 11,12
sã prisosascã: conj. prez. 3.pl. 23,3
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 23,21
au prisosit : ind. pf.c. 3.pl. 47,29
PRISOSIRE: s.f.
prisosirii: sg. gen. 18,25; rezum. cap.23

PRIETENIE: s.f.; var. (Înv.) PRIIATINIE
priiatinie: sg. ac. 6,12, 17; 37,1
priiatiniia: sg. ac. 22,25
prietenia: sg. ac. 48,11

PRIS TOL: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRESTOL
prestol: sg. ac. 50,13

(a se) PRIGONI: v. IV
(sã) prigoneaºte: ind. prez. 3.sg. 38,29

(a) PRIVEGHEA: v. I
privegheazã: ind. prez. 3.sg. 4,13
a priveghea: inf. prez. 37,18
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PRIVEGHERE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PRIVEGHEARE;
PRIVIGHERE
priveghiare: sg. ac. cuvânt 1
privigherea: sg. nom. 31,1
priveghearea: sg. nom./ac. 31,23; 38,31, 34
privighearea: sg. nom. 38,27, 28
privegherii: sg. gen. 40,6
privegheare: sg. nom. 42,9
PRIVEGHETOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Reg.) PRIVEGHITORIU
priveghit ori: s.m. pl. ac. 37,18
(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 4,16; 5,7; 14,24; rezum. cap.17; 17,31;
34,18
(nu) privi: imperativ prohib. 2.sg. 5,1; 9,3, 5, 7; 16,2
va privi: ind. viit.I. 3.sg. 7, 11; 16,19
sã priv eºti: conj. pr ez. 2.sg. 9,8
privind: gerunziu 11,13; 17,16; 23,28
a privi: inf. prez. 23,37
voiu privi: ind. viit.I. 1.sg. 24,45
au privit : ind. pf.c. 3.sg. 42,19
priviam: ind. imp. 1.sg. 51,10
PRIVIRE: s.f.
privirea: sg. ac. 2,21; 43,2
privir ea: sg. ac., în sint agma privirea lui Dumnez eu 14,22;
15,8
PRIVITOR, -TOARE: s.m./f.
privitoriul: s.m. sg. ac. 11,32
(a) PROBOZI: v. IV
(nici) probozi: imperativ prohib. 2.sg. 8,6
va probozi: ind. viit.I. 3.sg. 18,18; 20,15

PRUNC: s.m.
pr uncului: sg. gen. 19,11
pr unc: sg. nom. 30,12
PRUNCIE: s.f.
pr unciia: sg. ac. 7,25
PSALTIRE: s.f.; var. (Înv.) PSÃLTIRE (În v.) „psalterion”
psãltir ea: sg. nom. 40,21
PUHOI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) POVOI
povoiul: sg. ac. 21,16; 39,9
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. cuvânt 1; 16,25; rezum. cap.17; 17,14;
32,1; 33,10; 43,16; 45,10; 46,22
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 6,32
sã pui: conj. prez. 2.sg. 7,6; 32,25
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 10,5; 23,2
pune: ind. prez. 3.sg. 11,33; 23,32; rezum. cap.26; 2 7,29; rezum.
cap.40; 50,30
(nu) pune: imper ativ prohib. 2.sg. 12,12
pune(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 14,26
puindu-: gerunziu rezum. cap.15; rezum. cap.17
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,17; 45,8
pus-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,4, 7; 24,34
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 25,14; 44,19
a pune: inf. prez. rezum. cap.28
pune: imperativ 2.sg. 29,14
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. 31,19
pus este: pasiv ind. prez. 3.sg. 38,32
puindu(-sã): gerunziu 43,19
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma punerii-înainte 17,24
puneri: pl. ac. 22,21
punerile: pl. ac. 30,18

PROBOZIRE: s.f.
pr obozirea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,1; 21,5; 29,30
pr obozire: sg. ac. 23,19, 20; 31,42

PUNGÃ: s.f.
pungã: sg. ac. 18,33

(a) PROCITI: v. IV; var. (Reg.) (a) PROCETI
(nu) prociti: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,15
(nu) proceti: imperativ prohib. 2.sg. 19,7
au procitit : ind. pf.c. 3.sg. 50,23

PURCEDERE: s.f.
purceaderea: sg. nom./ac. 11,24; 45,11
purceadere: sg. nom. 20,9
(a se) PURTA: v. I
poartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 40,4
(sã) va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. 6,11; r ezum. cap.38
poartã: imper ativ 2.sg. 6,26
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 11,5
a purta: inf. prez. 22,18
purtând: gerunziu 30,20

PROPOVÃDUIRE: s.f.; var. (Înv.) PROPOVEDUIRE
pr opoveduirile: pl. ac. 36,17
(a) PROPTI: v. IV
au proptit: ind. pf.c. 3.sg. 50,1
PROROC: s.m.
pr oroci: pl. nom./ac. cuvânt 1; 36,17; 46,1; 48,8
pr orocilor: pl. gen. cuvânt 1; 44,3
pr orocii: pl. nom. cuvânt 1; 36,18
pr orocul: sg. nom. 46,16; 47,1
pr oroc: sg. nom./gen. 46,17; 48,1, 25; 49,9
pr oroci: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 49,12

PURTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
purtãtori: s.m. pl. ac., în sintagma (Înv.) purtãtori de grije rezum.
cap.17
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,1; 3,22; rezum. cap.17; 17,13; 18,22; 19,9; 22,23;
25,36; rezum. cap.27; 27,4, 11; 38,32; 50,30

(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. 48,14; 49,18

PUS, -Ã: adj.
puse: f. pl. nom. rezum. cap.17
pus: n. sg. ac. 22,21

PROROCIE: s.f.
pr orociia: sg. ac. 24,46
pr orocii: pl. ac. 39,1; 44,3
pr orocie: sg. ac. 46,23

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 6,3; 8,19; 45,22
pustiiul: s.n. sg. ac. 43,23

PROSTIME: s.f.
pr ostimea: sg. ac. (aici) „muncile câmpeneºti” (cf. lat. rustic¼ti¹, ¹nis) 7,16

(a) PUTEA: v. II
a putea: inf. prez. cuvânt 1
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va putea: ind. viit.I. 3.sg. 1,28; 29,7; 43,3; 50,31
am putut: ind. pf.c. 1.sg. 5,3
poate: ind prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.16; 41,2; 48,4
sã poþi: ind. viit.I. 2.sg. 6,35
vor put ea: ind. viit.I. 3.pl. 8,20
putea: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.15; 48,2
pot: ind. prez. 3.pl. 17,29
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 27,23
au putut: ind. pf.c. 3.sg. 31,10
veþi put ea: ind. viit.I. 2.pl. 43,32
puteþi: ind. pr ez. 2.pl. 43,33
sã poatã: con j. prez. 3.sg. 44,19

RAI: s.n.
raiu: sg. ac. 24,41; 44,16
raiul: sg. ac. 40,17, 28
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. nom./ac. 1,25; 14,26; 23,35; 24,22; 40,15

PUTERE: s.f.
puteri: pl. ac. rezum. cap.1
putearea: sg. nom./ac., în sitnagma putearea lui Dumnezeu 3,21;
50,23
putearea: sg. nom./ac. 6,22; 9,2, 4; 10,4; 14,13; r ezum. cap.17;
17,31; 29,27; rezum. cap.36; 36,3; 39,34; 43,31; 44,3, 4; 46,11;
47,14; 48,6, 13, 20
puterii: sg. gen. 6,30; 19,25; 24,2; 34,19; 45,14; 46,6; 49,12
puteare: sg. ac. rezum. cap.9; 9,18; 15,19; 16,25; 17,2, 3; 20,8;
30,11, 14; 33,20; rezum. cap.37; 37,30; 43,34; 45,21; 47,10, 21
puterile: pl. nom./ac. 16,21; 28,18; 38,6; 40,26; 4 4,3
puterea: sg. ac. 38,19; 46,8
puteare: sg. ac., în loc. adj. în put eare 44,6
puterei: sg. gen. 45,9
putearii: sg. gen. 50,11
PUTERNIC, -Ã: adj./s./adv.
putearnic: adj. m. sg. nom./ac. 1,8; 7,6; 8,1
(mai) putearnic: adj. m. sg. nom. 12,6; 20,27
putearnicã: adj. f. sg. nom. 16,12
puternicu: adj. m. sg. nom. 21,8
putearnici: adj. m. pl. ac. 29,25
(celui) putearnic: s.m. sg. gen. 4,32; 7,6; 21,25
(cel) puternic: s.m. sg. ac. rezum. cap.8
(celor) putearnici: s.m. pl. gen. 10,3
(cel) putearnic: s.m. sg. nom./ac. 10,27; 41,21
[cel] putearnic: s.m. sg. ac. rezum. cap.13
(cel mai) putearnic: s.m. sg. ac. 13,12
(Celui) Putearnic: s.m. sg. gen. 46,8
putearnici: s.m. pl. nom. 11,6
putearnic: adv. 46,6
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTRÃJUNE
putrãjunea: sg. nom. 19,3

RANÃ: s.f.
ranei: sg. dat. 21,4
rana: sg. ac., în sintagma rana vicleanã 22,27
rana: sg. nom./ac. 23,12; 25, 17, 18, 31
ranele: pl. ac. 27,28; 30,7
rane: pl. ac. 31,40
RAZÃ: s.f.
razã: sg. nom., în sintagma razã de foc 43,4
razele: pl. ac. 43,4
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: imperativ 2.sg. 2,2, 4
rãbdând: gerunziu 5,4; 38,16
rabdã: ind. prez. 3.pl. 51,12
RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4, 21; 35,22
rãbdarea: sg. nom./ac. 2,16; 3,9; 16,14; 41,4
RÃBDÃT OR, -TOARE: adj./s.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
(cel) rãbdãtoriu: s.m. sg. nom. 1,28
rãbdãtoriu: adj. m. sg. nom. 18,9
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnesc: ind. prez. 3.pl. 51,4
(a) RÃCORI: v. IV
va rãcori: ind. viit.I. 3.sg. 18,16
(a se) RÃDÃCINA: v. I (Înv.) „a prinde rãdãcini”
(sã) rãdãcineazã: ind. prez. 3.sg. 3,30
(m-)am rãdãcinat: ind. pf.c. 1.sg. 24,16
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom. 1,6, 7, 25
rãdãcinile: pl. nom./ac. 10,18; 24,13; 40,15
rãdãcini: pl. ac. 22,35

PUÞ: s.n.
puþu: sg. ac. 48,19
puþurile: pl. nom. 50,3
(a) PUÞI: v. IV
put: ind. prez. 3.pl. 11,32
PUÞIN , -Ã: adj./pron. nehot./adv.
puþinã: ad j. f. sg. ac. cuvânt 1; 25,34
puþâni: adj. m. pl. nom. 18,8
puþin: ad j. n. sg. nom. 31,22; 31,32, 36
(prea) puþin: adj. n . sg. nom. 48,17
pâþâni: pron. neho t. m. pl. ac. 7,34
puþâni: pron. nehot. m. pl. ac. 18,32
puþine: pr on. nehot. n. pl. ac. 20,15; 34,10; 43,36
puþin: adv. 22,11; r ezum. cap.31; 40,6; 51,21, 35
puþâne: pr on. nehot. n. pl. ac. 42,4
PUÞINEL, -EA: adj.
puþânel: n. sg. ac. 20,12
PUÞINTEL: adv.
puþintel: 6,20; 25,25

(a se) RÃDIC A: v. I; v ezi (a se) RIDICA
RÃMAS, -Ã: s.m./f.
(cei) rãmaºi: s.m. pl. nom. 23,37
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „urmaº”
rãmãºiþe: pl. ac. 47,25
RÃMÂITOR, -TOARE: adj. „persis tent”
rãmâitoare: f. sg. nom., în sintagma mânia cea rãmâitoare 40,4
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 2, 12; 46,11; 48,17
sã rãmâie: conj. prez. 3.sg./pl. 3,10; 46,15
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 4,16; 6,8, 10, 11, 21; 12,14; 14,22;
21,16, 30; 27,5; 28,26; 39,15; 41,15, 16
a rãmânea: inf. prez. rezum. cap.5
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 6,23; 11,17; 18,1, 22; 22,23; 27,12; 38,20;
40,17
rãmâie: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 7,24
sã rãmâi: conj. pr ez. 2.sg. 11,22
rãmâi: imper ativ 2.sg. 11,22; 22,29
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a rãsuna: inf. prez. 47,12
au rãsunat : ind. pf.c. 3.sg. 50,18

vor rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 22,21
rãmâind: gerunziu rezum. cap.41; 46, 15
rãmân: ind. prez. 3.pl. 42,2 4; 44,11, 13

RÃSUNARE: s.f.
rãsunare: sg. ac. 40,21

RÃMÂNERE: s.f.
rãmânearea: sg. nom. 28,26

RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 13,1

(a se) RÃNI: v. IV
(s-)au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 27,22

(a) RÃTÃCI: v. IV
va rãtãci: ind. viit.I. 3.sg. 4,22
rãtãcind: gerunziu rezum. cap.5; 34,12
(nici) rãtãci: imperativ prohib. 2.sg. 9,7
rãtãceaºte: ind. prez. 3.sg. 16,23
au rãtãcit : ind. pf.c. 3.pl. 29,25
a rãtãci: inf. prez. 34,7
aºi rãtãci: cond. prez. 1.sg. 51,18

(a se) RÃPI: v. IV
(sã) va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 36,27
RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 16,14
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 26,21
rãsar: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.37; 37,21
sã rãsarã: conj. prez. 3.pl. 46,14

RÃTÃCIRE: s.f.
rãtãcirea: sg. nom./ac. 11,16; 17,26
rãtãcirii: sg. gen. 15,13; 34,5

(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
va rãscumpãr a: ind. viit.I. 3.sg. 2,6
rãscum pãrã: ind. prez. 3.sg. 20,12
(s-)au rãscum pãrat: ind. pf.c. 3.sg. 49,12

RÃTÃCIT, -Ã: ad j.
rãtãcit : m. sg. nom. 34,11

RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãs plãteaºte: imperativ 2.sg. 4,8; 7,30
a rãs plãti: inf. prez. 11,28
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 12,4, 7; 17,19; 29,9; 33,14; 35,13, 23, 2 4
rãs plãti: inf. prez. fãrã a 29,7
rãs plãtindu-: gerunziu 30,6
rãs plãtind: gerunziu rezum. cap.35
rãs plãti-va: ind. viit.I. 3.sg. 35,4
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãs plãtirea: sg. nom. 1,29; 14,7
rãs plãtire: sg. ac. 12,2; 17, 19; 23,14; 36,18
rãs plãtirii: sg. gen. 18,24; 29,6
rãs plãtirea: sg. nom., în sintagma rãsplãtir ea îndoitã „rãs plãtire
de douã ori mai mare” 20,10
RÃSPLÃTITOR, -TOARE: a dj.; var. RÃSPLÃTITORIU
„(persoanã) care se rãzbunã”; „(persoanã) care pedepseºte”
rãs plãtitoriu: s.m. sg. nom. 5,4; 35,13
(a) RÃSPUNDE: v. III
sã rãs punzã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4
rãs punde: imper ativ 2.sg. 4,8; 5,14
(nu) rãs punde: imperativ prohib. 2.sg. 11,8
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 33,4
RÃSPUNS: s.n.
rãs puns: sg. ac. 5,13; 8,12
rãs punsul: sg. ac. 32,11
(a) RÃSTURNA: v. I
rãs turnând: gerunziu 4,35
va rãstur na: ind. viit.I. 3.sg. 11,36
sã rãs toarne: ind. prez. 3.sg. 12,15
or rãs turna: ind. viit.I. 3.pl. 13,29
(a) RÃSUFLA: v. I
rãsuf li: ind. prez. 2.sg. 33,21
(a) RÃSUNA: v. I
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg. 40,13

RÃU, REA: adj./s./adv.
rea: adj. f. sg. nom. 3,18; r ezum. cap.4; 18,10
rea (f oarte): adj. f. sg. nom. 5,17
rãu: adj. m./n. sg. nom./ac. 14,10; 18, 15; 31,14
reale: adj. f. sg. gen. rezum. cap.26
rãu: s.n. sg. nom./ac. 3,27; 4,23; 11,16, 26, 33; 13,31; 19,25;
21,15; 31,10; rezum. cap.39; 39,32
rãului: s.n. sg. gen. 4,32; 33,15
(cel) rãu: s.m. sg. nom. 6,1
reale: s.n. pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,1; 11,16, 35; 12,3, 17;
14,10; 22,31; 33,1
realele: s.n. pl. nom. 7,2; 33,1
(ceale) reale: s.n. pl. nom./ac. 7,3; rezum. cap.11; 11,14, 27; 12,8;
17,6; 20,9; 38,16; 39,5, 30
(celor) rãi: s.m. pl. gen./dat. 10,16; 20,20; rezum. cap.39
(celor) reale: s.f. pl. gen. 11,27
rãul: s.n. sg. nom./ac. 15,18; 29,15; r ezum. cap.33; 37,21
(cei) rãi: s.m. pl. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.39
rãu: s.n. sg. ac., în sintagma fãcãtorilor de rãu 34,5
rãu: adv. 8,5; 49,9
rãu: adv., în sint agma rãu sã sã slujascã „sã abuzeze” 25,36
RÃUFÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
rãufãcãt oare: sg. ac. 2,14
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tate: sg. ac. 1,40; 13,15; rezum. cap.19; 19,6; 23,12; 29,10;
30,14; 33,29
rão tãþile: pl. nom./ac. 8,18; rezum. cap.28
rão tatea: sg. nom./ac. 9,1; 11,29; 12,9; 14,7; 19,5; 25,17, 26;
34,10; 37,3
rão tãþi: pl. ac., în sintagma îndoit e rãotãþi „de douã ori mai multe
rãutãþi” 12,7
rão tãþii: sg. gen. 14,7; 17,29; 46,9
rão tãþi: pl. ac. rezum. cap.42
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 37, 12; 40,7; 46,1; 47,6
(a) RÂDE: v. III
sã râzi: con j. prez. 2.sg. 7,12
râzând: gerunziu 13,7, 14; 21,23
vor râde: ind. viit.I. 3.pl. 20,18
va râde: ind. viit.I. 3.sg. 21,23
(nu) râde: imper ativ prohib. 2.sg. 30,10
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au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 11,13; 17,20; 48,20, 22; 49,15;
50,22
(sã) va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 19,3
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 20,11
rãdicã: imperativ 2.sg. 36,3
rãdicând: gerunziu 46,3; 47,5

(a ) RÂNCHEZA: v. I
rânchiiazã: ind. prez. 3.sg. 33,6
(a) RÂNDUI: v. IV
sã rânduiascã: conj. prez. 3.sg. 8,2
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 15,14; r ezum. cap.33; 45,30
a rândui: inf. prez. 33,13
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 33,30
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. nom./ac. cuvânt 1; 16,26; 33, 14; 40,25
rânduiala: sg. nom., în sintagma rânduiala legii 19,18
rânduialã: sg. ac., în sintagma dumnezeiasca rânduialã rezum.
cap.41

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,16, 17, 19; 28,16; 47,8
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 16,8; 48,16
vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 21,5
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 21,5; 27,4
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 32,22
a rãsipi: inf. prez. 49,9

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduiþi: m. pl. nom. 46,10

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. nom./ac. 1,28; 9,16; 13,16; 18,10; 25,10
rãsipire: sg. nom. 5,15

RÂNZOS, -O ASÃ: ad j. „invidios”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
rânzos: m. sg. ac. 37,12

RISIPIT, -Ã: ad j.; var. (În v. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
rãsipitã: f. sg. ac. 21,21

RÂPÃ: s.f.
râpa: sg. ac. 48,19
RÂS: s.n.
râsul: sg. nom. 19,27; 27,14
RÂU: s.n.
râurile: pl. ac. 24,40
râu: sg. ac. 24,41
râul: sg. nom./ac. 24,43; 39,27; 40,13; 47,16
râului: sg. gen . 40,16
Râu: sg. ac., în c. de la Râu pânã la marginile pãmântului „de la
Eufr at pânã la hotarul Egiptului” (cf. Anania 2001, p.1368)
44,23
RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. nom./ac. 30,26; 40,4; 48,1

ROATÃ: s.f.
roata: sg. ac. 33,5; 38,32
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 1,20; 6,3, 19, 20; 24,23; 37,26
rodul: s.n. sg. nom./ac. 1,22; 11,3; 24,42; 27,7; 37,25
roduri: s.n. pl. ac. rezum. cap.2; 20,30
roada: s.f. sg. nom. rezum. cap.2
roadã: s.f. sg. ac. 23,35
roduri: s.n. pl. v oc., în sintagma ceale dumnezeieºti r oduri
39,17
roadelor: pl. gen. 45,25
(a) RODI: v. IV
rodeaºte: ind. prez. 3.sg. 11,24
rodind: gerunziu 14,19
am rodit: ind. pf.c. 1.sg. 24,23
rodiþi: imperativ 2.pl. 39,17
ROUÃ: s.f.
roao: sg. nom. 18,16; 43,24

(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
a rãvni: inf. prez. rezum. cap.9
(nu) rãvni: imperativ prohib. 2.sg. 9,1, 16
râvnesc: ind. prez. 3.pl. 37,7
rãvneaºte: ind. prez. 3.sg. 37,12
rãvnit-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,24

RUDÃ: s.f.
rudã: sg. ac. 47,25
ruda: sg. ac. 49,19
RUDENIE: s.f.
rudeniii: sg. gen. 41,25

RÂVNIRE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) RÃVNIRE
rãvnirea: sg. nom. 37,33

(a) REPAUZA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃPAUSA
au rãpãusat: ind. pf.c. 3.sg. 22,11
a rãpãusa: inf. prez. 38,24
va rãpãusa: ind. viit.I. 3.sg. 39,15

(a se) RUGA: v. I
(sã) va ruga: ind. prez. 3.sg. 3,4; 28,5; 29,15; 39,6, 7
a (te) ruga: inf. prez. 7,10; 18,22
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.pl. 16,8; 50,21
roagã(-te): imper ativ 2.sg. 17,22; 37,19
a (sã) ruga: inf. prez. rezum. cap.18
(te) roagã: imper ativ 2.sg. 21,1
rugându(-te): gerunziu 28,2
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 28,4
rugându(-sã): gerunziu 33,4; 34,29
sã (te) rogi: con j. prez. 2.sg. 33,20
sã roage: con j. prez. 3.pl. 33,22
roagã: imperativ 2.sg. 38,9
(sã) vor r uga: ind. viit.I. 3.pl. 38,14
rugaþi: imperativ 2.sg. 50,24
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.pl. 51,13
(mã) rugam: ind. imp. 1.sg. 51,19

(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
(nu te) rãdica: imperativ prohib. 2.sg. 6,2

RUGARE: s.f.
rugare: sg. nom. 34,20

RÂVNIT OR, -TOARE: adj.; var. (În v. ºi reg.) RÃVNITOR, TOARE
rãvnitoare: f. sg. nom./gen. rezum. cap.26; 26,8
râvnitoare: f. sg. ac. 26,9
rãvnitoriu: m. sg. nom. 37,32
RECE: adj.
reace: n. sg. nom. 43,22
REPAUS: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) RÃPAUS
rãpausul: sg. ac. 38,24
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RUGÃCIUNE: s.f.
r ugãciunea: sg. nom./ac. 3,4; 4,4; 7,15; 16,12; 21,6; rezum.
cap.23; 3 4,31; 35,3, 5, 16, 20, 21; 38,39; 50,23; 51,1, 15; 51,18
rugãciunii: sg. gen. 3,6
r ugãciunii: sg. gen ., în sintagma rugãciunii lui Dumnez eu
17,24
rugãciune: sg. ac. 18,23; 20,1; 39,7, 9; rezum. cap.48; 50,21
rugãciunile: pl. ac. rezum. cap.35; 35,17; 36,19
rugãciuni: pl. ac. 50,19
(a se) RUGINI: v. IV
(sã) rugineaºte: ind. prez. 3.sg. 12,10

SÃDIT, -Ã: adj.
sãdit: m. sg. ac. 39,17
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeatã: sg. nom./ac. 19,12; 38,26
sãgeat a: sg. dat. (cu prep. la + toatã) 26,15
(a se) SÃLÃªLUI: v. IV
(mã) voiu sãlãºlui: ind. viit.I. 1.sg. 24,11

(a) RUPE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) RUMPE
a r umpe: inf. prez. 7,6
va r umpe: ind. viit.I. 3.sg. 19,10
rumpe: ind. prez. 3.sg. 22,25
ai rupt: ind. pf.c. 2.sg. 48,6

SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbat ec: m. sg. nom., în sintagma mãgariul sãlbatec 13,22
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 10,23; 41,9; 4 4,11, 12, 13, 23; 46,11;
47,22, 24, 27
sãminþii: sg. dat. 45,19

(a) RUªINA: v. I
sã f ie ruºinat: pasiv conj. pr ez. 2.sg. 2,11
(nu t e) ruºina: imper ativ prohib. 2.sg. 4,24, 31
(t e) ruºineazã: imperativ 2.sg. 4,30
sã (te) ruºinezi: conj. prez. 2.sg. 5,14, 16; 9,2; 31,16; 42,1
(sã) va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 15,4; 21,25; 24,30
ruºineazã: ind. prez. 3.sg. 22,4, 5; 42,14
(mã) voiu ruºina: ind. viit.I. 1.sg. 22,31; 51,24
va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 25,35
(s-)au ruºinat : ind. pf.c. 3.sg. 30,5
a (sã) ruºina: inf. prez. rezum. cap.41
ruºinaþi(-vã): imperativ 2.pl. 41,2 1
sã r uºineaze: con j. prez. 3.sg. 42,11
(vã) veþi ruºina: ind. viit.I. 2.pl. 51,37

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtat e: sg. nom./ac. 3,30; 38,7
sãnãtat ea: sg. nom./ac. rezum. cap.30; 30,15; 38,14
sãnãtãþii: sg. gen. 30,15; 31,24
sânãtat e: sg. nom. 31,37
sinãtate: sg. ac. 34,20
SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.
sãnãtoºi: m. pl. nom. rezum. cap.17
sãnãtos: m./n. sg. nom. 17,27; 30,14, 15

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom./ac. 3,12; rezum. cap.4; 4,25; 5,17; 20,24, 25,
28; 22,3; 25,29; 26,11; 29,19, 28; 30,13
ruºine: sg. nom. 4,25
ruºine: sg. ac., în loc. adj. fãrã ruºine 42,1
RUªINOS, -OASÃ: ad j.
ruºinoasã: f. sg. ac. 26,18
S
SABIE: s.f.
sabie: sg. ac., în sintagma sabie de doao ori ascuþitã „sabie cu
douã tãiºuri” 21,4
sabia: sg. nom./ac. 22,26; 39,36
sabie: sg. ac. 26,2 7
sabiii: sg. gen. 28,22
sabiia: sg. nom. 40,9
sabii: pl. ac. 46,3
SAC: s.n.
sac: sg. ac. 25,24

SÃDIRE: s.f.
sãdir ea: sg. ac. 24,18; 50,13
sãdiri: pl. nom./ac. 24,42; 40,22

(a) SÃPA: v. I
va sãpa: ind. viit.I. 3.sg. 12,18
sapã: ind. prez. 3.sg. 27,29; 38,28
au sãpat : ind. pf.c. 3.sg. 28,17; 48,19
SÃPÃTOR, -TOARE: s.m./f.
sãpãt oriului: s.m. sg. gen ., în sintagma sãpãtoriului de pie tri
cioplit e „sculptor ului” 45,13
SÃRAC, -Ã: ad j./s.
sãrac: s.m. sg. ac. 4,1
(cel) sãr ac: s.m. sg. nom./ac. 4,1, 2, 5; 10,33; 11,23; rezum. cap.13;
18,22; 29,12
sãracilor: s.m. pl. gen./dat. 4,7, 10 10,25; 34,24, 25
sãracului: s.m. sg. gen./dat. 4,8; 7,36; 14,13; 21,6; 26,4; 29,15,
29; rezum. cap.31; 35,16, 17
sãracul: s.m. sg. nom. rezum. cap.10; 13,4, 24, 29; 25,4; 30,14;
31,4; rezum. cap.34; rezum. cap.35
sãracii: s.m. pl. nom. 13,23
sãrac: adj. m. sg. ac. 10,26
SÃRÃCIE: s.f.
sãrãcie: sg. nom./ac. 10,34; 11,12; 13,30; 18,25; 20,23
sãrãciia: sg. nom. 11,14
sãrãciii: sg. gen. 18,25
sãrãcia: sg. ac. 22,28

SARCINÃ: s.f.
sarcinã: sg. ac. 21,19; 33,25

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãt oare: sg. ac., în sintagmele zilele ceale de sãrbãtoare/zile
de sãr bãtoare/sãmnul zilii de sãr bãtoare 33,9; 43,7

SARE: s.f.
sarea: sg. nom./ac. 22,18; 39,31; 43,21

(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 36,28

SAÞIU: s.n.
saþiu: sg. ac. 45,26

(a) SÃRUTA: v. I
sãr utã: ind. prez. 3.pl. 29,5

(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 10,18; 43,25

(a se) SÃTURA: v. I
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 12, 16; 14,9, 10; 42,26
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SCÂNTEIE: s.f.
scânteaie: sg. ac. 11,3 4; 28,14; 42,23

(a se) SÃVÂRºI: v. IV
sã (sã) sãvârºascã: conj. prez. 3.sg. 7,36
va sãvârºi: ind. viit.I. 3.sg. 14,9; 18,6; 38,28
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,29; 50,21
sãvârºaºate: ind. prez. 3.sg. 24,38
sã sãvârºascã: conj. prez. 3.sg. 38,34
au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg. 50,21

(a se) SCHIMBA: v. I
va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 12, 19; 33,21; 37,21
schimbã: ind. prez. 3.sg. 13,31; 25,24; 40,5
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 18,26
(sã) schimbã: ind. prez. 3.sg. 27,12
au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 33,9, 11
schimbã: imper ativ 2.sg. 36,6

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. nom./ac. 38,3 1; 43,29; 50,11
sãvârºire: sg. ac. 38,31; 43,7; 50,15

SCHIMBARE: s.f.
schimbare: sg. nom./ac. cuvânt 1; 26,18

SÂN: s.n.; var. (Înv.) SIN
sinului: sg. gen. 9, 1

(a) SC OATE: v. III
scoate: ind. prez. 3.sg. 1,27; 22,24
vei scoat e: ind. viit.I. 2.sg. 22,26

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 8, 19; 9,13; 11,3 4; 17,30; 33,31; 40,9
sânge: sg. ac. 12,16; 28,13; 34,27
sângelui: sg. gen. 14,19; 22,30; 34,25
sânge: sg. ac., în sintagma vãr sarea de sânge 27,16
sângele: sg. ac., în sintagma sângele str ugurului 50,16

SC ORPIE: s.f.
scorpiia: sg. ac. 26,10
scorpiile: pl. nom. 39,36

(a) SÂNGERA: v. I
a sânger a: inf. prez. 42,5

(a se) SCRIE: v. III
scriind: gerunziu cuvânt 1
a scrie: inf. prez. cuvânt 1; rezum. cap.42
scrie: ind. prez. 3.sg. 29,22
scrie: imperativ 2.sg. 42,7
(te-)ai scris: ind. pf.c. 2.sg. 48,10
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 50,29

(a) SÂRGUI: v. IV
sârguind: gerunziu 28,13
sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. 43,14
SÂR GUIRE: s.f.; var. SIRGUIRE
sirguirea: sg. nom./ac. 38,28; 43,24; 45,29

SCRIPTURÃ: s.f.
scripturilor: pl. gen. 44,5

SÂR GUIT, -Ã: adj. „grãbit”, „pripit”
sârguitã: f. sg. nom. 28,13

SCRISOARE: s.f.
scrisori: pl. ac. 39,38

SÂR GUITOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) sârguitori: s.m. pl. ac. 31,30

SCRIIT OR: s.m. „scrib”, „logofãt”; (Prin ext.) „cãrtur ar”
scriitoriului: sg. gen. 10,5; 38,25
scriitoriul: sg. nom. rezum. cap.50

SC ANDAL: s.n.; var. (Înv.) SCANDALÃ
scandalã: sg. ac. 27,26

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUPI
vei scupi: ind. viit.I. 2.sg. 28,14

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 1,8; 7,4; 38,38; 47,13
scaunele: pl. ac. 10,17
scaun: sg. ac., în sintagma scaun slãvit 40,3

SCUIPIT: s.m. „eunuc”, „castr at” (cf. lat. spad¹, -¹nis); aceastã
formã este rezult atul unei rostiri regionale.
(celui) scuipit: s.m. sg. gen. 20,2
(cel) scuipit: s.m. sg. ac. 30,21

(a se) SCÃDEA: v. II
a scãdea: inf. prez. cuvânt 1
scad: ind. prez. 3.pl. cuvânt 1
scãzând: gerunziu 11,12
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 14,20; 17,30; 26, 15
au scãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,10; 44,10
(sã) scade: ind. prez. 3.sg. 43,7
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 43,11
vom scãdea: ind. viit.I. 1.pl. 43,29

(a se) SCULA: v. I
(Sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 17,19
scoalã: imper ativ 2.sg. 31,25
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 40,7; 47,1; 48,1
(sã) scula: ind. im p. 3.pl. 46,2
au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 47,14
SCULARE: s.f.
sculãrii: sg. gen., în sintagma ceasul sculãrii 32,15

SCÃDERE: s.f.
scãdeare: sg. ac. 20,9
scãdearea: sg. ac. 30,22
(a) SCÃPA: v. I
vei scãpa: ind. viit.I. 2.sg. 11,10; 20,4
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 16,14; 20,30
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg. 27,22; 40,7
SCÃZUT, -Ã: s.m./f.
scãzut : s.m. sg. dat., în sint agma celui scãzut din vârstã „celui
slãbit de vârstã” 41,4
SCÂNDURÃ: s.f.
scânduri: pl. ac. 29,29

SCUMP, -Ã: adj. „zgârcit”; „valoros”; „preþios”
scump: m. sg. nom./dat. rezum. cap.4; 14,3
(mai) scumpã: f.sg. nom. rezum. cap.30
scumpã: f. sg. nom./ac., în sintagma piatrã scumpã/piatra scumpã
32,7; 50,10
(mai) scump: n. sg. nom. 37,17
scumpe: f. pl. ac. 41,15
scumpe: f. pl. ac., în sintagma pie tri scumpe 45,13
SCUR T, -Ã: adj.
scurtã: f. sg. ac., în sintagma de scurtã viaþã rezum. cap.10
scurtã: f. sg. nom./ac. 10, 10, 12; 11,3; 25,26

840

INDICE

ECLEZIASTICUL
(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
sã sf arme: con j. prez. 3.sg. 35,22
va sfãrâma: ind. viit.I. 3.sg. 35,23

(a) SCUTURA: v. I
va scutura: ind. viit.I. 3.sg. 22,2
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. cuvânt 1; 23,25
sama: sg. ac., în loc. v. a lua sama/ia sama/nu lua sama cuvânt 1;
29,2 7; 37,14
SEARA: adv.
sar a: adv. în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 18,26

(a se) SFÃTUI: v. IV
sã (te) sfãtuieºti: conj. prez. 2.sg. rezum. cap.37
(nu t e) sfãtui: imperativ prohib. 2.sg. 37,7
va sfãtui: ind. viit.I. 3.sg. 39,10
(mã) voiu sfãtui: ind. viit.I. 1.sg. 39,16
(m-)am sfãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 39,38; 51,24
SFÂNT, -Ã: adj./s.
Sfânt: adj. n . sg. ac. în sintagma Duhul Sfânt 1,9
sfânt : adj. m./n. sg. nom./ac./gen./dat. 13,22; 17,25; 24,14, 46;
26,22; 27,12; rezum. cap.37; 37,15, 18; 45,4, 12; 46,12; 47,12; 50,12
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 24,3; 26,19; 44,12
sf intei: adj. antep. f. sg. gen. 24,24
sf inte: ad j. f. sg. gen. 26,2 4
sfânt : adj. n. sg. ac., în sintagma untul-de-lemn cel sfânt 45,18
sfântul: adj. antep. m. sg. nom. 46,6; 48,20
sf inþilor: adj. antep. m. pl. gen. 46,15
sfântului: adj. antep. m. sg. gen. 48,23
(Celui) Sfânt: s.m. sg. dat. adn. 4,15
(ceale) sf inte: s.n. pl. ac. 5,3
(celor) sf inte: s.n. pl. gen. 7,35
sf inþilor: s.m. pl. gen./dat. 23,10; 24,16; 31,11; 39,32; 45,2, 30
sf inþii: s.m. pl. ac. 42,17
(Celui) Sfânt: s.m. sg. gen ./dat. 43,11; 47,9
sfânt a: s.f. sg. nom. 49,14

(a) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCA
au sãcat : ind. pf.c. 3.sg. 10,18
sãcat-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,20
sãcându-: gerunziu 14,9
(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCERA
vei sãcera: ind. viit.I. 2.sg. 7,3
SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 24,36
SECETÃ: s.f.; var.
seace tii: sg. gen. 35,26
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA „a însãmânþa”
samãnã: ind. prez. 3.sg. 6,19
(nu) sãmâna: imperativ prohib. 2.sg. 7,3
SEMEÞ, -EAÞÃ: s.m./f.; var. (În v. ºi pop.) SUMEÞ, -EAÞÃ
(cel) sumeþu: s.m. sg. nom. 9,25

(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) sfârºaºate: ind. prez. 3.sg. 14, 19
(sã) v or sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. 38,7

(a se) SEMEÞI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SUMEÞI
(s-)au sumeþit : ind. pf.c. 3.sg. 48,20
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiia: sg. ac. 47,5
SEMEÞIRE: s.f.; var. SUMEÞIRE; aici prima at estare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Ion BudaiDeleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc (…).
În patru tomuri [Manuscris din 1818; Bibl. Academiei R omâne,
cotele 3728 – 3731].
sumeþirea: sg. nom. 31,40
SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. gen. rezum. cap.44; 45,26, 30, 31
SEMN: s.n.; var. (înv. ºi pop.) SÃMN
sãmnul: sg. nom./ac. 32,8
seamnele: pl. ac. 36,6; 45,2
seamne: pl. ac., în sintagma semne cioplite 38,28
sãmnul: sg. nom./ac., în sintagma sãmnul veacului/sãmnul zilii
de sãr bãtoare/sãmnul sf inþeniii 42,19; 43,6, 7; 45,14
SENIN: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃNIN
sãnin: sg. ac. 3,17
SETOS, -OASÃ: adj.; var. (Reg.) SETIOS, -OASÃ
sÃtios: m. sg. ac. 26,15
SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. 6,24; 21,16; 23,1; 24,39; 25,6, 7; 30,22;
rezum. cap.37; 37,7, 8, 14; 39,10; 40,25; 42,22; 47,28
sfat: sg. nom./ac. 8,20, 21; 17,5; 27,20; r ezum. cap.32;
37,17, 20
sf atului: sg. gen. 15, 14; 22,19; rezum. cap.37
sf at: sg. ac., în sintagma omul cel de sfat „omul chibzuit” 32,22
sf at: sg. ac., în sintagma fãrã sfat „nechibzuit” 32,23, 24
sf aturilor: pl. gen . rezum. cap.3 7

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. cuvânt 1; 36,10; 47,26
sfârºitului: sg. gen., în sintagmele zioa sfârºitului/zilele sfârºitului/
vr eamea sfârºitului/vreamea sfârºitului vieþii 1,13, 19; 18,24;
33,2 4; 39,34; 40,2; 46,22
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. întru sfârºit/pânã în sfârºit „pânã la
ur mã” 10,15, 16; 16,22; 23,24; 31,4; 40,14
sfârºitul: sg. nom./ac. 11,29; 3 1,10, 11; 22,9; 37,14; 43,28
sfârºitul: sg. ac., în sintagma sfârºitul vieþii 46,23; 47,12
SFETNIC: s.m.
sf etnic: sg. nom./ac. 6,6; 37,8, 9
sf etnicul: sg. nom. 37,8
SFEªNIC: s.n.
sf eºnicul: sg. ac. 26,22
(a se) SFII: v. IV
(nu t e) sfii: imper ativ prohib. 2.sg. 4,27
SFINÞENIE: s.f.
sf inþeniii: sg. gen., în sintagma jârtva sfinþeniii/ce tatea sfinþeniii/
sãmnul sfinþeniii/slava sfinþeniii 7,35; 36,15; 45,14; 50,12
sf inþeniia: sg. ac. 30,15, 24
sf inþeniii: sg. gen. 30,23; 49,8
sf inþenie: sg. ac. 37,12; 47,15; 50,20
(a se) SFINÞI: v. IV
vor sfinþi: ind. viit.I. 3.pl. 2,20
sf inþeaºte: imperativ 2.sg. 7,31
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 33,11
(Te-)ai sfinþit: ind. pf.c. 2.sg. 36,4
(s-)au sf inþit: ind. pf.c. 3.sg. 49,9
SFINÞIRE: s.f.
sf inþirii: sg. gen. 17,8
sf inþirea: sg. nom. 47,12
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(a se) SLÃVI: v. IV
(nu te) slãvi: imperativ pr ohib. 2.sg. 3, 12
sã (sã) slãveascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.36
slãveaºt e: imperativ 2.sg. 36,7
slãvindu(-ne): gerunziu 43,30
slãvitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,3
au slãvit: ind. pf.c. 3.sg, 47,7

SFINÞIT, -Ã: adj.
sfinþitã: sg. ac. 24,15
SILÃ: s.f.
silã: sg. ac. 20,3
(a se) SILI: v. IV
sileaºte: ind. prez. 3.sg. 4,3
(nici te) sili: imperativ prohib. 2.sg. 4,32
(sã) va sili: ind. viit.I. 3.sg. 18,6
(sã) sileaºte: ind. prez. 3.sg. 29,26
ai fost silit: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 31,25

SLÃVIT, -Ã: ad j./s.
slãvite: adj. n. pl. nom. 11,4
slãvit: adj. n. sg. ac., în sintagma scaun slãvit 40,3
slãvit: adj. n. sg. nom. 43,9
slãviþi: adj. m. pl. ac. 44,1
(cei) slãviþi: s.m. pl. nom./ac. 11,6; 48,6
(celor) slãviþi: s.m. pl. dat. 25,7

SILNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) SÂLNIC, -Ã
sâlnice: s.f. pl. ac. 37,23
SIMBRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SÂMBRIE
sâmbriii: sg. gen. 11,18

SL OBOD, -Ã: adj./s.
(cei) sloboz: s.m. pl. nom. 10,28
slobodã: adj. f. sg. ac., în sintagma cu vr eare slobodã „de bunãvoie”
rezum. cap.15
slobod: adj. m. sg. nom. 30,8

(a) SIMÞI: v. IV
vei simþi: ind. viit.I. 2.sg. 31,22
SIMÞIRE: s.f.
simþirea: sg. nom./ac. 1,30; 3,25; 20,6
sâmþirea: sg. nom./ac. 1,30; 3,26
simþire: sg. ac. 3,15; 9,23
simþirea: sg. ac., în sint agma celor smearini cu simþirea „celor
umili” 10,21
SINGUR, -Ã: adj.; var. (În v.) SÃNGUR
sângur: m. sg. nom./ac./dat. rezum. cap.1; 11,19; 18,1; 24,8, 47;
33,18; 34,22; rezum. cap.36
sânguri: m. pl. nom. 45,16
SLAB, -Ã: ad j./s.
slab: adj. m. sg. nom., în sintagma slab de inimã 7,9
slabe: adj. f. pl. nom. 25,32
(cel mai) slab: s.m. sg. nom. 24,38

SL OBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac. 7,23
(a se) SLOBOZI: v. IV
slobozeaºte: imperativ 2.sg. 4,9
(nici te) slobozi: imperativ pr ohib. 2.sg. 7,7
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. 12,13
sloboade: ind. prez. 3.sg. 19,23; 27,21
slobozi: imperativ 2.sg. 24,13; 33,26
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 28,27; 3 4,6
(nu) slobozi: imper ativ prohib. 2.sg. 29,12
sã sloboazã: con j. prez. 3.sg. 37,10
am slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 39,38
slobozi: ind. prez. 2.sg. 51,12
SL OBOZIRE: s.f.
slobozire: sg. ac. 33,26

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. nom./ac. 3,12; 23,38; 4 4,2, 20; 45,25; 46,3; 49,19;
50,5
slava: sg. nom./ac. 3,13, 19; rezum. cap.9; 25,8; 33,24; 36,16;
40,28; 42,17, 26; 43,10; 44,13; 45,2, 3, 31; 46,15; 47,22; 49,7,
14; 50,14
slavei: sg. gen. 24,23; 47,7; 49,10
slavã: sg. ac. în loc. v. slavã dã/a da sla vã/voiu da slavã 35,10;
50,22; 51,23
slava: sg. nom./ac., în sintagmele slava Domnului/slava sf inþeniii
42,16; 50,12
slavii: sg. gen. 43,1, 13; 45,9; 47,13; 50,8
slavei: sg. gen., în sintagma vãjmântul slavei 50,11
SLÃBÃNOG, -OAGÃ: adj.
slãbãnoage: n. pl. nom. 25,32
slãbãnog: m sg. ac. 30,14
SLÃBÃNOGIT, -Ã: ad j./s.
(celor) slãbãnojiþi: s.m. pl. dat., în sint agma celor slãbãnojiþi cu
inima „celor cu inima slabã” 2,15
(cei) slãbãnojiþi: s.m. pl. ac. 17,20
slãbãnogit: ad j. m. sg. nom. 4,34
(a se) SLÃBI: v. IV
va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 3,15
(sã) slãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 19,21
slãbind: gerunziu 26,26

SL UGÃ: s.f.
slugii: sg. gen./dat. rezum. cap.7; 24,34; 33,25, 28; 42,5
sluga: sg. nom./ac. 7,22, 23; 23,11; 33,31; 37,14
slujii: sg. dat. 10,28
slugile: pl. ac. rezum. cap.33
slugã: sg. ac. 33,27
slugilor: pl. gen. 36,18
SL UJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac., în sintagma slujba lui Dumnez eu 2,1
(a se) SLUJI: v. IV
va sã slujascã: ind. viit. pop. 3.sg. rezum. cap.2
slujaºte: ind. prez. 3.sg. 3,8
slujesc: ind. prez. 3.pl. 4,15
a sluji: inf. prez. 8,10; 45,19; 46,12
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 10,28
am slujit: ind. pf.c. 1.sg. 24,14
au slujit : ind. pf.c. 3.sg. 25,11
sã (sã) slujascã: conj. prez. 3.sg., în sintagma rãu sã sã slujascã
„sã abuzeze” 25,36
sã (sã) slujascã: conj. prez. 3.sg. 26,13
slujeaºte-te: imperativ 2.sg. 31,19
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 39,4
slujind: gerunziu 50,15
SL UJITOR, -TOARE: s.m. f.
slujitorii: s.m. pl. ac. 7,32; 10,2

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. nom., în sintagma slãbiciunea inimii rezum. cap.7
slãbiciunea: sg. ac. rezum. cap.14; 19,25

SL UJNICÃ: s.f.
slujnica: sg. ac. 41,2 7
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(s -)au socotit : ind. pf.c. 3.sg. 18,8
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 23,34; 40,19
au socotit : ind. pf.c. 3.pl. 29,4
va soco ti: ind. viit.I. 3.sg. 29,7
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.38
socotind: gerunziu 38,29

SMARALD: s.n.; var. ªMARAGD
ºmaragdului: sg. gen. 32,8
SMERENIE: s.f.
smer eniia: sg. nom./ac. 2,4; 13,24
smer eniii: sg. gen., în sintagma cup toriul smereniii 2,5
smer enia: sg. ac. 11,13
smer enie: sg. ac. rezum. cap.19; 20,11; rezum. cap.31
smer enii: pl. ac. 19,24

SOMN: s.n.
somnuri: pl. ac. 13,17; 40,6
somn: sg. ac. 22,8
somnul: sg. nom./ac. 31,1, 2 4; 42,9

(a se) SMERI: v. IV
smer eaºte: imper ativ 2.sg. 2,2; 4,7; 7,19; 33,30
(t e) smereaºt e: imperativ 2.sg. 3,20
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 6,12
smer eaºte: ind. prez. 3.sg. 7,12
smerindu(-sã): gerunziu 12,11; 34,31
smer eaºte(-te): imperativ 2.sg. 13,9; 18,21
sã (te) smereºti: con j. prez. 2.sg. 13,10
(sã) smer eaºte: ind. prez. 3.sg. 19,23; 35,21
smer esc: ind. prez. 3.pl. 29,5
au smerit : ind. pf.c. 3.sg. 33,12
(sã) smeresc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.35
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 43,24

SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþu: sg. nom., în sintagma soþu measii „tovarãºul cu care stai la
masã” 6,10
soþu: sg. nom. 13,2
SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþiia: sg. nom. 37,2, 4, 5
soþiilor: pl. gen. 42,3
SOÞIIRE: s.f. (Înv.) „înt ovãrãºire”
soþirea: sg. nom. rezum. cap.9

SMERIN, -Ã: adj./s.; var. SMEARIN , -Ã
(cei) smearini: s.m. pl. ac. 3,21; 10,18
(cei) smerini: s.m. pl. ac. 10, 17
(celor) smearini: s.m. pl. gen., în sintagma celor smearini cu
simþirea „celor umili” 10,21
(celui) smearin: s.m. sg. dat. 12,6
(cel) smearin: s.m. sg. nom./ac. 13,25, 27; 29,11
smearin: ad j. m. sg. nom. 13,11
SMERIT, -Ã: ad j./s.
smeritului: s.m. sg. gen. rezum. cap.11; 11,1
(celor) smeriþi: s.m. pl. gen. 24,11
(cel) smerit : s.m. sg. ac. 40,3
smerit: adj. m. sg. nom. 13,11
smeritã: adj. f. sg. nom. 25,3 1

(a se) SPÃLA: v. I
(sã) spalã: ind. prez. 3.sg. 34,30

SPIN: s.m.
s pini: pl. ac. 28,28
SPOR: s.n.
s poriu: sg. ac. 3,28, 32
s poriul: sg. nom. 10,5

(a se) SMINTI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) ZMINTI
sã (te) sminteºti: con j. prez. 2.sg. 1,37; 9,5
(sã) va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 3,28; 23,7, 8; 32,11
sã smit eºti: conj. pr ez. 2.sg. 31,20
sã (sã) smint eascã: con j. prez. 3.sg. 42,10
(sã) va zminti: ind. viit.I. 3.sg. 22,20
va zminti: ind. viit.I. 3.sg. 23,13

(a se) SPORI: v. IV
s poreaºte: ind. prez. 3.sg. 6,5; 21,15
(sã) sporeaºte: ind. prez. 3.sg. 11,3 4
va spori: ind. viit.I. 3.sg. 15,10; 34,11
(sã) va spori: ind. viit.I. 3.sg. 21,16
au s porit: ind. pf.c. 3.sg. 24,39; 50,24
s porind: gerunziu 24,43
(s-)au sporit : ind. pf.c. 3.sg. 50,20

SMIRNÃ: s.f.
smirna: sg. ac., în sintagma smirna cea aleasã 24,20

SPORIRE: s.f.
s porirea: sg. nom./ac. 1,7; 11,17

(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
(sã) va zmulge: ind. viit.I. 3.sg. 40,16
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom./ac. 17,16, 30; 23,28; 26,21; 33,8; 42,16; 43,2,
4; 46,5; 48,26; 50,7
soar e: sg. ac. 33,7

(a se) SOCOTI: v. IV
am socotit : ind. pf.c. 1.sg. cuvânt 1
(nu t e) socoti: imeprativ prohib. 2.sg. 7,17
a socoti: inf. prez. rezum. cap.18

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 30,9
(sã) va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 34,16; 43,20

SPÃLARE: s.f.
s pãlarea: sg. nom. 34,30

SMINTEALÃ: s.f.
smint ealã: sg. ac. 7,6; 32,25; 3 4,20
smint eala: sg. nom. 31,40

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar tea: sg. nom./ac. 6,4; 17,20, 24; 25,26; 48,5
sorþii: sg. gen. 14,15

SPART, -Ã: ad j.
s part: n. sg. ac. 21,17

(a) SPRIJINI: v. IV
s prijineaºte: imperativ 2.sg. 6,19
SPRIJINIRE: s.f.
s prijinirea: sg. nom. 47,31
(a se) SPUNE: v. III
s puind: gerunziu cuvânt 1; 19,23
(sã) spun: ind. prez. 3.pl. cuvânt 1
vor spune: ind. viit.I. 3.pl. 1,30
a s pune: inf. prez. 4,24
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 16,25
s puiu: ind. prez. 1.sg. 16,25
(nu) s pune: imperativ prohib. 2.sg. 19,8
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spune: ind. prez. 3.sg. 22,8
vom s pune: ind. viit.I. 1.pl. 43,29

STEM Ã: s.f.
stema: sg. ac. 11,5

(a se) SPURCA: v. I
va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 21,30
(te) vei spurca: ind. viit.I. 2.sg. 22,15

STERP, STEARPÃ: adj.
stearpã: f. sg. nom. 42,10
(a se) S TIDI: v. IV
(nu te) stidi: imperativ pr ohib. 2.sg. 18,28
(mã) stidesc: ind. prez. 1.sg. 23,26
(s-)au stidit: ind. pf.c. 3.sg. 26,5
stidiþi(-vã): imper ativ 2.sg. 41,19

(a) S TA: v. I
steaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.2
stãi: imper ativ 2.sg. 2, 1; 6,35; 11,21; 17,24
stã: ind. prez. 3.sg. 3,34; 24,37; rezum. cap.29
sã stai: conj. pr ez. 2.sg. 4,32; 8,14; 41,27
(nu) s ta: imeprativ prohib. 2.sg. 11,8
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 15,10; 21,26; 22,20; 36,22; 40,12
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 24,9
sã stea: con j. prez. 3.sg. 37,11
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 39,22; 4 4,12; 45,22; 46,4; 50,14
vor s ta: ind. viit.I. 3.pl. 43,11
a sta: inf. prez. 44,21; 46,9; 49,15
sta: ind. imp. 3.pl. 46,19
stând: gerunziu 50,13
stau: ind. prez. 3.pl. 51,3

STIDINÞÃ: s.f. (Înv.) „sfialã”
stidinþii: sg. gen. 7,21
stidinþa: sg. ac. 41,20
(a se) S TINGE: v. III
stânge: ind. prez. 3.sg. 3,34; 19,5
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 23,22; 28,14, 27
va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 43,23
sã (sã) stângã: conj. prez. 3.pl. 45,31

STATORNIC, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este din 1765 (dupã „Buletinul Comisiei
istorice a României” [IV], publicat de Ion Bogdan, Bucureºti. Vol.
I (!915) º.u.
stãtornic: m./n. sg. nom. rezum. cap.5; 5,12; 37,20
stãtornicã: f. sg. nom. 10,1
stãtornice: f. sg. gen. 26,23
STÃPÂN: s.m.
Stãpânul: sg. v oc., în sintagma Tatãl ºi Stãpânul vieþii meale 23,1

STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirea: sg. nom./ac. rezum. cap.25; 36,26
stãpânire: sg. ac. 25,30

STÃTÃTOR, -TOARE: ad j.
stãtãtoare: f. sg. ac., în sint agma vârs ta cea stãtãtoare „omul în
floarea vâr stei” 26,22

(a) S TÂMPÃRA: v. I; vezi (a) ASTÂMPÃRA
STEA: s.f.
steale: pl. ac. rezum. cap.43
stealelor: pl. gen. 43,10
stealele: pl. ac. 44,22
steaoa: sg. ac. 50,6

STRÃDANIE: s.f.; var. (Înv.) STRADANIE
stradaniia: sg. ac. cuvânt 1
strãdanie: sg. ac. cuvânt 1

(a) S TRÃINA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) S TREINA
va streina: ind. viit.I. 3.sg. 11,36

STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
Stãpânitoriul: s.m. sg. nom. 15,10
stãpânit oarea: s.f. sg. nom. 37,21

STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã v erde înfrunzitã”
stâlpãri: pl. ac. 50,14

(a) STRÃBATE: v. III
am strãbãtut: ind. pf.c. 1.sg. 24,8
strãbate-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 24,45
va strãbate: ind. viit.I. 3.sg. 35,21

STRÃIN, -Ã: adj./s. var . (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
(cel) strein: s.m. sg. ac. rezum. cap.8; 11,36
(celui) strein: s.m. sg. gen. 8,31
streini: s.m. pl. ac. 29,29
streinii: s.m. pl. nom. 45,22
streinã: adj. f. sg. ac. 9,8, 12
streine: ad j. f. sg. gen. 9,11
streine: adj. f./n . pl. ac. 21,9; 29,25; reyum. cap.36; 36,3; 40,30
streinã: adj. f. sg. ac., în sintagma împr eunare streinã „relaþie
sexualã în afara cãsãtoriei” 23,32
strein: ad j. m. sg. nom. 32,22; 45,16

(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 1,8; 36,26
stãpâneºti: ind. prez. 2.sg. 6,7
stãpâneaºte: imperativ 2.sg. 6,7
au stãpânit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,4; 49,4
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 29,8; 45,27
stãpânind: gerunziu 44,3
stãpânit-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,28
veþi s tãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 51,36

STÂLP: s.m.
stâlp: sg. nom./ac. 24,7; 36,26
stâlpi: pl. nom./ac. 26,23

STORAX: s.n.; var. (Înv.) ªTORAC (cf. Indice Fc)
ºtor acul: sg. ac. 24,21

(a) S TRÃLUCI: v. IV
strãlucind: gerunziu rezum. cap.1; 26,22; 43,4, 9
strãlucesc: ind. prez. 3.pl. 23,28
strãlucindu-: gerunziu rezum. cap.2 4
strãluceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.43; 50,7, 8, 9
au strãlucit : ind. pf.c. 3.sg. 50,7
STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. ac. 43,12
STRÂMB, -Ã: ad j.
strâmbã: sg. ac., în sintagma limba strâmbã 51,7
STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtat e: sg. ac. 41,23
(a) S TRÂMTORA: v. I
va strâmtora: ind. viit.I. 3.sg. 16,28
STRÂMTURÃ: s.f. (Înv.) „strâmtorare”
strâmturii: sg. gen. 10,29
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(a) STRÂNGE: v. III
s trânge: ind. prez. 3.sg. 3,5
s trânge: imperativ 2.sg. 28,29

sufletele: pl. nom./ac. 2,20; 21,3; 30,7; 51,32
suflet: sg. ac. 19,16; 29,11; rezum. cap.35; 35,10; 37, 16
sufletul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 37,31

STRÂNS, -Ã: adj.
s trânsã: f. sg. nom. 4,36

(a se) SUI: v. IV
(sã) suie: ind. prez. 3.pl. 35,19
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg. 46,11
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 48,20

(a) STRÂNªTENI: v. IV; cf. Indice Tov – (a) STRÂNªTELUI
a s trânºteni: inf. prez. 22,31

SUIRE: s.f.
suir ea: sg. ac. 50,12

(a) STREPEZI: v. IV
vor strepezi: ind. viit.I. 3.pl. 30,10

SUIª: s.n.
suiºul: sg. ac. 25,2 7

(a se) STRICA: v. I
(sã) stricã: ind. prez. 3.sg. 14,20
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 20,2; 28,27; 47,24
au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg. 28,17
s trâcând: gerunziu rezum. cap.34; 34,28
s trâcã: ind. prez. 3.sg./pl. 36,11; rezum. cap.38

SUL: s.n. (aici, neob.) „þãr uº”; „lance” (cf. lat. sudis, -is „þãruº”;
„lance micã de lemn cu vârf de f ier sau arsã la vâr f”)
sul: sg. ac., în contextul mai amplu sã arunce sul în pãmânt
(ar put ea f i vorba des pre un ges t ritualic; cf. Anania 2001: sã
ridice pre tenþii asupra ta; B1795: sã ar unce soartea asupra
ta) 37,10

STRICÃCIUNE: s.f.
s trâcãciunea: sg. ac. 31,5

(a) SUNA: v. I
sunã: ind. prez. 3.pl. 40,15

(a) STRIGA: v. I
au s trâgat: ind. pf.c. 3.pl. 50,18

SUNET: s.n.
sunet: sg. nom./ac. 45,11; 46,20; 50,20
sunetul: sg. ac. 45,11; 47,11

STRIGARE: s.f.
s trâgarea: sg. nom. 35,18
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugurul: sg. nom., în sintagma s trugurul de vie 39,31
s trugurului: sg. gen., în sintagma sângele s trugurului 50,16
s trugurul: sg. ac. 51,19

(a) SUPÃRA: v. I
supãrã: ind. prez. 3.sg. 11,9
SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. ac. 22,15
supãrarea: sg. ac. rezum. cap.28

SUDALMÃ: s.f.
sudalmele: pl. ac. 6,9
sudalma: sg. nom. 27,16
sudãlmii: sg. gen. 27,23
sudâlmi: pl. ac. 29,9

SUPÃRAT, -Ã: s.m./f.
(celui) supãrat : s.m. sg. gen. 35,16
(a se) SUPUNE: v. III
(nu t e) supune: imperativ prohib. 2.sg. 4,24
va supune: ind. viit.I. 3.sg. 5,3
supune: imper ativ 2.sg. 6,26
(sã) supune: ind. prez. 3.sg. 19,24
[e] supus: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
au supus: ind. pf.c. 3.sg. 47,15
supuneþi: imperativ 2.pl. 51,34

SUDOARE: s.f.
sudoare: sg. ac. 34,26
(a) SUDUI: v. IV
suduind: gerunziu 34,29
(a se) SUFERI: v. IV
va suf eri: ind. viit.I. 3.sg.1,29; 12,14; 16,22
voiu suferi: ind. viit.I. 1.sg. 22,31
(nici) suf eri: imper ativ prohib. 2.sg. 23,1
a (sã) suferi: inf. prez. rezum. cap.25
sufere: ind. prez. 3.sg. 36,18
suferi: inf. prez. fãrã a 43,3; 48,2

SUPUS, -Ã: s.m./f.
supuºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.4
supuºii: s.m. pl. ac. 4,35; rezum. cap.10
SURLÃ: s.f.
sur lele: pl. nom. 40,21

(a) SUFLA: v. I
suflã: ind. prez. 3.sg. 4,10
vei suf la: ind. viit.I. 2.sg. 28,14
suflând: gerunziu 43,4
va suf la: ind. viit.I. 3.sg. 43,17
au suf lat: ind. pf.c. 3.sg. 43,22

(a) SURPA: v. I
au sur pat: ind. pf.c. 3.sg. 47,5
sur pat-au: ind. pf.c. 3.pl. 48,2 4
SURPARE: s.f.
sur pãrii: sg. gen., în sintagma în calea sur pãrii 32,25

SUFLET: s.n.
sufletului: sg. gen ./dat. 1,38; rezum. cap. cap.3; 4,6, 19, 26; 9,2;
14,2; 18,31; 23,6; 26,18; 27,24; 30,15, 22; 31,36, 37, 39; 32,25,
27; 33,31; 37,21, 22, 25; 45,29
sufletul: sg. nom./ac. 2,1; 4,3, 7, 24, 33; 6,4, 27, 33; 7,9, 19, 22,
23, 28, 31, 33; 9,6; rezum. cap.10; 10,10, 31, 32; 12,11; 13,15;
14,4, 8, 9, 16; 16,17, 21; 18,23; 19,3, 4; 20,8, 24; 21,30; 23,22,
25; 24,1; 25,3; 26,20; 27,17; 29,20; 30,24; 31,2, 24; 33,31; 34,17,
20; rezum. cap.37; 37,6, 9, 16, 18, 30; 38,10, 39; 40,30; 47,16;
49,19; 50,27; 51,5, 8, 25, 27, 34, 37

SURPAT, -Ã: adj.
sur pate: n. pl. ac. 49,15
SUSPIN: s.n.
sus pinul: sg. ac. 7,29
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat: ind. pf.c. 3.sg. 25,25
sus pinã: ind. prez. 3.sg. 30,21
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T
TABÃRÃ: s.f.
taberilor: pl. gen. 43,9
tabãra: sg. ac. 48,24

ªARPE: s.m.; var. (În v. ºi reg.) ªEARPE
ºerpii: pl. nom./ac. 10,13; 39,36
ºarpe: sg. ac. 12,13
ºearpelui: sg. gen. 21,2
ºarpelui: sg. gen. 25,22

TAINÃ: s.f.
tainii: sg. gen. 22,2 7
tainele: pl. ac. rezum. cap.27; 27,17, 24
taina: sg. ac. rezum. cap.42

(a se) ªEDEA: v II
ºade: ind. prez. 3.sg. 1,8; 33,6; 40,3
sã ºazã: conj. prez. 3.sg. 8,14; 12, 12
sã ºezi: conj. prez. 2.sg. 9,12
a ºedea: inf. prez. 10, 17; 11,1; 43,19
au ºezut: ind. pf.c. 3.pl. 11,5
(sã) ºeade: ind. prez. imper s. rezum. cap.13
ºezi: imperativ 2.sg. 23,18; 32,2
ºezând: gerunziu 24,34; 38,29, 32
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 26,15
ai ºezut: ind. pf.c. 2.sg. 31,12, 21
sã ºadã: con j. prez. 3.sg. 33,28
ºed: ind. prez. 3.pl. 37, 18; 50,28
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 38,38

TALPÃ: s.f.
tãlpile: pl. ac. 26,23
TARE: adj./s./adv.
(ceale mai) tari: s.n. pl. ac. (cf. supra ceale mai înalte) 3,22
(celui) tare: s.m. sg. gen. 29,16.17.18
(mai) tari: s.n. pl. ac. 16,6
tare: ad j. m./f. sg. nom./ac. 6,14; 15,19; 2 4,34; 46,1; 47,6; 48,25
(mai) tare: adj. m./n. sg. ac. 8,15; 29,11
tari: ad j. n. pl. ac. 28,18
tare: adj. m. sg. nom., în sintagma tare de puteare 30,14
(mai) t are: adv. 13,12

ªEDERE: s.f.
ºedearea: sg. ac. 24,10; 41,24
ªEZÃTOR, -TOARE: s.m./f. „persoanã care ºade”
ºezãtoriului: s.m. sg. dat. , în sintagma ºezãtoriului înainte
(cf. lat. praeses, -sidis „care este în fr unte” „conducãtor”)
39,4
ºezãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma sezãtoriul înainte 41,21
ªMARA GD: s.n.; vezi SMARALD

TAUR: s.m.
taur ul: sg. ac. 6,2
taurilor: pl. gen. 38,26

(a) ªOPO TI: v. IV
ºopotind: gerunziu 12,19
ªOPTITOR, -TOARE: s.m./f.
ºoptitoriul: sg. nom. 28,15

(a) TÃCEA: v. II
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 13,4; 20,7
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 13,28
tace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; 19,28; rezum. cap.20; 20,5, 6
tãcând: gerunziu 21,23; 32,9, 12
a tãcea: inf. prez. rezum. cap.32
sã tacã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.32

(a se) ªTERGE: v. III
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 23,36; 39,12
a ºtearge: inf. prez. rezum. cap.40; 46,23; 47,6
(sã) va ºterge: ind. viit.I. 3.sg. 40,12; 41,14
(sã) ºtearge: inf. prez. fãrã a 44,19
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 47,24

TÃCERE: s.f.
tãcerii: sg. gen. rezum. cap.32
tãcearea: sg. ac. 41,25

(a se) ªTI: v. IV
sã ºtiþi: con j. prez. 2.pl. 2,11
ºtiind: gerunziu 8,8; 9,17; 20,6
ºtii: ind. prez. 2.sg. 8,21; 9,16; 33,33
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 9,20; 12,1; 37,9
neºtiind: gerunziu 14,7
ºti: ind. prez. 3.sg. 11,20; 32,12; 34,9, 11
(s-)au ºtiut: ind. pf.c. 3.sg. 19,24
sã ºti: conj. pr ez. 3.sg. 21,8
sã ºtie: con j. prez. 3.pl. 36,19

TÃCUT, -Ã: adj./ s.
(cel) tãcut: s.m. sg. nom. 21,30
tãcutã: ad j. f. sg. nom. 26,18
(a) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg. 10,14
taie: imperativ 2.sg. 25,36
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 28,18

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþii: sg. gen. 1,17; 50,29
ºtiinþa: sg. nom./ac. 1,24; 4,21, 29; 11,15; 16,25; 21,16, 21; 25,13;
32,5; 40,5; 42,19
ºtiinþã: sg. ac. 5,12; 38,6
ºtiinþa: sg. ac., în sintagma stiinþa Domnului 33,8
ªTIUT, -Ã: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „ºtiutor”
(cel) ºtiutor : s.m. sg. nom. 21,18
ªT ORAC: s.m.; vezi STORAX

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 3,3, 6, 7, 9, 13, 18; 4,10; 7,29; 22,5; 23,18;
41,21; 4 4,20, 24
tatãlui: sg. gen./dat. 3,11; 22,3; 42,9; 48,10
tãtâni-tãu: sg. gen. 3,12, 14
tãtâni-sãu: sg. gen. 3,13; 34,24; 48,25
Tatãl: sg. voc., în sint agmele Tatãl ºi Stãpânul vieþii meale/Tatãl
ºi Dumnezeul vieþii meale 23,1, 10
tatâl: sg. nom./ac. 30,4; 41,10
Tatãl: sg. nom., în sintagma Tatãl Domnului mieu 51,14

(a se) TÃINUI: v. IV
a (sã) tãinui: inf. prez. rezum. cap.4
sã tãinuieºti: conj. prez. 2.sg. rezum. cap.37
TÃINUIT, -Ã: adj./s.
tãinuit: adj. n . sg. nom. rezum. cap.39
(ceale) tãinuite: s.f. pl. ac. 39,3
(celor) tãinuite: s.f. pl. gen. 42,19
(a) TÃLMÃCI: v. IV
a tãlmãci: inf. prez. cuvânt 1
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teameri: sg. gen., în sintagma dumnezeieºtii teameri rezum. cap.2
teamere: sg. ac. 4,19; 5,5
teamere: sg. nom., în sintagma teamere de Dumnezeu 10,25
teamerea: sg. ac. 10,33
teamerii: sg. gen. 22,22
temerii: sg. gen. 24,24
temerii: sg. gen., în sintagma temerii de Domnul rezum. cap.32
teamerea: sg. nom., în sint agma teamer ea lui Dumnezeu rezum.
cap.36
teamerile: pl. nom. 40,2

TÃMÂIE: s.f.
tãmãia: sg. ac. 50,8
tãmâia: sg. ac. 50,9
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom./ac. 4,29; 5,2; 34,18; 43,1
tãriii: sg. gen. rezum. cap.5; 6,30
tãriia: sg. gen., în sintagma tãriia ceriului 43,9
tãrie: sg. ac. 46,11
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ

TEREBINT: s.m.; var. (Înv.) TEREVINT (cf. Indice Is)
terevinthul: sg. ac. 24,22

(a se) TÃVÃLI: v. IV
(sã) v or tãvãli: ind. viit.I. 3.pl. 23,16

TESTAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântul: sg. nom./ac. 11,21; 14,12; 16,22; 45,31
testamântul: sg. ac., în sint agmele testamântul celor dedesupt
„legãmântul cu lãcaºul morþilor”/testamântul Celui Preaînalt/
testamântul pãcii 14, 12; 24,32; 45,30
testamânt: sg. nom., în sint agma testamânt veacinic 17,10
testamântumurile: pl. nom. 17,17
tes tamântului: sg. gen., în sint agma leagea t estamântului
Domnului 39,11
testamânt: sg. ac. 41,24

TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuiri: pl. ac. 47,18
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU
tâlhariu: sg. ac. 36,28
TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (În v. ºi reg.) TINÃR, -Ã
tânãrul: s.m. sg. nom. rezum. cap.32
tinãrule: s.m. sg. voc. 32,10
tineri: s.m. pl. ac. 42,8
(mai) tânãr: ad j. m. sg. nom. 51,18

TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 22,1
tina: sg. ac. 33,13; 38,33

TEASC: s.n.
teascul: sg. ac. 33,17
TELPIZ, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi r eg.) TÃLPIZ, -Ã „rãutãcois”;
„viclean”
tãlpizu: m. sg. nom. 37,21
TELPIZEAªTE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) TÃLPIZEAªTE „cu
viclenie”; „cu rãut ate”; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
tãlpizeaºte: adv. rezum. cap.3 7
TELPIZIRE: s.f.; var. (în v. ºi reg.) TÃLPIZIRE; cuvântul nu este
înr egistrat în DLR.
tãlpizirile: pl. ac. 39,2
(a se) TEME: v. III
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 2,18, 19, 20, 21; 10,24;
15,13, 20; 23,27; 26,3; 32,20; rezum. cap.34; 34,14, 19
a (sã) teame: inf. prez. 1,8, 20, 25; 19,18; rezum. cap.26
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 1,13, 19; rezum. cap.2; 3,8; 6,17; 10,27;
15,1; 16,3; 21,7; 25,13; 32,18; rezum. cap.33; 33,1; 34,16, 17
(vã) teameþi: ind. prez. 2.sg. 2,7, 8, 9, 10
sã (te) temi: con j. prez. 2.sg. 7,6
teame(-te): imperativ 2.sg. 7,31
(sã) teme: ind. prez. 3.sg. 10,23
teamã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 10,34
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 18,27; 22,23; 32,22; 34,16
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 22,2 7; rezum. cap.41; 41,5
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,5; 29,10; 48,13

TINEREÞE: s.f.
tiner eaþelor: pl. gen. rezum. cap.5
tiner eaþele: pl. ac. 6, 18; 25,5; 42,9; 47,3, 1 5; 51,20
tiner eaþe: sg. ac. 30,11, 1 2
TIR: s.m. „tirian; locuitor al Tirului”
tirilor : pl. gen. 46,20
TIRAN: s.m.
tir ani: pl. nom. 11,5
(a) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a) TOGMI
togmindu-: gerunziu 38,39
TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulba: sg. ac. 26,15
(a se) TOPI: v. IV
(sã) v or topi: ind. viit.I. 3.pl. 3,17
va topi: ind. viit.I. 3.sg. 31,1
TORS, TOARSÃ: adj.
tors: n. sg. ac. 45,13
TOVARÃª: s.m.; var. (Reg.) TOVARÂª; TOVARIª
tovariºul: s.m. sg. nom. 40,23
tovarâºi: s.m. pl. ac. 41,23
(a) TRAGE: v. III
tr age: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.2 7
(nu) tr age: imper ativ prohib. 2.sg. 4, 1; 29,11
au tr as: ind. pf.c. 3.sg. 28,23

TEMEI: s.m.
temeiurile: pl. ac. 3,11; 6,30
temeiu: sg. ac. 10,19
temeiul: sg. ac. 22,19; 50,17

TRAI: s.n.
tr aiu: sg. ac. 48,12

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom. 16, 19
temelii: pl. nom./ac. 26,23, 24

TRAINIC, -Ã: ad j.
tr ainicã: f. sg. ac. 30,17

TEMERE: s.f.
teamerii: sg. gen./dat., în sintagmele teamerii de Domnul/
teamerii de Dumnezeu/teamerii Celui Preaînalt 1,36; rezum.
cap. 10; 19,18; 21,13; rezum. cap.23; rezum. cap.25; rezum.
cap.40

TRANDAFIR: s.m.
tr andafirului: sg. gen. 24,18
tr andafir: sg. ac. 39,17
tr andafirilor: pl. gen. 50,8
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va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 28,11
trimite: imper ativ 2.sg. 33,28; 36,2
va triimite: ind. viit.I. 3.sg. 39,9
a trimite: inf. prez. 43,14
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 48,20

(a) TRÃI: v. IV
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 13,6
trãind: gerunziu 17,27; 25,10
trãiesc: ind. prez. 3.pl. 42,24
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 44,14
trãim: ind. prez. 1.pl. 48,12

TRIS T, -Ã: adj.
trist: n. sg. nom. 5,4
tristã: f. sg. nom./ac. 22,27; 25,31

TRÃSNET: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TRESNET
tresnetul: sg. ac. 40,14
tresnet: sg. ac. rezum. cap.43
tresnetului: sg. gen. 43,18

TROACÃ: s.f.
troacã: sg. ac. 22,7

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþe: pl. ac. 50,18

TRON: s.n; var. THRON (cf. lat. thronus, -¾)
thron: sg. ac. 11,5
thronul: sg. nom./ac. 24,7, 34

(a se) TRÂNDÃVI: v. IV
(te) vei trândãvi: ind. viit.I. 2.sg. 6,26; 22,16
(nu te) trândãvi: imperativ pr ohib. 2.sg. 32,15

TRUDÃ: s.f.
truda: sg. nom. 31,23

TRÂNDÃVIRE: s.f.
trândãvire: sg. ac. 29,6
TREABÃ: s.f.
treaba: sg. ac. 42,24
TREAPTÃ: s.f.
treaptele: pl. ac. 6,36
TREAZ, -Ã: adj.
treazu: m./n. sg. nom./ac. 31,2, 32
treazã: f. sg. nom., în sint agma beutur a treazã „bãutura cu
mãsurã” 31,37
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. cuvânt 1; rezum. cap.1; rezum. cap.5;
rezum. cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.9; r ezum.
cap.10; rezum. cap.11; rezum. cap.12; rezum. cap.15; rezum.
cap.18; rezum. cap.33
trãbuia: ind. imp. impers. rezum. cap.41
TRECÃTOR, -TOARE: adj.
trecãtoare: n. pl. nom. rezum. cap.40
(a se) TRECE: v. III
(nu) treace: imperativ prohib. 2.sg. 5,8; 7,10; 38,16
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 8,11
(sã) treace: ind. prez. 3.sg. 10,8
treace: ind. prez. 3.sg. 10,23; 19,21; 23,25; 26,27; 38,28; 42,20
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 11,20; 23,13; 35,17; 39,5
sã treci: conj. pr ez. 2.sg. 13,13; 30,11
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 14,14; 42,9
treaceþi: imperativ 2.pl. 24,26
treci: imper ativ 2.sg. 28,9
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,23; 31,10; 42,19
trecând: gerunziu 29,26
treci: imper ativ 2.sg. 29,33
treace: inf. prez. fãrã a 31,10
vor tr eace: ind. viit.I. 3.pl. 38,37; 39,37

TRUFAª, -Ã: adj./s.
(celor) truf aºi: s.m. pl. gen . 3,30; 10,21; 11,32; 27,31; 31,31
(celui) truf aºu: sm. sg. gen./dat. 4,9; 13,24
truf aºilor: s.m. pl. gen. 27,16; 35,23; 51,14
truf aºi: adj. m. pl. gen. 10, 17
truf aºe: adj. n. pl. gen. 10,18
truf aº: adj. m. sg. nom. 13,26
truf aºu: adj. m./n. sg. nom./ac. 25,4; 32,16, 22
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. nom/ac. rezum. cap.7; rezum. cap.10; 10,15, 22; 16,9
truf iii: sg. gen. rezum. cap.10; 10,14
truf ie: sg. ac. rezum. cap.10; 15,7; 21,5
TRUNCHI: s.n.
trunchiu: sg. ac. 47,24
TRUP: s.n.
trupul: sg. nom./ac. 1,10; 7,26; 13,20; 14,18; 17,4, 30; 18,12;
30,15; 33,21, 30; 38,16, 29; 40,8; 41,14; 44,19, 21, 45,4; 46,22;
47,21; 48,14; 51,3
trupului: sg. gen ./dat. 7,19; 14,19; 19,12, 2 7; 23,23; rezum.
cap.30; 30,16; 31,25, 37
trup: sg. nom. 28,5
trupul: sg. gen./dat. (cu prep. a + tot) 39,24; 41,5; 4 4,27
trupurile: pl. nom. 44,14
TUFÃ: s.f.
tufa: s.f. sg. nom., în sintagma tufa pãcatului 3,30
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 28,11, 15
(sã) vor turbura: ind. viit.I. 3.pl. 30,7
turbur atu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,7
(s-)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 51,29
(a) TUN A: v. I
au tunat: ind. pf.c. 3.sg. 46,20

TRECERE: s.f.
treacere: sg. ac. 37,12

TURMÃ: s.f.
turma: sg. ac. 18,13

TRECUT, -Ã: s.
(ceale) trecute: s.f./n. pl. ac. (aici) „pãcatele trecute”; „întâmplãrile
trecute” 21,1; rezum. cap.41

(a) TURNA: v. I
voiu tur na: ind. viit.I. 1.sg. 24,46
Þ

TREZIRE: s.f.; var. (Înv.) TREZVIRE
trezvirii: sg. gen. rezum. cap.31
trezvire: sg. ac. 31,32
(a) TRIMITE: v. III
trimite: ind. prez. 3.sg. 24,37

ÞARÃ: s.f.
þãrâle: pl. ac. 10,19
þara: sg. nom. 16,5
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(t e) uitã: imperativ 2.sg. 33,15; 36,1
va uit a: ind. viit.I. 3.sg. 35,9
(nici te) uita: imperativ 2.sg. rezum. cap.41
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 42,16

ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. rezum. cap.7
ÞEPUªÃ: s.f.
þãpuºilor : pl. gen. 43,21

UITARE: s.f.
uit are: sg. ac. 3,15; 11,29; 13, 13

ÞESUT, -Ã: adj.
þãsut: n. sg. nom. 45,12
ÞIITOR, -TOARE: s.m./f. „persoanã care deþine, care stãpâneºte
ce va”
þiit oriu: s.m. sg. nom., în sintagma þiitoriu de dr eptate „cel care
s tãpâneºte dreptatea” 15, 1
þiit oriu: s.m. sg. nom. 27,33
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þin: ind. prez. 3.pl. 1,2 4; 4,5; 34,22
þine: imperativ 2.sg. 1,33; 2,6; 4,23; 6,27; 7,26; 8,15; 10,31; 27,13;
33,31; 38,17
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 2,18; 4,14; 20,7
au þinut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,26; 44,20, 27
(nici) þinea: imper ativ prohib. 2.sg. 4,28
a (sã) þinea: inf. prez. rezum. cap.6; r ezum. cap.9
a þinea: inf. prez. rezum. cap.10; 15,16; rezum. cap.22; rezum.
cap.27; rezum. cap.29; rezum. cap.31
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 10,15; 13, 15; 15,4; 21,17; 28,1; 33,4;
39,2
þinea: inf. prez. fãrã a rezum. cap.15
þinea(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 15,16
va þânea: ind. viit.I. 3.sg. 17,18
þinea-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,12
þine: ind. prez. 3.sg. 25,15; 26,10; 35,1; 37,15; 38,26
vei þinea: ind. viit.I. 2.sg. 27,4
þiind: gerunziu 28,1
þâne: ind. prez. 3.sg. 28,3, 5; 29,1
þineþi: imper ativ 2.pl. 41,17
ÞINERE: s.f.
þinear ea: sg. nom. 24,16; 32,27
ÞINUT: s.n.
þinuturile: pl. nom. 47, 18
U
(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. rezum. cap.9; 9,18
ucigând: gerunziu 21,3
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 22,1, 2
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 30,25; 47,4
ucide: ind. prez. 3.sg. 34,26

ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 9,7; 23,30
uliþã: sg. ac. 24,19
UMÃR: s.m.
umãrul: sg. ac. 6,26
(a) UMBLA: v. I
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,16; 4,18; 43,26
umblã: imperativ 2.sg. 7,38
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 9,20
va umbla: ind. viit.I. 3.sg. 12,11; 25,35
umbli: ind. prez. 2.sg. 13,16
am umblat: 24,8
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 38,37
au umblat : ind. pf.c. 3.sg. 48,25
umblat-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,20
UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. nom., în sintagma umbrariul de amiazãzi 34,19
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 34,2
UMERAR: s.n.; var. UMÃRARIU
umãrariu: sg. ac. 45,10
(a se) UMPLE: v. III; var. (a se) UMPLEA: v. II
va um plea: ind. viit.I. 3.sg. 1,21, 35; 15,5; 26,2; 39,8
(sã) v or umplea: ind. viit.I. 3.pl. 2,19
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 10,15; 23,12, 14; 31,3, 5; 32,19;
37,27; 38,25
au um plut: ind. pf.c. 3.sg. 16,30; 17,5, 6
(vã) um pleþi: imperativ 2.pl. 24,26
umple: ind. prez. 3.sg. 24,35, 36
am um plut: ind. pf.c. 1.sg. 33,17
umple: imperativ 2.sg. 36,16
(vã) um pleþi: ind. pr ez. 2.pl. 43,34
umplut-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,18
(t e-)ai umplut: ind. pf.c. 2.sg. 47,16
ai umplut: ind. pf.c. 2.sg. 47,17, 20
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 48,13; 50,3
(a) UNGE: v. III
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 45,18; 46,16
ungi: ind. prez. 2.sg. 48,8

UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. rezum. cap.22

UNGERE: s.f. „alifie”
ungeri: pl. ac. 38,7

UCIS, -Ã: adj.
ucisã: f. sg. ac. rezum. cap.45
(a se) UITA: v. I
uit aþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,11; 33,18
a (sã) uit a: inf. prez. 2,17; rezum. cap.10
sã (te) uiþi: conj. pr ez. 2.sg. 11,27; rezum. cap.37; 38,22; rezum.
cap.40; 42,12
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 16,30
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 21,26; 35,2 1
sã uite: conj. prez. 2.sg. 23,19
(nu t e) uita: imperativ prohib. 2.sg. 25,28; 35,15; 37,6; 41,27
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg. 28,20; 34,23; 39,25; 40,30
sã uiþi: con j. prez. 2.sg. 29,20

UNGULÃ: s.f. „balsam”, „pomadã”, „parfum” (cf. lat. ungula,
-ae); cuvântul nu e înr egistrat în MDA.
ungula: sg. ac. 24,21
(a se) UNI: v. IV
(t e) uneaºte: imper ativ 2.sg. 27,18
UNIRE: s.f. „înþelegere”, „armonie”
unirea: sg. nom. 25,2
UNIT, -Ã: adj. (cf. Indice Pl) (cf. lat. simplex, sim plicis „simplu,
neprefãcut, cinstit, naiv”)
unitã: sg. ac., în sintagma inimã unitã rezum. cap.1
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UNSOARE: s.f.
unsori: pl. ac., în sintagma fãcãtoriul de unsori „parfumierul” (cf.
lat. unguent¼rius, -i¾) 38,7
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. nom. 39,31
untul-de-lemn: sg. ac., în sintagma untul-de-lemn cel sfânt „mirul”
45,18

urãsc: ind. prez. 3.pl. 25,20
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 27,27
URLOI: s.n. (aici) „braþ al unui râu”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la unde prima
atestare es te la S. Micu, Dictionarium valachico-latinum, editat
de L. Gáldi la Budapesta, în 1944.
urloiu: sg. ac. 24,41
(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.pl. cuvânt 1; 46,8
urmând: gerunziu cuvânt 1; 45,28
sã ur mezi: conj. prez. 2.sg. 5,2
sã urmeaze: conj. prez. 3.sg. 5,12
urmeazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10; 31,7
vei ur ma: ind. viit.I. 2.sg. 11,10; 27,9, 19
a urma: inf. prez. 23,38; rezum. cap.27
(nu) ur ma: imperativ prohib. 2.sg. 27,22

URÃ: s.f.
ura: sg. ac. 6,9
URÂCIOS, -OASÃ: ad j./s.
(ceii) urâcioasã: s.f. sg. dat. 7,28
(cel) urâcios: s.m. sg. nom. 20,5
urâcios: ad j. m. sg. nom. 9,25; 21,30; 37,23
urâcioasã: ad j. f. sg. nom. 10,7; 27,14
URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. nom. 13,24
urâciunea: sg. ac. 22,1
urâciunilor: pl. gen. 41,8
urãciunile: pl. ac. 49,3

URMARE: s.f.
urmãri: pl. ac. 11,17
urmar e: sg. ac. 15,9
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. pr e urmã/mai pre urmã/mai pe urmã
1,13; 2,3; 12,12; 13,8; 14,7, 20; 27,26; 30, 1, 10; 31,26; 33,16
urmã: sg. ac., în loc adj. cel mai de pre ur mã/ceale mai de pre
urmã/ceale mai de pe ur mã/ceale mai pe urmã 3, 10, 27; 6,29;
rezum. cap.7; 7,40; 28,6; 38,21; 51,19
urma: sg. nom./ac. 13,32; 21,7; 50,31
urmele: pl. ac. 42,19

URÂT, -Ã: adj.
urâtã: f. sg. nom. 10,7; 42,9
urâþi: m. pl. nom. 12,3, 7
urât: m. sg. nom. 20,8, 16; 21,30; 31,19; rezum. cap.37
urâte: n. pl. nom. rezum. cap.50
URECHE: s.f.
ureachea: sg. nom./ac. 2,2; 3,31; 4,8; 6,34; 38,30; 51,21
ureachia: sg. nom. 16,6
urechi: pl. ac. 17,5; 33,19
urechile: pl. ac. 17,11; 21,6; rezum. cap.28; 28,28; 43,26
urechii: sg. gen. 25,12
urechilor: pl. gen. 27,15

URMÃT OR, -TOARE: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „urmaºi”
urmãtori: s.m. pl. nom./ac. 4,15; 48,8
urmãtoriu: s.m. sg. nom. 46,1
URS: s.m.
ursul: sg. ac. 25,24
urºii: pl. ac. 47,3

(a se) URGISI: v. IV
au urgisit : ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 16,9; 49,6
sã urgiseaºti: conj. pr ez. 2.sg. 3,15
sã urgiseºti: conj. pr ez. 2.sg. 4,2
vei ur gisi: ind. viit.I. 2.sg. 7,20
a (sã) urgisi: inf. prez. rezum. cap.8; r ezum. cap.10; 27,33
(nu) ur gisi: imper ativ prohib. 2.sg. 8,6, 7, 9; 10,26; 11,7
(nici) urgisi: imperativ prohib. 2.sg. 11,2
urgisindu(-sã): gerunziu rezum. cap.13
urgisindu-: gerunziu 14,8
urgiseaºte: ind. prez. 3.sg. 19,1
(sã) va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 20,22

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 39,29
(sã) vor usca: ind. viit.I. 3.pl. 40,13
usucã: ind. prez. 3.sg. 43,3
USC AT, -Ã: adj./s.
uscat: adj. n. sg. ac. 6,3
uscatul: sg. ac. 37,3; 39,28
uscat: s.n. sg. ac. 39,29
(a) USEBI: v. IV; vezi (a) OSEBI

UR GISIRE: s.f.
urgisirea: sg. nom./ac. 1,32; rezum. cap.10; 15,13; 17,23; 19,20;
rezum. cap.25; rezum. cap.37
urgisire: sg. nom. 13,24
UR GISIT, -Ã: adj.
urgisiþi: m. pl. nom. 9,11
urgisit : m. sg. nom. 26,26

USEBIT, -Ã: ad j.; vezi OSEBIT
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºii: sg. gen. 6,36
uºile: pl. ac. 14,24; 30,1
uºe: sg. ac. 21,27
uºi: pl. ac. 28,28

URIAª, -Ã: s.m./f.
uriiaºii: s.m. pl. nom. 16,8
uriiaºul: sg. ac. 47,4

UªOR, UªOARÃ: ad j.
uºor: m. sg. nom., în sintagma uºor cu inima 19,4

(a) URÎ: v. IV
(nu) urî: imperativ prohib. 2.sg. 7,16
ureaºte: ind. prez. 3.sg. 15,11, 13; r ezum. cap.19; 19,5; 21,7;
rezum. cap.25; 33,2
ureaºte: imperativ 2.sg. 17,23
va urî: ind. viit.I. 3.sg. 19,9; 26,14; 27,27
au urât: ind. pf.c. 3.sg. 25,3; 50,27

V
VACÃ: s.f.
vacilor: pl. gen. 38,27
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VÃTÃMAT, -Ã: ad j.
vãtãmat: m. sg. nom./ac. 13,4; rezum. cap.35
vãtãmatã: f. sg. nom. 46,13

VAL: s.n.
valurile: pl. ac. 24,8; 29,24
VALSAM: s.n.; vezi BALS AM
VAPOR: s.m. „abur”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MD A, unde prima at e star e este la Amf ilohie Hotiniul,
Gr amatica fizicii [Traducer e din limba italianã de…; manuscris
de la sfârºitul secolului al XVIII-lea; Bibl. Academiei Române,
co ta 1627].
vapor : sg. nom. 22,30

VÃZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vãzãt oriul: s.m. sg. nom., în sintagmele împr ejurul vãzãt oriul
Dumnez eu/vãzãtoriul veacurilor 7,12; 36,19
VÃZUT, -Ã: adj.
vãzut e: f. pl. ac. 34,2

VARÃ: s.f.
varã: sg. ac. 50,8

VÂNAT: s.n.
vânatul: sg. nom. 13,23
vânat : sg. ac. 27,11

VARGÃ: s.f.
var gã: sg. ac. 33,25

VÂNÃTURÃ: s.f. (Înv.) „vânãtaie”
vânãturã: sg. ac. 28,2 1

VAS: s.n.
vas: sg. nom./ac. 21,17; 43,2; 50,10
vasele: pl. ac. 27,6; 45,9
vasului: sg. gen. 38,30
vasul: sg. nom. 43,9

VÂNT: s.n.
vântul: sg. nom./ac. 5,11; 34,2; 43,22, 25
vântului: sg. gen. 22,2 1; 43,24

(a se) VÃDI: v. IV
vei vãdi: ind. viit.I. 2.sg. 8,22
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 13,27; 37,8
(sã) va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 17,30; 20,29; 32,23
vor vãdi: ind. viit.I. 3.pl. 19,2
a vãdi: inf. prez. 20,1
va vãdi: ind. viit.I: 3.sg. 31,31
(nu) vãdi: imperativ prohib. 2.sg. 31,41
VÃDIRE: s.f.
vãdirea: sg. nom. rezum. cap.23
VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. ac. rezum. cap.35
vãduvei: sg. gen. 35,17, 18
VÃPAIE: s.f.
vãpaie: sg. ac., în sint agma vãpaie de f oc 45,24
vãpãii: sg. gen. 51,6
(a se) VÃRSA: v. I
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 1,10
vãr sând: gerunziu 16,12
var sã: ind. prez. 3.sg. 18,9; 28,13; 34,27; 38,16
(sã) v or vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 20,13
am vâr sat: ind. pf.c. 1.sg. 24,40
(nu) vârsa: imperativ prohib. 2.sg. 32,6
va vãr sa: ind. viit.I. 3.sg. 35,17; 43,21
var sã: imperativ 2.sg. 36,8
(nu t e) vãrsa: imperativ pr ohib. 2.sg. 37,32
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg. 39,27
vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 39,34
vãr sat-au: ind. pf.c. 3.sg. 50,17
VÃRSARE: s.f.
vãr sarea: sg. nom., în sintagma vãrsarea de sânge 27,16
(a) VÃTÃMA: v. I
(nu) vãtãma: imperativ prohib. 2.sg. 7,22
va vãtãma: ind. viit.I. 3.sg. 13,29
vatãmã: ind. prez. 3.sg. 20,8
vei vãtãma: ind. viit.I. 2.sg. 33,32
VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmãrile: pl. ac. 17,22
vãtãmar ea: sg. ac. 42,5

(a se) VÂNTURA: v. I
(nu t e) vântura: imperativ prohib. 2.sg. 5,11
VÂNZARE: s.f.
vânzãrii: sg. ac. 27,2; 42,5
VÂNZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vânzãtoriu: s.m. sg. nom. 10,10
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 40,15
vâr furile: pl. ac. 43,21
VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. ac., în sintagma vârsta cea stãtãtoare „omul în floarea
vâr stei” 26,22
vâr stã: sg. ac., în sintagma celui scãzut din vârstã 41,4
vâr stã: sg. ac. 42,9
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
vâr toasã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,27; 26,24; 47,23
(mai) vârtos: adj. m./n. sg. nom. 6,37; 41,15
vâr tos: adj. m./n. sg. ac. 19,7; 31,31; 33,27
(mai) vârtos: adv. 4,11; 10,34; 11,11
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 3,15; 6,2, 27; 7,6, 32; 8,16; 9,21; 18,4; 24, 11;
28,12; 31,40; 38,33
vâr tute: sg. ac. 11,12; 41,3
vâr tutii: sg. dat. 16,8
vãr tutei: sg. gen. 24,25
vâr tutei: sg. gen. 34,19
VEAC: s.n./m.
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. din veaci rezum. cap.1
veac: sg. ac. 1,1
veacului: sg. gen. 1,2; 38,39
veac: sg. ac., în loc. adv. din v eac/în veac/prin veac/pânã în veac/
din v eac pânã în veac/pânã-n veac 1,4; 7,40; 11,17, 35; 12, 10;
14,25; 15,16; 16,27, 28; 18,1, 22; 24,34; 27,9; 37,29; 39,12, 25;
40,12, 17; 41,16; 42,21, 24; 44,2, 13; 45,30; 46,15; 47,8, 12, 15;
48,2 7; 51,11
veac: sg. ac., în sintagma de lung veac „longeviv” (cf. lat. longaevus)
1,25
veacului: sg. gen. 17,25; 18,8; 46,22
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. mai înainte de veaci 24,14
veacul: sg. ac., în sintagma pânã la veacul viitoriu/pânã în veacul
cel sfânt 24,14, 46
veacurilor: pl. gen. 24,28
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veacurilor: pl. gen ., în sintagma vãzãtoriul veacurilor 36,19
veacului: sg. gen ., în sintagmele sãmnul veacului/aºezãmântul
veacului 42,19; 43,6; 44,19
veac: sg. ac., în loc. adv. mai înainte de veac 42,21
VECHI, VECHE: adj./s.
veachiu: adj. m. sg. nom. rezum. cap.9
vechiu: adj. m. sg. ac. 9,14
(celor) vechi: s.m. pl. gen. „celor de demult” 39,1
VECIN: s.m.
vecinului: sg. gen. 21,25
vecinilor: pl. gen. 30,1
(a se) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9, 23; 16,6; 17,11; 30,5; 46,17, 18;
48,11, 27; 49,10
a vedea: inf. prez. 3,23; 19,24; 37,11; 42,23
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 6,36
veade: ind. prez. 3.sg. 11,32; 23,25, 26, 27, 29; rezum.
cap.42
vãzând: gerunziu 13,8; 15,19; 25,10; 42,26
vezi: ind. prez. 2.sg. 13,17
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 15,7; 3 7,27
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 16,21; 25,18; 31,15; 43,35
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,10
vãzându-: gerunziu 23,28
vedeþi: imperativ 2.pl. 24,47; 51,35
vãzind: gerunziu 30,21
a (te) vedea: conj. pr ez. 2.sg. 33,22
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 34,12; 42,15; 43,36
sã vadã: conj. prez. 3.pl. 36,3
vezi: imperativ 2.sg. 43,12
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 45,23
sã vazã: conj. prez. 3.pl. 46,12
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 1,15; 19,26
vedearea: sg. ac. 7,10; 11,2; 23,3, 13; 28,9; 34,14; 35,17; 38,3,
16; 41,25; 43,1
vederea: sg. nom./ac. 30,11; 34,3; 40,7
vedearia: sg. ac. 49,10
(a) VENI: v. IV
a veni: inf. prez. cuvânt 1; 8,8; 42,11; 48,28
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 2,9; 5,9; 20,20; 21,6; 41,6
sã vie: conj. prez. 3.sg. 3,10
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 12,17; 22,31; 41,5
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 26,25; 47,31
vine: ind. prez. 3.sg. 27,30
VERDE: adj.
vearde: m. sg. ac. 14, 18
verzi: f. pl. nom. 40,22
VERDEAÞA: s.f.
verdeaþa: sg. ac. 43,23
VER GURÃ: s.f.
vergurã: sg. ac. 9,5
VER GURIE: s.f.
vergurie: sg. ac. 15,2
VERZIRE: s.f.
verzire: sg. nom. 40,16
VESEL, -Ã: ad j.
veasãl: m. sg. nom. 4,7
veaselã: f. sg. nom./ac. 7,26; 26,4

veasel: n. sg. ac. în sintagma vinul cel veasel 32,8
veasel: n. sg. ac. rezum. cap.35
veasãlã: f. sg. ac. 35,11
(a se) VESELI: v. IV
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 3,6; 31,2 4; 35,19; 40,14
va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 4,20; 26,16
sã (te) veseleºti: conj. prez. 2.sg. 16,1; 22,28; 32,3
(sã) veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 19,6; 25,10
veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 26,2; rezum. cap.36; 36,24; 37,18
(sã) veselesc: ind. prez. 3.pl. 27,32
sã (sã) veseleascã: conj. prez. 3.sg. 30,1
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 30,5
veselesc: ind. prez. 3.pl. 40,20
veselitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,20
veseleascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 51,37
VESELIE: s.f.
veseliia: sg. nom./ac. 1,11; rezum. cap.30; 30,23; 31,41; r ezum.
cap.32
veselie: sg. ac. 1,12, 18; 2,9; 6,29; 15,6; 31,35
veseliii: sg. gen. 1,29
veselia: sg. ac. 50,25
VES TE: s.f.
veas te: sg. ac. 3,18
(a se) VESTI: v. IV
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 16,22; 18,4; 39,14
a vesti: inf. prez. 16,25; 18,2; 42,17; 4 4,8
ves tesc: ind. prez. 1.sg. 16,25; 19,27
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 16,31
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 17,8; 36,10
vor v esti: ind. viit.I. 3.pl. 21,28
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. 22,9
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. 24,44; 42,15
ves teºte: ind. prez. 3.sg. 25,12
sã vestesc: conj. prez. 1 .sg. 39,16
ves tind: gerunziu 42,19; 4 4,3, 5
ves tind: gerunziu 43,2
ves teascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 44,15
(s-)au vestit : ind. pf.c. 3.sg. 47, 17
VESTIRE: s.f.
ves tirea: sg. nom./ac. 6,35; 21,19
ves tirii: sg. gen. 22,9
VESTIT, -Ã: adj.
ves titele: ad j. antep. f. pl. nom. rezum. cap.50
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac., în sintagma vãjmântul de mãrire/vãjmântul
mãririi/vãjmântul slavei 6,30; 45,9; 50,11
vãjmânt: sg. ac. 11,4
vâjmântul: sg. nom. 29,28
vãjmântul: sg. nom. 39,31
vejmânte: pl. ac. 42,13
vãjmânt: sg. ac., în sintagma vãjmânt sfânt 45,12
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) VEACINIC, -Ã
veacinice: f. pl. nom., în sintagma porunci v eacinice/temelii
veacinice/zile veacinice 1,5; 26,24; 50,25
veacinic: n. sg. ac., în sintgma nume veacinic/testamânt veacinic/
aºezãmânt veacinic 15,6; 17,10; 45,8, 19
veacinicã: f. sg. nom./ac., în sint agmele viaþã veacinicã/odihna
veacinicã/mãrire veacinicã/sla va veacinicã 24,31; 30,17; 31,10;
49,14
veacinicul: adj. antep. n. sg. nom., în sintagma veacinicul nume
rezum. cap.39
veacinicã: f. sg. ac. 45,31
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(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) v or veºtezi: ind. viit.I. 3.pl. 40,14
VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. nom./ac. cuvânt 1; 2,3; 3,14; 4,13, 14; 9,19; 10,10; 11,14;
13,18; 15,18; 30,5, 17, 23; 31,9, 32, 33, 34; 33,15, 20; 34,25;
37,21, 28, 30; 37,34; 40,18, 30; 48,15; 50,1; 51,9
viaþã: sg. nom./ac. 3,7; 4,12; 5,1; 10, 11; 19,5; 29,31; rezum.
cap.33; 3 4,20; 48,26
vieþii: sg. gen./dat. 6,16, 31; 15,3; 16,2; 18,33; 21,16; 22,13;
24,25; 26,2; rezum. cap.29; 29,28; 30,23; 33,24; 39,31; rezum.
cap.40; 40,29; 41,7; 46,22, 23; 47,12
viaþã: sg. ac., în sintagma de scurtã viaþã rezum. cap.10
vieþii: sg. gen., în sintagma leagea vieþii/cartea vieþii 17,9; 24,32;
45,6
viiaþa: sg. nom. 22,12
vieþii: sg. gen., în sintagmele Tatãl ºi Stãpânul vieþii meale/Tatãl
ºi Dumnezeul vieþii meale 23,1, 4
viaþã: sg. ac., în sintagma viaþã v eacinicã 24,31
vieþi: sg. gen. 41,16
VICLEAN, -Ã: ad j./s.
vicleanã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,29; 18, 10; 19,22;
20,26; 22,12, 27; 25,23, 31; 26,10; 27,28; 28,23, 28; 29,24, 26,
31; 42,6; 51,16
viclean: adj. m./n. sg. nom./ac. 6,4; 14,5, 8; 19,3, 7; 23,23; 27,30;
31,14; rezum. cap.3 7; 37,21, 30; 51,7
vicleane: adj. f. sg. gen. 9,1; rezum. cap.25; 25,34; rezum. cap.28;
42,5; 51,3
(prea) vicleanã: f. sg. nom. 13,30
(mai) viclean: adj. m./n. sg. nom. 14,6; 17,30; 25,22; 31,15
vicleane: adj. n. pl. ac. 23,7
vicleanã: adj. f. sg. voc., în sint agma cea înainte judecare vicleanã
„pãrere vicleanã”, „presupunere vicleanã” (cf. lat. praesumtio
nequissima) 37,3
(mai) vicleanã: adj. f. sg. nom. 39,40
(cel) viclean: s.m. sg. ac. 7,2
(celui) viclean : s.m. sg. gen. rezum. cap.11; 11,31; 22,12; 27,28;
31,29
viclean : s.m. sg. ac. 11,3 4
(celor) vicleani: s.m. pl. dat. 39,30

VIFOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR
vifor: sg. ac. 11,36; 48,13
viforul: sg. nom./ac. 16,21; 43,18
vihor : sg. ac., în sintagma vihor de f oc 48,9
VIITOR, -TOARE: adj./s.
viitoare: f. sg. ac., în sint agma vr eamea viitoare 3,34
viitoriu: n. sg. ac., în sintagma pânã la veacul viitoriu 24,14
[ceale]/(ceale) viitoare: s.n. pl. ac. rezum. cap.41; 42,19; 48,28
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 9,13; rezum. cap.19; rezum. cap.31; 31,30
vinul: sg. nom./ac. 9,15; 19,2; 31,22, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38,
39; 40,20
vin: sg. ac., în sintagmele uspãþul de vin/uspãþu de vin/ospeaþe
de vin 31,41; 32,7; 49,2
vinul: sg. ac., în sintagma vinul cel veasel 32,8
VINDECARE: s.f.
vindecar e: sg. nom./ac. 21,4; 28,3; 36,25
VINDERE: s.f.
vindere: sg. ac. 37,12
(a) VINUI: v. IV
va vinui: ind. viit.I. 3.sg. 29,6
VIS: s.n.
visurilor: pl. gen. rezum. cap.34; 34,3
visurile: pl. nom. 34,1, 5, 7
VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã finã de in”; (prin ext.) „obiect de
îmbrãcãminte confecþionat din vison”
vison : sg. ac. 45,12
VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 1,31, 35
vistieriia: sg. ac. 29,14
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. ac. 24,23
VIU, VIE: s.m./f.
(celui) viu: s.m. sg. gen. (cu prep. a + tot) 7,37
(cei) vii: s.m. pl. ac. 17,25; 45,20
viu: adj. m. sg. nom. 17,27; 37,29

VICLENIE: s.f.
vicleniia: sg. nom./ac. 12,10; 19,20; 25,19; 37,3
vicleniei: sg. gen. 19,19
viclenia: sg. nom./ac. 25,17, 19, 24
vicleniii: sg. gen. 31,29

(a) VOI: v. IV
voim: ind. prez. 1.pl. 8,8

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 1,40; 15,7; 19,23
vicleºuguri: pl. ac. 10,8
vicleºugul: sg. nom./ac. 18,7; 34,11; 42, 18
vicleºug: sg. ac., în loc. adv. cu vicleºug 19,23
vicleºugurile: pl. ac. 47,31

VOIE: s.f.
voie: sg. ac., în sintagma pãcatul cel de voie 40,4
voia: sg. ac. 43,17
VOIEVOD: s.m.; var. (În v. ºi pop.) VOIVOD
voivozilor: pl. gen. 36,12
voivod: sg. ac. 41,22

VIE: s.f.
vie: sg. ac., în sintagma strugur ul de vie 39,31

VOLNICIE: s.f.
volnicie: sg. ac. 25,34

VIERME: s.f.
vier me: sg. nom. 7,19
viiar me: sg. nom. rezum. cap.10
vier mii: pl. nom./ac. 10,13; 19,3
VIERS: s.n.
viersuri: pl. ac., în sintagmele viersuri musiceºti/dulci viersuri 44,5;
47,11
vier surile: pl. ac. 44,5

VORBÃ: s.f.
vorba: sg. nom./ac. 5,15; 8,11; 9,11, 23; 2 7,15
vorba: sg. nom., în sintagma vorba dulce 6,5
vorbei: sg. gen. 9,24
vorbelor: pl. gen. 11,8
vorbã: sg. ac. 13,14
vorbele: pl. ac. 39,9

(a) VIEÞUI: v. IV
va vieþui: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
vieþuiaºt e: ind. prez. 3.sg. 16,31; 18,1

(a) VORBI: v. IV
vorbeaºt e: ind. prez. 3.sg. 20,8; rezum. cap.37
(nu) vor bi: imperativ prohib. 2.sg. 32,13
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VRAJBÃ: s.f.
vrajba: sg. ac. 6,9; 27, 16
vrajbã: sg. ac. 28,11

Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 20,25; 29,10

(a) VRÃJBI: v. IV
(a) vrãjbi: inf. prez. 28,6

ZADARNIC, -Ã: adj.; var. ZÃDARNIC, -Ã
zãdarnic: m. sg. nom. 4,34

VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitoriilor : pl. gen. rezum. cap.34
vrãjitoriia: sg. nom. 34,5

(a se) ZÃBOVI: v. IV
(nu) zãbovi: imperativ prohib. 2.sg. 4,3; 5,8
vor zãbo vi: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 7,18; 14,26
(nu te) zãbo vi: imperativ prohib. 2.sg. 17,26
a zãbovi: inf. prez. rezum. cap.42
sã (te) zãboveºti: conj. prez. 2.sg. 42,12
zãboviþi: ind. prez. 2.pl. 51,32

VRÃJMAª, -Ã: ad j./s.
vrãjmaºului: s.m. sg. gen. 37,5; 46,9
vrãjmaºii: s.m. pl. ac. 46,2, 4, 19
vrãjmaºilor: s.m. pl. dat. 48,23
vrãjmaºului: adj. antep. n. sg. gen. 46,7
VRÃJMÃªIE: s.f.
vrãjmãºie: sg. nom. 5,17
vrãjmãºiia: sg. nom. rezum. cap.6

ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduf: sg. ac. 14,27
zãduhul: sg. nom./ac. 18,16; 43,24
zãduhului: sg. gen. 34,19

(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu 14,7
vreau: ind. prez. 3.pl. cuvânt 1
sã vreai: conj. prez. 2.sg. 7,14
vei vr ea: ind. viit.I. 2.sg. 15,16, 17; 23,19
vrea: ind. prez. 3.pl. 28,1
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 39,8
vrând: gerunziu 50,23

ZÃPADÃ: s.f.
zãpada: sg. ac. 43,14, 19
(a se) ZÃUITA: v. I (Înv. ºi reg.) „a (se) uita”
sã (te) zãuiþi: conj. pr ez. 2.sg. 7,29
ZBICI: s.n.; vezi BICI

VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnicã: f. sg. nom. rezum. cap.3; 6,15; 26,20
vreadnicã: f. sg. ac., în sint agma vr eadnicã jârtvã 14,11

(a) ZBURA: gv. I
au zburat: ind. pf.c. 3.pl. 43,15
ZBURÃT OR, -TOARE: adj./s.
zburãtoare: adj. f. sg. ac., în sint agma muierea mult zburãtoare
(cf. supra MUIERE) 9,3
(ceale) zburãtoar e: s.f. pl. ac. 11,3; 22,25; 27,10

VREDNICIE: s.f.
vredniciia: sg. ac. 10,31; r ezum. cap.38; 45,30
vredniciile: pl. nom. rezum. cap.16
vreadniciia: sg. ac. 16,15
vrednicia: sg. ac. 32,3; 38,18; 44,3
VREME: s.f.
vremile: pl. nom./ac. cuvânt 1; r ezum. cap.33; 33,9; 47,12
vreame: sg. nom./ac. cuvânt 1; 1,29, 30; 4,28; 8,12; 10,4; 12,16;
17,3; 19,25; 29,6; 37,4; 38,13; 41,23, 24; 49,15; 51,16
vreamea: sg. nom./ac. 2,2; 3,34; 4,23; 6,8; 11,20; 18,21, 24, 25,
26, 30; 20,6, 7; 22,29; 24,36; 29,2, 6, 7; 35,26; 36,10; 38,25;
40,5, 29; 44,15; 46,22; 51,14
vreamea: sg. ac., în sint agmele vreamea viitoare/vreamea cãderii/
vreamea de izbândã ºi de acoperire/vreamea izbãndii/vreamea
strâmturii/vr eamea sfârºitului/vreamea mântuirii 3,34; 5,1, 9;
10,29; 39,34; 40,7
vreame: sg. ac., în loc. adv. pânã la vreame „pânã la momentul
oportun” 20,7
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vr eamea sa/în vreamea „la
momentul oportun”/în toatã vreamea/toatã vreamea/prin toatã
vreamea 20,22; 22,6, 20, 23; 26,4; 29,2, 3; 39,26, 40; 43,6;
45,16; 51,38
vremii: sg. ac. 27,13; 43,6
vreame: sg. ac., în loc. adv. înainte de vreame/mai înainte de
vreame/fãrã de vreame 30,26; 32,6; 51,19, 38
vremile: pl. ac., în loc. adv. în vremile sale „la vremea lor” 39,37
vremilor : pl. gen., în sint agma judecata vr emilor 48,10
VREMELNIC, -Ã: s.m./f./n
(ceale) vremealnice: s.n. pl. ac. rezum. cap.11
VRERE: s.f.
vreare: sg. ac., în s. compus bunã vreare cuvânt 1; rezum. cap.15
vrearea: sg. ac., în sintagma vreare slobodã 8,18; 32,21
vrearea: sg. nom. s. compus bunã vrearea 39,23

(a se) ZDR OBI: v. IV
sã zdrobeascã: conj. prez. 3.sg. 1,39
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 8,19; 28,21
zdrobi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,3
zdrobeaºte: imper ativ 2.sg. 36,12
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.pl. 43,16
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 46,20; 47,8; 48,24
zdrobit-au: ind. pf.c. 3.sg. 47,8
ZDROBIRE: s.f.
zdrobirile: pl. nom. 40,9
ZE CIUIRE: s.f. (cf. Indice 2Lg)
zãciuirile: pl. ac. 35,11
ZGÃU: s.n. (Înv.) „uter”; (prin ext.) „pântece”
zgãu: sg. ac. 1,14
ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 1,2, 19; 18,27; 22,13; 23,20; 24,35; 30,26;
rezum. cap.33; 37,28; 4 4,7; 45,19; 46,9; 47,1, 15; 48,13, 20, 26;
49,4, 14; 50,1, 3, 6, 24, 25, 26
zile: pl. ac., în sintagma lungime de zile „viaþã îndelungatã” 1,12
zioa: sg. nom./ac. 1,13; 2,13; 3,6, 17; 5,10; 6,8, 10; 11,4, 27, 28;
12,4; 14,14; 18,8, 24; 23,19; 24,37; 27,9; 33,7, 24; 38,28; 40,1,
2, 6; 51,14
zilelor: pl. gen. 3,4; 17,3; 18,8; 33,10; 37,28; 41,16
zi: sg. ac., în loc. adv. din zi în zi 5,8
zile: pl. ac. 22,13; 50,8, 25
zilelor: pl. gen., în sint agma lungimea zilelor 23,38
zi: sg. nom./ac. 33,7; 38,17, 18; 40,7; 46,5
zilele: pl. ac., în sintagma zilele ceale de sãrbãt oare 33,9

854

INDICE

ECLEZIASTICUL

zile: pl. ac., în sint agma zile de sãr bãtoare 33,9
zilii: pl. gen., în sintagma zilii de sãrbãt oare 43,7
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 45,17
zioa: sg. ac., loc. adv. pânã în zioa de as tãzi 47,8
(a se) ZICE: v. III
zâcând: gerunziu 2,22
sã zici: conj. prez. 2.sg. 5,1, 3, 4, 6; 7,11; 11,25, 26; 15, 11, 12;
16, 16
zice: ind. prez. 3.sg. 11,19; 22,9; 39,17
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 19,14; 20,22; 37,1
zic: ind. prez. 1.sg. 13,29
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 17, 11; 24,12, 13
sã zicã: conj. prez. 3.sg. 19,13, 14; 37,10
zicând: gerunziu 23,25; 24,4
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 24,42
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 25,9; 51,17
(nu) zice: imperativ prohib. 2.sg. 31,13, 42
(sã) va zice: ind. viit.I. 3.sg. 34,4
zic: ind. prez. 3.pl. 36,12
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 39,20
a zice: inf. prez. 39,26, 40
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 51,32

(m-)am zidit : ind. pf.c. 1.sg. 24,14
a zidi: inf. prez. 33,13; 49,9
zidind: gerunziu rezum. cap.3 4; 34,28
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 37,3
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. 38,36
sã zideascã: conj. prez. 3.sg. 47,15
ZIDIRE: s.f.
zidirile: pl. nom. 4,17
zidir e: sg. ac. 16,17
zidir ea: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 24,5; 38,39; 40,19; 43,27
zidirii: sg. gen. 22,19; 36,17
zidire: sg. ac., în sint agma îndoitã zidire (cf. supra INDOIT)
50,2
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. ac. 7,16
zidite: f. pl. ac. 28,17
ZIDITOR: s.m. (art.) „Cr eatorul”
Ziditoriul: sg. nom. 1,8; 24,12
Ziditoriului: sg. gen. rezum. cap.43
(a se) ZMINTI: v. IV; vezi (a se) SMINTI

ZID: s.n.
zidurile: pl. ac. 49,14

(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE

(a se) ZIDI: v. IV
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 16; 10,22; 11,16; rezum. cap.15;
31,15, 35; 33,10; rezum. cap.39; 39,30, 33, 35; 40,1, 10
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 1,9; 17,1; 18,1; 24,12; rezum. cap.33; 38,1,
4, 12; 48,19; 49,14, 15
(sã) va zidi: ind. viit.I. impers. 3,17
ziditu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,5, 6
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 21,9; 27,25
a (sã) zidi: inf. prez. 23,29

ZORI: s.m./s.f.
zorile: s.f. pl. ac. 24,44
ZUGRÃVIRE: s.f.
zugrãvirea: sg. ac. 38,28
zugrãvirii: sg. gen. 38,28
(a) ZVÂRLI: v. IV
zvãrleaºte: ind. prez. 3.sg. 22,25
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PROROCIIA LUI ISAIE

307r

Cap 1
Vreamea în carea au prorocit Isaie preste Iuda }i Ierusalim, carea pentru nemul]@mirea sa }i
alte r@ot@]i, cu tot fealiul de b@taie de la Dumnezeu lovit@, nu s-au întors c@tr@ el; pentru
aceaea, zice c@ i s@ apropie foarte grea mi}el@tatea pustiirii. Jârtvele }i praznicile ei s@
leap@d@ }i ce trebuie s@ fac@ ca iar@} de la Dumnezeu cu mil@ s@ s@ priimeasc@. Iar@}i
pentru sc@dearea de la putearea dintâiu, spre multe p@cate grea izbând@ }i cea mai de
pre urm@ a ei viitoarea izb@vire }i întoarcerea spre mai fericit@ stare prorocea}te.

1.

307v

edearea lui Isaie, fiiului Amos, carea au v@zut preste Iuda }i preste Ierusalim, în
zilele lui Ozie, Ioathan, Ahas }i Iezechie, împ@ra]ilor Iudei.
2.
Asculta]i, ceriuri, }i ia în urechi, p@minte, c@ Domnul au gr@it: „Fii am crescut
}i i-am în@l]at, iar@ ei M-au urgisit.
3. Cunoscut-au boul pre st@pânul s@u }i asinul iaslea domnului s@u, iar@ Israil nu M-au
cunoscut }i norodul Mieu n-au în]eles”.
4. Amar neamului p@c@tos, norodului cu grea nedreptate, s@min]iii vicleane, fiilor spurca]!
P@r@sit-au pre Domnul, bl@st@mat-au pre sf@ntul lui Israil, astreinatu-s-au înapoi.
5. Preste ce v@ voiu lovi mai mult, cei ce adaoge]i treacere de leage? Tot capul, lânced
}i tot trupul, m@hnit.
6. De la talpa piciorului pân@ la crea}tetul capului nu iaste într-însul sân@tate; buba }i
vân@tarea }i rana înflat@ nu-i legat@ împrejur, nici grijit@ cu leac, nici stâmp@rat@ cu untdelemn.
7. *P@mântul vostru, pustiiu, cet@]ile voastre, | aprinse cu foc, ]ara voastr@ înaintea
voastr@ streinii o îmbuc@ }i s@ va pustii ca întru jefuirea de vr@jma}i.
8. {i s@ va p@r@si fata Sionului ca umbrariul în vie }i ca coliba în pepeni}te }i ca cetatea
ce s@ jefuia}te.
9. *De nu ne-ar fi l@sat noao Domnul oastelor s@mân]@, **ca Sodoma am fi fost }i ca
Gomora aseaminea am fi.
10. Asculta]i cuvântul Domnului, c@peteniile sodomleanilor, lua]i în urechi leagea
Dumnezeului nostru, norodul Gomorii!
11. „La ce Mie mul]ime jârtvelor voastre – zice Domnul – plin sânt, arderile de berbeci
}i untura celor grase }i sângele berbecilor }i al meilor }i al ]apilor n-am vrut.
12. Când ve]i veni înaintea Mea, cine au cercat aceastea din mânile voastre, ca s@
umbla]i în cur]ile Meale?
13. Nu aduce]i mai mult jârtv@ în z@dar! T@mâia ur@ciune e mie, înoirile }i sâmb@ta }i
cealeaalalte praznice nu le voiu suferi. Nedreapte sânt adun@rile voastre!
14. Lunile voastre ceale noao }i praznicile voastre le-au urât sufletul Mieu, f@cutu-s-au
Mie greale, ostenit-am r@bdând.

5

*Jos 5, 7.

*Râm. 9, 29.
**Facere 19, 24.

Irim. 6, 20.
Amos 5, 22.

PROROCIIA LUI ISAIE
*Jos 59, 3.
*1 Petru 3, 11.

*Irim. 5, 28.

CAP 1 {I 2

15. {i când ve]i întinde mânile voastre, voiu întoarce ochii Miei de la voi; }i când ve]i
înmul]i rug@ciunea, nu voiu asculta, *c@ mânile voastre sânt pline de sânge.
16. *Sp@la]i-v@, cur@]i]i-v@, dep@rta]i r@otatea cugetelor voastre de la ochii Miei; înceta]i
a lucra înd@r@vnic!
17. Înv@]a]i-v@ a face bine, c@uta]i judeca||ta, ajuta]i celui n@p@stuit, judeca]i s@racului, 308r
ap@ra]i v@duva!
18. {i veni]i }i M@ v@di]i, zice Domnul. De vor fi p@catele voastre ca negreala, ca z@pada
s@ vor albi; }i de vor fi ro}ii ca viermule]ul, ca lâna albe vor fi.
19. De ve]i vrea }i M@ ve]i asculta, bun@t@]ile p@mântului ve]i mânca.
20. Iar@ de nu ve]i vrea }i spre mânie M@ ve]i înt@râta, sabia v@ va mânca pre voi”, c@
gura Domnului au gr@it.
21. Cum s-au f@cut curv@ cetatea cea credincioas@, plin@ de judecat@? Dreptatea au l@cuit
într-însa, iar@ acum, cei uciga}i de oameni!
22. Argintul t@u s-au întors în zgur@, vinul t@u e mestecat cu ap@.
23. C@peteniile tale necredincioas@, so]i furilor; to]i iubesc darurile, urmeaz@ r@spl@tiri;
*s@racului nu judec@ }i pricina v@duvei nu într@ la dân}ii.
24. Pentru aceasta zice Domnul, Dumnezeul oastelor cel tare a lui Israil: „Hei, mâng@ia-M@-voiu
preste vr@jma}ii Miei }i M@ voiu izbândi de nepriiatinii Miei.
25. {i voiu întoarce mâna Mea c@tr@ tine }i voiu l@muri spre curat zgura ta }i voiu dep@rta
tot cositoriul t@u.
26. {i voiu întoarce judec@torii t@i precum au fost mai nainte }i sfetnicii t@i ca de demult.
Dup@ aceastea te voiu chema cetatea celui drept, cetate credincioas@.
27. Sionul întru judecat@ s@ va r@scump@ra }i o vor întoarce întru dreptate”.
28. {i va zdrobi pre cei f@r@ de leage }i pre p@|c@to}i deodat@, }i cei ce -au p@r@sit pre 308v
Domnul s@ vor mistui.
29. C@ s@ vor ru}ina de idolii c@rora le-au jârtvit }i v@ ve]i ru}ina de gr@dinile care le-a] fost ales,
30. Când ve] fi ca st@jeriul ce-i pic@ foile }i ca gr@dina f@r@ ap@.
31. {i va fi t@ria voastr@ ca pozderia câl]ilor }i lucrul vostru, ca scânteia; }i s@ vor aprinde
amândouo împreun@ }i nu va fi cine s@ stâng@.
Cap 2
La muntele casii Domnului vor cugeta toate neamurile }i din Sion va ie}i leagea, nici s@ va mai
n@c@ji cu r@zboiu. Iar@ casa lui Iacov pentru închinarea idolilor, pentru l@comie }i pentru alte
r@ot@]i s@ va lep@da. Cei trufa}i s@ vor smeri }i sângur Domnul S@ va în@l]a.

*Mih. 4, 1.

1.
2.

uvântul carele au v@zut Isaie, fiiul lui Amos, preste Iuda }i Ierusalim.
*{i va fi în zilele ceale mai de pre urm@ g@tit muntele casii Domnului în vârful
mun]ilor }i s@ va r@dica preste ceriuri }i vor curge la el toate limbile.
3. {i s@ vor duce noroade multe }i vor zice: „Veni]i }i s@ ne suim la muntele Domnului
}i la casa Dumnezeului Iacov }i ne va înv@]a c@ile Sale }i vom umbla în c@r@rile Lui”. C@
din Sion va ie}i leagea }i cuvântul Domnului din Ierusalim.
4. {i va judeca limbi }i va v@di noroade multe }i vor face sabiile sale fiar@ de plug }i
suli]ele sale seaceri; nu va r@dica neam împrotiva neamului sabie, nici s@ vor mai deprinde
spre r@zboiu. ||
309r
5. Casa lui Iacov, veni]i }i s@ umbl@m întru lumina Domnului!
6. C@ ai lep@dat pre norodul t@u, casa lui Iacov, c@ s-au umplut ca oarecând, }i g@citori
au avut ca filisteii, }i de copii streini s-au lipit.
7. Umplutu-s-au p@mântul de argint }i de aur }i nu iaste sfâr}it comoar@lor ei.
8. {i s-au umplut p@mântul ei de cai }i nenum@rate sânt c@ru]ele ei; }i s-au umplut
p@mântul ei de idoli, lucrului mânilor sale s-au închinat, celui ce au f@cut deagetele lor.
9. {i s-au plecat omul }i s-au smerit b@rbatul; nu, dar@, le l@sa lor.
10. Într@ în piatr@ }i te ascunde în groapa p@mântului de c@tr@ fa]a temerii Domnului }i
de slava m@rimei Lui.
11. Ochii cei înal]i ai omului s-au smerit }i s@ va pleca n@l]imea oamenilor }i S@ va în@l]a
singur Domnul în zioa aceaea.
12. C@ zioa Domnului oastelor, preste tot cel trufa}u }i înalt }i preste tot cel mândru; }i
s@ va smeri.
13. {i preste to]i chedrii Livanului cei înal]i }i r@dica]i }i preste to]i st@jarii Vasanului.
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14. {i preste to]i mun]ii cei înal]i }i preste toate dealurile ceale r@dicate.
15. {i preste tot turnul înalt }i preste tot zidul înt@rit.
16. {i preste toate cor@biile Tharsisului }i preste tot ce e frumos la vedeare.
17. {i s@ va pleca în@l]imea oamenilor }i s@ va smeri n@l]imea b@rba]ilor. {i s@ va r@dica
singur Domnul în zioa aceaea. |
18. {i idolii de tot s@ vor zdrobi.
19. *{i vor întra în pe}terile pietrilor }i în crep@turile p@mântului de fa]a groazei Domnului *Ozie 10, 8.
}i de slava m@rimii Lui, când S@ va scula a lovi p@mântul.
Luca 23, 30.
20. În zioa aceaea va lep@da omul idolii cei de argintul s@u }i bozii cei de aurul s@u, carii-} Apoc. 6, 16.
f@cus@ s@ li s@ închine cârti]ele }i liliecii.
21. {i va întra în crep@turile pietrilor }i în pe}terile bolovanilor, de la fa]a groazii Domnului
}i de slava m@rimii Lui, când S@ va scula a lovi p@mântul.
22. Înceta]i, dar@, de la omul a c@ruia duhul în narile lui iaste! C@ înalt s-au socotit a fi acela.
Cap 3
Viitoarea jidovilor, pentru p@catelor sale, pedeapsa cea grea }i pustiirea, }i a copiilor }i a celor
muierateci st@pânirea. P@catele celor mai mari le v@dea}te, }i trufiia }i neînfrânarea poftei
featelor Sionului spre ocar@ a s@ întoarce, prorocea}te.

1.

@ iat@, St@pânitoriul, Domnul oastelor, va lua de la Ierusalim }i de la
Iuda pre cel putearnic }i tare, toat@ vârtutea pânii }i toat@ vârtutea apei,
2.
Pre cel tare }i pre omul osta}u, judec@toriul }i prorocul }i g@citoriul }i b@trânul,
3. C@petenie despre cinzeaci, pre cel cinstit la fa]@ }i pre sfeatnic }i pre cel în]elept dintre
mea}terii de lemn }i pre cel priceput de vorb@ t@inuit@.
4. {i voiu da pruncii c@petenii lor, }i cei muierateci îi vor st@pâni.
310r
5. {i va n@v@li norodul, b@rbat la b@rbat }i fie||}tecarele la aproapele s@u, gâlcevi-va
copilul împrotiva celui b@trân }i cel prost împrotiva celui cinstit.
6. C@ va lua omul pre fratele s@u, pre caznicul t@tâni-s@u: „Vejmânt ai, c@petenie ne fii,
iar@ c@dearea aceasta, supt mâna ta”.
7. R@spunde-va în zioa aceaea, zicând: „Nu sânt doftor, }i în casa mea nu iaste pâne,
nici vejmânt; s@ nu m@ rândui]i c@petenie norodului!”
8. C@ au c@zut Ierusalimul }i Iuda, împreun@ au c@zut, c@ limba lor }i afl@rile lor împrotiva
Domnului, ca s@ înt@râte ochii m@rimii Lui.
9. Cuno}tinta fea]ii lor le-au r@spuns lor }i p@catul s@u ca Sodoma l-au vestit, nici l- au
ascuns. Amar sufletului lor, c@ li s-au întors ceale reale.
10. Zice]i dreptului c@ bine, c@ roada me}te}ugirilor sale va mânca.
11. Amar celui necredincios spre r@u, c@ r@spl@tirea mânilor lui va fi lui!
12. Pre norodul Mieu tr@sorii s@i i-au jefuit. Norodul Mieu, cei ce te fericesc, aceia te
înceluiesc }i calea pa}ilor t@i o r@sipesc.
13. St@ la judecat@ Domnul }i st@ a judeca noroadele.
14. Domnul la judecat@ va veni cu b@trânii norodului S@u }i cu c@peteniile lui: „C@ voi
a]i p@scut viia }i jaful s@racului în casa voastr@ iaste.
15. Pentru ce zdrobi]i norodul Mieu }i fea]ele s@racilor dinpreun@ le m@cina]i?” zice
Domnul, Dumnezeul oastelor.
16. {i au zis Domnul: „Pentru c@ s-au v@zn@sit featele Sionului }i au umblat cu grumazul
310v întins }i dup@ clipelele ochilor s@ ducea }i pleznea cu mâ|nile, umbla cu picioarele sale }i
cu pa}u togmit p@}ea”.
17. Ple}uit-au Domnul crea}tetul featelor Sionului }i Domnul cosi]a lor o va goli.
18. În zioa aceaea va lua Domnul podoaba înc@l]@mintelor }i spilcele;
19. {i lan]urile de aur }i m@rgealele }i covrigii de aur }i mitrele;
20. {i acelea }i }olovarii }i lini}orii }i mirositoarele }i cerceii;
21. {i inealele }i pietrile scumpe ce spânzur@ din frunte;
22. {i schimburile }i pla}tele }i covoar@le }i acelea;
23. {i oglindele }i jolgiurile }i ceapsele }i haina cea sup]ire.
24. {i va fi pentru miros dulce putoare, }i pentru brâu funi}oar@, }i pentru p@rul încre]it
plea}e, }i pentru teptariu târsân@.
25. {i cei mai frumo}i ai t@i oameni de sabie vor c@dea }i cei tari ai t@i, în r@zboiu.
26. {i s@ vor m@hni }i vor plânge por]ile ei }i pustie pre p@mânt va }edea.
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CAP 4 {I 5
Cap 4

{eapte muieri un b@rbat cerând. Odrasla nu lui s@ va în@l]a. {i r@m@}i]ele lui Israil,
sp@lându-i-s@ groz@viile, s@ vor mântui }i cu mare sprijin@ }i fericire s@ vor d@rui.

1.

i vor apuca }apte muieri un b@rbat în zioa aceaea, zicând: „Pâinea noastr@
vom mânca }i cu vejmintele noastre ne vom acoperi, numai s@ s@ cheme
numele t@u preste noi; ia ocara noastr@!” ||
2. În zioa aceaea va fi odrazla Domnului întru m@rime }i slav@ }i rodul p@mântului înalt 311r
}i bucurie celor ce vor fi mântui]i dintru Israil.
3. {i va fi tot cel ce va fi r@mas în Sion }i r@m@}i]e în Ierusalim; sfânt s@ va chema tot
care-i scris în via]@ în Ierusalim.
4. De va sp@la Domnul groz@viile featelor Sionului }i sângele Ierusalimului va sp@la din
mijlocul ei în duhul judec@]ii }i duhul arderii.
5. {i va zidi Domnul preste tot locul muntelui Sionului, }i unde s-au chemat nor zioa }i
fum }i str@lucirea de foc arzând noaptea, c@ preste toat@ slava, acoperire.
6. {i cortul va fi spre umbrariul zilii de c@ldur@ }i spre ap@rare }i spre ascunderea de vifor
}i de ploaie.
Cap 5
Supt pilda viii neroditoare ce s-au dat spre jaf, prorocea}te judecata }i p@r@sirea jidovilor, }i
p@catele lor s@ num@r@. L@comiia în aducerea mo}iilor, be]iia }i hula }tiin]ii de Dumnezeu.
L@]imea iadului. Smerirea trufa}ilor }i în@l]area lui Dumnezeu }i fericirea drep]ilor }i amar a
multe fealiuri de p@cate s@ vestea}te }i s@mn întru neamuri a r@dica împrotiva jidovilor.
*Irim. 2, 21.
Math. 21, 32.

1.

ânta-voiu iubitului mieu cântecul unchiului mieu, al viii sale. *Viia s-au f@cut
iubitului mieu în cornu fiiului untului-de-lemn.
2.
{i o au îngr@dit }i pietrile le-au ales dintr-însa }i o au s@dit aleas@ }i au zidit
turn în mijlocul ei }i teasc au f@cut într-însa }i au a}teptat s@ fac@ struguri, }i au f@cut struguri
s@lbateci. |
3. Acum, dar@, l@cuitorii Ierusalimului }i b@rba]ii Iudei, judeca]i între mine }i între viia mea. 311v
4. Ce iaste ce au trebuit s@ mai fac viii meale }i nu i-am f@cut? Au c@ci am a}teptat s@
fac@ struguri }i au f@cut struguri s@lbateci?
5. {i acum v@ voiu ar@ta ce voiu face eu viii meale: lua-voiu gardul ei }i va fi spre r@pire,
r@sipi-voiu gardul ei }i va fi spre c@lcare.
6. {i o voiu pune pustie; nu s@ va t@ia }i nu s@ va s@pa }i s@ vor sui tufe }i spini }i norilor
voiu porunci s@ nu ploaie preste ea povoiu.
7. C@ viia Domnului oastelor iaste casa lui Israil }i omul Iudei, odrazla ei iubit@. {i am
a}teptat s@ fac@ judecat@ }i iat@ nedreptatea; }i am a}teptat dreptatea }i iat@ strigare.
8. Amar celor ce împreuna]i cas@ la cas@ }i ]arin@ c@tr@ ]arin@ apropiia]i, pân@ la hotarul
locului! Au doar@ ve]i l@cui voi sânguri în mijlocul p@mântului?
9. În urechile meale sânt aceastea, zice Domnul oastelor. De nu, s@ vor pustii case multe,
mari }i frumoase, f@r@ l@cuitoriu.
10. C@ zeace p@rechi de vii vor face o plosculi]@ }i treizeaci de m@suri de s@mân]@ vor
face trii m@suri.
11. Amar celor ce v@ scula]i diminea]@ a urma be]iii }i a bea pân@ sara, ca s@ v@ op@ri]i
de vin!
12. Al@uta, cobza, timpanul }i fluierele }i vinul în ospea]ele voastre, }i lucrul Domnului
nu-l b@ga]i în sam@, nici lucrurile mânilor Lui le socoti]i.
13. Pentru aceaea rob s-au dus norodul mieu, c@ n-au avut }tiin]@ }i cinsti]ii lui au perit
de foamete }i mul]imea lui s-au uscat de seate. ||
14. Pentru aceaea }-au l@]it iadul sufletul s@u }i } -au de}chis gura f@r@ nici un hotar. {i 312r
s@ vor pogorî cei mari ai lui }i norodul lui }i cei înal]i }i sl@vi]ii lui la el.
15. {i s@ va pleca omul }i s@ va zmeri b@rbatul }i ochii celor înal]i s@ vor ap@sa.
16. {i s@ va în@l]a Domnul oastelor întru judecat@ }i Dumnezeul cel sfânt s@ va sfin]i întru
dreptate.
17. {i s@ vor pa}te mieii dup@ rândul s@u }i ceale pustii spre rodiri întoarse nimearnicii
le vor mânca.
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18. Amar celor ce trage]i nedreptatea în funile de}ert@ciunii }i ca o leg@tur@ de ir@, p@catul!
19. Cei ce zice]i: „Gr@beasc@ }i curând vie lucrul lui, s@ vedem }i s@ s@ apropie }i s@ vie
sfatul sfântului lui Israil }i vom }ti!”
20. Amar celor ce zice]i r@ul bine }i binele r@u, puind întunearecul lumin@ }i lumina
întunearec, puind amarul spre dulce }i dulcele spre amar!
21. *Amar celor ce sânte]i în]elep]i în ochii vo}tri }i înaintea voastr@ pricepu]i!
* Pil. 3, 7.
22. Amar celor ce sânte]i putearnici a bea vin }i b@rba]i tari a mesteca be]ia!
Râm. 12, 16.
23. Cei ce îndrepta]i pre cel necredincios pentru daruri }i dreptatea dreptului o lua]i de la el,
24. Pentru aceasta, precum îmbuc@ fe}tila limba focului }i c@ldura v@p@ii o arde, a}a
r@d@cina lor ca pozd@riia va fi }i odrazla lor ca pravul s@ va sui, c@ au lep@dat leagea
Domnului oastelor }i graiul sfântului Israil l-au suduit.
25. Pentru aceaea s-au mâniiat iu]imea Domnului preste norodul S@u }i au întins mâna
Sa preste el }i l-au lovit. {i s-au turburat mul]i }i s-au f@cut mort@ciunile lor ca gunoiul
în mijlocul uli]elor. | Întru toate aceastea nu s-au întors iu]imea Lui, ci înc@ mâna Lui
întins@ ieste.
26. {i va r@dica s@mn întru neamuri departe }i va }uiera c@tr@ el din marginile p@mântului,
}i iat@, sârguin]@ degrab@ va veni.
27. Nu e sl@bind, nici ostenindu-s@ într-însul, nu va dormita, nici va dormi, nici s@ va
dezlega brâul coapselor lui, nici s@ va rumpe cureaoa înc@l]@mintelor lui.
28. S@ge]ile lui sânt ascu]ite }i toate arcele lui întinse; copitele cailor lui, ca creaminea
}i ro]ile lui, ca pornirea de vifor.
29. R@gnirea lui ca de leu, r@gni-va ca puii de lei }i va scâr}ni }i va ]inea prada. {i va
îmbr@]i}a }i nu va fi cine s@ scoa]@.
30. {i va r@suna preste el în zioa aceaea ca sunetul m@rii. Uita-ne-vom pre p@mânt }i,
iat@, întunearecul n@cazului. {i lumina s-au întunecat întru cea]a lui.
Cap 6
Isaie, v@zând m@rimea Domnului, s@ osindea}te pre sine}, c@ci au t@cut; ci cur@]indu -}i buzele,
s@ d@ spre propoveduire. S@ vestea}te c@ s@ va orbi norodul pân@ la pustiirea cet@]ilor Iudei
}i acei ce r@m@sease; viitoarea mântuire.

1.

n anul în carele au murit împ@ratul Ozie, v@zut-am pre Domnul }ezând pre
scaun înalt }i r@dicat; }i cealea ce era supt el umplea bisearica.
2.
Serafimi sta preste El, }ase arepi unuie }i }ease arepi altuia; cu doao acoperea
fa]a lui }i cu doao acoperea picioarele lui }i cu doao zbura.
3. {i strâga altul c@tr@ altul }i zicea: *„Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul oastelor,
plin e tot p@mântul de m@rirea Lui!”
313r
4. {i s-au cl@tit pragul ]i]inilor de glasul || celui ce strâga }i casa s-au umplut de fum.
5. {i am zis: „Amar mie, c@ci am t@cut. C@ om pâng@rit cu buzele sânt eu }i în mijloc
de norod ce are buze pâng@rite l@cuiesc eu }i pre împ@ratul, Domnul oastelor, L-am v@zut
cu ochii miei”.
6. {i au zburat la mine unul dintre serafimi }i în mâna lui era c@rbune carele cu clea}tele
îl luase din oltar.
7. {i au atins gura mea }i au zis: „Iat@, au atins acesta buzele tale }i s@ va lua nedreptatea
ta }i p@catul t@u s@ va cur@]i”.
8. {i am auzit glasul Domnului ce zicea: „Pre cine voiu trimite? {i cine va mearge noao?”
{i am zis: „Iat@, eu, trimite-m@!”
9. *{i au zis: „Mergi }i zi norodului acestuia: «Auzi]i cei ce auzi]i }i s@ nu în]eleage]i }i
vede]i vedearea }i s@ nu cunoa}te]i».
10. Orbea}te inima norodului acestuia }i urechile lui le îngreoiaz@ }i ochii lui îi închide,
ca nu cumva s@ vaz@ cu ochii s@i }i s@ auz@ }i cu inima sa s@ în]eleag@ }i s@ s@ întoarc@ }i
s@-l vindec”.
11. {i am zis: „Pân@ când, Doamne?” {i au zis: „Pân@ când s@ vor slobozi cet@]ile f@r@
l@cuitoriu }i casele f@r@ om }i p@mântul s@ va l@sa pustiiu”.
12. {i va dep@rta Domnul pre oameni }i s@ va înmul]i ceaea ce r@m@sease în mijlocul
p@mântului.
13. {i înc@ într-însa z@ciuirea; }i s@ va întoarce }i va fi spre ar@tare, ca terevinthul }i ca
st@jarul ce-}i întinde ramurile; s@mân]@ sfânt@ va fi aceasta carea va sta într-însa.
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Cap 7

Conocit@ fiind de asirii }i de israiliteani Ierusalimul, Isaie prorocea}te c@ nu o vor birui }i d@
necuratului Ohaz s@mn de mântuire o fecioar@ ce va na}te fiiu, a c@ruia nume Iemanuil; }i
prorocea}te pustiirea lui Israil }i cel prea greu al Iudii n@caz }i pustiire. |
4 Împ@r. 16, 5.

*Math. 1, 23.
Luc. 1, 31.

1.

i au fost în zilele lui Ahazu, fiiului Ioathan, fiiului Ozie, împ@ratului Iudei, s-au 313v
suit Rasin, împ@ratul Siriii }i Fachel, fiiul Romeliii, împ@ratul lui Israil, în
Ierusalim, a o}ti împrotiva ei; }i nu o au putut birui.
2. {i au vestit casei lui David, zicând: „Odihnitu-s-au Siria preste Efrem”. {i s-au
cl@tit inima ei }i inima norodului ei precum s@ cl@tesc leamnele dumbr@vilor de fa]a
vântului.
3. {i au zis Domnul c@tr@ Isaiia: „Ie}i întru-ntâmpinarea lui Ahaz, tu }i cel r@mas, Iasuv,
fiiul t@u, la sfâr}itul ducerii apei sc@ld@toarei ceii din sus, în calea ]arinii n@lbitoriului.
4. {i vei zice c@tr@ dânsul: «Vezi s@ taci; nu te teame }i inima ta s@ nu s@ înfrico}aze de
doao coade de t@ciunii ace}tia ce afumeg@ întru mâniia iu]imii lui Rasin, împ@ratului Siriii,
}i a fiiului Romelie.
5. Pentru c@ sfat au f@cut împrotiva ta Siriia, spre r@otatea lui Efrem, }i fiiul Romeliii,
zicând:
6. ‘S@ ne suim la Iuda }i s@-l de}tept@m }i s@-l zmulgem c@tr@ noi }i s@ punem împ@rat
în mijlocul lui pre fiiul lui Taveil’».
7. Aceaste zice Domnul Dumnezeu: «Nu va sta }i nu va fi aceasta,
8. Ci capul Siriii, Damascul, }i capul Damascului, Rasin. {i înc@ }asezeaci }i cinci de ani,
}i va înceta Efrem a fi norod.
9. {i capul lui Efrem, Samaria, }i capul Samariii, fiiul Romeliii. De nu ve]i creade, nu
ve] r@mânea»”.
10. {i au adaos Domnul a gr@i c@tr@ Ahaz, zicând:
11. „Ceare ]ie s@mn de la Domnul, Dumnezeul t@u, în adâncul iadului sau spre
în@l]ime, sus!”
12. {i au zis Ahaz: „Nu voiu ceare }i nu voiu ispiti pre Domnul”. ||
13. {i au zis: „Auzi]i, dar@, casa lui David, au doar@ pu]in v@ iaste voao a fi grei oamenilor, 314r
c@ci grei sânte]i }i Dumnezeului mieu?
14. Pentru aceasta însu}i Domnul va da voao s@mn: *Iat@, o fecioar@ va z@misli }i va
na}te fiiu }i s@ va chema numele lui Emanuil.
15. Unt }i miere va mânca, s@ }tie a urgisi r@ul }i a aleage binele.
16. C@ mai nainte de-a }ti pruncul a urgisi r@ul }i a aleage binele, s@ va p@r@si p@mântul,
pentru care tu te temi, de la fa]a a doi împ@ra]ii s@i.
17. Aduce-va Domnul preste tine }i preste norodul t@u }i preste casa t@tâni-t@u zile carele
n-au venit de la zilele deschilinirii lui Efrem de Iuda cu împ@ratul asiriilor.
18. {i va fi în zioa aceaea, va }uiera Domnul mu}tii carea iaste în marginea râurilor
Eghiptului }i albinei carea iaste în p@mântul asiriienilor.
19. {i vor veni }i vor desc@leca toate în r@pegiunile v@ilor }i în crep@turile pietrilor }i în
tot tufariul }i în toate g@urile.
20. În zioa aceaea va rade Domnul cu briciu togmit, întru cei ce sânt peste râu, întru
împ@ratul asiriilor, capul }i p@rul picioarelor }i barba toat@.
21. {i va fi în zioa aceaea, hr@ni-va omul o vac@ de boi }i doao oi.
22. {i pentru prisosin]a laptelui va mânca unt, c@ unt }i miiare va mânca tot cel ce va fi
r@mas în mijlocul p@mântului.
23. {i va fi în zioa aceaea tot locul, unde vor fi o mie de vi]e, cu o mie de argin]i, spre
spini }i spre tufe vor fi.
24. Cu s@ge]i }i cu arcul vor întra acolo, c@ | tufe }i spini vor fi în tot ]inutul.
314v
25. {i to]i mun]ii carii cu grebl@ s@ vor grebla, nu va veni acolo frica spinilor }i a tufelor
}i va fi spre p@}unea boului }i spre c@lcarea dobitocului”.
Cap 8
Poruncea}te Isaie a s@ scrii în carte numele pruncului ce s@ va na}te. Prorocea}te c@ s@ vor
strica împ@r@]iile lui Israil }i Asiriii }i n@cazul Iudei }i viitoarea cea de la Dumnezeu
mântuire, m@car c@ mul]i din Iuda vor c@dea. Poruncea}te a s@ lega m@rturiia
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}i leagea a s@ îns@mna, spuind celor ce s@ depart@ de la leage
r@ot@]ile ce s@ apropie.

1.

i au zis Domnul c@tr@ mine: „Ia-]i ]ie o carte mare }i scrie într-însa cu condeiu
omenesc: «Degrab@ trage jafurile, curund prad@».
{i Mi-am pus m@rturii credincioas@ pre Urie preotul }i pre Zaharie, fiiul lui

2.
Varahie”.
3. {i m-am apropiat de proroci]@ }i au z@mislit }i au n@scut fiiu. {i au zis Domnul c@tr@
mine: „Cheam@ numele lui: «Gr@bea}te a trage jafurile, sirguia}te a pr@da».
4. C@, mai nainte de-a }ti pruncul a chema pre tat@-s@u }i pre mum@-sa, s@ va lua t@ria
Damascului }i jafurile Samariii înaintea împ@ratului asiriilor”.
5. {i au adaos Domnul înc@ a gr@i c@tr@ el, zicând:
6. „Pentru c@ au lep@dat norodul acesta apele Siloe carele merg cu t@ceare }i au priimit
mai vârtos pre Rasin }i pre fiiul Romeliii”.
7. Pentru aceaea, iat@, Domnul va aduce preste dân}ii apele râului ceale tari }i multe,
315r pre împ@ratul || assiriilor }i toat@ slava lui }i s@ va sui preste toate p@raiele lui }i va curge
preste toate râpele lui.
8. {i s@ va duce prin Iuda v@rsând }i trecând pân@ la grumaz va veni; }i va fi întinderea
arepilor lui umplând l@]imea p@mântului t@u, o, Emanuile!
9. „Aduna]i-v@, noroade, }i v@ birui]i }i auzi]i toate departe ]inuturile, înt@ri]i-v@ }i birui]i,
încinge]i-v@ voi }i v@ birui]i.
10. Face]i sfat }i s@ va r@sipi, gr@i]i cuvânt }i nu va fi, c@ cu noi ieste Dumnezeu!”
11. C@ aceasta zice Domnul c@tr@ mine, precum în mân@ tare m-au înv@]at ca s@ nu m@
duc pre calea norodului acestuia, zicând:
12. „S@ nu zice]i jur@mânt împreun@, c@ toate ce vorbea}te norodul acesta jur@mânt
împreun@ iaste }i de frica lui nu v@ teame]i, nici v@ sp@imânta]i.
13. Pre Domnul oastelor, pre Acela sfin]i]i, Acela spaima voastr@ }i Acela groaza voastr@.
14. {i v@ va fi voao spre sfin]ire, *iar@ spre piatra smintealii }i spre piatra scandalii a doao *Luc. 2, 34.
case ale lui Israil, spre curs@ }i spre sc@deare celor ce l@cuiesc în Ierusalim.
Râm. 9, 33.
15. {i s@ vor sminti dintr-în}ii mul]i }i vor c@dea }i s@ vor zdrobi }i s@ vor încursa }i s@ Petru 2, 7.
vor prinde.
16. Leag@ m@rturiia, însamn@ leagea întru ucenicii Miei!”
17. „{i voiu a}tepta pre Domnul, Cel ce {-au ascuns fa]a Sa de c@tr@ casa lui Iacov }i
voiu a}tepta.
18. Iat@, eu }i pruncii miei, carii mi-au dat Dumnezeu spre s@mn }i spre minune lui Israil,
de la Domnul oastelor, Carele l@cuie}te în muntele Sionului”. |
19. {i când vor zice c@tr@ voi: „Cerca]i de la pithonici }i de la gâcitorii carii scr@}nesc întru
315v
descântecele sale! Au doar@ norodul nu va c@uta de la Dumnezeul s@u pentru cei vii de
la cei mor]i?”
20. La leage mai v@rtos }i la m@rturie, iar@ de nu vor zice dup@ cuvântul acesta, nu le
va fi lumina de diminea]a.
21. {i va treace printr-însa, va c@dea }i va fl@mânzi; }i, deac@ va fl@mânzi, s@ va mâniia
}i va sudui pre împ@ratul s@u }i dumnezeului s@u }i va lua în sus.
22. {i la p@mânt va privi }i, iat@, n@cazu }i întunearec, sl@biciune }i strâmtoare }i cea]@
gonind; }i nu va putea zbura din strâmtoarea sa.
Cap 9
Prorociia pentru na}terea lui Hristos }i pentru împ@r@]iia lui, carea s@ va înmul]i. Pentru slobozirea
Iudei de la împ@ra]ii lui Israil }i Assiriii, a c@rora împ@r@]ii, }i mai ales a lui Israil, la Dumnezeu
a s@ întoarce nevrând, foarte greale b@t@i }i gâlcevi dintre sine}i le prorocea}te viitoare.

1.

n vreamea dintâi s-au u}urat p@mântul Zavulonului }i p@mântul Nethalimului }i Math. 4, 15.
mai pre urm@ s-au îngreoiat calea m@rii de ceea parte de Iordanul Galileii
neamurilor.
2. Norodul carele umbla întru-ntunearec au v@zut lumin@ mare; celor ce l@cuiesc în
]inutul umbrii mor]ii, lumin@ le-au r@s@rit.
3. Înmul]it-ai neamul }i nu ai m@rit veseliia; veseli-s@-vor înaintea Ta, ca cei ce s@ veselesc
la s@ceri}u, precum s@ bucur@ biruitorii dup@ ce au luat prada, când împart jafurile.
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4. C@ jugul greot@]ii lui }i toiagul umerelor lui }i stema tr@g@toriului lui || le-ai biruit, *ca 316r
în zioa lui Madiam.
5. C@ toat@ silnica prad@ cu gâlceav@ }i v@jmântul mestecat cu sânge va fi spre aprindere
}i bucata focului.
6. C@ Prunc s-au n@scut noao }i Fiiu s-au dat noao }i s-au f@cut împ@r@]iia preste um@rul
Lui. {i s@ va chema numele Lui: minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Tat@l veacului ce va
s@ fie, împ@ratul p@cii.
7. Înmul]i-s@-va împ@r@]iia Lui, }i p@cii nu va fi sfâr}it, pre scaunul lui David }i preste
împ@r@]iia Lui va }edea, ca s@ o înt@reasc@ }i s@ o învârto}aze întru judecat@ }i dreptate,
de acum }i pân@ în veac; râvna Domnului oastelor va face aceasta.
8. Cuvânt au trimis Domnul întru Iacov }i au c@zut în Israil.
9. {i va }ti tot norodul lui Efrem }i cei ce l@cuiesc în Samaria întru trufie }i m@rimea inimii,
zicând:
10. „C@r@mizile au c@zut, ci cu pietri cioplite vom zidi, duzii i-au t@iat, ci chedrii vom
schimba!”
11. {i va râdica Domnul vr@jma}ii Rasin preste el, }i pre nepriiatinii lui spre gâlceav@ îi
va întoarce,
12. Siria despre r@s@rit }i filisteii despre apus; }i vor îmbuca pre Israil cu toat@ gura, întru
toate aceastea nu s-au întors iu]imea Lui, ci înc@ mâna Lui e întins@.
13. {i norodul nu s-au întors la Cel ce bate }i pre Domnul oastelor nu L-au cercat.
14. {i va r@sipi Domnul de la Israil capul }i coada, pre cel ce s@ pleac@ }i s@ înfrâneaz@
într-o zi.
15. Cel de mul]i ani }i cinstit, acela e capul; }i prorocul ce înva]@ minciuna, acela e
coada. |
16. {i vor fi cei ce fericesc pre norodul acesta în}elându-l, }i cei ce s@ fericesc, pr@p@di]i. 316v
17. Pentru aceasta întru tinerii lui nu s@ va veseli Domnul }i de s@racii lui }i de v@duve
nu-I va fi mil@, c@ tot e f@]arnic@ }i viclean@ }i toat@ gura au gr@it nebunie. Întru toate
aceastea nu s-au întors iu]imea Lui, ci înc@ mâna Lui e întins@.
18. C@ s-au aprins ca focul necredin]a, tufa }i spinul le va îmbuca }i s@ va aprinde întru
desimea dumbr@vii }i s@ va înv@lui trufiia fumului.
19. Întru mâniia Domnului oastelor s-au turburat p@mântul; }i va fi norodul ca mâncarea
focului. Omul fr@]ini-s@u nu-i va îng@dui.
20. {i s@ va pleca spre dreapta }i va fl@mânzi }i va mânca la stânga }i nu s@ va s@tura;
fie}tecarele carnea bra]ului s@u va îmbuca, Manasie a lui Efrem }i Efrem a lui Manasie,
ei împreun@ asupra Iudei.
21. Întru toate aceastea nu s-au întors iu]imea Lui, ci înc@ mâna Lui e întins@.
Cap 10
Amar celor ce fac legi nedreapte spre asuprirea s@racilor }i a v@duvelor! Pre împ@ratul Assur
toiagul iu]imii Domnului, pentru mândria }i trufiia inimii, a s@ smeri mai nainte vestea}te.
Mâng@ie pre Israil, s@ nu s@ team@ de Assur. R@m@}i]ele sale c@ s@ vor întoarce c@tr@
Dumnezeu le vestea}te.

1.
2.

mar celor ce fac legi nedreapte }i, scriind, nedreptate au scris!
Ca s@ asupreasc@ la judecat@ pre cei s@raci }i s@ fac@ sil@ pricinei celor smeri]i din
norodul Mieu, ca s@ fie v@duvele prada lor }i s@ r@peasc@ pre cei s@raci.
3. Ce ve] face în zioa cercet@rii }i a sup@r@rii ce vine departe? La a cui ajutoriu ve]i sc@pa?
317r
{i unde || ve]i l@sa slava voastr@?
4. Ca s@ nu v@ pleca]i supt leg@tur@ }i cu cei uci}i s@ c@de]i, preste toate aceastea nu
s-au întors iu]imea Lui, ci înc@ mâna Lui e întins@.
5. Amar lui Assur, varga iu]imii Meale }i toiagul însu}i iaste, în mâna lor urgiia Mea.
6. La neam în}el@toriu îl voiu trimite }i împrotiva norodului iu]imei Meale îi voiu porunci
s@ ia jafurile }i s@ r@peasc@ prada }i s@ puie spre c@lcare ca tina uli]elor.
7. Iar@ dânsul nu a}a va socoti }i inima lui nu a}a va gândi, ci spre zdrobire va fi inima
lui }i spre uciderea neamurilor nu pu]ine.
8. C@ va zice:
9. „Au doar@ c@peteniile meale nu sânt }i împ@ra]i, au nu precum Carcamis, a}a }i
Calano, }i ca Arfad, a}a }i Emath? Au nu precum Damascul, a}a }i Samaria?”
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10. În ce chip au aflat mâna Mea împ@r@]iile idolului, a}a }i bozilor din Ierusalim }i din Samaria.
11. Au nu precum am f@cut Samariei }i idolilor ei, a}a voiu face Ierusalimului }i bozilor lui?
12. {i va fi deac@ va umplea Domnul toate lucrurile Sale în muntele Sionului }i în
Ierusalim, voiu cerceta preste roada inimii cei mari a împ@ratului *Assur }i preste slava
în@l]imii ochilor lui.
13. C@ au zis: „Întru t@ria mânilor meale am f@cut }i întru în]elepciunea mea am în]eles
}i am dep@rtat hotarele noroadelor }i pre c@peteniile lor i-am pr@dat }i am tras jos ca un
putearnic pre cei ce }edea întru-n@l]ime.
14. {i au aflat ca pre un cuib mâna mea t@riia noroadelor }i, precum s@ culeg oaole ceale
317v | p@r@site, a}a tot p@mântul eu l -am adunat }i n-au fost cine s@ mi}te aripa }i s@ de}chiz@
gura }i s@ gr@mujde”.
15. Au doar@ s@ va f@li s@curea împrotiva celui ce taie cu ea? Sau s@ va în@l]a firast@ul
asupra celui ce-l trage? Precum de s-ar r@dica varga împrotiva celui ce o râdic@ }i s@ s@
înal]e toiagul carele adec@ lemn e?
16. Pentru aceasta va trimite St@pânitoriul, Domnul oastelor, întru ceale groase ale Lui
sup]ietate, }i supt slava Lui aprins@ va arde ca aprinderea de foc.
17. {i va fi lumina lui Israil în foc }i sfântul lui în vapaie }i s@ va aprinde }i s@ va îmbuca
spinele lui }i tufa într-o zi.
18. {i slava codrului lui }i a Carmilului lui de la suflet pân@ la trup s@ va mistui }i de
fric@ va pribegi.
19. {i r@m@}i]ele lemnului codrului lui de pu]ine s@ vor num@ra }i un prunc îi va scrii.
20. {i va fi în zioa aceaea, nu va adaoge r@m@}i]a lui Israil }i cei ce au fugit din casa lui
Iacov r@zima]i de cel ce-i bate, ci s@ va r@zima de Domn ul, sfântul lui Israil, întru adev@r.
21. R@m@}i]ele s@ vor întoarce, r@m@}i]ele, zic, a lui Iacov c@tr@ Dumnezeul cel tare.
22. *C@ de va fi norodul t@u, Israil, ca n@sipul m@rii, r@m@}i]ele s@ vor întoarce din el,
sfâr}itul scurtat va v@rsa dreptate.
23. Cu sfâr}it }i scurtare Domnul, Dumnezeul oastelor, va face în mijlocul a tot p@mântul.
24. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul, Dumnezeul oastelor: „Nu te teame, norodul
Mieu ce l@cuie}ti în Sion, de Assur! Cu varga te va lovi }i toiagul s@u îl va r@dica preste
tine în calea Eghiptului. ||
25. C@ înc@ pu]in }i câtu} de cât }i s@ va s@vâr}i urgiia }i iu]imea Mea preste r@otatea lor”.
318r
26. *{i va de}tepta pre ei Domnul oastelor zbiciu, ca b@taia lui Madiam în piatra Oriv,
}i varga Sa preste mare }i o va r@dica în calea Eghiptului.
27. {i va fi în zioa aceaea, s@ va lua sarcina Lui de pe um@rul t@u }i jugul Lui din grumazul
t@u }i va putrezi jugul de la fa]a untului-de-lemn.
28. Veni-va în Aiath, treace-va în Magron, la Mahmas va rândui vasele Sale.
29. Trecut-au alergând Gava, scaunul nostru, ame]it-au Rama, Gavathul lui Saul au fugit.
30. Rânteaz@ cu glasul t@u, fata lui Galim, ia aminte, Laisa, s@raca Anathoth!
31. Trecut-au Medemena, l@cuitorii Gavimului, înt@ri]i-v@!
32. Înc@ zio iaste s@ s@ stea în Novi, mi}ca-{-va mâna Sa preste muntele featii Sionului,
m@gura Ierusalimului.
33. Iat@, St@pânitoriul, Domnul oastelor, va frânge plosculi]a întru groaz@ }i statul celui
înalt s@ va aprinde }i cei înal]i s@ vor smeri.
34. {i s@ vor r@sipi ceale dease ale dumbr@vii cu fierul }i Livanul cu cei înal]i va c@dea.

*4 Împ@r. 19, 35.
Jos 37, 36.

*Jos 11, 11.
Râm. 9, 27.

*Jos 37, 36.
Iud. 7, 25.

Cap 11
Prorociia despre na}terea lui Hristos, despre judecat@, r@dicarea, întoarcerea noroadelor }i a
limbilor c@tr@ Hristos }i pentru slava mormântului Lui. {i despre întoarcerea r@m@}i]elor lui
Israil c@tr@ Dumnezeu }i despre credin]a limbilor.

318v

1. *
2 .

*Fapt. 13, 23.
i va ie}i varga din r@d@cina lui Iesie }i floare din r@d@cina ei s@ va sui.
{i s@ va odihni preste El Duhul Domnului, duhul | în]elepciunii }i al
în]eleagerii, duhul sfatului }i al t@riii, duhul }tiin]ii }i al credin]ii bune.
3. {i va umplea pre el duhul teamerii de Domnul; nu dup@ vederea ochilor va judeca,
nici dup@ auzitul urechilor va v@di,
4. Ci va judeca cu dreptate preste cei s@raci }i va v@di întru dreptate pentru blânzii
p@mântului }i va lovi p@mântul cu varga gurii Sale *}i cu duhul buzelor Sale va ucide pre *Tesal. 2, 8.
cel necredincios.
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5. {i va fi dreptatea brâul coapselor Lui }i credin]a încingerea }alelor Lui.
6. *L@cui-va lupul cu mielul }i pardosul cu iedul s@ va culca, vi]elul }i leul }i oaia
împreun@ vor petreace }i prunc mic îi va mâna.
7. Vi]elul }i ursul s@ vor pa}te, împreun@ vor zecea puii lor, }i leul ca boul va mânca paie.
8. {i s@ va desf@ta pruncul de la ]â]@ de viezuina aspidii }i în gaura vasiliscului, carele
va fi în]@rcat, mâna sa va trimite.
9. Nu vor v@t@ma }i nu vor ucide în tot muntele cel sfânt al Mieu, c@ s-au umplut p@mântul
de }tiin]a Domnului, ca apele m@rii ce acop@r.
10. *În zioa aceaea r@d@cina lui Iesie, ce st@ pre s@mnul noroadelor, pre Dânsul neamurile
îl vor ruga }i va fi mormântul Lui sl@vit.
11. {i va fi în zioa aceaea, va adaoge Domnul a doao oar@ mâna Sa spre mo}tenirea
r@m@}i]ii norodului S@u, carea va r@mânea de assirii }i de Eghipt }i de Fetros }i de la
Ethiopia }i de la Elam }i de la Sennar }i de la Emath }i de la ostroavele m@rii.
12. {i va râdica s@mn întru neamuri }i va adu||na pribejii lui Israil }i pre cei r@sipi]i ai 319r
Iudii îi va culeage din patru laturile p@mântului.
13. {i s@ va lua râvna lui Efrem }i vr@jma}ii Iudii vor peri. Efrem nu va r@vni înprotiva
Iudii }i Iuda nu va o}ti împrotiva lui Efrem.
14. {i vor zbura în umerele filisteilor pre mare. Împreun@ vor pr@da pre fiii r@s@ritului,
Idumeea }i Moav porunca mâniii lor }i fiii lui Ammon a<s>cult@tori vor fi.
15. {i va pustii Domnul limba m@rii Eghiptului }i va r@dica mâna Sa spre râu, întru t@ria
duhului S@u, }i-l va lovi în }apte p@raie, a}a ca s@ treac@ printr-însul înc@l]a]i.
16. {i va fi cale r@m@}i]ei norodului Mieu care va r@mânea de assiri, precum au fost lui
Israil în zioa aceaea, în carea s-au suit din p@mântul Eghiptului.
Cap 12
Cântecul laudei }i al mul]@mirii pentru izb@virea }i facerile de bine ale lui Hristos Mântuitoriului.

1.

i vei zice în zioa aceaea: „M@rturisi-m@-voiu [ie, Doamne, c@ Te-ai mâniiat pre
mine; întorsu-s-au urgiia Ta }i m-ai mâng@iat!
2.
Iat@, Dumnezeu, mântuitoriul mieu, cutezând voiu umbla }i nu m@ voiu
*Ie}ir. 15, 2. teame, *c@ t@ria mea }i lauda mea e Domnul }i s-au f@cut mie spre mântuire”.
3. Scoate-ve]i ape întru bucurie din fântânile Mântuitoriului.
Psal. 117, 14.
4. {i ve] zice în zioa aceaea: „M@rturisi]i-v@ Domnului }i chema]i numele Lui! Cunoscute
face]i întru norod afl@rile Lui! Aduce]i-v@ aminte c@ înalt e numele Lui! |
5. Cânta]i Domnului, c@ m@rit au f@cut, vesti]i aceasta întru tot p@mântul!
319v
6. S@lteaz@ }i laud@, l@ca}ul Sionului, c@ mare e în mijlocul t@u sfântul lui Israil!”
Cap 13
Cea mare }i vr@jma}e b@taia vaviloneanilor de la meadi.

1.
2.

*Ezechiil 32, 7.
Ios. 2, 10
}i 3, 15.
Math. 24, 29.
Marc. 13, 24.
Luca 21, 25.

edenia Vavilonului carea o au v@zut Isaiia, fiiul lui Amos.
Preste muntele cel cu cea]@ r@dica]i s@mn, în@l]a]i glas, r@dica]i mâna }i s@
între prin por] c@peteniile!
3. „Eu am poruncit celor sfin]i]i ai Miei }i am chemat pre cei tari ai Miei întru mâniia
Mea, pre cei ce s@ bucura întru slava Mea”.
4. Glasul mul]imii în mun]i ca de noroade multe, glasul sunetului împ@ra]ilor, al neamurilor
adunate. Domnul oastelor au poruncit oastei r@zboiului,
5. Celor ce vin din ]ar@ departe, de la în@l]imea ceriului; Domnul }i vasele iu]imei Lui,
ca s@ piarz@ tot p@mântul.
6. Urla]i, c@ aproape ieste zioa Domnului, ca o jefuire de la Domnul va veni!
7. Pentru aceasta toate mânile s@ vor sl@bi }i toat@ inima omului s@ va lâncezi
8. {i s@ va zdrobi. Chinuri }i durori vor ]inea, ca ceea ce na}te îi vor durea, fie}tecarele
de aproapele s@u s@ va ame]i, obraze pârjolite, fea]ele lor.
9. Iat@, zioa Domnului va veni vr@jma}@ }i plin@ de urgie }i de mânie }i de iu]ime, s@
puie p@mântul întru pustiire }i pre p@c@to}ii lui s@-i zdrobeasc@ dintr-însul.
10. *C@ stealele ceriului }i str@lucirea lor nu-} vor descoperi lumina sa; întunecatu -s-au
soarele întru r@s@ritul s@u }i luna nu va str@||luci întru lumina sa.
320r
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11. {i voiu cerceta preste r@ot@]ile lumii }i împrotiva necredincio}ilor nedreptatea lor }i
voiu face a înceta trufiia necredincio}ilor }i mândria celor tari o voiu smeri.
12. Mai scump va fi omul decât aurul }i omul decât aurul l@murit.
13. Preste aceasta voiu turbura ceriul }i s@ va cl@ti p@mântul din locul s@u pentru urgiia
Domnului oastelor }i pentru zioa, mâniia iu]imii Lui.
14. {i va fi ca c@prioara fugând }i ca oaia; }i nu va fi cine s@ adune, fie}tecarele la norodul
s@u s@ va întoarce }i fie}tecarii la p@mântul s@u vor fugi.
15. Tot care s@ va afla s@ va ucide }i tot care va mai veni va c@dea de sabie.
16. *Pruncii lor s@ vor zdrobi înaintea ochilor lor, r@pi-s@-vor casele lor }i muierile lor *Psal. 136, 9
s@ vor sili.
[12].
17. Iat@, Eu voiu scorni asupra lor pre medeani, carii argint s@ nu caute, nici aur s@ voiasc@.
18. Ci cu s@ge]i pre prunci îi vor ucide }i de pântecele ce apleac@ nu le va fi mil@ }i preste
fii nu va îng@dui ochiul lor.
19. {i va fi Vavilonul acela sl@vit întru împ@r@]ii, aleasa mândria haldeilor, *precum au *Facere. 19, 24.
r@sipit Domnul Sodomul }i Gomorul.
20. Nu s@ va l@cui pân@ în sfâr}it }i nu s@ va întemeia pân@ la neam }i neam, nici va
pune acolo }atra aravul, nici p@storii s@ vor odihni acolo,
21. Ci vor petreace acolo fiar@ }i s@ vor umplea casele lor de b@lauri }i vor l@cui acolo
}trutii }i cei p@ro}i vor s@lta acolo.
22. {i vor r@spunde acolo boaghiile în casele ei }i sirenile în bisearicile desf@t@rii.
Cap 14 |
320v

Prorociia despre mâng@iarea jidovilor }i izb@virea din robiia Vavilonului }i de zdrobirea
vaviloneanilor, a c@rora marea trufie, m@rimea domniii }i vr@jm@}ie. S@ îns@mneaz@
cu certarea filisteilor }i altora, carii pentru pedeapsa jidovilor s-au veselit.

1.

proape ieste s@ vie vreamea lui }i zilele lui nu s@ vor îndelunga, c@ S@ va milostivi
Domnul spre Iacov }i va aleage înc@ din Israil }i-i va face a s@ odihni pre
p@mântul s@u; adaoge-s@-va nimearnicul la dân}ii }i s@ va lipi de casa lui Iacov.
2. {i-i vor ]inea noroadele }i-i vor aduce în locul s@u }i-i va mo}teni casa lui Israil pre
p@mântul Domnului spre sluji }i slujnice }i vor fi prinzând pre cei ce-i prinsease pre ei }i
vor supune pre str@ng@torii s@i.
3. {i va fi în zioa aceaea, deac@-] va da Dumnezeu odihn@ de osteneala ta }i de b@taia
ta }i de vârtoas@ robie în carea mai nainte ai robit,
4. Vei lua pilda aceasta împrotiva împ@ratului Vavilonului }i vei zice: „În ce chip au
încetat strâng@toriul }i s-au odihnit dajda?
5. Zdrobit-au Domnul toiagul necredincio}ilor, varga st@pânitorilor,
6. Ceaea ce t@ia noroadele cu urgie, cu ran@ nevindecat@, carea supunea întru urgie
neamurile, gonind vr@jm@}e}te.
7. Odihnitu-s-au }i au t@cut tot p@mântul, veselitu-s-au }i s-au bucurat.
8. {i cetinii s-au veselit de tine }i chedrii Livanului: «De când ai adormit, nu s@ va sui
cine s@ ne taie».
9. Iadul dedesupt s-au turburat întru întimpinarea venirii tale, de}teptatu-]-au ]ie urie}ii,
321r to]i împ@ra]ii p@mântului s-au sculat || din scaunele sale, toate c@peteniile neamurilor.
10. To]i vor r@spunde }i vor zice ]ie: «{i tu e}ti r@nit ca }i noi, noao aseaminea te-ai f@cut».
11. Trasu-s-au jos la iad mândriia ta, c@zut-au trupul t@u; dedesuptul t@u s@ va a}tearne
molia }i acoperemântul t@u vor fi viermii.
12. Cum ai c@zut din ceriu, luceaf@rule, cel ce de diminea]@ r@s@reai, c@zut-ai pre p@mânt
cel ce r@neai neamurile,
13. Cel ce ziceai întru inima ta: «În ceriu m@ voiu sui, preste stealele lui Dumnezeu voi
în@l]a scaunul mieu, }edea-voiu în muntele a}ez@mântului, în coastele crive]ului.
14. Sui-m@-voiu spre în@l]imea norilor, aseaminea voiu fi Celui Preaînalt».
15. Îns@ la iad te tragi, în fundul lacului.
16. Cei ce te vor vedea c@tr@ tine s@ vor pleca }i la tine vor privi: «Au doar@ acesta ieste
b@rbatul cel ce au turburat p@mântul, cel ce au b@tut împ@r@]ii?
17. Cel ce au pus lumea pustie }i cet@]ile ei le-au surpat, celor învin}i, lor ei nu le-au
de}chis temni]a?»
18. To]i împ@ra]ii limbilor, to]i au adormit întru slav@, omul în casa sa.
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19. Iar@ tu e}ti lep@dat din mormântul t@u ca o r@d@cin@ netreabnic@, pâng@rit }i înv@luit
cu cei ce sânt uci}i de sabie }i s-au pogorât la temeliile lacului ca un stârv putred.
20. Nu vei avea so]ire, nici cu ei îngrop@ciune, c@ tu p@mântul t@u l-ai pierdut, tu norodul
t@u l-ai ucis; nu s@ va chema în veac s@mân]a celor r@i.
21. A g@ti fiii lui spre ucidere întru nedreptatea p@rin]ilor lor nu s@ vor scula, nici vor
mo}teni p@mântul, nici vor umplea fa]a lumii de cet@]i”.
22. „{i m@ voiu scula asupra lor – zice Domnul oastelor – }i voiu pierde numele Vavilonului
}i r@m@}i]ele }i odrasla }i ruda”, zice Domnul.
23. „{i o voiu pune spre mo}tenirea ariciului }i spre | b@l]i de ape }i o voiu m@tura, cu 321v
m@tur@ zdrobind”, zice Domnul oastelor.
24. Juratu-s-au Domnul oastelor, zicând: „De nu precum am socotit, a}a va fi }i precum
cuminte am a}ezat.
25. A}a s@ va întâmpla, ca s@ zdrobesc pre Assir, împ@ratul Mieu, }i întru mun]ii Miei
s@-l calc; }i s@ va lua de la ei jugul lui }i sarcina lui de la um@rul lor s@ va dep@rta”.
26. Acest sfat ce am gândit preste tot p@mântul }i aceasta e mâna cea întins@ preste toate
neamurile.
27. C@ Domnul oastelor au judecat }i cine o va putea sl@bi? {i mâna Lui e întins@ }i cine
o va întoarce?
28. În anul în carele au murit împ@ratul Ahaz s-au f@cut vedearea aceasta:
29. „Nu te veseli Filistie, tu, toat@, c@ s-au zdrobit varga celui ce te b@tea; c@ din r@d@cina
}arpelui va ie}i vasiliscul }i s@mân]a lui sorbind paserea.
30. {i s@ vor pa}te cei întâi n@scu]i ai s@racilor }i s@racii cutezând vor petreace }i a peri
de foamete voiu face r@d@cina ta, }i r@m@}i]ele tale le voiu ucide.
31. Url@, poart@, strâg@, cetate, a}ternutu-s-au toat@ Filistiia, c@ de la crive]u fumul va
veni }i nu ieste cine s@ scape de oastea lui!”
32. {i ce s@ va r@spunde solilor neamului? C@ Domnul au întemeiat Sionul }i într-însul
vor n@d@jdui s@racii norodului Lui.
Cap 15
C@dearea moaviteanilor s@ vestea}te }i b@natul prorocului despre Moav.

ovoara lui Moav: „C@ noaptea s-au jefuit || Ar Moav, au t@cut; c@ noaptea 322r
s-au r@sipit zidul lui Moav, t@cut-au.
2.
Suitu-s-au casa }i Divon la ceale înalte spre plângere pentru Navon }i pentru
* Ier. 48, 37. Medava, Moav au urlat; *în toate capetele lui coposire }i toat@ barba s@ va rade.
3. Întru întreitele uli]ele lui s-au îmbr@cat cu sac, preste acoperi}urile lui }i în uli]ele lui
Iez. 7, 18.
toat@ urlarea s-au pogorât spre plângere.
4. Strâgat-au Hezevon }i Eleale, pân@ la Iasa s-au auzit glasul lor, preste aceasta trimi}ii
lui Moav vor urla, sufletul lui va urla }ie}i.
5. Inima mea c@tr@ Moav va strâga, r@teazele lui pân@ la Sigor – giuninca de trei ani . C@
prin suirea Luith plângând s@ va sui }i în calea Oronaim strâgare de zdrobire vor în@l]a.
6. C@ apele Nemrim vor fi pustie, c@ s-au uscat iarba, sc@zut-au odrasla, verdea]a toat@
au perit.
7. Dup@ m@rimea lucrului }i cercetarea lor, la r@pejunea s@lcilor îi vor duce.
8. C@ au încungiurat strâgarea hotarul lui Moav, pân@ la Galaim urlarea lui }i pân@ la
pu]ul Elim strâgarea lui.
9. C@ apele lui Divon s-au umplut de sânge, c@ voiu pune preste Divon adaogeri celor
ce vor fugi din Moav de leu }i r@m@}i]elor p@mântului.
1.

Cap 16
S@ roag@ a s@ trimite mielul, adec@ Hristos, din piatra pustiiului; Moav, pentru mândriia }i
necredin]a s@ va smeri, pu]ini dintr -însul r@mâind.

1.

rimite mielul, Doamne, st@pânitoriul p@mântului, din piatra pustiiului la muntele
featii Sionului.
2.
{i va fi ca paserea fugând }i ca puii din cuib zburând, a}a vor fi featele lui
Moav întru trea|cearea lui Arnon.
322v
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3. F@ sfat, adun@ s@bor, pune ca o noapte umbra ta în amiaz@zi, ascunde pre cei ce fug
}i pre cei ce r@t@cesc nu-i v@di.
4. L@cui-vor la tine pribeajii Miei, Moav e ascunderea lor de c@tr@ fa]a jefuitoriului, c@
s-au sfâr}it pravul, s@vâr}itu-s-au mi}elul, sc@zut-au cel ce c@lca p@mântul.
5. {i s@ va g@ti întru mil@ scaunul }i va }edea pre el întru adev@r în cortul lui David,
judecând }i c@utând judecata }i degrab@ r@spl@tind ce e drept.
6. *Auzit-am noi mândriia lui Moav, mândru e foarte; mândriia lui }i trufiia lui }i urgia *Iere. 48, 29.
lui mai mult decât t@ria lui.
7. Pentru aceasta va urla Moav c@tr@ Moav, tot va urla; acestor, ce s@ veselesc preste
ziduri de c@r@mizi arse, spune]i ranele sale.
8. C@ o}teazele Hesevonului s-au pustiit }i viia Savama Domnului neamurilor o au t@iat
afar@, zbicele ei pân@ la Iaz@r au ajuns, r@t@cit-au în pustie; odraslele ei s-au l@sat, trecut-au
marea.
9. Preste aceasta voiu plânge în plângere Iazer viia Savama. Îmb@ta-te-voiu pre tine cu
lacr@ma mea, Hesevon }i Eleale, c@ preste culesul t@u }i preste s@ceri}ul t@u glasul c@lc@torilor
au n@v@lit.
10. {i s@ va lua veselia }i bucuria din Carmil }i în vii nu vor s@lta, nici s@ vor veseli, vin
în jgheab nu vor c@lca cei ce s@ obicinuise a c@lca; glasul celor ce calc@ l-am dep@rtat.
11. Preste aceasta pântecele mieu c@tr@ Moav ca al@uta va r@suna }i ceale dinlontrul mieu
la zidul de || c@r@mizi arse.
12. {i va fi când s@ va ar@ta ce au ostenit Moav preste ceale înalte ale sale, va întra la
sfintele sale s@ se roage, }i nu va putea”.
13. Acesta e cuvântul ce au gr@it Domnul c@tr@ Moav, de atunci:
14. {i acum au gr@it Domnul, zicând: „În trei ani, ca anii slujii, s@ va lua slava lui Moav
preste tot norodul cel mult }i s@ va l@sa mititel }i pu]in, nicidecum mult”.
Cap 17
Deac@ s@ vor bate damaschineanii, ajut@torii lui Israil, a}ijderea }i Israil va fi b@tut, c@ s-au uitat
de Dumnezeu, mântuitoriul s@u, c@tr@ carele asuprit s@ va întoarce }i amar s@ vestea}te celor
ce gonesc norodul Domnului.

1.

333v

ovoara Damascului: „Iat@, Damascul va înceta a fi cetate }i va fi ca gr@mada de
pietri în surupare.
P@r@site, cet@]ile lui Aroir turmelor vor fi }i vor odihni acolo }i nu va fi cine

2.
s@ le sparie.
3. {i va înceta ajutoriul de la Efrem }i împ@r@]iia de la Damasc }i r@m@}i]ele Siriei }i slava
fiilor lui Israil vor fi”, zice Domnul oastelor.
4. „{i va fi în zioa aceaea, sup]iia-s@-va slava lui Iacov }i gr@simea trupului lui s@ va ve}tezi.
5. {i va fi ca cel ce adun@ la seceri}u ce r@mâne }i bra]ul lui va culeage spice }i va fi ca
cel ce caut@ spice în valea Rafaim.
6. {i s@ va l@sa într-însul ca strugurele }i ca scuturarea olivei de doao sau trei olive în v@rful
ramului, sau patru au cinci în vârful ei rodurile ei”, zice Domnul, Dumnezeul lui Israil.
7. În zioa aceaea s@ va pleca omul c@tr@ F@c@toriul s@u }i ochii lui c@tr@ sfântul lui Israil
vor privi.
8. {i nu s@ va pleca la oltare, care au f@cut mânile lui }i la ceale ce au lucrat deagetele
lui, nu s@ | va uita la grânci }i la bozi.
9. În zioa aceaea vor fi cet@]ile t@riii ei p@r@site ca plugurile }i holdele ce au r@mas de la
fa]a fiilor lui Israil, }i vei fi pustie.
10. C@ te-ai uitat de Dumnezeu, mântuitoriul t@u, }i de ajutoriul t@u cel tare nu ]-ai adus
aminte; pentru aceaea vei s@di sad credincios }i odrasl@ strein@ vei s@m@na.
11. În zioa s@dirii tale, strugurele s@lbatec, }i diminea]@ s@mân]a ta va înfluri; luatu-s-au
s@ceri}ul în zioa mo}tenirii }i-i va p@rea r@u foarte.
12. Amar mul]imii noroadelor multora, ca mul]imea m@rii ce sun@ }i gâlceava gloatelor,
ca sunetul apelor multe!
13. R@suna-vor noroadele ca sunetul apelor ce s@ vars@ }i-l va probozi }i va fuji departe
}i s@ va r@pi ca praful mun]ilor de fa]a vântului }i ca volbura în prejma viforului,
14. În vreamea de sara }i, iat@, turburare în diminea]@ }i nu va sta. Aceasta e parte celor
ce ne-au jefuit }i soartea celor ce ne-au r@pit pre noi.
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Cap 18
Asupra eghipteanilor carii am@gise pre jidovi s@ n@d@jduiasc@ întru dân}ii; adaoge -s@
mâng@iarea norodului Iudii pentru întoarcerea la Ierusalim.

1.
2.

mar p@mântului cu chinval de arepi, ce ieste de ceea parte de râul Ethiopiii,
Cel ce trimite pre mare soli }i în vase de hârtie pre ape. Duce]i-v@, îngeri
grabnici, la neamul cel smult }i r@nit, la norodul cel groaznic dup@ carele nu
ieste altul, la neam ce a}tapt@ }i-i c@lcat, a c@ruia i-au r@pit râurile p@mântul.
3. To]i l@cuitorii lumii ce petreace]i pre p@mânt, deac@ s@ va r@dica s@mn în mun]i, ve]i
vedea, }i r@sunarea de trâmbi]@ ve]i auzi.
4. C@ aceastea zice Domnul c@tr@ mine: „Odihni-M@-voiu }i voiu socoti în locul Mieu;
ca lumina de amiaz@zi chiar@ ieste }i ca norul de roao în zioa s@ceri}ului. ||
5. C@ mai nainte de s@ceri}u tot au înflurit }i f@r@ vreame odr@slire va odr@sli }i s@ vor 334r
t@ia r@mi}orii ei cu seacerile }i ceale ce vor r@mânea s@ vor t@ia }i s@ vor scutura.
6. {i s@ vor l@sa împreun@ paserilor mun]ilor }i fiar@lor p@mântului }i toat@ vara vor fi
preste el paseri }i toate fiar@le p@mântului preste el vor ierna.
7. În vreamea aceaea s@ va aduce dar Domnului oastelor de la norodul cel zmult }i
sfârticat, de la norodul cel groaznic, dup@ carele n-au fost altul, de la neamul ce a}tapt@
ce a}tapt@ }i-i c@lcat, a c@ruia i-au r@pit râurile p@mântului la locul numelui Domnului
oastelor, la muntele Sionului.
Cap 19
Scrie mai deplin certarea eghipteanilor }i cum c@ cei întor}i c@tr@ Domnul, trimi]indu -le pre
Mântuitoriul, s@ vor mântui.

1.

ovoara Eghiptului: „Iat@, Domnul s@ va sui pre nor u}or }i va întra în
Eghipt }i s@ vor cl@ti ceale cioplite ale Eghiptului de la fa]a Lui }i inima
Eghiptului s@ va lâncezi în mijlocul lui.
2. {i voiu face s@ se r@dice eghipteanii asupra eghipteanilor }i va o}ti omul asupra fratelui
s@u }i b@rbatul împrotiva priiatinului s@u, cetate asupra cet@]ii, împ@r@]ie asupra împ@r@]iii.
3. {i s@ va rumpe duhul Eghiptului întru ceale dinlontrul lui }i sfatul lui îl voiu r@sipi }i
vor întreba ceale cioplite ale sale }i pre gâcitorii s@i }i pre pithonici }i pre vr@jitori.
4. {i voiu da Eghiptul în mânile domnilor nemilostivi }i împ@rat tare va domni între
dân}ii”, zice Domnul, Dumnezeul oastelor.
5. „{i s@ va s@ca apa din mare }i râul va sc@dea }i s@ va usca.
6. {i vor sc@dea râurile, sup]iia-s@-vor }i s@ vor usca p@raiele iazurilor, trestiia }i }ovarul
s@ vor ve}tezi.
7. Goli-s@-va matca râului de izvorul s@u }i toat@ s@m@n@tura de pre lâng@ râuri s@ va
usca, s@ca-va }i nu va fi. |
8. {i s@ vor m@hni pescarii }i vor plânge to]i cei ce trimit unghi]a în râu, cei ce întind 334v
n@vodul preste fa]a apelor s@ vor ve}tezi.
9. Sminti-s@-vor cei ce lucr@ inul, cei ce teapt@n@ }i ]@s ceale sup]iri.
10. {i vor fi ceale stropicioase a lui lâncezindu-s@, to]i cei ce f@cea bel]i a prinde pe}ti.
11. Nebuni c@petenii lui Taneos, în]elep]i sfeatnicii lui Faraon au dat sfat nebun; cum
ve]i zice lui Faraon: «Fiiul celor în]elep]i sânt eu, fiiul împ@ra]ilor celor de demult?»
12. Unde sânt acum în]elep]ii t@i, vesteasc@-]i ]ie }i-]i spuie ce au gândit Domnul oastelor
asupra Eghiptului?
13. Nebuni s-au f@cut c@peteniile lui Taneos, ve}tezitu-s- au c@peteniile lui Memfeos,
înceluit-au pre Eghipt unghie]ul noroadelor lui.
14. Domnul au mestecat în mijlocul lui duhul ame]irii }i a r@t@ci au f@cut pre Eghipt în
tot lucrul s@u, precum r@t@cea}te cel beat }i cel ce borea}te.
15. {i nu va fi eghipteanilor lucru care s@ fac@ cap }i coad@, carea s@ se pleace }i s@ se
înfrâneaze.
16. În zioa aceaea va fi Eghiptul ca muierile }i s@ vor buigui }i s@ vor teame de fa]a
mi}c@rii mânii Domnului oastelor, care Însu}i o va cl@ti preste el.
17. {i va fi p@mântul Iudii Eghiptului spre spaim@, tot cine-} va aduce aminte de el s@
va sp@imânta de la fa]a sfatului Domnului oastelor, carea însu}i au gândit asupra lui.
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18. În zioa aceaea vor fi cinci cet@]i în p@mântul Eghiptului gr@ind în limba lui Hanaan
}i jurându-s@ pre Domnul oastelor; cetatea soarelui s@ v@ chema una.
335r
19. În zioa aceaea va fi oltariul Domnului în mijlocul || p@mântului Eghiptului }i stâlpul
Domnului c@tr@ hotarul lui.
20. Va fi spre s@mn }i spre m@rturie Domnului oastelor în p@mântul Eghiptului, c@ vor
striga c@tr@ Domnul de la fa]a celui ce-i n@c@ja}te; }i le va trimite mântuitoriu }i ap@r@toriu
}i-i va izb@vi.
21. {i s@ va cunoa}te Domnul de la Eghipt }i vor cunoa}te eghipteanii pre Domnul în
zioa aceaea }i-L vor cinsti cu junghieri }i cu daruri }i f@g@duin]e vor f@g@dui Domnului }i
le vor plini.
22. {i va lovi Domnul Eghiptul cu ran@ }i o va vindeca }i s@ vor întoarce la Domnul }i
li s@ va îmblânzi }i-i va vindeca.
23. În zioa aceaea va fi cale din Eghipt spre assiri }i va întra assirul în Eghipt }i eghipteanii
la assirii }i vor sluji eghipteanii lui Assur.
24. În zioa aceaea va fi Israil al triilea; eghipteanului }i assirului, blagoslovenie în mijlocul
p@mântului,
25. Pre carele l-au blagoslovit Domnul oastelor, zicând: «Blagoslovit e norodul Mieu
Eghiptului }i lucrul mânilor Meale assirului }i mo}tenirea Mea, Israil».
Cap 20
Dintr-aceaea, c@ lui Isaie s@ poruncea}te a umbla gol }i descul]u, s@ vestea}te robia
eghipteanilor }i a ethiopilor de la assiri, îngrozindu-s@ iudeii de n@cazul lor.

1.

335v

n anul în carele au întrat Tharthan în Azut, când îl trimisease Sargon, împ@ratul
assirilor }i o}tise împrotiva Azotului }i-l prinsease,
2.
În vreamea aceaea au gr@it Domnul în mâna lui Isaie, fiiul lui Amos, zicând:
„Mergi }i dezleag@ sacul | de pre coapsele tale }i ia înc@l]@mintele tale din picioarele tale!”
{i au f@cut a}a, mergând gol }i descul]u.
3. {i au zis Domnul: „Precum au umblat sluga Mea, Isaie, gol }i descul]u s@mn de trei
ani, }i minune va fi preste Eghipt }i preste Ethiopiia,
4. A}a va mâna împ@ratul assirilor robiia Eghiptului }i treacerea Ethiopiii, celor tineri }i a
celor b@trâni, goal@ }i descul]at@, cu ceale ascunse deascoperite, spre batjocura Eghiptului.
5. {i s@ vor teame }i s@ vor ru}ina de Ethiopiia, n@deajdea sa }i de Eghipt, slava sa.
6. {i va zice l@cuitoriul ostrovului acestuia în zioa aceaea: «Iat@, aceasta era n@deajdea
noastr@, la carii am sc@pat spre agiutoriu, s@ ne izb@veasc@ de la fa]a împ@ratului assiriilor;
}i cum vom putea sc@pa noi?»”
Cap 21
Surparea Vavilonului prin medeani }i perseani. Povara Idumeii }i a Araviii.

1.

ovara m@rii pustie: „Precum volburile de c@tr@ Africa vin, din pustie vine, din
p@mânt groaznic,
2.
Vedeare grea mi s-au vestit. Cel ce e necredincios necredincios s@ poart@ }i
cel ce e jefuitoriu prad@. Suie-te la Elam, conocea}te Meadea; toat@ jemerea ei a înceta
o am f@cut.
3. Pentru aceaea s-au umplut coapsele meale de dureare, strâmtoare m-au cuprins, ca
str@mtoarea ceii ce na}te. C@zut-am auzând, turburatu-m-am v@zând.
4. Ve}tezitu-s-au inima mea, întunearecul m-au buiguiat. Vavilonul, iubita mea, pusu-s-au
mie spre minune.
5. Pune masa, socotea}te prin oglinde pre cei ce mânc@ }i beu. Scula]i, c@petenii, apuca]i
pav@za, ||
336r
6. C@ aceastea mi-au zis mie Domnul: «Mergi }i pune privighitoriu }i orice va vedea s@
vesteasc@».
7. {i am v@zut c@ru]a a doi c@l@ra}i, pre c@l@re]ul asinului }i c@l@re]ul c@milii. {i au privit
cu deadinsul cu mult@ vedeare.
8. {i au strâgat leul: «Preste straja Domnului eu sânt, stând pururea zioa; *}i preste paza *Avacu. 2, 1.
mea eu sânt, stând toate nop]ile.
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9. Iat@, acesta vine, c@l@re]u om de c@ru]@ de doi cai de c@l@re]i». {i au r@spuns }i au zis:
*«C@zut-au, c@zut-au Vavilonul }i toate ceale cioplite a dumnezeilor ei s-au zdrobit pre p@mânt!»
10. Îmbl@ti}ul mieu }i fiii ariii meale, carele am auzit de la Domnul oastelor, Dumnezeul
lui Israil, v-am vestit voao.
11. Povara Dumei c@tr@ mine strâg@ din Seir: «P@zitoriule, ce-i de noaptea, p@zitoriule,
ce-i de noaptea?»
12. Zis-au p@zitoriul: «Venit-au diminea]a }i noaptea. De c@uta]i, c@uta]i! Întoarce]i-v@, veni]i!»
13. Povara în Araviia; în dumbrav@ pân@ sara ve]i dormi în c@ile Dedanim.
14. Întâmpinând, s@tosului aduce]i ap@ cei ce l@cui] p@mântul crive]ului; cu pâni întâmpina]i
pre cel ce fuge.
15. C@ de la fa]a sabiilor au fugit, de la fa]a sabiii ce s@ apropie, de fa]a arcului încordat,
de fa]a greului r@zboiu.
16. C@ aceastea zice Domnul c@tr@ mine: «Înc@ într-un an, ca în anul slujitoriului, }i s@
va lua toat@ slava lui Chidar».
17. {i r@m@}i]ele num@rului s@get@torilor celor tari din fiii lui Chidar s@ vor sc@dea; c@
Domnul, Dumnezeul lui Israil, au gr@it”.
Cap 22
Cuvântul Domnului împrotiva Ierusalimului, a c@ria jefuire o plânge prorocul. {i cum c@,
p@r@sind pre Dumnezeu, în z@dar s@ înt@rea}te a sta împrotiva asiriilor. | Mustr@-s@, c@ci
când ar trebui a plânge, nesa]iului slujesc. {i, lep@dând pre Sovna, mai-marele
bisearicii s@ rânduia}te Eliachim, c@ruia mare puteare s@ d@.

1.
2.

336v

ovara V@lii Vedeniii. „Ce-]i iaste }i ]ie, c@ te -ai suit }i tu toat@ pre acoperi}uri?
Plin@ de strâgare, cetate groas@, cetate dân]uind. Uci}ii t@i nu sânt uci}i de
sabie, nici mor]i în r@zboiu.
3. Toate c@peteniile tale au fugit deodat@ }i greu au fost lega]i. To]i carii s-au aflat s-au
legat aseaminea, departe au fugit.
4. Pentru aceaea am zis: «Dep@rta]i-v@ de la mine! Amar voiu plânge. S@ nu v@ sirgui]i
a m@ mâng@ia pentru jaful feateai norodului mieu!
5. C@ zioa uciderii }i a c@lc@rii }i a plângerilor Domnului, Dumnezeului oastelor, în Valea
Vedeniii, ispitind zidul }i m@rit preste munte.
6. {i Eliam au luat tulba, c@ru]a omului c@l@re]u }i p@reatele l-au gonit pav@za.
7. {i vor fi v@ile tale ceale alease pline de c@r@u}i, }i c@l@ra}ii vor pune scaunele sale în
poart@
8. {i s@ va deascoperi acoperemântul Iudei }i vei vedea în zioa aceaea armele casii
dumbr@vii.
9. {i crep@turile cet@]ii lui David vei vedea, c@ s-au înmul]it. {i a]i adunat apele
sc@ld@toarei ceii din jos.
10. {i casele Ierusalimului a]i num@rat }i a]i strâcat casele spre înt@rirea zidului.
11. {i balt@ a]i f@cut între doao ziduri, la apa sc@ld@toarei ceii vechi. {i nu v-a]i uitat la
Cel ce o f@cuse }i Lucr@toriul ei de departe nu L-a]i v@zut.
12. {i va chema Domnul, Dumnezeul oastelor, în zioa aceaea la plângere }i la tânguire,
la ple}uire }i la îmbr@c@mintea cu sac.
13. *{i iat@, bucuriia }i veselia, a ucide vi]ei }i a junghiia berbeci, a mânca c@rnuri }i a
*În]elep. 2, 6.
337r
Jos 56, 12. bea vin: || ‘S@ mânc@m }i s@ bem, c@ mâne vom muri!’»
14. {i s-au descoperit în urechile meale glasul Domnului oastelor: «De s@ va slobozi
1 Cor. 15, 22.
nedreptatea aceasta voao, pân@ ce ve]i muri», zice Domnul, Dumnezeul oastelor.
15. Aceastea zice Domnul, Dumnezeul oastelor: «Mergi, într@ la cel ce l@cuia}te în cort,
la Sovnam, mai-marele bisearicii, }i vei zice c@tr@ dânsul:
16. ‘Ce tu aici sau ca cine e}ti aici? C@ ]-ai t@iat aici mormânt, t@iat-ai întru în@l]ime
pomenire cu deadinsul, în piatr@, cort ]ie.
17. Iat@, Domnul a treace te va face, precum s@ treace culcu}ul de g@ini }i ca o
îmbr@c@minte, a}a te va r@dica.
18. Cununând, te va încununa cu n@cazu, ca o lopt@ te va zvârli în p@mânt lat }i desf@tat.
Acolo vei muri }i acolo va fi c@ru]a slavei tale, ocara casii Domnului t@u.
19. {i te voiu scoate din starea ta }i din slujba ta; jos te voiu pune.
20. {i va fi în zioa aceaea, chema-voiu sluga Mea, Eliachim, fiiul lui Helchie.
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21. {i-l voiu îmbr@ca cu haina ta }i cu brâul t@u îl voiu înt@ri }i putearea ta o voiu da în
mâna lui. {i va fi ca un tat@ celor ce l@cuiesc în Ierusalim }i casii Iudei.
22. *{i voiu da cheia casii lui David preste um@rul lui. **{i va de}chide }i nu va fi cine *Apoc. 3, 7.
s@ închiz@; }i va închide }i nu va fi cine s@ de}chiz@.
**Iov 12, 14.
23. {i-l voiu înfinge cuiariu în loc credincios }i va fi spre scaunul slavei casii t@tâni-s@u.
24. {i vor spânzura preste ea toat@ slava casii t@tâni-s@u, multe fealiuri de vase, tot vasul
mic, de la vasele f@pturilor pân@ la tot vasul musicesc’.
25. În zioa aceaea – zice Domnul oastelor – s@ va lua cuiariul care au fost înfipt în loc credincios
}i s@ va frânge }i va c@dea }i va peri ceaea ce spânzur@ într-însul», c@ Domnul au gr@it”.
Cap 23 |
337v

Jefuirea Tirului la ani }as@zeaci a fi s@ vestea}te, pentru mândriia ei, }i dup@ aceaea s@ va
întoarce.

1.

ovara Tirului: „Urla]i, cor@biile m@rii, c@ s -au jefuit casa de unde s-au fost
obicinuit a veni, din p@mântul Chethim s -au descoperit lor.
2.
T@ce]i cei ce l@cui]i în ostrov, negu]@tori de la Sidon, cei ce trec cu cor@biile
marea te-au umplut.
3. În ape multe s@mân]a Nilului, s@ceri}ul râului, roadele lui. {i s-au f@cut negu]@toriia
noroadelor.
4. «Ru}ineaz@-te, Sidon», c@ zice marea; t@riia m@rii zicând: «Nu m-am chinuit a na}te
}i nu am n@scut }i n-am doicit tineri, nici la crea}tere am dus ficioare».
5. Deac@ s@ va auzi în Eghipt, le va p@rea r@u auzind din Tir.
6. Treace]i m@rile, urla] cei ce l@cui]i în ostrov!
7. Au nu a voastr@ ieste aceasta, carea s@ f@lea din zilele ceale vechi întru vechirea sa?
Duce-o-vor picioarele sale departe a nimernici.
8. Cine au gândit aceasta de Tir, cea oarecând încununat@, a c@ria negu]@tori, c@peteniile
}i câ}tig@torii ei, ale}ii p@mântului?
9. Domnul oastelor au gândit aceasta ca s@ trag@ mândria a toat@ slava }i spre ocar@
s@ duc@ pre to]i ale}ii p@mântului.
10. Treci p@mântul t@u ca râul, fata m@rii! Nu-]i ieste ]ie mai mult brâu.
11. Mâna sa o au întins preste mare, turburat-au împ@r@]iile. Domnul au poruncit asupra
lui Hanaan, ca s@ zdrobeasc@ pre cei tari ai lui.
12. {i au zis: «Nu vei adaoge mai mult a te f@li, hul@ suferind fecioara, fata Sionului. În
Chetim sculându-te vâsleaz@ }i acolo nu va fi ]ie odihn@.
13. Iat@ p@mântul Haldeilor, a}a norodul n-au fost, Assur o au întemeiat; spre robie au
dus pre cei tari ai ei, s@pat-au casele ei, pusu-o-au spre c@deare».
14. Urla]i, cor@biile m@rii, c@ s-au jefuit vârtutea voastr@!
15. {i va fi în zioa aceaea, întru uitare vei fi, o, Tire, }eptezeaci de ani, ca zilele unui
338r împ@rat. Iar@ dup@ }apte||zeaci de ani va fi Tirului ca cântecul curvei:
16. «Ia al@uta, încunjur@ cetatea, curv@, carea e}ti dat@ uit@rii. Bine cânt@, de multe ori
cânt@, ca s@ fie pomenirea ta!»
17. {i va fi dup@ }aptezeaci de ani, va cerceta Domnul Tirul }i o va întoarce la pre]urile
sale; }i iar@} va curvi cu toate împ@r@]iile p@mântului preste fa]a p@mântului.
18. {i vor fi negu]@toriile ei }i pre]urile ei sfin]ite Domnului. Nu s@ vor ascunde, nici s@
vor pitula, c@ celor ce vor l@cui înaintea Domnului va fi negu]@toria ei, s@ mânânce întru
îndestulare }i s@ se îmbrace pân@ la vechire”.
Cap 24
Realele care vrea Domnul pentru p@cate a toat@ lumea a-i face, puind îns@ }i mâng@iare
r@m@}i]elor. {i cât de înfrico}at@ va fi zioa înfrico}atei judec@]i.

1.

at@, Domnul va r@sipi p@mântul }i -l va goli }i va n@c@ji fa]a lui }i va pierde
l@cuitorii lui.
2.
*{i va fi ca norodul, a}a preotul; }i ca sluga, a}a st@pânul lui; ca slujnica, a}a *Ozie 4, 9.
st@pâna ei; ca cel ce cump@r@, a}a cel ce vinde; ca cel ce împrumuteaz@, a}a cel ce ia
împrumut; ca cel ce ceare înapoi, a}a cel ce-i datoriu.
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3. Cu r@sipire s@ va r@sipi p@mântul }i cu r@pire s@ va pr@da. C@ Domnul au gr@it cuvântul acesta.
4. Plâns-au }i au curs p@mântul }i au sl@bit; trecut-au lumea, sl@bit-au n@l]imea norodului
p@mântului.
5. {i p@mântul s-au pâng@rit de l@cuitorii s@i, c@ au trecut legile, schimbat-au leagea,
r@sipit-au a}ez@mântul cel veacinic.
6. Pentru aceasta, bl@st@mul va îmbuca p@mântul }i vor p@c@tui l@cuitorii lui; }i pentru
aceaea vor nebuni lucr@torii lui }i s@ vor l@sa oameni pu]ini.
7. Plâns-au culesul, sl@bit-au vi]a, gemut-au to]i cei ce s@ veseliia cu inima.
8. Încetat-au bucuria tâmpenelor, odihnit-au sunetul celor ce s@ veseliia, t@cut-au împreun@
dulcea]a al@utei. |
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9. Cu cântare nu vor bea vinul, amar@ va fi beutura celor ce o vor bea.
10. Zdrobit@ e cetatea de}ert@ciunii, închisu-s-au toat@ casa, nimene întrând.
11. Strâgare va fi preste vin în uli]e; pustiitu-s-au toat@ veseliia, trecut-au bucuriia p@mântului.
12. L@satu-s-au în cetate pustiirea }i sup@rarea va ap@sa por]ile.
13. C@ aceastea vor fi în mijlocul p@mântului, în mijlocul noroadelor. Precum când
pu]ine masline ce r@mân s-ar scutura din maslin }i strugurii, sfâr}indu-s@ culesul.
14. Ace}tia vor r@dica glasul s@u }i vor l@uda; deac@ s@ va sl@vi Domnul, vor rânteza din mare.
15. Pentru aceasta întru înv@]@turi sl@vi]i pre Domnul, în ostroavele m@rii numele Domnului,
Dumnezeului Israil.
16. De la marginile p@mântului laudele am auzit: „Slava celui drept”. {i am zis: „Taina
mea mie, amar mie; trecând au trecut legile }i cu treacerea celor ce trec au trecut”.
17. Groaz@ }i groap@ }i curs@ preste tine, cei ce-s l@cuitorii p@mântului.
18. {i va fi: *Cel ce va fugi de glasul îngrozirii va c@dea în groap@, s@ va ]inea în curs@;
c@ jgheaburile dintru în@l]imi s-au de}chis }i s@ vor lovi temeliile p@mântului.
19. Cu spargere s@ va sparge p@mântul, cu zdrobire s@ va zdrobi p@mântul, cu cl@tire
s@ va cl@ti p@mântul,
20. Cu mi}care s@ va mi}ca p@mântul ca beatul }i s@ va lua ca cortul unii nop]i; }i-l va
îngreoia r@otatea sa }i va c@dea }i nu va adaoge a s@ scula.
21. {i va fi în zioa aceaea, cerceta-va Domnul preste oastea ceriului întru-n@l]ime }i
preste împ@ra]ii p@mântului, carii sânt pre p@mânt.
22. {i s@ vor aduna în adunarea unii leg@turi spre balt@ }i s@ vor închide acolo în temni]@
}i || dup@ multe zile s@ vor cerceta.
339r
23. {i s@ va ru}ina luna }i s@ va sminti soarele când va împ@r@]i Domnul oastelor în
muntele Sionului }i în Ierusalim }i întru vedearea b@trânilor S@i va fi sl@vit.
Cap 25
Prorocul mul]@mea}te lui Dumnezeu pentru lucrurile lui ceale minunate }i pentru facerile de
bine ce va da norodului S@u în mu ntele Sionului.

1.

*Apoc. 7, 17
}i 21, 4.

oamne, Dumnezeul mieu e}ti Tu, în@l]a -Te-voiu }i m@ voiu m@rturisi numelui
T@u, c@ ai f@cut minunate gândurile ceale vechi credincioase. Amin.
2.
C@ ai pus cetatea spre mormânt, cetatea cea tare spre c@deare, casa celor
streini, ca s@ nu fie cetate }i în veac s@ nu s@ zideasc@.
3. Pentru aceasta Te va l@uda norodul cel tare, cetatea neamurilor celor vârtoase s@ va
teame de Tine.
4. C@ Te-ai f@cut t@rie s@racului, t@rie celui lipsit întru n@cazul s@u, n@deajde despre
volbur@, umbrire despre z@duf, c@ duhul celor vârto}i, ca volbura împingând p@reatele.
5. Ca z@duhul în seate, r@scoala celor streini o vei smeri }i ca cu câldura supt nor ce
înfierbânt@, odrasla celor tari a s@ ve}tezi o vei face.
6. {i va face Domnul oastelor tuturor noroadelor în muntele acesta osp@]u de ceale
grase, osp@]ul culesului de ceale grase cu m@duha, a culesului f@r@ drojdii.
7. {i va pr@p@di în muntele acesta fa]a leg@turii ce e legat@ preste toate noroadele }i pânza
carea o au urzit preste toate neamurile.
8. Pr@p@di-va moartea în veac *}i va }tearge Domnul Dumnezeu lacrima de la toat@ fa]a
339v
}i ocara no|rodului S@u o va lua din tot p@mântul, c@ Domnul au gr@it.
9. {i va zice în zioa aceaea: „Iat@, Dumnezeul nostru ieste acesta, a}teptatu-L- am pre
El }i ne va mântui. Acesta e Domnul, L-am suferit pre El, bucura-ne-vom }i ne vom veseli
întru mântuirea Lui”.
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10. C@ va petreace mâna Domnului în muntele acesta }i s@ va îmbl@ti Moav supt el,
precum s@ zdrobesc paiele în car.
11. {i-{i va întinde mânile Sale supt el, precum î} întinde cel ce înoat@ spre înotare. {i
va smeri slava lui cu înfrângerea mânilor lui.
12. {i înt@ririle zidurilor tale celor înalte împreun@ vor c@dea }i s@ vor smeri }i s@ vor trage
pre p@mânt pân@ la pulbere.
Cap 26
Cântecul de mul]@mit@ pentru în@l]area drep]ilor }i smerirea necredincio}ilor }i pentru înviiarea mor]ilor.

1.

n zioa aceaea s@ va cânta cântecul acesta în p@mântul Iudii: „Cetatea t@riii
noastre, Sion mântuitoriul, s@ va pune într-însa zid }i cel dinnaintea zidului.
2.
De}chide]i por]ile }i s@ între neamul cel drept ce p@zea}te adev@rul.
3. R@t@cirea cea veache au trecut. [inea-vei pacea; pace, c@ întru Tine am n@d@jduit.
4. N@d@jduit-a]i întru Domnul în veacuri veacinice, în Domnul, Dumnezeul cel tare ,
în veac.
5. C@ va pleca pre cei ce l@cuiesc întru-n@l]ime, cetatea cea înalt@ o va smeri. Smeri-o-va
pân@ la p@mânt, jos o va trage pân@ la pulbere.
6. C@lca-o-va piciorul, picioarele s@racilor, pa}ii lipsi]ilor.
7. C@rarea dreptului dreapt@ ieste, dreapt@ e calea dreptului a umbla. ||
8. {i întru c@rarea judec@]ilor Tale, Doamne, Te-am a}teptat. Numele T@u }i pomenirea
340r
Ta întru pofta sufletului.
9. Sufletul mieu Te-au dorit noaptea, ci }i cu sufletul mieu întru ceale dinlontru inimii
meale dimine]@ voiu mâneca la Tine.
Când vei face judec@]ile Tale pre p@mânt, dreptatea vor înv@]a l@cuitorii lumii.
10. S@ ne fie mil@ de cel necredincios }i nu va înv@]a dreptatea în p@mântul sfin]ilor,
întru carele au petrecut }i nu va vedea slava Domnului.
11. Doamne, înal]e-se mâna Ta }i s@ nu vaz@. Vaz@ }i s@ se ru}ineaze cei ce r@vnesc
norodului, }i focul pre protivnicii T@i s@-i îmbuce.
12. Doamne, da-vei pace noao, c@ toate lucrurile noastre le-ai lucrat noao.
13. Doamne, Dumnezeul nostru, st@pânitu-ne-au domni f@r@ de Tine, numai întru Tine
s@ ne aducem aminte de numele T@u.
14. Cei ce mor nu tr@iasc@, uriia}ii nu înviiaze, pentru aceaea i-ai cercetat }i i-ai zdrobit
}i ai pierdut toat@ pomenirea lor.
15. Îng@duit-ai neamului, Doamne, îng@duit-ai neamului. Au doar@ Te-ai sl@vit?
Dep@rtat-ai toate marginile p@mântului.
16. Doamne, întru strâmtoare Te-au cercat, întru n@caz de murmurare înv@]@tura Ta lor.
17. Precum ceaea ce z@mislea}te, apropiindu-s@ de-a na}te, durând-o, strâg@ întru
durerile sale, a}a ne-am f@cut de la fa]a Ta, Doamne.
18. Z@mislit-am }i ca cum am fi fost aproape de-a na}te }i am n@scut duh. Mântuiri n-am
340v f@cut pre p@mânt; pentru aceaea n-au c@|zut l@cuitorii p@mântului.
19. Vii vor fi mor]ii T@i, uci}ii miei vor înviia. De}tepta]i-v@ }i l@uda]i, cei ce l@cui]i în
praf. C@ rooa luminii, rooa Ta, }i p@mântul uriia}ilor îl vei trage spre c@deare.
20. Mergi, norodul mieu, într@ în c@mara ta, închide u}a ta preste tine, ascunde-te pu]in,
câtu} de cât, pân@ ce va treace urgiia.
21. *C@, iat@, Domnul va ie}i din locul S@u ca s@ cerceteaze r@otatea l@cuitoriului *Mih. 1, 3.
p@mântului împrotiva Lui }i va deascoperi p@mântul sângele s@u }i nu va mai acoperi
pre uci}ii s@i.
Cap 27
Pedeapsa lui Leviathan, p@rin]asca certarea Domnului spre fiii lui Israil. Cetatea cea înt@rit@ s@
va pustii. Fiii lui Israil, întor}i de la assiri }i din Eghipt, s@ vor închina Domnului în Ierusalim.

1.

n zioa aceaea va cerceta Domnul cu sabia Sa cea vârtoas@ }i mare }i tare,
preste Leviathan, }arpele verig@ }i preste Leviathan, }arpele col@cit }i va ucide
chitul care ieste în mare.
2. În zioa aceaea, viia vinului curat va cânta Lui.
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3. Eu, domnul cel ce o ]ii, degrab@ îi voiu închina, ca nu cumva s@ se cerceteaz@ împrotiva
ei, noaptea }i zioa o ]ii.
4. Urgie nu-m ieste mie. Cine m@ va da spin sau tuf@ în r@zboiu? P@}i-voiu preste ea,
aprinde-o-voiu aseaminea.
5. Au mai bine va ]inea t@ria mea, face-va pace mie, pace va face mie?
6. Cei ce într@ cu n@v@lire la Iacov înfluri-va; }i va odr@sli Israil }i vor umplea fa]a p@mântului
de s@mân]@.
7. Au doar@ lâng@ rana celui ce-l lovea}te l-au lovit? Nu precum au ucis pre uci}ii lui, ||
341r
a}a au fost ucis?
8. În m@sur@ împrotiva m@surii, când s@ va lep@da o vei judeca. Cugetat-au întru duhul
s@u cel vârtos în zi de z@duh.
9. Dript aceaea, pentru aceasta s@ va ierta nedreptatea casii lui Iacov }i acesta tot rodul,
ca s@ s@ ia tot p@catul lui deac@ va pune toate pietrile oltariului; ca pietrile ceale de cenu}e
zdrobite, nu vor sta grânci }i bisearicile bozilor.
10. C@ cetatea cea înt@rit@ va fi pustie, cea frumoas@ s@ va l@sa }i s@ va slobozi ca pustiia.
Acolo s@ va pa}te vi]elul }i acolo s@ va culca }i va mistui vârfurile ei.
11. În seacet@ s@ceri}ele ei s@ vor zdrobi, muierile venind }i înv@]ind-o. C@ nu e norodul
în]elept, pentru aceaea nu-i va fi mil@ de el Celui ce l-au f@cut pre el }i Cel ce l-au închipuit
pre el nu-i va îng@dui.
12. {i va fi în zioa aceaea, va lovi Domnul de la matca râului pân@ la r@pejunea Eghiptului.
{i voi v@ ve]i aduna câte unul }i câte unul fiii lui Israil.
13. {i va fi în zioa aceaea, s@ va r@suna cu trâmbi]@ mare }i vor veni cei ce era pierdu]i
din p@mântul assirilor }i cei ce r@m@sease în p@mântul Eghiptului }i s@ vor închina Domnului
în muntele cel sfânt, în Ierusalim.
Cap 28
Israeliteanilor celor mândri }i be]ivi le amân@n]@ Domnul, pentru c@ preo]ii s@ dedau be]iii }i
c@peteniile hulesc cuvintele }i amân@n]@rile prorocilor, puindu- }i minciuna n@deajdea sa.
Despre piatra unghiului în temeliile Sionului a s@ pune. Despre pedeapsa celor
ce hulesc }i mâng@iare a pu]ânii buni.

1.

mar cununii mândriii, be]ivilor lui Efrem }i floarei ce cade slavei în@l]@rii lui,
carii era în vârful v@lii ceii grase, r@t@cind de vin!
2.
Iat@, Cel Putearnic }i Tare, Domnul, ca pornirea grin|dinii volbura rupând, 341v
ca pornirea apelor multe ce s@ vars@ }i slobozite preste p@mânt desf@tat.
3. Cu picioarele s@ va c@lca cununa mândriii celor be]ivi a lui Efrem.
4. {i va fi, c@zând floarea slavii buieciii lui, ce iaste preste crea}tetul v@lii celor grase, ca
cel vremealnic mai înainte de coacerea toamnei, la carele uitându-s@, v@zându-l, îndat@
câtu-l va prinde cu mâna, îl va îmbuca.
5. În zioa aceaea va fi Domnul oastelor cununa slavei }i îngr@direa de bucurie celui r@mas
norodului S@u
6. {i duhul judec@]ii celui ce }ade la judecat@ }i t@ria celor ce s@ vor întoarce de la r@zboiu la poart@.
7. Ci }i ace}tia pentru vin n-au }tiut }i pentru be]ie au r@t@cit. Preotul }i prorocul n-au
}tiut pentru be]iia, sorbi]i au fost de vin, r@t@cit-au întru be]ie, n-au }tiut pre Cel ce veade,
n-au cunoscut judecata.
8. C@ toate measele s-au umplut de borât }i de groz@vii, a}a cât nu mai era loc.
9. Pre carele va deprinde înv@]@tura }i pre carele va face a în]eleage auzitul? Pre cei
în]@rca]i de lapte, pre cei smul}i de la ]â]@.
10. Pentru c@ poruncea}te, iar@ poruncea}te, poruncea}te, iar@ poruncea}te, a}tapt@,
iar@ a}tapt@, a}tapt@, iar@ a}tapt@, pu]in acolo, pu]in acolo.
11. *C@ în graiul buzelor }i cu alt@ limb@ va gr@i c@tr@ norodul acesta,
*1 Cor. 14, 21.
12. C@ruia au zis: „Aceasta-i odihna mea, mâng@ia]i pre cel obosit, }i aceasta e
stâmp@rarea mea”. {i n-au vrut a auzi.
13. {i le va fi lor cuvântul Domnului: „Poruncea}te, iar@ poruncea}te, poruncea}te, iar@
poruncea}te; a}tapt@, iar@ a}tapt@, a}tapt@, iar@ a}tapt@, pu]in acolo, pu]in acolo”, ca s@
mearg@ }i s@ caz@ înd@r@pt }i s@ se zdrobeasc@ }i s@ caz@ în curs@ }i s@ se prinz@. ||
14. Pentru aceasta auzi]i cuvântul Domnului, oameni hulitori, cei ce domni]i preste 342r
norodul mieu, care ieste în Ierusalim.
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15. C@ a]i zis: „F@cut-am l eg@tur@ cu moartea }i cu iadul am f@cut togmeal@. Biciul
v@rsindu-s@, când va treace nu va veni preste noi, c@ am pus minciuna n@deajdea noastr@
}i cu minciuna am fost acoperi]i”.
16. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul Dumnezeu: *„Iat@, Eu voiu trimite în temeliile
Sionului piatr@, piatr@ aleas@, de unghiu, scump@, în temelie întemeiat@. Cel ce va creade
nu gr@beasc@.
17. {i voiu pune în cântariu judecata }i dreptatea în m@sur@; }i va r@sipi grindinea
n@deajdea minciunii }i acoperemântul îl vor povoia apele.
18. {i s@ va }tearge leg@tura voastr@ cea de moarte }i togmeala voastr@ cu iadul nu va
sta. Biciul v@rsindu-s@ când va treace, ve]i fi lui spre c@lcare.
19. Oricând va treace, v@ va lua, c@ diminea]a din diminea]@ va treace, zioa }i noaptea,
}i numai însu}i n@cazul va da în]eleagere auzitului”.
20. C@ s-au îngustat a}ternutul, a}a ca s@ caz@ altul, }i pla}ca scurt@ pre amândoi nu-i
poate acoperi.
21. *C@ci ca în muntele desp@r]irilor va sta Domnul, ca în valea cea din Gavaon s@ va
mâniia ca s@-}i fac@ lucrul S@u, strein@ lucrarea Lui, s@-}i lucre lucrul S@u; nimearnic e
lucrul Lui de la Dânsul.
22. {i acum s@ nu batjocori]i, ca nu cumva s@ se strâng@ leg@turile voastre, c@ s@vâr}irea
}i scurtarea am auzit de la Domnul, Dumnezeul oastelor, preste tot p@mântul.
23. Lua]i în urechi }i cuprinde]i glasul mieu, lua]i aminte }i asculta]i graiul mieu!
24. Au doar@ toat@ zioa va ara plugariul ca s@ samine, t@ia-va }i va gr@pa p@mântul
s@u? |
25. Au nu deac@ va as@m@na fa]a lui, va s@m@na ghith }i cumin va r@sipi }i va pune grâul
pre rând }i orzul }i m@laiul }i odosul în marginile sale?
26. {i o va deprinde în judecat@; Dumnezeul s@u îl va înv@]a.
27. C@ nu cu hir@staie s@ va îmbl@ti ghith, nici roata carului preste cumin s@ va întoarce,
ci cu varga s@ va îmbl@ti ghith, }i cuminul cu toiagul.
28. Iar@ pânea s@ va sf@râma, îns@ nu în veac îmbl@tind o va îmbl@ti, nici o va n@c@ji
roata carului, nici cu unghile sale îl va sf@rma.
29. {i aceasta de la Domnul, Dumnezeul oastelor, au ie}it, ca s@ fac@ minunat sfatul }i
s@ m@reasc@ dreptatea.
Cap 29
Conocirea }i n@c@jirea Ierusalimului, sf@rmarea neamurilor celor ce o au conocit. Despre
cartea cea îns@mnat@ }i urârea jidovilor. Amar celor adânci cu inima s@ veastea}te.
R@m@}i]ele lui Iacov zice c@ s@ vor lumina }i la Dumnezeu
s@ vor întoarce.

1.

mar lui Ariil, Ariil cetatea carea o au prins David; adaosu-s-au an c@tr@ an,
praznicele au trecut.
2.
{i voiu încungiura cu }an] pre Ariil }i va fi trist@ }i m@hnit@ }i va fi mie ca Ariil.
3. {i voiu încungiura ca un ocol împrejurul t@u }i voiu arunca }an] asupra ta }i înt@riri
voiu pune spre conocirea ta.
4. Smeri-te-vei, din p@mânt vei gr@i }i din praf s@ va auzi graiul t@u, }i va fi ca a pithonului
glasul t@u }i din pulbere graiul t@u va }opti.
5. {i va fi ca pulberea sup]ire mul]imea celor ce te vor vântura }i ca pozderiia ce treace
343r mul]imea ce||lor ce au biruit împrotiva ta.
6. {i va fi de n@prazn@ degrab@, de la Domnul oastelor s@ va cerceta întru tresnet }i
cl@tirea p@mântului }i în glas mare de volbur@ }i de vifor }i de v@paie de foc mistuitoriu.
7. {i va fi ca visul vedeniii de noaptea mul]imea tuturor neamurilor carele au t@b@rât
împrotiva Ariil }i to]i cei ce au o}tit }i au conocit }i au biruit asupra ei.
8. {i precum visaz@ cel fl@mând }i mânc@, iar@ deac@ s@ trezea}te, de}ert e sufletul lui }i,
precum visaz@ cel s@tos }i bea }i, dup@ ce s@ trezea}te obosit, înc@ i-i seate }i sufletul lui de}ert
e, a}a va fi mul]imea tuturor neamurilor care au t@b@rât împrotiva muntelui Sionului.
9. Ame]i]i-v@ }i v@ mira]i, înv@lui]i-v@ }i v@ îndoi]i; îmb@ta]i-v@, }i nu de vin; cl@ti]i-v@,
}i nu de be]ie,
10. Pentru c@ v-au mestecat voao Domnul duhul durmit@rii, închide-va ochii vo}tri
prorocii }i c@peteniile voastre; cei ce v@d videnii îi va acoperi.
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11. {i v@ va fi voao vedeniia tuturor ca cuvintele c@r]ii pecetluite carea, dându-s@ celui
ce }ti slovele, vor zice: „Citea}te aceasta!” {i va r@spunde: „Nu o pociu, c@-i pecetluit@”.
12. {i s@ va da cartea celui ce nu cunoa}te slovele }i i s@ va zice: „Cetea}te!” {i va
r@spunde: „Nu cunosc slovele”.
13. {i au zis Domnul: „Pentru *c@ s@ apropie norodul acesta cu gura sa }i cu buzele sale
M@ sl@vea}te, iar@ inima lui departe-i de la Mine }i s-au temut de Mine pentru porunca
omeneasc@ }i pentru înv@]@turi,
14. Pentru aceaea, iat@, Eu voiu adaoge ca s@ fac mirare norodului acestuia cu minune
mare }i groaznic@. *C@ va peri în]elepciunea de la în]elep]ii lui | }i în]eleagerea celor 343v
precepu]i ai lui s@ va ascunde.
15. Amar celor ce sânte]i adânci cu inima, ca s@ ascunde]i de Domnul sfatul, a c@rora
sânt întru întunearec lucrurile }i zic: *„Cine ne veade }i cine ne cunoa}te?”
16. Înd@r@tnic@ e gândirea voastr@ aceasta, ca cum ar gândi tina împrotiva olariului }i
s@ zic@ lucrul lucr@toriului s@u: „Nu m-ai f@cut”, }i cel închipuit s@ zic@ ziditoriului s@u: „Nu
în]@legi”.
17. Au nu înc@ întru pu]in }i întru scurt s@ va întoarce Livanul întru Carmil }i Carmilul
spre dumbrav@ s@ va socoti?
18. {i vor auzi în zioa aceaea surzii cuvintele c@r]ii }i dintru întunearec }i din cea]@ ochii
orbilor vor vedea
19. {i vor adaoge cei blânzi veselie întru Domnul }i oamenii cei s@raci întru sfâ ntul lui
Israil s@ vor bucura.
20. C@ au sc@zut cel ce biruia, s@vâr}itu-s-au hulitoriul }i s-au t@iat to]i cei ce p@ziia preste
nedreptate,
21. Cei ce f@cea a p@c@tui pre oameni în cuvânt, }i pre cel ce-i certa în poart@ îl clevetea,
}i s-au ab@tut în de}ert de la cel drept.
22. Pentru aceastea, aceasta zice Domnul c@tr@ casa lui Iacov, cel ce au r@scump@rat
pre Avraam: „Nu numai s@ va ru}ina Iacov, nici numai fa]a lui s@ va ro}i,
23. Ci, deac@ va vedea pre fiii s@i, lucrul mânilor Meale în mijlocul s@u sfin]ind numele
Mieu }i vor sfin]i sfatul lui Iacov }i pre Dumnezeul lui Israil vor propovedui.
24. {i vor }ti cei ce r@t@cesc cu duhul în]eleagerea, }i }optitorii vor înv@]a leagea”.
Cap 30
Amân@n]are asupra jidovilor, carii nesf@tuind pre Domnul, asuprindu-i assirii, sc@pa la eghipteani.
{i nevrând ei a asculta dojenirea prorocilor, || ci de}arte folosân]e c@utând, greu n@caz
le vestea}te. {i cât e de milostiv Dumnezeu celor ce s@ întorc la El. {i despre marea
fericirea celor ce s@ întorc }i judecata celor necredincio}i.

1. „

344r

mar fiilor p@r@sitori – zice Domnul – ca s@ face]i sfat, }i nu dintru Mine, }i s@
urzi]i pânz@, }i nu prin Duhul Mieu, s@ adaoge]i p@cat preste p@cat.
2 .
Cei ce umbla]i s@ v@ pogorâ]i în Eghipt }i gura Mea n-a]i întrebat, n@d@jduind
ajutoriu întru t@riia lui Faraon }i având n@deajde în umbra Eghiptului.
3. {i v@ va fi voao t@riia lui Faraon spre ru}inare }i n@deajdea umbrii Eghiptului spre ocar@.
4. C@ era în Tanis c@peteniile tale, }i solii t@i pân@ la Hane}i au ajuns.
5. To]i s-au ru}inat de norodul cel ce nu le-au putut folosi, nu le-au fost spre ajutoriu }i
spre oarece folos, ci spre ru}inare }i spre batjocur@”.
6. Sarcina dobitoacelor crive]ului în p@mântul cel de n@caz }i de strâmtoare, lei]a }i leul
dintr-în}ii, n@pârca }i vasiliscul zburând, purtând preste umerele dobitoacelor bog@]iile sale
}i preste ghebul c@milelor comoarele sale la norodul ce nu le va putea folosi.
7. C@ Eghiptul în z@dar }i în de}ert va ajuta; pentru aceaea am strâgat c@tr@ dân}ii:
„Numai mândriia ieste, a}az@-te!”
8. Acum, dar@, întrând, scrie-i pre leaspede }i în carte cu de-adinsul scrie aceaea }i va
fi în zioa mai de pre urm@ spre m@rturie pân@ în veac.
9. C@ norodul spre mânie înt@râtând ieste }i fiii mincino}i, fii ce nu vreau a asculta leagea
lui Dumnezeu.
10. Cei ce zic celor ce v@d: „S@ nu vede]i!” }i celor ce privesc: „S@ nu privi]i noao ceale
ce sânt drepte, gr@i]i-ne noao ceale ce plac, vede] noao gre}alele. |
11. Lua]i de la mine calea, abate]i de la mine c@rarea, înceteaze de la fa]a noastr@ sf@ntul 344v
lui Israil!”
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12. Pentru aceaea, aceastea zice sfântul lui Israil: „Pentru aceaea c@ ai urgisit cuvântul
acesta }i ai n@d@jduit în hul@ }i în gâlceav@ }i v-a]i r@zimat de dânsa,
13. Pentru aceaea v@ va fi voao nedreptatea aceasta ca o ruptur@ c@zând }i cercat@ în
zâd înalt, c@ degrab@, când nu s@ n@d@jduia}te, va veni zdrobirea ei.
14. {i s@ va sf@râma, precum s@ zdrobea}te vasul olariului, cu zdrobire tare foarte. {i
nu s@ va afla din sf@rmiturile ei hârb în care s@ se poarte foc}or din aprindere sau s@ se
scoat@ o ]ir@ de ap@ din groap@”.
15. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu, sfântul lui Israil: „De v@ ve]i întoarce }i v@ ve]i
odihni, v@ ve]i mântui. Întru t@ceare }i în n@deajde va fi t@riia voastr@”. {i nu a]i vrut.
16. {i a]i zis: „Nicidecum, ci la cai vom sc@pa”. Pentru aceaea ve]i fugi. „{i pre cei iu]i
vom înc@leca”. Pentru aceaea, mai iu]i vor fi cei ce v@ vor goni pre voi.
17. O mie de oameni de la fa]a groazei unuia }i de fa]a groazei cinci ve]i fugi, pân@ când
v@ ve]i l@sa ca c@targa cor@biii în v@rful muntelui }i ca un s@mn preste deal.
18. Pentru aceaea a}tapt@ Domnul s@ Se milostiveasc@ spre voi }i pentru aceaea S@ va
în@l]a îng@duindu-v@, c@ Dumnezeul judec@]ii e Domnul, ferici]i to]i cei ce-L a}tapt@ pre El.
19. C@ norodul Sionului va l@cui în Ierusalim. Plân|| gând nicidecum vei plânge,
345r
milostivindu-S@, S@ va milostivi spre tine. La glasul strâg@rii tale, îndat@ cât va auzi va
r@spunde ]ie.
20. {i v@ va da Domnul pâne strâns@ }i ap@ scurt@ }i nu va face a zbura de la tine mai
mult înv@]@toriul t@u; }i vor fi ochii t@i v@zând pre dascalul t@u.
21. {i urechile tale vor auzi cuvântul Celui ce dojenea}te dinapoi: „Aceasta iaste calea,
umbla]i printr-însa }i nu v@ abate]i nici spre dreapta, nici spre stânga”.
22. {i vei spurca t@blile celor cioplite din argintul t@u }i v@jmântul cel ]@sut din aurul t@u
}i le vei r@sipi ca necur@]iia ceii lunatece. „Ie}i”, îi vei zice.
23. {i s@ va da ploaia s@min]ii tale, oriunde vei s@m@na pre p@mânt, }i pânea roadelor
p@mântului va fi de prisosit }i gras@; pa}te-s@-va în mo}iia ta în zioa aceaea mielul desf@tat.
24. {i taurii t@i }i puii cei de asin carii lucr@ p@mântul vor mânca mestec@tur@, precum
în arie s-au vânturat.
25. {i vor fi preste tot muntele înalt }i preste tot dealul r@dicat p@raie de ape curg@toare
în zioa uciderii a multora, când vor c@dea turnurile.
26. {i va fi lumina lunii ca lumina soarelui }i lumina soarelui va fi în}eptit@ ca lumina a
}apte zile, în zioa în carea va lega Domnul rana norodului S@u }i lovitura ranei lui o va
vindeca.
27. Iat@, numele Domnului vine de departe, ar@tând putearea Lui }i greu a-L suferi.
Buzele Lui pline sânt de urgie }i limba Lui, ca focul ce mistuia}te. |
28. Duhul Lui, ca r@pegiunea ce s@ vars@ pân@ la jum@tate de deal, a pierde noroadele
345v
spre nimica }i frâul r@t@cirii ce era în f@lcile noroadelor.
29. Cântecul v@ va fi voao ca noaptea praznicului sfin]it }i veseliia inimii, ca cel ce mearge
cu fluierul, s@ între în muntele Domnului, la cel tare a lui Israil.
30. {i auzit@ va face Domnul slava glasului S@u }i groaza bra]ului S@u va ar@ta întru
amân@n]area iu]imii }i, în v@paia de foc ce mistuia}te, îl va lovi în volbur@ }i în piatr@ de
grindine.
31. C@ de glasul Domnului s@ va sp@imânta Assur, cu varga lovit.
32. {i va fi treacerea varghei întemeiat@, pre carea o va face Domnul a s@ odihni preste
el în tâmpene }i în al@ute }i în r@zboaie alease îi va învinge.
33. C@-i g@tit@ de ieri Tofeth, de la împ@ratul e g@tit@, adânc@ }i desf@tat@; hrana ei, focul
}i leamne multe, suflarea Domnului, ca r@pegiunea de piatr@ pucioas@ aprinzând-o.
Cap 31
Pre jidovi, carii p@r@sând n@deajdea cea c@tr@ Dumnezeu, la eghipteani }i la omene}ti ajutoriu
scap@, îi vestea}te c@ s@ vor mistui împreun@ cu ajutorii s@i. Iar@ cei ce s@ vor întoarce c@tr@
Domnul cu dumnezeiasca puteare s@ vor izb@vi.

1.

mar celor ce s@ pogor în Eghipt la ajutoriu, în cai n@d@jduind }i având
n@deajdea în c@ru]e, c@ multe sânt }i în c@l@re]i, c@-s putearnici foarte; }i nu
s-au n@d@jduit spre sfatul lui || Israil }i pre Domnul nu l-au c@utat.
346r
2. Iar@ El în]elept au adus r@ul }i cuvintele Sale nu le-au dep@rtat. {i s@ va scula împrotiva
casii celor r@i }i împrotiva ajutoriului celor ce lucr@ nedreptate.
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3. Eghiptul e om }i nu Dumnezeu }i caii lor, trup }i nu duh. {i Domnul va pleca mâna
Sa }i va c@dea ajutoriul; }i va c@dea c@ruia i s@ d@ ajutoriul }i împreun@ to]i s@ vor mistui.
4. C@ aceastea zice Domnul c@tr@ mine: „Precum de-ar r@gni leul }i puiul de leu preste
prada sa }i, deac@-l va întimpina mul]ime de p@stori, de glasul lor nu s@ va înfrico}a }i de
mul]imea lor nu s@ va sp@imânta, a}a s@ va pogorî Domnul oastelor, s@ t@b@rasc@ preste
muntele Sionului }i preste dealul lui.
5. Ca paserile ce zboar@, a}a va acoperi Domnul oastelor Ierusalimul, acoperind }i
izb@vind, trecând }i mântuind.
6. Întoarce]i-v@, precum întru adânc v-a]i fost dep@rtat, fiii lui Israil!
7. C@ în zioa aceaea va lep@da omul idolii s@i cei de argint }i idolii s@i cei de aur pre
carii i-au f@cut voao mânile voastre spre p@cat.
8. {i va c@dea Assur de sabie, nu omeneasc@, }i sabiia, nu a omului, îl va îmbuca, }i va
fugi, nu de fa]a sabiii; }i tinerii lui vor fi d@jduitori.
9. {i t@riia lui de groaz@ va treace }i s@ vor sp@imânta fugând c@peteniile lui, zis-au
Domnul, al c@ruia foc e în Sion }i cuptoriul Lui în Ierusalim.
Cap 32 |
Despre împ@ratul }i c@petenii carii vor împ@r@]i întru dreptate }i despre a supusului norod
fericire. Iar@ c@peteniii bolunde }i muierilor celor bogate viitoarea pedeaps@ li s@ vestea}te
}i frumsea]ea p@cii }i odihn@ g@zdac@ s@ f@g@duia}te norodului lui Dumnezeu.

1.

346v

at@, întru dreptate va împ@r@]i împ@ratul }i c@peteniile întru judecat@ vor
pov@]ui.
2.
{i va fi omul ca cel ce s@ ascunde de vânt }i s@ t@inuia}te de vifor, ca p@raiele
apelor în seate }i ca umbra pietrii plecate în p@mânt pustiiu. ||
3. Nu vor p@injeni ochii celor ce v@d }i urechile celor ce aud cu deadinsul vor asculta. 347r
4. {i inima bolunzilor va în]eleage }tiin]a }i limba gângavilor degrab@ va gr@i }i neatede.
5. Nu s@ va mai chema cel ce e neîn]elept c@petenie, nici cel viclean s@ va chema mai mare.
6. C@ cel bolund nebunii va gr@i }i inima lui va face nedreptate ca s@ ispr@veasc@
f@]@rnicia }i s@ gr@iasc@ c@tr@ Domnul }alnic, }i de}ert s@ fac@ sufletul celui fl@mând }i
beutura celui s@tos s@ o iaie.
7. Vasele celui }alnic reale sânt, c@ el }-au togmit gândurile a pierde pre cei blânzi prin
cuvânt de minciun@, când gr@ia cel s@rac judecat@.
8. Iar@ c@peteniia ceale ce-s vreadnice de c@petenie va gândi }i însu}i preste pov@]uitori va sta.
9. Muieri g@zdace, scula]i-v@ }i auzi]i glasul Mieu! Feate ce n@d@jdui]i, lua]i în urechi
graiul Mieu!
10. C@ dup@ zile }i un an voi v@ ve]i turbura, n@d@jduindu-v@ c@ s-au sfâr}it culesul,
culeagere mai mult nu va veni.
11. Încremeni]i-v@, ceale bogate, turbura]i-v@, ceale ce n@d@jdui]i! Dezbr@ca]i-v@ }i v@
ru}ina]i, încinge]i coapsele voastre!
12. Preste ]â]e plânge]i, preste ]ara cea dorit@, preste viia cea roditoare.
13. Preste p@mântul norodului Mieu spini }i tufe s@ vor sui, cu cât mai vârtos preste casele
ceale de bucurie a cet@]ii ce dân]uia}te! |
14. C@ci casa s-au slobozit, mul]imea cet@]ii s-au l@sat, întunearec }i pip@ire s-au f@cut 347v
preste pe}teri pân@ în veac. Bucuriia asinilor celor s@lbateci, p@}une turmelor,
15. Pân@ ce s@ va v@rsa preste noi Duhul din n@l]ime }i va fi pustiia spre Carmil }i
Carmilul spre dumbrav@ s@ va socoti.
16. {i va l@cui în pustie judecata }i dreptatea în Carmil va }edea.
17. {i va fi lucrul drept@]ii pacea }i cinstea drept@]ii, t@cearea }i negrije pân@ în veac.
18. {i va }edea norodul Mieu întru frumsea]ea p@cii }i întru corturile n@dejdii }i întru
odihn@ bogat@.
19. Iar@ grindinea întru pogorârea dumbr@vii }i cu smerenie s@ va smeri cetatea.
20. Ferici]i cei ce s@m@na]i preste toate apele, trimi]ind piciorul boului }i a asinului.
Cap 33
Mestecat despre oborârea lui Senaheriv vorbea}te }i despre slobozirea jidovilor }i despre
în@l]imea dumnezeie}tii puteri. S@ pornea}te asupra f@]arnicilor. {i cum trebuie s@ fie
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cei ce vor l@cui cu Domnul întru în@l]ime. Iar@ Ierusalimul va fi l@ca}ul bogat întru carea s@ va
m@ri Domnul }i puitoriul de leage al nostru.

1.

mar celui ce pr@dezi, au nu }i tu vei fi pr@dat? {i cel ce urgisea}ti, au nu }i tu vei fi
urgisit? Deac@ vei sfâr}i a pr@da, te vei pr@da; deac@ te vei osteni a urgisi, te vei urgisi.
348r
2.
Doamne, miluia}te-ne, c@ pre Ti ne Te-am a}teptat! || Fii bra]ul nostru spre
diminea]a }i mântuirea noastr@ în vreame de n@cazu.
3. De glasul îngerului au fugit noroadele }i de la în@l]area Ta s-au r@sipit neamurile.
4. {i s@ vor aduna jafurile voastre precum s@ culeaje gândacul, precum când sânt pline
gropile de el.
5. M@ritu-S-au Domnul c@ au l@cuit întru-n@l]ime, împlut-au Sionul de judecat@ }i de dreptate.
6. {i va fi credin]@ în vremile tale; bog@]iile mântuirii, în]elepciunea }i }tiin]a; frica
Domnului, aceasta iaste comoara ei.
7. Iat@, v@zând vor strâga afar@, îngerii p@cii amar vor plânge.
8. R@sipitu-s-au c@ile, încetat-au cel ce treace pre c@rare, netreabnic s-au f@cut a}ez@mântul,
lep@dat-au cet@]ile, n-au socotit oamenii.
9. Plâns-au }i s-au lâncevit p@mântul, mestecatu-s-au Livanul }i au asurzit }i s -au f@cut
Saron ca pustiiul }i s-au lovit Vasanul }i Carmilul.
10. „Acum M@ voiu scula – zice Domnul – acum M@ voiu în@l]a, acum M@ voiu r@dica.
11. Z@misli-ve]i z@duh, na}te-ve]i pozd@râie, duhul vostru ca focul v@ va arde pre voi.
12. {i vor fi noroadele ca cenu}a din aprindere, spinii aduna]i cu foc s@ vor arde.
13. Auzi]i cei de departe ceale ce am f@cut }i cunoa}te]i, vecinilor, t@ria Mea!
14. Zdrobitu-s-au în Sion cei p@c@to}i, st@pânit-au cutremurul pre cei f@]arnici. Cine dintre
voi va putea l@cui cu focul cel mistuitoriu? Cine dintre voi va l@cui cu focurile ceale veacinice?
15. *Cel ce umbl@ întru drept@]i }i gr@ia}te ade|v@rul, cel ce leap@d@ l@comiia din hul@ *Psal. 14, 2.
348v
}i-} scutur@ mânile sale de toat@ d@ruirea, cel ce-}i astup@ urechile s@ nu auz@ sângele }i-}
închide ochii s@ nu vaz@ r@ul,
16. Acela întru ceale înalte va l@cui, înt@riri de pietri în@l]imea lui, pâne lui s-au dat, apele
lui credincioase sânt.
17. Pre împ@ratul întru podoaba sa l-or vedea ochii lui, privi-va p@mântul de departe.
18. Inima ta va cugeta frica: *„Unde iaste cel înv@]at? Unde e cel ce cump@nea}te *1 Cor. 1, 20.
cuvintele legii? Unde e înv@]@toriul pruncilor?”
19. Pre norodul cel neru}inos nu-l vei vedea, norodul cel de cuvânt înalt, a}a ca s@ nu
po]i în]eleage limpezirea limbii lui, întru carele nu e nici o în]elepciune.
20. Uit@-te la Sion, cetatea pr@znuirii noastre! Ochii t@i vor vedea Ierusalimul, l@ca}ul
cel bogat, cortul, carele nicidecum nu s@ va putea treace de-acolo, nici s@ vor lua cuiele
lui în veac }i toate funi}oarele lui nu s@ vor rumpe.
21. C@ numai acolo m@rit ieste Domnul nostru. Locul râurilor, p@raie late }i de}chise.
Nu va treace printr-însul luntrea v@nsl@torilor, nici corabiia cea mare va p@}i preste dânsul.
22. C@ Domnul e judec@toriul nostru, Domnul, puitoriul de leage al nostru, Domnul,
Împ@ratul nostru, El ne va mântui pre noi.
23. Slobozitu-s-au funi}oarele tale }i nu vor birui. A}a va fi vitreala ta, ca s@ nu po]i
dep@rta s@mnul; atunci s@ vor împ@r]i jafuri de multe pr@zi, }topii vor r@pi r@pire.
24. Nici va zice vecinul: „Lâncezitu-m-ai”. Norodul cel ce l@cuia}te într-însa, lua-s@-va
de la el nedreptatea. ||
Cap 34

349r

Aspra lui Dumnezeu izbând@ despre toate neamurile. {i zdrobirea Idumeii. {i b@taia cea de
pururea s@ vestea}te.

1.

propia]i-v@, neamuri, }i auzi]i, }i noroade, lua] aminte! Auz@ p@mântul }i
plinirea lui, lumea }i toat@ odrazla ei!
2.
C@ urgia Domnului e preste toate neamurile }i iu]imea preste toat@ oastea
lor. Ucisu-i-au }i i-au dat spre ucidere.
3. Uci}ii lor s@ vor lep@da }i din trupurile lor s@ va sui putoare. Împu]i-s@-vor mun]ii de
sângele lor.
4. {i s@ va ve}tezi toat@ oastea cereasc@ }i s@ vor înv@lui ca cartea ceriului. {i toat@ oastea
lor va curge, precum cade foaia din vie }i din zmochin.
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5. C@ s-au îmb@tat în ceriu sabiia Mea. Iat@, preste Idumeia s@ va pogorî }i preste norodul
uciderii Meale la judecat@.
6. Sabiia Domnului s-au umplut de sânge, îngro}atu-s-au de gr@sime din sângele mieilor
}i al ]apilor, din sângele berbecilor celor m@duho}i, c@ jârtva Domnului în Vosra }i ucidere
mare în p@mântul Edomului.
7. {i s@ vor pogorî unicorni cu ei }i tauri cu cei putearnici. Îmb@ta-s@-va p@mântul lor
de sânge }i locul lor de untura celor grase.
8. C@ zioa izbândii Domnului, anul r@spl@tirii lor, a judec@]ii Sionului.
9. {i s@ vor întoarce r@pegiunile ei în r@}in@ }i p@mântul ei în piatr@ pucioas@. {i va fi
p@mântul ei spre r@}in@ arzând, |
10. Noaptea }i zioa nu s@ va stânge, în veac s@ va sui fumul ei. Din neam în neam s@ 349v
va pustii, în veacii veacilor nu va fi s@ treac@ printr-însa.
11. {i o va st@pâni onocrotanul }i ariciul, ivis }i corbul vor l@cui într-însa. {i s@ va întinde
preste ea m@sura, ca s@ se desfac@ întru nimica }i îndreptariul spre pustiire.
12. Cinsti]ii ei nu vor fi acolo. Pre împ@ratul mai vârtos vor chema }i toate c@peteniile
ei vor fi spre nimic@.
13. {i vor r@sipi în cas@le ei spini }i urzici, od@i în zidurile ei }i va fi culcu} de b@lauri }i
p@}unea }trutiilor.
14. {i vor întâmpina dimonii pre ono]entauri }i cel p@ros va strâga unul c@tr@ altul; acolo
s-au culcat lamia }i }-au g@sit ei} odihn@.
15. Acolo au avut groap@ ariciul }i }-au hr@nit puii }i au s@pat împregiur }i i -au ad@postit
în umbra ei; acolo s-au adunat z@ganii altul c@tr@ altul.
16. Cerca]i cu deadinsul în cartea Domnului }i ceti]i. Unul dintr-în}ii n-au lipsit, altul pre
altul n-au cercat, c@ ce iese din gura mea El au poruncit }i Duhul Lui acela le-au adunat.
17. {i El le-au trimis soarte }i mâna Lui au împ@r]it lor spre m@sur@; pân@ în veac o vor
st@pâni, în neam }i în neam vor l@cui într-însa.
Cap 35
Despre viitoarea mâng@iare, veseliia, negrijea }i veacinica fericirea celor ce vor creade în Hristos.

eseli- s@-va cea pustie }i neumblat@ }i s@ va || bucura pustiiul }i va înfluri ca 350r
crinul.
2.
Încol]ind va încol]i }i s@ va bucura veselindu -s@ }i l@udând. Slava Livanului
s-au dat ei. Podoaba Carmilului }i Saron, aceia vor vedea slava Domnului }i podoaba
Dumnezeului nostru.
3. Înt@ri]i mânile ceale sl@b@nogite }i genunchele ceale slabe le învârto}a]i.
4. Zice]i celor slabi de inim@: „Înt@ri]i-v@ }i nu v@ teame]i. Iat@, Dumnezeul vostru izbânda
r@spl@tirii va aduce. Dumnezeu însu}i va veni }i v@ va mântui pre voi”.
5. Atunci s@ vor de}chide ochii orbilor }i urechile surzilor vor fi de}chise.
6. Atunci va s@ri }topul ca cerbul }i s@ va de}chide limba mu]ilor, c@ s-au t@iat în pustie
ape }i r@pejuni întru cea neumblat@.
7. {i ceaea ce era uscat@ va fi spre balt@ }i cea s@tioas@ spre izvoar@ de ape. În culcu}urile
în carele mai înainte l@cuia b@lauri va r@s@ri verdea]@ de trestie }i de }ovar.
8. {i va fi acolo c@rare }i cale, }i calea sfânt@ s@ va chema. Nu va treace printr-însa ceva
întinat, }i aceasta v@ va fi cale dreapt@, a}a ca bolunzii s@ nu r@t@ceasc@ printr-însa.
9. Nu va fi acolo leu }i fiar@ rea nu s@ va sui pre dânsa, nici s@ va afla acolo }i vor umbla
cei ce vor fi slobozi]i.
10. {i cei r@scump@ra]i de la Domnul s@ vor întoarce }i vor veni în Sion cu laud@ }i veselie
veacinic@ preste capul lor. Bucurie }i veselie vor dobândi }i va fugi durearea }i suspinarea.
1.

Cap 36
Senaheriv, dup@ ce ia cet@]ile Iudei, trimi|te pre Ravsachin s@ prinz@ Ierusalimul. Carele, multe hule
aruncând spre Ezechiil }i bl@st@muri spre Dumnezeu, îndeamn@ pre ierusalimleani a da cetatea.
4 Împ@r. 18, 13.
2 Par. 32, 1.
Ecli. 48, 20.

1.

i au fost în anul al patruspr@zecealea a împ@ratului Ezechiil, s-au suit
Senaheriv, împ@ratul assirilor, preste toate cet@]ile Iudei ceale înt@rite }i
le-au prins.
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2. {i au trimis împ@ratul assirilor pre Ravsachin din Lahis în Ierusalim, c@tr@ împ@ratul
Ezehie, cu mân@ grea, }i au st@tut în ducerea apei sc@ld@toarei ceii din sus, în calea [arinii
N@lbitoriului.
3. {i au ie}it la el Eliachim, fiiul lui Helchie, care era preste cas@, }i Sovna scriitoriul }i
Ioahe, fiiul lui Asaf istoricul.
4. {i au zis c@tr@ ei Rapsachis: „Spune]i lui Ezechie: «Aceasta zice împ@ratul cel mare,
împ@ratul assirilor: ‘Ce n@d@jduire iaste aceasta, cu carea n@d@jduie}ti?
5. Au cu ce sfat sau t@rie rânduie}ti a sta împrotiv@? Spre cine ai n@deajde, pentru c@
te-ai dep@rtat de la mine?
6. Iat@, n@d@jduie}ti spre un toiag de trestie acest rupt, spre Eghipt, de carele, de s@ va
r@zima omul, va întra în mâna lui }i o va g@uri. A}a Faraon, împ@ratul Eghiptului, tuturor
celor ce s@ n@d@jduiesc într-însul’».
7. Iar@ de-m vei r@spunde: «Întru Domnul, Dumnezeul nostru, n@d@jduim», au nu Acela
iaste, a C@ruia i-au luat Ezehie ceale înalte }i oltarele }i au zis Iudei }i Ierusalimului:
«Înaintea oltariului acestuia v@ ve]i închina?»
8. {i acum te d@ domnului mieu, împ@ratului assirilor, }i-]i voiu da doao mii de cai, nici
vei putea da dintru tine c@l@re]i lor. ||
9. {i cum vei suferi fa]a judec@toriului unui loc din slugile domnului mieu, ceale mai
351r
mici? Iar@ de n@d@jduie}ti în Eghipt, în c@ru]e }i în c@l@ra}.
10. {i acum, au doar@ f@r@ Domnul m-am suit la locul acesta, s@-l pierzu? Domnul au
zis c@tr@ mine: «Suie-te preste p@mântul acesta }i-l pierde!»”
11. {i au zis Eliachim }i Sovna }i Ioahi c@tr@ Rapsachis: „Gr@ia}te c@tr@ slujile tale în
limba siriian@, c@ o în]eleagem. S@ nu gr@ie}ti c@tr@ noi jidovea}te în urechile norodului
ce este pre zid”.
12. {i au zis c@tr@ ei Rapsachis: „Au doar@ la domnul t@u }i la tine m-au trimis domnul
mieu ca s@ gr@iesc toate cuvintele aceastea }i nu mai vârtos c@tr@ b@rba]ii ce }ed în zid,
s@-}i mânce gunoiul s@u }i s@ beaie pi}atul picioarelor sale cu voi?”
13. {i au st@tut Rapsachis }i au strigat cu glas mare, jidovea}te, }i au zis: „Auzi]i cuvintele
marelui împ@rat, împ@ratului assirilor!
14. Aceastea zice împ@ratul: «Nu v@ în}ele pre voi Ezehie, c@ nu v@ va putea scoate.
15. {i nu v@ dea n@deajde Ezechie spre Domnul, zicând: ‘Sco]ind ne va slobozi Domnul,
nu s@ va da cetatea aceasta în mâna împ@ratului assirilor.
16. S@ nu auzi]i pre Ezehii!». C@ aceastea zice împ@ratul assirilor: «Face]i cu mine
blagoslovenie }i ie}i]i la mine }i mânca]i fie}tecarele viia sa }i fie}tecarele smochinul s@u
}i be]i fie}tecarele ap@ din jgheabul s@u,
17. Pân@ ce voiu veni }i v@ voiu lua la p@mântul cel ce iaste ca p@mântul vostru, la
p@mânt de grâu }i de vin, la p@mântul pâinilor }i a viilor.
18. Nici v@ turbure Ezehie zicând: ‘Domnul ne va izb@vi pre noi!’ Au doar@ au izb@vit
dumnezeii limbilor fie}tecarele p@mântul s@u din mâna împ@ratului assirilor?
19. Unde iaste dumnezeul Emath }i Arfad? Unde | ieste dumnezeul Sefarvaim? Au doar@
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au izb@vit Samaria din mâna mea?
20. Cine ieste dintre to]i dumnezeii ]@râlor acestora, carele }-ar fi scos ]ara sa din mâna
mea, ca s@ scoa]@ Domnul Ierusalimului din mâna mea?»”
21. {i au t@cut }i nu i-au r@spuns lui cuvânt, c@ poruncise împ@ratul, zicând: „Nu-i r@spunde]i”.
22. {i au întrat Eliachim, fiiu lui Helchie, care era preste cas@ }i Sovna scriitoriul }i Ioahe,
fiiul lui Asaf istoricul, la Ezechie cu hainele t@iate }i i-au spus lui cuvintele lui Rapsachis.
Cap 37
Îngrozindu-s@ Ezechie pentru bl@st@murile lui Rapsachis }i a lui Senaheriv, trimite la Isaie s@ se
roage Domnului, Carele, înt@rindu-l, îi f@g@duia}te dumnezeiescul ajutoriu. {i, t@indu -s@ prin
înger oastea lui Senaheriv, }i el de la fiii s@i s@ ucide.

1.

i au fost, deac@ au auzit împ@ratul Ezechie, }-au t@iat vejmintele sale }i s-au 4 Împ@r. 19, 1.
înv@luit cu sac }i au întrat în casa Domnului.
2.
{i au trimis pre Eliachim, carele era preste cas@ }i pre Sovna scriitoriul }i pre
cei mai b@trâni dintre preo]i, acoperi]i cu saci }i Isaie, fiiul lui Amos prorocul,
3. {i au zis c@tr@ el: „Aceastea zice Ezehie: «Zioa n@cazului }i a cert@rii }i a bl@st@mului,
zioa aceasta. C@ au venit fiii pân@ la na}tere }i puteare nu ieste a na}te.
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4. De cumva ar auzi Domnul, Dumnezeul t@u, cuvintele lui Rapsachis, pre carele l-au trimis
împ@ratul assirilor, domnul s@u, a bl@st@ma pre Dumnezeul cel viu }i a probozi cu cuvintele
carele le-au auzit Domnul, Dumnezeul t@u, r@dic@, dar@, rug@ciune pentru r@m@}i]ele ce s-au
aflat»”. ||
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5. {i au venit slugile împ@ratului Ezechie la Isaiia.
6. {i au zis c@tr@ ei Isaiia: „Aceastea ve]i zice Domnului vostru: «Aceastea zice Domnul:
‘Nu te teame de fa]a cuvintelor care ai auzit, cu carele M-au bl@st@mat copiii împ@ratului
assirilor.
7. Iat@, Eu voiu da lui duh }i va auzi veaste }i s@ va întoarce la ]ara sa; }i-i voiu face a
c@dea de sabie în p@mântul s@u’»”.
8. {i s-au întors Rapsachis }i au aflat pre împ@ratul assirilor o}tind asupra Lovnii. C@
au zis cum c@ au fost purces din Lahis,
9. {i au auzit de Tharaca, împ@ratul Ethiopiii, zicându-i: „Ie}it-au s@ o}tasc@ asupra ta”.
Carea auzând, au trimis soli la Ezechie, zicând:
10. „Aceastea ve]i zice lui Ezehie, împ@ratului Iudei, gr@ind: «S@ nu te înceluiasc@ Dumnezeul
t@u, în Carele tu n@d@jduie}ti, zicând: ‘Nu s@ va da Ierusalimul în mâna împ@ratului assirilor’.
11. Iat@, tu ai auzit toate care au f@cut împ@ra]ii assirilor tuturor ]@râlor care le-au r@sipit,
}i tu te vei putea slobozi?
12. Au doar@ i-au scos pre ei dumnezeii limbilor pre carii i-au r@sturnat p@rin]ii miei, pre
Gazam }i Haram }i Resef }i pre fiii lui Edin, carii era în Thadasar?
13. Unde împ@ratul Emath }i împ@ratul Arfad }i împ@ratul cet@]ii Sefarvaim, Ana }i Ava?»”
14. {i au luat Ezechie c@r]ile din mâna solilor }i le-au cetit }i s-au suit în casa Domnului
}i le-au desf@cut Ezechie înaintea Domnului.
15. {i s-au rugat Ezechie c@tr@ Domnul, zicând:
16. „Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil, Cel ce }ezi preste heruvimi, Tu e}ti Dumnezeu
sângur tuturor împ@r@]iilor p@mântului, Tu ai f@cut ceriul }i p@mântul.
17. Pleac@, Doamne, ureachea Ta }i auzi; de}chide, Doam|ne, ochii T@i }i vezi }i auzi 352v
toate cuvintele lui Senaheriv, care au trimis a bl@st@ma pre Dumnezeul cel viu,
18. C@ cu adev@rat, Doamne, pustie au f@cut împ@ra]ii assirilor ]@râle }i ]inuturile lor;
19. {i au dat pre dumnezeii lor focului, c@ nu era dumnezei, ci lucruri de mâni omene}ti,
lemn }i piatr@, }i i-au sf@rmat.
20. {i acum, Doamne, Dumnezeul nostru, mântuia}te-ne din mâna lui }i s@ cunoasc@
toate împ@r@]iile p@mântului c@ Tu e}ti Domn singur”.
21. {i au trimis Isaie, fiiul lui Amos, la Ezechie, zicând: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul
lui Israil: «Pentru ceale ce M-ai rugat despre Senaheriv, împ@ratul assirilor».
22. Acesta e cuvântul carele au gr@it Domnul preste el: «Urgisitu-te-au pre tine }i te-au
batjocorit, fecioar@, fata Sionului; dup@ tine }-au cl@tit capul fata Ierusalimului,
23. Pre care l-ai probozit, pre care l-ai bl@st@mat }i preste care ai în@l]at glasul }i ai r@dicat
n@l]imea ochilor t@i? La sfântul lui Israil!
24. Prin mâna slugilor tale ai probozit pre Domnul }i ai zis: ‘Întru mul]imea c@ru]elor meale
eu m-am suit la în@l]imea mun]ilor, la culmele Livanului, ca s@ taiu chedrii lui cei înal]i }i
ceatinile lui ceale aleas@ }i voiu întra întru în@l]imea vârfului lui, dumbrava Carmilului lui.
25. Eu am s@pat }i am beut ap@ }i am s@cat cu urma piciorului mieu toate p@raiele iazurilor’.
26. Au doar@ n-ai auzit ceale ce i-am f@cut lui oarecând? Din zilele ceale de demult Eu
l-am pl@zmuit }i acum l-am adus. {i s-au f@cut || spre zmulgerea dealurilor celor împreun@ 353r
r@zboitoare }i a cet@]ilor celor înt@rite.
27. L@cuitorilor scurtându-s@ mâna, s-au cutremurat }i s-au ame]it; f@cutu -s-au ca fânul
câmpului }i ca iarba cea de p@}une }i ca ierburile de pre acoperi}uri, care s-au uscat mai
nainte de-a s@ coace.
28. L@ca}ul t@u }i ie}irea ta }i întrarea ta am cunoscut, }i nebuniia ta împrotiva Mea.
29. Când te aprindeai asupra Mea, mândriia ta s-au suit în urechile Meale. Pune-voiu dirept
aceaea cercel în narile tale }i frâu în buzele tale }i te voiu întoarce în calea pre carea ai venit.
30. Iar@ ]ie acesta va fi s@mn: mânc@ într-acest an ceale ce din voia sa s@ nasc, }i în anul
al doilea poame vei mânca, iar@ în anul al treilea s@m@na]i }i s@cera]i }i s@di]i vii }i mânca]i
rodul lor.
31. {i va trimite cel ce va fi r@mas din casa Iudii }i r@m@}i]a, r@d@cin@ în jos }i va face
rod în sus.
32. C@ din Ierusalim vor ie}i r@m@}i]ele }i mântuirea din muntele Sionului». Râvna
Domnului oastelor va face aceasta.
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33. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul despre împ@ratul assirilor: «Nu va întra în
cetatea aceasta }i nu va arunca acolo s@geata }i nu o va cuprinde pav@za }i nu va trimite
împrejurul ei }an].
34. Pre calea carea au venit, prin aceaea s@ va întoarce }i în cetatea aceasta nu va întra»,
zice Domnul.
35. «{i voiu ap@ra cetatea aceasta, ca s@ o mântuiesc pentru Mine }i pentru David,
sluga Mea»”.
36. {i* au ie}it îngerul Domnului }i au lovit în tab@ra assirilor o sut@ optzeaci }i cinci de
mii. {i s-au sculat diminea]@ }i, iat@, | to]i trupuri de mor]i.
37. {i au ie}it }i s-au dus }i s-au întors Senaheriv, împ@ratul assirilor, }i au l@cuit în
Ninivea.
38. {i au fost când s@ ruga în bisearica lui Nesruh dumnezeului s@u; Adrameleh }i Sarasar,
fiii lui, l-au lovit cu sabia }i au fugit în p@mântul Ararat }i au împ@r@]it Asarhadon, fiiul lui,
pentru el.

*1 Împ@r. 19, 35.
Tov. 1, 21.

Ecli. 48, 24.
1 Maca. 7, 4.
2 Maca. 8, 19.

Cap 38
Ezechie, din moartea cea prin Isaie amân@n]at@ slobozându-s@ prin s@mnul ceasornicului Ahas
}i f@g@duindu -s@ slobozirea din mâna assirilor }i ad@ogându-s@ la via]@ cinspr@zeace ani,
acest cântec de mul]@mit@ lui Dumnezeu au cântat.

1.

n zilele acealea au boln@vit Ezechie pân@ la moarte. {i au întrat la el 4 Împ@r. 20, 1.
Isaie, fiiul lui Amos prorocul, }i i-au zis: „Aceastea zice Domnul: «Rânduia}te 2 Par. 32, 24.
casei tale, c@ vei muri tu }i nu vei tr@i»”.
2. {i }-au întors Ezechie fa]a c@tr@ p@reate }i s -au rugat c@tr@ Domnul.
3. {i au zis: „Rogu-m@, Doamne, adu-[i aminte, rogu-m@, cum am umblat înaintea Ta
întru adev@r }i întru inim@ des@vâr}it }i ce e bun în ochii T@i am f@cut”. {i au plâns Ezechie
cu plângere mare.
4. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Isaie, zicând:
5. „Mergi }i zi lui Ezechie: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui David, t@tâni-t@u:
‘Auzit-am rug@ciunea ta }i am v@zut lacr@mile tale. Iat@, Eu voiu adaoge preste zilele tale
cinspr@zeace ani.
6. {i din mâna împ@ratului assirilor te voiu slobozi pre tine }i cetatea aceasta }i o voiu
ap@ra’»”.
7. Iar@ acesta va fi ]ie s@mn de la Domnul, c@ va face Domnul cuvântul acesta care au zis: ||
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8. *„Iat@, Eu voiu face a s@ întoarce umbra liniilor prin carele s@ pogorâse în ceasornicul *Ecli. 48, 26.
lui Ahas în soare, înapoi cu zeace linii”. {i s-au întors soarele zeace linii pe treaptele ce
s@ pogorâse.
9. Scrisoarea lui Ezechie, împ@ratului Iudei, când fusease bolnav }i s@ t@m@duise din
bete}ugul s@u:
10. „Eu am zis întru jum@t@]area zilelor meale: «Mearge-voiu la por]ile iadului.
11. C@utat-am r@m@}i]a anilor miei». Zis -am: «Nu voiu vedea pre Domnul Dumnezeu
în p@mântul celor vii; nu m@ voiu mai uita la om }i la l@cuitoriul r@pausului.
12. Neamul mieu s-au luat }i s -au zmult de la mine, ca cortul p@storilor.
T@iatu-s-au ca de la ]@s@toriu via]a mea. Când înc@ m@ urziam, m-au t@iat». De diminea]a
pân@ sara m@ vei sfâr}i.
13. N@d@jduiam pân@ diminea]a, ca leul, a}a au zdrobit toate oas@le meale.
De diminea]a pân@ sara m@ vei sfâr}i.
14. Ca puiul de rândunea, a}a voiu strâga, cugeta-voiu ca porumbi]a. Sup]iiatu-s- au
ochii miei privind spre în@l]ime.
Doamne, sâlnicie pa]u, r@spunde pentru mine!
15. Ce voiu zice sau ce- m va r@spunde mie, când Însu} va face?
Aduce-[i-voiu aminte to]i anii miei întru am@r@ciunea sufletului mieu.
16. Doamne, de s@ vie]uia}te a}a }i într-unele ca aceastea via]a duhului mieu, certa-m@-vei
}i m@ vei viia.
354v
17. Iat@, în pace am@râciunea mea e amar@ foarte. | Iar@ Tu ai scos sufletul mieu, ca
s@ nu pieiu. Lep@dat-ai dinnapoia Ta toate p@catele meale.
18. C@ nu iadul s@ va m@rturisi [ie, nici moartea Te va l@uda. Nu vor a}tepta cei ce s@
pogor în lac adev@rul T@u.
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19. Cel viu, cel viu, acela s@ va m@rturisi [ie, ca }i eu ast@zi. Tat@l fiilor cunoscut va face
adev@rul T@u.
20. Doamne, mântuia}te-m@, }i psalmii no}tri vom cânta în toate zilele vie]ii noastre în
casa Domnului”.
21. {i au poruncit Isaie s@ ia o p@stur@ de zmochine }i s@ puie preste ran@ }i s@ s@
îns@n@to}aze.
22. {i au zis Ezechie: „Ce s@mn va fi c@ m@ voiu sui în casa Domnului?”
Cap 39
Lui Ezechie, dup@ ce au ar@tat solilor vaviloneanilor vistieriile sale, de la Isaie i s@ vestea}te c@
s@ vor treace toate averile sale acealea în Vavilon.
4 Împ@r. 20, 12.

1.

n vreamea aceaea au trimis Merodah Valadan, fiiul lui Valadan, împ@ratul
Vavilonului, c@r]i }i daruri la Ezechie, c@ auzise cum c@ au fost boln@vit }i s@
s@n@to}ase.
2. {i s-au veselit de ei Ezechie }i le-au ar@tat lor c@mara mirezmelor }i a argintului }i a
aurului }i a mirosurilor }i a unsorilor celor bune }i toate apotecele unealtelor sale }i toate
ce s-au aflat întru vistieriile lui. N-au fost cuvânt ce s@ nu le fie ar@tat Ezechie în casa sa
}i întru toat@ putearea sa.
3. {i au întrat Isaie prorocul la Ezechie împ@ratul }i i-au zis lui: „Ce au zis oamenii ace}tia
}i de unde au venit la tine?” {i au zis Ezehie: „Din p@mânt || departe au venit la mine, 355r
din Vavilon”.
4. {i au zis: „Ce au z@bovit în casa ta?” {i au zis Ezechie: „Toate care sânt în casa mea
au v@zut. N-au fost ceva care s@ nu le fiu ar@tat în vistieriile meale”.
5. {i au zis Isaie c@tr@ Ezechie: „Auzi cuvântul Domnului oastelor:
6. «Iat@, zile vor veni }i s@ vor lua toate ceale ce sânt în casa ta }i care au agonisit p@rin]ii
t@i p@n@ în zioa aceasta în Vavilon. Nu s@ va l@sa ceva», zice Domnul.
7. {i din fiii t@i carii vor ie}i din tine, pre carii i-ai n@scut, vor lua }i vor fi fameni în polata
împ@ratului Vavilonului”.
8. {i au zis Ezechie c@tr@ Isaie: „Bun e cuvântul Domnului, ce ai gr@it”. {i au zis: „Fie
numai pace }i adev@r în zilele meale!”
Cap 40
Mâng@iarea }i mântuirea Ierusalimului cea prin Hristos viitoare. Propoveduirea lui Ioan
Botez@toriului. Sl@biciunea omeneasc@ }i neîncetarea dumnezeiescului cuvânt. Venirea cea dup@
trup a lui Hristos }i slava Lui, putearea }i r@spl@tirea de fa]@ a propovedui. Împrotiva
închin@torilor de idoli. Neas@m@nata lui Dumnezeu puteare }i în]elepciunea o pune
înainte; }i cum c@ cei ce n@d@jduiesc întru Domnul schimb@ t@riia.

Math. 3, 3.
Marc. 1, 3.
Luc. 3, 4.
Ioan 1, 23.

*Ecli. 14, 18.
Iacov 1, 10.
1 Petru 1, 24.

1. „
2 .

âng@ia]i-v@, mâng@ia]i-v@, norodul Mieu”, zice Dumnezeul vostru.
„Gr@i]i la inim@ Ierusalimului }i o chema]i, c@ s-au umplut r@otatea ei.
Luat-au din mâna Domnului îndoite pentru toate p@catele sale”.
3. Glasul celui ce strâg@ în pustie: „G@ti]i calea Domnului, drepte face]i în pustie c@r@rile
355v
Dum|nezeului nostru”.
4. Toat@ valea s@ va în@l]a }i tot muntele }i dealul s@ va smeri; }i vor fi ceale strâmbe
spre dreapte, }i ceale aspre spre c@i neatede.
5. {i s@ va deascoperi slava Domnului }i va vedea tot trupul a}ijderea, c@ gura Domnului
au gr@it.
6. Glasul celui ce zice: „Strâg@!” {i am zis: „Ce voiu strâga?” „Tot *trupul, iarb@ }i toat@
slava lui, ca floarea câmpului”.
7. Uscatu-s-au iarba }i au c@zut floarea, c@ Duhul Domnului au suflat într-însul; cu
adev@rat iarb@ e norodul.
8. Uscatu-s-au iarba }i au c@zut floarea, iar@ cuvântul Domnului nostru r@mâne în veac.
9. Preste munte înalt te suie tu, cel ce bineveste}ti Sionului! Înal]@ întru t@rie glasul t@u, cel
ce bineveste}ti Ierusalimului! Înal]@, s@ nu te temi. Zi cet@]ilor Iudii: „Iat@, Dumnezeul vostru!”
10. Iat@, Domnul Dumnezeu întru t@rie va veni }i bra]ul Lui va st@pâni. Iat@, plata Lui
cu El }i lucrul Lui înaintea Lui.
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11. *Ca p@storiul va pa}te turma Sa. În bra]ele Sale va aduna mieii }i în sânul S@u îi va
r@dica, cei f@ta]i Însu}i îi va purta.
12. Cine au m@surat cu pugnul apele }i ceriurile cu palma le-au c@nt@rit? Cine au
spânzurat cu trii deagete m@rimea p@mântului }i au cump@nit în cântariu mun]ii }i
dealurile în cump@n@?
13. *Cine au ajutat pre Duhul Domnului? Sau cine au fost sfetnicu Lui }i I-au ar@tat?
14. Cu cine au f@cut sfat }i L-au deprins }i L-au înv@]at c@rarea drept@]ii }i L-au înv@]at
}tiin]a }i calea priceaperii I-au ar@tat Lui?
15. Iat@, neamurile ca pic@tura ciuturii }i ca o cirt@ din c@ntariu s-au socotit? Iat@,
356r os||troavele ca un praf mititel.
16. {i Livanul nu va fi destul a prinde }i jiviniile lui nu vor fi destule spre jârtv@.
17. Toate neamurile ca când n-ar fi, a}a sânt înaintea Lui, }i ca o nimica }i de}ert ceva
sânt socotite Lui.
18. *Cui, dar@, aseaminea a]i f@cut pre Dumnezeu? Sau ce chip Îi ve]i pune?
19. Au doar@ chip cioplit au v@rsat mea}terul? Sau lucr@toriul de aur, cu aur L-au închipuit?
{i cu lespezi de argint, argintariul?
20. Doar@ lemn }i neputreg@ios au ales. Me}terul în]elept cearc@ în ce chip va a}eza
chipul care s@ nu s@ mi}te.
21. Au doar@ nu }ti]i? Au doar@ n-a]i auzit? Au doar@ nu s-au vestit voao din început?
Au doar@ n-a]i în]eles temeliile p@mântului?
22. Cel ce }ade preste ocolul p@mântului }i l@cuitorii lui sânt ca l@custele; Cel ce au întins
ca o nimica ceriurile }i le-au desf@cut ca cortul a l@cui;
23. Cel ce d@ ispititori de taine, ca cum n-ar fi judec@torii p@mântului, ca o de}ert@ciune
au f@cut.
24. {i, adec@, nici s@dit, nici ultuit, nici r@d@cinat în p@mânt buciumul lor. De n@prazn@
au suflat într-în}ii }i s-au uscat }i volbura ca o pozderâie îi va lua.
25. „{i cui M-a]i as@m@nat }i M-a]i al@turat?” zice Cel Sfânt.
26. R@dica]i spre în@l]ime ochii vo}tri }i vede]i cine au zidit aceastea? Care scoate întru
num@r oastea lor }i pe to]i pe nume-i cheam@. Dup@ mul]imea t@riii }i a vârtu]ii }i a puterii
Lui, nici unul au r@mas. |
27. Pentru ce zici, Iacov, }i gr@ie}ti, Israile: „Ascunsu-s- au calea mea de la Domnul }i
356v
de la Dumnezeul mieu judecata mea au trecut?”
28. Au doar@ nu }tii au n-ai auzit? Dumnezeu e veacinic Domn, Cel ce au zidit marginile
p@mântului. Nu va sc@dea, nici s@ va osteni, nici e cercetare în]elepciunii Lui.
29. Cel ce d@ celui obosit puteare }i celor ce nu sânt, t@riia }i vârtutea le înmul]ea}te.
30. Sc@dea-vor pruncii }i s@ vor osteni }i cei tineri întru neputin]@ vor c@dea.
31. Iar@ cei ce n@d@jduiesc întru Domnul vor schimba t@ria, lua-vor aripi ca de pajer@,
alerga-vor }i nu s@ vor osteni, umbla-vor }i nu vor sl@bi.

*Ezec. 34, 23.
}i 37, 24.
Ioan 10, 11.

*În]el. 9, 13.
Râm. 11, 34.
1 Cor. 2, 16.

*Fapt. 17, 29.

Cap 41
S@ ceart@ Dumnezeu cu închin@torii de idoli pentru puteare }i multe }i mari faceri de bine
norodului jidovesc d@ruite; prin carele Î} v@dea}te putearea Sa }i bun@tatea c@tr@ oameni,
ar@tând împreun@ }i neputin]a idolilor }i de}ert@ciunea închin@torilor lor.

1.

ac@ înaintea Mea ostroavele }i neamurile schimbe t@riia. S@ se apropie }i
acum s@ gr@iasc@, împreun@ la judecat@ s@ ne apropiem.
2.
Cine au de}teptat de la r@s@rit pre cel drept, chematu-l-au s@ urmeaz@ dup@
Sine? Da-va înaintea Lui neamurile }i pre împ@ra]i va dobândi. Da-va ca pulberea sabiii
Lui, ca pre o pozd@râie de vânt r@pit@ arcului Lui.
3. Goni-i-va, treace-va în pace, c@rare în picioarele Lui nu s@ va ar@ta.
4. Cine au lucrat }i au lucrat aceastea }i le-au f@cut, chemând neamurile din început?
Eu, Domnul, *Cel întâiu }i Cel mai pre urm@ Eu sânt. ||
357r
5. V@zut-au ostroavele }i s-au temut, marginile p@mântului s-au buiguit, apropiatu-s- au
}i s-au vecinat.
6. Fie}tecarele pe aproapele s@u îl va agiuta }i fr@]inelui s@u va zice: „Înt@rea}te-te”.
7. Înt@rit-au me}terul de fier, lovind cu maiul pre cel ce da cu maiul atunci, zicând: „Cu
cleiu bun iaste”. {i l-au înt@rit cu cuie, ca s@ nu s@ cl@teasc@.
8. {i tu, Israil, sluga Mea, Iacov, pre care am ales, s@mân]a lui Avraam, priiatinului Mieu,
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9. Întru ce te-am apucat de la marginile p@mântului }i de la ceale departe ale lui te-am
chemat }i ]-am zis: „Sluga Mea e}ti tu, alesu-te-am pre tine }i nu te-am lep@dat.
10. Nu te teame, c@ Eu cu tine sânt. Nu te abate, c@ Eu sânt Dumnezeul t@u. Înt@ritu-te-am
}i ]-am ajutat }i te-au priimit pre tine, dreapta dreptului Mieu.
11. Iat@, s@ vor înv@lui }i s@ vor ru}ina to]i cei ce o}tesc împrotiva ta. Fi-vor ca cum n-ar
fi }i vor peri oamenii cei ce-]i gr@iesc împrotiv@.
12. C@uta-vei }i nu vei afla pre oameni, r@scoalele tale fi-vor ca cum n-ar fi }i ca o
mistuire oamenii cei ce o}tesc asupra ta.
13. C@ Eu, Domnul, Dumnezeul t@u, apucând mâna ta }i zicându-]i: «Nu te teame, Eu
]-am ajutat.
14. S@ nu te temi, viermele lui Iacov, cei ce sânte]i mor]i din Israil. Eu ]-am ajutat ]ie»,
zice Domnul }i r@scump@r@toriul t@u, sfântul lui Israil.
15. Eu te-am pus ca pre un car ce îml@tea}te, nou, ce are boturi fires truitori. Îml@ti-vei
mun]ii }i-i vei sf@râma }i dealurile ca pulberea le vei pune.
16. Vântura-i-vei }i vântul îi va lua }i volbura îi va | r@sipi. {i tu te vei bucura în Domnul, 557v
întru sfântul lui Israil te vei veseli.
17. Cei lipsi]i }i s@raci caut@ apele }i nu sânt. Limba lor s-au uscat de seate. Eu, Domnul,
îi voiu asculta, Dumnezeul lui Israil nu-i voiu p@r@si.
18. De}chide-voiu în dealurile ceale întinse râuri }i în mijlocul câmpilor izvoar@; pune-voiu
pustiiul spre b@l]i de ape.
19. Da-voiu spre pustiire chedrul }i spinul }i mirha }i lemnul de maslin; pune-voiu în
pustie ceatin@, ulmul }i vuxul împreun@.
20. S@ vaz@ }i s@ }tie }i s@-}i aduc@ aminte }i s@ în]@leag@ aseaminea c@ mâna Domnului
au f@cut aceasta, }i sfântul lui Israil o au zidit.
21. „Aproape face]i judecata voastr@”, zice Domnul. „Aduce]i, de cumva ave]i ceva”,
zis-au împ@ratul Iacov.
22. Apropie-s@ }i s@ v@ vesteasc@ oricare sânt viitoare; ceale mai dinnainte care au fost,
vesti]i. {i vom pune inima noastr@ }i vom }ti ceale mai de pre urm@ ale lor }i ceale ce sânt
viitoare, spune]i-ne.
23. Vesti]i-ne ceale ce vor fi viitoare }i vom }ti c@ dumnezei sânte]i voi; }i bine, }i r@u,
de pute]i, face]i. {i s@ gr@im }i s@ vedem împreun@.
24. Iat@, voi sânte]i din nimica, }i lucrul vostru, din cel ce nu iaste. Ur@ciune e cel ce
v-au ales pre voi.
25. De}teptat-am de la crive]u }i va veni de la r@s@ritul soarelui, chema-va numele Mieu
}i va aduce sfeatnicii ca o tin@ }i ca olariul ce calc@ p@mântul.
26. Cine au vestit din început, s@ }tim? {i dintâiu, s@ zicem: „Drept e}ti?” Nu iaste nici
cel ce ves||tea}te, nici cel ce prorocea}te, nici cel ce aude cuvintele voastre.
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27. Întâiu c@tr@ Sion va zice: „Iat@, de fa]@ sânt” }i Ierusalimul vestitoriu îl voiu da.
28. {i am v@zut, }i nu era nici dintr-ace}tia cineva care s@ fac@ sfat }i, întrebat fiind, s@
r@spund@ cuvânt.
29. Iat@, to]i sânt nedrep]i }i de}arte lucrurile lor; vânt }i de}ert@ciunea bozilor.
Cap 42
Tat@l binevoia}te în fiiul Hristos, ale C@ruia puteri }i lucruri ce va face prorocul le deascopere,
îndemnând toate neamurile spre laud@ }i spre mul]@mire. {i adaoge c@ cei r@i }i
nemul]@mitori greu s@ vor certa de la Domnul, mult tânguindu-s@ pentru
nemul]@mirea slugilor lui Dumnezeu.
Math. 12, 18.

1.

at@ sluga Mea, primi-l-voiu pre el, alesul Mieu, bine }-au pl@cut într-însul
sufletul Mieu. Dat-am Duhul Mieu preste el, judecat@ noroadelor va face.
2.
Nu va strâga, nici va lua fa]a, nici s@ va auzi glasul lui afar@.
3. Trestiia b@tut@ nu o va zdrobi }i inul ce fumeg@ nu-l va stânge; întru adev@r va scoate
judecata.
4. Nu va fi întristat, nici turburat, pân@ ce va pune pre p@mânt judecat@; }i leagea Lui
ostroavele o vor a}tepta.
5. Aceastea zice Domnul Dumnezeu, Cel ce au zidit ceriurile }i le-au întins, Cel ce au
înt@rit p@mântul }i ceale ce au r@s@rit dintr-însul, Cel ce d@ stare norodului ce iaste preste
el }i duh celor ce umbl@ preste el.
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6. Eu, Domnul, te-am chemat pre tine întru dreptate }i am apucat mâna ta }i te-am ]inut
*}i te-am dat spre a}ez@mânt de leage norodului }i spre lumina neamurilor, |
*Jos 49, 6.
7. Ca s@ de}chizi ochii orbilor }i s@ sco]i din închisoare pre cel legat, din casa temni]ii
358v
pre cei ce }ed întru întunearec.
8. *Eu, Domnul, acesta e numele Mieu. Slava Mea altuia nu o voiu da }i lauda Mea *Jos 48, 11.
celor cioplite.
9. Ceale ce întâiu au fost, iat@, au venit. {i ceale noao Eu le vestesc. Mai înainte de-a
r@s@ri, auzite vi le voiu face.
10. Cânta]i Domnului cântare noao, lauda Lui în marginile p@mântului, cei ce v@ pogorâ]i
la mare }i plinirea ei; ostroave }i l@cuitorii lor.
11. R@dice-s@ pustiia }i cet@]ile ei, în cas@ va l@cui Chidar; l@uda]i l@cuitorii pietrii, din
vârful mun]ilor vor strâga.
12. Pune-vor Domnului slav@ }i lauda Lui în ostroave vor vesti.
13. Domnul ca cel tare va ie}i, ca omul osta}u va de}tepta râvna; gl@sui-va }i va strâga,
preste nepriiatinii S@i s@ va înt@ri.
14. T@cut-am pururea, n-am gr@it, r@bd@toriu am fost ca ceaea ce va s@ nasc@, voiu gr@i,
r@sipi-voiu }i voiu mistui împreun@.
15. Pustii voiu face mun]ii }i dealurile }i toat@ iarba lor o voiu usca }i voiu pune râurile
întru ostroave }i b@l]ile le voiu usca.
16. {i voiu pov@]ui pre cei orbi spre calea carea nu o }tiu }i pre c@r@rile care n-au
cunoscut îi voiu face a umbla. Pune-voiu întunearecul înaintea lor spre ru}ine }i ceale
strâmbe, spre c@i dreapte. Aceaste cuvinte le-am f@cut lor }i nu i-am p@r@sit.
17. Întorsu-s-au înd@r@pt. Ru}ineaz@-s@ cu ru}ine cei ce n@d@jduiesc în cel cioplit, cei
ce zic celui v@rsat: „Voi, dumnezeii no}tri!”
18. Surzi, auzi]i, }i cei orbi, uita]i-v@ spre vedeare!
19. Cine-i orb, f@r@ sluga Mea? {i surd, f@r@ la ca||rele am trimis solii Miei? Cine e orb,
359r
f@r@ cel ce e vândut? {i cine e orb, f@r@ sluga Domnului?
20. Cel ce vezi multe, au nu vei privi? Cel ce ai de}chis urechile, au nu vei auzi?
21. {i Domnul au vrut a-l sfin]i pre el }i a m@ri leagea }i a o în@l]a.
22. Iar@ norodul acel, r@pit }i b@tut; cursa tinerilor to]i, }i în cas@le temni]ii sânt ascun}i;
f@cutu-s-au spre r@pire, nici iaste cine s@ scoa]@; spre jefuire, nici iaste cine s@ zic@: „Întoarce!”
23. Cine e între voi care s@ auz@ aceasta, s@ ia aminte }i s@ asculte ceale viitoare?
24. Cine au dat spre jefuire pre Iacov }i pre Israil celor ce-l bat? Au nu Domnul acela,
C@ruia am p@c@uit? {i n-au vrut a umbla întru c@r@rile Lui }i n-au auzit leagea Lui,
25. {i au v@rsat preste el urgiia iu]imii Sale }i r@zboiu tare. {i l-au ars împregiur }i n-au
cunoscut; }i l-au aprins }i n-au în]eles.
Cap 43
Pre norodul ce creade, f@r@ grije -l face, aceluia} din toat@ lumea înmul]irea viitoare f@g@duind,
cu vestirea celor trecute }i a celor viitoare a lui Dumnezeu c@tr@ norodul S@u faceri de bine,
prin care pre Sâne sângur Dumnezeu adev@rat a fi s@ adevereaz@, ad@ogând greu ponoslu
împrotiva nemul]@mirii jidovilor.

1.

359v

i acum, aceastea zice Domnul, Cel ce te-au zidit, Iacove, }i te-au închipuit pre
tine, Israile: „S@ nu te temi c@ te-am r@scump@rat }i te-am chemat pe
numele t@u, al Mieu e}ti tu !
2. Când vei treace prin ape, cu tine voiu fi }i râurile nu te vor acoperi; când vei umbla
prin foc, nu te | vei arde }i v@paia nu va arde întru tine,
3. C@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u, sfântul lui Israil, mântuitoriul t@u; dat-am jârtva
cea de îmblânzire a ta: Eghiptul, Ethiopiia }i Sava pentru tine.
4. Din carea cinstit te-ai f@cut întru ochii Miei }i sl@vit. Eu te-am iubit }i voiu da oameni
pentru tine }i noroade pentru sufletul t@u.
5. S@ nu te temi, c@ Eu cu tine sânt; de la r@s@rit voiu aduce s@mân]a ta }i de la apus te
voiu aduna.
6. Zice-voiu crive]ului: «D@!» }i amiaz@zii: «S@ nu t@g@duie}ti!». Ado fiii Miei de departe
}i featele Meale de la marginile p@mântului.
7. {i pre tot cel ce cheam@ numele Mieu spre slava Mea l-am zidit, l-am închipuit }i l-am
f@cut.
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8. Scoate afar@ pre norodul orb, }i ochi având; surd, }i urechi îi sânt.
9. Toate noroadele s-au adunat întru una }i s-au strâns neamurile. Cine întru voi va vesti
aceasta }i ceale ce sânt dintâi s@ ne fac@ a le auzi? Deaie m@rturiile lor, îndrepteaze-se }i
asculte }i zic@: «Adev@rat».
10. Voi, m@rturiile Meale – zice Domnul – }i sluga Mea, pre carea O am ales ca s@ }ti]i }i
s@-M creade]i }i s@ în]eleage]i c@ Însumi Eu sânt; mai nainte de Mine nu s-au închipuit
Dumnezeu }i dup@ Mine nu va fi.
11. *Eu sânt, Eu sânt Domnul }i nu iaste f@r@ Mine mântuitoriu!”
*Ezec. 13, 4.
12. Eu am vestit }i am mântuit. Auzitul l-am f@cut }i n-au fost între voi strein; voi, m@rturiile
Meale – zice Domnul – }i Eu, Dumnezeu.
13. {i dintâiu Eu însumi }i nu iaste cine s@ scoa]@ din mâna Mea. Lucra-voiu, }i cine îi
va întoarce aceaea?”
14. Aceastea zice Domnul, r@scump@r@toriul vostru, sfântul lui Israil: „Pentru voi am tremis
în Vavilon }i am oborât toate încuietorile }i pre haldeii ce s@ f@lea întru cor@biile sale. ||
15. Eu, Domnul, sfântul vostru, Cel ce am zidit pre Israil împ@ratul vostru!”
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16. Aceastea zice Domnul, Cel ce au dat pre mare cale }i prin r@pegiuni de ape c@r@ri.
17. Cel ce au scos c@ru]a }i calul, ceata }i pre cel vârtos, împreun@ au adormit, nici s@
vor scula. Zdrobitu-s- au ca inul }i s-au stâns:
18. „Nu-]i aduce aminte de ceale dintâiu }i la ceale vechi nu te uita.
19. *Iat@, Eu fac ceale noao }i acum vor r@s@ri, adev@rat le ve]i cunoa}te. Pune-voiu în
*2 Cor. 5, 17.
Apoc. 21, 5. pustie ap@ }i întru cea neumblat@, râuri.
20. Sl@vi-M@-va pre Mine fiara câmpului, b@laurii }i strutiile, c@ am dat în pustie ap@,
râuri întru cea neumblat@, ca s@ dau beutur@ norodului Mieu, alesului Mieu.
21. Pre norodul acesta Mi-am închipuit Mie, lauda Mea va povesti.
22. Nu M-ai chemat pre Mine, Iacove, nici ai ostenit spre Mine, Israile!
23. Nu Mi-ai adus berbeacele arderii tale de tot }i cu junghierile Tale nu M-ai sl@vit. Nu
te-am f@cut a sluji întru jârtv@, nici osteneal@ ]-am dat întru t@mâie.
24. Nu Mi-ai luat cu argint trestiia }i cu gr@simea giunghierilor tale nu M-ai îmb@tat. Iar@
a sluji întru p@catele tale pre Mine M-ai f@cut. Datu-Mi-ai osteneal@ întru nedrept@]ile tale.
25. Eu sânt, Eu sânt Însum, Cel ce }terg nedrept@]ile tale pentru Mine }i de p@catele tale
nu-M voiu aduce aminte.
26. Ad@-M aminte }i s@ ne judec@m împreun@; spune de ai ceva a te îndrepta. |
27. Tat@l t@u întâiu au p@c@tuit }i tâlcuitorii t@i au trecut leagea împrotiva Mea.
360v
28. {i am spurcat pre c@peteniile ceale sfinte; dat-am spre ucidere pre Iacov }i pre Israil
spre bl@st@m”.
Cap 44
Dumnezeu mâng@ie pre norodul S@u, vrând a v@rsa preste el Duhul S@u }i ape preste cel
s@tios. Însu}i Cel dintâiu }i Cel mai de pre urm@ }i sângur Dumnezeu, ziditoriul tuturor }i
obl@duitoriul. {i a idolilor, a mea}terilor lor }i a închin@torilor lor marea de}ert@ciune,
ba înc@ togma amegirea chiiar s@ v@dea}te. Pentru aceaea de la idoli c@tr@ Dumnezeu,
întru a C@ruia mâni sânt toate, norodul s@ cheam@.

i acum, auzi, Iacov, sluga Mea, }i Israil, pre carele am ales!
Aceastea zice Domnul, Cel ce te-au f@cut }i te-au închipuit, din pântece
ajutoriul t@u: „S@ nu te temi, sluga Mea, Iacov, }i drepte pre carele am ales.
3. C@ voiu v@rsa ape preste cel s@tios }i curgeri preste uscat. V@rsa-voiu Duhul Mieu
preste s@mân]a ta }i blagoslovenia Mea preste ruda ta.
4. {i vor odr@sli între buruiene ca s@lcile lâng@ apele ceale curg@toare”.
5. Aceasta va zice: „A Domnului sânt eu!” }i cela va chema întru numele lui Iacov, }i cesta
va scriia cu mâna sa: „Domnului!” }i întru numele lui Israil s@ va as@m@na.
6. *Aceastea zice Domnul, Împ@ratul lui Israil }i r@scump@r@toriul lui, Domnul oastelor:
*Sus 41, 4.
Jos 48, 12. „Eu, Cel dint@i }i Eu, Cel de apoi, }i f@r@ de Mine nu iaste dumnezeu.
7. Cine e aseaminea Mie, cheme }i vesteasc@. {i rânduiala Îm puie înainte, cu carea am
Apoc. 8, 16
}i 22, 13. rânduit norodul cel de demult. Ceale viitoare }i ceale ce vor fi vesteasc@-le lor. ||
8. S@ nu v@ teame]i, nici s@ v@ turbura]i. De atunci te-am f@cut a auzi }i am vestit. Voi 361r
sânte]i martorii Miei, au doar@ iaste Dumnezeu f@r@ Mine }i ziditoriu pre care Eu nu l-am
cunoscut?

Ierim. 30, 10
}i 46, 27.

1.
2.
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9. To]i f@c@torii de idoli nimica sânt }i ceale preaiubite a lor nu le vor folosi. Ei sânt
martorii lor, c@ nu v@d, nici în]eleg, ca s@ se ru}ineaze.
10. Cine au închipuit pre Dumnezeu }i au v@rsat chip cioplit spre nimica treabnic?
11. Iat@, to]i p@rta}ii lui s@ vor ru}ina, c@ fauri sânt dintre oameni. Aduna-s@-vor to]i,
sta-vor }i s@ vor sp@imânta }i s@ vor ru}ina împreun@.
12. *Faurul de fier pil@ au f@cut. Cu c@rbuni }i cu maiuri o au închipuit }i o au lucrat cu *În]elep. 13, 11.
bra]ul t@riii sale. Fl@mânzi-va }i va sl@bi, nu va bea ap@ }i s@ va obosi.
13. Mea}terul de lemn au întins îndreptariul, închipuitu-l-au în fireast@u, f@cutu -l-au în
dungi }i l-au tras în strung. {i au f@cut chip de om ca un om frumos ce l@cuia}te în cas@.
14. T@iat-au chedrii, adus-au cer }i st@jariu, care sta între leamnele dumbr@vii; s@dit-au
brad, care l-au crescut ploaia.
15. {i s-au f@cut oamenilor spre foc. Luat-au dintr-însele }i s-au înc@lzit }i le-au t@iat }i
au copt pâini. Iar@ din cel r@mas au f@cut dumnezeu }i i s-au închinat. F@cut-au chip cioplit
}i s-au plecat înaintea lui.
16. Jum@tate dintr-însul l-au ars în foc, }i din jum@tatea lui c@rnuri au mâncat. Fiert-au
bucat@ }i s-au s@turat }i s-au înc@lzit }i au zis: «Ah, m-am înc@lzit, am v@zut focul».
17. Iar@ r@m@}i]a lui o au f@cut dumnezeu }i | chip cioplit }ie}i. S@ pleac@ înaintea lui }i
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s@ închin@ lui }i i s@ roag@, zicând: «Izb@vea}te-m@, c@ dumnezeul mieu e}ti tu!»
18. N-au }tiut, nici au în]eles. C@ s-au uitat ca s@ nu vaz@ cu ochii lor }i s@ nu în]eleag@
cu inima sa.
19. Nu socotesc cu mintea sa, nici cunosc, nici sâm]esc, s@ zic@: «Jum@tate dintr-însul
l-am ars în foc. {i am copt pre c@rbunii lui pâini, fiert-am c@rnuri }i am mâncat, }i din
r@m@}i]a lui idol voi face. Înaintea unui butuc de lemn voiu c@dea».
20. O parte din el cenu}e iaste. Inima cea neîn]eleapt@ s-au închinat lui }i nu va izb@vi
sufletul s@u, nici va zice: «Doar@ minciun@ e în dreapta mea».
21. Adu-]i aminte de aceastea, Iacove, }i Israile, c@ sluga Mea e}ti tu! Închipuitu-te-am,
sluga Mea e}ti tu, Israile, s@ nu te ui]i de Mine!
22. {ters-am ca pre un nor nedrept@]ile tale }i ca pre o negur@, p@catele tale. Întoarce-te
c@tr@ Mine, c@ te-am r@scump@rat!”
23. L@uda]i, ceriuri, c@ mil@ au f@cut Domnul! D@n]ui]i, marginile p@mântului, r@suna]i,
mun]i, l@udare, dumbrava }i tot lemnul ei, c@ au r@scump@rat Domnul pre Iacov, }i Israil
s@ va sl@vi!
24. Aceastea zice Domnul, r@scump@r@toriul t@u }i ziditoriul t@u din pântece: „Eu sânt Domnul,
Cel ce am f@cut toate, întins-am ceriurile sângur, a}ezat-am p@mântul }i nime cu Mine”.
25. De}earte f@când seamnele vr@jma}ilor }i pre g@citori spre mânie întorcându-i, întorcând
pre cei în]elep]i înapoi }i }tiin]a lor nebun@ f@când-o,
26. De}teptând cuvântul slugii sale }i sfatul solilor s@i plinind, cei ce zic Ierusalimului:
«Avea-vei l@cuitori» }i cet@]ilor Iudii: «V@ ve]i întemeia }i ceale pustii a ei le voiu de}tepta». ||
27. Cel ce zic adâncului: «Pustiia}te-te, }i râurile tale le voiu s@ca!»
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28. Cel ce zic lui Chir: «P@storiul Mieu e}ti, }i toat@ voia Mea o vei umplea». Cel ce zic
Ierusalimului: «Zidi-te- vei», }i bisearicii, «Întemeia-te-vei».
Cap 45
Prorociia de Chir }i de biruin]ele ce i le va da Dumnezeu cu certare, c@ci pre Dumnezeu
într-aceastea nu-L cunoa}te, însu}i sângur fiind Dumnezeu tuturor, Domn C@ruia nime nu-I
poate zice împrotiv@. S@ vestea}te na}terea lui Hristos. {i vorbea}te prorocul mestecat de
slobozirea jidovilor prin Chirul }i de mântuirea cea viitoare prin Hristos. {i cum c@ sângur
Domnul e Dumnezeu adev@rat, Care mântuia}te }i ceale f@g@duite plinea}te.

1.

ceastea zice Domnul unsului Mieu, Chirului, a c@ruia i-am apucat
dreapta, ca s@ supuiu înaintea fea]ii lui neamurile }i s@ întorc spatele
împ@ra]ilor }i s@ de}chizu înaintea lui u}ile }i por]ile nu s@ vor închide :
2. „Eu înaintea ta voiu mearge }i pre cei sl@vi]i ai p@mântului îi voiu smeri. Por]ile ceale
de aram@ le voiu zdrobi }i încuietorile ceale de fier le voiu sf@rma.
3. {i-]i voiu da ]ie comoar@le ceale ascunse }i ceale t@inuite a ascunselor, ca s@ }tii, c@
Eu, Domnul, Cel ce chem numele t@u, Dumnezeul lui Israil.
4. Pentru sluga Mea, Iacov, }i Israil, alesul Mieu, }i te-am chemat pe numele t@u.
As@m@natu-te-am }i nu M-ai cunoscut.
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5. Eu, Domnul, nu e mai mult, afar@ de Mine nu e dumnezeu; încinsu-te-am }i nu M-ai
cunoscut.
6. Ca s@ }tie cei de la r@s@ritul soarelui }i cei | de la apus c@ f@r@ de Mine nu iaste. Eu, 362v
Domnul }i nu-i altul,
7. Cel ce am închipuit lumina }i am zidit întunearecul, am f@cut pace }i am zidit râul;
Eu, Domnul, Carele am f@cut aceastea toate.
8. R@ura]i, ceriuri, de sus }i norii s@ ploaie pre cel drept. De}chiz@-s@ p@mântul }i odr@zleasc@
pre Mântuitoriul }i dreptatea r@sar@ împreun@. Eu, Domnul, l-am zidit.
9. Amar celui ce s@ împrotivea}te F@c@toriului s@u, vas din hârburi de p@mânt. *Au doar@
*Ierem. 18, 6.
Râm. 9, 20. va zice olariului s@u: «Ce faci?» }i «Lucrul t@u f@r@ mâni iaste?»
10. Amar celui ce zice tat@lui: «Ce rode}ti?» }i muierii: «Ce na}ti?»”
11. Aceastea zice Domnul, sfântul lui Israil, ziditoriul lui: „Ceale viitoare întreba]i de la
Mine, preste fiii Miei }i preste lucrul mânilor Meale porunci]i Mie.
12. Eu am f@cut p@mântul }i omul preste el Eu l-am zidit. Mânile Meale au întins ceriurile
}i a toat@ oastea lor am poruncit.
13. Eu l-am de}teptat spre dreptate }i toate c@ile lui le voiu îndrepta. El va zidi cetatea
Mea }i robia Mea s@ va slobozi nu cu pre]u, nici cu daruri”, zice Domnul, Dumnezeul
oastelor.
14. Aceastea zice Domnul: „Osteneala Eghiptului }i negu]@toria Ethiopiii }i Savaim,
oamenii cei înal]i, la tine vor treace }i ai t@i vor fi. Dup@ tine vor umbla, lega]i cu c@tu}i
vor mearge. {i ]ie s@ vor închina }i s@ vor ruga, numai întru tine iaste Dumnezeu, }i: «Nu
iaste f@r@ Tine Dumnezeu.
15. Adev@rat, Tu e}ti Dumnezeu ascuns, Dumnezeu, mântuitoriul lui Israil»”.
16. Turburatu-s-au }i s-au ru}inat to]i; împreun@ s-au dus întru ru}ine faurii r@t@cirilor.
17. Israil s-au mântuit în Domnul cu mântuire veacinic@. Nu v@ ve]i turbura }i nu v@ ve]i
ru}ina pân@ în veacul veacului. ||
18. C@ aceastea zice Domnul cel ce au zidit ceriurile, acela} Dumnezeu care au închipuit 363r
p@mântul }i l-au f@cut, însu}i Ziditoriul lui. Nu în de}ert l-au zidit; ca s@ fie l@cuit l-au zidit:
„Eu, Domnul }i nu iaste altul!
19. Nu într-ascuns am gr@it în locul p@mântului cel întunecos. N-am zis s@min]iii lui
Iacov: «În z@dar M@ c@uta]i». Eu, Domnul, Cel ce gr@iesc dreptatea, vestind ceale
dreapte.
20. Aduna]i-v@ }i veni]i }i v@ apropiia]i împreun@ cei ce v-a]i mântuit din neamuri.
N-au }tiut cei ce r@dic@ lemnul ciopliturii sale }i s@ roag@ dumnezeului celui ce nu
mântuia}te.
21. Vesti]i }i veni]i }i v@ sf@tui]i împreun@. Cine auzit@ au f@cut aceasta din început, de atunci
mai nainte au zis? Au nu Eu, Domnul, }i nu mai iaste Dumnezeu f@r@ Mine? Dumnezeu drept
}i mântuitoriu nu iaste, f@r@ Mine.
22. Întoarce]i-v@ la Mine }i ve] fi mântui]i toate marginile p@mântului! C@ Eu, Dumnezeu,
}i nu este altul.
23. Întru Mine Însumi M-am jurat, ie}i-va din gura Mea cuvântul drept@]ii }i nu s@ va
întoarce.
24. *C@ Mie s@ va pleca tot jenunchele }i va jura toat@ limba.
*Râmi. 14, 11.
25. Deci în Domnul va zice: «A Meale sânt drept@]ile }i împ@r@]iia; la El vor veni }i s@
Filip. 2, 10.
vor ru}ina to]i cei ce s@ împrotivesc Lui.
26. Întru Domnul s@ va îndrepta }i s@ va l@uda toat@ s@mân]a lui Israil»”.
Cap 46
S@ v@dea}te de}ert@ciunea idolilor }i r@sipirea lor mai înainte s@ vestea}te. Jidovii cu r@m@}i]ele
lui Israil la Dumnezeu s@ cheam@, ar@tându-li- s@ a lui Dumnezeu c@tr@ dân}ii ma|rea bun@tate,
ad@ogând grea mustrare pentru nemul]@mirea lor, }i închinarea de idoli ce-i îndeamn@ ca la
El, Carele sângur toate le cunoa}te }i le poate s@ s@ întoarc@, mântuire lor prin Fiiul
f@g@duindu-L.

1.

drobitu-s-au Vil, sf@rmatu-s-au Navon, f@cutu-s- au chipurile lor fiar@lor }i
dobitoacelor, greot@]ile voastre cu mare povar@ pân@ la obosiri.
2.
Uscatu-s-au }i s-au zdrobit împreun@; n-au putut mântui pre cel ce purta, }i
sufletul lor întru robie s@ va duce.
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3. „Asculta]i-m@, casa lui Iacov }i toate r@m@}i]ele casii lui Israil, cei ce v@ aduce]i din
pântecele Mieu }i v@ purta]i din zg@ul Mieu.
4. Pân@ la b@trânea]e Eu însumi }i pân@ la c@runtea]e Eu voiu purta. Eu v-am f@cut }i
Eu voiu aduce. Eu voiu purta }i voiu mântui.
5. Cui M-a]i as@m@nat }i M -a]i îndreptat }i M -a]i împotrivit }i M-a]i f@cut aseaminea?
6. Cei ce scoate]i aur din s@cule]u }i argintul cu cumpâna m@sura]i, n@imind mea}terul
de aur s@ fac@ dumnezeu }i cad înaintea lui }i s@ închin@.
7. *Ducu-l pre el în umere purtându- l }i puindu-l în locul s@u. {i va sta }i din locul s@u *Varuh 6, 25.
nu s@ va mi}ca, ci }i când vor strâga c@tr@ el, nu va auzi. Din n@caz nu-i va mântui.
8. Aduce]i-v@ aminte de aceasta }i v@ ru}ina]i. Întoarce]i-v@, c@lc@torii de leage, la inim@.
9. Aduce]i-v@ aminte de veacul cel mai dinnainte, c@ Eu sânt Dumnezeu }i nu mai iaste
dumnezeu, nice iaste aseaminea Mie.
10. Vestind din ceput cea mai de pre urm@ }i dintâi || ceale ce înc@ nu-s f@cute, zicând:
364r
Sfatul Mieu va sta }i toat@ voia Mea va fi,
11. Chemând de la r@s@rit paserea }i din loc departe om dup@ voia Mea; }i am gr@it }i-l
voiu aduce, zidit-am }i -l voiu face.
12. Asculta]i-M@ pre Mine, cei vârto}i cu inima, cei ce sânte]i departe de dreptate!
13. Aproape am f@cut dreptatea Mea, nu s@ va dep@rta }i mântuirea Mea nu s@ va
z@bovi. Da-voiu în Sion m@ntuirea }i întru Israil slava Mea”.
Cap 47
Smerirea }i sf@rmarea Vavilonului mai nainte s@ vestea}te pentru mândriia lui, trufiia
}i nemilostivirea asupra jidovilor robilor s@i }i pentru c@ în vr@jitori, gâcitori
}i descânt@tori n@deajdea }-au pus.

1.„

364v

ogoar@-te, }ezi în pulbere, fecioar@, fata Vavilonului, }ezi pre p@mânt, c@ iaste
scaunul featii haldeilor, c@ mai mult nu te vei chema moale }i jinga}e!
[2. ]
Ia moara }i macin@ f@ina; golea}te ru}inea ta, deascopere um@rul, dezv@lea}te
fluierele, treci râurile.
3. *Deascoperi-s@-va ocara ta }i s@ va vedea def@imarea ta, c@ izbând@ voiu lua }i nu *Nahuh 3, 5.
va sta Mie împrotiv@ om”.
4. R@scump@r@toriul nostru, Domnul oastelor numele Lui, sfântul lui Israil.
5. „{ezi t@când }i într@ întru întunearec, fata haldeilor, c@ nu te vei mai chema doamna
împ@r@]iilor.
6. Mâniiatu-M-am pre norodul Mieu, spurcat-am mo}tenirea Mea }i i-am dat în mâna
ta. Nu le-ai pus mil@. Spre cel b@trân ai îngreoiat jugul t@u foarte.
7. {i ai zis: «În veac voiu fi doamn@!» N-ai pus aceastea preste inima ta, nici ]-ai adus
aminte de cel mai de pre urm@ al t@u.
8. {i ascult@ aceastea, ceaea ce e}ti jinga}e }i l@cuie}ti cutezând, ceaea ce zici în inima ta:
*«Eu sânt }i nu ias|te mai mult afar@ de mine! Nu voi }edea v@duv@ }i nu voiu cunoa}te *Apoc. 18, 7.
st@rpiciunea».
9. *Veni-vor ]ie doao aceastea degrab@ într-o zi, st@rpiciunea }i v@duvirea. Toate au venit *Jos 51, 19.
asupra ta pentru mul]imea vr@jitoriilor tale }i pentru împietrirea descânt@torilor t@i cea
foarte.
10. {i n@deajdea ai avut în r@otatea ta }i ai zis: «Nu iaste cine s@ m@ vaz@». În]elepciunea
ta }i }tiin]a ta aceasta te-au în}elat; }i ai zis întru inima ta: «Eu sânt, }i afar@ de mine nu
iaste alta».
11. Veni-va asupra ta r@ul }i nu vei }ti înceaperea lui; }i va n@v@li asupra ta dosada, carea
nu o vei putea cu jârtve cur@]i. Veni-va asupra ta de n@prazn@ mi}el@tatea, carea nu o
vei }ti.
12. St@i cu descânt@torii t@i }i cu mul]imea vr@jitorilor t@i, cu carii te-ai ostenit din tinerea]ele
tale, de cumva ceva î] va folosi au de po]i fi mai tare.
13. Sl@bit-ai întru mul]imea sfaturilor tale. Steaie }i te mântuiasc@ g@citorii de ceriu, cei
ce s@ uita la steale }i socotea lumile, ca dintr-însele s@ vesteasc@ ceale viitoare ]ie.
14. Iat@, s-au f@cut ca un paiu, focul i-au ars pre ei. Nu vor mântui sufletul s@u din mâna
v@p@ii. Nu sânt c@rbuni cu carii s@ se înc@lzasc@, nici foc s@ }az@ la el.
15. A}a s-au f@cut ]ie în oricarele te-ai fost ostenit. Negu]@torii t@i din tinerea]ele tale,
fie}tecarele în calea sa au r@t@cit. Nu iaste cine s@ te mântuiasc@”.
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Cap 48
Ceart@ Domnul f@]@rniciia, nemul]@mirea }i împietrirea jidovilor, ar@tând c@ El, iar@ nu idolii, au
vestit ceale viitoare }i le-au plinit. Îns@ pentru numele S@u le va îng@dui. {i a}ea cu blândea]@ la
Sine-i chiam@, dovedindu-s@ pre Sine sângur a fi Dumnezeu, }tiutoriul tuturor }i norodului S@u
r@scump@r@toriu }i obl@dui||toriu. {i împutându-le treacerea poruncilor Sale, care ]iindu-le,
ferici]i ar fi fost.

365r

1.

uzi]i aceastea, casa lui Iacov, cei ce v@ chema]i cu numele lui Israil }i din apele
Iudii a] ie}it, cei ce v@ jura]i întru numele Domnului }i de Dumnezeul lui
Israil v@ aduce]i aminte, nu întru adev@r, nici în dreptate.
2. C@ din cetatea sfânt@ chema]i sânt }i preste Dumnezeul lui Israil s-au a}ezat. Domnul
oastelor, numele Lui:
3. „Ceale mai dintâiu de atunci le-am vestit }i din gura Mea au ie}it }i auzite le-am f@cut.
De n@prazn@ le-am lucrat }i au venit.
4. C@ am }tiut c@ împietrit e}ti tu }i vân@ de fier e cerbicea ta, }i fruntea ta de aram@.
5. Zis-am ]ie mai nainte de atunci. Mai nainte pân@ a veni ]i le-am spus, s@ nu
cumva zici: «Idolii miei au fost ace}tia }i ceale cioplite ale meale }i v@rsate au poruncit
aceastea».
6. Ceale ce ai auzit vezi-le toate. Iar@ voi vestit -a]i vruna? Auzite ]-am f@cut ceale noao
de-acum }i s-au ]inut ceale ce nu }tii.
7. Acum s-au zidit }i nu de- atunci. {i mai nainte de zi }i nu le-ai auzit, ca nu cumva s@
zici: «Iat@, eu le-am cunoscut».
8. Nici ai auzit, nici ai cunoscut, nici de atunci s-au de}chis ureachea ta. C@ }tiu c@
trecând vei treace leagea }i trec@toriu din pântece te-am chemat.
9. Pentru numele Mieu voiu dep@rta urgiia Mea }i cu lauda Mea te voiu înfrâna s@ nu
pieri.
10. Iat@, te-am copt, ci nu ca argintul alesu-te-am în cuptoriul s@r@ciii.
11. Pentru Mine, pentru Mine voiu face, ca s@ nu fiu suduit, *}i slava Mea altuia nu o
*Sus 42, 8.
voiu da. |
12. Auzi-M@, Iacove }i Israile, pre care Eu chem, Eu Însumi, Eu Cel dintâi }i Eu Cel mai 365v
Sus 41, 4
}i 44, 6. de pre urm@.
13. Ci }i mâna Mea au întemeiat p@mântul }i dreapta Mea au m@surat ceriurile. Eu îi
Apocal. 1, 8, 16
}i 22, 13. voiu chema }i vor sta împreun@.
14. Aduna]i-v@, to]i voi, }i auzi]i: «Cine dintr-în}ii au vestit aceastea? Domnul l-au iubit,
face-va voia Sa în Vavilon }i bra]ul S@u întru haldei».
15. Eu, Eu am gr@it }i l-am chemat }i l-am adus }i s-au îndreptat calea lui.
16. Apropiia]i-v@ c@tr@ Mine }i auzi]i aceasta: Nu din ceput întru ascuns am gr@it. Din
vreame mai nainte de ce ar fi, acolo eram”. {i acum Domnul Dumnezeu m-au trimis }i
Duhul Lui.
17. Aceastea zice Domnul, r@scump@r@toriul t@u, sfântul lui Israil: „Eu, Domnul,
Dumnezeul t@u, Cel ce te înv@]u ceale folositoare, Cel ce te obl@duiesc în calea carea
umbli.
18. Bat@r de-i fi luat aminte poruncile Meale, s-ar fi f@cut ca râul pacea ta }i dreptatea
ta ca adâncurile m@rii.
19. {i ar fi fost ca n@sipul s@mân]a ta }i ruda pântecelui t@u ca pietricealele lui. N-ar fi
perit, nici s-ar fi sf@rmat numele ei de la fa]a Mea.
20. *Ie}i]i din Vavilon, fugi]i de la haldei, în glas de bucurie vesti]i. Auzit@ face]i aceasta
*Ierem. 21, 6.
}i o scoate]i pân@ la marginile p@mântului; zice]i: «R@scump@rat-au Domnul pre sluga Sa,
Iacov.
21. N-au îns@to}at în pustie, când îi scotea; *ap@ din piatr@ le -au scos lor»; }i au t@iat
*Ie}ire 17, 6.
Numer. 8, 11. piatra, }i au curs apele.
22. Nu iaste pace necredincio}ilor!” zice Domnul.
Jos 57, 21.
Cap 49 ||
Rânduia}te-s@ Hristos pov@]uitoriu limbilor }i a jidovilor celor ce s@ vor mântui; }i s@ d@ spre
leg@tura norodului din toate p@r]ile lumii a fi chema]i. {i, ar@tând mare fericire celor ce vor
creade în Hristos, îi îndeamn@ spre mul]@mire. {i cu blândea]e mâng@ie Sionul, care de la
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Dumnezeu p@r@sit a fi s@ jeluia, f@g@duindu-i c@ va fi toat@ lumea sl@vit@, to]i c@tr@ dânsa
curgând }i sf@rmându-s@ nepriiatinii ei.

1.

uzi]i, ostroave, }i lua]i aminte, noroade departe! Domnul din pântece M-au
chemat, din pântecele maicii Meale }-au adus aminte de numele Mieu.
2.
*{i au pus gura Mea ca o sabie ascu]it@. Cu umbra mânii Sale M-au acoperit
}i M-au pus ca o s@geat@ aleas@. În tulba Sa M-au ascuns.
3. {i Mi-au zis: „Sluga Mea e}ti Tu, Israile, c@ întru tine M@ voiu sl@vi”.
4. {i Eu am zis: „În de}ert M-am ostenit, f@r@ pricin@ }i în de}ert am mistuit t@riia Mea”.
Deci judecata Mea, cu Domnul, }i lucrul Mieu, cu Dumnezeul mieu.
5. {i acum, zice Domnul, închipuindu-M@ din pântece slug@ {ie}i, s@ întorc pre Iacov
c@tr@ El, }i Israil nu s@ va aduna. {i am fost sl@vit întru ochii Domnului }i Dumnezeul Mieu
au fost t@riia Mea.
6. {i au zis: „Pu]in iaste s@-M fii Mie slug@ a de}tepta neamurile lui Iacov }i drojdiile lui
Israil a le întoarce. *Iat@, Te-am dat spre lumina limbilor, ca s@ fii mântuirea Mea p@n@
la marginea p@mântului”.
7. Aceastea zice Domnul, r@scump@r@toriul lui Israil, sfântul lui, c@tr@ sufletul cel urgisit,
c@tr@ neamul cel urât, c@tr@ sluga st@pânilor: „Împ@ra]ii vor vedea }i s@ vor scula împreun@
366v c@peteniile }i s@ vor închina pentru Domnul, | c@ credincios iaste, }i sfântul lui Israil Cel
ce Te-au ales”.
8. Aceastea zice Domnul: *„În vreame pl@cut@ Te-am a}teptat, }i în zioa mântuirii [-am
ajutat }i Te-am ]inut }i Te-am dat spre a}ez@mânt de pace norodului, s@ de}tep]i p@mântul
}i s@ st@pâne}ti mo}tenirile ceale r@sipite,
9. S@ zici celor ce sânt lega]i: «Ie}i]i!» }i celor ce sânt întru întunearec: «Deascoperi]i-v@!»”
Preste c@i s@ vor pa}te }i întru toate ceale neatede p@}unea lor.
10. *Nu vor fl@mânzi, nici vor îns@to}a, nici îi va lovi z@duful }i soarele. C@ Cel ce I -i
mil@ de ei îi va îndrepta }i la izvoar@le apelor îi va ad@pa.
11. {i voiu pune to]i mun]ii Miei spre cale }i c@r@rile Meale s@ vor în@l]a.
12. Iat@, ace}tia de departe vor veni }i iat@, ceia de la crive]u }i de la mare }i ce}ti de la
vântul austrului.
13. L@uda]i, ceriuri }i d@n]uia}te, p@mântule, bucura]i-v@, mun]i, cu laud@! C@ au mâng@iat
Domnul pre norodul S@u }i pre s@racii S@i îi va milui.
14. {i au zis Sionul: „P@r@situ-m-au Domnul }i Domnul m-au uitat!”
15. „Au doar@ poate uita muiarea pruncul s@u, s@ nu miluiasc@ pre fiiul pântecelui s@u?
{i aceaea de-l va uita, iar@ Eu nu te voiu uita pre tine”.
16. Iat@, în mânile Meale te-am scris. Zidurile tale înaintea ochilor Miei sânt pururea.
17. Venit-au ziditorii t@i, stricându-te }i r@sipindu-te; de la tine vor ie}i.
18. *R@dic@ împregiur ochii t@i }i vezi; ace}tia s-au adunat, venit- au ]ie. „Viu sânt Eu –
zice Domnul – c@ cu to] ace}tia ca cu o podoab@ te vei îmbr@ca }i-i vei pune împregiurul
t@u ca o mireas@”.
19. C@ pustiile tale }i ceale nel@cuite ale tale }i locul c@derii tale acum înguste || vor fi
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pentru l@cuitori; }i departe s@ vor goni cei ce te sorbea.
20. Înc@ vor zice în urechile tale fiii st@rpiciunii tale: „Îngust e mie locul. F@-m loc, s@ l@cuiesc”.
21. {i vei zice întru inima ta: „Cine au n@scut mie ace}tia? Eu stearp@ }i nen@scând, cea dus@
}i robit@. {i pre ace}tia cine i-au doicit? Eu, cea p@r@sit@ }i sângur@; }i ace}tia unde era?”
22. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Iat@, voiu r@dica c@tr@ neamuri mâna Mea }i
c@tr@ noroade voiu în@l]a s@mnul Mieu. {i vor aduce pre fiii t@i în bra]e, }i featele tale pre
umere le vor purta.
23. {i vor fi împ@ra]ii hr@nitorii t@i }i împ@r@teasele, doicele tale. Cu fa]a la p@mânt
plecat@ s@ vor închina ]ie }i praful picioarelor tale vor linge; }i vei }ti c@ Eu sânt Domnul,
întru Carele nu s@ vor ru}ina cei ce-L a}tapt@ pre El”.
24. Au doar@ s@ va lua de la cel tare prad@? Au cela ce va fi prins pre cel vârtos s@ va
putea mântui?
25. C@ aceastea zice Domnul: „Îns@}i robiia de la cel tare s@ va lua }i ce s-au luat de la
cel vârtos s@ va mântui. Iar@ pre cei ce te-au judecat pre tine Eu îi voiu judeca, }i fiii t@i
Eu îi voiu mântui.
26. {i voiu hr@ni protivnicii t@i cu c@rnurile sale. {i ca cu must cu sângele s@u s@ vor
îmb@ta }i va }ti tot trupul c@ Eu sânt Domnul, Cel ce te mântuiesc }i r@scump@r@toriul t@u
cel tare, Iacov”.
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Cap 50
Nu din neputin]a lui Dumnezeu, ci pentru nelegiuirile sale r@mâne sinagoga f@r@ mire, nevrând
pre Hristos a-L priimi, Care nimic n-au l@sat ce tr@buia a face ca s@-L priimeasc@, ci înc@,
pentru dragostea ei, pre Sine Însu}i spre n@cazuri de ocar@ s-au dat. | Pentru aceaea
vestea}te c@ sinagoga cu dureri va peri.

367v

1.

ceastea zice Domnul: „Ce carte iaste aceasta de slobozenie a maicii voastre, cu
carea o am slobozit? Sau cine iaste crezutul Mieu, c@ruia v-am vândut? Iat@, întru
nedrept@]ile voastre sânte] vându]i }i întru nelegiuirile voastre am slobozit pre
maica voastr@.
2. C@ am venit }i nu era om. Chemat-am }i nu era cine s@ auz@. *Au doar@ s-au scurtat
*Jos 59, 1.
}i s-au mic}orat mâna Mea, s@ nu pociu r@scump@ra? Au nu iaste întru Mine puteare a
izb@vi? Iat@, întru certarea Mea pustie voiu face marea, pune-voiu râurile întru uscat,
putrezi-vor pe}tii f@r@ ap@ }i vor muri de seate.
3. Îmbr@ca-voiu ceriurile cu întunearec }i sac voiu pune acoperemântul lor”.
4. Domnul Mi-au dat Mie limb@ înv@]at@, s@ }tiu sprijini pre cel ce-i obosit cu cuvântul.
R@dic@-m diminea]a, diminea]a r@dic@-m Mie ureachea, s@-L auzu ca pre un înv@]@toriu.
5. Domnul Dumnezeu Mi-au de}chis ureachea }i Eu nu M@ împrotivesc. Înd@r@pt nu
M-am dus.
6. *Trupul Mieu l-am dat spre b@t@i }i obrazul Mieu spre loviri. Fa]a Mea nu o am întors
*Math. 6, 67.
de c@tr@ cei ce M@ suduia }i M@ scuipiia.
7. Domnul Dumnezeu, ajutoriul Mieu, pentru aceaea nu M-am ru}inat. Pentru aceaea
am pus fa]a Mea ca o piatr@ vârtoas@ }i }tiu c@ nu M@ voiu ru}ina.
8. *Aproape iaste Cel ce M@ îndrepteaz@. Cine s@ va împrotivi Mie? S@ st@m împreun@!
* Râmlea. 5, 33.
Cel ce e protivnicul Mieu apropie-s@ c@tr@ Mine!
9. Iat@, Domnul Dumnezeu, agiutoriul Mieu. Cine e cel ce s@ m@ osândeasc@? Iat@, to]i
ca v@jmântul s@ vor rumpe }i moliia îi va mânca. ||
10. Cine e dintre voi cel ce s@ teame de Domnul, auzând glasul slugii Sale? Care au 368r
umblat întru întunearec }i nu iaste lui lumin@, n@d@jduiasc@ în numele Domnului }i s@ se
razime spre Dumnezeul s@u.
11. Iat@, voi to]i, aprinzând foc, încin}i cu v@p@i, umbla]i în lumina focului vostru }i în
v@p@ile care a]i aprins. Din mâna Mea s-au f@cut aceasta voao, întru dureri ve]i adormi.
Cap 51
Îndeamn@ Sionul cu pilda lui Avraam, c@ruia Dumnezeu f@g@duin]ele le-au plin it, ca }i dânsul
adev@rat s@ creaz@ c@ va dobândi f@g@duita de la Dumnezeu mâng@iare. Despre mâng@iarea,
mântuirea }i marea fericirea Sionului, adec@ a bisearicii, prin Hristos viitoare, }i despre
evangheliceasca leage desf@tat gr@ia}te }i despre smerirea protivnicilor bisearicii.

1.

uzi]i-m@ pre mine, cei ce urma]i ce e drept }i c@uta]i pre Domnul! Lua]i aminte la
piatra de unde sânte]i t@ia]i }i la pe}terea lacului din carea v-a]i t@iat.
2.
Lua]i aminte la Avraam, tat@l vostru, }i la Sara, carea v-au n@scut, c@ unul
l-am chemat pre el }i l-am blagoslovit }i l-am înmul]it.
3. Mâng@ia-va, dar@, Domnul Sionul }i va mâng@ia toate c@derile lui. {i va pune pustiiul
lui ca o desf@tare }i cea nel@cuit@ a lui ca gredina Domnului. Bucurie }i veselie s@ va afla
într-însul, mul]@mit@ }i glas de laud@.
4. Lua]i aminte la Mine, norodul Mieu, }i neamul Mieu, auzi]i-M@. C@ leagea de la Mine
va ie}i }i judecata Mea spre lumina noroadelor s@ va odihni.
5. Aproape e dreptul Mieu, ie}it-au mântuitoriul Mieu, }i bra]ele Meale noroade vor
judeca. Pre Mine ostroavele M@ vor a}tepta | }i bra]ul Mieu vor sprijini.
368v
6. R@dica]i spre ceriu ochii vo}tri }i vede]i supt p@mânt, jos, c@ ceriurile ca fumul s@
vor topi }i p@mântul ca v@jmântul s@ va rumpe, }i l@cuitorii lui ca aceastea vor peri. Iar@
mântuirea Mea în veac va fi }i dreptatea Mea nu va sc@dea.
7. Auzi]i-M@ pre Mine cei ce }ti]i pre cel drept, norodul Mieu. *Leagea Mea în inima lor.
*Psalm 36, 39.
Psalm 36, 31. S@ nu v@ teame]i de ocara oamenilor }i de bl@st@murile lor s@ nu v@ stidi]i.
8. C@ci ca pre un v@jmânt, a}a îi va mânca viermele; }i ca lâna, a}a îi va roade molia.
Iar@ mântuirea Mea în veac va fi }i dreptatea Mea în neamurile neamurilor.
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9. Scoal@-te, scoal@-te, îmbrac@ t@riia bra]ul Domnului! Scoal@-te ca în zilele ceale de
demult, întru neamurile veacurilor! Au doar@ nu Tu ai lovit pre cel mândru, r@nit-ai b@laurul?
10. *Au doar@ nu Tu ai s@cat marea, apa adâncului celui foarte, Cel ce ai pus adâncul *Ie}ire 14, 21.
m@rii calea, s@ treac@ cei izb@vi]i?
11. {i acum, cei ce sânt r@scump@ra]i de la Domnul s@ vor întoarce }i vor veni în Sion
l@udând, }i veselia veacinic@ preste capetele lor; bucurie }i veselie vor ]inea, fugi-va
durearea }i suspinarea.
12. Eu, Eu Însumi v@ voiu mâng@ia. Cine e}ti tu, s@ te temi de om muritoriu }i de fiiul
omului, carele ca fânul, a}a s@ va usca?
13. {i te-ai uitat de Domnul, f@c@toriul t@u, Cel ce au întins ceriurile }i au întemeiat
p@mântul. {i te-ai înfrico}at necurmat toat@ zioa de la fa]a iu]imii celui ce te n@c@jiia }i te
g@tise spre pierdere. Unde e acum mâniia celui ce te n@c@jiia?
14. Degrab@ va veni p@}ind a de}chide }i nu va ucide pân@ la pierdere, nici va sc@dea
pânea lui.
15. Iar@ Eu sânt Domnul, Dumnezeul t@u, Cel ce turbur marea }i s@ umfl@ valurile ei.
369r Domnul oaste||lor, numele Mieu.
16. *Pus-am cuvintele Meale în gura ta }i cu umbra mânii Meale te-am acoperit, s@ *Sus 49, 2.
s@de}ti ceriurile }i s@ întemeiezi p@mântul. {i s@ zici c@tr@ Sion: „Norodul Mieu e}ti tu”.
17. R@dic@-te, r@dic@-te, scoal@, Ierusalime, ceaea ce ai b@ut din mâna Domnului p@harul
mâniii Lui. Pân@ la fundul p@harului celui de adormire ai beut; }i l-ai beut pân@ la drojdii.
18. Nu iaste cine s@-l sprijineasc@ din to]i fiii carii i-au n@scut }i nu iaste cine s@-i apuce
mâna dintru to] fiii carii i-au hr@nit.
19. *Doao sânt care te-au întâmpinat. Cine s@ va întrista pentru tine? Jefuirea }i sf@rmarea *Sus 47, 9.
}i foametea }i sabiia; cine te va mâng@ia?
20. Fiii t@i s-au lep@dat, dormit-au în capul tuturor c@ilor, ca orixul încursat, plini de urgia
Domnului, de certarea Dumnezeului t@u.
21. Pentru aceaea auzi, aceasta, cea s@rac@ }i beat@, nu de vin.
22. Aceastea zice St@pânitoriul t@u, Domnul }i Dumnezeul t@u, Cel ce va bate pentru
norodul S@u: „Iat@, am luat din mâna ta p@harul somnului, fundul p@harului urgiii Meale;
nu vei mai adaoge a-l bea.
23. {i-l voiu pune în mâna celor ce te- au smerit }i au zis sufletului t@u: «Pleac@-te, s@
treacem». {i ai pus ca p@mântul trupul t@u }i ca calea celor ce trec”.
Cap 52

369v

De}tapt@ Sionul, adec@ pre bisearica lui Hristos, spre mâng@iare pentru cea în dar r@scump@rarea
sa. Pomenea}te pogorârea lui Israil în Eghipt }i izb@virea de la Assur. Iar@ pre propoveduitorii
evanghelice}tii p@ci îi laud@, îndemnând pre to]i spre laud@ pentru Hristos, Cel gata tuturor
Mântuitoriu. {i despre | în@l]area }i smerirea Lui }i despre credin]a limbilor
întru Dânsul.

1.

coal@-te, scoal@ -te, îmbrac@-te cu t@riia ta, Sionule, îmbrac@ -te cu vejmintele
slavii tale, Ierusalime, cetatea Celui Sfânt! C@ nu va mai adaoge a treace
preste tine cel net@iat împrejur }i necurat.
2. Scutur@-te din praf }i te scoal@! {ezi, Ierusalime! Dezleag@ leg@turile grumazului t@u,
roab@, fata Sionului!
3. C@ aceastea zice Domnul: „În dar sânte]i vându]i }i f@r@ argint v@ ve]i r@scump@ra”.
4. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: „În Eghipt s-au pogorât norodul Mieu din
început, s@ fie acolo lucr@tori. {i Assur f@r@ nici o pricin@ l-au asuprit.
5. {i au doar@ Mie iaste aceasta – zice Domnul – c@ s-au luat norodul Mieu în dar?
St@pânitorii lui nedrept lucreaz@ – zice Domnul – }i *necurmat toat@ zioa numele Mieu
s@ blast@m@.
6. Pentru aceasta va }ti norodul Mieu numele Mieu în zioa aceaea, c@ Eu însumi, Cel
ce gr@iam, iat@, de fa]@ sânt”.
7. *Câtu-s de frumoas@ pre mun]i picioarele celui ce vestea}te }i propoveduia}te pacea,
a celui ce vestea}te binele, a celui ce propoveduia}te mântuirea, a celui ce zice Sionului:
„Împ@r@]i-va Dumnezeul t@u!”.
8. Glasul str@jarilor t@i r@dicat-au glasul, împreun@ vor l@uda. C@ cu ochiu la ochiu va
vedea, când va întoarce Domnul Sionului.
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9. Bucura]i-v@ }i l@uda]i împreun@, pustiile Ierusalimului! C@ au mâng@iat Domnul pre
norodul S@u, r@scump@rat-au Ierusalimul.
*Psalm. 17, 3.
10. G@tit-au Domnul bra]ul cel sfânt al S@u în ochii tuturor limbilor *}i vor vedea toate
marginile p@mântului mântuirea Dumnezeului nostru.
11. Dep@rta]i-v@, dep@rta]i-v@, ie}i]i de acolo, || *ce e pâng@rit s@ nu atinge]i! Ie}i]i din 370r
*2 Corith. 6, 16.
mijlocul ei, cur@]i]i-v@ cei ce purta]i vasele Domnului!
12. C@ nu cu gâlceav@ ve]i ie}i, nici cu fuga ve] gr@bi, c@ va mearge Domnul înaintea
voastr@ }i v@ va aduna Dumnezeul lui Israil.
13. „Iat@, va în]eleage sluga Mea, în@l]a-S@-va }i S@ va r@dica }i înalt va fi foarte”.
14. Precum s-au buiguit pentru Tine mul]i, a}a nesl@vit@ va fi între oameni vedearea
Lui }i forma Lui între fiii omene}ti.
15. Acesta va stropi neamuri multe, preste Dânsul vor conteni împ@ra]i gura Sa, *c@ci
*Râm. 15, 21.
c@rora nu s-au vestit pentru Dânsul, L-au v@zut, }i cei ce nu L-au auzit s-au uitat la El.
Cap 53
Nu to]i cuprind propoveduirea Evangheliii. Prorociia preste na}terea lui Hristos }i despre
moartea Lui cea de ocar@ pentru p@catele noastre. Pentru blândea]ele }i cea de voie a Lui
aducere, pentru slava }i în@l]area Lui }i pentru mul]imea celor ce vor creade.

ine au crezut auzitului nostru? {i bra]ul Domnului cui s-au descoperit?
{i s@ va sui ca ni}te nuiale dease înaintea Lui }i ca o r@d@cin@ din p@mânt
s@tios. Nu iaste Lui frumsea]e, nici podoab@. {i L-am v@zut }i nu era vedeare;
}i L-am dorit.
3. *Urgisit }i mai apoi de oameni, b@rbatul durerilor, }i Cel ce }ti sl@biciunea. {i ca cum
*Marc 9, 11.
ar fi ascuns@ fa]a Lui }i urgisit@, pentru aceaea nici L-am socotit.
4. *Adev@rat, sl@biciunile noastre El le-au luat }i durerile noastre El le-au purtat. {i noi
*Math 8, 17.
L-am socotit ca pre un lepros }i b@tut de la Dumnezeu }i smerit.
5. *Iar@ El S-au r@nit pentru nedrept@]ile | noastre, zdrobitu-S-au pentru nelegiuirile 370v
*1 Cor. 15, 3.
noastre. Dojana p@cii noastre preste El, }i cu vân@tarea Lui ne-am vindecat.
6. To]i noi ca ni}te oi am r@t@cit, fie}tecarele în calea sa s-au ab@tut }i au pus Dumnezeu
întru El nedreptatea noastr@, a tuturor.
7. Adusu-S-au, c@ Însu}i au vrut, }i nu { -au de}chis gura Sa. Ca o oaie la junghiiare S@
*Math. 26, 63. va duce }i ca un miel înaintea celui ce-l tunde va amu]i. *{i nu-{ va de}chide gura Sa.
8. Din strâmtoare }i din judecat@ S-au luat. Neamul Lui cine- l va spune? C@ s-au t@iat
Fapte 8, 31.
de pre p@mântul celor vii; pentru nelegiuirea norodului Mieu L-am lovit.
9. {i va da pre cei necredincio}i pentru îngroparea }i pre cel bogat pentru moartea Sa,
*1 Pet. 2, 12. *pentru c@ nedreptate n-au f@cut, nici vicle}ug au fost în gura Lui.
10. {i Domnul au vrut a-L zdrobi întru sl@biciune. De va pune pentru p@cat sufletul S@u,
1 Ioan 3, 5.
va vedea s@mân]a de lung veac }i voia Domnului întru mâna Lui s@ va îndrepta.
11. Pentru aceaea c@ S-au ostenit sufletul Lui, va vedea }i s@ va s@tura. Întru }tiin]a
Sa va îndrepta însu}i Cel drept, sluga Mea, pre mul]i }i nedrept@]ile lor Însu}i le va purta.
12. Pentru aceaea îi voiu împ@r]i Lui mul]i, }i a celor mari va împ@r]i jafurile, pentru c@
*Mar 15, 28. au dat spre moarte sufletul S@u *}i cu cei f@r@ de leage S -au socotit. {i El p@catele multora
Luc. 22, 37. le-au luat }i pentru c@lc@torii de leage S-au rugat. ||
Ioan 12, 28.
Râm. 10, 16.

1.
2.

Luc. 23, 34.

Cap 54
Îndeamn@ bisearica spre veselie, c@ci din limbi va fi mai sporit@ decât era sinagoga }i prin
lume s@ va înmul]i, supt acoperemântul lui Dumnezeu pururea fiind p@zit@ f@r@ grije,
uitându-s@ de n@cazul cel vechiu. {i cum c@ din pietri scumpe s@ va zidi, întru dreptate
fiind întemeiat@, }i to]i într-însa s@ vor înv@]a de la Dumnezeu întru mul]imea p@cii
a s@ desf@ta.
Luc. 23, 29.
Galat. 4, 27.

1.„

aud@, cea stearp@, carea nu na}ti! Cânt@, laud@ }i rânchiiaz@, ceaea ce nu
n@}teai, c@ mul]i sânt fiii ceii l@sate, mai vârtos decât a ceii ce are b@rbat”, zice
Domnul.
2. L@]ea}te locul }etrii tale }i pieile corturilor tale le întinde, nu îng@dui! Lungi f@ funi}oarele
tale }i cuiele tale le înt@rea}te!
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3. C@ spre dreapta }i spre stânga vei str@bate }i s@mân]a ta neamuri va mo}teni }i cet@]i
pustii va l@cui.
4. S@ nu te temi, c@ nu te vei ru}ina, nici te vei stidi, c@ nu-] va fi ru}ine, c@ de turburarea
tinerea]elor tale te vei uita }i de ocara v@duvirii tale nu-] vei aduce aminte mai mult.
5. C@ te va st@pâni Cel ce te-au f@cut, *Domnul oastelor numele Lui }i r@scump@r@toriul *Luc. 1, 32.
t@u, sfântul lui Israil, Dumnezeul a tot p@mântul s@ va chema.
6. „C@ci ca pre o muiare l@sat@ }i m@hnit@ cu duhul te-au chemat pre tine Domnul }i
muiare din tinerea]e lep@dat@”, zis-au Dumnezeul t@u.
7. „Spre o cirt@ întru pu]in te-am l@sat }i întru mile mari te voiu aduna.
8. Într-o cirt@ de urgie am ascuns fa]a Mea pu]intel de la tine }i într-o mil@ veacinic@ te-am
miluit”, | zis-au r@scump@r@toriul t@u, Domnul.
9. *„Ca în zilele lui Noe iaste Mie aceasta, c@ruia M-am jurat s@ nu mai aduc apele lui *Facere 9, 11.
Noe preste p@mânt. A}a M-am jurat, s@ nu M@ mâniiu spre tine }i s@ nu te cert.
10. C@ mun]ii s@ vor cl@ti }i dealurile s@ vor cutremura. Iar@ mila Mea nu s@ va dep@rta
de la tine }i a}ez@mântul Mieu de pace nu s@ va cl@ti”, zis-au milostivitoriul t@u, Domnul.
11. „S@rac@, de vifor zb@tut@, cea f@r@ nici o mâng@iare, iat@, Eu voiu a}tearne pre rând
pietrile tale }i te voiu întemeia pre safiri.
12. {i voiu pune b@}tile tale iaspin }i por]ile tale pietri cioplite }i toate hotar@le tale pre
pietri dorite,
13. *To]i fiii t@i înv@]a]i de la Domnul }i mul]imea p@cii fiilor t@i.
*Ioan 6, 45.
14. {i întru dreptate te vei întemeia. Dep@rteaz@-te departe de hul@, c@ nu te vei teame
}i de spaim@, c@ nu s@ va apropiia de tine.
15. Iat@, mo}tanul va veni, care nu era cu tine; nimearnicul t@u oarecând s@ va adaoge ]ie.
16. Iat@, Eu am zidit pre faurul ce sufl@ în foc c@rbuni }i scoate vas spre lucrul s@u; }i
Eu am zidit pre uciga}ul a piiarde.
17. Tot vasul ce s-au închipuit împrotiva ta nu s@ va dereage. {i toat@ limba ce st@
împrotiva ta în judecat@ o vei judeca. Aceasta e mo}tenirea slugilor Domnului }i dreptatea
lor la Mine”, zice Domnul.
Cap 55

372r

Pre to]i la credin]@ chemându- i, f@g@duia}te || prisosirea suflete}tilor daruri. Chiiam@-s@ de
c@tr@ p@cate necredincio}ii, fiind Domnul milostiv }i credincios întru f@g@duin]e. Despre
sporiul evanghelice}tii propoveduiri }i fericirea celor ce vor creade.

1.„

372v

o]i cei îns@to}a]i, veni]i la ape. {i carii nu ave]i argint sârgui]i, cump@ra]i }i Ecli 51, 33.
mânca]; veni]i, cump@ra]i, f@r@ argint }i f@r@ nici o schimbare, vin }i lapte. Apoc. 22, 16.
2 .
Drept ce cump@ni]i argintul nu întru pâini }i osteneala voastr@ nu întru sa]iu?
Asculta]i, cei ce M@ auzi]i, }i mânca]i ce e bun }i s@ va desf@ta întru gr@sime sufletul vostru.
3. Pleca]i ureachea voastr@ }i veni]i la Mine. Auzi]i, }i va fi viu sufletul vostru }i voiu lovi
cu voi leg@tur@ veacinic@ *milele lui David ceale credincioas@.
*Fapt. 13, 34.
4. Iat@, martor noroadelor l-am dat, pov@]uitoriu }i poruncitoriu neamurilor.
5. Iat@, neamul care nu-l cuno}teai îl vei chema. {i neamurile care nu te-au cunoscut la
tine vor alerga, pentru Domnul, Dumnezeul t@u }i sfântul lui Israil, c@ te-au m@rit pre tine.
6. C@uta]i pre Domnul când s@ poate afla, chema]i-L când e aproape.
7. P@r@sasc@ cel necredincios calea sa }i omul cel nedrept cugetele sale }i s@ întoarc@
c@tr@ Domnul }i-l va milui }i c@tr@ Dumnezeul nostru, c@ mult e a ierta.
8. C@ nu sânt gândurile Meale ca gândurile voastre, nici c@ile voastre, c@ile Meale”, zice Domnul.
9. „C@ precum s@ înal]@ ceriurile de la p@mânt, a}a s-au în@l]at c@ile Meale de c@ile
voastre }i gân|durile Meale de gândurile voastre.
10. {i precum s@ pogoar@ ploaia sau z@pada din ceriu }i acolo mai mult nu s@ întoarce,
ci adap@ p@mântul }i-l strope}te }i-l face a r@s@ri }i d@ s@mân]a s@m@n@toriului }i pâine
celui ce mânc@,
11. A}a va fi cuvântul Mieu carele va ie}i din gura Mea; nu s@ va întoarce la Mine de}ert,
ci va face oricare am vrut; }i va spori întru acealea la carele l-am tremis.
12. C@ întru veselie ve]i ie}i }i în pace v@ ve]i pov@]ui; mun]ii }i dealurile vor cânta
înaintea voastr@ laud@ }i toate leamnele ]inutului vor plezni cu mâna.
13. În loc de papor@ s@ va sui chiparos }i în loc de urzic@ va crea}te mirsina. {i va fi
Domnul vestit spre s@mn veacinic, carele nu s@ va lua”.
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Cap 56
Pre to]i de tot neamul sau cinul îi îndeamn@ Domnul a ]inea poruncile Sale. Mâng@iarea
famenilor drep]i. Casa lui Dumnezeu, casa rug@ciunii iaste. Grea certare }i amânân]are
asupra p@storilor Ierusalimului, pre carii orbi }i câni mu]i }i obraznici îi chiiam@.

ceastea zice Domnul: „P@zi]i judecata }i face]i dreptate, c@ lâng@ voi e mântuirea
Mea sabie }i dreptatea Mea s@ se deascopere”.
2.
Fericit e omul cel ce face aceasta }i fiiul omului carele va apuca aceasta,
p@zând sâmb@ta s@ nu o pâng@reasc@, p@zând mâinile sale s@ nu fac@ r@u.
3. {i s@ nu zic@ fiiul nimearnicului, care s@ lipea}te de Domnul, zicând: „Cu despreunare
m@ va desp@r]i Domnul de la norodul S@u”. {i s@ nu zic@ famenul: „Iat@, eu, || lemn s@c!” 373r
4. C@ aceastea zice Domnul famenilor: „Carii vor p@zi simbetele Meale }i vor aleage ceale
ce Eu am voit }i vor ]inea a}ez@mântul Mieu de leage,
5. Da-le-voiu lor în casa Mea }i între zidurile Meale loc }i nume mai bun de fii }i de feate;
nume veacinic le voiu da lor, carele nu va peri.
6. {i pre fiii nimearnicului, cei ce s@ lipesc de Domnul s@-L cinsteasc@ }i s@ iubeasc@
numele Lui, ca s@-I fie Lui spre slugi, pre tot cel ce p@zea}te sâmb@ta, s@ nu o pâng@reasc@,
}i ]ine a}ez@mântul Mieu,
7. Aduce-i-voiu în muntele Mieu cel sfânt }i-i voiu veseli în casa Mea cea de rug@ciune.
*Ieremie 7, 11. Arderile lor }i junghierile lor vor pl@cea Mie pre oltariul Mieu, *c@ci c@ casa Mea casa
Math. 21, 13. rug@ciunii s@ va chema tuturor noroadelor”.
8. Zice Domnul Dumnezeu, Cel ce adun@ pre cei r@sipi]i a lui Israil: „Înc@ voiu aduna
Marc 10, 17.
Luc. 19, 46. la el aduna]ii lui”.
9. Toate fiar@le câmpului, veni]i a îmbuca, toate fiar@le dumbr@vii!
10. Str@jarii lui sânt orbi to]i, n-au }tiut to]i; câni mu]i neputând l@tra, v@zând de}ert@ciunile,
dormind }i iubind visurile.
11. {i câni f@r@ ru}ine foarte n-au cunoscut sa]iul. Însu}i p@storii n-au cunoscut în]eleagerea.
*Ieremie 6, 23 To]i în calea sa s-au ab@tut, *fie}tecarele c@tr@ l@comiia sa, de la cel dintâiu pân@ la cel mai
}i 28, 10. pe urm@:
12. „Veni]i, s@ bem vin }i s@ ne umplem de be]ie. {i va fi ca ast@zi, a}a }i mâne, }i cu
mult mai mult”.

În]elepciu. 11, 1.

1.

Cap 57
Moartea drep]ilor }i viitoarea lor | odihn@ nu o în]eleg cei necredincio}i, c@rora Dumnezeu
aici le împut@ pentru închinarea idolilor }i pentru alte ale lor nelegiuiri, vestindu-le c@ s@ vor
smeri. Iar@ celor ce s@ vor întoarce pace }i mâng@iare s@ f@g@duia}te, fiind inima
necredinciosului ca marea fierbând, c@riia nu iaste pace.

1.

373v

el drept piiare }i nu iaste cine s@ gândeasc@ întru inima sa. {i b@rba]ii milii
împreun@ s@ culeg, c@ nu iaste cine s@ în]eleag@. C@ de la fa]a r@ot@]ii s -au
cules cel drept.
2. Vie pacea, odihneasc@ în culcu}ul s@u cel ce au umblat întru îndreptarea sa.
3. Iar@ voi apropiia]i-v@ încoace, fiii vr@jitoriii, s@mân]a preacurvariului }i a curvii.
4. De cine v-a]i jucat? Spre cine v-a]i l@rgit gura }i a]i scos limba? Au doar@ nu voi sânte]i
fiii cei f@r@ de leage, s@mân]a mincinoas@?
5. Cei ce v@ mâng@ia]i întru dumnezei supt tot copaciul umbros, jârtvindu-v@ prunc ii
în r@pejuni, preste pietri înalte?
6. În p@r]ile r@pejunii partea ta, aceasta e soartea ta. {i în}iv@ a]i turnat gustare, a]i adus
jârtv@. Au doar@ preste aceastea nu voiu urgisi?
7. Preste munte înalt }i r@dicat ai pus culcu}ul t@u }i acolo te-ai suit s@ junghii jârtve.
8. {i dup@ u}e, dinnapoia u}orului, ai pus pomenirea ta. C@ lâng@ Mine ai deascoperit
}i ai priimit pre cel curvariu. Desf@tat-ai culcu}ul t@u }i ai f@cut cu ei leg@tur@. Iubit -ai
a}ternutul lor cu mâna de}chis@.
9. {i te-ai împodobit cu ungere împ@r@teasc@ }i ai înmul]it mirosurile tale; trimis-ai so||lii 374r
t@i departe }i ai fost smerit pân@ la iad.
10. Întru mul]imea c@ii tale te-ai ostenit. N-ai zis: „Odihni-m@-voiu!” Via]a mânii tale
ai aflat, pentru aceaea nu te-ai rugat.
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11. De carea grijindu-te, te-ai temut, c@ci ai min]it, }i de Mine nu ]-ai adus aminte, nici
ai socotit în inima ta, c@ Eu t@când }i ca când n-a} vedea }i te-ai uitat de Mine.
12. Eu voiu vesti dreptatea ta }i lucrurile tale nu-] vor folosi.
13. Când vei strâga, izb@veasc@-te aduna]ii t@i, }i pre to]i aceaia îi va sufla vântul, lua-i-va
v@zduhul. Iar@ care are n@deajdea Mea va mo}teni p@mântul }i va mo}teni muntele Mieu
cel sfânt.
14. *{i voiu zice: „Cale face]i, da]i drum, abate]i-v@ din c@rare, lua]i smintealele din calea *Jos 62, 10.
norodului Mieu!”
15. C@ aceastea zice Cel Preaîn@l]at }i Înalt, Ce l@cuia}te veacul. {i sfânt numele Lui întru
în@l]ime }i întru cel sfânt l@cuind }i cu duhul cel înfrâmt }i smerit, ca s@ înviiaze sufletele
celor smearini }i vie s@ fac@ inima celor înfrâm]i:
16. „C@ nu pân@ în veac voiu izbândi, nici pân@ în sfâr}it M@ voiu mâniia, c@ Duhul de
la fa]a Mea va ie}i }i suflarea Eu o voi face.
17. Pentru r@otatea l@comiii lui M-am mâniiat }i l-am lovit. {i am ascuns de la tine fa]a
Mea }i am urgisit. {i s-au dus r@t@cind în calea inimii sale.
18. C@ile lui le-am v@zut }i l-am vindecat; }i l-am întors }i i-am dat mâng@ierii lui }i celor
ce plângea ai lui.
19. Zidit-am roada buzelor pacea, pace celui | ce-i departe }i celui de aproape”. Zis-au
Domnul: „{i l-am vindecat,
20. Iar@ necredincio}ii, ca marea fierbând, carea nu s@ poate alina, }i s@ întoarc@ valurile
ei spre c@lcare }i spre tin@.
21. Nu *iaste pace necredincio}ilor”, zice Domnul Dumnezeu.
*Sus 48, 22.
Cap 58
Înfrunt@ f@]@rniciia jidovilor, ar@tând postul lor a nu fi priimit lui Dumnezeu. {i care trebuie s@
urmeaze cu postul, carele puindu-s@, multe faceri de bine s@ d@ruiesc oamenilor. Cum trebuie
a pr@znui sâmb@ta, lep@dându-}i voia sa }i ce r@spl@tire va fi celor ce vor pr@znui a}a.

1.„

trâg@, s@ nu încetezi, ca trâmbi]a înal]@ glasul t@u }i vestea}te norodului Mieu
nelegiuirile lor }i casii lui Iacov p@catele lor.
2 .
C@ pre Mine din zi în zi M@ caut@ }i a }ti c@ile Meale vreau, ca un neam ce
au f@cut drept@]i, }i judecata Dumnezeului s@u nu o au p@r@sit. Cer de la Mine judec@]ile
drept@]ii; a s@ apropiia de Dumnezeu vreau.
3. «Pentru ce am postit }i nu Te-ai uitat la noi? Smerit-am sufletele noastre }i n-ai }tiut?»
Iat@, în zioa postului vostru s@ afl@ voia voastr@ }i pre to]i datornicii vo}tri îi ceare]i.
4. Iat@, spre pâri }i gâlcevi posti]i }i v@ lovi]i cu pumnul necredincios. S@ nu posti]i ca
pân@ la aceast@ zi, ca s@ se auz@ întru în@l]ime strâgarea voastr@.
5. *Au doar@ de acest feal iaste postul carele am ales, prin zi a-}i n@c@ji omul sufletul
375r s@u? Au || doar@ a-}i suci ca vârtejul capul s@u }i sac }i cenu}e a-}i a}tearne? Au doar@
acesta îl vei chema post }i zi bine priimit@ Domnului?
6. Au doar@ acesta e mai vârtos postul care am ales? Dezleag@ leg@turile necredin]ii,
desf@ înf@}ur@turile ceale ce asupresc, slobozi pre cei zdrobi]i, slobozi, }i toat@ sarcina o
rumpe!
7. *Frânge celui fl@mând pâinea ta }i pre cei lipsi]i }i r@t@ci]i bag@-i în casa ta. Când vei
vedea golul acoperi-l, }i trupul t@u s@ nu-l treci cu vedearea.
8. Atunci s@ va ivi ca diminea]a lumina ta }i s@n@tatea ta mai degrab@ va r@s@ri; }i va
mearge înaintea fea]ii tale dreptatea ta }i slava Domnului te va culeage.
9. Atunci vei chema }i Domnul te va auzi. Strâga-vei }i va zice: «Iat@, Eu!», de vei lua
din mijlocul t@u lan]ul }i vei înceta a întinde deagetul }i a gr@i ce nu folosea}te.
10. Când vei v@rsa celui fl@mând sufletul t@u }i suflet n@c@jit vei s@tura, r@s@ri-va întru
întunearec lumina ta }i întunearecul t@u va fi ca amiaz@zi.
11. {i odihn@ va da ]ie Domnul pururea }i va umplea de str@luciri sufletul t@u }i oasele
tale va slobozi; }i va fi ca o gr@din@ stropit@ }i ca un izvor de ape c@ruia nu-i vor sc@dea apele.
12. *{i s@ vor zidi întru tine pustiile veacurilor. Temeliile neamului }i a neamului vei
de}tepta. {i te vei chema ziditoriul îngr@dirilor, întorcând c@rarea spre odihn@. |
375v
13. De vei întoarce de c@tr@ sâmb@ta piciorul t@u a face voia ta în zioa Mea cea sfânt@,
}i vei chema sâmb@ta jinga}e }i sfânta Domnului sl@vit@ }i o vei sl@vi, când nu faci c@ile
tale }i nu s@ afl@ voia ta s@ gr@ie}ti cuvânt,
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14. Atunci te vei desf@ta în Domnul }i te voiu în@l]a preste în@l]imile p@mântului }i te voiu
hr@ni cu mo}tenirea lui Iacov, t@tâni-t@u, c@ gura Domnului au gr@it”.
Cap 59
Putearnic e }i bine vrea Dumnezeu a mântui pre jidovi, ci r@ot@]ile lor, carele prorocul le
înfrunt@, opresc ca s@ nu fie asculta]i }i s@ se mântuiasc@. Pentru carele }i ei s@ m@rturisesc
pe dreptate a fi p@r@si]i de la Dumnezeu }i orbi]i, cu multe reale n@c@ji]i. Despre iu]imea
Domnului asupra celor r@i }i bun@tatea spre cei ce s@ poc@iesc.

at@, nu e scurtat@ mâna Domnului, ca s@ nu poat@ mântui, nici s-au îngreoiat
ureachea Lui, s@ nu asculte.
2.
Ci nedrept@]ile voastre au împ@r]it între voi }i între Dumnezeul vostru, }i
p@catele voastre au ascuns fa]a Lui de la voi, s@ nu v@ asculte.
3. *C@ mânile voastre pâng@rite sânt cu sânge }i deagetele voastre cu nedreptate. Buzele
*Sus 1, 15.
voastre au gr@it minciun@ }i limba voastr@ nedreptate gr@ia}te.
4. Nu iaste cine s@ chiiame dreptatea, nici iaste cine s@ judece adev@rat. Ci n@d@jduiesc
* Iov. 15, 35. în nimica }i gr@iesc de}ert@ciuni. *Z@mislit-au osteneal@ }i au n@scut nedreptate.
5. Oaole aspidelor au spart }i pânza painji||nului au ]@sut. Cel ce va mânca din oaole 376r
lor va muri. {i ce e clocit va ie}i spre vasilisc.
6. Pânzele lor nu vor fi spre vâjmânt, nici s@ vor acoperi cu lucrurile sale. Lucrurile lor,
lucruri netreabnice, }i lucrul nedrept@]ii, în mânile lor.
7. *Picioarele lor la r@u alearg@ }i gr@besc a v@rsa sânge nevinovat. Cugetele lor, cugete
*Pilde 1, 16.
Râm. 3, 15. netreabnice; jefuire }i zdrobire în c@ile lor.
8. Calea p@cii n- au }tiut }i nu iaste judecat@ în pa}ii lor. C@r@rile lor s-au plecat lor, tot
cel ce calc@ în eale nu cunoa}te pacea.
9. Pentru aceasta s-au îndelungat judecata de la noi }i nu ne va apuca dreptatea.
A}teptat-am lumina, }i iat@, întunearecul; str@lucirea, }i întru întunearec am umblat.
10. Pip@it-am ca orbii p@reatele }i ca cei f@r@ ochi ne-am purtat. Împiedecatu-ne-am la
amiaz@zi ca întru întunearec în ceale cu cea]@, ca cei mor]i.
11. R@gni-vom ca ur}ii to]i }i ca porumbi]ele cugetând vom suspina. A}teptat-am judecata,
}i nu iaste; mântuirea, }i s-au dep@rtat de la noi.
12. C@ s-au înmul]it nedrept@]ile noastre înaintea Ta }i p@catele noastre ne -au r@spuns
noao. C@ nelegiuirile noastre, cu noi }i nedrept@]ile noastre le-am cunoscut,
13. A p@c@tui }i a min]i împrotiva Domnului. {i ne-am întors, ca s@ nu meargem dup@
Dumnezeul nostru, s@ gr@im hul@ }i treacere de leage. Z@mislit-am }i am gr@it din inim@
cuvintele minciunii.
14. {i s-au întors înapoi judecata }i drep|tatea departe au st@tut. C@ au c@zut în uli]@ 376v
adev@rul }i dreptatea n-au putut întra.
15. {i s-au f@cut adev@rul spre uitare. {i cel ce s-au dep@rtat de r@u spre prad@ s-au dat.
{i au v@zut Domnul }i r@otatea s-au ar@tat întru ochii Lui, c@ nu iaste judecat@.
16. {i au v@zut c@ nu e om }i S-au îndoit, c@ci nu iaste cine s@ ajute. {i }-au mântuit Lui}i
bra]ul S@u }i dreptatea Lui, aceaea L -au înt@rit.
17. *Îmbr@catu-S-au cu dreptatea ca cu plato}a, ca coiful mântuirii în capul Lui. Îmbr@catu-S-au
*Efes. 6, 17.
1 Thesal 5, 18. cu vejmintele izbândii }i S-au acoperit ca cu pla}ca râvnii,
18. Precum la izbând@ ca la o r@spl@tire urgiii protivnicilor S@i }i întru mutarea nepriiatinilor
S@i. Ostroave lor întru mutare va da.
19. {i s@ vor teame cei de la apus de numele Domnului }i cei de la r@s@rituri, de slava
Lui, când va veni ca râul silnic, pre care Duhul Domnului îl silea}te.
20. *„{i va veni Sionului R@scump@r@toriu }i celor ce s@ întorc de la nedreptate întru
*Râm. 11, 26.
Iacov”, zice Domnul.
21. „Acest a}ez@mânt de leage al Mieu cu dân}ii – zice Domnul – Duhul Mieu, Carele
iaste întru tine }i cuvintele Meale care le-am pus în gura ta nu s@ vor dep@rta din gura ta
}i din gura s@min]iii tale – zice Domnul – de acum }i pân@ în veac”.
Num. 11, 23.
Sus 50, 2.

1.

Cap 60
Bisearica spre d@n]uire s@ de}tapt@, c@ într-însa slava Domnului str@lucea}te, la carea s@ vor
adaoge multe neamuri; }i carele nu vor veni la ea vor peri. Întru carea pacea, dreptatea }i
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lauda lui Dumnezeu s@ vor afla, dep@rtându-s@ nedreptatea. {i va fi || ei Domnul spre lumin@
veacinic@ }i spre slav@.

1.

377v

coal@-te, lumineaz@-te, Ierusalime! C@ au venit lumina ta }i slava Domnului
spre tine au r@s@rit.
2.
C@ iat@, întunearecul va acoperi p@mântul }i cea]a, noroadele. Iar@ preste tine
va r@s@ri Domnul }i slava Lui întru tine s@ va vedea.
3. {i vor umbla neamurile întru lumina ta }i împ@ra]i întru str@lucirea na}terii tale.
4. *R@dic@ împregiur ochii t@i }i vezi. To]i ace}tia s-au adunat, venit-au ]ie. Fiii t@i de
departe vor veni }i featele tale din coaste s@ vor scula.
5. Atunci vei vedea }i vei prisosi; }i s@ va mira }i s@ va desf@ta inima ta când s@ va întoarce
la tine mul]imea m@rii; t@riia limbilor va veni ]ie.
6. Noroiu de c@mile te va acoperi, drumarii Madiamului }i Efanului, to]i de la Sava vor
veni, aur }i t@mâie aducând }i lauda Domnului vestind.
7. Tot dobitocul Chidarului s@ va aduna ]ie, berbecii de la Navaioth s@ vor aduce ]ie.
Aduce-s@-vor preste oltariul Mieu cel de îmblânzire }i casa m@rimii Meale o voiu sl@vi.
8. Carii sânt ace}tia ce zboar@ ca norii }i ca porumbi]ele la fere}tile sale?
9. C@ pre Mine ostroavele M@ a}tapt@ }i cor@biile m@rii în început, ca s@ aduc fiii t@i de
departe, argintul lor }i aurul lor cu dân}ii, numelui Domnului t@u }i sfântul lui Israil, pentru
c@ te-au sl@vit.
10. {i vor zidi fiii nimernicilor zidurile tale }i împ@ra]ii lor vor slugi ]ie, c@ întru urgiia Mea
te-ai lovit }i întru p@ciuirea Mea te-am miluit.
11. *{i s@ vor de}chide por]ile tale pururea, zioa }i noaptea nu s@ vor închide, ca s@ se
aduc@ la tine t@riia limbilor }i împ@ra]ii lor s@ se aduc@. |
12. C@ limba }i împ@r@]iia carea nu va sluji ]ie va peri }i neamurile cu pustiire s@ vor
j@fui.
13. M@rirea Livanului la tine va veni, chiparosul }i molitvul }i bradul împreun@ a împodobi
locul sfin]irii Meale }i locul picioarelor Meale îl voiu m@ri.
14. {i vor veni la tine pleca]i fiii lor, cei ce te-au smerit }i s@ vor închina urmelor picioarelor
tale to]i cei ce te defaim@ }i te vor chema cetatea Domnului, Sionul, sfântul lui Israil.
15. Pentru aceaea, c@ ai fost p@r@sit@ }i urât@ }i nu era cine s@ treac@ prin tine, pune-te-voi
spre mândriia veacilor, bucurie în neam }i în neam }i
16. Vei suge laptele limbilor }i cu ]i]a împ@ra]ilor te vei apleca. {i vei }ti c@ Eu sânt
Domnul, Cel ce te mântuiesc }i r@scump@r@toriul t@u cel tare, Iacov.
17. Pentru aram@ voiu aduce aur }i pentru fier voiu aduce argint }i pentru leamne, aram@
}i pentru pietri, fier. {i voiu pune cercetarea ta pace, mai-marii t@i dreptatea.
18. Nu s@ va mai auzi nedreptatea pre p@mântul t@u, jefuirea }i zdrobirea în hotar@le
tale; }i va cuprinde mântuirea zidurile tale }i por]ile tale, lauda.
19. *Nu va mai fi ]ie soarele a lumina zioa, nici sclipeala lunii te va lumina, ci va fi ]ie
Domnul spre lumin@ veacinic@ }i Dumnezeul t@u, spre slava ta.
20. Nu va mai apune soarele t@u }i luna ta nu s@ va mic}ora, c@ va fi ]ie Domnul spre
lumin@ veacinic@ }i s@ vor plini zilele jalei tale.
21. Iar@ norodul t@u, to]i cei drep]i, în veac vor mo}teni p@mântul, odrazla s@dirii Meale,
lucrul mânilor Meale a sl@vi.
22. Mai mic va fi în mie }i mititel spre neam tare foarte. Eu, Domnul, în vreamea lui,
degrab@ voiu face aceasta.

*Sus 49, 18.

*Apoc. 21, 25.

*Apoc. 21, 23
}i 22, 5.

Cap 61 ||
378r

Slujba Mântuitoriului Hristos }i r@scump@rarea neamului omenesc frumos le arat@. {i cum c@,
cu propoveduirea slujitorilor lui Hristos, limbile la credin]@ s@ vor întoarce. Adaoge despre
mâng@iarea celor ce vor creade }i slava slujitorilor. Bisearica veselindu -s@ de fericirea sa
minunat s@ bucur@.

1.

uhul Domnului preste Mine, pentru c@ M-au uns Domnul. A vesti celor blânzi
M- au trimis, s@ vindec pre cei zdrobi]i cu inima, *s@ propoveduiesc celor robi]i *Luca 4, 18.
slobozirea }i celor închi}i, de}chiderea.
2. S@ propoveduiesc anul cel priimit Domnului }i zioa izbândirii Dumnezeului nostru,
*Mathei 5, 5.
*s@ mâng@iu pre to]i cei ce plâng.
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*Sus 48, 12.

CAP 61, 62 {I 63

3. S@ puiu celor ce plâng Sionul }i s@ le dau cunun@ pentru cenu}e, untul-de-lemn al
bucuriii pentru plângere, plato}ea laudii pentru duhul m@hnirii. {i s@ vor chema într-însa
tarii drept@]ii, s@direa Domnului a l@uda.
4. *{i vor zidi pustiile ceale din veac }i c@derile ceale de demult le vor r@dica }i vor
întemeia cet@]ile ceale r@sipite, ceale r@sipite în neam }i în neam.
5. {i vor sta streinii }i vor pa}te dobitoacele voastre }i fiii nimearnicilor lucr@tori de câmp
}i de viile voastre vor fi.
6. Iar@ voi preo]ii Domnului v@ ve]i chema, slujitorii Dumnezeului nostru zice-s@-va voao.
T@riia limbilor ve]i mânca }i întru slava lor v@ ve] mândri.
7. Pentru turburarea voastr@ cea îndoit@ }i ru}inea vor l@uda partea sa. Pentru aceasta
în ]ara sa îndoite vor st@pâni, veselie veacinic@ va fi lor.
8. C@ Eu, Domnul, Cel ce iubesc judecata }i ur@sc r@pirea în jârtv@. {i voiu da lucrul
lor întru | adev@ru }i leg@tur@ veacinic@ de pace le voiu face.
378v
9. {i vor }ti întru neamuri s@mân]a lor }i odrazla lor în mijlocul noroadelor. To]i ce vor
vedea îi vor cunoa}te, c@ ace}tia sânt s@mân]a carea o au blagoslovit Domnul.
10. Bucurându-M@, M@ voiu bucura întru Domnul }i va s@lta sufletul Mieu întru
Dumnezeul Mieu. C@ M-au îmbr@cat cu vejmintele mântuirii }i cu v@jmântul drept@]ii
M-au încunjurat, ca pre un mire împodobit cu cununa }i ca pre o mireas@ împodobit@
cu m@rg@ritarele sale.
11. C@ precum p@mântul scoate roada sa }i precum gr@dina s@mân]a sa r@sare, a}ea
Domnul Dumnezeu va r@s@ri dreptatea }i lauda înaintea tuturor limbilor.
Cap 62
Prorocul nu înceat@, pentru cei necredincio}i, a vesti pre Hristos, prorocind de venirea lui
Hristos }i întoarcerea limbilor. Pentru fericirea lor, slava }i bucuriia bisearicii din
bun@voia lui Dumnezeu c@tr@ dânsa. De propoveduitorii bisearicii
}i Evangheliia pre lume a s@ vesti.

1.

*Sus 57, 14.
*Zahar. 9, 9.
Math. 21, 5.

entru Sion nu voiu t@cea }i pentru Ierusalim nu voiu înceta, pân@ ce va ie}i ca
str@lucirea dreptul lui }i Mântuitoriul lui ca candila s@ se aprinz@.
2.
{i vor vedea limbile pre dreptul t@u }i to]i împ@ra]ii pre cinstitul t@u. {i s@ va
chema ]ie nume nou, care numele Domnului va numi.
3. {i vei fi cununa slavii în mâna Domnului }i steama împ@r@]iii în mâna Dumnezeului
t@u.
4. Nu te vei mai chema „L@sat@”, }i p@mântul t@u nu s@ va mai chema „Pustiiu”, ci te
vei chema „Voia || Mea” într-însa }i p@mântul t@u „L@cuit”. C@ bine au pl@cut Domnului 379r
întru tine }i p@mântul t@u s@ va l@cui.
5. C@ va l@cui tin@rul cu fecioara }i vor l@cui întru tine fiii t@i. {i s@ va bucura mirele de
mireas@ }i s@ va bucura de tine Dumnezeul t@u.
6. Preste zidurile tale, Ierusalime, am rânduit p@zitori, toat@ zioa }i toat@ noaptea în veac
nu vor t@cea. Cei ce v@ aduce]i aminte de Domnul s@ nu t@ce]i.
7. {i s@ nu-i da]i t@ceare, pân@ când va a}eza }i pân@ când va pune Ierusalimul laud@
pre p@mânt.
8. Juratu-S-au Domnul în dreapta Sa }i în bra]ul t@riii Sale: „De voiu mai da grâul t@u
bucat@ nepriiatinilor t@i }i de vor bea cei streini vinul t@u, întru carele te-ai ostenit,
9. C@ cei ce-l adun@ îl vor mânca }i vor l@uda pre Domnul }i cei ce-l câ}tig@ îl vor bea
în cur]ile Meale ceale sfinte”.
10. Treace]i, treace]i prin por]i, *g@ti]i cale norodului, neated face]i drumul, aleage]i
pietrile }i r@dica]i s@mn c@tr@ noroade!
11. Iat@, Domnul auzit au f@cut în marginile p@mântului: *„Zice]i featei Sionului: «Iat@,
Mântuitoriul t@u au venit. Iat@, plata Lui cu El }i lucrul Lui înnaintea Lui»”.
12. {i-i vor chema „Norod sfânt, r@scump@ra]i de la Domnul”, iar@ tu te vei chema
„Cetate c@utat@ }i nu p@r@sit@”.
Cap 63
Zice-s@ Domnul cu sânge stropit, când singuru biruise protivnicii. Dumnezeu multe faceri | de
bine au d@ruit israeliteanilor, ci pentru nedrept@]ile sale sânt p@r@si]i de El. Iar@ prorocul,

52

379v

CAP 63 {I 64

PROROCIIA LUI ISAIE

aducându-}i aminte de milele Domnului, cheam@ mila Lui preste norodul S@u, care de la
Dumnezeu a fi p@r@sit îl jeluia}te.

1.

ine e acesta, care vine din Edom, cu hainele întinse din Vosor? Acesta,
înfrâms@]at în v@jmântul S@u, p@}ind întru mul]imea t@riii Sale: „Eu, Cel ce
gr@iesc dreptatea }i ap@r@toriu sânt a mântui!”
2. *Pentru ce, dar@, e ro}ie haina Ta }i vejmintele Tale, ca a celor ce calc@ în jgheab?
3. „Jgheabul l-am c@lcat sângur }i din limbi nu ieste om cu Mine. C@lcatu-i-am pre ei
întru iu]imea Mea }i împreun@ i-am c@lcat întru mâniia Mea. {i s-au stropit sângele lor
preste vejmintele Meale }i toate îmbr@c@mintele Meale le-am pâng@rit.
4. *C@ zioa izbândirii întru inima Mea anul r@scump@r@rii Meale au venit.
5. Uitatu-M-am împrejur }i nu era ajutoriu. C@utat-am }i n -au fost cine s@ ajute. {i M-au
mântuit bra]ul Mieu }i urgiia Mea, aceaea Mi-au ajutat.
6. {i am c@lcat noroadele întru iu]imea Mea }i i-am îmb@tat întru urgiia Mea }i am tras
la p@mânt putearea lor”.
7. De milele Domnului îm voiu aduce aminte, lauda Domnului preste toate ceale ce
ne-au r@spl@tit noao Domnul }i preste mul]imea bun@t@]ilor casii lui Israil, care le-au d@ruit
lor dup@ slobozeniia Sa }i dup@ mul]imea milelor Sale.
8. {i au zis: „Îns@ norodul Mieu ieste, fiii ce nu || t@g@duiesc”. {i S-au f@cut lor Mântuitoriu.
380r
9. Întru tot n@cazul lor n-au fost n@c@jit }i îngerul fea]ii Lui i-au mântuit pre ei. Întru
iubirea Sa }i întru slobozeniia Sa Însu}i i-au r@scump@rat pre ei }i i-au purtat }i i-au r@dicat
în toate zilele veacului.
10. Iar@ ei spre mânie L-au chemat }i au n@c@jit Duhul Lui cel Sfânt; }i S-au întors lor
spre nepriiatin }i Însu}i i-au o}tit pre ei.
11. {i }-au adus aminte de zilele veacului a lui Moisi }i a norodului s@u. *Unde ieste Cel
ce i-au scos din mare, cu p@storii turmii Sale? Unde ieste Cel ce au pus în mijlocul lui Duhul
sfântului S@u?
12. Cel ce au scos pre Moisi cu bra]ul m@rimii Sale? Cel ce au t@iat apele înaintea lor,
ca s@-{i fac@ nume veacinic?
13. Cel ce i-au scos prin adâncuri ca pre un cal în pustie, ce nu s@ potignea}te?
14. Ca o jivin@ în câmp pogorându-s@, Duhul Domnului pov@]uitoriu lui au fost. A}a
ai adus norodul T@u, ca s@ faci [ie numele slavei.
15. *Ia aminte din ceriu }i vezi din l@ca}ul T@u cel sfânt }i al slavii Tale. Unde iaste râvna
Ta }i t@riia ta, mul]imea celor dinlontru ale Tale }i a milelor Tale? Preste Mine s-au întins.
16. C@ Tu, Tat@l nostru, }i Avraam nu ne }ti pre noi, }i Israil nu ne-au cunoscut; Tu,
Doamne, Tat@l nostru, r@scump@r@toriul nostru, din veac numele T@u.
17. Pentru ce ne-ai f@cut a r@t@ci din c@ile Tale, Doamne? Înv@rto}at-ai inima noastr@,
s@ nu ne teamem de Tine? Întoarce-Te pentru slujile Tale, neamurile mo}tenirii Tale! |
18. Ca o nimica au mo}tenit pre norodul T@u cel sfânt; vr@jma}ii no}tri au c@lcat
380v
sfin]eniia Ta.
19. F@cutu-ne-am ca întru început, când nu ne st@pâneai, nici s@ chema numele T@u preste noi.

*Apoc. 19, 13.

*Sus 34, 8.

*Ie}ire 14, 25.

*2 Leage 26, 15.
Varuh 2, 16.

Cap 64
Ceare prorocul ca Dumnezeu numele S@u }i putearea nepriiatinilor cunoscute s@ le fac@.
F@când aducerea aminte de fericirea cea g@tit@ celor ce a}tapt@ pre Dumnezeu, m@rturisea}te
}i jeluia}te nedrept@]ile norodului s@u, necur@]iile }i izgonirea, rugându -s@ pentru izb@vire.

1.
2.

at@r de ai rumpe ceriurile }i s@ Te pogori, de la fa]a Ta mun]ii s-ar topi.
Ca arderea focului s-ar ve}tezi, apele ar arde de foc, ca s@ fie cunoscut
numele T@u nepriiatinilor T@i. De c@tr@ fa]a Ta limbile s-ar turbura.
3. Când vei face ceale minunate, nu vom suferi. Pogorâtu-Te-ai }i de c@tr@ fa]a Ta mun]ii
s-au topit.
4. Din veac n-au auzit, nici în urechi au luat, *ochiul n-au v@zut Dumnezeu f@r@ Tine, *2 Corith 2, 9.
ceale ce ai g@tit celor ce te a}tapt@ pre Tine.
5. Întâmpinat-ai pre cel ce s@ veselea}te }i face dreptate. În c@ile Tale î} vor aduce aminte de
Tine. Iat@, Tu Te-ai mâniiat }i noi am p@c@tuit. Întru dân}ii am fost pururea }i ne vom mântui.
6. {i ne-am f@cut ca ni}te necura]i to]i noi }i ca p@nura cei de lun@ toate drept@]ile
noastre. {i am c@zut to]i ca frunza }i nedrept@]ile noastre ca vântul ne-au dus pre noi.
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*Psalmi 78, 8.

CAP 64 {I 65

7. Nu iaste cine s@ cheme numele T@u, cine s@ se scoale }i s@ Te ]ie. Ascuns-ai fa]a Ta
de c@tr@ noi }i ne-ai lovit cu mâna nedrept@]ii noastre. ||
8. {i acum, Doamne, Tat@l nostru e}ti Tu, iar@ noi, tin@ }i F@c@toriul nostru, Tu, }i lucrul 381r
mânilor Tale, noi to]i.
9. *Nu Te mânia, Doamne, foarte }i s@ nu mai pomene}ti nedreptatea noastr@. Iat@,
caut@ norodul T@u to]i noi.
10. Cetatea sfântului T@u s-au f@cut pustie, Sionul p@r@sit s-au f@cut, Ierusalimul s-au
pustiit.
11. Casa sfin]irii noastre }i a m@ririi noastre, unde Te-au l@udat p@rin]ii no}tri, s-au f@cut
spre ardere de foc }i toate ceale dorite a noastre s-au întors spre c@deri.
12. Au doar@ preste aceastea Te vei conteni, Doamne, t@cea-vei }i ne vei n@c@ji foarte?
Cap 65
Întoarcerea limbilor }i lep@darea jidovilor pentru nedrept@]ile sale }i închinarea de idoli,
cru]indu-s@ pu]inea r@m@}i]e dintr-în}ii. Amânân]are celor ce au lep@dat leagea lui Dumnezeu
}i spornice }i toate noao s@ vestesc slujilor lui Dumnezeu. Despre a c@rora fericire }i a lui
Dumnezeu c@tr@ dân}ii bun@tate, multe gr@ia}te prorocul.

@utatu-M-au pre Mine cei ce mai înainte nu M@ întreba, aflatu-M-au cei ce nu
M-au c@utat. Zis-am: „Iat@, Eu, iat@, Eu la limbi carii nu chema numele Mieu.
2.
Întins-am mânile Meale toat@ zioa c@tr@ norodul cel necredincios, ce p@}a}te
în cale nu bun@, dup@ cugetele sale,
3. Norodul cel ce M@ chiiam@ spre mânie înaintea fea]ii Meale pururea. Cei ce fac
giunghieri în gr@dini }i jârtvesc pre c@r@mizi, |
4. Cei ce l@cuiesc în mormânturi }i în bisearicile idolilor dorm, cei ce mânânc@ carne 381v
de porc }i zam@ pâng@rit@ e în vasele lor,
5. Cei ce zic: „Dep@rteaz@-te de la mine, nu te apropiia de mine c@ necurat e}ti”, ace}tia
fum vor fi întru iu]imea Mea, foc arzând toat@ zioa.
6. Iat@, scris iaste înnaintea Mea: „Nu voiu t@cea, ci voiu r@spl@ti }i voiu r@spl@ti în
sânul lor,
7. Nedrept@]ile voastre }i nedrept@]ile p@rin]ilor vo}tri împreun@ – zice Domnul – cei ce
au jârtvit preste mun]i }i preste dealuri M-au probozit }i voiu m@sura lucrul lor cel dintâiu
în sânul lor”.
8. Aceastea zice Domnul: „Precum de s-ar g@si boboana în strugur }i s@ se zic@: «Nu o
r@sipi, c@ blagoslovenie iaste», a}ea voiu face pentru slujile Meale }i nu voiu pierde tot.
9. {i voiu scoate din Iacov s@mân]@, }i din Iuda pre cel ce va st@pâni m@gurile Meale.
{i o vor mo}teni ale}ii Miei }i slugile Meale vor l@cui acolo,
10. {i vor fi câmpurile spre staule de turme }i valea Ahor spre culcu}ul ciurdelor norodului
Mieu, celor ce M-au c@utat.
11. {i voi, cei ce a]i p@r@sit pre Domnul, cei ce v-a]i uitat de muntele cel sfânt al Mieu,
cei ce pune]i norodului mas@ }i gusta]i preste ea,
12. Num@ra-v@-voiu cu sabia }i to]i cu t@iare ve]i c@dea. *Pentru aceaea c@ v-am chemat
*la Pilde 1, 22.
Jos 66, 4. }i nu a]i r@spuns, gr@it-am }i nu a]i auzit. {i f@cea]i r@u în ochii Miei }i ceale ce n-am vrut
Iere. 7, 13. a]i ales”.
13. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Iat@, slugile Meale vor mânca,
}i voi ve]i fl@mânzi. Iat@, slugile Meale vor bea, }i voi ve]i îns@to}a. ||
14. Iat@, slugile Meale s@ vor veseli, }i voi v@ ve]i ru}ina. Iat@, slugile Meale vor l@uda 382r
pentru s@ltarea inimii, }i voi ve]i strâga pentru durearea inimii }i pentru zdrobirea duhului
v@ ve]i v@ieta.
15. {i ve]i slobozi numele vostru spre jur@mânt ale}ilor Miei. {i te va ucide Domnul
Dumnezeu, }i pre slugile Sale va chema cu alt nume,
16. Întru carele cel ce e blagoslovit pre p@mânt s@ va blagoslovi întru Dumnezeu. Amin.
{i cel ce joar@ pre p@mânt va jura întru Dumnezeu. Amin. C@ uit@rii s-au dat strâmtorile
ceale dintâiu }i pentru c@ s-au ascuns de la ochii Miei.
17. *C@ iat@, Eu zidesc ceriuri noao }i p@mânt nou; }i nu vor fi întru pomenire ceale
*Jos 66, 22.
Apoc. 21, 1. dintâi }i nu s@ vor sui la inim@,
18. Ci v@ ve]i bucura }i ve]i s@lta pân@ în veac întru ceale ce Eu zidesc. C@ iat@, Eu zidesc
Ierusalimul s@ltare }i norodului, bucurie.
Râm. 10, 20.

1.
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19. {i voiu s@lta în Ierusalim }i M@ voiu bucura întru norodul Mieu. {i nu s@ va mai auzi
într-însul glasul plângerii }i glasul strâg@rii.
20. Nu va mai fi acolo prunc de zile }i b@trân care s@ nu-}i plineasc@ zilele sale. C@ copilul
de o sut@ de ani va muri }i p@c@tosul de o sut@ de ani bl@st@mat va fi.
21. {i vor zidi cas@ }i vor l@cui }i vor s@di vii }i vor mânca rodurile lor.
22. Nu vor zidi }i altul va l@cui, nu vor s@di }i altul va mânca, c@ dup@ zilele copaciului
vor fi zilele norodului Mieu, }i lucrurile mânilor lor s@ vor învechi.
23. Ale}ii Miei nu s@ vor osteni în z@dar, nici vor na}te întru turburare, c@ s@mân]a celor
blagoslovi]i de la Domnul iaste }i nepo]ii lor cu ei. |
24. *{i va fi mai nainte de ce vor strâga, Eu îi voiu asculta. Înc@ ei gr@ind, Eu îi voiu *Psalm 31, 5.
auzi.
25. *Lupul }i mielul s@ vor pa}te împreun@, leul }i boul vor mânca paie }i }arpelui, praful, *Sus 11, 6.
pâinea lui. Nu vor strâca, nici vor ucide în tot muntele Mieu cel sfânt”, zice Domnul.
Cap 66
Domnul ceriului }i al p@mântului nu caut@ la bisearic@, carea jidovii pentru loc de odihn@ vrea
a-i zidi, ci la duhul umilit. Leap@d@-s@ jârtvele legii vechi. Obr@zniciia jidovilor împrotiva lui
Hristos }i a ucenicilor Lui, c@ s@ va certa s@ arat@. Pentru na}terea lui Hristos }i rodirea
bisearicii, cu carea to]i a s@ veseli îi îndeamn@, ar@tând facerile de bine care va lua de la
Domnul }i ce judecat@ va fi celor r@i }i în ce chip, prin propoveduirea ucenicilor lui Hristos,
limbile s@ vor întoarce. {i despre r@spl@tirea cea des@vâr}it@ a celor buni }i a celor r@i.

1.

ceastea zice Domnul: *„Ceriul, scaunul Mieu, iar@ p@mântul e a}ternut
picioarelor Meale. Ce cas@ e aceasta care zidi]i Mie? {i ce loc e acesta
odihnii Meale?
2. Toate aceastea mâna Mea le-au f@cut }i s-au f@cut toate aceastea”, zice Domnul. „La
cine, dar@, M@ voiu uita, f@r@ la cel s@rac }i la cel zdrobit cu duhul }i carele s@ cutremur@
de cuvintele Meale?
3. Cel ce jârtvea}te boul, ca cel ce omoar@ omul. Cel ce omoar@ dobitocul, ca cel ce
descrier@ cânele. Cel ce aduce aducere, ca cel ce ar aduce sânge de porc. Cel ce- } aduce
383r aminte de t@mâie, ca cel ce binecuvinteaz@ idolul. Aceastea toate le-au ales în c@ile sa||le
}i întru ur@ciunile sale sufletul lor s-au desf@tat.
4. Pentru aceaea }i Eu voiu aleage batjocurile lor }i de ceale ce s@ tem le voiu aduce
asupra lor, c@ am chemat }i nu era cine s@ r@spunz@. Gr@it-am }i n-au auzit }i au f@cut
r@u întru ochii Miei }i ceale ce n-am vrut au ales”.
5. Auzi]i cuvântul Domnului, cei ce tremura]i de cuvântul Lui! Zis-au: „Fra]ii vo}tri”, cei
ce M@ ur@sc }i M@ leap@d@ pentru numele Mieu. M@reasc@-S@ Domnul }i vom vedea întru
veseliia voastr@. Iar@ ei s@ vor ru}ina.
6. Glasul norodului din cetate, glas din bisearic@, glasul Domnului, Celui ce r@spl@tea}te
r@spl@tire nepriiatinilor S@i.
7. Mai înainte de-a s@ munci a na}te, au n@scut. Mai nainte de-a-i veni na}terea, au n@scut
parte b@rb@teasc@.
8. Cine au auzit cândva aseaminea? {i cine au v@zut acestuia aseaminea? Au doar@ va
na}te p@mântul într-o zi? Au s@ va na}te neamul împreun@? C@ s-au muncit a na}te }i au
n@scut Sionul fiii s@i?
9. „Au doar@ Eu, Cel ce fac pre al]ii a na}te, Însumi nu voiu na}te?”, zice Domnul. „De
voiu fi Eu sterp, Cel ce d@ruiesc altora na}tere?”, zice Domnul, Dumnezeul t@u.
10. Veseli]i-v@ cu Ierusalimul }i s@lta]i într-însa to]i cei ce o iubi]i. Bucura]i-v@ cu dânsa
cu bucurie to]i cei ce plânge]i de dânsa,
11. Ca s@ suge]i }i s@ v@ s@tura]i din ugerul mâng@iarii ei, ca s@ mulge]i }i cu desf@t@ri
s@ curge]i din tot fealiul de m@rirea ei.
12. C@ aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu abate preste ea ca râul p@cii }i ca r@pegiunea
383v ce | noroia}te slava limbilor, carea o ve]i suge. La ugere v@ ve]i duce }i p@ genunche s@ vor
cucernici voao.
13. În ce chip maica mâng@ie pre careva, a}a Eu v@ voiu mâng@ia pre voi }i întru Ierusalim
v@ ve] mâng@ia”.
14. Vedea-ve]i }i s@ va bucura inima voastr@ }i oasele voastre ca iarba vor odr@zli. {i
s@ va cunoa}te mâna Domnului slujilor Sale }i va urgisi pre nepriiatinii S@i.
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15. C@ iat@, Domnul în foc va veni }i ca viforul c@ru]ele Lui, a r@spl@ti întru urgie iu]imea
Sa }i certarea Sa, în v@paie de foc.
16. C@ în foc Domnul va judeca }i întru sabia Sa la tot trupul; }i s@ vor înmul]i cei uci}i
de la Domnul.
17. „Cei ce s@ sfin]ea }i cura]i a fi s@ socotea în gr@dini dup@ u}e dinlontru, cei ce mânca
carne de porc }i ur@ciunea }i }oarecele împreun@ s@ vor mistui”, zice Domnul.
18. „Iar@ Eu lucrurile lor }i gândurile lor viu s@ le aduc cu toate neamurile }i limbile. {i
vor veni }i vor vedea slava Mea.
19. {i voiu pune întru ei s@mn }i voiu trimite dintre ei, pre cei ce vor fi mântui]i, la
neamuri, pre mare, în Africa }i în Lidia, ]iind s@geata, în Italia }i în Greciia }i la ostroave
departe, la cei ce n-au auzit de Mine }i n-au v@zut slava Mea. {i vor vesti slava Mea
neamurilor.
20. {i vor aduce pre to]i fra]ii vo}tri din toate neamurile dar Domnului, pre cai }i în c@ru]e
}i în l@ptice }i pre c@mile }i în ca||re, la muntele cel sfânt al Mieu, Ierusalimul – zice 384r
Domnul – precum de-ar aduce fiii lui Israil odor în vas curat în casa Domnului.
21. {i voiu lua dintre dân}ii spre preo]i }i levi]i”, zice Domnul.
*Apoc. 21, 1.
22. *„C@ precum ceriurile noao }i p@mântul nou, care Eu le fac a sta înaintea Mea –
zice Domnul – a}a va sta s@mân]a voastr@ }i numele vostru.
23. {i va fi lun@ din lun@ }i sâmb@t@ din sâmb@t@; veni-va tot trupul s@ se închine înaintea
fea]ii Meale”, zice Domnul.
24. „{i vor ie}i }i vor vedea trupurile oamenilor carii au trecut leagea împrotiva Mea.
*Math. 9, 45. *Viermele lor nu va muri }i focul lor nu s@ va stânge. {i vor fi pân@ la sa]iu, spre vedearea
a tot trupul”.
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adãogându(-sã): gerunziu rezum. cap.38
adaoge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.42; rezum. cap.61
adãogând: gerunziu rezum. cap.43; rezum. cap.46
(sã) va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 54,15
(sã) v or adaoge: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.60

A

(a se) ABATE: v. III
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,21; 53,6; 56,11
abateþi: imperativ 2.pl. 30,11
(nu vã) abateþi: imperativ prohib. 2.pl. 30,21
(nu te) abate: imperativ prohib. 2.sg. 41.10
abateþi(-vã): imperativ 2.pl. 57,14
voiu abate: ind. viit.I. 1.sg. 66,12

ADÃUGARE: s.f.; var. ADAOGERE „adaos”
adaogeri: pl. ac. 15,9

ACOLO: adv.
acolo: 7,24, 25; 13,20, 21, 22; 17,2; 22,18; 23,12; 24,22; 27,10;
28,10, 13; 33,20, 21; 34,12, 14, 15; 35,8, 9; 37,33; 48,16; 52,4,
11; 55,10; 57,7; 65,9, 20
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acoperemântul: sg. nom./ac. 14,11; 22,8; 28,17; 50,3; rezum.
cap.54
(a se) ACOPERI: v. IV
(ne) vom acoperi: ind. viit.I. 1.pl. 4,1
acoper ea: ind. imp. 3.pl. 6,2
acopãr : ind. prez. 3.pl. 11,9
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 26,21; 29,10; 31,5; 60,2, 6
am fost acoperiþi: pasiv ind. pf.c. 1.pl. 28,15
acoperi: inf. prez. fãrã a 28,20
acoperind: gerunziu 31,5
vor acoperi: ind. viit.I. 3.pl. 43,2
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 49,2
am acoperit: ind. pf.c. 1.sg. 51,16
acoperi: conj. prez. fãrã sã 2.sg. 58,7
(sã) vor acoperi: ind. viit.I. 3.pl. 59,6
(S-)au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 59,17

ADÂNC, -Ã: adj./s.
adâncul: sg. ac. 7,11; 51,10
(celor) adânci: s.m. pl. dat., în sintagma celor adânci cu inima
„celor cu planuri ascunse” r ezum. cap.29
adânc: s.n. sg. ac., în for ma întru adânc „întru ascuns” 31,6
adâncului: s.n. sg. gen./dat. 44,27; 51,10
adâncurile: s.n. pl. ac. 48,18
adâncuri: pl. ac. 63,13
adânci: adj. m. pl. nom., în sintagma adânci cu inima „care îºi
ascund planurile” 29,15
adâncã: adj. f. sg. nom. 30,33
ADEVÃR: s.n.
ade vãr: sg. nom./ac. 10,20; 16,5; 38,3; 39,8; 42,3; 48,1
ade vãrul: sg. nom./ac. 26,2; 33,15; 38,18, 19; 59,14, 15
ade vãru: sg. ac. 61,8
ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
ade vãrat: adv. în loc. adv. cu adevãr at 37,18; 40,7
ade vãrat: adv. 43,9, 19; 45,15; rezum. cap.51; 53,4; 59,4
ade vãrat: adj. m. sg. nom. rezum. cap.43; rezum. cap.45
(a se) ADEVÃRA: v. I (Înv.) „a (se) adeveri”
(sã) adevereazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.43
(a) ADORMI: v. IV
ai adormit: ind. pf.c. 2.sg. 14,8
au adormit: ind. pf.c. 3.pl. 14, 18; 43,17
veþi adormi: ind. viit.I. 2.pl. 50,11

ACOPERIRE: s.f.
acoperire: sg. nom. 4,5
ACOPERIª: s.n.
acoperiºurile: pl. ac. 15,3
acoperiºuri: pl. ac. 22,1; 37,27

ADORMIRE: s.f. (Fig.) „amorþire”
ador mire: sg. ac. 51,17

ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperiþi: m. pl. ac. 37,2
ACUM: adv.
acum: 1,21; 5,3, 5; 9,7; 16,14; 19,12; 28,22; 30,8; 33,10; 36,8,
10; 37,20, 26; 41,1; 43,1, 19; 44,1; 48,6, 7, 16; 49,5, 19; 51,11,
13; 59,21; 64,8
(a) ADÃPA: v. I
va adãpa: ind. viit.I. 3.sg. 49,10
adapã: ind. prez. 3.sg. 55,10
(a) ADÃPOSTI: v. IV
au adãpostit: ind. pf.c. 3.sg. 34,15
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOGA; (Înv.) (a se)
ADAOGE: v. III „a mai pune ce va lângã cele ce sunt”; „a
continua sã”
adaogeþi: ind. prez. 2.pl. 1,5
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 7,10; 8,5
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 10,20; 11,11; 24,20; 52,1
adaoge(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 14,1
adaoge(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. rezum. cap.18
vei adaoge: ind. viit.I. 2.sg. 23,12; 51,22
adaosu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 29,1
voiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 29,14; 38,5
vor adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 29,19
sã adaogeþi: conj. prez. 2.pl. 30,1

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
(nu) aduceþi: imperativ prohib. 2.pl. 1,13
aduce-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,17
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 8,7; 35,4; 41,25
aduceþi(-vã): imper ativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 12,4;
46,8, 9
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 14,2; 49,22; 66,20
(þ-)ai adus: ind. pf.c. 2.sg., în loc. v. þ-ai adus amint e 17,10; 47,7;
57,11
(sã) va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 18,7
(-º) va aduce: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. -º va aduce aminte 19,17
aduceþi: imperativ 2.pl. 21,14; 41,21
sã (ne) aducem: conj. prez. 1.pl., în loc. v. sã ne aducem aminte
26.13
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 31,2
am adus: ind. pf.c. 1.sg. 37,26; 48,15
adu(-Þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-Þi aminte 38,3; 44,21
aduce(-Þi)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. aduce-Þi-voiu aminte
38,15
sã(-ºi) aducã: conj. prez. 3.pl., în loc. v. sã-ºi aducã aminte
41,20
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 43,5; 46,4, 11; 60,17; 66,4
ado: imperativ 2.sg. 43,6
(nu-þi) aduce: imper ativ pr ohib. 2.sg., în loc. adv. nu-þi aduce
aminte 43,18
ai adus: ind. pf.c. 2.sg. 43,23; 63,14
(-M) v oiu aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. -M voiu aduce aminte
43,25
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adã: imperativ 2.sg., în loc. v. adã(-) aminte 43,26
adus-au: ind. pf.c. 3.sg. 44, 14
(vã) aduceþi: ind. prez. 2.pl. 46,3
(vã) aduceþi: ind. pr ez. 2.pl., în loc. v. vã aduceþi aminte 48,1; 62,6
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 49,1; 63,11
adusu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 53,7
(-þ) vei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. -þ vei aduce aminte 54,4
sã aduc: conj. prez. 1.sg. 54,9; 60,9
aduce(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 56,7
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 57,6
aducând: gerunziu 60,6
(sã) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 60,7
aduce(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 60,7
sã (se) aducã: ind. viit.I. 3.sg./pl. 60,11,11
aducându(-ºi): gerunziu în loc. v. aducându-ºi aminte rezum. cap.63
(îm) voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. îm voiu aduce aminte 63,7
(îº) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. îº vor aduce aminte 64,5
aduce: ind. prez. 3.sg. 66,3
ar aduce: cond. prez. 3.sg./pl. 66,3, 20
(-º) aduce: ind. prez. 3.sg., în loc. v. -º aduce aminte 66,3
sã aduc: conj. prez. 1.sg. 66,18
ADUCERE: s.f. „luare cu sine a unui lucru care apoi este predat
cuiva”; (Înv.) „punere înainte”; „jertfã”
aducerea: sg. ac. rezum. cap.5
aducere: sg. ac. rezum. cap.53; 66,3
aducerea: sg. ac., în loc. s. aducerea aminte rezum. cap.64
(a se) ADUNA: v. I
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,9; 45,20; 48,14
am adunat: ind. pf.c. 1.sg. 10,14
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 11,12; 40,11; 52,12
sã adune: conj. prez. 3.sg. 13,14
adunã: imperativ 2.sg. 16,3
adunã: ind. prez. 3.sg./pl. 17,5; 56,8; 62,9
aþi adunat: ind. pf.c. 2.pl. 22,9
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 24,22; 33,4
(vã) veþi aduna: ind. viit.I. 2.pl. 27,12
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 34,15; 43,9; 49,18; 60,4
au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 34,16
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 43,5; 54,7; 56,8
aduna(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 44,11
(sã) va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 49,5; 60,7

AFARÃ: adv.
afarã: 16,8; 33,7; 42,2; 43,8
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 45,5; 47,8, 10
(a se) AFLA: v. I „a (se) gãsi”
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,10, 14; 37,8
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 13,15; 30,14; 35,9; 51,3
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.pl. 22,3; 37,4; 39,2
vei afla: ind. viit.I. 2.sg. 41,12
(sã) afla: inf. prez. fãrã a 55,6
ai aflat: ind. pf.c. 2.sg. 57,10
(sã) aflã: ind. prez. 3.sg. 58,3, 13
(sã) vor afla: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.60
aflatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 65,1
AFLARE: s.f. (Înv.) „izvodire”, „nãscocire”; „descoperire”
aflãrile: pl. nom./ac. 3,8; 12,4

(a) AGONISI: v. IV
au agonisit: ind. pf.c. 3.pl. 39,6
AH: interj.
ah: 44,16
AICI: adv.
aici: 22,16; rezum. cap.57
(a) AJUNGE: v. III
au ajuns: ind. pf.c. 3.pl. 16,8; 30,4
(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
va agiuta: ind. viit.I. 3.sg. 41,6
ajutaþi: imperativ 2.pl. 1,17
va ajuta: ind. viit.I. 3.sg. 30,7
au ajutat: ind. pf.c. 3.sg. 40,13; 63,5
am ajutat: ind. pf.c. 1.sg. 41,10, 13, 14; 49,8
sã ajute: conj. prez. 3.sg. 59,16; 63,5
AJUTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
ajutãtorii: s.m. pl. nom. rezum. cap.17
AJUTOR: s.n./s.m.; var. (Înv. ºi reg.) AGIUTORIU
agiutoriu: sg. ac. 20,6
agiutoriul: sg. nom. 50,9
ajutoriu: sg. nom./ac. 10,3; 30,2, 5; rezum. cap.31; 31,1; rezum.
cap.37; 63,5
ajutoriul: sg. nom./ac. 17,3, 10; 31,3; 44,2; 50,7
ajutorii: s.m. pl. ac. rezum. cap.31
ajutoriului: sg. gen. 31,2
(a) ALÃTURA: v. I
aþi alãturat: ind. pf.c. 2.pl. 40,25

ADUNARE: s.f. „mulþime de oameni”; „adunare festivã”,
„sãrbãtoare”, „petrecere”
adunãrile: pl. nom. 1,13
adunarea: sg. ac. 24,22
ADUNAT, -Ã: adj./s.
adunate: adj. n. pl. gen. 13,4
adunaþi: adj. m. pl. nom. 33,12
adunaþii: s.m. pl. nom./ac. 56,8; 57,13

(a) AFUMEG A: v. I (cu a- protetic) „a fumega”; aici prima at estare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Dohtorul ªt efan
Vasilie Piscupescu, Oglinda sãnãtãþii ºi a frumuseþii omeneºti. Mijloace
ºi leacuri de ocrotirea ºi îndreptarea stricãciunilor (…), Bucureºti, 1829.
afumegã: ind. prez. 3.pl. 7,4

ALÃUTÃ: s.f.
alãuta: sg. nom./ac. 5,12; 16,11; 23,16
alãutei: sg. gen. 24,8
alãute: pl. ac. 30,32
ALB, -Ã: adj.
albe: n. pl. nom. 1,18
(a se) ALBI: v. IV
(sã) vor albi: ind. viit.I. 3.pl. 1,18
ALBINÃ: s.f.
albinei: sg. dat. 7,18
(a) ALEGE: v. III
aþ fost ales: ind. m.m.c.pf. perifr. 2.pl. 1,29
au ales: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,2; 40,20; 49,7; 66,3, 4
a aleage: inf. prez. 7,15, 16
va aleage: ind. viit.I. 3.sg. 14,1
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 41,8; 43,10; 44,1, 2; 58,5
alesu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 41,9; 48,10
vor aleage: ind. viit.I. 3.pl. 56,4
aleageþi: imperativ 2.pl. 62,10
aþi ales: ind. pf.c. 2.pl. 65,12
voiu aleage: ind. viit.I. 1.sg. 66,4
(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 10,29
alerga-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,31
vor alerga: ind. viit.I. 3.pl. 55,5
aleargã: ind. prez. 3.pl. 59,7
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ameþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 29,9
(s-)au ameþit: ind. pf.c. 3.pl. 37,27

ALES, -EASÃ: adj.
aleasã: adj. f. sg. nom./ac. 5,2; 28,16; 49,2
ales: adj. în loc. adv. mai ales rezum. cap.9
aleasa: adj. antept. f. sg. nom. 13,19
alease: adj. f./n. pl. nom./ac. 22,7; 30,32
aleasã: adj. f. pl. (cu des. -ã) ac. 37,24
aleºii: s.m. pl. nom./ac. 23,8, 9; 65,9, 23
alesul: s.m. sg. nom. 42,1; 45,4
alesului: s.m. sg. dat. 43,20
aleºilor: s.m. pl. dat. adn. 65,15

AMEÞIRE: s.f.
ameþirii: sg. gen. 19,14
AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazãzi: sg. ac. „momentul de la mijlocul zilei” 16,3; 18,4; 58,10; 59,10
amiazãzii: sg. dat. „sudului” 43,6
AMIN: interj.
amin: 25,1; 65,16

(a se) ALINA: v. I
(sã) alina: inf. prez. fãrã a 57,20
ALTOIT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ULTUIT, -Ã; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Povãþuire cãtrã
Economina de cîmp (…), Buda, 1806.
ultuit: n. sg. nom. 40,24
AMAR, -Ã: adj./adv./s.
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 1,4; 3,9, 11; 5,8, 11, 18, 20, 21,
22; 6,5; rezum. cap.10; 10,1, 5; 17,12; 18,1; 24,16; 28,1; rezum.
cap.29; 29,1, 15; 30,1; 31,1; 33,1; 45,9, 10
amar: s.n. sg. nom./ac. „suferinþã”, „chin” rezum. cap.5; 5,20;
rezum. cap.17
amarul: s.n. sg. ac. 5,20
amar: adv. 22,4; 33,7
amarã: adj. f. sg. nom. 24,9
amarã (foarte): adj. f. sg. nom. 38,17
(a) AMÃGI: v. IV
amãgise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.18
AMÃGIRE: s.f .; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te la Serdarul Simion Marcovici, Culegere din
cele mai fr umoase nopþi ale lui Yung. A doua ediþie, îndreptatã
ºi adãugitã…, Bucureºti, 1835.
amegirea: sg. nom. rezum. cap.44
AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciunea: sg. ac. 38,15
amãrâciunea: sg. nom. 38,17
(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.28
AMENINÞARE: s.f.; var. AMÂNÃNÞARE
amânãnþãrile: pl. ac. rezum. cap.28
amânãnþare: sg. nom. rezum. cap.30
amânãnþarea: sg. ac. 30,30
amânânþare: sg. nom. rezum. cap.56; rezum. cap.65
AMENINÞAT, -Ã: adj.; var. AMÂNÃNÞAT
amânãnþatã: f. sg. ac. rezum. cap.38
(a) AMESTECA: v. I; var. (a) MESTECA
e mestecat: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,22
a mesteca: inf. prez. 5,22
au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 19,14; 29,10
mestecatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,9
AMESTECAT, -Ã: adj./adv.; var. MESTECAT, -Ã
mestecat: adj. n. sg. nom. 9,5
mestecat: adv. rezum. cap.33; rezum. cap.45

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE ºi (a) LUA; în loc. s. aducere aminte; vezi ADUCERE
(a) AMUÞI: v. IV
va amuþi: ind. viit.I. 3.sg. 53,7
AN: s.m.
anul: sg. nom./ac. 6,1; 14,28; 20,1; 21,16; 34,8; 36,1; 37,30;
61,2; 63,4
ani: pl. nom./ac. 7,8; 15,5; 16,14; 20,3; rezum. cap.23; 23,15,
17; rezum. cap.38; 38,5; 65,20
ani: pl. ac., în sintagma cel de mulþi ani „cel bãtrân” 9,15
anii: pl. ac. 16,14; 38,15
an: sg. ac. 21,16; 32,10; 37,30
an: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) an cãtrã an „în fiecare an” 29,1
anilor: pl. gen. 38,11
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 1,22, 30; 21,14; 30,14, 20; 36,16; 37,25; 43,19, 20;
44,12; 48,21; 50,2
apei: sg. gen. 3,1
apei: sg. gen., în sintagma ducerea apei/ducerii apei „scoc”; dupã
lat. aquaeductus, -Às 7,3; 36,2
apele: pl. nom./ac. 8,6, 7; 11,9; 15,6, 9; 22,9; 28,17; 32,20; 33,16;
40,12; 41,17; 44,4; 48,1, 21; 54,9; 58,11; 63,12; 64,2
ape: pl. nom./ac. 12,3; 14,23; 18,2; 23,3; 30,25; 35,6, 7; 41,18;
43,2, 16; rezum. cap.44; 44,3; 55,1; 58,11
apelor: pl. gen. 17,12, 13; 19,8; 28,2; 32,2; 49,10
apa: sg. nom./ac. 19,5; 22,11; 51,10
(a) APÃRA: v. I
apãraþi: imperativ 2.pl. 1,17
voiu apãra: ind. viit.I. 1.sg. 37,35; 38,6
APÃRARE: s.f.
apãrare: sg. ac. 4,6
APÃRÃTOR, -TOARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) APÃRÃTORIU
apãrãtoriu: s.m. sg. nom./ac. 19,20; 63,1
(a se) APÃSA: v. I
(sã) vor apãsa: ind. viit.I. 3.pl. 5,15
va apãsa: ind. viit.I. 3.sg. 24,12
(a se) APLECA: v. I „a alãpta”, „a da sã sugã”
apleacã: ind. prez. 3.sg. 13,18
(te) vei apleca: ind. viit.I. 2.sg. 60,16

AMESTECÃTURÃ: s.f.; var. MESTECÃTURÃ
mestecãturã: sg. ac. 30,24

APOI: adv.
apoi: adv. în sintagma Cel de apoi „cel din urmã” (despre
Dumnezeu: Cel dintâi ºi Cel de apoi „începutul ºi sfârºitul”;
„alfa ºi omega”, „factorul esenþial”) 44,6
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi 53,3

(a se) AMEÞI: v. IV
ameþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,29
(sã) va ameþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,8

APOTECÃ: s.f. (Trans.; Buc.; gms. înv.) „farmacie”; (aici) „cãmarã”,
cf. lat. apoth½ca, -ae
apotecele: pl. ac. 39,2
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(a se) APRINDE: v. III „a face sã înceapã sã ardã”; „a (se) mânia”
[sânt] aprinse: pasiv ind. prez. 3.pl. 1,7
(sã) vor aprinde: ind. prez. 3.pl. 1,31
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 9,18
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 9,18; 10,17, 33
aprinde(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 27,4
aprinzând: gerunziu 30,33; 50,11
(te) aprindeai: ind. imp. 2.sg. 37,29
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 42,25
aþi aprins: ind. pf.c. 2.pl. 50,11
sã (se) aprinzã: conj. prez. 3.sg. 62,1

va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 30,30
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.39; 39,2; 40,13, 14
sã fie arãtat: conj. prez. 3.sg. (cu v. auxiliar variabil) 39,2
sã fiu arãtat: conj. prez. 1.sg. (cu v. auxiliar variabil) 39,4
arãtându(-)(-sã): gerunziu rezum. cap.46
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 59,15
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.61
(sã) aratã: ind. prez. impers. rezum. cap.66

APRINDERE: s.f.
aprindere: sg. ac. 9,5; 30,14; 33,12
aprinderea: sg. ac. 10,16

ARC: s.n.
arcele: pl. nom. 5,28
arcul: sg. ac. 7,24
arcului: sg. gen./dat. 21,15; 41,2

APRINS, -Ã: adj.
aprinsã: f. sg. ac. 10,16
APROAPE: adv./s.
aproapele: s.m. sg. ac. 3,5; 13,8; 41,6
(celui) de aproape: s.m. sg. dat. 57,19
aproape: adv. 13,6; 14,1; 26,18; 41,21; 46,13; 50,8; 51,5; 55,6
(a se) APROPIA: v. I
(sã) apropie: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; rezum. cap.8; 21,15; 29,13
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.sg. 5,19
(m-)am apropiat: ind. pf.c. 1.sg. (aici, eufem.) „a se culca cu o
femeie” 8,3
apropiindu(-sã): gerunziu 26,17
apropiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 34,1
sã (se) apropie: conj. prez. 3 pl. 41,1
sã (ne) apropiem: conj. prez. 1.pl. 41,1
apropiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 41,5
apropie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 41,22; 50,8
(vã) apropiiaþi: imperativ 2.pl. 45,20
apropiiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 48,16; 57,3
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 54,14
a (sã) apropiia: inf. prez. 58,2
(nu te) arpopiia: imperativ prohib. 2.sg. 65,5
APROPIAT, -Ã: adj.
apropiiaþi: m. pl. nom. 5,8

ARÃTARE: s.f.
arãtare: sg. ac. 6,13

(a se) ARDE: v. III
arzând: gerunziu 4,5; 34,9; 65,5
arde: ind. prez. 3.sg. 5,24
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 10,16; 33,11; 43,2
(sã) vor arde: ind. viit.I. 3.pl. 33,12
au ars: ind. pf.c. 3.sg./pl. 42,25; 44,16; 47,14
(te) vei arde: ind. viit.I. 2.sg. 43,2
am ars: ind. pf.c. 1.sg. 44,19
ar arde: cond. prez. 3.pl. 64,2
ARDERE: s.f. „distrugere prin acþiunea focului”; „jertfã”; „ardere
de tot”
arderile: pl. nom./ac. 1,11; 56,7
arderii: sg. gen., în sintagma duhul arderii „duhul purificãrii” 4,4
arderii: sg. gen., în sintagma arderii de tot 43,23
arderea: sg. ac. 64,2
ardere: sg. ac. 64,11
ARGINT: s.n./s.m.
argintul: s.n. sg. nom./ac. 1,22; 2,20; 30,22; 46,6; 48,10; 55,2; 60,9
argint: s.n. sg. ac. 2,7; 13,17; 31,7; 40,19; 43,24; 52,3; 55,1; 60,17
arginþi: s.m. pl. ac. 7,23
argintului: s.n. sg. gen. 39,2
ARGINTAR: s.m.; var. (În v.) ARGINTARIU
argintariul: sg. nom. 40,19

(a) APUCA: v. I
vor apuca: ind. viit.I. 3.pl. 4,1
apucaþi: imperativ 2.pl. 21,5
am apucat: ind. pf.c. 1.sg. 41,9; 42,6; 45,1
apucând: gerunziu 41,13
sã apuce: conj. prez. 3.sg. 51,18
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 56,2; 59,9

ARICI: s.m.
ariciului: sg. gen. 14,23
ariciul: sg. nom. 34,11, 15
ARIE: s.f.
ariii: sg. gen. 21,10
arie: sg. ac. 30,24

(a) APUNE: v. III
va apune: ind. viit.I. 3.sg. 60,20

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepi: pl. ac. 6,2; 18,1
arepilor: pl. gen. 8,8
aripa: sg. ac. 10,14
aripi: pl. ac. 40,31

APUS: s.n.
apus: sg. ac. 9,12; 43,5; 45,6; 59,19
(a) ARA: v. I
va ara: ind. viit.I. 3.sg. 28,24

ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 22,8

ARAB: s.m.; var. (Înv.) ARAV
aravul: sg. nom. 13,20

ARS, -Ã: adj.
arse: f. pl. ac. 16,7, 11

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 45,2; 48,4; 60,17
(a se) ARÃTA: v. I
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 16,12; 41,3
arãtând: gerunziu 30,27; rezum. cap.41; rezum. cap.48; rezum.
cap.48; rezum. cap.58; rezum. cap.66

(a) ARUNCA: v. I
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 29,3
aruncând: gerunziu rezum. cap.36
va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 37,33
(a) ASCULTA: v. I
ascultaþi: imperativ 2.pl. 1,2, 10; 28,23; 46,3, 12; 55,2
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assirii: pl. nom./ac. 11,11; 19,23; r ezum. cap.30
assiri: pl. ac. 11,16; 19,23; rezum. cap.20; r ezum. cap.27
assir ul: sg. nom. 19,23
assirului: sg. dat. 19,24, 25
assirilor: pl. gen. 20,1, 4; 27,13; 36,1, 2, 4; 36,8, 13, 15, 16, 18;
37,4, 6, 8, 10, 11, 18, 21, 33, 36, 37; rezum. cap.38; 38,6

voiu asculta: ind. viit.I. 1.sg. 1,15; 41,17; 65,24
veþi asculta: ind. viit.I. 2.pl. 1,19
a ascult a: inf. prez. rezum. cap.30; 30,9
vor asculta: ind. viit.I. 3.pl. 32,3
sã ascult e: conj. prez. 3.sg. 42,23; 59,1, 2
asculte: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 43,9
ascultã: imperativ 2.sg. 47,8
sã fie ascultaþi: pasiv conj. prez. 3.pl. rezum. cap.59

ASIRIAN: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la M. Eminescu, Nuvele, Iaºi, Editura Librãriei
ºcoalelor Fraþii ªaraga, [f.a.].
asiriienilor: pl. gen. 7,18

ASCULTÃTOR, -TOARE: ad j.
a<s>cultãtori: m . pl. nom. 11,14

ASPIDÃ: s.f. „ºarpe veninos din Egipt sau Libia”; „viperã”
aspidii: sg. gen. 11,8
aspidelor: pl. gen. 59,5

(a se) ASCUNDE: v. III
(t e) ascunde: imper ativ 2.sg. 2, 10
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 8,17; 49,2; 59,2
ascunde: imperativ 2.sg. 16,3
(sã) v or ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 23,18
ascunde(-te): imperativ 2.sg. 26,20
(sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 29,14
sã ascundeþi: con j. prez. 2.pl. 29,15
(sã) ascunde: ind. prez. 3.sg. 32,2
ascunsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 40,27
sânt ascunºi: pasiv ind. prez. 3.pl. 42,22
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 54,8; 57,17
ascuns-ai: ind. pf.c. 2.sg. 64,7
(s-)au ascuns: ind. pf.c.3.pl. 65,16

ASPRU, -Ã: adj./s.
aspra: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.34
(ceale) aspre: s.n. pl. nom. „cãile greu de strãbãtut” 40,4
ASTÃZI: adv.
astãzi: 38,19; 56,12
(a) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a) STÂMPÃRA
[-i] stâmpãratã: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,6
ASTÂMPÃRARE: s.f.; var. STÂMPÃRARE
stâmpãrarea: sg. nom. 28,12

ASCUNDERE: s.f.
ascunder ea: sg. nom./ac. 4,6; 16,4
ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) într-ascuns/întru ascuns 45,19;
48,16
ASCUNS, -Ã: adj./s.
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. (eufem.) „pãrþile intime ale cor pului”
20,4
ascunselor: s.n. pl. gen. „comori ascunse” 45,3
ascunse: adj. f. pl. ac. 45,3
ascuns: adj. m. sg. nom. 45,15
ascunsã: adj. f. sg. nom. 53,3

(a se) ASTREINA: v. I (Înv.) „a (se) înstrãina”
astreinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
(a) ASTUPA: v. I
astupã: ind. prez. 3.sg. 33,15
(a) ASUPRI: v. IV
sã asupreascã: conj. prez. 3.pl. 10,2
asuprindu-: gerunziu rezum. cap.30
au asuprit: ind. pf.c. 3.sg. 52,4
asupresc: ind. prez. 3.pl. 58,6
ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. ac. rezum. cap.10

ASCUÞIT, -Ã: adj.
ascuþit e: f. pl. nom. 5,28
ascuþitã: f. sg. ac. 49,2

ASUPRIT, -Ã: adj.
asuprit: m. sg. nom. rezum. cap.17

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃN A (despre
pãmânt) „a pr egãti pãmântul pentru semanat”; „a (se) asemui”
va asãmãna: ind. viit.I. 3.sg. 28,25
aþi asãmãnat : ind. pf.c. 2.pl. 40,25; 46,5
(sã) va asãmãna: ind. viit. I. 3.sg. 44,5
asãmãnatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 45,4
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 1,9; 14,10, 14; 22,3; 27,4; 40,18; 41,20; 46,5;
66,8
aseaminea: prep. 44,7; 46,9

(a) ASURZI: v. IV
au asurzit: ind. pf.c. 3.sg. 33,9
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 5,24; 10,7, 9, 10, 11, 14; 11,15; 14,24, 25; 16,2; 20,2, 4;
22,17; 23,13; 24,2; 26,17; 27,7; 28,8, 20; 29,8; 31,4, 5; 33,19,
23; 35,8; 36,6; 38,13, 14, 16; 40,17; 47,15; 51,8, 12; 52,14;
54,9; 55,9, 11; 56,12; rezum. cap.58; 63,14; 66,13, 22
aºea: rezum. cap.48; 61,11; 65,8
(a se) AªEZA: v. I „a stabili”; „a (se) liniºti”; „a alcãtui”; „a întãri”;
„a (se) sprijini”
am aºezat: ind. pf.c. 1.sg. 14,24
aºazã(-te): imperativ 2.sg. 30,7
va aºeza: ind. viit.I. 3.sg. 40,20; 62,7
aºezat-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,24
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.pl. 48,2

ASIN: s.m.
asinul: sg. nom. 1,3
asinului: sg. gen. 21,7; 32,20
asin: sg. ac. 30,24
asinilor: pl. gen, în sintagma asinilor celor sãlbateci 32,14
ASIR: s.m.; aici prima atestare; cf. MD A, unde prima atestare
es te la M. Eminescu, Poesii, Bucureºti, 1895, f iind considerat
cr eaþie personalã a poetului.
asirii: pl. ac. rezum. cap.7
asiriilor: pl. gen. 7,17, 20; 8,4; rezum. cap.22
assiriilor : pl. gen. 8,7; 20,6

AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântului: sg. gen. 14,13
aºezãmântul: sg. nom./ac., în sintagmele aºezãmântul cel
veacinic/aºezãmântul de pace/aºezãmântul de leage 24,5;
54,10; 56,4
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aude: ind. prez. 3.sg. 41,26
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 42,20
sã auzu: con j. prez. 1.sg. 50,4
sã (se) auzã: conj. prez. 3.sg. 58,4
voiu auzi: ind. viit.I: 1.sg. 65,24

aºezãmântul: sg. nom./ac. 33,8; 56,6
aºezãmânt: sg. nom./ac., în sint agmele aºezãmânt de leage/
aºezãmânt de pace 42,6; 49,8; 59,21
AªIJDEREA: adv.
aºijderea: rezum. cap.17; 40,5

AUZIT: s.n. „auzire”; „auz”
auzitul: sg. ac. 11,3; 28,9; 43,12
auzitului: sg. dat. 28,19; 53,1

(a) AªTEPTA: v. I
au aºteptat : ind. pf.c. 3.sg. 5,2
am aºteptat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,4, 7; 26,8; 33,2; 49,8
voiu aºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 8,17
aºtap tã: ind. prez. 3.sg./pl. 18,2, 7; 28,10, 13; 30,18; 49,23; 60,9;
rezum. cap.64; 64,4
aºtep tatu(-)-am: ind. pf.c. 1.pl. 25,9
vor aºtep ta: ind. viit.I. 3.pl. 38,18; 42,4; 51,5
aºtep tat-am: ind. pf.c. 1.pl. 59,9, 11

AUZIT, -Ã: adj.
auzitã: f. sg. ac. 30,30; 45,21; 48,20
auzite: f./n. pl. ac. 42,9; 48,3, 6
auzit: n. sg. ac. 62,11

(a se) AªTERNE: v. III „a întinde sau a îm prãºtia pe jos ceva,
pentru a for ma un strat întins”; „a întinde pe jos ceva pentru a
face un culcuº”; „a culca (la pãmânt)”; „a distruge”, „a nimici”
(sã) va aºtearne: ind. viit.I. 3.sg. 14,11
aºternutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,31
voiu aºt earne: ind. viit.I. 1.sg. 54,11
a aºterne: inf. prez. 58,5

(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 3,6; 36,5; 43,26
are: ind. prez. 3.sg. 6,5; 41,15; 54,1; 57,13
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 2,6; 5,13; 34,15
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 14,20
având: gerunziu 30,2; 31,1; 43,8
aveþi: ind. prez. 2.pl. 41,21; 55,1
avea-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 44,26
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 47,10
AVERE: s.f.
averile: pl. nom. rezum. cap.39

AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. nom./ac. 28,20; 57,8
aºternut: sg. nom. 66,1

B

(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 6,7
sã atingeþi: conj. prez. 2.pl. 52,11
ATUNCI: adv.
atunci: 16,13; 33,23; 35,5, 6; 41,7; 44,8; 45,21; 48,3, 5, 7, 8;
58,8, 9, 14; 60,5

BABIL ONEAN: s.m.; var. VAVILONEAN (la pl.) „populaþie
semiticã ce a trãit în Babilon în mileniile 2 –1 a.C.”
vaviloneanilor: pl. gen. rezum. cap.13; rezum. cap.14; rezum.
cap.39

AUR: s.n.
aur: sg. ac. 2,7; 3,19; 13,17; 31,7; 40,19; 46,6; 60,6, 17
aurul: sg. nom./ac. 2,20; 13,12; 30,22; 60,9
aurului: sg. gen. 39,2

BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlauri: pl. nom./ac. 13,21; 3 4,13; 35,7
bãlaurii: pl. nom. 43,20
bãlaurul: sg. ac. 51,9

AUSTRU: s.n.
austr ului: sg. gen. 49,12

BALTÃ: s.f.
baltã: sg. ac. 22,11; 24,22; 35,7
bãlþi: pl. ac., în sintagma bãlþi de ape 14,23; 41,18
bãlþile: pl. ac. 42,15
belþi: pl. ac. 19,10

(a se) AUZI: v. IV
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 6,8; 21,10; 24,16; 28,22
auziþi: imperativ 2.pl. 6,9; 7,13; 8,9; 28,14; 32,9; 33,13; 34,1;
36,13; 42,18; 48,1, 14, 16; 49,1; 51,1, 4, 7; 55,3; 66,5
auziþi: ind. prez. 2.pl. 6,9; 55,2
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 6, 10; 33,15; 42,23; 50,2
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 15,4
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 16,6; 38,5
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 18,3
auzând: geunziu 21,3; 37,9; 50,10
(sã) va auzi: ind. viit.I. impers./3.sg. 23,5; 29,4; 65,19
auzind: gerunziu 23,5
a auzi: inf. prez. 28,12; 43,9; 44,8
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 29,18; 30,21
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 30,19; 37,7; 42,2; 46,7; 58,9; 60,18
aud: ind. prez. 3.pl. 32,3
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 34,1
sã auziþi: conj. prez. 2.pl. 36,16
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,1, 4, 9; 42,24; 52,15; 64,4; 66,4,
8, 19
ar auzi: cond. prez. 3.sg. 37,4
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 37,6, 11, 26; 40,28; 48,6, 7, 8
auzi: imper ativ 2.sg. 37,17; 39,5; 44,1; 48,12; 51,21
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 39,1
aþi auzit: ind. pf.c. 2.pl. 40,21; 65,12

BARBÃ: s.f.
barba: sg. ac. 7,20; 15,2
BAªTÃ: s.f. „par apet”, „crenel”
bãºtile: pl. ac. 54,12
BATÃR: adv. „mãcar” (R eg.; Trans., Mold.)
batãr: 48,18; 64,1
(a se) BATE: v. III
bate: ind. prez. 3.sg. 9,13; 10,20
(sã) vor bate: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.17
bat: ind. prez. 3.pl. 42,24
va bate: ind. viit.I. 3.sg. 51,22
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 14,16
bãtea: ind. im p. 3.sg. 14,29
va fi bãtut: pasiv ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17
BATJOCURÃ: s.f.
batjocura: sg. ac. 20,4
batjocurã: sg. ac. 30,5
batjocurile: pl. ac. 66,4
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BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 1,11; 22,13
berbecilor: pl. gen. 1,11; 34,6
berbeacele: sg. ac. 43,23
berbecii: pl. nom. 60,7

(a) BATJOC ORI: v. IV
sã batjocoriþi: con j. prez. 2.pl. 28,22
au batjocorit : ind. pf.c. 3.sg. 37,22
(a) BÃGA: v. I
bagã: imper ativ 2.sg. 58,7
(nu) bãgaþi: imperativ prohib. 2.pl. 5,12

BETEªUG: s.n.
beteºugul: sg. ac. 38,9

BÃNAT: s.n. „stare de durere sufleteascã ºi cãinþã”
bãnatul: sg. nom. rezum. cap.15

BEÞIE: s.f.
beþiia: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 28,7
beþiii: sg. gen./dat. 5,11; rezum. cap.28
beþia: sg. ac. 5,22
beþie: sg. ac. 28,7; 29,9; 56,12

BÃRBAT: s.m.
bãr batul: sg. nom. 2,9; 5,15; 14,16; 19,2; 53,3
bãr baþilor: pl. gen. 2,17
bãr bat: sg. nom./ac. 3,5; rezum. cap.4; 4,1; 5 4,1
bãr baþii: pl. voc., în sintagma bãrbaþii Iudei 5,3
bãrbaþi: pl. nom. 5,22
bãr baþii: pl. nom./ac. 36,12; 57, 1
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrãbãteascã „fiinþã
de se x bãrbãtesc” 66,7
BÃTAIE: s.f. „pedeapsã”, „nenorocire”; „loviturã”
bãt aie: sg. ac. rezum. cap.1
bãtãi: pl. ac. rezum. cap.9; 50,6
bãt aia: sg. nom./ac. 10,26; r ezum. cap.13; 14,3; 34,1

(a) BINECUVÂNTA: v. I
binecuvinteazã: ind. prez. 3.sg. 66,3

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþe: sg. ac. 46,4

(a) BINEPLÃCEA: v. II
bine au plãcut: ind. pf.c. impers. 62,4

BÃTUT, -Ã: adj. „frânt”, „zdrobit”; „devas tat”; „lovit”, „pedepsit”
bãtutã: f. sg. ac. 42,3
bãtut: m./n. sg. nom. 42,22; 53,4

(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
(sã) vor buigui: ind. viit.I. 3.pl. 19,16
au buiguiat : ind. pf.c. 3.sg. 21,4
(s-)au buiguit: ind. pf.c. 3.pl. 41,5; 52,14
(a) BEA: v. II
ai bãut: ind. pf.c. 2.sg. 51,17
a bea: inf. prez. 5,11, 22; 22,13; 51,22
beu: ind. prez. 3.pl. 21,5
sã bem: conj. prez. 1.pl. 22,13; 56,12
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 24,9; 62,8, 9; 65,13
bea: ind. prez. 3.sg. 29,8
sã beaie: conj. prez. 3.pl. 36,12
beþi: imperativ 2.pl. 36,16
am beut : ind. pf.c. 1.sg. 37,25
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 44,12
ai beut: ind. pf.c. 2.sg. 51,17
BEAT, -Ã: s.m./f.
(cel) beat : s.m. sg. nom. 19,14
beatul: s.m. sg. ac. 24,20
[cea] beatã: s.f. sg. voc. 51,21

BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
biciul: sg. nom. 28,15, 18
zbiciul: sg. ac. 10,26
zbicele: pl. nom. (aici) „coardã (de vie)” 16,8
BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac. 1,17; 5,20; 41,23
binele: s.n. sg. ac. 5,20; 7,15, 16; 52,7
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facerile de bine/faceri de bine rezum.
cap.12; rezum. cap.25; rezum. cap.41; rezum. cap.43; rezum. cap.58;
rezum. cap.63; rezum. cap.66
bine: adv. 3,10; 23,16; 42,1; 58,5; rezum. cap.59
(mai) bine: adv. 27,5
bine: adv. în str uctura v. dislocatã bine au plãcut 6,24

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânul: s.m. sg. ac. 3,2
(celui) bãtrân: s.m. sg. gen. 3,5
bãtrânii: s.m. pl. ac. 3,14
(celor) bãtrâni: s.m. pl. gen. 20,4
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 24,23
(cei mai) bãtrâni: s.m. pl. ac. 37,2
(cel) bãtrân: s.m. sg. ac. 47,6
bãtrân: s.m. sg. nom. 65,20

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beutura: sg. nom./ac. 24,9; 32,6
beuturã: sg. ac. 43,20

BEÞIV, -Ã: adj./s.
beþivi: adj. m. pl. dat. rezum. cap.28
beþivilor: s.m. pl. dat. 28,1
(celor) beþivi: s.m. pl. gen. 28,3

(a) BINEVESTI: v. IV
bine vesteºti: ind. pr ez. 2.sg. 40,9
(a) BINEVOI: v. IV
bine voiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.42
(a se) BIRUI: v. IV
vor birui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.7; 33,23
bir ui: inf. prez. fãrã a 7,1
(vã) biruiþi: imperativ 2.pl. 8,9
bir uiþi: imper ativ 2.pl. 8,9
ai bir uit: ind. pf.c. 2.sg. 9,4
au bir uit : ind. pf.c. 3.pl. 29,5, 7
bir uia: ind. imp. 3.sg. 29,20
bir uise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.63
BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþele: pl. ac. rezum. cap.45
BIRUITOR, -TOARE: s.m./f.
bir uitorii: s.m. pl. nom. 9,3
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 6,1; 37,38; rezum. cap.52; rezum. cap.54;
rezum. cap.60; rezum. cap.61
bisearicile: pl. nom./ac. 13,22; 27,9; 65,4
bisearicii: sg. gen./dat. rezum. cap.22; 22,15; 44,28; rezum. cap.51;
rezum. cap.62; rezum. cap.66
bisearicã: sg. ac. rezum. cap.66; 66,6

63

PROROCIIA LUI ISAIE

INDICE
BORÂT: s.n. „borâre”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
borât: sg. ac. 28,8

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. nom./ac. 19,24; 36,16; 65,8
blagoslovenia: sg. ac. 44,3
(a se) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 19,25; 61,9
blagoslovit e: pasiv ind. prez. 3.sg. 19,25
am blagoslovit: ind. pf.c. 1.sg. 51,2
e blagoslovit: pasiv ind. prez. 3.sg. 65,16
(sã) va blagoslovi: ind. viit.I. 3.sg. 65,16

(a) BORÎ: v. IV
boreaºt e: ind. prez. 3.sg. 19,14
BOT: s.n .; aici prima atestare acuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este în A. I. Odobescu, Scrieri literare ºi is torice ale lui…
(III), volumul I–III , Bucureºti, 1887.
boturi: pl. ac., în sintagma boturi f irestuitori „r oþile carelor de
luptã erau pr evãzut e uneori, în armatele asiatice, cu cât e un cerc
de fier zimþat, asemenea unui f erãstrãu, care sã muºte în goanã
din carnea inamicilor” (Anania 2001, p.934) 41,15

BLAGOSLOVIT, -Ã: s.m./f.
(celor) blagosloviþi: s.m. pl. gen. 65,23
BLÂND, -Ã: s.m./f.
blânzii: s.m. pl. ac. 11,4
(cei) blânzi: s.m. pl. nom. 29,19; 32,7
(celor) blânzi: s.m. pl. dat. 61,1

BOU: s.m.
boul: sg. nom./ac. 1,3; 11,7; 65,25; 66,3
boi: pl. ac., în sintagma vacã de boi (cf. lat. vaccam boum ; b¹s,
bovis „bou, vacã”) 7,21
boului: sg. gen. 7,25; 32,20

BLÂNDEÞE: s.f.; var. (Înv.) BLÂNDEAÞE
blândeaþã: sg. ac. rezum. cap.48
blândeaþe: sg. ac. rezum. cap.49
blândeaþele: pl. ac. rezum. cap.53

BOZ: s.m. „z eu pãgânesc”, „idol”
bozii: pl. ac. 2,20
bozilor: pl. gen./dat. 10,10, 11; 27,9; 41,29
bozi: pl. ac. 17,8

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. nom. 24,6
blãstãmuri: pl. ac. rezum. cap.36
blãstãmurile: pl. ac. rezum. cap.37; 51,7
blãstãmului: sg. gen. 37,3
blãstãm: sg. ac. 43,28

BRAD: s.m.
brad: sg. ac. 44,14
bradul: sg. nom. 60,13

(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a se) BLÃS TÃMA
blãstãmat-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,4
a blãstãma: inf. prez. 37,4, 17
au blãstãmat: ind. pf.c. 3.pl. 37,6
ai blãstãmat : ind. pf.c. 2.sg. 37,23
(sã) blastãmã: ind. prez. 3.sg. 52,5
blãstãmat va f i: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 65,20

BRAÞ: s.n.
braþului: sg. gen. 9,20; 30,30
braþul: sg. nom./ac. 17,5; 33,2; 40,10; 44,12; 48,14; 51,5, 9; 52,10;
53,1; 59,16; 62,8; 63,5, 12
braþele: pl. nom./ac. 40,11; 51,5
braþe: pl. ac. 49,22

BOAGHE: s.f. „buhã”, „cucuvea”
boaghiile: pl. nom. 13,22

BRÂU: s.n. „cingãtoare”; (Fig.) „asuprire”, „jug”
brâu: sg. nom./ac. 3,24; 23,10
brâul: sg. nom./ac. 5,27; 11,5; 22,21

BOBOANÃ: s.f. (aici) „boabã (de strugur e)”
boboana: sg. nom. 65,8

BRICI: s.n.
briciu: sg. ac. 7,20

BOGAT, -Ã: adj./s.
bogate: adj. f. pl. dat. rezum cap.32
bogatã: adj. f. sg. ac. 32,18
bogat: adj. n . sg. nom. rezum. cap.33; 33,20
(ceale) bogate: s.f. pl. voc. 32,11
(cel) bogat: s.m. sg. ac. 53,9

BUBÃ: s.f.
buba: sg. nom. 1,6

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. nom./ac. 30,6; 33,6

BUCIUM: s.n. (Pop.) „trunchi de arbore”
buciumul: sg. nom. 40,24

BOLÂND, -Ã: adj./s.; var. BOLUND, -Ã
bolunde: adj. f. sg. dat. rezum. cap.32
bolunzilor: s.m. pl. gen. 32,4
(cel) bolund: s.m. sg. nom. 32,6
bolunzii: s.m. pl. ac. 35,8

(a) B OLNÃVI: v. IV; (Pop.) „a se îmbolnãvi”
au bolnãvit: ind. pf.c. 3.sg. 38,1
au fost bolnãvit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 39,1

(a se) BUCURA: v. I
(sã) bucurã: ind. prez. 3.sg./pl. 9,3; rezum. cap.61
(sã) bucura: ind. imp. 3.pl. 13,3
(s-)au bucurat : ind. pf.c. 3.sg. 14,7
bucura(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 25,9
(sã) vor bucura: ind. viit.I. 3.pl. 29,19
(sã) va bucura: ind. viit.I. 3.sg. 35,1, 2; 62,5; 66,14
(te) vei bucura: ind. viit.I. 2.sg. 41,16
bucuraþi(-vã): imperativ 2.pl. 49,13; 52,9; 66,10
bucurându(-Mã): gerunziu 61,10
(mã/Mã) voiu bucura: ind. viit.I. 1.sg. 61,10; 65,19
(vã) veþi bucura: ind. viit.I. 2.pl. 65,18

BOLOVAN: s.n . (aici) „stâncã” (dupã lat. saxum, -¾ „bolovan”;
„stâncã”)
bolovanilor: pl. gen. 2,21

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom./ac. 4,2; 12,3; 28,5; 32,13; 35,10; 48,20; 51,3,
11; 60,15; 65,18; 66,10

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucata: sg. nom. 9,5
bucatã: sg. ac. 44,16; 62,8

BOLNAV, -Ã: adj.
bolnav: m. sg. nom. 38,9
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bucuria: sg. nom. 16,10; 24,8
bucuriia: pl. nom./ac. 22,13; 24,11; 32,14; rezum. cap.62
bucuriii: sg. gen. 61,3

CAR: s.n.
car : sg. ac. 25,10; 41,15
car ului: sg. gen. 28,27, 28

BUIECIE: s.f. „îngâmfare”
buieciii: sg. gen. 28,4

CARNE: s.f.
car nea: sg. ac. 9,20
car ne: sg. ac., în sint agma carne de por c 65,4; 66,17
cãr nuri: pl. ac. 22,13; 4 4,16, 19
cãr nurile: pl. ac. 49,26

BUN, -Ã: adj./s.
bune: adj. f. sg. gen. 11,2; 39,2
bun: ad j. n. sg. nom./ac. 38,3; 39,8; 41,7; 55,2
(mai) bun : adj. n. sg. ac. 56,5
bunã: ad j. f. sg. ac. 65,2
buni: s.m. pl. gen (cu prep. a + puþânii) r ezum. cap.28
(celor) buni: s.m. pl. gen. rezum. cap.66

CARTE: s.f.
car te: sg. ac. rezum. cap.8; 8,1; 30,8
car tea: sg. ac. rezum. cap.29; 29,12; 34,4
car tea: sg. ac., în sint agma car tea Domnului 34,16
car te: sg. nom., în sintagma carte de slobozenie „act de despãrþire”,
„act de divorþ” 50,1
cãrþii: sg. gen. 29,11, 18
cãrþile: pl. ac. 37, 14
cãrþi: pl. ac. 39,1

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 1,19
bunãt atea: sg. ac. rezum. cap.41; rezum. cap.59
bunãt ate: sg. nom./ac. rezum. cap.46; rezum. cap.65
bunãtãþilor: pl. gen. 63,7
BUNÃVOIE: s.f . „din proprie iniþiativã”
bunãv oia: sg. ac. rezum. cap.62
BURUIANÃ: s.f.
bur uiene: pl. ac. 44,4
BUTUC: s.m.
butuc: sg. gen. 44, 19
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,5, 7; 29,13; 30,27; 3 7,29;
59,3
buze: pl. ac. 6,5
buzelor: pl. gen. 11,4; 28,11; 57,19
C

CAL: s.m.
cai: pl. ac. 2,8; 21,9; 30,16; 31,1; 36,8; 66,20
cailor: pl. gen. 5,28
caii: pl. nom. 31,3
calul: sg. ac. 43,17
cal: sg. ac. 63,13

CASÃ: s.f.
casii: sg. gen., în sintagma casii Domnului rezum. cap.2; 2,2;
22,18
casa: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 3,7, 14; 5,7; 6,4; 7,17; 8,17;
10,20; 14,1, 2, 18; 15,2; 23,1; 24,10; 25,2; 29,22; 32,14; 37,31;
39,2, 4, 6; 56,5, 7; 58,7; 60,7; 6 4,11
casa: sg. ac., în sintagma casa Dumnezeului/casa lui Dumnezeu/
casa Domnului 2,3; 37,1, 14; 38,20, 22; rezum. cap.56; 66,20
casa: sg. voc., în sintagma casa lui Iacov/casa lui David 2,5, 6;
7, 13; 46,3; 48,1
casã: sg. ac. 5,8; 36,3, 22; 37,2; 42,11; 44,13; 65,21; 66,1
case: pl. nom. 5,9
casele: pl. nom./ac. 6,11; 13,16, 21, 22; 22,10; 23,13; 32,13
casei: sg. dat. 7,2; 38,1
case: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 8,14
casii: sg. gen ./dat. 22,8, 22, 23, 24; 27,9; 31,2; 46,3; 58,1;
63,7
casii: sg. dat. adn. 22,21
casãle: pl. ac. 34,13
casa: sg. ac., în sint agma casa temniþii 42,7
casãle: pl. ac., în sintagma casãle temniþii 42,22
casa: sg. nom./ac., în sintagma casa rugãciunii/casa cea de
r ugãciune rezum. cap.56; 56,7
CASNIC, -Ã: s.m./f. (Înv.) „persoanã care se aflã în slujba cuiva”,
„slu jitor”
caznicul: sg. ac. 3,6

CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 3,12; 7,3; 8,11; 9,1; 10,24, 26; 15,5; 26,7;
30,11, 21; 35,8; 36,2; 37,29, 34; 40,14, 27; 42,16; 47,15; 48,15,
17; 51,10, 23; 53,6; 55,7; 56,11; 57,14, 17; 59,8
cale: sg. nom./ac. 11,16; 19,23; 35,8; 43,16; 49,11; 57,14; 62,10;
65,2
calea: sg. ac., în sintagma calea Domnului 40,3
cãile: pl. nom./ac. 2,3; 21,13; 33,8; 45,13; 55,8, 9; 57,18; 58,2,
13; 59,7; 63,17; 64,5; 66,3
cãi: pl. ac. 40,4; 42,16; 49,9
cãilor: pl. gen. 51,20
cãii: sg. gen. 57,10
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candila: sg. ac. 62,1
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 1,5; 7,8, 9, 20; 9,14, 15; 35,10; 37,22; 51,20;
58,5; 59, 17
capului: sg. gen., în loc. adv. de la talpa piciorului pânã la
creaºtetul capului 1,6
capetele: pl. ac. 15,2; 51,11
cap: sg. ac. 19,15

CATARG: s.n.; var. CÃTARGÃ „catarg”
cãtarga: sg. ac. 30,17
(a) CÃDEA: v. II
cade: ind. prez. 3.sg. 28,1; 34,4
sã cazã: conj. prez. 3.sg./pl. 28,13, 20
cad: ind. prez. 3.pl. 46,6
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 9,8, 10; 26,18; 40,7, 8; 59,14
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 3,25; rezum. cap.8; 8,15; 25,12; 30,25;
40,30
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 8,21; 10,34; 13,15; 22,25; 24,18, 20;
31,3, 8
sã cãdeþi: con j. prez. 2.pl. 10,4
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,11; 21,9
ai cãzut: ind. pf.c. 2.sg. 14,12
cãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 14,12
cãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 21,3
cãzând: gerunziu 30,13
a cãdea: inf. pr ez. 37,7
voiu cãdea: ind. viit.I. 1.sg. 44,19
am cãzut : ind. pf.c. 1.pl. 64,6
veþi cãdea: ind. viit.I. 2.pl. 65,12
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cãrare: sg. nom./ac. 33,8; 35,8; 41,3; 57,14
cãrãrile: pl. ac., în sintagma cãrãrile Dumnezeului 40,3
cãrãri: pl. ac. 43,16

CÃDERE: s.f. (Fig.) „distrugere”
cãdearea: sg. nom. 3,6; rezum. cap.15
cãdeare: sg. ac. 23,13; 25,2; 26,19
cãderii: sg. gen. 49,19
cãderile: pl. ac. 51,3; 61,4
cãderi: pl. ac. 64, 11

CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmizile: pl. nom. 9,10
cãrãmizi: pl. ac. 16,7, 11; 65,3

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºi: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 21,7
cãlãraºii: pl. nom. 22,7
cãlãraº: pl. (cu des. N) ac. 36,9

CÃRÃUª: s.m. (În v.) „cãruþaº”
cãrãuºi: pl. ac. 22,7
CÃRBUNE: s.m.
cãrbune: sg. nom. 6,6
cãrbuni: pl. nom./ac. 44,12; 47,14; 54,16
cãrbunii: pl. ac. 44,19

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþul: sg. ac. 21,7
cãlãreþu: sg. nom. 21,9; 22,6
cãlãreþi: pl. ac. 21,9; 31,1; 36,8

CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþe: sg. ac. 46,4

(a se) CÃLCA: v. I
sã calc: conj. prez. 1.sg. 14,25
calcã: ind. prez. 3.sg./pl. 16,10; 41,25; 59,8; 63,2
cãlca: ind. imp. 3.sg. 16,4
vor cãlca: ind. viit.I. 3.pl. 16,10
a cãlca: inf. prez. 16,10
-i cãlcat: pasiv ind. prez. 3.sg. 18,2, 7
cãlca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,6
(sã) va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 28,3
am cãlcat: ind. pf.c. 1.sg. 63,3, 6
cãlcatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 63,3
au cãlcat: ind. pf.c. 3.pl. 63,18

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþele: pl. nom. 2,8; 66,15
cãr uþa: sg. nom./ac. 21,7; 22,6, 18; 43,17
cãruþã: sg. ac., în sintagma cãruþã de doi cai (echivaleazã lat.
b¾gae, -¼rum „atelaj de douã animale”) 21,9
cãr uþe: pl. ac. 31,1; 36,9; 66,20
cãr uþelor: pl. gen. 37,24
CÃTUªÃ: s.f.
cãtuºi: pl. ac. 45,14

CÃLCARE: s.f.
cãlcare: sg. ac. 5,5; 10,6; 28,18; 57,20
cãlcarea: sg. ac. 7,25
cãlcãrii: sg. gen. 22,5
CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f. „nãvãlitor”; „persoanã care încalcã
un legãmânt, o lege etc.”
cãlcãtorilor: pl. gen. 16,9
cãlcãtorii: pl. voc., în sintagma cãlcãtorii de leage 46,8
cãlcãtorii: pl. ac., în sintagma cãlcãtorii de leage 53,12
CÃLDURÃ: s.f.
cãldurã: sg. ac. 4,6
cãldura: sg. nom. 5,24
câldura: sg. ac. 25,5

(a) CÃUTA: v. I
sã caute: con j. prez. 3.pl. 13,17
cautã: ind. pr ez. 3.sg./pl. 17,5; 41,17; 58,2; 64,9; rezum.
cap.66
cãutaþi: imper ativ 2.pl. 1,17; 21,12; 51,1; 55,6
va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 8,19
cãutaþi: ind. prez. 2.pl. 21,12; 45,19
cãutând: gerunziu rezum. cap.30
au cãutat: ind. pf.c. 3.pl. 31,1; 65,1, 10
cãutat-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,11; 63,5
cãuta-vei: ind. viit.I. 2.sg. 41,12
cãutatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 65,1
CÃUTAT, -Ã: adj.
cãutatã: f. sg. nom. 62,12

CÃMARÃ: s.f.
cãmara: sg. ac. 26,20; 39,2

CÂLÞI: s.m.
câlþilor: pl. gen. 1,31

CÃMILÃ: s.f.
cãmilii: sg. gen. 21,7
cãmilelor: pl. gen.30,6
cãmile: pl. ac. 60,6; 66,20

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
câni: pl. nom. rezum. cap.56; 56,10, 11
cânele: sg. ac. 66,3

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. voc., în sintagma cãpeteniile sodomleanilor 1,10
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,23; 3,14; 10,9, 13; 13,2; 14,9; 19,13;
22,3; 23,8; rezum. cap.28; 29,10; 30,4; 31,9; 32,1; 34, 12; 43,28;
49,7
cãpetenie: sg. nom./ac. 3,3, 6, 7; 32,5, 8
cãpetenii: pl. nom./ac. 3,4; 19,11; rezum. cap.32
cãpetenii: pl. voc. 21,5
cãpeteniii: sg. dat. rezum. cap.32
cãpeteniia: sg. nom. 32,8

CÂMP: s.n./s.m.
câmpului: sg. gen. 37,27; 40,6; 43,20; 56,9
câmpilor : s.m. pl. gen. 41,18
câmp: sg. ac. 61,5; 63,14
câmpurile: pl. nom. 65,10

CÃPRIOARÃ: s.f.
cãprioara: sg. ac. 13,14

(a) CÂNTA: v. I
cânta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,1
cântaþi: imperativ 2.pl. 12,5; 42,10
cântã: imperativ 2.sg. 23,16; 54,1
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 26,1; 27,2
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.38
vom cânt a: ind. viit.I. 1.pl. 38,20
vor cânta: ind. viit.I. 3.pl. 55,12

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. nom./ac. 2,3; 42,16, 24; 49,11; 59,8
cãr area: sg. nom./ac. 26,7, 8; 30,11; 40,14; 58,12

CÂNTAR: s.n.; var. CÃNTARIU
cãntariu: sg. ac. 40,15
cântariu: sg. ac. 28,17; 40,12
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CERCEL: s.m. „obiect de podoabã”; „verigã de me tal pusã în
nãrile unor animale”
cer ceii: pl. ac. 3,20
cer cel: sg. ac. 37,29

CÂNTARE: s.f.
cânt are: sg. ac. 24,9; 42,10
(a) CÂNTÃRI: v. IV
au cãntãrit: ind. pf.c. 3.sg. 40,12
CÂNTEC: s.n.
cântecul: sg. nom./ac. 5,1; rezum. cap.12; 23,15; rezum. cap.26;
26,1; 30,29
cântec: sg. ac. rezum. cap.38
CÂRTIÞÃ: s.f.
cârtiþele: pl. nom. 2,20
(a) CÂªTIGA: v. I (aici) „a produce”
câºtigã: ind. prez. 3.pl. 62,9
CÂªTIGÃTOR, -TOARE: s.m. „cel care câºtigã”; (aici) „neguþãtor”
câºtigãtorii: pl. nom. 23,8
CEAPSÃ: s.f. „bonetã pur tatã de fete sau numai de femei
mãrit ate”
ceapsele: pl. ac. 3,23
CEASORNIC: s.n.
ceasornicului: sg. gen. rezum. cap.38
ceasornicul: sg. ac. 38,8
CEATÃ: s.f.
ceata: sg. ac. 43,17

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom./ac. 27,9; 44,20; 58,5; 61,3
cenuºa: sg. ac. 33,12
CER: s.n.; var. CERIU
ceriuri: pl. voc. 1,2; 44,23; 49,13
ceriuri: pl. ac. 2,2; 65,17
ceriului: sg. gen. 13,5, 10; 24,21; 34,4
ceriul: sg. nom./ac. 13,13; 37,16; 66,1
ceriu: sg. ac. 14,12, 13; 34,5; 51,6; 55,10; 63,15
ceriurile: pl. nom./ac. 40,12, 22; 42,5; 44,24; 45,12, 18; 48,13;
50,3; 51,6, 13, 16; 55,9; 64,1; 66,22
ceriuri: pl. voc., in sintagma ceriuri de sus 45,8
ceriu: sg. ac., în sintagma gãcitorii de ceriu „astrologii” 47,13
ceriului: sg. gen., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
rezum. cap.66
CER: s.m. „arbore mar e din f amilia fagaceelor, înalt pânã
la 30m, înr udit cu stejarul, cu scoarþa negricioasã, cu fr unze
pieloase, bogat e ºi cu fructele ghinde, f oarte cãut at ca lemn
de foc”
cer : sg. ac. 44, 14

CERBICE: s.f.
cerbicea: sg. nom. 48,4
(a) CERCA: v. I „a cere”; „a întreba”; „a cãuta”
au cercat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; 9,13; 26,16; 34,16
cercaþi: imperativ 2.pl. 8,19; 34,16
cear cã: ind. prez. 3.sg. 40,20
CERCAT, -Ã: adj.
cer catã: f.sg. ac. 30,13

CERCETARE: s.f.
cer cetãrii: sg. gen. 10,3
cer cetarea: sg. ac. 15,7; 60,17
cer cetare: sg. nom. 40,28
(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu rezum. cap.4
cear e: imper ativ 2.pl. 7,11
voiu ceare: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
cear e: ind. prez. 3.sg. 24,2; rezum. cap.64
cer : ind. prez. 3.pl. 58,2
cear eþi: ind. pr ez. 2.pl. 58,3
CERESC, -EASCÃ: adj.
cer eascã: f. sg. nom. 34,4

CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. nom./ac. 8,22; 13,2; 29,18; 59,10
ceaþa: sg. nom. 60,2

CERB: s.m.
cerbul: sg. ac. 35,6

(a se) CERCETA: v. I
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 10, 12; 13,11
va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 23,17; 27,1
cer ceta-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,21
(sã) v or cerceta: ind. viit.I. 3.pl. 24,22
ai cer cetat: ind. pf.c. 2.sg. 26,14
sã cerceteaze: conj. prez. 3.sg. 26,2 1
sã (se) cer ceteazã: conj. prez. 3.sg. 27,3
(sã) va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 29,6

(a se) CERTA: v. I
cer ta: ind. im p. 3.sg. 29,21
cer ta(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 38,16
(sã) cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
(sã) v or certa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.42
cear tã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.48
sã cert: conj. prez. 1.sg. 54,9
(sã) va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.66
CERTARE: s.f.
certarea: sg. nom./ac. rezum. cap.14; rezum. cap.19; rezum. cap.27;
50,2; 51,20; 66,15
cer tãrii: sg. gen. 37,3
cer tare: sg. nom./ac. rezum. cap.45; r ezum. cap.56
CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom./ac. 1,7; 6,11; 14,17; 17,2, 9; 33,8; rezum. cap.36;
36,1; 42,11; 61,4
ce tatea: sg. nom./ac. 1,8, 21, 26; 19, 18; 23,16; 2 4,10; 25,2, 3;
26,5; rezum. cap.27; 2 7,10; 29,1; 32,19; 33,20; rezum. cap.36;
36,15; 37,33, 34, 35; 38,6; 45,13; 48,2; 60,14; 64,10
ce tate: sg. nom./ac. 1,26; 17,1; 19,2; 24,12; 25,2; 62,12; 66,6
ce tãþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.6; 3 7,26; 40,9; 44,26
ce tãþi: pl. nom./ac. 14,21; 19,18; 5 4,3
ce tate: sg. voc. 14,31
ce tãþii: sg. gen. 19,2; 22,9; 32,13, 14; 37,13
ce tate: sg. voc., în sint agmele ce tate groasã „cetate numeroasã”/
ce tate dânþuind „cetate veselã” 22,2
ce tatea: sg. voc., în sintagma cetatea Celui Sfânt 52,1
CETINÃ: s.f.; var. CETIN: s.m. (Prin gn.) „brad”; „cedru”
ce tinii: s.m. pl. nom. 14,8
ceatinile: s.f. pl. ac. 37,24
ceatinã: sg. ac. 41,19
CHEDRU: s.m. (În v. ºi pop.) „cedr u” „specii de ar bori din
f amilia pinaceelor, cu lemn tare ºi ramuri orizont ale”
chedrii: pl. nom./ac. 2,13; 9,10; 14,8; 37,24; 4 4,14
chedrul: sg. ac. 41,19
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CHEIE: s.f.
cheia: sg. ac. 22,22

CHIT: s.m. (Înv.) „balenã”
chitul: sg. ac. 27,1

(a se) CHEMA: v. I
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 1,26; 48,13
sã (sã) cheme: conj. prez. 3.sg. 4,1
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 4,3; 7,14; 9,6; 14,20; 19, 18; 32,5;
35,8; 54,5; 56,7; 62,2, 4
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.pl. 4,5
cheamã: imperativ 2.sg. 8,3
a chema: inf. prez. 8,4
chemaþi: imperativ 2.pl. 12,4; 40,2; 55,6
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 13,3; 41,9; 42,6; 43,1; 45,4; 48,8, 15;
65,12; 66,4
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 22,12; 4 4,5; 65,15
chema-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 22,20
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 34, 12; 60,14; 62,12
cheamã: ind. prez. 3.sg. 40,26; 43,7; rezum. cap.63
chematu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 41,2
chemând: gerunziu 41,4; 46,11
chema-va: ind. viit.I. 3.sg. 41,25
ai chemat: ind. pf.c. 2.sg. 43,22
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.4 4; rezum. cap.46
cheme: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 44,7
chem: ind. prez. 1.sg. 45,3; 48,12
(te) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 47,1, 5; 58, 12; 62,4, 12
chiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48
(vã) chemaþi: ind. pr ez. 2.pl. 48,1
chemaþi sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 48,2
a fi chemaþi: pasiv inf. prez. rezum. cap.49
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 49,1; 54,6; 63,10
chemat-am: ind. pf.c. 1.sg. 50,2
am chiemat: ind. pf.c. 1.sg. 51,2
chemându-: gerunziu rezum. cap.55
chiamã(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.55
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 55,5; 58,5, 9, 13
chiiamã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.56; 65,3
sã chiiame: con j. prez. 3.sg. 59.4
(sã) vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 61,3
(vã) veþi chema: ind. viit.I. 2.pl. 61,6
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 63,19
sã cheme: con j. prez. 3.sg. 64,7
chema: ind. im p. 3.pl. 65,1

CIN: s.n. (Iuz.) „rang”; „clasã”; „categorie”
cinul: sg. ac. rezum. cap.56

CHIAR, -Ã: adj./adv. (În v.) „clar”; „senin”
chiarã: f. sg. nom. 18,4
chiiar: adv. rezum. cap.44

(a se) CHINUI: v. IV
(m-)am chinuit: ind. pf.c. 1.sg. 23,4
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 10,10; 14,4; 40,20; rezum.
cap.66; 66,13
chip: sg. ac. 40,18; 44,13
chip: sg. ac., în sintagma chip cioplit 40,19; 44,10, 15, 17
chipul: sg. ac. 40,20
chipurile: pl. nom. 46,1
CHIPAROS: s.m.
chiparos: sg. nom. 55,13
chiparosul: sg. nom. 60,13

(a) CINS TI: v. IV
vor cinsti: ind. viit.I. 3.pl. 19,21
sã cinsteascã: con j. prez. 3.pl. 56,6
CINS TIT, -Ã: adj./s.
(cel) cinstit : s.m. sg. ac., în sintagma cel cinstiti la faþã 3,3
(celui) cinstit : s.m. sg. gen. 3,5
cinstiþii: s.m. pl. nom. 5, 13; 34,12
[cel] cinstit: s.m. sg. nom. 9,15
cinstitul: sg. ac. 62,2
cinstit : adj. m. sg. ac. 43,4
CIOPLIT, -Ã: adj./s.
cioplite: adj. f. pl. nom./ac. 9, 10; 54,12
cioplit: adj. n. sg. ac., în sintagma chip cioplit 40,19; 44,10, 15, 17
(ceale) cioplite: s.n . pl. nom. „chipuri cioplite” 19,1, 3; 21,9; 48,5
(celor) cioplite: s.n. pl. gen./dat. 30,22; 42,8
(cel) cioplit: s.n. sg. ac. 42,17
CIOPLITURÃ: s.f. (aici) „chip cioplit”, „idol”
ciopliturii: sg. gen. 45,20
CIR TÃ: s.f. (Înv.) „liniuþã”; (Înv. ºi pop,) „int erval de timp foar te
scurt”, „clipã”
cir tã: sg. ac. 40,15; 54,7, 8
(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
ceteaºte: imperativ 2.sg. 29,12
cetiþi: imperativ 2.pl. 34,16
au cetit: ind. pf.c. 3.sg. 37,14
citeaºte: imper ativ 2.sg. 29,11
CIURDÃ: s.f.
ciurdelor: pl. gen. 65,10
CIUTURÃ: s.f.
ciuturii: sg. gen. 40,15

CHIMVAL: s.n. (Înv.) „vechi ins trument muzical compus din
douã jumãtãþi de glob de aramã care se loveau una cu alta”
chinval: sg. ac., în contextul: amar pãmântului cu chinval de arepi
(probabil, cu referire la) „þara în care se aude mer eu zãngãnitul
armelor” 18,1
CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 13,8

CINSTE: s.f.
cinstea: sg. nom. 32,17

(a se) CLÃTI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a (se) clãtina”; (Înv.) „a (se)
miºca”; (Înv.) „a f i impresionat”
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.sg. 6,4; 7,2
(sã) clãtesc: ind. prez. 3.pl. 7,2
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 13,13; 24,19; 5 4,10
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 19,1; 5 4,10
va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 19,16
clãtiþi(-vã): imperativ 2.pl. 29,9
au clãtit: ind. pf.c. 3.sg. 37,22
sã (sã) clãteascã: con j. prez. 3.sg. 41,7
CLÃTIRE: s.f. (Înv.) „cutremurare”
clãtire: sg. ac. 24,19
clãtirea: sg. ac. 29,6
CLEI: s.n.
cleiu: sg. ac. 41,7
CLEªTE: s.m.
cleaºtele: sg. ac. 6,6
(a) CLEVETI: v. IV
clevetea: ind. imp. 3.pl. 29,21
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CONÃCIRE: s.f.; var. CONOCIRE „împresurare”; „asediere; cu
acest sens, cuvântul nu este înregistrat în DA.
conocir ea: sg. nom./ac. rezum. cap.29; 29,3

CLIPEALÃ: s.f. „clipire”
clipelele: pl. ac. 3,16
CLOCIT, -Ã: adj.
clocit: n. sg. nom. 59,5

CONDEI: s.n.
condeiu: sg. ac. 8,1

(a se) COACE: v. III
a (sã) coace: inf. prez. 37,27
au copt: ind. pf.c. 3.sg. 44,15
am cop t: ind. pf.c. 1.sg. 44,19; 48,10

(a se) CONTENI: v. IV
vor conteni: ind. viit.I. 3.pl. 52,15
(Te) vei conteni: ind. viit.I. 2.sg. 64,12

COACERE: s.f.
coacer ea: sg. ac. 28,4

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 57,5
copaciului: sg. gen. 65,22

COADÃ: s.f.
coade: pl. ac. 7,4
coada: sg. nom./ac. 9,14, 15
coadã: sg. ac. 19,15

COPIL: s.m.
copii: pl. ac. 2,6
copiilor : pl. gen. rezum. cap.3
copilul: sg. nom. 3,5; 65,20
copiii: pl. nom. 37,6

COAPSÃ: s.f.
coapselor: pl. gen. 5,27; 11,5
coapsele: pl. nom./ac. 20,2; 21,3; 32,11

COPITÃ: s.f.
copitele: pl. nom. 5,28

COASTÃ: s.f.
coas tele: pl. ac. 14, 13
coas te: pl. ac. 60,4

COPOSIRE: s.f. „chelie”; cuvântul nu este înregistrat în DA,
în schimb, es te înregistr at cuvântul copos „chel”; cf. 4Împ 2,23.
coposire: sg. nom. 15,2

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) v or pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 5,14; 34,7
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,19; 15,3; 52,4
sã (vã) pogorâþi: con j. prez. 2.pl. 30,2
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 31,1; 38,18
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 31,4; 3 4,5
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,8
(vã) pogorâþi: ind. prez. 2.pl. 42,10
pogoarã(-te): imperativ 2.sg. 47,1
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 55,10
pogorându(-sã): gerunziu 63,14
sã (Te) pogori: con j. prez. 2.sg. 64,1
pogorâtu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 64,3

CORABIE: s.f.
corãbiile: pl. nom./ac. 2,16; 23,2; 43,14; 60,9
corãbiile: pl. voc., în sintagma corãbiile mãrii 23,1, 14
corãbiii: sg. gen. 30,17
corabiia: sg. nom. 33,21
CORB: s.m.
corbul: sg. nom. 34,11
CORN: s.n.
cornu: sg. ac. (aici) „deal” (cf. Anania 2001, p. 893) 5,1
COR T: s.n.
cor tul: sg. nom./ac. 4,6; 16,5; 24,20; 33,20; 38,12; 40,22
cor t: sg. ac. 22,15, 16
cor turile: pl. ac. 32,18
cor turilor: pl. gen. 54,2

COBORÂRE: s.f.; var. (În v.) POGORÂRE
pogorârea: sg. ac. 32,19; rezum. cap.52
COBZÃ: s.f.
cobza: sg. nom. 5,12

COSITOR: s.n. „metal alb-argintiu, maleabil, mai uºor decât
plumbul, folosit la spoirea vaselor de aramã”
cosit oriul: sg. ac. 1,25

CODR U: s.m.
codr ului: sg. gen. 10,18, 19

COSIÞÃ: s.f.
cosiþa: sg. ac. 3,17

COIF: s.n.
coiful: sg. ac. 59,17

COVOR: s.n.
covoarãle: pl. ac. 3,22

COLÃCIT, -Ã: adj.; vezi ÎNCOLÃCIT

COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã”
covrigii: pl. ac. 3,19

COLIBÃ: s.f.
coliba: sg. ac. 1,8

CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ „fisurã”, „s pãrturã”;
„peºterã”
cr epãturile: pl. ac. 2, 19, 21; 7,19; 22,9

COMOARÃ: s.f.
comoarãlor: pl. dat. 2,7
comoarele: pl. ac. 30,6
comoara: sg. nom. 33,6
comoarãle: pl. ac. 45,3
(a se) CONÃCI: v. IV; var. (a se) CONOCI „a îm presur a”, „a
asedia”
conocitã f iind: pasiv gerunziu rezum. cap.7
conoceaºte: imperativ 2.sg. 21,2
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.29; 29,7

CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC (aici) „crâng sfânt”, „dumbravã
consacr atã unei divinitãþi” (traducãt orii au echivalat lat. lÀcus, -¾
din Vulgata)
grânci: pl. nom./ac. 17,8; 27,9
(a) CREDE: v. III
veþi creade: ind. viit.I. 2.pl. 7,9
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 28,16
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vor cr eade: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.35; rezum. cap.49; rezum.
cap.53; rezum. cap.55; rezum. cap.61
creade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.43
sã creadeþi: conj. prez. 2.pl. 43,10
sã creazã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.51
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 53,1
CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioasã: f. sg. nom. 1,21, 26
credincioasã: f. pl. (cu des. -ã), ac., în sintagma mãrturii credincioasã
„martori cinstiþi” 8,2
credincios: m./n. sg. nom./ac. 17,10; 22,23, 25; 49,7; rezum. cap.55
credincioase: f./n. pl. nom./ac. 25,1; 33,16
credincioasã: f. pl. (cu des. -ã) nom. 55,3
CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,5; rezum. cap.52
credinþii: sg. gen., în sintagma credinþii bune „evlaviei” 11,2
credinþã: sg. nom./ac. 33,6; rezum. cap.55; rezum. cap.61

(a) CREªTE: v. III
am crescut: ind. pf.c. 1.sg. 1,2
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 44,14
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 55,13

CULCUª: s.n.
culcuºul: sg. nom./ac. 22,17; 57,2, 7, 8; 65,10
culcuº: sg. nom. 34,13
culcuºurile: pl. ac. 35,7

CULES: s.n.
culesul: sg. nom./ac. 16,9; 24,7, 13; 32,10
culesului: sg. gen. 25,6

CREªTET: s.n.
creaºtetul: sg. ac., în loc. adv. de la talpa piciorului pânã la creaºtetul
capului 1,6
creaºtetul: sg. ac. 3,17; 28,4

CULME: s.f.
culmele: pl. ac. 37,24
CUMIN: s.n. „molurã”;„plantã aromaticã ale cãrei fructe sunt
utilizate în farmacie”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Al Borza, Dicþionar etnobotanic, Bucureºti,
1968.
cumin: sg. ac. 28, 25,27
cuminul: sg. nom. 28,27

CREZUT, -Ã: s.m./f. (Neob.) „creditor”; „cãmãtar”
crezutul: s.m. sg. nom. 50,1
CRIN: s.m.
crinul: sg. ac. 35,1
CRIVÃÞ: s.n. (Reg.) CRIVEÞ „vânt puternic ce suflã de la nordest sau de la est”; (Prin ext.) „þinut situat în aceastã parte”
criveþului: sg. gen./dat. 14,13; 30,6; 43,6
criveþu: sg. ac. 14,31; 41,25; 49,12
criveþului: sg. gen., în sintagma pãmântul criveþului „þinutul Tema”
(cf. Anania 2001, p.910) 21,14
(a se) CRUÞA: v. I
cruþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.65
(a se) CUCERNICI: v. IV (Înv.) „a se smeri”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesclatinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
(sã) vor cucernici: ind. viit.I. 3.pl. 66,12

CUI: s.n.
cuiele: sg. nom./ac. 33,20; 54,2
cuie: pl. ac. 41,7

(a se) CULCA: v. I
(sã) va culca: ind. viit.I. 3.sg. 11,6; 27,10
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.sg. 34,14

CULEGERE: s.f.
culeagere: sg. nom. 32,10

CREªTERE: s.f.
creaºtere: sg. ac. 23,4

(a) CUGETA: v. I
vor cugeta: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2
cugetat-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,8
va cugeta: ind. viit.I. 3.sg. 33,18
cugeta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 38, 14
cugetând: gerunziu 59,11

CUIER: s.n. „stâlp”; „par”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
cuiariu: sg. ac. 22,23
cuiariul: sg. nom. 22,25

(a se) CULEGE: v. III
(sã) culeg: ind. prez. 3.pl. 10,14; 57,1
va culeage: ind. viit.I. 3.sg. 11,12; 17,5; 58,8
(sã) culeaje: ind. prez. 3.sg. 33,4
(s-)au cules: ind. pf.c. 3.sg. 57,1

CREMENE: s.f.; var. CREMINE
creaminea: sg. ac. 5,28

CUGET: s.n.
cugetelor: pl. gen. 1,16
cugetele: pl. nom./ac. 55,7; 59,7; 65,2
cugete: pl. nom. 59,7

CUIB: s.n.
cuib: sg. ac. 10,14; 16,2

CUMINTE: adv.
cuminte: 14,24
CUMPÃNÃ: s.f.
cumpãnã: sg. ac. 40,12
cumpâna: sg. ac. 46,6
(a) CUMPÃNI: v, IV
cumpãneaºte: ind. prez. 3.sg. 33,18
au cumpãnit: ind. pf.c. 3.sg. 40,12
cumpãniþi: ind. prez. 2.pl. 55,2
(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. 24,2
cumpãraþi: imperativ 2.pl. 55,1
(a se) CUNOAªTE: v. III
cunoscut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 28,7; 42,16, 25; 55,5; 56,11;
63,16
sã cunoaºteþi: conj. prez. 2.pl. 6,9
(sã) va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 19,21; 66,14
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 19,21; 61,9
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 29,12, 15; rezum. cap.45; rezum. cap.46;
59,8
cunosc: ind. prez. 1.sg. 29,12; 44,19
cunoaºteþi: imperativ 2.pl. 33,13
sã cunoascã: conj. prez. 3.pl. 37,20
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 37,28; 44,8; 48,7; 59,12
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veþi cunoaºte: ind. viit.I. 2.pl. 43,19
ai cunoscut: ind. pf..c. 2.sg. 45,4, 5; 48,8
voiu cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 47,8
cunoºteai: ind. imp. 2.sg. 55,5
sã fie cunoscut: pasiv conj. prez. 64,2

CURVÃ: s.f.
curvã: sg. nom. 1,21
curvei: sg. gen. 23,15
curvã: sg. voc. 23,16
curvii: sg. gen. 57,3

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscute: f./n. pl. ac. 12,4; rezum. cap.64
cnoscut: n. sg. ac. 38,19

(a) CURVI: v. IV
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 23,17

CUNOªTINÞÃ: s.f. „cunoaºtere”; „recunoaºtere”
cunoºtinþa: sg. nom. 3,9
(a) CUNUNA: v. I (Înv.) „a pune pe capul cuiva o cununã”
cununând: gerunziu 22,18
CUNUNÃ: s.f.
cununii: sg. dat. 28,1
cununa: sg. nom./ac. 28,3, 5; 61,10; 62,3
cununã: sg. ac. 61,3
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 21,3
cuprindeþi: imperativ 2.pl. 28,23
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 37,33; 60,18
cuprind: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.53
CUPTOR: s.n.
cuptoriul: sg. nom./ac. 31,9; 48,10
CURAT, -Ã: adj./s.
curat: s.n. sg. ac. 1,25
curat: adj. n. sg. gen./ac. 27,2; 66,20
curaþi: m. pl. nom. 66,17
(a se) CURÃÞA: v. I; var. (a se) CURÃÞI: v. IV
curãþiþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,16; 52,11
curãþind-: gerunziu rezum. cap.6
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 6,7
curãþi: inf. prez. fãrã a 47,11

(a) CUTEZA: v. I
cutezând: gerunziu 12,2; 14,30; 47,8
CUTREMUR: s.n.
cutremurul: sg. nom. 33,14
(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.pl. 37,27
(sã) vor cutremura: ind. viit.I. 3.pl. 54,10
(sã) cutremurã: ind. prez. 3.sg. 66,2
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. ac., în sintagma cuvântul Domnului 1,10; 2,3; rezum.
cap.22; 28,13, 14; 38,4; 39,5, 8; 40,8; 66,5
cuvântul: sg. nom./ac. 2,1; 8,20; 16,13; 24,3; 30,12, 21; 37,22;
38,7; 44,26; 45,23; 50,4; 55,11
cuvânt: sg. nom./ac./gen. 8,10; 9,8; 29,21; 32,7; 33,19; 36,21;
39,2; rezum. cap.40; 41,28; 58,13
cuvintele: pl. ac. rezum. cap.28; 29,11, 18; 31,2; 33,18; 36,12,
13, 22; 37,4, 17; 41,26; 51,16; 59,13, 21; 66,2
cuvintelor: pl. gen. 37,6
cuvinte: pl. ac. 42,16
D

CURTE: s.f.
curþile: pl. ac. 1,12; 62,9

(a se) DA: v. I
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 3,4; 19,4; 22,21, 22; 36,8; 37,7; 41,27;
42,8; 43,4; 45,3; 48,11; 56,5; 61,8; 62,8
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.5; 9,6; 33,16; 35,2; rezum.
cap.50; 59,15; 65,16
va da: ind. viit.I. 3.sg. 7,14; 14,3; rezum. cap.25; 27,4; 28,19;
30,20; rezum. cap.45; 53,9; 58,11; 59,18
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,18; 19,11; 34,2; 37,19; 42,24; 43,16;
50,4; 53,12
eºti datã: pasiv ind. pre.z. 2.sg. 23,16
da-vei: ind. viit.I. 2.sg. 26,12
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 29,12; 30,23; 36,15; 37,10
a da: inf. prez. rezum. cap.36
da: inf. prez. fãrã a 36,8
da-va: ind. viit.I. 3.sg. 41,2
da: ind. imp. 3.sg. 41,7
da-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 41,19; 46,13
dat-am: ind. pf.c. 1.sg. 42,1; 43,3, 28
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 42,6; 43,20, 23; 47,6; 49,6, 8; 50,6; 55,4; 57,18
sã dau: conj. prez. 1.sg. 43,20; 61,3
datu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 43,24
da(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 56,5
daþi: imperativ 2.pl. 57,14
sã daþi: conj. prez. 2.pl. 62,7
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.22; 31,3; rezum.
cap.49
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 40,23, 29; 42,5; 55,10
(te) dã: imperativ 2.sg. 36,8
dã: imperativ 2.sg. 43,6
dându(-sã): gerunziu 29,11
dea: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 36,15
deaie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 43,9

CURVAR: s.m.
(cel) curvariu: s.m. sg. ac. 57, 8

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajda: sg. nom. 14,4

CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
curând: 5,19
curund: 8,1
CUREA: s.f.
cureaoa: sg. nom. 5,27
CURGÃTOR, -TOARE: adj.
curgãtoare: f. pl. ac. 30,25; 44,4
(a) CURGE: v. III
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 2,2
va curge: ind. viit.I. 3.sg. 8,7; 34,4
au curs: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,4; 48,21
curgând: gerunziu rezum. cap.49
sã curgeþi: conj. prez. 2.pl. 66,11
CURGERE: s.f.
curgeri: pl. ac. 44,3
CURSÃ: s.f.
cursã: sg. nom./ac. 8,14; 24,17, 18; 28,13
cursa: sg. nom. 42,22
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DEGRABÃ: adv.
degrabã: 5,26; 8,1; 16,5; 27,3; 29,6; 30,13; 32,4; 47,9; 51,14;
60,22
(mai) degrabã: 58,8

DAMASCHINEAN: s.m. „locuitor al Damascului”
damaschineanii: pl. nom. rezum. cap.17
DAR: s.n.
darurile: pl. ac. 1,23
daruri: pl. ac./gen. 5,23; 19,21; 39,1; 45,13; rezum. cap.55
dar: sg. nom./ac. 18,7; 66,20
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar rezum. cap.52; 52,3, 5

DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonii: pl. nom. 34,14

DASCÃL: s.f.
dascalul: sg. ac. 30,20

DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult „din trecut”, „de altãdatã” 1,26;
19,11; 37,26; 44,7; 51,9; 61,4

DATOR, -TOARE: adj.; var. (În v.) DATORIU
datoriu: m. sg. nom. 24,2

DEODATÃ: adv.
deodatã: 1,28; 22,3

DATORNIC, -Ã: s.m./f.
dator nicii: pl. ac. 58,3

DEPARTE: adv.
departe: 5,26; 8,9; 10,3; 13,5; 17,13; 22,3, 11; 23,7; 29,13; 30,27;
33,13, 17; 39,3; 41,9; 43,6; 46,11, 12; 49,1, 12, 19; 54,14; 57,9,
19; 59,14; 60,4, 9; 66,19

DÃJDUIT OR: s.m. (Înv.) „contribuabil”; aici prima atestare
a cuvântului; cf,. MDA, unde, dupã DA, se dã prima atestare
în Condica limbii rumâneºti, alcãtuitã dã dumnealui Iordache
Golescu [Manuscris în ºapte v olume, circa 1832; Biblioteca
Academiei R omâne, cotele 844-850].
dãjduitori: pl. nom. 31,8
(a) DÃNÞUI: v. IV (Pop.) „a dansa”; (Fig.) „a sãlta”
dãnþuiþi: imperativ 2.pl. 44,23
dãnþuiaºte: imperativ 2.sg. 49,13
dânþuind: gerunziu 22,2
dânþuiaºte: ind. prez. 3.sg. 32,13
DÃNÞUIRE: s.f. „dansare”; (Fig.) „sãltare”
dãnþuire: sg. ac. rezum. cap.60
(a se) DÃR UI: v. IV
(sã) vor dãrui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4
(sã) dãruiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.58
au dãr uit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.63; 63,7
dãruiesc: ind. prez. 1.sg. 66,9

(a se) DEPÃRTA: v. I
depãrtaþi: imperativ 2.pl. 1,16
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 1,25; 48,9
va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 6,12
(sã) departã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
am depãrtat: ind. pf.c. 1.sg. 10,13; 16,10
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 14,25; 46,13; 54,10
depãrtaþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,4; 52,11
depãrtat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 26,15
au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 31,2
(v-)aþi fost depãrtat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl 31,6
depãrta: inf. prez. fãrã a 33,23
(te-)ai depãrtat: ind. pf.c. 2.sg. 36,5
depãrteazã(-te): imperativ 2.sg. 54,14; 65,5
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 59,11, 15
(sã) vor depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 59,21
depãrtându(-sã): gerunziu rezum. cap.60
DEPLIN: adv.
(mai) deplin: rezum. cap.19

DÃR UIRE: s.f.
dãruirea: sg. ac. 33,15

(a se) DEPRINDE: v. III
(sã) vor deprinde: ind. viit.I. 3.pl. 2,4
va deprinde: ind. viit.I. 3.sg. 28,9, 26
au deprins: ind. pf.c. 3.sg. 40,14

DÃR UIT, -Ã: adj.; cuvântul es te omis din MDA.
dãruit e: f. pl. ac. rezum. cap.41

DES, DEASÃ: adj./s.
(ceale) dease: s.n. pl. nom. 10,34
dease: adj. f. pl. ac. 53,2

DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom./ac. 2,14; 40,12; 41,15, 1 8; 42,15; 5 4,10; 55,12
deal: sg. ac. 30,17, 28
dealul: sg. nom./ac. 30,25; 31,4; 40,4
dealurilor: pl. gen. 37,26
dealuri: pl. ac. 65,7

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit: m. sg. nom. 38,3
desãvârºitã: f. sg. ac. rezum. cap.66

(a se) DED A: v. I
(sã) dedau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.28

(a) DESCÃLECA: v. I
vor descãleca: ind. viit.I. 3.pl. 7,19

DEDESUBT: adv./prep.; var. DEDESUPT
dedesupt: adv. 14,9
dedesuptul: pr ep. 14,11

DESCÂNTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
descântãtori: pl. ac. rezum. cap.47
descântãtorilor: pl. gen. 47,9
descântãtorii: pl. ac. 47,12

(a) DEFÃIMA: v. I
defaimã: ind. prez. 3.pl. 60,14
DEFÃIMARE: s.f.
defãimarea: sg. nom. 47,3
DEGET: s.n.
deagetele: pl. nom./ac. 2,8; 17,8; 59,3
deagete: pl. ac. 40,12
deagetul: sg. ac. 58,9

DESCÂNTEC: s.n.
descântecele: pl. ac. 8,19
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,14; 14,17; 50,5; 53,7
sã deºchizã: conj. prez. 3.sg. 10,14; 22,22
va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 22,22; 53,7
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,18; 48,8
deºchideþi: imperativ 2.pl. 26,2
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desfãtatã: f. sg. nom. 30,33
desfãtat: adv. rezum. cap.51

(sã) v or deºchide: ind. viit.I. 3.pl. 35,5; 60,11
vor fi deºchise: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 35,5
(sã) va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 35,6
deºchide: imperativ 2.sg. 37,17
deºchide(-voiu): ind. viit.I. 1.sg. 41,18
sã deºchizi: conj. prez. 2.sg. 42,7
ai deºchis: ind. pf.c. 2.sg. 42,20
sã deºchizu: conj. prez. 1.sg. 45,1
deºchizã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 45,8
a deºchide: inf. prez. 51,14

DESIME: s.f.
desimea: sg. ac. 9,18
(a) DESPÃRÞI: v. IV
va despãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 56,3
DESPÃRÞIRE: s.f.
despãrþirilor: pl. gen. 28,21

DESCHIDERE: s.f.; var. DEªCHIDERE
deºchiderea: sg. ac. 61,1
DESCHILINIRE: s.f. (Reg.) „deosebire”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în I.A. Candrea, Gh.
Adamescu, Dicþionarul enciclopedic ilustrat, Bucureºti, 1926 – 1931.
deschilinirii: sg. gen. 7,17
DESCHIS, -Ã: adj. ; var. DEªCHIS, -Ã
deºchise: n. pl. nom. 33,21
deºchisã: f. sg. ac. 57,8

DESPREUNARE: s.f. (Pop.) „despãrþire”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Raoul de Pontbriant,
Dicþionar româno-frances, Bucureºti – Götingen – Paris, 1862.
despreunare: sg. ac. 56,3
DESTUL, -Ã: adj.
destul: m. sg. nom. 40,16
destule: f. pl. nom. 40,16
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºert: adj. m./n. sg. nom./ac. 29,8; 32,6; 55,11
deºarte: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.30; 41,29
deºearte: adj. n. pl. ac. 44,25
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 29,21; 30,7; 45,18; 49,4
deºert: s.n. sg. nom. 40,17

(a se) DESCOPERI: v. IV
vor descoperi: ind. viit.I. 3.pl. 13,10
(sã) va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 22,8; 40,5
(s-)au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 22,14; 23,1; 53,1
va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 26,21
deascopere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.42
deascopere: imperativ 2.sg. 47,2
deascoperi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 47,3
deascoperiþi(-vã): imperativ 2.pl. 49,9
sã (se) deascopere: conj. prez. 3.sg. 56,1
ai deascoperit: ind. pf.c. 2.sg. 57,8

DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºertãciunii: sg. gen. 5,18; 24,10
deºertãciune: sg. nom./ac. 40,23; rezum. cap.44
deºertãciunea: sg. nom./ac. rezum. cap.41; 41,29; rezum. cap.46
deºertãciunile: pl. ac. 56,10
deºertãciuni: pl. ac. 59,4

DESCOPERIT, -Ã: adj.
descoperite: n. pl. ac. 20,4
(a) DESCREIERA: v. I „a omorî”; cuvântul nu este înregistrat
în MDA. Este un calc total dupã lat. excerebr¹, din Vulgata, „a
lua creierii”, „a tãia capul”.
descrierã: ind. prez. 3.sg. 66,3
DESIME: s.f.
desimea: sg. ac. 9,18
DESCULÞ, -Ã: adj.
desculþu: m. sg. nom. rezum. cap.20; 20,2, 3
DESCULÞAT, -Ã: adj. (Reg.) „descãlþat”
desculþatã: f.sg. ac. 20,4

(a se) DEªTEPTA: v. I
sã deºteptãm: conj. prez. 1.pl. 7,6
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 10,26; 42,13
deºteptatu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,9
deºteptaþi(-vã): imperativ 2.pl. 26,19
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 41,2
deºteptat-am: ind. pf.c. 1.sg. 41,25
deºteptând: gerunziu 44,26
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 44,26
am deºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 45,13
a deºtepta: inf. prez. 49,6
sã deºtepþi: conj. prez. 2.sg. 49,8
deºtaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.52
vei deºtepta: ind. viit.I. 2.sg. 58,12
(sã) deºtaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.60
(a se) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcaþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,11

(a se) DESFACE: v. III
sã (se) desfacã: conj. prez. 3.sg. 34,11
au desfãcut: ind. pf.c. 3.sg. 37,14; 40,22
desfã: imperativ 2.sg. 58,6

(a se) DEZLEGA: v. I
(sã) va dezlega: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
dezleagã: imperativ 2.sg. 20,2; 52,2; 58,6

(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) va desfãta: ind. viit.I. 3.sg. 11,8; 55,2; 60,5
a (sã) desfãta: inf. prez. rezum. cap.54
desfãtat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 57,8
(te) vei desfãta: ind. viit.I. 2.sg. 58,14
(s-)au desfãtat: ind. pf.c. 3.sg. 66,3

(a) DEZVELI: v. IV
dezvãleaºte: imperativ 2.sg. 47,2

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrii: sg. gen. 13,22
desfãtare: sg. ac. 51,3
desfãtãri: pl. ac. 66,11
DESFÃTAT, -Ã: adj./adv. (Înv.) „larg”, „nemãsurat”; „lipsit de griji”
desfãtat: m./n. sg. nom./ac. 22,18; 28,2; 30,23

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþã: adv. 5,11; 17,11; 26,9; 37,36
dimineaþa: adv. 21,12; 38,13; 50,4
dimineaþa: adv. în loc. adv . de dimineaþa pânã sara 38,12, 13
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa/ în loc. adv. dimineaþa
din dimineaþã „în toate dimineþile” 8,20; 28,19
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã/ în loc. adv. dimineaþa
din dimineaþã „în toate dimineþile” 14,12; 28,19
dimineaþã: s.f. sg. ac. 17,14
dimineaþa: s.f. sg. ac. 33,2; 58,8
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cap.42; 42,5, 6, 8, 13, 21, 24; 43,1, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16; 44,2, 23, 24;
rezum. cap.45; 45,1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26; rezum.
cap.48; 48,14, 16, 17, 20, 22; 49,1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26;
50,1, 4, 5, 7, 9, 10; 51,1, 3, 11, 13, 15, 22; 52,3, 4, 5, 8, 9, 10, 12; 53,10;
54,1, 6, 8, 10, 13, 17; rezum. cap.55; 55,5, 6, 7, 8, 13; rezum. cap.56; 56,1,
3, 4, 6, 8; 57,19, 21; 58,9, 11, 14; rezum. cap.59; 59,15, 20, 21; rezum.
cap.60; 60,2, 16, 19, 20, 22; 61,1, 8, 9, 10, 11; 62,6, 8, 9, 11, 12; rezum.
cap.63; 63,7; 65,7, 8, 11, 13, 15, 23, 25; rezum. cap.66; 66,1, 2, 5, 9, 12,
15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Domnul: sg. nom./ac., în sintagma Domnul oastelor 1,9; 3,1; 5,9,16;
6,5; 8,13,18; 9,13; 10,16,26,33; 13,4; 14,22,23,24,27; 17,3;
19,12,18,25; 21,10; 22,25; 23,9; 24,23; 25,6; 28,5; 29,6; 31,4,5;
37,16; 44,6; 47,4; 48,2; 54,5
Domnului: sg. gen./dat., în sintagma Domnului oastelor 2,12;
5,7,24; 9,7,19; 13,13; 18,7; 19,16,17,20; 22,14; 37,32; 39,5
Domnului: sg. gen./dat. 1,10, 20; rezum. cap.2; 2,2, 3, 5, 10, 19, 21; 3,8;
4,2; 5,12, 25; rezum. cap.6; 6,8; rezum.cap.10; 11,9; 12,4, 5; 13,6, 9; 14,2;
16,8; rezum. cap.17; 19,19, 21; 21,8; rezum. cap.22; 22,5, 18; 23,18; 24,15;
25,10; 26,10; rezum. cap.27; 27,13; 28,13, 14; 30,27, 29, 31, 33; 33,6;
34,2, 6, 8, 16; 35,2; rezum. cap.37; 37,6, 14, 36; 38,4; 39, 8; 40,2, 3, 5,
8; 41,20; 42,10, 12, 19; 4 4,5; 49,5; 50,10; 51,3, 9, 17, 20; 52,11; 53,1, 10;
54,17; 58,5, 8, 13, 14; 59,1, 13, 19; rezum. cap.60; 60,1, 6, 9, 14; 61,2, 3,
6; 62,2, 3, 4; rezum. cap.63; 63,7; 66,5, 6, 14, 20
Doamne: sg. voc. 6,11; 12,1; 16,1; 25,1; 26,8, 11, 12, 13, 15,
16, 17; 33,2; 37,17, 18, 20; 38,3, 14, 16, 20; 63,17; 64,8, 9, 12
Domnului: sg. gen., în sintagmele leagea Domnului/Duhul
Domnului/casa Domnului 5,24; 11,2; 37,1, 14; 38,20, 22;
40,7, 13; 59,19; 61,1; 63,14; 66,20
Domnului: sg. dat. adn. 19,20
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul oastelor 37,16
Domn: sg. nom. 37,20; 40,28; rezum. cap.45
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
rezum. cap.66

DIMPREUNÃ: adv.; var. (Rar) DINPREUNÃ
dinpreunã: 3,15
DINAINTE: adv.
(mai) dinnainte: 41,22
(cel mai) dinnainte: 46,9
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 26,1
DIN APOI: adv.
dinapoi: 30,21
DIN APOIA: prep.
dinnapoia: 38,17; 57,8
DINÃUNTRU: adv./prep.; var. DINLONTRU
dinlontr ul: prep. 16,11; 19,3
dinlontr u: prep. 26,9
dinlontr u: adv. 63,15; 66,17
DOAMNÃ: s.f. „stãpânã a unei case, a unei gospodãrii etc.”
doamna: sg. nom. 47,5
doamnã: sg. nom. 47,7
(a) DOBÂNDI: v. IV
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. 35,10
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 41,2; r ezum. cap.51
DOBITOC: s.n.
dobitocului: sg. gen. 7,25
dobitoacelor: pl. gen./dat. 30,6; 46,1
dobitocul: sg. nom./ac. 60,7; 66,3
dobitoacele: pl. nom. 61,5

DOMN: (apelativ) „ter men de politeþe pentru un bãr bat”;
(Pop.) „stãpân”
domnului: sg. gen./dat. 1,3; 36,8, 9
domnilor: pl. gen. 19,4
domni: pl. nom. 26,13
domnul: sg. nom./ac. 27,3; 36,12; 37,4

DOB ORÂRE: s.f.; var. (În v.) OBORÂRE
oborârea: sg. ac. rezum. cap.33
(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (În v.) (a) OBORÎ
am oborât: ind. pf.c. 1.sg. 43,14
DOCT OR: s.m.; var. (Pop) DOFT OR
doftor: sg. nom. 3,7

(a) DOMNI: v. IV
va domni: ind. viit.I. 3.sg. 19,4
domniþi: ind. pr ez. 2.pl. 28,14

DOICÃ: s.f.
doicele: pl. nom. 49,23
(a) DOICI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a alãpta un copil strãin”; (Înv. ºi
pop) „a îngriji”; aceasta este prima at estare; cf. MDA, unde se
propune prima atestare în I. Heliade-Rãdulescu, Oper e I, 1939.
am doicit: ind. pf.c. 1.sg. 23,4
au doicit: ind. pf.c. 3.sg. 49,21

DOMNIE: s.f.
domniii: sg. gen. rezum. cap.14
(a) DORI: v. IV
au dorit: ind. pf.c. 3.sg. 26,9
am dorit : ind. pf.c. 1.pl. 53,2
DORIT, -Ã: adj./s.
doritã: adj. f. sg. ac. 32,12
dorite: adj. f. pl. ac. 54,12
(ceale) dorite: s.n. pl. nom. 64,11

DOJANÃ: s.f.
dojana: sg. nom. 53,5
(a) DOJENI: v. IV
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. 30,21
DOJENIRE: s.f.
dojenirea: sg. ac. rezum. cap.30
DOMN: (s. propriu) „Dumnez eu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,2, 4, 11, 18, 24, 28; rezum. cap.2; 2,11, 17; 3,13,
14, 15, 16, 17, 18; 4,4, 5; 6,1, 3, 12; 7,3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20; 8,1,
3, 5, 7, 11, 17; 9,8, 11, 14, 17; 10,12, 20, 23, 24; 11,3, 11, 15; 12,2; 13,4,
5, 6, 19; 14,1, 5, 32; 16,13, 14; 17,6; 18,4; rezum. cap.19; 19,1, 4, 14, 20,
21, 22; 20,2, 3, 6; 21,16, 17; 22,12, 14, 15, 17; 23,11, 17; rezum. cap.24;
24,1, 3, 14, 15, 21; 25, 8, 9; 26,4, 21; 27,1, 12; rezum. cap.28; 28,2, 16,
21, 22, 29; 29,6, 10, 13, 15, 19, 22; rezum. cap.30; 30,1, 15, 18, 20; 30,26,
30, 32; rezum. cap.31; 31,1, 3, 9; 32,6; rezum. cap.33; 33,5, 10, 21, 22;
35,10; 36,7, 10, 15, 18, 20; 37,4, 6, 15, 21, 22, 24, 33, 34; 38,1, 2, 5, 7,
11; 39,6; rezum. cap.40; 40,10, 27, 31; 41,4, 13, 14, 16, 17, 21; rezum.

(a) DORMI: v. IV
va dormi: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
veþi dor mi: ind. viit.I. 2.pl. 21,13
dor mit-au: ind. pf.c. 3.pl. 51,20
dor mind: gerunziu 56,10
dor m: ind. prez. 3.pl. 65,4
(a) DORMITA: v. I
va dormita: ind. viit.I. 3.sg. 5,27
DORMITARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) DURMITARE
durmitãrii: sg. gen. 29,10
DOSADÃ: s.f. „pedeapsã”
dosada: sg. nom. 47,11
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(sã/Sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 46,2; 53,7
ducu-: ind. prez. 3.pl. 46,7
(M-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 50,5
(vã) veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 66,12

(a se) DOVEDI: v. IV
dovedindu(-sã): gerunziu rezum. cap.48
DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. rezum. cap.50

DUCERE: s.f.
ducerii: sg. gen ., în sintagma ducerii apei „scoc”; dupã lat.
aquaeductus, - Às 7,3
ducerea: sg. ac., în sintagma ducerea apei 36,2

(a se) DREGE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) DEREGE
(sã) va der ege: ind. viit.I. 3.sg. 54,17
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
direp t: prep. în loc. adv. dirept aceaea 37,29
drip t: prep. în loc. adv. dript aceaea 27,9
drep t: prep. în loc. adv. drept ce 55,2
(celui) drep t: s.m. sg. gen. 1,26; 24,16
drep tului: s.m. sg. gen./dat. 3,10; 5,23; 26,7; 41,10
drepþilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.5; rezum. cap.26; rezum. cap.57
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spr e dreap ta 9,20
(cel/Cel) drept: s.m. sg. nom./ac. 29,21; 41,2; 45,8; 51,7; 53,11; 57,1
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spre dr eapta, nici spre stânga/
s pre dreapta ºi s pre sâtnga 30,21; 54,3
dreap te: s.n. pl. ac. 40,4
(ceale) dreap te: s.n. pl. ac. 45,19
dreap ta: s.f. sg. nom./ac. 41,10; 44,20; 45, 1; 48,13; 62,8
drep te: s.m. sg. voc. 44,2
drep tul: s.m. sg. nom./ac. 51,5; 62,1, 2
(cei) drepþi: s.m. pl. nom. 60,21
drep t: adj. m./n. sg. nom. 16,5; 26,2; 41,26; 45,21; 51,1
dreap tã: adj. f. sg. nom. 26,7; 35,8
drep te: adj. f./n. pl. nom./ac. 30,10; 40,3
dreap te: adj. f. pl. ac. 42,16
drepþi: adj. m. pl. gen . rezum. cap.56
DREPTATE: s.f.
drep tatea: sg. nom./ac. 1,21; 5,7, 23; 11,5; 26,9, 10; 28,17, 29;
32,16; 45,8, 19; 46,13; 48,18; 51,6, 8; 54,17; 56,1; 57,12; 58,8;
59,4, 9, 14, 16, 17; rezum. cap.60; 60,17; 63,1
dreptate: sg. ac. 1,27; 5,16; 9,7; 10,22; 11,4; rezum. cap.32; 32,1;
33,5; 42,6; 45,13; 46,12; 48,1; rezum. cap.54; 54,14; 56,1; 64,5
drep tãþii: sg. gen . 32,17; 40,14; 45,23; 58,2; 61,3, 10
drep tãþi: pl. ac. 33,15; 58,2
drep tãþile: pl. nom. 45,25; 64,6
drep tate: sg. ac., în loc. adv. pe drep tate rezum. cap.59
DROJDIE: s.f.
drojdii: pl. ac. 25,6; 51,17
drojdiile: pl. ac. 49,6
DRUM: s.n.
dr um: sg. ac. 57, 14
dr umul: sg. ac. 62,10
DRUMAR: s.m. (Reg.) „drumeþ”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este la Petr u Maior, Is toria besericei
românilor, atît a cestor dincoace precum ºi a celor din colo de
Dunãre, Buda, 1813.
dr umarii: pl. nom. 60,6
(a se) DUCE: v. III
(sã) v or duce: ind. viit.I. 3.pl. 2,3
(sã) ducea: ind. imp. 3.pl. 3,16
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 8,8
sã (mã) duc: conj. pr ez. 1.sg. 8,11
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 15,7
duceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 18,2
am dus: ind. pf.c. 1.sg. 23,4
duce(-)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 23,7
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 23,9
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,13; 64,6
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,37; 45,16; 57,17

DUD: s.m.
duzii: pl. ac. 9,10
DUH: s.n.
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 2,22; 4,4; 11,2, 3, 4; 19,3, 14; 25,4; 27,8;
28,6; 29,10, 24; 32,15; 33,11; 54,6; 57,15, 16; 61,3; rezum. cap.66
Duhul: sg. nom./ac., în sintagma Duhul Domnului/Duhul Mieu/
Duhul Lui/Duhul Sãu/ Duhul Lui cel SfântDuhul Sfântului Sau
11,2; 30,1, 28; 34,16; 40,7, 13; 42,1; rezum. cap.44; 44,3; 48,16;
59,19, 21; 61,1; 63,10, 11, 14
duhului: sg. gen. 11,15; 38,16; 65,14
duh: sg. nom./ac. 26,18; 31,3; 37,7; 42,5
duhul: sg. ac., în sint agma zdr obit cu duhul „umil” 66,2
DULCE: adj./s.
dulce: adj. n . sg. ac. 3,24
dulce: s.n. sg. ac. 5,20
dulcele: s.n. sg. nom. 5,20
DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. nom. 24,8
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvilor: sg. gen. 7,2
dumbrãvii: sg. gen . 9,18; 10,34; 22,8; 32,19; 44,14; 56,9
dumbravã: sg. ac. 21,13; 29,17
dumbrava: sg. nom. 37,24
dumbrava: sg. voc. 44,23
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiasca: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.31
dumnezeieºtii: ad j. antep. f. sg. gen. rezum. cap.33
dumnezeiescul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.37
dumnezeiescului: adj. antep. n. sg. gen. rezum. cap.40
dumnezeii: pl. voc., în sint agma dumnezeii noºtri 42,17
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; rezum. cap.5;
7,7; rezum. cap.8; 8,10, 18; rezum. cap.9; rezum. cap.10; r ezum.
cap.11; 12,2; 14,3, 13; rezum. cap.17; 17,10; rezum. cap.22; rezum.
cap.25; 25,8; 28,16; rezum. cap.29; rezum. cap.30; 30,15; rezum.
cap.31; 31,3; rezum. cap.32; rezum. cap.3 4; 35,4; rezum. cap.36;
37,16; rezum. cap.38; rezum. cap.40; 40,10, 18, 28; rezum.
cap.41; rezum. cap.42; 42,5; rezum. cap.43; 43,10, 12; rezum.
cap.44; 44,8, 10; r ezum. cap.45; 45,14, 15, 1 8, 21, 22; rezum.
cap.46; 46,9; r ezum. cap.48; 48,16; rezum. cap.49; 49,22; rezum.
cap.50; 50,5, 7, 9; r ezum. cap.51; 52,4; 53,4, 6; rezum. cap.54; 56,8;
rezum. cap.57; 57,21; rezum. cap.58; 58,2; rezum. cap.59; rezum.
cap.60; 61,11; rezum. cap.62; rezum. cap.63; rezum. cap.64; 6 4,4;
rezum. cap.65; 65,13, 15, 16
Dumnezeului: sg. gen, în sintagmele leagea Dumnezeului nos tru/
casa Dumnez eului 1,10; 2,3
Dumnez eul: sg. nom., în sintagmele Dumnezeul oastelor/
Dumnez eul cel viu 1,24; 3,15; 6,3; 10,23,24; 19,4; 22,12,14,15;
28,22,29; 3 7,4, 17; 45,13
Dumnezeul: sg. nom./ac. 5,16; 7,11; 8,19; 10,21; 17,6; 21,10, 17;
25,1, 9; 26,4; 28,26; 29,23; 30,18; 35,4; 36,7; 37,10, 21; 38,5,
11; 40,1, 9, 27; 41,10, 13, 17; 43,3; 45,3; 48,1, 2, 17; 49,4, 5;
50,10; 51,15, 22; 52,7, 12; 5 4,5,6; 55,5, 7; 59,2, 13; 60,19; 61,10;
62,5; 66,9
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Dumnezeului: sg. gen./dat. 7,13; 24,15; 35,2; 40,3; 51,20; 52,10;
58,2; 61,2, 6; 62,3
Dumnezeu: sg. nom., în sintagma Dumnezeu tare 9,6
Dumnezeului: sg. gen., în sint agma Dumnez eului oastelor 22,5
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul nostru/Dumnezeul
lui Israil 26,13; 37,16, 20
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma leagea lui Dumnezeu/casa lui
Dumnezeu 30,9; rezum. cap.56; rezum. cap.65
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeul: sg. nom./ac. 36,19; 44,17
dumnezeului: sg. gen./dat. 8,21; 37,38; 45,20
dumnezeilor: pl. gen. 21,9
dumnezeii: pl. nom./ac. 36,18, 20; 37,12, 19
dumnezei: pl. nom./ac. 37,19; 41,23; 57,5
dumnezeu: sg. nom./ac. 44,6, 15, 17; 45,5; 46,6, 9
DUNGÃ: s.f.
dungi: pl. ac. 44,13
(a) DUREA: v. II
vor durea: ind. viit.I. 3.pl. 13,8
durând: gerunziu 26,17
DURERE: s.f.
durori: pl.nom. 13,8
dureare: sg. ac. 21,3
durerile: pl. ac. 26,17; 53,4
durearea: sg. nom./ac. 35,10; 51,11; 65,14
dureri: pl. ac. rezum. cap.50; 50,11
durerilor: pl. gen. 53,3
DUS, -Ã: s.m./f.
(cea) dusã: s.f. sg. nom. 49,21
E

EGIPTEAN: s.m. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor: pl. gen./dat. rezum. cap.18; rezum. cap.19; 19,2,
15; rezum. cap.20
eghipteanii: pl. nom. 19,2, 21, 23
eghipteanului: sg. dat. 19,24
eghipteani: pl. ac. rezum. cap.30; rezum. cap.31
ETHIOP: s.m. (Înv.) „etiopian”
ethiopilor: pl. gen. rezum. cap.20
EVANGHELICESC , -EASCÃ: adj.
evangheliceasca: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.51
evangheliceºtii: adj. antep. f. sg. gen. rezum. cap.52; rezum. cap.55

F
(a se) FACE: v. III
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 5,2, 4, 7; 10,2; 19,15; 28,21,
29; 32,6; 41,28; 43,9; 46,6; 56,2; 57,15; 63,12; rezum. cap.64
a face: inf. prez. 1,17; rezum. cap.24; rezum. cap.50; 58,13
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 2,4; 5,10
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 5,4; 29,14
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 5,5; 10,11; 13,11; 14,30; 19,2; 37,7;
38,8; 42,9, 15, 16; 46,11; 48,11; 50,2; 60,22; 61,8; 65,8
faceþi: imperativ 2.pl. 8,10; 12,4; 36,16; 40,3; 41,21, 23; 48,20;
56,1; 57,14; 62,10
va face: ind. viit.I. 3.sg. 9,7; 10,23; 14,1; 22,17; 25,6; 27,5; 28,9;
30,20, 30, 32; 32,6; 37,31, 32; 38,7, 15, 19; rezum. cap.42; 42,1;
55,11

fac: ind. pr ez. 3.sg./pl. rezum. cap.10; 10,1; 43,19; 65,3; 66,9, 22
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 10,3
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 25,5; 26,9; 64,3
face-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,5; 48,14
sã faceþi: conj. pr ez. 2.pl. 30,1
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.43; 55,10; 56,2; 64,5
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 44,19; 57,16
faci: ind. prez. 2.sg. 45,9; 58,13
sã faci: conj. prez. 2.sg. 63,14
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,14; 37,27; 42,22; 46,1
(s-/-S)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21; 5,1, 25; 9,6; 12,2; 14,28;
19,13; 23,3; 32,14; 33,8, 9; 37,26; 44,15; 47,14, 1 5; 50,11; 59,15;
63,8; 64,10, 11; 66,2
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 5,2, 4; 7,5; 12,5; 17,8; 19,14;
20,2; 27,11; 31,7; 37,11, 18; 40,14, 23; 41,4, 20; 44,2, 12, 13,
15, 17, 23; 45,18, 21; 53,9; 54,5; 58,2; 62,11; 66,2, 4
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,20
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 5,4; 10,11, 13; 21,2; 26,18; 28,15; 33,13;
37,26; 38,3; 42,16; 43,12, 23; 44,8, 24; 45,7, 12; 46,4, 13; 48,3, 6
(te-/Te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 14,10; 25,4; 43,4
fã: imperativ 2.sg. 16,3; 49,20; 54,2
fãcea: ind. imp. 3.pl. 19,10; 29,21
aþi fãcut: ind. pf.c.2.pl. 22,11; 40,18; 46,5
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 22,11
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 25,1; 29,16; 37,16; 43,24; 57,8; 63,17
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 26,17; 64,6
fãcut-am: ind. pf.c. 1.sg. 28,15
fãcutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,13
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,15
fãcând: gerunziu 44,25; rezum. cap.64
-s fãcute: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 46.10
(s-)ar fi fãcut: cond. pf. 3.sg. 48,18
fãcãtutu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 63,19
fãceaþi: ind. imp. 2.pl. 65,12
FACERE: s.f.
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.12; rezum.
cap.25; rezum. cap.66
faceri: pl. nom./ac., în sintagma faceri de bine rezum. cap.41;
rezum. cap.43; rezum. cap.58; rezum. cap.63
FAL CÃ: s.f.
fãlcile: pl. ac. 30,28
FAMEN: s.m.
fameni: pl. nom. 39,7
famenilor: pl. gen./dat. rezum. cap.56; 56,4
famenul: sg. nom. 56,3
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom. 1,8; 37,22
fata: sg. voc., în sint agmele fata lui Galim/f ata mãrii/f ata Sionului/
fata Vavilonului/fata haldeilor 10,30; 23,10, 12; 37,22; 47,1, 5; 52,2
featelor: pl. gen. rezum. cap.3; 3,17; 4,4
featele: pl. nom./ac. 3,16; 16,2; 43,6; 49,22; 60,4
featii: sg. gen. 10,32; 16,1; 47,1
feateai: sg. gen. 22,4
feate: pl. voc. 32,9
feate: pl. ac. 56,5
featei: sg. dat. 62,11
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa/de f aþa/de la faþa „(de)
dinaintea” 2,10, 19, 21; 7,2, 16; 10,27; 16,4; 17,9, 13; 19,1, 16, 17,
20; 20,6; 21,15; 26,17; 30,11, 17; 31,8; 37,6; 48,19; 51,13; 57,1,
16; 64,1, 2, 3
faþã: sg. ac., în sintagma cel cinstit la faþã 3,3
faþa: sg. nom./ac. 6,2; 8,17; 14,21; 19,8; 24,1; 25,7, 8; 28,25;
29,22; 36,9; 38,2; 42,2; 49,23; 50,6, 7; 53,3; 54,8; 57,17; 59,2;
64,7
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f aþa: sg. ac., în loc. s. preste faþa pãmântului/faþa pãmântului „(în)
lume” 23,17; 27,6
f aþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã „care es te prezent”; „care es te fãcut
în prezenþa tuturoro” rezum. cap.40; 41,27; 52,6
f eaþii: sg. gen. 3,9; 45,1; 58,8; 63,9; 65,3; 66,23
f eaþele: pl. nom./ac. 3,15; 13,8
FAUR: s.m.
f auri: pl. nom. 44,11; 45,16
f aurul: sg. nom./ac. 44,12; 54,16

f ealiuri: pl. gen. (cu a + multe) rezum .cap.5
f ealiuri: pl. ac. 22,24
f eal: sg. ac. 58,5
FERÃSTRÃU : s.n.
f irastãul: sg. nom. 10,15
f ireas tãu: sg. ac. 44,13
hirãs taie: pl. ac. 28,27
FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
f ereºtile: pl. ac. 60,8

FÃCÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU (Înv.) „persoanã
car e creeazã”; „Creator”
FERESTRUITOR, -TOARE: adj. „care t aie asemenea ferãstrãului”;
Fãcãt oriul/fãcãtoriul: sg. ac. 17,7; 51,13; 6 4,8
cuvântul nu este înregistrat în DA.
fãcãtorii: pl. nom., în sintagma fãcãtorii de idoli 44,9
f irestruitori: n. pl. ac., în sint agma boturi f ires truitori (cf. supra
Fãcãt oriului: sg. dat. 45,9
BOT)
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
vor fãgãdui: ind. viit.I. 3.pl. 19,21
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32; rezum. cap.57
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37; rezum. cap.55
fãgãduindu(-sã): gerunziu rezum. cap.38
fãgãduind: gerunziu rezum. cap.43
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.46; r ezum. cap.49

(a se) FERICI: v. IV
f ericesc: ind. prez. 3.pl. 3, 12; 9,16
(sã) fericesc: ind. prez. 3.pl. 9, 16
FERICIRE: s.f.
fericir e: sg. ac. rezum. cap.4; rezum. cap.32; r ezum. cap.49; rezum.
cap.65
fericirea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.30; rezum. cap.35;
rezum. cap.51; rezum. cap.55; rezum. cap.61; rezum. cap.62; rezum.
cap.64

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþe: pl. ac. 19,21; rezum. cap.55
fãgãduinþele: pl. ac. rezum. cap.51

FERICIT, -Ã: adj.
(mai) f ericitã: f. sg. ac. rezum. cap.1
f ericiþi: m. pl. nom. 30,18; 32,20; rezum. cap.48
f ericit: m. sg. nom. 56,2

FÃGÃDUIT, -Ã: adj./s.
(ceale) fãgãduite: s.f. pl. ac. rezum. cap.45
fãgãduita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.51
FÃINÃ: s.f.
fãina: sg. ac. 47,2

FEªTILÃ: s.f.
f eºtila: sg. ac. 5,24

(a se) FÃLI: v. IV
(sã) va fãli: ind. viit.I. 3.sg. 10,15
(sã) fãlea: ind. im p. 3.sg./pl. 23,7; 43,14
a (te) fãli: inf. prez. 23,12
FÃPTURÃ: s.f.
fãpturilor: pl gen. 22,24
FÃTAT, -Ã: s.m./f.
(cei) fãtaþi: s.m. pl. ac. 40,11
FÃÞARNIC, -Ã: adj./s
fãþar nicã: adj. f. sg. nom. 9, 17
fãþar nicilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.33
(cei) fãþarnici: s.m. pl. ac. 33,14
FÃÞÃRNICIE: s.f.
fãþãr nicia: sg. ac. 32,6
fãþãr niciia: sg. ac. rezum. cap.48; rezum. cap.58
FÂN: s.n.
fânul: sg. ac. 37,27; 51,12
FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânile: pl. ac. 12,3
FECIOARÃ: s.f.
f ecioarã: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,14
f ecioara: sg. nom. 23,12; 62,5
f ecioarã: sg. voc. 37,22; 47,1
f icioare: pl. ac. 23,4
FEL: s.n.
fealiul: sg. ac., în loc. adj. tot fealiul „diferit”/loc. adv. din tot fealiul
„pe deplin” rezum. cap.1; 66,11

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 2,16; 6,3; 9,12, 15, 17, 21; 10,4, 15; 12,2, 4, 6;
14,26, 27; 16,4, 5, 6, 13; 17,14; 21,2; 25,9; 26,7; 27,11; 28,12,
21; 29,8, 16; rezum. cap.30; 30,18; 31,9; 32,5; 33,18, 19, 22;
34,2; 37,22; 38,3, 17; 39,8; 40,7, 28; 41,24; 42,8, 19, 23; 44,7,
20; r ezum. cap.45; 45,5; 48,4; 49,20; 50,8, 9, 10; 51,1, 5, 13;
52,11; 54,17; 55,2, 6, 7; 56,1, 2; 57,6; 58,6; rezum. cap.59; 59,5,
16; 63,1, 2; 65,4; 66,1
era: ind. imp. 3.sg./pl. 6,1, 6; 20,6; 27,13; 28,1, 8; 30,4, 28; 35,7;
36,3, 22; 37,2, 19; 41,28; 49,21; 50,2; 53,2; r ezum. cap.54; 54,15;
60,15; 63,5; 66,4
eºti: ind. prez. 2.sg. 14,19; 22,16; 25,1; 37,16, 20; 41,9, 26;
43, 1; 44,17, 21, 28; 45,15; 47,8; 48,4; 49,3; 51,12, 16; 6 4,8;
65,5
este: ind. prez. 3.sg. 36,11; 45,22
eram: ind. imp. 1.sg. 48,16
am fi: cond. prez. 1.pl. 1,9
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,18; 7,23, 24; 9,16; 11,14; 14,11; 15,6; 16,2;
17,2, 3, 9; 18,6; 19,10, 18; 22,7; 23,18; 24,13; 26,19; 30,16, 20,
25; 31,8; 33,12; 34,12; 39,7; 40,4, 16; 41,23; 44,7; 45,14; 49,19,
23; 59,6; 61,5; 65,5, 10, 17, 22; 66,24
veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 1,30
va f i: ind. viit.I. 3.sg. 1,31; 2,2; 3,11, 24; 4,2, 3, 6; 5,5, 24, 29; 6,13;
7,7, 18, 21, 23, 25; 8,8, 10, 14, 20; 9,5, 7, 17, 19; 10,7, 12, 17,
20, 22, 27; 11,5, 11,16; 13,12, 14, 18; 14,3, 24; 16,2, 12; 17,2,
4, 5; 19,7, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24; 20,3; 22,18, 20, 21, 22, 23;
23,12, 15, 17, 18; rezum. cap.24; 24,2, 9, 11,18,21; 27,10, 11, 12,
13; 28,5, 13; 29,2, 4, 5, 6, 7, 8, 11; 30,3, 8, 13, 15, 23, 26, 29,
32; 32,2, 15, 17; rezum. cap.33; 33,6, 23; 34,9, 10, 13; 35,7, 8,
9; 37,30; 38,7, 22; 40,16; 42,4; 43,10; 46,10; 51,6, 8; 52,13, 14;
rezum. cap.5 4; 54,4; 55,3, 11; 56,12; r ezum. cap.58; 58,10, 11;
rezum. cap.60; 60,19, 20, 22; 61,7¸65,20, 24; rezum.cap.66;
66,23
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a fi: inf. prez. 2,22; 7,8, 13; 17, 1; rezum. cap.23; rezum. cap.43;
rezum. cap.48; 66,17
fii: imperativ 2.sg. 3,6; 33,2
va sã fie: ind. viit. pop. 3.sg., ]n sintagma Tatãl veacului ce va sã
fie 9,6
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 10,2; 23,16; 25,2; 26,10; rezum. cap.33;
52,4; 56,6
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 14,14; 43,2; 47,7; 66,9
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 17,9; 23,15; 62,3
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 28,18
fie: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 39,8
ar fi: cond. prez. 3.sg./pl. 40,17, 23; 41,11, 1 2; 48,16; 53,3
fi-vor: inf. viit.I. 3.pl. 41,11, 1 2
fiind: gerunziu rezum. cap.45; rezum. cap.55; rezum. cap.57
fi: inf. prez. fãrã a 47,12
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 49,6
am fi fost: cond. pf. 1.pl. 1,9; 26,18
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,26; 7,1; 10,14; 11,16; 18,7; 23,13;
30,5; 36,1; 37,1, 38; 38,4; 39,2, 4; 40,13; 41,22; 42,9; 43,12;
48,5; 49,5; 53,9; 63,5, 14
am fost: ind. pf.c. 1.sg./pl. 42,14; 64,5
ar fi fost: cond. pf. 3.pl. rezum. cap.48; 48,19
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,9
-i: ind. pr ez. 3.sg. 21,11; 24,2; 28,12; 29,8, 11, 13; 42,19; 45,6;
49,10; 57,19
-s: ind. prez. 3.pl. 24,17; 31,1; 32,8; 52,7
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,11; 3,7; 6,5; 19,11; 21,8; 41,4, 10, 27; 43,3,
5, 10, 11, 25; 44,5,24; 46,9; 47,8, 10; 49,18, 23, 26; 51,15; 52,6;
60,16; 63,1
sânt : ind. prez. 3.pl. 1,13, 15; 2,8; 5,9, 28; 7,20; 10,9; 19,12;
24,2 1; 29,15; 30,10, 2 7; 31,1; 32,7; 33,4, 16; 39,4, 6; 40,17,
22, 29; 41,17, 22, 29; 42,22; 43,8, 9; r ezum. cap.44; 4 4,9, 11;
45,25; 47,14; 49,9, 16; 51,19; 54,1; 55,8; 56,10; 59,3; 60,8;
61,9
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 5,21, 22; 7,13; 29,15; 41,14, 23, 2 4; 44,8;
46,12; 57,4
ieste: ind. prez. imper s./3.sg. 5,25; 8,10; 13,6; 14,1, 16, 31; 18,1,
2, 4; 23,7, 10; 25,9; 26,7; 27,1, 4; 28,14; 30,7, 9; 36,19, 20; 37,3;
63,3, 8, 11
iaste: ind. pr ez. imper s./3.sg. 1,6; 2,7, 22; 3,7, 14; 5,4, 7; 7,13,
18; 8,12; 10,5, 32; 22,1; 28,4; 30,21; 33,6, 18; 36,4, 7, 17, 19;
41,7, 24, 26; 42,5, 22; 43,11, 13; 44,6, 8, 20; 45,6, 9, 14, 18, 21;
46,9; 47,1, 10, 15; 48,22; 49,6, 7; 50,1, 2, 8, 10; 51,18; 52,5; 53,2;
54,9; rezum. cap.56; rezum. cap.57; 57,1, 21; 58,5; 59,4, 8, 11,
15, 16, 21; 63,15; 64,7; 65,6, 8, 23
FIARÃ: s.f.
fiarã: pl. (cu des. -ã) nom. 13,21
fiarãlor: pl. dat. 18,6
fiarã: sg. nom. 35,9
fiara: sg. nom. 43,20
fiarãlor: pl. dat. 46,1
fiarãle: pl. voc., în sintagmele toate fiarãle câmpului/toate fiarãle
dumbrãvii 56,9
FIER: s.n.
fiarã: pl. (cu des. -ã) ac. 2,4
fierul: sg. ac. 10,34
fier: sg. ac., în sintagmele meºterul de f ier/faurul de f ier 41,7;
44,12
fier: sg. ac. 45,2; 48,4; 60,17
(a) FIERBE: v. III
fiert-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,16
fiert-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,19
fierbând: gerunziu rezum. cap.57; 57,20
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteii: pl. nom. ac. 2,6; 9,12
filisteilor: pl. gen. 11,14; r ezum. cap.14

FIU: s.m.
fiiului: sg. gen. 1,1; 5,1; 7,1,4
fii: pl. nom./ac. 1,2; 13,18; 30,9; 56,5
fiilor: pl. voc., în sint agma f iilor spurcaþ 1,4
fiiul/Fiiul: sg. nom./ac. 2,1; 7,1, 3, 5, 6, 9; 8,2, 6; 1 3,1; 19,11;
20,2; 22,20; 36,3, 22; 37,2, 21, 38; 38,1; 39,1; rezum. cap.42;
rezum. cap.46; 49,15; 51,12; 56,2, 3
fiiu/Fiiu: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,14; 8,3; 9,6
fiii: pl. nom./ac. 11,14; 14,21; 21,10, 17; rezum. cap.27; 2 7,12;
29,23; 30,9; rezum. cap.37; 37,3, 12, 38; 39,7; 43,6; 45,11; 49,20,
22, 25; 51,18, 20; 52,14; 54,1, 13; 56,6; 57,4; 60,4, 9, 10, 14; 61,5;
62,5; 63,8; 66,8, 20
fiilor: pl. gen./dat. 17,3, 9; 30,1; 38,19; 54,13
fiii: pl. voc., în sintagmele fiii lui Israil/fiii vrãjitoriii 31,6; 57,3
FLÃMÂND, -Ã: s.m.
(cel) flãmând: s.m. sg. nom. 29,8
(celui) f lãmând: s.m. sg. gen./dat. 32,6; 58,7, 10
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
va flãmânzi: ind. viit.I. 3.sg. 8,21; 9,20
flãmânzi-va: ind. viit.I. 3.sg. 44,12
vor f lãmânzi: ind. viit.I. 3.pl. 49,10
veþi flãmânzi: ind. viit.I. 2.pl. 65,13
FL OARE: s.f.
floare: sg. nom. 11,1
floarei: sg. dat. 28,1
floarea: sg. nom./ac. 28,4; 40,6, 7, 8
FL UIER: s.n. „instr ument muzical popular de suflat”; (Pop.)
„gambã”
fluierele: pl. nom./ac. 5,12; 47,2
fluierul: sg. ac. 30,29
FOAIE: s.f. „frunzã”
foile: pl. nom. 1,30
foaia: sg. nom. 34,4
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. 5,13; 14,30
foametea: sg. nom. 51,19
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 1,7; 4,5; 10,16, 17; 29,6; 30,30; 31,9; 33,12; 43,2;
44,15, 16, 19; 47,14; 50,11; 54,16; 64,2, 11; 65,5; 66,15, 16
focului: sg. gen./dat. 5,24; 9,5, 19; 37,19; 50,11; 64,2
focul: sg. nom./ac. 9,18; 26,11; 30,27, 33; 33,11, 14; 44,16; 47,14;
66,24
focurile: pl. ac. 33,14
FOCUªOR: s.n.; var. FOCªOR; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare es te la P. Ispirescu, Legende sau
basmele românilor (…), Bucureºti, 1892.
focºor: sg. nom. 30,14
FOLOS: s.n.
folos: sg. ac. 30,5
(a) FOLOSI: v. IV
folosi: inf. prez. fãrã a 30,5, 6
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. 44,9; 57,12
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 47,12
foloseaºte: ind. prez. 3.sg. 58,9
FOLOSINÞÃ: s.f. (Înv.) „folos”
folosânþe: pl. ac. rezum. cap.30
FOLOSITOR, -TOARE: s.
(ceale) folositoare: s.n. pl. ac. 48,17
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FORMÃ: s.f.
f orma: sg. nom. 52,14
FRATE: s.m.
fr atele: sg. ac. 3,6
fr atelui: sg. gen. 19,2
fraþii: pl. ac. 66,5, 20
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FUNIªOARÃ: s.f.
funiºoarã: sg. nom. 3,24
funiºoar ele: pl. nom./ac. 33,20, 23; 54,2
FUR: s.m.
furilor : pl. dat. adn. 1,23

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþini-sãu: sg. gen. 9,19
frãþinelui: sg. dat. 41,6
(a se) FRÂNGE: v. III
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 10,33
(sã) va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 22,25
frânge: imperativ 2.sg. 58,7

G
GARD: s.n.
gardul: sg. ac. 5,5
GATA: adv.
gata: rezum. cap.52

FRÂU: s.n.
frâul: sg. nom. 30,28
frâu: sg. ac. 37,29

GAURÃ: s.f.
gaura: sg. ac. 11,8
gãurile: pl. ac. 7,19

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 7,25; 8,12; 33,6, 18
fricã: sg. ac. 10,18

GÃINÃ: s.f.
gãini: pl. ac. 22,17

FRUMOS, -OASÃ: adj./s./adv.
frumos: adj. m./n. sg. nom./ac. 2,16; 44,13
(cei mai) frumoºi: adj. m. pl. nom. 3,25
frumoase: adj. f. sg. nom. 5,9
frumoasã: adj. n. pl. (cu des. - ã) nom. 52,7
(cea) frumoasã: s.f. sg. nom. 27,10
frumos: adv. rezum. cap.61
FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþea: sg. nom./ac. rezum. cap.32; 32,18
frumseaþe: sg. nom. 53,2
FRUNTE: s.f.
frunte: sg. ac. 3,21
fruntea: sg. nom. 48,4
FRUNZÃ: s.f.
frunza: sg. ac. 64,6
FUGÃ: s.f.
fuga: sg. ac. 52,12
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,20, 29; 21,15; 22,3; 33,3; 37,38
fugând: gerunziu 13,14; 16,2; 31,9
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. 13,14; 15,9
fug: ind. prez. 3.pl. 16,3
va fuji: ind. viit.I. 3.sg. 17,13
fuge: ind. prez. 3.sg. 21,14
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 24,18; 31,8; 35,10
veþi fugi: ind. viit.I. 2.pl. 30,16, 17
fugiþi: imperativ 2.pl. 48,20
fugi-va: ind. viit.I. 3.sg. 51,11
FUM: s.n.
fum: sg. nom./ac. 4,5; 6,4; 65,5
fumului: sg. gen. 9,18
fumul: sg. nom./ac. 14,31; 34,10; 51,6
(a) FUMEGA: v. I
fumegã: ind. prez. 3.sg. 42,3
FUND: s.n.
fundul: sg. nom./ac. 14,15; 51,17, 22
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 5,18

(a se) GÃSI: v. IV
au gãsit: ind. pf.c. 3.sg. 34,14
(s-)ar gãsi: cond. prez. 3.sg. 65,8
(a se) GÃTI: v. IV; „a (se) pregãti”
a gãti: inf. prez. 14,21
(sã) va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 16,5
-i gãtitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 30,33
gãtiþi: imperativ 2.pl. 40,3; 62,10
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 51,13
gãtit-au: ind. pf.c. 3.sg. 52,10
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 64,4
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”
gãtit: m. sg. nom. 2,2
gãtitã: f. sg. ac. rezum. cap.64
(a) GÃURI: v. IV
va gãuri: ind. viit.I. 3.sg. 36,6
GÃZDAC, -Ã: adj. „bogat”; „îndestulat”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la S. Fl. Marian,
Nunta la români (…), Bucureºti, 1899.
gãzdacã: f. sg. nom., în sintagma odihnã gãzdacã rezum. cap.32
gãzdace: f. pl. voc., în sitnagma muieri gãzdace 32,9
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcevi: pl. ac. rezum. cap.9
gâlceavã: sg. ac. 9,5, 11; 30,12; 52,12
gâlceava: sg. nom. 17,12
gâlcevi: pl. ac. 58,4
(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlcevi-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 25,1; 32,7; 55,8, 9; 66,18
GÂNDAC: s.m.
gândacul: sg. nom. 33,4
(a) GÂNDI: v. IV
va gândi: ind. viit.I. 3.sg. 10,7; 32,8
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 14,26
au gândit : ind. pf.c. 3.sg. 19,12, 17; 23,8, 9
ar gândi: cond. prez. 3.sg. 29,16
sã gândeascã: con j. prez. 3.sg. 57,1
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GÂNDIRE: s.f.
gândirea: sg. nom. 29,16

GRAI: s.n.
graiul: sg. nom./ac. 5,24; 28,11, 23; 29,4; 32,9

GÂNG AV, -Ã: s.m./f.
gângavilor: s.m. pl. gen. 32,4

GRAS, -Ã: adj./s. „îmbelºugat”; „hrãnit or”; (despre pãmânt)
„mãnos”
(celor) grase: s.f./n. pl. gen. 1,11; 28,4; 34,7
(ceale) grase: s.n. pl. ac., în sintagma ceale grase cu mãduva „bucate
gustoase ºi grase, cu multã mãduvã” 25,6
grase: adj. f. sg. gen. 28,1
grasã: adj. f. sg. nom. 30,23

(a) GEME: v. III
gemut-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,7
GEMERE: s.f.; cuvântul nu este înregistr at în DA.
jemerea: sg. ac. 21,2

(a) GRÃBI: v. IV
grãbeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,19; 28,16
grãbeaºte: imperativ 2.sg. 8,3
veþ grãbi: ind. viit.I. 2.pl. 52,12
grãbesc: ind. prez. 3.pl. 59,7

GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz) GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. ac. 35,3
genunche: pl. ac. 66,12
jenunchele: sg. nom., în sintagma tot jenunchele 45,2 4
GHEB: s.n. „cocoaºã”
ghebul: sg. ac. 30,6
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Reg.) GÂCITOR, -TOARE
(aici) „vrajã”; „per soanã care pr acticã ghicitul”
gãcitori: s.f. pl. ac. 2,6
gãcitoriul: s.m. sg. ac. 3,2
gãcitori: s.m. pl. ac. 44,25; rezum. cap.47
gãcitorii: s.m. pl. nom., în sintagma gãcitorii de ceriu „astrologii” 47,13
gâcitorii: s.m. pl. ac. 8,19; 19,3
GHITH: s.n. inv. „mãlurã”, „tãciune”; cuvântul nu este înregis trat
în DA; este împrumutat din latinã, unde git, cu sensurile precizate
mai sus, este s.n. indeclinabil.
ghith: inv. 28,25, 27
GING Aª, -Ã: ad j.
jingaºe: f. sg. nom./ac. 47,1, 8; 58,13
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 6,4, 8; 10,30; 13,4; 15,4; 16,9, 10; 22,14;
24,14, 18; 28,23; 29,4; 30,19, 31; 31,4; 32,9; 33,3; 37,23; 40,3,
6, 9; 42,2; 50,10; 52,8; 58,1; 65,19; 66,6
glas: sg. nom./ac. 13,2; 29,6; 36,13; 48,20; 51,3; 66,6
glasului: sg. gen. 30,30
(a) GLÃSUI: v. IV
glãsui-va: ind. viit.I. 3.sg. 42,13
GLOATÃ: s.f.
gloatelor: pl. gen. 17,12

(a se) GOLI: v. IV „a (se) dezveli”; „a (se) dezbrãca”; „a rãmâne
fãrã conþinut”; „a pustii”
va goli: ind. viit.I. 3.sg. 3,17; 24,1
goli(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 19,7
goleaºte: imperativ 2.sg. 47,2

GRABNIC , -Ã: adj.
grabnici: m. pl. voc., în sintagma îngeri gr abnici 18,2

(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 20; 9,17; 16,13, 14; 20,2; 21,17;
22,25; 24,3; 25,8; 37,22; 40,5; 58,14; 59,3
a grãi: inf. prez. 7,10; 8,5; 58,9
grãiþi: imperativ 2.pl. 8,10; 30,10; 40,2
grãind: gerunziu 19,18; 37,10; 65,24
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 28,11; 32,4, 6
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 28,2 4
sã grãiascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 32,6; 41,1
grãia: ind. imp. 3.sg. 32,7
grãiaºte: ind. pr ez. 3.sg. 33,15; rezum. cap.51; 59,3; r ezum.
cap.65
grãiaºte: imperativ 2.sg. 36,11
sã grãieºti: conj. pr ez. 2.sg. 36,11; 58,13
sã grãiesc: conj. prez. 1.sg. 36,12
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 39,8
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 40,2 7
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 41,11; 59,4
sã grãim: conj. prez. 1.pl. 41,23; 59,13
am grãit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 42,14; 45,19; 46,11; 48,15, 16; 59,13
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 42,14
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 45,19; 63,1
grãiam: ind. imp. 1.sg. 52,6
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 65,12; 66,4
GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 17,1

GOL, GO ALÃ: ad j./s. „dezbrãcat”
gol: adj. m. sg. nom. rezum. cap.20; 20,2, 3
goalã: ad j. f. sg. nom. 20,4
golul: s.m. sg. ac. 58,7

(a se) GONI: v. IV
gonind: gerunziu 8,22; 14,6
gonesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 22,6
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 30,16
goni(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 41,3
(sã) vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 49,19

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinile: pl. ac. 1,29
grãdina: sg. nom./ac. 1,30; 61,11
gredina: sg. ac.51,3
grãdinã: sg. ac. 58,11
grãdini: pl. ac. 65,3; 66,17

(a) GRÃMUJDA: v. I (Trans.) „a nu scoate nici un cuvânt”; „a nu
crâcni”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este în „Revista criticã literarã” (III), Director Ar Densusianu.
Iaºi, Anul I (1893) º.u.
sã grãmujde: conj. pr ez. 3.sg. 10,14
(a) GRÃPA: v. I
va grãpa: ind. viit.I. 3.sg. 28,24
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. nom./ac. 17,4; 43,24
grãsime: sg. ac. 34,6; 55,2
GRÂNC: s.m.; v ezi CRÂNG
GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 28,25; 62,8
grâu: sg. ac. 36,17
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GREBLÃ: s.f.
greblã: sg. ac. 7,25
(a se) GREBLA: v. I; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la S. Fl. Marian, Înmormîntarea la români
(…), Bucureºti, 1892.
(sã) v or grebla: ind. viit.I. 3.pl. 7,25
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 30,10
GREU, GREA: adj./s./adv.
(f oarte) grea: adj. f. sg. nom. rezum. cap.1
grea: ad j. f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,4; rezum. cap.3; 21,2;
36,2; r ezum. cap.46; rezum. cap.56
(prea) greu: ad j. n. sg. ac. rezum. cap.7
grei: adj. m. pl. nom. 7,13
(f oarte) greale: adj. f. pl. ac. rezum. cap.9
greului: adj. antep. n. sg. gen. 21,15
greu: ad j. n. sg. ac. rezum. cap.30; rezum. cap.43
greale: s.n. pl. nom. 1,14
greu: adv. 22,3; 30,27; rezum. cap.42
GREUTATE: s.f.
greotãþii: sg. gen. 9,4
greotãþile: pl. nom. 46,1
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adj./loc. adv. fãrã grije rezum. cap.43; rezum.
cap.54
(a se) GRIJI: v. IV
[-i] gri jitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,6
grijindu(-te): gerunziu 57, 11

GURÃ: s.f.
gur a: sg. nom./ac. 1,20; 5,14; 6,7; 9,12, 17; 10,14; 29,13; 30,2;
34,16; 40,5; 45,23; 48,3; 49,2; 51,16; 52,15; 53,7, 9; 55,11; 57,4;
58,14; 59,21
gurii: sg. gen. 11,4
(a) GUSTA: v. I
gus taþi: ind. prez. 2.pl. 65,11
GUSTARE: s.f.
gus tare: sg. ac. 57,6
H

HAINÃ: s.f.
haina: sg. nom./ac. 3,23; 22,21; 63,2
hainele: pl. ac. 36,22; 63,1
HALDEU: s.m. „caldeean”
haldeilor/Haldeilor : pl. gen. 13,19; 23,13; 47,1, 5
haldeii: pl. ac. 43,14
haldei: pl. ac. 48,14, 20
HÂRB: s.n.
hâr b: sg. nom. 30,14
hârburi: pl. ac. 45,9
HÂRTIE: s.f.
hâr tie: sg. ac. 18,2
HEI: interj.
hei: 1,24

GRINDINÃ: s.f.; var. GRINDINE
grindinii: sg. gen. 28,2
grindinea: sg. nom. 28,17; 32,19
grindine: sg. ac. 30,30

HERUVIM: s.m.
her uvimi: pl. ac. 37,16
HOLDÃ: s.f.
holdele: pl. ac. 17,9

GROAPÃ: s.f.
groapa: sg. ac. 2,10
groapã: sg. nom./ac. 24,17, 18; 30,14; 34,15
gropile: pl. nom. 33,4

HOTAR: s.n.
hotarul: sg. ac. 5,8; 15,8; 19,19
hotar: sg. ac. 5,14
hotarele: pl. ac. 10,13
hotarãle: pl. ac. 54,12; 60,18

GROAZÃ: s.f.
groazei: sg. gen. 2,19; 30,17
groazii: sg. gen. 2,21
groaza: sg. nom. 8,13; 30,30
groazã: sg. nom./ac. 10,33; 24,17; 31,9

HRANÃ: s.f.
hrana: sg. nom. 30,33

GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: n. sg. ac. 18,2, 7; 21,1
groaznicã: f. sg. ac. 29,14
GROS, GROASÃ: adj./s.
(ceale) groase: s.n. pl. ac. 10, 16
groasã: adj. f. sg. voc., în sint agma cetate groasã „cetate numeroasã”
22,2

(a) HRÃNI: v. IV
hrãni-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,21
au hrãnit : ind. pf.c. 3.sg. 34,15; 51,18
voiu hrãni: ind. viit.I. 1.sg. 49,26; 58,14
HRÃNITOR, -TOARE: s.m./f.
hrãnitorii: s.m. pl. nom. 49,23

GROZÃVIE: s.f.
grozãviile: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,4
grozãvii: pl. ac. 28,8

HULÃ: s.f.
hula: sg. nom. rezum. cap.5
hulã: sg. ac. 23,12; 30,12; 33,15; 54,14; 59,13
hule: pl. ac. rezum. cap.36

GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 3,16; 10,27
grumaz : sg. ac. 8,8
grumazului: sg. gen. 52,2

(a) HULI: v. IV
hulesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.28

GUNOI: s.n. „mur dãrie”; „bãlegar”; (Eufem.) „excremente”
gunoiul: sg. ac. 5,25; 36,12

HULITOR, -TOARE: adj./s.
hulitori: adj. m. pl. voc., în sintagma oameni hulitori 28,14
hulitoriul: s.m. sg. nom. 29,20
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IERUSALIMLEAN: s.m. „locuitor al Ierasalimului”
ierusalimleani: pl. ac. rezum. cap.36

I

IESLE: s.f.
iaslea: sg. ac. 1,3

IAD: s.n.
iadului: sg. gen. rezum. cap.5; 7,11; 38,10
iadul: sg. nom./ac. 5,14; 14,9; 28,15, 18; 38,18
iad: sg. ac. 14,11, 15; 57,9

(a) IEªI: v. IV
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,3; 11,1; 14,29; 26,21;
42,13; 51,4; 55, 11; 57,16; 59,5; 62,1
ieºi: imperativ 2.sg. 7,3; 30,22
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,29; 36,3; 37,36, 37; 48,3
iese: ind. prez. 3.sg. 34,16
ieºiþi: imperativ 2.pl. 36,16; 48,20; 49,9; 52,11
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 37,9; 51,5
vor ieºi: ind. viit.I. 3.sg./pl. 37,32; 39,7; 49,17; 66,24
ieºi-va: ind. viit.I. 3.sg. 45,23
aþ ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 48,1
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 52,12; 55,12

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 28,10, 13; rezum. cap.32
IARÃªI: adv.
iarãº: rezum. cap.1; 23,17
iarãºi: rezum. cap.1
IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom./ac. 15,6; 37,27; 40,7, 8; 42,15; 66,14
iarbã: sg. nom. 40,6, 7
ierburile: pl. ac. 37,27
IASPIS: s.n. „rocã silicoasã compactã, variat coloratã, alcãtuitã din
calcedonie ºi compuºi ai fierului, întrebuinþatã ca piatrã semipreþioasã”,
„jasp”
iaspin: sg. ac. 54,12
IATÃ: interj.
iatã: 3,1; 5,7, 26, 30; 6,7, 8; 7, 14; 8,7, 18, 22; 10,33; 12,2;
13,9, 17; 17,1, 14; 19,1; 20,6; 21,9; 22,13, 17; 23,13; 24,1;
25,9; 26,21; 28,2, 16; 29,14; 30,27; 32,1; 33,7; 34,5; 35,4;
36,6; 37,7, 11, 36; 38,5, 8, 17; 39,6; 40,9, 10, 15; 41,11, 24,
27, 29; 42,1, 9; 43,19; 4 4,11; 47,14; 48,7, 10; 49,6, 12, 16, 22;
50,1, 2, 9, 11; 51,22; 52,6, 13; 54,11, 15, 16; 55,4, 5; 56,3;
58,3, 4, 9; 59,1, 9; 60,2; 62,11; 64,5, 9; 65,1, 6, 13, 14, 17,
18; 66,12, 15
IAZ: s.n.
iazurilor: pl. gen. 19,6; 37,25
IBIS: s.m.; var. IVIS „pasãre asemãnãtoare berzei, cu pene albe
pe corp ºi negre pe cap ºi pe coadã, cioc lung, curbat în jos, care
trãieºte în þãrile calde ºi se hrãneºte cu insecte”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ionel Teodoreanu,
La Medeleni. Vol. II: Drumuri, Bucureºti, 1926.
ivis: sg. nom. 34,11
IDOL: s.m.
idolii: pl. nom./ac. 1,29; 2,18, 20; 31,7; rezum. cap.48; 48,5
idolilor: pl. gen., în sintagma închinarea idolilor rezum. cap.2;
rezum. cap. 57
idoli: pl. ac. 2,8; rezum. cap.44
idolului: sg. gen. 10, 10
idolilor: pl. gen./dat. 10,11; rezum. cap.41; rezum. cap.44; rezum.
cap.46; 65,4
idoli: pl. ac., în sintagmele închinãtorii de idoli/închinãtorilor de
idoli/închinarea de idoli/fãcãtorii de idoli rezum. cap.40; rezum.
cap. 41;44,9; rezum. cap.46; rezum. cap.65
idol: sg. ac. 44,19
idolul: sg. ac. 66,3
IED: s.m.
iedul: sg. ac. 11,6
IERI: adv.
ieri: 30,33
(a) IERN A: v. I
vor ierna: ind. viit.I. 3.pl. 18,6
(a se) IERTA: v. I
(sã) va ierta: ind. viit.I. 3.sg. 27,9
a ierta: inf. prez. 55,7

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 37,28
(a) IMPUTA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPUTA
împutându-: gerunziu rezum. cap.48
împutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.57
IN: s.n.
inul: sg. ac. 19,9; 42,3; 43,17
INEL: s.n.
inealele: pl. ac. 3,21
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 6,10; 7,2, 4; 10,7; 13,7; 14,13; 15,5; 19,1;
21,4; 24,7; 29,13; 32,4, 6; 33,18; 41,22; 44,18, 20; 47,7, 8, 10;
49,21; 51,7; rezum. cap.57; 57,1, 11, 15; 60,5; 63,4, 17; 66,14
inimii: sg. gen. 9,9; rezum. cap.10; 10,12; 26,9; 30,29; 57,17; 65,14
inima: sg. ac., în sintagmele adãnci cu inima/adânci cu inima
„care îºi ascund planurile”/ vârtoºi cu inima/zdrobiþi cu inima
rezum. cap.29; 29,15; 46,12; 61,1
inimã: sg. ac., în sintagma slabi de inimã în 35,4
inimã: sg. ac. 38,3; 40,2; 46,8; 59,13; 65,17
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,23; 27,6
întrã: imperativ 2.sg. 2,10; 22,15; 26,20; 47,5
vor într a: ind. viit.I. 3.pl. 2,19; 7,24
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 2,21; 16, 12; 19,1, 23; 36,6; 37,33, 34
sã între: conj. prez. 3.sg./pl. 13,2; 26,2; 30,29
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 20,1; 36,22; 37,1; 38,1; 39,3
întrând: gerunziu 24,10; 30,8
voiu într a: ind. viit.I. 1.sg. 37,24
întra: inf. prez. fãrã a 59,14
INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi r ar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 37,28
IRHÃ: s.f.; var. IRÃ „piele tãbãcitã”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este la I.A. Candrea, Gh. Adamescu,
Dicþionarul enciclopedic ilustrat, Bucureºti, 1926-1931.
irã: sg. ac., în sint agma legãturã de irã „curea de piele” 5,18
(a) ISPITI: v. IV
voiu is piti: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
ispitind: gerunziu 22,5
ISPITITOR, -TOARE: s.m./f.
ispititori: s.m. pl. ac. 40,23
(a) ISPRÃVI: v. IV
sã isprãveascã: conj. pr ez. 3.sg. 32,6
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IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. ac. 19,7
izvoarã: pl. ac. 35,7; 41,18
izvoarãle: pl. ac. 49,10
izvor: sg. ac. 58,11

ISRAILTEAN: s.m.
israiliteani: pl. ac. rezum. cap.7
israelitenilor: pl. dat. rezum. cap.63
ISTORIC: s.m. „cronicar”
istoricul: sg. nom. 36,3, 22
(a) IUBI: v. IV
iubesc: ind. prez. 3.pl. 1,23
am iubit: ind. pf.c. 1.sg. 43,4
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 48,14
sã iubeascã: conj. prez. 3.pl. 56,6
iubind: gerunziu 56,10
iubit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 57,8
iubesc: ind. prez. 1.sg. 61,8
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 66,10

Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
îmbãta(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 16,9
îmbãtaþi(-vã): imperativ 2.pl. 29,9
(s-)au îmbãt at: ind. pf.c. 3.sg. 34,5
îmbãta(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 34,7
ai îmbãt at: ind. pf.c. 2.sg. 43,24
(sã) v or îmbãta: ind. viit.I. 3.pl. 49,26
am îmbãtat : ind. pf.c. 1.sg. 63,6

IUBIRE: s.f.
iubirea: sg. ac. 63,9
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubitului: s.m. sg. dat. 5,1
iubita: s.f. sg. nom. 21,4
iubitã: adj. f. sg. nom. 5,7
IUDEU: s.m. „persoanã care fãcea parte din populaþia de bazã
a Iudeei”; (Înv.) „evreu”
iudeii: pl. nom. rezum. cap.20
IUTE: adj./s.
(cei) iuþi: s.m. pl. ac. 30,16
(mai) iuþi: adj. m. pl. nom. 30,16
IUÞIME: s.f. „mânie”; „aprindere”
iuþimea: sg. nom./ac. 5,25; 9,12, 17, 21; 10,4, 25; 34,2; rezum.
cap.59; 63,3, 6; 65,5; 66,15
iuþimii: sg. gen. 7,4; rezum. cap.10; 10,5; 13,13; 30,30; 42,25; 51,13
iuþimei: sg. gen. 10,6; 13,5
iuþime: sg. ac. 13,9
(a se) IVI: v. IV
(sã) va ivi: ind. viit.I. 3.sg. 58,8
(a se) IZBÃVI: v. IV
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 19,20; 36,18; 44,20
sã izbãveascã: conj. prez. 3.sg. 20,6
(sã) vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.31
izbãvind: gerunziu 31,5
au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,18, 19
a izbãvi: inf. pr ez. 50,2
izbãveascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 57,13
IZBÃVIRE: s.f.
izbãvire: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.64
izbãvirea: sg. ac. rezum. cap.12; rezum. cap.14; rezum. cap.52
IZBÃVIT, -Ã: s.m./f.
(cei) izbãviþi: s.m. pl. nom. 51,10
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „rãzbunare”; „judecatã”
izbândã: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.34; 47,3; 59,18
izbândii: sg. gen. 34,8; 59,17
izbânda: sg. ac. 35,4
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a (se) judeca”; „a (se) rãzbuna”
(Mã) v oiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 1,2 4
voiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 57,16
IZBÂNDIRE: s.f. „rãzbunare”
izbândirii: sg. gen. 61,2; 63,4

(a se) ÎMBLÃTI: v. IV; var. (a) ÎMLÃTI (Reg.) „a bate cerealele,
plantele cu pãstãi etc. cu îmblãciul pentr u a scoate seminþele”;
(Fig.) „a sfãrâma”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Povãþuire cãtrã Economina de cîmp (…),
Buda, 1806.
(sã) va îmblãti: ind. viit.I. 3.sg. 25,10; 28,27
va îmblãti: ind. viit. I 3.sg. 28,28
îmblãtind: gerunziu 28,28
îmlãteaºte: ind. prez. 3.sg. 41,15
îmlãti-vei: ind. viit.I. 2.sg. 41,15
ÎMBLÃTIª: s.n. „bãtutul grâului cu îmblãciul”; cuvântul nu este
înr egistrat în DA.
îmblãtiºul: sg. nom. 21,10
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(sã) va îmblânzi: ind. viit.I. 3.sg. 19,22
ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzir e: sg. ac., în sintagmele jârtva cea de îmblânzire „jer tfa
de înduplecare, de împãcar e”/oltariul cel de îmblânzire 43,3;
60,7
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 15,3
voiu îmbrãca: ind. viit.I. 1.sg. 22,21
sã (se) îmbrace: conj. prez. 3.sg. 23,18
(t e) vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 49,18
îmbrãca-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 50,3
îmbracã: imper ativ 2.sg. 51,9
îmbracã(-te): imperativ 2.sg. 52,1
îmbrãcatu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 59,17
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 61,10
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. ac. 22,12
îmbrãcãminte: sg. ac. 22,17
îmbrãcãmintele: pl. ac. 63,3
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
va îmbrãþiºa: ind. viit.I. 3.sg. 5,29
(a se) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,7; 5,24
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 9,12
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 9,18, 20; 24,6; 28,4; 31,8
(sã) va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 10,17
sã îmbuce: con j. prez. 3.sg. 26,11
a îmbuca: inf. prez. 56,9

IZGONIRE: s.f.
izgonirea: sg. ac. rezum. cap.64

ÎMFLAT, -Ã: adj.; vezi UMFLAT, -Ã
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ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþilor: pl. gen./dat. 1,1; 13,4; 19,11; 45,1; 60,16
împãratul/Împãratul: sg. nom./ac. 6,1, 5; 7,1, 17, 20; 8,7, 21;
rezum. cap.10; 14,25, 28; 20,1, 4; 30,33; rezum. cap.32; 32,1;
33,17, 22; 3 4,12; 36,1, 2, 4, 6, 14, 16, 18, 21; 37,1, 4, 8, 9, 13,
21, 33, 37; 39,1, 3; 41,21; 43,15; 44,6
împãr atului: sg. gen./dat. 7,1; 7,4; 8,4; 10,12; 14,4; 20,6; 36,1,
8, 13, 15; 37,5, 6, 10; 38, 6,9; 39,7
împãr at: sg. nom./ac./gen . 7,6; 19,4; 23,15; 36,13
împãr aþii: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 7,16
Împãratul: sg. nom., în sintagma Împãr atul pãcii 9,6
împãraþii: pl. nom./ac. 14,9, 18; 24,21; 37,11, 18; 49,7, 23; 60,10,
11; 62,2
împãr aþi: pl. nom./ac. 10,9; 41,2; 52,15; 60,3
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasele: pl. nom. 49,23

împr otivã: adv. 36.5; 41,11; rezum. cap.45; 47,3
înpr otiva: prep. 11,13
(a se) ÎMPO TRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(sã) împr otiveaºte: ind. prez. 3.sg. 45,9
(sã) împr otivesc: ind. pr ez. 3.pl. 45,25
aþi împrotivit: ind. pf.c. 2.pl. 46,5
(Mã) împrotivesc: ind. prez. 1.sg. 50,5
(sã) va împr otivi: ind. viit.I. 3.sg. 50,8
ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr ejur: adv. 1,6; 63,5
împr ejur: adv., în loc. s. (cel) netãiat îm prejur 52,1
împr ejur ul: prep. 29,3; 37,33
împr egiur: adv. 34,15; 42,25; 49,18; 60,4
împr egiurul: prep. 49,18
(a) ÎMPREUNA: v. I
împr eunaþi: ind. prez. 2.pl. 5,8

ÎMPÃRÃTESC , -EASCÃ: adj.
împãrãteascã: f. sg. ac. 57,9
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 24,23; 32,1
vor îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.32
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 37,38
împãrãþi-va: ind. viit.I. 3.sg. 52,7
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 10,10; 23,11, 17; 37,20
împãrãþiia: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,6, 7; 17,3; 45,25; 60,12
împãrãþii: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 13,19; 14, 16
împãrãþie: sg. nom. 19,2
împãrãþiii: sg. gen. 19,2; 62,3
împãrãþiilor: pl. dat. adn. 37,16
împãrãþiilor: pl. gen. 47,5

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 1,31; 3,8; 9,20; 11,6, 7, 14; 18,6; 24,8; 25,12; rezum.
cap.31; 31,3; rezum. cap.41; 41,1, 19, 23; 42,14; 43,17, 26; 44,11;
45,8, 16, 20, 21; 46,2; 48,13; 49,7; 50,8; 52,8, 9; 57,1; 60,13;
63,3; 65,7, 25; 66,8, 17
împreunã: adv. în sintagmele jurãmânt împreunã (traducere dupã
lat. coniÀr¼ti¹, -¹nis)/ împreunã rãzboitoar e (tr aducere dupã lat.
conpugnant½s, -ium) 8,12; 37,26
ÎMPRUMUT: s.n.
împr umut: sg. ac., în loc. v. ia împr umut 24,2
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împr umuteazã: ind. prez. 3.sg. 24,2
(a) ÎMPUTA: v. I; v ezi (a) IMPUTA

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împar t: ind. prez. 3.pl. 9,3
(sã) vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 33,23
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 34,17; 59,2
voiu împãrþi: ind. viit.I. 1.sg. 53,12
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 53,12
(a se) ÎMPIEDIC A: v. I
împiedicatu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 59,10
ÎMPIETRIRE: s.f.
împie trirea: sg. ac. 47,9; rezum. cap.48
ÎMPIETRIT, -Ã: ad j.
împie trit: m. sg. nom. 48,4
(a) ÎMPINGE: v. III
împingând: gerunziu 25,4
(a) ÎMPLE: v. III; v ezi (a) UMPLE
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
(te-)ai împodobit: ind. pf.c. 2.sg. 57,9
a împodobi: inf. prez. 60,13
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobit: m. sg. ac. 61,10
împodobitã: f. sg. ac. 61,10
ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: pr ep. 2,4; 3,5, 8; rezum. cap.5; 7,1, 5; 10,6, 15; 11,13;
13,11; 14,4; 19,2; 20,1; rezum. cap.22; 26,21; 27,3, 8; 29,5, 7,
8, 16; 31,2; 37,28; rezum. cap.40; 41,11; r ezum. cap.43; 43,27;
54,17; 59,13; rezum. cap.66; 66,24

(a se) ÎMPUÞI: v. IV
împuþi(-sã)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 34,3
ÎN AINTE: adv./prep.; var. NAINTEA
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 28,4; 35,7; 42,9; rezum.
cap.46; 65,1; 66,7
înainte: adv. rezum. cap.40; 44,7
înaintea: prep. 1,7, 12; 5,21; 8,4; 9,3; 13,16; 23,18; 36,7; 37,14;
38,3; 40,10, 17; 41,1, 2; 42,16; 44,15, 17, 19; 45,1, 2; 46,6;
49,16; 52,12; 53,2, 7; 55,12; 58,8; 59,12; 61,11; 63,12; 65,3;
66,22, 23
înnaintea: prep. 62,11; 65,6
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 1,26; 7,16; 8,4; rezum. cap.10; 14,3;
18,5; 37,27; 43,10; 45,21; rezum. cap.47; 48,5, 7, 16; 65,24; 66,7
ÎN ALT, -Ã: adj./s.
înalþi: adj. m. pl. nom./ac. 2,11, 13, 14; 37,24; 45,14
înalt : ad j. m./n. sg. nom./ac. 2,12, 15, 22; 4,2; 6,1; 12,4; 30,13,
25; 33,19; 40,9; 57,7
înalte: ad j. f. pl. ac./gen. 25,12; 57,5
înaltã: adj. f. sg. ac. 26,5
înalt (foar te): m. sg. nom. 52,13
(cei) înalþi: s.m. pl. nom./ac. 5,14; 10,33, 34
(celor) înalþi: s.m. pl. gen. 5,15
(celui) înalt: s.m. sg. gen. 10,33
(ceale) înalte: s.n. pl. ac. 15,2; 16,12; 33,16; 36,7
[Cel] Înalt: s.m. sg. nom. 57,15
ÎN APOI: adv.
înapoi: 1,4; 24,2; 38,8; 4 4,25; 59,14
ÎNÃLBIT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v. ºi rar) NÃLBITOR, TOARE; cuvântul nu es te înregistrat în DA.
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nãlbitoriului: s.m. sg. gen., în sintagma calea þarinii nãlbitoriului/
calea Þarinii Nãlbit oriului (în lat. via agri Fullonis; full¹, -¹nis
„piuar”; „cel care spalã hainele, le calcã, le albeºte cu cretã”) „un
rezervor situat în Valea Cedrilor, care asigura aliment area cu apã
a Ier usalimului” (Cf. Anania 2001, p.896) 7,3
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
am înãlþat: ind. pf.c. 1.sg. 1,2
(Sã/sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,11; rezum. cap.4;
5, 16; 10,15; 30,18; 40,4
sã (sã) înalþe: conj. pr ez. 3.sg. 10,15
înãlþaþi: imper ativ 2.pl. 13,2
voi înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 14,13
vor înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. 15,5
înãlþa(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 25,1
înalþe(-se): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 26,11
(Mã) v oiu înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 33,10
ai înãlþat: ind. pf.c. 2.sg. 37,23
înalþã: imperativ 2.sg. 40,9; 58,1
a înãlþa: inf. prez. 42,21
(sã) v or înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. 49,11
voiu înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 49,22; 58,14
înãlþa(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 52,13
(sã) înalþã: ind. prez. 3.pl. 55,9
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 55,9
ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþarea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.26; 33,3; rezum.
cap.52; rezum. cap.53
înãlþãrii: sg. gen. 28,1
ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (Înv. ºi rar) NÃLÞIME
înãlþimea: sg. nom./ac. 2,17; 13,5; 14,14; rezum. cap.33; 33,16;
37,24
înãlþime: sg. ac. 7,11; 22,16; rezum. cap.33; 38,14; 40,26; 57,15; 58,4
înãlþimii: sg. gen. 10, 12
-nãlþimea: sg. nom. 2,17
-nãlþime: sg. ac. 10, 13; 24,21; 26,5; 33,5
înãlþimi: pl. ac. 24,18
înãlþimile: pl. ac. 58,14
nãlþimea: sg. nom. 2, 11, 17; 24,4; 37,23
nãlþime: sg. ac. 32,15

(a) ÎNCETA: v. I
încetaþi: imperativ 2.pl. 1,16; 2,22
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 7,8; 17,1, 3
a înceta: inf. prez. 13,11; 21,2
au înce tat: ind. pf.c. 3.sg. 14,4
încetat-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,8; 33,8
înceteaz e: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 30,11
sã înce tezi: conj. prez. 2.sg. 58,1
vei înceta: ind. viit.I. 2.sg. 58,9
înceatã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.62
voiu înceta: ind. viit.I. 1.sg. 62,1
(a se) ÎNCHIDE: v. III
închide: imper ativ 2.sg. 6,10; 26,20
sã închizã: conj. prez. 3.sg. 22,22
va închide: ind. viit.I. 3.sg. 22,22
închisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,10
(sã) v or închide: ind. viit.I. 3.pl. 24,22; 45,1; 60,11
închide(-va): ind. viit.I. 3.sg. 29,10
închide: ind. prez. 3.sg. 33,15
(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 44, 15, 20
sã (sã) închine: con j. prez. 3.pl. 2,20
(sã) vor închina: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2 7; 27,13; 45,14; 49,7,
23; 60,14
voiu închina: ind. viit.I. 1.sg. 27,3
(vã) veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 36,7
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg./pl. 44,17; 46,6
sã (se) închine: con j. prez. 3.sg. 66,23
ÎNCHINARE: s.f.
închinar ea: sg. ac., în sintagma închinarea idolilor „idolatria”
rezum. cap.2; rezum. cap.46; r ezum. cap.57; rezum. cap.65
ÎNCHINÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închinãt orilor: pl. gen., în sintagma închinãtorilor de idoli
„idolatrilor” r ezum. cap.40
închinãt orii: s.m. pl. nom., în sintagma închinãtorii de idoli rezum.
cap.41
închinãtorilor : pl. gen. rezum. cap.41; rezum. cap.44
(a se/-ºi) ÎNCHIPUI: v. IV „a da chip”; „a crea”
au închipuit : ind. pf.c. 3.sg. 27,11; 40,19; 43, 1; 44,2, 10, 12;
45,18
am închipuit : ind. pf.c. 1.sg. 43,7; 45,7
(s-)au închipuit : ind. pf.c. 3.sg. 43,10; 5 4,17
(Mi-)am închipuit : ind. pf.c. 1.sg. 43,21
închipuiut(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,13
închipuitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,21
închipuindu(-Mã): gerunziu 49,5

(a) ÎNCÃLECA: v. I
vom încãleca: ind. viit.I. 1.pl. 30,16
ÎNCÃLÞAT, -Ã: adj.
încãlþaþi: m pl. nom. 11,15
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ele: pl. ac. 20,2
încãlþãmint elor: pl. gen. 3,18; 5,27

ÎNCHIPUIT, -Ã: s.m./f. „plãsmuit”
(cel) închipuit : s.m. sg. nom. 29,16

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(s-)au încãlzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 44,15, 16
(m-)am încãlzit : ind. pf.c. 1.sg. 44,16
sã (se) încãlzascã: con j. prez. 3.pl. 47,14

ÎNCHIS, -Ã: s.m./f.
(celor) închiºi: s.m. pl. dat. 61,1

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluiesc: ind. prez. 3.pl. 3, 12
înceluit-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,13
sã înceluiascã: conj. prez. 3.sg. 37, 10

ÎNCHISOARE: s.f.
închisoare: sg. ac. 42,7
(a se) ÎNCINGE: v. III „a(-ºi) prinde o armã de mi jlocul corpului
cu o cur ea”
încingeþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,9
încingeþi: imperativ 2.pl. 32,11
încinsu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 45,5

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. ac. 47,11
ÎNCEPUT: s.n.; var. (În v.) CEPUT
început: sg. ac., în loc. adv. din început/în început/întru început
40,2 1; 41,4, 26; 45,21; 52,4; 60,9; 63,19
ceput : sg. ac. în loc. adv. din ceput 46,10; 48,16

ÎNCINGERE: s.f. „înfãºurare peste mi jloc sau peste altã par te
a cor pului cu o cingãtoar e, un brâu etc.”
încinger ea: sg. nom. 11,5
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ÎNDOIT, -Ã: adj./s.
îndoite: s.n. pl. ac. 40,2; 61,7
îndoitã: ad j. f. sg. ac. 61,7

ÎNCINS, -Ã: adj.
încinºi: m. pl. nom. în sintagma încinºi cu vãpãi 50,11
ÎNCOACE: adv.
încoace: 57,3

(a se) ÎNDREPTA: v. I
îndreptaþi: ind. prez. 2.pl. 5,23
îndrepteaze(-se): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 43,9
a (te) îndrepta: inf. prez. 43,26
voiu îndrepta: ind. viit.I. 1.sg. 45,13
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 45,26
aþi îndreptat: ind. pf.c. 2.pl. 46,5
(s-)au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg. 48,15
va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 49,10; 53,11
îndrepteazã: ind. prez. 3.sg. 50,8

ÎNCOLÃCIT, -Ã: adj.; var. (neprefixat) COLÃCIT
colãcit: m. sg. nom. 27,1
(a) ÎNCOLÞI: v. IV
încolþind: gerunziu 35,2
va încolþi: ind. viit.I. 3.sg. 35,2
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 15,8
încunjurã: imperativ 2.sg. 23,16
voiu încungiura: ind. viit.I. 1.sg. 29,2, 3
au încunjurat: ind. pf.c. 3.sg. 61,10

ÎNDREPTAR: s.m. (aici) „cumpãnã”, „fir cu plumb”
îndrep tariul: sg. nom. 34,11; 44,13
ÎNDREPTARE: s.f.
îndreptarea: sg. ac. 57,2

ÎNCORDAT, -Ã: adj.
încordat: n. sg. gen. 21,15

ÎNFÃªURÃTURÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
înfãºurãturile: pl. ac. 58,6

(a se) ÎNCREMENI: v. IV
încremeniþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,11
ÎNCREÞIT, -Ã: adj.
încreþit: m sg. ac. 3,24

(a) ÎNFIERBÂNTA: v. I
înfierbântã: ind. prez. 3.sg. 25,5

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietorile: pl. ac. 43,14; 45,2

(a) ÎNFIGE: v. III
voiu înfinge: ind. viit.I. 1.sg. 22,23
au fost înfipt: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 22,25

(a) ÎNCUNUNA: v. I
va încununa: ind. viit.I. 3.sg. 22,18

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
va înfluri: ind. viit.I. 3.sg. 17,11; 35,1
au înflurit: ind. pf.c. 3.sg. 18,5
înfluri-va: ind. viit.I. 3.sg. 27,6

ÎNCUNUNAT, -Ã: adj.
încununatã: f. sg. nom. 23,8
(a se) ÎNCURS A: v. I „a cãdea (a fi prins) în cursã”; cuvântul
nu este înregistr at în DA.
(sã) vor încursa: ind. viit.I. 3.pl. 8,15
ÎNCURSAT, -Ã: adj. „prins în cursã”; cuvântul nu este înregistrat
în DA.
încursat: m .sg. ac. 51,20
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: adv. în loc. cj. îndatã cât/îndatã câtu „îmediat ce” 28,4;
30,19

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
sã (sã) înfricoºaze: conj. pez. 3.sg. 7,4
(sã) va înfricoºa: ind. viit.I. 3.sg. 31,4
(te-)ai înfricoºat : ind. pf.c. 2.sg. 51,13

ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: adj./adv.
îndãrãvnic: adv. 1,16
îndãrãtnicã: adj. f. sg. nom. 29,16

ÎNFRICOªAT, -Ã: adj.
înfricoºatã: f. sg. nom. rezum. cap.24
înfricoºatei: adj. ant ep f. sg. gen., în sintagma zioa înfricoºatei
judecãþi rezum. cap.24

(a se) ÎNDELUNGA: v. I
(sã) vor îndelunga: ind. viit.I. 3.pl. 14,1
(s-)au îndelungat: ind. pf.c. 3.sg. 59,9
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36; rezum. cap.46; rezum.
cap.49; rezum. cap.51; rezum. cap.54; rezum. cap.56; rezum.cap.66
îndemnând: gerunziu rezum. cap.42; rezum. cap.52

(a se) ÎNDOI: v. IV
(vã) îndoiþi: imperativ 2.pl. 29,9
(S-)au îndoit: ind. pf.c. 3.sg. 59,16

ÎNFRÂNGERE: s.f.
înfrângerea: sg. ac. 25,11
ÎNFRÂNT, -Ã: adj./s.
înfrâmt: n. sg. ac. 57,15
(celor) înfrâmþi: s.m. pl. gen. 57,15

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 28,13; 42,17; 50,5

ÎNDESTULARE: s.f.
îndestulare: sg. ac. 23,18

(a se) ÎNFRÂNA: v. I
(sã) înfrâneazã: ind. prez. 3.sg. 9,14
sã (se) înfrâneaze: conj. prez. 3.sg. 19,15
voiu înfrâna: ind. viit.I. 1.sg. 48,9

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSÃÞAT, -Ã
înfrâmsãþat: m. sg. nom. 63,1
(a) ÎNFRUNTA: v. I
înfruntã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.58; rezum. cap.59
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 9,19; 13,18; 2 7,11; rezum. cap.48
îngãduit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 26,15
îngãduindu-: gerunziu 30,18
(nu) îngãdui: imperativ prohib. 2.sg. 54,2

86

INDICE

PROROCIIA LUI ISAIE
însamnã: imperativ 2.sg. 8, 16
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

ÎNGER: s.m.
îngeri: pl. voc., în sintagma îngeri grabnici 18,2
îngerului: sg. gen. 33,3
îngerii: pl. nom. 33,7
înger: sg. ac. rezum. cap.37
îngerul: sg. nom. 37,36; 63,9

ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnatã: f. sg. ac. rezum. cap.29
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTOªA
au însãtoºat: ind. pf.c. 3.pl. 48,21
vor însãtoºa: ind. viit.I. 3.pl. 49,10
veþi însãtoºa: ind. viit.I. 2.pl. 65,13

(a) ÎNGRÃDI: v. IV
au îngrãdit: ind. pf.c. 3.sg. 5,2
ÎNGRÃDIRE: s.f.
îngrãdirea: sg. nom. 28,5
îngrãdirilor: pl. gen. 58,12

ÎNSETOªAT, -Ã: s.m./f.
(cei) însãtoºaþi: s.m. pl. voc. 55,1
(a) ÎNªELA: v. I
înºelându-: gerunziu 9,16
înºele: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 36,14
au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 47,10

(a se) ÎNGREUIA: v. I
îngreoiazã: imperativ 2.sg. 6,10
(s-)au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 9,1; 59,1
va îngreoia: ind. viit.I. 3.sg. 24,20
ai îngreoiat: ind. pf.c. 2.sg. 47,6

ÎNªELÃTOR, -TOARE: adj.
înºelãtoriu: n. sg. ac. 10,6

ÎNGROPARE: s.f.
îngroparea: sg. ac. 53,9

ÎNªEPTIT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MD A,
unde prima atestare este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului,
Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipãrit acum întîiu rumânes te…,
1776.
înºeptitã: f. sg. nom. 30,26

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngropãciune: sg. ac. 14,20
(a se) ÎNGROªA: v. I
îngroºatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 34,6

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
veþi întãrâta: ind. viit.I. 2.pl. 1,20
sã întãrât e: conj. prez. 3.pl. 3,8
întãrâtând: gerunziu cu val. adj. „rãzvrãtit” 30,9

(a se) ÎNGROZI: v. IV
îngrozindu(-sã): gerunziu rezum. cap.20; rezum. cap.37
ÎNGROZIRE: s.f.
îngrozirii: sg. gen. 24,18
ÎNGUST, -Ã: adj.
înguste: n. pl. nom. 49,19
îngust: n. sg. nom. 49,20
(a se) ÎNGUSTA: v. I
(s-)au îngustat: ind. pf.c. 3.sg. 28,20
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
veþi înmulþi: ind. viit.I. 2.pl. 1,15
(sã) va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 6,12; rezum. cap.9; rezum.
cap.54
înmulþit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 9,3
înmulþi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 9,7
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 22,9; 59,12
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 40,29
am înmulþit: ind. pf.c. 1.sg. 51,2
ai înmulþit: ind. pf.c. 2.sg. 57,9
(sã) vor înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 66,16
ÎNMULÞIRE: s.f.
înmulþirea: sg. ac. rezum. cap.43
ÎNNOIRE: s.f. „lunã nouã” (cf. lat. neom½nia, -ae)
înoirile: pl. ac. 1,13
(a) ÎNOTA: v. I
înoatã: ind. prez. 3.sg. 25,11
ÎNOTARE: s.f.
înotare: sg. ac. 25,11
(a se) ÎNSÃNÃTOªA: v. I
sã (se) însãnãt oºaze: con j. prez. 3.sg. 38,21
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
a (sã) însãmna: inf. prez. rezum. cap.8

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,9; 10,31; 35,4
sã întãreascã: conj. prez. 3.sg. 9,7
(sã) întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 22,21
întãriþi: imperativ 2.pl. 35,3
întãrindu-: gerunziu rezum. cap.37
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 41,6
întãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 41,7
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 41,7; 42,5; 59,16
întãritu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 41,10
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 42,13
întãreaºte: imperativ 2.sg. 54,2
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãrirea: sg. ac. 22,10
întãririle: pl. nom. 25,12
întãriri: pl. nom./ac. 29,3; 33,16
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrit: n. sg. ac. 2,15
întãritã: f. sg. nom. rezum. cap.27; 27,10
întãrite: f. pl. ac./gen. 36,1; 37,26
ÎNTÂI, -A: adj./s./adv.
întâi: adj. inv. în sintagma (cei) întâi nãscuþi 14,30
(Cel) întâiu: s.m. sg. nom., în sintagma Cel întâiu ºi Cel mai pre
ur mã „începutul ºi sfârºitul”; „alf a ºi omega”; „factorul esenþial”
41,4
întâiu: adv. 41,2 7; 42,9; 43,27
(a) ÎNTÂMPINA: v. I
întâmpinând: gerunziu 21,14
întâmpinaþi: imperativ 2.pl. 21,14
va întimpina: ind. viit.I. 3.sg. 31,4
vor întâmpina: ind. viit.I. 3.pl. 34,14
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.pl. 51,19
întâm pinat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 64,5
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a întoarce: inf. prez. 49,6
am întor s: ind. pf.c. 1.sg. 50,6; 57,18
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg./pl. 55,7; 57,20
(sã) întoar ce: ind. prez. 3.sg. 55,10
vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 58,13
(ne-)am întor s: ind. pf.c. 1.pl. 59,13

ÎNTÂMPINARE: s.f.
-ntâmpinarea: sg. ac. 7,3
întimpinarea: sg. ac. 14,9
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. impers. 14,25

ÎNT OARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.11; rezum.
cap.18; rezum. cap.62; rezum. cap.65

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(sã) va întemeia: ind. viit.I. 3.sg. 13,20
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 14,32; 23,13; 48,13; 51,13
(vã) veþi întemeia: ind. viit.I. 2.pl. 44,26
întemeia(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 44,28
sã întemeiezi: conj. prez. 2.sg. 51,16
fiind întemeiatã: pasiv gerunziu rezum. cap.54
voiu înt emeia: ind. viit.I. 1.sg. 54,11
(te) vei întemeia: ind. viit.I. 2.sg. 54,14
vor înt emeia: ind. viit.I. 3.pl. 61,4

ÎNT ORS, -OARSÃ: adj./s.
întoarse: adj. n . pl. ac. 5,17
întorºi: ad j. m. pl. nom. rezum. cap.27
(cei) întorºi: s.m. pl. nom., în sintagma cei întorºi cãtrã Domnul
rezum. cap.19
(a) ÎNTRA: v. I; var. (a) INTRA

ÎNTEMEIAT, -Ã: ad j.
întemeiatã: f. sg. nom./ac. 28,16; 30,32

ÎNTRARE: s.f.; vezi ÎNTRARE

ÎNTINAT, -Ã: adj.
întinat: n. sg. nom. 35,8

(a) ÎNTREBA: v. I
vor întreba: ind. viit.I. 3.pl. 19,3
aþi întrebat: ind. pf.c. 2.pl. 30,2
întrebat fiind: pasiv gerunziu 41,28
întrebaþi: imperativ 2.pl. 45,11
întreba: ind. imp. 3.pl. 65,1

(a se) ÎNTINDE: v. III
veþi întinde: ind. viit.I. 2.pl. 1,15
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 5,25; 23,11; 40,22; 42,5; 44,13; 45,12;
51,13
întinde: ind. prez. 3.sg. 6,13; 25,11
întind: ind. pr ez. 3.pl. 19,8
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 25,11
(sã) va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 34,11
întins-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,24; 65,2
întinde: imperativ 2.sg. 54,2
a întinde: inf. prez. 58,9
(s-)au întins: ind. pf.c. 3.sg. 63,15

ÎNTREIT, -Ã: adj.
întreitele: adj. antep. f. pl. ac. 15,3
(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(sã) va întrista: ind. viit.I. 3.sg. 51,19
ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristat: m. sg. nom. 42,4

ÎNTINDERE: s.f.
întinderea: sg. nom. 8,8

(a se) ÎNTUNECA: v. I
(s-)au întunecat: ind. pf.c. 3.sg. 5,30
întunecatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,10

ÎNTINS, -Ã: adj.
întins: m. sg. ac. 3,16
întinsã: f. sg. nom. 5,25; 9,12, 17, 21; 10,4; 14,26, 27
întinse: n. pl. nom./ac. 5,28; 41,18; 63,1

ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecos: n. sg. gen. 45,19

(a se) ÎNT OARCE: v. III „a (se) înapoia”, „a reveni”; „a (se)
transforma”, „a (se) preface”
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum.cap.1; 1,22; 3,9; 5,25; 9,12,
13, 17, 21; 10,4; 37,8, 37; 38,8; 59,14; 63,10; 6 4,11
voiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 1,15, 25, 26; 37,29
vor înt oarce: ind. viit.I. 3.pl. 1,27
a (sã) întoarce: inf. pr ez. rezum. cap.3; rezum. cap.9; 38,8
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg./pl. 6, 10; rezum.c ap.46
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 6,13; 13,14; rezum. cap.17; rezum.
cap.23; 28,27; 29,17; 37,7, 3 4; 45,23; 55,11; 60,5
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 9,11; 14,27; 23,17; 43,13; 52,8
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.10; 10,21, 22; 19,22;
28,6; rezum. cap.29; r ezum. cap.31; 34,9; 35,10; 51,11; rezum.
cap.57; rezum.cap.61; rezum. cap.66
întorsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 12, 1
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 21,12; 31,6; 45,22; 46,8
(sã) întor c: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.30; 59,20
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 30,15
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 38,2
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 42,17
întoarce: imperativ 2.sg. 42,22
întoarce(-te): imper ativ 2.sg. 44,22; 63,17
întorcându-: gerunziu 44,25
întorcând: gerunziu 44,25; 58,12
sã întorc: conj. prez. 1.sg. 45,1; 49,5

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (În v.) ÎNTUNEARE C
întunearecul: sg. nom./ac. 5,20; 5,30; 21,4; 42,16; 45,7; 58,10;
59,9; 60,2
întunearec: sg. nom./ac. 5,20; 8,22; 29,15, 18; 32,14; 42,7; 47,5;
49,9; 50,3, 10; 58,10; 59,9, 10
-ntunearec: sg. ac. 9,2
(a) ÎNÞÃRCA: v. I
va fi înþãrcat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 11,8
ÎNÞÃRCAT, -Ã: s.m./f.
(cei) înþãrcaþi: s.m. pl. ac., în sintagma cei înþãrcaþi de lapte
28,9
(a se) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 42,25; 44, 18
sã înþeleageþi: con j. prez. 2.pl. 6,9; 43,10
sã (sã) înþeleagã: conj. prez. 3.sg. 6,10
am înþeles: ind. pf.c. 1.sg. 10,13
a înþeleage: inf. prez. 28,9
înþãlegi: ind. prez. 2.sg. 29,16
va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 32,4; 52,13
înþeleage: inf. prez. fãrã a 33,19
înþelegem: ind. prez. 1.pl. 36,11
aþi înþeles: ind. pf.c. 2.pl. 40,21
sã înþãleagã: conj. prez. 3.sg./pl. 41,20; 57,1
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înþeleg: ind. prez. 3.pl. 44,9; rezum.c ap.57
sã înþeleagã: con j. prez. 3.pl. 44,18

(a) ÎNVINGE: v. III
va în vinge: ind. viit.I. 3.sg. 30,32

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerii: sg. gen. 11,2
înþeleagere: f. sg. ac. 28,19
înþeleagerea: sg. nom./ac. 29,14, 24; 56,11

ÎNVINS, -Ã: s.m./f.
(celor) învinºi: s.m. pl. dat. 14,17
J

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. 10,13; 29,14; 33,6; rezum. cap.40;
47,10
înþelepciunii: sg. gen. 11,2; 40,28
înþelepciune: sg. nom. 33,19
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cel) înþelept: s.m. sg. ac. 3,3
(celor) înþelepþi: s.m. pl. gen. 19,11
înþelepþii: s.m. pl. nom./ac. 19,12; 29,14
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 44,25
înþelepþi: adj. m. pl. nom. 5,21; 19,11
înþelept: adj. m./n. sg. nom. 27,11; 31,2; 40,20
(a se) ÎNVÃLUI: v. IV
(sã) va în vãlui: ind. viit.I. 3.sg. 9,18
în vãluiþi(-vã): imper ativ 2.pl. 29,9
(sã) v or învãlui: ind. viit.I. 3.pl. 34,4; 41,11
(s-)au în vãluit: ind. pf.c. 3.sg. 37,1
ÎNVÃLUIT, -Ã: adj.
în vãluit: m sg. nom. 14, 19
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,17
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 2,3; 26,10; 28,26
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 8,11; 40,14
în vaþã: ind. prez. 3.sg. 9,15
vor învãþa: ind. viit.I. 2.pl. 26,9; 29,24
în vãþind: gerunziu 27,11
în vãþu: ind. prez. 1.sg. 48,17
(sã) v or învãþa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.54
[sânt] învãþaþi: pasiv ger unziu 54,13
ÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
(cel) în vãþat: s.m. sg. nom. 33,18
în vãþatã: f. sg. ac. 50,4
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.; var. (În v.) ÎNVÃÞÃTORIU
în vãþãtoriul: sg. nom. 30,20; 33,18
în vãþãtoriu: sg. ac. 50,4
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãturi: pl. ac. 24, 15; 29,13
în vãþãtura: sg. ac. 26,16; 28,9
(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
sã învâr toºaze: conj. prez. 3.sg. 9,7
în vâr toºaþi: imperativ 2.pl. 35,3
în vãrtoºat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 63,17
(a se) ÎNVECHI: v. IV
(sã) vor învechi: ind. viit.I. 3.pl. 65,22
(a) ÎNVIA: v. I
în viiaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 26,14
vor înviia: ind. viit.I. 3.pl. 26,19
sã înviiaze: conj. pr ez. 3.pl. 57,15
ÎNVIERE: s.f.
în viiarea: sg. ac. rezum. cap.26

JAF: s.n. „pradã”
jaful: sg. nom./ac. 3,14; 22,4
jaf: sg. ac. rezum. cap.5
jafurile: sg. nom./ac. 8,1, 3, 4; 9,3; 10,6; 33,4; 53,12
jafuri: pl. nom. 33,23
JALE: s.f.
jalei: sg. gen. 60,20
(a se) JEFUI: v. IV; var. (a se) JÃFUI
(sã) vor jãfui: ind. viit.I. 3.pl. 60,12
(sã) jefuiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,8
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 3,12; 17,14
(s-)au jefuit: ind. pf.c. 3.sg. 15,1; 23,1, 14
JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. nom./ac. 1,7; rezum. cap.23; 51,19; 60,18
jefuire: sg. nom./ac. 13,6; rezum. cap.22; 42,22, 24; 59,7
JEFUITOR: s.m.
jefuitoriului: sg. gen. 16,4
jefuitoriu: sg. nom. 21,2
(a se) JELUI: v. IV
(sã) jeluia: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.49
jeluiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.63; rezum. cap.64
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvele: pl. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.66
jârtvelor: pl. gen. 1,11
jârtvã: sg. ac. 1,13; 40,16; 43,23; 57,6; 61,8
jârtva: sg. nom./ac. 34,6; 43,3
jârtve: pl. ac. 47,11; 57,7
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
au jârtvit: ind. pf.c. 3.pl. 1,29; 65,7
jârtvindu-: gerunziu 57,5
jârtvesc: ind. prez. 3.pl. 65,3
jârtveaºte: ind. prez. 3.sg. 66,3
JIDOV: s.m.
jidovilor: pl. gen. rezum. cap.3; rezum. cap.5; rezum. cap.14; rezum.
cap.29; rezum. cap.30; rezum. cap.33; rezum. cap.43; rezum.
cap.45; rezum. cap.47; rezum. cap.48; rezum. cap.49; rezum.
cap.58; rezum. cap.65; rezum. cap.66
jidovi: pl. ac. rezum. cap.18; rezum. cap.31; rezum. cap.59
jido vii: pl. nom. rezum. cap.46; rezum. cap.66
JIDOVESC, -EASCÃ: ad j.
jido vesc: n. sg. dat. rezum. cap.41
JIDOVEªTE: adv.
jido veaºt e: 36,11, 13
JIVINÃ: s.f.
jivinã: sg. ac. 63,14
JIVINIE: s.f. (Iuz.) „jivinã”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. Vãcãrescul, Colecþie din poeziile
d-lui marelui logofãt…Bucureºti, 1848.
jiviniile: pl. nom. 40,16
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juratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,24
jurându(-sã): gerunziu 19,18
(M-)am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 45,23; 54,9
va jura: ind. viit.I. 3.sg. 45,24; 65,16
(vã) juraþi: ind. prez. 2.pl. 48,1
juratu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 62,8

JOS: adv.
jos: 10,13; 14,11; 22,19; 26,5; 51,6
jos: adv. în loc. adv. de jos/în jos 22,9; 37,31
JOLJ: s.n., var. JOLGIU (Reg.) „giulgiu”
jolgiurile: pl. ac. 3,23
(a se) JUC A: v. I
(v-)aþi jucat: ind. pf.c. 2.pl. 57,4

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt: sg. ac., în sintagma jurãmânt împreunã (tr aducere dupã
lat. coniÀr¼ti¹, -¹nis) 8,12
jurãmânt: sg. ac. 65,15

(a se) JUDE CA: v. I
judecaþi: imperativ 2.pl. 1,17; 5,3
judecã: ind. prez. 3.pl. 1,23
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 11,3, 4; 66,16
a judeca: inf. prez. 3, 13
au judecat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,27; 49,25
judecând: gerunziu 16,5
vei judeca: ind. viit.I. 2.sg. 27,8; 54,17
sã (ne) judecãm: conj. pr ez. 1.pl. 43,26
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 49,25
vor judeca: ind. viit.I. 3.pl. 51,5
sã judece: conj. pr ez. 3.sg. 59,4

L
LABDÃ: s.f.; var. LOPTÃ (Trans.; mgm.) „minge”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Vasile
Vaida, Material jargon de dialect sãlãgian [În ziarul „Tribuna,
Sibiu”, 1890, nr.83 º.u.].
loptã: sg. ac. 22,18

JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. nom./ac. 1,17; rezum. cap.5; 16,5; 28,17; rezum.
cap.30; 32,16; 40,27; 41,21; 42,3; 49,4; 51,4; 56,1; 58,2; 59,9,
11, 14; 61,8
judecatã: sg. nom./ac. 1,21, 27; 3,13, 14; 5,7, 16; 9,7; 10,2; rezum.
cap.11; 28,6, 7, 26; 32,1, 7; 33,5; 34,5; 41,1; 42,1, 4; 53,8; 54,17;
59,8, 15; rezum. cap.66
judecãþii: sg. gen. 4,4; 28,6; 30,18; 34,8
judecãþi: sg. gen., în sintagma zioa înfricoºatei judecãþi rezum.
cap.24
judecãþilor: pl. gen. 26,8
judecãþile: pl. nom./ac. 26,9; 58,2
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtorii: pl. nom./ac. 1,26; 40,23
judecãtoriul: sg. nom./ac. 3,2; 33,22
judecãtoriului: sg. gen. 36,9

LAC: s.n.
lacului: sg. gen. 14,15, 19; 51,1
lac: sg. ac. 38,18
LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãma: sg. ac. 16,9
lacrima: sg. ac. 25,8
lacrãmile: pl. ac. 38,5
LAMIE: s.f. „s trigoaicã (înfãþiºãri cu chip ºi sâni de femeie ºi
trupul de ºar pe, care nu vor beau, ci ºuierau plãcut, asemenea
sirenelor, ademenindu-i pe strãini, pe care apoi îi devorau)”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la
Stanciu Cãpãþineanu, Mitologhie pe limba r omâneascã, [Sibiu],
1830; cuvântul nu este înr egistrat în DA.
lamia: sg. nom. 34,14
LANÞ: s.n.
lanþurile: pl. ac., în sintagma lanþurile de aur 3,19
lanþul: sg. ac. 58,9

JUG: s.n.
jugul: sg. nom./ac. 9,4; 10,27; 14,25; 47,6
JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. ac. 30,28; 44,16, 19
jumãtatea: sg. ac. 44,16

LAPTE: s.n.
laptelui: sg. gen. 7,22
lapte: sg. ac. 28,9; 55,1
laptele: sg. ac. 60,16

JUMÃTÃÞIRE: s.f.; var. JUMÃTÃÞARE „înjumãtãþire”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este
în MDA ms.
jumãtãþarea: sg. ac. 38,10

LAT, -Ã: adj.
lat: n. sg. ac. 22,18
late: n. pl. nom. 33,21

(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a înjunghia”
a junghiia: inf. prez. 22,13
sã junghii: conj. prez. 2.sg. 57,7
JUNGHIERE: s.f.
giungherilor: pl. gen. 43,24
giunghieri: pl. ac. 65,3
junghieri: pl. ac. 19,21
junghierile: pl. nom./ac. 43,23; 56,7
junghiiare: sg. ac. 53,7
JUNINCÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…,
Buda, 1825.
giuninca: sg. nom. 15,5
(a se) JURA: v. I
joarã: ind. prez. 3.sg. 65,16

LATURÃ: s.f.
laturile: pl. ac. 11,12
LAUDÃ: s.f.
laudei: sg. gen. rezum. cap.12
lauda: sg. nom./ac. 12,2; 42,8, 10, 12; 43,21; 48,9; rezum. cap.60;
60,6, 18; 61,11; 63,7
laudele: pl. ac. 24,16
laudã: sg. ac. 35,10; rezum. cap.42; 49,13; 51,3; r ezum. cap.52;
55,12; 62,7
laudii: sg. gen. 61,3
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. rezum. cap.2
lãcomiia: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 33,15; 56,11
lãcomiii: sg, gen. 57, 17
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
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LEAC: s.n.
leac: sg. ac. 1,6

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUIT, -Ã: adj.; vezi LOCUIT, -Ã

LECTICÃ: s.f.; var. (Reg.) LEPTICÃ
lãp tice: pl. ac. 66,20

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 40,22
(a) LÃMURI: v. IV (aici) „a curãþi”
voiu lãmuri: ind. viit.I. 1.sg. 1,25
LÃMURIT, -Ã: adj. (Înv.; despre metale preþioase) „purificat
prin acþiunea focului”
lãmurit: n. sg. ac. 13,12
(a) LÃRGI: v. IV
aþi lãrgit: ind. pf.c. 2.pl. 57,4
(a se) LÃSA: v. I
ar fi lãsat: cond. pf. 3.sg. 1,9
lãsa: ind. imp. 3.sg. 2,9
(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 6,11; 16,14; 17,6; 27,10; 39,6
veþi lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 10,3
(sã) vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 18,6; 24,6
lãsatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,12
(vã) veþi lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 30,17
(s-)au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 32,14
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.50
am lãsat: ind. pf.c. 1.sg. 54,7
LÃSAT, -Ã: adj./s.
(ceii) lãsate: s.f. sg. gen. 54,1
lãsatã: adj. f. sg. nom./ac. 54,6; 62,4
(a) LÃTRA: v. I
lãtra: inf. prez. fãrã a 56,10
(a) LÃÞI: v. IV
au lãþit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14
lãþeaºte: imperativ 2.sg. 54,2
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 8,8
(a se) LÃUDA: v. I
laudã: imperativ 2.sg. 12,6; 54,1
laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.52
vor lãuda: ind. viit.I 3.pl. 24,14; 52,8; 61,7; 62,9; 65,14
va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 25,3; 38,18
lãudaþi: imperativ 2.pl. 26,19; 42,11; 44,23; 49,13; 52,9
lãudând: gerunziu 35,2; 51,11
(sã) va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 45,26
a lãuda: inf. prez. 61,3
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 64,11
LÃUDARE: s.f.
lãudare: sg. ac. 44,23
LÂNÃ: s.f.
lâna: f. pl. ac. 1,18; 51,8
LÂNCED, -Ã: adj.
lânced: n. sg. nom. 1,5
(a se) LÂNCEZI: v. IV
(sã) va lâncezi: ind. viit.I. 3.sg. 13,7; 19,1
lâncezindu(-sã): gerunziu 19,10
(s-)au lâncevit: ind. pf.c. 3.sg. 33,9
lâncezitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 33,24

(a se) LEGA: v. I
-i legatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,6
(a sã) lega: inf. prez. rezum. cap.8
leagã: imperativ 2.sg. 8,16
au fost legaþi: ind. pf.c. 3.pl. 22,3
(s-)au legat : ind. pf.c. 3.pl. 22,3
e legatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 25,7
va lega: ind. viit.I. 3.sg. 30,26
LEGAT, -Ã: ad j./s. „întemniþat”
(cel) legat: s.m. sg. ac. 42,7
legaþi: adj. m. pl. nom. 45,14; 49,9
LEGÃTURÃ: s.f. „curea”; „maramã”; „legãmânt”; (Fig.) „temniþã”,
„închisoare”
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de irã „curea de piele” 5,18
legãturã: sg. ac. 10,4; 28,15; 57,8
legãturi: sg. gen. 24,22
legãturii: sg. gen. 25,7
legãtur a: sg. nom./ac. 28,18; rezum. cap.49
legãturile: pl. nom./ac. 28,22; 52,2; 58,6
legãturã: sg. ac., în loc. v. (Înv.) voiu lovi legãturã 55,3
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 61,8
LEGE: s.f.
leage: sg. ac., în sintagmele treacere de leage „încãlcarea legii”/
evangheliceasca leage/ puitoriul de leage/aºezãmânt de leage/
cãlcãtorii de leage 1,5; rezum. cap. 33; 33,22; 42,6; 46,8; 53,12;
rezum. cap.51; 56,4; 59,13, 21
leagea: sg. ac., în sint agma leagea Dumnezeului nostru/leagea
Domnului/leagea lui Dumnez eu 1,10; 5,24; 30,9; rezum. cap.65
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,3; rezum. cap.8; 8,16; 24,5;
30,2 4; 42,4, 21, 24; 43,27; 48,8; 51,4, 7; 66,24
leage: sg. ac. rezum. cap.8; 8,20
legi: pl. ac. rezum. cap.10; 10,1
legile: pl. ac. 24,5, 16
legii: sg. gen. 33,18; rezum. cap.66
leage: sg. ac., în loc. adj. fãrã de leage (des pre oameni) „pãcãtos”
1,28; 53,12; 57,4
LEIÞÃ: s.f. (Înv.) „leoaicã”
leiþa: sg. nom. 30,6
LEMN: s.n. (Înv. ºi r eg.) „arbore”; „trunchi sau ramuri ale unui
arbor e tãiat, care ser veºte la construcþii, drept combustibil etc.”
lemn: sg. ac., în sintagma meaºterii de lemn/meaºterul de lemn
3,3; 44,13
leamnele: pl. nom./ac. 7,2; 44,14; 55,12
lemn: sg. nom./ac. 10,15; 37,19; 40,20; 44,19; 56,3
lemnului: sg. gen. 10,19
leamne: pl. nom./ac. 30,33; 60,17
lemnul: sg. ac. 41,19; 45,20
lemnul: sg. voc., în sintagma dumbrava ºi tot lemnul ei 44,23
(a se) LEPÃDA: v. I
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
(sã) va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 27,8
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 2,6
va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 2,20; 31,7
au lepãdat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,24; 8,6; rezum. cap.65
lepãdând: gerunziu rezum. cap.22
lepãdat-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,8
leapãdã: ind. prez. 3.sg./pl. 33,15; 66,5
(sã) v or lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 34,3
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(a) LIPSI: v. IV
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 34,16

lepãdat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 38,17
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 41,9
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 51,20
lepãdându-: gerunziu rezum. cap.58
leapãdã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.pl. rezum. cap.66

LIPSIT, -Ã: s.m./f.
(celui) lipsit: s.m. sg. dat. adn. 25,4
lipsiþilor: s.m. pl. gen. 26,6
(cei) lipsiþi: s.m. pl. nom./ac. 41,17; 58,7

LEPÃDARE: s.f.
lepãdarea: sg. nom. rezum. cap.65

LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 4,5; 7,23; 13,13; 14,2; 18,4, 7; 26,21; 33,21;
34,7; 36,10; 45,19; 46,7; 49,19, 20; 54,2; 60,13
locului: sg. gen. 5,8
loc: sg. nom./ac./gen. 22,23, 25; 28,8; 36,9; 46,11; 49,20; 56,5; 66,1
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc de 55,13

LEPÃDAT, -Ã: adj.
lepãdat: m. sg. nom. 14,19
lepãdatã: f. sg. ac. 54,6
LEPROS, -OASÃ: s.m./f.
lepros: s.m. sg. ac. 53,4

LOCAª: s.n.; var. (Înv.) LÃCAª
lãcaºul: sg. voc., în sintagma lãcaºul Sionului 12,6
lãcaºul: sg. nom./ac. rezum. cap.33; 33,20; 37,28; 63,15

LESPEDE: s.f.
leaspede: sg. ac. 30,8
lespezi: pl. ac. 40,19
LEU: s.m.
leu: sg. nom./ac. 5,29; 15,9; 31,4; 35,9
lei: pl. ac. 5,29
leul: sg. nom./ac. 11,6, 7; 21,8; 30,6; 31,4; 38,13; 65,25
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþi: pl. ac. 66,21
LILIAC: s.m.
liliecii: pl. nom. 2,20
LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. nom./ac. 2,2; rezum. cap.61; 62,2; 64,2; rezum. cap.66;
66,18
limbi: pl. ac. 2,4; rezum. cap.54; 63,3; 65,1
limba: sg. nom./ac. 3,8; 11,15; 19,18; 30,27; 32,4; 35,6; 36,11;
41,17; 45,24; 54,17; 57,4; 59,3; 60,12
limba: sg. nom., în sintagma limba focului 5,24
limbilor: pl. gen. rezum. cap.11; 14,18; 36,18; 37,12; 49,6; rezum.
cap.52; 52,10; 60,5, 11, 16; 61,6, 11; r ezum. cap.62; rezum. cap.65;
66,12
limbã: sg. ac. 28,11; 50,4
limbii: sg. gen. 33,19
limbilor: pl. dat. adn. rezum. cap.49
LIMPEZIME: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la V. Alecsandri, Opere com plete. Poesii, vol.
III: Pasteluri ºi legende, Bucuereºti, 1875.
limpezimea: sg. ac. 33,19
(a) LINGE: v. III
vor linge: ind. viit.I. 3.pl. 49,23
LINIE: s.f. „treaptã de cadran solar”
liniilor: pl. gen. 38,8
linii: pl. ac. 38,8
LINIªOR: s.m. „colier”; traducãtorii au echivalat lat. muraenulas
(muraenula, -ae „murenã micã; peºte din Marea Mediter anã, cu corpul
alungit”; „colier”) prin liniºorii; de fapt, contextul obliga la selectarea
sensului „colier”; cuvântul nu este înregistrat în MDA ca formaþie
sufixatã de la substantivul lin.
liniºorii: pl. ac. 3,20
(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.pl. 2,6
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 14,1
(sã) lipeaºte: ind. prez. 3.sg. 56,3
(sã) lipesc: ind. prez. 3.pl. 56,6

(a se) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) LÃCUI
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2 1; 33,5; 37,37
veþi lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 5,8
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 6,5
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 8,14; 9,2, 9; 22,21; 26,5; 65,4
lãcuieºte: ind. prez. 3.sg. 8,18
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 10,24; 47,8
lãcui-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,6
(sã) va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 13,20; 62,4
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 13,21; 23,18; rezum. cap.33; 34,11, 17;
62,5; 65,9
lãcui-v or: ind. viit.I. 3.pl. 16,4
lãcuiþ: ind. prez. 2.pl. 21,14
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 22,15; 33,24; 44,13; 57,15
lãcuiþi: ind. prez. 2.pl. 23,2, 6; 26,19
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 30,19; 32,16; 33,14, 16; 42,11; 54,3; 62,5;
65,22
lãcui: inf. prez. fãrã a 33,14
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 35,7
a lãcui: inf. prez. 40,22
sã f ie lãcuit: pasiv conj. pr ez. 45,18
sã lãcuiesc: conj. prez. 1.sg. 49,20
lãcuind: gerunziu 57,15
LÃCUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) LÃCUIT, -Ã
lãcuit: n. sg. nom. 62,4
LOCUITOR: s.m.; var. (În v.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. voc., în sintagmele lãcuitorii Ierusalimului/lãcuitorii
Gavimului/ostroave ºi lãcuitorii lor 5,3; 10,31; 42,10
lãcuitoriu: sg. ac. 5,9; 6,11
lãcuitorii: pl. nom./ac. 18,3; 24,1, 5, 6, 17; 26,9, 18; 40,22; 42,11;
51,6
lãcuitoriul: sg. nom./ac. 20,6; 38,11
lãcuitoriului: sg. gen. 26,21
lãcuitorilor: pl. dat. 37,27
lãcuitori: pl. ac. 44,26; 49,19
(a se) LOVI: v. IV
[fiind] lo vitã: pasiv gerunziu rezum. cap.1
voiu lo vi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5; 55,3
a lovi: inf. pr ez. 2,19, 21
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 27,7; 37,36, 38
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 10,24; 11,4, 15; 19,22; 27,12; 30,30; 49,10
(sã) vor lovi: ind. viit.I. 3.pl. 24,18
loveaºte: ind. prez. 3.sg. 27,7
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.pl. 33,9
lovind: gerunziu 41,7
ai lovit: ind. pf.c. 2.sg. 51,9; 64,7
am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 53,8; 57,17
(vã) loviþi: ind. prez. 2.pl. 58,4
(te-)ai lo vit: ind. pf.c. 2.sg. 60,10
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LOVIRE: s.f.
lo viri: pl. ac. 50,6

lucr ului: sg. gen./dat. 2,8; 15,7
lucr urile: pl. nom./ac. 5,12; 10, 12; rezum. cap. 25; 26,12; 29,15;
41,29; 57,12; 59,6; 65,22; 66,18
lucru: sg. nom. 19,15
lucr uri: pl. nom./ac. 37,19; rezum. cap.42; 59,6

LOVIT, -Ã: adj.
lo vit: m. sg. nom. 30,31
LOVITURÃ: s.f.
lo vitura: sg. ac. 30,26
(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 1,2; 4,1; 8,1; 20,2; 23,16; 47,2
sã ia: conj. prez. 3.sg. 10,6; 38,21
ia: imperativ 2.sg., în loc.v. ia aminte 10,30; 63,15
ia: ind. prez. 3.sg., în loc. v. ia împrumut 24,2
sã (sã) ia: conj. prez. 3.sg. 27,9
sã iaie: conj. prez. 3.sg. 32,6
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.36
sã ia: conj. prez. 3.sg., în loc. v. sã ia aminte 42,23
luaþi: imperativ 2.pl. 1,10; 28,23; 30,11; 32,9; 57,14
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 3,1, 6, 18; 8,21; 25,8; 28,19; 40,24; 41,16;
42,2; rezum. cap.66
lua-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
luaþi: ind. prez. 2.pl. 5,23
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,6
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 6,7; 8,4; 10,27; 11,13; 14,25; 16,10,
14; 22,25; 24,20; 49,24, 25; 55,13
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,3; 22,6; 36,7; 37,14; 53,4, 12; 64,4
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 14,4; 58,9
luatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,11
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 28,23; 49,1; 51,1,
2, 4
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 33,20; 39,6
lua(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,24
luaþ: imperativ 2.sg., în loc. v. luaþ aminte 34,1
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 36,17; 47,3; 66,21
(s-/S-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 38,12; 49,25; 52,5; 53,8
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 39,7
luat-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 40,2; 44,15
lua-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,31
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 43,24
-i fi luat: cond. pf. 2.sg., în loc. v. -i fi luat aminte 48,18
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 51,22
lua(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 57,13

LUME: s.f.
lumii: sg. gen. 13,11; 14,21; 18,3; 26,9; rezum. cap.49
lumea: sg. nom./ac. 14,17; 24,4; 3 4,1; rezum. cap.43; rezum.
cap.49
lumea: sg. gen. (cu a + toatã) rezum. cap.24
lumile: pl. ac. 47,13
lume: sg. ac. rezum. cap.54; rezum. cap.62
(a se) LUMINA: v. I
(sã) vor lumina: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap. 29
lumineazã(-te): imperativ 2.sg. 60,1
a lumina: inf. prez. 60,19
va lumina: ind. viit.I. 3.sg. 60,19
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 2,5; 5,20, 30; 8,20; 10,17; 13,10; 18,4; 30,26;
42,6; 45,7; 49,6; 50,11; 51,4; 58,8, 10; 59,9; 60,1, 3
luminã: sg. nom./ac. 5,20; 9,2; 50,10; rezum. cap.60; 60,19, 20
luminii: sg. gen. 26,19
LUNATIC, -Ã: s.; var. (Înv.) LUNATEC, -Ã
(ceii) lunatece: s.f. sg. gen. (aici; eufem.) „femeii aflate în perioada
menstruaþiei” 30,22
LUNÃ: s.f.
lunile: pl. ac. 1,14
luna: sg. nom. 13,10; 24,23; 60,20
lunii: sg. gen. 30,26; 60,19
lunã: sg. dat., în sintagma pãnura cei de lunã (eufem.) „pânza
murdarã de menstruaþie” (cf. lat. pannus mentruatae; mentru¼tus
„care are menstruaþie”; „pãtat de menstruaþie”) 64,6
lunã: sg. ac., în loc. adv. lunã din lunã „în fiecare lunã” 66,23
LUNG, -Ã: adj.
lung: n. sg. ac., în sintagma de lung veac „cu viaþã lungã” 53,10
lungi: f. pl. nom. 54,2
LUNTRE: s.f.
luntrea: sg. nom. 33,21

LUCEAFÃR: s.m.
luceafãrule: sg. voc. 14,12

LUP: s.m.
lupul: sg. nom. 11,6; 65,25

(a) LUCRA: v. I
a lucra: inf. prez. 1,16
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,8; 41,4; 44,12
lucrã: ind. prez. 3.pl. 19,9; 30,24; 31,2
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 26,12
sã lucre: conj. prez. 3.sg. 28,21
lucra-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 43,13
am lucrat: ind. pf.c. 1.sg. 48,3
lucreazã: ind. prez. 3.pl. 52,5

M
MAI: s.n. „ciocan”
maiul: sg. ac. 41,7
maiuri: pl. ac. 44,12

LUCRARE: s.f.
lucr area: sg. nom. 28,21

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 49,1; 50,1
maica: sg. nom./ac. 50,1; 66,13

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m.; var. (Înv.) LUCRÃTORIU
Lucrãtoriul/lucrãtoriul: sg. nom./ac. 22,11; 40,19
lucrãtorii: pl. nom. 24,6
lucrãtoriului: sg. gen. 29,16
lucrãtori: pl. nom. 52,4;
lucrãtori: sg. nom., în sintagma lucrãtori de câmp (cf. lat. agricolae;
agricola, -ae „cultivator de pãmânt, agricultor”) 61,5
LUCRU: s.n.
lucrul: sg. nom./ac. 1,31; 5,12, 19; 19,14, 25; 28,21; 29,16; 29,23; 32,17;
40,10; 41,24; 45,9, 11; 49,4; 54,16; 59,6; 60,21; 61,8; 64,8; 65,7

MAI-MARE: s.m. „dregãtor”; „cãpe tenie”
mai-marele: sg. nom. rezum. cap.22; 22,15
mai mar e: s.m. sg. nom. 32,5
mai-marii: s.m. pl. ac. 60,17
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
mumã-sa: sg. ac. 8,4
MARE: adj./s.
(celor mai) mari: s.m. pl. gen. rezum. cap.3
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(cei) mari: s.m. pl. nom. 5,14
(celor) mari: s.m. pl. dat. 53,12
mare: ad j. m./f. sg. nom./ac. rezum. cap.4; 8,1; 9,2; 12,6;
rezum. cap.13; rezum. cap.22; 27,1, 1 3; 29,6, 14; 33,21; 34,6;
36,4, 13; 38,3; 46,1; rezum. cap.49
mari: adj. f. pl. nom./ac. 5,9; rezum. cap.41; 54,7
mari: adj. f. sg. gen. 10,12
marea: adj. ant ep. f. sg. nom./ac. rezum. cap.14; rezum. cap.30;
rezum. cap.44; rezum. cap.46; rezum. cap.51
marelui: adj. antep. m. sg. gen. 36,13

(a se) MÃRI: v. IV
ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 9,3
sã mãreascã: con j. prez. 3.sg. 28,29
(sã) va mãri: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.33
mãritu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,5
mãrit ieste: pasiv ind. prez. 3.sg. 33,21
a mãri: inf. pr ez. 42,21
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 55,5
voiu mãri: ind. viit.I. 1.sg. 60,13
mãreascã(-Sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 66,5

MARE: s.f.
mare: sg. ac. 10,26; 11,14; 18,2; 19,5; 23,11; 24, 14; 27,1; 42,10;
43,16; 49,12; 63,11; 66,19
marea: sg. nom./ac. 16,8; 23,2, 4; 50,2; 51,10, 15; rezum. cap.57;
57,20
mãrii: sg. gen. 5,30; 9,1; 10,22; 11,9, 11; 17,12; 21,1; 23,1, 4, 14;
24,15; 48,18; 51,10; 60,5, 9
mãrii: sg. gen., în sintagma mãrii Eghiptului „Mar ea Roºie” (cu
aluzie la Iº14, 16-30; cf. Anania 2001, p.902) 11,15
mãrile: pl. ac. 23,6
mãrii: sg. gen., în sintagma f ata mãrii 23,10

MÃRIME: s.f. „însuºire de a fi mare”; (Înv.) „tãrie deosebitã”,
„putere”; (Înv.) „grandoare”, „mãreþie”
mãrimei: sg. gen. 2,10
mãrimii: sg. gen. 2,19, 21; 3,8; 60,7; 63,12
mãrime: sg. ac. 4,2
mãrimea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 9,9; rezum. cap.14; 15,7;
40,12

MAR GINE: s.f.
marginile: pl. nom./ac., în sintagma din (de la; în; pânã la) marginile
pãmântului „(de) foarte departe”/marginile pãmântului 5,26; 24,16;
26,15; 40,28; 41,5, 9; 42,10; 43,6; 45,22; 48,20; 52,10; 62,11
mar ginea: sg. ac. 7,18
marginile: pl. ac. 28,25
mar ginile: pl. voc., în sintagma mar ginile pãmântului 44,23
marginea: sg. ac., în sintagma pânã la marginea pãmântului 49,6
MAR TOR: s.m.
mar torii: pl. nom. 44,8, 9
mar tor: sg. ac. 55,4
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 21,5
masã: sg. ac. 65,11
measele: pl. nom. 28,8

MÃRIRE: s.f. (Bis.) „slavã”
mãrirea: sg. nom./ac. 6,3; 60,13; 66,11
mãririi: sg. gen. 64,11
MÃRIT, -Ã: adj./s.
mãrit: s.n.. sg. ac.”lucr u mare” 12,5
mãrit: adj. m. sg. nom. 22,5
MÃR GEA: s.f.
mãr gealele: pl. ac. 3,19
MÃRTURIE: s.f. „mãrturisire a credinþei”; „dovadã”; (Înv ºi
reg.; ccr.) „mar tor”
mãr turiia: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,16
mãrturii: pl. ac., în sintagma mãr turii credincioasã „martori
credincioºi” 8,2
mãr turie: sg. ac. 8,20; 19,20; 30,8
mãr turiile: pl. ac. 43,9
mãr turiile: pl. voc., în sintagma mãrturiile Meale „martorii Mei”
43,10, 12
(a se) MÃR TURISI: v. IV
mãr turisi(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,1
mãr turisiþi(-vã): imper ativ 2.pl. 12,4
(mã) voi mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 25,1
(sã) va mãr turisi: ind. viit.I. 3.sg. 38,18, 19
(sã) mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.59
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 64

MATCÃ: s.f.
matca: sg. nom./ac. 19,7; 27,12
MÃCAR: adv.
mãcar: adj. în loc. cj. mãcar cã rezum. cap.8
(a) MÃCINA: v. I
macinã: imper ativ 2.sg. 47,2
mãcinaþi: ind. pr ez. 2.pl. 3,15

MÃSLIN: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac. 24,13; 41,19

MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduha: sg. ac., în sintagma ceale grase cu mãduva „bucate gustoase
ºi grase, cu multã mãduvã” 25,6
MÃDUV OS, -OASÃ: a dj.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHOS,
-O ASÃ; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…,
Buda, 1825.
mãduhoºi: m. pl. gen. 34,6

MÃSLINÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) MASLINÃ
masline: pl. nom. 24,13
(a) MÃSURA: v. I
au mãsurat : ind. pf.c. 3.sg. 40,12; 48,13
mãsuraþi: ind. prez. 2.pl. 46,6
voiu mãsura: ind. viit.I. 1.sg. 65,7

MÃGURÃ: s.f.
mãgura: sg. nom. 10,32
mãgurile: pl. ac. 65,9

MÃSURÃ: s.f. (Înv.) „mãsur are”; „cumpãnã”; „sf oarã de
mãsurat”
mãsuri: pl. nom./ac. 5,10, 10
mãsurã: sg. ac. 27,8; 28,17; 34,17
mãsurii: sg. gen. 27,8
mãsura: sg. nom. 34, 11

MÃLAI: s.n. „mei”(cf. lat. milium, -i¾) (Trans.; Mar.) „porumb”
mãlaiul: sg. ac. 28,25

(a) MÃTURA: v. I
voiu mãtura: ind. viit.I. 1.sg. 14,23

MÃR GÃRITAR: s.n. „perlã f olositã ca podoabã”
mãr gãritarele: pl. ac. 61,10

MÃTURÃ: s.f.
mãturã: sg. ac. 14,23
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(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar.) (a se) MÂNGÃIA
mângãia(-Mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,24
mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.44; rezum.
cap.49
ai mângãiat : ind. pf.c. 2.sg. 12,1
a mângãia: inf. prez. 22,4
mângãiaþi: imperativ 2.pl. 28,12
mângãiaþi(-vã): imperativ 2.pl. 40,1
au mângãiat: ind. pf.c. 3.sg. 49,13; 52,9
mângãia-va: ind. viit.I. 3.sg. 51,3
va mângãia: ind. viit.I. 3.sg. 51,3, 19
voiu mângãia: ind. viit.I. 1.sg. 51,12; 66,13
(vã) mângãiaþi: ind. prez. 2.pl. 57,5
sã mângãiu: conj. pr ez. 1.sg. 61,2
mângãie: ind. prez. 3.sg. 66,13
(vã) veþ mângãia: ind. viit.I. 2.pl. 66,13

(a se) MÂHNI: v. IV
(sã) v or mãhni: ind. viit.I. 3.pl. 3,26; 19,8
MÂHNIRE: s.f.
mãhnirii: sg. gen. 61,3
MÂHNIT, -Ã: adj.
mãhnit: n. sg. nom. 1,5
mãhnitã: f. sg. nom./ac. 29,2; 54,6
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MÂNE
mâne: 22,13; 56,12
(a) MÂNA: v. I
va mâna: ind. viit.I. 3.sg. 11,6; 20,4
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 1,12, 15; 3,16; 13,7; 17,8; 19,4; 25,11; 31,7;
33,15; 35,3; 45,12; 49,16; 59,3, 6; 65,2
mâna: sg. nom./ac. 1,25; 3,6; 5,25; 6,6; 9,12, 17, 21; 10,4, 5, 10,
14, 32; 11,8, 11, 15; 13,2; 14,26, 27; 20,2; 22,21; 23,11; 25, 10;
26,11; 28,4; 31,3; 34,17; 36,6, 15, 18, 19, 20; 37,10, 14, 20, 24,
27; rezum. cap.38; 38,6; 40,2; 41,13, 20; 42,6; 43,13; 4 4,5; 47,6,
14; 48,13; 49,22; 50,2, 11; 51,17, 18, 22, 23; 53,10; 55,12; 57,8;
59,1; 62,3; 64,7; 66,2, 14
mânilor: pl. gen. 2,8; 3,11; 5,12; 10,13; 19,25; 25,11; 29,23; 45,11;
60,21; 64,8; 65,22
mânã: sg. ac. 8,11; 36,2
mânii: sg. gen. 19,16; 49,2; 51,16; 57,10
mâni: pl. ac. 37,19; rezum. cap.44; 45,9
mâinile: pl. ac. 56,2
(a) MÂNCA: v. I
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 1,19; 61,6
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 1,20; 3,10; 7,15, 22; 9,20; 11,7; 50,9;
51,8; 59,5; 65,22
vom mânca: ind. viit.I. 1.pl. 4,1
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 5,17; 30,24; 62,9; 65,13, 21, 25
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 21,5; 29,8; 55,10
a mânca: inf. prez. 22,13
sã mâncãm: con j. prez. 1.pl. 22,13
sã mânânce: conj. pr ez. 3.pl. 23,18
sã mânce: con j. prez. 3.pl. 36,12
mâncaþi: imper ativ 2.pl. 36,16; 3 7,30; 55,2
mâncã: imperativ 2.sg. 37,30
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 37,30
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg. 44,16
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 44,19
mâncaþ: imperativ 2.pl. 55,1
mânâncã: ind. prez. 3.pl. 65,4
mânca: ind. im p. 3.pl. 66,17
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. ac. 9,19
(a se) MÂNDRI: v. IV
(vã) veþ mândri: ind. viit.I. 2.pl. 61,6
MÂNDRIE: s.f.
mândria: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 13,11, 19; 23,9
mândriia: sg. nom./ac. 14,11; rezum. cap.16; 16,6; rezum. cap.23;
30,7; 37,29; rezum. cap.47; 60,15
mândriii: sg. gen. 28,1, 3
MÂNDRU, -Ã: ad j./s.
(cel) mândr u: s.m. sg. ac. 2,12; 51,9
mândr u (foar te): ad j. m. sg. nom. 16,6
mândri: adj. m. pl. dat. rezum. cap.28
(a) MÂNECA: v. I (Pop.) „a se îndrepta spre…”; „a cãuta spre…”
voiu mâneca: ind. viit.I. 1 .sg. 26,9

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (În v. ºi rar) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. nom./ac. rezum. cap.14; rezum. cap.18; rezum.
cap.40; rezum. cap.51; r ezum. cap.56; rezum. cap.61
mângãiare: sg. nom./ac. rezum. cap.24; rezum. cap.28; rezum.
cap.35; rezum. cap.51; r ezum. cap.52; 54,11; r ezum. cap.57
mângãierii: sg. dat. 57,18
mângãiarii: sg. gen. 66,11
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg. 5,25
(sã) va mâniia: ind. viit.I. 3.sg. 8,21; 28,21
(Te-)ai mâniiat: ind. pf.c. 2.sg. 12, 1; 64,5
mâniiatu(-M)-am: ind. pf.c. 1.sg. 47,6
sã (Mã) mâniiu: conj. prez. 1.sg. 54,9
(Mã) voiu mâniia: ind. viit.I. 1 .sg. 57,16
(M-)am mâniiat : ind. pf.c. 1.sg. 57, 17
(nu Te) mâniia: imperativ prohib. 2.sg. 64,9
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 1,20; 1 3,9; 30,9; 44,25; 63,10; 65,3
mâniia: sg. nom./ac. 7,4; 9,19; 13,3, 1 3; 51,13; 63,3
mâniii: sg. gen. 11,14; 51,17
(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) v or mântui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4; rezum. cap.19; rezum.
cap.49
vor fi mântuiþi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 4,2; 66,19
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 25,9; 33,22; 35,4; 46,7
(vã) veþi mântui: ind. viit.I. 2.pl. 30,15
mântuind: gerunziu 31,5
mântuiaºte: imperativ 2.sg. 37,20; 38,20
sã mântuiesc: conj. prez. 1.sg. 37,35
am mântuit: ind. pf.c. 1.sg. 43,12
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.45; 45,20
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 45,17
(v -)aþi mântuit: ind. pf.c. 2.pl. 45,20
veþ fi mântuiþi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 45,22
mântui: inf. prez. fãrã a 46,2; 59,1
voiu mântui: ind. viit.I. 1 .sg. 46,4; 49,25
mântuiascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 47,13
vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 47,14
sã mântuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 47,15
(sã) mântui: inf. prez. fãrã a 49,24
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 49,25
mântuiesc: ind. prez. 1.sg. 49,26; 60,16
a mântui: inf. prez. rezum. cap.59; 63,1
sã (se) mântuiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.59
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 59,16; 63,5, 9
(ne) v om mântui: ind. viit.I. 1.pl. 64,5
MÂNTUIRE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) MÃNTUIRE
mãntuir ea: sg. ac. 46,13
mântuire: sg. nom./ac. rezum. cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.8;
12,2; 45,17; rezum. cap.46
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mântuirea: sg. nom./ac. 25,9; 33,2; 37,32; rezum. cap.40; rezum.
cap. 45; 46,13; 49,6; rezum. cap.51; 51,6, 8; 52,7, 10; 56,1; 59,11;
60,18
mântuiri: pl. ac. 26,18
mântuirii: sg. gen. 33,6; 49,8; 59,17; 61,10
MÂNTUITOR, -TOARE: ad j./s.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
„cel care mântuie”; „Isus Hris tos”
Mântuitoriului: s.m. sg. gen. 12,3
Mântuitoriul/mântuitoriul: s.m. sg. nom./ac. 12,2; rezum. cap.17;
17,10; rezum. cap.19; 43,3; 45,8, 15; 51,5; 62,1, 11
Mântuitoriu/mântuitoriu: s.m. sg. nom./ac. 19,20; 43,11; rezum.
cap.52; 63,8
Mântuitoriului: adj. m.sg. gen. rezum. cap. 12; rezum. cap. 61
mântuitoriul: adj. m. sg. nom. 26,1
mântuitoriu: ad j. m. sg. nom. 45,21
MED: s.m. „persoanã care fãcea parte din populaþia de bazã
a Mediei”; (la pl.) „populaþie care locuia în Media”; aici prima
ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tare este la G.
Cãlinescu, Scrinul negru, Bucureºti, 1960.
meadi: pl. ac. rezum. cap.13

MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 7,15
miiare: sg. ac. 7,22
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. din (în) mijlocul 4,4; 5,2, 8, 25; 6,12;
7,6, 22; 10,23; 12,6; 19,1, 14, 19, 24; 24,13; 29,23; 41,18; 52,11;
58,9; 61,9; 63,11
mijloc: sg. ac., în loc. prep. în mijloc de 6,5
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 9,17; 13,18; 16,5; 26,10; 27,11;
44,23; 47,6; 49,10; 54,8
mile: pl. ac. 54,7
mila: sg. nom./ac. 54,10; rezum. cap.63
milele: pl. nom./ac. 55,3; rezum. cap.63; 63,7
milii: sg. gen. 57,1
milelor: pl. gen. 63,7, 15
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. rezum. cap.30; rezum. cap.55
(a se) MILOSTIVI: v. IV
(Sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 14, 1; 30,19
sã (Se) milostiveascã: conj. pr ez. 3.sg. 30,18
milostivindu(-Sã): gerunziu 30,19

MEDEAN: s.f. (cf. MED)
medeani: pl. ac. 13,17; rezum. cap.21
(a) MERGE: v. III
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 6,8; 52,12; 58,8
mergi: imperativ 2.sg. 6,9; 20,2; 21,6; 22,15; 26,20; 38,5
merg: ind. prez. 3.pl. 8,6
mergând: gerunziu 20,2
sã meargã: conj. prez. 3.sg. 28,13
mearge: ind. prez. 3.sg. 30,29
mearge-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 38,10
voiu mear ge: ind. viit.I. 1.sg. 45,2
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 45,14
sã meargem: con j. prez. 1.pl. 59,13

MILOSTIVITOR, -TOARE: s.m./f.; cuvântul nu este înregistrat
în DLR
milostivitoriul: s.m. sg. nom. 54,10
(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imper ativ 2.sg. 33,2
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 49,13; 55,7
sã miluiascã: conj. prez. 3.sg. 49,15
am miluit: ind. pf.c. 1.sg. 54,8; 60,10
MINCINOS, -OASÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) MINCIUNOS, -OASÃ
mincinoºi: m. pl. nom. 30,9
minciunoasã: f. sg. nom. 57,4

(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA
MES TECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT, -Ã
MES TECÃTURÃ: s.f.; vezi AMESTECÃTURÃ
MEªTER: s.m.
meaºterii: pl. ac., în sintagma meaºterii de lemn 3,3
meaºterul: sg. nom. 40,19
meºterul: sg. nom. 40,20
meºterul: sg. nom., în sintagma meºterul de fier 41,7
meaºterilor: pl. gen. rezum. cap.44
meaºterul: sg. nom., în sintagma meaºterul de lemn/meaºterul
de aur 44,13; 46,6
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirilor: pl. gen. 3,10
MIC, -Ã: adj./s.
mic: adj. m. sg. nom. 11,6; 22,24
(ceale mai) mici: ad j. f. pl. ac. 36,9
(mai) mic: s.m. sg. nom. 60,22
(a se) MICªORA: v. I
(s-)au micºorat: ind. pf.c. 3.sg. 50,2
(sã) va micºora: ind. viit.I. 3.sg. 60,20
MIEL: s.m.
mieii: pl. nom./ac. 5,17; 40,11
mielul: sg. nom./ac. 11,6; rezum. cap.16; 16,1; 30,23; 65,25
mieilor: pl. gen. 34,6
miel: sg. ac. 53,7

MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. ac. 9,15; rezum. cap.28; 28,15
minciunii: sg. gen. 28,17; 59,13
minciunã: sg. nom./ac. 32,7; 44,20; 59,3
MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 44,19
(a) MINÞI: v. IV
ai minþit: ind. pf.c. 2.sg. 57,11
a minþi: inf. prez. 59,13
MINUNAT, -Ã: adj./adv./s.
minunat: adj. m.sg. nom., în sintagma minunat Sfetnic 9,6
minunat: adj. n . sg. ac. 28,29
minunate: adj. n. pl. nom./ac. rezum. cap.25; 25,1
minunat: adv. rezum. cap.61
(ceale) minunate: s.n. pl. ac. 64,3
MINUNE: s.f.
minune: sg. nom./ac. 8,18; 20,3; 21,4; 29,14
(a se) MIRA: v. I
(vã) miraþi: imper ativ 2.pl. 29,9
(sã) va mira: ind. viit.I. 3.sg. 60,5
MIRARE: s.f.
mirare: sg. ac. 29,14
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MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 9,2; 26,19
moartea: sg. nom./ac. 25,8; 28,15; rezum. cap.38; 38,18; rezum.
cap.53; 53,9
moar te: sg. ac. 28,18; 38,1; 53,12

MIRÃ: s.f.; var. MIRHÃ (Înv.) „smir nã”
mir ha: sg. ac. 41,19
MIRE: s.m.
mir e: sg. ac. rezum. cap.50; 61,10
mir ele: sg. nom. 62,5

MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteanilor: pl. gen. rezum. cap.15

MIREASÃ: s.f.
mir easã: sg. ac. 49,18; 61,10; 62,5

MOLIE: s.f.
molia: sg. nom. 14,11; 51,8
moliia: sg. nom. 50,9

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mir ezmelor: pl. gen. 39,2

MOLID: s.m.; var. MOLIT V
molitvul: sg. nom. 60,13

MIROS: s.n.
mir os: sg. ac. 3,24
mir osurilor: pl. gen. 39,2
mir osurile: pl. ac. 57,9
MIROSITOR, -TOARE: s. (aici) „parfumuri ºi uleiuri mirositoare”
(cf. lat. olfact¹riola; olfact¹riolum, -i „flaconaº cu parfum”)
mir ositoar ele: pl. ac. 3,20
MIRSINÃ: s.f. (Înv.) „mirt”
mir sina: sg. nom. 55,13
(a se) MISTUI: v. IV
(sã) v or mis tui: ind. viit.I. 3.pl. 1,28; r ezum. cap.31; 31,3;
66, 17
(sã) va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 10,18
va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 27,10
mistuiaºte: ind. prez. 3.sg. 30,27, 30
voiu mistui: ind. viit.I. 1.sg. 42,14
am mis tuit: ind. pf.c. 1.sg. 49,4
MISTUIRE: s.f.
mistuire: sg. ac. 41,12

MIªCARE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te la 1773 (dupã M. Gaster, Chrestomaþie românã
(…), Vol. II: Texte (1710 – 1830). Dialectologie, literaturã popularã,
glosar , Leipzig-Bucureºti, 1891).
miºcãrii: sg. gen. 19, 16
miºcar e: sg. ac. 24,20

MITITEL, -EA: adj./s.
mititel: adj. n . sg. nom./ac.16,14; 40,15
mititel: s.m. sg. nom. 60,22
MITRÃ: s.f.
mitrele: pl. ac. 3,19
MOALE: adj.
moale: f. sg. nom. 47,1
MOARÃ: s.f.
moara: sg. ac. 47,2

MORTÃCIUNE: s.f.
mor tãciunile: pl. nom. 5,25
MOªIE: s.f.
moºiilor : pl. gen. rezum. cap.5
moºiia: sg. ac. 30,23

(a) MOªTENI: v. IV
va moºt eni: ind. viit.I. 3.sg. 14,2; 54,3; 57,13
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 14,21; 60,21; 65,9
au moºtenit: ind. pf.c. 3.pl. 63,18

(a se) MIªCA: v. I
sã miºt e: conj. prez. 3.sg. 10,14
miºca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,32
(sã) va miºca: ind. viit.I. 3.sg. 24,20; 46,7
sã (sã) miºte: con j. prez. 3.sg. 40,20

MIªELÃTATE: s.f.
miºelãtatea: sg. nom. rezum. cap.1; 47,11

MORT, MOARTÃ: adj./s.
(cei) morþi: s.m. pl. ac. 8,19; 59,10
morþilor : s.m. pl. gen. rezum. cap.26
morþi: s.m. pl. ac. 37,36
morþi: adj. m. pl. nom. 22,2; 41,14

MOªTEAN: s.m. „bãºtinaº” (în Vulgata este accola „care locuieºte
aproape; vecin”)
moºt anul: sg. nom. 54,15

MISTUITOR, -TOARE: ad j.
mistuitoriu: n. sg. ac. 29,6; 33,14

MIªEL, -EA: s.m./f.
miºelul: s.m. sg. nom. 16,4

MORMÂNT: s.n.
mormântului: sg. gen. rezum. cap.11
mormântul: sg. nom./ac. 11,10; 14,19
mormânt : sg. ac. 22,16; 25,2
mormânturi: pl. ac. 65,4

MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. nom./ac. 11,11; 14,23; 19,25; 47,6; 5 4,17;
58, 14
moºt enirii: sg. gen. 17,11; 63,17
moºt enirile: pl. ac. 49,8
MUIERATIC, -Ã: s.m./f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare es te la Ion Creangã, Scrierile lui… Vol.
I: Poveºti, Iaºi, 1890.
(celor) muier ateci: s.m. pl. gen.rezum. cap.3
(cei) muierat eci: s.m. pl. nom. 3,4
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muieri: pl. nom. rezum. cap.4; 4,1
muierile: pl. nom./ac. 13,16; 19,16; 27, 11
muierilor: pl. dat. rezum. cap.32
muieri: pl. v oc., în sintagma muieri gãzdace 32,9
muierii: sg. dat. 45,10
muiarea: sg. nom. 49,15
muiare: sg. ac. 54,6
(a) MULGE: v. III
sã mulgeþi: con j. prez. 2.pl. 66,11
MULT, -Ã: pron. nehot./ad j./adv.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 2,3, 4; rezum. cap.5;
5,9; 8,7; 13,4; 17,12; 22,24; 23,3; 24,22; 28,2; 30,33; 31,1; 33,23;
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rezum. cap.36; rezum. cap.41; 52,15; r ezum. cap.58; rezum. cap.59;
rezum. cap.60; rezum. cap.63
mulþi: adj. m. pl. nom., în sintagma cei de mulþi ani „cei bãtrâni” 9,15
mult: adj. n. sg.nom./ac. 16, 14, 14
multora: adj. n . pl. gen. 17, 12
multã: adj. f. sg. ac. 21,7
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 23,16
mulþi: adj. m. pl. nom. 54,1
(mai) mult: adv. 1,5, 13; 16,6; 23,10, 12; 30,20; 32,10; 45,5; 47,1,
8; 54,4; 55,10; 56,12
mult: adv. rezum. cap.42; 55,7
mult: adv. în loc. adv. cu mult 56,12
mulþi: pr on. nehot. m. pl. nom./ac. 5,25; rezum. cap.8; 8, 15;
52,14; 53,11, 12
multora: pron. nehot. m. pl. gen. 30,25; 53,12
multe: pron. nehot. f./n. pl. ac. 42,20; rezum. cap.65
MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom. 1,11; 31,4
mulþimea: sg. nom./ac. 5,13; 17,12; 29,5, 7, 8; 31,4; 32,14; 37,24;
40,26; 47,9, 12; rezum. cap.53; rezum. cap.54; 5 4,13; 57,10; 60,5;
63,1, 7, 15
mulþimii: sg. gen./dat. 13,4; 17,12
(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.25

MUSCÃ: s.f.
muºtii: sg. dat. 7,18
MUS T: s.n.
must: sg. ac. 49,26
(a se) MUS TRA: v. I
mustrã(-sã): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
MUSTRARE: s.f.
mustrare: sg. ac. rezum. cap.46
MUT, -Ã: adj./s.
muþilor: s.m. pl. gen. 35,6
muþi: ad j. m. pl. nom. rezum. cap.56; 56,10
MUTARE: s.f.
mutarea: sg. ac. 59,18
mutare: sg. ac. 59,18
MUZICESC, -EASCÃ: adj. (Înv.) „muzical”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în 1792 (dupã Ioan
Bianu ºi Nerva Hodoº, Bibliografia româneascã veche 1508–1830,
Bucureºti. Tom II (1716–1808), 1910).
musicesc: n. sg. ac., în sintagma tot vasul musicesc „orice instrument
muzical” (cf. lat. omne vas musicorum) 22,24

MULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMIRE
mulþãmirii: sg. gen. rezum. cap.12
mulþãmire: sg. ac. rezum. cap.42; rezum. cap.49

N

MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.)
„recunoºtinþã exprimatã prin daruri sau recompense materiale”;
(Înv. ºi rar) „ceea ce se oferã drept rãsplatã”
mulþãmitã: sg. nom./ac. rezum. cap.26; rezum. cap.38; 51,3
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
(a se) MUNCI: v. IV
a (sã) munci: inf. prez. 66,7
(s-)au muncit: ind. pf.c. 3.sg. 66,8
MUNTE: s.m.
muntele: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,2, 3; 8,18; 10,12, 32; 11,9; 13,2;
14,13; 16,1; 18,7; 24,23; rezum. cap.25; 25,6, 7, 10; 28,21; 30,25, 29;
31,4; 37,32; 40,4
munþilor: pl. gen. 2,2; 17,13; 18,6; 37,24; 42,11
munþii: pl. nom./ac. 2,14; 7,25; 14,25; 34,3; 40,12; 41,15; 42,15;
49,11; 54,10; 55,12; 64,1, 3
muntelui: sg. gen. 4,5; 29,8; 30,17
munþi: pl. ac. 13,4; 18,3; 52,7; 65,7
munte: sg. ac. 22,5; 40,9; 57,7
munþi: pl. voc. 44,23; 49,13
muntele cel sfânt: sg. ac., în sintagma muntele cel sfânt 27,13;
56,7; 57,13; 65,11, 25; 66,20
(a) MURI: v. IV
mor: ind. prez. 3.pl. 26,14
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 6,1; 14,28
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 22,13
veþi muri: ind. viit.I. 2.pl. 22,14
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 22,18; 38,1
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 50,2
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 59,5; 65,20; 66,24
MURIT OR, -TOARE: adj.
muritoriu: m. sg. ac. 51,12
MURMURARE: s.f.
murmurare: sg. ac. 26,16

NARÃ: s.f.
narile: pl. ac. 2,22; 37,29
(a se) NAªTE: v. III
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7; 7,14; 66,8
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8; 66,8
naºte: ind. prez. 3.sg. 13,8; 21,3
a naºte: inf. prez. 23,4; 26,17, 18; 37,3; 66,7, 8, 9
naºte-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 33,11
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 37,30
va sã nascã: ind. viit. pop. 3.sg. 42,14
naºti: ind. prez. 2.sg. 45,10; 54,1
vor naºte: ind. viit.I. 3.pl. 65,23
voiu naºte: ind. viit.I. 1.sg. 66,9
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3; 49,21; 51,2, 18; 59,4; 66,7, 8
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 9,6
am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 23,4; 26,18
ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 39,7
nãºteai: ind. imp. 2.sg. 54,1
nenãscând: gerunziu 49,21
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. nom./ac. rezum. cap.9; rezum. cap.11; rezum. cap.45;
rezum. cap.53; rezum. cap.66; 66,7
naºtere: sg. ac. 37,3; 66,9
naºterii: sg. gen. 60,3
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 14,32
sã nãdãjduiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.18
am nãdãjduit: ind. pf.c. 1.sg. 26,3
nãdãjduit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 26,4
nãdãjduind: gerunziu 30,2; 31,l
ai nãdãjduit: ind. pf.c. 2.sg. 30,12
(sã) nãdãdjduiaºte: ind. prez. impers. 30,13
(s-)au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.pl. 31,1
nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 32,9, 11
nãdãjduindu(-vã): gerunziu 32,10
nãdãjduieºti: ind. prez. 2.sg. 36,4, 6, 9; 37,10
(sã) nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 36,6

98

INDICE

PROROCIIA LUI ISAIE

nãdãjduim: ind. prez. 1.pl. 36,7
nãdãdjduiam: ind. im p. 1.sg. 38,13
nãdãjduiascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 50,10
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.40; 40,31; 42,17; 59,4

NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. ac. 9,17
nebunii: pl. ac. 32,6
nebuniia: sg. nom. 37,28

NÃDÃJDUIRE: s.f.
nãdãjduire: sg. nom. 36,4

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 5,30; 37,3
nãcaz: sg. ac. rezum. cap.7; 26,16; rezum. cap.30; 30,6; 46,7
nãcazu: sg. nom./ac. 8,22; 22,18; 33,2
nãcazuri: pl. ac. rezum. cap.50
nãcazul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; rezum. cap.20; 25,4; 28,19;
rezum. cap.54; 63,9

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom./ac. 20,5, 6; rezum. cap.28; 28,15, 17; 30,3;
rezum. cap.31; 31,1; rezum. cap.47; 47,10; 57,13
nãdeajde: sg. nom./ac. 25,4; 30,2, 15; 36,5, 15
nãdejdii: sg. gen. 32,18
(a) NÃIMI: v. IV
nãimind: gerunziu 46,6
NÃPÃSTUIT, -Ã: s.m./f.
(celui) nãpãstuit: s.m. sg. dat. 1,17
NÃPÂRCÃ: s.f.
nãpârca: sg. nom. 30,6
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., (Înv.) în loc.adv. de nãpraznã „dintr-o datã”
29,6; 40,24; 47,11; 48,3
NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
(a) NÃVÃLI: v. IV
va nãvãli: ind. viit.I. 3.sg. 3,5; 47,11
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg. 16,9

NECÃJIRE: s.f.; var. (Pop.) NÃCÃJIRE; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Dicþionariu
rumanesc, latinesc ºi unguresc. Din orenduiala excelenþii sale
preasfinþitul Ioann Bobb… în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L,
1822; tom II: M – Z, 1823.
nãcãjirea: sg. nom. rezum. cap.29
NECÃJIT, -Ã: adj.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjit: n. sg. ac. 58,10

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlire: sg. ac. 27,6
NÃVOD: s.n.
nãvodul: sg. ac. 19,8
NEAM: s.n.
neamului: sg. gen./dat. 1,4; 2.,4; 14,32; 26,15; 58,12; rezum.
cap.61
neamurile: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 11,10; 14,6, 12, 26; 25,7;
33,3; rezum. cap.34; 34,2; 40,15, 17; 41,1, 2, 4; rezum. cap.42;
43,9; 45,1; 49,6; 55,5; 60,3, 12; 63,17; 66,18, 20
neam: sg. ac./nom. 2,4; 10,6; 18,2; 58,2; 60,22
neamuri: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,26; 11,12; 45,20; 49,22;
52,15; 54,3; rezum. cap.60; 61,9; 66,19
neamurilor: pl. gen./dat. 9,1; 10,7; 13,4; 14,9; 16,8; 25,3; rezum.
cap.29; 29,7, 8; 42,6; 51,8; 66,19
neamul: sg. nom./ac. 9,3; 18,2, 7; 26,2; 38,12; 49,7; 53,8; 55,5;
rezum. cap.56; 66,8
neam: sg. ac., în loc. adv. pânã la neam ºi neam/din neam în
neam/în neam ºi în neam 13,20; 34,10, 17; 60,15; 61,4
neamuri: pl. voc. 34,1
neamul: sg. voc., în sintagma neamul Mieu 51,4
neamurile: pl. ac., în sintagmele neamurile neamurilor/neamurile
veacurilor „generaþiile trecute” 51,8, 9
neamurilor: pl. dat. adn. 55,4

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
necredincioasã: adj. f. pl. (cu des. -ã) nom. 1,23
necredincios: adj. m./n. sg. nom./ac. 21,2; 58,4; 65,2
(celui) necredincios: s.m. sg. dat. 3,11
(cel) necredincios: s.m. sg. nom./ac. 5,23; 11,4; 26,10; 55,7
necredincioºilor: s.m. pl. gen./dat. 13,11; 14,5; rezum. cap.26;
48,22; 57,21
(celor) necredincioºi: s.m. pl. gen. rezum. cap.30
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. 53,9; rezum. cap.57; rezum. cap.62
necredincioºii: s.m. pl. nom. rezum. cap.55; 57,20
necredinciosului: s.m. sg. gen. rezum. cap.57
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. nom. 9,18; rezum. cap.16
necredinþii: sg. gen. 58,6
NECURAT, -Ã: adj./s.
necuratului: s.m. sg. dat. rezum. cap.7
[cel] necurat: s.m. sg. nom. 52,1
necuraþi: s.m. pl. ac. 64,6
necurat: adj. m. sg. nom. 65,5
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiia: sg. ac. 30,22
necurãþiile: pl. ac. rezum. cap.64
NECURMAT: adv.
necurmat: 51,13; 52,5

NEASEMÃNAT, -Ã: adj.
neasãmãnata: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.40
NEBUN, -Ã: adj.
nebuni: m. pl. nom., în legãturã cu substantivul cãpetenii ( acordul
fãcut dupã înþeles) 19,11, 13
nebun: n. sg. ac. 19,11
nebunã: f. sg. ac. 44,25
(a) NEBUNI: v. IV
vor nebuni: ind. viit.I. 3.pl. 24,6

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
(sã) va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2
nãcãjaºt e: ind. prez. 3.sg. 19,20
va nãcãji: ind. viit.I. 3.sg. 24,1; 28,28
nãcãjiia: ind. imp. 3.sg. 51,13
a nãcãji: inf. prez. 58,5
[a fi] nãcãjiþi: pasiv inf. prez. rezum. cap.59
au fost nãcãjit: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 63,9
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 63,10
vei nãcãji: ind. viit.I. 2.sg. 64,12

NEDREPT, -EAPTÃ: adj./adv.
nedreapte: f. pl. nom./ac. 1,13; rezum. cap.10; 10,1
nedrepþi: m. pl. nom. 41,29
nedrept: adj. m. sg. nom. 55,7
nedrept: adv. 52,5
NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. nom./ac. 1,4; 10,1; 29,20; 31,2; 32,6; 53,9; 59,3,
4, 20; 60,18
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nedreptatea: sg. nom./ac. 5,7, 18; 6,7; 13,11; 14,21; 22,14; 27,9;
30,13; 33,2 4; 53,6; rezum. cap.60; 6 4,9
nedreptãþile: pl. nom./ac. 43,24, 25; 4 4,22; 50,1; 53,5, 11; 59,2,
12; rezum. cap.63; rezum. cap.6 4; 64,6; rezum. cap.65; 65,7
nedreptãþii: sg. gen. 59,6; 64,7
NEGREALÃ: s.f.
negreala: sg. ac. 1,18
NEGRIJÃ: s.f.; var NEGRIJE (aici) „lipsã de grijã”; „liniºt e
sufleteascã”
negrije: sg. nom. 32,17
negrijea: rezum. cap.35
NEGURÃ: s.f.
negurã: sg. ac. 44,22

NEMULÞUMIT OR, -T OARE: s.m./f.; var. (În v. ºi pop.)
NEMULÞÃMITOR, -TOARE (Înv. ºi r eg.) „nemulþumit”; (Înv.)
„rãzvrãtit”
[cei] nemulþãmitori: s.m. pl. nom. rezum. cap.42
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrate: n. pl. nom. 2,8
NEPOT, NEPOATÃ: s.m./F.
nepoþii: pl. nom. 65,23
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. 1,24; 9,11; 42,13; rezum. cap.49; 66,14
nepriiatinilor: pl. gen./dat. 59,18; rezum. cap.64; 64,2
nepriiatinilor: pl. dat. adn. 62,8; 66,6
nepriiatin: sg. ac. 63,10
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþã: sg. ac. 40,30
neputinþa: sg. ac. rezum. cap.41; rezum. cap.50

NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtori: pl. voc., în sintagma neguþãtori de la Sidon 23,2
neguþãtori: pl. nom. 23,8
neguþãtorii: pl. nom. 47,15

NEPUTREGÃIOS, -OASÃ: adj.; for maþia prefixatã nu este
înregis tratã în D LR.
neputregãios: n. sg. ac. 40,20

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtoriia: sg. nom. 23,3
neguþãtoriile: pl. nom. 23,18
neguþãtoria: sg. nom. 23,18; 45,14

NERODITOR, -TOARE: adj.
neroditoare: f. sg. gen. rezum. cap.5

NEÎNCETARE: s.f.
neîncetarea: sg. nom. rezum. cap.40

NERUªINOS, -OASÃ: adj. (Înv.) „neruºinat”
neruºinos: n. sg. ac. 33,19

NEÎNFRÂNARE: s.f.
neînfrânarea: sg. nom. rezum. cap.3

NESAÞ: s.n.
nesaþiului: sg. dat. rezum. cap.22

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
neînþelept: m. sg. nom. 32,5
neînþeleaptã: f. sg. nom. 44,20

NESLÃVIT, -Ã: adj.
neslãvitã: f. sg. nom. 52,14

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirile: pl. nom./ac. rezum. cap.50; 50,1; 53,5; 58,1; 59,12
nelegiuirea: sg. ac. 53,8
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.57
NELOCUIT, -Ã: s.; var. (Înv.)
(ceale) nelãcuite: s.n. pl. nom. 49,19
(cea) nelãcuitã: s.f. sg. nom. 51,3
NEMERNIC, -Ã: s.m./f./adj.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
(Înv. ºi reg.) „persoanã care a venit din altã parte”; „pribeag”,
„venetic”; (despre obiecte; adj.) „strãin”
nimearnicii: s.m. pl. nom. 5,17
nimearnicul: s.m. sg. nom. 14,1; 54,15
nimearnicului: sg. gen. 56,3, 6
nimernicilor: pl. gen. 60,10
nimearnicilor: pl. gen. 61,5
nimearnic: adj. n. sg. nom. 28,21

NETÃIAT, -Ã: s.m./f.
(cel) netãiat: s.m. sg. nom., în loc. s. cel netãiat împrejur 52,1
NETED, -Ã: adj./s. „(despre drumuri) fãrã hopuri”, „drept”,
„lin”; (Fig.; în relaþie cu verbul a vorbi) „clar”; „limpede”
neatede: forma este a unui adjectiv, dar contextul – degrabã va
grãi ºi neatede – impune adverbul; cf. lat. velociter loquetur et
plane) 32,4
neatede: adj. f. pl. ac. 40,4
neated: n. sg. ac. 62,10
(ceale) neatede: s.f. pl. ac. 49,9
NETREBNIC , -Ã: adj.
netreabnicã: f. sg. ac. 14,19
netreabnic: n. sg. nom. 33,8
netreabnice: n. pl. nom. 59,6, 7
NEUMBLAT, -Ã: adj./s.
neumblatã: adj. f. sg. nom. 35,1
(cea) neumblatã: s.f. sg. ac. 35,6; 43,19, 20

(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI (Înv. ºi reg.)
„a rãtãci fãrã rost”; „a pribegi”
a nimernici: inf. prez. 23,7

NEVINDECAT, -Ã: adj.
nevindecatã: sg. ac. 14,6

NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilostivi: m. pl. gen. 19,4

NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat: n. sg. ac. 59,7

NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilostivirea: sg. nom. rezum. cap.47

NISIP : s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 10,22; 48,19

NEMULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmirea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.42; rezum. cap.46;
rezum. cap.48
nemulþãmirii: sg. gen. rezum. cap.43

NOAPTE: s./adv.
noaptea: adv. 4,5; 15,1; 21,12; 26,9
noapte: s.f. sg. ac. 16,3
nopþile: s.f. pl. ac. 21,8
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noap tea: s.f. sg. ac. 21,11; 29,7; 30,29
nopþi: s.f. sg. gen. 24,20
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/zioa ºi noaptea/
toatã zioa ºi toatã noaptea 27,3; 28,19; 34,10; 60,11; 62,6

(a) NUMI: v. IV
va numi: ind. viit.I. 3.sg. 62,2
O

NOR: s.n.
nor: sg. nom./ac. 4,5; 19,1; 25,5; 44,22
norilor: pl. gen./dat. 5,6; 14,14
norul: sg. ac. 18,4
norii: pl. nom./ac. 45,8; 60,8

OAIE: s.f.
oaia: pl. nom./ac. 11,6; 13,14
oaie: sg. ac. 53,7
oi: pl. ac. 7,21; 53,6

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,3; 2,6; 3,5, 12, 15; 5,13, 14, 25; rezum.
cap.6; 7,17; 8,6, 12, 19; 9,2, 9, 13, 16, 19; 10,2, 22; 13,14; 14,20;
16,14; rezum. cap.17; 18,2, 7; 19,25; 23,13; 24,2; 25,3; 27,11;
28,11, 14; 29,13; 30,5, 6, 9, 19; 32,18; 33,19, 24; 34,5; 40,7;
42,22; rezum. cap.43; 43,8, 21; rezum. cap.44; 4 4,7; 47,6; 49,13;
51,7, 16, 22; 52,4, 5, 6, 9; 56,3; 60,21; rezum. cap.63; 63,8, 14,
18; 64,9; 65,2, 3, 19
norodului: sg. gen./dat. 1,4; 3,14; 6,9, 10; 7,2; 8,11; 10,6; 11,11,
16; 14,32; rezum. cap.18; 22,4; 24,4; rezum. cap.25; 25,8; 26,11;
28,5; 29,14; 30,26; rezum. cap.32; 32,13; 36,11; rezum. cap.41;
43,20; rezum. cap.49; 53,8; 57,14; 58,1; 62,10; 63,11; rezum.
cap.64; 65,10, 11, 18, 22; 66,6
norodul: sg. voc., în sintagmele norodul Gomorii/norodul Mieu
(mieu) 1,10; 3,12; 10,24; 26,20; 40,1; 51,4
noroade: pl. nom./ac. 2,3, 4; 13,4; 43,4; 49,22; 51,5; 62,10
norodului: sg. dat. adn. 3,7; 42,5, 6; rezum. cap.48; 49,8
noroadele: pl. nom./ac. 3,13; 14,2, 6; 17,13; 25,7; 30,28; 33,3,
12; 43,9; 60,2; 63,6
norod: sg. nom./ac./gen. 6,5; 7,8; 12,4; rezum. cap.32; 62,12
noroade: pl. voc. 8,9; 34,1; 49,1
noroadelor: pl. gen./dat. 10,13, 14; rezum. cap.11; 11,10; 17,12;
19,13; 23,3; 24,13; 25,6; 30,28; 42,1; 51,4; 56,7; 61,9
noroadelor: pl. dat. adn. 55,4

OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagmele Domnul oastelor/Domnului oastelor/
Dumnezeul oastelor/Dumnezeului oastelor 1,9, 24; 2,12; 3,1, 15; 5,7,
9, 16, 24; 6,3, 5; 8,13, 18; 9,7, 13, 19; 10,16, 23, 24, 26, 33; 13,4, 13;
14,22, 23, 24, 27; 17,3; 18,7; 19,4, 12, 16, 17, 18, 20, 25; 21,10; 22,5,
12, 14, 15, 25; 23,9; 24,23; 25,6; 28,5, 22, 29; 29,6; 31,4, 5; 37,16,
32; 39,5; 44,6; 45,13; 47,4; 48,2; 51,15; 54,5
oas tea: sg. nom./ac. 14,31; 24,21; 34,2, 4; rezum. cap.37; 40,26
oastea: sg. dat. (cu a + toatã) 45,12
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 16,10
(s-)au f ost obicinuit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. 23,1
(a) OBLÃDUI: v. IV
oblãduiesc: ind. prez. 1.sg. 48,17
OBLÃDUITOR, -TOARE: s.m./f.
oblãduitoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.44
oblãduitoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.48
OBORÂRE: s.f.; vezi DOBORÂRE
(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

NOROI: s.n. (Neob.; fig.) „cantitate mare de oamnei, de lucruri,
de fapte etc.”, „mulþime”
noroiu: sg. nom. 60,6

(a se) OBOSI: v. IV
(sã) va obosi: ind. viit.I. 3.sg. 44,12

(a) NOROI: v. IV
noroiaºte: ind. prez. 3.sg. 66,12

OBOSIRE: s.f.
obosiri: pl. ac. 46,1

NOU, NOUÃ: adj./adv./s.
noao: adj. f./n. pl. ac. 1,14; 42,10; 65,17; 66,22
nou: adj. n. sg. nom. 62,2; 65,17; 66,22
nou: adv. 41,15
(ceale) noao: s.n. pl. ac. 42,9; 43,19; 48,6

OBOSIT, -Ã: adj./s.
(cel) obosit : s.m. sg. ac. 28,12
(celui) obosit : s.m. sg. dat. 40,29
obosit : adj. m. sg. nom. 29,8; 50,4
OBRAZ: s.n.
obr aze: pl. nom. 13,8
obr azul: sg. ac. 50,6

NUIA: s.f.
nuiale: pl. ac. 53,2

OBRAZNIC, -Ã: adj.
obr aznici: m. pl. ac. rezum. cap.56

NUMÃR: s.n.
numãrului: sg. gen. 21,17
numãr: sg. ac. 40,26

OBRÃZNICIE: s.f.
obrãzniciia: sg. nom. rezum. cap.66

(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) numãrã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
(sã) vor numãra: ind. viit.I. 3.pl. 10,19
aþi numãrat: ind. pf.c. 2.pl. 22,10
numãra-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 65,12
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 4,1; 7,14; rezum. cap.8; 8,3; 9,6; 12,4; 14,22;
24,15; 26,8, 13; 29,23; 30,27; 41,25; 42,8; 43,1, 7; 44,5; 45,3, 4;
47,4; rezum. cap.48; 48,1, 2, 9, 19; 49,1; 50,10; 51,15; 52,5, 6;
54,5; 56,6; 57,15; 59,19; 62,2; 63,14, 19; rezum. cap.64; 64,2, 7;
65,1, 15; 66,5, 22
nume: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 40,26; 56,5; 62,2; 63,12; 65,15
numelui: sg. gen./dat. 18,7; 25,1; 60,9

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. rezum. cap.3; 23,9; 30,3; rezum. cap.50
ocara: sg. nom./ac. 4, 1; 22,18; 25,8; 47,3; 51,7; 54,4
ocarã: sg. ac., în loc. adj. de ocarã „ruºinos”; „com promiþãtor”
rezum. cap.53
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,15, 16; 2,11; 3,8; 5,15, 21; 6,5, 10; 17,7; 29,10,
18; 30,20; 32,3; 33,15, 17, 20; 35,5; 37,17; 38,3, 14; 40,26; 42,7;
43,4; 44,18; 49,5, 18; 51,6; 52,10; 59,15; 60,4; 65,12, 16; 66,4
ochilor : pl. gen. 3, 16; 10,12; 11,3; 13,16; 37,23; 49,16
ochiul: sg. nom. 13,18; 64,4
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ochi: pl. ac. 43,8; 59,10
ochiu: sg. ac. 52,8
OCOL: s.n.
ocol: sg. ac. 29,3
ocolul: sg. ac., în sintagma ocolul pãmântului „rotundul pãmântului”
40,22
ODAIE: s.f.
odãi: pl. nom. 34,13
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom./ac. 14,3; 23,12; rezum. cap.32; 32,18; 34,14;
rezum. cap.57; 58,11, 12; rezum. cap.66
odihna: sg. nom. 28,12
odihnii: sg. dat. adn. 66,1
(a se) ODIHNI: v. IV (Înv.) „a se potoli”; „a se astâmpãra”; „a
avea liniºt e, pace din partea cuiva”; „a înceta”
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 11,2; 51,4
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 13,20
a (sã) odihni: inf. prez. 14,1; 30,32
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 14,4
odihnitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,7
vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 17,2
odihnit-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,8
(vã) veþi odihni: ind. viit.I. 2.pl. 30,15
odihneascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 57,2
ODOR: s.n.
odor: sg. ac. 66,20
ODOS: s.n. „ovãz sãlbatic”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum, editat de Gáldi László, în 1944, la Budapesta.
odosul: sg. ac. 28,25
ODRASLÃ: s.f.
odrasla: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 14,22; 15,6; 25,5
odrazla: sg. nom. 4,2; 5,7, 24; 34,1; 60,21; 61,9
odraslele: pl. nom. 16,8
odraslã: sg. ac. 17,10

OM: s.f.
oameni: pl. ac., în sintagma cei ucigaºi de oameni „asasini” (traducere
dupã lat. homicida, -ae) 1,21
oamenilor: pl. gen./dat. 2,11, 17; 7,13; 44,15; 51,7; rezum. cap.58;
66,24
oameni: pl. nom./ac. 3,25; 6,12; 24,6; 29,21; 30,17; rezum. cap.41;
41,12; 43,4; 44,11; 52,14; 53,3
oameni: pl. voc., în sintagma oameni hulitori 28,14
oamenii: pl. nom. 29,19; 33,8; 39,3; 41,11, 12; 45,14
omul: sg. nom./ac. 2,9, 20, 22; 3,2, 6; 5,7, 15; 7,21; 9,19; 13,12; 14,18;
17,7; 19,2; 31,7; 32,2; 36,6; 42,13; 45,12; 55,7; 56,2; 58,5; 66,3
omului: sg. gen . 2,11; 13,7; 22,6; 31,8; 51,12; 56,2
om: sg. nom./ac. 6,5, 11; 21,9; 31,3; 38,11; 44,13; 46,11; 47,3;
50,2; 51,12; 59,16; 63,3
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omenesc: n. sg. ac./gen. 8,1; rezum. cap.61
omeneascã: f. sg. nom./ac. 29,13; 31,8; rezum. cap.40
omeneºti: m./f./n. pl. ac. rezum. cap.31; 37,19; 52,14
(a) OMORÎ: v. IV
omoarã: ind. prez. 3.sg. 66,3
ONOCENTAUR: s.m. „mons tru f abulos, jumãtat e mãgar ºi
jumãtat e om” (cf. A.T. Laurian, I.C. Massim, Dicþionarul limbei
române, vol. I-II, Bucur eºti, 1871-1876).
onoþentauri: pl. ac. (reprezintã adap tarea lat. onocentaurus) 34,14
ONOCROTAN: s.m. „pelican” (cf. Indice 2Lg)
onocrotanul: sg. nom. 34,11
(a se) OPÃRI: v. IV
sã (vã) opãriþi: conj. prez. 2.pl. 5,11
(a) OPRI: v. IV
opresc: ind. rpez. 3.pl. rezum. cap.59

(a) ODRÃSLI: v. IV
va odrãsli: ind. viit.I. 3.sg. 18,5; 27,6
vor odrãsli: ind. viit.I. 3.pl. 44,4
odrãzleascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 45,8
vor odrãzli: ind. viit.I. 3.pl. 66,14
ODRÃSLIRE: s.f.; (Înv. ºi pop.) „încolþire”; „înmugurire”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la
Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul, luna lui octombrie,
care s-au tipãrit acum întîiu rumâneste…, 1776.
odrãslire: sg. ac. 18,5
OGLINDÃ: s.f.
oglindele: pl. ac. 3,23
oglinde: pl. ac. 21,5

ORB, OARBÃ: s./adj.
orbilor: s.m. pl. gen. 29,18; 35,5; 42,7
(cei) orbi: s.m. pl. ac. 42,16
(cei) orbi: s.m. pl. voc. 42,18
orbii: s.m. pl. ac. 59,10
orb: adj. m./n. sg. nom./ac. 42,19; 43,8
orbi: adj. m. pl. nom./ac. rezum. cap.56; 56,10
(a se) ORBI: v. IV
(sã) va orbi: rezum. cap.6
orbeaºte: imperativ 2.sg. 6,10
[a fi] orbiþi: pasiv inf. prez. rezum. cap.59
ORIX: s.m. „gazelã”; cuvântul nu es te înr egistrat în DLR ;
reprezintã adap tarea cuvântului or yx din textul latinesc.
orixul: sg. ac. 51,20

OLIVÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „mãslinã”; (aici ºi) „mãslin”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ion
Budai-Deleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc
(…). În patru tomuri [Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române,
cotele 3728 – 3731].
olivei: sg. gen. „mãslinului” 17,6
olive: pl. ac. „mãsline” 17,6
OLAR: s.m.; var. (Înv.) OLARIU
olariului: sg. gen./dat. 29,16; 30,14; 45,9
olariul: sg. ac. 41,25

OLTAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OLTARIU
oltar: sg. ac. 6,6
oltare: pl. ac. 17,8
oltariul: sg. nom./ac. 19, 19; 56,7; 60,7
oltariului: sg. gen. 27,9; 36,7
oltarele: pl. ac. 36,7

ORZ: s.n.
orzul: sg. ac. 28,25
OS: s.n.
oasãle: pl. ac. 38,13
oasele: pl. nom./ac. 58,11; 66,14
(a se) OSÂNDI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OSINDI
(sã) osindeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
sã osândeascã: conj. pr ez. 3.sg. 50,9
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OSPÃÞ: s.n.
ospeaþele: pl. ac. 5,12
ospãþu: sg. ac. 25,6
ospãþul: sg. nom. 25,6

PAI: s.n.
paie: pl. ac. 11,7; 65,25
paiele: pl. nom. 25,10
paiu: sg. ac. 47,14

OSTAª: s.m.
ostaºu: sg. nom. 3,2; 42,13

PAJURÃ: s.f.; var. (Înv.) PAJERÃ
pajerã: sg. ac. 40,31

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. nom./ac. 14,3; 45,14; 55,2
ostenealã: sg. ac. 43,23, 24; 59,4

PALMÃ: s.f.
palma: sg. ac. 40,12

(a se) OSTENI: v. IV
ostenit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,14
[e] os tenindu-sã: ind. prez. perifr. (Neob.; cf. lat. est laborans) 5,27
au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 16,12
(t e) vei osteni: ind. viit.I. 2.sg. 33,1
(sã) va os teni: ind. viit.I. 3.sg. 40,28
(sã) vor osteni: ind. viit.I. 3.pl. 40,30, 31; 65,23
ai ostenit: ind. pf.c. 2.sg. 43,22
(te-)ai ostenit: ind. pf.c. 2.sg. 47,12; 57,10; 62,8
(te-)ai fost ostenit: ind. m.m.c.pf. 2.sg. 47,15
(M-)am ostenit: ind. pf.c. 1.sg. 49,4
(S-)au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 53,11
OSTROV: s.n.
os troavele: pl. nom./ac. 11,11; 24,15; 40,15; 41,1, 5; 42,4; 51,5; 60,9
ostrovului: sg. gen. 20,6
ostrov: sg. ac. 23,2, 6
ostroave: pl. voc. 42,10; 49,1
ostroave: pl. ac. 42,12, 15; 59,18; 66,19
OªTEAZÃ: s.f. (reg. Trans.) „cartier situat la marginea unui
oraº”, „suburbie”; (la pl.) „grup izolat de case la marginea satului”;
aici prima at estare; cf. MDA, unde prima atestare es te la Samuelis
Klein, Dictionarium valachico-latinum, editat de L. Gáldi la
Budapes ta, în 1944).
oºteazele: pl. nom. 16,8
(a) OªTI: v. IV
a oºti: inf. prez. 7,1
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 11,13; 19,2
oºtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,1
au oºtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,7; 63,10
oºtind: gerunziu 37,8
sã oºtascã: conj. prez. 3.sg. 37,9
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 41,11, 12

PARDOS: s.m. (Înv.) „panterã”
par dosul: sg. nom. 11,6
PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 17,14; 18,1; 44,20
par tea: sg. nom./ac. 57,6; 61,7
parte: sg.ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã „fiinþã de sex
bãr bãtesc” 66,7
pãrþile: pl. ac. rezum. cap.49; 57,6
PAS: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PAª
paºilor: pl. gen. 3,12
paºu: sg. ac. 3,16
paºii: pl. nom./ac. 26,6; 59,8
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paser ea: sg. nom./ac. 14,29; 16,2; 46,11
paseri: pl. nom. 18,6
paserilor : pl. dat. 18,6
paserile: pl. ac. 31,5
(a se) PAªTE: v. III
(sã) v or paºte: ind. viit.I. 3.pl. 5,17; 11,7; 14,30; 49,9; 65,25
(sã) va paºt e: ind. viit.I. 3.sg. 27,10
paºte(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 30,23
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 40,11
vor paºte: ind. viit.I. 3.pl. 61,5
aþi pãscut: ind. pf.c. 2.pl. 3, 14
PAVÃZÃ: s.f.
pa vãza: sg. nom./ac. 21,5; 22,6; 37,33
PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 21,8

OU: s.n.
oaole: pl. nom./ac. 10,14; 59,5
P
PACE: s.f.
pacea: sg. nom./ac. 26,3; 32,17; 48,18; 52,7; 57,2, 19; 59,8;
rezum. cap.60
pace: sg. nom./ac. 26,3, 12; 27,5; 38,17; 39,8; 45,7; 48,22; rezum.
cap.57; 57,19, 21; 6 0,17
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 41,3; 55,12
pace: sg. ac., în sintagmele aºezãmânt de pace/aºezãmântul de
pace/legãturã de pace 49,8; 54,10; 61,8
pãcii: sg. gen./dat. 9,7; rezum. cap.32; 32,18; 33,7; 53,5; rezum.
cap.5 4; 54,13; 59,8; 66,12
pãcii: sg. gen., în sintagma Împãratul pãcii 9,6
pãci: sg. gen. rezum. cap.52
PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. ac. 51,17, 22
pãharului: sg. gen. 51,17, 22

PAPURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PAPORÃ
paporã: sg. ac. 55,13

PÃCAT: s.n.
pãcate: pl. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.5; rezum. cap.24; rezum.
cap.55
pãcat ele: pl. nom./ac. 1,18; rezum. cap.3; rezum. cap.5; 38,17;
40,2; 43,24, 25; 44,22; r ezum. cap.53; 53,12; 58,1; 59,2, 12
pãcatul: sg. nom./ac. 3,9; 5,18; 6,7; 27,9
pãcat : sg. ac. 30,1; 31,7; 53,10
PÃCÃTOS, -OASÃ: s./adj.
pãcãt os: adj. n . sg. dat. 1,4
pãcãt oºi: s.m. pl. ac. 1,28
pãcãt oºii: s.m. pl. ac. 13,9
(cei) pãcãt oºi: s.m. pl. nom. 33,14
pãcãt osul: sg. nom. 65,20
(a) PÃCÃTUI: v. IV
vor pãcãtui: ind. viit.I. 3.pl. 24,6
a pãcãtui: inf. prez. 29,21; 59,13
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 42,2 4; 64,5
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 43,27
PÃCIUIRE: s.f.
pãciuirea: sg. ac. 60,10
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PÃ RINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 14,21; 65,7
pãrinþii: pl. nom. 37,12; 64,11

PÃIANJEN: s.m.; var. PAINJIN
painjinului: sg. gen. 59,5
(a) PÃIENJENI: v. IV; var . (Reg.) (a) PÃINJENI
vor pãin jeni: ind. viit.I. 3.pl. 32,3
PÃMÂNT: s.n.
pãminte: sg. voc. 1,2
pãmântul: sg. nom./ac. 1,7; 2,7, 8, 19, 21; 6,3, 11; 7,16, 18;
9,1, 19; 10,14; 11,4, 9, 16; 12,5; 13,5, 9, 1 3, 14; 14,1, 2, 7, 16,
20, 21, 26; 16,4; 18,2; 19,17, 18, 20; 21,14; 23,1, 10, 13; 24,1,
3, 4, 5, 6, 19, 20; 25,8; 26, 1, 10, 19, 21; 27,13; 28,22, 24;
30,6, 24; 32,13; 33,9, 17; 34,1, 6, 7, 9; 36,10, 17, 18; 37,7, 16,
38; 38,11; 41,25; 42,5; 44,24; 45,8, 12, 18; 48,13; 49,8; 51,6,
13, 16, 23; 53,8; 55,10; 57,13; 60,2, 18, 21; 61,11; 62,4; 66,1,
8, 22
pãmântului: sg. gen ./dat. 1,19; 2,10, 19; 4,2; 5,8, 26; 6,12;
7,22; 8,8; 11,4, 12; 14,9; 15,9; 16,1; 18,1, 6, 7; 19,19, 24; 23,8,
9, 17; 24,4, 11, 13, 16, 17, 18, 21; 26,15, 18, 21; 29,6; 30,23;
37,16, 20; 40,12, 21, 22, 23, 28; 41,5, 9; 42,10; 43,6; 4 4,23;
45,2, 19, 22; 48,20; 49,6; 52,10; 58,14; 62,11
pãmânt : sg. ac. 3,26; 5,30; 8,22; 14,12; 18,3; 2 1,1, 9; 22,18;
24,21; 25,12; 26,5, 9, 18; 28,2; 29,4; 30,23; 32,2; 36, 17; 39,3;
40,24; 42,4; 45,9; 47,1; 49,23; 51,6; 53,2; 54,9; 55,9; 62,7;
63,6; 65,16, 17
pãmântul: sg. gen. (cu a + tot) 10,23; 54,5
pãmântului: sg. gen. în loc. s. preste faþa pãmântului/f aþa
pãmântului „(în) lume” 23,17; 27,6
pãmântule: sg. voc. 49,13
pãmântului: sg. gen., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
rezum. cap.66

PÃR: s.m.
pãrul: sg. ac. 3,24; 7,20
(a se) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,4
(sã) va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 1,8; 7,16
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 1,28; 58,2
pãrãsite vor fi/vor fi pãrãsite: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 17,2, 9
pãrãsind: gerunziu rezum. cap.22
pãrãsând: gerunziu rezum. cap.31
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 41,17
am pãrãsit : ind. pf.c. 1.sg. 42,16
pãrãsit a fi/a fi pãrãsit: pasiv inf. prez. rezum. cap.49; rezum.
cap.63
pãrãsitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 49,14
pãrãsascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 55,7
a fi pãrãsiþi: pasiv inf. prez. rezum. cap.59
ai fost pãrãsitã: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 60,15
sânt pãrãsiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.63
aþi pãrãsit: ind. pf.c. 2.pl. 65,11

PÃRÃSIT, -Ã: adj./s.
pãrãsite: adj. n. pl. nom. 10,14
pãrãsitã: adj. f. sg. nom. 62,12
pãrãsit: adj. m. sg. nom. 64,10
(cea) pãrãsitã: s.f. sg. nom. 49,21

PÃROS, -OASÃ: s.m./f.
(cei) pãroºi: s.m. pl. nom. 13,21
(cel) pãros: s.m. sg. nom. 34,14
PÃRTAª, -Ã: s.m./f.
pãr taºii: s.m. pl. nom. 44,11
PÃSTOR: s.m.; var. (În v.) PÃSTORIU
pãstorii: pl. nom./ac. 13,20; 56,11; 63,11
pãstori: pl. ac. 31,4
pãstorilor: pl. gen. 38,12; r ezum. cap.56
pãstoriul: sg. nom./ac. 40,11; 44,28
PÃSTURÃ: s.f. (Reg.; Trans.) „ºervet, ºt ergat în care se învelesc
la þarã alimentele transportate la câm p”; „legãturã”
pãsturã: sg. ac. 38,21
(a) PÃªI: v. IV
pãºea: ind. imp. 3.pl. 3,16
pãºi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 27,4
va pãºi: ind. viit.I. 3.sg. 33,21
pãºind: gerunziu 51,14; 63,1
pãºaºte: ind. prez. 3.sg. 65,2
PÃªUNE: s.f.
pãºunea: sg. nom./ac. 7,25; 34,13; 49,9
pãºune: sg. nom./ac. 32,14; 37,27

PÃNURÃ: s.f. „þesãturã”; „pânzã”
pãnura: sg. ac. 64,6

PÃRÃSIRE: s.f.
pãrãsirea: sg. ac. rezum. cap.5

PÃRINTESC , -EASCÃ: adj.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRINÞESC ,
-EASCÃ
pãrinþasca: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.27

(a) PÃÞI: v. IV (Înv.) „a suferi chinuri f izice sau morale”, „a
îndura”
paþu: ind. prez. 1.sg. 38,14
(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 26,2; 56,6
pãziia: ind. imp. 3.pl. 29,20
fiind pãzitã: pasiv gerunziu rezum. cap.54
pãziþi: imperativ 2.pl. 56,1
pãzând: gerunziu 56,2
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 56,4
PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitoriule: s.m. sg. voc. 21,11
pãzitoriul: s.m. sg. nom. 21,12
pãzitori: s.m. pl. ac. 62,6
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânii: sg. gen. 3,1
pâne: sg. nom./ac. 3,7; 30,20; 33,16
pâinea: sg. nom./ac. 4,1; 58,7; 65,25
pâni: pl. ac. 21,14
pânea: sg. nom. 28,28; 30,23; 51,14
pâinilor: pl. gen. 36,17
pâini: pl. ac. 44,15, 19; 55,2
pâine: sg. ac. 55,10

PÃRÃSITOR, -TOARE: adj.
pãrãsitori: m. pl. dat. 30,1

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
(s-)au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg. 24,5
sã pângãreascã: conj. prez. 3.sg. 56,2, 6
am pângãrit: ind. pf.c. 1.sg. 63,3

(a) PÃREA: v. III
va pãrea: ind. viit.I. imper. 17,11; 23,5

PÂNGÃRIT, -Ã: ad j.
pângãrit: m./n. sg. nom. 6,5; 14, 19; 52,11
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PIATRÃ: s.f. „rocã”; „mineral cristalizat cu aspect frumos, cu culori
variate, cu duritate mare, care se foloseºte, de obicei, la confecþionarea
bijuteriilor”; „stâncã”; „gheaþã”; „substanþã chimicã”
piatrã: sg. nom./ac. 2,10; 22,16; 28,16; 37,19; 48,21; 50,7
pie trilor: pl. gen. 2, 19, 21; 7,19
pie trile: pl. ac., în sintagma pietrile scumpe 3,21
pietrile: pl. ac. 5,2; 27,9; 54,11; 62,10
piatra: sg. ac. 10,26; rezum. cap.16; 16,1; 48,21; 51,1
pie tri: pl. ac. 9, 10; 17,1; 33,16; 54,12; 57,5; 60,17
piatra: sg. ac., în sintagmele piatra smintealii/piatra scandalii/
piatra unghiului „piatrã de temelie” 8,14; r ezum. cap.28
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã de grindine 30,30
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã pucioasã 30,33; 34,9
pietrii: sg. gen. 32,2; 42,11
pie tri: pl. ac., în sintagma pie tri scumpe rezum. cap.54

pângãrite: f. sg. nom./ac. 6,5; 59,3
pângãritã: f. sg. nom. 65,4
PÂNTECE: s.n.
pânt ecele: sg. nom./ac. 13,18; 16,11; 46,3; 49,1
pânt ece: sg. ac. 44,2, 2 4; 48,8; 49,1, 5
pântecelui: sg. gen. 48,19; 49,15
PÂNZÃ: s.f.
pânza: sg. ac. 25,7; 59,5
pânzã: sg. ac. 30,1
pânzele: pl. nom. 59,6
PÂRÃ: s.f.
pâri: pl. ac. 58,4
PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi r ar) PÃRÃU
pãr aiele: pl. nom./ac. 8,7; 19,6; 32,2; 37,25
pãraie: pl. nom./ac. 11,15; 30,25; 33,21

(a) PICA: v. I
picã: ind. rpez. 3.pl. 1,30
PICÃTURÃ: s.f.
picãtura: sg. ac. 40,15

PÂRJOLIT, -Ã: adj.
pârjolite: n. pl. nom. 13,8
PECETLUIT, -Ã: adj.
pecetluite: f. sg. gen. 29,11
pecetluitã: f. sg. nom. 29,11
PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.14; rezum. cap.27;
rezum. cap.28
pedeapsã: sg. nom. rezum. cap.32
PEPENIªTE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi
unguresc . Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann
Bobb… în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L, 1822; tom II: M –
Z, 1823.
pepeniºte: sg. ac. 1,8
PERECHE: s.f.; var. (Reg.) PÃRECHE
pãrechi: pl. ac. 5,10
PERETE: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreatele: sg. ac. 22,6; 25,4; 59,10
pãreate: sg. ac. 38,2
PERSAN: s.m. „persoanã care fãcea parte din populaþia de bazã
a Persiei sau care era originarã de acolo”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Georgie ªincai din
ªinca, Hronica românilor ºi a mai multor neamuri (…) [II], [Tom]
I – III, Iaºi 1853 –1854.
perseani: pl. ac. rezum. cap.21
PESCAR: s.m.
pescarii: pl. nom. 19,8
PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. 19,10
peºtii: pl. nom. 50,2
PEªTERÃ: s.f.
peºterile: pl. ac. 2,19, 21
peºteri: pl. ac. 32,14
peºterea: sg. ac. 51,1
(a) PETRECE: v. III
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 11,6; 13,21; 14,30
petreaceþi: ind. rpez. 2.pl. 18,3
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. 25,10
au petrecut: ind. pf.c. 3.sg. 26,10

PICIOR: s.n.
piciorului: sg. gen., în loc. adv. de la talpa piciorului pânã la creaºtetul
capului 1,6
picioarele: pl. nom./ac. 3,16; 6,2; 20,2; 23,7; 26,6; 28,3; 41,3;
52,7; 59,7
picioarelor: pl. gen./dat. 7,20; 36,12; 49,23; 60,13, 14; 66,1
piciorul: sg. nom./ac. 26,6; 32,20; 58,13
piciorului: sg. gen. 37,25
PIELE: s.f.
pieile: pl. ac. 54,2
PIEPTAR: s.n.
teptariu: sg. ac. 3,24
(a) PIEPTÃNA: v. I „a dãrãci”
teaptãnã: ind. prez. 3.pl. 19,9
(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”; „a nimici”
sã piarzã: conj. prez. 3.pl. 13,5
ai pierdut: ind. pf.c. 2.sg. 14,20; 26,14
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 14,22; 65,8
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 24,1
era pierduþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 27,13
a pierde: inf. prez. 30,28; 32,7
sã pierzu: conj. prez. 1.sg. 36,10
pierde: imperativ 2.sg. 36,10
a piiarde: inf. prez. 54,16
PIERDERE: s.f. (Eufem.) „ucidere”; „nimicire”
pierdere: sg. ac. 51,13, 14
(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,13; 15,6
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 11,13; 41,11; 51,6; rezum. cap.60
a peri: inf. prez. 14,30
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 22,25; 29,14; rezum. cap.50; 56,5;
60,12
ar fi perit: cond. pf. 3.sg. 48,19
sã pieiu: conj. prez. 1.sg. 38,17
sã pieri: conj. prez. 2.sg. 48,9
piiare: ind. prez. 3.sg. 57,1
PIETRICEA: s.f.
pietricealele: pl. ac. 48,19
PILÃ: s.f.
pilã: sg. ac. 44,12
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va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 26,5; 31,3
pleacã: imper ativ 2.sg. 37,17
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.pl. 44,15; 59,8
(sã) pleacã: ind. prez. 3.sg. 44,17
pleacã(-te): imperativ 2.sg. 51,23
plecaþi: imperativ 2.pl. 55,3

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.5; 14,4; rezum. cap.51
(a) PIPÃI: v. IV
pipãit-am: ind. pf.c. 1.pl. 59,10
PIPÃIRE: s.f.
pipãire: sg. nom. 32,14

PLECAT, -Ã: adj.
plecate: f. sg. gen. 32,2
plecatã: f. sg. ac. 49,23
plecaþi: m. pl. nom. 60,14

PIªAT: s.n.
piºatul: sg. ac. 36,12
PITHON: s.m. „prezicãtor”; cu acest sens, cuvântul nu es te
înregistrat în DLR; reprezintã încer carea traducãt orului de a adapta
lat. pyth¹n, -¹nis „prezicãt or”, „ghicitor”.
pithonului: sg. gen. 29,4
PITHONIC: s.m. „prezicãtor”; cuvântul nu este înregistrat în
DLR (Cf. PITHON).
pithonici: pl. ac. 8,19; 19,3
(a se) PITULA: v. I
(sã) vor pitula: ind. viit.I. 3.pl. 23,18
PLAªCÃ: s.f. „pelerinã lungã”; „mantie”
plaºca: sg. nom./ac. 28,20; 59,17

PLATOªÃ: s.f.
platoºa: sg. ac. 59,17
platoºea: sg. ac. 61,3
(a) PLÃCEA: v. II
plac: ind. prez. 3.pl. 30,10
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg. 42,1
vor plãcea: ind. viit.I. 3.pl. 56,7
au plãcut: ind. pf.c. impers., în structura v. dislocatã bine au plãcut
62,4

(a) PLÃSMUI: v. IV; var. (a) PLÃZMUI
am plãzmuit: ind. pf.c. 1.sg. 37,26
(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 15,5; 30,19
voiu plânge: ind. viit.I. 1.sg. 16,9; 22,4
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 19,8; 33,7
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
a plânge: inf. prez. rezum. cap.22
plâns-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,4, 7; 33,9
vei plânge: ind. viit.I. 2.sg. 30,19
plângeþi: imperativ 2.pl. 32,12
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 38,3
plângea: ind. imp. 3.pl. 57,18
plâng: ind. prez. 3.pl. 61,2, 3
plângeþi: ind. prez. 2.pl. 66,10
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 15,2, 3; 16,9; 22,12; 38,3; 61,3
plângerilor: pl. gen. 22,5
plângerii: sg. gen. 65,19
(a se) PLECA: v. I
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 9,20; 17,7, 8; 45,24
sã (vã) plecaþi: conj. prez. 2.pl. 10,4
(sã) vor pleca: ind. viit.I. 3.pl. 14,16
sã (se) pleace: conj. prez. 3.sg. 19,15

PLEªUIRE: s.f. „radere pe cap”; cuvântul nu este înregistrat în
MDA.
pleºuire: sg. ac. 22,12
PLIN , -Ã: adj.
plin: n. sg. nom. 6,3
plinã: f. sg. nom. 13,9; 22,2
pline: f. pl. nom. 22,7; 30,27; 33,4
plini: m. pl. nom. 51,20
(a se) PLINI: v. IV
vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 19,21
plinind: gerunziu 44,26
plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.45
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.48; rezum. cap.51
(sã) vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 60,20
sã plineascã: con j. prez. 3.sg. 65,20

PLATÃ: s.f.
plata: sg. nom. 40,10; 62,11

PLÃCUT, -Ã: adj.
plãcutã: sg. ac. 49,8

(a) PLESNI: v. IV; var . (a) PLEZNI
vor plezni: ind. viit.I. 3.pl. 55,12

PLINIRE: s.f.; aici prima at estare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului,
Mineiul, luna lui oct ombrie, care s-au tipãrit acum întîiu
rumâne ºte…, 1776.
plinirea: sg. nom./ac. 34,1; 42,10
PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. nom. 30,23; 44,14; 55,10
PLOSCULIÞÃ: s.f.
plosculiþa: sg. ac. 10,33
(a) PL OUA: v. I
sã ploaie: conj. prez. 3.pl. 45,8
PLUG: s.n.
plugurile: pl. ac. 17,9
PLUGAR: s.m.
plugariul: sg. nom. 28,24
POAMÃ: s.f.
poame: pl. ac. 37,30
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom./ac. 3,26; 24,12; 26,2; 38,10; 45,1, 2; 54,12;
60,11, 18
porþ: pl. ac. 13,2
poartã: sg. voc. 14,31
poartã: sg. ac. 22,7; 28,6; 29,21
porþi: pl. ac. 62,10
(a se) POCÃI: v. IV
(sã) pocãiesc: ind. rpez. 3.pl. rezum. cap.59
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. nom./ac. 3,18; 33,17; 35,2
podoabã: sg. nom./ac. 49,18; 53,2

106

INDICE

PROROCIIA LUI ISAIE
POVARÃ: s.f.
povar a: sg. nom. 15,1; 17,1; 19,1; rezum. cap.21; 21,1, 11, 13;
22,1; 23,1
povarã: sg. ac. 46,1

POFTÃ: s.f.
pof tei: sg. gen. rezum. cap.3
pofta: sg. ac. 26,8
POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE

(a se) POVÃÞUI: v. IV
vor povãþui: ind. viit.I. 3.pl. 32,1
voiu povãþui: ind. viit.I. 1.sg. 42,16
(vã) veþi po vãþui: ind. viit.I. 2.pl. 55,12

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polata: sg. ac. 39,7

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
povãþuitori: s.m. pl. ac. 32,8
povãþuitoriu: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.49; 55,4; 63,14

(a) POMENI: v. IV
pomeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.52
sã pomeneºti: con j. prez. 2.sg. 64,9

(a) POVESTI: v. IV
va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 43,21

POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. ac. 22,16; 65,17
pomenirea: sg. nom./ac. 23,16; 26,8, 14; 57,8
PONOSLU: s.f. (Înv. ºi reg.) „plângere”; (Înv.) „defãimare”,
„ruºine”
ponoslu: sg. ac. rezum. cap.43

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pr avul: sg. nom./ac. 5,24; 16,4
praf: sg. ac. 26,19; 29,4; 40,15; 52,2
pr aful: sg. nom./ac. 17,13; 49,23; 65,25

PORC: s.m.
porc: sg. ac. 65,4; 66,3, 17
(a se) PORNI: v. IV
(sã) porneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33

PRAG: s.n.
pragul: sg. nom. 6,4

PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. ac. 5,28; 28,2

PRAZNIC: s.n.
praznicile: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,14
praznice: pl. ac. 1,13
praznicele: pl. nom. 29,1
praznicului: sg. gen. 30,29

PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþa: sg. ac. 38,14
porumbiþele: pl. ac. 59,11; 60,8
PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 11,14; 29,13
poruncilor: pl. gen. rezum. cap.48
poruncile: pl. ac. 48,18; rezum. cap.56
(a se) PORUNCI: v. IV
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 5,6
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; 28,10, 13
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 10,6
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 13,3; 45,12
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,4; 23,11; 34,16; 38,21; 48,5
(sã) porunceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.20
poruncise: ind. m.m. c.pf. 3.sg. 36,21
porunciþi: imperativ 2.sg. 45,11
PORUNCITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) PORUNCITORIU
poruncitoriu: s.m. sg. ac. 55,4
POST: s.n.
postul: sg. nom./ac. rezum. cap.58; 58,5, 6
postului: sg. gen. 58,3
post: sg. ac. 58,5
(a) POSTI: v. IV
am postit: ind. pf.c. 1.sg. 58,3
postiþi: ind. prez. 2.pl. 58,4
sã postiþi: conj. prez. 2.pl. 58,4
(a se) POTICNI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) POTIGNI
(sã) potigneaºte: ind. prez. 3.sg. 63,13
POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC, -Ã
protivnicii: s.m. pl. ac. 26,11; 49,26; rezum. cap.63
protivnicul: sg. nom. 50,8
pr otivnicilor: pl. gen. rezum. cap.51; 59,18

PRADÃ: s.f.
prada: sg. nom./ac. 5,29; 9,3; 10,2, 6; 31,4
pradã: sg. nom./ac. 9,5; 49,24; 59,15
prãzi: pl. ac. 33,23

(a se) PRÃDA: v. I
pradã: ind. prez. 3.sg. 8,1; 21,2
a prãda: inf. prez. 8,3; 33,1
am prãdat: ind. pf.c. 1.sg. 10,13
vor prãda: ind. viit.I. 3.pl. 11,14
(sã) va prãda: ind. viit.I. 3.sg. 24,3
prãdezi: ind. pez. 2.sg. 33,1
vei fi prãdat: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 33,1
(te) vei prãda: ind. viit.I. 2.sg. 33,1
(a) PRÃPÃDI: v. IV
va prãpãdi: ind. viit.I. 3.sg. 25,7
prãpãdi-va: ind. viit.I. 3.sg. 25,8
PRÃPÃDIT, -Ã: adj.
prãpãdiþi: m. pl. nom. 9,16
(a) PRÃZNUI: v. IV
a prãznui: inf. prez. rezum. cap.58
vor prãznui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.58
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuirii: sg. gen. 33,20
PREACURVAR: s.m.; var. PREACURVARIU
preacurvariului: sg. gen. 57,3
PREAIUBIT, -Ã: s.
(ceale) preaiubite: s.m./f./n. pl. ac. 44,9
PREAÎNALT: s.m. „Dumnezeu”
(Celui) Preaînalt: s.m. sg. dat. 14,14
PREAÎNÃLÞAT: s.m. „Dumnezeu”
(Cel) Preaînãlþat: s.m. sg. nom. 57,15
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PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 17,13

PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”
prisosit: sg. ac., în loc. adj. de prisosit „de prisos” 30,23

PREOT: s.m.
preotul: sg. nom. 8,2; 24,2; 28,7
preoþii: pl. nom. rezum. cap.28; 61,6
preoþi: pl. ac. 37,2; 66,21

(a) PRIVI: v. IV
va privi: ind. viit.I. 3.sg. 8,22
vor privi: ind. viit.I. 3.pl. 14,16; 17,7
au privit: ind. pf.c. 3.sg. 21,7
privesc: ind. prez. 3.pl. 30,10
sã priviþi: conj. prez. 2.pl. 30,10
privi-va: ind. viit.I. 3.sg. 33,17
privind: gerunziu 38,14
vei privi: ind. viit.I. 2.sg. 42,20

PREÞ: s.n.
preþurile: pl. nom./ac. 23,17, 18
preþu: sg. ac. 45,13
PRIBEA G, -Ã: s.m./f.
pribejii: s.m. pl. ac. 11,12
pribeajii: pl. nom. 16,4

PRIVEGHETOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Reg.) PRIVIGHITORIU
(Înv.) „strãjuitor”
privighitoriu: sg. ac. 21,6

(a) PRIBEGI: v. IV
va pribegi: ind. viit.I. 3.sg. 10,18

(a) PROBOZI: v. IV (Înv.) „a mustr a (aspr u)”; (Înv. ºi pop.) „a
face de ruºine”; „a ocãrî”
va probozi: ind. viit.I. 3.sg. 17,13
a probozi: inf. prez. 37,4
ai probozit: ind. pf.c. 2.sg. 37,23, 24
au probozit: ind. pf.c. 3.pl. 65,7

PRICEPERE: s.f.
priceaperii: sg. gen. 40,14
PRICEPUT, -Ã: adj./s.; var. PRECEPUT, -Ã
(cel) priceput: s.m. sg. ac. 3,3
(celor) precepuþi: s.m. pl. gen. 29,14
pricepuþi: adj. m. pl. nom. 5,21

(a se) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) PROPOVEDUI
vor propovedui: ind. viit.I. 3.pl. 29,23
a propovedui: inf. prez. rezum. cap.40
propoveduiaºte: ind. prez. 3.sg. 52,7
(sã) propveduiesc: ind. prez. 3.pl. 61,1, 2

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom. 1,23
pricinei: sg. dat. 10,2
pricinã: sg. ac. 49,4

PROPOVÃDUIRE: s.f.; var. (Înv.) PROPOVEDUIRE ; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este la 1765 (dupã M. Gaster, chrestomaþie românã (…). Vol.
II: Texte (1710 – 1830). Dialectologie, literaturã popularã,
glosar , Leipyig – Bucureºti, 1891.
propoveduire: sg. ac. rezum. cap.6
propoveduirea: sg. nom./ac. rezum. cap.40; rezum. cap.53; rezum.
cap.61; rezum. cap.66
propoveduiri: sg. gen. rezum. cap.55

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinului: sg. gen. 19,2; 41,8
(a se) PRIMI: v. IV
sã (sã) priimeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 8,6; 41,10
primi(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 42,1
a priimi: inf. prez. rezum. cap.50
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.50
ai priimit: ind. pf.c. 2.sg. 57,8
a fi priimit: pasiv inf. prez. rezum. cap.58

PROPOVÃDUITOR: s.m.; var. (Înv.) PROPOVEDUITOR
propoveduitorii: pl. ac. rezum. cap.52; rezum. cap.62
PROROC: s.m.
prorocul: sg. nom./ac. 3,2; 9,15; rezum. cap.22; rezum. cap.25;
28,7; 37,2; 38,1; 39,3; rezum. cap.42; rezum. cap.45; rezum.
cap.59; rezum. cap.62; rezum. cap.63; rezum. cap.64; rezum.
cap.65
prorocului: sg. gen. rezum. cap.15
prorocilor: pl. gen. rezum. cap.28; rezum. cap.30
prorocii: pl. nom. 29,10

PRIMIT, -Ã: adj.
priimitã: f. sg. ac. 58,5
priimit: n. sg. nom. 61,2
(a se) PRINDE: v. III
(sã) vor prinde: ind. viit.I. 3.pl. 8,15
vor fi prinzând: ind. viit. perifr. 3.pl. 14,2
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 14,2; 20,1
a prinde: inf. prez. 19,10; 40,16
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 28,4
sã (se) prinzã: conj. prez. 3.pl. 28,13
au prins: ind. pf.c. 3.sg. 29,1; 36,1
sã prinzã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.36
va fi prins: pasiv ind. prez. 3.sg. 49,24

(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
proroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3; rezum.
cap.5; rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.9; 41,26
prorocind: gerunziu rezum. cap.62
PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlul cãrþii: Prorociia lui Isaie; rezum. cap.9;
rezum. cap.11; rezum. cap.14; rezum. cap.45; rezum. cap.53

(a) PRISOSI: v. IV
vei prisosi: ind. viit.I. 2.sg. 60,5
PRISOSINÞÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este în A lui Iliodor istorie ethiopiceascã .
Cinci cãrþi. [Manuscris din 1772; Biblioteca Academiei Române,
cota 355].
prisosinþa: sg. ac. 7,22
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. rezum. cap.55

PROROCIÞÃ: s.f.
prorociþã: sg. ac. 8,3
PROST, PROASTÃ: s.m./f. „om de rând, de condiþie socialã
modestã”
(cel) prost: s.m. sg. nom. 3,5
PRUNC: s.m.
pruncii: pl. nom./ac. 3,4; 8,18; 13,16; 40,30; 57,5
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sã (se) poarte: conj. prez. 3.sg. 30,14
purtând: gerunziu 30,6
va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. 40,11; 53, 11
purta: ind. imp. 3.sg. 46,2
(vã) pur taþi: ind. prez. 2.pl. 46,3
voiu purta: ind. viit.I. 1.sg. 46,4
purtându-: gerunziu 46,7
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 49,22
purtaþi: ind. prez. 2.pl. 52,11
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 53,4; 63,9
(ne-)am pur tat: ind. pf.c. 1.pl. 59,10

pr uncul: sg. nom./ac. 7, 16; 8,4; 11,8; 49,15
pr uncului: sg. gen. rezum. cap.8
Prunc/prunc: sg. nom. 9,6; 10,19; 11,6; 65,20
pr unci: pl. ac. 13,18
pruncilor: pl. gen. 33,18
PSALM: s.m.
psalmii: pl. ac. 38,20
PUCIOS, -OASÃ: adj.
pucioasã: f. sg. ac., în sintagma piatrã pucioasã 30,33; 34,9
PUHOI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) POVOI
povoiu: sg. ac. 5,6
(a) PUHOI: v. IV; var. (a) PUHOIA; (Înv. ºi reg.) (a) POVOI; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare (aprox.
1800) este la Ion Budai-Deleanu, Þiganiada, Bucureºti, 1953.
vor povoia: ind. viit.I. 3.pl. 28,17
PUI: s.m.
puii: pl. nom./ac. 5,29; 11,7; 16,2; 30,24; 34,15
puiul: sg. nom./ac. 31,4; 38,14
PUITOR, -TOARE: s.m./f.; cu aces t sens, cuvântul nu este
înr egistr at în DLR.
puiutoriul: s.m. sg. nom., în sintagma puitoriul de leage „dãtãtor
de lege”, „legiuitor” rezum. cap.33; 33,22
PULBERE: s.f.
pulbere: sg. ac. 25,12; 26,5; 29,4; 47,1
pulberea: sg. ac. 29,5; 41,2, 15
PUMN: s.n.; var. (Înv. ºi rar) PUGN
pugnul: sg. ac. 40,12
pumnul: sg. ac. 58,4
(a se) PUNE: v. III
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 5,6; 14,23; 15,9; 22,19; 28,17; 29,3;
42,15; 49,11; 50,3; 51,23; 54,12; 60,17; 66,19
puind: gerunziu 5,20; rezum. cap.24
sã punem: conj. prez. 1.pl. 7,6
am pus: ind. pf.c. 1.sg./pl. 8,2; 28,15; 41,15; 50,7; 59,21
sã puie: conj. prez. 3.sg. 10,6; 13,9; 38,21
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 13,20; 27,9; 28,25; 42,4; 51,3; 53,10; 62,7
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 14,17; rezum. cap.47; 49,2; 53,6; 63,11
pune: imperativ 2.sg. 16,3; 21,5, 6
pusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,4
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 22,7
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,13
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 25,2; 47,6, 7; 51,10, 23; 57,7, 8
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 26,1
puiundu-: gerunziu rezum. cap.28; 46,7
a (sã) pune: inf. prez. rezum. cap.28
pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 37,29; 41,18, 19; 42,16; 43,19; 50,2
pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 40,18
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 41,15; 49,18
vom pune: ind. viit.I. 1.pl. 41,22
pune-vor: ind. viit.I. 3.pl. 42,12
puie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 44,7
pus-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,16
puindu(-sã): gerunziu rezum. cap.58
pune(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 60,15
sã puiu: conj. prez. 1.sg. 61,3
puneþi: ind. prez. 3.pl. 65,11
(a) PURCEDE: v. III
au fost purces: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 37, 8
(a se) PURTA: v. I
(sã) poartã: ind. prez. 3.sg. 21,2

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 21,8; 42,14; 49,16; rezum. cap.54; 58,11; 60,11; 64,5;
65,3
pururea: adv. în loc. adv. de pururea rezum. cap.34
(a se) PUSTII: v. IV
(sã) va pus tii: ind. viit.I. 3.sg. 1,7; r ezum. cap.27; 34,10
(sã) v or pustii: ind. viit.I. 3.pl. 5,9
va pustii: ind. viit.I. 3.sg. 11,15
(s-)au pustiit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,8; 6 4,10
pustiitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 24, 11
pustiiaºte(-te): imperativ 2.sg. 44,27
PUSTIIRE: s.f.
pustiirii: sg. gen. rezum. cap.1
pustiirea: sg. nom./ac. rezum. cap.3; rezum. cap.6; rezum. cap.7;
24,12
pustiire: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 13,9; 34,11; 41,19; 60, 12
PUSTIU , -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustiiu: adj. n. sg. nom./ac. 1,7; 6,11; 32,2
pustiie: ad j. f. sg. nom. 3,26
pus tie: adj. f. sg. ac./gen. 5,6; 14,17; 17,9; 2 1,1; 27,10; 50,2;
64,10
pustie: ad j. f. pl. nom./ac. 15,6; 37, 18
pustii: adj. m./f. pl. ac. 42,15; 54,3
(ceale) pustii: s.n. pl. ac. 5,17; 44,26
pustiiului: s.n. sg. gen. rezum. cap.16; 16,1
pustie: s.f. sg. ac. 16,8; 21,1; 32,16; 35,6; 40,3; 41,19; 43,19, 20;
48,2 1; 63,13
pustiia: s.f. sg. nom./ac. 27,10; 32, 15; 42,11
pustiiul: s.n. sg. nom./ac. 33,9; 35,1; 41,18; 51,3
(cea) pustie: s.f. sg. nom. 35,1
pustiile: s.f. pl. nom./ac. 49,19; 58,12; 61,4
pustiile: s.f. pl. voc., în sint agma pustiile Ierusalimului 52,9
Pus tiiu: s.n. sg. nom. 62,4
(a) PUTEA: v. II
neputând: gerunziu 56,10
poate: ind. prez. 3.sg. 28,20; rezum. cap.45; rezum. cap.46; 49,15;
55,6; 57,20
pociu: ind. prez. 1.sg. 29,11
sã poþi: conj. pr ez. 2.sg. 33,19, 23
poþi: ind. prez. 2.sg. 47,12
sã pociu: con j. prez. 1.sg. 50,2
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 59,1
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,1; 30,5; 46,2; 59,14
va put ea: ind. viit.I. 3.sg. 8,22; 14,27; 16,12; 30,6; 33,14, 20;
36,14; 49,24
vom putea: ind. viit.I. 1.pl. 20,6
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 36,8; 37,11; 47,11
puteþi: ind. prez. 2.pl. 41,23
PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 22,21; 30,27; 39,2; rezum.
cap.40; rezum. cap.41; 63,6; rezum. cap.6 4
puteare: sg. nom./ac. rezum. cap.22; rezum. cap.31; 37,3; rezum.
cap.40; 40,29; r ezum. cap.41; 50,2
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RÃBDÃT OR, -TOARE: adj.; var. (În v.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 42,14

puteri: sg. gen. rezum. cap.33
puterii: sg. gen. 40,26
puteri: pl. ac. rezum. cap.42

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgni-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,29
ar rãgni: cond. prez. 3.sg. 31,4
rãgni-vom: ind. viit.I. 1.pl. 59,11

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(cel) putearnic: s.m. sg. ac. 3,1
putearnic: s.m. sg. nom./ac. 10,13; rezum. cap.59
(Cel) Putearnic: s.m. sg. nom. 28,2
(cei) putearnici: s.m. pl. ac. 34,7
putearnici: adj. m. sg. nom. 5,22
putearnici (foar te): adj. m. pl. nom. 31,1

RÃCNIRE: s.f.; var. (Pop.) RÃGNIRE
rãgnirea: sg. nom. 5,29
RÃDÃCINAT, -Ã: adj. (Înv. ºi r ar) „care es te înfip t cu rãdãcinile
în pãmânt”
rãdãcinat: n. sg. nom. 40,24

PUTOARE: s.f.
putoare: sg. nom. 3,24; 34,3

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom./ac. 5,24; 11,1, 10; 14,29, 30
rãdãcinã: sg. ac. 14,19; 37,31; 53,2

PUTRED, -Ã: adj.
putred: n. sg. ac. 14,19
(a) PUTREZI: v. IV
va putrezi: ind. viit.I. 3.sg. 10,27
putrezi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 50,2

(a se) RÃDIC A: v. I; vezi (a se) RIDIC A

PUÞ: s.n.
puþul: sg. ac. 15,8

RÃDICAT, -Ã: adj.; vezi RIDICAT, -Ã

RÃDICARE: s.f.; vezi RIDICARE

RÃMAS, -Ã: s.m./f.
(cel) rãmas: s.m. sg. nom./ac. 7,3; 44,15
(celui) rãmas: s.m. sg. dat. 28,5

PUÞIN: pron. nehot./ adj./adv.
puþin: adv. 7,13; 10,25; 26,20; 28,10, 13; 49,6
puþine: ad j. f./n. pl. nom./ac. 10,7, 19; 24,13
puþin: ad j. n. sg. nom. 16,14
puþini: adj. m. pl. nom. 24,6
puþini: pron. nehot. m. pl. nom. rezum. cap. 16
puþin: pr on. nehot. n. sg. ac. 29,17; 5 4,7
puþânii: pron. nehot. m. pl. gen. (cu prep. a) rezum. cap.28
PUÞINEL, -EA: adj.
puþinea: f. sg. nom. rezum. cap.65
PUÞINTEL: adv.
puþintel: 54,8
PUZDERIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POZDÃRIE, POZDERIE „resturi
lemnoase care cad din tulpina cânepei sau a inului la meliþare”; (Reg.)
„pleavã”
pozderia: sg. ac. 1,31
pozdãriia: sg. ac. 5,24
pozderiia: sg. ac. 29,5
pozdãrâie: sg. ac. 33,11; 41,2
pozderâie: sg. ac. 40,24
R
(a se) RADE: v. III
va r ade: ind. viit.I. 3.sg. 7,20
(sã) va rade: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
RAM: s.n.
ramului: sg. gen. 17,6
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. ac. 6,13
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom./ac. 1,6; 27,7; 30,26
ranã: sg. ac. 14,6; 19,22; 38,21
ranele: pl. ac. 16,7
ranei: sg. gen. 30,26
(a) RÃBDA: v. I
rãbdând: gerunziu 1,14

RÃMÃªIÞÃ: s.f. „ceea ce rãmâne dintr-un tot sau dintr-o cantitate
oarecare, dupã ce partea cea mai mare a fost utilizatã”; (Înv. ºi pop.)
„urmaº”
rãmãºiþele: pl. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.10; 10,19, 21,
22; 14,22, 30; 17,3; 21,17; rezum. cap.29; 37,4, 32; rezum. cap.46
rãmãºiþe: pl. nom. 4,3; rezum. cap.65
rãmãºiþa: sg. nom./ac. 10,20; 37,31; 38,11; 44,17, 19
rãmãºiþelor: pl. gen./dat. rezum. cap.11; 15,9
rãmãºiþii: sg. gen. 11,11
rãmãºiþei: sg. dat. adn. 11,16
rãmãºiþelor: pl. dat. adn. rezum. cap.24
rãmãºiþele: pl. voc., în sintagma rãmãºiþele casii lui Israil 46,3
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
va fi rãmas: ind. viit. ant. 3.sg. 4,3; 7,22; 37,31
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,12; 27,13
veþ rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 7,9
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 11,11, 16
rãmâind: gerunziu rezum. cap.16
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 17,5; 40,8; rezum. cap.50
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,9; 40,26
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 18,5
rãmân: ind. prez. 3.pl. 24,13
RÃMIªOR: s.m. „ram mic”; „rãmurea”; cu aceastã formã, cuvântul
nu este înregistrat în MDA, în schimb este înregistratã formaþia
diminutivalã rãmuºor, cu prima atestare târzie, la Sab. PopBarcianu, Dicþionar român-german ºi german-român (…), Sibii,
1900.
rãmiºorii: pl. nom. 18,5
(a se) RÃNI: v. IV
eºti rãnit: pasiv ind. prez. 2.sg. 14,10
rãneai: ind. imp. 2.sg. 14,12
rãnit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 51,9
(S-)au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 53,5
RÃNIT, -Ã: adj.
rãnit: n. sg. ac. 18,2
(a se) RÃPI: v. IV
sã rãpeascã: conj. prez. 3.sg./pl. 10,2, 6
rãpi(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 13,16
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(sã) va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 17,13
au rãpit: in d. pf.c. 3.pl. 17,14; 18,2, 7
vor rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 33,23

rãsplãtir ea: sg. nom./ac. 3,11; rezum. cap.40; rezum. cap.66
rãsplãtirii: sg. gen. 34,8; 35,4
rãsplãtir e: sg. nom./ac. rezum. cap.58; 59,18; 66,6

RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 5,5; 24,3; 33,23; 42,22
rãpir ea: sg. ac. 61,8

(a se) RÃSPUNDE: v. III
rãspunde-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 21,9; 36,21; 59,12
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 13,22; 14,10
(sã) va rãs punde: ind. viit.I. im pers. 14,32
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 29,11, 12; 30,19; 38,15
vei rãspunde: ind. viit.I. 2.sg. 36,7
(nu) rãspundeþi: imperativ prohib. 2.pl. 36,21
rãspunde: imperativ 2.sg. 38,14
sã rãs pundã: con j. prez. 3.sg. 41,28
aþi rãs puns: ind. pf.c. 2.pl. 65,12
sã rãspunzã: conj. prez. 3.sg. 66,4

RÃPIT, -Ã: adj.
rãpitã: f. sg. ac. 41,2
rãpit: n. sg. nom. 42,22
(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,2; 42,5; 60,1
rãsãreai: ind. imp. 2.sg. 14,12
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 35,7; 58,8; 60,2; 61,11
a rãsãri: inf. prez. 42,9
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 43,19
rãsarã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 45,8
a rãsãri: inf. prez. 55,10
rãsãri-va: ind. viit.I. 3.sg. 58,10
rãsare: ind. prez. 3.sg. 61,11

(a) RÃSTURNA: v. I
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg. 37,12
(a se) RÃSUNA: v. I
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg. 5,30; 16, 11
rãsuna-v or: ind. viit.I. 3.pl. 17,13
(sã) va rãsuna: ind. viit.I. impers. 27,13
rãsunaþi: imperativ 2.pl. 44,23

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 9, 12; 41,2; 43,5; 46,11
rãsãritului: sg. gen. 11,14
rãsãritul: sg. ac. 13,10; 41,25; 45,6
rãsãrituri: pl. ac. 59,19

RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. ac. 18,3
RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 34,9

RÃSCOALÃ: s.f.
rãscoala: sg. ac. 25,5
rãscoalele: pl. nom. 41,12
(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I „a elibera o persoanã din captivitate,
din robie, în schimbul unei plãþi”; (Bis.) „a (se) mântui”
(sã) va rãscumpãra: ind. viit.I. 3.sg. 1,27
au rãscumpãrat : ind. pf.c. 3.sg. 29,22; 4 4,23; 63,9
am rãscumpãr at: ind. pf.c. 1.sg. 43,1; 44,22
rãscum pãrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,20; 52,9
rãscum pãra: inf. prez. fãrã a 50,2
sânt rãscum pãraþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 51,11
(vã) veþi rãscumpãra: ind. viit.I. 2.pl. 52,3
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscum pãrarea: sg. ac. rezum. cap.52; rezum. cap.61
rãscum pãrãrii: sg. ac. 63,4

RÃSCUMPÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f. (Bis.) „mântuitor”
rãscumpãrãtoriul: s.m. sg. nom. 41,14; 43,14; 44,6, 24; 47,4; 48,17;
49,7, 26; 5 4,5, 8; 60,16
rãscumpãrãtoriu/Rãscumpãrãtoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.48; 59,20

RÃSIPIRE: s.f.; vezi RÃSIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: s.m./f.; vezi RÃSIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãs plãtind: gerunziu 16,5
au rãs plãtit: ind. pf.c. 3.sg. 63,7
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 65,6
rãs plãteaºte: ind. prez. 3.sg. 66,6
a rãs plãti: inf. prez. 66,15
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãs plãtiri: pl. ac. 1,23

RÃTÃCIRE: s.f.
rãtãcirea: sg. nom. 26,3
rãtãcirii: sg. gen. 30,28
rãtãcirilor: pl. dat. adn. 45,16
RÃTÃCIT, -Ã: s.m./f.
[cei] rãtãciþi: s.m. pl. ac. 58,7

RÃSCUMPÃRAT, -Ã: adj./s.
(cei) rãscumpãraþi: s.m. pl. nom. 35,10
rãscum pãraþi: adj. m. pl. nom. 62,12

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI

(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcesc: ind. prez. 3.pl. 16,3; 29,24
rãtãcit-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,8; 28,7
a rãtãci: inf. prez. 19,14; 63,17
rãtãceaºte: ind. prez. 3.sg. 19,14
rãtãcind: gerunziu 28,1; 57,17
au rãtãcit: ind. pf.c. 3.pl. 28,7; 47,15
sã rãtãceascã: conj. prez. 3.pl. 35,8
am rãtãcit: ind. pf.c. 1.pl. 53,6

RÃTEZ: s.n . „drug pentru zãvorâtul uºii”; „zãvor”; „lanþ”; (aici)
„ceea ce es te zãvorât; înlãnþuit”
rãteazele: pl. nom. 15,5
RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu: s.n. sg. ac. 3,11; 5,20; 41,23; 56,2; 59,7, 15; 65,12; 66,4
rãul: s.n. sg. nom./ac. 5,20; 7,15, 16; 31,2; 33,15; 47,11
(celor) rãi: s.m. pl. gen. 14,20; 31,2; rezum. cap.66
(cei) rãi: s.m. pl. nom. rezum. cap.42
(ceale) reale: s.n. pl. nom. 3,9
reale: s.n. pl. ac. rezum. cap.59
rãu (foarte): adv. 17,11
rãu: adv. 23,5
reale: adj. n. pl. nom. 32,7
rea: adj. f. sg. nom. 35,9
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþi: pl. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.2
rãotatea: sg. nom./ac. 1,16; 7,5; 10,25; 24,20; 26,21; 40,2; 47,10;
57,17; 59,15
rãotãþile: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 13,11; rezum. cap.59
rãotãþii: sg. gen. 57,1
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RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac./gen. rezum. cap.2; 2,4; 3,25; 21,15; 22,2; 27,4;
28,6; 42,25
rãzboiului: sg. gen. 13,4
rãzboaie: pl. ac. 30,32
RÃZB OITOR, -TOARE: ad j.
rãzboitoare: n. pl. gen., în sintagma împreunã rãzboitoare „care
se luptã unul cu celãlalt” (cf. ÎMPREUNÃ) 37,26
(a) RÂNCHEZA: v. I
rânteazã: imper ativ 2.sg. 10,30
vor rânteza: ind. viit.I. 3.pl. 24,14
rânchiiazã: imperativ 2.sg. 54,1
RÂND: s.n.
rândul: sg. ac., în loc. prep. dupã rândul 5,17
rând: sg. ac., în loc. adv. pre rând 28,25; 54,11
(a se) RÂNDUI: v. IV
sã rânduiþi: conj. prez. 2.pl. 3,7
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 10,28
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
rânduieºti: ind. pr ez. 2.sg. 36,5
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 38,1
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 44,7; 62,6
rânduiaºte(-sã): ind. rpez. 3.sg. rezum. cap.49

(a se ) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
(sã/Sã) va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 2,2, 17; 18,3; 52,13
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 5,26; 10,24, 26; 11,15; 22,17; 40,11
a rãdica: inf. prez. rezum. cap.5
(s-)ar rãdica: cond. prez. 3.sg. 10,15
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 13,2; 40,26; 51,6; 62,10
sã (se) rãdice: conj. prez. 3.pl. 19,2
vor rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 24,14; 61,4
(Mã) voiu rãdica: ind. viit.I. 1.sg. 33,10
rãdicã: imperativ 2.sg. 37,4; 49,18; 50,4; 60,4
ai rãdicat: ind. pf.c. 2.sg. 37,23
rãdice(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 42,11
rãdicã: ind. prez. 3.pl. 45,20
voiu rãdica: ind. viit.I. 1.sg. 49,22
rãdicã(-te): imperativ 2.sg. 51,17
rãdicat-au: ind. pf.c. 3.pl. 52,8
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 63,9
va râdica: ind. viit.I. 3.sg. 9,11; 11,12
râdicã: ind. prez. 3.sg. 10,15
RIDICARE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDIC ARE
rãdicarea: sg. ac. rezum. cap.11
RIDICAT, -Ã: var. (Înv. ºi pop.) RÃDIC AT, -Ã
rãdicaþi: m. pl. ac. 2,13
rãdicate: n. pl. ac. 2,14
rãdicat: n. sg. ac. 6,1; 30,25; 57,7

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 44,7
RÂNDUNICÃ: s.f.; var. RÂNDUNEA
rândunea: sg. ac. 38,14
RÂPÃ: s.f.
râpele: pl. ac. 8,7
RÂU: s.n.
râurilor: pl. gen. 7,18; 33,21
râu: sg. ac. 7,20; 11,15; 19,8
râului: sg. gen. 8,7; 19,7; 23,3; 27,12
râul: sg. nom./ac. 18,1; 19,5; 23,10; 45,7; 48,18; 59,19; 66,12
râurile: pl. nom./ac. 18,2, 7; 19,6; 42,15; 43,2; 44,27; 47,2; 50,2
râuri: pl. ac. 19,7; 41,18; 43,19, 20
(a) RÂURA: v. I „a curge”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
DLR, în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc , Buda, 1825.
rãuraþi: imper ativ 2.pl. 45,8
RÂVNÃ: s.f. (În v.) „invidie”; „gelozie”; „duºmãnie”; „z el”,
„ardoare”
râvna: sg. nom./ac. 9,7; 11,13; 37,32; 42,13; 63,15
râvnii: sg. gen. 59,17
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
va rãvni: ind. viit.I. 3.sg. 11,13
rãvnesc: ind. prez. 3.pl. 26,11

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
rãsipesc: ind. prez. 3.pl. 3, 12
rãsipi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,5; 42,14
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 8,10; 24,3
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 9,14; 24,1; 28,17, 25; 41,16
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 10,34
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,19; 37,11
(s-)au rãsipit: ind. viit.I. 3.sg./pl. 15,1; 33,3
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 19,3
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,5
vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 30,22
rãsipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 33,8
vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 34,13
rãsipindu-: gerunziu 49,17
(nu) rãsipi: imperativ prohib. 2.sg. 65,8
RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIRE
rãsipire: sg. ac. 24,3
rãsipirea: sg. nom. rezum. cap.46
RISIPIT, -Ã: ad j./s.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
(cei) rãsipiþi: s.m. pl. ac. 11,12; 56,8
rãsipite: ad j. f. pl. ac. 49,8; 61,4
(a) ROADE: v. III
va roade: ind. viit.I. 3.sg. 51,8

REPAUS: s.n.; var. (În v. ºi pop.) RÃPAUS
rãpausului: sg. gen. 38,11
REPEJUNE: s.f. „pantã abruptã”, „povâr niº”; „apã curgãtoare”;
„puhoi de apã”
rãpegiunile: pl. nom./ac. 7,19; 34,9
rãpejunea: sg. ac. 15,7; 2 7,12
rãpegiunea: sg. ac. 30,28, 33; 66,12
rãpejuni: pl. nom./ac. 35,6; 57,5
rãpegiuni: pl. ac. 43,16
rãpejunii: sg. gen. 57,6
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
(sã) va rãzima: ind. viit.I. 3.sg. 10,20; 36,6
(v-)aþi rãzimat: ind. pf.c. 2.pl. 30,12

REZEMAT, -Ã: adj.; var . RÃZIMAT, -Ã
rãzimaþi: m. pl. nom. 10,20

ROATÃ: s.f.
roþile: pl. nom. 5,28
roata: sg. nom. 28,2 7, 28
ROB, ROABÃ: s.m./f.
rob: s.m. sg. nom. 5,13
robilor: pl. gen. rezum. cap.4 7
roabã: sg. voc. 52,2
(a) ROBI: v. IV
ai robit: ind. pf.c. 2.sg. 14,3
ROBIE: s.f.
robiia: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 20,4; 49,25
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(a se) RUªINA: v. I
(sã) vor ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 1,29; 20,5; 41,11; 4 4,11; 45,25;
49,23; 66,5
(vã) veþi ruºina: ind. viit.I. 2.pl. 1,29; 45,17; 65,14
ruºineazã(-te): imperativ 2.sg. 23,4
(sã) va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 24,23; 29,22
sã (se) ruºineaze: conj. prez. 3.pl. 26,11; 44,9
(s-)au r uºinat: ind. pf.c. 3.pl. 30,5; 45,16
(vã) r uºinaþi: imperativ 2.pl. 32,11; 46,8
ruºineazã(-sã): ind. prez. 3.pl. 42,17
(M-)am ruºinat: ind. pf.c. 1.sg. 50,7
(Mã) voiu ruºina: ind. viit.I. 1.sg. 50,7
(t e) vei ruºina: ind. viit.I. 2.sg. 54,4

robie: sg. ac. 14,3; 23,13; 46,2
robia: sg. nom. rezum. cap.20; 45,13
ROBIT, -Ã: s.m./f.
[cea] robitã: s.f. sg. nom. 49,21
(celor) robiþi: s.m. pl. dat. 61,1
ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roada: s.f. sg. ac. 3,10; 10,12; 57,19; 61,11
rodul: s.n. sg. nom./ac. 4,2; 27,9; 37,30
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 17,6; 65,21
roadele: s.f. pl. nom. 23,3
roadelor: s.f. pl. gen. 30,23
rod: sg. ac. 37,31

RUªINARE: s.f.
ruºinare: sg. ac. 30,3, 5

(a) RODI: v. IV
rodeºti: ind. prez. 2.sg. 45,10OK

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. nom./ac. 42,16, 17; 45,16; 54,4
ruºinea: sg. ac. 47,2; 61,7
ruºine: sg. ac., în loc. adj. fãrã ruºine 56,11

RODIRE: s.f.
rodiri: pl. ac. 5,17
rodir ea: sg. ac. rezum. cap.66

S

RODITOR, -TOARE: ad j.
roditoare: f. sg. ac. 32,12

SABIE: s.f.
sabia: sg. nom./ac. 1,20; 27,1; 37,38; 65,12
sabiile: pl. ac. 2,4
sabie: sg. ac. 2,4; 3,25; 13,15; 14,19; 22,2; 31,8; 37,7; 49,2; 56,1
sabiilor: pl. gen. 21,15
sabiii: sg. gen. 21,15; 31,8; 41,2
sabiia: sg. nom. 31,8; 34,5, 6; 51,19

(a se) ROªI: v. IV
(sã) va roºi: ind. viit.I. 3.sg. 29,22
ROªU, ROªIE: adj.
roºii: n. pl. nom. 1,18
roºie: f. sg. nom. 63,2

SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se fac sacii) care se purta în semn
de doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 15,3; 22,12; 37,1; 50,3; 58,5
sacul: sg. ac. 20,2
saci: pl. ac. 37,2

ROUÃ: s.f.
roao: sg. ac. 18,4
rooa: sg. nom. 26,19
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. nom./ac. 14,22; 44,3; 48,19
(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.16; 44,17; 45,20
sã (se) r oage: conj. pr ez. 3.sg. 16,12; r ezum. cap.37
rogu(-mã): ind. rpez. 1.sg. 38,3
vor ruga: ind. viit.I. 3.pl. 11,10
(s-/S-)au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 37,15; 38,2; 53,12
ai rugat: ind. pf.c. 2.sg. 37,21
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg. 37,38
(sã) v or ruga: ind. viit.I. 3.pl. 45,14
(t e-)ai rugat: ind. pf.c. 2.sg. 57,10
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.6 4

SAD: s.n. (Înv. ºi reg.) „rãsad”
sad: sg. ac. 17,10

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. 1,15; 38,5
rugãciune: sg. ac. 37,4
rugãciunii: sg. gen., în sintagma casa rugãciunii rezum. cap.56; 56,7
rugãciune: sg. ac., în sintagma casa cea de rugãciune 56,7

SAÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SAÞIU
saþiu: sg. ac. 55,2; 66,24
saþiul: sg. ac. 56,11

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(sã) va rumpe: ind. viit.I. 3.sg. 5,27; 19,3; 51,6
rupând: gerunziu 28,2
(sã) vor rumpe: ind. viit.I. 3.pl. 33,20; 50,9
rumpe: imperativ 2.sg. 58,6
ai rumpe: cond. prez. 2.sg. 64,1
RUPT, -Ã: adj.
rupt: n. sg. ac. 36,6
RUPTURÃ: s.f.
rupturã: sg. ac. 30,13

SAFIR: s.m.
safiri: pl. ac. 54,11
SALCIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SALCE
sãlcilor: pl. gen. 15,7
sãlcile: pl. ac. 44,4
SARCINÃ: s.f. „greutate”; „povarã”
sarcina: sg. nom./ac. 10,27; 14,25; 30,6; 58,6

SÃCULEÞ: s.m.
sãculeþu: sg. ac. 46,6
(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 5,2
vei sãdi: ind. viit.I. 2.sg. 17,10
sãdiþi: imperativ 2.pl. 37,30
sãdit-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,14
sã sãdeºti: conj. prez. 2.sg. 51,16
vor sãdi: ind. viit.I. 3.pl. 65,21, 22
SÃDIRE: s.f.
sãdirii: sg. gen. 17,11; 60,21
sãdir ea: sg. ac. 61,3
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SÃDIT , -Ã: ad j.
sãdit: n. sg. nom. 40,24

vei sãtur a: ind. viit.I. 2.sg. 58,10
sã (vã) sãturaþi: conj. prez. 2.pl. 66,11

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. nom. 5,28
sãgeþi: pl. ac. 7,24; 13, 18
sãgeata: sg. ac. 37,33; 66,19
sãgeatã: sg. ac. 49,2

(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(sã) va sãvârºi: ind. viit.I. 3.sg. 10,25
sãvârºitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,4; 29,20
SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. ac. 28,22

SÃGETÃTOR: s.m.
sãgetãtorilor : s.m. pl. gen. 21,17
SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbateci: m. pl. ac./gen. 5,2, 4; 32,14
sãlbatec: m. sg. nom. 17,11
(a) SÃLTA: v. I „a fi cuprins de o mare bucurie”, „a (se) bucura”;
(Rar) „a dansa”, „a dãnþui”
sãlteazã: imperativ 2.sg. 12,6
vor sãlta: ind. viit.I. 3.pl. 13,21; 16,10
va sãlta: ind. viit.I. 3.sg. 61,10
veþi sãlt a: ind. viit.I. 2.pl. 65,18
voiu sãlta: ind. viit.I. 1 .sg. 65,19
sãltaþi: imper ativ 2.pl. 66,10
SÃLTARE: s.f. (Fig.; înv.) „bucurie f oarte mare”, „trãire intensã”
sãltarea: sg. ac. 65,14
sãltare: sg. ac. 65,18
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþã: sg. nom./ac. 1,9; 5,10; 6,13; 27,6; 65,9
sãmânþa: sg. nom./ac. 14,20, 29; 17,11; 23,3; 41,8; 43,5; 44,3;
45,26; 48,19; 53,10; 54,3; 55,10; 57,4; 61,9, 11; 65,23; 66,22
sãminþii: sg. dat. 30,23
sãmânþa: sg. voc., în sintagma sãmânþa preacurvariului ºi a curvii 57,3
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtatea: sg. nom. 58,8
sânãtate: sg. nom. 1,6
(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA: v. I (Înv. ºi reg.)
„a (se) însãnãtoºi”
(sã) sãnãtoºase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 39,1
(a se) SÃPA: v. I
(sã) va sãpa: ind. viit. I. 3.sg. 5,6
sãpat-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,13
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg. 34,15
am sãpat: ind. pf.c. 1.sg. 37,25
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracului: s.m. sg. gen ./dat. 1,17, 23; 3,14; 25,4
sãracilor: s.m. pl. gen. 3,15; rezum. cap.10; 14,30; 26,6
sãracii: s.m. pl. nom./ac. 9,17; 14,30, 32; 49,13
(cei) sãraci: s.m. pl. nom./ac. 10,2; 11,4; 41,17
(cel) sãrac: s.m. sg. nom./ac. 32,7; 66,2
(cea) sãracã: s.f. sg. voc. 51,21
sãraca: adj. f. sg. voc. 10,30
sãraci: adj. m. pl. nom. 29,19
sãracã: adj. f. sg. nom. 54, 11
SÃRÃCIE: s.f.
sãrãciii: sg. gen. 48,10
(a) SÃRI: v. IV
va sãri: ind. viit.I. 3.sg. 35,6
(a se) SÃTURA: v. I
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 9,20; 53,11
(s-)au sãturat : ind. pf.c. 3.sg. 44,16

SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã echivalarea
cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care orice activitate
trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu se odihnise în aceastã
zi, dupã încheierea actului cr eaþiei”
sâmbãta: sg. ac. 1,13; 56,2, 6; rezum. cap.58; 58,13
sâmbãtã: sg. ac., în loc. adv. sâmbãtã din sâmbãtã „în fiecare
sâmbãtã” 66,23
simbetele: pl. ac. 56,4
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 40,11; 65,6, 7
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 1,11; 4,4; 26,21; 33,15; 34,3, 6; 49,26; 63,3
sânge: sg. ac. 1,15; 9,5; 15,9; 34,6, 7; 59,3, 7; rezum. cap.63; 66,3
(a se) SÂRGUI: v. IV
sârguiþi: imperativ 2.pl. 55,1
sirguiaºte: imperativ 2.sg. 8,3
sã (vã) sirguiþi: conj. prez. 2.pl. 22,4
SÂRGUINÞÃ: s.f.
sârguinþã: sg. nom. 5,26
SCANDAL: s.n.; var. (Înv.) SCANDALÃ
scandalii: sg. gen ., în sintagma piatra scandalii 8,14
SCAUN: s.n.
scaun: sg. ac. 6,1
scaunul: sg. nom./ac. 9,7; 10,29; 14,13; 16,5; 22,23; 47,1; 66,1
scaunele: pl. ac. 14,9; 22,7
(a se) SCÃDEA: v. II
scãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,6; 16,4
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 19,5; 40,28; 51,6, 14
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 19,6; 58,11
(sã) vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 21,17
au scãzut: ind. pf.c. 3.sg. 29,20
scãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,30
SCÃDERE: s.f.
scãdearea: sg. ac. rezum. cap.1
scãdeare: sg. ac. 8,14
SCÃLDÃTOARE: s.f. „iaz”; „heleºteu”
scãldãtoarei: sg. gen. 7,3; 22,9, 11; 36,2
(a) SCÃPA: v. I
veþi scãpa: ind. viit.I. 2.pl. 10,3
sã scape: conj. prez. 3.sg. 14,31
am scãpat: ind. pf.c. 1.pl. 20,6
scãpa: inf. prez. fãrã a 20,6
scãpa: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.30
vom scãpa: ind. viit.I. 1.pl. 30,16
scapã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.31
SCÂNTEIE: s.f.
scânteia: sg. ac. 1,31
SCHIMB: s.n.
schimburile: pl. ac. 3,22
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scoalã(-t e): imperativ 2.sg. 51,9; 52,1; 60,1
scoalã: imperativ 2.sg. 51,17
(t e) scoalã: imper ativ 2.sg. 52,2
sã (se) scoale: conj. prez. 3.sg. 64,7

(a) SCHIMBA: v. I
vom schimba: ind. viit.I. 1.pl. 9, 10
schimbat-au: ind. pf.c. 3.pl. 24,5
schimbã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.40
vor schimba: ind. viit.I. 3.pl. 40,31
schimbe: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 41,1

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac., în sintagmele pie trile scumpe/pietri scum pe
3,21; rezum. cap.5 4
(mai) scump: m. sg. nom. 13,12
scumpã: f. sg. ac. 28,16

SCHIMBARE: s.f.
schimbare: sg. ac. 55,1
SCLIPEALÃ: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Vasile Grecu, Cãrþi de picturã bisericeascã
bizantinã, Cer nãuþi, 1936.
sclipeala: sg. nom. 60,19
(a se) SCOATE: v. III
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 5,29; 36,20; 42,22; 43,13
scoat e-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 12,3
voiu scoate: ind. viit.I. 1.sg. 22,19; 65,9
sã (se) scoatã: con j. prez. 3.sg. 30,14
scoat e: inf. prez. fãrã a 36,14
scoþind: gerunziu 36,15
ar f i scos: cond. pf. 3.sg. 36,20
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 37,12; 43,17; 48,21; 63,11, 12, 13
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 38,17
scoat e: ind. prez. 3.sg. 40,26; 43,8; 54,16; 61,11
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 42,3
sã scoþi: con j. prez. 2.sg. 42,7
scoat eþi: ind. prez. 3.pl. 46,6
scoat eþi: imperativ 2.pl. 48,20
sco tea: ind. imp. 3.sg. 48,21
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 49,16
aþi scos: ind. pf.c. 2.pl. 57,4
(a) SCORNI: v. IV
voiu scorni: ind. viit.I. 1 .sg. 13,17
(a) SCRÂªNI: v. IV; var. (Pop.) (a) SCÂRªNI
va scârºni: ind. viit.I. 3.sg. 5,29
scrãºnesc: ind. prez. 3.pl. 8,19
(a se) SCRIE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) SCRIA v. I
-i scris: pasiv ind. prez. 3.sg. 4,3
a (sã) scrii: inf. rpez. rezum. cap.8
scrie: imper ativ 2.sg. 8,1; 30,8
scriind: gerunziu 10,1
au scris: ind. pf.c. 3.pl. 10,1
va scrii: ind. viit.I. 3.sg. 10,19
scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
va scriia: ind. viit.I. 3.sg. 44,5
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 49,16
scris iaste: pasiv ind. prez. imper s. 65,6

SCURT, -Ã: adj./adv.
scurtã: adj. f. sg. nom. 28,20
scurtã: adj. f. sg. ac., în sintagma apã scur tã 30,20
scurt: adv. în loc. adv. întru scurt „în scurt timp” 29,17
(a se) SCURTA: v. I
scurtându(-sã): gerunziu 37,27
(s-)au scurtat: ind. pf.c. 3.sg. 50,2
SCURTARE: s.f.
scurtare: sg. ac. 10,23
scurtarea: sg. ac. 28,22
SCURTAT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la 1774 (dupã dupã M. Gaster, Chrestomaþie
românã (…), Vol. II: Texte (1710 – 1830). Dialectologie, literaturã
popularã, glosar, Leipzig-Bucureºti, 1891).
scurtat: n. sg. nom. 10,22
scurtatã: f. sg. nom. 59,1
(a se) SCUTURA: v. I
(sã) v or scutura: ind. viit.I. 3.pl. 18,5
(s-)ar scutura: cond. prez. 3.pl. 24,13
scuturã: ind. prez. 3.sg. 33,15
scuturã(-te): imperativ 2.sg. 52,2
SCUTURARE: s.f.
scutur area: sg. ac. 17,6
SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 5,12
SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 5,11; 21,13
sara: adv., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 38,12, 13
sara: s.f. sg. ac., în sintagma în vreamea de sara „asupra serii” 17,14
SEC, SEACÃ: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sãc: n. sg. nom. 56,3

SCRISOARE: s.f.
scrisoarea: sg. nom. 38,9

(a se) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SÃCA
(sã) va sãca: con j. prez. 3.sg. 19,5
sãca-va: ind. viit.I. 3.sg. 19,7
am sãcat: ind. pf.c. 1.sg. 37,25
voiu sãca: ind. viit.I. 1.sg. 44,27
ai sãcat: ind. pf.c. 2.sg. 51,10

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUIPI: v. IV
scuipiia: ind. imp. 3.pl. 50,6

(a) SECERA: v I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
sãcer aþi: imperativ 2.pl. 37,30

(a se) SCULA: v. I
(Sã/sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 2,19, 21; 31,2
(vã) sculaþi: ind. prez. 2.pl. 5,11
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.pl. 14,9; 3 7,36
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 14,21; 43,17; 49,7; 60,4
(mã/Mã) voiu scula: ind. viit.I. 1.sg. 14,22; 33,10
sculaþi: imper ativ 2.pl. 21,5
sculându/-te): gerunziu 23,12
a (sã) scula: inf. prez. 24,20
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,9

SECERÃ: s.f.
seaceri: pl. ac. 2,4
seacerile: pl. ac. 18,5

SCRIITOR: s.m. (Înv.) „secretar”; „diac”, „logofãt”
scriitoriul: sg. nom. 36,3, 22; 37,2

SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºu: sg. ac. 9,3; 18,5
sãceriºul: sg. nom./ac. 16,9; 17, 11; 23,3
sãceriºului: sg. gen. 18,4
sãceriºele: pl. nom. 27, 11
seceriºu: sg. ac. 17,5
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SE CETÃ: s.f.
seacetã: sg. ac. 27,11
SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. nom. 10,15
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃN A „a pune sau a arunca
seminþe în pãmânt pentru a încolþi”
sã samine: conj. prez. 3.sg. 28,24
vei sãmãna: ind. viit.I. 2.sg. 17,10; 30,23
va sãmãna: ind. viit.I. 3.sg. 28,25
sãmãnaþi: ind. prez. 2.pl. 32,20
sãmãnaþi: imperativ 2.pl. 37,30
SEMÃNÃTOR, -TO ARE: s.m./f.; var. (Pop.) SÃMÃNÃTOR,
-TOARE
sãmãnãtoriului: s.m. sg. dat. 55,10
SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Pop.) SÃMÃNÃTURÃ
sãmãnãtura: sg. nom. 19,7
SEMINÞIE: s.f.; var. SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. dat. 1,4; 45,19; 59,21
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,26; rezum. cap.7; 7,11, 14; 8,18;
11,12; 13,2; 18,3; 19,20; 20,3; 30,17; 37,30; 38,7, 22; 55,13; 62,10;
66,19
sãmnul: sg. ac. 11,10; 33,23; rezum. cap.38; 49,22
seamnele: pl. ac. 44,25
SERAFIM: s.m.
serafimi: pl. nom./ac. 6,2, 6

(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 16,4; 32,10
sfârºindu(-sã): gerunziu 24,13
vei sfârºi: ind. viit.I. 2.sg. 33,1; 38,12, 13
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. nom./ac. 2,7; 9,7; 10,23
sfârºitul: sg. nom./ac. 7,3; 10,22
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit „pentru totdeauna”; „pe
veci” 1 3,20; 57, 16
SFÂRTICAT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Victor Ion Popa, Velerim ºi Veler
Doamne. Roman . Bucureºti, Editura Cultura naþionalã, [f.a.].
sfârticat : n. sg. ac. 18,7

SETE: s.f.
seate: sg. nom./ac. 5,13; 25,5; 29,8; 32,2; 41,17; 50,2
SETOS, -OASÃ: adj./s.; var. (Reg.) SETIOS, -OASÃ
sãtosului: s.m. sg. dat. 21,14
(cel) sãtos: s.m. sg. nom. 29,8
(celui) sãtos: s.m. sg. gen. 32,6
(cea) sãtioasã: s.f. sg. nom. 35,7
(cel) sãtios: s.n. sg. ac. rezum. cap.44; 44,3
sãtios: adj. n. sg. ac. 53,2

SFETNIC: s.m.
sfetnicii: sg. nom. 1,26
sfeatnic: sg. ac. 3,3
Sfetnic: sg. nom., în sintagma minunat Sfetnic 9,6
sfeatnicii: pl. nom./ac. 19,11; 41,25
sfetnicu: sg. nom. 40,13

SFAT: s.n.
sfatul/Sfatul: sg. nom./ac. 5,19; 19,3; 28,29; 29,15, 23; 31,1;
44,26; 46,10
sfat: sg. nom./ac. 7,5; 8,10; 14,26; 16,3; 19,11; 30,1; 36,5; 40,14;
41,28
sfatului: sg. gen. 11,2; 19,17
sfaturilor: pl. gen. 47,13
(a se) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
(sã) va sfãrâma: ind. viit.I. 3.sg. 28,28; 30,14
va sfãrma: ind. viit.I. 3.sg. 28,28
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.pl. 37,19
vei sfãrâma: ind. viit.I. 2.sg. 41,15
voiu sfãrma: ind. viit.I. 1.sg. 45,2
sfãrmatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,1
(s-)ar fi sfãrmat: cond. pf. 3.sg. 48,19
sfãrmându(-sã): gerunziu rezum. cap.49

SFÂNT, -Ã: ad j./s.
sfãntul: s.m. sg. nom. 1,4; 30,11
sfântul: s.m. sg. nom./ac. 10,17, 20; 12,6; 17,7; 29,19; 30,12, 15;
37,23; 41,14, 16, 20; 43,3, 14, 15; 45,11; 47,4; 48,17; 49,7; 54,5;
55,5; 60,9, 14
sfânt: s.m. sg. nom. 4,3
sfântului: s.m. sg. gen. 5, 19; 63,11; 64,10
sfintele: s.n. pl. ac. 16,12
sfinþilor: s.m. pl. gen . 26,10
(Cel) Sfânt: s.m. sg. nom. 40,25
(Celui) Sfânt: s.m. sg. gen. 52,1
(cel) sfânt: s.n. sg. ac. 57,15
sfânta: s.f. sg. ac. 58,13
sfânt/Sfânt: adj. m./n . sg. nom./ac. 5, 16; 6,3; 11,9; 52,10; 15;
62,12; 63,10, 15, 18; 66,20
sfântului: adj. antep. m. sg. gen. 5,24
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 6,13; 35,8; 48,2; 58,13
sfinte: adj. f. pl. ac. 43,28; 62,9
sfânt: adj. m. sg. ac., în sint agma muntele cel sfânt 27,13; 56,7;
57,13; 65,11, 25; 66,20

SFINÞENIE: s.f.
sfinþeniia: sg. ac. 63,18
(a se) SFINÞI: v. IV
(sã) va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,16
sfinþiþi: imper ativ 2.pl. 8,13
sfinþind: gerunziu 29,23
vor sfinþi: ind. viit.I. 3.pl. 29,23
a sfinþi: inf. prez. 42,2 1
(sã) sfinþea: ind. imp. 3.pl. 66,17
SFINÞIRE: s.f.
sfinþire: sg. ac. 8,14
sfinþirii: sg. gen. 60,13; 6 4,11

SFÃRÂMARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRMARE
sfãrmarea: sg. nom. rezum. cap.29; rezum. cap.47; 51,19

SFINÞIT, -Ã: adj./s.
(celor) sf inþiþi: s.m. pl. dat. 13,3
sfinþite: adj. f. pl. nom. 23,18
sfinþit: adj. n. sg. gen. 30,29

SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRMITURÃ
sfãrmiturile: pl. ac. 30,14

SILÃ: s.f.
silã: sg. ac. 10,2

(a se) SFÃTUI: v. IV
(vã) sfãtuiþi: ind. prez. 2.pl. 45,21
nesfãtuind: gerunziu rezum. cap.30

(a se) SILI: v. IV „a constrânge”; (Înv.) „a silui”
(sã) vor sili: ind. viit.I. 3.pl. 13,16
sileaºte: ind. prez. 3.sg. 59,19
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(Mã) voiu slãvi: ind. viit.I. 1.sg. 49,3
am fost slãvit: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 49,5
vei slãvi: ind. viit.I. 2.sg. 58,13
voiu slãvi: ind. viit.I. 1.sg. 60,7
au slãvit : ind. pf.c. 3.pl. 60,9
a slãvi: inf. prez. 60,21

SILNIC, -Ã: adj.
silnica: ad j. antep. f. sg. nom. 9,5
silnic: n. sg. ac. 59,19
SILNICIE: s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE
sâlnicie: sg. ac. 38,14

SLÃVIT, -Ã: adj./s.
slãviþii: s.m. pl. nom. 5,14
(cei) slãviþi: s.m. pl. ac. 45,2
slãvit: adj. m. sg. nom. 43,4
slãvitã: f. sg. ac. 58,13

(a) SIMÞI: v. IV
sâmþesc: ind. prez. 1.sg. 44,19
SINAGOGÃ: s.f.
sinagoga: sg. nom. rezum. cap.50; rezum. cap.5 4
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 37,16; rezum. cap.43; rezum.
cap.44; 4 4,24; rezum. cap.45; rezum. cap.46; rezum. cap.48; 63,3
sânguri: m. pl. nom. 5,8
sângurã: f. sg. nom. 49,21
singur: m. sg. nom. 2,11, 17; 37,20
singuru: m. sg. nom. rezum. cap.63
SIRENÃ: s.f.
sirenile: pl. nom. 13,22
SIRIAN, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la I. A. Vallian [= Vaillant], Vocabular purtãreþ
rumânesc-franþozesc ºi franþozesc-rumânesc (…), Bucureºti, 1839.
siriianã: f. sg. ac. 36,11
SLAB, -Ã: adj./s.
slabe: adj. n. pl. ac. 35,3
(celor) slabi: s.m. pl. dat., în loc. adj. slabi de inimã „fricoºi”, „timizi” 35,4
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 2,10, 19, 21; 4,5; 8,7; 10,3, 12, 16, 18; rezum.
cap.11; 13,3; 16,14; 17,3, 4; 20,5; 21,16; 22,24; 24,16; 25,11;
26,10; 30,30; 35,2; rezum. cap.40; 40,5, 6; 42,8; 43,7; 46,13;
48,11; rezum. cap.53; 58,8; 59,19; rezum. cap.60; 60,1, 2, 19;
rezum. cap.61; 61,6; rezum. cap.62; 66,12, 18, 19
slavã: sg. ac. 4,2; 14,18; 42,12; rezum. cap.60
slavei: sg. gen./dat. 22,18, 23; 28,1, 5; 63,14
slava: sg. gen. (cu a + toatã) 23,9
slavii: sg. gen. 28,4; 52,1; 62,3; 63,15
SLÃBÃNOGIT, -Ã: adj.
slãbãnogite: f. pl. ac. 35,3
(a se) SLÃBI: v. IV
e slãbind: ind. prez. perifr. 3.sg. [Neob.], cf. lat. est deficiens 5,27
(sã) vor slãbi: ind. viit.I. 3.pl. 13,7
slãbi: inf. prez. fãrã a 14,27
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 24,4
slãbit-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,4, 7
vor slãbi: ind. viit.I. 3.pl. 40,31
va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 44,12
slãbit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 47,13
SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciune: sg. nom./ac. 8,22; 53,10
slãbiciunea: sg. nom./ac. rezum. cap.40; 53,3
slãbiciunile: pl. ac. 53,4
(a se) SLÃVI: v. IV
va fi slãvit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 11,10; 13,19; 24,23
(sã) va slãvi: ind. viit.I. 3.sg. 24,14; 44,23
slãviþi: imperativ 2.pl. 24,15
(Te-)ai slãvit: ind. pf.c. 2.sg. 26,15
slãveaºte: ind. prez. 3.sg. 29,13
slãvi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 43,20
ai slãvit: ind. pf.c. 2.sg. 43,23
va fi slãvitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.49

SLOBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac., în sintagma carte de slobozenie „act de divorþ” 50,1
sloboz eniia: sg. ac. 63,7, 9
(a se) SLOBOZI: v. IV
(sã) v or slobozi: ind. viit.I. 3.pl. 6,11
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 22,14; 27,10; 45,13
(s-)au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 32,14
slobozitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 33,23
vor fi sloboziþi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 35,9
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 36,15; 58,11
(t e) slobozi: inf. prez. fãrã a 37,11
slobozându(-sã): gerunziu rezum. cap.38
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 38,6
am slobozit : ind. pf.c. 1.sg. 50,1
slobozi: imperativ 2.sg. 58,6
veþi slobozi: ind. viit.I. 2.pl. 65,15
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. nom./ac. rezum. cap.9; rezum. cap.33; rezum. cap.38;
rezum. cap.45; 61,1
SLOBOZIT, -Ã: adj.
slobozit e: f. pl. gen. 28,2
SLOVÃ: s.f.
slo vele: pl. ac. 29,11, 1 2
SLUGÃ : s.f.
slu ji: pl. ac. 14,2
slujii: sg. gen., în sint agma anii slujii „anul socotit foarte exact, aºa
cum îl socoteºte, de pildã, mercenar ul, care pretinde plata ºi pentr u
ultimul ceas” (cf. Anania 2001, p.907) 16,14
sluga: sg. nom./ac. 20,3; 22,20; 24,2; 37,35; 41,9; 42,1, 19; 43,10;
44,21; 45,4; 48,20; 49,3, 7; 52,13; 53,11
slugile: pl. nom./ac. 36,9; 37,5; 65,9, 13, 14, 15
slu jile: pl. ac. 63,17; 65,8
slugilor : pl. gen. 37,24; rezum. cap.42; 54,17
sluga: sg. voc., în sint agma sluga Mea 41,8; 44,1, 2
slugii: sg. gen. 44,26; 50,10
slugã: sg. nom./ac. 49,5, 6
slugi: pl. ac. 56,6
slu jilor: pl. dat. rezum. cap.65
slu jilor: pl. gen. 66,14
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. nom./ac. 22,19; rezum. cap.61
(a) SLUJI: v. IV
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 19,23
slu jesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22
a slu ji: inf. prez. 43,23, 24
vor slugi: ind. viit.I. 3.pl. 60,10
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 60,12
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitoriului: sg. gen. 21,16
slu jitorilor : sg. gen. rezum. cap.61
slu jitorii: pl. nom. 61,6
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SL UJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. 14,2
slujnica: sg. ac. 24,2
SMERENIE: s.f.
smerenie: sg. ac. 32,19
(a se) SMERI: v. IV; var. (Înv.) (a se) ZMERI
(sã) vor smeri: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; 10,33; 25,12; rezum. cap.57
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9, 11
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 2,12, 17; rezum. cap.16; 32,19; 40,4
a (sã) smeri: inf. prez. rezum. cap.10
voiu smeri: ind. viit.I. 1.sg. 13,11; 45,2
vei smeri: ind. viit.I. 2.sg. 25,5
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 25,11; 26,5
smeri(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,5
smeri(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 29,4
au smerit: ind. pf.c. 3.pl. 51,23; 60,14
ai fost smerit: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 57,9
smerit-am: ind. pf.c. 1.pl. 58,3
(sã) va zmeri: ind. viit.I. 3.sg. 5,15
SMERIN, -Ã: s.m./f.; var. SMEARIN, -Ã
(celor) smearini: s.m. pl. gen. 57,15

(a se) SOCOTI: v. IV
(s-/S-)au socotit: ind. pf.c. 3.sg. 2,22; 53,12
socotiþi: ind. prez. 2.pl. 5,12
va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 10,7
am socotit: ind. pf.c. 1.sg. 14,24; 53,3, 4
voiu socoti: ind. viit.I. 1.sg. 18,4
socoteaºte: imper ativ 2.sg. 21,5
(sã) va socoti: ind. viit.I. 3.sg. 29,17; 32,15
au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,8; 40,15
sânt socotite: pasiv ind. prez. 3.pl. 40,17
socotesc: ind. prez. 3.pl. 44,19
socotea: ind. imp. 3.pl. 47,13
ai socotit: ind. pf.c. 2.sg. 57,11
(sã) socotea: ind. imp. 3.pl. 66,17
SODOMLEAN: s.m.
sodomleanilor: pl. gen. 1,10
SOL: s.m.
solilor: pl. gen./dat. 14,32; 37,14; rezum. cap.39; 44,26
soli: pl. ac. 18,2; 37,9
solii: pl. nom./ac. 30,4; 42,19; 57,9
SOMN: s.n.
somnului: sg. gen. 51,22

SMERIRE: s.f.
smerirea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; rezum. cap.26; rezum. cap.47;
rezum. cap.51; rezum. cap.52
SMERIT, -Ã: adj./s.
(celor) smeriþi: s.m. pl. dat. 10,2
smerit: m./n. sg. ac. 53,4; 57,15

(a) SORBI: v. IV
sorbind: gerunziu 14,29
sorbiþi au fost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 28,7
sorbea: ind. imp. 3.pl. 49,19
SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþi: pl. nom. 1,23

SMINTEALÃ: s.f.
smintealii: sg. gen., însintagma piatra smintealii 8,14
smintealele: pl.ac. 57,14

SOÞIRE: s.f. „întovãrãºire”; „tovãrãºie”
soþire: sg. ac. 14,20
SPAIMÃ: s.f.
spaima: sg. nom. 8,13
spaimã: sg. ac. 19,17; 54,14

(a se) SMINTI: v. IV
(sã) vor sminti: ind. viit.I. 3.pl. 8,15
sminti(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 19,9
(sã) va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 24,23

(a se) SPARGE: v. III
(sã) va sparge: ind. viit.I. 3.sg. 24,19
au spart: ind. pf.c. 3.pl. 59,5

SMOCHIN: s.m.; var. (Înv.) ZMOCHIN
smochinul: sg. ac. 36,16
zmochin: sg. ac. 34,4

SPARGERE: s.f.
spargere: sg. ac. 24,19

SMOCHINÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHINÃ
zmochine: pl. ac. 38,21

SPATE: s.n.
spatele: sg. ac. 45,1

(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
sã zmulgem: conj. prez. 1.pl. 7,6
(s-)au zmult: ind. pf.c. 3.sg. 38,12
SMULGERE: s.f.; var. ZMULGERE
zmulgerea: sg. ac. 37,26

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(nici vã) spãimântaþi: imperativ prohib. 2.pl. 8,12
(sã) va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 19,17; 30,31; 31,4
(sã) vor spãimânta: ind. viit.I. 3.pl. 31,9; 44,11

SMULS, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) SMULT, -Ã; (Înv.) ZMULT, -Ã
smult: adj. n. sg. ac. 18,2
(cei) smulºi: s.m. pl. ac. 28,9
zmult: adj. n. sg. ac. 18,7

(a se) SPÃLA: v. I
spãlaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,16
spãlându(-)(sã): gerunziu rezum. cap.4
va spãla: ind. viit.I. 3.sg. 4,4

SOARELE: s.m.
soarele: sg. nom. 13,10; 24,23; 38,8; 49,10; 60,19, 20
soarelui: sg. gen. 19,18; 30,26; 41,25; 45,6
soare: sg. ac. 38,8

(a) SPÂNZURA: v. I
spânzurã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,21; 22,25
vor spânzura: ind. viit.I. 3.pl. 22,24
au spânzurat: ind. pf.c. 3.sg. 40,12

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soartea: sg. nom. 17,14; 57,6
soar te: sg. ac. 34,17

SPELCÃ: s.f.; var. (Reg.) SPILCÃ (aici) „obiect de podoabã,
broºã”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare es te la Ion Budai-Deleanu, Lexicon r omânesc-nemþesc
ºi nemþesc-românesc (…). În patru tomuri [Manuscris din 1818;
Bibl. Academiei Române, cotele 3728 – 3731].
spilcele: pl. ac. 3,18

SOBOR: s.n.; var. (Înv.) SÃBOR
sãbor: sg. ac. 16,3
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(a) SPERIA: v. I
sã s parie: conj. prez. 3.sg. 17,2

STAT: s.n. (În v. ºi pop.) „staturã”
s tatul: sg. nom. 10,33

SPIC: s.n.
spice: sg. ac. 17,5

STAUL: s.n.
staule: pl. ac. 65,10

SPIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) SPINE
s pini: pl. nom./ac. 5,6; 7,23, 24; 32,13; 3 4,13
spinilor: pl. gen. 7,25
spinul: sg. ac. 9,18; 41,19
s pinele: sg. nom. 10,17
s pin: sg. ac. 27,4
spinii: pl. nom. 33,12

STÃPÂN , -Ã: s.m./f.
s tãpânul: s.m. sg. nom./ac. 1,3; 24,2
stãpânilor: pl. gen. 49,7
stãpâna: sg. nom. 24,2
(a) STÃPÂNI: v. IV
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 3,4; 34,17; 61,7
stãpânitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 26,13
s tãpânit-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,14
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 34,11; 40,10; 54,5; 65,9
sã stãpâneºti: conj. prez. 2.sg. 49,8
stãpâneai: ind. imp. 2.sg. 63,19

SPOR: s.n.
s poriul: sg. ac. rezum. cap.55
(a) SPORI: v. IV
va spori: ind. viit.I. 3.sg. 55,11

STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirea: sg. nom. rezum. cap.3

SPORIT, -Ã: adj.
(mai) sporitã: f. sg. nom. rezum. cap.54
SPORNIC, -Ã: s.
spornice: s.n. pl. nom. rezum. cap.65
SPRIJIN: s.n.; var. SPRIJINÃ s.f.; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare este la Ion Budai-Deleanu, Lexicon
românesc-nemþesc ºi nemþesc-r omânesc (…). În patru tomuri
[Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române, cotele 3728 – 3731].
s prijinã: s.f. sg. ac. rezum. cap.4

STÂLP: s.n.
stâlpul: sg. nom. 19,19
(a) STÂMPÃRA: v. I; vezi (a) ASTÂMPÃRA

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijini: inf. prez. fãrã a 50,4
vor sprijini: ind. viit.I. 3.pl. 51,5
sã sprijineascã: conj. prez. 3.sg. 51,18

STÂMPÃRARE: s.f.; vezi ASTÂMPÃRARE
STÂNG, -Ã: adj./s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. la/spre stânga 9,20; 54,3
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. nici spre dreapta, nici spre stânga/
spre dreapta ºi spre sâtnga 30,21; 54,33

(a) SPUNE: v. III
spuind: gerunziu rezum. cap.8
spuneþi: ind. prez. 2.pl. 16,7
spuie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 19,12
spuneþi: imperativ 2.pl. 36,4
au spus: ind. pf. c. 3.pl. 36,22
spune: imperativ 2.sg. 43,26
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 48,5
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 53,8

STÂRV: s.n.
stârv: sg. ac. 14,19
STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 13,10; 14,13
steale: pl. ac. 47,13

(a) SPURCA: v. I
vei spurca: ind. viit.I. 2.sg. 30,22
am spurcat: ind. pf.c. 1.sg. 43,28
spurcat-am: ind. pf.c. 1.sg. 47,6

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJAR, STÃJER
stãjeriul: sg. ac. 1,30
stãjarii: pl. ac. 2,13
stãjarul: sg. ac. 6,13
stãjariu: sg. ac. 44,14

SPURCAT, -Ã: adj.
spurcaþ: m. pl. dat. 1,4
(a se) STA: v. I
stã: ind. prez. 3.sg. 3,13; 11,10; 54,17
sta: ind. imp. 3.pl. 6,2; 44,14
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 6,13; 7,7; 17,14; 28,18, 21; 32,8; 46,7, 10;
47,3; 66,22
sã (sã) stea: conj. prez. impers. 10,32
stând: gerunziu 21,8
a sta: inf. prez. rezum. cap. 22; 36,5; 66,22
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 27,9; 48,13; 61,5
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg. 36,2, 13; 59,14
sta-vor: ind. viit.I. 3.pl. 44,11
stãi: imperativ 2.sg. 47,12
steaie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 47,13
sã stãm: conj. rpez. 1.pl. 50,8
STARE: s.f.
stare: sg. ac. rezum. cap.1; 42,5
s tarea: sg. ac. 22,19

STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
Stãpânitoriul/stãpânitoriul: s.m. sg. nom./ac. 3,1; 10,16, 33; 16,1;
51,22
stãpânitorilor: s.m. pl. gen. 14,5
stãpânitorii: s.m. pl. nom. 52,5

STEMÃ: s.f.
stema: sg. ac. 9,4
steama: sg. nom. 62,3
STERP, STEARPÃ: adj./s.
s tearpã: adj. f. sg. nom. 49,2 1
s terp: adj. m. sg. nom. 66,9
(cea) s tearpã: s.f. sg. voc. 54,1
STERPÃCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) STÃRPICIUNE; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ion Budai-Deleanu,
Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc (…). În patru tomuri
[Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române, cotele 3728 – 3731].
s tãrpiciunea: sg. nom./ac. 47,8, 9
stãrpiciunii: sg. gen. 49,20
(a se) STIDI: v. IV
sã (vã) stidiþi: conj. prez. 2.pl. 51,7
(t e) vei stidi: ind. viit.I. 2.sg. 54,4
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(a se) S TINGE: v. III
sã stângã: conj. prez. 3.sg. 1,31
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 34,10; 66,24
va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 42,3
(s-)au stâns: ind. pf.c. 3.pl. 43,17
STRA JÃ: s.f.
straja: sg. ac. 21,8
(a) STRÃBATE: v. III
vei s trãbate: ind. viit.I. 2.sg. 54,3
STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinii: s.m. pl. nom. 1,7; 61,5
(celor) s treini: s.m. pl. gen. 25,2, 5
strein: s.m. sg. nom. 43,12
(cei) streini: s.m. pl. nom. 62,8
streini: adj. m. pl. ac. 2,6
streinã: adj. f. sg. nom./ac. 17,10; 28,21
STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
strãjarilor: pl. gen. 52,8
strãjarii: pl. nom. 56,10

INDICE
strâga-vei: ind. viit.I. 2.sg. 58,9
veþi s trâga: ind. viit.I. 2.pl. 65,14
STRIGARE: s.f.
strigare: sg. ac. 5,7
strâgare: sg. nom./ac. 15,5; 22,2; 24,11
strâgarea: sg. nom. 15,8; 58,4
strâgãrii: sg. gen. 30,19; 65,19
(a se) STROPI: v. IV
va stropi: ind. viit.I. 3.sg. 52,15
stropeºte: ind. prez. 3.sg. 55,10
(s-)au stropit: ind. pf.c. 3.sg. 63,3
STROPICIOS, -OASÃ: s.; cuvântul nu este înregis trat în MDA. În
Vulgata este inrigua; irriguus (pasiv) „bine udat, stropit, scãldat”;
(activ) „care udã, care stropeºte, care inundã”.
(ceale) stropicioase: s.n. pl. nom. 19,10
STROPIT, -Ã: adj.
stropitã: f. sg. ac. 58,11
stropit: m. sg. nom. rezum. cap.63

(a) STRÃLUCI: v. IV
va strãluci: ind. viit.I. 3.sg. 13,10
strãluceaºte: ind. rpez. 3.sg. rezum. cap.60

STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
struguri: pl. ac. 5,2, 4
strugurele: sg. nom./ac. 17,6, 11
strugurii: pl. nom. 24,13
strugur: sg. ac. 65,8

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. nom./ac. 4,5; 13,10; 59,9; 60,3; 62,1
strãluciri: pl. ac. 58,11

STRUNG: s.n.
strung: sg. ac. 44,13

STRÂMB, -Ã: s.
(ceale) strâmbe: s.n. pl. nom./ac. 40,4; 42,16

STRUÞ: s.m.; var. STRUTIE: s.f.; ªTRUTIE: s.f.
strutiile: s.f. pl. nom. 43,20
ºtrutii: s.f. pl. nom. 13,21
ºtrutiilor: s.f. pl. gen. 34,13

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoare: sg. nom./ac. 8,22; 21,3; 26,16; 30,6; 53,8
strâmtoarea: sg. ac. 8,22
strãmtoarea: sg. ac. 21,3
strâmtorile: pl. nom. 65,16
STRÂNGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
strãngãtorii: s.m. pl. ac. 14,2
strângãtoriul: s.m. sg. nom. 14,4
(a se) STRÂNGE: v. III
sã (se) strângã: conj. prez. 3.pl. 28,22
(s-)au strâns: ind. pf.c. 3.pl. 43,9
STRÂNS, -Ã: adj.
strânsã: f. sg. ac. 30,20
(a se) STRICA: v. I
(sã) vor strica: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8
aþi strâcat: ind. pf.c. 2.pl. 22,10
stricându-: gerunziu 49,17
vor strâca: ind. viit.I. 3.pl. 65,25
(a) STRIGA: v. I
strâga: ind. imp. 3.sg. 6,3, 4
strâgã: imperativ 2.sg. 14,31; 40,6; 58,1
strâgat-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,4
va strâga: ind. viit.I. 3.sg. 15,5; 34,14; 42,2, 13
vor striga: ind. viit.I. 3.pl. 19,20
au strâgat: ind. pf.c. 3.sg. 21,8
strâgã: ind. prez. 3.sg. 21,11; 26,17; 40,3
am strâgat: ind. pf.c. 1.sg. 30,7
vor s trâga: ind. viit.I. 3.pl. 33,7; 42,11; 46,7; 65,24
au strigat : ind. pf.c. 3.sg. 36,13
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 38,14; 40,6
vei strâga: ind. viit.I. 2.sg. 57,13

(a se) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SUPÞIA
supþiia(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 17,4
supþiia(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 19,6
supþiiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 38,14
SUBÞIETATE: s.f.; var. SUPÞIETATE (Înv.) „subþirime”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ion
Budai-Deleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc (…).
În patru tomuri [Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române, cotele
3728 – 3731].
supþietate: sg. nom. 10,16
SUBÞIRE: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIRE
supþire: adj. f. sg. nom./ac. 3,23; 29,5
(ceale) supþiri: s.n. pl. ac. 19,9
(a) SUCI: v. IV
a suci: inf. prez. 58,5
(a) SUDUI: v. IV
au suduit: ind. pf.c. 3.pl. 5,24
va sudui: ind. viit.I. 3.sg. 8,21
sã fiu suduit: pasiv conj. prez. 48,11
suduia: ind. imp. 3.pl. 50,6
(a) SUFERI: v. IV
voiu suferi: ind. viit.I. 1.sg. 1,13
suferind: gerunziu 23,12
am suferit: ind. pf.c. 1.pl. 25,9
a suferi: inf. prez. 30,27
vei suferi: ind. viit.I. 2.sg. 36,9
vom suferi: ind. viit.I. 1.pl. 64,3
(a) SUFLA: v. I
au suflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 40,7, 24
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SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. din/în/de sus 7,3; 8,21; 36,2; 37,31; 45,8
sus: adv. 7, 11

suflã: ind. prez. 3.sg. 54, 16
va suf la: ind. viit.I. 3.sg. 57, 13
SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. nom./ac. 30,33; 57,16
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,14; 5,14; 15,4; 26,9; 29,8; 32,6; 38,17;
42,1; 43,4; 44,20; 46,2; 47,14; 49,7; 53,10, 11, 12; 55,2, 3; 58,5,
10, 11; 61,10; 66,3
sufletului: sg. gen./dat. 3,9; 26,8; 38,15; 51,23
suflet: sg. ac. 10,18; 58,10
sufletele: pl. ac. 57,15; 58,3
SUFLETESC, -EASCÃ: adj.
sufleteºtilor: ad j. antep. n. pl. gen. rezum. cap.55

(a se) SUI: v. IV
sã (ne) suim: conj. prez. 1.pl. 2,3; 7,6
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 5,6; 32,13; 65,17
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 5,24; 8,7; 11,1; 14,8; 15,5; 19,1; 34,3,
10; 35,9; 53,2; 55,13
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 7,1; 11,16; 36,1; 37,14, 29
(mã) voiu sui: ind. viit.I. 1.sg. 14,13; 38,22
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,14
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,2
suie(-te): imperativ 2.sg. 21,2; 36,10
(te-)ai suit: ind. pf.c. 2.sg. 22,1; 57,7
(m-)am suit: ind. pf.c. 1.sg. 36,10; 37,24
(te) suie: imperativ 2.sg. 40,9

SULIÞÃ: s.f.
suliþele: pl. ac. 2,4
(a) SUNA: v. I
sunã: ind. prez. 3.sg. 17,12
SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 5,30; 17,12, 13; 24,8
sunetului: sg. gen. 13,4
SUPÃRARE: s.f.
supãrãrii: sg. gen. 10,3
supãrarea: sg. nom. 24,12
(a) SUPUNE: v. III
vor supune: ind. viit.I. 3.pl. 14,2
supunea: ind. imp. 3.sg. 14,6
sã supuiu: conj. prez. 1.sg. 45,1
SUPUS, -Ã: adj.
supusului: adj. antep. n. sg. gen. rezum. cap.32
SURD, -Ã: adj./s.
surzii: s.m. pl. nom. 29,18
surzilor: s.m. pl. gen. 35,5
surzi: s.m. pl. voc. 42,18
surd: adj. m. sg. nom. 42,19; 43,8

SUSPINARE: s.f.
sus pinarea: sg. nom. 35,10; 51,11
ª
ªA: s.f. (la pl. cu valoare de sg.) „parte a spinãrii din jurul regiunii
lombar e la om”
ºalelor: pl. gen. 11,5

(a) SUGE: v. III
vei suge: ind. viit.I. 2.sg. 60,16
sã sugeþi: conj. prez. 2.pl. 66,11
veþi suge: ind. viit.I. 2.pl. 66,12

SUIRE: s.f. „suiº”
suirea: sg. ac. 15,5

(a) SUSPINA: v. I
vom suspina: ind. viit.I. 1.pl. 59,11

ªALNIC: s./adv. „înºelãtor”; „ºiret” (cf. lat. fraudulentus;
fraudulenter „fr audulos”, „înºelãtor”); cuvântul nu este înregistrat
în DLR.
ºalnic: adv. 32,6
(celui) ºalnic: s.m. sg. gen.32,7
ªANÞ: s.n.
ºanþ: sg. ac. 29,2, 3; 37,33
ªARPE: s.m.
ºar pelui: sg. gen ./dat. 14,29; 65,25
ºarpele: sg. nom., în sintagmele ºarpele verigã/ºar pele colãcit (cf.
Anania 2001, p.916) 27,1
ªATRÃ: s.f.
ºatr a: sg. ac. 13,20
ºetrii: sg. gen. 54,2
ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: s.m./f.
ºt opii: s.m. pl. nom. 33,23
ºt opul: s.m. sg. nom. 35,6
(a) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 3,26; 9,7; 16,5; 32,16, 18
ºezând: gerunziu 6,1
ºedea: ind. imp. 3.pl. 10,13
ºedea-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,13
ºade: ind. prez. 3.sg. 28,6; 40,22
ºed: ind. prez. 3.pl. 36,12; 42,7
ºezi: ind. prez. 2.sg. 37,16
ºezi: imper ativ 2.sg. 47,1, 5; 52,2
voi ºedea: ind. viit.I. 1.sg. 47,8
sã ºazã: conj. pr ez. 3.pl. 47,14
ªOARE CE: s.m.
ºoar ecele: sg. nom. 66,17
ªOLOVAR: s.n. (Trans; la pl.) „ciorap gros de lânã”; (Reg.; la pl.
cu valoar e de sg.) „pantaloni strâmþi de pânzã sau de lânã”. Aici
echivaleazã lat. periscelis, -idis „colan deasupra gleznei”, „podoabã
de picior la femei (cf. Indice Nm – ªOLOVAR).
ºolovarii: pl. ac. 3,20
(a) ªOPTI: v. IV
va ºopti: ind. viit.I. 3.sg. 29,4

(a) SURPA: v. I
au surpat: ind. pf.c. 3.sg. 14,17

ªOPTITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „câr titor”; „clevetit or”
ºoptit orii: s.m. pl. nom. 29,24

SURPARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SURUPARE
surupare: sg. ac. 17,1
sur parea: sg. nom. rezum. cap.21

ªOVAR: s.n. (Pop.) „papurã”
ºovar ul: sg. nom. 19,6
ºovar: sg. ac. 35,7
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Tatãl/tatãl: sg. nom. 38,19; rezum. cap.42; 43,27; 51,2; 63,16; 64,8
tatã: sg. ac. 22,21
tatãlui: sg. dat. 45,10
tãtâni-sãu: sg. gen. 3,6; 22,23, 24
tãtâni-tãu: sg. nom./gen. 7,17; 38,5; 58,14

(a) ªTER GE: v. III
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 25,8 ; 28,18
ºterg: ind. prez. 1.sg. 43,25
ºters-am: ind. pf.c. 1.sg. 44,22
(a) ªTI: v. IV
vom ºti: ind. viit.I. 1.pl. 5,19; 41,22, 23
sã ºtie: conj. prez. 3.sg./pl. 7,15; 41,20; 45,6
a ºti: inf. prez. 7,16; 8,4; 58,2
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 9,9; 49,26; 52,6
au ºtiut: ind. pf.c. 3.pl. 28,7; 4 4,18; 45,20; 56,10; 59,8
ºti: ind. prez. 3.sg. 29,11
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 29,24; 61,9
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 40,21; 51,7
ºtii: ind. prez. 2.sg. 40,28; 48,6
sã ºtim: con j. prez. 1.pl. 41,26
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 42,16
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 43,10
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 45,3
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 47,11; 49,23; 60,16
am ºtiut: ind. pf.c. 1.sg. 48,4
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 48,8; 50,7
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 50,4
ai ºtiut: ind. pf.c. 2.sg. 58,3

TAUR: s.m.
taurii: pl. nom. 30,24
tauri: pl. nom. 34,7
(a) TÃBÃRÎ: v. IV
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.pl. 29,7, 8
sã tãbãrascã: conj. prez. 3.sg. 31,4
(a) TÃCEA: v. II
sã taci: conj. prez. 2.sg. 7,4
tacã: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 41,1
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 14,7; 15,1; 36,21
am tãcut: ind. pf.c. 1.sg. 6,5
tãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,1; 24,8
tãceþi: imperativ 2.pl. 23,2
tãcut-am: ind. pf.c. 1.sg. 42,14
tãcând: gerunziu 47,5; 57,11
voiu tãcea: ind. viit.I. 1.sg. 62,1; 65,6
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 62,6
sã tãceþi: conj. prez. 2.pl. 62,6
tãcea-vei: ind. viit.I. 2.sg. 64,12

ªTIUTOR, -TOARE: s.m./f.
ºtiutoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.48
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþii: sg. gen. rezum. cap.5; 11,2
ºtiinþã: sg. ac. 5,13
ºtiinþa: sg. nom./ac. 11,9; 32,4; 33,6; 40,14; 44,25; 47,10; 53,11

TÃCIUNE: s.n.
tãciunii: pl. ac. 7,4

ªTRUTIE: s.f.; vezi STRUÞ
(a) ªUIERA: v. I
va ºuiera: ind. viit.I. 3.sg. 5,26; 7,18

(a) TÃGÃDUI: v. IV
sã tãgãduieºti: conj. prez. 2.sg. 43,6
tãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. 63,8

T
TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 37,36
TABLÃ: s.f.
tãblile: pl. ac. 30,22
TAINÃ: s.f.
taina: sg. nom. 24,16
taine: pl. ac. 40,23
TALPÃ: s.f.
talpa: sg. ac., în loc. adv. de la talpa piciorului pânã la creaºtetul
capului 1,6
TARE: adj./s.
tare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 1,2 4; 8,11; 10,21; 17,10; 19,4;
25,2, 3; 26,4; 27,1; 42,25; 49,26; 60,16
tari: ad j. m./f. sg. nom./ac. 5,22; 8,7
tare: adj. m. sg. nom., în sintagma Dumnezeu t are 9,6
tare (foar te): adj. f./n . sg. ac. 30,14; 60,22
(mai) t are: adj. m. sg. nom. 47,12
(cel) tare/(Cel) Tare: s.m. sg. nom./ac. 3,1, 2; 28,2; 30,29; 42,13;
49,24, 25
(cei) tari: s.m. pl. nom./ac. 3,25; 13,3; 23,11, 13
(celor) tari: s.m. pl. gen. 13,11; 21,17; 25,5
tarii: s.m. pl. nom. 61,3
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatã-sãu: sg. ac. 8,4
Tatãl: sg. nom., în sintagma Tatãl veacului ce va sã fie 9,6

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. 8,6; 30,15; 62,7
tãcearea: sg. nom. 32,17

(a se) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.sg. 10,15
sã taie: conj. prez. 3.sg. 14,8
sã taiu: conj. prez. 1.sg. 37,24
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 5,6
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 16,8; 37,1; 38,12; 44,15; 48,21; 63,12
tãia: ind. im p. 3.sg. 14,6
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 18,5
ai tãiat: ind. pf.c. 2.sg. 22,16
tãiat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 22,16
tãia-va: ind. viit.I. 3.sg. 28,24
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,20; 35,6; 53,8
tãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.37
tãiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 38,12
tãiat-au: ind. pf.c. 3.sg. 44,14
sânteþi tãiaþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 51,1
(v-)aþi tãiat: ind. pf.c. 2.pl. 51,1
TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: f. pl. ac. 36,22
TÃIERE: s.f.
tãiare: sg. ac. 65,12
(a se) TÃINUI: v. IV
sã tãinuiaºte: conj. prez. 3.sg. 32,2
TÃINUIT, -Ã: adj./s.
tãinuitã: adj. f. sg. ac. 3,3
(ceale) tãinuite: s.n. pl. ac. 45,3
(a se) TÃMÃDUI: v. IV
(sã) tãmãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,9
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temniþã: sg. ac. 24,22
temniþii: sg. gen. 42,7, 22

TÃMÂIE: s.f.
tãmâia: sg. nom. 1,13
tãmâie: sg. ac. 43,23; 60,6; 66,3
TÃRIE: s.f.
tãria: sg. nom./ac. 1,31; 8,4; 10,13; 11,15; 12,2; 16,6; 27,5; 28,6;
33,13; 40,31
tãriia: sg. nom./ac. 10,14; 23,4; 30,2, 3, 15; 31,9; rezum. cap.40;
40,29; 41,1; 49,4, 5; 51,9; 52,1; 60,5, 11; 61,6; 63,15
tãriii: sg. gen. 11,2; 17,9; 26,1; 40,26; 44,12; 62,8; 63,1
tãrie: sg. nom./ac. 25,4; 36,5; 40,9, 10
TÃTÂNE: s.m; vezi TATÃ

TEREBINT: s.m.; var. (Înv.) TEREVINT „arbore rãºinos, cu
tulpina înaltã ºi fr unze mari, rãspândit pe coastele Mediteranei, din
a cãr ui scoarþã se extrag terebentina ºi unele substanþe tanante”
terevinthul: sg. ac. 6,13
TIMPAN: s.n. „instrument muzical de percuþie”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Amfilohie Hotiniul,
Gramatica fizicii [Traducere din limba italianã de…; manuscris de la
sfârºitul secolului al XVIII-lea; Bibl. Academiei Române, cota 1627].
timpanul: sg. nom. 5,12
TINÃ: s.f.
tina: sg. nom./ac. 10,6; 29,16
tinã: sg. nom./ac. 41,25; 57,20; 64,8

TÂLCUITOR, -TOARE: s.m./f.
tâlcuitorii: s.m. pl. nom. 43,27
TÂMPINÃ: s.f.; var. (Înv.) TÂMPÃNÃ
tâmpenelor: pl. gen. 24,8
tâmpene: sg. ac. 30,32

TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. ac. 47,12, 15
tinereaþelor: pl. gen. 54,4
tinereaþe: sg. ac. 54,6

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. nom./ac. 9,17; 31,8
(celor) tineri: s.m. pl. dat. 20,4
tineri: s.m. pl. ac. 23,4
(cei) tineri: s.m. pl. nom. 40,30
tinerilor: s.m. pl. gen. 42,22
tinãrul: sg. nom. 62,5

TOAMNÃ: s.f.
toamnei: sg. gen. 28,4
TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: rezum. cap.44
TOCMEALÃ: s.f.; var. (Pop.) TOGMEALÃ
togmealã: sg. ac. 28,15
togmeala: sg. nom. 28,18

(a se) TÂNGUI: v. IV
tânguindu(-sã): gerunziu rezum. cap.42
TÂNGUIRE: s.f.
tânguire: sg. ac. 22,12

(a) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) (a) TOGMI
au togmit: ind. pf.c. 3.sg. 32,7

TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
târsânã: sg. nom. 3,24

TOCMIT, -Ã: adj.; var. (Pop.) TOGMIT, -Ã
togmit: n. sg. ac. 3,16; 7,20

TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 5,2

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. nom./ac. 9,4; rezum. cap.10; 10,15, 24; 14,5;
28,27
toiag: sg. ac. 36,6

(a se) TEME: v. III
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 7,4; 10,24; 37,6; 41,10, 13
(te) temi: ind. prez. 2.sg. 7,16
(nu vã) teameþi: imperativ prohib. 2.pl. 8,12; 35,4
sã (sã) teamã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.10
(mã) voiu teame: ind. viit.I. 1.sg. 12,2
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 19,16; 20,5; 59,19
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 25,3
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,13; 41,5
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 40,9; 41,14; 43,1, 5; 44,2; 51,12;
54,4
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 44,8; 51,7
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 50,10
(te) vei teame: ind. viit.I. 2.sg. 54,14
(te-)ai temut: ind. pf.c. 2.sg. 57,11
sã (ne) teamem: conj. prez. 1.pl. 63,17
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 66,4
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 14,19; 24,18; rezum. cap.28; 28,16; 40,21;
58,12
TEMERE: s.f.
temerii: sg. gen. 2,10
teamerii: sg. gen. 11,3
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþa: sg. ac. 14,17

TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulba: sg. ac. 22,6; 49,2
(a se) TOPI: v. IV
(sã) vor topi: ind. viit.I. 3.pl. 51,6
(s-)ar topi: cond. prez. 3.pl. 64,1
(s-)au topit: ind. pf.c. 3.pl. 64,3
(a se) TRAGE: v. III
trageþi: ind. prez. 2.pl. 5,18
trage: ind. pez. 3.sg. 8,1; 10,15
a trage: inf. prez. 8,3
am tras: ind. pf.c. 1.sg. 10,13; 63,6
trasu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,11
(te) tragi: ind. prez. 2.sg. 14,15
sã tragã: conj. prez. 3.sg. 23,9
(sã) vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 25,12
va trage: ind. viit.I. 3.sg. 26,5
vei trage: ind. viit.I. 2.sg. 26,19
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 44,13
TRÃGÃTOR, -TOARE: s.m./f. „jefuitor”
trãgãtoriului: sg. gen. 9,4
(a) TRÃI: v. IV
trãiascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 26,14
vei trãi: ind. viit.I. 2.sg. 38,1
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TRÃSOR: s.m. „percep tor de impozite” (cf. lat . exact ores ;
exactor, -¹ri „perceptor de impozite”, „colector de dãri”; cuvântul
nu este înregistrat în DLR.
trãsorii: s.m. pl. nom. 3,12
TRÃSNET: s.n; var. (Înv. ºi reg.) TRESNET
tresnet: sg. ac. 29,6
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþã: sg. ac. 18,3; 27,13
trâmbiþa: sg. ac. 58,1
TREAPTÃ: s.f.
treaptele: pl. ac. 38,8
TREBNIC, -Ã: adj.; var. (Înv.) TREABNIC, -Ã (Înv.) „trebuincios”
treabnic: n. sg. ac. 44,10
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.1; rezum. cap.33; rezum.
cap.58
au trebuit: ind. pf.c. impers. 5,4
ar trebui: cond. prez. impers. rezum. cap.22
trãbuia: ind. imp. impers. rezum. cap.50
TRECÃTOR, TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) TRECÃTORIU
trecãtoriu: s.m. sg. ac. 48,8
(a se) TRECE: v. III
trecând: gerunziu 8,8; 24,16; 31,5; 48,8
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 8,21; 26,20; 28,15, 18, 19; 31,9; 33,21;
35,8
treace-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,28; 41,3
trecut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,29, 31; 16,8; 24,4, 11
sã treacã: conj. prez. 3.sg./pl. 11,15; 34,10; 51,10; 60,15
a treace: inf. prez. 22,17; 52,1
(sã) treace: ind. rpez. 3.sg. 22,17
trec: ind. prez. 3.pl. 23,2; 24,16; 51,23
treaceþi: imperativ 2.pl. 23,6; 62,10
treci: imperativ 2.sg. 23,10; 47,2
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,5, 16; 26,3; 29,1; 40,27; 43,27;
66,24
treace: ind. prez. 3.sg. 29,5; 33,8
(sã) treace: inf. prez. fãrã a 33,20
(sã) vor treace: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.39
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 43,2; 48,8
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 45,14
sã treacem: conj. prez. 1.pl. 51,23
sã treci: conj. prez. 2.sg. 58,7

(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 6,8; 10,6; 28,16; 66,19
trimite: imperativ 2.sg. 6,8; 16,1
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 9,8; 34,17; 36,2, 12; 37,2, 4, 9, 17, 21;
39,1; 48,16; 61,1
va trimtie: ind. viit.I. 3.sg. 10,16; 11,8; 19,20; 37,31, 33
a (sã) trimite: inf. prez. rezum. cap.16
trimite: ind. prez. 3.sg. 18,2; rezum. cap.36; rezum. cap.37
trimiþindu-: gerunziu rezum. cap.19
trimit: ind. prez. 3.pl. 19,8
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,1
trimiþind: gerunziu 32,20
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 42,19
am tremis: ind. pf.c. 1.sg. 43,14; 55,11
trimis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 57,9
TRIST, -Ã: adj.
tristã: f. sg. nom. 29,2
TRUFAª, -Ã: s.m./f.
(cei) trufaºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.2
(cel) trufaºu: s.m. sg. ac. 2,12
trufaºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.5
TRUFIE: s.f.
trufiia: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 9,18; rezum. cap.10; 13,11;
16,6; rezum. cap.47
trufie: sg. nom./ac. 9,9; rezum. cap.14
TRUP: s.n.
trupul: sg. nom./ac. 1,5; 14,11; 40,5, 6; 49,26; 50,6; 51,23; 58,7;
66,16, 23
trup: sg. nom./ac. 10,18; 31,3; rezum. cap.40
trupului: sg. gen. 17,4
trupurile: pl. ac. 34,3; 66,24
trupuri: pl. nom. 37,36
trupul: sg. gen. (cu a + tot) 66,24
TUFAR: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la I. Budai-Deleanu, Þiganiada, Bucureºti, 1953.
tufariul: sg. ac. 7,19
TUFÃ: s.f.
tufe: pl. nom./ac. 5,6; 7,23, 24; 32,13
tufelor: pl. gen. 7,25
tufa: sg. nom. 9,18; 10,17
tufã: sg. ac. 27,4

(a) TREMURA: v. I
tremuraþi: ind. pez. 2.pl. 66,5

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 9,19; 14,9
voiu turbura: ind. viit.I. 1.sg. 13,13
au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 14,16
turburatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 21,3
turburat-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,11
(vã) veþi turbura: ind. viit.I. 2.pl. 32,10; 45,17
turburaþi(-vã): imperativ 2.pl. 32,11
turbure: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 36,18
[va fi] turburat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 42,4
sã (vã) turburaþi: conj. prez. 2.pl. 44,8
turburatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 45,16
turbur: ind. prez. 1.sg. 51,15
(s-)ar turbura: cond. prez. 3.pl. 64,2

TRESTIE: s.f.
trestiia: sg. nom./ac. 19,6; 42,3; 43,24
trestie: sg. ac. 35,7; 36,6

TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turburare: sg. nom./ac. 17,14; 65,23
turburarea: sg. ac. 54,4; 61,7

(a se) TREZI: v. IV
(sã) trezeaºte: ind. prez. 3.sg. 29,8

(a) TUNDE: v. III
tunde: ind. prez. 3.sg. 53,7

TRIMIS, -Ã: s.m./f.
trimiºii: s.m. pl. nom. 15,4

TURMÃ: s.f.
turmelor: pl. dat. 17,2

TRECERE: s.f.
treacere: sg. ac., în sintagma treacere de leage „încãlcare a legii”
1,5; 59,13
treacerea: sg. nom./ac. 16,2; 20,4; 24,16; 30,32; rezum.
cap.48
TRECUT, -Ã: s.
(celor) trecute: s.n. pl. gen. rezum. cap.43
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tur melor: pl. dat. adn . 32,14
tur ma: sg. ac. 40,11
turmii: sg. gen. 63,11
tur me: pl. ac. 65,10

UCENIC: s.m.
ucenicii: pl. ac. 8, 16
ucenicilor: pl. gen. rezum. cap.66

TURN: s.n.
turnul: sg. ac. 2,15
turn: sg. ac. 5,2
turnurile: pl. nom. 30,25

(a se) UCIDE: v. III
va ucide: ind. viit.I. 3.pl. 11,4; 27,1; 51,14; 65,15
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 11,9; 13,18; 65,25
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 13,15
sânt uciºi: pasiv ind. prez. 3.pl. 14,19; 22,2
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 14,20
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 14,30
a ucide: inf. prez. 22,13
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 27,7
au fost ucis: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 27,7
ucisu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 34,2
(sã) ucide: ind. rpez. 3.sg. rezum. cap.37

(a) TURNA: v. I
aþi turnat: ind. pf.c. 2.pl. 57,6
Þ
ÞAP: s.m.
þapilor: pl. gen. 1,11; 34,6
ÞARÃ: s.f.
þara: sg. ac. 1,7; 32,12; 36,20; 37,7; 61,7
þarã: sg. ac. 13,5
þãrâlor: pl. gen./dat. 36,20; 37,11
þãrâle: pl. ac. 37,18

UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. 10,7
ucidere: sg. nom./ac. 14,21; 34,2, 6; 43,28
uciderii: sg. gen. 22,5; 30,25; 34,5

ÞARINÃ: s.f.
þarinã: sg. ac. 5,8
þarinii/Þarinii: sg. gen., în sintagma calea þarinii nãlbitoriului/
calea Þarinii Nãlbitoriului (cf. ÎNÃLBITOR, -TOARE) 7,3; 36,2

UCIGAª, -Ã: s.m./f.
(cei) ucigaºi: s.m. pl. nom., în sintagma cei ucigaºi de oameni
„asasini” (traducere dupã lat. homicida, -ae) 1,21
ucigaºul: sg. ac. 54,16

ÞÂRÃ: s.f.; var. ÞIRÃ
þirã: sg. ac. 30,14

UCIS, -Ã: s.m./f.
(cei) uciºi: s.m. pl. nom./ac. 10,4; 66,16
uciºii: s.m. pl. nom./ac. 22,2; 26,19, 21; 27,7; 34,3

ÞÂÞÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÞIÞÃ
þâþã: sg. ac. 11,8; 28,9
þâþe: pl. ac. 32,12
þiþa: sg. ac. 60,16

UGER: s.n.
ugerul: sg. ac. 66,11
ugere: pl. ac. 66,12

ÞÂÞÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÞIÞINÃ
þiþinilor: pl. gen. 6,4
(a) ÞESE: v. III
þãs: ind. prez. 3.pl. 19,9
au þãsut: ind. pf.c. 3.pl. 59,5
ÞESÃTOR, -TOARE: s.m./f.
þãsãtoriu: sg. ac. 38,12
ÞESUT, -Ã: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Ioan Molnar, Deutsch-walachische
Sprachlehre, Wien, 1788.
þãsut: n. sg. ac. 30,22
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 5,29; 27,5
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 13,8; 14,2; 51,11; 56,4
(sã) va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 24,18
þinea-vei: ind. viit.I. 2.sg. 26,3
þii: ind. prez. 2.sg. 27,3
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 42,6; 49,8
þiindu-: gerunziu rezum. cap.48
(s-)au þinut: ind. pf.c. 3.pl. 48,6
a þinea: inf. prez. rezum. cap.56
þine: ind. prez. 3.sg. 56,6
þiind: gerunziu 66,19
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 7,24; 9,2
þinuturile: pl. ac. 8,9; 37,18
þinutului: sg. gen. 55,12

(a se) UITA: v. I
uita(-ne)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 5,30
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.17; 44,18; 52,15
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 17,8
(te-)ai uitat: ind. pf.c. 2.sg. 17,10; 51,13; 57,11; 58,3
(v-)aþi uitat: ind. pf.c. 2.pl. 22,11; 65,11
uitându(-sã): gerunziu 28,4; rezum. cap.54
uitã(-te): imperativ 2.sg. 33,20
(mã/Mã) voiu uita: ind. viit.I. 1.sg. 38,11; 66,2
uitaþi(-vã): imperativ 2.pl. 42,18
(nu te) uita: imperativ prohib. 2.sg. 43,18
sã (te) uiþi: conj. prez. 2.sg. 44,21
(sã) uita: ind. imp. 3.pl. 47,13
au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 49,14
uita: inf. prez. fãrã a 49,15
va uita: ind. viit.I. 3.sg. 49,15
voiu uita: ind. viit.I. 1.sg. 49,15
(te) vei uita: ind. viit.I. 2.sg. 54,4
uitatu(-M)-am: ind. pf.c. 1.sg. 63,5
UITARE: s.f.
uitare: sg. ac. 23,15; 59,15
uitãrii: sg. dat. 23,16; 65,16
ULIÞÃ: s.f.
uliþelor: pl. gen. 5,25; 10,6
uliþele: pl. ac. 15,3
uliþe: pl. ac. 24,11
uliþã: sg. ac. 59,14
ULM: s.m.
ulmul: sg. ac. 41,19
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(a) UNGE: v. III
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 61,1

ULTUIT, -Ã: adj.; vezi ALTOIT, -Ã
UMÃR: s.n.
umerelor: pl. gen. 9,4
umãrul: sg. ac. 9,6; 10,27; 14,25; 22,22; 47,2
umerele: pl. ac. 11,14; 30,6
umere: pl. ac. 46,7; 49,22

UNGERE: s.f.
ungere: sg. ac. 57,9
UNGHEÞ: s.n.
unghieþul: sg. nom. 19,13

(a) UMBLA: v. I
sã umblaþi: conj. prez. 2.pl. 1,12
vom umbla: ind. viit.I. 1.pl. 2,3
sã umblãm: conj. prez. 1.pl. 2,5
au umblat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16; 20,3; 50,10; 57,2
umbla: ind. imp. 3.sg./pl. 3,16; 9,2
voiu umbla: ind. viit.I. 1.sg. 12,2
a umbla: inf. prez. rezum. cap.20; 26,7; 42,16, 24
umblaþi: ind. prez. 2.pl. 30,2
umblaþi: imperativ 2.pl. 30,21; 50,11
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 33,15; 42,5
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 35,9; 45,14; 60,3
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 38,3; 59,9
umbla-vor: ind. viit.I. 3.pl. 40,31
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 43,2
umbli: ind. rpez. 2.sg. 48,17

UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen., în sintagma piatra unghiului rezum. cap.28
unghiu: sg. ac. 28,16
UNGHIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) UNGHE
unghile: pl. ac. 28,28
UNICORN: s.m.
unicorni: pl. nom. 34,7
UNS: s.m. (aici) „ales” (cf. Anania 2001, p.940)
unsului: sg. dat. 45,1
UNSOARE: s.f.
unsorilor: pl. gen. 39,2

UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. ac. 1,8; 4,6

UNT: s.n.
unt: sg. ac. 7,15, 22

UMBRÃ: s.f.
umbrii: sg. gen. 9,2; 30,3
umbra: sg. nom./ac. 16,3; 30,2; 32,2; 34,15; 38,8; 49,2;
51,16

UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untdelemn: sg. ac. 1,6
untului-de-lemn: sg. gen. 5,1; 10,27
untul-de-lemn: sg. ac. 61,3

UMBRIRE: s.f.
umbrire: sg. nom. 25,4

UNTURÃ: s.f.
untura: sg. ac. 1,11; 34,7

UMBROS, -OASÃ: adj.
umbros: m. sg. ac. 57,5

URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. nom. 1,13; 41,24
urãciunile: pl. ac. 66,3
urãciunea: sg. nom. 66,17

(a se) UMFLA: v. I
(sã) umflã: ind. prez. 3.pl. 51,15

URÂRE: s.f.
urârea: sg. ac. rezum. cap.29

UMFLAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎMFLAT, -Ã
înflatã: f. sg. nom. 1,6

URÂT, -Ã: adj.
urât: n. sg. ac. 49,7

UMILIT, -Ã: adj.
umilit: n. sg. ac. rezum. cap.66
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
împlut-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,5
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6, 8; 6,4; 11,9; 15,9; 21,3;
28,8; 34,6; 40,2
umplutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
umplea: ind. imp. 3.pl. 6,1
umplând: gerunziu 8,8
va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 10,12; 11,3; 58,11
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 13,21
vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 14,21; 27,6
au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 23,2
vei umplea: ind. viit.I. 2.sg. 44,28
sã (ne) umplem: conj. prez. 1.pl. 56,12
UNCHI: s.m.
unchiului: sg. gen. 5,1
UNDIÞÃ: s.f.
unghiþa: sg. ac. 19,8
UNEALTÃ: s.f.
unealtelor: pl. gen. 39,2

URECHE: s.f.
urechi: pl. nom./ac. 1,2, 10; 28,23; 32,9; 43,8; 64,4
urechile: pl. nom./ac. 5,9; 6,10; 22,14; 30,21; 32,3; 33,15; 35,5;
36,11; 37,29; 42,20; 49,20
urechilor: pl. gen. 11,3
ureachea: sg. nom./ac. 37,17; 48,8; 50,4, 5; 55,3; 59,1
URGIE: s.f.
urgiia: sg. nom./ac. 10,5, 25; 12,1; 13,13; 26,20; 42,25; 48,9;
60,10; 63,5, 6
urgie: sg. nom./ac. 13,9; 14,6; 27,4; 30,27; 54,8; 66,15
urgia: sg. nom. 16,6; 34,2; 51,20
urgiii: sg. gen. 51,22
urgiii: sg. dat. adn. 59,18
(a se) URGISI: v. IV
au urgisit: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
a urgisi: inf. prez. 7,15, 16; 33,1
ai urgisit: ind. pf.c. 2.sg. 30,12
urgiseaºti: ind. prez. 2.sg. 33,1
vei f i urgisit: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 33,1
(te) vei urgisi: ind. viit.I. 2.sg. 33,1
[e] urgisit: pasiv ind. prez. 3.sg. 53,3
[ar fi] urgisitã: pasiv cond. prez. 3.sg. 53,3
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UªÃ: s.f.; var. UªE
uºa: sg. ac. 26,20
uºile: pl. ac. 45,1
uºe: sg. ac. 57,8; 66,17

voiu urgisi: ind. viit.I. 1.sg. 57,6
am urgisit : ind. pf.c. 1.sg. 57,17
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 66,14
URGISIT, -Ã: ad j.
urgisit: n. sg. ac. 49,7

UªOR, UªOARÃ: adj.
uºor: m. sg. ac. 19,1

URIAª, -Ã: s.m./f.
urieºii: s.m. pl. nom. 14,9
uriiaºii: s.m. pl. nom. 26,14
uriiaºilor : s.m. pl. gen. 26,19

UªOR: s.n.
uºorului: sg. gen. 57,8
(a se) UªURA: v. I
(s-)au uºurat: ind. pf.c. 3.sg. 9,1

(a) URÎ: v. IV
au urât: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
[ai f ost] urâtã: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 60,15
urãsc: ind. prez. 1.sg. 61,8
urãsc: ind. prez. 3.pl. 66,5

V
VACÃ: s.f.
vacã: sg. ac., în sintagma vacã de boi (cf. lat. vaccam boum; b¹s,
bovis „bou, vacã”) 7,21

(a) URLA: v. I
urlaþi: imperativ 2.pl. 13,6; 23,1, 14
urlã: imperativ 2.sg. 14,31
au urlat: ind. pf.c. 3.sg. 15,2
vor urla: ind. viit.I. 3.pl. 15,4
va urla: ind. viit.I. 3.sg. 15,4; 16,7
urlaþ: imperativ 2.pl. 23,6

VAL: s.n.
valurile: pl. nom./ac. 51,15; 57,20
VALE: s.f.
valea: sg. nom./ac. 17,5; 28,21; 40,4; 65,10
Valea: sg. nom./ac., în s. propr. Valea Vedeniii/Valea Ahor
22,5
vãilor: pl. gen. 7,19
Vãlii: sg. gen., în s. propr. Vãlii Vedeniii 22,1
vãile: pl. nom. 22,7
vãlii: sg. gen. 28,1, 4

URLARE: s.f.
urlarea: sg. nom. 15,3, 8
(a) URMA: v. I
urmeazã: ind. prez. 3.pl. 1,23
a urma: inf. prez. 5,11
sã urmeazã: conj. prez. 3.sg. 41,2
urmaþi: ind. prez. 2.pl. 51,1
sã urmeaze: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.58

VARÃ: s.f.
vara: sg. ac. 18,6

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. cea mai de pre urmã/ceale mai de pre
urmã/mai de pre urmã/cel mai pe urmã rezum. cap.1; 2,2; 30,8;
41,22; 46,10; 47,7; 56,11
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã 9,1
urma: sg. ac. 37,25
urmã: sg. ac., în sintagma Cel întâiu ºi Cel mai pre urmã/ Cel
dintâiu (dintâi) ºi Cel mai de pre urmã „începutul ºi sfârºitul”;
„factorul esenþial” 41,4; rezum. cap.44; 48,12
urmelor: pl. dat. 60,14
URS: s.m.
ursul: sg. nom. 11,7
urºii: pl. ac. 59,11
(a se) URZI: v. IV
au urzit: ind. pf.c. 3.sg. 25,7
sã urziþi: conj. prez. 2.pl. 30,1
(mã) urziam: ind. imp. 1.sg. 38,12

VARGÃ: s.f.
varga: sg. nom./ac. 10,5, 15, 24, 26; 11,1, 4; 14,5, 29; 28,27;
30,31
varghei: sg. gen. 30,32
VAS: s.n. „recipient”; „bagaj (mai ales militar)”; (la pl.) „unelte”;
„instrumente”; „ambarcaþiune” (cf. lat. vas, v¼sis)
vasele: pl. nom./ac. 10,28; 13,5; 22,24; 32,7; 52,11; 65,4
vase: pl. ac. 18,2; 22,24
vasul: sg. nom. 22,24; 30,14; 54,17
vasul: sg. ac., în sintagma tot vasul musicesc „orice instr ument
muzical” (cf. lat. omne vas musicorum) 22,24
vas: sg. nom./ac. 45,9; 54,16; 66,20
VASILISC: s.m. „reptilã fabuloasã cãreia i se atribuia puterea
de a ucide cu privirea”
vasiliscului: sg. gen. 11,8
vasiliscul: sg. nom. 14,29; 30,6
vasilisc: sg. ac. 59,5

URZICÃ: s.f.
urzici: pl. nom. 34,13
urzicã: sg. ac. 55,13

VAVILONEAN: s.m.; vezi BABILONEAN

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,13; 15,6; 37,27; 40,24; 41,17
va usca: ind. viit.I. 3.sg. 19,5
(sã) vor usca: ind. viit.I. 3.pl. 19,6
(sã) va usca: ind. viit.I. 3.sg. 19,7; 51,12
uscatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 40,7, 8; 46,2
voiu usca: ind. viit.I. 1.sg. 42,15
USCAT, -Ã: adj./s.
uscatã: f. sg. nom. 35,7
uscat: s.n. sg. ac. 44,3; 50,2

(a se) VÃDI: v. IV
vãdiþi: ind. prez. 2.pl. 1,18
va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 11,3, 4
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.41
(nu) vãdi: imperativ 2.sg. 16,3
(sã) vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.44; rezum. cap.46
VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. ac. 1,17
vãduvei: sg. gen. 1,23
vãduve: pl. ac. 9,17
vãduvelor: pl. gen. rezum. cap.10
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(mai) vârtos: adv. 8,6; 3 4,12; 36,12; 54, 1; 58,6
vârtos: adv. în loc. adv. cu cât mai vârtos „cu atât mai mult” 32,13
vâr toasã: ad j. f. sg. ac. 14,3; 2 7,1; 50,7
vâr toase: ad j. n. pl. gen. 25,3
vâr tos: adj. n . sg. ac. 27,8
(celor) vârtoºi: s.m. pl. gen. 25,4
(cel) vârtos: s.m. sg. ac. 43,17; 49,24, 25
(cei) vâr toºi: s.m. pl. v oc., în sintagma cei vârtoºi cu inima 46,12

vãduvele: pl. nom. 10,2
vãduvã: sg. nom. 47,8
VÃDUVIRE: s.f.
vãduvirea: sg. nom. 47,9
vãduvirii: sg. gen. 54,4
(a se) VÃITA: v. I; var. (a se) VÃIETA
(vã) veþi vãieta: ind. viit.I. 2.pl. 65,14

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. nom./ac. 3,1; 23, 14; 40,29
vâr tuþii: sg. gen. 40,26

VÃPAIE: s.f.
vapaie: sg. ac. 10,17
vãpãii: sg. gen. 5,24; 47,14
vãpaie: sg. ac. 29,6; 66,15
vãpaia: sg. nom./ac. 30,30; 43,2
vãpãi: pl. ac. 50,11
vãpãile: pl. ac. 50,11

(a) VÂSLI: v. IV; var. (a) VÂSLA: v. I
vâsleazã: imperativ 2.sg. 23,12
VÂSLIT OR: s.m.; var. (Înv.) VÂNSLÃTOR (Înv.) „vâslaº”
vãnslãtorilor: pl. gen. 33,21

(a se) VÃRSA: v. I
(sã) varsã: ind. prez. 3.sg./pl. 17,13; 28,2; 30,28
vãrsând: gerunziu 8,8
va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 10,22
vãrsindu(-sã): gerunziu 28,15, 18
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 32,15
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 40,19; 42,25; 44,10
a vãrsa: inf. prez. rezum. cap.44; 59,7
voiu vãrsa: ind. viit.I. 1.sg. 44,3
vãrsa-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 44,3
vei vãrsa: ind. viit.I. 2.sg. 58,10
VÃRSAT, -Ã: s. „care a fost obþinut prin turnare”; (aici) „chip
turnat”
(celui) vãrsat: s.m. sg. dat. 42,17
[ceale] vãrsate: s.n. pl. nom. 48,5
(a) VÃTÃMA: v. I
vor vãtãma: ind. viit.I. 3.pl. 11,9
VÃZDUH: s.n.
vãzduhul: sg. nom. 57,13
(a se) VÃZNESI: v. IV „a (se) semeþi”
(s-)au vãznãsit: ind. pf.c. 3.pl. 3,16
VÂNÃ: s.f.
vânã: sg. nom. 48,4
VÂNÃTARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „vânãtaie”
vânãtarea: sg. nom./ac. 1,6; 53,5
VÂNT: s.n.
vântului: sg. gen. 7,2; 17,13
vânt: sg. nom./ac. 32,2; 41,2, 29
vântul: sg. nom./ac. 41,16; 49,12; 57,13; 64,6
(a se) VÂNTURA: v. I
vor vântura: ind. viit.I. 3.pl. 29,5
(s-)au vânturat: ind. pf.c. impers. 30,24
vântura(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 41,16
VÂRF: s.n.
vãrful: sg. ac. 17,6; 30,17
vârful: sg. ac. 2,2; 17,6; 28,1; 42,11
vârfurile: pl. ac. 27,10
vârfului: sg. gen. 37,24
VÂRTEJ: s.n.
vâr tejul: sg. ac. 58,5
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
(mai) vãrtos: adv. 8,20

VEAC: s.n./s.m.
veacului: sg. gen ., în sintagma Tatãl veacului ce va sã fie 9,6
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac/în veac/din veac 9, 7; 14,20;
25,2, 8; 26,4; 28,28; 30,8; 32,14, 17; 33,20; 34,10, 17; 40,8; 47,7;
51,6, 8; 57,16; 59,21; 60,21; 61,4; 62,6; 64,4; 65,18
veacuri: pl. ac., în loc. adv. în veacuri veacinice 26,4
veacii: pl. ac., în loc. adv. în veacii veacilor 34,10
veacilor: pl. gen., în loc. adv. în veacii v eacilor 34,10
veacul: sg. ac., în loc. adv. pânã în veacul veacului 45,17
veacului: sg. gen ., în loc. adv. pânã în veacul veacului 45,17
veacul: sg. ac. 46,9; 57,15
veacurilor: pl. gen. 51,9; 58,12
veac: sg. ac., în sintagma de lung veac „cu viaþã îndelungatã” (cf.
lat. longevum; longaevus „înaintat în vâr stã, bãtrân, vechi”) 53,10
veacilor: s.m. pl. gen. 60,15
veacului: sg. gen. 63,9, 11
VECHI, VECHE: adj./s.
vechi: adj. f. sg. gen. 22,11; rezum. cap.66
vechi: adj. f./n. pl. ac. 23,7; 25,1
veache: adj. f. sg. nom. 26,3
vechiu: ad j. n. sg. ac. rezum. cap.5 4
(ceale) vechi: s.n. pl. ac. 43,18
VECHIRE: s.f.
vechirea: sg. ac. 23,7
vechire: sg. ac. 23,18
VECIN: s.m.
vecinilor: pl. voc. 33,13
vecinul: sg. nom. 33,2 4
(a se) VE CINI: v. IV; var. (Înv.) (a se) VECINA: v. I
(s-)au vecinat : ind. pf.c. 3.pl. 41,5
(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,10; 26,11; 33,15; 41,20; 44,18; 47,10
vazã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 26,11
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 2,1; 9,2; 13,1; 39,4; 52,15; 59,15,
16; 64,4; 66,8, 19
vãzând: gerunziu rezum. cap.6; 21,3; 30,20; 33,7; 56,10
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,1
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 6,5; 21,7; 38,5; 41,28; 44,16; 53,2; 57,18
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 22,11
vãzându-: gerunziu 28,4
vãd: ind. prez. 3.pl. 29,10; 30,10; 32,3; 44,9
vãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 41,5
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 5,19; 41,23
vedeþi: imperativ 2.pl. 6,9; 40,26; 51,6
vezi: imper ativ 2.sg. 7,4; 37,17; 48,6; 49,18; 60,4; 63,15
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 14,16; 29,18; 33,20; 35,2; 49,7; 52,10;
61,9; 62,2; 66,18, 24
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veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 18,3
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 21,6; 26,10; 29,23; 40,5; 52,8; 53,10, 11
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 22,8, 9; 33,19; 58,7; 60,5
veade: ind. prez. 3.sg. 28,7; 29,15
sã vedeþi: conj. prez. 2.pl. 30,10
vedeþ: imperativ 2.pl. 30,10
or vedea: ind. viit.I. 3.pl. 33,17
voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 38,11
vezi: ind. prez. 2.sg. 42,20
(sã) va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 47,3; 60,2
aº vedea: cond. prez. 1.sg. 57,11
vom vedea: ind. viit.I. 1.pl. 66,5
vedea-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 66,14
VEDENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIDENIE
vedenia: sg. nom. 13,1
Vedeniii: sg. gen., în s. propr. Valea Vedeniii/Vãlii Vedeniii 22,1, 5
vedeniii: sg. gen., în sintagma vedeniii de noaptea 29,7
vedeniia: sg. nom. 29,11
videnii: pl. ac. 29,10
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 1,1; 6,9; 14,28; 24,23; 52,14; 58,7; 66,24
vedeare: sg. nom./ac. 2,16; 21,2, 7; 42,18; 53,2
vederea: sg. ac. 11,3
(a) VENI: v. IV
veþi veni: ind. viit.I. 2.pl. 1,12
veniþi: imperativ 2.pl. 1,18; 2,3, 5; 21,12; 45,20, 21; 55,1, 3;
56,9, 12
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 3,14; 5,26; 7,25; 8,8; 13,6, 9, 15; 14,31;
28,15; 30,13; 32,10; 35,4; 40,10; 41,25; 51,14; 54,15; 59,19,
20; 60,5, 13; 66,15
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,17; 37,3, 5, 34; 39,3; 42,9; 47,9;
48,3; 60,1; 62,11; 63,4
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 7,19; 27,13; 35,10; 39,6; 45,25; 49,12;
51,11; rezum. cap.60; 60,4, 6, 14; 66,18
veni-va: ind. viit.I. 10,28; 47,11; 66,23
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,12; 49,17 ,18; 60,4
a veni: inf. prez. 23,1; 48,5; 66,7
venind: gerunziu 27,11
voiu veni: ind. viit.I. 1.sg. 36,17
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 37,29
veni-vor: ind. viit.I. 3.pl. 47,9
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 50,2
vie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 5,19; 57,2
sã vie: conj. prez. 3.sg. 5,19; 14,1
vine: ind. prez. 3.sg. 10,3; 21,1, 9; 30,27; 63,1
vin: ind. prez. 3.pl. 13,5; 21,1
viu: ind. prez. 1.sg. 66,18
VENIRE: s.f.
venirii: sg. gen. 14,9
venirea: sg. nom./ac. rezum. cap.40; rezum. cap.62
VERDEAÞÃ: s.f.
verdeaþa: sg. nom. 15,6
verdeaþã: sg. nom. 35,7
VERIGÃ: s.f.
verigã: sg. nom., în sintagma ºarpele verigã (cf. ªARPE ) 27,1
(a se) VESELI: v. IV
veseli(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 9,3
(sã) veselesc: ind. prez. 3.pl. 9,3; 16,7
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.14; 14,8; 39,2
veselitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,7
(nu t e) veseli: imper ativ 2.sg. 14,29
(sã) v or veseli: ind. viit.I. 3.pl. 16,10; 65,14
(sã) v eseliia: ind. imp. 3.pl. 24,7, 8

(ne) v om veseli: ind. viit.I. 1 .pl. 25,9
veseli(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 35,1
veselindu(-sã): gerunziu 35,2; rezum. cap.61
(t e) vei veseli: ind. viit.I. 2.sg. 41,16
voiu veseli: ind. viit.I. 1.sg. 56,7
(sã) veseleaºte: ind. prez. 3.sg. 64,5
a (sã) veseli: inf. prez. rezum. cap.66
veseliþi(-vã): imperativ 2.pl. 66,10
VESELIE: s.f.
veseliia: sg. nom./ac. 9,3; 24,11; 30,29; rezum. cap.35; 66,5
veselia: sg. nom./ac. 16,10; 22,13; 51,11
veselie: sg. nom./ac. 29,19; 35,10; 51,3, 11; rezum. cap.54; 55,12; 61,7
VESTE: s.f.
veaste: sg. ac. 37,7
(a se) VESTI: v. IV
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 7,2; 41,26; rezum. cap.48; 48,14
(sã) vesteaºte: ind. prez. impers./3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.6;
rezum. cap.15; rezum. cap.17; rezum. cap.20; rezum. cap.23;
rezum. cap.32; rezum.cap.34; rezum. cap.39; rezum. cap.45;
rezum. cap.46; rezum. cap.47
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum.cap.30; rezum.c
ap.31; 41,26; rezum. cap.50; 52,7
vestiþi: imperativ 2.pl. 12,5; 41,22, 23; 45,21; 48,20
vesteascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 19,12; 44,7
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers./3.sg. 21,2; 40,21; 52,15
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 21,6; 41,22; 47,13
am vestit: ind. pf.c. 1.sg. 21,10; 43,12; 44,8; 48,3
(sã) veasteaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.29
vestesc: ind. prez. 1.sg. 42,9
vor vesti: ind. viit.I. 3.pl. 42,12; 66,19
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 43,9
vestind: gerunziu 45,19; 46,10; 60,6
vestit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 48,6
va fi vestit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 55,13
vestindu-: gerunziu rezum. cap.57
voiu vesti: ind. viit.I. 1.sg. 57,12
vesteaºte: imperativ 2.sg. 58,1
a vesti: inf. prez. 61,1; rezum. cap.62
a (sã) vesti: inf. prez. rezum. cap.62
(sã) vestesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.65
VESTIRE: s.f.
vestirea: sg. ac. rezum. cap.43
VESTITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) VESTITORIU
vestitoriu: s.m. sg. ac. 41,27
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. nom./ac. 9,5; 30,22; 50,9; 51,6; 61,10; 63,1
vãjmânt: sg. ac. 51,8
vâjmânt: sg. ac. 59,6
vejmânt: sg. nom./ac. 3,6, 7
vejmintele: pl. nom./ac. 4,1; 37,1; 52,1; 59,17; 61,10; 63,2, 3
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinic: m./n. sg. nom./ac. 24,5; 40,28; 55,13; 56,5; 63,12
veacinice: n. pl. ac., în loc. adv. în veacuri veacinice 26,4
veacinice: n. pl. ac. 33,14
veacinica: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.35
veacinicã: f. sg. nom./ac. 35,10; 45,17; 51,11; 54,8; 55,3; rezum.
cap.60; 60,19, 20; 61,7, 8
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) va veºtezi: ind. viit.I. 3.sg. 17,4; 34,4
(sã) v or veºtezi: ind. viit.I. 3.pl. 19,6, 8
veºtezitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,13; 21,4
a (sã) veºtezi: inf. prez. 25,5
(s-)ar v eºtezi: cond. prez. 3.sg. 64,2
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va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 19,22; 30,26
(ne-)am vindecat: ind. imp. 1.pl. 53,5
am vindecat: ind. pf.c. 1.sg. 57,18, 19

VETRELÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „pânzã de corabie”
vitreala: sg. nom. 33,23
(a) VIA: v. I „a da viaþã”; (fig.) „a însuf leþi”
vei viia: ind. viit.I. 2.sg. 38,16

VIS: s.n.
visul: sg. ac. 29,7
visurile: pl. ac. 56,10

VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac. 4,3; rezum. cap.38
viaþa: sg. nom./ac. 38,12, 16; 57,10
vieþii: sg. gen. 38,20

(a) VISA: v. I
visazã: ind. prez. 3.sg. 29,8

VICLEAN , -Ã: adj./s.
vicleane: adj. f. sg. dat. 1,4
vicleanã: adj. f. sg. nom. 9,17
(cel) viclean: s.m. sg. nom. 32,5

VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. rezum. cap.39; 39,2, 4
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. nom. 24,7
viþe: pl. ac. 7,23

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. nom. 53,9
VIE: s.f.
vie: sg. ac. 1,8; 34,4
viia: sg. nom./ac. 3,14; 5,1, 3, 7; 16,8, 9; 27,2; 32,12; 36,16
viii: sg. gen./dat. rezum. cap.5; 5,1, 4, 5
vii: pl. ac. 5,10; 16,10; 37,30; 65,21
viilor: pl. gen.36,17
viile: pl. ac., în sintagma [lucrãtori] de viile voastre „vier” (cf. lat.
vinitores ; v¾nitor, -¹ris „lucrãtor la vie, vier”) 61,5
VIERME: s.m.
viermii: pl. nom. 14,11
viermele: sg. voc., în sintagma viermele lui Iacov 41,14
viermele: sg. nom. 51,8; 66,24
VIERMULEÞ: s.m. „insectã care dã culoarea roºu-aprins, vopsea
stacojie” (cf. lat vermiculus )
viermuleþul: pl. ac. 1,18
(a se) VIEÞUI: v. IV
(sã) vieþuiaºte: ind. prez. impers. 38,16

VIÞEL: s.m.
viþelul: sg. nom. 11,6, 7; 27,10
viþei: pl. ac. 22,13
VIU, VIE: adj./s.
(cei) vii: s.m. pl. ac. 8,19
(celor) vii: s.m. pl. gen. 38,11; 53,8
(cel) viu: s.m. sg. nom. 38,19
vii: adj. m. pl. nom. 26,19
viu: adj. m. sg. ac., în sintagma Dumnezeul cel viu 37,4, 17
viu: adj. m./n. sg. nom. 49,18; 55,3
vie: adj. f. sg. ac. 57,15
VIZUINÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIEZUINÃ
viezuina: sg. ac. 11,8
(a) VOI: v. IV
sã voiascã: conj. prez. 3.pl. 13,17
VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac. 37,30; 46,10, 11; 48,14; 53,10; rezum. cap.58;
58,3, 13; 62,4
voie: sg. ac., în loc. adv. de voie rezum. cap.53

VIFOR: s.n.
vifor: sg. ac. 4,6; 5,28; 29,6; 32,2; 54,11
viforului: sg. gen. 17,13
viforul: sg. ac. 66,15
VIITOR, -TOARE: adj./f.
viitoarea: adj. antep. f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.3;
rezum. cap.6; rezum. cap.8; rezum. cap.32; rezum. cap.35; rezum.
cap.57
viitoare: adj. f./n. pl. nom./ac./gen. rezum. cap.9; 41,22, 23;
rezum. cap.43
viitoare: adj. f. sg. nom./ac./gen. rezum. cap.40; rezum. cap.43;
rezum. cap.45; rezum. cap.51
(ceale) viitoare: s.n. pl. ac. 42,23; 44,7; 45,11; 47,13; rezum.
cap.48
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 1,22; 5,12; 24,9; 62,8
vin: sg. ac. 5,11, 22; 16,10; 22,13; 24,11; 28,1, 7; 29,9; 36,17;
51,21; 55,1; 56,12
vinului: sg. dat. 27,2

VOLBURÃ: s.f.
volbura: sg. nom./ac. 17,13; 25,4; 28,2; 40,24; 41,16
volburile: pl. nom. 21,1
volburã: sg. ac. 25,4; 29,6; 30,30
VORBÃ: s.f.
vorbã: sg. ac. 3,3
(a) VORBI: v. IV
vorbeaºte: ind. prez. 3.sg. 8,12; rezum. cap.33; rezum. cap.45
VRÃJITOR, -TOARE: s.m/f.
vrãjitori: s.m. pl. ac. 19,3; rezum. cap.47
vrãjitorilor: s.m. pl. gen. 47,12
VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitoriilor: pl. gen. 47,9
vrãjitoriii: sg. gen. 57,3

(a) VINDE: v. III
e vândut: pasiv ind. prez. 3.sg. 42,19
am vândut: ind. pf.c. 1.sg. 50,1
sânteþ vânduþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 50,1
sânteþi vânduþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 52,3
vinde: ind. prez. 3.sg. 24,2

VRÃJMAª, -Ã: s./adj.
vrãjmaºi: s.m. pl. ac. 1,7
vrãjmaºii: s.m. pl. nom./ac. 1,24; 9,11; 11,13; 63,18
vrãjmaºilor: s.m. pl. gen. 44,25
vrãjmaºe: adj. f. sg. nom. rezum. cap.13
vrãjmaºã: adj. f. sg. nom. 13,9

(a se) VINDECA: v. I
sã vindec: conj. prez. 1.sg. 6,10; 61,1

VRÃJMÃªEªTE: adv.
vrãjmãºeºete: 14,6
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VRÃJMÃªIE: s.f.
vr ãjmãºie: sg. ac. rezum. cap.14
(a) VREA: v. II
ne vrând: gerunziu rezum. cap.9; rezum. cap.30; rezum. cap.50
am vrut: ind. pf.c. 1.sg. 1,11; 55,11; 65,12; 66,4
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 1,19, 20
vrea: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.24; rezum. cap.59; rezum.
cap.66
au vrut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 28,12; 42,21, 24; 53,7, 10
vr eau: ind. prez. 3.pl. 30,9; 58,2
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 30,15
vrând: gerunziu rezum. cap.44
VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnice: f. pl. nom. 32,8
VREME: s.f.
vreamea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 9,1; 14,1; 17,14; 18,7; 20,2;
39,1; 60,22
vreame: sg. ac., în loc. adj. fãrã vreame „prematur” 18,5
vreame: sg. ac. 33,2; 48,16; 49,8
vremile: pl. ac. 33,6
VREMELNIC, -Ã: s.
(cel) vremealnic: s.n. sg. ac. 28,4
VUX: s.m. „meriºor”; cuvântul nu este înregistrat în MDA (cf.
lat. buxum, -¾ „meriºor (arbore mereu verde, al cãrui lemn este de
culoare galben-alburie)”
vuxul: sg. ac. 41,19
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 1,13; rezum. cap.22; 30,7;
45,19; 65,23

ZBICI: s.n.; vezi BICI
zbiciu: sg. ac. 10,26
zbicele: pl. nom. 16,8
(a) ZBURA: v. I
zbura: ind. imp. 3.pl. 6,2
au zburat: ind. pf.c. 3.sg. 6,6
zbura: inf. prez. fãrã a 8,22
vor zbura: ind. viit.I. 3.pl. 11,14
zburând: gerunziu 16,2; 30,6
a zbura: inf. prez. 30,20
zboarã: ind. prez. 3.pl. 31,5; 60,8
(a se) ZDROBI: v. IV
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 1,28; 42,3
(sã) v or zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 2,18; 8,15; 13,16; 27,11
zdrobiþi: ind. prez. 2.pl. 3,15
(sã) va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 13,8; 24,19
sã zdrobeascã: conj. prez. 3.sg. 13,9; 23,11
zdrobit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,5
zdrobind: gerunziu 14,23
sã zdrobesc: conj. prez. 1.sg. 14,25
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,29; 21,9; 46,2
zdrobitã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 24,10
(sã) zdrobesc: ind. rpez. 3.pl. 25,10
ai zdrobit: ind. pf.c. 2.sg. 26,14
sã (se) zdrobeascã: conj. prez. 3.pl. 28,13
(sã) zdrobeaºte: ind. prez. 3.sg. 30,14
zdrobitu(-s/-S)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,14; 43,17; 46,1; 53,5
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 38,13
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 45,2
a zdrobi: inf. prez. 53,10
ZDROBIRE: s.f.
zdrobire: sg. nom./ac. 10,7; 15,5; 24,19; 30,14; 59,7
zdrobirea: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 30,13; rezum. cap.34;
60,18; 65,14

(a se) ZÃBOVI: v. IV
au zãbovit: ind. pf.c. 3.pl. 39,4
(sã) va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 46,13

ZDROBIT, -Ã: adj./s.
zdrobite: adj. f. pl. ac. 27,9
(cei) zdrobiþi: s.m. pl. ac. 58,6; 61,1
(cel) zdrobit: s.m. sg. ac. 66,2

(a) ZÃCEA: v. II
vor zecea: ind. viit.I. 3.pl. 11,7

ZEAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZAMÃ
zamã: sg. ac. 65,4

ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduf: sg. ac. 25,4
zãduhul: sg. ac. 25,5
zãduh: sg. ac. 27,8; 33,11
zãduful: sg. nom. 49,10

ZECIUIRE: s.f.
zãciuirea: sg. nom. 6,13

ZÃGAN: s.m. „uliu”; (Reg,) „gaie”
zãganii: pl. nom. 34,15

ZGURÃ: s.f.
zgurã: sg. ac. 1,22
zgura: sg. ac. 1,25

ZGÃU: s.n.
zgãul: sg. ac. 46,3

(a) ZÃMISLI: v. IV
va zãmisli: ind. viit.I. 3.sg. 7,14
au zãmislit: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
zãmisleaºte: ind. prez. 3.sg. 26,17
zãmislit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 26,18; 59,13
zãmisli-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 33,11
zãmislit-au: ind. pf.c. 3.pl. 59,4
ZÃPADÃ: s.f.
zãpada: sg. nom./ac. 1,18; 55,10
ZBÃTUT, -Ã: adj. (Reg.) „bãtut”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. Penescu, Manual de economia
casnicã sau datoriile morale ºi materiale ale stãpâniei de casã. Pentru
învãþãtura fetelor. Bucureºti, 1846.
zbãtutã: f. sg. nom. 54,11

ZI: s./adv.
zilele: s.f. pl. nom./ac. 1,1; 2,2; 7,1, 17; 14,1; 23,7, 15; 37,26;
38,1, 5; 39,8; 51,9; 54,9; 60,20; 63,11; 65,20, 22
zioa: s.f. sg. nom./ac. 2,11, 12, 17, 20; 3,7, 18; 4,1, 2; 5,30; 7,18,
20, 21, 23; 9,4; 10,3, 20,27; 11,10, 11, 16; 12,1, 4; 13,6, 9, 13;
14,3; 17,4, 7, 9, 11; 18,4; 19,16, 18, 19, 21, 23, 24; 20,6; 22,5,
8, 12, 20, 25; 23,15; 24,21; 25,9; 26,1; 27,1, 2, 1 2, 13; 28,5, 24;
29,18; 30,8, 23, 25, 26; 31,7; 34,8; 37,3; 39,6; 49,8; 51,13; 52,5,
6; 58,3, 13; 61,2; 63,4; 65,2, 5
zilii: s.f. sg. gen. 4,6
zile: s.f. pl. nom./ac. 7,17; 24,22; 32,10; 39,6; 65,20
zi: sg. ac. 9,14; 10,17; 27,8; 47,9; 48,7; 58,4, 5; 66,8
zio: sg. nom. 10,32
zioa: sg. nom., în sintagma zioa înfricoºatei judecãþi rezum.
cap. 24
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zioa: sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/zioa ºi noaptea/toatã zioa
ºi toatã noaptea 27,3; 28,19; 34,10; 60,11; 62,6
zile: pl. gen. (cu a + num. car d.) 30,26
zilelor: pl. gen. 38,10
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 38,20; 63,9
zi: sg. ac., în loc. adv. din zi în zi 58,2
zioa: adv. 4,5; 21,8; 60,19
(a se) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,11, 18, 2 4; 3,15; 5,9; 7,7; 8,11;
10,24; 14,22, 23; 17,3, 6; 18,4; 19,4; 21,16; 22,14, 15, 25; 23,4;
28,16; rezum. cap.29; 29,22; 30,1, 12, 15; 31,4; 33,10; 36,4, 14,
16; 37,3, 6, 21, 33, 34; 38,1, 5; 39,6; 40,1, 6, 25; 41,14, 21; 42,5;
43,1, 10, 12, 14, 16; 4 4,2, 6, 24; 45,1, 10, 11, 13, 14, 18; 48,17,
22; 49,5, 7, 8, 18, 22, 25; 50,1; 51,22; 52,3, 4, 5, 7; 54,1, 17; 55,8;
56,1, 4, 8; 57,15, 21; 58,9; 59,20, 21; 65,7, 8, 13, 25; 66,1, 2, 9,
12, 17, 20, 21, 22, 23
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 2,3; 8,19, 20; 14,10; 29,11; 49,20
zicând: gerunziu 3,7; 4,1; 7,2, 5, 10; 8,5, 11; 9,9; 14,24; 16,14;
19,25; 20,2; 23,4; 36,15, 18, 21; 37,9, 10, 15, 21; 38,4; 41,7;
44,17; 46,10; 56,3
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16; 6,7, 9, 11; 7,3, 12, 13; 8,1, 3; 10,13;
20,3; 21,6, 9; 23,12; 28,12; 29,13; 36,4, 7, 10, 11, 12, 13; 37,3, 6,
8; 38,1, 3, 7, 22; 39,3, 4, 5, 8; 44,16; 45,21; 49,3, 6, 14; 51,23; 63,8
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 5,19, 20
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,3, 8
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 6,5, 8, 11; 22,4; 24,16; 38,10; 40,6; 41,9;
45,19; 49,4
zi: imperativ 2.sg. 6,9; 38,5; 40,9
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 7,4; 12,1; 14,4; 22,15; 30,22; 49,21
sã ziceþi: conj. prez. 2.pl. 8,12
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 10,8; 20,6; 25,9; 33,24; 41,6, 27; 44,5,
20; 45,9, 25
zic: ind. prez. 1.sg. 10,21; 44,27, 28
veþ zice: ind. viit.I. 2.pl. 12,4
ziceai: ind. imp. 2.sg. 14,13
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 19,11; 37,6, 10
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,12; 31,9; 41,21; 54,6, 8, 10; 57,19; 66,5
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 28,15; 30,16
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 29,12
zic: ind. prez. 3.pl. 29,15; 30,10; 42,17; 44,26; 65,5
sã zicã: conj. prez. 3.sg./pl. 29,16; 42,22; 44,19; 56,3
ziceþi: imperativ 2.pl. 35,4; 48,20; 62,11
zicându-: gerunziu 37,9; 41,13
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 37,24; 47,7, 10; 57,10
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,11; 48,5; 65,1
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 38,15; 57,14
zici: ind. prez. 2.sg. 40,2 7; 47,8; 48,5
sã zicem: conj. prez. 1.pl. 41,26
zice-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 43,6
zicã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 43,9
zice: inf. prez. fãrã a rezum. cap.45

sã zici: con j. prez. 2.sg. 48,7; 49,9; 51,16
zice(-sã)-va: ind. viit.I. impers. 61,6
zice(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.63
sã (se) zicã: conj. prez. impers. 65,8
ZID: s.n.
zâd: sg. ac. 30,13
zidul: sg. ac. 2,15; 15,1; 16,11; 22,5
ziduri: pl. ac. 16,7; 22,11
zidului: sg. gen. 22,10; 26,1
zidurilor: pl. gen. 25,12
zid: sg. nom./ac. 26,1; 36,11, 12
zidurile: pl. nom./ac. 34,13; 49,16; 56,5; 60,10, 18; 62,6
(a se) ZIDI: v. IV
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 4,5; 45,13
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 5,2; 40,26, 28; 41,20; 42,5; 43,1; 45,18
vom zidi: ind. viit.I. 1.pl. 9,10
sã (sã) zideascã: conj. prez. 3.sg. 25,2
am zidit: ind. pf.c. 1.sg. 43,7, 15; 45,7, 8, 12; 54,16
zidi(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 44,28
zidit-am: ind. pf.c. 1.sg. 46,11; 57,19
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 48,7
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.54
(sã) vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 58,12
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 60,10; 61,4; 65,21, 22
zidesc: ind. prez. 1.sg. 65,17, 18
a zidi: inf. prez. rezum. cap.66
zidiþi: ind. prez. 2.pl. 66,1
ZIDIT OR, -TOARE: s.m./f. „per soanã care constr uieºt e”,
„persoanã care creeazã”; (Bis.) „Dumnezeu”
ziditoriului: s.m. sg. dat. 29,16
Ziditoriul/ziditoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.44; 44,24; 45,11,
18; 58,12
ziditoriu: s.m. sg. nom. 44,8
ziditorii: s.m. pl. nom. 49,17
(a se) ZMERI: v. IV; vezi (a se) SMERI
ZMOCHIN: s.m.; vezi SMOCHIN
ZMOCHINÃ: s.f.; vezi SMOCHINÃ
(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE
ZMULGERE: s.f.; vezi SMULGERE
ZMULT, -Ã: adj.; vezi SMULS, -Ã
(a) ZVÂRLI: v. IV
va zvârli: ind. viit.I. 3.sg. 22,18
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Cap 1
Ieremie în pântecele mâni-sa s-au sfin]it }i în vreamea lui Isaie, împ@ratului Iiudei, trimis fiind de la
Domnul a proroci, s@ pricinuia}te pentru prunciia, ci înv@]indu-s@ de la Dumnezeu, ia t@rie neînvins@
}i i s@ poruncea}te a proroci r@sipirea Ierusalimului, supt nume de varg@ }i de oal@ aprins@.

1.

uvintele lui Ieremie, fiiului Helchie, din preo]ii carii au fost în Anathoth, în
p@mântul lui Veniamin,
2.
Care s-au f@cut cuvântul Domnului c@tr@ | el, în zilele lui Iosie, fiiului Amon,
384v
împ@ratului Iiuda, în al triispr@zeacele an al împ@r@]iii lui.
3. {i au fost în zilele lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudii, pân@ la plinirea a
unspr@zeacelui an a lui Sedechie, fiiului Iosie, împ@ratului Iiudei, pân@ la robimea
Ierusalimului, în luna a cincea.
4. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
5. „Mai nainte de-a te închipui în pântece, te-am cunoscut. {i mai nainte de ce-ai ie}it
din zg@u te-am sfin]it }i proroc în neamuri te-am dat”.
6. {i am zis: „A, a, a, Doamne Dumnezeu, iat@, nu }tiu gr@i, c@ prunc sânt eu”.
7. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „S@ nu zici: «Prunc sânt», c@ la toate care te voiu trimite,
vei mearge }i toate oricare voiu porunci ]ie, vei gr@i.
8. S@ nu te temi de c@tr@ fa]a lor, c@ cu tine Eu sânt, ca s@ te sco]u”, zice Domnul.
9. {i au trimis Domnul mâna Sa }i au atins gura mea. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Iat@,
am dat cuvintele Meale în gura ta.
10. Iat@, te-am rânduit ast@zi preste neamuri }i preste împ@r@]ii, *ca s@ zmulgi }i s@ strâci *Jos 18, 7.
}i s@ pierzi }i s@ r@sipe}ti }i s@ zide}ti }i s@ s@de}ti”.
11. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând: „Ce vezi tu, Ieremie?” {i am zis:
„O varg@ priveghind v@zu eu”.
12. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Bine ai v@zut, c@ voiu priveghea Eu preste cuvântul
Mieu, ca s@-l fac”.
13. {i au fost cuvântul Domnului a doao c@tr@ mine, zicând: „Ce vezi tu?” {i am zis: „O
||
oal@ aprins@ v@zu eu, }i fa]a ei de c@tr@ fa]a crive]ului”.
385r
14. {i au zis Domnul c@tr@ mine: *„De la crive]u s@ va desface r@otatea preste to]i *Jos 4, 6.
l@cuitorii p@mântului.
15. C@ iat@, Eu împreun@ voiu chema toate rudeniile împ@r@]iilor crive]ului – zice Domnul
– }i vor veni }i va pune fie}tecarele scaunul s@u întru întrarea por]ilor Ierusalimului }i preste
toate zidurile ei, prinprejur, }i preste toate cet@]ile Iudei.
16. {i voiu gr@i judec@]ile Meale cu ei, preste toat@ r@otatea celor ce M-au p@r@sit }i au
jârthuit dumnezeilor streini }i s-au închinat lucrului mânilor sale.
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17. Deci tu încinge-]i coapsele }i te scoal@ }i gr@ia}te c@tr@ ei toate care Eu poruncesc
]ie. S@ nu te înfrico}ezi de fa]a lor, c@ nici te voiu face a te teame de fa]a lor.
18. *C@ Eu te-am dat ast@zi spre cetate înt@rit@ }i spre stâlp de fier }i spre zid de aram@,
*Jos 6, 27.
preste tot p@mântul împ@ra]ilor Iudei, c@peteniilor ei }i preo]ilor }i norodului p@mântului.
19. {i vor r@zboi asupra ta }i nu vor birui, c@ Eu cu tine sânt – zice Domnul – ca s@ te
izb@vesc”.
Cap 2
Greu mustr@ Domnul pre fiii lui Israil }i a Iudei, mai vârtos pre p@stori }i pre proroci, c@ neuitându-s@
la atâtea faceri de bine, de la Dumnezeu luate, pre El, care e izvorul apei vie]ii, | p@r@sându-L, s-au
închinat idolilor de la carii nimic de bine putea a}tepta; ci înc@ fiind cu to]ii întru închinarea de idoli,
în r@piri }i în nemilostivire, pre sâne}i drep]i a fi s@ v@zn@sea. {i pentru aceaea îi vestea}te c@ s@ vor
jefui.

1.
2.

*Mih. 6, 3.

*Jos 3, 6.
*Isaie 5, 1.
Math. 21, 33.

385v

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Mergi }i strâg@ în urechile Ierusalimului, zicând: «Aceastea zice Domnul:
‘Adusu-mi-am aminte de tine, fiindu-mi mil@ de tinerea]ele tale }i de dragostea
logodirii tale, când ai urmat dup@ Mine în pustie, în p@mântul cel ce nu s@ sam@n@.
3. Sfânt e Israil Domnului, pârga roadelor Lui. To]i carii îl îmbuc@ gre}esc, reale vor veni
preste ei’»”, zice Domnul.
4. Auzi]i cuvântul Domnului, casa lui Iacov }i toate rudeniile casii lui Israil!
5. Aceastea zice Domnul: *„Ce nedreptate au aflat p@rin]ii vo}tri întru Mine, c@ s-au
dep@rtat de la Mine }i au umblat dup@ de}ert@ciuni }i de}er]i s-au f@cut?
6. {i n-au zis: «Unde e Domnul, Cel ce ne-au suit din p@mântul Eghiptului, Cel ce ne-au
trecut prin pustie, prin p@mânt nel@cuit }i neumblat, prin p@mântul seatii }i umbra mor]ii,
prin p@mântul pre carele n-au mai umblat om, nici au l@cuit cineva?»
7. {i v-am b@gat la p@mântul Carmilului, s@ mânca]i roada lui }i ceale mai bune ale lui.
{i, întrând, a]i spurcat p@mântul Mieu }i mo}tenirea Mea o a]i pus spre ur@ciune.
8. Preo]ii n-au zis: «Unde iaste Domnul?» {i, ]iind leagea, nu M-au }tiut; }i p@storii au
trecut || leagea împrotiva Mea }i prorocii au prorocit întru Vaal }i au urmat dup@ idoli. 386r
9. Pentru aceaea înc@ cu judecat@ M@ voiu certa cu voi – zice Domnul – }i cu fiii vo}tri
M@ voiu prigoni.
10. Treace]i la ostroavele Chethim }i vede]i; }i în Chidar tremite]i }i socoti]i foarte }i vede]i
de s-au f@cut aseaminea,
11. De }-au schimbat neamul dumnezeii s@i, }i adev@rat aceia nu sânt dumnezei, iar@
norodul Mieu au mutat slava sa în idol.
12. Sp@imânta]i-v@, ceriuri, de aceasta, }i por]ile ei v@ pustii]i foarte, zice Domnul;
13. C@ doao reale au f@cut norodul Mieu: pre Mine M-au p@r@sit, izvorul apei vie, }i }-au
s@pat jgheaburi r@sipite, carele nu pot ]inea apele.
14. Au doar@ slug@ e Israil au casnic? C@ci dar@ s-au f@cut spre prad@?
15. Preste el au r@gnit leii }i au dat glasul s@u; pus-au p@mântul lui spre pustiire, cet@]ile
lui s-au ars }i nu iaste cine s@ l@cuiasc@ într-îns@le,
16. {i fiii lui Mefsos }i Tafnes au f@cut amestecare de sânge cu tine, pân@ la crea}tet.
17. Au doar@ nu ]i s-au f@cut aceasta pentru c@ ai p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul t@u,
într-acea vreame când te pov@]uia pre cale?
18. {i acum ce vreai în calea Eghiptului, s@ beai ap@ turbure? {i ce vreai cu calea assiriilor,
s@ beai ap@ de Râu?
19. V@di-te-va pre tine r@otatea ta }i dosirea ta te va certa. S@ }tii }i s@ vezi c@ r@u }i amar
iaste ]ie a fi p@r@sit pre Domnul, Dumnezeul t@u, }i a nu fi frica Mea la tine, | zice Domnul, 386v
Dumnezeul oastelor.
20. Din veac ai frâmt jugul Mieu, rupt-ai leg@turile Meale }i ai zis: «Nu voiu sluji, *c@ în
toat@ m@gura înalt@ }i supt tot copaciul umbros tu te a}terni curv@».
21. *Iar@ Eu te-am s@dit pre tine vie aleas@, toat@ s@mân]a adev@rat@. În ce chip dar@
te-ai întors Mie spre r@zvr@tire, vie strein@?
22. De te vei sp@la cu silitru }i-] vei înmul]i iarba vorifthului, întinat@ e}ti întru nedreptatea
ta înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.
23. Cum zici: «Nu sânt pâng@rit@, dup@ Vaalin n-am umblat»? Vezi c@ile tale între v@i,
}tii ce ai f@cut, alerg@toriu u}or, ce-}i descâlcea}te c@ile sale!
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24. Onagrul obicinuit în pustie întru dorul sufletului s@u au tras vântul dragostii sale. Nime
nu o va întoarce; to]i cei ce o caut@ nu vor sc@dea, în ceale ale lunii sale o vor afla.
25. Oprea}te piciorul t@u de goliciune }i gâtlejul t@u de seate! {i ai zis: «Dezn@d@jduit-am,
nicidecum nu voiu face. C@ am iubit pre cei streini }i dup@ ei voiu îmbla».
26. Precum s@ ru}ineaz@ furul când s@ afl@, a}a s-au ru}inat casa lui Israil, ei }i împ@ra]ii
lor, c@peteniile }i preo]ii }i prorocii lor,
27. Zicând lemnului: «Tat@l mieu e}ti tu!» }i pietrii: «Tu m-ai n@scut!» *Întors-au c@tr@ Mine *Jos 32, 33.
dosul, }i nu fa]a; }i în vreamea n@cazului s@u vor zice: «Scoal@-Te }i ne izb@vea}te!»
28. Unde sânt dumnezeii t@i, carii ]-ai f@cut? Scoale }i te izb@veasc@ în vreamea n@cazului
387r t@u! || *C@ dup@ num@rul cet@]ilor tale era dumnezeii t@i, Iudo!
*Jos 11, 13.
29. Ce vrea]i cu Mine a v@ certa cu judecata? To]i M-a]i p@r@sit, zice Domnul.
30. În z@dar am lovit fiii vo}tri; înv@]@tura nu o au priimit, îmbucat-au sabia voastr@ pre
prorocii vo}tri, ca un leu ce jefuia}te
31. Neamul vostru”. Vede]i cuvântul Domnului: „Au doar@ pustiire M-am f@cut lui Israil
au p@mânt târziu? Pentru ce, dar@, au zis norodul Mieu: «Dep@rtatu-ne-am, nu vom mai
veni la Tine»?
32. Au doar@ s@ va uita fecioara de podoaba sa au miriiasa de înf@}urarea pieptariului
s@u? Iar@ norodul Mieu s-au uitat de mine în zile nenum@rate.
33. Ce te sârguie}ti bun@ a-]i ar@ta calea ta, a cerca iubirea carea înc@ }i r@ot@]ile tale ai
înv@]at c@ile tale.
34. {i în arepile tale s-au aflat sânge de sufletele s@racilor }i a nevinova]ilor. Nu în gropi
i-am aflat, ci întru toate care am num@rat din sus.
35. {i ai zis: «F@r@ p@cat }i nevinovat@ sânt eu; }i pentru aceaea întoarc@-s@ iu]imea Ta
de la mine». Iat@, Eu cu judecat@ te voiu mustra, pentru c@ci ai zis: «N-am p@c@tuit».
36. Cât de necinstit@ te-ai f@cut foarte, procitind c@ile tale! {i de la Eghipt te vei ru}ina,
precum te-ai ru}inat de la Assur.
37. C@ }i dintr-acesta vei ie}i, }i mânile tale vor fi preste capul t@u; c@ au zdrobit | Domnul
387v
n@d@jduirea ta }i nimic@ spornic@ nu vei avea într-însa.
Cap 3
Dumnezeu cu neas@m@nat@ milostivire cheam@ norodul S@u de la închinarea de idoli, întru care
Iuda }i pre Israil au trecut, f@g@duindu-s@ c@-i va lua spre fii }i adev@ra]i p@stori le va da, ca în
Ierusalim în pace s@ cinsteasc@ pre Domnul. Despre cea viitoare slava }i în@l]area Ierusalimului }i
adunarea neamurilor la dânsa }i despre poc@in]a norodului.

1.

n ob}te s@ zice: De va slobozi b@rbatul muierea sa }i, dep@rtându-s@ de la el, va lua
altul, au doar@ s@ va mai întoarce la ea? Au doar@ nu va fi pâng@rit@ }i spurcat@
muiarea aceaea? Iar@ tu ai curvit cu iubi]ii t@i. Îns@ întoarce-te la Mine – zice
Domnul – }i Eu te voiu priimi.
2. R@dic@ ochii t@i spre drept }i vezi unde nu te-ai a}ternut. În c@li }edeai a}teptându-i
ca tâlhariul în pustie }i ai pâng@rit p@mântul întru curviile tale }i întru r@ot@]ile tale.
3. Pentru aceaea s-au oprit pic@turile ploilor }i ploaie târzie n-au fost. Fruntea muierii
curve s-au f@cut ]ie, n-ai vrut a te ru}ina.
4. Deci încai de acum chiiam@-M@: «Tat@l mieu, pov@]uitoriul fecioriii meale Tu e}ti!»
5. Au doar@ te vei mâniia în veac? Au vei r@mânea pân@ în sfâr}it? Iat@, ai gr@it }i ai f@cut
reale }i ai putut”.
6. {i au zis Domnul c@tr@ mine în zilele lui Iosie împ@ratului: *„Au doar@ ai v@zut ceale *Sus 2, 20.
388r ce au || f@cut doznica lui Israil? Dusu-s-au lui}i preste muntele înalt }i supt tot lemnul
umbros }i au curvit acolo.
7. {i am zis, deac@ f@cuse aceastea toate: «Întoarce-te la Mine!» {i nu s-au întors. {i au
v@zut c@lc@toarea de leage, sora ei, Iuda,
8. C@ pentru aceaea, c@ci au curvit dosnica Israil, o slobozis@m }i-i dedeas@m carte de
slobozenie. {i nu s-au temut c@lc@toarea de leage Iuda, sora ei, ci s-au dus }i au curvit }i dânsa.
9. {i cu îndeletniciia curviii sale au spurcat p@mântul }i au precurvit cu piatr@ }i cu lemn.
10. {i întru toate aceastea nu s-au întors la Mine nelegiuitoarea, sora ei Iuda, în toat@
inima sa, ci în minciun@”, zice Domnul.
11. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Îndreptatu-}-au sufletul s@u dosnica Israil cu as@m@narea
nelegiuitei Iudei.
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12. Mergi }i strâg@ cuvintele aceastea spre crive]u }i zi: «Întoarce-te, dosnica Israil – zice
Domnul – }i nu voiu întoarce fa]a Mea de c@tr@ voi. C@ sfânt Eu sânt – zice Domnul – }i
nu M@ voiu m@niia în veac.
13. Îns@ cunoa}te nedreptatea ta, c@ împrotiva Domnului, Dumnezeului t@u, ai nelegiuit
}i ai r@sipit c@ile tale celor streini supt tot lemnul umbros, }i glasul Mieu nu l-ai auzit – zice
Domnul.
14. Întoarce]i-v@, fiilor, întorcându-v@, – zice Domnul – c@ Eu, b@rbatul vostru }i v@ voiu
priimi, unul din cetate }i doi din rudenie, }i v@ voiu duce în Sion.
15. {i v@ voiu da p@stori dup@ inima Mea }i v@ vor pa}te cu }tiin]a }i cu înv@]@tura.
16. {i, deac@ v@ ve]i înmul]i }i ve]i crea}te pre p@mânt în zilele acealea, – zice Domnul
– nu vor mai zice: „Sicriiul legii Domnului”, nici s@ va sui la inim@, nici î} vor aduce aminte
de el, nici s@ va cerceta, nici va mai fi.
17. În vreamea aceaea vor chema Ierusalimul „Scaunul | Domnului” }i s@ vor aduna 388v
la el toate neamurile în numele Domnului, în Ierusalim, }i nu vor umbla dup@ r@zvr@tirea
inimii sale ceii reale.
18. În zilele acealea s@ va duce casa Iudei la casa lui Israil }i vor veni împreun@ de la
p@mântul crive]ului la p@mântul care l-am dat p@rin]ilor vo}tri».
19. Iar@ eu am zis: «Cum Te voiu pune spre fii }i-] voiu d@rui p@mântul cel dorit, mo}tenirea
cea luminat@ a oastelor neamurilor?» {i am zis: «Tat@ m@ vei chema }i dup@ Mine a întra
nu vei înceta,
20. Ci, precum când urgisea}te muiarea pre iubitoriul s@u, a}a M-ai urgisit, casa lui
Israil»”, zice Domnul.
21. Glas înc@ li s-au auzit, tânguirile }i vaietile fiilor lui Israil; c@ nedreapt@ au f@cut calea
sa, uitatu-s-au de Domnul, Dumnezeul s@u.
22. ”Întoarce]i-v@, fiilor, întorcându-v@ }i voiu vindeca dosirile voastre!”. Iat@, noi am
venit la Tine, c@ Tu e}ti Domnul, Dumnezeul nostru.
23. Adev@rat, mincinoas@ era m@gurile }i mul]imea mun]ilor adev@rat; în Domnul,
Dumnezeul nostru, mântuirea lui Israil.
24. Ru}inea au mâncat osteneala p@rin]ilor no}tri, din tinerea]ele noastre, turmele lor }i
ciurdele lor, fiii lor }i featele lor.
25. Dormi-vom în ru}inea noastr@ }i ne va acoperi ocara noastr@, c@ Domnului,
Dumnezeului nostru, am p@c@tuit noi }i p@rin]ii no}tri, din tinerea]ele noastre pân@ la
aceast@ zi }i n-am auzit glasul Domnului, Dumnezeului nostru.
Cap 4
F@g@duia}te Domnul iertare de s@ vor întoarce cu adev@rat }i cu inimile s@ vor t@ia împregiur, ||
amân@n]indu-le greale reale de vor r@mânea în r@ot@]i. Pentru aceaea s@ tânguia}te prorocul,
v@zând c@ s@ va jefui ]ara }i s@ va pustii, îns@ a}ea, ca s@ nu fie s@vâr}irea.

1.„

e te vei întoarce, Israile – zice Domnul – la Mine te întoarce; de vei lua
smintealele tale de la fa]a Mea, nu te vei cl@ti
2 .
{i vei jura: «Viu e Domnul întru adev@r }i în judecat@ }i în dreptate. {i bine
Îl vor cuvânta neamurile }i-L vor l@uda».
3. C@ aceastea zice Domnul omului Iudii }i a Ierusalimului: *«Înoi]i-v@ voao înoitur@, }i
*Osee. 10, 12.
s@ nu s@mâna]i preste spini!
4. T@ia]i-v@ împrejur Domnului }i dep@rta]i m@dulariul inimilor voastre, b@rba]ii Iudii }i
l@cuitorii Ierusalimului, ca nu cumva s@ ias@ ca focul urgiia Mea }i s@ s@ aprinz@ }i s@ nu
fie cine s@ stâng@, pentru r@otatea gândurilor voastre.
5. Vesti]i în Iuda }i în Ierusalim auzit face]i: ‘Gr@i]i }i cânta]i cu trâmbi]a pre p@mânt!’
Strâga]i tare }i zice]i: ‘Aduna]i-v@ }i s@ într@m în cet@]ile ceale înt@rite!’
6. R@dica]i s@mn în Sion, înt@ri]i-v@, s@ nu sta]i, *c@ r@u aduc Eu despre crive]u }i zdrobire
*Sus 2, 14.
mare.
7. Suitu-s-au leul din culcu}ul s@u, }i tâlhariul neamurilor s-au r@dicat, ie}it-au din locul
s@u s@ puie p@mântul t@u spre pustiire. Cet@]ile tale s@ vor jefui, r@mâind f@r@ l@cuitori.
8. Preste aceasta, încinge]i-v@ cu t@rsâne, plânge]i }i v@ v@ieta]i, c@ nu s-au întors mâniia
iu]imii Domnului de la voi.
9. {i va fi în zioa aceaea – zice Domnul – peri-va inima împ@ratului }i inima c@peteniilor.
{i s@ vor buigui preo]ii }i prorocii s@ vor sp@imânta”.
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10. {i am zis: „Hei, hei, hei, Doamne Dumnezeule, au doar@ ai înceluit norodul acesta
}i Ierusalimul, | zicând: «Pace va fi voao»? {i iat@, au sosit sabiia pân@ la suflet”.
11. În vreamea aceaea s@ va zice norodului acestuia }i Ierusalimului: „Vântul arzând în
c@ile care sânt în pustie, c@ile featii norodului Mieu, nu a vântura }i a cur@]i,
12. Duh plin dintr-aceastea va veni Mie. {i acum Eu voiu gr@i judec@]ile Meale cu ei.
13. Iat@, ca norul s@ va sui }i ca viforul c@ru]a lui; mai iu]i decât pajerile caii lui. «Amar
noao, c@ sântem jefui]i!»
14. „Spal@ de r@otate inima ta, Ierusalime, ca s@ te mântuie}ti. Pân@ când vor petreace
întru tine cugete p@gubitoare?
15. C@ glasul celui ce vestea}te de la Dan }i cunoscut face idolul din muntele Efrem.
16. Zice]i neamurilor: «Iat@, s-au auzit în Ierusalim a veni p@zitorii din p@mânt departe
}i a da preste cet@]ile Iudei glasul s@u!»
17. Ca p@zitorii ]arinelor s-au f@cut preste ea împregiur. C@ pre Mine spre mânie M-au
înt@râtat, zice Domnul.
18. *C@ile tale }i gândurile tale au f@cut aceastea ]ie. Aceasta r@otatea ta, c@-i amar@, *Sus 1, 3, 5.
c@ au atins inima ta!”
19. Pântecele mieu, pântecele mieu b@nuiesc; sim]irile inimii meale s-au turburat întru
mine. Nu voiu t@cea, c@ glas de bucin au auzit sufletul mieu, strâgare de r@zboiu.
20. Zdrobire preste zdrobire s-au chemat }i s-au jefuit tot p@mântul; degrab@ s-au jefuit
corturile meale, îndat@ pieile meale.
21. Pân@ când voiu ve dea pre cel ce fuge, voiu auzi glasul bucinului?
22. „C@ nebunul, norodul Mieu, pre Mine nu M-au cunoscut. Fii neîn]elep]i sânt }i
390r trândo}i. În]elep]i || sânt a face reale, iar@ bine a face n-au }tiut”.
23. Uitatu-m-am pre p@mânt }i, iat@, era de}ert }i de nimica; }i spre ceriuri, }i nu era
lumin@ într-însele.
24. V@zut-am mun]i }i, iat@, s@ cl@tea. {i toate m@gurile s-au turburat.
25. Uitatu-m-am }i nu era om. {i tot zbur@toriul ceriului s-au dep@rtat.
26. Privit-am }i, iat@, Carmilul pustiiu; }i toate cet@]ile lui strâcate sânt la fa]a Domnului
}i de fa]a mâniii iu]imii Lui.
27. C@ aceastea zice Domnul: „Pustiiu va fi tot p@mântul }i macar c@ s@vâr}ire nu voiu face,
28. Tângui-s@-va p@mântul }i s@ vor sp@imânta ceriurile de sus; pentru c@ci am gr@it,
gândit-am }i nu M-am c@it, nici M-am întors de c@tr@ dânsul”.
29. De glasul c@l@ra}ului }i a celui ce arunc@ s@geata au fugit toat@ cetatea. Întrat-au întru
ceale greale }i s-au suit preste râpi. Toate cet@]ile s-au l@sat }i nu l@cuia}te întru eale om.
30. „Iar@ tu, jefuit@, ce vei face când te vei îmbr@ca cu mohorât, când vei fi împodobit@
cu baier de aur }i vei zugr@vi cu }tiviiu ochii t@i? În z@dar te vei împodobi. Te-au urgisit
iubitorii t@i, sufletul t@u îl vor c@uta.
31. C@ glas ca a ceii ce na}te am auzit, strâmtori ca a ceii ce na}te prunc. Glasul feateai
Sionului ce moare }i-} întinde mânile sale: «Amar mie, c@ au sl@bit sufletul mieu pentru
cei uci}i».

389v

Cap 5
Domnul caut@ în Ierusalim om drept, ca s@-l miluiasc@. Ci }i gloata }i cei mai mari întru
r@zvr@tirile sale }i întru închinarea de idoli sânt împietri]i }i v@rsa]i. Pentru aceaea le
am@nân]@ prada de la norodul strein, pentru c@ orbi }i surzi s-au f@cut,
îns@ nu pân@ la s@vâr}ire. |

390v

1.

ncungiura]i c@ile Ierusalimului }i v@ uita]i }i socoti]i }i c@uta]i în uli]ele ei, de
v e ] i afla om ce face judecat@ }i caut@ credin]a, }i milostiv voiu fi lui.
2.
De va fi, «Viu e Domnul» zice. {i cu aceast@ în}el@ciune vor jura?”
3. Doamne, ochii T@i privesc la credin]@. Lovitu-i-ai }i nu }-au b@nuit; zdrobitu-i-ai }i
n-au vrut a lua înv@]@tura. Învârto}at-au fa]a sa mai vârtos decât piatra }i n-au vrut a s@
întoarce.
4. Iar@ eu am zis: „Doar@ sânt s@raci }i bolunzi, ne}tiind calea Domnului, judecata
Dumnezeului s@u.
5. Duce-m@-voiu dirept aceaea la cei mari }i le voiu gr@i, c@ ei au cunoscut calea Domnului,
judecata Dumnezeului s@u”. {i iat@, mai vârtos ace}tia împreun@ au sf@rmat jugul, rupt-au
leg@turile.
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6. Pentru aceaea i-au lovit leul din p@dure, lupul sara i-au jefuit, pardosul priveghind
preste cet@]ile lor. Tot cel ce va ie}i dintr-însele s@ va prinde, c@ s-au înmul]it nelegiuirile
lor, înt@ritu-s-au dosirile lor.
7. „Spre cine voiu putea fi acolo blând? Fiii t@i M-au p@r@sit }i au jurat întru cei ce nu
sânt dumnezei. S@turatu-i-am }i au preacurvit }i în casa curvii s@ desfrâna.
8. Cai iubitori }i arm@sari s-au f@cut. *Fie}tecarele c@tr@ muiarea aproapelui s@u rânteza.
*Ezec. 22, 11
9. Au doar@ preste ace}tia nu voiu cerceta? – zice Domnul – }i întru neam ca acesta nu
va izbândi din sufletul Mieu?
10. Sui]i-v@ preste zidurile ei }i o r@sipi]i, iar@ s@vâr}ire s@ nu face]i. Lua]i odraslele ei,
c@ nu sânt ale Domnului.
11. C@ cu nelegiuire au nelegiuit împrotiva Mea casa lui Israil }i casa Iudii, zice Domnul.
12. T@g@duit-au pre Domnul }i au zis: «Nu iaste acesta, nici va veni asupra noastr@ r@ul,
sabie }i foamete nu vom vedea. ||
13. Prorocii au gr@it în vânt }i r@spuns n-au fost întru ei». Aceastea dar@ li s@ vor întâmpla lor!” 391r
14. Aceastea zice Domnul, Dumnezeul oastelor: „Pentru c@ a]i gr@it cuvântul acesta, iat@,
Eu dau cuvintele Meale în gura ta spre foc }i norodul acesta în limb@ }i-i va mistui.
15. Iat@, Eu voiu aduce asupra voastr@ neam de departe, casa lui Israil – zice Domnul – neam
vârtos, neam vechiu, neam a c@ruia nu vei cunoa}te limba, nici vei în]eleage ce gr@ia}te.
16. Tulba lui, ca mormântul de}chis, to]i tari.
17. {i va mânca holdele tale }i pâinea ta, îmbuca-va pre fiii t@i }i featele tale, mânca-va
turma ta }i ciurdele tale, mânca-va viia ta }i zmochinul t@u. {i va sf@rma cet@]ile tale ceale
înt@rite, întru carele tu ai n@dejdea, cu sabie.
18. Îns@ în zilele acealea – zice Domnul – nu v@ voiu face spre s@vâr}ire.
19. *Iar@ de ve]i zice: «Pentru ce ne-au f@cut noao Domnul, Dumnezeul nostru, aceastea
*Jos 16, 10.
toate?», vei zice c@tr@ dân}ii: «Precum M-a]i p@r@sit }i a]i slujit dumnezeului strein în
p@mântul vostru, a}a ve]i sluji streinilor în p@mântul nu al vostru».
20. Vesti]i aceasta casii Iacov }i auzit face]i în Iuda, zice Domnul.
21. Auzi, norodule nebune, care n-ai inim@! Cei ce având ochi, nu vede]i, }i urechi, }i nu auzi]i.
22. De Mine, dar@, nu v@ ve]i teame?, zice Domnul. {i de la fa]a Mea nu v@ va durea,
Cel ce am pus n@sipul hotar m@rii, porunc@ veacinic@, carea nu va treace? {i s@ vor cl@ti
}i nu vor putea; }i s@ vor unfla valurile ei }i nu vor treace.
23. Iar@ norodului acestuia s-au f@cut inima necredincioas@ }i aspr@; dep@rtatu-s-au }i s-au dus.
24. {i n-au zis întru inima sa: «S@ ne teamem de | Domnul, Dumnezeul nostru, Cel ce ne 391v
d@ ploaie timpurie }i târzie în vreamea sa, plinirea s@ceri}ului de peste an rânduindu-ne noao».
25. Nedrept@]ile voastre s-au ab@tut de la aceastea }i p@catele voastre au oprit vinele de
la voi.
26. C@ s-au aflat întru norodul Mieu necredincio}i, pândind ca vân@torii de paseri, la]uri
puind }i piedeci a prinde oameni.
27. Ca o curs@ plin@ de paseri, a}a casa lor plin@ de idol. Pentru aceaea s-au m@rit }i
s-au îmbog@]it.
28. Îngro}atu-s-au }i s-au îngr@}at }i au trecut cuvintele Meale r@u. *Pricina v@duvei nu
*Isaia 1, 23.
Zah. 7, 10. o au judecat, pricina s@racului nu o au îndreptat }i judecata s@racilor nu o au judecat.
29. Au doar@ preste aceastea nu voiu cerceta?, zice Domnul. Au preste acest feal de neam
au nu va izbândi sufletul Mieu?
30. Spaim@ }i minunate s-au f@cut pre p@mânt:
31. Prorocii prorocea minciun@ }i preo]ii plesnea cu mânile sale, }i norodul Mieu au iubit
unele ca acealea. Ce dar@ va fi în cea mai de pre urm@ a lui?”
Cap 6
S@ vestea}te viitoarea tic@lo}ie }i jefuirea Ierusalimului de la assirii, pentru c@ au urgisit leagea
Domnului, nici au vrut a asculta cert@rile. Ci to]i, }i mai vârtos cei mari, prorocii }i preo]ii,
l@comiei }i vicle}ugului s-au dedat. Pentru aceaea, }i pre ei }i jârtvele lor Dumnezeu le-au
lep@dat. Poruncea}te, dirept aceaea, prorocul a-i tângui, c@ci cu suflarea a s@ cur@]i n-au putut.

1.

nt@ri]i-v@, fiii lui Veniamin, în mijlocul Ierusalimului }i în Thecua r@suna]i cu
trâmbi]a }i preste Vethacarâm r@dica]i steagul, c@ r@u s-au v@zut de c@tr@
crive]u }i sf@rmare mare. ||
2. Ceii înfrâms@]ate }i jinga}e am as@m@nat fata Sionului,
392r
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3. La ea vor veni p@storii }i turmele lor. Înfipt-au într-însa }etri prinprejur. Pa}te-i-va
fie}tecarele dintre cei de supt mâna sa.
4. Sfin]i]i preste ea r@zboiu, scula]i-v@ }i s@ ne suim la amiaz@zi! Amar noao, c@ s-au ab@tut
zioa, c@ s-au f@cut umbrele mai lungi sara!
5. Scula]i-v@ }i s@ ne suim noaptea }i s@ r@sipim casele ei!
6. C@ aceastea zice Domnul oastelor: „T@ia]i lemnul ei }i v@rsa]i împrejurul Ierusalimului
}an]u! Aceasta e cetatea cercet@rii, toat@ hula în mijlocul ei.
7. Precum jgheabul reace au f@cut apa sa, a}a reace au f@cut r@otatea sa. Nedreptatea
}i jefuirea s@ va auzi într-însa, înaintea Mea pururea sl@biciunea }i rana.
8. Înva]@-te, Ierusalime, ca nu cumva s@ s@ dep@rteaz@ sufletul Mieu de la tine, nu cumva
s@ te puiu pustie, p@mânt nel@cuit”.
9. Aceastea zice Domnul oastelor: „Pân@ la un strugure vor culeage ca în vie r@m@}i]ele
lui Israil. Întoarce mâna ta ca culeg@toriul la co}ariu”.
10. Cui voiu gr@i }i cui voiu m@rturisi s@ auz@? Iat@, net@iate împrejur urechile lor }i nu
pot auzi. Iat@, cuvântul Domnului s-au f@cut lor spre ocar@ }i nu-l vor priimi!
11. Pentru aceaea, de iu]imea Domnului plin sânt, ostenitu-m-am suferind. Vars@ preste
cel mic afar@ }i preste sfatul celor tineri împreun@, c@ b@rbatul cu muierea s@ va prinde,
b@trânul cu cel plin de zile;
12. {i vor treace cas@le lor la al]ii, ]arinile }i muierile a}ijderea. „C@ voiu întinde mâna
Mea preste l@cuitorii p@mântului – zice Domnul – , |
13. *C@ de la cel mai mic pân@ la cel mai mare, to] spre l@comie s@ sârguiesc; }i de la
392v
prorocu pân@ la preot, to]i fac vicle}ug.
14. {i grijiia zdrobirea featei norodului Mieu cu ocar@, zicând: «Pace, pace!», }i nu era
pace.
15. Ru}inatu-s-au, c@ci au f@cut ur@ciune? Înc@ mai vârtos cu ru}inea nu s-au ru}inat, }i
a s@ ru}ina n-au }tiut. Pentru aceaea vor c@dea între cei ce cad. În vreamea cercet@rii sale
vor c@dea”, zice Domnul.
16. Aceastea zice Domnul: „Sta]i preste c@li }i vede]i }i întreba]i de c@r@rile ceale vechi,
carea iaste cale bun@, }i umbla]i într-însa *}i ve]i afla r@paos sufletelor voastre”. {i au zis:
„Nu vom umbla!”
17. {i am rânduit preste ei str@jari: „Auzi]i glasul trâmbi]ii!” {i au zis: „Nu vom auzi!”
18. „Pentru aceaea auzi]i, neamuri, }i cunoa}te, adunare, câte Eu voiu face lor.
19. Auzi, p@mântule! Iat@, Eu voiu aduce reale preste p@mântul acesta, rodul cugetului
s@u. C@ cuvintele Meale nu le-au auzit }i leagea Mea o au lep@dat.
20. *La ce Îmi aduce]i t@mâie din Sava }i trestiia bine mirositoare din ]ar@ departe?
Arderile voastre nu sânt priimite }i jârtvele voastre nu Mi-au pl@cut”.
21. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu da spre norodul acesta c@deri
}i vor c@dea întru dân}ii p@rin]ii }i fiii împreun@, vecinul }i cel de aproape vor peri”.
22. Aceastea zice Domnul: „Iat@, norod vine din p@mântul criv@]ului }i neam mare s@
va scula de la marginile p@mântului,
23. S@geata }i pav@za va apuca; nemilostiv iaste }i nu s@ va milostivi. Glasul lui ca marea
393r va suna }i pre cai vor înc@leca, g@ti]i ca b@r||batul la r@zboiu, asupra ta, fata Sionului”.
24. Auzit-am veastea lui, sl@bit-au mânile noastre. N@cazul ne-au cuprins, dureri ca pre
ceaea ce na}te.
25. „S@ nu ie}i]i la câmpuri }i în cale s@ nu umbla]i. C@ sabiia nepriiatinului spaim@
prinprejur.
26. Fata norodului mieu, încinge-te cu t@rsân@ }i te pras@r@ cu cenu}e. F@-]i jealea celui
întâi n@scut mâng@iare amar@, c@ de n@prazn@ va veni jefuitoriul preste noi!”
27. „Ispititoriu te-am dat norodului Mieu vârtos; }i vei }ti }i vei cerca calea lor.
28. To]i ace}tia c@petenii ab@tându-s@, umblând viclenea}te, aram@ }i fier; to]i
strâca]i sânt.
29. Sc@zut-au foiul, în foc s-au mistuit plumbul, în z@dar au suflat sufl@toriu lui c@ r@ot@]ile
lor nu s-au s@vâr}it.
30. «Argint lep@dat» îi chema]i pre ei, c@ Domnul i-au lep@dat”.
Cap 7
C@ în z@dar n@d@jduiesc în bisearic@, reale f@când }i pre proroci neascultând, ca }i p@rin]ii lor.
Pentru aceaea vestea}te c@ bisearica s@ va lep@da }i p@mântul Iudii s@ va pustii; nici le va folosi
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rug@ciunea lui Ieremie pentru ei, nici jârtvele lor pentru ceale înalte a lui Tofeth în Valea fiiului
Ennon; }i pentru multe r@ot@]ile lor.

1.
2.

uvântul ce au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, zicând:
„St@i în poarta casii Domnului }i propoveduia}te acolo cuvântul acesta }i zi:
«Auzi]i cuvântul Domnului, tot Iuda, cei ce întra]i pre por]ile aceastea, s@ v@
închina]i Domnului!»”
3. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui | Israil: „*Bune face]i c@ile voastre }i 393v
*Jos 26, 13.
cugetele voastre }i voiu l@cui cu voi în locul acesta!
4. S@ nu v@ n@d@jdui]i în cuvinte de minciun@, zicând: «Bisearica Domnului, bisearica
Domnului, bisearica Domnului iaste!»
5. C@ de ve]i dereage bine c@ile voastre }i cugetele voastre, de ve]i face judecat@ între
om }i între aproapele lui,
6. Streinului }i s@racului }i v@duvei nu ve]i face n@paste, nici ve]i v@rsa sânge nevinovat
în locul acesta, }i dup@ dumnezei streini nu ve]i umbla, spre r@ul vostru,
7. Voiu l@cui cu voi pre p@mântul care l-am dat p@rin]ilor vo}tri din veac }i pân@ în veac.
8. Iat@, voi v@ n@d@jdui]i în cuvinte de minciun@, care nu v@ vor folosi:
9. A fura, a ucide, a preacurvi, a jura strâmb, a jârtvi lui Vaalim }i a v@ duce dup@
dumnezei streini, carii nu-i cunoa}te]i,
10. {i a]i venit }i a]i st@tut înaintea Mea în casa aceasta, întru carea s-au chemat numele
Mieu, }i a]i zis: «Izb@vitu-ne-am, c@ci c@ am f@cut toate ur@ciunile aceastea».
11. *Deci au doar@ pe}ter@ tâlharilor s-au f@cut casa aceasta, întru carea s-au chemat
*Math. 21, 13.
Marc. 11, 17. numele Mieu în ochii vo}tri? Eu, Eu sânt. Eu am v@zut, zice Domnul.
12. Duce]i-v@ la locul Mieu în Siloe, unde au l@cuit numele Mieu din ceput }i vede]i ceale
Luca 19, 46.
ce i-am f@cut pentru r@otatea norodului lui Israil.
13. {i acum, pentru c@ a]i f@cut toate lucrurile aceastea – zice Domnul – }i am gr@it c@tr@
voiu diminea]a, sculându-m@ }i gr@ind, }i n-a]i auzit }i v-am chemat }i n-a]i r@spuns , ||
14. *Face-voiu casii ace}tiia, întru carea s-au chemat numele Mieu }i întru care voi ave]i 394r
*Pild. 1, 24.
Isaie 65, 12. n@dejde, }i locului care l-am dat voao }i p@rin]ilor vo}tri, precum am f@cut în Siloe,
15. {i v@ voiu lep@da de la fa]a Mea, precum am lep@dat pre to]i, fra]ii vo}tri, toat@
1 Împ@r. 4, 12.
s@mân]a lui Efrem.
16. *Tu, dar@, s@ nu te rogi pentru norodul acesta, nici lua întru dân}ii laud@ }i rug@ciune
* Jos 11, 14
}i 14, 11. }i nu-m sta împrotiv@, c@ nu te voiu asculta.
17. Au nu vezi ce fac ace}tia în cet@]ile Iudei }i în uli]ele Ierusalimului?
18. Fiii culeg leamne }i p@rin]ii aprind foc }i muierile stropesc gr@sime, s@ fac@ pl@cinte
împ@r@teasii ceriului }i s@ jârtveasc@ dumnezeilor streini }i s@ M@ chiiame spre mânie.
19. Au doar@ pre Mine spre mânie M@ cheam@?, zice Domnul. Au nu pre sâne însu}i,
spre ru}inarea fea]ii sale?”
20. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Iat@, iu]imea Mea }i urgiia Mea
s@ a]i]@ asupra locului acestuia, asupra oamenilor }i asupra dobitoacelor }i asupra lemnului
]ânutului }i asupra roadelor p@mântului, }i s@ vor aprinde }i nu s@ vor stânge”.
21. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Arderile de tot ale voastre
adaoge]i jungherilor voastre }i mânca]i c@rnurile.
22. C@ n-am gr@it cu p@rin]ii vo}tri }i nu le-am poruncit, în zioa carea am scos din
p@mântul Eghiptului, de cuvântul arderilor }i a jârtvelor,
23. Ci acest cuvânt le-am poruncit, zicând: «Ascula]i glasul Mieu }i v@ voiu fi Dumnezeu,
}i voi Îm ve] fi Mie norod. {i umbla]i în | toat@ calea carea v-am poruncit, ca s@ v@ fie bine!» 394v
24. {i n-au auzit, nici au plecat ureachea sa, ci s-au dus întru vrerile }i r@zvr@tirea inimii
sale ceii reale. {i s-au f@cut înd@r@pt, iar@ nu înainte,
25. Din zioa carea au ie}it p@rin]ii lor din p@mântul Eghiptului, pân@ la zioa aceasta. {i
am trimis la voi toate slugile Meale, prorocii, zioa sculându-M@ de diminea]a }i trimi]indu-i.
26. {i nu M-au auzit, nici au plecat ureachea sa, ci }-au împietrit cerbicea sa *}i mai r@u
*Jos 16, 12.
au lucrat decât p@rin]ii lor.
27. {i vei gr@i c@tr@ dân}ii toate cuvintele aceastea, }i nu te vor auzi; }i vei chema, }i nu-]
vor r@spunde.
28. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Acesta e neamul cel ce n-au auzit glasul Domnului, Dumnezeului
s@u, nici au priimit înv@]@tura. Perit-au credin]a }i s-au luat din gura lor».
29. Rade p@rul t@u }i leap@d@ }i ia întru drept tânguire, c@ au lep@dat Domnul }i au l@sat
neamul urgiii sale,
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30. C@ au f@cut fiii Iudii r@u în ochii Miei, zice Domnul. Pus-au smintealele tale în casa
în carea s-au chemat numele Mieu, ca s@ o pâng@reasc@.
31. {i au zidit ceale înalte lui Tofeth, care iaste în Valea fiiului Ennon, s@ aprinz@ pre fiii
s@i }i featele sale cu foc; care n-am poruncit, nici am gândit în inima Mea.
32. Pentru aceaea, iat@, zile vor veni – zice Domnul – }i nu s@ va mai zice „Tofeth” }i
„Valea fiiului Ennon”, ci „Valea uciderii”. {i vor îngropa în Tofeth, c@ci c@ nu e loc. ||
395r
33. {i va fi stârvul norodului acestuia spre hran@ paserilor ceriului }i fiar@lor p@mântului,
}i nu va fi cine s@ apere.
34. *{i a s@ odihni voiu face, din cet@]ile Iudii }i din uli]ele Ierusalimului, glasul bucuriii *Ezechiil 26, 13.
}i glasul veseliei, glasul mirelui }i glasul mireasii, c@ spre pustiire va fi p@mântul.
Cap 8
Pentru c@ }i împ@ra]ii, mai-marii, preo]ii }i prorocii }i celaalalt norod la închinarea de idoli s-au
întors }i, nesocotind judecata Domnului, p@r@sând adev@rul, to]i au cugetat spre l@comie }i spre
închinarea de idoli }i, pre Domnul înt@râtându-L, n-au vrut s@ în]eleag@,
pentru aceaea de vr@jma}i nemilostivi s@ vor n@c@ji.

1.

n vreamea aceaea – zice Domnul – vor scoate oasele împ@ra]ilor Iudei }i
oasele c@peteniilor lui }i oasele preo]ilor }i oasele prorocilor }i oasele
c e l o r ce au l@cuit în Ierusalim, din mormânturile sale.
2. {i le vor întinde la soare }i la lun@ }i la toat@ oastea ceriului, carea o au iubit }i c@rora
au slujit }i dup@ carea au umblat }i carea au c@utat }i li s-au închinat. Nu s@ vor strânge }i
nu s@ vor îngropa. Spre gunoiu preste fa]a p@mântului vor fi.
3. {i vor aleage mai mult moartea decât via]a to]i carii vor fi r@ma}i din rudeniia aceasta
rea în toate locurile care s-au p@r@sit, la care i-am lep@dat, zice Domnul oastelor. |
395v
4. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul: ‘Au doar@ cel ce cade nu s@ va scula?
{i cel ce au dosit nu s@ va întoarce?
5. C@ci, dar@, s-au dosit norodul acesta în Ierusalim cu dosire gâlcevitoare? Apucat-au
minciuna }i n-au vrut a s@ întoarce.
6. Luat-am aminte }i am ascultat. Nime ce e bun gr@ia}te, nici unul iaste care s@ se
poc@iasc@ de p@catul s@u, zicând: ‘Ce am f@cut?’ To]i s-au întors la alergarea sa, ca calul
ce n@v@lea}te la r@zboiu.
7. Vulturul în ceriu au cunoscut vreamea sa, turturele }i rândureaoa }i ]iconia au p@zit
vreamea venirii sale, iar@ norodul Mieu n-au cunoscut judecata Domnului.
8. Cum zice]i: ‘În]elep]i sântem noi }i leagea Domnului cu noi iaste?’ Adev@rat, minciun@
au lucrat pana cea minciunoas@ a scriitorilor.
9. Ru}inatu-s-au cei în]elep]i; înfrico}a]i }i prin}i sânt, c@ci cuvântul Domnului l-au lep@dat
}i nici o în]elepciune iaste întru dân}ii.
10. Pentru aceaea voiu da muierile lor streinilor, câmpurile lor, mo}teanilor. C@ de la
cel mai mic* pân@ la cel mai mare, to]i dup@ l@comie urmeaz@; de la proroc pân@ la preot,
to]i fac minciun@.
11. {i vindeca zdrobirea feateai norodului Mieu spre ocar@, zicând: ‘Pace, pace!’, nefiind
pace.
12. Ru}inatu-s-au, c@ci c@ ur@ciune au f@cut, ci înc@ cu ru}ine nu s-au ru}inat }i n-au }tiut
a s@ ru}ina. Pentru aceaea vor c@dea între cei ce cad dinpreun@; în zioa cercet@rii tale vor
396r || c@dea, zice Domnul.
13. Adunând îi voiu aduna – zice Domnul – nu iaste strugure în vi]@ }i nu sânt smochine
în zmochin, frunza au c@zut. {i le-am dat lor ceale ce au întrecut’»”.
14. Pentru ce }edem? Împreuna]i-v@ }i s@ într@m în cetatea cea înt@rit@ }i s@ t@cem acolo.
C@ Domnul, Dumnezeul nostru, ne-au f@cut a t@cea }i beutur@ ne-au dat ap@ de fiere, *c@
am p@c@tuit Domnului.
15. *A}teptat-am pacea, }i nu era bine; vreamea de leac, }i iat@ groaz@.
16. „De la Dan s-au auzit r@sunarea cailor lui, de glasul rântez@rilor osta}ilor lui
s-au cl@tit tot p@mântul }i au venit }i au îmbucat p@mântul }i plinirea lui, cetatea }i
l@cuitorii ei.
17. „C@ iat@, Eu v@ voiu tremite }erpi, vasili}chi }i c@rora nu iaste descântare }i v@ vor
mu}ca, zice Domnul.
18. Durearea Mea preste dureare, întru Mine inima Mea m@hnit@.
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19. Iat@ glasul strâg@rii featei norodului Mieu, din ]ar@ departe: «Au doar@ Domnul nu e
în Sion? Au împ@ratul ei nu-i într-însa?» Pentru ce dar@ pre Mine spre mânie M-au înt@râtat
întru necur@]iile sale }i întru de}ert@ciuni streine?”
20. Trecut-au s@ceri}ul, sfâr}itu-s-au vara, }i noi nu ne-am mântuit.
21. „Pentru înfrângerea featei norodului Mieu m-am înfrâmt }i M-am întristat, spaim@
M-au luat.
22. Au doar@ r@}in@ nu e în Galaad? Au doftor nu iaste acolo? Pentru ce, dar@, nu s-au
acoperit locul ranei featei norodului Mieu?
Cap 9
Tânguia}te prorocul pre cei ce s@ vor ucide din Iuda. În nici unul, zice, c@ trebuie a n@d@jdui,
c@ci to]i | viclenea}te umbl@. {i pentru c@ Iudea s@ va jefui, voia}te ca to]i s@ jeleasc@. În sângur
Dumnezeu }i întru cuno}tin]a Lui a s@ f@li; Carele va certa }i pre p@gâni, }i pre fiii lui Israil cei
net@ia]i împrejur la inim@.

1.

*Psalm 27, 33.

*Jos 23, 15.

396v

ine va da capului Mieu ap@ }i ochilor Miei izvor de lacr@mi? {i voiu
plânge zioa }i noaptea pre uci}ii featii norodului Mieu.
2.
Cine-M va da în pustie cas@ de oaspe]i c@l@torilor? {i voiu p@r@si pre norodul
Mieu }i M@ voiu dep@rta de c@tr@ dân}ii. C@ to]i preacurvari sânt, ceata nelegiuitorilor.
3. {i au încordat limba sa ca arcul minciunii }i nu al adev@rului. Înt@ritu-s-au pre p@mânt,
c@ din r@u la r@u au ie}it }i pre Mine nu M-au cunoscut, zice Domnul.
4. Fie}tecarele s@ se p@zeasc@ de aproapele s@u }i întru tot fratele s@u nu aib@ n@deajde.
C@ tot fratele în}elând va în}ela, }i tot priiatinul viclenea}te va umbla.
5. {i omul pre fratele s@u îl va batjocori }i adev@rul nu va gr@i. C@ }-au înv@]at limba sa
a gr@i minciun@; ca s@ fac@ nedrept s-au ostenit.
6. L@ca}ul t@u în mijlocul în}@l@ciunii. În vicle}ug n-au vrut a M@ cunoa}te”, zice Domnul.
7. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor: „Iat@, Eu îi voiu l@muri }i-i voiu ispiti.
C@ ce alt@ voiu face de c@tr@ fa]a featei norodului Mieu?
8. *S@geat@ r@nind e limba lor, vicle}ug au gr@it. În gura sa pace cu priiatinul gr@ia}te,
}i într-ascuns îi pune curs@.
9. Au doar@ preste ace}tia nu voiu cerceta? – zice Domnul –; au într-acest fel de neam
nu va izbândi sufletul Mieu?
10. Preste mun]i voiu lua plângere }i tânguire || }i preste ceale frumoase ale pustiii, jeale, 397r
c@ s-au aprins, c@ci c@ nu e om ce treace }i n-au auzit glasul st@pânului; de la paserea
ceriului pân@ la dobitoace au trecut }i s-au dep@rtat.
11. {i voiu da Ierusalimul spre hâlmuri de n@sip }i spre culcu}uri de zmei }i cet@]ile Iudei
le voiu da spre pustiire, c@ci c@ nu e l@cuitoriu”.
12. Cine e om în]elept, care s@ în]eleag@ aceasta }i c@tr@ carele cuvântul gurii Domnului
s@ fie, ca s@ vesteasc@ aceasta, pentru ce au perit p@mântul }i aproape e ca pustiiul, c@ci
c@ nu e cine s@ treac@?
13. {i au zis Domnul: „Pentru c@ au p@r@sit leagea Mea, carea le-am dat, }i n-au ascultat
glasul Mieu }i n-au umblat într-însul,
14. {i s-au dus dup@ înd@r@tniciia inimii sale }i dup@ Vaalim, care au înv@]at de la p@rin]ii s@i”.
15. Pentru aceea, aceasta zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: *„Iat@, Eu voiu
hr@ni pre norodul acesta cu pelin }i beutur@ le voiu da ap@ de fiere
16. {i-i voiu împ@r]i între neamurile care nu le-au cunoscut ei }i p@rin]ii lor }i voiu trimite
dup@ ei sabiia, pân@ ce s@ vor s@vâr}i”.
17. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Lua]i aminte }i chema]i
tânguitoare }i s@ vie; }i la ceale în]eleapte tremite]i }i gr@beasc@.
18. Pripeasc@ }i iaie preste noi tânguirea! Verse ochii no}tri lacr@mi }i geanele noastre
curg@ ape!
19. C@ glas de tânguire s-au auzit din Sion: «În ce chip sântem jefui]i }i ru}ina]i foarte?
Pentru c@ am p@r@sit p@mântul, c@ci c@ s-au oborât corturile noastre!»”.
20. Auzi]i dar@, muieri, cuvântul Domnului }i s@ | priimeasc@ urechile voastre graiul 397v
gurii Lui. {i înv@]a]i pre featele voastre tânguirea }i fie}tecare pre cea de aproape a sa
plângerea,
21. C@ s-au suit moartea prin ferestile voastre, întrat-au în casele voastre a pierde pre
cei mici din afar@ }i pre cei tineri de pre uli]@.
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22. Gr@ie}ti: „Aceastea zice Domnul: «{i va c@dea stârvul omului ca gunoiul pre fa]a
p@mântului }i ca iarba dup@ dosul celui ce seacer@, }i nu e cine s@ strâng@»”.
23. Aceastea zice Domnul: *„S@ nu s@ laude cel în]elept întru în]elepciunea sa }i s@ nu *1 Cor. 1, 31.
se laude cel tare întru t@ria sa }i s@ nu s@ laude cel bogat întru bog@]ia sa,
2 Cor. 10, 17.
24. Ci întru aceasta s@ se laude cel ce s@ laud@ a }ti }i a M@ cunoa}te, c@ Eu sânt Domnul,
Cel ce fac mil@ }i judecat@ }i dreptate pre p@mânt. C@ aceastea Îmi plac, zice Domnul.
25. Iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu cerceta preste tot cel ce are t@iat împrejuru
m@dulariu,
26. Preste Eghipt }i preste Iuda }i preste Edom }i preste fiii Ammon }i preste Moav }i
preste to]i cei tun}i în coam@, cei ce l@cuiesc în pustie. C@ toate neamurile au m@dulariul,
iar@ toat@ casa lui Israil e net@iat@ împrejur cu inima”.
Cap 10

398r

Nu trebuie a s@ teame de stealele ceriului, nici de de}er]ii }i neputincio}ii idoli, ci de Dumnezeu,
Carele sângur e Dumnezeu, ziditoriu }i st@pânitoriu a toate, Cel ce au b@tut pre p@c@to}ii
p@mântului. Plânge r@ul s@u Ierusalimul, }i nefiind omului a-}i îndrepta c@ile sale, s@ roag@ lui
Dumnezeu ca pre cei ce-L cunosc s@ nu-i }targ@ pân@ la mistuirea de tot, ci mai vârtos
preste vr@j||ma}ii jidovilor s@ vearse iu]imea sa.

1.
2.

398v

uzi]i cuvântul care au gr@it Domnul preste voi, casa lui Israil!
Aceastea zice Domnul: „Pre lâng@ c@ile p@gânilor s@ nu înv@]a]i }i de seamnele
ceriului s@ nu v@ teame], de carele s@ tem p@gânii;
3. C@ legile noroadelor de}arte sânt, *c@ lemnul din dumbrav@ îl taie, lucru de mâna
mea}terului cu firezu,
4. Cu argint }i cu aur l-au împodobit, cu cuie }i cu maie l-au încheiat, ca s@ nu s@ desfac@.
5. Întru as@m@narea de finic s-au cioplit }i nu vor gr@i, purtate s@ vor duce, c@ a umbla
nu pot. Nu v@ teame]i, dar@, de eale, c@ nici r@u pot face, nici bine”.
6. *„Nu iaste aseaminea Ta, Doamne! Mare e}ti Tu }i mare e numele T@u întru t@rie!
7. Cine nu s@ va teame de Tine, o, Împ@rate al neamurilor? C@ a}a iaste cuviin]a, între
to]i în]elep]ii neamurilor }i întru toate împ@r@]iile lor nime nu e aseaminea [ie!
8. A}ijderea neîn]elep]ii }i nebunii s@ vor afla. Înv@]@tura de}ert@ciunilor lemn iaste,
9. Argintul înv@luit din Tharsis s@ aduce, }i aurul din Ofaz; lucru de mea}ter }i mâna
lucr@toriului c u aram@; hiachinth }i ur}inic, îmbr@c@mintea lor. Lucru de mea}teri toate
aceastea”.
10. Iar@ Domnul Dumnezeu adev@rat e. Acela, Dumnezeu viu }i împ@rat veacinic; de
urgiia Lui s@ va cl@ti p@mântul }i nu vor suferi neamurile amânân]area Lui.
11. A}adar@, le ve]i zice: „Dumnezeii carii ceriurile }i p@mântul n-au f@cut piar@ de pre
p@mânt }i din ceale ce sânt supt ceriu!” |
12. *Cel ce face p@mântul cu puterea Sa g@tea}te lumea cu în]elepciunea Sa }i cu
priceaperea Sa întinde ceriurile.
13. La glasul S@u d@ mul]ime de ape în ceriu }i r@dic@ negurile de la marginile p@mântului,
*fulgerele spre ploaie le face }i scoate vântul din vistieriile Sale.
14. Bolund s-au f@cut tot omul de }tiin]@, ru}inatu-s-au tot mea}terul întru cel cioplit, c@
minciunos e cel ce au v@rsat }i nu iaste duh într-în}ii.
15. De}arte sânt }i lucru vreadnic de râs; în vreamea cercet@rii sale vor peri.
16. Nu e aseaminea acestora partea lui Iacov, c@ Cel ce au închipuit toate, Acela iaste;
}i Israil, toiagul mo}tenirii Lui; Domnul oastelor, numele lui.
17. Adun@ de pre p@mânt ru}inea ta, ceaea ce l@cuie}ti în con@cire.
18. C@ aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu departe voiu arunca l@cuitorii p@mântului într-aceast@
dat@ }i-i voiu n@c@ji a}a ca s@ se afle”.
19. Amar mie pentru sf@râmarea mea, rana mea cea rea. Iar@ eu am zis: „Togma aceasta
e neputin]a mea }i o voiu purta.
20. Cortul mieu s-au jefuit, toate funi}oarele meale s-au rupt, fiii miei au ie}it de la mine
}i nu stau. Nu iaste cine s@-m mai întinz@ }atra mea }i s@ r@dice pieile meale.
21. C@ bolunzea}te au lucrat p@storii }i pre Domnul nu L-au c@utat; pentru aceaea n-au
în]eles }i toat@ turma lor s-au r@sipit.
22. Glasul auzirii iat@, vine, }i cl@tire mare din p@mântul crive]ului, s@ puie cet@]ile Iudei
pustie }i l@ca}u b@laurilor. ||
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23. {tiu, Doamne, c@ nu e în putearea omului calea lui, nici într-a omului s@ umble }i 399r
s@-}i îndrepteaz@ pa}ii s@i.
24. *Ceart@-m@, Doamne, îns@ întru judecat@ }i nu întru iu]imea Ta, ca nu cumva de
nemica s@ m@ faci.
25. *Vars@ urgia Ta preste neamurile care nu Te-au cunoscut }i preste împ@r@]iile care
numele T@u nu l-au chemat, c@ au mâncat pre Iacov }i l-au îmbucat }i l-au mistuit }i cuviin]a
lui o au r@sipit”.
Cap 11
Pentru c@ s@ blast@m@ cel ce nu ascult@, nici ]âne a}ez@mântul Domnului, ce au dat p@rin]ilor,
pentru aceaea s@ poruncea}te prorocului ca s@-l propoveduiasc@ a-l ]inea jidovilor, ci în z@dar,
urmând ei mai vârtos nelegiuirile p@rin]ilor s@i }i închinarea de idoli. Pentru aceaea va aduce
Domnul asupra lor neocolite r@ot@]i; nici le vor folosi idolii sau rug@ciunile drep]ilor, nici c@ci
întâi au fost iubi]ii lui Dumnezeu. Spune cugetele jidovilor ceale înd@r@tnice, pentru }teargerea
lui de pre p@mânt, ci vor peri cei ce nu vreau a auzi pre proroc în numele Domnului.

1.
2.

uvântul care au fost de la Domnul c@tr@ Ieremie, zicând:
„Auzi]i cuvintele a}ez@mântului acestuia }i gr@i]i c@tr@ oamenii Iudei }i
l@cuitorii Ierusalimului.
3. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‘Bl@st@mat e omul
cel ce nu va auzi cuvintele a}ez@mântului acestuia,
4. Care am poruncit p@rin]ilor vo}tri | în zioa în carea i-am scos din p@mântul Eghiptului, 399v
din cuptoriul cel de foc, zicând: ‘Auzi]i glasul Mieu }i face]i toate care v@ poruncesc voao
}i-m ve] fi Mie spre norod }i voiu fi voao întru Dumnezeu,
5. Ca s@ de}tept jur@mântul ce am f@cut p@rin]ilor vo}tri, c@ le voiu da p@mântul ce curge
cu lapte }i cu miere, precum e zioa aceasta!’»” {i am r@spuns }i am zis: „Amin, Doamne!”
6. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Gl@suia}te toate cuvintele aceastea în cet@]ile Iudii }i
în târgurile Ierusalimului, zicând: «Auzi]i cuvintele a}ez@mântului acestuia }i le face]i!
7. C@ jurând am jurat pre p@rin]ii vo}tri în zioa în carea i-am scos din p@mântul Eghiptului,
pân@ la zioa aceasta; diminea]a sculându-m@ i-am jurat }i am zis: ‘Auzi]i glasul Mieu!’
8. {i n-au auzit, nici au plecat ureachea sa, ci s-au dus fie}tecarele întru înd@r@tniciia inimii
sale ceii reale. {i am adus asupra lor toate cuvintele leg@turii ace}tiia, carea le-am poruncit
a o face, }i nu o au f@cut»”.
9. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Aflatu-s-au jurare împreun@ între oamenii Iudei }i între
l@cuitorii Ierusalimului.
10. Întorsu-s-au la nedrept@]ile p@rin]ilor s@i celor dintâi, carii n-au vrut a auzi cuvintele
Meale. {i ace}tia, dar@, s-au dus dup@ dumnezei streini s@ le slujasc@; de}art@ au f@cut casa
lui Israil }i casa Iudii, a}ez@mântul Mieu, care am f@cut cu p@rin]ii lor”.
11. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu aduce preste voi reale, din carele
nu ve]i putea ie}i. {i vor strâga c@tr@ Mine }i nu-i voiu asculta.
12. {i s@ vor duce cet@]ile Iudei }i l@cuitorii Ierusalimului, }i vor strâga c@tr@ dumnezeii
400r
c@rora le-au jârtvit }i nu-i vor mântui în vreamea n@ca||zului lor.
13. *C@ dup@ num@rul cet@]ilor tale era dumnezeii t@i, Iudo, }i dup@ num@rul c@ilor
*Sus 2, 28.
Ierusalimului ai pus oltarele ru}inii, oltare a jârtvi lui Vaalim.
14. *Tu, dar@, s@ nu te rogi pentru norodul acesta }i s@ nu iei pentru dân}ii laud@ }i
*Sus 7, 16.
Jos 14, 11. rug@ciune, c@ nu-i voiu auzi în vreamea strâg@rii lor c@tr@ Mine, în vreamea n@cazului lor.
15. Ce iaste c@ iubitul Mieu în casa Mea au f@cut nelegiuiri multe? Au doar@ trupurile
ceale sfinte vor lua de la tine r@ot@]ile tale, întru carele te-ai f@lit?
16. «Maslin prisositoriu, frumos, roditoriu, înfrâms@]at» au chemat Domnul numele t@u.
C@tr@ glasul graiului tare foc s-au aprins într-însa }i au ars grâul ei.
17. {i Domnul oastelor, Cel ce te-au s@dit, au gr@it preste tine r@u, pentru r@ot@]ile casii
lui Israil }i casei Iudei, care }-au f@cut a M@ înt@râta, jârtvind lui Vaalim”.
18. Iar@ Tu, Doamne, mi-ai ar@tat }i am cunoscut. Atunci mi-ai ar@tat cugetele lor.
19. {i eu, ca un miel blând ce s@ duce spre junghiere; }i n-am cunoscut c@ au cugetat
asupra mea sfaturi, zicând: „S@ trimitem lemn în pâinea lui }i s@-l radem de pre p@mântul
celor vii, }i numele lui s@ nu s@ mai pomeneasc@!”
20. *Iar@ Tu, Doamne Savaoth, Cel ce judeci drept }i cercetezi r@runchii }i inimile, s@
*Jos 17, 10 }i
20, 12. v@z izbânda Ta dintr-în}ii, c@ [ie am descoperit pricina mea.
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21. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul c@tr@ b@rba]ii lui Anathoth, cei ce caut@
sufletul t@u }i zic: „Nu vei proroci în numele Domnului }i nu vei muri în mânile
noastre!” |
22. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor: „Iat@, Eu voiu cerceta preste dân}ii.
Tinerii vor muri în sabie, fiii lor }i featele lor vor muri de foame.
23. {i r@m@}it@ nu vor fi dintr-în}ii, c@ voiu aduce r@otate preste oamenii lui Anathoth,
anul cercet@rii lor”.
Cap 12
S@ mir@ prorocul de sporirea r@ot@]ilor, îns@ carii s@ g@tesc spre zioa uciderii }i sânt
p@mântului pricina plângerii. Mo}tenirea s-au împrotivit st@pânului s@u }i p@storii au jefuit
via Domnului; pentru aceaea s@ d@ spre r@sipire, c@riia iar@} s@ milostivea}te Domnul,
b@tând pre nepriiatinii ei.

1.

rept adec@ Tu e}ti, Doamne, de m@ voiu întreba cu Tine. Îns@ ceale dreapte
voiu gr@i c@tr@ Tine: *„Pentru ce calea necredincio}ilor sporea}te? Bine iaste *Iov 21, 7.
tuturor celor ce nelegiuiesc }i nedrept lucreaz@.
Havacuc 1, 13.
2. S@ditu-i-ai }i au slobozit r@d@cini, sporesc }i fac rod. Aproape e}ti Tu de gura lor, }i
departe de r@runchii lor.
3. {i Tu, Doamne, m-ai cunoscut, v@zutu-m-ai }i ai cercat inima mea cu Tine. Adun@-i
ca pre o turm@ spre jârtvire }i-i sfin]ea}te în zioa uciderii!
4. Pân@ când va jelui p@mântul }i iarba a tot ]inutul s@ va usca pentru r@otatea celor ce
l@cuiesc într-însul? Mistuitu-s-au jivina }i cea zbur@toare, c@ au zis: «Nu va vedea ceale mai
de pre urm@ ale noastre»”.
5. De te-ai ostenit alergând cu pedestra}ii, cum te vei putea certa cu caii? Iar@, de vei
urma în p@mântul p@cii, ce vei face întru mândria Iordanului?
6. C@ }i fra]ii t@i }i casa t@tâni-t@u }i aceia || au o}tit asupra ta }i au strâgat dup@ tine cu
401r
glas plin. Nu creade lor când vor gr@i ]ie ceale bune.
7. P@r@sit-am casa mea, slobozit-am mo}iia mea, dat-am sufletul mieu cel iubit în mâna
nepriiatinilor lui.
8. F@cutu-s-au mie mo}tenirea mea ca leul în p@dure; dat-au împrotiva mea glas, pentru
aceaea o am urât.
9. Au doar@ paserea pestri]@, mo}tenirea mea, mie? Au doar@ pas@rea întins@ preste tot?
Veni]i, aduna]i-v@ toate hiar@le p@mântului, gr@bi]i a o mânca.
10. P@stori mul]i au jefuit viia mea }i au c@lcat partea mea; dat-au partea Mea cea dorit@
spre pustiia pustiirii.
11. Pusu-o-au spre r@sipire }i au plâns preste mine. Cu pustiire s-au pustiit tot p@mântul,
c@ nici unul iaste cine s@ gândeasc@ cu inima.
12. Preste toate c@ile pustiii au venit jefuitorii, c@ sabia Domnului va îmbuca de la
marginea p@mântului pân@ la marginea lui. Nu iaste pace a tot trupul.
13. S@m@nat-au grâu, }i spini au s@cerat; mo}tenirea au luat, }i nu le va folosi. Ru}ina-v@-ve]i
în rodurile voastre, pentru iu]imea mâniii Domnului!
14. Aceastea zice Domnul asupra tuturor vecinilor miei celor r@i: „Cei ce ating mo}iia
care o am împ@r]it norodului Mieu, Israil, iat@, Eu îi voiu zmulge din p@mântul s@u }i casa
Iudei o voiu zmulge din mijlocul lor.
15. {i, deac@ îi voiu zmulge, M@ voiu întoarce }i-i voiu milui }i-i voiu aduce înd@r@pt,
omul la mo}tenirea sa }i omul la locul s@u. |
16. {i va fi, de vor înv@]a cei deprin}i c@ile norodului Mieu, s@ joare în numele Mieu:
401v
«Viu e Domnul!», precum au înv@]at ei pre norodul Mieu a jura în Vaal. S@ vor zidi în
mijlocul norodului Mieu.
17. Iar@ de nu vor auzi, zmulge-voiu neamul acela cu zmulgere }i cu piiardere”, zice
Domnul.
Cap 13
Precum }olovarii lui Ieremie ascun}i în Eufrate au putrezit, a}a jidovimea întâi de Domnul
lipindu-s@, pentru mândria }i închinarea de idoli de la Dânsul s@ leap@d@ }i to]i s@ vor r@sipi.
Îns@ de prorocul s@ cheam@ la poc@in]@, ca s@ scape de reale. Într-alt chip s@ va lua pentru
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CAP 13

nedrept@]ile sale, carele la poc@in]@ nu s@ poate aduce, pentru învechitul întru r@ot@]i obiceaiu;
mijlocea}te }i mila prorocului.

1.

ceastea zice Domnul c@tr@ mine: „Mergi }i ia ]ie }olovari de in, }i-i vei pune pe
coapsele tale, }i în ap@ nu-i vei b@ga”.
{i mi-am luat }olovari dup@ cuvântul Domnului }i i-am pus pre coapsele

2.
meale.
3. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine a doao, zicând:
4. „Ia }olovarii carii i-ai avut, carii sânt înprejurul coapselor tale }i, sculându-te, mergi
la Efrat }i-i ascunde acolo, în gaura pietrii”.
5. {i m-am dus }i i-am ascuns în Evfrath, precum mi-au poruncit Domnul.
6. {i au fost dup@ multe zile, au zis Domnul c@tr@ mine: „Scoal@, mergi la Evfrath }i ia
de acolo }olovarii carii ]-am poruncit s@-i ascunzi acolo”. ||
7. {i m-am dus la Evfrath }i am s@pat }i am scos }olovarii din locul unde-i ascunseasem. 402r
{i iat@, putr@zise }olovarii a}a cât nici de o slujb@ era.
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
9. „Aceastea zice Domnul: «A}a voiu face a putrezi mândriia Iudei }i mândriia Ierusalimului
cea mult@.
10. Norodul acest r@u, carii nu vreau a auzi cuvintele Meale }i umbl@ întru schimbarea
inimii sale }i s-au dus dup@ dumnezei streini, s@ le slujasc@ }i s@ li s@ închine. {i vor fi ca
}olovarii ace}tia, carii de nici o slujb@ sânt.
11. C@, precum s@ lipesc }olovarii de coapsele omului, a}a am cleit Mie toat@ casa lui
Israil }i toat@ casa Iudei – zice Domnul – ca s@-M fie spre norod }i spre nume }i spre laud@
}i spre slav@; }i n-au auzit».
12. Zice-vei, dar@, c@tr@ dân}ii cuvântul acesta: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui
Israil: ‘Toat@ plosculi]a s@ va umplea de vin’». {i vor zice c@tr@ tine: «Au doar@ nu }tim c@
toat@ plosculi]a s@ va umplea de vin?»
13. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul: ‘Iat@, Eu voiu umplea pre to]i l@cuitorii
p@mântului acestuia }i împ@ra]ii carii }ed din r@d@cina lui David pre scaunul lui, }i preo]ii }i
prorocii }i pre to]i l@cuitorii Ierusalimului, de be]ie.
14. {i-i voi r@sipi pre om de c@tr@ fratele s@u, }i pre p@rin]i }i pre fii a}ijderea – zice
Domnul –, nu voiu ierta }i nu voiu îng@dui, nici M@ voiu milostivi a nu-i r@sipi’». |
402v
15. Auzi]i }i în urechi lua]i! S@ nu v@ în@l]a]i, c@ Domnul au gr@it:
16. «Da]i Domnului, Dumnezeului vostru, slav@, mai înainte de-a întuneca }i mai înainte
de-a s@ potigni picioarele voastre la mun]ii cei cu cea]@. A}tepta-va lumina }i o va pune
spre umbra mor]ii }i spre cea]@»”.
17. Iar@ de nu ve] auzi aceasta, într-ascuns va plânge sufletul mieu de c@tr@ fa]a mândriii;
Tânguir. 1, 2.
plângând va plânge }i va izvorî ochiul mieu lacr@mi, c@ s-au prins turma Domnului.
18. „Zi împ@ratului }i st@pânitoarii: «Smeri]i-v@, }ede]i, c@ s-au pogorât despre capul
vostru cununa slavii voastre!»
19. Cet@]ile austrului închise sânt }i nu este cine s@ de}chiz@. Dusu-s-au tot Iuda cu robie
des@vâr}it.
20. R@dica]i ochii vo}tri }i vede]i cei ce vin de c@tr@ crive]u! Unde e turma carea s-au
dat ]ie, dobitocul t@u cel cinstit?
21. Ce vei zice când te va cerceta, c@ tu i-ai înv@]at împrotiva ta }i i-ai deprins asupra
capului t@u? Au nu te vor apuca dureri ca pre muierea ce na}te?
22. Iar@ de vei zice întru inima ta: «Pentru ce mi-au venit aceastea?» *Pentru mul]imea
* Jos 30, 14
nedrept@]ilor tale s-au dezv@lit ceale mai de ru}ine ale tale, pâng@ritu-s-au t@lpile
tale.
23. De va putea ethiopul a schimba piealea sa sau pardul pestri]iile sale, }i voi ve]i putea
bine a face, deac@ a]i înv@]at r@ul. ||
403r
24. {i voiu împr@}tia ca pozderia carea de vânt s@ r@pea}te în pustie.
25. Aceasta e soartea ta }i partea m@surii tale de la Mine – zice Domnul – c@ te-ai uitat
de Mine }i ai n@d@jduit întru minciun@.
26. Pentru aceaea }i Eu am golit coapsele tale înaintea fea]ii tale }i s-au ar@tat
ocara ta,
27. Preacurviile tale }i rânchezarea ta, nelijuirea preacurviii tale. Preste m@guri, în
câmp, am v@zut ur@ciunile tale. Amar ]ie, Ierusalime, nu te vei cur@]i dup@ Mine! Pân@
când înc@?”
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Seaceta mare în p@mântul Iudei, pentru p@catele norodului. {i, rugându-s@ prorocul pentru
izb@virea ei, }i mila s@ oprea}te de la Domnul a s@ ruga pentru dân}ii. Nici priimea}te Dumnezeu
posturile lor }i jârtvele, ci }i prorocii carii le f@g@duiesc negrijea, cu dân}ii vor peri. Plânge Ieremie
pre cei mor]i de sabie }i de foame }i, m@rturisind p@catele norodului, s@ roag@ pentru mil@.

1.
2.

are au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie despre cuvintele seacetei:
„Jeluit-au Iuda }i por]ile ei au c@zut }i s-au întunecat în p@mânt, }i strâgarea
Ierusalimului s-au suit.
3. Cei mai mari au trimis mai micii s@i la ap@; venit-au a scoate, n-au aflat ap@, dus-au
înd@r@pt vasele sale goale; turbura]i au fost }i n@c@ji]i }i au acoperit capetele sale. |
4. Pentru certarea p@mântului, c@ n-au venit ploaie pre p@mânt, turburatu-s-au lucr@torii
403v
de câmp, acoperit-au capetele sale.
5. C@ }i cerbi]a în câmp au f@tat }i au l@sat, c@ nu era iarb@.
6. {i m@garii s@lbateci au st@tut în râpi, tras-au vânt ca zmeii, sc@zut-au ochii lor, c@ nu
era iarb@”.
7. De vor r@spunde noao nedrept@]ile noastre, Doamne, f@ pentru numele T@u, c@ multe
sânt dosirile noastre, [ie am p@c@tuit.
8. A}teptarea lui Israil, mântuitoriul lui în vreame de n@cazu; c@ci ca un lucr@toriu de câmp
vei s@ fii pre p@mânt }i ca un c@l@toriu ce abate a r@mânea.
9. C@ci vreai a fi ca un om ce r@t@cea}te, ca un tare ce nu poate mântui? Iar@ Tu întru
noi e}ti, Doamne, }i numele T@u s-au chemat preste noi; nu ne p@r@si!
10. Aceastea zice Domnul norodului acestuia: „Cel ce au iubit a cl@ti picioarele sale }i
nu s-au odihnit, }i Domnului n-au pl@cut, acum î} va aduce aminte de nedrept@]ile lor }i
va cerceta p@catele lor”.
11. {i au zis Domnul c@tr@ mine: *„S@ nu te rogi pentru norodul acesta spre bine!
12. Când vor posti, nu voiu asculta cearerile lor; }i de vor aduce arderi de tot }i jârtve,
nu le voiu priimi, c@ cu sabie }i cu foamete }i cu cium@ îi voiu mistui”.
13. {i am zis: „A, a, a, Doamne, Dumnezeule! Prorocii le zic lor: *«Nu ve]i vedea sabia
}i foamete nu va fi întru voi, ci pace adev@rat@ v@ va da în locul acesta»”. ||
14. {i au zis Domnul c@tr@ mine: *„Minciunos prorocesc întru numele Mieu. Nu i-am
404r
trimis }i nu le-am poruncit, nici am gr@it c@tr@ dân}ii. Vedeare mincinoas@ }i vr@jitorie }i
în}el@ciune }i am@girea inimii sale prorocesc voao.
15. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Despre prorocii carii prorocesc în numele
Mieu, carii Eu nu i-am trimis. Zicând: «Sabie }i foamete nu va fi pe p@mântul acesta», de
sabie }i de foamete s@ vor s@vâr}i prorocii aceia.
16. {i noroadele c@rora prorocesc vor fi lep@date în c@ile Ierusalimului de foamete }i de
sabie }i nu va fi cine s@-i îngroape, ei }i muierile lor, feciorii }i featele lor, }i voiu v@rsa preste
dân}ii r@otatea sa.
17. {i vei zice c@tr@ dân}ii cuvântul acesta: *«Izvoreasc@ ochii miei lacr@mi noaptea }i zioa,
}i nu tac@, c@ cu mare înfrângere s-au înfrâmt fecioara, fata norodului Mieu, cu ran@ rea foarte».
18. De voiu ie}i la câmpuri, iat@ cei uci}i de sabie! {i de voiu întra în cetate, iat@ cei
sup]ia]i de foame! Ci }i prorocul }i preotul s-au dus la p@mântul care nu-l }tiia”.
19. Au doar@ aruncând ai lep@dat pre Iuda? Au pre Sion l-au urât sufletul T@u? Pentru
ce dar@ ne-ai lovit, a}a cât nici o vindecare iaste? *A}teptat-am pace, }i nu e bine; }i
vreamea de l@cuire, }i iat@, turburare!
20. Cunoscut-am, Doamne, necredin]ele noastre, nedrept@]ile p@rin]ilor no}tri, c@ am
p@c@tuit [ie.
21. Nu ne da spre ocar@ pentru numele T@u, nici ne face ru}inea scaunului slavii Tale!
404v Adu-[i | aminte, s@ nu faci de}ert a}ez@mântul T@u de leage cu noi!
22. Au doar@ sânt întru ceale cioplite a limbilor carii s@ ploaie? Au ceriurile pot da ploi? Au
nu Tu e}ti Domnul, Dumnezeul nostru, pre care l-am a}teptat? C@ Tu ai f@cut toate aceastea!
Cap 15
C@ nici cu rug@ciunile lui Moisi, nici cu a lui Samuil s@ va pleca, zice Domnul, ca s@ nu dea
norodul Ierusalimului foametei, sabiei, ciumei }i robiei, c@, certat fiind, n-au vrut s@ în]eleag@.
S@ jeluia}te prorocul c@ au fost pricina neîn]eleagerii }i iar@}i, c@, vestind cuvântul lui
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Dumnezeu , au r@bdat ocar@, c@ruia Domnul f@g@duia}te ajutoriu, cu certarea jidovilor.
F@g@duia}te, afar@ de aceaea, }i t@rie }i izb@vire }i mil@ celor ce s@ vor întoarce c@tr@ Dânsul.

1.

i au zis Domnul c@tr@ mine: „De va sta Moisi }i Samuil înaintea Mea, nu iaste
sufletul Mieu c@tr@ norodul acesta. Leap@d@-i de la fa]a Mea }i s@ ias@!
2.
Iar@, de vor zice c@tr@ tine: «Înc@tro vom ie}i?», vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea
*Zah. 11, 9. zice Domnul: *‘Carii la moarte, la moarte; carii la sabie, la sabie; }i carii la foamete, la
foamete; }i carii la robie, la robie!
3. {i voiu cerceta preste dân}ii patru fealiuri, zice Domnul: sabiia spre ucidere }i cânii
spre rumpere }i paserile ceriului }i fiar@le p@mântului spre mâncare }i r@sipire.
4. {i îi voiu da spre înfierbântarea tuturor împ@r@]iilor p@mântului, *pentru Manasie, fiiul
*4 Împ@r. 21, 2,
11. Ezechiii, împ@ratului Iuda, preste toate care au f@cut în Ierusalim. ||
5. C@ cine s@ va milostivi spre tine, Ierusalime? Au cine s@ va întrista pentru tine? Au cine 405r
s@ va duce a s@ ruga pentru pacea ta?
6. Tu M-ai p@r@sit – zice Domnul – înd@r@pt te-ai dus; }i voiu întinde mâna Mea preste
tine }i te voiu omorî. Ostenit-am rugându-M@.
7. {i-i voiu împr@}tiia cu vântur@toarea în por]ile p@mântului. Omorât-am }i am pierdut
pre norodul Mieu }i m@car c@ de la c@ile sale nu s-au întors,
8. Înmul]itu-s-au mie v@duvele lui preste n@sipul m@rii; Adusu-le-am lor, preste maica
tin@rului, jefuitoriu amiaz@zi; trimis-am preste cetate de n@prazn@ groaz@.
9. *Sl@bit-au ceaea ce au n@scut }eapte, sc@zut-au sufletul ei, **apus-au ei soarele, înc@
*1 Împ@r. 2, 5.
**Amos 8, 9. fiind zio; turburatu-s-au }i s-au ru}inat. {i r@m@}i]ele ei spre sabie le voiu da înaintea
nepriiatinilor lor’»”, zice Domnul.
10. Amar mie, maica mea, c@ci m-ai n@scut om de gâlceav@, om de neîn]eleagere întru
tot p@mântul! N-am c@m@t@rit, nici mi-au c@m@t@rit cineva; to]i m@ blast@m@.
11. Zice Domnul: „De nu r@m@}i]ele tale spre bine, de nu te-am întimpinat în vreame
de n@cazu }i în vreame de sup@rare asupra nepriiatinului,
12. Au doar@ s@ va p@ciui fierul cu fierul de la crive]u }i arama?
13. Bog@]iile tale }i comoar@le tale spre jefuire le voiu da în dar, întru toate p@catele tale
}i întru toate hotarele tale.
14. {i voiu aduce nepriiatinii t@i din p@mântul care nu-l }tii; c@ foc s-au aprins întru
iu]imea Mea, preste voi va arde”.
15. Tu }tii, Doamne, adu-[i aminte de mine }i | m@ cerceteaz@ }i m@ ap@r@ de c@tr@ cei 405v
ce m@ gonesc; s@ nu m@ iai întru r@bdarea Ta. {tii c@ am r@bdat pentru Tine ocar@.
16. Aflatu-s-au cuvintele Tale }i le-am mâncat; }i s-au f@cut mie cuvântul T@u spre bucurie }i spre
veseliia inimii meale, c@ s-au chemat numele T@u preste mine, Doamne, Dumnezeul oastelor.
17. *N-am }ezut în sfatul celor ce s@ juca }i m-am f@lit de c@tr@ fa]a mâniii Tale; sângur
*Psalm 2, 1
}i 15, 4. }edeam, c@ cu amân@n]are m-ai umilit.
18. *C@ci s-au f@cut durearea mea depururea }i rana mea dejn@d@jduit n-au vrut a s@
*Jos 30, 15.
vindeca? F@cutu-s-au mie ca minciuna apelor celor necredincioase?
19. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul: „De te vei întoarce, te voiu întoarce }i
înaintea fea]ii Meale vei sta. {i, de vei deschilini cel scump de cel slab, ca gura Mea vei
fi. Întoarce-s@-vor ei la tine, }i tu nu te vei întoarce la ei.
20. {i te vei da norodului acestuia spre zid de aram@ tare. T@b@ri-vor asupta ta }i nu vor
birui, c@ Eu cu Tine sânt, s@ te mântuiesc }i s@ te sco]u, zice Domnul.
21. {i te voiu izb@vi din mâna celor r@i }i te voiu r@scump@ra din mâna celor tari”.
Cap 16
Oprea}te Domnul s@ nu s@ însoare prorocul, vestind c@ jidovii cu multe fealiuri de mor]i vor peri, a}a cât
mor]ii nu s@ vor îngropa, nici s@ vor plânge de cei vii, pentru închinarea de idoli a p@rin]ilor }i a fiilor }i
pentru p@r@sita leagea Domnului. Ci dup@ aceaea, prin pescari }i vân@tori îi va întoarce Domnul la
p@mântul s@u, întru carele ei, împreun@ cu neamurile, î} vor m@rturisi Dom||nului p@catele sale.

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Nu vei lua muiare }i nu vor fi ]ie fii }i feate în locul acesta”.
3.
C@ aceastea zice Domnul preste fii }i preste feate carii s@ nasc în locul acesta
}i preste maicele lor care i-au n@scut }i preste p@rin]ii lor dintr-a c@rora rud@ s-au n@scut
în p@mântul acesta:
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4. „Cu mor]i de boln@viri vor muri, nu s@ vor plânge }i nu s@ vor îngropa, spre gunoiu
preste fa]a p@mântului vor fi. {i cu sabie }i cu foamete s@ vor mistui }i va fi trupul lor spre
hran@ paserilor ceriului }i hiar@lor p@mântului”.
5. C@ aceastea zice Domnul: „S@ nu întri în cas@ de oaspe]i, nici mergi a plânge, nici îi
mâng@ia, c@ am luat pacea Mea de la norodul acesta – zice Domnul – mila }i îndurerile.
6. {i vor muri cei mari }i cei mici în p@mântul acesta. Nu s@ vor îngropa, nici s@ vor
plânge, nici s@ vor str@punge, nici ple}uvire va fi pentru dân}ii;
7. Nici vor frânge pentru dân}ii jealnicului pâine, a-l mâng@ia pentru cel mort, }i nu le
vor da p@har de beutur@, a-i mâng@ia pentru tat@l s@u }i muma.
8. {i în cas@ de osp@]u nu întra s@ }ezi cu ei }i s@ mânci }i s@ beai”.
9. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Iat@, Eu voiu lua din locul
acesta, în ochii vo}tri }i în zilele voastre, glasul bucuriii }i glasul veseliii, glasul mirelui }i
glasul mireasii.
10. {i, deac@ vei vesti norodului acestuia toate cuvintele aceastea }i-] vor zice ]ie: *«C@ci *Sus 5, 19.
406v au gr@it Domnul asupra noastr@ tot r@ul acest | mare? Ce e nedreptatea noastr@ }i care
p@catul nostru, care am p@c@tuit Domnului, Dumnezeului nostru?»,
11. Vei zice c@tr@ dân}ii: «C@ M-au p@r@sit p@rin]ii vo}tri – zice Domnul – }i s-au dus dup@
dumnezei streini, }i au slujit lor }i s-au închinat lor, }i pre Mine M-au p@r@sit }i leagea Mea
nu o au p@zit.
12. *Ci }i voi mai r@u a]i lucrat decât p@rin]ii vo}tri; c@ iat@, umbl@ fie}tecare dup@ *Sus 7, 26.
înd@r@tnicia inimii sale ceii reale, ca s@ nu M@ auz@.
13. {i v@ voiu lep@da de pre p@mântul acesta pre p@mântul care nu l-a]i cunoscut voi }i
p@rin]ii vo}tri. {i ve]i sluji acolo dumnezeilor streini zioa }i noaptea, carii nu v@ vor da odihn@.
14. Pentru aceaea, iat@, zile vin – zice Domnul – }i nu s@ va mai zice: ‘Viu e Domnul,
Cel ce au scos fiii lui Israil din p@mântul Eghiptului’,
15. Ci: ‘Viu e Domnul, Cel ce au scos fiii lui Israil din p@mântul crive]ului }i din toate
p@mânturile la care i-am lep@dat’. {i-i voiu întoarce la p@mântul s@u, care l-am dat
p@rin]ilor lor.
16. Iat@, Eu voiu trimite pescari mul]i – zice Domnul – }i-i vor pescui. {i, dup@ aceastea,
le voiu trimite mul]i vân@tori }i-i vor vâna din tot muntele }i din toat@ m@gura }i din
crep@turile pietrilor.
17. C@ ochii Miei, preste toate c@ile lor; nu s-au ascuns de la fa]a Mea }i nu s-au pitulat
nedreptatea lor de la ochii Miei.
18. {i voiu r@spl@ti întâi îndoitele nedrept@]i }i p@catele lor, c@ au spurcat p@mântul Mieu
în mort@ciunile idolilor s@i; cu ur@ciunile sale au umplut mo}tenirea Mea»”.
19. Doamne, t@ria mea }i vârtutea mea }i sc@parea mea în zi de n@caz, c@tr@ Tine limbile
407r vor || veni de la marginile p@mântului }i vor zice: „Adev@rat, minciun@ au mo}tenit p@rin]ii
no}tri }i de}ert@ciune, carea nu le-au folosit.
20. Au doar@ va face }ie}i omul dumnezei, }i aceia nu sânt dumnezei?”
21. „Pentru aceaea, iat@, Eu voiu ar@ta lor aceast@ dat@, ar@ta-voiu lor mâna Mea }i
putearea Mea. {i vor }ti c@ numele Îmi iaste Domnul!”
Cap 17
Jidovii în p@cat împietri]i, }i pentru aceaea s@ vestesc c@ s@ vor certa. Bl@st@mat e cel ce s@
n@d@jduia}te în om }i blagoslovit e cel ce s@ n@d@jduia}te întru Dumnezeu. Sângur Dumnezeu
ispitea}te inimile }i fie}tec@ruia r@spl@tea}te dup@ calea sa. Ceare prorocul de la Dumnezeu,
întru Carele au avut n@deajde, a s@ izb@vi }i pre nepriiatini a-i ru}ina. Poruncea}te Dumnezeu
a p@zi sâmb@ta, ca toate s@ fie Ierusalimului spornice, care, într-alt chip, cu foc s@ va mistui.

1 .

407v

@catul Iudei scris iaste cu panachid@ de fier, în unghe de diamant îns@mnat
preste l@]imea inimii lor }i în cornurile oltarelor lor.
2 .
Când î}i vor aduce aminte fiii lor de oltarele sale }i de grâncii s@i }i de copacii
umbro}i, în mun]ii cei înal]i,
3. Jârtvind în câmp. T@ria ta }i toate comoar@le tale spre r@sipire le voiu da, ceale înalte
ale tale pentru p@cate în toate hotarele tale.
4. {i vei fi sângur@ l@sat@ de la mo}tenirea ta, carea o am dat ]ie. {i te voiu face a sluji
nepriiatinilor t@i în p@mântul care nu-l | cuno}ti; c@ foc ai aprins întru iu]imea Mea, pân@
în veac va arde”.
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5. *Aceastea zice Domnul: „Bl@st@mat e omul care n@d@jduia}te întru om }i pune trupul
bra]ul s@u }i de la Domnul s@ depart@ inima lui.
6. *C@ va fi ca miri]ele în pustie }i nu va vedea când va veni binele, ci va l@cui în seacet@
în pustie, în p@mânt s@rat }i nel@cuit.
7. Blagoslovit e omul cel ce n@d@jduia}te întru Domnul }i va fi Domnul n@deajdea lui.
8. *{i va fi ca un pom r@s@dit lâng@ ape, care la umezal@ sloboade r@d@cinile sale }i nu
*Psalm 1, 3.
s@ va teame când va veni z@duhul; }i va fi frunza lui vearde }i în vreamea de seacet@ nu
s@ va griji, nici va înceta cândva a face rod.
9. Înd@r@tnic@ e inima tuturor }i necercetat@. Cine o va cunoa}te?
10. *Eu, Domnul, Cel ce ispitesc inima }i cercetezu r@runchii, Care dau fie}tec@ruia dup@
*1 Împ@r. 16, 7.
Psalm 7, 10 calea sa }i dup@ rodul me}te}ugirilor sale.
11. Potârnichea au clocit ceale ce n-au ouat; f@cut-au bog@]ii, }i nu întru judecat@. Întru
Apoc. 2, 23.
jum@t@]area zilelor sale le va p@r@si }i în cea mai de pe urm@ a sa va fi neîn]elept”.
12. Scaunul slavii în@l]imii de început, locul sfin]irii noastre.
13. A}teptarea lui Israil, Doamne, to]i cei ce Te p@r@sesc s@ vor ru}ina. Dep@rtându-s@
de la Tine, în p@mânt s@ vor scrie, c@ au p@r@sit vâna apelor celor vii, pre Domnul.
14. Vindec@-m@, Doamne, }i m@ voiu vindeca, mântuia}te-m@ }i mântuit voiu fi, c@ lauda
mea Tu e}ti.
15. Iat@, aceia zic c@tr@ mine: „Unde e cuvântul Domnului? Vie!” ||
16. {i eu nu sânt turburat, pre Tine, p@storiul, urmându-Te, }i zioa omului nu o am dorit, 408r
Tu }tii. Ce au ie}it din buzele meale drept înaintea Ta au fost.
17. Nu fi Tu mie spre înfrico}are, n@deajdea mea Tu e}ti în zi de n@cazu.
18. Ru}ineaze-s@ cei ce m@ gonesc }i s@ nu m@ ru}inezu eu; ad@ preste dân}ii zi de n@cazu
}i cu îndoit@ zdrobire îi zdrobea}te!
19. Aceastea zice Domnul c@tr@ mine: „Mergi }i st@i în poarta fiilor norodului, prin carea
într@ împ@ra]ii Iudei }i ies, }i întru toate por]ile Ierusalimului.
20. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Auzi]i cuvântul Domnului, împ@ra]ii Iudei }i tot Iuda }i to]i
l@cuitorii Ierusalimului, cei ce întra]i prin por]ile aceastea!»”
21. Aceastea zice Domnul: „P@zi]i sufletele voastre }i s@ nu purta]i povar@ în zioa sâmbetei,
nici s@ b@ga]i prin por]ile Ierusalimului.
22. {i s@ nu lep@da]i povar@le din casele voastre în zioa sâmbetei }i tot lucru nu ve]i face;
sfin]i]i zioa sâmbetei, precum am poruncit p@rin]ilor vo}tri.
23. {i n-au auzit, nici au plecat ureachea sa, ci au învârto}at cerbicea sa, ca s@ nu M@
auz@ }i s@ nu ia înv@]@tura.
24. {i va fi, de M@ ve]i auzi – zice Domnul – ca s@ nu duce]i povar@ prin por]ile aceastea
în zioa sâmbetei. {i de ve]i sfin]i zioa sâmbetei, s@ nu face]i într-însa tot lucrul.
25. Vor întra prin por]ile cet@]ii ace}tiia împ@ra]i }i c@petenii, }ezind pre scaunul lui David
}i suindu-s@ în c@ru]e }i în cai, ei }i c@peteniile lor, oamenii Iudei }i l@cuitorii Ierusalimului;
}i va fi l@cuit@ cetatea aceasta în veac. |
26. {i vor veni din cet@]ile Iudei }i dinprejurul Ierusalimului }i din p@mântul lui Veniamin 408v
}i din câmpii }i din mun]i }i de la austru, aducând arderi de tot }i junghiere }i jârtv@ }i
t@mâie. {i vor b@ga aducere în casa Domnului.
27. Iar@, de nu M@ ve]i auzi s@ sfin]i]i zioa sâmbetei }i s@ nu aduce]i povar@ }i s@ nu b@ga]i
prin por]ile Ierusalimului în zioa sâmbetei, aprinde-voiu foc în por]ile ei }i va mistui casele
Ierusalimului }i nu s@ va stânge”.
*Isaie 30, 2
}i 31, 1.
Jos 48, 7.
*Jos 48, 6.

Cap 18
Cu pilda olariului arat@ Domnul în mâna Sa a fi casa lui Israil, ca dup@ vredniciia lor s@ le fac@
lor, macar de}i mainte alt@ceva a face au zis. Pentru împietrita jidovilor r@otate li s@ vestea}te
perirea. R@scoala jidovilor împrotiva lui Ieremie }i tânguirea lui c@tr@ Dumnezeu }i vestirea
pedeapselor celor ce vor urma pre cei protivnici.

1.
uvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, zicând:
2.
„Scoal@-te }i te pogoar@ în casa olariului, }i acolo vei auzi cuvintele Meale”.
3.
{i m-am pogorât în casa olariului }i, iat@, acela f@cea lucrul pe roat@.
4. {i s-au spart vasul care el f@cea din tin@ cu mânile sale; }i, întorcându-s@, au f@cut din
el alt vas, precum pl@cuse în ochii lui a face.
5. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
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6. *„Au doar@ ca olariul acesta nu voiu putea fa||ce voao, casa lui Israil? – zice Domnul.
Iat@, precum lutul în mâna olariului, a}a sânte]i voi în mâna Mea, casa lui Israil.
7. F@r@ veaste voiu gr@i asupra neamului }i asupra împ@r@]iii, *ca s@ o zmulg, s@ o strâc
}i s@ o r@sipesc.
8. De s@ va poc@i neamul acesta de r@otatea sa, pentru c@ am gr@it împrotiva lui, voiu
face }i Eu poc@in]@ preste r@ul ce am gândit a-i face.
9. {i îndat@ voiu gr@i despre neam }i despre împ@r@]ie, ca s@ o zidesc }i s@ o s@desc.
10. De va face r@u în ochii Miei, s@ nu auz@ glasul Mieu, voiu face poc@in]@ spre binele
care am gr@it a-i face.
11. Acum, dar@, zi b@rbatului Iudei }i celor ce l@cuiesc în Ierusalim, zicând: «Aceastea
zice Domnul: ‘Iat@, Eu închipuiesc împrotiva voastr@ r@otate }i gândesc împrotiva voastr@
gândire: *întoarc@-s@ fie}tecarele de la calea sa cea rea }i îndrepta]i c@ile voastre }i cugetele
voastre!’»
12. Carii au zis: «D@zn@d@jduit-am, c@ dup@ gândirile noastre ne vom duce, }i fie}tecarele
înd@r@tniciia inimii sale ceii reale vom face»”.
13. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Întreba]i neamurile cine au auzit îngroziri ca
acealea care au f@cut foarte fecioara lui Israil?
14. Au doar@ va sc@dea de pre piatra câmpului neaoa Livanului? Au potu-s@ zmulge
apele ce izvor@sc r@ci }i curg?
15. C@ s-au uitat de Mine norodul Mieu, zaluda jârthuind }i împiedecându-s@ în c@ile
sale în c@r@rile veacului, ca s@ umble printr-îns@le prin cale neb@tut@.
16. *S@ fie p@mântul lor spre pustiire }i spre | }uierare veacinic@; tot cine va treace
printr-însul s@ va minuna }i va cl@ti cu capul s@u.
17. Ca vântul ce arde îi voiu împ@r]i înaintea nepriiatinului; dosul, iar@ nu fa]a voiu ar@ta
lor în zioa peririi lor”.
18. {i au zis: „Veni]i }i s@ gândim împrotiva lui Ieremie gânduri; c@ nu va peri leagea
de la preot, nici sfatul de la cel în]elept, nici cuvântul de la proroc. Veni]i }i s@-l lovim cu
limba }i s@ nu ne uit@m la toate cuvintele lui!”
19. Ia aminte, Doamne, spre mine }i auzi glasul protivnicilor miei.
20. Au doar@ s@ r@spl@te}ti pentru bine r@u, c@ au s@pat groap@ sufletului mieu? Adu-[i aminte
c@ am st@tut înaintea Ta ca s@ gr@iesc pentru dân}ii bine }i s@ întorc urgia Ta de la dân}ii.
21. Pentru aceaea, d@ fiii lor spre foamete }i-i d@ în mânile sabiii! Fie muierile lor f@r@ fii }i
v@duve, }i b@rba]ii s@ se omoar@ cu moarte, tinerii lor s@ se p@trunz@ cu sabiia în r@zboiu.
22. Auz@-s@ strâgarea din casele lor! C@ vei aduce preste dân}ii tâlhari de n@prazn@; c@
au s@pat groap@ s@ m@ prinz@ }i curs@ au ascuns picioarelor meale.
23. Iar@ Tu, Doamne, }tii tot sfatul lor asupra mea spre moarte. S@ nu Te îmblânzea}ti
spre nedreptatea lor }i p@catul lor de la fa]a Ta s@ nu s@ }targ@. Fie c@zând înaintea Ta, în
vreamea urgiii Tale; r@u îi sluja}te!
Cap 19
Ieremie, prin plosculi]a de p@mânt carea o au spart, arat@ c@ norodul lui Israil va peri de sabie
}i de foamete, în con@cirea în carea p@rin]ii pre fii vor mânca, pentru multa lor închinare de
idoli }i urgisirea cuvintelor lui Dumnezeu.

1.

ceastea zice Domnul: „Mergi }i ia plosculi]a olariului cea de p@mânt de la
b@trânii norodului }i de la b@trânii preo]ilor, ||
410r
2.
{i ie}i la Valea fiilor Ennon, carea iaste lâng@ întrarea por]ii ceii de p@mânt,
}i vei propovedui acolo cuvintele care Eu voiu gr@i c@tr@ tine.
3. {i vei zice: «Auzi]i cuvântul Domnului, împ@ra]ii Iudei }i l@cuitorii Ierusalimului!
Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Iat@, Eu voiu aduce n@cazu preste
locul acesta, a}a cât tot cel ce va auzi îi vor ]iui urechile,
4. Pentru c@ M-au p@r@sit }i strein au f@cut locul acesta. {i au jârtvit într-însul dumnezeilor
streini, pre carii nu i-au }tiut ei }i p@rin]ii lor }i împ@ra]ii Iudei, }i au umplut locul acesta cu
sângele celor nevinova]i.
5. {i au zidit ceale înalte lui Vaalim, a-}i arde pruncii s@i cu foc spre jârtv@ lui Vaalim,
care n-am poruncit, nici am gr@it, nici s-au suit în inima Mea.
6. Pentru aceaea, iat@, zile vin – zice Domnul – }i nu s@ va mai chema locul acesta Tofeth
}i „Valea fiilor Ennon”, ci „Valea uciderii”.
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CAP 19 {I 20

7. {i voiu r@sipi sfatul Iudei }i al Ierusalimului în locul acesta }i voiu surpa cu sabie înaintea
nepriiatinilor lor }i în mâna celor ce caut@ sufletele lor }i voiu da trupurile lor mâncare
paserilor ceriului }i fiar@lor p@mântului.
8. *{i voiu pune cetatea aceasta spre mirare }i spre }uierare; tot cel ce va treace printr-însa
s@ va mira }i va }uiera preste toat@ rana ei.
9. {i-i voiu hr@ni cu c@rnurile fiilor s@i }i cu c@rnurile featelor sale. {i fie}tecarele trupul
priiatinului s@u va mânca în conocirea }i strâmtoarea întru carea îi vor închide nepriiatinii
lor }i cei ce caut@ sufletele lor’».
10. {i vei frânge ploscu]a în ochii oamenilor carii s@ vor duce cu tine,
11. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul oastelor: ‘A}a voiu zdrobi norodul
acesta }i cetatea aceasta, precum s@ zdrobea}te vasul olariului, care nu s@ mai poate
410v
întemeia. {i în Tofeth s@ vor | îngropa, c@ci c@ nu e alt loc spre îngropare.
12. A}ea voiu face locului acestuia – zice Domnul – }i l@cuitorilor lui. {i voiu pune cetatea
aceasta ca Tofeth,
13. {i vor fi casele Ierusalimului }i casele împ@ra]ilor Iudei ca locul Tofeth, necurate; toate
cas@le într-a c@rora poduri au jârtvit a toat@ oastea cereasc@ }i au gustat gust@rile dumnezeilor
streini’»”.
14. {i au venit Ieremie din Tofeth, unde-l trimisease Domnul a proroci, }i au st@tut în
pridvorul casei Domnului }i au zis c@tr@ norod:
15. „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Iat@, Eu voiu aduce preste
cetatea aceasta }i preste toate ora}ele ei toate realele care am gr@it împrotiva ei, c@ au înt@rit
cerbicea sa ca s@ nu auz@ cuvintele Meale»”.
Cap 20
B@tut, Ieremie s@ trimite de Fasur în temni]@ }i, dintr-aceaea scos, prorocea}te, ca un proroc
minciunos, }i tuturor priiatinilor lui }i a toat@ Iudeia robiia Vavilonului. S@ jeluia}te, c@ci s@ râde
}i rabd@ ocar@ }i izgonire pentru cuvântul Domnului }i bleast@m@ zioa na}terii sale.

1.

*Jos 23, 40.
*Sus 11, 20
}i 17, 10.

i au auzit Fasur, fiiul lui Emmear preotul, care era rânduit c@petenie în casa
Domnului, pre Ieremie prorocind cuvintele aceastea.
2.
{i au b@tut Fasur pre Ieremie prorocul }i l-au trimis în temni]a carea era în
poarta lui Veniamin, cea din sus, în casa Domnului.
3. {i, luminând a doao zi, au scos Fasur pre Ieremie din temni]@ }i au zis c@tr@ el Ieremie:
„Nu Fasur au chemat Domnul numele t@u, ci Spaim@ de pretutinderi.
4. C@ aceastea zice Domnul: «Iat@, Eu te voiu da spre spaim@ pre tine }i pre to]i priiatinii
t@i. {i vor c@dea de sabiia nepriiatinilor s@i, }i ochii t@i vor vedea; }i pre tot Iuda îl voiu da
411r
în mâna || împ@ratului Vavilonului; }i va duce în Vavilon }i-i va lovi cu sabiia.
5. {i voi da toat@ avearea cet@]ii ace}tiia }i toat@ osteneala ei }i tot pre]ul }i toate vistieriile
împ@ra]ilor Iuda le voi da în mâna nepriiatinilor lor. {i îi vor r@pi }i-i vor lua }i-i vor duce
în Vavilon.
6. Iar@ tu, Fasur, }i to]i l@cuitorii casii tale v@ ve]i duce în robie }i în Vavilon vei
veni }i acolo vei muri }i acolo te vei îngropa tu }i to]i prietenii t@i c@rora ai prorocit
minciuna»”.
7. Înceluitu-m-ai, Doamne, }i am fost înceluit. Mai tare decât mine ai fost }i m-ai biruit,
f@cutu-m-am spre râs toat@ zioa, to]i m@ batjocoriia.
8. C@ înc@ oarecând gr@iesc, gl@suind nedreptatea }i jefuirea neîncetat strâg. {i s-au f@cut
mie cuvântul Domnului spre ocar@ }i spre batjocur@ toat@ zioa.
9. {i am zis: „Nu-mi voiu aduce aminte de El, nici voiu mai gr@i întru numele Lui”. {i
s-au f@cut întru inima mea ca focul arzând }i închis în oasele meale. {i am sc@zut, neputând
r@bda.
10. {i am auzit p@catele multora }i groaz@ prinprejur: „Goni]i-l }i s@-l gonim!” De la to]i
oamenii carii era p@ciui]ii miei }i p@zitorii coastelor meale: „De cumva s-ar în}ela }i s@
biruim asupra lui }i s@ lu@m izbând@ dintr-însul!”
11. Iar@ Domnul cu mine iaste ca un o}titoriu tare. Pentru aceaea, cei ce m@ gonesc vor
c@dea }i neputincio}i vor fi. Ru}ina-s@-vor foarte, *c@ n-au cunoscut ocara cea veacinic@,
carea niceaodat@ nu s@ va }tearge.
12. *{i Tu, Domnul oastelor, cercet@toriul celui drept, cel ce vezi r@runchii }i inima, s@
v@zu, rogu-m@, izbânda Ta dintr-în}ii, c@ [ie am des|coperit pricina mea.
411v
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13. Cânta]i Domnului, l@uda]i pre Domnul, c@ au izb@vit sufletul sâracului din mâna
celor r@i.
14. *Bl@st@mat@ e zioa în carea m-am n@scut; zioa în carea m-au n@scut maic@-mea nu *Iov 3, 2.
fie blagoslovit@!
15. Bl@st@mat e omul cel ce au vestit t@tâne-mieu, zicând: „N@scutu-s-au ]ie feciora}u!”
}i ca cu o bucurie l-au veselit.
16. Fie omul acela precum sânt cet@]ile care le-au surpat Domnul }i nu s-au c@it, auz@
strâgarea diminea]a }i vaietul în vreamea de amiaz@zi,
17. Cel ce nu m-au ucis din zg@u, s@-m fie maic@-mea mormânt }i zg@ul ei z@mislire
veacinic@!
18. Pentru ce din zg@u am ie}it, ca s@ v@d osteneal@ }i dureare }i s@ se sfâr}asc@ întru
ru}ine zilele meale?
Cap 21
R@spunde Ieremie trimi}ilor lui Sedechie împ@ratului despre conocirea împ@ratului
Navohodonozor, c@ Iuda s@ va pedepsi de cium@, de sabie, de foamete }i de robie }i numai
aceia vor r@mânea carii vor fugi la haldei. {i îndeamn@ a face judecat@, ca nu cumva urgia
Domnului de tot s@-i mistuiasc@.

1.

uvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, când au trimis la el
împ@ratul Sedechie pre Fasur, fiiul lui Melchie, }i pre Sofonie, fiiul Maasiii
preotul, zicând:
2. „Întreab@ pentru noi pre Domnul, c@ Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, o}tea}te
asupra noastr@, de cumva va face Domnul cu noi dup@ toate ceale minunate ale Sale }i
s@ se dep@rteaz@ de la noi”.
3. {i au zis Ieremie c@tr@ dân}ii: „A}a ve]i zice lui Sedechie:
4. «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‘Iat@, Eu voiu întoarce vasele r@zboiului
412r care sânt în || mânile voastre }i cu care voi o}ti]i împrotiva împ@ratului Vavilonului
}i a haldeilor carii v@ conocesc împrejurul zidurilor; }i le voiu aduna în mijlocul cet@]ii
ace}tiia.
5. {i v@ voiu bate Eu pre voi cu mân@ întins@ }i cu bra] tare }i cu iu]ime }i cu urgie }i cu
mânie mare.
6. {i voiu lovi pre l@cuitorii cet@]ii ace}tiia; oamenii }i hierile de cium@ mare vor muri’.
7. {i dup@ aceastea, zice Domnul: ‘Da-voiu pre Sedechie, împ@ratul Iudei, }i pre
slujile lui }i norodul lui }i pre cei r@ma}i într-aceast@ cetate, de cium@ }i de sabie }i de
foame, în mâna lui Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, }i în mâna celor ce caut@
sufletul lor, }i-i vor lovi în ascu]itul sabiei }i nu s@ va pleca, nici va ierta, nici s@ va
milostivi’».
8. {i c@tr@ norodul acesta vei zice: «Aceastea zice Domnul: ‘Iat@, Eu dau înaintea voastr@
calea vie]ii }i calea mor]ii.
9. *Cine va l@cui în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete }i de cium@; iar@ cine *Jos 38, 2.
va ie}i }i va fugi la haldei, carii v@ conocesc, va tr@i }i-i va fi sufletul s@u ca un jaf.
10. C@ am pus fa]a Mea pre cetatea aceasta spre r@u, }i nu spre bine – zice Domnul – în
mâna împ@ratului Vavilonului s@ va da }i o va arde cu foc’.
11. {i casei împ@ratului Iuda: «Auzi]i cuvântul Domnului!
12. Casa lui David, aceastea zice Domnul: *‘J udeca]i diminea]@ judecata }i scoate]i pre *Jos 22, 3.
cel asuprit din mâna n@p@stuitoriului, ca nu cumva s@ ias@ ca focul urgiia Mea }i s@ se
aprinz@ }i s@ nu fie cine stânge, pentru r@otatea cugetelor voastre.
13. Iat@, Eu la tine, l@cuitoarea v@lii ceii întregi }i de câmp – zice Domnul – cei ce zice]i:
‘Cine ne va lovi pre noi }i cine va întra în c@sile noastre?’
14. {i voiu cerceta preste voi dup@ rodul cugete|lor voastre – zice Domnul – }i voiu
412v
aprinde foc în dumbrava ei }i va îmbuca toate împrejurul ei!’»”
Cap 22
Îndeamn@ pre împ@ratul Iudei }i norodul lui s@ fac@ judecat@ }i dreptate, ca toate s@ le
sporeasc@, într-alt chip to]i vor fi spre r@pire. {i cum c@ Sellum, adec@ Ioachim, fiiul lui Iosie,
împ@ratul Iudei, nu s@ va mai întoarce în Ierusalim. Ceart@ pre cei ce zidesc din nedreptate,
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CAP 22

f@g@duindu-}i loru}i fericirea p@rin]ilor celor drep]i. Prorocea}te împrotiva necredinciosului
Ioachim, fiiul lui Iosie, c@ nu va avea îngrop@ciune, }i fiiul acestuia, necredinciosul Iehonie,
cu mum@-sa s@ va duce în Vavilon }i acolo va muri.

1.

*Sus 21, 12.

*Ie}ire 29, 24.
3 Împ@r. 9, 8.

ceastea zice Domnul: „Pogoar@-te în casa împ@ratului Iudei }i vei gr@i acolo
cuvântul acesta,
2.
{i vei zice: «Auzi cuvântul Domnului, împ@ratul Iudei, cel ce }ezi pre scaunul
lui David, tu }i slujile tale }i norodul t@u, cei ce întra]i prin por]ile aceastea!
3. Aceastea zice Domnul: *‘Face]i giudecat@ }i dreptate }i izb@vi]i pre cel asuprit din
mâna n@p@stuitoriului; }i nimearnicul }i s@racul }i v@duva s@ nu-i întrista]i, nici s@-i asupri]i
nedrept; }i sânge nevinovat s@ nu v@rsa]i în locul acesta.
4. C@ f@când, de ve]i face cuvântul acesta, vor întra prin por]ile casii ace}tiia împ@ra]i
}ezând, din vi]a lui David, pre scaunul lui }i suindu-s@ pre c@ru]e }i pre cai, ei }i slugile }i
norodul lor.
5. Iar@ de nu ve]i auzi cuvintele aceastea, în Mine Însum M-am jurat – zice Domnul – c@
spre pustiire va fi casa aceasta’.
6. C@ aceastea zice Domnul preste casa împ@ratului Iudei: ‘Galaad, tu, Mie cap Livanului;
de nu, te voiu pune pustie, cet@]i nel@cuite,
7. {i voiu sfin]i preste tine pre omul ucig@toriu }i armele lui. {i vor aprinde chedrii t@i
cei ale}i }i-i vor pr@p@di în foc ||
8. {i vor treace noroade multe prin cetatea aceasta. {i va zice fie}tecare aproapelui s@u: 413r
*‘C@ci au f@cut Domnul a}a cet@]ii ace}tii mari?’
9. {i vor r@spunde: ‘Pentru c@ au p@r@sit leg@tura Domnului, Dumnezeului s@u, }i s-au
închinat dumnezeilor streini }i au slujit lor’.
10. S@ nu plânge]i mortul, nici v@ jelui]i pentru el cu plângere; plânge]i pre cel ce ias@,
c@ nu s@ va mai întoarce, nici va vedea p@mântul na}terii sale.
11. C@ aceastea zice Domnul c@tr@ Sellum, fiiul lui Iosue, împ@ratul Iudei, cel ce au
împ@r@]it pentru Iosue, fratele s@u, cel ce au ie}it din locul acesta: ‘Nu s@ va mai întoarce
aicea,
12. Ci în locul la care l-am mutat; acolo va muri }i p@mântul acesta nu va mai vedea.
13. Amar celui ce zidea}te casa sa întru nedreptate }i s@la}ele sale nu în judecat@! Pre
prietinul s@u îl va asupri în z@dar }i plata lui nu o va da.
14. Care zice: ‘Zidi-voiu mie cas@ lat@ }i s@la}e desf@tate’, cel ce-}i de}chide fere}tile }i
face curse de chedru }i le zugr@vea}te cu crit@ ro}ie,
15. Au doar@ vei împ@r@]i c@ci c@ te asameni chedrului, tat@-t@u? Au doar@ nu mânc@ }i
bea, }i au f@cut judecat@ }i dreptate atunci când îi era bine?
16. Judecat-au cauza s@racului }i a celui lipsit spre binele s@u. Au doar@ nu pentru aceaea
c@ L-au cunoscut?’ – zice Domnul.
17. Iar@ ai t@i ochi }i inima la l@comie }i a v@rsa sânge nevinovat }i la n@paste }i la
alergarea lucrului r@u.
18. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul c@tr@ Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratul Iudei: ‘Nu
vor plânge: ‘Vai, frate!’ }i ‘Vai, sor@!’ Nu vor hohoti lui: | ‘Vai, Doamne!’ }i ‘Vai, cinstite!’ 413v
19. Cu îngroparea asinului s@ va îngropa, putrezit }i lep@dat afar@ de por]ile Ierusalimului’.
20. Suie-te la Livan }i strâg@ }i în Vasan d@ glasul t@u }i strâg@ c@tr@ cei ce trec, c@ s-au
zdrobit to]i iubitorii t@i.
21. Gr@it-am c@tr@ tine întru prisosirea ta }i am zis: ‘Nu voiu auzi!’ Aceasta e calea ta,
din tinerea]ele tale, c@ n-ai auzit glasul Mieu.
22. Pre to]i p@storii t@i îi va pa}te vântul, }i iubitorii t@i în robie vor mearge. {i atunci te
vei turbura }i te vei ru}ina de toat@ r@otatea ta.
23. Ceea ce }ezi în Livan }i faci cuiburi în chedri, cum ai suspinat când ]-au venit dureri
ca durerile ceii ce na}te!
24. Viu sânt Eu – zice Domnul – c@ de va fi Iehonie, fiiul lui Ioachim, împ@ratului Iudei,
inel în mâna Mea cea dreapt@, de acolo îl voiu zmulge.
25. {i te voiu da în mâna celor ce caut@ sufletul t@u }i în mâna de a c@rora fa]@ te
înfrico}ezi, }i în mâna lui Navohodonosor, împ@ratului Vavilonului, }i în mâna haldeilor.
26. {i te voiu trimite pre tine }i pre maic@-ta carea te-au n@scut la p@mânt strein, întru
carele nu v-a]i n@scut, }i acolo ve]i muri.
27. {i la p@mântul c@tr@ carele însu}i r@dic@ sufletul s@u s@ se întoarc@ acolo, nu s@ vor
întoarce’».
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28. Au nu vas de p@mânt e }i zdrobit omul acesta, Iehonie? Au nu vas f@r@ nice o
dulcea]@, pentru ce sânt lep@da]i, acela }i s@mân]a lui, }i arunca]i la p@mântul care nu
l-au cu||noscut?
29. P@mântule, p@mântule, p@mântule, auzi cuvântul Domnului!
30. Aceastea zice Domnul: „Scrie pre omul acest Sterp”. pre omul carele în zilele sale
nu va spori, c@ nu va fi din s@mân]a lui b@rbat care s@ }az@ pre scaunul lui David }i s@ mai
aib@ puteare în Iuda.
Cap 23
Amân@n]@ Domnu p@storilor carii r@sipesc turma }i o rump, f@g@duindu-s@ c@ va aduce r@m@}i]ele
turmei la locul s@u }i va de}tepta p@storii }i odrazl@ lui David, dreapt@, supt carea, cu mare fericire,
s@ vor desf@ta. Prorocea}te }i prorocilor celor mincino}i veacinica ocar@, carii în}al@ pre norod,
vrând ca s@ se uite de numele Domnului. {i prorocesc, f@r@ voia lui Dumnezeu, cuvântul Domnului
povar@ chemându-l.

1.
2.

mar p@storilor carii pierd }i rump turma p@}unii Meale”, zice Domnul.
Pentru aceaea, aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, c@tr@
p@storii carii pasc pre norodul mieu: „Voi a]i r@sipit turma Mea }i i-a]i
lep@dat }i nu i-a]i cercetat. Iat@, Eu voiu cerceta preste voi r@otatea cugetelor voastre ,
zice Domnul.
3. {i eu voiu aduna r@m@}i]ele turmei Meale din toate locurile la care îi voiu lep@da acolo
}i voiu întoarce la ]arinile sale; }i vor crea}te }i s@ vor înmul]i.
4. *{i voiu de}tepta preste ei p@storiu }i-i vor pa}te. Nu s@ vor mai înfrico}a }i nu s@ vor
415v sp@imânta }i nici unul nu va lipsi din num@r, | zice Domnul.
5. *Iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu de}tepta lui David odrazl@ dreapt@ }i va împ@r@]i
împ@rat }i în]elept va fi }i va face judecat@ }i dreptate pre p@mânt.
6. În zilele acelea s@ va mântui Iuda *}i Israil va l@cui f@r@ grije. {i acesta e numele care
îl vor chema: „Domnul cel drept al nostru”.
7. Pentru aceasta, iat@, zile vin – zice Domnul – }i nu vor mai zice: «Viu e Domnul, Cel
ce au scos pre fiii lui Israil din p@mântul Eghiptului»,
8. *Ci: «Viu e Domnul, Cel ce au scos }i au adus s@mân]a casii lui Israil din p@mântul
crive]ului }i din toate locurile la care îi lep@dasem acolo }i vor l@cui pre p@mântul s@u»”.
9. C@tr@ proroci: „Frâmt@ e inima mea în mijlocul mieu, cutremuratu-s-au toate oasele
meale, f@cutu-m-am ca omul beat }i ca omul umed de vin, de la fa]a Domnului }i de la
fa]a cuvintelor Lui celor sfinte.
10. C@ de preacurvari s-au umplut p@mântul, c@ de la fa]a bl@st@mului au jelit p@mântul,
uscatu-s-au miri}tile pustii. F@cutu-s-au alergarea lor rea }i t@ria lor neas@m@nat@”.
11. „C@ prorocul }i preotul s-au pâng@rit }i în casa Mea am aflat r@otatea lor, zice Domnul .
12. Pentru aceaea, calea lor va fi ca lunecarea întru întunearec; c@ s@ vor goni }i vor c@dea
într-însa; c@ voiu aduce preste ei reale, anul cercet@rilor, zice Domnul.
13. {i între prorocii Samariii am v@zut nebunie; prorocea în Vaal }i înceluia pre norodul
Mieu, Israil. ||
416r
14. {i în prorocii Ierusalimului am v@zut as@m@nare de precurvari }i calea minciunii. {i
au înt@rit mânile celor r@i, ca s@ nu s@ întoarc@ fie}tecarele de la r@otatea sa. F@cutu-s-au
Mie to]i ca Sodoma, }i l@cuitorii ei ca Gomorul!”
15. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor c@tr@ proroci: *„Iat@, voiu hr@ni pre
ei cu pelin }i-i voiu ad@pa cu fiiare, c@ de la prorocii Ierusalimului au ie}it pâng@rirea preste
tot p@mântul”.
16. Aceastea zice Domnul oastelor: *„S@ nu auzi]i cuvintele prorocilor carii v@ prorocesc
}i v@ înceluiesc; vedearea inimii sale gr@iesc, nu din gura Domnului.
17. Zic celor ce M@ blast@m@: «Gr@it-au Domnul: ‘Pace va fi voao!’» }i a tot celui ce umbl@
întru înd@r@tniciia inimii sale zis-au: «Nu va veni asupra voastr@ r@ul!»”
18. C@ cine au fost în sfatul Domnului }i au v@zut }i au auzit cuvântul Lui? Cine au socotit
cuvântul Lui }i L-au auzit?
19. *Iat@, volbura dumnezeie}tii urgii va ie}i }i viforul, rumpând preste capul necredincio}ilor,
va veni.
20. Nu s@ va întoarce iu]imea Domnului pân@ când va face }i pân@ când va plini gândul
inimii Sale. În zilele ceale mai de pre urm@ ve]i în]eleage sfatul Lui.
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CAP 23 {I 24

21. *„Nu trimiteam prorocii, }i ei alerga; nu gr@iam c@tr@ dân}ii, }i aceia prorocea.
22. De ar fi st@tut în sfatul Mieu }i cunoscute de ar fi f@cut cuvintele Meale norodului Mieu,
i-a} fi ferit adev@rat de la calea sa cea rea }i de la cujetele sale ceale reale.
23. Au gânde}ti c@ Dumnezeu de aproape sânt Eu – | zice Domnul – }i nu Dumnezeu 416v
de departe?
24. De s@ va pitula omul într-ascunsuri }i Eu nu-l voiu vedea?, zice Domnul. Au nu ceriul
}i p@mântul umplu Eu?, zice Domnul.
25. Auzit-am ce au zis prorocii prorocind întru numele Mieu minciun@ }i zicând:
«Visat-am, visat-am»
26. Pân@ când e aceasta în inima prorocilor ce prorocesc minciun@ }i prorocesc în}el@ciunile
inimii sale,
27. Carii vreau a face s@ se uite norodul Mieu de numele Mieu pentru visurile lor, care spune
fie}tecare c@tr@ aproapele s@u, precum s-au uitat p@rin]ii lor de numele Mieu, pentru Vaal?
28. Prorocul ce are vis, spuie visul, }i cel ce are cuvântul Mieu gr@iasc@ cuvântul Mieu
adev@rat! Pentru ce cu paie la grâu?, zice Domnul.
29. Au doar@ cuvintele Meale nu sânt ca focul – zice Domnul – }i ca maiul ce zdrobea}te
piatra?
30. Pentru aceaea, iat@, Eu c@tr@ prorocii – zice Domnul –, cei ce fur@ cuvintele Meale,
fie}tecare de la aproapele s@u.
31. Iat@, Eu c@tr@ prorocii – zice Domnul – carii iau limbile sale }i zic: «Zice Domnul».
32. Iat@, Eu c@tr@ prorocii ce visaz@ minciuna – zice Domnul –, cei ce au spus acealea }i
au înceluit norodul Mieu întru minciuna sa }i întru minunile sale, când Eu nu-i trimiseasem,
nici le poruncisem, carea nimic au folosit norodului acestuia –, zice Domnul.
33. Deci, de te va întreba norodul acesta sau prorocul, sau preotul, zicând: «Ce e povara
Domnului?», vei zice c@tr@ dân}ii: «Voi sânte]i povar@», c@ v@ voiu lep@da, zice Domnul.
34. {i prorocul }i preotul }i norodul care zice «Povara Domnului», cerceta-voiu preste
omul acela }i preste casa lui. ||
35. Aceastea ve] zice fie}tecarele c@tr@ aproapele }i c@tr@ fratele s@u: «Ce au r@spuns 417r
Domnul?» }i «Ce au gr@it Domnul?»
36. {i «Povara Domnului» nu s@ va mai pomeni, c@ povar@ va fi fie}tec@ruia cuvântul s@u.
{i a]i întors cuvintele Dumnezeului Celui viu, a Domnului oastelor, Dumnezeului nostru.
37. Aceastea vei zice c@tr@ prorocul: «Ce ]-au r@spuns Domnul?» }i: «Ce au gr@it Domnul?»
38. Iar@ de ve]i zice «Povara Domnului», pentru aceasta, aceastea zice Domnul: C@ci c@
ai zis cuvântul acesta, «Povara Domnului»; }i am trimis la voi, zicând: «S@ nu zice]i ‘Povara
Domnului’».
39. Pentru aceaea, iat@, Eu v@ voiu lua purtând }i v@ voiu l@sa, }i cetatea care v-am dat
voao }i p@rin]ilor vo}tri, de la fa]a Mea.
40. *{i v@ voiu da spre ocar@ veacinic@ }i spre def@imare veacinic@, carea niciodat@ cu
uitarea s@ va }tearge”.
Cap 24
Co}ni]a de bune zmochine îns@mneaz@ pre robi]ii în Vavilon jidovi, pre carii zice Domnul c@-i va
aduce la p@mântul s@u, carii cu toat@ inima c@tr@ Dânsul s@ vor întoarce. Iar@ co}ni]a realelor
zmochine îns@mneaz@ pre cei ce r@m@sease în Ierusalim }i dup@ aceaea fugise în Eghipt,
pre carii zice c@-i va da spre ocar@ }i bl@st@m.

1.

r@tatu-mi-au Domnul }i iat@, doao co}ni]e pline de zmochine, puse înaintea
bisearicii Domnului, dup@ ce au dus Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, pre
Iehonie, fiiul lui Ioachim, împ@ratului Iudei, }i pre c@peteniile lui }i faurul }i
închiz@toriul din Ierusalim }i i-au dus în Vavilon. |
2. O co}ni]@ avea bune zmochine foarte, precum sânt zmochinele ceale dintâie vreame, 417v
iar@ o co}ni]@ avea zmochine reale foarte, care nu s@ putea mânca, c@ci c@ reale era.
3. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Ce vezi tu, Ieremie?” {i am zis: „Zmochine, zmochine
bune, bune foarte }i reale, reale foarte, care nu s@ pot mânca, c@ci c@ sânt reale”.
4. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
5. „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Ca zmochinele aceaste bune, a}a voiu
cunoa}te treacerea Iudei carea o am trimis din p@mântul acesta la p@mântul haldeilor, spre
bine.
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6. {i voiu pune ochii Miei preste dân}ii spre mâng@iare }i-i voiu întoarce la p@mântul
acesta; }i-l voiu zidi }i nu-i voiu strâca, }i-i voiu s@di }i nu-i voiu zmulge.
7. {i le voiu da inim@ s@ M@ cunoasc@, c@ Eu sânt Domnul; *}i vor fi Mie spre norod }i *Sus 7, 23.
Eu le voiu fi spre Dumnezeu, c@ s@ vor întoarce la Mine în toat@ inima sa.
Jos 31, 33.
8. *{i ca zmochinele ceale reale, care nu s@ pot mânca, c@ci c@ sânt reale – aceastea zice *Jos 29, 17.
Domnul – a}a voiu da spre Sedechie, împ@ratul Iudei, }i c@peteniile lui, }i pre ceiaalal]i
din Ierusalim, carii au r@mas în cetatea aceasta }i carii l@cuiesc în p@mântul Eghiptului.
9. {i-i voiu da spre pedepsire }i spre n@c@jire tuturor împ@ra]ilor p@mântului, spre ocar@
}i parimie }i spre pild@ }i spre bl@st@m în toate locurile la care i-am lep@dat.
10. {i voiu trimite întru ei sabie, foamete }i cium@, pân@ când s@ vor s@vâr}i de pre
p@mântul care l-am dat lor }i p@rin]ilor lor»”. ||
Cap 25

418r

Pentru c@ n-au vrut a auzi pre Ieremie, nici pre ceiaalal]i proroci ce-i îndemna spre poc@in]@,
vestea}te r@sipirea Ierusalimului }i robie de }eaptezeaci de ani, }i dup@ aceaea perirea
împ@ra]ilor ce-i ]inea robi. Pentru aceea s@ poruncea}te lui Ieremie a închina p@harul
iu]imii Domnului cet@]ilor Iudei }i celoralal]i împ@ra]ilor locurilor.
V@ietarea înc@ vestea}te p@storilor }i celor mai mari.

1.

418v

uvântul ce au fost c@tr@ Ieremie din tot norodul Iudei, în anul al patrulea a lui
Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudei (acela e anul dintâi a lui
Navohodonozor, împ@ratului Vavilonului).
2. Care au gr@it Ieremie prorocul c@tr@ tot norodul Iudei }i c@tr@ to]i l@cuitorii
Ierusalimului, zicând:
3. „De la anul al triispr@zeacelea a lui Iosie, fiiul lui Ammon, împ@ratului Iudei, pân@ la
zioa aceasta, acesta e al doaozeaci }i triilea an; fost-au cuvântul Domnului c@tr@ mine }i
am gr@it c@tr@ voi, de noapte sculându-m@ }i gr@ind, }i n-a]i auzit.
4. {i au trimis Domnul c@tr@ voi toate slujile Sale, prorocii, sculându-s@ de deminea]a }i
trimi]ind; }i n-a]i auzit, nici a]i plecat urechile voastre s@ auzi],
5. Când zicea: *«Întoarce]i-v@ fie}tecare de la calea sa cea rea }i de la cugetele voastre
ceale reale }i ve]i l@cui pre p@mântul care l-au dat Domnul voao }i p@rin]ilor vo}tri, din
veac }i pân@ în veac.
6. {i s@ nu v@ duce]i dup@ dumnezei streini, s@ sluji]i lor }i s@ v@ închina]i lor, nici pre
Mine spre mânie s@ M@ chema]i întru lucrurile mânilor voastre, }i nu v@ voiu n@c@ji.
7. {i nu M-a]i auzit – zice Domnul – ca s@ M@ chema]i spre mânie, în lucrurile mânilor
voastre, spre r@ul vostru»”. |
8. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor: „Pentru c@ci c@ n-a]i auzit cuvintele Meale,
9. Iat@, Eu voiu trimite }i voiu lua toate gândurile crive]ului – zice Domnul – }i pre
Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, sluga Mea. {i-i voiu aduce preste p@mântul acesta
}i preste l@cuitorii lui }i preste toate neamurile care sânt împrejurul lui. {i-i voiu ucide }i-i
voiu pune spre mirare }i spre }uierare }i spre pustiiri veacinice.
10. {i voiu pierde dintr-în}ii glasul bucuriii }i glasul veseliii, glasul mirelui }i glasul mireasii,
glasul morii }i lumina candelei.
11. *{i va fi tot p@mântul acesta spre pustiire }i spre mirare. {i vor sluji toate neamurile
aceastea împ@ratului Vavilonului ani }eaptezeaci.
12. {i, deac@ s@ vor plini ani }eaptezeaci, voiu cerceta preste împ@ratul Vavilonului }i
preste neamul acela – zice Domnul – nedreptatea lor }i preste p@mântul haldeilor }i-l voiu
pune spre pustiiri veacinice.
13. {i voiu aduce preste p@mântul acela toate cuvintele Meale care am gr@it împrotiva
lui, tot ce e scris în cartea aceasta, oricare au prorocit Ieremie împrotiva a toate neamurile,
14. C@ au slujit lor, fiind neamuri multe }i împ@ra]i mari. {i le voiu r@spl@ti dup@ lucrurile
lor }i dup@ faptele mânilor sale”.
15. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Ia p@harul de vinul iu]imii ace}tiia
din mâna Mea }i vei închina dintr-însul tuturor neamurilor c@tr@ care Eu te voiu trimite.
16. {i vor bea }i s@ vor turbura }i s@ vor nebuni de c@tr@ fa]a sabiii carea Eu o voiu trimite
între dân}ii”.
17. {i am luat p@harul din mâna Domnului }i am închinat tuturor neamurilor la carii m-au
trimis Domnul: ||
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18. Ierusalimului }i cet@]ilor Iudei }i împ@ra]ilor ei }i c@peteniilor ei, ca s@-i dau spre 419r
pustiire }i spre mirare }i spre }uierare }i spre bl@st@m, precum e zioa aceasta;
19. Lui faraon, împ@ratului Eghiptului, }i slujilor lui }i c@peteniilor lui }i a tot norodului lui;
20. {i tuturor pretutindini, tuturor împ@ra]ilor p@mântului celor streini de fel }i tuturor
împ@ra]ilor p@mântului filisteilor }i Ascalonului }i Gazii }i Acaronului }i r@m@}i]elor lui Azot;
21. {i Idumeii }i Moav }i fiilor Ammon
22. {i tuturor împ@ra]ilor Tirului }i tuturor împ@ra]ilor Sidonului }i împ@ra]ilor p@mântului
ostroavelor, carii sânt preste mare;
23. {i lui Dedan }i Theman }i Vuzu }i tuturor celor tun}i în coam@
24. {i tuturor împ@ra]ilor Araviei }i tuturor împ@ra]ilor apusului, carii l@cuiesc în pustie
25. {i tuturor împ@ra]ilor Zamvriii }i tuturor împ@ra]ilor Elam }i tuturor împ@ra]ilor
meadilor
26. {i tuturor împ@ra]ilor crive]ului de aproape }i de departe, fie}tec@ruia împrotiva
fratelui s@u, }i tuturor împ@ra]ilor p@mântului, care sânt pre fa]a lui. {i împ@ratul Sesac va
bea dup@ ei.
27. „{i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Bea]i }i
v@ îmb@ta]i }i borâ]i! {i c@de]i, nici v@ scula]i de la fa]a sabiei care Eu voiu trimite între voi!’»
28. {i, de n-or vrea a lua p@har din mâna ta s@ bea, vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice
Domnul oastelor: ‘Bând, ve]i bea!’» |
29. *C@ iat@, în cetatea în carea s-au chemat numele Mieu, Eu voiu înceape a n@c@ji; }i 419v
*1 Petru 4, 17.
voi ca ni}te nevinova]i }i mântui]i ve] fi? Nu ve]i fi mântui]i, c@ sabie Eu chem preste to]i
l@cuitorii p@mântului”, zice Domnul oastelor.
30. {i tu vei proroci c@tr@ dân}ii toate cuvintele aceastea }i vei zice c@tr@ dân}ii: *«Domnul
* Ioil 3, 16.
Amos 1, 2. dintru în@l]ime va r@gni }i din l@ca}ul cel sfânt va da glasul S@u; rugind va rugi preste podoaba
Sa; chiuire ca a celor ce calc@ s@ va togmi asupra tuturor l@cuitorilor p@mântului.
31. Ajuns-au sunetul pân@ la marginile p@mântului, c@ judecat@ e Domnului cu neamurile.
Judec@-s@ Însu}i cu tot trupul; pre cei necredincio}i i-am dat sabiii», zice Domnul.
32. Aceastea zice Domnul oastelor: «Iat@, n@cazul va ie}i din neam în neam }i volbur@
mare va ie}i din vârfurile p@mântului.
33. {i vor fi uci}ii Domnului în zioa aceaea, de la marginea p@mântului pân@ la marginea
lui; nu s@ vor plânge, nici s@ vor strânge, nici s@ vor îngropa, spre gunoiu preste fa]a
p@mântului vor z@cea.
34. V@ieta]i-v@, p@storilor, }i strâga]i }i v@ pr@s@ra]i cu cenu}e, voi, cei mai mari ai turmei, c@
s-au plinit zilele voastre, s@ v@ omorâ]i, }i r@sipirile voastre, }i ve]i c@dea ca ni}te vase scumpe.
35. {i va peri fuga de la p@storiu }i mântuirea de la mai-marii turmei.
36. Glasul strâg@rii p@storilor }i urlatul mai-marilor turmei, c@ au jefuit Domnul p@}unile lor.
37. {i au t@cut miri}tile p@cii de c@tr@ fa]a mâniii iu]imii Domnului. ||
38. L@sat-au ca leul umbrariul s@u, c@ s-au f@cut p@mântul lor spre pustiire de c@tr@ fa]a 420r
mâniii porumbi]ei }i de c@tr@ fa]a mâniii iu]imei Domnului»”.
Cap 26
Prorocind Ieremie t@iarea Ierusalimului de nu s@ vor întoarce, s@ prinde de la preo]i }i de la
proroci, ci s@ izb@vea}te prin c@petenii, s@ nu s@ ucig@, aducând pildele lui Mihei }i a lui Urie,
prorocilor.

1.

*1 Împ@r. 4, 12.

ntru începutul împ@r@]iii lui Ioachim, fiiului Iosie, împ@ratului Iudei, fost-au
cuvântul acesta de la Domnul, zicând:
2.
„Aceastea zice Domnul: «St@i în pridvorul casii Domnului }i vei gr@i c@tr@ toate
cet@]ile Iudei, din carii vin s@ se închine în casa Domnului, toate cuvintele care Eu ]-am
poruncit s@ gr@ie}ti c@tr@ dân}ii, s@ nu scazi vrun cuvânt.
3. De cumva vor auzi }i s@ se întoarc@ fie}tecarele de la calea sa cea rea, }i s@ M@ c@iesc
de r@ul ce gândesc a le face pentru r@otatea cugetelor lor».
4. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul: ‘De nu M@ ve]i auzi, s@ umbla]i în
leagea Mea, carea v-am dat,
5. S@ auzi]i cuvintele slugilor Meale, prorocilor, pre carii Eu i-am trimis la voiu, de noapte
sculându-M@ }i îndreptând, }i n-a]i auzit.
6. *Da-voiu casa aceasta ca pre Siloe, }i cetatea aceasta o voiu da spre bl@st@m tuturor
noroadelor p@mântului’»”.
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7. {i au auzit preo]ii }i prorocii }i tot norodul pre Ieremie gr@ind cuvintele aceastea în
casa Domnului.
420v
8. {i, deac@ au plinit Ieremie, gr@ind toate ca|re poruncise lui Domnul s@ gr@iasc@ c@tr@
tot norodul, l-au apucat preo]ii }i prorocii }i tot norodul, zicând: „Cu moarte s@ moar@,
9. C@ci au prorocit întru numele Domnului, zicând: «Ca Siloe va fi casa aceasta, }i cetatea
aceasta s@ va pustii, c@ci c@ nu e l@cuitoriu»”. {i s-au adunat tot norodul asupra lui Ieremie
în casa Domnului.
10. {i au auzit c@peteniile Iudei cuvintele aceastea }i s-au suit din casa împ@ratului în
casa Domnului }i au }ezut întru întrarea por]ii casii Domnului ceii noao.
11. {i au gr@it preo]ii }i prorocii c@tr@ c@petenii }i c@tr@ tot norodul, zicând: „Judecata
mor]ii iaste omului acestuia, c@ au prorocit împrotiva cet@]ii ace}tiia, precum a]i auzit cu
urechile voastre”.
12. {i au zis Ieremie c@tr@ toate c@peteniile }i c@tr@ tot norodul, zicând: *„Domnul m-au *Sus 25, 13.
trimis s@ prorocesc la casa aceasta toate cuvintele aceastea care a]i auzit.
13. *Acum, dar@, bune face]i c@ile voastre }i cugetele voastre }i auzi]i glasul Domnului, *Sus 7, 3.
Dumnezeului vostru }i s@ va c@i Domnul de r@ul ce au gr@it asupra voastr@.
14. Iar@ eu, iat@, în mânile voastre sânt. Face]i ce e bun }i drept în ochii vo}tri.
15. Îns@ s@ }ti]i }i s@ cunoa}te]i c@, de m@ ve]i ucide, sânge nevinovat ve]i da împrotiva
voastr@ }i împrotiva cet@]ii ace}tiia }i a l@cuitorilor ei, c@ întru adev@r m-au tremis Domnul
la voi, s@ gr@iesc în urechile voastre toate cuvintele aceastea”.
16. {i au zis c@peteniile }i tot norodul c@tr@ preo]i }i proroci: „Nu este omului acestuia
421r judecata mor]ii, c@ în numele Domnului, Dumne||zeului nostru, au gr@it c@tr@ noi”.
17. {i s-au sculat oameni dintre b@trânii locului }i au zis c@tr@ toat@ ceata norodului,
gr@ind:
18. „Mihei din Morasthi au fost proroc în zilele lui Ezechie, împ@ratului Iudei, }i au zis
c@tr@ tot norodul Iudei, zicând: «Aceastea zice Domnul oastelor: *‘Sionul ca ]arina s@ va *Mih. 3, 12.
ara }i Ierusalimul spre hâlm@ de pietri va fi; }i muntele casei, spre ceale înalte a p@durilor’».
19. Au doar@ cu moarte l-au osândit Ezechie, împ@ratul Iudei, }i tot Iuda? Au doar@ nu
s-au temut de Domnul }i s-au rugat fea]ii Domnului }i s-au c@it Domnul de r@ul ce gr@ise
asupra lor? Dirept aceaea noi facem r@u mare împrotiva sufletelor noastre”.
20. {i au fost om prorocind întru numele Domnului, Urie, fiiul lui Semei din Cariathiarim; }i au prorocit asupra cet@]ii ace}tiia }i asupra p@mântului acestuia, dup@ toate
cuvintele lui Ieremie.
21. {i au auzit împ@ratul Ioachim }i to]i putearnicii }i c@peteniile lui cuvintele aceastea. {i
l-au c@utat împ@ratul a-l ucide. {i au auzit Urie }i s-au temut }i au fugit }i au întrat în Eghipt.
22. {i au trimis împ@ratul Ioachim oameni în Eghipt, pre Elnathin, fiiul lui Ahovor, }i
b@rba]i cu el în Eghipt.
23. {i au scos pre Urie din Eghipt }i l-au adus la împ@ratul Ioachim }i l-au lovit cu sabiia.
{i au lep@dat trupul lui în mormânturile ob}tii ceii necinstite.
24. Deci mâna lui Ahicam, fiiului Safan, au fost cu Ieremie, ca s@ nu s@ dea în mâna
norodului }i s@-l omoar@. |
Cap 27

421v

Dup@ ce trimite leg@turi la mul]i împ@ra]i, le zice c@, de vor vrea a sluji împ@ratului Vavilonului
}i urm@torilor lui, vor r@mânea în ]ara sa; într-alt chip, vor peri de sabie, de foamete }i de
cium@. N@v@lind asupra prorocilor celor minciuno}i, carii alt@ prorocesc, în}elând norodul,
vestea}te cum c@ }i sfintele vase ce au mai r@mas s@ vor duce în Vavilon, }i mai apoi s@ vor
întoarce în Ierusalim.

1.

n începutul împ@r@]iii lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudei, fost-au
cuvântul acesta c@tr@ Ieremie de la Domnul, zicând;
2.
Aceastea zice Domnul c@tr@ mine: „F@-]i leg@turi }i lan]uri }i le vei pune în
grumazul t@u.
3. {i le vei trimite la împ@ratul Edomului }i la împ@ratul Moav }i la împ@ratul fiilor Ammon
}i la împ@ratul Tirului }i la împ@ratul Sidonului, prin mâna solilor carii au venit în Ierusalim
la Sedechie, împ@ratul Iudei.
4. {i le vei porunci s@ gr@iasc@ c@tr@ domnii s@i: «Aceastea zice Domnul oastelor,
Dumnezeul lui Israil! Aceastea ve]i zice c@tr@ domnii vo}tri:
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5. ‘Eu am f@cut p@mântul }i oamenii }i dobitoacele care sânt pre fa]a p@mântului, întru
putearea Mea cea mare }i întru bra]ul Mieu cel întins, }i l-am dat celui ce au pl@cut întru
ochii Miei.
6. {i acum, dar@, Eu am dat toate ]@râle aceastea în mâna lui Navohodonozor, împ@ratului
Vavilonului, slugii Meale. Înc@ }i fiarele câmpului le-am dat lui s@-i slujasc@.
7. {i vor sluji lui toate neamurile }i fiiului lui }i fiiului fiiului lui, pân@ când va veni vreamea
p@mântului lui }i a lui}. {i vor sluji || lui neamuri multe }i împ@ra]i mari.
422r
8. Iar@ neamul }i împ@r@]iia carea nu va sluji lui Navohodonozor, împ@ratului
Vavilonului, }i care nu-} va pleca grumazul supt jugul împ@ratului Vavilonului, în sabie }i
în foamete }i în cium@ voiu cerceta preste neamul acela – zice Domnul – pân@ când îi voiu
s@vâr}i în mânile lui.
9. *Voi, dar@, s@ nu auzi]i prorocii vo}tri, vr@jitorii }i v@z@torii de visuri }i gâcitorii }i
*Sus 23, 16.
Jos 29, 8. f@rmec@torii, carii v@ zic voao: ‘Nu ve]i sluji împ@ratului Vavilonului!’
10. C@ minciun@ v@ prorocesc, ca s@ v@ dep@rteaze de la p@mântul vostru }i s@ v@ leapede
}i s@ peri]i.
11. Iar@ neamul care-} va supune cerbicea supt jugul împ@ratului Vavilonului }i va sluji lui,
îl voiu slobozi la p@mântul s@u – zice Domnul – }i-l voiu chivernisi }i va l@cui într-însul’»”.
12. {i c@tr@ Sedechie, împ@ratul Iudei, am gr@it dup@ toate cuvintele aceastea, zicând:
„Supune]i-v@ grumazii supt jugul împ@ratului Vavilonului }i sluji]i lui }i norodului lui }i ve]i tr@i.
13. C@ci s@ muri]i, tu }i norodul t@u, de sabie }i de foame }i de cium@, precum au gr@it
Domnul c@tr@ neamul ce nu va vrea a sluji împ@ratului Vavilonului?
14. S@ nu auzi]i cuvintele prorocilor celor ce v@ zic: «Nu ve]i sluji împ@ratului Vavilonului!»,
c@ minciun@ gr@iesc ei voao.
15. *«C@ nu i-am tremis – zice Domnul – }i ei prorocesc întru numele Mieu mincinoase,
*Sus 14, 14
}i 23, 21. ca s@ v@ scoat@ }i s@ peri]i }i voi, }i prorocii carii v@ prorocesc»”.
16. {i c@tr@ preo]i }i c@tr@ norodul aceasta am gr@it, zicând: „Aceastea zice Domnul: «S@
Jos 29, 9.
nu auzi]i cuvintele prorocilor vo}tri carii v@ prorocesc, zicând: ‘Iat@, vasele Domnului s@
vor întoarce din Vavilon acum degrab@’», c@ minciun@ prorocesc voao. |
17. Deci, dar@, s@ nu-i auzi]i, ci sluji]i împ@ratului Vavilonului, s@ tr@i]i, c@ci s@ d@ aceast@ 422v
cetate spre pustiire.
18. {i, de sânt proroci }i de este cuvântul Domnului într-în}ii, întâmpine pre Domnul
oastelor, s@ nu vie vasele ce au r@mas în casa Domnului }i în casa împ@ratului Iudei }i în
Ierusalim, în Vavilon”.
19. C@ aceastea zice Domnul oastelor *c@tr@ stâlpi, c@tr@ mare, c@tr@ temeiuri }i c@tr@
*4 Împ@r. 25, 13.
cealeaalalte vase ce au r@mas în cetatea aceasta,
20. Ceale ce n-au luat Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, când au dus pre Ehonie,
fiiul lui Ioachim, împ@ratul Iudei, din Ierusalim în Vavilon, }i pre to]i mai-marii Iudei }i a
Ierusalimului,
21. C@ aceasta zice Domnul oastelor, Dumnezeu lui Israil, c@tr@ vasele ce s-au l@sat în
casa Domnului }i în casa împ@ratului Iudei }i a Ierusalimului:
22. „În Vavilon s@ vor duce }i acolo vor fi pân@ la zioa cercet@rii sale – zice Domnul – }i
voiu face a le aduce }i a le întoarce la locul s@u”.
Cap 28
Ananie, mincinosul proroc, luând din grumazul lui Ieremie lan]urile, prorocea}te c@ sfintele
vase, cu împ@ratul }i cu robitul norod, dup@ doi ani s@ vor întoarce. Ci s@ poruncea}te lui
Ieremie împrotiv@ a proroci }i moarte lui a vesti, carea, dup@ cuvântul lui Ieremie,
într-acela an au urmat.

1.

i au fost în anul acela, în începutul împ@r@]iii lui Sedechie, împ@ratului Iudei, în
anul al patrulea, în luna a cincea; zis-au c@tr@ mine Ananie, fiiul lui Azur,
prorocul din Gavaon, în casa Domnului, înaintea preo]ilor }i a tot norodului,

zicând: ||
2. „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Zdrobit-am jugul împ@ratului 423r
Vavilonului!
3. Înc@ doi ani de zile, }i Eu voiu face a s@ întoarce la locul acesta toate vasele casii
Domnului, care au luat Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, din locul acesta }i le-au
dus în Vavilon.
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4. {i pre Iehonie, fiiul lui Ioachim, împ@ratul Iudei, }i toat@ robimea Iudei, carii au întrat
în Vavilon, Eu îi voiu întoarce la locul acesta – zice Domnul –, c@ voiu zdrobi jugul
împ@ratului Vavilonului»”.
5. {i au zis Ieremie prorocul c@tr@ Ananie prorocul, în ochii preo]ilor }i în ochii a tot
norodului ce sta în casa Domnului.
6. {i au zis Ieremie prorocul: „Amin, a}a fac@ Domnul! De}teapte Domnul cuvintele tale
care ai prorocit, ca s@ se întoarc@ vasele în casa Domnului }i toat@ robimea din Vavilon
în locul acesta.
7. Îns@ auzi cuvântul acesta, care eu gr@iesc în urechile tale }i în urechile a tot norodului:
8. «Prorocii carii au fost mai înainte de mine }i mai înainte decât tine }i au prorocit preste
p@mânturi multe }i preste împ@r@]ii mari, de r@zboiu }i de n@caz }i de foamete,
9. Prorocul care au prorocit pacea, deac@ va veni cuvântul lui, s@ va cunoa}te prorocul
care l-au trimis Domnul în adev@r»”.
10. {i au luat Ananie prorocul lan]ul din grumazul lui Ieremie prorocului }i l-au frâmt.
11. {i au zis Ananie în vedearea a tot norodului, zicând: „Aceastea zice Domnul: «A}a
voiu frânge jugul lui Navohodonozor, împ@ratului Vavilonului, dup@ doi ani de zile, din
grumazul tuturor neamurilor»”. |
12. {i s-au dus Ieremie prorocul în calea sa. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie,
dup@ ce au frâmt Ananie prorocul lan]ul din grumazul lui Ieremie prorocului, zicând:
13. „Mergi }i vei zice lui Ananie: «Aceastea zice Domnul: ‘Lan]urile ceale de lemn le-ai
zdrobit }i vei face pentru eale lan]uri de fier’».
14. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Jug de fier am pus pe
grumazul tuturor neamurilor acestora, s@ slujasc@ lui Navohodonozor împ@ratului
Vavilonului, }i vor sluji lui; înc@ }i hiar@le p@mântului am dat lui’»”.
15. {i au zis Ieremie prorocul c@tr@ Ananie prorocul: „Auzi, Ananie! Nu te-au trimis
Domnul, }i tu a n@d@jdui ai f@cut pre norodul acesta în minciun@.
16. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Iat@, Eu te voiu trimite de pe fa]a p@mântului.
Într-acest an vei muri, c@ împrotiva Domnului ai gr@it»”.
17. {i au murit Ananie prorocul în anul acela, în luna a }eaptea.
Cap 29
Cum c@ robi]ii jidovi ani }eaptezeaci în Vavilon vor r@mânea prorocea}te }i îi îndeamn@ s@ se
sârguiasc@ acolo a s@ înmul]i }i dup@ aceaea s@ vor întoarce. Iar@ cei ce au r@mas în Ierusalim,
de sabie, de foame }i de cium@ zice c@ s@ vor sfâr}i. Apoi reale prorocea}te împrotiva lui Ahav,
a lui Sedechie }i Semeie, mincino}ilor proroci ce în}ela norodul robiii.

1.

i aceastea sânt cuvintele c@r]ii carea o au trimis Ieremie prorocul, din Ierusalim la
r@m@}i]ele b@trânilor robiii }i la preo]i }i la proroci }i la tot norodul care-l
trecuse Navohodonozor din Ierusalim în Vavilon. ||
424r
2. Dup@ ce au ie}it Iehonie împ@ratul }i doamna }i famenii }i c@peteniile Iudei }i a
Ierusalimului }i faurul }i încuietoriul din Ierusalim,
3. În mâna lui Elasa, fiiului Safan, }i a lui Gamarie, fiiului Helchie, pre carii i-au trimis
Sedechie, împ@ratul Iudei, la Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, în Vavilon, zicând:
4. „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil, a toat@ robimea, carea o au
trecut din Ierusalim în Vavilon:
5. «Zidi]i case }i l@cui]i, }i s@di]i gr@dini }i mânca]i rodul lor.
6. Lua]i muieri }i na}te]i feciori }i feate }i da] feciorilor vo}tri muieri, }i featele voastre le
da]i b@rba]ilor }i nasc@ feciori }i feate. {i v@ înmul]i]i acolo }i s@ nu fi]i pu]âni cu num@rul.
7. {i c@uta]i pacea cet@]ii la carea v-am f@cut a treace; }i v@ ruga]i pentru ea c@tr@ Domnul,
c@ în pacea ei va fi pacea voao».
8. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: *«S@ nu v@ în}eale prorocii
vo}tri, carii sânt în mijlocul vostru, }i vr@jitorii vo}tri; }i s@ nu lua]i aminte la visurile voastre,
care voi visa].
9. C@ minciunos ei v@ prorocesc în numele Mieu; }i nu i-am trimis», zice Domnul.
10. *C@ aceastea zice Domnul: «Deac@ vor înceape a s@ plini în Vavilon ani }eaptezeaci,
v@ voiu cerceta }i voiu de}tepta preste voi cuvântul Mieu cel bun, s@ v@ întorc la locul acesta.
11. C@ Eu }tiu gândurile care Eu gândesc despre voi – zice Domnul – gânduri de pace,
iar@ nu de n@cazu, s@ v@ dau sfâr}it }i r@bdare. |
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12. {i M@ ve]i chema }i v@ ve]i duce; }i M@ ve]i ruga }i Eu v@ voiu auzi.
13. C@uta-M@-ve]i }i M@ ve]i afla, dac@ M@ ve]i c@uta în toat@ inima voastr@.
14. {i M@ voiu afla de voi – zice Domnul – }i voiu întoarce robiia voastr@ }i v@ voiu aduna
din toate neamurile }i din toate locurile la care v-am gonit – zice Domnul – }i v@ voiu face
a v@ întoarce din locul la care v-am f@cut a treace.
15. C@ a]i zis: ‘De}teptatu-ne-au noao Domnul proroci în Vavilon’».
16. C@ aceastea zice Domnul c@tr@ împ@ratul care }ade pre scaunul lui David }i c@tr@ tot
norodul, l@cuitoriul cet@]ii ace}tiia, c@tr@ fra]ii vo}tri carii n-au ie}it cu voi la robiia.
17. Aceastea zice Domnul oastelor: *«Iat@, voiu trimite asupra lor sabie }i foamete }i
cium@, }i-i voiu pune ca ni}te smochine reale, ce nu s@ pot mânca, c@ci c@ reale sânt.
18. {i-i voiu goni în sabie, în foamete }i în cium@. {i-i voiu da spre n@cazuri tuturor
împ@r@]iilor p@mântului, spre bl@st@m }i spre mirare }i spre }uierare }i spre ocar@ tuturor
neamurilor la care Eu i-am lep@dat,
19. Pentru c@ n-au auzit cuvintele Meale – zice Domnul – care le-am trimis prin slujile
Meale, prorocii, de noapte sculându-M@ }i trimi]ind. {i n-a]i auzit, zice Domnul.
20. Voi, dar@, auzi]i cuvântul Domnului, toat@ robimea carea o am trimis din Ierusalim
în Vavilon».
21. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil, c@tr@ Ahav, fiiul lui Colie, }i c@tr@
Sedechie, fiiul Maasiii, carii prorocesc || voao în numele Mieu, minciunos: «Iat@, Eu îi voiu 425r
da în mâna lui Navohodonozor, împ@ratului Vavilonului, }i-i vor lovi în ochii vo}tri.
22. {i s@ va lua dintre dân}ii bl@st@mul a toat@ robimea Iudei, care iaste în Vavilon, a
celor ce zic: ‘Puie-te Domnul ca pre Sedechie }i ca pre Ahav, pre carii i-au pr@jit împ@ratul
Vavilonului în foc!’
23. C@ci c@ au f@cut nebunie în Israil }i au preacurvit cu muierile priiatinilor s@i; }i au gr@it
cuvânt, în numele Mieu, min]ind, care nu l-am poruncit lor; Eu sânt judec@toriu }i martor,
zice Domnul».
24. {i c@tr@ Semeie Nehelamiteanul vei zice:
25. «Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Pentru c@ ai trimis în numele
t@u c@r]i la tot norodul care iaste în Ierusalim’. {i la Sofonie, fiiul Maasiii preotul, }i la to]i
preo]ii, zicând:
26. ‘Domnul te-au dat preot pentru Ioiada preotul, s@ fii pov@]uitoriu în casa Domnului,
preste tot b@rbatul ce e r@nit }i prorocea}te; s@-l trimi]i în prinsoare }i în temni]@.
27. {i acum, c@ci n-ai certat pre Ieremie Anathotiteanul, cel ce v@ prorocea}te?
28. C@ despre aceasta au trimis în Vavilon la noi, zicând: ‘Lung iaste! Zidi]i case }i l@cui]i,
}i s@di]i gredini }i mânca]i rodurile lor’»”.
29. {i au cetit Sofonie preotul cartea aceastea în urechile lui Ieremie prorocul.
30. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, zicând:
31. „Trimite la toat@ robimea, zicând: «Aceastea zice Domnul c@tr@ Semeia Nehelamiteanul:
‘Pentru c@ au prorocit voao Semeie }i Eu nu l-am trimis, }i v-au f@cut a n@d@jdui în minciun@, |
32. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: ‘Iat@, Eu voiu cerceta preste Semeia 425v
Nehelamiteanul }i preste s@mân]a lui. Nu va fi lui b@rbat }ezând în mijlocul norodului
acestuia }i nu va vedea binele care Eu voiu face norodului Mieu – zice Domnul –
c@ nelegiuire au gr@it asupra Domnului’»”.
Cap 30
Prorocea}te jidovilor }i fiilor Israil întoarcerea din robia cea grea în carea, pentru p@catele sale,
s@ ]inea; }i cum c@, dup@ întoarcere, vor sluji lui Dumnezeu }i lui David împ@ratului, pre care
El îl va de}tepta lor întru prisosin]@ }i negrije mare, b@tând pre nepriiatinii lor.

1.
2.

cest cuvânt ce au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, zicând:
„Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, zicând: «Scrie ]ie toate cuvintele
care am gr@it c@tr@ tine, în carte.
3. C@, iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu întoarce întoarcerea norodului Mieu Israil }i Iuda
– zice Domnul – }i-i voiu întoarce la p@mântul care l-am dat p@rin]ilor lor }i-l vor mo}teni»”.
4. {i aceaste cuvinte care au gr@it Domnul c@tr@ Israil }i c@tr@ Iuda,
5. C@ aceastea zice Domnul: „Glasul groazei am auzit, înfrico}are, }i nu este pace.
6. Întreba]i }i vede]i de na}te parte b@rb@teasc@, c@ci dar@ am v@zut mâna a tot b@rbatul
preste coapsele sale, ca a ceii ce na}te, }i s-au întors toate fea]ele spre g@lbenire.
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7. *Amar, c@ mare e zioa aceaea, nici iaste aseaminea ei. {i vreamea n@cazului iaste
426r l u i || Iacov }i dintr-însul s@ va mântui.
8. {i va fi în zioa aceaea – zice Domnul oastelor – frânje-voiu jugul lui din grumazul t@u
}i leg@turile lui le voiu rumpe }i nu-l vor mai st@pâni streinii,
9. Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului s@u, }i lui David, împ@ratului s@u, care-l voiu
de}tepta lor.
10. *Tu, dar@, nu te teame, sluga Mea, Iacov – zice Domnul – nici te sp@imânta, Israil, c@,
iat@, Eu te voiu mântui din p@mânt departe, }i s@mân]a ta din p@mântul robiilor. {i s@ va
întoarce Iacov }i s@ va odihni, }i cu tot binele va curge }i nu va fi cine s@ se înfrico}eaze.
11. C@ Eu sânt cu tine – zice Domnul – s@ te mântuiesc pre tine. C@ voiu face s@vâr}ire
întru toate neamurile întru carele te-am împ@r]it. Iar@ pre tine nu te voiu face spre s@vâr}ire,
ci te voiu certa întru judecat@, ca s@ nu ]i s@ par@ a fi nevinovat”.
12. C@ aceastea zice Domnul: „Nevindecat@ iaste rumperea ta, rea foarte rana ta.
13. Nu iaste cine s@ judece judecata ta spre legare; folos de leacuri nu iaste ]ie.
14. To]i iubitorii te-au uitat }i nu te vor cauta. *C@ b@taia nepriiatinului te-au lovit cu
certare cumplit@, pentru mul]imea nedrept@]ii tale. Vârtoas@ s-au f@cut p@catele tale.
15. Ce strâgi pentru zdrobirea ta? Nevindecat@ e dorirea ta. Pentru mul]imea nedrept@]ii
tale }i pentru vârtoasele tale p@cate ]-am f@cut aceastea.
16. Pentru aceaea, to]i cei ce te mânc@ s@ vor îmbuca, }i to]i protivnicii t@i în robie s@
426v vor duce; }i cei ce te jefuiesc s@ vor jefui, }i pre to] | pr@d@torii t@i îi voiu da spre prad@.
17. C@-] voiu astupa urma ranei }i de ranele tale te voiu vindeca, zice Domnul. C@
„Lep@dat@”, Sioane, te-au chemat. Aceasta e care nu avea cine s@ o caute”.
18. Aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu întoarce întoarcerea corturilor Iacov, }i de
acoperi}urile lui îm va fi mil@; }i s@ va zidi cetatea întru n@l]imea sa, }i bisearica dup@ rândul
s@u s@ va întemeia.
19. {i va ie}i dintr-în}ii laud@ }i glas de juc@tori; }i-i voiu înmul]i }i nu s@ vor împu]âna;
}i-i voiu sl@vi }i nu s@ vor sup]iia.
20. {i vor fi fiii lui ca dintâiu, }i ceata lui înaintea Mea va r@mânea. {i voiu cerceta asupra
tuturor carii îl n@c@jesc.
21. {i va fi pov@]uitoriul lui dintr-însul }i c@petenie din mijlocul lui s@ va scoate. {i-l voiu
lipi }i s@ va apropiia de Mine; c@ cine e acesta care s@-}i lipeasc@ inima sa, s@ s@ apropie
de Mine?, zice Domnul.
22. {i ve]i fi Mie spre norod }i Eu voiu fi voao spre Dumnezeu.
23. Iat@, volbura Domnului, iu]imea ie}ind, viforul c@zind, spre capul necredincio}ilor
s@ va odihni.
24. Nu va întoarce mâniia urgiii Domnului pân@ când va face }i va umplea gândirea
inimii sale; în zilele ceale mai de pre urm@ le ve]i în]eleage”.

*Ioil 2, 2, 11.
Amos 5, 18.
Sof. 1, 15.

*Isaie 43, 1
}i 44, 2.
Luca 1, 70.

*Sus 23, 19.

Cap 31

427r

Zice Domnul c@ va întoarce pre norodul s@u Israil din robie, ca întru curgerea bun@t@]ilor s@
slujasc@ Domnului. Pentru aceaea , Rahailii s@ poruncea}te s@ nu-}i mai plâng@ fiii. Israil s@
cunoa}te a fi dup@ vrednicie certat }i pentru aceaea s@ po||c@ia}te; despre lucrul nou cu care
muiarea va încungiura pre b@rbat. P@zi-va Domnul a întoarce pre Israil. Despre strugurele
acru. Despre noao leg@tur@ carea va face Domnul cu casa lui Israil, nici va lep@da cândva
toat@ s@mân]a lui.

1.„

n vreamea aceaea, zice Domnul, fi-voiu Dumnezeu tuturor rudeniilor
Israil }i ei Mie vor fi spre norod”.
2 .
Aceastea zice Domnul: „Aflat-au har în pustie norodul cel ce r@m@sease de
sabie. Mearge-va la odihna sa Israil”.
3. Departe Domnul s-au ar@tat mie: „{i întru dragoste veacinic@ te-am iubit; pentru
aceaea te-am tras, fiindu-Mi mil@.
4. {i iar@ te voiu zidi }i te vei zidi, fecioar@ Israil. Înc@ te vei împodobi cu tâmpenele tale,
}i vei ie}i în hora juc@torilor.
5. Înc@ vei s@di vii în mun]ii Samariii; s@di-vor s@ditorii }i, pân@ va veni vreamea, nu vor
culeage.
6. C@ va fi zioa în carea vor strâga p@zitorii în muntele Efrem: *«Scula]i-v@ }i s@ ne suim *Isaie 2, 3
în Sion, la Domnul, Dumnezeul nostru!»
}i Mihee 4, 2.
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7. C@ aceastea zice Domnul: «S@lta]i întru veselie, Iacov, }i rânteza]i împrotiva capului
limbilor! R@suna]i }i cânta]i }i zice]i: ‘Mântuia}te, Doamne, norodul T@u, r@m@}i]ele lui Israil!’
8. Iat@, Eu îi voiu aduce din p@mântul crive]ului }i-i voiu aduna de la marginile p@mântului;
între carii vor fi orbi }i }topi, povarnic@, }i împreun@ ceaea ce na}te, ceat@ mare de cei ce s@
vor întoarce aici.
9. În plângere vor veni }i întru mil@ îi voiu întoarce }i-i voiu aduce prin r@pejunile apelor
pre cale dreapt@; }i nu s@ vor potigni într-însa; c@ | M-am f@cut lui Israil Tat@, }i Efrem întâiul 427v
n@scutul Mieu iaste».
10. Auzi]i cuvântul Domnului, neamuri, }i vesti]i prin ostroavele ceale departe }i zice]i:
«Cel ce au împ@r]it pre Israil îl va aduna }i-l va p@zi, ca p@storiul turma sa».
11. C@ au r@scump@rat Domnul pre Iacov }i l-au slobozit din mâna celui mai putearnic.
12. {i vor veni }i vor l@uda în muntele Sionului; }i vor curge la bun@t@]ile Domnului,
preste grâu }i vin }i untdelemn }i f@tarea turmelor }i a ciurdelor. {i va fi sufletul lor ca o
gr@din@ stropit@ }i nu vor mai fl@mânzi.
13. Atunci s@ va veseli fecioara în hor@, tinerii }i b@trânii împreun@. {i voiu întoarce jealea
lor spre bucurie }i-i voiu mâng@ia }i-i voiu veseli de durearea sa.
14. {i voiu îmb@ta sufletul preo]ilor de gr@sime; }i norodul Mieu s@ va umplea de bun@t@]ile
Meale”, zice Domnul.
15. Aceastea zice Domnul: *„Glas întru în@l]ime de tânguire s-au auzit, jeale }i plângerea
*Math. 2, 18.
Rahilei, ce-}i plânge fiii s@i, }i nu vrea a s@ mâng@ia despre dân}ii c@ nu sânt”.
16. Aceastea zice Domnul: „Înceate glasul t@u de plâns }i ochii t@i de lacr@mi! C@ iaste
plat@ lucrului t@u – zice Domnul – }i s@ vor întoarce din p@mântul nepriiatinului,
17. {i iaste n@deajde celor mai de pre urm@ ai t@i – zice Domnul – }i s@ vor întoarce fiii
la hotarele sale.
18. Auzind, am auzit pre Efrem robitul: «Certatu-m-ai }i m-am deprins ca un junc neînv@]at.
Întoarce-m@ }i m@ voiu întoarce, c@ Tu e}ti Domnul, Dumnezeul mieu.
19. C@, dup@ ce m-ai întors, am f@cut po||c@in]@. {i, dup@ ce mi-ai ar@tat, mi-am lovit 428r
}alele. Turburatu-m-am }i m-am ru}inat c@ am suferit ocara tinerea]elor meale».
20. De e fiiu cinstit Mie, Efrem, de e prunc jinga}, c@ de când am gr@it de el, înc@ Îm voiu
aduce aminte de el; pentru aceaea s-au turburat ceale dinl@untrul Mieu pentru dânsul }i,
luând, îl voiu milui – zice Domnul.
21. A}az@-]i n@dejdioar@, pune-]i am@r@ciune. Îndrepteaz@ inima ta spre cale dreapt@,
în carea ai umblat. Întoarce-te, fecioar@ Israil, }i te întoarce la cet@]ile tale aceastea.
22. Pân@ când cu desf@t@ri te sl@ve}ti, fat@ r@t@cit@?” C@ au zidit Dumnezeu nou pre
p@mânt: muiarea va încunjura pre b@rbat.
23. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Înc@ vor zice cuvântul acesta
în p@mântul Iudei }i în cet@]ile lui, deac@ voiu întoarce robiia lor: «Blagosloveasc@-te
Domnul, frumusea]ea drept@]ii, muntele cel sfânt!»
24. {i vor l@cui într-însul Iuda }i toate cet@]ile lui împreun@, lucr@torii de câmp }i p@zitorii
turmelor,
25. C@ am îmb@tat sufletul cel obosit }i tot sufletul fl@mânt l-am s@turat!”
26. Pentru aceaea, ca din somn m-au trezvit }i am v@zut, }i somnul mieu dulce mie.
27. „Iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu s@m@na casa lui Israil }i casa Iudei cu s@mân]@
omeneasc@ }i cu s@mân]@ dobitoceasc@.
28. {i precum am p@zit preste ei, ca s@-i smulg }i s@-i mistuiesc }i s@-i r@sipesc }i s@-i pierzu
428v
}i s@-i n@c@jesc, a}a voiu p@zi | preste ei, ca s@-i zidesc }i s@-i s@desc – zice Domnul.
29. În zilele acealea nu vor mai zice: *«P@rin]ii au mâncat strugur acru, }i din]ii fiilor au strepezit»,
*Iezec. 18, 2.
30. Ci fie}tecarele întru nedreptatea sa va muri; tot omul ce va mânca strugur acru,
strepezi-vor din]ii lui.
31. *Iat@, zile vor veni – zice Domnul – }i voiu lovi casii lui Israil }i casii Iudii a}ez@mânt
*Ovreai 8, 8.
de leage nou,
32. Nu dup@ leg@tura care am f@cut cu p@rin]ii lor în zioa în carea am apucat mâna lor,
s@-i sco] din p@mântul Eghiptului, leg@tura carea de}art@ o au f@cut, }i Eu i-am st@pânit,
zice Domnul;
33. Ci aceasta va fi leg@tura carea voiu lovi cu casa lui Israil, dup@ zilele acealea, zice
*Ovreai 10, 16. Domnul. *Da-voiu leagea Mea întru ceale dinl@untrul lor, }i întru inima lor o voiu scrii. {i
le voiu fi spre Dumnezeu, }i ei vor fi Mie spre norod.
34. {i nu va mai înv@]a om pre aproapele s@u }i om pre fratele s@u, zicând: «Cunoa}te
pre Domnul!», c@ to]i M@ vor cunoa}te, de la cel mai mic pân@ la cel mai mare, zice
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Domnul. *C@ M@ voiu îmblânzi nedrept@]ii lor, }i de p@catul lor nu-Mi voiu mai aduce *Fapt. 10, 43.
aminte”.
35. Aceastea zice Domnul, Cel ce d@ soarele în lumina zilii, rânduiala lunii }i a stealelor,
lumina nop]ii, Cel ce turbur@ marea }i sun@ valurile ei; Domnul Oastelor numele Lui:
36. „De vor sc@dea legile aceastea înaintea Mea – zice Domnul – atunci }i s@mân]a lui
Israil va sc@dea, ca s@ nu fie neam înaintea Mea în toate zilele”.
37. Aceastea zice Domnul: „De s@ vor putea m@sura ceriurile sus }i a s@ cerceta temeliile
429r || p@mântului jos, }i Eu voiu lep@da toat@ s@mân]a lui Israil, pentru toate care au f@cut,
zice Domnul.
38. Iat@, zile vin – zice Domnul – }i s@ va zidi cetatea Domnului, de la turnul Hananiil
pân@ la poarta unghiului.
39. {i va ie}i mai încolo îndreptariul m@surii înaintea ei preste dealul Garib }i va încungiura
Goatha,
40. {i toat@ Valea trupurilor }i a cenu}ii }i tot ]ânutul mor]ii, pân@ la r@pejunea Chidronului
}i pân@ la unghiul por]ii cailor despre r@s@rit, sfântul Domnului. {i s@ va zmulge }i nu s@ va
mai strâca în veac”.
Cap 32
Conocind Navohodonozor Ierusalimul, Ieremie, în curtea temni]ii pus, ]arina în Anathoth, din
porunca Domnului o cump@r@ de la unchiu-s@u }i poruncea}te a s@ ]inea cartea cump@r@rii.
Aduce înaintea Domnului facerile de bine lui Israil d@ruite. Domnul zice c@ va da cetatea cu
norodul împ@ratului Vavilonului, pentru închinarea lor de idoli, ci apoi îi va chema în
Ierusalim }i va lovi cu ei nou a}ez@mânt de leage, ca s@-i slujasc@ din toat@ inima.

1.

uvântul ce au fost de la Domnul c@tr@ Ieremie în anul al zeacelea a lui Sedechie,
împ@ratul Iudii; acela e anul al unspr@zeacelea a lui Navohodonzor.
2.
Atunci oastea împ@ratului Vavilonului conocea Ierusalimul. {i Ieremie prorocul
era închis în curtea temni]ii, carea era în casa împ@ratului Iudei.
3. C@-l închisease Sedechie, împ@ratul Iudei, zicând: „C@ci proroce}ti, zicând: «Aceastea
429v zice Domnul: ‘Iat@, | Eu voiu da cetatea aceasta în mâna împ@ratului Vavilonului }i o va
prinde,
4. {i Sedechie, împ@ratul Iudei, nu va sc@pa din mâna haldeilor, ci s@ va da în mâna
împ@ratului Vavilonului }i va gr@i gura lui cu gura lui, }i ochii lui, ochii lui vor vedea,
5. {i în Vavilon va duce pre Sedechie }i acolo va fi pân@ când îl voiu cerceta’? zice
Domnul» Iar@ de ve]i dimica împrotiva haldeilor, nimic sporiu nu ve]i avea”.
6. {i au zis Ieremie: „Fost-au cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
7. «Iat@, Hananeil, fiiul lui Sellum, unchiul t@u, va veni la tine zicând: ‘Cump@r@ ]ie ]arina
mea, carea iaste în Anathoth; c@ ]ie s@ cuvine din rudenie a o cump@ra’».
8. {i au venit la mine Hananeil, fiiul unchiului mieu, dup@ cuvântul Domnului, la u}a
temni]ii, }i au zis c@tr@ mine: «St@pânea}te ]arina mea, carea iaste în Anathoth, în p@mântul
lui Veniamin, c@ ]ie s@ cuvine mo}ia }i tu e}ti aproape a o mo}teni». {i am în]eles c@ cuvântul
Domnului iaste,
9. {i am luat ]arina de la Hananeil, fiiul unchiu-mieu, carea iaste în Anathoth, }i i-am
num@rat argint }eapte statire }i zeace argin]i.
10. {i am scris în carte }i am îns@mnat }i am pus martori; }i am pus argintul în cump@n@.
11. {i am luat cartea mo}iei îns@mnate }i togmelele }i a}ez@mânturile }i seamne dinnafar@.
12. {i am dat cartea mo}iei lui Varuh, fiiul lui Neri, fiiului Maasie, în ochii lui Hananeil,
unchiului mieu, în ochii martorilor carii era scri}i în cartea cump@r@rii }i în ochii tuturor
jidovilor carii }edea în curtea temni]ii. ||
430r
13. {i am poruncit lui Varuh înaintea lor, zicând:
14. «Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Ia c@r]ile aceastea, cartea
cump@r@rii aceast@ îns@mnat@, }i cartea aceasta, care-i de}chis@; }i le pune într-un vas de
lut, s@ poat@ r@mânea multe zile’».
15. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Înc@ s@ vor mo}teni casele
}i ]arinele }i viile în p@mântul acesta».
16. {i m-am rugat c@tr@ Domnul, dup@ ce i-am dat cartea mo}iei lui Varuh, fiiului Nerii, zicând:
17. «Hei, hei, hei, Doamne Dumnezeule! Iat@, Tu ai f@cut ceriul }i p@mântul, cu t@ria Ta
cea mare }i cu bra]ul T@u cel întins. {i nu va fi [ie greu tot cuvântul;
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18. *Ce faci mil@ în mii }i r@spl@te}ti nedreptatea p@rin]ilor lor dup@ ei, Preatare, Mare
}i Putearnice, Domnul oastelor numele [ie!
19. Cel mare cu sfatul }i necuprins cu gândul, a C@ruia ochi sânt de}chi}i preste
toate c@ile fiilor lui Adam, s@ r@spl@te}ti fie}tec@ruia dup@ c@ile sale }i dup@ rodul
me}te}ugirilor lui;
20. Cel ce ai pus seamne }i minunate în p@mântul Eghiptului pân@ la zioa aceasta }i în
Israil, }i în oameni, }i [-ai f@cut nume, precum iaste zioa aceasta,
21. {i ai scos norodul T@u, Israil, din p@mântul Eghiptului, cu seamne }i cu minuni }i
cu mân@ vârtoas@ }i cu bra]u întins }i cu groaz@ mare,
22. {i le-ai dat p@mântul acesta, care Te-ai jurat p@rin]ilor lor s@ le dai p@mântul ce curge
lapte }i miere.
23. {i au întrat }i l-au mo}tenit }i n-au ascultat de glasul T@u }i în leagea Ta n-au |
umblat. Toate care le-ai poruncit s@ fac@ n-au f@cut; }i li s-au întâmplat toate realele 430v
aceastea.
24. Iat@, t@rii s-au r@dicat asupra cet@]ii, s@ s@ prinz@. {i cetatea s-au dat în mânile
haldeilor, carii r@zboiesc asupra ei de c@tr@ fa]a sabiei }i a foametei }i a ciumei. {i oricare
ai gr@it, s-au întâmplat precum Tu însu]i vezi.
25. {i Tu zici mie, Doamne Dumnezeule: «Cump@r@ ]arina cu argint }i pune martori»,
deac@ s-au dat cetatea în mânile haldeilor?”.
26. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, zicând:
27. „Iat@, Eu, Domnul Dumnezeul a tot trupul; au doar@ Mie greu va fi tot cuvântul?”
28. Pentru aceaea aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu da cetatea aceasta în mâna
haldeilor }i în mânile împ@ratului Vavilonului }i o vor prinde.
29. {i vor veni haldeii r@zboind asupra cet@]ii ace}tiia }i o vor arde, }i casele într-a c@rora
poduri jârtvea lui Vaal }i gusta dumnezeilor streini gust@ri am înt@râtat,
30. C@ era fiii lui Israil }i fiii Iudei necurmat f@când r@u în ochii Miei, din pruncia sa; fiii
lui Israil, carii pân@ acum M@ înt@râta cu lucrul mânilor sale, zice Domnul,
31. C@ în iu]imea }i întru urgiia Mea s-au f@cut Mie cetatea aceasta, din zioa în carea o
au zidit, pân@ la zioa aceasta, carea s@ va lua dinnaintea Mea,
32. Pentru r@otatea fiilor Israil }i a fiilor Iudei, carii au f@cut chemându-M@ spre mânie,
ei }i împ@ra]ii lor, c@peteniile lor }i preo]ii lor }i prorocii lor, oamenii Iudei }i l@cuitorii
Ierusalimului. ||
33. {i au întors c@tr@ Mine dosurile, iar@ nu fea]ele, când îi înv@]am diminea]a }i-i 431r
deprindeam }i nu vrea a auzi s@ priimeasc@ înv@]@tura.
34. *{i au pus idolii s@i în casa în carea s-au chemat numele Mieu, s@ o pâng@reasc@.
35. {i au zidit ceale înnalte lui Vaal, care sânt în Valea fiiului Ennon, ca s@ jârtveasc@
pre fiii s@i }i featele sale lui Moloh; carea nu le-am poruncit, nici s-au suit în inima Mea s@
fac@ ur@ciunea aceasta }i spre p@cat s@ duc@ pre Iuda”.
36. {i, acum, pentru aceastea, aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, c@tr@ cetatea
aceasta, de carea voi zice]i c@ s@ va da în mânile împ@ratului Vavilonului în sabie }i în
foamete }i în cium@:
37. „Iat@, Eu îi voiu aduna din toate locurile la care i-am lep@dat întru iu]imea Mea }i
întru mânia Mea }i întru urgiia mare; }i-i voiu întoarce în locul acesta }i-i voiu face a l@cui
f@r@ grije.
38. {i vor fi Mie spre norod, }i le voiu fi spre Dumnezeu.
39. {i le voiu da o inim@ }i o cale, s@ s@ team@ de Mine în toate zilele }i bine s@ le fie lor
}i fiilor lor dup@ ei.
40. {i voiu lovi cu dân}ii lovitur@ veacinic@ }i nu voiu înceta bine a le face; }i frica Mea
voiu da în inima lor, s@ nu s@ deperteaze de la Mine.
41. {i M@ voiu veseli de ei când le voiu face bine; }i-i voiu s@di pre p@mântul acesta întru
adev@r, în toat@ inima }i în tot sufletul Mieu”.
42. C@ aceastea zice Domnul: „Precum am adus preste norodul acesta toat@ r@otatea
431v
aceast@ mare, a}a voiu aduce preste ei tot binele | car ele Eu gr@iesc c@tr@ ei.
43. {i s@ vor st@pâni ]arinele în p@mântul acesta, care voiu zice]i a fi pustiiu, c@ci c@ n-au
r@mas om }i dobitoc }i s-au dat în mânile haldeilor.
44. [arinele s@ vor cump@ra cu bani }i s@ vor scrie în carte }i s@ va pune peceate }i martor
s@ va adaoge în p@mântul lui Veniamin }i împrejurul Ierusalimului, în cet@]ile Iudii }i în
cet@]ile muntene}ti }i în cet@]ile câmpene}ti }i în cet@]ile despre austru; c@ voiu întoarce
robia lor” – zice Domnul.
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F@g@duia}te Domnul c@ va ierta p@catele norodului S@u }i din robie îi va întoarce, multe faceri
de bine urmând. Odr@zli-va lui David odrazla drept@]ii, f@când dreptate }i judecat@ pre
p@mânt, }i tare e leg@tura Domnului cu David }i cu s@mân]a lui Iacov a o înmul]i foarte.

1.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie a doao, înc@ fiind închis în curtea
temni]ii, zicând:
2.
„Aceastea zice Domnul, Cel ce va face }i va închipui acel lucru }i-l va g@ti,
Domnul numele Lui:
3. «Strâg@ c@tr@ Mine, }i te voiu auzi }i voiu vesti ]ie lucruri mari }i tari, care nu }tii»”.
4. C@ aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, c@tr@ casele cet@]ii ace}tiia }i c@tr@ c@sile
432r împ@ratului Iudei, ceale strâcate, }i c@||tr@ înt@riri }i c@tr@ sabie:
5. „Celor ce vin s@ dimice cu haldeii }i s@ le umple cu trupuri omene}ti carii am ucis în
iu]imea Mea }i întru urgiia Mea, ascunzând fa]a Mea de c@tr@ cetatea aceasta, pentru toat@
r@otatea lor,
6. Iat@, Eu le voiu aduce urma ranii }i s@n@tate }i-i voiu vindeca }i le voiu descoperi calea
p@cii }i a adev@rului.
7. {i voiu întoarce întoarcerea Iudii }i întoarcerea Ierusalimului; }i-i voiu zidi ca din început,
8. {i-i voiu cur@]i de toat@ nedreptatea sa în carea Mi-au p@c@tuit. {i M@ voiu îmblânzi
spre toate nedrept@]ile lor în care Mi-au gre}it }i M-au urgisit.
9. {i va fi Mie spre nume }i spre bucurie }i spre laud@ }i spre s@ltare tuturor neamurilor
p@mântului, care vor auzi toate bun@t@]ile care Eu voiu face lor. {i s@ vor sp@imânta }i s@
vor turbura de toate bun@t@]ile }i de toat@ pacea carea Eu le voiu face”.
10. Aceastea zice Domnul: „Înc@ s@ va auzi în locul acesta (care voi zice]i a fi pustiiu, c@ci
c@ nu e om, nici dobitoc în cet@]ile Iudei }i afar@ de Ierusalim, care s-au pustiit f@r@ om }i
f@r@ l@cuitoriu }i f@r@ dobitoc),
11. Glasul bucuriii }i glasul veseliii, glasul mirelui }i glasul mireasii, glasul celor ce zic:
«M@rturisi]i-v@ Domnului oastelor, c@ bun e Domnul, c@ în veac e mila Lui!» }i a celor ce
poart@ f@g@duin]ele în casa Domnului, c@ voiu întoarce întoarcerea p@mântului ca }i din
început”, zice Domnul. |
432v
12. Aceastea zice Domnul oastelor: „Înc@ va fi în locul acest pustiiu, f@r@ om }i f@r@
dobitoc; }i în toate cet@]ile lui, l@ca}u de p@storiu ce-} culc@ turmele.
13. În cet@]ile cele din mun]i }i în cet@]ile cele din câmpii }i în cet@]ile ceale de c@tr@ austru
}i în p@mântul lui Veniamin }i împrejurul Ierusalimului }i în cet@]ile Iudei, înc@ vor treace
turmele la mâna num@r@toriului, zice Domnul.
14. Iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu de}tepta cuvânt bun, p@n@ n-am gr@it c@tr@ casa
lui Israil }i c@tr@ casa Iudei.
15. În zilele acealea }i în vreamea aceaea voiu face a odr@zli lui David odrazla drept@]ii.
{i va face judecat@ }i dreptate pre p@mânt.
16. În zilele acealea s@ va mântui Iuda, }i Ierusalimul va l@cui f@r@ grije. {i acesta e numele
care vor chema, Domnul nostru cel dirept”.
17. C@ aceastea zice Domnul: „Nu va peri din David om care s@ }az@ pre scaunul casii
lui Israil.
18. {i din preo]i }i din levi]i nu va peri om de la fa]a Mea, care s@ aduc@ arderi de tot }i
s@ aprinz@ jârtv@ }i s@ taie jungheri în toate zilele”.
19. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, zicând:
20. „Aceastea zice Domnul: «De poate fi de}art@ rug@ciunea Mea cu zioa }i leg@tura Mea
cu noaptea, s@ nu fie zi }i noapte în vreamea sa.
433r
21. {i leg@tura Mea de}art@ poate fi cu David, sluga Mea, s@ nu fie dintr-însul fiiu || care
s@ împ@r@]asc@ în scaunul lui, }i levi]ii }i preo]ii, slujitorii Miei.
22. Precum nu s@ pot num@ra stealele ceriului }i a m@sura n@sipul m@rii, a}a voiu înmul]i
s@mân]a lui David, slugii Meale, }i pre levi]i, slujitorii Miei”.
23. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, zicând:
24. „Au n-ai v@zut ce au gr@it norodul acesta, zicând: «Doao rudenii, care alesease
Domnul, lep@date sânt?» {i pre norodul Mieu l-au urgisit, c@ci c@ nu mai iaste neam
înaintea lor”.
25. Aceastea zice Domnul: „De n-am pus leg@tura Mea între zi }i între noapte }i legi
ceriului }i p@mântului,
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26. {i s@mân]a lui Iacov, adec@, }i a lui David, slujii Meale, o voiu lep@da, s@ nu iau din
s@mân]a lui c@petenii s@min]iii lui Avraam }i a lui Isaac }i a lui Iacov, c@ voiu întoarce
întoarcerea lor }i-i voiu milui”.
Cap 34
Vestea}te Domnul c@ va da pre împ@ratul Sedechie în mânile împ@ratului Vavilonului, împreun@
cu Ierusalimul, care cu foc îl vor arde, pentru c@ n-au p@zit leg@tura înaintea Domnului f@cut@,
a l@sa slobozi pre cei ce dintre ovreai spre robie supusease.

1.

*Ie}ire 21, 2.
2 Leage 15, 12.

Facere 15, 10.

uvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul când Navohodonozor,
împ@ratulu Vavilonului, }i toat@ oastea lui }i toate împ@r@]iile p@mântului
care era | supt putearea mânii lui }i toate noroadele t@b@râia împrotiva 433v
Ierusalimului }i împrotiva tuturor cet@]ilor lui, zicând:
2. „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Mergi }i gr@ia}te c@tr@ Sedechie, împ@ratul
Iudii, }i vei zice c@tr@ el: ‘Aceastea zice Domnul: ‘Iat@, Eu voiu da cetatea aceasta în mânile
împ@ratului }i o vor aprinde cu foc.
3. {i tu nu vei sc@pa din mânile lui, ci cu prindere te vei prinde }i în mânile lui vei fi dat.
{i ochii t@i ochii împ@ratului Vavilonului vor vedea, }i gura lui cu gura ta va gr@i }i în
Vavilon vei întra’.
4. Îns@ auzi cuvântul Domnului, Sedechie, împ@ratul Iudei! Aceastea zice Domnul c@tr@
tine: ‘Nu vei muri în sabie,
5. Ci în pace vei muri, }i dup@ arderile p@rin]ilor t@i, împ@ra]ilor celor mai înainte de tine,
a}a te vor arde. {i ‘Vai, Doamne!’ te vor plânge; c@ cuvântul Eu am gr@it’»”, zice Domnul.
6. {i au gr@it Ieremie prorocul c@tr@ Sedechie, împ@ratul Iudei, toate cuvintele aceastea
în Ierusalim.
7. {i oastea împ@ratului Vavilonului t@b@rea împrotiva Ierusalimului }i împrotiva tuturor
cet@]ilor Iuda, care r@m@sease, împrotiva Lahis }i împrotiva Azeca, c@ aceastea r@m@sease,
dintre cet@]ile Iudei, cet@]i înt@rite.
8. Cuvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, dup@ ce au lovit împ@ratul Sedechie
434r
a}e||z@mânt de leage cu tot norodul în Ierusalim, propoveduind:
9. „S@ sloboaz@ fie}tecarele sluga sa }i fie}tecarele slujnica sa, ovreaul }i ovreaia, slobozi;
}i nicidecum s@-i st@pâneasc@, adec@, pre jidov }i fratele s@u”.
10. Auzit-au dar@ toate c@peteniile }i tot norodul carii au fost f@cut leg@tur@ s@ sloboaz@
fie}tecarele sluga sa }i fie}tecare slujnica sa slobozi }i s@ nu-i mai st@pâneasc@. Auzit-au,
dar@, }i i-au slobozit.
11. {i s-au întors dup@ aceaea }i au tras înd@r@pt slujile }i slujnicele sale, pre carii slobozise
slobozi, }i i-au înjugat spre sluji }i slujnice.
12. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, de la Domnul, zicând:
13. „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Eu am lovit leg@tur@ cu p@rin]ii vo}tri
în zioa în carea i-am scos din p@mântul Eghiptului, din casa robiii, zicând:
14. *‘Dac@ s@ vor umplea }eapte ani, sloboaz@ fie}tecare pre fratele s@u, ovreaul, care i
s-au vândut, }i va sluji ]ie }ase ani; }i-l vei slobozi de la tine slobod’. {i nu M-au auzit p@rin]ii
vo}tri, nici au plecat ureachea sa.
15. {i v-a]i întors voi ast@zi }i a]i f@cut ce e drept în ochii Miei, ca s@ vesti]i slobozenia
fie}tecarele c@tr@ priiatinul s@u. {i a]i f@cut leg@tur@ înaintea Mea, în casa în carea s-au
chemat numele Mieu preste ea.
16. {i v-a]i întors }i a]i întinat numele Mieu | }i a]i întors fie}tecarele sluga sa }i fie}tecarele 434v
slujnica sa, pre carii i-a]i fost slobozit s@ fie slobozi }i în putearea sa; }i i-a]i supus, s@ v@ fie
sluji }i slujnice».
17. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Voi nu M-a]i auzit, ca s@ vesti]i slobozenia,
fie}tecarele fratelui s@u }i fie}tecarele priiatinului s@u. Iat@, Eu vestesc voao slobozenie –
zice Domnul – la sabie, la cium@ }i la foamete, }i v@ voiu da spre cl@tire tuturor împ@r@]iilor
p@mântului.
18. {i voiu da b@rba]ii carii trec a}ez@mântul Mieu }i n-au ]inut cuvintele a}ez@mântului
de leage, c@rora s-au odihnit înaintea Mea }i vi]el au t@iat în doao p@r]i }i au trecut între
desp@r]irile lui,
19. C@peteniile Iudei }i c@peteniile Ierusalimului, famenii }i preo]ii }i tot norodul p@mântului,
carii au trecut între desp@r]irile vi]elului.
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20. {i-i voiu da în mânile neprietinilor s@i }i în mânile celor ce caut@ sufletul lor. {i va fi
stârvul lor spre mâncare paserilor ceriului }i fiar@lor p@mântului.
21. {i pre Sedechie, împ@ratul Iudii, }i c@peteniile lui îi voiu da în mânile nepriiatinilor
s@i }i în mânile celor ce caut@ sufletele lor, }i în mânile oastelor împ@ratului Vavilonului,
carii s-au dep@rtat de voi.
22. Iat@, Eu poruncesc – zice Domnul – }i-i voiu întoarce în cetatea aceasta }i vor r@zboi
435r împrotiva ei }i o vor prinde }i o vor aprinde || cu foc. {i cet@]ile Iudei le voiu da spre
pustiire, c@ci c@ nu iaste l@cuitoriu»”.
Cap 35
Cu pilda ascult@rii rehaviteanilor, ce ]inea poruncile t@tâni-s@u, macar greale, mustr@ Domnul
neascultarea jidovilor împrotiva poruncilor Sale. Pentru aceaea, cestora Domnul
vestea}te ceale reale, iar@ celora, ceale bune.

1.

uvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, în zilele lui Ioachim, fiiul lui
Iosue, împ@ratului Iudei, zicând:
2.
„Mergi la casa rehaviteanilor }i le gr@ia}te; }i-i vei b@ga în casa Domnului,
într-o c@mar@ a vistieriilor, }i le vei da a bea vin”.
3. {i am luat pre Iezonie, fiiul lui Ieremie, fiiului Hapsanie, }i pre fra]ii lui }i pre to]i fiii
lui }i toat@ casa rehaviteanilor,
4. {i i-am b@gat în casa Domnului, la vistieriia fiilor Hanan, a featei Ieghedelie, omului
lui Dumnezeu, care era lâng@ vistieriia c@peteniilor, preste comoara lui Maasie, fiiului
Sellum, care era p@zitoriul u}ii.
5. {i am pus înaintea fiilor casii rehaviteanilor p@har@ pline cu vin }i c@nceaie; }i am zis
c@tr@ dân}ii: „Bea]i vin!”
6. Carii au r@spuns: „Nu vom bea vin, c@ Ionadav, fiiul lui Rehav, tat@l nostru, ne-au
poruncit zicând: «Nu ve]i bea vin, voi }i fiii vo}tri, pân@ în veac.
435v
7. {i case nu ve]i zidi }i s@mân]@ nu ve]i | s@m@na }i vii nu ve]i s@di, nici ve]i avea; ci în
corturi ve]i l@cui în toate zilele voastre, ca s@ tr@i]i zile multe pre fa]a p@mântului, în carele
voi nemernici]i».
8. Ascultat-am dar@ glasul lui Ioanadav, fiiului Rehav, tat@lui nostru, întru toate care ne-au
poruncit; a}ea, ca s@ nu bem vin în toate zilele noastre, noi }i muierile noastre }i fiii }i featele
noastre,
9. {i s@ nu zidim case a l@cui; }i vie }i ]arin@ }i s@mân]@ n-am avut,
10. Ci am l@cuit în corturi }i am fost ascult@tori, dup@ toate care ne-au poruncit Ionadav,
tat@l nostru.
11. Iar@ deac@ s-au suit Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, la p@mântul nostru, am
zis: «Veni]i }i s@ într@m în Ierusalim de c@tr@ fa]a oastei haldeilor }i de c@tr@ fa]a oastei Siriii.
{i am r@mas în Ierusalim»”.
12. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie, zicând:
13. „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Mergi }i zi oamenilor Iudei
}i l@cuitorilor Ierusalimului: ‘Au nu ve]i priimi înv@]@tura, s@ asculta]i de cuvintele Meale?’,
zice Domnul.
14. Biruit-au cuvintele lui Ionadav, fiiul lui Rehav, care au poruncit fiilor s@i s@ nu bea
vin; }i n-au beut pân@ la zioa aceasta, c@ au ascultat de porunca t@tâni-s@u. Iar@ Eu am
gr@it c@tr@ voi, de diminea]@ sculându-M@ }i gr@ind, }i n-a]i ascultat de Mine. ||
436r
15. {i am trimis c@tr@ voi toate slujile Meale, prorocii, sculându-M@ diminea]@ }i trimi]ându-i
}i zicând: *‘Întoarce]i-v@ fie}tecare din calea sa cea rea }i bune face]i cugetele voastre; }i s@ *Sus 18, 11
nu urma]i dup@ dumnezei streini, nici s@-i cinsti]i. {i ve]i l@cui pre p@mântul care l-am dat }i 25, 5.
voao }i p@rin]ilor vo}tri’. {i n-a]i plecat ureachea voastr@, nici M-a]i auzit.
16. Înt@rit-au drept aceaea fiii lui Ionadav, fiiului Rehav, porunca t@tâni-s@u, carea le
poruncise. Iar@ norodul acesta n-au ascultat de Mine».
17. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Iat@, Eu voiu
aduce preste Iuda }i preste to]i l@cuitorii Ierusalimului tot n@cazul care am gr@it împrotiva
lor; c@ci c@ am gr@it c@tr@ dân}ii }i nu M-au auzit, chematu-i-am }i nu Mi-au r@spuns»”.
18. Iar@ casii rehaviteanilor au zis Ieremie: „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul
lui Israil: « Pentru c@ a]i ascultat de porunca lui Ionadav, tat@lui vostru, }i a]i p@zit toate
poruncile lui }i a]i f@cut toate care v-au poruncit,
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19. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: ‘Nu va sc@dea
om din ruda lui Ionadav, fiiului Rehav, stând înaintea Mea în toate zilele’»”.
Cap 36
Din porunca Domnului trimite Ieremie, închis în temni]@, pre Varuh, cartea am@n@n]@rilor, s@ o
ceteasc@ tot norodul, ca s@ s@ întoarc@; iar@ | împ@ratul Ioachim în foc o arde, poruncind a prinde
pre Ieremie }i pre Varuh, carii era ascun}i. Iar@ Ieremie, din porunca Domnului, poruncea}te lui Varuh
a scrie alta }i cum c@ Ioachim }i s@mân]a lui împreun@ cu Ierusalimul vor peri, vestea}te.

1.

436v

i au fost în anul al patrulea a lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudii.
Fost-au cuvântul acesta c@tr@ Ieremie de la Domnul, zicând:
2.
„Ia valul c@r]ii }i vei scrii într-însul toate cuvintele care am gr@it ]ie asupra lui
Israil }i a Iudei }i asupra tuturor neamurilor, din zioa în carea am gr@it c@tr@ tine, din zilele
lui Iosie pân@ la zioa aceasta.
3. De cumva auzind casa Iudii toate realele care Eu gândesc a le face, s@ va întoarce
fie}tecarele din calea sa cea rea. {i M@ voiu îmblânzi spre nedreptatea }i p@catul lor”.
4. Chemat-au dar@ Ieremie pre Varuh, fiiul Nerii; }i au scris Varuh din gura lui Ieremie
toate cuvintele Domnului, care au gr@it c@tr@ el, în valul c@r]ii.
5. {i au poruncit Ieremie lui Varuh, zicând: „Eu sânt închis, nici pociu întra în casa
Domnului.
6. Într@ dar@ tu }i cetea}te din valul în care ai scris din gura mea cuvântul Domnului,
auzând norodul în casa Domnului în zi de post. Înc@ }i tot Iuda auzând, carii vin din cet@]ile
sale, le vei ceti,
7. De cumva va c@dea rug@ciunea lor înaintea Domnului }i s@ se întoarc@ fie}tecarele
de la calea sa cea rea; mare urgie }i iu]ime iaste care au gr@it Domnul asupra norodului
acestuia”.
8. {i au f@cut Varuh, fiiul Nerii, dup@ toate || care îi poruncise Ieremie prorocul, cetind 437r
din carte cuvintele Domnului, în casa Domnului.
9. {i au fost în anul al cincilea a lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudei, în luna a
noua, au propoveduit postul înaintea Domnului tot norodu lui în Ierusalim }i a toat@
mul]imea carea cursease din cet@]ile Iudei în Ierusalim.
10. {i au cetit Varuh din carte cuvintele lui Ieremie în casa Domnului, în vistieriia Gamariei,
fiiului Safan scriitoriului, în u}a cea mai din sus, la întrarea por]ii ceii noao a casii Domnului,
auzind tot norodul.
11. {i auzind Mihei, fiiul Gamariei, fiiului Safan, toate cuvintele Domnului, din carte,
12. S-au pogorât în casa împ@ratului, la vistieriia scriitoriului, }i iat@ acolo toate c@peteniile
}edea: Elisama scriitoriul }i Dalasa, fiiul lui Semeiu }i Elnathan, fiiul lui Ahovor }i Gammarie,
fiiul lui Safan }i Sedechie, fiiul Hananiei, }i toate c@peteniile.
13. {i le-au vestit Mihei toate cuvintele care au auzit cetind Varuh din carte în urechile
norodului.
14. {i au trimis toate c@peteniile la Varuh pre Iudi, fiiul Nathaniei, fiiul lui Selemie, fiiului
Husi, zicând: „Cartea din care ai cetit auzind norodul, ia-o în mâna ta }i vino!” {i au luat
Varuh, fiiul Nerii, cartea în mâna sa }i au venit la ei.
15. {i au zis c@tr@ el: „{ezi }i cetea}te aceastea în urechile noastre!” {i au cetit Varuh în
urechile lor.
16. Deci, deac@ au auzit toate cuvintele, s-au mirat fie}tecarele c@tr@ aproapele s@u }i
au zis c@tr@ Varuh: „Trebuie s@ vestim împ@ratului toate cuvintele aceastea!”
17. {i l-au întrebat zicând: „Spune-ne cum ai scris toate cuvintele aceastea din gura lui”.
18. {i le-au zis Varuh: „Din gura sa gr@ia ca cetind c@tr@ mine toate cuvintele aceastea;
437v
}i eu | scriiam în carte cu cerneal@”.
19. {i au zis c@peteniile c@tr@ Varuh: „Mergi }i te ascunde tu }i Ieremie }i nime s@ }tie
unde sânte]i!”
20. {i au întrat la împ@ratul în pridvor; iar@ cartea o au încredin]at în vistierie lui Elisam
scriitoriului. {i au vestit, auzând, împ@ratului toate cuvintele.
21. {i au trimis împ@ratul pre Iudi s@ ia cartea carea, luându-o din vistieriia Elisamei
scriitoriului, o au cetit auzând împ@ratul }i toate c@peteniile carii sta împrejurul împ@ratului.
22. Iar@ împ@ratul }edea în casa cea de iarn@ în luna a noua. {i era pus@ o cr@ti]@ înaintea
lui, plin@ de c@rbuni.
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23. {i deac@ cetis@ Iudi trei foi}oare sau patru, o au t@iat cu cu]ita}ul scriitoriului }i o au
aruncat în focul care era pe cr@ti]@, pân@ ce s-au mistuit toat@ cartea de focul ce era în crati]@.
24. {i nu s-au temut, nici }-au t@iat vejmintele sale, împ@ratul }i to]i slujitorii lui, carii au
auzit toate cuvintele aceastea.
25. Îns@ Eliathan }i Dalaie }i Gamarie au zis împrotiv@ împ@ratului, s@ nu arz@ cartea; }i
nu i-au ascultat.
26. {i au poruncit împ@ratul lui Ieremeil, fiiului Ameleh, }i Saraie, fiiului Edriil, }i lui
Selemie, fiiului Avdeil, s@ prinz@ pre Varuh scriitoriul }i pre Ieremie prorocul; iar@ i-au
ascuns Domnul.
27. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul, dup@ ce arsease împ@ratul cartea
}i cuvintele care scrisease Varuh din gura lui Ieremie, zicând:
28. „Iar@} ia alt@ carte }i scrie într-însa toate cuvintele ceale dintâi, carele era în cartea
cea dintâi, carea o au ars Ioachim, împ@ratul Iudei.
29. {i c@tr@ Ioachim, împ@ratul Iudei, vei zice: «Aceastea zice Domnul: ‘Tu ai ars cartea
438r aceasta, zicând: C@ci ai scris într-însa vestind: ‘De n@||prazn@ va veni împ@ratul Vavilonului
}i va jefui locul acesta }i va face a înceta dintr-însul omul }i dobitocul?’
30. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul c@tr@ Ioachim, împ@ratul Iudii: ‘Nu va fi
dintr-însul cine s@ }az@ pre scaunul lui David; }i trupul lui s@ va arunca la z@duf zioa }i
la înghe]u noaptea.
31. {i voiu cerceta împrotiva lui }i împrotiva semin]iii lui }i împrotiva slujitorilor lui,
nedrept@]ile sale. {i voiu aduce preste ei }i preste l@cuitorii Ierusalimului }i preste oamenii
Iudii tot r@ul care am gr@it c@tr@ dân}ii }i n-au auzit’»”.
32. Iar@ Ieremie au luat alt@ cartea }i o au dat lui Varuh, fiiului Nerii scriitoriului, care
au scris într-însa, din gura lui Ieremie, toate cuvintele c@r]ii care arsease Ioachim, împ@ratul
Iudii, în foc. {i înc@ s-au mai adaos cuvinte cu mult mai multe decât fusease dintâi.
Cap 37
Sedechie lui Iehonie urmând, ceare s@ s@ roage pentru sine Ieremie; carele, l@sindu-s@
de haldei Ierusalimul pentru venirea oasteai lui faraon, prorocea}te c@ s@ vor întoarce haldeii
}i vor arde Ierusalimul; }i Ieremie din cetate ie}ind, b@tut în temni]@ s@ împinge; de unde, de
Sedechie sco]ându-s@, s@ ]ine în pridvorul temni]ii, îns@mnându-i-s@ prin zile o turt@ de pâine.

1.

438v

i au împ@r@]it împ@ratul Sedechie, fiiul lui Iosue, în locul lui Iehonie, fiiului
Ioachim, pre care l-au rânduit împ@rat Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului,
împ@ratul Iudei.
2. {i n-au ascultat el }i slujile lui }i norodul locului de cuvintele Domnului, care au gr@it
prin mâna lui Ieremie prorocului.
3. {i au trimis împ@ratul Sedechie pre Iuhal, fiiul | lui Selemie, }i pre Sofonie, fiiul lui Manasie
preotul, la Ieremie prorocul, zicând: „Roag@ pentru noi pre Domnul, Dumnezeul nostru!”
4. Iar@ Ieremie slobod umbla în mijlocul norodului, c@ nu-l trimisease în paza temni]ii.
Deci oastea lui Faraon au ie}it din Eghipt. {i auzind haldeii carii conocea Ierusalimul
veastea aceasta, s-au dep@rtat de Ierusalim.
5. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul, zicând:
6. „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «A}a ve]i zice împ@ratului Iudii, care v-au
trimis a M@ întreba: ‘Iat@, oastea lui Faraon, carea au ie}it spre ajutoriu voao, s@ va întoarce
în p@mântul s@u, în Eghipt.
7. {i s@ vor întoarce haldeii }i vor t@b@rî împrotiva cet@]ii ace}tiia; }i o vor prinde }i o
vor aprinde cu foc’».
8. Aceastea zice Domnul: »S@ nu v@ în}ela]i sufletele voastre zicând: ‘Ducându-s@, s@ vor
duce }i s@ vor dep@rta de la noi haldeii!’, c@ nu s@ vor duce!
9. {i de ve]i }i lovi toat@ oastea haldeilor carea t@b@rea}te asupra voastr@ }i vor fi r@ma}i
dintr-în}ii cariva r@ni]i, fie}tecarii din }atra sa s@ vor scula }i vor aprinde cetatea aceasta cu foc»”.
10. Deci, deac@ s@ dep@rtase oastea haldeilor de la Ierusalim pentru oastea lui Faraon,
11. Ie}it-a Ieremie din Ierusalim, s@ mearg@ la p@mântul lui Veniamin }i s@ împar]@ acolo
mo}iia înaintea cet@]eanilor.
12. {i, ajungând la poarta lui Veniamin, era acolo p@zitoriul por]ii pre rând, pe nume
Ierie, fiiul Selemiei, fiiul lui Hananie; }i au apucat pre Ieremie prorocul, zicând: „La haldei
fugi?”
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13. {i au r@spuns Ieremie: „Nu-i adev@rat, nu fug la haldei!” {i nu l-au auzit, ci au apucat
Ierie pre Ieremie }i l-au adus la c@petenii.
14. Pentru aceaea, mâniindu-s@ c@peteniile împrotiva lui Ieremie, b@tut l-au trimis în
temni]@, || care era în casa lui Ionathan scriitoriului; c@ el era mai-mare preste temni]@. 439r
15. Întrat-au dirept aceaea Ieremie în casa temni]ii }i în închisoare. {i au }ezut Ieremie
zile multe.
16. {i trimi]ind Sedechie împ@ratul, l-au dus }i l-au întrebat în casa sa în tain@; }i au zis:
„Gânde}ti c@ e cuvântul de la Domnul?” {i au zis Ieremie: „Iaste”. {i au zis: „În mânile
împ@ratului Vavilonului te vei da”.
17. {i au zis Ieremie c@tr@ împ@ratul Sedechie: „Ce am p@c@tuit ]ie }i slugilor tale, de m-ai
trimis în casa temni]ii?
18. Unde sânt prorocii vo}tri, carii v@ prorocea }i zicea: «Nu va veni împ@ratul Vavilonului
preste voi }i preste locul acesta»?
19. Acum, dar@, auzi, rogu-m@, Domnul mieu, împ@rate: fie priimit@ rug@ciunea mea
înaintea ta }i nu m@ trimite în casa lui Ionathan scriitoriului, s@ nu moriu acolo!”
20. Poruncit-au dar@ împ@ratul Sedechie s@ s@ dea Ieremie în pridvorul temni]ii }i s@ i
s@ dea pe zi o turt@ de pâine, f@r@ fiertur@, pân@ s@ vor sfâr}i toate pâinile din cetate. {i
au r@mas Ieremie în u}a temni]ii.
Cap 38
Ieremie, dându-s@ c@peteniilor de la împ@ratul, s@ trimite într-un loc tinos, de unde prin
Avdimelec sco]indu-s@ în pridvorul temni]ii, îndeamn@ pre împ@ratul s@ ias@ la haldei, c@
într-alt chip nici el va sc@pa de dân}ii, }i cetatea cu foc s@ va aprinde. {i poruncea}te
împ@ratul lui Ieremie ca s@ ]ie vorba aceasta în tain@.

1.

i au auzit Safatie, fiiul lui Mathan, }i Ghedelie, fiiul lui Fasur, }i Iuhal, fiiul
Semelii, }i Fasur, fiiul Melhiii, cuvintele care Ieremia gr@iia | c@tr@ tot norodul, 439v
zicând:
2. „Aceastea zice Domnul: *«Oricine va r@mânea în cetatea aceasta va muri de sabie }i
*Sus 21, 9.
de foame }i de cium@; iar@ cine va fugi la haldei va tr@i }i va fi sufletul lui s@n@tos }i viu».
3. Aceastea zice Domnul: «Dând s@ va da cetatea aceasta în mâna oastei împ@ratului
Vavilonului }i o va prinde»”.
4. {i au zis c@peteniile împ@ratului: „Rug@mu-ne s@ s@ ucig@ omul acesta, c@ deadins
sl@bea}te mânile b@rba]ilor osta}i, carii au r@mas în cetatea aceasta, }i mânile a tot norodul,
gr@ind c@tr@ ei dup@ cuvintele aceastea. C@ omul acesta nu caut@ pacea norodului acestuia,
ci r@ul!”
5. {i au zis împ@ratul Sedechie: „Iat@, el în mânile voastre iaste. C@ nici e slobod împ@ratului
a v@ t@g@dui ceva”.
6. Luat-au dar@ pre Ieremie }i l-au aruncat în lacul Melhiii, fiiului Amalic, care era înaintea
temni]ii. {i au slobozit pre Ieremie cu funile în lac, în care nu era ap@, ci tin@; }i s-au pogorât
Ieremie în noroiu.
7. {i au auzit Avdimelec ethiopeanul, om famen, care era în casa împ@ratului, c@ trimisease
pre Ieremie în lac. Iar@ împ@ratul }edea în poarta lui Veniamin.
8. {i au ie}it Avdimelec din casa împ@ratului }i au gr@it c@tr@ împ@ratul, zicând:
9. „Domnul mieu, împ@rate, r@u au f@cut oamenii ace}tia toate, oricarii au lucrat împrotiva lui
Ieremie prorocul, trimi]indu-l în lac, s@ moar@ acolo de foame; c@ nu mai sânt pâini în cetate”.
10. {i au poruncit împ@ratul lui Avdimelec ethtiopianului, zicând: „Ia cu tine de aici
440r
triizeaci de b@rba]i }i r@dic@ pre Ieremie prorocul din || lac, mai înainte de-a muri!”
11. {i luând Avdimelec cu sâne b@rba]i, au întrat în casa împ@ratului, carea era supt
pivni]@, }i au luat de-acolo postavuri vechi }i de demult, care putrezise, }i le-au slobozit la
Ieremie cu funile, în groap@.
12. {i au zis Avdimelec ethiopianul c@tr@ Ieremie: „Pune hainele ceaste vechi }i aceaste
t@iate }i putr@de supt cotul mânilor tale }i preste funi!” {i au f@cut Ieremie a}a.
13. {i au tras pre Ieremie cu funile }i l-au scos din lac. {i au r@mas Ieremie în pridvorul
temni]ii.
14. {i au trimis împ@ratul Sedechie }i au adus la sâne pre Ieremie prorocul, la a triia u}e
carea era în casa Domnului. {i au zis împ@ratul c@tr@ Ieremie: „Întrebu-te eu un cuvânt,
s@ nu ascunzi de la mine ceva!”
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15. {i au zis Ieremie c@tr@ Sedechie: „De voiu vesti ]ie, au nu m@ vei ucide? {i de-]i voiu
da sfat, nu m@ vei auzi”.
16. {i s-au jurat împ@ratul Sedechie lui Ieremie în tain@, zicând: „Viu e Domnul care
ne-au f@cut sufletul acesta, de te voiu ucide }i de te voiu da în mânile b@rba]ilor acestora,
carii caut@ sufletul t@u!”
17. {i au zis Ieremie c@tr@ Sedechie: „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui
Israil: «Purcezând de vei ie}i la c@peteniile împ@ratului Vavilonului, viu va fi sufletul t@u }i
cetatea aceasta nu s@ va aprinde cu foc; }i te vei mântui tu }i casa ta.
18. Iar@ de nu vei ie}i la c@peteniile împ@ratului Vavilonului, s@ va da cetatea aceasta în
mânile haldeilor }i o vor aprinde cu foc, }i tu nu vei sc@pa din mâna lor»”. |
19. {i au zis împ@ratul Sedechie c@tr@ Ieremie: „Grije am pentru jidovii carii au trecut la
haldei, s@ nu m@ dau în mânile lor }i s@ m@ bajocoreasc@”.
20. {i au r@spuns Ieremie: „Nu te vor da! Ascult@, rogu-m@, glasul Domnului, care eu
gr@iesc c@tr@ tine, }i bine va fi ]ie }i viu va fi sufletul t@u!
21. Iar@ de nu vei vrea a ie}i, acesta e cuvântul care mi-au ar@tat Domnul:
22. «Iat@, toate muierile care au r@mas în casa împ@ratului Iudii s@ vor scoate la c@peteniile
împ@ratului Vavilonului. {i eale vor zice: ‘Înceluitu-te-au }i te-au biruit oamenii t@i ce p@ciu]i;
îneacat-au în noroiu }i în lunecare picioarele tale }i s-au dep@rtat de la tine’.
23. {i toate muierile tale }i fiii t@i s@ vor scoate la haldei, }i nu vei sc@pa din mânile lor,
ci în mâna împ@ratului Vavilonului te vei prinde, }i cetatea aceasta o va arde cu foc»”.
24. {i au zis Sedechie c@tr@ Ieremie: „Nime s@ }tie cuvintele aceastea, }i nu vei muri.
25. Iar@ de vor auzi c@peteniile c@ am gr@it cu tine }i vor veni la tine }i vor zice ]ie: «Spune
noao, ce ai gr@it cu împ@ratul? Nu ne t@inui, }i nu te vom ucide! {i ce au gr@it cu tine
împ@ratul?»,
26. Vei zice c@tr@ dân}ii: «A}ternut-am eu rug@ciunile meale înaintea împ@ratului, s@ nu
porunceasc@ a m@ ucide în casa lui Ionathan }i acolo s@ moriu»”.
27. {i au venit toate c@peteniile la Ieremie }i l-au întrebat. {i le-au gr@it lor dup@ toate
cuvintele care poruncise lui împ@ratul; }i au încetat de c@tr@ el, c@ nimic@ nu s@ auzise.
28. {i au r@mas Ieremie în pridvorul temni]ii pân@ la zioa în carea s-au prins Ierusalimul.
{i au fost de s-au prins Ierusalimul.
Cap 39

441r

Ierusalimul prinzindu-s@ de împ@ratul Vavilonului, || împ@ratul Sedechie fugând, s@ prinde cu
c@peteniile împreun@, a c@ruia fii înaintea lui s@ omoar@ cu cei cinsti]i, }i lui i s@ scot ochii }i, legat, în
Vavilon s@ duce. Iar@ dup@ ce s-au r@sipit zidul Ierusalimului }i celeea alalte c@si cu foc aprinse, o parte a
ob}tii s@ duce în Vavilon }i o parte în Ierusalim s@ las@, iar@ Ieremie din pridvorul temni]ii s@ scoate.

1.

441v

n anul al noaolea a lui Sedechie, împ@ratului Iudei, în luna a zeacea, venit-au 4 Împ@r. 25, 1.
Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, }i toat@ oastea lui la Ierusalim }i o Jos 52, 4.
conocea.
2. Iar@ în anul al unspr@zeacelea a lui Sedechie, în luna a patra, în a cincea a lunii, s-au
de}chis cetatea,
3. {i au întrat to]i voivozii împ@ratului Vavilonului }i au }ezut în poarta din mijloc Nereghel,
Seresel, Semegarnav, Sarsahim, Ravsares, Nereghil, Sereser, Revmag }i to]i ceialal]i voivozii
împ@ratului Vavilonului.
4. {i dac@ i-au v@zut Sedechie, împ@ratul Iudei, }i to]i b@rba]ii osta}i, au fugit }i au ie}it
noaptea din cetate, prin calea gr@dinii împ@ratului }i prin poarta carea era între doao ziduri
}i au ie}it la calea pustiii.
5. {i i-au gonit oastea haldeilor }i au prins pre Sedechie în câmpul pustiii Ierihonului }i
prins l-au adus la Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, în Revlatha, carea iaste în
p@mântul Emath. {i au gr@it c@tr@ el judec@]i.
6. {i au ucis împ@ratul Vavilonului fiii lui Sedechie în Revlatha, în ochii lui. {i pre to]i
cinsti]ii Iudei i-au ucis împ@ratul Vavilonului.
7. {i ochii lui Sedechie i-au scos }i l-au legat cu peante, s@-l duc@ în Vavilon.
8. {i casa împ@ratului }i casa ob}tii le-au | aprins haldeii cu foc, }i zidul Ierusalimului l-au
surpat.
9. {i r@m@}i]ele norodului carii r@m@sease în cetate }i pribeagii carii fugise la el }i cei de
rând ai ob}tii, carii r@m@sease, i-au trecut Navuzardan, voivodul osta}ilor, în Vavilon.
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10. {i din gloata s@racilor, carii togma nimic nu avea, au slobozit Navuzardan, voievodul
osta}ilor, în p@mântul Iudii }i le-au dat vii }i jgheaburi în zioa aceaea.
11. {i poruncise Navuhodonozor, împ@ratul Vavilonului, pentru Ieremie, lui Navuzardan,
voievodului osta}ilor, zicând:
12. „Ia-l }i pune preste el ochii t@i }i nimica r@u s@-i faci; ci, precum va vrea, a}a s@-i faci!”
13. {i au trimis Navuzardan, voievodul oastei, }i Navusezvan }i Ravsares }i Nereghil }i
Seresir }i Revmag }i to]i mai-marii împ@ratului Vavilonului,
14. Au trimis }i au adus pre Ieremie din t@rna]ul temni]ii }i l-au dat lui Godolie, fiiului
Ahicam, fiiului Safam, s@ între în cas@ }i s@ l@cuiasc@ întru norod.
15. Iar@ c@tr@ Ieremie au fost cuvântul Domnului, când era închis în pridvorul temni]ii,
zicând:
16. „Mergi }i zi lui Avdimelec ethiopianului, zicând: «Aceastea zice Domnul oastelor,
Dumnezeul lui Israil: ‘Iat@, Eu voiu aduce cuvintele Meale preste cetatea aceasta spre r@u,
}i nu spre bine; }i vor fi înaintea ta în zioa aceaea.
17. {i te voiu slobozi în zioa aceaea – zice Domnul – }i nu te vei da în mânile oamenilor
r@i, de carii te înfrico}ezi.
18. Ci sco]ind te voiu mântui, }i de sabie nu vei c@dea, ci va fi ]ie sufletul t@u spre
442r
mântuire, || c@ întru Mine ai avut n@deajde’»”, zice Domnul.
Cap 40
Ieremie s@ las@ slobod a l@cui oriunde va vrea, carele împreun@ cu jidovii cei r@sipi]i au venit la
Godolia, cel mai mare preste r@m@}i]ele jidovilor. Care Godolie n-au vrut a auzi pre Iohanan,
care-l dojenea pentru Izmail, ce-i cerca moarte.

1.

uvântul care au fost c@tr@ Ieremie de la Domnul, dup@ ce s-au slobozit de la
Navuzardan, voievodul oastei din Rama, când l-au dus, legat cu lan]uri, în
mijlocul tuturor carii trecea din Ierusalim }i din Iudeia }i s@ ducea în Vavilon.
2. {i, luând voievodul oastei pre Ieremia, au zis c@tr@ el: „Domnul, Dumnezeul t@u, au
gr@it r@ul acesta preste locul acesta,
3. {i au adus }i au f@cut Domnul precum au gr@it, c@ a]i p@c@tuit Domnului }i n-a]i auzit
glasul Lui, }i s-au f@cut voao cuvântul acesta.
4. {i acum, iat@, te-am dezlegat ast@zi din lan]uri care sânt în mânile tale. De-]i place s@
vii cu mine în Vavilon, vino, }i voiu pune ochii miei preste tine. Iar@ de nu-]i place a veni
cu mine în Vavilon, r@mâi! Iat@, tot p@mântul înaintea ta iaste; care vei aleage }i înc@tro
va pl@cea ]ie s@ mergi, acolo mergi,
5. {i cu mine nu veni, ci l@cuia}te la Godolie, fiiul lui Ahicam, fiiului Safan, pre care l-au
pus mai-mare împ@ratul Vavilonului preste cet@]ile Iudii. L@cuia}te, dar@, cu el în mijlocul
norodului, sau oriînc@tro va pl@cea ]ie a mearge, mergi!”. {i i-au dat voievodul oastei
bucate }i daruri }i l-au slobozit.
6. {i au venit Ieremie la Godolie, fiiul lui Ahicam, în Masfath, }i au l@cuit cu el în mijlocul
norodului care r@m@sease pre p@mânt.
7. {i auzind to]i voievozii oastelor, carii | era r@sipi]i prin ]@ri, ei }i so]ii lor, c@ pusease 442v
împ@ratul Vavilonului mai-mare pre Godolie, fiiul lui Ahicam, preste p@mânt, }i cum c@-i
încredin]ase b@rba]ii }i muierile }i pruncii }i din s@racii p@mântului, carii nu fusease du}i
în Vavilon,
8. Au venit la Godolie, în Masfath, }i Ismail, fiiul lui Nathanie, }i Iahanan }i Ionathan,
fiii lui Carei, }i Sarei, fiiul Thanehumeth, }i fiii lui Ofi, carii era din Netofati, }i Iezonie, fiiul
Maahatii, ei }i oamenii lor.
9. *{i s-au jurat lor Godolie, fiiul lui Ahicam, fiiului Safan, }i so]iilor lor, zicând: „S@ nu v@
*4 Împ@ra]i 25,
24. teame]i a sluji haldeilor; l@cui]i pre p@mânt }i sluji]i împ@ratului Vavilonului }i bine v@ va fi.
10. Iat@, eu l@cuiesc în Masfath, s@ r@spunzu poruncii haldeilor carii s@ trimit la noi. Iar@
voi strânge]i culesul }i s@ceri}ul }i untul de lemn }i le ascunde]i în vasele voastre }i r@mâne]i
în cet@]ile voastre, care le ]ine]i”.
11. Ci }i to]i jidovii carii era în Moav }i între fiii Ammon }i în Idumeea }i în toate ]@râle,
auzând c@ dedease împ@ratul Vavilonului r@m@}i]e în Iudeea }i c@ pusease preste ei
mai-mare pre Godolie, fiiul lui Ahicam, fiiul lui Safan,
12. S-au întors, am zis, to]i jidovii din toate locurile din care fujise }i au venit în p@mântul
Iudei, la Godolie, în Masfath, }i au cules vin }i s@ceri}u mult foarte.
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13. Iar@ Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii oastei, carii fusease r@sipi]i prin ]@ri, au venit
la Godolie, în Masfath,
14. {i au zis lui: „S@ }tii c@ Vaalis, împ@ratul fiilor Ammon, au trimis pre Ismail, fiiul
Nathamiii, a lovi sufletul t@u”. {i n-au crezut lor Godolie, fiiul lui Ahicam.
443r
15. Iar@ Iohanan, fiiul Cariii, au zis c@tr@ Godolie, || deosebi în Masfath, gr@ind:
„Duce-m@-voiu }i voiu lovi pre Ismail, fiiul Nathaniii, nimene }tiind, s@ nu ucig@ sufletul
t@u }i s@ s@ r@sipeasc@ to]i jidovii carii s-au adunat la tine, }i vor peri r@m@}i]ele Iudei”.
16. {i au zis Godolie, fiiul lui Ahicam, c@tr@ Iohanan, fiiul Cariii: „S@ nu faci cuvântul
acesta, c@ minciun@ gr@ie}ti tu pentru Ismail!”
Cap 41
Ismail cu vicle}ug ucide pre Godolie, mai-marele, cu jidovii }i cu haldeii carii cu el era în
Masfath; }i pre al]i optzeaci omorând, au iertat zeace, carii zicea c@ au comoar@. {i, temându-s@,
Iohanan }i voievozii osta}ilor au fugit cu opt b@rba]i, slobozind norodul pre care prinsease
rob; }i to]i cei ce au r@mas socotesc a fugi în Eghipt de c@tr@ fa]a haldeilor.

1.

i au fost în luna a }eaptea; venit-au Ismail, fiiul Nathaniii, fiiul lui Elisama, din
s@mân]@ împ@r@teasc@, }i mai-marii împ@ratului }i zeace b@rba]i cu el, la
Godolie, fiiul lui Ahicam, în Masfath. {i au mâncat acolo pâini împreun@, în

Masfath.
2. {i s-au sculat Ismail, fiiul Nathaniii, }i zeace b@rba]i ce era cu el, }i au lovit pre Godolie,
fiiul lui Ahicam, fiiului Safan, cu sabie, }i l-au omorât, pre care-l f@cuse împ@ratul Vavilonului
mai-mare preste loc,
3. {i pre to]i iudeii carii era cu Godolie în Masfath, }i pre haldeii carii s-au aflat acolo, }i
pre b@rba]ii osta}i i-au lovit Ismail.
4. Iar@ a doao zi dup@ ce ucisease pre Godolie, nime înc@ }tiind,
5. Au venit oameni din Sihim }i din Silo }i din Samaria, b@rba]i optzeaci, cu barba ra}i }i
cu hainele t@iate }i lâncezi. {i daruri }i t@mâie avea în mân@, ca s@ aduc@ în casa Domnului.
443v
6. {i, ie}ind Ismail, fiiul Nathaniii, întru întâm|pinarea lor din Masfath, mergând }i
plâng@nd s@ ducea. Iar@ deac@ i-au întâmpinat, au zis c@tr@ ei: „Veni]i la Godolie, fiiul
Aficam!”
7. Carii venind la mijlocul cet@]ii, i-au ucis Ismail, fiiul Nathaniei, pe mijlocul lacului, el
}i oamenii carii era cu el.
8. Iar@ zeace b@rba]i s-au aflat între ei, carii au zis c@tr@ Ismail: „S@ nu ne ucizi, c@ avem
comoar@ în ]arin@, de grâu, de orzu, de untdelemn }i de miere!” {i au încetat }i nu i-au
omorât cu fra]ii s@i.
9. Iar@ lacul în care aruncase Ismail toate trupurile oamenilor carii i-au lovit pentru
Godolie, acela iaste care l-au f@cut împ@ratul Asa pentru Vaasa, împ@ratul lui Israil. Acela
l-au umplut Ismail, fiiul Nathaniii, cu cei uci}i.
10. {i robi au dus Ismail toate r@m@}i]ele norodului carii era în Masfath: featele împ@ratului
}i tot norodul care r@m@sease în Masfath, carii încredin]ase Navuzardan, voievodul oastei
lui Godolie, fiiului Ahicam. {i i-au prins Ismail, fiiul Nathaniii, }i s-au dus s@ treac@ la fiii lui
Ammon.
11. {i au auzit Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii osta}ilor carii era cu el, toat@ r@otatea
carea f@cuse Ismail, fiiul Nathaniii.
12. {i, luând to]i b@rba]ii, au purces s@ t@b@rasc@ împrotiva lui Ismail, fiiului Nathaniii,
}i l-au aflat la ape multe, care sânt în Gavaon.
13. {i deac@ au v@zut tot norodul care era cu Ismail pre Iohanan, fiiul Cariii, }i pre to]i
voivozii osta}ilor, carii era cu el, s-au veselit.
14. {i s-au întors tot norodul care prinsease Ismail în Masfath; }i, întorcându-s@, s-au dus
la Iohanan, fiiul Cariii.
15. Iar@ Ismail, fiiul Nathaniii, au fugit cu optzeaci de b@rba]i de la fa]a lui Iohanan }i
s-au dus la fiii lui Ammon. ||
444r
16. {i au luat Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii osta}ilor, carii era cu el, toate r@m@}i]ele
ob}tii care le întorsease de la Ismail, fiiul Nathaniii din Masfath, dup@ ce au lovit pre
Godolie, fiiul lui Ahicam, b@rba]i tari la r@zboiu, }i muierile }i pruncii }i famenii, pre carii
îi întorsease din Gavaon.
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17. {i s-au dus }i au }ezut nimernicind în Hamaam, care iaste lâng@ Vifleim, s@ mearg@
}i s@ între în Eghipt,
18. De c@tr@ fa]a haldeilor; c@ s@ temea de ei, c@ci c@ lovise Ismail, fiiul Nathaniii, pre
Godolie, fiiul Ahicam, pre care pusease împ@ratul Vavilonului mai-mare împ@ratul Iudei.
Cap 42
Trimis fiind Ieremie a s@ ruga }i a întreba pre Domnul pentru r@m@}i]ele jidovilor, r@spunde c@
s@ vor mântui de vor r@mânea în Iudeia; iar@ de vor fugi în Eghipt, to]i de sabie, de foame }i de
cium@ vor peri.

1.

i s-au apropiat to]i voievozii osta}ilor, }i Iohanan, fiiul Cariii, }i Iezonie, fiiul
Osaii, }i ceeaalalt@ ob}te, de la mic pân@ la mare,
2.
{i au zis c@tr@ Ieremie prorocul: „S@ caz@ rug@ciunea noastr@ înaintea ta }i
te roag@ pentru noi c@tr@ Domnul, Dumnezeul t@u, pentru toate r@m@}i]ele aceastea. C@
am r@mas pu]ini din mul]i, precum ochii t@i ne v@d.
3. {i s@ ne vesteasc@ Domnul, Dumnezeul t@u, calea prin carea s@ meargem }i cuvântul
care s@-l facem”.
4. {i au zis c@tr@ dân}ii Ieremie prorocul: „Auzit-am. Iat@, eu m@ rog c@tr@ Domnul,
Dumnezeul vostru, dup@ cuvintele voastre; tot cuvântul, orice-m va r@spunde, vi l-oi spune,
nici voiu t@inui de voi ceva”. |
5. {i ei au zis c@tr@ Ieremie: „Fie Domnul între noi martor adev@rului }i a credin]ii, de 444v
nu vom face dup@ tot cuvântul întru carele te-au tremis la noi Domnul, Dumnezeul t@u,
a}a vom face.
6. Acar bun e, acar r@u glasul Domnului, Dumnezeului nostru, la Carele te trimitem, vom
asculta, ca s@ ne fie bine când vom auzi glasul Domnului, Dumnezeului nostru”.
7. {i deac@ s-au umplut zeace zile, fost-au cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie.
8. {i au chemat pre Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii osta}ilor carii era cu el, }i tot
norodul, de la cel mai mic pân@ la cel mai mare,
9. {i au zis c@tr@ dân}ii: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, la Carele m-a]i trimis
s@ a}tern rug@ciunile voastre înaintea Lui:
10. «De ve]i r@mânea a}eza]i în locul acesta, v@ voiu zidi }i nu v@ voiu strâca; v@ voiu
s@di }i nu v@ voiu zmulge, c@ acum M-am mâng@iat preste r@ul ce v-am f@cut.
11. S@ nu v@ teame]i de c@tr@ fa]a împ@ratului Vavilonului, de carele voi sp@imânta]i v@
înfrico}a]i! S@ nu v@ teame]i de el – zice Domnul – c@ cu voi sânt Eu, ca s@ v@ mântuiesc
}i s@ v@ sco]u din mânile lui.
12. {i v@ voiu da mile }i v@ voiu milui }i v@ voiu face a l@cui în p@mântul vostru».
13. Iar@ de ve]i zice voi: «Nu vom l@cui în locul acesta, nici vom auzi glasul Domnului,
Dumnezeului nostru,
14. Zicând: Nicidecum, ci la p@mântul Eghiptului vom mearge, unde nu vom vedea
r@zboiu, }i r@sunare de trâmbi]@ nu vom auzi, }i foame nu vom r@bda, }i acolo vom
l@cui», ||
15. Pentru aceasta acum auzi]i cuvântul Domnului, r@m@}i]ele Iudei! Aceastea zice 445r
Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «De ve]i pune fa]a voastr@ s@ întra]i în Eghipt }i
ve]i întra s@ l@cui]i acolo,
16. Sabiia de carea v@ înfrico}a]i acolo v@ va apuca, în p@mântul Eghiptului, }i foametea
de carea v@ griji]i s@ va lipi de voi în Eghipt }i acolo ve]i muri.
17. {i to]i oamenii carii }-au pus fa]a s@ între în Eghipt s@ l@cuiasc@ acolo, vor muri de
sabie, de foame }i de cium@; nici unul dintr-în}ii va r@mânea, nici va sc@pa de c@tr@ fa]a
r@ului ce voiu aduce Eu preste ei».
18. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Precum s-au pornit iu]imea
Mea }i urgiia Mea preste l@cuitorii Ierusalimului, a}a s@ va porni urgiia Mea preste voi,
deac@ ve]i întra în Eghipt }i ve] fi spre jur@mânt }i spre mirare }i spre bl@st@m }i spre ocar@
}i nicidecum mai mult ve]i vedea locul acesta».
19. Cuvântul Domnului preste voi, r@m@}i]ele Iudei: «S@ nu întra]i în Eghipt! {tiind, ve]i
}ti c@ v-am m@rturisit ast@zi,
20. C@ v-a]i înceluit sufletele voastre; c@ voi m-a]i trimis la Domnul, Dumnezeul vostru,
zicând: ‘Roag@-te pentru noi c@tr@ Domnul, Dumnezeul nostru, }i dup@ toate, oricare va
zice ]ie Domnul, Dumnezeul nostru, a}a ne vestea}te }i vom face’».
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21. {i v-am vestit ast@zi, }i n-a]i auzit glasul Domnului, Dumnezeului vostru, despre toate
pentru carele m-au trimis la voi.
22. Acum, dar@, }tiind ve]i }ti c@ de sabie, de foame }i de cium@ ve]i muri, în locul la
care a]i vrut a întra s@ l@cui]i acolo”.
Cap 43 |
445v

R@m@}i]ele jidovilor, neauzând porunca Domnului, carea le spusease Ieremie, purced împreun@
cu Ieremie }i cu Varuh în Eghipt, unde a}ezat, Ieremie prorocea}te c@ împ@ratul Vavilonului va
jefui p@mântul cu idolii s@i }i-l va st@pâni.

1.

i au fost deac@ au plinit Ieremie, gr@ind c@tr@ norod, toate cuvintele Domnului,
Dumnezeului lor, pentru carele îl trimisease Domnul, Dumnezeul lor, la ei, toate
cuvintele aceastea,
2. Au zis Azarie, fiiul Osaii, Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i oamenii cei mândre]i, zicând c@tr@
Ieremie: „Minciun@ tu gr@ie}ti! Nu te-au trimis Dumnezeul nostru, zicând: «S@ nu întra]i
în Eghipt s@ l@cui]i acolo»,
3. Ci Varuh, fiiul Nerii, te îndeamn@ asupra noastr@, ca s@ ne dea în mânile haldeilor,
s@ ne ucig@ }i s@ ne treac@ în Vavilon!”
4. {i n-au auzit Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii osta}ilor }i tot norodul glasul Domnului,
s@ r@mâie în p@mântul Iudei,
5. Ci, luând Iohanan, fiiul Cariii, }i to]i voievozii osta}ilor pre toate r@m@}i]ele Iudei, carii
s@ întorsease dinspre toate neamurile la carele mainte fusease r@sipi]i, s@ l@cuiasc@ în
p@mântul Iudei,
6. Pre b@rba]ii, muierile }i pruncii }i featele împ@ratului }i tot sufletul care l@sase Navuzardan,
voievodul oastei, cu Godolie, fiiul lui Ahicam, fiiului Safan, }i pe Ieremie prorocul }i pre Varuh,
fiiul Nerii,
7. {i au întrat în p@mântul Eghiptului, c@ n-au ascultat de glasul Domnului. {i au venit
pân@ la Tafni.
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie în Tafni, zicând:
9. „Ia pietri mari în mâna ta }i le ascunde în groapa carea iaste supt zidul cel din coaste,
în poarta casii lui Faraon, în Tafni, v@zând oamenii jidovi. ||
10. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: Iat@,
446r
Eu voiu trimite }i voiu lua pre Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, sluga Mea. {i voiu
pune scaunul lui preste pietrele aceastea ce am ascuns }i va togmi scaunul s@u preste
eale;
11. {i, venind, va lovi p@mântul Eghiptului: pre carii în moarte, în moarte, }i pre carii
în robie, în robie, }i carii în sabie, în sabie!
12. {i va aprinde foc în bisearicile idolilor în Eghipt }i le vor arde }i-i va duce robi }i
s@ va acoperi p@mântul Eghiptului precum s@ acopere p@storiul cu pla}ca sa. {i va ie}i
de-acolo în pace.
13. {i va sf@rma ceale cioplite ale casii Soarelui, care sânt în p@mântul Eghiptului. {i
bisearicile dumnezeilor Eghiptului le va arde cu foc»”.
Cap 44
Jidovii, în Eghipt certa]i de Ieremie pentru închinarea de idoli, împietrit r@spund împreun@ cu
muierile lor c@ vor r@mânea întru închinarea de idoli cea învechit@; pre carii Ieremie îi vestea}te
c@ to]i de sabie }i de foame s@ vor mistui, }i împ@ratul Eghiptului s@ va da în mânile nepriiatinilor
s@i, }i p@mântul Eghiptului cu totul s@ va jefui.

1.

uvântul care au fost prin Ieremie c@tr@ to]i jidovii carii l@cuia în p@mântul
Eghiptului, ce l@cuia în Magdal }i în Tafnis }i în Nemfis }i în p@mântul Fatures,
zicând:
2. „Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «Voi a]i v@zut tot r@ul acesta ce
am adus preste Ierusalim }i preste toate cet@]ile Iudei. Iat@, s-au pustiit ast@zi }i nu este
într-însele l@cuitoriu,
3. Pentru r@otatea carea f@cuse de M-au chemat spre mânie }i s-au dus s@ jârtveasc@ }i
s@ cinsteasc@ pre dumnezei streini, carii nu-i }tiia }i ei }i voi }i p@rin]ii vo}tri.
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4. {i am trimis la voi pre toate slujile Meale, prorocii, de noapte sculându-M@, trimi]indu-i
446v
}i zicând: | ‘S@ nu face]i cuvântul ur@ciunii ace}tiia, care am urât!’
5. {i n-au auzit, nici au plecat ureachea sa s@ se întoarc@ de la r@ot@]ile sale }i s@ nu
slujasc@ dumnezeilor streini.
6. {i s-au a]i]at urgiia Mea }i iu]imea Mea }i s-au aprins în cetatea Iudei }i în uli]ele
Ierusalimului; }i s-au întors spre pustiire }i spre jefuire dup@ zioa aceasta».
7. {i acum aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: «C@ci voi face]i aceast@
mare r@otate împrotiva sufletelor voastre, ca s@ piar@ dintre voi b@rbatul }i muiarea, pruncul
}i sug@toriul din mijlocul Iudei, nici s@ s@ las@ voao ceva r@m@}i]e,
8. Înt@râtându-M@ cu lucrurile mânilor voastre, jârtvind dumnezeilor streini în p@mântul
Eghiptului, întru carele a]i întrat s@ l@cui]i acolo }i s@ peri]i }i s@ fi]i spre bl@st@m }i spre ocar@
tuturor limbilor p@mântului.
9. Au doar@ a]i uitat r@ot@]ile p@rin]ilor vo}tri }i r@ot@]ile împ@ra]ilor Iudei }i r@ot@]ile
muierilor ei }i r@ot@]ile voastre }i r@ot@]ile muierilor voastre, care au f@cut în p@mântul Iudei
}i în ]ânuturile Ierusalimului?
10. Nu s-au cur@]it pân@ la zioa aceasta }i nu s-au temut }i n-au umblat în leagea Domnului
}i întru poruncile Lui, care le-am dat înaintea voastr@ }i înaintea p@rin]ilor vo}tri».
11. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: *«Iat@, Eu voiu
*Amos 9, 4.
pune fa]a Mea între voi spre r@u }i voiu pierde pre tot Iuda.
12. {i voiu lua r@m@}i]ele Iudei, carii au pus fea]ele sale s@ între în Eghipt }i s@ l@cuiasc@
acolo; }i s@ vor s@vâr}i to]i în p@mântul Eghiptului. C@dea-vor de sabie }i de foame }i s@
vor mistui; de la cel mai mic pân@ la cel mai mare de sabie }i de foame vor muri. {i vor fi
spre jur@mânt }i spre minune }i spre bl@st@m }i spre ocar@.
13. {i voiu cerceta preste l@cuitorii p@mântului Eghiptului, precum am cercetat preste
447r
Ierusalim, || în sabie }i în foamete }i-n cium@.
14. {i nu va fi cine s@ scape }i s@ fie r@mas din r@m@}i]ele jidovilor carii merg s@ nimerniceasc@
în p@mântul Eghiptului }i s@ s@ întoarc@ în p@mântul Iudei, la care ei r@dic@ inimile sale, ca s@
s@ întoarc@ }i s@ l@cuiasc@ acolo. Nu s@ vor întoarce, f@r@ carii vor fugi»”.
15. {i au r@spuns lui Ieremie to]i oamenii, }tiind c@ jârtvesc muierile lor dumnezeilor
streini }i toate muierile a c@rora sta mul]ime mult@, }i tot norodul l@cuitorilor în p@mântul
Eghiptului, în Fatures, zicând:
16. „Cuvântul care ai gr@it c@tr@ noi în numele Domnului nu l-om auzi din tine,
17. Ci, f@când vom face to]i cuvântul care va ie}i din gura noastr@, s@ jârtvim împ@r@teasii
ceriului }i s@-i gust@m gust@ri, precum am f@cut noi }i p@rin]ii no}tri, împ@ra]ii no}tri }i
c@peteniile noastre, în cet@]ile Iudei }i în uli]ele Ierusalimului. {i ne-am s@turat de pâni, }i
bine era noao, }i r@u n-am v@zut.
18. Iar@ din vreamea aceaea, de când am început a sluji împ@r@teasii ceriului }i a-i gusta
gust@ri, ne lipsim de toate }i de foame ne-am mistuit.
19. Iar@ de jertvim noi împ@r@teasii ceriului }i-i gust@m gust@rile, au doar@ f@r@ b@rba]ii
no}tri i-am f@cut pl@cinte a o cinsti }i a-i gusta gust@ri?”
20. {i au zis Ieremie c@tr@ tot norodul împrotiva b@rba]ilor }i împrotiva muierilor }i
împrotiva a toat@ gloata, carii r@spunsease lui cuvânt, zicând:
21. „Au nu jirtva carea a]i jirtvit în cet@]ile Iudei, voi }i p@rin]ii vo}tri, împ@ra]ii vo}tri }i
c@peteniile voastre }i norodul p@mântului, de ace}tia }i-au adus aminte Domnul }i s-au
suit preste inima lui?
22. {i nu va mai putea Domnul suferi pentru r@otatea cugetelor voastre }i pentru ur@ciunile
care a]i f@cut. {i s-au f@cut p@mântul vostru spre pustiire }i spre mirare }i spre bl@st@m, c@ci
c@ nu e l@cuitoriu precum iaste zioa aceasta.
23. Pentru aceaea, c@ a]i jârtvit idolilor }i a]i p@c@tuit Domnului }i n-a]i auzit glasul
Domnului, }i în leagea }i în poruncile }i în m@rturiile Lui | n-a]i umblat, pentru aceaea v-au 447v
venit realele aceastea, precum iaste zioa aceasta!”
24. {i au zis Ieremie c@tr@ tot norodul }i c@tr@ toate muierile: „Auzi]i cuvântul Domnului,
tot Iuda carii sânte]i în p@mântul Eghiptului!
25. Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil, zicând: «Voi }i muierile voastre
a]i gr@it cu gura voastr@ }i cu mânile voastre a]i plinit, zicând: ‘S@ facem f@g@duin]ele
noastre care am f@g@duit, s@ jirtvim împ@r@tesii ceriului }i s@ gust@m gust@ri!’ Plinit-a]i
f@g@duin]ele voastre }i cu fapta le-a]i f@cut».
26. Pentru aceaea, auzi]i cuvântul Domnului tot Iuda, cei ce l@cui]i în p@mântul Eghiptului:
«Iat@, Eu M-am jurat în numele Mieu cel mare – zice Domnul – c@ nicidecum mai mult s@
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va chema numele Mieu din gura a tot omul jidov, ce zice: ‘Viu e Domnul Dumnezeu!’ în
tot p@mântul Eghiptului.
27. Iat@, Eu voiu priveghiia preste dân}ii spre r@u, }i nu spre bine. {i s@ vor sfâr}i to]i oamenii
Iudei, carii sânt în p@mântul Eghiptului, de sabie, de foame, pân@ de tot s@ vor mistui.
28. {i cei ce vor fugi de sabie s@ vor întoarce din p@mântul Eghiptului în p@mântul Iudei,
pu]âni oameni; }i vor }ti toate r@m@}i]ele Iudei, a celor ce într@ în p@mântul Eghiptului s@
l@cuiasc@ acolo, a cui cuvânt s@ plinea}te, al Mieu sau al lor.
29. {i acesta voao s@mn – zice Domnul – c@ cercetez Eu preste voi în locul acesta. S@
}ti]i c@ adev@rat s@ vor plini cuvintele Meale împrotiva voastr@ spre r@u».
30. Aceastea zice Domnul: «Iat@, Eu voiu da pre Faraon Efree, împ@ratul Eghiptului, în
mâna nepriiatinilor lui }i în mâna celor ce cearc@ sufletul lui, precum am dat pre Sedechie,
împ@ratul Iudei, în mâna lui Navohodonozor, împ@ratului Vavilonului, nepriiatinului s@u }i
a celui ce cerca sufletul lui»”.
Cap 45
Dumnezeu, prin Ieremia, mustr@ pre Varuh, c@ci s@ jeluia}te a avea dureare }i nu odihn@, îns@
în jefuirea celoralal]i lui i s@ f@g@duia}te mântuire. ||

448r

1.

uvântul care au gr@it Ieremie prorocul c@tr@ Varuh, fiiul Nerii, deac@ au scris
cuvintele aceastea în carte din gura lui Ieremie în anul al patrulea a lui
Ioachim, fiiul lui Iosie, împ@ratului Iudei, zicând:
2. „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil, c@tr@ Varuh:
3. «Zis-ai: ‘Amar mie, mi}elului, c@ au adaos Domnul dureare durerii meale! Ostenitu-m-am
întru suspinul mieu }i odihn@ n-am aflat!’»
4. Aceastea zice Domnul: «A}a vei zice c@tr@ el: ‘Iat@, pre carii i-am zidit, Eu îi strâc; }i
pre carii i-am s@dit, Eu îi zmulg, }i tot p@mântul acesta.
5. {i tu cau]i ]ie lucruri mari? S@ nu cau]i! C@ iat@, Eu voiu aduce r@otate preste tot
p@mântul – zice Domnul – }i voiu da ]ie sufletul t@u spre mântuire întru toate lucrurile, ori
la care vei mearge’»”.
Cap 46
Domnul, prin Ieremie, lui Faraon }i Eghiptului vestea}te pustiirea carea o va aduce Navohodonozor.
Iar@ jidovilor }i fiilor lui Israil, mâng@iare, apoi }i slobozenie; }i tuturor limbilor c@tr@ carele
Dumnezeu îi lep@dase, jefuire.

1.
2.

448v

are au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul împrotiva neamurilor;
c@tr@ Eghipt asupra oastei lui Faraon Nehaon, împ@ratului Eghiptului, care era
lâng@ râul Eufrathului, în Harcan, pre care l-au lovit Navohodonozor, împ@ratul
Vavilonului, în al patrulea an al lu Ioachim, fiiului Iosie, împ@ratului Iudei:
3. „G@ti]i pav@za }i hasta }i purceade]i la r@zboiu!
4. Înh@ma]i caii }i înc@leca]i c@l@ra}ii! Sta]i în coifuri, netezi]i l@ncile, îmbr@ca]i-v@ cu plato}e!
5. Ce dar@? V@zutu-i-am sp@imânta]i }i întorcând dosul; pre cei tari ai lor t@ia]i. Fugit-au
degrab@, nici s-au uitat înd@r@pt; groaz@ de pretutindini” zice Domnul.
6. „Nu fug@ cel iute, nici gândeasc@ c@ s@ va mântui cel tare! La crive]u, lâng@ râul
Eufrathului, învin}i | au fost }i au c@zut.
7. Cine e acesta ce s@ suie ca un râu }i ca a râurilor s@ umfl@ valurile lui?
8. Eghiptul ca râul s@ suie }i ca râurile s@ vor cl@ti valurile lui }i va zice: «Suindu-m@, voiu
acoperi p@mântul; pierde-voiu cetatea }i l@cuitorii ei!»
9. Înc@leca]i pe cai }i s@lta]i în c@ru]e }i purceaz@ cei tari, Ethiopia }i lidiii ]iind pav@za }i
lidiii apucând }i aruncând s@ge]ile!”
10. Iar@ zioa aceaea a Domnului, Dumnezeului oastelor, zioa izbândirii, s@ ia izbând@
de neprietinii S@i; îmbuca-i-va sabia }i s@ va s@tura }i s@ va îmb@ta de sângele lor. C@ jirtva
Domnului, Dumnezeului oastelor, în p@mântul crive]ului, lâng@ râul Eufrathului.
11. „Suie-te în Galaad }i ia r@}in@, fecioar@, fata Eghiptului; în z@dar înmul]e}ti leacurile,
vindecare nu va fi ]ie.
12. Auzit-au neamurile n@p@stuirea ta }i urlarea ta au umplut p@mântul; c@ cel tare s-au
lovit în cel tare, }i amândoi a}ijderea au c@zut”.
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13. Cuvântul care au gr@it Domnul c@tr@ Ieremie prorocul despre aceaea c@ va veni
Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, }i va lovi p@mântul Eghiptului:
14. „Vesti]i Eghiptului }i auzit@ face]i în Magdal }i s@ r@sune în Memfis }i în Tafnis, zice]i:
«St@i }i te g@tea}te, c@ va îmbuca sabiia ceale ce sânt împrejurul t@u».
15. C@ci s-au putr@zit cel tare al t@u? N-au st@tut, c@ Domnul l-au surpat.
16. Înmul]it-au pre cei ce c@dea }i au c@zut omul c@tr@ aproapele s@u. {i vor zice: «Scoal@ }i s@
ne întoarcem la norodul nostru }i la p@mântul na}terii noastre, de c@tr@ fa]a sabiii porumbi]ei!»
17. Chema]i numele lui Faraon, împ@ratului Eghiptului: «Gâlceav@ au adus vreamea».
18. Viu sânt Eu (zice Împ@ratul, Domnul oastelor numele Lui) c@, precum Thavorul în
mun]ii }i ca Carmilul în mare, va veni. ||
19. Vase de mutare f@-]i ]ie, l@cuitoare, fata Eghiptului; c@ Menfis spre pustiire va fi }i s@ 449r
va p@r@si }i nel@cuit va fi.
20. Junincea aleas@ }i înfrâms@}at@, Eghiptul; împung@toriu de la crive]u va veni ei.
21. {i slujile ei, carii petrecea în mijlocul ei, ca ni}te vi]ei îngr@}a]i s-au întors }i au fugit
împreun@, nici au putut sta; c@ zioa uciderii au venit preste ei, vreamea cercet@rii lor.
22. Glasul lui ca de aram@ va suna; c@ cu oastea vor gr@bi }i cu s@curi vor veni, ca cum
ar t@ia leamne.
23. T@iat-au dumbrava ei – zice Domnul – carea nu s@ poate num@ra; înmul]itu-s-au mai
mult decât l@custele }i nu iaste lor num@r.
24. Turburatu-s-au fata Eghiptului }i s-au dat în mânile norodului crive]ului”.
25. Zis-au Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Iat@, Eu voiu cerceta preste gâlceava
Alexandriei }i preste Faraon }i preste Eghipt }i preste dumnezeii lui }i preste împ@ra]ii lui
}i preste Faraon }i preste cei ce n@d@jduiesc într-însul.
26. {i-i voiu da în mânile celor ce caut@ sufletul lor }i în mânile lui Navohodonozor, împ@ratului
Vavilonului, }i în mâna slujilor lui. {i dup@ aceastea s@ va l@cui ca în zilele dintâiu – zice Domnul.
27. *{i tu nu te teame, sluga Mea, Iacov, }i nu te sp@imânta, Israile! C@ iat@, Eu te voiu
*Isaie 43, 1
44, 2. mântui de departe }i s@mân]a ta din p@mântul robiii tale; }i s@ va întoarce Iacov }i s@ va
odihni }i va spori. {i nu va fi cine s@-l înfrico}aze.
28. {i tu s@ nu te temi, sluga Mea, Iacov – zice Domnul – c@ Eu sânt cu tine, c@ Eu voiu
mistui toate limbile c@tr@ carele te-am lep@dat. Iar@ pre tine nu te voiu mistui, ci te voiu
certa întru judecat@, nici ca unui nevinovat voiu ierta ]ie”.
Cap 47
Jefuirea Palistinii, a Tirului, a Sidonului, a Gazei }i a A}calomului s@ vestea}te. |

are au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul împrotiva palestineanilor, mai 449v
înainte de-a bate Faraon pre Gaza.
2.
Aceastea zice Domnul: „Iat@, ape s@ suie de la crive] }i vor fi ca r@pejunea ce
s@ vars@; }i vor acoperi p@mântul }i plinirea lui, cetatea }i l@cuitorii ei. Strâga-vor oamenii
}i vor urla to]i l@cuitorii p@mântului,
3. De c@tr@ sunetul pompei armelor }i a osta}ilor ei, de c@tr@ cl@tirea c@ru]elor ei }i de
mul]imea roatelor ei. Nu s-au uitat p@rin]ii la fii, cu mânile sl@b@nogite,
4. Pentru venirea zilii în carea s@ vor jefui to]i filisteii }i s@ va r@sipi Tirul }i Sidonul, cu to]i
ceialal]i ajutorii s@i, c@ au jefuit Domnul pre filistei, r@m@}i]ele ostrovului de la Capadochia.
5. Venit-au ple}uire preste Gaza, t@cut-au Ascalomul }i r@m@}i]ele v@liilor. Pân@ când te
vei t@ia?
6. «O, sabia Domnului, pân@ când nu încetezi? Într@ în teaca ta, stâmp@r@-te }i taci!»
7. Cum va înceta, deac@ Domnul i-au poruncit asupra Ascalomului }i asupra ]inuturilor
lui de c@tr@ mare, }i acolo i-au vestit?”
1.

Cap 48
Vestea}te Domnul jefuirea Moavului }i a tuturor cet@]ilor lui, ci mai pre urm@ robiia lor o va
u}ura. Bl@st@mat s@ zice cel ce face lucrul Domnului viclenea}te }i sabia sa de sânge oprea}te.

1.

@tr@ Moav aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Vai preste
Navo, c@ s-au jefuit }i s-au turburat; prinsu-s-au Cariathaim, turburatu-s-au cea
tare } i au tremurat.
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2. Nu mai iaste bucurie în Moav, împrotiva lui Hesevon. Gândit-au r@u: «Veni]i s@ o
pierdem din neam!» T@când, dar@, vei t@cea }i va urma dup@ tine sabia. ||
450r
3. Glasul strâg@rii din Oronaim, jefuire }i zdrobire mare!
4. Zdrobitu-s-au Moav, vesti]i strâgare pruncilor ei.
5. C@ prin sui}ul Luithului plângând s@ va sui întru plângere. C@ în pogorâ}ul Oronaim
vr@jma}ii au auzit urlatul sf@rm@rii:
6. «Fugi]i, mântui]i sufletele voastre; *}i ve]i fi ca miri]ele în pustie!»
7. C@ pentru aceaea, c@ ai avut n@deajdea în t@riile tale }i în vistieriile tale, }i tu te vei
prinde. {i s@ va duce Hamos în robie, preo]ii lui }i c@peteniile lui împreun@.
8. {i va veni pr@d@toriul la toate cet@]ile }i nici o cetate s@ va mântui. {i vor peri v@ile }i
s@ vor r@sipi câmpiile, c@ au zis Domnul.
9. Da]i floarea lui Moav, c@ înflurind va ie}i }i cet@]ile lui pustie vor fi }i nel@cuite.
10. Bl@st@mat e cel ce face lucrul Domnului viclenea}te }i bl@st@mat e cel ce oprea}te
sabia sa de sânge.
11. Roditoriu au fost Moav din tinerea]ele sale }i s-au odihnit în drojdiile sale; nici s-au
v@rsat dintr-un vas într-altul, }i în robie nu s-au dus. Pentru aceaea au r@mas gustul lui
într-însul, }i mirosul lui nu s-au schimbat.
12. Pentru aceaea, iat@ zile vin – zice Domnul – }i voiu trimite lui rânduitoriu }i a}tern@tori
de plosculi]@, }i-l vor a}tearne, }i vasele lui le vor de}erta, }i plosculi]ele lor le vor zdrobi.
13. {i s@ va turbura Moav de Hamos, *precum s-au turburat casa lui Israil de Veathil,
în carea avea n@deajde.
14. Cum zice]i: «Tari sântem }i b@rba]i vârto}i la r@zboiu?»
15. Jefuitu-s-au Moav }i cet@]ile ei le-au t@iat. {i ale}ii, tinerii ei, s-au pogorât spre ucidere,
zice Împ@ratul, Domnul oastelor e numele Lui.
16. Aproape iaste perirea lui Moav s@ vie. {i r@ul lui degrab@ foarte va alerga. |
450v
17. Mâng@ia]i-l to]i carii sânte]i împrejurul lui, }i to]i cei ce }ti]i numele lui zice]i: «Cum
s-au frâmt varga cea mare, toiagul cel sl@vit!»
18. Pogoar@-te din slav@ }i }ezi în seate, l@ca}ul featei lui Divon; c@ jefuitoriul Moav s-au
suit la tine, r@sipit-au t@riile tale.
19. În cale st@i }i privea}te l@ca}ul lui Aroer; întreab@ pre cel ce fuge, }i celui ce au sc@pat
zi: «Ce s-au întâmplat?»
20. Turburatu-s-au Moav, c@ e legat. Urla]i }i strâga]i, vesti]i în Arnon c@ s-au jefuit Moav.
21. {i judecat@ au venit la p@mântul câmpiii, preste Helon }i preste Iasa }i preste
Mefaath,
22. {i preste Divon }i preste Navon }i preste casa Devlathaim,
23. {i preste Cariathaim }i preste Vethgamul }i preste Vethmaon,
24. {i preste Carioth }i preste Vosra }i preste toate cet@]ile p@mântului Moav, care departe
}i care aproape sânt.
25. T@iatu-s-au cornul lui Moav, }i bra]ul lui s-au zdrobit, zice Domnul.
26. Îmb@ta]i-l, c@ împrotiva Domnului s-au r@dicat, }i va izbi mâna lui Moav în borâtul
s@u }i va fi spre bajocur@ }i el.
27. C@ au fost spre bajocur@ ]ie, Israil, ca când între furi l-ai fi aflat. Deci pentru cuvintele
tale, care ai gr@it împrotiva lui, rob te vei duce.
28. L@sa]i cet@]ile }i l@cui]i în piatr@, l@cuitorii lui Moav! {i fi]i ca porumbi]a ce face cuib
în fundul gurii gaurii.
29. *Auzit-am mândriia lui Moav; mândru e foarte, în@l]imea lui }i trufiia }i mândriia }i
în@l]imea inimii lui.
30. Eu }tiu – zice Domnul – f@liia lui }i cum c@ nu e dup@ ea putearea ei, nici dup@ cât
putea s-au silit a face. ||
451r
31. Pentru aceaea, preste Moav va urla }i la tot Moavul voiu strâga c@tr@ oamenii zidului
de p@mânt ce s@ tânguiesc.
32. De plângerea lui Iazer voiu plânge ]ie, viia Savama; odrazlele tale au trecut mare,
pân@ la mare Iaz@r au ajuns. Preste s@ceri}ul t@u }i culesul t@u tâlhariul au n@v@lit.
33. *Luatu-s-au veselia }i bucuriia din Carmil }i din p@mântul Moav, }i vinul din teascuri
l-am luat. Nicidecum c@lc@toriul de struguri va cânta obicinuita chiuire.
34. Din strâgarea lui Hezevon pân@ la Eleale }i Iasa, dat-au glasul s@u, din Segor pân@
la Oronaim giunincea tretin@. {i apele Nemrimului reale vor fi foarte.
35. {i voiu lua din Moav – zice Domnul – pre cel ce aduce întru ceale înalte }i pre cel ce
jârtvea}te dumnezeilor lui.
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36. Pentru aceaea, inima Mea c@tr@ Moav ca fluierele va r@suna, }i inima Mea c@tr@
oamenii zidului de p@mânt va da sunetul fluierelor, c@ mai mult au f@cut decât au putut,
pentru aceaea au perit.
37. *C@ tot capul ple}ug }i toat@ barba ras@ va fi. În toate mânile leg@tur@ }i preste tot
*Isaie 15, 2.
Ezec. 7, 18. dosul târsin@.
38. Preste toate acoperi}ele lui Moav }i în uli]ele ei, toat@ plângerea; c@ am sf@rmat pre
Moav ca pre un vas netrebnic, zice Domnul.
39. Cum e biruit }i s-au v@ietat! Cum au lep@dat cerbicea Moav }i s-au ru}inat, }i va fi
Moav spre ocar@ }i spre pild@ tuturor împrejurul s@u.
40. Aceastea zice Domnul: «Iat@, ca pajura va zbura }i va întinde arepile sale c@tr@ Moav.
41. Prinsu-s-au Carioth }i t@riile s-au apucat. {i va fi inima celor tari a lui Moav în zioa
aceaea ca inima muierii ce na}te. |
451v
42. {i va înceta Moav a fi norod; c@ împrotiva Domnului s-au f@lit.
43. Spaim@ }i groap@ }i curs@ preste tine, o, l@cuitoriul lui Moav, zice Domnul.
44. *Cine va fugi de c@tr@ fa]a spaimii va c@dea în groap@; }i cine s@ va sui din groap@,
*Isaie 24, 18.
s@ va prinde de curs@. C@ voiu aduce preste Moav anul cercet@rii lor, zice Domnul.
45. În umbra lui Hesevon au st@tut, din curs@ fugând. C@ foc au ie}it din Hesevon }i
v@paie din mijlocul Sionului; }i va îmbuca partea lui Moav }i crea}tetul fiilor gâlceava.
46. Amar ]ie, Moav, perit-ai, norodule Hamos! C@ s-au prins fiii t@i }i featele tale spre
robie.
47. {i voiu întoarce robiia lui Moav în zilele ceale mai de pre urm@»”, zice Domnul. Pân@
aici judec@]ile lui Moav.
Cap 49
Pustiirea lui Ammon, Idumeii, a Damascului, Chidariului }i a împ@r@]iilor Asur }i Elam s@
vestea}te. Iar@ robiia fiilor Ammon }i Elam mai pre urm@ s@ va slobozi.

1.

@tr@ fiii lui Ammon a ceastea zice Domnul: „Au nu sânt fiii lui Israil, au
mo}tean nu e lui? Pentru ce, dar@, cu mo}tenire au st@pânit Melhom pre
Gad, }i norodul lui în cet@]ile lui au l@cuit?
2. Pentru aceaea, iat@, zile vin – zice Domnul – }i auzit voiu face preste Ravathul fiilor
lui Ammon sunetul r@zboiului; }i va fi spre gâlceav@ r@sipit@, }i featele ei cu foc s@ vor
aprinde. {i va st@pâni Israil pre st@pânitorii s@i, zice Domnul.
3. Url@ Hesevon c@ s-au jefuit Hai. Strâga], featele Ravathului, încinge]i-v@ cu târsine,
plânge]i }i încungiura]i prin garduri! C@ Melhom spre robie s@ va duce; preo]ii ei }i c@peteniile
ei împreun@. ||
4. Ce te f@le}ti în v@li? Curs-au valea ta, fat@ jinga}e, carea n@d@jduiai în comoar@le tale 452r
}i ziceai: «Cine va veni la mine?»
5. Iat@, Eu voiu aduce asupra ta groaz@ – zice Domnul, Dumnezeul oastelor – de la to]i
carii sânt împrejurul t@u. {i v@ ve]i r@sipi fie}tecarii de la vedearea voastr@; nici va fi cine
s@ adune pre cei ce fug.
6. {i dup@ aceastea voiu face a s@ înturna robii fiilor Ammon”, zice Domnul.
7. C@tr@ Idumeea, aceastea zice Domnul oastelor: „Au nu mai iaste în]elepciune în
Theman, perit-au sfatul de la fii, netreabnic@ s-au f@cut în]elepciunea lor?
8. Fugi]i }i întoarce]i dosul, pogorâ]i-v@ în pe}ter@, l@cuitorii lui Dedan; c@ perirea lui Isav
am adus preste el, vreamea cercet@rii lui.
9. De-ar fi venit culeg@torii preste tine, n-ar fi l@sat un strugure; furii de noaptea de ar fi
r@pit, cât le-ar fi destul.
10. Iar@ Eu am deascoperit pre Esav, dezv@lit-am ascunsele lui }i nu s@ va putea t@inui.
Jefuitu-s-au s@mân]a lui }i fra]ii lui }i vecinii lui, }i nu va fi.
11. Las@ s@racii t@i. Eu îi voiu face a tr@i, }i v@duvele tale în Mine vor n@d@jdui”.
12. C@ aceastea zice Domnul: „Iat@, c@rora nu era judecata, s@ bea p@harul, bând l-or
bea. {i tu ca o vinovat@ te vei l@sa. Nu vei fi nevinovat@, ci bând vei bea.
13. C@tr@ Mine însumi M-am jurat – zice Domnul – c@ spre pustiire }i spre ocar@ }i spre
batjocur@ }i spre bl@st@m va fi Vosra. {i toate cet@]ile ei vor fi spre pustiiri veacinice”.
14. *Auzit-am auzit de la Domnul }i sol c@tr@ limbi s-au trimis: „Aduna]i-v@ }i veni]i |
*Avdie 1, 1.
împrotiva ei, }i s@ ne scul@m spre r@zboiu!
452v
15. C@ iat@, mititel te-am dat în neamuri, nesocotit între oameni.
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16. Trufiia ta te-au în}elat }i mândriia inimii tale, cel ce l@cuie}ti în crep@turi de piatr@ }i
te sile}ti a apuca n@l]imea dealului. *Dac@ vei în@l]a ca pajora cuibul t@u, de acolo te voiu
trage, zice Domnul.
17. {i va fi Idumeea pustie; tot care va treace printr-însa s@ va mira }i va }uiera preste
toate ranele ei.
18. *Precum s-au surpat Sodomul }i Gomorul }i vecinile lui – zice Domnul – nu va l@cui
acolo om }i nu va mo}teni într-însa fiiu omenesc.
19. *Iat@, ca leul s@ va sui din mândriia Iordanului la frumsea]ea cea vârtoas@. C@ degrab@
l-oiu face a alerga la ea. {i cine va fi alesul pre carele s@-l pui preste ea? C@ cine e aseaminea
Mie }i cine M@ va suferi? *{i cine e p@storiul acesta, carele s@ stea împrotiva fea]ii Meale?”
20. Pentru aceaea auzi]i sfatul Domnului, care au f@cut despre Edom, }i gândurile lui,
care au gândit despre l@cuitorii Theman: „De nu-i vor oborî cei mici ai turmei, de nu vor
r@sipi cu ei l@ca}ul lor,
21. De glasul c@derii lor s-au cl@tit p@mântul. Strâgarea glasului ei s-au auzit în Marea Ro}ie.
22. Iat@, ca pajora s@ va sui }i va zbura, întinde-va arepile sale preste Vosran. {i va fi
inima celor tari ai Idumeii în zioa aceaea ca inima muierii ce na}te”.
23. C@tr@ Damasc: „Turburatu-s-au Emath }i Arfad, c@ auzire rea foarte au auzit;
turburatu-s-au în mare. Pentru grijea nu s-au putut odihni.
24. Sl@bit-au Damascul, întorsu-s-au spre fug@, groaza l-au cuprins. Strâmtoare }i dureri
453r || l-au ]inut ca pre ceea ce na}te.
25. Cum au p@r@sit cetatea cea l@udat@, cetatea cea de veselie!
26. Pentru aceaea vor c@dea tinerii ei în uli]ele ei; to]i b@rba]ii osta}i vor t@cea în zioa
aceaea, zice Domnul oastelor.
27. „{i voiu aprinde foc în zidul Damascului }i va îmbuca }an]urile lui Venadad”.
28. C@tr@ Chidar }i c@tr@ împ@r@]iile lui Asur, care le-au b@tut Navohodonozor, împ@ratul
Vavilonului, aceastea zice Domnul: „Scula]i-v@ }i v@ sui]i la Chidar }i jefui]i pre fiii r@s@ritului!
29. {i corturile lor }i turmele lor le vor prinde, pieile lor }i toate vasele lor }i c@milele lor
le vor lua loru}i; }i vor chema preste ei groaz@ prinprejur.
30. Fugi]i, duce]i-v@ sârguind, în pe}teri }ede]i, cei ce l@cui]i în Asur – zice Domnul – c@
au f@cut sfat asupra voastr@ Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, }i au gândit asupra
voastr@ gânduri.
31. Scula]i-v@, sui]i-v@ la neam a}ezat }i care l@cuia}te f@r@ grije – zice Domnul – nici u}i,
nici încuietori au; sânguri l@cuiesc.
32. {i vor fi c@milele lor spre r@pire }i mul]imea dobitoacelor spre prad@. {i voiu r@sipi întru tot
vântul carii sânt tun}i în coam@ }i din tot hotarul lor voiu aduce perire preste ei, zice Domnul.
33. {i va fi Asur spre l@cuirea b@laurilor, pustie pân@ în veac; nu va r@mânea acolo om,
nici o va st@pâni fiiul omului”.
34. Care au fost cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul asupra lui Elam, în începutul
împ@r@]iii lui Sedechie, împ@ratului Iudei, zicând:
35. „«Aceastea zice Domnul oastelor: „Iat@, Eu voiu frânge arcul lui Elam }i voi lua t@riia lor
36. {i voi duce asupra lui Elam patru vânturi de la | patru b@t@ile ceriului; }i-i voiu
453v
vântura spre toate vânturile aceastea. {i nu va fi neam la care s@ vie pribegii lui Elam.
37. {i a s@ sp@imânta voiu face pre Elam înaintea nepriiatinilor s@i }i întru vederea celor
ce caut@ sufletul lor. {i voiu aduce preste ei r@u, în mânia iu]imii Meale – zice Domnul –
}i voiu trimite dup@ ei sabie, pân@ când îi voiu sf@r}i.
38. {i voiu pune scaunul Mieu în Elam }i voiu pierde de acolo împ@ra]ii }i c@peteniile,
– zice Domnul.
39. Iar@ în zilele ceale mai de pre urm@ voiu face a s@ întoarce robii lui Elam»”, zice Domnul.
Cap 50
Vavilonul care n@c@ja}te în robie fiii lui Israil, ace}tia în p@mântul s@u fericit întorcându-s@, de
tot s@ va jefui de la împ@ra]ii crive]ului.

1.

uvântul care au gr@it Domnul despre Vavilon }i despre p@mântul haldeilor,
prin mâna lui Ieremie prorocul:
2.
„Vesti]i între neamuri }i auzit face]i! Lua]i s@mn, propovedui]i }i s@ nu t@inui]i,
zice]i: «Prinsu-s-au Vavilonul, turburatu-s-au Vil, vinsu-s-au Merodah, ru}inatu-s-au ceale
cioplite ale lui, biruitu-s-au idolii lor».
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CAP 50

3. C@ s-au suit împrotiva lui neam de la crive], care va pune p@mântul lui spre pustiire.
{i nu va fi cine s@ l@cuiasc@ într-însul, de la om pân@ la dobitoc. {i s-au cl@tit }i s-au dus.
4. În zilele acealea }i în vreamea aceaea – zis-au Domnul – veni-vor fiii lui Israil, ei }i
fiii Iudei împreun@. Umblând }i plângând vor sârgui }i pre Domnul Dumnezeul s@u vor
c@uta.
5. În Sion vor întreba calea, aici fa]a lor, veni-vor }i s@ vor adaoge la Domnul cu leg@tur@
veacinic@, carea cu nice o uitare s@ va }tearge. ||
6. Turm@ pierdut@ s-au f@cut norodul Mieu. P@storii lor i-au în}elat pre ei }i i-au f@cut a 454r
r@t@ci în mun]i; din munte în m@gur@ au trecut, uitatu-s-au de culcu}ul s@u.
7. To]i carii i-au aflat i-au mâncat }i vr@jma}ii lor au zis: «N-am p@c@tuit pentru ceia ce
au p@c@tuit Domnului podoabei drept@]ii }i a}tept@rii p@rin]ilor lor Domnului».
8. Dep@rta]i-v@ din mijlocul Vavilonului }i din p@mântul haldeilor ie}i]i }i fi]i ca iezii
înaintea turmei.
9. C@, iat@, Eu de}tept }i voiu aduce în Vavilon adunarea neamurilor celor mari din
p@mântul crive]ului. {i s@ vor g@ti împrotiva lui }i de acolo s@ va prinde; s@geata lui, ca a
omului tare ucig@toriu, nu s@ va întoarce de}art@.
10. {i va fi Haldeea spre prad@; to]i cei ce o vor jefui s@ vor umplea, zice Domnul.
11. C@ci c@ a]i s@ltat }i mari lucruri gr@i]i, r@vnind mo}tenirea Mea. C@ci c@ v-a] v@rsat
ca vi]eii preste iarb@ }i a]i mugit ca taurii.
12. Ru}inatu-s-au foarte maica voastr@ }i s-au as@m@nat prafului carea v-au n@scut. Iat@,
mai pre urm@ va fi între neamuri pustie }i neumblat@ }i uscându-s@.
13. De la mânia Domnului nu s@ va l@cui, îns@ va întoarce toat@ spre pustiire. Tot care
va treace din Vavilon s@ va mira }i va }uiera preste toate ranele ei.
14. G@ti]i-v@ împrotiva Vavilonului prinprejur to]i cei ce încorda]i arcul. T@b@râ]i-o, nu
îng@dui]i s@ge]ilor, c@ Domnului au p@c@tuit.
15. Strâga]i asupra ei, pretutindini am dat mân@, c@zut-au temeliile ei. Strâcatu-s-au
zidurile ei, c@ci c@ îzbânda Domnului iaste. Izbând@ lua]i dintr-însa; precum au f@cut,
454v
| face]i ei.
16. Pierde]i s@ditoriul din Vavilon }i pre cel ce ]ine seacere în vreamea s@ceri}ului. De c@tr@
fa]a sabiii porumbi]ii fie}tecarele la norodul s@u s@ va întoarce }i fie}tecarii la p@mântul s@u
vor fugi.
17. Turm@ r@sipit@ Israil, leii l-au lep@dat. Întâiu l-au mâncat împ@ratul Assur. Acesta mai
pre urm@ l-au ciogolit de oase, Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului”.
18. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Iat@, Eu voiu
cerceta pre împ@ratul Vavilonului }i p@mântul lui, precum am cercetat pre împ@ratul Assur.
19. {i voiu întoarce pre Israil la l@ca}ul s@u }i s@ va pa}te Carmilul }i Vasanul }i în muntele
Efrem }i Galaad s@ va s@tura sufletul lui.
20. În zilele acealea }i în vreamea aceaea – zice Domnul – c@uta-s@-va nedreptatea lui Israil,
}i nu va fi; }i p@catul Iudei, }i nu s@ va afla. C@ M@ voiu îmblânzi preste cei ce voiu l@sa.
21. Pre p@mântul celor ce st@pânesc te suie }i preste l@cuitorii lui cerceteaz@, r@sipea}te
}i ucide ceale ce sânt dup@ ei – zice Domnul – }i f@ dup@ toate care ]-am poruncit!”
22. Glas de r@zboiu pre p@mânt }i zdrobire mare!
23. Cum s-au frâmt }i s-au zdrobit maiul a tot p@mântul! Cum s-au întors spre pustiire
Vavilonul în neamuri!
24. Încursatu-te-am }i e}ti prins@, Vaviloane, }i nu }tiiai; aflat@ e}ti }i apucat@, c@ pre
Domnul L-ai înt@râtat.
25. De}chis-au Domnul comoara Sa }i au scos vasele m@niii Sale; c@ tr@buiesc Domnului,
Dumnezeului oastelor, în p@mântul haldeilor.
26. Veni]i la ea de la marginile hotarelor, de}chide]i s@ ias@ cei ce s@ o calce! Lua]i din
455r
cale || pietrile }i le aduna]i în gr@m@zi }i o omorâ]i, nici fie ceva r@m@}i]e!
27. R@sipi]i pre to]i tarii ei, pogoar@-s@ spre ucidere! Amar lor, c@ au venit zioa lor,
vreamea cercet@rii lor!
28. Glasul celor ce fug }i al celor ce au sc@pat din p@mântul Vavilonului, ca s@ vesteasc@
în Sion izbândirea Domnului, Dumnezeului nostru, izbândirea bisearicii Lui:
29. „Vesti]i în Vavilon la mul]i, tuturor carii încoard@ arcul! Sta]i împrotiva ei prinprejur,
}i nici unul s@ scape! R@spl@ti]i-i dup@ lucrul s@u! *Dup@ toate care au f@cut face]i ei! C@
împrotiva Domnului s-au r@dicat, împrotiva sfântului Israil.
30. Pentru aceaea vor c@dea tinerii ei în uli]ele ei }i to]i b@rba]ii, osta}ii ei, vor amu]i în
zioa aceaea, zice Domnul.
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31. „Iat@, Eu la tine, mândrule – zice Domnul, Dumnezeul oastelor – c@ au venit zioa
ta, vreamea cercet@rii tale.
32. {i va c@dea cel m@re]u }i va c@dea împreun@. {i nu va fi cine s@-l scoale. {i voiu
aprinde foc în cet@]ile lui }i va îmbuca toate împrejurul lui”.
33. Aceastea zice Domnul oastelor: „Def@imare rabd@ fiii lui Israil }i fiii Iudei împreun@.
To]i cei ce i-au prins îi ]in, nu vreau a-i slobozi.
34. R@scump@r@toriul lor e tare, Domnul oastelor numele Lui; cu judecat@ va ap@ra
pricina lor, ca s@ înfrico}aze p@mântul }i s@ cl@teasc@ pre l@cuitorii Vavilonului.
35. Sabiia la haldei – zice Domnul – }i la l@cuitorii Vavilonului }i la c@peteniile }i la
în]elep]ii ei.
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36. Sabie la vr@jitorii ei, carii or fi bo|lunzi. Sabie la tarii ei, carii s@ vor teame.
37. Sabie la caii ei }i la c@ru]ele ei }i la toat@ ob}tea carea iaste în mijlocul ei. {i vor fi ca
ni}te muieri. Sabie la vistieriile ei, care s@ vor r@pi.
38. Seacet@ preste apele ei va fi }i s@ vor s@ca; c@ p@mântul celor cioplite iaste }i întru
ceale de mirare s@ f@lesc.
39. Pentru aceaea vor l@cui b@lauri cu cei }ugube]i, de p@dure dumnezei. {i vor l@cui
într-însa strutii. {i nu va mai fi l@cuit@ pân@ în veac, nici s@ va zidi pân@ la neam }i neam.
40. *Precum au surpat Domnul Sodomul }i Gomorul }i cet@]ile lui – zice Domnul – nu *Facere 19, 24.
va l@cui acolo om }i nu va mo}teni fiiu de om.
41. Iat@, norod vine de la crive]u }i neam mare }i împ@r@]ii multe s@ vor scula de la
marginile p@mântului.
42. Arcul }i pav@za vor apuca; tirani sânt }i nemilostivi; glasul lor ca marea va suna }i
pre cai vor înc@leca, ca omul gata la r@zboiu împrotiva ta, fata Vavilonului.
43. Auzit-au împ@ratul Vavilonului veastea lor }i s-au sl@b@nogit mânile lui. Strâmtoare
l-au cuprins, dureare ca pre ceaea ce na}te.
44. *Iat@, ca leul s@ va sui din mândriia Iordanului la frumsea]ea cea tare. C@ degrab@ a *Sus 49, 19.
alerga la ea îl voiu face. {i cine va fi cel ales, pre carele s@-l rânduiesc preste ea? C@ cine e
aseaminea Mie? {i cine M@ va r@bda? **Cine e p@storiul acesta carele s@ stea împrotiva fea]ii **Iov 41, 1.
Meale?”
45. Pentru aceaea, auzi]i sfatul Domnului, care cu mintea l-au socotit împrotiva Vavilonului,
}i gândurile Lui, care au gândit preste p@mântul haldeilor. De nu-i vor trage pre dân}ii jos cei
mici ai turmei, de nu s@ va r@sipi cu dân}ii l@ca}ul lor!
46. De glasul robiei Vavilonului s-au cl@tit || p@mântul }i strâgare între neamuri s-au auzit.
456r
Cap 51
Realele ce s@ apropie Vavilonului de la împ@ra]ii meadilor s@ vestesc.

1.

ceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu de}tepta preste Vavilon }i preste
l@cuitorii ei, cei ce }-au r@dicat inima împrotiva Mea, ca pre un vânt
ciumatec.
2. {i voiu trimite în Vavilon vântur@tori }i o vor vântura }i vor pr@p@di p@mântul ei, c@
au venit preste ea de pretutindini în zioa n@cazului ei.
3. Nu încordeaze cei ce încordeaz@ arcul s@u }i s@ nu s@ suie cel cu plato}a, s@ nu îng@dui]i
tinerilor ei, omorâ]i toat@ oastea ei!
4. {i vor c@dea cei omorâ]i în p@mântul haldeilor }i cei r@ni]i în ]inuturile ei”.
5. C@ n-au fost v@duvit Israil }i Iuda de c@tr@ Dumnezeul s@u, Domnul oastelor. Iar@
p@mântul lor s-au umplut de gre}al@ de la Sfântul lui Israil.
6. Fugi]i din mijlocul Vavilonului }i-}i mântuiasc@ fie}tecarele sufletul! S@ nu t@ce]i preste
nedreptatea ei, c@ci c@ vreamea izbândirii este de la Domnul, întru mutarea Însu} îi va
r@spl@ti.
7. P@har@ de aur Vavilonul în mâna Domnului, îmb@tând tot p@mântul. Din vinul ei au
beut neamurile }i pentru aceaea s-au cl@tit.
8. *Degrab@ au c@zut Vavilonul }i s-au zdrobit. Urla]i preste ea, lua]i r@}in@ la durearea *Isaie 21, 9.
ei, de cumva s-ar vindeca.
Apoc. 14, 8.
9. Lecuit-am Vavilonul }i nu s-au vindecat. S@ o l@s@m }i s@ ne ducem fie}tecarele la
p@mântul s@u; c@ au ajuns pân@ la ceriuri judecata ei }i s-au r@dicat pân@ la nori.
10. Scos-au Domnul drept@]ile noastre: Veni]i }i s@ vestim în Sion lucrul Domnului,
Dumnezeului nostru!
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11. Ascu]i]i s@ge]ile! Umple]i tulbele! De}teptat-au Domnul duhul împ@ra]ilor meadenilor.
{i | împrotiva Vavilonului e mintea Lui, ca s@ o piarz@, c@ izbândirea Domnului iaste 456v
izbândirea bisearicii Sale.
12. Preste zidurile Vavilonului r@dica]i s@mn, spori]i paza! R@dica]i p@zitori, g@ti]i le}uiri!
C@ au gândit Domnul }i au f@cut oricare au gr@it împrotiva l@cuitorilor Vavilonului.
13. Ceaea ce l@cuie}ti preste ape multe, bogat@ întru vistierii, venit-au sfâr}itul t@u, al
t@ierii tale de p@ picioare
14. *Juratu-s-au Domnul oastelor pre sufletul S@u c@: „Te voiu umplea de oameni ca
*Amos 6, 8.
de gândaci }i preste tine s@ va cânta chiuirea”.
15. *Cel ce au f@cut p@mântul întru t@ria Sa g@tit-au lumea întru în]elepciunea Sa }i cu
*Facere 1, 1.
priceaperea Sa au întins ceriurile.
16. Dând El glas, s@ înmul]esc apele în ceriu. Cel ce r@dic@ nori de la marginile p@mântului,
fulgerile spre ploaie le-au f@cut }i au scos vântul din vistieriile Sale.
17. Bolund s-au f@cut tot omul de c@tr@ }tiin]@. Ru}inatu-s-au tot v@rs@toriul întru cel
cioplit, c@ minciunoas@ e v@rsarea lor, nici iaste duh într-în}ii.
18. De}arte sânt lucrurile }i vreadnice de râs; în vreamea cercet@rii sale vor peri.
19. Nu ca aceasta, partea lui Iacov. C@ Cel ce au f@cut toate Acela iaste, }i Israil, steama
mo}tenirii lui. Domnul oastelor, numele Lui.
20. „Tu zdrobe}ti Mie vase de r@zboiu }i Eu voiu zdrobi în tine neamuri }i voiu pierde
întru tine împ@r@]iile.
21. {i voiu sf@rma întru tine calul }i c@l@ra}ul lui }i voiu sf@rma întru tine c@ru]a }i pre
cel ce s@ suie într-însa.
22. {i voiu sf@rma întru tine b@rbatul }i muiarea; }i voiu sfârma întru tine pre cel b@trân
}i pre prunc. {i voiu sf@rma întru tine pre cel tân@r }i fecioara. ||
23. {i voiu sf@rma întru tine p@storiul }i turma lui; }i voiu sf@rma întru tine plugariul }i 457r
boii lui, }i voiu sf@rma întru tine pov@]uitorii }i sfetnicii.
24. {i voiu r@spl@ti Vavilonului }i tuturor l@cuitorilor Haldeii tot r@ul s@u ce au f@cut în
Sion întru ochii vo}tri, zice Domnul.
25. Iat@, Eu c@tr@ tine, munte ciumat – zice Domnul – carele strâci în tot p@mântul. Întinde-voiu
mâna Mea preste tine }i te voiu dezv@li din pietri }i te voiu da spre munte de ardere.
26. {i nu vor lua din tine piatr@ spre unghe]u }i piatr@ spre temeiu, ci pierdut în veac vei
fi, zice Domnul.
27. R@dica]i s@mn pre p@mânt, r@suna]i cu bucinul întru neamuri, sfin]i]i preste ea limbi,
vesti]i împrotiva ei împ@ra]ilor Ararat, Meni }i Aschenis, num@ra]i împrotiva ei Tafsar,
aduce]i cai ca gândacii cei ascu]i]i.
28. Sfin]i]i împrotiva ei neamuri, împ@ra]ii Mediei, pov@]uitorii ei }i pre to]i sfetnicii ei }i
tot p@mântul biruin]ei ei”.
29. {i s@ va cl@ti p@mântul }i s@ va turbura, c@ va privi preste Vavilon gândirea Domnului,
ca s@ puie p@mântul Vavilonului pustiiu }i nel@cuit.
30. Încetat-au cei tari ai Vavilonului de la r@zboiu, l@cuit-au întru t@rii, îmbucatu-s-au
v@rtutea lor }i s-au f@cut ca muierile, aprinsu-s-au corturile ei, zdrobitu-s-au încuietorile ei.
31. Alergând spre întâmpinarea celui ce alearg@, va veni }i solul, întâmpinând pre cel
ce vestea}te, ca s@ vesteasc@ împ@ratului Vavilonului c@ s-au prins cetatea lui din cap
pân@ în cap.
32. {i vadurile s-au cuprins }i mocirlele s-au aprins cu foc }i b@rba]ii osta}i s-au turburat. |
33. C@ aceastea zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil: „Fata Vavilonului, ca o arie 457v
vreamea îmbl@titurii ei; înc@ pu]in }i va veni vreamea s@ceri}ului ei”.
34. Mâncatu-m-au, îmbucatu-m-au Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului. F@cutu-m-au
ca un vas de}ert, sorbitu-m-au ca un b@laur, împlutu-}-au pântecele din jing@}iia mea }i m-au
lep@dat.
35. „Nedreptate asupra mea }i trupul mieu preste Vavilon!”, zice l@ca}ul Sionului, }i
„Sângele mieu preste l@cuitorii haldeilor!”, zice Ierusalimul.
36. Pentru aceaea aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu voiu judeca pricina ta }i voiu izbândi
izbânda ta; pustie voiu face marea lui }i voiu s@ca vâna lui.
37. {i va fi Vavilonul spre hâlmuri, l@ca}u b@laurilor, mirare }i }uierare, c@ci c@ nu va fi
l@cuitoriu.
38. Împreun@ ca leii vor r@gni, scutura-vor coamele ca puii de leu.
39. În c@ldura lor voiu pune beutura lor }i-i voiu îmb@ta, s@ adoarm@ }i s@ doarm@ somn
veacinic }i s@ nu s@ mai scoale, zice Domnul.
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40. Duce-i-voiu ca mieii la junghiere }i ca berbecii cu iezii.
41. Cum s-au prins Sesac }i s-au cuprins cea cinstit@ a tot p@mântul? Cum s-au f@cut spre
mirare Vavilon între neamuri?
42. Suitu-s-au preste Vavilon marea, cu mul]imea valurilor ei s-au acoperit.
43. F@cutu-s-au cet@]ile ei spre mirare, p@mânt nel@cuit }i pustiiu, p@mânt în care nime
s@ l@cuiasc@, nici s@ treac@ printr-însul fiiu omenesc.
44. {i voiu cerceta preste Vil în Vavilon }i voiu lep@da ce înghi]ise, din gura lui, }i nu
vor mai curge la el limbile, c@ }i zidul Vavilonului va c@dea.
45. Ie}i]i din mijlocul ei, norodul Mieu, s@ mântuiasc@ fie}tecine sufletul s@u de c@tr@
mânia iu]imii Domnului.
46. {i nu cumva s@ s@ moaie inima voastr@ }i s@ v@ teame]i de auzul ce s@ aude pre
458r p@mânt. {i va veni || în an auzirea, }i dup@ acest an auzirea, }i dreptatea pre p@mânt }i
st@pânitoriu preste st@pânitoriu.
47. Pentru aceaea, iat@, zile vin }i voiu cerceta preste ceale cioplite ale Vavilonului. {i
tot p@mântul ei s@ va turbura }i to]i uci}ii ei vor c@dea în mijlocul ei.
48. {i vor l@uda preste Vavilon ceriurile }i p@mântul }i toate ceale ce sânt într-însele. C@
de la crive]u îi vor veni tâlhari, zice Domnul.
49. {i precum au f@cut Vavilonul s@ caz@ cei uci}i în Israil, a}a din Vavilon vor c@dea cei
uci} preste tot p@mântul.
50. Cei ce a]i fugit de sabie, veni]i, nu stare]i! Aduce]i-v@ aminte departe de Domnul, }i
Ierusalimul s@ s@ suie la inima voastr@!”
51. Turburatu-ne-am, c@ci c@ am auzit ocara. Acoperit-au n@pastea fea]ele noastre, c@
au venit cei streini preste sfin]irea casii Domnului.
52. „Pentru aceaea, iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu cerceta preste ceale cioplite ale
ei }i preste tot p@mântul ei va mugi cel r@nit.
53. De s@ va sui Vavilonul în ceriu }i va înt@ri întru în@l]ime vârtutea sa, de la Mine vor
veni jefuitorii ei”, zice Domnul.
54. Glasul strâg@rii din Vavilon }i zdrobire mare din p@mântul haldeilor,
55. C@ci c@ au jefuit Domnul Vavilonul }i au pierdut dintr-însa glasul cel mare. {i vor
suna valurile lor ca ape multe, dat-au sunet glasul lor.
56. C@ au venit preste ea, adec@ preste Vavilon, tâlhariul }i s-au apucat cei tari ai ei }i sau ve}tezit arcul lor, c@ Izbânditoriul cel tare, Domnul, r@spl@tind va r@spl@ti.
57. „{i voiu îmb@ta c@peteniile ei }i în]elep]ii }i pov@]uitorii ei }i sfetnicii ei }i pre cei tari
ai ei. {i vor dormi somnul cel veacinic }i nu s@ vor de}tepta”, zice Împ@ratul, Domnul |
458v oastelor numele Lui.
58. Aceastea zice Domnul oastelor: „Zidul Vavilonului, acest lat foarte, cu surpare s@ va
surpa, }i por]ile ei ceale înalte cu foc s@ vor arde; }i ostenealele noroadelor spre nimica, }i
a neamurilor spre foc vor fi }i vor peri”.
59. Cuvântul ce au poruncit Ieremie prorocul lui Saraii, fiiului Nerii, fiiului Maasie, când
au mers cu Sedechie împ@ratul în Vavilon, în anul al patrulea a împ@r@]iii lui, iar@ Saraie
era c@petenia prorociii,
60. {i au scris Ieremie tot r@ul ce era a veni preste Vavilon într-o carte, toate cuvintele
aceastea care sânt scrise împrotiva Vavilonului.
61. {i a zis Ieremie c@tr@ Saraie: „Dac@ vei veni în Vavilon }i vei vedea }i vei ceti toate
cuvintele aceastea,
62. Vei zice: «Doamne, Tu ai gr@it împrotiva locului acestuia, s@-l pierzi, s@ nu fie cine
s@ l@cuiasc@ într-însul, de la om pân@ la dobitoc, }i s@ fie veacinica pustie!»
63. {i, deac@ vei plini a ceti cartea aceasta, vei lega piatr@ de ea }i o vei arunca în mijlocul
Eufrathului.
64. {i vei zice: «A}a s@ va îneca Vavilonul }i nu s@ va scula de c@tr@ fa]a n@cazului care
Eu îl aduc preste ea, }i s@ va r@sipi»”. Pân@ aici, cuvintele lui Ieremie.
Cap 52
Procitirea celor mai din sus, adec@ c@ Ierusalimul, de la Navohodonozor conocit@, dup@ doi ani
s@ prinde. {i Sedechie, împ@ratul Iudei, fugând s@ întoarce. {i, ucigându-s@ fiii lui înaintea lui,
cu c@peteniile Iudei, sco]indu-i-s@ ochii }i legat s@ duce în Vavilon. {i, aprinzindu-s@ bisearica }i
polata }i cealeaalalte case, s@ duc to]i robi în Vavilon, f@r@ pu]ini lucr@tori de vii }i de câmpuri.
A}ijderea }i vasele bisearicii, între carele s@ îns@mneaz@ doi stâlpi de aram@. || {i num@rul
459r
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jidovilor celor trecu]i în multe rânduri în Vavilon, unde împ@ratul Ioachim, dup@ ani treizeaci }i
}eapte din temni]@ scos, s@ înal]@.

iiu de ani doaozeaci }i unul era Sedechie când începuse a împ@r@]i; }i ani
unspr@zeace au împ@r@]it în Ierusalim. {i numele maicii lui, Amital, fata lui
Ieremie din Lovna.
2. {i au f@cut r@u în ochii Domnului, dup@ toate care f@cuse Ioachim.
3. C@ iu]imea Domnului era în Ierusalim }i în Iuda, pân@ când i-au lep@dat de la fa]a
Sa. {i s-au dep@rtat Sedechie de c@tr@ împ@ratul Vavilonului.
4. *{i au fost în anul împ@r@]iii lui al noaolea, în luna a zeacea, în zeace a lunii. Venit-au
*4 Împ@r. 25, 1.
Sus 39, 1. Navohodonozor, împ@ratul Vavilonului, el }i toat@ oastea lui, asupra Ierusalimului }i o au
con@cit }i au zidit împrotiva ei t@rii prinprejur.
5. {i au fost cetatea conocit@ pân@ la anul împ@ratului Sedechie al unspr@zeacelea.
6. Iar@ în luna a patra, în a noua a lunii, au cuprins foametea cetatea. {i nu era hran@
norodului locului.
7. {i s-au rupt cetatea }i to]i b@rba]ii ei osta}i au fugit }i au ie}it din cetate noaptea, prin
calea por]ii, carea iaste între doao ziduri }i duce la gr@dina împ@ratului (conocind haldeii
cetatea prinprejur) }i s-au dus pre calea ce duce în pustie.
8. {i au gonit oastea haldeilor pre împ@ratul }i au apucat pre Sedechie în pustiia carea
iaste lâng@ Ierihon. {i toate so]iile lui au fugit de la el.
9. {i, apucând pre împ@ratul, l-au adus la împ@ratul Vavilonului, în Revlatha, carea iaste
în p@mântul Emathului }i au gr@it c@tr@ el judec@]i.
10. {i au sugrumat împ@ratul Vavilonului pre | fiii lui Sedechie în ochii lui, ci }i pre toate 459v
c@peteniile Iudei i-au ucis în Revlatha.
11. {i ochii lui Sedechie i-au scos }i l-au legat cu peante; }i l-au adus împ@ratul Vavilonului
în Vavilon }i l-au pus în casa temni]ii pân@ la zioa mor]ii lui.
12. Iar@ în luna a cincea, în a cincea a lunii, acesta iaste anul al lui Navohodonozor,
împ@ratului Vavilonului, al noaospr@zeacelea, venit-au Navuzardan, voievodul oastei, }i
sta înaintea împ@ratului Vavilonului, în Ierusalim.
13. {i au aprins casa Domnului }i casa împ@ratului }i toate casele Ierusalimului }i toat@
casa mare cu foc o au aprins.
14. {i tot zidul Ierusalimului prinprejur l-au strâcat toat@ oastea haldeilor, care era cu
voievodul oastei.
15. Iar@ dintre s@racii norodului }i de ceaealalt@ ob}te, ce r@m@sease în cetate, }i dintre
pribegii carii fugise la împ@ratul Vavilonului }i pre ceialal]i din mul]imea i-au dus Navuzardan,
c@peteniia oastei.
16. Iar@ dintre s@racii locului au l@sat Navuzardan, c@peteniia oastei, lucr@tori de vii }i
de câmpuri.
17. {i stâlpii de aram@ carii era în casa Domnului, }i temeliile, marea cel de aram@ care
era în casa Domnului, le-au sf@rmat haldeii }i au dus toat@ arama lor în Vavilon.
18. {i tig@ile }i crati]ele }i psalteriile }i p@h@realele }i mojerele }i toate vasele ceale de
aram@, care fusease spre slujb@, le-au dus; }i
19. Veadrele }i c@dealni]ele }i urcioarele }i tipsiile }i sfe}nicele }i mojarele }i
c@nceaiele, oricare de aur, de aur, }i oricare de argint, de argint, le-au dus voivodul
oastei
20. {i doi stâlpi }i un mare }i vi]ei doispr@zeace de aram@, carii era supt temeliile care le
f@cuse împ@ratul Solomon în casa Domnului. Nu era m@sur@ de aram@ tuturor vaselor
acestora. ||
21. Iar@ din stâlpi, optspr@zeace co]i înalt era un stâlp, }i o funi}oar@ de doispr@zeace co]i 460r
îl încunjura. Iar@ grosimea ei de patru deagete }i înlâuntru era scobit@.
22. {i c@pe]ealele preste amândoi, de aram@. În@l]imea unui c@pe]el, de cinci co]i. {i
mreju]ele }i poamele gr@nate preste cunun@ prinprejur, toate de aram@; a}ijderea ale
stâlpului al doilea }i poamele gr@nate.
23. {i au fost poame gr@nate noaozeaci }i }ase spânzurând; }i toate poamele gr@nate
cu o sut@ de mreju]e s@ încungiura.
24. {i au luat voievodul oastei pre Saraia, întâiul preot, }i Sofonie, preotul al doilea, }i
trii p@zitori pridvorului,
25. {i din cetate au luat un famen, care era pus preste b@rba]ii osta}i }i }apte b@rba]i din
cei ce vedea fa]a împ@ratului, carii s-au aflat în cetate, }i pre scriitoriul, c@peteniia osta}ilor,
4 Împ@r. 24, 18.
2 Parali. 36, 11.

1.
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care alegea osta}ii cei noi }i }as@zeaci de b@rba]i din norodul locului, carii s-au aflat în
mijlocul cet@]ii.
26. {i i-au luat Navuzardan, voievodul oastei, }i i-au dus la împ@ratul Vavilonului, în Revlatha.
27. {i i-au lovit împ@ratul Vavilonului }i i-au omorât în Revlatha, în p@mântul Emathului
}i s-au mutat Iuda din p@mântul s@u.
28. Acesta e norodul care l-au dus Navohodonozor: în anul al }eaptelea, jidovi trii mii
}i doaozeaci }i trii;
29. În anul lui Navohodonozor al optspr@zeacelea, din Ierusalim, suflete opt sute treizeaci
}i doao;
30. În anul lui Navohodonozor al doaozeaci }i treilea, au petrecut Navuzardan, voievodul
oastelor, suflete de jidov }eapte sute patruzeaci }i cinci. Toate dar@ sufletele, patru mii }ase sute. |
31. {i au fost în anul robiii lui Ioachim, împ@ratului Iudei, al triizeaci }i }eaptelea, în luna a
doaospr@zeacea, în doaozeaci }i cinci a lunii, au r@dicat Evilmarodah, împ@ratul Vavilonului,
în anul împ@r@]iii sale, capul lui Ioachim, împ@ratului Iudei, }i l-au scos din casa temni]ii.
32. {i au gr@it cu el bune }i au pus scaunul lui preste scaunul împ@ra]ilor carii era dup@
sine în Vavilon.
33. {i au schimbat vejmintele lui ceale de temni]@ }i mânca pâine în preajma lui pururea,
în toate zilele vie]ii sale.
34. {i bucatele lui, bucate pururea s@ da lui de la împ@ratul Vavilonului, rânduit pre toate
zilele, pân@ la zioa mor]ii sale, în toate zilele vie]ii lui.
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au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,8; 26,23; 37,13; 31,3 4; 38,14; 39,5,
14; 40,3; 46,17; 52,9, 11
a aduce: inf. prez. 27,22
(Îm) voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. Îm voiu aduce aminte 31,20
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32; 48,35
sã aducã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 33,18; 41,5
(ºi-) au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. ºi-au adus aminte 44,21
aduceþi: imperativ 2.pl. 51,2 7
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 51,50

ACAR: adv. (Înv. ºi reg.) „mãcar”
acar… acar: (corelativ cu el însuºi) 42,6
ACOLO: adv.
acolo: 3,6; 5,7; 7,2; 8,14, 22; 13,4, 6; 16,13; 18,2; 19,2; 20,6;
rezum. cap.22; 22,1, 12, 24, 26, 27; 23,3, 8; 27,22; rezum. cap.29;
29,6; 32,5; 36,12; 37,11, 12, 19; 38,9, 26; 40,4; 41,1, 3; 42,14,
15, 16, 17, 22; 43,2; 44,8, 12, 14, 28; 47,7; 49,16, 18, 33, 38;
50,9, 40
(a se) ACOPERI: v. IV
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 3,25
(s-)au acoperit : ind. pf.c. 3.sg. 8,22; 51,42
au acoperit: ind. pf.c. 3.pl. 14,3
acoperit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,4; 51,51
(sã) va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 43,12
(sã) acopere: ind. prez. 3.sg. 43,12
voiu acoperi: ind. viit.I. 1.sg. 46.8
vor acoperi: ind. viit.I. 3.pl. 47,2
ACOPERIª: s.n.
acoperiºurile: pl. ac. 30,18
acoperiºele: pl. ac. 48,38
ACRU, -Ã: ad j.
acr u: m. sg. ac. rezum. cap.31; 31,29, 30;
ACUM: adv.
acum: 2,18; 3,4; 4,12; 7,13; 14,10; 18, 11; 27,6, 16; 29,2 7; 32,30,
36; 37,19; 40,4; 42,10, 15, 22; 44,7
(a) ADÃPA: v. I
voiu adãpa: ind. viit.I. 1.sg. 23,15
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a mai pune
ceva lângã cele ce sunt”; „a continua sã”
adaogeþi: imperativ 2.pl. 7,21
(sã) va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 32,44
(s-)au adaos: ind. pf.c. 3.pl. 36,32
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 45,3
(sã) vor adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 50,5
ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg. ac. 4,2
adevãr ul: sg. ac. rezum. cap.8; 9,5
adevãr ului: sg. gen. 9,3; 33,6
ade vãr: sg. ac., în loc. adv. într u adevãr „cu ade vãrat” 26,15;
32,41
adevãr: sg. ac., în loc. adv. în adevãr „cu adevãr at” 28,9
adevãr ului: sg. dat. adn. 42,5
ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
adevãr at: adv. 2, 11; 3,23; 8,8; 16, 19; 23,22; 44,29
adevãr at: adv. în loc. adv. cu adevãrat „într-adevãr” rezum. cap.4
adevãr atã: adj. f. sg. nom./ac. 2,21; 14,13
adevãr aþi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.3
adevãr at: adj. m./n. sg. nom./ac. 10,10; 23,28
adevãr at: adv. 37,13

ADUCERE: s.f . „jertfã”
aducere: sg. ac. 17,26
(a se) ADUNA: v. I
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 3,17
adunând: gerunziu 8,13
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 8,13; 21,4; 23,3; 29,14; 31,8; 32,37
adunã: imperativ 2.sg. 10,17; 12,3
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,5; 12,9; 49,14
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,9; 40,15
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 31,10
sã adune: conj. prez. 3.sg. 49,5
adunaþi: imperativ 2.pl. 50,26
ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. ac. rezum. cap.3; 50,9
adunare: sg. voc. 6,18
AFARÃ: adv.
afarã: adv. 6,11; 22,19
afarã: adv. în loc. adv. din afarã „din exterior” 9,21
afarã: adv. în loc. prep. af arã de rezum. cap.15; 33,10
(a se) AFLA: v. I
au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 2,5; 14,3; 41,12; 50,7
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 2,24
(sã) aflã: ind. prez. 3.sg. 2,26
(s-)au aflat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,34; 5,26; 41,3, 8; 52,25
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am af lat: ind. pf.c. 1.sg. 2,34; 23,11; 45,3
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 5,1; 6,16; 29,13
(sã) v or afla: ind. viit.I. 3.pl. 10,8
sã (se) af le: conj. prez. 3.pl. 10,18
af latu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,9
(Mã) voiu af la: ind. viit.I. 1.sg. 29,14
af lat-au: ind. pf.c.3.sg. 31,2
ai f i aflat: cond. pf. 2.sg. 48,27
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 50,20
af latã eºti: pasiv ind. prez. 2.sg. 50,2 4

AMESTECARE: s.f.
amestecar e: sg. ac., în sintagma au fãcut amestecare de sânge
„au necinstit” (cf. lat. constupraverunt; constupr¹ „a viola”, „a
necins ti” 2,16

AICI: adv.; var. AICEA
aicea: 22,11
aici: 31,8; 38,10; 48,47; 50,5; 51,6 4

AMIN: interj.
amin: 11,5; 28,6

AMIAZÃ: s.f./adv.; var . (Reg.) AMIAZÃZI „sud”; „la amiazã”
amiazãzi: s.f. sg. ac. 6,4
amiazãzi : adv. „la amiazã” 15,8
amiazãzi: sg. ac., în sintagma vremea de amiazãzi „vremea
prânzului” 20,16

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE ºi (a) LUA

(a) AJUNGE: v. III
ajuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 25,31
ajungând: gerunziu 37,12
au ajuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 48,32; 51,9

(a) AMUÞI: v. IV
vor amuþi: ind. viit.I. 3.pl. 50,30

AJUTOR: s.n./s.m.
ajut oriu: s.n. sg. ac. rezum. cap.15; 37,6
ajut orii: s.m. pl. ac. 47,4

AN: s.m.
an: sg. nom./ac./gen. 1,2, 3; 25,3; rezum. cap.28; 28,16; 46,2; 51,46
an : sg. ac., în loc. adj. de peste an „din cursul anului” 5,24
anul: sg. nom./ac. 11,23; 23,12; 25,1, 3; 28,1, 17; 32,1; 36,1, 9;
39,1, 2; 45,1; 48,4 4; 51,59; 52,4, 5, 12, 28, 29, 30, 31
ani: pl. nom./ac. rezum. cap.25; 25,11, 12; rezum. cap.28; 28,3,
11; r ezum. cap.29; 29,10; 34,14; rezum. cap.52; 52,1

(a) ALEGE: v. III
vor aleage: ind. viit.I. 3.pl. 8,3
alesease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 33,2 4
vei aleage: ind. viit.I. 2.sg. 40,4
alegea: ind. imp. 3.sg. 52,25

ANATHOTITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Anatot”
Anathotit eanul: sg. nom. 29,27

(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 12,5; 51,31
alerga: ind. imp. 3.pl. 23,21
va aler ga: ind. viit.I. 3.sg. 48,16
a alerga: inf. prez. 49,19; 50,44
aleargã: ind. prez. 3.sg. 51,31

APÃ: s.f.
apei: sg. gen. rezum. cap.2; 2,13
apele: pl. nom./ac. 2,13; 18,14; 48,34; 50,38; 51,16
apã: sg. nom./ac. 2,18; 9,1; 13,1; 14,3; 38,6
apa: sg. ac. 6,7
apã: sg. ac., în sintagma apã de fiere „venin” (cf. lat. aq uam fellis )
8, 14; 9,15
ape: pl. nom./ac. 9,18; 10,13; 17,8; 41,12; 47,2; 51,13, 55
apelor : pl. gen. 15,18; 17,13; 31,9

ALERGARE: s.f.
alergarea: sg. nom./ac. 8,6; 22,17; 23,10
ALERGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
alergãtoriu: s.m. sg. voc., în sintagma alergãtoriu uºor 2,23

(a) APÃRA: v. I
sã aper e: conj. prez. 3.sg. 7,33
apãrã: imper ativ 2.sg. 15,15
va apãra: ind. viit.I. 3.sg. 50,3 4

ALES, ALEASÃ: adj./s.
aleasã: ad j. f. sg. nom. 2,21; 46,20
aleºi: adj. m. pl. ac. 22,7
aleºii: s.m. pl. nom. 48,15
alesul: s.m. sg. nom. 49,19
(cel) ales: s.m. sg. nom. 50,4 4

APOI: adv.
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi „mai târziu” rezum. cap.27
apoi: rezum. cap.29; rezum. cap.32; rezum. cap.46

AMAR, -Ã: adj./s.
amar: s.n. sg. nom. 2,19
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 4,13, 31; 6,4; 10,19; 13,27;
15,10; 22,13; 23,1; 30,7; 45,3; 48,46; 50,27
amarã: adj. f. sg. nom. 4,18; 6,26
AMÃGIRE: s.f.
amãgirea: sg. ac. 14,14
AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 31,21
(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþindu-: gerunziu rezum. cap.4
amãnânþã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
AMENINÞARE: s.f.; var. AMÂNÃNÞARE
amânânþarea: sg. ac. 10,10
amânãnþare: sg. ac. 15,17
amãnãnþãrilor: pl. gen. rezum. cap.36

(a se) APRINDE: v. III
sã (sã) aprinzã: con j. prez. 3.sg. 4,4
aprind: ind. prez. 3.pl. 7,18
(sã) v or aprinde: ind. viit.I. 3.pl. 7,20; 49,2
sã aprinzã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,31; 33,18
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 11,16; 15,14; 44,6; 51,32
ai aprins: ind. pf.c. 2.sg. 17,4
aprinde-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 17,27
sã (se) aprinzã: con j. prez. 3.sg. 21,12
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 21,14; 49,27; 50,32
vor aprinde: ind. viit.I. 3.pl. 22,7; 34,2, 22; 37,7, 9; 38,18
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.38; 38,17
au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 39,8; 52,13
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 43,12
aprinsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 51,30
aprinzindu(-sã): gerunziu rezum. cap.52
APRINS, -Ã: adj.
aprinsã: f. sg. ac. rezum. cap.1; 1,13
aprinse: f. pl. nom. rezum. cap.39
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APROAPE: adv./s.
aproapelui: s.m. sg. gen./dat. 5,8; 22,8
(cel de) aproape: s.m. sg. nom. 6,21
(cea de) aproape: s.f. sg. ac. 9,20
aproapele: s.m. sg. ac. 7,5; 9,4; 23,27, 30, 35; 31,34; 36,16; 46,16
aproape: adv. 9,12; 12,2; 23,23; 25,26; 32,8; 48,16, 24

ARGINT: s.n./s.m.
argint: sg. ac. 6,30; 10,4; 32,9, 25; 52,19
argintul: sg. nom., în sintagma ar gintul învãluit „foiþã de argint
fãcutã sul” 10,9
arginþi: pl. ac. 32,9
argintul: sg. ac. 32,10

(a se) APR OPIA: v. I
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 30,21
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.sg. 30,21
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.pl. 42,1
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.51

ARIE: s.f.
arie: sg. ac. 51,33

(a se) APUCA: v. I
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 6,23; 42,16
apucat-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
vor apuca: ind. viit.I. 3.pl. 13,21; 50,42
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,8; 37,12, 13; 52,8
apucând: gerunziu 46,9; 52,9
(s-)au apucat : ind. pf.c. 3.pl. 48,41; 51,56
a apuca: inf. prez. 49,16
[eºti] apucatã: pasiv ind. prez. 2.sg. 50,24

ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 22,7
armelor: pl. gen. 47,3

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepile: pl. ac. 2,34; 48,40; 49,22

ARMÃS AR: s.m.
armãsari: pl. nom. 5,8
(a se) AR UNCA: v. I
aruncã: ind. prez. 3.sg. 4,29
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 10,18
aruncând: gerunziu 14,19; 46,9
(sânt) ar uncaþi: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 22,28
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,23; 38,6
(sã) va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 36,30
aruncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 41,9
vei arunca: ind. viit.I. 2.sg. 51,63

(a) APUNE: v. III
apus-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,9
APUS: s.n. „vest”
apusului: sg. gen. 25,24
(a se) ARA: v. I
(sã) va ara: ind. viit.I. 3.sg. 26,18
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. nom./ac. 1,18; 6,28; 10,9; 15,20; 46,22; rezum. cap.52;
52,17, 18, 20, 22
arama: sg. ac. 15,12; 52,17
(a se) ARÃTA: v. I
a arãta: inf. prez. 2,33
ai arãtat : ind. pf.c. 2.sg. 11,18; 31,19
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 13,26; 31,3
voiu arãta: ind. viit.I. 1 .sg. 16,21; 18,17
arãta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 16,21
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.19
arãtatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,1
au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 38,21

(a) ASCULTA: v. I
a asculta: inf. prez. rezum. cap.6
voiu asculta: ind. viit.I. 1.sg. 7,16; 11,11; 14,12
ascultaþi: imperativ 2.pl. 7,23
am ascultat : ind. pf.c. 1.sg. 8,6
au ascultat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,13; 32,23; 35,14, 16; 36,25; 37,2;
43,7
ascultã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
ascultat-am: ind. pf.c. 1.pl. 35,8
sã ascultaþi: conj. prez. 2.pl. 35,13
aþi ascultat : ind. pf.c. 2.pl. 35,14, 18
ascultã: imper ativ 2.sg. 38,20
vom asculta: ind. viit.I. 1.pl. 42,6
neascultând: gerunziu rezum. cap.7
ASCULTARE: s.f.
ascultãrii: sg. gen. rezum. cap.35

ARC: s.n.
arcul: sg. nom./ac. 9,3; 49,35; 50,14, 29, 42; 51,3, 56

ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãtori: m. pl. nom. 35,10

(a se) ARDE: v. III
(s-)au ars: ind. pf.c. 3.pl. 2, 15
arzând: gerunziu 4,11; 20,9
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 11,16; 36,28
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 15,14; 17,4; 21,10; 38,23; 43,13
arde: ind. prez. 3.sg. 18,17; rezum. cap.36
a arde: inf. prez. 19,5
vor arde: ind. viit.I. 3.pl. 32,29; rezum. cap.34; 34,5; rezum.
cap.37; 43,12
sã arzã: conj. prez. 3.sg. 36,25
arsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,2 7, 32
ai ars: ind. pf.c. 2.sg. 36,29
(sã) vor ar de: ind. viit.I. 3.pl. 51,58

(a se) ASCUNDE: v. III
ascunde: imperativ 2.sg. 13,4; 43,9
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 13,5; 43,10
sã ascunzi: conj. prez. 2.sg. 13,6; 38,14
ascunseasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 13,7
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 16,17
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,22; 36,26
ascunzând: gerunziu 33,5
(te) ascunde: imperativ 2.sg. 36,19
ascundeþi: imperativ 2.pl. 40,10

ARDERE: s.f.
arderile: pl. nom./ac. 6,20; 34,5
arderilor: pl. gen. 7,22
arderile: pl. nom., în sint agma arderile de tot „jer tfele” 7,21
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 14,12; 17,26; 33,18
ardere: sg. ac. 51,25

ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascunºi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.13; r ezum. cap.36
ascunsele: s.n. pl. ac. 49,10
(a) ASCUÞI: v. IV
ascuþiþi: imperativ 2.pl. 51,11
ASCUÞIT: ad j.
ascuþiþi: m. pl. ac. 51,27

226

INDICE

PROROCIIA IEREMIII
AªTEPTARE: s.f.
aºt eptarea: sg. nom. 14,8; 17,13
aºt eptãrii: sg. dat. 50,7

ASCUÞIT: s.n. (În v.; ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 21,7
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASEMÃNA
am asãmãnat : ind. pf.c. 1.sg. 6,2
(t e) asameni: ind. prez. 2.sg. 22,15
(s-)au asãmãnat : ind. pf.c. 3.sg. 50,12

AªTERNÃTOR, -TOARE: s.m./f.
aºternãtori: pl. ac., în sintagma aºternãtori de plosculiþã (lat.
s tratores laguncularum) (aici) „prit ocitori” 48,12

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE
asãmãnar ea: sg. ac. 3,11; 10,5
asãmãnar e: sg. ac. 23,14

(a se) AªTERNE: v. III „a se desfrâna”; „a aºeza”, „a pune
înaint e”
(t e) aºterni: ind. prez. 2.sg. 2,20
(t e-)ai aºternut: ind. pf.c. 2.sg. 3,2
aºt ernut-am: ind. pf.c. 1.sg. 38,26
sã aºtern: conj. prez. 1.sg. 42,9
vor aºtearne: ind. viit.I. 3.pl. 48,12

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 2,10
aseaminea: prep. 10,6, 7, 16; 30,7; 49,19; 50,44
ASIN: s.m.
asinului: sg. gen. 22,19

(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 1,9; 4,18
ating: ind. prez. 3.pl. 12, 14

ASIR: s.m. (cf. Indice Is)
assiriilor : pl. gen. 2,18
assirii: pl. ac. rezum. cap.6

ATUNCI: adv.
atunci: 11,18; 22,15, 22; 31,13, 36; 32,2

ASPRU, -Ã: adj.
asprã: f. sg. nom. 5,23

(a se) AÞÂÞA: v. I; var. (Înv.) (a) AÞIÞA
(sã) aþiþã: ind. prez. 3.pl. 7,20
(s-)au aþiþat: ind. pf.c. 3.pl. 44,6

ASTÃZI: adv.
as tãzi: 1,10, 18; 34,15; 40,4; 42,19, 21; 44,2

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 4,30; 10,4; 51,7; 52,19
aur ul: sg. nom. 10,9

(a se) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a se) STÂMPÃRA
s tâmpãrã(-te): imperativ 2.sg. 47,6

AUSTRU: s.m. „sud”
aus trului: sg. gen. 13,19
aus tru: sg. ac. 17,26; 32,44; 33,13

(a) ASUPRI: v. IV
sã asupriþi: conj. pr ez. 2.pl. 22,3
va asupri: ind. viit.I. 3.sg. 22,13

AUZ: s.n. (Înv.; prin ext.) „v este”; „zvon”
auzul: sg. ac. 51,46

ASUPRIT, -Ã: s.
(cel) asuprit: s.m. sg. ac. 21,12; 22,3
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 2,26; 3,20; 5,19, 27; 6,7; 10,7, 18; rezum. cap.13; 13,7, 9,
11; 14,19; rezum. cap.16; 18,6; 19,3, 11; 22,8; 24,5, 8; 28,6,
11; 31,28; 32,42; 33,22; 34,5; 37,6; 38,12; 39,12; 42,5, 18,
20; 51,49
aºea: rezum. cap.4; 19, 12; 35,8
(a) AªEZA: v. I
aºazã: imper ativ 2.sg. 31,2 1
AªEZAT, -Ã: adj.
aºezaþi: m. pl. nom. 42,10
aºezat: m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.43; 49,31
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântul: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,10; 14,21; 34,18
aºezãmântului: sg. gen. 11,2, 3, 6
aºezãmânt : sg. nom./ac., în sintagma aºezãmânt de leage
„legãmânt” 31,31; rezum. cap.32; 34,8
aºezãmânturile: pl. ac. 32,11
aºezãmântului: sg. gen., în sintagma aºezãmântului de leage 34,18
AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 6,12; 10,8; 13,14; 46,12; r ezum. cap.52; 52,22
(a) AªTEPTA: v. I
aºt epta: inf. prez. fãrã a rezum. cap.2
aºt eptându-: gerunziu 3,2
aºt eptat-am: ind. pf.c. 1.pl. 8,15; 14,19
aºt epta-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,16
am aºtep tat: ind. pf.c. 1.pl. 14,22

(a se) AUZI: v. IV
auziþi: imperativ 2.pl. 2,4; 6,17, 18; 7,2; 9,20; 10,1; 11,2, 4, 6;
13,15; 17,20; 19,3; 21,11; 26,13; 29,20; 31,10; 42,15; 44,24, 26;
49,20; 50,45
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 3,13; 22,21
(s-)au auzit : ind. pf.c. 3.sg. 3,21; 4, 16; 8, 16; 9, 19; 31,15; 49,2 1;
50,46
am auzit : ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,25; 4,31; 20,10; 30,5; 31,18;
51,51
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,19; 6,19; 7,24, 26, 28; 9,10; 11,8;
13,11; 17,23; 18,13; 20, 1; 23,18; 26,7, 10, 21; 29,19; 34,14;
35, 17; 36,13, 16, 24, 31; 37,13; 38,1, 7; 41,11; 43,4; 44,5;
48,5; 49,2 1
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 4,21; 11,14; 22,21; 29,12; 33,3
auzi: imperativ 2.sg. 5,21; 6,19; 18,19; 22,2, 29; 28,7, 15; 34,4;
37,19
auziþi: ind. prez. 2.pl. 5,21
(sã) va auzi: ind. pf.c. 3.sg. 6,7
sã auzã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 6,10; 16,12; 17,23; 18,10; 19,15
auzi: inf. prez. fãrã a 6,10
vom auzi: ind. viit.I. 1.pl. 6,17; 42,6, 13,14
aþi auzit : ind. viit.I. 2.pl. 7,13; 25,3, 4, 7, 8; 26,5, 11, 12; 29,19;
34,17; 35,15; 40,3; 42,21; 44,23
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 7,27; 12,17; 26,3; 33,9; 38,25
a auzi: inf. prez. rezum. cap.11; 11,10; 13,10; rezum. cap.25; 32,33;
rezum. cap.40
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 11,3; 19,3; 33,10
veþ auzi: ind. viit.I. 2.pl. 13, 17
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 17,24, 27; 22,5; 26,4
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 18,2; 38,15
auzã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 18,22
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 20,16
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(a) BATE: v. III
voiu bat e: ind. viit.I. 1.sg. 21,5
a bate: inf. prez. 47,1
au bãtut: ind. pf. 3.sg. rezum. cap.10; 20,2; 49,28
bãtând: gerunziu rezum. cap.12; rezum. cap.30

sã auziþi: con j. prez. 2.pl. 23,16
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,24; 23,25; 42,4; 48,29; 49,14
sã auziþ: conj. pr ez. 2.pl. 25,4
sã auziþi: con j. prez. 2.pl. 26,5; 27,9, 14, 16, 17
auzind: gerunziu 31,18; 36,3, 10, 11, 14; 37,4; 40,7
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 34,10; 46,12; 50,43
auzând: gerunziu 36,6, 20, 21; 40,11
(sã) auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 38,27
om auzi: ind. viit.I. 1.pl. 44,16
(sã) aude: ind. prez. 3.sg. 51,46
neauzând: gerunziu rezum. cap.43

(a) BATJOCORI: v. IV
va batjocori: ind. viit.I. 3.sg. 9,5
batjocoriia: ind. imp. 3.pl. 20,7
sã bajocoreascã: conj. prez. 3.pl. 38,19
BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 20,8; 49,13
bajocurã: sg. ac. în expr. va f i spre bajocurã „se va face de râs”
48,26
bajocurã: sg. ac. 48,27

AUZIRE: s.f. (Înv.; prin ext.) „v este”; „zvon”
auzirii: sg. gen. 10,22
auzire: sg. ac. 49,23
auzirea: sg. nom. 51,46

(a) BÃGA: v. I
am bãgat: ind. pf.c. 1.sg. 2,7; 35,4
vei bãga: ind. viit.I. 2.sg. 13,1; 35,2
sã bãgaþi: conj. pr ez. 2.pl. 17,21, 27
vor bãga: ind. viit.I. 3.pl. 17,26

AUZIT, -Ã: adj.
auzit: n. sg. ac. 4,5; 5,20; 49,2; 50,2
auzitã: adj. f. sg. ac. 46,14
AUZIT: s.n. „veste”, „zvon”
auzit: sg. ac. 49,14

(a-ºi) BÃNUI: v. IV (Reg.) „a mus tra”; (Reg.) „a regreta”; „a
se cãi”
bãnuiesc: ind. prez. 3.pl.4, 19
(º-)au bãnuit: ind. prez. 3.pl. 5,3

(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 5,17
aibã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 9,4
sã aibã: con j. prez. 3.sg. 22,30
are: ind. prez. 3.sg. 9,25; 23,28
au: ind. prez. 3.pl. 9,26
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 2,37
având: gerunziu 5,21
aveþi: ind. prez. 2.pl. 7,14
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 13,4; 39,18; 48,7
au avut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17
va avea: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.22
avea: ind. im p. 3.sg./pl. 24,2; 30,17; 39, 10; 41,5; 48,13
veþi a vea: ind. imp. 2.pl. 32,5; 35,7
am avut: ind. pf.c. 1.pl. 35,9
avem: ind. prez. 1.pl. 41,8
a avea: inf. prez. rezum. cap.45
avea: ind. im p. 3.sg., în loc. v. avea nãdeajde 48,13

BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. nom./ac. 3,1, 14; 6,11, 23; 29,26; 4 4,7; 51,22
bãrbaþii: pl. nom./ac 11,2 1; 18,21; 3 4,18; 39,4; 40,7; 41,3, 12;
43,6; 44,19; 49,26; 50,30; 51,32; 52,7, 25
bãrbaþii: pl. voc., în sintagma bãrbaþii Iudii 4,4
bãrbatului: sg. dat. 18,11
bãrbat : sg. nom./ac. 22,30; 29,32; r ezum. cap.31; 31,22
bãrbaþi: pl. nom./ac. 26,22; 38,10, 11; rezum. cap.41; 41,1, 2, 5,
8, 15, 16; 48,14; 52,25
bãrbaþilor : pl. gen./dat. 29,6; 38,4, 16; 4 4,20
bãrbatul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 30,6
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) parte bãr bãteascã „fiinþã
de sex bãrbãt esc” 30,6

AVERE: s.f.
avearea: sg. ac. 20,5
B
BAIERÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) BAIER: s.n. (Trans.) „salbã de
bani”; „colier”
baier: sg. ac., în sintagma baier de aur 4,30
BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurilor: pl. gen. 10,22; 49,33; 51,3 7
bãlauri: pl. nom. 50,39
bãlaur: sg. ac. 51,34

BÃTAIE: s.f.
bãtaia: sg. nom. 30,14
bãtãile: pl. ac., în sintagma de la patru bãtãile cerului ; cf. lat. a
quattor plagis caeli; în lat. pl¼ga, -ae înseamnã: „loviturã, ranã”,
deci, legat de bãtaie, iar plaga, ae „regiune”, „zonã”, „þinut”.
Aºa se explicã echivalarea fãcutã de tr aducãtorii români, acolo
unde, evident, e vorba despr e cele patru margini ale cer ului
49,36
BÃTUT, -Ã: adj.
bãtut: m. sg. nom./ac. rezum. cap.37; 37,14
BÃTRÂN: s.m.
bãtrânul: sg. nom. 6, 11
bãtrânii: pl. nom./ac. 19, 1; 26,17; 31,13
bãtrânilor: pl. gen. 29,1
(cel) bãtrân: sg. ac. 51,22

BAN: s.m.
bani: pl. ac. 32,44
BANTÃ: s.f.; var. PEANTÃ (Înv. ºi reg. , la pl.) „cãtuºe” (cf.
Indice 2Sm)
peante: pl. ac. 39,7; 52,11
BARBÃ: s.f.
barba: sg. ac., în sintagma bãrbaþi cu barba raº (cf. lat. viri rasi
barbam) 41,5
barba: sg. nom. 48,37

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 8,14; 9,15; 16,7
beutura: sg. ac. 51,39
(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
(sã) vor buigui: ind. viit.I. 3.pl. 4,9
(a) BEA: v. II
sã beai: conj. prez. 2.sg. 2,18; 16,8
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blãstãmat e: pasiv ind. prez. 3.sg. 11,3; rezum. cap.17; 17,5; 20,15;
48,10
bleastãmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
blãs tãmatã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 20,14

bea: ind. prez. 3.sg. 22,15
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 25,16
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 25,26
beaþi: ind. prez. 2.pl. 25,27
sã bea: conj. prez. 3.pl. 25,28; 35,14; 49,12
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 25,28; 35,6
a bea: inf. prez. 35,2
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 35,6
sã bem: con j. prez. 1.pl. 35,8
beaþi: imperativ 2.pl. 35,5
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 35,14; 51,7
or bea: ind. viit.I. 3.pl. 49,12
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 49,12
bând: gerunziu 25,28; 49,12

BLESTEMAT, -Ã: adj.
blãs tãmat: m. sg. nom. rezum. cap.48
BOGAT, -Ã: adj./s.
(cel) bogat: s.m. sg. nom. 9,23
bogatã: ad j. f. sg. nom. 51,13
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþia: sg. ac. 9,23
bogãþiile: pl. ac. 15,13
bogãþii: pl. ac. 17,11

BEAT, -Ã: adj.
beat : m. sg. ac. 23,9
BERBEC: s.m.
berbecii: pl. ac. 51,40

BOLÂND: adj.; var. BOLUND (Trans. Ban) „nebun”
bolunzi: m. pl. nom. 5,4; 50,36
bolund: m. sg. nom. 10,14; 51,17

BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. 13,13

BOLÂNZEªTE: adv.; var. BOLUNZEAªTE (cf. Indice Iov)
bolunz eaºte: 10,21

BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac., în sintagma faceri de bine/facerile de bine rezum.
cap.2; r ezum. cap.32; rezum. cap.33
bine: adv. în loc. adj. de bine „bun” rezum. cap.2
bine: adv. în str uctura verbalã dislocatã bine vor cuvânta 4,2
bine: adv. 1,12; 6,20; 7,5, 23; 8,15; 12,1; 14,19; 22,15; 32,39,
41; 38,20; 40,9; 42,6; 4 4,17
bine: s.n. sg. ac. 4,22; 10,5; 13,23; 14,11; 15,11; 1 8,20; 21,10;
24,5; 32,40, 41; 39,16; 44,27
binele: s.n. nom./ac. 17,6; 18,10; 22,16; 29,32; 30,10; 32,42

BOLNÃVIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde
prima at estare es te la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului,
Mineiul, luna lui octombrie, care s-au tipãrit întîiu rumâneºte...,
1776
bolnãviri: pl. ac. 16,4

(a) BORÎ: v. IV
borâþi: ind. prez. 2.pl. 25,2 7

(a se) BIRUI: v. IV
vor bir ui: ind. viit.I. 3.pl. 1,19; 15,20
ai bir uit: ind. pf.c. 2.sg. 20,7
sã bir uim: conj. prez. 1.pl. 20,10
bir uit-au: ind. pf.c. 3.pl. 35,14
au bir uit : ind. pf.c. 3.pl. 38,22
e bir uit: pasiv ind. prez. 3.sg. 48,39
bir uitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 50,2

BOU: s.m.
boii: pl. ac. 51, 23
BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom./ac. 17,5 (aici) „sprijin”; 27,5; 32,17; 48,25
braþ: sg. ac. 21,5
braþu: sg. ac. 32,2 1

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþei: sg. gen. 51,28

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hr anã”; „fel de mâncar e”
bucat e: pl. nom./ac. 40,5; 52,34
bucat ele: pl. nom. 52,3 4

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicã: sg. ac. rezum. cap.7
bisearica: sg. nom. rezum. cap.7; 7,4; 30,18; rezum. cap.52
bisearicii: sg. gen . 24,1; 50,28; 51,11; r ezum. cap.52
bisearicile: pl. ac. 43,12, 13

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucin : sg. ac. 4,19
bucinului: sg. gen. 4,21
bucinul: sg. ac. 51,2 7

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
blagoslovit e: pasiv ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17; 17,7
f ie blagoslovitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 20,14
blagosloveascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 31,23

BUCURIE: s.f.
bucuriii: sg. gen. 7,34; 16,9; 25,10; 33,11
bucurie: sg. nom./ac. 15,16; 20,15; 31,13; 33,9; 48,2
bucuriia: pl. nom. 48,33

BLÂND, -Ã: adj.
blând: m. sg. nom./ac. 5,7; 11,19
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãs tãmului: sg. gen. 23,10
blãs tãm: sg. ac. rezum. cap.24; 24,9; 25,18; 26,6; 29,18; 42,18;
44,8, 12, 22; 49,13
blãs tãmul: sg. nom. 29,22
(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a se) BLÃSTÃMA
(sã) blastãmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
blas tãmã: ind. prez. 3.pl. 15, 10; 23,17

BORÂT: s.n.; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
borâtul: sg. ac. 48,26

BUN, -Ã: adj./s.
(ceale mai) bune: s.f. pl. ac. 2,7
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 12,6; rezum. cap.35
bune: s.f. pl. ac. 35,15
bune: s.f. pl. ac. 52,32
bunã: ad j. f. sg. nom./ac. 2,33; 6,16
bun : ad j. m./n. sg. nom./ac. 8,6; 26,14; 29,10; 33,11, 14;
42,6
bune: adj. f. pl. ac. 7,3; rezum. cap.24; 24,2, 3, 5; 26,13
bune (f oarte): adj. f. pl. ac. 24,3
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casele: pl. nom./ac. 6,5; 9,21; 17,22, 27; 18,22; 19,13; 32,15,
29; 33,4; 52,13
casãle: pl. nom. 6,12; 19, 13
casã: sg. ac., în sintagma casã de oaspeþi 9,2; 16,5
casei: sg. gen./dat. 11,17; 21,11; 26,18
casã: sg. ac., în sintagma casã de ospãþu 16,8
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 17,26; 20,1, 2; 26,2, 7,
9, 10; 27,18, 21; 28,1, 5, 6; 29,26; 33,11; 35,2, 4; 36,5, 6, 8, 10;
38,14; 41,5; 52,13, 17, 20
casei: sg. gen., în sint agma casei Domnului 19,14
casã: sg. ac. 22,14; 39,14
casii: sg. gen., în sintagma casii Domnului 26,2, 10; 28,3; 36,10; 51,51
case: pl. nom./ac. 29,5, 28; 35,7, 9; rezum. cap.52
casa: sg. ac., în sintagma casa temniþii 37,15, 17; 52,11, 31
casii: sg. gen., în sintagma casii Soarelui „templului soarelui” 43,13
cãsile: pl. ac. 21,13; 33,4

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþilor: pl. gen. rezum. cap.31
bunãtãþile: pl. ac. 31,12, 14; 33,9
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 17,16

C
CAL: s.m.
caii: pl. nom./ac. 4,13; 12,5; 46,4; 50,37
cai: pl. nom./ac. 5,8; 6,23; 17,25; 22,4; 46,9; 50,42; 51,27
calul: sg. ac. 8,6; 51,21
cailor: pl. gen. 8,16; 31,40
CALE: s.f.
cale: sg. nom./ac. 2,17; 6,16, 25; 18,15; 31,9, 21; 32,39; 48,19; 50,26
calea: sg. nom./ac. 2,18, 33; 3,21; 5,4, 5; 6,27; 7,23; 10,23; 12,1;
rezum. cap.17; 17,10; 18,11; 21,8; 22,21; 23,12, 14, 22; 25,5;
26,3; 28,12; 33,6; 35,15; 36,3, 7; 39,4; 42,3; 50,5; 52,7
cãile: pl.ac. 2,23, 33, 36; 3,13; 4,11, 18; 5,1; 7,3, 5; rezum. cap.10;
12,12, 16; 14, 16; 15,7; 16,17; 18,11, 15; 26,13; 32, 19
cãli: pl. ac. 3,2; 6,16
cãilor: pl. gen. 11,13
CANCIOC: s.n.; var. CANCEU „canã mare” (aici ºi) „cupã”,
„pocal” (cf. Indice Ezr)
cãnceaie: pl. ac. 35,5
cãnceaiele: pl. ac. 52,19
CANDELÃ: s.f.
candelei: sg. gen. 25,10
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 2,37; 13,18; 18,16; 23,19; 30,23; 48,37; 52,31
capului: sg. gen./dat. 9,1; 13,21; 31,7
capetele: pl. ac. 14,3, 4
cap: sg. nom. 22,6
cap: sg. ac., în loc. adv . din cap pânã în cap „de la un capãt la
altul” 51,31

CASNIC: s.m. „fiu de rob nãscut în casã”
casnic: sg. nom. 2,14
CAUZÃ: s.f.
cauza: sg. ac. 22,16
(a) CÃDEA: v. II
cad: ind. prez. 3.pl. 6,15; 8,12
cade: ind. prez. 3.sg. 8,4
sã cazã: conj. prez. 3.sg./pl. 42,2; 51,49
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 6,15, 21; 8,12; 20,4, 11; 23,12; 49,26;
50,30; 51,4, 47, 49
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,13; 14,2; 46,6, 12, 16; 51,8
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 9,22; 36,7; 48,44; 50,32; 51,4 4
cãzând: gerunziu 18,23
cãdeþi: imperativ 2.pl. 25,2 7
veþi cãdea: ind. viit.I. 2.pl. 25,3 4
cãzind: gerunziu 30,23
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 39,18
cãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 44,12
cãdea: ind. imp. 3.pl. 46,16
cãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 50,15
CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (Înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdealniþele: pl. ac. 52,19
CÃDERE: s.f.
cãderi: pl. ac. 6,21
cãderii: sg. gen. 49,21

CARNE: s.f.
cãr nurile: pl. ac. 7,21; 19,9
CARTE: s.f.
carte: sg. ac., în sintagma car te de slobozenie „carte de des pãrþire”,
„act de divorþ” 3,8
cartea: sg. nom./ac. 25,13; 29,29; 32,11, 12, 14, 16; rezum.
cap.36; 36,14, 20, 21, 23, 25, 2 7, 28, 29, 32; 51,63
car te: sg. ac. 30,2; 32,10, 4 4; 36,8, 10, 11, 13; 36,18, 28; 45,1;
51,60
cartea: sg. nom./ac., în sintagma cartea cumpãrãrii „act de
vânzare-cumpãr are” rezum. cap.32; 32,12, 14
cãrþii: sg. gen. 29,1; 36,2, 4, 32
cãrþi: pl. ac. 29,25
cãrþile: pl. ac. 32,14
CASÃ: s.f.
casa: sg. voc. 2,4; 3,20; 5,15; 10,1; 18,6
casii: sg. gen./dat. 2,4; 5,20; 7,2, 14; 11,17; 20,6; 22,4; 23,8;
31,31; 33,17; 35,5, 18; 43,9
casa: sg. nom./ac. 2,26; 3,18; 5,11, 27; 7,10, 11, 30; 9,26; 11,10,
15; 12,6, 7, 14; 13,11; r ezum. cap.18; 18,2, 3; 21,12; 22,1, 5, 6,
13; 23,11, 34; 26,6, 9, 10, 12; 27,18, 21; rezum. cap.31; 31,27,
33; 32,2; 33,14; 34,13, 15; 35,2, 3; 36,3, 12, 22; 37,14, 16, 19;
38,7, 8, 11, 17, 22, 26; 39,8; 48,13, 22; 52,13
casa: sg. ac., în sintagma casa curviii „casã de prostituþie”,
„bordel”5,7

(a se) CÃI: v. IV
(M-)am cãit: ind. pf.c. 1.sg. 4,28
(s-)au cãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,16; 26,19
sã (Mã) cãiesc: conj. pr ez. 1.sg. 26,3
(sã) va cãi: ind. viit.I: 3.sg. 26,13
CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºului: sg. gen. 4,29
cãlãraºii: pl. voc. 46,4
cãlãraºul: sg. ac. 51,21
CÃLÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlãtorilor: s.m. pl. dat. 9,2
cãlãtoriu: s.m. sg. ac. 14,8
(a) CÃL CA: v. I
calcã: ind. prez. 3.pl. 25,30
sã calce: conj. pr ez. 3.pl. 50,26
au cãlcat: ind. pf.c. 3.pl. 12,10
CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f. „cel care calcã”; (Înv.) „persoanã
care încalcã un jurãmânt, o lege, o por uncã”
cãlcãtoarea: sg. nom., în sint agma cãlcãtoar ea de leage 3,7, 8
cãlcãtoriul: sg. nom., în sintagma cãlcãtoriul de struguri 48,33
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Datoriile omului creºtin. Intemeiate pe în vãþãturile Sfintei
Scrip turi, Bucureºti, 1839.
câm peneºti: f. pl. ac., în sintagma ce tãþile câmpeneºti 32,4 4

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. ac. 51,39
CÃMARÃ: s.f.
cãmarã: sg. ac. 35,2
(a) CÃMÃTÃRI: v. IV; aceasta este prima atestare a cuvântului;
cf. DA, unde se înregistreazã, din texte realizate înainte de 1760,
f orme precum: a cãmãta, a cãmãtui, a cãmãtnici.
am cãmãtãrit : ind. pf.c. 1.sg. 15,10
au cãmãtãrit : ind. pf.c. 3.sg. 15,10
CÃMILÃ: s.f.
cãmilele: pl. nom./ac. 49,29, 32
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 1,18; 4,9; 8,1; 25,18, 19; 35,4; rezum.
cap.38
cãpeteniile: pl. nom./ac. 2,26; 17,25; 24,1, 8; 26,10, 12, 16, 21;
29,2; 32,32; 34,10, 19, 2 1; 36,12, 14, 19, 21; 3 7,14; 38,4, 17, 1 8,
22, 25, 27; rezum. cap.39; 4 4,17, 21; 48,7; 49,3, 38; 50,35; 51,57;
rezum. cap.52; 52,10
cãpetenii: pl. nom./ac. 6,28; 17,25; rezum. cap.26; 26,11; 33,26; 37,13
cãpetenie: sg. nom. 20,1; 30,21
cãpetenia: sg. nom. 51,59
cãpeteniia: sg. nom. 52,15, 16, 25
CÃPEÞEL: s.n. „capitel”
cãpeþealele: pl. nom. 52,22
cãpeþel: sg. gen . 52,22
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 6, 16; 18,15

CÂMPIE: s.f.
câm pii: pl. ac. 17,26; 33,13
câm piile: pl. nom. 48,8
câm piii: sg. gen. 48,21
(a se) CÂNTA: v. I
cânt aþi: imperativ 2.pl. 4,5; 20,13; 31,7
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 48,33
(sã) va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 51,14
CEATÃ:s.f.
ceata: sg. nom./ac. 9,2; 26,17; 30,20
ceatã: sg. nom. 31,8
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 13,16
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 6,26; 25,34
cenuºii: sg. gen., în sint agma Valea trupurilor ºi a cenuºii 31,40
CER: s.n.; var. CERIU
ceriuri: pl. ac. 4,23; 51,9
ceriului: sg. gen./dat. 4,25; 7,18, 33; 8,2; 9,10; rezum. cap.10;
10,2; 15,3; 16,4; 19,7; 33,22, 25; 34,20; 4 4,17, 18, 19, 25; 49,36
ceriurile: pl. nom./ac. 4,28; 10,11, 12; 14,22; 31,3 7; 51,15, 48
ceriu: sg. ac. 8,7; 10,11, 13; 51,16, 53
ceriul: sg. ac. 23,24; 32,17
CERBICE: s.f.
cer bicea: sg. ac. 7,26; 17,23; 19,15; 27,11; 48,39

CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. ac. 36,22

CERBIÞÃ: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
cer biþa: sg. nom. 14,5

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþa: sg. nom./ac. 4,13; 51,21
cãr uþe: pl. ac. 17,25; 22,4; 46,9
cãr uþelor: pl. gen. 47,3
cãr uþele: pl. ac. 50,37
(a) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,24; rezum. cap.5; 5,1; 11,21; 19,7, 9;
21,7; 22,25; 34,20, 21; 38,4, 16; 46,26; 49,37
sã caut e: conj. prez. 3.sg. 30,17
cauþi: ind. prez. 2.pl. 45,5
sã cauþi: conj. pr ez. 2.sg. 45,5
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 4,30; 50,4
cãut aþi: imperativ 2.pl. 5, 1; 29,7
au cãut at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,2; 10,21; 26,21
cãut a(-)-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 29,13
veþi cãuta: ind. viit.I. 2.pl. 29,13
vor cauta: ind. viit. I 3.pl. 30,14
cãuta(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 50,20
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânii: pl. nom. 15,3

(a) CERCA: v. I
a cer ca: inf. prez. 2,33
vei cerca: ind. viit.I. 2.sg. 6,27
ai cercat: ind. pf.c. 2.sg. 12,3
cer ca: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.40; 4 4,30
cear cã: ind. prez. 3.pl. 44,30
(a se) CERCETA: v. I
(sã) va cer ceta: ind. viit.I. 3.sg. 3,16
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 5,9, 29; 9,9, 25; 11,22; 15,3; 21,14;
23,2; 25,12; 27,8; 29,10, 32; 30,20; 32,5; 36,31; 44,13; 46,25;
50,18; 51,44, 47, 52
cer cetezi: ind. prez. 2.sg. 11,20
va cerce ta: ind. viit.I. 3.sg. 13,21; 14,10
cer ceteazã: imperativ 2.sg. 15,15; 50,21
cer cetezu: ind. prez. 1.sg. 17,10
aþi cer cetat : ind. pf.c. 2.pl. 23,2
cer ceta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 23,34
a (sã) cerce ta: inf. prez. 32,37
am cerce tat: ind. pf.c. 1.sg. 44,13; 50,18
cer cetez: ind. prez. 1.sg. 44,29
CERCETARE: s.f. „punere la încercare”; „pedepsire”
cerce tãrii: sg. gen. 6,6, 15; 8,12; 10,15; 11,23; 2 7,22; 46,21; 48,44;
49,8; 50,27, 31; 51,18
cer cetãrilor: pl. gen. 23,12

CÂMP: s.n.
câm puri: pl. ac. 6,25; 14,18; rezum. cap.52; 52,16
câm purile: pl. ac. 8,10
câm p: sg. ac. 13,27; 14,4, 5, 8; 17,3; 21,13; 31,24
câm pului: sg. gen. 18,14; 27,6
câm pul: sg. ac. 39,5

CERCETÃT OR, -TOARE: s.m./f. „cel care pune la încercar e”
cer cetãtoriul: sg. nom. 20,12

CÂMPENESC, -EASCÃ: adj.; aici prima atestare a cuvântului;
cf. DA, unde prima atestare este la Pahar nicu Simeon Marcovici,

(a) CERE: v. III
cear e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17; rezum. cap.37
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CERERE: s.f.
cearerile: pl. ac. 14,12
CERESC, -EASCÃ: adj.
cereascã: f. sg. gen. (dupã s. oastea în gen . cu prep. a + toatã)
19,13
CERNEALÃ: s.f.
cernealã: sg. ac. 36,18
(a se) CER TA: v. I
a (vã) certa: inf. prez. 2,29
va certa: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9
(te) certa: inf. prez. fãrã a 12,5
cer tat fiind: pasiv ger unziu rezum. cap.15
(sã) vor certa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.17
cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
ai cer tat: ind. pf.c. 2.sg. 29,27
cer tatu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 31,18
voiu cer ta: ind. viit.I. 1.sg. 30,11; 46,28
a fi cer tat : pasiv inf. prez. rezum. cap.31

au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,25; 11,16; 20,3; 30,17; 42,8;
44,3
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 19,6; 4 4,26
chemându-: gerunziu rezum. cap.23; 32,32
sã chemaþi: conj. pr ez. 2.pl. 25,6, 7
chem: ind. prez. 1.sg. 25,29
veþi chema: ind. viit.I. 2.pl. 29,12
va chema: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.32
chematu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 35,17
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 36,4
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 2,21; 9,19
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip „altfel” rezum. cap.13; rezum.
cap.17; r ezum. cap.22; rezum. cap.27; rezum. cap.38
CHIUIRE: s.f.
chiuire: sg. nom./ac. 25,30; 48,33
chiuirea: sg. nom. 51,14
(a) CHIVERNISI: v. IV
voiu chiv ernisi: ind. viit.I: 1.sg. 27,11

CERTARE: s.f.
cer tãrile: pl. ac. rezum. cap.6
cer tarea: sg. ac. 14,4; rezum. cap.15
cer tare: sg. ac. 30,14

(a) CINS TI: v. IV
sã cinsteascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 4 4,3
sã cinstiþi: conj. pr ez. 2.pl. 35,15
a cinsti: inf. prez. 44,19

CERTAT, -Ã: adj.
cer taþi: m. pl. nom. rezum. cap.44
CETATE: s.f.
cetãþilor: pl. gen./dat. 2,28; 11,13; rezum. cap.25; 25,18; 34,1, 7;
rezum. cap.48
cetate: sg. nom./ac. 3,14; 14,18; 15,8; 21,7; 2 7,17; rezum. cap.37;
37,20; 38,9; 39,4, 9; 48,8; 52,7, 15, 25
cetãþile: pl. nom./ac. 4,5, 7, 16, 26, 29; 5,6, 17; 7,17, 34; 9,11;
10,22; 11,6, 12; 13,19; 17,26; 20,16; 26,2; 31,21, 23, 24; 32,44;
33,10, 12, 13; 34,7, 22; 36,6, 9; 40,5, 10; 44,2, 17, 21; 48,8, 9,
15, 24, 28; 49,1, 13; 50,32, 40; 51,43
cetatea: sg. nom./ac. 4,29; 6,6; 8,14, 16; 17,25; 19,8, 11, 12, 15;
21,9, 10; 22,8; 23,39; 24,8; 25,29; 26,6, 9; 27,19; 30,18; 31,38;
rezum. cap.32 , 32,3, 24, 25, 28, 31, 36; 33,5; 3 4,2, 22; 37,9;
rezum. cap.38; 38,2, 3, 4, 17, 18, 23; 39,2, 16; 44,6; 46,8; 47,2;
49,25; 51,31; 52,5, 6, 7
cetãþii: sg. gen./dat. 17,25; 20,5; 21,4, 6; 22,8; 26,11, 15, 20;
29,7, 16; 32,24, 29; 33,4; 37,7; 41,7; 52,25
cetãþi: pl. nom./ac. 22,6; 34,7
CETÃÞEAN: s.m.
cetãþeanilor: pl. gen. 37,11
CHEDRU: s.m. (cf. Indice Iov)
chedrii: pl. ac. 22,7
chedru: sg. ac. 22,14
chedrului: sg. dat. 22,15
chedri: pl. ac. 22.23

CINS TIT, -Ã: adj./s.
cinstit : adj. m./n. sg. nom. 13,20; 31,20
cinstit e: s.m. sg. v oc. 22,18
(cei) cinstiþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.39
cinstiþii: s.m. pl. ac. 39,6
(cea) cinstitã: s.f. sg. nom. 51,41
(a se) CIOPLI: v. IV
(s-)au cioplit : ind. pf.c. 3.pl. 10,5
CIOPLIT: s.n. „idol”
(cel) cioplit: sg. ac. 10,14; 51,17
(ceale) cioplite: sg. nom./ac. 14,22; 43,13; 50,2; 51,47, 52
(celor) cioplite: pl. gen. 50,38
(a) CITI: v. IV
au cetit: ind. pf.c. 3.sg. 29,29; 36,10, 15, 21
sã ceteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.36
ceteaºte: imperativ 2.sg. 36,6, 15
vei ce ti: ind. viit.I. 2.sg. 36,6; 51,61
cetind: gerunziu 36,8, 13, 18
ai cetit : ind. pf.c. 2.sg. 36,14
cetisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,23
a ceti: inf. prez. 51,63
(a) CIUGULI: v. IV; var. (a) CIOGOLI
au ciogolit: ind. pf.c. 3.sg. 50,17

(a se) CHEMA: v. I
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 1,15
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 7,19
chiiamã: imperativ 2.sg. 3,4
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 3,17; 23,6; 33,16; 49,29
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 3, 19; 7,27
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 4,20; 7,10, 11, 14, 30; 14,9; 15,16;
25,29; 32,34; 34, 15
chemaþi: ind. prez. 2.pl. 6,30
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 7,13
sã chiiame: conj. prez. 3.pl. 7,18
chemaþi: imper ativ 2.pl. 9,17; 46,17

CIUMAT, -Ã: adj. (aici) „nimicit or”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde se propune prima atestare la Gh. ªincai,
Hronica românilor ºi a mai multor neamuri (…) [I], [Tom] I–III,
Iaºi, 1853–1854 (aºadar, înainte de atestarea propusã de H.
Tiktin, DRG., s.v. – 1881).
ciumat: m. sg. v oc., în sintagma munte ciumat (cf lat. mons
pestif er; pestif er (fig.) „car e aduce nenorocire” 51,25
CIUMATIC, -Ã: ad j. „nimicitor”, „care aduce nenorociri”;
cuvântul nu este înr egistrat în DA.
ciumatec: n. sg. ac., în sintagma vânt ciumatec (cf. lat. ventum
pestilentem; pestilens, -ntis (f ig.) „aducãt or de nenorocire” 51,1
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CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. ac. 14,12; rezum. cap.21; 21,6, 7, 9; 24,10; rezum.
cap.27; 27,8, 13; rezum. cap.29; 29,17, 18; 32,36; 34,17; 38,2;
rezum. cap.42; 42,17, 22; 44,13
ciumei: sg. gen./dat. rezum. cap.15; 32,24
CIURDÃ: s.f.
ciurdele: pl. nom./ac. 3,24; 5,17
ciurdelor: pl. gen. 31,12
(a se) CLÃTI: v. I
(t e) vei clãti: ind. viit.I. 2.sg. 4,1
(sã) clãt ea: ind. imp. 3.pl. 4,24
(sã) v or clãti: ind. viit.I: 3.pl. 5,22; 46,8
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 49,21; 50,3, 46; 51,7
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 10,10; 51,29
a clãti: inf. prez. 14,10
va clãti: ind. viit.I. 3.sg., în expr. va clãti cu capul „va da din cap”
18,16
sã clãteascã: conj. prez. 3.sg. 50,34

CONÃC I R E : s.f.; var. CO N O C I R E „s trâmt o a ra re ” ,
„asediere” aici prima ates tare; cf. MDA, unde prima ates tare
es te la Ion Costinescu, Vocabular româno-francesu, Bucureºti,
1870.
conãcire: sg. ac. 10,17
conãcirea: sg. ac. rezum. cap.19
conocir ea: sg. ac. 19,9; rezum. cap.21
CONÃCIT, -Ã: adj.; var. CONOCIT, -Ã; (cf. Indice Jos)
conocitã: f. sg. nom. rezum. cap.52
COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 2,20
copacii: pl. ac. 17,2
CORN: s.m.
cornurile: pl. ac. 17,1
cornul: sg. nom. 48,25

CLÃTIRE: s.f.
clãtir e: sg. nom./ac. 10,22; 34,17
clãtir ea: sg. ac. 47,3

COR T: s.n.
cor turile: pl. nom./ac. 4,20; 9,19; 49,29; 51,30
cor tul: sg. nom. 10,20
cor turilor: pl. gen. 30,18
cor turi: pl. ac. 35,7, 10

(a) CLEI: v. IV (Înv.) „a lipi”, „a încleia”
am cleit : ind. pf.c. 1.sg. 13,11

COªAR: s.n.; var. COªARIU „coº”
coºariu: sg. ac. 6,9

(a) CLOCI: v. IV
au clocit: ind. pf.c. 3.sg. 17, 11

COªNIÞÃ: s.f.
coºniþa: sg. nom. rezum. cap.24
coºniþe: pl. ac. 24,1
coºniþã: sg. nom. 24,2

COAMÃ: s.f.
coamã: sg. ac., în sintagma tunºi în coamã 9,26; 25,23; 49,32
coamele: pl. ac. 51,38

COT: s.n./s.m.
cotul: sg. ac. 38,12
coþi: pl. ac. 52,21, 22

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 1,17; 13,1, 2, 11, 26; 30,6
coapselor: pl. gen. 13,4
COASTÃ: s.f.
coas telor: pl. gen. 20,10
coas te: f. pl. ac., în sint agma supt zidul cel din coaste (cf. lat. sub
muro latericio; soluþia traducãtorului este urmar ea unei confuzii:
later¾cius „de cãrãmidã” a fost interpretat drept „lateral” – lat.
lateralis) 43,9
COBORÂª: s.n.; var. (Înv.) POGORÂª
pogorâºul: sg. ac. 48,5

CRATIÞÃ: s.f.; var. CRÃTIÞÃ; aici prima at estare; cf. MDA,
unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
crãtiþã: sg. nom./ac. 36,22, 23
cratiþã: sg. ac. 36,23
cr atiþele: pl. ac. 52,18
CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ
cr epãturile: pl. ac. 16,16
cr epãturi: pl. ac. 49,16
CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC: s.m.
grâncii: pl. ac. 17,2

(a se) COBORÎ v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,18; 36,12; 38,6; 48,15
(t e) pogoarã: imperativ 2.sg. 18,2
(m-)am pogorât : ind. pf.c. 1.sg. 18,3
pogoarã(-te): imperativ 2.sg. 22,1; 48,18
pogorâþi(-vã): imperativ 2.pl. 49,8
pogoarã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 50,27

(a) CREDE: v. III
(nu) creade: imperativ prohib. 2.sg. 12,6
au crezut: ind. pf.c. 3.sg. 40,14
CREDINÞÃ: s.f.
cr edinþa: sg. nom./ac. 5,1; 7,28
cr edinþã: sg. ac. 5,3
cr edinþii: sg. gen. 42,5

COIF: s.n.
coifuri: pl. ac. 46,4
COMOARÃ: s.f.
comoarãle: pl. ac. 15, 13; 17,3; 49,4
comoara: sg. ac. 35,4; 50,25
comoarã: sg. ac. rezum. cap.41; 41,8

(a) CREªTE: v. III
veþi creaºte: ind. viit.I. 2.sg. 3,16
vor creaºte: ind. viit.I. 3.pl. 23,3

(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI „a îm presura”, „a asedia”
(cf. Indice Jd)
conocesc: ind. prez. 3.pl. 21,4, 9
conocea: ind. imp. 3.sg./pl. 32,2; 37,4; 39,1
au conãcit: ind. pf .c. 3.pl. 52,4
au fost conocitã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 52,5

CREªTET: s.n.
cr eºtet: sg. ac. 2,16
cr eaºtetul: sg. ac. 48,45
CRETÃ: s.f.; var. (Reg.) CRITÃ; aici prima at estare; cf. MDA,
unde prima at estare propusã este în Calendariu ce slujjeºte pre

233

PROROCIIA IEREMIII

INDICE

100 de ani, începînd de la anul 1814 pînã în anul 1914. Acum
întîi româneºte alcãtuit… La Buda, 1814.
critã: sg. ac. 22,14
CRIVÃÞ: s.n. „miazãnoapte”, „nord”
criveþului: sg. gen. 1,13, 15; 3,18; 10,22; 16, 15; 23,8; 25,9, 26;
31,8; 46,10, 24; rezum. cap.50; 50,9
criveþ: sg. ac. 47,2; 50,3
criveþu: sg. ac. 1,14; 3, 12; 4,6; 6,1, 22; 13,20; 15,12; 46,6, 20;
50,41; 51,48
crivãþului: sg. gen. 6,22
CUGET: s.n.
cugete: sg. voc. 4, 14
cugetului: sg. gen. 6,19
cugetele: pl. ac. 7,3, 5; rezum. cap.11; 11,18; 18,11; 25,5; 26,13;
35,15
cugetelor: pl. gen. 21,12, 14; 23,2; 26,3; 44,22
cujetele: pl. ac. 23,22
(a) CUGETA: v. I
au cugetat : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.8; 11,19

CUNUNÃ: s.f.
cununa: sg. nom. 13,18
cununã: sg. ac. 52,22

CUIB: s.n.
cuiburi: pl. ac. 22,23
cuib: sg. ac. 48,28
cuibul: sg. ac. 49,16

(a se) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 6,24; 49,24; 50,43; 52,6
(s-)au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 51,32, 41

(a) CULCA: v. I
culcã: ind. prez. 3.sg. 33,12

CUPT OR: s.n.
cup toriul: sg. ac., în sintagma cuptoriul cel de foc „deºertul
egiptean” 11,4

CUL CUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 4,7; 50,6
culcuºuri: pl. ac. 9,11

(a se) CURÃÞA: v. I; var. (a se) CURÃÞI
a curãþi: inf. prez. 4,11
a (sã) curãþi: inf. prez. rezum. cap.6
(te) vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 13,27
voiu curãþi: ind. viit.I. 1 .sg. 33,8
(s-)au curãþit: ind. pf.c. 3.pl. 44,10

CULEGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
culegãtoriul: s.m. sg. ac. 6,9
culegãtorii: s.m. pl. nom. 49,9
(a) CULEGE: v. III
vor culeage: ind. viit.I. 3.pl. 6,9; 31,5
culeg: ind. prez. 3.pl. 7, 18
au cules: ind. pf.c. 3.pl. 40,12

(a) CUR GE: v. III
curgã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 9,18
curge: ind. prez. 3.sg. 11,5; 32,22
curg: ind. prez. 3.pl. 18,14
va curge: ind. viit.I. 3.sg. 30,10
vor cur ge: ind. viit.I. 3.pl. 31,12; 51,4 4
cursease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,9
curs-au: ind. pf.c. 3.sg. 49,4

CULES: s.n.
culesul: sg. ac. 40,10; 48,32
CUMPÃNÃ: s.f. „balanþã”
cumpãnã: sg. ac. 32,10
(a se) CUMPÃRA: v. I
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.32
cumpãrã: imper ativ 2.sg. 32,7, 25
a cumpãr a: inf. prez. 32,7
(sã) vor cumpãra: ind. viit.I. 3.pl. 32,4 4

CURGERE: s.f.
curgerea: sg. ac. rezum. cap.31

CUMPÃRARE: s.f.
cumpãrãrii: sg. gen ., în sintagma cartea cumpãrãrii „act de
vânzare-cumpãr are” r ezum. cap.32; 32,12, 14

(a) CUNOAªTE: v. III
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 1,5; 11,18, 19
cunoaºte: imper ativ 2.sg. 3,13; 6,18; 31,3 4

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscut: m. sg. ac. 4,15
cunoscute: n. pl. ac. 23,22
CUNOªTINÞÃ: s.f. „cunoaºtere”
cunoºtinþa: sg. ac. rezum. cap.9

CUI: s.n.
cuie: pl. ac. 10,4

CUMPLIT, -Ã: adj.
cumplitã: f. sg. ac. 30,14

au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,22; 5,5; 8,7; 9,3, 16; 10,25;
20,11; 22,16, 28
vei cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 5,15
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 7,9
a cunoaºte: inf. prez. 9,6, 2 4
cunosc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 12,3
cunoscut-am: ind. pf.c. 1.pl. 14,20
aþi cunoscut: ind. pf.c. 2.pl. 16,13
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 17,4
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
voiu cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 24,5
sã cunoascã: conj. prey. 3.pl. 24,7
sã cunoaºteþi: conj. prez. 2.pl. 26,15
(sã) va cunoaºte: con j. prez. 3.sg. 28,9
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 31,34

CURSÃ: s.f.
cursã: sg. nom./ac. 5,27; 18,22; 48,43, 44, 45
cursã: sg. ac., în expr. pune cur sã „ademeneºte spr e a pune în
dificultate” 9,8
curse: pl. ac. 22,14
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. rezum. cap.32; 32,2, 12, 33, 1
CURVÃ: s.f./adj.
curvã: sg. nom. 2,20
curve: f. sg. gen. 3,3
curvii: sg. gen. 5,7
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(a) CURVI: v. IV
ai cur vit: ind. pf.c. 2.sg. 3,1
au cur vit: ind. pf.c. 3.sg. 3,6, 8
CURVIE: s.f.
curviile: sg. ac. 3,2
curviii: sg. gen. 3,9
(a se) CUTREMURA: v. I
cutremuratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,9
CUÞITAª: s.n.
cuþit aºul: sg. ac. 36,23
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1, 9; 3,12; 5,14, 28; 6,19; 7,27; 11,2,
3, 6, 8, 1 0; 13,10; 14,1; 15,16; 16,10; 18,2, 18; 19,2, 15; 20,1;
22,5; 23,16, 22, 29, 30, 36; 25,8, 13, 30; 26,2, 5, 7, 10, 12,
15, 20, 21; 27,12, 14, 16; 28,6; 29,1, 19; 30,2; 34,6, 18; 35,13,
14; 36,2, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20; 36,24, 27, 28, 32; 3 7,2;
38, 1, 4, 24, 2 7; 39,16; 42,4; 43,1; 4 4,29; 45,1; 48,27; 51,60,
61, 64
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele Domnului 36,4, 8, 11;
37,2; 43,1
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagmele cuvântul Domnului/
cuvântul gurii Domnului/cuvântul lui Dumnez eu 1,2, 4, 1 1,
13; 2,1, 4, 31; 6,10; 7,2; 8,9; 9,12, 20; 13,2, 3, 8; 14,1; rezum.
cap.15; 16,1; 17,15, 20; 18,5; 19,3; r ezum. cap.20; 20,8;
21,11; 22,2, 29; r ezum. cap.23; 24,4; 25,3; 27,18; 28,12;
29,20, 30; 31,10; 32,6, 8, 26; 33,1, 19, 23; 3 4,4, 12; 35,12;
36,6, 27; 3 7,5; 39,15; 42,7, 15, 19; 43,8; 44,2 4, 26; 46,1;
47,1; 49,3 4
cuvântul: sg. nom./ac. 1,12,; 5,14; 7,1, 2, 22; 10,1; 11,1; 13,12;
14,17; 15,16; 18,1, 18; 21,1; 22,1, 4; 23,18, 28, 36, 38; 25,1;
26,1; 27, 1; rezum. cap.28; 28,7, 9; 29,10; 31,23; 32, 1, 17, 2 7;
34,1, 5, 8; 35,1; 36,1; 37,16; 38,21; 40,1, 3, 16; 42,3, 4, 5; 44,1,
4, 16, 17; 45,1; 46,13; 50,1; 51,59
cuvinte: pl. nom./ac. 7,4, 8; 30,4; 36,32
cuvânt: sg. nom./ac. 7,23; 26,2; 29,23; 30,1; 33,14; 38,14;
44,20, 28
cuvintelor: pl. gen. rezum. cap.19; 23,9
(a) CUVÂNTA: v. I
vor cuvânta: ind. viit.I. 3.pl., în structur a v. dislocatã bine vor
cuvânt a 4,2
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 32,7, 8

voi da: ind. viit.I. 1.sg. 20,5
a da: inf. prez. 4,16
dau: ind. prez. 1.sg. 5,14; 17,10; 21,8
sã dau: con j. prez. 1.sg. 25,18; 29,11
sã (mã) dau: con j. prez. 1.sg. 38,19
dat-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,7
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 12,8, 10; 48,34; 51,55
daþi: imperativ 2.pl. 13,16; 29,6; 48,9
daþ: imper ativ 2.pl. 29,6
(nu) da: imperativ prohib. 2.sg. 14,21
da: inf. prez. fãrã a 14,22
(t e) vei da: ind. viit.I. 2.sg. 15,20; 37,16; 39,17
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 16,7, 13; 38,20
da-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 21,7; 26,6; 31,33
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 26,15
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 32,22
sã dai: con j. prez. 2.sg. 32,22
vei fi dat : pasiv ind. viit.I. 2.sg. 34,3
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 35,2
(sã) da: ind. imp. 3.pl. 52,34
dã: ind. prez. 3.sg. 5,24; 10,13; 18,21; 31,35
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; 27,17
dã: imperativ 2.sg. 22,20
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.38
dând: gerunziu 38,3; 51,16
dedeasãm: ind. m.m.c.pf. 1 .sg. 3,8
sã dea: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.15; 43,3
sã (sã) dea: con j. prez. 3.sg. 26,2 4; 37,20
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 40,11
DAR: s.n.
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar „gr atis” 15,13
dar uri: pl. ac. 40,5; 41,5
DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în loc. adv. într-aceastã datã „acum” 10,18
datã: sg. ac., în loc. adv. aceastã datã „acum” 16,21
(a) DÃRUI: v. IV
voiu dãrui: ind. viit.I. 1.sg. 3,19
DÃRUIT, -Ã: ad j.
dãr uite: f. pl. nom. rezum. cap.32
DEAL: s.n.
dealul: sg. ac. 31,39
dealului: sg. gen. 49,16
(a se) DEDA: v. I
(s-)au dedat : ind. pf.c. 3.pl. rezum.cap.6

CUVIINÞÃ: s.f.
cuviinþa: sg. nom./ac. 10,7, 25

DEFÃIMARE: s.f.
defãimare: sg. ac. 23,40; 50,33
D
DEGET: s.n.
deagete: pl. ac. 52,21
(a se) DA: v. I
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 1,5, 9, 18; 3,18; 6,27; 7,7, 14; 8,13; 9,13;
16,15; 17,4; 23,39; 24,10; 25,31; 26,4; 27,5, 6; 28,14; 30,3; 32,12,
16; 35,15; 44,10, 30; 49,15; 50,15
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 8,14; rezum. cap.11; 25,5; 29,26;
36,32; 39,10, 14; 40,5
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg. 13,20; 32,24, 25, 43; 46,24
va da: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 9,1, 2; 14,13; 22,13; rezum.
cap.24; 25,30; rezum. cap.32; rezum. cap.34; 48,36
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg 21,10; 32,4, 36; 38,3, 18; rezum. cap.44
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 3,15; 6,21; 8,10; 9,11; 11,5; 15,4, 9, 13;
19,7; 20,4; 22,25; 23,40; 2 4,7, 8, 9; 26,6; 29,18, 21; 30,16; 32,3,
28, 39, 40; 34,2, 17, 18, 20, 21, 22; 38,15, 16; 42,12; 44,30;
45,5; 46,26; 51,25

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 4,20; 27, 16; 46,5; 49,19; 50,44
degrabã (foar te): 48,16
DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult „din trecut” 38,11
DEOSEBI: adv. (aici) „în tainã”
deosebi: 40,15
DEPARTE: adv.
depar te: 4,16; 6,20; 8,19; 10,18; 12,2; 30,10; 31,3, 10; 48,24;
51,50
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depar te: adv. în forma de depar te „de la mare distanþã” 5,15;
23,23; 25,26; 46,27

(a se) DESFRÂN A: v. I
(sã) desfrâna: ind. imp. 3.pl. 5,7

(a se) DEPÃR TA: v. I
(s-)au depãrtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 4,25; 9,10; 34,21; 3 7,4;
38,22; 52,3
depãr tatu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 2,31
depãr tându(-sã): gerunziu 3,1; 17, 13
depãr taþi: imperativ 2.pl. 4,4
depãr tatu(s-)au: ind. pf.c. 3.sg. 5,23
sã (sã) depãr teazã: conj. pr ez. 3.sg. 6,8
(Mã) voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 9,2
sã departã: con j. prez. 3.sg. 17,5
sã (se) depãr teazã: conj. prez. 3.sg. 21,2
sã depãrteaze: con j. prez. 3.pl. 27,10
sã (sã) deper teaze: conj. prez. 3.pl. 32,40
(sã) vor depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 37,8
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 37,10
depãr taþi(-vã): imperativ 2.pl. 50,8

DESPÃRÞIRE: s.f. „parte”, „jumãtat e”
despãrþirile: pl. ac. 34,18, 19

(a se) DEPRINDE: v. III
ai deprins: ind. pf.c. 2.sg. 13,21
(m-)am deprins: ind. pf.c. 1.sg. 31,18
deprindeam: ind. imp. 1.sg. 32,33
DEPRINS, -Ã: s.
(cei) deprinºi: m. pl. nom. 12,16
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 13,19
(a) DESCÂLCI: v. IV
descâlceaºte: ind. prez. 3.sg. 2,23
DESCÂNTARE: s.f.
descânt are: sg. nom. 8,17
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
sã deºchizã: conj. prez. 3.sg. 13,19
deºchide: ind. prez. 3.sg. 22,14
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 39,2
deºchis-au: ind. pf.c. 3.sg. 50,25
deºchideþi: imperativ 2.pl. 50,26
(a) DESCHILINI: v. IV „a deosebi” (cf. Indice Iº)
vei deschilini: ind. viit.I. 2.sg. 15,19
DESCHIS, -Ã: adj.
deºchis: n. sg. ac. 5,16
deºchisã: f. sg. nom. 32,14
deºchiºi: m. pl. nom. 32,19
(a) DESCOPERI: v. IV „a face cunoscut”
am descoperit: ind. pf.c. 1 .sg. 11,20; 20,12
voiu descoperi: ind. viit.I. 1.sg. 33,6
am deascoperit: ind. pf.c. 1.sg. 49,10

DES TUL: adv.
destul: 49,9
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºerþi: m. pl. nom. 2,5
deºert: n. sg. nom./ac. 4,23; 14,21; 51,34
deºerþii: ad j. antep. m. pl. ac. rezum. cap.10
deºarte: f./n . pl. nom. 10,3, 15; 51,18
deºartã: f. sg. ac. 11,10
deºartã: f. sg. nom./ac. 31,32; 33,20, 21; 50,9
deºarte: n. pl. nom. 51,18
(a) DEªER TA: v. I
vor deºer ta: ind. viit.I. 3.pl. 48,12
DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºertãciuni: pl. ac. 2,5; 8,19
deºertãciunilor: pl. gen. 10,8
deºertãciune: sg. ac. 16,19
(a se) DEªTEPTA: v. I
sã deºtept: con j. prez. 1.sg. 11,5
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.23; rezum. cap.30
voiu deºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 23,4, 5; 29,10; 30,9; 33,14; 51,1
deºteap te: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 28,6
deºtep tatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 29,15
deºtep t: ind. prez. 1.sg. 50,9
deºtep tat-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,11
(sã) vor deºtepta: ind. viit.I. 3.pl. 51,57
(a) DEZLEGA: v. I
am dezlegat: ind. pf.c. 1.sg. 40,4
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
deznãdãjduit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,25
dãznãdãjduit-am: ind. pf.c. 1 .sg. 18, 12
DEZNÃDÃJDUIT: adv.
dejnãdãjduit: 15,18
(a se) DEZVELI: v. IV „a descoperi”
(s-)au dezvãlit: ind. pf.c. 3.pl. 13,22
dezvãlit-am: ind. pf.c. 1.sg. 49,10
voiu dezvãli: ind. viit.I. 1.sg. 51,25
DIAMANT: s.n.
diamant: sg.ac. 17,1

(a se) DESFACE: v. III
(sã) va desface: ind. viit.I. 3.sg. 1,14
sã (sã) desfacã: conj. pr ez. 3.sg. 10,4

DIMNEAÞÃ: s./adv.; var. (Înv. ºi reg.) DEMINEAÞÃ
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã [de] dimineaþã
21,12; 35,14, 15
demineaþa: adv., în loc. adv. de demineaþa „foarte de vreme” 25,4
dimineaþa: adv., în loc. adv. de dimineaþa 7,25
dimineaþa: adv. 7,13; 11,7; 20,16; 32,33

(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) vor desfãta: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.23

DIMPREJUR UL: prep.; var. DINPREJURUL
dinpr ejurul: 17,26

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. ac. 31,22

DIMPREUNÃ: adv.; var. DINPREUNÃ
dinpr eunã: 8,12

DESFÃTAT, -Ã: adj. (Înv.) „extins”, „spaþios”, „încãpãtor”
desfãtate: n. pl. ac. 22,14

DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: 32,11
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rezum. cap.23; 23,9, 16, 18, 20; 24,1; rezum. cap.25; 25,17, 31, 33,
37, 38; 26,9, 13, 16, 19, 20; 27,16; 28,16; 29,32; 30,9, 23, 24; rezum.
cap.31; 31,12, 38, 40; rezum. cap.32; rezum. cap.34; rezum. cap.36;
36, 7, 9; 38,20; 40,3; 42,6, 13, 21, rezum. cap.43; 43,1, 4, 7; 44,16,
23; 46,10; 47,6; rezum. cap.48; 48,10, 26, 42; 49,20; 50,7, 13, 14,
15, 25, 28, 29, 45; 51,7, 10, 11, 29, 45; 52,2, 3
Domnului: sg. gen./dat., în sintagmele cuvântul Domnului/
cuvint ele Domnului/cuvântul gurii Domnului/sicriiul legii
Domnului/leagea Domnului/casa Domnului/casii Domnului/
casei Domnului aºezãmântul Domnului/legãtura Domnului/
povar a Domnului 1,2, 4, 11, 13; 2,1, 4, 31; 3,16; rezum. cap.6;
6, 10; 7,2; 8,8, 9; 9,12, 20; rezum. cap.11; 13,2, 3, 8; 14,1; rezum.
cap.16; 16, 1; 17,15, 20, 26; 18,5, 14; 19,3; rezum. cap.20; 20,1,
2, 8; 21,11; 22,2, 9, 29; rezum. cap.23; 23,33, 3 4, 36, 38; 24,4;
25,3; 26,2, 7, 9, 10; 27,18, 21; 28,1, 3, 5, 6, 12; 29,20, 26, 30;
31,10; 32,6, 8, 26; rezum. cap.33; 33,1, 11, 19, 23; 34,4, 1 2;
35,2, 4, 12; 36,4, 5, 6, 8, 10, 11, 2 7; 37,2, 5; 38,14; 39,15; 41,5;
42,7, 15, 19; 43,1, 8; 4 4,10, 24, 26; 46,1; 47, 1; 49,34; 51,51;
52,13, 17, 20
Domnului: sg. gen./dat., în sintagma Domnului oas telor 23,36;
33,11
Doamne: sg. voc. 1,6; 4,10; 5,3; 10,6, 23, 24; 11,5, 18, 20; 12,1,
3; 14,7, 9, 13, 20; 15,15, 16; 16,19; 17,13, 14; 18,19, 23; 20,7;
22,18; 31,7; 32,17, 25; 34,5; 51,62
Domnu: sg. nom. rezum. cap.23
Domnul: sg. voc. 37,19
Domnul: sg. dat. (cu prep. la) 50,5

DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 32,31
DINÃUNTRUL: pr ep.; var DINLÃUNTRUL
dinlãuntr ul: 31,20, 33
DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom. 31,29, 30
DOAMNÃ: s.f.
doamna: sg. nom. 29,2
DOBITOC: s.n.
dobitoacelor: pl. gen . 7,20; 49,32
dobitoace: pl. ac. 9,10
dobitocul: sg. nom. 13,20; 36,29
dobitoacele: pl. ac. 27,5
dobitoc: sg. nom./ac. 32,43; 33,10, 12; 50,3; 51,62
DOBITOCESC, -EASCÃ: adj.
dobitoceascã: f. sg. ac. 31,2 7
(a se) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBORÎ
(s-)au oborât : ind. pf.c. 3.pl. 9,19
vor oborî: ind. viit.I. 3.pl. 49,20
DOCTOR: s.m.; var. (Pop.) DOFTOR
doftor: sg. nom. 8,22

DOMN: s.m.
domnii: pl. ac. 27,4
domnul: sg. voc. 38,9

(a) DOJENI: v. IV
dojenea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.40
DOMN: s.m.
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,7, 8, 9, 1 2, 14, 15, 19;
rezum. cap.2; 2,2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 22, 29, 37; rezum.
cap.3; 3,1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23; rezum. cap.4;
4, 1, 2, 3, 9, 17, 27; 5,2, 9, 11, 1 2, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 29;
6, 12, 15, 16, 21, 22, 30; 7,1, 11, 13, 19, 20; rezum. cap.8; 8, 1, 4,
12, 13, 14, 17, 19; 9,3, 6, 9, 13, 22, 23, 24, 25; 10,1, 2, 10, 18,
21; rezum. cap.11; 11,1, 3, 6, 9, 11, 16, 21; rezum. cap.12; 12,14,
16, 17; rezum. cap.13; 13,1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 25; rezum.
cap.14; 14,10, 11, 14, 15, 22; r ezum. cap.15; 15,1, 2, 3, 6, 9, 11,
19, 20; rezum. cap.16; 16,3, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 21; 17,5, 7, 10,
13, 19, 21, 24; rezum. cap.18; 18,1, 6, 11, 13; 19, 6, 12, 14; 20,3,
4, 11, 13, 16; 21, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14; 22,1, 3, 5, 6, 8, 11,
16, 18, 24, 30; 23,1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 23, 24, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 37, 38; rezum. cap.24; 24,1, 3, 5, 7, 8; 25,4, 5, 7,
9, 12, 17, 30, 31, 36; 26,1, 2, 4, 8, 12, 13, 15, 19; 27,1, 2, 8, 11,
13, 15, 16, 22; 28,4, 6, 9, 11, 13, 15, 16; 29,7, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 19, 22, 23, 26, 31, 32; 30,1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 21;
rezum. cap.31; 31,1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2 7, 28,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38; rezum. cap.32; 32,1, 3, 5, 16, 27, 28,
30, 36, 42, 4 4; rezum. cap.33; 33,2, 4, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20,
24, 25; rezum. cap.34; 34,1, 2, 4, 5, 8, 1 2, 13, 17, 22; rezum.
cap.35; 35,1; 36,1, 7, 26, 29, 30; 37,3, 6, 8, 16; 38,2, 3, 16, 21;
39, 17, 18; 40,1, 3; rezum. cap.42; 42,2, 3, 4, 5, 9, 11, 20; 43,1;
44,21, 22, 26, 29, 30; 45,2, 3, 4, 5; 46,5, 13, 15, 23, 26, 28;
47,2, 4, 7; rezum. cap.48; 48,8, 12, 25, 30, 35, 38, 40, 43, 4 4,
47; 49,1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39;
50,1, 4, 10, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 35, 40; 51,1, 6, 10, 11, 12, 24,
25, 26, 36, 39, 48, 50, 52, 53, 55, 56
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 6,6, 9; 7,3, 21;
8,3; 9,7, 15, 17; 10,16; 11,17, 22; 16,9; 19,3, 11, 15; 20,12; 23,15,
16; 25,8, 15, 2 7, 28, 29, 32; 26,18; 2 7,4, 18, 19, 21; 28,2, 14;
29,4, 8, 17, 21, 25; 30,8; 31,23, 35; 32,14, 15, 18; 33,12; 35,13,
17, 18, 19; 38,17; 39,16; 42,15, 1 8; 43,10; 44,2, 7, 11, 25; 46,18,
25; 48,1, 15; 49,7, 26, 35; 50,18, 33, 34; 51,5, 14, 19, 33, 57, 58
Domnului: sg. gen./dat. 2,3; 3,13, 17, 25; 4,4, 8, 26; 5,4, 5, 10; 6,11;
7,2, 4, 28, 29, 30, 32; rezum. cap.8; 8,7, 8, 14; 11,21; rezum. cap.12;
12,12, 13; 13,16, 17; 14,10; 16,10; 19,1, 14; 20,13; rezum. cap.21;

DOR: s.n.
dor ul: sg. ac. 2,24
(a) DORI: v. IV
am dorit : ind. pf.c. 1.sg. 17,16
DORIRE: s.f.
dorir ea: sg. nom. 30,15
DORIT, -Ã: adj.
dorit: n. sg. ac. 3,19
doritã: f. sg. ac. 12,10
(a) DORMI: v. IV
dor mi-v om: ind. viit.I. 1.pl. 3,25
sã doarmã: con j. prez. 3.pl., în loc. v. sã doarmã somn v eacinic
„sã moarã” 51,39
vor dormi: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. vor dor mi somnul cel veacinic
51,57
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 2,27; 9,22; 18,17; 46,5; 48,37; 49,8
dosurile: pl. ac. 32,33
(a se) DOSI: v. IV „a fugi din calea cuiva ºi a se ascunde”; „a
deveni ostil”
au dosit : ind. pf.c. 3.sg. 8,4
(s-)au dosit: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
DOSIRE: s.f. (aici) „lepãdar e a credinþei”
dosirea: sg. nom. 2,19
dosirile: pl. nom./ac. 3,22; 5,6; 14,7
dosire: sg. ac. 8,5
DOSNIC, -Ã: adj./s.
doznica: s.f. sg. nom. 3,6
dosnica: adj. antep. f. sg. nom./voc. (acordat cu s. þarã subînþeles
în sint agma dosnica Isr ail) 3,8, 11, 1 2
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DUH: s.n.
duh: sg. nom. 4, 12; 10,14; 51,17
duhul: sg. ac. 51,11

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 2,2
dragostii: sg. gen. 2,24
dragoste: sg. ac. 31,3

DULCE: ad j.
dulce: n. sg. nom. 31,26

(a) DREGE: v. III
veþi der eage: ind. viit.I. 2.pl. 7,5
DREPT, DREAPTÃ: a dj./adv./s./pr ep.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceaea „aºadar”, „prin ur mare”
5,5; rezum. cap.6; 26,19; 37,15
drept: prep. în loc. adv. drept aceaea 35,16
dirept: adj. m. sg. nom. 33,16
drepþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.2
drept: adj. m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.5; 12,1; 17,16; 23,6;
26,14; 34, 15
dreaptã: adj. f. sg. ac. 22,2 4; rezum. cap.23; 23,5; 31,9, 21
drept: s.m. sg. ac. 3,2; 7,29
drepþilor: s.m. pl. gen . rezum. cap.11
(ceale) dreapte: s.f. pl. ac. 12,1
(celui) drept: s.m. sg. gen. 20,12
(celor) drepþi: s.m. sg. gen. rezum. cap.22
drept: adv. 11,20
DREPTATE: s.f.
dreptat e: sg. ac. 4,2; 9,24; rezum. cap.22; 22,3, 15; 23,5; rezum.
cap.33; 33,15
dreptãþii: sg. gen. 31,23; rezum. cap.33; 33,15; 50,7
dreptãþile: pl. ac. 51,10
dreptat ea: sg. nom. 51,46
DRO JDIE: s.f.
drojdiile: pl. ac. 48,11
(a se) DUCE: v. III
dusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,6; 13,19
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 5,23; 7,24; 9,14; 11,8, 10;
13,10; 14,18; 16,11; 28,12; 41,10, 14, 15, 17; 44,3; 48,11; 50,3;
52,7
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 3,14
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 3,18; 15,5; r ezum. cap.22; 48,7; 49,3
duce(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
a (vã) duce: inf. prez. 7,9
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 7,12; 49,30
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 10,5; 11,12; 19,10; rezum. cap.27;
27,22; 30,16; 37,8
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 11,19; r ezum. cap.39; rezum. cap.52
(m-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 13,5, 7
dus-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,3
(te-)ai dus: ind. pf.c. 2.sg. 15,6
sã duceþi: conj. prez. 2.pl. 17,24
(ne) vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 18,12
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 20,4; 32,5; 43,12
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 20,5
(vã) veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 20,6; 29,12
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,1; 27,20; 28,3; 37, 16; 40,1; 41,10;
52,15, 17, 18, 19, 26, 28
sã (vã) duceþi: conj. prez. 2.pl. 25,6
sã ducã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 32,35; 39,7
ducându(-sã): gerunziu 37,8
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 40,1; 41,6
fusease duºi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 40,7
duce(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 40,15
(te) vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 48,2 7
voi duce: ind. viit.I. 1.sg. 49,36
sã (ne) ducem: con j. prez. 1.pl. 51,9
duce(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 51,40
(sã) duc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.52
duce: ind. prez. 3.sg. 52,7

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþã: sg. ac. 22,28
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbravã: sg. ac. 10,3
dumbrava: sg. ac. 21,14; 46,23
DUMNEZEIESC , -IASCÃ: adj.
dumnezeieºtii: f. sg. gen. 23,19
DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap.1; rezum. cap.2;
2,22; rezum. cap.3; rezum. cap.6; 7,20, 23; rezum. cap.9; r ezum.
cap.10; 10,10; rezum. cap.11; 11,4; rezum. cap.14; rezum. cap.15;
rezum. cap.17, rezum. cap.18; rezum. cap.19; rezum. cap.23;
23,23; 24,7, 21; rezum. cap.30; 30,22; 31,1, 22, 33; 32,38; 35,4;
44,26; rezum. cap.46
Dumnezeu: sg. voc., în sint agma Doamne Dumnezeu 1,6
Dumnezeul: sg. nom. 2,17; 3,21, 22, 23; 5,19, 24; 7,3, 21; 8,14;
9,15, 17; 11,3; 13,12; 14,22; 16,9; 19,3, 15; 21,4; 23,2; 24,5;
25,15, 27; 27,4, 21; 28,2, 14; 29,4, 8, 21, 25; 30,2; 31,6, 18, 23;
32,14, 15, 27, 36; 33,4; 3 4,2, 13; 35,13, 17, 18, 19; 37,3, 6;
38,17; 39,16; 40,2; 42,2, 3, 4, 5, 9, 15, 18, 20; 43,1, 2, 10; 44,2,
7, 11, 25; 45,2; 46,25; 48,1; 49,5; 50,4, 18; 51,5, 33
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul oastelor 2,19; 5,14;
49,5; 50,31
Dumnezeul: sg. voc., în sitnagma Dumnezeul oas telor 15,16
Dumnezeului: sg. gen./dat. 3,13, 25; 5,4, 5; 7,28; 13,16; 16,10;
22,9; 23,36; 24,5; 26,13, 16; 30,9; 42,6, 13, 21; 43,1; 46,10;
50,28; 51,10
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma cuvântul lui Dumnezeu rezum. cap.15
Dumnezeului: sg. gen./dat., în sintagma Dumnezeului oas telor
46,10; 50,25
Dumnezeule: sg. voc. 4,10; 14,13; 32,17, 25
DUMNEZEU: s.m.
dumnezeilor: pl. gen./dat. 1,16; 7,18; 16,13; 19,4, 13; 22,9; 32,29;
43,13; 44,5, 8, 15; 48,35
dumnezeii: pl. nom./ac. 2,11, 28; 10,11; 11,12, 13; 46,25
dumnezei: pl. nom./ac. 2,11; 5,7; 7,6, 9; 11,10; 13,10; 16,11, 20;
25,6; 35,15; 44,3; 50,39
dumnezeului: sg. dat. 5,19
(a) DUMIC A: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) DIMICA (înv. ºi reg.) „a
omorî pe câmpul de luptã”
veþi dimica: ind. viit.I. 2.pl. 32,5
sã dimice: conj. prez. 3.pl. 33,5
(a) DUREA: v. II
va durea: ind. viit.I. 3.sg. 5,22
DURERE: s.f.
dureri: pl. nom. 6,24; 13,21; 22,23; 49,24
durearea: sg. nom./ac. 8,18; 15,18; 31,13; 51,8
dureare: sg. nom./ac. 8,18; 20,18; rezum. cap.45; 45,3; 50,43
durerile: pl. ac. 22,23
durerii: sg. dat. 45,3
E
ETHIOP: s.m. (Înv.) „etiopian”
ethiopul: sg. nom. 13,23
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aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 34, 15; 44,25
fãcutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,34

ETIOPIAN: s.m.
ethiopeanul: sg. nom. 38,7
ethiopianului: sg. dat. 38,10; 39,16
ethiopianul: sg. nom. 38,12

FACERE: s.f.
f aceri: pl. nom./ac., în sint agma faceri de bine rezum. cap.2;
rezum. cap.33
f acerile: pl. ac. în sintagma facerile de bine rezum. cap.32

F
(a se) FACE: v. III
sã f ac: conj. prez. 1 .sg. 1,12
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 1,17; 2,25; 4,27; 6,18; 7,34; 9,7; 13,9;
17,4; 19,12; 27,22; 28,3; 29,14, 32; 32,37; 33,9, 15; 42,12; 49,2,
6, 11, 37, 39; 50,4 4; 51,36
f aceþi: imperativ 2.pl. 4,5; 5,20; 7,3; 11,4, 6; 26,13, 14; 35,15;
46,14; 50,2, 15, 29
f ace: ind. prez. 3.sg. 4,15; 5,1; 10,12, 13; 22,14; rezum. cap.48;
48,10, 28
a f ace: inf. prez. 4,22; 11,8; 13,23; 17,8; rezum. cap.18; 18,4, 8,
10; r ezum. cap.21; 23,27; 26,3; 32,40; 36,3; 48,30
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 4,30; 12,5; 28,13
sã f aceþi: conj. prez. 2.pl. 5,10
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 5,18; 18,8, 10; 30,11; 32,41
f ac: ind. prez. 3.pl. 6,13; 7,17; 8,10; 12,2
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 7,5, 6; 17,22; 22,4
f ace-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,14
sã f acã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,18; 9,5; rezum. cap.18; rezum.
cap.22; 32,23, 35
f ac: ind. prez. 1.sg. 9,24
f ace: inf. prez. fãrã a 10,5; 18,6
sã f aci: conj. prez. 2.sg 10,24; 14,21; 39,12; 40,16
(nici) face: imperativ pr ohib. 2.sg. 14,21
va f ace: ind. viit.I. 3.sg. 16,20; 18,10; 21,2; 23,5, 20; 30,24; rezum.
cap.31; 33,2, 15; 36,29
sã f aceþi: conj. prez. 2.pl. 17,24; 44,4
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 18,12; 42,5, 20; 4 4,17
f aci: ind. prez. 2.sg. 22,23; 32,18
f acem: ind. prez. 1.pl. 26,19
f acã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 28,6
sã f acem: conj. prez. 1.pl. 42,3; 44,25
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 44,7
oiu face: ind. viit.I. 1.sg. 49,19
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 2,5, 10, 14, 17; 3,3; 4,17;
rezum. cap.5; 5,8, 23, 30; 6,4, 10; 7,11, 24; 10,14; 15,16, 18;
20,8, 9; 25,38; 30,14; 32,31; 40,3; 4 4,22; 49,7; 50,6; 51,17,
30, 41
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 3,6, 21; 4,18; 5,19; 6,7, 15; 7,30;
8, 12, 14; 10,11; 11,8, 10, 15, 17; 15,4; 18,4, 13; 19,4; 22,8, 15;
29,23, 31; 31,32, 37; 32,23, 32; 36,8; 38,9, 12, 16; 40,3; 41,9;
44,9; 48,36; 49,20, 30; 50,6, 15, 29; 51,12, 15, 16, 19, 24; 51,12,
15, 16, 19, 24, 49; 52,2
au fãcut: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma au fãcut ames tecare de sânge
„au necinstit” (cf. lat. constupraverunt; constupr¹ „a viola”, „a
necins ti” 2,16
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 2,23, 28; 3,5; 14,22; 28,15; 32,17, 20
(M-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 2,31; 31,9
(t e-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 2,36
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,7; 41,2, 11; 44,3; 52,2, 20
fã: imperativ 2.sg. 6,26; 14,7; 46,19; 50,21
fãcând: gerunziu rezum. cap.7; 22,4; 32,30; rezum. cap.33;
44,17
am fãcut : ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,10, 12, 14; 8,6; 11,5, 10; 27,5; 29,7,
14; 30,15; 31,19, 32; 42,10; 44,17, 19
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 7,13; 34, 15; 35,18; 44,22
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 12,8; 15,18; 23,10, 14; 51,43
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 17, 11
fãcea: ind. imp. 3.sg. 18,3, 4
fãcutu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 20,7; 23,9
ar f i fãcut: cond. pf. 3.pl. 23,22
au f ost fãcut : ind. m.m.c.pf.perifr. 3.pl 3 4,10

FAMEN: s.m.
f amenii: pl. nom./ac. 29,2; 34,19; 41,16
f amen: sg. nom./ac. 38,7; 52,25
FAPTÃ: s.f.
f aptele: pl. ac. 25,14
f apta: sg. ac. 44,25
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom./ac. 6,2, 23; 14,17; 46,11, 24; 52,1
f ata: sg. voc., în sintagmele fata nor odului mieu/fat a Vavilonului/
f ata Eghiptului 6,26; 46,19; 50,42
f atã: sg. voc. 31,22; 49,4
f eatele: pl. nom./ac. 3,24; 5,17; 7,31; 9,20; 11,22; 14,16; 29,6;
32,35; 35,8; 41,10; 43,6; 48,46; 49,2
f eatii: sg. gen. 4,11; 9,1
f eateai: sg. gen. 4,31; 8,11
f eatei: sg. gen. 6,14; 8,19, 21, 22; 9,7; 35,4; 48,18
f eate: pl. nom./ac. 16,2, 3; 29,6
f eatelor: pl. gen. 19,9
f eatele: pl. voc. 49,3
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac., în loc. pr ep. (În v.) de cãtrã faþa/de la faþa „(de)
dinaintea” 1,8, 13; 4, 1; 5,22; 7,15; 9,7; 13,17; 15,1, 17; 16,17;
18,23; 23,9, 10, 39; 25,16, 27, 37, 38; 32,24; 33,18; 35,11;
rezum. cap.41; 41,15, 18; 42,11, 17; 46,16; 48,44; 50,16; 51,6 4;
52,3
f aþa: sg. nom./ac. 1,13, 17; 2,27; 3,12; 4,26; 5,3; 18,17; 21,10;
25,26; 33,5; 42,15, 17; 44,11; 50,5; 52,25
f aþa: sg. ac., în loc. s. (pre) f aþa pãmântului „(în) lume” 8,2; 9,22;
16,4; 25,33; 2 7,5; 28,16; 35,7
f aþã: sg. ac. 22,25
f eaþii: sg. gen./dat. 7,19; 13,26; 15,19; 26,19; 49,19; 50,44
f eaþele: pl. nom./ac. 30,6; 32,33; 44,12; 51,51
FAUR: s.m.
f aurul: sg. nom./ac. 24,1; 29,2
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac. rezum. cap.3 4
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.23
fãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.22
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.pl. 44,25
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.45
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 33,11; 44,25
(a se) FÃLI: v. IV
a (sã) fãli: inf. prez. rezum. cap.9
(t e-)ai fãlit: ind. pf.c. 2.sg. 11,15
(m-) am fãlit: ind. pf.c. 1.sg. 15,17
(s-)au fãlit : ind. pf.c. 3.sg. 48,42
(t e) fãleºti: ind. prez. 2.sg. 49,4
(sã) fãlesc: ind. prez. 3.pl. 50,38
FÃLIE: s.f. (Trans., Ban.; în v.) „truf ie”, „mândrie”
fãliia: sg. ac. 48,30
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(a) FÃTA: v. I
au fãtat: ind. pf.c. 3.sg. 14,5
FÃTARE: s.f.
fãtarea: sg. ac. 31,12
FE CIOARÃ: s.f.
fecioara: sg. nom./ac. 2,32; 14,17; 18,13; 31,13; 51,22
fecioarã: sg. voc. 31,4, 21; 46,11
FE CIOR: s.m.
feciorii: pl. nom. 14,16
feciori: pl. ac. 29,6
feciorilor: pl. dat. 29,6
FE CIORAª: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te la Gh. ªincai, Hronica românilor ºi a
mai multor neamuri (…) [II], [Tom] I–III, Iaºi, 1853–1 854.
fecioraºu: sg. nom. 20,15
FE CIORIE: s.f.
fecioriii: sg. gen. 3,4
FEL: s.n.
feal: sg. ac. 5,29
fel: sg. ac. 9,9; 25,20
fealiuri: pl. ac. 15,3; rezum. cap.16
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREAS TÃ
ferestile: pl. ac. 9,21
fereºtile: pl. ac. 22,14
(a) FERI: v. IV
aº fi f erit: cond. pf. 1.sg. 23,22
FERICIRE: s.f.
fericirea: sg. ac. rezum. cap.22
fericire: sg. ac. rezum. cap.23
FERICIT, -Ã: adj.
fericit: n. sg. ac. rezum. cap.50
FERME CÃTOR: s.m.; var. (Pop.) FÃRMÃCÃTOR „vrãjitor”
fãrmecãtorii: pl. ac. 27,9
(a) FI: v. IV
fiind: gerunziu rezum. cap.2; 15,9; 25,14
a fi: inf. prez. rezum. cap.2; 2,19; 14,9; rezum. cap.18; 30,11;
32,43; 33,10; 48,42
fiindu-: gerunziu 2,2; 31,3
vor f i: ind. viit.I. 3.pl. 2,37; 8,2, 3; 11,23; 13,10; 16,2, 4; 19,13;
20,11; rezum. cap.22; 24,7; 25,33; 27,22; 30,20; 31,1, 8, 33;
32,38; 37,9; 39,16; 44,12; 47,2; 48,9, 34; 49,13, 32; 50,37; 51,58
va fi: ind. viit.I. imper s./3.sg. 3,1, 16; 4,9, 10, 27; 5,2, 31; 7,33,
34; 12,16; 14,13, 15, 16; 16,4, 6; 17,6, 7, 8, 11, 24; 21,9; 22,5,
24, 30; 23,5, 12, 17, 36; 25,11; 26,9, 18; 29,7, 32; 30,8, 10,
18, 21; 31,6, 12, 33; 32,5, 17, 27; 33,9, 12; 34,20, 36,30; 38,2,
17, 20; 39,18; 40,9; 4 4,14; 46, 11, 19, 27; 48,26, 37, 39, 41;
49,2, 5, 10, 13, 17, 19, 22, 33, 36; 50,3, 10, 12, 20, 32, 38, 44;
51,37
sã fie: con j. prez. imper s./3.sg. rezum. cap.4; 4,4; 7,23; 9,12;
13,11; r ezum. cap.17; 18,16; 20,17; 21,12; 31,36; 32,39; 33,20,
21; 34,16; 42,6; 51,62
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 5,1; 7,23; 11,4; 24,7; 30,22; 31,33; 32,38
fi: inf. prez. fãrã a 5,7; 33,20, 21
veþ f i: ind. viit.I. 2.pl. 7,23; 11,4; 42,18
vei sã fii: ind. viit.I. 2.sg. (cf. lat. futurus, -es „ai de gând sã fii” 14,8
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 29,26
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 15,19; 49,12; 51,26
(nu) f i: imperativ prohib. 2.sg. 17, 17

fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 18,21, 23; 20,16; 42,5; 50,26
sã f iþi: conj. prez. 2.pl. 29,6; 4 4,8
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 30,22; 48,6
fi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 31,1
fiþi: imper ativ 2.pl. 48,28; 50,8
ar fi: cond. prez. impres. 49,9
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 50,36
era: ind. imp. impers.//3.sg./pl. 2,28; 3,23; 4,23, 25; 6,14; 8,15;
11,13; 13,7; 14,5, 6; 20,2, 10; 22,15; 24,2; 32,2, 30; 34,1; 35,4;
rezum. cap.36; 36,23, 28; 37,12, 14; 38,6, 7, 11, 14; 39,4; 40,7,
8, 11; rezum. cap.41; 41,2, 3, 7, 10, 11, 13, 16; 42,8; 44,17; 46,2;
49,12; 51,59, 60; 52,1, 3, 6, 14, 17, 20, 21, 32
este: ind. prez. 3.sg. 13,19; 26,16; 27,18; 30,5; 4 4,2; 51,6
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,22, 27; 3,4, 22; 10,6; 12,1, 2; 14,9, 22;
17,14, 17; 31,18; 32,8
e: ind. prez. impers./3.sg. rezum. cap.2; 2,3, 6, 14; 4,2; 5,2; 6,6;
7,28, 32; 8,6, 19, 22; 9,8, 10, 11, 12, 22, 26; r ezum. cap.10;
10,6, 7, 14, 16, 19, 23; 11,5; 12,16; 13,20, 25; 14,19; 16,10, 14,
15; 17,9, 1 5; 19,11; 22,21; 23,6, 7, 8, 9, 26, 33; 25,1, 3, 18, 31;
26,9, 14; 30,7, 15, 17, 21; 31,20; 32,1; rezum. cap.33; 33,10, 11,
16; 34,15; 37,16; 38,5; 16, 21; 44,22, 26; 46,7; 48,15, 29, 30;
49,1, 19; 50,34, 44; 51,11, 17; 52,28
-i: ind. prez. 3.sg. 4,18; 8,19; 17,15
iaste: ind. prez. im pers./3.sg. 2,8, 15, 19; 5,12; 6,16, 23; 7,4, 31;
8,6, 8, 9, 13, 17, 22; 10,6, 7, 8, 14, 16, 20; 11,15; 12,1, 11, 12;
14,19; 15,1; 16,21; 17,1; 19,2; 20,11; 26,11; 29,22, 25, 28; 30,7,
12, 13; 31,9, 16, 17; 32,7, 8, 9, 20; 33,24; 34,22; 36,7; 37,16;
38,5; 39,5; 40,4; 41,9, 17; 43,9; 44,22, 23; 46,23; 48,2, 16; 49,7;
50,15, 37, 38; 51,11, 17, 19; 52,7, 8, 9, 12
sânt: ind. pr ez. 1.sg. 1,6, 7, 8, 19; 2,23, 35; 3,12; 6,11; 7,11; 9,24;
15,20; 17,16; 22,24; 23,23; 24,7; 26,14; 29,23; 30,11; 42,11;
46,18, 28
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,11, 28; 4,11, 22; rezum. cap.5; 5,4, 7,
10; 6,28; 8,13; 9,2; 10,3, 11, 15; rezum. cap.12; 1 3,4, 10;
14,7, 22; 16,20; 20,16; 21,4; 23,29; 24,2, 3, 8; 25,9, 22, 26;
27,5, 18; 29,1, 8, 17; 31,15; 32,19, 35; 3 7,18; 38,9; 40,4;
41,12; 43,13; 44,2 7; 46,14; 48,24;49, 1, 5, 32; 50,21, 42;
51,18, 48
sântem: ind. prez. 1.pl. 8,8; 48,14
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 18,6; 23,33; 36,19; 44,24; 48,17
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 36,32; 52,18
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 3, 4, 11, 13; 2,1; 3,3; 5,13; 7,1;
rezum. cap.11; 11,1; 13,3, 6, 8; 14,1, 3; rezum. cap.15; 16,1; 17,16;
18,1, 5; 21,1; 23,18; 2 4,4; 25,1; 26,18; 20, 24; 28,1, 8, 12; 29,30;
30,1; 32,1, 26; 33,1, 19, 23; 34,1, 8, 12; 35,1, 12; 36,1, 9, 27;
37,5; 38,28; 39,15; 40,1; 41,1; 43,1, 8; 4 4,1; 46,1; 47,1; 48,11,
27; 49,34; 52,4, 23, 31
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 20,7
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 25,3; 26,1; 27,1; 32,6; 36,1; 42,7
am fost: ind. pf.c. 1.pl. 35,10
nef iind: gerunziu 8,11; r ezum. cap.10
FIARÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) HIARÃ
fiarãlor: pl. dat.7,33; 19,7; 3 4,20
fiarãle: pl. nom. 15,3
fiarele: pl. ac. 27,6
hiarãle: pl. nom./ac. 12,9; 28,14
hiarãlor: pl. dat. 16,4
hierile: pl. nom. 21,6
FIER: s.n.
fier: sg. nom./ac. 1,18; 6,28; 17,1; 28,13, 14
fierul: sg. nom/ac. 15,12, 12
FIERE: s.f.
fiere: sg. ac., în sintagma apã de fiere „venin” 8,14; 9,15
fiiare: sg. ac. 23,15
FIER TURÃ:s.f. „mâncare pr eparatã prin fierbere”
fierturã: sg. ac. 37,20
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34,2, 22; rezum. cap.36; 36,32; 3 7,7, 9; rezum. cap.38; 38,17,
18, 23; rezum. cap.39; 39,8; 43,12, 13; 48,45; 49,2, 27; 50,32;
51,32, 58; 52,13

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
f ilisteilor: pl. gen. 25,20
f ilisteii: pl. nom. 47,4
f ilistei: pl. ac. 47,4

FOLOS: s.n.
f olos: sg. nom. 30,13

FINIC: s.m. (Înv.) „cur mal”, „palmier”
f inic: sg. ac. 10,5

FOIªOARÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
f oiºoare: pl. ac. 36,23

FIRIZ: s.n.; var. FIREZ (Reg.; mgm.) „ferãstrãu de mânã”
f irezu: sg. ac. 10,3
FIU: s.m.
f iiului: sg. gen./dat. 1,1, 2, 3; 26,1, 24; 27,7; 29,3; 32,12, 16;
35,4, 6, 8, 19; 36,10, 11, 14, 26, 32; 38,6; 39, 14; 40,5, 9; 41,2,
10, 12; 43,6; 46,2; 51,59
f iiul: sg. nom. 1,3; 15,4; 20,1; 21,1; rezum. cap.22; 22,11, 18, 24;
24,1; 25,1, 3; 26,20, 22; 27, 1, 20; 28,1, 4; 29,21, 25; 32,7, 8, 9;
35,1, 3, 14; 36,1, 4, 8, 9, 11, 12, 14; 37,1, 3, 12; 38,1; 40,5, 6, 7,
8, 9, 11, 13; 41,6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18; 42,1, 8; 43,2, 3,
4, 5, 6; 45, 1; 49,33
f iii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,9, 16, 30; 3,24; 5,7, 17;
6,2 1; 7,18, 30, 31; rezum. cap.9; 9,26; 10,20; 11,22; 16,14,
15; 17,2; 18,21; 23,7; 30,20; rezum. cap.31; 31,15, 17; 32,30,
35; 35,3, 6, 8, 16; 38,23; 39,6; 40,8, 11, 14, 1 5, 16; 41,1, 2,
10, 15; 48,46; 49,1, 28; rezum. cap.50; 50,4, 33; rezum.
cap.52; 52, 10
f iiului: sg. gen., în sintagma Valea fiiului Ennon rezum. cap. 7; 7,
31, 32; 32,35
f ii: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,19; 4,22; 13,14; 16,2, 3; rezum.
cap.19; rezum. cap.39; 47,3; 49,7
f iilor: pl. voc. 3,14, 22
f iilor: pl. gen./dat. 3,21; rezum. cap.16; 17, 19; 19,9; 25,21; 27,3;
rezum. cap.30; 31,29; 32,19, 32, 39; 35,4, 5, 14; 36,10, 26; 37,1;
40,14; rezum. cap.46; 48,45; rezum. cap.49; 49,2, 6
f iii: pl. voc. 6,1
f iiu: sg. nom. 31,20; 33,21; 35,3; 49,18; 50,40; 51,43; 52,1
f iilor: pl. gen., în sint agma Valea f iilor Ennon 19,2, 6
FLÃMÂND, -Ã: adj.
f lãmânt: n. sg. ac. 31,25

(a) FOLOSI: v. IV
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7; 12, 13
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. 7,8; rezum. cap.11
au f olosit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,19; 23,32
FRATE: s.m.
fr aþii: pl. nom./ac. 7,15; 12,6; 29,16; 35,3; 41,8; 49,10
fr atele: sg. nom./ac. 9,4, 5; 13,14; 22,11; 23,35; 31,3 4; 34,9, 14
fr ate: sg. voc. 22,18
fr atelui: sg. gen./dat. 25,26; 34,17
(a se) FRÂNGE: v. III
ai frâmt : ind. pf.c. 2.sg. 2,20
vor frânge: ind. viit.I. 3.pl. 16,7
vei frânge: ind. viit.I. 2.sg. 19,10
au frâmt : ind. pf.c. 3.sg. 28,10, 12
voiu frânge: ind. viit.I. 1.sg. 28,11; 49,35
frânje-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 30,8
(s-)au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. 48,17; 50,23
FRÂNT, -Ã: adj.; var. (Înv.) FRÂMT
frâmtã f. sg. nom. 23,9
FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 2,19; 32,40
FRUMOS, -OASÃ: ad j./s.
(ceale) frumoase: s.f. pl. ac. 9,10
fr umos: adj. m. sg. ac. 11,16
FRUMUSEÞE: s.f.
fr umuseaþea: sg. voc., în sintagma frumuseaþea dr eptãþii 31,23
fr umseaþea: sg. ac. 49,19; 50,44

(a) FLÃMÂNZI: v. IV
vor flãmânzi: ind. viit.I. 3.pl. 31,12

FRUNTE: s.f.
fr untea: sg. nom. 3,3

FLOARE: s.f.
f loarea: sg. ac. 48,9

FRUNZÃ: s.f.
fr unza: sg. nom. 8,13; 17,8

FLUIER: s.n.
f luierele: pl. ac. 48,36
f luierelor: pl. gen. 48,36

FUGÃ: s.f.
fuga: sg. nom. 25,35
fugã: sg. ac. 49,24

FOALE: s.n.; var. FOI: s.n.
f oiul: sg. nom. 6,29
FOAME: s.f.
f oame: sg. ac. 11,22; rezum. cap.14; 14,18; 21,7; 27,13; rezum.
cap.29; 38,2, 9; rezum. cap.42; 42,14, 17, 22; rezum. cap.4 4;
44,12, 18, 27
FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. nom./ac. 5,12; 14, 12, 13, 15, 16; 15,2; 16,4; 18,21;
rezum.cap.19; rezum. cap.21; 21,9; 24,10; r ezum. cap.27; 27,8;
28,8; 29, 17, 18; 32,36; 34,17; 44,13
f oametei: sg. gen./dat. rezum. cap.15; 32,24
f oametea: sg. nom. 42,16; 52,6
FOC: s.n.
f ocul: sg. ac. 4,4; 20,9; 21,12; 23,29; 36,23
f oc: sg. nom./ac. 5,14; 6,29; 7,18, 31; 11,4, 16; 15,14; rezum.
cap.17; 17,4, 27; 19,5; 21,10, 14; 22,7; 29,22; rezum. cap.3 4;

(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. 4,21; 48,19
au fugit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,29; 26,21; 39,4; rezum. cap.41;
41,15; 46,21; 52,7, 8
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.21; rezum. cap.42; 44,14, 28; 50,16
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 21,9; 38,2; 48,44
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.24; 39,9; 52,15
fugi: ind. prez. 2.sg. 37,12
fug: ind. prez. 1.sg. 37,13
fugând: gerunziu rezum. cap.39; 48,45; rezum. cap.52
fu jise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 40,12
a fugi: inf. prez. rezum. cap.41
fugit-au: ind. pf.c. 3.pl. 46,5
fugã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 46,6
fug: ind. prez. 3.pl. 49,5; 50,28
fugiþi: imperativ 2.pl. 48,6; 49,8, 30; 51,6
aþi fugit : ind. pf.c. 2.pl. 51,50
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FUL GER: s.n.
fulgerele: pl. ac. 10, 13
fulgerile: pl. ac. 51,16
FUND: s.n.
fundul: sg. ac., în loc. prep. în fundul 48,28
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 38,6, 11, 13
funi: pl. ac. 38,12
FUNIªOARÃ: s.f.
funiºoarele: pl. nom. 10,20
funiºoarã: sg. nom. 52,21
FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
furul: sg. nom. 2,26
furi: pl. ac. 48,27
furii: pl. nom. 49,9
(a) FURA: v. I
a fura: inf. prez. 7,9
furã: ind. prez. 3.pl. 23,30
G
GARD: s.n.
garduri: pl. ac. 49,3
GATA: adj.
gata: ad j. inv. 50,42
GAURÃ: s.f. „crãpãturã”, „deschizãturã”
gaura: sg. ac. 13,4
gaurii: sg. gen. 48,28
GÃLBENIRE: s.f.
gãlbenire: sg. ac. 30,6
(a se) GÃTI: v. IV
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 10,12
(sã) gãtesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 33,2
(te) gãt eaºte: imper ativ 2.sg. 46,14
(sã) vor gãti: ind. viit.I. 3.pl. 50,9
gãtiþi(-vã): imperativ 2.pl. 50,14
gãtiþi: imperativ 2.pl. 46,3; 51,12
gãtit-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,15
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtiþi: m. pl. ac. nom. 6,23
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. ac. 15,10; 46,17; 49,2
gâlceava: sg. nom./ac. 46,25; 48,45
GÂLCEVITOR, -TOARE: adj.
gâlcevitoare: f. sg. ac. 8,5

INDICE
(a) GÂNDI: v. IV
gândit-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,28
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 7,31; 18,8
sã gândeascã: con j. prez. 3.sg. 12,11
gândesc: ind. prez. 1.sg. 18,11; 26,3; 29,11; 36,3
sã gândim: con j. prez. 1.pl. 18,18
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 23,23; 37,16
gândeascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 46,6
gândit-au: ind. pf.c. 3.pl. 48,2
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 49,20, 30; 50,45; 51,12
GÂNDIRE: s.f.
gândire: sg. ac. 18,11
gândirile: pl. ac. 18,12
gândirea: sg. nom./ac. 30,24; 51,29
GÂTLEJ: s.n.
gâtlejul: sg. ac. 2,25
GEANÃ: s.f.
geanele: pl. nom. 9,18
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.
gâcitorii: s.m. pl. ac. 27,9
GING Aª, -Ã: adj./s.
(ceii) jingaºe: s.f. sg. dat. 6,2
jingaº: adj. m. sg. nom. 31,20
jingaºe: ad j. f. sg. voc. 49,4
GINGÃªIE: s.f.
jingãºiia: sg. ac. 51,3 4
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 2,15; 3,13, 25; 4,15, 16, 21, 29, 31; 6,17, 23;
7,23, 28, 34; 8,16, 19; 9,10, 13; 10,13, 22; 11,4, 7, 16; 16,9;
18,10, 19; 22,20, 21; 25,10, 30, 36; 26,13; 30,5; 31,16; 32,23;
33,11; 35,8; 38,20; 40,3; 42,6, 13, 21; 43,4, 7; 44,23; 46,22;
48,3, 34; 49,21; 50,28, 42, 46; 51,5 4, 55
glas: sg. nom./ac. 3,21; 4,19, 31; 9,15, 19; 12,6, 8; 30,19; 50,22; 51,16
glasului: sg. gen. 49,21
(a) GLÃSUI: v. IV
glãsuiaºte: imperativ 2.sg. 11,6
glãsuind: gerunziu 20,8
GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 39,10
gloata: sg. gen (cu prep. a + toatã) 44,20
GOL, GO ALÃ: ad j.
goale: n. pl. ac. 14,3
(a) GOLI: v. IV
am golit: ind. pf.c. 1.sg. 13,26
GOLICIUNE: s.f.
goliciune: sg. ac. 2,25

GÂND: s.n.
gândurilor: pl. gen. 4,4
gândurile: pl. nom./ac. 4,18; 25,9; 29,11; 49,20; 50,45
gânduri: pl. nom./ac. 18, 18; 29,11; 49,30
gândul: sg. ac. 23,20
gândul: sg. ac., în sintagma necuprins cu gândul 32, 19

(a se) GONI: v. IV
gonesc: ind. prez. 3.pl. 15,15; 17,18; 20,11
goniþi: imperativ 2.pl. 20,10
sã gonim: conj. prez. 1.pl. 20,10
(sã) vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 23,12
am gonit: ind. pf.c. 1.sg. 29,14
voiu goni: ind. viit.I. 1.sg. 29,18
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 39,5; 52,8

GÂNDAC: s.m.
gândaci: pl. ac. 51,14
gândacii: pl. ac. 51,27

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 9,20
graiului: sg. gen. 11,16
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GRANAT: s.n..; var. GRÃNAT (Pop.) „rodie”
grãnate: adj. f. pl. nom., în sintagma poamele grãnate/poame
grãnate 52,22, 23
(a) GRÃBI: v. IV
grãbeascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 9,17
grãbiþi: imperativ 2.pl. 12,9
vor grãbi: ind. viit.I. 3.pl. 46,22

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije „fãrã gând neliniºtitor” 23,6;
32,3 7; 33,16; 38,19; 49,31
grijea: sg. ac. 49,23

GRÃDINÃ: s.f.
grãdini: pl. ac. 29,5
gredini: pl. ac. 29,28
grãdinã: sg. ac. 31,12
grãdinii: sg. gen. 39,4
grãdina: sg. ac. 52,7

(a se) GRIJI: v. IV
grijiia: ind. imp. 3.sg. 6,14
(sã) va gri ji: ind. viit.I. 3.sg. 17,8
(vã) grijiþi: ind. prez. 2.pl. 42,16

(a) GRÃI: v. IV
grãi: inf. prez. fãrã a 1,6
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 1,7; 7,27; 22,1; 26,2
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 1,16; 4,12; 5,5; 6,10; 12,1; 18,7, 9; 19,2;
20,9
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 1,17; 3 4,2; 35,2
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 3,5; 28,16; 32,24; 38,25; 44,16; 48,2 7;
51,62
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 4,28; 7,13, 22; 14, 14; 18,8, 10; 19,5, 15;
25,3, 1 3; 27,12, 16; 30,2; 31,20; 33,14; 34,5; 35,14, 17; 36,2,
31; 38,25
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,13; 9,8; 10,1; 11,17; 13,15; 16, 10;
23,35, 37; 25,3; 26,11, 13, 16; 27,13; 29,23, 32; 30,4; 33,24;
34,6; 36,4, 7; 37,2; 38,8, 25, 27; 39,5; 40,2, 3; 45, 1; 46,13; 50,1;
51,12; 52,9, 32
aþi grãit : ind. pf.c. 2.pl. 5,14; 44,25
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,15; 8,6; 9,8
grãind: gerunziu 7,13; 25,3; 26,7, 8, 17; 35,14; 38,4; 40,15; 43,1
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 9,5; 32,4; 34,3
a grãi: inf. prez. 9,5
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 9,22; 40,16; 43,2
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 10,5; 12,6
grãiþi: imperativ 2.pl. 4,5; 11,2
sã grãiesc: conj. prez. 1.sg. 18,20; 26,15
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 20,8; 28,7; 32,42; 38,20
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 22,21
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 23,16; 27,14
grãit-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,17
grãiam: ind. imp. 1.sg. 23,21
grãiascã: conj. pr ez. fãrã sã 23,28
sã grãieºti: con j. prez. 2.sg. 26,2
sã grãiascã: con j. prez. 3.sg./pl. 26,8; 27,4
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,19
grãia: ind. im p. 3.sg. 36,18
grãiia: ind. im p. 3.sg. 38,1
grãiþi: ind. prez. 2.pl. 50,11
GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. ac. 50,26
GRÃSIME: s.f.
grãsime: sg. ac. 7, 18; 31,14

GREU, GREA: adj./s.
greale: adj. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.4; r ezum. cap.35
grea: adj. f. sg. ac. rezum. cap.30
greu: ad j. n. sg. nom. 32,17, 27
(ceale) greale: s.f. pl. ac. 4,29

GROAPÃ: s.f.
gropi: pl. ac. 2,34
groapã: sg. nom./ac. 18,20, 22; 38, 12; 48,43, 44
groapa: sg. ac. 43,9
GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. nom./ac. 8,15; 15,8; 20,10; 32,21; 46,5; 49,5, 29
groazei: sg. gen. 30,5
groaza: sg. nom. 49,24
GROSIME: s.f.
grosimea: sg. nom. 52,21
GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 27,2, 8; rezum. cap.28; 28,10, 11, 12, 14; 30,8
grumazii: pl. ac. 27,12
GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 8,2; 16,4; 25,33
gunoiul: sg. ac. 9,22
GURÃ: s.f.
gur a: sg. nom./ac. 1,9; 5,14; 7,28; 9,8; 12,2; 15,19; 23,16; 32,4;
34,3; 36,4, 6, 17, 18, 27, 32; 4 4,17, 25, 26; 45, 1; 51,4 4
gurii: sg. gen. 9,12, 20; 48,28
GUST: s.n.
gus tul: sg. nom. 48,11
(a) GUSTA: v. I
au gustat : ind. pf.c. 3.pl. 19,13
gus ta: ind. imp. 3.pl. 32,29
sã gustãm: conj. pr ez. 1.pl. 44,17, 25
a gus ta: inf. prez. 44,18, 19
gus tãm: ind. prez. 1.pl. 44,19
GUSTARE: s.f.
gus tãrile: pl. ac. 19,13; 44,19
gus tãri: pl. ac. 32,29; 4 4,17, 18, 19, 25
H

GRÂNC: s.m.; vezi CRÂNG
GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 11,16
grâu: sg. ac. 12, 13; 23,28; 31,12; 41,8
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 51,5
(a) GREªI: v. IV
greºesc: ind. prez. 3.pl. 2,3
au gr eºit: ind. pf.c. 3.pl. 33,8

HAINÃ: s.f.
hainele: pl. ac. 38,12; 41,5
HALDEU: s.m. „caldeean”
haldei: pl. ac. rezum. cap.21; 21,9; r ezum. cap.37; 37,12, 13;
rezum. cap.38; 38,2, 19, 23; 50,35
haldeilor : pl. gen ./dat. 21,4; 22,25; 24,5; 25,12; 32,4, 5, 2 4, 25,
28, 43; 35,11; 37,9, 10; 38,18; 39,5; 40,9, 10; rezum. cap.41;
41,18; 43,3; 50,1, 8, 25, 45; 51,4, 35, 54; 52,8, 14
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haldeii: pl. nom./ac. 32,29; 33,5; rezum. cap.37; 37,4, 7, 8; 39,8;
rezum. cap.41; 41,3; 52,7, 17
HAR: s.n.
har: sg. ac. 31,2
HAS TÃ: s.f. (cf. lat. has ta, -ae „suliþã”); substantivul nu este
înregistrat în MDA, în schimb, apare adj. hastat (Bot.; des pre
frunze) „în for mã de lance”.
has ta: sg. ac. 46,3
HEI: interj.
hei: 4,10; 32,17
HIACINT: s.n.; var. HIACHINT (cf. Indice Iº)
hiachinth: sg. nom. 10,9
HOLDÃ: s.f.
holdele: pl. ac. 5,17

10,18, 22; 11,11; 12,14; 13,7, 13; 14,18, 19; 16,9, 12, 14, 16,
21; 17,15; 18,3, 6; 19,3, 6; 20,4; 21,13; 23,2, 5, 7, 15, 19, 30,
31, 32, 39; 24,1; 25,9, 29, 32; 26,14; 28,16; 29,17, 21, 32;
30,3, 10, 18, 23; 31,8, 2 7, 31, 38; 32,3, 7, 17, 24, 28, 37;
33,6, 14; 34,2, 17, 22; 36,12; 3 7,6; 40,4, 10; 42,4; 43,10;
44,2, 27; 45,5; 46,2 7; 48,12, 40; 49,2, 5, 15., 22; 50,9, 12,
31, 41; 51,25, 47, 52
IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen./dat. rezum. cap.2; 16, 18; 43,12; 44,23
idoli: pl. ac., în sintagma închinare de idoli/închinarea de idoli
„idolatrie” rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum. cap.5; rezum.
cap.8; rezum. cap.11; rezum. cap.13; rezum. cap.16; rezum.
cap.19; rezum. cap.32; rezum. cap.44
idoli: pl. ac. 2,8; rezum. cap.10
idol: sg. ac. 2,11; 5,2 7
idolul: sg. ac. 4,15
idolii: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 32,34; r ezum. cap.43; 50,2
IED: s.m.
iezii: pl.ac. 50,8; 51,40

(a) HOHOTI: v. IV
vor hohoti: ind. viit.I. 3.pl. 22,18

(a) IER TA: v. I
voiu ier ta: ind. viit.I. 1.sg. 13,14; 46,28
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 21,7; rezum. cap.33
au iertat: ind. pf.c. 3.sg. rezum.cap.41

HOLM: s.n.; var. (Trans.) HÂLM „movilã”
hâlmuri: pl. ac. 9,11; 51,37
hâlmã: sg. ac. 26,18
HORÃ: s.f.
hora: sg. ac. 31,4
horã: sg. ac. 31,13

IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac. rezum. cap.4
(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,4; 15,1; 21,12; rezum.cap.38;
50,26
iasã: ind. prez. 3.sg. 22,10
ai ieºit: ind. pf.c. 2.sg. 1,5
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 2,37; 31,4; 38,17, 18
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,7
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,6; 21,9; 23,19; 25,32; 30,19; 31,39; 43,12;
44,17; 48,9
sã ieºiþi: conj. prez. 2.pl. 6,25
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,25; 9,3; 10,20; 17,16; 22,11; 23,15;
29,2, 16; 37,4, 6; 38,8; 39,4; 48,45; 52,7
ieºi: inf. prez. fãrã a 11,11
voiu ieºi: ind. viit.I. 1 .sg. 14,18
vom ieºi: ind. viit.I. 1.pl. 15,2
ies: ind. prez. 3.pl. 17,19
ieºi: imperativ 2.sg. 19,2
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 20,18
ieºind: gerunziu 30,23; rezum. cap.37; 41,6
ieºit-a: ind. pf.c. 3.sg. 37,11
a ieºi: inf. prez. 38,21
ieºiþi: imperativ 2.pl. 50,8; 51,45

HO TAR: s.n.
hotar: sg. ac. 5,22
hotarele: pl. ac. 15,13; 17,3; 31,17
hotarul: sg. ac. 49,32
hotarelor: pl. gen. 50,26
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 7,33; 16,4; 52,6
(a) HRÃNI: v. IV
voiu hrãni: ind. viit.I. 1.sg. 9,15; 19,9; 23,15
HULÃ: s.f.
hula: sg. nom. 6,6
I
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 31,4
IARÃªI: adv.
iarãº: rezum. cap.12; 36,28
iarãºi: rezum. cap.15

IN: s.m.
in: sg. ac. 13,1

IARBÃ: s.f.
iar ba: sg. ac., în sintagma iarba v orif thului „extract vegetal
din care se preparã leºia pentru spãlarea r ufelor” (cf. lat. herbam
borith 2,22
iarba: sg. ac. 9,22; 12,4
iarbã: sg. nom./ac. 14,5, 6; 50,11
IARNÃ: s.f.
iarnã: sg. ac. 36,22
IATÃ: interj.
iatã: 1,6, 9, 10, 15; 2,35; 3,5, 22; 4,10, 13, 16, 23, 2 4, 26; 5,5,
14, 15; 6,10, 19, 21, 22; 7,8, 20, 32; 8,15, 17, 19; 9,7, 15, 25;

INEL: s.n.
inel: sg. nom. 22,24
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 3,10, 15; 4,9, 14, 18; 5,23, 24; 7,31;
8,18; 9,26; 12,3, 11; 13,22; 17,5, 9, 1 0; 19,5; 20,9, 12; 22,17;
23,9, 26; rezum. cap.2 4; 24,7; 29,13; 30,21; 31,21, 33;
rezum. cap.32; 32,35, 40, 41; 4 4,2 1; 48,36, 41; 49,22; 51,1,
46, 50
inimã: sg. ac. 3,16; 5,21; rezum. cap.9; 24,7; 32,39
inimii: sg. gen. 3,17; 4,19; 7,24; 9,14; 11,8; 13,10; 14,14; 15,16;
16,12; 17,1; 18,12; 23,17, 20, 26; 30,24; 48,29; 49, 16
inimile: pl. ac. rezum. cap.4; 11,20; rezum. cap.17; 4 4,14
inimilor: pl. gen. 4,4
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(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: gerunziu 2,7
a întra: inf. prez. 3, 19; 42,22
sã întrãm: conj. prez. 1.pl. 4,5; 8,14; 35,11
întrat-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,29; 9,21; 37,15
întraþi: ind. prez. 2.pl. 7,2; 17,20; 22,2
voiu întra: ind. viit.I. 1 .sg. 14,18
sã întri: conj. prez. 2.sg. 16,5
(nu) întra: imperativ prohib. 2.sg. 16,8
întrã: ind. prez. 3.pl. 17,19; 44,28
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 17,25; 22,4
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 21,13
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,21; 28,4; 32,23; 36,20; 38,11;
39,3; 43,7
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 34,3
întra: inf. prez. fãrã a 36,5
întrã: imperativ 2.sg. 36,6; 47,6
sã între: conj. prez. 3.sg./pl. 39,14; 41,17; 42,17; 44,12
sã întraþi: conj. prez. 2.pl. 42,15, 19; 43,2
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 42,15, 18
aþi întrat : ind. pf.c. 2.pl. 44,8

voiu izbãvi: ind. viit.I. 1.sg. 15,21
a (sã) izbãvi: inf. prez. rezum. cap.17
au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg. 20,13
izbãviþi: imper ativ 2.pl. 22,3
(sã) izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
IZBÃVIRE: s.f.
izbãvirea: sg. ac. rezum. cap.14
izbãvire: sg. ac. rezum. cap.15
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „rãzbunare”
izbânda: sg. ac. 11,20; 20,12; 51,36
izbândã: sg. ac. 20,10; 46,10; 50,15
(a) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a (se) rãzbuna”
va izbândi: ind. viit.I. 3.sg. 5,9, 29; 9,9
voiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 51,36
IZBÂNDIRE: s.f. (În v.) „rãzbunare”; „rãsplatã”
izbândirii: sg. gen. 46,10; 51,6
izbândirea: sg. nom./ac. 50,28; 51,11
IZBÂNDITOR, -TOARE: s.m./f. (Neob.) „persoanã care se
rãzbunã”
Izbânditoriul: s.m. sg. nom. 51,56

INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 1,15; 19,2; 26,10; 36,10
(a) ISPITI: v. IV
voiu ispiti: ind. viit.I. 1.sg. 9,7
is piteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
is pitesc: ind. prez. 1.sg. 17,10

(a) IZBI: v. IV
va izbi: ind. viit.I. 3.sg. 48,26
IZGONIRE: s.f.
izgonire: sg. ac. rezum. cap.20

ISPITITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) ISPITITORIU
is pititoriu: s.m. sg. ac. 6,27

IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. nom. rezum. cap.2; 2,13
izvor: sg. ac. 9,1

(a) IUBI: v. IV
am iubit : ind. pf.c. 1.sg. 2,25; 31,3
au iubit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,31; 8,2; 14,10

(a) IZVORÎ: v. IV
va izv orî: ind. viit.I. 3.sg. 13,17
izvorãsc: ind. prez. 3.pl. 18,14
izvoreascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 14,17

IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. ac. 2,33
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubiþii: s.m. pl. nom./ac. 3,1; r ezum. cap.11
iubitul: s.m. sg. nom. 11,15
iubit: adj. n. sg. ac. 12,7

Î

IUBITOR, -TOARE: adj./s.
iubitoriul: s.m. sg. ac. 3,20
iubitorii: s.m. pl. nom. 4,30; 22,20, 22; 30,14
iubitori: adj. m. pl. nom. 5,8

(a se) ÎMBÃTA: v. I
(vã) îmbãt aþi: imperativ 2.pl. 25,2 7
voiu îmbãta: ind. viit.I. 1.sg. 31,14; 51,39, 5 7
am îmbãtat: ind. pf.c. 1.sg. 31,25
(sã) va îmbãt a: ind. viit.I. 3.sg. 46,10
îmbãtaþi: imperativ 2.pl. 48,26
îmbãtând: gerunziu 51,7

IUDEU: s.m.
iudeii: pl. ac. 41,3
IUTE, -E: ad j./s.
(mai) iuþi: adj. m. pl. nom. 4,13
(cel) iut e: s.m. sg. nom. 46,6

(a) ÎMBLA: v. I; vezi (a) UMBLA

IUÞIME: s.f. „mânie”, „urgie”
iuþimea: sg. nom./ac. 2,35; 6,11; 7,20; rezum. cap.10; 10,24;
12,13; 15,14; 17,4; 23,20; 30,23; 32,31, 37; 33,5; 42,18; 44,6;
52,3
iuþimii: sg. gen. 4,8, 26; rezum. cap.25; 25,15, 37; 49,37; 51,45
iuþime: sg. nom./ac. 21,5; 36,7
iuþimei: sg. gen. 25,38
(a se) IZBÃVI: v. IV
sã izbãv esc: con j. prez. 1.sg. 1,19
izbãveaºt e: imperativ 2.sg. 2,27
izbãveascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 2,28
izbãvitu(-ne)-am: ind. pf.c. 1 .pl. 7,10

ÎMBLÃTITURÃ: s.f. „batere a cerealelor sau a plantelor cu
pãstãi, cu îmblãciul, pentru a obþine seminþe”; neînregistrat în
aceastã formã în DA.
îmblãtiturii: sg. gen. 51, 33
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
sã (Te) îmblânz eaºti: con j. prez. 2.sg. 18,23
(Mã) v oiu îmblânzi: ind. viit.I. 1.sg. 31,34; 33,8; 36,3; 50,20
(a se) ÎMBOGÃÞI: v. IV
(s-)au îmbogãþit: ind. pf.c. 3.pl. 5,27
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(t e) vei îmbrãca: ind. viit.I. 2.sg. 4,30
îmbrãcaþi-(vã): imperativ 2.pl. 46,4
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am împãrþit: ind. pf.c. 1.sg. 12,14; 30,11
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 31,10
sã împarþã: con j. prez. 3.sg. 37,11

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. nom. 10,9
(a se) ÎMBUC A: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.pl. 2,3
îmbucat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,30
îmbuca-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,17
au îmbucat: ind. pf.c. 3.pl. 8,16; 10,25
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 12,12; 21,14; 46, 14; 48,45; 49,27;
50,32
(sã) vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 30,16
îmbuca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 46,10
îmbucatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,30
îmbucatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,34
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,2, 3; 3,6; 4,9; 13,18;
15,4; 20,4; rezum. cap.21; 21,4, 10, 11; 22,1, 6, 24, 25; 24,1;
25,1, 3, 11, 19; 26,1, 10, 18; rezum. cap.27; 27,1, 6, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 21; 28,1, 2, 4, 11, 14; 29,21; rezum. cap.30; 30,9;
rezum. cap.32; 32,2, 3, 4, 28, 36; 33,4; rezum. cap.34; 34,1, 2,
3, 21; 35,1; 36,1, 9, 12, 16, 20, 21, 25; 37, 6, 16; 38,3, 4, 5, 7, 8,
11, 17, 18, 22, 23, 26; 39,1, 3, 4, 8, 13; 40,9; 41,1; 41,10; 42,11;
43,6; 4 4,30; 45,1; 46,2, 17, 26; 49,34; 51,3 1; 52,5, 7, 12, 13,
25, 31
împãratul/Împãratul: sg. nom./ac. 8,19; 21,1, 2, 7; rezum.
cap.22; 22,2, 11, 18; 2 4,1, 8; 25,9, 12, 26; 26,19, 21, 22, 23;
27,3, 1 2, 20; rezum. cap.28; 28,3, 4; 29,2, 3, 16, 22; 32,1, 3, 4;
rezum. cap.34; 34,2, 4, 6, 7, 8, 21; 35,11; rezum. cap.36; 36,20,
21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32; 37, 1, 3, 16, 17, 18, 20; rezum.
cap.38; 38,5, 7, 8, 10, 14, 16, 19, 25, 27; r ezum. cap.39; 39,1,
4, 5, 6, 11; 40,5, 7, 11, 14; 41,2, 9, 1 8; rezum. cap.43; 43,10;
rezum. cap.44; 44,30; 46,2, 13, 18; 48,15; 49,28, 30; 50,17,
18, 43; 51,34, 57, 59; rezum. cap.52; 52,3, 4, 8, 9, 10, 11, 15,
20, 26, 27, 31, 34
împãraþilor : pl. gen./dat. 1,18; 8, 1; 19,13; 20,5; 24,9; rezum.
cap.25; 25,18, 20, 22, 24, 25, 26; 34,5; 44,9; 51,11, 27;
52,32
împãr aþii: pl. nom./ac. 2,26; rezum. cap.8; 13,13; 17,19; 19,4;
32,32; 44,17, 21; 46,25; 49,38; rezum. cap.50; rezum. cap.51;
51,28
Împãrat e/împãrate: sg. voc. 10,7; 37,19; 38,9
împãr at: sg. nom./ac. 10,10; 23,5; 37,1
împãr aþi: pl. nom. 17,25; 22,4; 25,14; 27,7
împãr aþii: pl. voc., în sint agma împãraþii Iudii 17,20; 19,3
împãr aþi: sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.27
împãr atul: sg. dat. (cu prep. la) 27,3
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasii: sg. dat. 7,18; 4 4,17, 18, 19, 25
ÎMPÃRÃTESC , -EASCÃ: ad j.
împãrãteascã: f. sg. ac. 41,1

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
voiu îm pãrþi: ind. viit.I. 1.sg. 9,16; 18,17

(a) ÎMPIETRI: v. IV
au împietrit: ind. pf.c. 3.pl. 7,26
ÎMPIETRIT, -Ã: adj./adv.
împie triþi: ad j. m. pl. nom. rezum.cap.5; rezum. cap.17
împie trita: adj. ant ep. f. sg. ac. rezum.cap.18
împie trit: adv. rezum. cap.4 4
(a se) ÎMPINGE: v. III
(sã) împinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37
(a) ÎMPLE: v. III; v ezi (a) UMPLE
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
vei f i împodobitã: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 4,30
(te) vei împodobi: ind. viit.I. 2.sg. 4,30; 31,4
au împodobit: ind. pf.c. 3.pl. 10,4
ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: prep. 2,8; 3,13; 5,11; 12,8; 13,21; rezum. cap.18; 18,8,
11, 18; 19,15; 21,4; rezum. cap.22; 25,13, 26; 26,11, 15, 19; 28,16;
rezum. cap.29; 31,7; 32,5; 34,1, 7, 22; rezum. cap.35; 35,17;
36,31; 37,7, 14; 38,9; 41,12; 44,7, 20, 29; 46,1; 47, 1; 48,2, 26,
27, 42; 49,14, 19; 50,3, 9, 14, 29, 42, 44, 45; 51,1, 11, 12, 27,
28, 60, 62; 52,4
împr otivã: adv. 7,16; r ezum. cap.28; 36,25
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
(s-)au împr otivit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.12
(a) ÎMPRÃªTIA: v. I
voiu îm prãºtia: ind. viit.I. 1.sg. 13,24
voiu îm prãºtiia: ind. viit.I. 1.sg. 15,7
ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr egiur: adv. în loc. v. sã vor tãia împregiur „se vor circumcide”
rezum. cap.4
împr ejur: adv. în loc. v. tãiaþi-vã împrejur/în loc. adj. netãiatã/
netãiate/netãiaþi împrejur 4,4; 6,10; rezum. cap.9; 9,26;
împr egiur: adv. 4,17
împr ejur u: adv. în loc. adj. tãiat împrejuru 9,25
împr ejur ul: prep. 6,6; 21,4, 14; 25,9; 32,4 4; 33,13; 36,21; 46,14;
48,17, 39; 49,5; 50,32
înpr ejurul: prep. 13,4
(a se) ÎMPREUNA: v. I (aici) „a se aduna”
împreunaþi(-vã): imperativ 2.pl. (cf. lat. convenite „adunaþi-vã”)8,14

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiii: sg. gen. 1,2; 18,7; 26,1; 27,1; 28,1; 49,34; 51,59; 52,4, 31
împãrãþii: pl. nom./ac. 1,10; 28,8; 50,41
împãrãþiilor : pl. gen./dat. 1,15; 1 5,4; 29,18; 3 4,17; rezum. cap.49
împãrãþiile: pl. nom./ac. 10,7, 25; 34,1; 49,28; 51,20
împãrãþie: sg. ac. 18,9
împãrãþiia: sg. nom. 27,8
(a) ÎMPÃRÃÞI: v.IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 22,11; 37, 1; 52,1
vei împãrãþi: ind. viit.I. 2.sg. 22,15
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 23,5
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg. 33,21
a împãrãþi: inf. prez. 52,1

(a se) ÎMPIEDIC A: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
împiedecându(-sã): gerunziu 18,15

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 1,15; 3,18; 5,5; 6,11, 2 1; rezum. cap.16; 31,8, 13, 24;
rezum. cap.34; rezum. cap.36; rezum. cap.39; rezum. cap.40; 41,1;
rezum. cap.43; rezum. cap.44; 46,21; 48,7; 49,3; 50,4, 32, 33;
51,38
ÎMPUNGÃT OR, -TOARE: s.m./f.
împungãt oriu: sg. nom. 46,20
(a se) ÎMPUÞIN A: v. I
(sã) vor împuþâna: ind. viit.I. 3.pl. 30,19
ÎN AINTE: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi reg.) MAINTE
înaintea: prep. 2,22; 6,7; 7,10; 13,26; 15,1, 9, 19; 17,16; 18,17,
20, 23; 19,7; 21,8; 24,1; 28,1; 30,20; 31,36, 39; rezum. cap.32;
32,13; 33,24; rezum. cap.34; 34,15, 18; 35,5, 19; 36,7, 9, 22;
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37,11, 19; 38,6, 26; rezum. cap.39; 39,16; 40,4; 42,2, 9; 44, 10;
49,3 7; 50,8; rezum. cap.52; 52,12
înainte: adv. 7,24
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 13,16; 28,8; 34,5; 38,10;
47,1
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 1,5
maint e: adv. rezum. cap.18; 43,5
ÎNALT, -Ã: ad j./s.
înaltã: adj. f. sg. ac. 2,20
înalt : adj. m./n. sg. nom./ac. 3,6; 52,21
înalþi: adj. m. pl. ac. 17,2
înalt e: adj. f. pl. nom. 51,58
(ceale) înalte: s. n. pl. ac. rezum. cap.7; 7,31; 17,3; 19,5; 26,18;
48,35
(ceale) înnalte: s.n. pl. ac. 32,35
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
sã (vã) înãlþaþi: conj. pr ez. 2.pl. 13,15
vei înãlþa: ind. viit.I. 2.sg. 49,16
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.52

(a) ÎNCHIDE: v. III
închise sânt : pasiv ind. prez. 3.pl. 13,19
vor închide: ind. viit.I. 3.pl. 19,9
era închis: pasiv ind. imp. 3.sg. 32,2; 39,15
închisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 32,3
f iind închis: pasiv gerunziu 33,1
sânt închis: pasiv ind. prez. 1.sg. 36,5
(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; rezum. cap.2; 8,2; 16, 11;
22,9
sã (vã) închinaþi: con j. prez. 2.pl. 7,2; 25,6
sã (sã) închine: conj. prez. 3.sg. 13,10
a închina: inf. prez. rezum. cap.25
vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 25,15
am închinat: ind. pf.c. 1.sg. 25,17
sã (se) închine: conj. prez. 3.pl. 26,2
ÎNCHINARE: s.f.
închinar ea: sg. ac., în sintagma închinar ea „idolatria” rezum.
cap.2; rezum. cap.3; rezum. cap.5; rezum. cap.8; rezum.
cap.11; rezum. cap.13; rezum. cap.16; rezum. cap.32; rezum.
cap.4 4
închinare: sg. ac., în sintagma închinare de idoli rezum. cap.19

ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþar ea: sg. ac. rezum. cap.3
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimii: sg. gen. 17,12
înãlþime: sg. ac. 25,30; 31,15; 51,53
înãlþimea: sg. nom./ac. 48,29; 52,22
nãlþimea: sg. ac. 30,18; 49,16

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închis: m./n. sg. nom./ac. 20,9; rezum. cap.36

ÎNÃUNTRU: adv.; var. (În v.) ÎNLÃUNTRU
înlâuntr u: 52,21

ÎNCHISOARE: s.f.
închisoare: sg. ac. 37,15

ÎNCAI: adv.
încai: 3,4

(a se) ÎNCHIPUI: v. IV (aici) „a se zãmisli”, „a face”
a (te) închipui: inf. prez. 1,5
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 10, 16
închipuiesc: ind. prez. 1.sg. 18,11
va închipui: ind. viit.I. 3.sg. 33,2

(a) ÎNCÃLECA: v. I
vor încãleca: ind. viit.I. 3.pl. 6,23; 50,42
încãlecaþi: imperativ 2.pl. 46,4, 9

ÎNCHIZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închizãtoriul: sg. ac. 24,1

(a se) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
ai înceluit : ind. pf.c. 2.sg. 4,10
înceluitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 20,7
am fost înceluit: pasiv ind. pf.c. 1.sg. 20,7
înceluia: ind. imp. 3.pl. 23,13
înceluiesc: ind. prez. 3.pl. 23,16
au înceluit : ind. pf.c. 3.pl. 23,32
înceluitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 38,22
(v -)aþi înceluit: ind. pf.c. 2.pl. 42,20

(a se) ÎNCINGE: v. III
încinge: imper ativ 2.sg. 1,17
încingeþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,8; 49,3
încinge(-te): imperativ 6,26
ÎNCOLO: adv.
(mai) încolo: 31,39

(a) ÎNCEPE: v. III
voiu înceape: ind. viit.I. 1.sg. 25,29
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 29,10
am început : ind. pf.c. 1pl. 44,18
începuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 52,1
ÎNCEPUT: s.n.; var. (În v.) CEPUT
început: sg. ac., în loc. adv. de/din început „din momentul iniþial”
17,12; 33,7, 11
începutul: sg. ac. 26,1; 27,1; 49,34
ceput : sg. ac. în loc. adv. din ceput 7,12
(a) ÎNCETA: v. I
vei înceta: ind. viit.I. 2.sg. 3,19
va înce ta: ind. viit.I. 3.sg. 17,8; 47,7; 48,42
înceat e: imperativ 2.sg. 31,16
voiu înceta: ind. viit.I. 1.sg. 32,40
a înceta: inf. prez. 36,29
au încetat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 38,2 7; 41,8
încetezi: ind. prez. 2.sg. 47,6
încetat-au: ind. pf.c. 3.pl. 51,30

(a) ÎNCHEIA: v. I
au încheiat: ind. pf.c. 3.pl. 10,4

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
va încungiur a: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.31; 31,39
va încun jura: ind. viit.I. 3.sg. 31,22
încungiuraþi: imper ativ 2.pl. 5,1; 49,3
încunjura: ind. imp. 3.sg. 52,21
(sã) încungiura: ind. imp. 3.pl. 52,23
(a) ÎNCORDA: v. I
au încor dat: ind. pf.c. 3.pl. 9,3
încor daþi: ind. prez. 2.pl. 50,14
încoar dã: ind. prez. 3.pl. 50,29
încor deazã: ind. prez. 3.pl. 51,3
încor deaze: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 51,3
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTR O
încãtr o: 15,2; 40,4
(a) ÎNCREDINÞA: v. I
au încr edinþat: ind. pf.c. 3.pl. 36,20
încredinþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 40,7; 41,10
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ÎNCUIE TOR, -TOARE: s.m./f.
încuietoriul: s.m. sg. nom. 29,2 (echivaleazã, ca ºi închizãtoriul
24,1, acelaºi cuvânt latinesc – inclusor/inclusorem; în alte
traduceri româneºti es te lemnarul; în B1795 este: cei legaþi 24,1;
legatul 29,2, aºadar, „cei închiºi”)
încuietori: s.f. pl. nom. 49,31
încuietorile: s.f. pl. nom. 51,30

(a se) ÎNFRÂNGE: v. III
(m-)am înfrâmt: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
(s-)au înfrâmt: ind. pf.c. 3.sg. 14,17

(a) ÎNCURSA: v. I „a întinde cur sã”; în MDA este înregistrat
cuvântul încursã „nãvãlire”, atestat la P. Maior, Istoria pentru
începutul românilor în Dachia,, Buda, 1834, pus în legãturã cu
încurge (des pre cai) „a se încurca”; cuvântul nu este înregistrat
nici în DA.
încurstu(-)-am: ind. pf.c. I.sg. 50,24

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
sã (te) înfricoºezi: conj. prez. 2.sg. 1,17
(te) înfricoºezi: ind. prez. 2.sg. 22,25; 39,17
(sã) vor înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 23,4
sã (se) înfricoºeaze: con j. prez. 3.sg. 30,10
(vã) înfricoºaþi: ind. prez. 2.pl. 42,11, 16
sã înfricoºaze: conj. prez. 3.sg. 46,27; 50,34

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 4,20; 18,9

ÎNFRÂNGERE: s.f.
înfrângerea: sg. ac. 8,21
înfrângere: sg. ac. 14,17

ÎNFRIC OªARE: s.f.
înfricoºare: sg. ac. 17,17; 30,5

ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 7,24; 12,15; 14,3; 15,6; 34,11; 46,5

ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºaþi: m. pl. nom. 8,9

ÎNDÃRÃTNIC , -Ã: adj.
îndãrãtnice: n. pl. ac. rezum. cap.11
îndãrãtnicã: f. pl. nom. 17,9

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj./s.; var . ÎNFRÂMSÃÞAT, -Ã
(ceii) înfrâmsãþate: s.f. sg. dat. 6,2
înfrâmsãþat: adj. m. sg. nom. 11,16
înfrâmsãþatã: adj. f. sg. nom. 46,20

ÎNDÃRÃTNICIE: s.f.
îndãrãtniciia: sg. ac. 9,14; 11,8; 18,12; 23, 17
îndãrãtnicia: sg. ac. 16,12
ÎNDELETNICIE: s.f.
îndeletniciia: sg. ac. 3,9

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
voiu îngãdui: ind. viit.I. 1.sg. 13,14
(nu) îngãduiþi: imperativ prohib. 2.pl. 50,14
sã îngãduiþi: conj. prez. 2.pl. 51,3

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21; rezum. cap.29; r ezum.
cap.38; 43,3
îndemna: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.25

ÎNGHEÞ: s.n.
îngheþu: sg. ac. 36,30
(a) ÎNGHIÞI: v. IV
înghiþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 51,4 4

ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoitele: adj. antep. f. pl. ac. 16,18
îndoitã: f. sg. ac. 17,18

(a se) ÎNGRÃªA: v. I
(s-)au îngrãºat: ind. pf.c. 3.pl. 5,28

(a) ÎNDREPTA: v. I
îndrep tatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,11
au îndreptat : ind. pf.c. 3.pl. 5,28
a îndrep ta: inf. prez. rezum. cap.10
sã îndrepteazã: con j. prez. 3.sg. 10,23
îndrep taþi: imperativ 2.pl. 18,11
îndrep tând: gerunziu 26,5
îndrep teazã: imperativ 2.sg. 31,21

ÎNGRÃªAT, -Ã: adj.
îngrãºaþi: m. pl. ac. 46,21

ÎNDREPTAR: s.n.; cuvântul echivaleazã s. norma 1 „riglã,
mãsurãtoare”; 2 „r egulã, normã”
îndrep tariul: sg. nom. 31,39
ÎNDURARE: s.f.
îndurerile: sg. ac. 16,5

(a se) ÎNGR OPA: v. I
vor îngropa: ind. viit.I. 3.pl. 7,32
(sã) vor îngropa: ind. viit.I. 3.pl. 8,2; rezum. cap.16; 16,4, 6; 19,11;
25,33
sã îngroape: conj. pr ez. 3.sg. 14,16
(te) vei îngropa: ind. viit.I. 2.sg. 20,6
(sã) va îngropa: ind. viit.I. 3.sg. 22,19
ÎNGROPARE: s.f.
îngropare: sg. ac. 19,11
îngroparea: sg. ac. 22,19

(a se) ÎNECA: v. I
înecat-au: ind. pf.c. 3.pl. 38,22
(sã) va îneca: ind. viit.I. 3.sg. 51,6 4

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngropãciune: sg. ac. rezum. cap.22

ÎNFÃªURARE: s.f. „brâu” (cf. lat. fasciae)
înfãºurarea: sg. ac. 2,32

(a se) ÎNGR OªA: v. I
îngroºatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,28

ÎNFIERBÂNTARE: s.f.
înfierbântarea: sg. ac. 15,4

ÎNGROZIRE: s.f.
îngroziri: pl. ac. 18, 13

(a) ÎNFIGE: v. III
înfipt-au: ind. pf.c. 3.pl. 6,3

(a) ÎNHÃMA: v. I
înhãmaþi: imper ativ 2.pl. 46,4

(a) ÎNFL ORI: v. IV; var. (În v.; Ban.) (a) ÎNFLURI
înflurind: gerunziu 48,9

(a) ÎNJUGA: v. I „a supune”, „a subjuga”
au înjugat: ind. pf.c. 3.pl. 34,11
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ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãritã: f. sg. ac. 1,18; 8,14
întãrite: f. pl. nom./ac. 4,5; 5,17; 34,7

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
vei înmulþi: ind. viit.I. 2.sg. 2,22
(vã) veþi înmulþi: ind. viit.I. 2.pl. 3,16
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 5,6
înmulþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 15,8; 46,23
(sã) v or înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 23,3
a (sã) înmulþi: inf. prez. rezum. cap.29
(vã) înmulþiþi: imperativ 2.pl. 29,6
voiu înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 30,19; 33,22
a înmulþi: inf. prez. rezum. cap.33
înmulþeºti: ind. prez. 2.sg. 46,11
înmulþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 46,16
(sã) înmulþesc: ind. prez. 3.pl. 51,16

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
am întimpinat : ind. pf.c. 1.sg. 15,11
întâm pine: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 27,18
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 41,6
întâm pinând: gerunziu 51,31
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 41,6; 51,31

(a) ÎNNOI: v. IV; var. (În v.) (a) ÎNOI
înoiþi: im perativ 2.sg., în sintagma înoiþi-vã voao înoiturã „araþi-vã
din nou ogorul” (cf. lat. novate vobis novale) 4,3
ÎNNOITURÃ: s.f.; var. (Reg.) (a) ÎNOI (aici) „ogor”
înoiturã: sg. ac. (cf. a ÎNNOI; sintagma româneascã înoiþi-vã voao
înoiturã este rezult atul legãturii stabilite de traducãtor între cele
douã cuvinte coradicale: verbul nov¹, („a înnoi” „a ara din nou”)
ºi subs tantivul nov¼le, -is („ogor”); aceeaºi sintagmã lat. innovate
vobis novale este tradusã prin înoiþ-vã ogorul în Prorociia lui Osie
10, 12; cf. Indice Os) 4,3
(a) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
(ias te) însãmnat: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 17,1
însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
am însãmnat: ind. pf.c. 1.sg. 32,10
însãmnându(-)(-sã): gerunziu rezum. cap.37
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.52
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnate: f. sg. gen. 32,11
însãmnatã: f. sg. nom. 32,14
(a se) ÎNSURA: v. I
sã (sã) însoare: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.16
(a se) ÎNªELA: v. I
înºelând: gerunziu 9,4; rezum. cap.27
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
(s-)ar înºela: cond. prez. 3.sg. 20,10
înºalã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.23
înºela: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.29
sã înºeale: conj. prez. 3.pl. 29,8
sã (vã) înºelaþi: conj. prez. 2.pl. 37,8
au înºelat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 49,16; 50,6
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 5,2; 14,14
înºãlãciunii: sg. gen. 9,6
înºelãciunile: pl. ac. 23,26
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
au întãrât at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,17; 8,19
întãrâtându(-): gerunziu rezum. cap.8; 44,8
a întãrâta: inf. prez. 11,17
am întãrâtat: ind. pf.c. 1.sg. 32,29
întãrâta: ind. im p. 3.pl. 32,30
ai întãrâtat : ind. pf.c. 2.sg. 50,2 4
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,6; 6,1
întãritu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,6; 9,3
au întãrit : ind. pf.c. 3.pl. 19,15; 23,14
întãrit-au: ind. pf.c. 3.pl. 35,16
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 51,53
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãriri: pl. ac. 33,4

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) v or întâmpla: ind. viit.I. 3.pl. 5, 13
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 32,23, 24; 48,19
ÎNTÂI: num. ord./adj./adv.
întâi: ad j. inv. în sint agma (celui) întâi nãscut: s.m. sg. gen. 6,26
întâiul: adj. m. sg. nom. în sintagma întâiul nãscutul 31,9
întâiul: num. ord. cu val. adj. m. sg. nom. 52,24
întâi: adv. rezum. cap.11; r ezum. cap.13; 16,18; 50,17
(a) ÎNTEMEIA: v. I
întemeia: inf. prez. fãrã a 19, 11
(sã) va întemeia: ind. viit.I. 3.sg. 30,18
(a) ÎNTINA: v. I
aþi întinat: ind. pf.c. 2.pl. 34,16
ÎNTINAT,-Ã: adj.
întinatã: f. sg. nom. 2,22
(a) ÎNTINDE: v. III
întinde: ind. prez. 3.sg. 4,31; 10,12
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 6,12; 15,6
vor întinde: ind. viit.I. 3.pl. 8,2
sã întinzã: con j. prez. 3.sg. 10,20
va întinde: ind. viit.I. 2.sg. 48,40
întinde-va: ind. viit.I. 3.sg. 49,22
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 51,15
întinde-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 51,25
ÎNTINS, -Ã: ad j.
întinsã: f. sg. nom./ac. 12,9; 2 1,5
întins: n. sg. ac. 27,5; 32,17, 21
(a se) ÎNTOARCE: v. III
(t e-)ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 2,21
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,24; rezum. cap.16; 30,24; rezum.
cap.31; rezum. cap.33; 50,13
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,35; 18,11
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 3,1; 8,4; rezum. cap.22; 22,10,
11; 23,20; 30,10; 36,3; 3 7,6; 46,27; 50,9, 16
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 3,1, 7, 12; 31,21
(s-)au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7, 10; 4,8; rezum. cap.8; 8,6;
15,7; 30,6; 34,11; 40,12; 41,14; 44,6; 46,2 1; 50,23
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 3, 12
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 3, 14, 22; 25,5; 35,15
întorcându(-vã): gerunziu 3,14, 22
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4; rezum. cap.15; 22,27;
rezum. cap.24; 24,7; rezum. cap.26; rezum. cap.27; 27,16; rezum.
cap.28; rezum. cap.29; 31,8, 16, 17; rezum. cap.37; 37,7; 44,14, 28
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 4,1; 15, 19
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 4,1; 31,21
(M-)am întors: ind. pf.c. 1.sg. 4,28
a (sã) întoarce: inf. prez. 5,3; 8,5; 28,3; 49,39
întoarce: imperativ 2.sg. 6,9; 31,18
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,10; 49,24
(Mã/mã) voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 12,15; 31,18
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 15,19; 16,15; 21,4; 23,3; 24,6; 28,4; 29,14;
30,3, 18; 31,9, 13, 23; 32,37, 4 4; 33,7, 11, 26; 34,22; 48,47; 50,19
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întoarce(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 15,19
întorcându(-sã): gerunziu 18,4; 41,14; rezum. cap.50
sã întorc: conj. prez. 1.sg. 18,20; 29,10
sã (se) întoar cã: conj. prez. 3.sg./pl. 22,27; 26,3; 28,6; 36,7;
44,5
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg./pl. 23, 14; rezum. cap.36;
44,14
aþi întors: ind. pf.c. 2.pl. 23,36; 34,16
a întoarce: inf. prez. 27,22; rezum. cap.31
a (vã) întoarce: inf. prez. 29,14
ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 31,19
au întors: ind. pf.c. 3.pl. 32,33
(v-)aþi întor s: ind. pf.c. 2.pl. 34,15, 16
întorsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 41,16
(sã) întor sease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 43,5
întorcând: gerunziu 46,5
sã (ne) întoar cem: conj. prez. 1.pl. 46,16
întoarceþi: imper ativ 2.pl. 49,8
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.52
ÎNT OARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.30; 30,3, 18; 33,7, 11, 26
întoarcere: sg. ac. rezum. cap.30
(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA

ÎNÞELEPT, ÎNÞELEAPTÃ: adj./s.
înþelepþi: adj. m. pl. nom. 8,8; 4,22
înþelept: adj. m. sg. nom. 9, 12; 23,5
(cei) înþelepþi: s.m. pl. nom. 8,9
(ceale) înþeleapte: s.f. pl. ac. 9,17
(cel) înþelept: s.m. sg. nom./ac. 9,23; 18,18
înþelepþii: pl. ac. 10,7; 50,35; 51,57
ÎNVÃLUIT, -Ã: adj. (aici) „fãcut sul”, „val”
învãluit: n. sg. nom., în sintagma ar gintul învãluit „foiþã de argint
fãcutã sul” 10,9
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
învãþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.1
ai învãþat : ind. pf.c. 2.sg. 2,33; 13,21
învaþã(-t e): imper ativ 2.sg. 6,8
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,5, 14; 12,16
învãþaþi: imperativ 2.pl. 9,20
sã învãþaþi: conj. prez. 2.pl. 10,2
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 12,16
aþi învãþat: ind. pf.c. 2.pl. 13,23
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 31,34
învãþam: ind. imp. 1.sg. 32,33
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtura: sg. nom./ac. 2,30; 3,15; 5,3; 7,28; 10,8; 17,23; 32,33;
35,13

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a se) ÎNTREBA: v. I
întrebaþi: imperativ 2.pl. 6,16; 18,13; 30,6
(mã) voiu întreba: ind. viit.I. 1.sg. 12,1
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 23,33
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 36,17; 37,16; 38,27
a întreba: inf. prez. 37,6; rezum. cap.42
întreabã: imperativ 2.sg. 21,2; 48,19
întrebu-: ind. prez. 1.sg. 38,14
vor întreba: ind. viit.I. 3.pl. 50,5

(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
învâr toºat-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,3
au învârtoºat: ind. pf.c. 3.pl. 17,23
ÎNVE CHIT, -Ã: adj.
învechitul: adj. antep. n. sg. ac. rezum. cap.13
învechitã: f. sg. ac. rezum. cap.44
(a) ÎNVINGE: v. III
învinºi au fost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 46,6

(a) ÎNTRECE: v. III
au întrecut: ind. pf.c. 3.pl. 8,13

J

ÎNTREG , ÎNTREAGÃ: adj.
întregi: f. sg. gen. 21,13

JAF: s.n.
jaf: sg. ac. 21,9

(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(M-)am întristat: ind. pf.c. 1.sg. 8,21
(sã) va întrista: ind. viit.I. 3.sg. 15,5
sã întristaþi: conj. prez. 2.pl. 22,3

JALE: s.f.
jealea: sg. ac. 6,26; 31,13
jeale: sg. nom./ac. 9,10; 31,15

(a se) ÎNTUNECA: v. I
a întuneca: inf. prez. 13,16
(s-)au întunecat: ind. pf.c. 3.sg. 14,2

JALNIC, -Ã: s.m./f.
jealnicului: sg. dat. 16,7

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 23,12
(a se) ÎNTURN A: v. I
a (sã) înturna: inf. prez. 49,6
(a) ÎNÞELEGE: v. III
vei înþeleage: ind. viit.I. 2.sg. 5,15
sã înþeleagã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.8; 9,12; rezum.
cap.15
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 10,21
veþi înþeleage: ind. viit.I. 2.pl. 23,20; 30,24
am înþeles: ind. pf.c. 1.sg. 32,8
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. nom. 8,9; 49,7
înþelepciunea: sg. nom./ac. 9,23; 10,12; 49,7; 51,15

(a se) JEFUI: v. IV
(sã) vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; 30,16
jefuiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,30
(sã) va jefui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.9; rezum.
cap.44; rezum. cap.50
(sã) vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 4,7; 47,4
sântem jefuiþi: pasiv ind. prez. 1.pl. 4,13; 9,19
(s-)au jefuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20, 20; 1 0,20; 48,1, 20;
49,3
au jefuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; rezum. cap.12; 12,10; 25,36;
47,4; 51,55
jefuiesc: ind. prez. 3.pl. 30,16
va jefui: ind. viit.I. 3.sg. 36,29; rezum. cap.43
jefuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 48,15; 49,10
jefuiþi: imperativ 2.pl. 49,28
vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 50,10
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JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,7; 20,8; rezum. cap.45;
rezum. cap.48
jefuire: sg. nom./ac. 15,13; 44,6; rezum. cap.46; 48,3
JEFUIT, -Ã: adj.
jefuitã: f. sg. nom. 4,30

(a) JELI: v. IV
sã jeleascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.9
(a se) JELUI: v. IV
va jelui: ind. viit.I. 3.sg. 12,4
jeluit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,2
(sã) jeluiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15; rezum. cap.20; rezum.
cap.45
(vã) jeluiþi: ind. prez. 2.pl. 22,10
au jelit : ind. pf.c. 3.sg. 23,10
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ, JIRTVÃ
jâr tvele: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,20; rezum. cap.7; rezum. cap.14
jârtvelor: pl. gen. 7,22
jârtve: pl. ac. 14,12
jârtvã: sg. ac. 17,26; 19,5; 33,18
jirtva: sg. nom./ac. 44,21; 46,10
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRT VI, (a) JIRTVI
a jâr tvi: inf. prez. 7,9
sã jâr tveascã: con j. prez. 3.pl. 7,18; 32,35; 44,3
au jâr tvit: ind. pf.c. 3.pl. 11,12; 19,4, 1 3
jârtvind: gerunziu 11,17; 17,3; 44,8
jârtvea: ind. imp. 3.pl. 32,29
jârtvesc: ind. prez. 3.pl. 44, 15
sã jâr tvim: con j. prez. 1.pl. 44,17
aþi jâr tvit: ind. pf.c. 2.pl. 44,23
jârtveaºte: ind. prez. 3.sg. 48,35
jertvim: ind. prez. 1.pl. 44,19
aþi jir tvit: ind. pf.c. 2.pl. 44,21
sã jir tvim: con j. prez. 1.pl. 44,25

(a se) JUDECA: v. I
au judecat : ind. pf.c. 3.pl. 5,28
judeci: ind. prez. 2.sg. 11,20
judecaþi: imperativ 2.pl. 21,12
judecat-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,16
judecã(-sã): ind. prez. 3.sg. 25,31
sã judece: con j. prez. 3.sg. 30,13
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 51,36
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDE CATÃ
giudecatã: sg. ac. 22,3
judecãþile: pl. nom./ac. 1,16; 4,12; 48,47
judecatã: sg. nom./ac. 2,9, 35; 4,2; 5,1; 7,5; 9,24; 10,24; 17, 11;
rezum. cap.21; r ezum. cap.22; 22,13, 15; 23,5; 25,31; 30, 11;
rezum. cap.33; 33,15; 46,28; 48,21; 50,34
judecat a: sg. nom./ac. 2,29; 5,4, 5, 28; rezum. cap.8; 8,7; 21,12;
26,11, 16; 30,13; 49, 12; 51,9
judecãþi: pl. ac. 39,5; 52,9
JUDECÃTOR: s.m.; var. (În v.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. nom. 29,23
JUG: s.n.
jugul: sg. ac. 2,20; 5,5; 27,8, 11, 1 2; 28,2, 4, 11; 30,8
jug: sg. ac. 28,14
JUMÃTÃÞIRE: s.f.; var. JUMÃTÃÞARE
jumãtãþar ea: sg. ac. 17,11
JUNC: s.m.
junc: sg. ac. 31,18
JUNGHIERE: s.f.
jungherilor: pl. dat. 7,21
junghiere: sg. ac. 11,19; 17,26; 51,40
jungheri: pl. ac. 33,18

JERTFIRE: s.f.; var. JIRTVIRE
jârtvire: sg. ac. 12,3

JUNINCÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
giunincea: sg. nom. 48,34
junincea: sg. nom. 46,20

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂR THUI
au jâr thuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,16
jârthuind: gerunziu 18,15
JGHEAB: s.n.
jgheaburi: pl. ac. 2,13; 39,10
jgheabul: sg. nom. 6,7
JIDOV: s.m.
jidovilor: pl. gen ./dat. rezum. cap.10; rezum. cap.11; rezum.
cap.15; rezum. cap.18; rezum. cap.30; 32,12; rezum. cap.35;
rezum. cap.40; rezum. cap.42; rezum. cap.43; 44,14; rezum.
cap.46; rezum. cap.52
jido vii: pl. nom./ac. rezum. cap.16; 38,19; r ezum. cap.40; 40,11,
12, 15; r ezum. cap.41; 44,1
jido vi: pl. nom./ac. rezum. cap.24; rezum. cap.29; 43,9; 52,28
jido v: sg. nom./ac. 34,9; 4 4,26; 52,30

JIVINÃ: s.f.
jivina: sg. nom. 12,4

(a se) JUCA: v. I
(sã) juca: ind. imp. 3.pl. 15,17
JUCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
jucãtori: s.m. pl. ac. 30,19
jucãtorilor : s.m. pl. gen. 31,4

JEFUITOR, -TOARE: s.m./f.
jefuit oriul: sg. nom. 6,26; 48,18
jefuit orii: pl. nom. 12, 12; 51,53
jefuit oriu: sg. ac. 15,8

JIDOVIME: s.f.
jido vimea: sg. nom. rezum. cap.13

JOS: adv.
jos: 31,37; 50,45

(a) JURA: v. I
sã joar e: conj. prez. 3.pl. 12,16
vei jura: ind. viit.I. 2.sg. 4,2
vor jura: ind. viit.I. 3.pl. 5,2
au jur at: ind. pf.c. 3.pl. 5,7
a jur a: inf. prez. 7,9; 12,16
jurând: gerunziu 11,7
am jurat : ind. pf.c. 1.sg. 11,7
(M-)am jur at: ind. pf.c. 1.sg. 22,5; 44,26; 49,13
(t e-)ai jurat: ind. pf.c. 2.sg. 32,22
(s-)au jurat : ind. pf.c. 3.sg. 38,16; 40,9
juratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,14
JURARE: s.f.
jurare: sg. nom., în sintagma jurare îm preunã „complot” (cf. lat.
coniuratio „complot”, „conspir aþie”) 11,9
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 11,5
jurãmânt : sg. ac. 42,18; 4 4,12
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LAC: s.n.
lacul: sg. nom./ac. 38,6; 41,9
lac: sg. ac. 38,6, 7, 9, 10, 13
lacului: sg. gen. 41,7
LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 9,1, 1 8; 13,17; 14,17; 31,16
LANCE: s.f.
lãncile: pl. ac. 46,4
LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 27,2; 28,13; 40,1, 4
lanþurile: pl. ac. rezum. cap.28; 28,13
lanþul: sg. ac. 28,10, 12
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 11,5; 32,22

INDICE
sã (se) laude: conj. pr ez. 3.sg. 9,24
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. 9,24
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 4,2; 31,12; 51,48
lãudaþi: imperativ 2.pl. 20,13
LÃUDAT, -Ã: adj.
lãudatã: f. sg. ac. 49,25
LÂNCED, -Ã: ad j. (Înv.; despr e oameni) „slãbit de boalã”;
„suferind”
lâncezi: m. pl. nom. 41,5
LEAC: s.n.
leac: sg. ac. 8,15
leacuri: pl. ac. 30,13
leacurile: pl. ac. 46,11
(a) LE CUI: v. IV
lecuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 51,9

LAT, -Ã: adj.
latã: f. sg. ac. 22,14

(a) LEG A: v. I
au legat: ind. pf.c. 3.sg. 39,7; 52,11
e legat: pasiv ind. prez. 3.sg. 48,20
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 51,63

LAÞ: s.n.
laþuri: pl. ac. 5,26

LEGARE: s.f. „pansare”, „oblojire a unei rãni”
legare: sg. ac. 30,13

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac. 7,16; 11,14; 13,11; 30,19; 33,9
lauda: sg. nom. 17,14

LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. nom./ac. rezum. cap.39; 40,1; rezum. cap.52

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUIRE: s.f.; vezi LOCUIRE
LÃCUITOR, -TOARE: s.m./f.; vezi LOCUITOR, -TOARE
LÃCOMIE: s.f.
lãcomiei: sg. dat. rezum. cap.6
lãcomie: sg. ac. 6, 13; rezum. cap.8; 8,10; 22,17
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 46,23
(a) LÃMURI: v. IV
voiu lãmuri: ind. viit.I. 1.sg. 9,7
(a se) LÃSA: v. I
(sã) lasã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.39; rezum. cap.40
sã (sã) lasã: conj. prez. 3.pl. 44,7
lasã: imper ativ 2.sg. 49,11
(s-)au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. 4,29; 27,21
au lãsat : ind. pf.c. 3.sg. 7,29; 14,5; 52,16
vei f i lãsatã: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 17,4
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 23,39; 50,20
lãsat-au: ind. pf.c. 3.pl. 25,38
a lãsa: inf. prez. rezum. cap.34
lãsindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3 7
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 43,6
lãsaþi: imperativ 2.pl. 48,28
ar fi lãsat: cond. pf.c. 3.pl. 49,9
(te) vei lãsa: ind. viit.I. 2.sg. 49,12
sã lãsãm: conj. prez. 1.pl. 51,9
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. ac. 17,1
(a se) LÃUDA: v. I.
sã (sã) laude: conj. prez. 3.sg. 9,23

LEGÃTURÃ: s.f. (mai ales la pl.) „cãtuºe”; (Înv.) „legãmânt”
legãturile: pl. ac. 2,20; 5,5; 30,8
legãturii: sg. gen 11,8
legãtura: sg. nom./ac. 22,9; 31,32, 33; rezum. cap.33; 33,20,
21, 25; rezum. cap.34
legãturi: pl. ac. rezum. cap.27; 27,2
legãturã: sg. nom./ac. rezum. cap.31; 34,10, 13, 15; 48,37; 50,5
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. 2,8; rezum. cap.6; 6,19; 8,8; 9,13; rezum.
cap.16; 16,11; 18,18; 26,4; 31,33; 32,23; 4 4,10, 23
leage: sg. ac, în sint agma cãlcãtoar ea de leage ; cf. lat.
praev¼ric¼tor, -¹ris „trãdãtor al unei cauz e în folosul adversarului”;
în altã par te acelaºi cuvânt e tradus prin nelegiuit oare – 3,10)
3,7, 8
leage: sg. ac., în sintagma aºezãmântul/aºezãmânt/aºezãmântului
de leage; lat. foedus, -eris „tratat de alianþã, pact, convenþie” 14,21;
31,31; r ezum. cap.32; 34,8, 18
legii: sg. gen., în sint agma sicriiul legii Domnului 3,16
legile: pl. nom. 10,3; 31,36
legi: pl. ac. 33,25
LEMN: s.n.
lemnului: sg. gen./dat. 2,27; 7,20
lemnul: sg. ac. 3,6, 13; 6,6; 10,3
lemn: sg. nom./ac. 3,9; 10,8; 11,19; 28, 13
leamne: pl. ac. 7, 18; 46,22
(a se) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,19, 30; 7,29; 8,9;
26,23; 48,39; 50,17; 51,34; 52,3
(sã) va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7
voiu lepãda: ind. viit.I. 1 .sg. 7,15; 16,13; 23,3, 33; 31,37; 33,26;
51,4 4
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 7,15; 8,3; 16,15; 24,9; 29,18; 32,37;
46,28
leapãdã: imperativ 2.sg. 7,29; 15,1
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
vor fi lepãdate: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 14,16
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 14,19
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sã lepãdaþi: conj. prez. 2.pl. 17,22
sânt lepãdaþi: pasiv ind prez. 3.pl. 22,28
aþi lepãdat: ind. pf.c. 2.pl. 23,2
lepãdasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 23,8
sã leapede: conj. prez. 3.sg. 27,10
va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.31
lepãdate sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 33,24
lepãdase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.46
LEPÃDAT, -Ã: adj.
lepãdat: m./n. sg. nom./ac. 6,30; 22,19
lepãdatã: f. sg. nom. 30,17
LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”, „pândire”
leºuiri: pl. ac. 51, 12
LEU: s.m.
leii: pl. nom./ac. 2,15; 50,17; 51,38
leu: sg. ac. 2,30; 51,38
leul: sg. nom./ac. 4,7; 5,6; 12,8; 25,38; 49,19; 50,44
LEVIT: s.m. „evreu din neamul lui Le vi, destinat ser viciului
religios de la templu”; „preot la vechii evrei”
leviþi: pl. ac. 33,18, 22
leviþii: pl. nom. 33,21
LIDIU: s.m. (Înv. ºi reg.) „lidian; persoanã care fãcea par te din
populaþia de bazã a Lidiei antice sau era originarã de acolo”
lidiii: pl. nom. 46,9
LIMBÃ: s.f.
limbã: sg. ac. 5,14
limba: sg. nom./ac. 5,15; 9,3, 5, 8; 18,18
limbilor: pl. gen./dat. 14,22; 31,7; 44,8; rezum. cap.46
limbile: pl. nom./ac. 16,19; 23,31; 46,28; 51,44
limbi: pl. ac. 49,14; 51,27
(a se) LIPI: v. IV
lipindu(-sã): gerunziu rezum. cap.13
(sã) lipesc: ind. prez. 3.pl. 13,11
voiu lipi: ind. viit.I. 1.sg. 30,21
sã lipeascã: con j. prez. 3.sg. 30,21
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 42,16

LOCUIRE: s.f.; var. (În v.) LÃCUIRE
lãcuir e: sg. ac. 14, 19
lãcuir ea: sg. ac. 49,33
LOCUITOR, - TOARE: s.m./f.; var. LÃCUITOR, -TOARE
lãcuitorii: pl. nom./ac. 1,14; 6,12; 8,16; 10,18; 11,2, 9, 12; 13,13;
17,25; 20,6; 21,6; 23,14; 25,2, 9, 29; 32,32; 35,17; 36,31; 42,18;
44,13; 46,8; 47,2; 49,20; 50,2 1, 34, 35; 51,1, 35
lãcuitorii: pl. v oc., în sintagmele lãcuitorii Ierusalimului/lãcuitorii
lui Moa v /lãcuitorii lui Dedan 4,4; 17,20; 19,3; 48,28; 49,8
lãcuitori: pl. ac. 4,7
lãcuitoriu: sg. nom./ac. 9,11; 26,9; 33,10; 3 4,22; 44,2, 22; 51,3 7
lãcuit orilor: pl. gen./dat. 19,12; 25,30; 26,15; 35,13; 4 4,15;
51,12, 24
lãcuitoriul: sg. nom., în sintagma lãcuitoriul lui Moav 29,16
lãcuitoarea: sg. nom.. 21,13
lãcuitoare: sg. voc. 46,19
lãcuitoriul: sg. v oc. 48,43
LOGODIRE: s.f.
logodirii: sg. gen. 2,2

(a se) LIPSI: v. IV
va lipsi: ind. viit.I. 3.sg. 23,4
(ne) lipsim: ind. prez. 1.pl. 44,18
LIPSIT, -Ã: s.
(celui) lipsit: s.m. sg. gen. 22,16
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 4,7; 7,3, 6, 12; 8,22; 12,15; 13,7; 14,13; 16,2,
3, 9; 17,12; 19,3, 4, 6, 7, 13; 22,3, 11, 12; rezum. cap.23; 27,22;
28,3, 4, 6; 29,10, 14; 32,37; 33,10, 12; 36,29; 37,18; 40,2; 42,10,
13, 18, 22; 44,29
locului: sg. gen./dat. 7,14, 20; 19,12; 26,17; 37,2; 51,62; 52,6,
16, 25
loc: sg. nom./ac. 7,32; 19,11; rezum. cap.38; 41,2
locurile: pl. ac. 8,3; 23,3, 8; 24,9; 29,14; 32,37; 40,12
locurilor: pl. gen. rezum. cap.25
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 37,1
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom./ac. 9,6; 25,30; 48,19; 49,20; 50,19, 45; 51,35
lãcaºu: sg. nom./ac. 10,22; 33,12; 51,37
lãcaºul: sg. voc., în sintagma lãcaºul featei lui Divon 48,18
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
au lãcuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6; 7,12; 8,1; 40,6; 49,1

sã lãcuiascã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,15; 39,14; 42,17; 43,5; 44,12,
14, 28; 50,3; 51,43, 62
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,29; 49,31
voiu lãcui: ind. viit.I. 1.sg. 7,3, 7
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 9,26; 12,4; 18,11; 24,8; 25,24
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 10,17; 49,16; 51,13
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 17,6; 21,9; 23,6; 27,11; 33,16; 49,18;
50,40
va fi lãcuitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 17,25; 50,39
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 23,8; 31,24; 50,39
veþi lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 25,5; 35,7, 15
lãcuiþi: imperativ 2.pl. 29,5, 28; 40,9; 48,28
a lãcui: inf. prez. 32,3 7; 35,9; rezum. cap.40; 42,12
am lãcuit : ind. pf.c. 1.pl. 35,10
lãcuiaºte: imperativ 2.sg. 40,5
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 40,10; 49,31
vom lãcui: ind. viit.I. 1.pl. 42,13, 14
sã lãcuiþi: conj. prez. 2.pl. 42,15, 22; 43,2; 44,8
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 44,1
lãcuiþi: ind. prez. 2.pl. 44,26; 49,30
(sã) va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 46,26; 50,13
lãcuit-au: ind. pf.c. 3.pl. 51,30

(a se) LOVI: v. IV
am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 2,30; 31,19; 34,13
lo vitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 5,3
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 26,23; 30,14; 34,8; 41,2, 3, 9, 16;
46,2; 52,27
ai lo vit: ind. pf.c. 2.sg. 14,19
sã lo vim: conj. prez. 1.pl. 18,18
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 20,4; 21,13; r ezum. cap.32; 43,11; 46,13
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 21,6; 31,3 1, 33; 32,40; 40,15
vor lovi: ind. viit.I. 3.pl. 21,7; 29,21
veþi lovi: ind. viit.I. 2.pl. 37,9
a lo vi: inf. prez. 40,14
lo vise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 41,18
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 46,12
LOVITURÃ: s.f. (aici) „legãmânt”, „pact”
lo viturã: sg. ac. 32,40
(a se) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
ia: imperativ 2.sg. 7,29; 13,4, 6; 19,1; 36,2, 14, 28; 38,10; 39,12;
43,9; 46,11
iaie: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 9,18
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 15,15
sã ia: conj. prez. 3.sg./pl. 17,23; 36,21; 46,10
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ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte „bagã de seamã” 18,19
iau: ind. prez. 3.pl. 23,31
sã iau: con j. prez. 1.sg. 33,26
sã iei: con j. prez. 2.sg. 11,14
va lua: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 3,1
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,1; 16,2
a lua: inf. prez. 5,3; 25,28
luaþi: imperativ 2.pl. 5,10; 13,15; 29,6; 50,2, 15, 26; 51,8
(nici) lua: imper ativ prohib. 2.sg. 7, 16
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 7,28
luat-am: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. luat-am aminte 8,6
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,21; 12,13; 2 7,20; 28,3, 10; 36,14,
32; 38,11; 41,16; 52,24, 24, 26
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 9,10; 16,9; 23,39; 25,9; 43,10; 44,12;
48,35
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 9,17
voi lua: ind. viit.I. 1.sg. 49,35
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 11,15; 20,5; 49,29; 51,26
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13; 29,22; 32,31
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 13,2; 16,5; 25,17; 32,9, 11; 35,3;
48,33
sã luãm: conj. prez. 1.pl. 20,10
luând: gerunziu rezum. cap.28; 31,20; 38,11; 40,2; 41,12; 43,5
sã luaþi: conj. prez. 2.pl., în loc. v. sã luaþi aminte 29,8
luându-: gerunziu 36,21
luat-au: ind. pf.c. 3.pl. 38,6
luatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 48,33
LUAT, -Ã: ad j.
luate: f. pl. nom. rezum. cap.2
(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,26; 8,8; 10,21; 38,9
lucreazã: ind. prez. 2.pl. 12,1
aþi lucrat: ind. pf.c. 2.pl. 16, 12
LUCRÃTOR, -TOARE: s.
lucrãtoriului: sg. gen. 10,9
lucrãtorii: pl. nom., în sintagma lucrãtorii de câmp; lat. agricolae
„agricultor, plugar” 14,4; 31,24
lucrãtoriu: sg. ac. (în sintagma lucrãtoriu de câmp; lat. colonus
„cultivator de pãmânt, plugar”) 14,8
lucrãtori: pl. ac., în sintagma lucrãtori de vii ºi de câmpuri; lat.
vinitores, agricolas rezum. cap.52; 52,16
LUCRU: s.n.
lucr ului: sg. gen./dat. 1,16; 22,17; 31,16; 44,8
lucr urile: pl. nom./ac. 7,13; 25,6, 7, 14; 45,5; 51,18
lucr u: sg. nom./ac. 10,3, 9, 15; 17,22; 33,2
lucr ul: sg. ac. 17,24; 18,3; rezum. cap.31; 32,30; rezum. cap.48;
48,10; 50,29; 51,10
lucr uri: pl. ac. 30,13; 33,3; 45,5; 50,11
LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 10,12; 51,15
(a) LUMINA: v. I
luminând: gerunziu 20,3
LUMINAT, -Ã: adj.
luminatã: f. sg. ac. 3,19

LUNECARE: s.f.
lunecarea: sg. ac. 23,12
lunecare: sg. ac. 38,22
LUNG, -Ã: adj.
(mai) lungi: f. pl. nom. 6,4
lung: n. sg. nom. 29,28
LUP: s.m.
lupul: sg. nom. 5,6
LUT: s.n.
lutul: sg. nom. 18,6
lut: sg. ac. 32,14
M
MAI: s.n. „ciocan”
maie: pl. ac. 10,4
maiul: sg. nom./ac. 23,29; 50,23
MAICÃ: s.f.
maica: sg. nom./ac. 15,8; 50,12
maica: sg. voc. 15,10
maicele: pl. ac. 16,3
maicã-mea: sg. nom. 20,14, 17
maicã-ta: sg. ac. 22,26
maicii: sg. gen. 52,1
MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”
mai-marii: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 25,35; 27,20; 39,13; 41,1
mai-marilor: pl. gen. 25,36
mai-mare: sg. nom./ac. 37,14; 40,5, 7, 11; 41,2
mai-marele: sg. nom. rezum. cap.41
mai-mare: sg. ac. 41,18
MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. ac. 16,7
mumã-sa: sg. ac. rezum. cap.22
MARE: adj./s.
mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 4,6; 6,1, 22; 10,6, 22; rezum.
cap.14; 14,17; 16,10; 21,5, 6; rezum. cap.23; 25,32; 26,19; 27,5;
rezum. cap.30; 30,7; 31,8; 32,17, 21, 37, 42; 36,7; 4 4,7, 26; 48,3,
17; 50,22, 41; 51,5 4, 55; 52,13
mari: adj. f. sg. dat. 22,8
mari: adj. m./f./n. pl. nom./ac./gen. 25,14; 27,7; 28,8; 33,3; 43,9;
45,5; 50,9, 11
mare: adj.m. sg., în sintagma mar e cu sfatul 32,19
(cei mai) mari: s.m. pl. nom. rezum. cap.5; 14,3; 25,3 4
(cei) mari: s.m. pl. nom./ac. 5,5; rezum. cap.6; 16,6
(cel mai) mare: s.m. pl. ac. 6,13; 8,10; 31,34; rezum. cap.40; 42,8;
44,12
(celor mai) mari: s.m. pl. dat. rezum. cap.25
mare: s.m. sg. voc., în sintagma Preatare, Mare ºi Putearnice (aici
atributele Divinitãþii þin locul s. în voc.) 32,18
mare: s.m. sg. ac. 42,1
MARE: s.f.
marea: sg. nom./ac. 6,23; 31,35; 50,42; 51,36, 42
marea: sg. ac., în sintagma marea cel de aramã 52,17
mare: sg. ac. 25,22; 27,19; 46,18; 47,7; 48,32; 49,23
mare: sg. ac. un mare 52,20
marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 49,21
mãrii: sg. gen./dat. 5,22; 15,8; 33,22

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom. 4,23
lumina: sg. ac. 13,16; 25,10; 31,35
LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 1,3; 28,1, 17; 36,9, 22; 39,1, 2; 41,1; 52,4, 6, 12, 31
lunii: sg. gen. 2,24; 31,35; 39,2; 52,4, 6, 12, 31
lunã: sg. ac. 8,2

MAR GINE: s.f.
marginile: pl. ac. 6,22; 10,13; 16,19; 25,31; 31,8; 50,26, 41; 51,16
mar ginea: sg. ac. 12,12; 25,33
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mânilor: pl. gen. 25,6, 7, 14; 32,30; 38,12; 44,8
mânii: sg. gen. 34,1

MARTOR: s.m.
mar tor: sg. nom. 29,23; 32,4 4; 42,5
mar tori: pl. ac. 32,10, 25
mar torilor : pl. gen. 32,12
MÃCAR: adv.
macar : adv. în loc. conj. macar cã 4,27
macar : adv. în loc. conj. neobiºnuitã macar deºi, în loc de macar
cã rezum. cap.18
macar : adv. rezum. cap.35
mãcar : adv. în loc. conj. mãcar cã 15,7
MÃDULAR: s.n . „prepuþ”; (fig.) „necurãþie” (cf. lat. praeputium,
-i¾ „prepuþ”; (fig.) „necurãþenie”
mãdulariul: sg. ac. 4,4; 9,26
mãdulariu: sg. ac. 9,25
MÃGAR: s.m.
mãgarii: pl. nom., în sint agma mãgarii sãlbateci (cf. lat. onager, gri „mãgar sãlbatic”; în alte locuri, traducãtorii au împrumut at
cuvântul ca atare; vezi ONAGRU) 14,6
MÃGURÃ: s.f.
mãgura: sg. ac. 2,20; 16,16
mãgurile: pl. nom. 3,23; 4,24
mãguri: pl. ac. 13,27
mãgurã: sg. ac. 50,6
MÃREÞ, -EAÞÃ: adj./s.
(cel) mãr eþu: s.m. sg. nom. 50,32
(a se) MÃRI: v. IV
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.pl. 5,27
MÃRTURIE: s.f.
mãr turiile: pl. ac. 44,23
(a) MÃRTURISI: v. IV
voiu mãr turisi: ind. viit.I. 1.sg. 6,10
mãr turisind: gerunziu rezum. cap.14
vor mãrturisi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.16
mãr turisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 33,11
am mãr turisit: ind. pf.c. 1.sg. 42,19
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. nom. 11,16
(a se) MÃSURA: v. I
mãsura: inf. prez. fãrã a 31,3 7
a mãsura: inf. prez. 33,22
MÃSURÃ: s.f.
mãsurii: sg. gen. 13,25; 31,39
mãsurã: sg. nom. 52,20

(a se) MÂNCA: v. I
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,24; 10,25; 31,29; 41,1; 50,7, 17
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 5,17; 19,9; 31,30
mânca-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,17
mâncaþi: imperativ 2.pl. 7,21; 29,5, 28
a mânca: inf. prez. 12,9
am mâncat : ind. pf.c. 1.sg. 15,16
sã mânci: conj. prez. 2.sg. 16,8
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.19
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 22,15; 30,16
(sã) mânca: inf. prez. fãrã a 24,2, 3, 8; 29,17
mâncatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,3 4
mânca: ind. imp. 3.sg. 52,33
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 15,3; 19,7; 34,20
MÂNDREÞ, -EAÞÃ: adj. (Înv.) „frumos ca aspect”; „splendid”;
„strãlucitor”; „trufaº”
mândreþi: m. pl. nom. 43,2
MÂNDRIE: s.f.
mândria: sg. ac. 12,5; rezum. cap.13
mândriia: sg. nom./ac. 13,9; 48,29; 49,16, 19; 50,44
mândriii: gen. sg. 13, 17
MÂNDRU, -Ã: adj./s.
mândr u: adj. m. sg. nom. 48,29
mândr ule: s.m. sg. voc. 50,31
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) MÂNGÃIA
(nici) mângãia: imperativ prohib. 2.sg. 16,5
a mângãia: inf. prez. 16,7
voiu mângãia: ind. viit.I. 1.sg. 31,13
a (sã) mângãia: inf. prez. 31,15
(M-)am mângãiat : ind. pf.c. 1.sg. 42,10
mângãiaþi: imperativ 2.pl. 48,17
MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiare: sg. nom./ac. 6,26; 24,6; rezum. cap.46
(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
(Mã) voiu mãniia: ind. viit.I. 1 .sg. 3,12
(t e) vei mâniia: ind. viit.I. 2.sg. 3,5
mâniindu(-sã): gerunziu 37,14
MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi r ar.) MÃNIE
mãniii: sg. gen. 50,25
mâniia: sg. nom./ac. 4,8; 30,24
mânie: sg. ac. 4,17; 7,18, 19; 8,19; 21,5; 25,6, 7; 32,32; 44,3
mâniii: sg. gen. 4,26; 12,13; 15,17; 25,37, 38
mânia: sg. ac. 32,37; 49,37; 50,13; 51,45

MÂHNIT, -Ã: ad j.;
mãhnitã: f. sg. nom. 8,18

(a se) MÂNTUI: v. IV
sã (te) mântuieºti: conj. prez. 2.sg. 4,14
(ne-)am mântuit : ind. pf.c. 1.pl. 8,20
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 2,37; 4,31; 5,31; 6,24; 11,21; 18,4, 21; vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 11,12
21,4; 23,14; 26,14; 27,8; 32,24, 25, 28, 36, 43; rezum. cap.3 4; mântui: inf. prez. 14,9
34,2, 3, 20, 21; 37,16; 38,4, 5, 16, 18, 19, 23; 39,17; 40,4; sã mântuiesc: conj. prez. 1.sg. 15,20; 30,11; 42,11
42, 11; 43,3; rezum. cap.44; 44,25; 46,2 4, 26; 47,3; 48,37; mântuiaºte: imperativ 2.sg. 17,14; 31,7
mântuit voiu fi: pasiv ind. viit.I. 1.sg. 17,14
50,43
mâna: sg. nom./ac. 6,3, 9, 12; 10,3, 9; 12,7; 15,6, 21; 16,21; (sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 23,6; 30,7; 33,16; 46,6; 48,8
rezum. cap.18; 18,6; 19,7; 20,4, 5, 13; 21,7, 10, 1 2; 22,3, 24, 25; mântuiþi v eþi fi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 25,29
25,15, 17, 28; 26,24; 27,3, 6; 29,3, 21; 30,6; 31,11, 32; 32,3, 4, voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 30,10; 39,18; 46,27
28; 33,13; 36,14; 37,2; 38,3, 18, 23; 43,9; 44,30; 46,26; 48,26; (t e) vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 38,17
(sã) v or mântui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.42
50,1; 51,7, 25
mântuiþi: imperativ 2.pl. 48,6
mânã: sg. ac. 21,5; 32,21; 41,5; 50,15
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mântuiascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 51,6
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 51,45

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 5,1

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom. 3,23; 25,35
mântuire: sg. nom./ac. 39,18; rezum. cap.45; 45,5

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(sã) va milos tivi: ind. viit.I. 3.sg. 6,23; 15,5; 21,7
(sã) milostiveaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(Mã) voiu milostivi: ind. viit.I. 1.sg. 13,14

MÂNTUIT OR: s.m.
mântuitoriul: sg. nom. 14,8
MED: s.m. „locuitor al Mediei”
meadilor: pl. gen. 25,25 (tuturor împãr aþilor meadilor lat. cunctis
regibus Medorum); rezum. cap.51
MEDEAN: s.m. „locuitor al Mediei”
meadenilor: pl. gen. 51,11
(a) MERGE: v. III
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 1,7; 45,5
mergi: imperativ 2.sg. 2,2; 3,12; 13,1, 4, 6; 17,19; 19,1; 28,13;
34,2; 35,2, 13; 36,19; 39,16; 40,4, 5
mergi: conj. prez. fãrã sã 2.sg. 16,5
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 22,22
mearge-va: ind. viit.I. 3.sg. 31,2
sã mear gã: conj. prez. 3.sg. 37,11; 41,17
sã mergi: conj. prez. 2.sg. 40,4
a mearge: inf. prez. 40,5
mergând: gerunziu 41,6
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 42,3
vom mear ge: ind. viit.I. 1.pl. 42,14
merg: ind. prez. 3.pl. 44,14
au mers: ind. pf.c. 3.sg. 51,59
MEªTER: s.m.
meaºterului: sg. gen. 10,3
meaºter: sg. ac. 10,9
meaºteri: pl. ac. 10,9
meaºterul: sg. nom. 10,14

MILOSTIVIRE: s.f.
milostivire: sg. ac. rezum. cap.3
(a) MILUI: v. IV
sã miluiascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.5
voiu milui: ind. viit.I. 1.sg. 12,15; 31,20; 33,26; 42,12
MINCINOS, -O ASÃ: a dj./s./adv.; var. (În v. ºi r eg.)
MINCIUNOS, -OASÃ
mincinoasã: adj. f. pl. (cu des. -ã) nom. 3,23
minciunoasã: adj. f. sg. nom./ac. 8,8; 14,14; 51,17
minciunos: adj. m. sg. nom./ac. 10,14; rezum. cap.20
mincinoasã: adj. f. sg. ac. 14,14
mincinoºi: adj. m. pl. dat. rezum. cap.23
minciunoºi: adj. m. pl. gen. rezum. cap.27
mincinosul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.28
mincinoºilor: adj. antep. m. pl. gen . rezum. cap.29
mincinoase: s.f. pl. ac. 27,15
minciunos: adv. 14,14; 29,9, 21
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 3, 10; 5,31; 7,4, 8; 8,5, 8, 10; 9,5; 13,25; 16,19;
23,25, 26, 32; 27,10, 14, 16; 28,15; 29,31; 40,16; 43,2
minciunii: sg. gen. 9,3; 23,14
minciuna: sg. ac. 15,18; 20,6
MINTE: s.f.
mintea: sg. nom./ac. 50,45; 51,11
(a) MINÞI: v. IV
minþind: gerunziu 29,23

MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirilor: pl. gen. 17,10; 32,19

(a se) MINUNA: v. I
(sã) va minuna: ind. viit.I. 3.sg. 18,16

MIC, -Ã: adj./s.
(cel) mic: s.m. sg. ac. 6,11
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 6,13; 8,10; 31,34; 42,8; 44, 12
(cei) mici: s.m. pl. nom./ac. 9,21; 16,6; 49,20; 50,45
(mai) micii: s.m. pl. ac. 14,3
mic: s.m. sg. ac. 42,1

MINUNATÃ: s.f. (Bis.; înv.) „minune”
minunate: pl. nom./ac. 5,30; 21,2; 32,20
MINUNE: s.f.
minunile: pl. ac. 23,32
minuni: pl. ac. 32,21
minune: sg. ac. 44,12

MIEL: s.m.
miel: sg. ac. 11,19
mieii: pl. ac. 51,40
MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 11,5; 32,22; 41,8
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mi jlocul/la mijlocul/
pe mijlocul 6,1, 6; 9,6; 12,14, 16; 21,4; 23,9; 29,8, 32; 30,21;
37,4; 40,1, 5, 6; 41,7; 44,7; 46,21; 48,45; 50,8, 37; 51,6, 45, 47,
63; 52,25
mijloc: sg. ac., în loc. adj. din mijloc 39,3
(a) MIJLOCI: v. IV
mijloceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. 2,2; 9,24; rezum. cap.14; rezum. cap.15; 30,18;
31,3, 9; 32,18
mila: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 16,5; 33,11
mile: pl. ac. 42,12

(a se) MIRA: v. I
(sã) mirã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(sã) va mira: ind. viit.I. 3.sg. 19,8; 49,17; 50,13
(s-)au mirat : ind. pf.c. 3.sg. 36,16
MIRARE: s.f.
mirare: sg. nom./ac. 19,8; 25,9, 11, 18; 29, 18; 42,18; 44,22;
50,38; 51,37, 41, 43
MIRE: s.m.
mirelui: sg. gen. 7,34; 16,9; 25,10; 33,11
MIREASÃ: s.f.
miriiasa: sg. nom. 2,32
mireasii: sg. gen. 7,34; 16,9; 25,10; 33,11
MIRIªTE: s.f.
miriºtile: pl. nom. 23,10; 25,37
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MIRIÞÃ: s.f. (cf. lat. myr¾c½, -½s „tamarix”, „cãtinã” – arbust
exotic din familia leguminoaselor); cuvântul nu es te înregistrat
în DLR.
miriþele: pl. ac. 17,6; 48,6

MOªTEAN: s.m.
moºt eanilor: pl. dat. 8,10
moºt ean: sg. nom. 49,1
(a se) MOªTENI: v. IV
au moºtenit: ind. pf.c. 3.pl. 16,19; 32,23
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 30,3
a moºteni: inf. prez. 32,8
(sã) v or moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 32,15
va moºteni: ind. viit.I. 3.sg. 49,18; 50,40

MIROS: s.n.
mir osul: sg. nom. 48,11
MIROSITOR, -TOARE: adj.
mir ositoar e: f. sg. ac. 6,20

MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. nom./ac. 2,7; 3,19; rezum. cap.12; 12,8, 9, 13,
15; 16,18; 17,4; 50,11
moºt enirii: sg. gen. 10,16; 51,19
moºt enire: sg. ac. 49,1

(a) MISTUI: v. IV
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 5,14; 17,27
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 6,29; 36,23
au mis tuit: ind. pf.c. 3.pl. 10,25
mistuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,4
voiu mistui: ind. viit.I. 1.sg. 14, 12; 46,28
(sã) v or mistui: ind. viit.I. 3.pl. 16,4; rezum. cap.44; 44,12, 27
(sã) va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17
sã mistuiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.21
sã mistuiesc: conj. prez. 1.sg. 31,28
(ne-)am mis tuit: ind. pf.c. 1.pl. 44,18

MREJUÞÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
mr ejuþele: pl. nom. 52,22
mr ejuþe: pl. ac. 52,23
(a) MUGI: v. IV
aþi mugit : ind. pf.c. 2.pl. 50,11
va mugi: ind. viit.I. 3.sg. 51,52

MISTUIRE: s.f.
mistuirea: sg. ac. rezum. cap.10

(a se) MUIA: v. I
sã (sã) moaie: con j. prez. 3.sg. 51,46

MIªEL: s.m.
miºelului: sg. dat. 45,3
MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. ac. 49,15
MOARÃ: s.f.
morii: sg. gen. 25,10
MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 2,6; 13,16; 21,8; 26,11, 16; 31,40; 52,11, 3 4
moar tea: sg. nom./ac. 8,3; 9,21
moar te: sg. ac. 15,2; 18,21, 23; 26,8, 19; r ezum. cap.28; rezum.
cap.40; 43,11
morþi: pl. ac. rezum. cap.16; 16,4

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierea: sg. ac. 3,1; 6,11; 13,21
muiarea: sg. nom./ac. 3,1, 20; 5,8; rezum. cap.31; 31,22; 44,7;
51,22
muierii: sg. gen . 3,3; 48,41; 49,22
muierile: pl. nom./ac. 6,12; 7,18; 8,10; 14,16; 18,21; 29,23;
35,8; 38,22, 23; 40,7; 41,16; 43,6; rezum. cap.44; 4 4,15, 24,
25; 51,30
muieri: pl. voc. 9,20
muiare: sg. ac. 16,2
muieri: pl. ac. 29,6; 50,37
muierilor: pl. gen. 44,9, 20

MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 5, 16
mormânturile: pl. ac. 8, 1; 26,23
mormânt : sg. nom. 20,17

MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
multe: adj. f./n . pl. nom./ac. rezum. cap.7; 11,15; 13,6; 14,7;
rezum. cap.16; 22,8; 25,14; 27,7; 28,8; 32,14; rezum. cap.33;
35,7; 37,15; 41,12; 50,41; 51,13, 55; rezum. cap.52
mulþi: adj. m. pl. nom./ac./dat. (cu prep. la) 12,10; 16,16; rezum.
cap.2 7
multã: ad j. f. sg. nom. 13,9; 4 4,15
multa: ad j. antep. f. sg. ac. rezum. cap.19
(mai) multe: ad j. n. pl. nom. 36,32
mult (f oarte) adj. n. sg. ac. 40,12
(mai) mult : adv. 8,3; 42,18; 44,26; 46,23; 48,36
mult: adv. 36,32
multora: pron. nehot. pl. gen. 20,10
mulþi: pron. neho t. m. pl. ac. 42,2
mulþi: pron. neho t. m. pl. dat. (cu prep. la) 50,29

MORT, MOARTÃ: adj./s.
(cei) morþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.14
morþii: s.m. pl. nom. rezum. cap.16
(cel) mort: s.m. sg. ac. 16,7
mor tul: sg. ac. 22,10

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 3,23; 13,22; 30,14, 15; 47,3; 49,32; 51,42;
52,15
mulþime: sg. nom. 10,13; 44,15
mulþimea: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 36,9

MOCIRLÃ: s.f.
mocir lele: pl. nom. 51,32
MOHORÂT: s.n. (Înv. ºi r eg.) „stofã purpurie”
mohorât: sg. ac. 4,30
MOJAR: s.n. (cf. Indice Iº)
mojerele: pl. ac. 52,18
mojarele: pl. ac. 52,19

MORTÃCIUNE: s.f.
mor tãciunile: pl. ac. 16,18
MOªIE: s.f.
moºiia: sg. ac. 12,7, 14; 37,11
moºia: sg. nom. 32,8
moºiei: sg. gen. 32,11, 12, 16

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.m.
muntele: sg. nom./ac. 3,6; 4,15; 16,16; 26, 18; 31,6, 12;
50,19
munþilor: pl. gen. 3,23
munþi: pl. ac. 4,24; 9,10; 17,26; 33,13; 50,6
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NÃDEJDE: s.f.
nãdejdea: sg. ac. 5,17
nãdejde: sg. ac. 7,14
nãdeajde: sg. nom./ac. 9,4; rezum. cap.17; 31,17; 39,18;
48,13
nãdeajdea: sg. nom. 17,7, 17; 48,7

munþii: pl. ac. 13,16; 17,2; 31,5; 46, 18
munte: sg. ac. 50,6; 51,25
munte: sg. voc. 51,25
muntele: sg. voc., în sintagma muntele cel sfânt 31,23
MUNTENESC , -EASCÃ: adj.
munteneºti: f. pl.ac. 32,4 4
(a) MURI: v. IV
moare: ind. prez. 3.sg. 4,31
sã moarã: con j. prez. 3.sg. 26,8; 38,9
sã moriu: con j. prez. 1.sg. 37,19; 38,26
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 11,21; 20,6; 28,16; 34,4, 5; 38,24
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 11,22; 16,4, 6; 21,6; 42,17; 44,12
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 21,9; rezum. cap.22; 22,12; 31,30;
38,2
veþi muri: ind. viit.I: 2.pl. 22,26; 42,16, 22
sã muriþi: con j. prez. 2.pl. 27,13
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 28,17
a muri: inf. prez. 38,10
(a) MUS TRA: v. I
mustrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; r ezum. cap.35; rezum.
cap.45
voiu mustra: ind. viit.I. 1 .sg. 2,35
(a) MUªCA: v. I
vor muºca: ind. viit.I. 3.pl. 8,17

NÃPÃS TUITOR, -TOARE: s.m./f.
nãpãstuitoriului: s.m. sg. gen . 21,12; 22,3
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpr aznã „pe neaºtep tate” 6,26;
15,8; 18,22; 36,29

NEA: s.f.
neaoa: sg. nom. 18,14

N
(a se) NAªTE: v. III
naºte: ind. prez. 3.sg. 4,31; 6,24; 13,21; 22,23; 30,6; 31,8; 48,41;
49,22, 24; 50,43
(sã) nasc: ind. prez. 3.pl. 16,3
naºteþi: imperativ 2.pl. 29,6
nascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 29,6
ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 2,27; 15,10
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,9; 16,3; 20,14; 22,26; 50,12
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 16,3
(m-)am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 20,14
nãscutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 20,15
(v-)aþi nãscut: ind. pf.c. 2.pl. 22,26

NÃDÃJDUIRE: s.f.
nãdãjduirea: sg. ac. 2,37

NÃPÃSTUIRE: s.f.
nãpãstuirea: sg. ac. 46,12

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 8,6
nãvãlind: gerunziu rezum. cap.27
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg. 48,32

MUTARE: s.f.
mutare: sg. ac. 46,19
mutarea: sg. ac. 51,6

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7; 46,25
sã (vã) nãdãjduiþi: conj. pr ez. 2.pl. 7,4
(vã) nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 7,8
a nãdãjdui: inf. prez. rezum. cap.9; 28,15; 29,31
ai nãdãjduit: ind. pf.c. 2.sg. 13,25
(sã) nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. 17,5, 7
nãdãjduiai: ind. imp. 2.sg. 49,4
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 49,11

NÃPASTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) NÃPASTE
nãpaste: sg. ac. 7,6; 22,17
nãpastea: sg. nom. 51,51

NÃSCUT: s.m.
nãscut:. s.m. sg. gen., în sintagma celui întâi nãscut 6,26
nãscutul: sg. nom., în sintagma întâiul nãscutul 31,9

(a se) MUTA: v. I
au mutat : ind. pf.c. 3.sg. 2,11
am mutat: ind. pf.c. 1.sg. 22,12
(s-)au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 52,27

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. rezum. cap.20; 22,10; 46,16

NÃDEJDIO ARÃ: s.f. (lat. specula înseamnã „sper anþã micã”
ºi „post de observaþie pe înãlþime”; e vorba despre semne pentru
orientarea la întoarcer e; traducãt orii au optat însã pentr u primul
sens; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
nãdejdioarã: sg. ac. 31,21

NEAM: s.n.
neamuri: pl. nom./ac. 1,5, 10; 25,14; 27,7; 49,15; 50,2, 12, 23,
46; 51,20, 27, 28, 41
neamul: sg. nom./ac. 2,11, 31; 7,28, 29; 1 2,17; 18,8; 25,12; 27,8,
11, 13
neamurilor: pl. gen./dat. rezum. cap.3; 3,19; 4,7, 16; 10,7; 25,15,
17; 28,11, 14; 29,18; 33,9; 36,2; 46,1; 50,9; 51,58
neamurile: pl. nom./ac. 3,17; 4,2; 9,16, 26; 10,10, 25; rezum.
cap.16; 18,13; 25,9, 11, 31; 27,7; 29,14; 30,11; 43,5; 46,12;
51,7
neam: sg. nom./ac. 5,9, 15, 29; 6,22; 9,9; 18,9; 25,32; 31,36;
33,24; 48,2; 49,31, 36; 50,3, 41
neamuri: pl. voc. 6,18; 31,10
neamului: sg. gen . 18,7
neamurile: sg. gen. (cu prep. a + toate) 25,13
neam: sg. ac., în loc. adv. pânã la neam ºi neam „în veci”
50,39
NEASCULTARE: s.f.
neascultarea: sg. ac. rezum. cap.35
NEASEMÃNAT, -Ã: adj.
neasãmãnatã: f. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 23,10
NEBÃTUT, -Ã: adj.
nebãtutã: f. sg. ac. 18, 15
NEBUN, -Ã: adj./s.
nebunul: s.m. sg. nom. 4,22
nebunii: s.m. pl. nom. 10,8
nebune: adj. n . sg. voc. 5,21
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(a se) NEBUNI: v. IV
(sã) v or nebuni: ind. viit.I. 3.pl. 25,16

nedr eptãþi: pl. ac. 16,18
nedr eptãþii: sg. gen./dat. 30,14, 15; 31,34

NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. ac. 23,13; 29,23

NEGRIJÃ: s.f.
negri jea: sg. ac. rezum. cap.14
negri je: sg. ac. rezum. cap.30

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 2,27, 28; 11,12, 14; 30,7; 51,2, 64
nãcazul: sg. nom./ac. 6,24; 25,32; 35,17
nãcazu: sg. ac. 14,8; 15,11; 17,17, 18; 19,3; 29,11
nãcaz : sg. ac. 16,19; 28,8
nãcazuri: pl. ac. 29,18

NEGURÃ: s.f.
negurile: pl. ac. 10,13
NEHELAMITEAN: s.m. „cel care descinde din populaþia
Elamului”
Nehelamiteanul: sg. nom. 29,24, 31, 32

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) v or nãcãji: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8
voiu nãcãji: ind. viit.I. 1.sg. 10,18; 25,6
a nãcãji: inf. prez. 25,29
nãcãjesc: ind. prez. 3.pl. 30,20
sã nãcãjesc: conj. prez. 1.sg. 31,28
nãcãjaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.50

NEÎNCETAT: adv.
neînce tat: adv. 20,8
NEÎNÞELEGERE: s.f.
neînþeleagerii: sg. gen. rezum. cap.15
neînþeleager e: sg. ac. 15,10
NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
neînþelepþi: adj. m. pl. nom. 4,22
neînþelept: adj. m. sg. nom. 17,11
neînþelepþii: s.m. pl. nom. 10,8

NECÃJIRE: s.f.; var. (Pop.) NÃCÃJIRE
nãcãjire: sg. ac. 24,9
NECÃJIT, -Ã: adj.
necãjiþi: m. pl. nom. 14,3

NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
neînvãþat: sg. ac. 31,18

NECERCETAT, -Ã: ad j.
necercetatã: f. sg. nom. 17,9
NECINSTIT, -Ã: adj.
necins titã: f. sg. nom. 2,36
necins tite: f. sg. gen., în sintagma obºtii ceii necinstit e „de rând”
(cf. lat. vulgi ignobilis) 26,23
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./s
necredincioasã: adj. f. sg. nom. 5,23
necredincioase: adj. f. pl. gen. 15,18
necredinciosului: adj. antep. m. sg. gen. rezum. cap.22
necredinciosul: adj. antep. m. sg. nom. rezum. cap.22
necredincioºi: s.m. pl. nom. 5,26
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 12, 1; 23,19; 30,23
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. 25,31

NEÎNVINS, -Ã: s.f.
neînvinsã: f. sg. ac. rezum. cap.1
(a) NELEGIUI: v. IV
ai nelegiuit : ind. pf.c. 2.sg. 3, 13
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.pl. 5,11
nelegiuiesc: ind. prez. 3.pl. 12,1
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirile: pl. nom./ac. 5,6; rezum. cap.11
nelegiuire: sg. ac. 5,11; 29,32
nelegiuiri: pl. ac. 11,15
nelijuirea: sg. nom. 13,27
NELEGIUIT, -Ã: adj.
nelegiuit ei: adj. antep. f. sg. gen. 3,11

NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþele: pl. ac. 14,20
NECUPRINS, -Ã: ad j./s.
necuprins: adj. sg. nom., în sintagma necuprins cu gândul
32,19

NELEGIUTOR, -TOARE: s.m./f.
nelegiut oarea: s.f. sg. nom. 3,10
nelegiuit orilor: s.m. pl. gen. 9,2

NECURAT, -Ã: adj.
necurat e: f. pl. nom. 19,13

NELOCUIT, -Ã: adj.
nelãcuit : n. sg. nom./ac. 2,6; 6,8; 17,6; 46,19; 51,29, 43
nelãcuit e: f. pl. nom./ac. 22,6; 48,9

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiile: pl. ac. 8, 19

NEMERNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC
nimearnicul: sg. ac. 22,3

NECURMAT: adv.
necur mat: adv. 32,30

(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nemerniciþi: ind. pre.z. 2.pl. 35,7
nimernicind: gerunziu 41,17
sã nimerniceascã: conj. prez. 3.pl. 44, 14

NEDREPT, NEDREAPTÃ: adj./adv.
nedr eaptã: f. sg. ac. 3,21
nedr ept: adv. 9,5; 12,1; 22,3
NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. nom./ac. 2,5; rezum. cap.22; 22,13; 51,35
nedr eptatea: sg. nom./ac. 2,22; 3,13; 6,7; 16,10, 17; 18,23; 20,8;
25,12; 31,30; 32,18; 33,8; 36,3; 50,20; 51,6
nedr eptãþile: pl. nom./ac. 5,25; 11,10; rezum. cap.13; 14,7, 10,
20; 33,8; 36,31
nedr eptãþilor: pl. gen. 13,22

NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilos tiv: n. sg. nom. 6,23
nemilos tivi: m. sg. nom./ac. rezum. cap.8; 50,42
NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilos tivire: sg. ac. rezum. cap.2
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrate: f. pl. ac. 2,32
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NEOCOLIT, -Ã: adj.
neocolite: f. pl. ac. rezum. cap.11
NEPRIETEN: s.m.; var. (În v.) NEPRIIATIN (Înv. ºi r eg.)
NEPRIETIN
nepriiatinului: sg. gen. 6,25; 15,11; 18,17; 30,14; 31,16; 44,30
nepriiatinii: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 1 5,14; 19,9; rezum.
cap.30
nepriiatinilor: pl. gen./dat. 12,7; 15,9; 17,4; 19,7; 20,4, 5; 3 4,21;
rezum. cap.44; 44,30; 49,37
nepriiatini: pl. ac. rezum. cap.17
neprietinilor: pl. gen. 34,20
neprietinii: pl. ac. 46,10
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincioºii: adj. antep. m. pl. ac. rezum. cap.10
neputincioºi: m. pl. nom. 20,11
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. nom. 10,19
NESOCOTIT, -Ã: adj. „dispr eþuit”
nesocotit: m. sg. ac. 49,15
NETÃIAT, -Ã: adj.
netãiate: f. sg. nom., în loc. adj. netãiate împrejur „necircumcise” 6,10
netãiaþi: m. pl. ac., în loc. adj. ne tãiaþi împrejur rezum. cap.9
(a) NETEZI: v. IV
neteziþi: imperativ 2.sg. 46,4

14,10, 17; 15,20; 16,10; 17,19; 19,1; 23,22, 32; 26,17, 24; 27,12;
29,32; 30,3; rezum. cap.33; 36,7, 13; 37,4; 38,4; 39,9; 40,5, 6;
41,10; 46,24; 52,6, 15
norodul: sg. nom./ac. 2,11, 13, 31, 32; rezum. cap.3; 4,10, 22;
rezum. cap.5; 5,14, 26, 31; 6,21; 7,16; 8,5, 7; 9,2, 15; 11,14;
12,16; 13,10; 14,11; rezum. cap.15; 15,1, 7; 16,5; 18,15; rezum.
cap.19; 19,11; 21,7, 8; r ezum. cap.22; 22,2, 4; 23,2, 13, 27, 32,
33, 3 4; 25,1, 2; 26,7, 8, 9, 11,12, 16, 18; r ezum. cap.27; 27,13,
16; 28,15; rezum. cap.29; 29,16; rezum. cap.31; 31,2, 7, 14;
rezum. cap.32; 32,21, 42; 33,24; 34,8, 10, 19; 35,16; rezum.
cap.36; 36,6, 10, 14; 3 7,2; 38,1; rezum. cap.41; 41,10, 13, 14;
42,8; 43,4; 44,15, 20, 21, 24; 46,16; 49,1; 50,6, 16; 52,25, 28
norodule: sg. voc. 5,21; 48,46
norod: sg. nom./ac. 6,22; 7,23; rezum. cap.8; 11,4; 13,11; 19,14;
rezum. cap.23; 24,7; rezum. cap.28; 30,22; 31,1, 33; 32,38; 39,14;
43,1;48,42; 50,41
noroadelor: pl. gen./dat. 10,3; 26,6; 51,58
noroadele: pl. nom. 14, 16; 34,1
noroade: pl. nom. 22,8
norodului: sg. gen. (cu prep. a + tot ; sensul de gen./dat. exprimat
redundant) 25,19; 28,1, 5, 7, 11
norodul: sg. dat. (cu prep. la) 29,1, 25
norodul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 38,4
norodu: sg. nom. 36,9
norodul: sg. voc. 51,45
NOR OI: s.n.
noroiu: sg. ac. 38,6, 22

NETREBNIC , -Ã: adj. (În v.) „nefolositor”
netrebnic: n. sg. ac. 48,38
netreabnicã: f. sg. nom. 49,7

NOU, NOUÃ: adj./s.
noao: ad j. f. sg. ac./gen. 26,10; rezum. cap.31; 36,10
nou: adj. n . sg. ac. rezum. cap.31; 31,31; r ezum. cap.32
noi: adj. m. pl. ac. 52,25
nou: s.n. sg. ac. 31,22

NEUMBLAT, -Ã: adj.
neumblat: n. sg. ac. 2,6
neumblatã: f. sg. nom. 50,12

NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 2,28; 11,13; 29,6; rezum. cap.52
numãr: sg. nom./ac. 23,4; 46,23

NEVINDECAT, -Ã: adj.
nevindecatã: f. sg. nom. 30,12, 15

(a se) NUMÃRA: v. I
am numãrat: ind. pf.c. 1.sg. 2,34; 32,9
(sã) numãra: inf. prez. fãrã a 33,22; 46,23
numãraþi: imperativ 2.pl. 51,2 7

NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
nevino vaþilor: s.m. pl. gen. 2,34
(celor) nevino vaþi: s.m. pl. gen. 19,4
(niºte) nevinovaþi: s.m. pl. ac. 25,29
(unui) nevinovat: s.m. sg. dat. 46,28
nevino vatã: adj. f. sg. nom. 2,35; 49,12
nevino vat: adj. m./n. sg. nom./ac. 7,6; 22,3, 17; 26,15; 30,11

NUMÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
numãrãtoriului: s.m. sg. gen. 33,13

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 5,22; 15,8; 33,22
nãsip: sg. ac. 9,11
NOAPTE: s.f./adv.
noaptea: adv. 6,5; 36,30; 39,4; 52,7
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea/ noaptea ºi zioa
„continuu” 9,1; 14,17; 16,13
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. de noapte „foarte devreme” 25,3;
26,5; 29,19; 44,4
noapte: s.f. sg. ac., în loc. adv. zi ºi noapte „continuu” 33,20
nopþii: s.sg. gen. 31,35
noaptea: s. sg. ac. 33,20; 49,9
noapte: s. sg. ac. 33,25

NUME: s.n.
nume: sg. ac. rezum. cap.1; 13,11; 32,20; 33,9; 37, 12
numele: sg. nom./ac. 7,10, 11, 12, 14; 7,30; 10,6, 16, 25; 11,16,
19; 14,7, 9, 21; 15,16; 16,21; 20,3; rezum. cap.23; 23,6, 27; 25,29;
31,35; 32,18, 34; 33,2, 16; 34,15, 16; 46,17, 18; 48,15, 17; 50,34;
51,19, 57; 52,1
numele: s. în loc. adv. întru/în numele Domnului/Mieu/Lui
„invocând numele lui Dumnezeu”, „în locul lui Dumnezeu” 3,17;
rezum. cap.11; 11,21; 12,16; 14, 14, 15; 20,9; 23,25; 26,9, 16,
20; 27,15; 29,9, 21, 23, 25; 4 4,16, 26
O
O: interj.
o: 10,7; 47,6; 48,3
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,13

NOR: s.m.
norul: sg. ac. 4,13
nori: pl. ac. 51,9, 16
NOR OD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. 1,18; rezum. cap.3; 4,11; 5,23; 6,14, 26,
27; 7,12, 33; 8,11, 19, 21, 22; 9,1, 7; 12,14, 16; rezum. cap.14;

OASPETE: s.m.
oaspeþi: pl. ac., în sint agma casã de oaspeþi 9,2; 16,5
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen./dat. 3,19; 3 4,21; 52,30
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Domnul: sg. nom., în sint agmele Domnul oastelor/Domnului
oastelor/Dumenzeul oas telor/Dumnezeului oastelor 2,19; 5,14;
6,6, 9; 7,3, 21; 8,3; 9,7, 15, 17; 10,16; 11,17, 22; 15,16; 16,9;
19,3, 11, 15; 20,12; 23,15, 16, 36; 25,8, 15, 27, 28, 29, 32; 26,18;
27,4, 18, 19, 21; 28,2, 14; 29,4, 8, 17, 21, 25; 30,8; 31,23, 35;
32,14, 15, 18; 33,11, 1 2; 35,13, 17, 18, 19; 38,17; 39,16; 42,15,
18; 43,10; 44,2, 7, 11, 25; 46,10, 18, 25; 48,1, 15; 49,5, 7, 26,
35; 50,18, 25, 31, 33, 34; 51,5, 14, 19, 33, 57, 58
oastea: dat. (cu prep. a + toatã) 19,13
oastea: sg. nom./ac. 8,2; 32,2; 34,1, 7; 37,4, 6, 9, 10; 39,1, 5;
46,22; 51,3; 52,4, 8, 14
oastei: sg. gen. 35,11; 38,3; 39,13; 40,1, 2, 5, 13; 41,10; 43,6;
46,2; 52, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 26
oasteai: sg. gen. rezum. cap.37
OBICEI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OBICEAIU
obiceaiu: sg. ac. rezum. cap.13
OBIªNUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) OBICINUIT
obicinuit : m. sg. nom. 2,24
obicinuit a: f. sg. ac. 48,33
OBOSIT, -Ã: adj.
obosit : n. sg. ac. 31,25

OBªTE: s.f.
obºte: sg. nom./ac. 3,1; 42,1; 52,15
obºtii: sg. gen. 26,23; rezum. cap.39; 39,8, 9; 41,16
obºtea: sg. ac. 50,3 7
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. nom./ac. 3,25; 13,26; 20,11; 31,19; 51,51
ocarã: sg. ac. 6,10, 14; 8,11; 14,21; rezum. cap.15; 15,15; rezum.
cap.20; 20,8; rezum. cap.23; 23,40; rezum. cap.24; 24,9; 29,18;
42,18; 44,8, 1 2; 48,39; 49,13
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 3,2; 4,30; 5,3; 7,11, 30; 9,18; 13,20; 14,6, 17;
16,9, 17; 18,4, 10; 19,10; 20,4; 24,6; 26,14; 27,5; 28,5; 29,21;
31,16; 32,4, 12, 30; 34,3, 15; rezum. cap.39; 39,6, 7, 12; 40,4;
42,2; 51,24; rezum. cap.52; 52,2, 10, 11
ochi: pl. nom./ac. 5,21; 22,17; 32,19
ochilor : pl. dat. 9, 1
ochiul: sg. nom. 13,17

(a se) ODIHNI: v. IV
a (sã) odihni: inf. prez. 7,34
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,10; 34, 18; 48,11
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 30,10, 23; 46,27
(s-) odihni: inf. prez. fãrã a 49,23
ODRASLÃ: s.f.
odr aslele: pl. ac. 5,10
odr azlã: sg. ac. rezum. cap.23; 23,5
odr azla: sg. nom. rezum. cap.33; 33,15
odrazlele: pl. nom. 48,32
(a) ODRÃSLI: v. IV
odrãzli-va: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.33
a odrãzli: inf. prez. 33,15
OLAR: s.m.; var. (În v.) OLARIU
olariului: sg. gen. rezum. cap.18; 18,2, 3, 6; 19,1, 11
olariul: sg. ac. 18,6

OM: s.m.
oamenii: pl. nom./ac. 11,2, 9, 23; 17,25; 20,10; 21,6; 2 7,5;
32,32; 36,31; 38,9, 22; 40,8; 41,7; 42,17; 43,2, 9; 44,15, 27;
47,2; 48,31, 36
oamenilor : pl. gen./dat. 7,20; 19,10; 35,13; 39,17; 41,9
oameni: pl. nom./ac. 5,26; 26,17, 22; 32,20; 41,5; 44,28; 49,15;
51,14
om: sg. nom./ac. 2,6; 4,25, 29; rezum. cap.5; 5,1; 7,5; 9,10,
12; 13,14; 14,9; 1 5,10; rezum. cap.17; 17,5; 26,20; 31,34;
32,43; 33,10, 12, 17, 18; 35,19; 38,7; 49,18, 33; 50,3, 40;
51,62
omului: sg. gen./dat. 4,3; 9,22; rezum. cap.10; 10,23; 13,11; 17,16;
26,11, 16; 35,4; 49,33; 50,9
omul: sg. nom./ac. 9,5; 10,14; 11,3; 12,15; 16,20; 17,5, 7; 20,15,
16; 22,7, 28, 30; 23,9, 2 4, 34; 31,30; 36,29; 38,4; 46,16; 50,42;
51,17
omul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 44,26
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneascã: f. sg. ac. 31,2 7
omeneºti: n. pl. ac. 33,5
omenesc: m. sg. nom. 49,18; 51,43

(a se) OBORÎ: v. IV; vezi (a se) DOBORÎ

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 16,13; r ezum. cap.45; 45,3
odihna: sg. ac. 31,2

OLTAR: s.n.
olt arele: pl. ac. 11,13; 17,2
olt are: pl. nom. 11,13
olt arelor: pl. gen. 17,1

(a se) OMORÎ: v. IV
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 15,6
omorât-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,7
sã (se) omoarã: conj. prez. 3.pl. 18,21
sã (vã) omorâþi: conj. prez. 2.pl. 25,34
sã omoarã: conj. prez. 3.sg. 26,24
(sã) omoarã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.39
omorând: gerunziu rezum. cap.41
au omorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 41,2, 8; 52,27
omorâþi: imperativ 2.pl. 50,26; 51,3
OMORÂT, -Ã: s.
(cei) omorâþi: s.m. pl. nom. 51,4
ONAGR U: s.m. „mãgar sãlbatic” (lat. onager, -gri „mãgar
sãlbatic”; în alte locuri, traducãtorii au folosit sintagma mãgar
sãlbat ec; cf. MÃGAR)
onagrul: sg. nom. 2,24
(a se) OPRI: v. IV
opreaºte: imperativ 2.sg. 2,25
(s-)au oprit: ind. pf.c. 3.pl. 3,3
au oprit : ind. pf.c. 3.pl. 5,25
(sã) opr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
opreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.48; 48,10
ORAª: s.n.
or aºele: pl. ac. 19,15
ORB, OARBÃ: adj./s.
or bi: m. pl. nom. rezum. cap.5
or bi: s.m. pl. nom. 31,8
ORZ: s.n.
or zu: sg. ac. 41,8
OS: s.n.
oasele: pl. nom./ac. 8,1; 20,9; 23,9
oase: pl. ac. 50,17
(a) OSÂNDI: v. IV
au osândit: ind. pf.c. 3.sg. 26,19
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OSPÃÞ: s.n.
ospãþu: sg. ac., în sintagma casã de ospãþu (cf. lat. domum convivii)
16,8

PANACHIDÃ: s.f. „tãbliþã sau plãcuþã de metal, lemn etc., pe
care ºcolarii în vãþau în trecut scrierea alfabetului”
panachidã: sg. ac. 17,1

OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 8,16; 39,9, 10, 11; rezum. cap.41; 41,11, 13,
16; 42,1, 8; 43,4, 5; 47,3; 52,25
ostaºi: pl. nom. 38,4; 39,4; 41,3; 49,26; 51,32; 52,7, 25
ostaºii: pl. nom./ac. 50,30; 52,25

PANÃ: s.f.
pana: sg. nom. 8,8

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 3,24; 20,5
ostenealã: sg. ac. 20,18
ostenealele: pl. nom. 51,58

PARDOS: s.m. (Înv.) „panterã”
pardosul: sg. nom. 5,6

PARD: s.m.
pardul: sg. nom. 13,23

PARIMIE: s.f. „pildã” (în textul lat. este in par abolam pentru
„spre parimie” ºi in proverbium pentru „spr e pildã”; cf. PILDÃ
24,9)
parimie: sg. ac. 24,9

(a se) OSTENI: v. IV
ostenitu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,11; 45,3
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 9,5
(te-)ai ostenit: ind. pf.c. 2.sg. 12,5
ostenit-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,6

PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 10,16; 12,10; 13,25; 48,45; 51,19
par te: sg. ac., în loc. s. (Pop.) par te bãrbãteascã 30,6
par te: sg. nom. rezum. cap.39
pãrþi: pl. ac. 34,18

OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. ac. 2,10; 31,10
ostroavelor: pl. gen. 25,22
ostrovului: sg. gen. 47,4

PAS: s.n.
paºii: pl. ac. 10,23

(a) OªTI: v. IV
au oºtit: ind. pf.c. 3.pl. 12,6
oºteaºte: ind. prez. 3.sg. 21,2
oºtiþi: ind. pr ez. 2.pl. 21,4

PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paseri: pl. ac. 5,26, 27
paserilor: pl. gen./dat. 7,33, 16,4; 19,7; 34,20
paserea: sg. nom./ac. 9,10; 12,9
pasãrea: sg. nom. 12,9
paserile: pl. nom. 15,3

OªTITOR: S.M.
oºtitoriu: sg. ac. 20,11

OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovr eai: pl. ac. rezum. cap.34
ovr eaul: sg. nom. 34,9, 14

(a se) PAªTE: v. III
vor paºt e: ind. viit.I. 3.pl. 3,15; 23,4
paºte(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,3
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 22,22
pasc: ind. prez. 3.pl. 23,2
(sã) va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 50,19

OVREIE: s.f.; cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
ovr eaia: sg. nom. 34,9

PAVÃZÃ: s.f.
pavãza: sg. ac. 6,23; 46,3, 9; 50,42

(a) OUA: v. I
au ouat: ind. pf.c. 3.sg. 17,11

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 37,4; 51,12

P
PACE: s.f.
pace: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 4,10; 6,14; 8,11; 9,8; 12,12;
14,13, 19; 23,17; 29,11; 30,5; 34,5; 43,12
pacea: sg. ac. 8, 15; 15,5; 16,5; 28,9; 29,7; 33,9; 38,4
pãcii: sg. gen. 12,5; 25,37; 33,6
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PÃHAR
pãhar: sg. ac. 16,7; 25,28
pãharul: sg. ac. rezum. cap.25; 25,15, 17; 49,12
pãharã: pl. nom./ac. 35,5; 51,7
PAI: s.n.
paie: pl. ac. 23,28
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJERE, PAJORÃ
pajerile: pl. ac. 4,13
pajura: sg. ac. 48,40
pajora: sg. ac. 49,16, 22
PALESTINIAN: s.m.
palestineanilor: pl. gen. 47,1

PÃCAT: s.n.
pãcat: sg. ac. 2,35; rezum. cap.17; 32,35
pãcat ele: pl. nom./ac. 5,25; rezum. cap.14; 14,10; 15,13;
rezum. cap.16; 16,18; 20,10; rezum. cap.30; 30,14; rezum.
cap.33
pãcatul: sg. nom./ac. 8,6; 16,10; 17,1; 18,23; 31,34; 36,3; 50,20
pãcate: pl. ac. 17,3; 30,15
PÃCÃTOS: s.m.
pãcãtoºii: pl. ac. rezum. cap.10
(a) PÃCÃTUI: v. IV
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,35; 3,25; 8,14; 14,7, 20; 16,10;
37,17; 50,7
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 33,8; 50,14
aþi pãcãtuit: ind. pf.c. 2.pl. 40,3; 44,23
(a se) PÃCIUI: v. IV
(sã) va pãciui: ind. viit.I. 3.sg. 15,12
PÃCIUIT, -Ã: adj./s.
pãciuiþii: s.m. pl. nom. 20,10
pãciuiþi: adj. m. pl. nom. 38,22
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PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 2,5; 3,25; 6,21; rezum. cap.7; 7,18,
22, 25, 26; 9, 14, 16; 11,7, 10; 16,3, 1 2, 13, 19; rezum.
cap. 19; 19,4; 23,2 7; 31,29, 32; 3 4,13, 14; 44,3, 17, 21;
47,3
pãrinþilor: pl. gen./dat. 3,18, 24; 7,7, 14; r ezum. cap.11; 11,4,
5, 10; 14,20; rezum. cap.16; 16,15; 17,22; rezum. cap.22;
23,39; 2 4,10; 25,5; 30,3; 32,18, 22; 34,5; 35,15; 4 4,9, 10;
50,7
pãrinþi: pl. ac. 13,14

PÃDURE: s.f.
pãdure: sg. ac. 5,6; 12,8; 50,39
pãdurilor: pl. gen. 26,18
PÃGÂN: s.m.
pãgâni: pl. ac. rezum. cap.9
pãgânilor: pl. gen. 10,2
pãgânii: pl. nom. 10,2
PÃGUBITOR, -TOARE: adj.
pãgubitoar e: n. sg. voc. 4, 14
PÃHÃREL: s.n.
pãhãrealele: pl. ac. 52,18
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,1, 18; 2,2, 6, 7, 15; 3,2, 9, 18, 19; 4,7,
20, 27, 28; 5,19; 6,19, 22; rezum. cap.7; 7,7, 22, 25, 34; 8,16;
9, 12, 19; 10,10, 11, 12, 22; 11,4, 5, 7, 19; 12,4, 5, 11, 14; rezum.
cap.14; 14, 15, 18; 15,10, 14; rezum. cap.16; 16,3, 6, 13, 14, 15,
18; 17,4, 26; 18,16; 22,10, 1 2, 27, 28; 23,7, 8, 10, 15, 24; rezum.
cap.24; 24,5, 6, 8, 10; 25,5, 9, 11, 12, 13, 38; 2 7,5, 10, 11; 30,3,
10; 31,8, 16, 23, 32; 32,8, 15, 17, 20, 21, 22, 41, 43, 44; 33,13;
34,13; 35,11, 15; 37,6, 11; 39,5, 10; 40,4, 12; 42, 12, 14, 16;
rezum. cap.43; 43,4, 5, 7, 11, 12, 13; rezum. cap.4 4; 44,1, 8, 9,
12, 14, 15, 22, 24, 26, 27, 28; 45,4, 5; 46,8, 10, 12, 13, 16, 27;
47,2; 48,21, 33; 49,21; r ezum. cap.50; 50,1, 3, 8, 9, 16, 18, 21,
25, 28, 34, 38, 45, 46; 51,2, 4, 5, 7, 9, 15, 25, 28, 29, 47, 48, 49,
52, 5 4; 52,9, 27
pãmântului: sg. gen./dat. 1,14, 18; 6,12, 22; 7,20, 33; 8,2; 9,22;
rezum. cap.10; 10,13, 18; rezum. cap. 12; 12,9, 12; 13,13; 14,4;
15,3, 4, 7; 16,4, 19; 19,7; 24,9; 25,20, 22, 26, 29, 30, 31, 32,
33; 26,6, 20; 2 7,5, 7; 28,14, 16; 29,18; 31,8, 3 7; 33,9, 11, 25;
34,1, 17, 19, 20; 35,7; 40,7; 44,8, 13, 21; 47,2; 48,24; 50,41;
51,16
pãmânt: sg. nom./ac. 2,6, 31; 3,16; 4,5, 16, 23; 5,30; 6,8; 9,3,
24; 10,11, 17; rezum. cap.11; 14,2, 4, 8; 17,6, 13; rezum. cap.19;
19,1, 2; 22,26, 28; 23,5; 30,10; 31,22; rezum. cap.33; 33,15; 40,6,
7, 9; 48,3 1, 36; 50,22; 51,27, 43, 46
pãmântule: sg. voc. 6,19; 22,29
pãmânturile: pl. ac. 16,15
pãmânturi: pl. ac. 28,8
pãmântul: sg. gen . (cu prep. a + tot) 50,23; 51,41
PÃR: s.m.
pãr ul: sg. nom. 7,29
(a se) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 2,13; 5,7; 9,13; 16,11; 17,13;
19,4; 22,9; 49,25
pãrãsându-: gerunziu rezum. cap.2
ai pãrãsit: ind. pf.c. 2.sg. 2,17; 15,6
a f i pãrãsit: inf. pf. 2,19
aþi pãrãsit : ind. pf.c. 2.pl. 2,29; 5,19
pãrãsând: gerunziu rezum. cap.8
(s-)au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 8,3
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 9,2
am pãrãsit : ind. pf.c. 1.pl. 9,19
pãrãsit-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,7
(nu) pãrãsi: imper ativ prohib. 2.sg. 14,9
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 17,11
pãrãsesc: ind. prez. 3.pl. 17,13
(sã) va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. 46,19
PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsita: adj. ant ep. f. sg. ac. rezum. cap.16
(a se) PÃREA: v. II
sã (sã) parã: conj. prez. 3.sg. 30,11

PÃSTOR: s.m.
pãstori: pl. nom./ac. rezum. cap.2; r ezum. cap.3; 3,15; 12,10
pãs torii: pl. nom./ac. 2,8; 6,3; 10,21; rezum. cap.12; 22,22; r ezum.
cap.23; 23,2; 50,6
pãs toriul: sg. nom./ac. 17,16; 31,10; 43,12; 49,19; 50,4 4;
51,23
pãstorilor: pl. dat. rezum. cap.23; 23,1; rezum. cap.25; 25,36
pãstoriu: sg. ac. 23,4; 25,35; 33,12
pãstorilor: pl. voc. 25,34
PÃªUNE: s.f.
pãºunii: sg. gen. 23,2
pãºunile: pl. ac. 25,36
(a se) PÃTRUNDE: v. III
sã (se) pãtr unzã: conj. prez. 3.pl. 18,21
(a se) PÃZI: v. IV
au pãzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,7; 16,11; rezum. cap.3 4
sã (se) pãz eascã: conj. prez. 3.sg. 9,4
a pãzi: inf. prez. rezum. cap.17
pãziþi: imper ativ 2.pl. 17,21
pãzi-va: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.31
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 31,10
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 31,28
voiu pãzi: ind. viit.I. 1.sg. 31,28
aþi pãzit : ind. pf.c. 2.pl. 35,18
PÃZITOR: s.m.
pãzitorii: pl. nom./ac. 4,16, 17; 20,10; 31,6, 24
pãzitoriul: sg. nom. 35,4; 37,12
pãzitori: pl. nom./ac. 51,12; 52,24
PÂINE: s.f.
pâinea: sg. ac. 5,17; 11,19
pâine: sg. ac. 16,7; rezum. cap.37; 37,20; 52,33
pâinile: pl. nom. 37,20
pâini: pl. nom./ac. 38,9; 41,1
pâni: pl. ac. 44,17
(a) PÂNDI: v. IV
pândind: gerunziu 5,26
(a se) PÂNGÃRI: v. IV
ai pângãrit : ind. pf.c. 2.sg. 3,2
sã pângãreascã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,30; 32,34
pângãritu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 13,22
(s-)au pângãrit : ind. pf.c. 3.pl. 23,11
PÂNGÃRIRE: s.f.
pângãrirea: sg. nom.23,15
PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãritã: f. sg. nom. 2,23; 3,1
PÂNTECE: s.n .
pânt ecele: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 4,19; 51,34
pânt ece: sg. ac. 1,5
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PIELE: s.f.
pieile: pl. nom./ac. 4,20; 10,20; 49,29
piealea: sg. ac. 13,23

PÂRGÃ: s.f.
pârga: sg. nom. 2,3
PEANTÃ: s.f.; vezi BANTÃ

PIEPTAR: s.n.
pieptariului: sg. gen. 2,32

PECETE: s.f.
peceate: sg. nom. 32,4 4

PEDESTRAª: s.m.
pedes traºii: pl. ac. 12,5

(a) PIERDE: v. III
sã pierzi: conj. pr ez. 2.sg. 1,10; 51,62
a pierde: inf. prez. 9,21
am pierdut: ind. pf.c. 1.sg. 15,7
pierd: ind. prez. 3.pl. 23,1
voiu pierde: ind. viit.I. 1 .sg. 25,10; 4 4,11; 49,38; 51,20
sã pierzu: conj. prez. 1.sg. 31,28
pierde-voiu: ind. viit.I. 1 .sg. 46,8
sã pierdem: conj. prez. 1.pl. 48,2
pierdeþi: imper ativ 2.pl. 50,16
sã piarzã: conj. prez. 3.sg. 51,11
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg. 51,55

PELIN: s.m.
pelin: sg. ac. 9,15; 23,15

PIERDERE: s.f.
piiardere: sg. ac. 12,17

PESCAR: s.m.
pescari: pl. ac. rezum. cap.16; 16,16

PIERDUT, -Ã: adj.
pierdutã: f. sg. nom. 50,6
pierdut: m. sg. nom. 51,26

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapselor: pl. gen. rezum. cap.18
(a se) PEDEPSI: v. IV
(sã) va pedepsi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.21
PEDEPSIRE: s.f.
pedepsire: sg. ac. 24,9

(a) PESCUI: v. IV
vor pescui: ind. viit.I. 3.pl. 16,16

(a) PIERI: v. IV
peri-va: ind. viit.I. 3.sg. 4,9
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 6,21; 10,15; rezum. cap.11; rezum. cap.14;
rezum. cap.16; rezum. cap.27; rezum. cap.36; 40,15; rezum.
cap.42; 48,8; 51,18, 58
perit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,28; 49,7
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,12; 48,36
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 18,18; rezum. cap.19; 25,35; 33,17, 18
sã periþi: conj. pr ez. 2.pl. 27,10, 15; 44,8
perit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 48,46
piarã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 10,11
sã piarã: con j. prez. 3.sg. 44,7

PES TRIÞ, -Ã: adj.
pestriþã: f. sg. nom. 12,9
PES TRIÞIE: s.f.
pestriþiile: pl. ac. 13,23
PEªTERÃ: s.f.
peºterã: sg. nom./ac. 7,11; 49,8
peºteri: pl. ac. 49,30
(a) PETRE CE: v. III
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 4,14
petrecea: ind. imp. 3.pl. 46,21
au petrecut : ind. pf.c. 3.pl. 52,30

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.18; rezum. cap.35
pildã: sg. ac. 24,9; 48,39
pildele: pl. ac. rezum. cap.26

PIATRÃ: s.f. „rocã”; „stâncã”
pietrii: sg. gen./dat. 2,27; 13,4
piatrã: sg. ac. 3,9; 48,28; 49,16; 51,26; 51,63
piatra: sg. ac. 5,3; 18,14; 23,29
pietrilor: pl. gen. 16,16
pietri: pl. ac. 26,18; 43,9; 51,25
pietrele: pl. ac. 43,10
pietrile: pl. ac..50,26

(a se) PITULA: v. I
(s-)au pitulat: ind. pf.c. 3.sg. 16,17
(sã) va pitula: ind. viit.I. 3.sg. 23,24
PIVNIÞÃ: s.f.
pivniþã: sg. ac. 38,11
PLAªCÃ: s.f. (Înv. „pelerinã lungã”)
plaºca: sg. ac. 43,12

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. nom. 3,3

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 22,13
platã: sg. nom. 31,16

PICIOR: s.n.
piciorul: sg. ac. 2,25
picioarele: pl. nom./ac. 13,16; 14,10; 38,22
picioarelor: pl. dat. 18,22
picioare: pl. ac. 51,13

PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. ac. 46,4
platoºa: sg. ac. 51,3

PIEDICÃ: s.f.
piedici: pl. ac. 5,26
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom./ac. rezum. cap.18; rezum. cap.25; 48,16; 49,8
peririi: sg. gen. 18,17
perire: sg. ac. 49,32

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,20; 14,10; 27,5
plac: ind. prez. 3.pl. 9,24
plãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,4
place: ind. prez. 3.sg. 40,4
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 40,4, 5
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plosc uliþã: sg. ac. ., în sintagma aºternãtori de plosculiþã (lat.
s tratores laguncularum) (aici) „pritocitori” 48,12
plosculiþele: pl. ac. 48,12

PLÃCINTÃ: s.f.
plãcinte: pl. ac. 7,18; 44,19
(a se) PLÂNGE: v. III
plângeþi: imperativ 2.pl. 4,8; 22,10; 49,3
voiu plânge: ind. viit.I. 1.sg. 9,1; 48,32
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.14; 31,15
au plâns: ind. pf.c. 3.pl. 12,11
va plânge: ind. viit.I. 3.sg. 13,17
plângând: gerunziu 13,17; 48,5; 50,4
(sã) v or plânge: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.16; 16,4, 6; 25,33
a plânge: inf. prez. 16,5
sã plângeþi: conj. prez. 2.pl. 22,10
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 22,18; 34,5
sã plângã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.31
plângãnd: gerunziu 41,6

PLOSCUÞÃ: s.f.
ploscuþa: sg. ac. 19,10
(a) PLOUA: v. I
sã ploaie: con j. prez. 3.pl. 14,22
PLUGAR: s.m.
plugariul: sg. ac. 51,23
PLUMB: s.n.
plumbul: sg. nom. 6,29
POAMÃ: s.f.
poamele: pl. nom. 52,22, 23
poame: pl. nom. 52,23

PLÂNGERE: s.f.
plânger e: sg. ac. 9,10; 22,10; 31,9; 48,5
plânger ea: sg. nom./ac. 9,20; 31,15; 48,32, 38
plângerii: sg. gen. rezum. cap.12

POARTÃ: s.f.
porþilor: pl. gen. 1,15
porþile: pl. voc. 2,12
poar ta: sg. ac. 7,2; 17,19; 20,2; 31,38; 37,12; 38,7; 39,3, 4;
43,9
porþile: pl. nom./ac. 7,2; 14,2; 15,7; 17,19, 20, 21; 17,24, 25, 27;
22,2, 4, 19; 51,58
porþii: sg. gen. 19,2; 26,10; 31,40; 36,10; 37,12; 52,7

PLÂNS: s.n.
plâns: sg. ac. 31,16
(a se) PLECA: v. I
au plecat : ind. pf.c. 3.pl. 7,24, 26; 11,8; 17,23; 34,14; 4 4,5
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.15; 21,7
aþi plecat : ind. pf.c. 2.pl. 25,4; 35,15
va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 27,8

(a se) POCÃI: v. IV
sã (se) pocãiascã: conj. prez. 3.sg. 8,6
(sã) va pocãi: ind. viit.I. 3.sg. 18,8
(sã) pocãiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31

(a) PLESNI: v. IV
plesnea: ind. imp. 3.pl. 5,31
PLEªUIRE: s.f. „pleºuvire”; cuvântul nu este înr egistrat în MDA.
pleºuir e: sg. nom. 47,5
PLEªUV, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) PLEªUG
pleºug: n. sg. nom. 48,37
PLEªUVIRE: s.f.
pleºuvire: sg. nom. 16,6
PLIN, -Ã: adj./s.
plin: m./n. sg. nom. 4,12; 6,11; 12,6
plinã: f. sg. nom./ac. 5,27; 36,22
pline: f./n. pl. ac. 24,1; 35,5
(cel) plin : m. sg. ac., în sintagma cel plin de zile 6, 11
(a se) PLINI: v. IV
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 23,20
(sã) v or plini: ind. viit.I. 3.pl. 25,12; 4 4,29
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 25,34
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 26,8; 43,1
a (sã) plini: inf. prez. 29,10
aþi plinit : ind. pf.c. 2.pl. 44,25
plinit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 44,25
(sã) plineaºte: ind. prez. 3.sg. 44,28
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 51,63
PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. 1,3; 5,24; 8,16; 47,2
PLOAIE: s.f.
ploilor: pl. gen. 3,3
ploaie: sg. nom./ac. 3,3; 5,24; 10,13; 14,4; 51,16
ploi: pl. ac. 14,22
PLOSCULIÞÃ: s.f.
plosculiþa: sg. nom./ac. 13,12; rezum. cap.19; 19,1

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþa: sg. ac. rezum. cap.3
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.13; 18,8, 10; rezum. cap.25; 31,19
POD: s.n.
poduri: pl. ac. 19,13; 32,29
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 2,32; 25,30
podoabei: sg. gen. 50,7
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POGORÂª: s.n.; vezi COBORÂª
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc”
polata: sg. nom. rezum. cap.52
POM: s.m.
pom: sg. ac. 17,8
(a se) POMENI: v. IV
sã (sã) pomeneascã: conj. pr ez. 3.sg. 11,19
(sã) va pomeni: ind. viit.I. 3.sg. 23,36
POMPÃ: s.f. „alai”
pom pei: sg. gen. 47,3
(a se) PORNI: v. IV
(s-)au pornit: ind. pf.c. 3.sg. 42,18
(sã) va por ni: ind. viit.I. 3.sg. 42,18
PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþei: sg. gen. 25,38; 46,16
porumbiþa: sg. ac. 48,28
porumbiþii: sg. gen. 50,16
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POR UNCÃ: s.f.
poruncã: sg. ac. 5,22
porunca: sg. ac. rezum. cap.32; 35,14, 16, 18; rezum. cap.36;
rezum. cap.43
poruncile: pl. ac. rezum. cap.35; 35,18; 44,10, 23
poruncilor: pl. gen. rezum. cap.35
poruncii: sg. dat. 40,10
(a se) PORUNCI: v. IV
(sã) porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.11;
rezum. cap.25; rezum. cap.28; rezum. cap.31
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 1,7
poruncesc: ind. prez. 1 .sg. 1,17; 11,4; 34,22
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum.cap.17; rezum.
cap.36; rezum. cap.38
am poruncit : ind. pf.c. 1 .sg. 7,22, 23, 31; 11,4, 8; 13,6; 14,14;
17,22; 19,5; 26,2; 29,23; 32,13, 35; 50,21
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,5; 35,6, 8, 10, 14, 18; 36,5,
26; 38,10; 47,7; 51,59
poruncisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 23,32
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,8; 35,16; 36,8; 38,27; 39,11
vei porunci: ind. viit.I. 2.sg. 27,4
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 32,23
poruncind: gerunziu rezum. cap.36
poruncit-au: ind. pf.c. 3.sg. 37,20
sã porunceascã: conj. prez. 3.sg. 38,26
POST: s.n.
posturile: pl. ac. rezum. cap.14
post: sg. ac. 36,6
postul: sg. ac. 36,9

PRÃDÃTOR: s.m.
prãdãtorii: pl. ac. 30,16
prãdãtoriul: sg. nom. 48,8
(a) PRÃJI: v. IV
au prãjit: ind. pf.c. 3.sg. 29,22
(a) PRÃPÃDI: v. IV
vor prãpãdi: ind. viit.I. 3.pl. 22,7; 51,2
PREA CURVAR: s.m.
preacurvari: pl. nom./ac. 9,2; 23,10
precurvari: pl. ac. 23,14
(a) PREACURVI: v. IV
au precurvit: ind. pf.c. 3.sg. 3,9
au preacurvit: ind. pf.c. 3.pl. 5,7; 29,23
a preacurvi: inf. prez. 7,9
PREA CURVIE: s.f.
preacurviile: pl. nom. 13,27
preacurviii: sg. gen. 13,27
PREA JMÃ: s.f.
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 52,33
PREATARE: s.m.
Preatare: s.m. sg. voc., în sintagma Preat are, Mar e ºi Putearnice
(aici, atributele Divinitãþii þin locul s. în voc.) 32,18

POTÂRNICHE: s.f.
potârnichea: sg. nom. 17,11

PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom./ac. 1,1; 2,8, 26; 4,9; 5,31; rezum. cap.6; rezum.
cap.8; 13,13; 26,7, 8, 11; 32,32; 33,21; 34,19; 48,7; 49,3
preoþilor: pl. gen. 1,18; 8,1; 19,1; 28, 1, 5; 31,14
preot: sg. nom./ac. 6,13; 8,10; 18, 18; 29,26; 52,24
preotul: sg. nom. 14,18; 20,1; 21,1; 23,11, 33, 34; 29,25, 26, 29;
37,3; 52,24
preoþi: pl. ac. rezum. cap.26; 26,16; 27,16; 33,18
preoþi: pl. dat. (cu prep. la) 29,1
preoþii: pl. dat. (cu prep. la) 29,25

(a se) POTICNI: v. IV
a (sã) potigni: inf. prez. 13,16
(sã) vor po tigni: ind. viit.I. 3.pl. 31,9

(a se) PRESÃRA: v. I
(te) prasarã: imperativ 2.sg. 6,26
(vã) prãsãraþi: imperativ 2.pl. 25,34

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) PROTIVNIC
(cei) protivnici: s.m. pl. ac. rezum. cap.18
protivnicilor: s.m. pl. gen . 18,19
protivnicii: pl. nom. 30,16

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar) PRETUTINDINI,
PRETUTINDERI
pretutinderi: 20,3
pretutindini: 25,20; 46,5; 50,15; 51,2

POVARÃ: s.f.
povarã: sg. nom./ac. 17,21, 24, 27; rezum. cap.23; 23,33, 36
povarãle: pl. ac. 17,22
povara: sg. nom./ac., în sintagma povara Domnului 23,33, 34, 36, 38

PREÞ: s.n.
preþul: sg. ac. 20,5

POSTAV: s.n.
postavuri: pl. ac. 38,11
(a) POS TI: v. IV
vor pos ti: ind. viit.I. 3.pl. 14,12

POVARNICÃ: s.f. (aici) „femeie însãrcinatã”
povarnicã: sg. nom. 31,8
(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuia: ind. imp. 3.sg. 2,17
POVÃÞUITOR: s.m.
povãþuitoriul: sg. nom. 3,4; 30,21
povãþuitoriu: sg. nom. 29,26
povãþuitorii: pl. ac. 51,23; 51,28, 57
PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 2,14; 30,16; 49,32; 50,10
prada: sg. ac. rezum. cap.5
PRAF: s.n.
prafului: sg. dat. 50,12

PRIBEA G, -Ã: s.
pribeagii: pl. ac. 39,9
pribegii: pl. nom./ac. 49,36; 52,15
PRICEPERE: s.f.
priceaperea: sg. ac. 10,12; 51,15
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. nom./ac. 5,28; 11,20; rezum. cap.12; rezum. cap.15;
20,12; 50,34; 51,36
(a se) PRICINUI: v. IV
(sã) pricinuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
PRIDVOR: s.n.
pridvor ul: sg. ac. 19,14; 26,2; rezum. cap.37; 37,20; rezum.
cap.38; 38,13, 28; rezum. cap.39; 39,15
pridvor: sg. ac. 36,20
pridvorului: sg. dat. 52,24
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privesc: ind. prez. 3.pl. 5,3
priveaºte: imperativ 2.sg. 48,19
va privi: ind. viit.I. 3.sg. 51,29

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN; (Înv. ºi reg.) PRIETIN
priiatinul: sg. nom./ac. 9,4, 8; 34,15
priiatinului: sg. gen./dat. 19,9; 34,17
priiatinilor: pl. dat. rezum. cap.20; 29,23
priiatinii: pl. ac. 20,4
prie tenii: pl. nom. 20,6
prie tinul: sg. ac. 22,13

(a) PROCITI: v. IV
pr ocitind: gerunziu 2,36
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
pr opoveduiaºte: imper ativ 2.sg. 7,2
sã pr opoveduiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.11
vei propo vedui: ind. viit.I. 2.sg. 19,2
pr opoveduind: gerunziu 34,8
au propoveduit: ind. pf.c. 3.sg. 36,9
pr opoveduiþi: imperativ 2.pl. 50,2

(a se) PRIGONI: v. IV
(Mã) v oiu prigoni: ind. viit.I. 1.sg. 2,9
(a) PRIMI: v. IV
au priimit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,30; 7,28
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 3,1, 14; 14,12
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 6, 10
sânt priimite: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 6,20
sã priimeascã: con j. prez. 3.pl. 9,20; 32,33
priimeaºt e: ind. prez. 2.sg. rezum. cap.14
veþi priimi: ind. viit.I. 2.pl. 35,13
f ie priimitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 37,19
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur : adv. 1,15; 6,3, 25; 20,10; 49,29; 50,14, 29; 52,4, 7, 14, 22
(a se) PRINDE: v. III
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 5,6; 6, 11; 48,44; 50,9
a prinde: inf. prez. 5,26; rezum.cap.36
prinºi sânt: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 8,9
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,17; 38,28; 48,46; 51,31, 41
sã prinzã: conj. prez. 3.sg./pl. 18,22; 36,26
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26; rezum. cap.39; rezum.
cap.52
va prinde: ind. viit. I.sg. 32,3; 38,3
sã (sã) prinzã: conj. prez. 3.sg. 32,24
vor prinde: ind. viit.I. 3.pl. 32,28; 3 4,22; 37,7; 49,29
(t e) vei prinde: ind. viit.I. 2.sg. 34,3; 38,23; 48,7
prinzindu(-sã): gerunziu rezum. cap.39
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 39,5; 41,10; 50,33
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.41; 41,14
prinsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,1, 41; 50,2
eºti prinsã: ind. prez. 2.sg. 50,24
PRINDERE: s.f.
prindere: sg. ac. 34,3
PRINS, -Ã: ad j.
prins: m. sg. ac. 39,5
PRINSOARE: s.f. (Învechit ºi pop.) „stare de cap tivitate”; ccr.
„închisoar e”
prinsoar e: sg. ac. 29,26
(a) PRIPI: v. IV
pripeascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,18
PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþã: sg. ac. rezum. cap.30
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. 22,21
PRISOSITOR, -TOARE: ad j.
prisosit oriu: m. sg. ac. 11,16
(a) PRIVEGHEA: v. I
priveghind: gerunziu 1,11; 5,6
voiu priveghea: ind. viit.I. 1.sg. 1,12
voiu priveghiia: ind. viit.I. 1.sg. 44,27
(a) PRIVI: v. IV
privit-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,26

PROROC: s.m.
pr oroc: sg. nom./ac. 1,5; 8,10; rezum. cap.11; 18,18; rezum.
cap.20; 26,18; rezum. cap.28
pr oroci: pl. nom./ac./gen. rezum. cap.2; rezum. cap.7; 23,9,
15; rezum. cap.25; rezum. cap.26; 26,16; 27,18; rezum.cap.29;
29,1, 15
pr orocii: pl. nom./ac. 2,8, 26, 30; 4,9; 5,13, 31; rezum. cap.6;
7,25; rezum. cap.8; 13,13; rezum. cap.14; 14,13, 15; 23,13, 14,
15,21, 25, 30, 31, 32; 25,4; 26,7, 8, 11; 27,9, 15; 28,8; 29,8, 19;
32,32; 35,15; 37,18; 44,4
pr orocul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.6; rezum. cap.9;
rezum. cap.12; rezum. cap.13; rezum. cap.14; 14,18; rezum.
cap.15; rezum. cap.16; rezum. cap.17; 20,2; 23,11, 28, 33, 34,
37; 25,2; 28,1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17; 29,1, 29; 32,2; 34,6; 36,8,
26, 27; 37,3, 5, 12; 38,9, 10, 14; 42,2, 4; 43,6; 45,1; 46,1, 13;
47,1; 49,34; 50,1; 51,59
pr orocu: sg. ac. 6,13
pr orocilor: pl. gen./dat. 8,1; rezum. cap.23; 23,16, 26; rezum.
cap.26; 26,5; rezum. cap.2 7; 27,14, 16
prorocului: sg. gen./dat. rezum. cap.11; rezum. cap.13; 28,10, 12; 37,2
(a) PROROCI: v. IV
a pr oroci: inf. prez. rezum. cap.1; 19,14; r ezum. cap.28
au prorocit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 25,13; 26,9, 11, 20; 28,8, 9;
29,31
pr orocea: ind. imp.. 3.pl. 5,31; 23, 13, 21; 37,18
vei proroci: ind. viit.I. 2.sg. 11,21; 25,30
pr orocesc: ind. prez. 3.pl. 14,14, 15, 16; rezum. cap.23; 23,16,
26; rezum. cap.2 7; 27,10, 15, 16; 29,9, 21
pr oroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.20; rezum. cap.22; rezum.
cap.23; r ezum. cap.28; rezum. cap.29; 29,26, 27; rezum. cap.37;
rezum. cap.43
pr orocind: gerunziu 20,1; 23,25; 26,20
ai pr orocit: ind. pf.c. 2.sg. 20,6; 28,6
sã pr orocesc: conj. prez. 1.sg. 26,12
pr oroceºti: ind. prez. 2.sg. 32,3
PROROCIE: s.f.
pr orociii: sg. gen. 51,59
PRUNC: s.m.
pr unc: sg. nom./ac. 1,6, 7; 4,31; 31,20; 51,22
pr uncii: pl. ac. 19,5; 40,7; 41,16; 43,6
pr uncul: sg. nom. 44,7
pr uncilor: pl. dat. 48,4
PRUNCIE: s.f.
pr unciia: sg. ac. rezum. cap.1
pr uncia: sg. ac. 32,30
PSALTERIU: s.n. „isntrument muzical cu coar de”
psalteriile: pl. ac. 52,18
PUI: s.m.
puii: pl. ac. 51,38
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(a) PUNE: v. III
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 13,16; 50,3
aþi pus: ind. pf.c. 2.pl. 2,7
pus-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 15; 7,30
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 3,19; 19,8, 12; 22,6; 24,6; 25,9, 12;
29,17; 40,4; 43,10; 44,11; 49,38; 51,39
sã puie: conj. prez. 3.sg./pl. 4,7; 10,22; 51,29
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 5,22; 13,2; 21,10; 28,14; 32,10; 33,25; 35,5
puind: gerunziu 5,26
sã puiu: conj. prez. 1.sg. 6,8
pune: ind. prez. 3.sg. 9,8; 17,5
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 11,13; 32,20
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,11
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 13,1; 27,2
puie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 29,22
pune: imperativ 2.sg. 31,21; 32,14, 25; 38,12; 39,12
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 32,34; 40,5; 42,17; 44,12; 52,11, 32
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 32,4 4
era pusã: pasiv ind. imp. 3.sg. 36,22
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 40,7, 11; 41,18
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 42,15
sã pui: con j. prez. 2.sg. 49,19
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 52,25
(a) PURCEDE: v. III
purcezând: gerunziu 38,17
au purces: ind. pf.c. 3.pl. 41,12
purced: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.43
purceadeþi: imperativ 2.pl. 46,3
purceazã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 46,9

(a) PUTEA: v. II
pot: ind. prez. 3.pl. 2,13; 6,10; 10,5; 14,22; 24,3, 8; 29,17; 33,22
poate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 14,9; 19,11; 33,20, 21; 46,23
potu-: ind. prez. 3.pl. 18,14
sã poatã: con j. prez. 3.pl. 32,14
pociu: ind. prez. 1.sg. 36,5
putea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.2
ai putut : ind. pf.c. 2.sg. 3,5
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 5,7; 18,6
vor put ea: ind. viit.I. 3.pl. 5,22; 31,37
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 46,21; 48,36; 49,23
veþi put ea: ind. viit.I. 2.pl. 11,11; 13,23
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 12,5
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 13,23; 44,22; 49,10
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 24,2; 48,30
neputând: gerunziu 20,9
PUTERE: s.f.
puterea: sg. ac. 10,12
putearea: sg. nom./ac. 10,23; 16,21; 27,5; 3 4,1, 16; 48,30
puteare: sg. ac. 22,30
PUTERNIC, -Ã: s.
putearnicii: s.m. pl. nom. 26,21
(celui mai) putearnic: s.m. sg. gen. 31,11
Putearnice: s.m. sg. voc., în sint agma Preatare, Mare ºi Putearnice
(aici atributele Divinitãþii þin locul s. în voc.) 32,18
PUTRED, -Ã: adj.
putrãde: f. pl. ac. 38,12

(a) PURTA: v. I
poartã: ind. prez. 3.pl. 33,11
voiu pur ta: ind. viit.I. 1 .sg. 10,19
sã purtaþi: conj. prez. 2.pl. 17,21
purtând: gerunziu 23,39

(a se) PUTREZI: v. IV
au putrezit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.13
putrãzise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,7
a putrezi: inf. prez. 13,9
putrezise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 38,11
(s-)au putrãzit: ind. pf.c. 3.sg. 46,15

PUR TAT, -Ã: adj.
purtate: n. pl. nom. 10,5
PURUREA: adv.; var. PURUREA
pururea: adv. în loc. adv. de-a pur urea, în for ma depurur ea
„veºnic”, „pentru totdeauna” 15,18
pururea: 6,7; 52,33, 34

PUTREZIT, -Ã: adj.
putrezit: m. sg. nom. 22,19
PUZDERIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POZDERIE
pozderia: sg. ac. 13,24

PUS, -Ã: ad j.
puse: n. pl. ac. 24,1
pus: m. sg. nom. rezum. cap.32

R
(a) RADE: v. III
rade: imperativ 2.sg. 7,29
sã radem: conj. prez. 1.pl. 11,19

(a se) PUS TII: v. IV
(vã) pustiiþi: imperativ 2.pl. 2,12
(sã) va pustii: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.7; 26,9
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,11; 33,10; 44,2
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. nom./ac. 2,15, 31; 4,7; 7,34; 9,11; 12,11; 18,16; 22,5;
25,11, 18, 38; 27,17; 34,22; 44,6, 22; 46,19; 49,13; 50,3, 13, 23
pustiirii: sg. gen. 12,10
pustiiri: pl. ac. 25,9, 12; 49,13
pustiirea: sg. ac. rezum. cap.46
PUSTIU, -IE: ad j./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 2,2, 6, 24; 3,2; 4,11; 6,8; 9,2, 26; 10,22; 13,24;
17,6; 22,6; 25,24; 31,2; 48,6; 51,62; 52,7
pustiii: s.f. sg. gen. 9,10; 12,12; 39,4, 5
pustiiul: s.n. sg. ac. 9,12
pustiia: s.f. sg. ac. 12,10; 52,8
pustiiu: ad j. m./n. sg. nom./ac. 4,26, 27; 32,43; 33,10, 12;
51,29, 43
pustii: ad j. f. pl. nom. 23,10
pustie: adj. f. sg./pl. nom. 48,9; 49,17, 33; 50,12; 51,36

RANÃ: s.f.
rana: sg. nom. 6,7; 10,19; 15,18; 19,8; 30,12
ranei: sg. gen. 8,22; 30,17
ranã: sg. ac. 14,17
ranele: pl. ac. 30,17; 49,17; 50,13
ranii: sg. gen. 33,6
RAS, -Ã: adj.
raºi: m. pl. nom. 41,5
rasã: f. sg. nom. 48,37
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.20; 50,33
au rãbdat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.15
am rãbdat: ind. pf.c. 1.sg. 15,15
rãbda: inf. prez. fãrã a 20,9
vom rãbda: ind. viit.I. 1.pl. 42,14
va rãbda: ind. viit.I. 3.sg. 50,4 4
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RÃSÃDIT, -Ã: adj.
rãsãdit : m. pl. nom. 17,8

RÃBDARE: s.f.
rãbdar ea: sg. ac. 15, 15
rãbdar e: sg. ac. 29,11

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 31,40
rãsãritului: sg. gen. 49,28

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
au rãgnit: ind. pf.c. 3.pl. 2,15
va rãgni: ind. viit.I. 3.sg. 25,30
vor rãgni: ind. viit.I. 3.pl. 51,38

RÃSCOALÃ: s.f.
rãscoala: sg. nom. rezum. cap.18

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcini: pl. ac. 12,2
rãdãcina: sg. ac. 13,13
rãdãcinile: pl. ac. 17,8

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
voiu rãscumpãra: ind. viit.I. 1.sg. 15,21
au rãscumpãrat : ind. pf.c. 3.sg. 31,11
RÃSCUMPÃRÃTOR: s.m.; var. RÃSCUMPÃRÃTORIU
rãscum pãrãtoriul: sg. nom. 50,34

(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA
RÃMAS, -Ã: adj./s.
rãmaºi: ad j. masc. pl. nom. 8,3; 37,9
(cei) rãmaºi: s.m. pl. ac. 21,7

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 6,9; 15,9, 11; rezum. cap.23; 23,3; 31,7;
39,9; rezum. cap.40; 40,15; 41,10, 16; rezum. cap.42; 42,2; 43,5;
44,12, 14, 28; 47,4, 5
rãmãºiþã: pl. (cu des. - ã) nom. 11,23
rãmãºiþelor: pl. dat. 25,20
rãmãºiþele: pl. dat. (cu prep. la) 29,1
rãmãºite: pl. nom./ac. 40,11; 44,7; 50,26
rãmãºiþele: pl. voc., în sintagma rãmãºiþele Iudei 42,15, 19
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
vei rãmânea: ind. viit.I. 2.sg. 3,5
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4; rezum. cap.21; rezum.
cap.27; rezum. cap.29; rezum. cap.42; rezum. cap.4 4
rãmâind: gerunziu 4,7
a rãmânea: inf. prez. 14,8
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. rezum. cap.24; 31,2; 34,7;
39,9; 40,6; 41,10; 52,15
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,8; rezum. cap.27; 2 7,18, 19;
rezum. cap.29; 32,43; 37,20; 38,4, 13, 22, 28; rezum. cap.41;
48,11
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 30,20; 38,2; 42, 17; 49,33
rãmânea: inf. prez. fãrã a 32,14
am rãmas: ind. pf.c. 1.pl. 35,11; 42,2
rãmâi: imperativ 2.sg. 40,4
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 40,10
veþi rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 42,10
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 43,4
sã f ie rãmas: con j. pf. 3.sg. 44, 14
(a) RÃNI: v. IV
rãnind: gerunziu 9,8
e rãnit: pasiv ind. prez. 3.sg. 29,26
RÃNIT, -Ã: ad j./s.
rãniþi: ad j. m. pl. nom. 37,9
(cei) rãniþi: s.m. pl. nom. 51,4
(cel) rãnit : s.m. sg. nom. 51,52
(a se) RÃPI: v. IV
(sã) rãpeaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,24
vor rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 20,5
ar f i rãpit: cond. pf.c. 3.pl. 49,9
(sã) v or rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 50,3 7
RÃPIRE: s.f.
rãpiri: pl. ac. rezum. cap.2
rãpir e: sg. ac. rezum. cap.22; 49,32
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. ac. 11,20; 12,2; 17,10; 20,12

RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RÃSIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 16,18; 25,14; 51,2 4
rãsplãt eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
sã rãs plãteºti: conj. prez. 2.sg. 18,20; 32,19
rãsplãt eºti: ind. prez. 2.sg. 32,18
rãsplãtiþi: imperativ 2.pl. 50,29
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 51,6, 56
rãsplãtind: gerunziu 51,56
(a) RÃSPUNDE: v. III
aþi rãs puns: ind. pf.c. 2.pl. 7, 13
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 7,27; 14,7; 22,9
am rãspuns: ind. pf.c. 1.sg. 11,5
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,35, 37; 35,6, 17; 37,13; 38,20;
44,15
sã rãs punzu: con j. prez. 1.sg. 40,10
rãspunde: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.42
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 42,4
rãspund: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4 4
rãspunsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 44,20
RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. nom. 5, 13
(a) RÃSUNA: v. I
rãsunaþi: imper ativ 2.pl. 6,1; 31,7; 51,2 7
sã rãsune: con j. prez. 3.sg. 46,14
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg. 48,36
RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. nom. 8,16
rãsunare: sg. ac. 42,14
RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. nom./ac. 8,22; 46,11; 51,8
(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãceaºte: ind. prez. 3.sg. 14,9
a rãtãci: inf. prez. 50,6
RÃTÃCIT, -Ã: adj.
rãtãcitã: f. sg. voc. 31,22
RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: adv. 5,28; 18,23; 38,9; 48,2
(mai) rãu: adv. 7,26; 16,12
rãu: s.n . sg. nom./ac. 2,19; 4,6; 6,1; 7,30; 9,3; 10,5; 11,17; 1 8,10,
20; 2 1,10; 26,19; 32,30; 39,16; 44,11, 17, 27, 29; 49,3 7; 52,2
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rãul: s.n. sg. nom./ac. 5,12; 7,6; r ezum. cap.10; 13,23; 16,10;
18,8; 23,17; 25,7; 26,3, 13, 19; 36,31; 38,4; 40,2; 42,10; 4 4,2;
48,16; 51,24, 60
(celor) rãi: s.m. pl. gen . 15,21; 20,13; 23,14
rãului: s.n. sg. gen. 42,17
reale: s.f./n. pl. ac. 2,3, 13; 3,5; rezum. cap.4; 4,22; 6,19; rezum.
cap.7; 11,11; rezum. cap.13; 23,12; rezum. cap.29
realele: s.f./n. pl. nom./ac. 19,15; 32,23; 36,3; 44,23
(ceale) reale: s.n. pl. ac. rezum. cap.35
rãi: adj. m. pl. gen. 12, 14; 39,17
rãu: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 13,10; 22, 17; 39, 12; 42,6
reale: ad j. f. sg. gen. 3,17; 7,24; 11,8; 16,12; 18,12
reale: adj. f./n. pl. nom./ac. 23,22; 24,2, 3, 8; 25,5; 29,17; 48,34
rea: ad j. f. sg. nom./ac. 8,3; 10,19; 14,17; 18, 11; 23,10, 22; 25,5;
26,3; 35,15; 36,3, 7
realelor: ad j. antep. f. pl. gen. rezum. cap.24
reale (foarte): adj. f. pl. nom./ac. 24,2, 3
rea (foar te): adj. f. sg. nom./ac. 30,12; 49,23
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. nom./ac. 1,14, 16; 2,19; 4,4, 18; 6,7; 7,12; 12,4;
14,16; 18,8; 21,12; 22,22; 23,2, 11, 14; 26,3; 32,32, 42; 33,5;
41,11; 44,3, 22
rãotãþile: pl. nom./ac. 2,33; 3,2; 6,29; rezum. cap.7; 11,15, 17;
44,5, 9
rãotãþi: pl. ac. rezum. cap.4; rezum. cap.11; rezum.cap.13
rãotate: sg. ac. 4,14; 11,23; rezum. cap.18; 18, 11; 44,7; 45,5
rãotãþilor: pl. gen. rezum. cap.12
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 4,19; 6,4, 23; 8,6; 18,21; 28,8; 41,16; 42,14; 46,3;
48,14; 49, 14; 50,22, 42; 51,20, 30
rãzboiului: sg. gen. 21,4; 49,2
(a) RÃZB OI: v. IV
vor rãzboi: ind. viit.I. 3.pl. 1,19; 34,22
rãzboiesc: ind. prez. 3.pl. 32,24
rãzboind: gerunziu 32,29
RÃZVRÃTIRE: s.f.
rãzvrãtire: sg. ac. 2,21
rãzvrãtirea: sg. ac. 3,17; 7,24
rãzvrãtirile: pl. ac. rezum. cap.5
(a se) RÂDE: v. III
(sã) râde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
(a) RÂNCHEZA: v. I
rânteza: ind. imp. 3.sg. 5,8
rântezaþi: imperativ 2.pl. 31,7
RÂNCHEZARE: s.f.
rântezãrilor: pl. gen. 8,16
rânchezarea: sg. nom. 13,27
RÂND: s.n.
rândul: sg. ac. 30,18
rând: sg. ac. 37,12
rând: sg. ac., în loc. adj. de rând „simplu, obiºnuit” 39,9
rânduri: pl. ac. rezum. cap.52
(a) RÂNDUI: v. IV
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 1,10
rânduindu-: gerunziu 5,24
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 6,17
era rânduit: pasiv ind. imp. 3.sg. 20,1
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 37,1
sã rânduiesc: con j. prez. 1.sg. 50,44
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 31,35

RÂNDUIT: adv.
rânduit: 52,3 4
RÂNDUITOR: s.m
rânduitoriu: sg. ac. 48,12
RÂNDUNICÃ: s.f.; var. (Înv.) RÂNDUREA
rândureaoa: sg. nom. 8,7
RÂPÃ: s.f.
râpi: pl. ac. 4,29; 14,6
RÂS: s.n.
râs: sg. ac. 10,15; 20,7; 51,18
RÂU: s.n .
Râu: sg. ac., în sintagma apã de Râu „apã de Nil” 2, 18
râul: sg. ac. 46,2, 6, 8, 10
râurilor: pl. gen. 46,7
râu: sg. ac. 46,7
râurile: pl. ac. 46,8
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
rãvnind: gerunziu 50,11
RECE: adj.
rãci: f. pl. nom. 18,14
reace: n. sg. ac. 6,7
REHAVITEAN: s.m. „ur maº al lui Recab; persoanã care face
parte din neamul recabiþilor, un neam nomad, care evita orice
semn de civilizaþie agricolã stabilã: case, semãnãturi, cultivarea viþei
etc. Acest neam ducea o viaþã comparabilã cu cea dusã în pus tie
de Israel, în vremea când umbla prin credinþã cu Dumnezeu”
rehaviteanilor: pl. gen. rezum. cap.35; 35,2, 3, 5, 18
REPAUS: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) RÃPAOS
rãpaos: sg. ac. 6,16
REPEJUNE: s.f.
rãpejunile: pl. ac. 31,9
rãpejunea: sg. ac. 31,40; 47,2
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
rãdicã: imperativ 2.sg. 3,2; 38,10
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 4,6; 6,1; 13,20; 51,12, 27
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 4,7; 32,24; 48,26; 50,29; 51,9
rãdicã: ind. prez. 3.sg./pl. 10,13; 22,27; 44,14; 51,16
sã rãdice: conj. prez. 3.sg. 10,20
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 51,1; 52,31
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
sã rãsipeºti: con j. prez. 2.sg. 1,10
ai rãsipit: ind. pf.c. 2.sg. 3,13
rãsipiþi: imper ativ 2.pl. 5, 10; 50,27
sã rãsipim: con j. prez. 1.pl. 6,5
(s-)au rãsipit: ind. prez. 3.sg. 10,21; r ezum. cap.39
au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 10,25
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. rezum.cap.13; 48,8
voi rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 13,14
a rãsipi: inf. prez. 13,14
sã rãsipesc: con j. prez. 1.sg. 18,7; 31,28
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 19,7; 49,32
rãsipesc: ind. prez. 3.pl. rezum.cap.23
aþi rãsipit: ind. pf.c. 2.pl. 23,2
fusease rãsipiþi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 40,13; 43,5
sã (sã) rãsipeascã: con j. prez. 3.pl. 40,15
(sã) va rãsipi: con j. prez. 3.sg. 47,4; 50,45; 51,64
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,18
va fi rãsipitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 49,2
(vã) veþi rãsipi: ind. viit.I. 2.pl. 49,5
vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 49,20
rãsipeaºte: imperativ 2.sg. 50,21
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sã (sã) roage: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.37
(t e) roagã: imperativ 2.sg. 42,2
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 42,4
roagã(-te): imperativ 2.sg. 42,20
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.14
a (sã) ruga: inf. prez. rezum.c ap.14; 15,5; rezum. cap.42
rugându(-Mã): gerunziu 15,6
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 26,19
(vã) r ugaþi: imper ativ 2.pl. 29,7
veþi ruga: ind. viit.I. 2.pl. 29,12
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 32,16
roagã: imperativ 2.sg. 37,3
rugãmu(-ne): ind. prez. 1.pl. 38,4

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipir ea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.25
rãsipir e: sg. ac. rezum. cap.12; 12,11; 15,3; 17,3
rãsipirile: pl. nom. 25,3 4
RISIPIT, -Ã: adj.; var. RÃSIPIT, -Ã
rãsipite: n. pl. ac. 2,13
rãsipiþi: m. pl. nom./ac. rezum. cap.40; 40,7
rãsipitã: f. sg. nom. 50,17
ROADÃ: s.f.; vezi ROD
ROATÃ: s.f.
roatã: sg. ac. 18,3
roatelor: pl. gen. 47,3

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. rezum. cap.7; 33,20; 36,7; 37,19; 42,2
rugãciune: sg. ac. 7, 16; 11,14
rugãciunile: pl. nom./ac. rezum. cap.11; rezum.cap.15; 38,26;
42,9

ROB: s.m.
robi: pl. nom./ac. rezum. cap.25; 41,10; 43,12; rezum. cap.52
rob: sg. ac. rezum. cap.41; 48,27
robii: pl. nom. 49,6, 39
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 13,19; 15,2; 20,6; rezum. cap.21; 22,22; rezum.
cap.25; 30,16; r ezum. cap.31; r ezum. cap.33; rezum. cap.34;
43,11; 48,7, 11, 46; 49,3; rezum. cap.50
robiei: sg. gen./dat. rezum. cap.15; 50,46
robiia: sg. nom./ac. rezum. cap.20; 29,14, 16; 31,23; rezum.
cap.48; 48,47; rezum. cap.49
robiii: sg. gen. rezum. cap.29; 29,1; 34,13; 46,27; 52,31
robia: sg. ac. rezum. cap.30; 32,44
robiilor: pl. gen. 30,10

ROBIT, -Ã: adj.
robiþii: adj. ant ep. m. pl. nom./ac. rezum. cap.24; rezum. cap.29
robitul: adj. m./n. sg. ac. rezum. cap.28; 31,18

RODITOR, -TOARE: adj.
roditoriu: m. sg. nom. 11,16; 48,11
ROªU, ROªIE: adj.
roºie: f. sg. ac. 22,14
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 49,21
RUDÃ: s.f.
rudã: sg. nom. 16,3
ruda: sg. ac. 35,19
RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. ac. 1,15
rudeniile: pl. voc. 2,4
rudenie: sg. ac. 3,14; 32,7
rudeniia: sg. ac. 8,3
rudeniilor: pl. dat. 31,1
rudenii: pl. nom. 33,2 4
(a se) RUGA: v. I
sã (te) rogi: conj. prez. 2.sg. 7,1611,14; 14, 11
(sã) r oagã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.14
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 20,12; 37,19; 38,20

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
rupt-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,20
rupt-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,5
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,20; 52,7
rump: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.23; 23,1
rumpând: gerunziu 23,19
voiu rumpe: ind. viit.I. 1.sg. 30,8
RUPERE: s.f.; var. (Înv.) RUMPERE
rumpere: sg. ac. 15,3
rumperea: sg. nom. 30,12

ROBIME: s.f.
robimea: sg. nom./ac. 1,3; 28,4, 6; 29,20
robimea: sg. gen ./dat. (cu prep. a + toatã) 29,4, 22
robimea: sg. dat. (cu prep. la) 29,31

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodul: s.n. sg. nom./ac. 6,19; 17,10; 21,14; 29,5; 32,19
rod: s.n. sg. ac. 12,2; 17,8
rodurile: s.n. pl. ac. 12,13; 29,28
roadelor: s.f. pl. gen. 2,3; 7,20
roada: s.f. sg. ac. 2,7

(a) RUGI: v. IV; (Înv. ºi reg.; des pre animale) „a rage”
rugind: gerunziu 25,30
va rugi: ind. viit.I. 3.sg. 25,30

(a se) RUªINA: v. I
(sã) ruºineazã: ind. prez. 3.sg. 2,26
(s-)au ruºinat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,26; 6,15; 8,12; 15,9; 48,39
(t e) vei ruºina: ind. viit.I. 2.sg. 2,36; 22,22
(t e-)ai ruºinat: ind. pf.c. 2.sg. 2,36
a (te) ruºina: inf. prez. 3,3
ruºinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,15; 8,9, 12; 10,14; 50,2, 12;
51,17
a (sã) ruºina: inf. prez. 6, 15; 8,12
ruºina(-vã)-v eþi: ind. viit.I. 2.pl. 12,13
a r uºina: inf. prez. rezum. cap.17
(sã) v or ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 17,13
ruºineaze(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 17,18
sã (mã) r uºinezu: conj. prez. 1.sg. 17,18
ruºina(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 20,11
(m-)am ruºinat: ind. pf.c. 1.sg. 31,19
RUªINARE: s.f.
ruºinarea: sg. ac. 7, 19
RUªINAT, -Ã: ad j.
ruºinaþi (foar te): m. pl. nom. 9, 19
RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom./ac. 3,24, 25; 6,15; 10,17; 14,21
ruºine: sg. ac. 8,12; 13,22; 20,18
ruºinii: sg. gen. 11,13
S
SABIE: s.f.
sabia: sg. nom./ac. 2,30; 12,12; 14, 13; 46,10; rezum. cap.48;
48,2, 10
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sabiia: sg. nom./ac. 4,10; 6,25; 9,16; 15,3; 18,21; 20,4; 26,23;
42,16; 46,14; 50,35
sabie: sg. nom./ac. 5,12, 17; 11,22; r ezum. cap.14; 14,12, 15, 16,
18; 15,2, 9; 16,4; rezum. cap.19; 19,7; rezum. cap.21; 21,7, 9;
24,10; 25,29; r ezum. cap.27; 27,8, 13; rezum. cap.29; 29,17, 18;
31,2; 32,36; 33,4; 34,4, 17; 38,2; 39,18; 41,2; rezum. cap.42;
42,17, 22; 43,11; rezum. cap.44; 4 4,12, 13, 2 7, 28; 49,37; 50,36,
37; 51,50
sabiei: sg. gen./dat. rezum. cap.15; 21,7; 25,27; 32,24
sabiii: sg. gen. 18,21; 25,16, 31; 46,16; 50,16
sabia: sg. voc., în sintagma sabia Domnului 47,6
(a) SÃDI: v. IV
am sãdit: ind. pf.c. 1.sg. 2,21; 45,4
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 11,17
sãditu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 12,2
sã sãdesc: conj. prez. 1.sg. 18,9; 31,28
voiu sãdi: ind. viit.I. 1.sg. 24,6; 32,41; 42,10
sãdiþi: imper ativ 2.pl. 29,5, 28
vei sãdi: ind. viit.I. 2.sg. 31,5
sãdi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 31,5
veþi sãdi: ind. viit.I. 2.pl. 35,7

SÂNGE: s.n.
sânge: sg. nom./ac. 2,16; 2,34; 7,6; 22,3, 17; 26,15; rezum.
cap.48; 48,10
sângele: sg. nom./ac. 19,4; 46,10; 51,35
(a se) SÂRGUI: v. IV
(te) sâr guieºti: ind. prez. 2.sg. 2,33
(sã) sârguiesc: ind. prez. 3.pl. 6,13
sã (se) sârguiascã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.29
sârguind: gerunziu 49,30
vor sâr gui: ind. viit.I. 3.pl. 50,4

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 22,13
sãlaºe: pl. ac. 22,14
SÃLBATIC, -Ã: ad j.; var. SÃLBATEC
sãlbateci: m. pl. nom. 14,6

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. nom./ac. 1,15; 13,13; 17,12, 25; 22,2, 4, 30; 29,16;
33,17, 21; 36,30; 43,10; 49,38; 52,32
Scaunul: sg. ac., în sintagma Scaunul Domnului „Ier usalimul” 3,17
scaunului: sg. gen. 14,21

(a) SÃLTA: v. I „a se bucur a”
sãltaþi: imper ativ 2.pl. 31,7; 46,9
aþi sãltat : ind. pf.c. 2.pl. 50,11
SÃLTARE: s.f. „bucurie”
sãltare: sg. ac. 33,9
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 2,21; 7,15; 22,28, 30; 23,8; 29,32; 30,10;
rezum. cap.31; 31,36, 37; rezum. cap.33; 33,22, 26; rezum.
cap.36; 46,27; 49,10
sãmânþã: sg. ac. 31,2 7; 35,7, 9; 41,1

(a) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 18,20, 22
am sãpat : ind. pf.c. 1.sg. 13,7
SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãracilor: s.m. sg. gen. 2,34; 5,28; 39,10
sãracului: s.m. sg. gen./dat. 5,28; 7,6; 22,16
sãracul: s.m. sg. ac. 22,3
sãracii: s.m. pl. ac. 40,7; 49,11; 52,15, 16
sâracului: sg. gen. 20,13
sãraci: adj. m. pl. nom. 5,4

(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.pl. 6,29
(sã) vor sãvârºi: ind. viit.I. 3.pl. 9,16; 14,15; 24,10; 44,12
voiu sãvârºi: ind. viit.I. 1.sg. 27,8

SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºap tea a sãptãmânii, în
care orice activitate tr ebuia întrer uptã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbãta: sg. ac. rezum. cap.17
sâmbetei: sg. gen. 17,21, 22, 24, 27

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. nom./ac. 4,29; 6,23; 50,9
sãgeatã: sg. nom. 9,8
sãgeþile: pl. ac. 46,9; 51,11
sãgeþilor: pl. dat. 50,14

SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.
sãnãtos: n. sg. nom. 38,2

(a se) SÃTURA: v. I
sãturatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,7
am sãturat : ind. pf.c. 1.sg. 31,25
(ne-)am sãturat: ind. pf.c. 1 .sg. 44, 17
(sã) va sãtura: ind. viit.I. 3.sg. 46,10; 50,19

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. nom. rezum. cap.4
sãvârºire: sg. ac. 4,27; rezum. cap.5; 5,10, 18; 30,11

SÃDIT OR, -TOARE: s.
sãditorii: s.m. pl. nom. 31,5
sãditoriul: sg. ac. 50,16

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 33,6

SÃRAT, -Ã: adj.
sãrat: n. sg. ac. 17,6

(a) SCÃDEA: v. II
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 2,24; 31,36
scãzut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,29; 14,6; 15,9
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 18,14; 31,36; 35,19
am scãzut: ind. pf.c. 1.sg. 20,9
sã scazi: con j. prez. 2.sg. 26,2
(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 44, 14; 50,29
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 32,4; r ezum. cap.38; 42,17
vei scãpa: ind. viit.I. 2.sg. 34,3; 38,18, 23
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 48,19; 50,28
SCÃPARE: s.f.
scãparea: sg. voc., în sintagma scãparea mea 16,19
(a) SCHIMBA: v. I
au schimbat: ind. pf.c. 3.pl. 2,11; 52,33
a schimba: inf. prez. 13,23
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 48,11
SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. ac. 13,10
(a) SCOBI: v. IV
era scobitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 52,21
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(a se) SCOATE: v. III
sã scoþu: con j. prez. 1.sg. 1,8; 15,20; 42,11
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 7,22; 11,4, 7; 13,7; 3 4,13
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 8,1
scoat e: ind. prez. 3.sg. 10,13
a scoate: inf. prez. 14,3
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,14, 15; 20,3; 23,7, 8; 26,23; 38,13;
39,7; 50,25; 51,16; 52,11, 31
scoat eþi: imperativ 2.pl. 21,12
sã scoatã: con j. prez. 3.pl. 27,15
(sã) va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 30,21
sã scoþ: conj. pr ez. 1.sg. 31,32
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 32,2 1
scoþându(-sã): gerunziu rezum. cap.37
scoþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.38
(sã) v or scoate: ind. viit.I. 3.pl. 38,22, 23
(sã) scot: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.39
(sã) scoat e: ind. pez. 3.sg. rezum. cap.39
scoþind: gerunziu 39,18
scos-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,10
scoþindu-: gerunziu rezum. cap.52
SCOS, SCOASÃ: adj.
scos: m. sg. nom. rezum. cap.20; rezum. cap.52

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCERA
au sãcerat : ind. pf.c. 3.pl. 12,13
seacerã: ind. prez. 3.sg. 9,22
SECERÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SE CERE
seacer e: sg. ac. 50,16
SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºului: sg. gen. 5,24; 51,33
sãceriºul: sg. nom./ac. 8,20; 40,10; 48,32
sãceriºu: sg. ac. 40,12
sãceriºului: sg. gen. 50,16
SECETÃ: s.f.
seace tei: sg. gen . 14, 1
seace tã: sg. nom./ac. 17,6, 8; 50,38

(a se) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA
(sã) samãnã: ind. prez. 3.sg. 2,2
sã sãmânaþi: con j. prez. 2.pl. 4,3
sãmãnat-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,13
voiu sãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 31,27
veþi sãmãna: ind. viit.I. 2.pl. 35,7
SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. gen. 33,26
seminþiii: sg. gen. 36,31
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. nom./ac. 4,6; 44,29; 50,2; 51,12, 27
seamnele: pl. ac. 10,2
seamne: pl. ac. 32,11, 20, 21

SCRIITOR: s.m.
scriitorilor: pl. gen. 8,8
scriitoriului: sg. gen. 36,10, 12, 20, 21, 23, 32; 37,14, 19
scriitoriul: sg. nom./ac. 36,12, 26; 52,25

SETE: s.f.
seatii: sg. gen. 2,6
seat e: sg. ac. 2,25; 48,18

(a se) SCULA: v. I
(t e) scoalã: imperativ 2.sg. 1,17
scoalã(-Te/-te): imperativ 2.sg. 2,27; 18,2
scoale: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 2,28
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,4, 5; 31,6; 49,28, 31
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 6,22; 8,4; 51,64
sculându(-mã/-Mã): gerunziu 7,13, 25; 11,7; 25,3; 26,5; 29,19;
35,14, 15; 44,4
sculându(-te): gerunziu 13,4
scoalã: imperativ 2.sg. 13,6
sculându(-sã): gerunziu 25,4
(nici vã) sculaþi: imperativ prohib. 2.pl. 25,27
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,17; 41,2
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 37,9; 50,41
sã (ne) sculãm: conj. pr ez. 1.pl. 49,14
sã scoale: conj. prez. 3.sg. 50,32
sã (sã) scoale: con j. prez. 3.pl. 51,39

(a) SCUTURA: v. I
scutur a-vor : ind. viit.I. 3.pl. 51,38

(a se) SECA: v. I; var. (Înv. ºi r eg.) (a) SÃCA
(sã) v or sãca: ind. viit.I. 3.pl. 50,38
voiu sãca: ind. viit.I. 1.sg. 51,36

SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcuri: pl. ac. 46,22

(a se) SCRIE: v. III
scris iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 17, 1
(sã) v or scrie: ind. viit.I. 3.pl. 17,13; 32,44
scrie: imper ativ 2.sg. 22,30; 30,2; 36,28
e scris: pasiv ind. prez. 3.sg. 25,13
voiu scrii: ind. viit.I. 1.sg. 31,33
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 32,10
era scriºi: pasiv ind. im p. 3.pl. 32,12
a scrie: inf. prez. rezum. cap.36
vei scrii: ind. viit.I. 2.sg. 36,2
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 36,4, 32; 45,1; 51,60
ai scris: ind. pf.c. 2.sg. 36,6, 17, 29
scriiam: ind. imp. 1.sg. 36,18
scrisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,27
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 51,60

SCUMP, -Ã: adj./s.
(cel) scum p: s.m. sg. ac. 15,19
scumpe: ad j. n. pl. ac. 25,34

SEARÃ: adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 5,6; 6,4

SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. 6,11; 15,17; 18,18, 23; 19,7; 23,18, 20, 22;
49,7, 20; 50,45
sf aturi: pl. ac. 11,19
sf atul: sg. ac., în sintagma mare cu sf atul 32,19
sf at: sg. ac. 38,15
(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.pl. 5,5; 52,17
va sfãrma: ind. viit.I. 3.sg. 5,17; 43,13
am sfãrmat: ind. pf.c. 1.sg. 48,38
voiu sfãrma: ind. viit.I. 1.sg. 51,21, 22, 23
SFÃRÂMARE: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) SFÃRMARE
sfãr mare: sg. nom.. 6,1
sfãrâmarea: sg. ac. 10,19
sfãr mãrii: sg. gen. 48,5
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt : adj. m./n. sg. nom./ac./voc. 2,3; 3,12; 25,30; 31,23
sf inte: ad j. n. pl. nom./gen. 11,15; 23,9
sf intele: adj. antep. n. pl. nom. rezum. cap.27; rezum. cap.28
sfântului: adj. antep. m. sg. gen. 50,29
Sfântul: s.m. sg. ac. 51,5
sfântul: s.m. sg. nom. 31,40
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(a se) SFÂR ªI: v. IV
sfârºitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,20
sã (se) sfârºascã: conj. pr ez. 3.pl. 20,18
(sã) vor sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.29; 37,20; 44,27
voiu sfãrºi: ind. viit.I. 1.sg. 49,37
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. 3,5; 29,11
sfârºitul: sg. nom. 51,13
SFEªNIC : s.n.
sfeºnicele: pl. ac. 52,19
SFETNIC: s.m.
sfetnicii: pl. ac. 51,23, 28, 57
(a se) SFINÞI: v. IV
(s-)au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
am sfinþit: ind. pf.c. 1.sg. 1,5
sfinþiþi: imperativ 2.pl. 6,4; 17,22; 51,27, 28
sfinþeaºte: imperativ 2.sg. 12,3
veþi sfinþi: ind. viit.I. 2.pl. 17,24
sã sfinþiþi: conj. prez. 2.pl. 17,27
voiu sf inþi: ind. viit.I. 1.sg. 22,7
SFINÞIRE: s.f.
sfinþirii: sg. gen. 17,12
sfinþirea: sg. ac. 51,51
SICRIU: s.n. „chivot”
sicriiul: sg. ac., în sintagma sicriiul legii Domnului 3,16
(a se) SILI: v. IV
(s-)au silit: ind. pf.c. 3.sg. 48,30
(te) sileºti: ind. prez. 2.sg. 49,16
SILITRÃ: s.f.; var. SILITRU: s.n.
silitru: sg. ac. 2,22
SIMÞIRE: s.f.
simþirile: pl. nom. 4,19
SLAB, -Ã: s.
(cel) slab: sg. ac. 15,19
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. 2,11; r ezum. cap.3
slavã: sg. ac. 13,11, 16 ; 48,18
slavii: sg. gen. 13,18; 14,21; 17,12
(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(s-)au slãbãnogit: ind. pf.c. 3.pl. 50,43
SLÃBÃNOGIT, -Ã: ad j.
slãbãnogite: f. pl. ac. 47,3
(a) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 4,31
slãbit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,24; 15,9; 49,24
slãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 38,4
SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. nom. 6,7
(a se) SLÃVI: v. IV
voiu slãvi: ind. viit.I. 1.sg. 30,19
(te) slãveºti: ind. prez. 2.sg. 31,22
SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvit: n. sg. nom. 48,17

INDICE
SL OBOD, -Ã: adj.
slobozi: m. pl. ac. rezum. cap.34; 34,9, 10, 11, 16
slobod: m. sg. nom./ac. 34,14; 37,4; 38,5; rezum. cap.40
SL OBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac., în sintagma car te de slobozenie 3,8
slobozenie: sg. ac. 34,18; rezum. cap.46
slobozenia: sg. ac. 34, 15, 17
(a se) SLOBOZI: v. IV
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 3,1
slobozisãm: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,8
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,2; 31,11; 3 4,10; 38,6, 11; 39,10;
40,5
slobozit-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,7
sloboade: ind. prez. 3.sg. 17,8
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 27,11; 39,17
sã sloboazã: con j. prez. 3.sg. 34,9, 10
slobozise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 34,11
sloboazã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 34,14
vei slobozi: ind. viit.I. 2.sg. 34,14
aþi fost slobozit: ind. m.m.c.pf.perifr. 2.pl. 34,16
(s-)au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 40,1
slobozind: gerunziu rezum. cap.41
(sã) va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.49
a slobozi: inf. prez. 50,33
SL UGÃ: s.f.
slugã: sg. nom. 2,14
slugile: pl. nom./ac. 7,25; 22,4
slujile: pl. nom./ac. 21,7; 22,2; 25,4; 29,19; 34,11; 35,15; 37,2;
44,4; 46,21
sluga: sg. nom./ac. 25,9; 33,21; 34,9, 10, 16; 43,10
slujilor: pl. gen./dat. 25,19; 46,26
slugilor: pl. gen./dat. 26,5; 37,17
slugii: sg. gen. 27,6; 33,22
sluga: sg. voc., în sintagma sluga Mea 30,10; 46,27, 28
slujii: sg. gen. 33,26
sluji: pl. nom./ac. 34,11, 16
SL UJBÃ: s.f.
slujbã: sg. ac. 13,7, 10
slujbã: sg. ac. 52,18
(a) SLUJI: v. IV
voiu sluji: ind. viit.I. 1.sg. 2.20
aþi slujit : ind. pf.c. 2.pl. 5,19
veþi slu ji: ind. viit.I. 2.pl. 5,19; 16,13; 27,9, 14
au slujit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,2; 16,11; 22,9; 25,14
sã slujascã: conj. prez. 3.sg./pl. 11,10; 13,10; 2 7,6; 28,14; rezum.
cap.31; rezum. cap.32; 44,5
a sluji: inf. prez. 17,4; rezum. cap.27; 27,13; 40,9; 44,18
slujaºte: ind. prez. 2.sg. 18,23
sã slujiþi: conj. prez. 2.pl. 25,6
vor slu ji: ind. viit.I. 3.pl. 25,11; 27,7; 28,14; rezum. cap.30; 30,9
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 27,8, 11; 3 4,14
slujiþi: imperativ 2.pl. 27,12, 17; 40,9
SL UJITOR: s.m.
slujitorii: pl. nom. 33,21, 22; 36,24
slujitorilor: pl. gen. 36,31
SL UJNICÃ: s.f.
slujnica: sg. ac. 34,9, 10, 16
slujnicele: pl. ac. 34,11
slujnice: pl. nom./ac. 34,11, 16
(a se) SMERI: v. IV
smeriþi(-vã): imper ativ 2.pl. 13,18
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(a se) SPARGE: v. III
(s-)au s part: ind. pf.c. 3.sg. 18,4
au s par t: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.19

SMINTEALÃ: s.f.
smint ealele: pl. ac. 4,1; 7,30
SMOCHIN: s.m.; var. (Înv.) ZMOCHIN
zmochinul: sg. ac. 5,17
zmochin: sg. ac. 8,13

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
s pãimântaþi(-vã): imper ativ 2.pl. 2,12
(sã) v or spãimânta: ind. viit.I. 3.pl. 4,9, 28; 23,4; 33,9
(nici te) spãimânta: imperativ prohib. 2.sg. 30,10
(nu t e) spãimânta: imper ativ prohib. 2.sg. 46,27
a (sã) spãimânta: inf. prez. 49,37

SMOCHINÃ: s.f.; var. (Înv.) ZMOCHINÃ
smochine: pl. nom./ac. 8,13; 29,17
zmochine: pl. ac./gen. rezum. cap.2 4; 24,1, 2, 3
zmochinele: pl. nom./ac. 24,2, 5, 8

SPÃIMÂNTAT, -Ã: ad j.
s pãimântaþi: m. pl. nom./ac. 42,11; 46,5

(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
sã smulg: con j. prez. 1.sg. 31,28
sã zmulgi: conj. prez. 2.sg. 1,10
voiu zmulge: ind. viit.I. 1 .sg. 12,14, 15; 22,24; 24,6; 42,10
zmulge-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,17
sã zmulg: con j. prez. 1.sg. 18,7
(sã) zmulge: inf. prez. fãrã a 18,14
(sã) va zmulge: ind. viit.I. 3.sg. 31,40
zmulg: ind. prez. 1.sg. 45,4

(a se) SPÃLA: v. I
s palã: imper ativ 2.sg. 4,14
(t e) vei spãla: ind. viit.I. 2.sg. 2,22
(a) SPÂNZURA: v. I
s pânzurând: gerunziu 52,23
SPIN: s.m.
s pini: pl. ac. 4,3; 12,13

SMULGERE: s.f.; var. ZMULGERE
zmulgere: sg. ac. 12, 17

SPOR: s.n.
s poriu: sg. ac. 32,5

SOARE: s.m.
soar e: sg. ac. 8,2
soar ele: sg. nom./ac. 15,9; 31,35
Soarelui: sg. gen. 43,13

(a) SPORI: v. IV
s poreaºte: ind. prez. 3.sg. 12,1
s poresc: ind. prez. 3.pl. 12,2
sã s poreascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.22
va spori: ind. viit.I. 3.sg. 22,30; 46,27
s poriþi: imperativ 2.pl. 51,12

SOARTÃ: s.f.
soar tea: sg. nom. 13,25
(a) SOCOTI: v. IV
socotiþi: imperativ 2.pl. 2,10; 5,1
au socotit : ind. pf.c. 3.sg. 23,18; 50,45
socotesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.41
nesocotind: gerunziu rezum. cap.8

SPORIRE: s.f.
s porirea: sg. ac. rezum. cap.12
SPORNIC, -Ã: adj.
s pornicã: f. sg. ac. 2,37
s pornice: n. pl. nom. rezum. cap.17

SOL: s.m.
solilor : pl. gen. 27,3
sol: sg. nom. 49,14
solul: sg. nom. 51,3 1

(a) SPUNE: v. III
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; 23,27
s puie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 23,28
au s pus: ind. pf.c. 3.pl. 23,32
s pune: imperativ 2.sg. 36,17
oi spune: ind. viit.I. 1.sg. 42,4
s pusease: ind. m.m.c.pf.3.sg. rezum. cap.43

SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 31,26; 51,39
somnul: sg. nom./ac. 31,26; 51,57
(a) SOSI: v. IV
au sosit : ind. pf.c. 3.sg. 4,10

(a) SPURCA: v. I
au s purcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,9; 16,18

SORÃ: s.f.
sor a: sg. nom. 3,7, 8, 10
sorã: sg. voc. 22,18

SPURCAT, -Ã: adj.
s purcatã: f. sg. nom. 3,1

(a) SORBI: v. IV
sor bitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,34
SOÞ: s.m. „t ovarãº”
soþii: pl. nom. 40,7
soþiile: pl. nom. 52,8
SOÞIE: s.f. „tovarãº”
soþiilor: pl. dat. 40,9
SPAIMÃ: s.f.
s paimã/Spaimã: sg. nom./ac. 5,30; 6,25; 8,21; 20,3, 4;
48,43
s paimii: sg. gen. 48,4 4

(a) STA: v. I
sã s taþi: conj. prez. 2.pl. 4,6
aþi s tãtut: ind. pf.c. 2.pl. 7,10
(nu) s ta: imperativ 2.sg. 7,16
s tau: ind. prez. 3.pl. 10,20
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,6; 19,14; 46,15; 48,45
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 15,1
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 15,19
s tãi: imperativ 2.sg. 7,2; 17,19; 26,2; 48,19
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 18,20
ar f i stãtut: cond. pf. 3.pl. 23,22
s ta: ind. imp. 3.sg./pl. 28,5; 36,21; 44,15; 52,12
s tând: gerunziu 35,19
s taþi: imperativ 2.pl. 6,16; 46,4; 50,29
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sta: inf. prez. fãrã a 46,21
sã stea: con j. prez. 3.sg. 49,19; 50,44
(nu) s tareþi: imper ativ prohib. 2.pl. 51,50

(celor) streini: s.m. pl. dat. 3, 13
streinilor: s.m. pl. dat. 5,19; 8,10
streinului: s.m. sg. dat. 7,6
streinii: s.m. pl. nom. 30,8

STATER: s.m.; var. STATIR: s.n. „v eche monedã greceascã sau
macedoneanã de aur ori de argint, a cãrei valoare varia între 2 ºi
20 de drahme”
statire: pl. ac. 32,9

STRÃJER: s.m.; var. (În v. ºi pop.) STRÃJAR
strãjari: pl. ac. 6,17
(a se) S TRÃPUNGE: v. III
(sã) vor s trãpunge: ind. viit.I. 3.pl. 16,6

STÃPÂN: s.m.
stãpânului: sg. gen./dat. 9,10; rezum. cap.12

STRÂMB: adv.
strâmb: 7,9

(a) S TÃPÂNI: v. IV
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 30,8; 32,43
am stãpânit: ind. pf.c. 1.sg. 31,32
stãpâneaºte: imperativ 2.sg. 32,8
sã stãpâneascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 34,9, 10
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.43; 49,2, 33
au stãpânit : ind. pf.c. 3.sg. 49,1
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 50,21

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtori: pl. nom. 4,31
strâmtoarea: sg. ac. 19,9
strâmtoare: sg. nom. 49,24; 50,43
(a se) S TRÂNGE: v. III
(sã) vor s trânge: ind. viit.I. 3.pl. 8,2; 25,33
sã strângã: conj. prez. 3.sg. 9,22
strângeþi: imperativ 2.pl. 40,10

STÃPÂNITOR, -TOARE: s.
stãpânit oriu: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 51,46
stãpânit oarii: s.f. sg. dat. 13,18
stãpânit orii: pl. ac. 49,2

(a) S TREPEZI: v. IV
au strepezit: ind. pf.c. 3.pl. 31,29
strepezi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 31,30

STÂLP: s.n.
stâlp: sg. nom./ac. 1,18; 52,21
stâlpi: pl. nom./ac. 27, 19; rezum. cap52; 52,20, 21
stâlpii: pl. ac. 52,17
stâlpului: sg. gen. 52,22

(a se) S TRICA: v. I
sã strâci: con j. prez. 2.sg. 1,10
sã strâc: conj. prez. 1.sg. 18,7
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 24,6; 42,10
(sã) va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 31,40
strâc: ind. prez. 1.sg. 45,4
strâcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 50,15
strâci: ind. prez. 2.sg. 51,25
au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 52,14

(a se) S TÂMPÃRA: v. I; v ezi (a se) ASTÂMPÃRA
STÂRV: s.n.
stâr vul: sg. nom. 7,33; 9,22; 34,20
STEA: s.f.
stealele: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 33,22
stealelor: pl. gen. 31,35

STRICAT, -Ã: adj.
strâcate: f. pl. nom./ac. 4,26; 33,4
strâcaþi: m. pl. nom. 6,28

STEAG: s.n.
steagul: sg. ac. 6, 1
STEMÃ: s.f.
steama: sg. nom. 51,19
STERP, STEARPÃ: adj.
sterp: m. sg. ac. 22,30
STIBIU: s.n.; var. ªTIVIU „antimoniu”; aici cu sensul: „preparat
cosmetic din antimoniu ºi gogoºi de ristic cu care se vopseau
pleoapele ºi sprâncenele”; lat. stibium; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tare este în T. Stamati,
Disionãraº românesc de cuvinte tehnice ºi altele greu de înþeles ,
Iaºi, 1851.
ºtiviiu: sg. ac. 4,30
(a) S TINGE: v. III
sã stângã: conj. prez. 3.sg. 4,4
(sã) vor s tânge: ind. viit.I. 3.pl. 7,20
(sã) va s tânge: ind. viit.I. 3.sg. 17,27
stânge: inf. prez. fãrã a 21,12

(a) S TRIGA: v. I
strâgã: imperatv 2.sg. 2,2; 3,12; 22,20; 33,3
strâgaþi: imper ativ 2.pl. 4,5; 25,34; 48,20; 50,15
vor s trâga: ind. viit.I. 3.pl. 11,11, 12; 31,6
au strâgat : ind. pf.c. 3.pl. 12,6
strâg: ind. prez. 1.sg. 20,8
strâgi: ind. prez. 3.sg. 30,15
strâga-vor: ind. viit.I. 3.pl. 47,2
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 48,31
strâgaþ: imperativ 2.pl. 49,3
STRIGARE: s.f.
strâgare: sg. nom./ac. 4,19; 48,4; 50,46
strâgãrii: sg. gen . 8,19
strâgãrii: sg. gen. 11,14; 25,36; 48,3; 51,54
strâgarea: sg. nom./ac. 14,2; 18,22; 20,16; 48,34; 49,21
(a) S TROPI: v. IV
stropesc: ind. prez. 3.pl. 7,18

STRÃIN, -Ã: adj./s.
streini: adj. m. pl. ac./gen./dat. 1,16; 7,6, 9, 18; 11,10; 13,10;
16,11, 13; 19,4, 13; 22,9; 25,6, 20; 32,29; 35,15; 4 4,3, 5, 8, 15
streinã: adj. f. sg. voc. 2,21
strein: ad j. m./n. sg. ac./dat. rezum. cap.5; 5,19; 19,4; 22,26
streine: ad j. f. pl. ac. 8,19
(cei) streini: s.m. pl. nom./ac. 2,25; 51,51

STROPIT, -Ã: adj.
stropitã: sg. ac. 31,12
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
strugur e: sg. nom./ac. 6,9; 8,13; 49,9
strugur ele: sg. ac. rezum. cap.31
strugur : sg. ac. 31,29, 30
struguri: pl. ac. 48,33
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STRUÞ: s.n.; var. STRUTIE: s.f. (cf. Indice Is)
s trutii: s.f. pl. nom. 50,39

SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. ac. 15,11

(a se) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) SUPÞIA
(sã) v or supþiia: ind. viit.I. 3.pl. 30,19

(a) SUPUNE: v. III
va supune: ind. viit.I. 3.sg. 27,11
supuneþi: imperativ 2.pl. 27,12
supusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum.cap.3 4
aþi supus: ind. pf.c. 2.pl. 34,16

SUBÞIAT, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) SUPÞIAT, -Ã
(cei) supþiaþi: s.m. pl. ac. 14, 18

SURD, -Ã: adj.
sur zi: m. pl. nom. rezum. cap.5

(a) SUFERI: v. IV
suferind: gerunziu 6,11
vor suferi: ind. viit.I. 3.pl. 10, 10
am suf erit: ind. pf.c. 1.sg. 31,19
suferi: inf. prez. fãrã a 44,22
va suf eri: ind. viit.I. 3.sg. 49,19

(a se) SURPA: v. I
voiu surpa: ind. viit.I. 1.sg. 19,7
au sur pat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,16; 39,8; 46,15; 50,40
(s-)au sur pat: ind. pf.c. 3.pl. 49,18
(sã) va surpa: ind. viit.I. 3.sg. 51,58

(a) SUFLA: v. I
au suf lat: ind. pf.c. 3.sg. 6,29

SURPARE: s.f.
sur pare: sg. ac. 51,58

SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. rezum. cap.6
SUFLÃTOR: s.m.
suflãtoriu: sg. nom. 6,29
SUFLET: s.n.
sufletului: sg. gen./dat. 2,24; 18,20
sufletele: pl. nom./ac. 2,34; 17,21; 19,7, 9; 34,21; 37,8; 42,20;
48,6; 52,30
sufletul: sg. nom./ac. 3,11; 4,19, 30, 31; 5,9, 29; 6,8; 9,9; 11,2 1;
12,7; 13,17; 14,19; 15,1, 9; 20,13; 21,7, 9; 22,25, 2 7; 31,12, 14,
25; 32,41; 34,20; 38,2, 16, 17, 20; 39,18; 40,14, 15; 43,6; 4 4,30;
45,5; 46,26; 49,37; 50,19; 51,6, 14, 45
suflet: sg. ac. 4, 10
sufletelor: pl. gen./dat. 6,16; 26,19; 44,7
suflete: pl. nom./ac. 52,29, 30
SUGÃTOR: s.m.
sugãtoriul: sg. nom. 44,7

(a se) SUI: v. IV
au suit: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 3,16; 4,13; 48,5, 44; 49,19, 22; 50,4 4;
51,53
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,7; 51,42
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,29; 9,21; 14,2; 19,5; 26,10; 32,35;
35,11; 44,21; 48,18; 50,3
suiþi(-vã): imperativ 2.pl. 5,10; 49,31
sã (ne) suim: con j. prez. 1.pl. 6,4, 5; 31,6
suindu(-sã): gerunziu 17,25; 22,4
suie(-te): imperativ 2.sg. 22,20; 46,11
(sã) suie: ind. prez. 3.sg./pl. 46,7, 8; 47,2; 51,21
suindu(-mã): gerunziu 46,8
(vã) suiþi: imper ativ 2.pl. 49,28
(t e) suie: imperativ 2.sg. 50,21
sã (sã) suie: conj. prez. 3.sg. 51,3, 50

(a) SUNA: v. I
va suna: ind. viit.I. 3.sg. 6,23; 46,22; 50,42
sunã: ind. prez. 3.pl. 31,35
vor suna: ind. viit.I. 3.pl. 51,55
SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 25,31; 47,3; 48,36; 49,2
sunet: sg. ac. 51,55

SUSPIN: s.n.
sus pinul: sg. ac. 45,3
(a) SUSPINA: v. I
ai sus pinat: ind. pf.c. 2.sg. 22,23
ª
ªA: s.f. (la pl. cu val. de sg.) „parte a spinãrii din jurul regiunii
lombare la om”
ºalele: pl. ac. 31,19

(a) SUGRUMA: v. I
au sugr umat: ind. pf.c. 3.sg. 52,10

SUIª: s.n.
suiºul: sg. ac. 48,5

SUS: adv.
sus: 2,34; 31,37
sus: adv. în loc. adj. de/din sus „de deasupr a” 4,28; 20,2
sus: adv. în loc. ad j. cea mai din sus 36,10
sus: adv. în loc. ad j. celor mai din sus rezum. cap.52

ªANÞ: s.n.
ºanþul: sg. ac. 6,6
ºanþurile: pl. ac. 49,27
ªARPE: s.m.
ºerpi: pl. ac. 8,17
ªATRÃ: s.f.
ºatr a: sg. ac. 10,20; 37,9
ºetri: pl. ac. 6,3
ªCHIOP: s.m.
ºt opi: pl. nom. 31,8
(a) ªEDEA: v. II
sã ºazã: ind. prez. 3.sg. 22,30; 33,17; 36,30
ºade: ind. prez. 3.sg. 29,16
ºedeai: ind. imp. 2.sg. 3,2
ºedem: ind. prez. 1.pl. 8,14
ºed: ind. prez. 3.pl. 13,13
ºedeþi: imperativ 2.pl. 13,18; 49,30
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 15,17
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 15,17
sã ºezi: con j. prez. 2.sg. 16,8
ºezind: gerunziu 17,25
ºezi: ind. prez. 2.sg. 22,2, 23
ºezând: gerunziu 22,4; 29,32
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 26,10; 37,15; 39,3; 41,17
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 32,12; 36,12, 22; 38,7
ºezi: imperativ 2.sg. 36,15; 48,18
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ªOLOVAR: s.m. (mg m.; Trans.; mai ales la pl.) „cior ap gros
de lânã”; (Reg. la pl. cu val. de sg.) „pantaloni s trâmþi de
pânzã sau de lânã”; aici prima ates tare a cuv.; cf. MDA, unde
prima at e sta re es te la Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum , editat de Gáldi László, în 1944, la
Budapesta.
ºolovarii: pl. nom./ac. rezum. cap.13; 13,4, 6, 7, 10, 11
ºolovari: pl. ac. 13,1, 2
(a se) ªTERGE: v. III (Bis.; euf em.) „a nimici”; (despre pãcate)
„a ier ta”; „a uita”
sã ºtargã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.10
sã (sã) ºtargã: conj. prez. 3.sg. 18,23
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 20,11; 23,40; 50,5

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
tãbãri-vor : ind. viit.I. 3.pl. 15,20
tãbãrâia: ind. im p. 3.pl. 34, 1
tãbãrea: ind. imp. 3.sg. 34,7
vor tãbãrî: ind. viit.I. 3.pl. 37,7
tãbãreaºte: ind. prez. 3.sg. 37,9
sã tãbãrascã: con j. prez. 3.pl. 41,12
tãbãrâþi(-): imperativ 2.pl. 50,14

(a) ªTI: v. IV
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 1,6; 10,23; 29,11; 48,30
au ºtiut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 4,22; 6,15; 8,12; 19,4
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 2,19; 40,14
ºtii: ind. prez. 2.sg. 2,23; 15,14, 15; 17,16; 18,23; 33,3
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 6,27
a ºti: inf. prez. 9,24
ºtim: ind. prez. 1.pl. 13,12
ºtiia: ind. im p. 3.pl. 14,18; 44,3
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 16,21; 4 4,28
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 26,15; 4 4,29
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 36,19; 38,24
ºtiind: gerunziu 40,15; 41,4; 42,19, 22; 44,15
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 42,19, 22
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 48,17
ºtiiai: ind. imp. 2.sg. 50,24
neºtiind: gerunziu 5,4

(a) TÃCEA: v. II
tacã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 14,17
taci: imperativ 2.sg. 47,6
voiu tãcea: ind. viit.I. 1.sg. 4,19
sã tãcem: con j. prez. 1 .pl. 8,14
a tãcea: inf. prez. 8,14
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 25,37
tãcut-au: ind. pf.c. 3.pl. 47,5
tãcând: gerunziu 48,2
vei tãcea: ind. viit.I. 2.sg. 48,2
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 49,26
sã tãceþi: con j. prez. 2.pl. 51,6

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. ac. 3,15
ºtiinþã: sg. ac. 10,14; 51,17

(a) TÃGÃDUI: v. IV
tãgãduit-au: ind. pf.c. 3.pl. 5, 12
a tãgãdui: inf. prez. 38,5

ªTIVIU: s.n.; vezi STIBIU
ªUGUBÃÞ: s.m. (Înv.) „periculos”
(cei) ºugubeþi: pl. ac. 50,39
(a) ªUIERA: v. I
va ºuiera: ind. viit.I. 3.sg. 19,8; 49,17; 50,13
ªUIERARE: s.f.
ºuierare: sg. nom./ac. 18,16; 19,8; 25,9, 18; 29,18; 51,37
T

TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã „pe ascuns” „secret” 37,16;
rezum. cap.38; 38,16

TARE: ad j./s./adv.
(cel) tare: s.m. sg. nom. 9,23; 46,6, 12, 15
(un) tare: s.m. sg. ac. 14,9
(celor) tari: s.m. pl. gen. 15,21; 48,41; 49,22
(cei) tari: s.m. pl. nom./ac. 46,5, 9; 51,30, 56, 5 7
(cea) tare: s.f. sg. nom. 48,1
tarii: s.m. pl. ac. 50,2 7, 36
tare: adv. 4,5

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
Tatã: sg. nom./ac. 3,19; 31,9
tatãl: sg. nom./ac. 2,27; 3,4; 16,7; 35,6, 10
tatã-tãu: sg. nom. 22,15
tatãlui: sg. gen. 35,8, 18
tãtâni-tãu: sg. gen. 12,6
tãtâne-mieu: sg. dat. 20,15
tãtâni-sãu: sg. gen. rezum.c ap.35; 35,14, 16
TAUR: s.m.
taurii: pl. ac. 50,11

ªTER GERE: s.f.
ºteargerea: sg. ac. rezum. cap.11

TALPÃ: s.f.
tãlpile: pl. nom. 13,22

tari: ad j. m./n. pl. nom./ac. 5, 16; 33,3; 41,16; 48,14
tare: ad j. m./f./n. sg. nom./ac./gen. 11,16; 15,20; 20,11; 21,5;
rezum. cap.33; 50,9, 34; 50,44; 51,56
(mai) tare: adj. m. sg. nom. 20,7

(a se) TÃIA: v. I
taie: ind. prez. 3.pl. 10,3
sã taie: con j. prez. 3.sg. 33,18
tãiaþi: imperativ 2.pl. 6,6
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 34,18; 36,23, 24; 48,15
ar tãia: cond. prez. 3.pl. 46,22
tãiat-au: ind. pf.c. 3.pl. 46,23
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 47,5
tãiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,25
tãiaþi-vã: imperativ 2.pl., în loc. v. tãiaþi-vã împr ejur 4,4
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. sã vor tãia împregiur rezum.
cap.4
e netãiatã: pasiv ind. prez. 3.sg., în loc. v. e netãiatã îm prejur
9,26
TÃIAT, -Ã: adj.
tãiat: n. sg. ac., în loc. adj. tãiat împrejuru 9,25
tãiate: f. pl. ac. 38,12; 41,5
tãiaþi: m. pl. ac. 46,5
TÃIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃIARE
tãiarea: sg. ac. rezum. cap.26
tãierii: sg. gen. 51,13
(a se) TÃINUI: v. IV
(nu) tãinui: imper ativ prohib. 2.sg. 38,25
voiu tãinui: ind. viit.I. 1 .sg. 42,4
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(sã) tãinui: inf. prez. fãrã a 49,10
sã tãinuiþi: con j. prez. 2.pl. 50,2

(a se) TEME: v. III
(t e) temi: ind. prez. 2.sg. 1,8
a (te) teame: inf. prez. 1,17
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 26,19, 21; 36,24; 4 4,10
(vã) veþi teame: ind. viit.I. 2.pl. 5,22
sã (ne) t eamem: conj. prez. 1.pl. 5,24
a (sã) teame: inf. prez. rezum. cap.10
sã (vã) teameþ: conj. prez. 2.pl. 10,2
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 10,2
(nu vã) teameþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,5
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 10,7; 17,8
(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 30,10; 46,27
sã (sã) teamã: conj. prez. 3.pl. 32,39
sã (vã) teameþi: conj. pr ez. 2.pl. 40,9; 42,11; 51,46
temându(-sã): gerunziu rezum. cap.41
(sã) temea: ind. imp. 3.pl. 41,18
sã (te) t emi: con j. prez. 2.sg. 46,28
(sã) v or teame: ind. viit.I. 3.pl. 50,36

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 6,20; 17,26; 41,5
TÃRIE: s.f.
tãrie: sg. ac. rezum. cap.1; 10,6; rezum. cap.15
tãria: sg.nom./ac. 9,23; 17,3; 23,10; 32,17; 51,15
tãria: sg. voc., în sint agma tãria mea 16,19
tãrii: pl. nom./ac. 32,24; 51,30; 52,4
tãriile: pl. ac. 48,7, 18, 41
tãriia: sg. ac. 49,35
TÃTÂNE: s.m.; v ezi TATÃ
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU
tâlhariul: sg. nom./ac. 3,2; 4,7; 48,32; 51,56
tâlharilor : pl. dat. 7,11
tâlhari: pl. nom./ac. 18,22; 51,48

TEMEI: s.n.
temeiuri: pl. ac. 27,19
temeiu: sg. ac. 51,26

TÂMPINÃ: s.f.; var. (Înv.) TÂMPÃNÃ
tâmpenele: pl. ac. 31,4

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 31,37; 50,15; 52,17, 20

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
(cel) tânãr : s.m. sg. ac. 51,22
(celor) tineri: s.m. pl. gen . 6,11
(cei) tineri: s.m. pl. ac. 9,21
tinerii: s.m. pl. nom. 11,22; 18,21; 31,13; 48,15; 49,26; 50,30
tinãrului: s.m. sg. gen. 15,8
tinerilor : s.m. pl. dat. 51,3

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. rezum. cap.20; 20,2, 3; 29,26; rezum. cap.36;
rezum. cap.37; 37,14; rezum. cap.52; 52,33
temniþii: sg. gen. rezum. cap.32; 32,2, 8, 1 2; 33,1; rezum. cap.37;
37,4, 15, 17, 20; rezum. cap.38; 38,6, 13, 28; rezum. cap.39;
39,14, 15; 52,11, 31

(a se) TÂNGUI: v. IV
(sã) tânguiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
tângui(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 4,28
a tângui: inf. prez. rezum. cap.6
(sã) tânguiesc: ind. prez. 3.pl. 48,31

TICÃLOªIE: s.f.
ticãloºie: sg. nom. rezum. cap.6
TIGAIE: s.f.
tigãile: pl. ac. 52,18

TÂNGUIRE: s.f.
tânguirile: pl. nom. 3,21
tânguire: sg. ac. 7,29; 9,10, 19; 31,15
tânguirea: sg. nom./ac. 9,18, 20; rezum. cap.18

TIMPURIU, -IE: adj.
timpurie: f. sg. ac. 5,24
TINÃ: s.f.
tinã: sg. nom./ac. 18,4; 38,6

TÂNGUITOARE: s.f. „bocitoare”
tânguit oare: sg. ac. 9, 17
TÂRG: s.n.
târ gurile: pl. ac. 11,6

TINEREÞE: s.f.
tiner eaþele: pl. ac. 2,2; 3,24, 25; 22,21; 48,11
tiner eaþelor: pl. gen. 31,19

TÂRNAÞ: s.n. „intrare”, „pridvor”
tãr naþul: sg. ac., în sintagma tãr naþul temniþii 39,14

TINOS, -OASÃ: adj.
tinos: sg. ac. rezum. cap.38

TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
tãr sâne: pl. ac. 4,8
tãr sânã: sg. ac. 6,26
târ sinã: sg. nom. 48,37
târ sine: pl. ac. 49,3

TIPSIE: s.f.
tipsiile: pl. ac. 52,19
TIRAN, -Ã: adj.
tirani: m. pl. nom. 50,42
TOCMAI: adv.; var. (Reg.) TOGMA
togma: 10,19; 39,10

TÂRZIU, -IE: adj.
târ ziu: n. sg. nom. 2,31
târ zie: f. sg. nom./ac. 3,3; 5,24

TOCMEALÃ: s.f.; var. (Reg.) TOGMEALÃ
togmelele: pl. ac. 32,11

TEACÃ: s.f.
teaca: sg. ac. 47,6

(a se) TOCMI: v. IV; var. (Reg.) a se TOGMI
(sã) va togmi: ind. viit.I. 3.sg. 25,30
va togmi: ind. viit.I. 3.sg. 43,10

TEASC: s.n.
teascuri: pl. ac. 48,33

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. nom. 10,16; 48,17
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TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulba: sg. nom. 5,16
tulbele: pl. ac. 51,11
(a) TRAGE: v. III
au tras: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,24; 34,11; 38,13
tras-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,6
am tras: ind. pf.c. 1.sg. 31,3
voiu trage: ind. viit.I. 1 .sg. 49,16
vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 50,45
(a) TRÃI: v. IV
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 21,9; 38,2
veþi trãi: ind. viit.I. 2.pl. 27,12
sã trãiþi: conj. prez. 2.pl. 27,17; 35,7
a trãi: inf. prez. 49,11
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 4,5; 6,1
trâmbiþii: sg. gen . 6,17
trâmbiþã: sg. ac. 42,14
TRÂNDOS, -OASÃ: adj. „trândav”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
trândoºi: m. pl. nom. 4,22
(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.9; rezum. cap.10; 36,16
trãbuiesc: ind. prez. 3.pl. 50,25

au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9; 14,3; 20,2; 21,1; 25,4, 17; 26,12,
22; 28,9, 15; 29,1, 3, 28; 36,14, 21; 3 7,3, 6, 14; 38,14; 39,13, 14;
40,14; 42,21; 43,2
tremiteþi: imperativ 2.pl. 2,10; 9,17
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 7,25; 14,14, 15; 23,38; 24,5; 26,5; 29,9,
19, 20, 31; 35,15; 44,4
trimiþindu-: gerunziu 7,25; 38,9; 44,4
voiu tremite: ind. viit.I. 1.sg. 8,17
sã trimitem: con j. prez. 1.pl. 11,19
trimis-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,8
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,14; 37,4; 38,7; 43,1
(sã) trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; rezum. cap.38
trimiteam: ind. im p. 1.sg. 23,2 1
trimiseasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 23,32
trimiþind: gerunziu 25,4; 29,19; 37,16
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 26,15; 42,5
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.27; rezum. cap.36
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 27,3
am tremis: ind. pf.c. 1.sg. 27,15
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 29,25; 37,17
sã trimiþi: conj. prez. 2.sg. 29,26
trimite: imper ativ 2.sg. 29,31
trimiþându-: gerunziu 35,15
(nu) trimite: imperativ prohib. 2.sg. 37,19
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. 40,10
trimitem: ind. prez. 1.pl. 42,6
aþi trimis: ind. pf.c. 2.pl. 42,9, 20
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 49,14
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. nom./ac. 48,29; 49,16

(a) TRECE: v. III
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6, 8; rezum. cap.3; 5,28; 9,10; 29,4;
34,18, 19; 38,19; 39,9; 48,32; 50,6
treaceþi: imper ativ 2.pl. 2,10
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 5,22; 18,16; 19,8; 49,17; 50,13
vor tr eace: ind. viit.I. 3.pl. 5,22; 6,12; 22,8; 33,13
trecut-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,20
treace: ind. prez. 3.sg. 9,10
sã treacã: conj. prez. 3.sg./pl. 9,12; 41,10; 43,3; 51,43
trec: ind. prez. 3.pl. 22,20; 3 4,18
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 29,1
a treace: inf. prez. 29,7, 14
trecea: ind. im p. 3.pl. 40,1
TRECERE: s.f.
treacerea: sg. ac. 24,5
TRECUT, -Ã: adj.
trecuþi: m. pl. gen. rezum. cap.52

TRUP: s.n.
trupurile: pl. nom./ac. 11,15; 19,7; 41,9
trupul: sg. gen./dat. (cu prep. a + tot) 12,12; 32,27
trupul: sg. nom./ac. 16,4;17,5; 19,9; 25,31; 26,23; 36,30; 51,35
trupurilor: pl. gen., în sintagma Valea tr upurilor ºi a cenuºii 31,40
trupuri: pl. ac. 33,5
(a se) TULBURA: v. I; var. (În v.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,19, 24; 31,20; 48,1, 13; 51,32
turbur atu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,4; 15,9; 46,24; 48,1, 20;
49,23; 50,2
(te) vei tur bura: ind. viit.I. 2.sg. 22,22
(sã) vor turbura: ind. viit.I. 3.pl. 25,16; 33,9
turbur atu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 31,19
turburã: ind. prez. 3.sg. 31,35
(sã) va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 48,13; 51,29, 47
turbur atu(-ne)-am: ind. pf.c. 1.pl. 51,51
TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turbur are: sg. ac. 14,19

(a) TREMURA: v. I
au tremurat: ind. pf.c. 3.sg. 48,1
TRESTIE: s.f.
trestiia: sg. ac. 6,20

TULBURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) TURBURAT, -Ã
turbur aþi: m. pl. nom. 14,3
turbur at: m. sg. nom. 17,16

TRETIN , -Ã: adj.
tretinã: f. sg. nom. 48,34

TULBURE: adj.; var. (În v.) TURBURE
turbur e: f. sg. ac. 2,18

(a) TREZI: v. IV; var. (Înv. ºi r eg.) (a) TREZVI
au trezvit: ind. pf.c. 3.sg. 31,26

TUNS, -Ã: adj./s.
(cei) tunºi: s.m. pl. ac. 9,26
(celor) tunºi: s.m. pl. dat.25,23
tunºi: ad j. m. pl. nom. 49,32

TRIMIS, -Ã: s.m./f.
trimiºilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.21
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
trimis fiind: pasiv gerunziu rezum.cap.1
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 1,7; 9,16; 16,16; 22,26; 24,10; 25,9,
15, 16, 27; 28, 16; 29,17; 43,10; 48,12; 49,37; 51,2

TURMÃ: s.f.
turmele: pl. nom./ac. 3,24; 6,3; 33,12, 13; 49,29
turma: sg. nom./ac. 5, 17; 10,21; 13,17, 20; rezum. cap.23; 23,1,
2; 31,10; 51,23
turmã: sg. nom./ac. 12,3; 50,6, 17
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turmei: sg. gen. rezum. cap.23; 23,3; 25,34, 35, 36; 49,20; 50,8, 45
tur melor: pl. gen. 31,12, 24
TURN: s.n.
tur nul: sg. ac. 31,38
TURTÃ: s.f.
tur tã: sg. nom. rezum. cap.3 7; 37,20
TURTUREA: s.f.; var. (Reg.) TURTURE: s.m.
tur turele: sg. nom. 8,7

UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen., în sintagma Valea uciderii 7,32; 19,6
uciderii: sg. gen . rezum.cap.12; 12,3; 19,6; 46,2 1
ucidere: sg. ac. 15,3; 48,15; 50,27

Þ

UCIGÃTOR, -TOARE: ad j.
ucigãtoriu: m. sg. ac./gen. 22,7; 50,9

ÞARÃ: s.f.
þar a: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.27
þarã: sg. ac. 6,20; 8,19
þãrâle: pl. ac. 27,6; 40,11
þãri: pl. ac. 40,7, 13

UCIS, -Ã: s.m./f.
(cei) uciºi: s.m. pl. nom./ac. 4,31; 14,18; 41,9; 51,49
uciºii: s.m. pl. nom./ac. 9, 1; 25,33; 51,47

ÞARINÃ: s.f.
þarinelor: pl. gen. 4,17
þarinile: pl. nom. 6,12; 23,3
þarina: sg. ac. 26,18; r ezum. cap.32; 32,7, 8, 9, 25
þarinele: pl. nom. 32,15, 43, 44
þarinã: sg. ac. 35,9; 41,8
ÞICONIE: s.f. (cf. lat. cic¹nia, -ae „cocostârc”); cuvântul nu e
înr egistrat în MDA
þiconia: sg. nom. 8,7
(a) ÞINE: v. III
þâne: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
þiind: gerunziu 2,8; 46,9
þinea: inf. prez. fãrã a 2,13
a þinea: inf. prez. rezum. cap.11
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.25; rezum. cap.35
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.30
a (sã) þinea: inf. prez. rezum. cap.32
au þinut : ind. pf.c. 3.pl. 34,18; 49,24
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.37
sã þie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.38
þineþi: ind. prez. 2.pl. 40,10
þine: ind. prez. 3.sg. 50,16
þin: ind. prez. 3.pl. 50,33
ÞINUT: s.n.
þânutului: sg. gen. 7,20
þânutul: sg. ac. 31,40
þânuturile: pl. ac. 44,9
þinutul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 12,4
þinuturilor : pl. gen. 47,7
þinuturile: pl. ac. 51,4
(a) ÞIUI: v. IV
vor þiui: ind. viit.I. 3.pl. 19,3
U
(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 7,9; 26,21; 38,26
(sã) v or ucide: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.9
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 20,17; 39,6; 41,7; 52,10
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 25,9; 38,16
sã (sã) ucigã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.26; 38,4
veþi ucide: ind. viit.I. 2.pl. 26,15

am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 33,5
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 38,15
vom ucide: ind. viit.I. 1.pl. 38,25
sã ucigã: con j. prez. 3.sg./pl. 40,15; 43,3
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.41
ucisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 41,4
sã ucizi: conj. pr ez. 2.sg. 41,8
ucide: imperativ 2.sg. 50,21
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.52

(a se) UITA: v. I
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. 2,32
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,32; 18,15; 23,27; 46,5; 47,3
uit atu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,21; 50,6
uit atu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 4, 23, 25
(vã) uitaþi: imperativ 2.pl. 5,1
(t e-)ai uitat: ind. pf.c. 2.sg. 13,25
sã (ne) uitãm: conj. prez. 1.pl. 18,18
sã (se) uit e: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.23; 23,27
au uitat : ind. pf.c. 3.pl. 30,14
aþi uitat : ind. pf.c. 2.pl. 44,9
neuitându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
UITARE: s.f.
uit area: sg. ac. 23,40
uit are: sg. ac. 50,5
ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 5,1; 7,17, 34; 44,6, 17; 48,38; 49,26; 50,30
uliþã: sg. ac. 9,21
(a) UMILI: v. IV
ai umilit: ind. pf.c. 2.sg. 15,17
(a) UMBLA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) ÎMBLA
au umblat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5, 6; 8,2; 9,13; 32,23; 44, 10
am umblat: ind. pf.c. 1.sg. 2,23
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 3,17
umblaþi: imperativ 2.pl. 6,16; 7,23
vom umbla: ind. viit.I. 1.pl. 6,16
sã umblaþi: conj. prez. 2.pl. 6,25; 26,4
umblând: gerunziu 6,28; 50,4
veþi umbla: ind. viit.I. 2.pl. 7,6
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 13,10; 16,12; 23,17
va umbla: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
a umbla: inf. prez. 10,5
sã umble: con j. prez. 3.sg. 10,23; 18,15
ai umblat : ind. pf.c. 2.sg. 31,21
umbla: ind. imp. 3.sg. 37,4
aþi umblat : ind. pf.c. 2.pl. 44,23
voiu îmbla: ind. viit.I. 1.sg. 2,25
UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. ac. 25,38
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 2,6; 13,16; 48,45
umbrele: pl. nom. 6,4
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(a) URGISI: v. I V
urgiseaºte: ind. prez. 3.sg. 3,20
ai urgisit : ind. pf.c. 2.sg. 3,20
au urgisit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,30; rezum. cap.6; 33,8, 24

UMBROS, -OASÃ: adj.
umbros: m./n. sg. ac. 2,20; 3,6, 13
umbroºi: m. pl. ac. 17,2
UMED, -Ã: adj. (aici) „beat” (cf. lat. madidus „umed”, „îmbibat”;
fig. „beat”
umed: m. sg. ac. 23,9

UR GISIRE: s.f.
urgisirea: sg. ac. rezum. cap.19

UMEZEALÃ: s.f.
umezalã: sg. ac. 17,8

(a) URÎ: v. IV
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 12,8; 4 4,4
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 14,19

(a se) UMFLA: v. I
(sã) umflã: ind. prez. 3.pl. 46,7
(sã) vor unf la: ind. viit.I. 3.pl. 5,22
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 13,12; 31,14
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 13,13; 51,14
au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,18; 19,4; 41,9; 46,12
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,10; 42,7; 51,5
umplu: ind. prez. 1.sg. 23,24
va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 30,24
sã umple: conj. prez. 3.pl. 33,5
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 34,14; 50,10
umpleþi: imperativ 2.pl. 51,11
împlutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 51,34
UNCHI: s.m.
unchiu-sãu: sg. ac. rezum. cap.32
unchiul: sg. nom. 32,7
unchiului: sg. gen. 32,8, 12
unchiu-mieu: sg. gen. 32,9

(a) URLA: v. I
vor ur la: ind. viit.I. 3.pl. 47,2
urlaþi: imperativ 2.pl. 48,20; 51,8
va urla: ind. viit.I. 3.sg. 48,31
urlã: ind. prez. 3.sg. 49,3
URLARE: s.f.
urlarea: sg. nom. 46,12
URLAT: s.n. „urlare”; (Rar) „urlet”
urlatul: sg. nom./ac. 25,36; 48,5
(a) URMA: v. I
ai urmat: ind. pf.c. 2.sg. 2,2
au urmat: ind. pf.c. 3.pl. 2,8; rezum. cap.28
urmeazã: ind. prez. 3.pl. 8,10
urmând: gerunziu rezum. cap.11; rezum. cap.33; rezum. cap.37
vei ur ma: ind. viit.I. 2.sg. 12,5
urmându-: gerunziu 17,16
vor ur ma: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.18
sã urmaþi: conj. prez. 2.pl. 35,15
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 48,2
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. cea de pre urmã „la sfârºit” 5,31; 17,11
urmã: sg. ac., în loc. s./adj. ceale/celor mai de pre urmã 12,4;
23,20; 30,24; 31,17; 48,47; 49,39
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre ur mã „mai târziu” rezum. cap.48;
rezum. cap.49; 50,12, 17
urma: sg. ac. 30,17; 33,6

UNGHEÞ: s.n.
ungheþu: sg. ac. 51,26
UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen. 31,38
unghiul: sg. ac. 31,40
UNGHIE: s.f.
unghe: sg. ac. 17,1

URMÃT OR: s.m. „ur maº la domnie” „succesor”
urmãtorilor: pl. dat. rezum. cap.2 7

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 31,12; 41,8
untul-de-lemn: sg. ac. 40,10

URªINIC : s.n. (Înv.) „þesãturã scumpã”; „catifea”; „pur purã”
urºinic: sg. nom. 10,9
(a se) USCA: v. I
(sã) va usca: ind. viit.I. 3.sg. 12,4
uscatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,10
uscându(-sã): gerunziu 50,12

URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. ac. 2,7; 6,15; 8,12
urãciunile: pl. ac. 7,10; 13,27; 16,18; 44,22
urãciunea: sg. ac. 32,35
urãciunii: sg. gen. 44,4
UR CIOR: s.n.
urcioarele: pl. ac. 52,19
URECHE: s.f.
urechile: pl. nom./ac. 2,2; 6,10; 9,20; 19,3; 25,4; 26,11, 15; 28,7;
29,29; 36,13, 15
urechi: pl. ac. 5,21; 13,15
ureachea: sg. ac. 7,24, 26; 11,8; 17,23; 34,14; 35,15; 44,5
UR GIE: s.f.
urgiia: sg. nom./ac. 4,4; 7,20; 10,10; 21,12; 32,31, 37; 33,5; 42,18;
44,6
urgiii: sg. gen. 7,29; 18,23; 30,24
urgia: sg. nom./ac. 10,25; 18,20; rezum. cap.21
urgie: sg. nom./ac. 21,5; 36,7
urgii: sg. gen. 23,19

UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 32,8; 36,10; 37,20
uºii: sg. gen. 35,4
uºe: sg. ac. 38,14
uºi: pl. ac. 49,31
UªOR, UªOARÃ: adj.
uºor: m. sg. voc., în sintagma alergãt oriu uºor 2,23
(a) UªURA: v. I
va uºura: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.48
V
VAD: s.n.
vadurile: pl. nom. 51,32
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vãr saþi: imperativ 2.pl. 6,6
veþi vãrsa: ind. viit.I. 2.pl. 7,6
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 10,14
voiu vãrsa: ind. viit.I. 1 .sg. 14,16
sã vãrsaþi: conj. prez. 2.pl. 22,3
a vãrsa: inf. prez. 22,17
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg. 48,11
(v -)aþ vãrsat: ind. pf.c. 2.pl. 50,11
verse: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 9,18
sã vearse: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.10

VADRÃ: s.f.
veadrele: pl. ac. 52,
VAI: interj.
vai: 22,18; 3 4,5; 48,1
VAIET: s.n.
vaie tile: pl. nom. 3,21
vaie tul: sg. ac. 20,16
VAL: s.n.
valurile: pl. nom. 5,22; 31,35; 46,7, 8; 51,55
valul: sg. ac., în sintagma valul cãrþii (cf. lat. volumine libri ; volumen
„sul de foi”, „carte”, „volum” 36,2, 4, 6
valurilor: pl. gen. 51,42
VALE: s.f.
valea: sg. nom./ac. 49,4
Valea: sg. nom., în sintagmele Valea fiiului E nnon/Valea uciderii/
Valea fiilor Ennon/Valea trupurilor ºi a cenuºii rezum. cap. 7;
7,31, 32; 19,2,6; 31,40; 32,35
vãi: pl. ac. 2,23
vãlii: sg. gen. 21,13
vãliilor : pl. gen. 47,5
vãile: pl. nom. 48,8
vãli: pl. ac. 49,4
VARÃ: s.f.
vara: sg. nom. 8,20

VASILISC: s.m. „reptilã fabuloasã cãr eia i se atribuia puterea
de a ucide cu privirea”
vasiliºchi: pl. ac. 8,17

(a) VÃDUVI: v. IV
au f ost vãduvit : pasiv ind. pf.c. 3.sg. 51,5
(a se) VÃITA: v. IV
(vã) vãietaþi: ind. prez. 2.pl. 4,8
vãie taþi(-vã): imperativ 2.pl. 25,3 4
(s-)au vãie tat: ind. pf.c. 3.sg. 48,39
VÃPAIE: s.f.
vãpaie: sg. nom. 48,45
(a se) VÃRSA: v. I
var sã: ind. prez. 3.sg. 6,11
(sã) var sã: ind. prez. 3.sg. 47,2

VÃRSÃTOR: s.m.
vãr sãtoriul: sg. nom. 51,17
VÃZÃTOR: s.m.
vãzãtorii: pl. ac., în sintagma vãzãtorii de vise „persoane care au
avut în vis revelaþii divine” 27,9
(a se) VÃZNESI: v. IV (Înv.) – în textele bisericeºti – „a se înãlþa
la cer”; „a preamãri; „a se semeþi”
sã vãznãsea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.2

VÂNÃ: s.f.
vâna sg. ac. 17,13; 51,36
vinele: pl. ac. 5,25

VAS: s.n.; „vas”; „bagaje”
vasele: pl. nom./ac. 14,3; 21,4; 27,16, 18, 21; 28,3, 6; 40,10;
48,12; 49,29; 50,25; rezum. cap.52; 52,18
vasul: sg. nom. 18,4; 19,11
vas: sg. nom./ac. 18,4; 22,28; 32,14; 48,11, 38; 51,34
vase: pl. nom./ac. 25,34; rezum. cap.27; 27,19; rezum. cap.28; 51,20
vase: pl. ac. 46,19, în sintagma vase de mutare (cf. lat. vasa
tr ansmigrationis; v¼s, v¼sis „vas”; pl. v¼sa, -¹rum „bagaje”)
vaselor: pl. dat. 52,20

VÃDUVÃ: s.f.
vãduvei: sg. gen. 5,28; 7,6
vãduvele: pl. nom. 15,8; 49,11
vãduve: pl. nom. 18,21
vãduva: sg. ac. 22,3

VÃRSAT, -Ã: adj.
vãr saþi: m. pl. nom. rezum. cap.5

(a) VÂNA: v. I
vor vâna: ind. viit.I. 3.pl. 16,16

VARGÃ: s.f.
var gã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,11
var ga: sg. nom. 48,17

(a) VÃDI: v. IV
vãdi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 2,19

VÃRSARE: s.f.
vãr sarea: sg. nom. 51,17

VÂNÃTOR: s.m.
vânãt orii: pl. ac. 5,26
vânãt ori: pl. ac. rezum. cap.16; 16,16
VÂNT: s.n.
vântul: sg. nom./ac. 2,24; 4,11; 10,13; 18,17; 22,22; 49,32; 51,16
vânt : sg. ac., în loc. adv. în vânt „în zadar” 5,13
vânt : sg. ac. 13,24; 14,6; 51,1
vâturi: pl. ac. 49,36
vânturile: pl. ac. 49,36
(a) VÂNTURA: v. I
a vântura: inf. prez. 4,11
voiu vântura: ind. viit.I. 1.sg. 49,36
vor vântura: ind. viit.I. 3.pl. 51,2
VÂNTURÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vânturãtoarea: s.f. sg. ac. 15,7
vânturãtori: s.m. pl. ac. 51,2
VÂRF: s.n.
vâr furile: pl. ac. 25,32
VÂRTOS: ad j./adv.
(mai) vâr tos: adv. rezum. cap.2; 5,3, 5; rezum. cap.6; 6,15; rezum.
cap.10; rezum. cap.11
vâr tos: adj. n. sg. nom./dat. 5,15; 6,2 7
vâr toasã: adj. n. pl. (cu des. -ã) nom. 30,14
vâr toasele: ad j. antep. n. pl. ac. 30,15
vâr toasã: adj. f. sg. ac. 32,21; 49,19
vâr toºi: adj. m. pl. nom. 48,14
VÂRTUTE: s.f.
vãr tutea: sg. nom. 51,30
vâr tutea: sg. voc., în sint agma vârtutea mea 16,19
vâr tutea: sg. ac. 51,53
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VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. din veac „din cele mai vechi tim puri”
2,20
veac: sg. ac., în loc. adv. (pânã) în veac „pentru totdeauna”; (în c.
neg.) „niciodatã” 3,5, 12; 17,4, 25; 31,40; 33,11; 35,6; 49,33;
50,39; 51,26
veac: sg. ac. 7,7; 25,5
veacului: sg. gen. 18,15
VECHI, VECHE: adj.
vechiu: n. sg. nom. 5,15
vechi: f./n . pl. ac. 6,16; 38,11, 1 2

(nu) veni: imperativ prohib. 2.sg. 40,5
venind: gerunziu 41,7; 43,11
ar fi venit: cond. pf. 3.pl. 49,9
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 50,4, 5
vine: ind. prez. 3.sg. 6,22; 10,22; 50,41
sã vie: conj. prez. 3.pl. 9,17; 27,18; 48,16; 49,36
vin: ind. prez. 3.pl. 9,25; 13,20; 16,14; 19,6; 23,5, 7; 26,2; 30,3;
31,2 7, 38; 33,5, 14; 36,6; 48,12; 49,2; 51,4 7, 52
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 17,15
vino: imperativ 2.sg. 36,14; 40,4
sã vii: conj. pr ez. 2.sg. 40,4
VENIRE: s.f.
venirii: sg. gen. 8,7
venir ea: sg. ac. rezum. cap.37; 47,4

VECIN, -Ã: s.
vecinul: s.m. sg. nom. 6,21
vecinilor: s.m. pl. gen . 12,14
vecinii: s.m. pl. nom. 49,10
vecinile: s.f. pl. nom. 49,18

VERDE: adj.
vearde: f. sg. nom. 17,8

(a se) VEDEA: v. II
vãzu: ind. prez. 1.sg. 1,11, 13
ai vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 1,12; 3,6; 33,24
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 3,7; 23,18; 39,4; 41,13
vãzând: gerunziu rezum. cap.4; 43,9
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,24
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 6,1
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 7,11; 13,27; 23,13, 14; 30,6; 31,26;
44,17
sã vãz: conj. pr ez. 11,20
vãzutu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 12,3
sã vãzu: con j. prez. 1.sg. 20,12
sã vãd: conj. pr ez. 1. Sg. 20,18
vãd: ind. prez. 3.pl. 42,2
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 44,2
vãzutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 46,5
vezi: ind. prez. 2.sg. 1,11, 13; 2,23; 7,17; 20,12; 32,24
vedeþi: imper ativ 2.pl. 2,10, 31; 6,16; 7,12; 13,20; 30,6
sã vezi: conj. pr ez. 2.sg. 2, 19
vezi: imper ativ 2.sg. 3,2
voiu v edea: ind. viit.I. 1.sg. 4,21; 23,24
vom vedea: ind. viit.I. 1.pl. 5,12; 42,14
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 5,21
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 12,4; 17,6; 22,10, 12; 29,32
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 14,13; 42,18
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 20,4; 32,4; 34,3
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 51,61
vedea: ind. imp. 3.pl. 52,25
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 14,14
vedearea: sg. ac. 23,16; 28,11; 49,5
vederea: sg. ac. 49,37
(a) VENI: v. IV
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 1,15; 2,3; 3,18; 6,3; 7,32; 16,19; 17,26;
31,9, 12; 31,31; 32,29; 38,25; 46,22; 51,48, 53
vom veni: ind. viit.I. 1.pl.2,31
am venit: ind. pf.c. 1.pl. 3,22
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 4,12; 5,12; 6,26; 17,6, 8; 23,17, 19; 27,7;
28,9; 31,5; 32,7; 36,29; 37, 18; 46,13, 18, 20; 48,8; 49,4; 51,31,
33, 46
a veni: inf. prez. 4,16; 40,4; 51,60
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 7,10
au venit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,16; 12,12; 13,22; 14,4; 19,14; 22,23;
27,3; 32,8; 36,14; 38,27; rezum. cap.40; 40,6, 8, 12, 13; 41,5;
43,7; 44,23; 46,21; 48,21; 50,27, 31; 51,2, 51, 56
veniþi: imper ativ 2.pl. 12,9; 18,18; 35,11; 48,2; 49,14; 50,26;
51,10, 50
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,3; 39,1; 41,1; 47,5; 51,13; 52,4, 12
vei v eni: ind. viit.I. 2.sg. 20,6; 51,61

(a se) VESELI: v. IV
au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 20,15
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 31,13
voiu v eseli: ind. viit.I. 1.sg. 31,13
(Mã) voiu v eseli: ind. viit.I. 1.sg. 32,41
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.pl. 41,13
VESELIE: s.f.
veseliei: sg. gen. 7,34
veseliia: sg. ac. 15,16
veseliii: sg. gen. 16,9; 25,10; 33,11
veselie: sg. ac. 31,7; 49,25
veselia: sg. nom. 48,33
VES TE: s.f.
veas tea: sg. ac. 6,24; 37,4; 50,43
veas te: sg. ac., în loc. adv. fãrã veaste „pe neaºteptate” 18,7
(a se) VESTI: v. IV
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 4,15; rezum. cap.7; rezum.
cap.25; rezum. cap.27; r ezum. cap.35; rezum. cap.36; 42,20;
rezum. cap.44; rezum. cap.46; 51,31
ves tiþi: imper ativ 2.pl. 4,5; 5,20; 31,10; 46,14; 48,4, 20; 50,2, 29;
51,27
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.18; rezum.
cap.47; rezum. cap.49
sã vesteascã: con j. prez. 3.sg./pl. 9,12; 42,3; 50,28; 51,31
ves tind: gerunziu rezum. cap.15; rezum. cap.16; 36,29
vei vesti: ind. viit.I. 2.sg. 16,10
(sã) vestesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.17; rezum. cap.51
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 20,15; 36,13, 20; 47,7
a vesti: inf. prez. rezum. cap.28
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. 33,3; 38,15
sã vestiþi: conj. prez. 2.pl. 34,15, 17
ves tesc: ind. prez. 1.sg. 34,17
sã vestim: con j. prez. 1.pl. 36,16; 51,10
am vestit : ind. pf.c. 1.sg. 42,21
VESTIRE: s.f.
ves tirea: sg. nom. rezum. cap.18
VEªMÂNT: s.n.; var.
vejmintele: pl. ac. 36,24; 52,33
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã; (Înv. ºi rar)
VEACINIC, -Ã
veacinicã: f. sg. nom./ac. 5,22; 18, 16; 20,11, 17; 23,40; 31,3;
32,40; 50,5
veacinic: m./n. sg. nom./ac. 10, 10; 51,39, 57
veacinica: adj. antep. f. sg. nom./ac. rezum.cap.23; 51,62
veacinice: f. pl. ac. 25,9, 12; 49,13
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(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(s-)au veºtezit : ind. pf.c. 3.sg. 51,56
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. rezum. cap.2; 21,8; 52,33, 34
viaþa: sg. ac. 8,3
VICLENEªTE: adv.
vicleneaºte: 6,28; rezum. cap.9; 9,4; rezum. cap.48; 48,10
VICLEªUG: s.n.
vicleºugului: sg. dat. rezum. cap.6
vicleºug: sg. ac. 6,13; 9,6, 8; r ezum. cap.41
VIE: s.f.
vie: sg. ac. 2,21; 6,9; 35,9
vie: sg. voc. 2,21
viia: sg. nom./ac. 5,17; 12,10; 48,32
via: sg. ac. rezum. cap.12
vii: pl. ac. 31,5; 35,7; 39,10; rezum. cap.52; 52,16
viile: pl. nom. 32,15
VIFOR: s.n.
viforul: sg. nom./ac. 4, 13; 23,19; 30,23
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoare: f. sg. ac. rezum. cap.3
viitoarea: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.6
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 13,12; 23,9; 31,12; 35,2; 35,5, 6, 8, 14; 40,12
vinul: sg. ac. 25,15; 48,33; 51,7
(a se) VINCE: v. III (Înv.) „a învinge”
vinsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 50,2
(a se) VINDE: v. III
(s-)au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 34,14

PROROCIIA IEREMIII
VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. ac. 8,13
viþa: sg. ac. 22,4
VIÞEL: s.m.
viþel: sg. ac. 34,18
viþelului: sg. gen. 34,19
viþei: pl. ac. 46,2 1; 52,20
viþeii: pl. ac. 50,11
VIU, VIE: adj./s.
vie: adj. f. sg. gen. (cu des. -e) 2,13
viu: adj. m./n. sg. nom./gen. 4,2; 5,2; 10,10; 12,16; 16,14, 15;
22,2 4; 23,7, 8, 36; 38,2, 16, 17, 20; 46,18
vii: ad j. f. pl. gen. 17,13
(celor) vii: s.m. pl. gen. 11,19
(cei) vii: s.m. pl. ac. rezum. cap.16
(a) VOI: v. IV
voiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în loc. adv . fãrã voia (lui Dumnezeu) „împotriva
voinþei (lui Dumnezeu)” rezum. cap.23
VOIEVOD: s.m.; var. (În v. ºi pop.) VOIVOD
voivozii: pl. nom. 39,3; 41,13
voivodul: sg. nom. 39,9; 52,19
voievodul: sg. nom./ac. 39,10, 13; 40,1, 2, 5; 4 1,10; 43,6; 52,12,
14, 24, 26, 30
voievodului: sg. dat. 39,11
voievozii: pl. nom./ac. 40,7, 13; rezum. cap.41; 41,11, 16; 42,1,
8; 43,4, 5
VOLBURÃ: s.f.
volbura: sg. nom./ac. 23,19; 30,23
volburã: sg. nom. 25,32

(a se) VINDECA: v. I
voiu vindeca: ind. viit.I. 1.sg. 3,22; 30,17; 33,6
vindeca: ind. imp. 3.pl. 8,11
a (sã) vindeca: inf. prez. 15,18
vindecã: imperativ 2.sg. 17, 14
(mã) voiu vindeca: ind. viit.I. 1.sg. 17,14
(s-)ar vindeca: cond. pf. 3.sg. 51,8
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. 51,9

VORBÃ: s.f.
vorba: sg. ac. rezum. cap.38

VINDECARE: s.f.
vindecar e: sg. nom. 14,19; 46,11

VRÃJITORIE: s.f.
vrãjitorie: sg. ac. 14, 14

VINOVAT, -Ã: s.
vino vatã:sg. ac. 49,12

VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºi: pl. ac. rezum. cap.8
vrãjmaºii: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 48,5; 50,7

VIS: s.n.
visurile: pl. ac. 23,27; 29,8
vis: sg. ac. 23,28
visul: sg. ac. 23,28
visuri: pl. ac. 27,9
(a) VISA: v. I
visat-am: ind. pf.c. 1.sg. 23,25
visazã: ind. prez. 3.pl. 23,32
visaþ: ind. prez. 2.pl. 29,8
VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 10,13; 20,5; 48,7; 50,37; 51,16
vistieriilor: pl. gen. 35,2
vistieriia: sg. ac. 35,4; 36,10, 12; 36,21
vistierie: sg. ac. 36,20
vistierii: pl. ac. 51,13

VORIFTH: s.m. (cf. supra IARBÃ)
vorif thului: sg. gen., în sintagma iarba vorif thului 2,22
VRÃJITOR, -TOARE: s.m./f.
vrãjitorii: s.m. pl. nom./ac. 27,9; 29,8; 50,36

(a) VREA: v. II
vr eai: ind. prez. 2.sg. 2,18; 14,9
vr eaþi: ind. prez. 2.pl. 2,29
ai vr ut : ind. pf.c. 2.sg. 3,3
au vr ut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,3; rezum. cap.6; rezum. cap.8;
8,5; 9,6; 11,10; rezum. cap.15; 15,18; rezum. cap.25; rezum.
cap.40
vr eau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11; 13,10; 23,27; 50,33
vrând: gerunziu rezum.cap.23
or vrea: ind. viit.I. 3.pl. 25,28
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.27
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 27,13; 39,12; rezum. cap.40
vr ea: ind. prez. 3.sg./pl. 31,15; 32,33
vei vrea: ind. viit.I. 2.g. 38,21
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 42,22
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ZDROBIT, -Ã: adj.
zdr obit: m. sg. nom. 22,28

VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnic: n. sg. nom. 10,15
vreadnice: n. pl. nom. 51,18

ZGÃU: s.n.
zgãu: sg. ac. 1,5; 20,17, 18
zgãul: sg. nom. 20,17

VREDNICIE: s.f. (Înv.) „merit”
vredniciia: sg. ac. rezum. cap.18
vrednicie: sg. ac. rezum. cap.31
VREME: s.f.
vreamea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,27, 28; 3,17; 4,11; 6,15;
8,1, 7, 15; 10,15; 11,12, 14; 14,19; 17,8; 18,23; 20,16; 2 7,7; 30,7;
31,1, 5; 33,15; 44,18; 46,17, 21; 49,8; 50,4, 16, 20, 2 7, 31; 51,6,
18, 33
vreame: sg. ac. 2,17; 14,8; 15, 11;
vreame: sg. ac., în sint agma zmochinele cele dintâie vreame
„primele smochine”, „smochine timpurii” 24,2
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea sa „la timp”, „în momentul
optim” 5,24; 33,20
VRERE: s.f.
vrerile: pl. ac., în loc. adv. întru vrerile (sale) „dupã propria dorinþã”
7,24
VULTUR: s.m.
vulturul: sg. nom. 8,7
Z
ZADAR: s.n.
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar „zadar nic”, „degeaba” (cf. lat.
frustra) 2,30; 4,30; 6,29;r ezum. cap.7; rezum. cap.11; 22,13; 46,11
ZALUDA: adv.
zaluda: (cf. lat. frustra „în zadar”) 18,15
(a) ZÃCEA: v. II
vor zãcea: ind. pf.c. 3.pl. 25,33
ZÃDUF: s.n.; var. (În v. ºi reg.) ZÃDUH
zãduhul: sg. nom.17,8
zãduf: sg. ac. 36,30
ZÃMISLIRE: s.f.
zãmislire: sg. nom. 20,17
(a) ZBURA: v. I
va zbura: ind. viit.I. 3.sg. 48,40; 49,22
ZBURÃT OR, -TOARE: adj./s.
zburãtoriul: s.m. sg. nom. 4,25
(cea) zburãtoare: s.f. sg. nom. 12,4
(a) ZDR OBI: v. IV
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 2,37
zdrobitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 5,3
zdrobeaºte: imper ativ 2.sg. 17,18
voiu zdr obi: ind. viit.I. 1.sg. 19,11; 28,4; 51,20
(sã) zdrobeaºte: ind. prez. 3.sg. 19, 11
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,20; 48,25; 50,23; 51,8
zdrobeaºte: ind. prez. 3.sg. 23,29
zdrobit-am: ind. pf.c. 1.sg. 28,2
ai zdrobit: ind. pf.c. 2.sg. 28,13
zdrobitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 48,4; 51,30
vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 48,12
zdrobeºti: ind. pr ez. 2.sg. 51,20
ZDROBIRE: s.f.
zdrobire: sg. nom./ac. 4,6, 20; 17,18; 48,3; 50,22; 51,5 4
zdrobirea: sg. ac. 6,14; 8,11; 30,15

ZI: s.f./adv.
zilele: s. pl. ac. 1,2, 3; 3,6, 16, 18; 5,18; 16,9; 20,18; 22,30; 23,6,
20; 25,34; 26,18; 30,24; 31,29, 33; 33,15, 16; 35,1; 36,2; 46,26;
48,47; 49,39; 50,4, 20
zile: s. pl. nom./ac. 2,32; 6,11; 7,32; 9,25; 13,6; 16,14; 19,6; 23,5,
7; 28,3, 11; 30,3; 31,27, 31, 38; 32,14; 33,14; 35,7; rezum. cap.37,
37,15; 42,7; 48,12; 49,2; 51,47, 52
zi: s. sg. nom./ac. 3,25; 16,19; 17,17, 18; 20,3; 33,20, 25; 36,6;
41,4
zioa: s. sg. nom./ac. 4,9; 6,4; 7,22, 25; 8,12; 11,4, 5, 7, rezum.
cap.12; 12,3; 17,16, 21, 22, 24, 27; 18,17; rezum. cap.20; 20,7,
8, 14; 25,3, 18, 33; 27,22; 30,7, 8; 31,6, 32; 32,20, 31; 33,20;
34,13; 35,14; 36,2; 38,28; 39,10, 16, 17; 4 4,6, 10, 22, 23; 46,10,
21; 48,41; 49,22, 26; 50,27, 30, 31; 51,2; 52,11, 3 4
zioa: s. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea/nopat ea ºi zioa
„continuu” 9,1; 14,17; 16,13
zio: s. sg. nom. 15,9
zilelor: s. pl. gen. 17,11
zilii: s. sg. gen. 31,35; 47,4
zilele: s. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele „foar te des”, „mereu”
31,36; 32,39; 33,18; 35,7, 8, 19; 52,33, 34
zi: s. sg. ac., în loc. adv. pe zi „zilnic” 37,20
zilele: s. pl. ac., în loc. adv. pre toate zilele „zilnic” 52,34
zioa: adv. 7,25; 36,30
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,4, 11, 13; 2,1, 2, 27; 4,10; 6,14; 7,1, 4, 23; 8,6,
11; 11,1, 4, 6, 19; 13,3, 8; 14,15; 16,1; 18,1, 5, 11; 20,15; 21,1;
23,25, 33, 38; 24,4; 25,2; 26,1, 8, 9, 11, 12, 18; 27,1, 12, 16;
28,1, 11, 12; 29,3, 25, 28, 30, 31; 30,1, 2; 31,34; 32,3, 6, 7, 13,
16, 26; 33,1, 19, 23, 24; 34,1, 12, 13; 35,1, 6, 12, 15; 36,1, 5, 14,
17, 2 7, 29; 37,3, 5, 8, 12; 38,1, 8, 10, 16; 39,11, 15, 16; 40,9;
42,14, 20; 43,2, 8; 44,1, 4, 15, 20, 25; 45,1; 49,34
am zis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,6, 11, 13; 3,7, 19; 4,10; 5,4; 10,19;
11,5, 7; 14, 13; 20,9; 22,21; 24,3; 35,5, 11; 40,12
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 9, 12, 14; 2,6, 8, 31; 3,6, 11; 5,12,
24; 6,16, 17; 9,13; 11,6, 9; 12,4; 13,6; 14, 11, 14; 15,1; rezum.
cap.18; 18,12, 18; 19,14; 20,3; 21,3; 23,25; 24,3; 26,12, 16, 17;
26,18; 28,5, 6, 11, 15; 32,6, 8; 35,18; 36,15, 16, 18, 19, 25;
37,16, 17; 38,4, 5, 1 2, 14, 15, 19, 24; 40,2, 14, 15, 16; 41,6, 8;
42,2, 4, 5, 9; 43,2; 4 4,20, 24; 48,8; 50,7; 51,61
sã zici: conj. prez. 2.sg. 1,7
zice: ind. prez. 3.sg. 1,8, 15, 19; 2,2, 3, 5, 9, 12, 19, 22, 29; 3,1,
10, 12, 13, 14, 16, 20; 4,1, 3, 9, 17, 27; 5,2, 9, 11, 14, 15, 18, 20,
22, 29;6,6, 9, 12, 15, 16, 21, 22; 7,3, 11, 13, 19, 20, 21, 30, 32;
8,1, 3, 4, 12, 13, 17; rezum. cap.9; 9,3, 6, 7, 9, 15, 17, 22, 23, 24,
25; 10,2, 1 8; 11,3, 11, 21, 22; 1 2,14, 17; 13,1, 9, 11, 12, 13, 14,
25; 14,10, 15; rezum. cap.15; 15,2, 3, 6, 9, 11, 19, 20; 16,3, 5, 9,
11; 16,14, 16; 17,5, 19, 21, 24; 18,6, 11, 13; 19,1, 3, 6, 11, 12, 15;
20,4; 21,4, 7, 8, 10, 12, 13, 14; 22,1, 3, 5, 6, 11, 14, 16, 18, 24,
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THRENI
Adec@ tânguirile lui Ieremie prorocului.
{i au fost dup@ ce în robie au c@zut Israil }i Ierusalimul s-au pustiit. {ezut-au Ieremie
prorocul plângând }i s-au jeluit cu aceast@ tânguire spre Ierusalim }i , cu amar suflet
suspinând }i v@ietându-s@, au zis:

Cap 1
1.

Alef
n ce chip }eade sângur@ cetatea cea plin@ de norod! F@cutu-s-au ca o
v@duv@ doamna limbilor; c@peteniia împ@r@]iilor au c@zut supt d@jduire.

Veth
2. *Plângând au plâns noaptea }i lacr@mile ei în f@lcile ei. Nu iaste cine s@ o mâng@ie
dintru to]i iubi]ii ei. To]i priiatinii ei o au urgisit }i i s-au f@cut nepriiatini.
461r

Ghimel
3. Mutatu-s-au Iuda pentru n@cazul }i mul]imea || robiei. L@cuit-au între limbi, nici au
aflat odihn@. To]i cei ce o gonea o au apucat între strâmturi.
Doleath
4. Uli]ele Sionului s@ jeluiesc, c@ci c@ nu sânt carii s@ vie la praznic. Toate por]ile ei sânt
strâcate, preo]ii ei suspinând, fecioarele ei ponosite }i ea-i împresorat@ de am@r@ciune.
He
5. F@cutu-s-au vr@jma}ii ei în cap, nepriiatinii ei s-au îmbog@]it, c@ Domnul au gr@it
asupra ei pentru mul]imea nedrept@]ilor ei. Mititeii ei s-au dus spre robie înaintea fea]ii
celui ce-i n@c@jiia.
Vau
6. {i au ie}it de la fata Sionului toat@ podoaba ei. F@cutu-s-au c@peteniile ei ca berbecii
ce nu afl@ p@}une }i s-au dus f@r@ t@rie înaintea fea]ii celui ce-i urma.
Zain
7. Adusu-}-au aminte Ierusalimul de zilele n@cazului s@u }i de nelegiuirea tuturor celor
dorite ale sale, care avusease din vechile zile, când c@dea norodul ei în mâna vr@jma}ului
}i nu era ajutoriu. V@zutu-o-au vr@jma}ii }i au batjocorit sâmbetele ei.
Heth
8. P@cat au p@c@tuit Ierusalimul, pentru aceaea nestatornic@ s-au f@cut. To]i cei ce o
sl@viia o au urgisit, c@ci c@ au v@zut ocara ei. Iar@ ea suspinând s-au întors înd@r@pt.
Theeth
9. Gunoaiele ei în picioarele ei, nici }-au adus aminte de sfâr}itul s@u. Pusu-s-au jos
foarte, neavând mâng@ietoriu: „Vezi, Doamne, n@cazul mieu, c@ s-au r@dicat neprietinul!”

461v

Iod
10. Mâna sa o au tremis vr@jma}ul la toate ceale dorite ale ei. C@ au v@zut limbile întrate
în sfin]itoriul s@u, de carele porunci|se}i s@ nu între în bisearica Ta.
Caf
11. Tot norodul ei suspinând }i c@utând pâine. Dat-au toate ceale scumpe pe bucate,
a-}i stâmp@ra sufletul. Vezi, Doamne, }i socotea}te, c@ m-am f@cut tic@loas@!
Lamed
12. O, voi to]i carii treace]i pre cale, lua]i aminte }i vede]i de iaste dureare ca durearea
mea; c@ci c@ m-au cules precum au gr@it Domnul în zioa mâniii iu]imei Sale.
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Mem
13. Dintru în@l]ime au tremis foc în oasele meale }i m-au deprins. Întins-au curs@ picioarelor
meale, întorsu-m-au înd@r@pt. Pusu-m-au pustiit@, toat@ zioa de m@hnire împilat@.
Nun
14. Priveghiiat-au jugul nedrept@]ilor meale. În mânile lui s-au înv@luit }i s-au pus în
grumazul mieu. Sl@bit-au putearea mea, datu-m-au Domnul în mâna din carea nu m@
voiu putea scula.
Sameh
15. Dep@rtat-au pre to]i m@ri]ii miei Domnul, din mijlocul mieu. Chemat-au asupra mea
vreame, ca s@ zdrobeasc@ pre ale}ii miei. Teasc au c@lcat Domnul fecioarei featei Iudei.

* Ieremie 14, 17.

Ain
16. *Pentru aceaea, eu plângând }i ochiului mieu izvorând ape. C@ s-au dep@rtat de la
mine m@ng@ietoriul, care ar întoarce sufletul mieu. F@cutu-s-au fiii miei pierdu]i, c@ci c@
m-au biruit nepriiatinul.
Fe
17. Întins-au Sionul mânile sale, nu e cine s@ o mâng@ie. Poruncit-au Domnul asupra
lui Iacov; împrejurul lui, vr@jma}ii lui. F@cutu-s-au Ierusalimul ca cea pâng@rit@ de ale lunii
Ms 20
|| între dân}ii.
1r
Sade
18. Drept e Domnul, c@ gura Lui spre mânie o am chemat. Auzi]i, rogu-v@, toate noroadele,
}i vede]i durearea mea: fecioarele meale }i tinerii miei s-au dus spre robie !
Cof
19. Chemat-am priiatinii miei, }i aceia m-au înceluit. Preo]ii miei }i b@trânii miei în cetate
s-au sfâr}it, c@ au cercat }ie} bucat@, s@ st@mpere sufletul s@u.
Res
20. Vezi, Doamne, c@ m@ n@c@jesc! Turburatu-s-au pântecele mieu, surpatu-s-au inima
mea întru mine îns@mi, c@ de am@r@ciune sânt plin@. Afar@ m-au omorât sabiia, }i în cas@
moartea aseaminea iaste.
Sin
21. Auzit-au c@ eu suspin }i nu iaste cine s@ m@ mâng@ie. To]i nepriiatinii miei au auzit
r@ul mieu, veselitu-s-au, c@ci c@ Tu ai f@cut. Adus-ai zioa mâng@ierii }i vor fi aseaminea mie.
Thau
22. S@ între toat@ r@otatea lor înaintea Ta }i-i culeage pre dân}ii precum m-ai cules pre
mine pentru toate nedrept@]ile meale. C@ multe sânt suspinurile meale }i inima mea m@hnit@.
Cap 2
1.

Alef
n ce chip au acoperit cu cea]@, întru iu]imea Sa, Domnul fata Sionului!
Lep@dat-au din ceriu pre p@mânt cinstita lui Israil }i nu {-au adus aminte de
a}ternutul picioarelor Sale în zioa iu]imii Sale.

Veth
2. Surupat-au Domnul, nici au iertat, toate ceale înfrâms@]ate a lui Iacov. Strâcat-au
întru iu]imea Sa t@riile featei Iudei }i le-au oborât pre p@mânt. Pâng@rit-au împ@r@]ia
}i c@peteniile ei.
Ghimel
3. Frânt-au întru mâniia iu]imii Sale tot norodul lui Israil. Întors-au înd@r@pt dreapta Sa
de c@tr@ | fa]a nepriiatinului. {i au aprins în Iacov ca o par@ de foc ce mistuia}te prinprejur. 1v
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Daleth
4. Încordat-au arcul S@u ca neprietinul, înt@rit-au dreapta Sa ca vr@jma}ul }i au ucis tot
ce era frumos a s@ vedea în cortul featii Sionului, v@rsat-au ca focul urgia Sa.
He
5. F@cutu-s-au Domnul ca un neprietin, surpat-au pre Israil, surpat-au toate }an]urile
ei, r@sipit-au înt@ririle ei }i au plinit în fata Iudii pre cel smerit }i pre cea smerit@.
Vau
6. {i au r@sipit ca o gredin@ }atra sa, pr@p@dit-au cortul s@u. Uit@rii au dat Domnul în
Sion praznicul }i sâmb@ta }i spre ocar@ }i spre urgiia iu]imii Sale, pre împ@ratul }i preotul.
Zai
7. Lep@dat-au Domnul oltariul S@u, bl@stemat-au sfin]eniia Sa ; dat-au în mâna
nepriiatinului zidurile turnurilor ei. Glas au dat în casa Domnului, ca în zioa de praznic.
Heth
8. Gândit-au Domnul a r@sipi zidul featii Sionului. Întins-au funea Sa }i n-au întors mâna
Sa de c@tr@ pierdere. {i s-au jelit zidul dinnafar@ }i zidul a}ijderea s-au r@sipit.
Theth
9. Împilate sânt la p@mânt por]ile ei, pierdut-au }i au zdrobit r@teazele ei, pre împ@ratul
ei }i c@peteniile ei întru neamuri. Nu e leage }i prorocii ei n-au aflat vedenie de la Domnul.
Iod
10. {ezut-au pre p@mânt, t@cut-au ceale b@trâne featele Sionului. Pr@s@rat-au cu cenu}e
capetele sale, încinsu-s-au cu t@rsini, plecat-au la p@mânt capetele sale fecioarele Ierusalimului.
Caf
11. Sc@zut-au de lacr@mi ochii miei, turburatu-s-au ceale dinl@untru ale meale. V@rsatu-s-au
pre p@mânt hicatul mieu, pentru zdrobirea featii norodului mieu, când sc@dea pruncul }i cel
ce suge în uli]ele târgului.

2r

Lamed
12. Maicelor sale au zis: „Unde e grâul }i vinul?” când sl@bea ca ni}te r@ni]i în uli]ele
cet@]ii, când || î}i aburea sufletele sale în sânul maicelor sale.
Mem
13. Cui te voiu as@m@na sau cui te voiu închipui, fata Ierusalimului? Cu cine te voiu
m@sura }i te voiu mâng@ia, fecioar@, fata Sionului? C@ mare e ca marea zdrobirea ta. Cine
te va vindeca?
Nun
14. Prorocii t@i au v@zut ]ie cele mincinoase }i bolunde, nici descoperea nedreptatea ta,
ca s@ te cheme la poc@in]@. {i ]-au v@zut ]ie priimiri mincinoase }i lep@d@ri.
Sameh
15. Plesnit-au ]ie cu mânile to]i cei ce trecea pre cale. {uierat-au }i au cl@tit cu capul
s@u de fa]a Ierusalimului, zicând: „Au aceasta e cetatea podoabei cei des@vâr}it, bucuriia
a tot p@mântul?”
Fe
16. De}chis-au asupra ta gura sa to]i neprietenii t@i. {uierat-au }i au scr@}nit cu din]ii }i
au zis: „Îmbuca-o-vom. Iat@, aceasta e zioa carea o a}teptam; aflatu-o-am, v@zutu-o-am”.
Ain
17. *F@cut-au Domnul ceale ce au gândit, plinit-au cuvântul S@u, care-l poruncise din *Preo]i 26, 14.
zilele de demult. Strâcat-au }i n-au iertat }i au veselit de tine pre nepriiatinul }i au în@l]at 2 Leage 28, 15.
cornul vr@jma}ilor t@i.
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Sade
18. Strâgat-au inima lor c@tr@ Domnul, preste zidurile featii Sionului: *„Scoate, ca o
r@pejune lacr@mi, zioa }i noaptea! Nu-]i da odihn@, nici tac@ geana ochiului t@u!”
Cof
19. Scoal@, laud@ noaptea în începutul str@jilor, vars@ ca apa inima ta întru vedearea
Domnului. R@dic@ c@tr@ El mânile tale pentru sufletul mâtiteilor t@i, carii n-au sl@bit de
foame în capul tuturor uli]elor.
Reas
20. Vezi, Doamne, }i socotea}te pre cine ai cules a}ea! Au doar@ vor mânca muierile rodul
s@u, pre cei mititei de c@te o palm@? Deac@ s@ ucide în jârtvelnicul Domnului preotul }i prorocul?
Sin
21. Z@cut-au pre p@mânt afar@ pruncul }i b@trânul. Fecioarele meale }i tinerii miei au
c@zut de sabie. Omorâtu-i-ai în zioa iu]imii Tale. Lovit-ai }i n-ai miluit. |
2v
Thau
22. Chemat-ai ca la zi de praznic pre cei ce m-ar înfrico}a dinprejur }i n-au fost în zioa
iu]imii Domnului cine s@ scape }i s@ s@ lase. Pre carii i-am crescut }i i-am hr@nit, nepriiatinul
mieu i-au mistuit.
Cap 3
1.

Alef
u, omul cel ce v@z s@r@ciia mea în varga urgiii lui.

Alef
2. Pre mine m-au mânat }i m-au adus întru întunearec, }i nu în lumin@.
Alef
3. Numai în mine au întors }i iar@ au întors mâna Sa toat@ zioa.
Veth
4. Veache ai f@cut piialea }i trupul mieu l-au zdrobit cu oasele meale.
Veth
5. Zidit-au împrejurul mieu }i m-au încunjurat cu fiare }i cu osteaneal@.
Veth
6. În ceale întunecoase m-au a}ezat ca pre mor]ii veacului.
Ghimel
7. Zidit-au împrejur asupra mea, s@ nu ies. Îngreoiat-au obezile meale.
Ghimel
8. Ci }i când voiu chema }i m@ voiu ruga, lep@dat-au rug@ciunea mea.
Ghimel
9. Închis-au c@ile meale cu pietri cioplite; c@r@rile meale le-au r@sturnat.
Daleth
10. Urs ce pândea}te s-au f@cut mie, leu într-ascunsuri.
Daleth
11. C@r@rile meale le-au r@sturnat }i pre mine m-au frâmt; pusu-m-au pustiit@.
Daleth
12. Încordat-au arcul s@u }i m-au pus ca un s@mn la s@geat@.
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13. Trimis-au în r@runchii miei pre featele tulbei Sale.
He
14. F@cutu-m-am de râs a tot norodului mieu, cântecul lor toat@ zioa.
He
15. Împlutu-m-au de am@r@ciune }i m-au îmb@tat cu pelin.
Vau
16. {i mi-au frânt la num@r din]ii, hr@nitu-m-au cu cenu}e.
Vau
17. {i s-au lep@dat de c@tr@ pace sufletul mieu, uitatu-m-am de ceale bune.
Vau
18. {i am zis: „Perit-au sfâr}itul mieu }i n@deajdea mea de la Domnul”. ||
3r

Zain
19. Adu-]i aminte de s@r@ciia }i de treacerea mea, de pelin }i de fiere.
Zain
20. Cu mintea îm voiu aduce aminte }i va sl@bi întru mine duhul mieu.
Zain
21. Aceastea socotindu-le întru inima mea, pentru aceaea voiu n@d@jdui.
Heth
22. Milele Domnului, c@ nu ne-am sfâr}it, c@ n-au sc@zut milele Lui.
Heth
23. Cunoscut-am diminea]@, mult@ e credin]a ta.
Heth
24. „Partea mea e Domnul – zis-au sufletul mieu –, pentru aceaea îl voiu a}tepta”.
Theth
25. Bun e Domnul celor ce n@d@jduiesc într-însul, sufletului celui ce-L caut@.
Theth
26. Bine e a a}tepta cu t@ceare mântuirea lui Dumnezeu.
Theth
27. Bine e omului când va purta jugul din tinerea]ele sale.
Iod
28. {edea-va sângur }i va t@cea, c@ au r@dicat preste sine.
Iod
29. Pune-va în pulbere gura sa, de cumva va fi n@deajde.
Iod
30. Da-va celui ce-l lovea}te falca, s@tura-s@-va de oc@ri.
Caf
31. C@ nu va goni în veac Domnul.
Caf
32. C@ de au lep@dat, va }i milui dup@ mul]imea milelor Sale.
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Caf
33. C@ n-au smerit din inim@ }i au lep@dat pre fiii omene}ti,
Lamed
34. Ca s@ zdrobeasc@ supt picioarele Sale pre to]i lega]ii p@mântului,
Lamed
35. S@ s@ abat@ de judecata omului în vedearea fea]ii Celui Preaînalt.
Lamed
36. S@ r@zvr@teasc@ pre om întru judecata sa, Domnul n-au cunoscut.

*Amos 3, 6.

Mem
37. *Cine iaste acesta, care au zis: „Fie!”, neporuncind Domnul? |
Mem
38. Din gura Celui Preaînalt nu vor ie}i nici reale, nici bune.
Mem
39. Ce au murmurat omul tr@ind, b@rbatul pentru p@catele sale?
Nun
40. S@ cercet@m c@ile noastre }i s@ c@ut@m }i s@ ne întoarcem la Domnul!
Nun
41. S@ r@dic@m inimile noastre cu mânile c@tr@ Domnul, spre ceriuri!
Nun
42. Noi nedrept am lucrat }i spre mânie Te-am chemat. Pentru aceaea nu Te putem ruga.
Sameh
43. Acoperit-ai întru iu]ime }i ne-ai lovit. Ucis-ai, nici iertat.
Sameh
44. Pus-ai nor [ie, s@ nu treac@ rug@ciunea.
Sameh
45. Dezr@d@cinare }i lep@dare m-ai pus în mijlocul noroadelor.
Fe
46. De}chis-au asupra noastr@ gura sa to]i neprietinii.
Fe
47. Înfrico}are }i curs@ f@cutu-s-au noao prorociia }i zdrobirea.
Fe
48. Împ@r]iri de ap@ au scos ochiul mieu, întru zdrobirea featii norodului mieu.
Ain
49. Ochiul mieu s-au n@c@jit, nici au t@cut, c@ci c@ nu era odihn@,
Ain
50. Pân@ ce s-au uitat }i au v@zut Domnul din ceriuri.
Ain
51. Ochiul au pr@dat pre sufletul mieu întru toate featele cet@]ii meale.
Sade
52. Cu vânatul m-au prins ca pre o pasere nepriiatinii miei în zaludu.
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Sade
53. C@zut-au în lac via]a mea }i au pus piatr@ preste mine.
Sade
54. V@rsatu-s-au ape preste capul mieu. Zis-am: „Perit-am!”
Cof
55. Chemat-am numele T@u, Doamne, din lacul cel mai de pre urm@. ||
4r

Cof
56. Glasul mieu ai auzit. Nu întoarce ureachea Ta de c@tr@ suspinul mieu }i de câtr@ strig@ri!
Cof
57. Apropiiatu-Te-ai în zi, când Te-am chemat. Zis-ai: „Nu te teame!”
Res
58. Judecat-ai, Doamne, pricina inimii meale, r@scump@r@toriul vie]ii meale.
Res
59. V@zut-ai, Doamne, nedreptatea lor asupra mea. Judec@ judecata mea!
Res
60. V@zut-ai toat@ iu]imea, toate cugetele lor asupra mea.
Sin
61. Auzit-ai ocara lor, Doamne, toate gândurile lor asupra mea.
Sin
62. Buzele celor ce s@ scoal@ asupra mea }i cugetele lor asupra mea toat@ zioa.
Sin
63. Vezi }edearea lor }i scularea lor, eu sânt psalmul lor.
Thau
64. R@spl@ti-vei lui împrumutul, Doamne, dup@ lucrul mânilor sale.
Thau
65. Da-vei lor pav@za inimii, osteneala Ta.
Thau
66. Goni-i-vei în iu]ime }i-i vei zdrobi supt ceriuri, Doamne.
Cap 4
1.

Alef
um s-au întunecat aurul, schimbatu-s-au fa]a cea bun@, r@sipitu-s-au pietrile
jirtvealnicului în capul a toat@ uli]a.

Veth
2. Fiii Sionului cei cinsti]i }i împodobi]i cu aur ales, cum s-au socotit, între vase de lut,
lucru de mânile olariului?
Ghimel
3. Ci }i dracii golit-au ]â]a, aplecat-au c@]@ii s@i; fata norodului mieu cea nemilostiv@,
ca o strutie în pustie.
Daleth
4. Lipitu-s-au limba sug@toriului de gâtlegiul lui întru seate; pruncii au cerut pâine }i nu
era cine s@ le frâng@. |
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He
5. Cei ce s@ hr@nea desf@tat au perit în uli]e; cei ce s@ doiciia în ur}inice au îmbr@]i}at
gunoaiele.

*Facer. 19, 24.

Vau
6. {i mai mare s-au f@cut nedreptatea featii norodului mieu decât p@catul sodomleanilor,
*carea s-au surpat într-o cirt@ }i n-au prins într-însa mânile.
Zain
7. Mai albi sânt nazarineanii ei decât neaoa, mai neatezi decât laptele, mai rumeni decât
osul vechiul de elefant, decât zanfirul mai frumo}i.
Heth
8. Negritu-s-au mai presus decât c@rbunii fa]a lor }i n-au fost cunoscu]i în uli]e.
Lipitu-s-au pielea lor de oase, uscat@ e }i f@cut@ ca lemnul.
Theth
9. Mai bine au fost celor uci}i de sabie decât celor omorâ]i de foame, c@ ace}tia s-au
ve}tezit mistui]i de nerodirea p@mântului.
Iod
10. Mânile muierilor celor miloase au copt pre fiii s@i. F@cutu-s-au mâncarea lor întru
zdrobirea featii norodului mieu.
Caf
11. Plinit-au Domnul iu]imea Sa, v@rsat-au mâniia urgiii Sale }i au aprins foc în Sion }i
au îmbucat temeliile ei.
Lamed
12. N-au crezut împ@ra]ii p@mântului }i to]i l@cuitorii lumii c@ va întra vr@jma}ul }i
neprietinul prin por]ile Ierusalimului,
Mem
13. Pentru p@catele prorocilor ei }i nedrept@]ile preo]ilor ei, carii au v@rsat în mijlocul
ei sângele celor drep]i.
Nun
14. R@t@cit-au orbii în uli]e, pâng@ritu-s-au în sânge, }i când nu putea au ]inut primurile sale.
Sameh
15. „Dep@rta]i-v@ cei pâng@ri]i!”, au strâgat lor. „Dep@rta]i-v@, duce]i-v@, s@ nu atinge]i,
c@ au fost oc@râ]i!” {i, cl@tindu-s@, au zis între neamuri: „Nu va mai || adaoge a l@cui 5r
întru dân}ii!”
Fe
16. Fa]a Domnului i-au desp@r]it, nu va adaoge a s@ uita la ei. De fea]ele preo]ilor nu
s-au ru}inat, nici le-au fost mil@ de cei b@trâni.
Ain
17. Când înc@ stam, sc@zut-au ochii no}tri spre ajutoriul nostru cel de}ert, când priviam
uitându-ne la neamul care nu putea mântui.
Sad
18. Lunecat-au urmele noastre în calea uli]elor noastre, apropiiatu-s-au sfâr}itul nostru,
plinitu-s-au zilele noastre, c@ au venit sfâr}itul nostru.
Cof
19. Mai iu]i au fost gonitorii no}tri decât pajorile ceriului, preste mun]i ne-au gonit }i prin
pustie ne-au le}uit.
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Res
20. Duhul gurii noastre cel uns, Domnul s-au prins în uli]ele noastre; c@ruia am zis: „Supt
umbra ta vom tr@i în neamuri”.
Sin
21. Bucur@-te }i te veselea}te, fata Edomului, carea l@cuie}ti în p@mântul Hus! {i la tine
va agiunge p@harul, îmb@ta-te-vei }i te vei goli.
Thau
22. Plinitu-s-au nedreptatea ta, fata Sionului, nu va mai adaoge a te muta. Cercetat-au
nedreptatea ta, fata lui Edom, descoperit-au p@catele tale.

RUG~CIUNILE LUI IEREMIE PROROCULUI
Cap 5

5v

1.
du-[i aminte, Doamne, ce ni s-au întâmplat, uit@-te }i vezi ocara noastr@!
2.
Mo}tenirea noastr@ s-au întors la streini, casele noastre la cei de airi.
3.
S@raci ne-am f@cut f@r@ tat@, maicele noastre ca ni}te v@duve.
4. Apa noastr@ cu bani o am beut, leamnele noastre cu pre]u le-am c@}tigat.
5. Cerbicelor noastre am@nân]at, obosi]i fiind, nu ni s@ da odihn@. |
6. Eghiptului am dat mâna }i asirilor, ca s@ ne s@tur@m de pâine.
7. P@rin]ii no}tri au p@c@tuit }i nu sânt; }i noi nedreptatea lor o am purtat.
8. Slujile ne-au st@pânit. N-au fost cine s@ r@scumpere din mâna lor.
9. În sufletele noastre ne aduceam pâinea de c@tr@ fa]a sabiei în pustie.
10. Pielea noastr@ ca cuptoriul s-au uscat de c@tr@ fa]a vifoarelor foametei.
11. Muierile în Sion le-au smerit, }i fecioarele, în cet@]ile Iudei.
12. C@peteniile cu mâna s-au spânzurat; de fa]a b@trânilor nu s-au ru}inat.
13. Cu tinerii f@r@ ru}ine r@u s-au slujit, }i pruncii în lemn au c@zut.
14. Cei b@trâni au sl@bit din por]i, tinerii din hora cânt@re]ilor.
15. Sc@zut-au bucuria inimii noastre, întorsu-s-au spre jale hora noastr@.
16. C@zut-au cununa capului nostru; amar noao, c@ am p@c@tuit!
17. Pentru aceaea s-au m@hnit inima noastr@, pentru aceaea s-au întunecat ochii no}tri,
18. Pentru muntele Sionului, c@ au perit, vulpile au umblat într-însul.
19. Iar@ Tu, Doamne, în veac vei r@mânea, scaunul T@u în neam }i în neam.
20. C@ci în veac Te vei uita de noi? P@r@si-ne-vei pre noi întru lungime de zile?
21. Întoarce-ne pre noi, Doamne, c@tr@ Tine, }i ne vom întoarce! Înnoia}te zilele noastre
ca din început!
22. Ci, lep@dându-ne, ne-ai dep@rtat, mâniiatu-Te-ai foarte împrotiva noastr@!
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(a) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 2,3; 4,11

A

(a se) APROPIA: v. I
apropiiatu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,57
apropiiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,18

(a sã) ABATE: v. III
sã (sã) abatã: conj. prez. 3.sg. 3,35
(a) ABURI: v. IV
aburea: ind. imp. 3.pl. 2,12

(a) APUCA: v. I „a prinde”
au apucat: ind. pf.c. 3.pl. 1,3

(a) ACOPERI: v. IV
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
acoperit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,43

ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 2,4; 3,12
(a) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a) ASÃMÃNA „a asemui”; „a
compara”
voiu asãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 2,13

(a) ADÃUGA: v. I; var. (a) ADAOGE
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 4,15, 16, 22
(a-ºi) ADUCE: v. III
adusu(-º)-au: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. adusu-º-au aminte 1,7
(º-/ª-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 1,9; 2,1
adus-ai: ind. pf.c. 2.sg. 1,21
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
adu(-Þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-Þi aminte 3,19; 5,1
(îm) voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg., în loc.v. îm voiu aduce aminte 3,20
aduceam: ind. imp. 1.pl. 5,9
AFARÃ: adv.
afarã: 1,20; 2,21

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 1,20
aseaminea: prep. 1,21
ASIR: s.m. (etnonim) „asirian”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde se propune prima atestare la M. Eminescu, Poesii,
1895, considerându-se o creaþie personalã a poetului.
asirilor: pl. dat. 5,6;
(a) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a) STÂMPÃRA
a stâmpãra: inf. prez. 1,11
sã stãmpere: conj. prez. 3.pl. 1,19

(a) AFLA: v. I
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 2,9
aflã: ind. prez. 3.pl. 1,6
aflatu(-)-am: ind. prez. 1.pl. 2,16

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºea: 2,20

AIUREA: adv.; var. AIRE
airi: adv. în expr. de airi „din altã parte” 5,2

(a) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

(a) AJUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
va agiunge: ind. viit.I. 3.sg. 4,21

AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 2,8

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajutoriu: sg. nom. 1,7
ajutoriul: sg. ac. 4,17

(a) AªTEPTA: v. I
aºteptam: ind. imp. 1.pl. 2,16
voiu aºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 3,24
a aºtepta: inf. prez. 3,26

ALB, -Ã: adj.
albi: m. pl. nom. 4,7

AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. ac. 2,1

ALES, ALEASÃ: adj./s.
aleºii: s.m. pl. ac. 1,15
ales: adj. n. sg. ac. 4,2

(a) ATINGE: v. III
sã atingeþi: conj. prez. 2.pl. 4,15

AMAR, -Ã: adj./s.
amar: adj. n. sg. ac rezum. la cartea Threni
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 5,16

AUR: s.n.
aurul: sg. nom. 4,1
aur: sg. ac. 4,2

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 1,4, 20; 3,15

(a) AUZI: v. IV
auziþi: imperativ 2.pl. 1,18
auzit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,21
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 1,21
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 3,56
auzit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,61

AMENINÞAT: adv.; var. AMÃNÂNÞAT
amãnânþat: 5,5
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a-ºi)
ADUCE/(a) LUA

(a) AVEA: v. II
avusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg.1,7
neavând: gerunziu 1,9

APÃ: s.f.
ape: pl. nom. 1,16; 3,54
apa: sg. ac. 2,19; 5,4
apã: sg. ac. 3,48
(a) APLECA: v. I „a alãpta”, „a da sã sugã”
aplecat-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,3

B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 5,4
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INDICE
(a) BATJOC ORI: v. IV
au batjocorit : ind. pf.c. 3.pl. 1,7
BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. nom. 3,39
BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrâne: adj. f. pl. nom. 2,10
bãtrânii: s.m. pl. nom. 1,19
bãtrânul: s.m. sg. nom. 2,21
(cei) bãtrâni: s.m. pl. nom./ac. 4,16; 5,14
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 5,12
(a) BEA: v. II
am beut : ind. pf.c. 1.pl. 5,4
BERBEC: s.m
berbecii: pl. nom. 1,6
BINE: adv.
bine: 3,26, 27
(mai) bine: 4,9
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 1,10
(a) BIRUI: v. IV
au bir uit : ind. pf.c. 3.sg. 1,16

THRENI
CASÃ: s.f.
casã: sg. ac. 1,20
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 2,7
casele: pl. nom. 5,2
(a) CÃDEA: v. II
au cãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. la cartea Threni; 1,1; 2,21;
5, 13
cãdea: ind. im p. 3.sg. 1,7
cãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,53; 5,16
(a) CÃLCA: v. I
au cãlcat: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniia: sg. nom. 1,1
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,6; 2,2, 9; 5,12
CÃRBUNE: s.m.
cãrbunii: pl. ac. 4,8
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 3,9, 11
CÃÞEL: s.m.
cãþãii: pl. ac. 4,3

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTEMA
blãs temat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,7

(a) CÃUTA: v. I; var. (a) CÃTA
cautã: ind. prez. 3.sg. 3,25
cãutând: gerunziu 1,11
sã cãutãm: conj. prez. 1.pl. 3,40

BOLUND, -Ã: s.m./f. (mgm.; Trans., Banat) „nebun”
(cele) bolunde: s.f. pl. ac. 2,14

CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãr eþilor: pl. gen. 5,14

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncare”
bucat e: pl. ac. 1,11
bucatã: sg. ac. 1,19

CÂNTEC: s.n.
cânt ecul: sg. nom. 3,14

(a se) BUCURA: v. I
bucurã(-te): imperativ 2.sg. 4,21
BUCURIE: s.f.
bucuriia: sg. nom. 2,15
bucuria: sg. nom. 5,15

(a) CÂªTIGA: v. I
am cãºtigat : ind. pf.c. 1.pl. 5,4
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 2,1
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 2,10; 3,16

BUN, -Ã: adj./s.
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 3,17
bune: s.f. pl. nom. 3,38
bun: ad j. m. sg. nom. 3,25
bunã: ad j. f. sg. nom. 4,1

CER: s.n.;var. CERIU
ceriu: sg. ac. 2,1
ceriuri: pl. ac. 3,41, 50, 66
ceriului: sg. gen. 4,19

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom. 3,62

CERBICE: s.f.
cer bicelor: pl. dat. 5,5

C
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 1,12; 2,15
calea: sg. fem. 4,18
cãile: pl. ac. 3,9, 40
CAP: s.n.
cap: sg. ac. 1,5
capetele: pl. ac. 2,10
capul: sg. ac. 2,15
capul: sg. ac. 2, 19; 3,54; 4,1
capului: sg. gen. 5,16

(a) CERCA: v. I „a cãut a”
au cercat: ind. pf.c. 3.pl. 1,19
(a) CERCETA: v. I „a cãuta”; (Înv.) „a pedepsi”
sã cercetãm: con j. prez. 1.pl. 3,40
cer cetat-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,22
(a) CERE: v. III
au cerut : ind. pf.c. 3.pl. 4,4
CETATE: s.f.
ce tate: sg. ac. 1,19
ce tãþii: sg. gen. 2,12; 3,51
ce tatea: sg. nom. 1,1; 2,15
ce tãþile: pl. ac. 5,11
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(a) CHEMA: v. I
chemat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
am chemat : ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,18; 3,42, 57
chemat-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,19; 3,55
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 2, 14
chemat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,22
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 3,8

(a) DA: v. I
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,11; 2,7
datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 2,6, 7
(nu) da: imperativ pr ohib. 2.sg. 2,18
(sã) da: ind. imp. 3.sg. 5,5
da-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,30
da-vei: ind. viit.I. 2.sg. 3,65
am dat: ind. pf.c. 1.pl., în expr. am dat mâna „ne-am unit”; „am
fãcut alianþã” (cf. lat. dedimus manum ) 5,6

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip „cum” 1,1; 2,1
CINS TIT, -Ã: adj./s.
cinstit a: s.f. sg. ac. 2,1
cinstiþi: adj. m. pl. nom. 4,2

DÃJDUIRE: s.f. „plãtire de tribut”
dãjduire: sg. ac. 1,1

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplite: f. pl. ac. 3,9
CIRTÃ: (Înv. ºi pop.) „interval de timp foarte scur t”; „clipã”,
„clipitã”
cirtã: sg. ac., în loc. adv. într-o cirtã „într-o clipitã”, „imediat”
4,6
(a se) CLÃTI: v. IV „a clãtina”
au clãtit: ind. pf.c. 3.pl. 2, 15
clãtindu(-sã): gerunziu 4,15
(a) C OACE: v. III
au copt: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
CORN: s.n.
cornul: sg. ac. 2,17

DESFÃTAT: adv.
desfãtat: 4,5
DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult „din trecut, de altãdatã” 2,17
(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr tat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 1,16
depãr taþi(-vã): imperativ 2.pl. 4,15
ai depãrtat: ind. pf.c. 2.sg. 5,22
(a) DEPRINDE: v. III
au deprins: ind. pf.c. 3.pl. 1,13

(a) CREDE: v. III
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 4,12

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit: m. sg. gen. (un dezacord, sintagma fiind: podoabei
cei desãvârºit – de fapt, *celei desãvârºite –, unde adjectivul se
acordã numai în gen cu articolul demonstr ativ în forma cei –
forma e timologigicã de gen./dat. f. sg. –, confundatã probabil
cu masculinul) 2,15

CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom. 3,23

(a) DESCHIDE: v. III
deºchis-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,16; 3,46

(a) CREªTE: v. III
am crescut: ind. pf.c. 1.sg. 2,22

(a) DESCOPERI: v. IV
descoperea: ind. im p. 3.pl. 2,14
descoperit-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,22

CORT: s.n.
cortul: sg. ac. 2,4, 6

CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom. 3,60, 62
(a) CULEGE: v. III
au cules: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
culeage: imperativ 2.sg. 1,22
ai cules: ind. pf.c. 2.sg./pl. 1,22; 2,20
(a) CUNOAªTE: v. III
cunoscut-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,23
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 3,36
au fost cunoscuþi: pasiv 3.pl. 4,8
CUNUNÃ: s.f.
cununa: sg. nom. 5,16
CUPT OR: s.n.
cuptoriul: sg. ac. 5,10
CURSÃ: s.f.
cursã: sg. ac. 1,13
cursã: sg. nom. 3,47
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. ac. 2,17

(a) DESPÃRÞI: v. IV
au despãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 4,16
DEªER T: adj. „zadarnic”
deºert: n. sg. ac. 4,17
DEZRÃDÃCINARE: s.f. (Fig.) „dis trugere”
dezrãdãcinare: sg. ac. 3,45
DIMINEAÞÃ: adv.
dimineaþã: 3,23
DIMPREJUR: adv.; var. DINPREJUR
dinpr ejur: 2,22
DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: 2,8
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU
dinlãuntru: adv. în sintagma ceale dinlãuntru „mãruntaie” 2,11
DINTE: s.m.
dinþii: pl. ac. 2,16; 3,16
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DOAMNÃ: s.f.
doamna: sg. nom. 1,1
(a) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ „a culca la pãmânt”,
„a dis truge”
au oborât: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,5, 12, 14, 15, 17, 18; 2,1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
17, 18; 3,18, 24, 25, 31, 36, 37, 40, 41, 50; 4,11, 20
Doamne: sg. voc. 1,9, 11, 20; 2,20; 3,55, 58, 59, 61, 64, 66; 5,1, 19, 21
Domnului: sg. gen., în sintagma casa Domnului 2,7
Domnului: sg. gen. 2,19, 20, 22; 3,22; 4, 16
(a se) DOICI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a alãpta un copil strãin”; (Înv.
ºi pop) „a îngriji” (cf. Indice Iº)
(sã) doiciia: ind. imp. 3.pl. 4,5
DORIT, -Ã: adj.
dorite: f. pl. gen./dat. 1,7, 10
DRAC: s.m.
dracii: pl. nom. 4,3
DREPT, DREAPTÃ: adj./s.
drep t: adj. m. sg. nom. 1,18
(celor) dr epþi: s.m. pl. gen. 4,13
dreap ta: s.f. sg. ac. 2,3, 4

FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. nom./ac. 2,3, 15; 4,1, 8, 16; 5,9, 10, 12
f eaþii: sg. gen. 1,5, 6; 3,35
f eaþele: pl. ac. 4,16
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. nom. 4,8
FECIOARÃ: s.f.
fecioarele: sg. nom./ac. 1,4, 18; 2,10, 21; 5,11
fecioarei: sg. dat. 1,15
fecioarã: sg. voc. 2,13
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg. 1,7; 2,4; 3,49; 4,4
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,21
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,29
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,37
fiind: gerunziu 5,5
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. rezum. la cartea Threni; 2,22;
4,9, 16, 19; 5,8
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,2, 12, 20, 21; 3,37
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,4, 22; 4,7; 5,7
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,20; 3,63
e: ind. prez. 3.sg. 1,17, 18; 2,9, 12, 15, 16; 3,23, 24, 25, 26,
27; 4,8
FICAT: s.m.
hicatul: sg. nom. 2,11

(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.pl. 1,5, 6, 18
duceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 4,15

FIERE: s.f. (Fig.) „amãrãciune”; „necaz”
fiare: sg. ac. 3,5
fiere: sg. ac. 3,19

DUH: s.n.
duhul: sg. nom. 3,20; 4,20

FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. 1,16; 3,33; 4,2, 10

DURERE: s.f.
dur eare: sg. nom. 1,12
dur earea: sg. ac. 1,12, 18

FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 2,19; 4,9
FOAMETE: s.f.
foametei: sg. gen. 5,10

E

FOC: s.n.
foc: sg. ac. 1,13; 4,11
foc: sg. ac., în sintagma parã de foc 2,3
focul: sg. ac. 2,4

ELEFANT: s.m.
elefant: sg. ac., în sint agma osul de elefant „fildeºul” 4,7
F
(a se) FACE: v. III
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 5, 6, 16, 17; 2,5; 3,47; 4,10
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 8; 3,10; 4,6
(m-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 1,11
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 1,21; 3,4
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,17
fãcutu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg., în expr. fãcutu-m-am de râs 3,14
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 5,3

(a) FRÂNGE: v. III
frânt-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. 3,11
au frânt: ind. pf.c. 3.sg. 3,16
sã frângã: conj. prez. 3.sg. 4,4
FRUMOS, FRUMOASÃ: adj.
frumos: m. sg. ac. 2,4
(mai) frumoºi: m. pl. nom. 4,7
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. ac. 2,8

FALCÃ: s.f.
falca: sg. ac. 3,30
fãlcile: pl. ac. 1,2
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom./ac. 1,6; 2,1, 5; 4,3
f ata: sg. voc. 2,13; 4,21, 22
f eatei: sg. gen. 1,15; 2,2
f eatele: pl. nom./ac. 2,10; 3,13, 51
f eatii: sg. gen. 2, 4, 8, 11, 18; 3,48; 4,6, 10

G
GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom. 3,61
(a) GÂNDI: v. IV
gândit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 2,17
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GÂTLEJ: s.n.
gâtlegiul: sg. ac. 4,4

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
sã ies: con j. prez. 1.sg. 3,7
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 3,38

GEANÃ: s.f.
geana: sg. nom. 2, 18
GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 2,7
glasul: sg. ac. 3,56

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,20, 22; 2,18, 19; 3,21; 5,17
inimã: sg. ac., în loc. adv. din inimã „fãrã reþinere” 3,33
inimile: pl. ac. 3,41
inimii: sg. gen. 3,58, 65; 5,15

(a se) GOLI: v. IV (Înv.) „a (se) dezbrãca de tot”; „a bea tot
conþinutul dintr-un recipient”
golit-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,3
(te) vei goli: ind. viit.I. 2.sg. 4,21

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
sã între: conj. prez. 3.sg./pl. 1,10, 22
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 4,12
INTRAT, -Ã: adj.; var. (Pop.) ÎNTRAT, -Ã
întrate: f. pl. ac. 1,10

(a) GONI: v. IV
gonea: ind. imp. 3.pl. 1,3
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 3,31
goni(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 3,66
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 4,19

IUBIT, -Ã: s.m./s.f.
iubiþii: pl. ac. 1,2

GONITOR: s.m.
gonitorii: pl. masc. 4,19

IUTE: adj.
(mai) iuþi: m. pl. nom. 4,19

GRÃDINÃ: s.f.
gredinã: sg. ac. 2,6

IUÞIME: s.f. „asuprire”; „urgie”
iuþimei: sg. gen. 1,12
iuþimea: sg. ac. 2,1, 2; 3,60; 4,11
iuþimii: sg. gen. 2,1, 3, 6, 21, 22
iuþime: sg. ac. 3,43, 66

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 1,5, 12

(a) IZVORÎ: v. IV
izvorând: gerunziu 1,16

GRÂU: s.m.
grâul: sg. nom. 2,12
GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 1,14

Î

GUNOI: s.n.
gunoaiele: pl. nom./ac. 1,9; 4,5

(a se) ÎMBÃTA: v. I
au îmbãtat: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
îmbãta(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 4,21

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 1,18; 2,16; 3,29; 3,38, 46
gurii: sg. gen. 4,20

(a se) ÎMBOGÃÞI: v. IV
(s-)au îmbogãþit: ind. pf.c. 3.pl. 1,5
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
au îmbrãþiºat: ind. pf.c. 3.pl. 4,5

H
HORÃ: s.f.
hora: sg. ac., în sint agma hora cântãreþilor (cf. lat. choro
psallentium) 5,14
hora: sg. nom. 5,15
(a se) HRÃNI: v. IV
am hrãnit: ind. pf.c. 1.sg. 2,22
hrãnitu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,16
(sã) hrãnea: ind. imp. 3.pl. 4,5
I
IARÃ: adv.
iarã: 3,3
IATÃ: interj.
iatã: 2,16
(a) IERTA: v. I
au iertat: ind. pf.c. 3.sg. 2,2, 17
[ai] iertat: ind. pf.c. 2.sg., cu aux. ai subînþeles 3,43

(a) ÎMBUCA: v. I „a înghiþi”; (despre foc) „a mistui”
îmbuca(-)-vom: ind. viit.I. 1.pl. 2,16
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 4,11
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. ac. 2,6, 9
împãraþii: pl. nom. 4,12
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiilor: pl. gen. 1,1
împãrãþia: sg. ac. 2,2
ÎMPÃRÞIRE: s.f. (aici) „ºuvoi”
împãrþiri: pl. ac., în sintagma împãrþiri de ape „ºuvoaie de ape” 3,48
(a) ÎMPILA: v. I „a face sã se aplece spre pãmânt”, „a cufunda”
(lat. d½f¾g¹, -ere „a înfige”)
împilate sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 2,9
ÎMPILAT, -Ã: adj. „apãsat”; „distrus”
împilatã: f. sg. nom. 1,13
ÎMPODOBIT: adj.
împodobiþi: m. pl. nom. 4,2
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(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. 3.sg. 5,1

ÎMPOTRIVÃ: prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: 5,22

(a) ÎNTINDE: v. III
întins-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,13, 17; 2,8

(a) ÎMPLE: v. III; vezi (a) UMPLE
ÎMPREJUR: adv./prep.
împrejurul: prep. 1,17; 3,5
împrejur: adv. 3,7

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 1,8; 5,2
întorsu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,13
ar întoarce: cond. prez. 3.sg. 1,16
întors-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 2,8; 3,3
sã (ne) întoarcem: conj. prez. 1.pl. 3,40
(nu) întoarce: imperativ prohib. 2.sg. 3,56
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,15
întoarce: imperativ 2.sg. 5,21
(ne) vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 5,21

(a) ÎMPRESURA: v. I
-i împresoratã: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,4
ÎMPRUMUT: s.n.
împrumutul: sg. ac. 3,64
ÎNAINTE: prep.
înaintea: prep. 1,5, 6, 22

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

(a) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 2,17

ÎNTRAT, -Ã: adj.; vezi INTRAT, -Ã

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 1,13

(a se) ÎNTUNECA: v. I „a cãpãta o nuanþã mai închisã”; a (se)
înnegri”; „a lua o înfãþiºare tristã”; a (se) posomorî”
(s-)au întunecat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,1; 5,17

(a) ÎNCELUI: v. IV „a înºela”
au înceluit: ind. pf.c. 3.pl. 1,19
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 2,19
început: sg. ac., în loc. adv. din început „din (în) momentul iniþial”
5,21

ÎNTUNECOS, -OASÃ: s.
(ceale) întunecoase: s.n. pl. ac. 3,6
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 3,2
(a se) ÎNVÃLUI: v. IV (Înv.) „a se încolãci în jurul unui obiect”
(s-)au învãluit: ind. pf.c. 3.pl. 1,14

(a) ÎNCHIDE: v. III
închis-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,9
(a) ÎNCHIPUI: v. IV „a compara cu cineva sau cu ceva”; (Înv.)
„a (se) asemãna”
voiu închipui: ind. viit.I. 1.sg. 2,13
(a) ÎNCINGE: v. III „a (se) înfãºura (aici, cu pânzã asprã ca de sac)”
încinsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
(a) ÎNCONJURA: v. I
au încunjurat: ind. pf.c. 3.sg. 3,5
(a) ÎNCORDA: v. I
încordat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,4; 3,12
ÎNDÃRÃT: adv. (Înv. ºi reg.) ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 1,8, 13; 2,3
(a) ÎNFRICOªA: v. I
ar înfricoºa: cond. prez. 3.pl. 2,22
ÎNFRICOªARE: s.f.
înfricoºare: sg. nom. 3,47
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSÃÞAT, -Ã
înfrâmsãþate: f. pl. ac. 2,2
(a) ÎNGREUIA: v. I
îngreoiat-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,7
(a) ÎNNOI: v. IV
înnoiaºte: imperativ 2.sg. 5,21

J
JALE: s.f.
jale: sg. ac. 5,15
(a se) JELI: v. IV
(s-)au jelit: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
(a se) JELUI: v. IV
(s-)au jeluit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. la cartea Threni
(sã) jeluiesc: ind. prez. 3.pl. 1,4
JERTFELNIC: s.n.
jârtvelnicul: sg. ac. 2,20
jirtvealnicului: sg. gen. 4,1
JOS: adv.
jos (foarte): 1,9
(a) JUDECA: v. I
judecat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,58
judecã: imperativ 2.sg. 3,59
JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. ac. 3,35, 36, 59
JUG: s.n.
jugul: sg. ac. 1,14; 3,27
L

(a) ÎNTÃRI: v. IV
întãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
ÎNTÃRIRE: s.f. (ccr.) „fortificaþie”, „întãriturã”
întãririle: pl. ac. 2,5

LAC: s.n.
lac: sg. ac. 3,53
lacul: sg. ac. 3,55
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(a) LUCRA: v. I
am lucrat : ind. pf.c. 1.pl. 3,42

LACRIMÃ: s.f.
lacrãmile: pl. nom. 1,2
lacrãmi: pl. ac. 2,11, 18

LUCRU: s.n.
lucrul: sg. ac. 3,64
lucru: sg. nom. 4,2

LAPTE: s.n.
laptele: sg. ac. 4,7
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

LUME: s.f.
lumii: sg. gen. 4,12

LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. ac. 3,2

(a se) LÃSA: v. I
sã (sã) lase: conj. prez. 3.sg. 2,22
(a) LÃUDA: v. I
laudã: imperativ 2.sg. 2,19

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen., în sintagma eufem. ale lunii „menstruaþie”
1,17

LEGAT: s.m. „prizonier”; „întemniþat”
legaþii: pl. ac. 3,34

(a) LUNECA: v. I
lunecat-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,18

LEGE: s.f.
leage: sg. nom. 2,9

LUNGIME: s.f.
lungime: sg. ac., în sintagma (întru) lungime de zile „zile
nesfârºite”, „mult timp” 5,20

LEMN: s.n. „bucatã ruptã sau tãiatã din trunchiul sau ramurile
unui arbore sau arbust”
lemnul: sg. ac. 4,8
leamnele: pl. ac. 5,4
lemn: sg. ac. 5,13
(a) LEPÃDA: v. I „a arunca”; „a alunga”; „a respinge”
lepãdat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,1, 7; 3,8
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 3,17
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 3,32, 33
lepãdându-: gerunziu 5,22

LUT: s.n.
lut: sg. ac., în sintagma vase de lut 4,2
M
MAICÃ: s.f.
maicelor: pl. gen./dat. 2,12, 12
maicele: pl. nom. 5,3

LEPÃDARE: s.f. „alungare”, „izgonire”; „înjosire”, „umilinþã”
lepãdãri: pl. ac. 2,14
lepãdare: sg. ac. 3,45

MARE: adj.
mare: f. sg. nom. 2,13
(mai) mare: f. sg. nom. 4,6

LEU: s.m.
leu: sg. nom. 3,10

MARE: s.f.
marea: sg. ac. 2,13

(a) LEªUI: v. IV
au leºuit: ind. pf.c. 3.pl. 4,19

MÃRIT, -Ã: s.m./f. „vestit”
mãriþii: s.m. pl. ac. 1,15

LIMBÃ: s.f. „organ musculos situat în cavitatea bucalã”;
„neam”, „popor”
limbilor: pl. gen. 1,1
limbi: pl. ac. 1,3
limbile: pl. ac. 1,10
limba: sg. nom. 4,4

(a) MÃSURA: v. I
voiu mãsura: ind. viit.I. 1.sg. 2,13

(a se) LIPI: v. IV
lipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,4, 8

(a se) MÂHNI: v. IV
(s-)au mãhnit: ind. pf.c. 3.sg. 5,17
MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. ac. 1,13
MÂHNIT: adj.
mãhnitã: f. sg. nom. 1,22

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
a lãcui: inf. prez. 4,15
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 4,21

(a) MÂNA: v. I
au mânat: ind. pf.c. 3.sg. 3,2

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom. 4,12

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,7, 10, 14; 2,7, 8; 3,3; 5,8, 12
mânile: pl. nom./ac. 1,14, 17; 2,15, 19; 3,41; 4,2, 6, 10
mânilor: pl. gen. 3,64
mâna: sg. ac., în expr. am dat mâna (vezi a DA) 5,6

(a) LOVI: v. IV
lovit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,21
loveaºte: ind. prez. 3.sg. 3,30
ai lovit: ind. pf.c. 2.sg. 3,43
(a) LUA: v. I
luaþi: imperativ 2.pl., în loc.v. luaþi aminte „bãgaþi de seamã”,
„fiþi atenþi” 1,12

(a) MÂNCA: v. I
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 2,20
MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. nom. 4,10
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(a) MÂNGÂIA: v. I
sã mângãie: conj. prez. 3.sg. 1,2, 17, 21
voiu mângãia: ind. viit.I. 1.sg. 2,13

MULT, -Ã: adj.
multe: n. pl. nom. 1,22
multã: f. sg. nom. 3,23

MÂNGÂIERE: s.f.
mângãierii: sg. gen. 1,21

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 1,3, 5; 3,32

MÂNGÂIETOR: s.m.
mãngãietoriul: sg. nom. 1,16
mângãietoriu: sg. ac. 1,9

MUNTE: s.m.
munþi: pl. ac. 4,19
muntele: sg. ac. 5,18

(a se) MÂNIA: v. I
mâniiatu(-Te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 5,22

(a) MURMURA: v. I „a (se) plânge”; (Înv.) „a cârti”
au murmurat: ind. pf.c. 3.sg. 3,39

MÂNIE: s.f.
mâniii: sg. gen. 1,12
mânie: sg. ac. 1,18; 3,42
mâniia: sg. ac. 2,3; 4,11

(a se) MUTA: v. I
mutatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
a (te) muta: inf. prez. 4,22
N

(a) MÂNTUI: v. IV
mântui: inf. prez. 4,17
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 3,26
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. din mijlocul 1,15
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 3,45; 4,13
MILÃ: s.f. „îndurare”, „compãtimire”
milele: pl. nom. 3,22
milelor: pl. gen. 3,32
milã: sg. nom. 4,16
MILOS, -OASÃ: adj.
miloase: pl. gen. 4,10
(a) MILUI: v. IV „a (se) îndura”; „a avea milã”
ai miluit: ind. pf.c. 2.sg. 2,21
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 3,32
MINCINOS, -OASE: adj./s.
(cele) mincinoase: s.f. pl. ac. 2,14
mincinoase: adj. f. pl. ac. 2,14
MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 3,20
(a) MISTUI: v. IV „a distruge”, „a nimici”
mistuiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,3
au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 2,22
MISTUIT, -Ã: adj. „nimicit”
mistuiþi: m. pl. nom. 4,9
MITITEL: s.m.
mâtiteilor: pl. gen. 2,19
mititeii: pl. nom. 1,5
(cei) mititei: pl. ac. 2,20
MOARTE: s.f.
moartea: sg. nom. 1,20
MORT, MOARTÃ: s.f.
morþii: pl. ac. 3,6
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. nom. 5,2
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 2,20; 5,11
muierilor: pl. gen. 4,10

NAZARINEAN: s.m. „nazireii erau un fel de cãlugãri ai
Vechiului Testament, care depuneau voturi de abs tinenþã pentru
un anumit timp, cum a fost, de pildã, Samson (Jd 13,5, 7; 16,17)”
(Anania 2001, p.1042).
nazarineanii: pl. nom. 4,7
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
voiu nãdãjdui: ind. viit.I. 1.sg. 3,21
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 3,25
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom. 3,18
nãdeajde: sg. nom. 3,29
NEA: s.f.
neaoa: sg. ac. 4,7
NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. 2,9; 4,15, 20
neamul: sg. ac. 4,17
neam: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) în neam ºi în neam „veºnic” 5,19
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 1,3, 9
nãcazului: sg. gen. 1,7
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãjiia: ind. imp. 3.sg. 1,5
(mã) nãcãjesc: ind. prez. 1.sg. 1,20
(s-)au nãcãjit: ind. pf.c. 3.sg. 3,49
NEDREPT: adv.
nedrept: 3,42
NEDREPTATE: s.f.
nedreptãþilor: pl. gen. 1,5, 14
nedreptãþile: pl. ac. 1,22; 4,13
nedreptatea: sg. nom./ac. 2,14; 3,59; 4,6, 22; 5,7
(a se) NEGRI: v. IV
negritu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. 1,7
NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilostivã: f. sg. nom. 4,3
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN; (Înv. ºi reg.) NEPRIETIN
nepriiatini: pl. nom. 1,2
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nepriiatinii: pl. nom. 1,5, 21; 3,52
neprietinul: sg. nom./ac. 1,9; 2,4; 4,12
nepriiatinul: sg. nom./ac. 1,16; 2,17, 22
nepriiatinului: sg. gen. 2,3, 7
neprietin: sg. ac. 2,5
neprietenii: pl. nom. 2,16
neprietinii: pl. nom. 3,46

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac. 2,7

NERODIRE: s.f. „lipsã de roade”
nerodirea: sg. ac. 4,9

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. ac. 3,33

NESTATORNIC, -Ã: adj.
nestatornicã: f. sg. nom. 1,8

(a) OMORÎ: v. IV
au omorât: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
omorâtu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,21

NETED: adj. (Înv.) „strãlucitor”; în textul lat. este nitidiores ;
nitidus „strãlucitor”, „lucios”
(mai) neatezi: m. pl. nom. 4,7

OMORÂT, -Ã: s.
(celor) omorâþi: s.m. pl. dat. 4,9

OM: s.m.
omul: sg. nom. 3,1, 39
omului: sg. gen./dat. 3,27, 35
om: sg. ac. 3,36

NOAPTE: s.f./adv.
noaptea: adv. 1,2
noaptea: s. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea „continuu” 2,18
noaptea: s. sg. ac. 2,19
NOR: s.m.
nor: sg. ac. 3,44

P

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. ac., în sintagma la numãr (dupã expr. lat. ad numerum
„în numãrul cuvenit”) 3,16

O
OBADÃ: s.f. „butuc”, „gros”; (Prin ext.) „cãtuºe”
obezile: pl. ac. 3,7
(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OBOSIT, -Ã: adj.
obosiþi: m. pl. nom. 5,5
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 1,8; 3,61; 5,1
ocarã: sg. ac. 2,6
ocãri: pl. ac. 3,30

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 1,13; 3,4
oase: pl. ac. 4,8
osul: sg. ac., în sintagma osul de elefant „fildeºul” 4,7
OSTENEALÃ: s.f.
osteanealã: sg. ac. 3,5
osteneala: sg. nom. 3,65

NOROD: s.n.
norod: sg. ac. 1,1
norodul: sg. nom./ac. 1,7, 11; 2,3
noroadele: pl. ac. 1,18
norodului: sg. gen. 2,11; 3,48; 4,3, 6, 10
norodului: sg. dat. (cu a + tot) 3,14
noroadelor: pl. gen. 3,45

NUME: s.n.
numele: sg. ac. 3,55

ORB, OARBÃ: s.m./f.
orbii: pl. nom. 4,14

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 3,17
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. nom. 4,21
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajorile: pl. ac. 4,19
PALMÃ: s.f.
palmã: sg. ac. 2,20
PARÃ: s.f.
parã: sg. ac., în sintagma parã de foc 2,3
PARTE: s.f.
partea: sg. nom. 3,24
PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
pasere: sg. ac. 3,52
PAVÃZÃ: s.f.
pavãza: sg. ac. 3,65

(a) OCÃRÎ: v. IV
au fost ocãrâþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 4,15

PÃCAT: s.n.
pãcat: sg. ac. 1,8
pãcatele: pl. ac. 3,39; 4,13, 22
pãcatul: sg. ac. 4,6

OCHI: s.m.
ochiului: sg. gen./dat. 1,16; 2,18
ochii: pl. nom. 2,11; 4,17; 5,17
ochiul: sg. nom. 3,48, 49, 51

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8; 5,7
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 5,16

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom./ac. 1,3; 2,18; 3,49; 5,5
OLAR: s.m.
olariului: sg. gen. 4,2

PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 2,1, 2, 9, 10, 11, 21
pãmântul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 2,15
pãmântului: sg. gen. 3,34; 4,9, 12
pãmântul: sg. ac. 4,21
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(a se) PLINI: v. IV
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 2,5
plinit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 4,11
plinitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,18, 22

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsi(-)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 5,20
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom. 5,7

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom./ac. 1,4; 2,9; 4,12
porþi: pl. ac. 5,14

PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 1,6

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. 2,14

PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac. 1,11; 4,4; 5,6
pâinea: sg. ac. 5,9

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. nom. 1,6
podoabei: sg. gen. 2,15

(a) PÂNDI: v. IV
pândeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,10

PONOSIT, -Ã: adj. (Înv.) „mâhnit”, „supãrat”; „îndoliat”
ponosite: f. pl. nom. 1,4

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
pângãrit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
pângãritu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,14

(a) PORUNCI: v. IV
porunciseºi: ind. m.m.c.pf. 2.sg. 1,10
poruncit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,17
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,17
neporuncind: gerunziu 3,37

PÂNGÃRIT, -Ã: s.
(cea) pângãritã: s.f. sg. ac. 1,17
(cei) pângãriþi: s.m. sg. nom. 4,15
PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. nom. 1,20
PELIN: s.m. „plantã cu gust amar”; (Fig.) „amãrãciune”;
„durere”; „necaz”
pelin: sg. ac. 3,15, 19
PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac. 3,9
piatrã: sg. ac. 3,53
pietrile: pl. nom. 4,1
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 1,9; 3,34
picioarelor: pl. gen./dat. 1,13; 2,1

PRAZNIC: s.n. „zi de sãrbãtoare religioasã sau de odihnã”;
„bunã dispoziþie specificã zilelor de sãrbãtoare”
praznic: sg. ac. 1,4; 2,7, 22
praznicul: sg. ac. 2,6
(a) PRÃDA: v. I
au prãdat: ind. pf.c. 3.sg. 3,51
(a) PRÃPÃDI: v. IV „a distruge”
prãpãdit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
PREAÎNALT: s.m.
(Celui) Preaînalt: sg. gen. 3,35, 38

PIELE: s.f.
piialea: sg. ac. 3,4
pialea: sg. nom. 4,8; 5,10

PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom. 1,4, 19
preotul: sg. nom./ac. 2,6, 20
preoþilor: pl. gen. 4,13, 16

(a) PIERDE: v. III (Înv. ºi pop.) „a distruge”
pierdut-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,9

(a) PRESÃRA: v. I
prãsãrat-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10

PIERDERE: s.f. (euf.) „nimicire”
pierdere: sg. ac. 2,8

PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 5,4

PIERDUT: adj. „distrus”, „nenorocit”
pierduþi: m. pl. nom. 1,16

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. 3,58

(a) PIERI: v. IV
perit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,18
perit-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,54
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,5; 5,18

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinii: pl. nom./ac. 1,2, 19

(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu rezum. la cartea Threni; 1,2, 16
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
(a) PLECA: v. I „a apleca”
plecat-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
(a) PLESNI: v. IV „a bate (din palme)”
plesnit-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,15
PLIN, -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. 1,1, 20

PRIMIRE: s.f.
priimiri: pl. ac. 2,14
PRIM: s.f.; var. (Trans.) PRIMURÃ (Reg.) „bandã dintr-o
þesãturã frumos lucratã sau din broderie, cu care se ornamenteazã
unele veºmint e pe margini”
primurile: pl. ac. 4,14
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur: 2,3
(a se) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 3,52; 4,6
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 4,20
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RÃSCUMPÃRÃTOR: s.m.; var. RÃSCUMPÃRÃTORIU (Înv.)
„Mântuitor”
rãscumpãrãtoriul: sg. nom. 3,58

(a) PRIVEGHEA: v. I
priveghiiat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
(a) PRIVI: v. IV
priviam: ind. imp. 1.pl. 4,17

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãti-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 3,64

PROROC: s.m.
prorocului: sg. gen. rezum. la cartea Threni; în titlul cap. 5:
Rugãciunile lui Ieremie prorocului
prorocul: sg. nom. rezum. la cartea Threni ; 2,20
prorocii: pl. nom. 2,9, 14
prorocilor: pl. gen. 4,13

(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãcit-au: ind. pf.c. 3.pl. 4, 14

PROROCIE: s.f. (Astãzi rar) „prorocire”
prorociia: sg. nom. 3,47

RÃTEZ: s.n.; (aici) „drug folosit ca zãvor”
rãteazele: pl. ac. 2,9

PRUNC: s.m.
pruncul: sg. nom. 2,11, 21
pruncii: pl. nom. 4,4; 5,13

RÃU, -REA: s./adv.
rãul: s.n. sg. ac. 1,21
reale: s.f. pl. nom. 3,38
rãu: adv. 5,13

PSALM: s.n.
psalmul: sg. nom. 3,63
PULBERE: s.f.
pulbere: sg. ac. 3,29
(a se) PUNE: v. III
pusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,9
pusu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 3,11
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 1,14
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,12, 53
pune-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,29
pus-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,44
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 3,45
(a) PURTA: v. I
va purta: ind. viit.I. 3.sg. 3,27
am purtat: ind. pf.c. 1.pl. 5,7
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 4,3, 19; 5,9
(a se) PUSTII: v. IV
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. la cartea Threni
PUSTIIT, -Ã: adj.
pustiitã: f. sg. ac. 1,13; 3,11
(a) PUTEA: v. II
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 1,14
putem: ind. prez. 1.pl. 3,42
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,14, 17
PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 1,14
R

(a) RÃSTURNA: v. I (Fig.) „a distruge”
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg. 3,9, 11

RÃUTATE: s.f.
rãotatea: sg. nom. 1,22
(a) RÃZVRÃTI: v. IV
sã rãzvrãteascã: conj. prez. 3.sg. 3,36
RÂS: s.n.
râs: sg. ac., în e xpr. fãcutu-m-am de râs „m-am fãcut de ocarã”
3,14
REPEJUNE: s.f.
rãpejune: sg. ac. 2,18
(a) RIDIC A: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a) RÃDICA
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 1,9
rãdicã: imper ativ 2.sg. 2, 19
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 3,28
sã rãdicãm: conj. prez. 1.pl. 3,41
(a se) RISIPI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) RÃSIPI
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,5
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
(a) rãsipi: inf. prez. 2,8
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
rãsipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,1
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. în r ezum. la cartea Threni; 1,5, 18
robiei: sg. gen. 1,3
ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 2,20
(a) RUGA: v. I
rogu-: ind. prez. 1.sg. 1,18
(mã) voiu ruga: ind. viit.I. 1.sg. 3,8
ruga: inf. prez. fãrã a 3,42

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II „a dãinui”
vei rãmânea: ind. viit.I. 2.sg. 5,19

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom./ac. 3,8, 44

RÃNIT, -Ã: s.
rãniþi: pl. ac. 2,12

RUMEN: adj.
(mai) rumeni: m. pl. nom. 4,7

RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. ac. 3,13

(a se) RUªINA: v. I
(s-)au ruºinat: ind. pf.c. 3.pl. 4,16; 5,12

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I „a mântui”
sã rãscumpere: conj. prez. 3.sg. 5,8

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac., în loc. adv. fãrã ruºine „neruºinat” 5,13
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SETE: s.f.
seat e: sg. ac. 4,4

S

(a se) SFÂRªI: v. IV „a muri”
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 1,19
(ne-)am sfârºit: ind. pf.c. 1.sg. 3,22

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom. 1,20
sabie: sg. ac. 2,21; 4,9
sabiei: sg. gen. 5,9
SAFIR: s.n; var. (Pop.) ZANFIR
zanf irul: sg. ac. 4,7

SFÂRªIT: s.n. „capãt”; „moarte”
sfârºitul: sg. nom./ac. 1,9; 3,18
sfârºitul: sg. nom. 4,18

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeatã: sg. ac. 3,12

SFINÞENIE: s.f.
sf inþeniia: sg. ac. 2,7

SÃRAC, -Ã: ad j.
sãraci: m. pl. nom. 5,3

SFINÞITOR: s.m.
sfinþitoriul: sg. ac. 1,10

SÃRÃCIE: s.f.
sãrãciia: sg. ac. 3,1, 19

SINGUR, -Ã: adj.
sângurã: f. sg. nom. 1,1
sângur: m. sg. nom. 3,28

(a se) SÃTURA: v. I
sãtura(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,30
sã (ne) sãturãm: conj. pr ez. 1.pl. 5,6
SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºap tea a sãptãmânii, în care
orice activit ate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceas tã zi, dupã încheierea actului cr eaþiei”
sâmbetele: pl. ac. 1,7
sâmbãta: sg. ac. 2,6
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 2,12

(a) SCÃDEA: v. II „a se micºora”; (În v. ºi reg.) „a slãbi”, „a (se)
slei de put eri”; „a (se) stinge (des pre ochi)”
scãzut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 4,17; 5,15
scãdea: ind. im p. 3.sg. 2,11
au scãzut: ind. pf.c. 3.pl. 3,22

(a) SCRÂªNI: v. Iv
au scrãºnit: ind. pf.c. 3.pl. 2,16
(a) SCOATE: v. III
scoat e: imper ativ 2.sg. 2,18
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 3,48

SLUGÃ: s.f.
slujile: pl. nom. 5,8

(a) SMERI: v. IV „a necinsti (o femeie)”
au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,33; 5,11

SCAUN: s.n.
scaunul: sg. nom. 5,19

(a se) SCHIMBA: v. I
schimbatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,1

(a) SLÃVI: v. IV
slãviia: ind. imp. 3.pl. 1,8

(a se) SLUJI: v. IV
(s-)au slujit: ind. pf.c. 3.pl. 5,13

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 4,13
sânge: sg. ac. 4,14

(a) SCÃPA: v. I „a (se) salva”
sã scape: conj. pr ez. 3.sg. 2,22

(a) SLÃBI: v. IV
slãbit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
slãbea: ind. imp. 3.pl. 2,12
au slãbit: ind. pf.c. 3.pl. 2,19; 5,14
va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 3,20

SMERIT, -Ã: s.m./f.
(cel) smerit: s.m. sg. ac. 2,5
(cea) smeritã: s.f. sg. ac. 2,5
(a se) SOCOTI: v. IV
socoteaºte: imperativ 2.sg. 1,11; 2,20
socotindu-: gerunziu 3,21
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 4,2
SODOMLEAN: s.m.
sodomleanilor: pl. gen. 4,6
(a se) SPÂNZURA: v. I
(s-)au spânzurat: ind. pf.c. 3.pl. 5,12
(a) STA: v. I
stam: ind. imp. 1.pl. 4,17
(a) STÃPÂNI: v. IV
au stãpânit: ind. pf.c. 3.pl. 5,8
(a) STÂMPÃRA: v. I; vezi (a) ASTÂMPÃRA

(a se) SCULA: v. I
scula: inf. prez. fãrã a 1,14
scoalã: imperativ 2.sg. 2,19
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 3,62

STRAJÃ: s.f.
strãjilor: pl. gen. 2,19

SCULARE: s.f.
scularea: sg. ac. 3,63

STRÃIN, -Ã: s.
streini: s.m. pl. ac. 5,2

SCUMP, -Ã: s. „lucruri de preþ”
(ceale) scum pe: s.n. pl. ac. 1,11

STRÂMTURÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „strâmtoare”
s trâmturi: pl. ac. 1,3

SEMN: s.n. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. ac. 3,12

(a) STRICA: v. I
s trâcat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,2, 17
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(a) TÃCEA: v. II
tacã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 2,18
tãcut-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 3,28
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 3,49

STRICAT, -Ã: adj.
strâcate: f. pl. nom. 1,4
(a) S TRIGA: v. I
strâgat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,18
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg. 4,15

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. 3,26

STRIGARE: s.f.
strigãri: pl. ac. 3,56
STRUTIE: s.f. „str uþ”; neînregistrat în aceas tã for mã în MDA;
este o încercare de a adapta lat. s trÀti¹, -¹nis (în for mã de feminin
datoritã, pr obabil, contextului: acor dul cu fata).
strutie: sg. ac. 4,3
SUFLET: s.n.
suflet: sg. ac. rezum. la cartea Threni
sufletul: sg. ac. 1,11, 16, 19; 2,19; 3,17, 24, 51
sufletele: pl. ac. 2,12; 5,9
sufletului: sg. gen. 3,25

TÃRIE: s.f. „putere”; „fortificaþie”
tãrie: sg. ac., în loc. adj. fãrã tãrie „neputincioºi” 1,6
tãriile: pl. ac. 2,2
TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. nom./ac. 1,18; 2,21; 5,13, 14
TÂNGUIRE: s.f.
tânguirile: pl. nom. rezum. la cartea Threni
tânguire: sg. ac. rezum. la cartea Threni
TÂRG: s.n.
târgului: sg. gen. 2,11

SUGÃTOR: s.m. (Înv. ºi pop.) „sugar”
sugãtoriului: sg. gen. 4,4

TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
tãrsini: pl. ac. 2,10

(a) SUGE: v. III
suge: ind. prez. 3.sg. 2,11
(a) SURPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SURUPA „a distr uge”, „a
nimici”; „a dãrâma”
surpatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
surupat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
surupat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,5
(s-)au sur pat: ind. pf.c. 3.pl. 4,6

TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 1,15
(a se) TEME: v. III
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 3,57
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. ac. 4,11

SUSPIN: s.n.
sus pinurile: pl. nom. 1,22
suspinul: sg. ac. 3,56

THRENI: s.
Threni: s. nead. titlul cãrþii (dupã gr eacã), reluat apoziþional: Adecã
tânguirile lui Ieremie prorocului.

(a) SUSPIN A: v. I
sus pinând: gerunziu rezum. la cartea Threni ; 1,4, 8, 11
sus pin: ind. prez. 1.sg. 1,2 1

TICÃLOS, -OASÃ: adj.
ticãloasã: f. sg. nom. 1,11

ª

TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. ac. 3,27

ªANÞ: s.n. (Înv.) „sãpãturã lungã ºi adâncã, adesea fortif icatã
sau umplutã cu apã, care se fãcea în jurul unei cetãþi, al unui
castel etc., în scopuri de apãrare
ºanþurile: pl. ac. 2,5

TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ „geantã care se poartã la ºold
ºi în care se poartã diferite obiecte: sãgeþi, merinde vânat etc.”
tulbei: sg. gen. 3,13

ªATRÃ: s.f. (Înv. ºi r eg.) „cort de tabãrã”
ºatra: sg. ac. 2,6

(a) TRÃI: v. IV
trãind: gerunziu 3,39
vom trãi: ind. viit.I. 1.pl. 4,20

(a) ªEDEA: v. II
ºezut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. la cartea Threni; 2,10
ºeade: ind. prez. 3.sg. 1,1
ºedea-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,28

(a) TRECE: v. III
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 1,12
trecea: ind. imp. 3.pl. 2,15
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 3,44

ªEDERE: s.f.
ºedearea: sg. ac. 3,63

TRECERE: s.f.
treacerea: sg. ac. 3,19

(a) ªUIERA: v. I
ºuierat-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,15, 16

(a) TRIMITE: v. III
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 1,10, 13
trimis-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,13

T
TATÃ: s.m.
tatã: sg. ac. 5,3

TRUP: s.n.
trupul: sg. ac. 3,4
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA „a se rãscoli”
turbur atu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 2,11
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URS: s.m.
ur s: sg. nom. 3,10
URªINIC: s.n. (Înv.) „purpurã”; „þesãturã scumpã”; „haine
fãcute dintr-o astfel de þesãturã”
urºinice: pl. ac. 4,5

ÞÂÞÃ: s.f.
þâþa: sg. ac. 4,3

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 5,10

(a) ÞINE: v. III
au þinut: ind. pf.c. 3.pl. 4,14

USCAT, -Ã: adj.
uscatã: f. sg. nom. 4,8
V

U
(a) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. 2,20
ucis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,43
UCIS, -Ã: s.
(celor) uciºi: s.m. pl. dat. 4,9
(a se) UITA: v. I
uitatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,17
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 3,50
a (sã) uita: inf. prez. 4,16
uitându(-ne): gerunziu 4,17
uitã(-te): imperativ 2.sg. 5,1
(Te) vei uita: ind. viit.I. 2.sg. 5,20
UITARE: s.f.
uitãrii: sg. dat. 2,6
ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. nom./ac. 1,4; 2,11, 12; 4,20
uliþelor: pl. gen. 2,19; 4,18
uliþa: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 4,1
uliþe: pl. ac. 4,5, 8, 14
(a) UMBLA: v. I
au umblat: ind. pf.c. 3.pl. 5,18
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 4,20
(a) UMPLE: v. III
împlutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
UNS, -Ã: adj.
uns: n. sg. nom. 4,20
URECHE: s.f.
ureachea: sg. ac. 3,56
URGIE: s.f.
urgia: sg. ac. 2,4
urgiia: sg. ac. 2,6
urgiii: sg. gen. 3,1; 4,11
(a) URGISI: v. IV
au urgisit: ind. pf.c. 3.pl. 1,2, 8

VAS: s.n.
vase: pl. ac., în sintagma vase de lut 4,2
VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 3,1
(a) VÃRSA: v. I
varsã: imperativ 2.sg. 2,19
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvã: sg. ac. 1,1
vãduve: pl. ac. 5,3
(a se) VÃITA: v. I
vãietându(-sã): gerunziu rezum. la cartea Threni
(a se) VÃRSA: v. I
vãrsat-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,4; 4,11
vãrsatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 3,54
au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 4,13
varsã: imperativ 2.sg. 2,19
VÂNAT: s.n.
vânatul: sg. ac. 3,52
VEAC: s.n.
veacului: sg. gen. 3,6
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac „pentru totdeauna”, „veºnic”
3,31; 5,19, 20
VECHI, VECHE: adj.
vechile: adj. antep. f. pl. ac. 1,7
veache: f. sg. ac. 3,4
vechiul: n. sg. ac. 4,7
(a se) VEDEA: v. II
vãzutu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,7
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8, 10; 2,14; 3,50
vãzutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,16
vãz: ind. prez. 1.sg. 3,1
vãzut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,59, 60
vezi: imperativ 2.sg. 1,9, 11, 20; 2,20; 3,63; 5,1
vedeþi: imperativ 2.pl. 1,12, 18
a (sã) vedea: inf. prez. 2,4
VEDENIE: s.f.
vedenie: sg. ac. 2,9

(a) URMA: v. I
urma: ind. imp. 3.sg. 1,6

VEDERE: s.f.; var. (Înv.) VEDEARE
vedearea: sg. ac., în loc. prep. în/întru vedearea „în faþa (cuiva)”
2,19; 3,35

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. cel mai de pre urmã „ultimul” 3,55
ur mele: pl. nom. 4,18

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 4,18
sã vie: con j. prez. 3.pl. 1,4
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ZANFIR: s.n.; vezi SAFIR

(a se ) VESELI: v. IV
veselitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,21
au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 2,17
(te) veseleaºte: imperativ 2.sg. 4,21

(a) ZÃCEA: v. II
zãcut-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,21

(a se) VEªTEJI: v. IV
(s-)au veºtezit: ind. pf.c. 3.pl. 4,9

(a) ZDROBI: v. IV „a distruge”, „a nimici”; „a sfãrâma”
sã zdrobeascã: conj. prez. 3.sg. 1,15; 3,34
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 3,4
vei zdrobi: ind. viit.I. 2.sg. 3,66

VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. nom. 3, 53
vieþii: sg. gen. 3,58

ZDROBIRE: s.f. „nimicire”; „prãpãdire”
zdrobirea: sg. nom./ac. 2,11, 13; 3,47, 48; 4,10

VIF OR: s.n.
vifoarelor: pl. gen. 5,10

ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 1,7; 2,17; 4,18; 5,21
zile: pl. ac. 1,7
zioa: sg. nom./ac. 1,12, 13, 21; 2,1, 7, 16, 21, 22; 3,3,
14, 62
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea „continuu” 2,18
zi: sg. ac. 2,22; 3,57
zile: pl. ac., în sintagma (întru) lungime de zile „zile nesfârºite”,
„mult timp” (lat. in longitudinem dierum) 5,20

VIN: s.n.
vinul: sg. nom. 2,12
(a) VINDECA: v. I
va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 2, 13
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºii: pl. nom. 1,5, 7, 17
vrãjmaºului: sg. gen. 1,7
vrãjmaºul: sg. nom./ac. 1,10; 2,4; 4,12
vrãjmaºilor: pl. gen. 2,17

(a) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3sg./pl. rezum. la cartea Threni; 2,12, 16; 3,37;
4,15
zicând: gerunziu 2,15
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 3,18; 4,20
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,24
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,54
zis-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,57

VREME: s.f.
vreame: sg. ac. 1,15
VULPE: s.f.
vulpile: pl. nom. 5,18

ZID: s.n.
zidurile: pl. ac. 2,7, 18
zidul: sg. nom./ac. 2,8, 8

Z
ZALUD: adv.
zaludu: adv. în expr. în zaludu „degeaba”, „fãrã motiv” (cf. lat.
gr¼tis) 3,52

(a) ZIDI: v. IV
zidit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,5, 7

350

FACSIMILE

THRENI

460v

461r

461v

Ms 20
1r
351

THRENI

FACSIMILE

1v

2r

2v

3r
352

FACSIMILE

THRENI

3v

4r

4v

5r
353

THRENI

FACSIMILE

5v

354

PROROCIIA LUI VARUH

Cap 1
6r

Jidovii din Vavilon trimit la cei din Ieru ||salim carte lui Varuh cu banii cei strân}i ca, aducând
jârtve, s@ s@ roage pentru dân}ii }i pentru Navohodonosor }i pentru fiiul lui, Valtasar, }i
m@rturisesc p@catele sale.

1.

6v

i aceastea sânt cuvintele c@r]ii care le-au scris Varuh, fiiul Nerii, fiiul lui Maasii,
fiiului Sedechiii, fiiului Helchie, în Vavilon,
2.
În anul al cincilea, în zioa a lunii a }eaptea, în vreamea când au prins haldeii
Ierusalimul }i l-au ars cu foc.
3. {i au cetit Varuh cuvintele c@r]ii ace}tiia la urechile lui Iehonie, fiiului Ioachim,
împ@ratului Iudei, }i la urechile a tot norodului celui ce vinea la carte
4. {i la urechile putearnicilor, fiilor împ@ra]ilor }i la urechile b@trânilor }i la urechile
norodului, de la cel mai mic al lor pân@ la cel mai mare, tuturor carii l@cuia în Vavilon, la
râul Sodii,
5. Carii auzând, plângea }i postea }i s@ ruga înaintea Domnului.
6. {i au adunat bani, dup@ cât au putut mâna fie}tec@ruia;
7. {i au trimis în Ierusalim la Ioachim, fiiul Helchiii, fiiului Salom preotul, }i la preo]i }i
la tot norodul carii s-au aflat cu el în Ierusalim.
8. Când lua vasele bisearicii Domnului, care s@ luase din bisearic@, a-i chema înd@r@pt,
la p@mântul Iudii, în zioa lunii sivan a zeacea, vasele ceale de argint, care au f@cut
Sedechie, fiiul Iosiii, împ@ratul Iudei,
9. Dup@ ce prinsease Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, pre Iehonie }i pre c@petenii
}i pre to]i cei putearnici }i norodul locului, din Ierusalim, }i i-au dus lega]i în Vavilon.
10. {i au zis: „Iat@, am trimis la voi bani din carii lua]i jârtve }i t@mâie }i face]i man@ }i
aduce]i pentru p@cat la jârtvealnicul Domnului, Dumnezeului nostru,
11. {i v@ ruga]i pentru via]a lui Navohodonosor, împ@ratului Vavilonului, }i pentru via]a
lui Valtasar, fiiului lui, s@ fie zilele lor ca zile|le ceriului pre p@mânt.
12. {i s@ ne dea Domnul puteare }i s@ lumineaze ochii no}tri, ca s@ tr@im supt umbra
lui Navohodonosor, împ@ratului Vavilonului, }i supt umbra lui Valtasar, fiiului lui, }i s@
slujim lor multe zile }i s@ afl@m har înaintea lor.
13. {i pentru noi îns@}i v@ ruga]i Domnului, Dumnezeului nostru, c@ am p@c@tuit Domnului,
Dumnezeului nostru, }i nu s-au întors iu]imea Lui de la noi pân@ într-aceast@ zi.
14. {i ceti]i cartea aceasta, carea o am trimis la voi a o prociti în bisearica Domnului, în
zi de praznic }i în zi de înd@leate.
15. {i ve]i zice: *«Domnului, Dumnezeului nostru, dreptatea, iar@ noao, ru}inea obrazul<ui> *Jos 2, 6.
nostru, precum e zioa aceasta a tot Iuda }i celor ce l@cuiesc în Israil,
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16. Împ@ra]ilor no}tri }i c@peteniilor noastre }i preo]ilor no}tri }i prorocilor no}tri }i
p@rin]ilor no}tri
17. *P@c@tuit-am înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, }i n-am crezut, nen@d@jduind
*Danil 9, 5.
spre Dânsul.
18. {i n-am fost supuitori Lui }i n-am auzit glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca
s@ umbl@m întru poruncile Lui, care ne-au dat noao.
19. Din zioa care au scos p@rin]ii no}tri din p@mântul Eghiptului pân@ la zioa aceasta
eram necredincio}i c@tr@ Domnul, Dumnezeul nostru, }i r@sipi]i ne-am dep@rtat, ca s@ nu
auzim glasul Domnului.
20. *{i s-au lipit de noi multe reale }i bl@st@muri, care au rânduit Domnul lui Moisi, slugii
*2 Leage 28, 15.
Sale, cel ce au scos p@rin]ii no}tri din p@mântul Eghiptului, a ne da p@mântul cel ce curge
lapte }i miere, ca în zioa de ast@zi.
21. {i n-am auzit glasul Domnului, Dumnezeului nostru, dup@ toate cuvintele prorocilor
pre carii i-au trimis la noi.
22. {i ne-am dus fie}tecarii spre voia inimii noastre ceii reale, a sluji dumnezeilor streini,
f@când reale înaintea ochilor Domnului, Dumnezeului nostru. ||
Cap 2

7r

Jidovii în robie m@rturisesc c@ pentru p@catele sale li s-au întâmplat realele care Dumnezeu,
prin prorocii S@i, le amân@n]ase. Deci, v@rsând rug@ciuni, cer mila carea prin Moisi
o f@g@duise celor ce s@ vor întoarce a o da.

1.

entru carea au rânduit Domnul, Dumnezeul nostru, cuvântul S@u, care au
gr@it c@tr@ noi }i c@tr@ judec@torii no}tri }i c@tr@ împ@ra]ii no}tri }i c@tr@
c@peteniile noastre }i c@tr@ tot Israilul }i Iuda,
2. Ca s@ aduc@ Domnul preste noi reale mari, care nu s-au f@cut supt ceriu, precum s-au
* 2 Leage 28, 53. f@cut în Ierusalim, *dup@ ceale ce sânt scrise în leagea lui Moisi,
3. Ca s@ mânce omul c@rnurile fiiului s@u }i c@rnurile featii sale,
4. {i i-au dat supt mâna tuturor împ@ra]ilor carii sânt împrejurul nostru, spre probozire
}i spre pustiire, întru toate noroadele întru carele ne-au r@sipit Domnul;
5. {i ne-am f@cut dedesupt, }i nu deasupra, c@ am p@c@tuit Domnului, Dumnezeului
nostru, neascultând glasul Lui.
6. *Domnului, Dumnezeului nostru, dreptatea, iar@ noao }i p@rin]ilor no}tri, ru}inea
*Sus 1, 15.
obrazului, ca zioa aceasta.
7. C@ au gr@it Domnul asupra noastr@ toate realele aceastea carea au venit preste noi.
8. {i nu ne-am rugat fea]ii Domnului, Dumnezeului nostru, ca s@ ne întoarcem
fie}tecarele din c@ile noastre ceale reale.
9. {i au priveghiiat Domnul cu reale }i le-au adus preste noi, c@ drept e Domnul întru
toate lucrurile Sale care ne-au poruncit noao.
10. {i n-am auzit glasul Lui, ca s@ umbl@m | întru poruncile Domnului, care ne-au dat 7v
înaintea fea]ii noastre.
11. *{i acum, Doamne, Dumnezeul lui Israil, Cel ce ai scos norodul T@u din p@mântul
*Danil 9, 15.
Eghiptului în mân@ putearnic@ }i în seamne }i în minuni }i întru putearea Ta cea mare }i
în bra]u înnalt, }i [-ai f@cut nume, precum e zioa aceasta,
12. P@c@tuit-am, nelegiuit-am, nedrept ne-am purtat, Doamne, Dumnezeul nostru, întru
toate îndrept@rile Tale.
13. Întoarc@-s@ mâna Ta de c@tr@ noi, c@ am r@mas pustii între neamuri, unde ne-ai r@sipit.
14. Ascult@, Doamne, rug@ciunile noastre }i rug@rile noastre, }i ne scoate pentru Tine,
}i ne d@ a afla har înaintea fea]ii celor ce ne-au dus pre noi,
15. S@ }tie tot p@mântul c@ Tu e}ti Domnul, Dumnezeul nostru, }i cum c@ numele T@u
s-au chemat preste Israil }i preste neamul lui.
16. *Uit@-Te, Doamne, din sfânta casa Ta spre noi }i pleac@ ureachiia Ta }i ne ascult@.
*2 leage 26, 15.
17. *De}chide ochii T@i }i vezi c@ nu cei mor]i, carii sânt în iad, al c@rora duh s-au luat
Isaie 63, 15.
*Isaie 37, 17 din ceale dinl@untru ale sale, vor da cinste }i îndreptare Domnului,
18. Ci sufletul care e întristat d@ m@rimea r@ului }i umbl@ plecat }i neputincios, }i ochii
}i 46, 9.
Psalm 113, 17. cei sl@b@nogi]i }i sufletul cel fl@mând d@ [ie slav@ }i dreptate Domnului.
19. C@ nu dup@ drept@]ile p@rin]ilor no}tri noi v@rs@m rug@ciuni }i cearem mil@ înaintea
Ta, Doamne, Dumnezeul nostru,
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20. Ci pentru c@ ai trimis mânia Ta }i iu]imea Ta preste noi, precum ai gr@it prin mâna
slujilor Tale, prorocilor, zicând:
21. ‘A}a zice Domnul: Pleca]i um@rul vostru }i cerbicea voastr@ }i lucruri face]i împ@ratului
Vavilonului; }i ve]i }edea pre p@mântul care l-am dat p@rin]ilor vo}tri,
22. Iar@ de nu ve]i auzi glasul Domnului, Dumnezeului | vostru, a lucra împ@ratului
Vavilonului, sfâr}irea voastr@ voiu face din cet@]ile Iudei }i din târgurile Ierusalimului.
23. {i voiu lua de la voi glasul veseliii }i glasul bucuriii }i glasul mirelui }i glasul mireasii
}i va fi tot p@mântul f@r@ urm@ de la cei ce l@cuiesc într-însul’.
24. {i n-au auzit glasul T@u, ca s@ lucre împ@ratului Vavilonului. {i ai a}ezat cuvintele
Tale,care ai gr@it în numele slugilor Tale prorocilor, s@ se mute oasele împ@ra]ilor no}tri
}i oasele p@rin]ilor no}tri din locul s@u.
25. {i iat@, s-au lep@dat în c@ldura soarelui }i în înghe]ul nop]ii. {i au murit în dureri
reale, în foame }i în sabie }i în scoatere.
26. {i au pus bisearica în carea s-au chemat numele T@u într-însa, ca zioa aceasta, pentru
nedreptatea casii lui Israil }i a casii Iudei.
27. {i ai f@cut întru noi, Doamne, Dumnezeul nostru, dup@ toat@ bun@tatea Ta }i dup@
toat@ mila Ta cea mare,
28. Precum ai gr@it în mâna slugii tale, Moisi, în zioa în carea i-ai poruncit a scrii leagea
Ta înaintea fiilor lui Israil,
29. Zicând: *‘De nu ve]i auzi glasul Mieu, mul]imea aceast@ mare s@ va întoarce spre *Preo]ie 26, 14.
cea mai mic@ între neamuri, înc@tro Eu îi voiu r@sipi.
2 Leage 28, 15.
30. C@ }tiu c@ pre Mine nu M@ va auzi norodul, c@ norodul e cu cerbicea vârtoas@. {i
s@ va întoarce la inima sa, în p@mântul robiii sale.
31. {i vor }ti c@ eu sânt Domnul, Dumnezeul lor; }i le voiu da inim@ }i vor în]eleage;
urechi, }i vor auzi.
32. {i M@ vor l@uda în p@mântul robiii sale }i-}i vor aduce aminte de numele Mieu.
33. {i s@ vor întoarce de c@tr@ dosul s@u cel vârtos }i de c@tr@ cei r@i ai s@i, c@-}i vor aduce
aminte de calea p@rin]ilor s@i, carii au p@c@tuit | împrotiva Mea.
34. {i iar@ îi voiu chema la p@mântul care l-am jurat p@rin]ilor lor, lui Avraam, Isaac }i
Iacov, }i-l vor st@pâni. {i-i voiu înmul]i }i nu s@ vor împu]ina.
35. {i le voiu a}eza alt@ leg@tur@ veacinic@, s@ le fiu spre Dumnezeu, }i ei vor fi Mie spre
norod. {i nu voiu cl@ti mai mult norodul Mieu, pre fiii lui Israil, de la p@mântul care l-am
dat lor’.
Cap 3
Nu înceat@ a m@rturisi p@catele sale }i ale p@rin]ilor s@i, rugând pre Dumnezeu pentru mila.
Israil spre robie s-au dus, pentru c@ au l@sat calea în]elepciunii, carea nu s@ afl@ de la cei
putearnici, de la boga]i sau de la uriia}i. Ci norodului Israil s@ dedease de la Dumnezeu,
de Carele toate zidirile Sale ascult@. {i s@ adaoge despre venirea lui Hristos în trup.

1.

9r

i acum, Doamne Atotputearnice, Dumnezeul lui Israil, sufletul întru strâmtori }i
duhul buiguit strâg@ c@tr@ Tine.
2.
Auzi, Doamne, }i Te milostivea}te, c@ Dumnezeu milostiv e}ti, }i ne miluia}te,
c@ am p@c@tuit înaintea Ta.
3. C@ Tu }ezi în veac, }i noi vom peri în veac.
4. Doamne Atotputearnice, Dumnezeul lui Israil, auzi acum rug@ciunea mor]ilor lui Israil
}i a fiilor lor, carii au p@c@tuit înaintea Ta }i n-au auzit glasul Domnului, Dumnezeului s@u,
}i s-au cleit de noi realele.
5. S@ nu pomene}ti nedrept@]ile p@rin]ilor no}tri, ci-[i fie aminte de mâna Ta }i de
numele T@u în vreamea aceasta.
6. C@ Tu e}ti Domnul, Dumnezeul nostru, }i Te vom l@uda, Doamne.
7. C@ pentru aceasta ai dat frica Ta în inima noastr@, }i s@ chem@m numele T@u }i s@
Te l@u||d@m în robiia noastr@, c@ ne întoarcem de c@tr@ nedreptatea p@rin]ilor no}tri, carii
au p@c@tuit înaintea Ta.
8. {i iat@, noi în robiia noastr@ sântem ast@zi, cu carea ne-ai r@sipit spre probozire }i spre
bl@st@m }i spre p@cat, dup@ toate nedrept@]ile p@rin]ilor no}tri, carii s-au dep@rtat de la
Tine, Doamne, Dumnezeul nostru.
9. Auzi, Israil, poruncile vie]ii; ia în urechi, s@ faci priceapere.
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10. Ce e, Israile, c@ e}ti în p@mântul nepriiatinilor?
11. Învechitu-te-ai în p@mânt strein, întinatu-te-ai cu mor]ii, socotitu-te-ai cu cei ce s@
pogoar@ în iad.
12. P@r@sit-ai izvorul în]elepciunii.
13. C@ de ai fi umblat în calea lui Dumnezeu, ai fi l@cuit adec@ în pacea veacinic@.
14. Înva]@ unde e priceperea, unde e putearea, unde e în]elesul, ca s@ }tii împreun@ unde
e lungimea vie]ii }i a traiului, unde e lumina ochilor }i pacea.
15. Cine au aflat locul lui? {i cine au întrat în vistieriile lui?
16. Unde sânt c@peteniile neamurilor }i cei ce st@pânesc preste fieri care sânt pre p@mânt?
17. Cei ce s@ joac@ cu paserile ceriului,
18. Cei ce agonisesc argint }i aur, întru care n@d@jduiesc oamenii, }i nu e sfâr}itul c@}tig@rii
lor? Carii lucreaz@ argintul }i s@ grijesc, nici iaste aflarea lucrurilor lor?
19. Pr@p@ditu-s-au }i la iad s-au pogorât, }i al]ii în locul lor s-au sculat.
20. Tinerii au v@zut lumin@ }i au l@cuit pre p@mânt, iar@ calea înv@]@turii n-au cunoscut,
21. Nici au în]eles c@r@rile ei, nici fiii lor o au priimit; de c@tr@ fa]a lor s-au dep@rtat.
22. Nu s-au auzit în p@mântul Hanaan, nici s-au v@zut în Theman;
23. {i fiii lui Agar, carii caut@ priceaperea cea de pre p@mânt, negu]@torii Mirhei }i a lui
Theman }i beznitorii }i c@ut@torii de priceapere }i de în]elepciune; iar@ calea în]elepciunii
n-au }tiut, nici au pomenit c@r@rile ei. |
24. O, Israile, câtu-i de mare casa lui Dumnezeu }i foarte locul mo}tenirii Lui!
9v
25. Mare e }i n-are sfâr}it, înalt }i nem@surat!
26. Acolo au fost urie}ii cei vesti]i, carii au fost din început, cu statul mare, }tiind r@zboiul.
27. Nu pre ace}tia au ales Domnul, nici calea înv@]@turii au aflat; pentru aceaea au perit.
28. {i c@ci c@ n-au avut în]elepciune, au perit pentru neîn]elepciunea sa.
29. Cine s-au suit în ceriu }i o au luat }i o au scos din nori?
30. Cine au vânzlat marea }i o au aflat }i o au adus mai presus decât aurul cel ales?
31. Nu e cine s@ poat@ }ti c@ile ei, nici cine s@ caute c@r@rile ei,
32. Ci Cel ce }ti toate o au cunoscut }i o au aflat priceaperea Sa, Cel ce au g@tit p@mântul
în vreame veacinic@ }i l-au umplut de dobitoace }i de ceale cu patru picioare,
33. Cel ce trimite lumina }i mearge; }i o au chemat }i au ascultat de El în cutremurare.
34. Iar@ stealele au dat lumin@ în str@jile sale }i s-au veselit.
35. Chematu-s-au }i au zis: ‘Iat@, noi’. {i au luminat cu veselie Celui ce le-au f@cut.
36. Acesta e Dumnezeul nostru }i nu s@ va cinsti altul împrotiva Lui.
37. Acesta au aflat toat@ calea înv@]@turii }i o au dat lui Iacov, slugii Sale, }i lui Israil,
alesului S@u.
38. Dup@ aceastea pre p@mânt s-au v@zut }i cu oamenii au petrecut»”.
Cap 4
Ierusalimul jelea}te pustiirea sa }i îndeamn@ fiii s@i s@ fie tari cu sufletul, c@, precum pentru
p@catele lor, Dumnezeu i-au dat protivnicilor, a}a, pre ei izb@vindu-i, va certa pre vr@jma}ii lor.

1.

ceast@ carte a poruncilor lui Dumnezeu }i leagea carea iaste în veac, to]i carii
o ]in vor || ajunge la via]@, iar@ cei ce o au p@r@sit, la moarte.
10r
Întoarce-te, Iacove, }i o apuc@, umbl@ pre cale la str@lucirea ei, în prejma

2.
luminii ei.
3. Nu da altuia slava ta }i vrednicia ta neamului strein.
4. Ferici]i sântem, Israile, c@ ceale ce lui Dumnezeu plac s-au ar@tat noao!
5. Cu inim@ mai tare fii, norodul lui Dumnezeu, vrednicule de pomenire, Israile!
6. Vându]i sânte]i limbilor, nu spre pierdere, ci c@ci c@ întru mânie spre mânie ai chemat
pre Dumnezeu, da]i sânte]i vr@jma}ilor,
7. C@ a]i înt@râtat pre Cel ce v-au f@cut, pre veacinicul Dumnezeu, jirtvind dimonilor,
}i nu lui Dumnezeu.
8. C@ v-a]i uitat de Dumnezeu, Cel ce v-au hr@nit, }i a]i întristat pre doica voastr@, Ierusalimul.
9. C@ au v@zut mânia de la Dumnezeu viind voao }i au zis: „Auzi]i, hotar@le Sionului,
c@ mi-au adus Dumnezeu jale mare;
10. C@ am v@zut robia norodului mieu, a fiilor miei }i a featelor, carea o au adus lor Cel
Veacinic.
11. C@ i-am hr@nit cu veselie }i i-am slobozit cu plângere }i cu jeale.
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12. Nime nu s@ bucure de mine, v@duva }i pustiita. De la mul]i m-am p@r@sit pentru
p@catele fiilor miei, c@ s-au ab@tut de la leagea lui Dumnezeu.
13. Iar@ drept@]ile Lui nu le-au }tiut, nici au umblat prin c@ile poruncilor lui Dumnezeu,
nici prin c@r@rile adev@rului Lui cu dreptate au întrat.
14. Vie hotarele Sionului }i pomeneasc@ robia fiilor }i a featelor meale, carea o au adus
lor Cel Veacinic,
15. C@ au adus preste ei neam de departe, neam înd@r@vnic }i de alt@ limb@,
16. Carii n-au cinstit pre cel b@trân, nici de prunci le-au fost mil@; }i au dus pre iubi]ii
v@duvei, }i de fii pre una o au pustiit.
17. Iar@ eu în ce v@ pociu ajuta? |
18. C@ Cel ce au adus preste voi reale, Acela v@ va r@pi din mâna nepriiatinilor vo}tri.
19. Umbla]i, fiilor, umbla]i, c@ eu sângur@ am r@mas.
20. Dezbr@catu-m-am de v@jmântul p@cii }i m-am îmbr@cat cu sacul rug@ciunii }i voiu
strâga c@tr@ Cel Preaînalt în zilele meale.
21. Mai tari cu inima fi]i, fiilor, strâga]i c@tr@ Domnul }i v@ va scoate din mâna c@peteniilor
celor nepriiatini.
22. C@ eu am n@d@jduit în veac mântuirea voastr@. {i mi-au venit bucurie de la Cel Sfânt
despre mila carea va veni voao de la veacinica mâng@iarea noastr@.
23. C@ v-am slobozit cu geale }i cu plângere, iar@ v@ va întoarce mie Domnul cu bucurie
}i cu veselie în veac.
24. C@ precum au v@zut vecinele Sionului robia voastr@ de la Dumnezeu, a}a vor vedea
}i întru gr@bire mântuirea voastr@ de la Dumnezeu, carea va veni voao cu cinste mare }i
cu str@lucire veacinic@.
25. Fiilor, r@bdând, suferi]i mânia carea au venit preste voi. C@ te-au gonit nepriiatinul
t@u, ci degrab@ vei vedea perirea lui }i preste cerbicea lui vei înc@leca.
26. Jinga}ii miei au umblat prin c@i aspre, c@ au fost du}i ca o turm@ r@pit@ de vr@jma}i.
27. Mai tari cu inima fi]i, fiilor, }i strâga]i c@tr@ Domnul, c@ va fi pomenirea voastr@ de
la Cel ce v-au dus.
28. C@ precum au fost sim]irea voastr@ s@ r@t@ci]i de la Dumnezeu, de zeace ori atâta
întorcându-v@, iar@}i Îl ve]i c@uta pre El.
29. C@ Cel ce v-au adus reale, Acela iar@}i v@ va aduce veacinica veselie cu mântuirea voastr@.
30. Mai tare cu inima fii, Ierusalime, c@ te îndeamn@ Cel ce te-au numit.
31. V@t@m@torii vor peri, cei ce te-au n@c@jit }i cei ce s-au bucurat de c@dearea ta s@ vor certa.
32. Cet@]ile c@rora au slujit fiii t@i s@ vor certa, }i ceale ce au luat pre fiii t@i.
33. C@ precum s-au bucurat de surparea ta }i s-au veselit întru c@dearea ta, a}a s@ va
întrista || întru a sa pustiire.
34. {i s@ va ciunta s@ltarea mul]imei ei, }i bucuriia va fi spre jale.
35. C@ foc va veni asupra ei din veac, întru lungime de zile }i va fi l@cuit@ de dimoni
mult@ vreame.
36. *Uit@-te împrejur, Ierusalime, c@tr@ r@s@rit }i vezi veselia ce-]i vine de la Dumnezeu! *Jos 5, 5.
37. C@ iat@, vin fiii t@i carii i-ai slobozit r@sipi], vin aduna]i de la r@s@rit pân@ la apus, în
cuvântul Celui Sfânt, bucurându-s@ spre cinstea lui Dumnezeu.
Cap 5
S@ poruncea}te Ierusalimului a dezbr@ca jealea, c@ci c@ fiii ei, cei cu ocar@ du}i spre robie, cu
slav@ s@ vor întoarce la ea.

1.

ezbrac@-te, Ierusalime, de haina cea de jale }i de n@c@zuirea ta }i te îmbrac@ cu
podoab@ }i cu cinstea veacinicii m@riri, carea ]ie de la Dumnezeu iaste, a veacinicii
slave.
2. Încunjura-te-va Dumnezeu cu v@jmântul drept@]ii }i-]i va pune mitra cea de veacinica
cinste pre cap,
3. C@ Dumnezeu va ar@ta str@lucirea Sa preste tine, a tot ce e supt ceriu.
4. C@ s@ va numi ]ie numele t@u de la Dumnezeu în veaci „Pacea drept@]ii” }i „Cinstea
cre}tin@t@]ii”.
5. Scoal@-te, Ierusalime, }i st@i întru în@l]ime *}i te uit@ împrejur spre r@s@rit }i vezi pre fiii *Sus 4, 36.
t@i aduna]i de la r@s@ritul soarelui pân@ la apus, întru cuvântul Celui Sfânt, bucurându-s@
de pomenirea lui Dumnezeu.
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6. C@ au ie}it de la tine, pe jos du}i de nepriiatini. Iar@ îi va aduce Domnul la tine, purta]i
întru cinste, ca pre fiii împ@r@]iii.
7. C@ au rânduit Domnul a smeri pre tot muntele înalt }i râpele ceale de mul]i ani, }i v@ile
a le umplea spre as@m@narea p@mântului Lui, ca s@ umble Israil cu deadinsul spre cinstea
lui Dumnezeu.
8. {i au umbrit }i p@durile }i tot lemnul dulce]ii pre Israil, din porunca lui Dumnezeu.
9. C@ va aduce Dumnezeu pre Israil cu veselie întru lumina m@rimii Sale, cu mil@ }i cu
dreptate, carea iaste dintr-Însul. |
Cap 6

11v

Prorocea}te Ieremie c@ jidovii, din robia Vavilonului, dup@ }apte neamuri s@ vor slobozi }i-i îndeamn@
s@ se p@zasc@ de închinarea lor de idoli, ar@tând din multe fapte, de nice un folos a fi idolii }i a fi lipsi]i
de toat@ sim]irea }i de}er]i. Paria c@r]ii carea o au trimis Ieremie spre ducerea robilor în Vavilon, de la
împ@ratul vaviloneanilor, ca s@ le vesteasc@ dup@ cum s-au fost poruncit lui de la Dumnezeu.

entru p@catele care a]i p@c@tuit înaintea lui Dumnezeu ve]i fi du}i în Vavilon,
robi de Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului.
2 .
Întrând, dar@, în Vavilon, ve]i fi acolo ani mul]i }i vremi multe, pân@ la
}eapte neamuri, iar@ dup@ aceasta v@ voiu întoarce de-acolo cu pace.
3. *Iar@ acum ve]i vedea în Vavilon dumnezei de aur }i de argint }i de piatr@ }i de lemn,
*Isaie 44, 10.
purta]i pre umere, ar@tând fric@ neamurilor.
4. Vede]i dar@ ca nu }i voi aseaminea s@ v@ face]i faptelor streine }i s@ v@ teame]i }i frica
s@ v@ prinz@ într-în}ii.
5. V@zând, drept aceaea, gloata dind@r@pt }i dinnainte închinându-s@, zice]i în inimile
voastre: «[ie tr@buie a ne închina, Doamne!».
6. C@ îngerul Mieu cu voi iaste }i Însumi voiu c@uta sufletele voastre.
7. C@ limba lor e pilit@ de faur }i ei, auri]i }i argin]i]i, mincino}i sânt }i nu pot gr@i.
8. {i, precum podoabele iubitoarei fecioare, a}a din aur s-au f@cut;
9. Cununi adev@rat de aur au pre capetele sale dumnezeii lor. Pentru aceaea trag preo]ii
de la dân}ii aurul }i argintul }i-l ]in loru}i
10. {i dau dintr-însul celor în bordeiu da]i }i pre curve le împodobesc. {i iar@}i, dac@-l
iau de la curve, î}i împodobesc dumnezeii.
11. {i ace}tia nu s@ mântuiesc de rugin@ }i de molie.
12. Iar@, acoperindu-i cu hain@ de vison, le }terg fa]a pentru praful casii, care iaste mult
între dân}ii. ||
13. {i steam@ are ca omul, ca giudec@toriul ]inutului carele pre cel ce p@c@tuia}te împrotiva 12r
sa nu-l omoar@.
14. Are }i în mân@ sabie }i s@cure, iar@ pre sine de r@zboiu }i de lotri nu s@ izb@vea}te.
Pentru aceaea, voao }tiut s@ fie c@ nu sânt dumnezei.
15. Nu v@ teame]i, dar@, de ei, c@ precum vasul omului cel zdrobit de nice o treab@ s@
face, a}a sânt }i dumnezeii lor.
16. Dac@ s@ pun în cas@, ochii lor sânt plini de praf din picioarele celor ce într@.
17. {i, precum careva carii l-au v@t@mat pre împ@ratul i s@ îngr@desc u}ile au precum
aduc mortul la mormânt, a}a le ap@r@ preo]ii u}ile cu încuietori }i cu zaruri, s@ nu s@
jefuiasc@ de tâlhari.
18. Candele aprind lor, }i înc@ multe, din carele nice una pot vedea, ci sânt ca ni}te grinzi
în cas@.
19. Iar@ inimile lor zic a le linge }erpii carii din p@mânt sânt, când îi mânc@ }i v@jmântul
lor, }i nu sâmt.
20. Neagre sânt fea]ele lor de fumul cel din cas@.
21. Preste trupul lor }i preste capul lor zboar@ liliecii }i rândunealele }i paserile, a}ijderea
}i c@]@lu}ele.
22. Pentru aceaea, s@ }ti]i c@ nu sânt dumnezei; nu v@ teame]i, dar@, de ei!
23. {i aurul ce au la vedeare iaste. De nu-i va }tearge cineva zmoala, nu vor sclipi; c@,
nici când s@ v@rsa, sim]ea.
24. Din tot pre]ul s-au cump@rat, în carii duh nu iaste într-în}ii.
25. *F@r@ picioare, pre umere s@ poart@, ar@tând necinstea sa oamenilor. Ru}ineaze-se
* Isaie 46, 7.
}i cei ce-i cinstesc.

*Ieremie 25, 9.

1. *
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26. Pentru aceaea, de vor c@dea pre p@mânt, de sâne}i nu s@ scoal@. Nici de-l va pune
cineva drept, singur însu}i va putea sta, ci precum mor]ilor odoar@le lor le vor pune înainte.
27. Jârtvele lor le vând preo]ii lor }i r@u s@ slujesc. A}ijderea }i muierile lor rumpând,
nici beteagului, nici cer}itoriului | ceva împart.
28. Din jirtvele lor, ceale ce nasc }i ceale lunatece s@ ating. {tiind, dar@, dintr-aceastea
c@ nu sânt dumnezei, nu v@ teame]i de ei.
29. C@ de unde s@ cheam@ dumnezei? C@ muierile pun dumnezeii lor de aur }i de argint
}i de lemn.
30. {i în casele lor preo]ii }ed, având îmbr@c@minte t@iate }i capetele }i barba ras@, a
c@rora capete goale sânt.
31. {i r@gnesc strâgând c@tr@ dumnezeii s@i, ca în cina mortului.
32. Vejmintele lor le duc preo]ii }i îmbrac@ muierile sale }i feciorii s@i.
33. Nici de p@timesc ceva r@u de la cineva, nici ceva bine, pot r@spl@ti. Nici împ@rat pot
rândui, nici a-l lua.
34. A}ijderea, nici pot da bog@]ii, nici r@u a r@spl@ti. De le-au f@g@duit cineva f@g@duin]@
}i n-au r@spl@tit, nici aceasta caut@.
35. Pre om de moarte nu izb@vesc, nici pre cel slab scot de la cel mai tare.
36. Pre omul orb la vedeare nu-l întorc, de lips@ pre om nu-l vor izb@vi.
37. De v@duv@ nu le va fi mil@, nici s@racilor bine vor face.
38. Pietrilor de munte aseamenea sânt dumnezeii lor, de lemn, de piatr@ }i de aur }i de
argint. Iar@ cei ce-i cinstesc s@ vor ru}ina.
39. Cum, dar@, s@ va socoti sau s@ va zice c@ sânt dumnezei?
40. C@ înc@ însu}i haldeii necinstindu-i, carii, dac@ îi vor auzi mutul a nu putea gr@i, îl
duc la Vil, cerând de la el a gr@i.
41. Ca când ar putea sâm]i cei ce n-au mi}care, }i ei, dac@ vor în]eleage, îi vor l@sa, c@
sâm]ire n-au acei dumnezei ai lor.
42. Iar@ muierile împrejurate cu funi în uli]e }ed, aprinzând oase de maslin.
43. Iar@, când careva dintr-însele, tras@ de oarecarele ce treace, va dormi cu el, pre cea de
aproa||pe a sa o probozea}te, c@ ea nu s-au aflat vreadnic@ ca dânsa, nici funea ei s-au rupt.
44. Iar@ toate ce li s@ fac mincinoas@ sânt; cum s@ va socoti sau s@ va zice aceia a fi
dumnezei?
45. Iar@ de fauri }i de mea}teri de aur s-au f@cut. Nimic altceva vor fi, f@r@ numai ceea
ce vor vrea preo]ii a fi.
46. {i însu}i mea}terii carii i-au f@cut nu sânt de mult@ vreame. Au, doar@, dar@ ceale
f@cute de ei vor putea fi dumnezei?
47. {i au l@sat ceale mincinoas@ }i ocar@ celor viitori.
48. C@ de le va veni r@zboiu }i reale, gândesc preo]ii întru sâne}i, unde s@ vor ascunde
cu ei?
49. Cum, dar@, trebuie s@ sim]easc@ cum c@ sânt dumnezei cei ce nici de r@zboiu s@
izb@veasc, nici de reale s@ scot?
50. C@ fiind de lemn, auri]i }i argin]i]i, s@ va }ti dup@ aceaea c@ sânt mincino}i, de toate
neamurile }i de împ@ra]i, carii chiar sânt, cum c@ nu sânt dumnezei, ci lucruri de mâni
omene}ti, }i nici un lucru a lui Dumnezeu cu ei.
51. Dirept aceaea, dar@, cunoscut e c@ nu sânt dumnezei, ci lucruri de mâni omene}ti,
}i nici un lucru a lui Dumnezeu într-în}ii iaste.
52. Pre împ@ratul ]inutului nu-l de}tapt@, nici ploaie oamenilor vor da.
53. {i judecat@ nu vor aleage, nici vor izb@vi ]inuturile de nedreptate. C@ nimica pot,
ca ceucele între ceriu }i între p@mânt.
54. C@ci, când va c@dea foc în casa dumnezeilor celor de lemn, de argint }i de aur, preo]ii
lor adec@ vor fuji }i s@ vor izb@vi, iar@ ei ca ni}te bârne în mijloc vor arde.
55. Iar@ împ@ratului }i r@zboiului nu vor sta împrotiv@. Cum, dar@, s@ va socoti au s@
va priimi c@ sânt dumnezei?
56. Nu de furi, nici de tâlhari s@ vor mântui dumnezeii cei de lemn, de piatr@, }i argin]i]i
}i auri]i. C@ror ace}ti ce sânt mai tari? |
57. Aurul }i argintul }i v@jmântul cu care sânt acoperi]i le vor lua de la dân}ii }i s@ vor
duce, nici-} vor aduce ajutoriu.
58. Dirept aceaea mai bine e a fi împ@rat ce-}i arat@ putearea sa sau vas în cas@ de
treab@, cu carele s@ va l@uda cel ce-l st@pânea}te, sau u}e în cas@, carea p@zea}te ceale
ce sânt într-însa, decât dumnezei mincino}i.
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59. Soarele adec@, }i luna }i stealele, fiind str@lucitoare }i trimise spre folosuri, ascult@.
60. Aseamenea }i fulgerul, deac@ s@ va ar@ta, v@zut iaste; aceaea} }i duhul în tot ]ânutul sufl@;
61. {i norii, c@rora fiindu-le poruncit de la Dumnezeu a umbla toat@ lumea, ispr@vesc
ce le iaste poruncit.
62. {i focul înc@, trimis de sus s@ mistuiasc@ mun]i }i p@duri, face cei-i poruncit. Iar@
ace}tia nici cu fealiul, nici cu puterile sânt aseaminea acestora.
63. De unde nici e a socoti, nici a zice c@ aceia sânt dumnezei, când nu pot nici judecata
a judeca, nici ceva a face oamenilor.
64. {tiind, dar@, c@ nu sânt dumnezei, nu v@ teame]i, dar@, de dân}ii,
65. C@ nici vor bl@st@ma pre împ@ra]i, nici îi vor blagoslovi,
66. {i seamne în ceriu limbilor nu le arat@, nici ca soarele vor sclipi, nici vor lumina ca luna.
67. Fiar@le mai bune sânt decât ei, carele pot sc@pa supt acoperi}u }i-} pot folosi }ie}i.
68. Nici într-un chip, dar@, ar@tat e voao c@ sânt dumnezei, pentru carea nu v@ teame]i
de ei,
69. C@ precum în pepini}te frica nimic nu p@zea}te, a}a sânt dumnezeii lor cei de lemn
}i argin]i]i }i auri]i.
70. Într-acela} chip }i în gr@din@ spinele cel alb, pre carele toat@ paserea }ade. A}ijderea
}i mortului celui aruncat întru întunearec, aseaminea sânt dumnezeii lor cei de lemn }i
auri]i }i argin]i]i.
71. {i de la ur}inic }i vison, care preste ei le mânc@ moliile, ve]i }ti, dar@, c@ nu sânt
dumnezei. {i ei înc@ mai apoi s@ mânc@ }i vor fi ocar@ în ]inut. ||
72. Mai bun e omul drept, carele nu are bozi, c@ va fi departe de oc@ri”.
14r
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(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 3,27
vor aleage: ind. viit.I. 3.pl. 6,50

A
(a se) ABATE: v. III
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.pl. 4,12

ALES, ALEASÃ: ad j./s.
ales: ad j. n. sg. ac. 3,30
alesului: s.m. sg. dat. 3,37

ACOLO: adv.
acolo: 3,26; 6,2

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2

(a) ACOPERI: v. IV
acoperindu-: gerunziu 6,12
sânt acoperiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 6,57

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE
amint e: adv. în expresia fie amint e 3,5

ACOPERIª: s.n.
acoperiºu: sg. ac. 6,67

AN: s.n.
anul: sg. ac. 1,2
ani: pl. ac., în sintagma de mulþi ani 5,7
ani: pl. ac. 6,2

ACUM: adv.
acum: 2,11; 3,1, 4; 6,3
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a mai pune
ceva lângã cele ce sunt”; „a continua sã”
sã adaoge: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3

(a) APÃRA: v. I
apãrã: ind. rpez. 3.pl. 6,17

ADEVÃR: s.n.
adevãrului: sg. gen. 4,13

APOI: adv.
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi 6,71

ADEVÃRAT: adv.
adevãrat: 6,9

(a) APRINDE: v. III
aprind: ind. prez. 3.pl. 6,18
aprinzând: gerunziu 6,42

(a) ADUCE: v. III
aducând: gerunziu rezum. cap.1
aduceþi: imperativ 2.pl. 1,10
sã aducã: conj. prez. 3.sg. 2,2
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 3,30; 4,9, 10, 14, 15, 18, 29
(-ºi) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. -ºi vor aduce aminte
2,32, 33
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 4,29; 5,6, 9
aduc: ind. prez. 3.pl. 6,17
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 6,57
(a) ADUNA: v. I
au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
ADUNAT, -Ã: adj.
adunaþi: m. pl. nom./ac. 4,37; 5,5
(a se) AFLA: v. I
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7; 6,43
sã aflãm: conj. prez. 1.pl. 1,12
a afla: inf. prez. 2,14
(sã) aflã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15, 27, 30, 32, 37
AFLARE: s.f.
aflarea: sg. nom. 3,18

APROAPE: s.
(cea de) aproape: s.f. sg. ac. 6,43
(a) APUCA: v. I
apucã: imper ativ 2.sg. 4,2
APUS: s.n. „v est”; „scãpãtatul soarelui”
apus: sg. ac. 4,37
apus: sg. ac., în loc adv. de la rãsãritul soarelui pânã la apus „”de
pr etutindeni” 5,5
(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.pl. 4,4
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 5,3
arãtând: gerunziu rezum. cap.6; 6,3, 25
aratã: ind. prez. 3.sg./pl. 6,58, 66
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 6,60
ARÃTAT: adv. „dovedit”
arãt at: 6,68
(a) ARDE: v. III
au ar s: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
vor arde: 6,54

(a) AGONISI: v. IV
agonisesc: ind. prez. 3.pl. 3,18

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 1,8; 3,18; 6,3, 29, 38, 5 4
argintul: sg. ac. 3,18; 6,9, 57

(a) AJUNGE: v. III
vor ajunge: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4

ARGINTAT, -Ã: var. (Rar) ARGINÞIT, -Ã
arginþiþi: m. pl. nom. 6,7, 50, 56, 69, 70

(a) AJUTA: v. I
ajuta: inf. prez. fãrã a 4,17

ARUNC AT, -Ã: adj.
aruncat: m. sg. dat. 6,70

AJUTOR; s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajut oriu: sg. ac. 6,57

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: imperativ 2.sg. 2,14, 16
ascultã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 6,59
au ascult at: ind. pf.c. 3.sg. 3,33
neascultând: gerunziu 2,5

ALB, -Ã: adj.
alb: m. sg. nom. 6,70

363

PROROCIIA LUI VARUH

INDICE

(a se) ASCUND E: v. III
(sã) vor ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 6,48

BARBÃ: s.f.
barba: sg. ac. 6,30

ASEMÃNARE: s.f.; var. (În v.) ASÃMÃN ARE „nivelare”
asãmãnarea: sg. ac. 5,7

BÃTRÂN , -Ã: s.m./f.
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 1,4
(cel) bãtrân: s.m. sg. ac. 4,16

A S E M E N E A : adv . / p rep.; var . ( Î nv.) A S E A M I N E A ,
ASEAMENEA
aseaminea: prep. 6,4, 62
aseamenea: prep. 6,38
aseamenea: adv. 6,60
aseaminea: adv. 6, 70
ASPRU, -Ã: adj.
aspre: f. pl. ac. 4,26

BÂIGUIT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi reg.) BUIGUIT, -Ã
buiguit: n. sg. nom. 3,1
BÂRNÃ: s.f.
bârne: pl. ac. 6,54
BETEA G, -Ã: s.m./f.
beteagului: s.m. sg. dat. 6,27

ASTÃZI: adv.
astãzi: adv. în loc. adv. ca în zioa de astãzi 1,20
astãzi: 3,8

BEZNITOR, -TO ARE: s.m./f. „poves tit or” (cf. bãsnitor
„persoanã care bãsneºte; care spune sau inventeazã po veºti”)
beznitorii: s.m. pl. nom. 3,23

AªA: adv.
aºa: 2,21; rezum. cap.4; 4,24, 33; 6,8, 15, 17, 69

BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac. 6,33, 37
(mai) bine: adv. 6,58

(a) AªEZA: v. I
ai aºezat: ind. pf.c. 2.sg. 2,24
voiu aºeza: ind. viit.I. 1.sg. 2,35
AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 6,21, 27, 34, 70

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen. 1,8
bisearicã: sg. ac. 1,8
bisearica: sg. ac. 1,14; 2,26

(a se) ATINGE: v. III
(sã) ating: ind. prez. 3.pl. 6,28

(a) BLA GOSLOVI: v. IV
vor blagoslo vi: ind. viit.I. 3.pl. 6,65

ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
Atotputearnice: m. sg. v oc., în sintagma Doamne Atotputearnice
3,1, 4

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmuri: pl. nom. 1,20
blãstãm: sg. ac. 3,8

AUR: s.n.
aur: sg. ac. 3,18; 6,3, 8, 9, 29, 38, 45, 54
aurul: sg. nom./ac. 3,30; 6,9, 23, 57

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
vor blãstãma: ind. viit.I. 3.pl. 6,65

AURIT, -Ã: adj.
auriþi: m. pl. nom. 6,7, 50, 56, 69, 70
(a se) AUZI: v. IV
auzând: gerunziu 1,5
am auzit: ind. pf.c. 1.pl. 1,18, 21; 2,10
sã auzim: conj. prez. 1.pl. 1,19
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 2,22, 29
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 2,24; 3,4
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 2,30
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 2,31; 6,40
auzi: imper ativ 2.sg. 3,2, 4, 9
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.impers. 3,22
auziþi: imperativ 2.pl. 4,9
(a) AVEA: v. II
au avut: ind. pf.c. 3.pl. 3,28
au: ind. prez. 3.pl. 6,9, 23, 41
are: ind. prez. 3.sg. 6,13, 14, 72
având: gerunziu 6,30
B
BABILONEAN: s.m.; var. (Înv.) VAVILONEAN
vaviloneanilor: pl. gen. rezum. cap.6
BAN: s.m.
banii: pl. ac. rezum. cap.1
bani: pl. ac. 1,6, 10

BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.3
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþii: pl. ac. 6,34
BORDEI: s.n. (cf. Indice 2Lg)
bordeiu: sg. ac. 6,10
BOZ: s.m.
bozi: pl. ac. 6,72
BRAÞ: s.n.
braþu: sg. ac. 2,11
(a se) BUCURA: v. I
(sã) bucure: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 4,12
(s-)au bucurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,31, 33
bucurându(-sã): gerunziu 4,37; 5,5
BUCURIE: s.f.
bucuriii: sg. gen. 2,23
bucurie: sg. nom. 4,22, 23
bucuriia: sg. nom. 4,34
BUN , -Ã: adj.
(mai) bune: f. pl. nom. 6,67
(mai) bun: m. sg. nom. 6,72
BUNÃTATE: s.f.
bunãtatea: sg. ac. 2,27
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CERBICE: s.f.
cer bicea: sg. ac. 2,21, 30; 4,25

C
CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 2,8; 3,31; 4,13
calea: sg. ac. 2,33; rezum. cap.3; 3,13, 20, 23, 27, 37
cale: sg. ac. 4,2
cãi: pl. ac. 4,26

(a) CERE: v. III
cer : ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
cear em: ind. prez. 1.pl. 2,19
cerând: gerunziu 6,40
CERªETOR, -TOARE: s.m./f.; var. CERªITOR, -TOARE
cerºitoriului: s.m. sg. dat. 6,27

CANDELÃ: s.f.
candele: pl. ac. 6,18

(a se) CERTA: v. I
va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
(sã) v or certa: ind. viit.I. 3.pl. 4,31, 32

CAP: s.n.
cap: sg. ac. 5,2
capetele: pl. ac. 6,9, 30
capul: sg. ac. 6,21
capete: pl. nom. 6,30

CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom. ac. 2,22; 4,32

CARNE: s.f.
cãrnurile: pl. ac. 2,3

CEUCÃ: s.f. „cioarã”
ceucele: pl. ac. 6,53

CARTE: s.f.
carte: sg. ac. rezum. cap.1; 1,3; 4,1
cãrþii: sg. gen. 1,1, 3; rezum. cap.6
cartea: sg. ac. 1,14
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac., în sintagmele sfânta casa Ta/ casa lui
Dumnezeu 2,16; 3,24
casii: sg. gen. 2,26; 6,12
casã: sg. ac. 6,16, 20, 58
casele: pl. ac. 6,30
casa: sg. ac., în sintagma casa dumnezeilor celor de lemn, de
argint ºi de aur 6,54

(a se) CHEMA: v. I
a chema: inf. prez. 1,8
(s-au) chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15; 2,26
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 2,34
sã chemãm: conj. pr ez. 1.pl. 3,7
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 3,33
chematu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,35
ai chemat: ind. pf.c. 2.sg. 4,6
(sã) cheamã: ind. prez. 3.pl. 6,29
CHIAR: adv. „evident”
chiar: 6,50

(a) CÃDEA: v. II
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 6,26
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 6,54

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. nici într-un chip /într -acelaº chip 6,68, 70

CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. ac. 4,31, 33

CINÃ: s.f.
cina: sg. ac., în sintagma cina mortului 6,31

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. ac., în sintagma cãldura soarelui 2,25

CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac. 2,17; 4,24; 5,2, 6
cins tea/Cins tea: sg. nom./ac., în sintagmele cinstea lui
Dumnez eu/cinstea veacinicii mãriri/Cinstea cr eºtinãtãþii 4,37;
5, 1, 4, 7

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenii: pl. ac. 1,9
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 1,16; 4,21
cãpeteniile: pl. nom./ac. 2,1; 3,16

(a se) CINSTI: v. IV
(sã) va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 3,36
au cinstit : ind. pf.c. 3.pl. 4,16
cins tesc: ind. prez. 3.pl. 6,25, 38

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 3,21, 23, 31; 4,13
CÃÞELUªÃ: s.f.; var. CÃÞÃLUªÃ
cãþãluºele: pl. nom. 6,21

(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
au cetit : ind. pf.c. 3.sg. 1,3
ce tiþi: imperativ 2.pl. 1,14

(a) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.pl. 3,23; 6,34
sã caute: conj. prez. 3.sg. 3,31
veþi cãuta: ind. viit.I. 2.pl. 4,28
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 6,6

(a se) CIUNTA: v. I „a se ciunti”; aici prima ates tare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tare este la Mir on Pompiliu,
Balade populare române , adunate de… Iaºi, 1870.
(sã) va ciunt a: ind. viit.I. 3.sg. 4,34

CÃUTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãutãtorii: s.m. pl. nom., în sintagma cãutãtorii de priceapere ºi
de înþelepciune 3,23

(a) CLÃTI: v. IV „a miºca”
voiu clãti: ind. viit.I. 1.sg. 2,35

CÂªTIGARE: s.f.; var. (Reg.) CÃªTIGARE
cãºtigãrii: sg. gen. 3,18

(a se) CLEI: v. IV (Înv.) „a se încleia”, „a se lipi”
(s-)au cleit: ind. pf.c. 3.pl. 3,4

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 1,11; 3,17
ceriu: sg. ac. 2,2; 3,29; 5,3; 6,53, 66

(a se) COBORÎ: var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.pl. 3,11
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.pl. 3,19
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(a) CREDE: v. III
am crezut: ind. pf.c. 1.pl. 1,17

(a se) DEPÃRTA: v. I
(ne-)am depãrtat: ind. pf.c. 1.pl. 1,19
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.pl. 3,8, 21

CREªTINÃTATE: s.f.
creºtinãtãþii: sg. gen., în sintagma cinstea creºtinãtãþii 5,4

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
deºchide: imperativ 2.pl. 2,17

(a se) CUMPÃRA: v. I
(s-)au cumpãrat: ind. pf.c. 3.pl. 6,24

DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºerþi: m. pl. nom. rezum. cap.6

(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,20, 32
cunoscut e: pasiv ind. prez. impers. 6,51

(a) DEªTEPTA: v. I
deºtap tã: ind. prez. 3.pl. 6,52

CUNUNÃ: s.f.
cununi: pl. ac. 6,9

(a se) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,20
a dezbrãca: inf. prez. rezum. cap.5
dezbracã(-te): imperativ 2.sg. 5,1

(a) CURGE: v. III
curge: ind. prez.1,20

DIN AINTE: adv.
dinnainte: 6,5

CURVÃ: s.f.
curve: pl. ac. 6,10

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU
dinlãuntru: adv. în sintagma ceale dinlãuntru (aici) „mãruntaie”
2,17

CUTREMURARE: s.f.
cutremurare: sg. ac. 3,33
CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1, 3, 21; 2,24
cuvântul: sg. ac. 2,1
cuvântul: sg. ac., în sintagma cuvântul Celui Sfânt 4,37; 5,5

DINDÃRÃT: adv.
dindãrãpt: 6,5
DOBITOC: s.n.
dobitoace: sg. ac. 3,32

D

DOICÃ: s.f.
doica: sg. ac. 4,8

(a se) DA: v. I
sã dea: conj. prez. 3.sg. 1,12
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 2,4, 10; 3,34, 37; rezum. cap.4
a da: inf. prez. 1,20; rezum. cap.2
dã: imperativ 2.sg. 2,14
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 2,17; 6,52
dã: ind. prez. 3.sg., în loc. v. dã slavã 2,18
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 2,21, 35
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,31
(se) dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.3
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 3,7
(nu) da: imperativ prohib. 2.sg., în loc. v. nu da slava 4,3
daþi sânteþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 4,6
dau: ind. prez. 3.pl. 6,10
da: inf. prez. fãrã a 6,34

DEASUPRA: adv. (aici) „situaþia celui car e e stãpân”
deasupra: 2,5
DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT (aici) „situaþia celui care e
supus”
dedesupt: 2,5

DEMON: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) DIMON
dimonilor: pl. dat. 4,7
dimoni: pl. ac. 4,35
DEPARTE: adv.
departe: adv. în c. de departe 4,15
departe: adv. în loc. prep. departe de 6,72

(a) DORMI: v. IV
va dormi: ind. viit.I. 3.sg. 6,43
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 2,33
DREPT, DREAPTÃ: adj./prep.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
drept: adj. m. sg. nom./ac. 2,9; 6,26, 72
drept: prep. în loc. adv. drept aceaea 6,5
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceaea 6,51, 58

DAT, -Ã: s.m./f.
(celor) daþi: m. pl. dat. 6,10

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 4,25

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen./dat. 1,5, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22;
2,5, 6, 8, 10, 17, 18, 22; 3,4
Domnului: sg. gen., în sintagma jârtvealnicul Domnului 1,10
Domnul: sg. nom./ac. 1,12, 19, 20; 2,1, 2, 4, 7, 9, 15, 21, 31;
3,6, 27; 4,21, 23, 27; 5,6, 7
Doamne: sg. voc. 2,11, 12, 14, 16, 19, 27; 3,2, 6, 8; 6,5
Doamne: sg. voc., în sintagma Doamne atotputearnice 3,1, 4

DREPTATE: s.f.
dreptat ea: sg. nom. 1,15; 2,6
dreptat e: sg. ac. 2,18; 4,13; 5,9
dreptãþile: pl. ac. 2,19; 4,13
drep tãþii: sg. gen., în sintagmele vãjmântul drep tãþii/Pacea
dreptãþii 5,2, 4
(a se) DUCE: v. III
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9; 2,14; 4,16, 27
(ne-)am dus: ind. pf.c. 1.pl. 1,22
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.3
au fost duºi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 4,26
veþi fi duºi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 6,1
duc: ind. prez. 3.pl. 6,32, 40
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 6,57
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f aþa: sg. ac., în loc. prep. (În v.) de cãtrã f aþa „(de) dinaint ea”
3,21
f aþa: sg. ac. 6,12
f eaþele: pl. nom. 6,20

DUCERE: s.f.
ducerea: sg. ac. rezum. cap.6
DUH: s.n.
duh: sg. nom. 2,17; 6,24
duhul: sg. nom. 3,1; 6,60

FAUR: s.m.
f aur: sg. ac. 6,7
fauri: pl. ac. 6,45

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþii: sg. gen., în sintagma lemnul dulceþii 5,8
DUMNEZEU: s.m. „Divinitat ea”
Dumnez eului: sg. gen./dat. 1,10, 13, 15, 17, 18, 21, 22; 2,5, 6, 8,
22; 3,4
Dumnez eul: sg. nom. 1,19; 2,1, 15, 31; 3,6, 36
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.2; 2,35; rezum. cap.3;
3,2, 1 3; rezum. cap.4; 4,1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 24, 28, 36; 5,1, 2,
3, 4, 5, 8, 9; rezum. cap.6; 6,1, 50, 51, 61
Dumnez eul: sg. voc., în sintagmele Dumnez eul lui Israil/
Dumnez eul nostru 2,11, 12, 19, 27; 3,1, 4, 8
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele casa lui Dumnezeu/leagea
lui Dumnezeu/cinstea lui Dumnezeu 3,24; 4,12; 4,37; 5,7
Dumnez eu: sg. ac., în sintagma veacinicul Dumnezeu 4,7
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeilor: pl. dat. 1,22
dumnezei: pl. nom./ac. 6,3, 14, 22, 28, 29, 39, 41, 44, 46, 49,
50, 51, 55, 58, 63, 64, 68, 71
dumnezeii: pl. nom./ac. 6,9, 10, 15, 29, 31, 38, 56, 69, 70
dumnezeilor: pl. gen., în sintagma casa dumnezeilor celor de
lemn, de argint ºi de aur 6,54

FÃCUT, -Ã: s.
(ceale) fãcut e: s.n. pl. nom. 6,46
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 6,34
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 6,34
FECIOARÃ: s.f.
f ecioare: sg. gen. 6,8
FECIOR: s.m.
f eciorii: pl. ac. 6,32
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiul: sg. ac. 6,62
FERICIT, -Ã: adj.
f ericiþi: m. pl. nom. 4,4
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. imper s./3.sg. 1,15; 2,9, 11, 18, 30; 3,10, 14, 18, 25,
31, 36; 5,3; 6,58, 63, 68, 72
eram: ind. imp. 1.pl. 1,19
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,15; 3,2, 6, 10
sã f ie: conj. pr ez. 3.pl. 1,11; rezum. cap.4
am fost: ind. pf.c. 1.pl. 1,18
va f i: ind. viit.I. impers./3.sg. 2,23; 4,27, 3 4; 6,37, 72
sã f iu: con j. prez. 1.sg. 2,35
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,35; 6,45, 71
f ie: conj. prez. fãrã sã, în . în e xpresia fie aminte 3,5
au fost: ind. pf.c. impers./3.pl. 3,26; 4,16, 28
f ii: imperativ 2.sg. 4,5, 30
f iþi: imperativ 2.pl. 4,21, 27
a f i: inf. prez. rezum. cap.6; 6,44, 45, 58
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 6,2
f i: inf. prez. fãrã a 6,46
f iind: gerunziu 6,50, 59
ias te: ind. prez. 3.sg. 3,18; 4,1; 5,1, 9; 6,6, 1 2, 23, 24, 51
-i: ind. prez. 3.sg. 3,24
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,1; 2,4, 17
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,31; 3,16; 6,7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22,
28, 30, 38, 39, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 67, 68,
69, 70, 71
sântem: ind. prez. 1.pl. 3,8; 4,4

DURERE: s.f.
dur eri: pl. ac. 2,25
DUS, -Ã: adj.
duºi: m. pl. nom. rezum. cap.5; 5,6

F
(a se) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,8; 4,7
f aceþi: imper ativ 2.pl. 1,10; 2,21
fãcând: gerunziu 1,22
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.pl. 2,2; 6,8, 45
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 2,5
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 2,11, 27
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 2,22
sã faci: conj. pr ez. 2.sg. 3,9
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,35; 6,46
sã (vã) f aceþi: conj. prez. 2.pl. 6,4
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 6,15
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 6,37
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 6,44
f ace: ind. prez. 3.sg. 6,62
a f ace: inf. prez. 6,63

FIARÃ: s.f.
f ieri: pl. ac. 3,16
f iarãle: pl. nom. 6,67

FAPTÃ: s.f.
f apte: pl. ac. rezum. cap.6
f aptelor: pl. dat. 6,4
FATÃ: s.f.
f eatii: sg. gen. 2,3
f eatelor: pl. gen. 4, 10, 14
FAÞÃ: s.f.
f eaþii: sg. dat. 2,8
f eaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii „dinaintea”, „în
f aþa” 2,10, 14

FIU: s.m.
f iiul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1, 7
f iiu: sg. nom. 1,1, 7
f iiului: sg. gen. 1,1, 3, 8, 11, 12; 2,3
f iilor: pl. gen. 1,4; 2,28; 3,4; 4,10, 12, 14
f iii: pl. nom./ac. 2,35; 3,21, 23; rezum. cap.4; 4,32, 3 7; rezum.
cap.5; 5,5, 6
f ii: pl. ac. 4,16
f iilor: pl. voc. 4,19, 21, 25, 27
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ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 2,20, 24, 28
grãi: inf. prez. fãrã a 6,7, 40
a grãi: inf. prez. 6,40

FLÃMÂND, -Ã: adj.
flãmând: n. sg. nom. 2,18
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 2,25

(a se) GRIJI: v. IV
(sã) grijesc: ind. prez. 3.pl. 3,18

FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 1,2; 4,35; 6,54
focul: sg. nom. 6,62

GRINDÃ: s.f.
grinzi: pl. ac. 6,18

FOLOS: s.n.
folos: sg. ac. rezum. cap.6
folosuri: pl. ac. 6,59

H

(a) FOLOSI: v. IV
folosi: inf. prez. fãrã a 6,67

HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 5,1
hainã: sg. ac. 6,12

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 3,7; 6,4, 69
fricã: sg. ac. 6,3

HALDEU: s.m. (cf. Indice Ir)
haldeii: pl. nom./ac. 1,2; 6,40

(a) FUGI: v. IV
vor fuji: ind. viit.I. 3.pl. 6,54

HAR: s.n.
har: sg. ac. 1,12; 2,14

FULGER: s.n.
fulgerul: sg. nom. 6,60

HOTAR: s.n.
hotarãle: pl. voc., în sintagma hotarãle Sionului 4,9
hotarele: pl. nom. 4,14

FUM: s.n.
fumul: sg. ac. 6,20
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE; aici funia (cu care erau încinse
femeile) este semnul disponibilitãþii erotice (cf. Anania 2001, p.1249).
funi: pl. ac. 6,42
funea: sg. nom. 6,43
FUR: s.m.
furi: pl. ac. 6,56
G

(a) HRÃNI: v. IV
au hrãnit: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
am hrãnit: ind. pf.c. 1.sg. 4,11
I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 2,17; 3,11, 19
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 2,34

(a) GÃTI: v. IV
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 3,32

IARÃªI: adv.
iarãºi: 4,28, 29; 6,10

(a) GÂNDI: v. IV
gândesc: ind. prez. 3.pl. 6,48

IATÃ: interj.
iatã: 1,10; 2,25; 3,8, 35; 4,37

GING Aª, -Ã: s.m./f. „copil rãsfãþat”
jingaºii: s.m. pl. nom. 4,26

IDOL: s.m.
idoli: pl. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.6
idolii: pl. nom. rezum. cap.6

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 1,18, 19, 21; 2,5, 10, 22, 23, 24, 29; 3,4
GLOATÃ: s.f.
gloata: sg. ac. 6,5
GOL, GOALÃ: adj.
goale: n. pl. nom. 6,30
(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 4,25

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.pl. 5,6
INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. 1,22
inima: sg. ac. 2,30; 3,7; 4,21, 27, 30
inimã: sg. ac. 2,31; 4,5
inimile: pl. ac. 6,5, 19

GRÃBIRE: s.f.
grãbire: sg. ac. 4,24

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 4,13
întrând: gerunziu 6,2
întrã: ind. prez. 3.pl. 6,16

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinã: sg. ac. 6,70

(a) ISPRÃVI: v. IV
isprãvesc: ind. prez. 3.pl. 6,61

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 2,1, 7

IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubiþii: s.m. pl. ac. 4,16
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IUBITOR, -TOARE: adj.
iubitoarei: adj. antep. f. sg. gen. 6,8

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 5,5

IUÞIME: s.f. „mânie”, „urgie”
iuþimea: sg. nom./ac. 1,13; 2,20

(a) ÎNCÃLECA: v. I
vei încãleca: ind. viit.I. 2.sg. 4,25

(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãvindu-: gerunziu rezum. cap.4
(sã) izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. 6,14
izbãvesc: ind. prez. 3.pl. 6,35
vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. 6,36, 53
(sã) izbãveasc: ind. prez. 3.pl. 6,49
(sã) vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. 6,54

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv. din început 3,26

IZVOR: s.n.
izvorul: sg. ac. 3,12
Î
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(m-)am îmbrãcat: ind. pf.c. 1.sg. 4,20
(te) îmbracã: imperativ 2.sg. 5,1
îmbracã: ind. prez. 3.pl. 6,32
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: pl. ac. 6,30
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. 1,3, 11, 12; 2,21, 22, 24; 6,55
împãraþilor: pl. gen./dat. 1,4, 16; 2,4, 24
împãratul: sg. nom./ac. 1,8, 9; rezum. cap.6; 6,1, 17, 52
împãraþii: pl. ac. 2,1
împãrat: sg. ac. 6,33, 58
împãraþi: pl. ac. 6,50, 65
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiii: sg. gen. 5,6
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împart: ind. prez. 3.pl. 6,27
(a) ÎMPODOBI: v. IV
împodobesc: ind. prez. 3.pl. 6,10
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: prep. 2,33; 3,36; 6,13
împrotivã: adv. 6,55
ÎMPREJUR: adv./prep.
împrejurul: prep. 2,4
împrejur: adv. 4,36; 5,5

(a) ÎNCETA: v. I
înceatã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
(a se) ÎNCHINA: v. I
închinându(-sã): gerunziu 6,5
a (ne) închina: inf. prez. 6,5
ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.6
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încunjura(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,2
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 2,29
ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietori: pl. ac. 6,17
ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 1,8
ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: adj.
îndãrãvnic: n. sg. nom. 4,15
ÎNDELETE: s.n. (Înv.) „rãgaz”
îndãleate: sg. ac., în sintagma zi de îndãleate 1,14
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 4,30; rezum. cap.6
ÎNDREPTARE: s.f.
îndreptãrile: pl. ac. 2,12
îndreptare: sg. ac. 2,17
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom. 6,6
ÎNGHEÞ: s.n.
îngheþul: sg. ac. 2,25
(a se) ÎNGRÃDI: v. IV
(sã) îngrãdesc: ind. prez. 3.pl. 6,17
(a) ÎNMULÞI: v. IV
voiu înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 2,34

ÎMPREJURAT, -Ã: adj. „înfãºur at”
împrejurate: f. pl. nom. 6,42

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
aþi întãrâtat: ind. pf.c. 2.pl. 4,7

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 3,14

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2

(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(sã) vor împuþina: ind. viit.I. 3.pl. 2,34

(a se) ÎNTINA: v. I
întinatu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,11

ÎNAINTE: adv. /rep.
înaintea: prep. 1,5, 12, 17, 22; 2,10, 14, 19, 28; 3,2, 4, 7; 6,1
înainte: adv. 6,26

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 1,13
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; 2,33; rezum. cap.5
sã (ne) întoarcem: conj. prez. 1.pl. 2,8
întoarcã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,13
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,29, 30
(ne) întoarcem: ind. prez. 1.pl. 3,7

ÎNALT, -Ã: adj.
înnalt: n. sg. ac. 2,11
înalt: m./n. sg. nom./ac. 3,25; 5,7
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întoarce(-te): imper ativ 2.sg. 4,2
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 4,23
întorcându(-vã): gerunziu 4,28
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 6,2
întorc: ind. prez. 3. pl. 6,36
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a se) ÎNTRISTA: v. I
aþi întristat: ind. pf.c. 2.pl. 4,8
(sã) va întrista: ind. viit.I. 3.sg. 4,33
ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristat: n. sg. nom. 2,18

INDICE
(a) JUDE CA: v. I
a judeca: inf. prez. 6,63
JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. ac. 6,53
judecata: sg. ac. 6,63
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Reg.) GIUDECÃTORIU
giudecãtoriul: sg. ac. 6,13
judecãtorii: pl. ac. 2,1
(a) JURA: v. I
am jurat: ind. pf.c. 1.sg. 2,34

ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 6,70
(a) ÎNÞELEGE: v. III
vor înþeleage: ind. viit.I. 3.pl. 2,31; 6,41
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 3,21
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunii: sg. gen. rezum. cap.3; 3,12, 23
înþelepciune: sg. ac. 3,23, 28
ÎNÞELES: s.n.
înþelesul: sg. nom. 3,14
(a) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: imperativ 2.sg. 3,14
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãturii: sg. gen. 3,20, 27, 37
(a se) ÎNVECHI: v. IV
învechitu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,11
J
JALE: s.f.
gele: sg. ac. 4,23
jale: sg. ac. 4,9, 34; 5,1
jeale: sg. ac. 4,11
jealea: sg. ac. rezum. cap.5
(a se) JEFUI: v. IV
sã (sã) jefuiascã: conj. prez. 3.pl. 6,17
(a) JELI: v. IV
jeleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ, JIRTVÃ
jârtve: pl. ac. rezum. cap.1; 1,10
jârtvele: pl. ac. 6,27
jirtvele: pl. ac. 6,28
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVELNIC
jârtvealnicul: sg. ac. 1,10

L
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 1,20
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.3; 6,47
vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 6,41
(a se) LÃUDA: v. I
vor lãuda: ind. viit.I. 3.pl. 2,32
vom lãuda: ind. viit.I. 1.pl. 3,6
sã lãudam: con j. prez. 1.pl. 3,7
(sã) va lãuda: ind. viit.I. 3.sg. 6,58
LEGAT, -Ã: adj.
legaþi: m. pl. ac. 1,9
LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”
legãturã: sg. ac., în sint agma legãturã vecinicã 2,35
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 2,28; 4,1
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea lui Moisi/leagea lui Dumnezeu
4,12
LEMN: s.n . (Înv. ºi rar) „pom”; „tulpina ºi ramurile unui arbor e
tãiat, servind ca material de construcþii, drept combustibil etc.”
lemnul: sg. nom., în sintagma lemnul dulceþii 5,8
lemn: sg. ac. 6,3, 29, 38, 50, 54, 56, 69, 70
(a se) LEPÃDA: v. I
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 2,25
LILIAC: s.m. „animal insectivor asemãnãtor cu ºoarecele, care
se deplaseazã în zbor, cu ajutorul aripilor”
liliecii: pl. nom. 6,21
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. dat. 4,6; 6,66
limbã: sg. ac. 4,15
limba: sg. nom. 6,7

(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JIRTVI
jirtvind: gerunziu 4,7

(a) LINGE: v. III
a linge: inf. prez. 6,19

JIDOV: s.m.
jidovii: pl. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.6

(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit: ind. pf.c. 3.pl. 1,20

JOS: adv.
jos: adv. în loc. adv. pe jos 5,6

LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „necaz”
lipsã: sg. ac. 6,36

(a se) JUCA: v. I
(sã) joacã: ind. prez. 3.pl. 3,17

LIPSIT, -Ã: adj.
lipsiþi: m. pl. nom. rezum. cap.6
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LOC: s.n.
locului: sg. gen. 1,9
locul: sg. nom./ac. 2,24; 3,15, 24
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 3,19

MARE: adj./s.
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 1,4
mari: adj. n. pl. ac. 2,2
mare: adj. f./n. sg. nom./ac. 2,11, 27, 29; 3,24, 25, 26;
4,9, 24

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 1,4
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,15; 2,23
ai fi lãcuit: cond. pf. 2.sg. 3,13
au lãcuit: ind. pf.c. 3.pl. 3,20
va fi lãcuitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 4,35

MARE: s.f.
marea: sg. ac. 3,30
MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 2,18
mãrimii: sg. gen. 5,9

LOTRU: s.m.
lotri: pl. ac. 6,14

MÃRIRE: s.f.
mãriri: sg. gen. 5,1

(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 3,9
iau: ind. prez. 3.pl. 6,10
lua: ind. imp. 3.sg. 1,8
(sã) luase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,8
luaþi: imperativ 2.pl. 1,10
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 2,17
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,23
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,29; 4,32
a lua: inf. prez. 6,33
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 6,57

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãrturisesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; rezum. cap.2
a mãrturisi: inf. prez. rezum. cap.3
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslin: sg. ac., în sintagma oase de maslin (cf. lat. ossa olivarum
„sâmburi de mãsline” ) 6,42
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,6; 2,4, 13, 20, 28; 3,5; 4,18, 21
mânã: sg. ac. 2,11; 6,14
mâni: pl. ac. 6,50, 51

(a) LUCRA: v. I
a lucra: inf. prez. 2,22
sã lucre: conj. prez. 3.pl. 2,24
lucreazã: ind. prez. 3.pl. 3,18

(a se) MÂNCA: v. I
sã mânce: conj. prez. 3.sg. 2,3
mâncã: ind. prez. 3.pl. 6,19, 71
(sã) mâncã: ind. prez. 3.pl. 6,71

LUCRU: s.n.
lucrurile: pl. ac. 2,9
lucruri: pl. nom./ac. 2,21; 6,50, 51
lucrurilor: pl. gen. 3,18
lucru: sg. nom./ac. 6,50, 51

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. ac. 4,22
MÂNIE: s.f.
mânia: sg. ac. 2,20; 4,9, 25
mânie: sg. ac. 4,6

LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 6,61
(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: conj. prez. 3.sg. 1,12
au luminat: ind. pf.c. 3.pl. 3,35
vor lumina: ind. viit.I. 3.pl. 6,66

(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) mântuiesc: ind. prez. 3.pl. 6,11
(sã) vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 6,56
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 4,22, 24, 29

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom., în sintagma lumina ochilor 3,14
luminã: sg. ac. 3,20, 34
lumina: sg. ac. 3,33; 5,9
luminii: sg. gen. 4,2

(a) MERGE: v. III
mearge: ind. prez. 3.sg. 3,33

LUNATIC, -Ã: adj.; var. (Înv.) LUNATEC, -Ã
(ceale) lunatece: s.m. pl. nom. (eufem.) „femeie aflatã în perioada
menstruaþiei” 6,28
LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,2, 8
luna: sg. nom./ac. 6,59, 66
LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. nom. 3,14
lungime: sg. ac., în sintagma întru lungime de zile „de-a lungul
multor zile” 4,35
M
MANÃ: s.f.
manã: sg. ac. 1,10

MEªTER: s.m.
meaºteri: pl. ac. 6,45
meaºterii: pl. nom. 6,46
MIC, -Ã: adj./s.
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 1,4
(cea mai) micã: adj. f. sg. ac. 2,29
MIERE: s.f.
miere: sg. ac. 1,20
MIJLOC: s.n.
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 6,54
MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. rezum. cap.2; 2,27; rezum. cap.3; 4,22
milã: sg. nom./ac. 2,19; 4,16; 5,9; 6,37
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 3,2
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(a se) MILOSTIVI: v. IV
(Te) milostiveaºte: imperativ 2.sg. 3,2

(a) MURI: v. IV
au murit: ind. pf.c. 3.pl. 2,25

(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imperativ 2.sg. 3,2

MUT, -Ã: s.m./f.
mutul: s.m. sg. ac. 6,40

MINCINOS, -OASÃ: adj./s.
mincinoºi: m. pl. nom./ac. 6,7, 50, 58
mincinoasã: n. pl. (cu des. -ã) nom. 6,44
(ceale) mincinoasã: s.n. pl. ( cu des. -ã) ac. 6,47

(a se) MUTA: v. I
sã (se) mute: conj. pr ez. 3.pl. 2,24
N

MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 2,11
MIRE: s.m.
mirelui: sg. gen. 2,23
MIREASÃ: s.f.
mireasii: sg. gen. 2,23
(a) MISTUI: v. IV
sã mistuiascã: conj. prez. 3.sg. 6,62

(a) NAªTE: v. III
nasc: ind. prez. 3.pl. 6,28
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nenãdãjduind: gerunziu 1,17
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 3,18
am nãdãjduit: ind. pf.c. 1.sg. 4,22

MITRÃ: s.f.
mitra: sg. ac. 5,2

NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. 2,13, 29; rezum. cap.6; 6,2
neamul: sg. ac. 2,15
neamurilor: pl. gen./dat. 3,16; 6,3
neamului: sg. dat. 4,3
neam: sg. nom./ac. 4, 15, 15
neamurile: pl. ac. 6,50

MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 4,1; 6,35

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 4,31

MOLIE: s.f.
molie: sg. ac. 6,11
moliile: pl. nom. 6,71

NECÃZUIRE: s.f.; var. (Reg) NÃCÃZUIRE „necaz”; cuvântul
nu este înregistr at în DA.
nãcãzuirea: sg. ac. 5, 1

MORMÂNT: s.n.
mormânt: sg. ac. 6,17

NECINS TE: s.f.
necins tea: sg. ac. 6,25

MORT, MOARTÃ: s.m./f.
(cei) morþi: s.m. pl. nom. 2,17
morþilor: s.m. pl. gen./dat. 3,4; 6,26
morþii: s.m. pl. ac. 3,11
mortul: s.m. sg. ac. 6,17
mortului: s.m. sg. gen., în sintagma cina mortului 6,31
mortului: s.m. sg. dat. 6,70

(a) NE CINSTI: v. IV
necins tindu-: gerunziu 6,40

MIªCARE: s.f.
miºcare: sg. ac. 6,41

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirii: sg. gen. 3,24
MUIERE: s.f.
muierile: pl. nom./ac. 6,27, 29, 32, 42
MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,12, 20; rezum. cap.6; 6,2, 18
multã: adj. f. sg. ac. 4,35; 6,46
mulþi: adj. m. pl. ac., în sintagma de mulþi ani 5,7
mulþi: adj. m. pl. ac. 6,2
mult: adj. n. sg. nom. 6,12
(mai) mult: adv. 2,35
mulþi: pron nehot. m. pl. ac. 4,12
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom. 2,29
mulþimei: sg. gen. 4,34
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 5,7
munte: sg. ac. 6,38
munþi: pl. ac. 6,62

NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j.
necredincioºi: m. pl. nom. 1,19
NEDREPT: adv.
nedrep t: 2,12
NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. ac. 2,26; 3,7
nedrep tãþile: pl. ac. 3,5, 8
nedrep tate: sg. ac. 6,53
NEGRU, NEAGRÃ: adj.
neagre: f. pl. nom. 6,20
NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorii: pl. nom. 3,23
NEÎNÞELEPCIUNE: s.f.
neînþelepciunea: sg. ac. 3,28
(a) NELEGIUI: v. IV
nelegiuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 2,12
NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsurat : n. sg. nom. 3,25
NEPRIETEN: s.m.; var. (În v.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor: pl. gen. 3,10; 4,18
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oase: pl. ac., în sintagma oase de maslin (cf. lat. ossa olivarum
„sâmburi de mãsline”) 6,42

nepriiatini: pl. ac./gen. 4,21; 5,6
nepriiatinul: sg. nom. 4,25
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincios: n. sg. nom. 2,18

P

NOAPTE: s.f.
nopþii: sg. gen., în sintagma îngheþul nopþii 2,25
NOR: s.n.
nori: pl. ac. 3,29
norii: pl. nom. 6,61
NOROD: s.n.
norodului: sg. gen. (redundant, cu art. hot. ºi cu prep. a + tot) 1,3
norodului: sg. gen./dat. 1,4; rezum. cap.3; 4,10
norodul: sg. dat. (cu prep. la) 1,7
norodul: sg. nom./ac. 1,9; 2,11, 30, 35
noroadele: pl. ac. 2,4
norod: sg. ac. 2,35
norodul: sg. voc., în sintagma norodul lui Dumnezeu 4,5
NUME: s.n.
nume: sg. ac. 2,11
numele: sg. nom./ac. 2,15, 26, 32; 3,5, 7; 5,4
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele in vocând numele cuiva”,
„în locul cuiva” 2,24
(a se) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 4,30
(sã) va numi: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
O
O: interj.
o: 3,24
OBRAZ: s.m.
obr azul<ui>: sg. gen. 1,15; 2,6
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 6,47, 71
ocãri: pl. ac. 6,72
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,12; 2,17, 18; 6,16
ochilor: pl. gen. 1,22
ochilor: pl. gen., în sintagma lumina ochilor 3,14
ODOR: s.n.
odoarãle: pl. ac. 6,26
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 2,3; 6,13, 36, 72
oamenii: pl. nom./ac. 3,18, 38
omului: sg. gen. 6,15
oamneilor: pl. dat. 6,25, 52, 63
om: sg. ac. 6,35, 36
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. pl. ac. 6,50, 51

PACE: s.f.
pacea/Pacea: sg. ac., în sintagmele pacea veacinicã/Pacea dreptãþii
3,13; 5,4
pacea: sg. nom. 3, 14; 5,4
pãcii: sg. gen., în sintagma vãjmântul pãcii 4,20
pace: sg. ac. 6,2
PARIE: s.f. (Înv.) „copie dupã un act”
paria: sg. nom. rezum. cap.6
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. nom./ac. 3,17; 6,21
paser ea: sg. nom. 6,70
PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum.
cap.4; 4,12; 6,1
pãcat : sg. ac. 1,10; 3,8
(a) PÃCÃTUI: v. IV
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 1,13; 2,5; 3,2
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 1,17; 2,12
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.pl. 2,33; 3,4, 7
aþi pãcãtuit : ind. pf.c. 2.pl. 6,1
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 6, 13
PÃDURE: s.f.
pãdurile: pl. nom. 5,8
pãduri: pl. ac. 6,62
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,8, 19, 20; 2,11, 15, 21, 23, 30, 32, 34,
35; 3,10, 22, 32
pãmânt: sg. ac. 1,11; 3,11, 16, 20, 23, 38; 6,19, 26, 53
pãmântului: sg. gen. 5,7
(a se) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,12
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.pl. 4,1
(m-)am pãrãsit: ind. pf.c. 1.sg. 4,12
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 1,16; 2,6, 19, 21, 24, 33, 34; rezum. cap.3;
3,5, 7, 8
pãrinþii: pl. ac. 1,19, 20
(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimesc: ind. prez. 3.pl. 6,33
(a se) PÃZI: v. IV
sã (se) pãzascã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.6
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,58, 69

ORB, OARBÃ: adj.
orb: m. sg. ac., în sintagma orb la vedeare 6,36

PEPENIªTE: s.f.; var. (Reg.) PEPINIªTE; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în Dicþionariu
rumanesc, latinesc ºi ungur esc. Din orenduiala excelenþii sale
pr easfinþitul Ioann Bobb… în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L,
1822; tom II: M – Z , 1823.
pepiniºte: sg. ac. 6,69

OS: s.n.
oasele: pl. nom. 2,24

(a) PETRECE: v. III
au petrecut: ind. pf.c. 3.sg. 3,38

(a) OMORÎ: v. IV
omoarã: ind. prez. 3.sg. 6,13
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PICIOR: s.n.
picioare: pl. ac., în sintagma ceale cu patru picioare „patrupede” 3,32
picioarele: pl. ac. 6,16
picioare: pl. ac. 6,25
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. 4,25
PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac. 6,3, 38, 56
pietrilor: pl. dat. 6,38
PIERDERE: s.f.
pierdere: sg. ac. 4,6
(a) PIERI: v. IV
vom peri: ind. viit.I. 1.pl. 3,3
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 3,27, 28
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 4,31
(a) PILI: v. IV
e pilitã: pasiv ind. prez. 3.sg. 6,7
(a) PLÃCEA: v. II
plac: ind. prez. 3.pl. 4,4
(a) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.pl. 1,5
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 4,11, 23
(a) PLECA: v. I
pleacã: imperativ 2.sg. 2,16
plecaþi: imperativ 2.pl. 2,21
PLECAT, -Ã: adj.
plecat: n. sg. nom. 2,18
PLIN, -Ã: adj.
plini: m. pl. nom. 6,16
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 6,52
PODOABÃ: s.f.
podoabã: sg. ac. 5,1
podoabele: pl. nom. 6,8
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
(a) POMENI: v. IV
sã pomeneºti: conj. prez. 2.sg. 3,5
au pomenit: ind. pf.c. 3.pl. 3,23
pomeneascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 4,14
POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. ac. 4,5
pomenirea: sg. nom./ac. 4,27; 5,5
PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 1,18; 2,10; 3,9
poruncilor: pl. gen. 4,1; 4,13
porunca: sg. ac. 5,8
(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
ai poruncit: ind. pf.c. 2.sg. 2,28
(sã) porunceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.5
(s-)au fost poruncit: ind. m.m.c.pf. perifr. impers. rezum. cap.6
fiindu(-) poruncit: pasiv gerunziu 6,61

iaste poruncit : pasiv ind. prez. imper s. 6,61
-i poruncit: pasiv ind. prez. impers. 6,62
(a) POSTI: v. IV
postea: ind. imp. 3.pl. 1,5
POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
protivnicilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.4
PRAF: s.n.
praful: sg. ac. 6,12
praf: sg. ac. 6,16
PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 1,14
(a se) PRÃPÃDI: v. IV
prãpãditu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,19
PREAÎNALT: s.m.
(Cel) Preaînalt: s.m. sg. ac. 4,20
PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 4,2
PREOT: s.m.
preotul: sg. nom. 1,7
preoþi: sg. dat. (cu prep. la) 1,7
preoþilor: pl. dat. 1,16
preoþii: pl. nom. 6,9, 17, 27, 30, 32, 45, 48, 54
PRESUS: adv.
(mai) presus: 3,30
PREÞ: s.n.
preþul: sg. ac. 6,24
PRICEPERE: s.f.
priceapere: sg. ac. 3,9, 23
priceaperea: sg. nom./ac. 3,14, 23, 32
(a se) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 3,21
(sã) va priimi: ind. viit.I. impers. 6,55
(a) PRINDE: v. III
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,9
sã prinzã: conj. prez. 3.sg. 6,4
(a) PRIVEGHEA: v. I
au priveghiiat: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
(a) PROBOZI: v. IV
probozeaºte: ind. prez. 3.sg. 6,43
PROBOZIRE: s.f.
probozire: sg. ac. 2,4; 3,8
(a) PROCITI: v. IV
a prociti: inf. prez. 1,14
PROROC: s.m.
prorocilor: pl. gen./dat. 1,16, 21; 2,20, 24
prorocii: pl. ac. rezum. cap.2
(a) PROROCI: v. IV
proroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
PROROCIE: s.f.
prorocia: sg. nom. în titlu: Prorocia lui Varuh

374

INDICE
PRUNC: s.m.
prunci: pl. ac. 4,16
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.pl. 2,26
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 5,2; 6,26
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. 6,16
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 6,26
pun: ind. rpez. 3.pl. 6,29
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RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit: sg. ac. 4,36, 37; 5,5
rãsãritul: sg. ac., în loc adv. de la rãsãritul soarelui pânã la apus
„de pr etutindeni” 5,5
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT, -Ã

(a se) PURTA: v. I
(ne-)am purtat: ind. pf.c. 1.pl. 2,12
(sã) poartã: ind. prez. 3.pl. 6,25

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãti: inf. prez. fãrã a 6,33
a rãsplãti: inf. prez. 6,34
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 6,34

PURTAT, -Ã: adj.
purtaþi: m. pl. ac. 5,6; 6,3

(a) RÃTÃCI: v. IV
sã rãtãciþi: conj. prez. 2.pl. 4,28

(a) PUSTII: v. IV
au pustiit: ind. pf.c. 3.pl. 4,16

RÃU, REA: adj./s./adv.
reale: s.n. pl. nom./ac. 1,20, 22; 2,2, 9; 4,18, 29; 6,48, 49
realele: s.n. pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,7; 3,4
rãului: s.n. sg. gen. 2,18
(cei) rãi: s.m. pl. ac. 2,33
rãu: s.n. sg. ac. 6,33, 34
reale: adj. f. sg. gen. 1,22
reale: adj. f. pl. ac. 2,8, 25
rãu: adv. 6,27

PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 2,4; 4,33
pustiirea: sg. ac. rezum. cap.4
PUSTIIT, -Ã: s.m./f.
pustiita: s.f. sg. nom. 4,12
PUSTIU, -IE: adj.
pustii: m. pl. nom. 2,13
(a) PUTEA: v. II
au putut: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 3,31
pociu: ind. prez. 1.sg. 4,17
pot: ind. prez. 3.pl. 6,7, 18, 33, 34, 53, 63, 67
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 6,26
a putea: inf. prez. 6,40
ar putea: cond. prez. 3.pl. 6,41
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 6,46
PUTERE: s.f.
puteare: sg. ac. 1,12
putearea: sg. nom./ac. 2,11; 3,14; 6,58
puterile: pl. ac. 6.62
PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnicilor: s.m. pl. gen. 1,4
(cei) putearnici: s.m. pl. ac. 1,9; rezum. cap.3
putearnicã: adj. f. sg. ac. 2,11
R
RAS, -Ã: adj.
rasã: f. sg. ac. 6,30
(a) RÃBDA: v. I
rãbdând: gerunziu 4,25
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnesc: ind. prez. 3.pl. 6,31
(a) RÃMÂNE: v. III
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,13; 4,19
(a) RÃPI: v. IV
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 4,18
RÃPIT, -Ã: adj.
rãpitã: f. sg. ac. 4,26

RÃZBOI: s.n.
rãzboiul: sg. ac. 3,26
rãzboiu: sg. nom./ac. 6,14, 48, 49
rãzboiului: sg. dat. 6,55
(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 1,20; 2,1; 5,7
rândui: inf. prez. fãrã a 6,33
RÂNDUNICÃ: s.f.; var. RÂNDUNEA
rândunealele: pl. nom. 6,21
RÂPÃ: s.f.
râpele: pl. ac. 5,7
RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 1,4
(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) RÃSIPI
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
ai rãsipit: ind. pf.c. 2.sg. 2,13; 3,8
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 2,29
RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
rãsipiþi: m. pl. nom. 1,19
rãsipiþ: m. pl. ac. 4,37
ROB: s.m.
robilor: pl. gen. rezum. cap.6
robi: pl. nom. 6,1
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum. cap.5
robiii: sg. gen. 2,30, 32
robiia: sg. ac. 3,7, 8
robia: sg. ac. 4,10, 14, 24; rezum. cap.6
(a se) RUGA: v. I
sã (sã) roage: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.1
(sã) ruga: ind. imp. 3.pl. 1,5
(vã) rugaþi: imperativ 2.pl. 1,11, 13
(ne-)am rugat: ind. pf.c. 1.pl. 2,8
rugând: gerunziu rezum. cap.3
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RUGARE: s.f. (Reg.) „cerere”
rugãrile: pl. ac. 2,14

SE CURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcure: sg. ac. 6,14

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciuni: pl. ac. rezum. cap.2; 2,19
rugãciunile: pl. ac. 2,14
rugãciunea: sg. ac. 3,4
rugãciunii: sg. gen., în sintagma sacul rugãciunii (vezi SAC) 4,20

SEMN: s.n.
seamne: pl. ac. 2,11; 6,66

RUGINÃ: s.f.
ruginã: sg. ac. 6,11

SFÂRªIRE: s.f.
sfârºirea: sg. ac. 2,22

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
rumpând: gerunziu 6,27
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 6,43

SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom. 3,18
sfârºit: sg. ac. 3,25

(a se) RUªINA: v. I
ruºineaze(-se): conj. prez. fãrã sã 6,25
(sã) vor ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 6,38

(a) SIMÞI: v. IV
sâmt: ind. prez. 3.pl. 6,19
simþea: ind. imp. 3.pl. 6,23
sâmþi: inf. prez. fãrã a 6,41
sã simþeascã: conj. prez. 3.pl. 6,49

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom. 1,15; 2,6

SIMÞIRE: s.f.
simþirea: sg. nom./ac. 4,28; rezum. cap.6
sâmþire: sg. ac. 6,41

S
SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 2,25; 6,14
SAC: s.n. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se fac sacii) care se purta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sacul: sg. ac., în sintagma sacul rugãciunii 4,20
SÃLTARE: s.f. „bbucurie”
sãltarea: sg. nom. 4,34
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracilor: s.m. pl. dat. 6,37
(a) SCÃPA: v. I
scãpa: inf. prez. fãrã a 6,67
(a) SCLIPI: v. IV
vor sclipi: ind. viit.I. 3.pl. 6,23
(a se) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 1,19, 20; 3,29
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 2,11
scoate: imperativ 2.sg. 2,14
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 4,21
scot: ind. prez. 3.pl. 6,35
(sã) scot: ind. prez. 3.pl. 6,49
SCOATERE: s.f.
scoatere: sg. ac. 2,25
(a) SCLIPI: v. IV
vor sclipi: ind. viit.I. 3.pl. 6,66
(a) SCRIE: v. III; var. (Pop.) (a) SCRI; (Neob.) (a) SCRIA
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 2,2
a scrii: inf. prez. 2,28
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.pl. 3,19
scoalã(-te): imperativ 2.sg. 5,5
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 6,26

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânta: adj. antep. f. sg. ac. 2,16
(Cel) Sfânt: s.m. sg. ac. 4,22
(Celui) Sfânt: s.m. sg. gen. 4,37; 5,5

SINGUR, -Ã: adj.
sângurã: f. sg. nom. 4,19
singur: m. sg. nom. 6,26
SLAB, -Ã: s.m./f.
(cel) slab: s.m. sg. ac. 6,35
SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac., în loc. v. dã slavã 2,18
slava: sg. ac., în loc. v. nu da slava 4,3
slavã: sg. ac. rezum. cap.5
slave: sg. gen. 5,1
SLÃBÃNOGIT, -Ã: adj.
slãbãnogiþi: m. pl. nom. 2,18
(a se) SLOBOZI: v. IV
am slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 4,11, 23
ai slobozit: ind. pf.c. 2.sg. 4,37
(sã) vor slobozi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.6
SLUGÃ: s.f.
slugii: sg. gen./dat. 1,20; 2,28; 3,37
slujilor: pl. gen. 2,20
slugilor: pl. gen. 2,24
(a se) SLUJI: v. IV
sã slujim: conj. prez. 1.pl. 1,12
a sluji: inf. prez. 1,22
au slujit: ind. pf.c. 3.pl. 4,32
(sã) slujesc: ind. prez. 3.pl. 6,27
(a) SMERI: v. IV
a smeri: inf. prez. 5,7
SMOALÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOALÃ (Reg.) „murdãrie”
zmoala: sg. ac. 6,23
SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 2,25
soarelui: sg. gen., în loc. adv. de la rãsãritul soarelui pânã la apus
„de pretutindeni” 5,5
soarele: sg. nom./ac. 6,59, 66
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(a se) SOCOTI: v. IV
socotitu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,11
(sã) va socoti: ind. viit.I. impers. 6,39, 44, 55
a socoti: inf. prez. 6,63
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SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. de sus 6,62
ª

SPIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) SPINE
spinele: sg. nom. 6,70
(a) STA: v. I
stãi: imperativ 2.sg. 5,5
sta: inf. prez. fãrã a 6,26
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 6,55
STAT: s.n. (În v. ºi pop.) „staturã”
statul: sg. ac. 3,26
(a) STÃPÂNI: v. IV
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 2,34
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 3,16
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 6,58
STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 3,34; 6,59
STEMÃ: s.f.
steamã: sg. ac. 6,13
STRAJÃ: s.f.
strãjile: pl. ac. 3,34
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streini: m. pl. dat. 1,22
strein: n. sg. ac./dat. 3,11; 4,3
streine: f. pl. dat. 6,4

ªARPE: s.m.
ºerpii: pl. nom. 6,19
(a) ªEDEA: v. II
veþi ºedea: ind. viit.I. 2.pl. 2,21
ºezi: ind. prez. 2.sg. 3,3
ºed: ind. prez. 3.pl. 6,30, 42
ºade: ind. prez. 3.sg. 6,70
(a) ªTERGE: v. III
ºterg: ind. prez. 3.pl. 6,12
va ºtearge: ind. viit.I. 6,23
(a) ªTI: v. IV
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 2,15
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,30
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 2,31
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 3,14
au ºtiut: ind. pf.c. 3.pl. 3,23; 4,13
ºtiind: gerunziu 3,26; 6,28, 64
ºti: inf. prez. fãrã a 3,31
ºti: ind. prez. 3.sg. 3,32
ºtiut sã fie: pasiv ind. prez. impers. 6,14
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 6,22
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 6,50
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 6,71

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: sg. ac. 4,2; 5,3
strãlucire: sg. ac. 4,24

T

STRÂMT OARE: s.f. „necaz”, „supãrare”
strâmtori: pl. ac. 3,1

TARE: adj./s.
tari: adj. m. pl. nom. rezum. cap.4
(mai) tare: adj. m./f. sg. nom. 4,5, 30
(mai) tari: adj. m. pl. nom. 4,21, 27; 6,56
(cel mai) tare: s.m. sg. ac. 6,35

STRÂNS, -Ã: adj.
strânºi: m. pl. ac. rezum. cap.1

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: f. sg. ac. 6,30

(a) STRIGA: v. I
strâgã: ind. prez. 3.pl. 3,1
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 4,20
strâgaþi: imperativ 2.pl. 4,21, 27
strâgând: gerunziu 6,31

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 1,10

(a) SUFERI: v. IV
suferiþi: imperativ 2.pl. 4,25

TÂNÃR: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. nom. 3,20

(a) SUFLA: v. I
suflã: ind. prez. 3.sg. 6,60

TÂRG: s.n.
târgurile: pl. ac. 2,22

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 2,18; 3,1; rezum. cap.4
sufletele: pl. ac. 6,6

(a se) TEME: v. III
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 6,4
(nu vã) teameþi: imperativ prohib. 2.pl. 6,15, 22, 28, 64, 68

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 3,29

(a) TRAGE: v. III
trag: ind. prez. 3.pl. 6,9

SUPUITOR, -TOARE: s.m./f. „cel care se supune”
supuitori: s.m. pl. nom. 1,18

TRAI: s.n.
traiului: sg. gen. 3,14

SURPARE: s.f. „cãdere”
surparea: sg. ac. 4,33

TRAS, -Ã: adj. „agãþat”
trasã: f. sg. nom. 6,43

STRÃLUCITOR, -TOARE: adj.
strãlucitoare: f. pl. nom. 6,59

TÂLHAR: s.m.
tâlhari: pl. ac. 6,17, 56
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(a) TRÃI: v. IV
sã trãim: conj. prez. 1.pl. 1,12

(a) UMBRI: v. IV
au umbrit: ind. pf.c. 3.pl. 5,8

TREABÃ: s.f. „trebuinþã”
treabã: sg. ac. 6,15, 58

(a) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a) UMPLEA: v. II
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 3,32
a umplea: inf. prez. 5,7

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trãbuie: ind. prez. impers. 6,5
trebuie: ind. prez. impers. 6,49
(a) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. 6,43

URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 1,3, 4
ureachiia: sg. ac. 2,16
urechi: pl. ac. 2,31; 3,9
URIAª, -Ã: s.m./f.
uriiaºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.3
urieºii: s.m. pl. nom. 3,26

(a) TRIMITE: v. III
trimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 21; rezum. cap.6
am trimis: ind. pf.c. 1.pl. 1,10, 14
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 2,20
trimite: ind. prez. 3.sg. 3,33
[fiind] trimise: pasiv gerunziu 6,59
[fiind] trimis: pasiv gerunziu 6,62

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac. 2,23

TRUP: s.n.
trup: sg. ac. rezum. cap.3
trupul: sg. ac. 6,21

UªÃ: s.f.; var. UªE
uºile: pl. nom./ac. 6,17, 17
uºe: sg. nom. 6,58

URªINIC : s.n. (În v.) „purpurã”
urºinic: sg. ac. 6,71

TURMÃ: s.f.
turmã: sg. ac. 4,26
Þ
(a) ÞINE: v. III
þin: ind. prez. 3.pl. 4,1; 6,9
ÞINUT: s.n.
þinutului: sg. gen. 6,13, 52
þinuturile: pl. ac. 6,53
þânutul: sg. ac. 6,60
þinut: sg. ac. 6,71
U

V
VALE: s.f.
vãile: pl. ac. 5,7
VAS: s.n.
vasele: pl. ac. (aici) „obiectele din tem plu” 1,8, 8
vasul: sg. nom. 6,15
vas: sg. nom. 6,58
VAVILONEAN: s.m.; vezi BABILONEAN
VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. nom. 4,12
vãduvei: sg. gen. 4,16
vãduvã: sg. ac. 6,37

(a se) UITA: v. I
uitã(-Te): imperativ 2.sg. 2,16; 4,36
aþi uitat: ind. pf.c. 2.pl. 4,8
(te) uitã: imperativ 2.sg. 5,5

(a se) VÃRSA: v. I „a se revãrsa”; „a turna (într-o f ormã pentru
a modela)”
vãrsând: gerunziu rezum. cap.2
vãrsãm: ind. prez. 1.pl. 2,19
(sã) vãrsa: ind. imp. 3.pl. 6,23

ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 6,42

(a) VÃTÃMA: v. I
au vãtãmat: ind. pf.c. 3.pl. 6,17

UMÃR: s.n.
umãrul: sg. ac. 2,21
umere: pl. ac. 6,3, 25

VÃTÃMÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vãtãmãtorii: s.m. pl. nom. 4,31

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 1,12
(a) UMBLA: v. I
sã umblãm: conj. prez. 1.pl. 1,18; 2,10
umblã: ind. prez. 3.sg. 2,18
ai fi umblat: cond. pf. 2.sg. 3,13
umblã: imperativ 2.sg. 4,2
au umblat: ind. pf.c. 3.pl. 4,13, 26
umblaþi: imperativ 2.pl. 4,19
sã umble: conj. prez. 3.sg. 5,7
a umbla: inf. prez. 6,61

(a) VÂSLI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA: v. I
au vânzlat: ind. pf.c. 3.sg. 3,30
VÂRTOS, -OASÃ: adj.
vârtoasã: f. sg. ac. 2,30
vârtos: n. sg. ac. 2,33
VEA C: s.n./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în v eac/din veac 3,3; 4,1, 22, 23, 35
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veaci 5,4
VECIN, -Ã: s.m./f.
vecinele: s.f. pl. nom. 4,24
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(a se) VEDEA: v. II
vezi: imperativ 2.sg. 2,17; 4,36; 5,5
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,20; 4,9, 24
(s-)au vãzut : ind. pf.c. impers./3.sg. 3,22, 38
am vãzut : ind. pf.c. 1.sg. 4,10
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 4,24
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 4,24; 6,48
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 4,25
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 6,3
vedeþi: imper ativ 2.pl. 6,4
vãzând: gerunziu 6,5
vedea: inf. prez. fãrã a 6,18
vãzut iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 6,60

VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã f inã de in”
vison : sg. ac. 6,12, 71

VEDERE: s.f.; var. (În v.) VEDEARE
vedeare: sg. ac., în loc. adv. la vedeare 6,23
vedeare: sg. ac., în sintagma orb la vedeare 6,36

(a) VREA: v. II
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 6,45

VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 3,15
VOIE: s.f.
voia: sg. ac. 1,22
VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºii: s.m. pl. ac. rezum. cap.4
vrãjmaºilor : s.m. pl. dat. 4,6
vrãjmaºi: s.m. pl. ac. 4,26

VREDNIC, -Ã: adj./s.
vr ednicule: s.m. sg. voc., în sint agma vr ednicule de pomenire
4,5
vr eadnicã: adj. f. sg. nom. 6,43

(a) VENI: v. IV
vinea: ind. prez. 3.sg. 1,3
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 4,22, 25
viind: gerunziu 4,9
vie: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 4,14
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 4,22, 35
vine: ind. prez. 3.sg. 4,36
vin: ind. prez. 3.pl. 4,37

VREDNICIE: s.f.
vr ednicia: sg. ac. 4,3
VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac. 1,2; 3,5
vr eame: sg. ac., în sint agma vreame veacinicã 3,32
vr eame: sg. ac. 4,35; 6,46
vremi: pl. ac., în sint agma vremi mult e „timp îndelungat”
6,2

VENIRE: s.f.
venirea: sg. ac. rezum. cap.3
(a se) VESELI: v. IV
(s-)au veselit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,34; 4,33
VESELIE: s.f.
veseliii: sg. gen. 2,23
veselie: sg. ac. 3,35; 4,11, 23, 29; 5,9
veselia: sg. ac. 4,36

Z

(a) VESTI: v. IV
sã vesteascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.6

ZAR: s.n. (Pop.) „mecanism montat la uºã, la poartã etc. pentru
a o închide”; „zãvor” (cf. Indice 2Lg)
zar uri: pl. ac. 6,17

VESTIT, -Ã: adj.
vestiþi: m. pl. nom. 3,26

(a) ZBURA: v. I
zboarã: ind. prez. 3.pl. 6,21

VEªMÂNT: s.n.;var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac., în sintagmele vãjmântul pãcii/ vãjmântul dreptãþii
4,20; 5,2
vãjmântul: sg. ac. 6,19, 57
vejmintele: pl. ac. 6,32

ZDROBIT, -Ã: ad j.
zdr obit: n. sg. nom. 6,15

VEªNIC, -Ã: adj./s.; var. (În v. ºi rar) VEA CINIC, -Ã
veacinicã: adj. f. sg. ac., în sintagmele legãturã veacinicã/pacea
veacinicã/vreame veacinicã 2,35; 3,13, 32
veacinicul: adj. ant ep. m. sg. ac., în sintagma veacinicul
Dumnezeu 4,7
veacinica: adj. antep. f. sg. ac. 4,22, 29; 5,2
veacinicã: adj. f. sg. ac. 4,24
veacinicii: adj. antep. f. sg. gen. 5,1
(Cel) Veacinic: s.m. sg. nom. 4, 10, 14
VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. ac. 1,11
vieþii: sg. gen. 3,9, 14
viaþã: sg. ac. 4,1
VIITOR, -TOARE: s.m./f.
(celor) viitori: s.m. pl. dat. adn. 6,47
(a) VINDE: v. III
vânduþi sânteþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 4,6
vând: ind. prez. 3.pl. 6,27

ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac. 1,2, 8, 15, 19, 20; 2,6, 11, 26, 28
zilele: pl. nom./ac. 1,11; 4,20
zile: pl. ac. 1,12
zi: sg. ac. 1,13
zi: sg. ac., în sintagmele zi de pr aznic/zi de îndãleate 1,14
zile: pl. ac., în sintagma lungime de zile 4,35
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10; 3,35; 4,9
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 1,15
zicând: gerunziu 2,20, 29
zice: ind. prez. 3.sg. 2,21
ziceþi: imperativ 2.pl. 6,5
zic: ind. prez. 3.pl. 6,19
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 6,39, 44
a zice: inf. prez. 6,63
ZIDIRE: s.f.
zidirile: pl. nom. (aici) „tot ceea ce reprezintã creaþie a lui
Dumnez eu” rezum. cap.3
ZMOALÃ: s.f.; vezi SMOALÃ
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Cap 1
Vreamea }i locul în carele lui Iezechiil s-au ar@tat vedeniile lui Dumnezeu, adec@ în mijloc de
foc, as@m@narea a patru fiar@, carele s@ scriu. A}ijderea }i a roatelor, a m@rii, a thronului }i a
omului ce }eade în thron, de foc încunjurat.

1.

14v

i au fost în anul al triizeacilea, în al patrulea, în a cincea a lunii, fiind eu în
mijlocul celor robi]i, lâng@ râul Hovar; *s-au de}chis cer iurile }i am v@zut *Jos 3, 23
vedeniile lui Dumnezeu.
}i 10, 8
2. În a cincea a lunii, acesta e anul robiii împ@ratului Ioachim al cincilea,
}i 43, 3.
3. Fost-au cuvântul Domnului c@tr@ Iezechiil, fiiul Buzii preotul în p@mântul haldeilor,
lâng@ râul Hovar; }i au fost preste el acolo mâna Domnului.
4. {i am v@zut; }i, iat@, vânt de volbur@ veniia de c@tr@ crive]u }i nor mare }i foc
învolvând }i str@lucire împrejurul lui, }i din mijlocul lui ca frumsea]a celui ales, adec@
din mijlocul focului,
5. {i în mijlocul lui, as@m@nare de patru fiar@; }i aceasta veadearea lor, as@mânare de
om într-însele.
6. Patru fea]e la una }i patru arepi la una.
7. Picioarele lor, picioare dreapte, }i talpa picioarelor lor, ca talpa piciorului de vi]el, }i
scântei ca vedearea de aram@ ce cade.
8. {i mân@ de om supt arepile lor, în patru p@r]i. {i fea]e }i arepi prin patru p@r]i avea.
9. {i era împreunate arepile lor una c@tr@ alta; nu s@ întorcea când umbla, ci fie}tecarea
înaintea fea]ii sale p@}iia.
10. Iar@ as@m@narea obrazului lor, fa]@ de om | }i fa]@ de leu de-a direapta acelor patru
}i fa]@ de bou de-a stânga acelor patru }i fa]@ de pajor@ deasupra acelor patru.
11. Fea]ele lor }i arepile lor întinse deasupra; doao arepi fie}tec@riia s@ împreuna, iar@
doao acoperiia trupurile lor.
12. {i fie}tecarea dintr-însele înaintea fea]ii sale umbla; unde era repezirea duhului, acolo
p@}ea, nici s@ întorcea când umbla.
13. {i as@m@narea fiar@lor, vedearea lor, ca a c@rbunilor de foc aprin}i }i ca vedearea
f@linarelor. Aceasta era vedearea, alergând prin mijlocul fiarelor, str@lucire de foc, }i din
foc fulger ie}ind.
14. {i fiarele s@ ducea }i s@ înturna spre as@m@narea fulgerului ce sclipea}te.
15. {i când m@ uitam la fiar@, s-au ar@tat o roat@ pre p@mânt lâng@ fiar@, având patru
fea]e.
16. {i vedearea roatelor }i lucrul lor, ca vedearea m@rii; }i o as@m@nare a celor patru }i
vedearea lor }i lucrurile, ca cum ar fi roat@ în mijlocul ro]ii.
17. Prin patru p@r]ile lor mergând s@ ducea }i nu s@ întorcea când umbla.
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18. {i stat era roatelor }i înn@l]ime; }i groaznic@ vedeare: *}i tot trupul plin de ochi
prinprejurul acelor patru.
19. {i, când umbla fiarele, umbla a}ijderea }i roatele lâng@ eale }i, când s@ r@dica fiarele
de pre p@mânt, s@ râdica împreun@ }i roatele.
20. Oriînc@tro s@ ducea duhul, într-acolo ducându-s@ duhul; }i roatele a}ijderea s@ râdica,
urmând dup@ el, c@ duhul vie]ii era în roate.
21. Ducându-s@ fiarele, s@ ducea }i, cu eale stând, sta; }i cu eale r@dicate de pre p@mânt,
a}ij||derea s@ r@dica }i roatele, urmând dup@ eale, c@ duhul vie]ii era în roate.
15r
22. {i as@m@narea t@riii preste capetele fiarelor, t@riii, ca vedearea de cri}tal groaznic
}i întins@ preste capetele lor deasupra.
23. Iar@ supt t@rie, arepile lor dreapte a uniia c@tr@ alta; fie}tecarea cu doao areapi
acoperea trupul s@u, }i ceaealalt@ aseaminea s@ coperea.
24. {i auziiam sunetul aripilor, ca sunet de ape multe, ca sunetul lui Dumnezeu celui
prea înalt; când umbla, era ca sunet de mul]ime, ca sunetul taberilor, }i când sta, s@
sloboziia jos aripile lor.
25. C@ci când era glas preste t@riia carea era preste capul lor, sta }i sloboziia arepile sale.
26. {i preste t@riia carea era aproape de capetele lor, ca vedearea pietrii de samfir,
as@m@narea thronului; }i preste as@m@narea thronului, as@m@nare ca vedearea de om
deasupra.
27. {i am v@zut ca frumsea]ea celui ales, ca vedearea de foc înl@untrul lui prinprejur;
de la coapsele lui }i mai sus }i de la coapsele lui pân@ jos am v@zut ca o fa]@ de foc
str@lucind prinprejur.
28. Ca vedearea curcubeului când va fi în nor în zi de ploaie, aceasta era vedearea
str@lucirii prinprejur.
Cap 2
Prorocul înfrico}at fiind, s@ înt@rea}te, ca, f@r@ teamere, s@ v@deasc@ pre fiii lui Israil, cei
împrotiv@ r@zboitori, ca de cumva din vechile p@cate s@ se întoarc@. {i i s@ poruncea}te a
mânca cartea cea scris@ din l@untru }i din afar@, în carea era tânguiri }i viers }i amar.

1.

*Apoc. 5, 1.

ceasta e vedearea de as@m@narea slavei Domnului; }i am v@zut }i am
c@zut pre fa]a mea }i am auzit glasul celui ce gr@ia. {i au zis c@tr@ mine:
„Fiiul omului, st@i p@ picioarele tale }i voiu gr@i cu tine!”
2. {i au întrat întru mine Duhul, dup@ ce mi-au gr@it | }i m-au pus pre picioarele meale, 15v
}i L-am auzit gr@ind c@tr@ mine
3. {i zicând: „Fiiul omului, Eu te trimi]u la fiii lui Israil, la neamuri lep@date de leage,
care s-au dep@rtat de la Mine; ei }i p@rin]ii lor au trecut leg@tura Mea pân@ la zioa
aceasta.
4. {i fii cu fa]@ vârtoas@ sânt }i cu neîndomeasticit@ inim@, la carii Eu te trimi]u }i vei
zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu,
5. De cumva încai ei s@ auz@ }i doar@ s@ s@ a}aze, c@ cas@ înt@rât@toare iaste, }i vor }ti
c@ proroc au fost în mijlocul lor.
6. Tu, dar@, fiiul omului, nu te teame de ei, nici de cuvintele lor te stidi, c@ci necredincio}i
}i r@zvr@titori sânt cu tine }i cu scorpiile l@cuie}ti; de cuvintele lor s@ nu te teami }i de
obrazul lor s@ nu te îngroze}ti, c@ci cas@ înt@rât@toare iaste.
7. Gr@i-vei, dar@, cuvintele Meale c@tr@ ei, de cumva vor auzi }i s@ vor a}eza, c@ înd@r@vnici
sânt.
8. Iar@ tu, fiiul omului, auzi oricare gr@iesc c@tr@ tine }i s@ nu fi înt@râtând, ca casa cea
înt@rât@toare; de}chide gura ta }i mânc@ oricare Eu dau ]ie»”.
9. {i am v@zut; }i, iat@, o mân@ tremis@ la mine, în carea era înv@luit@ cartea. {i o au
de}chis înaintea mea, *carea era scris@ înl@untru }i din afar@: }i era scrise într-însa tânguiri
}i viers }i vaiete.
Cap 3
Dup@ ce au mâncat cartea, s@ d@ prorocului fa]@ de ademant, ca f@r@ teamere s@ v@deasc@ pre
împietri]ii fiii lui Israil, cei pu}i în nelejuire. {i, trimi]indu-s@, s@ rânduia}te str@jariu carele
v@zând r@ul apropiindu-s@, de nu-l va vesti celui ce va peri, vinovat va fi; iar@ de va vesti,
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sufletul s@u izb@vea}te, m@car altul va peri. Apoi, întrând în câmp }i v@zând acolo slava
Domnului, i s@ poruncea}te în casa sa a s@ închide, ca un legat }i mut.

1.

16r

16v

17r

i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, orice veri afla, mânc@; mânc@ cartea
aceasta }i, mergând, gr@ia}te c@tr@ fi ii lui Israil!” ||
2.
{i am de}chis gura mea }i m-au hr@nit cu cartea aceaea.
3. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, pântecele t@u va mânca }i ceale dinl@untru ale
tale s@ vor umplea de cartea aceasta, carea Eu dau ]ie”. *{i o am mâncat }i s-au f@cut în *Apoc. 10, 9, 10.
gura mea dulce ca miiarea.
4. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, meargi la casa lui Israil }i gr@ia}te cuvintele Meale
c@tr@ ei.
5. C@ nu te trimi]u c@tr@ norod de cuvânt adânc }i de limb@ necunoscut@, c@tr@ casa lui Israil,
6. Nici c@tr@ noroade multe, de cuvânt adânc }i de limb@ necunoscut@, a c@rora s@ nu
po]i auzi cuvintele; }i de te-ai trimite la ei, aceia te -ar auzi.
7. Iar@ casa lui Israil nu vrea a te auzi, c@ nu vreau a M@ auzi pre Mine; c@ toat@ casa
lui Israil cu fruntea zdrobit@ iaste }i cu inim@ vârtoas@.
8. Iat@, am dat fa]a ta mai putearnic@ decât fea]ele lor }i fruntea ta mai vârtoas@ decât
frun]ile lor.
9. Ca adimantul }i ca creaminea am dat fa]a ta; nu te teame de ei, nici te stidi de fa]a
lor, c@ci cas@ înt@rât@toare iaste”.
10. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, toate cuvintele meale, care Eu gr@iesc c@tr@ tine,
ia-l în inima ta }i cu urechile tale auzi.
11. {i meargi, într@ la robie, la fiii norodului t@u, }i vei gr@i c@tr@ dân}ii }i le vei zice:
«Aceastea zice Domnul Dumnezeu»; de cumva vor auzi }i s@ vor a}eza”.
12. {i m-au luat Duhul }i am auzit dup@ mine glas de cl@tire mare: „Bine e cuvântat@
slava Domnului din locul S@u!”
13. {i glasul arepilor fiarelor, ce b@tea una c@tr@ alta, }i glasul roatelor, ce urma dup@
fiar@, }i glas de cl@tire mare.
14. {i Duhul m-au r@dicat }i m-au luat }i m-am dus am@rât întru urgiia duhului mieu,
c@ mânile Domnului era cu mine, înt@rindu-m@.
15. {i am venit la robie, la gr@mada cea de roduri noao, la cei ce l@cuia lâng@ râul Hovar,
}i am }ezut unde }edea ei }i am r@mas acolo }eapte zile m@hnit, în mijlocul lor. |
16. Iar@, deac@ au trecut }eapte zile, au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
17. *„Fiiul omului, str@jariu te-am dat casii lui Israil; }i vei auzi din gura Mea cuvânt }i *Jos 33, 7.
le vei vesti din Mine,
18. Zicând Eu c@tr@ cel necredincios: «Cu moarte vei muri!» De nu vei vesti lui, nici vei
gr@i s@ se întoarc@ de la calea sa cea necredincioas@ }i s@ fie viu, acel necredincios întru
nedreptatea sa va peri, iar@ sângele lui din mâna ta îl voiu c@uta.
19. Iar@, de vei vesti tu celui necredincios }i el nu s@ va întoarce de la necredin]a sa }i
de la calea sa cea necredincioas@, acela adec@ întru nedreptatea sa va muri, iar@ tu sufletul
t@u l-ai mântuit.
20. Ci de s@ va }i întoarce cel drept de la dreptatea sa }i va face nedreptate, pune-voiu
sminteal@ înaintea lui, acela va muri, c@ n-ai vestit lui; în p@catul s@u va muri }i nu vor fi
întru pomenire drept@]ile lui, care au f@cut, iar@ sângele lui din mâna ta îl voiu c@uta.
21. Iar@, de vei vesti tu celui drept s@ nu p@c@tuiasc@ dreptul }i el nu va p@c@tui, tr@ind
va tr@i, c@ci c@ i-ai vestit, }i tu sufletul t@u l-ai mântuit”.
22. {i au fost preste mine mâna Domnului }i au zis c@tr@ mine: „Sculându-te, ie}i la câmp
}i acolo voiu gr@i cu tine”.
23. {i, sculându-m@, am ie}it la câmp }i, iat@, acolo slava Domnului sta, ca slava *carea *Sus 1, 3.
am v@zut lâng@ râul Hovar; }i am c@zut pre fa]a mea.
24. {i au întrat întru mine Duhul }i m-au pus pre picioarele meale }i mi-au gr@it }i mi-au
zis: „Într@ }i te închide în mijlocul casii tale!
25. {i tu, fiiul omului, iat@, s-au dat preste tine leg@turi }i te vor lega cu eale }i nu vei
ie}i din mijlocul lor.
26. {i limba ta o voiu face a s@ lipi de gâtlanul t@u }i vei fi mut, nici ca un om dojenind,
c@ cas@ înt@rât@toare iaste.
27. Iar@, deac@ voiu gr@i ]ie, voiu de}chide gura || ta }i vei zice c@tr@ ei: «Aceastea zice
Domnul Dumnezeu: ‘Cel ce aude s@ auz@, }i cel ce s@ odihnea}te odihneasc@-s@, c@ci cas@
înt@rât@toare iaste’».
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Cap 4
S@ poruncea}te prorocului a închipui conocirea Ierusalimului }i a dormi pe coasta stâng@ zile
trii sute noaozeci, iar@ pre dreapta patruzeaci; }i hran@ proast@ }i urât p@zit s@-}i g@teasc@, prin
care îns@mneaz@ dosada fiilor Israil, conocirea }i n@cazul celor ce l@cuiesc în Ierusalim.

1.

i tu, fiiul omului, ia-]i o c@r@mid@ }i o pune înaintea ta }i îns@mneaz@ într-însa,
cetatea Ierusalimului.
2.
{i vei rândui asupra ei conocire }i vei zidi înt@riri }i vei gr@m@di }an]u }i vei
da împrotiva ei tab@ra }i vei pune berbeci prinprejur.
3. {i tu ia ]ie o tigaie de fier }i o vei pune în zid de fier între tine }i între cetate; }i vei
înt@ri fa]a ta c@tr@ ea }i va fi spre conocire }i o vei încunjura. S@mn e casii lui Israil.
4. {i tu vei dormi pre coasta ta cea stâng@ }i vei pune <ne>drept@]ile casii lui Israil preste
dânsa, cu num@rul zilelor în care vei dormi preste ea }i vei lua nedreptatea lor.
5. Iar@ eu ]-am dat anii nedrept@]ilor cu num@rul zilelor, trii sute }i noaozeci de zile; }i
vei purta nedreptatea casii lui Israil.
6. {i, deac@ vei plini aceastea, vei dormi pre coasta ta cea dreapt@ a doao oar@ *}i vei lua
*Num. 14, 34.
nedreptatea casii Iudei, patruzeaci de zile, zioa pentru ani. Zioa – am zis – pentru an am dat ]ie.
7. {i la conocirea Ierusalimului vei întoarce fa]a ta }i bra]ul t@u va fi întins }i vei proroci
asupra ei.
8. Iat@, te-am încunjurat cu leg@turi }i nu te vei întoarce de la coasta ta spre ceaealalt@,
pân@ vei plini zilele conocirii tale.
9. {i tu î]i ia grâu }i orz }i bob }i linte }i m@laiu }i odos }i le vei pune într-un vas }i-] vei
face pâini dup@ num@rul zilelor în care vei dormi pre coasta ta; trei sute }i noaozeci de
zile îl vei mânca |
10. Iar@ bucata ta, cu carea vei tr@i, va fi în cump@n@ de doaozeci de drahme pe zi; de 17v
la vreame pân@ la vreame o vei mânca.
11. {i ap@ în m@sur@ vei bea, a }asa parte de hin; de la vreame pân@ la vreame o vei bea.
12. {i ca o pâine de orz, supt c@rbuni, o vei mânca }i cu gunoiu, ce va ie}i din om, o
vei acoperi în ochii lor”.
13. {i au zis Domnul: „A}a vor mânca fiii lui Israil *pâinea sa pâng@rit@, între limbi; la
*Osie. 9, 4.
ape îi voiu lep@da”.
14. {i am zis: „A, a, a, Doamne Dumnezeule, iat@, sufletul mieu nu-i pâng@rit; }i
mort@ciune }i rupt de fieri n-am mâncat din pruncia mea pân@ acum }i n-au întrat în
gura mea toat@ carnea necurat@”.
15. {i au zis c@tr@ mine: „Iat@, ]-am dat gunoiu de boi, pentru gunoaie de oameni, }i
vei face pânea ta într-însul”.
16. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, *iat@, Eu voiu zdrobi toiagul pâinii în Ierusalim
*Jos 5, 16
}i 14, 13. }i vor mânca pâine în m@sur@ }i în sângur@tate, }i apa în m@sur@ }i în strâmtoare vor bea
17. Ca, sc@zând pâinea }i apa, s@ caz@ fie}tecarele c@tr@ fratele s@u }i s@ s@ ve}tezasc@
întru nedrept@]ile sale.
Cap 5
Prin ra}ii perii capului }i a barbii prorocului, din porunca Domnului, }i în multe chipuri mistui]i,
s@ îns@mneaz@ jidovii pentru p@catele sale, de foame }i de sabie a s@ mistui, a}a cum p@rin]ii pre
fii }i fiii pre p@rin]i s@-i mânce. Iar@ ceialal]i în robie s@ vor duce, s@ fie ocar@ }i mirare limbilor, a
c@rora au petrecut r@ot@]ile.

1.

i tu, fiiul omului, ia-]i ]ie briciu ascu]it, care rade perii; }i-l vei lua }i-l vei duce pre
capul t@u }i pre barba ta; }i-]i vei lua cumpâna m@surii }i vei împ@r]i:
2.
A tria parte în foc o vei arde în mijlocul cet@]ii, dup@ plinirea zilelor con@cirii;
}i vei lua a triia parte }i o vei t@ia cu briciul împrejurul ei; iar@ ceaeaalalt@ parte a tria o
vei r@sipi în vânt; }i sabia voiu goli dup@ ei.
18r
3. {i vei lua de acolo pu]in num@r }i vei || lega în tivitura pla}tii tale.
4. {i dintr-în}ii iar@}i vei lua }i-i vei arunca în mijlocul focului }i-i vei arde cu foc; }i
dintr-aceaea va ie}i foc în toat@ casa lui Israil.
5. «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Acesta e Ierusalimul. În mijlocul limbilor l-am pus,
}i împrejurul lui, locurile.
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6. {i au urgisit judec@]ile Meale, cât mai necredincioas@ au fost decât limbile, }i poruncile
Meale mai mult decât ]inuturile care sânt împrejur, c@ judec@]ile Meale le-au lep@dat }i
întru poruncile Meale n-au umblat’.
7. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeul: ‘Pentru c@ a]i întrecut limbile care
sânt împrejurul vostru }i în poruncile Meale n-a]i umblat }i judec@]ile Meale n-a]i f@cut }i
dup@ judec@]ile limbilor care sânt împrejurul vostru n-a]i lucrat’,
8. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu, la tine }i însumi Eu voiu
face în mijlocul t@u judec@]i în ochii limbilor.
9. {i voiu face întru tine ce n-am f@cut }i c@rora aseamenea nu voiu mai face, pentru
toate ur@ciunile tale.
10. Pentru aceaea, p@rin]ii vor mânca pre fii în mijlocul t@u, }i fiii vor mânca pre p@rin]ii
s@i; }i voiu face întru tine judec@]i }i voiu vântura toate r@m@}i]ele tale întru tot vântul.
11. Pentru aceaea, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – f@r@ numai c@ sfântul Mieu
l-ai spurcat întru toate v@t@m@rile tale }i întru toate ur@ciunile tale, }i Eu te voiu frânge }i
nu va îng@dui ochiul Mieu }i nu va fi mil@.
12. A triia partea ta de cium@ va muri }i de foame s@ va sfâr}i în mijlocul t@u; }i a triia
partea ta de sabie va c@dea împrejurul t@u; iar@ a triia partea ta spre tot vântul o voiu r@sipi;
}i sabiia o voiu scoate dup@ ei. |
13. {i voiu umplea iu]imea Mea }i voiu face a s@ odihni urgia Mea într-în}ii }i voiu mângâia
}i vor }ti c@ Eu, Domnul, am gr@it în râvna Mea, deac@ voiu umplea urgiia Mea într-în}ii.
14. {i te voiu da spre pustie }i spre ocar@ limbilor, care sânt împrejurul t@u, întru vedearea
a tot celui ce treace.
15. {i vei fi ocar@ }i bl@st@m }i pild@ }i mirare în limbile care sânt împrejurul t@u, dac@
voiu face întru tine judec@]i în iu]ime }i întru urgie }i întru cert@rile m@niii.
16. Eu, Domnul, am gr@it. Când voiu trimite s@ge]ile foametei ceale reale spre dân}ii,
care vor fi ucig@toare, }i care voiu trimite, s@ v@ r@sipesc; }i foamete voiu gr@m@di asupra
voastr@ *}i voiu zdrobi întru voi toiagul pâinii.
*Sus 4, 16.
17. {i voiu trimite preste voi foamete }i fieri reale pân@ la moarte, }i cium@ }i sângele Jos 14, 13.
vor treace prin tine, }i sabie voiu aduce asupra ta. Eu, Domnul, am gr@it’»”.
Cap 6
Pentru mul]imea închin@rii de idoli a fiilor Israil, s@ vestea}te c@ s@ vor râsipi cet@]ile lor }i ceale
înnalte; }i cei ce vor sc@pa de cium@, de sabie }i de foame s@ vor râsipi între neamuri, unde, de
reale îns@rcina]i, s@ vor întoarce c@tr@ Domnul.

19r

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, pune fa]a ta c@tr@ mun]ii lui Israil }i vei proroci c@tr@ dân}ii.
3.
{i vei zice: *«Mun]ii lui Israil, auzi]i cuvântul Domnului Dumnezeu! Aceastea *Jos 36, 1.
zice Domnul Dumnezeu mun]ilor }i m@gurilor }i râpilor }i v@ilor: ‘Iat@, Eu voiu aduce preste
voi sabie }i voiu râsipi ceale înalte ale voastre. ||
4. {i voiu pr@p@di oltarele voastre }i s@ vor frânge bozii vo}tri }i voiu lep@da omorâ]ii
vo}tri înaintea idolilor vo}tri.
5. {i voiu da stârvurile fiilor lui Israil înaintea fea]ii bozilor vo}tri }i voiu râsipi oasele
voastre împregiurul jârtvelnicilor voastre.
6. În toate l@ca}urile voastre, cet@]ile pustii vor fi }i ceale înalte s@ vor pr@da }i s@ vor
râsipi; }i vor peri jârtvelnicile voastre }i s@ vor sf@râma; }i vor înceta idolii vo}tri }i s@ vor
zdrobi bozii vo}tri, }i s@ vor }tearge lucrurile voastre.
7. {i va c@dea cel ucis în mijlocul vostru; }i ve] cunoa}te c@ Eu sânt Domnul.
8. {i voiu l@sa între voi pre cei ce vor sc@pa de sabie în neamuri, când v@ voiu râsipi în
locuri.
9. {i-} vor aduce aminte cei izb@vi]i ai vo}tri în neamurile la care robi s-au dus c@ am
zdrobit inima lor cea preacurv@ }i carea s@ dep@rta de la Mine, }i ochii lor curvind dup@
idolii s@i; }i nu-} vor pl@cea loru}i pentru realele care au f@cut întru toate ur@ciunile sale.
10. {i vor cunoa}te c@ Eu, Domnul, nu în z@dar am gr@it, ca s@ le fac r@ul acesta’.
11. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Lovea}te mâna ta }i lovea}te piciorul t@u }i zi:
hei! spre toate ur@ciunile realelor casii Israil, c@ de sabie, de foame }i de cium@ vor c@dea.
12. Cel ce e departe de cium@ va muri, iar@ care e aproape de sabie va c@dea; }i care
va fi r@mas }i conocit de foame va muri. {i voiu umplea urgiia mea întru dân}ii.
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13. {i ve]i }ti c@ Eu, Domnul, când vor fi omorâ]ii vo}tri în mijlocul idolilor vo}tri
împrejurul jârtvelnicilor voastre în toat@ m@gura înalt@ }i întru toate vârfurile mun]ilor
}i supt tot copaciul umbros }i supt tot stejariul frunzos, locul unde au aprins t@|mâi 19v
mirositoare tuturor idolilor s@i.
14. {i voiu întinde mâna mea preste ei }i voiu face p@mântul pustiu }i p@r@sit de la pustia
Devlathii, întru toate l@ca}ele lor; }i vor }ti c@ Eu, Domnul’»”.
Cap 7
Vestea}te prorocul a tot p@mântul Iudei cea mai des@vâr}it }i nesc@pat@ jefuire a fi, aproape
pentru r@otatea lor.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine , zicând:
„{i tu, fiiul omului! «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul p@mântului lui Israil:
‘Sfâr}itul au venit, venit-au sfâr}itul preste patru b@t@i ale p@mântului.
3. Acum, sfâr}itul preste tine; }i voiu trimite iu]imea Mea preste tine }i te voiu judeca
dup@ c@ile tale }i voiu pune împrotiva ta toate ur@ciunile tale.
4. {i nu va îng@dui ochiul Mieu preste tine }i nu te voiu milui, ci c@ile tale le voiu pune
preste tine }i ur@ciunile tale în mijlocul t@u vor fi; }i ve] }ti c@ Eu, Domnul’.
5. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘N@cazu unul, n@cazul, iat@, vine!
6. Sfâr}itul vine, vine sfâr}itul! Priveghiiat-au asupra ta, iat@ vine!
7. Venit-au zdrobirea asupra ta, cela ce l@cuie}ti pre p@mânt; venit-au vreamea, aproape
e zioa uciderii, }i nu a slavei m@gurelor.
8. Acum de aproape voiu v@rsa mânia Mea preste tine }i voiu plini iu]imea Mea întru
tine }i te voiu judeca dup@ c@ile tale }i-]i voiu pune înainte toate f@r@delegile tale.
9. {i nu va îng@dui ochiul Mieu, nici Îm va fi mil@, ci c@ile tale le voiu pune ]ie }i ur@ciunile
tale în mijlocul t@u vor fi; }i ve] }ti c@ Eu sânt Domnul cel ce bat.
10. Iat@ zioa, iat@, vine! Ie}it-au zdrobirea, înflorit-au varga, odr@zlit-au sume]ia.
11. Nedreptatea s-au sculat în varga necredin||]ii, nu dintr-în}ii }i nu din norod, nici 20r
din sunetul lor; }i nu va fi odihn@ întru dân}ii.
12. Venit-au vreamea, apropiiatu-s-au zioa. Cel ce cump@r@ nu s@ veseleasc@, }i cel ce
vinde nu s@ jeleasc@, c@ mânie, preste tot norodul lui.
13. C@ cel ce vinde la ceaia ce au vândut nu s@ va întoarce, }i înc@ întru cei vii via]a lor.
C@ vedenia la toat@ mul]imea lui nu s@ va întoarce }i omul întru nedreptatea vie]ii sale nu
s@ va înt@ri.
14. Cânta]i cu trâmbi]a, g@teasc@-s@ to]i }i nu e cine s@ mearg@ la r@zboiu, c@ mânia Mea,
preste tot norodul lui.
15. Sabie mare }i cium@ }i foamete dinl@untru; cel ce e în câmp de sabie va muri, }i cel
ce e în cetate de cium@ }i de foame s@ vor mistui.
16. {i s@ vor mântui cei ce vor fugi dintr-în}ii }i vor fi prin mun]i ca porumbi]ele v@ilor,
to]i tremurând, fie}tecarele întru nedreptatea sa.
17. Toate mânile s@ vor sl@b@nogi }i toate genunchele vor curge ape.
18. *{i s@ vor încinge cu t@rsine }i-i vor acoperi groaza; }i în toat@ fa]a ru}inea, }i în toate
*Isaie 15, 2.
Ieremie 48, 37. capetele lor ple}uirea.
19. Argintul lor afar@ s@ va lep@da }i aurul lor în gunoiu va fi. *Argintul lor }i aurul lor
*Pilde 11, 4.
Sof. 1, 18. nu-i va putea izb@vi în zioa iu]imii Domnului. Sufletul s@u nu-l vor s@tura }i pântecele lor
Ecli. 5, 10. nu s@ vor umplea, c@ zminteal@ nedrept@]ii lor s-au f@cut.
20. {i podoaba baierelor sale spre mândrie au pus }i chipurile ur@ciunilor sale }i a bozilor
au f@cut dintr-însul; pentru aceaea l-am dat lor spre necur@]ie.
21. {i-l voiu da în mânile streinilor spre r@pire }i necredincio}ilor p@mântului spre prad@;
}i-l vor spurca.
22. {i voiu întoarce fa]a Mea de c@tr@ ei; }i vor v@t@ma taina Mea }i vor întra într-însul
cei trimi}i }i-l vor spurca.
23. F@ închidere, c@ p@mântul e plin de judecata sângiurilor }i cetatea e plin@ de ne|dreptate. 20v
24. {i voiu aduce pre cei mai r@i din limbi }i vor mo}teni casele lor; }i voiu face a înceta
sume]ia putearnicilor }i vor mo}teni jirtvelnicile lor.
25. Venind strâmtoarea, vor c@uta pacea, }i nu va fi.
26. Turburare preste turburare va veni }i auzit preste auzit; }i vor c@uta videnii din proroc,
}i leagea va peri de la preot }i sfatul de la b@trân.
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27. Împ@ratul va jeli }i c@peteniia s@ va îmbr@ca cu m@hnire }i mânile norodului p@mântului
s@ vor turbura; dup@ calea lor le voiu face }i dup@ judec@]ile lor îi voiu judeca; }i vor }ti c@ Eu
sânt Domnul’»”.
Cap 8
Iezechiil, dup@ ce au v@zut as@m@narea lui Dumnezeu, cu Duhul r@pit în Ierusalim, veade
urâtele jidovilor închin@ri de idoli, supt multe figuri. Pentru aceaea, zice Domnul, c@ nu le va
ierta, nici cu rug@ciunea îi va asculta.

1.

21r

21v

i au fost în anul al }aselea, în luna a }asa, în a cincea a lunii; eu }edeam în
casa mea, }i b@trânii Iudii, }edea în prejma mea. {i au c@zut acolo preste
mine mâna Domnului Dumnezeu.
2. {i am v@zut; }i iat@ o as@m@nare ca vedearea de foc: de la vedearea coapselor ei }i
în jos, foc, }i de la coapsele ei }i în sus, ca vederea str@lucirii, ca videnia celui ales.
3. *{i, slobozând as@m@narea mâna, m-au apucat de tica capului mieu }i m-au râdicat *Danil. 14, 35.
Duhul între p@mânt }i între ceriu }i m-au adus în Ierusalim, în vedenia lui Dumnezeu, lâng@
u}a într@rii carea s@ uita spre crive]u, unde era pus idolul râvnii, spre chemarea râvnii.
4. {i iat@ acolo slava Dumnezeului lui Israil, dup@ videniia ce v@zuse în câmp. ||
5. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, râdic@ ochii t@i c@tr@ calea crive]ului!” {i am râdicat ochii
miei c@tr@ calea crive]ului }i, iat@, de c@tr@ crive]u, por]ile oltariului, idolul râvnii, într-aceea întrare.
6. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, gânde}ti c@ vezi tu ce fac ace}tia? Urâciuni mari,
care face aici casa lui Israil, ca s@ m@ depart de jârtvelnicul Mieu. {i, înc@ întorcându-te,
vei vedea ur@ciuni mai mari”.
7. {i m-au dus la u}a târna]ului }i am v@zut; }i iat@ o gaur@ în p@reate.
8. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, sap@ p@reatele!” {i, deac@ am s@pat p@reatele, s-au ivit o u}e.
9. {i au zis c@tr@ mine: „Într@ }i vezi ur@ciunile ceale reale ce fac aici ace}tia”.
10. {i, întrând, am v@zut; }i iat@ toat@ as@m@narea de ceale zbur@toare }i de jig@nii,
ur@ciunea, }i to]i idolii casii lui Israil zugr@vi]i era pre p@reate, preste tot împrejur.
11. {i }eaptezeci de b@rba]i din b@trânii casii lui Israil }i Iezonie, fiiul lui Safan, sta în
mijlocul celor ce sta înaintea zugr@viturilor; }i fie}tecarele avea c@dealni]@ în mâna sa }i
abur de nor din t@mâie s@ suia.
12. {i au zis c@tr@ mine: „Adev@rat vezi, fiiul omului, ceale ce fac b@trânii casii lui Israil?
Întru întunearec, fie}tecarele în ascunsul c@m@rii sale, c@ zic: «Nu ne veade Domnul,
p@r@sit-au Domnul locul»”.
13. {i au zis c@tr@ mine: „Înc@ întorcându-te, vei vedea ur@ciuni mai mari care fac ace}tia”.
14. {i m-au b@gat prin u}a por]ii casii Domnului, carea priviia spre crive]u, }i, iat@, acolo
muierile }edea plângând pre Adonide.
15. {i au zis c@tr@ mine: „Adev@rat ai v@zut, fiiul omului? Înc@ întorcându-te vei vedea
ur@ciuni mai mari decât aceastea”.
16. {i m-au b@gat în pridvorul casii Domnului din|l@untru }i, iat@, în u}a bisearicii
Domnului, între pridvor }i între oltariu, ca doaozeci }i cinci de b@rba]i, având dosul c@tr@
bisearica Domnului }i fea]ele spre r@s@rit; }i s@ închina la r@s@ritul soarelui”.
17. {i au zis c@tr@ mine: „Adev@rat vezi, fiiul omului, au doar@ u}or iaste aceasta casii Iudii,
s@ fac@ ur@ciunile aceastea care au f@cut ace}tia? C@, plinind p@mântul de nedreptate, s-au
întors a M@ înt@râta; }i, iat@, lipesc ramul de n@rile sale.
18. A}a dar@ }i Eu voiu face întru iu]ime, nu va îng@dui ochiul Mieu, nici Îm va fi mil@;
}i, când vor strâga c@tr@ urechile Meale cu glas mare, nu-i voiu asculta”.
Cap 9
Ar@tându-s@ }as@ b@rba]i, li s@ poruncea}te a ucide pre to]i în Ierusalim carii de la b@rbatul cel
cu ve}minte de in îmbr@ca]i nu sânt îns@mna]i cu thau. Carea f@cându-s@, Domnul r@spunde
prorocului, ce strâga: „Aceasta va fi pentru nelejuirile lor”.

1.

i au strâgat în urechile meale cu glas mare, zicând: „Apropiiatu-s-au cercet@rile
cet@]ii }i fie}tecarele are vasul uciderii în mâna sa.
2.
{i, iat@, }ase b@rba]i vinea din calea por]ii cei din sus, carea privea}te spre
crive]u, }i al fie}tec@ruia vasul peririi în mâna lui. {i un b@rbat în mijlocul lor era îmbr@cat
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cu haine de in }i c@l@mariu de scriitoriu la coapsele lui. {i au întrat }i au st@tut lâng@ oltariul
cel de aram@.
3. {i slava Domnului lui Israil s-au luat din heruv, carea era preste el la pragul casii. {i au
chemat pre b@rbatul cel îmbr@cat cu de in }i c@l@mariu de scriitoriu având în coapsele sale.
4. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Treci prin mijlocul cet@]ii în mijlocul Ierusalimului* || }i 22r
*Ie}ire. 12, 7.
Apoc. 7, 3. îns@mneaz@ thau preste fruntea oamenilor celor ce suspin@ }i le pare r@u de toate ur@ciunile
care s@ fac în mijlocul ei”.
5. {i celora le-au zis, auzi]i-m@: „Treace]i prin cetate urmând dup@ el }i lovi]i, nu îng@duiasc@
ochiul vostru, nici s@ v@ fie mil@!
6. B@trânul, tinerelul }i fecioara, mititelul }i muie rile ucide]i-i pân@ la moarte, iar@ tot
pre care ve]i vedea thau s@ nu-l ucide]i; }i de la jârtvelnicul Mieu înceape]”. Început-au,
dar@, de la oamenii cei b@trâni, carii era înaintea fea]ii casii.
7. {i au zis c@tr@ ei: „Spurca]i casa }i umple]i t@rna]ele de cei uci}i! Ie}i]i!” {i au ie}it }i
lovea pre cei din cetate.
8. {i, plinindu-s@ t@iarea, am r@mas eu }i am c@zut pre fa]a mea }i, strâgând, ziceam:
„Hei, hei, hei, Doamne, Dumnezeule, au doar@ vei pierde toate r@m@}i]ele lui Israil,
v@rsând iu]imea preste Ierusalim?”
9. {i au zis c@tr@ mine: „Nedreptatea casii lui Israil }i a Iudii mare e foarte, foarte }i s-au
umplut p@mântul de sângiuri }i cetatea s-au umplut de dosire, c@ au zis: «P@r@sit -au Domnul
p@mântul }i Domnul nu veade!»
10. Drept aceaea, }i ochiul Mieu nu va îng@dui, nici Îmi va fi mil@; calea lor preste capul
lor o voiu r@spl@ti”.
11. {i, iat@, b@rbatul care era îmbr@cat cu de in, cel ce avea c@l@mariu în dosul s@u, au
r@spuns cuvinte, zicând: „F@cut-am precum mi-ai poruncit”.
Cap 10
S@ poruncea}te b@rbatului celui cu de in îmbr@cat a lua c@rbuni de foc din mijlocul roatelor,
care sânt supt heruvimi, }i a -i v@rsa preste cetate. Îns@mneaz@-se vedenia Domnului,
a heruvimilor }i a patru roate.

1.

i am v@zut; }i, iat@, întru t@riia carea era pre capul heruvimului, ca o piatr@ de
22v
samfir, | ca vedearea as@m@n@rii soarelui, s-au ar@tat preste el.
2.
{i au zis c@tr@ omul cel îmbr@cat cu in, zicând: „Într@ în mijlocul roatelor care
sânt supt heruvim }i umple mâna ta de c@rbuni de foc, carii sânt între heruvim, }i vars@
preste cetate”. {i au întrat întru vedearea mea.
3. Iar@ hieruvimii sta de-a dreapta casii când întra omul }i nor au umplut pridvorul dinl@untru.
4. {i s-au râdicat slava Domnului de pre heruvim la pragul casii }i s-au umplut casa de
nor }i pridvorul s-au umplut de str@lucirea slavei Domnului.
5. {i sunetul aripilor heruvimilor s@ auziia pân@ la pridvorul cel din afar@, ca glasul lui
Dumnezeu Atotputearnicului ce gr@ia.
6. {i, deac@ poruncis@ omului celui cu de in îmbr@cat, zicând: „Ia foc din mijlocul roatelor
care sânt între heruvimi!”, întrând, acela au st@tut lâng@ roat@.
7. {i au întins un heruvim mâna din mijlocul heruvimilor la focul ce era între heruvimi
}i au luat }i au dat în mânile celui îmbr@cat cu de in, care luând, au ie}it.
8. {i s-au ar@tat între heruvimi o as@m@nare de mân@ de om supt arepile lor.
9. {i am v@zut; }i iat@ patru roate lâng@ heruvimi, o roat@ l@ng@ un heruvim, }i alt@ roat@
lâng@ alt heruvim, iar@ vedearea roatelor era ca vedearea pietrii de hrisoliv.
10. {i vederea lor, o as@m@nare de patru, ca cum ar fi roat@ în mijlocul roatei.
11. {i, când umbla, în patru p@r]i p@}ea }i nu s@ întoarcea umblând, ci la locul la carele
a mearge pleca, carea dintâiu era, urma }i cealealalte, nici s@ întoarcea.
12. {i tot trupul lor }i grumazii }i mânile }i aripile }i verigile pline era de ochi împregiurul
a patru roate. ||
23r
13. {i roatele aceastea le-au chemat zbur@toare, auzind eu.
14. Iar@ patru fea]e avea unul: o fa]@, fa]@ de heruvim }i fa]a a doao, fa]@ de om }i în al
treilea, fa]@ de leu }i în al patrulea, fa]@ de pajor@.
15. {i s-au în@l]at heruvimu; aceaea iaste fiara, carea am v@zut lâng@ râul Hovar.
16. {i când mergea heruvimii, a}ijderea s@ ducea }i roatele dup@ ei; }i când râdica heruvimii
aripile sale s@ se înal]e de pre p@mânt, nu r@mânea roatele, ci }i eale împreun@ era.
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17. Stând aceaia, sta }i râdicându-s@, s@ râdica, c@ duhul vie]ii era într-însele.
18. {i au ie}it glasul Domnului de la pragul bisearicii }i au st@tut preste heruvimi.
19. {i, râdicând heruvimii aripile sale, s-au în@l]at de pre p@mânt înnaintea mea; }i aceia
ie}ind, }i roatele au urmat. {i au st@tut întru întrarea por]ii casii Domnului despre r@s@rit
}i slava Dumnezeului lui Israil era preste eale.
20. Aceaea e fiara carea am v@zut supt Dumnezeul lui Israil, lâng@ râul Hovar }i am Sus 1, 1, 3.
în]eles c@ sânt heruvimi.
21. Patru obraze, unul }i patru aripi, unul; }i as@m@nare de mân@ de om supt aripile lor.
22. {i as@m@narea obrazelor lor, aceale obraze ce v@zusem lâng@ râul Hovar, }i vedearea
lor }i pornirea fie}tec@ruia a întra înaintea fea]ii sale.
Cap 11
Împrotiva lui Iezonie }i a Feltii, carii zicea cu r@u sfat: „Au nu de demult zidite sânt casele?
Aceasta e c@ldarea, iar@ noi, c@rnurile”. Prorocea}te c@ aceia }i oricâ]i nu vreau a s@ poc@i s@
vor certa. {i prorocind Iezechiil, au murit Feltie. Iar@ r@m@}i]ele lui Israil zice c@ le va întoarce
la p@mântul lor }i le va da inim@ de carne, s@ cinsteasc@ }i s@ se team@ de Domnul.

1.

23v

24r

i m-au r@dicat Duhul }i m-au dus la poarta casii Domnului despre r@s@rit,
carea privea}te la r@s@ritul soarelui. {i, iat@, întru întrarea por]ii, doaozeci }i
cinci de b@rba]i; }i am v@zut în mijlocul lor pre Iezonie, fiiul lui Azur, }i Feltie,
fiiul Vanai, | c@peteniile norodului.
2. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, ace}tia sânt b@rba]ii carii gândesc nedreptate }i
]in sfat r@u în cetatea aceasta,
3. Zicând: «Au nu demult zidite sânt casele? Aceasta e c@ldarea, iar@ noi, c@rnurile».
4. Pentru aceaea, prorocea}te despre ei, prorocea}te, fiiul omului!”
5. {i au c@zut preste mine Duhul Domnului }i au zis c@tr@ mine: „Gr@ia}te: «Aceastea
zice Domnul: ‘A }a a]i gr@it, casa lui Israil, }i gândurile inimii voastre Eu le-am cunoscut.
6. Mul]i a]i ucis în cetatea aceasta }i a]i umplut uli]ele ei de cei omorâ]i’.
7. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Omorâ]ii vo}tri pre carii i-a]i pus în
mijlocul ei, ace}tia sânt c@rnurile }i aceasta e c@ldarea; }i v@ voiu scoate din mijlocul ei.
8. De sabie v-a]i temut }i sabie voiu aduce asupra voastr@, zice Domnul Dumnezeu.
9. {i v@ voiu lep@da din mijlocul ei }i v@ voiu da în mâna vr@jma}ilor }i voiu face între
voi judec@]i.
10. De sabie ve]i c@dea, în hotarele lui Israil v@ voiu judeca; }i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul.
11. Aceasta nu va fi voao spre c@ldare }i voi nu ve] fi în mijlocul ei spre c@rnuri; în
hotarele lui Israil v@ voiu judeca.
12 {i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul. C@ întru poruncile Meale n-a]i umblat }i judec@]ile
Meale n-a]i f@cut, ci dup@ judec@]ile limbilor care sânt împrejurul vostru a]i lucrat’»”.
13. {i au fost când proroceam, Feltie, fiiul Vanai, au murit. {i am c@zut pre fa]a mea,
strâgând cu glas mare, }i am zis: „Hei, hei, hei, Doamne Dumnezeu, sfâr}ire faci Tu
r@m@}i]elor lui Israil?”
14. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
15. „Fiiul omului, fra]ii t@i, fra]ii t@i, b@rba]ii rudele tale }i toat@ casa lui Israil, to]i c@rora
le-au zis l@cuitorii Ierusalimului: «Departe v@ dep@r||ta]i de la Domnul! Noao s-au dat
p@mântul spre mo}tenire!»
16. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «C@ci c@ i-am dep@rtat pre ei între limbi
}i c@ci c@ i-am râsipit prin locuri, voiu fi lor spre sfin]enie pu]in@ în locurile la care au venit».
17. Pentru aceaea, gr@ia}te: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Aduna-v@-voiu din noroade
}i v@ voiu aduna de prin locurile prin care sânte]i râsipi]i }i v@ voiu da p@mântul lui Israil.
18. {i vor întra acolo }i vor lua toate v@t@m@rile }i toate ur@ciunile ei dintr-însa.
19. *{i le voiu da o inim@ }i duh nou le voiu d@rui în ceale dinl@untrul lor }i voiu lua *Ieremie 31, 33.
inima cea de piatr@ din trupul lor }i le voiu da inim@ de carne,
Jos 36, 26.
20. Ca s@ umble întru poruncile Meale }i judec@]ile Meale s@ p@zasc@ }i s@ le fac@; }i s@-M
fie spre norod, }i Eu s@ le fiu spre Dumnezeu.
21. A c@rora inim@ dup@ v@t@m@ri }i dup@ ur@ciunile sale umbl@, calea acestora în capul
s@u o voiu pune’»”, zice Domnul Dumnezeu.
22. {i au râdicat heruvimii aripile sale }i roatele cu ei; }i slava Dumnezeului lui Israil era
preste dân}ii.
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23. {i s-au suit slava Domnului din mijlocul cet@]ii }i au st@tut pre m@gura carea iaste
despre r@s@ritul cet@]ii.
24. {i Duhul m-au râdicat }i m-au adus în Haldeea la robime, în vedenie, în Duhul lui
Dumnezeu; }i s-au luat de la mine videniia carea v@zusem.
25. {i am gr@it c@tr@ robime toate cuvintele Domnului care îmi ar@tase.
Cap 12
Iezechiil, cu faptele sale, î ns@mneaz@ viitoarea robia Ierusalimului }i a împ@ratului ei, ceiaalal]i
de sabie, de cium@, }i de foame în Ierusalim sfâr}indu-s@; }i arat@ c@ vedenia prorocilor nu va fi
de}art@, nici mult z@bavnic@. |

24v
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, în mijloc de cas@ înt@râtoare tu l@cuie}ti, carii ochi au a vedea
}i nu v@d, }i urechi a auzi }i nu aud, c@ci cas@ e înt@rât@toare.
3. Tu, dar@, fiiul omului, f@-]i vase de mutare }i te vei muta zioa, înnaintea lor, }i te vei muta
din locul t@u la alt loc, în videarea lor, de cumva s@ vor uita, c@ci c@ cas@ înt@rât@toare e.
4. {i vei scoate afar@ vasele tale, ca vasele celui ce s@ mut@ zioa în vedearea lor precum
iase cel ce s@ mut@.
5. Înnaintea ochilor lor, sap@ ]ie p@reatele }i vei ie}i printr-însul.
6. În vedearea lor, pre umere te vei purta, în cea]@ te vei lua; fa]a ta o vei acoperi }i nu
vei vedea p@mântul; c@ ar@tare te-am dat casii lui Israil”.
7. F@cut-am, dar@, precum îm poruncise Domnul: vasele meale le-am scos ca vasele celui
ce s@ mut@ zioa }i sara mi-am s@pat p@reatele cu mâna }i în cea]@ am ie}it, pre umere
purtat, în vederea lor.
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
9. „Fiiul omului, au n-au zis c@tr@ tine casa lui Israil, casa cea înt@rât@toare: «Ce faci t u?»
10. Zi c@tr@ ei: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: preste pov@]uitoriul, povara aceasta,
carea iaste în Ierusalim, }i preste toat@ casa lui Israil, carea iaste în mijlocul lor».
11. Zi: «Eu, ar@tarea voastr@; precum am f@cut, a}a va fi acelora, spre mutare }i spre
robie s@ vor duce.
12. {i pov@]uitoriul, care iaste în mijlocul lor, pre umere s@ va purta, în cea]@ va ie}i;
p@reatele vor s@pa, ca s@-l scoa]@; fa]a lui s@ va acoperi, s@ nu vaz@ cu ochiul p@mântul.
13. *{i voiu întinde mreajea Mea preste el }i s@ va prinde în n@vodul Mieu }i-l voiu aduce
în Vavilon, la p@mântul haldeilor; }i acela nu va vedea }i acolo va muri.
14. {i to]i carii sânt împrejurul lui, sprijinitoriu lui, }i turmele lui, îi voiu râsipi spre tot
25r
|| vântul }i sabia voi lucii dup@ dân}ii.
15. {i vor }ti c@ Eu sânt Domnul, când îi voiu râsipi între neamuri }i-i voiu s@mâna prin locuri.
16. {i voiu l@sa dintr-în}ii oameni pu]ini, de sabie, de foame, }i de cium@, ca s@ povesteasc@
toate nelegiuirile lor între neamurile la care vor întra; }i vor }ti c@ Eu sânt Domnul»”.
17. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
18. „Fiiul omului, pâinea ta întru turburare mânc@, ci }i apa ta în sârguire }i în m@hnire bea.
19. {i vei zice c@tr@ norodul p@mântului: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu c@tr@ cei
ce l@cuiesc în p@mântul lui Israil: ‘Pâinea sa întru grije vor mânca }i apa sa întru pustiire
vor bea, s@ se pustiiasc@ p@mântul de mul]imea sa, pentru nedreptatea tuturor celor ce
l@cuiesc într-însul.
20. {i cet@]ile care acum s@ l@cuiesc s@ vor pustii }i p@mântul s@ va pustii; }i ve]i }ti c@
Eu, Domnul’»”.
21. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
22. „Fiiul omului, ce pild@ e voao aceasta, în p@mântul lui Israil, a celor ce zic: «În luni
s@ vor îndelunga zilele }i va peri toat@ videniia?»
23. Pentru aceaea, zi c@tr@ ei: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Face-voiu a înceta
pilda aceasta, nici ob}tii s@ va mai zice în Israil’». {i gr@ia}te c@tr@ ei c@ s-au apropiiat zilele
}i cuvântul a toat@ vedeniia.
24. C@ nu va mai fi toat@ vedeniia de}art@, nici prorociia neadeverit@ în mijlocul fiilor
lui Israil.
25. C@ Eu, Domnul, voiu gr@i }i orice cuvânt voiu gr@i va fi }i nu s@ va mai îndelunga, ci
în zilele voastre, cas@ înt@rât@toare, voiu gr@i cuvânt }i voiu face, zice Domnul Dumnezeu”.
26. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
1.
2.

*Jos 17, 20.
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27. „Fiiul omului, iat@ casa lui Israil, a celor ce zic: «Vedeniia carea acesta veade, spre
zile multe }i spre vremi lungi, acesta prorocea}te».
28. Pentru aceaea, zi c@tr@ ei: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Nu s@ va mai delunga
tot cuvântul Mieu, cuvântul care voiu gr@i s@ va plini’, zice Domnul»”.
Cap 13
25v

Amânân]@ Domnul mincino}ilor proroci, ce pro|rocesc din crierii s@i }i desmânt@ norodul,
mincinoase, f@g@duindu-i pace, }i p@reatele cu tin@, f@r@ pleave lipind; aseamenea }i featelor
lui Israil, ce prorocesc din inima sa }i cos perine supt tot cotul.

1.
2.

26r

26v

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, prorocea}te c@tr@ prorocii lui Israil, cel ce prorocesc }i vei zice
celor ce prorocesc din inima sa: «Auzi]i cuvântul Domnului!
3. *Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Amar, neîn]elep]ilor proroci, carii urmeaz@ dup@ *Irim. 23, 1.
lucrul s@u }i nimica v@d.
Jos 14, 9
4. Ca vulpile în pustiiu prorocii t@i, Israile, era.
}i 34, 2.
5. Nu v-a]i suit dinprotiv@, nici a]i pus zid întru casa lui Israil, ca s@ sta]i în r@zboiu în
zioa Domnului.
6. V@d ceale de}arte }i prorocesc minciuna, zicând: ‘Zice Domnul’. Deac@ Domnul nu
i-au trimis }i au r@mas ei, înt@ritând cuvântul.
7. Au vedeare de}art@ a]i v@zut? {i prorocie mincinoas@ a]i gr@it? {i zice]i: ‘Zice Domnul’.
Când eu n-am gr@it!’
8. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ a]i gr@it ceale de}arte
}i a]i v@zut minciuna, pentru aceaea, iat@, Eu, c@tr@ voi, zice Domnul Dumnezeu.
9. {i va fi mâna Mea preste prorocii carii v@d ceale de}arte }i prorocesc minciuna. În
sfatul norodului Mieu nu vor fi }i întru scrisoarea casii lui Israil nu s@ vor scrii, nici în
p@mântul lui Israil vor întra; }i ve]i cunoa}te c@ Eu, Domnul Dumnezeu.
10. Pentru c@ au în}elat pre norodul Mieu, zicând: ‘Pace!’ {i nu iaste pace. {i cela zidea
p@reatele, iar@ ceia îl lipiia cu tin@ f@r@ pleave’.
11. Zi c@tr@ cei ce lipesc f@r@ mestecare c@ va c@dea, c@ va fi ploaie povoind }i voiu da
pietri mari, de sus c@zând }i vânt de vifor râsipind.
12. Pentru c@, iat@, au c@zut p@reatele, au nu s@ va zice voao: ‘Unde iaste lipitura care
a]i lipit?’ ||
13. Lor pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘{i voiu face a s@ rumpe duhul
vihoar@lor întru urgiia Mea }i ploaie, v@rsând iu]imea Mea, va fi }i pietri mari în mânie
spre s@vâr}ire.
14. {i voiu strâca p@reatele care l-a]i lipit f@r@ mestecare }i-l voiu as@m@na p@mântului }i s@
va dezv@li temeliia lui }i va c@dea }i s@ va mistui în mijlocul lui; }i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul.
15. {i voiu plini urgiia Mea în p@reate }i întru cei ce-l mistuiesc f@r@ amestecare }i voiu
zice voao: ‘Nu iaste p@reatele }i nu sânt cei ce -l mistuiesc:
16. Prorocii lui Israil, carii prorocesc c@tr@ Ierusalim }i v@d vedenii de pace; nu iaste pace,
zice Domnul Dumnezeu’».
17. {i tu, fiiul omului, pune fa]a ta împrotiva featelor norodului t@u, carii prorocesc din
inima sa, }i prorocea}te preste eale.
18. {i zi: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Amar celor ce cos perine supt tot cotul
mânii }i fac c@p@t@ie supt capul a toat@ vârsta, aprinde sufletele }i, când prindea sufletele
norodului mieu, veselea sufletele acelora.
19. {i M@ v@t@ma c@tr@ norodul Mieu, pentru un pumni}or de orzu }i o f@râm@ de pâine,
ca s@ ucig@ sufletele ce nu mor }i vii s@ fac@ sufletele ceale ce nu sânt vii, min]ind norodului
Mieu, celui ce îng@duia}te minciunilor’.
20. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu la perinele voastre cu
carele voi prinde]i sufletele ce zboar@ }i le voiu rumpe din bra]ele voastre }i voiu slobozi
sufletele care voi le prinde]i, suflete a zbura.
21. {i voiu rumpe c@p@tâiele voastre }i voiu izb@vi norodul Mieu din mâna voastr@, nici
vor | mai fi în mânile voastre a pr@da; }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul.
22. Pentru aceaea ce a]i f@cut a s@ m@hni inima celui drept, min]ind, pre care Eu nu
l-am trimis }i a]i înt@rit mânile celui necredincios, ca s@ nu s@ întoarc@ de la calea sa cea
rea }i s@ fie viu,
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23. Pentru aceaea, ceale de}arte nu le ve]i vedea }i prorocii nu ve]i mai proroci. {i voiu
scoate norodul Mieu din mâna voastr@; }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul’»”.
Cap 14
Amânân]@ Domnul închin@torilor de idoli, carii vin la proroci s@ întreabe prin-trân}ii pre
Domnul, zicând c@-i va pierde, }i pre proroci va în}ela; s@ r@spunz@ dup@ nedrept@]ile lor. Iar@
Noe, Daniil }i Iov, cu dreptatea sa, s@ vor mântui pre sine numai, iar@ nu pre cei necredincio}i;
de foamete, de reale fiare, de sabie }i de cium@, carea spre norodul cel p@c@tos va trimite
Domnul; adaoge -s@ }i mâng@iarea r@m@}i]elor lui Israil.

1.
i au venit la mine oamenii b@trânilor lui Israil }i au }ezut în prejma mea.
2.
{i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
3.
„Fiiul omului, oamenii ace}tiia au pus necur@]iile sale întru inimile sale }i
sminteala nedrept@]ii sale o au a}ezat împrotiva fea]ii sale; au doar@ întrebat fiind, le voiu
r@spunde?
4. Pentru aceasta le gr@ia}te }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
‘Omul, omul din casa lui Israil, care va pune necur@]iile sale întru inima sa }i sminteala
nedrept@]ii sale va a}eza înnaintea fea]ii sale }i va veni la proroc, într@bându-m@ prin-trânsul,
Eu, Domnul, voiu r@spunde lui întru mul]imea necur@]iilor sale,
5. S@ se prinz@ casa lui Israil întru inima sa, în carea s-au dep@rtat de la Mine întru to]i
idolii s@i’».
6. Pentru aceea, zi c@tr@ casa lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Întoarce]i-v@
}i v@ dep@r||ta]i de la idolii vo}tri }i de la toate spurc@ciunile voastre, întoarce]i fea]ele 27r
voastre.
7. C@ omul, omul din casa lui Israil }i, dintre cei veni]i, oricarele va fi nimearnic în Israil,
de s@ va înstreina }i va pune idolii s@i întru inima sa }i sminteala nedrept@]ii sale va a}eza
împrotiva fea]ii sale }i va veni la proroc s@ m@ întreabe prin-trânsul, Eu, Domnul, voi
r@spunde lui prin mine.
8. {i voiu pune fa]a Mea preste omul acela }i-l voiu face spre pild@ }i spre parimie }i-l
voiu pierde din mijlocul norodului mieu; }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul.
9. *{i prorocul, când va r@t@ci }i va gr@i cuvânt, Eu, Domnul, am în}elat pre prorocul
*Sus 13, 3.
acela }i voiu întinde mâna Mea preste el }i-l voiu }tearge din mijlocul norodului Mieu, Israil.
10. {i vor purta nedreptatea sa dup@ nedreptatea celui ce întreab@, a}a nedreptatea
prorocului va fi,
11. Ca s@ nu mai r@t@ceasc@ casa lui Israil de la Mine, nici s@ s@ pâng@reasc@ întru toate
nelegiuirile sale, ci s@-m fie spre norod, }i Eu s@ le fiu spre Dumnezeu, zice Domnul
oastelor’»”.
12. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
13. „Fiiul omului, p@mântul când va p@c@tui Mie s@ nelegiuiasc@ nelegiuind, voiu întinde
*Sus 4, 16 mâna Mea preste el *}i voiu zdrobi varga pâinii lui }i voiu trimite preste el foamete }i voiu
}i 5, 16. omorî din-trânsul pre om }i pre dobitoc.
14. {i de vor fi ace}ti trei b@rba]i în mijlocul lui, Noe, Daniil, }i Iov, ace}tia cu dreptatea
sa vor izb@vi sufletele sale, zice Domnul oastelor.
15. {i, de voiu aduce preste p@mânt fiare reale s@-l jefuiasc@ }i va fi neîmblat, pentru
c@ nu va fi cine s@ treac@ pentru fiare,
16. Ace}ti trei b@rba]i de vor fi într-însa, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ nici
pre fii, nici pre feate le vor izb@vi, ci ei sânguri s@ vor mântui, iar@ p@mântul s@ va pustii.
17. Au, de voiu aduce sabie preste p@mântul acela }i voiu zice sabiii: «Treci prin p@mânt!»,
27v
}i voiu ucide | de pre el omul }i dobitocul,
18. {i ace}ti trei b@rba]i vor fi în mijlocul lui, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – nu
vor izb@vi pre fii, nici pre feate, ci ei sânguri s@ vor izb@vi.
19. Iar@ }i cium@ de voiu trimite preste p@mântul acela }i voiu v@rsa urgiia mea preste
el întru sânge, ca s@ iau de pre el pre om }i pre dobitoc:
20. {i Noe }i Daniil }i Iov vor fi în mijlocul lui, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@
pre fiiu }i pre fat@ nu vor izb@vi , ci ei cu dreptatea sa vor izb@vi sufletele sale.
21. C@ aceastea – zice Domnul Dumnezeu – c@: «De voiu }i trimite patru judec@]ile meale
ceale reale, sabiia }i foametea }i fiare reale }i ciuma preste Ierusalim, ca s@ ucig@ dintr-însa
omul }i dobitocul,
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22. Înc@ s@ va l@sa într-însa mântuirea celor ce vor scoate fiii }i featele; iat@, ace}tia vor
întra la voi }i ve]i vedea calea lor }i mea}te}ugirile lor }i v@ ve]i mâng@ia pentru r@ul ce
am adus preste Ierusalim, întru toate care am adus preste ea.
23. {i v@ vor mâng@ia când ve]i vedea calea lor }i mea}te}ugirile lor }i ve]i cunoa}te c@
nu în z@dar am f@cut toate care am f@cut într-însa, zice Domnul»”.
Cap 15
Precum vi]a t@iat@ numai focului sluja}te, a}a jidovii pentru învechitele p@cate cu Ierusalimul
vestea}te c@ s@ vor arde.

1.
2.

28r

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, ce va fi de lemnul vi]ii din toate leamnele tufelor care sânt între
leamnele p@durilor?
3. Au doar@ s@ va lua dintr-însa lemn de lucru sau s@ va face dintr-însa cuieriu, s@
spânzure dintr-însul acar ce vas?
4. Iat@, focului s-au dat spre hran@; amândoao p@r]ile ei le-au mistuit focul }i jum@tate
de ea s-au întors în scânteaie; au doar@ va fi de folos spre lucru? ||
5. {i când era întreg, nu era delnic de lucru; cu cât mai vârtos deac@ l-au îmbucat focul
}i l-au ars nici un lucru dintr-însul va fi.
6. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Precum lemnul vi]ii între leamnele
p@durilor care l-am dat focului s@ îmbuce, a}a voiu da pre l@cuitorii Ierusalimului.
7. {i voiu pune fa]a Mea preste ei; din foc vor ie}i, }i focul îi va mistui; }i ve]i }ti c@ Eu,
Domnul, când voiu pune fa]a Mea spre ei.
8. {i voiu da p@mântul neumblat }i pustiiu, c@ci c@ nelegiuitori s-au ar@tat»”, zice Domnul
Dumnezeu.
Cap 16
Ierusalimul înt@i lep@dat, minunat de la Dumnezeu în@l]indu-s@, arat@ nemul]@mirea cu multe
fealiuri de închin@ri de idoli, cu carea }i pre Samariia }i pre Sodoma au întrecut; pentru aceaea o
va da Domnul spre jefuire }i spre ocar@ tuturor limbilor. Îns@ va ]inea leg@tura r@m@}i]elor sale.

28v

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, cunoscute f@ Ierusalimului ur@ciunile sale.
3.
{i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul Ierusalimului: ‘R@d@cina ta
}i na}terea ta, din p@mântul Hanaan, tat@l t@u, amorreul }i muma ta, getheea.
4. {i când te-ai n@scut, în zioa na}terii tale, nu s-au t@iat buricul t@u }i cu ap@ nu te-ai
sp@lat, spre sp@s@nie, nici cu sare s@rat@, nici înf@}at@ cu scutece.
5. N-au îng@duit preste tine ochiu s@ fac@ ]ie oarecarea dintr-aceastea, fiindu-i mil@ de
tine, ci ai fost lep@dat@ preste fa]a p@mântului, întru lep@darea sufletului t@u, în zioa în
carea te-ai n@scut.
6. Iar@ trecând prin tine, te-am v@zut c@lcându-te în sângele t@u }i ]-am zis când erai în
sângele t@u: ‘Tr@ia}te!’, am zis. Zic ]ie: ‘În sângele t@u, tr@ia}te’.
7. Înmul]it@ ca iarba câmpului te-am dat; }i te-ai înmul]it }i mare te-ai f@cut }i ai ie}it }i
ai ajuns la ve}minte de muiare; ugerele tale s-au u mflat }i p@rul t@u au odr@zlit }i erai goal@
| }i de ru}ine plin@.
8. {i am trecut prin tine }i te-am v@zut }i iat@ vreamea ta, vreamea iubitorilor. {i am
întins pla}ca Mea preste tine }i am acoperit ocara ta }i ]-am jurat }i am tras leg@tur@ cu
tine – zice Domnul Dumnezeu – }i te-ai f@cut Mie.
9. {i te-am sp@lat cu ap@ }i am cur@]it sângele t@u din tine }i te-am uns cu untdelemn;
10. {i te-am îmbr@cat cu haine pestri]e }i te-am înc@l]at cu ianthin }i te-am încins cu vison
}i te-am îmbr@cat cu sup]iri;
11. {i te-am împodobit cu podoab@ }i ]-am dat covrigi în mânile tale }i lan]u de aur
împrejurul grumazului t@u;
12. {i am dat cercel spre gura ta }i cercei urechilor tale }i cununa podoabei în capul t@u.
13. {i te-ai împodobit cu aur }i cu argint }i te -ai îmbr@cat cu vison }i cu polimit }i cu
pestri]@; f@in@ }i miiare }i untdelemn ai mâncat }i înfrâms@]at@ te-ai f@cut tare foarte; }i ai
sporit spre împ@r@]ie.
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14. {i au ie}it numele t@u între neamuri pentru frumsea]ea ta, c@ des@vâr}it erai întru
podoaba mea, carea puseasem preste tine, zice Domnul Dumnezeu.
15. {i, având n@deajde întru frumsea]ea ta, ai curvit întru numele t@u }i ai întins curvia
ta înaintea a tot ce treace, ca s@ fii a lui.
16. {i, luând din vejmintele tale, ]-ai f@cut de ceale înalte pe ici, pe ci cusute }i ai curvit
preste eale, precum n-au fost, nici va fi.
17. {i ai luat vasele podoabei tale din aurul Mieu }i din argintul Mieu, care ]-am dat ]ie
}i ]-ai f@cut chipuri b@rb@te}ti }i ai curvit într-însele.
18. {i ai luat vejmintele tale ceale pestri]e }i le-ai acoperit }i untul Mieu de lemn }i t@mâia
Mea ai pus înaintea lor.
19. {i pâinea Mea, carea ]-am dat ]ie, f@ina }i untul-de-lemn }i miiarea cu carea te-am
hr@nit, le-ai pus înaintea lor spre miros de bun@ mireazm@; || }i au fost, zice Domnul 29r
Dumnezeu.
20. {i ai luat fiii t@i }i featele tale care Mi-ai n@scut }i i-ai jârtvit lor spre mâncare; au doar@
mic@ e curviia ta?
21. Jârthuit-ai pre fiii Miei }i i-ai dat, jârtvindu-i, lor.
22. {i, dup@ toate ur@ciunile tale }i curviile, nu ]-ai adus aminte de zilele tinerea]elor tale,
când erai goal@ }i de ru}ine plin@, c@lcat@ în sângele t@u.
23. {i s-au întâmplat dup@ toat@ r@otatea ta. Vai, vai ]ie! – zice Domnul Dumnezeu.
24. {i ]-ai zidit bordeiu }i ]-ai f@cut loc de ru}ine în toate uli]ele.
25. La tot capul uli]ii ai zidit s@mnul descoperirii tale }i urât@ ai f@cut podoaba ta }i ai
desf@cut picioarele tale a tot cel ce treacea }i-ai înmul]it curviia ta.
26. {i ai curvit cu fiii Eghiptului, cu vecinii t@i cei de trupuri mari, }i ai înmul]it curviia
ta, a M@ înt@râta.
27. Iat@, Eu voiu întinde mâna Mea preste tine }i voiu lua sfin]eniia ta }i te voiu da în mâna
celor ce te ur@sc, featelor palistineanghelor, care s@ ru}ineaz@ în calea ta cea f@r@ de leage.
28. {i ai curvit cu fiii asirilor, c@ci c@ nu te-ai fost înc@ împlut@; }i dup@ ce ai curvit, nici
a}a nu te-ai s@turat.
29. {i ai înmul]it curvia ta în p@mântul Hanaan cu haldei }i nici a}a nu te-ai s@turat.
30. În ce voiu cur@]i inima ta – zice Domnul Dumnezeu – când faci toate lucrurile aceastea
a muierii curve }i obraznice.
31. C@ ai zidit bordeiul t@u în capul a toat@ uli]a, }i cel înalt al t@u l-ai f@cut în toat@ uli]a;
nici te-ai f@cut ca o curv@, carea pentru urârea sporea}te pre]ul,
32. Ci ca o muiare preacurv@, carea preste b@rbatul s@u duce pre cei streini.
33. Tuturor curvelor li s@ d@ plata, iar@ tu ai dat plat@ tuturor iubitorilor t@i }i daruri le
d@ruiai, ca s@ între la tine de pretutindini, a curvi cu tine.
34. {i au fost întru tine, împrotiva obiceaiului muieresc, întru curviile tale, }i dup@ tine nu
va fi curvie, c@ întru aceaea c@ ai dat plat@ }i plat@ | n-ai luat, s-au f@cut întru tine împrotivirea. 29v
35. Pentru aceaea, curv@, auzi cuvântul Domnului!’
36. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘C@ s-au v@rsat banii t@i }i s-au descoperit ocara
ta întru curviile tale, preste iubitorii t@i }i preste idolii ur@ciunilor tale, în sângele fiilor t@i,
carii i-ai dat lor,
37. Iat@, Eu voiu aduna pre to]i iubitorii t@i cu carii te-ai mestecat }i pre to]i carii i -ai
iubit, cu to]i c@rora te închini; }i-i voiu aduna preste tine de pretutindiri }i voiu goli ocara
*Jos 23,8. ta înaintea lor *}i vor vedea toat@ ur@ciunea ta.
38. {i te voiu judeca cu judec@]ile preacurvarilor }i a celor ce vars@ sânge }i te voiu da
spre sângele iu]imii }i a râvnii.
39. {i te voiu da în mâna lor }i vor strâca bordeiul t@u }i vor pr@p@di locul t@u cel de
ru}ine }i te vor goli de ve}mintele tale }i vor duce vas@le podoabei tale }i te vor l@sa goal@
}i plin@ de ocar@.
40. {i vor aduce asupra ta mul]ime }i te vor ucide cu pietri }i te vor omorî cu sabiile sale.
41. *{i vor arde casele tale cu foc }i vor face întru tine judec@]i în ochii a multor muieri;
*4 Imp@ra].
23,9. }i vei înceta a curvi }i plat@ mai mult nu vei da.
42. {i s@ va odihni urjiia Mea întru tine }i s@ va lua râvna Mea de c@tr@ tine }i M@ voiu
odihni, nici M@ voiu mai m@niia.
43. C@ci c@ nu ]-ai adus aminte de zilele tinerea]elor tale }i M-ai înt@râtat întru toate
aceastea; pentru aceaea }i Eu c@ile tale în capul t@u le-am dat – zice Domnul Dumnezeu
– }i n-am f@cut dup@ f@r@delegile tale, întru toate ur@ciunile tale’.
44. Iat@, tot cel ce zice ob}tii pild@ spre tine o va lua, zicând: ‘Precum muma, a}a-i }i fata ei!
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45. Fata maicii tale e}ti, carea au lep@dat pre b@rbatul s@u }i pre fiii s@i }i sora surorilor
tale e}ti tu, carele au lep@dat pre b@rba]ii s@i }i pre fiii s@i; maica voastr@, chefteia }i ||
tat@l vostru, amoreul.
46. {i sora ta cea mai mare, Samariia, aceaea }i featele ei, care l@cuiesc de-a stânga
ta, iar@ sora ta cea mai mic@, carea l@cuia}te de-a dreapta ta, Sodomul, }i featele ei.
47. Ci nice în c@ile lor ai umblat, nici dup@ f@r@delegile lor ai f@cut ceva }i mai pu]in, ci
mai grozave decât eale ai f@cut întru toate c@ile tale.
48. Viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ n-au f@cut Sodomul, sora ta, aceaea }i
featele ei, precum ai f@cut tu }i featele tale.
49. *Iat@, aceasta au f@cut nedreptatea Sodomului surorii tale, mândriia, sa]iul de pâine *Facere 19,24.
}i prisosirea }i lenevirea ei }i a featelor ei, }i mâna celui lipsit }i s@racului nu de}chidea.
50. {i s-au r@dicat }i au f@cut ur@ciuni înaintea Mea; }i le-am luat, precum ai v@zut,
51. {i Samariia jum@tate de p@catele tale n-au p@c@tuit, ci le-ai învins cu f@r@delegile
tale }i ai îndreptat pre surorile tale întru toate ur@ciunile tale care ai lucrat.
52. A}a, dar@, }i tu poart@ ru}inea ta, carea ai învins pre surorile tale cu p@catele tale,
mai f@r@ de leage lucrând decât eale, c@ s-au îndreptat de c@tr@ tine; a}a, dar@, }i tu te
ru}ineaz@ }i poart@ ur@ciunea ta, carea ai îndreptat pre surorile tale.
53. {i le voiu întoarce întorcându-le întoarcerea sodomleanilor cu featele sale }i cu
întoarcerea Samariii }i a featelor ei }i voiu întoarce dosirea ta în mijlocul lor,
54. Ca s@ por]i ocara ta }i s@ te ru}inezi întru toate care ai f@cut, mâng@indu-le.
55. {i sora ta, Sodomul, }i featele ei s@ vor întoarce la ceale vechi ale sale, }i Samaria
}i featele ei s@ vor întoarce la ceale vechi ale sale, }i tu }i featele tale v@ ve]i întoarce la
statul vostru cel vech iu.
56. {i n-au fost Sodomul, sora ta, auzit@ în gura ta, în zioa mândriii tale.
57. Mai nainte de-a s@ dezv@li r@otatea ta, precum | într-aceast@ vreame, spre ocara
featelor Siriii }i a tuturor împrejurul t@u, featelor palestineancelor, care te încunjur@ prinprejur.
58. F@r@deleagea ta }i ocara ta tu o ai purtat’, zice Domnul Dumnezeu.
59. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘{i voiu face ]ie precum ai lep@dat jur@mântul,
ca de}ert s@ faci a}ez@mântul de leage.
60. {i-M voiu aduce Eu aminte de leg@tura Mea cu tine în zilele prunciii tale }i-]i voiu
de}tepta leg@tur@ veacinic@.
61. {i-]i vei aduce aminte de c@ile tale }i te vei ru}ina când vei priimi pre surorile tale
ceale mai mari decât tine cu ceale mai mici ale tale, }i voiu da pre acealea ]ie spre feate,
ci nu din leg@tura ta.
62. {i voiu de}tepta Eu leg@tura Mea cu tine }i vei }ti c@ Eu, Domnul,
63. Ca s@-]i aduci aminte }i s@ te ru}inezi }i s@ mai fie ]ie a de}chide gura ta pentru ru}inea
ta, deac@ M@ voiu îmblânzi spre tine întru toate care ai f@cut’, zice Domnul Dumnezeu»”.
Cap 17
Prin pilda de doao pajore }i de viia cea s@dit@ ce crea}te, carea nu va spori, s@ v@dea}te c@
împ@ratul Vavilonului, purtând pre Ioachim împ@ratul în Vavilon, va rândui pentru el pre împ@ratul
Sedechie carele, rumpând leg@tura de pace, cea cu Navohodonosor f@cut@, au fugit la împ@ratul
Eghiptului. Pentru aceaea, de la Domnul s@ va da în mânile lui Navohodonosor }i, deac@ s@ va
duce în Vavilon, va muri. Iar@ Domnul, smerind pre cel înalt, va în@l]a pre cel smerit.

31r

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, pune ciumilitura }i spune pilda c@tr@ casa lui Israil.
3.
{i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pajora mare, cu mari aripi, cu
trupul lung, plin@ de || peane }i de învârstare, au venit la Livan }i au luat m@duha chedrului.
4. Vârful frunzelor lui le-au zmult }i l-au mutat în p@mântul lui Hanaan, în cetatea
negu]@torilor o au pus.
5. {i au luat din s@mân]a locului }i o au pus în p@mânt pentru s@mân]@, ca s@ întemeiaze
r@d@cin@ preste ape multe, în fa]a p@mântului o au pus.
6. {i deac@ odr@zlise, au crescut spre vie mai lat@ cu stat smerin, privind ramurile ei spre ea,
}i r@d@cina ei era supt dânsa. F@cutu-s-au, dar@, viia }i au rodit spre ml@di]@ }i au trimis odrasle.
7. {i au fost alt@ pajor@ mare, cu arepi mari }i cu multe peane; }i, iat@, viia aceasta ca
când ar trimite r@d@cinile sale la dânsa, ml@di]ele sale au întins c@tr@ dânsa, ca s@ o
stropeasc@ din curticealele odrazlei sale.
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*Sus 12, 13.
Jos 32,3.

CAP 17 {I 18

8. În p@mânt bun preste ape multe s-au s@dit, ca s@ fac@ frunz@ }i s@ aduc@ road@, s@ fie
spre vie mare’».
9. Zi: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Au doar@ s@ va spori? Au doar@ r@d@cinile
ei le va zmulge }i rodurile ei le va strâmtori }i va s@ca toate ml@di]ele odr@slirii ei }i s@ va
usca? {i nu în bra]u mare, nici întru norod mult, s@ o zmulg@ din r@d@cin@.
10. Iat@, s-au s@dit; au, doar@, va spori? Au nu s@ va usca când o va ajunge vânt cu
z@duh? {i în vatra odraslii sale s@ va usca’»”.
11. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
12. „Zi c@tr@ casa cea înt@rât@toare: «Nu }ti]i ce arat@ aceastea?» Zi: «Iat@, vine împ@ratul
Vavilonului în Ierusalim }i va lua pre împ@ratul }i pre c@peteniile lui }i-i va duce la sine}i în Vavilon.
13. {i va lua din s@mân]a împ@r@]iii }i va lovi cu el leg@tur@ }i va lua de la el jur@mânt;
ci }i pre cei tari ai locului îi va duce,
14. Ca s@ fie împ@r@]iia smerit@ }i s@ nu s@ râdice, | ci s@ p@zasc@ leg@tura lui }i s@ o ]ie». 31v
15. Carele dep@rtându-s@ de la el au trimis soli la Eghipt, ca s@-i dea cai }i norod mult.
Au doar@ va spori sau va dobândi mântuire cel ce au f@cut aceastea? {i cel ce au dezlegat
leg@tura au doar@ va sc@pa?
16. «Viu sânt E–, zice Domnul Dumnezeu – c@ în locul împ@ratului care l-au rânduit pre
el împ@rat, a c@ruia jur@mânt z@darnic l-au f@cut }i au dezlegat leg@tura ca rea avea cu
dânsul, în mijlocul Vavilonului va muri.
17. {i nu în oaste mare, nici întru norod mult va face împrotiva lui Faraon r@zboiu, întru
aruncarea }an]ului }i întru facerea gropilor, ca s@ omoar@ suflete multe.
18. C@ urgisise jur@mântul ca s@ dezleage leg@tura }i, iat@, au dat mâna sa }i, deac@ va
face toate aceastea, nu va sc@pa».
19. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Viu sânt Eu, c@ci c@ jur@mântul
care au lep@dat }i a}ez@mântul care l-au c@lcat îl voi pune în capul lui.
20. * {i voiu întinde preste el mreajea Mea }i s@ va prinde în n@vodul Mieu; }i -l voiu
aduce în Vavilon }i-l voiu judeca acolo întru nelegiuirea cu carea M-au urgisit,
21. {i to]i pribeagii lui cu tot }ireagul lui de sabie vor c@dea, iar@ r@m@}i]ele întru tot
vântul s@ vor r@sipi; }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul, am gr@it».
22. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: «{i voiu da Eu din m@duha chedrului nalt }i voiu pune,
din crea}tetul ramurilor lui cel mai tin@r voiu frânge }i voiu s@di spre munte înnalt }i r@dicat.
23. În muntele cel înalt al lui Israil îl voiu s@di }i va încol]i spre odrasl@ }i va face rod }i
va fi spre chedru mare; l@cui-vor supt el toate paserile }i toate ceale zbur@toare supt umbra
frunzelor lui vor face cuiburi.
24. {i vor }ti toate leamnele ]inutului c@ Eu, Domnul, am smerit lemnul cel înnalt }i am
în@l]at lemnul cel smerit }i am s@cat lemnul cel vearde }i a înfrunzi am f@cut lemnul ||
cel uscat. Eu, Domnul, am gr@it }i am f@cut»”.
32r
Cap 18
Lep@dând pilda jidovilor, zice c@ fiiul nu va purta nedreptatea t@tâni-s@u, nici iar@}i, ci fie}tecarele
va purta a sa; }i, de s@ va poc@i cel necredincios, s@ va mântui, iar@ cel drept, de-} va p@r@si
dreptatea, s@ va osindi. Îndeamn@ drept aceaea Domnul spre poc@in]@ }i spre înoirea inimii.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Ce iaste, c@ între voi întoarce]i pilda spre aceast@ zicere, în p@mântul lui
Israil, zicând: *«P@rin]ii au mâncat strugur acru }i din]ii fiilor au strepezit?»
*Ieremie 31,29.
3. Viu sânt Eu – zice Domnul – de va mai fi voao pilda aceasta spre as@m@nare în Israil.
4. Iat@, toate sufletele a meale sânt; precum sufletul tat@lui, a}a sufletul fiiului al mieu
iaste; sufletul care va p@c@tui, acela va muri.
5. {i omul, de va fi drept, }i va face judecat@ }i dreptate,
6. În m@guri de nu va mânca }i ochii s@i nu-i va r@dica spre idolii casii lui Israil }i muiarea
aproapelui s@u nu o va întina }i la muiarea ce pate de lun@ nu s@ va apropiia,
7. {i pre om nu-l va întrista, z@logul datornicului îl va întoarce, cu putearea nimica nu
*Isaie 58,7. va r@pi, *pâinea sa celui fl@mând va da }i pre cel gol îl va îmbr@ca cu v@jmânt,
8. Spre cam@t@ nu va împrumuta }i mai mult nu va lua, de la nedreptate va întoarce
Math. 25, 35.
mâna sa }i judecat@ dreapt@ va face între om }i între om,
9. Întru poruncile Meale va umbla }i judec@]ile Meale va p@zi, s@ fac@ adev@rul. Acesta
drept e, cu via]@ va tr@i, zice Domnul Dumnezeu.
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10. {i de va na}te fiiu tâlhariu, v@rs@toriu de sânge }i va face careva dintr-aceastea.
11. {i aceastea, adec@ toate, nu pre cel ce face, ci pre cel ce în mun]i mânc@ }i muiarea
aproapelui s@u | o spurc@,
12. Pre cel lipsit }i s@rac întristeaz@, r@pea}te r@piri, z@logul nu-l întoarce }i c@tr@ idoli î}
râdic@ ochii, ur@ciune face,
13. Spre cam@t@ d@ }i mai mult ia, au doar@ va tr@i? Nu va tr@i; când toate aceaste
necurate va face, cu moarte va muri, sângele lui într-însul va fi.
14. Iar@ de va na}te fiiu, carele v@zând toate p@catele t@tâni-s@u ceale ce au f@cut, s@
va teame }i nu va face aseaminea lor.
15. Spre m@guri nu va mânca }i ochii s@i nu-i va râdica spre idolii casii lui Israil }i muiarea
vecinului s@u nu o va pâng@ri
16. {i pre om nu-l va întrista, z@logul nu-l va ]inea }i r@pire nu va r@pi, pâinea sa celui
fl@mând va da }i pre cel gol îl va acoperi cu v@jmânt,
17. De la asuprirea s@racului va întoarce mâna sa, cam@t@ }i preste soarte nu va lua,
judec@]ile Meale va face }i întru poruncile Meale va umbla, acesta nu va muri întru
nedrept@]ile t@tâni-s@u, ci cu via]@ va fi viu.
18. Tat@l lui, c@ci c@ au hulit }i silnicie au f@cut fratelui }i r@otate au lucrat în mijlocul
norodului s@u, iat@, au murit întru nedreptatea sa.
19. {i zice]i: «C@ci n-au purtat fiiul nedreptatea t@tâni-s@u?» Pentru c@ fiiul judecat }i
dreptate au lucrat, toate poruncile Meale au p@zit }i le-au f@cut, va tr@i cu via]@.
20. *Sufletul care va p@c@tui, acela va muri; fiiul nu va purta nedreptatea t@tâni-s@u }i
tat@l nu va purta nedreptatea fiiului; dreptatea dreptului preste el va fi }i nedreptatea celui
necredincios va fi preste el.
21. Iar@ de s@ va poc@i cel necredincios de p@catele sale care au f@cut }i va p@zi toate
poruncile Meale }i va face judecat@ }i dreptate, viu va fi }i nu va muri.
22. De toate p@catele lui care au f@cut nu-m voiu aduce aminte; întru dreptatea sa carea
au lucrat va fi viu.
23. *Au doar@ a vrerii Meale e moartea celui necre ||dincios – zice Domnul Dumnezeu
– }i nu ca s@ se întoarc@ de la c@ile sale }i s@ fie viu?
24. Iar@ de s@ va întoarce cel drept de la dreptatea sa }i va face nedreptate dup@ toate
ur@ciunile care s-au obicinuit a le face cel necredincios, au doar@ va fi viu? Toate drept@]ile
lui care f@cuse nu s@ vor pomeni, întru nelegiuirea în carea au nelegiuit }i întru p@catul
s@u care au p@c@tuit, întru acelea va muri.
25. {i a]i zis: *«Nu e dreapt@ calea Domnului». Auzi]i, dar@, casa lui Israil: Au doar@ calea
mea nu e dreapt@ }i nu mai vârtos c@ile voastre sânt înd@r@vnice?
26. C@ deac@ s@ va întoarce cel drept de la dreptatea sa }i va face nedreptate, va muri
într-însele, în dreptatea carea au f@cut va muri.
27. {i deac@ s@ va întoarce cel necredincios de la necredin]a sa carea au f@cut }i va face
judecat@ }i dreptate, acela sufletul s@u va face viu.
28. C@ socotind }i întorcându-s@ de c@tr@ toate nedrept@]ile sale carele au lucrat, viu va
fi }i nu va muri.
29. {i zic fiii lui Israil: «Nu e dreapt@ calea Domnului». Au doar@ c@ile Meale nu sint
dreapte, casa lui Israil, }i nu mai vârtos, c@ile voastre înd@r@vnice?
30. Pentru aceaea, pre fie}tecarele dup@ c@ile sale îl voiu judeca, casa lui Israil, zice
Domnul Dumnezeu. *Întoarce]i-v@ }i v@ poc@i]i de toate nedrept@]ile voastre }i nu v@ va
fi voao spre c@deare nedreptatea.
31. Lep@da]i de la voi toate nelejuirile voastre întru carele a]i nelegiuit }i v@ face]i inim@
noao }i duhu nou; }i c@ci s@ muri]i, casa lui Israil?
32. *C@ nu voiesc moartea celui ce moare – zice Domnul Dumnezeu – întoarce]i-v@ }i
fi]i vii.
Cap 19
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Pilda lei]ii }i a puilor de lei îns@mneaz@ robia împ@ra]ilor Ioahaz, }i Ioachim. {i cea trecut@ a
cet@]ii Ierusalimului fericire o scrie | }i cea de acum sup@rare, supt pilda viei.

1.
2.

i tu ia plângerea preste c@peteniile lui Israil
{i vei zice: «C@ci maica ta, lei]a, între lei s-au culcat, în mijloc de leu]i au
hr@nit puii s@i.
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3. {i au scos unul din leu]ii s@i }i s-au f@cut leu }i s-au înv@]at a prinde prad@ }i pre om
a-l mânca.
4. {i au auzit de el limbile; }i nu f@r@ ranele sale l-au prins }i l-au adus în la]uri în p@mântul
Eghiptului.
5. Care, v@zând c@ au sl@bit }i au perit n@deajdea ei, au luat unul din leu]ii s@i, leu l-au r@nduit.
6. Carele umbla între lei }i s-au f@cut leu }i s-au înv@]at a prinde prad@ }i a mânca oameni.
7. Înv@]atu-s-au a face v@duve }i cet@]ile lor spre pustiire a le aduce; }i s-au pustiit
p@mântul }i plinirea lui de glasul rugitului lui.
8. {i s-au adunat asupra lui neamurile de pretutindiri, din ]@ri, }i au tins preste el mreaja
sa; întru ranele lor s-au prins.
9. {i l-au trimis în culivin@, în lan]uri l -au dus la împ@ratul Vavilonului }i l-au trimis în
temni]@, ca s@ nu s@ mai auz@ glasul lui preste mun]ii lui Israil.
10. Maica ta, ca o vie în sângele t@u, preste ap@ s-au s@dit, rodul ei }i ramurile ei au
crescut din ape multe.
11. {i i s-au f@cut ei toiage vârtoase spre steme de st@pânitori }i s-au în@l]at statul ei între
ramuri }i au v@zut în@l]imea sa întru mul]imea ml@di]elor sale.
12. {i s-au zmult întru mânie }i pre p@mânt s-au lep@dat *}i vântul arzând i-au s@cat
rodul ei. Ve}tezitu-s- au }i s-au uscat toiagele vârtutei ei; focul o au mâncat,
13. {i acum s-au mutat în pustie, în p@mânt neumblat }i s@tios.
14. {i au ie}it foc din varga ramurilor ei, carele au mâncat rodul ei }i nu au fost într-însa
varg@ tare, steama st@pânitorilor. Plângere iaste }i va fi spre plângere»”. ||
Cap 20
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Domnul zice c@ nu va r@spunde fiilor lui Israil, c@ }i în Eghipt }i în pustie }i în P@mântul
F@g@duin]ii au nelegiuit în poruncile Lui }i idoli au cinstit; c@rora de multe ori le-au amân@n]at
reale, ci le-au iertat, ca numele Lui s@ nu s@ blasteme între limbi. Iar@ acum, dup@ toate aceastea,
zice c@-i va chema la p@mântul S@u în care s@-I slujasc@ }i poruncea}te s@ proroceasc@ împrotiva
dumbr@vii de amiiaz@zi.

1.

i au fost în anul al }eaptelea, în a cincea, în zeace a lunii; venit-au oameni din
b@trânii lui Israil s@ întreabe pre Domnul }i au }ezut în preajma mea.
2.
{i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
3. „Fiiul omului, gr@ia}te b@trânilor lui Israil }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul
Dumnezeu: ‘Au doar@ a M@ întreba a]i venit? Viu sânt Eu, c@ nu v@ voiu r@spunde’, zice
Domnul Dumnezeu».
4. De-i judeci, de-i judeci, fiiul omului, ur@ciunile p@rin]ilor lor le arat@.
5. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘În zioa în carea am ales
pre Israil }i am râdicat mâna Mea pentru ruda casii lui Iacov }i M-am ar@tat lor în p@mântul
Eghiptului }i am râdicat mâna Mea pentru ei, zicând: ‘Eu, Domnul, Dumnezeul vostru’,
6. În zioa aceaea am râdicat mâna Mea pentru ei, ca s@-i sco]u din p@mântul Eghiptului
la p@mântul care-l rânduisem lor, ce curge lapte }i miiare, carele iaste ales între toate
p@mânturile.
7. {i am zis c@tr@ dân}ii: ‘Leapede fie}tecare smintealele ochilor s@i }i cu idolii Eghiptului
s@ nu v@ pâng@ri]i. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru’.
8. {i M-au înt@râtat }i n-au vrut a M@ auzi; nice unul ur@ciunile ochilor s@i au lep@dat,
nici idolii Eghiptului au p@r@sit. {i am zis ca s@ v@rs urgiia Mea preste dân}ii }i s@ umplu
34v
| mâniia Mea între dân}ii, în mijlocul p@mântului Eghiptului.
9. {i am f@cut, pentru numele Mieu, s@ nu s@ vat@me înaintea limbilor, într-a c@rora
mijloc era }i între carele M-am ar@tat lor, ca s@-i sco]u din p@mântul Eghiptului.
10. Scosu-i-am, dar@, din p@mântul Eghiptului }i i -am dus în pustie.
11. *{i le-am dat poruncile Meale }i judec@]ile Meale le-am ar@tat, care f@cându-le omul,
*Preo]ie 18,5.
Râmlean 10,5. viu va fi într-însele.
12. *Înc@ }i sâmbetele Meale le-am dat *lor, s@ fie s@mn între Mine }i între ei }i s@ }tie
* Ie}ire 20,8
}i 31,13. c@ Eu sânt Domnul, Cel ce-i sfin]esc.
13. {i m-au înt@râtat casa lui Israil în pustie, întru poruncile Meale n-au umblat }i
2 Leage 5,12.
judec@]ile Meale le-au lep@dat, care f@cându-le omul, viu va fi într-însele. {i sâmbetele
Meale le-au l@p@dat foarte }i am zis s@ vârs mâniia Mea preste dân}ii în pustie }i s@-i
mistuiesc.
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14. {i am f@cut pentru numele Mieu, s@ nu s@ vat@me înaintea limbilor, dintre carele i-am
scos înaintea acelora.
15. Deci Eu am râdicat mâna Mea preste dân}ii în pustie, ca s@ nu-i duc la p@mântul
care l-am dat lor, ce curge lapte }i miiare, cel mai ales dintre toate p@mânturile,
16. C@ judec@]ile Meale le-au lep@dat }i întru poruncile Meale n -au umblat }i sâmbetele
Meale au v@t@mat, c@ dup@ idoli inimile lor p@}ea.
17. {i le-au îng@duit ochiul Mieu ca s@ nu-i omor, nici i-am mistuit în pustie.
18. {i am zis c@tr@ fiii lor în pustie: ‘În poruncile p@rin]ilor vo}tri s@ nu umbla]i, nici
judec@]ile lor s@ le p@zi]i, nici întru idolii lor s@ v@ pâng@ri]i.
19. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. În poruncile Meale s@ umbla]i, judec@]ile Meale
p@zi]i }i le face]i.
20. {i sâmbetele Meale sfin]i]i, s@ fie s@mn între Mine }i între voi }i s@ }ti]i c@ Eu sânt
Domnul, Dumnezeul vostru’. ||
21. {i M-au înt@râtat fiii; întru poruncile meale n-au umblat }i judec@]ile Meale n-au p@zit
s@ le fac@, care, f@cându-le omul, viu va fi într-însele; }i sâmbetele Meale au v@t@mat }i le-am
amân@n]at, ca s@ v@rs iu]imea Mea preste dân}ii }i s@ plinesc mâna Mea într-în}ii în pustie.
22. {i am întors mâna Mea }i am f@cut pentru numele Mieu, s@ nu s@ vat@me înaintea
limbilor dintre care i-am scos în ochii acelora.
23. Iar@ am r@dicat mâna Mea asupra lor în pustie, ca s@-i râsipesc în neamuri }i s@-i
vântur prin locuri,
24. C@ci c@ judec@]ile Meale nu f@cuse }i poruncile Meale lep@dase }i sâmbetele Meale
v@t@mase }i dup@ idolii p@rin]ilor s@i fusease ochii lor.
25. {i Eu, dar@, le-am dat porunci nu bune }i judec@]i în carele nu vor fi vii.
26. {i i-am pâng@rit întru darurile sale, când aducea tot ce de}chide pântecele, pentru
gre}alele sale. {i vor }ti c@ Eu sânt Domnul».
27. Pentru aceaea, gr@ia}te c@tr@ casa lui Israil, fiiul omului, }i vei zice c@tr@ dân}ii:
«Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Înc@ }i într-aceasta M-au bl@st@mat p@rin]ii vo}tri,
când M-au trecut cu vedearea, urgisindu-M@’.
28. {i i-am dus la p@mântul pre care am râdicat mâna Mea, s@-l dau lor. V@zut-au toat@
m@gura înalt@ }i tot copaciul frunzos }i au jârtvit acolo jungherile sale }i au dat acolo
înt@râtarea aducerii sale }i au pus acolo mirosul dulce]ii sale }i au gustat gust@rile sale.
29. {i am zis c@tr@ ei: ‘Ce e cel înalt, la care voi întra]i?’ {i s-au chemat numele lui pân@
la aceast@ zi’».
30. Pentru aceaea, zi c@tr@ casa lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Adev@rat,
în calea p@rin]ilor vo}tri voi v@ pâng@ri]i }i dup@ smintealele lor voi curvi]i,
31. {i întru aducerea darurilor voastre, | când treace]i fiii vo}tri prin foc, voi v@ pâng@ri]i
întru to]i idolii vo}tri pân@ ast@zi, }i Eu v@ voiu r@spunde, casa lui Israil? Viu sânt Eu – zice
Domnul Dumnezeu – c@ nu v@ voiu r@spunde’.
32. Nici gândirea min]ii voastre va fi a celor ce zic: ‘Fi-vom ca limbile }i ca rudeniile
p@mântului, s@ cinstim leamnele }i pietrile’.
33. Viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ în mân@ tare }i în bra]u întins }i întru
iu]ime v@rsat voiu împ@r@]i preste voi.
34. {i v@ voiu scoate dintre noroade }i v@ voiu aduna din locurile prin care sânte]i r@sipi]i
în mân@ tare }i în bra]u întins }i întru iu]ime v@rsat voiu împ@r@]i preste voi.
35. {i v@ voiu aduce în pustiia noroadelor }i m@ voiu judeca cu voi acolo fa]@ c@tr@ fa]@.
36. Precum cu judecat@ am certat împrotiva p@rin]ilor vo}tri în pustiia p@mântului
Eghiptului, a}a v@ voiu judeca, zice Domnul Dumnezeu,
37. {i v@ voiu supune steamii Meale }i v@ voiu duce în leg@turi de pace.
38. {i voiu aleage dintre voi pre cei nelegiuitori }i necredincio}i }i din p@mântul nemernicii
lor îi voiu scoate, }i în p@mântul lui Israil nu vor întra. {i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul’.
39. {i voi, casa lui Israil, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Fie}tecarii dup@ idolii vo}tri
umbla]i }i le sluji]i, iar@ }i într-aceasta de nu m@ ve] auzi }i numele Mieu cel sfânt îl ve]i
mai pâng@ri, în darurile voastre }i întru idolii vo}tri,
40. În muntele Mieu cel sfânt, în muntele lui Israil cel înalt – zice Domnul Dumnezeu –
acolo va sluji Mie toat@ casa lui Israil, to]i, am zis, în p@mântul în care îm vor pl@cea; }i acolo
voiu c@uta pârghele voastre }i începutul zeciuirilor voastre, întru toate sfin]eniile voastre, ||
41. Spre miros de bun@ mireazm@ v@ voiu priimi când v@ voiu scoate dintre noroade }i
v@ voiu aduna de prin locurile prin care sânte]i râsipi]i }i m@ voiu prosl@vi între voi înaintea
limbilor.
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42. {i ve]i }ti c@ Eu, Domnul, când v@ voiu duce la p@mântul lui Israil, la p@mântul pentru
care am râdicat mâna Mea, ca s@-l dau p@rin]ilor vo}tri.
43. {i v@ ve] aduce aminte acolo de c@ile voastre }i de toate nelegiuirile voastre cu care
v-a]i pâng@rit într-însele; }i v@ ve]i scârbi de voi înaintea voastr@, întru toate r@ot@]ile
voastre care a]i f@cut.
44. {i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul, când bine voiu face voao pentru numele Mieu }i nu
dup@ c@ile voastre ceale reale, nici dup@ nelegiuirile voastre ceale reale foarte, casa lui
Israil’, zice Domnul Dumnezeu»”.
45. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
46. „Fiiul omului, pune fa]a ta c@tr@ calea austrului }i pic@turea}te spre afric }i prorocea}te
spre dumbrava ]arinii despre amiaz@zi.
47. {i vei zice dumbr@vii de amiiazezi: «Auzi cuvântul Domnului. Aceastea zice Domnul
Dumnezeu: ‘Iat@, Eu voi aprinde întru tine foc }i voi arde întru tine tot lemnul vearde }i
tot lemnul uscat; }i nu s@ va stânge flac@ra aprinderii }i s@ va mistui într-însa toat@ fa]a,
de la austru pân@ la crive]u.
48. {i va vedea tot trupul c@ Eu, Domnul, o am aprins, nici s@ va stânge’»”.
49. {i am zis: „A! A! A! Doamne Dumnezeule! Aceia zic de mine: «Au doar@ prin pilde
gr@ia}te acesta?»”
Cap 21
Prorocea}te c@ groaznic@ }i mult fealiu de sabie | va veni preste Ierusalim }i preste fiii lui Ammos de la
împ@ratul Vavilonului, carele mai apoi în ]ara sa s@ va judeca }i cu totul s@ v@ râsipi.

1.
2.

36v

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, pune fa]a ta c@tr@ Ierusalim }i pic@torea}te pre jârtvelnice }i
prorocea}te împrotiva locului lui Israil.
3. {i vei zice c@tr@ p@mântul lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu c@tr@
tine }i voiu scoate sabia mea din teaca sa }i voiu ucide întru tine pre cel drept }i pre cel
necredincios.
4. Iar@ pentru aceaea, c@ am ucis întru tine pre cel drept }i pre cel necredincios, pentru
aceaea va ie}i sabia Mea din teaca sa c@tr@ tot trupul, de la austru pân@ la crive]u,
5. Ca s@ }tie tot trupul c@ Eu, Domnul, am scos sabia mea din teaca sa neoprit@’».
6. {i tu, fiiul omului, suspin@ întru zdrobirea coapselor }i întru amâr@ciuni, suspin@
înaintea lor.
7. {i deac@ vor zice c@tr@ tine: «C@ci tu suspini?», vei zice: «Pentru auzirea c@ vine }i s@
va lâncezi toat@ inima }i s@ vor sl@b@noji toate mânile }i s@ va sl@bi tot duhul }i prin toate
genunchele vor treace ape. Iat@, vine }i va fi, zice Domnul Dumnezeu»”.
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
9. „Fiiul omului, prorocea}te }i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu». Gr@ia}te:
«Sabiia, sabia s-au ascu]it }i s-au luciit,
10. S@ taie jungheri; s-au ascu]it s@ sclipeasc@, s-au luciit. Cel ce cl@te}ti steama fiiului
Mieu t@iat-ai tot lemnul.
11. {i l-am dat a-l netezi, ca s@ s@ ]ie cu mâna. Aceasta s-au ascu]it sabia }i aceasta s-au
luciit, s@ fie în mâna ucig@toriului». ||
12. Strâg@ }i te vaiet@, fiiul omului, c@ aceasta s-au f@cut în norodul Mieu, aceasta întru 37r
to]i pov@]uitorii lui Israil, carii fugise. Sabiii s-au dat cu norodul Mieu; pentru aceasta
plesne}te-]i }ealele,
13. C@ s-au ales; }i aceasta deac@ va r@sipi steama, }i nu va fi, zice Domnul Dumnezeu.
14. Tu, dar@, fiiul omului, prorocea}te }i lovea}te cu mâna c@tr@ mân@ }i s@ se îndoiasc@
sabia }i s@ se întriiasc@ sabia celor omorâ]i; aceasta e sabiia de mare ucidere, carea îi face
a s@ buigui,
15. {i a s@ lâncezi cu inima; }i sporea}te c@derile în toate por]ile lor; am dat turburarea
sabiii ceii ascu]ite }i luciite a sclipi, îmbr@cate spre ucidere.
16. Ascu]@-te, mergi spre dreapta sau spre stânga, ori înc@tro iaste pofta fea]ii tale.
17. Înc@ }i Eu voiu plini cu mâna }i voiu umplea urgiia Mea; Eu, Domnul, am gr@it”.
18. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
19. „{i tu, fiiul omului, pune ]ie doao c@li, s@ vie sabiia împ@ratului Vavilonului; din
p@mântul t@u vor ie}i amândoao }i cu mâna va lua gâcirea, în capul uli]ii cet@]ii va gâci.
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20. Cale vei pune s@ vie sabiia la Ravathul fiilor Amon }i la Iuda în Ierusalimul cel înt@rit.
21. C@ au st@tut împ@ratul Vavilonului între c@i, în capul a doao uli]e, gâcitur@ c@utând,
mestecând s@ge]ile; întrebat-au idolii, afar@ au sf@tuit.
22. La dreapta lui s-au f@cut gâcitura preste Ierusalim, s@ puie berbeci, ca s@-i deascopere
în t@iare, s@ râdice glas în urlare, s@ puie berbeci în preajma por]ilor, s@ aduc@ }an]u }i s@
zideasc@ t@rie.
23. {i va fi ca cel ce sf@tuia}te în z@daru bozul în ochii | lor, }i odihna sâmbetelor
urmeaz@; iar@ acela î} va aduce aminte de nedreptate a prinde.
24. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Pentru c@ci c@ v-a]i adus aminte de
nedrept@]ile voastre }i a]i deascoperit nelegiuirile voastre }i s-au ar@tat p@catele voastre întru
toate gândurile voastre, pentru aceaea – zic – c@ v-a]i adus aminte, cu mâna v@ ve]i prinde.
25. Iar@ tu, pâng@rite, necredinciosule, pov@]uitoriul lui Israil, a c@ruia au venit zioa cea
mai nainte g@tit@ în vreamea nedrept@]ii,
26. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Du chidarim, ia corona; au nu e aceasta carea
au în@l]at pre cel smearin }i pre cel înalt l-au smerit?
27. Nedreptate, nedreptate, nedreptate, o voiu pune, }i aceasta nu s-au f@cut, pân@ ce
ar veni a c@ruia iaste judecata }i o voi da lui’».
28. {i tu, fiiul omului, prorocea}te }i zi: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu c@tr@ fiii lui
Ammon }i c@tr@ ocara lor». {i vei zice: «Sabie, sabie, golea}te-te spre ucidere, luciia-te
s@ omor }i s@ sclipe}ti,
29. Când ]i s@ vedea ceale de}arte }i s@ prorocea minciunile, ca s@ te dai preste grumazii
r@ni]ilor celor necredincio}i, a c@rora zioao cea mai înainte rânduit@ în vreamea nedrept@]ii
au venit.
30. Întoarce-te la teaca ta, în locul în care te-ai zidit, în p@mântul na}terii tale te voiu judeca.
31. {i voiu v@rsa preste tine urgiia Mea, în focul iu]imii Meale voiu sufla întru tine }i te
voi da în mânile oamenilor celor neîn]elep]i }i a celor ce lucreaz@ perirea.
32. Focului vei fi hran@, sângele t@u va fi în mijlocul p@mântului, uit@rii te vei da»; c@
Eu, Domnul, am gr@it”.
Cap 22

38r

38v

Multe nelegiuiri în Ierusalim f@cute poves||tea}te, pentru carele zice c@ va v@rsa preste dân}ii
urgiia sa. {i povestea}te nelegiuirile preo]ilor, a c@peteniilor }i a mincino}ilor proroci }i a
norodului p@mântului, ca nime s@ s@ afle cine s@ s@ puie întru întoarcerea m@niii Domnului.

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„{i tu, fiiul omului, au nu judeci, au nu judeci cetatea sângiurilor?
3.
{i vei ar@ta ei toate ur@ciunile sale }i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
‘Cetatea ce vars@ sânge în mijlocul s@u, s@ vie vreamea ei }i carea au f@cut idoli împrotiva sa,
ca s@ s@ pâng@resc@.
4. În sângele t@u care de tine s-au v@rsat, ai gre}it: }i întru idolii t@i, carii ai f@cut, te-ai
pâng@rit }i ai f@cut a s@ apropia zilele tale, }i ai adus vreamea anilor t@i; pentru aceaea
te-am dat ocar@ limbilor }i batjocur@ tuturor locurilor,
5. Care sânt aproape }i care-s departe de tine vor lua biruin]@ de tine, întinat@, ostil@,
cea mare cu perirea.
6. Iat@, c@peteniile lui Israil, fie}tecarii cu bra]ul s@u au fost întru tine, a v@rsa sânge.
7. Pre tat@l }i pre mum@ i-au batjocorit întru tine, pre cel strein l-au n@p@stuit în mijlocul
t@u, s@racul }i v@duva i-au întristat la tine.
8. Jirtvelnicele meale le-ai trecut cu vedearea }i sâmbetele meale le-ai pâng@rit.
9. Oameni hulitori au fost întru tine a vârsa sânge; }i preste m@guri au mâncat întru tine,
nelegiuire au lucrat în mijlocul t@u.
10. Ceale mai de ru}ine ale t@tâni-s@u le-au deascoperit întru tine, necur@]ia ceii lunatece
o au smerit întru tine.
11. *{i fie}tecarele spre muiarea aproapelui s@u au lucrat ur@ciune }i socrul pe noru-sa *Ierem. 5,7.
o au pâng@rit negr@it, fratele pre soru-sa, fata t@tâni-s@u o a | smerit întru tine.
12. Daruri au luat întru tine, a v@rsa sânge, cam@t@ }i pe deasupra ai luat }i cu l@comie
pre cei de aproape ai t@i n@p@stuiai }i de Mine te-ai uitat, zice Domnul Dumnezeu.
13. Iat@, am pleznit mânile Meale preste l@comiia ta carea ai f@cut }i preste sângele care
s-au v@rsat în mijlocul t@u.
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14. Au doar@ va suferi inima ta? Au vor birui mânile tale în zilele care Eu voiu face ]ie?
Eu, Domnul, am gr@it }i voiu face ]ie.
15. {i te voiu râsipi prin neamuri }i te voiu vântura prin locuri }i voiu face a sc@dea
necur@]ia ta de la tine.
16. {i te voiu mo}teni întru vedearea limbilor }i vei }ti c@ Eu, Domnul’»”.
17. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
18. „Fiiul omului, întorsu-s-au Mie casa lui Israil spre curv@; to]i ace}tia, aram@ }i cositoriu
}i fier }i plumb în mijloc de cuptoriu; curv@ de argint s-au f@cut.
19. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Pentru c@ v-a]i întors to]i spre
curv@, pentru aceaea, iat@, Eu v@ voi aduna în mijlocul Ierusalimului,
20. Cu adunare de argint }i de aram@ }i de cositoriu }i de fier }i de plumb în mijlocul
cuptoriului }i voiu aprinde într-însul foc spre v@rsare, a}a-i voiu aduna întru iu]imea Mea
}i întru mâniia Mea }i M@ voiu odihni }i-i voiu v@rsa.
21. {i v@ voiu aduna }i v@ voiu aprinde în focul iu]imii Meale }i v@ ve]i v@rsa în mijlocul ei.
22. Precum s@ vars@ argintul în mijlocul cuptoriului, a}a ve]i fi în mijlocul ei; }i ve]i }ti
c@ Eu, Domnul, deac@ voiu v@rsa urgiia Mea preste voi»”.
23. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Mine, zicând:
24. „Fiiul omului, zi ei: «Tu e}ti p@mânt necurat }i nepluat în zioa iu]imii.
25. Giurarea prorocilor împreun@, în mijlocul ei, ca leul ce r@gnea}te }i apuc@ prad@,
sufletele le-au || mâncat, averile }i pre]ul au luat, v@duvele ei le-au înmul]it în mijlocul ei. 39r
26. Preo]ii ei au urgisit leagea Mea }i au pâng@rit jârtvenicele Meale, între cel sfin]it }i
între cel pâng@rit n-au avut desp@r]ire }i între cel pâng@rit }i între cel curat n-au în]eles }i
de la sâmbetele Meale }-au întors ochii }i M@ întinam în mijlocul lor.
27. *C@peteniile ei în mijlocul ei ca lupii ce r@pesc prada, a v@rsa sânge }i a pierde
sufletele }i cu l@comie a urma dobânzile.
28. Iar@ prorocii lor în lucie f@r@ amestecare, v@zând ceale de}arte, }i, prorocindu-le
minciuni, zicând: ‘Aceastea zice Domnul Dumnezeu’, când Domnul n-au gr@it.
29. Norodul p@mântului n@p@stuia n@p@stuire }i r@pea cu sâlnicie pre cel lipsit }i pre
s@racul nec@jea }i pre cel nimernic îl ap@sa cu n@paste f@r@ judecat@.
30. {i am cercat dintre ei om, carele s-ar pune p@reate }i ar sta împrotiva Mea pentru
loc, ca s@ nu-l râsipesc, }i n-am aflat.
31. {i am v@rsat preste ei urgiia Mea, în focul mâniii Meale i-am mistuit. Calea lor spre
capul lor o am r@spl@tit, zice Domnul Dumnezeu»”.
Cap 23
Supt chipul a multor precurvii, a doao curve, Oollei }i Oolliviii, }i a cert@rii lor arat@ Domnul
multe fealiuri de închinare de idoli a Samariii }i a Ierusalimului, pentru carea s@ vor da spre
oca r@ limbilor, a c@rora închinarea de idoli au urmat.

*Sus 17, 37.

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, doao muieri featele unii mume au fost.
3.
{i au curvit în Eghipt, în tinerea]ele sale | au curvit; acolo s-au supus ugerele 39v
lor }i s-au frâmt ]i]ele prunci ii lor.
4. Iar@ numele lor, Oolla, cea mai mare, }i Oolliva, sora ei cea mai mic@. {i le-am avut
}i au n@scut feciori }i feate; iar@ numele lor, Samaria, Oolla }i Ierusalimul, Oolliva.
5. {i au curvit asupra Mea Oolla }i au nebunit, spre iubitorii s@i, spre asiri apropiindu-s@,
6. Spre cei îmbr@ca]i cu mohorât, spre c@petenii }i legiuitori, spre cei tineri de poft@, spre
to]i c@l@re]ii }i înc@lec@torii de cai.
7. {i au dat curviile sale preste cei ale}i, preste to]i fiii asirilor }i întru to]i spre carii au
nebunit, întru necur@]iile lor s-au pâng@rit.
8. Înc@ }i curviile sale care avusease în Eghipt nu le-au p@r@sit, c@ }i aceia au dormit cu
dânsa în tinerea]ele ei, }i aceia au frâmt ugerele prunciii ei }i au v@rsat curvia sa preste dânsa.
9. Pentru aceaea o au dat în mânile iubitorilor s@i, în mânile fiilor Assur, preste a c@rora
poft@ au nebunit.
10. *Aceia au descoperit ocara ei, pre fiii }i pre featele ei i-au dus, }i pre ea o au ucis
cu sabia; }i s-au f@cut muieri vestite }i judec@]i au lucrat într-însa.
11. Carea v@zând sora ei, Oolliva, mai mult decât aceaea au nebunit de poft@ }i curviia
sa preste curviia surorii sale.
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12. La fiii asirilor s-au dat f@r@ ru}ine, pov@]uitoriilor }i legiuitorilor celor ce vinea la sine,
îmbr@ca]i cu hain@ de multe fealiuri, c@l@ra}iilor ce s@ purta cu cai }i celor tineri cu chipul
tuturor aleas@.
13. {i am v@zut c@ s-au pâng@rit o cale amândurora.
14. {i au sporit curviile sale; }i, v@zând b@r||ba]i zugr@vi]i în p@reate, chipurile haldeilor
cu v@pseale îns@mnate,
15. {i pre cei încin}i cu brâne ]intate }i cu mitre în capetele lor zugr@vite, chipul tuturor
pov@]uitorilor, as@m@narea fiilor Vavilonului }i a p@mântului haldeilor în care au r@s@dit,
16. Nebunit-au preste ei pofta ochilor s@i }i au trimis soli de la ei în Haldeea.
17. {i deac@ au venit la ea fiii Vavilonului, la culcu}ul ]i]elor o au pâng@rit cu curviile
sale; }i s-au pâng@rit de la dân}ii }i s-au s@turat sufletul ei de la aceia.
18. {i au golit curviile sale }i au descoperit ocara sa; }i s-au dep@rtat sufletul Mieu de la
ea, precum s@ dep@rta sufletul Mieu de la sora ei.
19. C@ au înmul]it curviile sale, aducându-}i aminte de zilele tinerea]elor sale, întru care
le-au curvit în p@mântul Eghiptului.
20. {i au nebunit cu poft@ spre împreunarea lor, a c@rora trupuri sânt ca trupurile asinilor
}i ca curgerea cailor, curgerea lor.
21. {i ai cercetat nelegiuirea tinerea]elor tale, când s-au supus în Eghipt ugerele tale }i
s-au frâmt ]i]ele prunciii tale.
22. Pentru aceaea, Oolliva, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, Eu voi de}tepta pre to]i
iubitorii t@i împrotiva ta, de carii s-au s@turat sufletul t@u, }i-i voiu aduna asupra ta prinprejur,
23. Pre fiii Vavilonului }i to]i haldeii, pre cei cinsti]i }i tiranii }i c@peteniile, to]i fiii asirilor,
pre cei tineri cu chip ales, pov@]uitori }i legiuitori to]i, pre c@peteniile c@peteniilor }i pre
cei vesti]i c@l@ra}i de cai.
24. {i vor veni preste tine g@ti]i cu c@ru]e }i cu roate mul]ime de noroade, cu plato}e }i
cu pav@ze }i cu coif s@ vor întrarma împro|tiva ta de pretutindini; }i voiu da înaintea lor
judecat@ }i te vor judeca cu judec@]ile sale.
25. {i voiu pune râvna Mea întru tine, carea o lucreaz@ cu tine în iu]ime; nasul t@u }i
urechile tale le voiu t@ia, }i ceale ce vor r@mânea cu sabie le vor dimica; aceia pre fiii t@i
}i featele tale vor prinde, }i cel mai de pre urm@ al t@u s@ va mistui de foc.
26. {i te vor goli de ve}mintele tale }i vor lua vasele slavei tale.
27. {i voiu face a odihni nelegiuirea ta de tine }i curviia ta de p@mântul Eghiptului; nici
vei râdica ochii t@i c@tr@ dân}ii, }i nu-] vei mai aduce aminte de Eghipt».
28. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, Eu te voiu da în mânile acelora pre carii
i-ai urât, în mânile de carii s-au s@turat sufletul t@u.
29. {i vor lucra cu tine în urâre }i vor lua toate ostenealele tale }i te vor l@sa goal@ }i
plin@ de ocar@ }i s@ va descoperi ocara curviilor tale, nelegiuirea ta }i curviile tale.
30. F@cut-au acea}tea ]ie, c@ ai curvit dup@ neamuri, între carele te-ai pâng@rit cu idolii lor.
31. În calea iu]imii tale ai umblat; }i voiu da p@harul ei în mâna ta».
32. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: «P@harul surorii tale vei bea cel adânc }i lat, fivei spre râs }i spre batjocura cea mai prisositoare.
33. De be]ie }i de dureare te vei umplea, de p@harul m@hnirii }i al întrist@rii, de p@harul
surorii tale, Samariii.
34. {i-l vei bea }i -l vei stoarce pân@ la drojdii }i sf@rmiturile lui le vei mânca }i ugerele
tale le vei rumpe, c@ Eu am gr@it», zice Domnul || Dumnezeu.
35. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Pentru c@ te-ai uitat de Mine }i
M-ai l@p@dat dup@ trupul t@u, poart@ }i tu nelegiuirea ta }i curviile tale»”.
36. {i au zis Domnul c@tr@ mine, zicând: „Fiiul omului, au doar@ judeci pre Oolla }i
Oolliva }i le veste}ti nelegiuirile lor?
37. C@ au preacurvit }i sânge e în mânile lor, }i cu idolii s@i au curvit, înc@ }i pre fii s@i
care n@scuse Mie i-au dus lor spre mâncare.
38. Ci }i aceasta le-au f@cut: pâng@rit-au jârtvelnicul Mieu în zioa aceaea }i sâmbetele
Meale le-au întinat.
39. {i când jârtvea pre fiii s@i idolilor s@i }i întra la jârtvelnicul Mieu în zioa aceaea, ca
s@-l pâng@reasc@, }i aceastea au f@cut în mijlocul casii Meale.
40. Trimis-au la oamenii ce vinea de departe, la carii solie trimisease }i, iat@, au venit c@rora
te-ai sp@lat }i ai uns prinprejur ochii t@i cu v@pseale }i te-ai împodobit cu hain@ muiereasc@.
41. {ezut-ai în pat frumos }i masa s-au împodobit înaintea ta; t@mâia Mea }i u ngerea
Mea o ai pus pre dânsa.
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42. {i glas de mul]ime ce d@n]uia era într-însa }i în b@rba]ii cei ce s@ aducea din
mul]imea oamenilor }i vinea din pustie; au pus covrigi în mânile lor }i cununi scumpe
în capetele lor.
43. {i i-am zis: «Ceaea ce e}ti zdrobit@ întru preacurvii, acum va curvi întru curvia sa }i aceasta?»
44. {i au întrat la ea ca la o muiare curv@, a}a întra la Oolla }i Oolliva, muierile acealea
de ru}ine.
45. B@rba]ii, dar@, drep]i sânt, ace}tia le vor judeca cu judecata preacurvelor }i cu
41v
judecata v@rs@torilor de sânge, c@ci c@ preacurve sânt | }i sânge în mânile lor.
46. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Ad@ la eale mul]imea }i le d@ spre gâlceav@
}i spre r@pire.
47. {i s@ se împroa}te cu pietrile norodului }i s@ se p@trunz@ cu sabiile lor, pre fiii }i pre
featele lor îi vor ucide }i casele lor cu foc le vor aprinde.
48. {i voiu lua nelegiuirea de pre p@mânt }i s@ vor înv@]a toate muierile a nu face dup@
nelegiuirea acelora.
49. {i vor da nelegiuirea voastr@ preste voi }i p@catele idolilor vo}tri le ve] purta }i ve]i
cunoa}te c@ Eu sânt Domnul Dumnezeu»”.
Cap 24
Supt chipul oalei ceii pline de carne }i de oase mai aleas@ }i la foc pus@ }i supt chipul mor]ii
muierii lui Iezechiil, pentru carea i s-au poruncit nici o jeale a face, arat@ Domnul c@ s@ va da
spre perire casa lui Israil }i fiii ei s@ vor omorî, nici o jale urmând pentru buiguirea sufletului.

1.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, în anul al noaolea, în luna a zecea,
în zioa lunii a zecea, zicând:
2.
„Fiiul omului, scrie ]ie numele zilii ace}tiia, întru carea s-au înt@rit împ@ratul
Vavilonului asupra Ierusalimului ast@zi.
3. {i vei zice prin pild@ c@tr@ casa cea înt@rât@toare o as@m@nare }i vei gr@i c@tr@ dân}ii:
«Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pune oala, cum am zis, }i bag@ într-însa ap@,
4. Strânge d@raburile ei într-însa, toat@ partea bun@, }ealele }i armul, ceale alease }i pline
de oase.
5. Gras dobitoc ia }i împreun@ strângerea oaselor supt dânsa, clocotit-au fiertura ei }i
s-au fiert oasele ei în mijlocul ei.
6. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Amar cet@]ii sângiurilor, oalei a
c@riia rugin@ într-însa iaste }i ruginile ei n-au ie}it dintr-însa. Prin p@r]i }i prin p@r]ile sale
o scoate, n-au c@zut preste ea soarte. ||
7. C@ sângele ei în mijlocul ei iaste, preste piatr@ limpede l-au v@rsat, nu l-au v@rsat pre 42r
p@mânt, s@ se poat@ acoperi cu prav.
8. Ca s@ aduc preste ea urgia Mea }i cu izbând@ s@ izbândesc dat-am sângele ei pre
p@mânt limpede, ca s@ nu s@ acopere’.
9. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: *‘Amar cet@]ii sângiurilor, a c@riia
*Nah. 3,1.
Hav. 2,12. Eu mare voiu face h@lmul.
10. Strânge oasele care le voiu arde cu foc }i mistuiasc@-s@ c@rnurile }i s@ va coace toat@
amestecarea }i oas@le s@ vor lâncezi.
11. {i o pune pre c@rbuni goal@, s@ se înc@lzasc@ }i s@ se topeasc@ arama ei }i s@ se arz@
în mijlocul ei întin@ciunea ei }i s@ s@ mistuiasc@ scrumul ei.
12. Cu mult@ osteneal@ s-au asudat }i n-au ie}it dintr-însa cea foarte rugina ei, nici prin foc.
13. Necur@]ia ta urgisit@ e, c@ am vrut a te cur@]i }i nu te-ai cur@]it de gunoaiele tale, ci
nici te vei cur@]i mai nainte, pân@ când voiu face a s@ odihni urgiia Mea întru tine.
14. Eu, Domnul, am gr@it: Veni-va }i voiu face, nu voiu treace, nici voiu îng@dui, nici M@
voiu mâlcomi; dup@ c@ile tale }i dup@ mea}te}ugirile tale te voiu giudeca’, zice Domnul»”.
15. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
16. „Fiiul omului, iat@, Eu iau de la tine cel dorit al ochilor t@i în ran@; }i nu vei plânge,
nici te vei v@ieta, nici vor cur@ lacr@mile tale.
17. Suspin@ t@când, jeale din mor]i nu vei face, cununa ta legat@ împrejur fie ]ie }i
înc@l]@mintele tale vor fi în picioarele tale, nici cu pla}ca vei astupa gurile, nici bucate
jealnice vei mânca”.
18. Gr@it-am eu c@tr@ norod diminea]@ }i au murit muiarea mea sara; }i am f@cut diminea]a
precum poruncise mie.
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19. {i au zis c@tr@ mine norodul: „C@ci nu ne spui ce îns@mneaz@ aceastea care tu faci?”
20. {i am zis c@tr@ ei: „Cuvântul Domnului au | fost c@tr@ mine, zicând:
21. «Gr@ia}te casii lui Israil: ‘Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu voiu pâng@ri jirtvealnicul
Mieu, mândriia împ@r@]iii voastre }i dorirea ochilor vo}tri }i de care s@ sp@imânteaz@ sufletul
vostru. Fiii vo}tri }i featele voastre, care le-a] l@sat, de sabie vor c@dea.
22. {i ve] face precum am f@cut; gurile cu pla}ca nu ve]i acoperi }i bucatele de jeale nu
ve] mânca.
23. Cununi ve] avea în capetele voastre }i înc@l]@minte în picioare; nu v@ ve] v@ieta, nici
ve]i plânge, ci v@ ve] ve}tezi întru nedrept@]ile voastre }i fie}tecarele va suspina c@tr@ fratele
s@u.
24. {i va fi Iezechiil voao spre minune, dup@ toate care au f@cut, ve]i face când va veni
aceasta; }i ve] }ti c@ Eu sânt Domnul Dumnezeu’».
25. {i tu, fiiul omului, iat@, în zioa în carea voiu lua de la ei t@ria lor }i bucuriia vredniciii
}i pofta ochilor lor, pre carea odihnesc sufletele lor, pre fiii }i pre featele lor,
26. În zioa aceaea când va veni cel ce fuge la tine s@-]i vesteasc@,
27. În zioa, am zis, aceaea s@ va de}chide gura ta cu cel ce au fugit }i vei gr@i }i nu voiu
mai t@cea; }i le vei fi spre mirare }i ve]i }ti c@ Eu sânt Domnul”.
Cap 25
[inuturilor Ammon, Moav, Idumeii }i Palestinii, amân@n]@ Domnul perirea, pentru c@ au
n@c@jit pre fiii lui Israil }i de n@cazul lor s-au bucurat.

43r

43v

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, pune fa]a împrotiva fiilor Ammon }i vei proroci despre ei.
3.
{i vei zice fiilor Ammon: «Auzi]i cuvântul Domnului Dumnezeu! Aceastea zice
Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ a]i zis: ‘Bine e, bine e, despre jertvenicul mieu, c@ s-au
pâng@rit, }i despre p@mântul lui Israil, c@ s-au pustiit, }i despre casa Iudii, c@ s-au dus în robie,
4. Pentru aceaea, Eu te voiu da fiilor r@s@riteani||lor spre mo}tenire }i vor pune staulele
sale întru tine }i vor pune întru tine corturile sale; aceia vor mânca rodurile tale }i aceia
vor bea laptele t@u.
5. {i voiu da pre Ravath spre l@ca}ul c@milelor }i pre fiii lui Ammon spre culcu}ul dobitoacelor;
}i ve]i }ti c@ Eu, Domnul’.
6. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ ai plesnit cu mâna }i ai lovit cu
piciorul }i te-ai bucurat din toat@ voia de p@mântul lui Israil,
7. Pentru aceaea, iat@, Eu voiu întinde mâna Mea preste tine }i te voiu da spre r@pirea
neamurilor }i te voiu omorî dintre noroade }i te voiu pierde de pre p@mânturi }i te voiu
zdrobi; }i vei }ti c@ Eu, Domnul’.
8. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ au zis Moav }i Seir: ‘Iat@, ca toate
limbile casa Iudii’.
9. Pentru aceaea, iat@, Eu voiu de}chide um@rul lui Moav din cet@]i, din cet@]ile lui, am zis,
}i din hotarele lui, pre ceale alease ale p@mântului Vethiesimoth }i Veelmeon }i Cariathaim,
10. Fiilor r@s@ritului, cu fiii Ammon, }i o voiu da spre mo}tenire ca s@ nu mai fie pomenirea
fiilor Ammon în neamuri,
11. {i în Moav voiu face judec@]i; }i vor }ti c@ Eu, Domnul’.
12. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ au f@cut Idumeea izbândire s@
s@ izbândeasc@ de fiii Iudii }i au p@c@tuit gre}ind }i r@spl@tirea au cerut pentru dân}ii,
13. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: Întinde-voiu mâna Mea preste
Idumeea }i voiu lua dintr-însa omul }i dobitocul }i o voiu face pustie de c@tr@ austru }i
cei ce sânt în Dedan de sabie vor c@dea.
14. {i voiu da izbândirea Mea preste Idumeea prin mânile norodului Mieu, Israil, }i vor
face în Edom dup@ mânia Mea }i dup@ iu]imea Mea }i vor cunoa}te izbânda Mea’, zice
Domnul Dumnezeu.
15. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ au f@cut palestinii izbândire }i au
izbândit | din tot sufletul, omorând }i plinind toate neprietiniile ceale vechi,
16. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: Iat@, Eu voiu întinde mâna Mea
preste palestineani }i voiu omorî pre uciga}i }i voiu pierde r@m@}i]ele ]inutului de pre mare.
17. {i voiu face întru ei mari izbândiri v@dind în urgie }i vor }ti c@ Eu, Domnul, când
voiu da izbândirea Mea preste ei.
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Cap 26
Vestea}te Domnul r@sipirea Tirului, cet@]ii ceii alease, pentru c@ s-au bucurat de jefuirea
Ierusalimului.

1.

*Ieremie 7, 34.

i au fost în anul al unspr@zeacelea, întâie a lunii, s-au f@cut cuvântul Domnului
c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, pentru c@ci c@ au zis Tirul despre Ierusalim: «Bine e, frâmtu-s-au
por]ile noroadelor, întorsu-s-au la Mine: umplea-m@-voiu, pustie iaste».
3. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, Eu preste tine, Tirule, }i voiu
face a s@ apropiia de tine neamuri multe, precum s@ suie marea cea cu valuri.
4. {i vor râsipi zidurile Tirului }i vor strâca turnurile ei }i voiu rade pravul ei de pre ea
}i o voiu da spre piatr@ limpede.
5. Uscarea n@voadelor va fi în mijlocul m@rii, c@ Eu am gr@it – zice Domnul Dumnezeu
– }i va fi spre r@sipirea limbilor.
6. {i featele ei, care sânt în câmp, cu sabie s@ vor omorî; }i vor }ti c@ Eu, Domnul».
7. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, Eu voiu aduce la Tir pre Navohodonosor,
împ@ratul Vavilonului de la crive]u, împ@ratul împ@ra]ilor, cu cai }i cu c@ru]e }i cu c@l@ra}i
}i cu ceat@ }i cu norod mare.
8. Pre featele tale, care sânt în câmp, cu sabie le va omorî; }i te va încunjura cu t@rii }i
va aduce }an]u prinprejur }i va râdica asupra ta pav@za. ||
9. {i vii }i berbeci va mesteca spre zidurile tale, }i turnurile tale le va strâca cu armele sale. 44r
10. Cu noroirea cailor lui te va acoperi praful lor, de c@tr@ sunetul cailor }i a roatelor }i a
c@ru]elor s@ vor cl@ti zidurile tale când va întra prin por]ile tale ca prin întrarea cet@]ii r@sipite.
11. Cu copitele cailor s@i vor c@lca toate uli]ele tale, norodul t@u cu sabiia l-or t@ia }i stâlpii
t@i cei cinsti]i pre p@mânt vor c@dea.
12. Jefui-vor averile tale, r@pi-vor nego]urile tale }i vor strâca zidurile tale }i casele tale
ceale prea luminate le vor surpa, }i pietrile tale }i leamnele tale }i praful t@u în mijlocul
apelor le vor pune.
13. *{i voiu face a înceta mul]imea cântecelor tale, }i sunetul l@utelor tale nu s@ va mai auzi.
14. {i te voiu da spre piatr@ limpede, uscarea n@voadelor vei fi, nici te vei mai zidi; c@
Eu am gr@it», zice Domnul Dumnezeu.
15. Aceastea zice Domnul Dumnezeu Tirului: «Au doar@ nu de sunetul c@derii tale }i
de suspinul omorâ]ilor t@i, când s@ vor ucide în mijlocul t@u, s@ vor cl@ti ostroavele?
16. {i s@ vor pogorî de pre scaunele sale toate c@peteniile m@rii }i vor duce pr@zile sale
}i vejmintele sale ceale de multe fealiuri le vor lep@da }i s@ vor îmbr@ca cu ame]ire; pe
p@mânt vor }edea, }i ame]i]i preste c@dearea ta cea de n@prazn@ s@ vor mira.
17. {i, luând preste tine tânguire, vor zice ]ie: ‘Cum ai perit, ceaea ce l@cuie}ti în mare,
cetate cinstit@, carea ai fost tare în mare, cu l@cuitorii t@i de carii to]i s@ îngrozea?’
18. Acum s@ vor ame]i cor@biile în zioa spaimii tale }i s@ vor turbura ostroavele în mare,
| c@ci c@ nici unul iase din tine»”.
44v
19. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Când te voiu da cetate pustiit@, ca cet@]ile
ceale nel@cuite, }i voiu aduce preste tine adâncul }i te vor acoperi ape multe,
20. {i te voiu trage cu cei ce s@ pogoar@ în lac, la norodul cel veacinic, }i te voiu a}eza
întru ceale mai de pre urm@, ca sângur@t@]ile ceale vechi, cu cei ce s@ duc în lac, s@ nu fii
l@cuit@; iar@ deac@ voiu da slav@ în p@mântul celor vii,
21. De nimica te voiu face }i nu vei fi }i, c@utat@ fiind, nu te vei mai afla în veac”, zice
Domnul Dumnezeu.
Cap 27
C@dearea Tirului, cet@]ii ceii de lâng@ mare }i g@zdace, s@ plânge povestindu-s@ negu]@toriile
ce s@ poart@ la ea din toate ]inuturile.

1.
i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Tu, dar@, fiiul omului, ia preste Tir tânguire;
3.
{i vei zice Tirului, carea l@cuia}te întru întrarea m@rii, negu]@torii noroadelor
spre ostroave multe: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘O, Tirule, tu ai zis: ‘De podoab@
des@vâr}it sânt eu!’
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4. {i în inima m@rii s@dit@, hotarâ}ii t@i, cei ce te-au zidit, au umplut podoaba ta;
5. Cu brazi din Sanir te-au încheiat cu toate podoabele m@rii: chedru din Livan au adus,
ca s@-]i fac@ r@u.
6. {t@jari din Vasan au cioplit pre coapsele tale }i scândurile tale au f@cut ]ie din os de
elefant de Indiia }i divanurile din ostroavele Italiii.
7. M@tas@ de multe fealiuri de Eghipt s-au ]@sut ]ie spre înv@litoare, s@ s@ puie întru
r@otate; hia]intul }i mohorâtul din ostroavele Elisa s-au f@cut acoperemântul t@u.
8. L@cuitorii Sidonului }i a Aradiii au fost vâsl@torii t@i; în]elep]ii t@i, Tirule, s-au || f@cut
st@pânitorii t@i.
9. B@trânii Ghivliii }i precepu]ii ei au avut cor@biiari spre slujba celor multe uneltelor tale:
toate cor@biile m@rii }i cor@bierii lor au fost întru norodul negu]@toriii tale.
10. Persii }i lidiii }i livi ii era în oastea ta; b@rba]ii, osta}ii t@i; pav@za }i coiful au spânzurat
întru tine spre podoaba ta.
11. Fiii Aradiii cu oastea ta era preste zidurile tale înprejuru; ci }i piticii carii era
în turnurile tale tulbele sale }-au ac@]at în zidurile tale prinprejur: aceia au plinit
frumsea]ea ta.
12. Carthaghineanii, negu]@torii t@i, de mul]imea tuturor bog@]iilor tale de argint, fier,
cositoru }i de plumb au împlut târgurile tale.
13. Greciia, Thuval }i Mosoh, aceia negu]@torii t@i; robi }i vase de aram@ au adus
norodului t@u.
14. Din casa Thogormii cai }i c@l@ra}i }i c@mile au adus la târgul t@u.
15. Fiii lui Dedan, negu]@torii t@i: ostroave multe, negu]@toriia mânii tale: din]i de elefant
}i de evan din India au schimbat întru pre]ul t@u.
16. Sirul, negu]@toriul t@u, pentru mul]imea lucrurilor tale, piatr@ scump@ }i ur}inic }i
pestri]u }i vison }i m@tas@ }i hodcod au pus întru negu]@toriia ta.
17. Iuda }i p@mântul lui Israil, aceia negu]@torii t@i; în grâul cel dintâiu, valsamon }i miere
}i untdelemn }i r@}in@ au pus în târgurile tale.
18. Damaschinul, negu]@toriul t@u întru mul]imea lucrurilor tale, întru mul]imea a multe
averi, în vin gras, în lâni de bun@ fa]@;
19. Dan }i Greciia }i Mosil în târgurile tale au pus fier lucrat; cear@, tirh }i trestie în
negu]@toriia ta. |
20. Dedan, negu]@torii t@i în covoar@ spre }edeare.
21. Aravia }i toate c@peteniile lui Chidar, aceia negu]@torii mânii tale; cu miei }i cu
berbeci }i cu iezi au venit la tine negu]@torii t@i.
22. Vânz@torii Savei }i Rima, aceia negu]@torii t@i, cu toate miereazmele ceale dintâi }i
cu piatr@ scump@ }i cu aur, care au pus în negu]@toriia ta.
23. Haran }i Heni }i Edem, negu]@torii t@i; Sava, Asur }i Helmad, vânz@torii t@i.
24. Aceia negu]@torii t@i de multe fealiuri, cu înv@litori de hiachinth }i pestri]e }i de
scumpe bog@]ii, care înv@lite }i strânse era cu funi; }i chedri avea în negu]@toriile tale.
25. Cor@biile m@rii, c@peteniile tale întru negu]@toriia ta; }i te-ai umplut }i te-ai m@rit
foarte în inima m@rii.
26. În ape multe te-au adus vânsl@torii t@i; vântul de la austru te-au zdrobit în inima m@rii.
27. Bog@]iile tale }i vistieriile tale }i unealtele tale ceale multe, cor@biiarii t@i }i st@pânitorii
t@i carii ]inea averile tale }i era preste norodu t@u, }i oamenii t@i cei de r@zboiu carii era
întru tine, cu toat@ mul]imea ta carea iaste în mijlocul t@u c@dea-vor în inima m@rii, în zioa
c@derii tale.
28. De sunetul strâg@rii îndrept@torilor t@i s@ vor turbura ceatele cor@biilor.
29. {i s@ vor pogorî din cor@biile sale to]i cei ce ]inea vânsla; cor@bierii }i to]i îndrept@torii
m@rii pre p@mânt vor sta.
30. {i s@ vor v@ieta pentru tine cu glas mare }i vor strâga cu amar; }i vor arunca pulbere
pre capetele sale }i cu cenu}e s@ vor pr@s@ra.
31. {i vor rade pentru tine plea}a }i s@ vor încinge cu târsâni; }i vor plânge pentru tine,
întru am@r@ciunea sufletului, cu plângere amar@. ||
32. {i vor lua spre tine ver}u de jeale }i te vor plânge: ‘Care iaste ca Tirul, carea au amu]it
în mijlocul m@rii?
33. Carea întru ie}irea negu]@toriilor tale din mare ai umplut noroade multe, întru
mul]imea bog@]iilor tale }i a noroadelor tale ai îmbog@]it împ@ra]ii p@mântului.
34. Acum te-ai zdrobit de mare; în adâncurile apelor, averile tale }i toat@ mul]imea ta,
carea era în mijlocul t@u, au c@zut.
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35. To]i l@cuitorii ostroavelor au ame]it pentru tine }i împ@ra]ii acelora, to]i, de vifor lovi]i,
}-au schimbat fea]ele.
36. Negu]@torii noroadelor au }uierat preste tine, de nimica te-ai f@cut }i nu vei fi pân@
în veac’»”.
Cap 28
C@dearea împ@ratului Tirului, celui cu mare slav@ înnainte în@l]at, pentru foarte-a lui mândrie
}i alte nedrept@]i; aseaminea, }i jefuirea Sidonului }i întoarcerea fiilor Israil la p@mântul s@u,
b@tându -s@ nepriiatinii lor.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, zi c@peteniii Tirului: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
‘Pentru c@ s-au în@l]at inima ta }i ai zis: ‘Dumnezeu sânt eu }i în cathedra
lui Dumnezeu am }ezut în inima m@rii’, fiind tu om, }i nu Dumnezeu, }i ai dat inima ta
ca inima lui Dumnezeu,
3. Iat@, mai în]elept e}ti tu decât Danil? Toat@ taina nu e ascuns@ de tine?
4. Întru în]elepciunea ta }i priceaperea ta ]-ai f@cut t@rie }i ai c@}tigat aur }i argint în
vistieriile tale? |
5. Întru mul]imea în]elepciunii tale }i întru negu]@toria ta ]-ai înmul]it t@riia? {i s-au 46v
râdicat inima ta întru vârtutea ta’.
6. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ s-au în@l]at inima ta ca
inima lui Dumnezeu,
7. Pentru aceaea, iat@, Eu voiu aduce asupra ta streinii }i pre cei tari ai neamurilor; }i
vor goli sabiile sale asupra frumsea]ii în]elepciunii tale }i vor pâng@ri podoaba ta.
8. Omorâ-te-vor }i jos te vor trage; }i vei muri întru perirea uci}ilor, în inima m@rii.
9. Au doar@, zâcând vei gr@i: ‘Dumnezeu sânt Eu’, înnaintea celor ce te ucig? Fiind tu
om, }i nu Dumnezeu, în mâna celor ce te ucig,
10. Cu moartea celor net@ia]i împrejur vei muri, în mâna celor streini, c@ci c@ Eu am
gr@it’», zice Domnul Dumnezeu”.
11. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând: „Fiiul omului, râdic@ plângere
preste împ@ratul Tirului,
12. {i vei zice lui: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Tu, peceatea as@m@n@rii, cel plin
de în]elepciune }i des@vâr}it cu podoaba,
13. În desf@t@rile raiului lui Dumnezeu ai fost, toat@ piatra scump@, acoperemântul t@u:
sardiul, topazionul, iaspisul, hrizolitul }i onixul }i verilul }i samfirul }i c@rvuncul }i zm@ragdul;
aurul, lucrul podoabei tale. {i g@urile tale, în zioa în carea te-ai zidit, s-au g@tit.
14. Tu, heruvim întins }i acoperind; }i te-am pus în muntele lui Dumnezeu cel sfânt, în
mijlocul pietrilor de foc ai umblat.
15. Des@vâr}it în c@ile tale, din zioa zidirii tale pân@ când s-au aflat nedreptate întru tine. ||
16. Întru mul]imea negu]@toriii tale s-au umplut ceale dinl@untru ale tale de nedreptate 47r
}i ai p@c@tuit; }i te-ai scos din casa lui Dumnezeu }i te-am pierdut, oh, heruv ce acoperi
din mijlocul pietrilor celor de foc.
17. {i s-au râdicat inima ta întru podoaba ta; pierdut-ai în]elepciunea ta întru podoaba
ta, pre p@mânt te-am lep@dat, înnaintea fea]ii împ@ra]ilor te -am dat, s@ te vaz@.
18. Întru mul]imea nedrept@]ilor tale }i întru nedreptatea negu]@toriii tale ai pâng@rit
sfin]eniia ta; scoate-voiu dar@ foc din mijlocul t@u, care s@ te mânce, }i te voiu da spre
cenu}e pre p@mânt, înaintea tuturor celor ce te v@d.
19. To]i cei ce te vor vedea între neamuri vor ame]i preste tine; de nemica te-ai f@cut }i
nu vei fi în veac’»”.
20. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
21. „Fiiul omului, pune fa]a ta împrotiva Sidonului }i vei proroci întru el
22. {i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu c@tr@ tine, Sidonule, }i M@
voi sl@vi în mijlocul t@u; }i vor }ti c@ Eu, Domnul, deac@ voiu face într -însul judec@]i }i M@
voiu sfin]i într-însul.
23. {i voiu trimite cium@ }i sânge în uli]ele lui }i vor c@dea cei uci}i în mijlocul lui de
sabie prinprejur; }i vor }ti c@ Eu, Domnul.
24. {i nu va mai fi casii lui Israil sminteala am@r@ciunii }i spini dureare aducând de
pretutindini prin mijlocul celor ce s@ împrotivesc lor; }i vor }ti c@ Eu, Domnul Dumnezeu’.
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25. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Când voiu aduna casa lui Israil din noroadele
între care sânt r@sipi]i, M@ voiu sfin]i într-în}ii înaintea limbilor }i vor l@cui în p@mântul
s@u, care l-am dat slugii Meale, Iacov.
26. {i vor l@cui într-însul f@r@ grije }i vor zidi case }i vor s@di vii }i vor l@cui cute|zând,
dac@ voiu face giudec@]i întru to] cei ce s@ împrotivesc lor prinprejur: }i vor }ti c@ Eu,
Domnul, Dumnezeul lor’»”.
Cap 29
Împrotiva împ@ratului Eghiptului, }i împ@r@]iia lui s@ va pustii. Iar@ dup@ patruzeaci de ani s@
va mai de}tepta, m@car nu la slava cea dintâ iu. P@mântul Eghiptului s@ d@ lui Navohodonosor,
pentru c@ cu osteneala sa s-au ostenit jefuind pre Tirul.

1.

48r

48v

n anul al zeacelea, î n luna a zecea, în unspr@zeacea zi a lunii, fost-au cuvântul
Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, pune fa]a ta împrotiva lui Faraon, împ@ratul Eghiptului, }i vei
proroci despre el }i despre tot Eghiptul.
3. Gr@ia}te }i vei zice: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu c@tr@ tine, împ@ratul
Eghiptului, b@laure mare, carele te culci în mijlocul râurilor tale }i zici: ‘Al mieu e râul }i
eu m-am f@cut pre mine însumi’.
4. {i voiu pune frâu în f@lcile tale }i voiu clei pe}tii râurilor tale cu solzii t@i }i te voiu scoate
din mijlocul râurilor tale }i to] pe}tii t@i s@ vor lipi de solzii t@i.
5. {i te voiu lep@da în pustie, }i pre to]i pe}tii râului t@u; pre fa]a p@mântului vei c@dea, nu
te vei culeage, nici te vei aduna; fiar@lor p@mântului }i paserilor ceriului te-am dat a te îmbuca.
6. {i vor }ti to]i l@cuitorii Eghiptului c@ Eu, Domnul, *pentru c@ci c@ ai fost toiag de trestie *Isaie 36, 6.
casii lui Israil,
7. Când te-au apucat cu mâna }i te-ai rupt }i ai rupt tot um@rul lor }i, r@zimându-s@ ei
spre tine, te-ai sf@rmat }i ai sl@b@nojit to]i r@runchii lor.
8. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu voiu aduce asupra ta sabiia
}i voiu omorî din tine omul }i dobitocul.
9. {i va fi p@mântul Eghiptului spre p@r@sire }i || spre pustiire }i vor }ti c@ Eu, Domnul,
pentru c@ ai zis: ‘Râul mieu iaste }i eu l-am f@cut’.
10. Pentru aceaea, iat@, Eu c@tr@ tine }i c@tr@ râurile tale; }i voiu da p@mântul Eghiptului
spre pustiiri, cu sabiia r@sipit, de la turnul Sienie pân@ la hotarele Ethiopiii.
11. Nu va treace prin ea picior de om, nici picior de dobitoc va p@}i printr-însa }i nu va
fi l@cuit@ ani patruzeaci.
12. {i voiu da p@mântul Eghiptului pustiiu în mijlocul p@mânturilor celor pustii }i cet@]ile
ei, în mijlocul cet@]ilor celor surpate }i vor fi pustiite ani patruzeaci; }i voiu râsipi pre
eghipteani între limbi }i-i voiu vântura pre locuri’.
13. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Dup@ sfâr}itul a patruzeci de ani, voiu aduna
eghipteanii din noroadele între carii au fost râsipi]i.
14. {i voiu întoarce robiia Eghiptului }i-i voiu a}eza în p@mântul Fathures, în p@mântul
na}terii sale; }i vor fi acolo spre împ@r@]ie mic@.
15. Între cealeaalalte împ@r@]ii va fi mai smerit@ }i nu s@ va mai în@l]a preste neamuri
}i-i voiu împu]ina, ca s@ nu porunceasc@ limbilor.
16. Nici vor mai fi casii lui Israil spre n@deajde, înv@]ându-i nedreptate, s@ fug@ }i s@
urmeaze dup@ ei; }i vor }ti c@ Eu, Domnul Dumnezeu’»”.
17. {i au fost în anul al doaozeci }i }eaptelea, întâie, întru una a lunii: fost-au cuvântul
Domnului c@tr@ mine, zicând:
[18]. „Fiiul omului, Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, au f@cut a sluji oastea sa
cu mare slujb@ asupra Tirului; tot capul s-au copo}it }i tot um@rul s-au ros }i plat@ nu i
s-au dat, nici oastei lui din Tiru, pentru slujba cu carea au slujit Mie asupra ei.
19. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, Eu voiu da pre Navohodonosor,
împ@ratul Vavilonului, în p@mântul Eghiptului; }i va lua mul]imea lui }i va pr@da mânunchele
lui }i va râsipi jafuri|le lui }i va fi plata oastei lui,
20. {i lucru lui, cu carele au slujit împrotiva lui; datu-i-am lui p@mântul Eghiptului, pentru
c@ci mi-au lucrat Mie, zice Domnul.
21. În zioa aceaea va odr@zli cornul casii lui Israil }i ]ie voiu da gura de}chis@ în mijlocul
lor; }i vor }ti c@ Eu, Domnul»”.
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Cap 30
Toate cet@]ile Eghiptului prin împ@ratul Vavilonului s@ vor jefui.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, prorocea}te }i zi: «Acestea zice Domnul Dumnezeu: ‘V@ieta]i- v@
‘Vai, vai zilei!’
3. C@ aproape e zioa }i s-au apropiat zioa Domnului, zioa norului, vreamea limbilor
va fi.
4. {i va veni sabiia în Eghipt }i va fi spaim@ în Ethiopiia, când vor c@dea cei r@ni]i în
Eghipt }i s@ va lua mul]imea ei }i s@ vor strâca temeliile ei.
5. Ethiopiia }i Liviia }i lidii }i toat@ ceeaalalt@ ob}te }i Huv }i fiii p@mântului celui de o
leg@tur@ cu aceia de sabie vor c@dea.
6. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: {i vor c@dea împreun@ cei ce proptesc Eghiptul
}i s@ va strâca mândriia împ@r@]iii lui; de la turnul Sienes de sabie vor c@dea într-însa, zice
Domnul, Dumnezeul oastelor.
7. {i s@ vor râsipi prin mijlocul p@mânturilor celor pustii, }i cet@]ile ei în mijlocul cet@]ilor
celor pustiite vor fi.
8. {i vor }ti c@ Eu sânt Domnul, când voiu da foc în Eghipt }i s@ vor zdrobi to]i
ajut@torii lui.
9. În zioa aceaea vor ie}i soli de la fa]a Mea în cor@bii, a zdrobi n@deajdea Ethiopiii; }i
va fi spaim@ într-în}ii în zioa Eghiptului, c@ f@r@ îndoial@ va veni’.
10. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘A înceta voiu face mul]imea Eghiptului în mâna
49r
lui Navoho||donosor, împ@ratului Vavilonului.
11. Acela }i norodul lui cu el, cei mai tari din limbi, s@ vor aduce a râsipi p@mântul; }i
vor lucii sabiile sale preste Eghipt }i vor umplea p@mântul de cei omorâ]i.
12. {i voiu face uscate matcele râurilor }i voiu da p@mântul în mânile celor r@i }i voiu
râsipi p@mântul }i plinirea lui cu mâna streinilor; Eu, Domnul, am gr@it’.
13. *Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘{i voiu pierde bozii }i a înceta voiu face idolii
*Zah. 13, 2.
din Memfis; }i pov@]uitoriu din p@mântul Eghiptului nu va mai fi, }i voiu da cutremur în
p@mântul Eghiptului.
14. {i voiu pierde p@mântul Fathuris }i voiu da foc în Tafnis }i voiu face judec@]i în
Alixandriia.
15. {i voiu v@rsa urgiia Mea preste Pelusion, vârtutea Eghiptului, }i voiu omorî mul]imea
Alixandriei,
16. {i voiu da foc în Eghipt; ca ceaea ce na}te s@ va chinui Pelusion, }i Alixandria va fi
r@sipit@, }i în Memfis strâmturi de toate zilele.
17. Tinerii Hiliopolului }i a Vuvastului de sabie vor c@dea }i aceale prinse s@ vor
duce.
18. {i în Tafnis s@ va întuneca zioa când voiu zdrobi acolo steamele Eghiptului }i va
sc@dea într-însa mândriia puterii ei; pre dânsa norul o va acoperi, iar@ featele ei în robie
s@ vor duce.
19. {i judec@]i voiu face în Eghipt }i vor }ti c@ Eu, Domnul’»”.
20. {i au fost în anul al unspr@zecelea, în luna dintâiu, în a }eaptea a lunii; fost-au
cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
21. „Fiiul omului, bra]ul lui Faraon, împ@ratului Eghiptului, l-am frâmt; }i, iat@, nu s-au
înv@luit ca s@ i s@ întoarc@ s@n@tatea, s@ se leage cu peatece }i s@ se înfa}e cu pânz@tureale,
ca, luund v@rtute, s@ poat@ ]inea sabiia.
22. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iat@, | Eu c@tr@ Faraon, 49v
împ@ratul Eghiptului, }i voiu sf@râma bra]ul lui cel tare, iar@ frâmt, }i voiu lep@da sabiia
din mâna lui.
23. {i voiu râsipi Eghiptul între neamuri }i-i voiu vântura prin locuri.
24. {i voiu înt@ri bra]ul împ@ratului Vavilonului }i voiu da sabiia mea în mâna lui }i voiu
zdrobi bra]ele lui Faraon; }i vor suspina cu suspinuri cei omorâ]i înnaintea fea]ii lui.
25. {i voiu înt@ri bra]ele împ@ratului Vavilonului, }i bra]ele lui Faraon vor c@dea. {i vor
}ti c@ Eu, Domnul, deac@ voiu da sabiia mea în mâna împ@ratului Vavilonului }i o va
întinde preste p@mântul Eghiptului,
26. {i voiu râsipi Eghiptul prin limbi }i-i voiu vântura prin locuri }i vor }ti c@ Eu,
Domnul»”.
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În@l]area împ@ratului Vavilonului cu Asur o asam@n@ }i amânduror aseaminea le vestea}te perirea.

1.

50r

50v

i au fost în anul al unspr@zeacele, în luna a treia, întru una a lunii, fost-au
cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, zi lui Faraon, împ@ratului Eghiptului, }i norodului lui: «C@ruia
te-ai f@cut aseaminea întru m@rimea ta?
3. Iat@, Assur, ca un chedru în Livan, frumos cu ramurile }i cu crengile tufos }i râdicat
cu în@l]imea }i între dease crengi s-au râdicat vârful lui;
4. Apele l-au hr@nit, adâncul l-au în@l]at, râurile lui curg împrejurul r@d@cinilor lui, }i
p@raiele sale l-au trimis la toate leamnele ]ânutului.
5. Pentru aceaea s-au râdicat în@l]imea lui preste toate leamnele ]ânutului }i s -au înmul]it
tufele lui }i s-au în@l]at ramurile pentru ape multe.
6. {i deac@ }-au întins umbra, în ramurile lui au f@cut cuiburi toate paserile ceriului }i supt
crângii lui au f@tat toate fiarele dumbr@vilor }i supt umbrariul lui l@cuia ceat@ de multe limbi.
7. {i era frumos foarte întru m@rimea sa }i întru || l@]imea tufelor sale, c@ era r@d@cina
lui lâng@ ape multe.
8. Chedri n-au fost mai nal]i decât el în raiul lui Dumnezeu, brazii nu au as@m@nat vârful
lui }i platanii n-au fost aseaminea lui cu ramurile; tot lemnul din raiul lui Dumnezeu nu
s-au as@m@nat lui }i frumsea]ii lui.
9. C@ frumos l-am f@cut }i cu multe }i dease crengi }i au r@vnit lui toate leamnele dumbr@vii,
care era în raiul lui Dumnezeu,
10. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ s-au râdicat spre
în@l]ime }i au dat vârful s@u vearde }i îndesat }i s-au râdicat inima lui întru în@l]imea sa,
11. L-am dat în mâna celui mai tare dintre limbi, f@când îi va face; dup@ necredin]a lui
l-am lep@dat.
12. {i-l vor t@ia cei streini }i mai nemilostivi dintre neamuri }i-l vor arunca preste m@guri;
între toate v@ile vor c@dea ramurile lui }i s@ vor frânge tufele lui întru toate râpele p@mântului
}i s@ vor dep@rta de la umbrariul lui toate noroadele p@mântului }i-l vor l@sa.
13. Întru r@sipirea lui au l@cuit toate paserile ceriului }i întru ramurile lui au fost toate
fiar@le p@mântului.
14. Pentru aceaea nu s@ vor râdica întru n@l]imea sa toate leamnele apelor, nici vor pune
n@l]imea sa între ceale crânguroase }i tufoase, nici vor sta întru n@l]imea sa toate ceale
ce s@ adap@ cu ape; c@ to]i s-au dat spre moarte la p@mântul cel mai de pre urm@, în
mijlocul fiilor oamenilor, c@tr@ cei ce s@ pogor în lac’.
15. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘În zioa când s-au pogorât la iad am adus jale,
acoperitu-l-am cu adâncul }i am oprit râurile lui }i am contenit ape multe; întristatu-s- au
pentru el Livanul }i toate leamnele câmpului s-au scuturat.
16. De sunetul c@derii lui am cl@tit limbile, când îl duceam la iad cu cei ce s@ pogorea
în lac; }i s-au mâng@iat în p@mântul cel mai de jos toate leamnele desf@t@rii ceale alease
}i vestite în Livan, toate care s@ r@ora cu ape. |
17. C@ }i aceia cu el s@ vor pogorî la iad, la cei omorâ]i de sabie; }i bra]ul fie}tec@ruia
va }edea supt umbrariul lui, în mijlocul neamurilor.
18. Cui te-ai as@m@nat, o, cinstite, }i înalte între leamnele desf@t@rii? Iat@, te-ai dus cu
leamnele desf@t@rii la p@mântul cel mai de pre urm@, în mijlocul celor net@ia]i împrejur,
vei dormi cu cei ce s-au omorât de sabie; acesta e Faraon }i toat@ mul]imea lui’, zice
Domnul Dumnezeu»”.
Cap 32
Faraon, macar înnalt, s@ va zdrobi de împ@ratul Vavilonului, de a c@ruia pr@p@dire mul]i
împ@ra]i vor ame]i }i mai multe neamuri cu el s@ vor traje întru adânc.

1.

i au fost în anul al doispr@zeacelea, în luna a doaospr@zeacea, într-una a lunii,
fost-au cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
2.
„Fiiul omului, ia tânguire preste Faraon, împ@ratul Eghiptului, }i vei zice c@tr@
el: «Leului limbilor te-ai as@m@nat }i b@laurului ce iaste în mare; }i vânturai cu cornul întru
râurile tale }i c@lcai râurile lui.
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3. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: *‘Desface-voiu preste tine mreaja
Mea întru mul]imea a multe noroade }i te voiu trage în n@vodul Mieu.
4. {i te voiu arunca pre p@mânt, preste fa]a câmpului te voi lep@da; }i voiu face a l@cui
preste tine toate paserile ceriului }i voiu s@tura de tine fiar@le a tot p@mântul.
5. {i voiu da c@rnurile tale preste mun]i }i voi umplea m@gurile tale de scârn@viile tale.
6. {i voiu stropi p@mântul cu putoarea sângelui t@u preste mun]i, }i v@ile s@ vor umplea
din tine.
7. *{i voiu acoperi, deac@ te vei stânge, ceriul, }i voiu face a s@ întuneca fa]a stealelor
*Isaie 13, 10.
51r
Ioil 2, 10 }i 3, 15. lui; soarele cu || nor îl voiu acoperi, }i luna nu va da lumina sa.
8. Toate lumin@rile ceriului le voiu face a s@ m@hni pentru tine }i voiu da întunearec
Math. 24, 29.
preste p@mântul t@u – zice Domnul Dumnezeu – când vor c@dea r@ni]ii t@i în mjilocul
p@mântului, zice Domnul Dumnezeu.
9. {i voiu înt@râta inima a noroade multe deac@ voiu aduce zdrobirea ta între neamuri,
prin locurile care nu }tii.
10. {i voiu face a s@ ame]i pentru tine noroade multe }i împ@ra]ii lor cu groaz@ foarte
s@ vor înfrico}a pentru tine când va înceape a zbura sabiia Mea preste fa]a lor; }i vor ame]i
fie}tecarele pentru sufletul s@u, în zioa c@derii tale’.
11. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Sabiia împ@ratului Vavilonului va veni ]ie.
12. Cu sabiile celor tari voiu oborî mul]imea ta, neînvinse sânt toate limbile aceastea;
}i vor jefui mândriia Eghiptului }i s@ va râsipi mul]imea lui.
13. {i voiu pierde toate dobitoacele lui care era preste ape multe }i nu le va mai turbura
picior de om, nici copite de dobitoace le va mai turbura.
14. Atunci curate voiu face apele lor }i râurile lor ca untul-de-lemn îl voi aduce, zice
Domnul Dumnezeu.
15. Când voiu da p@mântul Eghiptului pustiiu; }i s@ va pustii p@mântul de plinirea sa
când voiu lovi to]i l@cuitorii lui; }i vor }ti c@ Eu, Domnul.
16. Plângere iaste }i-l vor plânge, featele limbilor îl vor plânge, pentru Eghipt }i pentru
mul]imea lui îl vor plânge’»”, zice Domnul Dumnezeu.
17. {i au fost în anul al doispr@zeacelea, în a cinspr@zeacea a lunii, fost-au cuvântul
Domnului c@tr@ mine, zicând:
18. „Fiiul omului, cânt@ jealnic preste mul]imea Eghiptului }i-l trage pre el }i pre featele
51v
limbilor celor vârtoase la p@mântul cel mai de pre urm@, | cu cei ce s@ pogor în lac;
19. Decât cine e}ti mai frumos? Pogoar@-te }i dormi cu cei net@ia]i înprejur.
20. În mijlocul celor omorâ]i de sabie vor c@dea, sabiia s-au dat, trasu-l-au pre el }i toate
noroadele lui.
21. Gr@i-vor lui cei mai putearnici dintre cei vârto}i din mijlocul iadului, carii cu ajut@torii
lui s-au pogorât }i au dormit net@ia]i împrejur, omorâ]i de sabie.
22. Acolo, Assur }i toat@ mul]imea lui; împrejurul lui, mormânturile lui: to]i cei omorâ]i
}i carii au c@zut de sabie,
23. A c@rora mormânturi s-au dat în ceale mai de pre urm@ a lacului. {i s-au f@cut
mul]imea lui prinprejurul mormântului lui, to]i cei omorâ]i }i carii au c@zut de sabie, carii
dedease cândva groaz@ pre p@mântul celor vii.
24. Acolo Ellam }i toat@ mul]imea lui prinprejurul mormântului s@u, to]i cei omorâ]i }i
carii au c@zut de sabie, cei ce s-au pogorât net@ia]i împrejur la p@mântul cel mai de pre
urm@, carii au pus groaza sa pre p@mântul celor vii }i au purtat ocara sa cu cei ce s@
pogoar@ în lac.
25. În mijlocul celor omorâ]i au pus l@ca}ul lui, întru toate noroadele lui; înprejurul lui,
mormântul lui, to]i cei net@ia]i împrejur }i omorâ]i de sabie. C@ au dat groaza sa pre
p@mântul celor vii }i au purtat ocara sa cu cei ce s@ pogor în lac, în mijlocul celor omorâ]i
s-au pus.
26. Acolo Mosoh }i Toval }i toat@ mul]imea lui împrejurul lui, mormânturile lui, to]i cei
net@ia]i împrejur }i omorâ]i }i c@zu]i de sabie, c@ au dat groaza sa în p@mântul celor vii.
27. {i nu vor dormi cu cei tari }i cu cei ce cad }i net@ia]i împrejur, carii s-au pogorât la
iad cu armele sale }i au pus sabiile sale supt ca||petele sale }i au fost nedrept@]ile lor în 52r
oasele lor; c@ groaza celor tari s-au f@cut pre p@mântul celor vii.
28. {i tu, dar@, în mijlocul net@ia]ilor împrejur te vei zdrobi }i vei dormi cu cei omorâ]i
de sabie.
29. Acolo Idumeea }i împ@ra]ii ei }i to]i boierinii ei, carii s-au dat cu oastea sa, cu cei
omorâ]i de sabie, }i carii cu cei net@ia]i împrejur au dormit }i cu cei ce s-au pogorât în lac.
* Sus 12, 13
}i 17, 20.
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30. Acolo c@peteniile crive]ului toate }i to]i vân@torii carii s-au dus cu cei omorâ]i,
sp@imânta]i }i întru t@riia sa turbura]i, carii au adormit net@ia]i împrejur, cu cei omorâ]i
de sabie, }i au purtat ru}inea sa cu cei ce s@ pogor în lac.
31. V@zutu-i-au Faraon }i s-au mâng@iat pentru toat@ mul]imea sa, carea e omorât@ de
sabie, Faraon }i toat@ oastea lui, zice Domnul Dumnezeu;
32. C@ am dat groaza Mea pre p@mântul celor vii }i au adormit în mijlocul net@ia]ilor
împrejur, cu cei omorâ]i de sabie: Faraon, }i toat@ mul]imea lui”, zice Domnul Dumnezeu.
Cap 33
Str@jariul, v@zând r@otatea apropiindu -s@, de nu o va vesti, vinovat va fi celor peri]i; iar@ de o
va vesti, sângur cel ce nu s@ ferea}te va fi vinovat. A}a }i dreptul, de va p@r@si dreptatea sa, s@
va osindi; }i cel necredincios, de s@ va întoarce, s@ va mântui; nici s@ s@ n@d@jduiasc@ despre
p@mântul cel }ie}i dat spre mo}tenire, c@ci c@ pentru nedrept@]ile sale s@ vor pierde, }i
p@mântul spre pustiire s@ va întoarce.

1.
2.

52v

53r

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, gr@ia}te c@tr@ fiii norodului t@u }i vei zice c@tr@ dân}ii: «P@mântul,
dac@ voiu aduce preste el sabiia }i va lua norodul p@mântului un om din cei
mai de pre urm@ ai s@i }i-l va rândui preste si|ne}i str@jariu,
3. {i el va vedea sabia venind preste p@mânt }i va cânta cu bucinul }i va vesti norodului,
4. Iar@ cel ce aude, oricine e acela, sunetul bucinului }i nu s@ va p@zi }i va veni sabiia
}i-l va lua, sângele lui preste capul lui va fi.
5. Sunetul bucinului au auzit }i nu s-au p@zit, sângele lui într-însul va fi; iar@ de s@ va
p@zi, sufletul }i-l va mântui.
6. Iar@ de va vedea str@jariul viind sabiia }i nu va suna cu bucinul, }i norodul nu s@ va
p@zi, }i va veni sabiia }i va lua dintr-în}ii sufletul, el adec@ întru nedreptatea sa s-au prins,
iar@ sângele lui din mâna str@jariului îl voiu c@uta».
7. *{i tu, fiiul omului, str@jariu te-am dat casii lui Israil; auzând dar@ din gura Mea *Sus 3, 17.
cuvântul, vei vesti lor din Mine.
8. Când zic eu c@tr@ cel necredincios: «Necredinciosule, cu moarte vei muri», de nu vei
gr@i s@ s@ p@zasc@ cel necredincios de c@tr@ calea sa, acel necredincios întru nedreptatea
sa va muri, iar@ sângele lui din mâna ta îl voiu c@uta.
9. Iar@ vestind tu c@tr@ cel necredincios s@ s@ întoarc@ c@tr@ c@ile sale, de nu s@ va întoarce
de la calea sa, acela întru nedreptatea sa va muri, iar@ tu sufletul t@u l-ai mântuit.
10. Tu, dar@, fiiul omului, zi c@tr@ casa lui Israil: «A}a a]i gr@it, zicând: ‘Nedrept@]ile noastre
}i p@catele noastre preste noi sânt }i într-însele noi ne ve}tezim; cum, dar@, vom putea fi vii?’»
11. *Zi c@tr@ dân}ii: «Viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – nu voiesc moartea *Sus 18,23, 32.
necredinciosului, ci s@ s@ întoarc@ necredinciosul de la calea sa }i s@ fie viu. Întoarce]i-v@,
întoarce]i-v@ de c@tr@ c@ile voastre ceale reale! {i pentru ce s@ muri]i, casa lui Israil?»
12. Tu, dar@, fiiul omului, zi c@tr@ fiii norodului t@u: «Dreptatea celui drept nu-l va mântui
pre el, ori în ce zi va p@c@tui, }i nedreptatea celui necredincios || nu-i va strâca lui, ori în
ce zi s@ va întoarce de c@tr@ necredin]a sa; }i cel drept nu va putea fi viu întru dreptatea
sa, ori în ce zi va p@c@tui.
13. De voiu }i zice celui drept c@ e viu }i, turburându-s@, întru dreptatea sa va face
nedreptate, moarte drept@]ile lui, uit@rii s@ vor da; }i întru nedreptatea sa carea au lucrat,
întru aceaea va muri.
14. Iar@ de voiu zice celui necredincios: ‘Cu moarte vei muri’, }i s@ va poc@i de p@catul
s@u }i va face judecat@ }i dreptate;
15. {i z@logul de-l va întoarce cel necredincios }i r@pirea o va r@spl@ti, în poruncile vie]ii
va umbla, nici va face ceva nedrept; viu va fi }i nu va muri.
16. Toate p@catele lui, care au p@c@tuit, nu i s@ vor socoti; judecat@ }i dreptate au f@cut,
viu va fi».
17. {i au zis fiii norodului t@u: «Nu e de drept c@ntariu calea Domnului». {i calea lor
nedreapt@ iaste.
18. C@, deac@ s@ va dep@rta cel drept de la dreptatea sa }i va face nedrept@]i, va muri
într-însele.
19. {i, deac@ s@ va dep@rta cel necredincios de la necredin]a sa }i va face judecat@ }i
dreptate, viu va fi într-însele.
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20. *{i zice]i: «Nu e dreapt@ calea Domnulu!» Pre fie}tecarele dintre voi dup@ c@ile sale
îl voiu judeca, casa lui Israil”.
21. {i au fost în anul al doispr@zeacelea, în luna a zeacea, în a cincea a lunii mut@rii
noastre; au venit la mine care fujise din Ierusalim, zicând: „Jefuitu-s-au cetatea”.
22. Iar@ mâna Domnului au fost preste mine sara, mai înainte pân@ a veni cel ce fugise;
}i au de}chis gura mea, pân@ când au venit la mine diminea]a; }i, de}chizându-s@ gura
mea, n-am mai t@cut.
23. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
24. „Fiiul omului, cei ce l@cuiesc în surp@turile acealea pre p@mântul lui Israil gr@ind zic:
«Unul era Avraam, }i cu mo}tenire au st@pânit p@mântul; iar@ noi | mul]i sântem, noao 53v
s-au dat p@mântul spre mo}tenire».
25. Pentru aceaea, vei zice c@tr@ dân}ii: „Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Cei ce
mânca]i cu sânge }i ochii vo}tri îi râdica]i la necur@]iile voastre, }i sânge v@rsa]i, au doar@
p@mântul cu st@pânire îl ve]i mo}teni?
26. St@tut-a]i în sabiile voastre, f@cut-a]i ur@ciuni, }i fie}tecare muiarea aproapelui s@u
o au pâng@rit }i p@mântul cu mo}tenire ve]i st@pâni?’»
27. Aceastea vei zice c@tr@ ei: «A}a zice Domnul Dumnezeu: ‘Viu sânt Eu, c@ cei ce
l@cuiesc în ceale surpate de sabie vor c@dea, }i cel ce e în câmp fiarelor a-l îmbuca s@ va
da, iar@ cei ce sânt în cet@]i }i în pe}teri de cium@ vor muri.
28. {i voiu da p@mântul spre singur@tate }i spre pustiire }i va sc@dea cea mândr@ a lui
t@rie }i s@ vor pustii mun]ii lui Israil, c@ci c@ nice unul va fi care s@ treac@ prin ei’».
29. {i vor }ti c@ Eu, Domnul, când voiu da p@mântul lor pustiit }i p@r@sit pentru toate
ur@ciunile sale care au lucrat.
30. {i tu, fiiul omului, fiii norodului t@u cei ce gr@iesc de tine lâng@ ziduri }i în u}ile c@silor
}i zic unul c@tr@ altul, omul c@tr@ vecinul s@u gr@ind: «Veni]i }i s@ auzim ce cuvânt este
ie}ind de la Domnul!»
31. {i vin la tine ca când ar întra norodul }i }ed în prejma ta, norodul mieu, }i aud cuvintele
tale }i nu le fac, c@ spre cântecul gurii sale le întorc }i dup@ l@cumiia sa urmeaz@ inima lor.
32. {i e}ti lor ca un viers musecesc ce s@ cânt@ cu blând }i dulce sunet; }i aud cuvintele
tale }i le fac.
33. {i deac@ va veni ce s-au prorocit (c@, iat@, vine), atunci vor }ti c@ proroc au fost între dân}ii”.
Cap 34
Din mânile p@storilor carii, p@r@sind turma, ale sale caut@, zice Domnul c@ va izb@vi oile ||
Sale }i le va pa}te cu judecat@, de}teptând preste eale pre sluga Sa, David, supt carele întru
toat@ prisosin]a p@mântului, f@r@ grije s@ vor pa}te. {i va ar@ta turma sa a fi norodul
lui Israil }i pre Sine, Dumnezeul lor.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, prorocea}te despre p@storii lui Israil, prorocea}te }i vei zice
p@storilor: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: *‘Amar p@storilor lui Israil, carii
*Ierem. 23, 1.
Sus 13, 3. s@ p@}tea pre sine; au nu turmele de la p@stori s@ pasc?
3. Laptele mânca]i }i cu lâna v@ acoperi]i }i ce era gras ucidea]i, iar@ turma Mea nu o
p@}tea]i.
4. Ce au fost neputincios n-a]i înt@rit }i pre cel bolnav n-a]i vindecat, pre cel frânt n-a]i
legat }i pre cel lep@dat nu l-a]i scos }i pre cel ce perise nu l-a]i c@utat, ci cu asprire le
poruncea]i }i cu puternicie.
5. {i s-au râsipit oile Meale, c@ci c@ nu era p@storiu, }i s-au f@cut spre mâncarea tuturor
fiar@lor câmpului }i s-au râsipit.
6. R@t@cit-au turmele Meale întru to]i mun]ii }i întru toat@ m@gura înnalt@ }i preste toat@
fa]a p@mântului s-au râsipit turmele Meale }i nu era cine s@ le caute. Nu era, am zis, cine
s@ le caute.
7. Pentru aceaea, p@storilor, auzi]i cuvântul Domnului:
8. „Viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ pentru aceaea c@ s-au f@cut turmele Meale
spre r@pire }i oile Meale spre mâncarea tuturor fiar@lor p@mântului, c@ci c@ nu era p@storiu,
c@ n-au c@utat p@storii Miei turma Mea, ci s@ p@}tea p@storii pre sine}i, }i turmele Meale
nu le p@}tea.
9. Pentru aceaea, p@storilor, auzi]i cuvântul Domnului:
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10. «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu însumi preste p@stori voiu c@uta turma
Mea din mâna lor }i-i voiu face a înceta, s@ nu mai pasc@ turma, nici s@ se mai pasc@
p@storii pre sâne}i }i | voiu slobozi turma mea din gura lor }i nu le va mai fi spre hran@’.
11. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu însumi voiu c@uta oile Meale }i le
voiu cerceta.
12. Precum cerceteaz@ p@storiul turma sa în zioa când va fi în mijlocul oilor sale celor
râsipite, a}a voiu cerceta oile Meale }i le voiu slobozi prin toate locurile prin carele fusease
râsipite în zioa cea de nor }i de cea]@.
13. {i le voiu scoate din noroade }i le voiu aduna de prin locuri }i le voiu duce la p@mântul
s@u }i le voiu pa}te în mun]ii lui Israil, în p@raie }i întru toate scaunele p@mântului.
14. În p@}uni l@ptoase le voiu pa}te }i în mun]ii cei înnal]i a lui Israil vor fi p@}unile lor;
acolo s@ vor odihni în ierburi verzi }i în p@}uni grase s@ vor pa}te preste mun]ii lui Israil.
15. Eu voiu pa}te oile Meale }i Eu le voiu face a s@ culca, zice Domnul Dumnezeu.
16. Cel ce perise îl voiu c@uta }i cel ce era lep@dat îl voiu întoarce }i cel ce era frâmt îl
voiu lega }i cel ce era neputincios îl voiu înt@ri }i cel gras }i tare îl voiu p@zi; }i le voiu pa}te
întru judecat@.
17. Iar@ voi, turmele Meale – aceastea zice Domnul Dumnezeu – iat@, Eu judecat@ între
dobitocul }i dobitocul, berbecilor }i al ]apilor.
18. Au nu destul v@ era cu p@}une bun@ a v@ pa}te, ci }i r@m@}i]ele p@}unilor voastre
le-a]i c@lcat cu picioarele voastre? {i când be]i ap@ limpede, ceeaalalt@ cu picioarele
voastre o turbura]i?
19. {i oile Meale cu ceale ce era c@lcate cu picioarele voastre s@ p@}tea }i carele turbura
picioarele voastre acealea bea’.
20. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu c@tr@ voi: ‘Iat@, Eu însumi judec
între dobitocul cel gras }i macru, ||
21. Pentru aceaea c@ cu coastele }i cu umerele împinge]i }i cu coarnele voastre împunge]i
toate dobitoacele ceale slabe, pân@ ce s-au râsipit afar@.
22. Mântui-voiu turma Mea }i nu va mai fi spre r@pire }i voi judeca între dobitoc }i
dobitoc.
23. {i voiu de}tepta preste eale un p@storiu *care s@ le pasc@, pre sluga Mea, David,
acela le va pa}te }i acela le va fi spre p@storiu.
24. Iar@ Eu, Domnul, le voiu fi spre Dumnezeu, }i sluga mea, David, c@petenie în mijlocul
lor; Eu, Domnul, am gr@it.
25. {i voiu face cu ei leg@tur@ de pace }i voiu face a înceta fiar@le ceale reale de pre
p@mânt: }i cei ce l@cuiesc în pustie f@r@ grije vor dormi în dumbr@vi.
26. {i-i voiu pune împrejurul m@gurii Meale blagoslovenie }i voiu pogorî ploaie în
vreamea sa, ploile blagosloveniii vor fi.
27. {i va da pomul ]arinii rodul s@u }i p@mântul va da odrasla sa }i vor fi pre p@mântul
s@u f@r@ fric@ }i vor }ti c@ Eu, Domnul, deac@ voiu zdrobi la]urile jugului lor }i-i voiu scoate
din mânile celor ce le poruncesc.
28. {i nu vor mai fi spre r@pire între noroade, nici fiar@le p@mântului îi vor îmbuca, ci
vor l@cui cutezând f@r@ nici o groaz@.
29. {i le voiu de}tepta odrazl@ vestit@ }i nu s@ vor mai împu]ina de foame pre p@mânt,
nici vor mai purta ocara limbilor.
30. {i vor }ti c@ Eu, Domnul Dumnezeu, cu ei, }i ei norodul Mieu, casa lui Israil, zice
Domnul Dumnezeu.
31. *Iar@ voi, turmele Meale, turmele p@}unii Meale, oameni sânte]i, }i Eu, Domnul,
Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu’»”.
Cap 35

55v

A muntelui Seir sau al idumeilor viitoarea pr@p@dire, pentru c@ci c@ au n@c@jit pre no|rodul lui
Dumnezeu.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
„Fiiul omului, pune fa]a ta împrotiva muntelui Seir }i vei proroci despre el
}i vei zice:
3. «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu c@tr@ tine, muntele Seir, }i voi întinde
mâna Mea preste tine }i te voiu da pustiiu }i p@r@sit.
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CAP 35 {I 36

4. Cet@]ile tale le voiu pr@da }i tu vei fi pustiiu }i vei }ti c@ Eu, Domnul.
5. Pentru c@ ai fost neprietin veacinic }i ai închis pre fiii lui Israil în mânile sabiii în
vreamea n@cazului lor, în vreamea nedrept@]ii ceii mai de pre urm@.
6. Pentru aceaea, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ sângelui te voiu da }i
sângele te va goni }i, deac@ ai urât sângele, sângele te va goni.
7. {i voiu da muntele Seir pustiiu }i p@r@sit }i voiu lua de la el pre cel ce s@ duce }i pre
cel ce s@ întoarce.
8. {i voiu umplea muntele lui de uci}ii s@i; în m@gurile tale }i în r@pejuni cei omorâ]i de
sabie vor c@dea.
9. Spre sângur@t@]i veacinice te voiu da }i cet@]ile tale nu vor fi l@cuite; }i ve] }ti c@ Eu,
Domnul Dumnezeu.
10. Pentru c@ci c@ ai zis: ‘Doao limbi }i doao p@mânturi ale meale vor fi }i cu mo}tenire
le voiu st@pâni, când Domnul era acolo’.
11. Pentru aceaea, viu sânt Eu – zice Domnul Dumnezeu – c@ voiu face dup@ mâniia
ta }i dup@ râvna ta carea ai f@cut, urând pre aceea; }i cunoscut M@ voiu face printr-în}ii
când te voiu judeca.
12. {i vei }ti c@ Eu, Domnul, am auzit toate oc@râle tale carele ai gr@it despre mun]ii lui
Israil, zicând: ‘Pustii noao spre mâncare s-au dat’.
13. {i v-a]i sculat asupra Mea cu gura voastr@ }i a]i mic}orat asupra Mea cuvintele
voastre; Eu am auzit’.
14. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Veselindu-s@ tot p@mântul, spre pustiire te voiu
întoarce. ||
15. Precum te-ai bucurat de mo}tenirea casii lui Israil c@ci c@ au fost râsipit@, a}a voiu 56r
face ]ie: râsipit vei fi, muntele Seir, }i toat@ Iudeia, }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul’».
Cap 36
Pentru c@ norodul lui Dumnezeu era spre ocar@ limbilor, c@ pentru p@catele sale era râsipi]i
spre robie – zice Domnul – c@ nu pentru El, ci pentru sâne îl va întoarce la p@mântul s@u; }i
cum c@ preste el va v@rsa ap@ curat@, f@cându-l a umbla în poruncile Sale }i în mare fericire
a s@ desf@ta.
*Sus 6, 3.

1.

ar@ tu, fiiul omului, prorocea}te preste mun]ii lui Israil }i vei zice: *«Mun]ii lui
Israil, auzi]i cuvântul Domnului.
2.
Aceasta zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ au zis neprietinul despre voi:
‘Bine e, înn@l]imile ceale veacinice spre mo}tenire s-au dat noao!’»
3. Pentru aceaea, prorocea}te }i zi: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ sânte]i
pustii]i }i c@lca]i prinprejur }i f@cu]i spre mo}tenirea celoralalte limbi }i v-a]i suit preste buza
limbii }i ocara norodului,
4. Pentru aceaea, mun]ii lui Israil, auzi]i cuvântul Domnului Dumnezeu! Aceastea zice
Domnul Dumnezeu mun]ilor }i m@gurilor, r@pegiunilor }i v@ilor }i pustiilor, p@re]ilor
surpa]i }i cet@]ilor celor pustiite care s-au pr@dat }i s-au batjocorit de la cealeaalalte limbi
prinprejur.
5. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ în focul râvnii Meale am
gr@it despre acealeaalalte limbi }i de toat@ Idumeea, care au dat p@mântul Mieu }ie}i spre
56v
mo}tenire cu bucurie din toat@ inima }i din suflet | }i l-au scos ca s@-l jefuiasc@,
6. Pentru aceaea, prorocea}te preste p@mântul lui Israil; }i vei zice mun]ilor }i m@gurilor,
coastelor }i v@ilor: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu în râvna Mea }i întru
iu]imea mea am gr@it, c@ ru}inea limbilor a]i suferit.
7. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: Eu am râdicat mâna Mea ca limbile
ceale ce sânt împrejurul vostru, acealea s@ poarte ru}inea sa.
8. Iar@ voi, mun]ii lui Israil, ramurile voastre odr@zli]i }i rodul vostru aduce]i norodului
Mieu, Israil, c@ aproape iaste s@ vie.
9. C@, iat@, Eu c@tr@ voi; }i m@ voiu întoarce la voi }i v@ ve]i ara }i ve]i primi s@mân]a.
10. {i voiu înmul]i în voi oamenii }i toat@ casa lui Israil; }i s@ vor l@cui cet@]ile, }i ceale
surpate s@ vor întemeia.
11. {i v@ voiu umplea de oameni }i de dobitoace }i s@ vor înmul]i }i vor crea}te; }i v@
voiu face a l@cui ca din început }i v@ voiu d@rui cu bun@t@]i mai mari decât a]i avut din
început; }i ve]i }ti c@ Eu, Domnul.
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12. {i voiu aduce preste voi oameni spre norodul mieu, Israil, }i cu mo}tenire te vor
st@pâni; }i le vei fi spre mo}tenire }i nu vei mai adaoge a fi f@r-de ei.
13. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Pentru c@ci c@ zic despre voi: roz@toare de oameni
e}ti }i carea sugrumi neamul t@u’.
14. Pentru aceaea, oameni nu vei mai mânca }i neamul t@u nu-l vei mai sugruma, zice
Domnul Dumnezeu;
15. Nici voiu mai face întru tine auzit@ ru}inarea neamurilor, }i ocara noroadelor
nicidecum vei purta }i neamul t@u nu-l vei mai pierde’, zice Domnul Dumnezeu»”.
16. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând: ||
17. „Fiiul omului, casa lui Israil au l@cuit în p@mântul s@u }i o au pâng@rit în c@ile sale
}i în cugetele sale; dup@ necur@]iia ceii de lun@ s-au f@cut calea lor înaintea Mea.
18. {i am v@rsat urgiia Mea preste ei pentru sângele care l-au v@rsat pre p@mânt }i întru
idolii s@i l-au pâng@rit.
19. {i i-am râsipit prin limbi }i s-au vânturat prin locuri; dup@ c@ile lor }i me}te}ugirile
lor i-am judecat.
20. {i au întrat la limbi, la care s-au dus, *}i au pâng@rit numele Mieu cel sfânt când s@ *Isaie 52, 5.
zicea de ei: «Norodul Domnului iaste acesta }i din p@mântul lui au ie}it».
Râm.2, 24.
21. {i am îng@duit numelui Mieu celui sfânt, care-l pâng@rise casa lui Israil în neamurile
la care întrase.
22. Pentru aceaea vei zice casii lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Nu pentru
voi Eu voiu face casa lui Israil, ci pentru numele Mieu cel sfânt, care l-a]i pâng@rit între
neamurile la care a]i întrat.
23. {i voiu sfin]i numele Mieu cel mare, care s-au pâng@rit între limbi, care l -a]i pâng@rit
în milocul lor, ca s@ }tie limbile c@ Eu, Domnul – zice Domnul oastelor – deac@ M@ voiu
sfin]i între voi, înaintea lor.
24. C@ v@ voiu lua dintre limbi }i v@ voiu aduna din toate locurile }i v@ voiu aduce la
p@mântul vostru.
25. {i voiu turna preste voi ap@ curat@ }i v@ ve]i cur@]i de toate nedrept@]ile voastre }i
de to]i idolii vo}tri v@ voiu cur@]i.
26. *{i v@ voiu da inim@ noao }i duh nou voiu pune în mijlocul vostru; }i voiu lua inima *Sus 11, 19.
cea de piatr@ din mijlocul vostru }i v@ | voiu da inim@ de carne.
27. {i Duhul Mieu voiu pune în mijlocul vostru }i voiu face ca s@ umbla]i întru poruncile
Meale }i judec@]ile Meale s@ p@zi]i }i s@ le face]i.
28. {i ve]i l@cui pre p@mântul care l-am dat p@rin]ilor vo}tri }i ve]i fi Mie spre norod }i
Eu voao spre Dumnezeu.
29. {i v@ voiu mântui dintru toate închin@ciunile voastre }i voiu chema grâul }i-l voiu
înmul]i }i nu v@ voiu pune foame.
30. {i voiu înmul]i rodul pomului }i roadele ]arinii, ca s@ nu mai purta]i ocara foametei
întru limbi.
31. {i v@ ve]i aduce aminte de c@ile voastre ceale reale }i de cugetele ceale nebune; }i
v@ ve]i scârbi de nedrept@]ile voastre }i de nelegiuirile voastre.
32. Nu pentru voi Eu voiu face – zice Domnul Dumnezeu – cunoscut fie voao. Turbura]i-v@
}i v@ ru}ina]i pentru c@ile voastre, casa lui Israil!’».
33. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: «În zioa în carea v@ voiu cur@]i de toate nedrept@]ile
voastre }i a l@cui voiu face cet@]ile }i voiu întemeia ceale surpate,
34. {i p@mântul cel pustiiu s@ va chivernisi, care cândva era pustiit în ochii c@l@toriului,
35. Vor zice: ‘P@mântul cel nelucrat s-au f@cut gr@dina desf@t@rii }i cet@]ile ceale p@r@site
}i urgisite }i s@pate s-au f@cut înt@rite.
36. {i vor }ti limbile, oricare s@ vor l@sa prinprejurul vostru, c@ Eu, Domnul, am zidit
ceale râsipite }i am s@dit ceale nelucrate. Eu, Domnul, am gr@it }i am f@cut’.
37. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Înc@ întru aceasta M@ vor afla casa lui Israil ca
s@ le fac. || Înmul]i-voiu ca pre o turm@ de oameni,
38. Ca pre o turm@ sfânt@, ca turma Ierusalimului în praznicele lui, a}a vor fi cet@]ile ceale
pustiite, pline de turme omene}ti; }i vor }ti c@ Eu, Domnul’»”.
Cap 37
Supt chipul oaselor celor uscate ce înviaz@ îns@mneaz@ pre fiii lui Israil, carii de tot sporiul
dezn@d@jduiesc c@ s@ vor întoarce la p@mântul s@u; }i prin doao leamne închiete s@mneaz@ c@ o
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împ@r@]ie va fi Iuda }i Israil, carii supt un împ@rat }i p@storiu, David, vor p@zi poruncile
Domnului, Care cu dân}ii va lovi leg@tur@ de pace.

1.

*Ioan 10, 16.

*Isaie 40, 11.
Ieremie 53, 5.
Sus 34, 53.
Danil 9, 29.
Ioan 1, 45.
* Psalm. 109, 4
}i 116, 2.
Ioan 12, 34.

ost-au preste mine mâna Domnului }i m-au scos cu duhul Domnului; }i m-au
slobozit în mijlocul cânpului, care era plin de oase.
2.
{i m-au dus preste el prinprejur. {i era multe foarte preste fa]a p@mântului,
}i uscate foarte.
3. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, gânde}ti c@ vor înviia oasele aceastea?” {i am zis:
„Doamne Dumnezeule, Tu }tii!”
4. {i au zis c@tr@ mine: „Prorocea}te despre oasele aceastea! {i le vei zice: «Oase uscate,
auzi]i cuvântul Domnului!
5. Aceastea zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: ‘Iat@, Eu voiu slobozi preste voi
duhul }i ve]i înviia.
6. {i voiu da preste voi vine }i voiu face a crea}te preste voi c@rnuri }i voiu întinde preste
voi piiale }i v@ voi da duh }i ve]i fi vii }i ve]i cunoa}te c@ Eu, Domnul’»”.
7. {i am prorocit precum îmi poruncise. {i s-au f@cut sunet, prorocind eu. {i iat@, cutremur;
58v
}i s-au apropiat oase la oase, fie}tecarele | la închietura sa.
8. {i am v@zut; }i, iat@, preste eale vine }i carne s-au suit. {i s-au întins piiale preste eale,
}i duh nu avea.
9. {i au zis c@tr@ mine: „Prorocea}te c@tr@ duh, prorocea}te, fiiul omului, }i vei zice c@tr@
duh: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘De la patru vânturi vino, duhule, }i sufl@ preste
omorâ]ii ace}tia, }i s@ înviiaze!’»”
10. {i am prorocit precum mi-au poruncit. {i au întrat într-însele duhul }i au înviiat; }i
au st@tut p@ picioarele sale, oaste mare foarte, foarte.
11. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, oasele aceastea toate casa lui Israil iaste. Aceia
zic: «Uscatu-s- au oasele noastre }i au perit n@deajdea noastr@, }i sântem t@ia]i».
12. Pentru aceaea, prorocea}te }i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
‘Iat@, Eu voiu de}chide hâlmurile voastre }i v@ voi scoate din mormânturile voastre, norodul
Mieu, }i v@ voi duce la p@mântul lui Israil.
13. {i ve] }ti c@ Eu, Domnul, când voiu de}chide mormânturile voastre }i v@ voiu scoate
din hâlmurile voastre, norodul Mieu,
14. {i voiu da duhul Mieu în voi }i ve]i tr@i; }i v@ voiu face a v@ odihni pre p@mântul
vostru }i ve]i cunoa}te c@ Eu, Domnul, am gr@it }i am f@cut’»”, zice Domnul Dumnezeu.
15. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
16. „{i tu, fiiul omului, ia-]i un lemn }i scrie pre el: «A Iudii }i a fiilor lui Israil, so]iilor
lui». {i ia alt lemn }i scrie preste el: «Iosif», lemnul lui Efrem }i a toat@ casa lui Israil }i a
so]iilor ei,
17. {i le împreun@ unul c@tr@ altul ]ie, într-un lemn; || }i vor fi spre unire în mâna ta. 59r
18. Iar@ deac@ vor zice c@tr@ tine fiii norodului t@u, gr@ind: «Au nu ne vei spune ce vreai
cu aceastea?»
19. Vei gr@i c@tr@ dân}ii: «Aceasta zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu voiu lua toiagul lui
Iosif, care iaste în mâna lui Efrem, }i neamurile lui Israil, care sânt lui împreunate, }i le voiu
pune împreun@ cu toiagul Iudii }i le voiu face într-un toiag; }i vor fi unul în mâna lui’».
20. {i vor fi leamnele, pre care vei scrii cu mâna ta, în ochii lor.
21. {i vei zice c@tr@ dân}ii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu voiu lua fiii lui
Israil din mijlocul neamurilor la care s-au dus; }i-i voiu aduna de pretutindini }i-i voiu aduce
la p@mântul s@u.
22. * {i-i voiu face într-un neam pre p@mânt, în mun]ii lui Israil, }i un împ@rat va fi tuturor
poruncind; }i nu vor mai fi doao neamuri, nici s@ vor mai împ@r]i în doao împ@r@]ii,
23. Nici s@ vor mai pâng@ri cu idolii s@i }i cu ur@ciunile sale }i cu toate nedrept@]ile sale;
}i-i voiu mântui din toate scaunele, întru carele au p@c@tuit, }i-i voiu cur@]i; }i vor fi Mie
norod, }i Eu voiu fi lor Dumnezeu.
24. *{i sluga Mea David, împ@rat preste ei }i p@storiu unul va fi lor tuturor; în judec@]ile
Meale vor umbla, }i poruncile Meale vor p@zi }i le vor face.
25. {i vor l@cui pre p@mântul care l-am dat slugii meale Iacov, în care au l@cuit p@rin]ii
vo}tri. {i vor l@cui preste el ei }i fiii lor, }i fiii fiilor lor, pân@ în veac; }i David, sluga mea,
c@peteniia lor în veac.
26. *{i voiu lovi cu ei a}ez@mânt de pace, leg@|tur@ veacinic@ va fi lor. {i-i voiu întemeia 59v
}i-i voiu înmul]i }i voiu da sfin]eniia Mea în mijlocul lor în veac.
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27. {i va fi cortul Mieu între ei; }i le voiu fi Dumnezeu, }i aceia vor fi Mie norod.
28. {i vor cunoa}te limbile c@ Eu, Domnul, sfin]itorul lui Israil, când va fi sfin]eniia Mea
în mijlocul lor, în veac’»”
Cap 38
L@cuind, dup@ întoarcerea din robie, f@r@ grije fiii lui Israil în ora}ele sale, va aduce Domnul în
zilele ceale mai de pre urm@ pre Gog, cu oaste mare foarte asupra lor; ci }i pre acesta, cu
oastea sa, cu multe rane dup@ aceaea îl va mistui.

1.
2.

60r

60v

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
*„Fiiul omului, pune fa]a ta împrotiva lui Gog, p@mântul lui Magog, c@petenia
capului Mosoh }i Thuval: }i prorocea}te despre el.
3. {i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Iat@, Eu c@tr@ tine, Gog,
c@peteniia capului Mosoh }i Thuval,
4. {i te voiu încungiura }i voiu pune frâu în f@lcile tale; }i te voiu scoate pre tine }i toat@
oastea ta, cai }i c@peteniile voastre, cei cu plato}e, to]i mul]ime mare, de cei ce poart@
suli]e }i paveze }i sabie,
5. Pearsii }i arapii }i levii cu ei, to]i cu paveze }i cu coifuri,
6. Gomor }i toate }ireagurile lui, casa lui Thogorma, coastele crive]ului }i toat@ vârtutea
lui, }i noroade multe cu tine.
7. G@tea}te-te }i te deprinde, }i toat@ mul]imea ta, carea s-au gr@m@dit la tine; }i le fii
spre porunc@. ||
8. Dup@ zile multe te vei cerceta în anii cei mai de pre urm@, vei veni la p@mântul ce
s-au întors de la sabie; }i s-au adunat de prin noroade multe la mun]ii lui Israil, carii au
fost pururea pustii. Acesta dintre noroade s-au adus, }i vor l@cui într-însul, cutezând to]i.
9. Iar@ suindu-te, ca un vifor vei veni }i ca un nor, ca s@ acoperi p@mântul, tu }i toate
}ireagurile tale, }i noroade multe cu tine’.
10. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘În zioa aceaea s@ vor sui cuvinte preste inima
ta }i vei gândi gândire rea,
11. {i vei zice: ‘Sui-m@-voiu la p@mântul cel f@r@ zid; veni-voiu la cei ce s@ odihnesc }i
l@cuiesc f@r@ grije. Ace}tia to]i l@cuiesc f@r@ zid, încuietori, }i por]i nu sânt lor,
12. Ca s@ r@pe}ti jafuri }i s@ n@v@le}ti spre prad@, s@ duci mâna ta preste cei ce fusease
p@r@si]i }i dup@ aceaea întor}i, }i preste norodul cel adunat din limbi, care au început a
mo}teni }i a fi l@cuitori buricului p@mântului’.
13. Sava }i Dedan }i negu]@torii Tharsului }i to]i leii lui vor zice ]ie: ‘Au doar@ a lua jafuri
tu vii? Iat@ a r@pi prad@ ai adunat mul]imea ta, s@ iai argintul }i aurul }i s@ duci sculele }i
averile }i s@ apuci mânunche nenum@rate?’
14. Pentru aceaea prorocea}te, fiiul omului, }i vei zice c@tr@ Gog: «Aceastea zice Domnul
Dumnezeu: ‘Au doar@ nu în zioa aceaea, când va l@cui norodul Mieu Israil, cutezând, vei
cunoa}te?
15. {i vei veni din locul t@u, din coastele crive]ului, }i noroade multe cu tine, to]i înc@lec@tori
de cai, ceat@ mare }i oaste foarte. |
16. {i te vei sui preste norodul Mieu Israil, ca un nor s@ acoperi p@mântul. În zilele ceale
mai de pre urm@ vei fi }i te voiu aduce preste p@mântul Mieu, ca s@ M@ cunoasc@ limbile,
când M@ voiu prosl@vi întru tine, în ochii lor, o, Gog!’
17. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Tu, dar@, acela e}ti de carele am gr@it în zilele
ceale vechi, prin mâna slugilor Meale, prorocilor Israil, carii au prorocit în zilele vremilor
acelora, ca s@ te duc preste ei.
18. {i va fi în zioa aceaea, în zioa venirii lui Gog preste p@mântul Israil – zice Domnul
Dumnezeu – sui-s@-va urgiia Mea întru iu]imea Mea.
19. {i întru râvna Mea, în focul mâniii Meale, am gr@it c@ în zioa aceaea va fi cutremur
mare pre p@mântul lui Israil.
20. *{i s@ vor cutremura de c@tr@ fa]a Mea pe}tii m@rii }i paserile ceriului }i fiar@le
câmpului }i tot ce s@ târ@ia}te }i s@ mi}c@ pre p@mânt, }i to]i oamenii carii sânt pre fa]a
p@mântului; }i s@ vor r@sturna mun]ii }i vor c@dea gardurile, }i tot zâdul s@ va surpa pre
p@mânt.
21. {i voiu chema asupra lui, întru to]i mun]ii Miei, sabie – zice Domnul Dumnezeu –
sabiia fie}tec@ruia spre frate-s@u s@ va îndrepta.
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22. {i-l voiu judeca cu cium@ }i cu sânge }i cu ploaie foarte, }i cu pietri nem@surate; foc }i piatr@
pucioas@ voiu ploua preste el }i preste oastea lui }i preste noroade multe, care sânt cu el.
23. {i M@ voiu m@ri }i M@ voiu prosl@vi; }i cunoscut voiu fi în ochii a multor neamuri,
}i vor cunoa}te c@ Eu, Domnul.
Cap 39
Aduce-va Domnul pre Gog împrotiva lui Israil, || ci pre acela, cu toat@ oastea lui, acolo îl va
pierde; întru a c@ruia îngropare }eapte luni s@ vor cuprinde a cur@]i p@mântul. Domnul pre fiii
lui Israil pentru p@catele lor i-au dat spre robie, ci îi va întoarce la p@mântul s@u, la sl@virea
numelui s@u.

1.

61r

ar@ tu, fiiul omului, prorocea}te asupra lui Gog }i vei zice: «Acestea zice Domnul
Dumnezeu: ‘Iat@, Eu preste tine, Gog, c@peteniia capului Mosoh }i Thuval.
2.
{i te voiu încungiura }i te voiu aduce }i te voiu face a te sui din coastele
crive]ului; }i te voiu aduce preste mun]ii lui Israil.
3. {i voiu lovi arcul t@u în mâna ta cea stâng@, }i s@ge]ile tale din mâna ta cea dreapt@
le voiu oborî.
4. Preste mun]ii lui Israil vei c@dea tu }i toate }ireagurile tale }i noroadele tale, care sânt
cu tine; fiar@lor, paserilor }i a tot ce zboar@ }i fiar@lor p@mântului te-am dat spre mâncare.
5. Pre fa]a câmpului vei c@dea; c@ Eu am gr@it, zice Domnul Dumnezeu.
6. {i voiu trimite foc spre Magog }i întru cei ce l@cuiesc în ostroave cutezând; }i vor }ti
c@ Eu, Domnul.
7. {i în numele Mieu cel sfânt cunoscut l-oiu face în mijlocul norodului mieu Israil, }i nu
voiu mai pâng@ri numele mieu cel sfânt; }i vor }ti limbile c@ Eu, Domnul, Sfântul lui Israil.
8. Iat@ vine, }i au fost, zice Domnul Dumnezeu; aceasta e zioa de carea am gr@it.
9. {i vor ie}i l@cuitorii din cet@]ile lui Israil }i-i vor aprinde }i vor arde armele, pav@za }i
suli]a, arcul }i s@ge]ile }i toiagele mânilor }i cârligele; }i le vor aprinde cu foc }eapte ani.
10. {i nu vor purta leamne de prin ]ânuturi, nici vor t@ia din dumbrav@; c@ armele le
vor arde cu foc }i vor pr@da pre ceia c@rora le fusease pr@zi; }i vor r@pi | pre jefuitorii s@i, 61v
zice Domnul Dumnezeu.
11. {i va fi în zioa aceaea, voiu da lui Gog loc vestit, mormânt în Israil, valea c@l@torilor
spre r@s@ritul m@rii, carea va face a s@ ame]i cei ce trec; }i vor îngropa acolo pre Gog }i
toat@ mul]imea lui, }i s@ va chema „Valea mul]imii lui Gog”.
12. {i-i va îngropa casa lui Israil, ca s@ cur@]asc@ p@mântul în }eapte luni.
13. {i-l va îngropa tot norodul p@mântului, }i le va fi vestit@ zioa în carea M-am prosl@vit,
zice Domnul Dumnezeu.
14. {i oameni necurmat vor rândui cercetând p@mântul carii s@-i îngroape, }i s@ caute
pre cei ce r@m@sease pre fa]a p@mântului, ca s@ o cur@]e; }i dup@ }eapte luni vor înceape
a c@uta.
15. {i vor încungiura str@b@tând p@mântul. {i deac@ vor vedea gur@ de om, vor râdica
lâng@ ea stâlp, pân@ când îl vor îngropa îngrop@torii, în „Valea mul]imii Gog”.
16. Iar@ numele cet@]ii, Amona, }i vor cur@]i p@mântul’».
17. Tu, dar@, fiiul omului, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Zi a tot zbur@toriul }i
tuturor paserilor }i tuturor fiar@lor câmpului: ‘Aduna]i-v@, gr@bi]i }i alerga]i de pretutindini
la junghiiarea Mea, carea eu jârtvesc voao, jârtv@ mare preste mun]ii lui Israil; s@ mânca]i
carne }i s@ be]i sânge.
18. C@rnurile celor tari ve]i mânca }i sângele c@peteniilor p@mântului ve]i bea: al berbecilor
}i al mieilor }i al ]apilor }i al taurilor }i al paserilor }i al tuturor celor grase.
19. {i ve]i mânca gr@simea întru sa]iu }i ve] bea sânge spre be]ie din junghiiarea carea
Eu voiu jirtvi voao;
20. {i v@ ve]i s@tura, la masa Mea, de cal }i de c@l@ra} mare }i de to]i b@rba]ii osta}i,
zice Domnul Dumnezeu.
21. {i voiu pune slava Mea între limbi. {i vor vedea toate limbile judecata Mea, carea
62r
am f@cut, || }i mâna Mea, carea am pus preste ei.
22. {i va }ti casa lui Israil c@ Eu, Domnul, Dumnezeul lor, din zioa aceaea }i apoi.
23. {i vor cunoa}te limbile c@ întru nedreptatea sa s-au prins casa lui Israil, pentru c@
M-au p@r@sit, }i am ascuns fa]a Mea de c@tr@ dân}ii; }i i-am dat în mânile vr@jma}ilor }i
au c@zut de sabie to]i.
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24. Dup@ necur@]iia lor }i nelegiuirea le-am f@cut lor, }i am ascuns fa]a Mea de c@tr@ dân}ii’.
25. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Acum voiu întoarce robiia lui
Iacov }i voiu milui toat@ casa lui Israil; }i voiu lua râvn@ pentru numele Mieu cel sfânt.
26. {i vor purta ru}inea sa }i toat@ nelegiuirea cu carea au nelegiuit împrotiva Mea, c@
vor l@cui în p@mântul s@u cutezând, de nimene înfrico}indu-s@.
27. {i-i voiu întoarce din noroade }i-i voiu aduna de prin locurile nepriiatinilor s@i; }i
M@ voiu prosl@vi întru dân}ii, în ochii a multor neamuri.
28. *{i vor }ti c@ Eu, Domnul Dumnezeul lor, pentru c@ i-am mutat între neamuri }i i-am *Sus 26, 23.
adunat la p@mântul s@u }i n-am l@sat pre nice unul dintre ei acolo.
29. {i nu voiu ascunde mai mult fa]a Mea de c@tr@ dân}ii, pentru c@ am v@rsat Duhul
Mieu preste toat@ casa lui Israil», zice Domnul Dumnezeu”.
Cap 40
Prorocului s@ arat@ viitoarea cet@]ii întemeiare, cu m@sur@ în lung, lat }i înalt a fie}tec@riia cas@,
por]i, c@m@ri, a fea]elor de cas@, fere}tilor, pridvoar@lor, culcu}elor }i a treaptelor }i m@surarea
a patru mease spre jirtvuire; }i iar@}i vistieria cânt@re]ilor }i a preo]ilor, }i
pridvoar@le bisearicii. |

62v

63r

1.

n anul mut@rii noastre al doaozeaci }i cincilea, în începutul anului, în a zeacea a
lunii, în anul al patrusprezeacelea, dup@ ce s-au b@tut cetatea, întru aceasta zi au
fost preste mine mâna Domnului }i m-au adus acolo.
2. Întru vedeniile lui Dumnezeu m-au adus la p@mântul lui Israil }i m-au slobozit preste
munte înalt foarte, preste carele era ca zidirea cet@]ii întoars@ spre austru.
3. {i m-au dus acolo. {i iat@ un om, a c@ruia fa]@ era ca fa]a aramei, }i fune de in în
mâna lui, }i trestie de m@sur@ în mâna lui; }i sta în poart@.
4. {i au gr@it c@tr@ mine omul acela: „Fiiul omului, vezi cu ochii t@i, }i cu urechile tale
auzi }i pune inima ta spre toate care voiu ar@ta ]ie, c@ci ca s@ se areate ]ie te-ai adus aici;
vestea}te toate carele tu vezi casii lui Israil”.
5. {i iat@, zidu din afar@ împrejurul casii pretutindini, }i în mâna omului trestiia m@surii
de }ase co]i }i o palm@; }i au m@surat l@]imea zidirii cu o trestie, }i în@l]imea cu o trestie.
6. {i au venit la poarta carea privea spre uli]a cea despre r@s@rit }i s-au suit pre treaptele
ei. {i au m@surat pragul por]ii cu o trestie latul, adec@ un prag cu o trestie în l@]ime,
7. {i c@mara cu o trestie în lungime }i cu o trestie în lat; }i între c@m@ri, cinci co]i;
8. {i pragul por]ii lâng@ pridvorul por]ii dinl@untru, cu o trestie.
9. {i au m@surat pridvorul por]ii de opt co]i, }i fruntea lui de doi co]i; iar@ pridvorul por]ii
era dinl@untru.
10. Iar@ c@m@rile por]ii spre uli]a cea c@tr@ r@s@rit, trei dincoace }i trei dincolea: m@sura
una a tustreale, }i m@sura una a fruntelor, de-amândoao p@r]ile.
11. {i au m@surat piatra pragului por]ii, de zea|| ce co]i; }i lungimea por]ii, de
triispr@zeace co]i:
12. {i marginea înaintea c@m@rilor, de un cot; }i un cot sfâr}itul de-amândoao p@r]ile,
iar@ c@m@rile era de }ase co]i, dincoace }i dincolea.
13. {i au m@surat poarta de la acoperi}ul c@m@rii pân@ la acoperi}ul ei, l@]ime de doaozeci
}i cinci de co]i: u}e în prejma u}ii.
14. {i au f@cut frun]ile prin co]i }asezeci, }i la fruntea pridvorului por]ii, pretutindini
prinprejur;
15. {i înaintea fea]ii por]ii carea ajunge pân@ la fa]a târna]ului por]ii dinlontru, de co]i
cinzeci;
16. {i fere}ti strâmbe în c@m@ri }i în frun]ile lor, care era înlontrul por]ii pretutindini
prinprejur; }i aseaminea era }i în târna]ele fere}tii prinprejur dinlontru; }i dinnaintea
frun]ilor, zugr@virea finicilor.
17. {i m-au dus la curtea din afar@ }i, iat@, vistieriile }i podealele a}ternute cu pietri în
curte, prinprejur: treizeci de vistierii împrejurul podirii.
18. {i podirea în fruntea por]ilor, dup@ lungimea por]ilor, era din jos.
19. {i au m@surat l@]imea de la fa]a por]ii din jos, pân@ la fruntea târna]ului dinl@untru
din afar@, co]i o sut@ spre r@s@rit }i spre crive]u.
20. {i poarta carea privea}te spre uli]a crive]ului cur]ii din afar@, o au m@surat }i în
lungime }i în l@]ime.
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21. {i c@m@rile ei, trei dincoace, trii dincolea; }i fruntea ei }i târna]ul ei p@ m@sura por]ii
dintâi, de co]i cinzeci lungimea ei, }i l@]imea de co]i doaozeci }i cinci.
22. Iar@ fere}tile ei }i târna]ul }i ciopliturile, dup@ m@sura por]ii carea privea}te spre
r@s@rit; }i de }apte treapte era suirea ei, }i târna]e înaintea ei. |
23. {i poarta cur]ii dinlontru, în preajma por]ii crive]ului }i a r@s@ritului; }i au m@surat 63v
de la poart@ pân@ la poart@ o sut@ de co]i.
24. {i m-au scos la uli]a austrului, }i iat@ poarta carea privea spre austru; }i au m@surat
fruntea ei }i pridvorul ei dup@ m@surile din sus.
25. {i fere}tile ei }i pridvoarele prinprejur, ca }i fere}tile cealeaalalte: de co]i cinzeaci în
lungime, }i în l@]ime de co]i doaozeci }i cinci.
26. {i prin }eapte treapte s@ suia la ea; }i pridvorul înaintea u}ii ei, }i finici scobi]i era,
unul dincoace }i altul dincolo, în fruntea ei.
27. {i poarta cur]ii dinlontru, în uli]a de c@tr@ austru; }i au m@surat de la poart@ pân@
la poart@, în uli]a de c@tr@ austru, co]i o sut@.
28. {i m-au b@gat în curtea dinl@untru, la poarta de c@tr@ austru, }i au m@surat poarta
dup@ m@surile din sus.
29. C@mara ei }i fruntea ei }i pridvorul ei, cu acealea}i m@suri; }i fere}tile ei }i pridvorul
ei prinprejur, lunjimea de co]i cinzeaci, }i l@]imea de co]i doaozeci }i cinci.
30. {i pridvorul prinprejur în lungime de co]i doaozeci }i cinci, }i în l@]ime de cinci co]i.
31. {i pridvorul ei la curtea din afar@, }i finicii ei în frunte; }i opt treapte era, prin carele
s@ suia la ea.
32. {i m-au b@gat în curtea dinl@untru prin uli]a despre r@s@rit; }i au m@surat poarta dup@
m@surile din sus.
33. C@mara ei }i fruntea ei }i pridvorul ei, ca din sus; }i fere}tile ei }i pridvoar@le ei
prinprejur, în lungime de cinzeci de co]i, }i în l@]ime de co]i doaozeci }i cinci.
34. {i pridvorul ei, adec@ a por]ii ceii din afar@; || }i finici scobi]i, în fruntea ei, dincoace 64r
}i dincolo, }i prin opt treapte sui}ul ei.
35. {i m-au dus la poarta ce privea}te spre crive]u }i au m@surat dup@ m@surile ceale
din sus.
36. C@mara ei }i fruntea ei }i pridvorul ei }i fere}tile ei prinprejur, în lungime de co]i
cinzeci, }i în l@]ime de co]i doaozeci }i cinci.
37. {i pridvorul ei privea spre curtea din afar@; }i scobitura finicilor, în fruntea ei, dincoace
}i dincolo; }i prin opt treapte sui}ul ei.
38. {i prin fie}tecarea vistierie, u}e în frun]ile por]ilor; acolo sp@la arderea de tot.
39. {i în pridvorul por]ii, doao mease dincoace }i doao mease dincolo, ca s@ se jârthuiasc@
pre eale arderea de tot, }i pentru p@cat, }i pentru gre}al@.
40. {i la coastele din afar@, ce s@ suia la u}a por]ii carea mearge spre crive]u, doao
mease, }i de ceealalt@ parte, dinnaintea pridvorului por]ii, doao mease.
41. Patru mease dincoace }i patru mease dincolo; prin coastele por]ii opt mease era,
pre carele jirtvea.
42. Iar@ patru mease spre ardere de tot, }i pietri în patru dungi f@cute, în lungime de
un cot }i jum@tate, }i în l@]ime de un cot }i jum@tate, }i înalte de un cot, pre care s@ puie
vas@le întru carele s@ jirtvea}te arderea-de-tot }i junghierea.
43. {i usnele lor de o palm@, r@v@rsate dinl@untru prinprejur, iar@ p@ mease c@rnurile
aducerii-înainte.
44. {i afar@ de poarta cea dinl@untru, vistieriile cânt@re]ilor în curtea cea dinl@untru,
carea era în coastea por]ii ce privea}te spre crive]u; }i fea]ele lor în prejma uli]ii despre
austru, una din coastele por]ii despre r@s@rit, carea privea la uli]a crive]ului. |
45. {i au zis c@tr@ mine: „Aceasta e vistieriia carea privea}te spre uli]a cea de-amiiaz@zi; 64v
a preo]ilor va fi, carii str@juiesc în pazele bisearecii;
46. Iar@ visteriia carea privea}te spre uli]a crive]ului a preo]ilor va fi, carii str@juiesc la
slujba jirtvelnicului. Ace}tia sânt fiii lui Sadoc, carii s@ apropie din fiii Levi c@tr@ Domnul,
s@-i slujasc@”.
47. {i au m@surat curtea lung@ de co]i o sut@ }i lat@ de co]i o sut@ în patru unghiuri, }i
oltariul înaintea fe]ii bisearicii.
48. {i m-au dus în pridvorul bisearicii }i au m@surat pridvorul, cinci co]i dincoace }i cinci
co]i dincolo, }i latul por]ii de trii co]i dincoace }i de trei co]i dincolo.
49. Iar@ lungimea pridvorului de co]i doaozeci, }i l@]imea co]i unspr@zeace; }i prin opt
treapte s@ suia la ea. {i stâlp era în frun]i: unul dincoace }i altul dincolo.
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Rânduiala zidirii bisearicii dup@ fie}tecarea parte.

1.

65r

65v

i m-au dus în bisearic@ }i au m@surat frun]ile: în l@]ime }ase co]i dincoace }i
}ase co]i dincolo, l@]imea cortului.
2.
{i l@]imea por]ii de zeace co]i era; }i coastele por]ii, cinci co]i dincoace
}i cinci co]i dincolo. {i au m@surat lungimea ei de co]i patruzeci, }i l@]imea de co]i
doaozeci.
3. {i, întrând înl@untru, au m@surat fruntea por]ii, doi co]i; }i poarta de }ase co]i, }i latul
por]ii de }eapte co]i.
4. {i au m@surat lungimea ei de doaozeaci de co]i, }i l@]imea ei de co]i doaozeaci,
înaintea fea]ii bisearicii, }i au zis c@tr@ mine: „Aceasta e sfânta sfintelor”. ||
5. {i au m@surat p@reatele casii de }ase co]i, }i l@]imea coastelor de patru co]i pretutindini
împrejurul c@sii.
6. Iar@ coastele, coast@ c@tr@ coast@, de doao ori treizeci }i trei. {i era înalte, care
întra prin p@reatele c@sii, în coaste prinprejur, s@ s@ ]ie }i s@ nu ating@ p@reatele
bisearicii.
7. {i uli]@ era în r@tund, suindu-s@ sus prin cig@, }i în trepezarea bisearicii aducerea
prinprejur. Pentru aceaea mai lat@ era bisearica în ceale din sus; }i a}a din ceale din jos
s@ suia la ceale din sus, în mijloc.
8. {i am v@zut în cas@ n@l]ime prinprejur, întemeiate coastele la m@sura unii trestii de
}ase co]i de loc.
9. {i l@]imea prin p@reatele coastei din afar@, de cinci co]i; }i era cas@ dinl@untru, în
coastele casii.
10. {i între vistierii l@]ime de co]i doaozeci, împrejurul casii, pretutindini.
11. {i u}a coastei spre rug@ciune: o u}e spre uli]a crive]ului, }i alt@ u}e spre uli]a austrului;
}i l@]imea locului la rug@ciune, de cinci co]i prinprejur.
12. {i zidirea, ce era usebit@ }i întoars@ spre uli]a ce privea}te la mare, de lat@ co]i
}eaptezeaci. Iar@ p@reatele zidirii, de cinci co]i lat prinprejur, }i lungimea ei de co]i
noaozeaci.
13. {i au m@surat lungimea c@sii, de co]i o sut@, }i care era usebit@ zidirea }i p@re]ii ei,
lung@ de co]i o sut@:
14. Iar@ l@]imea dinnaintea fea]ii casii }i a ceii usebite spre r@s@rit, de co]i o sut@.
15. {i au m@surat lungimea zidirii în prejma fea]ii ceii usebite din dos: ceale r@mase de
amândoao p@r]ile, de co]i o sut@, }i bisearica dinl@untru }i t@rna]ele cur]ii.
16. Podirile }i fere}tile ceale strâmbe }i ceale mrejuite prinprejur, prin trii p@r]i, în prejma
fie}tec@ruia prag }i a}ternutului cu lemn | prinpregiur, iar@ p@mântul pân@ la fere}ti, }i
fere}tile închise preste u}i.
17. {i pân@ la casa cea dinl@untru }i din afar@ prin tot p@reatele prinprejur, dinl@untru
}i din afar@, la m@sur@.
18. {i ceale de mea}teri f@cute, hieruvimi }i finici; }i finicul între hieruvimi }i hieruvim,
}i doao fea]e avea hieruvimul.
19. Fa]@ de om lâng@ finic, din ceasta parte, }i fa]@ de leu lâng@ finic, de ceea parte,
s@pat@ prin toat@ casa împrejur.
20. De la p@mânt pân@ deasupra por]ii, hieruvimi }i finici scobi]i era în p@reatele
bisearicii.
21. Pragul în patru unghiuri, }i fa]a jertvelnicului, vedeare în prejma vederii
22. Oltarului celui de lemn, n@l]ime de trii co]i, }i lungimea lui de doi co]i; }i cornurile
lui }i lungimea lui }i p@re]ii lui de lemn. {i au gr@it c@tr@ mine: „Aceasta e masa înaintea
Domnului”.
23. {i doao u}i era în bisearic@ }i în jirtvelnic.
24. {i în doao u}i dintr-amândoao p@r]ile c@te doao u}i]e era, carele s@ încle}ta între
sâne}i, c@ doao u}i era de-amândoao p@r]ile u}ilor.
25. {i era scobi]i în u}ile bisearicii hieruvimi, }i ciopli]i finicii, precum }i în p@re]i
era s@pa]i. Pentru aceaea, }i mai groase era leamnele în fruntea pridvorului din
afar@.
26. Preste carele fere}ti strâmbe }i as@m@narea finicilor dincoace }i dincolo, în umerele
pridvorului, dup@ coastele c@sii }i l@]imea p@re]ilor.
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Cap 42
Despre vistierii }i cealeaalalte care sânt de slujba sfintelor a s@ zidi.

1.

i m-au scos la curtea cea din afar@, pre calea ce duce c@tr@ crive]u, }i m-au
b@gat în vistieriia carea era în prejma zidirii ceii usebite, || }i în prejma casii 66r
ce s@ întorcea spre crive]u.
2. În fa]@, de lung@ co]i o sut@ a u}ii despre crive]u, }i de lat@ cincizeaci de co]i.
3. În prejma a doaozeci de co]i a cur]ii dinl@untru }i în prejma podirii cu pietri a}ternute
a cur]ii dinafar@, unde era târna]u împreunate cu întreit târna]u.
4. {i dinnaintea vistieriilor prinblare lat@ de zeace co]i, la ceale dinl@untru privind c@lii
de un cot, }i u}ile lor spre crive]u,
5. Unde era vistieriile în ceale mai din sus, mai smearine, c@ sprijinea târna]ele care
dintr-însele s@ râdica din ceale din jos }i din ceale din mijlocul zidirii.
6. C@ de trei podituri era }i nu avea stâlpi precum era stâlpii cur]ilor; pentru aceaea s@
râdica din ceale din jos }i din ceale din mijloc de la p@mânt, co]i cinzeci.
7. {i z@breaoa din afar@ dup@ vistierii, carea era în calea cur]ii ceii din afar@, dinnaintea
vistieriii, lungimea ei de co]i cinzeci.
8. C@ lungimea vistieriilor era a cur]ii din afar@, de co]i cinzeci, }i lungimea dinnaintea
fea]ii bisearicii, de co]i o sut@.
9. {i era supt vistieriile aceastea întrare despre r@s@rit, a celor ce întra într-însele din
curtea cea din afar@,
10. În l@]imea z@brealii cur]ii carea era în prejma uli]ii despre r@s@rit, în fa]a zidirii ceii
usebite, }i era dinnaintea zidirii vistieriile.
11. {i uli]a înaintea fea]ii lor, dup@ as@m@narea vistieriilor carea era în uli]a crive]ului;
dup@ lungimea lor, a}a }i l@]imea lor }i toat@ întrarea lor }i as@m@n@rile }i u}ile lor.
12. Dup@ u}ile vistieriilor carea era în uli]a ce privea}te spre amiaz@zi, u}e în capul | uli]ii; 66v
carea uli]@ era în prejma pridvorului celui usebit celor ce într@ prin uli]a cea despre r@s@rit.
13. {i au zis c@tr@ mine: „Vistieriile crive]ului }i vistieriile austrului, care sânt în prejma
zidirii ceii usebite, aceastea sânt vistierii sfinte, întru carele mânc@ preo]ii c arii s@ apropie
c@tr@ Domnul în sfânta sfintelor. Acolo vor pune sfintele sfin]ilor }i aducere pentru p@cate
}i pentru gre}al@; c@ loc sfânt iaste.
14. Iar@ când vor întra preo]ii, nu vor ie}i din ceale sfinte în curtea cea din afar@; }i acolo
vor pune vejmintele sale, întru carele slujesc, c@ sfinte sânt; }i s@ vor îmbr@ca cu alte
vejminte, }i a}a vor purceade c@tr@ norod”.
15. {i deac@ au plinit m@surile casii dinl@untru, m-au scos prin calea por]ii carea duce
la uli]a despre r@s@rit }i o au m@surat pretutindini prinprejur.
16. {i o au m@surat în prejma vântului despre r@s@rit cu trestia m@surii, trestii cinci sute
în trestiia m@surii prinprejur.
17. {i au m@surat în prejma vântului de c@tr@ crive]u, trestii cinci sute în trestiia m@surii
prinprejur.
18. {i spre vântul austrului au m@surat cinci sute de trestii, în trestiia m@surii prinprejur.
19. {i spre vântul apusului au m@surat cinci sute de trestii, în trestiia m@surii; prin patru
vânturi au m@surat zidul ei, pretutindini prinprejur, lungimea de co]i cinci sute }i l@]imea
de co]i cinci sute, împ@r]ind între jirtvealnic }i între locul ob}tii.
Cap 43
Slava Domnului ar@tându-s@, aude prorocul cum c@ fiii lui Israil nu vor mai pâng@ri numele
Domnului, }i care sânt m@surile oltariului }i jârtvele, a-l cur@]i în }apte zile. ||

67r
i m -au dus la poarta ce privea spre uli]a r@s@ritului.
{i, iat@, slava Dumnezeului lui Israil întra prin uli]a r@s@ritului; }i glas era ei ca
glasul de ape multe, }i p@mântul sclipea de m@rimea ei.
3. *{i am v@zut vedeare dup@ fa]a ce v@zusem când au venit s@ piarz@ cetatea, }i fa]a
*Sus 9,1.
Sus 1,1. dup@ vedearea carea v@zusem lâng@ râul Hovar; }i am c@zut pre fa]a mea.
4. {i m@rimea Domnului au întrat în bisearic@ prin calea por]ii carea privea spre r@s@rit.
5. {i m-au râdicat Duhul }i m-au dus la curtea cea dinl@untru; }i, iat@, plin@ era de slava
Domnului casa.
1.
2.
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6. {i am auzit vorbind c@tr@ mine din cas@; }i omul care sta lâng@ mine
7. Au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, locul scaunului Mieu }i locul urmelor picioarelor Meale,
acolo l@cuiesc în mijlocul fiilor lui Israil în veac. {i nu va mai pâng@ri casa lui Israil numele Mieu
cel sfânt, aceia }i împ@ra]ii lor întru curviile sale }i în c@derile împ@ra]ilor s@i }i în ceale înalte,
8. Cei ce au f@cut pragul s@u lâng@ pragul Mieu }i u}oarele sale lâng@ u}oarele Meale;
}i zid era între Mine }i între dân}ii. {i au pâng@rit numele Mieu cel sfânt întru ur@ciunile
care au f@cut; pentru carea i-am mistuit întru mâniia Mea.
9. Acum, dar@, leapede departe curviia sa }i c@derile împ@ra]ilor s@i de la Mine }i voiu
l@cui în mijlocul lor pururea.
10. Iar@ tu, fiiul omului, arat@ casii lui Israil bisearica; }i s@ se ru}ineaze de nedrept@]ile
sale, }i s@ m@sur@ ziditura.
11. {i s@ se ru}ineaze din toate care au f@cut chipul casii }i ie}irea zidirii ei }i întrarea }i
toat@ îns@mnarea ei }i toate ceale poruncite ale ei; }i toate legile ei le arat@ lor, }i vei scrii
în ochii lor ca s@ p@zasc@ toate îns@mn@rile ei }i poruncile ei, }i s@ le fac@. |
12. Aceasta e leagea casii în vârful muntelui: tot hotarul ei prinprejur sfântul sfin]ilor iaste:
aceasta e, dar@, leagea casii”.
13. Iar@ aceastea m@suri ale oltariului, în cot adev@rat, care avea un cot }i-o palm@; în
sinul lui era un cot, }i un cot în l@]ime, }i marginea lui pân@ la usna lui }i prinprejur o palm@.
{i aceasta era groapa oltariului.
14. {i din sânul p@mântului pân@ la groapa cea mai de pre urm@ doi co]i, }i l@]imea de
un cot; }i de la groapa cea mai mic@ pân@ la groapa cea mai mare patru co]i, }i l@]imea
de un cot.
15. Iar@ însu}i Ariil de patru co]i; }i de la Ariil pân@ sus, coarne patru.
16. {i Ariil de doispr@zeace co]i în lungime, prin doispr@zeace co]i de l@]ime; în patru
unghiuri, cu aseaminea coastei.
17. {i gropila de patruspr@zeace co]i lung@, lat@ de patrusprezeace co]i, în patru unghiurile
ei; }i cununa prinprejurul ei de un jum@tate de cot, }i sinul ei de un cot prinprejur, iar@
treaptele ei întoarse spre r@s@rit.
18. {i au zis c@tr@ mine: „Fiiul omului, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Aceastea sânt legile
jirtvealnicului, ori în ce zi s@ va zidi; s@ s@ aduc@ preste el ardere de tot }i s@ se toarne sângele.
19. {i vei da preo]ilor }i levi]ilor carii sânt din s@mân]a lui Sadoc, cei ce s@ apropie de
Mine – zice Domnul Dumnezeu – s@-Mi aduc@ un vi]el din ciurd@, pentru p@cat.
20. {i luund din sângele lui, vei pune preste patru cornurile lui }i preste patru unghiurile
gropilii }i preste cunun@ împrejur; }i-l vei cur@]i }i-l vei sfin]i. ||
21. {i vei lua vi]elul care va fi adus pentru p@cat }i-l vei arde într- un loc al casii usebit,
afar@ de jirtvealnic.
22. {i în zioa a doao vei aduce un ]ap din capre neîntinat, pentru p@cat; }i vor cur@]i
oltariul, precum l-au cur@]it cu vi]elul.
23. {i deac@ vei g@ti a-l cur@]i, vei aduce un vi]el din ciurd@ neîntinat }i un areate din
turm@ neîntinat.
24. {i vei aduce înaintea Domnului; }i vor pune preo]ii preste el sare }i vor aduce ardere
Domnului.
25. În }apte zile vei face ]apul pentru p@cat, în toate zile; }i vi]elul din ciurd@ }i areatele
din dobitoace neîntina]i îi vor aduce.
26. În }eapte zile vor }tearge oltariul }i-l vor cur@]i }i vor împlea mâna lui.
27. Iar@ plinindu-s@ zilele, în zioa a opta }i dup@ aceaea vor face preo]ii pre oltariu arderile
voastre }i ceale ce aduc pentru pace; }i M@ voi îmblânzi preste voi», zice Domnul Dumnezeu”.
Cap 44
Po arta jârtvelnicului încuiat@, prin carea sângur Dumnezeul într@. Cei net@ia]i împrejur cu
trupul }i cu inima nu vor întra în jârtvealnic, nici levi]ii, cei ce au urmat dup@ idoli; ci ace}tia
slujitorii casii vor fi, iar@ fiii lui Sadoc, preo]ii, vor întra, }i acestora legile s@ pun.

1.

68v

i m-au întors la calea por]ii jirtvealnicului din afar@, cea despre r@s@rit; }i era
încuiat@.
2.
{i au zis Domnul c@tr@ mine: „Poarta aceasta încuiat@ va fi }i nu s@ va de}chide
| }i om nu va întra printr-însa, c@ci c@ Domnul Dumnezeul lui Israil au întrat printr-însa }i
va fi închis@.
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3. C@petenii, însu}i c@peteniia va }edea într-însa s@ mânce pâine înaintea Domnului; prin
calea por]ii pridvorului va întra }i prin calea ei va ie}i”.
4. {i m-au adus prin calea por]ii crive]ului, în prejma casii; }i am v@zut }i, iat@, s -au
umplut de slava Domnului casa Domnului, }i am c@zut pre fa]a mea.
5. {i au zis c@tr@ mine Domnul: „Fiiul omului, pune inima ta }i vezi cu ochii t@i, }i cu
urechile tale auzi toate ceale ce Eu gr@iesc c@tr@ tine despre toate ]eremoniile casii
Domnului }i despre toate legile Lui; }i vei pune inima ta în c@ile bisearicii, prin toate
ie}irile jirtvealnicului.
6. {i vei zice c@tr@ ceaea ce m@ înt@rât@, casa lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
‘Ajung@-v@ toate nelegiuirile voastre, casa lui Israil,
7. Pentru c@ aduce]i fii streini, net@ia]i împrejur cu inima }i net@ia]i împrejur cu trupul,
ca s@ fie în jirtvealnicul Mieu }i s@ pâng@reasc@ casa Mea; }i aduce]i pânile Meale }i
gr@simea }i sângele }i dezlega]i leg@tura Mea întru toate nelegiuirile voastre.
8. {i n-a]i ]inut poruncile jertvealnicului Mieu }i a]i pus slujitori slujbelor Meale în
jirtvealnicul Mieu, voao în}iv@’.
9. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Tot cel de alt neam, net@iat împrejur cu inima,
net@iat împrejur cu trupul, nu va întra în jirtvealnicul Mieu, tot fiiul strein care iaste în
mijlocul fiilor Israil.
10. Ci }i levi]ii carii s-au dep@rtat de la Mine în r@t@cirea fiilor Israil }i au r@t@cit de la
Mine dup@ idolii s@i }i au purtat nedreptatea sa,
11. Vor fi în jirtvealnicul Mieu ]ircovnici }i portari por]iilor casii }i slujitorii casii. Aceia
vor ucide arderile de tot }i junghierile norodului, }i ei vor sta în prejma lor ca s@ le
slujasc@. ||
12. Pentru c@ le-au slujit înaintea idolilor s@i }i s -au f@cut casii lui Israil spre sminteala 69r
nedrept@]ii, pentru aceaea am râdicat mâna mea preste ei – zice Domnul Dumnezeu – }i
vor purta nedreptatea sa,
13. {i nu s@ vor apropiia de Mine s@-Mi slujasc@ cu preo]i ia, nici s@ vor apropiia la tot
jirtvealnicul Mieu, dup@ sfintele sfintelor, ci vor purta ru}inea sa }i nelegiuirile sale care
au f@cut.
14. {i-i voiu da portari casii întru toat@ slujba ei }i întru toate care s@ vor face într -însa.
15. Iar@ preo]ii }i levi]ii, fiii lui Sadoc, carii au p@zit ]eremoniile jertvealnicului Mieu când
au r@t@cit fiii lui Israil de la Mine, aceia s@ vor apropiia c@tr@ Mine s@ M@ slujasc@ }i vor
sta înaintea Mea s@-M aduc@ gr@sime }i sânge, zice Domnul Dumnezeu.
16. Aceia vor întra în jirtvealnicul Mieu }i aceia s@ vor apropiia c@tr@ masa Mea s@-Mi
slujasc@ }i s@ p@zasc@ ]eremoniile Meale.
17. {i deac@ vor întra prin por]iile cur]ii dinlontru, cu vejminte de in s@ vor îmbr@ca, nici
s@ va pune pre dân}ii ceva de lân@ când slujesc în por]ile cur]ii }i dinl@untru.
18. Titii de in vor fi în capetele lor, }i rotii de in vor fi în coapsele lor, }i nu s@ vor încinge
întru sudoare.
19. {i când vor ie}i în curtea cea din afar@, la norod, s@ vor dezbr@ca de vejmintele sale
în care au slujit }i le vor pune în vistieriia jirtvealnicului }i s@ vor îmbr@ca cu alte vejminte,
}i nu vor sfin]i norodul în vejmintele sale.
20. Iar@ capul s@u nu vor rade, nici tic@ vor ]inea, ci tunzind vor tunde capetele sale.
21. {i vin nu va bea tot preotul când va întra în curte dinlontru.
22. *{i v@duv@ }i l@sat@ nu-} vor lua muiere, ci vergure din s@mân]a casii lui Israil, ci }i
*Preo]ie 21, 14.
v@duv@ carea va fi v@duv@ de preot vor lua. |
23. {i pre norodul Mieu vor înv@]a ce iaste între cel sfânt }i între cel pâng@rit, }i între 69v
cel curat }i necurat vor ar@ta lor.
24. {i când va fi prigonire vor sta în judec@]ile Meale }i vor judeca legile Meale, }i
poruncile Meale întru toate praznicele Meale vor ]inea }i sâmbetele Meale vor sfin]i.
25. {i la om mort nu vor întra, ca s@ nu s@ pâng@reasc@, f@r@ numai la tat@ }i la mum@
}i la fiiu }i la fat@ }i la frate }i la sor care alt b@rbat n-au avut, întru carii s@ vor spurca.
26. {i dup@ ce s@ va cur@]i, }eapte zile i s@ vor num@ra.
27. {i în zioa într@rii sale în jirtvealnic la curte dinl@untru s@-M slujasc@ în jirtvealnic, vor
aduce pentru p@catul s@u, zice Domnul Dumnezeu.
28. *{i nu va fi lor mo}tenire, Eu sânt mo}tenirea lor; }i mo}ie nu le ve]i da în Israil, c@
*Numere 18, 20.
2 Leage 18, 1. Eu sânt mo}iia lor.
29. Junghiarea, }i pentru p@cat }i pentru gre}al@, aceaea vor mânca; }i toat@ f@g@duin]a
în Israil acelora va fi.
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30. *{i pârghele tuturor n@scu]ilor dintâi }i toate gust@rile din toate care s@ aduc a preo]ilor *Ie}ire 29.
vor fi; }i pârga bucatelor voastre le-]i da preotului, ca s@ dea blagoslovenie casii tale.
31. *Mort@ciunea }i ce-i prins de fiar@, de paseri }i de dobitoace nu vor mânca preo]ii. *Preo]. 22, 8.
Cap 45
La împ@r]irea p@mântului, usebindu-s@ Domnului pârghele, s-au îns@mnat preo]ilor o parte,
levi]ilor, cet@]ii }i c@peteniii; }i a s@ ]inea dreptatea în cumpene, în m@suri, în pârghe }i în jârtve, care
jârtve s@ aduc în zioa dintâi }i a }eaptea a lunii dintâi }i în praznicele Pa}tilor }i a Corturilor. ||

70r

70v

71r

1.

i când ve]i înceape a împ@r]i p@mântul cu sor]i, usebi]i pârghele Domnului,
ce e sfin]it din p@mânt în lungime mii doaozeci }i cinci }i în l@]ime zeace mii;
sfin]it va fi în tot hotarul lui prinprejur.
2. {i va fi, din toat@ partea, sfin]it cinci sute prin cinci sute, în patru p@r]i prinprejur }i
cinzeci de co]i în o}teazele lui prinprejur.
3. {i cu m@sura aceasta vei m@sura lungimea doaozeci }i cinci de mii }i l@]imea zeace
mii, }i într-însul va fi biseareca }i sfânta sfintelor.
4. Sfin]it din p@mânt va fi preo]ilor, slujitorilor jirtvealnicului, carii s@ apropie c@tr@ slujba
Domnului; }i va fi lor loc de case }i de jirtvealnicul sfin]eniii.
5. {i doaozeci }i cinci de mii lungimea }i zeace mii l@]imea vor fi levi]ilor carii slujesc
casii; aceia vor mo}teni doaozeci de vistierii.
6. {i mo}tenirea cet@]ii ve]i da cinci mii de lat@ }i de lung@ doaozeci }i cinci de mii, dup@
usebirea jirtvealnicului a toat@ casa lui Israil.
7. {i c@peteniii dincoace }i dincolo spre usebirea jirtvealnicului }i spre mo}iia cet@]ii, în
prejma fea]ii usebirii jirtvealnicului }i în prejma fea]ii mo}iii cet@]ii; de la coastele m@rii
pân@ la mare }i de la coastele r@s@ritului pân@ la r@s@rit, iar@ lungimea dup@ fie}tecarea
parte de la hotarul despre apus pân@ la hotarul despre r@s@rit.
8. Din p@mânt va fi lor mo}ie în Israil }i nu vor mai pr@da c@peteniile pre norodul Mieu,
ci p@mântul îl vor da casii lui Israil, dup@ neamurile lor’.
9. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Ajung@-v@ voao, c@peteniile lui Israil! Nedreptatea
}i r@pirile p@r@si]i-le, }i judecat@ }i dreptate face]i, usebi]i hotarele voastre de c@tr@ norodul
Mieu», zice Domnul Dumnezeu:.
10. «Cântariu drept }i mir]@ dreapt@ }i m@sur@ dreapt@ va fi voao.
11. Mir]a }i m@sura aseaminea }i de o m@sur@ vor fi, s@ cuprinz@ a zeacea parte de corivat
}i a | zeacea parte de coriefi; dup@ m@sura corii va fi dreapt@ cump@na lor.
12. *Iar@ siclul doaozeci de ovuli va avea; iar@ doaozeci de sicli }i doaozeci }i cinci de *Ie}ire 30, 13.
sicli o mna fac.
Preo]. 27, 25.
13. {i aceastea sânt pârghele care le ve]i lua: a }asa parte de efi dintr-un car de grâu }i Num. 3, 47.
a }asa parte de efi dintr-un car de orzu.
14. {i m@sura untului-de-lemn, un vatos de untdelemn a zeacea parte dintr-un cori iaste,
}i zeace vati un cori fac; c@ zeace vati umplu corul.
15. {i un areate din turm@ de doao sute }i din ceale ce hr@nea}te Israil, spre jirtv@ }i spre
ardere }i spre p@ciuiri }i spre cur@]ire pentre ei, zice Domnul Dumnezeu.
16. Tot norodul p@mântului va fi datoriu cu aceste pârghe c@peteniii în Israil.
17. {i preste c@petenie vor fi arderile de tot }i jârtva }i gust@rile, în praznice }i în luni
noao }i în sâmbete }i întru toate pr@znuirile casii lui Israil. Acela va face, pentru p@cat, jârtv@
}i ardere }i ceale de pace, spre cur@]ire pentru casa lui Israil’.
18. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘În luna dintâi, într-una a lunii, vei lua un vi]el
din ciurd@, neîntinat, }i vei cur@]i jertvealnicul.
19. {i va lua preotul din sângele care va fi pentru p@cat }i va pune în u}orii casii }i în
patru unghiurile groapii oltariului }i în u}orii por]ii cur]ii dinl@untru.
20. {i a}a vei face într-a }eaptea a lunii, pentru fie}tecarele care n-au }tiut }i cu gre}al@
s-au în}elat, }i vei cur@]i pentru cas@.
21. În luna dintâi, în zioa lunii a patraspr@zeacea, va fi voao praznicul Pa}tilor: }eapte
zile azime s@ vor mânca.
22. {i va face c@peteniia în zioa aceaea, pentru sine }i pentru tot norodul p@mântului,
un vi]el pentru p@cat.
23. {i în praznicul cel de }eapte zile va face ardere de tot Domnului, }apte vi]ei }i }apte
are]i neîn||tina]i, în toat@ zioa din }eapte zile, }i pentru p@cat un ]ap din capre, în toate zilele.
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24. {i jârtv@ de un efi lâng@ vi]el }i de un efi lâng@ areate va face; }i de untdelemn, un
hin prin fie}tecare efi.
25. În luna a }aptea, în zioa lunii a cinspr@zeacea, în praznic va face, precum mai sus
au zis, în }eapte zile, }i pentru p@cat }i pentru ardere }i în jârtv@ }i în untdelemn’.
Cap 46
Poarta numai sâmb@ta }i în lun@ noao a s@ de}chide, }i ce arderi într-aceastea zile va aduce
c@peteniia sau prin care poart@ el au norodul va întra în bisearic@ sau va ie}i; despre cea de
bun@voie }i de toate zilele arderea de tot a c@peteniii; despre darul aceluia fiilor au slugilor dat;
locurile în care preo]ii s@ fiarb@ jârtvele, }i slujitorii junghierile norodului.

1.

ceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Poarta cur]ii dinl@untru, carea privea}te
spre r@s@rit, va fi închis@ }as@ zile, în carele s@ lucr@; iar@ sâmb@ta s@ va
de}chide, ci }i în luni noao s@ va de}chide,
2. {i va întra c@petenia prin calea pridvorului por]ii din afar@ }i va sta în pragul por]ii,
}i vor face preo]ii arderea lui de tot }i p@ciuirile lui; }i s@ va închina spre pragul por]ii }i
va ie}i, iar@ poarta nu s@ va închide pân@ sara.
3. {i s@ va închina norodul p@mântului la u}a por]ii aceiia, }i în luni noao înaintea
Domnului.
4. Iar@ jârtva aceasta s@ va aduce c@peteniii Domnului în zioa sâmbetei, }ase miei
neîntina]i }i un areate neîntinat.
5. {i jârtv@ de un efi lâng@ un areate, iar@ în miei jârtva ce va da mâna lui; }i de untdelemn,
un hin prin fie}tecare efi.
6. Iar@ în zioa lunii noao, un vi]el din ciurd@ neîntinat; }i }ase miei }i berbeci neîntina]i
vor fi.
7. {i un efi lâng@ vi]el }i un efi lâng@ areate va | face jârtv@, iar@ de miei, precum va 71v
afla mâna lui; }i un hin de untdelemn lâng@ fie}tecarele efi.
8. {i când va vrea a întra c@peteniia, între prin calea pridvorului por]ii }i pre aceaea}i
cale ias@.
9. {i deac@ va întra norodul p@mântului înaintea Domnului, în praznice, care într@ prin
poarta crive]ului s@ se închine, ias@ prin calea por]ii despre amiaz@zi, iar@ care într@ prin
calea por]ii despre amiaz@zi ias@ prin calea por]ii crive]ului; nu s@ va întoarce prin calea
por]ii prin carea au întrat, ci din preajma ei va întra.
10. Iar@ c@peteniia, în mijlocul lor, cu cei ce într@ va întra }i cu cei ce ies va ie}i.
11. {i în târguri }i în praznice va fi jârtv@ de un efi lâng@ vi]el }i de un efi lâng@
areate; iar@ mieilor va fi jârtva precum va afla mâna lui; }i un hin de untdelemn prin
fie}tecare efi.
12. Iar@ când va face c@peteniia arderea cea de bun@voie sau ceale de pace de bun@vreare
Domnului, s@ va de}chide lui poarta carea privea}te spre r@s@rit }i va face arderea sa de tot
}i ceale de pace ale sale, precum s@ face în zioa sâmbetei; }i va ie}i }i s@ va închide poarta
dup@ ce va ie}i.
13. {i un miel aceluia}i an neîntinat va face ardere în toate zilele Domnului: pururea
diminea]a o va face.
14. {i va face jârtv@ preste ardere diminea]a a }asa parte de efi, }i din untdelemn a triia
parte de hin, s@ s@ meastece cu f@in@: jârtv@ Domnului legiuit@, de pururea }i veacinic@.
15. Face-va mielul }i jârtva }i untul-de-lemn diminea]a de deminea]@: jârtv@ veacinic@’.
16. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘De va da c@peteniia dare cuiva dintre fiii s@i,
mo}tenirea lui a fiilor s@i va fi; ca mo}tenirea o vor st@pâni.
17. Iar@ de va da diiat@ din mo}tenirea sa c@ruiva din slugile sale, va fi a lui pân@ la anul
72r
slobo||zirii }i s@ va întoarce la c@petenie, iar@ mo}tenirea lui fiilor lui va fi.
18. {i nu va lua c@peteniia din mo}tenirea norodului cu sila }i din mo}iia lor, ci din mo}iia sa
mo}tenire va da fiilor s@i, ca s@ nu s@ râsipeasc@ norodul Mieu fie}tecarele de la mo}iia sa’»”.
19. {i m-au dus prin întrarea carea era din coastele por]ii, în vistieriile jârtvealnicului,
c@tr@ preo]i, carea privea spre crive]u; }i era acolo locul plecat spre apus.
20. {i au zis c@tr@ mine: „Acesta e locul unde vor fierbe preo]ii pentru p@cat }i pentru
gre}al@; unde vor fierbe jârtva, s@ nu o scoat@ în curtea din afar@ }i s@ s@ sfin]easc@ norodul”.
21. {i m-au scos în curtea din afar@ }i m-au dus împregiur prin patru unghiurile cur]ii;
}i, iat@, o curti]@ în unghiul cur]ii, curti]@ fie}tecare prin unghiurile cur]ii.
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22. În patru unghiurile cur]ii rânduite curti]e, în lung de co]i patruzeaci, }i în lat de treizeci;
de o m@sur@ tuspatru era.
23. {i p@reate prinprejur, cuprinzind patru curti]e; }i buc@t@rii f@cute era supt târna]e
prinprejur.
24. {i au zis c@tr@ mine: „Aceasta e casa buc@t@riilor, în carea vor fiarbe slujitorii casii
Domnului junghierile norodului”.
Cap 47
Ape de supt pragul casii ie}ind }i în coasta bisearicii cea dreapt@ pogorându-s@, fac o
r@pegiune, prin carea apoi nu s@ poate treace }i vindec@ toate de care s@ va atinge,
având pe}ti }i pomi roditori. Hotarele p@mântului celui sfânt, care a doaospr@zeace
neamuri a lui Israil }i nimearnicilor trebuie s@ s@ împar]@.

72v

73r

1.

i m-au întors la poarta casii }i, iat@, ap@ ie}ea de supt pragul casii, spre r@s@rit,
c@ | fa]a casii privea spre r@s@rit, iar@ apele s@ pogoriia spre coasta bisearicii
cea dreapt@, spre amiaz@zi despre oltariu.
2. {i m-au scos prin calea por]ii crive]ului }i m-au întors spre calea por]ii din afar@, la
calea ce privea spre r@s@rit; }i, iat@, apele v@rsându-s@ din coasta dreapt@.
3. Când ie}ea un om spre r@s@rit, care avea fune în mâna sa, }i au m@surat o mie de
co]i; }i m-au dus prin ape pân@ în glezne.
4. {i iar@}i au m@surat o mie }i m-au trecut prin ape pân@ la genunche.
5. {i au m@surat o mie }i m-au trecut prin ap@ pân@ la coapse; }i au m@surat o mie,
r@pegiunea carea nu o am putut treace, c@ s@ umflase apele adâncului r@pegiunii, carea
nu s@ putea treace în vad.
6. {i au zis c@tr@ mine: „Adev@rat ai v@zut, fiiul omului!” {i m-au scos }i m-au întors la
]@rmurele repegiunii.
7. {i dac@ m-am întors, iat@, în ]ermurele repegiunii pomi mul]i foarte, de-amândoao
p@r]ile.
8. {i au zis c@tr@ mine: „Apele aceastea, care ies spre hâlmurile prundului despre r@s@rit
}i s@ pogor la }esurile pustii, vor întra în mare }i vor ie}i, }i s@ vor vindeca apele.
9. {i tot sufletul viu, care s@ târ@ia}te ori înc@tro va mearge r@pegiunea, va fi viu; }i vor
fi pe}ti mul]i destui dup@ ce vor veni acolo apele aceastea, }i s@ vor vindeca }i vor tr@i
toate la care va veni r@pegiunea.
10. {i vor sta preste eale pescari de la Engaddi pân@ la Engallim, usc@ciunea de n@voade
va fi; multe fealuri de pe}ti vor fi, ca pe}tii M@rii Mari }i de mul]ime foarte.
11. Iar@ în ]@rmurele ei }i în mocirle nu s@ vor vindeca, c@ spre s@r@tur@ s@ vor da.
12. {i preste r@pegiune va r@s@ri în râpele ei, de-amândoao p@r]ile, tot lemnul roditoriu.
Nu va c@dea || frunza dintr-însul }i nu va sc@dea rodul lui; prin fie}tecare luni va aduce
pârghele, c@ apele lui din jârtvealnic vor ie}i; }i vor fi rodurile lui spre mâncare }i frunzele
lui spre leac”.
13. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Acesta e hotarul în care ve]i st@pâni p@mântul
în doaospr@zeace neamuri ale lui Israil, c@ Iosif îndoit@ fune are.
14. {i-l ve]i st@pâni fie}tecarii aseaminea ca fratele s@u; preste care am râdicat mâna
Mea, s@-l dau p@rin]ilor vo}tri. {i v@ va c@dea p@mântul acesta spre mo}tenire.
15. Iar@ acesta e hotarul p@mântului spre partea de amiiaz@zi, de la Marea Mare, calea
Hethalonului, celor ce vin la Sedada:
16. Emath, Verotha, Savarim, carea iaste între hotarul Damascului, }i hotarul Emath,
casa Tihonului, carea iaste lâng@ hotarul Avran.
17. {i va fi hotarul de la mare pân@ la curtea Enon, hotarul Damascului, }i de la crive]u
pân@ la crive]u hotarul Emathului, partea despre amiaz@noapte.
18. Iar@ partea despre r@s@rit, din mijlocul lui Avran }i din mijlocul Damascului }i din
mijlocul Galaad }i din mijlocul p@mântului Israil, Iordanul hot@rând spre marea r@s@ritului,
m@sura-ve]i }i partea r@s@ritului.
19. Iar@ partea austrului de-amiaz@zi, de la Thamar pân@ la apele împrotivirii Cadis; }i
r@pegiunea pân@ la Marea Mare. {i aceasta e partea austrului despre amiaz@zi.
20. {i partea M@rii, Marea cea Mare în hotar prin drept, pân@ ce vii la Emath; aceasta
e partea m@rii.
21. {i v@ ve]i împ@r]i p@mântul acesta prin neamurile lui Israil;
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22. {i-l ve]i pune spre mo}tenire voao }i nimernicilor carii s@ vor apropiia c@tr@ voi, carii
| vor na}te fii în mijlocul vostru }i v@ vor fi ca ni}te mo}teani între fiii lui Israil; cu voi vor 73v
împ@r]i mo}iia în mijlocul neamurilor Israil.
23. Iar@ ori în care neam va fi nimearnicul, acolo îi ve]i da mo}ie”, zice Domnul.
Cap 48
Împ@r]irea p@mântului celui sfânt spre d oao@spr@zeace neamuri, unde s@ fie pârghele }i
jârtvealnicul. Locul preo]ilor }i al levi]ilor. M@sura cet@]ii în patru unghiuri, cu o}teazele.
Mo}iia c@peteniii }i doaospr@zeace por]i ale cet@]ii dup@ doaospr@zeace neamuri.

1.„

i aceastea numele neamurilor de la marginile crive]ului pân@ la calea
Hethalonului, mergând c@tr@ Emath, curtea lui Enan, hotarul Damascului spre
crive]u, lâng@ calea Emathului. {i va fi partea despre r@s@rit marea Dan, una.
2. Preste hotarul lui Dan, despre partea r@s@ritului pân@ la partea m@rii, Asir, una;
3. {i preste hotarul Asirului, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, Nethali, una.
4. {i preste hotarul Nethali, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, Manasie, una.
5. {i preste hotarul lui Manasie, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, Efrem ,una.
6. {i preste hotarul lui Efrem, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, Ruvin, una.
7. {i preste hotarul lui Ruvin, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, Iuda, una
8. {i preste hotarul Iudii, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea m@rii, vor fi pârghele
care le ve]i usebi, de mii doaozeci }i cinci în lat, }i în lung ca fie}tecare p@r]i de la partea
despre r@s@rit pân@ la partea m@rii; }i va fi jârtvealnicul în mijlocul ei.
9. Pârghele care le ve]i usebi Domnului: în lung, de mii || doaozeci }i cinci, }i în lat de 74r
zeace mii.
10. Iar@ aceastea vor fi pârghele jârtvealnicului preo]ilor: spre crive], în lung, de mii
doaozeci }i cinci, }i spre mare, în lat, zeace mii, ci }i spre r@s@rit, în lat zeace mii, }i spre
amiaz@zi, în lung, mii doaozeci }i cinci; }i va fi jârtvealnicul Domnului în mijlocul ei.
11. Preo]ilor jârtvealnicul va fi din fiii lui Sadoc, carii au p@zit ]eremoniile Meale }i n-au
r@t@cit când r@t@cea fiii lui Israil, precum au r@t@cit levi]ii.
12. {i le va fi pârghele din pârghele p@mântului, sfânta sfintelor, lâng@ hotarul levi]ilor.
13. Ci }i levi]ilor, aseaminea lâng@ marginile preo]ilor, în lung mii doaozeaci }i cinci, }i
în lat zeace mii. Toat@ lungimea de mii doaozeci }i cinci, }i l@]imea de zeace mii.
14. {i nu vor vinde dintr-însul, nici vor schimba, nici s@ vor treace pârghele p@mântului,
c@ sânt sfin]ite Domnului.
15. Iar@ cinci mii, ce prisosesc în lat prin doaozeci }i cinci de mii, de ob}te vor fi cet@]ii
spre l@cuire }i spre o}teaze; }i va fi cetatea în mijlocul ei.
16. {i aceastea m@surile ei: spre partea despre miaz@noapte cinci sute }i patru mii, }i
spre partea de amiaz@zi cinci sute }i patru mii, }i spre partea despre r@s@rit cinci sute }i
patru mii, }i spre partea de c@tr@ apus cinci sute }i patru mii.
17. {i vor fi o}teazele cet@]ii spre crive] doao sute cinzeci, }i spre amiaz@zi doao sute
cinz@ci, }i spre r@s@rit doao sute cinzeci, }i spre mare doao sute cinzeci.
18. Iar@ ce va r@mânea în lungime dup@ pârghele jârtvealnicului, zeace mii spre r@s@rit,
}i zeace mii spre apus, vor fi ca pârghele jârtvealnicului; }i vor fi rodurile lui spre pâni celor
ce slujesc cet@]ii.
74v
19. Iar@ cei ce slujesc cet@]ii vor lucra | din toate neamurile lui Israil.
20. Toate pârghele de mii doaozeci }i cinci, prin doaozeci }i cinci de mii, în patru unghiuri,
s@ vor usebi spre pârghele jârtvelnicului }i spre mo}iia cet@]ii.
21. Iar@ ce va mai r@mânea a c@peteniii va fi din toat@ partea pârghelor jârtvealnicului
}i a mo}iii cet@]ii din prejma pârghelor a doaozeci }i cinci de mii, pân@ la hotarul despre
r@s@rit; ci }i la mare, din prejma a doaozeci }i cinci de mii, pân@ la hotarul m@rii, aseaminea
în p@r]ile c@peteniii va fi; }i vor fi pârghele jârtvealnicului, }i jârtvealnicul bisearicii în
mijlocul lui.
22. Iar@ din mo}iia levi]ilor }i din mo}ia cet@]ii în mijlocul p@r]ilor c@peteniii, va fi între
hotarul Iudii }i între hotarul lui Veniamin, }i va fi al c@peteniii.
23. {i celoraalalte neamuri: de la partea despre r@s@rit pân@ la partea despre apus,
Veniamin, una.
24. {i în preajma hotarului Veniamin, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea despre
apus, Simion, una.
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25. {i preste hotarul lui Simion, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea despre apus,
Isahar, una.
26. {i preste hotarul lui Isahar, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea despre apus,
Zavolon, una.
27. {i preste hotarul lui Zavolon, de la partea despre r@s@rit pân@ la partea despre apus,
Gad, una.
28. {i preste hotarul lui Gad, c@tr@ partea despre austru la amiaz@zi; }i va fi marginea
din Thamar pân@ la apele împrotivirii Cadis, mo}tenire în prejma M@rii ceii Mari.
29. Acesta e p@mântul care îl ve]i trimite în soartea neamurilor Israil; }i aceastea, p@r]ile
lor, zice Domnul Dumnezeu.
30. {i acea}tea sânt ie}irile cet@]ii: de la partea despre miaz@noapte cincisute }i patru
mii vei m@sura. ||
31. {i por]ile cet@]ii din numele neamurilor Israil, por]i trei: despre miaz@noapte, poarta
Ruvim, una, poarta Iuda, una, poarta Levi, una.
32. {i spre partea de c@tr@ r@s@rit cinci sute }i patru mii }i por]i trei: poarta lui Iosif, una,
poarta lui Veniamin, una, }i poarta lui Dan, una.
33. {i spre partea despre amiaz@zi, cinci sute }i patru mii vei m@sura }i por]i trei: poarta
lui Simion, una, poarta Isahar, una, poarta Zavolon, una.
34. {i la partea despre apus, cinci sute }i patru mii, }i por]ile lor trei: poarta Gad, una,
poarta Asir, una, poarta Nethali, una.
35. Prinprejur, optspr@zeace mii }i numele cet@]ii, dintr-aceea zi, «Domnul acolo»”.
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apã: sg. ac. 4,11; 16,4, 9; 17,5; 19,10; 24,3; 34,18; rezum. cap.36;
36,25; 47,1, 5
apa: sg. nom./ac. 4,16, 17; 12,18, 19; 19,10
apelor: pl. gen. 26,12; 27,34; 31,14
apele: pl. nom./ac. 31,4; 32,14; 47,1, 2, 5, 8, 9, 12, 19
Apele: pl. ac., în s. propr. Apele Împrotivirii 47,19; 48,28
(a) APÃSA: v. I
apãsa: ind. imp. 3.sg. 22,29
APOI: adv.
apoi: rezum. cap.3; 39,22; rezum. cap.47
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi rezum. cap.21

aratã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.12; rezum. cap.16; 17,12;
rezum. cap.23; rezum. cap.24
aratã: imperativ 2.sg. 20,4; 43,10, 11
(M-)am arãtat : ind. pf.c. 1.sg. 20,5, 9
am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 20,11
vei arãt a: ind. viit.I. 2.sg. 22,3
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.34
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.40
voiu arãt a: ind. viit.I. 1.sg. 40,4
sã (se) areate: conj. pr ez. imper s. 40,4
vor arãta: ind. viit.I. 3.pl. 44,23
ARÃTARE: s.f. (Înv.) „semn (rãu) pr evestitor”
arãtare: sg. ac. 12,6
arãtarea: sg. nom. 12,11

(a) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.pl. 6,13
voi aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 20,47
am aprins: ind. pf.c. 1.sg. 20,48
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 22,20, 21
vor aprinde: ind. viit.I. 3.pl. 23,47; 39,9

ARC: s.n.
arcul: sg. nom./ac. 39,3, 9

APRINDERE: s.f.
aprinderii: sg. gen. 20,47
APRINS, -Ã: adj.
aprinºi: m. pl. gen. 1,13
APROAPE: adv./s.m.
aproape: adv. 1,26; 6,12; rezum. cap.7; 7,7, 8; 22,5; 30,3;
36,8
aproapelui: s.m. sg. gen. 18,6, 11; 22,11; 33,26
(cei) de aproape: s.m. pl. ac. 22,12
(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3; 23,5; rezum. cap.33
apropiiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,12; 9,1
(s-)au apropiiat : ind. viit.I. 3.pl. 12,23
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 18,6
a (sã) apropia: inf. prez. 22,4
a (sã) apropiia: inf. prez. 26,3
(s-)au apropiat : ind. pf.c. 3.sg. 30,3; 37,7
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. 40,4 4; 43,19; 45,4
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. 42,13
(sã) vor apropiia: ind. viit.I. 3.pl. 44,13, 15,16; 47,22

(a se) ARDE: v. III
vei arde: ind. viit.I. 2.sg. 5,2, 4; 43,21
(sã) vor ar de: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.15
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 15,5
vor ar de: ind. viit.I. 3.pl. 16,41; 39,9, 10
arzând: gerunziu 19, 12
voi ar de: ind. viit.I. 1.sg. 20,47
voiu arde: ind. viit.I. 1.sg. 24,10
sã (sã) arzã: con j. prez. 3.sg. 24,11
ARDERE: s.f. „jer tfã”
arderea: sg. nom./ac., în sintagmel arderea de tot/arderea cea
de bunãvoie/cea de bunãvoie ºi cea de toate zilele arderea 40,38,
39, 42; rezum. cap.46; 46,2, 12
ardere: sg. nom./ac., în sintagma aerdere de t ot 40,42; 43,18;
45,23
ardere: sg. ac. 43,24; 45,15, 17, 25; 46,13, 14
arderile: pl. ac. 43,27
arderile: pl. nom./ac., în sintagma arderile de tot 44,11; 45,17
arderi: pl. ac. rezum. cap.46
ARETE: s.m.; var. (Înv.) AREATE
areate: sg. nom./ac. 43,23; 45,15, 24; 46,4, 5, 7, 11
areatele: sg. ac. 43,25
areþi: pl. nom. 45,23
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom./ac. 7,19; 16,17; 22,22; 38,13
argint: sg. ac. 16,13; 22,18, 20; 27,12; 28,4

(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3; 29,7
apucã: ind. prez. 3.sg. 22,25
sã apuci: con j. prez. 2.sg. 38,13

ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ; AREAPÃ
arepi: pl. nom./ac. 1,6, 8, 11; 17,7
arepile: pl. nom./ac. 1,8, 9, 11, 23, 25; 10,8
areapi: pl. nom. 1,23
aripilor: pl. gen. 1,24
aripile: pl. nom./ac. 1,24; 10,12, 16, 19, 21; 11,22
arepilor: pl. gen. 3,13; 10,5
aripi: pl. ac. 10,21; 17,3

APUS: s.n.
apusului: sg. gen. 42,19
apus: sg. ac. 45,7; 46,19; 48,16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 34
(a se) ARA: v. I
(vã) veþi ara: ind. viit.I. 2.pl. 36,9
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. nom./ac. 1,7; 9,2; 22,18, 20; 27,13
arama: sg. nom. 24,11
aramei: sg. gen. 40,3

ARM: s.n. „ºold”
armul: sg. nom. 24,4
ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 26,9; 32,27; 39,9, 10

ARAP: s.m. (Înv. ºi pop.) „arab”
arapii: pl. nom. 38,5
(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,15; 10,1, 8; 15,8;
21,24
arãtându(-sã): gerunziu rezum. cap.9; rezum. cap.43
arãtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,25

(a) AR UNCA: v. I
vei ar unca: ind. viit.I. 2.sg. 5,4
vor ar unca: ind. viit.I. 3.pl. 27,30; 31,12
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 32,4
ARUNCARE: s.f.
aruncarea: sg. ac. 17,17
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AªA: adv.
aºa: 4,13; r ezum. cap.5; 8,18; 11,5; 12,11; 14,10; r ezum.
cap.15; 15,6; 16,28, 29, 4 4, 52; 18,4; 20,36; 22,20, 22; 23,44;
rezum. cap.33; 33,10, 27; 34,12; 35,15; 36,38; 41,7; 42,11,
14; 45,20

(a) ASCULTA: v. I
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8
voiu asculta: ind. viit.I. 1.sg. 8,18
(a) ASCUNDE: v. III
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 39,23, 24
voiu ascunde: ind. viit.I. 1.sg. 39,29

(a se) AªEZA: v. I
sã (sã) aºaze: conj. pr ez. 3.pl. 2,5
(sã) v or aºeza: ind. viit.I. 3.pl. 2,7; 3,11
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 14,3
va aºeza: ind. viit.I. 3.sg. 14,4, 7
voiu aºeza: ind. viit.I. 1.sg. 26,20; 29,14

ASCUNS, -Ã: adj.
ascunsã: f. sg. nom. 28,3
ASCUNS: s.n. „ascunzãtoare”, „loc de tainã”
ascunsul: sg. ac. 8,12
(a se) ASCUÞI: v. IV
(s-)au ascuþit: ind. pf.c. 3.sg. 21,9, 10, 11
ascuþã(-te): imperativ 2.sg. 21,16

AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântul: sg. ac., în sint agma aºezãmântul de leage 16,59
aºezãmântul: sg. ac. 17,19
aºezãmânt: sg. ac., în sint agma aºezãmânt de pace 37,26

ASCUÞIT, -Ã: adj.
ascuþit : n. sg. ac. 5,1
ascuþit e: f. sg. gen. 21,15

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: rezum. cap.1; 1,19, 21; 10,16

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA „a nivela”,
„ a ajunge la acelaºi nivel”; „a asemui”
voiu asãmãna: ind. viit.I. 1 .sg., în sintagma voiu asãmãna
pãmântului „voi face una cu pãmântul” 13,14
asamãnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.31
au asãmãnat : ind. pf.c. 3.pl. 31,8
(s-)au asãmãnat: ind. pf.c. 3.sg. 31,8
(t e-)ai asãmãnat: ind. pf.c. 2.sg. 31,18; 32,2
ASEMÃNARE: s.f.; var. (În v. ) ASÃMÃNARE; (Reg.)
ASÃMÂN ARE (În v.; ccr.) „chip”, „înfãþiºare”
asãmãnar ea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,10, 13, 14, 22, 26;
2, 1; rezum. cap.8; 8,3, 10; 10,22; 23,15; 41,26; 42,11
asãmãnar e: sg. nom./ac. 1,5, 16, 26; 8,2; 10,8, 10, 21; 18,3;
24,3
asãmânar e: sg. nom. 1,5
asãmãnãrii: sg. gen. 10,1; 28,12
asãmãnãrile: pl. nom. 42,11
ASEMENEA: adv./prep./ad j. inv.; var. (Înv.) ASEAMENEA;
ASEAMINEA
aseaminea: adv. 1,23; rezum. cap.31; 40,16; 43,16; 47,14;
48, 13, 21
aseamenea: adv. 5,9; rezum. cap.13
aseaminea: prep. 18,14; 31,8
aseaminea: adj. inv. rezum. cap.28; 31,2; 45,11
ASIN: s.m.
asinilor: pl. gen. 23,20
ASIR: s.m. (La pl.) “locuitor al Asiriei”
asirilor: pl. gen. 16,28; 23,7, 12, 23
asiri: pl. ac. 23,5
ASPRIRE: s.f. (Înv.) „asprime”, „severitate”
as prire: sg. ac. 34,4
ASTÃZI: adv.
as tãzi: adv. în loc. adv. pânã astãzi 20,31
as tãzi: 24,2
(a) ASTUPA: v. I
vei astupa: ind. viit.I. 2.sg. 24, 17
(a se) ASUDA: v. I
(s-)au asudat: ind. pf.c. 3.sg. 24,14
ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. ac. 18,17

AªTERNUT: s.n.
aºt ernutului: sg. gen. 41,16
AªTERNUT, -Ã: adj.
aºt ernute: f. pl. nom./ac. 40,17; 42,3
(a se) ATINGE: v. III
sã atingã: conj. prez. 3.pl. 41,6
(sã) va atinge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.47
ATOTPUTERNIC: s.m.
Atotputearnicului: sg. gen. 10,5
ATUNCI: adv.
atunci: 32,14; 33,33
AUR: s.n.
aur ul: sg. nom./ac. 7,19; 16,17; 28,13; 38,13
aur : sg. ac. 16,11, 13; 27,22; 28,4
AUSTRU: s.n.
aus trului: sg. gen. 20,46; 40,24; 41,11; 42,13, 18; 47,19
aus tru: sg. ac. 20,47; 21,4; 25,13; 27,26; 40,2, 24, 2 7, 28; 40,44;
48,28
(a se) AUZI: v. IV
auziiam: ind. imp. 1.sg. 1,2 4
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 2,1, 2; 3,12; 35,12, 13; 43,6
sã auzã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,5; 3,27
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
auzi: imperativ 2.sg. 2,8; 3,10; 16,35; 20,47; 40,4; 44,5
auzi: inf. pr ez. fãrã a 3,6
ar auzi: cond. prez. 3.pl. 3,6
a auzi: inf. prez. 3,7; 12,2; 20,8
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 3,11
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 3,17
aude: ind. prez. 3.sg. 3,27; 33,4; rezum. cap.43
auziþi: imperativ 2.pl. 6,3; 9,5; 13,2; 18,25; 25,3; 34,7, 9; 36,1,
4; 37,4
(sã) auziia: ind. imp. 3.sg. 10,5
auzind: gerunziu 10,13
aud: ind. prez. 3.pl. 12,2
au fost auzitã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 16,56
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,4; 33,5
sã (sã) auzã: con j. prez. 3.sg. 19,9
veþ auzi: ind. viit.I. 2.pl. 20,39
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 26,13
auzând: gerunziu 33,7
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BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 8,11, 16; rezum. cap.9; 9,2; 11,1; 14,14, 16,
18; 23,14
bãrbatul: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,3, 11; 16,32, 45
bãrbat : sg. nom./ac. 9,2; 44,25
bãrbatului: sg. dat. rezum. cap. 10
bãrbaþii: pl. nom./ac.11,2, 15; 16,45; 23,42, 45; 27,10; 39,20

sã auzâm: conj. prez. 1.pl. 33,30
aud: ind. prez. 1.sg. 33,31, 32
AUZIRE: s.f.
auzirea: sg. ac. 21,7
AUZIT: s.n. „zv on”, „veste”
auzit: sg. nom./ac. 7,26, 26

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: ad j.
bãrbãteºti: n. pl. ac. 16, 17

AUZIT, -Ã: adj.
auzitã: f. sg. ac. 36,15
(a) AVEA: v. II
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,8; 8,11; 9,11; 10,14; 17,16; 27,24; 37,8;
41,18; 42,6; 43,13; 47,3
având: gerunziu 1,15; 8,16; 9,3; 16,15; rezum. cap.47
are: ind. prez. 3.sg. 9,1; 47,13
au avut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,26; 27,9; 44,25
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 23,4
avusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,8
veþ a vea: ind. viit.I. 2.pl. 24,23
aþi avut: ind. pf.c. 2.pl. 36,11
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 45,12
AVERE: s.f.
averile: pl. nom./ac. 22,25; 26,12; 27,27, 34; 38,13
averi: sg. gen. (cu prep. a + multe) 27, 18

B
BAIERÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) BAIER: s.n. (Trans.) “salbã de
bani”; “colier”
baierelor: pl. gen. 7,20

BALS AM: s.n.; var. VALSAMON
valsamon: sg. ac. 27, 17
BAN: s.m.
banii: pl. nom. 16,36
BARBÃ: s.f.
barbii: sg. gen. rezum. cap.5
barba: sg. ac. 5,1
(a se) BATE: v. III
bãtea: ind. im p. 3.pl. 3,13
bat : ind. prez. 1.sg. 7,9
bãtându(-sã): gerunziu rezum. cap.28
(s-)au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 40,1
(a se) BATJOCORI: v. IV
au batjocorit: ind. pf.c. 3.pl. 22,7
(s-)au batjocorit: ind. pf.c. 3.pl. 36,4
BATJOCURÃ: s.f.
batjocurã: sg. ac. 22,4
batjocura: sg. ac. 23,32
(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 8,14, 16; 40,28, 32; 42,1
bagã: imperativ 2.sg. 24,3

BÃTRÂN , -Ã: s./adj.
bãtrân: s.m. sg. ac. 7,26
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 8,1, 11, 12; 20,1; 2 7,9
bãtrânul: sg. ac. 9,6
bãtrâni: adj. m. pl. ac. 9,6
bãtrânilor: pl. gen./dat. 14,1; 20,3
(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
a (sã) buigui: inf. pr ez. 21,14
BÂIGUIRE: s.f.; var. BUIGUIRE
buiguirea: sg. ac. rezum. cap.24

AZIMÃ: s.f.
azime: pl. nom. 45,21

BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaure: sg. voc., în sintagma bãlaure mare 29,3
bãlaurului: sg. dat. 32,2

BÃTAIE: s.f.
bãtãi: pl. ac., în sint agma preste patru bãtãi ale pãmântului (cf.
Indice Ir – BÃTAIE) 7,2

(a) BEA: v. II
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 4,11; 23,32, 34
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 4,16; 12,19; 25,4
bea: imperativ 2.sg. 12,18
beþi: ind. prez. 2.pl. 34,18
bea: ind. imp. 3.pl. 34,19
sã beþi: con j. prez. 2.pl. 39,17
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 39,18
veþ bea: ind. viit.I. 2.pl. 39,19
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 44,21
BERBE C: s.m. „mascul al oii”; „maºinã de rãzboi f olositã
pentru spargerea zidurilor sau a porþilor unei cetãþi asediat e”
berbeci: pl. nom./ac. 4,2; 21,22; 26,9; 2 7,21; 46,6
berbecilor: pl. gen. 34,17; 39,18
BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. 23,33; 39,19
BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac. 20,4 4
bine: adv. 25,3; 26,2; 36,2
bine: adv. în structur a v. dislocat aã bine e cuvântatã 3,12
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
bine e cuvântatã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 3,12
(a) BIRUI: v. IV
vor birui: ind. viit.I. 3.pl. 22,14
BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþã: sg. ac. 22,5
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen. 8,16; 10,18; r ezum. cap.40; 40,47, 48;
rezum. cap.41; 41,4, 6, 7, 20; 42,8; 44,5; r ezum. cap.47; 47,1;
48,21
bisearica: sg. nom./ac. 8,16; 41,7, 15; 43,10
bisearecii: sg. gen. 40,45; 41,25
bisearicã: sg. ac. 41,1, 23; 43,4; rezum. cap.46
biseareca: sg. nom. 45,3
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BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 34,26; 4 4,30
blagosloveniii: sg. gen. 34,26

(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.25; rezum. cap.26
(t e-)ai bucurat : ind. pf.c. 2.sg. 25,6; 35,15

BLÂND, -Ã: adj.
bând: n. sg. ac. 33,32

BUCURIE: s.f.
bucuriia: sg. ac. 24,25
bucurie: sg. ac. 36,5

BLESTEM: s.n.; var. BLÃS TÃM
blãs tãm: sg. nom. 5, 15

BUN, -Ã: adj.
bunã: f. sg. ac., în sintagmele miros de bunã mir eazmã/lâni de
bunã f aþã „lânã cea mai albã”) 16,19; 20,41; 27,18
bun: n. sg. ac. 17,8
bune: f. pl. ac., în sintagma porunci nu bune 20,25
bunã: f.sg. ac. 24,4; 34, 18
bunã: f.sg. ac., în c. bunã-vreare 46,12

(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a se) BLÃSTÃMA
sã (sã) blas teme: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.20
au blãstãmat: ind. pf.c. 3.pl. 20,2 7
BOB: s.m.
bob: sg. ac. 4,9

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 36,11

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiilor: pl. gen. 27,12, 33
bogãþii: pl. ac. 27,24
bogãþiile: pl. nom. 27,27

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în sint agmele cea de bunãvoie [ar derea]/
arderea cea de bunãvoie rezum. cap.46; 46,12

BOIER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BOIARIN
boierinii: pl. nom. 32,29

BURIC: s.n.
buricul: sg. ac. 16,4
buricului: sg. dat. adn., în sintagma buricului pãmântului 38,12

BOLNAV, -Ã: s.m./f.
(cel) bolnav: s.m. sg. ac. 34,4
BORDEI: s.n. (aici) “casã în care se pr acticã prostituþia”,
“lupanar” (cf. Indice Pr; 2Lg; Nm; 2Mac)
bor deiu: sg. ac. 16,24
bor deiul: sg. ac. 16,31, 39
BOU: s.m.
bou: sg. ac. 1,11
boi: pl. ac., în sintagma gunoiu de boi „balegã de boi” 4,15
BOZ: s.m.
bozii: pl. nom./ac. 6,4, 6; 30,13
bozilor: pl. gen. 6,5; 7,20
bozul: sg. ac. 21,23
BRAD: s.m.
brazi: pl. ac. 27,5
brazii: pl. nom. 31,8
BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom./ac. 4,7; 22,6; 30,21, 22, 24; 31,17
braþele: pl. ac. 13,20; 30,24, 25
braþu: sg. ac. 17,9; 20,33, 34
BRÂNÃ: s.f. (Înv.) „brâu”
brâne: pl. ac. 23,15
BRICI: s.n.
briciu: sg. ac. 5, 1
briciul: sg. ac. 5,2
BUCATÃ: s.f. „hranã”; (la pl.) „feluri de mâncare”
bucat a: sg. nom. 4,10
bucat e: pl. ac. 24,17
bucat ele: pl. ac. 24,22
bucat elor: pl. gen. 44,30
BUCÃTÃRIE: s.f.
bucãtãrii: pl. nom. 46,23
bucãtãriii: sg. gen., în sintagma casa bucãtãriii 46,2 4
BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinul: sg. ac. 33,3, 6
bucinului: sg. gen. 33,4, 5

BUZÃ: s.f.
buza: sg. ac. 36,3
C
CAL: s.m.
cai: pl. ac. 17, 15; 23,6, 12, 23; 26,7; 27,14
cailor : pl. gen., în sintagma curgerea cailor (cf. infra – CURGERE)
23,20
cailor: pl. gen. 26,10, 11
caii: pl. ac. 38,4
cai: pl. ac., în sintagma încãlecãtorii de cai 38,17
cal: sg. ac. 39,20
CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 3,18, 19; 7,27; 8,5; 9,2, 10; 13,22; 14,22, 23;
16,27; 18,25; 20,30, 46; 22,31; 23,31; 33,8, 9, 11, 17; 36,17;
42,1, 7, 15; 43,4; 44,1, 3, 4; 46,2, 8, 9; 47,2, 15; 48,1
cãile: pl. nom./ac. 7,3, 4, 8, 9; 16,43, 47, 61; 18,23, 25, 29, 30;
20,43, 4 4; 24,14; 28,15; 33,9, 11, 20; 36,17, 19, 31, 32; 44,5
calea: sg. nom., în sintagma calea Domnului 18,25, 29; 33,17, 20
cãli: pl. ac. 21,19
cale: sg. nom./ac. 21,20; 23,13; 46,8
cãi: pl. ac. 21,21
cãlii: sg. dat. 42,4
CAMÃTÃ: s.f.
camãtã: sg. ac. 18,8, 13, 17; 22,12
CAP: s.n.
capetele: pl. ac. 1,22, 26; 7,18; 23,15, 42; 2 4,23; 27,30; 32,27;
44,18, 20
capul: sg. nom./ac. 1,25; 5,1; 9,10; 10,1; 11,21; 13,18; 16,12,
25, 31, 43; 17,19; 21,19, 21; 22,31; 29,18; 33,4; 42,12; 44,20
capului: sg. gen. rezum. cap.5; 38,2, 3; 39,1
capului: sg. gen., în sintagma tica capului 8,3
CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac., în sintagma þap din capre 43,22; 45,23
CAR: s.n.
car : sg. ac. 45,13
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CARBUNCUL: s.n. var. CÃRVU NCUL (cf. Indice Iº)
cãr vuncul: sg. nom. 28,13
CARNE: s.f.
car nea: sg. nom. 4,14
cãrnurile: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,3, 7; 24,10; 32,5; 39,18;
40,43
car ne: sg. ac., în sintagma inimã de carne rezum. cap.11; 11,19;
36,26
cãr nuri: pl. nom./ac. 11,11; 37,6
car ne: sg. nom./ac. rezum. cap.24; 37,8; 39,17
CARTAGINEAN: s.m.; var. CAR THAGHINEAN (cf. lat.
Car thaginiens½s); cuvântul nu este înr egistrat în DA.
car thaghineanii: pl. nom. 27,12
CARTE: s.f.
car tea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,9; rezum. cap.3; 3,1, 2, 3
CASÃ: s.f.
casã: sg. nom., în sintagmele casã întãrâtãtoare/întãrâtoare 2,5,
6; 3,9, 26, 27; 12,2, 3
casa: sg. nom./ac., în sintagma casa cea întãrâtãtoare 2,8; 12,9;
17,12; 24,3
casa: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,4, 5, 7; 5,4; 8,1, 6; 9,7; 10,4;
11,15; 12,9, 27; 13,5; 14,4, 5, 6, 7; 17,2; 20,13, 27, 30, 40; 22,18;
rezum. cap.24; 25,3, 8; 27,14; 28,25; 33,10, 11; 3 4,30; 36,10,
17, 21, 22, 37; 37,11, 16; 38,6; 39,12, 22, 23, 25, 29; 41,17, 19;
43,5, 7; 44,6, 7; 45,17; 47,16
casii: sg. gen./dat. 3, 17, 24; 4,4, 5, 6; 6,11; 8,10, 11, 12, 17; 9,3,
6, 9; 10,3, 4; 12,6; 13,9; 18,6, 15; 20,5; 23,39; 24,21; 28,24;
29,6, 16, 21; 33,7; 35,15; 36,22; 40,4, 5; 41,5, 9, 10, 14; 42,1,
15; 43,10, 11, 12, 21; rezum. cap.4 4; 44,4, 11, 12, 22, 30; 45,5,
8, 17, 19; rezum. cap.47; 47, 1
casii: sg. dat. adn. 4,3; 44,14
casele: pl. nom./ac. 7,24; rezum. cap.11; 11,3; 16,41; 23,47;
26,12
casii: sg. gen., în sint agma casii Domnului 8,12, 16; 10,19; 11,1;
44,5; 46,24
casa: sg. voc., în sintagma casa lui Israil 11,5; 12,10; 18,25, 29,
30, 31; 20,31, 39, 44; 33,20; 36,32; 44,6
casã: sg. voc., în sintagma casã întãrâtãtoare 12,25
casa: sg. nom./ac., în sintagma casa lui Dumnezeu/casa
Domnului 28,16; 4 4,4
case: pl. ac. 28,26; 45,4
cãsii: sg. gen. 33,30; 41,5, 6, 13, 26
casã: sg. gen. (cu des. -ã) rezum. cap.40
casã: sg. nom./ac. rezum. cap.40; 41,8, 9; 43,6; 45,20
casa: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 45,6
casa: sg. nom., în sintagma casa bucãtãriilor 46,2 4
CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (f ormã mai apropiatã de lat.
cathedra “scaun”) (Neob.) “jeþ”
cathedra: sg. ac., în sintagma cathedra lui Dumnezeu 28,2
(a) CÃDEA: v. II
cade: ind. prez. 3.sg. 1,7
am cãzut: ind. pf.c. 1 .sg. 2,1; 3,23; 9,8; 11,13; 43,3; 44,4
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 4,17
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 5,12; 6,7, 12; 13,11, 14; 47,12, 14
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 6,11; 17,21; 24,21; 25,13; 26,11; 28,23;
30,4, 5, 6; 17; 25; 31,12; 32,8, 20; 33,27; 35,8; 38,20
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 8,1; 11,5; 13,12; 24,6; 27,34; 32,22, 23,
24; 39,23
veþi cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 11,10
cãzând: gerunziu 13,11
cãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 27,27
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 29,5; 39,4, 5
cad: ind. prez. 3.pl. 32,27
CÃDELNIÞÃ: s.f.; var. (înv.) CÃDEALNIÞÃ
cãdealniþã: sg. ac. 8,11

CÃDERE: s.f.
cãdeare: sg. ac. 18,30
cãderile: pl. ac. 21,15; 43,7, 9
cãderii: sg. gen. 26,15; 27,27; 31,16; 32,10
cãdearea: sg. nom./ac. 26,16; rezum. cap.27; rezum. cap.28
CÃLÃRAª: s.m.
cãlãraºiilor: pl. dat. 23,12
cãlãraºi: pl. ac. 23,23; 26,7; 2 7,14
cãlãraº: sg. ac. 39,20
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþii: pl. ac. 23,6
CÃLÃTOR, T OARE: s.m./f.
cãlãtoriului: s.m. sg. gen. 36,34
cãlãtorilor: pl. gen. 39,11
(a se) CÃLCA: v. I
cãlcându(-te): gerunziu 16,6
[erai] cãlcatã: pasiv ind. imp. 2.sg. 16,22
au cãlcat: ind. pf.c. 3.sg. 17, 19
vor cãlca: ind. viit.I. 3.pl. 26,11
cãlcai: ind. imp. 2.sg. 32,2
aþi cãlcat: ind. pf.c. 2.pl. 34,18
era cãlcate: pasiv ind. imp. 3.pl. 34,19
cãlcaþi: ind. prez. 2.pl. 36,3
CÃLDARE: s.f.
cãladarea: sg. nom. rezum. cap.11; 11,3, 7
cãldare: sg. ac. 11,11
CÃLIMARÃ: s.f.; var. CÃLÃMARIU
cãlãmariu: sg. ac. 9,2, 3, 11
CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmãrii: sg. gen. 8,12; 40,13
cãmãri: sg. gen. rezum. cap.40
cãmãri: pl. ac. 40,7, 16
cãmara: sg. nom. 40,7, 29, 33, 36
cãmãrile: pl. nom. 40,10, 12, 21
cãmãrilor: pl. gen. 40,12
CÃMILÃ: s.f.
cãmilelor: pl. gen. 25,5
cãmile: pl. ac. 27, 14
CÃPÃTÂI: s.n.
cãpãtâi: pl. ac. 13,18
cãpãtâiele: pl. ac. 13,21
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniia: sg. nom. 7,27; 37,25; 38,3; 39,1; 44,3; 45,22; rezum.
cap.46; 46,8, 10, 12, 16, 18
cãpeteniile: sg. nom./ac. 1,1; 17,12; 19,1; 22,6, 27; 23,23; 26,16;
27,21, 25; 32,30; 38,4
cãpeteniilor: pl. gen. rezum. cap.22; 23,23; 39,18
cãpetenii: pl. nom./ac. 23,6; 44,3
cãpeteniii: sg. gen./dat. 28,2; rezum. cap.45; 45,7, 16; rezum.
cap.46; rezum. cap.48; 48,21, 22
cãpetenie: sg. nom./ac. 34,24; 45,17; 46,17
cãpetenia: sg. nom. 38,2; 46,2
cãpeteniile: pl. voc., în sintagma cãpeteniile lui Israil 45,9
cãpeteniii: sg, dat., în sintagma cãpeteniii Domnului 46,4
CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmidã: sg. ac. 4, 1
CÃRBUNE: s.m.
cãrbunilor: pl. gen. 1,13
cãrbuni: pl. nom./ac. 4,12; rezum. cap.10; 10,2; 24,11
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CERCEL: s.n.
cer cel: sg. ac. (aici) „inel cu toar te trecute prin nas” (cf. lat. inauris,
-is ) 16,12
cer cei: pl. ac. 16,12

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. ac. 23,24; 26,7
cãr uþelor: pl. gen. 26,10
(a) CÃUTA: v. I
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 3,18, 20; 20,40; 33,6, 8; 34,10,
11, 16
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 7,25, 26
cãutând: gerunziu 21,21
cãut atã fiind: gerunziu 26,21
cautã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.34
aþi cãutat: ind. pf.c. 2.pl. 34,4
sã caut e: conj. prez. 3.sg. 34,6; 39,14
au cãutat: ind. pf.c. 3.pl. 34,8
a cãut a: inf. prez. 39,14
CÃZUT, -Ã: s.m./f.
[cei] cãzuþi: s.m. pl. nom., în sintagma cei cãzuþi de sabie „rãpuºi
de sabie” 32,26
CÂMP: s.n.
câm p: sg. ac. rezum. cap.3; 3,22, 23; 7,15; 8,4; 26,6, 8;
33,2 7
câm pului: sg. gen. 16,7; 31,15; 32,4; 34,5; 38,20; 39,5, 17
cânpului: sg. gen. 37, 1
(a se) CÂNTA: v. I
cânt aþi: imperativ 2.pl. 7,14
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 33,3
(sã) cântã: ind. prez. 3.sg. 33,32
CÂNTAR: s.n.; var. CÃNTAR
cãnt ariu: sg. nom. 33,17
cânt ariu: sg. nom. 45,10
CÂNTÃREÞ: s.m.
cântãr eþilor: pl. gen. rezum. cap.40; 40,44
CÂNTEC: s.n.
cânt ecelor: pl. gen. 26,13
cânt ecul: sg. ac. 33,31
CÂRLIG: s.n.
câr ligele: pl. ac. 39,9
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
ai cãºtigat : ind. pf.c. 2.sg. 28,4
CEARÃ: s.f.
cearã: sg. ac. 27,19
CEATÃ: s.f.
ceatã: sg. nom./ac. 26,7; 31,6; 38,15
ceatele: pl. nom. 27,28
CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 12,6, 7, 12; 3 4,12
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 27,30; 28,18
CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. nom. 1,1
ceriu: sg. ac. 8,3
ceriului: sg. gen. 29,5; 31,6, 13; 32,4, 8; 38,20
ceriul: sg. ac. 32,7
(a) CERCA: v. I
am cercat: ind. pf.c. 1.sg. 22,30

(a) CERCETA: v. I
ai cer cetat: ind. pf.c. 2.sg. 23,21
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 34,11, 12
cer ceteazã: ind. prez. 3.sg. 34,12
cer cetând: gerunziu 39,14
CERCETARE: s.f. „pedepsire”
cer cetãrile: pl. nom. 9,1
(a) CERE: v. III
au cerut : ind. pf.c. 3.sg. 25,12
CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. 44,5, 15, 16; 48,11
(a se) CERTA: v. I „a (se) pedepsi”
(sã) v or certa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.11
am cer tat: ind. pf.c. 1.sg. 20,36
(t e) vei cerceta: ind. viit.I. 2.sg. 38,8
CERTARE: s.f. „pedeapsã”
cer tãrile: pl. ac. 5,15
cer tãrii: sg. gen. rezum. cap.23
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. 4, 1; 7,23; 9,9; 11,2, 6; 17,4; 22,3; 33,21;
40,1; 43,3; 48,15
ce tate: sg. ac. 4,3; 7,15; 9,5, 7; rezum. cap.10; 10,2; 26,19
ce tãþii: sg. gen./dat. 5,2; 9,1, 4; 11,23; rezum. cap. 19; 21,19;
rezum. cap.26; 26,10; rezum. cap.27; 39,16; rezum. cap.40; 40,2;
rezum. cap.45; 45,6, 7; r ezum. cap.48; 48,15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 30, 31, 35
ce tãþile: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,6; 1 2,20; 19,7; 25,9; 26,19;
29,12; rezum. cap.30; 30,7; 35,4, 9; 36, 10, 33, 35, 38; 39,9
ceatatea: sg. ac., în sint agma cetatea sângiurilor 22,2
ce tãþii: pl. dat., în sintagma cetãþii sângiurilor 24,6, 9
ce tãþi: pl. ac. 25,9; 33,2 7
ce tate: sg. voc., în sintagma cetate cins titã 26,17
ce tãþilor: pl. gen./dat. 29,12; 30,7; 36,4
CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) “cedru”
chedrului: sg. gen. 17,3, 22
chedru: sg. ac. 17,23; 27,5; 31,3
chedri: pl. ac. 27,24
chedrii: pl. nom. 31,8
CHEFTEIE: s.f. „femeie hititã” (cuvântul es te r ezult atul
adaptãrii lat. Cetthea)
chef teia: sg. nom. 16,45
(a se) CHEMA: v. I
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 9,3; 10,13
va chema: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.20
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 20,29
voiu chema: ind. viit.I. 1.sg. 36,29; 38,21
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 39,11
CHEMARE: s.f.
chemar ea: sg. ac. 8,3
CHIDARIM: s.n. (cf. Indice Iº)
chidarim: sg. ac. 21,26
CHICÃ: s.f.
tica: sg, ac., în sintagma tica capului 8,3
ticã: sg. ac. 44,20
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(a se) CHINUI: v. IV
(sã) va chinui: ind. viit.I. 3.sg. 30,16
CHIP: s.n.
chipuri: pl. ac. rezum. cap.5; 16, 17
chipurile: pl. nom./ac. 7,20; 23,14
chipul: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,12, 15; rezum. cap.24;
rezum. cap.37; 43,11
chip: sg. ac. 23,23

coastele: pl. ac. 34,21; 38 ,6, 15; 39,2; 40,40, 41, 44; 41,2, 8, 9,
26; 45,7, 8; 46,19
coastelor: pl. gen./dat. 36,6; 41,5
coastea: sg. ac. 40,4 4
coastã: sg. nom./ac., în sintagma coastã cãtrã coastã „odaie pes te
odaie” 41,6
coaste: pl. ac. 41,6
coastei: sg. gen. 41,9, 11; 43,16
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 26,16; 27,29; 31,17
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.pl. 26,20; 32,24
(sã) pogor: ind. prez. 3.pl. 31,14; 32,18, 25, 30; 47,8
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,15; 32,21, 24, 27, 29
(sã) pogorea: ind. imp. 3.pl. 31,16
pogoarã(-te): imper ativ 2.sg. 32,19
voiu pogorî: ind. viit.I. 1.sg. 34,26
pogorându(-sã): gerunziu rezum. cap.47
(sã) pogoriia: ind. im p. 3.pl. 47,1

(a se) CHIVERNISI: v. IV
(sã) va chivernisi: ind. viit.I. 3.sg. 36,3 4
CIGÃ: s.f. (cf. Indice 3Împ)
cigã: sg. ac. 41,7
CIMILITURÃ: s.f.; var. CIUMILITURÃ
ciumilitura: sg. ac. 17,2
(a) CINS TI: v. IV
sã cins teascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.11
au cinstit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.20
sã cins tim: con j. prez. 1.pl. 20,32

COIF: s.n.
coif: sg. ac. 23,24
coiful: sg. nom. 27,10
coifuri: pl. ac. 38,5

CINS TIT, -Ã: adj./s.
(cei) cinstiþi: s.m. pl. ac. 23,23
cinstit e: s.n. sg. voc. „slãvitule” 31,18
cinstiþi: adj. m. pl. nom. 26,11

COLIVIE: s.f.; var. (Neob.) CULIVINÃ „cuºcã”
culivinã: sg. ac. 19,9
(a) C ONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI
[va fi] conocit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 6,12

(a) CIOPLI: v. IV
au cioplit: ind. pf.c. 3.pl. 27,6
[era] ciopliþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 41,25
CIOPLITURÃ: s.f. (aici) „sculpturã”
ciopliturile: pl. nom. 40,21

CONÃCIRE: s.f.; var. CONOCIRE „asedier e”, „împresur are”
conocirea: sg. ac. rezum. cap.4; 4,2, 7
conocire: sg. ac. 4,3
conocirii: sg. gen. 4,8
conãcirii: sg. gen. 5,2

CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. nom./ac. 5,12, 17; rezum. cap.6; 6,11, 12; 7,15; rezum.
cap.12; 12,16; rezum. cap.14; 14,19; 28,23; 33,2 7; 38,22
ciuma: sg. nom. 14,21

(a) C ONTENI: v. IV
am contenit: ind. pf.c. 1.sg. 31,15

CIURDÃ: s.f.
ciurdã: sg. ac. 43,19, 23, 25; 45,18; 46,6

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. ac. 6,13; 20,28

(a se) CLÃTI: v. IV
clãteºti: ind. prez. 2.sg. 21,10
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 26,10, 15
am clãtit: ind. pf.c. 1.sg. 31,16

(a se) C OPERI: v. IV; vezi (a se) ACOPERI
COPITÃ: s.f.
copitele: pl. ac. 26,11
copite: pl. nom. 32,13

CLÃTIRE: s.f. „cutremur”
clãtire: sg. ac. 3,12, 13

(a) C OPOªI: v. IV (Trans.) “a tunde chel” (cf. Indice 1Par9
(s-)au copoºit: ind. pf.c. 3.sg. 29,18

(a) CLEI: v. IV (Înv.) „a încleia”
voiu clei: ind. viit.I. 1.sg. 29,3

COR: s.m.; var. CORI „mãsurã pentru capacitate”
corii: sg. gen. 45,11
cori: sg. ac. 45,14
corul: sg. ac. 45,14

(a) CLOCOTI: v. IV
clocotit-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,5
(a se) C OACE: v. III
(sã) va coace: ind. viit.I. 3.sg. 24,10

CORABIE: s.f.
corãbiile: pl. nom./ac. 26,18; 27,9, 25, 29
corãbiilor: pl. gen. 27,28
corãbii: pl. ac. 30,9

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 1,2 7; 8,2; 9,2, 3; 27,6; 44,18
coapselor: pl. gen. 8,2; 21,6
coapse: pl. ac. 47,5

CORÃBIER: s.m.; var. (Înv.) CORÃBIIAR
corãbiiari: pl. nom./ac. 27,9, 27
corãbierii: pl. nom. 27,9, 29

(a) C OASE: v. III
cos: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13; 13,18
COASTÃ: s.f. „partea lateralã a corpului omenesc”; „parte”;
„pantã”; (Iuz.) „odaie lateralã”; „þãrm (al unei mãri)”
coasta: sg. ac. rezum. cap.4; 4,4, 6, 8, 9; rezum. cap.47; 47,1, 2

CORIEFÃ: s.f. „unit ate de mãsurã pentr u capacitate; cuvântul
este rezultatul contopirii a douã cuvinte din textul latinesc: chori
oephi”
coriefi: formã. nead. 45,11
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CORIVAT: s.m. „unitate de mãsurã pentru capacit ate; cuvântul
este rezult atul contopirii a douã cuvinte din textul latinesc: chori
batus”
corivat: sg. ac. 45,11
CORN: s.n./s.m.
cornul: sg. nom./ac. 29,2 1; 32,2
coarnele: s.n. pl. ac. 34,21
cornurile: s.m. pl. nom./ac. 41,22; 43,20
coarne: s.n. pl. nom. 43,15

hrisoliv: sg. ac., în sintagma pietrii de hrisoliv 10,9
hriz olitul: sg. nom. 28,13
CRISTAL: s.n.; var. (În v.) CRIªTAL
criºtal: sg. ac. 1,22
CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ
criveþu: sg. ac. 1,4; 8,3, 5, 14; 9,2; 20,47; 21,4; 26,7; 40,19, 35,
40, 44; 42,1, 2, 4, 17; 46,19; 47, 17; 48,1
criveþului: sg. gen. 8,5; 32,30; 38,6, 15; 39,2; 40,20, 23, 4 4, 46;
41,11; 42,11, 13; 44,4; 46,9; 47,2; 48,1
criveþ: sg. ac. 48,10, 17

COR OANÃ: s.f.
coroana: sg. ac. 21,26
COR T: s.n.
cor turile: pl. ac. 25,4
cor tul: sg. nom. 37,27
cor tului: sg. gen. 41,1
cor turilor: pl. gen., în sint agma [ praznicele] corturilor (cf. Indice
2Lg – COR T) rezum. cap.45
COSITOR: s.n.
cosit oriu: sg. nom./ac. 22,18, 20
cosit oru: sg. ac. 27,12
COT: s.n./s.m.
cotul: s.n. sg. ac. rezum. cap.13; 13,18
coþi: s.m. pl. nom./ac. 40,5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 30, 33, 36, 47, 48, 49; 41,1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 22; 42,2, 3, 4, 6, 7, 8, 19; 43,14, 15, 16, 17; 45,2;
46,22; 4 7,3
cot: s.m. sg. ac. 40,12, 42; 42,4; 43,13, 14, 17
COVOR: s.n.
covoarã: pl. ac., în sintagma covoarã spre ºedeare 27,20

CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 36,17, 31
CUIB: s.n.
cuiburi: pl. ac. 17,23; 31,6
CUIER: s.n. “ stâlp”; “par”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesc-latinescunguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
cuieriu: sg. nom. 15,1
(a se) CULCA: v. I
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.sg. 19,2
(t e) culci: ind. prez. 2.sg. 29,3
a (sã) culca: inf. prez. 34,15
CULCUª: s.n.
culcuºul: sg. ac., în sint agma culcuºul þiþelor 23,17
culcuºul: sg. ac. 25,5
culcuºelor : pl. gen. „camerelor de locuit” r ezum. cap.40
(a se) CULEGE: v. III
(t e) vei culeage: ind. viit.I. 2.sg. 29,5

COVRIG: s.m. (aici) „brãþarã” (cf. Maior, ILV/Lexicon , I, unde
lat. armilla „co vrig de aur”)
covrigi: pl. ac. 16,11; 23,42

CULIVINÃ: s.f.; vezi COLIVIE

CRÂNG: s.n./(neob.) s.m.
crângii: s.m. pl. ac. 31,6

CUMPÃNÃ: s.f. „balanþã”; (Înv.) „greut ate”
cum pãnã: sg. ac. 4,10
cum pâna: sg. nom./ac. 5,1; 45,11
cum pene: pl. ac. rezum. cap.45

CREANGÃ: s.f.
cr engile: pl. ac. 31,3
cr eangi: pl. ac. 31,3
cr engi: pl. ac. 31,9

(a) CUMPÃRA: v. I
cum pãrã: ind. prez. 3.sg. 7, 12

CREIER: s.m.; var. CRIER
crierii: pl. ac. rezum. cap.13
CREMENE: s.f.; var. CREMINE
cr eaminea: sg. ac. 3,9
CRENGUROS, -OASÃ: adj..; var. CRÂNGUR OS, -OASÃ
(ceale) crânguroase: s.n. pl. ac. 31,14
(a) CREªTE: v. III
cr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
au crescut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,6; 19, 10
vor creaºte: ind. viit.I. 3.pl. 36,11
a creaºte: inf. prez. 37,6
CREªTET: s.n.
cr eaºtetul: sg. ac. 17,22

(a) CUNOAªTE: v. III
veþ cunoaºte: ind. viit.I. 2.pl. 6,7
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 6,10; 25,14; 37,27; 38,23; 39,23
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 11,5
veþi cunoaºte: ind. viit.I. 2.pl. 13,9; 14,23; 23,49; 37,6, 14
cunoscut f ie: pasiv conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 36,32
vei cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 38,14
sã cunoascã: con j. prez. 3.pl. 38,16
cunoscut voiu fi: pasiv ind. viit.I. 1.sg. 38,23
CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscute: f. pl. ac. 16,2
cunoscut: m./n. sg. nom./ac. 35,11; 39,7
CUNUNÃ: s.f.
cununa: sg. nom./ac. 16,12; 24,17; 43,17
cununi: pl. ac. 23,42; 24,23
cununã: sg. ac. 43,20

CRISOLIT: s.n .; var. HRISOLIT „piatrã preþioasã verde-gãlbuie
(a se) CUPRINDE: v. III
cu luciu s ticlos, mãsliniu”; cuvântul nu e înregistrat în DA, în (sã) v or cuprinde: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.39
schimb, DÎLR îl înr egistreazã cu prima atestare în Palia de la sã cuprinzã: conj. prez. 3.pl. 45,11
Orãºtie.
cuprinzind: gerunziu 46,23
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a curvi: inf. prez. 16,33, 41
curviþi: ind. prez. 2.pl. 20,30
au curvit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,3, 5, 19, 37
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 23,43

CUPT OR: s.n.
cuptoriu: sg. ac. 22,18
cuptoriului: sg. gen. 22,20, 22
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
vor curã: ind. viit.I. 3.pl. 24,16

CURVIE: s.f.
curvia: sg. ac. 16,15, 29; 23,8, 43
curviia: sg. nom. 16,20
curviile: pl. nom./ac. 16,22, 34, 36; 23,7, 8, 14, 17, 18, 19, 29,
35, 37; 43,7
curviia: sg. nom./ac. 16,25, 26; 23,11, 27; 43,9
curvie: sg. ac. 16,34
curviilor: pl. gen. 23,29

CURAT, -Ã: adj./s.
curat: adj. n . sg. ac. 22,26
curate: adj. f. pl. ac. 32,14
curatã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.36; 36,25
(cel) curat: s.n. sg. ac. 44,23
(a se) CURÃÞI: v. IV
am curãþit: ind. pf.c. 1.sg. 16,9
voiu curãþi: ind. viit.I. 1.sg. 16,30; 36,25, 33; 37,23
a (te) curãþi: inf. prez. 24,13
(te-)ai curãþit: ind. imp. 2.sg. 24,13
(te) vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 24,13
(vã) veþi curãþi: ind. viit.I. 2.pl. 36,25
a curãþi: inf. prez. rezum. cap.39; rezum. cap.43; 43,23
sã curãþascã: con j. prez. 3.pl. 39,12
sã curãþe: con j. prez. 3.pl. 39,14
vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 39,16; 43,22, 26
vei curãþi: ind. viit.I. 2.sg. 43,20; 45,18, 20
au curãþit: ind. pf.c. 3.pl. 43,22
(sã) va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 44,26

CUSUT, -Ã: ad j.
cusute: n. pl. ac. 16,16
(a) CUTEZA: v. I
cutezând: gerunziu 28,26
cutezând: gerunziu 34,28; 38,8, 14; 39,6, 26
CUTREMUR: s.n.
cutremur: sg. nom./ac. 30,13; 37,7; 38,19
(a se) CUTREMURA: v. I
(sã) vor cutr emura: ind. viit.I. 3.pl. 38,20

CURÃÞIRE: s.f.
curãþire: sg. ac. 45,15, 17
CURCUBEU: s.n.
curcubeului: sg. gen. 1,28
(a) CUR GE: v. III
vor cur ge: ind. viit.I. 3.pl. 7,17
curge: ind. prez. 3.sg. 20,6; 15
curg: ind. prez. 3.pl. 31,4
CURGERE: s.f.
curgerea: sg. nom./ac., în sintagma curgerea cailor „aici” „dorinþa
exageratã de satisfacere a instinctului sexual” 23,20, 20
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 40,17, 28, 31, 32, 37, 4 4, 47; 42,1, 9, 14; 43,5;
44,19; 46,20, 21; 47,17; 48,1
curte: sg. ac. 40,17; 4 4,21, 27
curþii: sg. gen. 40,20, 23, 27; 41,15; 42,3, 7, 8, 10; 44,17; 45,19;
46,1, 21, 22
curþilor: pl. gen. 42,6
CURTICEA: s .f. “curte micã”; “rãzor” (cf. Indice Cânt)
curticealele: pl. ac. 17,7
CURTIÞÃ: s.f.
curtiþã: sg. nom.. 46,21
curtiþe: pl. nom./ac. 46,22, 23
CURVÃ: adj./s.
curve: ad j. f. sg. gen. 16,30
curvã: adj. f. sg. ac. 23,4 4
curvã: s.f. sg. nom./ac. 16,31; 22,18, 19
curvelor: s.f. pl. dat. 16,33
curvã: s.f. sg. voc. 16,35
curve: s.f. pl. gen. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.23
(a) CUR VI: v. IV
curvind: gerunziu 6,9
ai curvit: ind. pf.c. 2.sg. 16,15, 16, 17, 26, 28; 23,30

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului 1,3; 3,16;
6,1, 3; 7,1; 11,14; 12,1, 8, 17, 21, 26; 13,1, 2; 14,2, 12; 15,1; 16,1,
35; 17,1, 11; 18,1; 20,2, 45, 47; 21,1, 8, 18; 22,1, 17, 23; 23,1;
24,1, 15, 20; 25,1, 3; 26,1; 27,1; 28,1, 11, 20; 29,1, 17; 30,1, 20;
31,1; 32,1, 17; 33,1, 23; 3 4,1, 7, 9; 35,1; 36,1, 4, 17; 37,4, 15; 38,1
cuvintele: pl. ac. 2,6, 7; 3,4, 6, 10; 33,31, 32; 35,13
cuvânt: sg. ac. în sintagma cuvânt adânc „cuvânt greu de înþeles”
3,5, 6
cuvânt: sg. nom./ac. 3,17; 12,25; 14,9; 33,30
cuvinte: pl. nom./ac. 9,11; 38,10
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele Domnului 11,25
cuvântul: sg. nom./ac. 12,23, 28; 13,6; 33,7
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvântatã: pasiv ind. prez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvântatã 3,12

D
(a se) DA: v. I
dau: ind. prez. 1.sg. 2,8; 3,3
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 16,33; rezum. cap.29
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 3,8, 9, 17; 4,5, 6, 15; 7,20; 12,6; 15,6;
16,7, 11, 12, 17, 19, 43; 20,11, 12, 15, 25; 21,11, 15; 22,4; 28,17,
25; 29,5; 31,11; 32,32; 33,7; 36,28; 37,25; 39,4, 23
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,25; 11,15; 15,4; 21,12; 23,12;
29,18; 31,14; 32,23, 29; 33,24; 35,12; 36,2
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 4,2; 16,41; 21,32; 43,19
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 5,14; 6,5; 7,21; 11,9, 17, 19; 13,11; 15,6,
8; 16,27, 38, 39, 61; 17,22; 23,24, 28, 31; 25,4, 5, 7, 10, 14, 17;
26,4, 14, 19; 28,18; 29,10, 12, 19, 21; 30,8, 12, 13, 14, 16, 24,
25; 32,5, 8, 15; 33,28, 29; 35,3, 6, 7, 9; 36,26; 37,6, 14, 26;
39,11
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,7; 17,18; 20,28; 23,7, 9; 31,10; 32,25,
26; 36,5; rezum. cap.39
va da: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11; r ezum. cap.16; 18,7, 16;
32,7; 34,27; 46,5, 16, 17, 18
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 16,21, 33, 34, 36; 28,2
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 21,2 7, 31; 37,6
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(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17; rezum. cap.24; 33,27
sã dea: conj. pr ez. 3.sg. 17,15; 44,30
dã: ind. prez. 3.sg. 18,13
sã dau: con j. prez. 1.sg. 20,28, 42; 47,14
sã (te) dai: con j. prez. 2.sg. 21,29
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.23; 33,13; 47,11
dã: imper ativ 2.sg. 23,46
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 23,49; 45,8
dat-am: ind. pf.c. 1.sg. 24,8
voiu da: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. voiu da slavã 26,20
datu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 29,20
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 32,23
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 44,28; 45,6; 47,23
-þi da: ind. viit.I. 2.pl. 44,30
DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 16,33; 22,12
dar urile: pl. ac. 20,26, 39
dar urilor: pl. gen. 20,31
dar ul: sg. ac. rezum. cap.46
DARE: s.f.
dare: sg. ac. 46,16
DAT, -Ã: adj.
dat : n. sg. ac. rezum. cap.33; r ezum. cap.46
DATOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) DATORIU
dat oriu: n. sg. nom. 45,16
DATORNIC, -Ã: s.m./f.
dat ornicului: s.m. sg. gen. 18,7
(a) DÃNÞUI: v. IV (cf. Indice Is)
dãnþuia: ind. imp. 3.sg. 23,42
DÃRAB: s. n. (Reg.) “bucatã”
dãr aburile: pl. ac. 24,4
(a) DÃRUI: v. IV
voiu dãrui: ind. viit.I. 1.sg. 11,19; 36,11
dãr uiai: ind. imp. 2.sg. 16,33

(a se) DEPRINDE: v. III
(t e) deprinde: imperativ 2.sg. 28,7
DES, DEASÃ: adj.
dease: f. pl. ac. 31,3, 9
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
(cea mai) desãvârºit : f. sg. nom. rezum. cap.7
desãvârºitã: f. sg. nom. 16,14
desãvârºit : m. sg. nom. 27,3; 28,15
desãvârºit : m. sg. nom., în sintagma desãvârºit cu podoaba
„desãvârºit în fr umuseþe” 28,12
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 1,1
deºchide: imperativ 2.sg. 2,8
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 33,22
am deºchis: ind. pf.c. 1.sg. 3,2
voiu deºchide: ind. viit.I. 1.sg. 3,27; 25,9; 37,13
deºchidea: ind. imp. 3.sg. 16,49
a deºchide: inf. prez. 16,63
deºchide: ind. prez. 3.sg., în structura tot ce deºchide pântecele
„fiecare întâi nãscut” 20,26
(sã) va deºchide: ind. viit.I. 3.sg. 24,27; 44,2; 46,1
deºchizându(-sã): gerunziu 33,22
voiu deºchide: ind. viit.I. 1.sg. 37,12
a (sã) deºchide: inf. prez. rezum. cap.46
DESCHIS, -Ã: adj.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchisã: f. sg. ac. 29,21
(a se) DESCOPERI: v. IV
(s-)au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 16,36
sã deascopere: conj. pr ez. 3.sg. 21,22
aþi deascoperit : ind. pf.c. 2.pl. 21,2 4
au deascoperit : ind. pf.c. 3.pl. 22,10; 23,10
au descoperit : ind. pf.c. 3.sg. 23,18
(sã) va descoperi: ind. viit.I. 3.sg. 23,29
DESCOPERIRE: s.f.
descoperirii: sg. gen., în sintagma sãmnul descoperirii „semnul
desfrânãrii” 16,25

DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 1,10, 11, 22, 26
deasupra: adv. în loc. adv. pe deasupr a 22,12
deasupra: prep. 41,20

(a) DESFACE: v. III
ai desfãcut: ind. pf.c. 2.sg. 16,25
desf ace-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 32,3

DELNIC, -Ã: adj. „po trivit”, „bun”
delnic: m. sg. nom. 15,5

(a se) DESFÃTA: v. I
a (sã) desfãta: inf. prez. rezum. cap.36

(a se) DELUNGA: v. I; vezi (a se) ÎNDELUNGA
DEMULT: adv.
demult: în for ma de demult rezum. cap.11
demult: 11,3
DEPARTE: adv.
depar te: 6,12; 11,15; 43,9
depar te: adv. în loc. prep. depar te de 22,5
depar te: în forma de departe 23,40
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 14,5; 23,18; 44,10
(sã) depãr ta: ind. im p. 3.sg. 6,9; 23,18
sã (mã) depar t: conj. pr ez. 1.sg. 8,6
(vã) depãr taþi: imperativ 2.pl. 11,15; 14,6
am depãr tat: ind. pf.c. 1.sg. 11,16
depãr tându(-sã): gerunziu 17,15
(sã) v or depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 31,12
(sã) va depãr ta: ind. viit.I. 3.sg. 33,18, 19

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrile: pl. ac. 28,13
desfãtãrii: sg. gen., în sintagmele leamnele desfãtãrii/grãdina
desfãtãrii 31,16, 18; 36,35
DESPÃRÞIRE: s.f.
des pãrþire: sg. ac. 22,26
DESTUL, -Ã: adj./adv.
des tul: adv. 34,18
des tui: adj. m. pl. nom. 47,9
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s.
deºar tã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,24; 13,7
deºer t: adj. n. sg. ac. 16,59
(ceale) deºar te: s.f. pl. nom./ac. 13,6, 8, 9, 23; 21,29; 22,28
(a se) DEªTEPTA: v. I
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 16,60, 62; 3 4,22, 29
voi deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 23,22
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DOBITOC: s.n.
dobitoc: sg. ac. 14,13, 19; 24,5; 29,11; 34,22
dobitocul: sg. ac. 14,17, 21; 25,13; 29,8; 34,17, 20
dobitoacelor: pl. gen. 25,5
dobitoacele: pl. ac. 32,13; 3 4,21
dobitoace: pl. ac. 32,13; 36,11; 43,25; 44,31

(sã) va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.29
deºtep tând: gerunziu rezum. cap.34
(a se) DEZBRÃCA: v. I
(sã) vor dezbrãca: ind. viit.I. 3.pl. 44,19
(a) DEZLEGA: v. I
au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 17, 15, 16
sã dezleage: con j. prez. 3.sg. 17,18
dezlegaþi: ind. prez. 2.pl. 44,7

(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (În v.) (a) OB ORÎ
voiu oborî: ind. viit.I. 1.sg. 32,12; 39,3

(a) DEZMÂNTA: v. I; var. (a) DESMÂNTA (Înv.) „a pãcãli”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este la Ioan Molnar, Retoricã, adecã învãþãtur a ºi întocmirea
frumoasei cuvîntãri, Buda, 1798.
desmântã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13
(a) DEZNÃDÃJDUI: v. IV
deznãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.37
(a se) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a se) DEZVÃLI
(sã) va dezvãli: ind. viit.I. 3.sg. 13,14
a (sã) dezvãli: inf. prez. 16,57
DIATÃ: s.f. „testament”
diiatã: sg. ac. 46,17
DIMINEATÃ: s./adv.
dimineaþã: adv. „dimineaþa” 24,18
dimineaþa: adv. 24, 18; 33,22; 46,13, 14, 15
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adv. dimineaþa de dimineaþã
„dimineaþã de dimineaþã”, „în fiecare dimineaþã” 46,15
dimineaþã: sg. ac., în loc. adv. dimineaþa de dimineaþã 46,15
DIMPO TRIVÃ: adv.; var. (Înv. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinprotivã: 13,5
DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 40,16, 40; 41,14; 42,4, 7, 8, 10
DINÃUNTR U: adv./prep.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlãuntru: adv. rezum. cap.2; 7,15; 8,16; 10,3; 40,8, 9, 19, 28,
32, 43, 44; 41,9, 15, 17; 42,3, 4, 15; 43,5; 4 4,17, 27; 45,19;
46,1
dinlãuntru: adv. în sint agma ceale dinlãuntru „mãr untaiele”;
„pãrþile interioare” (cf. lat. viscera; interiora, -um ) 3,3; 28,16
dinlontr u: adv. 40,15, 16, 23, 27; 44,17, 21
dinlãuntrul: prep. 11,19
DINCOACE: adv.
dincoace: 40,10, 12, 21, 26, 34, 37, 39, 41, 48, 49; 41,1, 2, 26;
45,7
DINCOLEA: adv.
dincolea: 40,10, 12, 21
DINCOLO: adv.
dincolo: 40,26, 34, 37, 39, 41, 48, 49; 41,1, 2, 26; 45,7

(a) DOJENI: v. IV
dojenind: gerunziu 3,26
DOMN: (s. propriu) “Dumnez eu”
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/mâna
Domnului/mânile Domnului/slava Domnului/slavei Domnului/
porunca Domnului/poruncile Domnului/zioa iuþimii Domnului/
casa Domnului/casii Domnului/Duhul Domnului/cuvintele
Domnului/zioa Domnului/calea Domnului/mãniii Domnului/
norodul Domnului/numele Domnului/mãrimea Domnului/
pârghele Domnului/slujba Domnului/cãpe teniii Domnului/
jârtvealnicul Domnului 1,3; 2,1; rezum. cap.3; 3,12, 14, 16, 22,
23; rezum. cap.5; 6,1, 3; 7,1, 19; 8,1, 14, 16; 9,3; rezum. cap.10;
10,4, 18, 19; 11,1, 5, 14, 23, 25; 12,1, 8, 17, 21, 26; 13,1, 2, 5;
14,2, 12; 15,1; 16,1, 35; 17,1, 11; 18,1, 25, 29; 20,2, 3, 45, 47;
21,1, 8, 18; rezum. cap.22; 22,1, 17, 23; 23,1; 24,1, 15, 20; 25,1,
3; 26,1; 27,1; 28,1, 11, 20; 29,1, 17; 30,1, 3, 20; 31,1; 32,1, 17;
33,1, 17, 20, 22, 23; 3 4,1, 7, 9; 35,1; 36,1, 4, 16, 20; rezum.
cap.37; 37,1, 4, 15; 38,1; 40,1; rezum. cap.43; 43,4, 5; 44,4, 5;
45,1, 4; 46,4, 24; 48,10
Domnul: sg. nom./ac. 2,4; 3,11, 27; 4,13; 5,5, 7, 8, 11, 13, 16,
17; rezum. cap.6; 6,3, 7, 10, 11, 1 3, 14; 7,2, 4, 5, 9, 27; rezum.
cap.8; 8,12, 16; rezum. cap.9; 9,4, 9; rezum. cap.11; 11,5, 7, 8,
10, 12, 15, 16, 17, 21; 12,7, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 28;
rezum. cap.13; 13,3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23; r ezum.
cap.14; 14,4, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 23; 15,6, 7, 8; rezum.
cap.16; 16,3, 8, 14, 19, 23, 30, 36, 43, 48, 58, 59, 62, 63;
rezum. cap.17; 17,3, 9, 16, 19, 21, 22, 24; rezum. cap.18; 18,3,
9, 23, 30, 32; rezum. cap.20; 20,1, 5, 7, 12, 19, 20, 26, 27, 30,
31, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 4 4, 47, 48; 21,5, 7, 9, 13, 17, 24,
26, 28, 32; 22,3, 12, 14, 16, 19, 22, 28, 31; r ezum. cap.23;
23,22, 28, 32, 34, 35, 36, 46, 49; r ezum. cap.24; 24,3, 6, 9,
14, 21, 24, 2 7; rezum. cap.25; 25,3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15,
16, 17; rezum. cap.26; 26,3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21; 27,3; 28,2,
6, 10, 12, 22, 23, 24, 25, 26; 29,3, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 21;
30,2, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22, 25, 26; 31,10, 15, 18; 32,3, 8, 11,
14, 15, 16, 31, 32; 33,11, 25, 27, 29, 30; r ezum. cap.34; 34,2,
8, 10, 11, 15, 17, 20, 24, 27, 30, 31; 35,3, 4, 6, 9, 10, 11, 12,
14, 15; rezum. cap.36; 36,2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 22, 23,
32, 33, 36, 37, 38; 37,5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 27; rezum.
cap.38; 38,3, 10, 14, 17, 18, 21, 23; rezum. cap.39; 39,1, 5, 6,
7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 28, 29; 40,46; 42,13; 43, 18, 19,
24, 2 7; 44,2, 5, 6, 9, 12, 15, 27; 45,9, 15, 18; 46,1, 16; 47,13,
23; 48,29, 35
Doamne: sg. voc. 4,14; 9,8; 20,49; 21,3, 13; 37,3
Doamne: sg. voc., în sintagma Doamne Dumenzeu 11,13
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 14,11, 14
Domnului: sg. gen./dat. 41,20; 43,24; 44,3; rezum. cap.45;
45,23; 46,3, 9, 12, 13, 14; 48,9, 14

DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom. 18,2
dinþi: pl. nom., în sintagma dinþi de elefant „fildeºi” 27,15

DORIRE: s.f.
dorirea: sg. nom. 24,21

DIVAN: s.n.
divanurile: pl. nom. 27,6

DORIT, -Ã: s.m./f.
(cel) dorit: s.m. sg. ac. 24,16

DOBÂNDÃ: s.f.
dobânzile: pl. ac. 22,2 7

(a) DORMI: v. IV „a se afla în stare de somn”; „a întreþine
relaþii sexuale”
a dormi: inf. prez. rezum. cap.4
vei dormi: ind. viit.I. 2.sg. 4,4, 6, 9; 31,18; 32,28
au dormit: ind. pf.c. 3.pl. 23,8; 32,21, 29

(a) DOBÂNDI: v. IV
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 17,15
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dor mi: imperativ 2.sg. 32,19
vor dormi: ind. viit.I. 3.pl. 32,27; 34,25
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 8,16; 9,11
dos: sg. ac., în loc. adv. din dos 41,15
DOSADÃ: s.f.
dosada: sg. ac. rezum. cap.4
DOSIRE: s.f. (aici) „ostilitat e”; „nedreptate”; „reîntoar cere (din
dr um)”, „revenire”
dosire: sg. ac. 9,9
dosirea: sg. ac. 16,53
DRAHMÃ: s.f.
drahme: pl. ac. 4,10

DUH: s.n.
duhului: sg. gen. 1,12; 3,14
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 1,20; 2,2; 3,12, 14, 24; rezum. cap.8;
8,3; 11,1, 24; 21,7; 36,27; 37,5, 10, 14; 39,29; 43,5
duhul: sg. nom., în sintagmele duhul vieþii/duhul vihoarãlor 1,2 1;
10, 17; 13,13
Duhul: sg. nom., în sintagmele Duhul Domnului/Duhul lui
Dumnez eu 11,5, 24; 37,1
duh: sg. ac. 11,19; 37,6, 8, 9
duhu: sg. ac., în sintagma duhu nou 18,31
duh: sg. ac., în sintagma duh nou 36,26
duhule: sg. voc. 37,9
DULCE: adj.
dulce: f./n. sg. nom./ac. 3,3; 33,32
DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþii: sg. gen. 20,28

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
dreap te: adj. f./n. pl. nom. 1,7, 23; 18,29
dreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 4,6; 18,8, 25, 29; 33,20; 39,3; 45,10,
11; r ezum. cap.47; 47,1, 2
drep t: adj. m./n. sg. nom./ac. 18,5, 9; 33,17; 45,10
drepþi: ad j. m. pl. nom. 23,45
direap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a direapta 1,10
(cel) drept: s.m. sg. nom./ac. 3,20; rezum. cap.18; 18,24, 26;
21,3, 4; 33,12, 18
(celui) dr ept: s.m. sg. gen ./dat. 3,21; 13,22; 33,12, 13
drep tul: s.m. sg. nom. 3,21; rezum. cap.33
dreap ta: s.f. sg. ac. „partea dreaptã” rezum. cap.4
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta/la dr eapta 10,3;
16,46; 21,22
drep tului: s.m. sg. gen. 18,20
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dreap ta sau spre stânga
21,16
drep t: s.n. sg. ac., în loc. adv. prin drept „de-a drep tul” 47,20
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 9, 10; rezum. cap.18
DREPTATE: s.f.
drep tatea: sg. nom./ac. 3,20; rezum. cap.14; 14,14, 20; rezum.
cap.18; 18,20, 22, 24, 26; rezum. cap.33; 33,12, 13, 18; rezum.
cap.45
drep tãþile: pl. nom./ac. 3,20; 18,24; 33,13
drep tate: sg. ac. 18,5, 19, 21, 27; 33,14, 16, 19; 45,9
DROJDIE: s.f.
drojdii: pl. ac. 23,3 4
(a se) DUCE: v. III
(sã) ducea: ind. im p. 3.sg./pl. 1,14, 17, 18, 21; 10,16
ducându(-sã): gerunziu 1,20, 21
(m-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 3,14
(sã) v or duce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.5; 12,11; 30,17, 18
vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 5,1
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.pl. 6,9; 25,3; 32,20, 30; 36,20; 37,21
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,6; 11,1; 19,9; 23,10, 37; 37,2; 40,3,
17, 35, 48; 41,1; 43,1, 5; 46,19, 21; 47,3
duce: ind. prez. 3.sg. 16,32; 42,1, 15
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 16,39; 26,16
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 17,12, 13
am dus: ind. pf.c. 1.sg. 20,10, 28
sã duc: conj. prez. 1.sg. 20,15; 38,17
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 20,3 7, 42; 34,13
du: imperativ 2.sg. 21,26
(sã) duc: ind. prez. 3.pl. 26,20
duceam: ind. imp. 1.sg. 31,16
(t e-)ai dus: ind. pf.c. 2.sg. 31,18
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 35,7
voi duce: ind. viit.I. 1.sg. 37, 12
sã duci: con j. prez. 2.sg. 38,12, 13

DUMBRAVÃ: s.f.
dumbrãvii: sg. gen. rezum. cap.20; 20,47; 31,9
dumbrava: sg. ac. 20,46
dumbrãvilor: pl. gen. 31,6
dumbrãvi: pl. ac. 34,25
dumbravã: sg. ac. 39,10
(a) DUMICA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) DIMICA
vor dimica: ind. viit.I. 3.pl. 23,25
DUMNEZEU: s.m. “Divinitatea”
Dumnezeu: sg. gen., în sint agmele vedeniile lui Dumnez eu/
vedenia lui Dumnezeu//sunetul lui Dumnez eu/asãmãnarea lui
Dumnezeu/glasul lui Dumnezeu/cathedra lui Dumnezeu/inima
lui Dumnez eu/raiul lui Dumnez eu/raiului lui Dumnezeu/muntele
lui Dumnez eu cel sfânt/casa lui Dumnezeu/norodul lui
Dumnez eu rezum. cap.1; 1,1, 24; r ezum. cap.8; 8,3; 10,5; 28,2,
28,6, 13, 14, 16; 31,8, 9; rezum. cap.35; rezum. cap.36; 40,2
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. 2,4; 3,11, 27; 5,5, 7, 8, 11; 6,3,
11; 7,2, 5; 8,1; 11,7, 8, 16, 17, 20, 21; 12,10, 19, 23, 25, 28;
13,3, 8, 9, 13, 16, 18, 20; 14,4, 6, 11, 16, 18, 20, 21; 15,6, 8;
rezum. cap.16; 16,8, 14, 19, 23, 30, 36, 43, 48, 58, 59, 63; 17,3,
9, 16, 19, 22; 18,9, 23, 30, 32; 20,3, 5, 19, 27, 30, 31, 33, 36,
39, 40, 4 4, 47; 21,3, 7, 9, 13, 24, 26, 28; 22,3, 12, 19, 28, 31;
23,22, 28, 32, 34, 35, 46, 49; 24,3, 6, 9, 21, 24; 25,3, 6, 8, 12,
13, 14, 15, 16; 26,3, 5, 7, 14, 15, 19, 21; 27,3; 28,2, 6, 9, 10, 12,
22, 24, 25; 29,3, 8, 13, 16, 19; 30,2, 6, 10, 13, 22; 31,10, 15, 18;
32,3, 8, 11, 14, 16, 31, 32; 33,11, 25, 27; 34,2, 8, 10, 11, 15, 17,
20, 24, 30, 31; 35,3, 6, 9, 11, 14; 36,2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15,
22, 28, 32, 33, 37; 37,5, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 27; 38,3, 10, 14,
17, 18, 21; 39,1, 5, 8, 10, 13, 17, 20, 25, 28, 29; 43,18, 19, 27;
44,6, 9, 12, 15, 27; 45,9, 15, 18; 46,1, 16; 47,13; 48,29
Dumnez eule: sg. voc. 4,14; 9,8; 20,49; 37,3
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma slava Dumnezeului 8,4; 10,19;
11,22; 43,2
Dumnez eul: sg. nom./ac. 10,20; 16,3; 20,7, 20; 28,26; rezum.
cap.34; 34,31; 39,22; rezum. cap.44; 44,2
Dumnez eu: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeu 11,13
Dumnez eul: sg. nom., în sintagma Dumnez eul oastelor 30,6
DUNGÃ: s.f. „muchie”
dungi: pl. ac., în sintagma în patru dungi „pãtrat” 40,42
DURERE: s.f.
dur eare: sg. ac. 23,33; 28,24
E
EFÃ: s.f.
ef i: formã nead. 45,13, 24; 46,5, 7, 11, 14
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(sã) face: ind. prez. impers. 46,12
face-va: ind. viit.I. 3.sg. 46,15

EGHIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteani: pl. ac. 29,12
eghipteanii: pl. ac. 29,13
ELEFANT: s.m.
elefant: sg. ac., în sintagmele os de elefant/dinþi de elefant „fildeº”
27,6, 15
EVAN: s.n. „abanos”, „lemn de abanos” (cf. lat. ebenus, -¾);
cuvântul nu este înregistrat în MDA.
evan: sg. ac. 27,15
F
(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3; 7,19; 16,34; 19,3, 6, 11; 21,12,
22, 27; 22,18; 23,10; 26,1; 27,7, 8; 32,23, 27; 34,5, 8; 36,17,
35; 37,7; 44,12
va face: ind. viit.I. 3.sg. 3,20; 17,17, 18, 23; 1 8,5, 8, 10, 13, 14,
17, 21, 24, 26, 27; 31,11; 33,13, 14, 15, 18, 19; 39,11; 45,17, 22,
23, 24, 25; 46,7, 12, 13, 14
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,20; 6,9; 7,20; 8,17; 16,48, 49,
50; 17,15, 16; 18,14, 18, 19, 21, 22, 26, 27; 22,3; 23,38, 39;
24,24; 25,12, 1 5; 27,6; 29,18; 31,6; 33,16; 40,14; 43,8, 11;
44,13
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 3,26; 5,8, 9, 10, 13, 15; 6,14; 7,24, 27;
8,18; 11,9; 1 2,25; 13,13; 14,8; 16,59; 20,44; 22,14, 15; 23,27;
24,9, 13, 14; 25,11, 13, 17; 26,3, 13, 21; 28,22, 26; 30,10, 12,
13, 14, 19; 32,4, 7, 8, 10, 14; 34,10, 15, 25; 35,11, 15; 36,11, 15,
22, 27, 32, 33; 37,6, 14, 19, 22; 39,2
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 4,9, 15; 24,17; 43,25; 45,20
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 5,7; 11,12; 13,22; 20,43
am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 5,9; 12,11; 14,23; 16,43; 17,24; 20,9,
14, 22; 24,18, 22; 29,9; 31,9; 36,36; 37, 14; 39,21, 24
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 6,10; 36,37
fã: imperativ 2.sg. 7,23; 12,3; 16,2
fac: ind. pr ez. 3.pl. 8,6, 9, 12, 1 3; 13,18; 33,31, 32; 45,12, 14;
rezum. cap.47
face: ind. prez. 3.sg. 8,6; 18,11, 12; 21,14
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 8,17; 11,20; 13, 19; 16,5; 17,8; 18,9;
20,21; 27,5; 43,11
fãcându(-sã): gerunziu rezum. cap.9
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 9,4
fãcut-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,11; 12,7
faci: ind. prez. 2.sg. 11,13; 12,9; 16,30; 24,18
face-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,23
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 15,3
(te-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 16,7, 8, 13, 31; 27,36; 28, 19; 31,2
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 16, 16, 17, 24, 25, 31, 47, 48; 16,54, 63;
22,4, 13; 28,4; 35,11
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 16,41; 17,23; 25, 14; 37,24; 43,27;
46,2
sã faci: conj. prez. 2.sg. 16,59
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 17,6
a face: inf. prez. 18,24; 19,7; 23,48; rezum. cap.24
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 18,24; 20,24
faceþi: imperativ 2.pl. 18,31; 20,19; 45,9
fãcându-: gerunziu 20,11, 13, 21; rezum. cap.36
fãcut-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,30
veþ f ace: ind. viit.I. 2.pl. 24,22, 24
(m-)am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 29,3
fãcând: gerunziu 31,11
fãcut-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 33,26
(Mã) voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 35,11
[sânteþi] fãcuþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 36,3
sã faceþi: conj. pr ez. 2.pl. 36,27
-oiu face: ind. viit.I. 1.sg. 39,7
(sã) vor face: ind. viit.I. 3.pl. 44,14

FACERE: s.f.
facerea: sg. ac. 17,17
FAL CÃ: s.f.
fãlcile: pl. ac. 29,4; 38,4
FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. ac. rezum. cap.12
FATÃ: s.f.
featelor: pl. gen./dat. rezum. cap.13; 13,17; 16,27, 49, 53, 57
feate: pl. ac. 14,16, 18; 16,61; 23,4
fatã: sg. ac. 14,20; 4 4,25
featele: pl. nom./ac. 14,22; 16,20, 46, 48, 53, 55; 23,2, 10, 25,
47; 24,21, 25; 26,6, 8; 30,18; 32,16, 18
fata: sg. nom. 16,44, 45; 22,11
FAÞÃ: s.f.
feaþe: pl. nom./ac. 1,6, 8, 15; 10,14; 41,18
feaþii: sg. gen., în loc. adv. (Înv.) înaintea feaþii „înainte”, în faþã”
1,9, 12
faþã: sg. nom./ac. 1,10, 28; 2,4; rezum. cap.3; 3,23; 10,14; 40,3;
41,19
feaþele: pl. nom./ac. 1,11; 3,8; 8,16; 14,6; 27,35; 40,44
faþa: nom./sg. ac. 2, 1; 3,8, 9; 4,3, 7; 6,2; 7,18, 22; 9,8; 11,13;
12,6, 12; 13,17; 14,8; 15,7; 20,46, 47; 21,2; 25,2; 28,20; 29,2;
32,4, 7, 10; 35,2; 38,2; 39,5, 23, 24, 29; 40,3, 15; 41,2 1; 43,3;
44,4; 47,1
feaþii: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii/înnaintea feaþii/
împr otiva feaþii „dinaintea” 6,5; 9,6; 10,22; 14,3, 4, 7; 28,17;
30,24; 40,15; 41,4; 42, 11
faþa: sg. ac., în sintagma faþa pãmântului 16,5; 17,5; 29,5; 34,6;
37,2; 38,20; 39,14
faþã: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) faþã cãtrã faþã 20,35
feaþii: sg. gen. 21,15; 41,14, 15; 42,8; 45,7
faþã: sg. ac., în sintagma lâni de bunã faþã „lâna cea mai albã”
27,18
faþa: sg. ac., în loc prep. (Înv.) de la faþa/de cãtrã faþa/în faþa
30,9; 38,20; 40,19; 42,10
feaþelor: pl. gen. rezum. cap.40
feþii: sg. ac., în loc. prep. înaintea feþii „dinaintea” 40,47
faþã: sg. ac., în loc. adv. în faþã 42,2
FÃCUT, -Ã: adj./s.
fãcutã: f. sg. ac. rezum. cap.17
fãcute: f. pl. nom./ac. rezum. cap.22; 40,42; 46,23
(ceale) fãcute: s.n. pl. nom. 41,18
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduindu-: gerunziu rezum. cap.13
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
Fãgãduinþii: sg. gen., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum.
cap.20
fãgãduinþa: sg. nom. 44,29
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 16,13; 46,14
fãina: sg. ac. 16,19
FÃRÃDELEGE: s.f.
fãrãdelegile: pl. ac. 7,8; 16,43, 47, 51
fãrãdeleagea: sg. ac. 16,58
FÃRÂMÃ: s.f.
fãrâmã: sg. ac. 13,19
(a) FÃTA: v. I
au fãtat: ind. pf.c. 3.pl. 31,6

450

INDICE

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

FECIOARÃ: s.f.
f ecioara: sg. ac. 9,6
FECIOR: s.m.
f eciori: pl. ac. 23,4
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
fealiuri: pl. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.23; 23,12; 26,16; 27,7, 24
f ealiu: sg. nom. rezum. cap.21
f ealuri: pl. nom./ac. 47,10
FELINAR: s.n.; var. FÃLINAR
fãlinar elor: pl. gen. 1,13
FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
f ereºtilor: pl. gen. rezum. cap.40
f ereºti: pl. nom./ac. 40,16; 41,16, 26
f ereºtii: sg. gen. 40,16
f ereºtile: pl. nom. 40,22, 25, 29, 33, 36; 41,16
(a se) FERI: v. IV
(sã) fereaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.33
FERICIRE: s.f.
f ericire: sg. ac. rezum. cap.19; rezum. cap.36
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,2; 2,1; 4,3; 5,5; 6,12; 7,7, 14, 15, 23; 9,9;
10,20; rezum. cap.11; 11,3, 7; 12,2, 3, 22; 16,20; 18,9, 23, 25,
29; 20,29; 21,14, 26; 23,37; 25,3; 26,2; 29,3; 30,3; 31,18; 33,4,
13, 17, 20, 27; 36,2; 39,8; 40,45; 41,4, 22; 43,12; 46,20, 2 4;
47,13, 15, 19, 20; 48,29
era: ind. imp. im pers./3.sg./pl. 1,9, 12, 1 3, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28; r ezum. cap.2; 3,14; 9,2, 3, 6, 11; 10,1, 7, 9, 11, 12, 16,
17, 19; 11,22; 13,4; 15,5; 17,6; 20,9; 23,42; 27,10, 11, 27, 3 4;
31,7, 9; 32,13; 33,24; 34,3, 5, 6, 8, 16, 18; 35,10; rezum cap.36;
36,3 4; 37,1, 2; 40,2, 9, 12, 16, 18, 22, 31, 41, 4 4, 49; 41,2, 6, 7,
9, 20, 23, 2 4, 25; 42,1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 43,2, 5, 8, 13;
44,1; 46,19, 22, 23
erai: ind. imp. 2.sg. 16,6, 7, 14, 22
eºti: ind. prez. 2.sg. 16,45; 22,24; 28,3; 32,19; 33,32; 36,13; 38,17
-i: ind. prez. 3.sg. 4,14; 16,44
-s: ind. prez. 3.pl. 22,5
ias te: ind. prez. 3.sg. 2,5, 6; 3,9, 26, 27; 8,17; 10,15; 11,23; 12,10,
12; 13,10, 12, 15, 16; 18,2, 4; 19,14; 20,6; 21,16, 27; 24,6, 7;
26,2, 1 8; 27,27, 32; 29,9; 30,2; 32,16; 33,17; 36,8, 20; 37,11,
19; 42,13; 43,12; 44,9, 23; 45,14; 47,16
sânt : ind. prez. 3.pl. 2,4, 6, 7; 5,6, 7, 14, 15; rezum. cap.10; 10,2, 6,
20; 11,2, 7, 12; 12,14; 13,15, 19; 15,2; 18,4, 25; 22,5; 23,20, 45;
25,13; 26,6, 8; 32,12; 33,10, 27; 36,7; 37,19; 38,11, 20, 22; 39,4;
40,46; rezum. cap.42; 42,13, 14; rezum. cap.43; 43,18, 19; 48,30
sânt: ind. prez. 1.sg. 5,11; 6,7; 7,9, 27; 11,10, 12; 12,15, 16; 13,14;
14,16, 18, 20; 16,48; 17,16, 19; 18,3; 20,3, 12, 20, 26, 31, 33,
38, 4 4; 23,49; 24,24, 27; 2 7,3; 28,2, 9; 30,8; 33,11, 27; 34,8;
35,6, 11; 44,28; 45,13
sint: ind. prez. 3.pl. 18,29
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 34,31
sântem: ind. prez. 1.pl. 33,24
au f ost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,1, 3; 2,5; 3,16, 22; 5,6; 6,1;
7, 1; 8,1; 11,13, 14; 12,1, 8; 17, 21, 26; 13,1; 14,2, 12; 15, 1; 16,1,
16, 19, 34, 56; 17,1, 7, 11; 18,1; 19,14; 20,1, 2, 45; 21,1, 8, 18;
22,1, 6, 9, 17, 23; 23,1, 2; 24,1, 15, 20; 25,1; 26,1; 2 7,1, 8, 9;
28,1, 11, 20; 29,17; 30,1, 20; 31,1, 8, 13; 32,1, 17, 27; 33,1, 21,
22, 23, 33; 34,1, 4; 35,1; 36,16; 37,15; 38,1, 8; 39,8; 40,1
f iind: gerunziu rezum. cap.1; 28,2, 9
f ost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; 29,1, 17; 30,20; 31,1; 32,1, 17; 37,1
ar f i: cond. prez. 3.sg. 1,16; 10,10
va f i: ind. viit.I. impers./3.sg. 1,28; r ezum. cap.3; 4,3, 7, 10; 5,11;
7,9, 11, 19, 25; 8,18; rezum. cap.9; 9,10; 11,9; rezum. cap.12;
12,11, 24, 25; 13,9, 11, 13; 14,7, 10, 15; 15,2, 4, 7; 16,16, 3 4;
17,23; 18,3, 5, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 30; 19,14; 20,11, 13,

21, 32; 21,7, 13, 23, 32; 24,24; 26,5; 28,2 4; 29,9, 15, 19; 30,3,
4, 9, 13; rezum. cap.33; 33,4, 5, 15, 16, 19, 28; 34,10, 12, 22,
23; r ezum. cap.37; 37,22, 2 4, 26, 27; 38,18, 19; 39,11; 40,45,
46; 44,22, 24, 29; 45,3, 4, 8, 10, 11, 16, 19, 21; 46,11, 16, 17;
47,9, 10, 17, 23; 48,1, 8, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 28
sã f ie: con j. prez. 3.sg./pl. 3,18; rezum. cap.5; 9,5; 11,20; 13,22;
14,11; 16,63; 17,8; 18,23; 20,12, 20; 21,11; 33,11; 44,7; rezum.
cap.48
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 3,20; 5,16; 6,6, 13; 7,4, 9, 16; 13,9, 21;
14,14, 16, 18, 20; 20,25; 24,17; 29,14, 16; 30,7; 34,14, 26, 2 7,
28; 35,10; 36,38; 37,17, 19, 20, 22, 23, 27; rezum. cap.44; 4 4,11,
18, 28, 30; 45,5, 11, 17; 46,6; 47,9, 10, 12, 22; 48,8, 10, 15, 17,
18, 21
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 3,26; 5,15; 21,32; 24,27; 26,14, 21; 27,36;
28,19; 35,4; 36,12; 38,16
a f i: inf. pr ez. rezum. cap.7; rezum. cap.34; 36,12; 38,12
veþ fi: ind. viit.I. 2.pl. 11,11
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 11,16; 34,24; 37,23, 27
sã f iu: con j. prez. 1.sg. 11,20; 14,11
f iindu-: gerunziu 16,5
sã fii: conj. prez. 2.sg. 16,15
f iþi: imperativ 2.pl. 18,32
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,24; 39,10
f i-v om: ind. viit.I. 1.pl. 20,32
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 22,22; 36,28; 37,6
f i-v ei: ind. viit.I. 2.sg. 23,32
ai f ost: ind. pf.c. 2.sg. 26,17; 28,13; 29,6; 35,5
f i: inf. prez. fãrã a 33,10, 12
f ii: imperativ 2.sg. 38,7
FIARÃ: s.f.
f iarã: pl. (cu des. -ã) gen. (cu pr ep. a + num. card.) rezum. cap.1
f iarã: pl. (cu des. -ã) ac. 1,5, 15; 3,13
f iarãlor: pl. gen./dat. 1,13; 29,5; 34,5, 8; 39,4, 17
f iarelor: pl. gen./dat. 1,13, 22; 3,13; 33,27
f iarele: pl. nom. 1,14, 19, 21; 31,6
f ieri: pl. ac. 4, 14; 5,17
f iara: sg. nom. 10,15, 20
f iare: pl. ac. rezum. cap.14; 14,15, 21
f iarãle: pl. nom./ac. 31,13; 32,4; 34,25, 28; 38,20
f iarã: sg. ac. 44,31
FIER: s.n.
f ier: sg. nom./ac. 4,3; 22,18, 20; 27,12, 19
(a se) FIERBE: v. III
(s-)au f iert: ind. pf.c. 3.pl. 24,5
sã f iarbã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.46
vor fierbe: ind. viit.I. 3.pl. 46,20
vor fiarbe: ind. viit.I. 3.pl. 46,24
FIERTURÃ: s.f.
f iertura: sg. nom. 24,5
FIGURÃ: s.f.
f iguri: pl. ac. rezum. cap.8
FINIC: s.m. (Înv.) “curmal”, “palmier”
f inicilor: pl. gen. 40,16, 37; 41,26
f inici: pl. nom., în sintagma finici scobiþi „finici sculptaþi” 40,26,
34; 41,20
f inicii: pl. nom. 40,31; 41,25
f inici: pl. nom. 41,18
f inicul: sg. nom. 41,18
f inic: sg. ac. 41,19
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom. 1,3; 8,11; 11,1, 13; rezum. cap.18; 18,19, 20; 44,9
f iii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,3; rezum. cap.3; 3,1, 11; 4,13;
rezum. cap.5; 5,10; 14,22; 16,20, 21, 26, 28, 45; 18,29; 20,18,
21, 31; rezum. cap.21; 21,28; 23,7, 10, 17, 23, 25, 37, 39, 47;
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rezum. cap.24; 24,21, 25; rezum. cap.25; 25,5, 10, 12; 27,11,
15; 30,5; 33,2, 12, 17, 30; 35,5; rezum. cap.37; 37,18, 21, 25;
rezum. cap.38; rezum. cap.39; 40,46; rezum. cap.43; rezum.
cap.44; 44,15; 46,16; 47,22; 48,11
fii: pl. nom./ac. 2,4; rezum. cap.5; 5, 10; 14,16, 18, 20; 4 4,7;
47,22
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul omului 2,1, 3, 6, 8; 3,1, 3, 4, 10,
17, 25; 4,1, 16; 5,1; 6,2; 7,2; 8,5, 6, 8, 12, 15, 17; 11,2, 4, 15;
12,2, 3, 9, 18, 22, 27; 13,2, 17; 14,3, 13; 15,2; 16,2; 17,2; 20,3,
4, 27, 46; 21,2, 6, 9, 12, 14, 19, 28; 22,2, 18, 24; 23,2, 36; 24,2,
16, 25; 25,2; 26,2; 27,2; 28,2, 11, 20; 29,2, 1 8; 30,2, 21; 31,2;
32,2, 18; 33,2, 7, 10, 1 2, 24, 30; 34,2; 35,2; 36,1, 17; 37,3, 9,
11, 16; 38,2, 14; 39,1, 17; 40,4; 43,7, 10, 18; 44,5; 47,6
fiilor: pl. gen./dat. rezum. cap.4; rezum. cap.6; 6,5; 12,24;
16,34; 18,2; rezum. cap.20; 21,20; 23,9, 15; 25,2, 3, 4, 10;
rezum. cap.28; 31,14; 37,16, 25; 43,7; 44,9, 10; rezum. cap.46;
46,16, 18
fiiului: sg. gen. 18,4, 20; 21,10
fiiu: sg. ac. 18,10, 14; 4 4,25
fiii: pl. dat. (cu pr ep. la) 23,12
FLACÃRÃ: s.f.
flacãr a: sg. nom. 20,47

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac., în loc. adj. fãrã fricã 34,27
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumos: m./n. sg. nom./ac. 23,41; 31,3, 9
frumos (foar te): m. sg. nom. 31,7
(mai) frumos: m. sg. nom. 32,19
FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE; (R eg.) FRUMSEÞÃ
frumseaþa: sg. ac. 1,4
frumseaþea: sg. ac. 1,27; 16, 14, 15; 27,11
frumseaþii: sg. gen./dat. 28,7; 31,8
FRUNTE: s.f.
fruntea: sg. nom./ac. 3,7, 8; 9,4; 40,9, 14, 18, 19, 21, 24, 26, 29,
33, 34, 36, 37; 41,3, 25
frunþile: pl. ac. 3,8; 40,14, 16, 38; 41,1
fruntelor: pl. gen. 40,10
frunþilor: pl. gen. 40,16
frunte: sg. ac. 40,31
frunþi: pl. ac. 40,49
FRUNZÃ: s.f.
frunzelor: pl. gen. 17,4, 23
frunzã: sg. ac. 17,8
frunza: sg. nom. 47,12
frunzele: pl. nom. 47,12

FLÃMÂND, -Ã: s.m./f.
(celui) f lãmând: s.m. sg. dat. 18,7, 16
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. rezum. cap.5; 5,12; rezum. cap.6; 6,11, 12; 7,15;
rezum. cap.12; 12,16; 34,29; 36,29
FOAMETE: s.f.
foametei: sg. gen. 5,16; 36,30
foamete: sg. nom./ac. 5,16, 17; 7,15; rezum. cap.14; 14,13
foametea: sg. nom. 14,21
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1 ,4, 13, 27; 5,2, 4; 8,2; rezum.
cap.10; 10,2, 6; 15,7; 16,41; 19,14; 20,31, 47; 22,20; 23,25, 47;
rezum. cap.24; 24,10, 12; 28,14, 16, 18; 30,8, 14, 16; 38,22;
39,6, 9, 10
focului: sg. gen./dat. 1,4; 5,4; rezum. cap.15; 15,4, 6; 21,32
focul: sg. nom./ac. 10,7; 15,4, 5, 7; 19,12; 21,31; 22,21, 31; 36,5;
38,19
FOLOS: s.n.
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos 15,4

FRUNZOS, -OASÃ: adj.
frunzos: m. pl. ac. 6,13; 20,28
(a) FUGI: v. IV
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. 7,16
au fugit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17; 24,27
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 21,12; 33,22
fuge: ind. prez. 3.sg. 24,26
sã fugã: conj. prez. 3.pl. 29,16
fujise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 33,2 1
FUL GER: s.n.
fulger: sg. nom. 1,13
fulgerului: sg. gen. 1,14
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funi: pl. ac. 27,24
fune: sg. ac. 40,3; 47,3, 13
G

FRATE: s.m.
fratele: sg. nom./ac. 4,17; 22,11; 24,23; 47,14
fraþii: pl. nom. 11,15
fratelui: sg. dat. 18,18
frate-sãu: sg. ac. 38,21
frate: sg. ac. 44,25

GARD: s.n.
gardurile: pl. nom. 38,20

(a se) FRÂNGE: v. III
voiu frânge: ind. viit.I. 1.sg. 5, 11; 17,18
(sã) vor frânge: ind. viit.I. 3.pl. 6,4; 31,12
(s-)au frâmt: ind. pf.c. 3.pl., în contextul mai amplu s-au frâmt
þiþele prunciii „s-a pierdut fecioriia” 23,3, 21
au frâmt: ind. pf.c. 3.pl., în contextul mai amplu au frâmt ugerele
prunciii „au stricat f ecioriia” 23,8
frâmtu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 26,2
am frâmt: ind. pf.c. 1.sg. 30,2 1

GAURÃ: s.f.
gaurã: sg. ac. 8,7
gãurile: pl. nom. 28,13
(a se) GÃTI: v. IV
sã gãteascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.4
gãteascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 7,14
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 28,13
gãteaºte(-t e): imper ativ 2.sg. 38,7
vei gãti: ind. viit.I. 2.sg. „vei termina” 43,23

FRÂNT, -Ã: adj./s.; var . (Înv.) FRÂMT, -Ã
frâmt: adj. m./n. sg. nom./ac. 30,22; 34, 16
(cel) frânt: s.m. sg. ac. 34,4

GÃTIT, -Ã: adj.
gãtitã: f. sg. nom. 21,25
gãtiþi: m. pl. nom. 23,2 4

FRÂU: s.n.
frâu: sg. ac. 29,4; 38,4

GÃZDAC, -Ã: adj. „bogat”
gãzdace: f. sg. gen. rezum. cap.27
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GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea vã: sg. ac. 23,46
GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 11,5; 21,2 4
(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 8,6; 37,3
gândesc: ind. prez. 3.pl. 11,2
vei gândi: ind. viit.I. 2.sg. 38,10
GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom. 20,32
gândir e: sg. ac., în sintagma gândire rea „gânduri rele”, „planuri
necurat e” 38,10
GÂTLAN: s.n
gâtlanul: sg. ac. 3,26
GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz) GENUNCHE: s.n.
genunchele: s.n. pl. nom./ac. 7,17; 21,7
genunche: s.n. pl. ac. 47,4
GETHEE: s.f. „f emeie hititã” (cuvântul este rezultatul adaptãrii
lat. Cetthea) (cf. supra CHEFTEIE )
getheea: sg. nom. 16,3
(a) GHICI: v. IV; var. (Mold.; Trans.) (a) GÂCI
va gâci: ind. viit.I. 3.sg. 21,19
GHICIRE: s.f.; var. (Mold.; Trans.) GÂCIRE
gâcir ea: sg. ac. 21,19

(a) GRÃI: v. IV
grãia: ind. imp. 3.sg. 2,1; 10,5
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 2,1; 3,22, 27; 12,25, 28
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 2,2; 3,24; 22,27; 40,4; 41,22
grãind: gerunziu 2,2; 33,24, 30; 37,18
grãi-vei: ind. viit.I. 2.sg. 2,7
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 2,8, 44,5
grãiaºt e: imper ativ 2.sg. 3,1, 4; 11,5, 17; 12,23; 14,4; 20,3, 27;
21,9; 24,21; 29,3; 33,2
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 3,10
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 3,11, 18; 24,3, 27; 28,9; 33,8; 3 7,19
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 5,13, 16, 17; 6,10; 11,25; 13,7, 8; 17,21,
24; 21,17, 32; 22,14; 23,34; 2 4,14; 26,5, 14; 28,10; 30,12; 3 4,24;
36,5, 6, 36; 37,14; 38,17, 19; 39,5, 8
aþi grãit: ind. pf.c. 2.pl. 11,5; 13,7; 33,10
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 14,9
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 20,49
grãit-am: ind. pf.c. 1.sg. 24,18
grãi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 32,21
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 33,30
ai grãit : ind. pf.c. 2.sg. 35,12
GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 3,15
(a se) GRÃMÃDI: v. IV
vei grãmãdi: ind. viit.I. 2.sg., în sintagma vei grãmãdi ºanþul „vei
ºãnþui”, „vei înconjura cu ºanþ de apãrare” 4,2
voiu grãmãdi: ind. viit.I. 1.sg. 5,16
(s-)au grãmãdit : ind. pf.c. 3.sg. 38,7
GRÃSIME: s.f.
grãsimea: sg. ac. 39,19; 44,7
grãsime: sg. ac. 44,15

GHICITURÃ: s.f.; var. (Mold.; Trans.) GÂCITURÃ
gâciturã: sg. ac. 21,21
gâcitura: sg. nom. 21,22
GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 1,25; 3,12, 13; 8,18; 9,1; 11,13; 21,22; 23,42;
27,30; 43,2
glasul: sg. nom./ac. 2,1; 3,13; 10,5, 18; 19,7, 9; 43,2

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 4,9; 45,13
grâul: sg. ac., în sintagma grâul cel dintâiu 27,17
grâul: sg. ac. 36,29

GLEZNÃ: s.f.
glezne: pl. ac. 47,3

GREªEALÃ: s.f.; var. (Îuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 20,26
greºalã: sg. ac. 40,39; 42,13; 44,29; 45,20; 46,20

GOL, GOALÃ: adj./s.
goalã: adj. f. sg. nom./ac. 16,7, 22, 39; 23,29; 24,11
(cel) gol: s.m. sg. ac. 18,7, 16

(a) GREªI: v. IV
ai greºit : ind. pf.c. 2.sg. 22,4
greºind: gerunziu 25,12

(a se) GOLI: v. IV
voiu goli: ind. viit.I. 1.sg. 5,2; 16,37
vor goli: ind. viit.I. 3.pl. 16,39; 23,26; 28,7
goleaºt e(-te): imperativ 2.sg. 21,28
au golit: ind. pf.c. 3.sg. 23,18

GRIJÃ: s.f.
grije: sg. ac. 12,19
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 28,26; rezum. cap.34; 3 4,25;
rezum. cap.38; 38,11
GROAPÃ: s.f.
gropilor: pl. gen. 17,17
groapa: sg. nom./ac. 43,13, 14
groapii: sg. gen. 45,19

(a) GONI: v. IV
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 35,6
GRAS, -Ã: adj./s.
gras: adj. n. sg. nom./ac. 24,5; 34,3, 20
gras: adj. n. sg. ac., în sint agma vin gras (cf. lat. vino pingui)
27,18
grase: adj. f. pl. ac., în sintagma pãºuni gr ase 34, 14
(cel) gras: s.n. sg. ac. 34,16
(celor) gr ase: s.n. pl. ac. 39,18
(a) GRÃBI: v. IV
grãbiþi: imperativ 2.pl. 39,17
GRÃDINÃ: s.f.
grãdina: sg. nom., în sintagma grãdina desfãtãrii 36,35

GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom./ac. 7,18; 32,24, 25, 26, 2 7, 32
groazã: sg. ac. 32,10, 23; 34,28
GROAZNIC, -Ã: ad j.
groaznicã: f. sg. nom. 1,18; rezum. cap.21
groaznic: n. sg. ac. 1,22
GROPILÃ: s.f. (Înv.) „adânciturã (micã)”; aici echivaleazã lat.
cr ep¾d¹, -inis „(un fel de) pervaz”
gropilã: sg. nom. 43,17
gropilii: sg. gen. 43,20
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GR OS, GROASÃ: adj.
(mai) groase: n. pl. nom. 41,25

HODCOD: s.n. „hârciog” (cf. lat. chodchod)
hodcod: sg. ac. 27,16

GR OZAV, -Ã: adj.
(mai) grozave: f. pl. ac. 16,47

HOLM: s.n.; var. (Trans.) HÂLM
hãlmul: sg. ac. (aici) „rug” (traducãtor ul echivaleazã lat. pyra,
-ae) 2 4,9
hâlmurile: pl. ac. „colinã”; „mormânt” (cf. lat. tumulus, -¾) 37,12,
13; 47,8

GR UMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 10,12; 21,29
grumazului: sg. gen. 16,11
GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. ac. 4, 12; 7,19
gunoiu: sg. ac., în sint agma gunoiu de boi „balegã de boi” 4,15
gunoaie: pl. ac., în sintagma gunoaie de oameni „e xcr emente
de om” 4,15
gunoaiele: pl. ac. 24,13
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 2,8; 3,2, 3, 17, 27; 4,14; 16,12, 56, 63; 24,27;
29,21; 33,7, 22; 34,10; 35,13
gurile: pl. ac. 24,17, 22
gurii: sg. gen. 33,31
gurã: sg. ac., în sintagma gurã de om (de f apt, este vorba des pre
osemintele unui om; traducerea în acest fel a sintagmei lat. os
hominis este rezultatul unei confuzii generate de omonimia dintre
cuvintele ¹s, ¹ris „gurã” ºi os, ossis „os”, „ciolan”) 39,15
(a) GUS TA: v. I
au gustat: ind. pf.c. 3.pl. 20,28
GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. nom./ac. 20,28; 44,30; 45,17

HO TAR: s.n.
hotarele: pl. nom./ac. 11,10, 11; 25,9; 29,10; 45,9; rezum. cap.47
hotarul: sg. nom./ac. 43,12; rezum. cap.45; 45,7; 47,13, 15, 16,
17; 48,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 21, 22, 25, 26, 27, 28
hotar: sg. ac. 47,20
hotarului: sg. gen. 48,24
HO TÃRÂª, -Ã: s.m./f.; var. HOTARÂª, -Ã „vecin”; aici prima
ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în
Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc …, Buda, 1825.
hotarâºii: pl. nom. 27,4
(a) HO TÃRÎ: v. IV (Înv.) „a hotãrnici”
hotãrând: gerunziu 47,18
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 15,4; 21,32; 34,10
(a) HRÃNI: v. IV
au hrãnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2; 19,2; 31,4
am hrãnit: ind. pf.c. 1.sg. 16, 19
hrãneaºte: ind. prez. 3.sg. 45,15
HRISOLIT: s.n.; vezi CRISOLIT

H
HAINÃ: s.f.
haine: pl. ac. 9,2; 16,10
hainã: sg. ac. 23,12, 40
HALDEU: s.m. “caldeean”
haldeilor: pl. gen. 1,3; 12,13; 23,14, 15
haldei: pl. ac. 16,29
haldeii: pl. ac. 23,23
HEI: interj.
hei: 6,11; 9,9; 11,13
HER UV: s.m. „heruvim”
heruv: sg. ac. 9,3
heruv: sg. voc. 28,16
HER UVIM: s.m.
heruvimi: pl. nom./ac. rezum. cap.10; 10,6, 7, 8, 9, 18, 20
heruvimilor : pl. gen. rezum. cap.10; 10,5, 7
heruvimului: sg. gen. 10,1
heruvim: sg. nom./ac. 10,2, 4, 7, 9, 14; 28,14
heruvimu: sg. nom. 10,15
hieruvimii: pl. nom. 10,3
heruvimii: pl. nom. 10, 16, 19; 11,22
hieruvimi: pl. nom./ac. 41,18, 18, 20, 25
hieruvim: pl. nom. 41,18
hieruvimul: pl. nom. 41,18
HIACHINTH: s.n. (cf. Indice Iº)
hiaþintul: sg. nom. 27,7
hiachinth: sg. ac. 27,24
HIN: s.m. „mãsurã pentr u capacitat e”
hin: sg. nom./ac. 4,11; 45,24; 46,5, 7, 11, 14

(a) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.sg. 18,18
HULITOR, -TOARE: ad j.
hulitori: m. pl. nom. 22,9
I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 31,15, 16, 17; 32,27
iadului: sg. gen. 32,2 1
IANTIN: s.n. (aici) „piele vopsitã violet” (cf. lat. ianthina, -¹r um
„haine sau stofe de culoare viole tã”); cuvântul nu este înregistrat
în DA.
ianthin: sg. ac. 16,10
IARÃªI: adv.
iarãºi: 5,4; rezum. cap.18; rezum. cap.40; 47,4
IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 16,7
ierburi: pl. ac. 34,14
IASPIS: s.n. (În v.) „jasp”
iaspisul: sg. nom. 28,13
IATÃ: interj.
iatã: 1,4; 2,9; 3,8, 23, 25; 4,8, 14; 5,8, 16; 6,3; 7,5, 6, 10; 8,2,
4, 5, 7, 10, 14, 16, 17; 9,2, 11; 10,1, 9; 11,1; 12,2 7; 13,8, 12,
20; 14,22; 15,4; 16,8, 27, 37, 44, 49; 17,7, 10, 12, 18; 18,4,
18; 20,47; 2 1,3, 7; 22,6, 13, 19; 23,22, 28, 40; 24,16, 21, 25;
25,7, 8, 9, 16; 26,3, 7; 28,3, 7, 22; 29,3, 8, 10, 19; 30,21, 22;
31,3, 18; 33,33; 34,10, 11, 17, 20; 35,3; 36,6, 9; 37,5, 7, 8, 12,
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19, 21; 38,3, 13; 39,1, 8; 40,3, 5, 17, 24; 43,2, 5; 44,4; 46,21; inimii: sg. gen., în sintagma înnoirea inimii rezum. cap.18
47,1, 2, 7
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima 36,5
ICI: adv.
ici: 16,16
IDOL: s.m.
idoli: pl. ac., în sintagmele închinãrii de idoli/închinãri de idoli/
închinar e de idoli/închinarea de idoli/închinãtorilor de idoli
rezum. cap.6; rezum. cap.8; rezum. cap.14; rezum. cap.16 rezum.
cap.23
idolilor : pl. gen./dat. 6,4, 13; 23,39, 49; 4 4,12
idolii: pl. nom./ac. 6,6, 9; 8,10; 14,5, 6, 7; 16,36; 18,6, 15; 20,7,
8, 18, 2 4, 31, 39; 21,21; 22,4; 23,30, 37; 30,13; 36,18, 25; 37,23;
44,10
idolul: sg. nom., în sintagma idolul râvnii „idolul geloziei” 8,3, 5
idoli: pl. ac 18,12; rezum. cap.20; 20,16; 22,3; rezum. cap.44
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeilor: pl. gen. rezum. cap.35
IED: s.m.
iezi: pl. ac. 27,21

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 3,24; 4,14; 9,2; 10,2; 23,4 4;
36,20; 3 7,10; 43,4; 44,3; 46,9
întrând: gerunziu rezum. cap.3; 8,10; 10,6; 41,3
întrã: imperativ 2.sg. 3,11, 24; 8,9; 10,2
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 7,22; 11,18; 12,16; 13,9; 14,22; 20,38;
42,14; rezum. cap.44; 44,16, 17, 25; 47,8
întra: ind. imp. 3.sg./pl. 10,3; 23,39, 44; 41,6; 42,9; 43,2
a întra: inf. prez. 10,22; 46,8
sã între: con j. prez. 3.pl. 16,33
întraþi: ind. prez. 2.pl. 20,29
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 26,10; 44,2, 3, 9, 21; rezum. cap.46;
46,2, 9, 10
ar întra: cond. prez. 3.sg. 33,31
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 36,2 1
aþi întrat : ind. pf.c. 2.pl. 36,22
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. 42,12; rezum. cap.44; 46,9, 10
între: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 46,8
INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar) ÎNTRARE
întrãrii: sg. gen. 8,3; 44,27
întrare: sg. nom./ac. 8,5; 42,9
întrarea: sg. nom./ac. 10, 19; 11,1; 26,10; 27,3; 42,11; 43,11;
46,19

(a) IERTA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8
au ier tat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.20
(a) IEªI: v. IV
ieºind: gerunziu 1,13; 10,19; rezum. cap.47
ieºi: imperativ 2.sg. 3,22
am ieºit : ind. pf.c. 1.sg. 3,23; 12,7
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 3,25; 12,5
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 4,12; 5,4; 12,12; 21,4; 4 4,3; rezum. cap.46;
46,2, 10, 12
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
ieºiþi: imperativ 2.pl. 9,7
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,7; 10,7, 18; 16,14; 19,14; 24,6, 12;
36,20
iase: ind. prez. 3.sg. 12,4; 26,18
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 15,7; 21,19; 30,9; 39,9; 42,14; 44, 19;
47,8, 12
ai ieºit : ind. pf.c. 2.sg. 16,7
este ieºind: ind. prez. perif. 3.sg. 33,30
iasã: conj. prez. 3.sg. 46,8, 9
ies: ind. prez. 3.pl. 46,10; 47,8
ieºea: ind. im p. 3.sg. 47,1, 3
IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 27,33; 43,11
ieºirile: pl. nom./ac. 44,5; 48,30
IN: s.n.
in : sg. ac. 9,2, 3, 11; rezum. cap.10; 10,2, 6, 7; 40,3; 4 4,17, 18
INIMÃ: s.f.
inimã: sg. ac., în sint agmele neîndomeasticitã inimã „inimã
neîmblânzitã” (cf. lat. indomabili corde)/inimã vârtoasã (cf. lat.
dur o corde)/ inimã de carne/inimã noao 2,4; 3,7; rezum. cap.11;
11,19; 18,31; 36,26
inima: sg. nom./ac. 3,10; 6,8; rezum. cap.13; 13,2, 17, 22; 14,4,
5, 7; 16,30; 21,7, 15; 22,14; 28,2, 5, 6, 17; 31,10; 32,9; 33,31;
38,10; 40,4; 44,5
inimii: sg. gen. 11,5
inimã: sg. nom./ac. 11,19, 21
inima: sg. ac., în sintagmele inima cea de piatrã/inima mãrii/
inima lui Dumnez eu/cei netãiaþi împr ejur cu tr upul ºi cu inima/
ne tãiaþi împrejur cu inima/netãiat împrejur cu inima 11,19; 27,4,
25, 26, 27; 28,2, 6, 8; 36,26; rezum. cap.44; 44,7, 9
inimile: pl. nom./ac. 14,3; 20,16

(a) IUBI: v. IV
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 16,37
IUBITOR, -TOARE: s.m./f. „ibovnic, -ã”
iubitorilor: s.m. pl. gen./dat. 16,8, 33; 23,9
iubitorii: s.m. pl. ac. 16,36, 37; 23,5, 22
IUÞIME: s.f. „mânie”
iuþimea: sg. ac. 5,13; 7,3, 8; 9,8; 13,13; 20,21; 22,20; 25,14;
36,6; 38, 18
iuþime: sg. ac. 5, 15; 8,18; 20,33, 34; 23,25
iuþimii: sg. gen., în sintagmele zioa iuþimii Domnului/zioa iuþimii
7, 19; 22,24
iuþimii: sg. gen. 16,38; 21,31; 22,21; 23,31
(a se) IVI: v. IV
(s-)au ivit: ind. pf.c. 3.sg. 8,8
(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãveaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
izbãvi: inf. prez. fãrã a 7,19
voiu izbãvi: ind. viit.I. 1.sg. 13,21
vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. 14,14, 16, 18, 20
(sã) vor izbãvi: ind. viit.I. 3.pl. 14,18
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.34
IZBÃVIT, -Ã: s.m./f.
(cei) izbãviþi: s.m. pl. nom. 6,9
IZBÂNDÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. 24,8
izbânda: sg. ac. 25,14
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a (se) rãzbuna”
sã izbândesc: conj. prez. 1.sg. 24,8
sã (sã) izbândeascã: con j. prez. 3.sg. 25,12
au izbândit: ind. pf.c. 3.pl. 25,15
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. 25,12, 15
izbândirea: sg. ac. 25,14, 17
izbândiri: pl. ac. 25,17
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INDICE
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
am împodobit: ind. pf.c. 1.sg. 16,11
(te-)ai împodobit: ind. pf.c. 2.sg. 16,13; 23,40
(s-)au împodobit: ind. pf.c. 3.sg. 23,41

Î
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(Mã) voiu îmblânzi: ind. viit.I. 1.sg. 16,63; 43,27

ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotivã: adv. în sintagma împr otivã rãzboit ori „rãzvrãtiþi”
rezum. cap.2
împr otiva: pr ep. 4,2; 7,3; rezum. cap.11; 13,17; 14,3, 7; 16,34;
17,17; rezum. cap.20; 20,36; 21,2; 22,3, 30; 23,22, 24; 25,2;
28,20; rezum. cap.29; 29,2, 20; 35,2; 38,2; rezum. cap.39; 39,26

(a) ÎMB OGÃÞI: v. IV
ai îmbogãþit: ind. pf.c. 2.sg. 27,33
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 7,27
am îmbrãcat: ind. pf.c. 1.sg. 16,10
(te-)ai îmbrãcat: ind. pf.c. 2.sg. 16,13
va îmbrãca: ind. viit.I. 3.sg. 18,7
(sã) vor îmbrãca: ind. viit.I. 3.pl. 26,16; 42,14; 44,17, 19

(a se) ÎMPO TRIVI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPR OTIVI
(sã) împr otivesc: ind. prez. 3.pl. 28,24, 26

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj./s.
îmbrãcaþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.9; 23,12
îmbrãcat: adj. m. sg. nom./ac./dat. 9,2, 3, 11; rezum. cap.10; 10,2, 6
îmbrãcate: ad j. f. sg. gen. 21,15
(celui) îmbrãcat: s.m. sg. dat. 10,7
(cei) îmbrãcaþi: s.m. pl. ac. 23,6
(a) ÎMBUCA: v. I
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 15,5
sã îmbuce: conj. prez. 3.sg. 15,6
a îmbuca: inf. prez. 29,5; 33,27
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 34,28

ÎMPO TRIVIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVIRE
împr otivirea: sg. nom. 16,34
Împrotivirii: sg. gen. în s. propr. Apele Împrotivirii 47,19; 48,28
ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr ejur ul: prep. 1,4; 5,2, 5, 7, 12, 14, 15; 6,13; 11,12; 12,14;
16,11, 57; 31,4; 32,22, 26; 3 4,26; 36,7; 40,5, 17; 41,5, 10
împr egiurul: prep. 6,5; 10,12
înpr ejurul: prep. 32,25
împr ejur: adv. 5,6; 8,10; 24,17; 41,19; 43,20
înpr ejuru: adv. 27,11
împrejur : adv. în loc. s. celor netãiaþi împrejur/cei ne tãiaþi
împr ejur/ne tãiaþilor împrejur în loc. adj. netãiaþi împrejur 28,10;
31,18; 32,21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
înpr ejur: adv. în loc. s. cei netãiaþi înprejur 32,19
împr ejur: adv. în sintagmele cei netãiaþi împrejur cu tr upul ºi cu
inima/netãiaþi îm prejur cu inima/netãiaþi împr ejur cu tr upul/
netãiat împr ejur cu inima/netãiat împrejur cu trupul rezum.
cap.44; 44,7, 9
împr egiur: adv. 46,21

ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen. 1,2; rezum. cap.12; 17, 16; 21,19; r ezum.
cap.28; rezum. cap.29; 30,21, 24, 25; rezum. cap.31; 31,2; 32,11
împãr atul: sg. nom./ac. 7,27; rezum. cap.17; 17,12; 19,9; r ezum.
cap.21; 21,21; 24,2; 26,7; 28,11; 29,2, 3, 18, 19; rezum. cap.30;
30,10, 22; rezum. cap.32; 32,2
împãr at: sg. nom./ac. 17,16; rezum. cap.37; 37,22, 24
împãr aþilor: pl. gen. rezum. cap.19; 28,17; 43,7, 9
împãratul: sg. nom., în gen. superl. împãratul împãraþilor 26,7
împãr aþilor: pl. gen., în gen. superl. împãraul împãraþilor 26,7
împãr aþii: pl. nom./ac. 27,33, 35; 32,10, 29; 43,7
împãr aþi: pl. nom. rezum. cap.32

ÎMPREUN ARE: s.f. (Înv.) „cont act sexual”
împr eunarea: sg. ac. 23,20

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
voiu îm pãrãþi: ind. viit.I. 1.sg. 20,33, 34

ÎMPREUN AT, -Ã: adj.
împr eunate: f./n. pl. nom. 1,4; 37, 19; 42,3

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþie: sg. nom./ac. 16,13; 29,14; rezum. cap.37
împãrãþiii: sg. gen. 17, 13; 24,21; 30,6
împãrãþiia: sg. nom./ac. 17,14; rezum. cap.29
împãrãþii: pl. ac. 29,15; 37,22

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 1,19; 10,16; 30,6; 37,19
împr eunã: adv. în sintagma giurarea împreunã (cf. lat. coniÀr¼ti¹,
-¹nis) 22,25

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
vei împãrþi: ind. viit.I. 2.sg. 5,1
(sã) vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 37,22
împãrþind: gerunziu 42,19
a împãrþi: inf. prez. 45,1
sã (sã) împarþã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.47
veþi împãrþi: ind. viit.I. 2.pl. 47,21
vor îm pãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 47,22
ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþir ea: sg. nom./ac. rezum. cap.45; r ezum. cap.48
ÎMPIETRIT, -Ã: ad j.
împie triþii: adj. antep. m. pl. ac. rezum. cap.3
(a) ÎMPINGE: v. III
împingeþi: ind. prez. 2.pl. 34,21
(a) se ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE

(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) împr euna: ind. im p. 3.pl. 1,11
împr eunã: imperativ 2.sg. 24,5; 37,17

(a se) ÎMPR OªCA: v. I
sã (se) împroaºte: con j. prez. 3.pl. 23,47
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
va împr umuta: ind. viit.I. 3.sg. 18,8
(a) ÎMPUNGE: v. III
împungeþi: ind. pr ez. 2.pl. 34,21
(a se) ÎMPUÞIN A: v. I
voiu îm puþina: ind. viit.I. 1.sg. 29,15
(sã) vor împuþina: ind. viit.I. 3.pl. 34,29
ÎN AINTE: adv./prep.; var. (Reg.) NAINTE
înaintea: pr ep. 1,9, 12; 2,9; 3,20; 4,1; 6,4, 5; 8,11; 9,6; 10,22;
16,15, 18, 19, 37, 50; 20,9, 14, 22, 41, 43; 21,6; 23,24, 41; 28,18,
25; 36,17, 23; 40,12, 15, 22, 26, 47; 41,4, 22; 42,11; 43,24;
44,3, 12, 15; 46,3, 9
înnaintea: prep. 10,19; 12,3, 5; 14,4; 28,9, 17; 30,24
înainte: adv. 7,8
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înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 21,30; 33,22
înnainte: adv. rezum. cap.28
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 16,57; 21,25; 24,13

au început : ind. pf.c. 3.pl. 38,12
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 39,14
veþi înceape: ind. viit.I. 2.pl. 45,1

ÎNALT, -Ã: adj./s.; var. (Înv.)NALT, -Ã
(prea) înalt: adj. m. sg. gen. 1,24
înaltã: adj. f. sg. ac. 6, 13; 20,28
înalt : adj. m./n. sg. ac. 17,23; 20,40
înnalt: adj. m./n. sg. nom. rezum. cap.32
înnaltã: adj. f. sg. ac. 34,6
înnalþi: adj. m. pl. ac. 34,14
înalt (foar te): ad j. m. sg. ac. 40,2
înalt e: adj. f. pl. nom. 40,42; 41,6
nalt : adj. m. sg. gen . 17,22
(mai) nalþi: adj. m. pl. nom. 31,8
(ceale înnalte: s.f. pl. ac. rezum. cap.6
(ceale) înalt e: s.f. pl. nom./ac. 6,3, 6; 16,16; 43,7
(cel) înalt: s.m./n. sg. nom./ac. „loc înalt”, „înãlþime”; „cel semeþ”
16,31; rezum. cap.17; 20,29; 21,26
înalt e: s.n. sg. voc. 31,18
înalt : s.n. sg. ac. „înãlþime” rezum. cap.40

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 20,40; 40,1
început: sg. ac., în loc. adv. din început 36,11

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,15; 10,19; 19,11; 28,2, 6; 31,5
sã (se) înalþe: conj. pr ez. 3.pl. 10,16
înãlþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.16
va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17
am înãlþat: ind. pf.c. 1.sg. 17,24
au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg. 21,26; 31,4
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 29,15
ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþar ea: sg. nom. rezum. cap.31

(a) ÎNCETA: v. I
vor înceta: ind. viit.I. 3.pl. 6,6
a înceta: inf. prez. 7,24; 12,23; 26,13; 30,10, 13; 34,10, 25
vei înceta: ind. viit.I. 2.sg. 16,41
(a) ÎNCHEIA: v. I (Înv.) „a zidi”
au încheiat: ind. pf.c. 3.pl. 27,5
ÎNCHEIAT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi reg.) ÎNCHIET
închie te: n. pl. ac. rezum. cap.37
ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închie tura: sg. ac. 37,7
(a se) ÎNCHIDE: v. III
a (sã) închide: inf. prez. rezum. cap.3
(t e) închide: imperativ 2.sg. 3,24
ai închis: ind. pf.c. 2.sg. 35,5
va fi închisã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 44,2; 46,1
(sã) va închide: ind. viit.I. 3.sg. 46,2, 12
ÎNCHIDERE: s.f. „încercuire”, „blocadã”
închider e: sg. ac. 7,23
(a se) ÎNCHINA: v. I
(sã) închina: ind. im p. 3.pl. 8,16
(t e) închini: ind. prez. 2.sg. 16,37
(sã) va închina: ind. viit.I. 3.sg. 46,2, 3
sã (se) închine: con j. prez. 3.sg. 46,9

ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
înãlþat: m. sg. gen . rezum. cap.28
ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (Înv.) ÎNNÃLÞIME; (Înv. ºi rar.) NÃLÞIME
înnãlþime: sg. nom./ac. 1,18; 31,10
înãlþimea: sg. nom./ac. 19,11; 31,3, 5, 10; 40,5
înnãlþimile: pl. nom. 36,2
nãlþimea: sg. ac. 31,14
nãlþime: sg. nom./ac. 41,8, 22

ÎNCHINARE: s.f.
închinãrii: sg. gen., în sintagma închinãrii de idoli rezum. cap.6
închinãri: pl. ac., în sintagma închinãri de idoli rezum. cap.8;
rezum. cap.16
închinare: sg. ac., în sintagma închinare de idoli rezum. cap.23
închinarea: sg. ac., în sint agma închinarea de idoli rezum. cap.23

ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv) ÎNLÃUNTRU
înlãuntr ul: prep. 1,27
înlontr ul: prep. 40,16
înlãuntr u: adv. 2,9; 41,3

ÎNCHINÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închinãtorilor : s.m. pl. dat., în sintagma închinãtorilor de idoli
rezum. cap.14

ÎNCAI: adv. (Reg.) „cel puþin”, „mãcar”
încai: 2,5

(a) ÎNCHIPUI: v. IV
a închipui: inf. pr ez. rezum. cap.4

ÎNCÃLECÃTOR, -TOARE: s.m./f.
încãlecãtorii: s.m. pl. ac., în sintagma încãlecãtorii de cai
„cãlãreþii” 23,6
încãlecãtori: s.m. pl. nom., în sint agma încãlecãtori de cai 38,15

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închise: f. pl. nom. 41,16

(a) ÎNCÃLÞA: v. I
am încãlþat : ind. pf.c. 1.sg. 16,10
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ele: pl. nom. 24,17
încãlþãmint e: pl. ac. 24,23
(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
sã (sã) încãlzascã: conj. prez. 3.sg. 24,11
(a) ÎNCEPE: v. III
înceapeþ: imperativ 2.pl. 9,6
început-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,6
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 32,10

(a se) ÎNCINGE: v. III „a se înfãºura peste mijloc sau peste altã
par te a cor pului cu un brîu, o cingãtoare etc.”
(sã) v or încinge: ind. viit.I. 3.pl. 7,18; 27,31; 44,18
am încins: ind. pf.c. 1.sg. 16, 10
ÎNCINS, -Ã: s.m./f.
(cei) încinºi: s.m. pl. ac. 23,15
(a se) ÎNCLEªTA: v. I
(sã) încleºta: ind. imp. 3.pl. 41,24
(a) ÎNCOLÞI: v. IV
va încolþi: ind. viit.I. 3.sg. 17,23
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
vei încunjura: ind. viit.I. 2.sg. 4,3
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am încunjurat : ind. pf.c. 1.sg. 4,8
încunjurã: ind. prez. 3.pl. 16,57
va încunjura: ind. viit.I. 3.sg. 26,8
voiu încungiura: ind. viit.I. 1.sg. 38,4; 39,2
vor încungiur a: ind. viit.I. 3.pl. 39,15

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSÃÞAT, -Ã
înfrâmsãþatã: f. sg. nom. 16,13

ÎNCONJURAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNCUNJURAT, -Ã
încunjurat: m. sg. nom. rezum. cap.1

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 5,11; 7,4, 9; 8,18; 9,10
îngãduiascã: conj. prez. fãrã sã 9,5
îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 13,19
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. 16,5; 20,17
voiu îngãdui: ind. viit.I. 1.sg. 24,14
am îngãduit: ind. pf.c. 1.sg. 36,21

(a) ÎNFRUNZI: v. IV
a înfrunzi: inf. prez. 17,24

(a) ÎNCUIA: v. I
era încuiatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 44, 1
încuiatã va fi: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 44.2
ÎNCUIAT, -Ã: adj.
încuiatã: rezum. cap.44rezum. cap.44

(a) ÎNGR OPA: v. I
vor îngropa: ind. viit.I. 3.pl. 39,11
va îngropa: ind. viit.I. 3.sg. 39,12, 13
sã îngroape: con j. prez. 3.sg. 39,14
vor îngropa: ind. viit.I. 3.pl. 39,15

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietori: pl. ac. 38,11
ÎNDÃRÃTNIC , -Ã: adj.
îndãrãvnici: m. pl. nom. 2,7
îndãrãvnice: f. pl. nom. 18,25, 29

ÎNGROPARE: s.f.
îngropare: sg. ac. rezum. cap.39

(a se) ÎNDEL UNGA: v. I; var. (a se) DELUNGA (Înv.) „a se
amâna”; „a se lungi”
(sã) va delunga: ind. viit.I. 3.sg. 12,28
(sã) vor îndelunga: ind. viit.I. 3.pl. 12,22
(sã) va îndelunga: ind. viit.I. 3.sg. 12,25
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
ÎNDESAT, -Ã: adj.
îndesat: n. sg. ac. 31,10
(a se) ÎNDOI: v. IV
sã (sã) îndoiascã: conj. pr ez. 3.sg. „sã fie de douã ori mai
puternicã” 21,14
ÎNDOIT, -Ã: adj.
îndoitã: f. sg. ac., în sintagma îndoitã fune „douã pãrþi de moºie”
47,13
ÎNDOIALÃ: s.f.
îndoialã: sg. ac., în loc. adv. fãrã îndoialã 30,9

ÎNDREPTÃT OR, -TOARE: s.m./f. „cârmaci”; „conducãtor”
îndrep tãtorilor: s.m. pl. gen. 27,28
îndrep tãtorii: s.m. pl. nom., în sintagma îndreptãtorii mãrii
27,29

(a) ÎNFL ORI: v. IV
înflorit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,10

(a se) ÎNGR OZI: v. IV
sã (te) îngrozeºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,6
(sã) îngrozea: ind. imp. 3.pl. 26,17
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(te-)ai înmulþit: ind. pf.c. 2.sg. 16,7
ai înmulþit: ind. pf.c. 2.sg. 16,25, 26, 29; 28,5
au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 22,25; 23,19
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 31,5
voiu înmulþi: ind. viit.I. 1.sg. 36,10, 29, 30; 37,26
(sã) vor înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 36,11
înmulþi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 36,3 7
ÎNMULÞIT, -Ã: adj.
înmulþitã: f. sg. ac. 16,7
ÎNNOIRE: s.f.; var. (Înv.) ÎNOIRE
înoirea: sg. ac., în sintagma înoirea inimii rezum. cap.18
ÎNSÃRCINAT, -Ã: ad j. (Înv. ºi rar) „îm povãrat”
însãrcinaþi: m. pl. nom. rezum. cap.6

(a se) ÎNDREPTA: v. I
ai îndreptat: ind. pf.c. 2.sg. 16,51, 52
(s-)au îndrep tat: ind. pf.c. 3.pl. 16,52
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 38,21

(a se) ÎNFÃªA: v. I
[ai fost] înfãºatã: pasiv ind. pf.c.2.sg. 16,4
sã (se) înfaºe: conj. prez. 3.sg. 30,21

ÎNGROPÃTOR: s.m. „gropar”
îngropãtorii: pl. nom. 39,15

(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
însãmneazã: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.4; r ezum. cap.12; rezum.
cap.19; 24,19; rezum. cap.37
însãmneazã: imperativ 2.sg. 4,1; 9,4
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
sânt însãmnaþi: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
însãmneazã(-se): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.45
ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnarea: sg. ac. 43,11
însãmnãrile: pl. ac. 43,11
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnate: n. pl. ac. 23,14

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(sã) vor înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 32,10
înfricoºindu(-sã): gerunziu 39,26

(a se) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a se) ÎNSTREINA
(sã) va înstreina: ind. viit.I. 3.sg. 14,7

ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºat: m. sg. nom. rezum. cap.2

(a se) ÎNªELA: v. I
au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 13,10
va înºela: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14
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au întins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,7; 17,7; 31,6
am intins: ind. pf.c. 1.sg. 16,8
ai întins: ind. pf.c. 2.sg. 16,15
întinde-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 25,13
va întinde: ind. viit.I. 1.sg. 30,25
voi întinde: ind. viit.I. 1.sg. 35,3
(s-)au întins: ind. pf.c. 3.sg. 37,8

am înºelat : ind. pf.c. 1.sg. 14,9
(s-)au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 45,20
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
sã fii întãrâtând: conj. pr ez. (cu grunziul) 2.sg. 2,8
a întãrât a: inf. prez. 8,17; 16,26
întãrâtând: gerunziu 13,6
ai întãrât at: ind. pf.c. 2.sg. 16,43
au întãrât at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 20,8, 13, 21
voiu întãrâta: ind. viit.I. 1.sg. 32,9
întãrâtã: ind. prez. 3.pl. 44,6

ÎNTINS, -Ã: adj.
întinse: f. pl. nom. 1,11
întinsã: f. sg. ac. 1,22
intins: m./n. sg. nom./ac. 4,7; 20,33, 34; 28,14

ÎNTÃRÂTARE: s.f.
întãrâtarea: sg. ac. 20,28
ÎNTÃRÂTÃTOR, -TOARE: adj. (Înv.) „pr ovocat or”
întãrâtãt oar e: f. sg. nom./ac./v oc., în sintagmele casã
întãrâtãt oare/casa cea întãrâtãtoare 2,5, 6, 8; 3,9, 26, 27; 12,2,
3, 9, 25; 17,12; 24,3
întãrâtoare: f. sg. ac., în sintagma casã întãrâtoare 12,2
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(sã) întãr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
întãrindu-: gerunziu 3,14
vei întãri: ind. viit.I. 2.sg. 4,3
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 7,13
aþi întãrit : ind. pf.c. 2.pl. 13,22; 34,4
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 24,2
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 30,24, 25; 3 4,16
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãriri: pl. ac. 4,2
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrit: m. sg. ac. 21,20
întãrite: f. pl. nom. 36,35
ÎNTÂI, -A: adv./s.
întãi: adv. rezum. cap.16
întâie: s.f. sg. ac. „ziua întâi” 26,1; 29,17
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâm plat: ind. pf.c. imper s. 16,23
(a se) ÎNTEMEIA: v. I
sã întemeiaze: conj. pr ez. 3.sg. 17,5
(sã) v or întemeia: ind. viit.I. 3.pl. 36,10
voiu întemeia: ind. viit.I. 1.sg. 36,33; 37,26

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) întorcea: ind. imp. 3.pl. 1,9, 12, 17; 42,1
sã (sã) înt oarcã: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 13,22; 30,21;
33,9, 11
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 3, 18; 18,23
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 3,19, 20; 7,13; 18,24, 26, 27;
rezum. cap.33; 33,9, 12; 46,9, 17
vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 4,7
(t e) vei întoarce: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.6; 16,55; rezum. cap.37
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 7,22; 16,53; 29,14; 34,16; 35,14;
39,25, 2 7
întorcându(-te): gerunziu 8,6, 13, 15
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,17; 15,4; 38,8
(sã) întoarcea: ind. imp. 3.pl. 10,11
va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11; 18,7, 8, 17; 33,15;
rezum. cap.36; rezum. cap.39
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 14,6; 18,30, 32; 33,11
întoarceþi: imperativ 2.pl. 14,6
întorcându-: gerunziu 16,53
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 16,55
întoarceþi: ind. pr ez. 2.pl. 18,2
întoarce: ind. prez. 3.sg. 18,12
întorcându(-sã): gerunziu 18,28
am înt ors: ind. pf.c. 1.sg. 20,22
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 21,30
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 22,18; 26,2
(v -)aþi întors: ind. pf.c. 2.pl. 22,19
au întor s: ind. pf.c. 3.pl. 22,26; 44,1; 47, 1, 2, 6
întorc: ind. prez. 3.pl. 33,31
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 35,7
(mã) voiu înt oarce: ind. viit.I. 1.sg. 36,9
[fusease] întorºi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 38,12
(m-)am întors: ind. pf.c. 1.sg. 47,7
ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. nom./ac. 16,53; rezum. cap.22; rezum. cap.28;
rezum. cap.38

ÎNTEMEIAT, -Ã: adj.
întemeiate: f. pl. nom. 41,8

ÎNTORS, -OARSÃ: adj.
întoarsã: f. sg. nom. 40,2; 41,12
întoarse: f. pl. nom. 43,17

ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeiare: sg. nom. rezum. cap.40
(a se) ÎNTINA: v. I
va întina: ind. viit.I. 3.sg. 18,6
(Mã) întinam: ind. imp. 1.sg. 22,26
au întinat: ind. pf.c. 3.pl. 23,38

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE

ÎNTINAT, -Ã: adj.
întinatã: f. sg. nom. 22,5

(a se) ÎNTRARMA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se înarma”
(sã) v or întrarma: ind. viit.I. 3.pl. 23,24

ÎNTINÃCIUNE: s.f.
întinãciunea: sg. nom. 24,11
închinãciunile: pl. ac. (cf. lat inquinamentis) 36,29

(a) ÎNTREBA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNTRÃBA
sã întreabe: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.14; 14,7; 20,1
întrebat fiind: pasiv gerunziu 14,3
întrãbându-: gerunziu 14,4
întreabã: ind. prez. 3.sg. 14,10
a întreba: inf. prez. 20,3
întrebat-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,21

(a se) ÎNTINDE: v. III
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 6,14; 12,13; 14,9, 10; 16,27; 17,20;
25,7, 16; 37,6
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sã înviiaze: conj. prez. 3.pl. 37,9
au înviiat: ind. pf.c. 3.pl. 37,10

(a) ÎNTRECE: v. III
aþi întrecut: ind. pf.c. 2.pl. 5,7
au întrecut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.16

(a) ÎNVINGE: v. III
ai învins: ind. pf.c. 2.sg. 16,51, 52

ÎNTREG , -EAGÃ: ad j.
întreg: n. sg. nom. 15,5

(a) ÎNVOALBE: v. III; var. (a) ÎNVOLVA: v. I „a (se) învolbura”
învolvând: gerunziu 1,4

(a se) ÎNTREI: v. IV; var. (Reg.) (a se) ÎNTRII
sã (sã) întriiascã: conj. prez. 3.sg. 21,14
ÎNTREIT, -Ã: adj. (În v.) „care este compus din trei pãrþi de
acelaºi fel”
întreit : n. sg. ac. 42,3
(a se) ÎNTRIS TA: v. I
va întrista: ind. viit.I. 3.sg. 18,7, 16
întristeazã: ind. prez. 3.sg. 18, 12
au întristat : ind. pf.c. 3.pl. 22,7
întristatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 31,15
ÎNTRISTARE: s.f.
întristãrii: sg. gen. 23,33
(a se) ÎNTUNECA: v. I
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 30,18
a (sã) întuneca: inf. prez. 32,7
ÎNTUNERIC : s.n.; var. (În v.) ÎNTUNEARE C
întunearec: sg. ac. 8,12; 32,8
(a se) ÎNTURN A: v. I
(sã) înturna: ind. im p. 3.pl. 1,14
(a) ÎNÞELEGE: v. III
am înþeles: ind. pf.c. 1.sg. 10,20
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 22,26

ÎNVRÂS TARE: s.f.; var. ÎNVÂRSTARE
învârstare: sg. ac. 17,3
J
JAF: s.n.
jafurile: pl. ac. 29,19
jafuri: pl. ac. 38,12, 13
JALE: s.f.; var. JEALE
jeale: sg. ac. rezum. cap.24; 24,17, 22; 27,32
jale: sg. ac. rezum. cap.24; 31,15
JALNIC, -Ã: adj./adv.
jealnice: adj. f. pl. ac. 24,17
jealnic: adv. 32,18
(a se) JEFUI: v. IV
sã jefuiascã: conj. prez. 3.pl. 14,15; 36,5
jefui-vor : ind. viit.I. 3.pl. 26,12
jefuind: gerunziu rezum. cap.29
(sã) vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.30
vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 32,12
jefuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 33,21
JEFUIRE: s.f.
jefuire: sg. nom. rezum. cap.7; rezum. cap.16
jefuirea: sg. nom./ac. reum. cap.26; rezum. cap.28

ÎNÞELEPCIUNEA: s.f.
înþelepciunea: sg. ac. 28,4, 17
înþelepciunii: sg. gen. 28,5, 7
înþelepciune: sg. ac. 28,12

JEFUITOR, -TOARE: s.m./f.
jefuitorii: s.m. pl. ac. 39,10

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
înþelepþii: s.m. pl. nom. 27,8
(mai) înþelept: ad j. m. sg. nom. 28,3

(a se) JELI: v. IV
(sã) jeleascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 7,12
va jeli: ind. viit.I. 3.sg. 7,27

(a se) ÎNVÃLUI: v. IV „a face sul”; „a înfãºura”
era învãluitã: pasiv ind. imp. 3.sg. . 2,9
(s-)au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 30,21

JER TFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ; JIRTVÃ
jârtvã: sg. nom./ac. 39,17; 45,24; 46,11, 14
jârtvele: pl. nom./ac. rezum. cap.43; rezum. cap.46
jârtve: pl. nom./ac. rezum. cap.45
jirtvã: sg. nom./ac. 45,15, 17; 46,5, 7
jârtva: sg. nom. 45,17; 46,4, 5, 11, 15, 20
jârtvã: sg. nom., în sintagma jâr tvã veacinicã 46,15

(a se) ÎNVÃÞA: v. I
(s-)au învãþat : ind. pf.c. 3.sg. 19,3, 6
învãþatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 19,7
(sã) vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 23,48
învãþându-: gerunziu 29,16
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 44,23
ÎNVE CHIT, -Ã: adj.
învechitele: ad j. antep. n. pl. ac. rezum. cap.15
(a) ÎNVELI: v. IV; var. (a) ÎNVÃLI
învãlite [era]: pasiv ind. imp. 3.pl. 27,24
ÎNVELITOARE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVÃLITOARE
învãlitoare: sg. ac. 27,7
învãlitori: pl. ac. 27,24
(a) ÎNVIA: v. I
înviazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.37
vor înviia: ind. viit.I. 3.pl. 37,3
veþi înviia: ind. viit.I. 2.pl. 37,5

JER TFELNIC: s.n.; var. JÂR TVELNIC ; JIR TVELNIC ;
JERTVENIC
jârtvelnicilor: pl. gen. 6,5, 13
jârtvelnicile: pl. nom./ac. 6,6
jirtvelnicile: pl. ac. 7,24
jârtvelnicul: sg. ac. 8,6; 9,6; 23,38, 39
jârtvelnice: pl. ac. 21,2
jirtvelnicele: pl. ac. 22,8
jârtvenicele: pl. ac. 22,26
jirtvealnicul: sg. ac. 24,21; 44,7, 8, 9, 11, 13, 16; 45,4
jertvenicul: sg. ac. 25,3
jirtvelnicului: sg. gen. 40,46
jertvelnicului: sg. gen. 41,21
jirtvelnic: sg. ac. 41,23
jirtvealnic: sg. ac. 42,19; 43,21; 4 4,27
jirtvealnicului: sg. gen. 43,18; 4 4,1, 5, 19; 45,4, 6, 7
jârtvelnicului: sg. gen. rezum. cap.44

460

INDICE

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

jârtvealnic: sg. ac. rezum. cap.44; 47, 12
jertvealnicului: sg. gen. 44,8, 15
jârtvealnicul: sg. nom./ac. rezum. cap.48; 48,8, 11, 21
jertvealnicul: sg. ac. 45,18
jârtvealnicului: sg. gen. 46,19; 48,10, 18, 21
jârtvealnicul: sg. nom., în sint agma jârtvealnicul Domnului 48,10
jârtvelnicului: sg. gen. 48,20

junghiiarea: sg. ac. 39,17, 19
junghiarea: sg. ac. 44,29
junghierea: sg. nom. 40,42
(a) JURA: v. I
am jurat : ind. pf.c. 1.sg. 16,8
JURARE: s.f.
giurarea: sg. nom., în sint agma giurar ea împr eunã (cf. lat.
coniÀr¼ti¹, -¹nis ) 22,25

(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂR TVI; (a se) JIRTVI
ai jâr tvit: ind. pf.c. 2.sg. 16,20
jârtvindu-: gerunziu 16,21
au jâr tvit: ind. pf.c. 3.pl. 20,28
jârtvea: ind. im p. 3.pl. 23,39
jârtvesc: ind. prez. 1.sg. 39,17
voiu jirtvi: ind. viit.I. 1.sg. 39,19
jirtvea: ind. im p. 3.pl. 40,41
(se) jir tveaºte: ind. prez. 3.sg. 40,42

JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 16,59; 17,18, 19
jurãmânt : sg. ac. 17,13, 16
L

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂR THUI
jârthuit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 16,21
sã (se) jârthuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 40,39

LAC: s.n. (aici) „groapã”
lac: sg. ac. 26,20; 31,14, 16; 32,18, 24, 25, 29, 30
lacului: sg. gen. 32,23

JERFUIRE: s.f.; var. JIRTVUIRE
jirtvuire: sg. ac. rezum. cap.40

LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) LACRÃMÃ
lacrãmile: pl. nom. 24,16

JIDOV: s.m.
jido vii: pl. nom. rezum. cap.5; rezum. cap.15
jido vilor: pl. gen. rezum. cap.8; rezum. cap.18

LANÞ: s.n.
lanþu: sg. ac., în sint agma lanþu de aur 16,11
lanþuri: pl. ac. 19,9

JIGANIE: s.f.
jigãnii: pl. ac. 8,10

LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 20,6, 15
lap tele: sg. ac. 25,4; 3 4,3

JOS: adv.
jos: 1,24, 27; 28,8
jos: adv. în loc. adv . în jos/din jos 8,2; 40,18, 19
jos: adv. în loc. adj. cel mai de jos/din jos 31,16; 41,7; 42,5, 6
(a se) JUDECA: v. I
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 7,3, 8, 27; 11,10, 11; 16,38; 17,20;
18,30; 20,35, 36; 21,30; 33,20; 35,11; 38,22
judeci: ind. prez. 2.sg. 20,4; 22,2; 23,36
(sã) va jdueca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.21
voi judeca: ind. viit.I. 1.sg. 34,22
vor judeca: ind. viit.I. 3.pl. 23,2 4, 45; 44,24
voiu giudeca: ind. viit.I. 1.sg. 24,14
juec: ind. prez. 1.sg. 34,20
am judecat: ind. pf.c. 1.sg. 36,19
JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
judecãþile: pl. ac. 5,6, 7; 7,27; 11,12, 20; 14,21; 16,38; 18,9, 17;
20,11, 13, 16, 18, 19, 21, 24; 23,24; 36,27; 37,24; 44,24
judecãþi: pl. ac. 5,8, 10, 15; 11,9; 16,41; 20,25; 23,10; 25, 11;
28,22; 30,14, 19
judecata: sg. ac., în sintagma judecata sângiurilor 7,23
judecatã: sg. ac. 18,5, 8, 21, 27; 20,36; 22,29; 23,24; 33,14, 16,
19; r ezum. cap.34; 34,16, 17; 45,9
judecat a: sg. nom./ac. 21,2 7; 23,45; 39,21
giudecãþi: pl. ac. 28,26
JUDECAT: adv. „chibzuit”
judecat : 18,19
JUG: s.n.
jugului: sg. gen. 34,27
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. nom./ac. 15,4; 16,51; 40,42; 43,17
JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „înjunghiere”; „animalul adus ca jertfã”
junghierile: pl. ac. 44,11; rezum. cap.46; 46,24
jungheri: pl. ac. 21,10
jungherile: pl. ac. 20,28

LAT, -Ã: adj./s.
(mai) latã: adj. f. sg. nom. 17,6; 41,7
lat : adj. n. sg. nom./ac. 23,32; 41,12
latã: adj. f. sg. nom./ac. 40,47; 41,12; 42,2, 4; 43,17; 45,6
latul: s.n. sg. nom./ac. „lãþimea” 40,6, 48; 41,3
lat : s.n. sg. ac. „lãþime” 40,7; 46,22; 48,8, 9, 10, 13, 15
LAÞ: s.n.
laþuri: pl. ac. 19,4
laþurile: pl. ac. 34,27
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. 22,12, 27
lãcomiia: sg. ac. 22,13
lãcumiia: sg. ac. 33,31
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUIRE: s.f.; vezi LOCUIRE
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃPTOS, -OASÃ: adj.
lãp toase: f. pl. ac., în sint agma pãºuni lãptoase „pãºuni bogate,
cu iarbã gr asã” 34,14
(a se) LÃSA: v. I
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 6,8; 12,16
(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 14,22
vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 16,39; 23,29; 31,12
aþ lãsat: ind. pf.c. 2.pl. 24,21
(sã) v or lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 36,36
am lãsat: ind. pf.c. 1.sg. 39,28
LÃSAT, -Ã: s.m./f.
lãsatã: s.f. sg. ac. „femeie lãsatã de bãrbat” 44,22
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LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom./ac. 31,7; 40,5, 19, 21, 29, 49; 41,1, 2, 4, 5, 9,
11, 14, 26; 42,10, 11, 19; 43,14; 45,3, 5; 48,13
lãþime: sg. ac. 40,6, 13, 25, 30, 33, 36, 42; 41,1, 10; 43,13, 16;
45,1
lãþime: sg. ac., în loc. adv. în lungime ºi în lãþime 40,20
LÃUTÃ: s.f.
lãutelor: pl. gen. 26,13
LÂNÃ: s.f.
lâni: pl. ac., în sintagma în sintagma lâni de bunã faþã „lâna cea
mai albã” 27,18
lâna: sg. ac. 34,3
lânã: sg. ac. 44,17
(a se) LÂNCEZI: v. IV
(sã) va lâncezi: ind. viit.I. 3.sg. 21,7
a (sã) lâncezi: inf. prez. 21,15
(sã) vor lâncezi: ind. viit.I. 3.pl. 24,10
LEAC: s.n.
leac: sg. ac. 47,12
(a se) LEGA: v. I
vor lega: ind. viit.I. 3.pl. 3,25
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 5,3
legatã fie: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24,17
sã (se) leage: conj. prez. 3.sg. 30,21
aþi legat: ind. pf.c. 2.pl. 34,4
voiu lega: ind. viit.I. 1.sg. 34,16

lemnul: sg. nom./ac. 15,2, 6; 17,24; 20,4 7; 21,10; 31,8; 37,16;
47,12
leamnele: pl. nom./ac. 15,2, 6; 17,24; 20,32; 26,12; 31,4, 5, 9,
14, 15; 37,20; 41,25
lemn: sg. nom./ac. 15,3; 37,16, 17; 41,16, 22
leamnele: pl. nom./ac., în sintagma leamnele desfãtãrii 31,16,
18
leamne: pl. ac. rezum. cap.37; 39,10
LENEVIRE: s.f.
lenevirea: sg. nom. 16,49
(a se) LEPÃDA: v. I; var. (Pop.) (a) LÃPÃDA
voiu lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 4,13; 6,4; 11,9; 29,5; 30,22
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 16,45; 17,19; 20,8, 13, 16
(sã) va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 7,19
ai fost lepãdatã: pasiv ind. pf.c. 2.sg. 16,5
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 16,59
lepãdând: gerunziu rezum. cap.18
lepãdaþi: imperativ 2.pl. 18,31
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 19,12
leapede: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 20,7; 43,9
au lãpãdat: ind. pf.c. 3.pl. 20,13
lepãdase: ind. m.m.c-pf- 3.pl. 20,24
ai lãpãdat: ind. pf.c. 2.sg. 23,35
vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 26,16
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 28,17; 31,11
voi lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 32,4
era lepãdat: pasiv ind. imp. 3.sg. 34,16
LEPÃDARE: s.f.
lepãdarea: sg. ac. 16,5

LEGAT, -Ã: s.m./f. „cel întemniþat”
legat: s.m. sg. ac. rezum. cap.3
LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”; (mai ales la pl.) „funie, lanþ sau
alt obiect folosit la imobilizarea unui captiv”
legãtura: sg. ac. 2,3; rezum. cap.16; 16,60, 61, 62; 17, 14, 15, 16,
18; 44,7
legãturi: pl. nom./ac. 3,25; 4,8
legãturã: sg. ac. 16,8; 17,13; 30,5
legãturã: sg. nom./ac., în sintagma legãturã veacinicã 16,60;
37,26
legãtura: sg. ac., în sint agma legãtura de pace rezum. cap.17
legãturi: pl. ac., în sintagma legãturi de pace 20,3 7
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de pace 34,25; rezum.
cap.37
LEGE: s.f.
leage: sg. ac., în sintagmele lepãdate de leage „apos tat e”/
aºezãmântul de leage 2,3; 16,59
leagea: sg. nom./ac. 7,26; 22,26; 43,12
leage: sg. ac., în loc. adj. (Pop.) fãrã de leage „nelegiutã” 16,27
leage: sg. ac., în loc adv. mai fãrã de leage „mai nelegiuit”, „mai
ticãlos” 16,52
legile: pl. nom./ac. 43,11, 18; rezum. cap.44; 4 4,5, 24
LEGIUT, -Ã: adj.
legiuitã: f. sg. nom. 46,14
LEGIUITOR, -TOARE: s.m./f.
legiuitori: s.m. pl. nom./ac. 23,6, 23
legiuitorilor: s.m. pl. dat. 23,12
LEIÞÃ: s.f.
leiþii: sg. gen. rezum. cap.19
leiþa: sg. nom. 19,2
LEMN: s.n. “tulpina ºi ramurile unui arbor e tãiat, servind ca
material de constr ucþii, drep t combustibil e tc.”; “copac”, “pom”

LEPÃDAT, -Ã: adj./s.
lepãdate: adj. n. pl. ac., în sintagma lepãdate de leage „apos tate”
2,3
lepãdat: adj. m. sg. nom. rezum cap.16
(cel) lepãdat : s.m. sg. ac. 34,4
LEU: s.m.
leu: sg. nom./ac. 1,10; 10,14; 19,3, 5, 6; 41,19
lei: pl. ac. rezum. cap.19; 19,2, 6
leul: sg. ac. 22,25
leului: sg. dat. 32,2
leii: pl. nom. 38,13
LEUÞ: s.m.
leuþi: pl. ac. 19,2
leuþii: pl. ac. 19,3, 5
LEVIT: s.m. (cf. Indice 2Lg)
leviþilor: pl. gen./dat. 43,19; rezum. cap.45; 45,5; rezum. cap.48;
48,13, 22
leviþii: pl. nom. rezum. cap.44; 44,10, 15; 48,11
LIDIU: s.m. (Înv. ºi reg.) “lidian; persoanã car e fãcea parte din
populaþia de bazã a Lidiei antice sau era originarã de acolo”
lidiii: pl. nom. 27,10; 30,5
LIMBÃ: s.f.
limbã: sg. ac. 3,5, 6
limba: sg. ac. 3,26
limbi: pl. nom./ac./gen. 4,13; 7,24; 11,16; rezum. cap.20; 29,12;
30,11, 26; 31,6, 11; 35,10; 36,3, 4, 5, 19, 20, 23, 24, 30; 38,12;
39,21
limbilor: pl. gen./dat. rezum. cap.5; 5,5, 7, 8, 14; 11,12; rezum.
cap.16; 20,9, 14, 22, 41; 22,4, 16; rezum. cap.23; 26,5; 28,25;
29,15; 30,3; 32,2, 16, 18; 34,29; r ezum. cap.36; 36,6
limbile: pl. nom./ac. 5,6, 7, 15; 19,4; 20,32; 25,8; 31,16; 32,12;
36,7, 23, 36; 37,27; 38,16; 39,7, 21, 23
limbii: sg. gen. 36,3
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LIMPEDE: adj.
limpede: f./n. sg. ac., în sintagmele piatrã limpede „piatrã
ne tedã”/pãmânt limpede „pãmânt neted”/ apã limpede 24,7, 8;
26,4, 14; 34,18

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 11,15; 15,6; 26,17; 27,8, 35; 29,6; 32,15;
39,9
lãcuitori: pl. nom. 38,12

LINTE: s.f.
lint e: sg. ac. 4,9

(a) LOVI: v. IV
lo veaºte: imperativ 2.sg. 6,11; 21,14
lo viþi: imperativ 2.pl. 9.5
lo vea: ind. imp. 3.pl. 9,7
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 17, 13; rezum. cap.37
ai lo vit: ind. pf.c. 2.sg. 25,6
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 32,15; 37,26; 39,3

(a se) LIPI: v. IV
a (sã) lipi: inf. prez. 3,26
lipesc: ind. prez. 3.pl. 8,17; 13,11
lipind: gerunziu rezum. cap.13
lipiia: ind. imp. 3.pl. 13,10
aþi lipit: ind. pf.c. 2.pl. 13,12, 14
(sã) vor lipi: ind. viit.I. 3.pl. 29,4

LOVIT, -Ã: adj.
lo viþi: m. pl. nom. 27,35

LIPITURÃ: s.f.
lipitura: sg. nom. 13,12
LIPSIT, -Ã: s.m./f.
(celui) lipsit: s.m. sg. dat. 16,49
(cel) lipsit : s.m. sg. ac. 18,12; 22,29
LIVIU: s.m. „libian” (cf. supra LIDIU „lidian”)
liviii: pl. nom. 27,10
leviii: pl. nom. 38,5
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 3,12; 6,13; 8,12; 10,11; 12,3;
17,16; 21,30; 38,15; 42,19; 43,7; 46,19, 20; rezum. cap.48
locurile: pl. nom./ac. 5,5; 11,16, 17; 20,34, 41; 32,9; 34,12; 36,24;
39,2 7; rezum. cap.46
locuri: pl. ac. 6,8; 11,16; 12,15; 20,23; 22,15; 29,12; 30,23, 26;
34,13; 36,19
loc: sg. nom./ac. 12,3; 22,30; 39,11; 41,8; 43,21; 45,4
loc: sg. ac., în sint agma loc de ruºine (cf. lat. prostibulum, -¾)
16,24
locul: sg. ac., în sint agma locul cel de ruºine 16,39
locului: sg. gen. 17,5, 13; 21,2; 41,11
locurilor: pl. dat. 22,4
loc: sg. nom., în sint agma loc sfânt 42,13
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºurile: pl. ac. 6,6
lãcaºele: pl. ac. 6,14
lãcaºul: sg. ac. 25,5; 32,25
(a se) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a se) LÃCUI
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 2,6; 7,7; 12,2; 26,17
lãcuia: ind. im p. 3.pl. 3,15; 31,6
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4; 12,19; 16,46; 33,24, 2 7;
38,11; 39,6
(sã) lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 12,20
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 16,46; 27,3
lãcui-vor: ind. viit.I. 3.pl. 17,23
sã f ii lãcuitã: pasiv conj. prez. 2.sg. 26,20
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 28,25, 26; 34,27, 28; 37,25; 38,8; 39,26
va fi lãcuitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 29,11
au lãcuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,13; 36,17; 37,25
a lãcui: inf. prez. 32,4; 36,11, 33
vor fi lãcuite: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 35,9
(sã) vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 36,10
veþi lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 36,28
lãcuind: gerunziu rezum. cap.38
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 38,14
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 43,7
voiu lãcui: ind. viit.I. 1.sg. 43,9
LOCUIRE: s.f.; var. (În v.) LÃCUIRE
lãcuir e: sg. ac. 48,15

(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 3,10; 4,1, 3, 9; 5,1; 19,1; 21,26; 24,5; 27,2;
32,2; 37,16
sã iau: conj. pr ez. 1.sg. 14,19
ia: ind. prez. 3.sg. 18,13
iau: ind. prez. 1.sg. 24,16
sã iai: con j. prez. 2.sg. 38,13
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 3,12, 14; 10,7; 17,3, 5; 19,5; 22,12, 25
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 4,4, 6; 5,1, 2, 3, 4; 43,21; 45,18
(s-)au luat : ind. pf.c. 3.sg. 9,3; 11,24
a lua: inf. prez. rezum. cap.10; 38,13
luând: gerunziu 10,7; 16,16; 26,17
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 11,18; 22,5; 23,26, 29; 27,32; 44,22
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 11,19; 16,27; 23,45; 24,25; 25,13; 35,7;
36,2 4, 26; 37,19, 21; 39,25
(t e) vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 12,6
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 15,3; 16,42; 30,4
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 16,17, 18, 20, 3 4; 22,12
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 16,44; 17,12, 13; 18,8, 17; 21,19; 29,19;
33,2, 4, 6; 45,19; 46,18
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 16,50
luund: gerunziu 30,21; 43,20
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 45,13
(a se) LUCI: v. I
voi lucii: ind. viit.I. 1.sg. 12,14
(s-)au luciit: ind. pf.c. 3.sg. 21,9, 10, 11
luciia(-te): imper ativ 2.sg. 21,28
vor lucii: ind. viit.I. 3.pl. 30,11
LUCIE: s.f. „spoialã”
lucie: sg. ac. 22,28
LUCIT, -Ã: ad j.
luciite: f. sg. gen. 21,15
(a se) LUCRA: v. I
aþi lucrat : ind. pf.c. 2.pl. 5,7; 11,12
ai lucrat: ind. pf.c. 2.sg. 16,51
lucrând: gerunziu 16,52
au lucr at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,18, 19, 22, 28; 22,9, 11; 23,10;
29,20; 33,13, 29
lucr eazã: ind. prez. 3.sg. 21,31; 23,25
vor lucra: ind. viit.I. 3.pl. 23,29; 48,19
(sã) lucrã: ind. prez. impers. 46,1
LUCRAT, -Ã: adj.
lucr at: n. sg. ac. 27,19
LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. nom./ac. 1,16; 13,3; 28,13
lucr urile: pl. nom./ac. 1,16; 6,6; 16,30
lucr u: sg. nom./ac. 15,3, 4, 5; 29,20
lucr urilor: pl. gen. 27,16, 18
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LUMINARE: s.f. (aici) „astru” (cf. lat. lÀmin¼re, -is)
luminãrile: pl. nom., în sintagma luminãrile ceriului 32,8

mare: f. sg. nom., în sintagma mar e cu perirea „mare în
fãrãdelegi” 22,5

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 32,7

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. rezum. cap.1; 1 ,16; 26,5, 16; 2 7,3, 4, 9, 25, 26,
27, 29, 32; 28,2, 8; 38,20; 39,11; 45,7; 47,20; 48,2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 21
mare: sg. ac. 25,16; 26,17, 18; rezum. cap.27; 27,32, 34; 32,2;
41,12; 45,7; 47,8, 17; 48,10, 17, 21
marea: sg. nom./ac. 26,3; 47, 18; 48,1
Mãrii: sg. gen., în s. propr. Mãrii Mari/Mãrii ceii Mari „Mãrii
Mediterane”/Mãrii 47,10, 20; 48,28
Marea: sg. nom./ac., în s. propr. Marea Mare/Marea cea Mare
47,15, 19, 20

LUMINAT, -Ã: adj.
(prea) luminate: f. pl. ac. 26,12
LUNATIC, -Ã: s.m./f.
(ceii) lunatece: s.f. sg. gen., în sintagma necurãþiia ceii lunatece
„necurãþia femeii în zilele menstr uaþiei” 22,10
LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,1, 2; 8,1; 20,1; 24,1; 26,1; 29,1, 17; 30,20; 31,1;
32,1, 17; 33,21; 40,1; rezum. cap.45; 45,18, 20, 21, 25; 46,6
luna: sg. nom./ac. 8,1; 2 4,1; 29,1; 30,20; 31,1; 32,1, 7; 33,21;
45,18, 21, 25
luni: pl. ac. 12,22; rezum. cap.39; 39,12, 14; 45,9; 46,1, 3; 47,12
lunã: sg. ac., în contextele mai ample muiarea ce pate de lunã
„femeia în timpul menstruaþiei”/necurãþiia ceii de lunã „necurãþia
femeii în zilele menstruaþiei” 18,6; 36,17
lunã: sg. ac. rezum. cap.46
LUNG, -Ã: adj./s.
lungi: adj. f. pl. ac. 12,27
lung: adj. n. sg. ac. 17,3
lungã: adj. f. sg. ac. 40,47; 41,13; 42,2; 43,17; 45,6
lung: s.n. sg. ac. „lungime” r ezum. cap.40; 46,22; 48,8, 9, 10, 13
LUNGIME: s.f.
lungime: sg. nom./ac. 40,7, 25, 30, 33, 36, 42; 43,16; 45,1; 48,18
lungimea: sg. nom./ac. 40,11, 18, 21, 49; 41,2, 4, 12, 13, 15, 22;
42,7, 8, 11, 19; 45,3, 5, 7; 48,13
lungime: sg. ac., în loc. adv. în lungime ºi în lãþime 40,20
lunjimea: sg. nom. 40,29
LUP: s.m.
lupii: pl. ac. 22,27
M

MAR GINE: s.f.
mar ginea: sg. nom. 40,12; 43,13; 48,28
mar ginile: pl. ac. 48,1, 13
MASÃ: s.f.
masa: sg. nom./ac. 23,41; 39,20; 41,22; 44,16
mease: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.40
mease: pl. nom./ac. 40,39, 40, 41, 42, 43
MATCÃ: s.f.
matcele: sg. ac., în sint agma matcele râurilor 30,12
MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MACAR
mãcar: rezum. cap.3; rezum. cap.29
macar: rezum. cap.32
MÃDUVÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃDUHÃ
mãduha: sg. ac. 17,3, 22
MÃGURÃ: s.f.
mãgurilor: pl. dat. 6,3; 36,4, 6
mãgura: sg. ac. 6,13; 11,23; 20,28; 34,6
mãgurelor: pl. gen. 7,7
mãguri: pl. ac. 18,6, 15; 22,9; 31,12
mãgurile: pl. ac. 32,5; 35,8
mãgurii: sg. gen. 34,26
MÃLAI: s.n. „mei” (cf. lat. milium, -i¾ )
mãlaiu: sg. ac. 4,9

MACRU, -Ã: adj. „slab”, „sfrijit” (cf. lat macilentus)
macru: n. sg. ac. 34,20

MÃNUNCHI: s.n.; var. (Reg.) MÂNUNCHI
mânunchele: pl. ac. 29,19
mânunche: pl. ac. 38,13

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 16,45
maica: sg. nom. 16,45; 19,2, 10

(a se) MÃRI: v. IV
(te-)ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 27,25
(Mã) voiu mãri: ind. viit.I. 1.sg. 38,23

MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom./ac. 16,3, 44
mumã: sg. ac. 22,7; 44,25
mume: sg. gen. 23,2

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 31,2, 7; 43,2
mãrimea: sg. nom., în sintagma mãrimea Domnnului „mãreþia,
slava Domnului”43,4

MARE: adj./s.
mare: m./f./n. sg. nom./ac. 1,4; 3,12, 13; 7,15; 8,18; 9,1; 11,13;
16,7; 17,3, 7, 8, 9, 17, 23; 21,14; 24,10; 26,7; 27,30; r ezum.
cap.28; 29,3, 18; rezum. cap.36; 36,23; 38,4, 15, 19; 39,17, 20
mari: m./f. pl. nom./ac. 8,6; 13,11, 13; 16,26; 17,3, 7; 25,17
(mai) mari: f. pl. ac. 8,6, 13, 15; 36,11
mare (f oarte, f oarte): f. sg. nom. 9,9; 37,10
(cea mai) mare: f. sg. nom. 16,46; 23,4; 43,14
(ceale mai) mari: adj. f. pl. ac. 16,61
mare (f oarte): f. sg. ac. rezum. cap.38
Mari: f. sg. gen., în s. propr. Mãrii Mari/Mãrii ceii Mari „Mãrii
Mediterane” 47,10; 48,28
Mare: f. sg. nom./ac., în s. propr. Marea Mare/Marea cea Mare
47,15, 19, 20

(a se) MÃSURA: v. I
au mãsurat: ind. pf.c. 3.sg. 40,5, 6, 9, 11, 13, 19, 20, 23, 24, 27,
28, 32, 35, 47, 48; 41,1, 2, 3, 4, 5, 13, 15; 42,15, 16, 17, 18, 19;
47,3, 4, 5
(sã) mãsurã: conj. prez. 3.sg. 43,10
vei mãsura: ind. viit.I. 2.sg. 45,3; 48,30, 33
mãsura-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 47,18
MÃSURARE: s.f.
mãsurarea: sg. nom. rezum. cap.40
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac., în sint agma în mãsurã „mãsurat” 4,11, 16

464

INDICE

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

mãsurii: sg. gen. 5,1
mãsurã: sg. ac. rezum. cap.40; 41,17; 45.10
mãsurã: sg. ac., în sintagma tres tie de mãsurã „prãjinã de
mãsurat” (cf. la calamus, -î „prãjinã de mãsurat”) 40,3
mãsurii: sg. gen., în sintagma trestiia mãsurii/trestia mãsurii 40,5;
42,16, 17, 18, 19
mãsura: sg. nom./ac. 40,10, 2 1, 22; 41,8; 45,3, 11, 14; rezum.
cap.48
mãsurile: pl. nom./ac. 40,2 4, 28, 32, 35; 42,15; rezum. cap.43;
48,16
mãsuri: pl. nom./ac. 40,29; 43,13; rezum. cap.45
mãsurã: sg. ac., în loc. adj. de o mãsurã 45,11; 46,22

(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a se) MÂNGÃIA
voiu mângâia: ind. viit.I. 1.sg. 5,13
(vã) veþi mângãia: ind. viit.I. 2.pl. 14,22
vor mângãia: ind. viit.I. 3.pl. 14,23
mângãindu-: gerunziu 16,54
(s-)au mângãiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 31,16; 32,31

MÃTASE: s.f.
mãtasã: sg. nom./ac. 27,7, 16

MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) MÃNIE
mãniii: sg. gen. 5,15; 22,31; 38,19
mânia: sg. nom./ac. 7,8, 14; 25,14
mânie: sg. nom./ac. 7,12; 13,13; 19,12
mâniia: sg. ac. 20,8, 13; 22,20; 35,11; 43,8
mãniii: sg. gen., în sintagma mãniii Domnului rezum. cap.22

(a se) MÂHNI: v. IV
a (sã) mãhni: inf. prez. 13,22; 32,8
MÂHNIRE: s.f.
mãhnir e: sg. ac. 7,27; 12,18
mãhnirii: sg. gen. 23,33
MÂHNIT, -Ã: adj.
mãhnit: f. sg. nom. 3, 15
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom., în sintagma mâna Domnului 1,3; 3,22; 8,1;
33,22; 3 7,1; 40,1
mânã: sg. nom./ac. 1,8; 2,9; 10,8, 21; 20,33, 34; 21,14
mânile: pl. nom., în sintagma mânile Domnului 3,14
mâna: sg. nom./ac. 3,18, 20; 6,11, 14; 8,3, 11; 9,1, 2; 10,2, 7;
11,9; 12,7; 13,9, 21, 23; 14,9, 13; 16,27, 39, 49; 17,18; 18,8, 17;
20,5, 6, 1 5, 21, 22, 23, 28, 42; 2 1,11, 14, 17, 19, 24; 23,31;
25,6, 7, 1 3, 16; 28,9, 10; 29,7; 30,10, 12, 22, 24, 25; 31,11;
33,6, 8; 34,10; 35,3; 36,7; 37,17, 19, 20; 38,12, 17; 39,3, 21;
40,3, 5; 43,26; 44,12; 46,5, 7, 11; 47,3, 14
mânile: pl. nom./ac. 7,17, 21, 27; 10,7, 12; 13,21, 22; 16, 11;
rezum. cap.17; 21,8, 31; 22,13, 14; 23,9, 28, 37, 42, 45; 25,14;
30,12; r ezum. cap.34; 3 4,27; 35,5; 39,23
mânii: sg. gen. 13,18; 2 7,15, 21
mânilor : pl. gen. 39,9
(a se) MÂNCA: v. I
a mânca: inf. prez. rezum. cap.2; 19,3, 6
mâncã: imperativ 2.sg. 2,8; 3,1; 12,18
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.3; 18,2; 19,12, 14; 22,9, 25
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 3,3; 18,6, 15
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 3,3; 4,14
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 4,9, 10, 12; 23,34; 24,17; 36,14
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 4,13, 16; 5,10; 12,19; 25,4; 44,29, 31
sã mânce: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 28,8; 44,3
ai mâncat : ind. pf.c. 2.sg. 16,13
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 18,11; 42,13
veþ mânca: ind. viit.I. 2.pl. 24,22
mâncaþi: ind. prez. 2.pl. 33,25; 34,3
sã mâncaþi: con j. prez. 2.pl. 39,17
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 39,18, 19
(sã) v or mânca: ind. viit.I. 3.pl. 45,21
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 16,20; 23,37; 35,12; 39,4; 47, 12
mâncarea: sg. ac. 34,5, 8
MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 7,20; rezum. cap.28
mândriia: sg. nom./ac. 16,49; 24,21; 30,6, 18; 32,12
mândriii: sg. gen. 16,56
MÂNDRU, -Ã: ad j.
mândrã: f. sg. nom. 33,28

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (În v.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. nom. rezum. cap.14
(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
(Mã) v oiu mãniia: ind. viit.I. 1.sg. 16,42

(a se) MÂNTUI: v. IV
ai mântuit: ind. pf.c. 2.sg. 3, 19, 21; 33,9
(sã) v or mântui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14; 14,16
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.33
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 33,5, 12
mântui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 34,22
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 36,29; 37,23
MÂNTUIRE: s.f.
mântuir ea: sg. nom. 14,22
mântuir e: sg. ac. 17,15
(a) MERGE: v. III
mer gând: gerunziu 1,17; rezum. cap.3; 48,1
mear gi: imperativ 2.sg. 3,4, 11
sã meargã: con j. prez. 3.sg. 7,14
a mearge: inf. prez. 10, 11
mer gea: ind. imp. 3.pl. 10,16
mer gi: imperativ 2.sg. 21,16
mear ge: ind. prez. 3.sg. 40,40
va mear ge: ind. viit.I. 3.sg. 47,9
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMES TECA
MESTECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MEªTEªUGIRE: s.f.
meaºteºugirile: pl. ac. 14,22, 23; 24,14
meºteºugirile: pl. ac. 36,19
MEªTER: s.m.
meaºteri: pl. ac. 41,18
MIAZÃNOAPTE: s.f.
miazãnoap te: sg. ac. 48,16, 30, 31
MIC, -Ã: adj.
micã: f. sg. nom./ac. 16,20; 29,14
(cea mai) micã: f. sg. nom. 16,46; 23,4; 43,14
(ceale mai) mici: f. pl. ac. 16,61
(a) MICªORA: v. I
aþi micºorat : ind. pf.c. 2.pl. 35,13
MIEL: s.m.
miei: pl. nom./ac. 27,21; 46,4, 5, 6, 7
mieilor : pl. gen./dat. 39,18; 46,11
miel: sg. ac. 46,13
mielul: sg. ac. 46,15
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MIERE: s.f.
miiarea: sg. ac. 3,3; 16, 19
miiare: sg. ac. 16,13; 20,6, 15
miere: sg. ac. 27,17
MIERÞÃ: s.f.; var. MIRÞÃ
mirþã: sg. nom. 45,10, 12
MIJLOC: s.n.
mijloc: sg. ac., în loc. prep. (În v.) în mijloc de rezum. cap.1; 12,2;
19,2; 22,18
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul/prin mijlocul
1,1, 4, 5, 13, 16; 2,5; 3,15, 24, 25; 5,2, 4, 5, 8, 10, 12; 6,7, 13;
7,4, 9; 8,11; 9,2, 4, 5; rezum. cap.10; 10,2, 6, 7, 10; 11,1, 7, 9,
11, 23; 1 2,10, 12, 24; 13,14; 14,8, 9, 14, 18, 20; 16,53; 17,16;
18,18; 20,8; 21,32; 22,3, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27;
23,39; 24,5, 7, 11; 26,5, 12, 15; 27,27, 32, 34; 28,14, 16, 18,
22, 23, 24; 29,3, 4, 12, 21; 30,7; 31,14, 17, 18; 32,8, 20, 21, 25,
28, 32; 34, 12, 24; 36,23, 26, 27; 3 7,1, 21, 26, 27; 39,7; 42,5;
43,7, 9; 44,9; 46,10; 47,18, 22; 48,8, 10, 15, 21, 22
mijloc: sg. ac. 20,9
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mi jloc/din mijloc 41,7; 42,6
MILÃ: s.f.
milã: sg, nom. 5,11; 7,9; 8,18; 9,10; 16,5

MISTUIT, -Ã: adj.
mistuiþi: m. pl. nom. rezum. cap.5
(a se) MIªC A: v. I
(sã) miºcã: ind. prez. 3.sg. 38,20
MITITEL, -EA: s.m./f.
mititelul: s.m. sg. ac. 9,6
MITRÃ: s.f.
mitre: pl. ac. 23,15
MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþã: sg. ac. 17,6
mlãdiþele: pl. ac. 17,7, 9
mlãdiþelor: pl. gen. 19,11

(a) MILUI: v. IV
voiu milui: ind. viit.I. 1.sg. 7,4; 39,25
MINCINOS, -OASÃ: adj./s.
mincinoºilor: adj. antep. m. pl. gen./dat. rezum. cap.13; rezum.
cap.22
mincinoasã: adj. f. sg. ac. 13,7
mincinoase: s.f. pl. ac. rezum. cap.13
MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. ac. 13,6, 8, 9
minciunilor: pl. dat. 13,19
minciunile: pl. nom. 21,29
minciuni: pl. ac. 22,28

MNA: s.f. „minã” „veche monedã greceascã de aur sau de
argint egalã cu 100 de drahme”; „mãsurã de greutat e la vechii
greci”
mna: sg. ac. 45,12
MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 3,18; 5,17; 9,6; 18,13; 31,14; 33,8, 13, 14
moartea: sg. nom./ac. 18,23, 32; 28,10; 33,11
morþii: sg. gen. rezum. cap.24
MOCIRLÃ: s.f.
mocir le: pl. ac. 47, 11

MINUNE: s.f.
minune: sg. ac. 24,24

MOHORÂT: s.n. (Înv. ºi rar.) „stofã purpurie” (cf. lat. purpura, -ae)
mohorât: sg. ac. (Neob.) “stofã vopsitã în albas tru” (traducãtor ul
a echivalat astfel lat. hyacintho) 23,6
mohorâtul: sg. nom. 27,7

MINTE: s.f.
minþii: sg. gen. 20,32

(a se) MOLCOMI: v. IV; var. (a se) MÂLCOMI
(Mã) voiu mâlcomi: ind. viit.I. 1.sg. 24,14

(a) MINÞI: v. IV
minþind: gerunziu 13,19, 22

MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. nom./ac. 32,22, 26; 37, 12, 13
mormânturi: pl. nom. 32,23
mormântului: sg. gen. 32,23, 24
mormântul: sg. nom. 32,25
mormânt: sg. nom. 39,11

MINUNAT, -Ã: adj.
minunat: m. sg. nom. rezum. cap.16
(a se) MIRA: v. I
(sã) vor mira: ind. viit.I. 3.pl. 26,16

MOR T, MOARTÃ: adj./s.
morþi: s.m. pl. ac. 24,17
mort: ad j. m. sg. ac. 44,25

MIRARE: s.f.
mirare: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,15; 24,27
MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
mireazmã: sg. ac., în sint agma miros de bunã mireazmã 16,19;
20,41
mireazmele: pl. ac. 27,22
MIROS: s.n.
miros: sg. ac., în sintagma miros de bunã mireazmã 16,19; 20,41
mirosul: sg. ac. 20,28
MIROSITOR, -TOARE: ad j.
mirositoare: f. pl. ac., în sintagma tãmâi mirositoar e 6,13

(a se) MISTUI: v. IV
a (sã) mistui: inf. prez. rezum. cap.5
(sã) vor mis tui: ind. viit.I. 3.pl. 7,15, 16
(sã) va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 13,14; 20,47; 23,25
mistuiesc: ind. prez. 3.pl. 13,15
au mistuit: ind. prez. 3.sg. 15,4
va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 15,7; rezum. cap.38
sã mistuiesc: con j. prez. 1.sg. 20,13
am mis tuit: ind. pf.c. 1.sg. 20,17; 22,31; 43,8
mistuiascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 24, 10
sã (sã) mistuiascã: con j. prez. 3.sg. 24,11

MORTÃCIUNE: s.f.
mortãciune: sg. ac. 4,14
mortãciunea: sg. ac. 44,31
MOªIE: s.f.
moºie: sg. nom./ac. 44,28; 45,8; 47,23
moºiia: sg. nom./ac. 44,28; 45,7; 46,18; 47,22; rezum. cap.48;
48,20, 22
moºiii: sg. gen. 45,7; 48,21
moºia: sg. ac. 48,22
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munþi: pl. ac. 7,16; 18,11; 32,5, 6
munte: sg. ac. 17,22; 40,2
muntele: sg. ac. 17,23; 20,40; 28,14; 35,7, 8
muntelui: sg. gen. rezum. cap.35; 35,2; 43,12
muntele: sg. voc., în sintagma muntele Seir 35,3, 15

MOªTEAN: s.m.
moºt eani: pl. ac. 47,22
(a) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 7,24; 45,5
voiu moºteni: ind. viit.I. 1.sg. 22,16
veþi moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 33,25
a moºteni: inf. prez. 38,12
MOªTENIRE: s.f.
moºt enire: sg. nom./ac. 11,15; 25,4, 10; rezum. cap.33; 33,24,
26; 34,10; 36,2, 5, 12; 44,28; 46, 18; 47,14, 22; 48,28
moºt enirea: sg. nom./ac. 35,15; 36,3; 44,28; 45,6; 46,16,
17, 18
MREAJÃ: s.f.
mr eajea: sg. ac. 11,13; 17,20
mr eaja: sg. ac. 19,8; 32,3

(a) MURI: v. IV
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 3,18; 28,8, 10; 33,8, 14
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 3,19, 20; 5,12; 6,12; 7,15; 12,13; rezum.
cap.17; 17,16; 18,4, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 28; 33,8, 9, 13, 15,
18
au murit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.11; 11,13; 18,18; 24,18
mor: ind. prez. 3.pl. 13,19
sã muriþi: con j. prez. 2.pl. 18,31
moare: ind. prez. 3.sg. 18,32
sã muriþi: con j. prez. 2.pl. 33,11
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 33,2 7
(a se) MUTA: v. I „a (se) duce în altã parte” ; „a emigra”
(t e) vei muta: ind. viit.I. 2.sg. 12,3
(sã) mutã: ind. prez. 3.sg. 12,4, 7
au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 17,4
(s-)au mut at: ind. pf.c. 3.sg. 19,13
am mutat : ind. pf.c. 1.sg. 39,2 7

MREJUIT, -Ã: adj.
mr ejuite: f. pl. nom. 41,16
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 8,14; 9,6; 23,4 4, 48
muiare: sg. ac. 16,7, 32; 23,44
muierii: sg. gen. 16,30; rezum. cap.24
muieri: pl. gen. (cu prep. a + multor) 16,41
muiarea: sg. nom./ac. 18,6, 11, 15; 22,11; 24,18; 33,26
muieri: pl. nom. 23,2, 10
muiere: sg. ac. 44,22

MUTARE: s.f.
mut are: sg, ac., în sintagma vase de mut are „bagaje pentru
emigr are” (cf. lat vasa transmigrationis) 12,3
mut are: sg. ac. 12,11
mutãrii: sg. gen. 33,21; 40,1

MUIERESC, -EASCÃ: ad j.
muieresc: n. sg. gen. 16,34
muiereascã: f. sg. ac., în sintagma hainã muiereascã 23,40

MUT, -Ã: adj./s.
mut : s.m. sg. ac. rezum. cap.3
mut : adj. m. sg. nom. 3,26

MULT, -Ã: adj./adv./pron. neho t.
multe: ad j. f./n. pl. nom./ac. 1,2 4; 3,6; rezum. cap.5; rezum.
cap.8; 1 2,27; rezum. cap.16; 17,5, 7, 8, 17; 19,10; rezum. cap.22;
rezum. cap.23; 23,12; 26,3, 16, 19; 2 7,3, 7, 9, 15, 18, 24, 26,
27, 33; 31,5, 6, 7, 9, 15; 32,3, 9, 10, 13; rezum. cap.38; 38,6, 8,
9, 13, 15, 22; 43,2; 47,10
multor: adj. f. pl. gen. 16,41; rezum. cap.23; 38,23; 39,27
mult: ad j. n. sg. ac. 17,9, 15, 17; rezum. cap.21
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori rezum. cap.20
multã: ad j. f. sg. ac. 24,12
mulþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.32; 33,24; 47,9
(mai) mult e: adj. n. pl. nom. rezum. cap.32
multe (f oarte): adj. n. pl. nom. 37,2
mulþi (f oarte): adj. m. pl. nom. 47,7
(mai) mult : adv. 5,6; 16,41; 18,8; 23,11; 39,29
mult: adv. rezum. cap.12
mulþi: pron. nehot. m. pl. ac. 11,6
(mai) mult : pron. nehot. 18,13

MUZICESC, -EASCÃ: adj. (cf. Indice Is)
musecesc: n. sg. ac., în sintagma vier s musecesc 33,32

MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom./ac. 1,2 4; 16,40; 23,24, 42; 38,4; 47,10
mulþimea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 7,13; 12,19; 14,4; 19, 11;
23,42, 46; 26,13; 27,12, 16, 18, 27, 33, 34; 28,5, 16, 18; 29,18;
30,4, 10, 15; 31,18; 32,3, 12, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 31, 32;
38,7, 13; 39,11
mulþimii: sg. gen., în sintagma Valea mulþimii lui Gog/Valea
mulþimii Gog 39,11, 15

N
NARÃ: s.f.
nãrile: pl. ac. 8,17
NAS: s.n.
nasul: sg. ac. 23,25
(a se) NAªTE: v. III
(t e-)ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 16,4, 5
ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 16,20
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 18,10, 14
au nãscut : ind. pf.c. 3.pl. 23,4
nãscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,37
naºte: ind. prez. 3.sg. 30,16
vor naºte: ind. viit.I. 3.pl. 47,22
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. nom. 16,3
naºterii: sg. gen. 16,4; 21,30; 29,14
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
sã (sã) nãdãjduiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.33

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
MUNTE: s.f.
munþii: pl. nom./ac. 6,2; 19,9; 33,28; 34,6, 13, 14; 35,12; 36,1;
37,22; 38,8, 20, 21; 39,2, 4, 17
munþii: pl. voc., în sintagma munþii lui Israil 6,3; 36,1, 4, 8
munþilor: pl. gen./dat. 6,3, 13; 36,4, 6

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. 16,15; 29,16
nãdeajdea: sg. nom./ac. 19,5; 30,3; 37,11
NÃPASTÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) NÃPASTE
nãpas te: sg. ac. 22,29
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NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. ac. 3,19; 18,27; 31,11; 33,12, 19
necredinþii: sg. gen., în sintagma varga necredinþii 7,11

(a) NÃPÃSTUI: v. IV
au nãpãstuit: ind. pf.c. 3.pl. 22,7
nãpãstuiai: ind. imp. 2.sg. 22,12
nãpãstuia: ind. imp. 3.sg. 22,29

NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscutã: f. sg. ac. 3,5, 6

NÃPÃSTUIRE: s.f.
nãpãstuire: sg. ac. 22,29

NECURAT, -Ã: adj./s.
necuratã: adj. f. sg. nom. 4,14
necurate: adj. f. pl. ac. 18,13
necurat: adj. n. sg. ac. 22,2 4
[cel] necurat: s.n. sg. ac. 44,23

NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc adj. de nãpraznã 26,16
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþilor: s.m. pl. gen., în sintagma nãscuþilor dintâi 44,30

NÃV OD: s.n.
nãvodul: sg. ac. 12,13; 17,20; 32,3
nãvoadelor: pl. gen. 26,5, 14
nãvoade: pl. ac. 47,10

NECURÃÞIE: s.f. „fãrãdelege”; (ccr.) „menstruaþie”; (ccr.) „idol”
necurãþie: sg. ac. 7,20
necurãþiile: pl. ac. 14,3, 4; 23,7; 33,25
necurãþiilor: pl. gen. 14,4
necurãþia: sg. nom./ac. 22,10, 15; 24,13
necurãþiia: sg. ac., în sintagma necurãþiia ceii de lunã „necurãþia
femeii în zilele menstr uaþiei” 36,17
necurãþiia: sg. ac. 39,24

NEADEVERIT, -Ã: adj.
neadeveritã: f. sg. nom. 12,24

NECURMAT: adv.
necurmat: 39,14

NEAM: s.n.
neamuri: pl. nom./ac./dat. 2,3; rezum. cap.6; 6,8; 12, 15; 16,14;
20,23; 22,15; 23,30; 25,10; 26,3; 28,19; 29,15; 30,23; 31,12;
rezum. cap.32; 32,9; 37,22; 39,28; 47,13; rezum. cap.48; 48,23
neamurile: pl. nom./ac. 6,9; 12,16; 19,8; 36,21, 22; 37,19; 45,8;
47,21; 48,19
neamurilor: pl. gen. 25,7; 28,7; 31,17; 36,15; 37,21; 47,22; 48,1,
29, 31
neamul: sg. ac. 36,13, 14, 15
neam: sg. ac. 37,22; 4 4,9; 47,23
neamuri: pl. gen. (cu prep. a + multe; redundant, cu prep. a +
multor) 38,23; 39,27
neamuri: pl. dat. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.47

NEDREPT, -EAPTÃ: adj.
nedrep t: n. sg. ac. 33,15
nedreap tã: f. sg. nom. 33,17

(a) NÃVÃLI: v. IV
sã nãvãleºti: conj. pr ez. 2.sg. 38,12

NEBUN, -Ã: adj.
nebune: n. pl. ac. 36,21
(a) NEBUNI: v. IV (aici) „a se aprinde de dr agoste”
au nebunit: ind. pf.c. 3.sg. 23,5, 7, 9, 11
nebunit-au: ind. pf.c. 3.sg. 23,16, 20

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tatea: sg. nom./ac. 3,18, 19; 4,4, 5, 6; 7,11, 13, 16; 9,9;
12,19; 14,10; 16,49; r ezum. cap.18; 18,18, 19, 20, 30; 28,18;
33,6, 8, 9, 12; 44,10, 12; 45,9
nedrep tate: sg. nom./ac. 3,20; 7,23; 8,17; 11,2; 18,8, 24, 26;
21,23, 27; 28,15, 16; 29,16; 33,13; 39,23
nedrep tãþilor: pl. gen. 4,5; 28,18
nedreptãþile: pl. nom./ac. 4,17; rezum. cap.14; 18,17, 28, 30; 21,24;
24,23; 32,27; rezum. cap.33; 33,10; 36,25, 31, 33; 37,23; 43,10
<ne>dreptãþile: sg. ac. 4,4
nedrep tãþii: sg. dat. adn. 7,19
nedrep tãþii: sg. gen. 14,3, 4, 7; 21,25, 29; 35,5; 44,12
nedrep tãþi: pl. ac. rezum. cap.28; 33,18
NEGOÞ: s.n.
negoþurile: pl. ac. 26,12
NEGRÃIT: adv.
negrãit : 22,11

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 7,5; rezum. cap.25
nãcazu: sg. nom. 7,5
nãcazului: sg. gen. 35,5

NEGUÞÃTOR: s.m.; var. (Înv.) NEGUÞÃTORIU
neguþãtorilor: pl. gen. 17,4
neguþãtorii: pl. nom. 27,3, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 36;
38,13
neguþãtoriul: sg. nom. 27,16, 18

(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
necãjea: ind. imp. 3.sg. 22,29
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.25; rezum. cap.35
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./s.
necredincioºi: adj. m. pl. nom./gen. 2,6; 21,29
necredincioasã: ad j. f. sg. ac. 3,18, 19
necredincios: ad j. m. sg. nom. 3,18; 33,8
(mai) necredincioasã: adj. f. sg. nom. 5,6
(cel) necredincios: s.m. sg. nom./ac. 3,18; rezum. cap.18; 18,21,
24, 27; 21,3, 4; rezum. cap.33; 33,8, 9, 15, 19
(celui) necredincios: s.m. sg. gen./dat. 3,19; 13,22; 18,20, 23;
33,12, 14
necredincioºilor: s.m. pl. dat. 7,21
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.14
[cei] necredincioºi: s.m. pl. ac. 20,38
necredinciosule: s.m. sg. voc. 21,25; 33,8
necredinciosului: s.m. sg. gen. 33,11
necredinciosul: s.m. sg. nom. 33,11

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtoriile: pl. nom./ac. rezum. cap.27; 27,24
neguþãtoriii: sg. gen. 27,9; 28,16, 18
neguþãtoriia: sg. nom./ac. 27,15, 16, 19, 22, 25
neguþãtoriilor: pl. gen. 27,33
neguþãtoria: sg. ac. 28,5
NEÎNDOMES TICIT, -Ã: ad j. „neîmblânzit”; este în mod cert o
creaþie personalã a traducãt orului.
neîndomeasticitã: f. sg. ac., în sint agma neîndomeasticitã inimã
„inimã neîmblânzitã” (cf. lat. indomabili corde) 2,4
NEÎNTIN AT, -Ã: ad j.
neîntinat: m. sg. nom./ac. 43,22, 23; 45,18; 46,4, 6, 13
neîntinaþi: m. pl. nom./ac. 43,25; 45,22; 46,4, 6
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NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj.
neputincios: n. sg. nom. 34,4, 16

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
neînþelepþilor : adj. antep. m. pl. dat. 13,3
neînþelepþi: m. pl. gen. 21,31

NESCÃPAT, -Ã: ad j.
[cea mai] nescãpatã: f. sg. nom. rezum. cap.16

NEÎNVINS, -Ã: adj.
neînvinse: f. pl. nom. 32,13
(a) NELEGIUI: v. IV
sã nelegiuiascã: conj. prez. 3.sg. 14, 13
nelegiuind: gerunziu 14,13
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,24; rezum. cap.20; 39,26
aþi nelegiuit: ind. pf.c. 2.pl. 18,31
NELEGIUIRE: s.f.
nelejuire: sg. ac. rezum. cap.3
nelejuirile: pl. ac. rezum. cap.9
nelegiuirile: pl. nom./ac. 12,16; 14,11; 18,31; 20,43, 44; 21,2 4;
rezum. cap.22; 23,36; 36,31; 44,6, 7, 13
nelegiuirea: sg. nom./ac. 17,20; 18,24; 23,21, 27, 29, 35, 48,
49; 39,2 4, 26
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.22
nelegiuire: pl. ac. 22,9

(a) NETEZI: v. IV
a netezi: inf. prez. 21,11
NEUMBLAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) NEÎMBLAT, -Ã
neîmblat : n. sg. nom. 14, 15
neumblat : n. sg. ac. 15,8; 19,13

NELEGIUITOR, -TOARE: adj./s.
nelegiuit ori: adj. m. pl. nom. 15,8
(cei) nelegiuitori: s.m. pl. ac. 20,38

NOR: s.n.
nor: sg. nom./ac. 1,4, 28; 8,11; 10,3, 4; 32,7; 34,12; 38,9, 16
norului: sg. gen. 39,3
norul: sg. nom. 30,18

NELOCUIT, -Ã: adj: var . (Înv.) NELÃCUIT, -Ã
nelãcuit e: f. pl. ac. 26,19
NELUCRAT, -Ã: adj./s.
nelucrat : adj. n. sg. nom. 36,35
(ceale) nelucrate: s.n. pl. ac. 36,36

NORÃ: s.f.
noru-sa: sg. ac. 22,11

NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsur ate: f. pl. ac. 38,22

NOROD: s.n.
norod: sg. nom./ac. 3,5; 7,11; 11,20; 14,11; 17,9, 15, 17; 24,18;
26,7; 36,28; 37,23, 27; 42,14; 4 4,19
noroade: pl. nom./ac. 3,6; 11,17; 20,34, 41; 23,24; 25,7; 27,33;
32,10; 34,13, 28; 38,6, 8, 9, 15, 22; 39,27
norodului: sg. gen./dat. 3,11; 7,27; 11,1; 13,9, 17, 18, 19; 14,8,
9; 18,18; r ezum. cap.22; 23,47; 25,14; 27,13; 31,3; 33,2, 3, 1 2,
17, 30; 36,3, 8; 37, 18; 39,7; 44, 11; rezum. cap.46; 46,18, 24
norodul: sg. nom./ac. 7, 12, 14; 12,19; rezum. cap.13; 13,10, 19,
21, 23; rezum. cap.14; 21,12; 22,29; 24,19; 26,11, 20; 27,9, 2 7;
30,11; 33,2, 6, 31; rezum. cap.3 4; 34,30; rezum. cap.35; 36,12,
20; 38,12, 14, 16; 39,13; 44,19, 23; 45,8, 9, 16, 22; rezum.
cap.46; 46,3, 9, 18, 20
noroadelor: pl. gen. 20,35; 26,2; 2 7,3, 33, 36; 36,15
noroadele: pl. nom./ac. 28,25; 29,13; 31,12; 32,20, 25; 39,4
noroade: pl. gen. (cu prep. a + multe) 32,3, 9
norodul: sg. nom., în sintagmele norodul lui Dumnezeu/norodul
Domnului rezum. cap.36; 36,20
norodul: sg. voc., în sintagma norodul Mieu 37,12, 13

NEMERNIC, -Ã: adj./s.; var. (În v. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
nimearnic: adj. m. sg. nom. 14,7
(cel) nimernic: s.m. sg. ac. 22,29
nimearnicilor: s.m. pl. dat. 47,22
nimearnicul: s.m. sg. nom. 47,23
NEMERNICIE: s.f.
nemerniciii: sg. gen. 20,38
NEMILOSTIV, -Ã: s.m./f.
([cei] mai) nemilostivi: s.m. pl. nom. 31,12
NEMULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmirea: sg. ac. rezum. cap.16
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrate: n. pl. ac. 38,13

NOROIRE: s.f. (aici) „revãrsare a unei mulþimi”
noroirea: sg. ac., în sintagma noroirea cailor „r evãr sarea mulþimii
de cai” (cf. lat. inundatione equorum) 26,10

NEOPRIT, -Ã: adj.
neopritã: f. sg. ac. 21,5
NEPLOUAT, -Ã: adj.
nepluat : n. sg. nom. 22,2 4
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN; (Înv. ºi reg.)
NEPRIETIN
nepriiatinii: pl. nom. rezum. cap.28
neprie tin: sg. nom. 35,5
neprie tinul: sg. nom. 36,2
nepriiatinilor : pl. gen. 39,2 7
NEPRIETENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) NEPRIETINIE
neprie tiniile: pl. ac. 25,15

NETÃIAT, -Ã: adj./s.
(celor) netãiaþi: s.m. pl. gen., în loc. s. celor netãiaþi îm prejur
28,10; 31,18
(cei) netãiaþi: s.m. pl. ac., în loc. s. cei netãiaþi împrejur;ºi în
sintagma cei netãiaþi împrejur cu trupul ºi cu inima 32,19, 25,
26; 32,29; rezum. cap.44
[cei] ne tãiaþi: s.m. pl. ac., în loc. s.[cei ] netãiaþi îm prejur 32,27
ne tãiaþilor: s.m. pl. gen ., în loc. s. ne tãiaþilor împrejur 32,28, 32
ne tãiaþi: ad j. m. pl. nom., în loc. adj. netãiaþi împr ejur ; ºi în
sintagmele netãiaþi împrejur cu trupul/netãiaþi împrejur cu inima
32,2 1, 24, 25, 30; 4 4,7
ne tãiat: adj. m. sg. nom., în loc. adj. netãiat împrejur, în sintagmele
ne tãiat împrejur cu inima/netãiat împrejur cu trupul 44,9

NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f./n. pl. ac./gen . 3,15; 45,17; rezum. cap.46; 46,2, 3, 6
nou: n. sg. ac. 11,19
noao: f. sg. ac., în sintagma inimã noao 18,31; 36,26
nou: n. sg. ac., în sintagma duhu nou 18,31; 36,26
NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. ac. 4,4, 5, 9
numãr : sg. ac. 5,3
(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) v or numãra: ind. viit.I. 3.pl. 44,26
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NUME: s.f.
numele: sg. nom./ac. 16,14; rezum. cap.20; 20,9, 14, 22, 29,
39, 44; 24,2; 36,20, 22, 23; 39,7, 16, 25; 43,7, 8; 48,35
numele/în numele: sg. ac., în loc. adv. întru numele „invocând
numele cuiva” 16,15; 39,7
numele: pl. nom. 23,4; 48,1, 31
numelui: sg. gen./dat. 36,21; rezum. cap.39
numele: sg. ac. 43,14

ochiul: sg. nom. 5,11; 7,4, 9; 8,18; 9,5, 10; 20,17
ochilor: pl. gen. 12,5; 20,7, 8; 23,16; 24,16, 21, 25
ochiul: sg. ac. 12,12
ochiu: sg. ac. 16,5
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. nom. 7, 11
odihna: sg. nom. 21,23
(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 3,27
odihneascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,27
a (sã) odihni: inf. prez. 5,13; 24,13
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 16,42
(Mã) voiu odihni: ind. viit.I. 1.sg. 16,42; 22,20
a odihni: inf. pr ez. 23,27
odihnesc: ind. prez. 3.pl. 24,25
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 34,14
a (vã) odihni: inf. prez. 37,14
(sã) odihnesc: ind. prez. 3.pl. 38,11

O
O: interj.
o: 27,3; 31,18; 38,16
OAIE: s.f.
oile: pl. nom./ac. rezum. cap.34; 34,5, 8, 11, 12, 15, 19
oilor: pl. gen. 34,12
OALÃ: s.f.
oalei: sg. gen./dat. rezum. cap.24; 24,6
oala: sg. ac. 24,3

ODOS: s.n. (cf. Indice Is)
odos: sg. ac. 4,9

OASTE: s.f.
oastelor: sg. gen., în sintagma Domnul oastelor 14,11, 14; 30,6; 36,23
oaste: sg. nom./ac. 17,17; 37,10; rezum. cap.38; 38,15
oastea: sg. nom./ac. 27,10, 11; 29,18; 32,29, 31; rezum. cap.38;
38,4, 22; rezum. cap.39
oastei: sg. gen./dat. 29,18, 19
OBICEI: s.n.
obiceaiului: sg. gen. 16,34
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.sg. 18,24
OBOL: s.m.; var. OVUL „obol”: „monedã greceascã”; „mãsurã
pentru greutat e”; cuvântul este o încercare a traducãtor ului de a
adapta lat. obolus, -¾ .
ovuli: pl. ac. 45,12
(a) OB ORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

ODRASLÃ: s.f.; var. ODRAZLÃ
odrasle: pl. ac. 17,6
odrazlei: sg. gen. 17,7
odraslii: sg. gen. 17,10
odraslã: sg. ac. 17,23
odrasla: sg. ac. 34,27
odrazlã: sg. ac. 34,29
(a) ODRÃSLI: v. IV; var. (a) ODRÃZLI
odrãzlit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
au odrãzlit: ind. pf.c. 3.pl. 16,7
odrãzlise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,6
va odrãzli: ind. viit.I. 3.sg. 29,21
odrãzliþi: imperativ 2.pl. 36,8
ODRÃSLIRE: s.f.
odrãslirii: sg. gen. 17,9
OH: interj.
oh: 28,16

OBRAZ: s.m./s.n.
obrazului: sg. gen. 1,10
obrazul: sg. ac. 2,6
obraz e: s.n. pl. nom./ac. 10,21, 22
obraz elor: s.n. pl. gen. 10,22

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) OLTARIU
oltarele: pl. ac. 6,4
oltariului: sg. gen./dat. 8,5; 41,22; rezum. cap.43; 43,13; 45,19
oltariu: sg. ac. 8,16; 43,27; 47,1
oltariul: sg. ac. 9,2; 40,47; 43,22, 26

OBRAZNIC, -Ã: adj.
obraznice: f. sg. gen. 16,30
OBªTE: s.f.
obºtii: sg. gen./dat. 12,23; 16,44; 42,19
obºtea: sg. nom. 30,5
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 48,15
OCARÃ: s.f. „defãimare”, „batjocurã”; (ccr.) „golicune”, „pãrþile
cele mai intime ale trupului”
ocarã: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,14, 15; rezum. cap.16; 16,39,
54, 57, 58; 22,4; rezum. cap.23; 23,29; r ezum. cap.36
ocara: sg. nom./ac. 16,8, 36, 37; 21,28; 23,10, 18, 29; 32,24,
25; 34,29; 36,3, 15, 30
ocãrâle: pl. ac. 35,12
OCHI: s.m.
ochi: pl. ac. 1,18; 10,12; 12,2
ochii: pl. nom./ac. 4,12; 5,8; 6,9; 8,5; 16,41; 18,6, 12, 15; 20,22,
24; 21,23; 22,26; 23,27, 40; 33,25; 36,34; 37,20; 38,16, 23;
39,27; 40,4; 43,11; 44,5

OM: s.m.
omului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 10,6; 24,16; 40,5
om: sg. nom./ac. 1,5, 8, 10, 26; 3,26; 4,12; 10,8, 14, 21; 14,13,
19; 18,7, 8, 16; 19,3; 22,30; 28,2, 9; 29,11; 32,13; 33,2; 39,15;
40,3; 41,19; 4 4,2, 25; 47,3
omului: sg. gen., în sintagma fiiul omului 2,1, 3, 6, 8; 3,1, 3, 4,
10, 17, 25; 4,1, 16; 5,1; 6,2; 7,2; 8,5, 6, 8, 12, 15, 17; 11,2, 4, 15;
12,2, 3, 9, 18, 22, 27; 13,2, 17; 14,3, 13; 15,2; 16,2; 17,2; 20,3,
4, 27, 46; 21,2, 6, 9, 12, 14, 19, 28; 22,2, 18, 24; 23,2, 36; 24,2,
25; 25,2; 26,2; 27,2; 28,2, 11, 20; 29,2, 18; 30,2, 21; 31,2; 32,2,
18; 33,2, 7, 10, 12, 24, 30; 34,2; 35,2; 36,1, 17; 37,3, 9, 11, 16;
38,2, 14; 39,1, 17; 40,4; 43,7, 10, 18; 44,5; 47,6
oameni: pl. nom./ac. 4,15; 12,16; 19,6; 20,1; 22,9; 34,31; 36,11,
12, 13, 14, 37; 39,14
omul: sg. nom./ac. 7,13; 10,2, 3; 14,4, 7, 8, 17, 21; 18,5; 20,11,
13, 21; 25,13; 29,8; 33,30; 40,4; 43,6
oamenilor: pl. gen. 9,4; 21,31; 23,42; 31,14
oamenii: pl. nom./ac. 9,6; 14,1, 3; 27,27; 36,10; 38,29
oamenii: pl. dat. (cu prep. la) 23,40
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OSTAª: s.m.
ostaºii: pl. nom. 27,10
ostaºi: pl. ac. 39,20

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: f. pl. ac., în sint agma turme omeneºti 36,38
OMORÂT, -Ã: adj./s.
omorâþii: s.m. pl. nom./ac. 6,4, 13; 11,7; 37,9
(cei) omorâþi: s.m. pl. nom./ac. 11,6; 30,11, 2 4; 31,17; 32,22,
23, 24, 28, 29, 30, 32; 35,8
(celor) omorâþi: s.m. pl. gen. 21,14; 32,20, 24, 25
omorâþilor: s.m. pl. gen. 26,15
[cei] omorâþi: s.m. pl. nom. 32,25, 26
omorâþi: adj. m. pl. nom. 32,21

(a se) OSTENI: v. IV
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.29
OSTIL, -Ã: ad j.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DLR, unde
prima at estare este la Iuliu Bar asch, Cursul de igienã popularã.
Seria I, par tea generalã, cuprinde 12 lecþiuni, Bucureºti, 1857.
ostilã: f. sg. nom. 22,5

(a se) OMORÎ: v. IV
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 14,13; 25,7, 16; 29,8; 30,15
vor omorî: ind. viit.I. 3.pl. 16,40
sã omoarã: con j. prez. 3.sg. 17,17
sã omor: conj. pr ez. 1.sg. 20,17; 21,28
(sã) v or omorî: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.24; 26,6
omorând: gerunziu 25,15
va omorî: ind. viit.I. 3.sg. 26,8
omorî(-)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 28,8
(s-)au omorât: ind. pf.c. 3.pl. 31,18
e omorâtã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 32,31

OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. nom. 26,15, 18; 27,6, 7
ostroave: pl. nom./ac. 27,3, 15; 39,6
ostroavelor: pl. gen. 27,35

ONIX: s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la V. Alecsandri, Teatru [II]. Cu o introducere
de G. Orzea ºi F. I. Bocior t, Bucureºti, [vol. I] 1952, [vol. II] 1953.
onixul: sg. nom. 28,13
(a) OPRI: v. IV
am oprit: ind. pf.c. 1.sg. 31,15

OªTEAZÃ: s.f. (cf. Indice 2Lg)
oºteazele: pl. nom./ac. 45,2; rezum. cap.48; 48,17
oºteaze: pl. ac. 48,15
P
PACE: s.f.
pacea: sg. ac. 7,25
pace: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,10, 16; 43,27; 45,17; 46,12
pace: sg. ac., în sintagmele vedenii de pace/legãtura de pace/
legãturi de pace/legãturã de pace/aºezãmânt de pace 13, 16;
rezum. cap.17; 20,37; 34,25; rezum. cap.37; 37,26

ORAª: s.n.
or aºele: pl. ac. rezum. cap.38
ORZ: s.n.
or z: sg. ac. 4,9, 12
or zu: sg. ac. 13,19; 45,13

PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. ac. 23,31, 32, 33

OS: s.n.
oasele: pl. nom./ac. 6,5; 24,5, 10; 32,27; 37,3, 4, 11
oase: pl. ac. rezum. cap.24; 24,4; 37,1
oaselor : pl. gen. 24,5; rezum. cap.37; 37,5
oasãle: pl. nom. 24,10
os: sg. ac., în sintagma os de elefant (cf. supra ELEFANT )
27,6
oase: pl. voc., în sintagma oase uscate 37,4
oase: pl. ac., în sintagma oase la oase „os lângã os” 3 7,7

PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajorã: sg. nom./ac. 1,10; 10,14; 17,7
pajore: pl. ac. rezum. cap.17
pajora: sg. nom. 17,3
PALESTINIAN: s.m.; var. PALESTINEAN; PALESTIN
pales tinii: pl. nom. 25,15
pales tineani: pl. ac. 25,16
PALESTINIANCÃ: s.f.; var. PALESTINEANCÃ
palis tineanghelor: pl. gen. 16,27
pales tineancelor: pl. gen. 16,57

(a se) OSÂNDI: v. IV
(sã) va osindi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.33
(a se) OSEBI: v. IV; var. (R eg.) (a se) USEBI (Pop.) „a pune
deopar te”
usebindu(-sã): gerunziu rezum. cap.45
usebiþi: imperativ 2.pl. 45,1, 9
veþi usebi: ind. viit.I. 2.pl. 48,8, 9
(sã) vor usebi: ind. viit.I. 3.pl. 48,20
OSEBIRE: s.f.; var. (Înv.) USEBIRE „separare”, „punere
deopar te”
usebir ea: sg. ac. 45,6, 7
usebirii: sg. gen. 45,7
OSEBIT, -Ã: adj./s.; var . (Înv. ºi reg.) USEBIT, -Ã „separat”
usebitã: adj. f. sg. nom. 41,12, 13
usebite: adj. f. sg. gen. 42,1, 10, 13
usebit: adj. n . sg. ac./gen. 42,12; 43,21
(ceii) usebite: s.f. sg. gen. 41,14
(cei) usebite: s.f. sg. gen. 41,15

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealele: pl. ac. 23,29
ostenealã: sg. ac. 24,12
osteneala: sg. ac. rezum. cap.29

PALMÃ: s.f.
palmã: sg. nom./ac. 40,5, 43; 43,13
PANÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PEANÃ
peane: pl. ac. 17,3, 7
PARIMIE: s.f.
parimie: sg. ac. 14,8
PARTE: s.f.
pãrþi: pl. ac. 1,8; 10,11; 24,6; 41,16; 45,2; 48,8
pãrþile: pl. nom./ac. 1,17; 15,4; 24,6; 40,10, 13; 41,15, 24; 47,7,
12; 48,21, 29
par te: sg. ac., în num. fracþ. a ºasa par te/a tria parte/a triia parte/
par te a tria/a triia par tea/a zeacea parte 4,11; 5,2, 12; 45,11,
13, 14; 46,14
par tea: sg. nom./ac. 24,4; 45,2; 47,15, 17, 18, 19, 20; 48,1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34
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(a se) PAªTE: v. III
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.34; 34,23
(sã) vor paºt e: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.34; 34,14
(sã) pãºtea: ind. imp. 3.pl. 34,2, 8, 19
(sã) pasc: ind. prez. 3.pl. 34,2
pãºteaþi: ind. imp. 2.pl. 34,3
pãºtea: ind. imp. 3.pl. 34,8
sã pascã: conj. prez. 3.sg./pl. 34,10, 23
sã (se) pascã: con j. prez. 3.pl. 34, 10
voiu paºte: ind. viit.I. 1.sg. 34,13, 14, 15, 16
a (vã) paºte: inf. prez. 34,18

39,12, 14, 15, 16, 26, 28; 40,2; 41,16; 43,2; 45,1, 8; 47,13, 14,
21; 48,29
pãmânt: sg. nom./ac. 1,15, 19, 21; 7,7; 8,3; 10,16, 19; 14,15, 17;
17,8; 19,12, 13; 22,24; 23,48; 24,7; 25,3; 26,11, 16; 27,29; 28,17, 18;
32,4; 33,3; 34,25, 29; 36,18; 37,22; 38,20; 41,20; 42,6; 45,1, 4, 8
pãmântul: sg. gen./dat. (cu pr ep. a + tot ) rezum. cap.7; 32,4
pãmântului: sg. gen/dat. 7,2, 21, 27; 12,19; 13,14; 16,5; 17,5;
20,8, 32, 36; 21,32; rezum. cap.22; 22,29; 23,15; 25,9; 27,33;
29,5; 30,5; 31,12, 13; 32,8; 33,2; rezum. cap.34; 34,6, 8, 13,
28; 37,2; 38,12, 20; 39,4, 13, 14, 18; 43,14; rezum. cap.45; 45,16,
22; 46,3, 9; rezum. cap.47; 47,15, 18; r ezum. cap.48; 48,12, 14
pãmântului: sg. gen., în sintagmele preste patru bãtãi ale
pãmântului (cf. Indice Ir – BÃTAIE) 7,2
pãmânt: sg. ac., în sintagmele pãmânt pentru sãmânþã „pãmânt
roditor”/pãmânt limpede (cf. supra LIMPEDE) 17,5; 24,8
Pãmântul: sg. ac., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum.
cap.20
pãmânturile: pl. ac. 20,6, 15
pãmânturi: pl. nom./ac. 25,7; 35,10
pãmânturilor: pl. gen. 29,12; 30,7

PAªTI: s.m.
Paºtilor: pl. gen., în sintagmele praznicele Paºtilor ºi a Corturilor/
praznicul P aºtilor (cf. Indice Iº – FASÃ) rezum. cap.45; 45,21

PÃR: s.m.
perii: pl. ac. rezum. cap.5; 5,1
pãrul: sg. nom. 16,7

PAT: s.n.
pat: sg. ac. 23,41
PAVÃZÃ: s.f.
pavãze: pl. ac. 23,2 4
pavãza: sg. nom./ac. 26,8; 27,10; 39,9
paveze: pl. ac. 38,4, 5

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsit-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,12; 9,9
va pãrãsi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.33
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 20,8; 23,8; 39,23
pãrãsind: gerunziu rezum. cap.34
fusease pãrãsiþi: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 38,12
pãrãsiþi: imperativ 2.pl. 45,9

PAZÃ: s.f.
pazele: pl. ac. 40,45

PÃRÃSIRE: s.f.
pãrãsire: sg. ac. 29,9

PÃCAT: s.n.
pãcate: pl. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.15; 42,13
pãcatul: sg. ac. 3,20; 18,24; 33,14; 44,27
pãcatele: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 16,51, 52; 18,14, 21, 22;
21,2 4; 23,49; 33,10, 16; rezum. cap.36; rezum. cap.39
pãcat: sg. ac. 40,39; 43,19, 21, 22, 25; 44,29; 45,17, 19, 22, 23,
25; 46,20

PÃRÃSIT, -Ã: ad j.
pãrãsit: m./n. sg. nom./ac. 6,14; 33,29; 35,3, 7
pãrãsite: f. pl. nom. 36,35

par te: sg. nom./ac. 40,40; rezum. cap.41; 41,19; rezum. cap.45;
45,7
pãrþilor: pl. gen. 48,22
PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. nom. 17,23; 31,6, 13; 32,4; 38,20
paserilor: pl. gen./dat. 29,5; 39,4, 17, 18
paseri: pl. ac. 44,31

(a) PÃREA: v. II
pare: ind. prez. impers. 9,4
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom. 2,3; rezum. cap.5; 5,10; 18,2; 20,27; 37,25
pãrinþi: pl. ac. rezum. cap.5
pãrinþilor: pl. gen./dat. 20,4, 18, 24, 30, 36, 42; 36,28; 47,14

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj.
pãcãtos: n. sg. ac. rezum. cap.14
(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã pãcãtuiascã: conj. prez. 3.sg. 3,21
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 3,21; 14,13; 18,4, 20; 33,12
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,51; 18,24; 25,12; 33,16; 37,23
ai pãcãtuit: ind. pf.c. 2.sg. 28,16
PÃCIUIRE: s.f.
pãciuiri: pl. ac. 45,15
pãciuirile: pl. ac. 46,2

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstorilor: pl. gen./dat. rezum. cap.34; 34,2
pãstorii: pl. nom./ac. 34,2, 8, 10
pãstori: pl. nom./ac. 34,2, 8, 10
pãstoriu: sg. nom./ac. 34,5, 23; rezum. cap.37; 37,24
pãstorilor: sg. voc. 34,7, 9
pãstoriul: sg. nom. 34,12
(a) PÃªI: v. IV
pãºiia: ind. imp. 3.sg. 1,9
pãºea: ind. imp. 3.pl. 1,12; 10,11; 20,16
va pãºi: ind. viit.I. 3.sg. 29,11

PÃDURE: s.f.
pãdurii: sg. gen. 15,2
pãdurilor: pl. gen. 15,6
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,3; 6,14; 7,23; 8,17; 9,9; rezum. cap.11;
11,12, 17; 12,6, 12, 13, 19, 20, 22; 13,9; 14,13, 16, 17, 19; 15,8;
16,3, 29; 17,4; 18,2; 19,4, 7; rezum. cap.20; 20,5, 6, 9, 10, 15,
28, 38, 40, 42; 21,3, 9, 19, 30; 23,19, 27; 25,6; 26,20; 27,17;
rezum. cap.28; 28,25; rezum. cap.29; 29,9, 10, 12, 14, 19, 20;
30,11, 12, 13, 14, 25; 31,14, 16, 18; 32,6, 8, 15, 18, 23, 24, 25,
26, 27, 32; rezum. cap.33; 33,2, 24, 25, 26, 28, 29; 34,13, 27;
35,14; r ezum. cap.36; 36,5, 6, 17, 20, 24, 28, 34, 35; rezum.
cap.37; 37,12, 14, 21, 25; 38,2, 8, 9, 11, 16, 18, 19; rezum. cap.39;

PÃªUNE: s.f.
pãºuni: pl. ac., în sintagma pãºuni lãptoase/pãºuni grase „pãºuni
bogate, cu iarbã grasã” 34,14
pãºunile: pl. nom. 34,14
pãºune: sg. ac., în sint agma pãºunea bunã 34,18
pãºunilor: pl. gen. 34,18
pãºunii: sg. gen. 34,31
(a se) PÃTR UNDE: v. III
sã (se) pãtrunzã: conj. pr ez. 3.pl. 23,47
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(a) PÃÞI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a suferi chinuri fizice sau
morale”
pate: ind. prez. 3.sg., în sintagma muiarea ce pate de lunã „femeia
în timpul menstruaþiei” 18,6

pâr ga: sg. ac. 44,30
pâr ghe: pl. ac. rezum. cap.45; 45,16
pâr ghelor: pl. gen. 48,21
PECETE: s.f.
peceatea: sg. voc., în sintagma peceatea asãmãnãrii; fiecare om
(inclusiv r egele Tir ului) este descendentul lui Adam, omul
arhetipal, creat de Dumnezeu ca imagine vãzutã a Sa (cf. Anania
2001, p.1078) 28,12

(a se) PÃZI: v. IV
sã pãzascã: con j. prez. 3.sg,./pl. 11,20; 17,14; 43,11; 4 4,16
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 18,9, 21
au pãzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 18,19; 20,21; 44,15; 48,11
sã pãziþi: con j. prez. 2.pl. 20,18; 36,27
pãziþi: imperativ 2.pl. 20,19
(sã) va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 33,4, 5, 6
(s-)au pãzit : ind. pf.c. 3.sg. 33,5
sã (sã) pãzascã: con j. prez. 3.sg. 33,8
voiu pãzi: ind. viit.I. 1.sg. 34,16
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.37; 37,24

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eate: sg. nom./ac. 8,7, 10; 13,15; 22,30; 23,14; 46,23
pãr eatele: sg. nom./ac. 8,8; 12,5, 7, 12; rezum. cap.13; 13, 10,
12, 14, 15; 41,5, 6, 9, 12, 17, 20
pãr eþilor: pl. gen./dat. 36,4; 41,26
pãr eþii: pl. nom. 41,13, 22
pãr eþi: pl. ac. 41,25

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâini: pl. ac. 4,9
pâine: sg. ac. 4,12, 16; 13,19; 16,49; 44,3
pâinea: sg. nom./ac. 4,13, 17; 12,18, 19; 16,19; 18,7, 16
pânea: sg. ac. 4, 15
pâinii: sg. gen., în sintagmele toiagul pâinii/varga pâinii (cf. Indice
Pr – TOIAG ) 4,16; 5,16; 14,13
pânile: pl. ac. 44,7
pâni: pl. ac. 48,18
(a se) PÂNGÃRI: v. IV
sã (sã) pângãreascã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 14,11; 22,3; 44,25
va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 18,15
sã (vã) pângãriþi: conj. pr ez. 2.pl. 20,7, 18
am pângãrit: ind. pf.c. 1.sg. 20,26
(vã) pângãriþi: ind. pr ez. 2.pl. 20,30, 31
veþi pângãri: ind. viit.I. 2.pl. 20,39
(v -)aþi pângãrit: ind. pf.c. 2.pl. 20,43
(t e-)ai pângãrit: ind. pf.c. 2.sg. 22,4; 23,30
ai pângãrit : ind. pf.c. 2.sg. 22,8; 28,18
au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,11, 26; 23,17; 33,26; 36,17,
18, 20; 43,8
(s-)au pângãrit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,7, 13, 17; 25,3; 36,23
pângãrit-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,38
sã pângãr eascã: con j. prez. 3.pl. 23,39; 44,7
voiu pângãri: ind. viit.I. 1.sg. 24,21; 39,7
vor pângãri: ind. viit.I. 3.pl. 28,7; rezum. cap.43
pângãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 36,21
aþi pângãrit: ind. pf.c. 2.pl. 36,22, 23
(sã) vor pângãri: ind. viit.I: 3.pl. 37,23
(sã) va pângãri: ind. viit.I. 3.sg. 43,7
PÂNGÃRIT, -Ã: adj./s.
pângãritã: adj. f. sg. ac. 4,13
pângãrit : adj. n. sg. nom./ac. 4,14; 22,26
pângãrite: s.m. sg. voc. „pãgânule” 21,25
(cel) pângãrit : s.n. sg. ac. 44,23

PERNÃ: s.f.; var. (Pop.) PERINÃ
perine: pl. ac., în sintagma perine supt tot cotul/perine supt tot
cotul mânii ; sintagma este greu de decodat; ar putea fi vorba
des pre unele practici magice care ne-au rãmas necunoscute (cf.
Anania 2001, p.1058) rezum. cap.13; 13,18
perinele: pl. ac. 13,20
PERS: s.m. (la pl.; înv.) “persan”
per sii: pl. nom. 27, 10
pear sii: pl. nom. 38,5
PESCAR: s.m.
pescari: pl. nom. 47,10
PESTRIÞ, -Ã: ad j./s.
pes triþe: adj. f. pl. ac. 16,10, 18; 27,24
pes triþã: s.f. sg. ac. „hainã pestriþã” 16,13
pes triþu: s.n. sg. ac. „þesãturã pestriþã” 27,16
PEªTE: s.m.
peºtii: pl. nom./ac. 29,4, 5; 38,20; 47,10
peºti: pl. nom./ac. rezum. cap.47; 47,9, 10
PEªTERÃ: s.f.
peºteri: pl. ac. 33,27
PETIC: s.n.; var. PETEC
peatece: pl. ac. 30,21
(a) PETRECE: v. III „a urma”
au petrecut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.5

PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi r ar) PÃRÃU
pãr aiele: pl. nom. 31,4
pãr aie: pl. ac. 34,13

PIATRÃ: s.f. “rocã”; “mineral cristalizat cu aspect frumos, cu
culori variat e, cu duritate mare, care se foloseºte, de obicei, la
conf ecþionarea bijuteriilor”; “gheaþã”, “gindinã”; “substanþã
chimicã”
pie trii: sg. gen., în sintagma pietrii de samfir/pietrii de hrisoliv
1,26; 10,9
piatrã: sg. nom./ac., în sintagmele piatrã de samf ir/piatrã
lim pede (cf. supra LIMPEDE)/piatrã scum pã/piatrã pucioasã
10, 1; 24,7; 26,4, 14; 27,16, 22; 38,22
piatrã: sg. ac., în sint agma inima cea de piatrã 11,19; 36,26
pie tri: pl. nom./ac. 13,11, 13; 16,40; 38,22; 40,17, 42; 42,3
pie trile: pl. ac. 20,32; 23,47; 26,12
piatra: sg. nom., în sint agma piatra scumpã 28,13
pie trilor: pl. gen., în sintagmele pietrilor de foc/pie trilor celor de
f oc 28,14, 16
piatra: sg. ac. 40,11

PÂRGÃ: s.f.
pâr ghele: pl. nom./ac. 20,40; 4 4,30; rezum. cap.45; 45, 1, 11;
47,12; rezum. cap.48; 48,8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21

(a) PICÃTURI: v. IV (aici, f ig.) „a vorbi” (cf. Indice Iº)
picãtur eaºte: imperativ 2.sg. 20,46
picãt oreaºte: imperativ 2.sg. 21,2

PÂNTECE: s.n.
pânt ecele: sg. nom. 3,3; 7,19
pânt ecele: sg. ac., în s tructura tot ce deºchide pântecele „fiecare
întâi nãscut” 20,26
PÂNZÃTUREA: s.f. „fâºii de pânzã”
pânzãtureale: sg. ac. 30,21
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PICIOR: s.n.
picioarele: pl. nom./ac. 1,7; 2,1, 2; 3,24; 16,25; 24,17; 34,18,
19; 37,10
picioare: pl. nom./ac. 1,7; 24,23
picioarelor: pl. gen. 1,7
piciorului: sg. gen. 1,7
piciorul: sg. ac. 6,11; 25,6
picior: sg. nom. 29,11; 32,13
picioarelor: pl. gen. 43,7
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
peririi: sg. gen. 9,2
perirea: sg. ac. 21,3 1; rezum. cap.25; 28,8; rezum. cap.31
perirea: sg. ac. în sintagma mar e cu perirea „mare în fãrãdelegi”
22,5
perire: sg. ac. rezum. cap.24
PIELE: s.f.
piiale: sg. ac. 37,6, 8

PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. ac. 23,24; 38,4
(a) PLÃCEA: v. II
vor plãcea: ind. viit.I. 3.pl. 6,9; 20,40
(a se) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 8,14
vei plânge: ind. viit.I. 2.sg. 24, 16

PLECAT, -Ã: adj. „orient at”
plecat: n. sg. nom. 46,19

PLIMBARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PRINBLARE (În v.; ccr.) „loc
de trecer e”
prinblare: sg. nom. 42,4
PLIN , -Ã: adj.
plin: n. sg. nom. 1,18; 7,23; 37,1
plinã: f. sg. nom./ac. 7,23; 16,7, 22, 39; 17,3; 23,29; 43,5
pline: f. pl. nom. 10,12; 24,4; 36,38
pline: f. sg. gen. rezum. cap.24
plin: m. sg. nom., în sintagma plin de înþelepciune 28,12

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. nom./ac. 5,15; 12,22; 14,8; 16,44; 24,3
pilda: sg. nom./ac. 12,23; rezum. cap.17; 17,2; r ezum. cap.18;
18,2, 3; rezum. cap.19
pilde: pl. ac. 20,49

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 16,33; 29,18
platã: sg. nom./ac. 16,33, 34, 41; 29,19

(a) PLE CA: v. I
pleca: ind. imp. 3.pl. 10,11

PLEªUIRE: s.f. „chelir e”
pleºuirea: sg. nom. 7,19

PIERIT, -Ã: s.m./f.
(celor) periþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.33

PLATAN: s.m.
plat anii: pl. nom. 31,8

PLEAªÃ: s.f. (Înv. ºi r eg.) „chelie”
pleaºa: sg. ac. 27,31

(a) PLESNI: v. IV
plesneaºte: imper ativ 2.sg. 21,12
am pleznit: ind. pf.c. 1.sg. 22,13
ai plesnit: ind. pf.c. 2.sg. 25,6

(a) PIERI: v. IV
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 3,3, 18; 7,26; 12,22
vor pieri: ind. viit.I. 3.pl. 6,6
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 19,5; 37,11
ai perit: ind. pf.c. 2.sg. 26,17
perise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 34,4, 16

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”
plaºtii: f. sg. gen. 5,3
plaºca: sg. ac. 16,8; 24,17, 22

PLÂNGERE: s.f.
plângerea: sg. nom./ac. 19,1, 16
plângere: sg. ac., în sint agma plângere amarã 27,31
plângere: sg. nom./ac. 28,11; 32,16

PLEAVÃ: s.f.
pleave: pl. ac. rezum. cap.13; 13,10

(a se) PIERDE: v. III
vei pier de: ind. viit.I. 2.sg. 9,8; 36,15
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.39
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 14,8
a pierde: inf. prez. 22,27
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 25,7, 16; 30,13, 14; 32,13
am pierdut: ind. pf.c. 1.sg. 28,16
pierdut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 28,17
(sã) vor pierde: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.33
sã piarzã: conj. pr ez. 3.sg. 43,3

PITIC , -Ã: s.m./f. „pigmeu”
piticii: s.m. pl. nom. 27,11

veþi plânge: ind. viit.I. 2.pl. 24,23
(sã) plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.27
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 27,31, 32; 32,16

(a se) PLINI: v. IV
vei plini: ind. viit.I. 2.sg. 4,6, 8
voiu plini: ind. viit.I. 1.sg. 7,8; 13,15; 21,17
plinind: gerunziu 8,17; 25,15
plinindu(-sã): gerunziu 9,8; 43,27
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 12,28
sã plinesc: conj. prez. 1.sg. 20,21
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 27,11; 42,15
PLINIRE: s.f.
plinirea: sg. nom./ac. 5,2; 19,7; 30,12; 32,15
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom./ac. 1,28; 13, 11, 13; 34,26; 38,22
ploile: pl. nom. 34,26
(a) PL OUA: v. I
voiu ploua: ind. viit.I. 1.sg. 38,22
PLUMB: s.n.
plumb: sg. nom./ac. 22,18, 20; 2 7,12
POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom./ac. 8,5; 21,15; 26,2, 10; 44,17; 48,31, 34
porþii: sg. gen. 8, 14; 9,2; 10,19; 11,1; 40,6, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 41, 44, 48; 41,2, 3, 20; 42,15; 43,4;
44,1, 3, 4; 45,19; 46,2, 3, 8, 9, 19; 47,2
poarta: sg. nom./ac. 11,1; 40,6, 13, 20, 23, 2 4, 27, 28, 32, 35,
44; 41,3; 43,1; rezum. cap.44; 44,2; rezum. cap.46; 46,1, 2, 9,
12; 47,1; 48,31, 32, 33, 34
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porþilor: pl. gen. 21,22; 40,18, 38
porþi: pl. nom./ac. 38,11; 40,19, 40; r ezum. cap.48; 48,31,
32, 33
porþi: sg. gen. rezum. cap.40
poartã: sg. ac. 40,3, 23, 27; rezum. cap.46
porþilor: pl. dat. adn. 44,11

poruncile: pl. ac. 5,6, 7; 11,12, 20; 18,9, 17, 19, 21; rezum. cap.20;
20,11, 13, 16, 18, 19, 21, 24; 33,11; rezum. cap.36; 36,27; 37,24;
43,11; 44,8, 24
porunci: pl. ac. 20,25
poruncile: pl. ac., în sint agma poruncile Domnului rezum. cap.37
poruncã: sg. ac. 38,7

(a se) POCÃI: v. IV
a (sã) pocãi: inf. prez. rezum. cap.11
(sã) va pocãi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18; 18,21; 33,14
(vã) pocãiþi: imperativ 2.pl. 18,30

(a se) PORUNCI: v. IV
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.2; r ezum. cap.3;
rezum. cap.4; rezum. cap.9; rezum. cap.10
ai por uncit: ind. pf.c. 2.sg. 9,11
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,6
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,7; 24,18; 37,7
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
(s-)au poruncit : ind. pf.c. impers. rezum. cap.24
sã por unceascã: conj. prez. 3.pl. 29,15
porunceaþi: ind. imp. 2.pl. 34,4
poruncesc: ind. prez. 3.pl. 34,27
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 37,10
poruncind: gerunziu 37,22

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.18
PODEA: s.f.
podealele: pl. nom. 40,17
PODIRE: s.f.
podirii: sg. gen. 40,17; 42,3
podirea: sg. nom. 40,18
podirile: pl. nom. 41,16

PORUNCIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) poruncit e: s.f. pl. ac. 43,11

PODITURÃ: s.f.
podituri: pl. ac. 42,6

POVARÃ: s.f.
poavar a: sg. nom. 12,10

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 7,20; 16,14, 25; 27,4, 10; 28,7, 17
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
podoabã: sg. ac. 16,11; 27,3
povãþuitoriul: s.m. sg. nom./ac. 12,10, 12
podoabei: sg. gen. 16,12, 17, 39; 28,13
povãþuitorii: s.m. pl. ac. 21,12
podoabele: pl. ac. 27,5
povãþuitoriul: s.m. sg. voc., în sintagma povãþuitoriul lui Israil
podoaba: sg. ac., în sintagma desãvârºit cu podoaba „desãvârºit 21,25
în frumuseþe” 28,12
povãþuitoriilor : s.m. pl. dat. 23,12
povãþuitorilor : s.m. pl. gen. 23,15
POFTÃ: s.f.
povãþuitori: s.m. pl. nom. 23,23
pof ta: sg. nom./ac. 21,16; 23,16; 24,25
povãþuitoriu: s.m. sg. nom. 30,13
pof tã: sg. ac., în sintagma tineri de poftã „tineri avizi de plãceri”
(a se) POVESTI: v. IV
23,6
sã po vesteascã: conj. pr ez. 3.pl. 12,16
pof tã: sg. ac. 23,9, 11, 20
povesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
povestindu(-sã): gerunziu rezum. cap.27
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POLEMIT: s.n. (dupã lat. polymitus ) „þesut cu fire de diferite
culori”
polimit : sg. ac. 16,13
POM: s.m.
pomul: sg. nom. 34,27
pomului: sg. gen. 36,30
pomi: pl. ac., în sintagma pomi roditori rezum. cap.47
pomi: pl. nom. 47,7
(a se) POMENI: v. IV
(sã) vor pomeni: ind. viit.I. 3.pl. 18,24
POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. ac. 3,20
pomenirea: sg. nom. 25,10

PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 7,21; 19,3, 6; 22,25; 38,12, 13
pr ada: sg. ac. 22,27
prãzile: pl. ac. 26,16
prãzi: pl. nom. 39,10
PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pr av: sg. ac. 24,7
pr avul: sg. ac. 26,4
pr aful: sg. nom./ac. 26,10, 12
PRAG: s.n.
pr agul: sg. nom./ac. 9,3; 10,4, 18; 40,6, 8; 41,21; 43,8; 46,2;
rezum. cap.47; 47,1
pr ag: sg. nom./gen. 40,6; 41,16
pr agului: sg. gen. 40,11

PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþele: pl. ac. 7,16

PRAZNIC: s.n.
pr aznicele: pl. ac. 36,38; 44,24
pr aznicele: pl. ac., în sintagma praznicele Paºtilor ºi a Cor turilor
rezum. cap.45
pr aznice: pl. ac. 45,17; 46,9, 11
pr aznicul: sg. nom., în sintagmele praznicul Paºtilor/praznicul
cel de ºeapte zile 45,21, 22
praznic: sg. ac. 45,25

PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac., în sintagma porunca Domnului rezum. cap.5

(a se) PRÃDA: v. I
(sã) v or prãda: ind. viit.I. 3.pl. 6,6

PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. nom. 10,22
PORTAR: s.m.
portari: pl. nom./nom. 44,11, 14
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PRIDVOR: s.n.
pridvorul: sg. nom./ac. 8,16; 10,3, 4, 5; 40,8, 9, 24, 26, 29, 30,
31, 33, 36, 37, 39, 48
pridvor: sg. ac. 8, 16
pridvoarãlor: pl. gen. rezum. cap.40
pridvorului: sg. gen. 40,14, 40, 49; 41,25, 26; 42,12; 4 4,3; 46,2, 8
pridvoarele: pl. nom. 40,25
pridvoarãle: pl. nom. 40,33

a prãda: inf. prez. 13,21
va prãda: ind. viit.I. 3.pl. 29,19
voiu prãda: ind. viit.I. 1.sg. 35,4
(s-)au prãdat: ind. pf.c. 3.pl.
vor prãda: ind. viit.I. 3.pl. 39,10; 45,8
(a) PRÃPÃDI: v. IV
voiu prãpãdi: ind. viit.I. 1.sg. 6,4
vor prãpãdi: ind. viit.I. 3.pl. 16,39

PRIGONIRE: s.f.
prigonire: sg. nom. 44,24

PRÃPÃDIRE: s.f.
prãpãdire: sg. nom./ac. rezum. cap.32; rezum. cap.35

(a) PRIMI: v. IV
vei priimi: ind. viit.I. 2.sg. 16,61
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 20,41
veþi primi: ind. viit.I. 2.pl. 36,9

PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuirile: pl. ac. 45,17
PREA CURVAR, -Ã: s.m./f.
preacurvarilor : s.m. pl. gen. 16,38

PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREJUR
prinprejurul: prep. 1,18; 32,23, 24; 36,36; 43,17
prinprejur: adv. 1,27, 28; 4,2; 16,57; 23,22, 40; 26,8; 27,11;
28,23, 26; 36,3, 4; 37,3; 40,14, 16, 17, 25, 29, 30, 33, 36, 43;
41,6, 7, 8, 11, 12, 16, 17; 42,15, 16, 17, 18, 19; 43,12, 13, 17;
45,1, 2; 46,23; 48,35

PREA CURVÃ: s./adj.
preacurvã: adj. f. sg. ac. 6,9; 16,32
preacurve: adj. f. pl. nom. 23,45
preacurvelor: s.f. pl. gen. 23,45
(a) PREACURVI: v. IV
au preacurvit: ind. pf.c. 3.pl. 23,37
PREA CURVIE: s.f.; var. PRECURVIE
precurvii: pl. gen. (cu pr ep. a + multor ) rezum. cap.23
preacurvii: pl. ac. 23,43
PREA JMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma/din prejma 8,1; 14,1; 33,31;
40,13, 44; 41,15, 16, 21; 42,1, 3, 10, 12, 13, 16, 17; 44,4, 11;
45,7; 48,21, 28
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma/din preajma 20,1; 21,22;
40,23; 46,9; 48,24
PREOT: s.m.
preotul: sg. nom. 1,3; 44,21; 45,19
preot: sg. ac. 7,26; 44,22; 46,19
preoþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.22; rezum. cap.40; 40,45,
46; 43,19; 44,30; rezum. cap.45; 45,4; rezum. cap.48; 48,10,
11, 13
preoþii: pl. nom. 22,26; 42,13, 14; 43,24, 27; rezum. cap.44;
44,15, 31; rezum. cap.46; 46,2, 20
preotului: sg. dat. 44,30

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar) PRETUTINDINI;
PRETUTINDIRI
pretutindini: 16,33; 23,24; 28,24; 37,21; 39,17; 40,5, 14, 16;
41,5, 10; 42,15, 19
pretutindiri: 16,37; 19,8

PRICEPERE: s.f.
priceaperea: sg. ac. 28,4
PRICEPUT, -Ã: s.m./f.; var. PRECEPUT, -Ã
precepuþii: s.m. pl. nom. 27,9

(a) PRISOSI: v. IV
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 48,15
PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþa: sg. ac. rezum. cap.34

PRISOSIT OR, -TOARE: adj.
prisositoare: f. sg. ac. 23,32

(a se) PRESÃRA: v. I; var. (Înv.) (a se) PRÃSÃRA
(sã) vor prãsãra: ind. viit.I. 3.pl. 27,30

PRIBEA G, -Ã: s.m./f.
pribeagii: s.m. pl. nom. 17,21

PRINS, -Ã: adj.
prinse: f. pl. nom. 30,17

PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. nom. 16,49

PREOÞIE: s.f.
preoþiia: sg. ac. 44,13

PREÞ: s.n.
preþul: sg. ac. 16,31; 22,25< 27,5

(a se) PRINDE: v. III „a apuca”, „a înºfãca”; „a abate (de la
drumul drept, de la cr edinþã)”, „a înºela”
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 12,13
a prinde: inf. prez. 13,18; 19,3, 6; 21,23
prindea: ind. imp. 3.pl. 13,18
prindeþi: ind. prez. 2.pl. 13,20
sã (se) prinzã: con j. prez. 3.sg. 14,5
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 17,20
au prins: ind. pf.c. 3.pl. 19,4
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 19,8; 33,6; 39,23
(vã) veþi prinde: ind. viit.I. 2.pl. 21,24
vor prinde: ind. viit.I. 3.pl. 23,25
-i prins: pasiv ind. prez. 3.sg. 44,31

(a) PRIVI: v. IV (Despre clãdiri) „a fi cu f aþada spr e”
priviia: ind. imp. 3.sg. 8,14
priveaºte: ind. prez. 3.sg. 9,2; 11,1; 40,20, 22, 35, 4 4, 45, 46;
41,12; 42,12; 46,1, 12
privind: gerunziu 17,6; 42,4
privea: ind. imp. 3.sg./pl. 40,6, 24, 37, 4 4; 43,1, 4; 46,19;
47,1, 2
(a) PRIVEGHEA: v. I
priveghiiat-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,6
(a) PROPTI: v. IV
proptesc: ind. prez. 3.pl. 30,6
PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; rezum. cap.7; 14,9; rezum.
cap.43
proroc: sg. nom./ac. 2,5; 7,26; 14,4, 7; 33,33
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voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 7,3, 4, 8, 9; 1 1,21; 14,8; 15,7; 17,22;
21,27; 23,25; 29,4; 34,26; 36,26, 27, 29; 37,19; 38,4; 39,21
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 8,3
aþi pus: ind. pf.c. 2.pl. 11,7; 13,5; 44,8
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 14,4, 7; 45,19
puseasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 16,14
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 16,18, 19
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 17,19
(a se) PROROCI: v. IV
sã puie: con j. prez. 3.sg./pl. 21,22; 40,42
vei proroci: ind. viit.I. 2.sg. 4,7; 6,2; 25,2; 28,20; 29,2; 35,2
pror oceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11; 12,2 7; rezum. sã (sã) puie: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.22; 27,7
(s-)ar pune: cond. prez. 3.sg. 22,30
cap.21
pune: ind. prez. 3.sg. 24,11
pr orocind: gerunziu rezum. cap.11; 37,7
pr oroceaºte: imper ativ 2.sg. 11,4; 13,2, 17; 20,46; 21,2, 14, 28; vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 25,4; 26,12; 31,14; 42,13, 14; 43,2 4;
44,19
30,2; 3 4,2; 36,1, 3, 6; 37,4, 9, 12; 38,2, 14; 39,1
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 32,25
pr oroceam: ind. imp. 1.sg. 11,13
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.44
pr orocesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13; 13,2, 6, 9, 16, 17
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 44,17
veþi proroci: ind. viit.I. 2.pl. 13,23
veþi pune: ind. viit.I. 2.pl. 47,22
sã proroceascã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.20

pr orocului: sg. gen./dat. rezum. cap.3; rezum. cap.4; rezum.
cap.5; rezum. cap.9; 14,10; rezum. cap.40
pr orocilor: pl. gen. rezum. cap.12; 22,25; 38,17
pr oroci: pl. ac./gen./dat. rezum. cap.13; 13,3; rezum. cap.14;
rezum. cap.22
pr orocii: pl. nom./ac. 13,2, 4, 9, 16; 22,28

(sã) pr orocea: ind. imp. 3.pl. 21,29
pr orocindu-: gerunziu 22,28
(s-)au pr orocit: ind. pf.c. 3.sg. 33,33
am pror ocit: ind. pf.c. 1.sg. 37,7, 10
au prorocit : ind. pf.c. 3.pl. 38,17

(a) PURCEDE: v. III
vor purceade: ind. viit.I. 3.pl. 42,14

PROROCIE: s.f.
pr orociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Iezechiil ; 12,24
pr orocie: sg. ac. 13,7
pr orocii: pl. ac. 13,23
(a se) PROSLÃVI: v. IV
(mã/Mã) voiu proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 20,41; 38,16, 23; 39,27
(M-)am pr oslãvit: ind. pf.c. 1.sg. 39,13
PROST, PROASTÃ: adj.
pr oastã: f. sg. ac. rezum. cap.4
PRUNCIE: s.f.
pr uncia: sg. ac. 4, 14
pr unciii: sg. gen. 16,60
per unciii: sg. gen ., în contextele mai ample s-au frâmt þiþele
pr unciii „s-a pierdut fecioriia”/ au frâmt ugerele pr unciii „au
s tricat fecioriia”23,3, 8, 21
PRUND: s.n.
pr undului: sg. gen. 47,8

(a se) PURTA: v. I
vei purta: ind. viit.I. 2.sg. 4,5; 12,6; 36,15
(sã) va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. „va pur ta, va duce (pe umãr)” 12,12
vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 14, 10; 34,29; 39,10, 26; 44,12, 13
poartã: imper ativ 2.sg. 16,52; 23,35
sã porþi: con j. prez. 2.sg. 16,5 4
ai purtat: ind. pf.c. 2.sg. 16,58
purtând: gerunziu rezum. cap.17
va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18; 18,20
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 18, 19; 32,24, 25, 30; 4 4,10
(sã) pur ta: ind. imp. 3.pl. 23,12
veþ purta: ind. viit.I. 2.pl. 23,49
(sã) poartã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.27
sã poar te: conj. pr ez. 3.pl. 36,7
sã pur taþi: conj. prez. 2.pl. 36,30
poartã: ind. prez. 3.pl. 38,4
PURTAT, -Ã: adj.
purtat : m. sg. ac. „purtând (pe umãr bagajul)” 12,7
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 38,8; 43,9; 46,13
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 46,14
PUS, -Ã: adj.
puºi: m. pl. nom. rezum. cap.3
pusã: f. sg. nom. rezum. cap.24

PUCIOS, -OASÃ: adj.
pucioasã: f. sg. ac., în sintagma piatrã pucioasã 38,22
(a) PUHOI: v. IV; var. (În v.) (a) POVOI (cf. Indice Is)
povoind: gerunziu 13,11

(a se) PUSTII: v. IV
sã (se) pustiiascã: con j. prez. 3.sg. 12,19
(sã) v or pustii: ind. viit.I. 3.pl. 12,20; 33,28
(sã) va pus tii: ind. viit.I. 3.sg. 12,20; 14,16; rezum. cap.29; 32,15
(s-)au pustiit : ind. pf.c. 3.sg. 19,7; 25,3
vor fi pustiite: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 29,12
sânteþi pus tiiþi: pasiv ind. prez. 2.pl.

PUI: s.m.
puilor: pl. gen. rezum. cap.19
puii: pl. ac. 19,2
PULBERE: s.f.
pulber e: sg. ac. 27,30

PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 12,19; 19,7; 29,9; rezum. cap.33; 33,28; 35,14
pustiiri: pl. ac. 29,10

PUMNIªOR: s.m.
pumniºor : sg. ac. 13,19
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 3,24; 7,20; 14,3; 17,4, 5; 20,28;
23,41, 42; 27,16, 17, 19, 22; 32,24, 25, 27
pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,20
pune: imperativ 2.sg. 4, 1; 6,2; 13,17; 17,2; 20,46; 21,2, 19; 24,3;
25,2; 28,20; 29,2; 35,2; 38,2; 40,4; 4 4,5
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 4,2, 3, 4, 9; 21,20; 43,20; 44,5
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 5,5; 28,14; 39,21

PUSTIIT, -Ã: adj.
pustiitã: f. sg. ac. 26,19
pustiit e: f. pl. nom./gen. 30,7; 36,4, 38
pustiit : n. sg. nom./ac. 33,29; 36,34
PUSTIU , -IE: adj./s.n .; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 5,14; 19,13; rezum. cap.20; 20,10, 13, 15, 17,
18, 21, 23; 23,42; 29,5; 34,25
pustia: s.f. sg. ac. 6,14
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pustiiu: s.n. sg. ac. 13,4
pustiia: s.f. sg. ac. 20,35, 36
pustiilor: s.f. pl. dat.
pustii: adj. m./f./n. pl. nom./ac./gen. 6,6; 29,12; 30,7; 35,12;
38,8; 47,8
pustiu: ad j. n. sg. ac. 6,14
pustiiu: adj. m./n. sg. nom./ac. 15,8; 29,12; 32,15; 35,3, 4, 7;
36,34
pustie: adj. f. sg. nom./ac. 25,13; 26,2

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom./ac. 16,3; 17,6, 9; 31,7
rãdãcinã: sg. ac. 17,5
rãdãcinile: pl. ac. 17,7, 9
rãdãcinilor: pl. gen. 31,4

(a) PUTEA: v. II
sã poþi: conj. pr ez. 2.sg. 3,6
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 7, 19; 33,12
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 24,7; 30,21
vom put ea: ind. viit.I. 1.pl. 33,10
poate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.47
am putut: ind. pf.c. 1.sg. 47,5
putea: ind. imp. 3.sg. 47,5

RÃMAS, -Ã: s.m./f. (aici) „clãdirile separate”
(ceale) rãmase: s.f. pl. nom. 41,15

(a) RÃMÂNE: v. III
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 3,15; 9,8
va fi rãmas: ind. viit. ant. 3.sg. 6,12
rãmânea: ind. imp. 3.pl. 10,16; 23,25
au rãmas: ind. pf.c. 3.pl. 13,6
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 39,14
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 48,18, 21

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(ma) putearnicã: adj. f. sg. ac. 3,8
putearnicilor: s.m. pl. gen. 7,24
(cei mai) putearnici: s.m. pl. nom. 32,21
PUTERNICIE: s.f.
puternicie: sg. ac. 34,4
PUTOARE: s.f. (aici) „excr emente” (cf. Anania 200 1, p.1082)
putoarea: sg. ac. 32,6

R
(a) RADE: v. III
rade: ind. prez. 3.sg. 5,1
voiu rade: ind. viit.I. 1.sg. 26,4
vor r ade: ind. viit.I. 3.pl. 27,31; 44,20
RAI: s.n.
raiului: sg. gen., în sintagma raiului lui Dumnezeu 28,13
raiul: sg. ac., în sint agma raiul lui Dumnezeu 31,8, 9
RAM: s.n.
ramul: sg. ac. 8,18
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. nom./ac. 17,6; 19,10; 31,3, 5, 6, 8, 12, 13; 36,8
ramurilor: pl. gen. 17,22; 19,14
ramuri: pl. ac. 19,11

RÃDIC AT, -Ã: adj.; vezi RÃDICAT, -Ã

RÃMÃªIÞÃ: s.f. „ceea ce rãmâne dintr-un tot sau dintr-o cantitate
oarecare, dupã ce partea cea mai mare a dispãrut”; „ur maº”
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 5,10; 9,8; rezum. cap.11; 17,21; 25,16;
34,18
rãmãºiþelor: pl. gen./dat. 11,13; rezum. cap.14; rezum. cap.16

PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 18,7
puterii: sg. gen. 30,18

PUÞIN , -Ã: adj.
puþin: n. sg. ac. 5,3
puþinã: f. sg. ac. 11,16
puþini: m. pl. ac. 12,16
(mai) puþin: n. sg. ac. 16,47

(a se) RÃDIC A: v. I; vezi (a se) RIDIC A

RÃNIT, -Ã: s.m./f.
rãniþilor: s.m. pl. gen. 41,29
(cei) rãniþi: s.m. pl. nom. 30,4
rãniþii: s.m. pl. nom. 32,8
(a) RÃPI: v. IV
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 18,7, 16
rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,12
rãpesc: ind. prez. 3.pl. 22,2 7
rãpea: ind. im p. 3.sg. 22,29
rãpi-vor : ind. viit.I. 3.pl. 26,12
sã rãpeºti: conj. prez. 2.sg. 38,12
a rãpi: inf. pr ez. 38,13
vor rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 39,10
RÃPIRE: s.f.
rãpire: sg. ac. 7,21; 18, 16; 23,46; 3 4,8, 22, 28
rãpiri: pl. ac. 18,12
rãpirea: sg. ac. 25,7; 33,15
rãpirile: pl. ac. 45,9
RÃPIT, -Ã: ad j.
rãpit: m. sg. nom. rezum. cap.8
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. ac. 29,7
(a) RÃSÃDI: v. IV
au rãsãdit: ind. pf.c. 3.pl. 23,15
(a) RÃSÃRI: v. IV
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 47,12

RAS, -Ã: adj.
raºii: ad j. antep. m. pl. ac. rezum. cap.5

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit: sg. ac. 8,16; 10,19; 11,1; 40,6, 10, 19, 22, 32, 44; 41,14;
42,9, 10, 12, 15, 16; 43,4, 17; 44,1; 45,7; 46,1, 12; 47,1, 2, 3, 8,
18; 48,1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32
rãsãritul: sg. ac., în sint agma rãsãritul soarelui 8,16; 11,1
rãsãritul: sg. ac. 11,23; 39,11
rãsãritului: sg. gen. 25,10; 40,23; 43,1, 2; 45,7; 47,18; 48,2

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgneaºte: ind. prez. 3.sg. 22,25

RÃSÃRITEAN , -Ã: s.m./f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. Kaidanov, Istoria imperiii

RANÃ: s.f.
ranele: pl. ac. 19,4, 8
ranã: sg. ac. 24,16
rane: pl. ac. rezum. cap.38
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rosiene. Tradusã de aga Gheorghe Asachi, mãdular Academiii
de Roma. Partea I. Ieºi, 1832.
rãsãrit eanilor: s.m. pl. gen. 25,4
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPIT, -Ã

RÃZVRÃTITOR, -TOARE: adj.
rãzvrãtitori: m. pl. nom. 2,6
(a se) RÂNDUI: v. IV
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
vei rândui: ind. viit.I. 2.sg. 4,2
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17; 33,2
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg. 17,16
au rãnduit : ind. pf.c. 3.sg. 19,5
rânduisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 20,6
vor rândui: ind. viit.I. 3.pl. 39,14
[sânt] rânduit e: pasiv ind. prez. 3.pl. 46,22

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 9,10
au rãs plãtit: ind. pf.c. 1.sg. 22,31
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 33,15

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. nom. rezum. cap.41

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãs plãtirea: sg. ac. 25,12

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduitã: f. sg. nom. 21,29

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãs punde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg. 9,11
sã rãs punzã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.14
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 14,3, 4, 7; 20,3, 31
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.20

RÂPÃ: s.f.
râpilor : pl. dat. 6,3
râpele: pl. ac. 31,12; 47,12

(a) RÃSPUNDE: v. III
va rãtãci: ind. viit.I. 3.sg. 14,9
(a se) RÃSTURNA: v. I
(sã) v or rãstur na: ind. viit.I. 3.pl. 38,20

RÂU: s.n.
râul: sg. nom./ac. 1,1, 3; 3,15, 23; 10, 15, 20, 22; 29,3, 9; 43,3
râurilor: pl. gen. 29,3, 4; 30,12
râului: sg. gen. 29,5
râurile: pl. nom./ac. 29,10; 31,4, 15; 32,2, 14

RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 27, 17

(a se) RÂURA: v. I; var. (Înv) (a se) RÃURA (cf. Indice Is)
(sã) rãor a: ind. imp. 3.pl. 31,16

(a) RÃTÃCI: v. IV
sã rãtãceascã: con j. prez. 3.sg. 14,11
rãtãcit-au: ind. pf.c. 3.pl. 34,6
au rãtãcit : ind. pf.c. 3.pl. 44,10, 15; 48,11
rãtãcea: ind. im p. 3.pl. 48,11

RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. nom./ac. 5,13; 16,42; 23,25; 35,11; 36,6; 38,19
râvnii: sg. gen. 8,3, 5; 16,38; 36,5
râvnã: sg. ac. 39,25

RÂS: s.n.
râs: sg. ac. 23,32

(a) RÂVNI: v. IV
au rãvnit: ind. pf.c. 3.pl. 31,9

RÃTÃCIRE: s.f.
rãtãcirea: sg. ac. 44,10
RÃU: adj./s./adv.
rãul: s.n. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 6,10; 14,22
reale: s.n. pl. ac. rezum. cap.6; rezum. cap.20
realele: s.n. pl. nom. 6,9
realelor: s.n. pl. gen. 6,11
(cei mai) rãi: s.m. pl. ac. 7,24
rãu: s.n. sg. ac. 27,5
(celor) rãi: s.m. pl. gen. 30,12
reale: ad j. f. pl. ac. 5,16, 17; 8,9; rezum. cap.14; 14,15, 21; 20,44;
33,11; 34,25; 36,31
rãu: adj. n. sg. ac. rezum. cap.11; 11,2
rea: adj. f. sg. ac. 13,22; 38,10
rãu: adv. 9,4
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tãþile: pl. ac. rezum. cap.5; 20,43
rão tatea: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 16,23, 57; rezum.
cap.33
rão tate: sg. ac. 18,18; 27,7
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 7, 14, 17; 13,5; 27,27
RÃZBOIT OR, -TOARE: adj.
rãzboit ori: m. pl. nom., în sint agma îm protivã rãzboitori
„rãzvrãtiþi” r ezum. cap.2

REPEJUNE: s.f.
rãpe juni: pl. ac. 35,8
rãpegiunilor: pl. dat. 36,4
rãpegiune: sg. ac. rezum. cap.47; 47,12
rãpegiunea: sg. nom./ac. 47,5, 9, 19
rãpegiunii: sg. gen. 47,5, 6, 7
REPEZIRE: s.f.
repezirea: sg. nom., în sintagma repezirea duhului cf. lat. impetus
s piritus 1,12
REVÃRSAT, -Ã: adj.; var. (Pop.) RÃVÃRSAT, -Ã (aici) „rãsfrânt”
rãvãr sate: f. pl. nom. 40,43
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
rãzimându(-sã): gerunziu 29,7
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
(sã) rãdica: ind. imp. 3.pl. 1,19, 21
(sã) râdica: ind. imp. 3.pl. 1,19, 20; 10,17; 42,5, 6
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 3,14; 11,1
au râdicat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3; 11,22, 24; 43,5
râdicã: imperativ 2.sg. 8,5; 28,11
am râdicat: ind. pf.c. 1 .sg. 8,5; 20,5, 6, 15, 28, 42; 36,7; 44,12;
47,14
(s-)au râdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,4; 28,5, 17; 31,3, 5, 10
râdica: ind. im p. 3.pl. 10,16
râdicându(-sã): gerunziu 10, 17
râdicând: gerunziu 10, 19
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ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen. 1,2
robie: sg. ac. 3,11, 15; rezum. cap.5; 12,11; 25,3; 30,18; r ezum.
cap.36; rezum. cap.38; rezum. cap.39
robia: sg. nom./ac. rezum. cap.12; rezum. cap.19
robiia: sg. ac. 29,14; 39,25

(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.pl. 16,50
sã (sã) râdice: conj. prez. 3.sg. 17,14
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 18,6
râdicã: ind. prez. 3.sg. 18,12
va râdica: ind. viit.I. 3.sg. 18, 15; 26,8
am rãdicat: ind. pf.c. 1.sg. 20,23
sã râdice: conj. pr ez. 3.sg. 41,22
vei râdica: ind. viit.I. 2.sg. 23,2 7
(sã) vor râdica: ind. viit.I. 3.pl. 31,14
râdicaþi: ind. pr ez. 2.pl. 33,25
vor râdica: ind. viit.I. 3.pl. 39,15

ROBIME: s.f.
robime: sg. ac. 11,24, 25
ROBIT, -Ã: adj.
(celor) robiþi: pl. gen. 1,1

RIDICAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) RÃDIC AT, -Ã
rãdicate: f. pl. ac. 1,21
rãdicat: m. sg. ac. 17,22
râdicat: m. sg. nom., în sintagma râdicat cu înãlþimea „de staturã
înaltã” 31,3
(a se) RISIPI: v. IV; var. (În v.) (a se) RÃSIPI
vei rãsipi: ind. viit.I. 2.sg. 5,2
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 5,12
sã rãsipesc: con j. prez. 1.sg. 5,16
(sã) vor râsipi: ind. viit.I. 1.pl. rezum. cap.6; 6,6; 30,7
voiu râsipi: ind. viit.I. 1.sg. 6,3, 5, 8; 12,14, 15; 22, 15; 29,12;
30,12, 23, 26
am râsipit : ind. pf.c. 1.sg. 11,16; 36,19
sânteþi râsipiþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 11,17; 20, 41
râsipind: gerunziu 13,11
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 17,21
sã râsipesc: con j. prez. 1.sg. 20,23; 22,30
sânteþi rãsipiþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 20,34
(sã) va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.21; 32,12
va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 21,13
vor râsipi: ind. viit.I. 1.pl. 26,4
sânt rãsipiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 28,25
au fost râsipiþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 29,13
va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 29,19
(a) râsipi: inf. prez. 30,11
va fi rãsipitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 30,16
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. 34,5, 6, 21
fusease râsipite: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 34, 12
au fost râsipitã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 35,15
râsipit vei fi: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 35,15
era râsipiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. rezum. cap.36
sã (sã) râsipeascã: con j. prez. 3.sg. 46,18
RISIPIRE: s.f.; var. (În v.) RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. ac. rezum. cap.26; 26,5; 31,13

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rod: s.n. pl. ac. 3,15; 17,23
roadã: s.f. sg. ac. 17,8
rodurile: s.n. pl. nom./ac. 17,9; 25,4; 47,12; 48,18
rodul: s.n. sg. nom./ac. 19,10, 12, 14; 34,27; 36,8, 30; 47,12
roadele: s.f. pl. ac. 36,30
(a) RODI: v. IV
au rodit: ind. pf.c. 2.sg. 17,6
RODITOR, -TOARE: ad j.
roditori: m. pl. ac. rezum. cap.47
roditoriu: n. sg. nom. 47,12
ROTUND: adv.; var. (Înv. ºi reg.) RÃTUND
rãtund: sg. ac., în sintagma în rãtund „de jur împrejur” 41,7
ROZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
rozãtoare: s.f. sg. nom. 36,13
RUDÃ: s.f.
rudele: pl. nom. 11,15
ruda: sg. ac. 20,5
RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. ac. 20,32
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.8
rugãciune: sg. ac. 41,11
RUGINÃ: s.f.
ruginã: sg. nom. 24,6
ruginile: pl. nom. 24,6
rugina: sg. nom. 24,12

RISIPIT, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi r ar) RÃSIPIT, -Ã
rãsipite: adj. f. sg. gen. 26,10
rãsipit: adj. n. sg. ac. 29,10
râsipite: adj. f. pl. gen. 34,12
(ceale) râsipite: s.f. pl. ac. 36,36

RUGIT: s.n. „rãget”
rugitului: sg. gen. 19,7

(a se) ROADE: v. III (despre piele) „a se jupui”
(s-)au ros: ind. pf.c. 3.sg. 29,18
ROATÃ: s.f.
roatelor: pl. gen. rezum. cap.1; 1,16, 18; 3,13; rezum. cap.10;
10,2, 6, 9; 26,10
roatã: sg. nom./ac. 1,15, 16; 10,6, 9, 10
roþii: sg. gen. 1,16
roatele: pl. nom./ac. 1,19, 20, 21; 10,13, 16, 19; 11,22
roate: pl. ac. 1,20, 21; 10,9; 23,24
roate: pl. gen. (cu pr ep. a + num. card.) rezum. cap.10; 10,12
roatei: sg. gen. 10,l0
ROB, ROABÃ: s.m./f.
robi: s.m. pl. nom./ac. 6,9; 27,13

ROCHIE: s.f.
rotii: pl. nom., în sintagma rotii de in 44,18

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
a (sã) rumpe: inf. prez. 13,13
voiu rumpe: ind. viit.I. 1.sg. 13,20, 21
rumpând: gerunziu rezum. cap.17
vei r umpe: ind. viit.I. 2.sg. 23,34
(te-)ai r upt: ind. pf.c. 2.sg. 29,7
ai rupt: ind. pf.c. 2.sg. 29,7
RUPT, -Ã: s.m./f./n.
rupt: s.n. sg. ac. (aici) „dobitoc sfâºiat de f iare” 4,14
(a se) RUªINA: v. I
(sã) ruºineazã: ind. prez. 3.pl. 16,27
(te) r uºineazã: imper ativ 2.sg. 16,52
sã (te) ruºinezi: conj. prez. 2.sg. 16,54, 63
(te) vei ruºina: ind. viit.I. 2.sg. 16,61
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SÃPAT, -Ã: adj.
sãpate: f. pl. nom. (aici) „dãrâmat” 36,35
sãpatã: f. sg. nom. (aici) „sculptatã” 41,19

(vã) r uºinaþi: imperativ 2.pl. 36,32
sã (sã) r uºineaze: conj. prez. 3.sg. 43,10, 11
RUªINARE: s.f.
ruºinarea: sg. ac. 36,15

(a) SÃRA: v. I
[ai f ost] sãratã: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 16,4

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom./ac. 7,18; 16,52, 63; 32,30; 36,6, 7; 39,26;
44,13
ruºine: sg. ac. 16,7, 22, 24, 39; 23,44
r uºine: sg. ac., în sintagma ceale mai de ruºine „goliciunea”
22,10
ruºine: sg. ac., în loc. adv. fãrã r uºine 23,12
S
SABIE: s.f.
sabie: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,12, 17; rezum. cap.6; 6,3, 8,
11, 12; 7,15; 11,8, 10; rezum. cap.12; 12,16; rezum. cap.14; 14,17;
17,21; rezum. cap.21; 23,25; 24,21; 25,13; 26,6, 8; 28,23; 30,5,
6, 17; 31,17, 18; 32,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32; 33,2 7; 35,8; 38,4, 8, 21; 39,23
sabia: sg. nom./ac. 5,2; 12,14; 21,3, 4, 5, 9, 11, 14; 23,10; 33,3
sabiia: sg. nom./ac. 5, 12; 14,21; 21,9, 14, 19, 20; 26,11; 29,8,
10; 30,4, 21, 22, 24, 25; 32,10, 20; 33,2, 4, 6, 11; 38,21
sabiii: sg. gen./dat. 14,17; 21,12, 15; 35,5
sabiile: pl. nom./ac. 16,40; 23,47; 28,7; 30,11; 32,12, 27; 33,26
sabie: sg. voc.; reluat pentr u insistenþã: sabie, sabie 21,28
SAFIR: s.n.; var. (Înv.) SAMFIR
samf ir: sg. ac. 1,26; 10,1
samf irul: sg. nom. 28,13
SARDIU: s.n.
sardiul: sg. nom. 28,13
SARE: s.f.
sare: sg. ac. 16,4; 43,2 4
SAÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) SAÞIU
saþiul: sg. nom. 16,49
saþiu: sg. ac. 39,19
(a se) SÃDI: v. IV
(s-)au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 17,8, 10; 19,10
voiu sãdi: ind. viit.I. 1.sg. 17,22, 23
[eºti] sãditã: pasiv ind. prez. 2.sg. 27,4
vor sãdi: ind. viit.I. 3.pl. 28,26
am sãdit : ind. pf.c. 1.sg. 36,36
SÃDIT, -Ã: adj.
sãditã: f. sg. ac. rezum. cap.17
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþile: pl. nom./ac. 5,16; 21,21; 39,3, 9
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 17,5, 13; 36,9; 43,19; 44,22
sãmânþã: sg. ac. 17,5
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtat ea: sg. nom. 30,2 1
(a) SÃPA: v. I
sapã: imperativ 2.sg. 8,8; 12,5
am sãpat: ind. pf.c. 1 .sg. 8,8; 12,7
vor sãpa: ind. viit.I. 3.pl. 12,12
era sãpaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. (aici) „erau sculptaþi” 41,25

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracului: sg. gen./dat. 16,49; 18,17
[cel] sãrac: s.m. sg. ac. 18,12
sãracul: s.m. sg. ac. 22,7, 29
SÃRÃTURÃ: s.f.
sãrãturã: sg. ac. 47,11
(a se) SÃTURA: v. I
vor sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 7,19
(t e-)ai sãturat: ind. pf.c. 2.sg. 16,28, 29
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.sg. 23,17, 22, 28
voiu sãtura: ind. viit.I. 1.sg. 32,4
(vã) veþi sãtura: ind. viit.I. 2.pl. 39,20
SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºire: sg. ac. 13,13
SÂMBÃTÃ: s./adv. “ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, “ziua a ºap tea a sãptãmânii, în care
orice activit ate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceas tã zi, dupã încheierea actului cr eaþiei”
sâmbetele: s.f. pl. ac. 20,12, 13, 16, 20, 21, 24; 22,8, 26; 23,38;
44,24
sâmbetelor: s.f. pl. gen. 21,23
sâmbete: s.f. pl. ac. 45,17
sâmbetei: sg. gen. 46,4, 12
sâmbãt a: adv. rezum. cap.46; 46,1
SÂN: s.n.; var. (Înv.) SIN
sinul: sg. ac. (aici) „circumferinþã” 43,13, 17
sânul: sg. ac., în sintagma sânul pãmântului (aici) „adânciturã în
pãmânt” 43, 14
SÂNGE: s.n.; (pl.; înv. ºi pop.) SÂNGIURI
sângele: sg. nom./ac. 3,18, 20; 5,17; 16,5, 9, 22, 36, 38; 18,13;
19, 10; 21,32; 22,4, 6, 13; 24,7, 8; 33,4, 5, 6, 8; 35,6; 36,18;
39,18; 43,18, 20; 4 4,7; 45,19
sângiurilor: pl. gen. 7,23; 22,2; 24,6, 9
sângiuri: pl. ac. 9,9
sânge: sg. ac. 14,19; 16,38; 18,10; 22,3, 9, 12, 27; 23,37, 45;
28,23; 33,25; 38,22; 39,17, 19; 44,15
sângelui: sg. gen./dat. 32,6; 35,6
SÂRGUIRE: s.f.
sârguire: sg. ac. 12,18
SCAUN: s.n. „tron”; „loc de aºezare” (cf. lat. s½d½s, -is „scaun”,
dar ºi „loc de aºezar e”)
scaunele: pl. ac. 26,16; 34,13; 37,23
scaunului: sg. gen. 43,7
(a) SCÃDEA: v. II
scãzând: gerunziu 4,17
a scãdea: inf. prez. 22,15
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 30,18; 33,28; 47,12
(a) SCÃPA: v. I
vor scãpa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.6; 6,8
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 17,15, 18
SCÂNDURÃ: s.f.
scândurile: pl. ac. 27,6
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(a se) SCULA: v. I
sulându(-te): gerunziu 3,22
sculându(-mã): gerunziu 3,23
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 7,11
(v-)aþi sculat : ind. pf.c. 2.pl. 35,13

SCÂNTEIE: s.f.
scântei: pl. nom. 1,7
scânteaie: sg. ac. 15,4
(a se) SCÂRBI: v. IV
(vã) veþi scârbi: ind. viit.I. 2.pl. 20,43; 36,31

SCULÃ: s.f. (aici) „obiecte de gospodãrie”
sculele: pl. ac. 38,13

SCÂRNÃVIE: s.f.
scârnãviile: pl. ac. 32,5

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac. 23,42; 27,24
scumpã: f. sg. nom./ac., în sintagma piatrã scumpã/piatra scumpã
27,16, 22; 28,13

(a) SCHIMBA: v. I
au schimbat: ind. pf.c. 3.pl. 27,15, 35
vor schimba: ind. viit.I. 3.pl. 48,14
(a) SCLIPI: v. IV
sclipeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,14
sã sclipeascã: conj. pr ez. 3.sg. 21,10
a sclipi: inf. prez. 21,15
sã sclipeºti: conj. pr ez. 2.sg. 21,28
sclipea: ind. imp. 3.sg. 43,2

SCUTEC: s.n.
scutece: pl. ac. 16,4
(a se) SCUTURA: v. I
(s-)au scuturat : ind. pf.c. 3.pl. 31,15

(a se) SCOATE: v. III
voiu scoat e: ind. viit.I. 1.sg. 5,12; 11,7; 13,23; 20,34, 38, 41;
21,3; 29,4; 34,13, 27; 37,13; 38,4
vei scoat e: ind. viit.I. 2.sg. 12,4
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 12,7; 20,14, 22; 21,5
sã scoaþã: conj. prez. 3.pl. 12,12
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 14,22
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 19,2; 36,5; 37,1; 40,24; 42,1, 15; 46,21;
47,2, 6
sã scoþu: conj. pr ez. 1.sg. 20,6, 9
scosu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 20,10
scoate: imperativ 2.sg. 24,6
(te-)ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 28,16
scoate-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 28,18
aþi scos: ind. pf.c. 2.pl. 34,4
voi scoate: ind. viit.I: 1.sg. 37,12
sã scoatã: conj. prez. 3.pl. 46,20
(a) SCOBI: v. IV (aici) „a sculpta”
era scobiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 41,25
SC OBIT, -Ã: ad j. (aici) „sculptat”
scobiþi: m. pl. nom. 40,26, 34; 41,20
SC OBITURÃ: s.f. (aici) „sculp turã”
scobitura: sg. nom. 40,37
SC ORPIE: s.f.
scorpiile: pl. ac. 2,6
(a se) SCRIE: v. III
(sã) scriu: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
era scrisã: pasiv ind. imp. 3.sg. 2,9
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 2,9
(sã) vor scrii: ind. viit.I. 3.pl. 13,9
scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
scrie: imperativ 2.sg. 24,2; 37,16
vei scrii: ind. viit.I. 2.sg. 37,20; 43,11
SCRIIT OR: s.m.
scriitoriu: sg. ac. 9,2, 3
SCRIS, -Ã: adj.
scrisã: f. sg. ac. rezum. cap.2
SCRISOARE: s.f.
scrisoarea: sg. ac. 13,9
SCR UM: s.n.
scrumul: sg. nom. 24,11

SEARÃ: adv.; var. (Pop.) SARÃ
sara: adv. 12,7; 24,18; 33,22
sara: adv. în loc. adv. pânã sara 46,2
(a) SECA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) SÃCA
va sãca: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
am sãcat : ind. pf.c. 1.sg. 17,24
au sãcat: ind. pf.c. 3.sg. 19,12
(a) SEMÃN A: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA (aici) „a
împrãºtia”
voiu sãmâna: ind. viit.I. 1 .sg. 12,15
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþia: sg. nom. 7,10, 24
SEMN: s.n.; var. (În v. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom. 4,3; 20,12, 20
sãmnul: sg. ac., în sint agma sãmnul descoperirii „semnul
desfrânãrii” 16,25
(a) SEMNA: v. I; var. (Înv.) (a) SÃMNA (Înv.) „a însemna”, „a
semnifica”
sãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3 7
SETOS, -OASÃ: var. (R eg.) SETIOS, -OASÃ (Înv. ºi r ar)
„secetos”
sãtios: n. sg. ac. 19,13
SFAT: s.n.
sfatul: sg. nom./ac. 7,26; 13,9
sfat : sg. ac., în sintagma rãu sfat/sfat rãu rezum. cap.11; 11,2
(a se) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a se) SFÃRMA
(sã) vor sfãrâma: ind. viit.I. 3.pl. 6,6
(te-)ai sfãr mat: ind. pf.c. 2.sg. 29,7
voiu sfãrâma: ind. viit.I. 1.sg. 30,22
SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRMITURÃ
sfãrmiturile: pl. ac. 23,3 4
(a) SFÃTUI: v. IV
au sfãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 21,21
sfãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 21,23
SFÂNT, -Ã: ad j./s.
sfântul: s.n. sg. ac. „locul sfânt”, „sfântul lãcaº” 5,11
Sfântul: s.m. sg. nom. 39,7
sfânta: s.f. sg. nom./ac., în gen. superl. sfânta sfintelor „par tea
cea mai tainicã a t emplului”; „o par te a pãmântului consideratã
cea mai sfântã” 41,4; 42,13; 45,3; 48,12
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sf intelor: s.f. pl. gen., în în gen. superl. sfânta sfintelor/sfintele
sf intelor 41,4; 42,13; 44, 13; 45,3; 48,12
sf intelor: s.f. pl. gen. rezum. cap.42
sf intele: s.n. pl. ac., în gen. superl. sf intele sfinþilor/sf intele sfintelor
„lucr urile preasfinte” 42,13; 44,13
sf inþilor: s.m. pl. gen., în gen. super l. sf intele sf inþilor „lucrurile
pr easfinte”/sfântul sfinþilor “locul preasfânt” 42,13; 43,12
(ceale) sfinte: s.n. pl. ac. 42,13
sfântul: s.m. sg. nom, în gen. superl. sfântul sfinþilor „locul
pr easfânt” 43,12
(cel) sfânt: s.n. sg. ac. 44,23
sfânt : ad j. m./n. sg. nom./ac./gen./dat. 20,39, 40; 28,14;
36,20, 21, 22; 39,7, 25; 42,13; 43,7, 8; rezum. cap.47; reyum.
cap.48
sfântã: adj. f. sg. ac. 36,38
sf inte: ad j. f./n. pl. nom. 42,13, 14
(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) va sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 5,12
sfârºindu(-sã): gerunziu rezum. cap.12
SFÂRªIRE: s.f.
sfârºir e: sg. ac. 11,13
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 7,2, 3, 6; 29,13; 40,12
SFINÞENIE: s.f.
sf inþenie: sg. ac. 11,16
sf inþniia: sg. nom./ac. 16,27; 28,18; 37,26, 27
sf inþeniile: pl. ac. 20,40
sf inþeniii: sg. gen. 45,4
(a se) SFINÞI: v. IV
sf inþesc: ind. prez. 1.sg. 20,12
sf inþiþi: imperativ 2.pl. 20,20
(Mã) v oiu sfinþi: ind. viit.I. 1.sg. 28,22, 25; 36,23
voiu sfinþi: ind. viit.I. 1.sg. 36,23
vei sfinþi: ind. viit.I. 2.sg. 43,20
vor sfinþi: ind. viit.I. 3.pl. 44,19, 24
e sf inþit: pasiv ind. prez. 3.sg. 45,1
sf inþit va fi/va fi sfinþit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 45,1, 2, 4
sã (sã) sf inþascã: conj. pr ez. 3.sg. 46,20
sânt sf inþite: pasiv ind. prez. 3.pl. 48,14
SFINÞIT, -Ã: s.m./f.
(cel) sf inþit: s.n. sg. ac. 22,26
SFINÞITOR, -TOARE: s.m./f.
sf inþitorul: s.m. sg. nom. 37,27
SICLU: s.m.
siclul: sg. nom. 45,12
sicli: pl. ac. 45,12
SILÃ: s.f.
sila: sg. ac., în loc. adv. cu sila 46,18
SILNICIE: s.f.; var. (În v.) SÂLNICIE
silnicie: sg. ac. 18,18
sâlnicie: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) cu sâlnicie 22,29
SINGUR, -Ã: adj.
sânguri: m. pl. nom. 14,16, 18
sângur: m. sg. nom. rezum. cap.33; rezum. cap.4 4
SINGURÃTATE: s.f.
sângurãt ate: sg. ac. 4,16; 33,28
sângurãtãþile: pl. ac. 26,20
sângurãtãþi: pl. ac. 35,9

SIR: s.m. (cf. Indice 1Par)
sir ul: sg. nom. 27,16
SLAB, -Ã: adj.
slabe: n. pl. ac. 34,21
SLAVÃ: s.f.
slavei: sg. gen., în sintagma slavei Domnului 2,1; 10,4
slava: sg. nom./ac., în sintagmele slava Domnului/slava
Dumnez eului rezum. cap.3; 3,12, 23; 8,4; 9,3; 10,4, 19; 11,22,
23; rezum. cap.43; 43,2, 5; 44,4
slava: sg. ac. 3,23; rezum. cap.29; 39,21
slavei: sg. gen. 7,7; 23,26
slavã: sg. ac. 26,20; rezum. cap.28
(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(sã) vor slãbãnogi: ind. viit.I. 3.pl. 7, 17
(sã) vor slãbãnoji: ind. viit.I. 3.pl. 21,7
ai slãbãnojit : ind. pf.c. 2.sg. 29,7
(a se) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 19,5
(sã) va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 21,7
(a se) SLÃVI: v. IV
(Mã) v oi slãvi: ind. viit.I. 1.sg. 28,22
SLÃVIRE: s.f.
slãvir ea: sg. ac. rezum. cap.39
(a se) SLOBOZI: v. IV
(sã) sloboziia: ind. imp. 3.pl. 1,24
sloboziia: ind. imp. 3.pl. 1,25
slobozând: gerunziu 8,3
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 13,20; 3 4,10, 12; 37,5
au slobozit: ind. pf.c. 1.sg. 37,1; 40,2
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirii: sg. gen., în sintagma anul slobozirii 46,17
SLUGÃ: s.f.
slugii: sg. dat. 28,25; 37,25
sluga: sg. nom./ac. rezum. cap.34; 34,23, 24; 37,24, 25
slugilor : pl. gen./dat. 38,17; rezum. cap.46
slugile: pl. ac. 46,17
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. 27,9; 29,18; 40,46; rezum. cap.42; 44,14
slu jbã: sg. ac. 29,18
slu jbelor: pl. dat. adn. 44,8
slu jba: sg. ac., în sintagma slujba Domnului 45,4
(a) SLUJI: v. IV
slu jaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
sã slujascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.20; 40,46; 44,11, 13, 15,
16, 27
slu jiþi: imperativ 2.pl. 20,39
va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 20,40
a sluji: inf. prez. 29,18
au slujit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 29,18, 20; 44,12, 19
slu jesc: ind. prez. 3.pl. 42,14; 44,17; 45,5; 48,18, 19
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorii: s.m. pl. nom. rezum. cap.44; rezum. cap.46; 46,24
slu jitori: s.m. pl. nom./ac. 44,8, 11
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 45,4
SMARALD: s.n.; var. ZMÃRAGD
zmãragdul: sg. nom. 28,13
(a) SMERI: v. IV
smerind: gerunziu rezum. cap.17
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(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) spãimânteazã: ind. prez. 3.sg. 24,21

sã f ie smeritã: pasiv conj. prez. 3.sg. 17,14
am smerit : ind. pf.c. 1.sg. 17,24
au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 21,26; 22,10
a smerit: ind. pf.c. 3.sg. 22,11
SMERIN, -Ã: adj./s.
smerin: adj. n. sg. ac., în sintagma stat smerin „de staturã micã”,
„firavã” 17,6
(mai) smearine: adj. f. pl. ac. (aici) „mai scunde” (cf. lat. humiliora)
42,5
(cel) smearin: s.m. sg. ac. 21,26

SPÃIMÂNTAT, -Ã: adj.
spãimântaþi: m. pl. nom. 32,30
(a se) SPÃLA: v. I
(te-ai) s pãlat: ind. pf.c. 2.sg. 16,4; 23,40
am spãlat: ind. pf.c. 1.sg. 16,9
spãla: ind. im p. 3.pl. 40,38
SPÃSENIE: s.f. (Înv.; Bis.) „mântuire”
spãsãnie: sg. ac. 16,4

SMERIT, -Ã: adj./s.
(cel) smerit: s.m. sg. ac. rezum. cap.17
smerit: adj. n. sg. ac. 17,24
(mai) smeritã: adj. f. sg. nom. 29,15

(a) SPÂNZURA: v. I
sã spânzurea: con j. prez. 3.sg. 15,3
au spânzur at: ind. pf.c. 3.pl. 27, 10

SMINTEALÃ: s.f.; var. ZMINTEALÃ
smintealã: sg. ac. 3,20
sminteala: sg. nom./ac. 14,3, 4, 7; 28,24; 44,12
smintealele: pl. ac. 20,7, 30
zmintealã: sg. nom. 7,19

SPIN: s.m.
spini: pl. nom. 28,24
SPOR: s.n.
sporiul: sg. ac. rezum. cap.37

(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
au zmult: ind. pf.c. 3.sg. 17,4
va zmulge: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
sã zmulgã: con j. prez. 3.sg. 17,9
(s-)au zmult: ind. pf.c. 3.pl. 19,12

(a se) SPORI: v. IV
ai sporit: ind. pf.c. 2.sg. 16, 13
sporeaºte: ind. prez. 3.sg. 16,31
va spori: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17; 17,10, 15
(sã) va spori: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
sporeaºte: imper ativ 2.sg. 21,15
au sporit: ind. pf.c. 3.pl. 23,14

SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen. 8,16; 10,1; 11,1
soarele: sg. ac. 32,7
SOARTÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SOARTE
soar te: sg. nom./ac. 18,17; 24,6
sorþi: pl. ac. 45,1
soar tea: sg. ac. 48,29

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijinea: ind. imp. 3.pl. 42,5
SPRIJINITOR, -TOARE: s.m./f.
sprijinitoriu: s.m. sg. nom. 12,14

(a se) SOC OTI: v. IV
socotind: gerunziu 18,28
(sã) vor socoti: ind. viit.I. 3.pl. 33,16

(a) SPUNE: v. III
spune: imperativ 2.sg. 17,2
spui: ind. prez. 2.sg. 24,19
vei s pune: ind. viit.I. 2.sg. 37,18

SOCRU: s.m.
socrul: sg. nom. 22,11

SOL: s.m.
soli: pl. nom./ac. 17,15; 23,16; 30,9

(a se) SPURCA: v. I
ai spurcat: ind. pf.c. 2.sg. 5,11
vor s purca: ind. viit.I. 3.pl. 7,21, 22
spurcaþi: imper ativ 2.pl. 9,7
spurcã: ind. prez. 3.sg. 18,11
(sã) vor s purca: ind. viit.I. 3.pl. 44,25

SOLIE: s.f.
solie: sg. ac. 23,40

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunile: pl. ac. 14,6

SOLZ: s.m.
solzii: pl. ac. 29,4

(a) S TA: v. I
stând: gerunziu 1,21; 10,17
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 1,21, 24, 25; 3,23; 8,11; 10,3, 17; 40,3;
43,6
stãi: imper ativ 2.sg. 2,1
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg. 9,2; 10,6, 18, 19; 11,23; 21,2 1; 37,10
staþi: ind. prez. 2.pl. 13,5
ar sta: cond. prez. 3.sg. 20,30
vor s ta: ind. viit.I. 3.pl. 27,29; 31,14; 44,11, 15, 24; 47,10
stãtut-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 33,26
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 46,2

SODOMLEAN: s.m. „persoanã care f ace parte din populaþia
Sodomei sau este originarã de acolo”
sodomleanilor: s.m. pl. gen. 16,53

SORÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SOR
sora: sg. nom./ac. 16,45, 46, 48, 55, 56; 23,4, 11, 18
surorilor: pl. gen. 16,45
surorii: sg. gen. 16,49; 23,11, 32, 33
surorile: pl. ac. 16,51, 52, 61
sor u-sa: sg. ac. 22,11
sor: sg. ac. 44,25
SOÞIE: s.f. (Înv.) „tovarãº”
soþiilor: pl. gen. 37,16
SPAIMÃ: s.f.
spaimii: sg. gen., în sintagma zioa spaimii 26,18
spaimã: sg. nom. 30,4, 9

STAT: s.n. „stare”, „situaþie”; (Înv. ºi pop.) „staturã”
stat : sg. nom./ac. 1,18
statul: sg. ac. 16,55; 19,11
stat : sg. ac., în sintagma stat smerin „de staturã micã”, „f iravã”
17,6
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(a) STRÃ JUI: v. IV
s trãjuia: ind. imp. 3.pl. 40,45
s trãjuiesc: ind. prez. 3.pl. 40,46

STAUL: s.n.
s taulele: pl. ac. 25,4
(a) STÃPÂNI: v. IV
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg. 33,24
veþi s tãpâni: ind. viit.I. 2.pl. 33,26; 47,13, 14
voiu stãpâni: ind. viit.I. 1.sg. 35,10
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 36,12; 46,16

(a) STRÃLUCI: v. IV
s trãlucind: gerunziu 1,27
STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucire: sg. nom. 1,4, 13
s trãlucirii: sg. ac. 1,28; 8,2
s trãlucirea: sg. ac. 10,4

STÃPÂNIRE: s.f.
s tãpânire: sg. ac. 33,25

STRÂMB, -Ã: adj. (aici) „lateral” (cf. lat. obliquus „oblic”, „lateral”)
s trâmbe: f. pl. nom., în sint agmele fereºti s trâmbe/fereºtile ceale
s trâmbe 40,16; 41,16, 26

STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
s tãpânitori: s.m. pl. ac. 19,11
s tãpânitorilor: s.m. pl. gen . 19,14
s tãpânitorii: s.m. pl. nom. 27,8, 27

STRÂMT OARE: s.f. „stare a celui care are de îndurat greutãþi,
necazuri, care se aflã într-o situaþie foarte grea”
s trâmtoare: sg. ac. 4,16
s trâmtoarea: sg. nom. 7,25

STÂLP: s.m.
s tâlpii: pl. nom. 26,11; 42,6
s tâlp: sg. ac. 39,15; 40,49
s tâlpi: pl. ac. 42,6
STÂNG , -Ã: adj./s.
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. pr ep. de-a stânga 1,10; 16,46
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dreapta sau spre stânga 21,16
s tângã: ad j. f. sg. ac. rezum. cap.4; 4,4; 39,3

(a) STRÂMTORA: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) STRÂMTORI
va strâmtori: ind. viit.I. 3.sg. 17,9
STRÂMTURÃ: s.f. (cf. supr a STRÂMTOARE)
s trâmturi: pl. nom. 30,16

STÂR V: s.n.
s târvurile: pl. ac. 6,5

(a) STRÂNGE: v. III
s trânge: imperativ 2.sg. 24,4, 10
s trânse era: pasiv ind. im p. 3.pl. 27,24

STEA: s.f.
s tealelor: pl. gen. 32,7

STRÂNGERE: s.f.
s trângerea: sg. ac. 24,5

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) ªTÃJAR
s tejariul: sg. ac. 6,13
ºtãjari: pl. ac. 27,6

(a) STREPEZI: v. IV
au s trepezit: ind. pf.c. 3.pl. 18,2

STEMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) STEAMÃ
s teme: pl. ac. 19,11
s teama: sg. nom./ac. 19,14; 21,10, 13
s teamii: sg. dat. 20,37
s teamele: pl. ac. 30,18

(a se) STRICA: v. I
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 13, 14
vor strâca: ind. viit.I. 3.pl. 16,39; 26,4, 1 2
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 26,9; 33,12
(sã) v or strâca: ind. viit.I. 3.pl. 30,4
(sã) va s trâca: ind. viit.I. 3.sg. 30,6

(a se) STINGE: v. III
(sã) va s tânge: ind. viit.I. 3.sg. 20,47, 48
(t e) vei stânge: ind. viit.I. 2.sg. 32,7

(a) STRIGA: v. I
vor strâga: ind. viit.I. 3.pl. 8,18; 27,30
s trâga: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.9
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg. 9,1
s trâgând: gerunziu 9,8; 11,12
s trâgã: imper ativ 2.sg. 21,12

(a) STOARCE: v. III
vei stoarce: ind. viit.I. 2.sg. 23,34

STRIGARE: s.f.
s trâgãrii: sg. gen. 27,28

(a) STRÃBATE: v. III
s trãbãtând: gerunziu 39,15

(a) STROPI: v. IV
sã s tropeascã: con j. prez. 3.pl. 17,7
voiu stropi: ind. viit.I. 1.sg. 32,6

(a se) STIDI: v. IV
(nici te) stidi: imperativ prohib. 2.sg. 2,6; 3,9

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s treinilor: s.m. pl. gen. 7,21; 30,12
(cei) s treini: s.m. pl. ac. 16,32; 31,12
(cel) strein : s.m. sg. ac. 22,7
s treinii: s.m. pl. ac. 28,7
(celor) streini: s.m. pl. gen. 28,10
s treini: adj. m. pl. ac. 44,7
s trein: adj. m. sg. nom. 44,9
STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
s trãjariu: sg. ac. rezum. cap.3; 3,17; 33,2, 7
s trãjariul: sg. nom. rezum. cap.33; 33,6
s trãjariului: sg. gen. 33,6

STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugur: sg. ac. 18,2
SUBÞIRE: s.m./f. (aici) „hainã confecþionatã din material
f oarte fin”
supþiri: s.f. pl. ac. 16,10
SUDOARE: s.f.
sudoare: sg. ac. 44,18
(a) SUFERI: v. IV
va suf eri: ind. viit.I. 3.sg. 22,14
aþi suferit: ind. pf.c. 2.pl. 36,6
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(a) SUFLA: v. I
voiu suf la: ind. viit.I. 1.sg. 21,31
suflã: imperativ 2.sg. 37,9

sus: adv. în loc. adv. în sus/de sus/pânã sus; loc. adj. din sus/mai
din sus 8,2; 9,2; 13, 11; 40,24, 28, 32, 33, 35; 41,7; 42,5; 43,15
sus: 41,7

SUFLET: s.n.
suf letul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,19, 21; 4,14; 7,19; 18,4, 20,
27; 23,17, 18, 22, 28; 24,21; 32, 10; 33,5, 6, 9; 47,9
suf letele: pl. nom./ac. 13,18, 19, 20; 14,14; 18,4; 22,25, 27;
24,25
suflete: pl. ac. 13,20; 14,20; 17,17
sufletului: sg. gen. 16,5; rezum. cap.24; 27,31
sufletul: sg. ac., în loc. adv. din tot susfletul 25,15
suflet: sg. ac. 36,5

SUSPIN: s.n.
suspinul: sg. ac. 26,15
suspinuri: pl. ac. 30,24

(a) SUGRUMA: v. I
sugrumi: ind. prez. 2.sg. 36,13
vei sugr uma: ind. viit.I. 2.sg. 36,14

(a) SUSPIN A: v. I
suspinã: ind. prez. 3.pl. 9,4
suspinã: imperativ 2.sg. 21,6; 24,17
suspini: ind. prez. 2.sg. 21,7
va suspina: ind. viit.I. 3.sg. 24,23
vor suspina: ind. viit.I. 3.pl. 30,24

ª

(a se) SUI: v. IV
(sã) suia: ind. imp. impers./3.sg. 8,11; 40,26, 31, 40, 49;
41,7
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 11,23; 37,8; 40,6
(v-)aþi suit: ind. pf.c. 2.pl. 13,5; 36,3
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. 26,3
suindu(-te): gerunziu 38,9
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 38,10
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 38,11
(te) vei sui: ind. viit.I. 2.sg. 38,16
sui(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 38,18
a (te) sui: inf. prez. 39,2
suindu(-sã): gerunziu 41,7
SUIRE: s.f.
suirea: sg. nom. 40,22
SUIª: s.n.
suiºul: sg. nom. 40,3 4, 37

ªA: s.f. (la pl. cu val. de sg.) “parte a s pinãrii din jurul regiunii
lombare la om”; „ºold”
ºealele: pl. nom./ac. 21,12; 24,4
ªANÞ: s.n.
ºanþu: sg. ac. (aici) „ºanþ de apãr are” 4,2; 21,22; 26,8
ºanþului: sg. gen. 17,17
(a) ªEDEA: v. II
ºeade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
am ºezut: ind. pf.c. 1.sg. 3,15; 28,2
ºedea: ind. imp. 3.pl. 3,15; 8,1, 14
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 8,1
au ºezut: ind. pf.c. 3.pl. 14,1; 20, 1
ºezut-ai: ind. pf.c. 2.sg. 23,41
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 26,16
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 31,17; 44,3
ºed: ind. prez. 3.pl. 33,31

SULIÞÃ: s.f.
suliþe: pl. ac. 38,4
suliþa: sg. nom. 39,9

ªEDERE: s.f.
ºedeare: sg. ac. 27,20

(a) SUN A: v. I
va suna: ind. viit.I. 3.sg. 33,6

ªES: s.n.
ºesurile: pl. ac. 47,8

SUNET: s.n.
sunetul: sg. nom./ac. 1,24; 7,11; 10,5; 26,10, 13, 15; 27,28; 31,15;
33,4, 5
sunet: sg. nom./ac. 1,24; 33,32; 37,7

ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG (Înv.) “linie de bãtaie”; (Pop)
“rând de ostaºi”; “coloanã de ostaºi”
ºireagul: sg. ac. 17,21
ºireagurile: pl. nom. 38,6, 9; 39,4

SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. ac. rezum. cap.19
(a se) SUPUNE: v. III
voiu supune: ind. viit.I. 1.sg. 20,37
(s-)au supus: ind. pf.c. 3.pl. 23,3, 21
(a se) SURPA: v. I
vor surpa: ind. viit.I. 3.pl. 26,12
(sã) va surpa: ind. viit.I. 3.sg. 38,20
SURPAT, -Ã: adj./s.
surpate: adj. f. pl. gen. 29,12
surpaþi: adj. m. pl. dat. 36,4
(ceale) surpate: s.f. pl. nom./ac. 33,27; 36,10, 33
SURPÃTURÃ: s.f.
surpãturile: pl. ac. 33,24
SUS: adv.
(mai) sus: 1,27; 45,25

ªTÃJAR: s.m.; vezi STEJAR
(a se) ªTER GE: v. III „a distruge”; „a nimici”; „a curãþi (de
pângãrire)”
(sã) vor ºtearge: ind. viit.I. 3.pl. 6,6
voiu ºtearge: ind. viit.I. 1.sg. 14,9
vor ºtearge: ind. viit.I. 3.pl. 43,26
(a) ªTI: v. IV
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 2,5; 5,13; 6,14; 7,2 7; 12,15, 16; 17,24;
20,26; 25,11, 17; 26,6; 28,22, 23, 24, 26; 29,6, 9, 16, 21;
30,8, 19, 25, 26; 32,15; 33,29, 33; 3 4,27, 30; 36,36, 38; 39,6,
7, 28
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 6,13; 11,10, 12; 12,20; 13,14, 21, 23; 14,8;
15,7; 17,21; 20,38, 42, 44; 22,22; 24,27; 25,5; 35,15; 36,11
veþ ºti: ind. viit.I. 2.pl. 7,4, 9; 24,24; 35,9; 37,13
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 16,62; 22,16; 25,7; 35,4, 12
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 17,12
sã ºtie: con j. prez. 3.sg./pl. 20,12; 21,5; 36,23
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 20,20
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tãria: sg. ac. 24,25
tãrii: pl. ac. 26,8

ºtii: ind. prez. 2.sg. 32,9; 37,3
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 39,22
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg. 45,20

TÃTÂNE: s.m.; v ezi TATÃ
(a) ªUIERA: v. I
au ºuierat: ind. pf.c. 3.pl. 27,36

TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU
tâlhariu: sg. nom. 18,10
TÂNÃR, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) TINÃR, -Ã
(cel mai) tinãr : s.n. sg. ac. „vlãstarul cel mai fraged” 17,22
(cei) tineri: s.m. pl. ac. 23,6, 23
(celor) tineri: s.m. pl. dat. 23,12
tinerii: s.m. pl. nom. 30,17

T
TABÃRÃ: s.f. „tabãrã milit arã”
taberilor: pl. gen. 1,24
tabãra: sg. ac. 4,2
TAINÃ: s.f.
taina: sg. nom./ac. 7,22; 28,3

TÂNGUIRE: s.f.
tânguiri: pl. nom. rezum. cap.2; 2,9
tânguire: sg. ac. 26,17; 27,2; 32,2

TALPÃ: s.f.
talpa: sg. nom./ac. 1,7, 7

(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 38,20; 47,9

TARE: adj./s.
tare: ad j. f. sg. nom./ac. 16,13; 19,14; 20,33, 34; 26,17; 30,22
(cei) t ari: s.m. pl. ac. 17,13; 28,7; 32,27
(cei mai) t ari: s.m. pl. nom. 30,11
(celui mai) t are: s.m. sg. gen. 31,11
(celor) tari: s.m. pl. gen. 32,12, 27; 39,18
[cel] tare: s.m. pl. ac. 34,16

TÂRG: s.n.
târ gurile: pl. ac. 27,12, 17, 19
târ gul: sg. ac. 27,14
târ guri: pl. ac. 46,11
TÂRNAÞ: s.n.; var. (Reg.) TÃRN AÞ „foiºor”, „pridvor”
târ naþului: sg. gen. 8,7; 40,15, 19
tãr naþele: pl. ac. 9,7; 41,15
târ naþele: pl. ac. 40,16; 42,5
târ naþul: sg. nom. 40,2 1, 22
târ naþe: pl. nom./ac. 40,22; 46,23
târ naþu: sg. nom./ac. 42,3, 3

TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 16,3, 45; 18,18, 20; 22,7
tãtâni-sãu: sg. gen. rezum. cap.18; 18,14, 17, 19, 20; 22,10, 11
tatãlui: sg. gen. 18,4
tatã: sg. ac. 44,25

TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (În v.) TÃRSINÃ
tãr sine: pl. ac. 7,18
târ sâni: pl. ac. 27,31

TAUR: s.m.
taurilor: pl. gen. 39,18

TEACÃ: s.f.
teaca: sg. ac. 21,3, 4, 5, 30

(a) TÃCEA: v. II
tãcând: gerunziu 24,17
voiu tãcea: ind. viit.I. 1.sg. 24,27
am tãcut : ind. pf.c. 1.sg. 33,22

(a se) TEME: v. III
(nu t e) teame: imperativ pr ohib. 2.sg. 2,6; 3,9
sã (te) teami: conj. pr ez. 2.sg. 2,6
sã (se) t eamã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.11
(v -)aþi temut: ind. pf.c. 2.pl. 11,8
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 18,14

(a se) TÃIA: v. I
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 5,2
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 16,4
sã taie: conj. pr ez. 3.sg. 21,10
tãiat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 21,10
voiu tãia: ind. viit.I. 1.sg. 23,25
or tãia: ind. viit.I. 3.pl. 26,11
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 31,12; 39,10
sântem tãiaþi: pasiv ind. prez. 1.pl. 37,11

TEMELIE: s.f.
temeliia: sg. nom. 13,14
temeliile: pl. nom. 30,4
TEMERE: s.f.
teamere: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.3

TÃIAT, -Ã: ad j.
tãiatã: f. sg. nom. rezum. cap.15

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 19,9

TÃIERE: s.f.
tãiar ea: sg. nom. 9,8
tãiar e: sg. ac. 21,22

THAU: s.n. „semn; în ebraicã «semn» e numele ultimei litere,
în for mã de cruce, a alfabe tului”
thau: sg. ac. rezum. cap.9; 9,4, 6

TÃMÂIE: s.f.
tãmâi: pl. ac., în sintagma tãmâi mirositoare 6, 13
tãmâie: sg. ac. 8,11
tãmâia: sg. ac. 16,18; 23,41

TICHIE: s.f.
titii: pl. nom., în sintagma titii de in 44,18

TÃRIE: s.f. „firmament”, „boltã cereascã”; „întãriturã”; „forþã
(f izicã)”; „curaj”
tãriii: sg. gen. 1,22
tãrie: sg. nom./ac. 1,23; 21,22; 28,4; 33,28
tãriia: sg. ac. 1,25, 26; 10,1; 28,5; 32,30

TIGAIE: s.f.
tigaie: sg. ac. 4,3
TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. rezum. cap.13; 13,10
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(a se) TRECE: v. III „a strãbate (de-a curmeziºul)”; „a depãºi
un obstacol”; „a încãlca”; „a nu lua în seamã”
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 3,16; 20,27; 47,4, 5
treace: ind. prez. 3.sg. 5,14; 16,15
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 5,17; 21,7
treci: imper ativ 2.sg. 9,4; 14,17
treaceþi: imperativ 2.pl. 9,5
sã treacã: conj. pr ez. 3.sg. 14,15; 33,28
trecând: gerunziu 16,6
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. 16,8
treacea: ind. imp. 3.sg. 16,25
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 20,31
ai trecut: ind. pf.c. 2.sg. 22,8
voiu treace: ind. viit.I. 1.sg. 24,14
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 29,11
trec: ind. prez. 3.pl. 39,11
(sã) treace: inf. prez. fãrã a rezum. cap.47; 47,5
treace: inf. prez. fãrã a 47,5
(sã) vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 48,14

(a) TINDE: v. III
au tins: ind. pf.c. 3.pl. 19,8
TINEREL, -EA: s.m./f.
tinerelului: s.m. sg. ac. 9,6
TINEREÞE: s.f.
tinereaþelor: pl. gen. 16,22, 43; 23,19, 21
tinereaþele: pl. ac. 23,3, 8
TIRAN: s.m.
tiranii: pl. ac. 23,23
TIRH: s.n. (probabil) „smirnã”
tirh: sg. ac. 27,19
TIVITURÃ: s.f.
tivitura: sg. ac. 5,3
TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac., în sintagma toiagul pâinii (cf. Indice Pr – TOIAG)
4,16; 5,16
toiage: pl. nom. 19,11
toiagele: pl. nom. 19,12
toiag: sg. nom. 29,6; 37,19
toiagul: sg. ac. 37,19
toiagele: pl. nom. 39,9
TOLBÃ: s.f.; var. (Înv.) TULBÃ
tulbele: pl. ac. 27,11
TOPAZ: s.n.; var. (În v.) TOPAZION
topazionul: sg. nom. 28,13
(a se) TOPI: v. IV
sã (sã) topeascã: conj. prez. 3.sg. 24,11
(a se) TRAGE: v. III (în sintagmã cu „legãturã”) „a face (un
legãmânt)”; „a duce cu sine”, „a conduce”
am tras: ind. pf.c. 1.sg. 16,8
voiu trage: ind. viit.I. 1.sg. 26,20; 32,3
vor trage: ind. viit.I. 3.pl. 28,8
(sã) vor traje: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.32
trage: imperativ 2.sg. 32,18
trasu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 32,20
TRAPEZARE: s.f.; var. (Înv.) TREPEZARE “salã de mese întro mãnãstire, într -un cas tel”; “odaie situatã la etaj sau la
mansardã”, “foiºor”
trepezarea: sg. ac. 41,7
(a) TRÃI: v. IV
trãind: gerunziu 3,21
va trãi: ind. viit.I. 3.sg. 3,21; 18,9, 13, 19
vei trãi: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
trãiaºte: imperativ 2.sg. 16,6
veþi trãi: ind. viit.I. 2.pl. 37, 14
vor trãi: ind. viit.I. 3.pl. 47,9
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 7,14
TREAPTÃ: s.f.
treaptelor: pl. gen. rezum. cap.40
treaptele: pl. nom./ac. 40,6; 43,17
treapte: pl. nom./ac. 40,22, 26, 31, 34, 37, 49
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. rezum. cap.47

TRECUT, -Ã: adj.
trecutã: f. sg. ac. rezum. cap.19
(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 7,16
TRESTIE: s.f. „plantã er bacee din familia gramineeleor, cu
tulpina foarte înaltã ºi rigidã”; „prãjinã de mãsur at” (cf. la calamus,
-î „trestie”; (fig.) „prãjinã de mãsurat”)
trestie: sg. ac. 27,19; 29,6; 40,5, 6, 7, 8
tres tie: sg. nom., în sint agma tres tie de mãsurã „prãjinã de
mãsurat” 40,3
trestiia: sg. nom./ac., în sintagma trestiia mãsurii 40,5; 42,16,
17, 18, 19
trestii: sg. gen. 41,8
trestia: sg. ac., în sint agma trestia mãsurii 42,16
trestii: pl. ac. 42,16, 17, 18, 19
TRIMIS, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) TREMIS, -Ã
tremisã: adj. f. sg. ac. 2,9
(cei) trimiºi: s.m. pl. nom. 7,22
(a se) TRIMITE: v. III
trimiþu: ind. prez. 1.sg. 2,3, 4; 3,5
trimiþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(te)-ai trimit e: cond. prez. 2.sg. 3,6
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 5,16, 17; 7,3; 14,13 ,19, 21; 28,23;
39,6
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,6; 17,6, 15; 19,9; 23,16; 31,4
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 13,22
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14
ar trimite: cond. prez. 3.sg. 17,7
trimis-au: ind. pf.c. 3.pl. 23,40
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 23,40
veþi trimit e: ind. viit.I. 2.pl. 48,29
TRON: s.n.; var. THR ON (cf. lat. thr onus, -¾)
thronului: sg. gen. rezum. cap.1; 1,26
thron: sg. ac. rezum. cap.1
TRUP: s.n.
trupurile: pl. ac. 1,11; 23,20
trupul: sg. nom./ac. 1,18, 23; 10,12; 11,19; 17,3; 20,48; 21,4, 5; 23,35
trupuri: sg. nom./ac. 16,26; 23,20
trupul: sg. ac., în sintagmele cei netãiaþi împr ejur cu tr upul ºi cu
inima/netãiaþi împrejur cu tr upul/netãiat împrejur cu tr upul
rezum. cap.44; 44,7, 9
TUFÃ: s.f.
tufelor: pl. gen. 15,2; 31,7
tufele: pl. nom. 31,5, 12
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(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
þin: ind. prez. 3.pl. 11,2
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.16; 18,16
sã þie: conj. pr ez. 3.sg. 17,14
sã (sã) þie: conj. prez. 3.sg./pl. 21,11; 41,6
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 27,27, 29
þinea: inf. prez. fãrã a 30,21
aþi þinut: ind. pf.c. 2.pl. 44,8
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 44,20, 24
a (sã) þinea: inf. prez. rezum. cap.45

TUFOS, -OASÃ: adj./s.
tufos: m. sg. nom. 31,3
]ceale] tuf oase: s.n. pl. ac. 31,14
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(sã) v or turbura: ind. viit. 3.pl. 7,27; 26,18; 27,28
va tur bura: ind. viit.I. 3.sg. 32,13
tur burându(-sã): gerunziu 33,13
tur buraþi: ind. prez. 2.pl. 34, 18
tur bura: ind. im p. 3.pl. 34,19
tur buraþi(-vã): imper ativ 2.pl. 36,32

ÞINTAT, -Ã: adj.
þintat e: n. pl. ac. 23,15

TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
tur burare: sg. nom./ac. 7,26; 12, 18
tur burarea: sg. ac. 21,15

ÞINUT: s.n.
þinuturilor : pl. dat. rezum. cap.25
þinuturile: pl. ac. 5,6; rezum. cap.27
þinutului: sg. gen. 17,24; 25,16
þânutului: sg. gen. 31,4, 5
þânuturi: pl. ac. 39,10

TULBURAT, -Ã: adj.; var. (În v.) TURBURAT, -Ã
turburaþi: m. pl. nom. 32,30
(a) TUNDE: v. III
tunzind: gerunziu 44,20
vor tunde: ind. viit.I. 3.pl. 44,20

U

TURMÃ: s.f.
tur mele: pl. nom./ac. 12,14; 34,2, 6, 8
tur ma: sg. ac. rezum. cap.34; 34,3, 8, 10, 12, 22; 36,38
tur mele: pl. voc., în sintagmele tur mele Meale/turmele pãºunii
Meale 34, 17, 22
tur mã: sg. ac. 36,37, 38; 43,23; 45,15
tur me: pl. ac. 36,38
TURN: s.n.
tur nurile: pl. ac. 26,4, 9; 27,11
tur nul: sg. ac. 29,10; 30,6
(a se) TURNA: v. I
voiu turna: ind. viit.I. 1.sg. 36,25
sã (se) t oarne: con j. prez. 3.sg. 43,18

Þ
ÞAP: s.m.
þapilor: pl. gen. 34,17; 39,18
þap: sg. nom./ac. 43,22; 45,23
þapul: sg. ac. 43,25
ÞARÃ: s.f.
þãri: pl. ac. 19,8
þar a: sg. ac. rezum. cap.21
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 20,46; 34,27; 36,30
ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÃRMURE; (În v.) ÞERMURE
þãr murele: sg. ac. 47,6, 11
þer murele: sg. ac. 47,7
ÞÂRCOVNIC: s.m.; var. (Înv.) ÞIRCOVNIC
þircovnici: pl. nom. 44,11
ÞÂÞÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞIÞÃ
þiþele: pl. ac. 23,3, 21
þiþelor : pl. gen., în sintagma culcuºul þiþelor 23,17
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a se) ÞESE: v. III
(s-)au þãsut: ind. pf.c. 3.sg. 27,7

(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. rezum. cap.9
ucideþi: imperativ 2.pl. 9,6
sã ucideþi: conj. prez. 2.pl. 9,6
aþi ucis: ind. pf.c. 2.pl. 11,6
sã ucigã: conj. prez. 3.pl. 13,19; 14,21
voiu ucide: ind. viit.I. 1.sg. 14,17; 21,3
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 16,40; 23,47; 44,11
am ucis: ind. pf.c. 1.sg. 21,4
au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 23,10
(sã) v or ucide: ind. viit.I. 3.pl. 26,15
ucig: ind. prez. 3.pl. 28,9
ucideaþi: ind. imp. 2.pl. 34,3
UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen. 7,7; 9,1
ucidere: sg. ac. 21,14, 15, 28
UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºi: s.m. pl. ac. 25,14
UCIGÃTOR, -TOARE: adj./s.
ucigãtoar e: adj. f. pl. nom. 5,16
ucigãtoriului: s.m. sg. gen. 21,11
UCIS, -Ã: s.m./f.
(cel) ucis: s.m. sg. nom. 6,7
(cei) uciºi: s.m. pl. nom./ac. 9,7; 28,23
uciºilor: s.m. pl. gen. 28,8
uciºii: s.m. pl. ac. 35,8
UGER: s.n.
ugerele: pl. nom./ac. 16,7; 23,3, 8, 21, 34
(a se) UITA: v. I „a privi”; „a fi orientat spre”
(mã) uitam: ind. imp. 1.sg. 1,15
(sã) uit a: ind. imp. 3.sg. 8,3
(sã) v or uita: ind. viit.I. 3.pl. 12,3
(t e-)ai uitat: ind. pf.c. 2.sg. 22,12; 23,35
UITARE: s.f.
uitãrii: sg. gen. 21,32; 33,13
ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 11,6; 16,24; 26,11; 28,23
uliþii: sg. gen. 16,25; 21,19; 40,44; 42,10, 12

489

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

INDICE

uliþa: sg. gen. (cu pr ep. a + toatã) 16,31
uliþa: sg. nom./ac. 16,31; 40,6, 10, 20, 24, 27, 32, 44, 45, 46;
41,11, 12; 42,11, 12, 15; 43,1, 2
uliþe: pl. gen. (cu pr ep. a + num. card.) 21,21
uliþã: sg. nom. 41,7; 42,12

unghiurile: pl. ac. 43,17, 20; 45,19; 46,21, 22
unghiul: sg. ac. 46,21

UMÃR: s.m./s.n.
umere: s.n. pl. ac. 12,6, 7, 1 2
umãrul: sg. nom./ac. 25,9 ; 29,7, 18
umerele: pl. ac. 34,21; 41,26

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 16,9, 13; 27,17; 45,14, 24, 25; 46,5, 7, 11, 14
untul de lemn: sg. ac. 16,18
untul-de-lemn: sg. ac. 16,19; 32,14; 46,15
untului-de-lemn: sg. gen. 45,14

(a) UMBLA: v. I
umbla: ind. imp. 3.sg./pl. 1,9, 12, 17, 19, 24; 10,l1; 19,6
au umblat : ind. pf.c. 3.pl. 5,6; 20,13, 16, 21
aþi umblat : ind. pf.c. 2.pl. 5,7; 11,12
umblând: gerunziu 10,11
sã umble: conj. pr ez. 3.pl. 11,20
umblã: ind. prez. 3.sg. 11,21
ai umblat: ind. pf.c. 2.sg. 16,47; 23,31; 28,14
va umba: ind. viit.I. 3.sg. 18,9, 17; 33,15
sã umblaþi: conj. pr ez. 2.pl. 20,18, 19; 36,27
umblaþi: imperativ 2.pl. 20,39
a umbla: inf. prez. rezum. cap.36
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 37,24

URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciunile: pl. nom./ac. 5,9, 11; 6,9, 11; 7,3, 4, 9; 8,9, 17; 9,4;
11,18, 21; 16,2, 22, 43, 51; 18,24; 20,4, 8; 22,3; 33,29; 37,23;
43,8
urãciunilor: pl. gen. 7,20; 16,36
urâciuni: pl. nom. 8,6
urãciuni: pl. ac. 8,6, 13, 15; 16,50; 33,26
urãciunea: sg. nom./ac. 8,10; 16,37, 52
urãciune: sg. ac. 18,12; 22,11
URÂRE: s.f.
urârea: sg. ac. 16,31
urâre: sg. ac. 23,29

UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. ac. 31,6, 12, 17

URÂT, -Ã: adj.
urât: n. sg. ac. rezum. cap.4
urâtele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.8
urâtã: f. sg. ac. 16,25

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 17,23; 31,6
UMBROS, -OASÃ: adj.
umbros: m. sg. ac. 6,13

URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 3,10; 8,18; 9,1; 23,25; 40,4; 44,5
urechi: pl. ac. 12,2
urechilor: pl. dat. 16,12

(a se) UMFLA: v. I
(s-)au umflat: ind. pf.c. 3.pl. 16,7
(sã) umflase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 47,5
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
(te-)ai fos t împlutã: ind. m.m.c.pf. perifr. (cu part. acordat) 2.sg. 16,28
vor împlea: ind. viit.I. 3.pl. 43,24
(sã) vor um plea: ind. viit.I. 3.pl. 3,3; 7,19
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 5,13; 6,12; 21,17; 35,8; 36,11
umpleþi: imperativ 2.pl. 9,7
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,9; 10,4; 28,16; 4 4,4
umple: imperativ 2.sg. 10,2
au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,3; 27,4
aþi umplut: ind. pf.c. 2.pl. 11,6
sã umplu: conj. prez. 1.sg. 20,8
(te) vei umplea: ind. viit.I. 2.sg. 23,33
umplea(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 26,2
au împlut: ind. pf.c. 3.pl. 27,12
(te-)ai umplut: ind. pf.c. 2.sg. 27,25
ai umplut: ind. pf.c. 2.sg. 27,33
vor um plea: ind. viit.I. 3.pl. 30,11
voi um plea: ind. viit.I. 1.sg. 32,5
(sã) vor um plea: ind. viit.I. 3.pl. 32,6
UNEALTÃ: s.f. (Înv.; la pl.) „avere mobilã”, „bunuri”
uneltelor: pl. gen. 27,9
unealtele: pl. nom. 27,27
(a) UNGE: v. III
am uns: ind. pf.c. 1.sg. 16,9
ai uns: ind. pf.c. 2.sg. 23,40
UNGERE: s.f. „untdelemn”
ungerea: sg. ac. 23,41
UNGHI: s.n.
unghiuri: pl. ac. 40,47; 41,21; 43,16; rezum. cap.48; 48,20

UNIRE: s.f. „unitate”, „întreg”
unire: sg. ac. 37,17

UR GIE: s.f.
urgiia: sg. nom./ac. 3,14; 5,13; 6,12; 13,13, 15; 14,19; 20,8; 21,17,
31; rezum. cap.22; 22,22, 31; 24,13; 30,15; 36,18; 38,18
urgia: sg. nom./ac. 5,13; 24,8
urgie: sg. ac. 5,15; 25,17
urjiia: sg. nom. 16,42
(a) URGISI: v. IV
au urgisit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 17,20; 22,26
urgisise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,18
urgisindu-: gerunziu 20,27
urgisitã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 24,13
UR GISIT, -Ã: adj.
urgisite: f. pl. nom. 36,35
(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 16,27
ai urât: ind. pf.c. 2.sg. 23,28; 35,6
urând: gerunziu 35,11
URLARE: s.f.
urlare: sg. ac. 21,22
(a) URMA: v. I
urmând: gerunziu 1,20, 21; 9,5; rezum. cap.24
urma: ind. imp. 3.pl. 3,13; 10,11
au urmat: ind. pf.c. 3.pl. 10,19; rezum. cap.23; rezum. cap.44
urmeazã: ind. prez. 3.sg./pl. 13,3; 21,23; 33,31
a urma: inf. prez. 22,27
sã ur meaze: con j. prez. 3.pl. 29,16
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. cel mai de pre urmã/ceale mai de pr e
urmã/cei mai de pre urmã/ceii mai de pre urmã/cea mai de
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pr e urmã 23,25; 26,20; 31,l4, 18; 32,18, 23, 24; 33,2; 35,5;
rezum. cap.38; 38,8, 16; 43,14
ur melor: pl. gen. 43,7
URªINIC: s.n. „purpurã”
urºinic: sg. ac. 27,16
(a se) USCA: v. I
(sã) va usca: ind. viit.I. 3.sg. 17,9, 10
(s-)au uscat : ind. pf.c. 3.pl. 19,12
uscatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 37,11

VALSAMON: s.n.; vezi BALSAM
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. nom./ac. 7,10, 11; 19,14
var ga: sg. ac., în sintagma varga pâinii (cf. Indice Pr – TOIAG)
14,13
var gã: sg. nom. 19,14
VAS: s.n. „recipient”; (Înv.) „unealtã”; „bagaj”
vas: sg. ac. 4,9; 15,3
vasul: sg. nom./ac., în sintagmele vasul uciderii/vasul peririi 9,1, 2
vase: pl. ac., în sintagma vase de mut are „bagaje pentr u emigrare”
(cf. lat vasa transmigrationis) 12,3
vasele: pl. ac. 12,4, 7; 16,17
vasãle: pl. ac., în sintagma vasãle podoabei „obiectele de
podoabã” 16,39
vasele: pl. ac., în sintagma vasele sla vei „obiectele de podoabã”
23,26
vase: pl. ac. 27,13
vasãle: pl. ac. 40,42

USCARE: s.f.
uscarea: sg. nom. 26,5, 14
USCAT, -Ã: adj.
uscat : n. sg. ac. 17,24; 20,47
uscat e: f./n. pl. ac./gen./v oc. 30,12; rezum. cap.37; 37,4
uscat e (foar te): n. pl. nom. 37,2
USCÃCIUNE: s.f.
uscãciunea: sg. nom. 47,10

VAT: s.m.; var. VATOS “mãsurã pentru lichide la evr ei” (cf.
Indice 3Împ)
vatos: sg. nom. 45,14
vati: pl. nom. 45,14

(a) USEBI: v. IV; vezi (a) OSEBI
USEBIT, -Ã: adj.; vezi OSEBIT, -Ã

VATRÃ: s.f.
vatra: sg. ac. 17,10

USNÃ: s.f. (aici) „margine”, „pervaz”
usnele: pl. nom. 40,43
usna: sg. ac. 43,13

(a) VÃDI: v. IV
sã vãdeascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.3
(sã) vãdeaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.17
vãdind: gerunziu 25,17

UªÃ: s.f.
uºa: sg. nom./ac. 8,3, 7, 14, 16; 40,40; 41,11; 46,3
uºe: sg. nom./ac. 8,8; 40,13, 38; 41,11; 42,12
uºile: pl. nom./ac. 33,30; 41,25; 42,4, 11, 12
uºii: sg. gen. 40,13, 26; 42,2
uºi: pl. nom./ac. 41,16, 23, 24
uºilor : pl. gen. 41,24

VÃDUVÃ: s.f.
vãduve: sg. ac. 19,7
vãduva: sg. ac. 22,7
vãduvele: pl. ac. 22,25
vãduvã: sg. nom./ac. 44,22, 22

UªIÞÃ: s.f.
uºiþe: pl. nom. 41,2 4

(a se) VÃITA: v. I; var. (a se) VÃIETA
(t e) vaietã: imperativ 2.sg. 21,12
(t e) vei vãieta: ind. viit.I. 2.sg. 24,16
(vã) veþ vãieta: ind. viit.I. 2.pl. 24,23
(sã) v or vãieta: ind. viit.I. 3.pl. 27,30
vãie taþi(-vã): imperativ 2.pl. 30,2

UªOR: adv.
uºor: 8,17
UªOR: s.m./(Reg.) s.n.
uºoarele: s.n. pl. ac. 43,8
uºorii: s.m. pl. ac. 45,19

(a se) VÃRSA: v. I
voiu vãrsa: ind. viit.I. 1.sg. 7,8; 14,19; 21,31; 22,20, 22; 30,15
vãr sând: gerunziu 9,8; 13,13
a vãrsa: inf. prez. rezum. cap.10; 22,6, 12, 27
var sã: imperativ 2.sg. 10,2
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,36; 22,4, 13
var sã: ind. prez. 3.sg./pl. 16,38; 22,3
sã vãrs: con j. prez. 1.sg. 20,8, 21
sã vârs: con j. prez. 1.sg. 20,13
va vãr sa: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.22; rezum. cap.36
a vârsa: inf. prez. 22,9
(vã) veþi vãrsa: ind. viit.I. 2.pl. 22,21
(sã) var sã: ind. prez. 3.sg. 22,22
am vãr sat: ind. pf.c. 1 .sg. 22,31; 36,18; 39,29
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 23,8; 24,7
vãr saþi: ind. prez. 2.pl.. 33,25
vãr sându(-sã): gerunziu 47,2

V
VAD: s.n.
vad: sg. ac. 47,5
VAI: interj.
vai: 16,23; 30,2
VAIET: s.n.
vaie te: pl. nom. 2,9
VAL: s.n.
valuri: pl. ac. 26,3
VALE: s.f.
vãilor: pl. gen./dat. 6,3; 7,16; 36,4, 6
vãile: pl. nom./ac. 31,12; 32,6
Valea: sg. nom./ac., în sintagma Valea mulþimii lui Gog/Valea
mulþimii Gog 39,11, 15

VÃRSARE: s.f. (aici) „topire”
vãr sare: sg. ac. 22,20
VÃRSAT, -Ã: adj.
vãr sat: m. sg. nom., în sintagma întru iuþime vãrsat „cu mânia
revãr satã” 20,33, 34
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VÃRSÃTOR, -TOARE: s./adj.
vãrsãtoriu: adj. m. sg. ac., în sintagma vãrsãtoriu de sânge „ucigaº”
18,10
vãrsãtorilor: s.m. pl. gen., în sintagma vãrsãtorilor de sânge 23,45

VECIN, -Ã: s.m./f.
vecinii: s.m. pl. ac. 16,26
vecinului: sg. gen. 18,15
vecinul: sg. ac. 33,30

(a se) VÃTÃMA: v. I
vor vãtãma: ind. viit.I. 3.pl. 7,22
vãtãma: ind. imp. 3.pl. 13,19
sã (sã) vatãme: conj. prez. 3.sg. 20,9, 14, 22
au vãtãmat: ind. pf.c. 3.pl. 20,16, 21
vãtãmase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 20,24
VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmãrile: pl. ac. 5,11; 11,18
vãtãmãri: pl. ac. 11,21
VÂNÃ: s.f.
vine: pl. ac. 37,6, 8
VÂNÃTOR: s.m.
vânãtorii: pl. nom. 32,30
VÂNT: s.n.
vânt: sg. nom., în sint agmele vânt de volburã/vânt de vifor „vârtej”
1,4; 13,11
vânt: sg. nom./ac. 5,2; 17,10
vântul: sg. nom./ac. 5,10, 12; 12,14; 17,21; 19,12; 27,26; 42,18, 19
vânturi: pl. ac. 37,9; 42,19
vântului: sg. gen. 42,16, 17
(a se) VÂNTURA: v. I „a risipi”
voiu vântur a: ind. viit.I. 1.sg. 5, 10; 22,15; 29,12; 30,23, 26
sã vântur: conj. prez. 1.sg. 20,23
vânturai: ind. imp. 2.sg. 32,2
(s-)au vântur at: ind. pf.c. 3.pl. 36,19

(a se) VEDEA: v. II
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 1,1, 4, 27; 2,1, 9; 3,23; 8,2, 7, 10; 10,1,
9, 15, 20; 11,1; 16,6, 8; 23,13; 37,8; 41,8; 43,3; 44,4
vãzând: gerunziu rezum. cap.3; 18,14; 19,5; 22,28; 23,11,14;
rezum. cap.33
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8; 19, 11
veade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; 8,12; 9,9; 12,27
vãzuse: ind. m.mc.pf. 3.sg. 8,4
vezi: ind. prez. 2.sg. 8,6, 12, 17; 40,4
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 8,6, 13, 15; 12,6
vezi: imperativ 2.sg. 8,9; 40,4; 44,5
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 8,15; 16,50; 47,6
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 9,6; 13,23; 14,22, 23
vãzusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 10,22; 11,2 4; 43,3
a vedea: inf. prez. 12,2
vãd: ind. prez. 3.pl. 12,2; 13,3, 6, 9, 16; 28,18
sã vazã: con j. prez. 3.sg. 12,12; 28,17
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 12,13; 20,48; 33,3, 6
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 13,7, 8
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 16,37; 28,19; 39,15, 21
vãzut-au: ind. pf.c. 3.pl. 20,28
(sã) vedea: ind. im p. 3.pl. 21,29
vãzutu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 32,31
VEDENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIDENIE
vedeniile: pl. nom./ac., în sintagma vedeniile lui Dumnezeu
„vedenii dumnezeieºti” rezum. cap.1; 1,1; 40,2
vedenia: sg. nom./ac. 7,13; 8,3; rezum. cap.12
videnii: pl. ac. 7,26
videnia: sg. ac. 8,2
vedenia: sg. nom., în sint agma vedenia Domnului „v edenia
dumnezeiascã” rezum. cap.10
vedenie: sg. ac. 11,24
videniia: sg. nom./ac. 8,4; 11,24; 12,22
vedeniia: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 12,23
vedeniia: sg. nom./ac. 12,24, 27
vedenii: pl. ac., în sintagma vedenii de pace 13,16

VÂNZÃTOR, -TOARE: s.m./f.
vânzãtorii: s.m. pl. nom. 27,22, 23
VÂRF: s.n.
vâr furile: pl. ac. 6,13
vâr ful: sg. nom./ac. 17,4; 31,3, 8, 10; 43,12
VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 13,18
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv./s.
vâr toasã: ad j. f. sg. ac. 2,4; 3,7
(mai) vârtoasã: adj. f. sg. nom. 3,8
vâr toase: ad j. f./n. pl. nom./gen. 19, 11; 32,18
(mai) vârtos: adv. 15,5; 18,25, 29
(cei) vârtoºi: s.m. pl. ac. 32,2 1

VEDERE: s.f.; var. (Înv) VEDEARE „înfãþiºar e”; „faþã”; „privire”
veadearea: sg. nom. 1,5
vedearea: sg. nom./ac. 1,7, 13, 16, 22, 26, 27, 28; 2,1; 5,14; 8,2;
10,1, 2, 9, 10, 22; 12,4, 6; 20,27; 22,8, 16; 43,3
vedeare: sg. nom./ac. 1,18; 13,7; 41,21; 43,3
vederea: sg. ac. 8,2; 12,7
videarea: sg. ac. 12,3
vederii: sg. gen. 41,2 1

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutei: sg. gen. 19,12
vâr tutea: sg. nom./ac. 28,5; 30,15; 38,6
vãr tute: sg. ac. 30,21
VÂSLÃ: s.f.; var. (Înv.) VÂNSLÃ
vânsla: sg. ac. 27,29
VÂSLIT OR: s.m.; var. (În v.) VÂNSLÃTOR; VÂSLÃTOR
vâslãtorii: pl. nom. 27,8
vânslãtorii: pl. nom. 27,26
VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 26,20; 27,36;
28,19; 37,25, 26, 27; 43,7
VECHI, VE CHE: adj./s.
vechile: adj. antep. n. pl. ac. rezum. cap.2

vechiu: adj. n. sg. ac. 16,55
vechi: adj. f. pl. ac. 25,15; 26,20; 38,17
(ceale) vechi: s.n. pl. ac. (aici) „starea de la început” 16,55

(a) VENI: v. IV
veniia: ind. imp. 3.sg. 1,4
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 3,15
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,2; 11,16; 33,21, 22
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,2, 7, 12; 20,1
vine: ind. prez. 3.sg. 7,5, 6, 10; 17,12; 21,7; 33,33; 39,8
venind: gerunziu 7,25; 33,3
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 7,26; 14,4, 7; rezum. cap.21; 24,24, 26;
30,4, 9; 32,11; 33,4, 6, 33; 47,9
vinea: ind. imp. 3.pl. 9,2; 23,12, 40, 42
vin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14; 33,31; 47,15
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,1; 17,3; 21,25, 29; 23,17, 40; 2 7,21;
40,6; 43,3
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 20,3
sã vie: conj. prez. 3.sg. 21,19, 20; 22,3; 36,8
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veºtezitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,12
(vã) veþ veºtezi: ind. viit.I. 2.pl. 24,23
(ne) veºtezim: ind. prez. 1.pl. 33,10

ar veni: cond. prez. 3.sg. 21,27
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 23,2 4; 47,9
veni-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,16
viind: gerunziu 33,6
a veni: inf. prez. 33,22
veniþi: imperativ 2.pl. 33,30
vino: imper ativ 2.sg. 37,9
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 38,8, 9, 15
veni-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 38,11
vii: ind. pr ez. 2.sg. 38,13; 47,20

VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen., în sintagma duhul vieþii 1,20, 21; 10,17
viaþa: sg. nom. 7,13
vieþii: sg. gen. 7,13; 33,15
viaþã: sg. ac. 18,9, 17, 19
VIE: s.f. „viþã de vie”
viia: sg. nom./ac. rezum. cap.17; 17,6, 7
vie: sg. ac. 17,6, 8; 19,10
viei: sg. gen. rezum. cap.19
vii: pl. ac. 28,26

VENIRE: s.f.
venirii: sg. gen. 38,18
VENIT, -Ã: s.m./f.
(cei) veniþi: s.m. pl. ac. 14,7

VIE: s.n. „baracã militarã pe roþi sau tãvãlugi, ca o galerie mobilã,
car e, împinsã spre zidurile duºmanului, îi apãrã pe soldaþi” (cf. lat.
v¾nea „viþã de vie”, dar ºi „baracã militarã....”)
vii: pl. ac. (aici) 26,9

VERDE: adj. (des pre plante) „plin de sevã”; „înfrunzit”
vearde: n. sg. ac. 17,24; 20,47; 31,10
verzi: f. pl. ac. 34,14
VERGURÃ: s.f.
vergure: pl. ac. 44,22

VIERS: s.n.
vier s: sg. nom. rezum. cap.2; 2,9
vier s: sg. ac., în sintagma vier s musecesc 33,32

VERIGÃ: s.f.
verigile: pl. nom. 10,12

VIFOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR
vifor: sg. ac., în sint agma vânt de vifor 13,11
vihoarãlor : pl. gen. 13,13
vifor: sg. ac. 27,35; 38,9

VERIL: s.n. „smarald” (cf. Indice Iº)
verilul: sg. nom. 28,13
VERS: s.n.; var. VERª
verºu: sg. ac., în sint agma verºu de jale „cântec de jale” 27,32

VIITOR, -TOARE: adj.
viit oarea: adj. antep. f. sg. nom./ac. rezum. cap.12; rezum. cap.35;
rezum. cap.40

(a se) VESELI: v. IV
(sã) v eseleascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 7,12
veselea: ind. imp. 3.pl. 13,18
veselindu(-sã): gerunziu 35,14

VIN: s.n.
vin: sg. ac., în sint agma vin gras (cf. lat. vino pingui) 27,18
vin: sg. ac. 44,21

(a se) VESTI: v. IV
va v esti: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.33; 33,3
vei vesti: ind. viit.I. 2.sg. 3,17, 18, 19, 21; 33,7
ai vestit : ind. pf.c. 2.sg. 3,20, 21
(sã) v esteaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.6
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.15; rezum.
cap.26; rezum. cap.31
vesteºti: ind. prez. 2.sg. 23,36
sã vesteascã: con j. prez. 3.sg. 24,26
vestind: gerunziu 33,9
vesteaºte: imperativ 2.sg. 40,4

(a se) VINDECA: v. IV
aþi vindecat : ind. pf.c. 2.pl. 34,4
vindecã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.47
vor vindeca: ind. viit.I. 3.pl. 47,8
(sã) v or vindeca: ind. viit.I. 3.pl. 47,9, 11
VINOVAT, -Ã: adj.
vino vat: m. sg. nom. rezum. cap.3; rezum. cap.33

VESTIT, -Ã: adj.
vestite: f. pl. nom. 23,10; 31,16
vestiþi: m. pl. ac. 23,23
vestitã: f. sg. nom./ac. 34,29; 39,13
vestit : n. sg. ac. 39,11

VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã f inã de in”; (Prin ext.) „obiect de
vestimentaþie conf ecþionat din vison”
vison : sg. ac. 16,10, 13; 27,16

VEªMÂNT: s.n.; var. VÃJMÂNT
veºminte: pl. ac. rezum. cap.9; 16,7
vejmintele: pl. ac. 16, 16, 18; 26,16; 42,14; 44,19
veºmintele: pl. ac. 16,39; 23,26
vãjmânt: sg. ac. 18,7, 16
vejminte: pl. ac. 42,14; 4 4,17, 19
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (În v. ºi rar) VEA CINIC, -Ã
veacinicã: f. sg. nom./ac., în sintagmele legãturã veacinicã/jârtvã
veacinicã 16,60; 37,26; 46,14, 15
veacinic: n. sg. nom./ac. 26,20; 35,5
veacinice: f. pl. nom./ac. 35,9; 36,2
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
sã (sã) veºtezascã: con j. prez. 3.sg. 4,17

(a) VINDE: v. II
vinde: ind. prez. 3.sg. 7,12, 13
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 7,13
vor vinde: ind. viit.I. 3.pl. 48,14

VISTIERIE: s.f.
vis tieriile: pl. nom./ac. 27,27; 28,4; 40,17, 44; 42,5, 9, 10, 13; 46,19
vistieria: sg. ac. rezum. cap.40
vistierii: pl. nom./ac. 40,17; 41,10; rezum. cap.42; 42,7, 13; 45,5
vistierie: sg. ac. 40,38
vistieriia: sg. nom./ac. 40,45, 46; 42,1; 44,19
vistieriilor: pl. gen. 42,4, 8, 10, 12
vistieriii: sg. gen. 42,7
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. nom. rezum. cap.15
viþii: sg. gen. 15,2, 6
VIÞEL: s.m.
viþel: sg. nom./ac. 1,7; 43,19, 23; 45,18, 22, 24; 46,6, 7, 11
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viþelul: sg. ac. 43,21, 22, 25
viþei: pl. nom. 45,23
VIU, VIE: adj./s.
viu: adj. m./n. sg. nom. 3,18; 5,11; 13,22; 14, 16, 18, 20; 16,48;
17,16, 19; 18,3, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28; 20,3, 11, 13, 21, 31,
33; 33,11, 12, 13, 15, 16, 19, 27; 34,8; 35,6, 11; 47,9
vii: adj. m./n. pl. nom./ac. 13,19; 18,32; 20,25; 33,10; 37,6
(cei) vii: s.m. pl. ac. 7,13
(celor) vii: s.m. pl. gen. 26,20; 32,23, 24, 25, 26, 27, 32

ZÃBREA: s.f. (aici) „(un f el de) zid despãrþitior” (cf. lat.
peribolus, -¾ „galerie exterioarã”)
zãbreaoa: sg. nom. 42,7
zãbrealii: sg. gen. 42,10
ZÃDUF: s.n.; var. (În v. ºi reg.) ZÃDUH
zãduh: sg. ac. 17,10
ZÃLOG: s.n.
zãlogul: sg. ac. 18,7, 12, 16; 33,15
(a) ZBURA: v. I
zboarã: ind. prez. 3.sg./pl. 13,20; 39,4
a zbura: inf. prez. 13,20; 32,10

(a) VOI: v. IV
voiesc: ind. prez. 1.sg. 18,32; 33,11
VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în loc. adv. din toatã v oia „dupã bunul plac” 25,6
VOLBURÃ: s.f.
volburã: sg. ac., în sint agma vânt de v olburã „vârtej” 1,4

ZBURÃT OR, -TOARE: adj./s.
(ceale) zburãtoare: s.f. pl. nom./ac. 8,10; 17,23
zburãtoriul: s.m. sg. dat. (cu prep. a + tot) 39,17
zburãtoare: adj. f. pl. ac. 10,13
(a se) ZDR OBI: v. IV
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 4,16; 5,16; 14,13; 25,7; 30,18, 24;
34,27
(sã) vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 6,6; 30,8
am zdrobit: ind. pf.c. 1.sg. 6,9
au zdrobit: ind. pf.c. 3.sg. 27,26
(te-)ai zdrobit: ind. pf.c. 2.sg. 27,34
a zdrobi: inf. prez. 30,9
(sã) va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.32
(te) vei zdr obi: ind. viit.I. 2.sg. 32,28

VOPSEA: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) VÃPSEA
vãpseale: pl. ac. 23,14, 40
(a) VORBI: v. IV
vor bind: gerunziu 43,6
VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºilor: s.m. pl. gen. 11,9; 39,23
(a) VREA: v. II
vrea: ind. prez. 3.sg. 3,7
vreau: ind. prez. 3.pl. „vor” 3,7; rezum. cap.11
au vrut : ind. pf.c. 3.pl. 20,8
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 24,13
vreai: ind. prez. 2.sg. 37,18
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 46,8

ZDROBIRE: s.f.
zdrobirea: sg. nom./ac. 7,7, 10; 21,6; 32,9
ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobitã: f. sg. nom./ac. 3,7; 23,43

VREDNICIE: s.f.
vredniciii: sg. gen. 24,25

ZE CIUIRE: s.f.
zeciuirilor: pl. gen. 20,40

VREME: s.f.
vreame: sg. ac., în sintagmele de la o vr eame pânã la o vreame/
de la vreame pânã la vreame „din când în când”, „din vreme în
vreme” 4,10, 11
vreamea: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 7,7, 1 2; 16,8; 21,25, 29;
22,3, 4; 30,3; 35,5
vremi: pl. ac. 12,27
vreame: sg. ac. 16,57
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea sa „la momentul optim”
34,26
vremilor : pl. gen. 38,17

ZI: s./adv.
zi: s.f. sg. ac. 1,28; 4,10; 20,29; 29,1; 33,12; 40,1; 43,18; 47,35
zioa: s.f. sg. nom./ac. 2,3; 4,6; 7,7, 10, 12, 19; 16,4, 5, 56; 20,5,
6; 21,25, 29; 22,24; 23,38, 39; 24,1, 25, 26, 2 7; 26,18; 27,27;
28,13, 15; 29,21; 30,3, 9, 18; 31,15; 32,10; 34,12; 36,33; 38,10,
14, 18, 19; 39,8, 11, 13, 22; 43,22, 27; 44,27; rezum. cap.45;
45,21, 22, 25; 46,4, 6, 12
zile: s.f. pl. nom./ac. 3,15, 16; rezum. cap.4; 4,5, 6, 9; 12,27;
38,8; rezum. cap.43; 43,25, 26; 44,26; 45,21, 23, 25; r ezum.
cap.46; 46,1
zilelor: s.f. pl. gen. 4,4, 5, 9; 5,2
zilele: s.f. pl. nom./ac. 4,8; 12,22, 23, 25; 16,22, 43, 50; 22,4,
14; 23,19; rezum. cap.38; 38,16, 17; 43,27; 46,13
zioa: s.f. sg. nom./ac., în sintagma zioa Domnului 13,5; 30,3
zilii: s.f. sg. gen . 24,2
zilei: s.f. sg. dat. 30,2
zilele: s.f. pl. ac., în loc. adj. de toate zilele/ loc. adv. în t oate zilele
30,16; 45,23; rezum. cap.46
zile: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zile 43,25
zioa: sf. sg. ac., în loc. adv. în toatã zioa 45,23
zioa: adv. 12,3, 4, 7

VRERE: s.f.
vrerii: sg. gen. 18,23
VULPE: s.f.
vulpile: pl. ac. 13,4
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 6,10; 14,23
zãdar u: sg. ac., în loc. adv. în zãdaru 21,23
ZADARNIC, -Ã: adj.; var. ZÃDARNIC, -Ã
zãdarnic: n. sg. nom. 17,16
ZÃBAVNIC, -Ã: ad j.
zãbavnicã: f. sg. nom. rezum. cap.12

(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1; 3,1, 3, 4, 10, 22, 24; 4,13, 15, 16;
8,5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17; 9,4, 5, 7, 9; 10,2; 11,2, 5, 15; 12,9;
23,36; 24,19; 25,8; 26,2; 33,17; 36,2; 37,3, 4, 9, 11; 40,45; 41,4;
42,13; 43,7, 18; 44,2, 5; 45,25; 46,20, 24; 47,6, 8
zicând: gerunziu 2,3; 3,16, 18; 6,1; 7,1; 9,1, 11; 10,2, 6; 11,3, 14;
12,1, 8, 17, 21, 26; 13,1, 6, 10; rezum. cap.14; 14,2, 12; 15,1;
16,1, 4 4; 17,1, 11; 18,1, 2; 20,2, 5, 45; 21,1, 8, 18; 22,1, 17, 23,
28; 23,1, 36; 24,1, 15, 20; 25,1; 26,1; 2 7,1; 28,1, 11, 20; 29,1,
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17; 30,1, 20; 31,1; 32,1, 17; 33,1, 10, 21, 23; 34,1; 35,1, 1 2;
36,16; 37,15; 38,1
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 2,4; 3,11, 27; 6,3; 12,19; 13,2; 14,4; 16,3;
17,3; 19,2; 20,3, 5, 27, 47; 21,3, 7, 9, 28; 22,3; 24,2; 25,3; 27,3;
28,12, 22; 29,3; 32,2; 33,2, 25, 27; 34,2; 35,2; 36,1, 6, 22; 37,4,
9, 12, 21; 38,3, 11, 14; 39,1; 44,6
zice: ind. prez. 3.sg. 2,4; 3,11, 27; 5,5, 7, 8, 11; 6,3, 1 1; 7,2, 5;
rezum. cap.8; rezum. cap.11; 11,5, 7, 8, 16, 17, 21; 12,10, 19,
23, 25, 28; 13,3, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 20; 14,4, 6, 11, 14, 16, 18,
20, 21, 23; 15,6, 8; 16,3, 8, 14, 19, 23, 30, 36, 43, 44, 48, 58,
59, 63; 17,3, 9, 16, 19, 22; rezum. cap.18; 18,3, 9, 23, 30, 32;
rezum. cap.20; 20,3, 5, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 44, 4 7;
21,3, 7, 9, 13, 24, 26, 28; rezum. cap.22; 22,3, 1 2, 19, 28, 3 1;
23,22, 28, 32, 34, 35, 46; 24,3, 6, 9, 14, 21; 25,3, 6, 8, 12, 13,
14, 15, 16; 26,3, 5, 7, 14, 15, 19, 21; 27,3; 28,2, 6, 10, 12, 22,
25; 29,3, 8, 13, 19, 20; 30,2, 6, 10, 13, 22; 31,10, 15, 18; 32,3,
8, 11, 14, 16, 31, 32; 33,11, 25, 27; r ezum. cap.34; 34,2, 8, 10,
11, 15, 17, 20, 30, 31; 35,3, 6, 11, 14; rezum. cap.36; 36,2, 3,
4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 22, 23, 32, 33, 37; 37,5, 9, 12, 14, 19, 21;
38,3, 1 0, 14, 17, 18, 21; 39,1, 5, 8, 10, 13, 17, 20, 25, 29;
43,18, 19, 27; 44,6, 9, 12, 15, 27; 45,9, 15, 18; 46,1, 16; 47,13,
23; 48,29
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 4,6, 14; 11,13; 16,6; 20,7, 8, 13, 18, 29,
40, 49; 23,43; 24,3, 20, 27; 25,9; 34,6; 37,3
zi: imper ativ 2.sg. 6, 11; 12,10, 11, 23, 28; 13,11, 18; 14,6; 17,9,
12; 20,30; 21,28; 22,24; 28,2; 30,2; 31,2; 33,10, 11, 12; 36,3;
39,17
zic: ind. prez. 3.pl. 8,12; 12,22, 27; 18,29; 20,32, 49; 33,24, 30;
37,11
ziceam: ind. imp. 1.sg. 9,8
zicea: ind. im p. 3.pl. rezum. cap.11
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 12,23; 13,12
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 13,7; 18,19; 33,20
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 13,15; 14,17; 33,13, 14
zic: ind. prez. 1.sg. 16,6; 21,2 4; 33,8; 36,13
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 18,25; 25,3
vor zice: ind. pf.c. 3.pl. 21,7; 26,17; 36,35; 37,18; 38,13
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 27,3; 28,2; 29,9; 35,10
zâcând: gerunziu 28,9
zici: ind. prez. 2.sg. 29,3
(sã) zicea: ind. im p. impers. 36,20

ZID: s.n.
zid: sg. ac. 4,3; 13,5; 38,11; 43,8
zidurile: pl. nom./ac. 26,4, 9, 10, 12; 27, 11
ziduri: pl. ac. 33,30
zâdul: sg. nom. 38,20
zidu: sg. nom. 40,5
zidul: sg. ac. 42,19

ZICERE: s.f.
zicere: sg. ac. 18,2

ZUGRÃVITURÃ: s.f.
zugrãviturilor : pl. gen. 8,11

(a se) ZIDI: v. IV
vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 4,2
zidite sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11; 11,3
zidea: ind. imp. 3.sg. 13,10
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 16,24, 25, 31
sã zideascã: conj. pr ez. 3.pl. 21,22
(t e-)ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 21,30; 28,13
(t e) vei zidi: ind. viit.I. 2.sg. 26,14
au zidit : ind. pf.c. 3.pl. 27,4
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 28,26
am zidit : ind. pf.c. 1.sg. 36,36
a (sã) zidi: inf. prez. rezum. cap.42
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 43,18
ZIDIRE: s.f.
zidirii: sg. gen. 28,15; 40,5; r ezum. cap.41; 41,12, 15; 42,1, 5,
10, 13; 43,11
zidir ea: sg. nom./ac. 40,2, 16; 41,12, 13
ZIDITURÃ: s.f.
ziditura: sg. nom. 43,10
ZMÃRAGD: s.n.; vezi SMARALD
ZMINTEALÃ: s.f.; vezi SMINTEALÃ
(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE
(a) ZUGRÃVI: v. IV
zugrãviþi er a: pasiv ind. imp. 3.pl. 8,10
ZUGRÃVIT, -Ã: adj.
zugrãviþi: m. pl. ac. 23,14
zugrãvit e: f. pl. ac. 23,15
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Cap 1
Daniil, Ananie, Misail }i Azarie în robie s@ aleg, ca }tiind limba haldeilor s@ stea înaintea
împ@ratului. {i schimbându-li-s@ numele, dobândesc de la mai-marele famenilor ca numai
cu legumi s@ se hr@neasc@, ap@ bând. Carea f@când, fea]ele lor mai c@rnoase era decât
a celor ce s@ hr@nea cu bucate împ@r@te}ti. C@rora Dumnezeu în]elepciune le-au dat,
}i lui Daniil, f@r@ de aceaea, }i cuno}tin]a visurilor.

1.

75v

76r

n anul împ@r@]iii lui Ioachim, împ@ratului Iudii al treilea, au venit Navohodonosor,
împ@ratul Vavilonului, în Ierusalim }i o au conocit.
2.
{i au dat Domnul în mâna lui pre Ioachim, împ@ratul Iudii, }i o parte din
vasele casii lui Dumnezeu. {i le-au purtat în p@mântul Sinar în casa dumnezeului s@u }i
vasele le-au b@gat în casa vistieriii dumnezeului s@u.
3. {i au zis împ@ratu lui Asfenez, mai-marelui famenilor, s@ aduc@ dintre fiii lui Israil }i
din s@mân]a cr@iasc@ }i a tiranilor |
4. Copii, întru carii nu iaste vro mache, înfrums@]a]i la fa]@ }i înv@]a]i întru toat@ în]elepciunea,
grijnici cu }tiin]a }i deprin}i cu înv@]@tura }i carii s@ poat@ sta în polata împ@ratului, s@-i învea]e
scriptura }i limba haldeilor.
5. {i le-au rânduit împ@ratul hran@ pe fie}tecarea zi din bucatele sale }i din vinul din
carea bea el, ca, hr@nindu-s@ în trei ani, apoi s@ stea înaintea împ@ratului.
6. Fost-au, dar@, dintre dân}ii fiii Iudii, Daniil, Ananie, Misail }i Azarie.
7. {i le-au pus mai-marele famenilor nume, lui Daniil Valtasar, lui Ananie Sidrah, lui
Misail Misah }i lui Azarie Avdenago.
8. {i au pus Daniil în inima sa s@ nu s@ pâng@reasc@ din masa împ@ratului, nici din vinul
beuturii lui, }i au rugat pre mai-marele famenilor ca s@ nu s@ spurce.
9. {i au dat Dumnezeu lui Daniil har }i mil@ înaintea c@peteniii famenilor.
10. {i au zis c@peteniia famenilor c@tr@ Daniil: „Eu m@ tem de domnul mieu, împ@ratul,
care v-au rânduit bucate }i beutur@, carele, de va vedea fea]ele voastre mai vea}tede decât
a celoraalal]i tineri, vârsnicii vo}tri, ve]i osândi capul mieu împ@ratului”.
11. {i au zis Daniil c@tr@ Malasar, pre care-l rânduise c@petenia famenilor preste Daniil,
Ananie, Misail }i Azarie:
12. „Cearc@-ne, rogu-te, pre slugile tale zeace zile }i s@ ni s@ dea legumi a mânca }i ap@ a bea.
13. {i te uit@ la fea]ele noastre }i la fea]ele copiilor carii s@ hr@nesc cu bucat@ împ@r@teasc@
}i, precum ]i s@ va vedea, vei face cu slugile tale”.
14. Carele, auzind acest cuvânt, i-au ispitit zeace zile.
15. Iar@ dup@ zeace zile, s-au ar@tat fea]ele lor mai bune }i mai c@rnoase decât a tu||turor
copiilor carii s@ hr@nea cu bucat@ împ@r@teasc@.
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16. Iar@ Malasar lua bucatele }i vinul beuturii lor }i le da lor legumi.
17. Iar@ copiilor acelora le-au dat Dumnezeu cuno}tin]@ }i deprindere în toat@ cartea }i
în]elepciunea, iar@ lui Daniil, cuno}tin]a tuturor vedeniilor }i a visurilor.
18. Plinindu-s@, dar@, zilele dup@ care zisease împ@ratul s@ s@ duc@ înl@untru, i-au dus
c@petenia famenilor înaintea lui Navohodonosor.
19. {i, gr@indu-le lor împ@ratul, nu s-au aflat aseaminea dintre to]i ca Daniil, Ananie,
Misail }i Azarie }i au st@tut înaintea împ@ratului.
20. {i tot cuvântul în]elepciunii }i al în]eleagerii, care au întrebat de la dân}ii împ@ratul,
l-au aflat într-în}ii z@ciuit preste to]i gâcitorii }i vr@jitorii carii era întru toat@ împ@r@]iia lui.
21. *{i au fost Daniil pân@ la anul dintâi al împ@ratului Chirului.
Cap 2
Neputând în]elep]ii haldeilor descoperi visul lui Navohodonosor }i poruncindu-s@ a-i ucide, lui
Daniil, ce s@ ruga, Dumnezeu le-au descoperit taina. Carele împ@ratului dezvoalbe visul
despre un mare chip }i tâlcuirea lui despre patru p@r]i. Carea fiind Navohodonosor,
lui Daniil s@ închin@ }i jârtve }i t@mâie au poruncit a-i aduce, m@rturisind
pre Domnul Dumnezeu }i în@l]ind pre Daniil.

1.

n anul al doilea împ@r@]iii lui Navohodonosor au v@zut Navohodonosor vis }i
s-au cutremurat duhul lui }i somnul lui au fugit de la el.
2.
{i au poruncit împ@ratul ca s@ s@ cheme gâcitorii }i vr@jitorii }i fermec@torii }i
haldeii, ca s@ spuie împ@ratului visurile sale. Carii vinind, au st@tut înaintea împ@ratului. |
3. {i au zis c@tr@ dân}ii împ@ratul: „V@zut-am vis, }i, cu mintea turburându-m@, nu }tiu 76v
ce am v@zut”.
4. {i au r@spuns haldeii împ@ratului sirenea}te: „Împ@rate, în veac s@ tr@ie}ti! Spune visul
slugilor tale }i tâlcuirea lui o vom spune”.
5. {i, r@spunzând împ@ratul, au zis haldeilor: „Cuvântul s-au dep@rtat de la mine. De
nu-mi ve]i spune visul }i p@rerea lui, ve]i peri voiu }i casele voastre s@ vor face de ob}te.
6. Iar@ de ve]i vesti visul }i p@rerea lui, plat@ }i daruri }i cinste mult@ ve]i lua de la mine.
Visul, dar@, }i tâlcuirea lui îm vesti]i”.
7. R@spuns-au a doua oar@ }i au zis: „Împ@ratul spuie visul slugilor sale }i tâlcuirea lui
o vom spune”.
8. R@spuns-au împ@ratul }i au zis: „Adev@rat am cunoscut c@ r@scump@ra]i vreamea,
}tiind c@ s-au dep@rtat de la mine cuvântul.
9. De nu-m ve]i spune, dar@, visul, o judecat@ iaste de voiu, c@ }i tâlcuirea viclean@ }i
plin@ de în}el@ciune a]i alc@tuit, ca s@-m gr@i]i pân@ va treace vreamea. Deci visul îm
spune]i ca s@ }tiu c@ }i tâlcuirea lui adev@rat ve]i gr@i”.
10. {i r@spunzând haldeii înaintea împ@ratului, au zis: „Nu e om pre p@mânt care s@
poat@ plini cuvântul t@u, o împ@rate. Ci nici cineva dintre împ@ra]ii cei mari }i putearnici
întreab@ acest fealiu de cuvânt de la careva gâcitoriu }i vr@jitoriu }i haldeu”.
11. C@ci c@ cuvântul carele tu cau]i, o împ@rate, greu iaste. Nici s@ va g@si cineva care s@-l
poat@ spune înaintea împ@ratului, afar@ de dumnezei a c@rora petreacere nu e cu oamenii”.
12. Carea auzind împ@ratul, în iu]ime }i-ntru m@nie mare, au poruncit s@ piar@ to]i
în]elep]ii Vavilonului.
13. {i, ie}ind judecata, în]elep]ii s@ omorâia || }i s@ c@uta Daniil }i so]ii lui, s@ piar@.
77r
14. Atunci, Daniil au cercetat despre leage }i despre judecat@ de la Arioh, c@petenia
oastei împ@ratului, care ie}ise a omorî pre în]elep]ii Vavilonului.
15. {i au întrebat pre cel ce luase putearea de la împ@ratul pentru ce pricin@ a}a nemilostiv@
judecat@ au ie}it de la fa]a împ@ratului. {i spuind Arioh lui Daniil lucrul,
16. Daniil, întrând, au rugat pre împ@ratul s@ i s@ dea vreame a spune împ@ratului
dezlegarea.
17. {i au întrat în casa sa }i lui Ananie }i Misail }i Azarie, so]iilor sale, le-au spus lucrul,
18. Ca s@ caute mil@ de la fa]a Dumnezeului ceriului despre taina aceasta }i s@ nu piar@
Daniil }i so]ii lui cu ceialal]i în]elep]ii Vavilonului.
19. Atunci, lui Daniil, prin vedenie, noaptea s-au descoperit taina }i bine au cuvântat
Daniil pre Dumnezeul ceriului.
20. {i, gr@ind, au zis: „Fie numele Domnului binecuvântat din veac }i pân@ în veac, c@
în]elepciunea }i t@riia Lui sânt,
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21. {i el schimb@ vremile }i vremile vie]ii, }i mut@ împ@r@]iile }i le rânduia}te, d@ în]elepciune
în]elep]ilor }i cuno}tin]@ celor ce în]eleg înv@]@tura.
22. Acela descopere ceale adânce }i ascunse }i cunoa}te ceale ce sânt întru întunearec
}i lumina cu El iaste.
23. [ie, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, m@ m@rturisesc }i pre Tine te laud, c@ în]elepciune
}i t@rie mi-ai dat, }i acum mi-ai ar@tat de care Te-am rugat, c@ cuvântul împ@ratului mi
l-ai de}chis”.
24. Dup@ aceastea, Daniil, întrând la Arioh, pre care rânduise împ@ratul s@ piarz@ în]elep]ii
| Vavilonului, a}ea i-au gr@it: „Pre în]elep]ii Vavilonului nu-i pierde. Du-m@ pre mine
înaintea împ@ratului }i dezlegarea voiu vesti împ@ratului”.
25. Atunci Arioh, gr@bind, au dus pre Daniil la împ@ratul }i au zis lui: „Aflat-am om din
fiii mut@rii Iudii, care va vesti împ@ratului dezlegarea”.
26. {i au r@spuns împ@ratul }i au zis lui Daniil, a c@ruia nume era Valtasar: „Gânde}ti
adev@rat c@-m vei putea spune visul care am v@zut }i tâlcuirea lui?”
27. {i, r@spunzând Daniil înaintea împ@ratului, au zis: „Taina carea împ@ratul întreab@,
în]elep]ii, gâcitorii, vr@jitorii }i fermec@torii nu o au putut spune împ@ratului.
28. Ci iaste Dumnezeu în ceriu, Care dezv@lea}te tainele, Cel ce au spus ]ie, împ@rate
Navohodonosor, ceale ce vor s@ fie în vremile ceale mai de-apoi. Visul t@u }i vedeniile
capului t@u în culcu}ul t@u aceastea sânt:
29. Tu, împ@rate, ai început a gândi în a}ternutul t@u ce va fi dup@ aceastea }i Cel ce
dezv@lea}te tainele ]-au ar@tat ]ie ceale viitoare.
30. {i mie, nu întru în]elepciunea carea iaste întru mine mai mult decât întru to]i cei vii,
taina aceasta s-au descoperit, ci ca s@ se areate împ@ratului tâlcuirea }i gândurile min]ii
tale s@ le }tii.
31. Tu, împ@rate, vedeai }i, iat@, ca un chip mare. Chipul acel mare }i înalt sta înaintea
ta }i vedearea lui era groaznic@.
32. Capul acestui chip era de aur bun, iar@ pieptul }i bra]ele de argint, iar@ pântecele
}i coapsele de aram@.
33. Iar@ fluierele de fier a picioarelor, o parte era de fier, iar@ alta de lut. ||
34. Vedeai a}a pân@ ce s-au t@iat o piatr@ din munte f@r@ mâni. {i au lovit chipul în
picioarele lui ceale de fier }i de lut }i le-au sf@râmat.
35. Atunci s-au zdrobit aseamenea fierul, lutul, arama, argintul }i aurul, s-au f@cut ca
pleava ariii de vara, carea s-au r@pit de vânt; nici loc s-au aflat lor. Iar@ piatra carea lovise
chipul s-au f@cut munte mare }i au umplut tot p@mântul.
36. Acesta e visul, }i tâlcuirea lui vom spune înaintea ta, împ@rate:
37. Tu împ@ratul împ@ra]ilor e}ti; }i Dumnezeul ceriului împ@r@]iia }i t@riia }i st@pânirea
}i slava ]-au dat.
38. {i toate în care l@cuiesc fiii omene}ti }i fiar@le câmpului }i paserile ceriului le-au dat
în mâna ta }i supt st@pânirea ta toate le-au rânduit. Tu, dar@, e}ti capul cel de aur.
39. {i dup@ tine s@ va scula alt@ împ@r@]ie, mai mic@ decât tine, de argint }i a triia, alt@
împ@r@]ie, de aram@, carea va porunci tot p@mântului
40. {i a patra împ@r@]ie va fi ca fierul; precum fierul sf@râm@ }i le moaie toate, a}a va
sf@rma }i va zdrobi toate aceastea.
41. Iar@ c@ci c@ ai v@zut o parte a picioarelor }i a deagetelor de vasul olariului, }i o parte
de fier, împ@r@]iia va fi desp@r]it@, carea va r@s@ri din r@d@cina fierului, precum ai v@zut
fierul mestecat cu vasul de lut.
42. {i deagetele picioarelor de o parte de fier }i de o parte de lut, de o parte împ@r@]iia
va fi întreag@ }i de alt@ parte, zdrobit@.
43. Iar@ c@ ai v@zut fierul mestecat cu vasul de lut, s@ vor mesteca, adec@ cu s@mân]a
omeneasc@, ci nu s@ vor lipi împreun@, precum fierul nu s@ poate mesteca cu vasul
de lut. |
44. Iar@ în zilele acelor împ@r@]ii, va de}tepta Dumnezeul ceriului împ@r@]ie carea în veac
nu s@ va râsipi, }i împ@r@]iia ei altui norod nu s@ va da. {i va sf@râma }i va mistui toate
împ@r@]iile aceastea, }i aceaea va sta în veac.
45. Precum ai v@zut c@ din munte s-au t@iat piatra f@r@ mâni }i au sf@râmat vasul de lut
}i fierul }i arama }i argintul }i aurul, Dumnezeul cel mare au ar@tat împ@ratului ceale ce
vor fi dup@ aceaea. {i adev@rat e visul }i crednicioas@ tâlcuirea lui”.
46. Atunci împ@ratul Navohodonosor au c@zut pre fa]a sa }i s-au închinat lui Daniil }i
jirtve }i t@mâie au poruncit s@-i jârtvuiasc@.
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47. {i gr@ind împ@ratul, au zis lui Daniil: „Adev@rat Dumnezeul vostru Dumnezeul
dumnezeilor iaste }i Domnul împ@ra]ilor }i Cel ce descopere tainele, c@ tu ai putut de}chide
aceast@ tain@”.
48. Atunci împ@ratul au râdicat pre Daniil întru în@l]ime }i daruri multe }i mari i-au d@ruit
}i l-au rânduit c@petenie preste toate ]inuturile Vavilonului }i mai mare legiuitorilor, preste
to]i împ@ra]ii Vavilonului.
49. Iar@ Daniil au poftit de la împ@ratul }i au rânduit preste lucrurile ]inutului Vavilonului
pre Sidrah, Misah }i Avdenago, iar@ însu}i Daniil era în u}ile împ@ratului.
Cap 3
Ananie, Misail }i Azarie nevrând a s@ închina chipului ce râdicase împ@ratul Navohodonosor, lega]i s@
trimit în cuptoriul ce ardea cu foc, în carele nev@t@ma]i r@mâind, s@ m@rturisesc Domnului c@ pentru
p@catele neamului s@u p@||timesc n@cazuri. {i, cerând mila Lui, îndeamn@ pre toat@ zidirea a
binecuvânta pre Domnul. Carea socotind Navohodonosor, au ame]it }i, ie}ind ei din cuptoriu,
binecuvânteaz@ pre Dumnezeul lor, poruncind s@ se ucig@ oricine L-ar bl@st@ma.

1.

79r

avohodonosor, împ@ratul Vavilonului, au f@cut un chip de aur lung de co]i
}as@zeaci, lat de co]i }as@, }i l-au a}ezat în câmpul Deirii, în ]inutul Vavilonului.
2.
Deci, Navohodonosor împ@ratul au tremis s@ adune v@tavii, boiarii, }i judec@torii,
voivozii, }i tiranii, }i ispravnicii }i pre toate c@peteniile ]ânuturilor, ca s@ s@ adune la înoirea
chipului care râdicase Navohodonosor împ@rat.
3. Atunci s-au adunat v@tavi, boiari, }i judec@torii, voivozi, }i tirani, }i cei mari carii era
rândui]i ispravnici }i toate c@peteniile ]inuturilor, ca s@ s@ împreune la înoirea chipului care
râdicase Navohodonosor împ@ratul; }i sta înaintea chipului ce pusease Navohodonosor
împ@ratul.
4. {i pristavul strâga cu t@rie: „Voao s@ zice, noroadelor, neamurilor }i limbilor:
5. În ceasul în care ve]i auzi sunetul trâmbi]ii }i al surlei }i al al@utei }i al canonului }i al
organului }i al viersurilor }i al tot fealiul de music@, c@zând v@ închina]i chipului celui de
aur care l-au rânduit Navohodonosor împ@ratul.
6. Iar@ cel ce nu va c@dea s@ se închine într-acel ceas s@ va trimite în cuptoriul ce arde
cu foc”.
7. Dup@ aceastea, dar@, îndat@ cât au auzit toate noroadele sunetul trâmbi]ii, al surlei
}i al al@utei, al canonului }i al organului | }i al viersurilor }i al tot feliul de music@, c@zând 79v
toate noroadele, neamurile }i limbile, s-au închinat chipului celui de aur, care-l f@cuse
Navohodonosor împ@ratul.
8. {i îndat@, într-acea vreame apropiindu-s@ ne}te oameni haldei, au pârât pre jidovi.
9. {i au zis: „Navohodonosor, împ@rate, în veac s@ tr@ie}ti!
10. Tu, împ@rate, ai pus porunc@ ca tot omul care va auzi sunetul trâmbi]ii, al surlei, }i
al al@utei, al canonului, }i al organului, }i al viersurilor, }i a tot fealiul de music@ s@ caz@
}i s@ s@ închine chipului celui de aur.
11. Iar@ carele nu va c@dea s@ se închine s@ s@ trimi]@ în cuptoriul ce arde cu foc.
12. Deci sânt ne}te b@rba]i jidovi pre carii i-ai rânduit preste lucrurile ]ânutului Vavilonului,
Sidrah, Misah }i Avdenago. B@rba]ii ace}tia au urgisit, împ@rate, porunca ta. Pre dumnezeii
t@i nu-i cinstesc }i chipului celui de aur, care ai râdicat, nu s@ închin@”.
13. Atunci Navohodonosor, cu iu]ime }i cu mânie, au poruncit s@ se aduc@ Sidrah, Misah
}i Avdenago; carii de sârg s-au adus înaintea împ@ratului.
14. {i gr@ind Navohodonosor împ@ratul, au zis lor: „Adev@rat, Sidrah, Misah }i Avdenago,
pre dumnezeii miei nu cinsti]i }i chipului de aur care am râdicat nu v@ închina]i?
15. Acum, dar@, de sânte]i gata, ori în ce ceas ve]i auzi sunetul trâmbi]ii, al surlei, }i al
al@utei, al canonului, }i al organului, }i al viersurilor, }i al tot fealiul de music@ c@de]i }i v@
închina]i chipului care am f@cut. Iar@ de nu v@ ve]i închina, într-acela}i ceas v@ ve]i trimite
în cuptoriul ce arde cu || foc. {i cine e Dumnezeu care s@ v@ scoa]@ din mânile meale?” 80r
16. R@spunzind Sidrah, Misah }i Avdenago, au zis împ@ratului Navohodonosor: „Nu-i
lips@ s@ r@spundem despre aceasta ]ie,
17. C@ iat@, Dumnezeul nostru, pre Carele cinstim, ne poate scoate din cuptoriul ce arde
cu foc, }i din mânile tale, o împ@rate, a ne slobozi.
18. Iar@ de nu va vrea, s@ }tii, împ@rate, c@ dumnezeii t@i nu-i cinstim }i chipului de aur,
care ai râdicat, nu ne închin@m”.
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19. Atunci Navohodonosor s-au umplut de iu]ime }i vedearea fea]ii lui s-au schimbat
preste Sidrah, Misah }i Avdenago }i au poruncit s@ se aprinz@ cuptoriul de }apte ori mai
mult decât s@ obicinuise a s@ aprinde.
20. {i unor oameni mari din oastea sa le-au poruncit ca, cu picioarele legate, pre Sidrah,
Misah }i Avdenago s@-i arunce în cuptoriul ce ardea cu foc.
21. {i îndat@, b@rba]ii aceia lega]i, cu n@dragii s@i }i cu tiverele }i cu înc@l]@mintele }i
cu vejmintele s-au aruncat în mijlocul cuptoriului ce ardea cu foc,
22. C@ci c@ porunca împ@ratului st@jiia. Iar@ cuptoriul era aprins foarte }i pre b@rba]ii
aceia, carii îi aruncase pre Sidrah, Misah }i Avdenago, i-au omorât para focului.
23. Iar@ ace}ti trei b@rba]i, adec@ Sidrah, Misah }i Avdenago au c@zut în mijlocul cuptoriului
ce ardea cu foc, lega]i.
Aceaste ce urmeaz@ nu s@ afl@ în c@r]ile ovreie}ti.

80v

24. {i, umblând prin mijlocul v@p@ii, l@udând pre Dumnezeu }i binecuvântând pre Domnul,
25. {i, stând, Azarie s-au rugat a}ea }i, de}chizând gura sa în mijlocul focului, au zis:
26. „Bine e}ti cuvântat, Doamne, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, }i l@udat }i prosl@vit e |
numele T@u în veaci.
27. C@ drept e}ti întru toate care ai f@cut noao }i toate lucrurile Tale, adev@rate }i c@ile
Tale, dreapte }i toate judec@]ile Tale, adev@rate.
28. C@ judec@]i direapte ai f@cut, dup@ toate care ai adus asupra noastr@ }i a sfintii cet@]i
a p@rin]ilor no}tri, Ierusalimul. C@ întru adev@r }i judecat@ ai adus toate aceastea pentru
p@catele noastre.
29. C@ am p@c@tuit }i nedrept am lucrat dep@rtându-ne de la Tine }i am gre}it întru
toate.
30. {i poruncile Tale nu le-am auzit, nici le-am ]ânut, nici am f@cut precum poruncis@
}i noao, ca bine s@ ne fie.
31. Toate, dar@, care ai adus asupra noastr@ }i toate care ai f@cut noao în dreapt@
judecat@ le-ai f@cut.
32. {i ne-ai dat în mânile nepriiatinilor no}tri, celor nedrep]i }i r@i }i nelegiuitori, }i
împ@ratului celui nedrept }i mai r@u preste tot p@mântul.
33. {i acum nu putem a de}chide gura. Ru}ine }i ocar@ ne-am f@cut slugilor Tale }i celor
ce Te cinstesc.
34. S@ nu ne dai, rug@mu-ne, în veac pentru numele T@u }i s@ nu râsipe}ti testamântul T@u.
35. Nici s@ iai mila Ta de la noi, pentru Avraam, iubitul T@u, }i Isaac, sluga Ta, }i Israil,
sfântul T@u,
36. C@rora le-ai gr@it, f@g@duind c@ vei înmul]i s@mân]a lor ca stealele ceriului }i ca
n@sipul care iaste în ]@rmurile m@rii.
37. Pentru c@, Doamne, ne-am împu]inat mai mult decât toate neamurile }i sântem
smeri]i întru tot p@mântul ast@zi pentru p@catele noastre.
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38. {i nu iaste în vreamea aceasta c@petenie }i pov@]uitoriu, proroc, nici ardere de tot,
81r
nici jârtv@, nici aducere-înainte, nici t@mâie, nici || loc de pârg@ înaintea Ta,
39. Ca s@ putem afla mila Ta, ci în suflet zdrobit }i în duh smerit s@ fim priimi]i.
40. Ca într-o ardere de berbeci }i de tauri }i ca în mii de miei gra}i, a}a s@ fie jârtva
noastr@ înaintea Ta ast@zi, ca s@-[i plac@, c@ nu e ru}ine celor ce s@ m@rturisesc întru Tine.
41. {i acum urm@m dup@ Tine }i ne teamem de Tine }i c@ut@m fa]a Ta.
42. S@ nu ne ru}inezi, ci f@ cu noi dup@ blândea]ele Tale }i dup@ mul]imea milii Tale.
43. {i ne scoate cu minunile Tale }i d@ slav@ numelui T@u, Doamne.
44. {i s@ se ru}ineaze to]i cei ce arat@ slujilor Tale ceale reale, ru}ineaze-se în toat@
putearea Ta, }i vârtutea lor s@ se zdrobeasc@.
45. {i s@ }tie c@ Tu e}ti Domnul Dumnezeu, sângur }i sl@vit preste toat@ lumea”.
46. {i nu înceta cei ce-i aruncase, slujitorii împ@ratului, a aprinde cuptoriul cu c@tran }i
cu câl]i }i cu r@}in@ }i cu vi]e.
47. {i s@ v@rsa para peste cuptoriu, co]i patruzeci }i noao.
48. {i au rupt }i au aprins pre carii au aflat lâng@ cuptoriu dintre haldei.
49. Iar@ îngerul Domnului s-au pogorât cu Azarie }i cu so]ii lui în cuptoriu }i au scuturat
para focului din cuptoriu.
50. {i au f@cut mijlocul cuptoriului ca vântul ce sufl@ afar@ }i nu i-au atins nicidecum
focul, nici i-au întristat, nici ceva greotate le-au adus.
51. Atunci ace}ti trei ca dintr-o gur@ l@uda }i sl@vea }i binecuvânta pre Domnul în
cuptoriu, zicând:
52. „Bine e}ti cuvântat, Doamne, Dumnezeul p@rin|]ilor no}tri, }i l@udat }i sl@vit }i pururea 81v
în@l]at în veac }i bine e cuvântat numele slavii Tale cel sfânt }i l@udat }i preaîn@l@]at întru
to]i veacii.
53. Bine e}ti cuvântat în bisearica slavii Tale cea sfânt@, }i preal@udat }i preasl@vit în veaci!
54. Bine e}ti cuvântat pre scaunul împ@r@]iii Tale }i preal@udat }i preaîn@l]at în veaci!
55. Bine e}ti cuvântat cel ce prive}ti adâncurile }i }ezi preste hieruvimi }i l@udat }i preaîn@l]at
în veaci.
56. Bine e}ti cuvântat întru t@riia ceriului }i preal@udat }i preasl@vit în veaci.
57. Binecuvânta]i, toate lucrurile Domnului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci.
58. Binecuvânta]i, îngerii Domnului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci.
59. *Binecuvânta]i, ceriuri, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L în@l]a]i în veaci!
60. Binecuvânta]i, toate apele care sânt preste ceriuri, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L
preaîn@l]a]i în veaci!
61. Binecuvânta]i, toate puterile Domnului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
62. Binecuvânta]i, soarele }i luna, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
63. Binecuvânta]i, stealele ceriului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
64. Binecuvânta]i, toat@ ploaia }i roao, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
65. Binecuvânta]i, toate duhurile lui Dumnezeu, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i
în veaci!
66. Binecuvânta]i, focul }i z@duhul, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
67. Binecuvânta]i, frigul }i c@ldura, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci! ||
68. Binecuvânta]i, roaole }i bruma, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci! 82r
69. Binecuvânta]i, gerul }i frigul, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
70. Binecuvânta]i, ghe]ile }i z@p@zile, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
71. Binecuvânta]i, nop]i }i zile, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
72. Binecuvânta]i, lumina }i întunearecul, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
73. Binecuvânta]i, fulgere }i nori, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
74. Binecuvânteaze p@mântul pre Domnul! S@-L laude }i s@-L preaînal]e în veaci!
75. Binecuvânta]i, mun]i }i m@guri, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
76. Binecuvânta]i,, toate ceale ce r@s@ri]i pre p@mânt, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i
în veaci!
77. Binecuvânta]i, izvoar@le, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
78. Binecuvânta]i, m@ri }i râuri, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
79. Binecuvânta]i, chitii }i toate ceale ce s@ cl@tesc în ape, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L
preaîn@l]a]i în veaci!
80. Binecuvânta]i, toate paserile ceriului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
81. Binecuvânta]i, toate hiar@le }i dobitoacele, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
82. Binecuvânta]i, fiii oamenilor, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci! |
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83. Binecuvânteaze Israil pre Domnul! Laude-L }i-L preaînal]e în veaci!
84. Binecuvânta]i, preo]ii Domnului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
85. Binecuvânta]i, slugile Domnului, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în veaci!
86. Binecuvânta]i, duhuri }i sufletele drep]ilor, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i
în veaci!
87. Binecuvânta]i, cei sfin]i }i smeri]i cu inima, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i
în veaci!
88. Binecuvânta]i, Ananie, Azarie, Misail, pre Domnul! L@uda]i-L }i-L preaîn@l]a]i în
veaci, c@ ne-au scos din iad }i ne-au mântuit din mâna mor]ii }i ne-au izb@vit din mijlocul
v@p@ii ce arde }i din mijlocul focului ne-au scos!
89. M@rturisi]i-v@ Domnului c@ e bun, c@ în veac e mila Lui.
90. Binecuvânta]i, to]i cei tem@tori de Dumnezeu, pre Domnul, Dumnezeul dumnezeilor!
L@uda]i-L }i v@ m@rturisi]i Lui, c@ în to]i veacii e mila Lui!
Pân@ aici în cel ovreiesc nu iaste, }i ceale ce am pus din tiparnica lui Theodotion s-au pref@cut.
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91. Atunci Navohodonosor împ@ratul au ame]it }i s-au sculat de prip@ }i au zis celor mari
ai s@i: „Au nu trei b@rba]i am trimis în mijlocul focului fereca]i?” Carii r@spunzind împ@ratului,
au zis: „Adev@rat, împ@rate!”
92. R@spuns-au }i au zis: „Iat@, eu v@zu patru b@rba]i slobozi }i îmblând în mijlocul focului
}i nici o strâcare iaste într-în}ii, }i fa]a a patrului, aseaminea fiiului lui Dumnezeu”.
93. Atunci s-au apropiiat Navohodonosor la u}ea cuptoriului ce ardea cu foc }i au zis:
„Sidrah, Misah }i Avdenago, slugile Dumnezeului celui || înalt, ie}i]i }i veni]i”. {i îndat@
au ie}it Sidrah, Misah }i Avdenago din mijlocul focului.
94. {i adunându-s@ v@tavii }i boiarii }i judec@torii }i putearnicii împ@ratului, s@ uita la
b@rba]ii aceia, c@ nici o puteare au avut focul în trupurile lor }i un p@r din capul lor nu
era ars }i hainele lor nu s@ schimbase }i mirosul focului nu trecuse printr-în}ii.
95. {i începând Navohodonosor, au zis: „Bine e cuvântat Dumnezeul lor, a lui Sidrah,
Misah }i Avdenago, Care au trimis îngerul S@u }i au scos slugile Sale, cei ce au crezut
într-Însul. {i cuvântul împ@ratului l-au schimbat }i au dat trupurile sale, ca s@ nu slujasc@
}i s@ nu s@ închine a tot dumnezeul, afar@ de Dumnezeul s@u.
96. De la mine, dar@, s-au pus aceast@ porunc@: la tot norodul, neamul }i limba, oricare
va gr@i bl@st@m împrotiva Dumnezeului lui Sidrah, Misah }i Avdenago s@ piar@ }i casa lui
s@ se jefuiasc@, c@ nu iaste alt Dumnezeu care s@ poat@ a}a mântui”.
97. Atunci împ@ratul au rânduit pre Sidrah, Misah }i Avdenago în ]ânutul Vavilonului.
98. Navohodonosor împ@ratul: „Tuturor noroadelor, neamurilor }i limbilor carii l@cuiesc
pre tot p@mântul, pace voao s@ se înmul]asc@!
99. Seamne }i minuni au f@cut la mine Dumnezeul cel înalt. Pl@cutu-mi-au, dar@, a
propovedui
100. Seamnele Lui, c@ mari sânt, }i minunile Lui, c@ tari sânt, }i împ@r@]iia Lui, împ@r@]ie
veacinic@ }i putearea Lui, *în neam }i în neam.
*Gios. 4, 31
}i 7, 14.

Cap 4
83v

Visul lui Navohodonosor de copaciul cel înalt t@iat, sângur Daniil îl tâlcuia}te c@ el, din |
împ@r@]ie izgonindu-s@, în }apte ani cu fiar@le va petreace. Îndeamn@-l, dirept aceaea, ca cu
milosteniile s@-}i r@scumpere p@catele. Ci m@car c@ s@ plinea}te visul pentru mândriia lui,
pân@ când au cunoscut pre Dumnezeul ceriului, }i atunci întru împ@r@]iia sa s@ întoarce.

1. „
2 .

u Navohodonosor a}ezat eram în casa mea }i înflurind în polata mea.
Vis am v@zut, carele m-au înfrico}at, }i gândurile meale în a}ternutul mieu }i
vedeniile capului mieu m-au turburat.
3. {i prin mine s-au dat porunc@ s@ se aduc@ înaintea mea to]i în]elep]ii Vavilonului }i
s@-mi spuie dezlegarea visului.
4. Atunci întra g@citorii, vr@jitorii, haldeii }i fermec@torii, }i visul l-am povestit înnaintea
lor. {i dezlegarea lui nu mi-au spus.
5. Pân@ când so]ul au întrat înaintea mea, Daniil, c@ruia numele Valtasar, dup@ numele
dumnezeului mieu, carele avea Duhul Dumnezeilor celor sfin]i în sâne}i, }i visul înaintea
lui l-am gr@it.
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6. «Valtasar, c@petenia gâcitorilor, pentru c@ eu }tiu cum c@ Duhul Dumnezeilor celor sfin]i
ai întru tine }i toat@ taina nu iaste cu neputin]@ ]ie, vedeniile visurilor meale care am v@zut
}i dezlegarea lor vestea}te!
7. Vedenia capului mieu în culcu}ul mieu vedeam }i, iat@, un copaciu în mijlocul p@mântului,
}i în@l]imea lui foarte.
8. Mare copaciu }i tare }i în@l]imea lui atingea ceriul. Vedearea lui era pân@ la marginile
a tot p@mântul.
9. Frunzele lui frumoas@ foarte }i rodul lui foarte }i hrana tuturor într-însul. Supt || dânsul 84r
l@cuia jivinii }i fiar@, }i în ramurile lui petreacea paserile ceriului, }i dintr-însa s@ hr@nea tot trupul.
10. Vedeam întru vedeniia capului mieu preste a}ternutul mieu, }i straje }i Cel Sfânt din
ceriu s-au pogorât.
11. Strâgat-au cu t@rie }i a}a au zis: ‘T@ia]i copaciul }i d@r@ma]i ramurile lui, scutura]i
frunzele lui }i râsipi]i rodurile lui! Fug@ fiar@le ce sânt supt el }i paserile din ramurile lui!
12. Îns@ odrasla r@d@cinilor lui în p@mânt l@sa]i }i s@ se leage cu leg@tur@ de fier }i de
aram@, în buruianele ce sânt afar@, }i cu roua ceriului s@ se ude, }i cu fiar@le partea lui în
buruianele p@mântului.
13. Inima lui de la cea de om s@ se schimbe }i inim@ de fiar@ s@ i s@ dea }i }eapte vremi
s@ se schimbe preste el.
14. În judecata str@jarilor s-au judecat }i cuvântul sfin]ilor }i cearerea, pân@ când vor
cunoa}te cei vii c@ st@pânea}te Cel Înalt întru împ@r@]iia oamenilor }i oricui va vrea o va
da, }i pre cel mai smearin dintre oameni va rândui preste ea’.
15. Acest vis am v@zut eu, Navohodonosor împ@ratul. Tu, dar@, tâlcuirea spune-mi
degrab@, c@ to]i în]elep]ii împ@r@]iii meale nu-mi pot spune dezlegarea, iar@ tu po]i, c@
Duhul Dumnezeilor celor sfin]i iaste în tine»”.
16. Atunci Daniil, c@ruia numele Valtasar, au început între sine t@cut a gândi ca într-un
ceas }i gândurile lui îl turbura pre el. {i r@spunzând împ@ratul, au zis: „Valtasar, visul }i
tâlcuirea lui s@ nu te turbure”. R@spun|s-au Valtasar }i au zis: „Domnul mieu, somnul celor 84v
ce te ur@sc }i tâlcuirea lui vr@jma}ilor t@i s@ fie.
17. Copaciul care ai v@zut, înalt }i gros, a c@ruia în@l]ime agiungea la ceriu }i vedearea
lui, preste tot p@mântul,
18. {i ramii lui frumo}i foarte, }i rodul lui foarte, }i hrana tuturor într-însul, supt dânsul
l@cuind fiar@le câmpului }i în ramurile lui z@bovind paserile ceriului,
19. Tu e}ti, împ@rate, care te-ai m@rit }i te-ai puternicit, }i m@rirea ta au crescut }i au
sosit pân@ la ceriu }i putearea ta la marginile a tot p@mântul.
20. Iar@ c@ au v@zut împ@ratul straja }i pre Cel Sfânt pogorându-s@ din ceriu }i zicând:
«T@ia]i copaciul }i-l râsipi]i, îns@ odrasla r@d@cinilor lui în p@mânt l@sa]i, }i s@ se leage cu
fier }i cu aram@ în ierburi afar@, }i cu roaoa ceriului s@ se stropeasc@, }i cu fiar@le s@ fie
hrana lui, pân@ când }apte vremi s@ vor schimba preste el»,
21. Aceasta e tâlcuirea judec@]ii Celui Preaînalt, carea au venit preste domnul mieu împ@ratul:
22. Te vor lep@da dintre oameni }i cu fierile }i cu dobitoacele va fi l@ca}ul t@u, *}i fân
ca boul vei mânca, }i cu roaoa ceriului te vei stropi, }i }eapte vremi s@ vor schimba preste
tine, pân@ când vei cunoa}te c@ st@pânea}te Cel Preaînalt preste împ@r@]iia oamenilor }i
oricui vrea o d@.
23. Iar@ c@ au poruncit s@ s@ lase odrazla || r@d@cinilor lui, adec@ a copaciului, împ@r@]iia 85r
ta ]ie va r@mânea, dup@ ce vei cunoa}te a fi putearea cereasc@.
24. Pentru aceaea, împ@rate, sfatul mieu plac@ ]ie *}i p@catele tale cu milostenii le
r@scump@r@ }i nedrept@]ile tale cu mila s@racilor, ca doar@ va ierta gre}alele tale”.
25. Toate aceastea au venit preste Navohodonosor împ@ratul.
26. Dup@ sfâr}itul a doaospr@zeace luni, în curtea Vavilonului s@ primbla.
27. {i au r@spuns împ@ratul }i au zis: „Au nu acesta e Vavilonul cel mare, care eu l-am
zidit spre casa împ@r@]iii, în vârtutea puterii meale }i întru slava podoabii meale?”
28. {i înc@ cuvântul fiind în gura împ@ratului, glas din ceriu au fost: „[ie s@ zice,
Navohodonosor împ@rate: împ@r@]iia ta va treace de la tine.
29. {i dintre oameni te vor lep@da }i cu fierile }i cu dobitoacele va fi l@ca}ul t@u, fân ca
boul vei mânca, }i }eapte vremi s@ vor schimba preste tine pân@ când vei }ti c@ st@pânea}te
Cel Preaînalt întru împ@r@]iia oamenilor }i oricui va vrea o d@”.
30. Într-acela}i ceas s-au plinit cuvântul preste Navohodonosor }i dintre oameni s-au
lep@dat, }i fân ca boul au mâncat, }i cu roaoa ceriului trupul lui s-au întinat, pân@ când
perii lui ca as@m@narea pajurilor au crescut }i unghile lui, ca a paserilor.
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31. „Deci, dup@ sfâr}itul zilelor, eu, Navohodonosor, ochii miei la ceriu i-am râdicat }i
sim]irea mea mi s-au întors. {i bine am cuvântat pre Cel Înalt }i pre Cel Viu în veac L-am
l@udat }i L-am sl@vit, *C@ putearea lui e puteare veacinic@ }i împ@r@]iia Lui în neam }i în *Sus 3, 100.
neam.
Jos 7, 24.
32. {i to]i l@cuitorii p@mântului la El spre | nimica s-au socotit, c@ dup@ vrearea Sa face
}i întru puterile ceriului, }i în l@cuitorii p@mântului. {i nu iaste cine s@ steaie împrotiva
mâniii Lui }i s@-I zic@: «C@ci ai f@cut?»
33. Într-aceaea vreame sâm]irea mea s-au întors la mine }i la cinstea împ@r@]iii meale
}i la podoab@ am ajuns }i chipul mieu s-au întors la mine. {i cei mari ai miei }i boiarii
miei m-au c@utat }i întru împ@r@]iia mea m-am întors; }i m@rime mai mare mi s-au adaos.
34. Acum, dar@, eu, Navohodonosor, laud }i m@resc }i sl@vesc pre Împ@ratul ceriului,
c@ toate lucrurile Lui sânt dreapte, }i c@ile Lui, judec@]i; }i pre cei ce umbl@ întru mândrie
îi poate smeri”.
Cap 5
Dup@ ce Valtasar în osp@] bea cu ai s@i din vasele bisearicii Domnului, l@udând idolii s@i, au
v@zut deagete în p@reate scriind. Care scrisoare sângur Daniil o au putut ceti }i t@lcui, pentru
c@ urmând adec@ lui Navohodonosor, î}i râdicase inima împrotiva lui Dumnezeu, l@udând
idolii, aseaminea i s@ va lua împ@r@]iia. Deci cinstindu-s@ Daniil }i împ@ratul într-aceaea}i
noapte omorât fiind, au urmat Darie Medianul.

1.

86r

86v

altasar împ@ratul au f@cut usp@]u mare celor mari ai s@i o mie }i fie}tecarele
dup@ a sa vârst@ bea.
2.
Poruncit-au, dar@, ame]it de vin, s@ se aduc@ vasele ceale de aur }i de argint,
care le adusease Navohodonosor, tat@l lui, din bisearica carea au fost în Ierusalim, ca s@
bea cu eale împ@ratul }i cei mari ai lui }i muierile lui }i ]iitoarele.
3. Atunci s-au adus vasele ceale de aur }i de argint, care le adusease din bisearica ce fusease
în Ierusalim }i au beut cu eale împ@ratul }i cei || mari ai lui }i muierile }i ]iitoarele lui.
4. Bea vinul }i l@uda pre dumnezeii s@i cei de aur }i de argint, de aram@, de fier }i de
lemn }i de piatr@.
5. Într-acela} ceas s-au ar@tat deagete ca o mân@ de om scriind pe p@reate în preajma
sfeacinicului, în fa]a p@reatelui pol@]ii împ@r@te}ti. {i împ@ratul vedea deagetele mânii ce scriia.
6. Atunci fa]a împ@ratului s-au schimbat }i gândurile lui îl turbura }i închieturile
r@runchilor lui s@ sl@b@nogea }i jenunchele lui împreun@ s@ lovea.
7. Strâgat-au drept aceaea împ@ratul foarte, s@ aduc@ pre vr@jitori, haldei }i fermec@torii.
{i, gr@ind împ@ratul, au zis în]elep]ilor Vavilonului: „Oricare va ceti scriptura aceasta }i
tâlcuirea ei }i o va v@di cu ur}inic s@ va îmbr@ca }i lan]u de aur va avea în grumazi }i al
treilea întru împ@r@]ia mea va fi”.
8. Atunci, întrând to]i în]elep]ii împ@ratului, n-au putut nici scriptura a o ceti, nici tâlcuirea
a o spune împ@ratului.
9. De unde împ@ratul Valtasar destul s-au turburat }i fa]a lui s-au schimbat, ci }i cei mari
ai lui s@ turbura.
10. Iar@ împ@r@teasa, pentru lucrul ce s@ întâmplase împ@ratului }i celor mari ai lui, în
casa usp@]ului au întrat. {i gr@ind au zis: „Împ@rate, în veac s@ tr@ie}ti! Nu te turbure
gândurile tale, nici fa]a ta s@ se schimbe!
11. Iaste om întru împ@r@]iia ta, care Duhul Dumnezeilor celor sfin]i are întru sine. {i în
zilele t@tâni-t@u }tiind, }i în]elepciune s-au a|flat într-însul. C@ }i împ@ratul Navohodonosor,
tat@l t@u, c@peteniia vr@jitorilor, descânt@torilor, haldeilor }i fermec@torilor l-au rânduit;
tat@-t@u, am zis, o împ@rate!
12. C@ duh mai mare }i priceapere }i în]eleagere }i tâlcuirea visurilor }i ar@tarea celor
t@inuite }i dezlegarea celor legate s-au aflat într-însul, adec@ în Daniil, c@ruia împ@ratul
i-au pus nume Valtasar. Acum, dar@, Daniil s@ se chiiame }i tâlcuirea o va spune”.
13. Deci s-au adus Daniil înaintea împ@ratului, c@tr@ carele, gr@ind împ@ratul, au zis:
„Tu e}ti Daniil, din fiii robiii Iudii, pre carele l-au adus tatâl mieu împ@ratul din Iudeia?”
14. Auzit-am de tine c@ Duhul Dumnezeilor ai }i }tiin]a }i în]eleagerea }i în]elepciunea
mai de prisosit s-au aflat în tine.
15. {i acum au întrat înaintea mea în]elep]ii, vr@jitorii, ca s@ citeasc@ scrisoarea aceasta
}i s@-m spuie tâlcuirea ei, }i n-au putut spune în]eleagerea acestui cuvânt.
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16. Iar@ eu am auzit de tine c@ po]i tâlcui ceale întunecoase }i a dezlega ceale legate. De
po]i, dar@, citi scriptura }i tâlcuirea ei a mi-o spune, cu ur}inic te voiu îmbr@ca }i lan]u de
aur împrejurul grumazului t@u vei avea }i al triilea întru împ@r@]iia mea c@petenie vei fi”.
17. La carele r@spunzind Daniil, au zis înaintea împ@ratului: „Darurile tale fie ]ie }i cinstele
casii tale altuia le d@, iar@ scrisoarea o voiu ceti ]ie, împ@rate, }i tâlcuirea ei voiu ar@ta ]ie.
18. O, împ@rate, Dumnezeul cel preaînalt împ@r@]ie || }i m@rire }i slav@ }i cinste au dat 87r
lui Navohodonosor, t@tâni-t@u.
19. {i pentru m@rimea carea îi dedease, toate noroadele, neamurile }i limbile s@ cutremura
}i s@ temea de el; pre carii vrea îi b@tea, }i pre carii vrea îi omorea, }i pre carii vrea îi în@l]a,
}i pre carii vrea îi smerea.
20. Iar@ când s-au în@l]at inima lui }i duhul lui s-au înt@rit spre mândrie, s-au pus jos
din scaunul împ@r@]iii sale }i slava lui s-au luat.
21. *{i dintre fiii oamenilor s-au lep@dat, ci }i inima lui cu fierile s-au pus, }i cu asinii
s@lbateci era l@ca}ul lui, }i fân ca boul mânca, }i cu roaoa ceriului trupul lui s-au întinat,
pân@ când au cunoscut c@ puteare are Cel Preaînalt întru împ@r@]iia oamenilor }i ori pre
care va vrea îl va de}tepta preste ea.
22. {i tu, fiiul lui, Valtasar, n-ai smerit inima ta, }tiind toate aceastea.
23. Ci asupra St@pânitoriului ceriului te-ai r@dicat, }i vasele casii Lui s-au adus înaintea
ta, }i tu }i cei mari ai t@i }i muierile tale }i ]iitoarele tale vin a]i beut cu iale. {i dumnezeii
cei de argint }i de aur }i de aram@, de fier }i de lemn }i de piatr@, carii nu v@d, nici aud,
nici sâm]esc, i-ai l@udat. Iar@ pre Dumnezeul, Cel ce are suflarea ta în mâna Sa }i toate
c@ile tale, nu l-ai sl@vit.
24. Pentru aceaea, de la El s-au trimis deagetul mânii care au scris aceasta, ce s-au îns@mnat.
25. {i aceasta e scrisoarea carea s-au scris: Mane, Thechil, Fares.
26. {i aceasta e tâlcuirea cuvântului: Mane | „num@rat-au Dumnezeu împ@r@]iia ta }i 87v
o au plinit”;
27. Thechil „pusu-te-ai în cump@n@ }i te-ai aflat mai pu]in având”;
28. Fares „împ@r]itu-s-au împ@r@]iia ta }i s-au dat medeanilor }i perseanilor”.
29. Atunci poruncind împ@ratul, s-au îmbr@cat Daniil cu ur}inic }i s-au dat lan]u de aur
în grumazii lui }i s-au vestit despre el c@ are puteare al treilea întru împ@r@]iia sa.
30. Într-aceaea noapte ucis au fost Valtasar, împ@ratul haldeilor.
31. {i Darie Medeanul au urmat întru împ@r@]ie, de ani }as@zeci }i doi fiind.
Cap 6
Daniil preste v@tavii împ@r@]iii s@ rânduia}te }i pârât fiind c@ porunca împ@ratului nu ]inuse,
c@ci c@ Dumnezeului ceriului s@ ruga, s-au trimis în lacul leilor. {i a doao zi nev@t@mat s-au
scos, trimi]ându-s@ }i îndat@ rumpându-s@ pârâ}ii lui. De care lucru îndemnat fiind împ@ratul,
în ]inuturile sale, de Dumnezeul lui a s@ teame au poruncit.

1.

l@cut-au lui Darie }i au rânduit preste împ@r@]ia sa v@tavi o sut@ }i doaozeci,
ca s@ fie întru toat@ împ@r@]ia sa.
2.
{i preste aceia trei c@petenii, dintre carii Daniil unul era, ca v@tavii s@ dea
lor sam@, }i împ@ratul s@ nu sprijineasc@ greotatea.
3. Deci, Daniil întrecea pre toate c@peteniile }i v@tavii, c@ Duhul lui Dumnezeu mai mare
era într-însul.
4. Iar@ împ@ratul cugeta a-l rândui preste toat@ împ@r@]iia. Pentru aceaea, c@peteniile
}i v@tavii c@uta prilej s@ afle vin@ lui Daniil, din coastele împ@ratului. {i nici o || pricin@ 88r
}i prepus au putut afla, c@ci c@ era credincios }i toat@ vina }i prepusul nu s@ afla într-@nsul.
5. {i au zis oamenii aceia: „Nu vom afla lui Daniil acestuia ceva pricin@, de nu cumva
în leagea Dumnezeului s@u”.
6. Atunci c@peteniile }i v@tavii au în}elat pre împ@ratul }i a}a au gr@it lui: „Darie împ@rate,
în veac s@ tr@ie}ti!
7. Sfat au f@cut toate c@peteniile împ@r@]iii tale, boierimea }i v@tavii, b@trânii }i judec@torii,
s@ ias@ porunc@ împ@r@teasc@ }i vestire ca tot cine va ceare ceva cearere de la oricare
dumnezeu }i de la om, pân@ la treizeci de zile, f@r@ numai de la tine, împ@rate, s@ se trimi]@
în lacul leilor.
8. {i acum, dar@, împ@rate, înt@rea}te sfatul }i isc@lea}te porunca, ca s@ nu s@ schimbe
ce s-au a}ezat de medeani }i de perseani, nici s@ o cuteaze cineva treace”.
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9. Iar@ împ@ratul Darie au pus înainte porunca }i o au a}ezat.
10. Carea în]elegând Daniil, adec@, rânduita leage, au întrat în casa sa. {i cu fere}tile
de}chise în c@mara sa, în preajma Ierusalimului, de trei ori în zi pleca genunchele sale
}i s@ închina }i s@ m@rturisea înaintea Dumnezeului s@u, precum mai înainte a face s@
obicinuise.
11. Deci, oamenii aceia mai cu de-adinsul c@utând, au aflat pre Daniil rugându-s@ }i
foarte ceind de la Dumnezeul s@u.
12. {i, apropiindu-s@, au gr@it împ@ratului despre porunc@: „Împ@rate, au n-ai rânduit
ca tot omul care va ceare de la oarecare dintre dumnezei }i dintre oameni, pân@ la treizeci
de zile, f@r@ de la tine, împ@rate, s@ se trimi]@ în lacul leilor?” C@tr@ carii, r@spunzând
împ@ratul, au zis: „Adev@rat e cuvântul, dup@ judecata medeanilor }i a perseanilor, carea
a o treace nu-i slobod”. |
13. Atunci, r@spunzând, au zis înaintea împ@ratului: „Daniil dintre fiii robiii Iudei n-au
grijit de leagea ta }i de porunca ce ai a}ezat, ci de trii ori în zi s@ roag@ cu cearerea sa”.
14. Care cuvânt auzându-l împ@ratul, destul s-au turburat. {i pentru Daniil au pus inima
s@-l sloboaz@, }i pân@ la apunerea soarelui s@ ostenea a-l scoate.
15. Iar@ oamenii aceia în]elegând pre împ@ratul, i-au zis: „S@ }tii, împ@rate, c@ leagea
medeanilor }i a perseanilor iaste ca toat@ judecata ce au rânduit împ@ratul s@ nu fie slobod
a s@ schimba”.
16. Atunci împ@ratul au poruncit }i au adus pre Daniil }i l-au aruncat în lacul leilor. {i au
zis împ@ratul lui Daniil: „Dumnezeul t@u, pre Carele pururea cinste}ti, Acela te va izb@vi”.
17. {i s-au adus o piatr@ }i s-au pus pre gura lacului, carea o au pecetluit împ@ratul cu
inelul s@u }i cu inealele celor mari ai s@i, ca nu ceva s@ se fac@ împrotiva lui Daniil.
18. {i s-au dus împ@ratul în casa sa }i au dormit necinat }i bucate nu s-au adus înaintea
lui, ci }i somnul s-au dep@rtat de la dânsul.
19. Atunci împ@ratul diminea]@ sculându-s@, degrab@ au mers la lacul leilor.
20. {i, apropiindu-s@ de lac, pre Daniil cu glas de lacrimi l-au strâgat }i au gr@it c@tr@
el: „Daniil, sluga lui Dumnezeu celui viu, Dumnezeul t@u, C@ruia tu sluje}ti pururea,
gânde}ti c@ te-au putut izb@vi de lei?”
21. {i Daniil împ@ratului r@spunzând, au zis: „Împ@rate, în veac s@ tr@ie}ti!
22. *„Dumnezeul mieu au trimis pre îngerul S@u }i au închis gurile leilor }i nu m-au *1 Maca. 2, 60.
v@t@mat, c@ înaintea Lui dreptate s-au aflat în||tru mine, ci }i înaintea ta, împ@rate, gre}al@
n-am f@cut”.
23. Atunci împ@ratul foarte s-au bucurat pentru dânsul }i pre Daniil au poruncit a-l scoate
din lac. {i s-au scos Daniil din lac }i nici o v@t@mare s-au aflat într-însul, c@ci c@ au crezut
Dumnezeului s@u.
24. Iar@ poruncind împ@ratul, s-au adus oamenii aceia carii pârâse pre Daniil }i în lacul
leilor s-au aruncat, ei }i fiii lor }i muerile lor. {i n-au ajuns pân@ la fa]a lacului pân@ când
i-au apucat leii }i toate oasele lor le-au sf@râmat.
25. Atunci Darie împ@rat au scris tuturor noroadelor, neamurilor }i limbilor, celor ce
l@cuia peste tot p@mântul: „Pace voao s@ s@ înmul]asc@!
26. De la mine s-au rânduit porunca, ca întru toat@ împ@r@]iia }i biruin]a mea s@ se
cutremure }i s@ s@ sp@imânteaz@ de Dumnezeul lui Daniil, c@ Acela iaste Dumnezeu viu
}i veacinic în veaci, }i împ@r@]iia Lui nu s@ va râsipi }i putearea Lui pân@ în veac.
27. Acela e izb@vitoriul }i mântuitor, care face seamne }i minuni în ceriu }i pre p@mânt,
Cel ce-au izb@vit pre Daniil din lacul leilor”.
28. *Iar@ Daniil au r@mas pân@ la împ@r@]iia lui Darie }i pân@ la împ@r@]ia lui Chir Perseanul. *Sus 1, 21.
Cap 7

89v

Vedenia lui Daniil despre patru fiar@, ce îns@mna patru împ@r@]ii. De Cel Vechiu de Zile }i de
împ@r@]ia Lui }i de slujitori, carele judecând au perit fiar@le. De Acesta apropiindu-s@ Fiiul
Omenesc, ia putearea veacinic@ }i nestrâc@cioas@ împ@r@]ie. S@ dovedesc împ@r@]iile ceale prin
fiar@ îns@mnate }i mai vârtos ceaea ce prin a patra fiar@ }i prin coarnele ei s@ îns@mneaz@,
carea va împ@r@]i pân@ la | vreame }i la vremi }i la mijlocul vremilor.

1.

n anul dintâiu a lui Valtasar, împ@ratului Vavilonului, Daniil vis au v@zut. Iar@
vedeniia capului lui în culcu}ul s@u. {i visul, cu cuvânt scurt scriind, îl cuprinde
}i, la pu]ine strângându-l, zice:
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2. „Vedeam întru vedenia mea noaptea }i, iat@, patru vânturile ceriului o}tea în marea
cea mare.
3. {i patru fieri mari s@ suia din mare osebite între sine.
4. Cea dintâi, ca lei]a }i arepi avea de pajur@. M@ uitam pân@ când s-au zmult arepile
ei }i s-au luat de pre pâmânt }i pre picioare ca omul au st@tut }i inim@ de om i s-au dat.
5. {i, iat@, alt@ fiar@, aseaminea ursului, de o parte au st@tut. {i trei rânduri era în gura
ei }i în din]ii ei, }i a}ea îi zicea: «Scoal@, mânc@ c@rnuri multe!»
6. Dup@ aceastea m@ uitam, }i, iat@, alta ca pardosul, }i arepi avea ca paserea, patru
preste sine, }i patru capete era în fiar@, }i puteare i s-au dat.
7. Dup@ aceasta m@ uitam în vedeniia nop]ii, }i, iat@, a patra fiar@ groaznic@ }i minunat@
}i tare foarte, din]i de fier avea mari, mâncând }i sf@râmând, }i cealeaalalte cu picioarele
c@lcând. {i nu era aseaminea celoralalte fiar@, care v@zusem mai înainte de ea, }i avea
zeace coarne.
8. M@ uitam la coarne, }i, iat@, un corn altul, mititel, au r@s@rit din mijlocul acelora; }i
trei din coarnele dintâi s-au zmult de la fa]a ei. {i, iat@, ochi ca ochi de om era în cornul
acesta }i gur@ gr@ind lucruri mari.
9. Priveam pân@ când scaunele s-au pus }i Cel Vechiu de Zile au }ezut. V@jmântul Lui
alb ca z@pada }i perii capului Lui ca lâna cea curat@. Thronul Lui, v@paie de foc; roatele
lui, foc aprins. ||
10. Râu de foc }i reapede ie}iia de la fa]a Lui. *Mii de mii slujiia Lui }i de zeace ori c@te 90r
*Apoc. 5, 11.
o mie sute de mii sta înaintea Lui. Judecata au }ezut }i c@r]ile s-au de}chis.
11. Priveam pentru glasul cuvintelor celor mari, care cornul acela gr@ia. V@zut-am c@
s@ omorâse fiara }i perise, trupul ei }i s@ dedease a s@ arde cu foc.
12. {i a celoraalalte fieri s@ luase putearea }i vremile vie]ii rânduite era lor, pân@ la
vreame }i la vreame.
13. Priveam, dar@, în videniia nop]ii, }i, iat@, cu norii ceriului ca Fiiul Omului vinea }i
pân@ la Cel Vechiu de Zile au agiuns }i înaintea Lui l-au adus.
14. {i i-au dat puteare }i cinste }i împ@r@]ie; toate noroadele }i neamurile, }i limbile
*Sus 3, 100 Aceluia vor sluji. *Putearea Lui, puteare veacinic@, carea nu s@ va lua, }i împ@r@]iia Lui,
}i 4, 21. carea nu s@ va strâca.
15. Îngrozitu-s-au duhul mieu, eu, Daniil, m-am înfrico}at de aceastea, }i vedeniile
Mihei 4, 7.
Luca 1, 32. capului mieu m-au turburat.
16. Apropiatu-m-am c@tr@ unul dintre cei ce sta înainte }i adev@rul cercam de la el despre
toate aceastea. Care mi-au spus tâlcuirea cuvintelor }i m-au înv@]at.
17. «Aceaste patru fiar@ mari, patru sânt împ@r@]ii, care s@ vor scula de pre p@mânt.
18. {i vor priimi împ@r@]iia lui Dumnezeu celui preaînalt }i vor dobândi împ@r@]ie pân@
în veac }i în veacul veacilor».
19. Dup@ aceasta am vrut cu de-adinsul a }ti despre fa]a a patra, carea foarte neaseaminea
era de c@tr@ toate }i groaznic@ foarte; din]ii }i unghiile ei de fier mânca }i sf@râma, }i
cealeaalalte cu picioarele sale c@lca.
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20. {i din zeace coarne, carea avea în cap, }i dintr-altul, ce r@s@rise mai înainte de ce
c@zuse trei coarne | }i din cornul cel ce avea ochi }i gur@ gr@ind lucruri mari, }i era mai
mare decât cealealalte.
21. Priveam, }i, iat@, cornul acela f@cea r@zboiu asupra sfin]ilor }i-i biruia,
22. Pân@ când au venit Cel Vechiu de Zile }i judecat@ au dat sfin]ilor Celui Preaînalt; }i
vreamea au sosit }i împ@r@]iia au dobândit sfin]ii.
23. {i a}a au zis: «Fiara a patra, împ@r@]ia a patra va fi pre p@mânt, carea mai mare va
fi decât toate împ@r@]iile }i va îmbuca tot p@mântul }i-l va c@lca }i-l va sf@râma.
24. Iar@ zeace coarne a ceii împ@r@]ii zeace împ@ra]i vor fi. {i altul s@ va scula dup@ ei,
}i acela mai putearnic va fi decât cei dintâi }i pre trei împ@ra]i îi va smeri.
25. {i cuvinte împrotiva Celui Preaînalt va gr@i }i pre sfin]ii Celui Preaînalt va zdrobi.
{i va gândi c@ poate schimba vremile }i legile }i s@ vor da în mâna lui pân@ la vreame }i
la vremi }i la mijlocul vremii.
26. {i judecata va }edea, ca s@ se ia putearea }i s@ se zdrobeasc@ }i s@ piar@ pân@ în sfâr}it.
27. Iar@ împ@r@]iia }i putearea }i m@rimea împ@r@]iii, carea iaste supt tot ceriul, s@ se
dea norodului sfin]ilor Acelui Preaînalt, a C@ruia împ@r@]ie, împ@r@]ie veacinic@ iaste; }i
to]i vor sluji Lui }i vor asculta de El»”.
28. Pân@ aici sfâr}itul cuvântului. „Eu, Daniil, mult m@ turburam cu gândurile meale }i
fa]a mea s-au schimbat întru mine, iar@ cuvântul în inima mea l-am ]ânut.
Cap 8

91r

Vedeniia de areatele cel cu doao coarne }i de ]apul cu unul, }i dup@ aceaea cu patru coarne, care
|| au învins pre areate. A c@rora cela pre împ@ratul medeanilor }i a perseanilor îns@mneaz@,
iar@ acesta, pre împ@ratul grecilor. Adauge-s@ prorocia de împ@ratul cel neru}inat }i
de tir@niia lui, de vicle}ug }i de mândrie, carele f@r@ mân@ s@ va zdrobi.

1.

91v

n anul al treilea al împ@r@]iii lui Valtasar împ@ratului, vedenie s-au ar@tat mie, eu,
Daniil, dup@ ceea ce v@zus@m în început.
2.
V@zut-am în vedenia mea, fiind în co}teiul Susi, care iaste în ]inutul Elam.
{i am v@zut în vedenie a fi eu pre poarta Ulaii.
3. {i am râdicat ochii miei }i am v@zut }i, iat@, un areate sta înaintea mocirlii, având
coarne înalte, }i unul mai înalt decât altul, }i crescând dup@ aceaea.
4. Am v@zut areatele cu coarnele vânturând spre apus }i spre crive]u }i spre miaz@zi, }i
toate fiar@le nu-i putea sta împrotiv@, nici a s@ izb@vi din mâna lui. {i au f@cut dup@ vrearea
sa }i s-au m@rit.
5. {i eu în]elegeam. {i, iat@, un ]ap de capre vinea de c@tr@ apus pre fa]a a tot p@mântul
}i nu atingea p@mântul, iar@ ]apul avea un corn mare între ochii s@i.
6. {i au venit pân@ la areatele cel cornut care v@zusem stând înaintea por]ii }i au alergat
c@tr@ el în r@pegiunea t@riii sale.
7. {i, apropiindu-s@ de areate, s-au s@lb@t@cit asupra lui }i au lovit pre areate }i i-au
sf@râmat doao coarne; }i nu putea areatele a-i sta împrotiv@ }i, izbindu-l pre p@mânt, l-au
c@lcat }i nime nu putea slobozi areatele din mâna lui.
8. Iar@ ]apul caprelor mare s-au f@cut foarte. {i, crescând, s-au f@cut corn mare }i au |
r@s@rit patru coarne supt acela, prin patru vânturile ceriului.
9. Iar@ dintr-unul de-acealea au ie}it un corn mititel }i s-au f@cut mare spre amiaz@zi }i
spre r@s@rit }i spre t@rie.
10. {i s-au m@rit pân@ la t@riia ceriului }i au oborât din t@rie }i din steale }i le-au c@lcat.
11. {i pân@ la c@peteniia t@riii s-au m@rit. {i de la acela au luat jârtv@ pururea }i i-au
oborât locul sfin]irii lui.
12. {i t@rie au dat lui spre jârtva cea de pururea pentru p@cate. {i s@ va a}tearne adev@rul
pre p@mânt }i va face }i va spori.
13. {i am auzit pre unul din sfin]i gr@ind. {i au zis un sfânt altuia, nu }tiu c@ruia, gr@ind:
«Pân@ când vedeniia, }i jârtva de pururea, }i p@catul pustiirii care s-au f@cut, }i jârtvealnicul,
}i t@ria s@ va c@lca?»
14. {i au zis lui: «Pân@ la sara }i diminea]a, zile doao mii trei sute, }i s@ va schimba
jârtvealnicul».
15. {i au fost, când vedeam eu, Daniil, vedeniia }i c@utam în]eleagerea. Iat@, au st@tut
înaintea mea ca o fa]@ de om.
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16. {i am auzit glas de om între Ulaii. {i au strâgat }i au zis: «Gavriile, f@ s@ în]eleag@
acesta vedeniia!».
17. {i au venit }i au st@tut aproape unde eu stam. {i deac@ venise, sp@imântându-m@,
am c@zut pre fa]a mea. {i au zis c@tr@ mine: «În]eleage, fiiul omului, c@ în vreamea sfâr}itului
s@ va plini vedenia».
18. {i, gr@ind c@tr@ mine, am c@zut cu fa]a la p@mânt. {i m-au atins }i m-au pus în treapta
mea. ||
19. {i mi-au zis: «Eu voiu ar@ta ]ie ceale ce vor fi în acea mai de pre urm@ a bl@st@mului, 92r
c@ci c@ era vreamea sfâr}itului s@u.
20. Areatele, care l-ai v@zut având coarne, împ@ratul medeanilor iaste }i al perseanilor.
21. Iar@ ]apul caprelor împ@ratul grecilor iaste, }i cornul cel mare, ce era între ochii lui,
acela e împ@ratul dintâi.
22. Iar@ pentru c@, frângându-s@ acela, s-au sculat patru pentru el, patru împ@ra]i din
neamul lui s@ vor scula, ci nu întru t@riia lui.
23. {i dup@ împ@r@]iia lor, crescând nedrept@]ile, s@ va scula un împ@rat neru}inat cu
fa]a }i în]elegând întreb@rile.
24. {i s@ va învârto}a t@ria lui, iar@ nu întru puterile sale. {i mai mult de-a s@ putea
creade, toate le va jefui }i va spori }i va face, }i va omorî pre cei tari }i pre norodul sfin]ilor,
25. Dup@ vrearea sa. {i s@ va îndrepta vicle}ugul în mâna lui }i inima s@ va m@ri, }i în
prisosirea a toate lucrurile va ucide pre mul]i. {i împrotiva c@peteniii c@peteniilor s@ va
scula }i f@r@ mân@ s@ va zdrobi.
26. {i vedenia sara }i diminea]a carea s-au zis adev@rat@ e. Tu, dar@, îns@mneaz@ vedeniia,
c@ dup@ multe zile va fi».
27. {i eu, Daniil, m-am sl@b@nogit }i am bolit câteva zile. {i dac@ m-am sculat, f@ceam
lucrurile împ@ratului }i m@ ame]eam despre vedenie }i nu era cine s@ o tâlcuiasc@”.
Cap 9
Dup@ rug@ciunea lui Daniil, cu carea m@rturisea}te cum c@ jidovii, pentru ale sale }i ale
p@rin]ilor p@cate, au venit spre mare n@c@ji |re, cerând mila lui Dumnezeu c@tr@ norodul s@u,
i s@ face descoperirea a }eaptezeci de s@pt@mâni pân@ la ungerea Sfântului Sfin]ilor; }i de
moartea Domnului Hristos, }i de norodul Lui ce are a peri, }i despre ur@ciunea pustiirii
în bisearic@.

1.

92v

n anul dintâi a lui Darie, fiiului Asferi, din s@mân]a medeanilor, care au
poruncit preste împ@r@]iia haldeilor.
2.
„În anul întâi al împ@r@]iii lui, eu, Daniil, am în]eles în c@r]i *num@rul anilor,
*Ierim. 25, 11
}i 29, 10. despre carea s-au f@cut cuvântul Domnului c@tr@ Ieremie prorocul, ca s@ se plineasc@ a
pustiirii Ierusalimului }eaptezeci de ani.
3. {i am pus fa]a c@tr@ Domnul, Dumnezeul mieu, a m@ ruga }i a-L ceare în posturi, în
sac }i în cenu}e.
4. {i m-am rugat Domnului, Dumnezeului mieu, }i m-am m@rturisit }i am zis: *Rogu-m@,
*2 Ezdra 5.
Doamne, Dumnezeule cel mare }i groaznic, Cel ce p@ze}ti a}ez@mântul }i mila celor ce
Te iubeasc }i p@zesc poruncile Tale,
5. *P@c@tuit-am, nedreptate am f@cut, necredincios am lucrat, }i ne-am dep@rtat }i ne-am
*Var. 1, 17.
ab@tut de la c@ile Tale }i de la judec@]i.
6. N-am ascultat de slugile Tale, prorocii, carii au gr@it întru numele T@u împ@ra]ilor
no}tri, c@peteniilor noastre, p@rin]ilor no}tri }i a tot norodul p@mântului.
7. [ie, Doamne, dreptatea, iar@ noao, ru}inea fea]ii, precum iaste ast@zi b@rbatului Iudei }i
l@cuitorilor Ierusalimului }i a tot Israilul, celor ce sânt aproape }i celor ce-s departe, întru toate
locurile la carele i-ai lep@dat pentru nedrept@]ile lor, cu carele au p@c@tuit împrotiva Ta.
8. Doamne, noao ru}inea obrazului înp@ra]ilor no}tri, c@peteniilor noastre }i p@rin]ilor
|| no}tri, carii au p@c@tuit.
93r
9. Iar@ [ie, Doamne, Dumnezeului nostru, mila }i îmblânzirea, c@ ne-am dep@rtat de la Tine.
10. {i n-am auzit glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca s@ umbl@m în leagea Lui,
carea ne-au pus noao prin slugile sale, prorocii.
11. {i tot Israilul au trecut leagea Ta }i s-au ab@tut, ca s@ nu auz@ glasul T@u, }i s-au
*2 Leage 27, 14. strecurat preste noi bl@st@mul }i urârea, *carea s-au scris în cartea lui Moisi, slujii lui
Dumnezeu, c@ am p@c@tuit.

540

CAP 9 {I 10

93v

94r

PROROCIIA LUI DANIIL

12. {i au a}ezat cuvintele sale care au gr@it preste noi }i preste c@peteniile noastre, carii
ne-au judecat, ca s@ aduc@ preste noi mare r@u, care n-au mai fost supt tot ceriul precum
s-au f@cut în Ierusalim.
13. Precum iaste scris în leagea lui Moisi, tot r@ul acesta au venit preste noi }i nu ne-am
rugat fea]ii Tale, Doamne, Dumnezeul nostru, ca s@ ne întoarcem de c@tr@ nedrept@]ile
noastre }i s@ gândim de adev@rul T@u.
14. {i s-au de}teptat Domnul preste r@otate }i o au adus preste noi. Drept e Domnul,
Dumnezeul nostru, întru toate lucrurile Lui care au f@cut, c@ n-am auzit glasul Lui.
15. *{i acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos pre norodul T@u din p@mântul
Eghiptului întru mân@ tare }i [-ai f@cut nume ca zioa aceasta, p@c@tuit-am, nedreptate
am f@cut.
16. Doamne, întru toat@ dreptatea Ta, întoarc@-s@, rogu-m@, mânia Ta }i iu]imea Ta de
la cetatea Ta, Ierusalimul, }i de la muntele T@u cel sfânt, c@, pentru p@catele noastre }i
nedrept@]ile p@rin]ilor no}tri, Ierusalimul }i norodul T@u spre ocar@ sânt tuturor prinprejurul
nostru. |
17. Acum, dar@, auzi, Dumnezeul nostru, rug@ciunea slugii Tale }i cearerile lui }i arat@
fa]a Ta preste jârtvealnicul T@u cel pustiiu, pentru Tine însu]i.
18. Pleac@, Dumnezeul mieu, ureachea Ta }i auzi, de}chide ochii T@i }i vezi pustiirea
noastr@ }i cetatea preste carea s-au chemat numele T@u, c@ nu întru îndrept@rile noastre
a}ternem rug@ciunile înaintea fea]ii Tale, ci întru milele Tale ceale multe.
19. Ascult@, Doamne! Îmblânzea}te-Te, Doamne! Ia aminte }i f@! Nu z@bovi pentru Tine
însu]i, Dumnezeul mieu, c@ numele T@u s-au chemat preste cetatea }i preste norodul T@u!
20. {i înc@ eu gr@ind }i rugându-m@ m@rturisindu-mi p@catele meale }i p@catele norodului
mieu, Israil, }i a}ternându-mi rug@ciunile înaintea Dumnezeului mieu, pentru muntele
Dumnezeului mieu cel sfânt,
21. Înc@ gr@ind eu în rug@ciune, iat@, b@rbatul Gavriil, pre carele v@zusem întru vedenie
din ceput, degrab@ zburând, m-au atins în vreamea jârtvii de sara.
22. {i m-au înv@]at }i mi-au gr@it }i au zis: «Daniil, acum am ie}it s@ te înv@]u }i s@ în]elegi.
23. Din începutul rug@ciunilor tale au ie}it cuvântul, iar@ eu am venit s@-]i spuiu c@
b@rbatul doririlor e}ti. Tu, dar@, ia aminte cuvântul }i în]eleage vedeniia.
24. *{eaptezeci de s@pt@mâni s-au scurtat preste norodul t@u }i preste cetatea ta cea
sfânt@, ca s@ se sfâr}asc@ nelegiuirea }i sfâr}it s@ ia p@catul, }i s@ se }tearg@ nedreptatea
cea veacinic@, }i s@ se plineasc@ vedeniia }i prorocia, }i s@ s@ ung@ Sfântul Sfin]ilor.
25. S@ }tii, dar@, }i ia aminte: De la ie}irea cuvântului ca iar@}i s@ s@ zideasc@ Ierusalimul
pân@ la Hristos pov@]uitoriul, s@pt@mâni }eapte, }i s@pt@mâni }as@z@ci }i doao vor fi. {i
iar@}i s@ va zidi uli]a }i zidurile întru strâmtoarea vreamilor. ||
26. {i dup@ s@pt@mâni }as@zeaci }i doao s@ va ucide Hristos }i nu va fi norodul Lui care-L
va t@g@dui. {i cetatea }i jârtvealnicul îl va râsipi norodul cu viitoriul pov@]uitoriu. {i sfâr}itul
ei, jefuirea, }i dup@ sfâr}itul r@zboiului, pustiirea.
27. {i va înt@ri leg@tura multora o s@pt@mân@ }i în mijlocul s@pt@mânii va sc@dea junghiiarea
}i jârtva. {i *va fi în bisearic@ ur@ciunea pustiirii }i pân@ la mântuire }i la sfâr}it va r@mânea
pustiirea»”.
Cap 10
Dup@ ce s@ n@c@jise Daniil, veade un b@rbat cu de in îmbr@cat, carele aici s@ scrie, }i,
înfrico}ându-s@ }i tremurând, s@ înt@rea}te o dat@ }i iar@}i. Despre împrotivitoriul c@peteniia
perseanilor, despre c@peteniia grecilor }i despre Mihail, c@peteniia jidovilor, carele
sângur@ le ajut@.

1.

n anul al treilea al Chirului, împ@ratului pearsilor, cuvânt s-au descoperit lui
Daniil, cu policra Valtasar; }i cuvânt adev@rat }i m@rie mare }i au în]eles
cuvântul, c@ în]eleagerea e de lips@ în vedenie.
2. „În zilele acealea, eu, Daniil, jeleam trei s@pt@mâni,
3. {i pâine dorit@ n-am mâncat, }i carne }i vin n-au întrat în gura mea, ci nici cu ungere
m-am uns pân@ când s-au împlut zilele a trei s@pt@mâni.
4. Iar@ în zioa lunii dintâi a doaozeci }i patru eram lâng@ râul cel mare, care e Tigris.
5. {i am râdicat ochii miei }i am v@zut. {i, iat@, un b@rbat cu de in îmbr@cat }i coapsele
lui încins@ cu aur curat.
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6. {i trupul lui ca hrisolithul, }i fa]a lui ca fa]a fulgerului, }i ochii lui ca f@linariul ce arde,
}i n@drajii lui }i ceale din jos pân@ la picioare ca fa]a aramei ce arde, }i glasul cuvintelor
lui, | ca glasul mul]imei.
94v
7. {i am v@zut eu, Daniil, sângur vedeniia, iar@ b@rba]ii carii era cu mine nu o au v@zut,
ci groaz@ mare au c@zut preste dân}ii }i au fugit la ascuns@.
8. Iar@ eu sângur l@sat fiind, am v@zut aceast@ mare vedenie }i n-au r@mas întru mine
puteare, ci }i fa]a mea s-au schimbat întru mine }i m-am ve}tezit, nici am avut ceva
puteare.
9. {i am auzit glasul cuvintelor lui }i, auzând, z@ceam a}ternut pre fa]a mea }i obrazul
mieu z@cea pre p@mânt.
10. {i, iat@, o mân@ m-au apucat }i m-au râdicat pre jenunchele meale }i pre deagetele
mânilor meale.
11. {i au zis c@tr@ mine: «Daniil, b@rbatul doririlor, în]eleage cuvintele care Eu gr@iesc
c@tr@ tine }i st@i în treapta ta, c@ acum sânt trimis la tine». {i deac@-m zisease cuvântul
acesta, am st@tut tremurând.
12. {i au zis c@tr@ mine: «S@ nu te temi, Daniil, c@ din zioa dintâi, din carea ai pus inima
ta a în]eleage, ca s@ te n@c@je}ti înaintea Dumnezeului t@u, auzitu-s-au cuvintele tale }i
eu am venit pentru cuvintele tale.
13. Iar@ c@peteniia împ@r@]iii perseanilor mi-au stat împrotiv@ doaozeci }i cinci de zile.
{i, iat@, Mihail, unul dintre c@peteniile ceale dintâi, au venit spre ajutoriul Mieu, }i Eu am
r@mas acolo lâng@ împ@ratul perseanilor.
14. {i am venit ca s@ te înv@]u ceale ce vor fi norodului t@u în zilele ceale mai de pre
urm@; c@ înc@ vedeniia în zile».
15. {i gr@indu-mi cu aceaste cuvinte, am plecat obrazul mieu la p@mânt }i am t@cut.
16. {i, iat@, ca o as@m@nare de fiiul omului || au atins buzele meale }i, de}chizând gura 95r
mea, am gr@it }i am zis c@tr@ Cel ce sta în prejma mea: «Domnul mieu, întru vedearea
Ta s-au slobozit închieturile meale }i nici o puteare au r@mas în mine.
17. {i cum va putea sluga Domnului mieu a gr@i cu Domnul mieu? C@ nici o puteare
au r@mas întru mine, ci }i aburul mieu s@ închide».
18. {i iar@}i m-au atins ca o vedeare de om }i m-au înt@rit.
19. {i au zis: «S@ nu te temi, b@rbatul doririlor, pace ]ie! Înt@rea}te-te }i fii vârtos!». {i
gr@ind cu mine, m-am înt@rit }i am zis: Gr@ia}te, domnul mieu, c@ m-ai înt@rit.
20. {i au zis «Au doar@ }tii pentru ce am venit la tine? {i acum m@ voiu întoarce, s@ o}tesc
împrotiva c@peteniii perseanilor”. {i, când eu ie}eam, s-au ar@tat c@peteniia grecilor
venind.
21. Îns@ voiu vesti ]ie ce s-au îns@mnat în scrisoarea adev@rului }i nime nu e ajutoriul
mieu întru toate aceastea, f@r@ numai Mihail, c@peteniia voastr@.
Cap 11
Prorociia de împ@ra]ii perseanilor }i de împ@ratul grecilor. De r@zboaie }i de le}uiri între
împ@ra]ii austrului }i a crive]ului; }i de împ@ratul carele pre Dumnezeul dumnezeilor nu-L va
socoti, ci multe împrotiva Lui va gr@i. {i care ]inuturi vor sc@pa de el }i pre care va st@pâni.

1.

ar@ eu de la anul dintâi a lui Darie Medeanul stam, ca s@ se înt@reasc@ }i s@ se
învârto}aze.
2.
{i acum adev@rul voiu vesti ]ie. Iat@, înc@ trei împ@ra]i vor sta în Pearsia, }i
al patrulea s@ va îmbog@]i cu multe averi preste to]i; }i deac@ va birui cu bog@]iile sale,
va învita pre to]i asupra împ@r@]iii grecilor.
3. Iar@ s@ va scula împ@rat tare }i va st@pâni cu puteare mult@ }i va face ce-i va
pl@cea.
4. {i când va sta, s@ va zdrobi împ@r@]iia lui }i | s@ va împ@r]i în patru vânturile ceriului, 95v
ci nu în r@m@}i]ele lui, nici dup@ putearea lui cu carea au st@pânit, c@ s@ va rumpe împ@r@]iia
lui }i spre cei din afar@, afar@ de ace}tea.
5. {i s@ va înt@ri împ@ratul austrului, }i din c@peteniile lui va birui preste el }i va domni
cu st@pânire, c@ mare e domniia lui.
6. {i dup@ sfâr}itul anilor s@ vor împreuna. {i fata împ@ratului de la austru va veni la
împ@ratul crive]ului a face prietenie }i nu va dobândi t@rie bra]ului, nici va sta s@mân]a
ei; }i s@ va da aceaea }i cei ce o au adus, tinerii ei, }i cei ce o înt@rea în vremi.
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7. {i va sta din odrasla r@d@cinilor ei sad. {i va veni cu oaste }i va întra în ]inutul împ@ratului
crive]ului }i r@u s@ va sluji cu dân}ii }i-i va dobândi.
8. Înc@ }i pre dumnezeii lor }i ceale cioplite, }i vasele ceale scumpe de argint }i de aur,
roabe, le va duce în Eghipt. Acela va birui pre împ@ratul crive]ului.
9. {i va întra spre împ@r@]ie împ@ratul austrului }i s@ va întoarce la p@mântul s@u.
10. Iar@ fiii lui s@ vor chema }i vor aduna mul]ime de oaste multe. {i va veni gr@bind }i
noroând }i s@ va întoarce }i s@ va înt@râta }i s@ va lovi cu vârtutea lui.
11. {i chemat fiind împ@ratul austrului, va ie}i }i va o}ti asupra împ@ratului crive]ului }i
va g@ti mul]ime foarte }i s@ va da mul]ime în mâna lui.
12. {i va prinde mul]imea }i s@ va în@l]a inima lui }i va oborî multe mii, ci nu va
birui.
13. C@ s@ va întoarce împ@ratul crive]ului }i va goni mul]ime cu mult mai mare decât
dintâi }i, întru sfâr}itul vreamilor }i al anilor, va veni gr@bind cu oaste mare }i cu || averi
foarte.
14. *{i în vremile acealea mul]i s@ vor scula asupra împ@ratului de la austru, }i fiii celor *Isaie 19, 16.
nelegiui]i ai norodului t@u s@ vor râdica ca s@ plineasc@ vedenia }i vor c@dea.
15. {i va veni împ@ratul crive]ului }i va aduna }an]ul }i va prinde cet@]ile ceale înt@rite.
{i bra]ele austrului nu vor suferi }i s@ vor scula ale}ii lui a sta împrotiv@ }i nu va fi
puteare.
16. {i va face venind preste ea dup@ pl@cearea sa }i nu va fi cine s@ stea împrotiva fea]ii
lui; }i va sta pre p@mântul cel cinstit }i s@ va sfâr}i în mâna lui.
17. {i va pune fa]a sa, s@ vie a prinde toat@ împ@r@]ia lui; }i dreapte va face cu el }i pre
fata muierilor o va da lui, ca s@ o surpe; }i nu va sta, nici a lui va fi.
18. {i va întoarce fa]a sa spre ostroave }i va prinde multe }i a înceta va face pre c@petenia
oc@râi sale, }i ocara lui s@ va întoarce spre el.
19. {i va întoarce fa]a sa la împ@r@]ia p@mântului s@u }i s@ va poticni }i va c@dea }i nu
s@ va afla.
20. {i va sta în locul lui cel mai urgisit }i nevreadnic de podoaba împ@r@teasc@; }i între
pu]ine zile s@ va zdrobi, nu întru iu]ime, nici în r@zboiu.
21. {i va sta în locul lui urgisit }i nu i s@ va da cinste împ@r@teasc@; }i va veni în tain@ }i
va dobândi împ@r@]iia cu în}el@ciune.
22. {i bra]ele lupt@toriului s@ vor birui de c@tr@ fa]a lui }i s@ vor întoarce, înc@ }i pov@]uitoriul
leg@turii.
23. {i, dup@ prietenie, va face cu el vicle}ug }i s@ va sui }i va birui cu pu]in norod.
24. {i în cet@]i avute }i m@noas@ va întra }i va face ceale ce nu f@cuse p@rin]ii lui }i
p@rin|]ii p@rin]ilor lui: r@piri }i pr@zi }i bog@]iile lor le va râsipi; }i împrotiva gândurilor celor
tari s@ va duce, }i aceasta pân@ la vreame.
25. {i s@ va înt@râta t@ria lui }i inima lui asupra împ@ratului de la austru cu oaste mare;
}i împ@ratul austrului s@ va chema la r@zboiu cu mult agiutoriu }i tare foarte, }i nu vor sta,
c@ vor face împrotiva lui sfaturi.
26. {i, mâncând pâine cu el, îl vor zdrobi, }i oastea lui s@ va supune }i vor c@dea mul]i
omorâ]i.
27. {i a doi împ@ra]i inima va fi a face r@u }i la o mas@ vor gr@i minciun@ }i nu vor spori,
c@ înc@ sfâr}itul e spre alt@ vreame.
28. {i s@ va întoarce la p@mântul s@u cu averi, }i inima lui, asupra sfântului a}ez@mânt;
}i va face }i s@ va întoarce la p@mântul s@u.
29. În vreamea rânduit@ s@ va întoarce }i va veni la austru; }i nu va fi celui dintâiu,
aseaminea cel mai de pre urm@.
30. {i vor veni asupra lui cor@bii }i râmleani. {i s@ va lovi }i s@ va întoarce }i s@ va aprinde
asupra a}ez@mântului jertvealnicului }i va face; }i s@ vor întoarce }i va gândi asupra celor
ce au p@r@sit a}ezemântul jirtvealnicului.
31. {i bra]e dintr-însul vor sta }i vor pâng@ri jirtvealnicul t@riii }i vor dep@rta jârtva cea
de pururea }i vor da ur@ciunea spre pustiire.
32. {i cei necredincio}i vor f@]@rnici cu vicle}ug, iar@ norodul, }tiind pre Dumnezeul s@u,
va dobândi }i va face.
33. {i cei înv@]a]i în norodu vor înv@]a pre mul]i, }i vor c@dea de sabie }i flac@r@ }i de
robie }i de r@pirea zilelor.
34. {i, deac@ vor c@dea, s@ vor râdica cu agiutoriu pu]in }i s@ vor lipi de ei mul]i cu
vicle}ug.
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35. {i din cei înv@]a]i vor c@dea, ca s@ se l@mureasc@ }i s@ se aleag@ }i s@ se albeasc@
pân@ la vreamea rân||duit@, c@ înc@ alt@ vreame va fi.
97r
36. {i va face dup@ vrearea sa împ@ratul }i s@ va în@l]a }i s@ va m@ri asupra a tot dumnezeul
}i asupra Dumnezeului dumnezeilor, va gr@i mari }i s@ va îndrepta pân@ s@ va plini mânia;
c@ s-au f@cut sfâr}irea.
37. {i pre Dumnezeul p@rin]ilor s@i nu-L va socoti; }i va fi întru poftele femeilor, nici unul
dintre dumnezei va griji, c@ împrotiva a toate s@ va scula.
38. Iar@ pre dumnezeu Mauzim în locul s@u îl va cinsti; iar@ pre dumnezeul pre care nu
l-au }tiut p@rin]ii lui va cinsti cu aur }i cu argint }i cu piatr@ scump@ }i cu lucruri scumpe.
39. {i va face s@ înt@reasc@ pre Mauzim cu dumnezeul cel strein, pre care l-au cunoscut,
}i va înmul]i slava }i le va da puteare întru multe }i p@mântul va împ@r]i în dar.
40. {i în vreamea rânduit@ va r@zboi împrotiva lui împ@ratul austrului, }i ca un povoiu
va veni asupra lui împ@ratul crive]ului, cu c@ru]@ }i cu c@l@ra}i }i cu ceat@ mare }i va întra
pre p@mânturi }i va zdrobi }i va treace.
41. {i va întra pre p@mântul cel m@rit }i multe vor c@dea; }i sângure aceastea s@ vor
mântui din mâna lui Edom }i Moav }i începutul fiilor Ammon.
42. {i va trimite mâna sa preste p@mânturi, }i p@mântul Eghiptului nu va sc@pa.
43. {i va st@pâni comori de aur }i de argint }i toate ceale scumpe ale Eghiptului; }i prin
Livia }i prin Ethiopia va treace.
44. {i-l va turbura veastea de la r@s@rit }i de la crive]u; }i va veni cu mul]ime mare, ca
s@ zdrobeasc@ }i s@ omoar@ pre mul]i.
45. {i va înfinge cortul s@u Apadnului între m@ri, preste muntele cel cinstit }i sfânt; | }i 97v
va veni pân@ la vârful lui }i nime nu-i va agiuta.
Cap 12
Dup@ mare n@c@jire apoi s@ vor mântui r@m@}i]ele jidovilor }i, dintre mor]i, cariiva vor învia la
via]@ }i cariiva la ocar@. Iar@ cei înv@]a]i }i înv@]@tori vor str@luci. Despre doi ce stau la ]@rmurii
râului }i de b@rbatul, cu de in îmbr@cat, care de}chide a}ez@mântul vremii, }i de plinirea
ace}tii prorocii dup@ vreamea rânduit@.

1.

ar@ în vreamea aceaea s@ va scula Mihail, c@peteniia cea mare, care st@
pentru fiii norodului t@u; }i va veni vreamea carea n-au fost de-atunci, de
când limbile au început a fi, pân@ la vreamea aceaea; }i în vreamea aceaea
s@ va mântui norodul t@u tot, care s@ va afla scris în carte.
2. {i mul]i din cei ce dorm în praful p@mântului s@ vor trezvi, *al]ii spre via]a veacinic@,
*Math. 25, 45.
iar@ al]ii spre ocar@, ca s@ vaz@ pururea.
3. Iar@ cei ce vor fi înv@]a]i *vor sclipi ca str@lucirea t@riii; }i cei ce înva]@ spre dreptate
*Sus 3, 6.
pre mul]i, ca stealele în veacii veacilor.
4. Iar@ tu, Daniil, închide cuvintele }i pecetluia}te cartea pân@ la vreamea rânduit@. Mul]i
vor treace }i de multe fealiuri va fi }tiin]a».
5. {i am v@zut eu, Daniil, }i, iat@, ca doi al]i sta, unul dincoace pre ]@rmurele râului }i
altul dincolea, în celalalt ]@rmurele râului.
6. {i am zis b@rbatului celui îmbr@cat cu de in, care sta pre apele râului: «Pân@ când
sfâr}itul acestor minunate?» ||
7. {i am auzit pre b@rbatul cel îmbr@cat cu de in, care sta pre apele râului, *deac@-}i 98r
*Apoc. 10, 5.
râdicase dreapta }i stânga sa spre ceriu, }i s@ jurase pre Cel Viu în veac, c@ spre vreame
}i vremi }i mijlocul vremii. {i deac@ s@ va plini râsipirea mâniii norodului celui sfânt, s@
vor plini toate aceastea.
8. {i eu am auzit }i n-am în]eles }i am zis: «Domnul mieu, ce va fi dup@ aceastea?»
9. {i au zis: «Mergi, Daniile, c@ s-au închis }i s-au pecetluit cuvintele pân@ la vreamea
cea rânduit@.
10. Aleage-s@-vor }i s@ vor n@lbi }i ca focul s@ vor l@muri mul]i; }i necredincios vor lucra
cei necredincio}i, nici vor în]eleage to]i necredincio}ii, iar@ cei înv@]a]i vor în]eleage.
11. {i de la vreamea când s@ va lua jârtva cea de pururea }i s@ va pune ur@ciunea spre
pustiire, zile o mie doao sute noaozeci.
12. Fericit care a}teapt@ }i au ajuns pân@ la zile trei sute treizeci }i cinci.
13. Iar@ tu mergi la Cel Rânduit }i te vei odihni }i vei sta în soartea ta în sfâr}itul
zilelor»”.
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Pân@ aici cetit pre Daniil în izvodul ovreiesc. Ceale ce urmeaz@ pân@ la sfâr}itul c@r]ii, din
tip@rita lui Theodotion s-au scos.

Cap 13
98v

Pre curata Susana, neru}ina]ii b@trâni, neputându-s@ dezmierda cu împreunarea ei, mincinos
de precurvie o pâr@sc. Ci la moar|te ducându-s@ }i rugându-s@, o au auzit Dumnezeu. {i prin
copilul Daniil, din gura sa învin}i fiind b@trânii, cu judecata împrumut@rii norodul îi ucide.

1.
2.

99r

i era un om l@cuind în Vavilon }i numele lui, Ioachim.
{i au luat muiare pre nume Susana, fata lui Helchie, frumoas@ foarte }i
tem@toare de Dumnezeu.
3. C@ p@rin]ii ei, fiind drep]i, au înv@]at fata sa leagea lui Moisii.
4. {i era Ioachim bogat foarte }i era lui pomet aproape de casa sa. {i la dânsul curgea
jidovii, c@ci c@ era mai cinstit decât to]i.
5. {i s-au rânduit din norod doi b@trâni judec@tori în anul acela, despre carii au gr@it
Domnul c@ au ie}it nedreptatea din Vavilon de la b@trânii judec@tori, carii s@ vedea a
îndrepta norodul.
6. Ace}tia des umbla la Ioachim; }i vinea la ei to]i cei ce avea judec@]i.
7. {i întorcându-s@ norodul de amiaz@zi, întra Susana }i s@ preaumbla în pometul
b@rbatului s@u.
8. {i o vedea b@trânii în toate zile întrând }i preaumblându-s@ }i s-au aprins spre pofta ei.
9. {i au întors sâm]irea sa }i au plecat ochii s@i, s@ nu vaz@ ceriul, nici s@-}i aduc@ aminte
de judec@]ile drep]ilor.
10. {i era amândoi r@ni]i de dragostea ei, nici }-au spus unul altuia durearea sa.
11. C@ s@ ru}ina a-}i spune pofta sa, vrând a s@ culca cu dânsa.
12. {i lua aminte în toate zilele mai cu de-adinsul a o vedea. {i au zis unul c@tr@ altul: ||
13. „S@ ne ducem acas@, c@ ceasul prânzului iaste”. {i, ie}ind, s-au dep@rtat de la sâne}i.
14. {i deac@ s-au întors, s-au împreunat. {i întrebând unul de la altul pricina, }-au
m@rturisit pofta sa. {i atunci împreun@ au rânduit vreame când o ar putea afla sângur@.
15. {i au fost luându-i aminte zi de prilej, au întrat ea oarecând, ca ieri }i alalt@ieri, mai
cu doao feate }i au vrut a s@ sp@la în pomet, c@ era z@duh.
16. {i nu era acolo cineva, f@r@ cei doi b@trâni ascun}i }i privind la dânsa.
17. {i au zis featelor: „Aduce]i-m untdelemn }i s@pun, }i u}a pometului încuia]i, s@ m@ sp@l”.
18. {i au f@cut precum poruncise. {i au încuiat u}a pometului }i au ie}it prin prilaz, s@
aduc@ ceale ce poruncise. {i nu }tiia pre b@trâni înlontru a fi ascun}i.
19. Iar@, deac@ au ie}it featele, s-au sculat cei doi b@trâni }i au alergat la ea }i au zis:
20. „Iat@, u}ile pometului închise sânt }i nime nu ne veade, }i noi întru pofta ta sântem.
Pentru aceaea f@-ne voia }i te meastec@ cu noi.
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21. Iar@ de nu vei vrea, vom zice împrotiva ta m@rturie c@ au fost cu tine un tân@r }i pentru
aceast@ pricin@ ai mânat featele de la tine.
22. Suspinat-au Susanna }i au zis: „Strâmtoare-m iaste de pretutindini, c@, de voiu face
aceasta, moartea mie iaste, iar@ de nu voiu face, nu voiu sc@pa de mânile voastre.
23. Ci mai bine e mie f@r@ lucrare a c@dea în mânile voastre decât a p@c@tui înaintea
Domnului”.
24. {i au strâgat cu glas mare Susanna. {i au strâgat }i b@trânii asupra ei.
25. {i au alergat unul la u}ile pometului }i le-au de}chis. |
26. {i, auzând strâgarea slugile casii în pomet, au n@v@lit prin prilazu s@ vaz@ ce iaste. 99v
27. Iar@ dup@ ce au gr@it b@trânii, s-au ru}inat slugile foarte, c@ niceodat@ nu s@ zisease
cuvânt de acest fealiu despre Susanna. {i s-au f@cut zioa de mâne.
28. {i deac@ au venit norodul la Ioachim, b@rbatul ei, au venit }i cei doi b@trâni plini
de nedreapt@ gândire asupra Susannii, ca s@ o omoar@.
29. {i au zis înaintea norodului: „Trimite]i la Susanna, fata lui Helchie, muiarea lui
Ioachim”. {i îndat@ au trimis.
30. {i au venit cu p@rin]ii }i cu fiii }i cu toate rudeniile sale.
31. Iar@ Susanna era jinga}e foarte }i frumoas@ cu vedearea.
32. Iar@ nedrep]ii aceia au poruncit s@ o deascopere (c@ era acoperit@) ca încai a}a s@
s@ sature de frumsea]ea ei.
33. {i plângea ai s@i }i to]i cei ce o cunoscuse.
34. {i sculându-s@ doi b@trâni în mijlocul norodului, au pus mânile sale preste capul ei,
35. Carea plângând s-au uitat spre ceriu, c@ era inima ei n@deajde având întru Domnul.
36. {i au zis b@trânii: „Umblând noi în pomet sânguri, au întrat aceasta cu doao feate
}i au încuiat u}ile pometului }i au trimis featele de la sâne.
37. {i au venit la ea un tin@r, ce era ascuns, }i s-au culcat cu ea.
38. Iar@ noi fiind în unghe]ul pometului, v@zând nedreptatea, am alergat la ei }i i-am
v@zut împreun@ mestecându-s@.
39. {i pre el adec@ nu l-am putut prinde, c@ mai tare decât noi era }i, de}chi||zând u}ea, 100r
au s@rit.
40. Iar@ pre aceasta apucând-o, o am întrebat ce tin@r ar fi }i n-au vrut a ne spune.
Acestui lucru martori sântem”.
41. Crezut-au lor mul]imea ca b@trânilor }i judec@torilor norodului }i o au osândit spre moarte.
42. {i au strâgat cu glas mare Susanna }i au zis: „Dumnezeule cel veacinic, cunosc@toriul
celor ascunse, cel ce }tii toate mai înainte de-a fi,
43. Tu }tii c@ mincinoas@ m@rturie au adus asupra mea. {i, iat@, moriu, nimic@ de
aceastea f@când, care ace}tia cu r@otate au alc@tuit asupra mea!”
44. {i au auzit Domnul glasul ei.
45. {i când o ducea la moarte, au de}teptat Domnul Duhul cel Sfânt a pruncului celui
mai tin@r, a c@ruia nume, Daniil.
46. {i au strâgat cu glas mare: „Curat sânt eu de sângele ace}tiia”.
47. {i, întorcându-s@ tot norodul c@tr@ el, au zis: „Ce cuvânt e acesta, care tu gr@ie}ti?”
48. Carele, stând în mijlocul lor, au zis: „A}a, nebunilor, fiii lui Israil, nejudecând, nici
ce e adev@rat cunoscând, a]i osândit pre fata lui Israil!
49. Întoarce]i-v@ la judecat@, c@ mincinoas@ m@rturie au gr@it asupra ei”.
50. {i s-au întors norodul cu graba }i au zis lui b@trânii: „Vino }i }ezi în mijlocul nostru
}i ne spune, c@ ]ie Dumnezeu ]-au dat cinstea b@trânea]elor”.
51. {i au zis c@tr@ ei Daniil: „Desp@r]i]i-i unul de c@tr@ altul departe }i-i voiu judeca”.
52. {i deac@ s-au desp@r]it unul de c@tr@ altul, au chemat pre unul dintre ei }i au zis c@tr@
| el: „Cel ce e}ti învechit de zile reale, acum au venit p@catele tale care lucrai mai înainte, 100v
53. Judecând judec@]i nedreapte, asuprind pre cei nevinova]i }i slobozând pre cei vinova]i,
*Ie}ir. 26, 7. zicând Domnul: *«Pre cel nevinovat }i dirept nu-l vei ucide».
54. Acum, dar@, deac@ o ai v@zut, spune supt ce copaciu i-ai v@zut împreun@ vorbind”.
Carele au zis: „Supt schin”.
55. {i au zis Daniil: „Drept ai min]it în capul t@u, c@, iat@, îngerul lui Dumnezeu, luând
de la El judecat@, va t@ia capul t@u pe mijloc”.
56. {i dep@rtând pre acela, au poruncit a veni celaalalt }i au zis lui: „S@mân]a lui Hanaan,
}i nu a Iudei, frâmsea]ea te-au înceluit }i pofta au întors inima ta.
57. A}a f@ceai featelor lui Israil, }i eale temându-s@ gr@ia voao, iar@ fata Iudei n-au suferit
nedreptatea voastr@.
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58. Acum, dar@, spune-mi supt ce copaciu i-ai aflat vorbind împreun@?” Carele au zis:
„Supt prin”.
59. {i i-au zis lui Daniil: „Drept ai min]it }i tu în capul t@u, c@ r@mâne îngerul Domnului,
sabie având, s@ te taie pe mijloc }i s@ v@ omoar@”.
60. {i au strâgat toat@ ceata cu glas mare }i bine au cuvântat pre Dumnezeu, Cel ce
mântuia}te pre cei ce s@ n@d@jduiesc într-Însul.
61. *{i s-au sculat împreun@ asupra celor doi b@trâni (c@-i învinsease Daniil, din gura *2 Leage 19;
sa m@rturie mincinoas@ a fi zis) }i le-au f@cut, precum r@u lucrase asupra aproapelui,
18, 19.
62. S@ fac@ dup@ leagea lui Moisi. {i i-au omorât, }i s-au mântuit sângele cel nevinovat
în zioa aceaea. ||
63. Iar@ Helchie }i muiarea lui au l@udat pre Dumnezeu pentru fata sa, Susanna, cu
101r
Ioachim, b@rbatul ei, }i cu toate rudeniile, c@ nu s-au aflat într-însa lucru urât.
64. Iar@ Daniil s-au f@cut mare înaintea norodului din zioa aceaea }i dup@ aceaea.
65. {i împ@ratul Astiaghis s-au pus la p@rin]ii s@i }i au luat Chirul Persanul împ@r@]ia lui.
Cap 14
Vicleniile preo]ilor idolului Vil, carii bucatele ce i s@ punea într-ascuns le ducea, împ@ratului prin
Daniil s-au deascoperit. {i aceia ucigându-s@, idolul cu bisearica sa s-au râsipit. Aseamenea }i
b@laurul pre care-l cinstea vaviloneanii, aruncându-i în gur@ o mestec@tur@ din r@}in@, untur@ }i
din peri f@cut@, Daniil l-au omorât. Pentru aceaea, dup@ pofta vaviloneanilor, s-au trimis în lacul
leilor, nev@t@mat ]iindu-s@ }i aducându-s@, prin prorocul Avacuc din Iudeea, prânz. Carea
v@zând împ@ratul, protivnicii lui îndat@ de lei îmbuca]i fiind, poruncea}te tuturor s@ se
team@ de Dumnezeul lui Daniil.

1.
2.

i era Daniil oasp@]ul împ@ratului }i cinstit preste to]i priiatinii lui.
{i era un idol la vaviloneani, pre nume Vil. {i s@ da pre sama lui în toate
zilele m@suri de f@in@ doaospr@zeace }i oi patruzeci }i }ase veadre de vin.
3. {i împ@ratul îl cinstea }i s@ ducea în toate zilele a i s@ închina, iar@ Daniil s@ închina
Dumnezeului s@u. {i i-au zis împ@ratul: „C@ci nu te închini lui Vil?” |
4. Carele r@spunzând, au zis: „C@ nu m@ închin idolilor celor de mân@ f@cu]i, ci lui
101v
Dumnezeu celui viu, Care au zidit ceriul }i p@mântul }i are putearea a tot trupul”.
5. {i au zis împ@ratul c@tr@ dânsul: „Au nu s@ pare ]ie Vil a fi dumnezeu viu? Au nu vezi
c@te mânc@ }i bea în toate zilele?”
6. {i au zis Daniil râzând: „Nu r@t@ci, împ@rate, c@ acesta dinlontru de p@mânt iaste, }i
din afar@ de aram@, nici au mâncat cândva”.
7. {i, mâniindu-s@ împ@ratul, au chemat preo]ii lui }i le-au zis: „De nu-m ve]i spune cine
iaste care mânc@ cheltuialele aceastea, ve]i muri.
8. Iar@ de ve]i ar@ta cum c@ Vil mânc@ aceastea, va muri Daniil, c@ci c@ au bl@st@mat
spre Vil”. {i au zis Daniil împ@ratului: „Fie dup@ cuvântul t@u”.
9. {i era preo]ii lui Vil }aptezeaci, afar@ de muieri }i de prunci }i de fii. {i au venit
împ@ratul cu Daniil în bisearica lui Vil.
10. {i au zis preo]ii lui Vil: „Iat@, noi ie}im afar@, }i tu, împ@rate, pune bucatele }i vinul
meastec@, }i încuie u}a }i o pecetluia}te cu inelul t@u.
11. {i când vei întra diminea]a, de nu vei g@si toate mâncate de Vil, cu moarte vom muri;
sau Daniil, cel ce au min]it împrotiva noastr@”.
12. {i nu b@ga în sam@ c@ci c@ f@cuse pe supt mas@ întrare ascuns@ }i prin aceaea întra
pururea }i le îmbuca.
13. {i au fost, dup@ ce au ie}it ei, împ@ratul au pus bucatele înaintea lui Vil. Daniil
au poruncit slugilor sale }i au adus cenu}e }i au cernut prin toat@ bisearica înaintea
împ@ratului. {i ie}ind, au închis u}a }i, pecetluindu-o cu inelul împ@ratului, s-au
dus. ||
14. Iar@ preo]ii au întrat noaptea, dup@ rânduiala sa, }i muierile }i fiii lor }i au mâncat
102r
}i au beut.
15. {i s-au sculat împ@ratul diminea]@ }i Daniil cu el.
16. {i au zis împ@ratul: „Întregi sânt pece]ile, Daniil?” Care au r@spuns: „Întregi,
împ@rate”.
17. {i îndat@, deac@ au de}chis u}a, v@zând împ@ratul masa, au strâgat cu glas mare:
„Mare iaste Vil }i nu iaste la tine ceva vicle}ug”.
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18. {i au râs Daniil }i au ]inut pre împ@ratul s@ nu între înlâuntru. {i au zis: „Iat@ fa]a
bisearicii, ia aminte a cui urme sânt aceastea”.
19. {i au zis împ@ratul: „V@z urme de b@rba]i, de muieri }i de copila}i”. {i s-au m@niiat
împ@ratul.
20. Atunci au apucat pre preo]i }i muierile }i fiii lor }i i-au ar@tat u}i]ele ceale ascunse,
prin carele întra }i mistuia ceale de pe mas@.
21. Ucisu-i-au, dar@, împ@ratul, }i pre Vil l-au dat în putearea lui Daniil, care l-au surpat
pre el }i bisearica lui.
22. {i era un b@laur mare în locul acela }i-l cinstea vaviloneanii.
23. {i au zis împ@ratul lui Daniil: „Iat@, acum nu po]i zice c@ acesta nu iaste dumnezeu
viu. Închin@-te, dar@, lui”.
24. {i au zis Daniil: „Domnului, Dumnezeului mieu m@ închin, c@ Acela e Dumnezeu
viu, iar@ acesta nu e Dumnezeu viu.
25. Iar@ tu, împ@rate, d@-mi puteare }i voiu omorî b@laurul f@r@ sabie }i f@r@ toiag”. {i
au zis împ@ratul: „Î]i dau”.
26. {i au luat Daniil r@}in@ }i untur@ | }i peri }i le-au fiert împreun@. {i au f@cut 102v
fr@mânt@tur@ }i au dat în gura b@laurului }i s-au rupt b@laurul. {i au zis: „Iat@ pre care
cinstea]i”.
27. Carea auzând vaviloneanii, s-au aprins foarte }i, adunându-s@ asupra împ@ratului,
au zis: „Jidov s-au f@cut împ@ratul. Pre Vil l-au strâcat, b@laurul l-au omorât }i pre preo]i
i-au ucis”.
28. {i au zis, deac@ au venit la împ@ratul: „D@-ne pre Daniil, într-alt chip te vom omorî
pre tine }i casa ta!”
29. {i au v@zut împ@ratul c@ n@v@lesc spre el foarte }i de sâl@ le-au dat pre Daniil.
30. Carii l-au trimis în lacul leilor; }i era acolo }ase zile.
31. Iar@ în lac era }eapte lei }i li s@ da doao trupuri în toate zilele }i doao oi, }i atunci
nu li s-au dat, ca s@ îmbuce pre Daniil.
32. {i era Avacum prorocul în Iudeea, }i acela fiersease mâncare }i demicase pâine în
troculi]@ }i s@ ducea la câmp, s@ duc@ s@cer@torilor.
33. {i au zis îngerul Domnului c@tr@ Avacum: „Du prânzul ce-l ai lui Daniil în Vavilon,
care e în lacul leilor”.
34. {i au zis Avacum: „Doamne, Vavilonul nu l-am v@zut }i lacul nu-l }tiu”.
35. *{i l-au apucat îngerul Domnului de crea}tetul lui }i l-au purtat de p@rul capului s@u
}i l-au pus în Vavilon lâng@ lac, în r@pejunea duhului s@u.
36. {i au strâgat Avacum, zicând: „Daniil, sluga lui Dumnezeu, ia prânzul care Dumnezeu
]-au trimis!”
37. {i au zis Daniil: „Adusu-[-ai aminte de mine, Dumnezeule, }i n-ai p@r@sit pre cei
ce Te iubesc”. ||
38. {i sculându-s@ Daniil, au mâncat, iar@ îngerul Domnului au întors pre Avacum la 103r
locul s@u numaidecât.
39. {i au venit împ@ratul în zioa a }eaptea, ca s@ plâng@ pre Daniil. {i au venit la lac }i
s-au uitat înl@untru, }i iat@ Daniil }ezând în mijlocul leilor.
40. {i au strâgat cu glas mare împ@ratul, zâcând: „Mare e}ti, Doamne, Dumnezeul lui
Daniil!” {i l-au tras afar@ din lacul leilor.
41. Iar@ pre cei ce fusease pricina peririi lui i-au aruncat în lac }i s-au îmbucat într-o cirt@
înaintea lui.
42. Atunci împ@ratul au zis: „S@ se sp@iminteaz@ to]i l@cuitorii întru tot p@mântul de
Dumnezeul lui Daniil, c@ci c@ El e mântuitoriu, Cel ce face seamne }i minuni pre p@mânt,
Cel ce au izb@vit pre Daniil din lacul leilor”.
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arde: ind. prez. 3.sg. 3,6, 11, 15, 17, 88; 10,6
era ars: pasiv ind. imp. 3.sg. 3,94
a (sã) arde: inf. prez. 7,11
ARDERE: s.f.
ardere: sg. nom., în sintagma ardere de tot „jer tfã” 3,38
ardere: sg. ac. 3,40

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,12
apele: pl. ac. 3,60; 12,6, 7
ape: pl. ac. 3,79

ARETE: s.m.; var. (Înv.) AREATE (Înv.; Trans.; Ban.; Olt.) „berbec
lãsat de prãsilã”; „berbec mare ºi frumos de doi ani”
areatele: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,4, 6, 7, 20
areate: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,3, 7

APOI: adv.
apoi: 1,5; rezum. cap.12
apoi: adv. în loc. adv. mai de-apoi „mai târziu”, „care urmeazã”
2,28
(a se) APRINDE: v. III „a face sã înceapã sã ardã”; „a se înfuria
foar te tare”; (Înv.) „a râvni”
sã (se) aprinzã: conj. prez. 3.sg. 3,19
a (sã) aprinde: inf. prez. 3,19
a aprinde: inf. prez. 3,46
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 3,48
(sã) va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. 11,30
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.pl. 13,8; 14,27
APRINS, -Ã: ad j.
aprins (foar te): n. sg. nom. 3,22
aprins: n. sg. nom. 7,9
APROAPE: adv./s.
aproape: adv. 8,17; 9,7; 13,4
aproapelui: s.m. sg. gen. 13,61

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,32, 39; 5,2, 3, 4, 23; 11,8, 38, 43
argintul: sg. nom./ac. 2,35, 45
ARIE: s.f.
ariii: sg. gen. 2,35
ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepi: pl. ac. 7,4, 6
arepile: pl. nom. 7,4
(a se) AR UNCA: v. I
sã arunce: conj. prez. 3.pl. 3,20
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 3,21; 6,2 4
aruncase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,22, 46
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 6,16; 14,41
aruncându-: gerunziu rezum. cap.14
(a) ASCULTA: v. I
vor ascult a: ind. viit.I. 3.pl. 7,27
am ascultat: ind. pf.c. 1.pl. 9,6
ascultã: imper ativ 2.sg. 9,19

(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-sã): gerunziu 3,8; 6,12, 20; rezum. cap.7; 8,7
(s-)au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg. 3,93
apropiatu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 7, 16

ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. într-ascuns rezum. cap.14

(a) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,24; 10,10; 14,20, 35
apucând: gerunziu 13,40
APUNERE: s.f. „asf inþit”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestar e este la P. Maior, Istoria pentru
începutul românilor în Dachia (…), Buda, 1834.
apunerea: sg. ac. 6,14

ASCUNS, -Ã: adj./s.
[ceale] ascunse: s.n. pl. ac. 2,22
ascunsã: s.f. sg. ac. 10,7
(celor) ascunse: s.n. pl. gen. 13,42
ascunºi: adj. m. pl. nom./ac. 13,16, 18
ascuns: adj. m. sg. nom. 13,37
ascunsã: ad j. f. sg. ac. 14,12
ascunse: adj. f. pl. ac. 14,20

APUS: s.n. „asfinþit”
apus: sg. ac. 8,4, 5

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃN ARE „faptul de a
semãna cu cineva”; (Înv.; ccr.) „chip”, „înfãþiºare”

550

INDICE

PROROCIIA LUI DANIIL
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7; rezum. cap.13; 13,44
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 3,10
am auzit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,30; 5,16; 8,13, 16; 9,10, 14; 10,9;
12,7, 8
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,14
aud: ind. prez. 3.pl. 5,23
auzându-: gerunziu 6,14
sã auzã: conj. pr ez. 3.sg. 9,11
auzi: imperativ 2.sg. 9,17, 18
auzând: gerunziu 10,9; 13,26; 14,27
auzitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 10,12

asãmãnar ea: sg. ac. 4,30
asãmãnar e: sg. ac. 10,16
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 1,19; rezum. cap.5; 11,29
aseamenea: adv. 2,35; rezum. cap.14
aseaminea: prep. 3,92; 7,5, 7
ASIN: s.m.
asinii: pl. ac., în sint agma asinii sãlbateci 5,21
ASTÃZI: adv.
as tãzi: 3,37, 40; 9,7

(a) AVEA: v. II
ai: ind. prez. 2.sg. 14,33
are: ind. prez. 3.sg. 5,11, 21, 23, 29; 14,4
au a vut: ind. pf.c. 3.sg. 3,94
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,5; 7,4, 6, 7, 20; 8,5; 13,6
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 5,7
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 5,16
având: gerunziu 5,27; 8,3, 20; 13,35, 59
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 10,8

(a) ASUPRI: v. IV
asuprind: gerunziu 13,53
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 2,15, 34, 40; 3,40, 96; 4,11; 6,6; 7,23; 13,32, 48, 57
aºea: 2,24; 3,25; 7,5
(a se) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 3,1; 6,9; 9,12
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 6,8
ai aºezat: ind. pf.c. 2.sg. 6,13

AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 11,2, 13, 28
AVUT, -Ã: adj. „bogat”
avute: f. pl. ac. 11,2 4

AªEZAT, -Ã: adj.
aºezat: m. sg. nom. 4,1
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmântul: sg. ac. 9,4; rezum. cap.12
aºezãmânt: sg. gen. 11,28
aºezãmântului: sg. gen. 11,30
aºez emântul: sg. ac. 11,30

B

(a) AªTEPTA: v. I
aºt eaptã: ind. prez. 3.sg. 12,12

BABILONEAN: s.m.; var. VAVILONEAN (la pl.) „populaþie
semiticã ce atrãit în Babilon în mileniile 2 –1 a.C .”
vaviloneanii: pl. nom. rezum. cap.14; 14,22, 27
vaviloneanilor: pl. gen. rezum. cap.14
vaviloneani: pl. ac. 14,2

(a se) AªTERNE: v. III
(sã) va aºtearne: ind. viit.I. 3.sg. 8,12
aºt ernem: ind. prez. 1.pl. 9,18
aºt ernându-: gerunziu 9,20

BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaur ul: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 14,25, 26, 27
bãlaur : sg. nom. 14,22
bãlaur ului: sg. gen. 14,26

AªTERNUT: s.n.
aºt ernutul: sg. ac. 2,29; 4,2, 10

(a) BATE: v. III
bãt ea: ind. imp. 3.sg. 5,19

AªTERNUT, -Ã: adj. „întins”
aºt ernut: m. sg. nom. 10,9

(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
bãga: ind. imp. 3.sg. 14,12

(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 3,50; 8,18; 9,21; 10,16, 18
atingea: ind. imp. 3.sg. 4,8; 8,5
ATUNCI: adv.
atunci: 2,14, 19, 25, 35, 46, 48; 3,3, 13, 19, 51, 91, 93, 9 7; rezum.
cap.4; 4,4, 16; 5,3, 6, 8, 29; 6,6, 13, 16, 19, 23, 25; 13,14; 14,20,
31, 42
AUR: s.n.
aur : sg. ac. 2,32, 38; 3, 1, 5, 7, 10, 12, 14, 18; 5,2, 3, 4, 7, 23, 29;
10,5; 11,8, 38, 43
aur ul: sg. nom./ac. 2,35, 45
AUSTRU: s.n.
aus trului: sg. gen. rezum. cap.11; 11,5, 9, 11, 15, 25, 40
aus tru: sg. ac. 11,6, 14, 25, 29
(a se) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 1,14; 2,12
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 3,5, 15

BÃRBAT: s.m.
bãr baþi: pl. nom./ac. 3,12, 23, 91, 92; 14,19
bãr baþii: pl. nom./ac. 3,12, 21, 22, 94; 10,7
bãr batului: sg. gen./dat. 9,7; 12,6; 13,7
bãr batul: sg. nom./ac. 9,21; rezum. cap.12; 12,7; 13,28, 63
bãrbatul: sg. nom., în sintagma bãrbatul doririlor „iubit (de
Dumnez eu)” (cf. Anania 2001, p.1120) 9,23
bãr bat: sg. ac. rezum. cap.10; 10,5
bãr batul: sg. voc., în sintagma bãrbatul doririlor 10,11, 19
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 6,7; rezum. cap.13; 13,5, 8, 24, 27,
36, 50
bãtrâni: s.m. pl. nom./ac./gen. rezum. cap.13; 13,5, 16, 18, 19,
28, 34, 61
bãtrânilor: s.m. pl. dat. 13,41
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþelor: pl. gen. 13,50
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BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturii: sg. gen. 1,8, 16
beuturã: sg. ac. 1,10

BOIER: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BOIAR
boiarii: pl. nom./ac. 3,2, 94; 4,33
boiari: pl. nom. 3,3

(a) BEA: v. II
bând: gerunziu rezum. cap.1
bea: ind. imp. 3.sg. 1,5
a bea: inf. prez. 1,12
bea: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 5,1, 4; 14,5
sã bea: con j. prez. 3.pl. 5,2
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 5,3; 14,14
aþi beut: ind. pf.c. 2.pl. 5,23

BOIERIME: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la I. Gherasim Gorjan, Halima sau povestiri
mitologhiceºti arãbeºti, pline de bãgãri de seamã ºi de întâmplãri
foar te frumoase ºi de mirare… [V ol.] I – IV, Bucureºti, tom. I:
1835.
boierimea: sg. nom. 6,7
(a) BOLI: v. IV
am bolit: ind. pf.c. 1.sg. 8,27

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 3,40

BOU: s.m.
boul: sg. ac. 4,22, 29, 30; 5,21

BINE: adv.
bine: adv. în str uctura v. dislocatã bine au cuvântat/bine eºti
cuvântat/bine e cuvânt at/bine am cuvântat 2,19; 3,26, 52, 53,
54, 55, 56, 95; 4,31; 13,60
bine: 3,30
(mai) bine: 13,23

BRAÞ: s.n.
braþele: pl. nom. 2,32; 11,15, 22
braþului: sg. dat. 11,6
braþe: sg. nom. 11,31

(a) BINE CUVÂNTA: v. I
bine au cuvântat: s tructurã v. dislocatã ind. pf.c. 3.sg. 2,19;
13,60
fie binecuvânt at: pasiv conj. prez. fãrã sã 2,20
a binecuvânta: inf. prez. rezum. cap.3
binecuvânteazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
binecuvântând: gerunziu 3,24
bine eºti cuvântat: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,26, 52, 53, 54, 55, 56
binecuvânta: ind. imp. 3.pl. 3,51
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,52, 95
binecuvântaþi: imperativ 2.pl. 3,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 86, 87, 88, 90
binecuvânteaz e: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 3,74, 83
bine am cuvântat : ind. pf.c. 1.sg. 4,31
(a se) BIRUI: v. IV
biruia: ind. im p. 3.sg. 7,21
va birui: ind. viit.I. 3.sg. 11,2, 5, 8, 12, 23
(sã) vor birui: ind. viit.I. 3.pl. 11,22

BRUMÃ: s.f.
bruma: sg. voc., în sintagma roaole ºi bruma 3,68
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”
bucate: pl. ac. rezum. cap.1
bucatele: pl. ac. 1,5, 16; rezum. cap.14; 14,10, 13
bucate: pl. nom./ac. 1,10; 6,18
bucatã: sg. ac., în sint agma bucatã împãrãteascã „hranã
împãrãteascã” (cf. lat. cibo regio; cibus, -¾ „mâncare”) 1,13, 15
(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.sg. 6,23
BUN , -Ã: adj.
(mai) bune: f. pl. nom. 1,15
bun: m./n. sg. nom./ac. 2,23; 3,89
BURUIANÃ: s.f.
buruianele: pl. ac. 4,12
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 10,16

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. 6,26
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 3,53; 5,2, 3; rezum. cap.14; 14,9, 1 3, 21
bisearicii: sg. gen. rezum. cap.5
bisearicã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,27
bisearicii: sg. gen. 14,18
BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþele: pl. ac. 3,42
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãm: sg. ac. 3,96
blãstãmului: sg. gen. 8,19
blãstãmul: sg. nom. 9,11
(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
ar blãstãma: cond. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au blãstãmat : ind. pf.c. 3.sg. 14,8
BOGAT, -Ã: adj.
bogat (foar te): m. sg. nom. 13,4
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. ac. 11,2, 24

C
CALE: s.f.
cãile: pl. nom./ac. 3,27; 4,3 4; 5,23; 9,5
CANON: s.n. „ins trument muzical de origine orientalã, for mat
dintr-o ladã sonorã de formã trapezoidalã, cu coarde puse în
vibraþie cu amândouã mâinile”
canonului: sg. gen. 3,5, 7, 10, 15
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 1,10; 2,32, 38; 3,94; 13,34, 55, 59
capului: sg. gen. 2,28; 4,2, 7, 10; 7,1, 9, 15; 14,35
capete: pl. ac. 7,6
cap: sg. ac. 7,20
CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac., în sintagma þap de capre (cf. lat. hir cus caprarum)
8,5
caprelor : pl. gen., în sintagma þapul caprelor (cf. lat. hircus
caprarum) 8,8, 21
CARNE: s.f.
car ne: sg. nom. 10,3
cãr nuri: pl. ac. 7,5
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sã caut e: con j. prez. 3.pl. 2,18
(sã) cãuta: ind. im p. 3.pl. 2,13
cãutãm: ind. prez. 1.pl. 3,41
au cãut at: ind. pf.c. 3.pl. 4,33
cãut a: ind. imp. 3.pl. 6,4
cãutând: gerunziu 6,11
cãut am: ind. imp. 1.sg. 8,15

CARTE: s.f.
car tea: sg. ac. 1,17; 9,11; 12,4
car te: sg. ac. 12, 1
cãrþile: pl. nom./ac. explicaþie cap.3, înainte de vs.24; 7,10
cãrþi: pl. ac. 9,2
cãrþii: sg. gen. explicaþie înainte de cap.13
CASÃ: s.f.
casii: sg. gen., în sintagma casii lui Dumnezeu 1,2
casa: sg. ac., în sintagmele casa dumnezeului/casa vistieriii (cf.
lat. domum thesauri)/casa împãrãþiii/casa us pãþului 1,2; 4,27;
5, 10
casele: pl. nom. 2,5
casa: sg. nom./ac. 2,17; 3,96; 4,1; 6,10, 18; 13,4; 14,28
casii: sg. gen. 5,17, 23; 13,26

(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 3,10
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,46; 3,23; 10,7
cãzând: gerunziu 3,5, 7
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 3,11; 11,19
cãdeþi: imper ativ 2.pl. 3,15
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 7,20
am cãzut : ind. pf.c. 1.sg. 8,17, 18
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 11,14, 26, 33, 34, 35, 41
a cãdea: inf. prez. 13,23

CEATÃ: s.f.
ceatã: sg. ac. 11,40
ceata:sg. nom. 13,60
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 9,3; 14,13
(a) CERCA: v. I
cear cã: imperativ 2.sg. 1,12
cer cam: ind. imp. 1.sg. 7,16

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãr aºi: pl. ac. 11,40
(a se) CÃLCA: v. I
cãlcând: gerunziu 7,7
cãlca: ind. imp. 3.sg. 7, 19
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 7,23
au cãlcat : ind. pf.c. 3.sg. 8,7, 10
(sã) va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 8,13

(a) CERCETA: v. I
au cer cetat : ind. pf.c. 3.sg. 2,14

CÃLDURÃ: s.f.
cãldura: sg. voc., în sintagma frigul ºi cãldura 3,67
CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmar a: sg. ac. 6,10
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniii: sg. gen. 1,9; 10,20
cãpeteniia: sg. nom./ac. 1,10; 5,11; 8,11; rezum. cap.10; 10,13,
20, 21; 12,1
cãpetenia: sg. nom./ac. 1,11, 18; 2,14; 11,18
cãpetenie: sg. nom./ac. 2,48; 3,38; 5,16
cãpeteniile: pl. nom./ac. 3,2, 3; 6,3, 4, 6, 7; 9,12; 10,13; 11,5
cãpetenia: sg. voc., în sitnagma cãpetenia gâcitorilor 4,6
cãpetenii: pl. ac. 6,2
cãpeteniii: sg. gen., în gen. superl. cãpeteniii cãpeteniilor 8,25
cãpe teniilor : pl. gen ., în gen. superl. cãpeteniii cãpeteniilor
8,25
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 9,6, 8
CÃRNOS, -OASÃ: adj.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la C. Negruzzi, Scrierile lui…
Volumul I: Pãcatele tinereþelor, Bucur eºti, 1872.
(mai) cãrnoase: f. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,15

(a se) CÃUTA: v. I
cauþi: ind. prez. 2.sg. 2,11

CÂMP: s.n.
câm pului: sg. gen. 2,38; 4,18
câm pul: sg. ac. 3,1
câm p: sg. ac. 14,32
CEAS: s.n.
ceasul: sg. ac., în loc. adv. în ceasul în care „când” 3,5
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-acel ceas/ori în ce ceas/într-acelaºi
ceas/într-acelaº ceas 3,6, 15; 4,30; 5,5
ceas: sg. ac. 4,16
ceasul: sg. nom. 13,13

CATRAN: s.n.; var. CÃTRAN
cãtran : sg. ac. 3,46

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþã: sg. ac. 11,40

CÂLÞI: s.m.
câlþi: pl. ac. 3,46

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagmele Dumnez eului ceriului/Dumnezeul
ceriului/puterile ceriului/Îm pãratul ceriului/S tãpânitoriului
ceriului 2,18, 19, 37, 44; rezum. cap.4; 4,32, 34; 5,23; rezum.
cap.6; 11,4
ceriu: sg. ac. 2,28; 4,10, 17, 19, 20, 28, 31; 6,2 7; 12,7; 13,35
ceriului: sg. gen. 2,38; 3,36, 56, 63, 80; 4,9, 12, 18, 20, 22, 30;
5,21; 7,2, 13; 8,8, 10
ceriuri: pl. voc. 3,59
ceriuri: pl. ac. 3,60
ceriul: sg. nom./ac. 4,8; 7,27; 9,12; 13,9; 14,4
(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.9
va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 6,7, 1 2
ceind: gerunziu 6,11
a cear e: inf. prez. 9,3
CERERE: s.f.
cear erea: sg. nom./ac. 4,14; 6,13
cear ere: sg. ac. 6,7
cear erile: pl. ac. 9,17
CERESC, -EASCÃ: ad j.
cer eascã: f. sg. nom., în sintagma putearea cereascã 4,23
(a) CERNE: v. III
au cer nut: ind. pf.c. 3.pl. 14,13
CETATE: s.f.
ce tãþi: sg. gen. 3,28
ce tatea: sg. ac. 9,16, 18, 19, 24, 26
ce tãþile: pl. ac. 11,15
ce tãþi: pl. ac. 11,2 4
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(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 3,49; 4,10
pogorându(-sã): gerunziu 4,20

CHELTUIALÃ: s.f. (la pl.) „merinde”, „alimente”
cheltuialele: pl. ac. 14,7
(a se) CHEMA: v. I
sã (sã) cheme: con j. prez. 3.pl. 2,2
sã (se) chiiame: conj. pr ez. 3.sg. 5,12
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 9,19
(sã) vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 11,10
chemat fiind: pasiv gerunziu 11,11
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 11,25
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 13,52; 14,7

COMOARÃ: s.f.
comori: pl. ac. 11,43
(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI „a împresur a”, „a asedia”
au conocit: ind. pf.c. 3.sg. 1,1

CHIP: s.n.
chip: sg. ac./gen. rezum. cap.2; 2,31, 32; 3,1
chipul: sg. nom./ac. 2,31, 3 4, 35; 4,33
chipului: sg. gen./dat. rezum. cap.3; 3,2, 3, 5, 7, 10, 12, 14,
15, 18
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip 14,28
CHIT: s.m. (Înv.) „balenã”
chitii: pl. voc. 3,79

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,11, 17, 20
copaciu: sg. nom./ac. 4,7, 8; 13,54, 58
copaciului: sg. gen. 4,23
COPIL: s.m.
copii: pl. ac. 1,4
copiilor: pl. gen./dat. 1,13, 15, 17
copilul: sg. ac. rezum. cap.13
COPILAª: s.m.
copilaºi: pl. ac. 14,19

CHIVÃRÃ: s.f. „turban”
tiverele: pl. ac. 3,21

CORABIE: s.f.
corãbii: pl. nom. 11,30

CINS TE: s.f.
cinste: sg. ac. 2,6; 5,18; 7,14; 11,21
cinstea: sg. ac. 4,33; 13,50
cinstele: pl. ac. 5,17

CORN: s.n.
coarnele: pl. ac. rezum. cap.7; 7,8; 8,4
coarne: pl. nom./ac. 7,7, 8, 20, 24; rezum. cap.8; 8,3, 7, 8, 20
corn: sg. nom./ac. 7,8; 8,5, 8, 9
cornul: sg. nom./ac. 7,8, 11, 20, 2 1; 8,21

(a se) CINS TI: v. IV
cinstesc: ind. prez. 3.pl. 3, 12, 33
cinstiþi: ind. prez. 2.pl. 3,14
cinstim: ind. prez. 1.pl. 3,17, 18
cinstindu(-sã): gerunziu rezum. cap.5
cinsteºti: ind. prez. 2.sg. 6, 16
va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 11,38
cinstea: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.14; 14,3, 22
era cinstit : pasiv ind. imp. 3.sg. 14,1
cinsteaþi: ind. imp. 2.pl. 14,26

CORNUT, -Ã: adj.
cornut: m. sg. ac. 8,6
CORT: s.n.
cortul: sg. ac. 11,45
COªTEI: s.n. (mgm. înv.) „cetate”
coºteiul: sg. ac. 8,2

CINS TIT, -Ã: adj.
cinstit : m./n. sg. ac. 11,16, 45
(mai) cinstit : m. sg. nom. 13,4

COT: s.m. „veche unitate de mãsurã a lungimii”
coþi: pl. ac. 3,1, 47

CIOPLIT, -Ã: s.
(ceale) cioplite: s.n. pl. ac. „chipurile cioplite” 11,8

CRÃIESC, -EASCÃ: adj.
crãiascã: f. sg. ac. 1,3

CIR TÃ: s.f. „clipã”
cir tã: sg. ac., în loc. adv. într-o cirtã „imediat”, „pe loc” 14,41

(a) CREDE: v. III
au crezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,95; 6,23
(sã) creade: inf. prez. fãrã a 8,24
crezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,41

(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
ceti: inf. prez. fãrã a rezum. cap.5
va ceti: ind. viit.I. 3.sg. 5,7
a ceti: inf. prez. 5,8
voiu ce ti: ind. viit.I. 1.sg. 5,17
sã citeascã: con j. prez. 3.pl. 5,15
citi: inf. prez. fãrã a 5,16

CREDINCIOS, -OASÃ: adj. „fidel”; „sigur”, „neîndoielnic”
crednicioasã: f. sg. nom. 2,45
credincios: m. sg. nom. 6,4

CITIT, -Ã: adj.; var. CETIT, -Ã
cetit : n. sg. nom. explicaþie îaninte de cap.13

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,19, 30
crescând: gerunziu 8,3, 8, 23

(a se) CLÃTI: v. IV
(sã) clãtesc: ind. prez. 3.pl. 3,79

CREªTET: s.n.
creaºt etul: sg. ac. 14,35

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. nom. 2,32; 10,5

CRISOLIT: s.n.; var. HRISOLIT „piatrã preþioasã de culoare
verde-gãlbuie, cu luciu s ticlos, mãsliniu” (cf. Indice Iz)
hrisolithul: sg. ac. 10,6

COASTÃ: s.f.
coastele: pl. ac., în sintagma coastele împãratului (sintagma reprezintã
traducerea eronatã a lat. latere regni, literal „coastele împãrãþiei”; de
fapt, sensul este „întru cele legate de împãrãþie” 6,4

CRIVÃÞ: s.n.; var. (Mold.) CRIVEÞ (Fig.) „nord”
criveþu: sg. ac. 8,4; 11,4 4
criveþului: sg. gen. rezum. cap.11; 11,6, 7, 8, 11, 13, 15, 40
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(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.sg. 6,4
(a se) CULCA: v. I (Eufem.) „a avea relaþii sexuale cu cineva”
a (sã) culca: inf. prez. 13,11
(s-)au culcat : ind. pf.c. 3.sg. 13,37

eºti cuvânt at: pa siv ind. prez. 2.sg., în structur a v. dislocatã bine
eºti cuvânt at 3,26, 52, 53, 5 4, 55, 56
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 3,52, 95
am cuvântat : ind. pf.c. 1.sg., în structura v. dislocatã bine am
cuvânt at 4,31

CULCUª: s.n. (aici) „aºternut”, „pat”
culcuºul: sg. ac. 2,28; 4,7; 7,1

D

CUMPÃNÃ: s.f.
cum pãnã: sg. ac. 5,27
(a) CUNOAªTE: v. III
am cunoscut : ind. pf.c. 1.sg. 2,8
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 2,22
au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.4; 5,21; 11,39
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 4,14
vei cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 4,22, 23
cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,33
cunoscând: gerunziu 13,48
CUNOSCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cunoscãt oriul: s.m. sg. voc., în sintagma cunoscãtoriul celor
ascunse 13,42
CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. rezum. cap.1; 1,17
cunoºtinþã: sg. ac. 1,17; 2,21
(a) CUPRINDE: v. III
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 7, 1
CUPTOR: s.n.
cuptoriul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,6, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 46
cup toriu: sg. ac. rezum. cap.3; 3,47, 48, 49, 51
cup toriului: sg. gen. 3,21, 23, 50, 93

(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 1,2, 9, 17; 2,37, 38; 3,95;
5, 18; 7,14, 22; 8,12; 13,50; 14,21, 26, 29
da: ind. imp. 3.sg. 1,16
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 2,23; 3,32
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 2,44; 11,6, 11, 2 1
sã dai: con j. prez. 2.sg. 3,34
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3; 5,28, 29; 7,4, 6; 14,31
va da: ind. viit.I. 3.sg. 4,14; 11,17, 39
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 7,25
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 11,3 1
(sã) da: ind. imp. 3.pl. 14,2, 31
dau: ind. prez. 1.sg. 14,25
dã: ind. prez. 3.sg. 2,21; 4,22, 29
dã: imperativ 2.sg. 3,43; 5,17; 14,25, 28
sã (sã) dea: con j. prez. 3.sg./pl. 1,12; 2,16; 4,13
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,19
sã dea: conj. prez. 3.pl. 6,2
(sã) dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,11
sã (se) dea: con j. prez. 3.sg. 7,27
DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 2,6, 48
dar urile: pl. nom. 5, 17
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 11,39
(a) DÃRÂMA: v. I
dãrãmaþi: imperativ 2.pl. 4,11

CURAT, -Ã: ad j.
curatã: f. sg. ac. 7,9
curat : m./n. sg. nom./ac. 10,5; 13,46
curata: ad j. antep. f. sg. ac. rezum. cap.13

(a) DÃRUI: v. IV
au dar uit: ind. pf.c. 3.sg. 2,48

(a) CURGE: v. III (aici) „a veni (în numãr mare)”
curgea: ind. imp. 3.pl. 13,4

DEGET: s.n.
deagetelor: pl. gen. 2,41
deagetele: pl. nom./ac. 2,42; 5,5; 10,10
deagete: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,5
deagetul: sg. ac. 5,24

CURTE: s.f. „palat de reºedinþã al unui suv eran”
curtea: sg. ac. 4,26
(a) CUTEZA: v. I
sã cuteaz e: con j. prez. 3.sg. 6,8

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 4,15; 6,19; 9,21

(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
(sã) cutremura: ind. imp. 3.pl. 5,19
sã (se) cutremure: conj. prez. 3.sg. 6,26

DEPARTE: adv.
depar te: 9,7; 13,51

CUVÂNT: s.n.
cuvânt : sg. nom./ac./gen. 1,14; 2,10; 5,15; 6,14; 7,1; 10,1;
13,27, 47
cuvântul: sg. nom./ac. 1,20; 2,5, 8, 10, 11, 23; 3,95; 4,14, 28,
30; 6,12; 7,28; 9,23; 10,1, 11; 14,8
cuvântului: sg. gen. 5,26; 7,28; 9,25
cuvintelor: pl. gen. 7,11, 16; 10,6, 9
cuvinte: pl. ac. 7,25; 10,15
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului 9,2
cuvintele: pl. nom./ac. 9,12; 10,11, 12; 12,4, 9
(a) CUVÂNTA: v. I
au cuvânt at: ind. pf.c. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine au
cuvânt at 2,19; 13,60

(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5, 8; 6,18; 13,13
depãr tându(-ne): gerunziu 3,29
(ne-)am depãr tat: ind. pf.c. 1.pl. 9,5, 9
vor depãrta: ind. viit.I. 3.pl. 11,31
depãr tând: gerunziu 13,56
DEPRINDERE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MD A,
unde prima atestare es te la Serdarul Simeon Marcovici, Culegere
din cele mai fr umoase nopþi ale lui Yung. Adoua ediþie…,
Bucur eºti, 1835.
deprindere: sg. ac. 1,17
DEPRINS, -Ã: ad j.
deprinºi: m. pl. ac. 1,4
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DES: adv.
des: 13,6

DINCOLO: adv.
dincolea: 12,5

DESCÂNTÃT OR, -TOARE: s.m./f.
descântãtorilor: s.m. pl. gen. 5,11

DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom./ac. 7,5, 19
dinþi: pl. ac. 7,7

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
ai deºchis: ind. pf.c. 2.sg. 2,23
deºchide: inf. prez. fãrã sã 2,47
deºchizând: gerunziu 3,25; 10,16; 13,39
a deºchide: inf. prez. 3,33
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 7,10
deºchide: imperativ 2.sg. 9,18
deºchide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,25; 14,17

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. 7,18
au dobândit: ind. pf.c. 3.pl. 7,22
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 11,6, 7, 21, 32

DESCHIS, -Ã: ad j.
deºchise: f. pl. ac. 6,10
(a se) DESCOPERI: v. IV (Des pre vise) „a interpreta”, „a tâlcui”;
„a (se) dezvãlui”; „a ridica vãlul (de pe faþã)”
descoperi: inf. prez. fãrã a rezum. cap.2
au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2
(s-)au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. 2,19, 30; 10,1
descopere: ind. prez. 3.sg. 2,22, 47
sã deascopere: conj. prez. 3.sg. 13,32
(s-)au deascoperit : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.14
DESCOPERIRE: s.f.
descoperirea: sg. nom. rezum. cap.9
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
va fi despãrþitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 2,41
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 13,52
despãrþiþi: imperativ 2.pl. 13,51

(a) DOMNI: v. IV
va domni: ind. viit.I. 3.sg. 11,5

(a se) DEªTEPTA: v. I
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 2,44; 5,2 1
(s-)au deºtep tat: ind. pf.c. 3.sg. 9,14
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg. 13,45

DOMNIE: s.f. „stãpânire”, „putere”
domniia: sg. nom. 11,5
DORIRE: s.f.
doririlor: pl. gen., în sintagma bãr batul doririlor „iubit (de
Dumnezeu)” (cf. Anania 2001, p.1120) 9,23; 10,11, 19

(a) DEZLEGA: v. I
a dezlega: inf. prez. 5, 16
DEZLEGARE: s.f. (Despre vise) „tâlcuire”
dezlegarea: sg. nom./ac. 2,16, 24, 25; 4,3, 4, 6, 15; 5,12

DORIT, -Ã: adj.
doritã: f. sg. ac. 10,3

(a) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a) DEZVÃLI (Despr e taine) „a
dezvãlui”
dezvãleaºte: ind. prez. 3.sg. 2,28, 29
(a se) DEZMIERDA: v. I (În v. ºi pop.) „a avea relaþii sexuale cu
cineva”
(se) dezmierda: gerunziu rezum. cap.13
(a) DEZVOLBI: v. IV (Despre vise) „a interpreta”, „a tâlcui”;
cuvântul nu este înregistrat în MDA.
dezvoalbe: ind. prez. 3.sg. rezum cap.2

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLONTRU
dinlontr u: 14,6
DINCOACE: adv.
dincoace: 12,5

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”; „Isus Hristos”
Domnul: sg. nom./ac. 1,2; rezum. cap.2; 2,47; rezum. cap.3; 3,24,
45, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 8 4, 85, 86, 87, 88,
90; 9,3, 14; 10,17; 13,5, 35, 44, 45, 53
Domnului: sg. gen./dat. 2,20; rezum. cap.3; 3,49, 57, 58, 61, 84,
85, 89; rezum. cap.5; rezum. cap.9; 9,2, 4, 10; 10,17; 13,23, 59;
14,24, 33, 35, 38
Doamne: sg. voc. 3,26, 37, 43, 52; 9,4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 19;
14,34, 40
Domnul: sg. voc., în sint agma Domnul mieu 10, 16; 12,8
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. ac. 1,10; 4,21
domnul: sg. voc., în sint agma domnul mieu 4,16; 10,19

DES TUL: adv.
destul: 5,9; 6,14

DIMINEAÞÃ: adv.
dimineaþã: 6,19; 14,15
dimineaþa: 8,14, 26; 14,11

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. voc., în sintagma hiarãle ºi dobitoacele 3,81
dobitoacele: pl. ac. 4,22, 29
(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
au oborât : ind. pf.c. 3.sg. 8,10, 11
va oborî: ind. viit.I. 3.sg. 11,12

(a) DORMI: v. IV
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 6,18
dor m: ind. prez. 3.pl. 12,2
(a se) DOVEDI: v. IV
(sã) dovedesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 13, 10
DREPT, DREAPTÃ: a dj./adv./s./pr ep.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
direapte: adj. f. pl. ac. 3,28
dirept: pr ep. în loc. adv. direp t aceaea rezum. cap.4
[cel] direp t: s.m. sg. ac. 13,53
drept: adj. m. sg. nom. 3,27; 9,14
dreapte: ad j. f./n. pl. nom. 3,27; 4,34
dreaptã: adj. f. sg. ac. 3,31
drepþi: adj. m. pl. nom. 13,3
drepþilor: s.m. pl. gen. 3,86; 13,9
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drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 5,7
dreap te: s.n. pl. ac. 11,17
dreap ta: s.f. sg. ac. 12,7
drep t: adv. 13,55, 59

dumnezeul: sg. gen./dat. (cu a + tot) 3,95; 11,36
dumnezeu: sg. nom./ac. 6,7; 11,38; 14,5, 23
dumnezeul: sg. ac. 11,38
dumnezeul: sg. ac., în sintagma dumnezeul cel s trein 11,39

DREPTATE: s.f.
drep tate: sg. nom./ac. 6,22; 12,3
drep tatea: sg. nom./ac. 9,7, 16

DURERE: s.f.
dur earea: sg. ac. 13,10
F

(a se) DUCE: v. III
sã (sã) ducã: con j. prez. 3.pl. 1,18
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 1,18; 2,25
du: imper ativ 2.sg. 2,24; 14,33
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,18; 14,13
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 11,8
(sã) va duce: ind. viit.I. 3. 11,24
ducându(-sã): gerunziu rezum. cap.13
sã (ne) ducem: conj. prez. 1.pl. 13,13
ducea: ind. imp. 3.pl. 13,45; rezum. cap.14
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 14,3, 32
sã ducã: conj. prez. 3.sg. 14,32
DUH: s.n.
duhul: sg. nom./ac. 2,1; 5,20; 7, 15
duh: sg. nom./ac. 3,39; 5,12
duhurile: pl. voc., în sintagma toate duhurile lui Dumnez eu 3,65
duhuri: pl. voc. 3,86
Duhul: sg. ac., în sintagmele Duhul Dumnezeilor celor sfinþi/Duhul
Dumnez eilor/Duhul lui Dumnezeu/Duhul cel sfânt 4,5, 6, 15;
5, 11, 14; 6,3; 13,45
duhului: sg. gen. 14,35
(a) DUMICA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) DEMIC A
demicase: ind. m.m.c.pf.. 3.sg. 14,32
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 1,9, 17; rezum. cap.2;
2,28; 3,15, 24, 45, 65, 90, 92, 96; rezum. cap.5; 5,26; 6,20, 26;
7, 18; rezum. cap.9; 9,11; rezum. cap.13; 13,2, 50, 55, 60, 63;
14,4, 24, 36
Dumnez eu: sg. gen., în sintagmele casii lui Dumnez eu/Duhul lui
Dumnez eu 1,2; 6,3
Dumnez eului: sg. gen./dat. 2,18; 3,93, 96; 6,5, 10, 23; 9,4, 9,
10, 20; 10,12; 14,3, 24
Dumnez eul: sg. nom./ac., în sintagma Dumnezeul ceriului 2, 19,
37, 44; rezum. cap.4
Dumnez eul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,17, 95; 5,23; rezum.
cap.6; 6,11, 16, 20, 22, 26; 9,3, 14; 11,32, 37; rezum. cap.14;
14,42
Dumnez eul: sg. nom., în sintagmele Dumnezeul cel mare/
Dumnez eul dumnezeilor/Dumnezeul cel înalt/Dumnezeul cel
pr eaînalt 2,23, 45, 47; 3,90, 99; 5,18; rezum. cap. 11
Dumnez eilor: pl. gen ., în sintagmele Duhul Dumnezeilor celor
sf inþi/Duhul Dumnezeilor 4,5, 6, 15; 5,11, 14
Dumnez eului: sg. gen./dat., în sintagmele Dumnezeului ceriului/
Dumnez eul dumnezeilor 2,18; rezum. cap.6; 11,36
Dumnez eule: sg. voc., în sintagmele Dumnez eule cel mare ºi
groaznic/Dumnezeule cel veacinic 9,4; 13,42
Dumnez eul: sg. v oc., în sintagmele Dumnez eul pãrinþilor noºtri/
Dumnezeul nos tru/Dumenzeul mieu/Dumnezeul lui Daniil 2,23;
3,26, 52; 9,13, 15, 17, 18, 19; 14,40
Dumnez eule: sg. voc. 14,37
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeului: sg. gen., în sintagma casa dumnezeului 1,2
dumnezeului: sg. gen. 1,2; 4,5
dumnezei: pl. ac. 2, 11; 6,12; 11,37
dumnezeilor: pl. gen., în gen. superl. Dumnezeul dumnezeilor/
Dumnez eului dumnezeilor 2,47; 3,90; rezum. cap.11; 11,36
dumnezeii: pl. nom./ac. 3,12, 14, 18; 5,4, 23; 11,8

(a se) FACE: v. III
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 1,13
(sã) v or face: ind. viit.I. 3.pl. 2,5
f ace: ind. prez. 3.sg. 4,32; 6,27; 14,42
a f ace: inf. prez. 6,10; 11,6, 27
sã (se) facã: conj. prez. 3.sg. 6,17
va face: ind. viit.I. 3.sg. 8,12, 24; 11,3, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 30,
32, 36, 39
(sã) face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 11,25
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 13,22
sã f acã: con j. prez. 3.sg. 13,62
fãcând: gerunziu rezum. cap.1; 13,43
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,35; 8,8, 9, 13; 9,2, 12; 11,36;
13,27, 65; 14,27
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,1, 50, 99; 5, 1; 6,7; 8,4; 9,14; 13,18,
61; 14,26
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,7; 11,24; 14,12
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,15, 30; 6,22; 9,5, 15
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 3,27, 28, 31; 4,32; 9, 15
(ne-)am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 3,33
fã: imperativ 2.sg. 3,42; 8,16; 9,19; 13,20
fãcea: ind. imp. 3.sg. 7,21
fãceam: ind. imp. 1.sg. 8,27
fãceai: ind. im p. 2.sg. 13,57
FAMEN: s.m.
f amenilor: pl. gen. rezum. cap.1; 1,3, 7, 8, 9, 10, 11, 1 8
FARES: (probabil) s. (cf. Anania 2001, p.1114).
f ares: unul dintre cuvintele inscripþionate de mâna lui Dumnezeu
în f aþa regelui Baltazar (aici Valtasar ), tâlcuit de Daniil:
„împãrþitu-s-au împãrãþiia ta ºi s au dat medeanilor ºi perseanilor”
5,25, 28
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. 11,6, 17; 1 3,2, 3, 29, 48, 57, 63
f eate: pl. ac. 13,15, 36
f eatelor: pl. dat. 13,17, 57
f eatele: pl. nom./ac. 13,19, 21, 36
FAÞÃ: s.f.
f aþã: sg. ac. 1,4; 8,15
f aþa: sg. ac., în loc. pr ep. (În v.) de la faþa/de cãtrã faþa „(de)
dinaint ea”/în faþa 2,15, 18; 5,5; 7,8, 10; 11,22
f aþa: sg. nom./ac. 2,46; 3,41, 92; 5,6, 9, 10; 6,24; 7,19, 28; 8,17,
18; 9,3, 17; 10,6, 8, 9; 11,17, 18, 19; 14,18
f aþa: sg. ac., în loc. s. (pre) faþa a tot pãmântul „în lume” 8,5
f aþa: sg. ac., în sintagma neruºinat cu faþa „neruºinat la chip”
8,23
f eaþele: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,10, 13, 15
f eaþii: sg. gen./dat. 3,19; 9,7, 13, 18; 11,16
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac. rezum. cap.14
fãcuþi: m. pl. dat. 14,4
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduind: gerunziu 3,36
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sânt: ind. prez. 3.pl. 2,20, 22, 28; 3,12, 60, 100; 4,11, 12, 34;
7,17; 9,7, 16; 13,20; 14,16, 18
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 3,15
sântem: ind. prez. 1.pl. 13,20, 40
sânt: ind. prez. 1.sg. 13,46

FÃIN Ã: s.f.
fãinã: sg. ac. 14,2
(a) FÃÞÃRNICI: v. IV
vor fãþãr nici: ind. viit.I. 3.pl. 11,32
FÂN: s.n.
fân: sg. ac. 4,22, 29, 30; 5,2 1
FEL: s.n.; var. (Înv. ) FEALIU
fealiu: sg. ac. 2,10; 13,27
fealiul: sg. gen. (cu prep. a + t ot; la poziþiile 3,5, 15, în mod greºit
al) 3,5, 10, 15
feliul: sg. gen. (cu prep. a – aici, în mod greºit, al + tot) 3,7
fealiuri: pl. ac. 12,4
FELINAR: s.n.; var. (Înv.) FÃLINARIU; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tare este la Constantin
(Dinicu) Golescu, Însemnare a cãlãtoriei mele, fãcutã în anul 1824,
1825, 1826, Tipãritã din nou ºi însoþitã de o introducere de Nerva
Hodoº, Bucureºti, 1910.
fãlinariul: sg. ac. 10,6
FEMEIE: s.f.
femeilor: pl. gen. 11,37

FIARÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) HIARÃ
fiarãle: pl. nom./ac. 2,38; rezum. cap.4; 4,11, 12, 18, 20; rezum.
cap.7; 8,4
fiarã: pl. (cu des. -ã) nom./ac./dat. 4,9; rezum. cap.7; 7,7, 17
fiarã: sg. nom./ac. 4,13; 7,5, 6, 7
fierile: pl. ac. 4,22, 29; 5,21
fieri: pl. nom./dat. 7,3, 12
fiara: sg. nom. 7,11, 23
hiarãle: pl. voc., în sintagma toate hiarãle ºi dobitoacele 3,81
FIER: s.n.
fier: sg. ac. 2,33, 34, 41, 42; 4,12, 20; 5,4, 23; 7,7, 19
fierul: sg. nom./ac. 2,35, 40, 41, 43, 45
fierului: sg. gen. 2,41
(a) FIERBE: v. III
au f iert: ind. pf.c. 3.sg. 14,26
fiersease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,32
FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. 1,3, 6; 2,25, 38; 5,13, 21; 6,13, 24; 11,10, 14;
12,1; 13,30; 14,14, 20
fiii: pl. voc., în sintagmele f iii oamenilor/fiii lui Isr ail 3,82; 13,48
fiiului: sg. dat. 3,92
fiiul: sg. nom. 5,22
Fiiul: sg. nom./ac., în sintagmele Fiiul Omenesc/Fiiul Omului/
fiiul omului (cf. Anania 2001, p.1116) rezum. cap.7; 7,13; 10,16
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul omului (cf. Anania 2001, p.1118)
8,17
fiiu: sg. nom. 9,1
fiilor: pl. gen. 11,41
fii: pl. ac. 14,9

FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereºtile: pl. ac. 6,10
FERE CAT, -Ã: adj.
ferecaþi: m. pl. ac. 3,91
FERICIT, -Ã: adj.
fericit: m. sg. nom. 12,12
FERME CÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fermecãtorii: pl. nom./ac. 2,2, 27; 4,4; 5,7
fermecãtorilor: pl. gen. 5,11
(a) FI: v. IV
era: ind. im p. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,20; 2,26, 3 1, 32, 33,
49; 3,22; 4,8; 5,21; 6,2, 3, 4; 7,5, 6, 7, 8, 19, 20; 8,19, 21,
27; 10,7; 13,1, 4, 15, 16, 31, 32, 35, 3 7, 39; 14,1, 2, 9, 22,
30, 31, 32
e: ind. prez. 3.sg. 2, 10, 11, 36, 45; 3,15, 40, 89, 90; 4,2 1, 27, 31;
5,25, 26; 6,12, 27; 8,21, 26; 9,14; 10,1, 4, 21; 11,5, 27; 13,23,
47, 48; 14,24, 33, 42
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,37, 38; 3,27, 45; 4,19; 5,13; 9,23; 13,52;
14,40
eram: ind. im p. 1.sg. 4,1; 10,4
fiind: gerunziu rezum. cap.2; 4,28; 5,31; 8,2; 13,3, 38
vor sã fie: ind. viit. pop. 3.pl. 2,28
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,29, 40, 42; 4,22, 29; 5,7; 7,23, 24; 8,26;
9,26, 27; 11,15, 16, 17, 27, 29, 35, 37; 12,4, 8
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,45; 7,24; 8,19; 9,25; 10,14; 12,3
sã fie: con j. prez. impers./3.sg. 3,30, 40; 4,16, 20; 6,1, 15
a f i: inf. prez. 4,23; 8,2; 12,1; 13,18, 42; 14,5
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 5,16
fie: conj. pr ez. fãrã sã impers./3.pl. 5,17; 14,8
fii: imperativ 2.sg. 10,19
ar fi: cond. prez. 3.sg. 13,40
fost-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
au fost: ind. pf.c. im pers./3.sg. 1,21; 4,28; 5,2; 8,15; 9,12; 12,1;
13,21; 14,13
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,3; 14,41
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,4; 2,9, 11, 22, 28, 30, 47; 3,36, 38,
explicaþie cap.3, dupã vs.90, 92, 96; 4,6, 15, 32; 5,11; 6,15, 26;
7,27; 8,2, 20, 21; 9,7, 13; 13,13, 22, 26; 14,6, 7, 17, 23
-i: ind. prez. imper s./3.sg. 3, 16; 6,12
-s: ind. prez. 3.pl. 9,7

FLACÃRÃ: s.f.
flacãrã: sg. ac. 11,33
FL UIER: s.n. (Pop.) „tibia”
fluierele: pl. nom. 2,33
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,6, 11, 15, 17, 20, 21, 23, 93;
7,9, 10, 11
focului: sg. gen. 3,22, 25, 49, 88, 91, 92, 93, 94
focul: sg. nom./ac. 3,50, 94; 12,10
focul: sg. voc., în sintagma focul ºi zãduhul 3,66
FRÃMÂNTÃTURÃ: s.f. „amestec obþinut prin frãmântare”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te
într-un document din 1815, la Theodor Codrescu, Uricariul
cuprinzetoriu de hrisoave, anafor ale ºi alte acte din suta a XV –
XIX, atingãtoare de Moldo va… [vol. I], Vol. I – XXV, Iaºi 1952 –
1895.
frãmântãturã: sg. ac. 14,26
(a se) FRÂNGE: v. III „a (se) sfãrâma”
frângându(-sã): gerunziu 8,22
FRIG : s.n.
frigul: sg. voc., în sintagmele frigul ºi cãldura/ger ul ºi frigul
3,67, 69
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoasã (foar te): f. pl. nom. 4,9
frumoºi (foar te): m. pl. nom. 4,18
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fr umoasã (foarte): f. sg. nom. 13,2
fr umoasã: f. sg. nom. 13,31

GRABÃ: s.f.
graba: sg. ac., în loc. adv. cu graba „degrabã”, „repede” 13,50

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE; (Reg.) FRÂMSEAÞE
fr umseaþea: sg. ac. 13,32
frâmseaþea: sg. nom. 13,56

GRAS, -Ã: adj.
graºi: m. pl. ac. 3,40

FRUNZÃ: s.f.
fr unzele: pl. nom./ac. 4,9, 11

(a) GRÃI: v. IV
grãindu-: gerunziu 1,19; 10,15
sã grãiþi: con j. prez. 2.pl. 2,9
veþi grãi: ind. viit.I. 2.pl. 2,9
grãind: gerunziu 2,20, 47; 3,14; 5,7, 10, 13; 7,8, 20; 8,13, 18;
9,20, 21; 10,19
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,24; 6,6, 12, 20; 9,6, 12, 22; 13,5,
27, 49
ai grãit : ind. pf.c. 2.sg. 3,36
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 3,96; 7,25; rezum. cap.11; 11,36
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 4,5; 10, 16
grãia: ind. im p. 3.sg./pl. 7,11; 13,57
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 10,11
a grãi: inf. prez. 10,17
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 10,19
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 11,27
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 13,47

(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1; 10,7
fugã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 4, 11
FULGER: s.n.
fulgere: pl. voc. 3,73
fulger ului: sg. gen. 10,6
G
GATA: adv.
gat a: 3,15
(a se) GÃSI: v. IV
(sã) va gãsi: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 14,11

GREC: s.m.
grecilor: pl. gen. rezum. cap.8; 8,21; rezum. cap.10; 10,20; rezum.
cap.11; 11,2

(a) GÃTI: v. IV „a pregãti pentr u luptã”
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 11,11

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. 4,24
greºalã: sg. ac. 6,22

GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 2,30; 4,2, 16; 5,6, 10; 7,28
gândurilor: pl. gen. 11,24

(a) GREªI: v. IV
am greºit: ind. pf.c. 1.pl. 3,29

(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 2,26; 6,20
a gândi: inf. prez. 2,29; 4,16
va gândi: ind. viit.I. 3.sg. 7,25; 11,30
sã gândim: conj. prez. 1.pl. 9,13

GREU, GREA: ad j.
greu: n. sg. nom. 2,11
GREUTATE: s.f.
greotate: sg. ac. 3,50
greotatea: sg. ac. 6,2

GÂNDIRE: s.f.
gândir e: sg. ac. 13,28

(a) GRIJI: v. IV
au grijit : ind. pf.c. 3.sg. 6,13
va griji: ind. viit.I. 3.sg. 11,37

GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: s.n. pl. ac., în loc. v. pleca genunchele 6,10
jenunchele: s.n. pl. nom./ac. 5,6; 10,10

GRIJNIC, -Ã: adj. (Înv.) „grijuliu”
grijnici: m. pl. ac. 1,4

GER: s.n.
gerul: sg. voc., în sintagma gerul ºi frigul 3,69

GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. nom. 10,7

GHEAÞÃ: s.f.
gheþile: pl. voc., în sint agma gheþile ºi zãpezile 3,70
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Mold., Trans.) GÂCITOR, TOARE
gãcitorii: s.m. pl. nom. 4,4
gâcitorii: s.m. pl. nom./ac. 1,20; 2,2, 27
gâcitoriu: s.m. sg. ac. 2,10
gâcitorilor: pl. gen. 4,6
GINGAª, -Ã: adj.
jingaºe (foar te): f. sg. nom. 13,31
GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 4,28; 6,20; 8,16; 13,24, 42, 46, 60; 14,17, 40
glasul: sg. nom./ac. 7,11; 9,10, 11, 14; 10,6, 9; 13,44
(a) GONI: v. IV
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 11,13

(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 2,25; 11,10, 13

GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznicã: f. sg. nom. 2,31; 7,7
groaznicã (foar te): f. sg. nom. 7,19
groaznic: m. sg. voc., în sintagma Dumnezeule cel mar e ºi groaznic
9,4
GROS, GROASÃ: adj.
gros: m. sg. nom. 4,17
GRUMAZ: s.m.
grumazi: pl. ac. 5,7
grumazului: sg. gen. 5,16
grumazii: pl. ac. 5,29
GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 3,25, 33; 4,28; 6, 17; 7,5; 10,3, 16; rezum. cap.13;
13,61; 14,26

559

PROROCIIA LUI DANIIL

INDICE
ieºiþi: imper ativ 2.pl. 3,93
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 7,10
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 9,22
ieºeam: ind. imp. 1.sg. 10,20
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 11,11
ieºim: ind. prez. 1.pl. 14,10

gurã: sg. nom./ac. 3,51; 7,8, 20; rezum. cap.14
gurile: pl. ac. 6,22
H
HAINÃ: s.f.
hainele: pl. nom. 3,94

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. ac. 9,25

HALDEU: s.m./adj.; „caldeean”
haldeilor: s.m. pl. gen./dat. rezum. cap.1; 1,4; r ezum. cap.2; 2,5;
5,11, 30; 9,1
haldeii: s.m. pl. nom. 2,2, 4, 10; 4,4
haldeu: s.m. sg. ac. 2,10
haldei: s.m. pl. ac. 3,48; 5,7
haldei: adj. m. pl. nom. 3,8

IN: s.n.
in: sg. ac., în sintagma cu de in îmbrãcat/îmbrãcat cu de in „cu
veºmint e de in îmbrãcat” rezum. cap.10; 10,5; rezum. cap.12;
12,6, 7

HAR: s.n.
har: sg. ac. 1,9

INEL: s.n.
inelul: sg. ac. 6,17; 14,10, 13
inealele: pl. ac. 6, 17
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,8; 4,13; rezum. cap.5; 5,20, 21, 22; 6,14;
7,28; 8,25; 10,12; 11,12, 25, 27, 28; 13,35, 56
inima: sg. ac., în sintagma smeriþi cu inima 3,87
inimã: sg. nom. 4,13; 7,4

HER UVIM: s.m.
hieruvimi: pl. ac. 3,55
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 1,5
hrana: sg. nom. 4,9, 18; 4,20

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: gerunziu 2, 16, 24; 5,8; 13,8
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17; 4,5; 5,10, 15; 6,10; 10,3; 13,15,
36; 14,14
întra: ind. imp. 3.sg./pl. 4,4; 13,7; 14,12, 20
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 11,7, 9, 24, 40, 41
vei într a: ind. viit.I. 2.sg. 14,11
sã între: con j. prez. 3.sg. 14,18

(a se) HRÃNI: v. IV
sã (se) hrãneascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.1
(sã) hrãnea: ind. im p. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,15; 4,9
hrãnindu(-sã): gerunziu 1,5
(sã) hrãnesc: ind. prez. 3.pl. 1,13
HRISOLIT: s.n.; vezi CRISOLIT

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) ÎNTRARE
întrare: sg. ac. 14,12

I

(a) ISCÃLI: v. IV
iscãleaºte: imperativ 2.sg. 6,8

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 3,88

(a) ISPITI: v. IV „a pune la încercar e”
au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 1,14

IARÃªI: adv.
iarãºi: 9,25; r ezum. cap.10; 10,18

ISPRAVNIC: s.m.
ispravnicii: pl. ac. 3,2
ispravnici: pl. nom. 3,3

IARBÃ: s.f.
ierburi: pl. ac. 4,20
IATÃ: interj.
iatã: 2,31; 3,17, 92; 4,7; 7,2, 5, 6, 7, 8, 13, 21; 8,3, 5, 15; 9,21;
10,5, 10, 13, 16; 11,2; 12,5; 13,20, 43, 55; 14,10, 18, 23, 26, 39
IDOL: s.m.
idolii: pl. ac. rezum. cap.5
idolului: sg. gen. rezum. cap.14
idolul: sg. nom. rezum. cap.14
idol: sg. nom. 14,2
idolilor: pl. dat. 14,4

(a) IUBI: v. IV
iubeasc: ind. prez. 3.pl. 9,4
iubesc: ind. prez. 3.pl. 14,37
IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubitul: s.m. sg. nom. 3,35
IUÞIME: s.f. „furie”
iuþime: sg. ac. 2,12; 3,13, 19; 11,20
iuþimea: sg. nom. 9,16
IZVOD: s.n.
izvodul: sg. ac., în sintagma izvodul ovreiesc explicaþie înainte de
cap.13

IERI: adv.
ieri: 13,15
(a) IER TA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 4,24

Î

(a) IEªI: v. IV
sã iasã: con j. prez. 3.sg. 6,7
ieºind: gerunziu 2,13; rezum. cap.3; 13,13; 14,13
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,14
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 3,93; 8,9; 9,23; 13,5, 18, 19; 14,13

(a) ÎMBLA: v. I; v ezi (a) UMBLA
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzeaºte(-Te): imperativ 2.sg. 9,19
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împãrãþiile: pl. nom./ac. 2,21, 44; rezum. cap.7; 7,23
împãrãþie: sg. nom./ac. 2,39, 40, 44; 3,100; rezum. cap.4; 5,18;
5,31; rezum. cap.7; 7,14, 18, 27; 11,9
împãrãþii: pl. nom./gen. 2,44; rezum. cap.7; 7,17
împãrãþia: sg. nom./ac. 5,7; 6,1, 28; rezum. cap.7; 7,23; 11,17,
19; 13,65
împãrãþii: sg. gen. 7,24

ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzirea: sg. nom. 9,9
(a se) ÎMBOGÃÞI: v. IV
(sã) va îmbogãþi: ind. viit.I. 3.sg. 11,2
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) va îmbrãca: ind, viit.I. 3.sg. 5,7
voiu îmbrãca: ind. viit.I. 1.sg. 5,16
(s-)au îmbrãcat : ind. pf.c. 3.sg. 5,29
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. nom./ac./dat. în sint agma cu de in îmbrãcat/
îmbrãcat cu de in „cu veºmint e de in îmbrãcat” rezum. cap.10;
10,5; rezum. cap.12; 12,6, 7

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,28
(sã) va îm pãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 11,4
va îm pãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 11,39
(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. 3,96; 4,32; rezum. cap.5; 6,17; 7,25; 8,25; 9,7;
10,20; r ezum. cap.11; 11,16, 24, 25, 37, 40; 13,21; 14,11
împrotivã: adv. 8,4, 7; 10,13; 11,15

(a se) ÎMBUCA: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 7,23
îmbucaþi f iind: pasiv gerunziu rezum. cap.14
îmbuca: ind. imp. 3.pl. 14,12
sã îmbuce: conj. prez. 3.pl. 14,31
(s-)au îmbucat: ind. pf.c. 3.pl. 14,41

ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: s.m./f.; var. ÎMPROTIVITOR, TOARE
împrotivitoriul: s.m. sg. ac. rezum. cap.10

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,1, 4, 5, 8, 10, 19, 21;
rezum. cap.2; 2,2, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 30, 45,
49; 3,13, 16, 22, 32, 46, 94, 95; 4,28; 5,6, 8, 10, 13, 17; rezum.
cap.6; 6,4, 12, 13, 21; 7,1; 8,1, 27; 10,1; 11,6, 7, 11, 14, 25;
rezum. cap.14; 14,1, 8, 13, 27
împãratu: sg. nom. 1,3
împãratul: sg. nom./ac. 1,1, 2, 5, 10, 18, 19, 20; 2,2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49; rezum. cap.3; 3,1, 2,
3, 5, 7, 14, 91, 97, 98; 4,15, 16, 20, 21, 25, 2 7; rezum. cap.5;
5,1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 29, 30; r ezum. cap.6; 6,2, 4, 6, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24; rezum. cap.8; 8,20, 2 1; 10,13;
rezum. cap.11; 11,5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 25, 36, 40; 13,65; rezum.
cap.14; 14,3, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29,
39, 40, 42
împãrat e: sg. v oc. 2,4, 10, 11, 28, 29, 31, 36; 3,9, 10, 12, 17, 18,
91; 4,19, 24, 28; 5,10, 11, 17, 18; 6,6, 7, 8, 12, 15, 21, 22; 14,6,
10, 16, 25
împãraþii: pl. ac. 2,10, 48; rezum. cap.11
împãratul: sg. nom., în gen. superl. împãr atul împãraþilor 2,37
împãraþilor : pl. gen., în gen superl. împãr atul împãraþilor 2,37
împãraþilor : pl. gen./dat. 2,47; 9,6
împãrat : sg. nom. 3,2; 6,25; 8,23; 11,3
Împãr atul: sg. ac., în sintagma Împãratul ceriului 4,34
împãraþi: pl. nom./ac. 7,24; 8,22; 11,2
împãraþi: pl. gen. (cu a + num. card.) 11,27
în pãraþilor: pl. gen. 9,8
ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom. 5, 10
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
îm pãrãteºti: f. pl. ac., în sintagma bucate împãrãteºti rezum. cap.1
îm pãrãteascã: f. sg. nom./ac., în sintagmele bucatã împãrãteascã/
por uncã împãrãteascã/podoaba împãrãteascã/cinste împãrãteascã
1,13, 15; 6,7; 11,20, 21
împãrãteºti: f. sg. gen. 5,5
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7

ÎMPREJURUL: prep.
împrejurul: 5,16
(a se) ÎMPREUNA: v. I „a se aduna la un loc”
sã (sã) îm preune: con j. prez. 3.pl. 3,3
(sã) v or împreuna: ind. viit.I. 3.pl. 11,6
(s-)au îm preunat: ind. pf.c. 3.pl. 13,14
ÎMPREUNARE: s.f. (Eufem.; înv.) „contact sexual”
împreunar ea: sg. ac. rezum.c ap.13
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 2,43; 5,6; 13,14, 54, 58, 61; 14,26
împreunã: adv. în sintagma împreunã mestecându(-sã) (eufem.)
„întreþinând r elaþii sexuale” 13,38
ÎMPRUMUTARE: s.f.
împrumutãrii: sg. gen. rezum. cp.13
(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(ne-)am împuþinat: ind. pf.c. 1.pl. 3,37
ÎNAINTE: adv./prep.
înaintea: prep. rezum. cap.1; 1,5, 9, 18, 19; 2,2, 10, 11, 24, 27,
31, 36; 3,3, 13, 38, 40; 4,3, 5; 5,13, 15, 17, 23; 6,10, 13, 18, 22;
7, 10, 13; 8,3, 6, 15; 9,18, 20; 10,12; 13,23, 29, 64; 14,13, 41
înnaintea: prep. 4,4
înainte: adv. în sintagma aducere-înainte „ofrandã” 3,38
înainte: adv. 6,9; 7,16
îninte: adv. în loc. adv. mai înainte 6,10; 7,7, 20; 13,42, 52
ÎNALT, -Ã: adj./s.
înalt : adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 2,31; 3,93, 99; rezum. cap.4;
4, 17
înalt e: n. pl. ac. 8,3
(mai) înalt: n. sg. ac. 8,3
(Cel) Înalt: s.m. sg. nom./ac. 4,14, 31
(a se) ÎNÃLBI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) NÃLBI
(sã) v or nãlbi: ind. viit.I. 3.pl. 12,10

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
îm pãrãþiii: sg. gen. 1,1; 2,1; 3,54; 4,15, 27, 33; 5,20; rezum. cap.6;
6,7; 7,27; 8,1; 9,2; 10,13; 11,2
împãrãþiia: sg. nom./ac. 1,20; 2,37, 41, 42, 44; 3,100; rezum.
cap.4; 4, 14, 22, 23, 28, 29, 31, 33; rezum. cap.5; 5,11, 16, 21,
26, 28, 29; 6,4, 26, 28; 7,14, 18, 22, 27; 8,23; 9,1; 11,4, 21

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
înãlþind: gerunziu rezum. cap.2
[eºti] înãlþat: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,52
înãlþaþi: imper ativ 2.pl. 3,59
înãlþa: ind. imp. 3.pl. 5,19
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(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 5,20
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 11,12, 36
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. nom./ac. 2,48; 4,17
înãlþimea: sg. nom. 4,7, 8

INDICE
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: adv. în loc. cj. îndatã cât „îndatã ce” 3,7
îndatã: 3,8, 21, 93; rezum. cap.6; 13,29; rezum. cap.14; 14,17
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.4
îndemnat fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.6

ÎNÃUNTRU: adv; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU; ÎNLONTRU
înlãuntru: 1,18; 14,39
înlontru: 13,18
înlâuntru: 14,18

(a se) ÎNDREPTA: v. I
(sã) va îndrepta: ind. viit.I. 3.sg. 8,25; 11,36
a îndrep ta: inf. prez. 13,5

ÎNCAI: adv.
încai: 13,32

ÎNDREPTARE: s.f.
îndrep tãrile: pl. ac. 9,18

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmintele: pl. ac. 3,21

(a) ÎNFIGE: v. III
va înfinge: ind. viit.I. 3.sg. 11,45

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
au înceluit: ind. pf.c. 3.sg. 13,56

(a) ÎNFL ORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
înflurind: gerunziu 4,1

(a) ÎNCEPE: v. III
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 2,29
începând: gerunziu 3,95
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16; 12,1

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. 4,2
(m-)am înfricoºat: ind. pf.c. 1.sg. 7,15
înfricoºându(-sã): gerunziu rezum.cap.10

ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
ceput: sg. ac., în loc adv. din ceput 9,21
început: sg. ac., în loc. adv. în început 8, 1
începutul: sg. nom./ac. 9,23; 11,41
(a) ÎNCETA: v. I
înceta: ind. imp. 3.pl. 3,46
a înceta: inf. prez. 11,18
ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închieturile: pl. nom. 5,6; 10,16
(a se) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,22; 14,13
(sã) închide: ind. prez. 3.sg. 10,17
închide: imperativ 2.sg. 12,4
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.pl. 12,9
(a se) ÎNCHIN A: v. I
(sã) închinã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 3,12
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,46; 3,7
a (sã) închina: inf. prez. rezum. cap.3; 14,3
(vã) închinaþi: conj. prez. fãrã sã 2.pl. 3,5
sã (se) închine: con j. prez. 3.sg. 3,6, 11
sã (sã) închine: conj. prez. 3.sg./pl. 3,10, 95
(vã) închinaþi: ind. prez. 2.pl. 3,14
(vã) închinaþi: imper ativ 2.pl. 3,15
(vã) veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 3,15
(ne) închinãm: ind. prez. 1.pl. 3,18
(sã) închina: ind. imp. 3.sg. 6,10; 14,3
(te) închini: ind. prez. 2.sg. 14,3
(mã) închin: ind. prez. 1.sg. 14,4, 24
închinã(-te): imperativ 2.sg. 14,23
ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închise: f. pl. nom. 13,20
ÎNCINS, -Ã: adj.
încinsã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 10,5
(a) ÎNCUIA: v. I
încuiaþi: imper ativ 2.pl. 13,17
au încuiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,18, 36
încuie: imperativ 2.sg. 14,10

ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. ÎNFRUMSEÞAT, -Ã
înfr umsãþaþi: m. pl. ac. 1,4
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom., în sint agma îngerul Domnului/îngerul lui
Dumnezeu 3,49; 13,55, 59; 14,33, 35, 38
îngerii: pl. voc., în sintagma îngerii Domnului 3,58
îngerul: sg. ac. 3,95; 6,22
(a se) ÎNGR OZI: v. IV
îngrozitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7, 15
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
vei înmulþi: ind. viit.I. 2.sg. 3,36
sã (se) înmulþeascã: conj. prez. 3.sg. 3,98
sã (sã) înmulþascã: conj. prez. 3.sg. 6,25
va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 11,39
ÎNNOIRE: s.f. (În v.) „sfinþire a unei construcþii”
înoirea: sg. ac. 3,2, 3
(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. imper s./3.pl. 5,24; 10,21
însãmna: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.7
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
însãmneazã: imper ativ 2.sg. 8,26
ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnate: f. pl. nom. rezum. cap.7
(a) ÎNªELA: v. I
au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 6,6
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 2,9; 11,21
(a se) ÎNTÃRÂTA: v. I
(sã) va întãrâta: ind. viit.I. 3.sg. 11,10, 25
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 5,20
întãreaºt e: imperativ 2.sg. 6,8
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 9,27
(sã) întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
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înþel eage: imperativ 2.sg. 8,17; 9,23; 10, 11
am înþeles: ind. pf.c. 1.sg. 9,2; 12,8
sã înþelegi: con j. prez. 2.sg. 9,22
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg. 10,1
a înþeleage: inf. prez. 10,12
vor înþeleage: ind. viit.I. 3.pl. 12,10

au întãrit : ind. pf.c. 3.sg. 10,18
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 10,19
(m-)am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 10,19
ai întãrit: ind. pf.c. 2.sg. 10,19
sã (se) întãr eascã: con j. prez. 3.sg. 11,1
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 11,5
întãrea: ind. imp. 3.pl. 11,6
sã întãreascã: conj. prez. 3.sg. 11,39

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerii: sg. gen. 1,20
înþeleagere: sg. nom. 5,12
înþeleagerea: sg. nom./ac. 5, 14, 15; 8,15; 10, 1

ÎNTÃRIT, -Ã: ad j. „fortif icat”
întãrite: f. pl. ac. 11,15
ÎNTÂI, -A: adj.
întâi: n. sg. ac. 9,2

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,21, 23; 5,11
înþelepciunea: sg. nom./ac. 1,4, 17; 2,20, 30; 5,14
înþelepciunii: sg. gen. 1,20

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,10

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
înþelepþii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,12, 13, 14, 18, 24,
27; 4,3, 15; 5,8, 15
înþelepþilor: pl. dat. 2,21; 5,7

(a se) ÎNTINA: v. I
(s-)au întinat : ind. pf.c. 3.sg. 4,30; 5,21
(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) înt oarce: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,31, 33; 13,14, 50
(m-)am înt ors: ind. pf.c. 1.sg. 4,33
sã (ne) întoarcem: conj. prez. 1 .pl. 9,13
întoarcã(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 9,16
(mã) voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 10,20
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. 11,9, 10, 13, 18, 28, 29, 30
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 11,18, 19
(sã) v or întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 11,22, 30
întorcându(-sã): gerunziu 13,7, 47
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,9, 56; 14,38
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 13,49

(a) ÎNVÃÞA: v. I
sã înveaþe: conj. prez. 3.pl. 1,4
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,16; 9,22; 13,3
sã învãþu: conj. prez. 1.sg. 9,22; 10,14
vor învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 11,33
în vaþã: ind. prez. 3.pl. 12,3
ÎNVÃÞAT, -Ã: adj./s.
în vãþaþi: adj. m. pl. nom./ac. 1,4; 12,3
(cei) în vãþaþi: s.m. pl. nom./ac. 11,33, 35; rezum. cap.12; 12,10
ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: s.m./f.
[cei] în vãþãtori: s.m. pl. nom. rezum. cap.12

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. ac. 1,4; 2,21

ÎNTRARE: s.f.; vezi ÎNTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat : ind. pf.c. 3.sg. 1,20; 2,15
întreabã: ind. prez. 3.sg../pl. 2,10, 27
întrebând: gerunziu 13,14
am într ebat: ind. pf.c. 1.pl. 13,40

(a se) ÎNVÂRTOªA: v. I
(sã) va învâr toºa: ind. viit.I. 3.sg. 8,24
sã (se) în vârtoºaze: conj. prez. 3.sg. 11,1
ÎNVECHIT, -Ã: adj.
în vechit: m. sg. nom. 13,52

ÎNTREBARE: s.f.
întrebãrile: pl. ac. 8,23

(a) ÎNVIA: v. I
vor învia: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.12

(a) ÎNTRECE: v. III
întrecea: ind. imp. 3.sg. 6,3
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întreagã: f. sg. nom. 2,42
întregi: f. pl. nom. 14,16

(a) ÎNVINGE: v. III
au învins: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8
în vinºi fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.13
în vinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,61

(a) ÎNTRISTA: v. I
au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 3,50

(a) ÎNVITA: v. I „a întãrâta”, „a provoca”
va învita: ind. viit.I. 3.sg. 11,2

ÎNTUNECOS, -OASÃ: s.
(ceale) întunecoase: s.n. pl. ac. „lucruri greu de înþeles, de pãtruns”
5, 16

J

ÎNTUNERIC: s.m.; var. (Înv.) ÎNTUNEARE C
întunear ec: sg. ac. 2,22
întunear ecul: sg. voc., în sint agma lumina ºi întunearecul 3,72

(a se) JEFUI: v. IV
sã (se) jefuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 3,96
va jefui: ind. viit.I. 3.sg. 8,24

(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþeleg: ind. prez. 3.pl. 2,21
înþelegând: gerunziu 6,10, 15; 8,23
înþelegeam: ind. im p. 1.sg. 8,5
sã înþeleagã: conj. prez. 3.sg. 8,16

JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. nom. 9,26
(a) JELI: v. IV
jeleam: ind. imp. 1.sg. 10,2
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INDICE
LAC: s.n.
lacrimi: sg. ac. 6,20

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ, JIR TVÃ
jârtve: pl. ac. rezum. cap.2
jirtve: pl. ac. 3,46
jârtvã: sg. nom./ac. 3,38; 8,11
jârtva: sg. nom./ac. 3,40; 8,12, 13; 9,27; 11,31; 12,11
jârtvii: sg. gen., în sintagma jârtvii de sara 9,21

LANÞ: s.n.
lanþu: sg. nom./ac. 5,7, 16, 29

JER TFELNIC: s.n.; var . JERTVELNIC, JÂR TVELNIC ,
JIRTVELNIC
jârtvealnicul: sg. nom./ac. 8, 13, 14; 9,17, 26
jertvealnicului: sg. gen. 11,30
jirtvealnicului: sg. gen. 11,30
jirtvealnicul: sg. ac. 11,31
(a) JERTFUI: v. IV; var . (a) JÂRTVUI
sã jârtvuiascã: conj. prez. 3.pl. 2,46

LAT, -Ã: adj.
lat: n. sg. ac. 3,1
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
(a se) LÃMURI: v. IV
sã (se) lãmureascã: conj. prez. 3.pl. 11,35
(sã) vor lãmuri: ind. viit.I. 3.pl. 12,10

JIDO V: s.m.
jidovi: pl. nom./ac. 3,8, 12
jidovii: pl. nom. rezum. cap.9; 13,4
jidovilor: pl. gen. rezum. cap.10; rezum. cap.12
jidov: sg. nom. 14,27

(a se) LÃSA: v. I
sã (sã) lase: conj. prez. 3.sg. 4,23
lãsaþi: imperativ 2.pl. 4,12, 20
lãsat fiind: pasiv ger unziu 10,8

JIVINIE: s.f. (Iuz) „jivinã” (cf. Indice Is)
jivinii: pl. nom. 4,9

(a) LÃUDA: v. I
laud: ind. prez. 1.sg. 2,23; 4,34
sã laude: con j. prez. 3.sg. 3,74
laude: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,84
lãudând: gerunziu 3,24; rezum. cap.5
[eºti] lãudat: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,26, 52, 55
lãuda: ind. imp. 3.pl. 3,51; 5,4
[e] lãudat: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,51
lãudaþi: imper ativ 2.pl. 3,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 90
am lãudat: ind. pf.c. 1.sg. 4,31
ai lãudat : ind. pf.c. 2.sg. 5,23
au lãudat: ind. pf.c. 3.pl. 13,63

JOS: adv.
jos: 5,20
jos: adv. în loc. adv. din jos „din par tea inferioarã” 10,6
(a se) JUDE CA: v. I
(s-)au judecat: ind. pf.c. 3.pl. 4,14
judecând: gerunziu rezum. cap.7
au judecat: ind. pf.c. 3.pl. 9, 12
voiu judeca: ind. viit.I. 1.sg. 13,51
judecând: gerunziu 13,53
nejudecând: gerunziu 13,48
JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. nom./ac. 2,9, 14, 15; 3,28, 31; 7,22; 13,49, 55
judecata: sg. nom./ac. 2,13; 4,14; 6,12, 15; 7,10, 26; rezum.
cap.13
judecãþile: pl. nom./ac. 3,27; 13,9
judecãþi: pl. nom./ac. 3,28; 4,34; 9,5; 13,6, 53
judecãþii: sg. gen. 4,21

LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãutei: sg. gen. 3,5, 7, 10, 15

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. nom./ac. 3,2, 3, 94; 6,7
judecãtori: pl. nom. 13,5
judecãtorilor: pl. dat. 13,41

LEGUMÃ: s.f.
legumi: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12, 16

LOCAª: s.n.; var. (În v.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 4,22, 29; 5,21
LÂNÃ: s.f.
lâna: sg. ac. 7,9

(a se) LEGA: v. I
sã (se) leage: con j. prez. 3.sg. 4, 12, 20

JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „înjunghiere”
junghiiarea: sg. nom. 9,27

LEGAT, -Ã: adj./s.
legaþi: adj. m. pl. nom. rezum. cap.3; 3,21, 23
legate: adj. n. pl. ac. 3,20
(celor) legate: s.n. pl. gen. „lucruri încâlcite, greu de descifrat”
5,12, 16

(a se) JURA: v. I
(sã) jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,7
L
LAC: s.n.
lacul: sg. ac., în sintagma lacul leilor „groapa cu lei” (cf. lat. lacum
leonum; lacus, -Às „lac”, dar ºi „groapã (cu diferite destinaþii)”; în
Grigore Maior, ILV/Lexicon, I, cuvântul are doar sensurile „tãu”
ºi, adãugat de altã mânã, „iezer”) rezum. cap.6; 6,7, 12, 16, 19,
24, 27; rezum. cap.14; 14,30, 33, 40, 42
lacului: sg. gen. 6,17, 24
lac: sg. ac. 6,20, 23; 14,31, 35, 39, 41
lacul: sg. ac. 14,34

LEGÃTURÃ: s.f. „legare cu cercuri sau cu obezi de fier a unui
obiect pentru a-l face mai rezis tent”; „legãmânt”
legãturã: sg. ac. 4,12
legãtura: sg. ac. 9,27
legãturii: sg. gen. 11,22
LEGE: s.f.
leage: sg. ac. 2,14; 6,10
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea Dumnezeului/leagaea lui
Moisi 6,5, 1 3; 13,3, 62
legile: pl. ac. 7,25
leagea: sg. nom./ac. 6,13, 15; 9,10, 11

564

INDICE

PROROCIIA LUI DANIIL
(sã) luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7, 12
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 8, 11; 13,2, 65; 14,26
lua: ind. imp. 3.pl., în loc. v. lua aminte 13,12
au f ost luându-: ind. pf.c. (cu gerunziul v. de bazã ) 3.pl., în loc. v.
au fost luându- aminte 13,15
luând: gerunziu 13,55

LEGIUITOR: s.m.
legiuitorilor : pl. dat. adn. 2,40
LEIÞÃ: s.f.
leiþa: sg. ac. (cf. Anania 2001, p.1116) 7,4
LEMN: s.n.
lemn: sg. ac. 5,4, 23

(a) LUCRA: v. I
am lucr at: ind. pf.c. 1.pl. 3,29; 9,5
vor lucra: ind. viit.I. 3.pl. 12,10
lucr ai: ind. im p. 2.sg. 13,52
lucr ase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,61

(a se) LEPÃDA: v. I
vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 4,22, 29
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 4,30; 5,21
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 9,7

LUCRARE: s.f.
lucr are: sg. ac. 13,23

LEªUIRE: s.f.
leºuiri: pl. ac. rezum. cap.11
LEU: s.m.
leilor: pl. gen., în sint agma lacul leilor rezum. cap.6; 6,7, 12, 16,
19, 24, 27; rezum. cap.14; 14,30, 33, 40, 42
lei: pl. nom./ac. 6,20; 14,31
leilor: pl. gen. 6,22; 14,39
leii: pl. nom. 6,24
LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. rezum. cap.1; 1,4
limbilor: pl. voc. 3,4
limbilor: pl. dat. 3,98; 6,25
limbile: pl. nom. 3,7; 5,19; 7,14; 12,1
limba: sg. dat. (cu la) 3,96
(a se) LIPI: v. IV
(sã) v or lipi: ind. viit.I. 3.pl. 2,43; 11,34
LIPSÃ: s.f. . „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”
lipsã: sg. nom. 3,16
lipsã: sg. ac., în loc. adj. de lipsã 10,1
LOC: s.n.
loc: sg. nom. 2,35; 3,38
locul: sg. ac. 8,11; 11,20, 21, 38; 14,22, 38
locurile: pl. ac. 9,7
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 2,38; 3,98
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 4,9; 6,25
lãcuind: gerunziu 4,18; 13, 1
LOCUITOR : s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 4,32, 32; 14,42
lãcuitorilor: pl. dat. 9,7
(a se) LOVI: v. IV
au lo vit: ind. pf.c. 3.sg. 2,34; 8,7
lo vise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,35
(sã) lovea: ind. imp. 3.pl. 5,6
(sã) va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 11,10, 30
(a se) LUA: v. I
sã iai: conj. pr ez. 2.sg. 3,35
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
sã (se) ia: conj. pr ez. 3.sg. 7,26
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia amint e 9,19, 23, 25; 14,18
sã ia: conj. prez. 3.sg., în loc. v. sfârºit sã ia 9,24
ia: imperativ 2.sg. 14,36
lua: ind. imp. 3.sg. 1,16
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,15
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.5; 7,14; 12, 11
(s-)au luat : ind. pf.c. 3.sg. 5,20; 7,4

LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. ac. 2,15, 17; 5,10
lucr urile: pl. nom./ac. 2,49; 3,12, 27; 4,34; 8,2 7; 9,14
lucr urile: pl. voc., în sintagma toate lucr urile Domnului 3,57
lucr u: sg. nom./ac./dat. rezum. cap.6; 13,40, 63
lucr uri: pl. ac. 7,8, 20; 11,38
lucr urile: pl. gen. (cu a + toate) 8,25
LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 3,45
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom. 2,22
lumina: sg. voc., în sintagma lumina ºi întunearecul 3,72
LUNÃ: s.f.
luna: sg. voc., în sintagma soarele ºi luna 3,62
luni: pl. gen. (cu a + num. card. ) 4,26
lunii: sg. gen. 10,4
LUNG, -Ã: adj.
lung: n. sg. ac. 3,1
LUPTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lup tãtoriului: s.m. sg. gen. 11,22
LUT: s.n.
lut : sg. ac. 2,33, 34, 41, 42, 43, 45
lutul: sg. nom. 2,35
M
MACHE: s.f. „patã”; reprezintã încercarea traducãt orilor de a
adap ta lat. macula „patã”, „mur dãrie”). Cuvântul nu este
înr egistrat în DLR.
mache: sg. nom. 1,4
MAI-MARE: s.m. „cãpetenie”; „superior”
mai-marele: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,7, 8
mai-marelui: sg. dat. 1,3
mai mare: sg. ac. 2,48
MANE: (probabil) s. (cf. Anania 2001, p.1114).
mane: unul dintre cuvint ele inscripþionate de mâna lui
Dumnez eu în faþa regelui Baltazar (aici Valtasar), tâlcuit de
Daniil: „numãrat-au Dumnez eu împãrãþiia t a ºi o au plinit”
5,25, 26
MARE: adj./s.
mar e: adj. m./f./n. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,12, 31, 35; 4,8,
27; 5,1; 7,2; 8,5, 8, 9, 21; rezum. cap.9; 9,12; 10,1, 4, 7, 8; 11,5,
13, 25, 40, 44; rezum. cap.12; 1 2,1; 13,24, 42, 46, 60, 64; 14,17,
22, 40
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mari: adj. m./f./n. pl. nom./ac./gen./dat. 2,10, 48; 3,20, 91, 100;
7,3, 7, 8, 11, 17, 20
mare: adj. m. sg. nom./voc., în sint agmele Dumnezeul cel mare/
Dumnezeule cel mare ºi groaznic 2,45; 9,4
(mai) mare: adj. f./n. sg. nom./ac. 4,33; 5,12; 6,3; 7,20, 23; 11,13
mare (f oarte): m. sg. nom. 8,8
(cei) mari: s.m. pl. nom. 3,3; 4,33; 5,2, 3, 9, 23
(celor) mari: s.m. pl. gen./dat. 3,91; 5,1, 10; 6,17
mari: s.f. pl. ac. „vor be mari” 11,36

mãr turisindu-: gerunziu 9,20
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.pl. 13, 14
MÃSURÃ: s.f.
mãsuri: pl. nom., în sintagma mãsuri de fãinã 14,2
MÂINE: adv.; var. (În v. ºi reg.) MÂNE
mâne: în loc. adj. (precedat de s. zioa) de mâne 13,27
(a) MÂNA: v. I
ai mânat: ind. pf.c. 2.sg. 13,21

MARE: s.f.
marea: sg. ac. 7,2
mare: sg. ac. 7,3
mãrii: sg. gen. 3,36
mãri: pl. voc. 3,78
mãri: pl. ac. 11,45

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 1,2; 2,38; 3,88; 5,23; 7,25; 8,4, 7, 25; 11,11, 16,
41, 42
mâni: pl. ac. 2,34, 45
mânile: pl. ac. 3,15, 17, 32; 13,22, 23; 13,34
mânã: sg. nom./ac. 5,5; rezum. cap.8; 8,25; 9,15; 10,10; 14,4
mânii: sg. gen. 5,5, 24
mânilor: pl. gen. 10,10

MAR GINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 4,8, 19
MAR TOR: s.m.
mar tori: pl. nom. 13,40

MÃCAR: adv.
mãcar: rezum. cap.4

(a) MÂNC A: v. I
a mânca: inf. prez. 1,12
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 4,22, 29
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,30; 14,6, 14, 38
mânca: ind. imp. 3.sg. 5,21; 7,19
mâncã: imperativ 2.sg. 7,5
mâncând: gerunziu 7,7; 11,26
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 10,3
mâncã: ind. prez. 3.sg. 14,5, 7, 8

MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. voc. 3,75

MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 14,32

MÃNOS, -OASÃ: adj.
mãnoasã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 11,2 4

MÂNCAT, -Ã: adj.
mâncate: n. pl. ac. 14,11

(a se) MÃRI: v. IV
(te-)ai mãrit: ind. pf.c. 2.sg. 4,19
mãresc: ind. prez. 1.sg. 4,34
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 8,4, 10, 11
(sã) va mãri: ind. viit.I. 3.sg. 8,25; 11,36

MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. ac. rezum. cap.4
mândrie: sg. ac. 4,34; 5,20; rezum. cap.8

MASÃ: s.f. „obiect de mobilier cu diferite destinaþii, printre care
pe aceea de obiect pe care se serveºte mâncarea”; (Prin gn.) „hranã”
masa: sg. ac. 1,8; 14,17
masã: sg. ac. 11,27; 14, 12, 20

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
(s-)au mãniiat: ind. pf.c. 3.sg. 14,19
mâniindu(-sã): gerunziu 14,7

MÃRIE: s.f. (În v. ºi rar) „mãrire”
mãrie: sg. ac. 10,1

MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) MÃNIE
mãnie: sg. ac. 2,12
mânie: sg. ac. 3,13
mâniii: sg. gen. 4,32; 1 2,7
mânia: sg. nom. 9,16; 11,36

MÃRIME: s.f. (În v.) „mãrire”
mãrime: sg. nom. 4,33
mãrimea: sg. nom./ac. 5,19; 7,2 7
MÃRIRE: s.f.
mãrirea: sg. nom. 4,19
mãrire: sg. ac. 5,18
MÃRIT, -Ã: adj.
mãrit: n. sg. ac. 11,41
MÃR TURIE: s.f.
mãr turie: sg. ac. 13,21
mãrturie: sg. ac., în sintagma mincinoasã mãr turie/mãrturie
mincinoasã 13,43, 49, 61
(a se) MÃR TURISI: v. IV
mãr turisind: gerunziu rezum. cap.2
(mã) mãrturisesc: ind. prez. 1.sg. 2,23
(sã) mãrturisesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 3,40
mãr turisiþi(-vã): imperativ 2.pl. 3,89
(vã) mãrturisiþi: imperativ 2.pl. 3,90
(sã) mãr turisea: ind. imp. 3.sg. 6, 10
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(m-)am mãrturisit: ind. pf.c. 1.sg. 9,4

(a se) MÂNTUI: v. IV
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 3,88
mântui: inf. prez. fãrã a 3,96
(sã) vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 11,41; rezum. cap.12
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 12,1
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. 13,60
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 13,62
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 9,27
MÂNTUIT OR: s.m.
mântuitor: sg. nom. 6,27
mântuitoriu: sg. nom. 14,42
MEDEAN: s.m. (cf. Indice Is)
Medianul: sg. nom. rezum. cap.5
Medeanul/medeanul: sg. nom. 5,31; 11,1
medeani: pl. ac. 6,8
medeanilor: pl. gen. 6,12, 15; rezum. cap.8; 8,20; 9,1
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(a) MISTUI: v. IV
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 2,44
mistuia: ind. imp. 3.pl. 14,20

(a) MERGE: v. III
au mers: ind. pf.c. 3.sg. 6,19
mer gi: imperativ 2.sg. 12,9
mer gi: ind. prez. 2.sg. 12,13

MITITEL, -EA: adj.
mititel: n. sg. nom. 7,8; 8,9

(a) MESTECA: v. I; vezi (a) AMESTECA

MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen. 3,88
moar tea: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 13,22
moar te: sg. ac. rezum. cap.13; 13,41, 45; 14,11

MESTECÃTURÃ: s.f.; vezi AMESTECÃTURÃ
MESTECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT, -Ã
MIAZÃZI: s.f.
miazãzi: sg. ac. 8,4

MOCIRLÃ: s.f.
mocir lii: sg. gen. 8,3

MIC, -Ã: adj.
(mai) micã: f. sg. nom. 2,39

MORT, MOARTÃ: s.m./f.
morþi: pl. ac. rezum. cap.12

MIEL: s.m.
miei: pl. ac. 3,40

(a) MUIA: v. I
moaie: ind. prez. 3.sg. 2,40

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în/prin/din mijlocul 3,21, 23, 24,
25, 88, 91, 92, 93; 4,7; 7,8; 9,27; 13,34, 48, 50; 14,39
mijlocul: sg. ac. 3,50
mi jlocul: sg. ac., în loc. prep. la mijlocul (în expresia pânã la vreame
ºi la vremi ºi la mi jlocul vremii , prin care se exprimã „o perioadã
limitatã a suferinþei” – cf. Anania 2001, p.1117) rezum. cap.7;
7,25
mi jlocul: sg. ac., în expresia spre vreame ºi vremi ºi mijlocul vremii
„o perioadã limitatã a suferinþei” (Cf. Ibidem) 12,7
mijloc: sg. ac., în loc. adv. pe mijloc 13,55, 59
MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. 1,9; 2,18
mila: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,35, 39, 89, 90; 4,24; rezum.
cap.9; 9,4, 9
milii: sg. gen. 3,42
milele: pl. ac. 9,18
MILOSTENIE: s.f.
milosteniile: pl. ac. rezum. cap.4
milostenii: pl. ac. 4,24

MINTE: s.f.
mint ea: sg. ac. 2,3
minþii: sg. gen. 2,30
(a) MINÞI: v. IV
ai minþit: ind. pf.c. 2.sg. 13,55, 59
au minþit: ind. pf.c. 3.sg. 14,11
MINUNAT, -Ã: adj./s.
minunatã: adj. f. sg. nom. 7,7
minunate: s.f. pl. gen. (În v.) „minuni” 12,6

MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
multã: ad j. f. sg. ac. 2,6; 11,3
multe: f./n . pl. ac. 2,48; 7,5; 8,26; 9,18; 11,2, 10, 12; 12,4
mult: ad j. n. sg. ac. 11,25
(mai) mult : adv. 2,30; 3,19, 37; 8,24
mult: adv. 7,28
mult: adv. în loc. adv. cu mult 11,13
mulþi: pron. neho t. m. pl. nom./ac. 8,25; 11,14, 26, 33, 34, 4 4;
12,2, 3, 4, 10
multora: pron. nehot. m. pl. gen. 9,27
multe: pron. nehot. n. pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,18, 39, 41
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 3,42; 11,12; 13,41
mulþimei: sg. gen. 10,6
mulþime: sg. ac. 11,10, 11, 13, 4 4

MINCINOS, -OASÃ: adj./adv.
mincinos: adv. rezum. cap.13
mincinoasã: adj. f. sg. ac., în sintagmele mincinoasã mãrturie/
mãr turie mincinoasã 13,43, 49, 61
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 11,27

MUIERE: s.f.
muierile: pl. nom./ac. 5,2, 3, 23; 6,24; 14,14, 20
muierilor: pl. gen. 11,17
muiare: sg. ac. 13,2
muiarea: sg. nom. 13,29, 63
muieri: pl. ac. 14,9, 19

MUNTE: s.m.
munte: sg. nom./ac. 2,34, 35, 45
munþii: pl. voc., în sintagma munþii ºi mãguri 3,75
muntele: sg. ac. 9,16, 20; 11,45
(a) MURI: v. IV
moriu: ind. prez. 1.sg. 13,43
veþi muri: ind. viit.I. 2.pl. 14,7
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 14,8
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 14,11
MUZICÃ: s.f.; var. MUSICÃ (cf. lat. musica)
musicã: sg. ac. 3,5, 7, 10, 15
(a) MUTA: v. I
mutã: ind. prez. 3.sg. 2,21
MUTARE: s.f. (aici) „robir e”
mutãrii: sg. gen. 2,25

MINUNE: s.f.
minunile: pl. ac. 3,43, 100
minuni: pl. ac. 3,99; 6,27; 14,42
MIROS: s.n.
mir osul: sg. nom. 3,94

N
(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
(sã) nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 13,60

567

PROROCIIA LUI DANIIL

INDICE

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. 13,35

NELEGIUIT OR, -TOARE: adj.
nelegiuitori: m. pl. gen. 3,32

NÃDRAG: s.m. (mai ales la pl.)
nãdragii: pl. ac. 3,21
nãdrajii: pl. nom. 10,6

NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilostivã: f. sg. nom. 2,15
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor: pl. gen. 3,32

(a se) NÃLBI: v. IV; vezi (a se) ÎNÃLBI

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþã: sg. ac., în loc. adj. cu neputinþã 4,6

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit: ind. pf.c. 3.pl. 13,26
nãvãlesc: ind. prez. 3.pl. 14,29

NERUªINAT, -Ã: adj.
neruºinat: m. sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,23
neruºinaþii: adj. antep. m. pl. nom. rezum. cap.13

NEAM: s.n.
neamului: sg. gen. rezum. cap.3
neamurilor: pl. voc. 3,4
neamurilor: pl. dat. 3,98; 6,25
neamurile: pl. nom./ac. 3,7, 37; 5,19; 7,14
neamul: sg. dat. (cu la) 3,96
neam: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) în neam ºi în neam 3, 100; 4,31
neamul: sg. ac. 8,22
NEASEMENEA: ad j. inv.; aici prima ates tare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima at estare este la Ioan Tomici, Scur te învãþãturi
pentr u creºterea ºi buna purtare a tinerimei românã, Buda,
1827.
neaseaminea: ad j. inv. 7, 19
NEBUN, -Ã: s.m./f.
nebunilor: s.m. pl. v oc. 13,48

NECINAT, -Ã: adj. „nemâncat” (cf. lat. incenatus); for maþia
prefixatã nu este înregistratã în DLR.
necinat: m. sg. nom. 6,18

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom. 9,24
NELEGIUIT, -Ã: s.m./f.
(celor) nelegiuiþi: s.m. pl. gen . 11,14

NEVREDNIC, -Ã: s.m./f.
[cel] nevreadnic: s.m. sg. nom. 11,20

NOR: s.m.
nori: pl. voc. 3,73
norii: pl. ac. 7,13

NECÃJIRE: s.f.; var. (Pop.) NÃCÃJIRE (cf. Indice Is)
nãcãjire: sg. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.12

NEDREPTATE: s.f.
nedrep tãþile: pl. nom./ac. 4,24; 8,23; 9,7, 13, 16
nedrep tate: sg. ac. 9,5, 15
nedrep tatea: sg. nom./ac. 9,24; 13,5, 38, 57

NEVINOVAT, -Ã: adj./s.
(cei) nevino vaþi: s.m. pl. ac. 13,53
(cel) nevinovat: s.m. sg. ac. 13,53
nevino vat: adj. n. sg. ac. 13,62

NOAPTE: s./adv .
noaptea: adv. 2,19; 7,2; 14,14
nopþi: s.f. pl. voc. 3,71
noapte: s.f. sg. ac. rezum. cap.5; 5,30
nopþii: sg. gen. 7,7, 13

(a se) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
(sã) nãcãjise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.10
sã (te) nãcãjeºti: conj. prez. 2.sg. 10,12

NEDREPT, NEDREAPTÃ: adj./adv./s.
nedrep t: adv. 3,29
nedrepþi: adj. m. pl. gen. 3,32
nedrep t: adj. m. sg. dat. 3,32
nedreap tã: adj. f. sg. ac. 13,28
nedreap te: adj. f. pl. ac. 13,53
nedrepþii: s.m. pl. nom. 13,32

NEVÃTÃMAT, -Ã: ad j.
nevãtãmaþi: m. pl. nom. rezum. cap.3
nevãtãmat: m. sg. nom. rezum. cap.6; rezum. cap.14

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 3,36

NECAZ: s.n.; var.
nãcazuri: pl. ac. rezum. cap.3

NECREDINCIOS, -OASÃ: adv./s.
necredincios: adv. 9,5; 12,10
(cei) necredincioºi: s.m. pl. nom. 11,32; 12,10
necredincioºii: s.m. pl. nom. 12,10

NES TRICÃCIOS, -OASÃ: ad j.
nestrâcãcioasã: f. sg. nom. rezum. cap.7

NOR OD: s.n.
norod: sg. ac./dat. 2,44; 11,23; 13,5
noroadelor: pl. voc. 3,4
noroadele: pl. nom. 3,7; 5,19; 7,14
norodul: sg. dat. (cu la) 3,96
noroadelor: pl. dat. 3,98; 6,25
norodului: sg. gen./dat. 7,27; 9,20; 10,14; 11,14; 12,1, 7; 13,29,
34, 41, 64
norodul: sg. nom./ac. 8,24; rezum. cap.9; 9,15, 16, 19, 24, 26;
11,32; 12, 1; rezum. cap.13; 13,5, 7, 28, 47, 50
norodul: sg. dat. (cu a + tot) 9,6
norodu: sg. ac. 11,33
(a) NOR OI: v. IV „a veni în numãr foar te mare” (cf. noroi –
Neob.; fig. – „cantit ate mare de oameni, de lucruri, de fapte etc.;
vezi Indice Is)
noroând: gerunziu 11,10
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. ac. 9,2
(a) NUMÃRA: v. I
numãrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,26
NUME: s.n.
numele: pl. nom. rezum. cap.1
nume: pl. ac. 1,7; 5,12

568

INDICE

PROROCIIA LUI DANIIL

numele: sg. nom./ac. 2,20; 3,26, 3 4, 52; 4,5, 16; 9,18, 19; 13, 1
nume: sg. nom./ac. 2,26; 9,15; 13,2, 45; 14,2
numelui: sg. dat. 3,43
numele: sg. ac., în loc. adv. întru numele 9,6
O
OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 14,2, 31

a omorî: inf. prez. 2,14
au omorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,22; 13,62; rezum. cap.14; 14,27
omorât fiind: gerunziu rezum. cap.5
omor ea: ind. imp. 3.sg. 5,19
(sã) omorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,11
va omorî: ind. viit.I. 3.sg. 8,24
sã omoarã: conj. prez. 3.sg./pl. 11,44; 13,28, 59
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 14,25
vom omorî: ind. viit.I. 1 .pl. 14,28
ORGAN: s.n. (Înv.) „har fã”
or ganului: sg. gen. 3,5, 7, 10, 15

OASPETE: s.m.; var. (Înv.) OASPÃT
oaspãþul: sg. nom. 14,1

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 6,24

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 2,14
oastea: sg. nom./ac. 3,20; 11,26
oaste: sg. ac. 11,7, 10, 13, 25

(a) OSÂNDI: v. IV
veþi osândi: ind. viit.I. 2.pl. 1,10
au osândit: ind. pf.c. 3.pl. 13,41
aþi osândit: ind. pf.c. 2.pl. 13,48

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuise: ind. m.m.c.pf. impers./3.sg. 3, 19; 6,10

OSEBIT, -Ã: adj.
osebite: f. pl. nom. 7,3

(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ

OSPÃÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) USPÃÞ
ospãþ: sg. ac. rezum. cap.5
us pãþu: sg. ac. 5,1
us pãþului: sg. gen., în sintagma casa uspãþului 5, 10

OBRAZ: s.m.
obrazului: sg. gen. 9,8
obr azul: sg. nom./ac. 10,9, 15
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte 2,5

(a se) OSTENI: v. IV
(sã) os tenea: ind. imp. 3.sg. 6,14

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 3,33; 9,16; rezum. cap.12; 12,2
ocãrâi: sg. gen. 11,18
ocara: sg. nom. 11,18

OSTROV: s.n.
ostroave: pl. ac. 11,18
(a) OªTI: v. IV
oºtea: ind. imp. 3.pl. 7,2
sã oºtesc: conj. prez. 1.sg. 10,20
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 11,11

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 4,31; 8,3, 5, 21; 9,18; 10,5, 6; 13,9
ochi: pl. nom./ac. 7,8, 20

OVREIESC, -IASCÃ: adj./s.
ovreieºti: ad j. f. pl. ac. explicaþie cap.3, dupã vs. 23
ovreiesc: adj. n. sg. ac., în sintagma izvodul ovreiesc explicaþie
înainte de cap.13
(cel) ovreiesc: s.n. sg. ac. „izvor ul evr eiesc” explicaþie cap.3, dupã
vs. 90

(a se) ODIHNI: v. IV
(t e) vei odihni: ind. viit.I. 2.sg. 12,13
ODRASLÃ: s.f.
odr asla: sg. ac. 4,12, 20; 11,7
odrazla: sg. nom. 4,23
OLAR: s.m.; var. (În v.) OLARIU
olariului: sg. gen. 2,41

P

OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 2,10, 25; 4,13; 5,5, 11; 6,7; 7,4, 8; 8,15, 16;
10, 18; 13, 1
oamenii: pl. nom./ac. 2,11; 6,5, 11, 15, 24
oameni: pl. nom./ac./dat. 3,8, 20; 4,14, 22, 29, 30; 6,12
omul: sg. nom./ac. 3,10; 6,12; 7,4
oamenilor : pl. gen. 3,82; 4,14, 22, 29; 5,21
Omului/omului: sg. gen., în sintagma Fiiul Omului/fiiul omului
7, 13; 8,17; 10,16
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. nom. 2,38
omeneascã: f. sg. ac. 2,43
Omenesc: m. sg. nom., în sintagma Fiiul Omenesc rezum. cap.7
OMORÂT, -Ã: ad j.
omorâþi: m. pl. nom. 11,26
(a se) OMORÎ: v. IV
(sã) omorâia: ind. imp. 3.pl. 2,13

PACE: s.f.
pace: sg. nom. 3,98; 6,25; 10,19
PAJURÃ: s.f.
pajurilor: pl. gen. 4,30
pajurã: sg. ac. 7,4
PARÃ: s.f. „f lacãrã”; „vâlvãtaie”
par a: sg. nom./ac. 3,22, 47, 49
PARDOS: s.m.
par dosul: sg. ac. 7,6
PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 1,2; 2,33, 41
par te: sg. ac., în loc. adv. de o par te… de o par te/de o parte… de
altã parte/de o parte 2,42, 42; 7,5
par tea: sg. nom. 4,12
pãrþi: pl. ac. rezum. cap.2
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PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
paserile: pl. nom./ac. 2,38; 4,9, 11, 18
paserile: pl. voc., în sintagma toate paserile ceriului 3,80
paserilor: pl. gen. 4,30
paserea: sg. ac. 7,6

PÂNTECE: s.n.
pântecele: pl. nom. 2,32

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,28, 37; rezum. cap.4; 4,24;
9,16, 20; 13,52
pãcate: pl. ac. 8,12; rezum. cap.9
pãcatul: sg. ac. 8,13; 9,24

PÂRGÃ: s.f.
pârgã: sg. ac. 3,38

PÂRÂª: s.m.
pârâºii: pl. ac. rezum. cap.6

(a) PÃCÃTUI: v. IV
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 3,29; 9,11
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.pl. 9,5, 15
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 9,7, 8
a pãcãtui: inf. pr ez. 13,23

PECETE: s.f.
peceþile: pl. nom. 14,16

PÃMÂNT: s.n
pãmântul: sg. nom./ac. 1,2; 2,35; 3,32, 37, 74, 98; 4,17; 7,23;
8,5; 9,15; 11,9, 16, 28, 39, 41, 42; 14,4, 42
pãmânt: sg. ac. 2,10; 3,76; 4,12, 20; 6,27; 7,17, 23; 8,7, 12, 18;
10,9, 15; 14,6, 42
pãmântului: sg. gen./dat. 2,39; 4,7, 12, 32; 9,6; 11,19; 12,2
pãmântul: sg. gen. (cu a + tot) 4,8, 19; 8,5
pãmânturi: pl. ac. 11,40, 42
pâmânt: sg. ac. 7,4
PÃR: s.m.
pãr: sg. nom. 3,94
pãrul: sg. ac. 14,35
perii: pl. nom. 4,30; 7,9
peri: pl. ac. rezum. cap.14; 14,26

PÃRERE: s.f. (aici) „tâlcuire (a viselor)”
pãrerea: sg. ac. 2,5, 6
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 2,23; 3,26, 28, 52; rezum. cap.9; 9,6, 8,
16; 11, 24, 37
pãrinþii: pl. nom./ac. 11,24, 38; 13,3, 30, 65

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreate: sg. ac. rezum. cap.5; 5,5
pãreatelui: sg. gen. 5,5
(a) PÃZI: v. IV
pãzeºti: ind. pr ez. 2.sg. 9,4
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 9,4
PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac. 10,3; 11,26; 14,32
(a se) PÂNGÃRI: v. IV
sã (sã) pângãreascã: con j. prez. 3.sg. 1,8
vor pângãri: ind. viit.I. 3.pl. 11,31

PERS: s.m. „per san”
pearsilor: pl. gen. 10,1
PERSAN: s.m.
perseanilor: pl. gen./dat. 5,28; 6,12, 15; rezum. cap.8; 8,20;
rezum. cap.10; 10,13, 20; rezum. cap.11
perseani: pl. ac. 6,8
Perseanul: sg. nom. 6,28
Persanul: sg. nom. 13,65

PETRECERE: s.f. (Înv.) „loc sau locuinþã în care îºi duce cineva
viaþa”
petreacere:sg. nom. 2,11

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: ind. prez. impers. 14,5

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3

(a se) PE CETLUI: v. IV
au pecetluit : ind. pf.c. 3.sg. 6,17
pecetluiaºte: imperativ 2.sg. 12,4; 14,10
(s-)au pecetluit: ind. pf.c. 3.pl. 12,9
pecetluindu-: gerunziu 14,13

(a) PETRE CE: v. III „a trãi”, „a-ºi duce viaþa”
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
petreacea: ind. imp. 3.pl. 4,9

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 11,30
ai pãrãsit: ind. pf.c. 2.sg. 14,37

PÂRLEAZ: s.n.; var. (Reg.) PRILEAZ „uºã lãturalnicã”
prilaz: sg. ac. 13,18
prilazu: sg. ac. 13,26

(a) PÂRÎ: v. IV
au pârât: ind. pf.c. 3.pl. 3,8
pârât fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.6
pârâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,24
pârãsc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.13

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. nom./ac. 2,34; 5,4, 23; 6,17
piatra: sg. nom. 2,35, 45
piatrã: sg. ac., în sintagma piatrã scumpã 11,38
PICIOR: s.n.
picioarelor: pl. gen. 2,33, 41, 42
picioarele: pl. ac. 2,34; 3,20; 7,7, 19
picioare: pl. ac. 7,4; 10,6
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
peririi: sg. gen. 14,41
PIEPT: s.n.
pieptul: sg. nom. 2,32
(a) PIERDE: v. III (Eufem.) „a ucide”
sã piar zã: conj. prez. 3.sg. 2,24
(nu) pierde: imperativ prohib. 2.sg. 2,24
(a) PIERI: v. IV
are a peri: ind. viit. pop. 3.sg. rezum. cap.9
veþi peri: ind. viit.I. 2.pl. 2,5
au perit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.7
perise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,11
sã piarã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,12, 13, 18; 3,96; 7,26
PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 2,6
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POMET: s.n. „li vadã”
pome t: sg. nom. 13,4, 15, 26, 36
pome tul: sg. ac. 13,7
pome tului: sg. gen. 13,17, 18, 20, 25, 36, 38

(a) PLÃCEA: v. II
sã placã: con j. prez. imper s. 3,40
plãcutu(-)-au: ind. pf.c. impers. 3,99
placã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 4,24
plãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,1
va plãcea: ind. viit.I. impers. 11,3

PORECLÃ: s.f.; var. (Reg.) POLICRÃ
policr a: sg. ac. 10,1

PLÃCERE: s.f.
plãcearea: sg. ac. 11,16

PORUNCÃ: s.f.
poruncã: sg. nom./ac. 3,10, 96; 4,3; 6,7, 12
porunca: sg. nom./ac. 3,12, 22; rezum. cap.6; 6,8, 9, 13, 26
poruncile: pl. ac. 3,30; 9,4

(a) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.pl. 13,33
plângând: gerunziu 13,35
sã plângã: con j. prez. 3.sg. 14,39

(a se) PORUNCI: v. IV
poruncindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
au por uncit : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 2,2, 12, 46; 3,13,
19, 20; 4,23; rezum. cap.6; 6,16, 23; 9,1; 13,32, 56; 14,13
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 2,39
poruncind: gerunziu rezum. cap.3; 5,29; 6,24
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,30
poruncit-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,2
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,18
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

PLEAVÃ: s.f.
plea va: sg. ac. 2,35
(a) PLECA: v. I
pleca: ind. imp. 3.sg., în loc. v. pleca genunchele 6,10
pleacã: imperativ 2.sg. 9,18
am plecat: ind. pf.c. 1.sg. 10,15
au plecat : ind. pf.c. 3.pl. 13,9
(a se) PLIMBA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) PRIMBLA; (a se)
PREUAMBLA
(sã) primbla: ind. imp. 3.sg. 4,26
(sã) preaumbla: ind. imp. 3.sg. 13,7
pr eaumblându(-sã): gerunziu 13,8
PLIN, -Ã: ad j.
plinã: f. sg. ac. 2,9
plini: m . pl. nom. 13,28
(a se) PLINI: v. IV
plinindu(-sã): gerunziu 1,18
plini: inf. pr ez. fãrã a 2,10
(sã) plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 4,30
au plinit : ind. pf.c. 3.sg. 5,26
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 8,17; 11,36; 12,7
sã (se) plineascã: conj. prez. 3.sg. 9,2, 24
sã plineascã: conj. prez. 3.pl. 11,14
(sã) v or plini: ind. viit.I. 3.pl. 12,7
PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. rezum. cap.12
PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. voc., în sintagma toatã ploaia ºi roao 3,64
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 8,2
porþii: sg. gen. 8,6
PODOABÃ: s.f.
podoabii: sg. gen. 4,27
podoabã: sg. ac. 4,33
podoaba: sg. ac. 11,20
POFTÃ: s.f.
pof tele: pl. ac. 11,3 7
pof ta: sg. nom./ac. 13,8, 11, 14, 20, 56; rezum. cap.14
(a) POFTI: v. IV
au pof tit : ind. pf.c. 3.sg. 2,49
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POLATÃ: s.f. (Înv. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polata: sg. ac. 1,4; 4,1
polãþii: sg. gen. 5,5

POST: s.n.
posturi: pl. ac. 9,3
(a se) POTICNI: v. IV
(sã) va poticni: ind. viit.I. 3.sg. 11,19
POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC, -Ã
pr otivnicii: pl. ac. rezum. cap.14
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: s.m. sg. nom./ac. 3,38; 9,26
povãþuitoriul: sg. nom., în sintagma Hristos po vãþuitoriul 9,25
povãþuitoriul: sg. nom. 11,22
(a) POVESTI: v. IV
am po vestit : ind. pf.c. 1.sg. 4,4
PRADÃ: s.f.
prãzi: pl. nom. 11,24
PRAF: s.n.
pr aful: sg. ac. 12,2
PRÂNZ: s.n.
prânzului: sg. gen. 13,13
prânz: sg. nom. rezum. cap.14
prânzul: sg. ac. 14,33, 36
PREACURVIE: s.f.; var. PRECURVIE
pr ecurvie: sg. ac. rezum. cap.13
PREAÎNALT, -Ã: adj./s.
(Celui) Preaînalt : s.m. sg. gen. 4,21; 7,22, 25
(Cel) Preaînalt: s.m. sg. nom. 4,22, 29; 5,21
Preaînalt : s.m. sg. gen. 7,27
pr eaînalt: adj. m. sg. nom./gen., în sintagmele Dumnezeul cel
pr eaînalt/Dumnezeu celui preaînalt 5,18; 7,18
(a) PREAÎNÃLÞA: v. I (Înv.) „a preamãri”
[e] preaînãlþat: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,52
[eºti] preaînãlþat: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,54, 55
pr eaînãlþaþi: imperativ 2.pl. 3,57, 58, 60, 61, 62, 63, 6 4, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 87, 88
sã pr eaînalþe: conj. prez. 3.sg. 3,74
pr eaînalþe: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,83
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PREA JMÃ: s.f.
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 5,5; 6,10

PRIS TAV: s.m.
pristavul: sg. nom. 3,4

(a) PREALÃUDA: v. I
[eºti] prealãudat: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,53, 54, 56

(a) PRIVI: v. IV
priveºti: ind. pr ez. 2.sg. 3,55
priveam: ind. im p. 1.sg. 7,9, 11, 13, 21
privind: gerunziu 13,16

(a) PREASLÃVI: v. IV
[eºti] preaslãvit: pasiv ind. prez. 2.sg. 3,53, 56

(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
a propovedui: inf. prez. 3,99

(a se) PREAUMBLA: v. I; vezi (a se) PLIMBA
(a se) PREFACE: v. III (Înv.) „a (se) traduce”
(s-)au prefãcut: explicaþie cap.3, dupã vs. 90

PR OROC: s.m.
proroc: sg. nom. 3,38
prorocul: sg. nom./ac. 9,2; rezum. cap.14; 14,32
prorocii: pl. nom. 9,6, 10

PREOT: s.m.
preoþii: pl. voc., în sintagma pr eoþii Domnului 3,84
preoþilor: pl. gen. rezum. cap.14
preoþii: pl. nom./ac. 14,7, 9, 10, 14
preoþi: pl. ac. 14,20, 27

PR OROCIE: s.f.
Prorociia/prorociia: sg. nom. în titlul cãrþii: Prorociia lui Daniil;
rezum. cap.11
prorocia: sg. nom. rezum. cap.8; 9,24
prorocii: sg. gen. rezum. cap.12

PREPUS: s.n. (Înv. ºi pop.) „suspiciune”, „bãnuialã”
prepus: sg. ac. 6,4
prepusul: sg. nom. 6,4

(a) PROSLÃVI: v. IV
proslãvit e: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 3,26

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar.) PRETUTINDINI
pretutindini: 13,22

PRUNC : s.m.
pruncului: sg. gen. 13,45
prunci: pl. ac. 14,9

PRICEPERE: s.f.
priceapere: sg. nom. 5,12

PUHOI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) POVOI
povoiu: sg. ac. 11,40

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 2,15; 6,4, 5; 13,21
pricina: sg. nom./ac. 13,14; 14,41

(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 8; 5,12; 6,9, 14; 8,18; 9,10; 13,34;
14,13, 35
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,3
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 3,10; 10,12
am pus: ind. pf.c. 1.sg. explicaþie cap.3, dupã vs.90; 9,3
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,96; 5,20, 2 1; 6,17; 7,9; 13,65
pusu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 5,27
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 11,17
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 12, 11
(sã) punea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.14
pune: imperativ 2.sg. 14,10

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinii: pl. ac. 14, 1
PRIETENIE: s.f.
prietenie: sg. ac. 11,6, 23
PRILAZ: s.n.; vezi PÂRLEAZ
PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac. 6,4; 13, 15
(a se) PRIMBLA: v. I; vezi (a se) PLIMBA

(a) PURTA: v. I
au purtat : ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 14,35

(a) PRIMI: v. IV
sã f im priimiþi: pasiv conj. pr ez. 1.pl. 3,39
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 7, 18

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 3,52; 6,16, 20; 8,11; 12,2; 14,12
purur ea: adv. în loc. adv./adj. de purur ea 8,12, 1 3; 11,31;
12,11

PRIMPREJURUL: prep.; var. PRINPREJURUL
prinprejurul: 9,16
PRIN: s.m. „gorun”; cuvântul nu este înregistrat în DLR, es te
împr umut din latinã (cf. lat. pr¾nus, -¾).
prin: sg. ac. 13,58

PUSTIIRE: s.f.
pustiirii: sg. gen. 8,13; rezum. cap.9; 9,2, 2 7
pustiirea: sg. nom./ac. 9,18, 26, 27
pustiire: sg. ac. 11,31; 12,11

(a) PRINDE: v. III
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 11,12, 15, 18
a prinde: inf. prez. fãrã a 11,17
prinde: inf. prez. fãrã a 13,39

PUSTIU, -IE: ad j.
pustiiu: n. sg. ac. 9,17

PRIPÃ: s.f.
pripã: sg. ac., în loc. adv. de pripã 3,91
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. 8,25
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”
prisosit: sg. ac., în loc. adj. de prisosit 5,14

(a) PUTEA: v. II
neputând: gerunziu rezum. cap.2
neputându-: gerunziu rezum. cap.13
sã poatã: con j. prez. 3.sg./pl. 1,4; 2,10, 11; 3,96
poate: ind. prez. 3.sg. 2,43; 3,17; 4,34; 7,25
pot: ind. prez. 3.pl. 4,15
poþi: ind. prez. 2.sg. 4,15; 5,16; 14,23
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 2,26
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,27; rezum. cap.5; 5,8, 15; 6,4, 20
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(a) RÃSÃRI: v. IV
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 2,41
rãsãriþi: ind. prez. 2.pl. 3,76
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,8; 8,8
rãsãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,20

ai putut: ind. pf.c. 2.sg. 2,47
putem: ind. prez. 1.pl. 3,33
sã putem: conj. prez. 1.pl. 3,39
putea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,4, 7
a putea: inf. prez. 8,24
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 10,17
ar putea: cond. prez. 3.pl. 13,14
am putut : ind. pf.c. 1.pl. 13,39

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 8,9; 11,4 4

PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom./ac. 2,15; 3,44, 100; 4,19, 23, 31; 6,26; rezum.
cap.7; 7,12, 14, 26, 27; 11,4; 14,4, 21
puterile: pl. voc., în sintagma toate puterile Domnului 3,61
puteare: sg. nom./ac. 3,94; 4,31; 5,21, 29; 7,6, 14; 10,8, 16, 17;
11,3, 15, 39; 14,25
puterii: sg. gen. 4,27
puterile: pl. ac. 4,32; 8,24

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
rãscum pãraþi: ind. prez. 2.pl. (aici; des pre timp) „a câºtiga” 2,8
sã rãscum pere: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4
rãscum pãrã: imperativ 2.sg. 4,24

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnici: adj. m. pl. ac. 2,10
(mai) putearnic: ad j. m. sg. nom. 7,24
putearnicii: s.m. pl. nom. 3,94

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4, 26; 4,27; 14,16
rãspunzând: gerunziu 2,5, 10, 27; 4,16; 6,12, 13, 21; 14,4
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7, 8; 3,92; 4,16
rãspunzind: gerunziu 3,16, 91; 5,17
sã rãs pundem: con j. prez. 1.pl. 3,16

(a se) PUTERNICI: v. IV „a se întãri”, „a deveni puternic”
(t e-)ai puternicit: ind. pf.c. 2.sg. 4, 19

RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 3,46; r ezum. cap.14; 14,26

PUÞIN: adv./pron. nehot./adj.
(mai) puþin: adv. 5,27
puþine: pron. nehot. n. pl. ac. 7,1
(pre) puþine: ad j. f. pl. ac. 11,20
puþin : adj. n. sg. ac. 11,23, 3 4

(a) RÃTÃCI: v. IV
(nu) rãtãci: imperativ prohib. 2.sg. 14,6

R
RAM: s.m.
ramii: pl. nom. 4,18
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. ac. 4,9, 11, 18
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. ac. 2,41
rãdãcinilor : pl. gen. 4,12, 20, 23; 11,7
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDIC A
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 11,4; rezum. cap.12
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu rezum. cap.3
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 4,23; 9,27
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 6,28; 10,8, 16, 17
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 10,13
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 13,59
(a) RÃNI: v. IV
era rãniþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 13,10
(a se) RÃPI: v. IV
(s-)au rãpit: ind. pf.c. 3.sg. 2,35
RÃPIRE: s.f.
rãpiri: pl. nom. 11,24
rãpir ea: sg. ac. 11,33
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchilor: pl. gen. 5,6

RÃU, REA: adj./s./adv.
rãi: adj. m. pl. gen. 3,32
(mai) rãu: adj. m. sg. gen. 3,32
reale: adj. f. pl. ac./dat. 3,4 4; 13,52
rãu: s.n. sg. ac. 9,12; 11,27
rãul: s.n. sg. nom. 9,13
rãu: adv. 11,7; 13,61
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tate: sg. ac. 9,14; 13,43
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 7,21; 11,20, 25
rãzboiului: sg. gen. 9,26
rãzboaie: pl. ac. rezum. cap.11
(a) RÃZBOI: v. IV „a purta rãzboi”
va rãzboi: ind. viit.I. 3.sg. 11,40
(a) RÂDE: v. III
râzând: gerunziu 14,6
au râs: ind. pf.c. 3.sg. 14,18
RÂMLEAN: s.m.
râmleani: pl. nom. 11,30
RÂND: s.n.
rânduri: pl. nom. 7,5
(a se) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5, 10; 2,38, 48, 49; 3,5, 97; 5,11;
6, 1, 15; 13,14
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,11; 2,24
rânduiaºt e: ind. prez. 3.sg. 2,21
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 3,3
ai rânduit : ind. pf.c. 2.sg. 3,12; 6,12
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 4,14
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
a rândui: inf. prez. 6,4
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,26; 13,5
era rânduite: pasiv ind. imp. 3.pl. 7,12
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rugãmu(-ne): ind. prez. 1.pl. 3,34
rugându(-sã): gerunziu 6,11; rezum. cap.13
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 6,13
a (mã) ruga: inf. prez. 9,3
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 9,4
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 9,4, 16
(ne-)am rugat: ind. pf.c. 1.pl. 9,13
rugându(-mã): gerunziu 9,20

RÂNDUIA LÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 14,14
RÂNDUIT, -Ã: adj./s.
rânduita: adj. antep. f. sg. ac. 6,10
rânduitã: adj. f. sg. ac. 11,29, 35, 40; rezum. cap.12; 12,4, 9
(Cel) Rânduit: s.m. sg. ac. 12,13
RÂU: s.n.
râuri: pl. voc. 3,78
râu: sg. nom. 7,10
râul: sg. ac. 10,4
râului: sg. gen. rezum. cap.12; 12,5, 6, 7

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.9; 9,17
rugãciunile: pl. ac. 9,18, 20
rugãciune: sg. ac. 9,21
rugãciunilor: pl. gen. 9,23

REPEDE: adv.
reapede: 7,10
REPEJUNE: s.f. (Înv. ºi pop.) „repeziciune”; „pornire”; „atac”;
„nãvalã”
rãpegiunea: sg. ac. 8,6
rãpejunea: sg. ac. 14,35
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 2.48; 10,10
râdicase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.3; 3,2, 3; rezum. cap.5;
12,7
ai râdicat: ind. pf.c. 2.sg. 3,12, 18
am râdicat: ind. pf.c. 1.sg. 3,14; 4,31; 8,3; 10,5
(te-)ai rãdicat: ind. pf.c. 2.sg. 5,23
(sã) vor râdica: ind. viit.I. 3.pl. 11,14, 34
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a se) RÃSIPI
(sã) va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 2,4 4; 6,26
sã râsipeºti: con j. prez. 2.sg. 3,34
râsipiþi: imperativ 2.pl. 4,11, 20
va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 9,26; 11,2 4
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.14
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
râsipirea: sg. nom. 12,7

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 3,48
rumpându(-sã): gerunziu rezum. cap.6
(sã) va rumpe: ind. viit.I. 3.sg. 11,4
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 14,26
(a se) RUªINA: v. I
sã ruºinezi: con j. prez. 2.sg. 3,42
sã (se) ruºineaze: conj. prez. 3.pl. 3,44
ruºineaze(-se): con j. prez. fãrã sã 3.pl. 3,44
(sã) ruºina: ind. imp. 3.pl. 13,11
(s-)au ruºinat: ind. pf.c. 3.pl. 13,27
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. nom./ac. 3,33, 40
ruºinea: sg. nom. 9,7, 8
S
SABIE: s.f.
sabie: sg. ac.11,33; 13,59; 14,25

ROATÃ: s.f.
roatele: pl. nom. 7,9

SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 9,3

ROB, ROABÃ: s.m./f.
roabe: s.f. pl. ac. 11,8

SAD: s.n. „lãstar”
sad: sg. nom. 11,7

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen. 5,13; 6,13
robie: sg. ac. rezum. cap.1; 11,33

SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbateci: m. pl. ac., în sintagma asinii sãlbateci 5,21

ROD: s.n.
rodul: sg. nom. 4,9, 18
rodurile: pl. ac. 4,11
ROUÃ: s.f.
roao: sg. voc., în sint agma toatã ploaia ºi roao 3,64
roaole: pl. voc., în sintagma roaole ºi bruma 3,68
roua: sg. ac. 4,12
roaoa: sg. ac. 4,20, 22, 30; 5,21
RUDENIE: s.f.
rudeniile: pl. ac. 13,30, 63
(a se) RUGA: v. I
au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 1,8; 2,16
rogu: ind. prez. 1.sg. 1,12
(sã) ruga: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.6
am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 2,23
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 3,25

(a se) SÃLBÃTICI: v. IV; var. (Pop.) (a se) SÃLBÃTÃCI
(s-)au sãlbãtãcit: ind. pf.c. 3.sg. 8,7
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 1,3; 2,43; 3,36; 9,1; 11,6
sãmânþa: sg. voc., în sint agma sãmânþa lui Hanaan 13,56
SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmâni: pl. nom./ac. rezum. cap.9; 9,24, 25, 26; 10,2, 3
sãptãmânã: sg. ac. 9,27
sãptãmânii: sg. gen. 9,27
SÃPUN: s.n.
sãpun: sg. ac. 13,17
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracilor: s.m. pl. gen. 4,24
(a) SÃRI: v. IV
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 13,39
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(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,91; 8,22; 13, 19, 61; 14,15
sculându(-sã): gerunziu 6,19; 13,34; 14,38
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 7,17; 8,22; 11,14, 15
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 8,27

(a se) SÃTURA: v. I
sã (sã) satur e: conj. prez. 3.pl. 13,32
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom./ac. 13,46, 62

SCUMP, -Ã: adj./s.
scumpe: adj. n . pl. ac. 11,8, 38
scumpã: ad j. f. sg. ac., în sintagma piatrã scumpã 11,38
(ceale) scumpe: s.n. pl. ac. 11,43

SÂRG: s.n.
sâr g: sg. ac., în loc. adv. de sârg „în grabã” 3,13
SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac., în sintagma scaunul împãrãþiii 3,5 4; 5,20
scaunele: pl. nom. 7,9

SCURT, -Ã: adj.
scurt: n. sg. ac., în sintagma cu cuvânt scurt „pe scur t” 7,1

(a) SCÃDEA: v. II
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 9,27

(a se) SCURTA: v. I
(s-)au scurtat: ind. pf.c. 3.pl. 9,24

(a) SCÃPA: v. I
vor scãpa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.11
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 11,42
voiu scãpa: ind. viit.I. 1.sg. 13,22

(a) SCUTURA: v. I
au scuturat: ind. pf.c. 3.sg. 3,49
scutur aþi: imperativ 2.pl. 4,11
SEAMÃ: s.f.
samã: sg. ac. 6,2; 14,12
sama: sg. ac., în loc. adv. pre sama 14,2

(a se) SCHIMBA: v. I
schimbându(-)(-sã): gerunziu rezum. cap.1
schimbã: ind. prez. 3.sg. 2,21
(s-)au schimbat : ind. pf.c. 3.sg. 3,19; 5,6, 9; 7,28; 10,8
(sã) schimbase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,94
au schimbat : ind. pf.c. 3.sg. 3,95
sã (se) schimbe: conj. prez. 3.sg./pl. 4,13; 5,10
(sã) v or schimba: ind. viit.I. 3.pl. 4,20, 22, 29
sã (sã) schimbe: conj. prez. 3.sg. 6,8
a (sã) schimba: inf. prez. 6, 15
schimba: inf. prez. fãrã a 7,25
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 8,14

SEARÃ: s.f./adv.
sara: adv. 8,14, 26
sara: s.f. sg. ac., în sintagma jârtvii de sara 9,21
SECERÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERÃTOR,
-TOARE
sãcerãtorilor: s.m. pl. dat. 14,32

SCHIN: s.m. „mesteacãn”; cuvântul nu es te înregistrat în DLR;
este împr umutat de traducãtor din Vulgata (cf. lat. schinus).
schin : sg. ac. 13,54

SEMN: s.n.
seamne: pl. ac. 3,99; 6,2 7; 14,42
seamnele: pl. ac. 3,100

(a) SCLIPI: v. IV
vor sclipi: ind. viit.I: 3.pl. 12,3

SFAT: s.n.
sf atul: sg. nom./ac. 4,24; 6,8
sf at: sg. ac. 6,7
sf aturi: pl. ac. 11,25

(a se) SCOATE: v. III
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 3,15
scoat e: inf. prez. fãrã a 3,17
scoat e: imperativ 2.sg. 3,43
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 3,88, 95
(s-)au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,23; explicaþie înainte
de cap.13;
a scoat e: inf. prez. 6,14, 23
ai scos: ind. pf.c. 2.sg. 9,15

(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrâmat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,34, 45; 6,24; 8,7
sfãrâmã: ind. prez. 3.sg. 2,40
va sfãrma: ind. viit.I. 3.sg. 2,40
va sfãrâma: ind. viit.I. 3.sg. 2,44; 7,23
sfãrâmând: gerunziu 7,7
sfãrâma: ind. im p. 3.sg. 7,19

(a se) SCRIE: v. III
scriind: gerunziu rezum. cap.5; 5,5; 7,1
scriia: ind. imp. 3.pl. 5,5
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 5,24; 6,25
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 9,11
ias te scris: pasiv ind. prez. imper s. 9,13
(sã) scrie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
SCRIPTURÃ: s.f. (În v.) „scriere”, „scris”
scriptur a: sg. ac. 1,4; 5,7, 8, 16
SCRIS, -Ã: adj.
scris: n. sg. nom. 12,1
SCRISOARE: s.f. (Înv.) „scriere”, „scris”
scrisoare: sg. ac. rezum. cap.5
scrisoarea: sg. ac. 5,15, 17, 25; 10,21
(a se) SCULA: v. I
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 2,39; 7,24; 8,23, 25; 11,3, 37; 12, 1

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sf intii: adj. f. sg. gen. 3,28
sfânt : adj. m. sg. nom./ac./gen. 3,52; 9,16, 20; 11,45; 12,7
sfântã: adj. f. sg. ac. 3,53; 9,24
sf inþi: adj. m. pl. gen. 4,5, 6, 15; 5,11
sfântului: adj. antep. n. sg. gen., în sintagma sfântului aºezãmânt
11,28
Sfânt: adj. n. sg. ac., în sint agma Duhul cel Sfânt 13,45
sfântul: s.m. sg. nom. 3,35
(cei) sf inþi: s.m. pl. voc., în sintagma cei sfinþi ºi smeriþi cu inima
3,87
(Cel) Sfânt : s.m. sg. nom./ac. 4,10, 20
sf inþilor: s.m. pl. gen./dat. 4, 14; 7,21, 22, 27; 8,24
sf inþii: s.m. pl. nom./ac. 7,22, 25
sf inþi: s.m. pl. ac. 8,13
sfânt : s.m. sg. nom. 8,13
Sfântului: sg. gen., în gen. superl. Sfântului Sfinþilor „Isus Hristos”
„cf. Anania 2001, p. 1120) rezum. cap.9
Sfinþilor: s.m. sg. gen., în gen. superl. Sfântului Sfinþilor/Sfântul
Sfinþilor rezum. cap.9; 9,24
Sfântul: s.m. sg. nom., în gen. superl. Sfântul Sf inþilor 9,24
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(a se) SFÂRªI: v. IV
sã (se) sfârºascã: conj. prez. 3.sg. 9,24
(sã) va sfârºi: ind. viit.I. 3.sg. 11,16
SFÂRªIRE: s.f.
sfârºirea: sg. nom. 11,36
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 4,26, 31; 7,28; 9,26; 11,6, 13, 27; 1 2,6,
13; explicaþie înainte de cap.13
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit „pentru totdeauna”; „pe
veci” 7,26
sfârºitului: sg. gen. 8,17, 19
sfârºit: sg. ac., în loc. v. sfârºit sã ia 9,24
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. la sfârºit 9,27

sluga: sg. nom. 3,35; 10,17
slujilor: pl. dat. 3,44
slugile: pl. voc., în sintagma slugile Domnului 3,85
sluga: sg. voc., în sintagmele sluga lui Dumnezeu celui viu/sluga
lui Dumnezeu 6,20; 14,36
slujii: sg. gen. 9,11
slugii: sg. gen. 9,17
(a se) SLUJI: v. IV
sã slujascã: conj. prez. 3.pl. 3,95
slujeºti: ind. prez. 2.sg. 6,20
slujiia: ind. imp. 3.pl. 7,10
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 7,14, 27
(sã) va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 11,7

SFEªNIC : s.n.; var. (În v. ºi pop.) SFECINIC
sfeacinicului: sg. gen. 5,5

SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slujitorii: s.m. pl. nom. 3,46
slujitori: s.m. pl. ac. rezum. cap.7

SFINÞIRE: s.f.
sfinþirii: sg. gen. 8,11

SMERIN, -Ã: s.m./f.; var. SMEARIN, -Ã „smerit”
(cel mai) smearin: s.m. sg. ac. 4, 14

SILÃ: s.f.
sâlã: sg. ac. 14,29

(a) SMERI: v. IV
sântem smeriþi: pasiv ind. prez. 1.pl. 3,37
smeri: inf. prez. 4,34
smerea: ind. im p. 3.sg. 5,19
ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 5,22
va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 7,24

(a) SIMÞI: v. IV
sâmþesc: ind. prez. 3.pl. 5,23
SIMÞIRE: s.f.
sâmþirea: sg. nom./ac. 4,33; 13,9
simþirea: sg. nom. 4,31
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 3,45; rezum. cap.4; rezum. cap.5; 10,7, 8
sângurã: f. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 13,14
sângure: n. pl. nom. 11,41
sânguri: m. pl. nom. 13,36

SMERIT, -Ã: adj.
smerit: n. sg. ac. 3,39
smeriþi: s.m. pl. voc., în sint agma cei sfinþi ºi smeriþi cu inima
3,87
(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
(s-)au zmult: ind. pf.c. 3.pl. 7,4, 8

SIRIENEªTE: adv. (Înv. ºi rar.) „în siriacã”
sireneaºte: 2,4

SOARE: s.m.
soarele: sg. voc., în sintagma soarele ºi luna 3,62
soarelui: sg. gen. 6,14

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 2,37; 4,2 7; 5,20; 11,39
slavã: sg. ac. 3,43; 5,18
slavii: sg. gen. 3,52, 53

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar tea: sg. ac. 12, 13

(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(sã) slãbãnogea: ind. imp. 3.pl. 5,6
(m-)am slãbãnogit: ind. pf.c. 1.sg. 8,27
(a) SLÃVI: v. IV
[eºti] slãvit : pasiv ind. prez. 2.sg. 3,45, 52
slãvea: ind. im p. 3.pl. 3,51
am slãvit: ind. pf.c. 1.sg. 4,31
slãvesc: ind. prez. 1.sg. 4,34
ai slãvit: ind. pf.c. 2.sg. 5,23
SL OBOD, -Ã: adj./adv.
slobozi: ad j. m. pl. ac. 3,92
slobod: adv. 6,12, 15
(a se) SLOBOZI: v. IV
a slobozi: inf. prez. 3, 17
sã sloboazã: con j. prez. 3.sg. 6,14
slobozi: inf. prez. fãrã a 8,7
(s-)au slobozit: ind. pf.c. 3.pl. 10,16
slobozând: gerunziu 13,53
SL UGÃ: s.f.
slugile: pl. nom./ac. 1,12, 13; 3,93, 95; 9,6, 10; 13,26, 27
slugilor: pl. dat. 2,4, 7; 3,33; 14,13

(a se) SOCOTI: v. IV
socotind: gerunziu rezum. cap.3
(s-)au socotit : ind. pf.c. 3.pl. 4,32
va socoti: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11; 11,37
SOMN: s.n.
somnul: sg. nom. 2, 1; 4,16; 6,18
(a) SOSI: v. IV
au sosit: ind. pf.c. 3.sg. 4,19; 7,22
SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþii: pl. nom./ac. 2,13, 18; 3,49
soþul: sg. nom. 4,5
SOÞIE: s.f. (În v. ºi pop.) „tovarãº”
soþiilor: pl. dat. 2,17
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
sã (sã) spãimânteazã: conj. prez. 3.sg. 6,26
spãimântându(-mã): gerunziu 8,17
sã (se) spãiminteazã: conj. prez. 3.pl. 14,42
(a se) SPÃLA: v. I
a (sã) spãla: inf. prez. 13,15
sã (mã) spãl: conj. prez. 1.sg. 13,17

576

INDICE

PROROCIIA LUI DANIIL
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN , -Ã
s trein: m. sg. ac. 11,39

(a) SPORI: v. IV
va spori: ind. viit.I. 3.sg. 8, 12, 24
vor spori: ind. viit.I. 3.pl. 11,27

STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
s trãjarilor: pl. gen. 4,14

(a) SPRIJINI: v. IV
sã s prijineascã: conj. prez. 3.sg. 6,2

(a) STRÃLUCI: v. IV
vor s trãluci: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.12

(a) SPUNE: v. III
sã s puie: con j. prez. 3.pl. 2,2; 4,3; 5,15
s pune: imperativ 2.sg. 2,4; 4,15; 13,50, 54, 58
vom spune: ind. viit.I. 1.pl. 2,4, 7, 36
veþi spune: ind. viit.I. 2.pl. 2,5, 9; 14,7
s puie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 2,7
s puneþi: imperativ 2.pl. 2,9
s pune: inf. prez. fãrã a 2,11, 26, 27; 4,15; 5,15
s puind: gerunziu 2,15
a s pune: inf. prez. 2,16; 5,8, 16; 13,11, 40
au s pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 17, 28; 4,4; 7,16; 13,10
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 5,12
sã s puiu: conj. prez. 1.sg. 9,23

STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucirea: sg. ac. 12,3
STRÂMT OARE: s.f.
s trâmtoarea: sg. ac. 9,25
s trâmtoare: sg. nom. 13,22
(a) STRÂNGE: v. III
s trângându-: gerunziu 7,1
(a se) STRECURA: v. I
(s-)au strecurat: ind. pf.c. 3.pl. 9, 11

(a se) SPURCA: v. I
sã (sã) spurce: conj. prez. 3.sg. 1,8
(a) STA: v. I
sã s tea: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,5; 11,16
s ta: inf. prez. fãrã a 1,4; 8,4
au s tãtut: ind. pf.c. 3.pl. 1,19; 2,2; 7,4, 5; 8,15, 17
s ta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,31; 3,3; 7,10, 16; 8,3; 10,16; 12,5, 6, 7
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 2,44; 11,4, 6, 7, 16, 17, 20, 21
s tând: gerunziu 3,25; 8,6; 13,48
sã s teaie: conj. prez. 3.sg. 4,32
a s ta: inf. prez. 8,7; 11,15
s tam: ind. imp. 1.sg. 8,17; 11,1
s tãi: imperativ 2.sg. 10,11
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 10,11
au s tat : ind. pf.c. 3.sg. 10,13
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 11,2, 25, 31
s tau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
s tã: ind. prez. 3.sg. 12,1
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 12,13

STRIC ARE: s.f.
s trâcare: sg. nom. 3,92
(a) STRIGA: v. I; var. (Înv.) (a) STRÂGA
s trâga: ind. imp. 3.sg. 3,4
s trâgat-au: ind. pf. c. 3.sg. 4,11; 5,7
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,20; 8,16; 13,24, 42, 46, 60; 14,17,
36, 40
STRIGARE: s.f.
s trâgarea: sg. ac. 13,26
(a se) STROPI: v. IV
sã (se) stropeascã: conj. prez. 3.sg. 4,20
(t e) vei stropi: ind. viit.I. 2.sg. 4,22
(a) SUFERI: v. IV
vor suferi: ind. viit.I. 3.pl. 11,15
au suferit: ind. pf.c. 3.sg. 13,57

(a) STÃPÂNI: v. IV
s tãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 4,14, 22, 29
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11; 11,3, 43
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.sg. 11,4

(a) SUFLA: v. I
suflã: ind. prez. 3.sg. 3,50

STÃPÂNIRE: s.f.
s tãpânirea: sg. ac. 2,37, 38
s tãpânire: sg. ac. 11,5

SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. 5,23

STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
Stãpânitoriului: s.m. sg. gen. 5,23

SUFLET: s.n.
suflet: sg. ac. 3,39
suf letele: pl. voc., în sintagma duhuri ºi sufle tele drepþilor
3,86

STÂNG , -Ã: s.f./n.
s tânga: s.f. sg. ac. 12,7
STEA: s.f.
s tealele: pl. ac. 3,36; 12,3
s tealele: pl. voc., în sintagma stealele ceriului 3,63
s teale: pl. ac. 8,10

(a se) SUI: v. IV
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 7,3
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 11,23

(a) STEJI: v. IV; var. (Înv ºi r eg.) (a) STÃJI (În v. ºi reg.) „a
(se) grãbi”; „a impune cuiva sã acþioneze repede”; „a presa”
s tãjiia: ind. imp. 3.sg. 3,22
STRA JÃ: s.f.
s traje: sg. nom. 4,10
s traja: sg. ac. 4,20

(a se) STRICA: v. I
(sã) va s trâca: ind. viit.I. 3.sg. 7,14
au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg. 14,27

SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 3,5, 7, 10, 15
(a se) SUPUNE: v. III
(sã) va supune: ind. viit.I. 3.sg. 11,26
SURLÃ: s.f.
sur lei: sg. gen. 3,5, 7, 10, 15
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TÃCUT, -Ã: adj.
tãcut: m. sg. nom. 4,16

(a) SURPA: v. I
sã surpe: con j. prez. 3.sg. 11,17
au sur pat: ind. pf.c. 3.sg. 14,21

(a) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 9,26

(a) SUSPIN A: v. I
sus pinat-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,22

(a se) TÃIA: v. I
sã taie: con j. prez. 3.sg. 13,59
(s-)au tãiat : ind. pf.c. 3.sg. 2,34, 45
tãiaþi: imper ativ 2.pl. 4,11, 20
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 13,55

ª
ªANÞ: s.n. (aici; e vor ba despr e pãmântul scos dintr-un ºanþ)
„sãpãturã lungã ºi adâncã, adesea fortif icatã sau umplutã cu apã,
care se fãcea în jur url unei cetãþi, al unui castel, în scopuri de
apãrare”
ºanþul: sg. ac. 11,15
(a) ªEDEA: v. II
ºezi: ind. prez. 2.sg. 3,55
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg. 7,9, 10
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 7,26
ºezi: imperativ 2.sg. 13,50
ºezând: gerunziu 14,39
(a se) ªTERGE: v. III
sã (se) ºteargã: conj. prez. 3.sg. 9,24
(a) ªTI: v. IV
ºtiind: gerunziu rezum. cap.1; 2,8; 5,11, 22; 11,32
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,3; 4,6; 8,13; 14,34
sã ºtiu: conj. prez. 1.sg. 2,9
sã ºtii: conj. prez. 2.sg. 2,30; 3,18; 6,15; 9,25
sã ºtie: con j. prez. 3.pl. 3,45
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 4,29
a ºti: inf. prez. 7,19
ºtii: ind. prez. 2.sg. 10,20; 13,42, 43
au ºtiut: ind. pf.c. 3.pl. 11,38
ºtiia: ind. im p. 3.pl. 13,18
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. nom./ac. 1,4; 5,14; 12,4
T
TAINÃ: s.f.
taina: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,18, 19, 27, 30; 4,6
tainele: pl. ac. 2,28, 29, 47
tainã: sg. ac. 2,47
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã 11,2 1
TARE: adj./s.
tari: adj. f. pl. nom. 3,100
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 4,8; 9,15; 11,3
tare (foar te): adj. f./n . sg. nom./ac. 7,7; 11,25
(mai) t are: m. sg. nom. 13,39
(cei) tari: s.m. pl. ac. 8,24
(celor) t ari: s.m. pl. gen. 11,24
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom. 5,2, 11
tatâl: sg. nom. 5,13
tatã-tãu: sg. nom. 5,11
tãtâni-tãu: sg. gen./dat. 5,11, 18

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiat: m. sg. ac. rezum. cap.4
TÃINUIT, -Ã: s.
(celor) tãinuite: s.n. pl. gen. 5,12
TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,46; 3,38
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom./ac. 2,20, 37; 3,56; 8,10, 22
tãrie: sg. ac. 2,23; 8,9, 10, 12; 11,6
tãrie: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) cu tãrie „puternic” 3,4; 4,11
tãriii: sg. gen. 8,6, 11; 11,31; 12,3
tãria: sg. nom. 8,13, 24; 11,25
TÃTÂNE: s.m; vezi TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
tãlcui: inf. prez. fãrã a rezum. cap.5
tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
tâlcui: inf. prez. fãrã a 5,16
sã tâlcuiascã: con j. prez. 3.sg. 8,27
TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuirea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,4, 6, 7, 9, 26, 30, 36, 45;
4,15, 16, 21; 5,7, 8, 12, 15, 16, 17, 26; 7,16
TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tânãr: s.m. sg. nom. 13,21
tineri: s.m. pl. gen. 1,10
tinerii: s.m. pl. nom. 11,6
tinãr: s.m. sg. nom. 13,37, 40
(celui mai) tinãr: adj. m. sg. gen. 13,45
TEMÃTOR, TOARE: adj./s.
(cei) temãtori: s.m. pl. voc., în sintagma cei temãtori de Dumnez eu
3,90
temãtoare: adj. f. sg. nom., în sintagma temãtoare de Dumenzeu 13,2
(a se) TEME: v. III
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 1,10
(ne) teamem: ind. prez. 1.pl. 3,41
(sã) temea: ind. im p. 3.pl. 5,19
a (sã) teame: inf. prez. rezum. cap.6
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 10,12, 19
temându(-sã): gerunziu 13,57
sã (se) teamã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.14
TES TAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântul: sg. ac. 3,34

TAUR: s.m.
tauri: pl. ac. 3,40

THECHIL: (probabil) s. (cf. Anania 2001, p.1114).
thechil: unul dintre cuvintele inscripþionate de mâna lui
Dumnezeu în faþa regelui Baltazar (aici Valtasar), tâlcuit de Daniil:
„pusu-te-ai în cumpãnã ºi te ai af lat mai puþin având” 5,25, 27

(a) TÃCEA: v. II
am tãcut: ind. pf.c. 1.sg. 10,15

TIPARNIC, -Ã: s. (În v. ºi reg.) „text care a fost tipãrit”
tiparnica: sg. ac. explicaþie cap.3, dupã vs.90
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(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
tur burându(-mã): gerunziu 2,3
au turbur at: ind. pf.c. 3.pl. 4,2; 7,15
tur bura: ind. im p. 3.pl. 4,16; 5,6
sã turbure: con j. prez. 3.pl. 4,16
(s-)au tur burat : ind. pf.c. 3.sg. 5,9; 6,14
(sã) tur bura: ind. im p. 3.pl. 5,9
tur bure: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 5, 10
(mã) turbur am: ind. im p. 1.sg. 7,28
va tur bura: ind. viit.I. 3.sg. 11,4 4

TIPÃRIT, -Ã: s. (cf. TIPARNIC )
tipãrita: s.f. sg. ac. explicaþie dupã cap.12
TIRAN: s.m.
tir anilor: pl. gen. 1,3
tir ani: pl. nom./ac. 3,2, 3
TIRANIE: s.f.; var. (În v.) TIRÃNIE
tirãniia: sg. ac. rezum. cap.8
TOIAG: s.n.
toiag: sg. ac. 14,25

Þ
(a) TRAGE: v. III
au tr as: ind. pf.c. 3.sg. 14,40
ÞAP: s.m.
þapul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,5, 8
þap: sg. nom. ., în sintagma þap de capre (cf. lat. hircus capr arum)
8,5
þapul: sg. nom. în sintagma þapul caprelor (cf. lat. hircus caprarum)
8,8, 21

(a) TRÃI: v. IV
sã trãieºti: con j. prez. 2.sg. 2,4; 3,9; 5,10; 6,6, 21
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþii: sg. gen. 3,5, 7, 10, 15
TREAPTÃ: s.f.
treap ta: sg. ac. 8,18; 10,11

ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÃRMURE
þãr murile: pl. ac. 3,36
þãr murii: pl. ac. rezum. cap.12
þãr murele: sg. ac. 12,5

(a) TRECE: v. III
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 2,9; 4,28; 11,40, 43
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,94
treace: inf. prez. fãrã a 6,8
a treace: inf. prez. 6,12
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg. 9,11
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 12,4

ÞIITOARE: s.f. „concubinã”
þiit oarele: pl. nom. 5,2, 3, 23
(a se) ÞINE: v. III
am þânut : ind. pf.c. 1.sg./pl. 3,30; 7,28
þinuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.6
þiindu(-sã): gerunziu rezum. cap.14
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 14,18

(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu rezum. cap.10; 10,11

ÞINUT: s.n.
þinuturile: pl. ac. 2,48; rezum. cap.6
þinutului: sg. gen. 2,49
þinutul: sg. ac. 3,1; 8,2; 11,7
þânuturilor : pl. gen. 3,2
þinuturilor : pl. gen. 3,3
þânutului: sg. gen. 3,12
þânutul: sg. ac. 3,97
þinuturi: pl. nom. rezum. cap.11

(a se) TREZI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a se) TREZVI
(sã) v or trezvi: ind. viit.I. 3.pl. 12,2
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a se) TREMITE
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
au tr emis: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
(sã) va trimit e: ind. viit.I. 3.sg. 3,6
sã (sã) trimiþã: con j. prez. 3.sg. 3,11
(vã) veþi trimite: ind. viit.I. 2.pl. 3,15
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 3,91
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,95; 6,22; 13,29, 36; 14,30, 36
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 5,24; rezum. cap.6; rezum. cap.14
trimiþându(-sã): gerunziu rezum. cap.6
sã (se) trimiþã: con j. prez. 3.sg. 6,7, 1 2
sânt trimis: pasiv ind. prez. 1.sg. 10,11
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 11,42
trimiteþi: imper ativ 2.pl. 13,29

U

TROCULIÞÃ: s.f. „troacã micã”; acest derivat hipocoris tic nu
este înregistrat în MDA.
troculiþã: sg. ac. 14,32
TRON: s.n.; var. THR ON (formã mai apr opiatã de etimon; cf.
lat. thronus); aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
at estare este la Samuelis Klein, Dictionarium Valachico-Latinum,
edit at de Gáldi László, în 1944, la Budapesta.
thr onul: sg. nom. 7,9
TRUP: s.n.
tr upurile: pl. ac. 3,94, 95
tr upul: sg. nom. 4,9, 30; 5,21; 7,11; 10,6
tr upul: sg. gen. (cu a + tot) 14,4
tr upuri: pl. nom. 14,31

(a) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. rezum. cap.2
sã (se) ucigã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.3
ucis au fost: ind. pf.c. 3.sg. 5,30
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 8,25
(sã) va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 9,26
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
vei ucide: ind. viit.I. 2.sg. 13,53
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.14
ucisu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,21
au ucis: ind. pf.c. 3.sg. 14,27
(a se) UDA: v. I
sã (se) ude: conj. prez. 3.sg. 4,12
(a se) UITA: v. I
(t e) uitã: imper ativ 2.sg. 1,13
(sã) uit a: ind. imp. 3.pl. 3,94
(mã) uitam: ind. pf.c. 1.sg. 7,4, 6, 7, 8
(s-)au uit at: ind. pf.c. 3.sg. 13,35; 14,39
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ULIÞÃ: s.f. (în Vulgata este platea „stradã largã”; „piaþã”; cf.
Anania 2001, p.1121).
uliþa: sg. ac. 9,25

URS: s.m.
ursului: sg. dat. 7,5
URªINIC : s.n. (În v.) „purpurã”
urºinic: sg. ac. 5,7, 16, 29

(a) UMBLA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎMBLA
îmblând: gerunziu 3,92
umblând: gerunziu 3,24; 13,36
umblã: ind. prez. 3.pl. 4,34
sã umblãm: conj. prez. 1.pl. 9,10
umbla: ind. imp. 3.pl. 13,6

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºile: pl. nom./ac. 2,49; 13,20, 25, 36
uºea: sg. ac. 3,93; 13,39
uºa: sg. ac. 13,17, 18; 14,10, 13, 17

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
(s-)au împlut: ind. pf.c. 3.pl. 10,3
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 2,35
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 3,19

UªIÞÃ: s.f.
uºiþele: pl. ac. 14,20

(a se) UNGE: v. III
sã (sã) ungã: conj. pr ez. 3.sg. 9,24
(m-)am uns: ind. pf.c. 1.sg. 10,3

V

UNGERE: s.f. „miruire”; (Înv.; ccr.) „ulei”
ungerea: sg. ac. rezum. cap.9
ungere: sg. ac. 10,3

VADRÃ: s.f.
veadre: pl. nom. 14,2
VARÃ: s.f.
vara: sg. ac. 2,35

UNGHEÞ: s.n. (Înv. ºi reg.) „ungher”; „colþ”
ungheþul: sg. ac. 13,38

VAS: s.n.
vasele: pl. nom./ac. (aici) „vase de ritual ºi odoare de preþ ale
Casei Domnului” 1,2; r ezum. cap.5; 5,2, 3, 23; 11,8
vasul: sg. ac. 2,41, 43, 45

UNGHIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) UNGHE
unghile: pl. nom. 4,30
unghiile: pl. nom. 7,19
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 13,17

VAVILONEAN: s.m.; vezi BABILONEAN
(a) VÃDI: v. IV
va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 5,7

UNTURÃ: s.f.
unturã: sg. ac. rezum. cap.14; 14,26
URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciunea: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,27; 11,31; 12,11

VÃPAIE: s.f.
vãpãii: sg. gen. 3,24, 88
vãpaie: sg. nom., în sintagma vãpaie de foc 7,9

URÂRE: s.f.
urârea: sg. nom. 9,11

(a se) VÃRS A: v. I
(sã) vãrsa: ind. imp. 3.sg. 3,47

URÂT, -Ã: adj.
urât: n. sg. nom. 13,63

VÃTAF: s.m.; var. (În v. ºi reg.) VÃTAV
vãtavi: pl. ac. 3,2, 3; 6,1
vãtavii: pl. nom./ac. 3,94; rezum. cap.6; 6,2, 3, 4, 6, 7

URECHE: s.f.
ureachea: sg. ac. 9,18

(a) VÃTÃMA: v. I
au vãtãmat: ind. pf.c. 3.sg. 6,22

(a) URGISI: v. IV
au urgisit: ind. pf.c. 3.pl. 3,12

VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmare: sg. nom. 6,23

UR GISIT, -Ã: adj./s.
(cel mai) urgisit: s.m. sg. nom. 11,20
urgisit : adj. m. sg. nom. 11,21

VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 2,35
vântul: sg. ac. 3,50
vânturile: pl. nom./ac. 7,2; 8,8; 11,4

(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 4,16
(a) URMA: v. I
urmeazã: ind. prez. 3.pl. explicaþie cap.3, dupã vs.23; explicaþie
înainte de cap.13
urmãm: ind. prez. 1.pl. 3,41
urmând: gerunziu rezum. cap.5
au urmat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.5; 5,31
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. cel/cea/ceale mai de pre urmã 8,19;
10,14; 11,29
urme: pl. nom./ac. 14,18, 19

(a) VÂNTURA: v. I
vânturând: gerunziu 8,4
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 11,45
VÂRSTÃ: s.f.
vârs tã: sg. ac. 5,1
VÂRSTNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) VÂRSNIC, -Ã (Înv.
ºi reg.; despre oameni) „care este de aceeaºi vârstã cu cineva”
vârsnicii: s.m. pl. nom. 1,10
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VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. rezum. cap.7
vâr tos: adj. m. sg. nom. 10,19
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. nom./ac. 3,44; 4,27; 11,10
VEAC: s.n./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/din veac/pânã în veac 2,4, 20,
44; 3,9, 34, 52, 89; 4,31; 5,10; 6,6, 21, 26; 7,18; 12,7
veaci: s.m./pl. ac., în loc. adv. în veaci 3,26, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6 7, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 7 7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88;
6,26
veacii: s.m./pl. ac., în loc. adv. întru toþi veacii/în toþi veacii/în
veacii veacilor 3,52, 90; 12,3
veacul: sg. ac., în loc. adv. în veacul veacilor 7,18
veacilor: s.m./pl. gen., în loc. adv. în veacul veacilor/în v eacii
veacilor 7,18; 12,3
VECHI, VECHE: s.m./f.
(Cel) Vechiu: s.m. sg. nom./ac., în sintagma Cel Vechiu de Zile
rezum. cap.7; 7,9, 13, 22
(a) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 12,2; 13,9, 26
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. (Înv.) au vãzut vis/vis au vãzut
2, 1; 7,1
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. (Înv.) vãzut-am vis 2,3
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,3, 26; 4,6; 8,2, 3, 4; 10,5, 7, 8;
12,5; 13,38; 14,34
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 2,41, 43, 45; 4,17; 8,20; 13,54
vãzu: ind. prez. 1.sg. 3,92
am vãzut : ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. (Înv.) vis am vãzut 4,2, 15
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20; r ezum. cap.5; 10,7; 14,29
vãd: ind. prez. 3.pl. 5,23
vãzusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 7,7; 8,6; 9,21
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,11; 8,2
vãzusãm: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 8,1
vãzând: gerunziu 13,38; rezum. cap.14; 14,17
vãz: ind. prez. 1.sg. 14,19
va v edea: ind. viit.I. 3.sg. 1,10
(sã) va v edea: ind. viit.I. imper s. 1,13
vedeai: ind. im p. 2.sg. 2,31, 34
vedeam: ind. imp. 1.sg. 4,7, 10; 7,2; 8,15
vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,5; 13,8
vezi: imperativ 2.sg. 9,18
veade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 13,20
(sã) v edea: ind. imp. 3.pl. 13,5
a vedea: inf. prez. 13,12
vezi: ind. prez. 2.sg. 14,5
VEDENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIDENIE
vedeniilor: pl. gen. 1,17
vedenie: sg. nom./ac. 2,19; 8,1, 2, 27; 9,21; 10,1, 8
vedeniile: pl. nom./ac. 2,28; 4,2, 6; 7,15
vedenia: sg. nom./ac. 4,7; rezum. cap.7; 7,2; 8,2, 17, 26;
11,14
vedeniia: sg. nom./ac. 4,10; 7,1, 7; r ezum. cap.8; 8,13, 1 5, 16,
26; 9,23, 24; 10,7, 14
videniia: sg. ac. 7,13
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 2,31; 3,19; 4,8, 17; 10,16; 13,31
vedeare: sg. ac. 10,18

venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8, 17
am v enit: ind. pf.c. 1.sg. 9,23; 10,12, 14, 20
venind: gerunziu 10,20; 11,16
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 11,6, 7, 10, 13, 1 5, 21, 29, 40, 44, 45;
12,1
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 11,30
a veni: inf. prez. 13,56
vinind: gerunziu 2,2
vinea: ind. im p. 3.sg./pl. 7,13; 8,5; 13,6
sã vie: con j. prez. 3.sg. 11,17
vino: imper ativ 2.sg. 13,50
VESTE: s.f.
veastea: sg. nom. 11,4 4
(a se) VESTI: v. IV
veþi vesti: ind. viit.I. 2.pl. 2,6
vestiþi: imperativ 2.pl. 2,6
voiu vesti: ind. viit.I. 1.sg. 2,24; 10,21; 11,2
va v esti: ind. viit.I. 3.sg. 2,25
vesteaºte: imperativ 2.sg. 4,6
(s-)au vestit : ind. pf.c. imper s. 5,29
VESTIRE: s.f.
vestire: sg. nom. 6,7
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. nom. 7,9
vejmintele: pl. ac. 3,21
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinicã: f. sg. nom./ac. 3,100; 4,31; rezum. cap.7; 7,14, 27;
9,24; 12,2
veacinic: m. sg. nom./voc. 6,26; 13,42
VEªTED, -Ã: adj.
(mai) veaºtede: f. pl. ac. 1,10
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(m-)am v eºtezit: ind. pf.c. 1.sg. 10,8
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 2,21; 7,12
viaþã: sg. ac. rezum. cap.12
viaþa: sg. ac., în sint agma viaþa veacinicã 12,2
VICLEAN, -Ã: adj.
vicleanã: f. sg. ac. 2,9
VICLENIE: s.f.
vicleniile: pl. nom. rezum. cap.14
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 11,23; 14,17
vicleºugul: sg. nom. 8,25
vicleºug: sg. ac., în loc. adv. cu vicleºug 11,32, 34
VIERS: s.n
vier surilor: pl. gen. 3,5, 7, 10, 15
VIITOR, VIITOARE: adj./s.
(ceale) viitoare: s.n. pl. ac. 2,29
viitoriul: ad j. antep. m. sg. ac. 9,26
VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 1,5, 8, 16; 5,4; 14,10
vin: sg. nom./ac. 5,2, 23; 10,3; 14,2

(a) VENI: v. IV
au v enit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 4,21, 25; 7,22; 8,6, 17; rezum.
cap.9; 9,13; 10,13; 13,28, 30, 37, 52; 14,9, 28, 39
veniþi: imperativ 2.pl. 3,93

VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 6,4
vina: sg. nom. 6,4
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VINOVAT, -Ã: s.m./f.
(cei) vinovaþi: s.m. pl. ac. 13,53

vremi: pl. ac. 11,6
vremii: sg. gen., în sintagma aºezãmântul vremii rezum. cap.12

VIS: s.n.
visurilor: pl. gen. rezum. cap.1; 1,17; 4,6; 5,12
visul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,4, 5, 6, 7, 9, 26, 28, 36, 45;
rezum. cap.4; 4,4, 5, 16; 7,1
vis: sg. ac., în loc. v. (Înv.) a vedea vis – cf. (a) VEDEA – 2,1, 3; 4,2,
15; 7,1
visurile: pl. ac. 2,2
visului: sg. gen. 4,3

VRERE: s.f.
vrearea: sg. ac. 4,32; 8,4, 25; 11,36

VIS TIERIE: s.f.
vistieriii: sg. gen. 1,2

Z

(a) ZÃBOVI: v. IV
zãbovind: gerunziu 4,18
(nu) zãbovi: imperativ prohib. 2.sg. 9,19
(a) ZÃCEA: v. II
zãceam: ind. imp. 1.sg. 10,9
zãcea: ind. imp. 3.sg. 10,9

VIÞÃ: s.f.
viþe: pl. ac. 3,46
VIU, VIE: adj./s.
(cei) vii: s.m. pl. nom./ac. 2,30; 4,14
(Cel) Viu: s.m. sg. ac. 4,31; 12,7
viu: adj. m. sg. nom./gen./dat. 6,20, 26; 14,4, 5, 23, 24

ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduhul: sg. voc., în sintagma f ocul ºi zãduhul 3,66
zãduh: sg. nom. 13,15

VOIE: s.f.
voia: sg. ac. 13,20

ZÃPADÃ: s.f.
zãpãzile: pl. voc., în sint agma gheþile ºi zãpãzile 3,70
zãpada: sg. ac. 7,9

VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivozi: pl. nom./ac. 3,2, 3

(a) ZBURA: v. I
zburând: gerunziu 9,21

(a) VORBI: v. IV
vor bind: gerunziu 13,54, 58

(a se) ZDR OBI: v. IV
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.pl. 2,35
va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. 2,40; 7,25; 11,40
sã (se) zdrobeascã: con j. prez. 3.sg. 3,44; 7,26
(sã) va zdrobi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8; 8,25; 11,4, 20
vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 11,26
sã zdrobeascã: conj. pez. 3.sg. 11,4 4

VRÃJITOR, -TOARE: s.m./f.
vrãjitorii: pl. nom./ac. 1,20; 2,2, 27; 4,4; 5,15
vrãjitoriu: sg. ac. 2,10
vrãjitori: pl. ac. 5,7
vrãjitorilor : pl. gen. 5, 11

ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobitã: f. sg. nom. 2,42
zdrobit: n. sg. ac. 3,39

VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºilor: pl. dat. 4,16
(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu rezum. cap.3
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 3,18; 4,14, 29; 5,21
vrea: ind. prez. 3.sg. 4,22
vrea: ind. imp. 3.sg. 5,19
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 7,19
vrând: gerunziu 13,11
au vrut: ind. pf.c. 3.sg. 13,15, 20
vei vr ea: ind. viit.I. 2.sg. 13,21

ZE CIUIT: adv. (aici) „înzecit” (cf. lat. decuplus)
zãciuit: 1,20

VREME: s.f.
vreamea: sg. nom./ac. 2,8, 9; 3,38; 7,22; 8,17, 19; 9,21; 11,29,
35, 40; rezum. cap.12; 12, 1, 4, 9, 11
vreame: sg. nom./ac. 2,16; 3,8; 4,33; 11,2 7, 35; 13,14
vremile: pl. ac. 2,21, 28; 7,25; 11,14
vremile: sg. ac., în sintagma vremile vieþii „dur ata vieþii” 2,21; 7,12
vremi: pl. nom., în sintagma ºeapte vremi (aici, probabil) „ani”
(cf. Anania 2001, p.1111) 4,13, 20, 22, 29
vreame: sg. ac., în sintagma pânã la vr eame/pânã la vreame ºi la
vreame „pentru un timp oarecare” 7,12; 11,24
vreame: sg. ac., în expresia pânã la vreame ºi la vremi ºi la mijlocul
vremilor (vremii)/spre vreame ºi vremi ºi mijlocul vremii – prin
care se exprimã „o perioadã limitatã a suferinþei” (cf. Anania
2001, p.1117) rezum. cap.7; 7,25; 12,7
vremi: pl. ac. (cf. supra vreame) rezum. cap.7; 7,25; 12,7
vremilor : pl. gen. (cf. supra vreame ) rezum. cap.7
vremii: sg. gen. (cf. supra vreame ) 7,25; 12,7
vreamilor: pl. gen. 9,25; 11,13

ZI: s.f.
zi: sg. nom./ac. 1,5; rezum. cap.6; 6,10, 13
zile: pl. nom./ac. 1,12, 14, 15; 6,7, 12; 8,14, 26, 27; 10,13, 14;
11,20; 12,11, 12; 13,52; 14,30
zilele: pl. nom./ac. 1,18; 2,44; 5,11; 10,2, 3, 14
zile: pl. voc., în sintagma nopþi ºi zile 3,71
zilelor: pl. gen. 4,31; 11,33; 12,13
Zile: pl. ac., în sintagma Cel Vechiu de Zile rezum. cap.7; 7,9, 13, 22
zioa: sg. nom./ac. 9,15; 10,4, 12; 13,27, 62, 64; 14,39
zile: pl. ac., în loc. adv. în toate zile 13,8
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 13,12; 14,2, 3, 5, 31
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 10, 11; 2,3,5, 7, 8, 10, 20, 25, 26,
27, 47; 3,9, 14, 16, 25, 91, 92, 93, 95; 4,11,16, 27; 5,7, 10, 13,
17; 6,5, 12, 13, 15, 16, 21; 7,23; 8,13, 14, 16, 17, 19; 9,22; 10,11,
12, 19, 20; 1 2,9; 13,12; 13,17, 19, 22, 29, 36, 42, 47, 48, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 58, 59; 14,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 33, 3 4, 37, 42
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,18; 10,11
(sã) zice: ind. prez. impers. 3,4; 4,28
zicând: gerunziu 3,51; 4,20; 13,53; 14,36
sã zicã: conj. prez. 3.sg. 4,32
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 5,11; 9,4; 10,16, 19; 12,6, 8
zice: ind. prez. 3.sg. 7,1
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zicea: ind. im p. 3.pl. 7,5
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.sg. 8,26
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 13,21
(sã) zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,27
a f i zis: inf. pf. 13,61
zice: inf. prez. fãrã a 14,23
zâcând: gerunziu 14,40
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(a se) ZIDI: v. IV
am zidit : ind. pf.c. 1.sg. 4,27
sã (sã) zideascã: con j. prez. 3.sg. 9,25
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 9,25
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 14,4
ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. ac. rezum. cap.3

ZID: s.n.
zidurile: pl. nom. 9.25

(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE
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PROROCIIA LUI OSIE
Cap 1

În ce vreame Osie au prorocit. C@ruia poruncindu-s@ a lua muiare curv@, doi fii }i o fat@ au n@scut
dintr-însa, c@rora a le pune numele i s@ poruncea}te dup@ rodurile care Domnul rânduise a duce în
norodul S@u. Pentru întoarcerea limbilor }i de unul acela} viitoriu, capul fiilor Iudei }i a lui Israil.

1.

103v

uvântul Domnului, care s-au f@cut c@tr@ Osie, fiiul Veirii, în zilele lui Ozie,
Ioathan, Ahaz, Ezechie, împ@ra]ilor Iudei, }i în zilele lui Ierovoam, fiiul lui
Ioas, împ@ratul lui Israil.
2. Începutul a gr@i Domnului în Osie. {i au zis Domnul c@tr@ Osie: „Mergi, ia ]ie muiare
de curvii }i f@ ]ie fii de curvii, c@ curvind va cur|vi p@mântul de c@tr@ Domnul”.
3. {i s-au dus }i au luat pre Gomer, fata lui Develaim, }i au z@mislit }i au n@scut lui fiiu.
4. {i au zis Domnul c@tr@ el: „Chiam@ numele lui Iezrahil. Înc@ }i cercetându-se preste
casa lui Iehu }i voiu face a înceta împ@r@]ia casii lui Israil.
5. {i într-aceaea zi voiu zdrobi arcul lui Israil în valea lui Iezrahil”.
6. {i au mai z@mislit }i au n@scut o fat@; }i au zis lui: „Chiam@ numele ei F@r@-Mil@, c@
nu voiu mai adaoge a milui casa lui Israil, ci cu uitare M@ voiu uita de dân}ii.
7. {i casa Iudii o voiu milui }i-i voiu mântui în Domnul, Dumnezeul s@u; }i nu-i voiu
mântui în arc }i în sabie }i în r@zboiu }i în cai }i în c@l@re]i”.
8. {i au în]@rcat pre ceaea ce era F@r@-Mil@. {i au z@mislit }i au n@scut fiiu.
9. {i au zis: „Chiam@ numele lui Nu-Norodul-Mieu, c@ voi nu sânte]i norodul Mieu, }i
Eu nu voiu fi al vostru.
10. {i va fi num@rul fiilor Israil ca n@sipul m@rii, ce e f@r@ m@sur@ }i nu s@ va m@sura.
*{i va fi în locul unde s@ va zice lor: «Nu norodul Mieu voiu», s@ va zice lor: «Fiii Dumnezeului *Râm. 9, 26.
celui viu».
11. {i s@ vor aduna fiii Iudei }i fiii lui Israil aseaminea }i-}i vor pune }ie} un cap }i s@
vor sui de pre p@mânt, c@ mare e zioa lui Iezrail.
Cap 2
Amân@n]@ Domnul lui Israil ca muierii curve l@sarea }i îngr@dea}te c@ile ei cu spini, ca s@ s@
întoarc@ la b@rbatul s@u. {i, nesocotind de la cine are prisosirea bun@t@]ilor, zice c@ va lua
de la ea toate în care s@ desfeteaz@ }i c@ mai apoi la sine o va întoarce }i cu mare
fericire o va d@rui. {i despre chemarea limbilor.

104r

1.
2.

ice]i fra]ilor vo}tri: «Norodul Mieu», }i surorii voastre, «Mil@ ai dobândit».
Judeca]i pre muma voastr@, judeca]i, c@ a||ceaea nu-i muiarea Mea, }i Eu nu
b@rbatul ei. Deperteaze curviile sale de la fa]a sa }i preacurviile sale din mijlocul

ugerilor sale,
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3. Ca nu cumva s@ o jefuiesc goal@ }i s@ o puiu ca în zioa na}terii sale. {i s@ o puiu ca o
sângur@tate }i s@ o a}ezu ca un p@mântu neumblat }i s@ o omoru cu seatea.
4. {i pre fiii ei nu-i voiu milui, c@ fii de curvii sânt,
5. C@ au curvit muma lor, ru}inatu-s-au ceaea ce i- au z@mislit. C@ au zis: «Mearge-voiu
dup@ iubitorii miei, carii îm dau pâini }i apele meale, lâna }i inul mieu, untul-de-lemn al
mieu }i beutura mea».
6. Pentru aceasta, iat@, Eu voiu îngr@di calea ta cu spini }i o voiu îngr@di cu gard, }i
c@r@rile sale nu le va afla.
7. {i va urma dup@ iubitorii s@i }i nu-i va apuca, }i-i va c@uta }i nu-i va afla, }i va zice:
«Mearge-voiu }i m@ voiu întoarce la b@rbatul mieu cel dintâiu, c@ bine era mie atunci, mai
vârtos decât acum».
8. {i aceasta n-au }tiut, c@ Eu i -am dat grâul }i vinul }i untul-de-lemn, }i argintul i l-am
înmul]it }i aurul, din carele au f@cut pre Vaal.
9. Pentru aceaea, M@ voiu întoarce }i voiu lua grâul Mieu în vreamea sa }i vinul Mieu
în vreamea sa, }i voiu slobozi lâna Mea }i inul Mieu, care acoperiia ocara ei.
10. {i acum voiu deascoperi bolunzia ei în locul iubitorilor ei }i om nu o va scoate din
mâna Mea.
11. {i voiu face a înceta toat@ bucuria ei, praznicul ei, înoirile ei, sâmb@ta ei }i toate
vremile ei ceale de s@rb@toare.
12. {i voiu strâca viia ei }i smochinii ei, despre carii au zis: «Plata mea sânt ace}tia, carea
mi i-au dat iubitorii miei». {i o voiu pune spre dumbrav@ }i o va mânca fiara câmpului.
13. {i voiu cerceta preste ea zilele lui Vaal, întru carele aprindea t@mâie }i s@ împodobea cu
cercelul s@u }i cu baierul s@u }i s@ ducea dup@ iubitorii s@i, }i de Mine s@ uita – zice Domnul.
14. Pentru aceaea, iat@, Eu o voiu apleca }i o voiu | duce întru sângur@tate }i voiu gr@i 104v
c@tr@ inima ei.
15. {i-i voiu da lucr@tori de vie dintr-acela}i loc }i valea lui Ahor, a de}chide n@deajdea.
{i va cânta acolo dup@ zilele tinerea]elor sale }i dup@ zilele suirii sale din p@mântul Eghiptului.
16. {i va fi în zioa aceaea – zice Domnul – M@ va chema pre Mine «B@rbatul Mieu» }i
nu m@ va mai chema «Vaalim».
17. {i voiu dep@rta numele lui Vaalim din gura ei, }i nu-} va mai aduce aminte de
numele lor.
18. {i voiu lovi cu ei a}ez@mânt de leage în zioa aceaea, cu fiara câmpului }i cu paserea
ceriului }i cu cel ce s@ târ@ia}te pre p@mânt. {i arcul }i sabiia }i r@zboiul voiu zdrobi de pre
p@mânt }i-i voiu face a dormi f@r@ grije.
19. {i te voiu logodi Mie în veac. {i te voiu logodi mie întru dreptate }i judecat@ }i în
mil@ }i întru îndur@ri.
20. {i te voiu logodi Mie în credin]@ }i vei }ti c@ Eu, Domnul.
21. {i va fi în zioa aceaea, voiu auzi – zice Domnul – auzi-voiu ceriurile }i acealea vor
auzi p@mântul.
22. {i p@mântul va auzi grâul }i vinul }i untul-de-lemn, }i aceastea vor auzi pre Iezrahil.
23. {i o voiu s@m@na Mie pre p@mânt }i o voiu milui pre ceaea ce au fost F@r@-Mil@.
24. *„{i voiu zice Norodului-Mieu: «Norodul Mieu e}ti tu». {i acela va zice: «Dumnezeul
*Râm. 9, 25.
1 Petru 2, 10. mieu e}ti Tu»”.
Cap 3
Iar@}i s@ poruncea}te prorocului a iubi pre preacurv@, îns@ carea multe zile s@-l a}teapte, c@ fiii lui Israil
în multe zile f@r@ împ@rat }i f@r@ jârtv@ }ezând, mai pre urm@ zice c@ s@ vor întoarce c@tr@ Domnul.

1.

*Ezechiil 34, 23.

i au zis Domnul c@tr@ mine: „Mergi înc@ }i iubea}te muiarea, iubita prietinului }i
preacurva, precum iubea}te Domnul pre fiii lui Israil, }i ei s@ uit@ la dumnezei
streini }i iubesc s@mân]a de struguri”. ||
2. {i o am s@pat mie cu cinspr@zeace argin]i }i cu un cor de orz }i cu un jum@tate de cor de orz. 105r
3. {i am zis c@tr@ ea: „Zile multe m@ vei a}tepta. Nu vei curvi }i nu vei fi b@rbatului, ci }i
eu te voiu a}tepta”.
4. C@ zile multe vor }edea fiii lui Israil f@r@ împ@rat }i f@r@ c@petenie }i f@r@ jârtv@ }i f@r@ therafim.
5. *{i dup@ aceastea, s@ vor întoarce fiii lui Israil }i vor c@uta pre Domnul, Dumnezeul
s@u, }i pre David, împ@ratul s@u; }i s@ vor sp@imânta de Domnul }i de binele Lui în zioa
cea mai de pre urm@.
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Amânân]@ p@mântul lui Israil pentru multe p@catele norodului, carele }i }tiin]a o au lep@dat, }i
închin@rii de idoli s-au dat. Zice c@ va l@sa pre Israil întru p@catele sale, poftind ca s@ nu-i
urmeaze Iuda.

1.

105v

uzi]i cuvântul Domnului, fiii lui Israil, c@ judecat@ e Domnului cu l@cuitorii
p@mântului, c@ nu iaste adev@r }i nu iaste mil@ }i nu iaste }tiin]a lui Dumnezeu pre
p@mânt.
2. Bl@st@mul }i minciuna }i uciderea }i furtu}agul }i precurviia au noroit, }i sânge pre
sânge au atins.
3. Pentru aceasta s@ va jeli p@mântul }i s@ va sl@bi tot cel ce l@cuia}te într-însul, în fiara
câmpului }i în paserea ceriului, ci }i pe}tii m@rii s@ vor aduna.
4. Îns@ fie}tecarele nu judece }i nu s@ v@deasc@ omul, c@ norodul t@u, ca cei ce zic
împrotiv@ preotului.
5. {i vei c@dea ast@zi, }i va c@dea }i prorocul cu tine; noaptea am f@cut a t@cea pre
maica ta.
6. T@cut-au norodul Mieu, c@ci c@ n-au avut cuno}tin]a. C@ tu }tiin]a o ai lep@dat,
lep@da-te-voiu, ca s@ nu mai sluje}ti cu preo]iia; uitatu-te-ai de leagea Dumnezeului t@u,
uita-M@-|voiu }i Eu de fiii t@i.
7. Dup@ mul]imea lor, a}a mi-au p@c@tuit. Slava lor întru ocar@ o voiu schimba.
8. P@catele norodului Mieu vor mânca }i spre nedreptatea lor vor râdica sufletele lor.
9. *{i va fi ca norodul, a}a preotul. {i voiu cerceta preste el c@ile lui }i gândirile lui voiu *Isaie 24, 2.
r@spl@ti lui.
10. {i vor mânca }i nu s@ vor s@tura, curvit-au }i n-au încetat, c@ pre Dumnezeu l-au
p@r@sit întru nepaz@.
11. Curviia }i vinul }i be]iia iau inima.
12. Norodul Mieu în lemnul s@u au întrebat }i toiagul lui au vestit lui; c@ duhul curviilor
i-au în}elat }i au curvit de c@tr@ Dumnezeul s@u.
13. Preste vârfurile mun]ilor jârtvuia }i preste m@guri aprindea t@mâie, supt st@jariu }i
supt plop }i supt terevinth, c@ bun@ era umbra lui. Pentru aceaea vor curvi featele voastre
}i logoditele voastre preacurve vor fi.
14. Nu voiu cerceta preste featele voastre când vor curvi }i preste logoditele voastre când
vor preacurvi, c@ci c@ ei cu curvele petrecea }i cu cei muieratici jârtvea, }i norodul, ce nu
în]eleage, s@ va bate.
15. De curve}ti, tu, Israile, nu gre}asc@ încai Iuda. {i s@ nu întra]i în Galgala }i s@ nu v@
sui]i în Vethavimu, nici s@ v@ jura]i, viu e Domnul.
16. C@ci ca o juninc@ neînfrânat@ s-au ab@tut Israil; acum îi va pa}te Domnul ca pre un
miel întru l@]ime.
17. P@rta}ul idolilor, Efrem, slobozi-l.
18. Usebitu-s-au osp@]ul lor, cu curve i-au curvit; iubit-au a aduce ocar@ acoperitorii
lui.
19. Legatu-l-au duhul în arepile sale }i s@ vor ru}ina de c@tr@ jârtvele sale.
Cap 5

106r

Amân@n]@ Domnul c@ va certa pre Israil pentru p@catele sale, aseamenea }i pre Iuda. Nici va
folosi a||jutoriul omenesc când s@ împrotivea}te lui Domnul.

1.

uzi]i aceasta, preo]ii, }i ia aminte, casa lui Israil, }i casa împ@ratului, asculta]i! C@
voao iaste judecata, c@ curs@ v-a]i f@cut str@juirii }i mreaje întins@ preste
Thavor,
2. {i jârtvele le-a]i ab@tut spre adânc. {i Eu înv@]@toriul lor, tuturor.
3. Eu }tiu pre Efrem, }i Israil nu s-au ascuns de la Mine, c@ acum au curvit Efrem,
spurcatu-s-au Israil.
4. Nu vor da gândurile sale, ca s@ se întoarc@ c@tr@ Dumnezeul s@u, c@ duhul curviilor
în mijlocul lor }i pre Domnul nu L-au cunoscut.
5. {i va r@spunde trufiia lui Israil în fa]a Lui, }i Israil }i Efrem vor c@dea întru nedreptatea
sa, c@dea-va }i Iuda cu ei.
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6. În turmele sale }i în ciurdele sale vor mearge a c@uta pre Domnul, }i nu-L vor afla;
luatu-S-au de c@tr@ ei.
7. Împrotiva Domnului au nelegiuit, c@ fii streini au n@scut. Acum îi va îmbuca luna cu
p@rin]ii s@i.
8. R@suna]i bucinul în Gavaa, trâmbi]a în Rama, urla]i în Vethavim, dup@ dosul t@u,
Veniamin.
9. Efrem în pustiire va fi în zioa dojenii. În neamurile lui Israil am ar@tat credin]@.
10. F@cutu-s-au c@peteniile Iudei ca cel ce ia hotarul; preste ei voiu v@rsa mâniia Mea.
11. Ocar@ r@bdând Efrem, frâmt cu judecata, c@ au început a s@ duce dup@ spurc@ciuni.
12. {i Eu ca moliia lui Efrem }i ca putr@giunea casii Iudei.
13. {i au v@zut Efrem boln@virea sa, }i Iuda, leg@tura sa. {i s-au dus Efrem la Asur }i
au trimis la împ@ratul cel izbânditoriu. {i el nu v@ va putea vindeca, nici va putea dezlega
de la voi leg@tura.
14. C@ci c@ Eu ca lei]a lui Efrem }i ca un puiu de leu casii Iudei. Eu, Eu voiu prinde }i
voiu mearge; | lua-voiu }i nu iaste cine s@ scoa]@.
106v
15. Mergând M@ voiu întoarce la locul Mieu, pân@ când ve]i sc@dea }i ve]i c@uta fa]a Mea.
Cap 6
Cei întor}i întru n@cazu c@tr@ Domnul, cu mare n@deajde mântuire }ie}i de la El f@g@duiesc.
Probozea}te Domnul pre Israil }i Iuda, c@ci c@ nici prin faceri de bine, nici prin amân@n]@rile
prorocilor, de la închinare de idoli }i de la alte nedrept@]i au vrut a s@ întoarce,
când mai mult voia}te mila decât jârtva.

1.

n n@cazul s@u, diminea]@ s@ vor scula c@tr@ Mine: „Veni]i }i s@ ne întoarcem
c@tr@ Domnul,
2.
C@ Acela au început }i ne va vindeca. Lovi-va }i ne va griji.
3. *Înviia-ne-va dup@ doao zile; în zioa a treia ne va de}tepta }i vom fi vii înaintea Lui;
*1 Corith. 15, 4.
}i vom }ti urma, ca s@ cunoa}tem pre Domnul. Ca diminea]a s-au g@tit ie}irea Lui }i va
veni ca o ploaie noao vremealnic@ }i de sara p@mântului”.
4. Ce voiu face ]ie, Efrem? Ce voiu face ]ie, Iuda? Mila voastr@ ca un nor de diminea]a
}i ca roaoa ce treace diminea]a.
5. Pentru aceasta, am cioplit prin proroci, ucisu-i-am cu cuvintele gurii Meale. {i judec@]ile
Meale ca lumina vor ie}i.
6. *C@ mila am vrut, iar@ nu jârtva, }i cuno}tin]a lui Dumnezeu mai mult decât
*1 Împ@ra]. 15,12.
Ecli. 4, 17. arderile de tot.
7. Iar@ ei ca Adam au trecut leg@tura; acolo au nelegiuit împrotiva Mea
Matheiu 9, 13
8. Galaad, cetatea celor ce fac idolul, în}elat cu sânge,
}i 12, 7.
9. {i ca f@lcile oamenilor tâlhari; p@rta}e preo]ilor, în calea celor ce ucig pre cei ce merg
din Sihim, c@ nelegiuire au lucrat.
10. În casa lui Israil am v@zut lucru groaznic:|| acolo curviile lui Efrem; spurcatu-s-au Israil, 107r
11. Ci }i Iuda. Pune s@ceri}u ]ie când voiu întoarce robia norodului Mieu.
Cap 7
Vrând a vindeca Domnul pre Israil, împrotiv@ au st@tut nedrept@]ile lor. C@ urmând r@otatea
împ@ra]ilor s@i, spre închinarea de idoli to]i foarte s-au aprins. {i p@r@sând pre Domnul }i
întorcându-s@ la ajutoriul Eghiptului, muta]i au fost la asiri.

1.

rând Eu a vindeca pre Israil, s-au descoperit nedreptatea lui Efrem }i
r@otatea Samariii, c@ au lucrat minciuna, }i furul au întrat jefuind, t@lh@relul din
afar@.
2. {i ca nu cumva s@ zic@ în inimile lor de toat@ r@otatea lor a-M fi adus aminte; acum
i-au încungiurat me}te}ugirile sale, înaintea fea]ii Meale s-au f@cut.
3. Cu r@otatea sa au veselit pre împ@ratul }i cu r@ot@]ile sale, pre c@petenii.
4. To]i preacurvind, ca cuptoriul aprins de la cel ce coace. Încetat-au câtu}i de cât cetatea
de la mestecarea aluatului pân@ când s-au fr@mântat tot.
5. Zilele împ@ratului nostru, început-au c@peteniile a s@ iu]i de vin; întins-au mâna sa
cu hulitorii.
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6. C@ }-au lipit ca cuptoriul inima sa când îi pândea. Toat@ noaptea au dormit cocându-i,
diminea]a însu}i aprinzându-s@ ca v@paia de foc.
7. To]i s-au înc@lzit ca cuptoriul }i au îmbucat pre judec@torii s@i. To]i împ@ra]ii lor au
c@zut, nu iaste între dân}ii cine s@ strâge c@tr@ Mine.
8. Efrem prin noroade însu}i s@ measteca. Efrem s-au f@cut pâine supt c@rbuni, carea
| nu s@ întoarce.
9. Mâncat-au streinii vârtutea lui }i el n-au }tiut; ci }i c@runtea]ele s-au v@rsat într-însul
}i el n-au cunoscut.
10. {i s@ va smeri sume]iia lui Israil în fa]a lui; nici s-au întors c@tr@ Domnul, Dumnezeul
s@u, }i nu L-au c@utat întru toate aceastea.
11. {i s-au f@cut Efrem ca o porunbi]@ înceluit@, neavând inim@. Pre Eghipt chema, la
asiri s-au dus.
12. {i când vor mearge, voiu întinde preste ei mreajea Mea; ca pas@rea ceriului îi voiu
trage, t@ia-i-voiu dup@ auzirea ceatei lor.
13. Amar lor, c@ s-au dep@rtat de la Mine! Jefui-s@-vor, c@ au nelegiuit împrotiva Mea;
}i Eu i-am r@scump@rat, }i ei au gr@it împrotiva Mea minciun@.
14. {i n-au strâgat c@tr@ Mine în inima sa, ci urla în culcu}urile sale. Preste grâu }i vin
rumega, dep@rtatu-s-au de c@tr@ Mine.
15. {i Eu i-am înv@]at }i am înt@rit bra]ele lor, }i împrotiva Mea au gândit r@otate.
16. Întorsu-s-au ca s@ fie f@r@ giug. F@cutu-s-au ca un arc viclean. C@dea-vor în s abie
c@peteniile lor de iu]imea limbii sale. Aceasta e nebuniia lor în p@mântul Eghiptului.
Cap 8
Prorocea}te c@ Samaria cu vi]elul s@u s@ va strâca prin Navohodonosor, pentru închinarea de
idoli, nici jârtvele lor vor fi primite, iar@ cet@]ile Iudei s@ vor }i arde.

1.

n gâtlejul t@u fie trâmbi]@, ca pajora preste casa Domnului, pentru c@ au trecut
a}ez@mântul Mieu de leage }i leagea Mea o au c@lcat.
2.
Pre mine M@ vor chema: „Dumnezeul mieu, cunoscutu-te-am pre tine, Israil!” ||
3. Lep@dat-au Israil pre cel bun, nepriiatinul îl va goni.
108r
4. Aceia au împ@r@]it, iar@ nu din Mine. C@petenii au st@tut }i nu i-am cunoscut. Argintul
s@u }i aurul s@u }i l-au f@cut idoli, ca s@ piar@.
5. Lep@datu-s-au vi]elul t@u, Samarie, mâniiatu-s-au iu]imea Mea asupra lor. Pân@ când
nu s@ vor putea cur@]i?
6. C@ din Israil iaste }i el. Mea}terul l-au f@cut, }i nu-i Dumnezeu. C@ spre pânza painjinilor
va fi fa]a Samariii.
7. C@ vânt vor s@m@na }i volbur@ vor s@cera. Gr@mad@ stând nu este într-însul, odrasla
nu va face f@in@; carea de va }i face, streinii o vor mânca.
8. Îmbucatu-s-au Israil; acum s-au f@cut între neamuri ca un vas necurat.
9. C@ ei s-au suit la Assur, asinul s@lbatec sânguratec }ie}i. Efrem daruri au dat ibovnicilor,
10. {i cu plat@ au n@imit neamuri. Acum îi voiu aduna }i s@ vor odihni câtu}i de cât de
greotatea împ@ratului }i a c@peteniilor.
11. C@ au înmul]it Efrem oltarele a p@c@tui. F@cutu-s-au lui oltarele spre gre}al@.
12. Scrii-voiu lui legile Meale ceale multe, carele ca ni}te streine s -au socotit.
13. Junghieri vor aduce, jârtvui-vor c@rnuri }i vor mânca, }i Domnul nu le va priimi.
Acum Î} va aduce aminte de strâmb@tatea lor }i va cerceta p@catele lor. Aceia în Eghipt
s@ vor întoarce.
14. {i s-au uitat Israil de F@c@toriul s@u }i au zidit bisearici idolilor; }i Iuda au înmul]it
cet@]i înt@rite. {i voiu trimite foc preste cet@]ile lui }i va îmbuca casele lui.
Cap 9
108v

Domnul va trimite preste norodul lui Israil foamete }i robie pentru p@catele lui. Nici vor fi | Lui priimite
jârtvele lor, }i cei ce r@mân în p@cate lep@da]i pururea de la Domnul vor fi, r@t@ci]i între neamuri.

1.
2.

u te veseli, Israile, nu s@lta ca noroadele, c@ ai curvit de c@tr@ Dumnezeul t@u,
iubit-ai plata preste toate ariile grâului.
Ariia }i teascul nu-i va pa}te, }i vinul le va min]i.
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*Giudec. 19, 25.

*1 Împ@r. 6, 5.

CAP 9 {I 10

3. Nu vor l@cui pre p@mântul Domnului; întorsu-s-au Efrem în Eghipt }i între asiri pâng@rit
au mâncat.
4. Nu vor gusta Domnului vin }i nu vor pl@cea Lui; jârtvele lor, ca pâinea celor ce plâng.
To]i carii o vor mânca s@ vor spurca, c@ pâinea acelora, sufletul lor; nu va întra în casa
Domnului.
5. Ce ve]i face în zi de praznic, în zioa s@rb@torii Domnului?
6. C@, iat@, s-au dus de la jefuire. Eghiptul îi va aduna, Menfis îi va îngropa. Argintul
lor cel dorit urzica îl va mo}teni; brustur în corturile lor.
7. Venit-au zilele cercet@rii, venit-au zilele r@spl@tirii. S@ }ti]i, Israile, pre prorocul cel
bolund, omul cel nebun sufletesc, pentru mul]imea strâmb@t@]ii tale }i mul]imea nebuniii.
8. Str@jariul Efrem, cu Dumnezeul mieu. Prorocul cursa c@derii s-au f@cut preste toate
c@ile lui, nebuniia în casa Dumnezeului lui.
9. *Adânc au p@c@tuit, ca în zilele lui Gavaa. Aduce-{-va aminte de strâmb@tatea lor }i
va cerceta p@catele lor.
10. Ca strugurii în pustie am aflat pre Israil, ca poamele smochinului ceale dintâi în vârful
lui v@zut-am pre p@rin]ii lor; iar@ ei au întrat la Velfegor }i s-au înstreinat spre ru}ine }i s-au
f@cut urâ]i ca ceale ce au || iubit.
109r
11. Efrem ca o pasere au zburat; slava lor, de la na}tere }i de la pântece }i de la z@mislire.
12. C@ de vor }i hr@ni pre fiii s@i, f@r@ fii îi voiu face între oameni, ci }i amar lor, când
M@ voiu dep@rta de la ei.
13. Efrem, precum am v@zut, Tirul era întemeiat în frumsea]e. {i Efrem va scoate c@tr@
uciga} pre fiii s@i.
14. D@-le lor, Doamne, ce le vei da? D@-le zg@u f@r@ fii }i ugeri s@ci.
15. *Toate vicleniile lor în Galgala, c@ acolo urâ]i i-am avut. Pentru r@otatea me}te}ugirilor
lor, din casa Mea îi voiu lep@da; nu voiu adaoge a-i iubi, toate c@peteniile lor dep@rtându-s@.
16. B@tut au fost Efrem, r@d@cina lor s- au uscat, rod nicidecum vor face, iar@ de-l vor }i
na}te, voiu omorî ceale mai iubite al pântecelui lor.
17. L@p@da-i-va Dumnezeul mieu, c@ nu L-au auzit, }i vor fi r@t@ci]i prin neamuri.
Cap 10
Pentru închinarea de idoli, Israil s@ d@ asirilor }i c@ci c@, chema]i fiind de la Domnul
la dreptate, mergând a urma c@ile sale, toate t@riile lor s@ vor jefui.

1.

i]@ crengoas@ Israil, rodul s-au as@m@nat ei; dup@ mul]imea rodului s@u au
înmul]it oltarele, dup@ rodirea p@mântului s@u au rodit bozii lor.
Desp@r]itu-s-au inima lor, acum vor peri. Acela va frânge bozii lor, jefui-va

2.
oltarele lor.
3. C@ acum vor zice: „Nu iaste noao împ@rat, c@ nu ne teamem de Domnul! {i împ@ratul
ce ne va face?”
4. Gr@i]i cuvintele vedeniii netreabnice }i ve]i lovi leg@tur@ }i va odr@zli ca am@|r@ciunea 109v
judecata preste brazdele ]arinii.
5. Vacile Vethavii le-au cinstit l@cuitorii Samariii, c@ au jelit preste el norodul lui, }i casnicii
lui au s@ltat întru slava lui, c@ s-au mutat de la el.
6. C@ }i din Ol s-au dus <în> Asur dar împ@ratului celui izbânditoriu; ru}inea lui Efrem
va prinde }i s@ va ru}ina Israil întru vrearea sa.
7. F@cut-au Samaria pre împ@ratul s@u a treace ca spuma preste fa]a apei.
8. {i s@ vor r@sipi înaltele idolului, p@catul lui Israil; brusturul }i m@r@ciunul s@ va sui pre
* Isaie 2, 19. oltarele lor }i vor zice mun]ilor: *„Acoperi]i-ne!” }i m@gurelor: „C@de]i preste noi!”
9. Din zilele Gavaa, au p@c@tuit Israil, acolo au st@tut; nu-i va prinde în Gavaa r@zboiul
Luca 23, 30.
Apoc. 6, 16. preste fiii strâmb@t@]ii.
10. Dup@ pofta Mea îi voiu certa. Aduna-s@-vor preste ei noroade, când s@ vor certa
Judec. 19, 25.
pentru doao strâmb@t@]ile sale.
11. Efrem, juninc@ înv@]at@ a iubi trieri}ul; }i Eu am trecut preste frumsea]ea grumazului
ei. Sui-m@ -voiu preste Efrem, ara-va Iuda, frânge-}-va brazdele Iacov.
12. *S@mâna]i voao întru dreptate }i *s@cera]i în gura milei, înoi]i-v@ ogorul. Iat@ vreamea
*Ieremie 4, 3.
a c@uta pre Domnul, când va veni Cel ce v@ va înv@]a dreptatea.
13. Arat-a]i necredin]@, s@cerat-a]i strâmb@tate, mâncat-a]i roada minciunii, c@ te -ai
n@d@jduit întru c@ile tale, întru mul]imea celor tari ai t@i.
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14. Scula-s@-va gâlceav@ în norodul t@u }i toate t@riile tale s@ vor surpa, *precum s-au *Judec@. 8, 12
surpat Salmana de la casa celui ce au judecat pre Vaal în zi de r@zboiu, maica preste fii
zdrobindu-s@.
15. A}a au f@cut voao Vethil, de c@tr@ fa]a r@ot@]ii vicleniilor voastre.
Cap 11 ||
110r

Cu faceri de bine s@ arat@ Domnul a iubi pre norodul lui Israil. Ci pentru nelegiuirile lui l-au
dat asirilor, iar@ pentru mila Sa îi va întoarce, ca în p@mântul s@u s@ slujasc@ Domnului
împreun@ cu limbile ceale c@tr@ Domnul întoarse.

1.

110v

recum treace diminea]a, treace împ@ratul lui Israil. C@ prunc e Israil }i l-am
*Math. 2, 15.
iubit; *din Eghipt am chemat pre fiiul Mieu.
2.
Chematu-i-au, a}ea s-au dus de c@tr@ fa]a lor. Lui Vaalim junghia }i bozilor jirtvuia.
3. {i Eu, ca o doic@ a lui Efrem, îi purtam în bra]ele Meale }i n-au }tiut c@-i grijesc.
4. Cu funile lui Adam îi voiu trage }i cu leg@turile dragostii; }i le voiu fi ca cum a} în@l]a
jugul preste f@lcile lor. {i m-am ab@tut la el s@ mânce.
5. Nu s@ va întoarce la p@mântul Eghiptului, }i Asur, acela e împ@ratul lui, c@ci c@ n-au
vrut a s@ întoarce.
6. Început-au sabiia în cet@]ile lui }i va mistui ale}ii lui }i va mânca capetele lor.
7. {i norodul mieu s@ va pleca la întoarcerea Mea, iar@ jugul li s@ va pune împreun@,
care nu s@ va lua.
8. Cum te voiu da, Efrem? Acoperi-te-voiu Israile? *Cum te voiu da ca pre Adama, *Facere 19, 24.
pune-te-voiu ca pre Sevoim. Întorsu-s-au întru Mine inima Mea, aseamenea s-au turburat
c@irea Mea.
9. Nu voiu face iu]imea mâniii Meale, nu M@ voiu întoarce s@ r@sipesc pre Efrem, c@
Dumnezeu sânt Eu, iar@ nu om. În mijlocul t@u, sfânt, }i nu voiu întra în cetate.
10. Dup@ Domnul vor umbla, ca un leu va r@gni, c@ Acela va r@gni }i s@ vor înfrico}a
fiii m@rii.
11. {i vor zbura ca paserile din Eghipt }i | ca o porumbi]@ din p@mântul asirilor. {i -i
voiu a}eza în c@sile sale, zice Domnul.
12. Încungiuratu-M-au în tânguirea lui Efrem }i întru în}el@ciunea casii lui Israil, iar@ Iuda
martor s-au pogorât cu Dumnezeu }i cu cei sfin]i credincios.
Cap 12
De}ert n@d@jduia}te Israil în Eghipt ca s@ se izb@veasc@ de Asur, ci }i lui }i Iudii va r@spl@ti
Domnul dup@ vredniciia lor, ci, neaducându-}i aminte de facerile de bine, lui Iacov
patriarhului d@ruite, s-au ab@tut spre l@comie; pre carii m@car c@-i îmbie cu pace,
probozind mai vârtos închinarea de idoli a lui Galaad.

1.

frem pa}te vântul }i urmeaz@ z@duhul; toat@ zioa minciuna }i r@sipirea
înmul]ea}te }i leg@tur@ cu asirii face, }i untdelemn în Eghipt ducea.
2.
Judecata Domnului, dar@, cu Iuda }i cercetare preste Iacov; dup@ c@ile lui
}i dup@ me}te}ugirile lui va r@spl@ti lui.
3. *În pântece au în}elat pe fratele s@u }i întru t@ria sa s-au îndreptat cu îngerul.
*Facere 25, 25
}i 32, 24.
4. {i au biruit pre înger }i s-au înt@rit. Plâns-au }i l-au rugat. În Vethil l-au aflat }i acolo
au gr@it cu noi.
5. {i Domnul, Dumnezeul oastelor, Domnul e pomenirea lui.
6. {i tu c@tr@ Dumnezeul t@u te întoarce, mila }i judecata p@zea}te }i n@d@jduia}te întru
Dumnezeul t@u pururea.
7. Hanaan, în mâna lui, cump@n@ viclean@; n@p@stuirea au iubit.
8. {i au zis Efrem: „Îns@ bogat m-am f@cut. Aflatu-mi-am idol. Toate ostenealele meale
nu-mi vor afla strâmb@tatea carea am p@c@tuit”.
9. {i Eu, Domnul Dumnezeul t@u, din p@mântul Eghip||tului, înc@ a }edea te voiu face
111r
în corturi, ca în zile de praznic.
10. {i am gr@it prin proroci; }i Eu vedeniia am înmul]it }i prin mâna prorocilor M-am as@m@nat.
11. De e lui Galaad idol, de}ert, dar@, era în Galgala cei ce cu boi jârtvuia, c@ }i oltarele
lor ca }i gr@m@zile pre brazdele ]arinii.
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CAP 12, 13 {I 14

12. *Fugit-au Iacov în ]ânutul Siriii }i au slujit Israil spre muiare, }i spre muiare au ]ânut.
13. *Iar@ prin proroc au scos Domnul pre Israil din Eghipt, }i prin proroc s-au ]ânut. Spre
mânie M-au chemat Efrem cu m@rimile sale, }i sângele lui preste el va veni }i ocara lui o
va întoarce Domnul s@u.
Cap 13
Arat@ ur@ciunile lui Israil, pentru carele îi amânân]@ perirea. Domnul s@ zice pre Sâne sângur a
fi Dumnezeu }i Izb@vitoriu, v@dind pre Israil de nemul]@mire pentru facerile de bine în pustie
luate }i grea, pentru aceasta, izbând@ le amânân]@, ad@ogând c@-i va izb@vi de moarte,
biruind moartea }i iadul.

1.
2.

r@ind Efrem, groaz@ au cuprins pre Israil }i au gre}it în Vaal }i au murit.
{i acum au adaos a p@c@tui }i }-au f@cut chip v@rsat din argintul s@u ca o
as@m@nare de idoli, f@ptur@ de me}teri tot iaste. Acestora aceaea zic: „Jârtvi]i,
oameni, vi]eilor închinându-v@”.
3. Pentru aceaea vor fi ca negura de diminea]a }i ca roaoa de diminea]a ce treace, ca
pravul de volbur@, r@pind din arie }i ca fumul din horn.
4. *Iar@ Eu, Domnul, Dumnezeul t@u din p@mântul Eghiptului }i dumnezeu afar@ de Mine
*Isaie 43, 11.
nu vei }ti, mântuitoriu nu iaste afar@ de Mine.
5. Eu te-am cunoscut în pustie, în p@mântul sângur@t@]ii. |
6. Lâng@ p@}unea sa s-au umilit }i s-au s@turat }i au r@dicat inima sa }i s-au uitat de Mine. 111v
7. {i Eu le voiu fi ca lei]a, ca pardosul în calea asirilor.
8. Întâmpina-i-voiu ca ursoaia ce-i r@pesc puii, }i voiu rumpe ceale dinl@untrul ficatului
lor }i-i voiu mistui acolo ca leul, fiara câmpului îi va t@ia.
9. Pierderea ta, Israile, numai întru Mine, ajutoriul t@u.
10. Unde e împ@ratul t@u, mai vârtos acum s@ te mântuiasc@ întru toate cet@]ile tale?
*1 Împ@r. 8, 5. {i judec@torii t@i, despre carii ai zis: *„D@-m împ@rat, }i c@petenii!”
11. Da-]i-voiu împ@rat întru iu]imea Mea }i-l voiu lua întru urgiia Mea
12. Legatu-s-au strâmb@tatea lui Efreim; ascunsu-s-au p@catul lui.
13. Durerile ceii ce na}te vor veni lui. Acela e fiiu nu în]elept, c@ acum nu va sta întru
zdrobirea fiilor.
14. Din mâna mor]ii îi voiu izb@vi, din moarte îi voiu r@scump@ra. *Fi-voiu moartea ta,
*1 Corith. 15, 24.
Ovr. 2, 14. o moarte, mu}carea ta voiu fi, iadule. Mâng@iarea s-au ascuns de la oamenii Miei.
15. C@ acela între fra]i va împ@r@]i. Aduce-va vânt de r@s<@r>it, Domnul din pustie suindu-s@
Ezechiil 19, 12.
}i va s@ca vinele lui }i va pustii izvorul lui, }i acela va r@pi vistieriia a tot vasului celui dorit.
Cap 14
Perire vestea}te lui Israil, pentru p@catele lui, îns@ c@tr@ Sâne îi chiam@, }i celor ce s@ vor
întoarce multe bun@t@]i le f@g@duia}te.

1.

ar@ Samariia, c@ spre am@r@ciune au înt@râtat pre Domnul s@u, de sabie s@
piar@, mititeii lor s@ se zdrobeasc@ }i z@misli]ii lor s@ s@ spintece.
2.
Întoarce-te, Israile, c@tr@ Domnul, Dumnezeul t@u, || c@ ai c@zut întru 112r
strâmb@tatea ta!
3. Lua]i cu voi cuvinte }i v@ întoarce]i c@tr@ Domnul. {i zice]i Lui: „Dep@rteaz@ toat@
strâmb@tatea, ia aminte }i vom r@spl@ti vi]ei buzelor noastre.
4. Asur nu ne va mântui, pre cal nu vom înc@leca, nici vom mai zice: «Dumnezeii no}tri,
lucrurile mânilor noastre». C@ de cel ce e întru Tine, f@r@ p@rin]i, î]i va fi mil@”.
5. Vindeca-voiu zdrobirea lor, iubi-voiu voind, c@ s-au întors iu]imea Mea de c@tr@ dân}ii.
6. Fi-voiu ca roaoa, Israil va odr@sli ca crinul }i va r@s@ri r@d@cina lui ca a Livanului.
7. Duce-s@-vor ramurile lui }i va fi ca maslinul slava lui, }i mirosul lui ca a Livanului.
8. Întoarce-s@-vor cei ce }ed în umbra lui, tr@i-vor cu grâu; }i vor odr@sli ca viia,
pomenirea lui ca vinul Livanului.
9. La ce mie mai mult idoli? Eu voiu auzi }i-l voiu îndrepta. Eu, ca un molidv înverzit,
dintru Mine rodul t@u s-au aflat.
10. Cine-i în]elept }i va în]eleage aceastea? În]elegând }i va }ti aceastea? C@ dreapte sânt
c@ile Domnului }i drep]ii vor umbla printr-însele, iar@ nelegiuitorii vor c@dea într-însele.
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adevãr: sg. nom. 4,1

(a se) ADUNA: v. I
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 1,11; 4,3
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 8,10
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 9,6
aduna(-sã)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 10,10

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a-ºi)
ADUCE/(a) LUA

(a se) APRINDE: v. III
aprindea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,13; 4,13
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.7
aprinzându(-sã): gerunziu 7,6
APRINS, -Ã: adj.
aprins: n. sg. ac. 7,4
(a) APUCA: v. I (aici) „a ajunge din urmã”
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 2,7
(a) ARA: v. I
ara-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,11
arat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 10,13
(a se) ARÃTA: v. I
am arãtat: ind. pf.c. 1.sg. 5,9
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 1,5; 2,18
arc: sg. ac. 1,7; 7,16
(a se) ARDE: v. III
(sã) vor arde: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8
ARDERE: s.f.
arderile: pl. ac., în sintagma arderile de tot 6,6
ARGINT: s.n./s.m.
argintul: s.n. sg. ac. 2,8; 8,4; 9,6; 13,2
arginþi: s.m. pl. ac. 3,2
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ARIE: s.f.
ariile: pl. ac. 9,1
ariia: sg. nom. 9,2
arie: sg. ac. 13,3
ARIPÃ: s.f.; var. (Înv. ) AREPÃ
arepile: pl. ac. 4,19

INDICE
(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 9,15
neavând: ger unziu 7,11
B

(a) ASCULTA: v. I
ascultaþi: imperativ 2.pl. 5,1
(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 5,3; 13,14
ascunsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,12
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
(s-)au asãmãnat: ind. pf.c. 3.sg. 10,1
(M-)am asãmãnat: ind. pf.c. 1.sg. 12,10

BAIERÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) BAIER: s.n. (Trans.) „salbã de bani”;
„colier”
baierul: sg. ac. 2,13
(a se) BATE: v. III „a lovi”; „a pedepsi”
(sã) va bate: ind. viit.I. 3.sg. 4,14
bãtut au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 9,16

ASEMENEA: adv.; var. (Înv.) ASEAMINEA, ASEAMENEA
aseaminea: 1,11
aseamenea: rezum. cap.5; 11,8

BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,2, 7
bãrbatului: sg. dat. 3,3
Bãrbatul: sg. ac., în sintagma Bãrbatul mieu (Israil se va întoarce la
Dumnezeu, „Bãrbatul” ei cel dintâi, care va lua astfel locul idolului
Baal, numit aici, pr obabil hipocoristic, Baalim – cf. Anania 2001,
p.1128) 2,16

ASIN: s.m.
asinul: sg. nom., în sintagma asinul sãlbatec 8,9

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beutura: sg. ac. 2,5

ASIR: s.m. (cf. Indice Is)
asiri: pl. ac. rezum. cap.7; 7,11; 9,3
asirilor: pl. gen./dat. rezum. cap.10; rezum. cap.11; 11,11; 13,7
asirii: pl. ac. 12,1

BEÞIE: s.f.
beþiia: sg. nom. 4,11

ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (Înv.; ccr.) „chip”
asãmãnare: sg. ac. 13,2

ASTÃZI: adv.
astãzi: 4,5
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 4,7, 9; 10,15
aºea: 11,2
(a) AªEZA: v. I
sã aºezu: conj. prez. 1.sg. 2,3
voiu aºeza: ind. viit.I. 1.sg. 11,11
AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmânt: sg. ac., în sintagma aºezãmânt de leage 2,18
aºezãmântul: sg. ac., în sintagma aºezãmântul de leage 8,1
(a) AªTEPTA: v. I
sã aºteapte: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3
vei aºtepta: ind. viit.I. 2.sg. 3,3
voiu aºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 3,3
(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 4,2
ATUNCI: adv.
atunci: 2,7
AUR: s.n.
aurul: sg. ac. 2,8; 8,4
(a) AUZI: v. IV
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 2,21; 14,9
auzi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,21
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 2,21, 22
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 2,22
auziþi: imperativ 2.pl. 4,1; 5,1
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 9,17
AUZIRE: s.f.
auzirea: sg. ac. 7,12

BINE: adv./s.
bine: adv. 2,7
binele: s.n. sg. ac. 3,5
bine: s.n. sg. ac., în sint agma faceri de bine/facerile de bine rezum.
cap.6; rezum. cap.11; rezum. cap.12; rezum. cap.13
(a) BIRUI: v. IV
au biruit: ind. pf.c. 3.sg. 12,4
biruind: gerunziu rezum. cap.13
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearici: pl. ac. 8,14
BLES TEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. nom. 4,2
BOGAT, -Ã: adj.
bogat: m. sg. nom. 12,8
BOLÂND, -Ã: adj.; var. BOLUND, -Ã
bolund: m. sg. ac. 9,7
BOLÂNZIE: s.f.; var. BOLUNZIE (mgm.) „nebunie”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Simion
Florea Marian, Naºterea la români. S tudiu etnografic, Bucureºti,
1892.
bolunzia: sg. ac. 2,10
BOLNÃVIRE: s.f. (cf . Indice Ir)
bolnãvirea: sg. ac. 5,13
BOU: s.m.
boi: pl. ac. 12,11
BOZ: s.m.
bozii: pl. nom. 10,1, 2
bozilor: pl. dat. 11,2
BRAÞ: s.n.
braþele: sg. ac. 7,15; 11,3
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BRAZDÃ: s.f.
brazdele: pl. ac. 10,4, 11; 12,11

ai cãzut : ind. pf.c. 2.sg. 14,2
cãdeþi: imperativ 2.pl. 10,8

BRUSTURE: s.m.; var. (Reg.) BRUS TUR; aici prima at estare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Zach. C Panþu,
Plant ele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând
numirile r omâne, franceze, germane ºi ºtiinþifice. Ediþia a II-a,
Bucureºti, 1929.
brustur: sg. nom. 9,6
brusturul: sg. nom. 10,8

CÃDERE: s.f.
cãderii: sg. gen. 9,8

BUCIUM: s.n.; var. BUCIN
bucinul: sg. ac. 5,8

CÃIRE: s.f.
cãirea: sg. nom. 11,8
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 1,7
(a) CÃLCA: v. I „a încãlca (un legãmânt, o lege etc.)”
au cãlcat : ind. pf.c. 3.pl. 8,1

BUCURIE: s.f.
bucuria: sg. ac. 2,11

CÃPETENIE: s.f.
cãpe tenie: sg. ac. 3,4
cãpe teniile: pl. nom. 5,10; 7,5, 16; 9,15
cãpe tenii: pl. nom./ac. 7,3; 8,4; 13,10
cãpe teniilor: pl. gen. 8,10

BUN, -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. nom. 4,13
(cel) bun: s.m. sg. ac. 8,3

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 2,6

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþilor: pl. gen. rezum. cap.2
bunãtãþi: pl. nom. rezum. cap.14

CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. ac. 7,8

BUZÃ: s.f.
buz elor: pl. dat. 14,3

CÃRUNTEÞE: s.f.
cãr unteaþele: pl. nom. 7,9
(a) CÃUTA: v. I
va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 2,7
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 3,5
a cãut a: inf. prez. 5,6; 10,12
veþi cãuta: ind. viit.I. 2.pl. 5,15
au cãutat: ind. pf.c. 3.sg. 7,10

C

CAL: s.m.
cai: pl. ac. 1,7
cal: sg. ac. 14,4
CALE: s.f.
cãile: pl. ac. rezum. cap.2; 4,9; 9,8; rezum. cap.10; 10,13; 12,2
calea: sg. ac. 2,6; 6,9; 13,7
cãile: pl. nom., în sintagma cãile Domnului 14,10

CÂMP: s.n.
câmpului: sg. gen., în sint agma fiara câmpului 2,12, 18; 4,3; 13,8

CAP: s.n.
capul: sg. ac.(aici) „povãþuit or”, „cãpetenie” rezum. cap.1
cap: sg. ac. „cãpetenie” 1,11
cape tele: pl. ac. 11,6

CEATÃ: s.f.
ceatei: sg. gen. 7,12

(a) CÂNTA: v. I
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 2,15

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagmele paserea ceriului/pasãrea ceriului
2,18; 4,3; 7,12
ceriurile: pl. ac. 2,21

CARNE: s.f.
cãr nuri: pl. ac. 8,13
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac. 1,4, 6, 7; 6,10; 9,15; 10,14
casii: sg. gen. 1,4; 5,12; 11,12
casa: sg. voc., în sintagmele casa lui Israil/casa împãratului 5,1
casii: sg. dat. adn. 5,14
casa: sg. ac., în sint agmele casa Domnului/casa Dumnezeului 8,1;
9,4, 8
casele: pl. ac. 8,14
cãsile: pl. ac. 11,11
CASNIC: s.m. (Înv.) „cãsean”
casnicii: pl. nom. 10,5
(a) CÃDEA: v. II
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 4,5
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 4,5
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 5,5; 14,10
cãdea-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,5
au cãzut: ind. pf.c. 3.pl. 7,7
cãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7,16

CERCEL: s.m.
cercelul: sg. ac. 2,13
(a se) CERCETA: v. I (aici) „a pune la încercare”, „a pedepsi” (cf.
lat. v¾sit¹ „a vedea”; „a vizita”; „a cerceta”; a pune la încercare”, „a
pedepsi”)
cercetându(-se): ger unziu 1,4
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 2,13; 4,9, 14
va cerceta: ind. viit.I. 3.sg. 8,13; 9,9
CERCETARE: s.f. „rãzbunare”, „pedepsire”
cercetãrii: sg. gen. 9,7
cercetare: sg. nom. 12,2
(a se) CERTA: v. I (Înv.) „a pedepsi”
voiu certa: ind. viit.I. 1.sg. 10,10
(sã) vor certa: ind. viit.I. 3.pl. 10,10
va cer ta: ind. viit. I 3.sg. rezum. cap. 5
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom. 6,8; 7,4
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INDICE
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 13,1

cetãþile: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,14; 11,6; 13,10
cetãþi: pl. ac. 8,14
cetate: sg. ac. 11,9

CUPTOR: s.n.
cuptoriul: sg. ac. 7,4, 6, 7

(a) CHEMA: v. I „a pune nume”, „a numi”; „a striga”
chiamã: im perativ 2.sg. 1,4, 6, 9
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 2,16
chema: ind. imp. 3.sg. 7,11
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 8,2
chemaþi fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.10
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 11,1
chematu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 11,2
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 12,13
chiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

(a se) CURÃÞI: v. IV
(sã) curãþi: inf. prez. fãrã a 8,5
CURSÃ: s.f.
cursã: sg. nom. 5,1
cursa: sg. nom. 9,8
CUR VÃ: s./adj.
curvã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.1
curve: adj. f. sg. dat. rezum. cap.2
curvele: s.f. pl. ac. 4,14
curve: s.f. pl. ac. 4,18

CHEMARE: s.f.
chemarea: sg. ac. rezum. cap.2
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în sintagma chip vãrsat 13,2
(a) CINSTI: v. IV
au cinstit : ind. pf.c. 3.pl. 10,5
(a) CIOPLI: v. IV „a tãia” (cf. lat. dol¹ „a ciopli cu barda”, „a tãia”)
am cioplit: ind. pf.c. 1.sg. 6,5
CIURDÃ: s.f.
ciurdele: pl. ac. 5,6

CUR VIE: s.f.
curvii: pl. ac. 1,2; 2,4
curviile: pl. nom./ac. 2,2; 6,10
curviia: sg. nom. 4,11
curviilor: pl. gen., în sintagma duhul curviilor 4,12; 5,4

(a) COACE: v. III
coace: ind. prez. 3.sg. 7,4
cocându-: gerunziu 7,6
(a se) COB ORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 11,12
COR: s.m. „mãsurã pentru capacitate (de regulã pentru lichide)”;
cuvântul nu este înregistrat în DA.
cor: sg. ac., în sintagma un cor de orz (aici este vorba despre cereale,
sintagma româneascã reproducând choro hordei din Vulgata) 3,2
CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 9,6
corturi: pl. ac. 12,9
CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincios: m. sg. nom. 11,12
CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. 2,20; 5,9
CRENGOS, -OASÃ: adj. „rãmuros”, „stufos”
crengoasã: f. sg. nom., în sintgma viþã crengoasã 10,1
CRIN: s.m.
crinul: sg. ac. 14,6

(a) CUR VI: v. IV
curvind: gerunziu 1,2
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 1,2
au curvit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 4,12, 18; 5,3
vei curvi: ind. viit.I. 2.sg. 3,3
curvit-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
vor cur vi: ind. viit.I. 3.pl. 4,13, 14
curveºti: ind. prez. 2.sg. 4, 15
ai curvit: ind. pf.c. 2.sg. 9,1

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului 1,1; 4,1
cuvintele: pl. ac. 6,5; 10,4
cuvinte: pl. ac. 14,3
D
(a se) DA: v. I
dau: ind. prez. 3.pl. 2,5
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 2,8
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 8,9; rezum. cap.11
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,15; 11,8
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.4
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 5,4
dã: imperativ 2.sg. 9,14; 13,10
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 9,14
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
da(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 13,11

CULCUª: s.n.
culcuºurile: pl. ac. 7,14

DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 8,9
dar: sg. nom. 10,6

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpãnã: sg. nom. 12,7

(a) DÃRUI: v. IV
va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2

(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.pl. 5,4; 7,9
sã cunoaºtem: conj. prez. 1.pl. 6,3
cunoscutu(-)-am: ind. pf.c. I.pl. 8,2
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 8,4; 13,5

DÃRUIT, -Ã: adj.
dãruite: f. pl. ac. rezum. cap.12

CUNOªTINÞÃ: s.f. „cunoaºtere”
cunoºtinþa: sg. ac. 4,6; 6,6

(a se) DEPÃR TA: v. I
deperteaze: imperativ 2.sg. 2,2
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 2,17
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.pl. 7,13
depãrtatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 7,14
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(Mã) v oiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 9,12
depãrtându(-sã): ger unziu 9,15
depãrteazã: imperativ 2.sg. 14,3

DREPT, DREAPTÃ: adj./s.
dreapte: adj. f. pl. nom. 14,7
drepþii: s.m. pl. nom. 14,10

(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
a deºchide: inf. prez. 2,15

DREPTATE: s.f.
dreptate: sg. ac. 2,19; rezum. cap.10; 10,12
dreptatea: sg. ac. 10,12

(a se) DESCOPERI: v. IV
voiu deascoperi: ind. viit.I. 1.sg. 2,10
(s-)au descoperit: ind. pf.c. 3.pl. 7,1

(a se) DUCE: v. III
a duce: inf. prez. rezum. cap.1
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 5,13; 7,11; 9,6; 10,6; 11,2
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 2,13
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 2,14
a (sã) duce: inf. prez. 5,11
ducea: ind. imp. 3.sg. 12,1
duce(-sã)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 14,7

(a se) DESFÃTA: v. I
(sã) desfeteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
despãrþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,2
DEªERT: adv. „în zadar”, „degeaba”
deºer t: rezum. cap.12; 12,11

DUH: s.n.
duhul: sg. nom., în sintagma duhul curviilor 4,12; 5,4
duhul: sg. nom. 4,19

(a) DEªTEPTA: v. I
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 6,3

DUMBRAVÃ: s.f.
dumbr avã: sg. ac. 2,12

(a) DEZLEGA: v. I
dezlega: inf. prez. fãrã a 5,13

DUMNEZEU: s.m. „Divinit atea”
Dumnez eul: sg. nom./ac. 1,7; 2,24; 3,5; 4,12; 5,4; 7,10; 9,1, 8, 17;
12,6, 9; 13,4; 14,2
Dumnezeului: sg. gen., în sintagmele f iii Dumnezeului celui viu/
leagea Dumnez eului/casa Dumnezeului 1,10; 4,6; 9,8
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. 4,1, 10; 6,6; 8,6; 11,9, 12; rezum. cap.13
Dumnez eul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul oastelor 12,5
Dumnez eul: sg. voc., în sintagma Dumnezeul mieu 8,2

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: s.f. sg. nom./ac. 6,3; 11,1
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa 6,4; 13,3
dimineaþa: adv. 6,4; 7,6
dimineaþã: adv. 6,1

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezei: pl. ac. 3,1
dumnezeu: sg. ac. 13,4
dumnezeii: pl. voc., în sintagma dumnezeii noºtri 14,4

DINÃUNTRUL: prep.; var. DINLÃUNTRUL
dinlãuntrul: 13,8
(a) DOBÂNDI: v. IV
ai dobândit: ind. pf.c. 2.sg. 2,1

DURERE: s.f.
durerile: pl. nom. 13,13

DOICÃ: s.f.
doicã: sg. ac. 11,3

F

DOJANÃ: s.f.
do jenii: sg. gen. 5,9
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2, 4, 7; rezum. cap.2; 2,13, 16,
20, 21; rezum. cap.3; 3,1, 5; 4,15, 16; rezum. cap.5; 5,4, 6; rezum.
cap.6; 6,1, 3; rezum. cap.7; 7,10; 8,13; rezum. cap.9; rezum. cap.10;
10,3, 12; rezum. cap.11; 11,10, 11; rezum. cap.12; 12,5, 9, 13; rezum.
cap.13; 13,4, 15; 14,1, 2, 3
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/casa
Domnului/pãmântul Domnului/judecata Domnului/cãile
Domnului 1,1; 4,1; 8,1; 9,3, 4; 12,2; 14,10
Domnului: sg. gen./dat. 1,2; 4,1; 5,7; 9,4; rezum. cap.11
Domnului: sg. gen., în sintagma zioa sãr bãtorii Domnului (aici
„sãrbãtoarea Corturilor”; cf. Indice 2Lg) 9,5
Doamne: sg. voc. 9,14
DORIT, -Ã: adj.
dorit: n. sg. ac./gen. 9,6; 13,15
(a) DORMI: v. IV
a dor mi: inf. prez. 2,18
au dormit : ind. pf.c. 3.sg. 7,6
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 5,8
DRAGOSTE: s.f.
dragostii: sg. gen., în sintagma legãturile dragostii 11,4

(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 7,2, 8, 11; 8,8; 9,8, 10
fã: imperativ 2.sg. 1,2
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 1,4; 2,11, 18; 6,4; 9,12; 11,9; 12,9
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 8,4, 6; 10,15; 13,2
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 4,5
(v-)aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 5,1
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,10; 7,16; 8,11
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 6,4
fac: ind. prez. 3.pl. 6,8
va f ace: ind. viit.I. 3.sg. 8,7; 10,3
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 9,5
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 9,16
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,7
face: ind. prez. 3.sg. 12,1
(m-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 12,8
FACERE: s.f.
faceri: pl. ac., în sint agma faceri de bine rezum. cap.6; rezum. cap.11
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de binerezum. cap.12; rezum. cap.13
FALCÃ: s.f.
fãlcile: pl. ac. 6,9; 11,4
FATÃ: s.f.
fatã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,6
fata: sg. nom. 1,3
featele: pl. nom./ac. 4,13, 14
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FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de la f aþa/(Înv.) de cãtrã faþa/în faþa
2,2; 5,5; 7,10; 10,15; 11,2
faþa: sg. nom./ac. 5,15; 8,6; 10,7
feaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii „dinaintea” 7,2
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
Fãcãtoriul: s.m. sg. ac. 8,14

(a se) FR ÃMÂNTA: v. I
(s-)au frãmântat: ind. pf.c. 3.sg. 7,4
(a) FRÂNGE: v. III
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 10,2
frânge(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,11
FRÂNT, -Ã: adj.; var. (Înv.) FRÂMT, -Ã „zdrobit”
frâmt: m. sg. nom. 5,11

(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
frumseaþe: sg. ac. 9,13
frumseaþea: sg. ac. 10,11

FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 8,7

(a) FUGI: v. IV
fugit-au: ind. pf.c. 3.sg. 12,12

FÃPTURÃ: s.f.
fãpturã: sg. nom. 13,2

FUM: s.n.
fumul: sg. ac. 13,3

FERICIRE: s.f.
fericire: sg. ac. rezum. cap.2
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. im pers./3.sg./pl. 1,8; 2,7; 4,13; 12,11
e: ind. prez. 3.sg. 1,10, 11; 4,1, 15; 7,16; 11,1, 5; 12,5, 11; 13,10, 13; 14,4
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,24
este: ind. prez. 3.sg. 8,7
-i: ind. prez. 3.sg. 2,2; 8,6; 14,10
iaste: ind. prez. 3.sg. 4,1; 5,1, 14; 7,7; 8,6; 10,3; 13,2, 4
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 1,9
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,4, 12; 14,10
sânt: ind. prez. 1.sg. 11,9
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 1,9; 11,4; 13,7, 14
va fi: ind. viit.I. impers./3.sg. 1,10; 2,16, 21; 4,9; 5,9; 8,6; 14,4, 7
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 2,23
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 3,3
vor f i: ind. viit.I. 3.pl. 4,13; 9,17; 13,3
vom fi: ind. viit.I. 1.pl. 6,3
sã fie: conj. prez. 3.pl. 7,16
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 8,1
a fi: inf. prez. rezum. cap.13
fi-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 13,14; 14,6

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funile: pl. ac. 11,4
FUR: s.m.
furul: sg. nom. 7,1
FUR TIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG
furtuºagul: sg. nom. 4,2
G
GARD: s.n.
gard: sg. ac. 2,6
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. nom. 10,14
GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 5,4

FIARÃ: s.f.
fiara: sg. nom./ac., în sintagma fiara câmpului 2,12, 18; 4,3; 13,8

(a) GÂNDI: v. IV
au gândit: ind. pf.c. 3.pl. 7,15

FICAT: s.m.
ficatului: sg. gen., în sintagma ceale dinlãuntr ul ficatului „mãruntaie” 13,8

GÂNDIRE: s.f.
gândirile: pl. ac. 4,9

FIU: s.m.
fii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2; 2,4; 9,12, 14; 10,14
fiilor: pl. gen. rezum. cap.1; 1,10; 13,13
fiiul: sg. nom./ac. 1,1; 11,1
fiiu: sg. nom./ac. 1,3, 8; 13,13
fiii: pl. nom./ac. 1,10, 11; 2,4; rezum. cap.3; 3,1, 4, 5; 4,6; 9,12, 13;
10,9; 11,10
fiii: pl. voc., în sintagma fiii lui Israil 4,1
fii: pl. ac., în sintagma fii streini „bastarzi” 5,7

(a se) GÃTI: v. IV
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 6,3

FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. rezum. cap.9
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 7,6; 8,14
(a) FOLOSI: v. IV
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.5
FRATE: s.m.
fraþilor: pl. dat. 2,1
fratele: sg. ac. 12,3
fraþi: pl. ac. 13,15

GÂTLEJ: s.n.
gâtlejul: sg. ac. 8,1
GOL, GOALÃ: adj.
goalã: f. sg. ac. 2,3
(a) GONI: v. IV
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 8,3
(a) GRÃI: v. IV
a grãi: inf. prez. 1,2
voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 2,14
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,13; 12,4
grãiþi: im perativ 2.pl. 10,4
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 12,10
grãind: ger unziu 13,1
GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. nom. 8,7
grãmãzile: pl. ac. 12,11
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GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 2,8, 9, 22
grâu: sg. ac. 7,14; 14,8
grâului: sg. gen. 9,1
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac. 8,11
(a) GREªI: v. IV
greºascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 4,15
au greºit: ind. pf.c. 3.sg. 13,1
GREA: s.f. (Înv.) „necaz”
grea: sg. ac. rezum. cap.13
GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 8,10
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
gri je: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 2,18
(a) GRIJI: v. IV
va griji: ind. viit.I. 3.sg. 6,2
gri jesc: ind. prez. 3.pl. 11,3
GROAZÃ: s.f.
groazã: sg. nom. 13,1
GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: n. sg. ac. 6,10
GRUMAZ: s.m.
grumazului: sg. gen. 10,11
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 2,17; 10,12
gurii: sg. gen. 6,5
(a) GUSTA: v. I
vor gusta: ind. viit.I. 3.pl. 9,4
H
HORN: s.n.
hor n: sg. ac. 13,3

PROROCIIA LUI OSIE
IDOL: s.m.
idoli: pl.ac., în sintagmele închinãtorii de idoli/închinare de idoli/
închinarea de idoli/asãmãnare de idoli (cf. ASEMÃNARE) rezum.
cap.4; r ezum. cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.10;
rezum. cap.12; 13,2
idolilor: pl. gen./dat. 4,17; 8,14
idolul: sg. ac. 6,8
idoli: pl. nom./ac. 8,4; 14,9
idolului: sg. gen. 10,8
idol: sg. nom./ac. 12,8, 11
(a) IEªI: v. IV
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 6,5
IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. nom. 6,3
IN: s.n.
inul: sg. ac. 2,5, 9
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 2,14; 4,11; 7,6, 14; 10,2; 11,8; 13,6
inimile: pl. ac. 7,2
inimã: sg. ac. 7,11
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
sã întraþi: conj. prez. 2.pl. 4,15
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,1; 9,10
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 11,9
(a) IUBI: v. IV
a iubi: inf. prez. rezum. cap.3; 9,15; 10,11; rezum. cap.11
iubeaºte: im perativ 2.sg. 3,1
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,1
iubesc: ind. prez. 3.pl. 3,1
iubit-au: ind. pf.c. 3.pl. 4,18
iubit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 9,1
au iubit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,10; 12,7
am iubit : ind. pf.c. 1.sg. 11,1
iubi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,5
IUBIT, -Ã: adj./f.
iubita: adj. f. sg. ac. 3,1
(ceale mai) iubite: s.n. pl. ac. (aici) „ceea ce le es te mai drag, rodul
pântecelui lor” 9,16

HOTAR: s.n.
hotarul: sg. ac. 5,10

IUBITOR: s.m. „iubit”, „amant”
iubitorii: pl. nom./ac. 2,5, 7, 12, 13
iubitorilor: pl. gen. 2,10

(a) HRÃNI: v. IV
vor hrãni: ind. viit.I. 3.pl. 9,12

(a se) IUÞI: v. IV „a se mânia”
a (sã) iuþi: inf. prez. 7,5

HULITOR, -TOARE: s.m./f.
hulitorii: s.f. pl. ac. 7,5

IUÞIME: s.f. „furie”
iuþimea: sg. nom./ac. 7,16; 8,5; 11,9; 13,11; 14,5

I

(a se) IZBÃVI: v. IV
sã (se) izbãveascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.12
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13
voiu izbãvi: ind. viit.I. 1.sg. 13,14

IAD: s.n.
iadul: sg. ac. rezum. cap.13
iadule: sg. voc. 13,14

IZBÃVITOR, -TOARE: s.m./f.
Izbãvitoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.13

IATÃ: interj.
iatã: 2,6, 14; 9,6; 10,12

IZBÂNDÃ: s.f. (În v. ºi rar) „rãzbunare”
izbândã: sg. ac. rezum. cap.13

IBOVNIC, -Ã: s.m./f.
ibovnicilor : s.m. pl. dat. 8,9

IZBÂNDITOR, -TOARE: ad j. (Neob.) „(per soanã) car e se
rãzbunã”; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde prima
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atestare este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc,
Buda, 1825
izbânditoriu: m. sg. dat. 5,13; 10,6

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. nom. 1,2

IZVOR: s.n.
izvorul: sg. ac. 13,15

(a) ÎNCETA: v. I
a înceta: inf. prez. 1,4; 2,11
au încetat: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
încetat-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,4

Î

(a se) ÎNCHIN A: v. I
închinându(-vã): ger unziu 13,2
ÎNCHINARE: s.f.
închinãrii: sg. dat., în sintagma închinãrii de idoli rezum. cap.4
închinare: sg. ac., în sintagma închinare de idoli rezum. cap.6
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.7;
rezum. cap.8; rezum. cap.10; rezum. cap.12

(a) ÎMBIA: v. I
îmbie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(a se) ÎMBUC A: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 5,7; 8,14
au îmbucat: ind. pf.c. 3.pl. 7,7
îmbucatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,8

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încungiurat: ind. pf.c. 3.pl. 7,2
încungiuratu(-)-au: ind. viit.I. 3.sg. 11,12

ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþilor: pl. gen. 1,1; rezum. cap.7
împãratul: sg. nom./ac. 1,1; 3,5; 7,3; 10,3, 7; 11,1, 5; 13,10
împãrat: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,4; 10,3; 13,10, 11
împãratului: sg. gen./dat. 5,1; 7,5; 8,10; 10,6
împãratul: sg. dat. (cu prep. la) 5,13
împãraþii: pl. nom. 7,7

(a se) ÎNDREPTA: v. I
(s-)au îndreptat: ind. pf.c. 3.sg. 12,3
voiu îndrepta: ind. viit.I. 1.sg. 14,9
ÎNDURARE: s.f.
îndurãri: pl. ac. 2,19

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.pl. 8,4
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,15

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(sã) vor înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 11,10

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþia: sg. nom. 1,4

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. ac. 12,3
înger: sg. ac. 12,4

(a se) ÎMPODOBI: v. IV
(sã) împodobea: ind. im p. 3.sg. 2,13

(a) ÎNGRÃDI: v. IV
îngrãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
voiu îngrãdi: ind. viit.I. 1.sg. 2,6

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotivã: adv. 4,4; rezum. cap.7
împrotiva: prep. 5,7; 6,7; 7,13, 15

(a) ÎNGROPA: v. I
va îngropa: ind. viit.I. 3.sg. 9,6

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
(sã) împrotiv eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5

(a) ÎNMULÞI: v. IV
am înmulþit: ind. pf.c. 1.sg. 2,8; 12,10
au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,11, 14; 10,1
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 12,1

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.11; 11,7

(a) ÎNNOI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNOI
înoiþi: imperativ 2.pl., în sintagma înoiþ i-vã ogor ul „araþi-vã din nou
ogorul” (cf. lat. innovate vobis novale; vezi ºi Indice Ir) 10,12

ÎNAINTEA: prep.
înaintea: 6,3; 7,2
ÎNALT: s.n. „înãlþime”
înaltele: pl. nom. 10,8

ÎNNOIRE: s.f.; var. ÎNOIRE „lunã nouã” (cf. lat. neom½nia, -ae)
înoirile: sg. nom. 2,11

(a) ÎNÃLÞA: v. I
aº înãlþa: cond. prez. 1.sg. 11,4

(a se) ÎNS TRÃINA: v. IV; var. (a se) ÎNSTREINA
(s-)au înstreinat: ind. pf.c. 3.pl. 9,10

ÎNCAI: adv. (Reg.) „mãcar”
încai: 4,15

(a) ÎNªELA: v. I
au înºelat: ind. pf.c. 3.sg. 4,12; 12,3

(a) ÎNCÃLECA: v. I
vom încãleca: ind. viit.I. 1.pl. 14,4

ÎNªELAT, -Ã: adj.
înºelat: n. sg. nom. 6,8

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(s-)au încãlzit: ind. pf.c. 3.pl. 7,7

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunea: sg. ac. 11,12

ÎNCELUIT, -Ã: adj. „înºelat”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este în DA ms.
înceluitã: f. sg. ac. 7,11

(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
au întãrâtat: ind. pf.c. 3.sg. 14,1

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg. 5,11; 6,2
început-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,5; 11,6

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
am întãrit: ind. pf.c. 1.sg. 7,15
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 12,4
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ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 8,14

ÎNVERZIT, -Ã: adj.
înverzit: m. sg. ac. 14,9

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
întâmpina(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 13,8

(a) ÎNVIA: v. I
înviia(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,3

(a) ÎNTEMEIA: v. I
era întemeiat: pasiv ind. imp. 3.sg. 9,13

J

(a) ÎNTINDE: v. III
întins-au: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma întins-au mâna „ºi-au dat
mâna” 7,5
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
ÎNTINS, -Ã: adj.
întinsã: f. pl. (cu des. -ã) nom. 5,1
(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.2
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.11; 12,13
(mã/Mã) v oiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 2,7, 9; 5,15; 11,9
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.3; 3,5; 8,13; rezum.
cap.14
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 5,4
a (sã) întoarce: inf. prez. rezum. cap.6; 11,5
sã (ne) înt oarcem: conj. prez. 1.pl. 6,1
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 6,11
întorcându(-sã): gerunziu rezum. cap.7
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 7,8
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 7,10; 14,5
întorsu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,16; 9,3; 11,8
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 11,5
(t e) întoarce: imperativ 2.sg. 12,6
întoarce(-te): imperativ 2.sg. 14,2
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 14,3
întoarce(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 14,8
ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.1; 11,7
ÎNTORS, -OARSÃ: adj./s.
(cei) întorºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.6
întoarse: f. pl. ac. rezum. cap.11
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNTREBA: v. I
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg. 4,12
(a) ÎNÞÃRCA: v. I
au înþãrcat: ind. pf.c. 3.sg. 1,8
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 4,14
va înþeleage: ind. viit.I. 3.sg. 14,10
înþelegând: gerunziu 14,10
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
(nu) înþelept (sic!): m. sg. nom. 13,13
înþelept: m. sg. nom. 14,10

(a se) JEFUI: v. IV „a dezbrãca”; „a distruge”
sã jefuiesc: conj. prez. 1.sg. 2,3
jefuind: gerunziu 7,1
jefui(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7,13
(sã) vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.10
jefui-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,2
JEFUIRE: s.f. „distrugere”, „pustiire”
jefuire: sg. ac. 9,6
(a se) JELI: v. IV
(sã) va jeli: ind. viit.I. 3.sg. 4,3
au jelit: ind. pf.c. 3.sg. 10,5
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jâr tvã: sg. ac. rezum. cap.3; 3,4
jâr tvele: pl. nom./ac. 4,19; 5,2; rezum. cap.8; rezum. cap.9; 9,4
jâr tva: sg. ac. rezum. cap.6; 6,6
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRTVI
jâr tvea: ind. imp. 3.pl. 4,14
jâr tviþi:imperativ 2.pl. 13,2
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI, (a) JIRTVUI
jâr tvuia: ind. imp. 3.pl. 4,13; 12,11
jâr tvui-vor: ind. viit.I. 3.pl. 8,13
jir tvuia: ind. imp. 3.pl. 11,2
(a) JUDECA: v. I
judecaþi: imperativ 2.pl. 2,2
judece: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 4,4
au judecat: ind. pf.c. 3.sg. 10,14
JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. nom./ac. 2,19; 4,1
judecata: sg. nom./ac. 5,1, 11; 10,4; 12,2, 6
judecãþile: pl. nom. 6,5
JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. nom./ac. 7,7; 13,10
JUG: s.n.
giug: sg. ac. 7,16
jugul: sg. nom./ac. 11,4, 7
JUMÃTATE: s.f.
jumãt ate: sg. ac., în sintagma un jumãtate (sic!) de cor de orz (cf. lat.
d¾midium,-i¾ s.n.); cf. Indice 4Ezr – JUMÃTATE 3,2
(a) JUNGHIA: v. I
junghia: ind. imp. 3.pl. 11,2

(a) ÎNVÃÞA: v. I
am învãþat: ind. pf.c. 1.sg. 7,15
va în vãþa: ind. viit.I. 3.sg. 10,12

JUNGHIERE: s.f. „jertfã”
junghieri: pl. ac. 8,13

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþatã: f. sg. nom. 10,11

JUNINCÃ: s.f. (cf. Indice Is)
junincã: sg. nom./ac. 4,16; 10,11

ÎNVÃÞÃTOR, -TOARE: s.m./f. „povãþuitor”
învãþãt oriul: sg. nom. 5,2

(a se) JURA: v. I
sã (vã) jur aþi: conj. prez. 2.pl. 4,15
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(a) LOCUI: v IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,3
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 9,3

L
LÃC OMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. rezum. cap.12

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 4, 1; 10,5

(a) LÃCUI: v. IV; v ezi (a) LOCUI
(a) LOGODI: v. IV
voiu logodi: ind. viit.I. 1.sg. 2,19, 20

LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
(a) LÃS A: v. I
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4

LOGODIT, -Ã: s.m./f.
logoditele: s.f. pl. nom./ac. 4,13, 14

LÃS ARE: s.f.
lãsarea: sg. ac. rezum. cap.2

(a) LOVI: v. IV (Pop. ºi fam.) „a ajunge la o înþelegere”; „a se
învoi”; „a bate”, „a pedepsi”
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 2,18
lovi-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,2
veþi lovi: ind. viit.I. 2.pl. 10,4

LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. ac. 4,16
LÂNÃ: s.f.
lâna: sg. ac. 2,5, 9
(a se) LEGA: v. I
legatu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,19
legatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 13,12
LEGÃTURÃ: s.f. (Înv.; fig.) „robie”; (Înv. ºi pop.) „boalã (urmarea,
de regulã, a unei vrãji)”; „legãmânt”; „puterea unui sentiment, în
mod obiºnuit de iubire, care leagã douã sau mai multe persoane”
legãtura: sg. ac. 5,13; 6,7
legãturã: sg. ac. 10,4; 1 2,1
legãturile: pl. ac., în sintagma legãturile dragostii 11,4
LEGE: s.f.
leage: sg. ac., în sintagma aºezãmânt de leage/aºezãmântul de leage
2,18; 8,1
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Dumnezeului/leagea Mea 4,6; 8,1
legile: pl. ac. 8,12
LEIÞÃ: s.f.
leiþa: sg. ac. 5,14;13,7
LEMN: s.n.
lemnul: sg. ac. 4,12
(a se) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg.. rezum. cap.4
ai lepãdat: ind. pf.c. 2.sg. 4,6
lepãda(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 4,6
lepãdat-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
lepãdatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
lepãdaþi vor fi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. rezum. cap. 9
voiu lepãda: ind. viit.I. 1.sg. 9,15
lepãda(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
LEU: s.m.
leu: sg. ac. 5,14; 11,10
leul: sg. ac. 13,8
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen. rezum. cap.1; rezum. cap.2
limbii: sg. gen. 7,16
limbile: pl. ac. rezum. cap.11
(a) LIPI: v. IV
au lipit: ind. pf.c. 3.pl. 7,6
LOC: s.n.
locul: sg. a. 1,10; 5,15
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 2,10
loc: sg. ac. 2,15

(a se) LUA: v. I
ia: im perativ 2.sg. 1,2
iau: ind. prez. 3.pl. 4,11
ia: im perativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 5,1; 14,3
ia: ind. prez. 3.sg. 5,10
a lua: inf. prez. rezum. cap.1
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
va lua: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,9; 13,11
luatu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,6
lua-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,14
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 11,7
luaþi: imperativ 2.pl. 14,3
LUAT, -Ã: adj.
luate: f. pl. ac. rezum. cap.13
(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 6,9; 7,1
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtori: pl. ac., în sintagma lucrãtori de vie (cf. lat. vinitores)
2,15
LUCRU: s.n.
lucru: sg. ac. 6,10
lucrurile: pl. nom. 14,4
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 6,5
LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom. 5,7
M
MAICÃ: s.f.
maica: sg. nom./ac. 4,5; 10,14
MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. ac. 2,2, 5
MARE: adj.
mare: f. sg. nom. 1,11; rezum. cap.2; rezum. cap.6
MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 1,10; 4,3; 11,10
MARTOR: s.m.
martor: sg. nom. 11,12
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MEªTEªUGIRE: s.f.
meºtesugirile: nom. ac. 7,2; 12,2
meºt eºugirilor: pl. gen. 9,15

MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. ac. 4,13
mãgurelor: pl. dat. 10,8

MIEL: s.m.
miel: sg. ac. 4,16

MÃRÃCINE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃRÃCIUNE
mãrãciunul: sg. nom. 10,8

MIJLOC: s.n.
mi jlocul: sg. ac., în loc prep. din mijlocul/în mijlocul 2,2; 5,4; 11,9

MÃRIME: s.f.
mãrimile: pl. ac. 12,13

MILÃ: s.f.
Milã: sg. nom./ac., în sintagma Fãrã-Milã (numele fiicei lui Osie,
însemnând „Domnul nu va mai milui casa lui Isr ail”) 1,6, 8; 2,23
milã: sg. nom./ac. 2,1, 19; 4,1; 14,4
mila: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,4, 6; rezum. cap.11; 12,6
milei: sg. gen. 10,12

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinul: sg. ac. 14,7
(a se) MÃSURA: v. I
(sã) va mãsur a: ind. viit.I. 3.sg. 1,10
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 1,10
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 2,10; 7,5; 12,7, 10; 13,14
mânilor: pl. gen. 14,4
(a) MÂNCA: v. I
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 2,12; 11,6
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 4,8, 10; 8,7, 13; 9,4
mâncat-au: ind. pf.c. 3.pl. 7,9
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 9,3
mâncat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 10,13
sã mânce: conj. prez. 3.sg. 11,4
MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. nom. 13,14
(a se) MÂNIA: v. I
mâniiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. ac. 5,10
mâniii: sg. gen. 11,9
mânie: sg. ac. 12,13
(a) MÂNTUI: v. IV „a izbãvi”
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 1,7
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 13,10
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 14,4

(a) MILUI: v. IV
a milui: inf. prez. 1,6
voiu milui: ind. viit.I. 1.sg. 1,7; 2,4, 23
MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. nom./ac. 4,2; 7,1; 12,1
minciunã: sg. ac. 7,13
minciunii: sg. gen. 10,13
(a) MINÞI: v. IV
va minþi: ind. viit.I. 3.sg. 9,2
MIROS: s.n.
mirosul: sg. nom. 14,7
(a) MISTUI: v. IV
va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 11,6
voiu mistui: ind. viit.I. 1.sg. 13,8
MITITEL, -EA: s.m./f.
mitit eii: s.m. pl. nom. 14,1
MOAR TE: s.f.
moar te: sg. ac. rezum. cap.13; 13,14
moar tea: sg. ac. rezum. cap.13; 13,14
morþii: sg. gen. 13,14
moar te: sg. voc. 13,14
MOLIE: s.f.
moliia: sg. ac. 5,12
MOLID: s.m.; var. (Reg.) MOLIDV
molidv: sg. ac. 14,9

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir e: sg. ac. rezum. cap.6

(a) MOªTENI: v. IV
va moºteni: ind. viit.I. 3.sg. 9,6

MÂNTUITOR: s.m.
mântuitoriu: sg. nom. 13,4

MREAJÃ: s.f.
mreaje: pl. nom. 5,1
mreajea: sg. ac.7,12

(a) MERGE: v. III
mergi: imperativ 2.sg. 1,2; 3,1
mearge-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,5, 7
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 5,6; 7,12
voiu mearge: ind. viit.I. 1.sg. 5,14
mergând: ger unziu 5,15; rezum. cap.10
merg: ind. prez. 3.pl. 6,9
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA
MESTECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MEªTER: s.m.
meaºterul: sg. nom. 8,6
meºt eri: pl. ac. 13,2

MUIERATIC: s.m. (cf. Indice Is)
(cei) muier atici: s.m. pl. nom.4,14
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: sg. ac. rezum. cap.1; 1,2; 1 2,12
muierii: sg. dat. rezum. cap.2
muiarea: sg. nom./ac. 2,2; 3,1
MULT, -Ã: adj./adv.
multe: f. pl. nom./ac.rezum. cap.3; 3,3, 4; rezum. cap.4; 8,12; rezum. cap.14
(mai) mult: adv. rezum. cap.6; 6,6; 14,9
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 4,7; 9,7; 10,1, 13
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MUNTE: s.m.
munþilor: pl. gen./dat. 4,13; 10,8

NEÎNFRÂNAT, -Ã: adj.
neînfrânatã: f. sg. ac. 4,16

(a) MURI: v. IV
au murit: ind. pf.c. 3.sg. 13,1

(a) NELEGIUI: v. IV
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.pl. 5,7; 6,7; 7,13

MUªC ARE: s.f. (aici) „chin” (cf. lat. morsus, -Às)
muºcarea: sg. nom. 13,14

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 6,9
nelegiuirile: pl. ac. rezum. cap.11

(a se) MUTA: v. I
mutaþi au fost: pasiv ind pf.c. 3.pl. rezum. cap.7
(s-)au mutat: ind. pf.c. 3.pl. 10,5

NELEGIUITOR, -TOARE: s.m./f.
nelegiuitorii: s.m. pl. nom. 14,10
NEMULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmire: sg. ac. rezum. cap.13

N

NEPAZÃ: s.f.
nepazã: sg. ac. 4,10

(a) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,3, 6, 8; 5,7
vor naºte: ind. viit.I. 3.pl. 9,16
naºte: ind. prez. 3.sg. 13,13

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinul: sg. nom. 8,3

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. 2,3
naºtere: sg. ac. 9,11

NETREBNIC, -Ã: adj.
netreabnice: f. sg. gen. 10,4
NEUMBLAT, -Ã: adj.
neumblat: n. sg. ac. 2,3

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
(te-)ai nãdãjduit: ind. pf.c. 2.sg. 10,13
nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; 12,6

NISIP: s.n.; var. (Înc.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 1,10

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. ac. 2,15
nãdeajde: sg. ac. rezum. cap.6

NOAPTEA: s./adv.
noaptea: adv. 4,5
noaptea: s.f. sg. ac. 7,6

(a) NÃIMI: v. IV
au nãimit: ind. pf.c. 3.pl. 8,10

NOR: s.m.
nor: sg. ac. 6,4

NÃPÃSTUIRE: s.f.
nãpãstuirea: sg. ac. 12,7
NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
NEAM: s.n.
neamurile: pl. ac. 5,9
neamuri: pl. ac. 8,8, 10; rezum. cap.9; 9,17
NEBUN , -Ã: adj. (aici) „cel aflat sub inspiraþie divinã”, „în delir
profetic” (cf. lat. insanus, care are, pe lângã sensul propriu, ºi sensul
de mai sus)
nebun: m. sg. ac., în sintagma omul cel nebun sufletesc (cf. Anania
2001, p.1133) 9,7
NEBUNIE: s.f.
nebuniia: sg. nom. 7,16; 9,8
nebuniii: sg. gen. 9,7
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazu: sg. ac. rezum. cap.6
nãcazul: sg. ac. 6,1
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþã: sg. ac. 10,13

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,9, 10; 4,4, 6, 9, 12, 14; rezum.
cap.9; 10,5, 14; rezum. cap.11; 11,7
Norodul: sg. nom./ac., în sintagmele Nu-Norodul-Mieu „numele celui
de al treilea nãscut al lui Osie, însemnând «nu sânteþi norodul Mieu»”/
Norodul Mieu 1,9; 2,1, 24
Norodului: sg. dat., în sintagma Norodul Mieu 2,24
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.4; 4,8; 6,11
noroade: pl. nom./ac. 7,8; 10,10
noroadele: pl. ac. 9,1
(a) NOROI: v. IV (aici) „a veni în numãr mare”; „a se revãrsa” (cf.
NOROI: (Neob.; f ig.) „cantitate mare de oamnei, de lucruri, de fapte
etc.”, „mulþime”)
au noroit: ind. pf.c. 3.pl. 4,2
NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom. 1,10
NUME: s.n.
numele: pl. ac. rezum. cap.1; 2,17
numele: sg. ac. 1,4, 6, 9; 2,17

NECURAT, -Ã: adj.
necurat: n. sg. ac. 8,8
NEDREPTATE: s.f.
nedreptatea: sg. ac. 4,8; 5,5; 7,1
nedreptãþi: pl. ac. rezum. cap.6
nedreptãþile: pl. nom. rezum. cap.7
NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 13,3

O
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagma Dumnezeul oastelor 12,5
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 2,9; 12,13
ocarã: sg. ac. 4,7, 18; 5,11

618

INDICE

PROROCIIA LUI OSIE

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 8,10

pãcate: pl. ac. rezum. cap.9
pãcatul: sg. nom. 10,8; 13,12

ODRASLÃ: s.f.
odrasla: sg. nom. 8,7

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,7; 9,9; 10,9
a pãcãtui: inf. prez. 8,11; 13,2
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 12,8

(a) ODRÃSLI: v. IV; var. (a) ODRÃZLI
va odrãzli: ind. viit.I. 3.sg. 10,4
va odrãsli: ind. viit.I. 3.sg. 14,6
vor odrãsli: ind. viit.I. 3.pl. 14,8

PÃIANJEN: s.m.; var. (Reg.) PAINJIN
pain jinilor: pl. gen. 8,6

OGOR: s.n.
ogor ul: sg. ac. 10,12

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,2; 2,15, 21, 22; rezum. cap.4; 4,3; 7,16;
9,3; rezum. cap.11; 11,5, 11; 12,9; 13,4, 5
pãmânt: sg. ac. 1,11; 2,18, 23; 4,1
pãmântu: sg. ac. 2,3
pãmântului: sg. gen./dat. 4,1; 6,3; 10,1

OLTAR: s.n.
oltarele: pl. nom./ac. 8,11; 10,1, 2, 8; 12,11
OM: s.m.
om: sg. nom. 2,10; 11,9
omul: sg. nom./ac. 4,4; 9,7
oamenilor: pl. gen. 6,9
oameni: pl. ac. 9,12
oameni: pl. voc. 13,2
oamneii: pl. ac. 13,14

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit: ind. pf.c. 3.pl. 4,10
pãrãsâ nd: gerunziu rezum. cap.7
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. ac. 5,7; 9,10
pãrinþi: pl. ac. 14,4

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omenesc: n. sg. ac. rezum. cap.5

PÃRTAª, -Ã: adj./s.
pãr taºul: s.m. sg. ac. 4,17
pãr taºe: adj. f. pl. ac. 6,9

(a) OMORÎ: v. IV
sã omor u: conj. pr ez. 1.sg. 2,3
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 9,16

PÃªUNE: s.f.
pãºunea: sg. ac. 13,6

ORZ: s.n.
orz: sg. ac. 3,2

(a) PÃZI: v. IV
pãz eaºte: imperativ 2.sg. 12,6

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI
usebitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,18

PÂINE: s.f.
pâini: pl. ac. 2,5
pâine: sg. nom. 7,8
pâinea: sg. nom./ac. 9,4, 4

OSPÃÞ: s.n.
os pãþul: sg. nom. 4,18
OSTENEALÃ: s.f.
os tenealele: pl. nom. 12,8

PÂNGÃRIT: adv.
pângãrit: 9,3

P

PÂNTECE: s.n.
pântece: sg. ac. 9,11; 12,3
pântecelui: sg. gen. 9,16

PACE: s.f.
pace: sg. ac. rezum. cap.12

PÂNZÃ: s.f.
pânza: sg. ac. 8,6

PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajora: sg. ac. 8,1

PEªTE: s.m.
peºtii: pl. nom., în sintagma peºtii mãrii 4,3

PARDOS: s.m. (Înv.) „panterã”
pardosul: sg. ac. 13,7

(a) PETRECE: v. III
petrecea: ind. imp. 3.pl. 4,14

PASÃRE: s.f.; var. (Înv.) PASERE
paserea: sg. ac., în sintagma paserea ceriului 2,18; 4,3
pasãrea: sg. ac. 7,12
pasere: sg. ac. 9,11
paserile: pl. ac. 11,11

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perir ea: sg. ac. rezum. cap.13
perir e: sg. ac. rezum. cap.14
PIERDERE: s.f.
pierderea: sg. nom. 13,9

(a) PAªTE: v. III „a pãºuna”; (Prin ext.) „a hrãni”
va paºt e: ind. viit.I. 3.sg. 4,16; 9,2
paºt e: ind. prez. 3.sg. 12,1
PATRIARH: s.m.
patriarhului: sg. dat. rezum. cap.12

(a) PIERI: v. IV
sã piarã: conj. prez. 3.sg./pl. 8,4; 14,1
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 10,2

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,8; rezum. cap.5; 8,13; rezum.
cap.9; 9,9; rezum. cap.14

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 8,10
plata: sg. nom./ac. 2,12; 9,1
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(a) PLÃCEA: v. II
vor plãcea: ind. viit.I. 3.pl. 9,4

va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 8,13
vor fi priimite: pasiv ind. viit. I 3 pl. rezum. cap. 9

(a) PLÂNGE: v. III
plâng: ind. prez. 3.pl. 9,4
plâns-au: ind. pf.c. 3.sg. 12,4

(a) PRINDE: v. III
voiu prinde: ind. viit.I. 1.sg. 5,14
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 10,6, 9

(a se) PLECA: v. I
(sã) va pleca: ind. viit.I. 3.sg. 11,7

PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. ac. rezum. cap.2

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 6,3

(a) PROBOZI: v. IV
probozeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
probozind: gerunziu rezum. cap.12

PLOP: s.m.
plop: sg. ac. 4,13
POAMÃ: s.f.
poamele: pl. ac., în sintagma poamele smochinului ceale dintâi 9,10
POFTÃ: s.f.
pofta: sg. ac. 10,10
(a) POFTI: v. IV
poftind: gerunziu rezum. cap.4
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom. 12,5; 14,8
PORUMBIÞÃ: s.f.
porunbiþã: sg. ac. 7,11; 11,11
porumbiþã: sg. ac. 11,11
(a se) PORUNCI: v. IV
poruncindu(-sã): ger unziu rezum. cap.1
(sã) porunceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.1; rezum. cap.3
PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PRAV
pravul: sg. ac. 13,3
PRAZNIC: s.n.
praznicul: sg. nom. 2,11
praznic: sg. ac. 9,5; 12,9
PREACURVÃ: s.f.
preacurvã: sg. ac. rezum. cap.3
preacurva: sg. ac. 3,1
preacurve: pl. nom. 4,13
(a) PREACURVI: v. IV
vor preacurvi: ind. viit.I. 3.pl. 4,14
preacurvind: ger unziu 7,4
PREACURVIE: s.f.; var. PRECURVIE
preacurviile: pl. ac. 2,2
precurviia: sg. nom. 4,2
PREOT: s.m.
preotului: sg. dat. 4,4
preotul: sg. nom. 4,9
preoþii: pl. voc. 5,1
preoþilor: pl. dat. 6,9
PREOÞIE: s.f.
preoþiia: sg. ac. 4,6

PROROC: s.m.
prorocului: sg. dat. rezum. cap.3
prorocul: sg. nom./ac. 4,5; 9,7, 8
prorocilor: pl. gen. rezum. cap.6; 12,10
proroci: pl. ac. 6,5; 12,10
proroc: sg. ac. 12,13
(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
proroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
PROROCIE: s.f.
Prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Osie
PRUNC: s.m.
prunc: sg. nom. 11,1
PUI: s.m.
puiu: sg. ac. 5,14
puii: pl. ac. 13,8
(a se) PUNE: v. III
a pune: inf. prez. rezum. cap.1
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 1,11
sã puiu: conj. prez. 1.sg. 2,3
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 2,12
pune: imperativ 2.sg. 6,11
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 11,7
pune(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 11,8
(a) PURTA: v. I
purtam: ind. imp. 1.sg. 11,3
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: rezum. cap.9; 12,6
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 9,10; rezum. cap.13; 13,5, 15
(a) PUS TII: v. IV
va pustii: ind. viit.I. 3.sg. 13,15
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 5,9
(a) PUTEA: v. II
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 5,13
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 8,5
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTRÃGIUNE
putrãgiunea: sg. ac. 5,12
R

PRIETEN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PRIETIN
prietinului: sg. gen. 3,1
(a) PRIMI: v. IV
vor fi primite: pasiv ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8; rezum. cap.9

RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. nom. 14,7
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(a) RÃBDA: v. I
rãbdând: ger unziu 5,11

RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) RÃSIPIRE
rãsipir ea: sg. ac. 12,1

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
va rãgni: ind. viit.I. 3.sg. 11,10

ROBIE: s.f.
robia: sg. ac. 6,11
robie: sg. ac. rezum. cap.9

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom. 9,16; 14,6
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA
(a) RÃMÂNE: v. III
rãmân : ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
(a) RÃPI: v. IV
rãpind: ger unziu 13,3
rãpesc: ind. prez. 3.pl. 13,8
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 13,15
(a) RÃSÃRI: v. IV
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 14,6
RÃSÃRIT: s.n. „est”
rãs<ãr>it: sg. ac. 13,15
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
am rãscumpãrat: ind. pf.c. 1.sg. 7,13
voiu rãscumpãra: ind. viit.I. 1.sg. 13,14
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 4,9
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.12; 12,2
vom rãsplãti: ind. viit.I. 1.pl. 14,3
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtirii: sg. gen. 9,7

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
rodurile: s.n. pl. ac. rezum. cap.1
rod: s.n. sg. ac. 9,16
rodul: s.n. sg. nom. 10,1; 14,9
rodului: s.n. sg. gen. 10,1
roada: s.f. sg. ac. 10,13
(a) RODI: v. IV
au rodit: ind. pf.c. 3.sg. 10,1
RODIRE: s.f.
rodirea: sg. ac. 10,1
ROUÃ: s.f.
roaoa: sg. ac. 6,4; 13,3; 14,6
(a) RUGA: v. I
au rugat: ind. pf.c. 3.pl. 12,4
(a) RUMEGA: v. I
rumega: ind. imp. 3.pl. 7,14
(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi r eg.) (a) RUMPE
voiu rumpe: ind. viit.I. 1.sg. 13,8
(a se) RUªIN A: v. I
ruºinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,5
(sã) vor ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 4,19
(sã) va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 10,6
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 9,10
ruºinea: sg. nom. 10,6
S

(a) RÃSPUNDE: v. III
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 5,5
(a) RÃSUNA: v. I
rãsunaþi: imperativ 2.pl. 5,8

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 1,7; 7,16; 14,1
sabiia: sg. nom. 2,18; 11,6

(a) RÃTÃCI: v. IV
[vor fi] rãtãciþi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.9
vor fi rãtãciþi: ind. viit.I. 3.pl. 9,17

SÃLBATIC , -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbatec: m. sg. nom. 8,9

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,1, 2, 3; 9,15
rãotãþile: pl. ac. 7,3
rãotate: sg. ac. 7,15
rãotãþii: sg. gen. 10,15
RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 1,7; 10,14
rãzboiul: sg. ac. 2,18; 10,9

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”
(nu) sãlt a: imperativ prohib. 2.sg. 9,1
au sãltat: ind. pf.c. 3.pl. 10,5
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac., sg. ac., în sintagma sãmânþa de struguri 3,1
(a) SÃPA: v. I (aici) „a scoate (la preþ bun)” (cf. lat. fodi¹, -ere „a
sãpa”, dar ºi a „a scoate”)
am sãpat : ind. pf.c. 1.sg. 3,2

(a) RÂNDUI: v. IV
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.1

(a se) SÃTURA: v. I
(sã) vor sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 4,10

(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
vor râdica: ind. viit.I. 3.pl. 4,8
au rãdicat: ind. pf.c. 3.pl. 13,6

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoare: sg. ac. 2,11
sãrbãtorii: sg. gen., în sintagma zioa sãr bãtorii Domnului
„sãrbãtoarea Corturilor” (cf. Anania 2001, p.1133) 9,5

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar.) (a se) RÃSIPI
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 10,8
sã rãsipesc: conj. prez. 1.sg. 11,9

(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãturat: ind. viit.I. 3.pl. 13,6
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SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 4,7; 9,11; 10,5; 14,7

SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã echivalarea
cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care orice activitate
trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu se odihnise în aceastã
zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbãta: sg. nom. 2,11

(a se) SLÃBI: v. IV
(sã) va slãbi: ind. viit.I. 3.sg. 4,3

SÂNGE: S.N.
sânge: sg. nom./ac. 4,2; 6,8
sângele: sg. nom. 12,13

(a) SLOB OZI: v. IV
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 2,9
slobozi: imperativ 2.sg. 4,17

(a) SCÃDEA: v. II
veþi scãdea: ind. viit.I. 2.pl. 5,15

(a) SLUJI: v. IV
sã slujeºti: conj. prez. 2.sg. 4,6
sã slujascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.11
au slujit: ind. pf.c. 3.sg. 12,12

(a) SCHIMBA: v. I
voiu schimba: ind. viit.I. 1.sg. 4,7

(a se) SMERI: v. IV
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 7,10

(a) SCOATE: v. III
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 2,10; 9,13
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 5,14
au scos: ind. pf.c. 3.sg. 12,13

SMOCHIN: s.m.
smochinii: pl. ac. 2,12
smochinului: sg. gen., în sintagma poamele smochinului ceale
dintâi 9,10

(a) SCRIE: v. III
scrii-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 8,12

(a se) SOCOTI: v. IV
nesocotind: gerunziu rezum. cap.2
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 8,12

(a se) SCULA: v. I
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 6,1
scula(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,14
SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
sara: s.f. sg. ac., în loc. adj. de sara, în sintagma [ploaie] de sara „ploaie
târzie” (cf. lat. s½r¹tinus „care vine târziu”, „care se produce târziu”) 6,3
SEC, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sãci: m. pl. ac., în sintagma ugeri sãci 9,14

SORÃ: s.f.
surorii: sg. dat. 2,1
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) vor spãimânta: ind. viit.I. 3.pl. 3,5
SPIN: s.m.
spini: sg. ac. rezum. cap.2; 2,6

(a) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCA
va sãca: ind. viit.I. 3.sg. 13,15

(a se) SPINTE CA: v. I
sã (sã) spintece: conj. prez. 3.pl. 14,1

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
vor sãcera: ind. viit.I. 3.pl. 8,7
sãcerat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 10,13
sãceraþi: im perativ 2.pl. 10,12

SPUMÃ: s.f.
spuma: sg. ac. 10,7
(a se) SPURCA: v. I
spurcatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,3; 6,10
(sã) vor spurca: ind. viit.I. 3.pl. 9,4

SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºu: sg. ac. 6,11

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciuni: pl. ac. 5,11

(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃN A „a însãmânþa”
voiu sãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 2,23
vor sãmãna: ind. viit.I. 3.pl. 8,7
sãmânaþi: im perativ 2.pl. 10,12
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiia: sg. nom. 7,10

(a) STA: v. I
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.7; 8,4; 10,9
stând: ger unziu 8,7
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 13,13

SETE: s.f.
seatea: sg. ac. 2,3

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJAR
stãjariu: sg. ac. 4,13

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt: adj. m. sg. nom. 11,9
(cei) sfinþi: s.m. pl. ac. 11,12

STRÃIN, -Ã: s./adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streini: adj. m. pl. ac. 3,1; 5,7
streinii: s.m. pl. nom. 7,9; 8,7
(niºte) streine: s.f. pl. ac. 8,12

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. rezum. cap.13

STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
strãjariul: sg. nom. 9,8

SINGURATIC , -Ã: adj.; var. SINGURATEC; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ion Budai-Deleanu,
Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc (…) în patru tomuri
[Manuscris din 1818; Bibl. Academiei R omâne, cotele 3728–3731].
sânguratec: m. sg. nom. 8,9
SINGURÃTATE: s.f. „pus tietate”
sângurãtate: sg. ac. 2,3, 14
sângurãtãþii: sg. gen. 13,5

STRÃJUIRE: s.f.
strãjuirii: sg. dat. 5,1
STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtatea: sg. nom./ac. 8,13; 9,9; 12,8; 13,12; 14,2, 3
strâmbãtãþii: sg. gen. 9,7; 10,9
strâmbãtãþile: pl. ac. 10,10
strâmbãtate: sg. ac. 10,13
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TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. ac. 2,13; 4,13

(a) STRICA: v. I
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 2,12
(sã) va s trâca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8

TÃRIE: s.f.
tãriile: pl. nom. rezum. cap.10; 10,14
tãria: sg. ac. 12,3

(a) STRIGA: v. I
sã strâge: conj. prez. 3.sg. 7,7
au strâgat: ind. pf.c. 3.pl. 7,14

TÂLHAR: adj.
tâlhari: m. pl. gen., în sintagma oamenilor tâlhari 6,9

STRUGURE: s.m.
struguri: pl. ac., în sintagma sãmânþa de s truguri 3,1
strugurii: pl. ac. 9,10
SUFLET: s.n.
suf letele: pl. ac. 4,8
suf letul: sg. nom. 9,4

TÂLHÃREL: s.m.; var. (Înv.) TÃLHÃREL; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Ion Pop-Reteganul,
Trandafiri ºi viorele. Poesii populare…Ediþiunea II, amplificatã.
Gherla, „Aurora”, 1891.
tãlhãr elul: sg. ac. 7,1

SUFLETESC, -EASCÃ: adj.
suf letesc: m. sg. ac., în sintagma omul cel nebun sufletesc (cf. Anania
2001, p.1133) 9,7

TÂNGUIRE: s.f.
tânguirea: sg. ac. 11,12

(a se) SUI: v. IV
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 1,11
sã (vã) suiþi: conj. prez. 2.pl. 4,15
(s-)au suit: ind. viit.I. 3.pl. 8,9
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 10,8
sui(-mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,11
suindu(-sã): ger unziu 13,15
SUIRE: s.f.
suirii: sg. gen. 2,15
(a se) SURPA: v. I
(sã) vor surpa: ind. viit.I. 3.pl. 10,14
(s-)au surpat : ind. pf.c. 3.sg. 10,14
ª

(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,18
TEASC: s.n.
teascul: sg. nom. 9,2
(a se) TEME: v. III
(ne) t eamem: ind. prez. 1.pl. 10,3
TEREBINT: s.m.; var. TEREVINTH
terevinth: sg. ac. 4,13
THERAFIM: s.n. „element cu rol oracular, prin mijlocirea
cãruia marele preot obþinea rãspunsuri dumnezeieºti, prin „da”
sau „nu, în îm prejurãri excepþionale” (cf. Anania 2001, p.109).
therafim: sg. ac. 3,4
TINEREÞE: s.f.
tinereaþelor: pl. gen. 2,15

(a) ªEDEA: v. II
ºezând: ger unziu rezum. cap.3
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 3,4
a ºedea: inf. prez. 12,9
ºed: ind. prez. 3.pl. 14,8

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. nom. 4,12

(a) ªTI: v. IV
au ºtiut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,8; 7,9; 11,3
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 2,20
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 5,3
vom ºti: ind. viit.I. 1.pl. 6,3
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 9,7
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 13,4
va ºti: ind. viit.I. 3.sg. 14,10

(a) TRÃI: v. IV
trãi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 14,8

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,1, 6
T
TARE: s.m./f.
(celor) t ari: s.m. pl. gen. 10,13
(a) TÃCEA: v. II
a tãcea: inf. prez. 4,5
tãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
(a) TÃIA: v. I
tãia(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,12
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 13,8

(a) TRAGE: v. III
voiu trage: ind. viit.I. 1.sg. 7,12; 11,4

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 5,8
trâmbiþã: sg. nom. 8,1
(a) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. 6,4; 11,1; 13,3
au trecut: ind. pf.c. 3.pl. 6,7; 8,1
a treace: inf. prez. 10,7
am trecut : ind. pf.c. 1.sg. 10,11
TREIERIª: s.n.; var. (Înv.) TRIERIª
trieriºul: sg. ac. 10,11
(a) TRIMITE: v. III
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 8,14
va trimit e: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. nom. 5,5
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 11,8
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TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 5,6
Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 10,4; 12,11
(a se) ÞINE: v. III
au þânut: ind. pf.c. 3.sg. 12,12
(s-)au þânut: ind. pf.c. 3.sg. 12,13
ÞINUT: s.n.
þânutul: sg. ac. 12,12
U

INDICE
sã urmeaze: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4
urmând: ger unziu rezum. cap.7
a urma: inf. prez. rezum. cap.10
urmeazã: ind. prez. 3.sg. 12,1
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã rezum. cap.3
urmã: sg. ac., în loc. adj. cea mai de pre urmã 3,5
urma: sg. ac. 6,3
URSOAIE: s.f.
ursoaia: sg. ac. 13,8
URZICÃ: s.f.
urzica: sg. nom. 9,6
(a se) USC A: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 9,16
(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI

(a) UCIDE: v. III
ucisu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 6,5
ucig: ind. prez. 3.pl. 6,9
UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. nom. 4,2
UCIGAª: s.m.
ucigaº: sg. ac. 9,13
(a se) UITA: v. I
(Mã) voiu uita: ind. viit.I. 1.sg. 1,6
(sã) uita: ind. imp. 3.sg. 2,13
(sã) uitã: ind. prez. 3.pl. 3,1
uitatu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 4,6
uita(-Mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 4,6
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,14; 13,6
UITARE: s.f.
uitare: sg. ac. 1,6
UGER: s.n.; (Rar) s.m.
ugerilor: pl. gen. 2,2
ugeri: pl. ac. 9,14
(a) UMBLA: v. I
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 11,10; 14,10
(a se) UMILI: v. IV
(s-)au umilit: ind. pf.c. 3.pl. 13,6
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. nom./ac. 4,13; 14,8
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT DE LEMN
untul-de-lemn: sg. ac. 2,5, 8, 22
untdelemn: sg. ac. 12,1
URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciunile: pl. ac. rezum. cap.13
URÂT, -Ã: adj.
urâþi: m pl. nom./ac. 9,10, 15
URGIE: s.f.
urgiia: sg. ac. 13,11

V
VACÃ: s.f.
vacile: pl. ac. 10,5
VALE: s.f.
valea: sg. ac. 1,5; 2,15
VAS: s.n.
vas: sg. ac. 8,8
vasului: sg. gen. (marcat redundant cu ar t. ºi cu a + tot) 13,15
(a se) VÃDI: v. IV
(sã) vãdeascã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 4,4
vãdind: gerunziu rezum. cap.13
VÃPAIE: s.f.
vãpaia: sg. ac., în sintagma vãpaia de foc 7,6
(a se) VÃRSA: v. I
voiu vãrsa: ind. viit.I. 1.sg. 5,10
(s-)au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 7,9
VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãrsat: n. sg. ac., în sintagma chip vãrsat 13,2
VÂNÃ: s.f.
vinele: pl. ac. 13,15
VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 8,7; 13,15
vântul: sg. ac. 12,1
VÂRF: s.n.
vârfurile: pl. ac. 4,13
vârful: sg. ac. 9,10
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 2,7; rezum. cap.12
(mai) vârtos: adj. m. sg. nom. 13,10
VÂR TUTE: s.f.
vârtutea: sg. ac. 7,9

(a) URLA: v. I
urlaþi: imperativ 2.pl. 5,8
urla: ind. imp. 3.pl. 7,14

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 2,19

(a) URMA: v. I
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 2,7

(a) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
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am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 6,10; 9,13
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,10

VREDNICIE: s.f.
vredniciia: sg. ac. rezum. cap.12

VEDENIE: s.f.
vedeniii: sg. gen. 10,4
vedeniia: sg. ac. 12,10

VREME: s.f.
vreame: sg. ac. rezum. cap. 1
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea sa „la vreme”, „la timp” 2,9
vremile: pl. nom. 2,11
vreamea: sg. ac. 10,12

(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 6,3; 10,12; 12,13
venit-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,7
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 13,13
veniþi: imperativ 2.pl. 6,1

VREMELNIC, -Ã: adj.
vr emealnicã: f. sg. ac., în sintagma ploaie vremealnicã „ploaie
de primãvarã” (cf. lat. tempor¼neus „ploaie de primãvarã”) 6,3

(a se) VESELI: v. IV
au v eselit: ind. pf.c. 3.pl. 7,3
(nu te) veseli: imperativ prohib. 2.sg. 9,1

VRERE: s.f.
vrear ea: sg. ac. 10,6

(a) VESTI: v. IV
au v estit: ind. pf.c. 3.sg. 4,12
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

Z

VICLEAN, -Ã: adj.
viclean: n. sg. ac. 7,16
vicleanã: f. sg. nom. 12,7
VICLENIE: s.f.
vicleniile: pl. nom. 9,15
vicleniilor: pl. gen. 10,15
VIE: s.f.
viia: sg. ac. 2,12; 14,8
vie: sg. ac., în sintagma lucrãtori de vie 2,15
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoriu: n. sg. ac. rezum. cap.1
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 2,8, 9, 22; 4,11; 9,2; 14,8
vin: sg. ac. 7,5, 14; 9,4
(a) VINDECA: v. I
vindeca: inf. prez. fãrã a 5,13
va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 6,2
a vindeca: inf prez. rezum. cap.7; 7,1
vindeca-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 14,5
VISTIERIE: s.f.
vis tieriia: sg. ac. 13,15
VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. nom. 10,1
VIÞEL: s.m.
viþelul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,5
viþeilor: pl. dat. 13,2
VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. gen., în sintagma Dumnezeului celui viu 1,10
viu: m. sg. nom. 4,15
vii: m. pl. nom. 6,3
(a) VOI: v. IV
voiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
voind: gerunziu cu întrebuinþare adv. (aici) „de bunãvoie” 14,5
VOLBURÃ: s.f. „furtunã”
volburã: sg. ac. 8,7; 13,3
(a) VREA: v. II
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 11,5
am vrut: ind. pf.c. 1.sg. 6,6
vrând: gerunziu rezum. cap.7; 7,1

ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduhul: sg. ac. 12,1
(a) ZÃMISLI: v. IV
au zãmislit: ind. pf.c. 3.sg. 1,3, 6, 8; 2,5
ZÃMISLIT, -Ã: s.m./f.
zãmisliþii: s.m. pl. nom. 14,1
ZÃMISLIRE: s.f.
zãmislir e: sg. ac. 9,11
(a) ZBURA: v. I
au zburat: ind. pf.c. 3.sg. 9,11
vor zbura: ind. viit.I. 3.pl. 11,11
(a se) ZDROBI: v. IV
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5; 2,18
zdrobindu(-sã): ger unziu 10,14
sã (se) zdrobeascã: conj. prez. 3.pl. 14,1
ZDROBIRE: s.f.
zdrobirea: sg. ac. 13,13; 14,5
ZGÃU: s.n. (Înv.) „uter”; (Înv.; prin ext.) „pântece”
zgãu: sg. ac. 9,14
ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 1,1; 2,13, 15; 7,5; 9,7, 9; 10,9
zi: sg. ac. 1,5; 9,5; 10,14
zioa: sg. nom./ac. 1,11; 2,3, 16, 18, 21; 3,5; 5,9; 6,3; 9,5
zile: pl. ac. rezum. cap.3; 3,3, 4; 6,3; 12,9
zioa: sg. ac., în loc. adv. toatã zioa 12,1
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 1,2, 4, 6, 9; 2,5, 12; 3,1; 12,8
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 1,10
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 2,13, 16, 21; rezum. cap.3; rezum.
cap.4; 11,11
ziceþi: imperativ 2.pl. 2,1; 14,3
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 2,7, 24
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 2,24
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 3,3
zic: ind. prez. 3.pl. 4,4; 13,2
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 7,2
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 10,3, 8
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 13,10
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 14,4
(a) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 8,14
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PROROCIIA LUI IOIL

Cap 1
Ioil, cu pilda omidii, l@custei, gândacului }i a ruginii, patru rane împrotiva Iudei prorocind,
îndeamn@ pre to]i, }i mai vârtos pre preo]i, spre plângere, spre post }i spre rug@ciune,
plângând }i el jefuirea p@mântului s@u.

1.
2.

uvântul Domnului, care au fost c@tr@ Ioil, fiiul lui Fatuil.
Auzi]i aceasta, b@trâni, }i în urechi lua]i, to]i l@cuitorii p@mântului, de s-au
f@cut aceasta în zilele voastre au în zilele p@rin]i|lor vo}tri.
112v
3. Despre aceasta fiilor vo}tri povesti]i, }i fiii vo}tri fiilor s@i }i fiilor neamului altuia.
4. Ce au r@mas de molie au mâncat l@custa, }i r@m@}i]a l@custii o au mâncat gândacul,
}i r@m@}i]a gândacului o au mâncat rugina.
5. De}tepta]i-v@, cei bea]i, }i plânge]i }i urla]i, to]i cei ce bea]i vinul cu dulcea]@, c@ au
perit de la gura voastr@.
6. C@ neam s-au suit pre p@mântul Mieu tare }i nenum@rat; din]ii lui ca din]ii leului }i
m@sealele lui ca a puiului de leu.
7. Pus-au viia mea spre pustie }i smochinul mieu l-au belit de coaje. Golindu-m@, m-au
jefuit }i m-au lep@dat. Airi s-au f@cut ramurile lui.
8. Plânge ca o fecioar@ încins@ cu sac pentru b@rbatul tinerea]elor sale.
9. Perit-au jârtva }i gustarea din casa Domnului, jeluit-au preo]ii, slujitorii Domnului.
10. Jefuitu-s-au ]inutul, jelit-au p@mântul, c@ s-au r@sipit grâul, turburatu-s-au vinul,
râncezitu-s-au untul-de-lemn.
11. Turburatu-s-au lucr@torii câmpului, urlat-au lucr@torii viilor pentru grâu }i pentru
orzu, c@ au perit s@ceri}ul ]arinii.
12. Viia s-au turburat }i smochinul s -au lâncezit, malogr@natul }i finicul }i m@rul }i to]i
pomii ]arinii s-au uscat, c@ s-au turburat bucuriia de c@tr@ fiii omene}ti.
13. Încinge]i-v@ }i plânge]i, preo]i, urla]i, slujitorii oltariului, întra]i, culca]i-v@ în
sac, slujitorii Dumnezeului mieu, c@ au perit din casa Dumnezeului vostru jârtva }i
gustarea.
14. *Sfin]i]i postul, chema]i ceata, aduna]i-v@ b@trâni, to]i l@cuitorii p@mântului în casa *Jos 2, 15.
113r Dumnezeului vostru }i strâga]i || c@tr@ Domnul:
15. „A, a, a zilei, c@ aproape e zioa Domnului }i ca o jefuire de la Cel Putearnic va
veni!”
16. Au, doar@, nu înaintea ochilor vo}tri au perit ceale de hran@ din casa Dumnezeului
vostru, }i veseliia, }i s@ltarea?
17. Putrezit-au dobitoacele în gunoiul s@u, r@sipitu-s-au }urile, spartu-s-au c@m@rile, c@
s-au turburat grâul.
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18. Ce au suspinat jivina, mugit-au turmele ciurdei, c@ nu iaste lor p@}une, ci }i turmele
dobitoacelor au perit.
19. {i c@tr@ Tine, Doamne, voiu strâga, c@ focul au mâncat ceale frumoas@ a pustiii }i
v@paia au aprins toate leamnele ]inutului.
20. Ci }i fiarele câmpului, ca o arie ce i-i seate de ploaie, au privit spre Tine, c@ au s@cat
izvoar@le apelor }i focul au îmbucat ceale frumoase ale pustiii.
Cap 2
Prorocul veastea}te jidovilor nemilostivirea vr@jma}ilor s@i }i cât de groaznic@ le va fi zioa
aceaea. Pentru aceaea îi îndeamn@ spre poc@in]@, }i celor ce s@ vor întoarce mare sporire
le f@g@duia}te Domnul, }i c@ va da Duhul S@u preste tot trupul }i mari seamne înaintea zilii
Domnului aceii mari }i înfrico}ate. {i s@ va mântui tot, cine va chema numele Domnului.

1.

Isaie 13, 10.
Ezechiil 32, 7.
Jos la 3, 15.

Math. 24, 29.
Marc. 13, 24.
*Luca 21, 25.
*Ieremie 30, 7.
Amos 5, 18.
Sof. 1, 15.

*Psalm. 75, 5.
*Iona 4, 2.
Iona 3, 9.
*Sus 1, 14.

ânta]i cu trâmbi]@ în Sion, urla]i în muntele Mieu cel sfânt, s@ s@ turbure to]i
l@cuitorii p@mântului, c@ vine zioa Domnului. C@ aproape iaste
2.
Zioa întune arecului }i a ce]ii, zioa norului }i a volburii. Ca diminea]a întins@
preste mun]i, norod mult }i tare; aseaminea lui n-au fost din-ceput, }i dup@ el nu va fi pân@
în anii neamului }i neamului.
3. Înaintea fea]ii lui, foc îmbucând }i dup@ | el, v@paie arzând. Ca gr@dina desf@t@rii, 113v
p@mântul înaintea lui }i dup@ el, sângur@tatea pustiii, nici iaste cine s@ scape de el.
4. Ca vedearea cailor, vedearea lor }i ca c@l@ra}ii, a}a vor alerga.
5. Ca sunetul c@ru]elor preste vârful mun]ilor vor s@lta, ca sunetul v@p@ii de foc, ce arde
pozderâia, ca norodul tare g@tit la r@zboiu.
6. De c@tr@ fa]a lui s@ vor chinui noroadele, toate obrazele s@ vor întoarce în oal@.
7. Ca cei tari vor alerga, ca b@rba]ii osta} s@ vor sui pre zid, oamenii în c@ile sale vor
mearge }i nu s@ vor abate de la c@r@rile sale.
8. Fie}tecarele pre fratele s@u nu-l va îngreca, fie}tecarii în calea sa vor umbla; ci }i prin
fere}ti vor c@dea }i nu s@ vor r@sipi.
9. În cetate vor întra, în zid vor alerga, pre c@si s@ vor sui, prin fere}ti vor întra ca furul.
10. De c@tr@ fa]a lui s-au cutremurat p@mântul, cl@titu-s-au ceriurile, *soarele }i luna s-au
întunecat }i stealele }-au tras str@lucirea sa.
11. {i Domnul au dat glasul S@u înaintea fea]ii oastei Sale, c@ multe sânt foarte taberile
Lui, c@ tari }i ceale ce fac cuvântul Lui, *c@ mare e zioa Domnului }i înfrico}at@ foarte, }i
cine o va suferi?
12. Acum, dar@, zice Domnul: „Întoarce]i-v@ c@tr@ Mine în toat@ inima voastr@, în post
}i în plângere }i în vaiete”.
13. {i v@ t@ia]i inimile voastre, iar@ nu vejmintele voastre. {i v@ întoarce]i c@tr@ Domnul,
Dumnezeul vostru, *c@ îndurat }i milostiv e, r@bd@toriu }i mult milostiv }i îndur@toriu preste r@otate.
14. *Cine }ti de s@ va întoarce }i s@ ierte }i || s@ lase dup@ sâne blagoslovenie, jârtv@ }i 114r
gustare Domnului, Dumnezeului vostru?
15. Cânta]i cu trâmbi]a în Sion, *sfin]i]i postul, chema]i ceata!
16. Aduna]i norodul, sfin]i]i bisearica, aduna]i b@trânii, strânge]i mititeii }i sug@torii de
]â]e! S@ ias@ mirele din culcu}ul s@u }i mireasa din c@mara sa!
17. Între pridvor }i oltariu vor plânge preo]ii, slujitorii Domnului, }i vor zice: „Iart@,
Doamne, iart@ norodul T@u }i nu da mo}tenirea Ta spre ocar@, ca s@-i st@pâneasc@ limbile.
C@ci zic între noroade: «Unde iaste Dumnezeul lor?»”
18. R@vnit-au Domnul pentru p@mântul S@u }i au iertat norodului S@u.
19. {i au r@spuns Domnul }i au zis norodului S@u: „Iat@, Eu v@ voiu trimite grâu }i vin
}i untdelemn }i v@ ve]i umplea de eale; }i nu v@ voiu mai da ocar@ între limbi.
20. {i pre cel de la crive]u îl voiu dep@rta de la voi }i-l voiu goni la p@mânt neumblat }i
pustiiu, fa]a lui spre marea r@s@ritului }i sfâr}itul lui la marea cea mai de pre urm@; }i s@
va în@l]a putoarea lui }i s@ va sui putr@giunea lui, c@ trufa}u s-au purtat.
21. S@ nu te temi, p@mântule, salt@ }i te veselea}te, c@ au m@rit Domnul a face!
22. S@ nu v@ teame]i, jiviniile ]ânutului, c@ au odr@slit ceale frumoase ale pustiii, c@ pomul
au adus rodul s@u, smochinul }i viia au dat vârtutea sa.
23. {i, fiii Sionului, s@lta]i }i v@ veseli]i în Domnul, Dumnezeul vostru, c@ v-au dat podoaba
drept@]ii }i va face a s@ pogorî la voi | ploaia de diminea]a }i de sara, ca la început.
114v
24. {i s@ vor umplea ariile de grâu }i s@ vor v@rsa teascurile de vin }i de untdelemn.
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25. {i Eu voiu întoarce anii carii i-au mâncat l@custa, gândacul }i rugina }i omida, t@riia
Mea cea mare, carea am trimis preste voi.
26. {i ve]i mânca hr@nindu-v@ }i v@ ve]i s@tura }i ve]i l@uda numele Domnului , Dumnezeului
vostru, Cel ce au f@cut minunate cu voi. {i nu s@ va ru}ina norodul Mieu în veac.
27. {i ve]i }ti c@ în mijlocul lui Israil Eu sânt, }i Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, }i nu
mai iaste. {i nu s@ va ru}ina norodul Mieu în veac.
28. {i va fi dup@ aceastea, *v@rsa-voiu Duhul Mieu preste tot trupul; }i vor proroci fiii
vo}tri }i featele voastre, b@trânii vo}tri visuri vor visa, }i tinerii vo}tri vedenii vor vedea.
29. Ci }i preste slugile Meale }i preste slujnice în zilele acealea voiu v@rsa Duhul Mieu.
30. {i voiu da minuni în ceriu }i pre p@mânt, sânge }i foc }i abur de fum”.
31. *Soarele s@ va întoarce întru întunearec }i luna în sânge mai înainte pân@ ce va veni
zioa Domnului cea mare }i groaznic@.
32. {i va fi *tot care va chema numele Domnului s@ va mântui, c@ în muntele Sionului }i în
Ierusalim va fi mântuirea, precum au zis Domnul, }i în cei r@ma}i, pre carii va chema Domnul.
Cap 3
115r

*Isaie 44, 3.
Fap. 2, 17.

*Sus 2, 10.
Math. 24, 29.
*Luca 21, 25.
Râm. 10, 13.
Fapt. 2, 20.

Amân@n]@ Domnul n@caz mare limbilor care au n@c@jit pre norodul S@u }i cum c@ pre to]i va judeca în
valea lui Iosafat. || Izvor din casa Domnului va ie}i, }i Iudeea în veaci s@ va l@cui, cur@]indu-s@ sângele ei.

1.

@, iat@, în zilele acealea }i în vreamea aceaea, când voiu întoarce robiia Iudei }i a
Ierusalimului,
2.
Aduna-voiu toate limbile }i le voiu duce în valea lui Iosafat }i M@ voiu prigoni
cu eale acolo pentru norodul Mieu }i mo} tenirea mea, Israil, pre carii i-au râsipit prin
neamuri, }i p@mântul Mieu l-au împ@r]it.
3. {i preste norodul Mieu au aruncat soarte }i au pus pruncul în bordeiu }i fata o au
vândut pre vin, s@ bea.
4. Îns@ ce e Mie }i voao, Tirule }i Sidonule }i tot hotarul palestinilor? Au doar@, izbândire
ve]i da voi Mie? {i de izbândi]i voi împrotiva Mea? Curând, degrab@ v@ voiu r@spl@ti
r@spl@tire preste capul vostru.
5. C@ argintul Mieu }i aurul a]i luat, }i ceale dorite ale Meale }i frumoase le -a]i b@gat în
bisearicile idolilor vo}tri.
6. {i fiii Iudei }i fiii Ierusalimului i-a]i vândut fiilor grecilor, ca s@-i dep@rta]i din hotarele sale.
7. Iat@, Eu îi voiu de}tepta din locul în care i-a]i vândut }i voiu întoarce r@spl@tirea voast@
în capul vostru.
8. {i voiu vinde fiii vo}tri }i featele voastre în mânile fiilor Iudei, }i îi vor vinde saveilor,
neamului departe, c@ Domnul au gr@it.
9. Strâga]i aceasta între neamuri, sfin]i]i r@zboiu, de}tepta]i pre cei vârto}i, | s@ se apropie
115v
}i s@ se suie to]i b@rba]ii cei de r@zboiu!
10. T@ia]i plugurile voastre spre sabii, }i sapele voastre spre lânci! Cel neputincios zic@:
„C@ tare sânt eu!”
11. Rumpe]i }i veni]i, toate neamurile de prinprejur, }i v@ aduna]i. Acolo a c@dea va face
Domnul pre vârto}ii t@i.
12. Scoale-s@ }i s@ se suie limbile la valea lui Iosafat, c@ acolo voiu }edea, s@ judec toate
limbile prinpregiur.
13. *Trimite]i seaceri, c@ s-au copt s@ceri}ul, veni]i }i v@ pogorâ]i c@ e plin teascul,
prisosesc teascurile, c@ s-au înmul]it r@otatea lor.
14. Noroade, noroade în Valea T@ierii, c@ aproape e zioa Domnului în Valea T@ierii.
15. *Soarele }i luna s-au întunecat, }i stealele }-au tras str@lucirea sa.
16. *{i Domnul din Sion va r@gni }i din Ierusalim va da glasul S@u; }i s@ vor cl@ti ceriurile
}i p@mântul. {i Domnul e n@deajdea norodului S@u }i t@ria fiilor lui Israil.
17. {i ve]i }ti c@ Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, Cel ce l@cuiesc în Sion, în muntele Mieu
cel sfânt. {i va fi Ierusalimul sfânt, }i streini nu vor mai treace printr-însul.
18. *{i va fi în zioa aceaea: pic@turi-vor mun]ii dulcea]@ }i dealurile vor cur@ lapte }i prin toate
p@raiele Iudei vor treace ape. {i izvor din casa Domnului va ie}i }i va uda r@pejunea spinilor.
19. Eghiptul spre pustiire va fi }i Idumeea spre pustiia pierderii, c@ci c@ strâmb au lucrat
împrotiva fiilor Iudei }i au v@rsat sânge nevinovat pre p@mântul s@u.
116r 20. {i Iudeea în veac va fi l@cuit@, }i Ierusali||mul în neam }i în neam.
21. {i voiu cur@]i sângele lor, care nu -l cur@]isem, }i Domnul va petreace în Sion.
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*Apoc. 14, 15.

*Sus 12, 31.
*Ieremie 25, 30.
Amos 1, 2.
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AªA: adv.
aºa: 2,4

A
A: interj. „ah!”, „vai”
a: în contextul A, a, a zilei! (Variantele de Vulgata au aici fie A, a,
a diei !, cum este cazul variantei urmate de traducãtorii textului
de la 1760, fie Heu diei!) 1,15

AUR: s.n.
aurul: sg. ac. 3,5
(a) AUZI: v. IV
auziþi: imperativ 2.pl. 1,2

(a se) ABATE: v. III
(sã) vor abate: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
ABUR: s.n.
abur: sg. ac. 2,30
ACOLO: adv.
acolo: 3,2, 11, 12
ACUM: adv.
acum: 2,12
(a) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg. 2,22
(a se) ADUNA: v. I
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,14
adunaþi: imperativ 2.pl. 2,16
aduna-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,2
(vã) adunaþi: imperativ 2.pl. 3,11
AIRI: adv.
airi: 1,7
(a) ALERGA: v. I
vor alerga: ind. viit.I. 3.pl. 2,4, 7, 9

B
(a) BÃGA: v. I
aþi bãgat: ind. pf.c. 2.pl. 3,5
BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. ac. 1,8
bãrbaþii: pl. nom./ac. 2,7; 3,9
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrâni: s.m. pl. voc. 1,2
bãtrâni: s.m. pl. ac. 1,14
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 2,16, 28
(a) BEA: v. II
beaþi: ind. prez. 2.pl. 1,5
sã bea: conj. prez. 3.pl. 3,3
BEAT, -Ã: s.m./f.
(cei) beaþi: s.m. pl. voc. 1,5
(a) BELI: v. IV
au belit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþã: ind. prez. 3 sg. rezum. cap. 3

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 2,16
bisearicile: pl. ac. 3,5

AN: s.m.
anii: pl. ac. 2,2, 25

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 2,14

APÃ: s.f.
apelor: pl. gen. 1,20
ape: pl. nom. 3,18

BORDEI: s.n. (cf. Indice 2Lg; în Vulgata – prostibulum „bordel”)
bordeiu: sg. ac. 3,3

(a) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 1,19

BUCURIE: s.f.
bucuriia: sg. nom. 1,12
C

APROAPE: adv.
aproape: 1,15; 2,1; 3,14
(a se) APROPIA: v. I
sã (se) apropie: conj. prez. 3.pl. 3,9
(a) ARDE: v. III
arzând: gerunziu 2,3
arde: ind. prez. 3.sg. 2,5
ARGINT: s.n.
argintul: sg. ac. 3,5
ARIE: s.f.
arie: sg. ac. 1,20
ariile: pl. nom. 2,24

CAL: s.m.
cailor: pl. gen. 2,4
CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 2,7
calea: sg. ac. 2,8
CAP: s.n.
capul: sg. ac. 3,4, 7
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac., în sintagmele casa Domnului/casa Dumnezeului
1,9, 13, 14, 16; rezum. cap.3; 3,18
cãsi: pl. ac. 2,9

(a) ARUNCA: v. I
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 3,3

(a) CÃDEA: v. II
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 2,8
a cãdea: inf. prez. 3,11

ASEMENEA: prep.; var. (Înv.) ASEAMINEA
aseaminea: 2,2

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºii: pl. ac. 2,4
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CÃMARÃ: s.f.
cãmãrile: pl. nom. „cãmarã pentru provizii” (cf. lat. apoth½ca,-ae)
1,17
cãmara: sg. ac. „camerã de locuit”, „dormitor”; „pat nupþial” (cf.
lat. thalamus,-¾î) 2,16

CURÂND: adv.
curând: 3,4

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 2,7

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagmele cuvântul Domnului/cuvântul
Lui 1,1; 2,11

CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþelor: pl. gen. 2,5

(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 2,10

D

CÂMP: s.n.
câmpului: sg. gen. 1,11, 20

CEATÃ: s.f. (aici) „adunare de sãrbataore” (cf. lat. coetus, -Às,
„adunare”, „întrunire”)
ceata: sg. ac. 1,14; 2,15

(a) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 3,16
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11, 22, 23
(nu) da: imperativ prohib. 2.sg. 2,17
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,19, 30
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 3,4

CEAÞÃ: s.f.
ceþii: sg. gen. 2,2

DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom. 3,18

CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. nom. 2,10; 3,16
ceriu: sg. ac. 2,30

DEGRABÃ: s.f.
degrabã: 3,4

(a) CÂNTA: v. I
cântaþi: imperativ 2.pl. 2,1, 15

CETATE: s.f.
cetate: sg. ac. 2,9
(a) CHEMA: v. I
chemaþi: imperativ 2.pl. 1,14; 2,15
va chema: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,32
(a se) CHINUI: v. IV
(sã) vor chinui: ind. viit.I. 3.pl. 2,6
CIURDÃ: s.f.
ciurdei: sg. gen. 1,18
(a se) CLÃTI: v. IV
clãtitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 3,16
(a se) COACE: v. III
(s-)au copt: ind. pf.c. 3.sg. 3,13
COAJÃ: s.f.; var. COAJE
coaje: sg. ac. 1,7
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
a (se) pogorî: inf. prez. 2,23
(vã) pogorâþi: imperativ 2.pl. 3,13
CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ „miazãnoapte”
criveþu: sg. ac. 2,20
(a se) CULCA: v. I
culcaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,13
CULCUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 2,16
(a) CURA: v. I (Reg.) „a curge”
vor curã: ind. viit.I. 3.pl. 3,18
(a se) CURÃÞA: v. I; var. (a se) CURÃÞI
curãþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3
voiu curãþi: ind. viit.I. 1.sg. 3,21
curãþisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,21

DEPARTE: adv.
departe: 3,8
(a) DEPÃRTA: v. I
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 2,20
sã depãrtaþi: conj. prez. 2.pl. 3,6
DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrii: sg. gen., în sintagma grãdina desfãtãrii 2,3
(a se) DEªTEPTA: v. I
deºteptaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,5
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 3,7
deºteptaþi: imperativ 2.pl. 3,9
DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineaþa: sg. ac. 2,2, 23
DINTE: s.m.
dinþii: pl. nom./ac. 1,6, 6
DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom. 1,17
dobitoacelor: pl. gen. 1,18
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/casa
Domnului/zioa Domnului/zilii Domnului/numele Domnului
1,1, 9, 15; rezum. cap.2; 2,1, 11, 26, 31, 32; rezum. cap.3;
3,14
Domnului: sg. gen./dat. 1,9; 2,14, 17
Domnul: sg. nom./ac. 1,14; rezum. cap.2; 2,11, 12, 13, 18, 19,
21, 23, 27, 32; rezum. cap.3; 3,8, 11, 16, 17
Doamne: sg. voc. 1,19; 2,17
DORIT, -Ã: s.
(ceale) dorite: s.n. pl. ac. 3,5
DREPTATE: s.f.
dreptãþii: sg. gen. 2,23
(a) DUCE: v. III
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 3,2
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DUH: s.n.
Duhul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,28, 29
DULCEAÞÃ: s.f. (aici) „cu referire la dulceaþa vinului” (cf.
Anania 2001, p.1165).
dulceaþã: sg. ac. 1,5; 3,18
DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeului: sg. gen./dat. 1,13; 2,14, 26
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma casa Dumnezeului 1,13, 14,
16
Dumnezeul: sg. nom. 2,13, 17, 23, 27; 3,17

FRUMOS, -OASÃ: s.m./f./n.
(ceale) frumoasã: s.f. pl. ac. (aici „oazele deºertului”; cf. Anania
2001, p.1162) 1,19
(ceale) frumoase: s.f. pl. nom./ac. (cf. Ibidem ) 1,20; 2,22
[ceale] frumoase: s.n. pl. ac. (aici) „odoare” 3,5
FUM: s.n.
fum: sg. ac. 2,30
FUR: s.m.
furul: sg. ac. 2,9
G

F
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit pentru a întreprinde o acþiune”
gãtit: n. sg. ac. 2,5

(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 7
fac: ind. prez. 3.pl. 2,11
a face: inf. prez. 2,21
va face: ind. viit.I. 3.sg. 2,23; 3,11
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 2,26

GÂNDAC: s.m.
gândacului: sg. gen. rezum. cap.1; 1,4
gândacul: sg. nom. 1,4; 2,25
GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 2,11; 3,16

FATÃ: s.f.
featele: pl. nom./ac. 2,28; 3,8
fata: sg. ac. 3,3

(a) GOLI: v. IV
golindu-: gerunziu 1,7

FAÞÃ: s.f.
feaþii: sg. gen., în loc. prep. înaintea feaþii „în faþa” 2,3, 11
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa „(de) dinaintea”
2,6, 10
faþa: sg. nom. (aici) „avangarda oºtirii” (cf. Anania 2001, p.1163)
2,20

GRÃDINÃ: s.f.
grãdina: sg. ac., în sintagma grãdina desfãtãrii 2,3

(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 3,8

FECIOARÃ: s.f.
fecioarã: sg. ac. 1,8

GRÂU: s.m.
grâul: sg. nom. 1,10, 17
grâu: sg. ac. 1,11; 2,19, 24

FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereºti: pl. ac. 2,8, 9
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,15; 2,11, 13; 3,4, 13, 14, 16
-i: ind. prez. 3.sg. 1,20
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,18; 2,1, 3, 27
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,11
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,27; 3,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,2, 28, 32; 3,17, 18, 19
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 2,2
FIARÃ: s.f.
fiarãle: pl. nom. 1,20
FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
finicul: sg. nom. 1,12
FIU: s.m.
fiiul: sg. nom. 1,1
fiilor: pl. gen./dat. 1,3; 3,6, 8, 16, 19
fiii: pl. nom./ac. 1,3, 12; 2,28; 3,6, 8
fiii: pl. voc., în sintagma fiii Sionului 2,23

(a) GONI: v. IV
voiu goni: ind. viit.I. 1.sg. 2,20

GREC: s.m.
grecilor: pl. gen. 3,6
GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznicã: f. sg. nom. rezum. cap.2; 2,31
GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. ac. 1,17
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 1,5
GUSTARE: s.f. (aici) „libaþie” (cf. lat. l¾b¼ti¹, -¹nis în Vulgata)
gustarea: sg. nom. 1,9, 13
gustare: sg. ac. 2,14
H
HOTAR: s.n.
hotarul: sg. voc., în sintagma tot hotarul palestinilor 3,4
hotarele: pl. ac. 3,6

FOC: s.n.
focul: sg. nom. 1,19, 20
foc: sg. nom./ac. 2,3, 5, 30

HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 1,16

FRATE: s.m.
fratele: sg. ac. 2,8

(a se) HRÃNI: v. IV
hrãnindu(-vã): gerunziu 2,26
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ÎNDURAT, -Ã: adj.
îndurat: m. sg. nom. 2,13

I
IATÃ: interj.
iatã: 2,19; 3,1, 7

ÎNDURÃTOR, -TOARE: adj. (Înv.) „rãbdãtor”
îndurãtoriu: m. sg. nom. 2,13

IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen. 3,5

ÎNFRICOªAT, -Ã: adj.
înfricoºate: f. sg. gen. rezum. cap.2
înfricoºatã (foarte): f. sg. nom. 2,11

(a) IERTA: v. I
sã ierte: conj. prez. 3.sg. 2,14
iartã: imperativ 2.sg. 2,17
au iertat: ind. pf.c. 3.sg. 2,18

(a) ÎNGRECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a împovãra”
va îngreca: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
(a se) ÎNUMLÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 3,13

(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 2,16
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 3,18

ÎNTINS, -Ã: adj. (aici) „revãrsat”
întinsã: f. sg. ac. 2,2

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în loc. adv. în toatã inima 2,12
inimile: pl. ac. 2,13

(a se) ÎNTOARCE: v. III „a schimba direcþia, orientarea iniþialã”;
(Pop.) „a (se) transforma”
(sã) vor întoarce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; 2,6
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,12
(vã) întoarceþi: imperativ 2.pl. 2,13
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,14, 31
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 2,25; 3,1, 7

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întraþi: imperativ 2.pl. 1,13
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 2,9
(a) IZBÂNDI: v. IV „a rãzbuna”
izbândiþi: ind. prez. 2.pl. 3,4

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a se) ÎNTUNECA: v. I
(s-)au întunecat: ind. pf.c. 3.pl. 2,10; 3,15

IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. 3,4

ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearecului: sg. gen. 2,2
întunearec: sg. ac. 2,31

IZVOR: s.n.
izvoarãle: pl. nom. 1,20
izvor: sg. nom. rezum. cap.3; 3,18

J

Î

(a se) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7
jefuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,10

(a) ÎMBUCA: v. I
au îmbucat: ind. pf.c. 3.sg. 1,20
îmbucând: gerunziu 2,3
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 3,2

JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. ac. rezum. cap.1
jefuire: sg. ac. 1,15

ÎMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: rezum. cap.1; 3,4, 19

(a) JELI: v. IV
jelit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,10

ÎNAINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 1,16; rezum. cap.2; 2,3
îninte: adv. în loc. adv. mai înainte 2,31

(a) JELUI: v. IV
jeluit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,9

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 2,20

JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtva: sg. nom. 1,9, 13
jârtvã: sg. ac. 2,14

ÎNCEPUT: s.n.; var. (Înv.) CEPUT
-ceput: sg. ac., în loc adv. din-ceput 2,2
început: sg. ac., în loc. adv. la început 2,23

JIDOV: s.m.
jidovilor: pl. dat. rezum. cap.2

(a se) ÎNCINGE: v. III „a (se) înfãºura peste mijloc sau peste
altã parte a corpului cu un brâu, o cingãtoare etc.”
încingeþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,13
ÎNCINS, -Ã: adj. „înfãºurat peste mijloc sau peste altã parte a
corpului cu un brâu, o cingãtoare etc.”
incinsã: f. sg. ac. 1,8
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.2

JIVINÃ: ]s.f.
jivina: sg. nom. 1,18
JIVINIE: s.f.; (Iuz.) „jivinã”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la I. Vãcãrescul, Colecþie din
poeziile d-lui marelui logofãt… Bucureºti, 1848.
jiviniile: pl. voc., în sintagma jiviniile þânutului 2,22
(a) JUDECA: v. I
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3
sã judec: conj. prez. 1.sg. 3,12
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M
MALOGRANAT: s.m. „rodiu”; cuvântul nu este înregistrat în
MDA; este împrumutat de traducãtori din latinã (cf. lat.
m¼logr¼n¼tum, -¾).
malogrãnatul: sg. nom. 1,12

LANCE: s.f.
lânci: pl. ac. 3,10
LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 3,18

MARE: adj.
mare: f./n. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,11, 25; 1,31; rezum. cap.3
mari: n. pl. ac. rezum. cap.2
mari: f. sg. gen. rezum. cap.2

(a se) LÃCUI: v. IV; vezi (a se) LOCUI
LÃCUITOR: s.-m.; vezi LOCUITOR

MARE: s.f.
marea: sg. ac., în sintagmele marea rãsãritului „Marea Moartã”
(cf. Anania 2001, p.1163)/marea cea mai de pre urmã „Marea
Mediteranã” (cf. Ibidem) 2,20

LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustei: sg. gen. rezum. cap.1
lãcusta: sg. nom. 1,4; 2,25
lãcustii: sg. gen. 1,4

MÃR: s.m.
mãrul: sg. nom. 1,12

(a) LÃSA: v. I
sã lase: conj. prez. 3.sg. 2,14

(a) MÃRI: v. IV
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 2,21

(a) LÃUDA: v. I
veþi lãuda: ind. viit.I. 2.pl. 2,26

MÃSEA: s.f.
mãsealele: pl. nom. 1,6

(a se) LÂNCEZI: v. IV
(s-)au lâncezit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 3,8

LEMN: s.n. (Înv. ºi rar.) „arbore”; „copac”
leamnele: pl. ac. 1,19

(a) MÂNCA: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 1,4, 19; 2,25
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 2,26

(a) LEPÃDA: v. I
ai lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,32

LEU: s.m.
leului: sg. gen. 1,6
leu: sg. ac. 1,6

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom. 2,32

LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. nom./ac. 2,17; 3,2, 12
limbi: pl. ac. 2,19
limbilor: pl. dat. rezum. cap.3

(a) MERGE: v. III
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 2,27

LOC: s.n.
locul: sg. ac. 3,7

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 2,13

(a se) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) LÃCUI
(sã) va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3
lãcuiesc: ind. prez. 1.sg. 3,17
va fi lãcuitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 3,20

MINUNATÃ: s.f. (Înv.) „minune”
minunate: pl. ac. 2,26

LOCUITOR : s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. voc., în sintagma toþi lãcuitorii pãmântului
1,2
lãcuitorii: s.m. pl. nom./ac. 1,14; 2,1

MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 2,30
MIRE: s.m.
mirele: sg. nom. 2,16

LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom. 2,10, 31; 3,15

MIREASÃ: s.f.
mireasa: sg. nom. 2,16

(a) LUA: v. I
luaþi: imperativ 2.pl. 1,2
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 3,5

MITITEL, -EA: s.m./f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la Logofãtul Costache Konaki,
Poesii (...), Partea I, Iaºi, 1886.
mititeii: s.m. pl. ac. 2,16

(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 3,19
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorii: s.m. pl. nom., în sintagma lucrãtorii câmpului
(cf. lat agricola, -ae )/ lucrãtorii viilor (cf. lat. v¾nitor, -¹ris)
1,11

MOLIE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este la Prof. I. Simionescu, Fauna României, Bucureºti, 1938.
molie: sg. ac. 1,4
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 2,17; 3,2
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(a) MUGI: v. IV
mugit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,18

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 2,11

MULT, -Ã: adj./adv.
mult: adj. n. sg. nom. 2,2
multe (foarte): adj. f. pl. nom. 2,11
mult: adv. 2,13

OBRAZ: s.n. „chip”
obrazele: pl. nom. 2,6
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 2,17, 19

MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 2,1, 32; 3,17
munþi: pl. ac. 2,2
munþilor: pl. gen. 2,5
munþii: pl. nom. 3,18

OCHI: s.m.
ochilor: pl. gen. 1,16
(a) ODRÃSLI: v. IV
au odrãslit: ind. pf.c. 3.pl. 2,22

N

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariului: sg. gen. 1,13
oltariu: sg. ac. 2,17

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom. 3,16
NEAM: s.n.
neamului: sg. gen./dat. 1,3; 3,8
neam: sg. nom. 1,6
neamului: sg. gen., în sintagma neamului ºi neamului
„generaþiilor” 2,2
neamuri: pl. ac. 3,2, 9
neamurile: pl. voc., în sintagma toate neamurile de prinprejur 3,11
neam: sg. ac., în loc. adv. în neam ºi în neam 3,20

OM: s.m.
oamenii: pl. nom. 2,7
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. ac. 1,12
OMIDÃ: s.f.
omidii: sg. gen. rezum. cap.1
omida: sg. nom. 2,25
ORZ: s.n.
orzu: sg. ac. 1,11

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcaz: sg. ac. rezum. cap.3

OSTAª: s.m.
ostaº: pl. (cu desinenþã N ) nom. 2,7

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.3
NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilostivirea: sg. ac. rezum. cap.2

P

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrat: n. sg. nom. 1,6

PALESTIN: s.m. „palestinian”; în forma fãrã sufixul -ean,
cuvântul nu este înregistrat în MDA.
palestinilor: pl. gen. 3,4

NEPUTINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
(cel) neputincios: s.m. sg. nom. 3,10

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. rezum. cap.1; 1,2, 14; 2,1
pãmântul: sg. nom./ac. 1,6, 10; 2,3, 10, 18; 3,2, 16, 19
pãmânt: sg. ac. 2,20, 30
pãmântule: sg. voc. 2,21

NEUMBLAT, -Ã: adj.
neumblat: n. sg. ac. 2,20
NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat: n. sg. ac. 3,19

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 1,2

NOR: s.n.
norului: sg. gen. 2,2
NOROD: s.n.
norod: sg. nom. 2,2
norodul: sg. nom./ac. 2,5, 16, 17, 26, 27; rezum. cap.3; 3,2, 3
noroadele: pl. nom. 2,6
noroade: pl. ac. 2,17
norodului: sg. gen./dat. 2,18, 19; 3,16
noroade: pl. nom., în sintagma noroade, noroade „grãmezigrãmezi” 3,14
NUME: s.n.
numele: sg. ac., în sintagma numele Domnului rezum. cap.2;
2,26, 32
O
OALÃ: s.f.
oalã: sg. ac. 2,6

PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. nom. 1,18
PÂRÂU: s.n.; var. (Înv. ºi rar.) PÃRÃU
pãr aiele: pl. ac. 3,18
(a) PETRECE: v. III
va petreace: ind. viit.I. 3.sg. 3,21
(a) PICÃTURI: v. IV (Trans.; despre lichide) „a picura”; aici prima
atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în
Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
picãturi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 3,18
PIERDERE: s.f.
pierderii: sg. gen. 3,19
(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 1,5, 11, 13, 16, 18
perit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,9
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PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.1

PRUNC : s.m.
pruncul: sg. ac. 3,3

(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu rezum. cap.1
plângeþi: imperativ 2.pl. 1,5, 13
plânge: ind. prez. 3.sg. 1,8
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 2,17

PUI: s.m.
puiului: sg. gen. 1,6

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. rezum. cap.1; 2,12
PLIN, -Ã: adj.
plin: n. sg. nom. 3,13
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 1,20
ploaia: sg. nom. 2,23

(a) PUNE: v. III
pus-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,7
au pus: ind. pf.c. 3.pl. 3,3
(a se) PURTA: v. I
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,20
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 3,19

PLUG: s.n.
plugurile: pl. ac. 3,10

PUSTIU, -IE: adj./s.
pustie: s.f. sg. ac. 1,7
pustiii: s.f. sg. gen. 1,19, 20; 2,3, 22
pustiia: s.f. sg. ac. 3,19
pustiiu: adj. n. sg. ac. 2,20

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.2

PUTERNIC, -Ã: s.m./f.
(Cel) Putearnic: s.m. sg. nom. 1,15

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac. 2,23
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pomii: s.m. pl. nom. 1,12
pomul: sg. nom. 2,22
POST: s.n.
post: sg. ac. rezum. cap.1; 2,12
postul: sg. ac. 1,14; 2,15

PUTOARE: s.f.
putoarea: sg. nom. 2,20
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTRÃGIUNE
putrãgiunea: sg. nom. 2,20
(a) PUTREZI: v. IV
putrezit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,17
PUZDERIE: s.f.
puzderâia: sg. ac. 2,5

(a) POVESTI: v. IV
povestiþi: imperativ 2.pl. 1,3
PREOT: s.m.
preoþi: pl. ac. rezum. cap.1
preoþii: pl. nom. 1,9; 2,17
preoþi: pl. voc. 1,13
PRIDVOR: s.n.
pridvor: sg. ac. 2,17
(a se) PRIGONI: v. IV
(Mã) voiu prigoni: ind. viit.I. 1.sg. 3,2
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREGIUR
prinprejur: adv. în loc. adj. de prinprejur 3,11
prinpregiur: adv. în loc. adj. [de] prinpregiur 3,12
(a) PRISOSI: v. IV
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 3,13
(a) PRIVI: v. IV
au privit: ind. pf.c. 3.pl. 1,20
PROROC: s.m.
prorocul: sg. nom. rezum. cap.2
(a) PROROCI: v. IV
prorocind: gerunziu rezum. cap.1
vor proroci: ind. viit.I. 3.pl. 2,28
PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlul cãrþii Prorociia lui Ioil

R
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. nom. 1,7
RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. rezum. cap.1
RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 2,13
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
va rãgni: ind. viit.I. 3.sg. 3,16
RÃMAS, -Ã: s.m./f.
(cei) rãmaºi: s.m. pl. ac. 2,32
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþa: sg. ac. 1,4
(a) RÃMÂNE: s.f.
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritului: sg. gen. în sintagma marea rãsãritului „Marea Moartã”
(cf. Anania 2001, p.1163) 2,20
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 3,4
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saltã: imperativ 2.sg. 2,21
sãlt aþi: imperativ 2.pl. 2,23

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãs plãtire: sg. ac. 3,4
rãsplãtirea: sg. ac. 3,7

SÃLTARE: s.f. (Fig.; înv.) „bucurie foarte mare”, „trãire intensã”
sãltarea: sg. nom. 1,16

(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 2,19

(a se) SÃTURA: v. I
(vã) veþi sãtura: ind. viit.I. 2.pl. 2,26

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotate: sg. ac. 2,13
rãotatea: sg. nom. 3,13

SÂNGE: s.n.
sânge: sg. ac. 2,30, 31; 3,19
sângele: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,21

RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 2,5; 3,9

(a) SCÃPA: v. I
(a se) RÂNCEZI: v. IV; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, sã scape: conj. prez. 3.sg. 2,3
unde prima atestare este în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi
(a se) SCULA: v. I
unguresc. Din orenduiala excelenþii sale preasfinþitul Ioann Bobb…
scoale(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 3,12
în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L, 1822; tom II: M – Z, 1823.
râncezitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,10
SEARÃ: s.f.
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
sara: sg. ac., în loc. adj.: de sara 2,23
rãvnit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,18
(a) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCA
REPEJUNE: s.f. „vale” (cf. Anania 2001, p.1165)
au sãcat: ind. pf.c. 3.pl. 1,20
rãpejunea: sg. ac. 3,18
SECERÃ: s.f.
(a se) RISIPI: v. IV; var. (înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
seaceri: pl. ac. 3,13
(s-)au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 1,10
rãsipitu(-s)au: ind. pf.c. 3.pl. 1,17
SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª (Înv. ºi pop.; ccr.;
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 2,8
mai ales la sg.) „cereale coapte care au fost sau urmeazã sã fie
au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. 3,2
secerate”
sãceriºul: sg. nom. 1,11; 3,13
ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. 3,1
SEMN: s.n.
seamne: pl. ac. rezum. cap.2
ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 2,22
SETE: s.f.
seate: sg. nom. 1,20
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. rezum. cap.1
SFÂNT, -Ã: adj.
sfânt: m. sg. nom./ac. 2,1; 3,17
RUGINÃ: s.f.
ruginii: sg. gen. rezum. cap.1
SFÂRªIT: s.n. (aici) „ariergarda oºtirii” (cf. Anania 2001,
rugina: sg. nom. 1,4; 2,25
p.1163).
sfârºitul: sg. nom. 2,20
(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a ) RUMPE
rumpeþi: imperativ 2.pl. 3,11
(a) SFINÞI: v. IV
sfinþiþi: imperativ 2.pl. 1,14; 2,15, 16; 3,9
(a se) RUªINA: v. I
(sã) va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 2,26, 27
SINGURÃTATE: s.f.
sângurãtatea: sg. nom. 2,3
S

SLUGÃ: s.f.
slugile: pl. ac. 2,29

SABIE: s.f.
sabii: pl. ac. 3,10
SAC: s.n. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se fac sacii) care se purta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 1,8, 13

SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorii: pl. nom., în sint agma slujitorii Domnului 1,9; 2,17
slujitorii: pl. voc., în sintagmele slujitorii oltariului/slujitorii
Dumnezeului mieu 1,13
SLUJNICÃ: s.f.
slujnice: pl. ac. 2,29

SAPÃ: s.f.
sapele: pl. ac. 3,10

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. nom./ac. 1,7, 12; 2,22

SAVEU: s.m.
saveilor: pl. dat.(cf. Indice Iov) 3,8

SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 2,10, 31; 3,15

(a) SÃLTA: v. I „a simþi o mare bucurie”; „a face salturi”
vor sãlta: ind. viit.I. 3.pl. 2,5

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soarte: sg. ac. 3,3
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(a se) SPARGE: v. III
spar tu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,17

tari: adj. f. pl. nom. 2,11
(cei) tari: s.m. pl. ac. 2,7

SPIN: s.m.
spinilor: pl. gen. 3,18

(a) TÃIA: v. I
tãiaþi: imperativ 2.pl. 2,13; 3,10

SPORIRE: s.f.
sporire: sg. ac. rezum. cap.2

TÃIERE: s.f.
Tãierii: sg. gen., în s. propr. Valea Tãierii 3,14

(a) STÃPÂNI: v. IV
sã stãpâneascã: conj. prez. 3.pl. 2,17

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 2,25
tãria: sg. nom. 3,16

STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 2,10; 3,15
STRÃIN, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN
streini: s.m. pl. nom. 3,17
STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirea: pl. ac. 2,10; 3,15
STRÂMB: adv. „nedrept”
strâmb: 3,19
(a) STRÂNGE: v. III
strângeþi: imperativ 2.pl. 2,16

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. nom. 2,28
TEASC: s.n.
teascurile: pl. nom. 2,24; 3,13
teascul: pl. nom. 3,13
(a se) TEME: v. III
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 2,21
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 2,22
TINEREÞE: s.f.
tinereaþelor: pl. gen. 1,8

(a) STRIGA: v. I
strâgaþi: imperativ 2.pl. 1,14; 3,9
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 1,19

(a) TRAGE: v. III
au tras: ind. pf.c. 3.pl. 2,10; 3,15

(a) SUFERI: v. IV
va suferi: ind. viit.I. 3.sg. 2,11

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþã: sg. ac. 2,1
trâmbiþa: sg. ac. 2,15

SUGÃTOR, -TOARE: sm./f.
sugãtorii: pl. ac., în sintagma sugãtorii de þâþe 2,16

(a) TRECE: v. III
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 3,17, 18

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 2,7, 9
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 2,20
sã (se) suie: conj. prez. 3.pl. 3,9, 12

(a) TRIMITE: v. III
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 2,19
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 2,25
trimiteþi: imperativ 2.pl. 3,13

SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 2,5

TRUFAª, -Ã: adj.
trufaºu: m. sg. nom. 2,20

(a) SUSPINA: v. I
au suspinat: ind. pf.c. 3.sg. 1,18

TRUP: s.n.
trupul: sg. ac. rezum. cap.2; 2,28

ª
(a) ªEDEA: v. II
voiu ºedea: ind. viit.I. 1.sg. 3,12

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
turburatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 11
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 1,12, 17
sã (sã) turbure: conj. prez. 3.pl. 2,1
TURMÃ: s.f.
turmele: pl. nom. 1,18

(a) ªTI: v. IV
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 2,27; 3,17
Þ
ªURÃ: s.f.
ºurile: pl. nom. 1,17
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 1,11, 12
T
TABÃRÃ: s.f.
taberile: pl. nom. 2,11
TARE: adj./s.
tare: adj. m./n. sg. nom./ac. 1,6; 2,2, 5; 3,10

ÞÂÞÃ: s.f.
þâþe: pl. ac., în sintagma sugãtorii de þâþe 2,16
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. nom. 1,10
þinutului: sg. gen. 1,19
þânutului: sg. gen. 2,22
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VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 2,4, 4

U
(a) UDA: v. I
va uda: ind. viit.I. 3.sg. 3,18

(a) VENI: v. IV
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 2,31
vine: ind. prez. 3.sg. 2,1
veniþi: imper ativ 2.pl. 3,11, 13

(a) UMBLA: v. I
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 2,8

(a se) VESELI: v. IV
(t e) veseleaºte: imperativ 2.sg. 2,21
(vã) veseliþi: imperativ 2.pl. 2,23

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA
(vã) veþi umplea: ind. viit.I. 2.pl. 2,19
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 2,24

VESELIE: s.f.
veseliia: sg. nom. 1,16

UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untul-de-lemn: sg. nom. 1,10
untdelemn: sg. nom./ac. 2,19, 24

(a) VESTI: v. IV
veasteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

URECHE: s.f.
urechi: pl. ac. 1,2

VEªMÂNT: s.n .
vejmintele: sg. ac. 2,13

(a) URLA: v. I
urlaþi: imperativ 2.pl. 1,5, 13; 2,1
urlat-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,11
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în sintagma marea cea mai de pre urmã „Marea
Mediteranã” (cf. Anania 2001, p.1163) 2,20
(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.pl. 1,12

VIE: s.f.
viia: sg. nom./ac. 1,7, 12; 2,22
viilor: pl. gen. 1,11
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 1,5, 10
vin: sg. ac. 2,19, 24; 3,3
(a) VINDE: v. III
au vândut : ind. pf.c. 3.pl. 3,3
aþi vândut : ind. pf.c. 2.pl. 3,6, 7
voiu vinde: ind. viit.I. 1.sg. 3,8
vor vinde: ind. viit.I. 3.pl. 3,8

V
VAIET: s.n.
vaiete: pl. ac. 2,12

VIS: s.n.
visuri: pl. ac. 2,28

VALE: s.f.
valea: sg. ac. rezum. cap.3; 3,2, 12
Valea: sg. ac., în s. propr. Valea Tãierii 3,14

(a) VISA: v. I
vor visa: ind. viit.I. 3.pl. 2,28
VOLBURÃ: s.f.
volburii: sg. gen. 2,2

VÃPAIE: s.f.
vãpaia: sg. nom. 1,19
vãpaie: sg. nom. 2,3
vãpãii: sg. gen. 2,5

VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºilor : pl. gen. rezum. cap.2

(a se) VÃRSA: v. I
(sã) vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 2,24
vãrsa-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,28
voiu vãrsa: ind. viit.I. 1.sg. 2,29
au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 3,19

VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac. 3,1
Z

VÂRF: s.n.
vârful: sg. ac. 2,5
ZI: s.f.
zilele: pl. ac. 1,2; 2,29; 3,1
zilei: sg. dat. 1,15
zioa: sg. nom., în sintagma zioa Domnului 1,15; 2,1, 11, 31;
3,14
zioa: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,2; 3,18
zilii: sg. gen., în sintagma zilii Domnului rezum. cap.2

VÂRTOS, -OASÃ: adv./s.
(mai) vârtos: adv. rezum. cap.1
(cei) vâr toºi: s.m. pl. ac. 3,9
vâr toºii: s.m. pl. ac. 3,11
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 2,22

(a) VEDEA: v. II
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 2,28

(a) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. 2, 12
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 2,17
zic: ind. prez. 3.pl. 2,17
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 2, 19, 32
zicã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 3,10

VEDENIE: s.f.
vedenii: pl. ac. 2,28

ZID: s.n.
zid: sg. ac. 2,7, 9

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în lco. adv . în veac 2,26, 27; rezum. cap.3; 3,20

643

PROROCIIA LUI IOIL

FACSIMILE

112r

112v

113r
644

FACSIMILE

PROROCIIA LUI IOIL

113v

114r

114v

115r
645

PROROCIIA LUI IOIL

FACSIMILE

115v

116r

646

PROROCIIA LUI AMOS

Cap 1
Vreamea prorociii lui Amos. Izbândirea Domnului spre Damasc, spre filistei, Tirul, Idumeea, }i
spre fiii lui Amon, pre carii preste patru nelegiuiri nu-i va întoarce.

1.

116v

uvintele lui Ammos, care au fost între p@storii din Thecuia, care au v@zut preste
Israil în zilele lui Ozie, împ@ratului Iudei, }i în zilele lui Ierovoam, fiiul lui Ioas,
împ@ratului lui Israil, *cu doi ani mai înainte de cutremurul p@mântului.
*Zah. 14, 15.
2. {i au zis: „*Domnul din Sion va r@gni }i din Ierusalim va da glasul S@u; }i au jelit ceale *Ieremie 25, 30.
frumoase ale p@storilor }i s-au uscat vârful Carmilului”.
Ioil 13, 16.
3. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale Damascului }i preste patru nu-l voiu
întoarce, c@ci c@ au trierat cu care ferecate în Galaad.
4. {i voiu arunca foc în casa lui Azail }i va îmbuca casele lui Venadad.
5. {i voiu zdrobi încuietoarea Damascului }i voiu râsipi l@cuitoriul din câmpul idolului, }i pre
cel ce ]ine steama din casa desf@t@rii; }i s@ va muta norodul Siriii în Nireane”, zicea Domnul.
6. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale Gazii }i preste patru nu-l voiu întoarce,
c@ci c@ au mutat robiia cea des@vâr}it@, ca s@ o închiz@ în Idumeea. |
7. {i voiu arunca foc în zidul Gazii }i va pa}te casele lui.
8. {i voiu râsipi l@cuitoriul din Azot }i pre cel ce ]ine stema din Ascalom }i voiu întoarce
mâna Mea preste Acaron }i vor peri ceialal]i ai filisteilor”, zice Domnul Dumnezeu.
9. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale Tirului }i preste patru nu-l voiu
întoarce, pentru c@ au închis robiia cea des@vâr}it@ în Idumeea }i nu }-au adus aminte
de leg@tura fra]ilor de pace.
10. {i voiu trimite foc în zidul Tirului }i va pa}te casele lui”.
11. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale Edomului }i preste patru nu-l voiu
întoarce, pentru c@ au gonit cu sabiia pe fratele s@u }i au v@t@mat mila lui }i au ]inut mai
mult iu]imea sa, }i urgiia sa o au ]inut pân@ în sfâr}it.
12. Trimite-voiu foc în Theman }i va pa}te casele Vosrei”.
13. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale fiiului Ammon }i preste patru nu-l
voiu întoarce, pentru c@ au îngrecat în Galaad, a-}i l@rgi hotarul s@u.
14. {i voiu aprinde foc în zidul Ravvei }i va pa}te casele ei în urlare în zioa r@zboiului,
}i întru volbur@ în zioa cutremurului.
15. {i s@ va duce Melhom spre robie, el }i c@peteniile lui împreun@”, zice Domnul.
Cap 2

117r

Izbândirea Domnului spre Moav, Iuda }i spre Israil; }i acestora le
amân@n]@ perirea, de ca|| rea nu vor putea sc@pa, c@ pentru luatele
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faceri de bine pururea au fost nemul]@mitoriu }i leagea Domnului
o au lep@dat.

1.

ceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuri ale lui Moav }i preste patru nu-l
voiu întoarce, pentru c@ au aprins oasele împ@ratului Idumeei pân@ la cenu}e.
2.
{i voiu trimite foc spre Moav }i va îmbuca casele lui Carioth }i va muri în
sunetul lui Moav, în r@sunarea trâmbi]ii.
3. {i voiu r@s@pi pre judec@toriu din mijlocul lui }i pre toate c@peteniile lui îi voiu omorî
cu el”, zice Domnul.
4. Aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuriri ale Iudei }i preste patru nu-l voiu întoarce,
pentru c@ au lep@dat leagea Domnului }i poruncile Lui nu le-au p@zit, c@ i-au în}elat idolii
s@i, dup@ carii s@ dusease p@rin]ii lor.
5. {i voiu trimite foc în Iuda }i va îmbuca casele Ierusalimului”.
6. {i aceastea zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale lui Israil }i preste patru nu-l
voiu întoarce, pentru c@ au vândut pentru argint pre cel drept, }i pre cel s@rac pentru
înc@l]@minte,
7. Cei ce zdrobesc preste praful p@mântului capetele s@racilor }i de la calea celor smerini
s@ abat; }i fiiul }i tat@l lui s-au dus la fat@, s@ pâng@reasc@ numele Mieu cel sfânt.
8. {i preste vejmintele ceale z@lojite s-au culcat lâng@ tot oltariul, | }i vinul celor osândi]i 117v
bea în casa Dumnezeului s@u.
9. *Iar@ Eu am râsipit pre Amoreu de c@tr@ fa]a lor, a c@ruia în@l]imea, în@l]imea chedrilor,
*Numer. 21, 24.
2 Leage 2, 24. }i el tare ca str@jeriul; }i am zdrobit rodul lui deasupra }i r@d@cinile lui dedesupt.
10. *Eu sânt Care v-am f@cut a v@ sui din p@mântul Eghiptului }i v-am pov@]uit în pustie
*Ie}ire 14, 21.
2 Leage 8, 2. patruzeaci de ani, ca s@ st@pâni]i p@mântul Amoreului.
11. {i am de}teptat dintre fiii vo}tri spre proroci, }i dintre fiii vo}tri nazareani. Au doar@
nu-i a}a, fiii lui Israil?”, zice Domnul.
12. „{i ve]i închina nazareailor vin }i prorocilor ve]i porunci, zicând: «S@ nu proroci]i!».
13. Iat@, Eu voiu scâr}ni supt voi precum scârnea}te carul înc@rcat de fân.
14. {i va peri fuga de la cel iute, }i cel tare nu va dobândi vârtutea sa }i cel vârtos nu-}
va mântui sufletul s@u.
15. {i cel ce s@ teame de arc nu va sta }i cel iutiu cu picioarele sale nu s@ va mântui }i
c@l@ra}ul nu-} va mântui sufletul s@u.
16. {i cel vârtos cu inima între cei tari gol va fugi într-acea zi”, zice Domnul.
Cap 3
Casa lui Israil, norodul cel sângur când v-a ales, o v@dea}te de multe nelegiuiri. Dintre carii
zice c@ pu]ini s@ vor ]ânea în n@cazul ce le va veni asupr@, care l-il amân@n]@.

uzi]i cuvântul, care au gr@it Domnul || preste voi, fiii lui Israil, preste toat@ 118r
rudeniia carea o am scos din p@mântul Eghiptului, zicând:
2.
„Numai pre voi v-am cunoscut din toate rudeniile p@mântului; pentru aceaea
voiu cerceta preste voi toate strâmb@t@]ile voastre.
3. Au doar@ vor umbla doao aseaminea, de nu s@ vor n@r@vi?
4. Au doar@ va r@gni leul în codru, de nu va avea prad@? Au doar@ va da puiul leului
glas din culcu}ul s@u, de nu va apuca ceva?
5. Au c@dea-va paserea în la]ul p@mântului f@r@ vân@toriu? Au lua-s@-va cursa de pre
p@mânt mai nainte de-a prinde ceva?
6. De va r@suna trâmbi]a în cetate }i norodul nu s@ va sp@imânta? De va fi r@u în cetate,
care s@ nu-l fie f@cut Domnul?
7. C@ nu face Domnul Dumnezeu cuvântul, de nu va deascoperi taina Sa c@tr@ slujile
Sale, prorocii!
8. Leul va r@gni, cine nu s@ va teame? Domnul Dumnezeu au gr@it, cine nu va proroci?
9. Auzit@ face]i în c@sile Azotului }i în c@sile p@mântului Eghiptului }i zice]i: «Aduna]i-v@
pre muntele Samariii }i vede]i multe nebunii în mijlocul ei }i pre cei ce rabd@ n@paste în
c@m@rile ei».
10. N-au }tiut lucra drept – zice Domnul – agonisind strâmb@t@]i }i r@piri în casele sale”.
11. Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: „N@c@ji-s@-va }i s@ va încungiura
p@mântul }i s@ va trage din tine t@riia ta }i s@ vor r@pi casele tale”. |
1.
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12. Aceastea zice Domnul: „Ca cum ar scoate p@storiul din gura leului doao fluiere de
picior au o parte de ureachie, a}ea s@ vor scoate fiii lui Israil, carii l@cuiesc în Samaria, în
rana p@ti}orului }i în patul Damascului.
13. Auzi]i }i m@rturisi]i în casa lui Iacov”, zice Domnul, Dumnezeul oastelor.
14. „C@ în zioa când voiu înceape a cerceta nelegiuirile lui Israil, preste dânsul voiu cerceta
}i preste hotarele lui Vethil; }i s@ vor t@ia cornurile oltariului }i vor c@dea pre p@mânt.
15. {i voiu lovi casa cea de iarn@ cu casa cea de var@ }i vor peri casele ceale de os de
elefant }i s@ vor r@sipi case multe”, zice Domnul.
Cap 4
Supt chip de vaci grase n@v@lea}te asupra mai-marilor Samariii cei nedrep]i, nebun@ a fi ar@tând
închinarea lor de idoli. {i pentru c@ fiii lui Israil cu multe rane de la p@catele sale nu s@ vor putea
chema, le amânân]@ Domnul, aseaminea celor ce mai nainte au p@timit, îndemnându-i s@ se
întoarc@ c@tr@ Dumnezeu Atotputearnicul.

1.

uzi]i cuvântul acesta, vaci grase, care sânte]i în mun]ii Samariii, ceale ce
n@p@stui]i pre cei lipsi]i }i frânge]i pre cei s@raci, care zice]i domnilor vo}tri:
„Aduce]i }i vom bea!” Juratu-S-au Domnul Dumnezeu în
2. Sfântul S@u c@: „Iat@, zile vor veni preste voi }i v@ vor r@dica cu cârlige }i r@m@}i]ele
voastre în oale fierbând. ||
119r
3. {i prin de}chideri ve]i ie}i una împrotiva al]iia }i v@ ve]i lep@da în Armon”, zice
Domnul.
4. Veni]i la Vethil, }i necredincios lucra]i la Galgala }i înmul]i]i nelegiuirea; }i aduce]i
diminea]a junghierile voastre, în trei zile zeciuirile voastre.
5. Jârthui]i din fr@mântat laud@. {i chema] aducerile ceale de voie }i vesti]i, c@ a}ea a]i
vrut, fiii lui Israil”, zice Domnul Dumnezeu.
6. „Pentru aceaea, }i Eu v-am dat strepezirea din]ilor în toate cet@]ile voastre }i lipsa
pânilor în toate locurile voastre. {i nu v-a]i întors c@tr@ Mine”, zice Domnul.
7. „{i Eu înc@ am oprit de c@tr@ voi ploaia, înc@ trei luni fiind pân@ la s@ceri}u; }i am
ploat preste o cetate, }i preste alt@ cetate n-am ploat. O parte ploat@ au fost, }i partea pre
carea n-am ploat s-au uscat.
8. {i au venit doao }i trei cet@]i la o cetate s@ bea ap@, }i nu s-au s@turat. {i nu v-a]i întors
c@tr@ Mine”, zice Domnul.
9. *„Lovitu-v-am cu vânt fierbinte }i cu gâlb@nare mul]imea gr@dinilor voastre }i a viilor *Aghei 2, 18.
voastre; maslinii vo}tri }i smochinii vo}tri i-au mâncat omida. {i nu v-a]i întors la Mine”,
zice Domnul.
10. „Trimis-am preste voi moarte în calea Eghiptului, lovit-am cu sabie pre tinerii vo}tri,
pân@ la prinsoarea cailor vo}tri }i am f@cut a s@ sui putr@giunea taberilor voastre în n@rile
voastre. {i nu v-a]i întors c@tr@ Mine”, zice Domnul. |
11. „R@sipitu-v- am *precum au r@sipit Domnul Sodomul }i Gomorul, }i v-a]i f@cut ca *Facer. 10, 24.
119v
un tare r@pit de ardere. {i nu v-a]i întors c@tr@ Mine”, zice Domnul.
12. „Pentru aceaea, aceastea voiu face ]ie, Israile, iar@ dup@ ce voiu face aceastea,
g@tea}te-te spre întimpinarea Dumnezeului t@u, Israile.
13. C@, iat@, Cel ce închipuia}te mun]ii }i zidea}te vântul }i vestea}te omului vorba sa, Cel
ce face negura diminea]a }i p@}ea}te pre ceale înalte ale p@mântului, Domnul, Dumnezeul
oastelor, numele Lui”.
Cap 5
Jelea}te c@dearea lui Israil prorocul, chemându-l a c@uta pre Domnul, ca a}ea s@ poat@ sc@pa
de n@cazurile ce i s@ cuvin pentru p@cat, pentru carele pretutindini plângere va fi. Urea}te
Domnul praznicele }i jârtvele lor, c@rora, pentru închinarea de idoli, le amânân]@ robiia.

1.

uzi]i cuvântul acesta, c@ eu r@dic preste voi plângere. Casa lui Israil au
c@zut }i nu va adaoge a s@ scula.
2.
Fecioara Israil aruncat@ e pre p@mântul s@u, nu e cine s@ o de}teapte.
3. C@ aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Cetatea din carea ie}iia o mie, s@ vor l@sa
într-însa o sut@, }i din carea ie}ea o sut@, s@ vor l@sa într-însa zeace în casa lui Israil”.
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*Jos 9, 6.

*Sof. 1, 13.

*Psalm 96, 10.
Râm. 12, 9.

*Ierem. 30, 7.
Ioil 2, 11.
Sof. 1, 15.

* Isaie 1, 11.
Ieremie 6, 20.
Malh. 1, 12.

*Fapt. 7, 42.

CAP 5 {I 6

4. C@ aceastea zice Domnul casii lui Israil: „C@uta]i-M@ }i ve]i fi vii!
5. {i s@ nu c@uta]i pre Vethil }i în Galgala s@ nu întra]i }i în Versaviia nu ve]i treace, c@
Galgala roab@ s@ va duce }i Vethil va fi netrebnic. ||
6. C@uta]i pre Domnul }i ve]i fi vii, ca nu cumva s@ se arz@ ca focul casa lui Iosiv }i va 120r
îmbuca, }i nu va fi cine s@ stâng@ pre Vethil.
7. Cei ce întoarce]i spre pelin judecata }i dreptatea pre p@mânt l@sa]i.
8. Cel ce face în ceriu Ursoia }i Pi}atul Coasei }i întoarce întunearecul spre zori }i zioa
spre noapte o schimb@, *Cel ce chiam@ apele m@rii }i le vars@ preste fa]a p@mântului,
Domnul e numele Lui.
9. Cel ce zimbrea}te b@taia preste cel vârtos }i jefuire preste cel putearnic aduce.
10. Urât-au pre cel ce dojenea în poart@, }i pre cel ce gr@ia des@vâr}it cu ur@ciune l-au urât.
11. Pentru aceea, c@ci c@ rumpe]i pre cel s@rac }i prad@ aleas@ lua]i de la el, *cas@ de piatr@
în patru dungi ve]i zidi }i nu ve]i l@cui într-însele, vii ve]i s@di iubite }i nu ve]i bea vinul lor.
12. C@ am cunoscut nelegiuirile voastre ceale multe }i p@catele voastre ceale tari, vr@jma}i
drep]i luând dar }i ap@sând pre cei s@raci în poart@.
13. Pentru aceaea, cel priceput în vreamea aceaea va t@cea, c@ vreame rea iaste.
14. C@uta]i binele, iar@ nu r@ul, ca s@ tr@i]i; }i va fi Domnul, Dumnezeul oastelor, cu voi,
precum a]i zis:
15. *«Urâ]i r@ul }i iubi]i binele». {i rândui]i în poart@ judecat@, ca doar@ s@ va milostivi
Domnul, Dumnezeul oastelor, spre r@m@}i]ele lui Iosiv”. |
16. Pentru aceea, aceastea zice Domnul, Dumnezeul oastelor, st@pânitoriul: „În toate uli]ele 120v
plângere }i întru toate ce sânt afar@ s@ va zice: «Vai! Vai!» {i vor chema pre lucr@toriul de
câmp la jale, }i la plâns pre cei ce }tiu plânge.
17. {i întru toate viile va fi plângere, c@ voi treace prin mijlocul t@u”, zice Domnul.
18. *„Amar celor ce doresc zioa Domnului. La ce aceaea voao? Zioa Domnului aceasta,
întunearec, iar@ nu lumin@.
19. Precum de ar fugi omul de c@tr@ fa]a leului }i s@-l întâmpine ursul }i s@ între în cas@
}i s@ se razime cu mâna sa pre p@reate }i s@-l mu}te }earpele.
20. Au doar@ nu e întunearec zioa Domnului, }i nu lumin@; }i cea]@, iar@ nu str@lucire
într-însa?
21. *Urât-am }i am lep@dat s@rb@torile voastre }i nu voiu prinde mirosul ceatelor voastre.
22. C@ de-M ve]i aduce arderi de tot, }i darurile voastre nu voiu priimi }i la f@g@duin]ele
celor grase a voastre nu M@ voiu uita.
23. Deperteaz@ de la Mine gâlceava viersurilor tale }i cântecele cobzei tale nu le voiu auzi.
24. {i s@ va deascoperi ca apa judecata }i dreptatea, ca o r@pejune tare.
25. *Au doar@ junghieri }i jârtv@ Mi-a]i adus în pustie patruzeaci de ani, casa lui Israil?
26. {i a]i purtat cortul Molohului vostru }i chipul idolilor vo}tri, steaoa dumnezeului
vostru, care v-a]i f@cut voao?
27. {i voiu face a v@ muta preste Damasc”, zice Domnul, Dumnezeul oastelor, numele
Lui. ||
Cap 6
Amân@n]@ Domnul celor trufa}i }i dezmierda]i perirea }i mutarea, împreun@ cu celaalalt
norodul lui Israil, a c@riia mândrie o urgisea}te.

Luca 6, 24.

1.

mar celor ce sânte]i boga]i în Sion }i n@d@jdui]i în muntele Samariii! Cei mari,
capetele norodului, cei ce întra]i cu pomp@ în casa lui Israil.
2.
Treace]i în Halane }i vede]i, }i de acolo v@ duce]i în Emathul cel mare }i v@
pogorâ]i în Ghethul palestinilor, }i la fie}tecare împ@r@]iile acestora ceale mai bune, de e
mai lat hotarul lor decât hotarul vostru.
3. Carii v-a]i despreunat spre zi rea }i v@ apropia]i de scaunul strâmb@t@]ii.
4. Cei ce dormi]i în paturi de os de elefant }i v@ bl@zni]i în a}ternuturile voastre, cei ce
mânca]i mielul din turm@ }i vi]ei din mijlocul ciurzii.
5. Cei ce cânta]i la glasul organului ca David s-au gândit a avea unealte de cântare.
6. Bând vinul cu p@h@reale }i cu scump@ ungere un}i }i nemic@ nu le era mil@ de
zdrobirea lui Iosiv.
7. Pentru aceaea, acum s@ vor muta în capul celor ce s@ mut@ }i s@ va lua socoteala celor
neînfrâna]i.
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8. *Juratu-S-au Domnul Dumnezeu întru sufletul S@u. Zice Domnul, Dumnezeul oastelor: *Ierem. 51, 14.
„Urgisesc Eu mândria lui Iacov }i casele lui le-am urât; }i voiu da cetatea cu l@cuitorii s@i.
9. {i, de vor fi ceiaalal]i zeace b@rba]i într-o cas@, }i aceia vor muri. |
10. {i-l va lua aproapele s@u }i -l va arde, ca s@ scoa]@ oasele din cas@. {i va zice celui
ce-i în c@m@rile casii: «Au doar@ înc@ e}ti lâng@ tine?»
11. {i va r@spunde: «Sfâr}it iaste». {i va zice lui: «Taci }i nu-]i aduce aminte de numele
Domnului!»”.
12. C@, iat@, Domnul va porunci }i va lovi casa cea mai mare cu c@deri }i casa cea mai
mic@ cu t@ieri.
13. Au doar@ pot alerga prin pietri cai? Au s@ poate ara cu bivoli? C@ a]i întors spre
am@r@ciune judecata }i rodul drept@]ii spre pelin.
14. Cei ce v@ veseli]i întru nimica, cei ce zice]i: „Au doar@ nu cu putearea noastr@ ne-am
luat coarne?”
15. „C@, iat@, voiu de}tepta preste voi casa lui Israil – zice Domnul, Dumnezeul oastelor
– cu un neam. {i v@ va zdrobi de la întrarea lui Emath pân@ la r@pejunea pustiii”.
Cap 7
S@ roag@ prorocul pentru dep@rtarea pedeapsii, ce veade apropiindu-s@ }i Domnul amân@n]@
robia, carea Amos, supt as@m@narea neteziturii zidariului, o prorocea}te. Împrotivindu-s@ macar
Amasie, preotului Vethil, carele pârea}te pre Amos înaintea împ@ratului Israil, îndemnând pre
Amos s@ mearg@ a proroci în p@mântul Iudei. Ci s@ arat@ a fi de la Domnul rânduit
s@ proroceasc@ preste Israil, carele }i lui Amasie }i lui Israil prorocea}te n@cazuri.

1.

ceastea mi-au ar@tat Domnul Dumnezeu: }i, iat@, închipuitoriul l@custii în
începutul odr@zlirilor a ploii ceii de sara, }i, iat@, târziu dup@ tunderea împ@ratului.
2.
{i au fost, deac@ au sfâr}it a mânca iarba p@mântului, au zis: „Doamne
Dumnezeule, milostiv fii! Rogu-m@! Cine va de}tepta pre Iacov , c@ e mititel!”
122r
3. Milostivitu-S-au Domnul preste aceasta. „Nu || va fi”, zis-au Domnul.
4. Aceastea mi-au ar@tat Domnul Dumnezeu }i, iat@, chema judecata la foc Domnul
Dumnezeu; }i au îmbucat adânc mult }i au mâncat împreun@ }i p@reatele.
5. {i au zis: „Doamne Dumnezeule, înceat@! rogu-m@. Cine va de}tepta pre Iacov, c@
e mititel!”
6. Milostivitu-S-au Domnul spre aceasta. „Ci }i aceasta nu va fi”, zis-au Domnul Dumnezeu.
7. Aceastea mi-au ar@tat Domnul: }i, iat@, Domnul stând preste zid spoit, }i în mâna Lui
netezitoarea zidariului.
8. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Ce vezi tu, Amos?” {i am zis: „Netezitoarea zidariului”.
{i au zis Domnul: „Iat@, Eu voiu pune netezitoarea în mijlocul norodului lui Israil. Nu voiu
mai adaoge a-l aduce.
9. {i s@ vor pr@p@di ceale înalte ale idolului, }i jârtvirile lui Israil s@ vor pustii }i M@ voiu
scula preste casa lui Ierovoam cu sabie”.
10. {i au trimis Amasie preotul, în Vethil, la Ierovoam, împ@ratul lui Israil, zicând:
„R@zboit-au împrotiva ta Amos în mijlocul casii lui Israil; nu va putea suferi p@mântul
toate cuvintele lui,
11. C@ aceastea zice Amos: «De sabie va muri Ierovoam, }i Israil rob se va muta din
p@mântul s@u»”.
12. {i au zis Amasie c@tr@ Amos: „Cel ce vezi, p@}ea}te, fugi în p@mântul Iudii }i mânc@
acolo pâine }i vei proroci acolo!
13. {i în Vethil nu vei mai adaoge a proroci, c@ sfin]irea împ@ratului iaste }i casa
împ@r@]iii”.
14. {i au r@spuns Amos }i au zis c@tr@ Amasie: „Nu sânt proroc, }i nu sânt fiiul prorocului,
ci ciurdariu sânt eu, scuturând duzii. |
122v
15. {i m-au luat Domnul când urmam turma. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Mergi,
prorocea}te c@tr@ norodul t@u, Israil!»
16. {i acum, auzi cuvântul Domnului! Tu zici: «Nu vei proroci preste Israil }i nu vei
pic@turi preste casa idolului!»
17. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul: «Muiarea ta în cetate va curvi }i fiii t@i }i featele
tale de sabie vor c@dea }i p@mântul t@u cu funea s@ va m@sura }i tu în p@mânt pâng@rit
vei muri, }i Israil rob s@ va muta din p@mântul s@u»”.

651

PROROCIIA LUI AMOS

CAP 8 {I 9

Cap 8
Amos, supt pilda cârligului de poame, prorocea}te a s@ apropia sfâr}itul împ@r@]iii lui Israil,
pentru asuprirea s@racilor. {i asprirea viitoarei sup@r@ri v@dea}te. {i s@rb@torile lor, zice c@
s@ vor întoarce spre jale }i viitoarea cuvântului lui Dumnezeu foamete vestea}te.

1.
2.

*Tovie 2, 6.
1 Maca. 1, 41.

ceastea me-au ar@tat Domnul Dumnezeu: }i iat@ un cârlig de poame.
{i au zis: „Ce tu vezi, Amos?” {i am zis: „Un cârlig de poame”. {i au zis
Domnul c@tr@ mine: „Venit-au sfâr}itul preste norodul Mieu, Israil. Nu voiu
mai adaoge a-l treace.
3. {i vor scâr}ni ]â]inile bisearicii în zioa aceaea – zice Domnul Dumnezeu – mul]i vor
muri; în tot locul s@ va lep@da t@cearea”.
4. Auzi]i aceasta cei ce zdrobi]i pre cel s@rac }i face]i a sc@dea pre lipsi]ii p@mântului,
5. Zicând: „Când va treace luna }i vom vinde nego]urile? {i sâmb@ta }i vom de}chide
grâul? Ca s@ mic}or@m m@sura }i s@ sporim siclul }i s@ punem cumpene vicleane? ||
6. Ca s@ st@pânim cu argint pre cei lipsi]i }i pre cei s@raci cu înc@l]@mintele }i coadele 123r
grâului s@ le vindem?”
7. Juratu-S-au Domnul preste mândria lui Iacov: „De voiu uita pân@ în sfâr}it toate
lucrurile lor!”
8. Au doar@ pentru aceasta nu s@ va cutremura p@mântul }i va plânge tot l@cuitoriul lui?
{i s@ va sui ca tot râul }i s@ va lep@da }i va curge ca râul Eghiptului.
9. „{i va fi în zioa aceaea – zice Domnul Dumnezeu – apune-va soarele la amiaz@zi }i
voiu face a s@ întuneca p@mântul în zi de lumin@.
10. *{i voiu întoarce s@rb@torile voastre spre jale }i toate cântecele voastre spre plângere;
}i voiu aduce preste tot dosul vostru sac }i preste tot capul ple}uire. {i o voiu pune ca jalea
celui întâiu n@scut }i ceale mai de pre urm@ a ei ca zioa cea amar@.
11. Iat@, zile vin – zice Domnul – }i voiu trimite foamete pre p@mânt, nu foame de pâine,
nici seate de ap@, ci de auzirea cuvântului Domnului.
12. {i s@ vor cl@ti de la mare pân@ la mare, }i de la crive]u pân@ la r@s@rit. Încungiura-vor
c@utând cuvântul Domnului }i nu-l vor afla.
13. În zioa aceaea vor sc@dea fecioare frumoase }i tineri de seate.
14. Cei ce s@ joar@ în gre}ala Samariii }i zic: «Viu e Dumnezeul t@u, Dan» }i «tr@ia}te
calea Versaviei», }i vor c@dea }i nu s@ vor mai scula”.
Cap 9 |
Zice Domnul c@ va bate pre cei necredincio}i, a}ea ca nime s@ nu scape, iar@, dup@ aceaea, va
de}tepta cortul lui David, }i robia fiilor lui Israil o va întoarce cu marea lor fericire.

1.

123v

@zut -am pre Domnul stând pre oltariu }i au zis: „Lovea}te ]i]ina }i s@ se
cl@teasc@ pragurile, c@ l@comie e în capul tuturor; }i pre cel mai de pre urm@
al lor cu sabie îl vor omorî, nu le va fi lor sc@pare. Fugi-vor, }i nu s@ va mântui
dintre ei cel ce va fugi.
2. *De s@ vor pogorî pân@ la iad, de acolo mâna Mea îi va scoate; }i de s@ vor sui pân@
*Psalm 138, 8.
în ceriu, de acolo îi voiu trage.
3. {i de s@ vor ascunde în vârful Carmilului, de acolo cercetând îi voiu duce; }i de s@
vor pitula de la ochii Miei în adâncul m@rii, acolo voiu porunci }arpelui }i-i va mu}ca.
4. {i de s@ vor duce spre robie înaintea nepriiatinilor s@i, }i acolo voiu porunci sabiei
* Ierem. 24, 11. }i-i va ucide; *}i voiu pune ochiul Mieu preste ei spre r@u, iar@ nu spre bine”.
5. {i Domnul, Dumnezeul oastelor, Cel ce atinge p@mântul }i s@ va ve}tezi. {i vor
plânge to]i cei ce l@cuiesc într-însul }i s@ va sui ca râul fie}tecarele }i va curge ca râul
Eghiptului.
6. Cel ce zidea}te în ceriuri suirea Sa }i soartea Sa pre p@mânt o au întemeiat, *Cel ce
*Sus 5, 8.
chiam@ apele m@rii }i le vars@ preste fa]a p@mântului, Domnul e numele Lui.
7. „Au doar@ nu ca fiii ethiopleanilor voi sânte]i Mie, fiii lui Israil? – zice Domnul – au doar@
nu pre Israil a s@ sui am f@cut din p@mântul Eghiptului }i pre palestini din Capadochia }i
pre siri din chireani? ||
8. Iat@, ochii Domnului Dumnezeu preste împ@r@]ia ce p@c@tuia}te }i voiu zdrobi aceasta 124r
de pre fa]a p@mântului, îns@ zdrobind, nu voiu zdrobi casa lui Iacov, zice Domnul.
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9. C@, iat@, voiu porunci Eu }i voiu bate în toate limbile casa lui Israil, precum s@ zbate
grâul în ciur }i nu va c@dea o pietricea pre p@mânt.
10. De sabie vor muri to]i p@c@to}ii norodului Mieu, cei ce zic: «Nu s@ va apropia }i nu
va veni preste noi r@ul!».
11. *În zioa aceaea, voiu de}tepta cortul lui David, care au c@zut, }i voiu zidi sp@rturile *Fapt. 15, 16.
zidurilor lui }i ceale c@zute le voiu întemeia }i le voiu zidi ca în zilele ceale de demult.
12. Precum st@pânea r@m@}i]ele Idumeei }i toate neamurile, pentru c@ s-au chemat
numele Mieu preste dân}ii, zice Domnul, f@când aceastea.
13. Iat@, zile vin – zice Domnul – }i va apuca plugariul pre s@cer@toriu }i c@lc@toriul
de struguri pre s@mân@toriu. *{i vor pic@turi m@gurile dulcea]@ }i toate dealurile lucrate *Ioil 3, 18.
vor fi.
14. {i voiu întoarce robia norodului Mieu, Israil, }i vor zidi cet@]ile ceale p@r@site }i
vor l@cui într-însele; }i vor s@di vii }i vor bea vinul lor }i vor face gr@dini }i vor mânca
rodurile lor.
15. {i-i voiu s@di pre p@mântul s@u }i nu-i voiu mai zmulge de pre p@mântul s@u, care
l-am dat lor”, zice Domnul Dumnezeul t@u.
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AMOREU: s.m. (cf. Indice Fc)
Amoreu: sg. ac. 2,9
Amoreului: sg. gen. 2,10

(a se) ABATE: v. III
(sã) abat: ind. prez. 3.pl. 2,7

AN: s.m.
ani: pl. ac. 1,1; 2,10; 5,25

ACOLO: adv.
acolo: 6,2; 7,12; 9,2, 3, 4

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 4,8; 8,11
apele: pl. ac. 5,8; 9,6
apa: sg. ac. 5,24

ACUM: adv.
acum: 6,7; 7,16
(a se) ADÃUG A: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a continua sã”
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 5,1
voiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 7,8; 8,2
vei adaoge: ind. viit.I. 2.sg. 7,13
ADÂNC: s.n.
adânc: sg. ac. 7,4
adâncul: sg. ac. 9,3

(a) APÃSA: v. I
apãsând: gerunziu 5,12
(a) APRINDE: v. III
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 1,14
au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
APROAPE: s.m.
aproapele: s.m. sg. nom. 6,10

(a-ºi) ADUCE: v. III
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. º-au adus aminte 1,9
aduceþi: imperativ 2.pl. 4,1, 4
aduce: ind. prez. 3.sg. 5,9
veþi aduce: ind. viit.I. 2.pl. 5,22
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 5,25
(nu-þi) aduce: imperativ prohib. 2.sg., în loc. v. nu-þi aduce aminte
6,11
a aduce: inf. prez. 7,8
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 8,10
ADUCERE: s.f.
aducerile: pl. ac., în sintagma aducerile ceale de voie 4,5

(a se) APR OPIA: v. I
(vã) apropiaþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,3
apropiindu(-sã): gerunziu rezum. cap.7
a (sã) apropia: inf. prez. rezum. cap.8
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 9,10
(a) APUCA: v. I
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 3,4; 9,13
(a) APUNE: v. III
apune-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,9
(a) ARA: v. I
ara: inf. prez. fãrã a 6,13

(a) ADUNA: v. I
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 3,9
AFARÃ: adv.
afarã: 5,16

(a SE) ARÃTA: v. I
arãtând: gerunziu rezum. cap.4
(sã) aratã: ind. prez. impers. rezum. cap.7
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 7,1, 4, 7; 8,1

(a) AFLA: v. I
vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 8,12

ARC: s.n.
arc: sg. ac. 2,15

(a) AGONISI: v. IV
agonisind: gerunziu 3,10

(a se) ARDE: v. III
sã (se) arzã: con j. prez. 3.sg. 5,6
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 6,10

(a) ALERGA: v. I
alerga: inf. prez. fãrã a 6,13

ARDERE: s.f.
ardere: sg. ac. 4,11
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 5,22

ALES, ALEASÃ: adj.
ales: n. sg. nom. rezum. cap.3
aleasã: f. sg. ac. 5,11

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,6; 8,6

AMAR, -Ã: adj./s.
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 5,18; 6,1
amarã: adj. f. sg. ac. 8,10

(a) AR UNCA: v. I
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 1,4, 7
aruncatã e: pasiv ind. prez. 3.sg. 5,2

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciune: sg. ac. 6,13

(a se) ASCUNDE: v. III
(sã) vor ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 9,3

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum.
cap.6; rezum. cap.7
amânânþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.5

ASEMÃNARE: s.f.; var. (În v.) ASÃMÃN ARE
asãmãnarea: sg. ac. rezum. cap.7

AMIAZÃ: adv.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazãzi: adv. în loc. adv. la amiazãzi 8,9

ASEMENEA: adv./prep.; var. (În v.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 3,3
aseaminea: prep. rezum. cap.4

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte ; vezi (a-ºi) ADUCE

ASPRIRE: s.f.
asprirea: sg. ac. rezum. cap.8
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ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. ac. rezum. cap.8

AªTERNUT: s.n.
aºternuturile: pl. ac. 6,4

CAL: s.m.
cailor: pl. gen., în sintagma prinsoarea cailor „cai dobândiþi ca
pradã de rãzboi sau obþinuþi pentru neplata unor datorii; ei
reprezentau un zãlog neînapoiat, aºadar, un pãcat” (cf. Anania
2001, p.1144) 4,10
cai: pl. nom. 6,13

(a) ATINGE: v. III
atinge: ind. prez. 3.sg. 9,5

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 2,7; 4,10; 8,14

ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
Atotputearnicul: m. sg. nom. rezum. cap.4

CAP: s.n.
capetele: pl. nom./ac. 2,7; 6,1
capul: sg. ac. 6,7; 8,10; 9,1

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 2,11
aºea: 3,12; 4,5; rezum. cap.5; rezum. cap.9

(a) AUZI: v. IV
auziþi: imperativ 2.pl. 3,1, 13; 4,1; 5,1; 8,4
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 5,23
auzi: imperativ 2.sg. 7,16
AUZIRE: s.f.
auzirea: sg. ac. 8,11
AUZIT, -Ã: adj.
auzitã: f. sg. ac. 3,9
(a) AVEA: v. II
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 3,4
a avea: inf. prez. 6,5
B
(a) BATE: v. III „a pedepsi”
va bate: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9
voiu bate: ind. viit.I. 1.sg. 9,9
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom. 6,9
BÃTAIE: s.f. „devastare”, „ruinare”
bãtaia: sg. ac. 5,9
(a) BEA: v. II
bea: ind. imp. 3.pl. 2,8
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 4,1
sã bea: conj. prez. 3.pl. 4,8
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 5,11
bând: gerunziu 6,6
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 9,14
BINE: s.n.
bine: s.n. sg. ac., în sintagma faceri de bine rezum. cap.2
binele: s.n. sg. ac. 5,14, 15
bine: s.n. sg. ac. 9,4
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearicii: sg. gen. 8,3
BIVOL: s.m.
bivoli: pl. ac. 6,13
(a se) BLÃZNI: v. IV (aici) „a se dezmierda”, „a se lãfãi”
(vã) blãzniþi: ind. prez. 2.pl. 6,4

CAR: s.n.
care: pl. ac. 1,3
carul: sg. nom. 2,13
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,4, 5; rezum. cap.3; 3,13, 15; 5,1, 3, 6; 6,1,
12, 15; 7,9, 13, 16; 9,8, 9
casele: pl. nom./ac. 1,4, 7, 10, 12, 14; 2,2, 5; 3,10, 11, 15; 6,8
casa: sg. ac., în sintagma casa desfãtãrii (nume propriu în alte
versiuni ale Bibliei) 1,5
casa: sg. ac., în sintagma casa Dumnezeului 2,8
cãsile: pl. ac. 3,9
case: pl. nom. 3,15
casii: sg. gen./dat. 5,4; 6,10; 7,10
casã: sg. ac. 5,11, 19; 6,9, 10
casa: sg. voc., în sintagma casa lui Israil 5,25
(a) CÃDEA: v. II
cãdea-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 3,14; 7,17; 8,14
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 5,1; 9,11
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 9,9
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. ac. rezum. cap.5
cãderi: pl. ac. 6,12
CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºul: sg. nom. 2,15
CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlcãtoriul: s.m. sg. nom., în sintagma cãlcãtoriul de struguri 9,13
CÃMARÃ: s.f.
cãmãrile: pl. ac. 3,9; 6,10
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,15; 2,3
(a) CÃUTA: v. I
a cãuta: inf. prez. rezum. cap.5
sã cãutaþi: conj. prez. 2.pl. 5,5
cãutaþi: imperativ 2.pl. 5,4, 6, 14
cãutând: gerunziu 8,12
CÃZUT, -Ã: s.
(ceale) cãzute: s.n. pl. ac. 9,11

BOGAT, -Ã: adj.
bogaþi: m. pl. nom. 6,1

CÂMP: s.n.
câmpul: sg. ac., în sintagma câmpul idolului (nume propriu în
alte versiuni ale Bibliei) 1,5
câmp: sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de câmp (cf. lat. agricola, -ae) 5,16

BUN, -Ã: adj.
(ceale mai) bune: f. pl. ac. 6,2

(a) CÂNTA: v. I
cânt aþi: ind. prez. 2.pl. 6,5
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CÂNTARE: s.f.
cântare: sg. ac., în sintagma unelte de cântare „instrumente
muzicale” 6,5

COADÃ: s.f. (aici) „pleavã”
coadele: pl. ac. 8,6
COASÃ: s.f.
Coasei: sg. gen., în sintagma Piºatul Coasei (este ceea ce corespunde
numelui constelaþiei Öri¹n, -¹nis din textul latinesc) 5,8

CÂNTEC: s.n.
cântecele: pl. ac. 5,23; 8,10
CÂRLIG: s.n.
cârlige: pl. ac. 4,2
cârligului: sg. gen., în sintagma cârligului de poame rezum. cap.8
cârlig: sg. ac., în sintagma cârlig de poame 8,1, 2

(a se) COBORÎ: v.IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(vã) pogorâþi: ind. prez. 2.pl. 6,2
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 9,2
COBZÃ: s.f.
cobzei: sg. gen. 5,23

CEATÃ: s.f. „adunare”
ceatelor: pl. gen. 5,21

CODRU: s.m.
codru: sg. ac. 3,4

CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. nom. 5,20
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 2,1

CORN: s.n.
cornurile: pl. nom. 3,14
coarne: pl. ac. 6,14

CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 5,8; 9,2
ceriuri: pl. ac. 9,6

CORT: s.n.
cortul: sg. ac. 5,26; rezum. cap.9; 9,11
CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ (aici) „miazãnoapte”
criveþu: sg. ac. 8,12

(a) CERCETA: v. I (Înv.) „a pedepsi”; „a cãuta”
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 3,2, 14
a cerceta: inf. prez. 3,14
cercetând: gerunziu 9,3

(a se) CULCA: v. I
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.pl. 2,8

CETATE: s.f.
cetate: sg. ac. 3,6; 4,7, 8; 7,17
cetãþile: pl. ac. 4,6; 9,14
cetãþi: pl. nom. 4,8
cetatea: sg. nom./ac. 5,3; 6,8

CULCUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 3,4
CUMPÃNÃ: s.f.
cumpene: pl. ac. 8,5

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru” (cf. Indice Iov)
chedrilor: pl. gen. 2,9

(a) CUNOAªTE: v. III
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 3,2; 5,12

(a se) CHEMA: v. I
(sã) chema: inf. prez. fãrã a rezum. cap.4
chemaþ: imperativ 2.pl. 4,5
chemându-: gerunziu rezum. cap.5
chiamã: ind. prez. 3.sg. 5,8; 9,6
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 5,16
chema: ind. imp. 3.sg. 7,4
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 9,12

(a) CURGE: v. III
va curge: ind. viit.I. 3.sg. 8,8; 9,5
CURSÃ: s.f.
cursa: sg. nom. 3,5
(a) CURVI: v. IV
va curvi: ind. viit.I. 3.sg. 7,17

CHIP: s.n.
chip: sg. ac. rezum. cap.4
chipul: sg. ac. 5,26

CUTREMUR: s.n.
cutremurul: sg. ac. 1,1
cutremurului: sg. gen. 1,14

CHIREAN: s.m. „locuitor al Chirului; în textul ebraic este
numele locului unde au fost exilaþi sirienii. Nu este cunoscut nici
un loc antic cu acest nume; întrucât înseamnã «cetate», nu este
nevoie sã fie un nume specific. Septuaginta nu foloseºte un nume
propriu pentru a desemna acest loc, ci traduce «dintr-o groapã».”
(cf. DB, p.227).
chireani: pl. ac. 9,7

(a se) CUTREMURA: v. I
(sã) va cutremura: ind. viit.I. 3.sg. 8,8

CIUR: s.n.
ciur: sg. ac. 9,9

CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. nom./ac. 1,1; 7,10
cuvântul: sg. ac. 3,1, 7; 4,1; 5,1
cuvântul: sg. ac., în sint agma cuvântul Domnului 7,16; 8,12
cuvântului: sg. gen., în sintagmele cuvântului lui Dumnezeu/
cuvântului Domnului rezum. cap.8; 8,11

CIURDAR: s.m.
ciurdariu: sg. nom. 7,14

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5

CIURDÃ: s.f.
ciurzii: sg. gen. 6,4
(a se) CLÃTI: v. IV
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
sã (se) clãteascã: conj. prez. 3.pl. 9,1

D
(a) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. 1,2; 3,4
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3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13; rezum. cap.5; 5,3, 4, 6, 8, 14, 15, 16,
17, 27; rezum. cap.6; 6,8, 12, 15; rezum. cap.7; 7,1, 3, 4, 6,
7, 8, 15, 17; 8,1, 2, 3, 7, 9, 11; rezum. cap.9; 9,1, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 15
Domnului: sg. gen., în sintagmele leagea Domnului/zioa
Domnului/cuvântul Domnului/cuvântului Domnului rezum.
cap.2; 2,4; 5,18, 20; 7,16; 8,11, 12
Doamne: sg. voc. 7,2, 5

am dat : ind. pf.c. 1.sg. 4,6; 9,15
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 6,8
DAR: s.n.
dar: sg. ac. 5,12
darurile: pl. ac. 5,22
DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom. 9,13
DEASUPRA: adv.
deasupra: 2,9

DOMN: (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„stãpân”
domnilor: pl. dat. 4,1

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: 2,9

(a) DORI: v. IV
doresc: ind. prez. 3.pl. 5,18

DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult 9,11

(a) DORMI: v. IV
dormiþi: ind. prez. 2.pl. 6,4

(a) DEPÃRTA: v. I
deperteazã: imperativ 2.sg. 5,23

DOS: s.n. „spate”
dosul: sg. ac. 8,10

DEPÃRTARE: s.f.
depãrtarea: sg. ac. rezum. cap.7

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.
(cel) drept: s.m. sg. ac. 2,6
drept: adv. 3,10
drepþi: adj. m. pl. nom. 5,12

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./adv.
desãvârºitã: adj. f. sg. ac., în sintagma robiia cea desãvârºitã (sic!)
1,6, 9
desãvârºit: adv. 5,10
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
vom deºchide: ind. viit.I. 1.pl. 8,5

DREPTATE: s.f.
dreptatea: sg. nom./ac. 5,7, 24
dreptãþii: sg. gen. 6,13
(a se) DUCE: v. III
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 5,5
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,4
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.pl. 2,7
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 6,2
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 9,3
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 9,4

DESCHIDERE: s.f.; var. (Înv. ºi rar) DEªCHIDERE
deºchideri: pl. ac. 4,3
(a se) DESCOPERI: v. IV
va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
(sã) va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 5,24

DUD: s.m.
duzii: pl. ac. 7,14

DESFÃTARE: s.f.
desfãtãrii: sg. gen., în sintagma casa desfãtãrii 1,5

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþã: sg. ac. 9,13

(a se) DESPREUNA: v. I
(v-)aþi despreunat: ind. pf.c. 2.pl. 6,3

DEZMIERDAT, -Ã: s.m./f.
[celor] dezmierdaþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.6

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. 1,8; 3,7, 8, 11; rezum. cap.4; 4,1,
5; 5,3; 6,8; 7,1, 4, 6; rezum. cap.8; 8,1, 3, 9; 9,8
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma casa Dumnezeului 2,8
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul oastelor 3,13;
4,13; 5,14, 15, 16, 27; 6,8, 15; 9,5
Dumnezeului: sg. gen. 4,12
Dumnezeule: sg. voc. 7,2, 5
Dumnezeul: sg. nom. 8,14; 9,15

DIMINEAÞA: adv.
dimineaþa: 4,4, 13

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeului: sg. gen. 5,26

DINTE: s.m.
dinþilor: pl. gen. 4,6

DUNGÃ: s.f.
dungi: pl. ac. 5,11

(a) DEªTEPTA: v. I
am deºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 2,11
sã deºteapte: conj. prez. 3.sg. 5,2
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 6,15; 9,11
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 7,2, 5; rezum. cap.9

(a) DOBÂNDI: v. IV
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 2,14

E

(a) DOJENI: v. IV
dojenea: ind. imp. 3.sg. 5,10
DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen. rezum. cap.1; rezum. cap.2; 6,11; 9,8
Domnul: sg. nom./ac. 1,2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15; 2,1, 3, 4,
6; 2,11, 16; 3,1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15; rezum. cap.4; 4,1,

ELEFANT: s.m.
elefant: sg. ac., în sintagma os de elefant „fildeº” (cf. lat. eburneus
„de fildeº”; „de elefant”) 3,15; 6,4
ETIOPLEAN: s.m.; var. ETHIOPLEAN (Înv. ºi rar) „etiopian”
ethiopleanilor: pl. gen. 9,7
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fiiului: sg. gen. 1,13
fiii: pl. voc., în sintagma fiii lui Israil 2,11; 3,1; 4,5; 9,7
fiilor: pl. gen. rezum. cap.9

F
(a se) FACE: v. III
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 2,10; 4,10; 9,7
sã fie fãcut: conj. pf. 3.sg. 3,6
face: ind. prez. 3.sg. 3,7; 4,13; 5,8
faceþi: imperativ 2.pl. 3,9; 8,4
(v-)aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 4,11
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 4,12; 5,27; 8,9
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 5,26
fãcând: gerunziu 9,12
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 9,14

FLUIER: s.n. (Pop.) „tibia”
fluiere: pl. ac., în sintagma fluiere de picior 3,12
FOAME: s.f.
foame: sg. nom. 8,11
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. ac. rezum. cap.8; 8,11

FACERE: s.f.
faceri: pl. ac., în sintagma faceri de bine rezum. cap.2

FOC: s.n.
foc: sg. ac. 1,4, 7, 10, 12, 14; 2,2, 5; 7,4
focul: sg. ac. 5,6

FATÃ: s.f.
fatã: sg. ac. 2,7
featele: pl. nom. 7,17

FRATE: s.m.
fraþilor: pl. gen. 1,9
fratele: sg. ac. 1,11

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa „(de) dinaintea” 2,9; 5,19
faþa: sg. ac. „suprafþã” 5,8; 9,6
faþa: sg. ac., în loc. s. de pre faþa pãmântului „din lume” 9,8

FRÃMÂNTAT: s.n. „aluat”
frãmântat: sg. ac. 4,5

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 5,22

(a) FRÂNGE: v. III
frângeþi: ind. prez. 2.pl. 4,1
FRUMOS, -OASÃ: adj./s.
(ceale) frumoase: s.f. pl. nom. 1,2
frumoase: adj. f. pl. nom. 8,13

FÂN: s.n.
fân: sg. ac. 2,13

FUGÃ: s.f.
fuga: sg. nom. 2,14

FECIOARÃ: s.f.
fecioara: sg. nom. 5,2
fecioare: pl. nom. 8,13
FERECAT, -Ã: adj.
ferecate: n. pl. ac. 1,3

(a) FUGI: v. IV
va fugi: ind. viit.I. 3.sg. 2,16; 9,1
ar fugi: cond. prez. 3.sg. 5,19
fugi: imperativ 2.sg. 7,12
fugi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 9,1

FERICIRE: s.f.
fericire: sg. ac. rezum. cap.9

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. ac. 7,17

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 5,2, 8, 20; 6,2; 7,2, 5; 8,14; 9,1, 6
era: ind. imp. impers. 6,6
eºti: ind. prez. 2.sg. 6,10
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg. 1,1; rezum. cap.2; 4,7; 7,2
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,6; rezum. cap.5; 5,5, 6, 14, 17; 7,3, 6; 8,9; 9,1
a fi: inf. prez. rezum. cap.4
fiind: gerunziu 4,7
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 5,4, 6
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 6,9
fii: imperativ 2.sg. 7,2
iaste: ind. prez. 3.sg. 5,13; 6,11; 7,13
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,10; 7,14
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 4,1; 6,1; 9,7
sânt: ind. prez. 3.pl. 5,16

G
GÃLBINARE: s.f.
gâlbãnare: sg. ac. 4,9
(a se) GÃTI: v. IV
gãteaºte(-te): imperativ 2.sg. 4,12
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceava: sg. ac. 5,23
(a se) GÂNDI: v. IV
(s-)au gândit: ind. pf.c. 3.pl. 6,5
GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 1,2; 6,5
glas: sg. ac. 3,4

(a) FIERBE: v. III
fierbând: gerunziu 4,2
FIERBINTE: adj.
fierbinte: n. sg. ac. 4,9

GOL, GOALÃ: adj.
gol: m. sg. nom. 2,16

FILISTEU: s.m. „filistean”
filistei: pl. ac. rezum. cap.1
filisteilor: pl. gen. 1,8

(a) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. 1,11

FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 2,11; 3,12; rezum. cap.4; 7,17; 9,7
fiiul: sg. nom. 1,1; 2,7; 7,14

GRAS, -Ã: adj./s.
grase: adj. f. pl. ac./voc. rezum. cap.4; 4,1
(celor) grase: s.f. pl. gen. 5,22
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IUTE: s.m./f.
(cel) iut e: s.m. sg. ac. 2, 14

GRÃDINÃ: s.f.
grãdinilor: pl. gen. 4,9
grãdini: pl. ac. 9,14

IUTIU, -IE: s.m./f. „iute”
(cel) iutiu: s.m. sg. nom., în sint agma cel iutiu cu picioarele „cel
s printen 2,15

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 3,1, 8
grãia: ind. imp. 3.sg. 5,10

IUÞIME: s.f. „mânie”
iuþimea: sg. nom. 1,11

GRÂU: s.m.
grâul: sg. nom./ac. 8,5; 9,9
grâului: sg. gen. 8,6

IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândirea: sg. nom. rezum. cap.1

GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 8,14

Î

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 3,12

(a) ÎMBUCA: v. I
va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 1,4; 2,2, 5; 5,6
au îmbucat : ind. pf.c. 3.sg. 7,4

H

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen. 1,1; 2,1; rezum. cap.7; 7,1, 13
împãratul: sg. nom. 7,10

HOTAR: s.n.
hotarul: sg. nom./ac. 1,13; 6,2
hotarele: pl. ac. 3,14

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. ac. 6,2
împãrãþiii: sg. gen. 7,13; rezum. cap.8
împãrãþia: sg. ac. 9,8

I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 9,2

ÎMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: prep. 4,3; 7,10

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 7,2

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
împrotivindu(-sã): gerunziu rezum. cap.7

IARNÃ: s.f.
iarnã: sg. ac. 3,15

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 1,15; rezum. cap.6; 7,4

IATÃ: interj.
iatã: 2,13; 4,2, 13; 6,12, 15; 7,1, 4, 7, 8; 8,1, 11; 9,8, 9, 13

ÎNAINTE: adv./pr ep.
înaintea: prep. rezum. cap.7; 9,4
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 1,1
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 3,5; rezum. cap.4

IDOL: s.m.
idolului: sg. gen., în sintagma câmpul idolului (nume propriu în
alte versiuni ale Bibliei) 1,5
idolii: pl. nom. 2,4
idoli: pl. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.4; rezum.
cap.5
idolilor : pl. gen. 5,26
idolului: sg. gen. 7,9, 16
(a) IEªI: v. IV
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 4,3
ieºiia: ind. imp. 3.pl. 5,3
ieºea: ind. imp. 3.pl. 5,3
INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac. 2,16
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
sã într aþi: con j. prez. 2.pl. 5,5
sã între: con j. prez. 3.sg. 5,19
întraþi: ind. prez. 2.pl. 6,1
INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 6,15

ÎNALT, -Ã: s.m./f.
(ceale) înalt e: s.n. pl. ac. „înãlþimile” 4,13; 7,9
ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. nom. 2,9
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint e: sg. ac. 2,6
încãlþãmint ele: pl. ac. 8,6
ÎNCÃRCAT, -Ã: adj.
încãrcat: n. sg. nom. 2,13
(a) ÎNCEPE: v. III
voiu înceape: ind. viit.I. 1.sg. 3,14
ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 7,1
(a) ÎNCETA: v. I
înceatã: imper ativ 2.sg. 7,5

(a) IUBI: v. IV
iubiþi: imperativ 2.pl. 5,15

(a) ÎNCHIDE: v. III
sã închizã: conj. prez. 3.sg. 1,6
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 1,9

IUBIT, -Ã: adj.
iubite: f. pl. ac. 5, 11

(a) ÎNCHINA: v. I
veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 2,12
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ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum. cap.4;
rezum. cap.5
(a) ÎNCHIPUI: v. IV
închipuiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,13

JEFU IRE: s.f.
jefuire: sg. ac. 5,9
(a) JELI: v. IV
au jelit: ind. pf.c. 3.pl. 1,2
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvele: pl. ac. rezum. cap.5
jârtvã: sg. ac. 5,25

ÎNCHIPUITOR, -TOARE: s.m./f.
închipuitoriul: s.m. sg. nom. 7,1

JERTFIRE: s.f.; var. JÂRT VIRE
jârtvirile: pl. nom. 7,9

(a se) ÎNCONJRA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
(sã) va încungiura: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
încungiura-vor : ind. viit.I. 3.pl. 8,12

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTHUI
jârthuiþi: imperativ 2.pl. 4,5

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuietoarea: sg. ac. 1,5

JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. nom./ac. 5,7, 24; 6,13; 7,4
judecatã: sg. ac. 5,15

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându-: gerunziu rezum. cap.4
îndemnând: gerunziu rezum. cap.7
(a) ÎNGRECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a lãsa o femeie însãrcinatã”; verbul
este în mod inexplicabil folosit în acest context, unde în lat este:
dissecuerint praegnantes Galaad„au spintecat femeile gravide din Galaad”).
au îngrecat: ind. pf.c. 3.pl. 1,13
(a) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþiþi: imperativ 2.pl. 4,4

JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. ac. 2,3
JUNGHIERE: s.f. „înjunghiere”; „jertfã”
junghierile: pl. ac. 4,4
junghieri: pl. ac. 5,25
(a se) JURA: v. I
juratu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,1; 6,8; 8,7
(sã) joarã: ind. prez. 3.pl. 8,14

(a) ÎNªELA: v. I
au înºelat: ind. pf.c. 3.pl. 2,4

L

ÎNTÂI, - A: ad j.
întâiu: adj. in v. în sintagma celui întâiu nãscut 8,10
(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
sã întâmpine: con j. prez. 3.sg. 5,19

LAT, -Ã: adj.
(mai) lat: n. sg. nom. 6,2

ÎNTÂMPINARE: s.f.; var. ÎNTIMPINARE
întimpinarea: sg. ac. 4,12

LAÞ: s.n. „cur sã”
laþul: sg. ac. 3,5

(a) ÎNTEMEIA: v. I
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 9,6
voiu înt emeia: ind. viit.I. 1.sg. 9,11

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac. 4,5

(a se) ÎNTOARCE: v. III
va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.9
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 1,3, 6, 8, 9, 11, 13; 2,1, 4, 6; 8,10; 9,14
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.4
(v-)aþi întor s: ind. pf.c. 2.pl. 4,6, 8, 9, 10, 11
întoarceþi: ind. prez. 2.pl. 5,7
întoarce: ind. prez. 3.sg. 5,8
aþi întors: ind. pf.c. 2.pl. 6,13
(sã) vor întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8
(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a se) ÎNTUNECA: v. I
a (sã) întuneca: inf. prez. 8,9
ÎNTUNERIC : s.n.; var. (În v.) ÎNTUNEARE C
întunearecul: sg. ac. 5,8
întunearec: sg. nom. 5,18, 20
J
JALE: s.f.
jale: sg. ac. 5,16; rezum. cap.8; 8,10
jalea: sg. ac. 8,10

LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. nom. 9,1
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustii: sg. gen. 7,1
(a) LÃRGI: v. IV
a lãrgi: inf. prez. 1,13
(a se) LÃSA: v. I
(sã) vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 5,3
lãsaþi: ind. prez. 2.pl. 5,7
LEGÃTURÃ: s.f. (Înv.) „legãmânt”
legãtura: sg. ac., în sint agma legãtura de pace 1,9
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Domnului rezum. cap.2;
2,4
(a se) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2; 2,4
(vã) veþi lepãda: ind. viit.I. 2.pl. 4,3
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 5,21
(sã) va lepãda: ind. viit.I. 3.sg. 8,3, 8
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MARE: adj./s.
(cei) mari: s.m. pl. nom. 6,1
mar e: adj. m. sg. ac. 6,2
(cea mai) mar e: adj. f. sg, ac. 6,12
mar ea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.9

LEU: s.m.
leul: sg. nom./ac. 3,4, 8
leului: sg. gen. 3,4, 12; 5,19
LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. ac. 8,9
LIPSÃ: s.f.
lipsa: sg. ac. 4,6

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 5,8; 9,3, 6
mar e: sg. ac. 8,12

LIPSIT, -Ã: s.m./f.
(cei) lipsiþi: s.m. pl. ac. 4,1; 8,6
lipsiþii: s.m. pl. ac. 8,4

MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MACAR
macar : rezum. cap.7
MÃGURÃ: s.f.
mãgurile: pl. nom. 9,13

LOC: s.n.
locurile: pl. ac. 4,6
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul 8,3

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisiþi: imperativ 2.pl. 3,13

(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 3,12; 8,5
veþi lãcui: ind. viit.I. 2.pl. 5,11
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 8,14

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) MASLIN
maslinii: pl. ac. 4,9
(a se) MÃSURA: v. I
(sã) va mãsur a: ind. viit.I. 3.sg. 7,17

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITORIU
lãcuitoriul: sg. nom./ac. 1,5, 8; 8,8
lãcuitorii: pl. ac. 6,8

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 8,5

(a) LOVI: v. IV
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 3,15
lo vit-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,10
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 6,12
lo vitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,9
lo veaºte: imperativ 2.sg. 9,1

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,8; 5,19; 7,7; 9,2
(a) MÂNCA: v. I
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg. 4,9; 7,4
mâncaþi: ind. prez. 2.pl. 6,4
a mânca: inf. prez. 7,2
mâncã: imperativ 2.sg. 7,12
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 9,14

(a se) LUA: v. I
lua(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
luaþi: ind. prez. 2.pl. 5,11
luând: gerunziu 5,12
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 6,7
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 6,10
am luat : ind. pf.c. 1.pl. 6, 14
au luat: ind. pf.c. 3.sg. 7,15

MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. rezum. cap.6
mândria: sg. ac. 6,8; 8,7

LUAT, -Ã: adj.
luat ele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.2

(a se) MÂNTUI: v. IV
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 2,14, 15
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 2, 15; 9,1

(a) LUCRA: v. I
lucr a: inf. prez. fãrã a 3,10
lucr aþi: imper ativ 2.pl. 4,4
lucr ate vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 8,13

(a) MERGE: v. III
sã meargã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.7
mer gi: imperativ 2.sg. 7,15

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtoriul: sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de câmp (cf. lat. agricola,
-ae) 5,16

MIC, -Ã: adj.
(cea mai) micã: f. sg. ac. 6,12

LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 8,7

(a) MICªORA: v. I
sã micºorãm: conj. pr ez. 1.pl. 8,5

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom. 5,18, 20; 8,9

MIEL: s.m.
mielul: sg. ac. 6,4

LUNÃ: s.f.
luni: pl. nom. 4,7
luna: sg. nom. 8,5

MIJLOC: s.n.
mi jlocul: sg. ac., în loc. prep. din mi jlocul/în mijlocul/prin mijlocul
2,3; 3,9; 5,17; 6,4; 7,8, 10

M
MAI-MARE: s.m.
mai-marilor: pl. gen. rezum. cap.4

MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. 1,11
milã: sg. nom. 6,6
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 7,2
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(a se) NÃRÃVI: v. IV
(sã) vor nãrãvi: ind. viit.I. 3.pl. 3,3

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 5,15
milostivitu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,3, 6

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. gen., în sintagma celui întâiu nãscut 8,10

MIROS: s.n.
mirosul: sg. ac. 5,21

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. nom. 7,2, 5
MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 4,10

NEAM: s.n.
neam: sg. ac. 6,15
neamurile: pl. ac. 9,12

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom. 9,17

NEBUN, -Ã: adj. „rãu”
nebunã: f. sg. nom. rezum. cap.4

MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
(mai) mult: adv. 1,11
multe: adj. f. pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,9, 15; rezum. cap.4; 5,12
mult: adj. n . sg. ac. 7,4
mulþi: pr on. neho t. m. pl. nom. 8,3

NEBUNIE: s.f.
nebunii: pl. ac. 3,9

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 4,9
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 3,9; 6,1
munþii: pl. ac. 4,1, 13
(a) MURI: v. IV
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 2,2; 7,11
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. 6,9; 8,3; 9,10
vei muri: ind. viit.I. 2.sg. 7,17
(a) MUªCA: v. I
sã muºte: con j. prez. 3.sg. 5,19
va muºca: ind. viit.I. 3.sg. 9,3
(a se) MUTA: v. I
(sã) va muta: ind. viit.I. 3.sg. 1,5; 7,17
au mutat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
a muta: inf. prez. 5,27
(sã) vor muta: ind. viit.I. 3.pl. 6,7
(sã) mutã: ind. prez. 3.pl. 6,7
(se) va muta: ind. viit.I. 3.sg. 7,11
MUTARE: s.f.
mutarea: sg. ac. rezum. cap.6
N
NARÃ: s.f.
nãrile: pl. ac. 4,10
NAZAREAN: s.m. „închinat lui Dumnezeu”
nazareani: pl. ac. 2,11
NAZAREU: s.m. „închinat lui Dumnezeu” (cf Indice 1Mac)
nazareailor: pl. dat. 2,12
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 6,1
NÃPASTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) NÃPASTE
nãpaste: sg. ac. 3,9
(a) NÃPÃSTUI: v. IV
nãpãstuiþi: ind. pr ez. 2.pl. 4,1

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. rezum. cap.3
nãcazurile: pl. ac. rezum. cap.5
nãcazuri: pl. ac. rezum. cap.7
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãji(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
NECREDINCIOS, -OASÃ: adv./s.
necredincios: adv. 4,4
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.9
NEDREPT, -EAPTÃ: adj.
nedrepþi: m. pl. gen. rezum. cap.4
NEGOÞ: s.n.
negoþurile: pl. ac. 8,5
NEGURÃ: s.f.
negura: sg. ac. 4,13
NEÎNFRÂNAT, -Ã: s.m./f.
(celor) neînfrânaþi: s.m. pl. gen. 6,7
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.1; 1,3, 6, 9, 11, 13; 2,1, 4, 6; rezum. cap.3
nelegiuirile: pl. ac. 3,14; 5,12
nelegiuirea: sg. ac. 4,4
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor: pl. gen. 9,4
NEMULÞUMITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv. ºi pop.)
NEMULÞÃMITORIU
nemulþãmitoriu: m. sg. nom. 1,2
NETEZITOARE: s.f. „mistrie specialã care serveºte la netezirea
muchiilor sau a unghiurilor la o construcþie”
netezit oarea: sg. nom./ac. 7,7, 8
NETEZITURÃ: s.f.
neteziturii: sg. gen. rezum. cap.7
NETREBNIC , -Ã: adj.
netrebnic: m. sg. nom. 5,5
NOAPTE: s.f.
noapte: sg. ac. 5,8
NOR OD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,5; rezum. cap.3; 3,6; rezum. cap.6; 7,15; 8,2
norodului: sg. gen. 6,1; 7,8; 9,10, 14
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PAT: s.n.
patul: sg. ac. 3,12
paturi: pl. ac. 6,4

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 2,7; 4,13; 5,8, 27; 6,11; 9,6, 12

PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. ac. rezum. cap.4; 5,12
pãcat : sg. ac. rezum. cap.5

O
OALÃ: s.f.
oale: pl. ac. 4,2
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagma Dumnezeul oas telor 3,13; 4,13;
5, 14, 15, 16, 27; 6,8, 15; 9,5

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºii: s.m. pl. nom. 9,10
(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. 9,8
PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. ac. 6,6

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 9,3, 8
ochiul: sg. ac. 9,4
ODRÃSLIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului, Mineiul,
luna lui octombrie, care s-au tipãrit acum întîiu rumâneste…, 1776.
odrãzlirilor : pl. gen. 7,1

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 1,1; 2,7; 3,2, 5, 9; 4,13; 5,8; 7,2; 8,4; 9,6, 8
pãmântul: sg. nom./ac. 2,10; 3,1, 11; 5,2; rezum. cap.7; 7,10,
11, 12, 17; 8,8, 9; 9,5, 7, 15
pãmânt: sg. ac. 3,5, 14; 5,7; 7,17; 8,11; 9,6, 9
PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsite: f. pl. ac. 9,14

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac. 2,8
olt ariului: sg. gen. 3,14
olt ariu: sg. ac. 9,1

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom. 2,4

OM: s.m.
omului: sg. dat. 4,13
omul: sg. nom. 5,19

PÃSTOR: s.m.; (Înv.) PÃSTORIU
pãstorii: pl. ac. 1,1
pãstorilor: pl. gen. 1,2
pãstoriul: sg. nom. 3,12

OMIDÃ: s.f.
omida: sg. nom. 4,9

(a) PÃªI: v. IV
pãºeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,13
pãºeaºte: imperativ 2.sg. 7,12

(a) OMORÎ: v. IV
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 2,3
vor omorî: ind. viit.I. 3.pl. 9,1

(a) PÃTIMI: v. IV
au pãtimit : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.4

(a) OPRI: v. IV
am oprit: ind. pf.c. 1.sg. 4,7

PÃTIªOR: s.n.
pãtiºor ului: sg. gen. 3,12

ORGAN: s.n. (Înv.) „instr ument muzical”
organului: sg. gen. 6,5
OS: s.n.
oasele: pl. ac. 2,1; 6,10
os: sg. ac., în sintagma os de elefant „fildeº” (cf. lat. eburneus „de
f ildeº”; „de elefant”) 3,15; 6,4
OSÂNDIT, -Ã: s.m./f.
(celor) osândiþi: s.m. pl. gen. 2,8

(a) PÃZI: v. IV
au pãzit : ind. pf.c. 3.pl. 2,4
PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânilor: pl. gen. 4,6
pâine: sg. ac. 7,12; 8,11
(a) PÂNGÃRI: v. IV
sã pângãr eascã: con j. prez. 3.pl. 2,7
PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãrit : n. sg. ac. 7,17

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagma legãtura de pace 1,9

(a) PÂRÎ: v. IV
pâr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7

PALESTIN: s.m. „palestinian” (cf. Indice Ioil)
pales tinilor: sg. gen. 6,2
pales tini: pl. ac. 9,7

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsii: sg. ac. rezum. cap.7
PELIN: s.m.
pelin : sg. ac. 5,7; 6,13

PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 3,12; 4,7
par tea: sg. nom. 4,7

PERETE: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eate: sg. ac. 5,19
pãr eatele: sg. ac. 7,4

PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paser ea: sg. nom. 3,5
(a) PAªTE: v. III „a înghiþi”; „a face sã dis parã” (cf. lat. d½vor ¹)
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 1,7, 10, 12, 14

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac. 5,11
pie tri: pl. ac. 6,13
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(a) PICÃTURI: v. IV; (Trans.) „a picura” (cf. Indice Ioil)
vei picãturi: ind. viit.I. 2.sg. 7,16
vor picãturi: ind. viit.I. 3.pl. 9,13
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac., în sintagma cel iutiu cu picioarele „cel sprinten”
2,15
picior: sg. ac. 3,12

(a) PORUNCI: v. IV
veþi por unci: ind. viit.I. 2.pl. 2,12
sã porunciþi: con j. prez. 2.pl. 2,12
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 6,12
voiu porunci: ind. viit.I. 1.sg. 9,3, 4, 9
(a) POVÃÞUI: v. IV
am povãþuit: ind. pf.c. 1.sg. 2,10

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.6

PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 3,4; 5,11

(a) PIERI: v. IV
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 1,8; 3,15
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 2,14

PRAF: s.n.
praful: sg. ac. 2,7
PRAG: s.n.
pragurile: pl. nom. 9, 1

PIETRICEA: s.f.
pietricea: sg. nom. 9,9

PRAZNIC: s.n.
praznicele: pl. ac. rezum. cap.5

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.8
PIªAT: s.n.
Piºatul: sg. ac., în sintagma Piºatul Coasei (este ceea ce corespunde
numelui constelaþiei Öri¹n, - ¹nis din textul latinesc; în mod cert,
prima atestare a acestei denumiri pentru cons telaþia amintitã) 5,8
(a se) PITULA: v. I
(sã) vor pitula: ind. viit.I. 3.pl. 9,3

PRICEPUT, -Ã: s.m./f.
(cel) priceput: s.m. sg. nom. 5,13
(a) PRIMI: v. IV
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 5,22

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,1, 16, 17; 8,10

(a) PRINDE: v. III
a prinde: inf. prez. 3,5
voiu prinde: ind. viit.I. 1.sg. 5,21

PLÂNS: s.n.
plâns: sg. ac. 5,16
PLEªUIRE: s.f. „pleºuvie”; în aceastã f ormã, cuvântul nu es te
înregistrat în MDA.
pleºuire: sg. ac. 8,10
PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. ac. 4,7
ploii: sg. gen. rezum. cap.7

PLOUAT, -Ã: adj.
ploatã: f. sg. nom. 4,7
PLUGAR: s.m.
plugariul: sg. nom. 9,13
POAMÃ: s.f.
poame: sg. ac., în sintagma câr ligului de poame/cârlig de poame
rezum. cap.8; 8,1, 2

POMPÃ: s.f.
pompã: sg. ac. 6,1
POR UNCÃ: s.f.
poruncile: sg. ac. 2,4

PRINSO ARE: s.f.
prinsoarea: sg. ac., în sintagma prinsoarea cailor „cai dobândiþi ca
pradã de rãzboi sau obþinuþi pentru neplata unor datorii; ei reprezentau
un zãlog neînapoiat, aºadar, un pãcat” (cf. Anania 2001, p.1144) 4,10
PR OROC: s.m.
proroci: pl. ac. 2,11
prorocilor: pl. dat. 2,12
prorocii: pl. nom. 3,7
prorocul: sg. nom. rezum. cap.5; rezum. cap.7
proroc: sg. nom. 7,14
prorocului: sg. gen. 7,14

(a) PL OUA: v. I
am ploat: ind. pf.c. 1.sg. 4,7

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

PREOT: s.m.
preotu: sg. nom. rezum. cap.7
preotul: sg. nom. 7,10
PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar) PRETUTINDINI
pretutindini: rezum. cap.5

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: inf. prez. fãrã a 5,16
va plânge: ind. viit.I. 3.sg. 8,8
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 9,5

POARTÃ: s.f.
poartã: sg. ac. 5,10, 12, 15

(a se) PRÃPÃDI: v. IV
(sã) vor prãpãdi: ind. viit.I. 3.pl. 7,9

(a) PROROCI: v. IV
va proroci: ind. viit.I. 3.sg. 3,8
proroceaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.8
a proroci: rezum. cap.7; 7,13
sã proroceascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap7
vei pr oroci: ind. viit.I. 2.sg. 7,12, 16
proroceaºt e: imperativ 2.sg. 7,15
PR OROCIE: s.f.
Prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Amos
prorociii: sg. gen. rezum. cap.1
PUI: s.m.
puiul: sg. nom. 3,4
(a) PUNE: v. III
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 7,8; 8,10; 9,4
sã punem: conj. pr ez. 1.pl. 8,5
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(a) PURTA: v. I
aþi pur tat: ind. pf.c. 2.pl. 5,26

RÃSUNARE: s.f.
rãsunarea: sg. ac. 2,2

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: rezum. cap.2

RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. nom./ac. 3,6; 9,4
rãul: s.n. sg. nom./ac. 5,14, 15; 9,10
rea: adj. f. sg. nom./ac. 5,13; 6,3

(a se) PUSTII: v. IV
(sã) v or pustii: ind. viit.I. 3.pl. 7,9
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 2,10; 5,25
pustiii: sg. gen. 6,15
(a) PUTEA: v. II
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; rezum. cap.4
sã poatã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5
pot: ind. prez. 3.pl. 6,13
poate: ind. prez. impers. 6,13
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 6,14

RÃZBOI: s.n.
rãzboiului: sg. gen. 1,14
(a) RÃZBOI: v. IV
rãzboit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
(a) RÂNDUI: v. IV
rânduiþi: imperativ 2.pl. 5,15
a fi rânduit: pasiv inf. prez. rezum. cap.7
RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 8,8; 9,5

PUTERNIC, -Ã: s.m./f.
(cel) put earnic: s.m. sg. ac. 5,9

REPEJUNE: s.f. „ºuvoi”; „pârâu”
rãpejune: sg. ac. 5,24
rãpejunea: sg. ac. 6,15

PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTREGIUNE
putrãgiunea: sg. nom. 4,10

(a se) REZEMA: v. III; var. (Înv.) (a se) RÃZEMA
sã (se) razeme: conj. prez. 3.sg. 5,19

PUÞIN, -Ã: pron. nehot.
puþini: pron. nehot. m. pl. nom. rezum. cap.3

(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
vor rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
rãdic: ind. prez. 1.sg. 5,1

R
RANÃ: s.f.
rana: sg. ac. 3,12
rane: pl. ac. rezum. cap.4
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: ind. prez. 3.pl. 3,9
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
va rãgni: ind. viit.I. 3.sg. 1,2; 3,4, 8
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinile: pl. ac. 2,9
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 4,2; 5,15; 9,12
(a se) RÃPI: v. IV
(sã) v or rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 3,11
RÃPIRE: s.f.
rãpiri: pl. ac. 3,10

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a) RÃSIPI
voiu râsipi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5, 8
voiu rãsãpi: ind. viit.I. 1.sg. 2,3
am râsipit: ind. pf.c. 1.sg. 2,9
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 3,15
rãsipitu(-a)-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,11
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 4,11
ROB, ROABÃ: s.m./f.
roabã: s.f. sg. nom. 5,5
rob: s.m. sg. nom. 7,11, 17
ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. 1,6, 9; rezum. cap.5
robie: sg. ac. 1,15; 9,4
robia: sg. ac. rezum. cap.7; rezum. cap.9; 9,14
ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 2,9; 6,13
rodurile: pl. ac. 9,14
RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. ac. 3,1
rudeniile: pl. ac. 3,2

RÃPIT, -Ã: ad j.
rãpit: n. sg. ac. 4,11

(a se) RUGA: v. I
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 7,2, 5

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 8,12

(a) RUPE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) RUMPE
rumpeþi: ind. pr ez. 2.pl. 5,11

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 6,11
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg. 7, 14
(a) RÃSUNA: v. I
va rãsuna: ind. viit.I. 3.sg. 3,6

S
SABIE: s.f.
sabiia: sg. ac. 1,11
sabie: sg. ac. 4,10; 7,9, 11, 17; 9,1, 10
sabiei: sg. gen. 9,4
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SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
sac: sg. ac. 8,10
(a) SÃDI: v. IV
veþi sãdi: ind. viit.I. 2.pl. 5,11
vor sãdi: ind. viit.I. 3.pl. 9, 14
voiu sãdi: ind. viit.I. 1.sg. 9,15

SETE: s.f.
seate: sg. ac. 8,11, 13
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt: adj. n . sg. ac. 2,7
Sfântul: s.m. sg. ac. 4,2

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
(cel) sãrac: s.m. sg. ac. 2,6; 5, 11; 8,4
sãracilor: s.m. pl. gen. 2,7; rezum. cap.8
(cei) sãraci: s.m. pl. ac. 4,1; 5,12; 8,6

(a) SFÂRªI: v. IV
au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 7,2

(a se) SÃTURA: v. I
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.pl. 4,8
SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºap tea a sãptãmânii, în
care orice activitate tr ebuia întrer uptã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbãta: sg. nom. 8,5

(a) SCÃDEA: v. II
a scãdea: inf. prez. 8,4
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 8,13
(a) SCÃPA: v. I
scãpa: inf. prez. fãrã a rezum. cap.2; rezum. cap.5
sã scape: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.9
SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. nom. 9,1
(a) SCHIMBA: v. I
schimbã: ind. prez. 3.sg. 5,8
(a se) SCOATE: v. III
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 3,1
ar scoate: cond. prez. 3.sg. 3, 12
(sã) vor scoate: conj. pr ez. 3.pl. 3,12
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg. 6,10
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 9,2
(a) SCRÂªNI: v. IV; var. (Pop.) (a) SCÂRªNI
voiu scârºni: ind. viit.I. 1.sg. 2,13
scârneaºte: ind. prez. 3.sg. 2, 13
vor scârºni: ind. viit.I. 3.pl. 8,3
(a se) SCULA: v. I
a (sã) scula: inf. prez. 5,1
(Mã) voiu scula: ind. viit.I. 1.sg. 7,9
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 8,14
SCUMP, -Ã: adj.
scumpã: f. sg. ac. 6,6
(a) SCUTURA: v. I
scuturând: gerunziu 7,14
SEARÃ: s.f.
sara: sg. ac., în loc. adj. de sara 7,1

SE CERIª: s.n.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºu: sg. ac. 4,7
SEMÃNÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTOR
sãmânãtoriu: s.m. sg. ac. 9,13

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtorile: pl. nom./ac. 5,21; rezum. cap.8; 8,10

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 6,3

SE CERÃTOR, TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERÃTOR
sãcerãtoriu: sg. ac. 9,13

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. nom./ac. 1,11; 6,11
sfârºitul: sg. nom. rezum. cap.8; 8,2
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit 8,7
SFINÞIRE: s.f.
sfinþirea: sg. nom. 7,13
SICL U: s.m.
siclul: sg. ac. 8,5
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: n. sg. nom. rezum. cap.3
SIR: s.m. „sirian”
siri: pl. ac. 9,7
SL UGÃ: s.f.
slujile: pl. ac. 3,7
SMERIN, -Ã: s.m./f.
(celor) smerini: s.m. pl. gen. 2,7
SMOCHIN: s.m.
smochinii: pl. ac. 4,9
(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
voiu zmulge: ind. viit.I. 1.sg. 9,15
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 8,9
SOARTÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) SOARTE
soar tea: sg. ac. 9,6
SOC OTEALÃ: s.f.
socoteala: sg. nom. 6,7
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 3,6
SPÃRTURÃ: s.f.
spãr turile: pl. ac. 9,11
SPOIT, -Ã: adj.
spoit: n. sg. ac. 7,7
(a) SPORI: v. IV
sã sporim: conj. pr ez. 1.pl. 8,5
(a) S TA: v. I
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 2,15
stând: gerunziu 7,7; 9,1
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(a) STÃPÂNI: v. IV
sã stãpâniþi: conj. prez. 2.pl. 2,10
sã s tãpânim: conj. pr ez. 1.pl. 8,6
s tãpânea: ind. imp. 3.pl. 9,12
STÃPÂNITOR, -TOARE: s.m./f.
Stãpânitoriul: sg. nom. 5,16
STEA: s.f.
s teaoa: sg. ac. 5,26
(a) STINGE: v. III
sã s tângã: conj. prez. 3.sg. 5,6
STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STRÃJER
s trãjeriul: sg. ac. 2,9
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TABÃRÃ: s.f.
taberilor: pl. gen. 4,10
TAINÃ: s.f.
taina: sg. nom. 3,7
TARE: adj./s.
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 2,9; 5,24
tari: n. pl. ac. 5, 12
(cel) t are: s.m. sg. nom. 2,14
(cei) tari: s.m. pl. ac. 2,16
TARE: s.n. „jar” (cf. lat. torris, -is „tãciune”; cf. Indice Za)
tare: sg. ac. 4, 11

STEMÃ: s.f.
s teama: sg. ac. 1,5
s tema: sg. ac. 1,8

TATÃ: s.m.
tatãl: sg. nom. 2,7

STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucire: sg. nom. 5,20

(a) TÃCEA: v. II
va tãcea: ind. viit.I. 3.sg. 5,13
taci: imper ativ 2.sg. 6,11

STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtãþile: pl. ac. 3,2
s trâmbãtãþi: pl. ac. 3, 10
s trâmbãtãþii: sg. gen. 6,3

TÃCERE: s.f.
tãcearea: sg. nom. 8,3

(a se) TÃIA: v. I
(sã) v or tãia: ind. viit.I. 3.pl. 3,14
STREPEZIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at es tar e este la Ion Budai-Deleanu, Le xicon
TÃIERE: s.f.
românesc-nemþesc ºi nemþesc-r omânesc (…). În patru tomuri
tãieri: pl. ac. 6,12
[Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române, co tele 3728 –
3731].
TÃRIE: s.f.
s trepezirea: sg. ac. 4,6
tãriia: sg. nom. 3,11
STRUGURE: s.m.
s truguri: pl. ac. 9,13

TÂRZIU: adv.
târ ziu: 7,1

(a) SUFERI: v. IV
suferi: inf. pr ez. 7,10

(a se) TEME: v. III
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. 2,15
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 3,8

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. ac. 2,14, 15; 6,8
(a se) SUI: v. IV
a (vã) sui: inf. prez. 2,10
a (sã) sui: inf. prez. 4,10; 9,7
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 8,8; 9,5
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 9,2
SUIRE: s.f.
suir ea: sg. ac. 9,6
SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 2,2
SUPÃRARE: s.f.
supãrãri: sg. gen. rezum. cap.8
ª
ªARPE: s.m.
ºear pele: sg. nom. 5,19
ºar pelui: sg. dat. 9,3
(a) ªTI: v. I
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg. 3,10
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 5,16

TÂNÃR, -Ã: s.m./f.
tinerii: s.m. pl. ac. 4,10
tineri: s.m. pl. nom. 8,13
(a se) TRAGE: v. III
(sã) va trage: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
voiu trage: ind. viit.I. 1.sg. 9,2
(a) TRÃI: v. IV
sã trãiþi: conj. prez. 2.pl. 5,14
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,14
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþii: sg. gen. 2,2
trâmbiþa: sg. nom. 3,6
(a) TRECE: v. III
veþi treace: ind. viit.I. 2.pl. 5,5
voi treace: ind. viit.I. 1.sg. 5,17
treaceþi: imperativ 2.pl. 6,2
a tr eace: inf. prez. 8,2
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 8,5
(a) TREIERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) TRIERA
au trier at: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
(a) TRIMITE: v. III
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 1,10; 2,2, 5; 8,11
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urât-am: ind. pf.c. 1.sg. 5,21
urâþi: imperativ 2.pl. 5,15

trimite-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,12
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
trimis-am: ind. pf.c. 1.sg. 4,10

URLARE: s.f.
urlare: sg. ac. 1,14

TRUFAª, -Ã: s.m./f.
(celor) tr ufaºi: s.m. pl. dat. rezum. cap.6

(a) URMA: v. I
urmam: ind. imp. 1.sg. 7,15

TUNDERE: s.f.
tunderea: sg. ac. 7,1

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. ceale mai de pre urmã/cel mai de pr e
urmã8,10; 9,1

TURMÃ: s.f.
turmã: sg. ac. 6,4
turma: sg. ac. 7,15

URS: s.m.
ursul: sg. nom. 5,19

Þ

URSOAIE: s.f. „numele unei constelaþii”; traducãt orii au
echivalat lat. ArctÀrus, -¾ „Boarul”
Ursoaia: sg. ac. 5,8

ÞÂÞÂNÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÂÞINÃ; ÞIÞINÃ
þâþinile: pl. nom. 8,3
þiþina: sg. ac. 9,1

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 4,7

(a se) ÞINE: v. III
þine: ind. prez. 3.sg. 1,5, 8
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 1,11
(sã) vor þânea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.3

V
VACÃ: s.f.
vaci: pl. ac. rezum. cap.4
vaci: pl. voc., în sintagma vaci gr ase 4,1

U
(a) UCIDE: v. III
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 9,4

VAI: interj.
vai: 5,16

(a se) UITA: v. I
(Mã) voiu uita: ind. viit.I. 1.sg. 5,22
voiu uit a: ind. viit.I. 1.sg. 8,7

VARÃ: s.f.
varã: sg. ac. 3,15

ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 5,16

(a) VÃDI: v. IV
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.8

(a) UMBLA: v. I
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 3,3

(a) VÃRS A: v. I
varsã: ind. prez. 3.sg. 5,8; 9,6

UNEALTÃ: s.f.
unealte: sg. ac., în sintagma unealte de cântare „instrument e
muzicale” 6,5

(a) VÃTÃMA: v. I
au vãtãmat: ind. pf.c. 3.sg. 1,11

UNGERE: s.f.; (Înv.; ccr.) „alifie”, „unguent”
ungere: sg. ac. 6,6

VÂNÃTOR: s.m.
vânãtoriu: sg. ac. 3,5

UNS, -Ã: adj.
unºi: m. pl. nom. 6,6

VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 4,9
vântul: sg. ac. 4,13

URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. ac. 5,10

VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. nom./ac. 1,2; 9,3

URECHE: s.f.
ureachie: sg. ac. 3,12

VÂRTOS, -OASÃ: s.m./f.
(cel) vâr tos: s.m. sg. nom. 2,14, 16; 5,9

UR GIE: s.f.
urgiia: sg. ac. 1,11

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 2,14

(a) URGISI: v. IV
urgiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
urgisesc: ind. prez. 1.sg. 6,8

(a) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
vedeþi: imperativ 2.pl. 3,9; 6,2
veade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
vezi: ind. prez. 2.sg. 7,8, 12; 8,2
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,1

(a) URÎ: v. IV
ureaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
urât-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,10
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 5,10
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 6,8

(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 9,10
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vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
veniþi: imperativ 2.pl. 4,4
au venit: ind. pf.c. 3.pl. 4,8
vin: ind. prez. 3.pl. 8,11; 9,13
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,2

ZÃLOGIT, -Ã: adj.
zãlo jite: n. pl. ac. 2,8

(a se) VESELI: v. IV
(vã) veseliþi: ind. viit.I. 2.pl. 6,14

(a) ZÂMBRI: v. IV; var. (a) ZIMBRI „a râvni”
zimbreaºte: ind. prez. 3.sg. 5,9

(a) VESTI: v. IV
vestiþi: imperativ 2.pl. 4,5
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. 4, 13; rezum. cap.8

(a se) ZBATE: v. III
(sã) zbate: ind. prez. 3.sg. 9,9
(a) ZDROBI: v. IV
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 1,5; 9,8
zdr obesc: ind. prez. 3.pl. 2,7
am zdrobit: ind. pf.c. 1.sg. 2,9
va zdr obi: ind. viit.I. 3.sg. 6,15
zdr obiþi: ind. prez. 2.pl. 8,4
zdr obind: gerunziu 9,8

VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. ac. 2,8
(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) va v eºtezi: ind. viit.I. 3.sg. 9,5
VICLEAN, -Ã: adj.
vicleane: f. pl. ac. 8,5

ZDROBIRE: s.f.
zdr obirea: sg. ac. 6,6

VIE: s.f.
viilor: pl. gen. 4,9
vii: pl. ac. 5,11; 9,14
viile: pl. ac. 5,17

ZECIUIRE: s.f.
zeciuirile: pl. ac. 4,4
ZI: s.f.
zilele: pl. ac. 1,1; 9,11
zioa: sg. ac. 1,14; 3,14; 5,8; 8,3, 9, 10, 13; 9,11
zi: sg. ac. 2,16; 6,3; 8,9
zile: pl. nom./ac. 4,2, 4; 8,11; 9,13
zioa: sg. ac., în sint agma zioa Domnului 5,18, 20

VIERS: s.n. „cântec”
vier surilor: pl. gen. 5,23
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoarei: adj. antep. f. sg. gen. rezum. cap.8
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.8

(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 7,2, 5, 8, 12, 14, 15; 8,2; 9,1
zice: ind. prez. 3.sg. 1,3, 6, 8, 9, 11,13, 15; 2,1, 3, 4, 6, 11, 16;
rezum. cap.3; 3,10, 11, 12, 13, 15; 4,3, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 5,3, 4,
16, 17, 27; 6,8, 15; 7,11, 17; rezum. cap.8; 8,3, 9, 11; 9,7, 8, 12,
13, 15
zicea: ind. im p. 3.sg. 1,5
zicând: gerunziu 2,12; 3,1; 7,10; 8,5
ziceþi: imperativ 2.pl. 3,9
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 4,1; 6,14
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 5,14
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 5,16
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 6,10, 11
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,3, 6
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 7,8; 8,2
zici: ind. prez. 2.sg. 7, 16
zic: ind. prez. 3.pl. 8, 14; 9,10

VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 2,8; 5,11; 6,6; 9,14
vin: sg. ac. 2, 12
(a) VINDE: v. III
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 2,6
vom vinde: ind. viit.I. 1.pl. 8,5
sã vindem: conj. prez. 1.pl. 8,6
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. ac. 6,4
VIU, VIE: adj.
vii: m pl. nom. 5,4, 6
viu: m sg. nom. 8,14
VOIE: s.f.
voie: sg. ac., în loc. adj. de voie, în sintagma aducerile ceale de
voie 4,5
VOLBURÃ: s.f.
volburã: sg. ac. 1,14
VORBÃ: s.f.
vorba: sg. ac. 4,13
VRÃJMAª, -Ã: s.m./f.
vrãjmaºi: s.m. pl. nom. 5,12
(a) VREA: v. II
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 4,5

ZID: s.n.
zidul: sg. ac. 1,7, 10, 14
zid: sg. ac. 7,7
zidurilor: pl. gen. 9,11
ZIDAR: s.m.
zidariului: sg. gen. rezum. cap.7; 7,7, 8
(a) ZIDI: v. IV
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 4,13; 9,6
veþi zidi: ind. viit.I. 2.pl. 5,11
voiu zidi: ind. viit.I. 1.sg. 9,11
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 9,14
(a) ZMULGE: v. III; vezi (a) SMULGE

VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac. 5,13
vr eame: sg. nom. 5,13

ZORI: s.m.
zori: pl. ac. 5,8
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124v

Prorocea}te perirea asupra idumeilor, cari n@c@jea }i bajocorea pre fiii lui Israil. Carii, |
întorcându- se, st@pânire vor lua asupra celor ce-i n@c@jea.

1.

edeniia lui Avdie. Aceastea zice Domnul Dumnezeu c@tr@ Edom: *„Auzit -am
auzit de la Domnul }i sol c@tr@ limbi au trimis. «Scula]i-v@ }i s@ ne scul@m
împreun@ asupra lui spre r@zboiu».
2. Iat@, mititel te-am dat între neamuri. Urât e}ti tu foarte.
3. Mândria inimii tale te-au în@l]at, pre cel ce l@cuie}ti în crep@turile pietrilor, în@l]indu-]i
scaunul, cel ce zici în inima ta: «Cine m@ va trage pre p@mânt?»
4. De te vei în@l]a ca pajora }i între steale de vei pune cuibul t@u, de acolo te voiu trage,
zice Domnul.
5. Furii de ar fi întrat la tine }i tâlharii noaptea, cum ai fi t@cut? Au nu }-ar fi furat destule?
Culeg@turi de vie de-ar fi întrat la tine, au încai un strugure ]-ar fi l@sat?
6. Cum au cercetat pre Isav, socotit-au ceale ascunse ale lui?
7. Pân@ la hotar te-au scos. To]i oamenii p@cii tale te-au batjocorit, biruitu-te-au oamenii
p@cii tale. Cei ce mânc@ cu tine pune-vor le}uiri supt tine. Nu e priceapere într-însul.
8. *Au doar@ nu în zioa aceaea – zice Domnul – voiu pierde pre cei în]elep]i din Idumeea
}i priceaperea din muntele Isav?
9. {i s@ vor teame cei tari ai t@i de c@tr@ amiaz@zi, ca s@ piar@ omul din muntele lui Isav.
10. *Pentru uciderea }i pentru strâmb@tatea împrotiva fratelui t@u, Iacov, te va acoperi
ru}inea }i vei peri în veac. ||
125r
11. În zioa când stai asupra lor, când prindea streinii oastea lui, }i cei din afar@ întra prin
por]ile lui }i preste Ierusalim arunca soarte, }i tu erai ca unul dintr-în}ii.
12. {i nu vei treace cu vedearea în zioa fratelui t@u, în zioa nimerniciii lui, }i nu te vei
veseli preste fiii Iudei în zioa peririi lor }i nu vei m@ri gura ta în zioa strâmturii.
13. Nici vei întra prin poarta norodului Mieu în zioa c@derii lor, nici vei treace }i tu cu
vedearea întru r@ot@]ile lui în zioa jefuirii lui }i nu te vei trimite asupra oastei lui în zioa
b@t@ii lui.
14. Nici vei sta în ie}iri, ca s@ omorî pre cei ce vor fugi }i nu vei închide r@m@}i]ele lui în
zioa n@cazului.
15. C@ aproape e zioa Domnului preste toate limbile. Precum ai f@cut, ]i s@ va face.
R@spl@tirea ta va întoarce preste capul t@u.
16. C@ precum a]i beut preste muntele Mieu cel sfânt, vor bea toate limbile pururea }i
vor bea }i vor sorbi }i vor fi ca cum n-ar fi.
17. În muntele Sionului va fi mântuirea }i va fi cel sfânt }i va st@pâni casa lui Iacov pre
cei ce o st@pânesc.
18. {i va fi casa lui Iacov foc }i casa lui Iosiv flac@r@ }i casa lui Isav pozderâie. {i s@ vor
aprinde într-în}ii }i -i vor arde }i nu vor fi r@m@}i]e casii lui Isav, c@ Domnul au gr@it.
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*Ieremie 29, 14.

*Isaie 29, 14.
1 Corith. 1, 19.
*Facer. 27, 41.
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19. {i vor mo}teni cei ce sânt c@tr@ austru muntele lui Isav }i cei din câmpiile filisteilor;
}i vor st@pâni ]inutul lui Efrem }i ]inutul Samariii; }i Veniamin | va st@pâni pre Galaad. 125v
20. {i mutarea oastei ace}tiia a fiilor lui Israil, toate locurile hananeanilor pân@ la
Sarepta, }i mutarea Ierusalimului, carea-i în Vosfor, va st@pâni cet@]ile austrului.
21. {i s@ vor sui mântuitori în muntele Sionului, a judeca muntele lui Isav. {i va fi
împ@r@]ie Domnului.
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CÃDERE: s.f. „distrugere”
cãderii: sg. gen. 1,13

A
ACOLO: adv.
acolo: 1,4

CÂMPIE: s.f.
câmpiile: pl. ac. 1,19

(a) ACOPERI: v. IV
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 1,10

(a) CERCETA: v. I
au cercetat: ind. pf.c. 3.pl. 1,6

AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. adv. din afarã 1,11

CETATE: s.f.
cetãþile: pl. ac. 1,20

AMIAZÃ: s.f.; var. (reg.) AMIAZÃZI „sud”
amiazãzi: sg. ac. 1,9

CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ „despicãturã”; „gaurã”
crepãturile: pl. ac. 1,3

(a se) APRINDE: v. III
(sã) vor aprinde: ind. viit.I. 3.pl. 1,18

CUIB: s.n.
cuibul: sg. ac. 1,4

APROAPE: adv.
aproape: 1,15

CULEGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
culegãturi: s.m. pl. nom., în sintagma culegãturi de vie (cf. lat.
vind½mi¼tor, -¹ris „culegãtor de struguri”) 1,5

(a) ARDE: v. III
vor arde: ind. viit.I. 3.pl. 1,18

D

(a) ARUNCA: v. I
arunca: ind. imp. 3.pl. 1,11
ASCUNS, -Ã: s.
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. 1,6

(a) DA: v. I
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 1,2

AUSTRU: s.n. „sud”
austru: sg. ac. 1,19
austrului: sg. gen. 1,20

DESTUL, -Ã: s. (la pl.) „lucruri multe”
destule: s.n. pl. ac. 1,5
DOMN: s.m.
Domnul: sg. nom./ac. 1,1, 4, 8, 18
Domnului: sg. gen., în sintagma zioa Domnului 1,15
Domnului: sg. dat. adn. 1,21

(a) AUZI: v. IV
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,1
AUZIT: s.n. „veste”; „zvon” (cf. lat. aud¾tum, -¾)
auzit: sg. ac. 1,1

DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeu: sg. nom. 1,1

B
F
(a) BATJOCORI: v. IV
bajocorea: ind. imp. 3.pl. rezum. la Avd
au batjocorit: ind. pf.c. 3.pl. 1,7
BÃTAIE: s.f. (aici) „pustiire”, „devastare” (cf. lat. vastit¼s, -¼tis
„pustiire, devastare, ruinare”)
bãtãii: sg. gen. 1,13
(a) BEA: v. II
aþi beut: ind. pf.c. 2.pl. 1,16
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 1,16
(a) BIRUI: v. IV
biruitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,7

CANANEAN: s.m.; var. HANANEAN „locuitor al Canaanului”
hananeanilor: pl. gen. 1,20

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom. 1,17, 18
casii: sg. dat. adn. 1,18

(a) FI: v. IV
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,2
e: ind. prez. 3.sg. 1,7, 15
erai: ind. imp. 2.sg. 1,11
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,16, 18
ar fi: cond. prez. 3.pl. 1,16
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 1,17, 18, 21
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,19
-i: ind. prez. 3.sg. 1,20
FILISTEU: s.m. (vezi Indice Fc)
filisteilor: pl. gen. 1,19

C

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 1,15

(a se) FACE: v. III
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 1,15
(sã) va face: ind. viit.I. impers. 1,15

FIU: s.m.
fiii: pl. ac. rezum. la Avd; 1,12
fiilor: pl. gen. 1,20
FLACÃRÃ: s.f.
flacãrã: sg. nom. 1,18
FOC: s.n.
foc: sg. nom. 1,18
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FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen. 1,10, 12

ÎNCAI: adv. (Reg.) „mãcar”, „cel puþin”
încai: 1,5

(a) FUGI: v. IV
vor fugi: ind. viit.I. 3.pl. 1,14

(a) ÎNCHIDE: v. III
vei închide: ind. viit.I. 2.sg. 1,14

FUR: s.m.
furii: pl. nom. 1,5

(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-se): gerunziu rezum. la Avd
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 1,15

(a) FURA: v. I
ar fi furat: cond. pf. 3.pl. 1,5
G

(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: s.m./f.
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 1,8
J

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 1,18
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 1,12

H

JEFUIRE: s.f.
jefuirii: sg. gen. 1,13
(a) JUDE CA: v. I
a judeca: inf. prez. 1,21
L

HANANEAN: s.m.; vezi CANANEAN
HOTAR: s.n.
hotar: sg. ac. 1,7
I
IATÃ: interj.
iatã: 1,2
IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeilor: pl. gen. rezum. la Avd
IEªIRE: s.f.
ieºiri: pl. ac. 1,14
INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. 1,3
inima: sg. ac. 1,3
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
ar fi întrat: cond. pf. 3.pl. 1,5
întra: ind. imp. 3.pl. 1,11
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 1,13

Î
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþie: sg. nom. 1,21
ÎMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: 1,10
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 1,1
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
înãlþindu-: gerunziu 1,3
(te) vei înãlþa: ind. viit.I. 2.sg. 1,4

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
ar fi lãsat : cond pf. 3.pl. 1,5
LEªUIRE: s.f. „pândã”
leºuiri: pl. ac. 1,7
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 1,1
limbile: pl. nom./ac. 1,15, 16
LOC: s.n.
locurile: pl. nom. 1,20
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuieºti: ind. pr ez. 2.sg. 1,3
(a) LUA: v. I
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. rezum. la Avd
M
(a) MÃRI: v. IV
vei mãri: ind. viit.I. 2.sg. 1,12
(a) MÂNC A: v. I
mâncã: ind. prez. 3.pl. 1,7
MÂNDRIE: s.f.
mândria: sg. nom. 1,3
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 1,17
MÂNTUIT OR, -TOARE: s.m./f.
mântuitori: s.m. pl. nom. 1,21
MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. ac. 1,2
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(a) PIERI: v. IV
sã piarã: con j. prez. 3.sg. 1,9
vei peri: ind. viit.I. 2.sg. 1,10

(a) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 1,19
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 1,8, 9, 16, 17, 19, 21

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 1,11
poarta: sg. ac. 1,13

MUTARE: s.f.
mutarea: sg. nom. 1,20

PRICEPERE: s.f.
priceapere: sg. nom. 1,7
priceaperea: sg. ac. 1,8

N

(a) PRINDE: v. III
prindea: ind. imp. 3.pl. 1,11

NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac.1,2

(a) PROROCI: v. IV
proroceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. la Avd

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 1,14

PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Avdie

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
nãcãjea: ind. imp. 3.pl. rezum. la Avd
NEMERNICIE: s.f.; var. (Înv.) NIMERNICIE (Înv.) „pribegie”
nimerniciii: sg. gen. 1,12

(a) PUNE: v. III
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 1,4
pune-vor: ind. viit.I. 3.pl. 1,7
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,16

NOAPTE: adv.
noaptea: 1,5

PUZDERIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POZDERIE „pleavã”; „resturi
cu care nu se mai poate face nimic”
pozderâie: sg. nom. 1,18

NOROD: s.n.
norodului: sg. gen. 1,13

R

O
OASTE: s.f.
oastea: sg. ac. 1,11
oastei: sg. gen. 1,13, 20

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. ac. 1,14
rãmãºiþe: sg. nom. 1,18

OM: s.m.
oamenii: pl. nom., în sintagma oamenii pãcii (cf PACE) 1,7
omul: sg. nom. 1,9

RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtirea: sg. ac. 1,15
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. 1,13

(a) OMORÎ: v. IV
sã omori: conj. prez. 2.sg. 1,14

RÃZBOI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 1,1

P

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. ac. 1,10

PACE: s.f.
pãcii: sg. gen., în sintagma oamenii pãcii „oamenii cu care se
încheiase un legãmânt, o convenþie, un tratat de pace” (cf. lat.
vir foederis; vir pacis) 1,7
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajora: sg. ac. 1,4
PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 1,3

S
SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 1,3
(a) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.pl. 1,7

PIATRÃ: s.f. „stâncã” (cf. lat. petra, -ae „stâncã”, „pietroi”)
pietrilor: pl. gen. 1,3

(a se) SCULA: v. I
sã (ne) sculãm: conj. prez. 1.pl. 1,1
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,1

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. ac. rezum. la Avd
peririi: sg. gen. 1,12

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt: m. sg. ac. 1,16
(cel) sfânt: s.n. sg. nom. 1,17

(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 1,8

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soarte: sg. ac. 1,11

679

PROROCIIA LUI AVDIE

INDICE

(a) SOCOTI: v. IV
socotit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,6

(a) TRECE: v. III
vei treace: ind. viit.I. 2.sg. 1,12, 13

SOL: s.m.
sol: sg. ac. 1,1

(a se) TRIMITE: v. III
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
(te) vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 1,13

(a) SORBI: v. IV
vor sorbi: ind. viit.I. 3.pl. 1,16
(a) STA: v. I
stai: ind. prez. 2.sg. 1,11
vei sta: ind. viit.I. 2.sg. 1,14
(a) STÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 1,17, 19, 20
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 1,17
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 1,19
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânire: sg. ac. rezum. la Avd
STEA: s.f.
steale: pl. ac. 1,4
STRÃIN, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinii: pl. nom. 1,11

Þ
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 1,19
U
UCIDERE: s.f.
uciderea: sg. ac. 1,10
URÂT, -Ã: adj. „dispreþuit”, „necinsit” (cf. lat. contemtibilis „de
dispreþuit”)
urât (foarte): n. sg. nom. 1,2
V

STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtatea: sg. ac. 1,10
STRÂMTURÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „strâmtoare”
strâmturii: sg. gen. 1,12

VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 1,10

STRUGURE: s.m.
strugure: sg. ac. 1,5

VEDENIE: s.f.
vedeniia: sg. nom. 1,1

(a se) SUI: v. IV
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 1,21

VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 1,12, 13

T
TARE: s.m./f.
(cei) tari: s.m. pl. nom. 1,9

(a se) VESELI: v. IV
(te) vei veseli: ind. viit.I. 2.sg. 1,12
VIE: s.f.
vie: sg. ac., în sintagma culegãturi de vie (cf. CULEGÃTOR)
1,5

(a) TÃCEA: v. II
ai fi tãcut: cond. pf. 2.sg. 1,5
TÂLHAR: s.m.
tâlharii: pl. nom. 1,5

Z

(a se) TEME: v. III
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 1,9

ZI: s.f.
zioa: sg. ac. 1,8, 11, 12, 13, 14
zioa: sg. nom., în sintagma zioa Domnului 1,15

(a) TRAGE: v. III
va trage: ind. viit.I. 3.sg. 1,3
voiu trage: ind. viit.I. 1.sg. 1,4

(a) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. 1,1, 4, 8
zici: ind. prez. 2.sg. 1,3
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PROROCIIA IONEI

Iona, de la Dumnezeu trimis s@ proroveduiasc@ în Ninive, cu corabia fuge în Tharsis de c@tr@
fa]a Domnului. Carele trimi]ind preste corabie vifor }i aruncându-s@ sor]i }i aflându-s@ Iona, s@
arunc@ în mare }i înceat@ vihorul.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Iona, fiiul Amathi, zicând:
„Scoal@ }i mergi în Ninevea, cetatea cea mare, }i proroveduia}te într-însa, c@
s-au suit r@otatea ei înaintea Mea!”
3. {i s-au sculat Iona, s@ fug@ în Tharsis de c@tr@ fa]a Domnului }i s-au pogorât în Ioppe
}i au aflat o corabie mergând în Tharsis. {i i-au dat plata }i s-au pogorât într-însa, s@
mearg@ cu ei în Tharsis de la fa]a Domnului.
4. Iar@ Domnul au trimis vânt mare în mare }i au f@cut vifor mare în mare, }i corabiia
s@ silea a s@ sparge.
5. {i s-au temut cor@bierii }i au strâgat oamenii c@tr@ Dumnezeul s@u; }i au aruncat
vasele care era în corabie în mare, ca s@ se u}ureaze de eale. {i Iona au pogorât la
ceale dinl@untrul cor@biii }i dormea cu somn greu.
6. {i s-au apropiat de el cârmaciul }i i-au zis: „C@ci tu te obori de somn? Scoal@ }i
cheam@ pre Dumnezeul t@u, ca doar@-{i va aduce aminte Dumnezeu de noi }i s@ nu
perim”. ||
126r
7. {i au zis omul c@tr@ so]ul s@u: „Veni]i }i s@ arunc@m soarte }i s@ }tim pentru ce iaste
noao r@otatea aceasta!” {i au aruncat sor]i }i au c@zut soartea pre Iona.
8. {i au zis c@tr@ el: „Spune-ne pentru ce pricin@ e noao r@otatea aceasta. Ce ai f@cut?
De unde e}ti }i încotro mergi? Sau din ce norod e}ti tu?”
9. {i au zis c@tr@ ei: „Ovreu sânt eu }i de Domnul, Dumnezeul ceriului eu m@ tem, Cel
ce au f@cut marea }i uscatul”.
10. {i s-au temut oamenii cu fric@ mare }i au zis c@tr@ el: „C@ci ai f@cut aceasta?” (C@
au cunoscut b@rba]ii c@ de c@tr@ fa]a Domnului fuge, c@ le spusease.)
11. {i au zis c@tr@ el: „Ce-]i vom face, }i s@ înceate marea de la noi?” C@ marea mergea
}i s@ umfla.
12. {i au zis c@tr@ ei: „Lua]i-m@ }i m@ arunca]i în mare }i va înceta marea de c@tr@ voi,
c@ }tiu eu c@ pentru mine viforul acest mare au venit preste voi”.
13. {i vânsla oamenii s@ se întoarc@ la uscat }i nu putea, c@ marea mergea }i s@ unfla
preste ei.
14. {i au strâgat c@tr@ Domnul }i au zis: „Rug@mu-ne, Doamne, s@ nu perim pentru
sufletul omului acestuia }i s@ nu dai preste noi sângele nevinovat, c@ Tu, Doamne, precum
ai voit ai f@cut”.
15. {i au luat pre Iona }i l-au aruncat în mare. {i au încetat marea de fierberea sa.
16. {i s-au temut oamenii cu teamere mare de Domnul }i au jârtvit junghieri Domnului
}i au f@g@duit f@g@duin]e.
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CAP 2, 3 {I 4
Cap 2

Iona de chit, pre care Dumnezeu g@tise, s@ înghite. Fost-au într-însul trei zile }i trei nop]i }i, din
pântecele lui rugându-s@ Domnului, din porunca Lui pre uscat s@ borea}te. |
*Math. 12, 40
}i 16, 4.
Luca 11, 30.
1 Corith. 15, 4.
*Psalm 119, 1.

*Psalm 68, 2.

1.*

i au g@tit Domnul un pea}te mare, ca s@ înghi]@ pre Iona. {i era Iona în 126v
pântecele pea}telui, trei zile }i trei nop]i.
{i s-au rugat Iona c@tr@ Domnul, Dumnezeul s@u, din pântecele pea}telui.

2 .
3. {i au zis:
*„Strâgat-am din n@cazul mieu c@tr@ Domnul }i m-au auzit. Din pântecele iadului am
strâgat }i ai auzit glasul mieu.
4. {i m-ai aruncat în adânc în inima m@rii }i râul m-au încungiurat. Toate volburile Tale
}i valurile Tale preste mine au trecut.
5. {i eu am zis: «Lep@dat sânt dinnaintea ochilor T@i. Îns@ iar@}i voiu vedea bisearica
Ta cea sfânt@».
6. *Încungiuratu-m-au apele pân@ la suflet. Adâncul m-au }en]uit, marea au acoperit
capul mieu.
7. La marginile mun]ilor m-am pogorât. Izvoarele p@mântului m-au închis în veac. {i
vei râdica din strâc@ciune via]a mea, Doamne, Dumnezeul mieu!
8. Când s@ strâmtorea întru mine duhul mieu, de Domnul mi-am adus aminte, ca s@ vie
c@tr@ Tine rug@ciunea mea la bisearica Ta cea sfânt@.
9. Cei ce p@zesc în z@dar ceale de}arte mila Sa }-au p@r@sit.
10. Iar@ eu în glas de laud@ voiu jârthui [ie. Oricâte am f@g@duit, voiu r@spl@ti pentru
mântuire Domnului».
11. {i au zis Domnul pea}telui }i au borât pre Iona în uscat.
Cap 3
Iar@}i trimi]indu-s@ Iona c@tr@ niniviteani, proroveduia}te surparea cet@]ii. Iar@ ei, c@tr@
Domnul întorcându-s@ }i mari seamne de poc@in]@ ar@tând, iart@ Domnul cet@]ii.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Iona a doao, zicând: ||
„Scoal@ }i mergi în Ninivea, cetatea cea mare, }i propoveduia}te într-însa 127r
propoveduirea carea Eu gr@iesc c@tr@ tine!”
3. {i s-au sculat Iona }i s-au dus în Ninivea, dup@ cuvântul Domnului. {i Ninivea era
cetate mare, cale de trei zile.
4. {i au început Iona a întra în cetate cale de o zi }i au strâgat }i au zis: „Înc@ patruzeci
de zile }i Ninivea s@ va râsipi”.
5. *{i au crezut oamenii niniviteani în Dumnezeu; }i au propoveduit post }i s-au îmbr@cat
*Math. 12, 41.
Luca 11, 32. cu saci de la cel mai mare pân@ la cel mai mic.
6. {i au ajuns cuvântul la împ@ratul Ninivei; }i s-au sculat din scaunul s@u }i au lep@dat
v@jmântul s@u de la sâne }i s-au îmbr@cat cu sac }i au }ezut în cenu}e.
7. {i au strâgat }i au zis în Ninivea din gura împ@ratului }i a c@peteniilor lui, zicând:
„Oamenii }i dobitoacele }i boii }i vitele s@ nu guste ceva, nici s@ s@ pasc@ }i ap@ s@
nu bea!”
8. {i s@ s@ acopere cu saci oamenii }i dobitoacele. {i s@ strâge c@tr@ Domnul întru
t@rie }i s@ se întoarc@ omul de la calea sa cea rea }i de la strâmb@tatea carea iaste în
mânile lor.
9. „*Cine }ti, doar@ s@ va întoarce }i va îng@dui Dumnezeu }i s@ va întoarce de c@tr@
*Ieremie 18, 11.
Ioil 2, 14. iu]imea mâniii Sale }i nu vom peri”.
10. {i au v@zut Dumnezeu lucrurile lor, c@ s-au întors din calea sa cea rea }i s-au milostivit
Dumnezeu preste r@otatea carea gr@ise s@ le fac@ }i nu o au f@cut.
Cap 4
N@c@jit fiind Iona, c@ci prorociia sa asupra Niniviei vedea a nu s@ plini, moarte dorea}te.
Iar@ de la Domnul s@ ceart@, Carele nedreapta lui mânie o învinge, gândind el
drept a-}i b@nui pentru uscata tidv@, }i m@car s@ nu fie vrut Domnul |
a ierta Ninevei, cet@]ii ceii mari, în carea era mai mult de
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o sut@ }i doaozeci de mii de cei
ce nu p@c@tuise.

1.
2.

i au fost n@c@jit Iona cu n@caz mare }i s-au mâniiat.
{i s-au rugat c@tr@ Domnul }i au zis: „Rogu-m@, Doamne, au doar@ nu acesta e
cuvântul mieu, înc@ fiind în p@mântul mieu? Pentru aceasta am primit s@ fug
în Tharsis, *c@ }tiu c@ Tu Dumnezeu îndurat e}ti }i milostiv, r@bd@toriu }i mult milostiv }i *Psalm 85, 5.
îng@duind preste r@otate.
Ioil 2, 13.
3. {i acum, Doamne, ia, rogu-m@, sufletul mieu de la mine, c@ mai bine e mie moartea
decât viia]a”.
4. {i au zis Domnul: „Gânde}ti c@ bine te mânii tu?”
5. {i au ie}it Iona din cetate }i au }ezut în prejma cet@]ii despre r@s@rit. {i }-au f@cut
umbrariu acolo }i }edea supt el în umbr@ pân@ când va vedea ce s@ va întâmpla cet@]ii.
6. {i au g@tit Domnul Dumnezeu o tidv@ }i s-au suit preste capul Ionii, s@ fie umbr@ preste
capul lui }i s@-l acopere (c@ s@ ostenise); }i s-au veselit Iona pentru tidv@ cu veselie mare.
7. {i au g@tit Dumnezeu un vierme în r@s@ritul dimine]ii spre a doao zi }i au lovit tidva
}i s-au uscat.
8. {i deac@ r@s@rise soarele, au poruncit Domnul unui vânt cald }i fierbinte }i au lovit
soarele preste capul Ionii }i s@ z@du}ea. {i au cerut sufletului s@u s@ moar@ }i au zis: „Mai
bine e mie a muri, decât a tr@i”.
9. {i au zis Domnul c@tr@ Iona: „Gânde}ti, doar@, c@ bine te mânii tu pentru tidv@?” {i
au zis: „Bine m@ mâniiu eu pân@ la moarte”.
10. {i au zis Domnul: „Tu te b@nuie}ti de tidv@, pentru carea nu te-ai ostenit, nici ai
128r f@cut || s@ creasc@, carea într-o noapte s-au n@scut }i într-o noapte au perit.
11. {i Eu s@ nu îng@duiesc Ninivei, cet@]ii ceii mari, în carea sânt mai mult de o sut@
}i doaozeci de mii de oameni, carii nu }tiu ce iaste între dreapta }i între stânga sa, }i
dobitoace multe?”
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INDICE
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 2,5, 8

A
ACOLO: adv.
acolo: 4,5

(a se) BORÎ: v. IV „a arunca afarã”
(sã) boreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au borât: ind. pf.c. 3.sg. 2,11

(a se) ACOPERI: v. IV
au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
sã (sã) acopere: conj. prez. 3.pl. 3,8
sã acopere: conj. prez. 3.sg. 4,6

BOU: s.m.
boii: pl. nom. 3,7
C

ACUM: adv.
acum: 4,3

CALD, -Ã: adj.
cald: n. sg. dat. 4,8

ADÂNC: s.n.
adânc: sg. ac. 2,4
adâncul: sg. nom. 2,6

CALE: s.f.
cale: sg. ac. 3,3, 4
calea: sg. ac. 3,8, 10

(a-ºi) ADUCE: v. III
(-ºi) va aduce: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. -ºi va aduce aminte 1,6
(mi-)am adus: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. mi-am adus aminte 2,8

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 2,6; 4,6, 8

(a se) AFLA: v. I
aflându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3

(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

(a) AJUNGE: v. III
au ajuns: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor: pl. gen. 3,7

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte ; vezi (a se/-ºi) ADUCE
APÃ: s.f.
apele: pl. nom. 2 ,6
apã: sg. ac. 3,7
(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
(a) ARÃTA: v. I
arãtând: gerunziu rezum. cap.3
(a se) ARUNCA: v. I
aruncându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 1,5, 7, 15
sã aruncãm: conj. prez. 1.pl. 1,7
aruncaþi: imperativ 2.pl. 1,12
ai aruncat: ind. pf.c. 2.sg. 2,4
(a) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 2,3
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 2,3
B
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþii: pl. nom. 1,10
(a-ºi) BÃNUI: v. IV (Reg.) „a se supãra”, „a (-i) pãrea rãu”
a(-ºi) bãnui: inf. prez. rezum. cap.4
(te) bãnuieºti: ind. prez. 2.sg. 4,10
(a) BEA: v. II
sã bea: conj. prez. 3.pl. 3,7
BINE: adv.
(mai) bine: 4,3, 8
bine: 4,4, 9

CÂRMACI: s.m.
cârmaciul: sg. nom. 1,6
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 3,6
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen., în sintagma Dumnezeul ceriului 1,9
(a) CERE: v. III
au cerut: ind. pf.c. 3.sg. 4,8
(a se) CERTA: v. I
(sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
CETATE: s.f.
cetatea: sg. ac. 1,2; 3,2
cetãþii: sg. gen./dat. rezum. cap.3; rezum. cap.4; 4,5, 11
cetate: sg. nom./ac. 3,3, 4; 4,5
(a) CHEMA: v. I
cheamã: imperativ 2.sg. 1,6
CHIT: s.m.
chit: sg. ac. rezum. cap.2
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 1,5
(m-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 2,7
CORABIE: s.f.
corabia: sg. ac. rezum. cap.1
corabie: sg. ac. rezum. cap.1; 1,3, 5
corabiia: sg. nom. 1,4
corãbiii: sg. gen. 1,5
CORÃBIER: s.m.
corãbierii: pl. nom. 1,5
(a) CREDE: v. III
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 3,5
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(a) CREªTE: v. III
sã creascã: conj. prez. 3.sg. 4,10

ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 1,8, 10, 14; 4,10
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 1,11
sã facã: conj. prez. 3.sg. 3,10

(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut : ind. pf.c. 3.pl. 1,10
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului 1,1; 3,1, 3
cuvântul: sg. nom. 3,6; 4,2
D

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa/de la faþa „(de)
dinaintea” rezum. cap.1; 1,3, 10
(a) FÃGÃDUI: v. IV
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. 1,16
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 2,10
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþe: pl. ac. 1,16

(a) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3
sã dai: con j. prez. 2.sg. 1,14
DEªERT, DEªARTÃ: s.
(ceale) deºar te: s.n. pl. ac. „lucruri deºarte: idolii” (cf. Anania 2001,
p.1171) 2,9
DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineþii: sg. gen. 4,7
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 2,5

(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,5; 2,1; 3,3; r ezum. cap.4
e: ind. prez. impers./3.sg. 1,8; 4,2; 4,3, 8
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,8; 4,2
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 3,1
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2
fiind: gerunziu rezum. cap.4; 4,2
sã fie: conj. prez. 3.sg. 4,6
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,7; 3,8; 4,11
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,9
sânt: ind. prez. 3.pl. 4,11
FIERBERE: s.f. (Fig.) „furie”; „agitaþie”
fierberea: sg. ac. 1,15

DINÃUNTRUL: pr ep.; var. DINLÃUNTRUL
dinlãuntr ul: prep. „din interiorul” 1,5

FIERBINTE: adj.
fierbinte: n. sg. dat. 4,8

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom. 3,7, 8
dobitoace: pl. nom. 4,11
(a se) DOBORÎ: v. IV; var . (Înv.) (a se) DOBORÎ „a fi copleºit”
(t e) obori: ind. prez. 2.sg. 1,6
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,3, 10, 16; rezum. cap.2; 2,10;
Domnului: sg. gen., în sintagma cuvântul Domnului 1,1; 3,1, 3
Domnul: sg. nom./ac. 1,4, 9, 14, 16; 2,1, 2, 3, 8, 11; rezum. cap.3;
3,8; rezum. cap.4; 4,2, 4, 6, 8, 9, 10
Doamne: sg. voc. 1,14; 2,7; 4,2, 3

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom. 1,1
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 1,10
(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,10
sã fugã: conj. prez. 3.sg. 1,3
sã fug: conj. prez. 1.sg. 4,2

(a) DORI: v. IV
dor eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

G

(a) DORMI: v. IV
dor mea: ind. imp. 3.sg. 1,5

(a) GÃTI: v. IV „ a pregãti”
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 2,1; 4,6, 7

DREPT, DREAPTÃ: s./adv.
drep t: adv. rezum. cap.4
dreap ta: s.f. sg. ac. 4,11

(a) GÂNDI: v. IV
gândind: gerunziu rezum. cap.4
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 4,4, 9

(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 3,3

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 2,3
glas: sg. ac. 2,10

DUH: s.n.
duhul: sg. nom. 2,8
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,6; rezum. cap.2; 3,5, 9,
10; 4,2, 6, 7
Dumnez eul: sg. nom./ac. 1,5, 6, 9; 2,2
Dumenz eul: sg. voc., în sint agma Dumnezeul mieu 2,7
F
(a) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,4, 9; 3,10; 4,5

(a) GRÃI: v. IV
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 3,2
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,10
GREU, GREA: adj.
greu: n. sg. ac. 1,5
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 3,7
(a) GUSTA: v. I
sã gus te: conj. prez. 3.pl. 3,7
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INDICE
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 4,5

I
IAD: s.n.
iadului: sg. gen., în sintagma pântecele iadului (aici) „pântecele
chitului” 2,3
IARÃªI: adv.
iarãºi: 2,5; rezum. cap.3
(a) IERTA: v. I
iartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
a ierta: inf. prez. rezum. cap.4

(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (se) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 1,13; 3,8
întorcându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
(s-)au întor s: ind. pf.c. 3.pl. 3,10
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNVINGE: v. III
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 4,5
INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în sintagma inima mãrii 2,4
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
a întra: inf. prez. 3,4
IUÞIME: s.f. „furie”
iuþimea: sg. ac. 3,9
IZVOR: s.n.
izvoarele: pl. nom. 2,7

J
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRT VI
au jârtvit: ind. pf.c. 3.pl. 1,16
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTHUI
voiu jirthui: ind. viit.I. 1.sg. 2,10
JUNGHIERE: s.f. (ccr.) „animal de jer tfã”
junghieri: pl. ac. 1,16
L

Î
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,5, 6
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. ac. 3,6
împãratului: sg. gen. 3,7
ÎNAINTEA: prep.
înaintea: 1,2
(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg. 3,4
(a) ÎNCETA: v. I
înceatã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
sã înceate: conj. prez. 3.sg. 1,11
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 1,12
au încetat: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
(a) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.pl. 2,7
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
încungiuratu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,6
ÎNCOTRO: adv.
încotro: 1,8
ÎNDURAT, -Ã: adj.
îndurat: m. sg. nom. 4,2
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
îngãduind: gerunziu 4,2
sã îngãduiesc: con j. prez. 1.sg. 4,11
(a se) ÎNGHIÞI: v. IV
(sã) înghite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
sã înghiþã: conj. prez. 3.sg. 2,1

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac. 2,10
(a) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 3,6
lepãdat sânt: pasiv ind. prez. 1.sg. 2,5
(a) L OVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 4,7, 8
(a) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 4,3
au luat: ind. pf.c. 3.pl. 1,15
luaþi: imper ativ 2.sg. 1,12
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. ac. 3,10
M
MARE: adj./s.
mare: m./f./n. sg. nom./ac. 1,2, 4, 10, 12, 16; 2,1; 3,2, 3; 4,1, 6
mari: n. pl. ac. rezum. cap.3
mari: f. sg. dat. rezum. cap.4; 4,11
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 3,5
MARE: s.f.
mare: sg. ac. rezum. cap.1; 1,4, 5, 12, 15
marea: sg. nom./ac. 1,9, 11, 1 2, 13, 15; 2,6
mãrii: sg. gen., în sintagma inima mãrii 2,4
MAR GINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 2,7
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 3,8
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 4,1
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NOAPTE: s.f.
nopþi: pl. ac. rezum. cap.2; 2,1
noap te: sg. ac. 4,10

(t e) mânii: ind. prez. 2.sg. 4,4, 9
(mã) mâniiu: ind. prez. 1.sg. 4,9
MÂNIE: s.f.
mâniii: sg. gen. 3,9
mânie: sg. ac. rezum. cap.4

NOROD: s.n.
norod: sg. ac. 1,8

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir e: sg. ac. 2,10

O

(a) MERGE: v. III
mer gi: imperativ 2.sg. 1,2; 3,2
mer gând: gerunziu 1,3
sã meargã: conj. prez. 3.sg. 1,3
mer gi: ind. prez. 2.sg. 1,8
mer gea: ind. imp. 3.sg. 1,11, 13

(a se) OBORÎ: v. IV; vezi (a se) DOBORÎ
OCHI: s.m.
ochilor : pl. gen. 2,5
OM: s.m.
oamenii: pl. nom. 1,5, 10, 13, 16; 3,5, 7, 8
omul: sg. nom. 1,7; 3,8
omului: sg. gen. 1,14
oameni: pl. ac. 4,11

MIC, -Ã: s.m./f.
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 3,5
MILÃ: s.f.
mila: sg. ac. 2,9
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 4,2

(a se) OSTENI: v. IV
(sã) os tenise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,6
(t e-)ai ostenit: ind. pf.c. 2.sg. 4,10

(a se) MILOSTIVI: v. IV
(s-)au milostivit: ind. pf.c. 3.sg. 3,10

OVREI: s.m.; var. (Reg.) OVREU
ovreu: sg. nom. 1,9

MOARTE: s.f.
moar te: sg. ac. rezum. cap.4; 4,9
moar tea: sg. nom. 4,3

P

MULT, -Ã: adj./adv.
(mai) mult : adv. rezum. cap.4; 4,11
mult: adv. 4,2
multe: adj. n . pl. nom. 4,11

(a se) PAªTE: v. III
sã (sã) pascã: conj. prez. 3.pl. 3,7
(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.4

MUNTE: s.m. (aici) „munte pe fundul mãrii”
munþilor: pl. gen. 2,7

PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 2,7
pãmântul: sg. ac. 4,2

(a) MURI: v. IV
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 4,8
a muri: inf. prez. 4,8

(a) PÃRÃSI: v. IV
au pãrãsit : ind. rpez. 3.pl. 2,9
(a) PÃZI: v. IV
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 2,9

N
(a se) NAªTE: v. III
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 4,10

PÂNTECE: s.n .
pânt ecele: sg. ac. rezum. cap.2; 2,1, 2, 3

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. 2,3
nãcaz : sg. ac. 4,1

PEªTE: s.m.
peaºte: sg. ac. 2,1
peaºtelui: sg. gen./dat. 2,1, 2, 11

NECÃJIT, -Ã: ad j.; var. (Reg.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjit : m. sg. nom. rezum. cap.4

(a) PIERI: v. IV
(sã) perim: conj. prez. 1.pl. 1,6; 14
vom peri: ind. viit.I. 1.pl. 3,9
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 4,10

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Reg.) (a) NÃCÃJI
au f ost nãcãjit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 4,1

PLATÃ: s.f.
plat a: sg. ac. 1,3

NEDREPT, -EAPTÃ: ad j.
nedr eapta: f. sg. ac. rezum. cap.4

(a se) PLINI: v. IV
a (sã) plini: inf. prez. rezum. cap.4

NEVINOVAT, -Ã: ad j.
ne vinovat: n. sg. ac. 1,14
NINIVITEAN, -Ã: s./adj. „locuitor al cetãþii Ninive”; „ninivian”
niniviteani: s.m. pl. ac. rezum. cap.3
niniviteani: adj. m. pl. nom. 3,5

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.3
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(a) PORUNCI: v. IV
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 4,8

(a se) RUGA: v. I
rugãmu(-ne): ind. prez. 1.pl. 1,14
rugându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 2,2; 4,2
rogu(-mã): ind. prez. 1.sg. 4,2, 3

POST: s.n.
post: sg. ac. 3,5

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. 2,8

POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac. rezum. cap.2

PREA JMÃ: s.f.
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 4,5

S

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 1,8

SAC: s.n. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se f ac sacii) care se pur ta în semn de
doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãraci”
saci: pl. ac. 3,5, 8
sac: sg. ac. 3,6

(a) PRIMI: v. IV
am primit: ind. pf.c. 1.sg. 4,2
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (În v.) (a) PROPOVEDUI
au propoveduit : ind. pf.c. 3.pl. 3,5
propoveduiaºte: imperativ 2.sg. 3,2

SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 1,14

PROPOVEDUIRE: s.f.; var. (În v.) POPOVEDUIRE (cf. Indice Is)
propoveduirea: sg. ac. 3,2

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 3,6

PR OROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlu Prorociia Ionei; rezum. cap.4

(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; 3,3, 6
scoalã: imper ativ 2.sg. 1,2, 6; 3,2

(a) PROROVÃDUI: v. IV; var. (a) PROROVEDUI (N eob.;
probabil creaþie proprie de la proroc, dupã propovãdui)
(sã) proroveduiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.1
proroveduiaºte: imperativ 2.sg. 1,2
proroveduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
(a) PUTEA: v. II
putea: ind. imp. 3.pl. 1,13

SEMN: s.n.
seamne: pl. ac. rezum. cap.3
SFÂNT, -Ã: adj.
sfântã: s. sg. ac. 2,5, 8
(a se) SILI: v. IV
(sã) silea: ind. imp. 3.sg. 1,4
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 4,8

R

SOARTÃ: s.f.; var. SORÞ: s.m.
sorþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1; 1,7
soar te: s.f. pl. ac. 1,7
soar tea: sg. ac. 1,7

RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 4,2
(a) RÃDICA: v. I; vezi (a) RIDICA
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,8

SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 1,5, 6

RÃSÃRIT: s.n. „est”; „ivire”
rãsãrit: sg. ac. 4,5
rãsãritul: sg. ac., în sintagma rãsãritul dimineþii „ivirea zorilor” 4,7

SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþul: sg. ac. 1,7

(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 2,10
RÃU, REA: adj.
rea: f. sg. ac. 3,8, 10

(a se) SPARGE: v. III
a (sã) sparge: inf. prez. 1,4
(a) SPUNE: v. III
spusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,10
spune: imperativ 2.sg. 1,8
STÂNGA: s.f.
stânga: s.f. sg. ac. 4,11

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. nom./ac. 1,2, 7, 8; 3,10
rãotate: sg. ac. 4,2

STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtat ea: sg. ac. 3,8

RÂU: s.n.
râul: sg. nom. 2,4

(a se) S TRÂMTORA: v. I
(sã) strâmtorea: ind. imp. 3.sg. 2,8

(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
vei râdica: ind. viit.I. 2.sg. 2,7

STRICÃCIUNE: s.f.
strâcãciune: sg. ac. 2,7

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
(sã) va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 3,4

(a) S TRIGA: v. I
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5, 14; 3,4, 7
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s trâgat-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,3
am strâgat : ind. pf.c. 1.sg. 2,3
sã s trâge: conj. prez. 3.pl. 3,8

(a se) UMFLA: v. I
(sã) umf la: ind. im p. 3.sg. 1,11
(sã) unfla: ind. imp. 3.sg. 1,13

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. ac. 1,14; 4,3
suflet: sg. ac. 2,6
sufletului: sg. dat. 4,8

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat : ind. pf.c. 3.sg. 4,7

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 4,6

USCAT, -Ã: adj./s.
uscat a: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.4
uscatul: s.n. sg. ac. 1,7
uscat : sg. ac. 1,13; rezum. cap.2; 2,11

SURPARE: s.f.
sur parea: sg. ac. rezum. cap.3

(a se) UªURA: v. I
sã (se) uºur eaze: conj. prez. 3.sg. 1,5

ª
(a) ªÃNÞUI: v. IV (aici) „a împr esura”
au ºenþuit: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
(a) ªEDEA: v. II
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 3,6; 4,5
ºedea: ind. imp. 3.sg. 4,5
(a) ªTI: v. IV
sã ºtim: conj. prez. 1.pl. 1,7
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 1,12; 4,2
ºti: ind. prez. 3.sg. 3,9
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 4,11
T
TÃRIE: s.f.
tãrie: sg. ac. 3,8
(a se) TEME: v. III
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.pl. 1,5, 10, 16
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 1,9
TEMERE: s.f.
teamere: sg. ac. 1,16
TIGVÃ: s.f.; var. (Reg.) TIDVÃ
tidvã: sg. ac. rezum. cap.4; 4,6, 9, 10
tidva: sg. ac. 4,7
(a) TRÃI: v. IV
a trãi: inf. pr ez. 4,8
(a) TRECE: v. III
au tr ecut: ind. pf.c. 3.pl. 2,4
TRIMIS, -Ã: adj.
trimis: m. sg. nom. rezum. cap.1
(a se) TRIMITE: v. III
trimiþind: gerunziu rezum. cap.1
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
trimiþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3
U

V
VAL: s.n.
valurile: pl. nom. 2,4
VAS: s.n. (aici) „bagaj”
vasele: pl. ac. 1,5
VÂNT: s.n.
vânt : sg. ac./dat. 1,4; 4,8
(a) VÂSLI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA
vânsla: ind. imp. 3.pl. 1,13
VEAC: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 2,7
(a) VEDEA: v. II
voiu vedea: ind. viit.I. 1.sg. 2,5
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 3,10
vedea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.4
va v edea: ind. viit.I. 3.sg. 4,5
(a) VENI: v, IV
veniþi: imperativ 2.pl. 1,7
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
sã vie: conj. prez. 3.sg. 2,8
(a se) VESELI: v. IV
(s-)au v eselit: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 4,6
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac. 3,6
VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. ac. 2,7
viiaþa: sg. ac. 4,3
VIERME: s.m.
vier me: sg. ac. 4,7
VIFOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR „furtunã”
vifor: sg. ac. rezum. cap.1; 1,4
vihor ul: sg. nom. rezum. cap.1
viforul: sg. nom. 1,12

UMBRAR: s.n.
umbrariu: sg. ac. 4,5

VITÃ: s.f.
vitele: pl. nom. 3,7

UMBRÃ: s.f.
umbrã: sg. nom./ac. 4,5, 6

(a) VOI: v. IV
ai voit: ind. pf.c. 2.sg. 1,14
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VOLBURÃ: s.f. (Prin ext.) „furtunã”
volburile: pl. nom. 2,4

(a se) ZÃDUªI: v. IV „a se sufoca”; cuvântul nu este înregistrat în MDA
(sã) zãduºea: ind. imp. 3.sg. 4,8

(a) VREA: v. II
sã fie vr ut: con j. pf. 3.sg. rezum. cap.4

ZI: s.f.
zile: pl. ac. rezum. cap.2; 2,1; 3,3, 4
zi: sg. ac. 3,4; 4,7

Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 2,9

(a) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1; 3,1, 7
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 2,3, 11; 3,4,
7; 4,2, 4, 8, 9, 10
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 2,5
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PROROCIIA LUI MIHEI

Cap 1
În ce vreame Mihei au prorocit. Amân@n]@ Samaria }i Ierusalimului perire }i robie pentru
închinarea lor de idoli, pre carii îi plânge prorocul, }i la plângere îi chiam@.

1.

128v

uvântul Domnului care au fost c@tr@ Mihei morasthiteanul, în zilele lui Ioathan,
Ahaz }i Ezechie, împ@ra]ilor Iudei, care au v@zut preste Samariia }i Ierusalim.
2.
*Auzi]i, noroade toate, }i iaie aminte p@mântul }i plinirea lui. {i fie Domnul *2 Leage 32, 1.
Dumnezeu voao spre martor, Domnul din bisearica Sa cea sfânt@.
Isaie 1, 2.
3. *C@, iat@, Domnul va ie}i din locul S@u }i s@ va pogorî }i va c@lca preste ceale înalte *Isaie 26, 21.
ale p@mântului.
4. {i s@ vor mistui mun]ii supt el, }i v@ile s@ vor t@ia ca ceara de c@tr@ fa]a focului }i ca
apele ce alearg@ în pr@pastie.
5. În nelegiuirea lui Iacov toat@ aceasta }i în p@catele casii lui Israil. Carea nelegiuirea
lui Iacov? Au nu Samariia? {i care ceale înalte ale Iudii? Au nu Ierusalimul?
6. {i voiu pune Samariia ca o gr@mad@ de pietri în câmp, când s@ s@dea}te viia, }i voiu
trage în vale pietrile ei }i temeliile ei le voiu dezv@li.
7. {i toate ceale cioplite ale ei s@ vor t@ia }i toate sâmbriile ei s@ vor arde cu foc }i to]i
idolii ei îi voiu pune spre piardere, c@ din | sâmbriile curvei s-au adunat }i pân@ la sâmbria
curvei s@ vor întoarce.
8. Preste aceasta voiu plânge }i voiu urla, mearge-voiu jefuit }i gol, face-voiu plângere
ca de b@lauri }i jale ca de strutii.
9. C@ s-au p@r@sit rana ei, c@ au venit pân@ la Iudeea, atins-au poarta norodului Mieu
pân@ la Ierusalim.
10. În Gheft s@ nu vesti]i, cu lacr@mi s@ nu plânge]i, în cas@ de prav cu prav v@ pr@s@ra]i.
11. {i treace]i voao l@ca} frumos, ru}inatu-s-au n@p@stirea. N-au ie}it ceea ce l@cuia}te
în ie}ire. Plângerea casa cea veacin@ va lua de la voi, carea au st@tut }ie}i.
12. C@ au sl@bit spre bine ceea ce l@cuia}te în am@r@ciuni. C@ s-au pogorât r@ul de la
Domnul spre poarta Ierusalimului.
13. Gâlceava c@ru]ei de mirarea celui ce l@cuia}te în Lahis. Începutul p@catului iaste a
featii Sionului, c@ întru tine s-au aflat nelegiuirile lui Israil.
14. Pentru aceaea va da trimi}i preste mo}tenirea Ghethului. Casa minciunii spre în}elarea
împ@ra]ilor Israil.
15. Înc@ mo}tean voiu aduce ]ie, ceaea ce l@cuie}ti în Maresa; pân@ la Odolla va veni
slava lui Israil.
16. Ple}ugea}te-te }i te tunde preste fiii dezmierd@rilor tale, l@]ea}te ple}ugirea ta ca
pajora, c@ robi s-au dus din tine!
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Cap 2
Prorocul, multa norodului s@u nedreptate }i alte p@cate procitind, îi vestea}|| te izbândirea }i
robiia ce i s@ apropie, }i, pentru aceasta jeluind, viitoarea r@m@}i]elor adunarea le vestea}te.

129r

1.

mar celor ce gândi]i ceale netreabnice }i lucra]i r@ul în culcu}urile voastre! În
lumina de diminea]a fac aceasta, c@ împrotiva lui Dumnezeu e mâna lor.
2.
{i au poftit ]arine }i cu sâla le-au luat }i au r@pit case }i n@p@stuia pre om }i
casa lui, pre om }i mo}ia lui.
3. Pentru aceasta, aceastea zice Domnul: „Iat@, Eu gândesc preste neamul acesta r@u,
de unde nu ve]i duce grumazii vo}tri }i nu ve]i umbla mândri, c@ vreamea rea iaste.
4. În zioa aceaea s@ va lua preste voi pilda }i s@ va cânta cântec cu dulcea]@ acelor ce
zic: «Cu prad@ ne-am jefuit. Partea norodului Mieu s-au schimbat, cum s@ va dep@rta de
la Mine, când s@ întoarce cel ce împ@r@]ea}te ]inuturile noastre».
5. Pentru aceasta, nu va fi ]ie cel ce arunc@ funea soartei în ceata Domnului.
6. S@ nu gr@i]i gr@ind. Nu va pic@turi preste ace}tia, nu-i va apuca ru}inea.
7. Zice: «Casa lui Iacov, au doar@ s-au scurtat Duhul Domnului, au a}a sânt gândurile
Lui? Au nu cuvintele Meale bune sânt cu cel ce drept umbl@?»
8. {i, dinprotiv@, norodul Mieu asupra protivnicului s-au sculat. De pre îmbr@c@minte
pla}ca a]i luat. {i pre cei ce trecea nevinovat i-a]i întors spre r@zboiu.
9. Muierile norodului Mieu le-a]i lep@dat | din casa dezmierd@rilor sale. De la pruncii 129v
lor le-a]i luat lauda Mea în veac.
10. Scula]i-v@ }i v@ duce]i, c@ nu ave]i aici odihn@. Pentru necur@]iia ei s@ va strâca cu
putrejune rea.
11. Macar de n-a} fi om având duh, }i mai vârtos minciun@ de a} gr@i. Strecura-voiu
]ie spre vin }i spre be]ie }i va fi preste carele s@ va strecura norodul acesta.
12. Cu adunare te voiu aduna tot, Iacov. Întru una voiu aduce r@m@}i]ele lui Israil,
aseaminea îl voiu pune ca pre o turm@ în ocol, ca un dobitoc în mijlocul staulelor, gâlcevi-vor
de c@tr@ mul]imea oamenilor.
13. C@ s@ va sui f@când calea înaintea lor. Împ@r]i-vor }i vor treace poarta }i vor întra
printr-însa. {i va întra împ@ratul lor înaintea lor”. {i Domnul în capul lor.
Cap 3
Pentru p@catele c@peteniilor, a judec@torilor, a mincino}ilor proroci, }i a preo]ilor norodului
Israil, grea izbând@ amân@n]@ Domnul }i r@sipirea Ierusalimului.

1.

*Ezechiil 22, 27.
Sofonie 3, 3.

i am zis: „Auzi]i, c@peteniile lui Iacov }i pov@]uitorii casii lui Israil! Au nu voao
iaste a }ti judecata?”
2.
Cei ce urâ]i binele }i iubi]i r@ul, cei ce sâlnicea}te lua]i pieile lor de pre ei }i
carnea lor de pre oasele lor,
3. Cei ce au mâncat carnea norodului Mieu }i pielea de pre ei o au belit }i oasele lor
le-au sf@rmat }i le-au dumicat ca în tigaie }i ca carnea în mijlocul oalei,
4. Atunci vor strâga c@tr@ Domnul, }i nu-i || va asculta }i va ascunde fa]a Sa de c@tr@ 130r
ei în vreamea aceaea, precum viclenea}te au lucrat întru me}te}ugirile sale.
5. Aceastea zice Domnul preste prorocii cei ce în}al@ norodul Mieu, carii mu}c@ cu din]ii
s@i }i propoveduiesc pacea. {i de nu va da cineva în gura lor ceva, sfin]esc asupra lui r@zboiu.
6. Pentru aceaea, noaptea voao pentru vedeare va fi, }i întunearecul voao pentru gâcitur@;
}i va apune soarele preste proroci }i s@ va întuneca preste ei zioa.
7. {i s@ vor ru}ina cei ce v@d vedenii }i s@ vor ru}ina g@citorii; }i vor acoperi to]i fea]ele
sale, c@ nu e r@spunsul lui Dumnezeu.
8. Îns@ eu m-am împlut de t@riia Duhului Domnului, de judecat@ }i de vârtute, ca s@
vestesc lui Iacov nelegiuirea sa, }i lui Israil p@catul s@u.
9. Auzi]i aceasta, c@peteniile casii lui Iacov }i judec@torii casii lui Israil, c@ urâ]i judecata
}i toate ceale dreapte le r@zvr@ti]i,
10. Cei ce zidi]i Sionul în sângiuri }i Ierusalimul în strâmb@tate!
11. *C@peteniile lui în daruri judeca }i preo]ii lui în plat@ înv@]a }i prorocii lui cu bani
prorocea. {i preste Domnul s@ odihnea, zicând: „Au nu e Domnul în mijlocul nostru? Nu
vor veni preste noi realele!”
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12. Pentru aceasta, pentru pricina voastr@, *Sionul ca ]arina s@ va ara }i Ierusalimul ca
o gr@mad@ de pietri va fi, }i muntele bisearicii spre ceale înalte ale p@durilor.

*Ieremie 26, 18.

Cap 4
130v

În vreamea darului multe neamuri s@ vor apro|piia c@tr@ bisearic@ }i c@tr@ cinstea lui Dumnezeu
cu mare cutezare. Mâng@ie Sionul, c@ s@ va r@scump@ra din robie de la Domnul, ca s@ se
izbândeasc@ de nepriiatinii s@i.

1.

i va fi în zilele aceale mai de pre urm@, va fi muntele casii Domnului g@tit în Isaie 2, 2.
vârful mun]ilor }i înalt preste m@guri. {i vor curge c@tr@ el noroadele.
2.
{i vor gr@bi limbi multe }i vor zice: „Veni]i s@ ne suim la muntele Domnului
}i la casa Dumnezeului Iacov! {i ne va înv@]a despre c@ile Sale }i ne vom duce prin c@r@rile
Lui, c@ din Sion va ie}i leagea, }i cuvântul Domnului din Ierusalim”.
3. {i va judeca între noroade multe }i va certa limbi tari pân@ departe. {i vor t@ia sabiile
sale spre fiar@ de plug }i suli]ele sale spre sape. Nu va lua neam asupra neamului sabie
}i nu s@ vor mai înv@]a la r@zboiu.
4. {i va }edea omul supt vi]a sa }i supt smochinul s@u }i nu va fi cine s@-i sparie, c@ gura
Domnului oastelor au gr@it.
5. C@ toate noroadele vor umbla fie}tecare în numele Dumnezeului s@u, iar@ noi vom
umbla în numele Domnului, Dumnezeului nostru, în veac }i înc@.
6. „În zioa aceaea – zice Domnul – voiu aduna pre cea }chioap@, }i pre ceaea ce lep@dasem
o voiu culeage }i pre ceaea ce n@c@jisem.
7. *{i voiu pune pre cea }chioap@ spre r@m@}i]e }i pre cea ostenit@ spre neam vârtos; *Sofonie 3, 19.
}i va împ@r@]i Domnul preste ei în muntele Sionului de acum }i pân@ în veac”.
Daniil 2, 14.
8. {i tu, turnul turmei cel neguros a featei || Sionului, pân@ la tine va veni; }i va veni Luca 1, 32.
131r
putearea cea dintâi, împ@r@]iia featei Ierusalimului.
9. Acum pentru ce cu m@hnire te strângi? Au doar@ împ@rat nu iaste ]ie? Au sfeatnicul
t@u au perit, c@ te-au apucat dureare ca pre ceaea ce na}te?
10. Doar@-te }i f@ destul, fata Sionului, ca ceaea ce na}te, c@ acum vei ie}i din cetate }i
vei l@cui în ]inut }i vei veni pân@ la Vavilon. Acolo te vei izb@vi, acolo te va r@scump@ra
Domnul din mâna nepriiatinilor t@i.
11. {i acum s-au adunat preste tine limbi multe, care zic: „Ucig@-s@ cu pietri }i s@ priveasc@
în Sion ochiul nostru!”
12. Iar@ aceia n-au cunoscut gândurile Domnului }i n-au în]eles sfatul Lui, c@ i-au adunat
ca fânul ariei.
13. Scoal@-te }i trier@, fata Sionului, c@ cornul t@u de fier voiu pune }i copitele tale le
voiu pune de aram@. {i vei sfârma noroade multe }i vei omorî Domnului r@pirile lor }i
t@ria lor Domnului a tot p@mântului.
Cap 5
Jefuirea Ierusalimului, carea s@ apropie, s@ arat@ }i cum c@ în Vifleaem Hristos s@ va na}te. R@m@}i]ele
lui Israil s@ vor în@l]a, biruindu-s@ nepriiatinii }i dep@rtându-s@ de la ei închinarea de idoli.

1.

131v

cum te vei jefui, fata tâlhariului. Conocire au pus asupra noastr@, cu
toiagul vor lovi falca judec@toriului Israil.
2.
*{i tu, Vifleaemul Efratei, mititel e}ti între miile Iudei; din tine va ie}i mie Cel *Math. 2, 6.
Ioa. 7, 42.
ce va st@pâni pre Israil; }i ie}irea Lui din început, din zilele veacului. |
3. Pentru aceasta, îi va da pân@ la vreame întru carea ceea ce e a na}te va na}te, }i
r@m@}i]ele fra]ilor s@ vor întoarce la fiii lui Israil.
4. {i va sta }i va pa}te întru t@riia Domnului, întru în@l]imea Domnului Dumnezeului
s@u. {i s@ vor întoarce, c@ acum s@ va m@ri pân@ la marginile p@mântului.
5. {i va fi acesta pace când va veni Assur în p@mântul nostru }i când va c@lca în casele
noastre }i vom de}tepta preste el }apte p@stori }i opt oameni c@petenii.
6. {i vor pa}te p@mântul Assur cu sabiia }i p@mântul Nemrod cu l@ncile lui; }i-l va izb@vi
de la Assur când va veni la p@mântul nostru }i când va câlca în hotarele noastre.
7. {i vor fi r@m@}i]ele lui Iacov în mijlocul a multor noroade ca roaoa de la Domnul }i
ca pic@turile pre iarba, ce nu a}tapt@ om }i nu a}tapt@ pre fii omene}ti.
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8. {i vor fi r@m@}i]ele lui Iacov între limbi în mi}locul a multor noroade ca leul între
dobitoacele p@durilor }i ca puiul de leu între turmele de vite, c@ci când va treace }i va c@lca
}i va prinde, nu e cine s@ scoa]@.
9. În@l]a-s@-va mâna ta preste vr@jma}ii t@i }i to]i nepriiatinii t@i vor peri.
10. „{i va fi în zioa aceaea – zice Domnul – lua-voiu caii t@i din mijlocul t@u }i voiu pierde
pre c@r@u}ii t@i.
11. {i voiu pierde cet@]ile p@mântului t@u }i voiu râsipi toate t@riile tale }i voiu lua
fermec@toriile din mâna ta }i g@cituri nu vor fi întru tine.
12. {i voiu face a peri ceale cioplite ale tale }i chipurile tale ceale cioplite din mijlo||cul 132r
t@u }i nu te vei mai închina lucrurilor mânilor tale.
13. {i voiu zmulge grâncii din mijlocul t@u }i voiu întoarce cet@]ile tale.
14. {i voiu face întru iu]ime }i întru urgie izbândire întru toate limbile ceale ce n-au auzit”.
Cap 6
Mustr@ Domnul pre cei nemul]@mitori, ar@tându-le facerile de bine }i spuind ce e bun }i ce
cearc@ Domnul de la norodul s@u. Ci pentru nedreptatea }i alte nelegiuiri a fiilor lui Israil, le
amânân]@ Domnul multe n@cazuri.

1.

*Ieremie 2, 5.

*Num. 20, 2
}i 20, 3.

*2 Leage 28, 38.
Aggheu 6.

uzi]i ceale ce gr@ia}te Domnul: „Scoal@, ceart@ -te cu judecat@ asupra mun]ilor
}i s@ auz@ m@gurile glasul t@u!”
2.
Auz@ mun]ii judecata Domnului }i ceale tari, temeliile p@mântului, c@ judecata
Domnului cu norodul S@u }i cu Israil s@ va judeca.
3. *„Norodul Mieu, ce ]-am f@cut sau cu ce te-am îngreoiat? R@spunde -Mi!
4. C@ te-am scos din p@mântul Eghiptului }i din casa robilor te-am slobozit }i am trimis
înaintea fea]ii tale pre Moisi }i Aaron }i Maria.
5. *Norodul Mieu, adu-]i aminte, rogu-te, ce au gândit Valah, împ@ratul lui Moav, }i ce i-au
r@spuns Valaam, fiiul lui Vior, din Setim pân@ la Galgala, ca s@ cuno}ti drept@]ile Domnului”.
6. Ce lucru vreadnic voiu aduce Domnului? Pleca-voiu genunchele lui Dumnezeu celui
înalt? Au doar@ voiu aduce Lui arderi de tot }i vi]ei d e câte un an?
7. Au doar@ s@ poate îmblânzi Domnul cu mii | de berbeci au cu multe mii de ]api gra}i? 132v
Au doar@ voiu da întâiul mieu n@scut pentru gre}ala mea, rodul pântecelui mieu pentru
p@catul sufletului mieu?
8. Spune-voiu ]ie, o, omule, ce e binele }i ce cearc@ Domnul de la tine, a face adec@
judecat@ }i a iubi mila }i cu deadinsul a umbla cu Dumnezeul t@u?
9. Glasul Domnului c@tr@ cetate strâg@ }i mântuire va fi celor ce s@ tem de numele T@u:
„Auzi]i, neamuri, }i carii a]i ales aceaea!
10. Înc@ focul în casa necredincioasei vistierii strâmb@t@]i }i m@sura mai mic@ plin@ de mânie.
11. Au doar@ voiu îndrepta cump@na necredincioas@? {i vicleanele s@cule]ului c@ntare,
12. Întru carele boga]ii lui s-au umplut de strâmb@tate, }i cei ce l@cuia într-însa v or bea
minciun@; }i limba lor viclean@ în gura lor.
13. {i Eu, dar@, am început a te lovi cu pierdere pentru p@catele tale.
14. Tu vei mânca }i nu te vei s@tura. {i smerirea ta în mijlocul t@u. {i vei apuca }i nu
vei mântui, }i pre carii vei mântui spre sabie îi voiu da.
15. *Tu vei s@m@na }i nu vei s@cera. Tu vei c@lca maslinul }i nu te vei unge cu untdelemn;
}i mustul, }i nu vei bea vinul.
16. {i ai p@zit poruncile lui Amri }i tot lucrul casii lui Ahav }i ai umblat întru dezmierd@rile lor,
ca s@ te dau spre pierdere }i s@ l@cuie}ti într-însa spre }uierare. {i ocara norodului Mieu ve]i purta”.
Cap 7
Plânge prorocul, c@ a}a de pu]âni sânt || ceiaalal]i carii nu-s strâmbi. În nici într-un om, arat@
c@ nu trebuie a n@d@jdui, ci numai în Dumnezeu mântuitoriul, care va milui Sionul }i, ru}inând
pre nepriiatini, îl va întoarce la Sine, plinind f@g@duin]ele p@rin]ilor f@cute.

1.

ai, mie! C@ m -am f@cut ca cel ce cunoa}te toamna strugurii culesului, nu e
strugur de mâncat; pripite smochine au dorit sufletul mieu.
2.
Perit-au cel sfânt de pre p@mânt }i cel drept între oameni nu iaste; to]i în sânge
pândesc, omul pre fratele s@u spre moarte îl vâneaz@.
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3. R@ul mânilor sale zic bun. C@peteniia poftea}te }i judec@toriul r@spl@tea}te, }i cel mare
au gr@it pofta sufletului s@u }i l-au turburat.
4. Cel ce e întru ei bun e ca paliurul, }i care-i drept, ca spinele din gard. Zioa cuget@rii
tale, cercetarea ta au venit. Acum va fi jefuirea lor.
5. S@ nu creade]i priiatinului }i s@ nu n@d@jdui]i întru pov@]uitoriu; de la ceaea ce doarme
în sânul t@u p@zea}te încuietorile gurii tale.
6. *C@ fiiul n@paste face t@tâni-s@u }i fata s@ scoal@ asupra maicii sale, nora asupra
soacr@-sa, **}i nepriiatinii omului, casnicii lui.
7. Iar@ eu spre Domnul voiu privi; a}tepta-voiu pre Dumnezeul, Mântuitoriul mieu,
auzi-m@-va Dumnezeul mieu.
8. Nu te veseli, nepriiatina mea, preste mine, c@ci am c@zut, scula- m@-voiu; când voiu
}edea întru întunearec, Domnul e lumina mea.
9. Mâniia Domnului voiu purta, pentru c@ I-am p@c@tuit, pân@ ce va judeca pricina mea
}i va face judecata mea. Scoate-m@-va în lumin@, vedea-voiu dreptatea Lui. |
10. {i va privi nepriiatina mea }i s@ va acoperi cu ru}ine, carea zice c@tr@ mine: „Unde
133v
iaste Domnul Dumnezeul t@u?” Ochii miei vor vedea spre dânsa, acum va fi spre c@lcare,
ca tina uli]elor.
11. Zioa, ca s@ s@ zideasc@ zidirile tale. În zioa aceaea departe va fi leagea.
12. În zioa aceaea }i pân@ la tine vor veni din Assur }i pân@ la cet@]ile ceale înt@rite, }i
de la cet@]ile ceale înt@rite pân@ la râu, }i pân@ la mare din mare, }i pân@ la munte din
munte.
13. {i p@mântul va fi spre pustiire pentru l@cuitorii s@i }i pentru rodul gândurilor lor.
14. Pa}te pre norodul t@u cu varga ta, turma mo}tenirii tale, pre cei ce l@cuiesc sânguri
în codru, în mijlocul Carmilului; pa}te-s@-vor Vasan }i Galaad lâng@ zilele ceale de demult.
15. Dup@ zilele ie}irii tale din p@mântul Eghiptului, ar@ta-i-voiu ceale de mirare.
16. Veade-vor limbile }i s@ vor ru}ina, preste toat@ t@riia sa pune-vor mâna pre gur@,
urechile lor surde vor fi.
17. Linge-vor praful ca }erpii, ca ceale ce s@ târ@iesc pre p@mânt, s@ vor turbura în
s@la}ele sale, de Domnul, Dumnezeul, nostru s@ vor înfrico}a }i s@ vor teame de Tine.
18. *Cine e Dumnezeu aseaminea [ie, Cel ce iai strâmb@tatea }i treci p@catul r@m@}i]elor
mo}tenirii Tale? Nu va mai trimite iu]imea Sa, c@ Cel ce vrea mila iaste.
19. Întoarce-S@-va }i ne va milui, oborî-va || strâmb@t@]ile noastre }i va arunca întru
134r
adâncul m@rii toate p@catele noastre.
20. Da-vei adev@rul lui Iacov, mila lui Avraam, Carele ai jurat p@rin]ilor no}tri din zilele
ceale de demult.
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au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 4,9
vei apuca: ind. viit.I. 2.sg. 6,14

A
ACOLO: adv.
acolo: 4,10

(a) APUNE: v. III
va apune: ind. viit.I. 3.sg. 3,6

(a se) ACOPERI: v. IV
vor acoperi: ind. viit.I. 3.pl. 3,7
(sã) va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 7,10

(a se) ARA: v. I
(sã) va ara: ind. viit.I. 3.sg. 3,12
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 4,13

ACUM: adv.
acum: adv. în loc. adv. de acum ºi pânã în v eac 4,7
acum: 4,9, 10, 11; 5,1, 4; 7,4, 10

(a se) ARÃTA: v. I
(sã) aratã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
arãtându-: gerunziu rezum. cap.6
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
arãta(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,15

ADÂNC: s.n.
adâncul: sg. ac. 7,19
ADEVÃR: s.n.
adevãr ul: sg. ac. 7,20

(a se) ARDE: v. III
(sã) vor ar de: ind. viit.I. 3.pl. 1,7

(a-ºi) ADUCE: v. III
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 1,15; 2,12; 6,6
adu(-þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-þi aminte 6,5

ARDERE: s.f.
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 6,6

(a se) ADUNA: v. I
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 1,7; 4,11
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 2,12; 4,6
au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 4,12

ARIE: s.f.
ariei: sg. gen. 4,12
(a) AR UNCA: v. I
aruncã: ind. prez. 3.sg. 2,5
va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 7,19

ADUN ARE: s.f.
adunarea: sg. ac. rezum. cap.2
adunare: sg. ac. 2,12

(a) ASCULTA: v. I
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 3,4

(a se) AFLA: v. I
(s-)au af lat: ind. pf.c. 3.pl. 1,13

(a) ASCUNDE: v. III
va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 3,4

AICI: adv.
aici: 2,10

ASEMENEA: adv./prep.; var. (În v.) ASEAMINEA
aseaminea: adv. 2,12
aseaminea: prep. 7,18

(a) ALEGE: v. III
aþi ales: ind. viit.I. 2.pl. 6,9

AªA: adv.
aºa: 2,7; rezum. cap.7

(a) ALERGA: v. I
aleargã: ind. prez. 3.pl. 1,4
AMAR: s.n.
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 2,1

(a) AªTEPTA: v. I
aºtap tã: ind. prez. 3.sg. 5,7
aºtep ta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,7

AMÃRÃCIUNE: s.f.
amãrãciuni: pl. ac. 1,12

(a) ATINGE: v. III
atins-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,9

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÃNÞA
amânânþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
amânãnþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3

ATUNCI: adv.
atunci: 3,4

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a-ºi)
ADUCE/(a) LUA
AN: s.m.
an: sg. ac. 6,6
APÃ: s.f.
apele: pl. ac. 1,4

(a) AUZI: v. IV
auziþi: imperativ 2.pl. 1,2; 3,1, 9; 6,1, 9
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 5,14
sã auzã: conj. pr ez. 3.pl. 6,1
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 6,2
auzi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,7
(a) AVEA: v. II
aveþi: ind. prez. 2.pl. 2,10
având: gerunziu 2,11

(a se) APR OPIA: v. I
(sã) apropie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2; rezum. cap.5
(sã) vor apropiia: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.4
(a) APUCA: v. I
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 2,6

B
BALAUR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BÃLAUR
bãlauri: pl. ac. 1,8
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va câlca: ind. viit.I. 3.sg. 5,6
vei cãlca: ind. viit.I. 2.sg. 6,15

BAN: s.n.
bani: pl. ac. 3,11
(a) BEA: v. II
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 6,12
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 6,15

CÃLCARE: s.f.
cãlcare: sg. ac. 7,10

(a) BELI: v. IV
au belit : ind. pf.c. 3.pl. 3,3

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniilor : pl. gen. rezum. cap.3
cãpeteniile: pl. voc., în sintagmele cãpeteniile lui Iaco v/cãpeteniile
casii lui Iacov 3,1, 9
cãpetenii: pl. ac. 5,5
cãpeteniia: sg. nom. 7,3
cãpeteniile: pl. nom. 3,11

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. ac. 6,7
BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. 2,11
BINE: s.n.
bine: s.n. sg. ac. 1,12
binele: s.n. sg. nom./ac. 3,2; 6,8
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.6

CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 4,2
CÃRÃUª: s.m. (Înv.) „cãr uþaº”
cãrãuºii: pl. ac. 5,10

(a se) BIRUI: v. IV
bir uindu(-sã): gerunziu rezum. cap.5

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþei: sg. gen. 1,13

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 1,2
bisearicii: sg. gen. 3,12
bisearicã: sg. ac. rezum. cap.4

CÂMP: s.n.
câm p: sg. ac. 1,6
(a se) CÂNTA: v. I
(sã) va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 2,4

BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogaþii: s.m. pl. nom. 6,12

CÂNTAR: s.n.; var. CÃNTAR
cãnt are: pl. ac. 6,11

BUN, -Ã: adj./s.
bune: ad j. n. pl. nom. 2,7
bun: ad j. m./n. sg. nom. rezum. cap.6; 7,4
bun: s.n. sg. ac. 7,3

CÂNTEC: s.n.
cânt ec: sg. nom. 2,4
CEARÃ: s.f.
cear a: sg. ac. 1,4

C

CEATÃ: s.f. (aici) „adunare”, „obºte”
ceata: sg. ac., în sint agma ceata Domnului 2,5

CAL: s.m.
caii: pl. ac. 5,10

(a) CERCA: v. I
cear cã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 6,8

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 2, 13
cãile: pl. ac. 4,2

CERCETARE: s.f.
cer cetarea: sg. nom. 7,4

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 2,13

(a se) CERTA: v. I
va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. 4,3
cear tã(-te): imperativ 2.sg. 6,1

CARNE: s.f.
car nea: sg. ac. 3,2, 3
CASÃ: s.f.
casii: sg. gen. 1,5; 3,1, 9; 6,16
casã: sg. ac. 1,10
casa: sg. nom./ac. 1,11, 14; 2,2, 9; 6,4, 10
case: pl. ac. 2,2
casii: sg. gen., în sintagma muntele casii Domnului „Sionul” (cf.
Anania 2001, p. 1155) 4,1
casa: sg. ac., în sint agma casa Dumnezeului 4,2
casele: pl. ac. 5,5
casa: sg. voc., în sintagma casa lui Iacov 2,7
CASNIC: s.m.
casnicii: pl. nom. 7,6
(a) CÃDEA: v. II
am cãzut: ind. pf.c. 1.sg. 7,8

CETATE: s.f.
ce tate: sg. ac. 4,10; 6,9
ce tãþile: pl. ac. 5,11, 13; 7,12
(a) CHEMA: v. I
chiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
CHIP: s.n.
chipurile: pl. nom., în sintagma chipurile ceale cioplite 5,12
CINSTE: s.f.
cins tea: sg. ac. rezum. cap.4
CIOPLIT, -Ã: ad j./s.
(ceale) cioplit e: s.n. pl. nom. „chipuri cioplite” 1,7; 5,12
cioplit e: adj. n. pl. nom., în sint agma chipurile ceale cioplite
5,12

701

PROROCIIA LUI MIHEI

INDICE
DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult 7,14, 20

(a se) C OBOR Î: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) va pogorî: ind. viit.I. 3.sg. 1,3
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 1,12

DEPARTE: adv.
depar te: 4,3; 7,11

CODRU: s.m.
codru: sg. ac. 7,14
CONÃCIRE: s.f.; var. CONOCIRE „împresurare”; „îngrãdire”;
cu acest sens, cuvântul nu e înregistr at în DA.
conocire: sg. ac. 5,1
COPITÃ: s.f.
copitele: pl. ac. 4, 13
CORN: s.n.
cornul: sg. ac. 4,13

(a se) DEPÃR TA: v. I
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 2,4
depãr tându(-sã): gerunziu rezum. cap.5
DES TUL: adv.
destul: 4, 10
(a) DEªTEPTA: v. I
vom deºt epta: ind. viit.I. 1.pl. 5,5

CRÂNG: s.n.; var. GRÂNC
grâncii: pl. ac. 5,13

DEZMIERDARE: s.f.
dezmierdãrilor: pl. gen. 1,16; 2,9
dezmierdãrile: pl. ac. 6,16

(a) CREDE: v. III
sã creadeþi: conj. prez. 2.pl. 7,5

(a) DEZVELI: v. IV; var. (Înv.) (a) DEZVÃLI
voiu dezvãli: ind. viit.I. 1.sg. 1,6

CUGETARE: s.f.
cugetãrii: sg. gen. 7,4

DIMINEAÞÃ: s.f.
dimineaþa: sg. ac., în loc. adj. de dimineaþa 2,1

CUL CUª: s.n.
culcuºurile: pl. ac. 2,1

DIMPO TRIVÃ: adv.; var. (În v. ºi reg.) DINPRO TIVÃ
dinpr otivã: 2,8

(a) CULEGE: v. III
voiu culeage: ind. viit.I. 1.sg. 4,6

DINTE: s.f.
dinþii: pl. ac. 3,5

CULES: s.n.
culesului: sg. gen. 7,1

DOBITOC: s.n.
dobitoc: sg. ac. 2,12
dobitoacele: pl. ac. 5,8

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpãna: sg. ac. 6, 11
(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.pl. 4,12
sã cunoºti: conj. pr ez. 2.sg. 6,5
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 7,1

(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (În v.) (a) OBORÎ
oborî-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,19

CURVÃ: s.f.
curvei: sg. gen. 1,7

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/ceat a
Domnului/Duhul Domnului/Duhului Domnului/muntele casii
Domnului/muntele Domnului/Domnului oastelor 1,1; 2,5, 7; 3,8;
4,1, 2, 4
Domnul: sg. nom./ac. 1,2, 3, 12; 2,3, 13; rezum. cap.3; 3,4, 5,
11; rezum. cap.4; 4,6, 7, 10; 5,7, 10; rezum. cap.6; 6,1, 7, 8; 7,7,
8, 10, 17
Domnului: sg. gen./dat. 4,5, 12, 13; 5,4; 6,2, 5, 6, 9; 7,9

CUTEZARE: s.f.
cutezare: sg. ac. rezum. cap.4

(a) DORI: v. IV
au dorit: ind. pf.c. 3.sg. 7,1

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom., în sint agma cuvântul Domnului 1,1; 4,2
cuvintele: pl. nom. 2,7

(a) DORMI: v. IV
doar me: ind. prez. 3.sg. 7,5

(a) CUR GE: v. III
vor cur ge: ind. viit.I. 3.pl. 4,1

D

(a) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. 1,14; 3,5; 5,3
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 6,7, 14
sã dau: conj. prez. 1.sg. 6,16
da-vei: ind. viit.I. 2.sg. 7,20
DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 3,11
darului: sg. gen. rezum. cap.4

DREPT, DREAPTÃ: ad j./adv./s.
drept: adv. 2,7
(ceale) dreapte: s.n. pl. ac. 3,9
(cel) drept: s.m. sg. nom. 7,2
drept: adj. m. sg. nom. 7,4
DREPTATE: s.f.
dreptãþile: pl. ac. 6,5
dreptat ea: sg. ac. 7,9
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.pl. 1,16
veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 2,3
(vã) duceþi: imper ativ 2.pl. 2, 10
(ne) vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 4,2
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DUH: s.n.
Duhul: sg. nom., în sintagma Duhul Domnului 2,7
duh: sg. ac. 2,11
Duhului: sg. gen., în sintagma Duhului Domnului 3,8

Chr es tomaþie r omânã (…), Vol. II: Text e (1710 – 1830).
Dialect ologie, literaturã popularã, glosar , Leipzig-Bucureºti,
1891).
f ermecãt oriile: pl. ac. 5,11

DULCEAÞÃ: s.f. (Fig.) „blândeþe”
dulceaþã: sg. ac. 2,4

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 2,1; 3,7, 11; 5,8; rezum. cap.6; 6,8; 7,1, 4,
8, 18
eºti: ind. prez. 2.sg. 5,2
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,2
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,5, 11; 3,6, 12; 4,1, 4; 5,5, 10; 6,9; 7,4, 10,
11, 13
aº fi: cond. prez. 1.sg. 2,11
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 5,7, 8, 11; 7,16
-i: ind. prez. 3.sg. 7,4
ias te: ind. prez. imper s./3.sg. 1,13; 2,3; 3,1; 4,9; 7,2, 10, 18
-s: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,7; rezum. cap.7

(a) DUMICA: v. I
au dumicat : ind. pf.c. 3.pl. 3,3
DUMNEZEU: s.m. „Divinitat ea”
Dumnez eu: sg. nom./gen./dat. 1,2; 2,1; 3,7; rezum. cap.4; 6,6;
rezum. cap.7; 7,18
Dumnezeului: sg. gen., în sintagma casa Dumnezeului 4,2
Dumnezeului: sg. gen. 4,5; 5,4
Dumnez eul: sg. nom./ac. 6,8; 7,7, 10, 17
(a) DUREA: v. II
doarã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 4,10

FIER: s.n.
f iarã: pl. (cu des. -ã) ac., în sintagma f iarã de plug 4,3
f ier: sg. ac. 4,13

DURERE: s.f.
dur eare: sg. nom. 4,9

FIU: s.m.
f iii: pl. ac. 1,16; 5,3
f ii: pl. ac. 5,7
f iilor: pl. gen. rezum. cap.6
f iiul: sg. nom. 6,5; 7,6

F
(a se) FACE: v. III
f ace-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,8
f ac: ind. prez. 3.pl. 2,1
fãcând: gerunziu 2,13
fã: imper ativ 2.sg. 4,10
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 5,12, 14
am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 6,3
a f ace: inf. prez. 6,8
(m-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 7,1
f ace: ind. prez. 3.sg. 7,6
va face: ind. viit.I. 3.sg. 7,9

FOC: s.n.
f ocului: sg. gen. 1,4
f oc: sg. ac. 1,7
f ocul: sg. nom. 6,10
FRATE: s.m.
fr aþilor: pl. gen. 5,3
fr atele: sg. ac. 7,2
FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umos: n. sg. ac. 1,11

FACERE: s.f.
f acerile: pl. ac., în sintagma f acerile de bine rezum. cap.6

FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funea: sg. ac., în sint agma funea soartei 2,5

FALCÃ: s.f.
f alca: sg. ac. 5,1
FATÃ: s.f.
f eatii: sg. gen. 1,13
f eatei: sg. gen. 4,8
f ata: sg. voc., în sintagmele f ata Sionului/fata tâlhariului 4, 10,
13; 5,1
fata: sg. nom. 7,6

G
GARD: s.n.
gard: sg. ac. 7,4
GÃTIT, -Ã: ad j. „gata”
gãtit: m. sg. nom. 4,1

FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa 1,4
faþa: sg. ac. 3,4
f eaþele: pl. ac. 3,7
f eaþii: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii 6,4

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea va: sg. nom. 1,13
(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlce vi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 2,12

FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut e: f. pl. ac. rezum. cap.7

GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 2,7; 4,12
gândurilor: pl. gen. 7, 13

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. rezum. cap.7
FÂN: s.n.
fânul: sg. ac. 4,12
FERMECÃTORIE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima ates tare este în 1774 (dupã M. Gas ter,

(a) GÂNDI: v. IV
gândiþi: ind. prez. 2.pl. 2,1
gândesc: ind. prez. 1.sg. 2,3
au gândit : ind. pf.c. 3.sg. 6,5
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(a) IEªI: v. IV
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 1,3; 4,2; 5,2
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 1,11
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 4,10

GENUNCHI: s.n.
genunchele: pl. ac., în loc. v. pleca-voiu genunchele 6,6
GHICITOR, -TOARE: s.m./f.; var. GÂCITOR, -TOARE
gãcitorii: pl. nom. 3,7

IEªIRE: s.f.
ieºire: sg. ac. 1,11
ieºirea: sg. nom. 5,2
ieºirii: sg. gen. 7,15

GHICITURÃ: s.f.; var. GÂCITURÃ
gâciturã: sg. ac. 3,6
gãcituri: pl. nom. 5,11

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 2,13
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 2,13

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 6, 1, 9
GOL, GO ALÃ: ad j.
gol: m. sg. nom. 1,8

(a) IUBI: v. IV
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 3,2
a iubi: inf. prez. 6,8

GRAS, -Ã: adj.
graºi: m. pl. ac. 6,7

IUÞIME: s.f. „mânie”
iuþime: sg. ac. 5,14
iuþimea: sg. ac. 7,18

(a) GRÃBI: v. IV
vor grãbi: ind. viit.I. 3.pl. 4,2
(a) GRÃI: v. IV
sã grãiþi: conj. prez. 2.pl. 2,6
grãind: gerunziu 2,6
aº grãi: cond. prez. 1.sg. 2,11
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 4,4; 7,3
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 6,1

(a se) IZBÃVI: v. IV
(te) vei izbãvi: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 5,6

GRÃMADÃ: s.f.
grãmadã: sg. ac. 1,6; 3,12

(a se) IZBÂNDI: v. IV
sã (se) izbândeascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.4

IZBÂNDÃ: s.f.
izbândã: sg. ac. rezum. cap.3

IZBÂNDIRE: s.f.
izbândirea: sg. ac. rezum. cap.2
izbândire: sg. ac. 5,14

GRÂNC: s.m.; v ezi CRÂNG
GREªALÃ: s.f.; (Iuz.) GREªALÃ
greºala: sg. ac. 6,7

Î

GREU, GREA: adj.
grea: f. sg. ac. rezum. cap.3
GR UMAZ: s.m.
grumazii: pl. ac. 2,3

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
(sã) îmblânzi: inf. prez. fãrã a 6,7

GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 3,5; 4,4; 6,12
gurii: sg. gen. 7,5
gurã: sg. ac. 7,16

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 2,8
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr aþilor: pl. gen. 1,1, 14
împãr atul: sg. nom. 2,13; 6,5
împãr at: sg. nom. 4,9

H

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,4
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 4,7

HO TAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 5,6

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom. 4,8

I

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 2, 13

IATÃ: interj.
iatã: 1,3; 2,3
IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 5,7

(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE

IDOL: s.m.
idoli: pl. nom./ac., în sint agma închinarea de idoli rezum. cap.1;
rezum. cap.5
idolii: pl. ac. 1,7

ÎMPO TRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împr otiva: prep. 2,1
ÎN AINTEA: prep.
înaintea: 2,13; 6,4
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va în vãþa: ind. viit.I. 3.sg. 4,2
(sã) v or învãþa: ind. viit.I. 3.pl. 4,3

ÎNALT, -Ã: adj./s.
(ceale) înalt e: s.n. pl. nom./ac. 1,3, 5; 3,12
înalt : adj. m. sg. nom./gen. 4,1; 6,6
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) v or înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.5
înãlþa(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 5,9

J
JALE: s.f.
jale: sg. ac. 1,8

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. ac. 5,4
(a) ÎNCEPE: v. III
am început : ind. pf.c. 1.sg. 6,13

(a se) JEFUI: v. IV
(ne-)am jefuit: ind. pf.c. 1 .pl. 2,4
(t e) vei jefui: ind. viit.I. 2.sg. 5,1

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. nom. 1,13
început: sg. ac., în loc. adv. din început 5,2

JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. nom. rezum. cap.5; 7,4
JEFUIT, -Ã: adj.
jefuit : m. sg. nom. 1,8

(a se) ÎNCHINA: v. I
(t e) vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 5,12
ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. nom./ac., în sintagma închinarea de idoli rezum.
cap.1; rezum. cap.5
ÎNCUIETOARE: s.f.
încuie torile: pl. ac. 7,5
(a) ÎNDREPTA: v. I
voiu îndrepta: ind. viit.I. 1.sg. 6,11
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(sã) v or înfricoºa: ind. viit.I. 3.pl. 7,17
(a) ÎNGREUIA: v. I
am îngreoiat: ind. pf.c. 1.sg. 6,3
(a) ÎNªELA: v. I
înºalã: ind. prez. 3.pl. 3,5
ÎNªELARE: s.f.
înºelarea: sg. ac. 1,14

(a) JELUI: v. IV
jeluind: gerunziu rezum. cap.2
(a se) JUDECA: v. I
judeca: ind. imp. 3.pl. 3,11
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 4,3; 7,9
(sã) va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 6,2
JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. nom./ac. 3,1, 9; 6,2; 7,9
judecatã: sg. ac. 3,8; 6,1, 8
JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
judecãtorilor : pl. gen. rezum. cap.3
judecãtorii: pl. voc., în sintagma judecãtorii casii lui Israil 3,9
judecãtoriului: sg. gen. 5,1
judecãtoriul: sg. nom. 7,3
(a) JURA: v. I
ai jurat : ind. pf.c. 2.sg. 7,20

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 7,12

L

ÎNTÂI, -A: ad j.
întâiul: m. sg. ac., în sintagma întâiul nãscut 6,7

LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 1,10

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) v or întoarce: ind. viit.I. 3.pl. 1,7; 5,3, 4
(sã) înt oarce: ind. prez. 3.sg. 2,4
aþi întor s: ind. pf.c. 2.pl. 2,8
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 5,13
va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.7
întoarce(-Sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,19

LANCE: s.f.
lãncile: pl. ac. 5,6
LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. ac. 2,9
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a se) ÎNTUNECA: v. I
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 3,6
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ecul: sg. nom. 3,6
întunear ec: sg. ac. 7,8
(a) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 4,12
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþa: ind. imp. 3.pl. 3,11

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
(a) LÃÞI: v. IV
lãþeaºt e: imperativ 2.sg. 1,16
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom. 4,2; 7,11
(a) LEPÃDA: v. I
aþi lepãdat : ind. pf.c. 2.pl. 2,9
lepãdasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 4,6
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LEU: s.m.
leul: sg. ac. 5,8
leu: sg. ac. 5,8

MAR GINE: s.f.
marginile: pl. ac., în sintagma (Înv.ºi pop.) pânã la marginile
pãmântului 5,4

LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. nom./ac. 4,2, 3, 11; 5,8
limbile: pl. nom./ac. 5,14; 7,16
limba: sg. nom. 6,12

MAR TOR: s.m.
mar tor: sg. ac. 1,2

(a) LINGE: v. III
linge-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7, 17
LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,3
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaº: sg. ac. 1,11
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11, 12, 13
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 1,15
vei lãcui: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 6,12
sã lãcuieºti: con j. prez. 2.sg. 6, 16
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 7,14
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: s.m. pl. ac. 7,13
(a) L OVI: v. IV
vor lovi: ind. viit.I. 3.pl. 5,1
a lovi: inf. pr ez. 6,13
(a se) LUA: v. I
iaie: conj. prez. fãrã sã 3.sg., în loc. v. iaie aminte 1,2
iai: ind. pr ez. 2.sg. 7,18
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 1,11; 4,3
au luat: ind. pf.c. 3.pl. 2,2
(sã) va lua: ind. viit.I. 1 .sg. 2,4
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 2,8, 9
luaþi: ind. prez. 2.pl. 3,2
lua-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,10
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 5,11
(a) LUCRA: v. I
lucraþi: ind. prez. 2.pl. 2,1
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 3,4
LUCRU: s.n.
lucr urilor: pl. dat. 5,12
lucr u: sg. ac. 6,6
lucr ul: sg. ac. 6,16
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 2,1; 7,8
luminã: sg. ac. 7,9
M

MÃCAR: adv.; var. (În v. ºi reg.) MACAR
macar: adv. în loc. cj. macar de 2,11
MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. ac. 4,1
mãgurile: pl. nom. 6,1
(a se) MÃRI: v. IV
(sã) va mãri: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinul: sg. ac. 6,15
MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. nom. 6, 10
MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. ac. 4,9
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 2,1; 4,10; 5,9, 11; 7,16
mânilor: pl. gen. 5,12; 7,3
(a) MÂNC A: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.pl. 3,3
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 6,14
de mâncat: supin 7,1
MÂNDR U, -Ã: adj.
mândri: m. pl. nom. 2,3
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar.) (a) MÂNGÃIA
mângãie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 6,10
mâniia: sg. ac. 7,9
(a) MÂNTUI: v. IV
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 6,14
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. nom. 6,9
MÂNTUIT OR, -TOARE: adj./s.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
mântuitoriul: adj. m. sg. nom. rezum. cap.7
Mântuitoriul: s.m. sg. nom. 7,7
(a) MERGE: v. III
mearge-v oiu: ind. viit.I. 1 .sg. 1,8
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirile: pl. ac. 3,4

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 7,6

MIC, -Ã: adj.
(mai) micã: f. sg. nom. 6,10

MARE: adj./s.
mare: adj. f. sg. ac. rezum. cap.4
(cel) mare: s.m. sg. nom. 7,3

MIJLOC: s.n.; var. (Reg.) MIªLOC
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 2,12; 3,3,
11; 5,7, 10, 12, 13; 6,14; 7,14
miºlocul: sg. ac., în loc. pr ep. în miºlocul 5,8

MARE: s.f.
mare: sg. ac. 7,12
mãrii: sg. gen. 7,19

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 6,8; 7,18, 20
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(a) MILUI: v. IV
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 7,19

a naºte: inf. prez. 5,3
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 5,3

MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºilor: adj. antep. m. pl. gen. rezum. cap.3

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
a nãdãjdui: inf. prez. rezum. cap.7
sã nãdãjduiþi: con j. prez. 2.pl. 7,5

MINCIUNÃ: s.f.
minciunii: sg. gen. 1,14
minciunã: sg. ac. 2,11; 6,12

NÃPASTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) NÃPASTE
nãpas te: sg. ac. 7,6
NÃPÃSTIRE: s.f. „dezonoare”, „ruºine” (cf. lat. ign¹minia, -ae)
nãpãs tirea: sg. nom. 1,11

MIRARE: s.f.
mir area: sg. ac. 1,13
mir are: sg. ac. 7,15

(a) NÃPÃSTUI: v. IV
nãpãs tuia: ind. im p. 3.pl. 2,2

(a se) MISTUI: v. IV
(sã) v or mistui: ind. viit.I. 3.pl. 1,4

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut: s.m. sg. ac., în sint agma întâiul nãscut 6,7

MITITEL, -EA: adj.
mititel: m. sg. nom. 5,2
MOARTE: s.f.
moar te: sg. ac. 7,2
MORASTHITEAN: s.m. „originar din Moreºet, localitate situatã
la sud-v est de Ierusalim, aproape de Gat” (cf. Anania 2001, p.1152).
moras thiteanul: sg. nom. 1,1
MOªIE: s.f.
moºia: sg. ac. 2,2

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj.
necredincioasei: adj. antep. f. sg. gen. 6,10
necredincioasã: f.m sg. ac. 6,11

MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. ac. 1,14
moºt enirii: sg. gen. 7,14, 18

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiia: sg. ac. 2,10

MUIERE: s.f.
muierile: pl. ac. 2,9
MULT, -Ã: adj.
multa: adj. ant ep. f. sg. ac. rezum. cap.2
multe: f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,2, 3, 11, 13; rezum. cap.6; 6,7
multor: n. pl. gen. 5,7, 8
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 2,12
MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom. 1,4; 6,2
muntele: sg. nom. 3,12; 4,7
munt ele: sg. nom., în sintagmele muntele casii Domnului/munt ele
Domnului „Sionul” (cf. Anania 2001, p. 1155) 4,1, 2
munþilor: pl. gen. 4,1; 6,1
munte: sg. ac. 7,12

(a) MUSTRA: v. I
mustrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 6
(a) MUªCA: v. I
muºcã: ind. prez. 3.pl. 3,5
N
(a se) NAªTE: v. III
naºte: ind. prez. 3.sg. 4,9, 10
(sã) va naºt e: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.5

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazuri: pl. ac. rezum. cap.6
(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
nãcãjisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 4,6

MOªTEAN: s.m. „moºtenitor”
moºt ean: sg. ac. 1,15

MUST: s.n.
mustul: sg. ac. 6,15

NEAM: s.n.
neamul: sg. ac. 2,3
neamuri: pl. nom. rezum. cap.4
neam: sg. nom./ac. 4,3, 7
neamului: sg. gen. 4,3
neamuri: pl. voc. 6,9

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. ac. rezum. cap.2
nedr eptatea: sg. ac. rezum. cap.6
NEGUROS, -OASÃ: adj.
negur os: n. sg. nom. 4,8
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. nom./ac. 1,5, 5; 3,8
nelegiuirile: pl. nom. 1,13
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.6
NEMULÞUMIT OR, -TO ARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.)
NEMULÞÃMITOR, -TOARE
(cei) nemulþãmitori: s.m. pl. ac. rezum. cap.6
NEPRIETEN, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) NEPRIIATIN , -Ã
nepriiatinii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.5; 5,9; 7,6
nepriiatinilor : s.m. pl. gen. 4, 10
nepriiatini: s.m. pl. ac. rezum. cap.7
nepriiatina: s.f. sg. voc., în sintagma nepriiatina mea 7,8
nepriiatina: s.f. sg. nom. 7,10
NETREBNIC, -Ã: s.
(ceale) netreabnice: s.n. pl. ac. 2,1
NEVINOVAT: adv.
ne vinovat: 2,8
NOAPTE: s.f.
noap tea: sg. nom. 3,6
NORÃ: s.f.
nora: sg. nom. 7,6
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NOR OD: s.n.
noroade: pl. voc., în sintagma noroade toate 1,2
norodului: sg. gen. 1,9; rezum. cap.2; 2,4, 9; rezum. cap.3; 3,3; 6,16
norodul: sg. nom./ac. 2,8, 11; 3,5; rezum. cap.6; 6,2; 7,14
noroadele: pl. nom. 4,1, 5
noroade: pl. ac. 4,3, 13
noroade: pl. gen. (cu prep. a + multor) 5,7, 8
norodul: sg. voc., în sintagma norodul Mieu 6,3 ,5
NUME: s.n.
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele 4,5
numele: sg. ac. 6,9
O
O: interj.
o: 6,8
OALÃ: s.f.
oalei: sg. gen. 3,3
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sint agma Domnului oas telor 4,4
(a) OB ORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 6,16
OCHI: s.m.
ochiul: sg. nom. 4,11
ochii: pl. nom. 7,10
OCOL: s.n.
ocol: sg. ac. 2,12
ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 2,10
(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihnea: ind. imp. 3.pl. 3,11
OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 2,2, 11; 5,7; rezum. cap.7
oamenilor: pl. gen. 2,12
omul: sg. nom. 4,4; 7,2
oameni: pl. ac. 5,5; 7,2
omule: sg. voc. 6,8
omului: sg. gen. 7,6

PAJURÃ: s.f.
pajora: sg. ac. 1,16
PALIUR: s.n. „specie de arbust cu ghimpi”; cuvântul nu es te
înregistrat în DLR. Reprezintã adaptarea lat. paliÀr us, -i.
paliurul: sg. ac. 7,4
PARTE: s.f.
par tea: sg. nom. 2,4
(a se) PAªTE: v. III
va paºte: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
vor paºt e: ind. viit.I. 3.pl. 5,6
paºte: imper ativ 2.sg. 7,14
paºte(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7,14
PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. 1,5; r ezum. cap.3; 6,13; 7,19
pãcatului: sg. gen. 1,13
pãcate: pl. ac. rezum. cap.2
pãcatul: sg. ac. 3,8; 6,7; 7,18
(a) PÃCÃTUI: v. IV
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 7,9
PÃDURE: s.f.
pãdurilor: pl. gen. 3,12; 5,8
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,2; 5,5, 6; 6,4; 7,13, 15
pãmântului: sg. gen. 1,3; 5,11; 6,2
pãmântului: sg. gen. (exprimat redundant cu ar t. hot. –lui ºi cu
prep. a + tot) 4,13
pãmântului: sg. gen., în sintagma pânã la marginile pãmântului 5,4
pãmânt: sg. ac. 7,2, 17
(a se) PÃRÃSI: v. IV
(s-)au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 1,9
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. dat. rezum. cap.7; 7,20
PÃSTOR: s.m.
pãstori: pl. ac. 5,5
(a) PÃZI: v. IV
ai pãzit: ind. pf.c. 2.sg. 6,16
pãzeaºte: imper ativ 2.sg. 7,5
(a) PÂNDI: v. IV
pândesc: ind. prez. 3.pl. 7,2

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. ac. 5,7

PÂNTECE: s.n.
pântecelui: sg. gen. 6,7

(a) OMORÎ: v. IV
vei omorî: ind. viit.I. 2.sg. 4,13

PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac. 1,6; 3,12; 4,11
pietrile: pl. ac. 1,6

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 3,2, 3
OSTENIT, -Ã: s.m./f.
(cea) ostenitã: s.f. sg. ac. 4,7
P
PACE: s.f.
pacea: sg. ac. 3,5
pace: sg. nom. 5,5

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. ac. 5,7
(a) PICÃTURI: v. IV (Trans.) „a picura” (cf. Indice Ioil)
va picãturi: ind. viit.I. 3.sg. 2,6
PIEIRE: s.f.; var. PERIRE
perire: sg. ac. rezum. cap.1
PIELE: s.f.
pieile: pl. ac. 3,2
pielea: sg. ac. 3,3
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(a) PIERDE: v. III
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 5,10, 11

PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 6,16

PIERDERE: s.f. (Eufem.) „nimicire”
piar dere: sg. ac. 1,7
pier dere: sg. ac. 6, 13, 16

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnicului: s.m. sg. gen. 2,8
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
po vãþuitorii: pl. v oc., în sintagma povãþuit orii casii lui Israil
3,1
povãþuitoriu: s.m. sg. ac. 7,5

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 4,9
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 5,9
a peri: inf. prez. 5,12
perit-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,2

PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 2,4

PILDÃ: s.f.
pilda: sg. nom. 2,4

PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pr av: sg. ac. 1,10
pr aful: sg. ac. 7, 17

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”; „veºmânt lung”
plaºca: sg. ac. 2,8

PRÃPASTIE: s.f.
prãpastie: sg. ac. 1,4

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 3,11

PREOT: s.m.
pr eoþilor: pl. gen. rezum. cap.3
pr eoþii: pl. nom. 3,11

(a) PLÂNGE: v. III
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.7
voiu plânge: ind. viit.I. 1.sg. 1,8
sã plângeþi: con j. prez. 2.pl. 1,10

(a se) PRESÃRA: v. I; var. (În v.) (a se) PRÃSÃRA
(vã) prãsãraþi: imperativ 2.pl. 1,10

PLÂNGERE: s.f.
plânger e: sg. ac. rezum. cap.1; 1,8
plânger ea: sg. ac. 1,11

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. 3,12; 7,9

(a) PLECA: v. I
pleca-v oiu: ind. viit.I. 1.sg., în loc. v. pleca-voiu genunchele 6,6

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinului: sg. dat. 7,5

(a se) PLEªUVI: v. IV; var. (r eg.) (a se) PLEªUGI „a se tunde
chilug”; aici prim atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
at estare este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…,
Buda, 1825.
pleºugeaºte(-te): imperativ 2.sg. 1,16

(a) PRINDE: v. III
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 5,8

PLEªUVIRE: s.f.; var. (Înv.) PLEªUGIRE; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Dohtor ul ªtefan
Vasilie Piscupescu, Oglinda sãnãtãþii ºi a fr umuseþii omeneºti.
Mijloace ºi leacuri de ocrotirea ºi îndreptarea stricãciunilor (…)
Bucur eºti, 1829.
pleºugir ea: sg. ac. 1,16
PLIN, -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom. 6, 10
(a) PLINI: v. IV
plinind: gerunziu rezum. cap.7
PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. nom. 1,2
PLUG: s.n.
plug: sg. ac. 4,3
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 1,9, 12; 2,13
POFTÃ: s.f.
pof ta: sg. ac. 7,3
(a) POFTI: v. IV
au pof tit : ind. pf.c. 3.pl. 2,2
pof teaºte: ind. prez. 3.sg. 7,3
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ

PRIPIT, -Ã: ad j. „copt înaint e de vreme”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în Dicþionariu
rumanesc, latinesc ºi ungur esc. Din orenduiala excelenþii sale
pr easfinþitul Ioann Bobb… în douã tomuri. Cluj, Tom I: A – L,
1822; tom II: M – Z, 1823.
pripite: f. pl. ac. 7,1
(a) PRIVI: v. IV
sã priveascã: conj. prez. 3.sg. 4,11
voiu privi: ind. viit.I. 1.sg. 7,7
va privi: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
(a) PROCITI: v. IV
pr ocitind: gerunziu rezum. cap. 2
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
pr opoveduiesc: ind. prez. 3.pl. 3,5
PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.7
pr oroci: pl. ac./gen . rezum. cap.3; 3,6
pr orocii: pl. nom./ac. 3,5, 11
(a) PROROCI: v. IV
au prorocit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
pr orocea: ind. imp. 3.pl. 3,11
PROROCIE: s.f.
pr orociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Mihei
PRUNC: s.m.
pr uncii: pl. ac. 2,9
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PUI: s.m.
puiul: sg. ac. 5,8

(a) RÃZVRÃTI: v. IV
rãzvrãtiþi: ind. prez. 2.pl. 3,9

(a) PUNE: v. III
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 1,6, 7; 2,12; 4,7, 13
au pus: ind. pf.c. 3.pl. 5,1
pune-vor: ind. viit.I. 3.pl. 7,16

RÂU: s.n.
râu: sg. ac. 7,12

(a) PURTA: v. I
veþi purta: ind. viit.I. 2.pl. 6,16
voiu pur ta: ind. viit.I. 1 .sg. 7,9
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 7,13
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 6,7
PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom. 4,8
PUTREJUNE: s.f.
putrejune: sg. ac. 2,10
PUÞIN , -Ã: adj.
puþâni: m. pl. nom. rezum. cap.7

(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar) (a) RÃSIPI
voiu râsipi: ind. viit.I. 1.sg. 5,11
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. ac. rezum. cap.3
ROB: s.m.
robi: pl. nom. 1,16
robilor: pl. gen. 6,4
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.4
robiia: sg. ac. rezum. cap.2
ROD: s.n.
rodul: sg. nom./ac. 6,7; 7,13
ROUÃ: s.f.
roaoa: sg. ac. 5,7
(a) RUGA: v. I
rogu: ind. prez. 1.sg. 6,5

R
RANÃ: s.f.
rana: sg. nom. 1,9
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþelor: pl. gen. rezum. cap.2; 7,18
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 2,12; rezum. cap.5; 5,3, 7, 8
rãmãºiþe: pl. ac. 4,7

(a se) RUªINA: v. I
ruºinatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,11
(sã) vor r uºina: ind. viit.I. 3.pl. 3,7; 7,16
ruºinând: gerunziu rezum. cap.7
RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. nom. 2,6
ruºine: sg. ac. 7,10
S

(a) RÃPI: v. IV
au rãpit: ind. pf.c. 3.pl. 2,2
RÃPIRE: s.f.
rãpirile: pl. ac. 4, 13
(a se) RÃSCUMPÃRA: v. I
(sã) va rãscumpãr a: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
va rãscumpãra: ind. viit.I. 3.sg. 4,10

SABIE: s.f.
sabiile: pl. ac. 4,3
sabie: sg. ac. 4,3; 6,14
sabiia: sg. ac. 5,6
SAPÃ: s.f.
sape: pl. ac. 4,3

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

SÃCULEÞ: s.n.
sãculeþului: sg. gen. 6,11

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãteaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,3

(a se) SÃDI: v. IV
(sã) sãdeaºte: ind. r pez. 3.sg. 1,6

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunde: imperativ 2.sg. 6,3
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 6,5

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 7,17

RÃSPUNS: s.n.
rãspunsul: sg. nom. 3,7
RÃU, REA: adj./s.
rãul: s.n. sg. nom./ac. 1,12; 2,1; 3,2; 7,3
realele: s.n. pl. nom. 3,11
rãu: adj. n. sg. ac. 2,3
rea: adj. f. sg. nom./ac. 2,3, 10
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 2,8; 3,5; 4,3

(a se) SÃTURA: v. I
(te) vei sãtur a: ind. viit.I. 2.sg. 6,14
SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 7,5
SÂNGE: s.n.
sângiuri: pl. ac. 3,10
sânge: sg. ac. 7,2
(a se) SCHIMBA: v. I
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
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SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. ac. 4,4

(a) SCOATE: v. III
sã scoaþã: con j. prey. 3.sg. 5,8
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 6,4
scoat e(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,9

SMOCHINÃ: s.f.
smochine: pl. ac. 7,1

(a se) SCULA: v. I (În v.) „a se ridica sã plece undeva sau la
cineva”; (În v.) „a se ridica împotriva cuiva”
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg. 2,8
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 2, 10
scoalã(-t e): imperativ 2.sg. 4,13
(sã) scoalã: ind. prez. 3.sg. 7,6
scula(-mã)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,8
scoalã: imperativ 2.sg. 6,1

(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
voiu zmulge: ind. viit.I. 1.sg. 5,13
SOACRÃ: s.f.
soacrã-sa: sg. gen. (cu prep. asupra) 7,6
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 3,6

(a se) SCURTA: v. I
(s-)au scur tat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar tei: sg. gen., în sintagma funea soartei 2,5

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
vei sãcera: ind. viit.I. 2.sg. 6,15

(a) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPÃRIA
sã s parie: con j. prez. 3.sg. 4,4

(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA „a pune seminþe în
SPIN: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SPINE
pãmânt”
spinele: sg. ac. 7,4
vei sãmãna: ind. viit.I. 2.sg. 6,15
(a) SPUNE: v. III
SFAT: s.n.
s puind: gerunziu rezum. cap.6
s pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 6,8
sf atul: sg. ac. 4,12
(a) SFÃRÂMA: v. I; var. (Înv.) (a) SFÃRMA
au sfãrmat: ind. pf.c. 3.pl. 3,3
vei sfârma: ind. viit.I. 2.sg. 4,13

(a) STA: v. I
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg. 1,11
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 5,4

SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfântã: adj. f. sg. ac. 1,2
(cel) sfânt: s.m. sg. nom. 7,2

STAUL: s.n.
s taulelor: pl. gen. 2,12
(a) STÃPÂNI: v. IV
va s tãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 5,2

SFETNIC: s.m.; var. (În v.) SFEATNIC
sf eatnicul: sg. nom. 4,9
(a) SFINÞI: v. IV (Pop.) „a manifes ta, a acþiona numai dupã
bunul plac”
sf inþesc: ind. prez. 3.pl. 3,5
SILÃ: s.f. (Înv.) „putere”
sâla: sg. ac., în loc. adv. cu sâla „forþat” 2,2
SILNICEªTE: adv.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Chir Chesarie, episcopul Rîmnicului,
Mineiul , luna lui octombrie, car e s-au tipãrit acum întâi
rumâneºte… 1776.
sâlniceaºt e: 3,2
SIMBRIE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) SÂMBRIE
sâmbriile: pl. nom./ac. 1,7, 7
sâmbria: sg. ac. 1,7
SINGUR, -Ã: adj.
sânguri: m. pl. nom. 7,14
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom. 1,15
(a) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
(a) SLOBOZI: v. IV
am slobozit : ind. pf.c. 1.sg. 6,4
SMERIRE: s.f.
smerir ea: sg. nom. 6,14

STRÂMB, -Ã: adj.
s trâmbi: m. pl. nom. rezum. cap.7
STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtate: sg. ac. 3,10; 6,12
s trâmbãtãþi: sg. gen. 6,10
s trâmbãtatea: sg. ac. 7,18
s trâmbãtãþile: pl. ac. 7,19
(a se) STRÂNGE: v. III
te strângi: ind. prez. 2.sg. 4,9
(a se) STRECURA: v. I
s trecura-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,11
(sã) va strecura: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
(a se) STRICA: v. I
(sã) va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 2,10
(a se) STRIGA: v. I
vor strâga: ind. viit.I. 3.pl. 3,4
(t e) strâgi: ind. prez. 2.sg. 4,9
s trâgã: ind. prez. 3.sg. 6,9
STRUGURE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugurii: sg. ac. 7, 1
s trugur: sg. nom. 7,1
STRUT: s.m.(Neob.) STRUTIE: s.f.
s trutii: pl. ac. 1,8
SUFLET: s.n.
sufletului: sg. gen. 6,7; 7,3
sufletul: sg. nom. 7,1
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(a se) SUI: v. IV
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 2, 13
sã (ne) suim: con j. prez. 1.pl. 4,2
SULIÞÃ: s.f.
suliþele: pl. ac. 4,3
SURD, -Ã: adj.
surde: f. pl. nom. 7,16

ª
ªARPE: s.m.
ºerpii: pl. ac. 7,17
ªCHIOP, -OAPÃ: s.m./f.
(cea) ºchioapã: s.f. sg. ac. 4,6, 7
(a) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 4,4
voiu ºedea: ind. viit.I. 1.sg. 7,8
(a) ªTI: v. IV
a ºti: inf. prez. 3,1
ªUIERARE: s.f.
ºuierare: sg. ac. 6,16

INDICE
TOAMNA: adv.
toamna: 7,1
TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac. 5,1
(a) TRAGE: v. III
voiu trage: ind. viit.I. 1.sg. 1,6
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. rezum. cap.7
(a) TRECE: v. III
treaceþi: imperativ 2.pl. 1,11
trecea: ind. imp. 3.pl. 2,8
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 2,13
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 5,8
treci: ind. prez. 2.sg. 7,18
(a) TREIERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) TRIERA
trierã: imperativ 2.sg. 4,13
TRIMIS, -Ã: s.m./f.
trimiºi: s.m. pl. ac. 1,14
(a) TRIMITE: v. III
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 6,4
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 7,18
(a se) TULBURA: v. I; var. (În v.) (a se) TURBURA
au turburat: ind. pf.c. 3.sg. 7,3
(sã) vor turbur a: ind. viit.I. 3.pl. 7,17

T
(a se) TUNDE: v. III
(te) tunde: imper ativ 2.sg. 1,16
TARE: ad j./s.
tari: f. pl. ac. 4,3
(ceale) tari: s.f. pl. nom. 6,2
TATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâni-sãu: sg. gen. 7,6
(a se) TÃIA: v. I
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 1,4, 7
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 4,3
TÃRIE: s.f. „putere”; „for tificaþie”, „întãriturã”
tãriia: sg. ac. 3,8; 5,4; 7,16
tãria: sg. ac. 4,13
tãriile: pl. ac. 5,11
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU
tâlhariului: sg. gen. 5,1
(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiesc: ind. prez. 3.pl. 7,17

TURMÃ: s.f.
turmã: sg. ac. 2,12
turmei: sg. gen. 4,8
turmele: pl. ac. 5,8
turma: sg. nom. 7,14
TURN: s.n.
turnul: sg. nom. 4,8
Þ
ÞAP: s.m.
þapi: pl. ac. 6,7
ÞARINÃ: s.f.
þarine: pl. ac. 2,2
þarina: sg. ac. 3,12
ÞINUT: s.n.
þinuturile: pl. ac. 2,4
þinut: sg. ac. 4,10

(a se) TEME: v. III
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 6,9
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 7,17

U

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 1,6; 6,2

(a se) UCIDE: v. III
ucigã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 4,11

TIG AIE: s.f.
tigaie: sg. ac. 3,3

ULIÞÃ: s.f.
uliþelor: pl. gen. 7,10

TINÃ: s.f.
tina: sg. ac. 7,10

(a) UMBLA: v. I
veþi umbla: ind. viit.I. 2.pl. 2,3
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umblã: ind. prez. 3.sg. 2,7
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 4,5
vom umbla: ind. viit.I. 1.pl. 4,5
a umbla: inf. prez. 6,8
ai umblat : ind. pf.c. 2.sg. 6,16
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPLE
(m-)am îm plut: ind. pf.c. 1.sg. 3,8
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 6,12
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vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 7,10
veade-vor : ind. viit.I. 3.pl. 7,16
VEDENIE: s.f.
vedenii: pl. ac. 3,7
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 3,6

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 6, 15

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 1,9; 7,4
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 4,8; 5,5, 6
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 3,11; 7,12
veniþi: imperativ 2.pl. 4,2
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 4, 10

URECHE: s.f.
urechile: pl. nom. 7,16

(a se) VESELI: v. IV
(nu t e) veseli: imper ativ prohib. 2.sg. 7,8

URGIE: s.f.
ur gie: sg. ac. 5,14

(a) VESTI: v. IV
sã vestiþi: conj. pr ez. 2.pl. 1,10
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
sã vestesc: conj. prez. 1.sg. 3,8

(a se) UNGE: v. III
(t e) vei unge: ind. viit.I. 2.sg. 6,15

(a) URÎ: v. IV
urâþi: ind. pr ez. 2.pl. 3,2, 9
(a) URLA: v. I
voiu urla: ind. viit.I. 1.sg. 1,8
URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adj. mai de pre ur mã 4, 1
V
VAI: interj.
vai: 7,1
VALE: s.f.
vãile: pl. nom. 1,4
vale: sg. ac. 1,6
VARGÃ: s.f.
var ga: sg. ac. 7,14
(a) VÂNA: v. I
vâneazã: ind. prez. 3.sg. 7,2
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 4,1
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 2,11
vâr tos: adj. n. sg. ac. 4,7
VÂRTUTE: s.f.
vâr tute: sg. ac. 3,8

VICLEAN, -Ã: adj.
vicleanele: adj. antep. n. pl. ac. 6,11
vicleanã: f. sg. nom. 6,12
VICLENEªTE: adv.
vicleneaºte: 3,4
VIE: s.f.
viia: sg. nom. 1,6
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.2
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 2,11
vinul: sg. ac. 6,15
VISTIERIE: s.f.
vistierii: sg. gen. 6,10
VITÃ: s.f.
vite: pl. ac. 5,8
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. ac. 4,4
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. ac. 6,6
VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºii: pl. ac. 5,9
(a) VREA: v. II
vr ea: ind. prez. 3.sg. 7,18

VEAC: s.n.
VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnic: n. sg. ac. 6,6
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/pânã în veac 2,9; 4,5, 7
veacului: sg. gen., în sintagma din zilele veacului „dintotdeauna”
VREME: s.f.
(cf. Anania 2001, p.1156 – unde se spune cã „aceastã sintagmã
vr eame: sg. ac. rezum. cap.1; 5,3
nu exprimã altce va decât eternitatea”) 5,2
vr eamea: sg. nom./ac. 2,3; 3,4; rezum. cap.4
VECIN, -Ã: adj.
veacinã: f. sg. nom. 1,11
Z
(a) VEDEA: v. II; var. (Reg.) (a) VEDE: v. III
au vãzut: ind. pf.c. 3.pl. 1,1
ZI: s.f.
vãd: ind. prez. 3.pl. 3,7
zilele: pl. ac. 1,1; 4,1; 7,14, 15, 20
vedea-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,9
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zioa: sg. nom./ac. 2,4; 3,6; 4,6; 5,10; 7,4, 11, 12
zilele: pl. ac., în sintagma din zilele veacului (cf. VEAC ) 5,2
(a) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. 2,3, 7; 3,5; 4,6; 5,10; 7,10
zic: ind. prez. 3.pl. 2,4; 4,11; 7,3
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 3,1
zicând: gerunziu 3,11
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 4,2

INDICE
(a se) ZIDI: v. IV
zidiþi: ind. prez. 2.pl. 3,10
sã (sã) zideascã: con j. prez. 3.pl. 7,11
ZIDIRE: s.f.
zidirile: pl. nom. 7,11
(a) ZMULGE: v. III; v ezi (a) SMULGE

714

FACSIMILE

PROROCIIA LUI MIHEI

128r

128v

129r
715

PROROCIIA LUI MIHEI

FACSIMILE

129v

130r

130v

131r
716

FACSIMILE

PROROCIIA LUI MIHEI

131v

132r

132v

133r
717

PROROCIIA LUI MIHEI

FACSIMILE

133v

134r

718

PROROCIIA LUI NAUM

Cap 1
Râvna lui Dumnezeu asupra vr@jma}ilor S@i, Cel ce e r@bd@toriu }i cu t@riia mare,
a C@ruia mânii nime nu-I poate sta împrotiv@; }i celor ce n@d@jduiesc
întru Sâne le iaste izb@vitoriu }i pre vr@jma}ii norodului S@u
îi va mistui.

1.
2.

134v

ovara Niniviei. Cartea vedeniii a lui Naum Elchesanului.
Dumnezeu e râvnitoriu }i izbânditoriu Domnul. Cel ce izbândea}te,
Domnul, }i are iu]ime. Izbândind Domnul spre vr@jma}ii S@i }i mâniindu-s@
Însu}i spre nepriiatinii S@i.
3. Domnul e în]elept }i mare cu t@riia }i cur@]ând, nu va face pre cel nevinovat Domnul.
În vifor }i în volbur@ c@ile Lui, }i negurele pravul picioarelor Lui.
4. Certând marea }i uscându-o, }i toate râurile spre pustie ducându-le; sl@bit-au Vasan
}i Carmilul, }i floarea Livanului s-au ve}tezit.
5. Mun]ii s-au cl@tit de c@tr@ El }i dealurile s-au pustiit; }i s-au cutremurat p@mântul de
c@tr@ fa]a Lui, }i lumea }i to]i cei ce l@cuiesc într-însa.
6. Înaintea fea]ii urgiii Lui cine va sta? Sau | cine va sta împrotiv@ întru mâniia iu]imii
Lui? Urgiia Lui s-au v@rsat ca focul }i pietrile s-au sl@bit de c@tr@ El.
7. Bun e Domnul }i înt@rind în zioa n@cazului, }i }tiind pre cei ce n@d@jduiesc întru
Sâne.
8. {i în potopul ce treace sfâr}ire va face locului Lui. {i pre nepriiatinii Lui îi va goni
întunearecul.
9. Ce gândi]i împrotiva Domnului? Sfâr}irea El va face, nu s@ va scula îndoit
n@caz.
10. C@ci ca spinii împreun@ s@ îmbr@]i}az@, a}a usp@]ul acelor ce aseamenea beau.
Sfâr}i-s@-vor ca pozderâia plin@ de usc@ciune.
11. Din tine va ie}i cel ce gândea}te împrotiva Domnului r@otate, cel ce cu mintea cuget@
nelegiuirea.
12. Aceastea zice Domnul: „De vor fi des@vâr}it, }i a}ea mai mul]i, }i a}a s@ vor tunde }i
va treace. N@c@jitu-te-am }i nu te voiu mai n@c@ji.
13. {i acum voiu zdrobi varga lui din dosul t@u }i leg@turile tale le voiu rumpe”.
14. {i va porunci preste tine Domnul: „Nu s@ va s@mâna din numele t@u mai mult. Din
casa dumnezeului t@u voiu omorî chipul cel cioplit }i v@rsat, pune-voiu mormântul t@u,
c@ necinstit e}ti”.
15. *Iat@, preste mun]i picioarele lui, ce bine vestea}te }i propoveduia}te pacea! *Isaie 52, 7.
Pr@znuia}te, Iudo, s@rb@torile tale }i r@spl@tea}te f@g@duin]ele tale, c@ nu va mai adaoge Râm. 10, 15.
a treace prin tine Velial! Cu totul au perit.
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CAP 2 {I 3

Cap 2
Conocirea Ninivei }i cea de la haldei jefuirea ei, c@ci cu trufie s -au purtat împrotiva norodului
Domnului. ||

1.

uitu-s-au cel ce râsipea}te înaintea ta, cel ce p@zea}te conocirea. Ia aminte 135r
calea, înt@rea}te coapsele, învârto}az@ vârtutea foarte!
2.
C@ au r@spl@tit Domnul mândriia lui Iacov, ca mândriia lui Israil, c@ jefuitorii
i-au râsipit }i ml@di]ele lor le-au rupt.
3. Pav@za celor tari ai lui înfocat@, b@rba]ii oastei în ro}u îmbr@ca]i. Înfocate-s hamurile
c@ru]ii în zioa g@tirii lui }i c@r@u}ii s-au ame]it.
4. În c@li s-au turburat, c@ru]ele s-au lovit în uli]e. Vedearea lor ca f@linarii, ca fulgerele
ce alearg@.
5. Aduce-}-va aminte de cei tari ai s@i, c@dea-vor în c@ile sale, degrab@ s@ vor sui pre
zidurile ei }i s@ va g@ti umbrariul.
6. Por]ile râurilor s-au de}chis }i bisearica pân@ la p@mânt s-au surpat.
7. {i osta}ul rob s-au dus. {i slujnicile lui amân@n]a, jemând ca porumbi]ele murmurând
în inimile sale.
8. {i Ninivea, ca sc@ld@toarea apelor, apele ei. Iar@ ei au fugit. „Sta]i, sta]i!” {i nu iaste
cine s@ se întoarc@.
9. „R@pi]i argintul, r@pi]i aurul }i nu iaste sfâr}itul bog@]iii lor din toate vasele ceale
dorite”.
10. R@sipitu-s-au }i s-au t@iat }i s-au rupt; }i inima e lânced@ }i sl@biciunea jenunchelor
}i sc@dearea în toate coapsele. {i a tuturor fa]a lor ca negrimea oalei.
11. Unde e l@ca}ul leilor }i p@}unea puilor de lei, la carea s -au dus leul s@ între acolo
puiul leului, }i nu iaste cine s@ sparie?
12. Leul au trimis destul puilor s@i }i au sugrumat lei]elor sale }i au umplut de prad@
pe}terile sale }i culcu}ul s@u de r@pire. |
13. „Iat@, Eu c@tr@ tine! – zice Domnul oastelor – }i voiu aprinde pân@ la fum c@ru]ele 135v
tale }i leu]ii t@i îi va mânca sabia; }i voiu râsipi de pre p@mânt prada ta }i nu s@ va mai
auzi glasul solilor t@i”.
Cap 3
Ninivea, cetatea sângiurilor, supt nume de preacurv@ s@ vestea}te, c@ s@ va jefui, carea cu pilda
Alexandriei, ceii de vaviloneani jefuite, s@ înt@rea}te. Nici va fi cine s@ tânguiasc@ pre Ninivea
au s@ o mâng@ie pentru jefuirea ei.

mar, cetatea sângiurilor, toat@ plin@ de rumperea minciunii. Nu s@ va
dep@rta de la tine r@pirea.
2 .
*Glasul zbiciului }i glasul pornirii roatei, }i a calului ce tropotea}te }i a c@ru]ii
*Avacuc 2, 12.
ce fierbe }i a c@l@ra}ului ce încalec@,
3. {i a sabiii ce sclipea}te }i a suli]ei ce fulger@ }i a mul]imii omorâte }i a grealii c@deri;
nice este sfâr}itul trupurilor celor moarte }i vor c@dea în trupurile sale.
4. Pentru mul]imea curviilor a curvei ceii frumoase }i iubite }i carea are fermec@torii, care
au vândut limbile cu curviile sale }i neamurile cu fermec@toriile sale.
5. „Iat@, Eu c@tr@ tine! – zice Domnul oastelor – *}i voiu deascoperi ceale de ru}ine ale
* Isaie 47, 3.
tale în fa]a ta }i voiu ar@ta limbilor goliciunea ta }i împ@r@]iilor ocara ta.
6. {i voiu arunca preste tine ur@ciuni }i cu batjocuri te voiu n@c@ji }i te voiu pune spre
pild@.
7. {i va fi tot cine te va vedea va s@ri de c@tr@ tine }i va zice: «Jefuitu-s-au Ninivea. Cine
va cl@ti preste tine capul? De unde î]i voiu c@uta mâng@iare?» ||
8. Au doar@, mai bun@ e}ti decât Alexandriia noroadelor, ceaea ce l@cuia}te între râuri? 136r
Ape, împrejurul ei, a c@riia bog@]ii, marea; apele, zidurile ei.
9. Ethiopiia, t@riia ei, }i Eghiptul; }i nu e sfâr}it. Africele }i Liviile au fost întru ajutoriul
t@u.
10. Ci }i aceaea spre mutare s-au dus în robie, mititeii ei s-au lovit în capul a toate uli]ele;
}i preste cinsti]ii ei au aruncat soarte }i to]i marii ei s-au înfipt în obezi.
11. {i tu, dar@, te vei îmb@ta }i vei fi urgisit@; }i tu vei c@uta ajutoriu de la nepriiatini.

*Ezechiil 24, 9.

1 .*
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12. Toate t@riile tale ca smochinul cu poamele sale; de s@ vor scutura, vor c@dea în gura
mânc@toriului.
13. Iat@, norodul t@u, muieri în mijlocul t@u. Nepriiatinilor t@i, cu de}chidere s@ vor
desface por]ile p@mântului t@u, îmbuca-va focul r@teazele tale.
14. Ap@ pentru con@cire scoate ]ie, dereage t@riile tale, într@ în tin@ }i calc@, silind ]ine
c@r@mida.
15. Acolo te va mânca focul, peri-vei de sabie, îmbuca-te-va ca gândacul, adun@-te ca
gândacu, înmul]ea}te-te ca l@custa.
16. Mai multe ai f@cut negu]@toriile tale decât sânt stealele ceriului. Gândacul s-au
desf@cut }i au zburat.
17. Str@jile tale ca l@custele, }i mititeii t@i ca l@custele l@custelor, care s@ n@d@jduiesc în garduri
în zi de frig. Soarele au r@s@rit }i au zburat }i nu s-au cunoscut locul lor, unde au fost.
18. Adormit-au p@storii t@i, împ@ratul Assur. Îngropa-se-vor c@peteniile tale. Pitulatu-s-au
norodul t@u prin mun]i }i nu e cine s@-i adune.
19. Nu e t@inuit@ zdrobirea ta, rea e rana ta. To]i carii au auzit veastea ta }-au strâns |
mâna preste tine, c@ preste carele n-au covâr}it r@otatea ta pururea?”
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INDICE
(a se) AUZI: v. IV
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 2,13
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 3,19

A
ACOLO: adv.
acolo: 2,11; 3,15

(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 1,2; 3,4

ACUM: adv.
acum: 1,13

B

(a) ADÃUGA: v. I; var. (a) ADAOGE: v. III „a continua”
va adaoge: ind. viit.I. 3.sg. 1,15

BABILONEAN: s.m.; var. VAVILONEAN (la pl.) „populaþie
semiticã ce atrãit în Babilon în mileniile 2 –1 a.C.”
vaviloneani: pl. ac. rezum. cap.3

(a) ADORMI: v. IV
adormit-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,18

BATJOCURÃ: s.f.
batjocuri: pl. ac. 3,6

(a-ºi) ADUCE: v. III
aduce(-º)-va: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. aduce-º-va aminte 2,5

BÃRBAT: s.m.
bãrbaþii: pl. nom. 2,3

(a se) ADUNA: v. I
adunã(-te): imperativ 2.sg. 3,15
sã adune: con j. prez. 3.sg. 3,18

(a) BEA: v. II
beau: ind. prez. 3.pl. 1,10

AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajutoriul: sg. ac. 3,9
ajutoriu: sg. ac. 3,11

BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciului: sg. gen. 3,2

(a) ALERGA: v. I
aleargã: ind. prez. 3.pl. 2,4

(a) BINEVESTI: v. IV (scris ºi) (a) BINE VESTI „a propo vãdui
binele”
bine vesteaºte: ind. prez. 3.sg. 1,15

AMAR:
amar: s.n. (+dat.; aici dat. este subînþeles) sg. nom. „vai” 3,1

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom. 2,6

(a) AMENINÞA: v. I
amânãnþa: ind. imp. 3.pl. 2,7

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiii: sg. gen. 2,9
bogãþii: pl. nom. 3,8

(a se) AMEÞI: v. IV
(s-)au ameþit: ind. pf.c. 3.pl. 2,3
AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a-ºi)
ADUCE/(a) LUA
APÃ: s.f.
apelor: pl. gen. 2,8
apele: pl. nom. 2,8; 3,8
ape: pl. nom. 3,8
apã: sg. ac. 3,14
(a) APRINDE: v. III
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 2,13
(a) ARÃTA: v. I
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 3,5
ARGINT: s.n.
argintul: sg. ac. 2,9
(a) ARUNCA: v. I
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 3,6
au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 3,10

BUN , -Ã: adj.
bun: m. sg. nom. 1,7
(mai) bunã: f. sg. nom. 3,8
C
CAL: s.m.
calului: sg. gen. 3,2
CALE: s.f.
cãile: pl. nom./ac. 1,3; 2,5
calea: sg. ac. 2,1
cãli: pl. ac. 2,4
CAP: s.n.
capul: sg. ac. 3,7, 10
CARTE: s.f.
car tea: sg. nom. 1,1
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac. 1,14

ASEMENEA: adv.; var. (Înv.) ASEAMENEA
aseamenea: 1,10

(a) CÃDEA: v. II
cãdea-vor: ind. viit.I. 3.pl. 2,5
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 3,3, 12

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,10, 12
aºea: 1,12

CÃDERE: s.f.
cãderi: sg. gen. 3,3

AUR: s.n.
aurul: sg. ac. 2,9

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºului: sg. gen. 3,2
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CURVIE: s.f.
curviilor: pl. gen. 3,4
curviile: pl. ac. 3,4

(a) CÃLCA: v. I
calcã: imperativ 2.sg. 3,14
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom. 3,18

(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.pl. 1,5

CÃRÃMIDÃ: s.f.
cãrãmida: sg. ac. 3,14
D
CÃRÃUª: s.m. (Înv.) „cãr uþaº”
cãrãuºii: pl. nom. 2,3

DEAL: s.n.
dealurile: pl. nom. 1,5

CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþii: sg. gen. 2,3; 3,2
cãr uþele: pl. nom./ac. 2,4, 13

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 2,5

(a) CÃUTA: v. I
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 3,7
vei cãuta: ind. viit.I. 2.sg. 3,11

(a se) DEPÃRTA: v. I
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 3,1

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 3,16

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit : (aici) adj. in v. 1,12

(a) CERTA: v. I
cer tând: gerunziu 1,4

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 2,6

CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom. rezum. cap.3
ce tatea: sg. voc., în sintagma cetat ea sângiurilor 3,1

DESCHIDERE: s.f.; var. DEªCHIDERE
deºchidere: sg. ac. 3,13
(a) DESCOPERI: v. IV
voiu deascoperi: ind. viit.I. 1.sg. 3,5

CHIP: s.n.
chipul: sg. ac., în sintagma chipul cel cioplit ºi vãr sat 1,14
CINSTIT, -Ã: s.m./f.
cins tiþii: s.m. pl. ac. 3,10

(a se) DESFACE: v. III
(sã) vor desface: ind. viit.I. 3.pl. 3,13
(s-)au desfãcut: ind. pf.c. 3.sg. 3,16

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit : n. sg. ac. (cf. CHIP) 1,14

DESTUL: adv.
destul: 2,12

(a se) CLÃTI: v. IV „a se cutremura”; „a clãtina (capul în semn
de compasiune)”
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.pl. 1,5
va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 3,7

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom. 1,2, 3, 7, 12, 14; 2,2
Domnului: sg. gen. 1,9, 11; rezum. cap.2
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 2,13; 3,5

COAPSÃ: s.f.
coapsele: pl. ac. 2,1, 10

DORIT, -Ã: adj.
dorite: n. pl. ac. 2,9

CONÃCIRE: s.f.; var. CONOCIRE „împresurare”; „asediere”;
(cf. Indice Mi)
conocir ea: sg. ac. 2,1
conãcire: sg. ac. 3,14

DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 1,13

(a) COVÂRªI: v. IV
au co vârºit: ind. pf.c. 3.sg. 3,19
(a) CUGETA: v. I
cugetã: ind. prez. 3.sg. 1,11
CULCUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 2,12
(a se) CUNOAªTE: v. III
(s-)au cunoscut : ind. pf.c. 3.sg. 3, 17

(a) DREGE: v. III; (Înv. ºi reg.) (a) DEREGE
dereage: imperativ 2.sg. 3,14
(a se) DUCE: v. III
ducându-: gerunziu 1,4
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg. 2,7, 11; 3,10
DUMNEZEU: s.m. „Divintatea”
Dumnezeu: sg. nom./gen. rezum. cap.1; 1,2
DUMNEZEU: s.m.; „zeu”; „idol”
dumnezeului: sg. gen. 1,14
F

(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI
curãþând: gerunziu 1,3
CURVÃ: s.f.
curvei: sg. gen. 3,4

(a) FACE: v. III
va face: ind. viit.I. 3.sg. 1,3, 8, 9
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 3,16
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INDICE

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. în faþa/(Înv.) de cãtrã faþa „(de) dinaintea”
1,5; 3,5
feaþii: sg. gen ., în loc. prep. (În v.) înaintea feaþii „dinaintea”
1,6
faþa: sg. nom. 2, 10
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 1,15

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 1; 1,2, 3, 7; 2,10, 11; 3,9,
18, 19
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,14; 3,8
este: ind. prez. 3.sg. 3,3
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,12
va fi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 3,7
au fost: ind. pf.c. 3.pl. 3,9, 17
-s: ind. prez. 3.pl. 2,3
iaste: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 2,8, 9, 11
sânt: ind. prez. 3.pl. 3,16

FOC: s.n.
focul: sg. nom./ac. 1,6; 3,13, 15

GENUNCHI: s.m.; var (Iuz.) GENUNCHE
jenunchelor: pl. gen. 2,10
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom. 2,13; 3,2

FERME CÃTORIE: s.f. (cf. Indice Mi)
fermecãtorii: s.m. pl. ac. 3,4
fermecãtoriile: pl. ac. 3,4

FL OARE: s.f.
floarea: sg. nom. 1,4

(a) GÂNDI: v. IV
gândiþi: ind. prez. 2.pl. 1,9
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11
(a) GEME: v. III
jemând: gerunziu 2,7

FELINAR: s.n./(Neob.) s.m.; var. (Înv.) FÃLINARIU (cf.
Indice Dn)
fãlinarii: pl. ac. 2,4

(a) FIERBE: v. III
fierbe: ind. prez. 3.sg. 3,2

GÂNDAC: s.m.
gândacul: sg. nom./ac. 3,15, 16
gândacu: sg. ac. 3,15

GOLICIUNE: s.f.
goliciunea: sg. ac. 3,5
(a) GONI: v. IV
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 1,8
GREU, GREA: adj.
grealii: adj. antep. f. sg. gen. 3,3
GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 3,12
H
HALDEU: s.m. (cf. Indice Ir)
haldei: pl. ac. rezum. cap.2
HAM: s.n.
hamurile: pl. nom. 2,3
I

FRIG : s.n.
frig: sg. ac. 3,17
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoase: f. sg. gen. 3,4
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.pl. 2,8

IATÃ: interj.
iatã: 1,15; 2,13; 3,5, 13
(a) IEªI: v. IV
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 1,11

FUL GER: s.n.
fulgerele: pl. ac. 2,4

INIMÃ: s.f.
inimile: pl. ac. 2,7
inima: sg. nom. 2,10

(a) FULGERA: v. I
fulgerã: ind. prez. 3.sg. 3,3

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: imperativ 2.sg. 3,14

FUM: s.n.
fum: sg. ac. 2,13

IUBIT, -Ã: adj.
iubite: f. sg. gen. 3,4

G
GARD: s.n.
garduri: pl. ac. 3, 17

IUÞIME: s.f. „mânie”
iuþime: sg. ac. 1,2
iuþimii: sg. gen. 1,6
IZBÃVITOR, -TOARE: s.m./f.
izbãvitoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.1

(a se) GÃTI: v. IV
(sã) va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 2,5

(a) IZBÂNDI: v. IV „a se rãzbuna”
izbândeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,2
izbândind: gerunziu 1,2

GÃTIRE: s.f.
gãtirii: sg. gen. 2,3

IZBÂNDITOR, -TOARE: s.m./f. „persoanã care se rãzbunã”
izbânditoriu: s.m. sg. nom. 1,2
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(a) ÎNVÂRTOªA: v. I
în vârtoºazã: imperativ 2.sg. 2,1

(a se) ÎMBÃTA: v. I
(t e) vei îmbãta: ind. viit.I. 2.sg. 3,11
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 2,3
(a se) ÎMBRÃÞIªA: v. I
(sã) îmbrãþiºazã: ind. prez. 3.pl. 1,10
(a) ÎMBUCA: v. I
îmbuca-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,13
îmbuca(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,15
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. voc., în sintagma împãratul Assur 3, 18

J
(a se) JEFUI: v. IV
jefuitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,7
(sã) va jefui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3
JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; rezum. cap.3
JEFUIT, -Ã: ad j.
jefuit e: f. sg. gen. rezum. cap.3
JEFUITOR, -TOARE: s.m./f.
jefuit orii: s.m. pl. nom. 2,2

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiilor: pl. dat. 3,5

L

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotivã: adv. rezum. cap.1; 1,6
împrotiva: prep. 1,9, 11; rezum. cap.2
ÎMPREJURUL: pr ep.
împrejurul: 3,8

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 1,10

LÃCUSTÃ: s.f.
lãcusta: sg. ac. 3,15
lãcustele: pl. ac. 3,17
lãcustelor: pl. gen. 3,17

ÎNAINTEA: pr ep.
înaintea: 1,6; 2,1

LÂNCED, -Ã: adj.
lâncedã: f. sg. nom. 2,10

(a) ÎNCÃLECA: v. I
încalecã: ind. prez. 3.sg. 3,2

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturile: pl. ac. 1,13

ÎNDOIT, -Ã: adj. „dublu”
îndoit : n. sg. nom. 1,9

LÃCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 2,11

(a se) ÎNFIGE: v. III
(s-)au înfip t: ind. pf.c. 3.pl. 3,10

LEIÞÃ: s.f. (Înv. ºi r ar) „leoaicã”
leiþelor: pl. dat. 2, 12

ÎNFOCAT, -Ã: adj.
înfocatã: f. sg. nom. 2,3
înfocate: n. pl. nom. 2,3

LEU: s.m.
leilor: pl. gen. 2,11
lei: pl. ac. 2,11
leul: sg. nom. 2,11, 12
leului: sg. gen. 2,11

(a se) ÎNGROPA: v. I
îngr opa(-se)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 3,18
(a se) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþeaºte(-te): imperativ 2.sg. 3,15
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãrind: gerunziu 1,7
întãreaºte: imperativ 2.sg. 2,1
(sã) întãr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (se) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg. 2,8
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ecul: sg. nom. 1,8
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
înþelept: m. sg. nom. 1,3

LEUÞ: s.m.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima at estare este la Ion Budai-Deleanu, Lexicon românescnemþesc ºi nemþesc-r omânesc (…) În patru tomuri. [Manuscris
din 1818; Bibl. Academiei Române, cotele 3728 – 3731].
leuþii: pl. ac. 2,13
LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. ac. 3,4
limbilor: pl. dat. 3,5
LOC: s.n.
locului: sg. dat. 1,8
locul: sg. nom. 3,17
LOCAª: s.n; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 2,11
(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,5
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 3,8
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(a se) LOVI: v. IV
(s-)au lovit: ind. pf. c. 3.pl. 2,4; 3,10
(a) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 2,1
LUME: s.f.
lumea: sg. nom. 1,5
M
MARE: adj./s.
mare: m./f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,3
marii: s.m. pl. nom. 3,10
MARE: s.f.
marea: sg. nom./ac. 1,4; 3,8

INDICE
MULT, -Ã: ad j./adv.
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 1,12
(mai) multe: f. pl. ac. 3,16
(mai) mult: adv. 1,14
MULÞIME: s.f.
mulþimii: sg. gen. 3,3
mulþimea: sg. ac. 3,4
MUNTE: s.m.
munþii: pl. nom. 1,5
munþi: pl. ac. 1,15; 3,18
(a) MURMURA: v. I (cf. Indice 2Lg)
murmurând: gerunziu 2,7
MUTARE: s.f. „sur ghiun”, „exil”
mutare: sg. ac. 3,10

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 3,19
(a) MÂNC A: v. I
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 2,13; 3,15
MÂNCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) MÂNCÃTORIU
mâncãtoriului: sg. gen. 3, 12
MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. ac. 2,2
(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) MÂNGÃIA
sã mângãie: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.3
MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiare: sg. ac. 3,7
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 1,2

N

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 1,7
(sã) nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 3,17
NEAM: s.n.
neamurile: pl. ac. 3,4
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen. 1,7
nãcaz: sg. nom. 1,9
(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
nãcãjitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,12
voiu nãcãji: ind. viit.I. 1.sg. 1,12; 3,6
NECINS TIT, -Ã: adj.
necins tit: m. sg. nom. 1,14

MÂNIE: s.f.
mânii: sg. dat. rezum. cap.1
mâniia: sg. ac. 1,6

NEGRIME: s.f. (Rar) „negrealã”
negrimea: sg. ac. 2,10

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 3,13

NEGURÃ: s.f.
negurele: pl. nom. 1,3

MINCIUNÃ: s.f.
minciunii: sg. gen. 3,1

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtoriile: pl. ac. 3,16

MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 1,11

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuirea: sg. ac. 1,11

(a) MISTUI: v. IV
va mistui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1

NEPRIETEN: s.m.; var. (În v.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. 1,2, 8
nepriiatini: pl. ac. 3,11
nepriiatinilor: pl. dat. 3,13

MITITEL, -EA: s.m./f. „micºor”
mititeii: s.m. pl. nom. 3,10, 17
MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþele: pl. ac. 2,2
MORMÂNT: s.n.
mormântul: sg. ac. 1,14
MOR T, MOARTÃ: adj.
moarte: n. pl. gen. 3,3
MUIERE: s.f.
muieri: pl. nom. 3,13

NEVINOVAT, -Ã: s.m./f.
(cel) nevino vat: s.m. sg. ac. 1,3
NOR OD: s.n.
norodului: sg. gen. rezum. cap. 1; rezum. cap.2
noroadelor: pl. gen. 3,8
norodul: sg. nom. 3,13, 18
NUME: s.n.
numele: sg. ac. 1,14
nume: sg. ac. rezum. cap.3
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(a se) PITULA: v. I
pi tulatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,18

OALÃ: s.f.
oalei: sg. gen. 2, 10

PLIN, -Ã: adj.
plinã: f. sg. nom./ac. 1,10; 3,1

OASTE: s.f.
oastei: sg. gen. 2,3
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor 2,13; 3,5

POAMÃ: s.f.
poamele: pl. ac. 3,12

OBADÃ: s.f.
obezi: pl. ac. 3,10
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 3,5
OMORÂT, -Ã: adj.
omorâte: f. sg. gen. 3,3
(a) OMORÎ: v. IV
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 1,14
OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
uspãþul: sg. nom. 1,10
OSTAª: s.m.
ostaºul: sg. nom. 2,7

P

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. nom. 2,6; 3,13
PORNIRE: s.f.
pornirii: sg. gen. 3,2
PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþele: pl. ac. 2,7
(a) PORUNCI: v. IV
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 1,14
POTOP: s.n.
potopul: sg. ac. 1,8
POVARÃ: s.f.
povara: sg. nom. 1,1
PRADÃ: s.f.
pradã: sg. ac. 2,12
prada: sg. ac. 2,13
PRAF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PRAV
pravul: sg. nom. 1,3

PACE: s.f.
pacea: sg. ac. 1,15
PAVÃZÃ: s.f.
pavãza: sg. nom. 2,3
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom. 1,5
pãmânt: sg. ac. 2,6, 13
pãmântului: sg. gen. 3,13
PÃSTOR: s.m.
pãstorii: pl. nom. 3,18
PÃªUNE: s.f.
pãºunea: sg. nom. 2,11

(a) PRÃZNUI: v. IV
prãznuiaºte: imperativ 2.sg. 1,15
PREACURVÃ: s.f.
preacurvã: sg. ac. rezum. cap.3
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
propoveduiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,15
PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Naum
PUI: s.m.
puilor: pl. gen./dat. 2,11; 2,12
puiul: sg. nom. 2,11

(a) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,1

(a) PUNE: v. III
pune-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,14
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 3,6

PEªTERÃ: s.f.
peºterile: pl. ac. 2,12

(a se) PURTA: v. I
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2

PIATRÃ: s.f.
pietrile: pl. nom. 1,6

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 3,19

PICIOR: s.n.
picioarelor: pl. gen. 1,3
picioarele: pl. nom. 1,15

(a se) PUSTII: v. IV
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.pl. 1,5

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 1,15
peri-vei: ind. viit.I. 2.sg. 3,15
PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.3
pildã: sg. ac. 3,6

PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: sg. ac. 1,4
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
PUZDERIE: s.f; var. (Înv. ºi reg.) POZDÃRIE
pozderâia: sg. ac. 1,10
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RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac., în sintagma ceale de ruºine „goliciunea”,
„nuditatea” (cf. Anania 2001, p.1176) 3,5

R

RANÃ: s.f.
rana: sg. nom. 3, 19

S

RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RÃBDÃTORIU
rãbdãtoriu: m. sg. nom. rezum. cap.1
(a) RÃPI: v. IV
rãpiþi: imperativ 2.pl. 2,9

SABIE: s.f.
sabia: sg. nom. 2,13
sabiii: sg. gen. 3,3
sabie: sg. ac. 3,15

RÃPIRE: s.f.
rãpire: sg. ac. 2,12
rãpirea: sg. ac. 3,1

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtorile: pl. ac. 1,15

(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 3,17

(a) SÃRI: v. IV
va sãri: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
SÂNGE: s.n.; pl. (Înv. ºi pop.) SÂNGIURI
sângiurilor: pl. gen., în sintagma cetatea sângiurilor rezum.
cap.3; 3,1

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãteaºte: imperativ 2.sg. 1,15
au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 2,2

SCÃDERE: s.f.
scãdearea: sg. nom. 2,10

RÃTEZ: s.n. „închizãtoare primitivã, formatã dintr-o limbã de
lemn sau de metal, pentru uºi, porþi sau ferestre”
rãteazele: pl. ac. 3,13
RÃU, REA: adj.
rea: f. sg. nom. 3,19
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotate: sg. ac. 1,11
rãotatea: sg. nom. 3,19
RÂU: s.n.
râurile: pl. ac. 1,4
râurilor: pl. gen. 2,6
râuri: pl. ac. 3,8
RÂVNITOR, -TOARE: adj. (Înv.) „invidios”; „gelos”
râvnitoriu: m. sg. nom. 1,2
(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) RÃSIPI
râsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,1
au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. 2,2
rãsipitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
voiu râsipi: ind. viit.I. 1.sg. 2,13
ROATÃ: s.f.
roatei: sg. gen. 3,2
ROB, ROABÃ: s.m./f.
rob: sg. nom. 2,7
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. 3,10
ROªU: s.n.
roºu: sg. ac. 2,3

SCÃLDÃTOARE: s.f.
scãldãtoarea: sg. ac. 2,8
(a) SCLIPI: v. IV
sclipeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,3
(a) SCOATE: v. III
scoate: imperativ 2.sg. 3,14
(a se) SCULA: v. I
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 1,9
(a se) SCUTURA: v. I
(sã) vor scututra: ind. viit.I. 3.pl. 3,12
(a se) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a se) SÃMÃNA
(sã) va sãmâna: ind. viit.I. impers. 1,14
(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºi(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 1,10
SFÂRªIRE: s.f.
sfârºire: sg. ac. 1,8
sfârºirea: sg. ac. 1,9
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom. 2,9; 3,3
sfârºit: sg. nom. 3,9
(a) SILI: v. IV
silind: gerunziu 3,14
(a se) SLÃBI: v. IV
slãbit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,4
(s-)au slãbit: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciunea: sg. nom. 2,10

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
voiu rumpe: ind. viit.I. 1.sg. 1,13
au rupt: ind. pf.c. 3.pl. 2,2
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.pl. 2,10

SLUJNICÃ: s.f.
slujnicile: pl. nom. 2,7

RUPERE: s.f.; var. (Înv.) RUMPERE
rumperea: sg. ac. 3,1

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. ac. 3,12
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SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 3,17
SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soarte: sg. ac. 3,10
SOL: s.m.
solilor: pl. gen. 2,13
(a) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPÃRIA
sã sparie: conj. prez. 3.sg. 2,11
SPIN: s.m.
spinii: pl. ac. 1,10
(a) STA: v. I
sta: inf. prez. fãrã a rezum. cap.1
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 1,6
staþi: imperativ 2.pl. 2,8
STEA: s.f.
stealele: pl. nom. 3,16
STRAJÃ: s.f.
strãjile: pl. nom. 3,17
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(a) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. 1,8
va treace: ind. viit.I. impers. 1,12
a treace: inf. prez. 1,15
(a) TRIMITE: v. III
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 2,12
(a) TROPOTI: v. IV
tropoteaºte: ind. prez. 3.sg. 3,2
TRUFIE: s.f.
trufie: sg. ac. rezum. cap.2
TRUP: s.n.
trupurilor: pl. gen. 3,3
trupurile: pl. ac. 3,3
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(s-)au turburat: ind. pf.c. 3.pl. 2,4
(a se) TUNDE: v. III (fig.) „a (se) secera”
(sã) vor tunde: ind. viit.I. 3.pl. 1,12

Þ

(a) STRÂNGE: v. III
au strâns: ind. pf.c. 3.pl. 3,19
(a) SUGRUMA: v. I
au sugrumat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12

(a) ÞINE: v. III
þine: imperativ 2,sg, 3,14

(a se) SUI: v. IV
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,1
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. 2,5
SULIÞÃ: s.f.
suliþei: sg. gen. 3,3
(a se) SURPA: v. I
(s-)au surpat: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
ª
(a) ªTI: v. IV
ºtiind: gerunziu 1,7
T
TARE: s.m./f.
(celor) tari: s.m. pl. gen. 2,3
(cei) tari: s.m. pl. ac. 2,5
(a se) TÃIA: v. I
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuitã: f. sg. nom. 3,19

U
ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 2,4
uliþele: pl. gen. (cu prep. a + toate) 3,10
UMBRAR: s.n.
umbrariul: sg. nom. 2,5
(a) UMPLE: v. III
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 2,12
URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciuni: pl. ac. 3,6
URGIE: s.f.
urgiii: sg. gen. 1,6
urgiia: sg. nom. 1,6
(a) URGISI: v. IV
vei fi urgisitã: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 3,11
(a) USCA: v. I
uscându-: gerunziu 1,4
USCÃCIUNE: s.f.
uscãciune: sg. ac. 1,10

TÃRIE: s.f. „putere”; „întãriturã”
tãriia: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,3; 3,9
tãriile: pl. nom. 3,12, 14

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

(a) TÂNGUI: v. IV
sã tânguiascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3
TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 3,14

V

VARGÃ: s.f.
varga: sg. ac. 1,13
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(a) VINDE: v. III
au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 3,4

VAS: s.n.
vasele: pl. ac. 2,9

VOLBURÃ: s.f.
volburã: sg. ac. 1,3

VAVILONEAN: s.m.; vezi BABILONEAN
(a se) VÃRSA: v. I
(s-)au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
VÃRSAT, -Ã: adj. „turnat”
vãrsat: n. sg. ac., în sintagma chipul cel cioplit ºi vãrsat
1,14

VRÃJMAª: s.m.
vrãjmaºilor: pl. gen. rezum. cap.1
vrãjmaºii: pl. ac. rezum. cap.1; 1,2
Z

VÂRTUTE: s.f.
vârtutea: sg. ac. 2,1
ZBICI: s.n.; vezi BICI
(a) VEDEA: v. II
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
VEDENIE: s.f.
vedeniii: sg. gen. 1,1
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom. 2,4
VESTE: s.f.
veas tea: sg. ac. 3,19
(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

(a) ZBURA: v. I
au zburat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16, 17
(a) ZDROBI: v. IV
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 1,13
ZDROBIRE: s.f.
zdrobirea: sg. nom. 3,19
ZI: s.f.
zioa: sg. ac. 1,7; 2,3
zi: sg. ac. 3,17

(a se) VEªTEJI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(s-)au veºtezit: ind. pf.c. 3.sg. 1,4

(a) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. 1,12; 2,13; 3,5
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 3,7

VIFOR: s.n.
vifor: sg. ac. 1,3

ZID: s.n.
zidurile: pl. nom./ac. 2,5; 3,8
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PROROCIIA LUI AVACUC

Cap 1
Mir@-s@ prorocul, c@ci sporea}te necredinciosul }i biruia}te pre dreptul, c@ asupra jidovilor
de}tapt@ Domnul pre haldei, carii biruin]a nu Domnului, ci idolului s@u o împut@.

1.
2.

ovara carea au v@zut Avacuc prorocul.
Pân@ când, Doamne, voiu strâga }i nu vei auzi? Gl@sui-voiu c@tr@ tine, sâlnicie
p@timind }i nu vei mântui.
3. C@ci mi-ai ar@tat strâmb@tatea }i osteneala? A vedea prada, }i nedreptatea împrotiva
mea? {i s-au f@cut judecata }i împrotivirea mai putearnic@.
4. Pentru aceasta s-au rupt leagea }i n-au venit înc@ la sfâr}it judecata; c@ necredinciosul
biruia}te pre dreptul; pentru aceaea iese judecata strâmb@.
5. *Uita]i-v@ în limbi }i vede]i, mira]i-v@ }i v@ ame]i]i, c@ lucru s-au f@cut în zilele voastre, *Fapte 15, 41.
care nime nu-l va creade când s@ va povesti.
6. C@, iat@, Eu voiu de}tepta haldeii, neamul cel amar }i iute, ce umbl@ preste l@]imea
p@mântului, s@ st@pâneasc@ corturile nu ale sale.
7. Groaznic }i înfrico}at iaste; din sâne }i judecata, }i povara lui va ie}i.
8. Mai u}ori sânt decât pardo}ii caii lui }i mai iu]i decât lupii de sara. {i s@ vor v@rsa
c@l@ra}ii lui, c@ci c@ c@l@ra}ii lui de departe vor veni, zbura-vor ca pajora ce gr@bea}te la
mâncare.
9. To]i la prad@ vor veni, fa]a lor e vânt arzând. {i va aduna ca n@sipul robiia. ||
137r
10. {i acela dintre împ@ra]i va birui }i tiranii de râs lui vor fi. Acela preste toat@ mul]imea
va râde }i va gr@m@di }an]ul }i o va prinde.
11. Atunci s@ va schimba duhul }i va treace }i va c@dea; aceasta e t@riia lui, a
Dumnezeului s@u.
12. Au nu Tu, din început, Doamne, Dumnezeul mieu, Sfântul mieu? {i nu vom muri.
Doamne, spre judecat@ l-ai pus, }i pre cel tare, ca s@ cer]i, l-ai întemeiat.
13. Cura]i sânt ochii T@i, s@ nu vezi r@ul. {i a privi spre strâmb@tate nu vei putea. C@ci
prive}ti preste cei ce lucr@ strâmb@tate }i taci când îmbuc@ necredinciosul pre cel mai drept
decât sine?
14. {i vei face pre oameni ca pe}tii m@rii }i ca cel ce s@ târ@ia}te, ce n-are c@petenie?
15. Tot cu unghi]a l-au râdicat, trasu-l-au în n@vodul s@u }i l-au adunat în mreaja sa.
Pentru aceasta s@ va veseli }i va s@lta.
16. Pentru aceasta va junghiia n@vodului s@u }i va jirtvui mrejii sale, c@ întru dân}ii s-au
îngro}at partea lui }i hrana lui cea aleas@.
17. Pentru aceasta, dar@, au desf@cut n@vodul s@u }i pururea a omorî limbile nu
va ierta.
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Cap 2
Prorocului de la Domnul r@spuns a}teaptând, i s@ poruncea}te s@ scrie vedeniia }i îndelungat
întâmplarea ei s@ o a}teapte. Râsipirea Vavilonului, ce pentru multe a lor nelegiuiri s@
îns@mneaz@, }i cum c@ idolii nu l e vor folosi.

1.

re straja mea voiu sta }i voiu încinge treapta preste t@rie }i voiu cugeta s@ v@z
ce mi s@ va zice }i ce voiu r@spunde c@tr@ cel ce m@ v@dea}te. |
2.
{i mi-au r@spuns Domnul }i mi-au zis: „Scrie vedearea }i o îns@mneaz@ preste 137v
leaspezi, s@ o petreac@ cel ce o va ceti.
3. C@ înc@ vedearea e departe }i s@ va ar@ta la sfâr}it }i nu va min]i; de va z@bovi,
a}teapt@-o, c@ venind vine }i nu va z@bovi.
4. Iat@, cel ce e necredincios nu va fi drept sufletul lui într-însul. *Iar@ cel drept în credin]a
*Ioan 3, 36.
Râml. 1, 17. sa va fi viu.
5. {i precum vinul pre cel ce-l bea înceluie, a}a va fi omul cel mândru }i nu s@ va
Galat. 3, 11.
Ovreai 10, 38. împodobi, cel ce au l@]it ca iadul sufletul s@u; }i e ca moartea }i nu s@ va umplea }i va
aduna c@tr@ sâne toate limbile, }i va gr@m@di toate noroadele.
6. Au nu to]i ace}tia preste el pild@ vor lua }i graiul ciumiliturilor lui? {i s@ va zice: «Amar
celui ce înmul]ea}te nu ale sale – pân@ când? – }i îngreoiaz@ împrotiva sa tin@ deas@!»”.
7. Au doar@, nu de n@prazn@ s@ vor scula cei ce te vor mu}ca? {i s@ vor de}tepta cei ce
te vor rumpe }i le vei fi spre r@pire.
8. C@ tu ai jefuit neamuri multe, jefui-te-vor to]i cei r@ma}i dintre noroade, pentru sângele
omului }i strâmb@tatea p@mântului cet@]ii }i a tuturor celor ce l@cuiesc într-însa.
9. Amar celui ce adun@ l@comie rea casii sale, ca s@ fie întru în@l]ime cuibul lui }i gândea}te
c@ s@ sloboade din mâna r@ului!
10. Gândit-ai turburare casii tale, t@iat-ai noroade multe }i au p@c@tuit sufletul t@u.
11. C@ piatra din p@reate va strâga }i lemnul ce iaste între închieturile zidurilor va
r@spunde. ||
138r
12. *Amar celui ce zidea}te cetatea în sângiuri }i g@tea}te cetatea în strâmb@tate!
*Ezec. 24, 9.
13. Au doar@, nu sânt acestea de la Domnul oastelor? C@ s@ vor osteni noroadele în mult
Nah. 3, 1.
foc, }i neamurile în de}ert }i vor sc@dea.
14. C@ s@ va umplea p@mântul, ca s@ cunoasc@ slava Domnului, ca apele ce acop@r
marea.
15. Amar celui ce d@ beutur@ priiatinului s@u, aruncând fierea sa }i îmb@tându-l, ca s@
vaz@ goliciunea lui!
16. Umplutu-te-ai de ocar@ pentru slav@, bea }i tu }i te ame]ea}te . Încungiura-te-va
p@harul dreaptei Domnului }i borârea oc@rii preste slava ta.
17. C@ strâmb@tatea Livanului te va acoperi, }i b@taia jiviniilor îi va înfrico}a din
sângiurile oamenilor }i strâmb@tatea p@mântului }i a cet@]ii }i a tuturor celor ce l@cuiesc
într-însa.
18. Ce folosea}te chipul cioplit, c@ l-au cioplit închipuitoriul s@u v@rsat }i chip mincinos?
C@ au n@d@jduit în chip închipuitoriul lui, ca s@ fac@ bozi mu]i.
19. Amar celui ce zice lemnului: „De}tapt@-te!”, „Scoal@!”, pietrii ce tace. Au doar@, acela
va putea înv@]a? Iat@, acesta s-au acoperit cu aur }i cu argint }i nici un duh iaste în ceale
dinl@untrul lui.
20. *Iar@ Domnul, în bisearica Sa cea sfânt@. Tac@ de câtr@ fa]a Lui tot p@mântul!
*Psalm 10, 5.
Cap 3
1.
2.

ug@ciunea lui Avacum prorocului pentru ceale ne}tiute.
Doamne, auzit-am auzul T@u }i m-am temut. Doamne, lucrul T@u, în mijlocul
anilor, înviaz@-l! | În mijlocul anilor cunoscut îl vei face. Când Te vei m@niia, 138v
de mil@ Î] vei aduce aminte.
3. Dumnezeu de la austru va veni }i Cel Sfânt, din muntele Faran. Acoperit-au ceriurile
slava Lui }i de lauda Lui e plin p@mântul!
4. Str@lucirea Lui ca lumina va fi, coarne în mânile Lui. Acolo s-au ascuns t@ria Lui.
5. Înaintea fea]ii Lui va mearge moartea }i va ie}i diiavolul înaintea picioarelor Lui.
6. St@tut-au }i au m@surat p@mântul! Privit-au }i au slobozit neamurile! {i s-au zdrobit
mun]ii veacului, plecatu-s- au m@gurile lumii de c@tr@ c@ile veacului Lui.
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7. Pentru strâmb@tate v@zut-am }etrile Ethiopiii; turbura-s@-vor pieile p@mântului
Madiam.
8. Au doar@, în râuri Te -ai m@niat, Doamne? Au în râuri e iu]imea Ta? Sau în mare, urgia
Ta? Cel ce vei înc@leca pre caii T@i, }i c@ru]ele Tale, mântuirea.
9. De}teptând vei de}tepta arcul T@u, jur@mânturile neamurilor care ai gr@it.
10. Râuri vei t@ia p@mântului. V@zutu-Te-au }i s-au b@nuit mun]ii. Volbura apelor au
trecut. Dat-au adâncul glasul s@u. În@l]imea au râdicat mânile sale.
11. Soarele }i luna au st@tut în l@ca}ul s@u în lumina s@ge]ilor Tale, duce-s@-vor întru
str@lucirea suli]ii Tale, ce fulger@.
12. Cu tropotirea vei c@lca p@mântul }i cu iu]imea vei ame]i neamurile.
13. Ie}it-ai spre mântuirea norodului T@u, spre mântuire cu hristosul T@u. Lovit-ai capul
din casa celui necredincios, golit-ai temeiul lui pân@ la grumazi.
139r
14. Bl@st@mat-ai schiptrurile lui, capul || osta}ilor lui, pre cei ce vinea ca volbura a m@
pierde. S@ltarea lor, ca aceluia ce îmbuc@ pre cel s@rac într-ascuns.
15. Cale ai f@cut pre mare cailor T@i în noroiu de ape multe.
16. Auzit-am }i s-au turburat pântecele mieu; de glas s-au tremurat buzele meale.
S@ între putr@jiunea în oasele meale }i supt mine s@ izvorasc@.
Ca s@ m@ odihnesc în zi de n@caz, s@ m@ suiu la norodul nostru cel încins.
17. C@ smochinul nu va înfluri }i nu va fi s@mân]@ în vii; muri-va lucrul maslinului }i
ogoar@le nu vor aduce mâncare.
T@ia-s@-va din ocol dobitocul }i nu va fi ciurd@ la iesli.
18. Iar@ eu în Domnul m@ voiu bucura }i voiu s@lta în Dumnezeu, Isusul mieu.
19. Dumnezeu Domnul e t@riia mea. {i va pune picioarele meale ca a cerbilor }i preste
ceale înalte ale meale m@ va duce biruitoriu spre cel ce cânt@ în psalm.
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INDICE
(a) AªTEPT A: v. I
aºteap tând: gerunziu rezum. cap.2
sã aºteap te: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.2
aºteap tã: imperativ 2.sg. 2,3

A
(a se) ACOPERI: v. IV
acopãr: ind. prez. 3.pl. 2,14
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 2,17
(s-)au acoperit: ind. pf.c. 3.sg. 2,19
acoperit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,3

ATUNCI: adv.
atunci: 1,11
AUR: s.n.
aur: sg. ac. 2,19

ACOLO: adv.
acolo: 3,4

AUSTRU: s.n.
austr u: sg. ac. 3,3

ADÂNC: s.n.
adâncul: sg. nom. 3,10
(a-ºi) ADUCE: v. III
(îþ) vei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. îþ vei aduce aminte
3,2
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 3,17
(a) ADUNA: v. I
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 1,9; 2,5
au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
adunã: ind. prez. 3.sg. 2,9

AUZ : s.n.
auzul: sg. ac. 3,2
(a) AUZI: v. IV
vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 1,2
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,2, 16
(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 1,14
B

ALES, ALEASÃ: adj.
aleasã: f. sg. nom. 1,16

(a se) BÃNUI: v. IV (aici) „a suferi”
(s-)au bãnuit: ind. pf.c. 3.pl. 3,10

AMAR, -Ã: adj./s.
amar: adj. n. sg. ac. 1,6
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 2,6, 9, 12, 15, 19

BÃTAIE: s.f.
bãtaia: sg. nom. 2,17

(a se) AMEÞI: v. IV
(vã) ameþiþi: imperativ 2.pl. 1,5
(te) ameþeaºte: imperativ 2.sg. 2,16
vei ameþi: ind. viit.I. 2.sg. 3,12

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 2,15

AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a se/-ºi)
ADUCE

(a) BEA: v. II
bea: ind. prez. 3.sg. 2,5
bea: imperativ 2.sg. 2,16

AN: s.m.
anilor: pl. gen. 3,2

(a) BIRUI: v. IV
biruiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,4
va birui: ind. viit.I. 3.sg. 1,10

APÃ: s.f.
apele: pl. ac. 2,14
apelor: pl. gen. 3,10
ape: pl. ac. 3,15
(a se) ARÃTA: v. I
ai arãtat: ind. pf.c. 2.sg. 1,3
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 3,9
(a) ARDE: v. III
arzând: gerunziu 1,9

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. rezum. cap.1
BIRUIT OR, -TOARE: adj.
biruitoriu: m. sg. ac. 3,19
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 2,20
(a) BLES TEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,14

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,19

BORÂRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. DA, unde
prima atestar e este în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc, Buda, 1825.
borârea: sg. nom. 2,16

(a) ARUNCA: v. I
aruncând: gerunziu 2,15

BOZ: s.m. „idol”
bozi: pl. ac. 2, 18

(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 3,4

(a se) BUCURA: v. I
(mã) voiu bucura: ind. viit.I. 1.sg. 3, 18

AªA: adv.
aºa: 2,5

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom. 3,16
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COR T: s.n.
cor turile: pl. ac. 1,6

C

(a) CREDE: v. III
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 1,5

CAL: s.m.
caii: pl. nom./ac. 1,8; 3,8
cailor: pl. dat. 3,15

CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. ac. 2,4

CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 3,6
cale: sg. ac. 3,15

(a) CUGETA: v. I
voiu cugeta: ind. viit.I. 1.sg. 2,1

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 3,13, 14

CUIB: s.n.
cuibul: sg. nom. 2,9

CASÃ: s.f.
casii: sg. dat. 2,9, 10
casa: sg. ac. 3,13

(a) CUNOAªTE: v. III
sã cunoascã: conj. prez. 3.sg. 2,14

(a) CÃDEA: v. II
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 1,11

CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscut: n. sg. ac. 3,2

CÃLÃRAª: s.m.
cãlãraºii: pl. nom. 1,8

CURAT, -Ã: adj.
curaþi: m. pl. nom. 1,13

(a) CÃLCA: v. I
vei cãlca: ind. viit.I. 2.sg. 3,12

D

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenie: sg. ac. 1,14

(a) DA: v. I
dã: ind. prez. 3.sg. 2,15
dat-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,10

CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþele: pl. nom. 3,8

DEPARTE: adv.
departe: 1,8; 2,3

(a) CÂNTA: v. I
cântã: ind. prez. 3.sg. 3,19

DES, DEASÃ: adj.
deasã: f. sg. ac. 2,6

CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. nom. 3,3

(a) DESFACE: v. III
au desfãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,17

CERB: s.m.
cerbilor: pl. gen. 3,19

DEªERT: s.n.
deºert: sg. ac. 2,13

(a) CERTA: v. I
sã cerþi: conj. prez. 2.sg. 1,12

(a se) DEªTEPTA: v. I
deºtaptã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
voiu deºtepta: ind. viit.I. 1.sg. 1,6
(sã) vor deºtepta: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
deºteptând: gerunziu 3,9
vei deºtepta: ind. viit.I. 2.sg. 3,9
deºtaptã(-te): imperativ 2.sg. 2,19

CETATE: s.f.
cetãþii: sg. gen. 2,8, 17
cetatea: sg. ac. 2,12
CHIP: s.n.
chipul: sg. nom., în sintagma chipul cioplit 2,18
chip: sg. ac. 2,18

DIAVOL: s.m.
diia volul: sg. nom. 3,5

CIMILITURÃ: s.f.; var. CIUMILITURÃ
ciumiliturilor: pl. gen. 2,6

DINÃUNTRUL: prep.
dinlãuntrul: 2,19

(a) CIOPLI: v. IV
au cioplit: ind. pf.c. 3.sg. 2,18

DOBITOC: s.n.
dobitocul: sg. nom. 3,17

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplit: n. sg. nom., în sintagma chipul cioplit 2,18

CIURDÃ: s.f.
ciurdã: sg. nom. 3,17

DOMN: s.m.
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.2; 2,2, 20;
3,18, 19
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 2,14
Doamne: sg. voc. 1,2, 12; 3,2, 8
Domnul: sg. ac., în sintagma Domnul oastelor 2,13

CORN: s.n. (aici) „putere” (cf. Anania 2001, p.1181; coarnele
simbolizeazã puterea).
coarne: pl. nom. 3,4

DREPT, DREAPTÃ: adj./s.
dreptul: s.m. sg. ac. rezum. cap.1; 1,4
(cel mai) dr ept: s.m. sg. ac. 1,13

(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
va ceti: ind. viit.I. 3.sg. 2,2
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(a) GOLI: v. IV
golit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,13

(cel) drept: s.m. sg. nom. 2,4
dreaptei: s.f. sg. gen. 2,16
drept: adj. n. sg. nom. 2,4

GOLICIUNE: s.f.
goliciunea: sg. ac. 2,15

(a se) DUCE: v. III
duce(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 3,11
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 3,19

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 2,6

DUH: s.n.
duhul: sg. nom. 1,11
duh: sg. nom. 2,19

(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºte: ind. prez. 3.sg. 1,8
(a) GRÃI: v. IV
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 3,9

DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeului: sg. gen. 1,11
Dumnezeul: sg. voc., în sintagma Dumnezeul mieu 1,12
Dumnezeu: sg. nom./ac. 3,3, 18, 19

(a) GRÃMÃDI: v. IV
va grãmãdi: ind. viit.I. 3.sg. 1,10; 2,5
GR OAZNIC,
groaznic: n. sg. nom. 1,7

F

GR UMAZ: s.m.
grumazi: pl. ac. 3,13

(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 5
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 1,14; 3,2
sã facã: conj. prez. 3.sg. 2,18
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 3,15

H

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom. 1,9
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de câtrã faþa „(de) dinaint ea”
2,20
feaþii: sg. gen. 3,5
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,9, 11; 2,3, 4, 5; 3,3, 8, 19
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,4, 5; 3,4, 17
vei fi: ind. viit.I. 2.sg. 2,7
sã fie: conj. prez. 3.sg. 2,9
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,7; 2,11, 19
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,8, 13; 2,13

HALDEU: s.m. „caldeean”
haldei: pl. ac. rezum. cap.1
haldeii: pl. ac. 1,6
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. nom. 1,16
HRISTOS: s.m. „uns” (cf. lat. christus „uns”).
hristosul: sg. ac. 3, 13
I

FIERE: s.f.
fierea: sg. ac. 2,15

IAD: s.n.
iadul: sg. ac. 2,5

FOC: s.n.
foc: sg. ac. 2,13

IATÃ: interj.
iatã: 1,6; 2,4, 19

(a) FOLOSI: v. IV
vor folosi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2
foloseaºte: ind. prez. 3.sg. 2,18

IDOL: s.m.
idolului: sg. dat. rezum. cap.1
idolii: pl nom. rezum. cap.2

(a) FULGERA: v. I
fulgerã: ind. prez. 3.sg. 3,11

(a) IER TA: v. I
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 1,17

G
(a) GÃTI: v. IV
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 2,12
(a) GÂNDI: v. IV
gândeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,9
gândit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,10
GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 3,10
glas: sg. ac. 3,16
(a) GLÃSUI: v. IV
glãsui-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,2

IESLE: s.f.
iesli: pl. ac. 3,17
(a) IEªI: v. IV
iese: ind. prez. 3.sg. 1,4
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 1,7; 3,5
ieºit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,13
(a) IMPUTA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPUTA
împutã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(a) INTRA: v. I; var. (pop.) (a) ÎNTRA
sã între: con j. prez. 3.sg. 3, 16
IUTE: adj.
iute: n. sg. nom. 1,6
(mai) iuþi: m. pl. nom. 1,8
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IUÞIME: s.f.
iuþimea: sg. nom./ac. 3,8, 12

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
va înf luri: ind. viit.I. 3.sg. 3, 17

(a) IZVORÎ: v. IV
sã izvor ascã: con j. prez. 3.sg. 3,16

(a) ÎNFRICOªA: v. I
va înfricoºa: ind. viit.I. 3.sg. 2,17
ÎNFRICOªAT, -Ã: adj.
înfricoºat: n. sg. nom. 1,7

Î

(a) ÎNGREUIA: v. I
îngr eoiazã: ind. prez. 3.sg. 2,6

(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.sg. 1,13

(a se) ÎNGROªA: v. I
(s-)au îngr oºat: ind. pf.c. 3.sg. 1,16

(a se) ÎMPODOBI: v. IV
(sã) va îm podobi: ind. viit.I. 3.sg. 2,5

(a) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,6

ÎMPÃRAT: s.m.
împãraþi: pl. ac. 1,10
ÎMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: pr ep. 1,3; 2,6

(a se) ÎNSEMNA: v. I
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
însãmneazã: imperativ 2.sg. 2,2

ÎMPOTRIVIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVIRE
împrotivirea: sg. nom. 1,3

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plarea: sg. ac. rezum. cap.2

(a) ÎMBÃTA: v. I
îmbãtându-: gerunziu 2,15

(a) ÎNTEMEIA: v. I
ai întemeiat: ind. pf.c. 2.sg. 1,12

(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.sg. 3,14

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþa: inf. prez. fãrã a 2,19

(a) ÎMPUTA: v. I; vezi (a) IMPUTA
ÎNAINTEA: prep.
înaintea: 3,5

(a) ÎNVIA: v. I
în viazã: imperativ 2.sg. 3,2

ÎNALT, -Ã: s.
(ceale) înalte: s.n. pl. ac. „locurile înalte, probabil cerurile” (cf.
Anania 2001, p.1182) 3,19

J

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþime: sg. ac. 2,9
înãlþimea: sg. nom. 3,10

(a) JEFUI: v. IV
ai jefuit : ind. pf.c. 2.sg. 2,8
jefui(-)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 2,8

(a) ÎNCÃLECA: v. I
vei încãleca: ind. viit.I. 2.sg. 3,8

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JIRTVUI
va jir tvui: ind. viit.I. 3.sg. 1,16

(a) ÎNCELUI: v. IV „a înºela”
înceluie: ind. prez. 3.sg. 2,5

JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. gen. rezum. cap.1

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv. din început 1,12

JIVINIE: s.f. (Iuz.) „jivinã” (cf. Indice Is)
jiviniilor: pl. gen. 2,17

ÎNCHEIETURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNCHIETURÃ
închie turile: pl. ac. 2,11
ÎNCHIPUITOR, TOARE: s.m./f.
închipuit oriul: s.m. sg. nom. 2, 18
(a) ÎNCINGE: v. III
voiu încinge: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
ÎNCINS, -Ã: adj.
încins: n. sg. ac. 3,16

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. nom. 1,3, 4, 7
judecatã: sg. ac. 1,12
(a) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a înjunghia”
va junghiia: ind. viit.I. 3.sg. 1,16
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânturile: pl. nom. 3,9

L

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiura(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 2, 16
ÎNDELUNGAT: adv. (În v.) „îndelung”
îndelungat : rezum. cap.2

LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. ac. 3,3
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LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. 2,9
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

INDICE
(a) MÃSURA: v. I
au mãsurat : ind. pf.c. 3.sg. 3,6
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 2,9
mânile: pl. ac. 3,4, 10

(a) LÃÞI: v. IV
au lãþit: ind. pf.c. 3.sg. 2,5

MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 1,8; 3,17

LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. ac. 1,6

MÂNDR U, -Ã: adj.
mândru: m. sg. nom. 2,5

LEGE: s.f.
leagea: sg. nom. 1,4

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
(Te) vei mãniia: ind. viit.I. 2.sg. 3,2
(Te-)ai mãniat: ind. pf.c. 2.sg. 3,8

LEMN: s.n.
lemnul: sg. nom. 2,11
lemnului: sg. dat. 2,19
LESPEDE: s.f.
leaspezi: pl. ac. 2,2
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 1,5
limbile: pl. ac. 1,17; 2,5
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 3,11
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 2,8, 17
(a) L OVI: v. IV
lovit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 3,13
(a) LUA: v. I
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 2,6
(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.pl. 1,13
LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom. 1,5
lucr ul: sg. nom./ac. 3,2, 17
LUME: s.f.
lumii: sg. gen. 3,6
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac. 3,4, 11
LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom. 3,11
LUP: s.m.
lupii: pl. ac. 1,8
M

(a) MÂNTUI: v. IV
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg. 1,2
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. nom./ac. 3,8, 13
mântuire: sg. ac. 3,13
(a) MERGE: v. III
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 3,2
MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. 3,2
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinos: n. sg. ac. 2,18
(a) MINÞI: v. IV
va minþi: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
(a se) MIRA: v. I
mirã(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
miraþi(-vã): imper ativ 2.pl. 1,5
MOARTE: s.f.
moartea: sg. nom./ac. 2,5; 3,5
MREA JÃ: s.f.
mreaja: sg. ac. 1,15
mrejii: sg. dat. 1,16
MULT, -Ã: adj.
multe: f./n. pl. ac. rezum. cap.2; 2,8, 10; 3,15
mult: n. sg. ac. 2,13
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 1,10
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 3,3
munþii: pl. nom. 3,6, 10

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 1,14
marea: sg. ac. 2,14
mare: sg. ac. 3,8, 15

(a) MURI: v. IV
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 1,12
muri-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,17

MÃGURÃ: s.f.
mãgurile: pl. nom. 3,6

(a) MUªCA: v. I
vor muºca: ind. viit.I. 3.pl. 2,7

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslinului: sg. gen. 3,17

MUT, -Ã: adj.
muþi: m. pl. ac. 2, 18
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(a) NÃDÃJDUI: v. IV
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg. 2, 18

OM: s.m.
oameni: pl. ac. 1,14
omul: sg. nom. 2,5
omului: sg. gen. 2,8
oamenilor : pl. gen. 2,17

NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 2,7

(a) OMORÎ: v. IV
a omorî: inf. prez. 1,17

N

NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
NÃVOD: s.n.
nãvodul: sg. ac. 1,15, 17
nãvodului: sg. dat. 1,16
NEAM: s.n.
neamul: sg. nom. 1,6
neamuri: pl. ac. 2,8
neamurile: pl. nom./ac. 2, 13; 3,6, 12
neamurilor : pl. gen. 3,9

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 3,16
OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen. 3,14
OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 1,3
(a se) OSTENI: v. IV
(sã) v or osteni: ind. viit.I. 3.pl. 2,13

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcaz : sg. ac. 3,16
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
necredinciosul: s.m. sg. nom. rezum. cap.1; 1,4, 13
(celui) necredincios: s.m. sg. gen. 3,13
necredincios: adj. m. sg. nom. 2,4
NEDREPTATE: s.f.
nedr eptatea: sg. nom. 1,3
NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.2
NEªTIUT, -Ã: s.
(ceale) neºtiute: s.n. pl. ac. 3,1
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. ac. 1,9

P
PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. nom. 2,16
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajora: sg. ac. 1,8
PARDOS: s.m. (Înv) „panterã”
par doºii: pl. ac. 1,8
PARTE: s.f.
par tea: sg. nom. 1,16
(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg. 2,10
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen./dat. 1,6; 2,8, 17; 3,7, 10
pãmântul: sg. nom./ac. 2,14, 20; 3,3, 6; 3,12

NOROD: s.n.
noroadele: pl. nom./ac. 2,5, 1 3
noroade: pl. ac. 2,8, 10
norodului: sg. gen. 3,13
norodul: sg. ac. 3,16

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimind: gerunziu 1,2

NOROI: s.n.
noroiu: sg. ac. 3,15

PÂNTECE: s.n .
pânt ecele: sg. nom. 3,16

O
OASTE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor 2, 13
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 2,16
ocãrii: sg. gen. 2,16
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom. 1,13

PERETE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eate: sg. ac. 2,11
PEªTE: s.m.
peºtii: pl. ac. 1,14
(a) PETRECE: v. III
sã pe treacã: con j. prez. 3.sg. 2,2
PIATRÃ: s.f.
piatra: sg. nom. 2,11
pie trii: sg. dat. 2,19

OCOL: s.n.
ocol: sg. ac. 3,17

PICIOR: s.n.
picioar elor: pl. gen. 3,5
picioar ele: pl. ac. 3,19

(a se) ODIHNI: v. IV
sã (mã) odihnesc: con j. prez. 1.sg. 3,16

PIELE: s.f. (aici) „cort” (cf. lat. pellis, -is „cort militar”)
pieile: pl. nom. 3,7

OGOR: s.n.
ogoarãle: pl. nom. 3,17

(a) PIERDE: v. III
a pier de: inf. prez. 3,14
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INDICE
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 2,6
(a se) PLE CA: v. I
plecatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,6
PLIN , -Ã: adj.
plin: n. sg. nom. 3,3
(a se) PORUNCI: v. IV
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.2

(a) RÃSPUNDE: v. III
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 2,1
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. rezum. cap.2

POVARÃ: s.f.
povara: sg. nom. 1,1, 7

RÃU, REA: adj./s.
rãul: s.n. sg. ac. 1,13
rãului: s.n. sg. gen. 2,9
rea: adj. f. sg. ac. 2,8

(a se) POVESTI: v. IV
(sã) va povesti: ind. viit.I. 3.sg. 1,5

(a) RÂDE: v. III
ra râde: ind. viit.I. 3.sg. 1,10

PRADÃ: s.f.
prada: sg. ac. 1,3
pradã: sg. ac. 1,9

RÂS: s.n.
râs: sg. ac., în loc. adj. de râs 1,10

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinului: sg. dat. 2,15
(a) PRINDE: v. III
va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 1,10
(a) PRIVI: v. IV
a privi: inf. prez. 1,13
priveºti: ind. pr ez. 2.sg. 1,13
privit-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. 3,8, 10
(a) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 1,15; 3,10
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
râsipirea: sg. nom. rezum. cap.2
ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. 1,9

PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom. rezum. cap.1; 1,1
prorocului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 3,1

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. 3,1

PR OROCIE: s.f.
Prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui A vacuc

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) RUMPE
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
vor r umpe: ind. viit.I. 3.pl. 2,7

PSALM: s.m.
psalm: sg. ac. 3,19
(a) PUNE: v. III
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 1,12
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 3,19
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,17
(a) PUTEA: v. II
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 1,13
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 2,19
PUTERNIC, -Ã: adj.
(mai) putearnicã: f. sg. nom. 1,3
PUTREJUNE: s.f.; var. (Înv.) PUTRÃJUNE
putrãjunea: sg. nom. 3,16
R
(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA

S
SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþilor: pl. gen. 3,11
(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”
va sãlta: ind. viit.I. 3.sg. 1,15
voiu sãlta: ind. viit.I. 1 .sg. 3,18
SÃLTARE: s.f. (Fig.; înv.) „trãire intensã a unei stãri afective”
sãltarea: sg. nom. 3,14
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþã: sg. nom. 3, 17
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
(cel) sãrac: s.m. sg. ac. 3,14
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. 2,8
sângiuri: pl. ac. 2,12
sângiurile: pl. ac. 2,17

RÃMAS, -Ã: s.m./f.
(cei) rãmaºi: s.m. pl. nom. 2,8

(a) SCÃDEA: v. II
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 2, 13

RÃPIRE: s.f.
rãpire: sg. ac. 2,7

SCEPTRU: s.n.; var. (Înv.) SCHIPTRU
schiptr urile: pl. ac. 3,14

742

INDICE

PROROCIIA LUI AVACUC

(a se) SCHIMBA: v. I
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 1,11

SULIÞÃ: s.f.
suliþii: sg. gen. 3, 11

(a) SCRIE: v. III
sã scrie: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.2
scrie: imper ativ 2.sg. 2,2

ª

(a se) SCULA: v. I
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
scoalã: imperativ 2.sg. 2,19

ªANÞ: s.n. (Înv.) „sãpãturã lungã ºi adâncã, adesea for tificatã
sau um plutã cu apã, care se fãcea în jurul unei cetãþi, al unui
castel, în scopuri de apãr are”
ºanþul: sg. ac. 1,10

SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
sar a: sg. ac., în loc. adj. de sara 1,8

ªATRÃ: s.f.
ºetrile: pl. ac. 3,7

SFÂNT, -Ã: adj./s.
Sfântul: s.m. sg. v oc., în sintagma Sfântul mieu 1,12
(Cel) Sfânt : s.m. sg. nom. 3,3
sfântã: adj. f. sg. ac. 2,20
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. la sfârºit 1,4; 2,3
SILNICIE: s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE
sâlnicie: sg. ac. 1,2
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. 2,14, 16; 3,3
slavã: sg. ac. 2,16
(a se) SLOBOZI: v. IV
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. 2,9
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 3,6

T
TARE: s.m./f.
(cel) tare: s.m. sg. ac. 1,12
(a) TÃCEA: v. II
taci: ind. prez. 2.sg. 1,13
tace: ind. prez. 3.sg. 2,19
tacã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 2,20
(a) TÃIA: v. I
tãiat-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,10
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 3,10

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. nom. 3,17

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 1,11; 3,19
tãrie: sg. ac. 2,1
tãria: sg. nom. 3,4

SOARE: s.f.
soar ele: sg. nom. 3,11

(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 1,14

(a) SPORI: v. IV
s poreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1

(a se) TEME: v. III
(m-)am temut: ind. pf.c. 1 .sg. 3,2

(a) STA: v. I
voiu sta: ind. viit.I. 1.sg. 2, 1
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,6
au s tãtut: ind. pf.c. 3.pl. 3,11

TEMEI: s.n.
temeiul: sg. ac. 3,13

(a) STÃPÂNI: v. IV
sã s tãpâneascã: conj. prez. 3.sg. 1,6
STRA JÃ: s.f.
s traja: sg. ac. 2,1
STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucirea: sg. nom./ac. 3,4, 11
STRÂMB, -Ã: adj.
s trâmbã: f. sg. nom. 1,4
STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtatea: sg. nom./ac. 1,3; 2,8, 17
s trâmbãtate: sg. ac. 1,13; 2,12; 3,7
(a) STRIGA: v. I
voiu strâga: ind. viit.I. 1.sg. 1,2
va strâga: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 2,4, 5, 10
(a se) SUI: v. IV
sã (mã) suiu: con j. prez. 1.sg. 3,16

TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 2,6
TIRAN: s.m.
tir anii: pl. nom. 1,10
(a) TRAGE: v. III
tr asu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
TREAPTÃ: s.f.
treap ta: sg. ac. 2,1
(a) TRECE: v. III
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 1,11
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg. 3,10
(a se) TREMURA: v. I
(s-)au tremurat: ind. pf.c. 3.pl. 3,16
TROPOTIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te în Lesicon romanesc-latinesc-ungurescnemþesc…, Buda, 1825.
tropo tirea: sg. ac. 3,12
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
tur bura(-sã)-vor : ind. viit.I. 3.pl. 3,7
(s+)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 3,16
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INDICE
VEDENIE: s.f.
vedeniia: sg. ac. rezum. cap.2

TUL BURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turbur are: sg. ac. 2,10

VEDERE: s.f. (Înv. ºi pop.) „v edenie”
vedearea: sg. nom./ac. 2,2, 3

U

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 1,8, 9
venind: gerunziu 2,3
vine: ind. prez. 3.sg. 2,3
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 3,3
vinea: ind. imp. 3.pl. 3,14

(a se) UITA: v. I
uitaþi(-vã): imper ativ 2.pl. 1,5
(a) UMBLA: v. I
umblã: ind. prez. 3.sg. 1,6
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA:
v. II
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 2,5, 14
umplutut(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 2,16
UNDIÞÃ: s.f.
unghiþa: sg. ac. 1,15
UR GIE: s.f.
urgia: sg. nom. 3,8
UªOR, UªOARÃ: ad j.
(mai) uºori: m. pl. nom. 1,8

(a se) VESELI: v. IV
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 1,15
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 3,17
VIN: s.n.
vinul: sg. nom. 2,5
VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom. 2,4
VOLBURÃ: s.f. „vâltoare”; „vâr tej”
volbur a: sg. nom./ac. 3,10, 14

V
Z
(a) VÃDI: v. IV (În v.) „a acuza”
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,1
(a se) VÃRS A: v. I „a se rãspândi”; „a se revãr sa”
(sã) vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 1,8
VÃRS AT, -Ã: adj. „turnat”
vãr sat: n. sg. ac. 2,18
VÂNT: s.n.
vânt: sg. nom. 1,9
VEA C: s.n .
veacului: sg. gen. 3,6
(a) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
a vedea: inf. prez. 1,3
vedeþi: imperativ 2.pl. 1,5
sã vezi: con j. prez. 2.sg. 1,13
sã vãz: conj. prez. 1.sg. 2,1
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 2,15
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,7
vãzutu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,10

(a) ZÃBOVI: v. IV
va zãbovi: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
(a) ZBURA: v. I
zbura-vor: ind. viit.I. 3.pl. 1,8
(a se) ZDR OBI: v. IV
(s-)au zdrobit: ind. pf.c. 3.pl. 3,6
ZI: s.f.
zilele: pl. ac. 1,5
zi: sg. ac. 3,16
(a se) ZICE: v. III
(sã) va zice: ind. viit.I. imper s./3.sg. 2,1, 6
au zis: ind. pf.c. 3.sg. 2,2
zice: ind. prez. 3.sg. 2,19
ZID: s.n.
zidurilor: pl. gen. 2,11
(a) ZIDI: v. IV
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 2, 12
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PROROCIIA LUI SOFONIE

Cap 1
În ce vreame Sofonie au prorocit. Carele întâiu tuturor p@c@to}ilor, apoi jidovilor, amân@n]@,
pentru închinarea de idoli }i neteamerea de Dumnezeu, dumnezeiasca izbândire. {i Ierusalimul,
zice, c@ s@ va cercerta cu f@linariu }i cât de amar@ va fi zioa izbândirii Domnului.

1.

uvântul Domnului, care au fost c@tr@ Sofonie, fiiul lui Husi, fiiului Godolie,
fiiului Amarie, fiiului Ezechie, în zilele lui Iosie, fiiului Ammon, împ@ratului
Iudei.
139v
2. „Adunând, voiu aduna toate de pre fa]a p@|mântului”, zice Domnul.
3. „Adunând omul }i dobitocul, adunând pas@rile ceriului }i pe}tii m@rii; }i c@derile celor
necredincio}i vor fi }i voiu pierde oamenii de pre fa]a p@mântului”, zice Domnul.
4. „{i voiu întinde mâna Mea preste Iuda }i preste to]i l@cuitorii Ierusalimului; }i voiu
pierde din locul acesta r@m@}i]ele lui Vaal }i numele ]ârcovnicilor cu preo]ii,
5. {i pre cei ce s@ închin@ preste acoperi}uri oastei cere}ti, }i s@ închin@ }i s@ joar@ în
Domnul, }i s@ joar@ în Melhom,
6. {i carii s@ întorc de dup@ dosul Domnului }i carii n-au c@utat pre Domnul, nici l-au cercat”.
7. T@ce]i de c@tr@ fa]a Domnului Dumnezeu, c@ aproape e zioa Domnului, c@ au g@tit
Domnul pre junghiare, sfin]it-au chema]ii S@i.
8. {i va fi în zioa junghierii Domnului, cerceta-voiu preste c@petenii }i preste fiii împ@ratului
}i preste to]i cei ce sânt îmbr@ca]i cu hain@ strein@.
9. {i voiu cerceta preste tot cel ce într@ cu mândrie preste prag în zioa aceaea, cei ce
umplu casa Domnului Dumnezeului S@u de strâmb@tate }i de vicle}ug.
10. „{i va fi în zioa aceaea – zice Domnul – glasul strâg@rii de la Poarta Pe}tilor }i urlarea
de la a doaoa }i zdrobire mare din m@guri”.
11. Urla]i, l@cuitorii Pilii! T@cut-au tot norodul lui Hanaan, perit-au to]i cei înv@lui]i cu argint.
12. {i va fi în vreamea aceaea, cerceta-voiu Ierusalimul cu f@linariu }i voiu cerceta preste
oamenii cei înfip]i în gunoaiele sale, carii zic în inimile sale: „Nu va face bine Domnul }i
nu va face r@u”. ||
140r
13. {i va fi t@riia lor spre în}el@ciune }i casa lor spre pustie. *{i vor zidi c@si, }i nu vor
l@cui; }i vor s@di vii, }i nu vor bea vinul lor.
14. Aproape e zioa Domnului cea mare, aproape e }i iute foarte. Glasul zilii Domnului
amar, n@c@ji-s@-va acolo cel tare.
15. *Zioa mâniii, zioa aceaea, zioa n@cazului }i a strâmturii, zioa dos@zii }i a mi}el@t@]ii,
zioa întunearecului }i a ce]ii, zioa negurii }i a volburii,
16. Zioa trâmbi]ii }i a r@sun@rii preste cet@]ile ceale înt@rite }i preste unghiurile ceale înalte.
17. {i voiu n@c@ji oamenii }i vor umbla ca orbii, c@ Domnului au p@c@tuit; }i s@ va v@rsa
sângele lor ca praful }i trupurile lor ca gunoaiele.
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*Ezechiil 7, 19.
**Jos 3, 8.

CAP 1, 2 {I 3

18. *Ci }i argintul lor, }i aurul lor nu-i va putea izb@vi în zioa mâniii Domnului. **În focul
râvnii Lui s@ va îmbuca tot p@mântul, c@ s@vâr}ire cu sârguire va face tuturor celor ce
l@cuiesc pre p@mânt.
Cap 2
Îndeamn@ prorocul pre norod s@ s@ întoarc@ c@tr@ Dumnezeu, mai nainte de ce-i va veni
mâniia Domnului, }i pre to]i blânzii p@mântului, s@ caute pre Domnul, vestind c@ s@
apropie râsipirea filisteilor, moavitenilor, ammoniteanilor, ethiopilor }i assirilor.

1.
2.

*Isaie 34, 11.

eni]i împreun@, aduna]i -v@, neamul cel neiubit!
Mai înainte de a na}te porunca ca ni}te pulbere pre zioa aceea ce treace, mai
nainte de -a veni preste voi mâniia iu]imii Domnului, mai înainte de-a veni
preste voi zioa urgiii Domnului,
3. Cerca]i pre Domnul, to]i blânzii p@mântului, cei ce a]i f@cut judecata Lui, c@uta]i ce
e drept, c@uta]i ce e blând, de cumva v@ ve] ascunde în zioa urgiii Domnului. |
4. C@ Gaza s@ va strâca }i Ascalon spre pustiire, Azotul în amiiaz@zi îl vor lep@da }i 140v
Ascalonul s@ va dezr@d@cina.
5. Amar celor ce l@cui]i în funea m@rii, neamul celor pierdu]i! Cuvântul Domnului preste
voi, Hanaan, p@mântul filisteilor, }i te voiu pierde, a}a ca s@ nu fie l@cuitoriu.
6. {i va fi funea m@rii odihna p@storilor }i ocoalele dobitoacelor.
7. {i va fi funea lui, carea au r@mas din casa Iudii; acolo s@ vor pa}te în casele Ascalonului;
de c@tr@ sar@ s@ vor odihni, c@ i-au cercetat Domnul, Dumnezeul lor, }i va întoarce robiia lor.
8. „Auzit-am ocara lui Moav }i bl@st@murile fiilor lui Ammon, care au probozit pre
norodul Mieu }i s-au m@rit preste hotarele lor.
9. Pentru aceaea, viu sânt Eu – zice Domnul oastelor, Dumnezeul lui Israil – c@ Moav
ca Sodomul va fi, }i fiii lui Ammon ca Gomorul, usc@ciuni de spini }i gr@m@zi de sare }i
pustii pân@ în veac. R@m@}i]ele norodului Mieu îi va r@pi, }i r@ma}ii neamului Mieu îi vor
st@pâni”.
10. Aceasta le va veni lor pentru mândria sa, c@ au bl@st@mat }i s-au m@rit preste norodul
Domnului oastelor.
11. Groaznic e Domnul preste dân}ii }i va sup]iia pre to]i dumnezeii p@mântului; }i s@
vor închina Lui oamenii din locul s@u, toate ostroavele limbilor.
12. „Ci }i voi, ethiopiianii, omorâ]i ve] fi de sabiia Mea”.
13. {i va întinde mâna Sa preste crive]u }i va pierde Asurul. {i va pune pre cea frumoas@
spre singur@tate }i spre neumblat@ }i ca o pustie. ||
14. *„{i s@ vor culca în mijlocul ei turmele, toate fiar@le limbilor; }i onocrotanul }i ariciul 141r
pragurile ei vor petreace. Glasul celui ce cânt@ în fereast@, corbul în podiri, c@ voiu sup]iia
vârtutea ei”.
15. Aceasta e cetatea cea sl@vit@, ce l@cuia}te cu cutezare, carea zicea în inima sa: „Eu
sânt }i afar@ de mine nu mai iaste alta!” Cum s-au f@cut spre pustiiu culcu} de fiar@! Tot
cine va treace printr-însa va }uiera }i va cl@ti mâna sa.
Cap 3
V@dea}te Ierusalimul }i mai vârtos pre pov@]uitorii lui, c@rora le amân@n]@ cea grabnic@ a lui
Dumnezeu izbând@, c@ nici prin facerile de bine, nici prin b@t@i s-au întors c@tr@ Dânsul.
Despre fericirea legii noao }i sporirea credincio}ilor }i pedeapsa celor necredincio}i
s@ vestea}te.

1.
2.

man, cea chem@toare }i cea r@scump@rat@ cetate, porumbi]@!
N-au auzit glasul }i n-au priimit înv@]@tura, în Domnul n-au n@d@jduit, c@tr@
Dumnezeul s@u nu s-au apropiat.
3. *C@peteniile ei, în mijlocul ei, ca ni}te lei r@gnind; judec@torii ei, lupi de sara, nu l@sa
*Ezechiil 22, 27.
Mihei 3, 11. pe diminea]a.
4. Prorocii ei în}el@tori, oameni necredincio}i; preo]ii ei au pâng@rit pre cel sfânt, nedrept
au lucrat împrotiva legii.
5. Domnul cel drept, în mijlocul ei, nu va face strâmb@tate. Diminea]a de diminea]@
judecata Sa va da la lumin@ }i nu S@ va ascunde. Iar@ cel nedrept n-au cunoscut ru}inea.
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6. Pierdut-am neamurile }i s-au râsipit unghiurile lor. Pustii am f@cut c@ile lor, nefiind
cine s@ treac@; pustiitu-s- au cet@]ile lor, ner@mâind om, nici vrun l@cuitoriu.
7. Zis-am: „Îns@ te vei teame de Mine, cuprinde-vei înv@]@tura }i nu va peri cortul ei,
141v pentru toate întru care v-am cercetat”. Iar@ dimi|nea]a, sculându-s@, au strâcat toate
gândurile sale.
8. „Pentru aceaea a}tapt@ -M@ – zice Domnul – în zioa învierii Meale spre cea viitoare,
c@ judecata Mea e s@ adun neamurile }i s@ strâng împ@r@]iile }i s@ v@rs peste ei urgiia Mea,
toat@ mâniia iu]imii Meale, *c@ în focul râvnii Meale s@ va îmbuca tot p@mântul.
*Sus 1, 18.
9. C@ atunci voiu r@spl@ti noroadelor usn@ aleas@, ca s@ cheme to]i numele Domnului
}i s@-I slujasc@ cu un um@r.
10. Peste râurile Ethiopiii, de acolo rug@torii Miei, fiii r@sipi]ilor Miei, Îm vor aduce dar.
11. În zioa aceaea nu te vei ru}ina pentru toate me}te}ugirile tale, cu carele ai nelegiuit
împrotiva Mea, c@ atunci voiu dep@rta din mijlocul t@u pre cei mari, gr@itorii mândriii tale,
}i nu vei adaoge a te mai în@l]a în muntele Mieu cel sfânt.
12. {i voiu l@sa în mijlocul t@u norod s@rac }i lipsit; }i vor n@d@jdui în numele Domnului.
13. R@m@}i]ele lui Israil nu vor face strâmb@tate, nici vor gr@i minciun@ }i nu s@ va afla
în gura lor limb@ viclean@, c@ aceia s@ vor pa}te }i s@ vor culca, }i nu va fi cine s@-i sparie”.
14. Laud@, fata Sionului, dân]uia}te, Israil! Veselea}te-te }i s@lteaz@ cu toat@ inima, fata
Ierusalimului!
15. Luat-au Domnul judecata ta, întors-au nepriiatinii t@i. Împ@ratul lui Israil, Domnul,
în mijlocul t@u; nu te vei mai tea me de r@u.
16. În zioa aceaea s@ va zice Ierusalimului: „Nu te teme, Sioane, nu sl@beasc@ mânile tale!
17. Domnul, Dumnezeul t@u, în mijlocul t@u e tare, Acela te va mântui. Bucura-S@-va
de tine întru veselie, t@cea-va întru iubirea ta, s@lta-va pentru tine întru laud@.
142r
18. Bârfealele, cei ce s@ dep@rtase de la leage îi || voiu aduna, c@ din tine era, ca s@
nu mai aibi pentru ei ocar@.
19. Iat@, Eu voiu omorî pre to]i cei ce te-au n@c@jit în vreamea aceaea }i voiu mântui
pre cea }toap@; }i pre cea lep@dat@ o voiu aduna }i voiu pune spre laud@ }i spre nume }i
întru tot p@mântul turbur@rii lor.
20. În vreamea aceaea, întru carea v@ voiu aduce }i în vreamea în carea v@ voiu aduna,
c@ v@ voiu da spre nume }i spre laud@ tuturor noroadelor p@mântului, când voiu întoarce
robiia voastr@ înaintea ochilor vo}tri”, zice Domnul.
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INDICE
AªA: adv.
aºa: 2,5

A
ACOLO: adv.
acolo: 1,14; 2,7; 3,10

(a) AªTEPTA: v. I
aºtaptã: imperativ 2.sg. 3,8

ACOPERIª: s.n.
acoperiºuri: pl. ac. 1,5

ATUNCI: adv.
atunci: 3,9, 11

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III „a continua sã”
vei adaoge: ind. viit.I. 2.sg. 3,11

AUR: s.n.
aurul: sg. nom. 1,18

(a) ADUCE: v. III
vor aduce: ind. viit.I. 3.pl. 3,10
voiu aduce: ind. viit.I. 1.sg. 3,20

(a) AUZI: v. IV
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,8
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 3,2

(a) ADUNA: v. I
adunând: gerunziu 1,2, 3
voiu aduna: ind. viit.I. 1.sg. 1,2; 3,18, 19, 20
adunaþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,1
sã adun: conj. prez. 1.sg. 3,8

(a) AVEA: v. II
sã aibi: conj. prez. 2.sg. 3,18
B

AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 2,15

BÃTAIE: s.f.
bãtãi: pl. ac. rezum. cap.3

(a se) AFLA: v. I
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 3,13

BÂRFEALÃ: s.f. (aici) „oameni de nimic”, „nulitãþi” (cf. lat.
nÀgae, -¼rum „fleacuri, nimicuri, baliverne”, dar ºi (fig.) „oameni
de nimic”, „nulitãþi”)
bârfealele: pl. ac. 3,18

ALES, ALEASÃ: adj.
aleasã: f. sg. ac. 3,9

(a) BEA: v. II
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 1,13

AMAN: interj.
aman: 3,1

BINE: s.n.
bine: sg. ac. 1,12
bine: sg. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.3

AMAR, -Ã: adj./s.
amarã: f. sg. nom. rezum. cap.1
amar: n. sg. nom. 1,14
amar: s.n. (+ dat.) sg. nom. „vai” 2,5
(a) AMENINÞA: v. I; var. (Înv.) (a) AMÂNÃNÞA
amânãnþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3

BLÂND, -Ã: adj./s.
blânzii: s.m. pl. ac. rezum. cap.2
blânzii: s.m. pl. voc., în sintagma toþi blânzii pãmântului 2,3
blând: adj. n. sg. nom. 2,3

AMIAZÃ: s.f.; var (Reg.) AMIAZÃZI „timpul de la mijlocul zilei”
amiiazãzi: sg. ac. 2,4

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmurile: pl. ac. 2,8

AMONITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
ammoniteanilor: pl. gen. rezum. cap.2

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãstãmat: ind. pf.c. 3.pl. 2,10

APOI: adv.
apoi: rezum. cap.1

(a se) BUCURA: v. I
bucura(-Sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,17

APROAPE: adv.
aproape: 1,7, 14
(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 1,11
argintul: sg. nom. 1,18
ARICI: s.m.
ariciul: sg. nom. 2,14
(a se) ASCUNDE: v. III
vã veþ ascunde: ind. viit.I. 2.pl. 2,3
(Sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
ASIR: s.m. (cf. Indice Is)
assirilor: pl. gen. rezum. cap.2

C
CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 3,6
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac., în sintagma casa Domnului 1,9
casa: sg. nom./ac. 1,13; 2,7
cãsi: pl. ac. 1,13
casele: pl. ac. 2,7
CÃDERE: s.f. „distrugere”, „nimicire”
cãderile: pl. nom. 1,3
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenii: pl. ac. 1,8
cãpeteniile: pl. nom. 3,3
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CUTEZARE: s.f.
cutezare: sg. ac. 2,15

(a) CÃUTA: v. I
au cãutat: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
sã caute: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.2
cãutaþi: imperativ 2.pl. 2,3

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom. 1,1
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului 2,5

(a) CÂNTA: v. I
cântã: ind. prez. 3.sg. 2,14

D

CEAÞÃ: s.f.
ceþii: sg. gen., în sintagma zioa întunearecului ºi a ceþii 1,15
CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 1,3

(a) DA: v. I
va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 3,20

(a) CERCA: v. I
au cercat: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
cercaþi: imperativ 2.pl. 2,3

DAR: s.n.
dar: sg. ac. 3,10
(a) DÃNÞUI: v. IV (Fig.) „a sãlta”
dânþuiaºte: imper ativ 2.sg. 3,14

(a se) CERCETA: v. I
(sã) va cerceta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1
cerceta-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,8, 12
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 1,9, 12
au cercetat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
am cercetat: ind. pf.c. 1.sg. 3,7

(a se) DEPÃRTA: v. I
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 3,11
(sã) depãr tase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,18

CERESC, -EASCÃ: adj.
cereºti: f. sg. dat., în sintagma oastei cereºti 1,5

(a se) DEZRÃDÃCINA: v. I
(sã) va dezrãdãcina: ind. viit.I. 3.sg. 2,4

CETATE: s.f.
cetãþile: pl. nom./ac. 1,16; 3,6
cetatea: sg. nom. 2,15
ce tate: sg. voc., în sintagma cea chemãtoar e ºi cea rãscumpãr atã
cetate 3,1

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: s.f. sg. ac. 3,3
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. dimineaþa/de dimineaþã „în fiecare
dimineaþã 3,5
dimineaþa: s.f. sg. ac., în loc. adv. dimineaþa de dimineaþã
dimineaþa: adv. 3,7

(a) CHEMA: v. I
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 3,9

DOBITOC: s.n.
dobitocul: sg. ac. 1,3
dobitoacelor: pl. gen. 2,6

CHEMAT, -Ã: s.m./f.
chemaþii: s.m. pl. ac. 1,7
CHEMÃTOR, -TOARE: adj. „provocator”
chemãt oare: f. sg. voc., în sintagma cea chemãtoare ºi cea
rãscumpãratã cetate 3,1
(a) CLÃTI: v. IV
va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 2,15
CORB: s.m.
corbul: sg. nom. 2,14
CORT: s.n.
cortul: sg. nom. 3,7
CREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
cr edincioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.3
CRIVÃÞ: s.n. „nord”
criveþu: sg. ac. 2,13
(a se) CULCA: v. I
(sã) vor culca: ind. viit.I. 3.pl. 2,14; 3,13
CULCUª: s.n.
culcuº: sg. nom. 2,15

DOMN: s.m.
Domnului: sg. gen./dat. 1,6, 7, 8, 17, 18; rezum. cap.2; 3,12
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/zioa
Domnului/zioa junghierii Domnului/zilii Domnului/zioa izbândirii
Domnului/mâniia iuþimii Domnului/zioa urgiii Domnului/casa
Domnului/Domnului oastelor/numele Domnului rezum. cap.1; 1,1,
7, 8, 9, 14; 2,2, 3, 5, 10; 3,9
Domnul: sg. nom./ac. 1,2, 3, 5, 6, 7, 10, 12; rezum. cap.2; 2,3,
7, 11; 3,2, 5, 8, 15, 17, 20
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oas telor 2,9
DOS: s.n. „spate”
dosul: sg. ac. 1,6
DOSADÃ: s.f. „chin”
dosãzii: sg. gen., în sintagma zioa dosãzii ºi a miºelãtãþii 1,15
DREPT, DREAPTÃ: adj.
drep t: m./n. sg. nom. 2,3; 3,5
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiasca: adj. antep. f. sg. ac., în sint agma dumnezeiasca
izbândire rezum. cap.1

(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 3,5

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.1; 1,7; rezum. cap.2;
rezum. cap.3
Dumnez eului: sg. gen. 1,9
Dumnez eul: sg. nom./ac. 2,7, 9; 3,2, 17

(a) CUPRINDE: v. III
cuprinde-vei: ind. viit.I. 2.sg. 3,7

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeii: pl. ac. 2,11
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INDICE
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE (aici) „þãrmul mãrii ºi toatã fâºia
ce merge de-a lungul ei” (cf. lat. fÀniculus, -¾ „fâºie de þãrm al
mãrii”; vezi ºi Anania 2001, p.1185)
funea: sg. nom./ac., în sintagma funea mãrii 2,5, 6
funea: sg. nom. 2,7

E
ETIOP: s.m. (Înv.) „etiopian”
ethiopilor: pl. gen. rezum. cap.2
ETIOPIAN: s.m. „persoanã care face parte din populaþia de
bazã a Etiopiei”; „om originar din Etiopia”
ethiopiianii: s.m. pl. voc. 2,12

(a) GÃTI: v. IV
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

F

GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 3,7

(a se) FACE: v. III
va face: ind. viit.I. 3.sg. 1,12, 18; 3,5
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 2,3
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 2,15
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 3,6
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 3,13

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 1,10, 14; 2,14; 3,2
GRABNIC, -Ã: adj.
grabnicã: f. sg. ac. rezum. cap.3

FACERE: s.f.
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine rezum. cap.3

(a) GRÃI: v. IV
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 3,13

FATÃ: s.f.
fata: sg. voc., în sintagmele fata Sionului/fata Ierusalimului 3,14
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. s. de pre faþa pãmântului „din lume” 1,2, 3
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa „(de) dinaintea”
1,7

GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. nom. 2,9

GUNOI: s.n.
gunoaiele: pl. ac. 1,12, 17

FEREASTRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereastã: sg. ac. 2,14

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 3,13

FERICIRE: s.f.
fericirea: sg. ac. rezum. cap.3
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,7, 14; 2,3, 11, 15; 3,8, 17
era: ind. imp. 3.pl. 3,18
va fi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1; 1,8, 10, 12, 13; 2,6, 7, 9; 3,13
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,1
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,3
sã fie: conj. prez. 3.sg. 2,5
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,15
nefiind: gerunziu 3,6
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,8
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,9, 15

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteilor: pl. gen. rezum. cap. 2; 2,5

GRÃITOR, -TOARE: s.m./f.
grãitorii: s.m. pl. nom. 3,11

GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: m. sg. nom. 2,11

FELINAR: s.n.; var. FÃLINAR
fãlinariu: sg. ac. rezum. cap.1; 1,12

FIARÃ: s.f.
fiarãle: pl. nom. 2,14
fiarã: sg. ac. 2,15

G

H
HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac. 1,8
HOTAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 2,8
I
IATÃ: interj.
iatã: 3,19
IDOL: s.m.
idoli: pl. ac., în sintagma închinarea de idoli „idolatrie” rezum.
cap.1

FIU: s.f.
fiiul: sg. nom. 1,1
fiiului: sg. gen. 1,1
fiii: pl. nom./ac. 1,8; 2,9; 3,10
fiilor: pl. gen. 2,8

INIMÃ: s.f.
inimile: pl. gen. 1,12
inima: sg. ac. 2,15
inima: sg. ac., în loc. adv. cu toatã inima 3,14

FOC: s.n.
focul: sg. ac. 1,18; 3,8

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrã: ind. prez. 3.sg. 1,9

FRUMOS, -OASÃ: s.m./f.
(cea) frumoasã: s.f. sg. nom. 2,13

IUBIRE: s.f.
iubirea: sg. ac. 3,17
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IUTE: adj.
iut e (foar te): f. sg. nom. 1,14

ÎNTÂI: adv.
întâiu: adv. rezum. cap.1

IUÞIME: s.f.
iuþimii: sg. gen. 2,2; 3,8

(a) ÎNTINDE: v. III
voiu întinde: ind. viit.I. 1.sg. 1,4
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 2, 13

(a) IZBÃVI: v. IV
izbãvi: inf. prez. fãrã a 1,18
IZBÂNDÃ: s.f.
izbândã: sg. ac. rezum. cap.3
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac., în sintagma dumnezeiasca izbândire rezum. cap.1
izbândirii: sg. gen., în sintagma zioa izbândirii Domnului rezum. cap.1

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(sã) întorc: ind. prez. 3.pl. 1,6
sã (sã) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.2
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 2,7
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.3
întors-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,15
voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 3,20
(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ecului: sg. gen., în sintagma zioa întunearecului ºi a ceþii
1,15

Î
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom. 1,8

ÎNVÃLUIT, -Ã: adj.
în vãluiþi: m. pl. nom. 1,11

(a se) ÎMBUCA: v. I
(sã) va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 1,18; 3,8

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. ac. 3,2, 7

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen. 1,1, 8
îm pãratul: sg. nom., în sintagma împãratul lui Israil „Domnul” 3,15

ÎNVIERE: s.f.
în vierii: sg. gen., în sintagma zioa învierii Meale 3,8

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. ac. 3,8

J

ÎMPOTRIVA: prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: 3,4, 11

JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. dat. rezum. cap.1

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 2,1

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. nom./ac. 2,3; 3,5, 8, 15

ÎNAINTE: adv./pr ep.
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 2,2
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte rezum. cap.2; 2,2
înaintea: prep. 3,20

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. nom. 3,3

ÎNALT, -Ã: adj.
înalt e: n. pl. ac. 1,16

JUNGHIERE: s.f. (Pop.) „înjunghiere”; „jertfã”
junghiare: sg. ac. 1,7
junghierii: sg. gen., în sintagma zioa junghierii Domnului 1,8

(a se( ÎNÃLÞA: v. I
a (te) înãlþa: inf. prez. 3,11

(a se) JURA: v. I
(sã) joarã: ind. viit.I. 3.pl. 1,5

(a se) ÎNCHINA: v. I
(sã) închinã: ind. prez. 3.pl. 1,5
(sã) v or închina: ind. viit.I. 3.pl. 2,11

L

ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli „idolatria”
rezum. cap.1

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac. 3,17, 19, 20
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

ÎNFIPT, -Ã: adj.
înfipþi: m. pl. ac. 1,12
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 2
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciune: sg. ac. 1,13
ÎNªELÃTOR, -TOARE: adj.
înºelãt ori: m. pl. nom. 3,4
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 1,16

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
(a) LÃSA: v. I
lãsa: ind. imp. 3.pl. 3,3
voiu lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 3, 12
(a) LÃUDA: v. I
laudã: imper ativ 2.sg. 3, 14
LEGE: s.f.
legii: sg. gen., în sintagma legii noao rezum. cap. 3
legii: sg. gen. 3,4
leage: sg. ac. 3,18
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(a) LEPÃDA: v. I
vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 2,4

(a) MÂNTUI: v. IV
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 3,19

LEPÃDAT, -Ã: s.m./f.
(cea) lepãdatã: s.f. sg. ac. 3,19

MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirile: pl. ac. 3,11

LEU: s.m.
lei: pl. ac. 3,3

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 2,14; 3,3,
5, 11, 12, 15, 17

LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen. 2, 11, 14
limbã: sg. nom. 3,13

MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 3,13

LIPSIT, -Ã: adj.
lipsit: n. sg. nom. 3,12

MIªELÃTATE: s.f.
miºelãtãþii: sg. gen., în sint agma zioa dosãzii ºi a miºelãtãþii 1,15

LOC: s.n.
locul: sg. ac. 1,4; 2,11

MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moavitenilor: pl. gen. rezum. cap.2

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 1,13
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,18
lãcuiþi: ind. viit.I. 2.pl. 2,5
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 2,15

MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 3,11

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. ac. 1,4
lãcuitorii: pl. voc. 1,11
lãcuitoriu: sg. nom. 2,5; 3,6

N
(a) NAªTE: v. III
a naºte: inf. prez. 2,2

(a) LUA: v. I
luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,15

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.sg. 3,2
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 3,12

(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 3,4

NEAM: s.n.
neamul: sg. voc., în sintagmele neamul cel neiubit/neamul celor
pierduþi 2,1, 5
neamului: sg. gen. 2,9
neamurile: pl. ac. 3,6, 8

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. ac. 3,5
LUP: s.m.
lupi: pl. nom. 3,3

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazului: sg. gen., în sintagma zioa nãcazului ºi a strâmturii 1,15

M

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãji(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 1,14
voiu nãcãji: ind. viit.I. 1.sg. 1,17
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 3,19

MARE: adj./s.
mare: f. sg. nom. 1,10, 14
(cei) mari: s.m. pl. ac. 3,11

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
(celor) necredincioºi: s.m. pl. gen. 1,3; rezum. cap.3
necredincioºi: adj. m. pl. nom. 3,4

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen. 1,3; 2,5, 6
MÃGURÃ: s.f.
mãguri: pl. ac. 1,10

NEDREPT, -EAPTÃ: s./adv.
nedrept: adv. 3,4
(cel) nedrept: s.m. sg. nom. 3,5

(a se) MÃRI: v. IV
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.pl. 2,8, 10

NEGURÃ: s.f.
negurii: sg. gen., în sintagma zioa negurii ºi a volburii 1,15

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 1,4; 2,13, 15
mânile: pl. nom. 3,16

NEIUBIT, -Ã: adj. „care nu este demn de a fi iubit”
neiubit: n. sg. voc., în sintagma neamul cel neiubit 2,1

MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 1,9
mândria: sg. ac. 2,10
mândriii: sg. gen. 3,11

(a) NELEGIUI: v. IV
ai nelegiuit: ind. pf.c. 2.sg. 3,11

MÂNIE: s.f.
mâniii: sg. gen. 1,15, 18
mâniia: sg. nom./ac., în sintagmele zioa mânii/zioa mânii
Domnului rezum. cap.2; 2,2; 3,8

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. 3,15
NETEMERE: s.f.
neteamer ea: sg. ac. rezum. cap.1
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NEUMBLAT, -Ã: adj.
neumblatã: f. sg. nom. 2,13

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.1

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,11; 2,8, 10
norod: sg. ac. rezum. cap.2; 3,12
norodului: sg. gen. 2,9
noroadelor: pl. dat. 3,9, 20

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,17
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen., în loc. s. de pre faþa pãmântului 1,2, 3
pãmântul: sg. nom./ac. 1,18; 3,8, 19
pãmânt: sg. ac. 1,18
pãmântului: sg. gen. rezum. cap.2; 2,3, 11; 3,20
pãmântul: sg. voc., în sintagma pãmântul filisteilor 2,5

NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. sg. gen., în sintagma legii noao rezum. cap.3
NUME: s.n.
numele: pl. ac. 1,4; 3,12
numele: sg. nom., în sintagma numele Domnului 3,9
nume: sg. ac. (aici) „renume” 3,19, 20

PÃSTOR: s.m.
pãstorilor: pl. gen. 2,6
(a) PÂNGÃRI: v. IV
au pângãrit: ind. pf.c. 3.pl. 3,4

O
PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsa: sg. ac. rezum. cap.3
OASTE: s.f.
oastei: sg. dat., în sintagma oastei cereºti 1,5
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor/Domnului
oastelor 2,9, 10
OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 2,8
ocarã: sg. ac. 3,18

PEªTE: s.m.
peºtii: pl. ac. 1,3
Peºtilor: pl. gen., în s. propr. Poarta Peºtilor 1,10
(a) PETRECE: v. III
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 2,14
(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”; „a nimici”
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 1,3, 4; 2,5
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 2,13
pierdut-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,6

OCHI: s.m.
ochilor: sg. gen. 3,20
OCOL: s.n.
ocoalele: pl. nom. 2,6

PIERDUT, -Ã: s.m./f.
(celor) pierduþi: s.m. pl. gen. 2,5

ODIHNÃ: s.f.
odihna: sg. nom. 2,6

(a) PIERI: v. IV
perit-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,11
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 3,7

(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 2,7

POARTÃ: s.f.
Poarta: sg. ac., în s.propr. Poarta Peºtilor 1,10

OM: s.m.
omul: sg. ac. 1,3
oamenii: pl. nom./ac. 1,3, 12, 17; 2,11
oameni: pl. nom. 3,4
om: sg. nom. 3,6

PODIRE: s.f.
podiri: pl. ac. 2,14
PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþã: sg. voc. 3,1

(a) OMORÎ: v. IV
omorâþi veþ fi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 2,12
voiu omorî: ind. viit.I. 1.sg. 3,19

PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom. 2,2

ONOCROTAN: s.m. „pelican” (cf. lat. onocrotalus, -¾); (cf.
Indice 2Lg).
onocrotanul: sg. nom. 2,14

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.
povãþuitorii: s.m. pl. ac. rezum. cap.3

ORB, OARBÃ: s.m./f.
orbii: s.m. pl. ac. 1,17

PRAF: s.n.
praful: sg. ac. 1,17

OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. nom. 2,11

PRAG: s.n.
prag: sg. ac. 1,9
pragurile: pl. ac. 2,14

P

PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom./ac. 1,4; 3,4

PASÃRE: s.f.
pasãrile: pl. ac. 1,3

(a) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 3,2

(a se) PAªTE: v. III
(sã) v or paºte: ind. viit.I. 3.pl. 2,7; 3,13

(a) PROBOZI: v. IV (În v. ºi pop.) „a mustra aspr u”
au probozit : ind. pf.c. 3.pl. 2,8
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RÂVNÃ: s.f. „gelozie”
râvnii: sg. gen. 1,18; 3,8

PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom. rezum. cap. 2
prorocii: pl. nom. 3,4

(a se) RISIPI: v. IV; var. (a se) RÃSIPI
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. 3,6

(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
râsipirea: sg. nom. rezum. cap.2

PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Sofonie

RISIPIT, -Ã: s.m./f.; var. RÃSIPIT, -Ã
rãsipiþilor: s.m. pl. gen. 3,10

PULBERE: s.f.
pulbere: sg. ac. 2,2

ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. 2,7; 3,20

(a) PUNE: v. III
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 2,13
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 3,19

RUGÃTOR, -TOARE: s.m./f.
rugãtorii: s.m. pl. nom. 3,10

(a se) PUSTII: v. IV
pustiitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,6

(a se) RUªINA: v. I
(te) vei ruºina: ind. viit.I. 2.sg. 3,11

PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 2,4

RUªINE: s.f.
ruºinea: sg. ac. 3,5

PUSTIU, -IE: s.n./adj.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 1,13; 2,13
pustiiu: s.n. sg. ac. 2,15
pustii: adj. f./n. pl. nom./ac. 2,9; 3,6

S

(a) PUTEA: v. II
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 1,18

SABIE: s.f.
sabiia: sg. ac. 2,12
SARE: s.f.
sare: sg. ac. 2,9

R

(a) SÃDI: v. IV
vor sãdi: ind. viit.I. 3.pl. 1,13

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnind: gerunziu 3,3
RÃMAS, -Ã: s.m./f.
rãmaºii: s.m. pl. nom. 2,9

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”
sãlteazã: imperativ 2.sg. 3,14
sãlta-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,17

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom./ac. 1,4; 2,9; 3,13

SÃRAC, -Ã: adj.
sãrac: n. sg. ac. 3,12

(a) RÃMÂNE: v. III
nerãmâind: gerunziu 3,6
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 2,7

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºire: sg. ac. 1,18
SÂNGE: s.n.
sângele: sg. nom. 1,17

(a) RÃPI: v. IV
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 2,9
RÃSCUMPÃRAT, -Ã: adj.
rãscumpãratã: f. sg. voc., în sintagma cea chemãtoare ºi cea
rãscumpãratã cetate 3,1

SÂRGUIRE: s.f.; cuvântul nu este înr egistrat în DLR.
sârguire: sg. ac., în loc. adv. cu sârguire „în grabã”; „curând” 1,18
(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã): gerunziu 3,7

(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
SEARÃ: s.f.
sarã: sg. ac., în loc. adv (Înv. ºi pop.) de cãtrã sarã 2,7
sara: sg. ac. 3,3

RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: s.m./f.; vezi RISIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 3,9

SFÂNT, -Ã: adj./s.
(cel) sfânt: s.n. sg. ac. 3,4
sfânt: m. sg. ac. 3,11

RÃSUNARE: s.f.
rãsunãrii: sg. gen., în sintagma zioa trâmbiþii ºi a rãsunãrii 1,16

(a) SFINÞI: v. IV
sfinþit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,7

RÃU: s.
rãu: s.n. sg. ac. 1,12; 3,15

SINGURÃTATE: s.f.
singurãtate: sg. ac. 2,13

RÂU: s.n.
râurile: pl. ac. 3,10

(a) SLÃBI: v. IV
slãbeascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 3,16
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SLÃVIT, -Ã: ad j.
slãvitã: f. sg. nom. 2, 15

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþii: sg. gen., în sintagma zioa trâmbiþii ºi a rãsunãrii 1,16

(a) SLUJI: v. IV
sã slujeascã: conj. prez. 3.pl. 3,9

(a) TRECE: v. III
treace: ind. prez. 3.sg. 2,2
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 2,15
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 3,6

(a) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPÃRIA
sã sparie: conj. prez. 3.sg. 3,13

TRUP: s.n.
trupurile: pl. nom. 1,17

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 2,9

TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turburãrii: sg. gen. 3,19

SPORIRE: s.f.
sporirea: sg. ac. rezum. cap.3

TURMÃ: s.f.
turmele: pl. nom. 2,14

(a) STÃPÂNI: v. IV
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 2,9

Þ

STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtate: sg. ac. 1,9; 3,5, 13
STRÂMTURÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „strâmtoare”
s trâmturii: sg. gen., în sintagma zioa nãcazului ºi a strâmturii 1,15

ÞÂRCOVNIC: s.m.
þârcovnicilor: pl. gen. 1,4

(a) STRÂNGE: v. III
sã strâng: conj. prez. 1.sg. 3,8

U

(a se) STRICA: v. I
(sã) va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 2,4
au strâcat: ind. pf.c. 3.sg. 3,7

UMÃR: s.n.
umãr: sg. ac. 3,9
(a) UMBLA: v. I
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 1,17

STRIGARE: s.f.
strâgãrii: sg. gen. 1,10

(a) UMPLE: v. III
umplu: ind. prez. 3.pl. 1,9

STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinã: f. sg. ac. 1,8
(a) SUBÞIA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) SUPÞIA (aici) „a face sã
piardã puterea”
va supþiia: ind. viit.I. 3.sg. 2,11
voiu supþiia: ind. viit.I. 1.sg. 2,14
ª

UNGHI: s.n.
unghiurile: pl. nom./ac. 1,16; 3,6
URGIE: s.f.
urgiii: sg. gen., în sintagma zioa urgiii Domnului 2,2, 3
urgiia: sg. ac. 3,8
(a) URLA: v. I
urlaþi: imperativ 2.pl. 1,11

ªCHIOP, -OAPÃ: s.m./f.
(cea) ºtoapã: s.f. sg. ac. 3,19

URLARE: s.f.
urlarea: sg. nom. 1,10

(a) ªUIERA: v. I
va ºuiera: ind. viit.I. 3.sg. 2,15

USCÃCIUNE: s.f.
uscãciuni: pl. nom. 2,9

T

USNÃ: s.f. (Înv.) „buzã”; „gurã”; (Prin ext.) „glas”
usnã: sg. ac. 3,9

TARE: adj./s.
(cel) tare: s.m. sg. nom. 1,14
tare: adj. m. sg. nom. 3,17
(a) TÃCEA: v. II
tãceþi: imperativ 2.pl. 1,7
tãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,11
tãcea-va: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. nom. 1,13
(a se) TEME: v. III
(t e) vei teame: ind. viit.I. 2.sg. 3,7, 15
(nu t e) teme: imperativ pr ohib. 2.sg. 3,16

V
(a) VÃDI: v. IV
vãdeaºte. ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 3
(a se) VÃRSA: v. I
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
sã vãrs: con j. prez. 1.sg. 3,8
VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: rezum. cap.3
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 2,14

757

PROROCIIA LUI SOFONIE

INDICE

VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac 2,9

VOLBURÃ: s.f.
volburii: sg. gen., în sintagma zioa negurii ºi a volburii 1,15

(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 2,10
veniþi: imperativ 2.pl. 2,1
a veni: inf. prez. 2,2

VREME: s.f.
vreame: sg. ac. rezum. cap.1
vreamea: sg. ac. 1,12; 3,19, 20

(a se) VESELI: v. IV
veseleaºte(-t e): imper ativ 2.sg. 3,14
VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 3,17
(a se) VESTI: v. IV
ves tind: gerunziu rezum. cap.2
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
VICLEAN , -Ã: adj.
vicleanã: f. sg. nom. 3,13
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 1,9
VIE: s.f.
vii: pl. ac. 1,13

Z

ZDROBIRE: s.f.
zdrobire: sg. nom. 1,10
ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac., în sintagmele zioa izbândirii Domnului/zioa
Domnnului/zioa junghierii Domnului/zioa urgiii Domnului/zioa
mânii/zioa nãcazului ºi a strâmturii/zioa dosãzii ºi a miºelãtãþii/
zioa întunearecului ºi a ceþii/zioa negurii ºi a volburii/zioa
trâmbiþii ºi a rãsunãrii/zioa mânii Domnului/zioa învierii Meale
rezum. cap.1; 1,7, 8, 14, 15, 16, 18; 2,2, 3; 3,8
zilele: pl. ac. 1,1
zioa: sg. nom./ac. 1,9, 10, 15; 2,2; 3,11, 16
zilii: sg. gen., în sintagma zilii Domnului 1,14

VIN: s.n.
vinul: sg. ac. 1,13

(a se) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,2, 3, 10; 2,9; 3,8, 20
zic: ind. prez. 3.pl. 1,12
zicea: ind. imp. 3.sg. 2,15
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 3,7
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 3,16

VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom. 2,9

(a) ZIDI: v. IV
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 1,13

VIITOR, -TOARE: s.
(cea) viitoare: s.f. sg. ac. 3,8
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PROROCIIA LUI AGGHEI

Cap 1
În ce vreame au prorocit Agghei. Carele ceart@ pre jidovi, c@ci, p@r@sând casa lui Dumnezeu,
de zidirile sale au grije, pentru care pricin@, le spune c@ s-au trimis de la Dumnezeu seaceta.
{i într-aceaea vreame, pov@]uitoriul Zorovavel }i Isus, preotul cel mare, împreun@
cu norodul îndemnându-s@, încep a zidi casa lui Dumnezeu.

1.

142v

n anul al doilea a împ@ratului Darie, în luna a }asa, în zioa dintâiu a lunii, 1 Ezdre. 5, 1.
fost-au cuvântul Domnului prin mâna lui Agghei prorocul, c@tr@ Zorovavel,
fiiul lui Salathiil, pov@]uitoriul Iudei, }i c@tr@ Isus, fiiul lui Iosedec, preotul
cel mare, zicând:
2. „Aceastea zice Domnul oastelor, zicând: «Norodul acesta zice: ‘Înc@ n-au venit vreame
a zidi casa Domnului’»”.
3. {i au fost cuvântul Domnului prin mâna lui Agghei prorocul, zicând:
4. „Au doar@ vreame iaste voao s@ l@cui]i în case l@]uiite, }i casa aceasta e p@r@sit@?”
5. {i acum aceastea zice Domnul oastelor: | „Pune]i inimile voastre preste c@ile
voastre!
6. *S@m@nat-a]i mult }i a]i adunat pu]in. Mâncat-a]i }i nu v-a]i s@turat, beut-a]i }i nu v-a]i *2 Leage 28, 38.
îmb@tat, acoperitu-v-a]i }i nu v-a]i înc@lzit. {i cel ce au adunat sâmbrii le-au b@gat în sac Mihei 6, 15.
spart”.
7. Aceastea zice Domnul oastelor: „Pune]i inimile voastre preste c@ile voastre!
8. Sui]i-v@ în munte, purta]i leamne }i zidi]i casa! {i va fi Mie priimit@ }i M@ voiu prosl@vi”,
zice Domnul.
9. „Uitatu-v-a]i la mai mult }i, iat@, s-au f@cut mai pu]in. {i a]i adus în cas@ }i l -am suflat
afar@. Pentru ce pricin@? – zice Domnul oastelor – c@ci c@ casa Mea p@r@sit@ iaste, }i voi
sârgui]i fie}tecarele spre casa sa.
10. Pentru aceasta, preste voi s-au oprit ceriurile s@ nu deaie roao, }i p@mântul s-au oprit
s@ nu deaie rodul s@u.
11. {i am chemat seacet@ pre p@mânt }i preste mun]i }i preste grâu }i preste vin }i preste
untdelemn }i orice aduce p@mântul, }i preste oameni }i preste dobitoace }i preste toat@
osteneala mânilor”.
12. {i au auzit Zorovavel, fiiul lui Salathiil, }i Isus, fiiul lui Iosedec, preotul cel mare, }i
toate r@m@}i]ele norodului glasul Domnului Dumnezeului s@u }i cuvintele lui Agghei
prorocului, precum l-au trimis Domnul Dumnezeul lor c@tr@ ei. {i s -au temut norodul de
c@tr@ fa]a Domnului.
13. {i au zis Agghei, solul Domnului, din solii Domnului, norodului, zicând: „Eu sânt
cu voi”, zice Domnul.
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14. {i au de}teptat Domnul duhul lui Zorovavel, || fiiul lui Salathiil, pov@]uitoriului Iudei, 143r
}i duhul lui Isus, fiiul lui Iosedec, preotului celui mare, }i duhul celoraalal]i din tot norodul.
{i au întrat }i f@cea lucrul în casa Domnului oastelor, Dumnezeului s@u.
Cap 2
M@car c@ bisearica de iznov zidit@, cu cea dintâiu as@m@nat@, nimica s-ar vedea, iar@ dup@ aceaea,
venind Mesiia, s@ va umplea cu slav@ mai mare decât au fost bisearicii dintâiu. {i precum jidovii,
pentru p@r@sita zidirea bisearicii, s-au fost f@cut necura]i înaintea lui Dumnezeu }i jârtvele lor
}i seaceta adus@, a}a, dup@ începuta zidire, toate le-au f@cut spornice.

1.

n zioa lunii a doaozeci }i patrulea, în luna a }asa în anul lui Darie împ@ratului, al
doilea,
2.
În luna a }aptea, în doaozeci }i una a lunii, fost-au cuvântul Domnului prin
mâna lui Agghei prorocul, zicând:
3. „Gr@ia}te c@tr@ Zorovavel, fiiul lui Salathiil, pov@]uitoriul Iudei, }i c@tr@ Isus, fiiul lui
Iosedec, preotul cel mare, }i c@tr@ ceiaalal]i ai norodului, zicând:
4. «Cine e între voi p@r@sit, carele au v@zut casa aceasta în slava sa cea dintâiu? {i ce
vede]i voi pre aceasta acum? Au nu a}a iaste, ca cum n-ar fi în ochii vo}tri?»
5. {i acum înt@rea}te-te, Zorovavel – zice Domnul – }i te înt@rea}te, Isuse, fiiul lui Iosedec,
preotul cel mare, }i te înt@rea}te, tot norodul p@mântului, zice Domnul oastelor. {i face]i
(c@ Eu cu voi sânt, zice Domnul oastelor)
6. Cuvântul carele am legat cu voi când | ie}ea]i din p@mântul Eghiptului; }i Duhul Mieu 143v
va fi în mijlocul vostru, s@ nu v@ teme]i”.
7. C@ aceastea zice Domnul oastelor: *„Înc@ un pu]in iaste }i Eu voiu cl@ti ceriul }i
*Ovreai 12, 26.
p@mântul }i marea }i uscatul.
8. {i voiu cl@ti toate noroadele }i va veni cel dorit tuturor neamurilor }i voiu umplea casa
aceasta de slav@”, zice Domnul oastelor.
9. „Al Mieu iaste argintul }i al Mieu e aurul”, zice Domnul oastelor.
10. „Mare va fi slava casii ace}tii mai de pre urm@ cu mult decât a ceii dintâi – zice
Domnul oastelor – }i în locul acesta voiu da pace”, zice Domnul oastelor.
11. În a doaozeci }i patru a lunii a noaoa, în anul al doilea al împ@ratului Darie, fost-au
cuvântul Domnului c@tr@ Aggheu prorocul, zicând:
12. „Aceastea zice Domnul oastelor: «Întreab@ preo]ii leagea, zicând:
13. ‘De va aduce omul carne sfin]it@ în aripa vejmântului s@u }i va atinge de vârful ei
pâine au fiertur@, au vin, au untdelemn, au acar ce bucat@, au doar@ s@ va sfin]i?’»”. {i
r@spunzând preo]ii, au zis: „Nu!”
14. {i au zis Aggheiu: „De va atinge cel pâng@rit în suflet din toate aceastea, au doar@,
s@ va spurca?” {i au r@spuns preo]ii }i au zis: „S@ va spurca”.
15. {i au r@spuns Aggheiu }i au zis: „A}a norodul acesta }i a}a neamul acesta înaintea fea]ii
Meale – zice Domnul – }i a}a tot lucrul mânilor lor. Toate care au adus acolo spurcate vor fi.
16. {i acum pune]i inimile voastre dintr-aceast@ zi }i mai sus, mai nainte de-a s@ pune
piatr@ preste piatr@ în bisearica Domnului. ||
17. Când v@ apropiia]i la gr@mada de doaozeci de modii }i s@ f@cea zeace? {i întra]i la 144r
teasc, s@ stoarce]i cinzeci de plo}te, }i avea]i doaozeci.
18. *«Lovitu-v-am cu vânt fierbinte }i cu g@lb@nare }i cu grindine toate lucrurile mânilor
*Amos 4, 9.
voastre. {i n-au fost între voi cine s@ se întoarc@ c@tr@ Mine», zice Domnul.
19. Pune]i inimile voastre dintr-aceast@ zi }i în viitoarea vreame, din zioa a doaozeaci }i patru
a lunii a noa, din zioa în carea s-au pus temeliile bisearicii Domnului; pune]i preste inima voastr@!
20. Au doar@, acum s@mân]a încol]it@ iaste? {i înc@ viia }i zmochinul }i malogranatul }i
pomul maslinului n-au înflurit? Dintr-aceast@ zi le voiu blagoslovi”.
21. {i au fost cuvântul Domnului a doaoa c@tr@ Aggheiu, în a doaozeci }i patra a lunii, zicând:
22. „Gr@ia}te c@tr@ Zorovavel, pov@]uitoriul Iudei, zicând: «Eu voiu cl@ti ceriul, aseamenea
}i p@mântul.
23. {i voiu întoarce scaunul împ@r@]iilor }i voiu zdrobi t@ria împ@r@]iii neamurilor; }i vor
r@sturna c@ru]a }i c@l@ra}ul ei. {i s@ vor pogorî caii }i c@l@ra}ii lor. Omul în sabiia fratelui s@u»”.
24. „În zioa aceaea – zice Domnul oastelor – te voiu lua, *Zorovavel, fiiul lui Sarathiil,
* Ecli 49, 13
sluga Mea – zice Domnul – }i te voiu pune ca pre un s@mn, c@ pre tine te-am ales”, zice
Domnul oastelor.
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A

ACAR: adv.; (Înv. ºi reg.; urmat – aici – de pron. rel. ce) „mãcar”
acar: 2,13

(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6

ACOLO: adv.
acolo: 2,15

(a) BEA: v. II
beut-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

(a se) ACOPERI: v. IV
acoperitu(-v)-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom. rezum. cap.2
bisearicii: sg. gen./dat. rezum. cap.2
bisearica: sg. ac. în sintagma bisearica Domnului 2,16
bisearicii: sg. gen., în sintagma bisearicii Domnului 2,19

ACUM: adv.
acum: 1,5; 2,4, 5, 16, 20
(a) ADUCE: v. III
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 1,9
aduce: ind. prez. 3.sg. 1,11
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 2,13
au adus: ind. pf.c. 3.pl. 2,15

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
voiu blagoslovi: ind. viit.I. 1.sg. 2,20
BUCATÃ: s.f. „hranã” (cf. Indice 2Lg)
bucatã: sg. ac. 2,13

(a) ADUNA: v. I
aþi adunat: ind. pf.c. 2.pl. 1,6
au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 1,6

C

ADUS, -Ã: adj.
adusã: f. sg. nom. rezum. cap.2

CAL: s.m.
caii: pl. nom. 2,23

AFARÃ: adv.
afarã: 1,9

CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 1,5, 7

(a) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 2,24

CARNE: s.f.
carne: sg. ac. 2,13

AN: s.m.
anul: sg. ac. 1,1; 2,1, 11

CASÃ: s.f.
casa: sg. ac., în sintagmele casa lui Dumnezeu/casa Domnului/
casa Domnului oastelor rezum. cap.1; 1,2, 14
case: pl. ac., în sintagma case lãþuiite 1,4
casa: sg. nom./ac. 1,4, 8, 9; 2,4, 8
casã: sg. ac. 1,9
casii: sg. gen. 2,10

(a se) APROPIA: v. I
(vã) apropiiaþi: ind. prez. 2.pl. 2,17
ARGINT: s.n.
argintul: sg. nom. 2,9

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºul: sg. ac. 2,23
cãlãraºii: pl. ac. 2,23

ARIPÃ: s.f.
aripa: sg. ac. 2,13
ASEMÃNAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ASÃMÃNAT, -Ã „asemãnãtor”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în 1812 (dupã M. Gaster, Chrestomaþie românã, vol. II: Texte
(1710–1830) (…) Leipzig–Bucureºti, 1891.
asãmãnatã: f. sg. nom. rezum. cap.2
ASEMENEA: adv.; var. (Înv.) ASEAMENEA
aseamenea: 2,22
AªA: adv.
aºa: rezum. cap.2; 2,4, 15
(a) ATINGE: v. III
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 2,13, 14
AUR: s.n.
aurul: sg. nom. 2,9
(a) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
(a) AVEA: v. II
aveaþi: ind. imp. 2.pl. 2,17

CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþa: sg. ac. 2,23
CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. nom. 1,10
ceriul: sg. ac. 2,7, 22
(a) CERTA: v. I
ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(a) CHEMA: v. I
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 1,11
(a) CLÃTI: v. IV
voiu clãti: ind. viit.I. 1.sg. 2,7, 8, 22
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) vor pogorî: ind. viit.I. 3.pl. 2,23
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului1,1, 3; 2,2, 11, 21
cuvintele: pl. ac. 1,12
cuvântul: sg. ac. 2,6
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G

D

GÃLBINARE: s.f.; var. GÃLBÃNARE
gãlbãnare: sg. ac. 2,18

(a) DA: v. I
sã deaie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,10, 10
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 2,10

GLAS: s.n.
glasul: sg. ac. 1,12

(a) DEªTEPTA: v. I
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 1,14

(a) GRÃI. V. IV
grãiaºte: imperativ 2.sg. 2,3, 22

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 1,11
DOMN: s.m.
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/casa
Domnului/casa Domnului oastelor/bisearica Domnului/bisearicii
Domnului 1,1, 2, 3, 14; 2,2, 16, 11, 19, 21
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 1,2, 5, 7, 9;
2,5, 7, 8, 9, 10, 12, 24
Domnul: sg. nom. 1,8, 12, 13, 14; 2,5, 15, 18, 24
Domnului: sg. gen. 1,12, 13

GRÃMADÃ: s.f.
grãmada: sg. ac. 2,17
GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 1,11
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac. rezum. cap.1
GRINDINÃ: s.f.; var. GRINDINE
grindine: sg. ac. 2,18

DORIT, -Ã: s.m./f.
(cel) dorit: s.m. sg. nom. 2,8

I

DUH: s.n.
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 1,14; 2,6
DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma casa lui Dumnezeu rezum. cap.1
Dumnezeu: sg. ac./gen. rezum. cap.1; rezum. cap.2
Dumnezeului: sg. gen. 1,12, 14
Dumnezeul: sg. nom. 1,12
F
(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,9
fãcea: ind. imp. 3.pl. 1,14
(s-)au fost fãcut: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. rezum. cap.2
au fãcut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2
faceþi: imperativ 2.pl. 2,5
(sã) fãcea: ind. imp. 3.pl. 2,17

IATÃ: interj.
iatã: 1,9
(a) IEªI: v. IV
ieºeaþi: ind. imp. 2.pl. 2,6
INIMÃ: s.f.
inimile: pl. ac. 1,5, 7; 2,16, 19
inima: sg. ac. 2,19
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c.3.pl. 1,14
întraþi: ind. imp. 2.pl. 2,17
IZNOAVÃ: s.n.; var. IZNOV: s.n.
iznov: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) de iznov „din nou” rezum. cap.2

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa 1,12
feaþii: sg. gen., în loc. prep. (Înv.) înaintea feaþii 2,15
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.sg. 1,4; 2,4, 9
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; rezum. cap.2; 2,18, 21
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,1; 2,2, 11
ar fi: cond. prez. 3.sg. 2,4
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,6, 10
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,15
iaste: ind. prez. 3.sg. 1,4, 9; 2,4, 7, 9, 20
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,13; 2,5
FIERBINTE: adj.
fierbinte: n. sg. ac. 2,18

Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
(v-)aþi îmbãtat: ind. pf.c. 2.pl. 1,6
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen. 1,1; 2,1, 11
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiilor: pl. gen. 2,23
împãrãþiii: sg. gen. 2,23
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.1

FIERTURÃ: s.f.
fierturã: sg. ac. 2,13

ÎNAINTEA: prep./adv.
înaintea: prep. rezum. cap.2; 2,15
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 2,16

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom. 1,1, 12, 14; 2,3, 5, 24

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(v-)aþi încãlzit: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

FRATE: s.m.
fratelui: sg. gen. 2,23

(a) ÎNCEPE: v. III
încep: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
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LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 1,1; 2,1, 2
lunii: sg. gen. 1,1; 2,1, 2, 11, 19, 21

ÎNCEPUT, -Ã: ad j.
începuta: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.2
ÎNCOLÞIT, -Ã: adj.
încolþitã: f. sg. nom. 2,20

M

(a se) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
MALOGRANAT: s.m. „rodiu” (cf. Indice Ioil)
malogranatul: sg. nom. 2,20

(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
au înflurit: ind. pf.c. 3.pl. 2,20

MARE: adj.
mar e: sg. nom./gen. rezum. cap.1; 1,1, 12, 14; 2,3, 5, 10
(mai) mare: f. sg. ac. rezum. cap.2

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreaºte(-te): imperativ 2.sg. 2,5
(te) întãreaºte: imperativ 2.sg. 2,5

MARE: s.f.
mar ea: sg. ac. 2,7

(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (se) întoarcã: conj. pr ez. 3.sg. 2,18
voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 2,23

MÃCAR: adv.
mãcar : adv. în loc. cj. mãcar cã rezum. cap. 2

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) MASLIN
maslinului: sg. gen., în sintagma pomul maslinului (cf. lat. lignum
olivae) 2,20

(a) ÎNTREBA: v. I
întreabã: imperativ 2.sg. 2,12

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 1,1, 3; 2,2
mânilor: pl. gen. 1,11; 2,15, 18

J
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ
jârtvele: pl. nom. rezum. cap.2

(a) MÂNCA: v. I
mâncat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

JIDOV: s.m.
jidovi: pl. ac. rezum. cap.1
jidovii: pl. nom. rezum. cap.2

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 2,6
MODIU: s.n. „baniþã” (cf. lat. modius, -i¾)
modii: pl. ac. 2,17

L
LÃÞUIT, -Ã: adj. „împodobit”
lãþuiite: f. pl. ac. în sintagma case lãþuiite (cf. lat. domibus laquatis )
1,4
LOC: s.n.
locul: sg. ac. 2,10

MULT, -Ã: pron. nehot./adv.
mult: pron. neho t. n. sg. ac. 1,6
(mai) mult : pron. nehot. n. sg. ac. 1,9
mult: adv. în loc. adv. cu mult 2,10
MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. 1,8
munþi: pl. ac. 1,11

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
sã lãcuiþi: conj. prez. 2.pl. 1,4
N
LOCUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) LÃCUIT, -Ã
lãcuite: f. pl. ac. 1,4
NEAM: s.n.
neamurilor : pl. gen./dat. 2,8, 23
neamul: sg. nom. 2,15

(a) LOVI: v. IV
lovitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,18
(a) LEGA: v. I (Înv. ºi rar) „a fixa un legãmânt (care implicã
un anumit tip de credinþã moralã)”
am legat: ind. pf.c. 1.sg. 2,6
LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 2,12
LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. 1,8

NECURAT, -Ã: adj.
necuraþi: m. pl. nom. rezum. cap.2
NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2, 12, 14; 2,15
norodului: sg. gen./dat. 1,12, 13; 2,3
norodul: sg. voc., în sintagma tot norodul pãmântului 2,5
noroadele: pl. ac. 2,8

(a) LUA: v. I
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,24
LUCRU: s.n.
lucrul: sg. nom./ac. 1,14; 2,15
lucrurile: pl. ac. 2,18

O
OASTE: s.f.
oas telor : pl. gen., în sint agma Domnul oastelor/Domnului
oastelor 1,2, 5, 7, 9, 14; 2,5, 7, 8, 9, 10, 12, 24
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OCHI: s.m.
ochii: pl. ac. 2,4

(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1

OM: s.m.
oameni: pl. ac. 1,11
omul: sg. nom. 2,13, 23

PROROCIE: s.f.
prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Agghei
(a se) PROSLÃVI: v. IV
(Mã) voiu proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 1,8

(a se) OPRI: v. IV
(s-)au oprit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 10

(a se) PUNE: v. III
puneþi: imperativ 2.pl. 1,5, 7; 2,16, 19
a (sã) pune: inf. prez. 2,16
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 2,19
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 2,24

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. ac. 1,11
P

(a) PURTA: v. I
purtaþi: imperativ 2.pl. 1,8

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 2,10

PUÞIN, -Ã: pron. nehot./(Neob.) s.
puþin: pron. nehot. sg. ac. 1,6
(mai) puþin: pron. nehot. sg. nom. 1,9
puþin: s.n. sg. nom., (Neob.) substantivat un puþin (cf. lat. unum
modicum) 2,7

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,10, 11; 2,6, 7, 22
pãmânt: sg. ac. 1,11
pãmântului: sg. gen. 2,5

R

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsând: gerunziu rezum. cap.1
PÃRÃSIT, -Ã: adj. „pustiu”; „abandonat”; „lãsat în pãrãsire”
(cf. lat. d½sertus „pãrãsit, pustiu”)
pãrãsitã: f. sg. nom. 1,4, 9
pãrãsita: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.2
pãrãsit: m. sg. nom. 2,4

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. nom. 1,12
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 2,13
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14, 15

PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac. 2,13

(a) RÃSTURNA: v. I
vor rãsturna: ind. viit.I. 3.pl. 2,23

PÂNGÃRIT, -Ã: s.m./f.
(cel) pângãrit: s.m. sg. nom. 2,14

ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 1,10

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. nom./ac., în sintagma piatrã preste piatrã 2,16

ROUÃ: s.f.
roao: sg. ac. 1,10

PLOSCÃ: s.f.
ploºte: pl. ac. 2,17

S

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POM: s.m.
pomul: sg. nom., în sintagma pomul maslinului 2,20
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.1; 1,1; 2,3
povãþuitoriului: s.m. sg. gen. 1,14
povãþuitoriul: sg. voc., în sintagma povãþuitoriul Iudei 2,22
PREOT: s.m.
preotul: sg. nom. rezum. cap.1; 1,1, 12; 2,3, 5
preotului: sg. gen. 1,14
preoþii: pl. nom./ac. 2,12, 13, 14

SABIE: s.f.
sabiia: sg. ac. 2,23
SAC: s.m. „obiect, de formã alungitã, închis la un capãt,
confecþionat din pânzã, hârtie groasã, material plastic etc. în care
se pãstreazã sau se transportã diverse materiale”
sac: sg. ac. 1,6
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom. 2,20
(a se) SÃTURA: v. I
(v-)aþi sãturat: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,9

(a) SÂRGUI: v. IV
sârguiþi: ind. prez. 2.pl. 1,9

(a) PRIMI: v. IV
va fi priimitã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 1,8

SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 2,23

PROROC: s.m.
prorocul: sg. nom. 1,1, 3; 2,2, 11
prorocului: sg. gen. 1,12

SECETÃ: s.f.
seaceta: sg. nom. rezum. cap.1; rezum. cap.2
seacetã: sg. ac. 1,11
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(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA
sãmãnat-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,6

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom. 2,19

SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. 2,24

(a se) TRIMITE: v. III
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 1,12

(a se) SFINÞI: v. IV
(sã) va sfinþi: ind. viit.I. 3.sg. 2,13

U

SFINÞIT, -Ã: adj.
sfinþitã: f. sg. ac. 2,13
SIMBRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SÂMBRIE
sâmbrii: pl. ac. 1,6

(a se) UITA: v. I
uitatu(-v)-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 1,9

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,8
slava: sg. nom./ac. 2,4, 10

(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II
(sã) va um plea: ind. viit. I. 3.sg. rezum. cap.2
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 2,8

SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. nom. 2,24

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 1,11; 2,13

SMOCHIN: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHIN
zmochinul: sg. nom. 2,20

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai de pre urmã 2,10

SOL: s.m.
solul: sg. nom. 1,13
solii: pl. ac. 1,13

USCAT: s.n.
uscatul: sg. ac. 2,7

SPART, -Ã: adj.
spart: m. sg. ac. 1,6

V

SPORNIC, -Ã: adj.
spornice: n. pl. ac. rezum. cap.2

VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 2,18

(a) SPUNE: v. III
spune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1

VÂRF: s.n.
vârful: sg. ac. 2,13

(a se) SPURCA: v. I
(sã) va spurca: ind. viit.I. 3.sg. 2,14
SPURCAT, -Ã: adj.
spurcate: n. pl. nom. 2,15
(a) STOARCE: v. III
sã stoarceþi: conj. prez. 2.pl. 2,17
(a) SUFLA: v. I
am suflat: ind. pf.c. 1.sg. 1,9
SUFLET: s.n.
suflet: sg. ac. 2,14
(a se) SUI: v. IV
suiþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,8
SUS: adv.
(mai) sus: 2,16
T

(a se) VEDEA: v. II
(s-)ar vedea: cond. prez. 3.sg. rezum. cap.2
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 2,4
(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
venind: gerunziu rezum. cap.2
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
VEªMÂNT: s.n.
vejmântului: sg. gen. 2,13
VIE: s.f.
viia: sg. nom. 2,20
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 1,11; 2,13
VREME: s.f.
vreame: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2, 4; 2,19

Z

TÃRIE: s.f.
tãria: sg. ac. 2,23
TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 2,17

(a) ZDROBI: v. IV
voiu zdrobi: ind. viit.I. 1.sg. 2,23

(a se) TEME: v. III
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg. 1,12
sã (vã) temeþi: conj. prez. 2.pl. 2,6

ZI: s.f.
zioa: sg. ac. 1,1; 2,1, 19, 24
zi: sg. ac. 2,16, 19, 20
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(a) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1, 2, 3, 13; 2,2, 3, 11, 12, 21, 22
zice: ind. prez. 3.sg. 1,2, 5, 7, 8, 9, 13; 2,5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13; 2,13, 14, 15
(a) ZIDI: v. IV
a zidi: inf. prez. rezum. cap.1; 1,2
zidiþi: imperativ 2.pl. 1,8

ZIDIRE: s.f.
zidirile: pl. ac. rezum. cap.1
zidirea: sg. ac. rezum. cap.2
zidire: sg. ac. rezum. cap.2
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. nom. rezum. cap.2
ZMOCHIN: s.m.; vezi SMOCHIN
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PROROCIIA LUI ZAHARIE

Cap 1

144v

În ce vreame au prorocit Zaharie, carele îndeamn@ norodul spre întoarcere, s@ nu urmeaze
p@rin]i|lor s@i, carii, urgisind pre proroci, au fost certa]i. Cu doao figuri arat@ Domnul c@ va
certa limbile ceale ce au n@c@jit pre norodul s@u. Iar@ pre acesta în Ierusalim îl va întoarce,
întru carele s@ va zidi Domnului bisearic@.

1 .

n luna a opta, în anul împ@ratului Darie al doilea, fost-au cuvântul Domnului
c@tr@ Zaharie, fiiul lui Varahie, fiiului Addo prorocul, zicând:
2 .
„M@niiatu-S-au Domnul preste p@rin]ii vo}tri cu m@nie.
3. {i vei zice c@tr@ ei: «Aceastea zice Domnul oastelor: ‘Din c@ile voastre ceale reale }i
din cugetele voastre ceale reale întoarce]i-v@ c@tr@ Mine – zice Domnul oastelor – }i M@
voiu întoarce c@tr@ voi’», zice Domnul oastelor.
4. S@ nu fi]i ca p@rin]ii vo}tri, c@tr@ carii strâga prorocii cei dintâiu, zicând: «Aceastea zice
Domnul oastelor: ‘Întoarce]i-v@!’ *}i n-au auzit, nici au luat aminte de Mine», zice Domnul.
5. P@rin]ii vo}tri unde sânt? {i prorocii? Au doar@ în veac vor tr@i?
6. Îns@ cuvintele Meale }i legiuitele Meale, care am poruncit slujilor Meale, prorocilor, au
doar@ n-au cuprins pre p@rin]ii vo}tri }i, întorcându-s@, au zis: «Precum au gândit Domnul
oastelor a face noao, dup@ c@ile noastre }i dup@ me}te}ugurile noastre, au f@cut noao»”.
7. În zioa a doaozeci }i patru a lunii unspr@zeacea Savath, în anul lui Darie al doilea,
fost-au cuvântul Domnului c@tr@ Zaharie, fiiul lui Varahie, fiiului Addo prorocul, zicând:
8. „V@zut-am prin noapte }i iat@ un om înc@lecând pre un cal roib; }i acela sta între mirhe,
care era în adânc. {i dup@ el, cai roibi, de multe fealiuri }i albi”. ||
9. {i am zis: „Ce sânt ace}tia, Domnul mieu?” {i au zis c@tr@ mine îngerul care gr@ia cu
145r
mine: „Eu voiu ar@ta ]ie ce sânt ace}tia”.
10. {i au r@spuns omul ce sta între mirhe }i au zis: „Ace}tia sânt pre carii i-au trimis
Domnul s@ str@bat@ p@mântul”.
11. {i au r@spuns îngerului Domnului, cel ce sta între mirhe, }i au zis: „Str@b@tut-am
p@mântul }i, iat@, tot p@mântul e l@cuit }i s@ odihnea}te”.
12. {i au r@spuns îngerul Domnului }i au zis: „Domnul oastelor, pân@ când Tu nu vei
milui Ierusalimul }i cet@]ile Iudei, spre carele Te-ai m@niiat? Acesta acum al }aptezecilea
an iaste”.
13. {i au r@spuns Domnul îngerului – ce gr@ia mie – cuvinte bune, cuvinte de mângâiare.
14. {i au zis c@tr@ mine îngerul ce gr@ia cu mine: „Strâg@, zicând: «Aceastea zice Domnul
oastelor: ‘*R@vnit-am Ierusalimul }i Sionul cu râvn@ mare.
15. {i cu m@nie mare Eu m@ mâniiu spre limbile ceale bogate, c@ Eu m-am m@niiat pu]in,
iar@ ei au ajutat spre r@u»’.
16. Pentru aceea aceastea zice Domnul: «Întoarce-M@ -voiu c@tr@ Ierusalim întru mile,
}i casa Mea s@ va zidi într-însul – zice Domnul oastelor – }i îndreptariul s@ va întinde preste
Ierusalim».
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}i 33, 11.
Ioil 2, 12.
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PROROCIIA LUI ZAHARIE

CAP 1, 2 {I 3

17. Strâg@ înc@, zicând: «Aceastea zice Domnul oastelor: ‘Înc@ vor mai curge cet@]ile
Meale cu bun@t@]i }i va mai mâng@ia Domnul Sionul }i va aleage înc@ Ierusalimul’»”. |
145v
18. {i am râdicat ochii miei }i am v@zut }i, iat@, patru coarne.
19. {i am zis c@tr@ îngerul ce gr@ia cu mine: „Ce sânt aceastea?” {i au zis c@tr@ mine:
„Aceastea sânt coarnele care au vânturat pre Iuda }i pre Israil }i Ierusalimul”.
20. {i mi-au ar@tat Domnul patru fauri.
21. {i am zis: „Ce vin ace}tia a face?” {i au zis, gr@ind: „Aceastea sânt coarnele care
au vânturat pre Iuda prin fie}tecare om }i nime dintr-în}ii n-au râdicat capul s@u. {i au
venit ace}tia s@ le sparie, ca s@ oboar@ coarnele limbilor celor ce au râdicat cornul preste
p@mântul Iudei, ca s@-l piarz@”.
Cap 2
S@ arat@ un om vrând a m@sura Ierusalimul, carea, dup@ slobozirea robiii foarte, s@ va umplea
de l@cuitori c@riia Dumnezeu pentru zid îi va fi. {i n@c@jindu-s@ limbile ceale ce n@c@jise pre fiii
lui Israil, multe neamuri, împreun@ cu Sionul, veasele vor veni a sluji Domnului,
pre carele El le va priimi spre norod.

1.
2.

i am râdicat ochii miei }i am v@zut. {i iat@ un om }i în mâna lui, fune de m@surat.
{i am zis: „Înc@tro mergi tu?” {i mi-au zis: „S@ m@sur Ierusalimul }i s@
v@zu cât e l@]imea lui }i cât lungimea lui”.
3. {i, iat@, îngerul care gr@ia cu mine ie}ea }i alt înger ie}ea spre întimpinarea lui.
4. {i au zis c@tr@ el: „Alearg@, gr@ia}te c@tr@ pruncul acesta, zicând: «F@r@ zid s@ va l@cui
Ierusalimul, pentru mul]imea oamenilor }i a dobitoacelor în mijlocul ei». ||
5. {i Eu voiu fi ei – zice Domnul – zid de foc prinprejur }i în slav@ voiu fi în mijlocul ei. 146r
6. O, o, fugi]i din p@mântul crive]ului – zice Domnul – c@ în patru vânturile ceriului v-am
râsipit”, zice Domnul.
7. O, Sioane, fugi ceaea ce l@cuie}ti la fata Vavilonului,
8. C@ aceastea zice Domnul oastelor: „Dup@ slav@ M-au trimis la limbile ceale ce v-au
jefuit. C@ cel ce v@ va atinge pre voi atinge lumina ochilor Miei.
9. C@, iat@, Eu râdic mâna Mea preste ei }i vor fi prad@ celor ce le slujea lor”. {i ve]i
cunoa}te c@ Domnul oastelor m-au trimis.
10. „Laud@ }i te veselea}te, fata Sionului! C@, iat@, Eu viu }i voiu l@cui în mijlocul t@u”,
zice Domnul.
11. „{i s@ vor lipi neamuri multe de Domnul în zioa aceaea }i-M vor fi spre norod }i voiu
l@cui în mijlocul t@u”. {i vei }ti c@ Domnul oastelor m-au trimis la tine.
12. {i va st@pâni Domnul pre Iuda partea Sa în p@mânt sfin]it. {i va mai aleage Ierusalimul.
13. Tac@ tot trupul de c@tr@ fa]a Domnului, c@ s-au sculat din l@ca}ul S@u cel sfânt.
Cap 3
Isus preotul, dezbr@cându- s@ de ceale tinoas@, s@ îmbrac@ cu schimburi, carele va judeca casa
Domnului de umbl@ în c@ile Lui. Aduce -va Domnul pre sluga Sa, R@s@ritul. {i despre piatr@
gr@ia}te, preste carea sânt }eapte ochi.

1.

i mi -au ar@tat Domnul pre Isus, preotul cel mare, stând înaintea îngerului
146v
Domnului; | }i Satana sta de-a dreapta lui, s@ i s@ împrotiveasc@.
2.
{i au zis Domnul c@tr@ Satana: „Cearte-te Domnul, Satan@. {i te cearte Domnul,
Cel ce au ales Ierusalimul. Au doar@ acesta nu-i tare scos din foc?”
3. {i Isus era îmbr@cat cu haine proaste }i sta înaintea fea]ii îngerului.
4. Carele au r@spuns }i au zis c@tr@ cei ce sta înaintea sa, zicând: „Lua]i hainele ceale
proaste de la el”. {i au zis c@tr@ el: „Iat@, am dep@rtat de la tine strâmb@tatea ta }i te-am
îmbr@cat cu schimburi”.
5. {i au zis: „Pune]i chidariu curat pre capul lui”. {i au pus chidariu curat pre capul lui
}i l-au îmbr@cat cu haine. {i îngerul Domnul sta.
6. {i m@rturisea îngerul Domnului pre Isus, zicând:
7. „Aceastea zice Domnul oastelor: «De vei umbla în c@ile Meale }i paza Mea o vei p@zi,
}i tu vei judeca casa Mea }i vei p@zi cur]ile Meale }i voiu da ]ie îmbl@tori din ce}ti ce stau
acum înainte aici.
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8. Auzi, Isuse, preotule cel mare, tu }i priiatinii t@i, carii l@cuiesc înaintea ta, c@ b@rba]i
îns@mn@tori sânt. C@, iat@, Eu voiu aduce sluga Mea, *R@s@ritul.
*Luca 1, 78.
9. C@, iat@, piatra carea o am dat înaintea lui Isus; preste o piatr@ }apte ochi sânt. Iat@, Eu
voiu scobi cioplitura ei – zice Domnul oastelor – }i voiu dep@rta strâmb@tatea p@mântului
aceluia într-o zi.
10. În zioa aceaea – zice Domnul oastelor - va chema omul pre priiatinul s@u supt vi]@
}i supt smochin».
Cap 4
147r

Despre sfea}nicul cel de aur cu doi maslini. Despre piatra cea dintâiu }i de cositoriu }i de ||
}eapte ochii Domnului }i tâlcuirea lor. {i cum c@ bisearica de Zorovavel întemeiat@ de el s@ va
s@vâr}i.

1.

147v

i s-au întors îngerul cel ce gr@ia cu mine }i m-au de}teptat ca pre un om ce s@
de}tapt@ din somnul s@u.
2.
{i au zis c@tr@ mine: «Ce vezi tu?» {i am zis: «V@zut-am, }i iat@ un sfe}nic tot
de aur }i f@linariul lui pre capul lui, }eapte candilele lui preste el }i }eapte p@h@reale în
candilele care era pre capul lui.
3. {i doi maslini preste el: unul de-a drepta f@linariului }i altul de-a stânga».
4. {i am r@spuns }i am zis c@tr@ îngerul ce gr@ia cu mine, zicând: «Ce sânt aceastea,
domnul mieu?»
5. {i au r@spuns îngerul cel ce gr@ia cu mine }i au zis c@tr@ mine: «Au doar@ nu }tii ce
sânt aceastea?» {i am zis: «Nu, domnul mieu».
6. {i au r@spuns }i au zis c@tr@ mine, gr@ind: «Acesta e cuvântul Domnului c@tr@ Zorovavel,
zicând: ‘Nu cu oaste, nici cu vârtute, ci cu Duhul Mieu, zice Domnul oastelor’.
7. Cine e}ti tu, munte mare, înaintea lui Zorovavel? Spre }es! {i va duce piatra cea dintâiu
}i va as@m@na harul darului ei».
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
9. «Mânile lui Zorovavel au întemeiat casa aceasta }i mânile lui o vor face des@vâr}it. {i
ve]i }ti c@ Domnul oastelor m-au trimis la voi.
10. C@ cine au trecut cu vedearea zilele ceale mici? {i s@ vor veseli }i vor vedea piatra
cea de cositoriu în mâna lui Zorovavel. {eapte ace}tia sânt ochii Domnului, carii str@bat
prin tot | p@mântul».
11. {i am r@spuns }i am zis c@tr@ el: «Ce sânt cei doi maslini, de-a dreapta sfea}nicului
}i de-a stânga lui?»
12. {i am r@spuns a doao oar@ }i am zis c@tr@ el: «Ce sânt aceale doao spice de maslini,
care sânt lâng@ doao usne de aur, întru carele sânt împl@toarele ceale de aur?»
13. {i au zis c@tr@ mine, zicând: «Au doar@ nu }tii ce sânt aceastea?» {i am zis: «Nu,
domnul mieu».
14. {i au zis: «Ace}tia sânt doi fii de untdelemn, carii stau înaintea St@pânitoriului a tot
p@mântul».
Cap 5
Cartea ce zboar@, cu carea necredincio}ii s@ vor judeca. Muiarea ce }eade în urcior cu fr@mânt@tur@
de plumb îns@mneaz@ necredin]a; }i doao muieri cu arepi o râdic@ în v@zduh.

1.
2.

i m-am întors }i am râdicat ochii miei. {i am v@zut; }i, iat@, o carte zburând.
{i au zis c@tr@ mine: «Ce vezi tu?» {i am zis: «Eu v@z o carte zburând.
Lungimea ei, de co]i doaozeci }i l@]imea ei, de co]i zeace».
3. {i au zis c@tr@ mine: «Acesta e bl@st@mul ce iaste preste fa]a a tot p@mântul, c@ tot
furul, precum acolo e scris, s@ va judeca }i tot cel ce joar@, dintr-aceaea aseaminea s@
va judeca.
4. Scoate-o-voiu – zice Domnul oastelor – }i va veni la casa furului }i la casa celui ce s@
joar@ pre numele Mieu mincinos. {i va petreace în mijlocul casii lui }i o va mistui }i leamnele
ei }i pietrile ei».
148r
5. {i au ie}it îngerul ce gr@ia cu mine }i au zis || c@tr@ mine: «Râdic@ ochii t@i }i vezi ce
e aceasta ce iase».
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6. {i am zis: «Ce iaste?» {i au zis: «Acesta e urciorul ce iase». {i au zis: «Acesta e ochiul
lor întru tot p@mântul».
7. {i, iat@, s@ purta un talant de plumb; }i iat@ o muiare }ezând în mijlocul urciorului.
8. {i au zis: «Aceasta e necredin]a». {i o au aruncat în mijlocul urciorului }i au aruncat
fr@mânt@tura cea de plumb în gura ei.
9. {i am râdicat ochii miei }i am v@zut: }i iat@ doao muieri ie}ind }i Duhul în arepile lor.
{i avea arepi ca arepile milvului. {i au râdicat urciorul între p@mânt }i între ceriu.
10. {i am zis c@tr@ îngerul ce gr@ia cu mine: «Unde duc aceastea urciorul?»
11. {i au zis c@tr@ mine: «S@ i s@ zideasc@ cas@ în p@mântul Sennaar }i s@ se întemeiaze
}i s@ se puie acolo pre temeiul s@u».
Cap 6
Patru c@ru]e, v@zute din mijlocul a doi mun]i de aram@, patru vânturi sânt, ce ies pre p@mânt.
Despre cununile ce trebuie s@ se puie în capul preotului Isus. De b@rbatul a c@ruia nume e
R@s@ritul, carele va zidi bisearica Domnului }i va st@pâni întru fiiul s@u.

1.

*Luca 1, 78.

i m-am întors }i am râdicat ochii miei }i am v@zut. {i, iat@, patru c@ru]e ie}ind din
mijlocul a doi mun]i. {i mun]ii era mun]i de aram@.
2.
În c @ru]a dintâiu, cai roibi }i în c@ru]a a doua, cai negri.
148v
3. {i în c@ru]a a triia, cai albi }i în c@ru]a a patra, | cai învârsta]i }i tari.
4. {i am r@spuns }i am zis c@tr@ îngerul ce gr@ia cu mine: «Ce sânt aceastea, domnul mieu?»
5. {i au r@spuns îngerul }i au zis c@tr@ mine: «Ace}tea sânt patru vânturile ceriului, ce ies
s@ sufle înaintea St@pânitoriului a tot p@mântul».
6. În ceaea ce era cai negri ie}ea spre p@mântul crive]ului; }i cei albi au ie}it dup@ ei; }i
cei învârsta]i au ie}it la p@mântul austrului.
7. Iar@ cei ce era mai vârto}i au ie}it }i c@uta a mearge }i a str@bate tot p@mântul. {i au
zis: «Duce]i-v@, str@bate]i p@mântul». {i au str@b@tut p@mântul.
8. {i m-au chemat }i au gr@it c@tr@ mine, zicând: «Iat@, cei ce ies în p@mântul crive]ului
au f@cut a s@ odihni Duhul Mieu în p@mântul crive]ului».
9. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
10. «Ia de la mutare, de la Holdai }i de la Tovie }i de la Adaia. {i vei veni tu în zioa aceaea
}i vei întra în casa lui Iosue, fiiului Sofonie, carii au venit din Vavilon.
11. {i vei lua aur }i argint }i vei face cununi }i le vei pune în capul lui Isus, fiiului Iosedec,
preotului celui mare.
12. {i vei gr@i c@tr@ dânsul, zicând: ‘Aceastea zice Domnul oastelor, zicând: *Iat@ b@rbat,
R@s@ritul e numele Lui. {i supt el va r@s@ri }i s@ va zidi bisearic@ Domnului.
13. {i acela va râdica bisearic@ Domnului. {i acela va purta slava }i va }edea }i va st@pâni
preste scaunul s@u. {i va fi preot preste scaunul s@u }i sfatul p@cii va fi între acei doi.
14. {i cununi vor fi lui Helim }i lui Tovie }i lui Idaie }i Him, fiiului Sofonie, pomenire în
bisearica Domnului’».
15. {i cei de departe vor veni }i vor zidi || bisearica Domnului. {i ve]i }ti c@ Domnul oastelor 149r
m-au trimis la voi. Iar@ aceasta va fi de ve]i auzi cu auzire glasul Domnului Dumnezeului vostru”.
Cap 7
Posturile ce postea jidovii în }aptezeci de ani robi nu pl@cea Domnului, c@ întru strâmb@t@]ile sale
r@mânea. Pentru aceaea îi îndeamn@ spre întoarcere, c@, pentru c@ n-au fost auzit cândva pre
proroci, i-au râsipit Domnul prin neamuri }i p@mântul s-au pustiit pentru strâmb@t@]ile lor.

1.

*Isaie 58, 5.

i au fost în anul împ@ratului Darie al patrulea; fost-au cuvântul Domnului c@tr@
Zaharie în a cincea lunei a noaoa, carea iaste Calseu.
2.
{i au trimis la casa lui Dumnezeu Sarasar }i Rogommeleh }i b@rba]i carii era
cu el a s@ ruga fea]ii Domnului,
3. S@ zic@ preo]ilor casii Domnului oastelor }i prorocilor, gr@ind: „Au doar@ plânsoare iaste
mie în al cincilea lun@ sau trebuie s@ m@ sfin]esc, precum am f@cut adec@ în mul]i ani?”
4. {i au fost cuvântul Domnului oastelor c@tr@ mine, zicând:
5. „Gr@ia}te c@tr@ tot norodul p@mântului }i c@tr@ preo]i, *zicând: «Când postea]i }i plângea]i
în a cincea }i a }eaptea prin ace}ti }aptezeci de ani, au doar@ post Mi-a]i postit Mie?
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6. {i când a]i mâncat }i a]i beut, au doar@ nu voao a]i mâncat }i a]i beut?
7. Au doar@ nu sânt cuvintele care au gr@it Domnul prin prorocii cei dintâiu, când înc@
Ierusalimul s@ l@cuia }i era bogat@ ea }i cet@]ile dinprejurul ei }i spre austru }i în câmpii s@
l@cuia?»” |
8. {i au fost cuvântul Domnului c@tr@ Zaharie, zicând:
9. „Aceastea zice Domnul oastelor, zicând: «Judecat@ dreapt@ judeca]i }i mil@ }i îndur@ri
face]i fie}tecarele cu fratele s@u.
10. *{i v@duva }i s@racul }i nimernicul }i pre cel lipsit s@ nu-i n@p@stui]i. {i r@u fratelui *Ie}ir. 22, 22.
s@u omul s@ nu gândeasc@ în sufletul s@u».
Isaie 1, 23.
11. {i n-au vrut a lua aminte }i au întors spatele întorcându-s@ }i urechile sale le-au Ieremie 5, 28.
îngreoiat, s@ nu auz@.
12. {i inima sa }-au pus ca de diemant, ca s@ nu auz@ leagea }i cuvintele care au tremis
Domnul oastelor în Duhul S@u prin mânile prorocilor celor dintâiu. {i s-au f@cut urgie mare
de la Domnul oastelor.
13. {i au fost precum au gr@it }i n-au auzit. «A}a vor strâga }i nu-i voiu auzi», zice Domnul oastelor.
14. «{i i-am împ@r]it prin toate împ@r@]iile care nu le }tiu. {i p@mântul s-au pustiit de c@tr@
ei, c@ci c@ nu era cel ce treace }i cel ce s@ întoarce. {i au pus p@mântul cel dorit spre pustie»”.
Cap 8
Precum Domnul au n@c@jit norodul S@u pentru p@catele sale }i au pustiit Ierusalimul, a}a acum
îl face mult l@cuit }i toate ceale spornice le va da numai s@ -I slujasc@. C@rora s@ vor adaoge }i
alte limbi. Pentru poala Iudei de la zeace b@rba]i p@gâni apucat@.

1.
2.

i au fost cuvântul Domnului oastelor, zicând:
„Aceastea zice Domnul oastelor: «R@vnit-am Sionul cu râvn@ mare }i cu urgie
mare l-am râvnit». ||
150r
3. Aceastea zice Domnul oastelor: «Întorsu-M-am c@tr@ Sion }i voiu l@cui în mijlocul Ierusalimului;
}i s@ va chema Ierusalimul ‘cetatea adev@rului’ }i muntele Domnului oastelor, nu sfin]it».
4. Aceastea zice Domnul oastelor: «Înc@ vor l@cui b@trânii }i b@trânele în uli]ele
Ierusalimului, }i toiagul b@rbatului, în mâna lui pentru mul]imea zilelor.
5. {i uli]ele cet@]ii s@ vor umplea de prunci }i de feate, jucându-s@ în uli]ele lui».
6. Aceastea zice Domnul oastelor: «De s@ va vedea greu în ochii r@m@}i]elor norodului
acestuia în zilele acealea, au doar@ în ochii Miei greu va fi?», zice Domnul oastelor.
7. Aceastea zice Domnul oastelor: «Iat@, Eu voiu mântui norodul Mieu din p@mântul
r@s@ritului }i din p@mântul apusului soarelui,
8. {i-i voiu aduce }i vor l@cui în mijlocul Ierusalimului. {i vor fi Mie spre norod }i Eu voiu
fi lor spre Dumnezeu în adev@r }i în dreptate».
9. Aceastea zice Domnul oastelor: «Înt@reasc@-s@ mânile voastre, cei ce auzi]i în zilele
aceastea cuvintele aceastea prin gura prorocilor, în zioa în carea s-au întemeiat casa
Domnului oastelor, s@ se zideasc@ bisearica.
10. C@ci c@ mai înainte de aceale zile sâmbriia oamenilor nu era, nici plata dobitoacelor
era; nici celui ce întra, nici celui ce ie}ea era pace pentru n@caz. {i slobozi]i to]i oamenii,
fie}tecarele împrotiva vecinului s@u.
11. Iar@ acum nu dup@ zilele ceale dintâiu Eu voiu face r@m@}i]elor norodului acestuia», |
150v zice Domnul oastelor.
12. «Ci va fi s@mân]a p@cii. Viia va da roada sa }i p@mântul va da rodul s@u }i ceriurile
vor da roua sa. {i a st@pâni voiu face r@m@}i]ele norodului acestuia toate aceastea.
13. {i va fi, precum era]i bl@st@m între neamuri, casa Iudei }i casa lui Israil, a}a v@ vor
mântui }i ve]i fi blagoslovenie. S@ nu v@ teame]i, înt@reasc@-s@ mânile voastre!».
14. C@ aceastea zice Domnul oastelor: «Precum am gândit a v@ n@c@ji când M-au înt@râtat
p@rin]ii vo}tri spre m@nie», zice Domnul,
15. «{i nu Mi-au fost mil@, a}a întorcându-M@, am gândit în zilele voastre a face bine
casei Iudei }i Ierusalimului. Nu v@ teame]i!»
16. Aceastea, dar@, sânt cuvintele care ve]i face: *«Gr@i]i adev@rul fie}tecarele cu vecinul *Ef. 4, 25.
s@u. Adev@rul }i judecata p@cii judeca]i în por]ile voastre.
17. {i fie}tecarele r@u împrotiva aproapelui s@u s@ nu gândi]i întru inimile voastre }i
jur@mântul mincinos s@ nu iubi]i, c@ toate aceastea sânt carele am urât», zice Domnul.
18. {i au fost cuvântul Domnului oastelor c@tr@ mine, zicând:
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19. Aceastea zice Domnul oastelor: «Postul al patrulea }i postul al cincilea }i postul al
}aptelea }i postul al zeacelea va fi casii Iudei spre bucurie }i veselie }i spre pr@znuiri
prealuminate. Numai adev@rul }i pacea iubi]i».
20. Aceastea zice Domnul oastelor: «Pân@ unde vor veni noroadele }i s@ l@cuiasc@ în
cet@]i multe. ||
21. {i s@ marg@ l@cuitorii unul la altul, zicând: ‘S@ meargem }i s@ ne rug@m fea]ii Domnului 151r
}i s@ c@ut@m pre Domnul oastelor! Mearge-voiu }i eu!’.
22. {i vor veni noroade multe }i neamuri vârtoase a c@uta pre Domnul oastelor în
Ierusalim }i a s@ ruga fea]ii Domnului».
23. Aceastea zice Domnul oastelor: «În zilele acealea în carele vor apuca zeace oameni
dintru toate limbile neamurilor }i vor apuca poala b@rbatului Iudei, zicând: ‘Duce-ne-vom
cu voi, c@ am auzit cum c@ Dumnezeu cu voi iaste’»”.
Cap 9
Prorocea}te asupra cet@]ilor Siriii }i a mândrilor filistei. Împ@ratul Hristos va veni în Sion
}ezând pre mânzul asinii }i, dep@rtând r@zboiul, va împ@r@]i lumea cu mare pace. Carele au }i
slobozit pre cei lega]i din lac în sângele testamântului S@u. Toate s@ zic a fi ceale viitoare
norodului lui Dumnezeu viitoare spornice, c@ Însu}i îl va acoperi.

1.

*Isaie 62, 11.
Math. 21, 5.

ovoara cuvântului Domnului în p@mântul Hadrah }i al Damascului odihnei lui.
C@ a Domnului e ochiul omului }i toate neamurile lui Israil.
2.
{i Emath, în hotarele lui, }i Tirul }i Sidonul, c@ }-au luat }ie} în]elepciune foarte.
3. {i au zidit Tirul t@riia sa }i au gr@m@dit argintul ca p@mântul }i aurul ca tina uli]elor.
4. Iat@, Domnul o va st@pâni }i va lovi în mare t@riia ei; }i aceasta cu foc s@ va îmbuca.
5. Vedea-va Ascalon }i s@ va teame; }i Gaza, }i o va durea foarte; }i Acaron, pentru c@
151v
e tur|burat@ n@deajdea lui. {i va peri împ@ratul Gazii }i Ascalonul nu s@ va l@cui.
6. {i va }edea desp@r]itoriul în Azot }i voiu pierde mândriia filisteilor.
7. {i voiu lua sângele lui din gura lui }i ur@ciunile lui din mijlocul din]ilor lui; }i s@ va l@sa
}i el Dumnezeului nostru }i va fi ca un pov@]uitoriu în Iudeea, }i Acaronul ca Evuseul.
8. {i voiu încungiura casa Mea dintr-ace}tia care o}tesc Mie ducându-s@ }i întorcându-s@;
}i nu va mai treace preste ei strâng@toriul, c@ acum am v@zut cu ochii Miei.
9. *S@lteaz@ destul, fata Sionului, d@n]uia}te, fata Ierusalimului! Iat@, împ@ratul t@u va
veni ]ie drept }i mântuitoriu; acela s@rac }i înc@lecat pre asân@ }i pre mânzul, fiiul asinii.
10. {i voiu pierde c@ru]a din Efrem }i calul din Ierusalim; }i s@ va râsipi arcul cel de
r@zboiu. {i va gr@i pace limbilor, }i putearea lui de la mare p@n@ la mare }i de la râuri pân@
la marginile p@mântului.
11. {i tu în sângele testamântului t@u ai slobozit pre lega]ii t@i din lacul în carele nu e ap@.
12. Întoarce]i-v@ c@tr@ t@rime, lega]ii n@dejdii, }i ast@zi pretutindini vestind, îndoit î] voiu r@spl@ti.
13. C@ Mi-am întins Iuda ca un arc, umplut-am pre Efrem. {i voiu de}tepta fiii t@i, Sioane,
preste fiii t@i, ]ar@ greceasc@ }i te voiu pune ca sabiia celor tari.
14. {i Domnul Dumnezeu preste ei s@ va vedea }i va ie}i ca fulgerul s@geata Lui. {i
Domnul Dumnezeu cu trâmbi]a va cânta }i va mearge în vol||bura austrului.
152r
15. Domnul oastelor îi va acoperi. {i-i vor îmbuca }i-i vor pune supt pietrile pra}tiii. {i
bând, s@ vor îmb@ta ca de vin }i s@ vor umplea ca p@harele }i ca cornurile oltariului.
16. {i-i va mântui Domnul, Dumnezeul lor, în zioa aceaea, ca pre turma norodului S@u,
c@ pietri sfinte s@ vor râdica pre p@mântul Lui.
17. C@ ce e bun Lui }i ce e frumos, f@r@ grâul celor ale}i }i vinul ce odr@slea}te verguri.
Cap 10
Sângur Domnul poate da cearerile, Cel ce va înt@ri pre jidovi }i, milostivindu-S@, îi va aduna
din locurile robiii la p@mântul cel dintâiu, smerind pre nepriiatinii lor.

1.

eare]i de la Domnul ploaie în vreame de sar@ }i Domnul va face z@p@zi }i
ploaie cu povoiu va da lor, fie}tec@rora iarb@ în câmp.
2.
C@ bozii au gr@it de}ert@ciune }i gâcitorii au v@zut minciun@ }i cei ce vedea
visuri au gr@it în z@dar, în de}ert s@ mâng@ia. Pentru aceaea au fost du}i ca o turm@,
n@c@ji-s@-vor c@ nu iaste lor p@storiu.
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3. Preste p@stori s -au m@niiat iu]imea Mea }i preste ]api voiu cerceta. C@ au cercetat
Domnul oastelor turma Sa, casa Iudei }i i-au pus ca calul slugii Sale în r@zboiu.
4. Dintr-însul unghe]ul, dintr-însul cuiariul, dintr-însul arcul cel de r@zboiu; dintr-însul va
ie}i tot strâng@toriul împreun@.
5. {i vor fi ca ni}te tari ce calc@ tina c@ilor în r@zboiu. {i vor t@b@rî, c@ Domnul e cu ei.
{i s@ vor ru}ina cei ce încalec@ pre cai. |
6. {i voiu înt@ri casa Iudei }i casa lui Iacov o voiu mântui. {i-i voiu întoarce, c@-Mi va fi
mil@ de ei. {i vor fi precum au fost când nu-i lep@dasem; c@ Eu, Domnul, Dumnezeul lor,
}i îi voiu auzi.
7. {i vor fi ca cei tari a lui Efrem }i s@ va veseli inima lor ca de vin. {i fiii lor vor vedea }i
s@ vor veseli }i va s@lta inima lor întru Domnul.
8. {uiera-le-voiu }i-i voiu aduna, c@ i -am r@scump@rat. Înmul]i-i-voiu precum mai înainte
era mul]i.
9. {i-i voiu s@m@na în noroade, }i de departe î} vor aduce aminte de Mine; }i vor fi vii
cu fiii s@i }i s@ vor întoarce.
10. {i-i voiu întoarce din p@mântul Eghiptului }i dintre asiri îi voiu aduna; }i la p@mântul
Galaad }i al Livanului îi voiu duce }i nu s@ va afla lor loc.
11. {i va treace înotul m@rii }i va lovi în mare valurile; }i s@ vor turbura toate adâncurile
râului }i s@ va smeri mândriia lui Asur }i steama Eghiptului s@ va dep@rta.
12. Înt@ri-i-voiu în Domnul }i în numele Lui vor umbla, zice Domnul.
Cap 11
Poruncea}te Domnul a s@ pa}te vitele uciderii, c@rora nu va îng@dui, c@ p@storilor nu le îng@duia.
Pentru doao toiage mai apoi t@iate }i trii p@stori într-o lun@ t@ia]i. Despre plata pus@ de treizeaci
de argin]i la f@c@toriul de chipuri lep@da]i. Despre alt p@storiu r@u ce-l va de}tepta Domnul.

153r

153v

1.
2.

e}chide, Livane, por]ile tale }i mânce focul chedrii t@i!
Url@, molitve, c@ au c@zut chedrul, c@ cei || m@re]i s-au jefuit! Urla]i, st@jerii
Vasanului, c@ s-au t@iat dumbrava cea înt@rit@!
3. Glasul url@rii p@storilor, c@ s-au jefuit m@rimea lor, glasul r@gnitului leilor, c@ s-au jefuit
mândria Iordanului.
4. Aceastea zice Domnul, Dumnezeul mieu: „Pa}te vitele uciderii!”
5. Care cei ce le mo}tenise le ucidea }i nu s@ b@nuia }i le vindea, zicând: „Bine e cuvântat
Domnul, boga]i ne-am f@cut!” {i p@storii lor nu le îng@duia.
6. „{i Eu nu voiu mai îng@dui preste l@cuitorii p@mântului, zice Domnul. Iat@, Eu voiu
da oameni, fie}tecarele în mâna aproapelui s@u }i în mâna împ@ratului s@u. {i vor t@ia
p@mântul }i nu-i voiu scoate din mâna lor.
7. {i voiu pa}te dobitocul uciderii pentru aceasta, o, s@racii turmei. {i Mi-am luat doao
toiage: unul l-am chemat Podoab@, }i altul l-am chemat Fune. {i am p@scut turma.
8. {i am t@iat trii p@stori într-o lun@ }i s-au strâns sufletul Mieu într-în}ii, c@ }i sufletul lor
s-au schimbat întru Mine.
9. {i am zis: Nu v@ voiu pa}te. Cel ce moare, s@ moar@, }i cel ce s@ taie, s@ se taie. {i
ceiaalal]i mânânce fie}tecarele carnea aproapelui s@u.
10. {i am luat toiagul Mieu care s@ chema Podoab@ }i l-am t@iat, ca de}art@ s@ fac leg@tura
Mea carea am lovit cu toate noroadele.
11. {i în de}ert s-au f@cut în zioa aceaea }i au cunoscut a}a s@racii turmei, carii p@z@sc
Mie, c@ci cuvântul Domnului iaste. |
12. {i am zis c@tr@ dân}ii: De iaste bun în ochii vo}tri, aduce]i plata Mea, iar@ de nu,
a}eza]i-v@. *{i au pus plata Mea treizeaci de argin]i”.
*Math. 27, 9.
13. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Leap@d@-l la f@c@toriul de chipuri, cuvios pre]u cu care
M-am pre]uit de la ei”. {i am luat acei treizeci de argin]i }i i-am lep@dat în casa Domnului,
la f@c@toriul de chipuri.
14. „{i am t@iat toiagul Mieu al doilea, care s@ chema Fune, ca s@ dezleg fr@]in@tatea între
Iuda }i Israil”.
15. {i au zis Domnul c@tr@ mine: „Înc@ ia ]ie vasele p@storiului nebun,
16. C@ iat@, Eu voiu de}tepta p@storiu pre p@mânt, care ceale p@r@site nu le va cerceta,
cel râsipit nu-l va c@uta }i cel zdrobit nu-l va vinde ca }i cel ce st@ nu-l va hr@ni }i c@rnurile
celor grase va mânca }i copitele lor le va dezlega.
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17. O, p@storiul }i idolul ce p@r@sea}te turma! Sabiia preste bra]ul lui }i preste ochiul lui
cel drept! Bra]ul lui cu usc@ciune s@ va s@ca }i ochiul lui cel drept, întunecându-s@, s@ va
întuneca”.
Cap 12
Iuda }i Ierusalimul de la multe împ@r@]ii s@ n@c@ja}te, ci iar@}i întorcându-s@ fiii lui Israil la
p@mântul s@u, mai mari vor fi decât cei ce i- au n@c@jit. {i v@rsându-s@ de la Domnul
Duhul darului preste l@cuitorii Ierusalimului, s@ vor uita la cel ce l -au p@truns
}i de el s@ vor b@nui, plângând, fie}tecare neamuri deosebi.

1.

*Ioan 19, 37.
*2 Par. 35, 22.

ovara cuvântului Domnului preste Israil. Zice Domnul, Cel ce întinde ceriul }i
întemeaie p@mântul }i înfinge duhul omului într-însul: ||
2.
„Iat@, Eu voiu pune Ierusalimul pragul ame]irii tuturor noroadelor prinprejur; 154r
ci }i Iuda va fi în conocire împrotiva Ierusalimului.
3. {i va fi în zioa aceaea, voiu pune Ierusalimul piatra greot@]ii tuturor noroadelor. To]i
carii o vor r@dica cu t@rie s@ vor rumpe }i s@ vor strânge asupra ei toate împ@r@]iile
p@mântului.
4. În zioa aceaea – zice Domnul – lovi-voiu tot calul spre ame]ire }i c@l@re]ul lui spre
nebunie. {i preste casa Iudei voiu de}chide ochii Miei }i tot calul noroadelor îl voiu lovi
cu orbire.
5. {i vor zice pov@]uitorii Iudei în inima sa: «Înt@reasc@-s@ mie l@cuitorii Ierusalimului în
Domnul oastelor, Dumnezeului lor».
6. În zioa aceaea voiu pune pov@]uitorii Iudei ca hornul focului în leamne }i ca f@cliia
de foc în fân. {i vor mânca spre dreapta }i spre stânga pre toate noroadele prinprejur. {i
s@ va l@cui Ierusalimul iar@}i în locul s@u, în Ierusalim”.
7. {i va mântui Domnul corturile Iudei, ca în început, ca nu m@rit s@ se m@reasc@ casa
lui David }i slava l@cuitorilor Ierusalimului împrotiva Iudei.
8. În zioa aceaea acoperi-va Domnul l@cuitorii Ierusalimului. {i va fi cine va v@t@ma
dintr-în}ii în zioa aceaea ca David }i casa lui David ca a lui Dumnezeu, ca îngerul Domnului
înaintea lor.
9. „{i va fi în zioa aceaea, c@uta-voiu a zdrobi toate neamurile care vin împrotiva
Ierusalimului. |
10. {i voiu v@rsa preste casa lui David }i preste l@cuitorii Ierusalimului duhul darului }i al 154v
rug@ciunilor. *{i s@ vor uita la Mine, pre Care L-au p@truns. {i vor plânge cu plângere, ca preste
cel întâiu n@scut }i le va p@rea r@u de El, precum le pare r@u în moartea celui întâiu n@scut”.
11. În zioa aceaea mare plângere va fi în Ierusalim, *c@ plângerea lui Adadremon în
câmpul Magheddonului.
12. {i va plânge p@mântul, neamurile }i neamurile de osebi; neamurile casii lui David
de osebi }i muierile lor de osebi.
13. Familiile casii Nathan de osebi }i muierile lor de osebi; familiile casii Levi de osebi
}i muierile lor de osebi; familiile lui Semei de osebi }i muierile lor de osebi.
14. Toate cealeaalalte familii, familii }i familii de osebi }i muierile lor de osebi.
Cap 13
Când va fi izvorul de}chis casii lui David, spre sp@larea p@c@tosului, s@ vor lua idolii }i mincino}ii
proroci de la preaiubi]ii s@i, s@ vor ucide cu pietri. Care sânt ranele în mijlocul mânilor.
S@ va lovi p@storiul }i s@ vor râsipi oile. Doao p@r]i de oameni s@ vor împ@r]i
preste tot p@mântul, }i a triia prin foc s@ va cerca.

1.

*Ezechiil 30, 13.

n zioa aceaea va fi fântân@ de}chis@ casii lui David }i l@cuitorilor Ierusalimului,
spre cur@]irea p@catului }i a ceii lunatece.
2.
*„{i va fi în zioa aceaea – zice Domnul oastelor – || piiarde-voiu numele 155r
idolilor de pre p@mânt }i nu s@ vor mai pomeni. {i pre mincino}ii proroci }i duhul cel
necurat voiu lua de pre p@mânt.
3. {i va fi când va mai proroci cineva, va zice lui tat@l lui }i muma lui, carii l-au n@scut:
«Nu vei tr@i, c@ minciun@ ai gr@it în numele Domnului»; }i-l vor str@punge tat@l lui }i muma
lui, p@rin]ii lui, când va proroci.
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4. {i va fi în zioa aceaea, s@ vor ru}ina prorocii, fie}tecarele din vedeniia sa, când va
proroci; nici s@ vor acoperi cu pla}c@ de sac, s@ min]@,
5. Ci va zice: «Nu sânt proroc, om lucr@toriu de câmp sânt eu. C@ Adam, pilda mea din
tinerea]ele meale».
6. {i s@ va zice lui: «Ce sânt ranele aceastea în mijlocul mânilor tale?» {i va zice: «Cu
aceastea m-am r@nit în casa celor ce m@ iubea».
7. Sabie, de}teapt@-te preste p@storiul Mieu }i preste omul ce s@ lipea}te de Mine, zice Domnul
oastelor. *Lovea}te p@storiul }i s@ vor râsipi oile }i voiu întoarce mâna Mea c@tr@ cei mici.
*Math. 26, 31.
8. {i vor fi în tot p@mântul – zice Domnul – doao p@r]i într-însa s@ vor râsipi }i vor peri, Marc. 14, 27.
}i a triia parte s@ va l@sa într-însa.
9. {i voiu duce a triia parte prin foc }i-i voiu arde precum s@ arde argintul }i-i voiu l@muri
precum s@ l@murea}te aurul. Acela va chema numele Mieu }i Eu îl voiu auzi. Zice-voiu:
«Norodul Mieu e}ti». {i acela va zice: «Domnul, Dumnezeul mieu!»”.
Cap 14
155v

Dup@ ce va p@timi Ierusalimul robie }i alte | sup@r@ri de la limbi, va fi zi cunoscut@ Domnului
când vor ie}i ape vii din Ierusalim. {i fiii lui Israil s@ vor întoarce a l@cui f@r@ grije în Ierusalim.
{i va lovi Domnul cu b@taie limbile ceale ce au o}tit asupra Ierusalimului }i acestoraalalte
r@m@}i]e s@ vor sui s@ se închine Domnului în Ierusalim; }i va fi sfânt@ ce iaste preste
frâul calului.

1.
2.

at@, vor veni zilele Domnului }i s@ vor împ@r]i jafurile tale în mijlocul t@u.
„{i voiu aduna toate neamurile la Ierusalim spre r@zboiu }i s@ va prinde
cetatea }i s@ vor jefui casele }i s@ vor v@t@ma muierile. {i va ie}i jum@tate parte
din cetate spre robie, }i ceaealalt@ r@m@}i]@ a norodului nu s@ va lua din cetate”.
3. {i va ie}i Domnul }i va r@zboi împrotiva limbilor acelora, precum au r@zboit în zioa
cert@rii.
4. {i vor sta picioarele Lui în zioa aceaea pre Muntele Maslinilor, care iaste în prejma
Ierusalimului, spre r@s@rit. {i s@ va t@ia Muntele Maslinilor din partea sa jum@tatea spre
r@s@rit }i spre apus, cu rumpere mare foarte. {i s@ va desp@r]i jum@tatea muntelui spre
crive]u }i jum@tatea lui spre amiaz@zi.
5. {i ve]i fugi la valea mun]ilor acelora, c@ s@ va împreuna valea mun]ilor pân@ la cel aproape.
*{i ve]i fugi precum a]i fugit de c@tr@ fa]a cutremurului în zilele lui Ozie, împ@ratului Iudei. {i *Amos 1, 1.
va veni Domnul, Dumnezeul mieu, }i to]i sfin]ii cu El. ||
156r
6. {i va fi în zioa aceaea, nu va fi lumin@, ci frig }i ger.
7. {i va fi o zi carea cunoscut@ iaste Domnului, nu zi, nici noapte. {i în vreame de sar@
va fi lumin@.
8. {i va fi în zioa aceaea, vor ie}i ape vii din Ierusalim, jum@tate de eale la marea despre
r@s@rit }i jum@tate de eale la marea cea mai de pre urm@, vara }i iarna vor fi.
9. {i va fi Domnul împ@rat preste tot p@mântul. În zioa aceaea va fi Domnul unul }i va
fi numele Lui Unul.
10. {i s@ va întoarce tot p@mântul pân@ la pustie, din muntele Remmon la austrul
Ierusalimului. {i s@ va în@l]a }i va l@cui în locul s@u, de la poarta lui Veniamin pân@ la
locul por]ii ceii dintâiu }i pân@ la poarta unghiurilor, }i de la turnul lui Hananiil pân@ la
teascurile împ@ratului.
11. {i vor l@cui într-însa }i anathema nu va mai fi, ci va }edea Ierusalimul f@r@ grije.
12. {i aceasta va fi b@taia cu carea va lovi Domnul toate neamurile carea au o}tit asupra
Ierusalimului: s@ va s@ca trupul a fie}tec@ruia stând p@ picioarele sale }i ochii lui s@ vor
ve}tezi în g@urile sale }i limba lor s@ va mistui în gura sa.
13. În zioa aceaea va fi gâlceava Domnului mare într-în}ii; }i va apuca omul mâna
aproapelui s@u }i s@ va închiia mâna lui pre mâna aproapelui s@u.
14. Ci }i Iuda va o}ti împrotiva Ierusalimului }i s@ vor aduna bog@]iile tuturor limbilor
prinprejur: aurul }i argintul }i haine destul de multe. |
156v
15. {i a}a va fi c@dearea calului }i a mu}coiului }i a c@milei }i a asinului }i a tuturor
dobitoacelor care au fost în taberile acealea, ca c@dearea aceasta.
16. {i to]i carii vor fi r@ma}i din toate neamurile care au venit împrotiva Ierusalimului
s@ vor sui din an în an s@ se închine împ@ratului, Domnului oastelor, }i s@ pr@znuiasc@
s@rb@toarea corturilor.
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17. {i va fi, care nu s@ va sui din familiia p@mântului la Ierusalim s@ se închine împ@ratului,
Domnului oastelor, nu va fi preste ei ploaie.
18. Ci }i familia Eghiptului, de nu s@ va sui }i nu va veni, nici preste ei va fi, ci va fi c@deare
cu carea va lovi Domnul toate neamurile care nu s@ va sui a pr@znui s@rb@toarea corturilor.
19. Acesta va fi p@catul Eghiptului }i acesta p@catul a tuturor neamurilor care nu s@ vor
sui a pr@znui s@rb@toarea corturilor.
20. În zioa aceaea va fi ce e preste frâul calului sfânt Domnului. {i vor fi tig@i în casa
Domnului ca ni}te p@h@reale înaintea oltariului.
21. {i va fi toat@ tigaia în Ierusalim }i în Iuda sfin]it@ Domnului oastelor. {i vor veni to]i
jârthuind }i vor lua dintr-însele }i vor fierbe într-însele; }i nu va mai fi negu]@toriu în casa
Domnului oastelor în zioa aceaea.
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ASINÃ: s.f.; var. (Reg.) ASÂNÃ
asinii: sg. gen. rezum. cap.9; 9,9
asânã: sg. ac. 9,9

BINE: s.n.
bine: sg. ac. 8,15
bine: adv. în structura v. dislocatã bine e cuvântat 11,5

ASIR: s.m. (cf. Indice Is)
asiri: pl. ac. 10,10

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 11,5

AS TÃZI: adv.
astãzi: 9,12

BISERICÃ: s.f.; var. (În v.) BISEARICÃ
bisearicã: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 6, 12, 13
bisearica: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.6; 6,14, 15; 8,9

AªA: adv.
aºa: 7,13; rezum. cap.8; 8,13, 15; 11,11; 14,15
(a se) AªEZA: v. I
aºezaþi(-vã): imperativ 2.pl. 11,12
(a) ATINGE: v. III
va atinge: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
atinge: ind. pr ez. 3.sg. 2,8
AUR: s.n.
aur: sg. ac. rezum. cap.4; 4,2, 12; 6,11
aur ul: sg. nom./ac. 9,3; 13,9; 14,14
AUSTRU: s.n. (Înv.) „sud”
austrului: sg. gen . 6,6; 9,14
austru: sg. ac. 7,7
austrul: sg. ac. 14,10
(a) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.pl. 1,4; 7,13
auzi: imper ativ 2.sg. 3,8
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 6,15
au fost auzit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.pl. rezum. cap.7
sã auzã: conj. prez. 3.pl. 7,11, 12
voiu auzi: ind. viit.I. 1.sg. 7,13; 10,6; 13,9
auziþi: ind. prez. 2.pl. 8,9
am auzit: ind. pf.c. 1.pl. 8,23
AUZIRE: s.f. „auz”
auzire: sg. ac. 6,15

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. nom. 8,13
BLES TEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. nom. 5,3
blãstãm: sg. nom. 8,13
BOGAT, -Ã: adj.
bogate: f. pl. ac. 1,15
bogatã: f. sg. nom. 7,7
bogaþi: m. pl. nom. 11,5
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiile: pl. nom. 14,14
BOZ: s.m. „divinitat e pãgânã”; „idol”
bozii: pl. nom. 10,2
BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom./ac. 11,17, 17
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 8,19
BUN, -Ã: adj.
bune: n. pl. ac. 1,13
bun: n. sg. nom. 9,17; 11,12
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 1,17

(a) AVEA: v. II
avea: ind. imp. 3.sg. 5,9
B
(a se) BÃNUI: v. IV „a regreta”
(sã) bãnuia: ind. imp. 3.pl. 11,5
(sã) vor bãnui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.12
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. nom./ac. 3,8; rezum. cap.8
bãrbatul: sg. ac. rezum. cap.6
bãrbat: sg. ac. 6,12
bãrbaþii: pl. nom. 7,2
bãrbatului: sg. gen. 8,4, 23
BÃTAIE: s.f. „pedeapsã”; „nenorocire”
bãtaie: sg. ac. rezum. cap.14
bãtaia: sg. nom. 14,12
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânii: s.m. pl. nom. 8,4
bãtrânele: s.f. pl. nom. 8,4
(a) BEA: v. II
aþi beut : ind. pf.c. 2.pl. 7,6
bând: ger unziu 9,15

C
CAL: s.m.
cal: sg. ac. 1,8
cai: pl. nom. 1,8; 6,2, 3, 6; 10,5
calul: sg. ac. 9,10; 10,3; 12,4
calului: sg. gen. rezum. cap.14; 14,15, 20
CALE: s.f.
cãile: pl. ac. 1,3, 6; rezum. cap.3; 3,7
cãilor: pl. gen. 10,5
Calea: sg. nom. 14,5
CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilele: pl. nom./ac. 4,2, 2
CAP: s.n.
capul: sg. ac. 1,21; 3,5; 4,2; rezum. cap.6; 6,11
CARNEA: s.f.
carnea: sg. ac. 11,9
cãrnurile: pl. ac. 11,16
CARTE: s.f. (aici) „sul de papirus sau de pergament”; „sul de
carte” (cf. lat. volÀmen, -inis „sul de manuscris”, „volum”, „tom”,
„carte”)
carte: sg. ac. 5,1, 2
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CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,16; 3,7; 4,9; 5,4; 6,10; 8,13; 9,8; 10,3, 6;
12,4, 7, 8, 10; 13,6
casa: sg. ac., în sintagmele casa Domnului/casa lui Dumnez eu
rezum. cap.3; 7,2; 8,9; 11,13; 14,20, 21
casii: sg. gen./dat. 5,4; 8,19; 12,12, 13; rezum. cap.13; 13,1
casã: sg. ac. 5,11
casii: sg. gen. , în sintagma casii Domnului 7,3
casei: sg. dat. 8,15
casele: pl. nom. 14,2
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. nom./ac. 14,15, 15
cãdeare: sg. nom. 14,18

(a) CÃLCA: v. I
calcã: ind. prez. 3.pl. 10,5

CÃRUÞÃ: s.f.
cãruþe: pl. nom. rezum. cap. 6; 6,1
cãruþa: sg. ac. 6,2, 3; 9, 10

CHIDAR: s.n.; var. CHIDARIU „mitrã” (cf. lat cidaris, -is „tiarã
purtatã de regii persani”); cuvântul nu este înregistrat în DA.
chidariu: sg. ac. 3,5

(a) CÃUTA: v. I
cãut a: ind. imp. 3.pl. 6,7
sã cãutãm: conj. prez. 1.pl. 8,21
a cãuta: inf. prez. 8,22
va cãut a: ind. viit.I. 3.sg. 11,16
cãut a-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,9

CHIP: s.n.
chipuri: pl. ac., în sintagma fãcãtoriul de chipuri rezum. cap.11;
11,13

CÂMP: s.n.
câm p: sg. ac. 10,1
câm pul: sg. ac. 12,11
câmp: sg. ac., în sintagma lucrãtoriu de câmp (cf. lat. agricola,
-ae ) 13,5

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 2,6; 6,5
ceriu: sg. ac. 5,9
ceriurile: pl. nom. 8,12
ceriul: sg. ac. 12,1
(a se) CERCA: v. I
(sã) va cer ca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13
(a) CERCETA: v. I
voiu cerceta: ind. viit.I. 1.sg. 10,3
au cercetat : ind. pf.c. 3.sg. 10,3
va cer ceta: ind. viit.I. 3.sg. 11,16
(a) CERE: v. III
ceareþi: imperativ 2.pl. 10,1
CERERE: s.f.
cearerile: pl. ac. rezum. cap. 10
(a) CERTA: v. I
au fost certaþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.1

CETATE: s.f.
cetãþile: pl. nom./ac. 1,12, 17; 7,7
ce tatea: sg. nom., în sint agma cetatea ade vãrului 8,3
cetãþii: sg. gen . 8,5
cetãþi: pl. ac. 8,20
cetãþilor: pl. gen. rezum. cap.9
cetat ea: sg. nom. 14,2
cetat e: sg. ac. 14,2

(a se) CHEMA: v. I
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 3,10; 13,9
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 6,8
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 8,3
am chemat : ind. pf.c. 1.sg. 11,7
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 11,10

CÃMILÃ: s.f.
cãmilei: sg. gen. 14,15

(a) CÂNTA: v. I
va cânt a: ind. viit.I. 3.sg. 9,14

CERTARE: s.f. (În v.) „pedeapsã”
cer tãrii: sg. gen. 14,3

CHEDRU: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru” „s pecii de ar bori din
f amilia pinaceelor, cu lemn tare ºi ramuri orizont ale”
chedrii: pl. ac. 11,1
chedr ul: sg. nom. 11,2

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþul: sg. ac. 12,4

CÂMPIE: s.f.
câm pii: pl. ac. 7,7

va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1
cearte: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 3,2

CIOPLITURÃ: s.f.
cioplitur a: sg. ac. 3,9
CONÃCIRE: s.f.; var. CONOCIRE „împr esurare”; „asediu”;
(cf. Indice Is)
conocire: sg. ac. 12,2
COPITÃ: s.f.
copitele: pl. ac. 11,16
CORN: s.n.
coar ne: pl. ac. „simbolul forþei, a violenþei ºi agresivitãþii; aici
sunt patr u coarne, corespunzând celor patru punct e cardinale”
(cf. Anania 2001, p.1193) 1,18
coar nele: pl. nom./ac. (Ibidem) 1,19, 21
cor nul: sg. ac. (ibidem) 1,21
cor nurile: pl. ac. (aici) „recipient în for mã de corn” 9,15
COR T: s.n.
cor turile: pl. ac. 12,7
cor turilor: pl. gen., în sintagma sãr bãtoarea corturilor (cf. Indice
2Lg) 14,16, 18, 19
COSIT OR: s.n.
cositoriu: sg. ac. rezum. cap.4
cositoriu: sg. ac., în sintagma piatra cea de cosit oriu „plumbul
de la capãtul sf orii întrebuinþate de zidar” (cf. Anania 2001,
p. 1195) 4,10
CO T: s.m. „veche unit ate de mãsurã a lungimii”
coþi: pl. ac. 5,2
CRIVÃÞ: s.n.; var. (Reg.) CRIVEÞ
criv eþului: sg. gen. 2,6; 6,6, 8
criv eþu: sg. ac. 14,4
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DEPARTE: adv.
departe: adv. în expr. de departe „de la mare dis tanþã” 6,15;
10,9

CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 1,3
CUIER: s.n.; var. CUIARIU „þãruº” (cf. Indice Is)
cuiariul: sg. nom. 10,4

(a se) DEPÃR TA: v. I
am depãrtat : ind. pf.c. 1 .sg. 3,4
voiu depãrta: ind. viit.I. 1.sg. 3,9
depãrtând: gerunziu rezum. cap.9
(sã) va depãrta: ind. viit.I. 3.sg. 10,11

(a) CUNOAªTE: v. III
veþi cunoaºte: ind. viit.I. 2.pl. 2,9
au cunoscut: ind. pf.c. 3.pl. 11,11
CUNOSCUT, -Ã: ad j.
cunoscutã: f. sg. nom. rezum. cap.14; 14,7

(a) DESCHIDE: v. III
deºchide: imperativ 2.sg. 11,1
voiu deºchide: ind. viit.I. 1.sg. 12,4

CUNUNÃ: s.f.
cununile: pl. ac. rezum. cap.6
cununi: pl. nom./ac. 6,11, 14

DEªCHIS, -Ã: ad j.
deºchis: n. sg. nom. rezum. cap.13
deºchisã: f. sg. nom. 13,1

(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.pl. 1,6

(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(sã) va despãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 14,4

CURAT, -Ã: adj.
curat: n. sg. ac. 3,5

DESPÃRÞITOR, -TOARE: s.m./f.
despãrþit oriul: s.m. sg. nom. 9,6

CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. ac. 13,1

DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 4,9

(a) CURGE: v. III
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 1,17

DESTUL: adv.
destul: 9,9; 14,14

CURTE: s.f.
curþile: pl. ac. 3,7

DEªERT, DEªARTÃ: ad j./s.
deºer t: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºer t 10,2; 11,11
deºar tã: ad j. f. sg. ac. 11,10

CUTREMUR: s.n.
ctremurului: sg. gen . 14,5
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom., în sintagma cuvântul Domnului 1,1, 7; 4,6,
8; 6,9; 7,1, 4, 8; 8,1, 18; 11,11
cuvintele: pl. nom./ac. 1,6; 7,7, 12; 8,9, 16
cuvinte: pl. ac. 1,13
cuvântului: sg. gen., în sintagma cuvântului Domnului 9,1;
12,1
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvântat 11,5
CUVIOS, -OASÃ: ad j. (Înv.) „potrivit”; „cuv enit”
cuvios: n. sg. ac. 11,13
D

(a) DA: v. I
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 3,7; 11,6
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 3,9
va da: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.8; 8,12; 10,1
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
da: inf. prez. fãrã a rezum. cap.10

DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºer tãciune: sg. ac. 10,2
(a se) DEªTEPTA: v. I
au deºtep tat : ind. pf.c. 3.sg. 4,1
(sã) deºtaptã: ind. prez. 3.sg. 4,1
voiu deºtep ta: ind. viit.I. 1.sg. 9,13; 11,16
va deºtepta: ind. viit.I 3.sg. rezum. cap.11
deºteaptã(-te): imperativ 2.sg. 13,7
(a se) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(a) DEZLEG A: v. I
sã dezleg: conj. prez. 1.sg. 11,14
va dezlega: ind. viit.I. 3.sg. 11,16
DIAMANT: s.n.; var. (Reg.) DIEMANT
diemant: sg. ac. 7,12
DIMPREJURUL: prep.; var. DINPREJURUL
dinprejurul: prep. 7,7
DINTE: s.m.
dinþilor: pl. gen. 9,7

DAR: s.n.
darului: sg. gen ./dat. 4,7; rezum. cap.12; 12,10

DOBIT OC: s.n.
dobitoacelor : pl. gen. 2,4; 8,10; 14,15
dobitocul: sg. ac. 11,7

(a) DÃNÞUI: v. IV (Fig.) „a sãlt a”
dãnþuiaºte: imper ativ 2.sg. 9,9

(a) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
sã oaboarã: conj. prez. 3.pl. 1,21

DEOSEBI: adv.; scris ºi DE OSEBI
deosebi: rezum. cap.12
de osebi: 12,12, 13, 14

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2, 4, 10, 13, 16, 17, 20;
2,5, 6, 8, 10, 11, 12; r ezum. cap.3; 3,1, 2; rezum. cap.7; 7,7;
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rezum. cap.8; 8,14, 17, 21; 9,4, 14; 9,16; rezum. cap.10; 1 0,1,
5, 6, 7, 12; rezum. cap.11; r ezum. cap.11; 11,4, 5, 6, 13, 15;
rezum. cap.12; 12,1, 4, 5, 7, 8; 13,2, 8, 9; rezum. cap.14; 14,3,
5, 9, 12, 1 8
Domnului: sg. gen ./dat. rezum. cap.1; 1,11, 12; rezum. cap.2;
2,13; 3,1, 5, 6; rezum. cap.4; 4,10; rezum. cap.6; 6,12, 13, 14,
15; rezum. cap.7; 7,2; 8,21, 22; 9,1; 12,8; rezum. cap.14; 14,7,
13, 20
Domnului : sg. gen ., în sintagma cuvântul Domnului/casa
Domnului/casii Domnului oas telor/cuvântul Domnului
oas telor/Domnului oastelor/cuvântului Domnului/zilele
Domnului rezum. cap.1; 1,7; r ezum. cap.3; 4,6, 8; 6,9; 7,1,
3, 4; 7,8; 8,1, 3, 9, 18; 9,1; 11,11, 13; 1 2,1; 14,1, 17, 20,
21
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 1,3, 4, 6, 1 2,
14, 16, 17; 2,9, 11; 3,7, 9, 10; 4,6, 9; 5,4; 6,12, 15; 7,9, 12, 13;
8,2, 3, 4, 6, 7; 8,9, 11, 14, 19, 20, 22, 23; 9,15; 10,3; 13,7;
14, 16
Domnul: sg. v oc., în sintagma Domnul mieu 1,9
Domnului: sg. gen., în loc. adv . în numele Domnului 13,3
DOMN: (apelativ) „termen de polit eþe pentru un bãr bat”;
(Pop.) „s tãpân”
domnul: sg. voc., în sintagma domnul mieu 4,4, 5, 13; 6,4
DORIT, -Ã: adj.
dorit : n. sg. ac. 7,14
DREPT, DREAPTÃ: ad j./s.
dr eapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de-a dreapta 3,1;
4,3, 11
dr eapta: sg. ac., în loc. adv. spre dr eapta ºi spre s tânga 12,6
dr eaptã: adj. f. sg. ac. 7,9
dr ept: adj. m. sg. nom./ac. 9,9; 11,17
DREPTATE: s.f.
dr eptat e: sg. ac. 8,8
(a se) DUCE: v. III
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 4,7
duc: ind. prez. 3.pl. 5,10
duceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 6,7
duce(-ne)-v om: ind. viit.I. 1.pl. 8,23
ducându(-sã): ger unziu 9,8
au fost duºi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 10,2
voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 10,10; 13,9

F

(a se) FACE: v. III
a f ace: inf. prez. 1,6, 21; 8,15
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 6,8
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 4,9
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 6,11
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 7,3
f aceþi: imper ativ 2.pl. 7,9
(s-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg. 7,12; 11,11
f ace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 8,11, 12
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 8,16
va f ace: ind. viit.I. 3.sg. 10,1
(ne-)am fãcut : ind. pf.c. 1.pl. 11,5
sã fac: conj. prez. 1.sg. 11,10
FAMILIE: s.f.
f amiliile: pl. nom. 12,13
f amilii: pl. nom. 12,14
f amiliia: sg. ac. 14,17
f amilia: sg. nom. 14,18
FATÃ: s.f.
fata: sg. ac. 2,7
f ata: sg. voc., în sintagmele fat a Sionului/fat a Ierusalimului 2, 10;
9,9
f eate: pl. ac. 8,5
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (În v.) de cãtrã f aþa „(de) dinaint ea”
2,13; 14,5
f eaþii: sg. gen., în loc. pr ep. (Înv.) înaintea feaþii „în faþa”
3,3
f aþa: sg. ac., în loc. s. preste faþa a t ot pãmântul 5,3
f eaþii: sg. dat. 7,2; 8,21, 22
FAUR: s.m.
f auri: pl. ac. 1,20
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãcãt oriul: sg. dat. (cu prep. la), în sintagma fãcãtoriul de chipuri
rezum. cap.11; 11,13
FÃCLIE: s.f.
fãcliia: sg. ac. 12,6

DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 4,6; 5,9; 6,8; 7,12; rezum. cap.12;
FÂN: s.n.
12,1, 10; 13,2
fân: sg. ac. 12,6
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbr ava: sg. nom. 11,2

FÂNTÂNÃ: s.f.
fântânã: sg. nom. 13,1

DUMNEZEU: s.m. „Divinitat ea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen. rezum. cap.2; 8,8, 23; rezum.
cap.9; 9, 14; 12,8
Dumnezeului: sg. gen./dat. 6,15; 9,7; 12,5
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma casa lui Dumnezeu 7,2
Dumnezeul: sg. nom. 9,16; 10,6; 11,4; 13,9; 14,5

FEL: s.n.; var. FEALIU
f ealiuri: pl. ac. 1,8

(a) DUREA: v. II
va dur ea: ind. viit.I. 3.sg. 9,5

(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,8; 3,3; 4,2; 6, 1, 6, 7; 7,2, 7, 14; 8,10;
10,9
e: ind. pr ez. 3.sg. 2,2; 4,6; 5,3, 5, 6, 8; rezum. cap.6; 6,12; 9,1,
5, 11, 17; 10,5; 14,20
eºti: ind. prez. 2.sg. 4,7; 13,9
eraþi: ind. imp. 2.pl. 8,13
-i: ind. prez. 3.sg. 3,2

E

EVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc)
Evuseul: sg. ac. 9,7

FELINAR: s.n.; var. (Înv.) FÃLIN ARIU (cf. Indice Dn)
fãlinariul: sg. nom. 4,2
fãlinariului: sg. gen. 4,3
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iaste: ind. prez. 3.sg. 1,12; 5,3, 6; 7,1, 3; 8,23; 10,2; 11,11, 12;
rezum. cap.14; 14,4, 7
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,5, 9, 10, 19, 21; r ezum. cap.3; 3,8, 9;
4,4, 5, 10, 11, 12, 13, 14; rezum. cap.6; 6,4, 5; 7,7; 8,16, 17;
rezum. cap.13; 13,6
sânt: ind. prez. 1.sg. 13,5
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,1, 7; 7,1
sã fiþi: conj. prez. 2.pl. 1,4
va fi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2; 6,13, 15; 8,6, 12, 13, 19;
9,7; 10,6; 12,2, 3, 8, 9, 11; rezum. cap.13; 13,1, 2, 3, 4; rezum.
cap.14; 14,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 2,5; 8,8
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,9, 11; 6,14; 8,8; 10,5, 6, 7, 9; rezum.
cap.12; 13,8; 14,8, 16, 20
au fost: ind. viit.I. imper s./3.sg./pl. 4,8; 6,9; 7,1, 4, 8, 13; 8,1,
15, 18; 10,6; 14,15
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 8,13
a fi: inf. prez. rezum. cap.9

FULGER: s.n.
fulger ul: sg. ac. 9,14
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
fune: sg. ac., în sintagma fune de mãsur at 2,1
Fune: sg. nom./ac. 11,7, 14
FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
fur ul: sg. nom. 5,3
fur ului: sg. gen. 5,4

G
G AURÃ: s.f.
gãurile: pl. ac. 14,12
GÂL CEAVÃ: s.f.
gâlceava: sg. nom. 14,13

(a) FIERBE: v. III
vor fierbe: ind. viit.I. 3.pl. 14,21

(a) GÂNDI: v. IV
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
sã gândeascã: conj. prez. 3.sg. 7,10
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 8,14, 15
sã gândiþi: conj. prez. 2.pl. 8,17

FIGURÃ: s.f. „semn”
figuri: pl. ac. rezum. cap.1
FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filis tei: pl. gen. rezum. cap.9
filis teilor: pl. gen. 9,6

GER: s.n.
ger: sg. nom. 14,6

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 1,1, 7; rezum. cap.6; 9,9
fiiului: sg. gen. 1,1, 7; 6,10, 11, 14
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 9,13; 10,7, 9; rezum. cap.12;
rezum. cap.14
fii: pl. nom. , în sintagma fii de untdelemn 4,14

GHICIT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (Mold.; Trans.) GÂCITOR,
-TOARE
gâcitorii: s.m. pl. nom. 10,2

FOC: s.n.
foc: sg. ac. 2,5; 3,2; 9,4; 12,6; rezum. cap.13; 13,9
focul: sg. nom. 11,1
focului: sg. gen. 12,6

GRAS, -Ã: s.m./f.
(celor) grase: s.f. pl. gen. („oilor grase”) 11,16

FRATE: s.f.
frat ele: sg. ac. 7,9
frat elui: sg. dat. 7,10
FRÃMÂNTÃTURÃ: s.f. „bulgãr e”; „amestec obþinut prin
frãmântare”; aici prima atestare a cuvântului (cf. Indice Dn)
frãmântãturã: sg. ac. rezum. cap.5
frãmântãtura: sg. ac. 5,8
FRÃÞÂNÃTATE: s.f. (În v. ºi pop.) „frãþie”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima ates tare este la Samuelis
Klein, Dictionarium Valachico-Latinum, editat de Gáldi László,
în 1944, la Budapesta.
frãþinãtatea: sg. ac. 11,14
FRÂU: s.n.
frâul: sg. ac. rezum. cap.14; 14,20
FRIG: s.n.
frig: sg. nom. 14,6
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumos: n. sg. nom. 9,17
(a) FUGI: v. IV
fugiþi: imperativ 2.pl. 2,6
fugi: imper ativ 2.sg. 2,7
veþi fugi: ind viit.I. 2.pl. 14,5
aþi fugit: ind. pf.c. 2.pl. 14,5

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 6,15; 11,3

(a) GRÃI: v. IV
grãia: ind. imp. 3.sg. 1,9, 13, 14, 19; 2,3; 4,1, 4, 5; 5,5, 10;
6,4
grãind: gerunziu 1,21; 4,6; 7,3
grãiaºte: imperativ 2.sg. 2,4; 7,5
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,8; 7,7, 13; 10,2
vei grãi: ind. viit.I. 2.sg. 6,12
grãiþi: imper ativ 2.pl. 8,16
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 9,10
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 13,3
(a) GRÃMÃDI: v. IV
au grãmãdit: ind. pf.c. 3.sg. 9,3
GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 9,17
GRE CESC, -EASCÃ: ad j.
greceascã: f. sg. voc., în sintagma þarã greceascã 9,13
GREU: adv.
greu: adv. 8,6
GREUTATE: s.f.
greotãþii: sg. gen. 12,3
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije rezum. cap.14; 14,11
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IZVOR: s.n.
izvor ul: sg. nom. rezum. cap.13

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 5,8; 8,9; 9,7; 14,12

Î

H

(a se) ÎMBÃTA: v. I
(sã) vor îmbãta: ind. viit.I. 3.pl. 9,15

HAINÃ: s.f.
haine: pl. nom./ac. 3,3, 5; 14,14
hainele: pl. ac. 3,4

ÎMBLÃTOR, -TOARE: s.m./f.; vezi UMBLÃTOR, -TOARE

HAR: s.n.
har ul: sg. ac. 4,7
HORN: s.n.
hornul: sg. ac. 12,6

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) îmbr acã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
am îmbrãcat : ind. pf.c. 1.sg. 3,4
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 3,5

HOTAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 9,2

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat : m. sg. nom. 3,3

(a) HRÃNI: v. IV
va hrãni: ind. viit.I. 3.sg. 11,16

(a se) ÎMBUCA: v. I
(sã) va îmbuca: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 9,15
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen./dat. 1,1; 7,1; 11,6; 14,5, 10, 16, 17
împãratul: sg. nom. rezum. cap.9; 9,5, 9
împãrat: sg. nom. 14,9

I

IARÃªI: adv.
iarãºi: rezum. cap.12; 12,6

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9

IARBÃ: s.f.
iar bã: sg. ac. 10,1

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. nom./ac. 7,14; 1 2,3
împãrãþii: pl. ac. rezum. cap.12

IARNA: adv.
iar na: 14,8
IATÃ: interj.
iatã: 1,8, 11, 18; 2,1, 3, 9, 10; 3,4, 8, 9; 4,2; 5,1, 7, 9; 6,1, 8, 12;
8,7; 9,4, 9; 11,6, 16; 12,2; 14,1
IDOL: s.m.
idolul: sg. voc. 11,17
idolii: pl. nom. rezum. cap.13
idolilor: pl. gen. 13,2
(a) IEªI: v. IV
ieºea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,3; 6,6; 8,10
au ieºit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,5; 6,6, 7
iase: ind. prez. 3.sg. 5,5, 6
ieºind: gerunziu 5,9; 6,1
ies: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6; 6,5, 8
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 9,14; 10,4; 14,2, 3
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14; 14,8
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 7,12; 10,7; 12,5
inimile: pl. ac. 8,17
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 6,10
întra: ind. imp. 3.sg. 8,10
(a) IUBI: v. IV
sã iubiþi: conj. prez. 2.pl. 8,17
iubiþi: imper ativ 2.pl. 8,19
iubea: ind. imp. 3.pl. 13,6
IUÞIME: s.f. „mânie”
iuþimea: sg. nom. 10,3

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
am împãrþit : ind. pf.c. 1.sg. 7,14
(sã) vor îm pãrþi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13; 14,1
ÎMPLÃTOARE: s.f.; vezi UMPLÃTOARE
ÎMPOTRIVA: prep.; var . (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împrotiva: 8,10, 17; 1 2,2, 7, 9; 14,3, 14, 16
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
sã (sã) îm protiveascã: conj. prez. 3.sg. 3,1
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) va împr euna: ind. viit.I. 3.sg. 14,5
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.2; 10,4
ÎNAINTE: adv./pr ep.
înaintea: pr ep. 3,1, 3, 4, 8, 9; 4,7, 14; 6,5; 12,8; 14,20
înainte: adv. 3,7
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 8,10; 10,8
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 14,10
(a) ÎNCÃLECA: v. I
încãlecând: gerunziu 1,8
încalecã: ind. prez. 3.pl. 10,5
ÎNCÃLECAT, -Ã: adj.
încãlecat: m sg. nom. 9,9
ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv . în început 12,7
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(a se) ÎNCH EIA: v. I; var. (În v. ºi reg.) (a) ÎNCHIA (aici) „a se
încleºta”
(sã) va închiia: ind. viit.I. 3.sg. 14,13

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãritã: f. sg. nom. 11,2

(a se) ÎNCHIN A: v. I
sã (se) închine: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.14; 14,16, 17

ÎNTÂI, -A: ad j.
întâiu: adj. inv. în sintagma întâiu nãscut/(celui) întâiu nãscut
12,10, 10

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
voiu încungiura: ind. viit.I. 1.sg. 9,8

ÎNTÂMPIN ARE: s.f.; var. ÎNTIMPIN ARE
întimpinarea: sg. ac. 2,3

ÎNCOTRO: adv.; var. (În v.) ÎNCÃTR O
încãtro: 2,2
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.7

(a se) ÎNTEMEIA: v. I
au întemeiat: ind. pf.c. 3.pl. 4,9
sã (se) întemeiaze: conj. prez. 3.sg. 5,11
(s-)au întemeiat : ind. pf.c. 3.sg. 8,9
întemeaie: ind. prez. 3.sg. 12,1

ÎNDOIT: adv.
îndoit: 9,12

ÎNTEMEIAT, -Ã: adj.
întemeiatã: f. sg. nom. rezum. cap.4

ÎNDREPTAR: s.n. (aici) „panglica de mãsurat, un fel de ruleta,
rudimentara”
îndrep tariul: sg. nom. 1,16

(a se) ÎNTINDE: v. III
(sã) va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 1,16
am întins: ind. pf.c. 1.sg. 9,13
întinde: ind. prez. 3.sg. 12,1

ÎNDURARE: s.f.
îndurãri: pl. ac. 7,9

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. 1,9, 12, 14, 19; 2,3; 3,5, 6; 4,1, 4, 5; 5,5,
10; 6,4, 5; 12,8
îngerului: sg. gen./dat. 1,11, 13; 3,1, 3
înger: sg. nom. 2,3

(a se) ÎNTOARCE: v. III
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1
întoarceþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,3, 4; 9, 12
(Mã) voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 1,3
întorcându(-sã): ger unziu 1,6; 7,11; 9,8; r ezum. cap.12
întoarce(-Mã)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,16
(s-)au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 4,1
(m-)am întor s: ind. pf.c. 1 .sg. 5,1; 6, 1
au întor s: ind. pf.c. 3.pl. 7,11
(sã) întoarce: ind. prez. 3.sg. 7,14
întorsu(-M)-am: ind. pf.c. 1.sg. 8,3
întorcându(-Mã): gerunziu 8,15
voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 10,6, 10; 13,7
(sã) vor întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. 10,9; r ezum. cap.14
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. 14,10

(a) ÎNGREUIA: v. I
au îngreoiat: ind. pf.c. 3.pl. 7,11

ÎNT OARCERE: s.f.
întoarcer e: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.7

(a) ÎNFIGE: v. III
înfinge: ind. prez. 3.sg. 12,1
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11
îngãduia: ind. imp. 3.sg./pl. rezum. cap.11; 11,5
voiu îngãdui: ind. viit.I. 1.sg. 11,6

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

(a) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþi(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,8
ÎNOT: s.n. (aici; neob.) „locul care ar putea f i trecut îno t”;
„strâmtoare” (cf. lat. fretum, -¾ „strâmtoare în mare”)
înotul: sg. ac., în sint agma înotul mãrii 10,11
(a) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
ÎNSEMNÃTOR, -TOARE: adj.; var. ÎNSÃMNÃTOR, -TOARE
(aici) „care prezice”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare es te la I. Vãcãrescul, Colecþie din poeziile
d-lui marelui logofãt…Bucur eºti, 1848.
însãmnãtori: m. pl. nom., în sintagma bãrbaþi însãmnãtori (cf.
lat. viri portendentes; portend¹, -ere „a prevesti”, „a prezice”)
3,8
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
au întãrâtat : ind. pf.c. 3.pl. 8,14
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreascã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 8,9, 13; 12,5
va întãri: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.10
voiu întãri: ind. viit.I. 1.sg. 10,6
întãri(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,12

(a se) ÎNTUNECA: v. I
întunecându(-sã): gerunziu 11,17
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 11,17
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. ac. 9,2
ÎNVRÂSTAT, -Ã: adj./s.; var. ÎNVÂRSTAT, -Ã; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te la Elena Sevastos,
Nunta la r omâni. S tudiu istorico-etnogra fic-com parativ .
Bucureºti, 1889.
învârs taþi: adj. m. pl. nom. 6,3
(cei) învârstaþi: s.m. pl. nom. 6,6
J
JAF: s.n.
jafurile: pl. nom. 14,1
(a se) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 2,8
(s-)au jefuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,2, 3
(sã) vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 14,2
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(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂRTHUI
jâr thuind: gerunziu 14,21

LEGE: s.f.
leagea: sg. ac. 7,12

JIDOV: s.m.
jidovii: pl. nom. rezum. cap.7
jidovi: pl. ac. rezum. cap.10

LEGIUITÃ: s.f. „ceea ce este f ixat prin lege”; „legiuire”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este
în 1783 (dupã ªcoala Ar deleanã. [v ol. I]. I–II. Ediþie criticã, note,
bibliograf ie ºi glosar de Florea Fugariu. Introducere de Dumitru
Ghiºe ºi Pompiliu Teodor, Bucureºti, 1983.
legiuitele: pl. nom. 1,6

(a se) JUCA: v. I
jucându(-sã): gerunziu 8,5

LEMN: s.n.
leamnele: pl. ac. 5,4
leamne: pl. ac. 12,6

(a se) JUDECA: v. I
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3
vei judeca: ind. viit.I. 2.sg. 3,7
(sã) vor judeca: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.5
(sã) va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 5,3
judecaþi: imper ativ 2.pl. 7,9; 8,16

(a) LEPÃDA: v. I
lepãdasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 10,6
leapãdã: imper ativ 2.sg. 11,13
am lepãdat : ind. pf.c. 1.sg. 11,13

JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. ac. 7,9
judecata: sg. ac. 8,16

LEPÃDAT, -Ã: ad j.
lepãdaþi: m. pl. ac. rezum. cap.11

JUMÃTATE: s.f.
jumãt ate: sg. nom. 14,2, 8
jumãt atea: sg. nom. 14,4

LEU: s.m.
leilor : pl. gen. 11,3
LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,15; rezum. cap.2; 2,8; 8,23;
rezum. cap.14
limbilor : pl. gen./dat. 1,21; 9,10; 14,3, 14
limbi: pl. nom./ac. rezum. cap.8; rezum. cap.14
limba: sg. nom. 14,12

(a se) JURA: v. I
joarã: ind. pr ez. 3.sg. 5,3
(sã) joarã: ind. prez. 3.sg. 5,4
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac., în sintagma jurãmântul mincinos 8,17

(a se) LIPI: v. IV
(sã) vor lipi: ind. viit.I. 3.pl. 2,11
(sã) lipeaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,7

L

LIPSIT, -Ã: s.m./f.
(cel) lipsit : s.m. sg. ac. 7,10

LAC: s.n.
lac: sg. ac. rezum. cap.9
lacul: sg. ac. 9,11

LOC: s.n.
locurile: pl. ac. rezum. cap.10
loc: sg. nom. 10,10
locul: sg. ac. 12,6; 14,10

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

LOCAª: s.n.; var. (Înv.) LÃCAª
lãcaºul: sg. ac. 2,13

LÃCUIT, -Ã: adj.; vezi LOCUIT
LÃCUITOR: s.m.; vezi LOCUIT OR
(a se) LÃMURI: v. IV „a purifica (metale preþioase, mai ales
aur sau argint) prin înlãturarea, sub acþiunea focului, a cor purilor
s trãine”
voi u lãmuri: ind. viit.I. 1.sg. 13,9
(sã) lãmureaºte: ind. pr ez. 3.sg. 13,9
(a se) LÃSA: v. I
(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 9,7; 13,8
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom. 2,2; 5,2
(a) LÃUDA: v. I
laudã: imperativ 2.sg. 2,10
LEGAT, -Ã: s.m./f.
(cei) legaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.9
legaþii: s.m. pl. ac. 9,11
legaþii: s.m. pl. voc., în sintagma legaþii nãdejdii 9,12
LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”
legãtura: sg. ac. 11,10

(a se) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
e lãcuit : pasiv ind. pr ez. 3.sg. 1,11
(sã) va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 2,4; 9,5; 12,6
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 2,7
voiu lãcui: ind. viit.I. 1.sg. 2,10, 11; 8,3
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 3,8
(sã) lãcuia: ind. imp. 3.sg./impers. 7,7, 7
vor lãcui: ind. viit.I. 3.pl. 8,4, 8; 14,11
sã lãcuiascã: conj. pr ez. 3.pl. 8,20
a lãcui: inf. pr ez. rezum. cap.14
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 14,10
LOCUIT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) LÃCUIT, -Ã
lãcuit : n. sg. ac. rezum. cap.8
LOCUITOR: s.m; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuit ori: pl. ac. rezum. cap.2
lãcuit orii: pl. nom./ac. 8,21; 11,6; rezum. cap.12; 12,5, 8, 10
lãcuit orilor: pl. gen./dat. 12,7; 13,1
(a se) LOVI: v. IV „a izbi”; (Pop. ºi f am.)„a ajunge la o
înþelegere”; (Bis.; înv.) „a pedepsi”
va lo vi: ind. viit.I. 3.sg. 9,4; 10,11; rezum. cap.14; 14,12, 18
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am lovit: ind. pf.c. 1.sg. 11,10
lovi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 12,4
voiu lovi: ind. viit.I. 1.sg. 12,4
(sã) va lovi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13
loveaºte: imper ativ 2.sg. 13,7

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom. 11,3

(a se) L UA: v. I
ia: imper ativ 2.sg. 6,10; 11,15
au luat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. au luat aminte 1,4
luaþi: imper ativ 2.pl. 3,4
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 6,11
a lua: inf. prez., în loc. v. a lua amint e 7,11
au luat: ind. pf.c. 3.pl. 9,2
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 9,7; 13,2
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 11,7, 10, 13
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 14,2
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 14,21

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãrturisea: ind. imp. 3.sg. 3,6

MÃRIT: adv.
mãrit: 12,7

MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
maslini: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,3, 11, 12
Maslinilor: pl. gen., în s. propr. Muntele Maslinilor 14,4
(a) MÃSURA: v. I
a mãsura: inf. prez. rezum. cap.2
(de) mãsurat : supin, în sintagma fune de mãsurat 2,1
sã mãsur: conj. pr ez. 1.sg. 2,2

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrtãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma lucrãtoriu de câmp (cf.
lat. agricola, -ae ) 13,5
LUME: s.f.
lumea: sg. ac. rezum. cap.9

(a) MÂNCA: v. I
aþi mâncat: ind. pf.c. 2.pl. 7,6
mânce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 11,1
mânânce: conj. pr ez. fãrã sã 3.pl. 11,9
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 11,16
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 12,6

LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. ac., în sintagma lumina ochilor 2,8
luminã: sg. nom. 14,6, 7
LUNÃ: s.f.
luna: sg. ac. 1,1
lunii: sg. gen. 1,7
lunei: sg. gen . 7,1
lunã: sg. ac. 7,3; rezum. cap.11; 11,8

MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. nom./ac. 9,6; 10,11
mândria: sg. nom. 11,3

LUNATIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) LUNATEC, -Ã
(ceii) lunatece: sg. gen . (aici; euf em.) „f emeia care ar e
menstr uaþie” 13,1
LUNGIME: s.f.
lungimea: sg. nom. 2,2; 5,2

MÂNDRU, -Ã: adj.
mândrilor: adj. antep. m. pl. gen. rezum. cap.9
(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv.) (a) MÂNGÃIA
va mângãia: ind. viit.I. 3.sg. 1,17
(sã) mângãia: ind. imp. 3.pl. 10,2
MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÂIARE
mângâiare: sg. ac. 1,13

M
MAMÃ: s.f.; var . (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom. 13,3
MARE: s.f.
mare: m./f. sg. nom./ac./gen. 1,14, 15; 3,1; 6,11; 7,12; 8,2;
rezum. cap.9; 12,11; 14,13
mare: m. sg. v oc., în sintagmele preotule cel mar e/munte mar e
3,8; 4,7
(mai) mari: m. pl. nom. rezum. cap.12
mare (foar te): f.sg. ac. 14,4
MARE: s.f.
mare: sg. ac. 9,4, 10; 10,11
mãrii: sg. gen ., în sintagma înotul mãrii (vezi ÎNOT) 10,11
marea: sg. ac. 14,8

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 2,1, 9; 4,10; 8,4; 11,6; 13,7; 14,13
mânile: pl. nom./ac. 4,9; 7,12; 8,9, 1 3
mânilor: pl. gen. rezum. cap.13; 13,6

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
mãniiatu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
(Te-)ai mãniiat: ind. pf.c. 2.sg. 1,12
(Mã) mâniiu: ind. prez. 1.sg. 1,15
(M-)am mãniiat : ind. pf.c. 1.sg. 1,15
(s-)au mãniiat: ind. pf.c. 3.sg. 10,3
MÂNIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) MÃNIE
mãnie: sg. ac. 1,2, 15; 8,14
(a se) MÂNTUI: v. IV
voiu mântui: ind. viit.I. 1.sg. 8,7; 10,6
(sã) vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 8,13
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 9,16; 1 2,7
MÂNTUITOR, -TOARE: adj.
mântuitoriu: m. sg. nom. 9,9

MARGINE: s.f.
marginile: pl. ac. 9,10

MÂNZ: s.m.
mânzul: sg. ac. rezum. cap.9; 9,9

MÃREÞ, -EAÞ Ã: s.m./f.
(cei) mãreþi: s.m. pl. nom. 11,2

MÂªCOI: s.m.; var. MUªCOI (În v. ºi rar) „catâr”
muºcoiului: sg. gen. 14,15

(a se) MÃRI: v. IV
sã (se) mãreascã: conj. prez. 3.sg. 12,7

(a) MERGE: v. III
mer gi: ind. prez. 2.sg. 2,2
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a mearge: inf. prez. 6,7
sã mar gã: conj. prez. 3.pl. 8,21
sã mear gem: conj. prez. 1.pl. 8,21
mearge-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 8,21
va mearge: ind. viit.I. 3.sg. 9,14

MULT, -Ã: adj./adv.
mult e: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,8; rezum. cap.2; 2,11; 8,20, 22;
rezum. cap.12; 14,14
mulþi: ad j. m. pl. nom./ac. 7,3; 10,8
mult : adv. rezum. cap.8

MEªTEªUG: s.n. (aici) „faptã, e ventual vicleanã, sãvârºitã în
ascuns, cu un anumit scop”
meºt eºugurile: pl. ac. 1,6

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 2,4; 8,4
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ

MIC, -Ã: adj./s.
mici: f. pl. ac. 4,10
(cei) mici: s.m. pl. ac. 13,7

MUNTE: s.m.
munte: sg. v oc., în sintagma munte mare 4,7
munþi: pl. gen. (cu pr ep a + num. card.) rezum. cap.6; 6,1
munþii: pl. nom. 6,1
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 2,4, 5, 10, munþi: pl. nom. 6,1
11; 5,4, 7, 8; r ezum. cap.6; 6,1; 8,3, 8; 9,7; rezum. cap.13; 13,6; muntele: sg. nom./ac. 8,3; 14,10
Muntele: sg. nom./ac., în sint agma Muntele Maslinilor 14,4, 4
14,1
muntelui: sg. gen . 14,4
munþilor : pl. gen. 14,5
MILÃ: s.f.
munþilor : pl. gen., în s. pr opr. Calea munþilor 14,5
mile: pl. ac. 1,16
milã: sg. nom./ac. 7,9; 8,15; 10,6
(a) MURI: v. IV
moar e: ind. prez. 3.sg. 11,9
(a se) MILOSTIVI: v. IV
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 11,9
milos tivindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.10
MUTARE: s.f. (aici) „cel venit din altã par te”
mut are: sg. ac. 6,10

(a) MILUI: v. IV
vei milui: ind. viit.I. 2.sg. 1,12
MILV: s.m. „uliu”; es te împr umut din latinã (m¾lvus); cuvântul
nu es te înregistrat în DLR.
milvului: sg. gen. 5,9

(a) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 13,3

MINCINOS: adj./adv.
mincinos: adv. „în chip mincinos” 5,4
mincinos: adj. n. sg. ac. 8,17
mincinoºii: ad j. antep. m. pl. nom./ac. rezum. cap.13; 13,2

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajdea: sg. nom. 9,5
nãdejdii: sg. gen . 9,12

MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 10,2; 13,3

(a) NÃPÃSTUI: v. IV
sã nãpãs tuiþi: conj. prez. 2.pl. 7,10

(a) MINÞI: v. IV
sã minþã: conj. prez. 3.pl. 13,4
MIRÃ: s.f. ; var. MIRHÃ (aici) „arbore exotic (s tyrax benzoin)
din care es te extrasã smirna”
mirhe: pl. ac. (în Vulgata este ac. myrteta; myrt½tum, -¾ „loc pe
care cresc mirþi, tuf iº de mirþi”; soluþia mirhã din textul românesc
es te, poat e, rezult atul unei confuzii între douã cuvinte
cvasipar onime: mirhã ºi mirt) 1,8, 10, 11
(a se) MISTUI: v. IV
va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 5,4
(sã) va mis tui: ind. viit.I. 3.sg. 14,12
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. 12,10
MOLID: s.m.; var. (Reg.) MOLITV
molitve: sg. voc. 11,2
(a) MOªTENI: v. IV
moºtenise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 11,5
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom. rezum. cap.5
muieri: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,9
muiare: sg. ac. 5,7
muierile: pl. nom. 12,12, 1 3, 14; 14,2

N

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut : s.m. sg. ac./gen., în sintagma cel întâiu nãscut/celui
întâiu nãscut 12,10
NEAM: s.n.
neamuri: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,11; rezum. cap.7; 8,13,
22; r ezum. cap.12
neamurilor: pl. gen. 8,23; 14,19
neamurile: pl. nom./ac. 9,1; 12,9, 12; 14,2, 12, 16, 18
NEBUN, -Ã: ad j.
nebun : m. sg. gen. 11,15
NEBUNIE: s.f.
nebunie: sg. ac. 12,4
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃC AZ
nãcaz: sg. ac. 8,10
(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
au nãcãjit : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; rezum. cap.8; rezum.
cap.12
nãcãjindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2
nãcãjise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.2
a nãcãji: inf. prez. 8,14
nãcãji(-sã)-v or: ind. viit.I. 3.pl. 10,2
(sã) nãcãjaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
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(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) odihneaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11
a (sã) odihni: inf. prez. 6,8

NECREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
necredincioºii: s.m. pl. nom. rezum. cap.5
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. nom. rezum. cap.5; 5,8

(a) ODRÃSLI: v. IV
odrãsleaºte: ind. prez. 3.sg. 9,17

NECURAT, -Ã: adj.
necurat : s.n. sg. ac. 13,2

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariului: sg. gen. 9,15; 14,20

NEGR U, NEAGRÃ: adj.
negri: m. pl. nom. 6,2, 6
NEGUÞÃT OR: s.m.
neguþãtoriu: sg. nom. 14,21
NEMERNIC, -Ã: s.m./f./adj.; var. (În v. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
(Înv. ºi reg.) „persoanã car e a venit din altã parte”; „pribeag”,
„vene tic”
nimearnicul: sg. ac. 7,10

ORBIRE: s.f.
orbir e: sg. ac. 12,4

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. ac. rezum. cap.10

(a) OªTI: v. IV
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 9,8
au oºtit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14; 14,12
va oºti: ind. viit.I. 3.sg. 14,14

NOAPTE: s.f.
noapte: sg. nom./ac. 1,8; 14,7
NOR OD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 7,5; rezum. cap.8; 8,7; 13,9
norod: sg. ac. rezum. cap.2; 2, 11; 8,8
norodului: sg. gen./dat. 8,6, 11, 12; rezum. cap.9; 9,16; 14,2
noroadele: pl. nom./ac. 8,20; 11,10; 12,6
noroade: s.n. pl. nom./ac. 8,22; 10,9
noroadelor: pl. gen. 12,2, 3, 4
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 5,4; 6,12; 14,9
nume: sg. nom. rezum. cap.6
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele Domnului (Lui)”invocând
numele Domnului” 10,12; 13,3
numele: pl. ac. 13,2, 9
O

P
PACE: s.f.
pãcii: sg. gen. 6,13; 8,12, 16
pace: sg. nom./ac. 8,10; rezum. cap.9; 9,10
pacea: sg. ac. 8,19
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharele: pl. ac. 9,15
PARTE: s.f.
partea: sg. nom./ac. 2,12; 14,4
pãrþi: pl. nom. rezum. cap.13; 13,8
parte: sg. nom./ac. 13,8, 9; 14,2
(a se) PAªTE: v. III
a (sã) paºte: inf. prez. rezum. cap.11
voiu paºte: ind. viit.I. 1.sg. 11,7, 9
paºte: imperativ 2.sg. 11,4
am pãscut: ind. pf.c. 1.sg. 11,7

O : interj.
O: 2,6, 7; 11,7, 17
OAIE: s.f.
oile: pl. nom. rezum. cap.13; 13,7
OAS TE: s.f.
oastelor: pl. gen., în sintagma Domnul oastelor/Domnului
oastelor 1,3, 4, 6, 12, 14, 16, 17; 2,8, 9, 11; 3,7, 9, 10; 4,6, 9; 5,4;
6,12, 15; 7,3, 4, 9, 12, 13; 8,1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20,
21, 22, 23; 9,15; 10,3; 12,5; 13,2, 7; 14,16, 17, 21
oaste: sg. ac. 4,6

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 3,7
PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. ac. rezum. cap.8
pãcatului: sg. gen . 13,1
pãcatul: sg. nom. 14,19
PÃCÃT OS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãtosului: s.m. sg. gen. rezum. cap.13

(a) OBORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,18; 2,1; rezum. cap.4; 4,10; 5,1, 5, 9; 6,1;
8,6; 9,8; 11,12; 1 2,4; 14,12
ochilor: pl. gen., în sint agma lumina ochilor 2,8
ochi: pl. nom. (aici, cei ºapte ochi simbolizeazã vãzul universal
al lui Dumnez eu; cf. Anania 2001, p.1194) rezum. cap.3; 3,9
ochiul: sg. nom./ac. 5,6; 9,1; 11,17
ODIHNÃ: s.f.
odihnei: sg. gen. 9,1

OM: s.m.
om: sg. nom./ac. 1,8, 21; rezum. cap.2; 2,1; 4,1; 13,5
omul: sg. nom./ac. 1,10; 3,10; 7,10; 13,7; 14,13
oamenilor: pl. gen . 2,4; 8,10
oamenii: pl. ac. 8,10
oameni: pl. nom./ac. 8,23; 11,6; rezum. cap.13
omului: sg. gen . 9,1; 12,1

PÃGÂN, -Ã: ad j.
pãgâni: m. pl. ac. rezum. cap.8
PÃHÃREL: s.n.
pãhãreale: pl. nom./ac. 4,2; 14,20
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,10, 11, 21; 2,6; 4,10; 5,6, 11; 6,6,
7, 8; rezum. cap.7; 7,14; 8,7, 12; 9,1, 3, 16; rezum. cap. 10;
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10,10; 11,6; rezum. cap.12; 12,1, 12; rezum. cap.13; 13,8;
14,9, 10
pãmânt : sg. ac. 2,12; 5,9; r ezum. cap.6; 11,16; 13,2
pãmântului: sg. gen. 3,9; 7,5; 9,10; 11,6; 12,3; 14,17
pãmântul: sg. gen. (cu prep a + t ot ) 4,14; 5,3; 6,5

PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „veºmânt lung”; „hainã”
plaºcã: sg. ac., în sintagma plaºcã de sac 13,4

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. 11,17

(a) PLÃCEA: v. II
plãcea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.7

PÃRÃSIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) pãrãsite: s.f. pl. ac. (aici) „oile pãrãsite” 11,16

(a) PLÂNGE: v. III
plângeaþi: ind. imp. 2.pl. 7,5
plângând: gerunziu rezum. cap.12
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 12,10
va plânge: ind. viit.I. 3.sg. 12,12

(a) PÃREA: v. II
va pãrea: ind. viit.I. imper s. 12,10
pare: ind. prez. imper s. 12,10

PLATÃ: s.f.
plata: sg. nom./ac. 8,10; rezum. cap.11; 11,12

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. nom./ac. 12,10, 11
plângerea: sg. nom. 12,11

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. dat. rezum. cap.1
pãrinþii: pl. nom./ac. 1,2, 4, 5, 6; 8,14; 13,3

PLÂNSOARE: s.f.; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estare este la Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum, edit at de Gáldi László, în 1944, la
Budapesta.
plânsoare: sg. nom. 7,3

PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. nom./ac. 10,2; r ezum. cap.11; 11,16
pãstori: pl. ac. 10,3; rezum. cap.11; 11,8
pãstorilor: pl. gen./dat. rezum. cap.11; 11,3
pãstorii: pl. nom. 11,5
pãstoriului: sg. gen . 11,15
pãstoriul: sg. voc. 11,7
pãstoriul: sg. nom./ac. rezum. cap.13; 13,7

PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom./ac. 10,1; 14,17
PLUMB: s.n.
plumb: sg. ac. rezum. cap.5; 5,7, 8

(a) PÃTIMI: v. IV
va pãtimi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14

POALÃ: s.f.
poala: sg. ac. rezum. cap.8; 8,23

(a) PÃTRUNDE: v. III
au pãtruns: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.12; 12,10
(a) PÃZI: v. IV
vei pãzi: ind. viit.I. 2.sg. 3,7
pãzãsc: ind. prez. 3.pl. 11,11

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 8,16; 11,l
poar ta: sg. ac. 14,10
porþii: sg. gen. 14,10

(a) PETRECE: v. III
va pe treace: ind. viit.I. 3.sg. 5,4

PODOABÃ: s.f.
Podoabã: sg. nom./ac. 11,7, 10

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. ac. rezum. cap.3; 3,9
piatra: sg. ac. 3,9; rezum. cap.4; 12,3
piatra: sg. ac., în sintagma piatra cea dintâiu (cf. Anania 2001,
p. 1194–1195, în contextul din care face parte, aceastã sintagmã
are im plicaþii mesianice, Isus numindu-se pe sine „piatr a cea
din capul unghiului”) 4,7
piatra: sg. ac., în sintagma piatra cea de cositoriu „plumbul de
la capãtul sforii întrebuinþate de zidar” (cf. Anania 2001, p.1195)
4,10
pie trile: pl. ac. 9,15
pie tri: pl. nom./ac. 9,16; rezum. cap.13

(a se) POMENI: v. IV
(sã) vor pomeni: ind. viit.I. 3.pl. 13,2

PICIOR: s.n.
picioarele: pl. nom./ac. 14,4, 12
(a) PIERDE: v. III (Bis.; euf em.) „a ucide”
sã piar zã: conj. prez. 3.pl. 1,21
voiu pierde: ind. viit.I. 1.sg. 9,6, 10
piiarde-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 13,2
(a) PIERI: v. IV
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 9,5
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 13,8
PILDÃ: s.f.
pilda: sg. nom. 13,5

POMENIRE: s.f.
pomenir e: sg. nom. 6,14
(a) PORUNCI: v. IV
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 1,6
por unceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
POST: s.n.
pos turile: pl. nom. rezum. cap.7
pos t: sg. ac. 7,5
pos tul: sg. nom. 8,19
(a) POSTI: v. IV
pos tea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.7
pos teaþi: ind. imp. 2.pl. 7,5
aþi postit: ind. pf.c. 2.pl. 7,5
POVARÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POVOARÃ
povoar a: sg. nom. 9,1
povara: sg. nom. 12,1
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUIT ORIU
povãþuitoriu: s.m. sg. ac. 9,7
povãþuitorii: pl. nom./ac. 12,5, 6
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PRADÃ: s.f.
pradã: sg. nom. 2,9

PR OST, PROASTÃ: ad j. (despre îmbrãcãminte) „ponosit”
proaste: f. pl. ac. 3,3, 4

PRAG: s.n.
pragul: sg. ac. 12,2

PR UNC: s.m.
pr uncul: sg. ac. 2,4
pr unci: pl. ac. 8,5

PRAªTIE: s.f.
praºtiii: sg. gen. 9,15

PUHOI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) POVOI
povoiu: sg. ac. 10,1

(a) PRÃZNUI: v. IV
sã prãznuiascã: conj. prez. 3.pl. 14,16
a prãznui: inf. prez. 14,18, 19

(a se) PUNE: v. III
puneþi: imper ativ 2.pl. 3,5
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,5; 7,12, 14; 10,3; 11,12
sã (se) puie: conj. prez. 3.sg./pl. 5,11; rezum. cap.6
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 6,11
voiu pune: ind. viit.I. 1 .sg. 9,13; 12,2, 3, 6
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 9,15

PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuiri: pl. ac. 8,19
PREAIUBIT, -Ã: s.m./f.
preaiubiþii: s.m. pl. ac. rezum. cap.13
PREAJMÃ: s.f.
preajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 14,4

(a se) PURTA: v. I
(sã) purta: ind. imp. 3.sg. 5,7
va purta: ind. viit.I. 3.sg. 6,13

PREALUMINAT, -Ã: adj.
prealuminate: f. pl. ac. 8,19

PUS, -Ã: adj.
pusã: f. sg. ac. rezum. cap.11

PRE OT: s.m.
preo tul: sg. nom. rezum. cap.3
preo tul: sg. nom. 3,1
preo tule: sg. voc., în sint agma preotule cel mare 3,8
preo tului: sg. gen. rezum. cap.6; 6, 11
preo t: sg. nom. 6,13
preoþilor: pl. dat. 7,3
preoþi: pl. ac. 7,5

(a se) PUSTII: v. IV
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7; 7,14
au pus tiit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8
PUSTIU: s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 7,14; 14,10
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.10

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi r ar) PRETUTINDINI
pretutindini: 9,12

PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom. 9,10

PREÞ: s.n.
preþu: sg. ac. 11,13

PUÞIN: adv.
puþin: adv. 1,15

(a se) PREÞUI: v. IV
(M-)am preþuit: ind. pf.c. 1.sg. 11,13
R
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinii: pl. nom. 3,8
priiatinul: sg. ac. 3,10

RANÃ: s.f.
ranele: pl. nom. rezum. cap.13; 13,6

(a) PRIMI: v. IV
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2

RÃCNET: s.n.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare este la Gh. Asachi, Scrieri literare. Vol.I. [Vol. I
ºi II]. Ediþie îngrijitã, cu prefaþã, no te ºi glosar de N .A. Ursu.
Bucureºti, 1957.
rãgnitului: sg. gen . 11,3

PRIMPREJUR: adv.; var PRINPREJUR
prinprejur: 2,5; 12,2, 6; 14,14
(a se) PRINDE: v. III
(sã) va prinde: ind. viit.I. 3.sg. 14,2

(a) RÃDICA: v. I; v ezi (a) RIDICA

PR OROC: s.m.
proroci: pl. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.7; rezum. cap.13;
13,2
pror ocul: sg. nom. 1,1, 7
pror ocii: pl. nom./ac. 1,4, 5; 7,7; 13,4
pror ocilor: pl. gen./dat. 1,6; 7,3, 12; 8,9
pror oc: sg. nom. 13,5

RÃMAS, -Ã: ad j.
rãmaºi: m. pl. nom. 14,16
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþelor: pl. gen./dat. 8,6, 11
rãmãºiþele: pl. ac. 8,12
rãmãºiþe: pl. dat. rezum. cap.14
rãmãºiþã: sg. nom. 14,2

(a) PR OROCI: v. IV
au prorocit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
va pror oci: ind. viit.I. 3.sg. 13,3, 4

(a) RÃMÂNE: v. III
rãmânea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.7

PR OROCIE: s.f.
Prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Zaharie

(a se) RÃNI: v. IV
(m-)am rãnit: ind. pf.c. 1.sg. 13,6
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(a) RÃSÃRI: v. IV
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 6,12

ROB, ROABÃ: s.m./f.
robi: s.m. pl. nom. rezum. cap.7

RÃSÃRIT: s.n.
Rãsãritul: sg. nom. rezum. cap.3; 3,8; rezum. cap.6; 6,12
rãsãritului: sg. gen. 8,7
rãsãrit: sg. ac. 14,4, 8

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen. rezum. cap.2; rezum. cap.10
robie: sg. ac. rezum. cap.14; 14,2
ROIB, ROAIBÃ: ad j.
roib: m. sg. ac. 1,8
roibi: m. pl. nom. 1,8; 6,2

(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
am rãscumpãrat : ind. pf.c. 1.sg. 10,8

ROUÃ: s.f.
roua: sg. ac. 8,12

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIT, -Ã: s.; vezi RISIPIT, -Ã

(a se) RUG A: v. I
(sã) r uga: ind. imp. 3.pl. 7,2
sã (ne) r ugãm: conj. prez. 1.pl. 8,21
a (sã) r uga: inf. prez. 8,22

(a) RÃSPLÃTI: v. IV
voiu rãsplãti: ind. viit.I. 1.sg. 9,12
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 1,10, 11, 12, 13; 3,4; 4,5, 6; 6,5
am rãs puns: ind. pf.c. 1.sg. 4,4, 11, 12; 6,4

RUGÃCIUNE: s.f.
r ugãciunilor: pl. gen . 12,10
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(sã) vor rumpe: ind. viit.I. 3.pl. 12,3

RÃU, REA: adj./s./adv.
reale: ad j. f./n. pl. ac. 1,3, 3
rãu: adj. m. sg. ac. rezum. cap.11
rãu: s.n. sg. ac. 1,15; 7,10; 8,17
rãu: adv. 12,10

RUPERE: s.f.;var. (Înv. ºi reg.) RUMPERE
r umper e: sg. ac. 14,4
(a se) RUªIN A: v. I
(sã) vor ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 10,5; 13,4

RÃZBOI: s.n.
rãzboiul: sg. ac. rezum. cap.9
rãzboiu: sg. ac. 9,10; 10,3, 4, 5; 14,2

S

(a) RÃZBOI: v. IV
va rãzboi: ind. viit.I. 3.sg. 14,3
au rãzboit : ind. pf.c. 3.sg. 14,3

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom./ac. 9,13; 11,17
sabie: sg. voc. 13,7

RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. 9,10
râului: sg. gen. 10,11

SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din sac (pânzã de fuior
de câlþi sau de buci din care se fac sacii) care se purta în semn
de doliu sau de pocãinþã ori de cãtre cei sãr aci”
sac: sg. ac., în sintagma plaºcã de sac 13,4

RÂVNÃ: s.f. (aici) „gelozie”
râvnã: sg. ac. 1,14; 8,2
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI (aici) „a simþi
gelozie”
rãvnit-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,14; 8,2
am râvnit : ind. pf.c. 1.sg. 8,2

SATANÃ: s.f.
Sat ana: sg. nom./ac. 3,1, 2
Sat anã: sg. voc. 3,2

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
am râdicat : ind. pf.c. 1.sg. 1,18; 2,1; 5,1, 9; 6,1
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21; 5,9
râdic: ind. prez. 1.sg. 2,9
râdicã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
râdicã: imperativ 2.sg. 5,5
va râdica: ind. viit.I. 3.sg. 6,13
(sã) vor râdica: ind. viit.I. 3.pl. 9,16
vor rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 12,3

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”
sãlt eazã: imper ativ 2.sg. 9,9
va sãlt a: ind. viit.I. 3.sg. 10,7

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar.) (a) RÃSIPI
am râsipit : ind. pf.c. 1.sg. 2,6
au râsipit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7
(sã) va râsipi: ind. viit.I. 3.sg. 9,10
(sã) vor râsipi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13; 13,7, 8

SÃRAC, -Ã: ad j./s.
sãr acul: s.m. sg. ac. 7,10
sãr acii: s.m. pl. voc., în sintagma sãr acii turmei 11,7
sãr acii: s.m. pl. nom. 11,11
sãr ac: adj. m. sg. nom. 9,9

RISIPIT, -Ã: s.; var. (Înv. ºi r ar) RÃSIPIT, -Ã
(cel) râsipit: s.n. sg. ac. (aici) „dobitocul rãtãcit” 11,16

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãr bãtoarea: sg. ac., în sintagma sãrbãtoarea corturilor (cf.
Indice 2Lg) 14,16, 18, 19

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roada: s.f. sg. ac. 8,12
rodul: s.n. sg. ac. 8,12

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeata: sg. nom. 9,14

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom. 8,12

(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(sã) va sãvârºi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
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SÂNGE: s.n.
sângele: sg. ac. rezum. cap.9; 9,7, 11

SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. rezum. cap.2

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 6,13

SLUGÃ: s.f.
slujilor : pl. dat. 1,6
sluga: sg. ac. rezum. cap.3; 3,8
slugii: sg. gen . 10,3

SCHIMB: s.n. (aici) „v eºmânt de sãrbãtoar e”
schimburi: pl. ac. rezum. cap.3; 3,4
(a se) SCHIMBA: v. I
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 11,8
(a) SC OATE: v. III
scoate(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 5,4
voiu scoate: ind. viit.I. 1.sg. 11,6
(a) SC OBI: v. IV
voiu scobi: ind. viit.I. 1.sg. 3,9
SC OS, SCOASÃ: ad j.
scos: m. sg. nom. 3,2
(a) SCRIE: v. III
e scris: pasiv ind. prez. imper s. 5,3
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 2,13
SEARÃ: s.f.
sarã: sg. ac., în loc. adj. de sarã 10,1; 14,7
(a se) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SÃCA
(sã) va sãca: ind. viit.I. 3.sg. 11,17; 14,12
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA „a împrãºtia”
voiu sãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 10,9
SFAT: s.n.
sfatul: sg. nom. 6,13
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfânt : adj. n. sg. nom./ac. 2,13; 14,20
sf inte: adj. f. pl. nom. 9,16
sfântã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.14
sf inþii: s.m. pl. nom. 14,5
SFEªNIC: s.n.; var. (Înv.) SFEAªNIC
sfeaºnicul: sg. ac. rezum. cap.4
sfeºnic: sg. ac. 4,2
sfeaºnicului: sg. gen . 4,11
(a se) SFINÞI: v. IV
sã (mã) sfinþesc: conj. prez. 1.sg. 7,3
va fi sf inþitã: pasiv ind. viit. 3.sg. 14,21
SFINÞIT, -Ã: ad j.
sf inþit: m./n. sg. nom./ac. 2,12; 8,3
SIMBRIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SÂMBRIE
sâmbriia: sg. nom. 8,10
SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. 2,5, 8
slava: sg. nom./ac. 6,13; 12,7
(a) SLOBOZI: v. IV
sloboziþi: imperativ 2.pl. 8,10
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.9
ai slobozit : ind. pf.c. 2.sg. 9,11

(a) SLUJI: v. IV
a sluji: inf. prez. rezum. cap.2
slujea: ind. imp. 3.pl. 2,9
sã slujeascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(a se) SMERI: v. IV
smerind: gerunziu rezum. cap.10
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 10,11
SMOCHIN: s.m.
smochin: sg. ac. 3,10
SOARE: s.m.
soarelui: sg. gen., în sintagma pãmântul apusului soarelui
„pãmântul de la soare-apune” 8,7
SOMN: s.n.
somnul: sg. ac. 4,1
SPATE: s.n.
spatele: sg. ac. 7,11
SPÃLARE: s.f.
spãlar ea: sg. ac. rezum.cap.13
(a) SPERIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SPÃRIA
sã sparie: conj. prez. 3.pl. 1,21
SPIC: s.n. (aici) „ramurã” (cf. lat. spica, -ae „spic”; „smoc (la
alte plante)”
spice: pl. nom., în sintagma spice de maslini 4,12
SPORNIC , -Ã: adj.
spornice: n. pl. nom./ac. rezum. cap.8; rezum. cap.9
(a) STA: v. I
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 1,8, 10, 11; 3, 1, 3, 4, 5
stând: gerunziu 3,1; 14,12
stau: ind. prez. 3.pl. 3,7; 4,14
stã: ind. prez. 3.sg. 11,16
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 14,4
(a) STÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 2,12; rezum. cap.6; 6,13; 9,4
a stãpâni: inf. prez. 8,12
STÃPÂNITOR: s.m. „Stãpân”, „Dumnezeu”
Stãpânitoriului: sg. gen . 4,14; 6,5
STÂNG , -Ã: s.
stânga: s,f. sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 4,3
stânga: s.f. sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de-a stânga 4,11
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. spre dreap ta ºi spre s tânga 12,6
STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJER
stãjerii: pl. v oc., în sintagma Stãjerii Vasanului 11,2
STEMÃ: s.f.
stema: sg. nom. 10,11
(a) STRÃBATE: v. III
sã strãbatã: conj. prez. 3.pl. 1,10
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s trãbãtut-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,11
s trãbat: ind. prez. 3.pl. 4,10
(a) s trãbate: inf. prez. 6,7
s trãbateþi: imperativ 2.pl. 6,7
au strãbãtut: ind. pf.c. 3.pl. 6,7

TARE: ad j./s.
tari: adj. m. pl. nom. 6,3
(celor) t ari: s.m. pl. gen. 9,13
tari: s.m. pl. nom. 10,5
(cei) t ari: s.m. pl. ac. 10,7

(a) STRÃPUNGE: v. III
vor strãpunge: ind. viit.I. 3.pl. 13,3

TARE: s.n. „jar” (cf. lat. tor ris, -is „tãciune”; cf. Indice Am)
tare: s.n. sg. nom. 3,2

STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtatea: sg. ac. 3,4, 9
s trâmbãtãþile: pl. ac. rezum. cap.7

TATÃ: s.m.
tatãl: sg. nom. 13,3

STRÂNGÃT OR, -TOARE: s.m./f. (aici) „izgonitor”, „asupritor”
(cf. lat. exactor, -¹ris)
s trângãtoriul: s.m. sg. nom. 9,8; 10,4
(a se) STRÂNGE: v. III
(s-)au strâns: ind. pf.c. 3.sg. 11,8
(sã) vor strânge: ind. viit.I. 3.pl. 12,3

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
vor tãbãrî: ind. viit.I. 3.pl. 10,5
(a) TÃCEA: v. II
tacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg.2,13
(a se) TÃIA: v. I
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 11,2
vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 11,6
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 11,8, 10, 14
(sã) t aie: ind. prez. 3.sg. 11,9
sã (se) taie: conj. prez. 3.sg. 11,9
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 14,4

(a) STRIGA: v. I
s trâga: ind. imp. 3.pl. 1,4
s trâgã: imper ativ 2.sg. 1,14, 17
vor strâga: ind. viit.I. 3.pl. 7,13
(a) SUFLA: v. I
sã suf le: conj. prez. 3.pl. 6,5

TÃIAT, -Ã: ad j.
tãiate: n. pl. ac. rezum. cap.11
tãiaþi: m pl. ac. rezum. cap.11

SUFLET: s.n.
suf letul: sg. nom./ac. 7,10; 11,8

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. ac. 9,3, 4
tãrie: sg. ac. 12,3

(a se) SUI: v. IV
(sã) vor sui: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14; 14,16, 19
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 14,17, 18

TÃRIME: s.f. (În v.; ccr.) „f ortãr eaþã”
tãrime: sg. ac. 9,12

SUPÃRARE: s.f.
supãrãri: pl. ac. rezum. cap.14

TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuir ea: sg. ac. rezum. cap.4

ª

TEASC: s.n.
teascurile: pl. ac. 14,10

(a) ªEDEA: v. II
ºeade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
ºezând: gerunziu 5,7; r ezum. cap.9
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 6,13; 9,6; 14,11

(a se) TEME: v. III
sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 8,13
(nu vã) t eameþi: imper ativ prohib. 2.pl. 8,15
(sã) va t eame: ind. viit.I. 3.sg. 9,5

ªES: s.n.
ºes: sg. ac. 4,7

TEMEI: s.n.
temeiul: sg. ac. 5,11

(a) ªTI: v. IV
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 2,11
ºtii: ind. prez. 2.sg. 4,5, 13
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 4,9; 6,15
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 7,14

TESTAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântului: sg. gen . rezum. cap.9; 9,11
TIGAIE: s.f.
tigãi: pl. nom. 14,20
tigaia: sg. nom. 14,21

(a) ªUIERA: v. I
ºuier a(-)-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,8

TINÃ: s.f.
tina: sg. ac. 9,3; 10,5

T

TINEREÞE: s.f.
tinereaþele: pl. ac. 13,5

TABÃRÃ: s.f.
taberile: pl. ac. 14,15

TINOS, -OASÃ: s.m./f.
(ceale) tinoasã: s.f. pl. ac. rezum. cap.3

TALANT: s.n. „monedã de aur sau de argint, cu valoare
variabilã, folositã în Grecia anticã”
talant: sg. nom. 5,7

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. nom. 8,4; 11,10, 14
toiage: pl. ac. rezum. cap.11; 11,7
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(a) TRÃI: v. IV
vor trãi: ind. viit.I. 3.pl. 1,5
vei trãi: ind. viit.I. 2.sg. 13,3

UMBLÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎMBLÃTOR,
-TOARE „(persoanã) care umblã”
îmblãtori: pl. ac. 3,7

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 9,14

UMPLÃT OARE: s.f.; var. (Înv.) ÎMPLÃTOR (aici) „vas s pecial
de turnat” (cf. lat. suffÀs¹rium, -¾ „vas cu cioc de turnat ulei în
lampã)”; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
ates tare este în 1829, „Albina româneascã”. Gazetã politicãliteralã. Ieºi. 1829-1850.
împlãtoar ele: pl. nom. 4,12

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. rezum. cap.6; 7,3
(a) TRE CE: v. III
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 4,10
treace: ind. prez. 3.sg. 7,14
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 9,8; 10,11

(a) se UMPLE: v. III; var. (a se) UMPLEA: v. II
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. 8,5; 9,15
umplut-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,13

(a) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10; 2,8, 9, 11; 4,9; 6,15; 7,2
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 7,12

UNGEHÞ: s.n. (aici) „piatra unghiularã”
ungheþul: sg. nom. 10,4

TR UP: s.n.
trupul: sg. nom. 2,13; 14,12

UNGHI: s.n.
unghiurilor: pl. gen. 14,10

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(sã) vor turbur a: ind. viit.I. 3.pl. 10,11

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac., în sintagma fii de untdelemn „unºi” (cf.
Anania 2001, p.1195) 4,14

TULBURAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) TURBURAT, -Ã
turburatã: f. sg. nom. 9,5

URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciunile: pl. ac. 9,7

TURMÃ: s.f.
turma: sg. ac. 9,16; 10,3; 11,7, 17
turmã: sg. ac. 10,2
turmei: sg. gen. 11,7, 11

UR CIOR: s.n. (aici) „mãsurã” (cf. lat. amphora, -ae „mãsurã
pentru lichide”)
urcior: sg. ac. rezum. cap.5
urciorul: sg. nom./ac. 5,6, 9, 10
urciorului: sg. gen. 5,7, 8

TURN: s.n.
turnul: sg. ac. 14,10

URE CHE: s.f.
urechile: pl. ac. 7,11

Þ

UR GIE: s.f.
urgie: sg. nom./ac. 7,12; 8,2

ÞAP: s.m.
þapi: pl. ac. 10,3

(a) UR GISI: v. IV
urgisind: gerunziu rezum. cap.1

ÞARÃ: s.f.
þarã: sg. ac. 9,13

(a) URÎ: v. IV
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 8,17
(a) URLA: v. I
urlã: imper ativ 2.sg. 11,2
urlaþi: imper ativ 2.pl. 11,2

U
(a se) UCIDE: v. III
ucidea: ind. imp. 3.pl. 11,5
(sã) vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13
UCIDERE: s.f.
uciderii: sg. gen., în sintagmele vitele uciderii/dobitocul uciderii
„vitele menite înjunghierii” rezum. cap.11; 11,4, 7
(a se) UITA: v. I
(sã) vor uita: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.12; 12,10
ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. nom./ac. 8,4, 5
uliþelor: pl. gen. 9,3
(a) UMBLA: v. I
umblã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
vei umbla: ind. viit.I. 2.sg. 3,7
vor umbla: ind. viit.I. 3.pl. 10,12

URLARE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima ates tare es te în Dicþionariu rumanesc, latinesc ºi
ungur esc. Din orenduiala e xcelenþii sale pr easfinþitul Ioann
Bobb… în douã tomuri. Clu j, Tom I: A – L, 1822; tom II: M –
Z, 1823.
urlãrii: sg. gen. 11,3
(a) URMA: v. I
sã ur meaze: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.1
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. ad j. cea mai de pre ur mã 14,8
USCÃCIUNE: s.f.
uscãciune: sg. ac. 11,17
USNÃ: s.f. (aici, prin sinecdocã, partea pentr u întreg) „vas
care are marginea rãsfrântã”
usne: pl. ac. 4,12

798

INDICE
V
VAL: s.n.
valurile: pl. ac. 10,11
VALE: s.f.
valea: sg. nom./ac. 14,5
VARA: adv.
vara: 14,8
VAS: s.n. (Înv.; la pl.) „unelte”
vasele: pl. ac. 11,15
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(a) VENI: v. IV
vin : ind. prez. 3.pl. 1,21; 12,9
au v enit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21; 6,10; 14,16
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; 6,15; 8,20, 22; 14,1, 21
viu: ind. prey. 1.sg. 2,10
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 5,4; rezum. cap.9; 9,8; 14,5, 18
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 6,10
VERGURÃ: s.f.
verguri: pl. ac. 9,17
VESEL, -Ã: adj.
veasele: f. pl. nom. rezum. cap.2

VÃDUVÃ: s.f.
vãduva: sg. ac. 7,10

(a se) VESELI: v. IV
(te) veseleaºte: imper ativ 2.sg. 2,10
(sã) vor v eseli: ind. viit.I. 3.pl. 4,10; 10,7
(sã) va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 10,7

(a se) VÃRSA: v. I „a revãrsa”
vãrsându(-sã): gerunziu rezum. cap.12
voiu vãrsa: ind. viit.I.sg. 12,10

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 8,19

(a) VÃTÃMA: v. I
va vãtãma: ind. viit.I. 3.sg. 12,8
vor vãtãma: ind. viit.I. 3.pl. 14,2
VÃZDUH: s.n.
vãzduh: rezum. cap.5
VÃZUT, -Ã: adj.
vãzute: f. pl. nom. rezum. cap.6
VÂNT: s.n.
vânturile: pl. nom./ac. 2,6; 6,5
vânturi: pl. nom. rezum. cap.6
(a) VÂNTURA: v. I
au vântur at: ind. pf.c. 3.pl. 1,19, 21

(a) VESTI: v. IV
vestind: gerunziu 9,12
(a se) VEªTEJI: v. IV; var . (Înv. ºi pop.) (a se) VEªTEZI
(sã) vor v eºtezi: ind. viit.I. 3.pl. 14,12
VIE: s.f.
viia: sg. nom. 8,12
VIITOR, -TOARE: s.
(ceale) viit oare: s.n. pl. nom. rezum. cap.9
VIN: s.n.
vin : sg. ac. 9,15; 10,7
vinul: sg. nom. 9,17
(a) VINDE: v. III
vindea: ind. imp. 3.pl. 11,5

VÂRTOS, -OASÃ: adj.
(mai) vâr toºi: m. pl. nom. 6,7
vârtoase: n. pl. nom. 8,22

(a) VINDECA: v. I
va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 11,16

VÂRTUTE: s.f.
vârtute: sg. ac. 4,6

VIS: s.n.
visuri: pl. ac., în loc. v. (Înv.) vedea visuri 10,2

VEAC: s.n.
veac: sg. ac. 1,5

VITÃ: s.f.
vit ele: pl. ac., în sintagma vitele uciderii „vitele destinate
în junghierii” rezum. cap.11; 11,4

VECIN: s.m.
vecinului: sg. gen. 8,10
vecinul: sg. ac. 8,16

VIÞÃ: s.f.
viþã: sg. ac. 3,10

(a se) VEDEA: v. II
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,8; 4,2
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 1,18; 2,1; 5,1, 9; 6,1; 9,8
sã vãzu: conj. prez. 1.sg. 2,2
vezi: ind. prez. 2.sg. 4,2; 5,2
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 4,10; 10,7
vãz: ind. prez. 1.sg. 5,2
vezi: imperativ 2.sg. 5,5
(sã) va vedea: ind. viit.I. imper s./3.sg. 8,6; 9,14
vedea-va: ind. viit.I. 3.sg. 9,5
au vãzut : ind. pf.c. 3.pl. 10,2
vedea: ind. imp. 3.pl., în loc. v. (Înv.) vedea visuri 10,2

VIU, VIE: adj.
vii: m. pl. nom. 10,9; r ezum. cap.14; 14,8
VOLBURÃ: s.f.
volbura: sg. ac. 9,14
(a) VREA: v. II
vrând: gerunziu rezum. cap.2
au vr ut: ind. pf.c. 3.pl. 7,11
VREME: s.f.
vr eame: sg. ac. rezum. cap.1; 10,1; 14,7

VEDENIE: s.f.
vedeniia: sg. ac. 13,4
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 4,10

Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar 10,2
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ZÃPADÃ: s.f.
zãpãzi: pl. ac. 10,1
(a) ZBURA: v. I
zboarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
zburând: gerunziu 5,1, 2
(a) ZDROBI: v. IV
a zdrobi: inf. prez. 12,9
ZDROBIT, -Ã: s.
(cel) zdrobit: s.n. sg. ac. aici „dobitocul zdrobit” 11,16
ZI: s.f.
zioa: sg. ac. 1,7; 2,11; 3,10; 6,10; 8,9; 9,16; 11,11; 12,3, 4, 6, 8,
9, 11; 13,1, 2, 4; 14,3, 4, 6, 8, 9, 13, 20, 21
zi: sg. nom./ac. 3,9; rezum. cap.14; 14,7
zilele: pl. nom./ac. 4,10; 8,6, 9, 11, 15, 23; 14,1, 5
zilelor: pl. gen. 8,4
zile: pl. ac. 8,10
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,1, 4, 7, 14, 17; 2,4; 3,4, 6; 4,4, 6, 8, 13; 6,8,
9, 12; 7,4, 5, 8, 9; 8,1, 18, 21, 23; 11,5
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 1,3

zice: ind. pr ez. 3.sg. 1,3, 4, 14, 16, 17; 2,5, 6, 8, 10; 3,7, 9, 10;
4,6; 5,4; 6,12; 7,9, 13; 8,2, 3, 4, 6, 7, 8,11, 14, 17, 19, 20, 23;
10,12; 11,4, 6; 12,1, 4; 1 3,2, 7, 8
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21; 2,2,
4; 3,2, 4, 5; 4,2, 5, 6, 13, 14; 5,2, 3, 5, 6, 8, 11; 6,5, 7;
11,13, 15
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 1,9, 19, 21; 2,2; 4,2, 4, 5, 11, 12, 13; 5,2,
6, 10; 6,4; 11,9, 1 2
sã zicã: conj. pr ez. 3.pl. 7,3
(sã) zic: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 12,5
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 13,3, 5, 6, 9
(sã) va zice: ind. viit.I. im pers. 13,6
zice(-voiu): ind. viit.I. 1.sg. 13,9
ZID: s.n.
zid: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4, 5
(a se) ZIDI: v. IV
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.1; 1,16; 6,12
sã (sã) zideascã: conj. prez. 3.sg. 5,11
va zidi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.6
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 6,15
sã (se) zideascã: conj. prez. 3.sg. 8,9
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 9,3
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PROROCIIA LUI MALAHIE

Cap 1
Prorociia lui Malahie c@tr@ Israil, pre care || Domnul îl v@dea}te de nemul]@mire, c@ci nu s@ cuno}tea a fi 157r
iubit în Iacov, de unde s@ pogorea, lep@dându-s@ Iacov cu norodul s@u. Pentru aceaea, s@ ponosluia}te
c@ Israil nu-L cinstea}te, nici de El s@ teame, }i c@ci c@ preo]ii trec cu vedearea numele Domnului, a
c@rora jârtve le leap@d@, priimit@ având aducerea cea curat@, carea în tot locul I s@ aduce.

1.
2.

ovara cuvântului Domnului c@tr@ Israil, prin mâna lui Malahie.
„Iubitu-v-am – zice Domnul – }i a]i zis: «Întru ce ne-ai iubit ?» Au nu frate era
Isav lui Iacov ? – zice Domnul – *}i am iubit pre Iacov,
* Râm. 9, 13.
3. Iar@ pre Isav l-am urât }i am pus mun]ii lui spre pustiire }i mo}tenirea lui spre b@laurii
pustiii.
4. {i de va zice Idumeea: «Strâca]i sântem, ci, întorcându-ne, vom zidi ceale strâcate».
Aceastea zice Domnul oastelor: «Ace}tia vor zidi }i Eu voiu strâca». {i s@ vor strâca hotarele
necredin]ii }i norodul asupra c@ruia s-au mâniiat Domnul pân@ în veac.
5. {i ochii vo}tri vor vedea }i voi ve]i zice: «M@reasc@-S@ Domnul preste hotarul lui Israil!»
6. Fiiul cinstea}te pre tat@l, }i sluga pre domnul s@u. Deci, deac@ sânt Eu tat@, unde iaste
cinstea Mea? {i de sânt Eu domn, unde e frica mea?, zice Domnul oastelor c@tr@ voi. O,
preo]ilor, carii treace]i cu vedearea numele Mieu }i a]i zis: «În ce am trecut cu vedearea
numele T@u?»
7. Aduce]i pre oltariul Mieu pâine pâng@rit@ }i zice]i: «În ce Te-am pâng@rit?» Într-aceaea
ce zice]i: «Masa Domnului nesocotit@ iaste» . |
8. De-a]i aduce orb spre jârtv@, au nu r@u iaste? {i de a]i aduce }chiop }i lânced, au nu 157v
r@u iaste? Ad@-l acela voivodului t@u, de va pl@cea lui au de va priimi fa]a ta, zice Domnul
oastelor.
9. {i acum ruga]i-v@ fea]ii lui Dumnezeu s@ se milostiveasc@ spre voi (c@ din mâna
voastr@ s-au f@cut aceasta) de cumva ar priimi fea]ele voastre, zice Domnul oastelor.
10. Cine e între voi care s@ închiz@ u}a }i s@ aprinz@ oltariul Mieu în dar? Nu e Mie vreare
întru voi – zice Domnul oastelor – }i dar nu voiu lua din mâna voastr@,
11. *C@ de la r@s@ritul soarelui pân@ la apus mare e numele Mieu în neamuri. {i în tot
*Psalm 112, 3.
locul s@ jârtvea}te }i s@ aduce numelui Mieu aducere curat@. C@ mare e numele Mieu în
neamuri, zice Domnul oastelor.
12. {i voi l-a]i pâng@rit întru aceaea ce zice]i: «Masa Domnului e spurcat@. {i ce s@ pune
pre ea urgisit iaste cu focul ce-l mânânc@».
13. {i a]i zis: «Iat@, din osteneal@» }i l-a]i suflat – zice Domnul oastelor – }i a]i adus din r@piri
cel }chiop }i lânced }i a]i adus dar. Au doar@ îl voiu priimi din mâna voastr@?, zice Domnul.
14. Bl@st@mat e cel viclean, care are în turma sa parte b@rb@teasc@ }i, f@g@duind, jirtvea}te
ce e slab Domnului. C@ împ@rat mare sânt Eu – zice Domnul oastelor – }i numele Mieu e
groaznic între limbi.
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158r

Amânân]@ Domnul c@ va bl@st@ma blagosloveniile preo]ilor de nu s@ vor întoarce. C@ leagea
Lui o urgis@sc, de}art@ f@când leg@tura || lui Levi, carele aici s@ laud@. Nelegiuit-au }i Iuda,
însurându-s@ cu ceale de alt neam. Pentru aceaea, nu s@ va mai uita Domnul la jârtva lor.
Despre muiare, a o iubi sau a o slobozi. A osteni au f@cut pre Domnul întru cuvintele Sale.

1.
2.

i acum c@tr@ voi porunca aceasta, o, preo]ilor!
*De nu ve]i vrea a auzi }i de nu ve]i vrea a pune la inim@ s@ da]i slav@
numelui Mieu – zice Domnul oastelor – trimite-voiu asupra voastr@ lips@ }i
voiu bl@st@ma blagosloveniile voastre }i le voiu bl@st@ma, c@ci n-a]i pus la inim@.
3. Iat@, Eu v@ voiu arunca bra]ul }i voiu r@sipi preste fa]a voastr@ gunoiul praznicelor
voastre }i v@ va lua cu sine.
4. {i ve]i }ti c@ am trimis c@tr@ voi porunca aceasta, ca s@ fie leg@tura Mea cu Levi, zice
Domnul oastelor.
5. Leg@tura Mea au fost cu el de via]@ }i de pace. {i i-am dat teamere }i s-au temut de
Mine }i de c@tr@ fa]a numelui Mieu s@ sp@imânta.
6. Leagea adev@rului au fost în gura lui }i nedreptate nu s-au aflat în buzele lui. În pace
}i în dreptate au îmblat cu Mine }i mul]i au întors de c@tr@ strâmb@tate.
7. C@ buzele preotului vor p@zi }tiin]a }i leagea vor c@uta din gura lui, c@ îngerul Domnului
oastelor iaste.
8. Iar@ voi v-a]i dep@rtat din cale }i a]i smintit pre mul]i din leage. De}art@ a]i f@cut
leg@tura lui Levi, zice Domnul oastelor. |
9. Pentru carea }i Eu v-am dat a fi urgisi] }i smeri]i tuturor noroadelor, precum n-a]i p@zit
158v
c@ile Meale }i precum n-a]i luat fa]a în leage.
10. *Au doar@ nu un tat@ al nostru tuturor? Au doar@ nu un Dumnezeu ne-au zidit?
Pentru ce dar@ urgisea}te fie}tecarele dintre noi pre fratele s@u, v@t@mând leg@tura
p@rin]ilor no}tri?
11. Nelegiuit-au Iuda }i ur@ciune s-au f@cut în Israil }i în Ierusalim, c@ au spurcat Iuda
sfin]eniia Domnului, carea o au iubit }i au avut pre fata dumnezeului strein.
12. Pierde-va Domnul pre omul care au f@cut aceasta, pre înv@]@toriul }i ucenicul din
corturile lui Iacov }i pre cel ce aduce dar Domnului oastelor.
13. {i aceasta iar@}i a]i f@cut, acoperiia]i cu lacr@mi oltariul Domnului cu plângere }i cu
suspin, a}a ca s@ nu M@ mai uit c@tr@ jârtv@, nici s@ iau ceva de mâng@iare din mâna
voastr@.
14. {i a]i zis: «Pentru ce pricin@?» C@ Domnul au m@rturisit între tine }i între muiarea
tinerea]elor tale, carea tu o ai urgisit. {i aceasta e p@rta}a ta }i muiarea leg@turii tale.
15. Au nu unul au f@cut }i r@m@}i]a duhului Lui iaste? {i ce caut@ unul, f@r@ s@mân]a
lui Dumnezeu? P@zi]i, dar@, duhul vostru }i muiarea tinerea]elor tale s@ nu o urgise}ti.
16. Dac@ o vei urî, slobozi-o – zice Domnul, Dumnezeul lui Israil; iar@ strâmb@tatea va
acoperi v@jmântul ei, zice Domnul oastelor. P@zi]i duhul vostru }i nu-l urgisi]i. ||
17. A osteni a]i f@cut pre Domnul cu cuvintele voastre }i a]i zis: «În ce L-am f@cut a
159r
osteni?» În cel ce zice]i: «Tot cel ce face r@u bun e înaintea Domnului }i unii ca aceia plac
Lui. Au adev@rat unde e Dumnezeul judec@]ii?»

*Preo]ii 26, 14.
2 Leage 28, 15.

*Math. 23, 9.
Efes. 4, 6.

Cap 3
Despre înaintea-merg@toriu lui Hristos }i venirea Acestuia }i judecata cea viitoare. Carele,
cur@]indu-s@ fiii lui Levi, priimit@ va avea jârtva Iudei }i a Ierusalimului. Amânân]@
nelegiui]ilor grea izbândire. Îns@ pre aceia la Sâne îi cheam@, multe bun@t@]i celor
ce s@ vor întoarce f@g@duind. Ponosluia}te nemul]@mirea fiilor Israil }i cum c@
pre dânsul în zeciuirile sale îl înfing }i c@ci c@ zic lui Dumnezeu a nu-I fi grije
de cei ce-L cinstesc, a c@riia împrotiv@ mai apoi a fi vor afla.

1.

at@, Eu trimi]u îngerul Mieu }i va g@ti calea înaintea fea]ii Meale. {i îndat@ va
veni la bisearica Sa St@pânul Care voi c@uta]i }i îngerul testamântului, care voi
vrea]i. Iat@, vine!, zice Domnul oastelor.
2. {i cine va putea gândi zioa venirii Lui }i cine va sta a-L vedea? C@ El, ca focul aprins
}i ca iarba n@lbitoriului.
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*Zah. 1, 3.

*Iov 2, 15.
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3. {i va }edea statornic }i cur@]ind argintul, }i va cur@]i fiii lui Levi }i va strecura ca aurul
}i ca argintul, }i vor fi Domnului aducând jârtve întru dreptate.
4. {i va pl@cea Domnului jirtva Iudei }i a Ierusalimului ca zilele veacului }i ca anii | cei 159v
de demult.
5. {i M@ voiu apropiia c@tr@ voi întru judecat@ }i voiu fi martor iute fermec@torilor }i
preacurvarilor }i jur@torilor strâmbi }i celor ce viclenesc plata lucr@torilor, v@duvele }i s@racii
}i apas@ pre cel nimernic, nici s-au temut de Mine, zice Domnul oastelor.
6. C@ Eu, Domnul }i nu M@ schimb; }i voi, fiii lui Iacov, nu v- a]i mistuit.
7. C@ din zilele p@rin]ilor vo}tri v-a]i dep@rtat de legiuitele Meale }i nu le-a]i p@zit.
*Întoarce]i-v@ c@tr@ Mine }i M@ voiu întoarce c@tr@ voi, zice Domnul oastelor. {i a]i zis:
«În ce ne vom întoarce?»
8. De va înfinge omul pre Dumnezeu, c@ voi M@ înfinge]i? {i a]i zis: «În ce Te înfingem?»
În zeciuiri }i în pârghe.
9. {i întru lips@ voi bl@st@ma]i sânte]i }i pre Mine voi M@ înfinge]i, tot neamul.
10. B@ga]i toat@ jefuirea în }ur@ }i fie bucat@ în casa Mea }i M@ cerca]i despre aceasta –
zice Domnul – de nu v@ voiu deascoperi jgheaburile ceriului }i v@ voiu v@rsa blagoslovenie
pân@ de prisosit.
11. {i voiu certa pentru voi pre cel ce v@ îmbuc@ }i nu va strâca rodul p@mântului vostru,
nici va fi stearp@ viia în ]arin@, zice Domnul oastelor.
12. {i v@ vor ferici toate neamurile, c@ ve]i fi p@mânt dorit, zice Domnul oastelor.
13. Pornitu-s-au asupra Mea cuvintele voastre, zice Domnul.
14. {i a]i zis: «Ce am gr@it împrotiva Ta?» Zis-a]i: *«De}ert e cel ce sluja}te lui Dumnezeu.
{i ce sporiu c@ am p@zit poruncile Lui }i c@ci c@ am umblat tri}ti înaintea || Domnului 160r
oastelor?
15. Acum, dar@, fericim pre cei trufa}i. C@ci c@ s-au zidit cei ce fac necredin]@ }i au ispitit
pre Dumnezeu }i s-au mântuit».
16. Atunci au gr@it, temându-s@ de Domnul, fie}tecarele cu aproapele s@u. {i au luat
aminte Domnul }i au auzit. {i s-au scris cartea pomenirii Lui înaintea celor ce s@ tem de
Domnul }i cuget@ numele Lui.
17. {i vor fi Mie – zice Domnul oastelor – în zioa în care Eu fac, spre mo}ie. {i le voiu
ierta, precum iart@ omul fiiului s@u, celui ce-i sluja}te.
18. {i v@ ve]i întoarce }i ve]i vedea ce iaste între cel drept }i între cel necredincios }i între
cel ce sluja}te lui Dumnezeu }i între cel ce nu-I sluja}te.
Cap 4
Zioa Domnului va aprinde pre to]i cei ce fac necredin]@, zmulgându-s@ r@d@cina lor. R@s@ri-va
soarele drept@]ii celor ce s@ tem de Domnul, Care va c@lca pre cei necredincio}i. Poruncea}te
a-} aduce aminte de leagea lui Moisi. Ilie, mai înainte de-a veni zioa Domnului, s@ vestea}te
c@ s@ va trimite, care s@ întoarc@ inima p@rin]ilor c@tr@ fii.

1.

@ iat@, zioa va veni aprins@ ca cuptoriul. {i vor fi to]i mândri }i to]i lucrând
necredincios, pozderie. {i-i va aprinde zioa ce vine – zice Domnul oastelor –
care nu le va l@sa r@d@cin@ }i odrasl@.
*Luca 1, 78.
2. *{i va r@s@ri voao, celor ce v@ teame]i de numele Mieu, soarele drept@]ii }i vindecare
în arepile lui. {i ve]i ie}i }i ve]i s@lta ca vi]eii din ciurd@. |
3. {i ve]i c@lca pre cei necredincio}i, când vor fi cenu}e supt talpa picioarelor voastre, 160v
în zioa în carea Eu fac, zice Domnul oastelor.
*Ie}ir. 20.
4. *Aduce]i-v@ aminte de leagea lui Moisi, slugii Meale, carea i-am poruncit în Horiv
2 Leage 6, 3. c@tr@ tot Israilul poruncile }i judec@]ile.
*Math. 17, 10.
5. *Iat@, Eu v@ voiu trimite pre Ilie prorocul mai înainte de a veni zioa Domnului cea
Marc. 9, 10. mare }i înfrico}at@.
Luca 10, 17.
6. {i va întoarce inima p@rin]ilor c@tr@ fii }i inima fiilor c@tr@ p@rin]ii lor, ca nu doar@ s@
viu }i s@ lovesc p@mântul cu anathema”.
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APUS: s.n. „asf inþit”
apus: sg. ac. 1,11

A

ARGINT: s.n.
argintul: sg. ac. 3,3

(a) ACOPERI: v. IV
acoperiiaþi: in. prez. 2.pl. 2,13
va acoperi: ind. viit.I. 3.sg. 2,16

ARIPÃ: s.f.; var. (Înv.) AREPÃ
arepile: pl. ac. 4,2

ACUM: adv.
acum: 1,9; 2,1; 3,15

(a) ARUNCA: v. I
voiu arunca: ind. viit.I. 1.sg. 2,3

ADEVÃR: s.n.
ade vãrului: sg. gen., în sintagma leagea ade vãrului 2,6

AªA: adv.
aºa: 2,13

ADEVÃRAT: adv. „sigur”
adevãrat: 2,17

ATUNCI: adv.
atunci: 3,16

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
(sã) aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,11
aduceþi: ind. prez. 2.pl. 1,7
aþi aduce: cond. prez. 2.pl. 1,8
adã: imperativ 2.sg. 1,8
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 1,13
aduce: ind. prez. 3.sg. 2,12
vor fi aducând: ind. viit. cu gerunziul 3.pl. 3,3
a(-º) aduce: inf. prez., în loc. v. a-º aduce aminte rezum. cap.4
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 4,4

AUR: s.n.
aurul: sg. ac. 3,3
(a) AUZI: v. IV
a auzi: inf. prez. 2,2
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 3,16

ADUCERE: s.f. (Înv.) „jertfã”
aducerea: sg. ac., în sintagma aducerea cea curatã rezum. cap.1
aducere: sg. nom. 1,11

(a) AVEA: v. II
având: gerunziu rezum. cap.1
are: ind. prez. 3.sg. 1,14
au avut: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
va avea: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3

(a se) AFLA: v. I
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
vor afla: ind. viit.I: 3.pl. rezum. cap.3

B

AICI: adv.
aici: rezum. cap.2

BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurii: pl. ac. 1,3

(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÂNÂNÞA (Înv.) „a pomeni”;
„a prezice”
amânânþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.3

(a) BÃGA: v. I
bãgaþi: imperativ 2.pl. 3,10

AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/-ºi)
ADUCE/(a) L UA
AN: s.m.
anii: pl. ac., în sintagma anii cei de demult 3,4
ANATEMA: s.f.; var. (Înv.) ANATHEMA
anathema: sg. ac. 4,6
(a) APÃSA: v. I
apasã: ind. prez. 3.pl. 3,5
APOI: adv.
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi rezum. cap.3
(a) APRINDE: v. III
sã aprinzã: conj. prez. 3.sg. 1,10
va aprinde: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4; 4,1

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãrbãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã 1,14
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. ac. 3,1
BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagosloveniile: pl. ac. rezum. cap.2; 2,2
blagoslovenie: sg. ac. 3,10
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmat e: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,14
va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2
voiu blãstãma: ind. viit.I. 1.sg. 2,2
blãstãmaþi sânteþi: pasiv ind. prez. 2.pl. 3,9
BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 2,3
BUCATÃ: s.f. „hranã”
bucatã: sg. nom. 3,10

APRINS, -Ã: adj.
aprins: n. sg. ac. 3,2
aprinsã: f. sg. nom. 4,1

BUN, -Ã: adj.
bun: n. sg. nom. 2,17

APROAPE: s.m.
aproapele: sg. ac. 3,16

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. rezum. cap.3

(a se) APROPIA: v. I
(Mã) voiu apropiia: ind. viit.I. 1.sg. 3,5

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. nom./ac. 2,6, 7
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CUVÂNT: s.n.
cuvântului: sg. gen. 1,1
cuvintele: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,17; 3,13

C
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 2,8
cãile: pl. ac. 2,9
calea: sg. ac. 3,1

D
(a) DA: v. I
sã daþi: conj. prez. 2.pl., în loc. v. sã daþi slavã 2,2
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 2,5, 9

CARTE: s.f.
cartea: sg. nom. 3,16
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac. 3,10

DAR: s.n.
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 1,10
dar: sg. ac. 1,10, 13; 2,12

(a) CÃLCA: v. I
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
veþi cãlca: ind. viit.I. 2.pl. 4,3

DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult 3,4

(a) CÃUTA: v. I
vor cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
cautã: ind. prez. 3.sg. 2,15
cãutaþi: ind. prez. 2.pl. 3,1

(a se) DEPÃRTA: v. I
(v-)aþi depãrtat: ind. pf.c. 2.pl. 2,8; 3,7
(a) DESCOPERI: v. IV
voiu deascoperi: ind. viit.I. 1.sg. 3,10

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom. 4,3

DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºartã: f. sg. ac. rezum. cap.2; 2,8
deºert: m. sg. nom. 3,14

CER: s.n.; var. CERIU
ceriului: sg. gen. 3,10

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,2, 4, 5, 13; rezum. cap.2;
2,12, 14, 16, 17; 3,6, 10, 13, 16; rezum. cap.4
Domnului: sg. gen./dat. 1,7, 12, 14; 2,11, 17; 3,3, 4
Domnului: sg. gen./dat., în sintagmele numele Domnului/cuvântului
Domnului/Domnului oastelor/oltariul Domnului/zioa Domnului
rezum. cap.1; 1,1; 2,7; 2,12, 13; 3,14, 17; rezum. cap.4; 4,5
Domnul: sg. nom., în sintagma Domnul oastelor 1,4, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 14; 2,2, 4, 8, 16; 3,1, 5, 7, 11, 12; 4,1, 3

(a) CERCA: v. I
cercaþi: imperativ 2.pl. 3,10
(a) CERTA: v. I
voiu certa: ind. viit.I. 1.sg. 3,11
(a) CHEMA: v. I
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
CINSTE: s.f.
cinstea: sg. nom. 1,6

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. ac. 1,6
domn: sg. nom. 1,6

(a) CINSTI: v. IV
cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,6
cinstesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3

DORIT, -Ã: adj.
dorit: n. sg. nom. 3,12

CIURDÃ: s.f.
ciurdã: sg. ac. 4,2

DREPT, DREAPTÃ: s.m./f.
(cel) drept: s.m. sg. ac. 3,18

(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(sã) pogorea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.1

DREPTATE: s.f.
dreptate: sg. ac. 2,6; 3,3
dreptãþii: sg. gen. rezum. cap.4; 4,2

CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 2,12

DUH: s.n.
duhului: sg. gen. 2,15
duhul: sg. ac. 2,15, 16

(a) CUGETA: v. I
cugetã: ind. prez. 3.pl. 3,16
(a se) CUNOAªTE: v. III
(sã) cunoºtea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.1

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,9; 2,10, 15; rezum. cap.3;
3,8, 14, 15, 18
Dumnezeul: sg. nom. 2,16, 17

CUPTOR: s.n.
cuptoriul: sg. ac. 4,1
CURAT, -Ã: adj.
curatã: f. sg. nom./ac., în sintagmele aducerea cea curatã/
aducere curatã rezum. cap.1; 1,11
(a se) CURÃÞI: v. IV
curãþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3
curãþind: gerunziu 3,3
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 3,3

DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeului: sg. gen. 2,11
F
(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,9; 2,11
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GREU, GREA: ad j.
grea: f. sg. ac. rezum. cap.3

f ãcând: gerunziu rezum. cap.2
au fãcut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2; 2,12, 15
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 2,8, 13, 17
am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 2,17
face: ind. prez. 3.sg. 2,17
fac: ind. prez. 3.pl. 3,15; rezum. cap.4
fac: ind. rpez. 1.sg. 3,17; 4,3

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. nom. rezum. cap.3
GROAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: n. sg. nom. 1,14

FATÃ: s.f.
fata: sg. ac. 2,11

GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. ac. 2,3

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 1,8; 2,3, 9
feaþii: sg. dat. 1,9
feaþele: pl. ac. 1,9
faþa: sg. ac., în loc. s. de cãtrã faþa 2,5
feaþii: sg. gen., în loc. prep. înaintea feaþii 3,1

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac. 2,6, 7
H

(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduind: gerunziu 1,14; rezum. cap.3

HOTAR: s.n.
hotarele: pl. nom. 1,4
hotarul: sg. ac. 1,5

(a) FERICI: v. IV
vor ferici: ind. viit.I. 3.pl. 3,12
fericim: ind. prez. 1.pl. 3,15

I

FERMECÃTOR, -TOARE: s.m./f. „persoanã care face vrãji”
fermecãtorilor: pl. dat. adn. 3,5
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg. 1,2
e: ind. prez. 3.sg. 1,6, 10, 11, 12, 14; 2,14, 17; 3,14
sã fie: conj. prez. 3.sg. 2,4
au fost: ind. pf.c. 3.sg. 2,5, 6
a fi: inf. prez. rezum. cap.3
voiu fi: ind. viit.I. 1.sg. 3,5
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,10
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 3,12
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 3,17; 4,1, 3
iaste: ind. prez. impers./3.sg. 1,6, 8; 2,7, 15; 3,18
sântem: ind. prez. 1.pl. 1,4
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,6, 14

IARÃªI: adv.
iarãºi: 2,13
IARBÃ: s.f.
iar ba: sg. ac., în sint agma iar ba nãlbitor ului (cf, lat. her ba
fullonum) „e xtract v egetal din care se pr eparã leºia pentru
s pãlarea rufelor” (cf. Anania 2001, p.1207) „sãpunariþã” 3,2
IATÃ: interj.
iatã: 1,13; 2,3; 3,1; 4,1, 5
(a) IERTA: v. I
voiu ierta: ind. viit.I. 1.sg. 3,17
iartã: ind. prez. 3.sg. 3,17

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom. 1,6
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,3, 6
fiilor: pl. gen. rezum. cap.3; 4,6
fiiului: sg. dat. 3,17
fii: pl. ac. rezum. cap.4; 4,6

INIMÃ: s.f.
inimã: sg. ac. 2,2
inima: sg. ac. rezum. cap.4; 4,6

FOC: s.n.
focul: sg. ac. 1,12; 3,2

(a) ISPITI: v. IV
au ispitit: ind. pf.c. 3.pl. 3,15

FRATE: s.m.
frate: sg. nom. 1,2
fratele: sg. ac. 2,10

(a) IUBI: v. IV
a fi iubit: pasiv inf. prez. rezum. cap.1
iubitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,2
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 1,2
am iubit: ind. pf.c. 1.sg. 1,2
a iubi: inf. prez. rezum. cap.2
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 2,11

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom. 1,6
G
(a) GÃTI: v. IV
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 3,1

(a) IEªI: v. IV
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 4,2

IUTE: adj. „grabnic”
iute: m. sg. nom. 3,5
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. rezum. cap.3

(a) GÂNDI: v. IV
gândi: inf. prez. fãrã a 3,2

Î

(a) GRÃI: v. IV
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 3,14
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 3,16

(a) ÎMBLA: v. I; vezi (a) UMBLA
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(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.sg. 3,11

JGHEAB: s.n.
jgheaburile: pl. ac. 3,10

ÎMPÃRAT: s.m.
împãr at: sg. nom. 1,14

JUDECATÃ: s.f.
judecãþii: sg. gen. 2,17
judecata: sg. ac. rezum. cap.3
judecatã: sg. ac. 3,5
judecãþile: pl. ac. 4,4

ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otivã: adv. rezum. cap.3
împr otiva: prep. 3,14

JURÃT OR: s.m.
jurãtorilor : pl. dat. adn., în sintagma jurãtorilor s trâmbi
„sperjurilor” 3,5

ÎN AINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 2,17; 3,1, 14, 16
înaintea: adv. în sintagma înaint ea-mergãtoriu rezum. cap.3
înainte: adv. în loc. adv. mai îninte 4,5

L

ÎNÃLBITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) NÃLBITOR,
-TOARE „per soanã care înãlbeºte r ufe” (cf. lat. full¹, -¹nis)
nãlbitoriului: sg. gen., în sintagma iarba nãlbitoriului (cf. IARBÃ) 3,2
(a) ÎNCHIDE: v. III
sã închizã: conj. pr ez. 3.sg. 1,10
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,1
(a) ÎNFIGE: v. III
înfing: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
va înfinge: ind. viit.I. 3.sg. 3,8
înfingeþi: ind. prez. 2.pl. 3,8, 9
înfingem: ind. prez. 1.pl. 3,8
ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºatã: f. sg. nom. 4,5
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. 2,7; 3,1
(a se) ÎNSURA: v. I
însurându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-ne): gerunziu 1,4
(sã) vor întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2; rezum. cap.3
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
(Mã) voiu întoar ce: ind. viit.I. 1.sg. 3,7
întoarceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 3,7
(ne) vom întoar ce: ind. viit.I. 1.pl. 3,7
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 3,18
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.4
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 4,6
ÎNVÃÞÃTOR: s.m. „îndrumãtor”, „sfãtuitor”
învãþãtoriul: sg. ac. 2,12

J
JEFUIRE: s.f. (aici) „zeciuialã” (cf. lat. decima, -ae )
jefuirea: sg. ac. 3,10
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRTVÃ, JIR TVÃ
jârtve: pl. ac. rezum. cap.1; 3,3
jârtvã: sg. ac. 1,8; 2,13
jârtva: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.3
jirtva: sg. nom. 3,4
(a se) JERTFI: v. IV; var. (a se) JÂRTVI, (a se) JIR TVI
(sã) jârtveaºte: ind. prez. 3.sg. 1,11
jirtveaºte: ind. rpez. 3.sg. 1,14

LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 2,13
(a) LÃSA: v. I
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 4,1
(a se) LÃUDA: v. I
(sã) laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
LÂNCED, -Ã: s.m./f.
lânced: s.m. sg. ac. „(animal) slãbit de boalã” 1,8
[cel] lânced: s.m. sg. ac. 1,13
LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”
legãtura: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,4, 5, 8, 10
legãturii: sg. gen. 2,14
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,7; 4,4
leage: sg. ac. 2,8, 9
leagea: sg. nom/ac., în sintagmele leagea adevãr ului, leagea lui
Moisi, 2,6; rezum. cap. 4; 4,4
LEGIUITÃ: s.f. (aici) „rânduialã”
legiuitele: pl. ac. 3,7
(a se) LEPÃDA: v. I
lepãdându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 1,14
LIPSÃ: s.f.
lipsã: sg. ac. 2,2; 3,9
LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul rezum. cap.1; 1,11
(a) LOVI: v. IV
sã lovesc: conj. prez. 1.sg. 4,6
(a) LUA: v. I
sã iau: conj. prez. 1.sg. 2,13
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 1,10
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,3
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 2,9
au luat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au luat aminte 3,16
(a) LUCRA: v. I
lucrând: gerunziu 4,1
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorilor: s.m. pl. gen. 3,5
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neamul: sg. nom. 3,9
neamurile: pl. nom. 3,12

M

NECREDINCIOS, -OASÃ: s./adv.
(cel) necredincios: s.m. sg. ac. 3,18
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.4; 4,3
necredincios: adv. 4,1

MARE: adj.
mar e: m./f./n. sg. nom. 1,11, 14; 4,5
MARTOR: s.m.
mar tor: sg. nom. 3,5
MASÃ: s.f.
masa: sg. nom. 1,7, 12

NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþii: sg. gen. 1,4
necredinþã: sg. ac. 3,15; rezum. cap.4

(a se) MÃRI: v. IV
mãr eascã(-Sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,5

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. nom. 2,6

(a) MÃRTURISI: v. IV
au mãr turisit: ind. pf.c. 3.sg. 2,14

(a) NELEGIUI: v. IV;
nelegiuit-au: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2; 2,11

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 1,1, 9, 10, 13; 2,13

NELEGIUIT, -Ã: s.m./f.
nelegiuiþilor : s.m. pl. dat. rezum. cap.3

(a) MÂNCA: v. I
mânâncã: ind. prez. 3.sg. 1,12

NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) NIMERNIC, -Ã
(cel) nimernic: s.m. sg. ac. 3,5

MÂNDRU, -Ã: ad j.
mândri: m. sg. nom. 4, 1

NEMULÞUMIRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) NEMULÞÃMIRE
nemulþãmire: sg. ac. rezum. cap.1
nemulþãmirea: sg. ac. rezum. cap.3

MÂNGÂIERE: s.f.; var. (Înv.) MÂNGÃIARE
mângãiare: sg. ac. 2, 13

(a) NESOCOTI: v. IV
nesocotitã iaste: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 1,7

(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniat : ind. pf.c. 3.sg. 1,4

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,4
noroadelor: pl. dat. 2,9

(a se) MÂNTUI: v. IV
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.pl. 3,15
MERGÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) MERGÃTORIU
mer gãtoriu: s.m. sg. ac., în sintagma înaintea-mergãtoriu rezum.
cap.3

NUME: s.n.
numele: sg. ac., în sintagma numele Domnului rezum. cap.1
numele: sg. nom./ac. 1,6, 11, 14; 3,16; 4,2
numelui: sg. gen./dat. 1,11; 2,2, 5

(a se) MILOSTIVI: v. IV
sã (se) milostiveascã: conj. prez. 3.sg. 1,9
(a se) MISTUI: v. IV
(v -)aþi mistuit: ind. pf.c. 2.pl. 3,6
MOªIE: s.f.
moºie: sg. ac. 3,17
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. ac. 1,3
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiare: sg. ac. rezum. cap.2
muiarea: sg. nom./ac. 2,14, 15
MULT, -Ã: pron. nehot.
mulþi: pron. nehot. m. pl. ac. 2,6, 8
multe: adj. f. pl. ac. rezum. cap.3
MUNTE: s.m.
munþii: pl. ac. 1,3
N
NÃLBITOR: s.m.; v ezi ÎNÃLBITOR
NEAM: s.n.
neamuri: pl. ac. 1,11
neam: sg. ac. rezum. cap.2

O
O: interj.
o: 1,6; 2,1
OASTE: s.f.
oas telor : pl. gen., în sint agma Domnul oastelor/Domnului
oastelor 1,4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 2,2, 4, 7, 8, 12, 16; 3,1, 5, 7,
11, 12, 14, 17; 4,1, 3
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom. 1,5
ODRASLÃ: s.f. „mlãdiþã”, „lãstar”
odr aslã: sg. ac. 4,1
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariul: sg. ac. 1,7, 10
olt ariul: sg. ac., în sintagma olt ariul Domnului 2,13
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 2,12; 3,8, 17
ORB, OARBÃ: s.m./f.
or b: s.m. sg. ac. „(animal) orb” 1,8
OSTENEALÃ: s.f. „muncã”, „trudã”
ostenealã: sg. ac. 1,13
(a) OSTENI: v. IV
a osteni: inf. prez. rezum. cap.2; 2,17
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P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. 2,5, 6
PARTE: s.f.
parte: sg. ac., în loc. s. (Pop.) parte bãrbãteascã 1,14
PÃMÂNT: s.n.
pãmântului: sg. gen. 3,11
pãmânt: sg. nom. 3,12
pãmântul: sg. ac. 4,6
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 2,10; 3,7; rezum. cap.4; 4,6
pãrinþii: pl. ac. 4,6
PÃRTAª, -Ã: s.m./f.
pãrtaºa: s.f. sg. nom. 2,14
(a) PÃZI: v. IV
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 2,7
aþi pãzit: ind. pf.c. 2.pl. 2,9; 3,7
pãziþi: imperativ 2.pl. 2,15, 16
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 3,14
PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac. 1,7
(a) PÂNGÃRI: v. IV
am pângãrit: ind. pf.c. 1.sg. 1,7
aþi pângãrit: ind. pf.c. 2.pl. 1,12
PÂNGÃRIT, -Ã: adj.
pângãritã: f. sg. ac. 1,7
PÂRGÃ: s.f.
pârghe: pl. ac. 3,8
PICIOR: s.n.
picioarelor: pl. gen. 4,3
(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”
pierde-va: ind. viit.I. 3.sg. 2,12
PLATÃ: s.f.
plata: sg. ac. 3,5
(a) PLÃCEA: v. II
va plãcea: ind. viit.I. 3.sg. 1,8; 3,4
plac: ind. prez. 3.pl. 2,17
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 2,13
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ

INDICE
(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 4,4
POVARÃ: s.f.
povara: sg. nom. 1,1
PRAZNIC: s.n.
praznicelor : pl. gen. 2,3
PREA CURVAR: s.m.
preacurvarilor : pl. dat. adn. 3,5
PREOT: s.m.
preoþii: pl. nom. rezum. cap.1
preoþilor: pl. voc. 1,6; 2,1
preoþilor: pl. gen. rezum. cap.2
preotului: sg. gen. 2,7
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 2,14
(a) PRIMI: v. IV
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 1,8
ar priimi: cond. prez. 3.sg. 1,9
voiu priimi: ind. viit.I. 1.sg. 1,13
PRIMIT, -Ã: adj.
priimitã: f. sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.3
PRISOSIT: s.n. (Înv.) „prisos”; (Prin e xt.) „abundenþã”
prisosit: sg. ac. 3,10
PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom. 4,5
PR OROCIE: s.f.
Prorociia/prorociia: sg. nom. în titlu: Prorociia lui Malahie rezum.
cap.1
(a se) PUNE: v. III
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 1,3
(sã) pune: ind. prez. 3.sg. 1,12
a pune: inf. prez. 2,2
aþi pus: ind. pf.c. 2.pl. 2,2
PUSTIE: s.f.
pustiii: sg. gen. 1,3
PUSTIIRE: s.f.
pustiire: sg. ac. 1,3
(a) PUTEA: v. II
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 3,2
PUZDERIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POZDERIE „numãr, cantitate
foar te mare”; „mulþime”
pozderie: sg. nom. 4,1

POMENIRE: s.f.
pomenirii: sg. gen. 3,16
(a se) PONOSLUI: v. IV „a mustra”
(sã) ponosluiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
ponosluiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
(a se) PORNI: v. IV
pornitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 3,13
POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 2,1, 4
poruncile: pl. ac. 3,14; 4,4

R
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. nom. rezum. cap.4
rãdãcinã: sg. ac. 4,1
RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþa: sg. nom. 2,15
RÃPIRE: s.f.
rãpiri: pl. ac. 1,13
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INDICE
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãri-va: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
va rãsãri: ind. viit.I. 3.sg. 4,2
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 1,11
(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃU, REA: s./adv.
rãu: adv. 1,8
rãu: s.n. sg. ac. 2,17
(a) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar) (a) RÃSIPI
voiu rãsipi: ind. viit.I. 1.sg. 2,3
ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 3,11
(a se) RUGA: v. I
rugaþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,9
S
(a) SÃLTA: v. I „a zburda”
veþi sãlta: ind. viit.I. 2.pl. 4,2
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 2,15
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(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) spãimânta: ind. im p. 3.sg. 2,5
SPOR: s.n. „avantaj”; „câºtig”
s poriu: sg. nom. 3,14
(a) SPURCA: v. I
au spurcat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
SPURCAT, -Ã: adj.
s purcatã: f. sg. nom. 1,12
(a) STA: v. I
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 3,2
STATORNIC , -Ã: adj.
s tatornic: m. sg. nom. 3,3
STÃPÂN , -Ã: s.m./f.
Stãpânul: s.m. sg. nom. 3,1
STERP, STEARPÃ: adj.
s tearpã: f. sg. nom. 3,11
STRÃIN, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN , -Ã
s trein: m. sg. gen. 2,11
STRÂMB, -Ã: adj.
s trâmbi: m. pl. dat., în sintagma jurãtorilor strâmbi 3,5

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracii: s.m. pl. ac. 3,5

STRÂMBÃTATE: s.f.
s trâmbãtate: sg. ac. 2,6
s trâmbãtatea: sg. nom. 2,16

(a se) SCHIMBA: v. I
(Mã) schimb: ind. prez. 1.sg. 3,6

(a) STRECURA: v. I
va strecura: ind. viit.I. 3.sg. 3,3

(a se) SCRIE: v. III
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg. 3,16

(a se) STRICA: v. I
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 1,4
(sã) v or strâca: ind. viit.I. 3.pl. 1,4
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 3,11

SFINÞENIE: s.f.
sf inþeniia: sg. ac. 2,11
SLAB, -Ã: adj.
slab: n. sg. nom. 1,14

STRIC AT, -Ã: ad j./s.
s trâcaþi: adj. m. pl. nom. 1,4
(ceale) strâcate: s.n. pl. ac. 1,4

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac., în loc. v. sã daþi slavã 2,2

(a) SUFLA: v. I
aþi suf lat: ind. pf.c. 2.pl. 1,12

(a) SLOBOZI: v. IV
a slobozi: inf. pr ez. rezum. cap.2
slobozi: imperativ 2.sg. 2,16

SUSPIN: s.n.
sus pin: sg. ac. 2,13

SLUGÃ: s.f.
sluga: sg. ac. 1,6
slugii: sg. gen. 4,4
(a) SLUJI: v. IV
slu jaºte: ind. prez. 3.sg. 3,14, 17, 18
(a) SMERI: v. IV
[a fi] smeriþi: pasiv inf. prez. 2,9
(a) SMINTI: v. IV
aþi smintit : ind. pf.c. 2.pl. 2,8
(a se) SMULGE: v. III; var. (a se) ZMULGE
zmulgându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
SOARE: s.m.
soar elui: sg. gen. 1,11
soar ele: sg. nom. rezum. cap.4; 4,2

ª
ªCHIOP, ªCHIOAPÃ: s.m./f.
ºchiop: s.m. sg. ac. „animal ºchiop” 1 ,8
(cel) ºchiop: s.m. sg. ac. 1,13
(a) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 3,3
(a) ªTI: v. IV
veþi ºti: ind. viit.I. 2.pl. 2,4
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþa: sg. ac. 2,7
ªURÃ: s.f.
ºurã: sg. ac. 3,10
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T
TALPÃ: s.f.
talpa: sg. ac. 4,3
TATÃ: s.m.
tatãl: sg. ac. 1,6
tatã: sg. nom. 1,6; 2,10
(a se) TEME: v. III
(sã) teame: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,5; 3,5
temându(-sã): gerunziu 3,16
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 3,16; rezum. cap.4
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 4,2
TEMERE: s.f.
teamere: sg. ac. 2,5
TES TAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TES TAMÂNT
testamântului: sg. gen. 3,1
TINEREÞE: s.f.
tinereaþelor: pl. gen. 2, 14, 15
(a) TRECE: v. III
trec: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 1,6
am trecut: ind. pf.c. 1.pl. 1,6
(a se) TRIMITE: v. III
trimite-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,2
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 2,4
trimiþu: ind. prez. 1.sg. 3,1
(sã) va trimite: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.4
voiu trimite: ind. viit.I. 1.sg. 4,5
TRIS T, -Ã: adj.
triºti: m. pl. nom. 3, 14
TRUFAª, -Ã: s.m./f.
(cei) tr ufaºi: s.m. pl. ac. 3,15
TURMÃ: s.f.
turma: sg. ac. 1,14
Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinã: sg. ac. 3,11
U
UCENIC : s.m.
ucenicul: sg. ac. 2,12
(a se) UITA: v. I
(sã) va uita: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.2
sã (Mã) uit: con j. prez. 1.sg. 2,13

INDICE
urgisãsc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
a f i urgisiþ: pasiv inf. pr ez. 2,9
urgiseaºte: ind. prez. 3.sg. 2,10
ai urgisit : ind. pf.c. 2.sg. 2,14
sã urgiseºti: con j. prez. 2.sg. 2, 15
(nu) urgisiþi: imperativ 2.pl. 2,16
(a) URÎ: v. IV
am urât: ind. pf.c. 1.sg. 1,3
vei urî: ind. viit.I. 2.sg. 2,16
UªÃ: s.f.
uºa: sg. ac. 1,10
V
(a) VÃDI: v. IV (În v.) „a acuza”
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvele: pl. ac. 3,5
(a) VÃRS A: v. I
voiu vãr sa: ind. viit.I. 1.sg. 3,10
(a) VÃTÃMA: v. I
vãtãmând: gerunziu 2,10
VEA C: s.n.
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac 1,4
veacului: sg. gen. 3,4
(a) VEDEA: v. II
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 1,5
a vedea: inf. prez. 3,2
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 3, 18
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. rezum. cap.1; 1,6
(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 3,1; 4,1
vine: ind. prez. 3.sg. 3,1; 4,1
a veni: inf. prez. rezum. cap.4; 4,5
sã viu: conj. pr ez. 1.sg. 4,6
VENIRE: s.f.
venir ea: sg. ac. rezum. cap.3
venirii: sg. gen. 3,2
(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
VEªMÂNT: s.n.; var. (Reg.) VÃJMÂNT
vãjmântul: sg. ac. 2,16
VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac. 2,5
VICLEAN , -Ã: s.m./f.
(cel) viclean: s.m. sg. nom. 1,14

(a) UMBLA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎMBLA
au îmblat: ind. pf.c. 3.sg. 2,6
am umblat: ind. pf.c. 1.pl. 3,14

(a) VICLENI: v. IV
viclenesc: ind. prez. 3.pl. 3,5

URÂCIUNE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) URÃCIUNE
urãciune: sg. nom. 2, 11

VIE: s.f.
viia: sg. nom. 3,11

(a) URGISI: v. IV
urgisit iaste: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,12

VIITOR, -TOARE: adj.
viitoare: f. sg. ac. rezum. cap.3
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INDICE
VINDECARE: s.f.
vindecar e: sg. nom. 4,2
VIÞEL: s.m.
viþeii: pl. ac. 4,2
VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivodului: sg. dat. 1,8
(a) VREA: v.II
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 2,2
vr eaþi: ind. pr ez. 2.pl. 3,1
VRERE: s.f.
vr eare: sg. nom. 1,10
Z
ZECIUIRE: s.f. „luare de zeciuialã”
zeciuirile: pl. ac. rezum. cap.3
zeciuiri: pl. ac. 3,8
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ZI: s.f.
zioa: sg. nom./ac. 3,2, 17; 4,1, 3
zilele: pl. ac. 3,4, 7
zioa: sg. nom., în sint agma zioa Domnului rezum. cap. 4;
4,5
(a) ZICE: v. III
zice: ind. prez. 3.sg. 1,2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 2,2, 4, 8, 16;
3, 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17; 4,1, 3
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 1,2, 6, 13; 2,14, 17; 3,7, 8, 14
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 1,4
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 1,5
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 1,7, 12; 2,17
zic: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
zis-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 3,14
(a se) ZIDI: v. IV
vom zidi: ind. viit.I. 1.pl. 1,4
vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 1,4
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 2,10
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.pl. 3,15
(a se) ZMULGE: v. III; vezi (a se) SMULGE
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CARTEA DINTÂIU A MACAVEILOR
Cap 1
Dup@ moartea marelui Alexandru, care lovise pre Darie, au urmat în ]ara greceasc@ Antiohul cel
vestit, supt carele nelegiui]i oarecarii dintre fiii lui Israil au pâng@rit Ierusalimul. Iar@ Antiohul,
deac@ au învins pre Ptolomeiu, împ@ratul Eghiptului, au n@v@lit în Ierusalim. {i, luu nd toate
vasele bisearicii }i comoarele, au f@cut ucidere mare, dintru carea s-au n@scut mare plângere.
Aseamenea au f@cut }i c@peteniia d@jdilor, de la el trimis, aprinzând Ierusalimul, }i pre mul]i
spre robie ducându-i. Antiohul legile închin@rii de idoli jidovilor le-au a}ezat, dep@rtând
toate ]eremoniile dumnezeie}tii cinste }i zidind idolul pustiirii. Pre cei ce nu vrea
tic@lo}a}te i-au ucis. A c@ruia porunci mul]i necredincio}i le-au urmat,
iar@ cei credincio}i le-au lep@dat, mai gata a muri.

161r

1.

i au fost dup@ ce au lovit Alexandrul lui || Filip machidonul, carele întâiu au
împ@r@]it în ]ara greceasc@, ie}ind din p@mântul Chethin, pre Darie, împ@ratul
persilor }i a medeanilor,
2. Rânduit-au r@zboaie multe }i au dobândit t@riile tuturor }i au omorât împ@ra]ii p@mântului.
3. {i au trecut pân@ la marginile p@mântului }i au luat jafurile mul]imii noroadelor; }i
au t@cut p@mântul înaintea lui.
4. {i au adunat puteare }i oaste tare foarte, }i s-au în@l]at }i s-au r@dicat inima lui.
5. {i au dob@ndit împ@r@]iile limbilor }i pre tirani }i i s-au f@cut d@jduitori.
6. {i dup@ aceastea au c@zut în pat }i au cunoscut c@ va muri.
7. {i au chemat slugile sale ceale cinstite, carii cu sâne era crescu]i din tinerea]e, }i le-au
împ@r]it împ@r@]ia sa, înc@ fiind viu.
8. {i au împ@r@]it Alexandru ani doispr@zeace }i au murit.
9. {i au dobândit slugile lui împ@r@]ia, fie}tecarele în locul s@u.
10. {i }-au pus to]i cununi împ@r@te}ti dup@ moartea lui, }i fiilor dup@ ei, ani mul]i; }i
s-au înmul]it realele pre p@mânt.
11. {i au ie}it dintr-în}ii o r@d@cin@ p@c@toas@, Antiohul cel vestit, fiiul Antiohului împ@ratului,
care fusease în Râm chizea}; }i au împ@r@]it în anul împ@r@]iii grecilor o sut@ treizeci }i }eaptelea.
12. În zilele acealea au ie}it din Israil ni}te fii vicleani }i au îndemnat pre mul]i, zicând:
„S@ meargem }i s@ rânduim a}ez@mânt cu limbile ce sânt împrejurul nostru, c@, de când
161v ne-am dep@rtat de c@tr@ eale, ne-au aflat | multe reale”.
13. {i bun s-au v@zut cuvântul în ochii lor.
14. {i s-au îndemnat oricarii din norod }i s-au dus la împ@ratul }i le-au dat puteare s@
fac@ dreptatea limbilor.
15. {i au zidit }coal@ în Ierusalim, dup@ legile neamurilor.
16. {i }-au f@cut m@dul@rile net@iate împrejur }i s-au dep@rtat de c@tr@ sfântul testamânt
}i s-au împreunat cu neamurile }i s-au vândut, ca s@ fac@ r@u.
17. {i s-au g@tit împ@r@]iia înaintea Antiohului }i au început a împ@r@]i în p@mântul
Eghiptului, ca s@ împ@r@]asc@ preste doao împ@r@]ii.
18. {i au întrat în Eghipt cu mul]ime grea, cu c@ru]e }i cu elefan]i }i cu c@l@ra}i }i cu mult@
mul]ime de cor@bii.
19. {i au rânduit r@zboiu asupra lui Ptolomeiu, împ@ratul Eghiptului; }i s-au temut
Ptolomeiu de c@tr@ fa]a lui }i au fugit, }i au c@zut mul]i r@ni]i.
20. {i au cuprins cet@]ile ceale înt@rite în p@mântul Eghiptului }i au luat jafurile p@mântului
Eghiptului.
21. {i s-au întors Antiohul, dup@ ce au lovit Eghiptul în anul o sut@ patruzeci }i trii, }i
s-au suit la Israil.
22. {i s-au suit la Ierusalim cu mul]ime grea.
23. {i au întrat în sfin]enie cu mândrie }i au luat oltariul cel de aur }i sfe}nicul luminii }i
toate vasele ei, }i masa punerii-înainte }i ceale de gust@ri }i raclele }i mojerearele ceale
de aur }i zaveasa }i cununile }i podoaba cea de aur, carea era în fa]a bisearicii, }i le-au
sf@râmat toate.
162r
24. {i au luat argintul }i aurul }i vasele || ceale dorite, }i au luat comoarele ceale t@inuite,
care au aflat; }i luundu-le toate, s-au dus în ]ara sa.
25. {i au f@cut ucidere de oameni }i au gr@it cu mare trufie.
26. {i au fost plângere mare în Israil }i în tot locul lor.
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27. {i au suspinat c@peteniile }i b@trânii, fecioarele }i tinerii au sl@bit, }i frumsea]a
muierilor s-au schimbat.
28. Tot b@rbatul au luat tânguire, }i ceale ce }edea în c@mar@ b@rb@teasc@ plângea.
29. {i s-au cl@tit p@mântul preste cei ce l@cuiesc într-însul, }i toat@ casa lui Iacov s -au
îmbr@cat cu ru}ine.
30. {i, dup@ doi ani de zile, au trimis împ@ratul pre c@peteniia d@jdilor la cet@]ile Iudei
}i au venit în Ierusalim cu gloat@ mare.
31. {i au gr@it c@tr@ dân}ii cuvinte de pace cu vicle}ug; }i i-au crezut.
32. {i au c@zut preste cetate de n@prazn@ }i o au lovit cu ran@ mare }i au pierdut norod
mult din Israil.
33. {i au luat jafurile cet@]ii }i o au aprins cu foc, }i au strâcat c@sile ei }i zidurile ei
prinprejur.
34. {i roabe au dus muierile, }i n@scu]ii }i dobitoacele le-au st@pânit.
35. {i au zidit cetatea lui David, cu zid mare }i ]apân }i cu turnuri ]apine, }i li s-au f@cut
spre t@rie.
36. {i au pus acolo neam p@c@tos, oameni vicleani, }i au biruit într-însa; }i au pus arme
162v
}i hran@ }i au adu|nat jafurile Ierusalimului,
37. {i le-au pus acolo }i s-au f@cut spre curs@ mare.
38. {i s-au f@cut aceasta spre le}uirea sfin]eniii }i spre diavol r@u în Israil.
39. {i au v@rsat sânge nevinovat prinprejurul sfin]eniii }i au spurcat sfin]eniia.
40. {i au fugit l@cuitorii Ierusalimului, pentru ei, }i s-au f@cut l@ca}ul celor din afar@ }i
s-au f@cut strein@ s@min]iii sale }i n@scu]ii ei o au l@sat.
41. Sfin]irea ei s-au pustiit, ca sângur@tatea *zilele ei ceale de s@rb@toare s-au întors spre
jale, sâmbetele ei spre ocar@, cinstele ei spre nimica.
42. Dup@ slava ei s-au înmul]it ocara ei, }i în@l]imea ei s-au întors spre jale.
43. {i au scris împ@ratul Antiohul la toat@ împ@r@]iia sa s@ fie tot norodul unul }i s@ las@
fie}tecarele leagea sa.
44. {i s-au odihnit toate neamurile dup@ cuvântul împ@ratului Antiohului.
45. {i mul]i din Israil s-a u odihnit spre robiia lui }i au jârthuit idolilor }i au spurcat
sâmb@ta.
46. {i au trimis împ@ratul c@r]i prin mânile solilor în Ierusalim }i întru toate cet@]ile Iudei,
s@ urmeaze legile neamurilor p@mântului,
47. {i s@ opreasc@ arderile }i jârtvele, }i ceale de îmblânzire a s@ face în bisearica lui
Dumnezeu, }i s@ opreasc@ a pr@znui sâmb@ta
48. {i zilele ceale de praznic.
163r
49. {i au poruncit a spurca ceale sfinte || }i norodul lui Israil cel sfânt.
50. {i au poruncit s@ se zideasc@ oltare }i bisearici }i idoli, }i a jârtvui c@rnuri de porc }i
de dobitoace necurate.
51. {i s@-}i las@ fiii net@ia]i împrejur }i s@-} spurce sufletele cu toate ceale necurate }i
ur@ciuni, a}a ca s@ uite leagea }i s@ schimbe toate îndrept@rile lui Dumnezeu.
52. {i oricine n-ar fi f@cut dup@ cuvântul împ@ratului Antiohului s@ moar@.
53. Dup@ toate cuvintele aceastea au scris la toat@ împ@r@]iia sa; }i au rânduit mai-marii
preste norod, carii s@ sileasc@ la aceastea.
54. {i au poruncit cet@]ilor Iuda s@ jirtvuiasc@.
55. {i s-au adunat mul]i din norod la cei ce p@r@sisea leagea Domnului }i au f@cut reale
pre p@mânt.
56. {i au gonit pre norodul lui Israil întru ceale pitulate }i în ascunsele locurile celor fugi]i.
57. În zioa lunii caslau, a cinspr@zeacea, în anul o sut@ patruzeci }i cinci au zidit împ@ratul
Antiohul urâtul pustiirii idol preste oltariul lui Dumnezeu }i prin toate cet@]ile Iudei prinprejur
au zidit oltare.
58. {i dinnaintea u}ilor caselor }i prin uli]e, aprindea t@mâi }i jârtvuia.
59. {i c@r]ile legii lui Dumnezeu le-au ars cu foc, t@indu-le.
60. {i ori la cine s@ afla c@r]ile testamentului Domnului }i oricine ]inea leagea Domnului,
dup@ porunca împ@ratului, îl omorea.
61. În putearea sa f@cea aceastea norodului lui Israil, | care s@ afla în toat@ luna }i luna 163v
prin cet@]i.
62. {i în a cincea }i în a doaozecea zi a lunii jârtvuia preotul care era în preajma jârtvelnicului.
63. {i muierile care-} t@ia împrejur fiii s@i s@ ucidea dup@ porunca împ@ratului
Antiohului.
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64. {i spânzura pruncii de cerbice prin toate c@sile lor, }i pre cei ce-i t@iase împrejur îi
ucidea.
65. {i mul]i din norodul lui Israil au a}ezat cu sine}i s@ nu mânce ceale necurate }i au
ales mai vârtos a muri decât a s@ spurca cu bucate necurate.
66. {i n-au vrut a înfrânge leagea lui Dumnezeu cea sfânt@ }i s-au ucis.
67. {i au fost mânie mare foarte asupra norodului.
Cap 2
Mathathie, cu fiii, jelea}te n@cazul cet@]ii }i pâng@rirea celor sfinte. {i, ar@tând seamnele
m@hnirii, r@spunde celor ce era de la împ@ratul trimi}i c@ nici el, nici ruda sa vor asculta de
acea necredincioas@ porunc@. {i, ucigând pre închin@toriul de idol jidov }i slujitoriul
împ@ratului, fuge cu fiii la munte. Mul]i, nevrând a asculta s@ ucig@, nevrând
sâmb@ta a sta împrotiva nepriiatinilor, Mathathie, culegând oastea credincio}ilor,
cheam@ iar@} cinstea lui Dumnezeu, strâcând închinarea de idoli. {i t@ind
cetatea Antiohului }i murind, îndeamn@ pre fii ca, cu pilda p@rin]ilor,
pururea s@ apere leagea Domnului, dând pre Simion, fiiul s@u,
sfeatnic }i pre Iuda voievod oastei.

164r

1.

n zilele acealea s-au sculat Mathathie, fiiul || lui Ioan, fiiului Simion,
preotul din fiii lui Ioariv de la Ierusalim, }i au }ezut în muntele Modin.
2.
{i avea cinci fii: Ioan, care s@ numea Gaddis,
3. {i Simion, c@ruia policra era Thasi,
4. {i Iuda, carele s@ chema Macavei,
5. {i Eleazar, ce s@ zicea Avaron, }i Ioanathan, c@ruia polecra Apfus.
6. Acea}tia au v@zut realele care s@ f@cea în norodul Iudei }i în Ierusalim.
7. {i au zis Mathathie: „Amar mie, la ce m-am n@scut, s@ v@zu zdrobirea norodului mieu
}i zdrobirea cet@]ii ceii sfinte }i a }edea acolo, când s@ d@ în mânile nepriiatinilor?
8. Ceale sfinte în mânile streinilor au c@zut. Bisearica lui, ca omul cel necinstit.
9. Vasele slavei lui roabe s-au dus, ucisu-s-au b@trânii ei în uli]e, }i tinerii ei au c@zut de
sabiia nepriiatinilor.
10. Ce neam n-au mo}tenit împ@r@]iia ei }i n-au dobândit jafurile ei?
11. Toat@ podoaba ei s-au luat. Ceaea ce era slobod@ s -au f@cut slujnic@.
12. {i, iat@, ceale sfinte ale noastre }i frumsea]ea noastr@ }i dragostea noastr@ s-au pustiit
}i le-au spurcat limbile.
13. La ce, dar@, noao mai mult a tr@i?”
14. {i au t@iat vejmintele sale Mathathie }i fiii lui }i s-au acoperit cu t@rsine }i au plâns foarte.
15. {i au venit acolo cei trimi}i de la împ@ratul Antiohul s@-i sâleasc@; carii fugise în
cetatea Modim a jârtvui }i a aprinde t@mâie }i de la leagea lui Dumnezeu a s@ dep@rta. |
164v
16. {i mul]i din norodul lui Israil, a}ezindu-s@, s-au apropiiat c@tr@ dân}ii; iar@ Mathathie
}i fiii lui statornici au r@mas.
17. {i r@spunzând cei trimi}i de la Antioh, au zis lui Mathathie: „C@petenie }i luminat
}i mare e}ti în cetatea aceasta }i împodobit cu fiii }i cu fra]ii,
18. Apropie-te, dar@, întâiu, }i f@ porunca împ@ratului, precum o au f@cut toate neamurile
}i oamenii Iudei }i cei ce au r@mas în Ierusalim; }i vei fi tu }i fiii t@i între priiatinii împ@ratului
}i sporit cu aur }i cu argint }i cu daruri multe”.
19. {i au r@spuns Mathathie }i au zis cu glas mare: „De}i ascult@ toate neamurile de
împ@ratul Antiohul s@ se depearte fie}tecare de slujba legii p@rin]ilor s@i }i s@ se odihneasc@
spre poruncile lui,
20. Eu }i fiii miei }i fra]ii miei vom asculta de leagea p@rin]ilor no}tri.
21. Milostiv fie noao Dumnezeu! Nu e noao folos a l@sa leagea }i drept@]ile lui Dumnezeu.
22. Nu vom auzi cuvintele împ@ratului Antiohului, nici vom jârtvui trecând poruncile
legii noastre, ca s@ meargem pre alt@ cale”.
23. {i, cât au încetat a gr@i cuvintele aceastea, s-au apropiiat un jidov, în vedearea
tuturor, a jârtvi idolilor pre jârtvelnic în cetatea Modim, dup@ porunca împ@ratului.
24. {i au v@zut Mathathie }i l-au durut }i s-au cutremurat r@runchii lui }i s-au aprins
iu]imea lui dup@ judecata legii }i, s@rind, l-au ucis pre jârtvealnic.
165r
25. Ci }i preotul, cel de la împ@ratul Antiohul trimis, || care sâlea a jârtvui, l-au ucis
într-aceaea vreame }i jârtvealnicul l-au strâcat.
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26. {i au r@vnit leagea, *precum au f@cut Finees lui Zamri, fiiului Salomi.
27. {i au strâgat Mathathie cu glas mare în cetate, zicând: „Tot cel ce are râvna legii,
a}ezând testamântul, ias@ dup@ mine!”
28. {i au fugit el }i fiii lui în mun]i }i au l@sat toate care avea în cetate.
29. Atunci s-au pogorât mul]i, c@utând judecat@ }i dreptatea în pustie.
30. {i au }ezut acolo ei }i fiii lor }i muierile lor }i dobitoacele lor, c@ au noroit asupra
lor realele.
31. {i s-au vestit oamenilor împ@ratului }i oastei carea era în Ierusalim, cetatea lui David,
c@ s@ dep@rtase oricarii b@rba]i, carii au râsipit porunca împ@ratului, la locuri ascunse, în
pustie, }i s@ dusease dup@ ei mul]i.
32. {i numaidecât s-au dus dup@ ei }i au rânduit asupra lor r@zboiu în zio sâmbetelor.
33. {i au zis c@tr@ ei: „Înc@ }i acum sta]i împrotiv@? Ie}i]i }i face]i dup@ porunca împ@ratului
Antiohului }i ve]i tr@i”.
34. {i au zis: „Nu vom ie}i, nici vom face cuvântul împ@ratului, ca s@ pâng@rim zioa
simbetelor!”
35. {i au de}teptat asupra lor r@zboiu.
36. {i nu le-au r@spuns, nice piatr@ au aruncat spre ei, nice au astupat locurile ceale
t@inuite,
37. Zicând: „S@ murim to]i întru unirea noastr@, }i martori vor fi preste noi ceriul }i
p@mântul, c@ cu nedreptul ne pierde]i”.
38. {i le-au dat lor r@zboiu sâmb@ta; }i au murit ei }i muierile lor }i fiii lor | }i dobitoacele 165v
lor, pân@ la o mie de suflete de oameni.
39. {i au cunoscut Mathathie }i priiatinii lui }i jale au avut preste ei foarte.
40. {i au zis omul aproapelui s@u: „De vom face to]i precum au f@cut fra]ii no}tri }i nu
vom o}ti asupra limbilor, pentru sufletele noastre }i drept@]ile noastre, acum, mai de
curund ne vor pierde de pre p@mânt”.
41. {i au gândit în zioa aceaea, zicând: „Tot omul oricine va veni c@tr@ noi cu r@zboiu
în zi de sâmbete, s@ o}tim asupra lui }i nu vom muri to]i, precum au murit fra]ii no}tri prin
ascunsuri”.
42. Atunci s-au adunat c@tr@ ei sinagoga asideilor cu puteare tare, din Israil, tot cel de
bun@voie în leage.
43. {i to]i cei ce fugea de reale s-au adaos c@tr@ dân}ii }i li s-au f@cut spre înt@rire.
44. {i au adunat oaste }i au lovit pre cei p@c@to}i cu mâniia sa }i pre oamenii cei strâmbi
cu urgiia sa; }i ceialal]i au fugit c@tr@ neamuri, s@ scape.
45. {i au încungiurat Mathathie }i priiatinii lui }i au strâcat oltarele.
46. {i au t@iat împrejur pruncii cei net@ia]i împrejur, oricâ]i au aflat în hotarele lui Israil
}i întru t@rie.
47. {i au gonit pre fiii mândriei }i s-au sporit lucrul în mânile lor.
48. {i au dobândit leagea din mânile neamurilor }i din mânile împ@ra]ilor; }i n-au dat
cornul p@c@tosului.
49. {i s-au apropiat zilele lui Mathathie a muri }i au zis fiilor s@i: „Acum s-au înt@rit ||
166r
mândria }i certarea }i vreamea pr@p@dirii }i mâniia urgiii.
50. Acum, dar@, o, fiilor, r@vnitori legii s@ fi] }i da]i sufletele voastre întru testamântul
p@rin]ilor vo}tri.
51. {i v@ aduce]i aminte de lucrurile p@rin]ilor, care au f@cut în neamurile sale, }i ve]i
lua slav@ mare }i nume veacinic.
52. *Avraam au nu în ispit@ s-au aflat credincios }i i s-au socotit spre dreptate?
53. *Iosif, în vreamea strâmturii sale, au p@zit porunca }i s-au f@cut domn Eghiptului.
54. *Finees, tat@l nostru, râvnind râvna lui Dumnezeu, au luat testamântul vecinicii
preo]ii.
55. *Isus, când au plinit cuvântul, s-au f@cut pov@]uitoriu lui Israil.
56. *Caliv, când s@ m@rturisea}te în bisearic@, ia mo}tenirea.
57. *David, cu mila sa, au dobândit scaunul împ@r@]iii în veaci.
58. *Ilie, râvnind râvna legii, s-au râdicat în ceriu.
59. *Ananie }i Azarie }i Misail, crezând, s-au izb@vit de v@paie.
60. *Daniil, în unirea sa, s-au izb@vit din gura leilor.
61. {i a}a socoti]i, prin neam }i în neam, c@ to]i cei ce n@d@jduiesc într-Însul nu sl@besc.
62. {i de cuvintele omului p@c@tos s@ nu v@ teame]i, c@ slava lui gunoiu e }i viiarme.
63. Ast@zi s@ înal]@ }i mâne nu s@ va afla, c@ s-au întors în p@mântul s@u }i gândirea lui au perit.
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64. Voi, dar@, fiilor, înt@ri]i-v@ }i b@rb@tea}te lucra]i în leage, c@ într-însa sl@vi]i ve]i fi.
65. {i, iat@, Simion, fratele vostru, }tiu c@ om de sfat iaste. Pre acela auzi]i pururea, | }i
el v@ va fi tat@.
66. {i Iuda Macaveul, cu puteare tare din tinerea]ele sale, s@ v@ fie c@peteniia oastei, }i
acela va purta r@zboiu norodului.
67. {i ve]i aduce c@tr@ voi pre to]i f@c@torii legii }i izbândi]i izbânda norodului vostru.
68. R@spl@ti]i r@spl@tirea limbilor }i lua]i aminte spre porunca legii”.
69. {i i-au blagoslovit }i s-au adaos c@tr@ p@rin]ii s@i.
70. {i au murit în anul o sut@ patruzeci }i }ase }i s-au îngropat de fiii s@i în mormânturile
p@rin]ilor s@i, în Modim, }i l-au plâns tot Israilul cu plângere mare.
Cap 3
Iuda Macaveiu voivod ales s@ vestea}te, carele, str@b@tând cet@]ile Iudei, ucidea pre to]i
necredincio}ii. {i, ucigând pre voivodul Apolonie }i r@sipind oastea lui, au biruit cu pu]in pre
putearnica oastea Siriii cu pov@]uitoriul s@u, S@rone. Iar@ mâniindu-s@ pentru aceasta împ@ratul
Antiohul, purcezând în Persidea, au rânduit pre Lisie vi]eîmp@rat, dându-i g@tire de r@zboiu
asupra jidovilor, carele au trimis asupra p@mântului Iudei pre Gorghia cu oaste. Iar@ Iuda }i ai
s@i la r@zboiu s@ gat@, mai vârtos cu lucrurile poc@in]ii }i cu rug@ciunea c@tr@ Dumnezeu.

1.
2.

i s-au sculat Iuda, care s@ cheam@ Mathathie, fiiul lui, pentru el.
{i-l ajuta to]i fra]ii lui }i to]i cei ce s@ împreunase cu tat@l lui }i o}tea r@zboiul lui
Israil cu veselie.
3. {i au l@]it slava norodului s@u }i s-au îmbr@cat cu plato}e ca un uriia}u }i s-au încins
167r cu armele sale ceale de r@zboiu în r@zboaie || }i ap@ra taberile cu sabiia sa.
4. Aseamenea s-au f@cut leului cu lucrurile sale }i ca puiul leului ce râgnea}te în vânat.
5. {i au gonit pre cei vicleani cercetându-i, }i pre cei ce turbura norodul s@u i -au aprins
cu v@p@i.
6. {i s-au izgonit nepriiatinii lui de frica lui }i to]i lucr@torii strâmb@t@]ii s-au turburat; }i
s-au îndreptat mântuirea în mâna lui.
7. {i înt@râta împ@ra]i mul]i }i veselea pre Iacov cu lucrurile sale; }i în veac pomenirea
lui cu blagoslovenie.
8. {i au str@b@tut cet@]ile Iudei }i au pierdut pre cei necredincio}i dintr-însele }i au întors
mâniia de c@tr@ Israil.
9. {i s-au vestit pân@ la marginile p@mântului }i au adunat pre cei ce perea.
10. {i au adunat Apolonie neamurile, }i din Samariia puteare mult@ }i mare, a r@zboi
asupra lui Israil.
11. {i au cunoscut Iuda }i au ie}it spre întâmpinarea lui }i l-au lovit }i l-au ucis; }i au
c@zut r@ni]i mul]i, }i ceialal]i au fugit.
12. {i au luat jafurile lor. {i sabiia lui Apolonie o au luat Iuda }i o}tea cu ea în toate zilele.
13. {i au auzit Siron, c@peteniia oastei Siriei, c@ au adunat Iuda adunare de credincio}i
}i bisearica cu sine.
14. {i au zis: „Face-m-voiu nume }i m@ voiu prosl@vi întru împ@r@]ie }i voiu bate pre
Iuda }i pre cei ce sânt cu el, carii urgisea cuvântul împ@ratului”.
167v
15. {i s-au g@tit }i s-au suit cu el taberile necredincio}ilor, tari ajutori, ca s@ | fac@
izbândire spre fiii lui Israil.
16. {i s-au apropiat la Vethoron }i au ie}it Iuda spre întâmpinarea lui cu pu]âni.
17. Iar@ cât au v@zut oastea venind spre întâmpinarea sa, au zis Iudei: „Cum vom putea
pu]âni o}ti împrotiva atâta mul]ime }i a}a mult@ }i a}a tare? {i noi ne-am ostenit cu postul
ast@zi”.
18. {i au zis Iuda: „Lesne e a s@ închide mul]i în mâni de pu]ini. {i nu iaste usebirea
înaintea Domnezeului ceriului a izb@vi cu mul]i }i cu pu]ini.
19. C@ nu în mul]imea oastei e biruin]a r@zboiului, ci din ceriu t@rie este.
20. Aceia vin c@tr@ noi în mul]ime înd@r@bnic@ }i în mândrie, s@ ne piarz@ pre noi }i
muierile noastre }i fiii no}tri }i s@ ne jefuiasc@.
21. Iar@ noi vom o}ti pentru sufletele noastre }i pentru legile noastre.
22. {i Însu}i Domnul îi va zdrobi înaintea fea]ii noastre, iar@ voi s@ nu v@ teame]i de ei”.
23. {i, cât au încetat de-a gr@i, îndat@ au s@rit asupra lor; }i s-au zdrobit Seron }i oastea
lui înaintea acestuia.
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24. {i i-au gonit în pogorârea lui Vethoron pân@ la câmp; }i au c@zut dintr-în}ii opt sute
de b@rba]i, iar@ ceiaalal]i au fugit în p@mântul filisteilor.
25. {i au c@zut frica Iudei }i a fra]ilor lui }i groaza preste toate neamurile prinprejurul lor.
26. {i au ajuns la împ@ratul numele lui, }i de r@zboaiele Iudei povestea toate neamurile.
27. {i, cât au auzit împ@ratul Antio||hul cuvintele aceastea, s-au m@niiat cu inima; }i 168r
au trimis }i au adunat oastea a toat@ împ@ra]iia sa, taberi tari foarte.
28. {i au de}chis vistieriia sa }i au dat oastei leaf@ pe an }i le-au poruncit s@ fie gata spre toate.
29. {i au v@zut c@ au sc@zut banii din vistieriile sale }i d@jdile ]inutului, pu]ine pentru
neîn]eleagerea }i rana ce au f@cut pre p@mânt, ca s@ deperteaze ceale lejuite, carele era
din zilele ceale dintâiu.
30. {i s-au temut ca nu cumva s@ aib@ ca o dat@ }i de doao ori spre cheltuieli }i spre
daruri, care dedease mainte cu mân@ larg@ }i prisosise preste împ@ra]ii cei dinnaintea lui.
31. {i era c@lcat cu inima foarte, }i au gândit a s@ duce în Perside }i a lua d@jdile ]@râlor
}i a aduna argint mult.
32. {i au l@sat pre Lisia, om cinstit, de neam împ@r@tesc, preste trebile împ@r@te}t, de la
râul Efrathului pân@ la râul Eghiptului,
33. {i s@ creasc@ pre Antiohul, fiiul s@u, pân@ când va veni.
34. {i i-au dat jum@tate de oaste }i elefan]i. {i i-au poruncit despre toate care vrea }i
despre l@cuitorii Iudei }i a Ierusalimului,
35. {i s@ trimit@ la ei oaste, a zdrobi }i a dezr@d@cina vârtutea lui Israil }i r@m@}i]ele
Ierusalimului }i a }tearge pomenirea lor din loc,
36. {i s@ rânduiasc@ l@cuitori fii de alt neam întru toate hotarele lor }i cu sor]i s@ | împar]@ 168v
p@mântul lor.
37. {i împ@ratul au luat partea oastei ceiiaalalte }i au ie}it din Antiohiia, cetatea împ@r@]iii
sale, în anul o sut@ patruzeci }i }apte. {i au vânslat râul Efrathului }i umbla prin ]ânuturile
ceale din sus.
38. {i au ales Lisie pre Ptolomeiu, fiiul Doriminii, }i pre Nicanor }i pre Gordie, b@rba]i
putearnici, din priiatinii împ@ratului.
39. {i au trimis cu ei patruzeci de mii de oameni }i }apte mii de c@l@ra}i, s@ vie în
p@mântul Iudei, s@-l piarz@, dup@ cuvântul împ@ratului.
40. {i au purces cu toat@ putearea sa }i au venit }i au ajuns la Emmaum, în p@mântul câmpiii.
41. {i au auzit negu]@torii ]inuturilor numele lor }i au luat argint }i aur mult foarte }i slugi.
{i au venit în tab@r@, ca s@ ia pre fiii lui Israil spre robi; }i s-au adaos c@tr@ dân}ii oastele
Siriii }i al p@mântului celor de alt neam.
42. {i au v@zut Iuda }i fra]ii lui c@ s-au înmul]it r@ot@]ile, }i oastele s@ apropiia de hotarele
lor. {i au cunoscut cuvintele împ@ratului, care poruncise norodului a face spre perire }i
spre mistuire.
43. {i au zis fie}tecarele c@tr@ aproapele s@u: „S@ râdic@m suruparea norodului nostru
}i s@ o}tim pentru norodul nostru }i pentru ceale sfinte ale noastre”.
44. {i s-au adunat adunare, ca s@ fie gata la r@zboiu }i s@ s@ roage }i s@ cear@ mil@ }i
îndur@ri.
45. {i Ierusalimul nu s@ l@cuia, ci era ca pus||tiia; nu era cine s@ între }i s@ ias@ din 169r
n@scu]ii ei. {i cel sfânt s@ c@lca, }i fiii celor de alt neam era în cetate, acolo era l@ca}ul
limbilor. {i s-au luat desf@tarea lui Iacov }i au sc@zut acolo surla }i al@uta.
46. {i s-au adunat }i au venit în Masfa, în prejma Ierusalimului, c@ locul rug@ciunii era
în Masfa, mai înainte în Israil.
47. {i au postit într-acea zi }i s-au îmbr@cat cu t@rsâne }i cenu}e au pus pre capul s@u }i
au t@iat vejmintele sale.
48. {i au desf@cut c@r]ile legii, din carele cerceta limbile as@m@narea bozilor s@i.
49. {i au adus podoabele ceale preo]e}ti }i pârghele }i zeciuirile. {i au de}teptat pre
nazarei, cei ce plinise zilele.
50. {i au strâgat cu glas mare spre ceriu, zicând: „Ce vom face acestora }i înc@tro îi vom
duce?
51. {i ceale sfinte ale Tale s-au c@lcat }i s-au spurcat, }i preo]ii T@i s-au f@cut spre jale
}i spre smerenie.
52. {i, iat@, neamurile s-au adunat asupra noastr@ s@ ne piarz@. Tu }tii ceale ce gândesc
asupra noastr@.
53. Cum vom putea sta înaintea fea]ii lor de nu ne vei, Tu, Dumnezeule, ajuta?”
54. {i cu trâmbi]ele au strâgat cu glas mare.

10

CAP 3 {I 4

169v

CARTEA DINTÂIU A MACAVEILOR

55. {i, dup@ aceastea, au rânduit Iuda pov@]uitori norodului, trivuni }i suta}i, }i peste
cinzeaci }i peste zeace.
56. *{i au zis celor ce zidea case }i logodea muieri }i s@dea vii }i celor frico}i s@ se întoarc@
fie}tecarele la casa sa, dup@ leage. |
57. {i au pornit tab@ra }i o au a}ezat spre austrul lui Emaus.
58. {i au zis Iuda: „Încinge]i-v@ }i fi]i fii putearnici }i fi]i gata spre diminea]@, ca s@ o}ti]i
asupra neamurilor acestora, care s-au adunat asupra noastr@, a ne pierde pre noi }i ceale
sfinte ale noastre.
59. C@ mai bine e noao a muri în r@zboiu decât a vedea r@ot@]ile neamului nostru }i a
celor sfinte.
60. Iar@ precum va fi voia în ceriu, a}a s@ fie!”

*2 Leage 20: 5,
6, 7, 8.
Giud. 7, 3.
Judec. 7, 3.

Cap 4
Gorghie caut@ pre Iuda, iar@ acesta, pre ai s@i îndemnând, vars@ vr@jma}ii; }i iar@}i, biruind pre
oastea lui Gorghie, culeage jafurile; }i iar@}, v@rsând c@tr@ Dumnezeu rug@ciuni, învinge pre
oastea lui Lisie }i dup@ aceaea, cur@]ind bisearica, nou oltariu râdic@. {i toate cealea ce era
de treaba dumnezeie}tii slujbe g@tindu-le }i jârtve aducând, cu mare veselie pr@znuiesc
înoirile ei opt zile, a}ezând }i preste an praznicul acestor înoiri în opt zile a s@ face.

1.

i au luat Gorghie cinci mii de b@rba]i }i o mie de c@l@ra}i ale}i. {i au pornit
tab@ra noaptea,
2.
Ca s@ ajung@ la tab@ra jidovilor }i s@-i loveasc@ degrab@. {i fiii cei din co}teiu
le era pov@]uitoriu.
3. {i au auzit Iuda }i s-au sculat el }i cei putearnici, a lovi putearea oastelor împ@ratu lui,
carea era în Emaus,
4. C@ înc@ era râsipit@ oastea din tab@r@.
5. {i au venit Gorghie în tab@ra Iudei noaptea, }i pre nime n-au aflat, }i c@uta prin mun]i,
c@ au zis: „Ace}tia fug de noi”. ||
170r
6. {i, deac@ s-au f@cut zio, s-au ar@tat Iuda în câmp, numai cu trii mii de b@rba]i, carii
acoperemânturi }i sabii nu avea.
7. {i au v@zut tab@ra limbilor putearnic@ }i împl@to}a]i }i c@l@ra}ii împrejurul lor, }i ace}tia
înv@]a]i la r@zboiu.
8. {i au zis Iuda b@rba]ilor celor ce era cu sâne: „Nu v@ teame]i de mul]imea lor, }i de
pornirea lor s@ nu v@ înfrico}a]i.
9. *Aduce]i-v@ aminte cum s-au mântuit p@rin]ii no}tri în Marea Ro}ie, când îi gonea *Ie}ir. 14, 5.
Faraon, cu oaste mult@.
10. {i acum s@ strâg@m spre ceriu }i s@ va milostivi spre noi Domnul }i-{ va aduce aminte
de testamântul p@rin]ilor no}tri }i va zdrobi oastea aceasta înaintea fea]ii noastre, ast@zi.
11. {i vor }ti toate limbile c@ iaste cine s@ r@scumpere }i s@ izb@veasc@ pre Israil”.
12. {i au râdicat cei de alt neam ochii s@i }i i-au v@zut viind dinprotiv@.
13. {i au ie}it din tab@r@ la r@zboiu }i au r@sunat cu trâmbi]a cei ce era cu Iuda.
14. {i s-au lovit }i s-au zdrobit limbile }i au fugit la câmp.
15. Iar@ cei mai de pre urm@, to]i au c@zut de sabie }i i-au gonit pân@ la Ghezoron }i pân@
la câmpurile Idumeii }i Azotiii }i Iamniii. {i au c@zut dintr-în}ii pân@ la trii mii de b@rba]i.
16. {i s-au întors Iuda }i oastea lui, urmând dup@ el.
17. {i au zis c@tr@ norod: „Nu pofti]i jafurile, c@ r@zboiu împrotiva noastr@ iaste.
170v
18. {i Gorghie }i oastea lui aproape de noi, în | munte; ci sta]i acum împrotiva nepriiatinilor
no}tri }i-i bate]i, }i ve]i lua dup@ aceaea jafurile f@r@ grije”.
19. {i, înc@ gr@ind Iuda aceastea, iat@, s-au ar@tat o parte oarecarea, privind din munte.
20. {i au v@zut Gorghie c@ spre fug@ s-au întors ai s@i }i au aprins tab@ra, c@ fumul ce
s@ vedea ar@ta ce era f@cut.
21. Carea v@zând, s-au temut foarte, v@zând împreun@ }i pre Iuda }i oastea lui în câmp,
gata la r@zboiu.
22. {i au fugit to]i la câmpul celor de alt neam.
23. {i Iuda s-au întors la jafurile taberilor }i au luat aur mult }i argint }i hiachinth }i ur}inic
de mare }i bog@]ii mari.
24. {i, întorcându-s@, laud@ cânta }i binecuvânta pre Dumnezeu în ceriu, c@ e bun, c@
în veac e mila Lui.
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25. {i s-au f@cut mântuire mare în Israil în zioa aceaea,
26. Iar@ oricarii de alt neam au sc@pat, au venit }i au vestit lui Lisie toate ceale ce s@
f@cuse.
27. Care el, auzând, c@zând cu inima sc@dea, c@ci c@ nu ceale ce au vrut acealea s-au
întâmplat în Israil }i care au poruncit împ@ratul.
28. {i în anul urm@toriu au adunat Lisie b@rba]i ale}i }asezeaci de mii }i c@l@ra}i cinci
mii, ca s@-i bat@.
29. {i au venit în Iudeea }i au pus tab@ra în Vethoron. {i le-au ie}it Iuda spre întâmpinare
cu zeace mii de b@rba]i.
30. {i au v@zut oaste tare }i s-au rugat }i au zis: „Bine e}ti cuvântat, Mântuitoriul lui ||
*1 Împ@r. 17, 50. Israil, *Cel ce ai zdrobit pornirea celui putearnic prin mâna slujii Tale, David, **}i ai dat 171r
** 1 Împ@r. 14, tab@ra celor de alt neam în mâna lui Ionathan, fiiului s@u, }i a arma}ului lui.
31. Închide oastea aceasta în mâna norodului T@u Israil }i s@ se ru}ineaze în oastea sa
13.
}i în c@l@ra}i.
32. D@-le groaz@ }i usuc@ îndrâznirea vârtutii lor }i s@ se cl@teasc@ cu zdrobirea sa.
33. Oborâ-i cu sabiia celor ce Te iubesc }i s@ Te laude to]i cei ce cunosc numele T@u
cu cânt@ri”.
34. {i au lovit r@zboiu; }i au c@zut din oastea lui Lisie cinci mii de b@rba]i.
35. {i, v@zând Lisie fuga alor s@i }i îndrâznirea jidovilor, }i cum c@ sânt gata au a tr@i,
au a muri tare, s-au dus în Antiohiia }i au ales osta}i, ca, înmul]i]i, iar@ s@ vie în Iudeia.
36. {i au zis Iuda }i fra]ii lui: „Iat@, s-au zdrobit nepriiatinii no}tri, s@ ne suim acum a
cur@]i ceale sfinte }i a le înnoi”.
37. {i s-au adunat toat@ oastea }i s-au suit în muntele Sionului.
38. {i au v@zut sfin]irea p@r@sit@ }i oltariul pâng@rit }i por]ile arse }i prin cur]i tufe r@s@rite,
ca în dumbrav@ sau în mun]i, }i c@m@rile preo]e}ti surpate.
39. {i au t@iat vejmintele sale }i au plâns cu plângere mare }i au pus cenu}e pre capul s@u.
40. {i au c@zut cu fa]a la p@mânt }i au strâgat cu trâmbi]ele seamnelor }i au strâgat în ceriu.
41. Atunci au rânduit Iuda b@rba]i, s@ o}teasc@ împrotiva celor ce era în co}teiu, pân@
când vor cur@]i ceale sfinte.
171v
42. {i au ales preo]i f@r@ prihan@, | carii avea vreare în leagea lui Dumnezeu.
43. {i au cur@]it ceale sfinte }i au dus pietrile spurc@ciunii la loc necurat.
44. {i au gândit de oltariul arderilor, care s@ spurcase, ce vor face cu el.
45. {i le-au venit sfat bun, s@ -l strâce, ca nu doar@ s@ le fie spre ocar@, c@ l-au spurcat
limbile }i l-au râsipit.
46. {i au pus pietrile în muntele casii, în loc cuvios, pân@ când ar veni proroc }i va
r@spunde pentru eale.
47. {i au luat pietri întregi dup@ leage; }i au zidit oltariu nou, dup@ cel ce fusease mainte.
48. {i au zidit ceale sfinte }i ceale ce era în cas@ dinlontru. {i casa }i cur]ile le-au sfin]it.
49. {i au f@cut vase sfinte noao }i au adus sfeacinicul }i oltariul t@mâierilor }i masa în
bisearic@.
50. {i t@mâiare au pus pre oltariu }i au aprins candilele ce era pre sfea}nic }i lumina în
bisearic@.
51. {i au pus pre mas@ pâni }i au ac@]at zaveasele }i au s@vâr}it toate lucrurile care
f@cuse.
52. {i s-au sculat în zori de zio, a cincea }i a doaozecea zi lunii a noao (aceasta e luna
Calev), în anul o sut@ patruzeci }i opt.
53. {i au adus jârtv@, dup@ leage, pre oltariul arderilor cel nou, care au f@cut.
54. Dup@ vreamea }i dup@ zioa în care îl spurcase limbile, întru aceaea s-au înoit cu
cânt@ri }i cu al@ute }i chinice }i cu chimvale.
55. {i au c@zut tot norodul pre fa]@ }i s-au închinat }i bine au cuvântat în ceriu pre Cel
ce le-au sporit. ||
56. {i au f@cut înoirile oltariului opt zile; }i au adus jârtve cu veselie }i jârtv@ de mântuire 172r
}i de laud@.
57. {i au împodobit fa]a bisearicii cu cununi de aur }i cu pav@joare. {i au târnosit por]ile
}i c@m@rile ceale preo]e}ti }i le-au pus în u}i.
58. {i s-au f@cut veselie în norod, mare foarte, }i s-au întors ocara limbilor.
59. *{i au a}ezat Iuda }i fra]ii lui }i toat@ bisearica lui Israil, ca s@ se ]ie zioa înoirii oltariului
*Ioan 10, 22.
în vremile sale, din an în an, opt zile, din zio a doaozeci }i cinci a lunii Caliv, cu veselie }i
cu bucurie.
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60. {i au zidit în vreamea aceaea Muntele Sionului }i prinprejur ziduri înalte }i turnuri
]apine, ca nu cândva s@ vie limbile }i s@-l calce, precum mai nainte au f@cut.
61. {i au a}ezat acolo oaste ca s@-l ]ie }i l-au înt@rit a p@zi pre Vethsura, ca s@ aib@
norodul t@rie în prejma fea]ii Idumeii.
Cap 5
Lovit-au Iuda multe limbi hotarâ}e; }i pre galaaditeanii }i galileianii cei con@ci]i, cu fratele s@u,
Simon, îi sloboade. {i biruind o dat@ }i iar@}i pre Timotheiu }i prinzând cetatea Efron,
carea nu vrea s@-i dea treacere, }i toat@ partea ei b@rb@teasc@ ucigând, mai apoi,
cu num@rul întreg, veaseli s@ întorc în Muntele Sionului a jârtvui Domnului.
Într- aceaea, cei r@ma}i pov@]uitori în Ierusalim, împrotiva poruncii Iudii
o}tind asupra limbilor, s@ taie. Iar@ Iuda lovea}te
Chevron }i Azotul, r@sipind bozii lor. |

172v

1.

i au fost când au auzit limbile prinprejur c@ s-au zidit oltariul }i jârtvealnicul ca
dintâiu, s-au m@niiat foarte,
2.
{i cugeta a }tearge neamul lui Iacov, care era între dân}ii. {i au început a -i
ucide din norod }i a-i goni.
3. {i b@tea Iuda pre fiii lui Esav în Idumeea }i pre cei ce era în Acravathanie, c@ încungiura
pre israilteani, }i i-au lovit cu ran@ mare.
4. {i }-au adus aminte de r@otatea fiilor Vean, carii era norodului spre curs@ }i spre
sminteal@, pândindu-l în cale.
5. {i s-au închis de el în turnuri }i au apropiiat c@tr@ ei }i i-au anathematizeluit }i au aprins
turnurile lor cu foc, cu to]i cei ce era într-însele.
6. {i au trecut c@tr@ fiii lui Ammon }i au aflat mân@ tare }i norod mult }i pre Timotheiu,
pov@]uitoriul lor.
7. {i au lovit cu ei r@zboaie multe }i i-au zdrobit înaintea lor }i i-au b@tut.
8. {i au prins Gazir cetatea }i featele ei; }i s-au întors în Iudeea.
9. {i s-au adunat limbile, ceale ce sânt în Galaad, asupra israilteanilor care era în hotarele
lor, s@-i }tearg@. {i au fugit în co}teiul Datheman.
10. {i au trimis c@r]i la Iuda }i la fra]ii lui, zicând: „Adunatu-s-au asupra noastr@ limbile
prinprejur, s@ ne }tearg@.
11. {i s@ g@tesc a veni }i a prinde co}teiul în care am sc@pat. {i Timotheiu e pov@]uitoriu
oastei lor.
12. Acum, dar@, vino }i ne apuc@ din mânile lor, c@ au c@zut mul]imea dintre noi.
13. {i to]i fra]ii no}tri, carii era în locurile Tuvinului, s-au ucis; }i roabe au dus muierile
lor }i n@scu]ii }i jafurile, }i au omorât acolo mai o mie de b@rba]i”. ||
173r
14. {i înc@ c@r]ile s@ cetea, }i, iat@, al]i soli au venit din Galileea, cu vejmintele t@iate,
vestind dup@ cuvintele aceastea,
15. Zicând: „A s@ fi adunat asupra sa din Ptolomaida }i din Tir }i din Sidon; }i s-au
umplut toat@ Galileea de cei de alt neam, ca s@ ne mistuiasc@”.
16. {i cât au auzit Iuda }i norodul cuvintele aceastea, s-au adunat bisearic@ mare a gândi
ce vor face fra]ilor s@i, carii era în n@caz }i s@ b@tea de la aceia.
17. {i au zis Iuda lui Simon, fr@]ine-s@u: „Aleage-]i b@rba]i }i mergi }i izb@vea}te fra]ii
t@i în Galileea, iar@ eu }i fratele mieu Ionathan ne vom duce în Galaadite”.
18. {i au l@sat pre Iosif, fiiul Zahariii, }i pre Azarie, pov@]uitoriu norodului, cu ceaeaalalt@
oaste în Iudeea, spre paz@.
19. {i le-au poruncit, zicând: „Pov@]ui]i norodul acesta }i s@ nu slobozi]i r@zboiu asupra
limbilor, pân@ când ne vom întoarce”.
20. {i au împ@r]it lui Simion b@rba]i trii mii, s@ mearg@ în Galileea, iar@ Iudei opt mii,
în Galaadite.
21. {i s-au dus Simion în Galileea }i au lovit r@zboaie multe cu limbile. {i s-au zdrobit
limbile de c@tr@ fa]a lui }i i-au gonit pân@ la poarta
22. Ptolomaidii. {i au c@zut dintre limbi ca trii mii de b@rba]i }i au luat jafurile lor.
23. {i au luat pre cei ce era în Galileea }i în Arvati, cu muierile }i n@scu]ii }i cu toate ce
avea, }i i-au adus în Iudeea, cu veselie mare.
24. {i Iuda Macaveul }i Ionathan, fratele lui, au trecut Iordanul }i s-au dus cale de trii
zile prin pustie.
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25. {i i-au întâmpinat navotheii }i i-au trimis în pace }i au povestit lui toate ceale ce s@
întâmplase fra]ilor lor în Galaadite.
26. {i pentru c@ mul]i dintr-în}ii sânt prin}i în Varasa }i în Vosor }i în Alimis }i în Casfor
173v
| }i Magheth }i în Carnaim, aceastea toate cet@]i sânt înt@rite }i mari,
27. Ci }i în cealeaalalte cet@]ile Galaaditidei s@ ]in prin}i }i pre mâne au rânduit a râdica
r@zboiu cet@]ilor acestora }i a-i prinde }i a-i }tearge într-o zi.
28. {i au întors Iuda }i oastea lui calea spre pustiia Vosorului degrab@ }i au cuprins
cetatea. {i au ucis toat@ partea b@rb@teasc@ în ascu]itul sabiii }i au luat toate jafurile lor
}i o au aprins cu foc.
29. {i s-au sculat de acolo noaptea }i s@ ducea pân@ la cetate.
30. {i au fost diminea]a, r@dicând ochii s@i, iat@ norod mult, c@ruia nu era num@r,
purtând sc@ri }i unealte, ca s@ prinz@ cetatea }i s@-i bat@.
31. {i au v@zut Iuda c@ au început r@zboiul; }i strâgarea r@zboiului s-au suit la ceriu ca
trâmbi]a }i strâgare mare din cetate.
32. {i au zis oastei sale: „O}ti]i ast@zi pentru fra]ii vo}tri!”
33. {i au venit cu trii rânduri dup@ ei }i au strâgat cu trâmbi]ele }i au strâgat cu rug@ciune.
34. {i au cunoscut tab@ra lui Timothei c@ e Macavei; }i au fugit de c@tr@ fa]a lui }i i-au
lovit cu b@taie mare; }i au c@zut în zioa aceaea dintr-în}ii mai opt mii de b@rba]i.
35. {i s-au întors Iuda în Masfa }i o au b@tut }i o au prins. {i au ucis toat@ partea ei
b@rb@teasc@ }i au luat jafurile ei }i o au aprins cu foc.
36. De acolo s-au dus }i au prins Casvonul }i Maghethul }i Vosorul }i cealeaalalte cet@]ile
Galaaditidei.
37. Iar@ dup@ cuvintele aceastea, au adunat || Timothei alt@ oaste }i au pus tab@ra 174r
împrotiva Rafon, preste repegiune.
38. {i au trimis Iuda a iscodi oastea. {i i-au vestit, zicând: „C@ s-au adunat c@tr@ el toate
limbile care sânt împrejurul nostru, oaste mult@ foarte.
39. {i pre arapi i-au numit spre ajutoriu loru} }i au pus tab@r@ preste r@pejune, g@ti]i a
veni c@tr@ tine la r@zboiu”. {i s-au dus Iuda spre întâmpinarea lor.
40. {i au zis Timothei c@peteniilor oastei sale: „Deac@ s@ va apropiia Iuda }i oastea lui
la r@pegiunea apei, de va treace c@tr@ noi întâiu, nu l-om putea suferi, c@, putând, va putea
asupra noastr@.
41. Iar@ de s@ va teame a treace }i va pune tab@ra preste râu, s@ înot@m la ei }i vom
birui asupra lor”.
42. {i cât s-au apropiiat Iuda de r@pegiunea apei, au a}ezat pre scriitorii norodului lâng@
r@pegiune }i le-au poruncit, zicând: „Nici un om ve]i l@sa, ci vie to]i la r@zboiu”.
43. {i au trecut la dân}ii întâiu, }i tot norodul dup@ el. {i s-au zdrobit toate limbile de
c@tr@ fa]a lor; }i au lep@dat armele sale }i au fugit la bozul care era în Carnaim.
44. {i au cuprins cetatea aceaea }i bozul l-au aprins cu foc, cu to]i cei ce era într-însul.
{i s-au smerit Carnaim }i n-au putut suferi înaintea fea]ii Iudei.
45. {i au adunat Iuda pre to]i israiliteanii carii era în Galaaditide, de la cel mai mic pân@
la cel mai mare, }i muierile lor }i n@scu]ii }i oaste mare foarte, ca s@ vie în p@mântul Iudei.
46. {i au venit pân@ la Efron. {i aceast@ ce|tate mare, pus@ întru întrare, înt@rit@ foarte, 174v
}i nu era a s@ abate de la ea dreapta sau stânga, ci prin mijloc era calea.
47. {i s-au închis cei din cetate }i au astupat por]ile cu pietri. {i au trimis la ei Iuda cu
cuvinte de pace,
48. Zicând: „S@ treacem prin p@mântul vostru, ca s@ meargem la p@mântul nostru. {i
nime nu v@ va v@t@ma, numai cu picioarele vom treace”. {i nu vrea a le de}chide.
49. {i au poruncit Iuda a vesti în tab@r@ s@ se apuce fie}tecarele în locul ce era.
50. {i s-au apucat b@rba]ii t@riii }i au b@tut cetatea aceaea toat@ zioa }i toat@ noaptea
}i s-au dat cetatea în mâna lui.
51. {i au omorât toat@ partea b@rb@teasc@ în ascu]itul sabiii }i o au desr@d@cinat }i au
luat jafurile ei }i au trecut prin toat@ cetatea preste cei omorâ]i.
52. {i au trecut Iordanul în câmpul mare, împrotiva fea]ii Vethsam.
53. {i era Iuda adunând pre cei mai de pre urm@ }i îndemna norodul prin toat@ calea,
pân@ când au venit la p@mântul Iudei.
54. {i s-au suit în Muntele Sionului, cu veselie }i cu bucurie, }i au adus arderi de tot, c@
nime dintr-în}ii nu c@zuse pân@ când s-au întors în pace.
55. {i în zilele în care era Iuda }i Ionathan în p@mântul Galaad }i Simon, fratele lui, în
Galileea, împrotiva fea]ii Ptolomaidei,
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56. Auzit-au Iosiv, fiiul lui Zaharie, }i Azarie, c@peteniia t@riii, lucrurile ceale bune purtate
}i r@zboaiele ce s-au f@cut,
57. {i au zis: „S@ ne facem }i noi nume }i s@ meargem a o}ti asupra limbilor care sânt
împrejurul nostru”.
175r
58. {i au poruncit celor ce era în oastea sa || }i s-au dus în Iamniia.
59. {i au ie}it Gorghie din cetate }i b@rba]ii lui întru întimpinarea lor, spre b@taie.
60. {i au fost goni]i Iosif }i Azarie pân@ la hotarele Iudei. {i au c@zut în zioa aceaea, din
norodul lui Israil, la doao mii de b@rba]i }i au fost fug@ mare în norod,
61. C@ci c@ n-au auzit pre Iuda }i pre fra]ii lui, socotind c@ tare s@ vor purta.
62. Iar@ ei nu era din s@mân]a b@rba]ilor acelora prin carii s-au f@cut mântuire în Israil.
63. {i b@rba]ii Iudei s-au m@rit foarte înaintea a tot Israilul }i a tuturor limbilor, unde s@
auzea numele lor.
64. {i s-au adunat c@tr@ dân}ii, norocite strâgând.
65. {i au ie}it Iuda }i fra]ii lui }i b@tea pre fiii lui Isav în p@mântul care e spre austru. {i
au b@tut Chevron }i featele ei }i zidurile ei, }i turnurile le-au aprins cu foc prinprejur.
66. {i au purces tab@ra, s@ se duc@ la p@mântul celor de alt neam; }i str@b@tea Samariia.
67. În zioa aceaea au c@zut preo]ii în r@zboiu, când vreau tare a face, când, f@r@ sfat,
ies la r@zboiu.
68. {i s-au ab@tut Iuda în Azot, la p@mântul celor de alt neam, }i au surpat oltarele lor,
}i chipurile dumnezeilor lor ceale cioplite le-au ars cu foc; }i au prins jafurile cet@]ii }i s-au
întors la p@mântul Iudei.
Cap 6
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Antiohul, împins de la cetatea cea bogat@ Elimaiede, au venit în Vavilon. Acolo, auzind
nenorocirile care p@timise ai s@i în Iudeea, au c@zut de întristare în boal@ de moarte,
m@rturisindu-s@ aceasta a i s@ fi întâmplat@ | pentru necredin]a ce lucrase asupra jidovilor.
Carele acolo murind, }i Iuda cetatea Ierusalimului conocind, urm@toriul lui, fiiul Antiohul
Evpator zis, adunând asupra Iudei preaputearnic@ oaste, nu l-au putut învinge.
{i Eleazar, ucigând cel mare elefant, de la acela} ap@sându-s@, au murit.
Iar@ împ@ratul, conocind Ierusalimul, s@ chiiam@ înd@r@pt de Lisiia.
Ci dup@ jurata pace, nu ]âne jur@mântul.

1.

i împ@ratul Antiohul umbla prin ]inuturile din sus, }i au auzit a fi cetatea
Elimaide în Persida, vestit@ foarte }i bogat@ cu argint }i cu aur,
2.
{i bisearica într-însa bogat@ foarte; }i acolo acoperemânturi de aur }i plato}e
}i pavezele care au l@sat Alexandrul lui Filip, împ@ratul Machedon, carele au împ@r@]it întâi
în ]ara greceasc@.
3. {i au venit }i c@uta s@ prinz@ cetatea }i s@ o pr@deaze, }i n-au putut, c@ s-au cunoscut
cuvântul celor din cetate.
4. {i s-au sculat spre r@zboiu }i au fugit de acolo }i s-au dus cu întristare mare }i s-au
întors în Vavilon.
5. {i au venit carii îi vestea în Perside c@ au fugit taberile ceale din Iudeea,
6. {i c@ s-au dus Lisie, cu puteare tare, întâiu, }i au fugit de c@tr@ fa]a jidovilor }i au biruit
cu armele }i cu puterile }i cu jafuri multe, care au luat din taberile ceale ce au t@iat; ||
176r
7. {i c@ci c@ au surpat ur@ciunea, carea zidise preste oltariul ce era în Ierusalim, }i
sfin]eniia, ca dintâi, au încungiurat cu ziduri înalte, ci }i Vethsura, cetatea sa.
8. {i au fost cât au auzit împ@ratul cuvintele aceastea, s-au sp@imântat }i s-au cl@tit foarte.
{i au c@zut în pat }i au c@zut întru întristare, c@ nu i s-au f@cut precum gândea.
9. {i era acolo în multe zile, c@ s-au înoit în el întristare mare }i au gândit c@ va muri.
10. {i au chemat to]i priiatinii s@i }i le-au zis: „Dep@rtatu -s-au somnul de la ochii miei
}i m-am povârnit }i am c@zut cu inima pentru grije.
11. {i am zis în inima mea: «La cât@ sup@rare am agiuns }i la ce valuri de întristare în
carea sânt acum, cel ce eram veasel }i iubit întru putearea mea!
12. Iar@ acum îm aduc aminte de r@ot@]ile care am f@cut în Ierusalim, de unde am luat
toate jafurile ceale de aur }i de argint care era într-însul }i am trimis a lua pre l@cuitorii
Iudei f@r@ pricin@.
13. Cunoscut-am, dar@, c@ pentru aceaea m-au aflat r@ot@]ile aceastea. {i, iat@, pieiu
de mare întristare în ]ar@ strein@»”.
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14. {i au chemat pre Filip, unul dintre priiatinii s@i, }i l-au rânduit preste toat@ împ@r@]iia sa.
15. {i i-au dat cunun@ }i plato}a sa }i inelul, ca s@ aduc@ pre Antiohul, fiiul s@u, }i s@-l
creasc@ }i s@ împ@r@]asc@.
16. {i au murit acolo Antiohul împ@ratul, în anul o sut@ patruzeaci }i noao. |
17. {i au cunoscut Lisie c@ au murit împ@ratul }i au rânduit a împ@r@]i pre Antiohul, fiiul 176v
lui, pre care l-au crescut tin@r; }i au chemat numele lui Evpator.
18. {i cei din cetate închisease pre Israil împrejurul celor sfinte }i c@uta lor ceale reale
pururea }i t@riia limbilor.
19. {i au gândit Iuda a-i pierde. {i au chemat tot norodul, ca s@-i conoceasc@.
20. {i au venit împreun@ }i i-au conocit în anul o sut@ cinzeci }i au f@cut }an]uri }i gr@m@zi.
21. {i au ie}it cariiva dintre cei conoci]i }i s-au împreunat cu ei ni}te necredincio}i din Israil,
22. {i s-au dus la împ@ratul }i au zis: „P@n@ când nu faci judecat@ }i s@ izbânde}ti fra]ii no}tri?
23. Noi am judecat a sluji t@tâni-t@u }i a umbla în poruncile lui }i a asculta de
a}ez@mânturile lui.
24. {i fiii norodului nostru, pentru aceaea, s-au streinat de la noi; }i oricarii s@ afla între
noi s-au omorât, }i mo}iile noastre s@ r@pea.
25. {i nu numai c@tr@ noi }i-au întins mâna, ci }i spre toate hotarele noastre.
26. {i, iat@, s-au pus ast@zi la co}teiul Ierusalimului, s@-l cuprinz@, }i cetatea Vethsura o
au înt@rit.
27. {i, de nu-i vei întimpina mai curând, mai mari decât aceastea vor face }i nu-i vei
putea dobândi”.
28. {i s-au mâniiat împ@ratul cât au auzit aceastea }i au chemat pre to]i prietinii s@i }i
177r
c@peteniile oastei sale }i pre cei ce era || preste c@l@ra}i.
29. Ci }i dintre alte ]@rî }i din ostroavele m@rii au venit c@tr@ el oaste n@imite.
30. {i era num@rul oastei lui, pedestra}i o sut@ de mii }i elefan]i treizeci }i doi, înv@]a]i
la r@zboiu.
31. {i au venit prin Idumeea }i s-au apropiat de Vethsura; }i au b@tut zile multe }i au
f@cut gr@m@zuri }i au ie}it }i le-au aprins cu foc }i au b@tut b@rb@tea}te.
32. {i s-au dep@rtat Iuda de la cetate }i au pornit tab@ra c@tr@ Vethzacaram, împrotiva
taberii împ@ratului.
33. {i s-au sculat împ@ratul pân@-n zio }i au de}teptat oastea spre pornire împrotiva c@lii
Vethzacaram. {i s-au g@tit oastele spre r@zboiu }i cu trâmbi]ele au cântat.
34. {i elefan]ilor le-au ar@tat sânge de strugure }i de mure, ca s@-i agereasc@ spre r@zboiu.
35. {i au împ@r]it fiarele prin mii; }i au st@tut lâng@ fie}tecare elefant o mie de b@rba]i
în plato}e l@n]uite }i coifuri de aram@ în capetele lor, }i cinci sute de c@l@ra}i ale}i fie}tec@riia
fiar@ era rândui]i.
36. Ace}tia, mai înainte de vreame, oriunde era fiara, acolo era; }i oriînc@tro s@ ducea,
s@ ducea }i nu s@ dep@rta de la ea.
37. Ci }i turnuri de lemn preste ei înt@rite, acoperind peste fie}tecarea fiar@; }i peste eale,
gr@m@zi; }i preste fie}tecarea, b@rba]i de t@rie, triizeci }i doi, carii o}tea deasupra, }i indiianul,
mea}terul fiar@i.
38. {i ceiaalal]i c@l@ra}i, dincoace }i dincolea, i-au a}ezat în doao p@r]i, cu trâmbi|]ele 177v
a porni oastea }i a îndemna pre cei împ@]ora]i în miile ei.
39. {i cât au str@lucit soarele în pavezele ceale aurite }i de aram@, au str@lucit mun]ii
de c@tr@ eale }i au sclipit ca f@linarii cei de foc.
40. {i s-au împ@r]it }i s-au întins o parte a oastei împ@ratului prin mun]i înal]i, }i alta
prin locuri }esuri; }i mergea cu paz@ }i cu rânduial@.
41. {i s@ cutremura to]i l@cuitorii p@mântului de glasul mul]imei }i de p@}irea gloatei }i
de sunetul armelor, c@ era oastea mare foarte }i tare.
42. {i s-au apropiat Iuda }i oastea lui la r@zboiu; }i au c@zut din oastea împ@ratului }ase
sute de b@rba]i.
43. {i au v@zut Eliazar, fiiul lui Savra, pre una dintre fiare împl@to}at@ cu plato}ele
împ@ratului; }i era înalt@ preste cealeaalalte fiare. {i i s-au p@rut c@ într-însa ar fi împ@ratul.
44. {i s-au dat pre sine, ca s@ izb@veasc@ pre norodul s@u }i s@-}i dobândeasc@ nume
veacinic.
45. {i au alergat c@tr@ ea cu îndr@znire în mijlocul miii }i omorând de-a dreapta }i de-a
stânga, }i c@dea de la el încoace }i încolo.
46. {i s-au dus supt picioarele elefantului }i s-au pus supt el }i l- au ucis. {i au c@zut la
p@mânt preste el }i au murit acolo.
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47. {i, v@zând putearea împ@ratului }i pornirea oastei lui, s-au întors de c@tr@ ei.
48. Iar@ tab@ra împ@ratului s-au suit împro||tiva lor, în Ierusalim, }i au pus tab@ra
împ@ratului la Iudeea }i la Muntele Sionului.
49. {i au f@cut pace cu cei ce era în Vethsura. {i au ie}it din cetate, c@ nu le era acolo
hran@ celor închi}i, c@ era simbetele locului.
50. {i au cuprins împ@ratul Vethsura }i au rânduit acolo paz@ a o ]inea.
51. {i au întors tab@ra c@tr@ locul sfin]eniii multe zile. {i au a}ezat acolo }an]uri }i gr@m@zuri
}i s@ge]i de foc }i turnuri a arunca pietri }i ascu]ituri }i scorpii a arunca s@ge]i }i pra}tii.
52. {i au f@cut }i aceia gr@m@zi în prejma gr@m@zilor lor }i au o}tit zile multe.
53. Iar@ hran@ nu era în cetate, c@ci c@ a }eaptelea an era, }i cei ce r@m@sease în Iudeea
dintre limbi mistuise r@m@}i]ele lor, ce s@ pusease.
54. {i au r@mas întru ceale sfinte pu]ini b@rba]i, c@-i biruise foametea; }i s -au râsipit
fie}tecarele la locul s@u.
55. {i au auzit Lisie c@ Filip, pre care rânduise împ@ratul Antiohul, înc@ tr@ind, s@ creasc@
pre Antiohul, fiiul s@u, }i s@ împ@r@]asc@,
56. C@ s-ar fi întors din Perside }i din Media }i oastea carea s@ dusease cu el, }i cum c@
cerca a cuprinde trebile împ@r@]iii.
57. Au gr@bit a s@ duce }i a zice c@tr@ împ@ratul }i c@tr@ voievozii oastei: „În toate zilele
sc@dem }i hran@ noao pu]ân@ iaste, }i locul care-l conocim e înt@rit }i datorie avem a rândui
despre împ@r@]ie.
58. Acum, dar@, s@ d@m dreaptele oamenilor acestora }i s@ facem cu ei pace }i cu tot
neamul lor. |
59. {i s@ le rânduim s@ umble în legiuitele sale, ca dintâi, c@ pentru legiuitele sale, care
le-am urgisit, s-au mâniiat }i au f@cut toate aceastea”.
60. {i au pl@cut cuvântul înaintea împ@ratului }i a c@peteniilor }i au trimis la ei a face
pace }i o au priimit.
61. {i s-au jurat lor împ@ratul }i c@peteniile, }i au ie}it din t@rime.
62. {i au întrat împ@ratul în Muntele Sionului }i au v@zut t@rimea locului }i au rupt mai
curând jur@mântul care jurase; }i au poruncit a strâca zidul prinprejur.
63. {i s-au dep@rtat gr@bind }i s-au întors în Antiohia }i au aflat pre Filip st@pânind
cetatea; }i au o}tit asupra lui }i au prins cetatea.
Cap 7
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Dimitrie, fiiul Seleuchii, ucigând pre Antiohul }i Lisiia, dobândea}te împ@r@]ia p@rin]ilor s@i.
Carele, pârât fiind c@tr@ el Iuda Macaveiu, trimite pre voievodul Vachidem }i pre pârâtul
Alchim, preot rânduit a n@c@ji pre fiii lui Israil. Ci, neputând birui asupra Iudei,
s-au trimis de la împ@ratul Nicanor, carele, ca }i cei dintâi, neputând cu vicle}ug,
cu putearea n@v@lind spre Iuda, o dat@ }i iar@} de el au fost biruit. {i, dup@
ce s -au trimis c@tr@ Dumnezeu rug@ciune, cu toat@ oastea sa au fost ucis,
t@indu -s@ capul lui }i dreapta, carea, batjocorind jârtvele jidovilor,
cu trufie asupra locului celui sfânt o în@l]ase.
A c@ruie biruin]e zioa preste an vestit@ ||
jidovilor s@ rânduia}te.

1.

n anul o sut@ cinzeci }i unul au ie}it Dimitrie, fiiul Seleuchii, din cetatea
Romii }i s-au suit cu pu]âni oameni la cetatea de mare }i au împ@r@]it acolo.
2.
{i au fost cât au întrat întru împ@r@]ia p@rin]ilor s@i, au apucat oastea pre
Antiohul }i Lisiia, ca s@-i aduc@ la el.
3. {i lucrul lui i s-au cunoscut }i au zis: „S@ nu-m ar@ta]i fa]a lor”.
4. {i i-au ucis oastea }i au }ezut Dimitrie pre scaunul împ@r@]iii sale.
5. {i au venit la el oameni vicleani }i necredincio}i din Israil, }i Alchim, pov@]uitoriul lor,
care vrea a fi preot.
6. {i au pârât norodul c@tr@ împ@ratul, zicând: „Pierdut-au Iuda }i fra]ii lui pre to]i
priiatinii t@i, }i pre noi ne-au r@sipit din ]ara noastr@.
7. Acum, dar@, trimite om c@ruia crezi, s@ mearg@ }i s@ vaz@ toat@ pustiirea carea ne-au
f@cut noao }i ]ânuturilor împ@ratului }i s@ cearte pre to]i prietinii lui }i pre ajut@torii lor”.
8. {i au ales împ@ratul dintre priiatinii s@i pre Vahide, carele st@pânea preste râul cel
mare, întru împ@r@]ie, }i credincios împ@ratului, }i l-au trimis
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9. S@ vaz@ pustiirea ce-au f@cut Iuda. Ci }i pre necredinciosul Alchim l-au rânduit preot
}i i-au poruncit a face izbândire spre fiii lui Israil.
10. {i s-au sculat }i au venit cu oaste mare la p@mântul Iudei }i au trimis soli }i au gr@it
c@tr@ Iuda }i c@tr@ fra]ii lui cu cuvinte de pace întru vicle}ug. |
179v
11. {i n-au luat aminte cuvintele lor, c@ au v@zut cum c@ au venit cu oaste mare.
12. {i s-au adunat c@tr@ Alchim }i Vachide adunare de scriitori, a cerca ceale dreapte.
13. {i cei dintâiu, assideii, carii era între fiii lui Israil, }i cerca de la ei pace,
14. C@ au zis: „Om preot din s@mân]a lui Aaron au venit, nu ne va încelui”.
15. {i au gr@it cu ei vorbe de pace }i s-au jurat lor, zicând: „Nu v@ vom aduce r@u voao,
nici priiatinilor vo}tri”.
16. {i au crezut lui. {i au apucat dintre ei }asezeci de b@rba]i }i i-au ucis într- o zi, dup@
cuvântul ce e scris:
17. *„Trupurile sfin]ilor T@i }i sângele lor l-au v@rsat împrejurul Ierusalimului }i nu era
*Psalm 78, 1, 2, 3.
cine s@-i îngroape”.
18. {i au cuprins frica }i cutremurul pre tot norodul, c@ au zis: „Nu e adev@r }i judecat@
într-în}ii, c@ au trecut rânduiala }i jur@mântul care au jurat”.
19. {i au pornit Vachide tab@ra c@tr@ Ierusalimul }i o au pus în Vethzeca. {i au tremis
}i au apucat mul]i dintre cei ce fugise de la sine }i pre oricarii din norod i-au omorât }i
într-un pu]u mare i-au aruncat.
20. {i au încredin]at împ@r@]ia lui Alchim }i au l@sat cu el agiutoriu spre ajutoriu lui. {i
s-au dus Vachide la împ@ratul.
21. {i destul lucra Alchim pentru c@peteniia preo]iii sale.
22. {i s-au adunat c@tr@ el to]i cei ce turbura norodul s@u }i au dobândit p@mântul Iudei
}i au f@cut ran@ mare în Israil.
23. {i au v@zut Iuda toate realele care au f@cut Alchim }i cei ce era cu el fiilor || lui Israil, 180r
cu mult mai multe decât limbile.
24. {i au ie}it la toate hotarele Iudei prinprejur }i au f@cut izbândire asupra oamenilor
fuga}i }i au încetat a mai ie}i prin ]ar@.
25. {i au v@zut Alchim c@ au biruit Iuda }i cei ce era cu el. {i au cunoscut c@ nu-i poate
sprijini }i s-au înturnat la împ@ratul }i i-au pârât de multe nelegiuiri.
26. *{i au tremis împ@ratul pre Nicanor, unul dintre c@peteniile ceale mai cinstite, carele
*2 Macav. 15, 1.
era lucrând nepriatenii împrotiva lui Israil, }i i-au poruncit a pr@p@di norodul.
27. {i au venit Nicanor în Ierusalim cu oaste mare }i au tremis c@tr@ Iuda }i c@tr@ fra]ii
lui cuvinte de pace cu vicle}ug,
28. Zicând: „Nu fie r@zboiu între mine }i între voi; veni-voiu cu oameni pu]âni, s@ v@z
fea]ele voastre cu pace”.
29. {i au venit la Iuda }i s-au închinat împreun@ cu pace; }i vr@jma}ii era gata a r@pi
pre Iuda.
30. {i s-au cunoscut Iudei cuvântul, c@ cu vicle}ug venise la el. {i s-au înfrico}at de c@tr@
el }i n-au mai vrut a vedea fa]a lui.
31. {i au cunoscut Nicanor c@ s-au golit sfatul lui }i au ie}it spre întâmpinarea Iudei la
r@zboiu, lâng@ Cafarsalama.
32. {i au c@zut din oastea lui Nicanor mai cinci mii de b@rba]i }i au fugit în cetatea lui
David.
33. {i, dup@ cuvintele aceastea, s-au suit Nicanor în Muntele Sionului }i au ie}it dintre
preo]ii norodului a i s@ închina cu pace }i a-i ar@ta arderile de tot, carele s@ aducea pentru
împ@ratul. |
180v
34. {i, bajocorindu-i, i-au urgisit }i i-au pâng@rit }i le-au gr@it trufa}u.
35. {i s-au jurat cu mânie, zicând: „De nu s@ va da Iuda }i oastea lui în mânile meale
îndat@, deac@ m@ voiu întoarce în pace, voiu aprinde casa aceasta”. {i au ie}it cu
mânie mare.
36. {i au întrat preo]ii }i au st@tut înaintea fea]ii oltariului }i a bisearicii }i, plângând, au
zis:
37. „Tu, Doamne, ai ales casa aceasta a s@ chema numele T@u într-însa, ca s@ fie casa
rug@ciunii }i a ascult@rii norodului T@u.
38. F@ izbândire în omul acesta }i în oastea lui, }i s@ caz@ de sabie! Ad@-[i aminte de
bl@st@murile lor }i nu le da lor s@ r@mâie!”
39. {i au ie}it Nicanor din Ierusalim }i au pus tab@ra la Vethoron }i l-au întimpinat
oastea Siriii.
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40. {i Iuda au pus în Adarsa cu trii mii de b@rba]i. {i s-au rugat Iuda }i au zis:
41. *„Cei ce era trimi}i de la împ@ratul Sinaheriv, Doamne, pentru c@ Te-au bl@st@mat,
au ie}it îngerul }i au lovit dintr-în}ii o sut@ optzeci }i cinci de mii.
42. A}ea sf@râm@ oastea aceasta înaintea noastr@, ast@zi; }i s@ }tie ceiaalal]i c@ r@u au
gr@it asupra celor sfinte ale Tale. {i îl judec@ dup@ r@otatea lui”.
43. {i au lovit oastele r@zboiu în zioa lunii adar a triispr@zeacea }i s-au zdrobit tab@ra
lui Nicanor }i au c@zut el întâiu în r@zboiu.
181r
44. {i cât au v@zut oastea lui c@ c@zuse Nicanor, au lep@dat armele sale }i au || fugit.
45. {i i-au gonit cale de o zi, de la Adazer pân@ când vii în Gazara, }i cu trâmbi]ele au
cântat dup@ ei, cu îns@mn@ri.
46. {i au ie}it din toate co}teaiele Iudei prinprejur }i-i vântura cu coarnele }i iar@ s@
întorcea c@tr@ ei; }i au c@zut to]i de sabie }i nu s-au l@sat dintr-în}ii nici unul.
47. {i au luat jafurile lor spre prad@. {i capul lui Nicanor l-au ciontat, }i dreapta lui, carea
o întinsease trufa}, }i le-au adus }i le -au spânzurat în prejma Ierusalimului.
48. {i s-au veselit norodul foarte }i au petrecut zioa aceaea cu veselie mare.
49. {i au rânduit a s@ ]inea în to]i anii zioa aceasta, a lunii adar triispr@zeacea.
50. {i au t@cut p@mântul Iudei pu]ine zile.
Cap 8
Iuda, auzând cea mult numit@ veastea râmleanilor }i putearea carele aici s@ num@r@, trimi]ând
soli, leg@tur@ cu ei lovea}te, ca, supt acoperemântul lor, jidovii de jugul grecilor s@ se
sloboaz@. Iar@ râmleanii trimit Iudei scrisoarea lovitei togmiri, în lespezi
de aram@ s@pat@, carea aici s@ îns@mneaz@.

1.

i au auzit Iuda numele râmleanilor, c@ sânt putearnici cu t@riia }i s@ a}az@
spre toate ceale ce s@ cer de la dân}ii }i oricarii s-au apropiiat de dân}ii au
a}ezat cu ei priiatenii }i c@ sânt putearnici cu vârtutea.
181v
2. {i au auzit r@zboaiele lor }i puterile ceale bune care au f@cut în Gala]iia, c@ i-au | biruit
}i i-au dus supt dajde.
3. {i câte au f@cut în ]inutul I}panii, }i cum c@, supt biruin]a sa, au supus argintul }i aurul
care sânt acolo }i au st@pânit tot locul cu sfatul s@u }i cu r@bdarea,
4. {i locurile care era de la ei departe foarte; }i împ@ra]ii carii venise preste ei de la
marginile p@mântului i-au zdrobit }i i-au lovit cu ran@ mare, iar@ ceiaalal]i le dau dajde
în to] anii.
5. {i pre Filip }i pre Perseanul, împ@ratul cheteilor, }i pre ceiaalal]i carii asupra lor
dusease armele i-au zdrobit în r@zboiu }i i-au biruit.
6. {i pre Antiohul cel Mare, împ@ratul Asiii, care râdicase r@zboiu asupra lor, având o
sut@ }i doaozeci de elefan]i }i c@l@ra}i }i c@ru]e }i oaste mare foarte, zdrobit de dân}ii;
7. {i c@ l-au prins viu }i i-au a}ezat s@ dea el }i cei ce vor împ@r@]i dup@ el dajde mare
}i s@ deaie chizea}u }i a}ez@mânt,
8. {i ]ânutul indilor, }i medeanii }i lideanii din ]@râle lor ceale mai bune. {i luund acealea
de la ei, le-au dat Evmenului împ@ratului;
9. {i c@ cei ce era la Helledam au vrut a s@ duce }i a-i lua; }i s-au în}tiin]at cuvântul
cestora.
10. {i au trimis c@tr@ ei un voievod }i au o}tit asupra lor; }i au c@zut dintre ei mul]i, }i
roabe au dus muierile lor }i fiii }i i-au apucat }i p@mântul lor l-au mo}tenit }i au strâcat
zidurile lor }i în robie i-au supus pân@ într-aceast@ zi.
182r
11. {i cealeaalalte împ@r@]ii }i ostroave || care cândva st@pânise împrotiva lor, le-au
râsipit }i supt biruin]a sa le-au supus.
12. Iar@ cu priiatinii s@i }i carii avea într-în}ii odihn@ au ]ânut priiateniia }i au biruit
împ@r@]iile ceale de aproape }i ceale de departe, c@ oricarii auziia numele lor s@
temea de ei.
13. Iar@ c@rora vrea a le fi cu ajutoriu s@ împ@r@]asc@, împ@r@]ea, iar@ pre carii vrea din
împ@r@]ie îi surpa. {i s-au în@l]at foarte.
14. {i întru toate aceastea nime nu purta cunun@, nici s@ îmbr@ca cu ur}inic ca s@ se
m@reasc@ într-însul.
15. {i pentru c@ curte }-au f@cut }i în toate zilele sf@tuia trii sute }i doaozeci, sfat ]iind
pururea despre mul]ime, ca ceale vreadnice s@ poarte.
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16. {i încredin]az@ unui om sfatul s@u, prin fie}tecare an, a st@pâni tot p@mântul s@u }i
to]i ascult@ de unul; }i nu iaste pizm@, nici râvn@ între ei.
17. {i au ales Iuda pre Evpolemul, fiiul lui Ioan, fiiului Iacov, }i pre Iazon, fiiul lui Eliazer,
}i i-au tremis la Roma, a togmi cu dân}ii priiatenie }i so]ire,
18. {i s@ ia de la ei giugul grecilor, c@ au v@zut c@ spre robie apas@ împ@r@]iia lui Israil.
19. {i s -au dus la Roma cale mult@ foarte }i au întrat în curte }i au zis:
20. „Iuda Macaveul }i fra]ii lui }i norodul jidovilor ne-au trimis la voi a face so]ire }i pace
}i a ne scrii so]ii }i priiatinii vo}tri”.
21. {i au pl@cut cuvântul înaintea lor.
22. {i aceasta s-au scris înd@r@pt, carea o au scris în t@bli de aram@ }i o au tremis în
182v
Ierusalim, s@ fie acolo la ei pomeni|rea p@cii }i a so]irii:
23. „Bine fie râmleanilor }i neamului jidovesc, pre mare }i pre uscat în veac, }i sabie }i
vr@jma}ul departe fie de la ei!
24. C@ de va sta întâiu r@zboiu râmleanilor au tuturor so]iilor lor în toat@ domnia lor,
25. Ajutoriu va aduce neamul jidovesc precum vreamea va ar@ta, cu inim@ plin@.
26. {i osta}ilor nu le vor da, nici le vor sluji, grâu, arme, bani, cor@bii, precum au pl@cut
râmleanilor; }i vor p@zi poruncile lor, nimic de la ei luând.
27. Iar@ aseamenea }i neamului jidovesc, de s@ va întâmpla întâi r@zboiu, vor ajuta
râmleanii din inim@, precum le va îng@dui vreamea.
28. {i ajut@torilor nu li s@ va da grâu, arme, bani, cor@bii, precum au pl@cut râmleanilor;
}i vor p@zi poruncile lor f@r@ vicle}ug”.
29. Dup@ cuvintele aceastea au rânduit râmleanii neamului jidovesc.
30. Iar@ dup@ cuvintele aceastea, de vor vrea ce}tia au ceia a adaoge au a lua ceva c@tr@
aceastea, vor face dintru în]eleagerea sa, }i orice vor adaoge sau vor sc@dea înt@rite vor fi.
31. Ci }i pentru r@ot@]ile care Dimitrie împ@ratul au f@cut asupra lor, am scris lui, zicând:
«Pentru ce ai îngreoiat giugul t@u preste priiatinii no}tri }i so]ii jidovi?
32. Deci, de vor mai veni la noi asupra ta, vom face judecat@ }i vom o}ti cu tine pre
mare }i pre p@mânt»”.
Cap 9
Lui Vahide }i Alchim, împrotiva Iudei de || Dimitrie trimi}ilor, Iuda, cu pu]ânic@ oaste tare
împrotivindu -s@, s@ ucide }i s@ jelea}te. {i greu n@c@ji]ilor celor credincio}i israiliteani, fratele
lui, Ionathan, în locul lui s@ rânduia}te. Carele, pentru moartea lui Ioan, fr@]ine-s@u, lovea}te
pre fiii lui Iamvri în nunt@. {i iar@}i, lovind din oastea lui Vahide o mie de b@rba]i, Alchim,
pentru necurata asupra sfântului loc lucrare, lovit de la Dumnezeu cu gut@, au murit.
Ci }i Vahide nici cu vicle}ug, nici cu sâla putând a pierde pre Ionathan, f@când cu el
pace s-au dus, nici s-au mai întors în Iudeea.

1.

183r

ntr-aceaea, cât au auzit Dimitrie c@ au c@zut Nicanor }i oastea lui în
r@zboiu, au pus pre Vahide }i pre Alchim iar@} a-i trimite în Iudeea, }i
cornul cel drept cu ei.
2. {i s-au dus pre calea carea duce în Galgala }i au pus tab@ra în Masaloth, carea iaste
în Arveali, }i o au cuprins }i au omorât multe suflete de oameni.
3. În luna dintâiu a anului o sut@ patruzeci }i doi au pus oastea spre Ierusalim.
4. {i s-au sculat }i s-au dus în Verea doaozeci de mii de b@rba]i }i doao mii de c@l@ra}i.
5. {i Iuda pusease tab@ra în Laisa }i trii mii de b@rba]i ale}i cu el.
6. {i au v@zut mul]imea oastei c@ sânt mul]i }i s-au temut foarte; }i mul]i s -au tras din
tab@r@ }i n-au r@mas dintr-în}ii f@r@ opt sute de b@rba]i.
7. {i au v@zut Iuda c@ au sc@zut oastea sa }i r@zboiul îl silea }i s-au frâmt cu inima, | c@ 183v
nu avea vreame a-i aduna, }i s -au sl@b@nogit.
8. {i au zis celor r@ma}i: „S@ ne scul@m }i s@ meargem la protivnicii no}tri, de vom putea
o}ti împrotiva lor”.
9. {i-l ap@ra, zicând: „Nu vom putea, ci s@ ne izb@vim sufletele noastre acum }i s@ ne
întoarcem la fra]ii no}tri }i atunci vom o}ti asupra lor, iar@ noi pu]âni sântem”.
10. {i au zis Iuda: „Departe fie a face aceasta, s@ fugim de ei, }i de s-au apropiiat vreamea
noastr@, s@ murim întru t@rie pentru fra]ii no}tri }i s@ nu agonisim vinov@]ie slavei noastre”.
11. {i au pornit oaste din tab@r@ }i le-au st@tut întru întâmpinare. {i s-au desp@r]it c@l@ra}ii în
doao p@r]i }i pr@}tiitorii }i s@get@torii mergea înaintea oastei, }i to]i cei putearnici de b@taia dintâi,
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12. Iar@ Vahide era în cornul drept; }i s-au apropiat mul]imea de amândoao p@r]ile }i
strâga cu trâmbi]ele.
13. {i au strâgat }i cei ce era din partea Iudei, }i ei, }i s-au cl@tit p@mântul de glasul
oastelor; }i s-au lovit r@zboiu de diminea]a pân@ sara.
14. {i au v@zut Iuda c@ e mai ]apân@ partea oastei lui Vahide de-a dreapta }i s-au
împreunat cu el to]i cei statornici cu inima.
15. {i s-au zdrobit dreapta parte de la ei }i i-au gonit pân@ la muntele Azotului.
16. {i cei era în cornul stâng au v@zut c@ s-au zdrobit cornul drept }i au urmat dup@ Iuda
}i dup@ cei ce era cu el dind@r@pt.
17. {i s-au îngreoiat r@zboiul }i au c@zut r@ni]i mul]i din ce}tia }i din ceia.
18. {i Iuda au c@zut, }i ceiaalal]i au fugit.
184r
19. {i Ionathan }i Simon au luat pre Iuda, fra||tele s@u, }i l -au îngropat în mormântul
p@rin]ilor s@i, în cetatea Modin.
20. {i l-au plâns tot norodul lui Israil cu plângere mare }i jelea zile multe.
21. {i au zis: „Cum au c@zut cel putearnic, cel ce mântuia pre norodul lui Israil?”
22. {i cealeaalalte cuvinte a r@zboaielor Iudei }i a puterilor care au f@cut }i a m@rimei
lui, nu s-au scris, c@ multe era foarte.
23. {i au fost dup@ moartea Iudei, s-au ivit cei vicleani întru toate hotarele lui Israil }i
au r@s@rit to]i cei ce lucra strâmb@tate.
24. În zilele acealea fost-au foamete mare foarte }i s-au dat lui Vahide toat@ împ@r@]ia
lor cu dân}ii.
25. {i au ales Vahide b@rba]i necredincio}i }i i-au rânduit st@pânitori ]@râi.
26. {i c@uta }i cerceta pre priiatinii Iudei }i-i aducea la Vahide }i s@ izbândea într-în}ii
}i-i batjocoriia.
27. {i au fost n@caz mare în Israil, care n-au fost din zioa din carea nu s-au v@zut proroc
în Israil.
28. {i s-au adunat to]i priiatinii Iudei }i au zis lui Ionathan:
29. „De când au murit fratele t@u, Iuda, b@rbat aseaminea lui nu iaste, care s@ ias@
împrotiva nepriiatinilor no}tri, Vahide }i a celor ce sânt nepriiatinii neamului nostru.
30. Acum, dar@, pre tine ast@zi te aleagem, s@ ne fii pentru el c@petenie }i pov@]uitoriu,
a r@zboi r@zboiul nostru”.
31. {i au priimit Ionathan în vreamea aceaea c@peteniia }i s-au sculat în locul Iudii,
184v fra|telui s@u.
32. {i au cunoscut Vahidea }i-l c@uta a-l ucide.
33. {i au cunoscut Ionathan }i Simon, fratele lui, }i to]i carii era cu el. {i au fugit în pustiia
Thecue }i au }ezut la apa lacului Asfar.
34. {i au cunoscut Vahide, }i în zioa sâmbetei au venit el }i toat@ oastea lui, preste
Iordan.
35. {i Ionathan au tremis pre frate-s@u, pov@]uitoriu norodului, }i au rugat pre navuthei,
priiatinii s@i, s@ le împrumuteaze g@tirea sa, carea era mult@.
36. {i au ie}it fiii lui Iamvri din Madava }i au prins pre Ioan }i toate ceale ce avea }i s-au
dus cu eale.
37. Dup@ aceaste cuvinte s-au vestit lui Ionathan }i lui Simon, fratelui s@u, c@ fiii lui Iamvri
fac nunt@ mare }i duc logodita din Madava, fata unuia din c@peteniile lui Hanaan, ceale
mari, cu sume]ie mare.
38. {i }-au adus aminte de sângele lui Ioan, fr@]ine-s@u, }i s -au suit }i s-au ascuns supt
acoperemântul muntelui.
39. {i au râdicat ochii s@i }i au v@zut, }i iat@ gâlceav@ }i g@tire mult@. {i mirele au purces
}i priiatinii lui }i fra]ii lui spre întâmpinarea lor cu tâmpene }i cu musici }i cu arme multe.
40. {i s-au sculat asupra lor din pândiri }i i-au omorât; }i au c@zut r@ni]i mul]i, }i cei
r@ma}i au c@zut în mun]i }i au luat toate jafurile lor.
41. {i s-au întors nunta spre jale }i glasul musicilor lor spre tânguire.
42. {i au izbândit izbândirea sângelui fratelui s@u. {i s-au întors la râpa Iordanului.
185r
43. {i au auzit Vachide }i au venit zioa || sâmbetei pân@ la poala Iordanului cu puteare
mare.
44. {i au zis c@tr@ ai s@i Ionathan: „S@ ne scul@m }i s@ o}tim împrotiva nepriiatinilor
no}tri, c@ nu e ast@zi ca ieri }i alalt@ieri.
45. C@, iat@, r@zboiul dinprotiv@ }i apa Iordanului dincoace }i dincolo }i râpi }i mocirle
}i dumbr@vi }i nu iaste loc de-a întoarcerea.
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46. *Acum, dar@, strâga]i spre ceriu, s@ v@ izb@vi]i din mâna nepriiatinilor vo}tri”. {i s-au
lovit r@zboiul.
47. {i au întins Ionathan mâna sa s@ loveasc@ pre Vachide }i s-au întors de c@tr@ el înd@r@pt.
48. {i s-au aruncat Ionathan }i cei ce era cu el în Iordan }i au înotat c@tr@ ei Iordanul.
49. {i au c@zut din partea lui Vachide în zioa aceaea o mie de b@rba]i. {i s-au întors în Ierusalim.
50. {i au zidit cet@]i înt@rite în Iudeea, co}teiul ce era în Ierihon }i în Ammaum }i Vethorom
}i în Vethil }i în Thamnata }i Fara }i Thoponu, ziduri înalte }i por]i }i încuietori.
51. {i au pus paz@ într-însele, ca s@ lucreaze nepriiatinii în Israil.
52. {i au înt@rit cetatea Vethsura }i Gazaram }i co}teiul }i au pus într-însele ajutoriu }i
g@tire de hran@.
53. {i au luat pre fiii c@peteniilor ]inutului chize}i }i i-au pus în co}teiu în Ierusalim, spre paz@.
54. {i în anul o sut@ cinzeci }i trei, în luna a doao, au poruncit Alchim a strâca zidurile
sfintei case dinlontru }i a strâca lucrurile prorocilor; }i au început a le strâca. |
55. În vreamea aceaea s-au lovit Alchim }i s-au împiedecat lucrurile lui }i s-au închis 185v
gura lui }i s-au sl@b@nogit de gut@; nice au mai putut gr@i cuvânt }i a porunci din casa sa.
56. {i au murit Alchim în vreamea aceaea cu chin mare.
57. {i au v@zut Vahide c@ au murit Alchim }i s-au întors c@tr@ împ@ratul; }i au t@cut
p@mântul doi ani.
58. {i au gândit to]i cei strâmbi, zicând: „Iat@, Ionathan }i carii sânt cu el în t@ceare l@cuiesc,
f@r@ grije. Acum, dar@, s@ aducem pre Vachide }i-i va apuca pre to]i într-o noapte”.
59. {i s-au dus }i i-au dat sfat.
60. {i s-au sculat s@ vie oaste mult@. {i au trimis prin ascuns c@r]i la so]ii s@i, carii era în Iudeea,
s@ prinz@ pre Ionathan }i pre cei ce cu el era, ci nu i-au putut, c@ li s-au cunoscut sfatul lor.
61. {i au luat din oamenii ]inutului carii era c@peteniile oastei, cinzeci de b@rba]i, }i i-au ucis.
62. {i s-au dep@rtat Ionathan }i Simon }i cei ce cu el era, în Vethvesen, care e în pustie;
}i au zidit surp@rile ei }i o au înt@rit.
63. {i au cunoscut Vahide }i au adunat toat@ mul]imea sa, }i celor ce era din Iudeea
le-au vestit.
64. {i au venit }i au pus tab@ra pre Vethvesen }i o au b@tut zile multe }i au f@cut gr@m@zi.
65. {i au l@sat Ionathan pre Simon, fratele s@u, în cetate, }i au ie}it în ]ar@ }i au venit
cu num@r.
66. {i au lovit pre Odaream }i fra]ii lui }i fiii lui Faseron în s@la}ele lor. {i au început a
t@ia }i a crea}te întru puteri.
67. Iar@ Simon }i cei ce cu el era au ie}it din cetate }i au aprins gr@m@zile. ||
68. {i au b@tut împrotiva lui Vahide }i s-au zdrobit de la ei }i l-au n@c@jit foarte, c@ sfatul 186r
lui }i întâmpinarea lui era de}art@.
69. {i mâniindu-s@ împrotiva vicleanilor oameni, carii îi dedease lui sfat s@ vie în ]ara
lor, pre mul]i dintr-în}ii au ucis, iar@ el au gândit cu ceialal]i a s@ duce în ]ara sa.
70. {i au cunoscut Ionathan }i au trimis la el soli a alc@tui pace cu dânsul }i a-i da robiia.
71. {i bucuros au priimit }i au f@cut dup@ cuvintele lui }i i s-au jurat c@ nimic@ r@u nu-i
va face în toate zilele vie]ii lui.
72. {i i-au întors robiia carea mai înainte o pr@dase din p@mântul Iudei. {i, întorcându-s@,
s-au dus la p@mântul s@u }i n-au mai adaos a veni în hotarele lui.
73. {i au încetat sabiia din Israil; }i au l@cuit Ionathan în Mahmas }i au început Ionathan
acolo a judeca norodul }i au }ters pre cei necredincio}i din Israil.
Cap 10
Cuprinzând Alixandru, fiiul vestitului Antioh, Ptolomaida, s@ sârguia}te Dimitrie a face leg@tur@
cu Ionathan, o dat@, }i iar@} multe f@g@duindu; iar@ el au mai ales f@g@duitele de la Alixandru
priiatenii. Care Alixandru, biruind }i ucigând pre Dimitrie, ia muiare pre Cleopatra, fata lui
Ptolomeiu, împ@ratului Eghiptului, mult cinstind pre Ionathan. Apoi pre Apolonie, voivodul
lui Dimitrie celui tin@r, l -au învins Ionathan, aprinzând | Iazotul }i bisearica lui Dagon.
{i iar@} de la Alexandru s@ cinstea}te, dându-i Acaronul }i copce de aur.

1.

i în anul o sut@ }as@zeci s-au suit Alexandru, fiiul Antiohului, care s-au numit
vestit, }i au cuprins Ptolomaida; }i l-au priimit }i au împ@r@]it acolo.
2.
{i au auzit Dimitrie împ@ratul }i au adunat oaste mult@ foarte }i au ie}it spre
întâmpinarea lui la r@zboiu.
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3. {i au trimis Dimitrie carte la Ionathan cu cuvinte de pace, s@-l m@reasc@.
4. C@ au zis: „S@ facem întâiu pace cu el, mai înainte de ce va face cu Alixandru asupra noastr@.
5. C@-} va aduce aminte de toate r@ot@]ile noastre, care am f@cut asupra lui }i asupra
fratelui lui }i asupra neamului lui”.
6. {i i-au dat puteare a aduna oaste }i a face arme }i a fi so]ul lui; }i chize}i, carii era în
co}teiu, au poruncit a-i da.
7. {i au venit Ionathan în Ierusalim }i au cetit c@r]ile în auzul a tot norodului }i a celor
ce era în co}teiu.
8. {i s-au temut cu fric@ mare, c@ au auzit c@ i-au dat împ@ratul puteare a aduna oaste.
9. {i s-au dat lui Ionathan chize}ii }i i -au întors p@rin]ilor s@i.
10. {i au l@cuit Ionathan în Ierusalim }i au început a zidi }i a înoi cetatea.
11. {i au zis celor ce f@cea lucrurile s@ zideasc@ zidurile }i Muntele Sionului prinprejur
187r || cu pietri cioplite spre zidire; }i au f@cut a}a.
12. {i au fugit cei de alt neam, carii era prin cet@]ile ce zidise Vahides.
13. {i au l@sat fie}tecarele locul s@u }i s-au dus la p@mântul s@u.
14. Numai în Vethsura au r@mas unii din cei ce l@sase leagea }i poruncile lui Dumnezeu,
c@ le era aceasta spre sc@pare.
15. {i au auzit Alixandru împ@ratul f@g@duin]ele care au f@g@duit Dimitrie lui Ionathan;
}i i-au povestit r@zboaiele }i puterile care el au f@cut }i fra]ii lui, }i ostenealele care au ostenit.
16. {i au zis: „Au doar@ vom afla vrun om ca acela? {i acum îl vom face priiatin }i so]ul nostru”.
17. {i au scris carte }i o au trimis lui dup@ aceaste cuvinte, zicând:
18. „Împ@ratul Alixandru, fratelui Ionathan, sân@tate!
19. Auzit-am de tine c@ b@rbat putearnic e}ti cu t@rii }i vrednic a fi priiatinul nostru.
20. {i acum te rânduim ast@zi arhiereu neamului t@u }i s@ te chemi priiatinul împ@ratului
(}i i-au trimis ur}inic }i cunun@ de aur), }i ceale ce sânt ale noastre s@ ]ii cu noi }i s@ ]ii
priiatenii c@tr@ noi”.
21. {i s-au îmbr@cat Ionathan cu plato}a cea sfânt@, în luna a }eaptea, în anul o sut@
}as@zeci, în zioa praznicului corturilor, }i au adunat oaste }i au f@cut arme multe. |
187v
22. {i au auzit Dimitrie cuvintele aceastea }i s-au întristat foarte }i au zis:
23. „Ce am f@cut aceasta, c@ ne-au întrecut Alixandru de au apucat priiateniia jidovilor
spre înt@rirea sa?
24. Scrii-voiu }i eu lor cuvinte de rugare }i vreadnicii }i daruri, s@ fie cu mine într-ajutoriu”.
25. {i i-au scris într-aceaste cuvinte: „Împ@ratul Dimitrie, neamului jidovesc, s@n@tate!
26. Pentru c@ a]i ]inut c@tr@ noi leg@tura }i a]i r@mas în priiateniia noastr@ }i nu v-a]i
apropiat c@tr@ nepriiatinii no}tri, auzit-am }i ne -am bucurat.
27. {i acum r@mâne]i înc@ ]iind c@tr@ noi credin]a }i v@ vom r@spl@ti bun@t@]i pentru ceale
ce a]i f@cut cu noi.
28. {i v@ vom trimite vrednicii multe }i v@ vom da daruri.
29. {i acum v@ dezleg pre voi }i pre to]i jidovii de dajde }i pre]ul s@rii vi-l îng@duiesc }i
cununile înd@r@pt vi le trimit. {i ceale a triia din s@mân]@,
30. {i jum@tate parte din rodul pomului, care iaste por]ia mea, las voao din zioa de
ast@zi; }i dup@ aceasta s@ nu s@ ia din p@mântul Iudei }i de la trii cet@]i care s-au adaos
lui, din Samariia }i Galileea, de ast@zi }i în toat@ vreamea.
31. {i Ierusalimul fie sfânt }i slobod cu toate hotarele sale, }i z@ciuirile }i d@jdile a lui fie. ||
188r
32. Slobozu }i putearea co}teiului care iaste în Ierusalim }i o dau arhiereului, s@ rânduiasc@
într-însul b@rba]i oricarii el va aleage, s@-l p@zasc@.
33. {i tot sufletul jidovesc, ce e robit din p@mântul Iudei în toat@ împ@r@]iia mea, îl las
slobod în dar, s@ se dezleage to]i de dajde }i a dobitoacelor sale.
34. {i toate zilele de praznic }i sâmbetele }i praznicele corturilor }i zilele ceale rânduite
}i trei zile mai înaintea de zioa praznicului }i trei zile dup@ zioa praznicului, fie toate de
scutin]@ }i de slobozenie tuturor jidovilor carii sânt întru împ@r@]iia mea.
35. {i nime nu va avea puteare a face ceva }i a porni trebi asupra c@ruiva dintr-în}ii în
toat@ pricina.
36. {i s@ se scrie dintre jidovi oastea împ@ratului la treizeci de mii de b@rba]i. {i li s@
vor da prisosin]@, precum trebuie tuturor oamenilor împ@ratului, }i dintr-în}ii s@ vor rândui
carii s@ fie în co}teiele marelui împ@rat.
37. {i dintre ace}tia s@ vor rândui preste trebile împ@r@]iii, care s@ lucr@ din credin]@, }i
c@petenii s@ fie dintr-în}ii }i s@ umble în legile sale, precum au poruncit împ@ratul în
p@mântul Iudei.
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38. {i trei cet@]i, care s-au adaos Iudei din prejma Samariei, cu Iudeea s@ se socoteasc@
}i s@ fie supt unul }i s@ nu asculte de alt@ puteare, numai a arhiereului.
39. Ptolomaida }i hotarele ei, care le-am dat dar celor sfinte, care sânt în Ierusalim, spre
188v
| lipsa cheltuialelor sfintelor.
40. {i eu dau în to]i anii cinspr@zeace mii de sicli de argint din veniturile împ@ratului,
care sânt ale meale.
41. {i tot ce va fi r@mas, ce n-au dat cei ce era preste trebi în anii trecu]i, dintr-aceasta
vor da spre lucrurile casii.
42. {i preste aceastea, cinci mii de sicli de argint, care lua din veniturile sfintelor prin
to]i anii; }i aceastea a preo]ilor s@ fie, carii slujesc.
43. {i oricine va sc@pa în bisearica care e în Ierusalim }i întru toate hotarele ei, vinova]i
împ@ratului ori în ce treab@ s@ se sloboad@, }i toate ceale ce sânt a lor întru împ@r@]iia mea
slobode s@ fie.
44. {i spre zidirea au înnoirea lucrurilor sfintelor, cheltuieli s@ vor da din veniturile
împ@ratului.
45. {i spre întemeiarea zidurilor Ierusalimului }i a le înt@ri prinprejur, cheltuieli s@ vor
da din veniturile împ@ratului }i a zidi zidurile în Iudeea”.
46. {i cât au auzit Ionathan }i norodul cuvintele aceastea, *nu le-au crezut, nici le-au
cuprins, c@ }-au adus aminte de r@otatea cea mare carea f@cuse în Israil }i-i n@c@jise foarte.
47. {i le-au pl@cut Alixandru, c@ el le fusease c@petenie cuvintelor p@cii, }i lui agiutoriu
îi aducea în toate zilele.
48. {i au adunat împ@ratul Alixandru oaste mare }i au pornit tab@ra asupra lui Dimitrie.
49. {i au lovit r@zboiu doi împ@ra]i; }i au fugit oastea lui Dimitrie }i l-au gonit Alixandru
}i au n@v@lit asupra lor.
50. {i s-au sporit r@zboiul foarte, pân@ când au || apus soarele. {i au c@zut Dimitrie în 189r
zioa aceaea.
51. {i au trimis Alixandru c@tr@ Ptolomeiu, împ@ratul Eghiptului, soli, dup@ cuvintele
aceastea, zicând:
52. „Pentru c@ m-am întors la împ@r@]iia mea }i am }ezut în scaunul p@rin]ilor miei }i
am dob@ndit împ@r@]iia }i am zdrobit pre Dimitrie }i am st@pânit ]ara noastr@,
53. {i am lovit r@zboiu cu el }i s-au zdrobit el }i tab@ra lui de noi }i am }ezut în scaunul
împ@r@]iii lui,
54. {i acum s@ a}ez@m împreun@ priiatenie; }i-m d@ mie fata ta muiare, }i eu voiu fi
jinerele t@u }i voiu da ]ie daruri, }i ei, vreadnice de tine”.
55. {i au r@spuns împ@ratul Ptolomeu, zicând: „Fericit@ e zioa în carea te-ai întors la
p@mântul p@rin]ilor t@i }i ai }ezut pre scaunul împ@r@]iii lor.
56. {i acum voiu face ]ie ce ai scris, ci m@ întâmpin@ în Ptolomaide, s@ ne vedem împreun@
}i s@-]i f@g@duiesc precum ai zis”.
57. {i au ie}it Ptolomeiu din Eghipt, el }i Cleopatra, fata lui, }i au venit în Ptolomaida,
în anul o sut@ }as@zeaci }i doi.
58. {i l-au întimpinat Alixandru împ@ratul }i i-au dat lui pe Cleopatra, fata sa. {i au f@cut
nunta lui în Ptolomaida, ca împ@ra]ii, cu mare slav@.
59. {i au scris împ@ratul Alixandru lui Ionathan s@ vie întru-ntimpinarea sa.
60. {i s-au dus cu slav@ în Ptolomaida }i au întâmpinat acolo pre doi împ@ra]i }i le-au
dat argint mult }i aur }i daruri; }i au aflat har înaintea lor. |
61. {i s-au adunat asup ra lui ni}te oameni ciuma}i din Israil, b@rba]i strâmbi, pârând 189v
asupra lui; }i nu s-au uitat spre ei împ@ratul.
62. {i au poruncit a s@ dezbr@ca Ionathan de hainele sale }i a-l îmbr@ca cu ur}inic; }i
a}a au f@cut. {i l-au pus împ@ratul a }edea cu sâne.
63. {i au zis c@peteniilor sale: „Ie}i]i cu el în mijlocul cet@]ii }i vesti]i ca nime împrotiva
lui s@ nu pârasc@ de nice un lucru, nici s@ îngreoiaz@ cineva de careva pricin@”.
64. {i au fost cât au v@zut cei ce-l pârea slava lui, carea s@ vestea, }i acoperit cu ur}inic,
au fugit to]i.
65. {i l-au m@rit împ@ratul }i l-au scris între priiatinii cei dintâiu }i l-au pus pov@]uitoriu
}i p@rta}u împ@r@]iii.
66. {i s-au întors Ionathan în Ierusalim cu pace }i cu veselie.
67. În anul o sut@ }as@zeci }i cinci venit-au Dimitrie, fiiul lui Dimitrie din Creta, la p@mântul
p@rin]ilor s@i.
68. {i au auzit Alixandru împ@ratul }i s-au întristat foarte }i s-au întors în Antiohia.
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69. {i au rânduit Dimitrie împ@ratul pre Apolonie pov@]uitoriu, care era preste Chelesiria,
}i au adunat oaste mare }i s-au apropiiat c@tr@ Iamniia. {i au tremis c@tr@ Ionathan arhiereul,
70. Zicând: „Tu sângur stai împrotiva noastr@, iar@ eu m-am f@cut spre râs }i spre ocar@,
pentru aceaea c@ tu faci puteare asupra noastr@ în mun]i.
71. Acum, dar@, de n@d@jduie}ti în puterile tale, pogorî la noi, la câmp, }i s@ ne ar@t@m
acolo împreun@, c@ cu mine e putearea r@zboaielor. ||
190r
72. Întreab@ }i înva]@ cine sânt eu }i ceiaalal]i carii sânt cu ajutoriu mie, carii }i zic c@
nu va putea sta piciorul t@u înaintea fea]ii noastre, c@ de doao ori spre fug@ s-au întors
p@rin]ii t@i în p@mântul s@u.
73. {i acum, cum vei putea suferi c@l@rimea }i atâta oaste în câmp, unde nu-i piatr@,
nici bolovani, nici loc de-a fugi?”
74. {i cât au auzit Ionathan cuvintele lui Apolonie, s-au cl@tit cu sufletul; }i au ales zeace
mii de b@rba]i }i au ie}it din Ierusalim }i l-au întâmpinat Simon, fratele lui, spre ajutoriu.
75. {i au pus tab@ra în Iopen }i l-au scos din cetate (c@ paza lui Apolonie în Ioppe era)
}i o au b@tut.
76. {i înfrico}indu-s@ cei din cetate, au de}chis lui }i au dobândit Ionathan Iopen
77. {i au auzit Apolonie }i au pornit trii mii de c@l@ra}i }i oaste mult@.
78. {i s-au dus în Azot, ca când ar c@l@tori, }i îndat@ au ie}it la câmp, c@ avea mul]ime
de c@l@re]i }i s@ n@d@jduia într-în}ii. {i l-au gonit Ionathan în Azot }i au lovit r@zboiu.
79. {i au l@sat Apolonie în tab@r@ o mie de c@l@ra}i dup@ ei ascun}i.
80. {i au cunoscut Ionathan c@ le}uiri sânt dup@ sâne }i au încungiurat tab@ra lui }i au
aruncat s@ge]i spre norod, de diminea]a pân@ sara.
81. Iar@ norodul sta, precum îi poruncise Ionathan, }i s-au ostenit caii lor.
82. {i au aruncat Simon oastea sa }i au lovit | împrotiva mul]imii, c@ci c@l@ra}ii s@
190v
ostenise, }i s-au zdrobit de la dânsul }i au fugit.
83. {i cei ce s- au râsipit prin câmp au fugit în Azot }i au întrat în Vethdagon, idolul s@u,
ca s@ s@ izb@veasc@ acolo.
84. {i au aprins Ionathan Azotul }i cet@]ile care era împrejurul ei }i au luat jafurile lor }i
bisearica lui Dagon, }i pre to]i cei ce fugise într-însa i-au ars cu foc.
85. {i au fost cei ce au c@zut de sabie cu cei ce s-au aprins mai opt mii de oameni.
86. {i au pornit de-acolo Ionathan tab@ra }i o au pus la Ascalon; }i au ie}it din cetate
spre întâmpinarea lui cu mare slav@.
87. {i s-au întors Ionathan în Ierusalim cu ai s@i, având jafuri multe.
88. {i au fost cât au auzit Alixandru împ@ratul cuvintele aceastea, au mai adaos a sl@vi
pe Ionathan.
89. {i i-au trimis copce de aur, precum s-au obicinuit a s@ da rudeniilor împ@ra]ilor, }i
i-au dat Accaronul }i toate hotarele ei spre mo}tenire.
Cap 11
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Murind Alixandru, }i aseaminea Ptolomeiu, carele în împ@r@]iia lui Alixandru cu vicle}ug au
fost n@v@lit, luând de la el fata sa }i dând-o lui Dimitrie muiare, acest Dimitrie pre Ionathan
cinstea}te, dându-i scrisori de scutire de d@jdi. Iar@ Ionathan îi trimite osta} de ajutoriu, carii
ucigând într-o zi o sut@ de || mii, pre împ@ratul de cet@]eanii Antiohiei l-au izb@vit }i Antiohia
o au aprins. Iar@ el, trecând leg@tura cu Ionathan lovit@, Antiohul, fiiul lui Alixandru, biruind
pre Dimitrie, împ@r@]ind, pace lovea}te cu Ionathan, carele, împreun@ cu frate-s@u Simon,
de multe ori biruitoriu iase asupra celor de alt neam.

1.

i împ@ratul Eghiptului au adunat oaste ca n@sâpul ce iaste în ]@rmurele m@rii }i
cor@bii multe }i c@uta a dobândi împ@r@]iia lui Alixandru cu vicle}ug }i a o adaoge
împ@r@]iii sale.
2. {i au ie}it în Siria cu cuvinte de pace }i-i de}chidea cet@]ile }i-l întâmpina, c@ poruncise
Alixandru împ@ratul s@-i ias@ spre întimpinare, c@ci c@ socrul s@u era.
3. Iar@ Ptolomeu, întrând în cetate, punea paz@ de osta}i în toate cet@]ile.
4. {i cât s-au apropiat de Azot, i-au ar@tat bisearica lui Dagon aprins@ cu foc }i Azotul
}i cealeaalalte a lui pr@p@dite }i trupurile lep@date }i hâlmurile celor t@ia]i în r@zboiu, care
f@cuse pre lâng@ cale.
5. {i au povestit împ@ratului c@ aceastea le f@cuse Ionathan, ca s@-i fac@ pizm@; }i au
t@cut împ@ratul.
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6. {i au întâmpinat Ionathan pre împ@ratul în Ioppe cu slav@ }i s-au închinat împreun@
}i au dormit acolo.
7. {i s-au dus Ionathan cu împ@ratul pân@ la râul ce s@ cheam@ Eliutherie }i s-au întors
în Ierusalim.
8. Iar@ împ@ratul Ptolomeu au dobândit biruin]a cet@]ilor pân@ la Selevchia cea de mare
}i gândea spre Alixandru sfaturi reale. |
9. {i au trimis soli la Dimitrie, zicând: „Vino s@ facem între noi leg@tur@ }i-] voiu da fata 191v
mea, carea o are Alixandru, }i vei împ@r@]i întru împ@r@]ia t@tâni-t@u,
10. C@-mi pare r@u c@ci am dat lui fata mea, c@ m-au c@utat s@ m@ ucig@”.
11. {i l-au urgisit pentru aceaea, c@ poftise împ@r@]iia lui.
12. {i }-au luat fata }i o au dat lui Dimitrie }i s-au streinat de c@tr@ Alixandru; }i s-au
dovedit nedrept@]ile lui.
13. {i au întrat Ptolomeiu în Antiohia }i au pus doao mitre în capul s@u, a Eghiptului }i
a Asiii.
14. Iar@ Alixandru împ@ratul era în Chilichia într-aceale vremi, c@ r@zboia împrotiv@ cei
ce era într-aceale locuri.
15. {i au auzit Alixandru }i au venit la el spre r@zboiu. {i au scos Ptolomeiu împ@ratul
oastea }i l-au întâmpinat cu mân@ tare }i l-au alungat.
16. {i au fugit Alixandru în Arabiia, ca s@ se acopere acolo, iar@ împ@ratul Ptolomeiu
s-au în@l]at.
17. {i au luat Zabdiil arapul capul lui Alixandru }i l-au trimis lui Ptolomeiu.
18. {i împ@ratul Ptolomeiu au murit a treia zi, }i cei ce era în cet@]i au perit de cei ce
era în tab@r@.
19. {i au împ@r@]it Dimitrie în anul o sut@ }as@zeci }i }apte.
20. În zilele acealea adunat-au Ionathan pre cei ce era în Iudeea, s@ bat@ co}teiul cel
ce e în Ierusalim; }i au f@cut împrotiva lui gr@m@zi multe.
21. {i s-au dus unii, cei ce urâse neamul s@u, oameni strâmbi, la împ@ratul Dimitrie }i
i-au vestit c@ Ionathan conocea}te co}teiul. ||
22. {i cât au auzit s-au mâniiat }i îndat@ au venit la Ptolomaide }i au scris lui Ionathan 192r
s@ nu conoceasc@ co}teiul, ci s@-l întâmpine spre vorb@ degrab@.
23. {i cât au auzit Ionathan, au poruncit a conoci; }i au ales dintre b@rba]ii lui Israil }i
dintre preo]i }i s-au dat primejdiii.
24. {i au luat aur }i argint }i haine }i alte daruri multe }i s-au dus la împ@ratul în Ptolomaide
}i au aflat har înaintea lui.
25. {i-l pârea cariiva strâmbi din neamul s@u.
26. {i au f@cut lui împ@ratul precum îi f@cuse cei ce fusease înainte de el; }i l-au în@l]at
înaintea tuturor priiatinilor s@i.
27. {i i-au a}ezat c@peteniia preo]iii }i oricarea avuse înainte pre]uite, }i l-au f@cut
c@peteniia priiatinilor.
28. {i au poftit Ionathan de la împ@ratul s@ scuteasc@ Iudeea }i trei toparhii }i Samaria
}i hotarele ei, }i au f@g@duit trei sute de talan]i.
29. {i s-au odihnit împ@ratul; }i au scris lui Ionathan c@r]i despre toate aceastea, întracesta chip:
30. „Împ@ratul Dimitrie, fratelui Ionathan, s@n@tate, }i neamului jidovilor!
31. Paria epistolii carea o am scris lui Lastheni, p@rintelui nostru, despre voi, o am trimis
la voiu s@ }ti]i.
32. Împ@ratul Dimitrie lui Lastheni tat@lui, s@n@tate!
33. Neamului jidovesc, priiatinilor no}tri, }i celor ce ]in ceale dreapte la noi, am jude|cat 192v
bine a face pentru bun@tatea lor, carea au c@tr@ noi.
34. Rânduitu-le-am, dar@, lor toate hotarele Iudei }i trei cet@]i, Lidan }i Ramathan, carea
s-au adaos Iudei din Samariia, }i toate hotarele lor, a le usebi tuturor celor ce jârthuiesc
în Ierusalim în locul celor ce lua de la ei înainte împ@ratul în to]i anii, }i pentru rodurile
p@mântului }i a pomilor.
35. {i cealeaalalte care era a noastre, ale zeciuirilor }i d@jdilor, dintr-aceast@ vreame le
slobozim lor; }i ariile ceale de sare }i cununile ce ni s@ aducea.
36. Toate lor le îng@duim }i nimic@ dintre aceastea va fi de}ert de acum }i în toat@
vreamea.
37. Acum, dar@, griji]i a face copia acestora }i s@ se deaie lui Ionathan }i s@ se puie în
muntele cel sfânt, în loc vestit”.
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38. {i v@zând Dimitrie împ@ratul c@ au t@cut p@mântul înaintea sa }i nimica nu-i st@
împrotiv@, au slobozit toat@ oastea sa, fie}tecarele la locul s@u, afar@ de oastea cea strein@,
carea o au tras din ostroavele limbilor. {i era lui nepriiatini toate oastele p@rin]ilor lui.
39. Iar@ Trifon era oarecarele despre p@r]ile lui Alixandru mai înainte }i au v@zut c@ toat@
oastea murmura împrotiva lui Dimitrie; }i s-au dus la Emalhuil harapul, care cre}tea pre
Antiohul, fiiul lui Alixandru.
40. {i sta lâng@ el s@-l dea lui }i ca s@ împ@r@]easc@ în locul t@tâni-s@u. {i i -au vestit câte
193r au f@cut Dimitrie }i nepriiati||niile oastelor lui asupra lui, }i au r@mas acolo zile multe.
41. {i au trimis Ionathan la Dimitrie împ@ratul s@ scoa]@ pre cei ce era în co}teiu în
Ierusalim }i pre cei din cet@]i, c@ o}tea asupra lui Israil.
42. {i au trimis Dimitrie la Ionathan, zicând: „Nu numai aceastea voiu face ]ie }i neamului
t@u, ci cu slav@ te voiu împodobi pre tine }i neamul t@u, când va fi prilej.
43. Acum, dar@, bine vei face de vei trimite spre ajutoriu mie b@rba]i, c@ s-au dus toat@
oastea mea”.
44. {i au tremis Ionathan trii mii de b@rba]i tari la Antiohia; }i au venit la împ@ratul }i
s-au veselit împ@ratul întru venirea lor.
45. {i s-au adunat cei din cetate, o sut@ }i doaozeci de mii de b@rba]i, }i vrea a ucide
pre împ@ratul.
46. {i au fugit împ@ratul în polat@; }i au cuprins cei din cetate c@ile cet@]ii }i au început a o}ti.
47. {i au chemat împ@ratul pre jidovi într-ajutoriu }i s-au adunat to]i împreun@ la el }i
s-au râsipit to]i prin cetate.
48. {i au ucis în zioa aceaea o sut@ de mii de oameni }i au aprins cetatea }i au luat jafuri
multe în zioa aceaea }i au izb@vit pre împ@ratul.
49. {i au v@zut cei din cetate c@ au biruit jidovii cetatea, precum vrea. {i au sl@bit cu
mintea sa }i au strâgat c@tr@ împ@ratul cu rug@ciuni, zicând:
50. „D@-ne dreaptele }i s@ înceate jidovii a ne bate pre noi }i cetatea”.
51. {i au lep@dat armele sale }i au f@cut pace }i s-au sl@vit jidovii înaintea împ@ratului
193v }i înaintea tuturor celor | ce era întru împ@r@]iia lui }i s-au vestit prin împ@r@]ie. {i s-au
întors în Ierusalim având jafuri multe.
52. {i au }ezut Dimitrie împ@ratul în scaunul împ@r@]iii sale }i au t@cut p@mântul înaintea lui.
53. {i au min]it toate care au zis }i s-au înstreinat de c@tr@ Ionathan }i nu i-au r@spl@tit
dup@ facerile de bine, ceale ce-i dedease, }i-l n@c@ja foarte.
54. Iar@ dup@ aceastea s-au întors Trifon }i Antiohul cu el, prunc tân@r, }i au împ@r@]it
}i }-au pus cununa.
55. {i s-au adunat la el toate oastele care râsipise Dimitrie }i au o}tit împrotiva lui; }i
au fugit }i au întors dosul.
56. {i au luat Trifon fiar@le }i au dobândit Antiohia.
57. {i au scris Antiohul, tin@rul, lui Ionathan, zicând: „Rânduiescu-]i ]ie preo]iia }i te
rânduiesc preste patru cet@]i, s@ fii dintre priiatinii împ@ratului”.
58. {i i-au trimis lui vase de aur spre slujb@ }i i-au dat puteare a bea din aur }i a fi în
ur}inic }i a avea copce de aur.
59. {i pre Simon, fratele lui, l-au rânduit pov@]uitoriu de la hotarele Tirului pân@ la
marginile Eghiptului.
60. {i au ie}it Ionathan }i umbla prin cet@]ile de peste râu. {i au adunat c@tr@ el toat@
oastea Siriii într-ajutoriu }i au venit la Ascalom }i l-au întâmpinat cu cinste din cetate.
61. {i s-au dus de-acolo în Gaza; }i s-au închis cei din Gaza, }i o au conocit }i au aprins
ceale dinprejurul cet@]ii }i le-au pr@dat. ||
194r
62. {i s-au rugat gazeanii de Ionathan }i le-au dat dreapta }i au luat pre fiii lor chize}i }i
i-au trimis în Ierusalim; }i au umblat prin ]ar@ pân@ la Damasc.
63. {i au auzit Ionathan c@ au nelegiut c@peteniile lui Dimitrie în Cadis, care e în Galileea,
cu oaste mult@, vrând a-l dep@rta de treaba împ@r@]iii,
64. {i i- au întâmpinat, iar@ pre fratele s@u, Simon, l-au l@sat prin ]ar@.
65. {i au pus Simon oastea la Vethsura }i o b@tea zile multe }i i-au închis.
66. {i au poftit de la el dreaptele }i le-au dat }i i-au scos de acolo }i au prins cetatea }i
au pus într-însa paz@.
67. {i Ionathan }i tab@ra lui au pus la apa Ghenesar }i, mai înainte de lumin@, au
mânecat în câmpul Asor.
68. {i, iat@, tab@ra celor de alt neam îi întâmpina în câmp }i-l pândea în mun]i, iar@ el
i-au întâmpinat dinprotiv@.
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69. Iar@ le}uirile s-au sculat din locurile sale }i au lovit r@zboiul.
70. {i au fugit cei ce era despre partea lui Ionathan to]i, }i nime nu s-au l@sat dintr-în}ii,
f@r@ Mathatie, fiiul Avisalomii, }i Iuda, fiiul Calfiii, c@peteniia oastei.
71. {i au t@iat Ionathan vejmintele sale }i au pus p@mânt pe capul s@u }i s-au rugat.
72. {i s-au întors Ionathan c@tr@ ei spre r@zboiu }i i-au întors spre fug@ }i i-au b@tut.
73. {i au v@zut cei ce fugease din partea lui, }i s -au întors c@tr@ el }i gonea împreun@
cu el pre to]i, pân@ în Cadis la tab@ra sa, }i au ajuns pân@ acolo. |
74. {i au c@zut dintre cei de alt neam în zioa aceaea trei mii de b@rba]i; }i s-au întors 194v
Ionathan în Ierusalim.
Cap 12
Ionathan cu râmleanii }i cu spartiatii leg@tura înnoia}te. Pre c@peteniile lui Dimitrie carii îl n@v@lea
îi lungea}te. {i b@tând pre harapi, rânduia}te a zidi cet@]ile în Iudeea }i ziduri împrotiva co}teiului
în Ierusalim. Ci de la Trifon, care poftea a n@v@li în împ@r@]iia Antiohului }i s@ f@cea a-i fi
priiatin, la Ptolomaide cu vicle}ug s@ prinde }i to]i carii cu el era s@ ucig.

1.

i au v@zut Ionathan c@ ajut@ vreamea }i au ales b@rba]i }i i-au trimis la Roma, a
a}eza }i a înnoi cu ei priiatenie.
2.
{i c@tr@ Spartiate }i c@tr@ alte locuri au trimis c@r]i într-aceaea} form@.
3. {i s-au dus la Roma }i au întrat la curte }i au zis: „Ionathan, preotul cel mare, }i neamul
jidovilor ne-au trimis s@ înnoim priiateniia }i so]irea ca dintâiu”.
4. {i le-au dat c@r]ile c@tr@ dân}ii prin locuri, ca s@-i pov@]uiasc@ în p@mântul Iudei
cu pace.
5. {i aceasta e pariia c@r]ii lor, care au scris Ionathan spartiatilor:
6. „Ionathan, preotul cel mare, }i b@trânii neamului }i preo]ii }i celaalalt norod jidovesc,
spartiatilor, fra]ilor, s@n@tate!
7. Înc@ demult era tremise c@r]ile c@tr@ Onia, preotul cel mare, de la Arie, care împ@r@]ea
la voi, c@ sânte]i fra]ii no}tri, precum cuprinde scrisoarea ce e trimis@.
8. {i au cuprins Onie pre omul cel trimis cu || cinste }i au luat scrisorile, în carele s@ 195r
ar@ta despre so]ire }i priiatenie.
9. Noi, neavând nici o lips@ de aceastea, având mâng@iarea sfintelor c@r]i, care sânt în
mânile noastre,
10. Mai vrut-am a trimite la voi a înnoi fr@]in@tatea }i priiateniia, ca nu cumva streini
s@ ne facem de c@tr@ voi, c@ multe vremi au trecut de când a]i trimis la noi.
11. Noi, dar@, în toat@ vreamea f@r@ treacere, în zile de praznic }i în cealeaalalte, când
trebuie, v@ pomenim în jârtvele care aducem }i în obiceaiuri, precum e slobod }i s@ cuvine
a pomeni fra]ii.
12. Veselimu-ne dirept aceaea pentru slava voastr@.
13. Iar@ pre noi ne-au încungiurat multe sup@r@ri }i multe r@zboaie }i au o}tit asupra
noastr@ împ@ra]ii carii sânt împrejurul nostru.
14. {i n-am vrut a v@ îngreoia, nici pre ceiaalal]i so]i }i priiatinii no}tri într-aceaste
r@zboaie,
15. C@ am avut din ceriu ajutoriu }i ne-am izb@vit noi }i s-au smerit nepriiatinii no}tri.
16. Ales-am, dar@, pre Numenie, fiiul Antiohului, }i pre Antipatru, fiiul Iazonului, }i i-am
trimis c@tr@ râmleani a înnoi cu dân}ii priiateniia }i so]irea cea dintâiu.
17. {i le-am poruncit ca s@ vie }i pre la voi }i s@ v@ strân}tasc@ }i s@ v@ dea c@r]ile noastre
despre înnoirea fr@]in@t@]ii noastre.
18. {i acum bine ve] face r@spunzându-ne la acestea”.
19. {i aceasta e scrisoarea ce trimisease lui Onie:
20. „Arie, împ@ratul spartiatenilor, lui Onie, preotului celui mare, s@n@tate!
21. Aflatu-s-au în scrisoare despre spartia|teni }i despre jidovi c@ sânt fra]i }i c@ sânt din 195v
neamul lui Avraam.
22. {i acum, de când am cunoscut aceastea, bine face]i c@ ne scrie]i pentru pacea
voastr@.
23. Ci }i noi v-am scris înapoi. Dobitoacele noastre }i mo}iile noastre sânt a voastre, }i
a voastre, a noastre. Poruncit-am drept aceaea aceastea a v@ vesti”.
24. {i au auzit Ionathan c@ au ie}it c@peteniile lui Dimitrie cu oaste mult@, mai mult@
decât dintâiu, a o}ti asupra lui.
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25. {i au ie}it din Ierusalim }i i-au întâmpinat în ]inutul Amethidei, c@ nu le dedease loc
ca s@ între în ]inutul lui.
26. {i au trimis iscoade în tab@ra lui }i, întorcându-s@, au vestit c@ s@ gat@ a veni asupra
lui noaptea.
27. Iar@ deac@ au apus soarele, au poruncit Ionathan alor s@i s@ privegheze }i s@ fie în
arme gata la r@zboiu toat@ noaptea; }i au pus p@zitori împrejurul taberii.
28. {i au auzit protivnicii c@-i gata Ionathan cu ai s@i la r@zboiu }i s-au temut }i s-au
înfrico}at întru inima sa }i au aprins focuri în tab@ra sa.
29. Iar@ Ionathan }i cei ce era cu el n-au cunoscut pân@ diminea]a; }i vedea lumin@ri
arzând.
30. {i i-au gonit Ionathan }i nu i -au apucat, c@ au trecut râul Eleutherul.
31. {i s-au ab@tut Ionathan c@tr@ harapi, carii s@ chema zavadei, }i i-au lovit }i au luat
jafurile lor.
32. {i au prins }i au venit în Damasc }i str@b@tea tot ]inutul acela.
33. Iar@ Simon au ie}it }i au venit pân@ la Ascalon }i la cet@]ile de-aproape; }i || s-au
196r
ab@tut spre Ioppem }i o au aprins,
34. (C@ au auzit cum c@ ar vrea a da co}teiul p@r]ilor lui Dimitrie), }i-au pus acolo p@zitori
s@ o p@zasc@.
35. {i s-au întors Ionathan }i au chemat b@trânii norodului }i au gândit cu ei a zidi co}teaie
în Iudeia,
36. {i a zidi ziduri în Ierusalim }i a râdica n@l]ime mare între co}teiu }i între cetate, ca
s@ se usibeasc@ de cetate, s@ fie sânguratec@, }i nici s@ cumpere, nici s@ vânz@.
37. {i s-au adunat s@ zideasc@ cetatea; }i au c@zut zidul care era peste r@pegiune, de
c@tr@ r@s@ritul soarelui, }i l-au dires, cel ce s@ cheam@ Cafetetha.
38. {i Simon au zidit Adiada în Sefela }i o au înt@rit }i i-au pus por]i }i încuieturi.
39. {i deac@ au gândit Trifon a împ@r@]i în Asiia }i a lua cununa }i a-} întinde mâna spre
împ@ratul Antiohului,
40. Temându-s@ ca nu doar@ s@ nu-l lase Ionathan, ci s@ o}teasc@ împrotiva lui, c@uta
a-l prinde }i a-l ucide. {i, sculându-s@, s-au dus în Vethsan.
41. {i au ie}it Ionathan spre întâmpinarea lui cu patruzeci de mii de b@rba]i ale}i spre
r@zboiu }i au venit în Vethsan.
42. {i au v@zut Trifon c@ au venit Ionathan cu oaste mult@; s@-}i întinz@ asupra lui mânile
s-au temut.
43. {i l-au cuprins cu cinste }i l-au l@udat tuturor priiatinilor s@i }i i-au dat daruri; }i au
poruncit oastei sale s@ asculte de el ca de sâne.
44. {i au zis lui Ionathan: „La ce ai n@c@jit tot norodul, nefiind r@zboiu între noi?
45. {i acum slobozi-i la casele sale }i-]i a|leage pu]ini b@rba]i carii s@ fie cu tine }i vino cu
196v
mine în Ptolomaide, }i o voiu da ]ie, }i cealeaalalte co}teiuri }i oastea }i pre to]i ispravnicii
trebilor }i, întorcându-m@, m@ voiu duce, c@ pentru aceaea am venit”.
46. {i i-au crezut }i au f@cut precum au zis; }i au slobozit oastea }i s-au dus în p@mântul Iudei.
47. {i au ]inut cu sâne trei mii de b@rba]i, dintre carii au trimis în Galileia doao mii, iar@
o mie au venit cu el.
48. Iar@ cât au întrat în Ptolomaide Ionathan, au închis por]ile cet@]ii ptolomaidenii }i
l-au apucat pre el }i pre to]i carii întrase cu el; cu sabiia i-au omorât.
49. {i au trimis Trifon oaste }i c@lara} în Galileia }i la câmpul mare, s@ piarz@ pre toate
so]iile lui Ionathan.
50. Iar@ ei, cât au cunoscut c@ s-au prins Ionathan }i au perit }i to]i carii cu el era, s-au
îndemnat pre sâne}i }i au ie}it gata la r@zboiu.
51. {i, v@zând cei ce-i gonea cum c@ pentru suflet le iaste lor lucrul, s-au întors.
52. Iar@ ei au venit to]i cu pace la p@mântul Iudei }i au plâns pre Ionathan }i pre cei ce
cu el fusease foarte }i i-au jelit Israil cu jale mare.
53. {i au c@utat toate neamurile care era împrejurul lor a-i zdrobi, c@ au zis:
54. „Nu au c@petenie }i ajutoriu; acum, dar@, s@-i batem }i s@ lu@m dintre oameni
pomenirea lor”.
Cap 13
197r

Simon, luând pentru frate-s@u, Ionathan, c@peteniia, trimite bani de la Trifon ceru]i, }i pre fiii
lui Ionathan, spre r@scump@rarea lui. Iar@ Tri|| fon, luând banii, pre tat@l îl ucide cu fiii. Carii

29

CARTEA DINTÂIU A MACAVEILOR

CAP 13

îngropându-s@ }i plângându-s@, Simon râdic@ p@rin]ilor }i fra]ilor m@rit mormânt în Modin.
Iar@ Trifon, ucigând pre Antiohul, n@v@lea}te întru împ@r@]iia lui. {i Simon, dobândind de la
împ@ratul Dimitrie c@r]i de leg@tur@ }i de scutin]@, au b@tut Gazara, }i co}teiul Ierusalimului îl
dobândea}te. Pentru carea veseli fac pr@znuire, carea }i în to]i anii a s@ pr@znui la jidovi s@
poruncea}te.

1.

i au auzit Simeon c@ au adunat Trifon oaste mult@, s@ vie în p@mântul Iudei s@
zdrobeasc@.
V@zând c@ în cutremur e norodul }i în fric@, s-au suit în Ierusalim }i au adunat

2.
norodul.
3. {i îndemnându-i au zis: „Voi }ti]i câte eu }i fra]ii miei }i casa t@tâni-mieu am f@cut
pentru legi }i pentru ceale sfinte, r@zboaie, }i ce strâmturi am v@zut.
4. Pentru aceastea au perit to]i fra]ii miei pentru Israil }i am r@mas eu sângur.
5. {i acum nu mi s@ întâmple a îng@dui sufletului mieu în toat@ vreamea cea de n@caz,
c@ nu sânt mai bun decât fra]ii miei.
6. Izbândi-voiu drept aceaea neamul mieu }i ceale sfinte }i n@scu]ii no}tri }i muierile,
c@ s-au adunat toate neamurile a ne zdrobi pentru neprieteniia”.
7. {i s-au aprins duhul norodului împreun@, cât au auzit cuvintele aceastea.
8. {i au r@spuns cu glas mare, zicând: „Tu e}ti pov@]uitoriul nostru în locul Iudei }i a
lui Ionathan, fratelui t@u.
9. Bate r@zboiul nostru }i toate care vei zice noao vom face”.
10. {i, adunând pre to]i b@rba]ii osta}i, au sârguit a sfâr}i toate zidurile Ieru|salimului 197v
}i l-au înt@rit prinprejur.
11. {i au trimis pre Ionathan, fiiul Avisalomii, }i cu el oaste noao în Ioppen }i, lep@dând
pre cei dintr-însa, au r@mas acolo el.
12. {i au pornit Trifon de la Ptolomaide cu oaste mult@, s@ vie în p@mântul Iudei, }i
Ionathan cu el de paz@.
13. Iar@ Simon au pus la Addus, în prejma fea]ii câmpului.
14. {i cât au cunoscut Trifon c@ s-au sculat Simon în locul fr@]ine-s@u, Ionathan, }i cum
c@ vrea a lovi cu el r@zboiu, au trimis c@tr@ el soli,
15. Zicând: „Pentru argintul cu care era datoriu fratele t@u, Ionathan, din veniturile
împ@ratului, pentru trebile care au avut, l-am prins.
16. {i acum trimite argintul, o sut@ de talan]i, }i doi fii ai lui chize}i, ca, slobozându-s@,
s@ nu fug@ de c@tr@ noi, }i-l vom slobozi”.
17. {i au cunoscut Simon c@ cu vicle}ug gr@ia}te cu sine, îns@ tot au poruncit a-i da
argintul }i pruncii, ca s@ nu-}i ia mare ur@ciune de c@tr@ norodul lui Israil, zicând:
18. „Pentru c@ nu i-au trimis argintul }i pruncii, pentru aceaea au perit”.
19. {i au tremis pruncii }i o sut@ de talan]i; }i au min]it }i n-au slobozit pre Ionathan.
20. {i dup@ aceastea au venit Trifon în ]ânut, ca s@-l zdrobeasc@; }i au încungiurat prin
calea carea duce la Ador. {i Simon }i tab@ra lui umbla în tot locul unde s@ ducea.
21. Iar@ cei din co}teiu au trimis c@tr@ Trifon soli, s@ gr@beasc@ a veni prin pustie }i s@
le trimit@ hran@.
22. {i au g@tit Trifon toat@ c@l@rimea ca s@ vie într-acea noapte, }i era z@pad@ mult@ ||
198r
foarte }i n-au venit în Galaaditide.
23. {i, apropiindu-s@ de Vascaman, au ucis pre Ionathan }i fiii lui acolo.
24. {i s-au întors Trifon }i s-au dus la p@mântul s@u.
25. {i au trimis Simon }i au luat oasele lui Ionathan, fr@]ine-s@u, }i le-au îngropat în
Modin, cetatea p@rin]ilor lui.
26. {i l-au plâns tot Israilul cu plângere mare }i l-au jelit zile multe.
27. {i au zidit Simon preste mormântul t@tâni-s@u }i a fra]ilor s@i zidire nalt@ la vedeare,
cu piatr@ poleit@ dinnapoi }i dinnainte.
28. {i au a}ezat }eapte stâlpi, unul în prejma al]iia, tat@lui }i maicii }i patru fra]ilor.
29. {i acestora le-au pus împrejur stâlpuri mari, }i preste stâlpi arme, spre pomenirea
veacinic@; }i lâng@ arme, cor@bii cioplite, carele s@ s@ vaz@ de la to]i cor@bierii pre mare.
30. Acesta e mormântul, care au f@cut în Modin pân@ în zioa aceasta.
31. Iar@ Trifon, c@l@torind cu Antiohul, împ@ratul cel tân@r, cu vicle}ug l-au ucis.
32. {i au împ@r@]it în locul lui }i }-au pus cununa Asiei }i au f@cut ran@ mare pre p@mânt.
33. {i au zidit Simon co}teiele Iudei, înt@rindu-le cu turnuri înalte }i cu ziduri mari }i cu
por]i }i cu încuietori }i au pus hran@ în co}teie.
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34. {i au ales Simon b@rba]i }i au trimis la Dimitrie împ@ratul s@ fac@ slobozire ]@râi, c@
faptele lui Trifon toate, prin | r@pire, au fost lucrate.
35. {i Dimitrie împ@ratul, la cuvintele aceastea, i-au r@spuns }i au scris carte ca aceasta:
36. „Împ@ratul Dimitrie, lui Simon, preotului celui mare }i priiatinului împ@ra]ilor, }i
b@trânilor }i neamului jidovilor, s@n@tate!
37. Cununa cea de aur }i vahim, care a]i trimis, am cuprins. {i gata sântem a face cu
voi pace mare }i a scrii ispravnicilor celor împ@r@te}ti s@ v@ sloboaz@ oricare v-am îng@duit.
38. C@ oricare am rânduit voao sânt cunoscute, co}teiele care a]i zidit ale voastre fie.
39. {i iert@m toate ceale ne}tiute }i p@catele pân@ în zioa de ast@zi, }i cununa cu carea
era]i deatori; }i orice alt@ era d@jduitori în Ierusalim de-acum s@ nu fie d@jduitoriu.
40. {i de sânt dintre voi cariva vreadnici a s@ scrii între-ai no}tri, s@ se scrie }i fie între
noi pace!”
41. În anul o sut@ }eaptezeci s-au luat jugul limbilor din Israil.
42. {i au început norodul lui Israil a scrii în t@bli }i între faptele ceale de ob}te, în anul
dintâi supt Simon, preotul cel mare, pov@]uitoriul cel mare }i c@peteniia jidovilor.
43. În zilele acealea au pus Simon la Gaza }i o au încunjurat cu tab@ra }i au f@cut
gr@m@diri }i le-au pus spre cetate }i au lovit un turn }i o au apucat.
44. {i rupsease cei din gr@m@dire în cetate; }i s-au f@cut cutremur mare în cetate.
45. {i s-au suit cei din cetate cu muierile }i cu pruncii preste zid, cu hainele t@iate, }i au
199r strâgat cu glas mare, pof||tind de la Simon a le da dreaptele.
46. {i au zis: „S@ nu ne r@spl@te}ti noao dup@ r@ot@]ile noastre, ci dup@ milele tale”.
47. {i plecându-s@ Simon, nu i-au t@iat, îns@ din cetate i-au scos }i au cur@]it casa în
carea fusease bozii, }i atunci au întrat într-însa cu cânt@ri, binecuvântând pre Domnul.
48. {i, cur@]ând dintr-însa toat@ necur@]iia, au a}ezat într-însa oameni carii s@ fac@ leagea
}i o au înt@rit }i }-au f@cut l@ca}e.
49. Iar@ cei din co}teiul Ierusalimului s@ oprea a ie}i }i a întra prin ]ar@ }i a cump@ra }i
a vinde, }i au fl@mânzit foarte, }i mul]i dintr-în}ii au perit de foame.
50. {i au strâgat c@tr@ Simon s@ priimeasc@ dreaptele }i le-au dat; }i i-au lep@dat de acolo
}i au cur@]it co}teiul de spurc@ciuni.
51. {i au întrat într-însul în zioa doaozeci }i triia a lunii a doaoa, în anul o sut@ }eaptezeci
}i unul, cu laud@ }i cu stâlp@ri de finic }i cu chiniri }i cu chinvale }i psaltiri }i cu versuri }i
cântece, c@ s-au zdrobit mare nepriiatin din Israil.
52. {i au a}ezat s@ pr@znuiasc@ în to]i anii zilele aceastea cu veselie.
53. {i au înt@rit muntele bisearicii care era în prejma co}teiului }i au l@cuit acolo el }i
cei ce cu el era.
54. {i au v@zut Simon pre Ioan, fiiul s@u, c@ e b@rbat tare de r@zboiu }i l-au pus pov@]uitoriu
puterilor tuturor. {i au l@cuit în Gazara.
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Dimitrie, biruit fiind }i prins de voievodul lui Arsachis, Simon cu norodul s@u în mare pace s@
veselea}te, c@tr@ carele s-au trimis scrisori despre înnoirea leg@turii de la spartiati }i de la
râmleani, cu mare lauda lui Simon, care le trimisease râmleanilor o pav@z@ de aur
de o mie de mna.

1.

n anul o sut@ }eaptezeci }i doi au adunat împ@ratul Dimitrie oastea sa }i
s-au dus în Midia a-}i trage ajutori, s@ bat@ pre Trifon.
2.
{i au auzit Arsachis, împ@ratul Persiii }i al Mediii, c@ au întrat Dimitrie în
hotarele sale }i au trimis pre unul dintre c@peteniile sale, s@-l prinz@ viu }i s@-l duc@ la sine.
3. {i s-au dus }i au lovit tab@ra lui Dimitrie; }i l-au prins }i l-au dus la Arsachis }i l-au
pus în paz@.
4. {i au t@cut p@mântul Iudei în toate zilele lui Simon }i au c@utat ceale bune neamului
s@u. {i le-au pl@cut lor putearea lui }i slava lui întru toate zilele.
5. {i cu toat@ slava sa au luat Ioppem, spre liman, }i au f@cut întrare la ostroavele m@rii.
6. {i au l@]it hotarele neamului s@u }i au dobândit ]ara.
7. {i au adunat robie mult@ }i au st@pânit Gazara }i Vethsura }i co}teiul; }i au cur@]it
necur@]iile dintr-însul }i nu era cine s@-i steaie împrotiv@.
8. {i fie}tecarele î} chivernisea p@mântul s@u cu pace, }i p@mântul Iudei î} da rodurile
sale }i pomii câmpului, rodul s@u.
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9. B@trânii în uli]e }edea to]i }i de || ceale bune ale ]@râi s@ sf@tuia, }i cei tineri s@ îmbr@ca
cu slav@ }i cu vejmintele de r@zboiu.
10. {i cet@]ilor le da hran@ }i le rânduia s@ fie vase de t@rie, pân@ când s-au vestit numele
slavii lui pân@ la marginile p@mântului.
11. F@cut-au pace pre p@mânt }i au veselit Israil cu veselie mare.
12. {i au }ezut fie}tecarele supt vi]a sa }i supt zmochinul s@u; }i nu era cine s@-i înfrico}aze.
13. Încetat-au cel ce t@b@rea asupra lor de pre p@mânt; împ@ra]ii s-au zdrobit în zilele acealea.
14. {i au înt@rit pre to]i smeri]ii norodului s@u, }i leagea o au cercat }i au }ters toat@
strâmb@tatea }i r@otatea.
15. Ceale sfinte le-au sl@vit }i au înmul]it vasele celor sfinte.
16. {i s-au auzit la Roma c@ au murit Ionathan, }i pân@ la Spartiate. {i s-au întristat foarte.
17. Iar@ cât au auzit c@ Simon, fratele lui, s-au f@cut preot mare în locul lui, }i el biruia}te
toat@ ]ara }i cet@]ile într-însa,
18. Au scris c@tr@ el în table de aram@, s@ înnoiasc@ priiateniile }i so]irea carea f@cuse
cu Iuda }i cu Ionathan, fra]ii lui.
19. {i s-au cetit înaintea bisearicii în Ierusalim. {i aceasta e pariia c@r]ilor carea ne -au
tremis spartianii:
20. „C@peteniile }i cet@]ile spartianilor, lui Simon, preotului celui mare, }i b@trânilor }i
preo]ilor, }i celuiaalalt norodului jidovesc, fra]ilor, s@n@tate!
21. Solii cei trimi}i c@tr@ norodul nostru ne-au vestit despre slava voastr@ }i despre cinstea
}i veseliia }i ne-au bucurat întru întrarea lor. |
22. {i am scris ceale ce era zise de ei în a}ez@mânturile norodului, a}a: Numenie al
Antiohului }i Antipatru, fiiul Iasonii, solii jidovilor, au venit la noi, înnoind cu noi priiateniia
cea dintâi.
23. {i au pl@cut norodului a priimi pre acei b@rba]i cu slav@ }i a pune pariia cuvintelor
în ceale usebite c@r]ile norodului, s@ fie spre pomenire norodului spartienilor. Iar@ paria
acestora o am scris lui Simon, preotului celui mare”.
24. Iar@ dup@ aceastea au trimis Simon pre Numenie la Roma, având o pav@z@ de aur
mare, de m@sur@ o mie de mna a a}eza cu ei so]ire. Iar@ deac@ au auzit norodul râmlenesc
25. Cuvintele aceastea, au zis: „Ce mul]@mit@ vom r@spl@ti lui Simon }i fiilor lui?
26. C@ au întors însu}i fra]ii s@i }i au b@tut pre nepriiatinii lui Israil de c@tr@ dân}ii }i i-au
a}ezat slobozenia”. {i o au scris în t@bli de aram@ }i o au pus în stâlpi în Muntele Sionului.
27. {i aceasta e pariia scrisorii: „În zioa lunii Elul a optspr@zeacea, în anul o sut@ }aptezeci
}i doi, în anul al treile supt Simon, marele preot în Asaramil,
28. În marea adunarea preo]ilor }i a norodului }i a c@peteniilor neamului }i a b@trânilor
]@râi, cunoscute s-au f@cut aceastea, c@ adease s-au f@cut r@zboaie în ]ara noastr@.
29. Iar@ Simon, fiiul lui Mathathie, din fiii lui Iariv, }i fra]ii lui s-au dat pre sine primejdiii
}i au stat împrotiva vr@jma}ilor neamului s@u, ca s@ steaie ceale sfinte ale || lor }i leagea.
{i cu slav@ mare au prosl@vit neamul s@u.
30. {i au adunat Ionathan neamul s@u }i li s-au f@cut preot mare }i s -au adaos c@tr@
norodul s@u.
31. {i au vrut nepriiatinii lor a c@lca }i a râsipi ]ara lor, }i a-}i întinde mânile spre sfintele lor.
32. Atunci au st@tut înprotiv@ Simon }i au o}tit pentru neamul s@u }i au cheltuit bani
mul]i }i au întrarmat pre b@rba]ii puterii neamului s@u }i le-au dat leaf@.
33. {i au înt@rit cet@]ile Iudei }i Vethsura, carea era în marginea Iudei, unde era armele
vr@jma}ilor, ceale de aur. {i au pus acolo paz@, b@rba]i jidovi.
34. {i Ioppem o au înt@rit, carea era la mare, }i Gazara, carea iaste în marginile Azotului,
în carea vr@jma}ii mainte l@cuia, }i au a}ezat acolo jidovi. {i orice era vreadnic spre
înfrânarea lor, au pus într-în}ii.
35. {i au v@zut norodul purtarea lui Simon }i slava ce gândea a face neamului s@u }i
l-au pus loru}i pov@]uitoriu }i c@peteniia preo]ilor, pentru c@ el f@cuse aceastea toate }i
dreptatea }i credin]a carea au ]inut neamului s@u }i au c@utat în tot chipul a în@l]a pre
norodul s@u.
36. {i în zilele lui s-au sporit în mânile lui, ca s@ se }targ@ limbile din ]ara lor }i cei ce
era în cetatea lui David, în Ierusalim, în co}teiu, din care purcedea }i spurca toate care
sânt împrejurul celor sfinte }i aducea ran@ mare cur@]eniii. |
37. {i au a}ezat într-însul b@rba]i jidovi spre ap@rarea ]@râi }i a cet@]ii }i au în@l]at zidurile
Ierusalimului.
38. {i împ@ratul Dimitrie i-au a}ezat marea preo]ie.
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39. Dup@ aceastea l-au f@cut priiatinul s@u }i l -au sl@vit cu slav@ mare,
40. C@ au auzit cum c@ s-au numit jidovii de la râmleani priiatini }i so]i }i fra]i }i cum
c@ au priimit pre solii lui Simon cu slav@,
41. {i pentru c@ jidovii }i preo]ii lor au voit s@ le fie pov@]uitoriu }i preot mare în veac,
pân@ când s@ va scula proroc credincios.
42. {i s@ fie preste ei pov@]uitoriu }i grije s@-i fie pentru ceale sfinte }i s@ rânduiasc@
ispravnici preste lucrurile lor }i preste ]ar@ }i preste arme }i preste cet@]i.
43. {i grije s@-i fie de ceale sfinte }i s@ se auz@ de la to]i }i s@ se scrie cu numele lui toate
scrisorile în ]ar@ }i s@ se îmbrace cu ur}inic }i cu aur.
44. {i s@ nu fie slobod cuiva dintre norod }i dintre preo]i z@darnic a face ceva dintr-aceastea
}i a zice împrotiv@ celor ce s@ zic de la el au a chema adunare în ]ar@ f@r@ el }i a s@ îmbr@ca
cu ur}inic }i a purta copce de aur.
45. Iar@ cine va face afar@ de aceastea au de}art@ va face ceva dintr-aceastea vinovat va fi”.
46. {i au pl@cut a tot norodul a a}eza pre Simon }i a face dup@ cuvintele aceastea.
47. {i au priimit Simon }i i-au pl@cut a sluji cu marea preo]ie }i a fi pov@]uitoriu }i
c@petenie neamului jidovesc }i preo]ilor }i s@ fie preste to]i.
48. {i scrisoarea aceasta au zis s@ se puie în table de aram@ }i în z@brealele celor sfinte,
202r în || loc ales.
49. Iar@ pariia lor s@ se puie în vistierie, ca s@ le aib@ Simon }i fiii lui.
Cap 15
Antiohul, fiiul lui Dimitrie, c@r]i de priiatenie trimite la Simon. Râmleanii pre jidovi cu sâne}
împreuna]i a fi învestesc }i altor limbi. Antiohul, gonind pre Trifon, cel de la Simon trimis
ajutoriu îl leap@d@ }i trimite la el pre Athenovie, carele multe ca ni}te datorii s@ le pofteasc@.
{i luund r@spunsul lui Simon, rânduia}te împrotiva lui pre Chendeveiu pov@]uitoriu
oastei, iar@ el pre Trifon gonea}te.

1.

i au trimis împ@ratul Antiohul, fiiul lui Dimitrie, c@r]i din ostroavele m@rii lui
Simon, preotului }i c@peteniii jidovilor, }i a tot neamului.
2.
{i era având acest modru: „Împ@ratul Antiohul, lui Simon marelui preot }i
neamului jidovilor, s@n@tate!
3. Pentru c@, adec@, ciuma}i au apucat împ@r@]iia p@rin]ilor no}tri, iar@ vreau a izbândi
împ@r@]iia }i a o întoarce precum era mai nainte, }i aleas@ am f@cut mul]ime de oaste }i
am f@cut cor@bii de r@zboiu.
4. Iar@ vreau a treace întâi prin ]ar@, s@ m@ izbândesc asupra celor ce au strâcat ]ara
noastr@ }i carii au pustiit cet@]i multe întru împ@r@]iia mea.
5. Acum, dar@, a}az@ ]ie toate f@g@duin]ele care ]-au îng@duit mai înainte de mine to]i
împ@ra]ii }i cealeaalalte daruri ]-au f@g@duit. |
202v
6. {i-]i îng@duiesc a bate bani supt numele t@u în ]ara ta.
7. Iar@ Ierusalimul sfânt s@ fie }i slobod; }i toate armele ce s-au f@cut }i co}teiele carele
ai râdicat, carele biruie}ti, r@mâie ]ie.
8. {i toat@ datoriia împ@ratului }i care sânt viitoare împ@ratului, de acum }i preste toat@
vreamea, s@ îng@duiesc ]ie.
9. Iar@, deac@ vom dobândi împ@r@]ia noastr@, te vom sl@vi pre tine }i neamul t@u }i
bisearica cu slav@ mare, a}a ca s@ se vesteasc@ slava voastr@ preste tot p@mântul”.
10. În anul o sut@ }eaptezeci }i patru au ie}it Antiohul la p@mântul p@rin]ilor s@i }i s-au
adunat c@tr@ el toate oastele, a}a cât pu]âni r@ma}i era cu Trifon.
11. {i l-au gonit împ@ratul Antiohul }i au venit în Doram, fugind pre mare.
12. C@ }tiia cum c@ s-au adunat realele asupra lui }i l-au p@r@sit oastea.
13. {i s-au pus Antiohul asupra Dorei cu o sut@ }i doaozeci de mii de b@rba]i osta}i }i
cu o sut@ de mii c@l@ra}i.
14. {i au încungiurat cetatea, }i cor@biile din mare s-au apropiat }i asuprea cetatea de
pre p@mânt }i de pre mare, }i pre nime nu l@sa a întra sau a ie}i.
15. {i au venit Numenie }i cei ce cu el fusease din cetatea Râmului, având c@r]i împ@ra]ilor
}i ]@râlor scrise, în carele s@ cuprindea aceastea:
16. „Luchie, sfeatnicul râmleanilor, lui Ptolomei împ@ratului, s@n@tate!
203r
17. Solii jidovilor au venit la noi, priiatinii no}tri, înnoind cea dintâi priiatinie || }i so]ire,
trimi}i de la Simon, c@peteniia preo]ilor, }i de la norodul jidovilor.
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18. {i au adus }i o pav@z@ de aur de o mie de mna.
19. Pl@cut-au, dirept aceaea, noao a scrii împ@ra]ilor }i ]@râlor, ca s@ nu le fac@ r@u, nici
s@ o}tasc@ asupra lor }i asupra cet@]ilor lor }i a ]@râlor lor }i s@ nu deaie ajutoriu celor ce
vor o}ti asupra lor.
20. {i s-au v@zut noao a priimi de la ei pav@za.
21. Deci oricarii ciuma}i au fugit din ]ara lor c@tr@ voi, da]i-i lui Simon, c@peteniia
preo]ilor, s@ izbândeasc@ asupra lor dup@ leagea sa”.
22. Aceastea }i scrise sânt lui Dimitrie împ@ratului }i lui Attalo }i lui Ariarathi }i lui Arsachi,
23. {i c@tr@ toate ]@râle, }i lui Lamsac }i spartienilor }i la Delum }i Mindum }i la Sichione
}i la Caria }i la Samum }i la Pamfiliia }i la Lichiia }i la Alicarnasul }i la Coo }i la Siden }i
la Aradon }i la Rod }i la Faselide }i Gortina }i la Gnidum }i Chipru }i la Chirene.
24. Iar@ paria lor o au scris lui Simon, c@peteniia preo]ilor, }i norodului jidovesc.
25. Iar@ Antiohul împ@ratul au pus tab@ra spre Dora a doao oar@, cl@tindu-i de pururea
mâna }i gr@m@ziri f@când; }i au închis pre Trifon s@ nu purceaz@.
26. {i au trimis la el Simon doao mii de b@rba]i, ale}i spre ajutoriu, }i argint }i aur }i vase multe.
27. {i n-au vrut a le priimi, ci le-au rupt toate care legase cu el mai nainte }i s-au înstreinat
de c@tr@ el. |
28. {i au tremis c@tr@ el pre Athenovie, unul din priiatinii s@i, s@ vorbeasc@ cu el, zicând: 203v
„Voi ]ine]i Ioppem }i Gazara }i co}teiul din Ierusalim, cet@]ile împ@r@]iii meale.
29. Hotarele lor le-a]i pustiit }i a]i f@cut ran@ mare pre p@mânt }i a]i st@pânit prin multe
locuri întru împ@r@]iia mea.
30. Acum, dar@, da]i cet@]ile care le-a]i apucat }i d@jdile locurilor în care a]i domnit afar@
de hotarele Iudei.
31. Iar@ de nu, da]i pentru eale cinci sute de talan]i de argint, }i pentru r@sipirea ce a]i f@cut
}i pentru dajda cet@]ilor alte cinci sute de talan]i, iar@ de nu, vom veni }i v@ vom bate”.
32. {i au venit Athenovie, priiatinul împ@ratului, în Ierusalim }i au v@zut slava lui
Simon }i str@lucirea în aur }i în argint }i g@tire mare }i s-au buiguit. {i i-au spus cuvintele
împ@ratului.
33. {i i-au r@spuns Simon }i i-au zis: „Nici am luat p@mânt strein, nici ceale streine ]inem,
ci mo}tenirea p@rin]ilor no}tri, carea cu nedreptul de la nepriiatinii no}tri cât@va vreame
s-au biruit.
34. Iar@ noi, vreame având, izbândim mo}tenirea p@rin]ilor no}tri.
35. C@ despre Ioppe }i Gazara, care ponosluie}ti, ei f@cea în norod ran@ mare }i în ]ara
noastr@. Acestora d@m t@lan]i o sut@”. {i nu i-au r@spuns Athenovie cuvânt.
36. Iar@ întorcându-s@ cu mânie c@tr@ împ@ratul, i-au spus cuvintele aceastea }i slava
lui Simon }i toate care au v@zut. {i s-au mâniiat împ@ratul cu mânie mare.
37. Iar@ Trifon au fugit cu corabiia în Orthosiada. ||
38. {i au rânduit împ@ratul pre Chindeveul voievod pre mare, }i oastea pedestra}ilor 204r
}i a c@l@ra}ilor o au dat lui.
39. {i i-au poruncit a porni tab@ra spre fa]a Iudei }i i-au poruncit s@ zideasc@ Ghedorea
}i s@ astupe por]ile cet@]ii }i s@ bat@ norodul. Iar@ împ@ratul gonea pre Trifon.
40. {i au ajuns Chindeveul la Iamniia }i au început a înt@râta gloata }i a c@lca Iudeia }i
a robi norodul }i a-l ucide }i a zidi Ghedorea.
41. {i au a}ezat acolo c@l@ra}i }i oastea, ca ie}ind s@ umble prin calea Iudei, precum
i-au rânduit lui împ@ratul.
Cap 16
Simon, b@trân, trimite oastea sa cu fiii s@i, Iuda }i Ioan, asupra lui Chindeveu, pre carele
biruindu-l, Ptolomeiu, ginerele lui Simon, de pofta st@pânirii aprins, cuprinzând cu usp@]u pre
socru-s@u }i fiii lui, Mathathie }i Iuda, cu vicle}ug îi omoar@, ca a}a s@ apuce ]@râle Iudei. Iar@
solii carii trimisease la Ioan ca }i pre el cu vicle}ug s@-l omoar@, s-au ucis de la el; }i Ioan
t@tâni-s@u în marea preo]ie au fost urm@toriu.

1.

i s-au suit Ioan din Gazara }i au vestit lui Simon, t@tâni-s@u, ceale ce au f@cut
Chindeveul în norodul lor.
2.
{i au chemat Simon pre doi fiii mai b@trâni, pre Iuda }i pre Ioan, }i le-au
zis: „Eu }i fra]ii miei }i casa t@tâni-mieu am b@tut pre vr@jma}ii lui Israil de la tinerea]e
pân@ într-aceast@ zi }i s-au sporit în mânile noastre a izb@vi pre Israil de oarecâteva ori.
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3. Iar@ acum am înb@trânit, ci fi]i în lo|cul mieu }i al fra]ilor miei }i, ie}ind, bate]i pentru
neamul nostru, iar@ ajutoriul din ceriu cu voi va fi”.
4. {i au ales din ]ar@ doaozeci de mii de b@rba]i, osta}i }i c@l@ra}i, }i au purces c@tr@
Chendeveu }i au dormit în Modin.
5. {i s-au sculat diminea]a }i s-au dus la câmp. {i, iat@, oaste mult@, întru întâmpinarea
lor, de pedestra}i }i de c@l@ra}i, }i râu reapede era în mijlocul lor.
6. {i au pornit tab@ra asupra fea]ii lor însu}i }i norodul lui, }i au v@zut pre norod tremurând
a înota preste râu }i au înotat el întâi; }i l-au v@zut b@rba]ii }i au trecut dup@ el.
7. {i au împ@r]it norodul }i c@l@ra}ii în mijlocul pedestra}ilor. {i era c@l@rimea protivnicilor
mult@ foarte.
8. {i au strâgat cu sfintele trâmbi]e }i în fug@ s-au întors Chendeveul }i tab@ra lui }i au
c@zut dintre ei mul]i r@ni]i. Iar@ ceialal]i au fugit în co}teiu.
9. Atunci s-au r@nit Iuda, fratele lui Ioan, iar@ Ioan i-au gonit pân@ ce au sosit la Chedron,
carea o au zidit.
10. {i au fugit pân@ la turnurile care era în câmpurile Azotului }i le-au aprins cu foc. {i
au c@zut dintr-în}ii doao mii de b@rba] }i s-au întors în Iudeea în pace.
11. {i Ptolomeiu, fiiul lui Avovi, era rânduit voievod în câmpul Ierihonului }i avea argint
}i aur mult,
12. C@ era jinere marelui preot.
205r
13. {i s-au în@l]at inima lui }i vrea a cu||prinde ]ara; }i cugeta r@u asupra lui Simon }i
a fiilor lui, s@-i }targ@.
14. Iar@ Simon, umblând prin cet@]ile care era în ]inutul Iudei }i grije având de eale, s-au
pogorât în Ierihon, el }i Mathathie, fiiul lui, }i Iuda, în anul o sut@ }eaptezeci }i }eapte, în
luna a unspr@zeacea; aceasta e luna Savath.
15. {i i-au cuprins fiiul lui Avovi în co}teiu]ul ce s@ cheam@ Doh, cu vicle}ug, care l-au
zidit. {i le-au f@cut usp@]u mare }i au ascuns acolo ni}te b@rba]i.
16. {i deac@ s-au îmb@tat Simon }i fiii lui, s-au sculat Ptolomeiu cu ai s@i }i au luat armele
sale }i au întrat la usp@]u }i l-au ucis pre el }i doi fiii lui }i pe ni}te slugi ai lui.
17. {i au f@cut în}elare mare în Israil }i au r@spl@tit reale pentru bune.
18. {i au scris aceastea Ptolomeiu }i le-au trimis împ@ratului, s@-i trimi]@ oaste de ajutoriu,
}i-i va da ]ara }i cet@]ile lor }i d@jdile.
19. {i au trimis pre al]ii în Gazara s@ ucig@ pre Ioan. {i trivunilor au trimis c@r]i s@ vie
la sâne }i le va da argint }i aur }i daruri.
20. {i pre al]ii i-au trimis s@ cuprinz@ Ierusalimul }i muntele bisearicii.
21. {i alergând oricarele mai degrab@, au spus lui Ioan în Gazara c@ au perit tat@-s@u
}i fra]ii lui }i cum c@: „Au trimis a te ucide }i pre tine”.
22. {i cât au auzit, foarte s-au sp@imântat }i au apucat oamenii ce venise s@-l piarz@ }i
i-au ucis, c@ au cunoscut cum c@-l c@uta s@-l ucig@. |
205v
23. {i cealeaalalte a cuvintelor lui Ioan }i a r@zboaielor lui, }i a bunelor puteri cu carele
tare s-au purtat, }i a zidirii zidurilor care au zidit, }i a lucrurilor lui celor f@cute,
24. Iat@, aceastea scrise sânt în cartea zilelor preo]iii lui, de când s-au f@cut c@petenie
preo]ilor dup@ tat@l s@u.
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adunatu(-s)-au: ind. pf .c. 3.pl. 5,10
a (sã) fi adunat : inf. pf. 5,15
era adunând: ind. imp. perifr. 3.sg. 5,53
adunând: gerunziu rezum. cap.6; 13,10
adunat-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,20

A
(a se) ABATE: v. III
a (sã) abate: inf. prez. 5,46
(s-)au abãtut: ind. pf.c. 3.sg. 5,68; 12,31, 33
ACOLO: adv.
acolo: 1,36, 3 7; 2,7, 15, 30; 3,45; 4,61; 5,13, 29, 36; r ezum.
cap.6; 6,2, 4, 9, 16, 36, 46, 49, 50, 51; 7,1; 8,3, 22; 9,73; 10,1,
60, 71, 83, 86; 11,6, 16, 40, 61, 66, 73; 12,34; 13, 11, 23, 50, 53;
14,33, 34; 15,41; 16,15
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acoperemânturi: pl. nom./ac. 4,6; 6,2
acoperemântul: sg. ac. rezum. cap.8; 9,38

ADUNARE: s.f.
adunare: sg. nom./ac. 3,13, 44; 7,12; 14,4 4
adunarea: sg. ac. 14,28
AFARÃ: adv.
afarã: adv. (Înv.) în loc. adv. din afarã „din exterior” 1,40
afarã: adv. în loc. prep. afarã de „cu excepþia”; „altfel decât…”;
„dincolo de…” 11,38; 14,45; 15,30
(a se) AFLA: v. I
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12, 24; 2,46; 4,5; 5,6; 6,13, 63;
10,60; 11,24
(sã) afla: ind. imp. 3.sg./pl. 1,60, 61; 6,24
(s-)au aflat : ind. pf.c. 3.sg. 2,52
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 2,63
vom af la: ind. viit.I. 1.pl. 10,16
aflatu(-s)-au: ind. pf.c. impers. 12,21

(a se) ACOPERI: v. IV
(s-)au acoperit: ind. pf.c. 3.pl. 2, 14
acoperind: gerunziu 6,37
sã (se) acopere: con j. prez. 3.sg. 11,16
ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperit : m. sg. ac. 10,64

(a) AGÃÞA: v. I; var. (Înv.) (a) ACÃÞA
au acãþat: ind. pf.c. 3.pl. 4,51

ACUM: adv.
acum: 2,33, 40, 49, 50; 4,10, 18, 36; 5,12; 6,11, 12, 58; 7,7; 9,9,
30, 46, 58; 10,16, 27, 29, 54, 56, 71, 73; 11,36, 37, 43; 12,18,
22, 45, 54; 13,5, 16, 39; 15,5, 8, 30; 16,3

(a) AGERI: v. IV; (Rar) „a face ager”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la P. Mumuleanu,
ap. M. Gaster, Chrestomaþie românã, vol. II, Leipzig – Bucureºti,
1891.
sã agereascã: con j. prez. 3.sg. 6,34

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III
(s-)au adaos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,43, 69; 3,41; 10,30, 38; 11,34;
14,30
a adaoge: inf. prez. 8,30; 11,1
vor adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 8,30
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 9,72; 10,88

(a) AGONISI: v. IV
sã agonisim: conj. prez. 1.pl. 9,10
(a) A JUNGE: v. III
am agiuns: ind. pf.c. 1.sg. 6,11
au ajuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,26, 40; 11,73; 1 5,40
sã ajungã: conj. prez. 3.sg. 4,2

ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg. nom. 7,18
ADESEA: adv.; var. (Înv.) ADEASE
adease: 14,28
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
(vã) aduceþi: ind. prez. 2.pl., în loc. v. vã aduceþi aminte 2,51
veþi aduce: ind. viit.I. 2.pl. 2,67
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,49; 4,49, 53, 56; 5,23, 54; 7,47;
15,18
aducând: gerunziu rezum. cap.4
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 4,9
(-ª/-º) va aduce: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. -ª va aduce aminte
4,10; 10,5
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl., în loc. v. º-au adus aminte 5,4;
9,38; 10,46
(îm) aduc: ind. prez. 1.sg., în loc.v. îm aduc aminte 6,12
sã aducã: con j. prez. 3.sg. 6,15; 7,2
vom aduce: ind. viit.I. 1.pl. 7,15
(sã) aducea: ind. imp. 3.pl. 7,33; 11,35
adã(-Þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adã-Þi amint e 7,38
va aduce: ind. viit.I. 3.sg. 8,25
aducea: ind. imp. 3.sg. 9,26; 10,47; 14,36
sã aducem: con j. prez. 1.pl. 9,58
aducem: ind. prez. 1.pl. 12,11
(a se) ADUNA: v. I
au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4, 36; 2,44; 3,9, 10, 13, 27; 4,28;
5,37, 45; 9,63; 10,2, 21, 48, 69; 11,1, 60; 13,1, 2; 14,1, 7, 30
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,55; 2,42; 3,4 4, 46, 52, 58;
4,37; 5,9, 16, 38, 64; 7,12, 22; 9,28; 10,61; 11,45, 47, 55; 12,37;
13,6; 15,10, 12
a aduna: inf. prez. 3,31; 9,7; 10,6, 8

(a) A JUTA: v. I
ajuta: ind. imp. 3.pl. 3,2
vei ajut a: ind. viit.I. 2.sg. 3,53
vor ajuta: ind. viit.I. 3.pl. 8,27
ajutã: ind. prez. 3.sg. 12,1
AJUTÃTOR: s.m.
ajutãtorii: pl. ac. 7,7
ajutãtorilor: pl. dat. 8,28
AJUTOR: s.n./(neob.) s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) AGIUTORIU,
AJUTORIU
agiutoriu: sg. ac. 7,20; 10,47
ajutoriu: sg. nom./ac. 5,39; 7,20; 8,13, 25; 9,52; 10,24, 72, 74;
rezum. cap.11; 11,43, 47, 60; 12,15, 5 4; rezum. cap.15; 15,19,
26; 16,18
ajutori: s.m. pl. ac. (cu adj. determinativ în for ma tari): tari ajutori
3,15
ajutori: s.m. pl. ac. (în textul lat. este pl. auxilia „ajutoare, tr upe
auxiliare”) 14,1
ajutoriul: sg. nom. 16,3
AICI: adv.
aici: rezum. cap.8
ALALTÃIERI: adv.
alaltãieri: 9,44
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(a) ALCÃTUI: v. IV (aici) „a încheia”
a alcãtui: inf. prez. 9,70
(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,65; 3,38; 4,35, 42; 7,8; 8,17; 9,25;
rezum. cap.10; 10,74; 11,23; 1 2,1; 13,34; 16,4
aleage: imperativ 2.sg. 5,17; 12,45
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 7,37
alegeam: ind. imp. 1.pl. 9,30
va aleage: ind. viit.I. 3.sg. 10,32
ales-am: ind. pf.c. 1.pl. 12,16
ALES, ALEASÃ: ad j.
ales: m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 14,48
aleºi: m. pl. ac. 4,1, 28; 6,35; 9,5; 12,41; 15,26
aleasã: f. sg. ac. 15,3

(a) ALUNGA: v. I
au alungat : ind. pf.c. 3.sg. 11,15
AMAR: adv.
amar: adv. 2,7
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE/(a) LUA
AN: s.m.
ani: pl. ac. 1,8, 10, 30; 9,57
anul: sg. ac. 1,11, 21, 57; 2,70; 3,37; 4,28, 52; 6,16, 20; 7,1;
9,54; 10,1, 21, 57, 67; 11,19; 13,41, 42, 51; 14,1, 27; 15,10; 16,14
an : sg. nom./ac. 3,28; 6,53; 8,16
an : sg. ac., în loc. adv. preste an rezum. cap.4; rezum. cap.7
an : sg. ac., în loc. adv. din an în an 4,59
anii: pl. ac. 7,49; 8,4; 10,40, 41, 42; 11,3 4; rezum. cap.13; 13,52
anului: sg. gen. 9,3
(a) ANATHEMATIZELUI: v. IV „a da anatemei”, „a condamna
la moar te sau la nimicire”; unele prãzi de rãzboi, inclusiv oamenii,
erau declarat e ca fiind partea lui Dumnezeu ºi, prin urmar e, erau
intangibile; pentru a nu se atinge nimeni de ele, er au distruse, de
aici rezultã sensul „a condamna la moar te sau la nimicire” (cf.
Anania 2001, p.1395); cuvântul, cu aceastã for mã, nu este
înr egistr at în DA; este, în schimb, înregis tr atã forma (a )
anatematiza (În v.) „a anatemiza”
au anathematiz eluit: ind. pf.c. 3.sg. 5,5

(a) APÃRA: v. I
sã aper e: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.2
apãr a: ind. imp. 3.sg./pl. 3,3; 9,9
APÃRARE: s.f.
apãr area: sg. ac. 14,37
(a se) APÃSA: v. I
apãsându(-sã): gerunziu rezum. cap.6
apasã: ind. prez. 3.sg. 8,18
APOI: adv.
apoi: adv. în loc. adv. mai apoi rezum. cap.5
apoi: rezum. cap.10
(a se) APRINDE: v. III
aprinzând: gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.10

APRINS, -Ã: adj.
aprinsã: f. sg. ac. 11,4
aprins: m. sg. nom. rezum. cap.16
APROAPE: adv./s.m.
apr oapelui: s.m. sg. dat. 2,40
apr oapele: s.m. sg. ac. 3,43
apr oape: adv. 4,18; 8,12; 12,33

(a) ALERGA: v. I
au alergat : ind. pf.c. 3.sg. 6,45
alergând: gerunziu 16,21

APÃ: s.f.
apei: sg. gen. 5,40, 42
apa: sg. nom./ac. 9,33, 45; 11,67

au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,33; 3,5; 4,20, 50; 5,5, 28, 35,
65; 6,31; 9,67; 10,8 4; rezum. cap.11; 11,48, 61; 1 2,28, 33;
16,10
aprindea: ind. im p. 3.sg. 1,58
a aprinde: inf. prez. 2,15
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,24; 10,85; 13,7
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 7,35

(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apr opiiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16, 23; 5,42; 8,1; 9,10, 12;
10,69
apr opie(-te): imperativ 2.sg. 2, 18
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,49; 3,16; 6,31, 42; 11,4; 15,14
(sã) apr opiia: ind. im p. 3.pl. 3,42
au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg. 5,5
(sã) va apropiia: ind. viit.I. 3.sg. 5,40
(v -)aþi apropiat : ind. pf.c. 2.pl. 10,26
apr opiindu(-sã): gerunziu 13,23
(a se) APUCA: v. I
apucã: imper ativ 2.sg. 5,12
sã (se) apuce: conj. prez. 3.sg. 5,49
(s-)au apucat : ind. pf.c. 3.pl. 5,50
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,2, 16, 19; 8,10; 10,23; 12,30, 48;
13,43; 15,3; 16,22
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 9,58
aþi apucat: ind. pf.c. 2.pl. 15,30
sã apuce: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.16
(a) APUNE: v. III
au apus: ind. pf.c. 3.sg. 10,50; 12,27
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 6,35, 39; rezum. cap.8; 8,22; 14,18, 26, 48
ARAP: s.m.; var. HARAP (Înv. ºi pop.) „arab”
arapi: pl. ac. 5,39
arapul: sg. nom. 11,17
har apul: sg. nom. 11,39
har api: pl. ac. rezum. cap.12; 12,31
(a se) ARÃTA: v. I
arãtând: gerunziu rezum. cap.2
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 4,6, 19
arãt a: ind. imp. 3.sg. 4,20
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 6,34; 11,4
sã arãt aþi: conj. prez. 2.pl. 7,3
a arãt a: inf. prez. 7,33
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 8,25
sã (ne) arãtãm: con j. prez. 1.pl. 10,71
(sã) arãta: ind. imp. impers. 12,8
(a) ARDE: v. III
au ar s: ind. pf.c. 3.sg. 1,59; 5,68; 10,84
arzând: gerunziu 12,29
ARDERE: s.f.
arderile: pl. ac. 1,47
arderilor: pl. gen. 4,44, 53
arderi: pl. ac., în sintagma arderi de tot 5,54
arderile: pl. ac., în sintagma arderile de tot 7,33
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asideilor: pl. gen. 2,42
assideii: pl. nom. 7,13

ARGINT: s.n.
argintul: sg. ac. 1,24; 8,3; 13,15, 16, 17, 18
argint: sg. ac. 2,18; 3,31, 41; 4,23; 6,1, 12; 10,40, 42, 60; 11,24;
15,26, 31, 32; 16,11, 19

ASTÃZI: adv.
astãzi: 2,63; 3,17; 4,10; 5,32; 6,26; 7,42; 9,30, 44; 10,20, 30
astãzi: adv. în loc. adv. din zioa de astãzi 10,30
astãzi: adv. în loc. adv. pânã în zioa de astãzi 13,39

ARHIEREU: s.m.
arhiereu: sg. ac. 10,20
arhiereului: sg. gen./dat. 10,32, 38
arhiereul: sg. nom. 10,69

(a) ASTUPA: v. I
au as tupat: ind. pf.c. 3.pl. 2,36; 5,47
sã astupe: conj. pr ez. 3.sg. 15,39

ARIE: s.f.
ariile: pl. ac. 11,35

AªA: adv.; var. (În v. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,51; 2,61; 3,17, 60; 10,11, 62; 14,22; 15,9, 10; rezum. cap.16
aºea: 7,42

ARMAª: s.m.
armaºului: sg. gen. 4,30
ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 1,36; 8,26, 28; 9,39; 10,6, 21; 12,27; 13,29; 14,42
armele: pl. nom./ac. 3,3; 5,43; 6,6; 7,44; 8,5; 11,51; 14,33; 15,7;
16,16
armelor: pl. gen. 6,41
ARS, -Ã: adj.
arse: f. pl. ac. 4,38
(a se) AR UNCA: v. I
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,36; 7,19: 10,80, 82
a arunca: inf. prez. 6,51
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.pl. 9,48

(a se) AªEZA: v. I
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,65; 3,57; 4,59, 61;
5,42; 6,38, 51; 8,1, 7; 11,2 7; 13,28, 48, 52; 14,26, 3 4, 37, 38;
15,41
aºezindu(-sã): gerunziu 2,16
aºezând: gerunziu 2,27; rezum. cap.4
(sã) aºazã: ind. prez. 3.pl. 8,1
sã aºezãm: conj. prez. 1.pl. 10,54
a aºeza: inf. prez. 12,1; 14,24, 46
aºazã: imperativ 2.sg. 15,5
AªEZÃMÂNT: s.n. „legãmânt”
aºezãmânt: sg. ac. 1,12; 8,7
aºezãmânturile: pl. ac. 6,23; 14,22

(a) ASCULTA: v. I
vor ascult a: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.2
a asculta: inf. prez. rezum. cap.2; 6,23
ascultã: ind. prez. 3.pl. 2,19; 8,16
vom ascult a: ind. viit.I. 1.pl. 2,20
sã asculte: conj. prez. 3.sg. 10,38; 12,43

ATUNCI: adv.
atunci: 2,29, 42; 4,41; 9,9; 13,47; 14,32; 16,9
AUR: s.n.
aur: sg. ac. 1,23; 2,18; 3,41; 4,23, 5 7; 6,1, 2, 12; rezum. cap.10;
10,20, 60, 89; 11,24, 58; 13,37; rezum. cap.14; 14,24, 33, 43,
44; 15,18, 26, 32; 16,11, 19
aurul: sg. ac. 1,24; 8,3

ASCULTARE: s.f.
ascultãrii: sg. gen. 7,37
(a se) ASCUNDE: v. III
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 9,38
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 16,15

AURIT, -Ã: adj.
aurite: pl. ac. 6,39
AUSTRU: s.n.
austr ul: sg. ac. 3,57
austr u: sg. ac. 5,65

ASCUNS: s.n. „ascunziº”
ascunsuri: pl. ac. 2,41
ascuns: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) prin ascuns 9,60

AUZ : s.n.
auzul: sg. ac. 10,7

ASCUNS, -Ã: adj.
ascunsele: adj. antep. n. pl. ac. 1,56
ascunse: n. pl. ac. 2,31
ascunºi: m. pl. ac. 10,79
ASCUÞIT: s.n. „ascuþiº”, „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 5,28, 51
ASCUÞITURÃ: s.f. (Ccr.) „partea ascuþitã a unui obiect”; „vârf
de sãgeatã”
ascuþituri: pl. ac. 6,51
ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (Înv. ccr.) „chip”
asãmãnarea: sg. ac. 3,48
ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMENEA, ASEAMINEA
aseamenea: adv. rezum. cap.1; 3,4; 8,27
aseaminea: adv. rezum. cap.11
aseaminea: prep. 9,29
ASIDEU: s.m. „evlavios”, „credincios”; apãrãtori devotaþi ai
legii date de Moise în muntele Sinai ºi practicanþi ai acesteia (cf.
Anania 2001, p.1390).

(a se) AUZI: v. IV
vom auzi: ind. viit.I. 1.pl. 2,22
auziþi: imperativ 2.pl. 2,65
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,13, 27, 41; 4,3; 5,1, 16, 61; 6,1, 8,
28, 55; 8,1, 2; 9,1, 43; 10,2, 8, 15, 22, 46, 68, 74, 77, 88; 11,15,
22, 23, 63; 12,24, 28, 34; 13,1, 7; 14,2, 17, 24, 40; 16,22
auzând: gerunziu 4,27; rezum. cap.8
auzit-au: ind. pf.c. 3.pl. 5,56
(sã) auzea: ind. im p. 3.pl. 5,63
auzind: gerunziu rezum. cap.6
auziia: ind. imp. 3.pl. 8,12
auzit-am: ind. pf.c. 1.sg./pl. 10,19, 26
(s-)au auzit: ind. pf.c. impers. 14,16
sã (se) auzã: con j. prez. imper s. 14,43
(a) AVEA: v. II
sã aibã: con j. prez. 3.sg./pl. 3,30; 4,61; 14,49
are: ind. prez. 3.sg. 2,27; 11,9
au: ind. prez. 3.pl. 12,54
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,2, 28; 4,6, 42; 5,23; 8,12; 9,7, 36;
10,35, 78; 16,11
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au a vut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,39; 13,15
avem: ind. prez. 1.pl. 6,57
având: gerunziu 8,6; 10,87; 11,51; 12,9; 14,24; 15,15, 34; 16,14
avuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,27
a a vea: inf. prez. 11,58
am avut: ind. pf.c. 1.pl. 12,15
era având: ind. imp. perifr. 3.sg. 15,2
nea vând: gerunziu 12,9
B

(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. 11,58
BINE: adv.
(mai) bine: adv. 3,59
bine: adv. în s tructuri dislocate bine eºti cuvântat/bine au cuvântat
4,30, 55
bine: adv. 8,23; 12, 18, 22
bine: s.n. sg. ac., în sintagma facerile de bine 11,53
bine: s.n. sg. ac. 11,33, 43
(a) BINECUVÂNTA: v. I
binecuvânta: ind. imp. 3.sg. 4,24
bine eºti cuvântat : pasiv ind. prez. 2.sg. 4,30
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg. 4,55
binecuvântând: gerunziu 13,47

BAN: s.m.
banii: pl. nom. 3,29; r ezum. cap.13
bani: pl. nom./ac. 8,26, 28; rezum. cap.13; 14,32; 15,6
(a se) BATE: v. III
voiu bate: ind. viit.I. 1.sg. 3,14
bat eþi: imperativ 2.pl. 4,18; 16,3
sã batã: con j. prez. 3.sg./pl. 4,28; 5,30; 11,20; 14,1; 15,39
a bate: inf. prez. 11,50; 15,6
sã batem: con j. prez. 1.pl. 12,54
bat e: imperativ 2.sg. 13,9
vom bate: ind. viit.I. 1 .pl. 15,31
bãt ea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,3, 65; 11,65
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,7, 35, 50, 65; 6,31; 9,64, 68; 10,75;
11,72; rezum. cap.13; 14,26
(sã) bãt ea: ind. imp. 3.pl. 5,16
bãtând: gerunziu rezum. cap.12
am bãtut: ind. pf.c. 1.pl. 16,2

(a se) BIRUI: v. IV
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,36; rezum. cap.3; 6,6; 7,25; 8,2, 5,
12; 11,49
bir uind: gerunziu rezum. cap.4; rezum. cap.5; rezum. cap.10;
rezum. cap.11
vom birui: ind. viit.I. 1.pl. 5,41
bir uise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,54
bir ui: inf. prez. fãrã a rezum. cap.7
au f ost bir uit: pasiv ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7
bir uit fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.14
bir uiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,17
bir uieºti: ind. pr ez. 2.sg. 15.7
(s-)au bir uit: ind. pf.c. 3.sg. 15,33
bir uindu-: gerunziu rezum. cap.16
BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþa: sg. nom./ac. 3,19; 8,3, 11; 11,8
bir uinþe: sg. nom. rezum. cap.7

(a) BATJOC ORI: v. IV
batjocotrind: gerunziu rezum. cap.7
bajocorindu-: gerunziu 7,34
batjocoriia: ind. imp. 3.sg. 9,26
BÃRBAT: s.m.
bãr batul: sg. nom. 1,28
bãr baþi: pl. nom./ac. 2,31; 3,24, 38; 4,1, 6, 15, 28, 29, 34,
41; 5,13, 17, 20, 22, 34, 60; 6,35, 37, 42, 54; 7,16, 32, 40;
rezum. cap.9; 9,4, 5, 6, 25, 49, 61; 10,32, 36, 61, 74; 11,43,
44, 45, 74; 12,1, 41, 45, 47; 1 3,34; 14,23, 33, 37; 15,13, 26;
16,4, 15
bãr baþilor: pl. gen./dat. 4,8; 5,62
bãr baþii: pl. nom./ac. 5,50, 59, 63; 11,23; 13,10; 14,32; 16,6
bãr bat: sg. nom. 9,29; 10, 19; 13,54
bãr bat: pl. ac. 16,10

BIRUITOR, -TOARE: adj.
bir uitoriu: m. sg. nom. rezum. cap.11
BISERICÃ: s.f.
bisearicii: sg. gen. rezum. cap.1; 1,23; 4,57; 7,36; 13,53; 14, 19;
16,20
bisearica: sg. nom./ac. 1,47; 2,8; 3,13; rezum. cap.4; 4,59; 6,2;
rezum. cap.10; 10,43, 84; 11,4; 15,9
bisearici: pl. nom. 1,50
bisearicã: sg. nom./ac. 2,56; 4,49, 50; 5,16
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 2,69

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. ac., în sintagma cãmarã bãrbãteascã „camerã
con jugalã” 1,28
bãr bãteascã: f. sg. ac., în loc. s. (Pop.) par tea bãrbãteascã „fiinþã
de se x bãrbãt esc” rezum. cap.5; 5,28, 35, 51

BLAGOSLOVENIE: s.f.
blagoslovenie: sg. ac. 3,7

BÃRBÃTEªTE: adv.
bãr bãteaºte: 2,64; 6,31

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
au blãs tãmat: ind. pf.c. 3.pl. 7,41

BÃTAIE: s.f.
bãt aie: sg. ac. 5,34, 59
bãt aia: sg. ac., în sintagma bãtaia dintâi „linia întâi” 9, 11

BOALÃ: s.f.
boalã: sg. ac. rezum. cap.6

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 1,27; 2,9; 12,6, 35; 14,9
bãtrânilor: pl. gen./dat. 13,36; 14,20, 28
bãtrân: adj. m. sg. nom. rezum. cap.16
(mai) bãtrâni: adj. m. pl. ac. 16,2
(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
(s-)au buiguit: ind. pf.c. 3.sg. 14,32

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãs tãmurile: pl. ac. 7,38

BOGAT, -Ã: adj.
bogatã: f. sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,1
bogatã (f oarte): f. sg. nom. 6,2
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþii: pl. ac. 4,23
BOLOVAN: s.m.
bolovani: pl. nom. 10,73
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caselor: pl. gen. 1,58
case: pl. ac. 3,56
casii: sg. gen., în sintagma muntele casii; es te vorba despr e Sion,
pe care se afla templul (cf. Anania 2001, 1 395) 4,46
casã: sg. ac. 4,48
casa: sg. nom., în sintagma casa rugãciunii 7,37
case: sg. gen. 9,54
casii: sg. gen. 10,41
casele: pl. ac. 12,45
cãsile: pl. ac. 1,33, 6 4

BOZ: s.m. „z eu pãgânesc, idol”
bozilor: pl. gen. 3,48
bozii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 13,47
bozul: sg. ac. 5,43, 4 4
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”; „fel de mâncar e”
bucate: pl. ac. 1,65
(a se) BUCURA: v. I
(ne-)am bucurat: ind. pf.c. 1.pl. 10,26
au bucurat : ind. pf.c. 3.pl. 14,21

(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: conj. prez. 3.pl. 7,38
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6, 19, 32; 2,8, 9; 3,11, 24, 25; 4,15,
34, 40, 55; 5,12, 22, 34, 60, 67; rezum. cap.6; 6,8, 42, 46; 7,32,
43, 46; 8,10; 9,1, 17, 18, 21, 40, 49; 10,50, 85; 11,74; 12,37;
16,8, 10
cãzând: gerunziu în loc. v. cãzând cu inima „tulburându-se” 4,27
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,54; 7,44
am cãzut: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. am cãzut cu inima „m-am
tulburat” 6,10
cãdea: ind. imp. 3.pl. 6,45

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 4,59; 5,5 4
BUCUR OS, -OASÃ: adj.
bucuros: m. sg. nom. 9,71
BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom. 1,13; 4,24, 45
bune: adj. n. pl. ac. 5,56; 8,2
(ceale mai) bune: adj. f. pl. ac. 8,8
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 13,5
bunelor: adj. antep. f. pl. gen. 16,23
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 14,4, 9
bune: s.n. pl. ac. 16,17

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºi: pl. ac. 1,18; 3,39; 4,1, 28, 31; 6,28, 35, 38; 8,6; 9,4;
10,77, 79; 14,13; 15,41; 16,4, 5
cãlãraºii: pl. nom./ac. 4,7; 9,11; 10,82; 16,7
cãlãraº: pl. ac. 12,49
cãlãraºilor: pl. gen. 15,38

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 10,27
bunãtatea: sg. ac. 11,33

CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 10,78

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac. în loc. adv. de bunãv oie 2,42

CÃLÃRIME: s.f.
cãlãrimea: sg. nom./ac. 10,73; 13,22; 16,7

C

(a) CÃLÃTORI: v. IV
ar cãlãtori: cond. prez. 3.sg. 10,78
cãlãtorind: gerunziu 13,31

CAL: s.m.
caii: pl. nom. 10,81

(a se) CÃLCA: v. I
sã calce: conj. prez. 3.pl. 4,60
(sã) cãlca: ind. imp. 3.sg. 3,45
(s-)au cãlcat: ind. pf.c. 3.pl. 3,51
a cãlca: inf. prez. 14,31; 15,40

CALE: s.f.
cale: sg. ac. 2,22; 5,4, 24; 7,45; 8,19; 11,4
calea: sg. nom./ac. 5,28, 46, 53; 9,2; 13,20; 15,41
cãlii: sg. gen. 6,33
cãile: pl. ac. 11,46

CÃLCAT, -Ã: adj.
cãlcat: m. sg. nom., în loc. adj. cãlcat cu inima foarte „foar te
tulburat” 3,31

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candilele: pl. ac. 4,50
CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 3,47; 4,39; rezum. cap.7; 7,47; 11,13, 17, 71
capetele: pl. ac. 6,35
CARNE: s.f.
cãr nuri: pl. ac. 1,50
CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom. în titlu: Car tea dintâiu a Macaveilor; 16,24
car te: sg. ac. 10,3, 17; 13,35
cãrþi: pl. ac./gen. 1,46; 5,10; 9,60; 11,29; 12,2, 9; rezum. cap.13;
rezum. cap.15; 15,1, 1 5; 16,19
cãrþile: pl. nom./ac., în sintagma cãrþile legii lui Dumnezeu/cãrþile
testamentului Domnului/cãrþile legii 1,59, 60; 3,48
cãrþile: pl. nom./ac. 5,14; 10,7; 1 2,4, 7, 17; 14,23
cãrþii: sg. gen. 12,5
cãrþilor: pl. gen. 14,19
CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,29; 3,56; 4,48; 7,35, 37; 9,55; 13,3, 47;
16,2

INDICE

CÃMARÃ: s.f.
cãmarã: sg. ac., în sint agma cãmarã bãr bãteascã „camerã
conjugalã” 1 ,28
cãmãrile: pl. ac., în sintagma cãmãrile (ceale) preoþeºti „locuinþele
preoþilor” 4,38, 57
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniia: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,30; 2,66; 3,13; 5,56;
7,21; 9,31; 11,27, 70; rezum. cap.13; 13,42; 14,35; 15,17, 21, 24
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,27; 6,28, 61; 7,26; 9,37, 61; 11,63;
rezum. cap.12; 12,24; 14,2, 20
cãpetenie: sg. nom. 2,17; 9,30; 10,47; 12,54; 14,47; 16,24
cãpeteniilor: pl. gen./dat. 5,40; 6,60; 9,53; 10,63; 14,28
cãpetenii: pl. nom. 10,37
cãpeteniii: sg. gen. 15,1
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. ac. 1,18; 8,6
(a) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
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cãutând: gerunziu 2,29
cãuta: ind. imp. 3.sg./pl. 4,5; 6,3, 18; 9,26, 32; 11,1; 12,40; 16,22
au cãut at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,10; 12,53; 14,4, 35
CÂMP: s.n.
câm p: sg. ac. 3,24; 4,6, 14, 21; 10,71, 73, 78, 83; 11,68; 16,5
câm purile: pl. ac. 4,15; 16,10
câm pul: sg. ac. 4,22; 5,52; 11,67; 12,49; 16, 11
câm pului: sg. gen. 13,13; 14,8

ce tatea: sg. nom./ac. 1,35; rezum. cap.2; 2,15, 17, 23, 31; 3,3 7;
rezum. cap.5; 5,8, 28, 30, 44, 50, 51; rezum. cap.6; 6,1, 3, 7, 26,
63; 7,1, 32; 9,19, 52; 10,10; 11,48, 49, 50, 66; 12,37; 13,25;
14,36; 15,14, 15
ce tãþilor: pl. gen./dat. 1,54; 11,8; 14,10; 15,19, 31
ce tãþi: pl. nom./ac. 1,61; 5,26; 9,50; 10,30, 38; 11,18, 34, 41,
57; 14,42; 15,4
ce tãþilor: pl. dat. adn . 5,27
CETÃÞEAN: s.m.
ce tãþeanii: pl. ac. rezum. cap.11

CÂMPIE: s.f.
câm piii: sg. gen. 3,40

(a) CHELTUI: v. IV
au cheltuit: ind. pf.c. 3.sg. 14,32

(a) CÂNTA: v. I
cânt a: ind. imp. 3.pl. 4,24
au cântat: ind. pf.c. 3.pl. 6,33; 7,45

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuieli: pl. nom./ac. 3,30; 10,44, 45
cheltuialelor: pl. gen. 10,39

CÂNTARE: s.f.
cântãri: pl. ac. 4,33, 54; 13,47
CÂNTEC: s.n.
cânt ece: pl. ac. 13,51
CENUªÃ: s.f.
cenuºe: sg. ac. 3,47; 4,39
CER: s.n.; var. CERIU
ceriul: sg. nom. 2,37
ceriu: sg. ac. 2,58; 3,19, 50, 60; 4,10, 24, 40, 55; 5,31; 9,46;
12,15; 16,3
ceriului: sg. gen. 3,18
CERBICE: s.f.
cer bice: sg. ac. 1,6 4
(a) CERCA: v. I
cer ca: ind. imp. 3.sg./pl. 6,56; 7,13
a cer ca: inf. prez. 7,12
au cer cat: ind. pf.c. 3.pl. 14,14

(a se) CHEMA: v. I
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 6,10, 14, 17, 19, 28; 11,47; 12,35;
16,2
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) chema: ind. imp. 3.sg./pl. 2,4; 12,31
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 3,1; 11,7; 12,37; 16,15
(sã) chiiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
a (sã) chema: inf. prez. 7,37
sã (te) chemi: conj. pr ez. 2.sg. 10,20
a chema: inf. prez. 14,44
CHETEU: s.m. „iniþial, locuitor al or aºului Chitim, din insula
Cipru; apoi numele insulei în întregime; apoi nume al insulelor
din Medit eranã, apoi al unor þinuturi riverane; în aces t caz, locuitor
al Macedoniei” (cf. Anania 2001, p.1387).
cheteilor: pl. gen. 8,5
CHEZAª: s.m.; var. CHIZEª, CHIZEAª
chiz eaº: sg. nom. 1,11
chiz eaºu: sg. ac. 8,7
chiz eºi: pl. ac. 9,53; 11,62; 13,16
chiz eºii: pl. nom./ac. 10,6, 9

(a) CERCETA: v. I
cer cetându-: gerunziu 3,5
cer ceta: ind. imp. 3.pl. 3,48; 9,26

CHIMVAL: s.n. (Înv.) „vechi instrument muzical compus din
douã jumãtãtþi de glob de aramã car e se loveau una cu alta”
chim vale: pl. ac. 4,54
chin vale: pl. ac. 13,51

(a se) CERE: v. III
sã cearã: conj. prez. 3.sg. 3,4 4
(sã) cer: ind. prez. 3.pl. 8,1

CHIN: s.n.
chin : sg. ac. 9,56

CEREMONIE: s.f.; var. (Înv.) ÞEREMONIE
þeremoniile: pl. ac. rezum. cap.1

CHINICÃ: s.f. „har pã” (cf. lat. cinyris ); cuvântul nu este
înr egistrat în DA.
chinice: pl. ac. 4,54

(a) CERTA: v. I
sã cear te: conj. prez. 3.sg. 7,7

CHINIR: s.f. „harpã” (cf. lat. cinyris); cuvântul nu es te înregistrat
în D A
chiniri: pl. ac. 13,51

CERTARE: s.f.
cer tarea: sg. nom. 2,49
CERUT, -Ã: adj.
cer uþi: m. pl. ac. rezum. cap.13
CETATE: s.f.
ce tãþile: pl. nom./ac. 1,20, 30, 46, 5 7; rezum. cap.3; 3,8; 5,2 7,
36; 10,12, 84; 11,2, 3, 60; rezum. cap.12; 12,33; 14, 17, 20, 33;
15,28, 30; 16,14, 18
ce tate: sg. nom./ac. 1,32; 2,27, 28; 3,45; 5,29, 31, 46, 47, 59;
6,3, 18, 32, 49, 53; 9,65, 67; 10,75, 76, 86; 11,3, 45, 46, 47, 49,
60; 12,36; 13,43, 44, 45, 47
ce tãþii: sg. gen. 1,33; rezum. cap.2; 2,7; 5,68; 10,63; 11,46, 61;
12,48; 14,37; 15,39

CHIP: s.n.
chipurile: pl. ac. 5,68
chip: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) într-acesta chip 11,29
chipul: sg. ac., în loc. adv. (Pop.) în tot chipul 14,35
(a) CHIVERNISI: v. IV
chiv ernisea: ind. imp. 3.sg. 14,8
CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac./gen. rezum. cap.1; 11,60; 1 2,8, 43
cins tele: pl. nom. 1,41
cins tea: sg. ac. rezum. cap.2; 14,21
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corãbiile: pl. nom. 15,14
corabiia: sg. ac. 15,37

(a se) CINS TI: v. IV
cinstind: gerunziu rezum. cap.10
(sã) cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
cinsteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11

CORÃBIER: s.m.
corãbierii: pl. ac. 13,29

CINS TIT, -Ã: adj.
cinstit e: f. pl. ac. 1,7
cinstit : m. pl. nom. 3,32
(ceale mai) cinstit e: f. pl. ac. 7,26

CORN: s.n. (Înv.) „aripã de oaste”
cornul: sg. nom./ac. 2,48; 9,1, 12, 16
coarnele: pl. ac. 7,46

CIOPLIT, -Ã: adj.
cioplite: f./n . pl. ac. 5,68; 10,11; 13,29

CORT: s.n.
corturilor: pl. gen., în sintagma pr aznicului/praznicele corturilor
(cf. Indice 2Lg – CORT )10,21, 3 4

(a se) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) CETI
(sã) cetea: ind. imp. 3.pl. 5, 14
au cetit: ind. pf.c. 3.sg. 10,7
(s-)au cetit : ind. pf.c. 3.pl. 14,19
CIUMAª, -Ã: adj./s. „ciumat”; aici prima atestare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima at estare este în Gh. ªincai, Hronica
românilor ºi a mai multor neamuri…, vol III, Iaºi 1853 – 1854.
ciumaºi: adj. m. pl. nom. 10,61
ciumaºi: s.m. pl. nom. 15,3, 21
(a) CIUNTI: v. IV; var. (a) CIONTI; (Neob.) (a) CIONTA: v. I
au ciontat: ind. pf.c. 3.pl. 7,47
(a se) CLÃTI: v. IV (Înv.) „a se clãtina”; (Înv.) „a f i impresionat”
(s-)au clãtit: ind. pf.c. 3.sg. 1,29; 6,8; 9,13; 10,74
sã (se) clãteascã: conj. prez. 3.pl. 4,32
clãtindu-: gerunziu 15,25
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,29; 16, 14
pogorî: imperativ 2.sg. „pogoarã” 10,71

COªTEIUÞ: s.n.
coºteiuþul: sg. ac. 16,15
(a) CREDE: v. III
au crezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,31; 7,16; 10,46; 12,46
crezând: gerunziu 2,59
crezi: ind. prez. 2.sg. 7,7
CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
cei credincioºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.1
credincioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.2
credincioºi: s.m. pl. ac. 3,13
credincios: adj. m. sg. nom. 2,52; 7,8; 14,41
credincioºi: adj. m. pl. dat. rezum. cap.9

COBORÂRE: s.f.; var. (Înv.) POGORÂRE (aici) „povâr niº”
pogorârea: sg. ac. 3,24
COIF: s.n.
coifuri: pl. ac. 6,35

CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom./ac. 10,27; 14,35
credinþã: sg. ac. 10,37

COMOARÃ: s.f.
comoarele: pl. ac. rezum. cap.1; 1,2 4
(a) CONÃCI: v. IV; var. (a) CONOCI „a împresur a”, „a asedia”
conocind: gerunziu rezum. cap.6
sã conoceascã: conj. prez. 3.pl. 6,19; 11,22
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. 6,20; 11,61
conocim: ind. prez. 1.pl. 6,57
conoceaºte: ind. prez. 3.sg. 11,21
a conoci: inf. prez. 11,23
CONÃCIT, -Ã: ad j./s.m.; var. CONOCIT, -Ã „îm presur at”,
„asediat”
conãciþi: ad j. m. pl. ac. rezum. cap.5
(cei) conociþi: s.m. pl. ac. 6,21
COPCÃ: s.f.
copce: pl. ac. rezum. cap.10; 10,89; 11,58; 14,44

(a) CREªTE: v. III
era crescuþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 1,7
sã creascã: con j. prez. 3.sg. 3,33; 6,15, 55
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 6,17
a creaºt e: inf. prez. 9,66
creºtea: ind. im p. 3.sg. 11,39
(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.sg./pl. 5,2; 16,13
(a) CULEGE: v. III
culegând: gerunziu rezum. cap.2
culeage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(a) CUMPÃRA: v. I
sã cumpere: con j. prez. 3.sg. 12,36
a cumpãr a: inf. prez. 13,49

COPIE: s.f.; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima ateastare este la 1794, în Theodor Codrescu, Uricariul
cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale ºi alte acte din sut a a XVXIX, atingãtoare de Moldova (Vol. IV), Vol. I – XXV, Iaºi, 1852 –
1895.
copia: sg. ac. 11,37
CORABIE: s.f.
corãbii: pl. nom./ac. 1,18; 8,26, 28; 11,1; 13,29; 15,3

COªTEI: s.n. (mgm. înv.) „cetate”
coºteiu: sg. ac. 4,2, 41; 9,53; 10,6, 7; 11,41; 12,36; 13,21; 14,36;
16,8
coºteiul: sg. nom./ac. 5,9, 11; 6,26; 9,50, 52; 11,20, 21, 22; 12,34;
rezum. cap.13; 13,49, 50; 14,7; 1 5,28
coºteaiele: pl. ac. 7,46
coºteiului: sg. gen. 10,32; rezum. cap.12; 13,53
coºteiele: pl. nom./ac. 10,36; 13,33, 38; 15,7
coºteaie: pl. ac. 12,35
coºteiuri: pl. ac. 12,45
coºteie: pl. ac. 13,33

(a se) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 2,39; 3,11, 42; 5,34; 6,17;
7,25, 31; 9,32, 33, 34, 63, 70; 10,80; 12,29, 50; 13,14, 17; 16,22
cunosc: ind. prez. 3.pl. 4,33
(s-)au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg. 6,3; 7,3, 30; 9,60
cunoscut-am: ind. pf.c. 1.sg. 6, 13
am cunoscut: ind. pf.c. 1.pl. 12,22
sânt cunoscute: pasiv ind. prez. 3.pl. 13,38
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CUVIOS, -OASÃ: adj. (Înv.) „potrivit”
cuvios: sg. ac. 4,46

CUNOSCUT, -Ã: ad j.
cunoscute: n. pl. nom. 14,28
CUNUNÃ: s.f.
cununi: pl. ac. 1,10; 4,5 7
cununile: pl. ac. 1,23; 10,29; 11,35
cununã: sg. ac. 6,15; 8,14; 10,20
cununa: sg. ac. 11,5 4; 12,39; 13,32, 37, 39

D

(a se) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 5,28, 44; 6,50; 7,18; 9,2;
10, 1, 46; 11,46; 12,8, 43; 16,15
sã cuprinzã: con j. prez. 3.pl. 6,26; 16,20
a cuprinde: inf. prez. 6,56; 16, 13
cuprinzând: gerunziu rezum. cap.10; rezum. cap.16
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 12,7
am cuprins: ind. pf.c. 1.pl. 13,37
(sã) cuprindea: ind. imp. 3.sg. 15,15
(a) CURÃÞA: v. I; var. (a) CURÃÞI
curãþind: gerunziu rezum. cap.4
a curãþi: inf. prez. 4,36
vor curãþi: ind. viit.I. 3.pl. 4,41
au curãþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,43; 13,47, 50; 14,7
curãþând: gerunziu 13,48
CURÃÞENIE: s.f.
curãþeniii: sg. dat. 14,36
CURÂND: adv.; var . (Înv. ºi pop.) CURUND
curund: adv. în loc. adv. mai de curund 2,40
curând: adv. în loc. adv. mai curând 6,27, 62
CURSÃ: s.f.
cursã: sg. ac. 1,37; 5,4
CURTE: s.f. „spaþiu îm prejmuit în jurul unei clãdiri”; „senat”
curþi: pl. ac. 4,38
curþile: pl. ac. 4,48
curte: sg. ac. 8,15, 19; 12,3

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajde: sg. ac. 8,2, 4, 7; 10,29, 33
dajda: sg. ac. 15,31
dãjdile: pl. nom./ac. 3,29, 31; 10,31; 15,30; 16,18
dãjdi: pl. ac. rezum. cap,11
dãjdilor : pl. gen. rezum. cap.1; 1,30; 11,35

CUTREMUR: s.
cutremurul: sg. nom. 7,18
cutremur: sg. nom./ac. 13,2, 44
(a se) CUTREMURA: v. I
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.pl. 2,24
(sã) cutremura: ind. imp. 3.pl. 6,41
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,13, 44, 52; 2,34, 55; 3,14, 39; 6,3, 60;
7, 16, 30; 8,9, 21
cuvinte: pl. nom./ac.1,3 1; 5,47; 7,10, 27; 9,22, 37; 10,3, 17, 24,
25; 11,2
cuvintele: pl. ac. 1,53; 2,22, 23, 62; 3,27, 42; 5,14, 16, 37; 6,8;
7, 11, 33; 8,29, 30; 9,71; 10,22, 46, 51, 74, 88; 13,7; 14,25, 46;
15,32, 36
cuvânt : sg. ac. 9,55; 15,35
cuvintelor: pl. dat. adn . 10,47
cuvintele: pl. dat. (cu prep. la) 13,35
cuvintelor: pl. gen. 14,23; 16,23
(a) CUVÂNTA: v. I
eºti cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 2.sg., în structur a v. dislocatã bine
eºti cuvânt at 4,30
au cuvânt at: ind. pf.c. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine au
cuvânt at 4,55
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. imper s. 12,11

(a se) DA: v. I
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,14; 2,38, 48; 3,28, 34; 6,15; 8,8;
10,6, 8, 41, 58, 60, 89; 11,12, 58, 62, 66; 12,4, 43; 13,50; 14,32;
15,38
daþi: imperativ 2.pl. 2,50; 15,21, 30, 31
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 4,30
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,50; 6,44; 9,24; 10,9; 11,23; 14,29
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 7,35; 8,28
(nu) da: imperativ prohib 2.sg. 7,38
dau: ind. prez. 3.pl. 8,4
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 8,26; 10,41
au dat: ind. pf.c. 3.pl., în loc.v. au dat sfat 9,59
a da: inf. prez. 9,70; 10,6; 12,34; 13,17, 45
vom da: ind. viit.I.1.pl. 10,28
dau: ind. prez. 1.sg. 10,32, 40
(sã) v or da: ind. viit.I. 3.pl. 10,36, 44, 45
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 10,39; 11,10
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 10,54; 11,9; 12,45
a (sã) da: inf. prez. 10,89
da: ind. imp. 3.sg. 14,8, 10
va da: ind. viit.I. 3.sg. 16,18, 19
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. 2,7
dã: imperativ 2.sg. 4,32; 10,54; 11,50
sã dãm: con j. prez. 1.pl. 6,58
dãm: ind. prez. 1.pl. 15,35
dând: gerunziu rezum. cap.2; rezum. cap.11
dându-: gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.10; rezum. cap.11
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,30; 9,69; 11,53; 12,25
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 8,7; 11,40; 12, 17
sã deaie: conj. prez. 3.sg./pl. 8,7; 15,19
sã (se) deaie: conj. pr ez. 3.sg. 11,37

DAR: s.f.
dar uri: pl. ac. 2,18; 3,30; 10,24, 28, 54, 60; 11,24; 12,43; 15,5;
16,19
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar „gr atis” 10,33
dar: sg. ac. 10,39
DATÃ: s.f.
datã: sg. ac., în num. adv. o datã 3,30; rezum. cap.5; rezum. cap.7;
rezum. cap.10
DATOR, -TOARE: ad j.
dat oriu: m. sg. nom. 13,15
deat ori: m. pl. nom. 13,39
DATORIE: s.f.
dat orie: sg. ac. 6,57
dat orii: pl. ac. rezum. cap.15
dat oriia: sg. nom. 15,8
DÃJDUITOR: s.m. (Înv.) „contribuabil” (cf. Indice Is)
dãjduitori: pl. nom. 1,5; 13,39
dãjduitoriu: sg. nom. 13,39
DEASUPRA: adv.
deasupra: 6,37
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DEGRABÃ: adv.
degrabã: 4,2; 5,28; 11,22
(mai) degrabã: 16,21
DEMULT: adv.
demult: 12,7
DEPARTE: adv.
depar te (foar te): 8,4
depar te: 8,12, 23; 9,10
(a se) DEPÃR TA: v. I
depãr tând: gerunziu rezum. cap.1
(ne-)am depãrtat : ind. pf.c. 1.pl. 1,12
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 6,32, 63; 9,62
a (sã) depãr ta: inf. prez. 2,15
sã (se) depearte: con j. prez. 3.sg. 2, 19
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,31
sã deper teaze: conj. prez. 3.sg. 3,29
depãr tatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,10
(sã) depãrta: ind. imp. 3.pl. 6,36
a depãrta: inf. prez. 11,63
(a) DESCHIDE: v. III; var. (a) DEªCHIDE
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,28; 10,76
a deºchide: inf. prez. 5,48
deºchidea: ind. imp. 3.pl. 11,2
(a) DESFACE: v. III (aici) „a deschide”
au desfãcut: ind. pf.c. 3.pl. 3,48
DESFÃTARE: s.f.
desfãtarea: sg. nom. 3,45

INDICE

DINAINTE: adv.
dinnainte: 13,27
DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 1,58; 3,30
DIN APOI: adv.
dinnapoi: 13,27
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLONTRU
dinlontru: 4,48; 9,54
DINCOACE: adv.
dincoace: 6,38; 9,45
DINCOLO: adv.; var. DINCOLEA
dincolea: 6,38
dincolo: 9,45
DINDÃRÃT: adv.; var. DINDÃRÃPT
dindãrãpt: 9,16
(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2, 5, 9; 2,10, 48; 2,57; 7,22;
10,76; 11,8, 56; 14,6
dobândi: inf. prez. fãrã a 6,27
sã dobândeascã: con j. prez. 3.sg. 6,44
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.13
am dobãndit: ind. pf.c. 1.sg. 10,52
a dobândi: inf. prez. 11,1
dobândind: gerunziu rezum. cap.13
vom dobândi: ind. viit.I. 1.pl. 15,9

(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(s-)au despãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 9,11

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom./ac. 1,34; 2,30, 38; 12,23
dobitoace: pl. ac. 1,50
dobitoacelor: pl. gen. 10,33

DES TUL: adv.
destul: 7,21

(a) DOB ORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) OBORÎ
oborî: imper ativ 2.sg. „oboarã” 4,33

DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºartã: f. sg. nom. 9,68; 14,45
deºert: n. sg. nom. 11,36
(a) DEªTEPTA: v. I „a trezi din somn”; (Înv.) „a se dezlãnþui”
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,35; 3,49; 6,33

DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen., în sint agma leagea testamentului Domnului
1,55, 60; rezum. cap.2
Domnul: sg. nom./ac. 3,22; 4,10; 13,48
Domnului: sg. dat. rezum. cap.5
Doamne: sg. voc. 7,37, 41

(a se) DEZLEGA: v. I „a scuti (de o pedeapsã)”
dezleg: ind. prez. 1.sg. 10,29
sã (se) dezleage: conj. prez. 3.pl. 10,33

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domn: sg. nom. 2,53

(a se) DEZBRÃCA: v. I
a (sã) dezbrãca: inf. prez. 10,62

(a) DOMNI: v. IV
aþi domnit: ind. pf.c.15,30

(a) DEZRÃDÃCINA: v. I
a dezrãdãcina: inf. prez. 3,35
au desrãdãcinat: ind. pf.c. 3.sg. 5,51

DOMNIE: s.f.
domnia: sg. ac. 8,24

DIAVOL: s.m.
diavol: sg. ac. 1,38
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac. 3,58
dimineaþa: adv. 5,30; 12,29; 16,5
dimineaþa: adv., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 9,13; 10,80

DORIT, -Ã: adj.
dorite: n. pl. ac. 1,24
(a) DORMI: v. IV
au dormit: ind. pf.c. 3.pl. 11,6; 16,4
DOS: s.n.
dosul: sg. ac. 11,55

DIMPO TRIVÃ: adv.; var. (În v. ºi reg.) DINPROTIVÃ
dinprotivã: 4,12; 9,45; 11,68

(a se) DOVEDI: v. IV
(s-)au dovedit: ind. pf.c. 3.pl. 11,12

DIMPREJUR UL: prep.; var. DINPREJUR UL
dinprejurul: 11,61

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. nom. 2,12
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(a) DREGE: v. III; var. (În v. ºi pop.) (a) DIREGE
au dir es: ind. pf.c. 3.pl. 12,37
DREPT, DREAPTÃ: s./adj./prep.
direp t: prep. în loc. adv. dirept aceaea 12,12; 15, 19
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 12,23; 13,6
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. dreap ta sau stânga „într-o parte
sau în alta” 5,46
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta ºi de-a s tânga „în
ambele pãrþi” 6,45
dreap tele: s.f. pl. ac. 6,58; 11,50, 66; 1 3,45, 50
dreap ta: s.f. sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,47; 11,62
(ceale) dreapte: s.f. pl. ac. 7,12; 11,33
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 9, 14
drep t: adj. n. sg. nom./ac. 9,1, 12, 16
dreap ta: adj. antep. f. sg. nom. 9, 15
DREPTATE: s.f.
drep tatea: sg. ac. 1,14; 2,29; 14,35
drep tãþile: sg. ac., în sintagma leagea ºi dreptãþile lui Dumnezeu
2,21
drep tãþile: pl. ac. 2,40
drep tate: sg. ac. 2,52
(a se) DUCE: v. III
ducându-: gerunziu rezum. cap.1
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,14, 24; 2,9, 32; 4,35; 5,21, 24, 36,
39, 58; 6,4, 6, 22, 46; 7,20; 8,19; 9,2, 4, 36, 59, 72; 10,13, 60,
78; 11,7, 21, 24, 39, 43, 61; 12,3, 40, 46; 13,24; 14,1, 3; 16,5
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3 4; 4,43; 5,13; 8,2, 10; 14,3
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,31; 6,56
a (sã) duce: inf. prez. 3,31; 6,57; 8,9; 9,69
vom duce: ind. viit.I. 1.pl. 3,50
(ne) v om duce: ind. viit.I. 1.pl. 5,17
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,29; 6,36; 13,20
sã (se) ducã: ind. prez. 3.sg. 5,66
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,5
duce: ind. prez. 3.sg. 9,2; 13,20
duc: ind. prez. 3.pl. 9,37
(mã) voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 12,45
sã ducã: conj. prez. 3.pl. 14,2
DUH: s.n.
duhul: sg. nom. 13,7
DUMBRAVÃ: s.f.
dumbr avã: sg. ac. 4,38
dumbrãvi: pl. nom. 9,45
DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeieºtii: f. sg. gen. rezum. cap.1; rezum. cap.4
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Domnez eului: sg. gen. 3,18
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. 1,47, 51, 57; rezum. cap.2; 2,21,
54; rezum. cap.3; rezum. cap.4; 4,24; rezum. cap.7; rezum. cap.9
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma legii/leagea/leagea ºi dreptãþile/
leagea ºi por uncile lui Dumnezeu 1,59, 66; 2,15, 21; 4,42; 10,14
Dumnez eule: sg. voc. 3,53
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezeilor: pl. gen. 5,68
(a) DUREA: v. II
au durut : ind. pf.c. impers. 2,24
E
ELEFANT: s.m.
elefanþi: pl. nom./ac. 1,18; 3,34; 6,30; 8,6

elefant: sg. ac. rezum. cap.6; 6,35
elefanþilor: pl. dat. 6,34
elefantului: sg. gen. 6,46
EPISTOLÃ: s.f.
epis tolii: sg. gen. 11,31

F
(a se) FACE: v. III
sã f acã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,14, 16; 3,15; 11,5; 13,34, 48;
15,19
a (sã) face: inf. prez. 1,47; rezum. cap. 4
f aceþi: imperativ 2.pl. 2,33
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 2,34, 40; 3,50; 8,32; 10,16; 13,9
f ace(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 3,14
a face: inf. prez. 3,42; 5,67; 6,60; 7,9; 8,20; 9,10; rezum. cap.10;
10,6, 35; 11,33, 37; 13,37; 14,35, 44, 46
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 4,4 4; 5,16; 6,2 7; 8,30
sã f acem: conj. prez. 1.pl. 5,57; 6,58; 10,4; 11,9
f aci: ind. prez. 2.sg. 6,22; 10,70
f ac: ind. prez. 3.pl. 9,37; rezum. cap.13
va face: ind. viit.I. 3.sg. 9,71; 10,4; 14,45
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 10,56; 11,42
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 11,43
sã (ne) f acem: conj. prez. 1.pl. 12,10
veþ face: ind. viit.I. 2.pl. 12, 18
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 12,22
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,16, 25, 55; 2,18, 26,
40, 51; 3,29; 4,49, 53, 56, 60; 6,20, 31, 49, 52, 59; 7,7, 9, 22,
23, 2 4; 8,2, 3, 15, 31; 9,22, 64, 71; 10, 11, 15, 21, 58, 62; 11,20,
26, 27, 40, 51; 12,46; 13,30, 32, 43, 48; 14,5, 39; 16,1, 15, 17
(s-)au fãcut : ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,5, 35, 37, 38, 40; 2,11,
43, 53, 55; 3,4, 51; 4,6, 25, 58; 5,56, 62; 6,8; 13,44; 14,17, 28,
30; 15,7; 16,24
ar f i fãcut: cond. pf. 3.sg. 1,52
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,61; 2,6; rezum. cap.12
fã: imperativ 2.sg. 2,18; 7,38
era fãcut : pasiv ind. imp. 3.sg. 4,20
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,26
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,51; 10,46; 11,4, 5, 26; 14,18, 35
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 6,12; 10,5, 23; 13,3; 1 5,3
fãcând: gerunziu rezum. cap.9; 15,25
fãcea: ind. imp. 3.pl. 10, 11; 15,35
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 10,27; 15,29, 31
(m-)am fãcut : ind. pf.c. 1.sg. 10,70
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,11
FACERE: s.f.
f acerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine 11,53
FAPTÃ: s.f.
f aptele: pl. nom./ac. 13,34, 42
FATÃ: s.f.
f ata: sg. nom./ac. 9,37; rezum. cap.10; 10,54, 57, 58; rezum.
cap.11; 11,9, 10, 12
f eatele: pl. nom./ac. 5,8, 65
FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (În v.) de cãtrã faþa „de dinaintea” 1,19;
5,21, 34, 43; 6,6
f aþa: sg. ac. 4,40, 57; 7,3, 30; 15,39
f aþa: sg. ac., în loc. prep. în faþa 1,23
f aþã: sg. ac. 4,55
feaþii: sg. gen. 3,22, 53; 4,10, 61; 5,44, 52, 55; 7,36; 10,72; 13,13;
16,6
f eaþele: pl. ac. 7,28
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sânt: ind. prez. 3.pl. 1,12; 3,14; 4,35; 5,9, 26, 38, 57; 8,1, 3; 9,6,
29, 58; 10,20, 34, 39, 40, 43, 80; 12,9, 13, 21, 23; 13,40; 14,36;
15,8
sânt: ind. prez. 1.sg. 6,11; 10,72; 13,5
sântem: ind. prez. 1.pl. 9,9; 13,37
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 12,7

FÃCÃTOR: s.m.
fãcãtorii: pl. ac. 2,67
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcute: n. pl. gen. 16,23
(a) FÃGÃDUI: v. IV
fãgãduindu: gerunziu rezum. cap.10
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,15; 11,28; 15,5
sã fãgãduiesc: conj. prey. 1.sg. 10,56

FIARÃ: s.f.
fiarele: pl. ac. 6,35
fiarã: sg. dat. (cu des. -ã)/ ac. 6,35, 37
fiara: sg. nom. 6,36
fiarãi: sg. gen . 6,37
fiare: pl. ac. 6,43
fiarãle: pl. ac. 11,56

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþele: pl. ac. 10,15; 15,5
FÃGÃDUIT, -Ã: adj.
fãgãduitele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.10

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteilor: pl. gen. 3,24

FE CIOARÃ: s.f.
fecioarele: pl. nom. 1,27

FINIC: s.m. (Înv.) „cur mal”, „palmier”
finic: sg. ac. 13,51

FELINAR: s.n.; var. FÃLINAR
fãlinarii: pl. ac. 6,39
FERICIT, -Ã: adj.
fericitã: f. sg. nom. 10,55
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,23, 62; 2,3, 11, 31; 3,29, 31, 45, 46;
rezum. cap.4; 4,2, 3, 4, 8,13, 41, 48, 50; 5,2, 3, 4, 5, 9, 13, 16,
23, 30, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 55, 58, 62; 6,7, 9, 12, 28, 30, 36,
41, 43, 49, 53; 7,13, 17, 23, 25, 29; 8,4, 9; 9,12, 13, 16, 22, 33,
35, 48, 50, 60, 61, 62, 63, 67, 68; 10,6, 7, 12, 14, 41, 69, 75, 84;
11,2, 14, 18, 20, 35, 38, 39, 41, 51, 70; rezum. cap.12; 12,29,
37, 50, 53; 13,15, 22, 39, 53; 14,7, 12, 33, 34, 36; 15,3, 10;
16,5, 7, 10, 12, 14
eram: ind. im p. 1.sg. 6,11
eraþi: ind. imp. 2.pl. 13,39
este: ind. prez. 3.sg. 3,19
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,17; 10, 19; 13,8
fiind: gerunziu 1,7
sã fie: conj. pr ez. 3.sg./pl. 1,43; 2,66; 3,28, 4 4, 60; 4,45; 7,37;
8,22; 10,24, 36, 37, 38, 42, 43; 12,27, 36, 45; 13,39; 14,10, 23,
41, 42, 43, 44, 47; 15,7
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 2,18
fie: conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. 2,21; 7,28; 8,23; 9,10; 10,31, 34;
13,38, 40
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 2,37
sã fiþ: conj. prez. 2.pl. 2,50
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 2,64
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,65; 3,60; 11,36, 42; 14,45; 16,3
fiþi: imper ativ 2.pl. 3,58; 16,3
a fi: inf. pr ez. 6,1; 7,5; 8,13; 10,6, 19; 11,58; rezum. cap.12; 14,47;
rezum. cap.15
ar fi: cond. prez. 3.sg. 6,43
sã f ii: conj. prez. 2.sg. 9,30; 11,57
voiu f i: ind. viit.I. 1.sg. 10,54
nef iind: gerunziu 12,44
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,1, 26, 67; 5,1, 30, 60; 6,8;
7,2; 9,23, 27; 10,64, 85, 88; r ezum. cap.16
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,24
e: ind. prez. imper s./3.sg. 2,21, 62; 3,18, 19, 59; 4,24, 52; 5,11,
34, 65; 6,57; 7,18; 9,14, 44, 62; 10,43, 55, 71; 11,20, 63; 12,5,
11, 19; 13,2, 30, 54; 14,19, 27; 16,14
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,11; 4,47; 10,47; 11,26; 12,52;
13,47; 15, 15
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,65; 3,18; 4,11, 17; 6,57; 8,16; 9,2, 9, 45;
10,30, 32; 11,1; 12,51; 14,34
-i: ind. prez. 3.sg. 10,73; 12,28
nef iind: gerunziu 12,44

FIU: s.m.
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,51, 63; rezum. cap.2; 2,1, 14,
16, 17, 18, 20, 28, 30, 38, 47, 70; 3,15, 20, 41, 45; 4,2; 5,3, 6,
65; 6,24; rezum. cap.7; 7,9, 13; 8,10; rezum. cap.9; 9,36, 37,
53, 66; 11,62; rezum. cap.13; 13,23; 14,29, 49; rezum. cap.16;
16,2, 16
fiilor: pl. gen./dat. 1,10; 2,49; 5,4; 7,23; 14,25; 16,13
fiiul: sg. nom. 1,11; rezum. cap.2; 2,1; 3,1, 33, 38; 5,18, 56; rezum.
cap.6; 6,15, 17, 43, 55; rezum. cap.7; 7,1; 8,17; rezum. cap.10;
10,1, 67; rezum. cap.11; 11,39, 70; 12,16; 13,11, 54; 14,22, 29;
rezum. cap.15; 15,1; 16,11, 14, 15
fii: pl. nom./ac. 1,12; rezum. cap.2; 2,2; 3,36, 58; 13,16
fiilor: pl. voc. 2,50, 64
fiiului: sg. gen. 2,1,26; 4,30; 8,17
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au f lãmânzit: ind. pf.c. 3.pl. 13,49
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 13,49
FOAMETE: s.f.
foametea: sg. nom. 6,54
foamete: sg. nom. 9,24
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 1,33, 59; 5,5, 28, 35, 4 4, 65, 68; 6,31, 39, 51; 10,84;
11,4; 16,10
focuri: pl. ac. 12,28
FOLOS: s.n.
folos: sg. nom. 2,21
FORMÃ: s.f. (Înv.) „chip”
formã: sg. ac. 12,2
FRATE: s.m.
fraþii: pl. nom./ac. 2,17, 20, 40, 41; 3,2, 42; 4,36, 59; 5,13, 17,
32, 61, 65; 6,22; 7,6, 10, 27; 8,20; 9,9, 10, 39, 66; 10,15; 12,7,
11; 13,3, 4, 5; 14,18, 26, 29; 16,2, 21
fratele: sg. nom./ac. 2,65; rezum. cap.5; 5,17, 24, 55; r ezum.
cap.9; 9,19, 29, 33, 65; 10,74; 11,59, 6 4; 13,15; 14,17; 16,9
fraþilor: pl. gen ./dat. 3,25; 5,16, 25; 12,6; rezum. cap.13; 13,27,
28; 14,20; 16,3
fraþii: pl. dat. (cu prep. la) 5,10
fratelui: sg. gen ./dat. 9,31, 37, 42; 10,5, 18; 11,30; 13,8
frate-sãu: sg. ac. 9,33; r ezum. cap.11; r ezum. cap.13
fraþi: pl. nom. 12,21; 14,40
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FRÃÞÂNE: s.m. (Înv. ºi pop.; urmat de un adjectiv posesiv)
„fr ate”
frãþine-sãu: sg. nom./gen. 5,17; r ezum. cap.9; 9,38; 13,14, 25

(sã) gãtesc: ind. prez. 3.pl. 5,11
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 13,22

FRÃÞÂNÃTATE: s.f. (În v. ºi pop.) „frãþie” (cf. Indice Za)
frãþinãt atea: sg. ac. 12, 10
frãþinãtãþii: sg. gen. 12,17

GÃTIRE: s.f.
gãtire: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 9,39; 15,32
gãtirea: sg. ac. 9,35
gãtire: sg. ac., în sint agma gãtire de hr anã „provizii” 9,52

(a se) FRÂNGE: v. III
(s-)au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. 9,7

GÃTIT, -Ã: adj.
gãtiþi: m. pl. nom. 5,39

FRICÃ: s.f.
frica: sg. nom./ac. 3,6, 25; 7,18
fricã: sg. ac. 10,8; 13,2

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea vã: sg. ac. 9,39
(a) GÂNDI: v. IV
au gândit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,41; 3,31; 4,4 4; 6,9, 19; 9,58, 69;
12,35, 39
gândesc: ind. prez. 3.pl. 3,52
a gândi: inf. prez. 5, 16
gândea: ind. imp. 3.sg. 6,8; 11,8; 14,35

FRICOS, -OASÃ: s.m./f.
(celor) fricoºi: s.m. pl. dat. 3,56
FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
fr umseaþa: sg. nom. 1,27
fr umseaþea: sg. nom. 2,12

GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom. 2,63

FUGAª, -Ã: adj. (Înv. ºi reg.) „fugar”
fugaºi: m. pl. gen. 7,24

GINERE: s.m.
giner ele: sg. nom. rezum. cap.16
jinerele: sg. nom. 10,54
jinere: sg. nom. 16,12

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. nom./ac. 4,20; 5,60; 10,72; 11,72
fuga: sg. ac. 4,35
fugã: sg. ac., în loc. adv. în fugã 16,8
(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 40; 2,28, 44; 3,11, 2 4; 4,14, 22;
5,9, 34, 43; 6,4, 5, 6; 7,32, 44; 9,18, 33; 10,12, 49, 64, 82, 83;
11,16, 46, 55, 70; 15,21, 37; 16,8, 10
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,15; 7,19; 10,84
fugea: ind. imp. 3.pl. 2,43; 11,73
fug: ind. prez. 3.pl. 4,5
sã fugim: conj. prez. 1.pl. 9, 10
a fugi: inf. prez. 10,73
sã fugã: conj. prez. 3.pl. 13,16
fugind: gerunziu 15,11
FUGIT, -Ã: s.m./f.
(celor) fugiþi: s.m. pl. gen. 1,56
FUM: s.n.
fumul: sg. nom. 4,20

GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 2,19, 27; 3,50, 5 4; 13,8, 45
glasul: sg. nom./ac. 6,41; 9,13, 41
GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. ac. 1,30
gloat ei: sg. gen. 6,41
gloat a: sg. ac. 15,40
(a se) GOLI: v. IV
(s-)au golit : ind. pf.c. 3.sg. 6,31
(a) GONI: v. IV
au gonit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,56; 2,47; 3,5, 24; 4,15; 5,21; 7,45;
9, 15; 10,49, 78; 12,30; 15,11; 16,9
gonea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,9; 11,73; 12,51; 15,39
a goni: inf. prez. 5,2
au fost goniþi: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 5,60
gonind: gerunziu rezum. cap.15
goneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
(a) GRÃBI: v. IV
au grãbit: ind. pf.c. 3.pl. 6,57
grãbind: gerunziu 6,63
sã grãbeascã: con j. prez. 3.pl. 13,21

G
GALAADITEAN: s.m. (cf. Indice Jd)
galaadit eanii: pl. ac. rezum. cap.5

(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25, 31; 7,10, 15, 34, 42
a grãi: inf. prez. 2,23; 3,23
grãind: gerunziu 4,19
grãi: inf. prez. fãrã a 9,55
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 13,17

GALILEAN: s.m.
galileianii: pl. ac. rezum. cap.5
GATA: adv.
(mai) gat a (sic!): „cât pe ce” r ezum. cap.1
gat a: 3,28, 44, 58; 4,21, 35; 7,29; 12,27, 28, 50; 13,37
GAZEAN: s.m.”locuitor al cetãþii Gaza”
gaz eanii: pl. nom. 11,62
(a se) GÃTI: v. IV; var. (a se) GÃTA: v. I „a se pregãti”; „a termina
de fãcut un lucru”, „a sfârºi”, (Pop.) „a isprãvi”
(sã) gatã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; 12,26
(s-)au gãtit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 3,15; 6,33
gãtindu-: gerunziu rezum. cap.4

GRÃMADÃ: s.f. (aici) „maºinã de rãzboi”
grãmãzi: pl. nom./ac. 6,20, 37, 52; 9,64; 11,20
grãmãzuri: pl. ac. 6,31, 51
grãmãzilor: pl. gen. 6,52
grãmãzile: pl. ac. 9,67
GRÃMÃDIRE: s.f. (aici) „maºinã de rãzboi”
grãmãdiri: pl. ac. 13,43; 15,25
grãmãdire: sg. ac. 13,44
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GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 8,26, 28
GREC: s.m.
grecilor: pl. gen. 1,11; r ezum. cap.8; 8,18

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 4,35; 7,46

GRECESC , -EASCÃ: adj.
greceascã: f. sg. ac., în sintagma þara greceascã rezum. cap.1; 1,1;
6,2

IARÃªI: adv.
iarãº: rezum. cap.2; rezum. cap.4; rezum. cap.7; 9,1; rezum. cap.10
iarãºi: rezum. cap.4; rezum. cap.5; rezum. cap.9

GREU, GREA: adj./adv.
grea: f. sg. ac. 1,18
greu: adv. rezum. cap.9

IATÃ: interj.
iatã: 2,12, 65; 3,52; 4,19, 36; 5,14, 30; 6,13, 26; 9,39, 45, 58;
11,68; 16,5, 24

GRIJÃ: s.f.
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 4, 18; 9,58
grije: sg. nom./ac. 6,10; 14,42, 43; 16,14

IDOL: s.m.
idoli: pl. ac., în sintagma închinarea de idoli/închinãrii de idoli
„idolatria/idolatriei” rezum. cap.1; rezum. cap.2
idolul: sg. nom./ac. rezum.cap.1; 10,83
idolilor: pl. dat. 1,45; 2,23
idoli: pl. nom. 1,50
idol: sg. ac. 1,57
idol: sg. ac., în sint agma închinãtoriul de idol „idolatrul” rezum.
cap.2

(a) GRIJI: v. IV „a se s trãdui”
grijiþi: imperativ 2.pl. 11,37
GR OAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom. 3,25
groazã: sg. ac. 4,32

IERI: adv.
ieri: 9,44

GUNOI: s.n.
gunoiu: sg. nom. 2,62

(a) IER TA: v. I
iertãm: ind. prez. 1.pl. 13,39

GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 2,60; 9,55

(a) IEªI: v. IV
iasã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 2,27
sã iasã: con j. prez. 3.sg. 3,45; 9,29; 11,2
iase: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
ieºind: gerunziu 1,1; 15,41; 16,3
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,11, 12; 3,11, 16, 37; 4,13, 29; 5,59,
65; 6,21, 31, 49, 61; 7,1, 24, 31, 33, 35, 39, 41, 46; 9,36, 65, 67;
10,2, 57, 74, 78, 86; 11,2, 60; 12,24, 25, 33, 41, 50; 15,10
ieºiþi: imperativ 2.pl. 2,33
vom ieºi: ind. viit.I. 1.pl. 2,34
ies: ind. prez. 3.pl. 5,67
a ieºi: inf. prez. 7,24; 13,49; 15,14

GUSTARE: s.f.
gustãri: pl. ac. 1,23
GUTÃ: s.f.
gutã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,55

H
HAINÃ: s.f.
hainele: pl. ac. 10,62; 13,45
haine: pl. ac. 11,24

IND: s.m. (Rar) „indian”
indilor: pl. gen., în sint agma þânutul indilor 8,8

HAR: s.n.
har: sg. ac. 10,60; 11,2 4

INDIAN: s.m.
indiianul: sg. nom. 6,37

HARAP: s.m.; vezi ARAP
INEL: s.n.
inelul: sg. ac. 6,15

HIACHINTH: s.n. (cf. Indice Iº)
hiachinth: sg. ac. 4,23
HOLM: s.f.; var. (Trans.) HÂLM „movilã”
hâlmurile: pl. ac. 11,4
HO TAR: s.n.
hotarele: pl. nom./ac. 2,46; 3,36, 42; 5,9, 60; 6,25; 7,24; 9,23,
72; 10,31, 39, 43, 89; 11,28, 34, 59; 14,2, 6; 15,29, 30
HO TÃRÂª, -Ã: adj.; var. HO TARÂª „care se învecineazã cu…”;
aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în Lesicon romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda,
1825.
hotarâºe: f. pl. ac. rezum. cap.5
HRANÃ: s.f.
h ranã: sg. nom./ac. 1,36; 6,49, 53, 57; 9,52; 13,21, 33;
14,10

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 1,4; 3,2 7; 6,11; 9,7, 14; 12,28; 16,13
inima: sg. ac., în loc. adj. cãlcat cu inima foarte „foarte tulbur at”
3,31
inima: sg. ac., în loc.v. cãzând cu inima/am cãzut cu inima
„tulburându-se”/”m-am tulburat” 4,27; 6,10
inimã: sg. ac., în loc. adv. cu inimã plinã „din toatã inima”, „fãrã
reticenþe” 8,25
inimã: sg. ac., în loc. adv. din inimã „fãrã reticenþe” 8,27
(a) INTRA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 6,62; 7,2, 36; 8,19; 10,83; 11,13;
12,3, 48; 13,47, 51; 14,2; 16,16
sã între: con j. prez. 3.sg. 3,45; 12,25
întrând: gerunziu 11,3
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,48
a întra: inf. prez. 13,49; 15,14
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INDICE
INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) ÎNTRARE
întrare: sg. ac. 5,46; 14,5
întrarea: sg. ac. 14,21
ISCOADÃ: s.f.
iscoade: pl. ac. 12,26
(a) ISCODI: v. IV
a iscodi: inf. prez. 5,38
ISPITÃ: s.f.
is pitã: sg. ac. 2,52
ISPRAVNIC: s.m.
is pravnicii: pl. ac. 12,45
is pravnicilor: pl. dat. 13,37
is pravnici: pl. ac. 14,42
ISRAILTEAN: s.m.
israilteani: pl. ac. 5,3
israilteanilor : pl. gen. 5,9
israiliteanii: pl. ac. 5,45
israiliteani: pl. dat. rezum. cap.9
(a) IUBI: v. IV
iubesc: ind. pez. 3.pl. 4,33
eram iubit : pasiv ind. imp. 1.sg. 6,11
IUÞIME: s.f. „furie”
iuþimea: sg. nom. 2,24
(a se) IVI: v. IV
(s-)au ivit: ind. pf.c. 3.pl. 9,23
(a se) IZBÃVI: v. IV
(s-)au izbãvit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,59, 60
a izbãvi: inf. prez. 3,18; 16,2
sã izbãv eascã: con j. prez. 3.sg. 4,11; 6,4 4
izbãveaºt e: imperativ 2.sg. 5,17
sã izbãvim: con j. prez. 1.pl. 9,9
sã (vã) izbãviþi: conj. prez. 2.pl. 9,46
sã (sã) izbãveascã: conj. prez. 3.pl. 10,83
au izbãvit : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.11; 11,48
(ne-)am izbãvit: ind. pf.c. 1.pl. 12,15
IZBÂNDÃ: s.f.
izbânda: sg. ac. 2,67
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a se rãzbuna”
izbândiþi: imperativ 2.pl. 2,67
sã izbândeºti: con j. prez. 2.sg. 6,22
(sã) izbândea: ind. im p. 3.sg. 9,26
au izbândit: ind. pf.c. 3.pl. 9,42
izbândi-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 13,6
a izbândi: inf. prez. 15,3
sã (mã) izbândesc: con j. prez. 1.sg. 15,4
sã izbândeascã: con j. prez. 3.sg. 15,21
izbândim: ind. prez. 1.pl. 15,34
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândire: sg. ac. 3,15; 7,9, 24, 38
izbândirea: sg. ac. 9,42
(a se) IZGONI: v. IV
(s-)au izgonit : ind. pf.c. 3.pl. 3,6
Î
(a se) ÎMBÃTA: v. I
(s-)au îmbãtat : ind. pf.c. 3.pl. 16,16
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(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNBÃTRÂNI
am înbãtrânit : ind. pf.c. 1.sg. 16,3
ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzire: sg. ac. 1,47
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(s-)au îmbrãcat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,29; 3,3, 47; 10,21
(sã) îmbrãca: ind. im p. 3.sg./pl. 8,14; 14,9
a îmbrãca: inf. prez. 10,62
sã (se) îmbr ace: conj. prez. 3.sg. 14,43
a (sã) îmbrãca: inf. prez. 14,44
ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1, 14, 19, 30, 43, 46,
57; rezum. cap.2; 2,15, 19, 25; rezum. cap.3; 3,26, 27, 37; 4,2 7;
rezum. cap.6; 6,1, 2, 8, 16, 17, 22, 28, 33, 43, 50, 55, 57, 61,
62; rezum. cap.7; 7,6, 8, 20, 25, 26, 33, 41; 8,5, 6, 31; 9,57;
10,2, 8, 15, 18, 25, 37, 48, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 65, 68, 69,
88; rezum. cap.11; 11,1, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 26,
28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52; 12,20,
39; r ezum. cap.13; 13,31, 34, 35, 36; 14,1, 2, 38; 15,1, 2, 11,
25, 36, 38, 39, 41
împãraþii: pl. nom./ac. 1,2; 3,30; 8,4; 10,58; 12,13; 14,13; 15,5
îm pãratului: sg. gen./dat. 1,11, 44, 52, 60, 63; rezum. cap.2; 2,18,
22, 23, 31, 33, 34; 3,14, 38, 39, 42; 4,3; 6,32, 40, 42, 43, 47,
48, 60; 7,7, 8; 8,8; r ezum. cap.10; 10,20, 36, 40, 43, 4 4, 45;
11,5, 51, 57; 13,15; 15,8, 16, 22, 32; 16,18
împãraþilor : pl. gen./dat. 2,48; 10,89; 13,36; 15,15, 19
împãraþi: pl. nom./ac. 3,7; 10,49, 60
împãrat : sg. gen. 10,36
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj.
împãrãteºti: m./f. pl. ac./dat. 1,10; 13,37
împãrãtesc: n. sg. ac. 3,32
împãrãteºt : f. pl. ac. 3,32
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,1, 8, 11; 6,2; 7,1; 10,1; 11,19, 5 4;
13,32
a împãrãþi: inf. prez. 1,17; 6,17; 12,39
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,17; 6,15, 55; 8,13; 11,40
vor împãrãþi: ind. viit.I. 3.pl. 8,7
împãrãþea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,13; 12,7
împãrãþind: gerunziu rezum. cap.11
vei împãrãþi: ind. viit.I. 2.sg. 11,9
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiile: pl. ac. 1,5; 8,12
împãrãþia: sg. nom./ac. 1,7, 9; rezum. cap.7; 7,2, 20; 9,24; 11,9;
15,9
împãrãþiii: sg. gen./dat. 1,11; 2,57; 3,37; 6,56; 7,4; 10,37, 53,
55; 11,1, 52, 63; 15,28
împãrãþiia: sg. nom./ac. 1,17; 2,10; 6,14; 8,18; 10,33, 34, 43,
52; r ezum. cap.11; 11,1, 11, 51; rezum. cap.12; rezum. cap.13;
15,3, 4, 29
împãrãþii: pl. ac. 1,17; 8,11
împãrãþiia: sg. dat. (cu prep. la) 1,43, 53
împãrãþie: sg. ac. 3,14; 6,57; 7,8; 8,13; 11,51
împãrãþiia: sg. gen. (cu prep. a + toatã) 3,27
împãrãþiii: sg. dat. adn. 10,65
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7; 5,20; 6,35; 16,7
sã împarþã: conj. prez. 3.sg. 3,36
(s-)au îm pãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 6,40
ÎMPÃÞORAT , -Ã: s.m./f. (Neob.) „adunat”, „îngrãmãdit” (cf.
lat. constipati; constip¹ „a strânge la un loc”, „a îngrãmãdi”
(cei) împãþoraþi: s.m. pl. ac. 6,38
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(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4; 8,13; 11,16; 16,13
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 2,63
înãlþase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.7
au înãlþat: ind. pf.c. 3.sg. 11,26; 14,37
a înãlþa: inf. prez. 14,35

(a se) ÎMPIEDIC A: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
(s-)au împiedecat : ind. pf.c 3.pl. 9,55
ÎMPINS, -Ã: adj.
împins: m. sg. nom. rezum. cap.6
ÎMPLÃT OªAT, -Ã: adj. „acoperit cu o platoºã”
împlãt oºaþi: m. pl. ac. 4,7
împlãt oºatã: f. sg. ac. 6,43

ÎNÃLÞIME: s.f. „mãreþie”
înãlþimea: sg. nom. 1,42
nãlþime: sg. ac. 12,36

(a) ÎMPODOBI: v. IV
au împodobit: ind. pf.c. 3.pl. 4,57
voiu îm podobi: ind. viit.I. 1.sg. 11,42

(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
va încelui: ind. viit.I. 3.sg. 7,14

ÎMPODOBIT, -Ã: ad j.
împodobit: m. sg. nom. 2,17
ÎMPO TRIVÃ: adv./pr ep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPRO TIVÃ
împr otiva: prep. rezum. cap.2; 3,17; 4,17, 18, 41; rezum. cap.5;
5,37, 52, 55; 6,32, 33, 48; 7,26; 8,11; rezum. cap.9; 9,8, 29, 44,
68, 69; 10,63, 70, 82; 11,14, 20, 39, 55; rezum. cap.12; 12,40;
14,29; rezum. cap.15
împr otivã: adv. 2,33; 11,38; 14,7, 44
înpr otivã: adv. 14,32
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
împr otivindu(-sã): gerunziu rezum. cap.9
ÎMPREJUR: adv./pr ep.
împr ejur ul: pr ep. 1,12; 4,7; 5,38, 57; 6,18; 7,17; 10,84; 12,13,
27, 53; 14,36
îm pre jur: adv., în loc. adj. ne tãiate/ne tãiaþi îm prejur
„necircumcise”/”necircumciºi” 1,16, 51; 2,46
împr ejur: adv. în loc. v. tãia/tãiase/au tãiat împrejur 1,63, 64;
2,46
împr ejur: adv. 13,29
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(s-)au împr eunat: ind. pf.c. 3.pl. 1,16; 6,21; 9,14
sã împreunase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,2
ÎMPREUN AT, -Ã: adj.
împr eunaþi: m. pl. ac. rezum. cap.15

(a) ÎNCETA: v. I
au încetat : ind. pf.c. 3.sg. 2,23; 3,23; 7,24; 9,73
sã înceate: conj. prez. 3.pl. 11,50
încetat-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,13
(a se) ÎNCHIDE: v. III
a (sã) închide: inf. prez. 3,18
închide: imperativ 2.sg. 4,31
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,5, 47; 9,55; 11,61
închisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,18
au închis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,65; 12,48; 15,25
(a se) ÎNCHINA: v. I „a (se) apleca spre pãmânt”; (Prin ext.) „a
(se) saluta”
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg. 4,55; 7,29; 11,6
a (sã) închina: inf. prez. 7,33
ÎNCHINARE: s.f.
închinãrii: sg. gen., în sintagma închinãrii de idoli „idolatriei”
rezum. cap.1
închinar ea: sg. ac., în sintagma închinarea de idoli rezum.
cap.2

ÎNCHIS, -Ã: s.m./f.
(celor) închiºi: s.m. pl. dat. 6,49

(a) ÎMPRUMUTA: v. I
sã împrumuteaz e: con j. prez. 3.pl. 9,35
ÎN AINTE: adv./prep.; var. MAINTE
înaintea: prep. 1,3, 17; 3,18, 22, 23, 53; 4,10; 5,7, 44, 63; 6,60;
7,36, 42; 8,21; 9,11; 10,60, 72; 11,2 4, 26, 38, 51, 52; 14, 19
înainte: adv. în sintagma masa punerii-înainte 1,23
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 3,46; 9,72; 10,4; 11,39, 67;
15,5
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte de vr eame 6,36
înaintea: adv. în loc. adv. mai înaintea 10,34
înainte: adv. 11,26, 27, 34
mainte: adv. 3,30; 4,47; 14,34
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 4,60; 15,3, 27

ÎN APOI: adv.
înapoi: 12,23

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 5,2, 31; 9,5 4, 66, 73; 10,10;
11,46; 13,42; 15,40

ÎNCHINÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închinãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma închinãtoriul de idoli
„idolatrul” rezum. cap.2

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 4,21; 6,20; 7,29; 10,54, 56, 71; r ezum. cap.11; 11,6,
47, 73; 13,7

ÎN ALT, -Ã: adj.
înalte: n. pl. ac. 4,60; 6,7; 9,50; 13,33
înalþi: m. pl. ac. 6,40
înaltã: f. sg. nom. 6,43
naltã: f. sg. ac. 13,27

INDICE

(a se) ÎNCINGE: v. III
(s-)au încins: ind. pf.c. 3.sg. 3,3
încingeþi(-vã): imperativ 2.pl. 3,58
ÎNCOACE: adv.
încoace: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 6,45
ÎNCOLO: adv.
încolo: adv. în loc. adv. încoace ºi încolo 6,45
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încungiurat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,45; 6,7; 10,80; 1 2,13; 13,20;
15,14
încungiura: ind. imp. 3.pl. 5,3
au încunjurat: ind. pf.c. 3.sg. 13,43
ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtro: 3,50
(a) ÎNCREDINÞA: v. I
au încredinþat: ind. pf.c. 3.sg. 7,20
încredinþazã: ind. prez. 3.sg. 8,16
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(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 42; 3,42
au înmulþit: ind. pf.c.3.sg. 14,15

ÎNCUIETOARE: s.f.
încuie tori: pl. ac. 9,50; 12,38; 13,33
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,23; 7,35; 10,78; 11,22

ÎNMULÞIT, -Ã: adj.
înmulþiþi: m. pl. nom. 4,35

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: rezum. cap.6; 8,22; 9,47; 10,29
ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: adj.; var . ÎNDÃRÃPNIC , -Ã; (r ar, prin
sonorizar ea lui [p]) ÎNDÃRÃBNIC, -Ã
îndãrãbnicã: f. sg. ac. 3,20
(a se) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat : ind. pf.c. 3.pl. 1,12
(s-)au îndemnat: ind. pf.c. 3.pl. 1,14; 12,50
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
îndemnând: gerunziu rezum. cap.4
îndemna: ind. imp. 3.sg. 5,53
a îndemna: inf. prez. 6,38
îndemnându-: gerunziu 13,3
ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrâznirea: sg. ac. 4,32, 35
îndrãznire: sg. ac. 6,45
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(s-)au îndr eptat : ind. pf.c. 3.sg. 3,6
ÎNDREPTARE: s.f.
îndr eptãrile: pl. ac. 1,51
ÎNDURARE: s.f.
îndurãri: pl. ac. 3,44
ÎNFRÂNARE: s.f.
înfrânarea: sg. ac. 14,34
(a) ÎNFRÂNGE: v. III
a înfrânge: inf. prez. 1,66
(a se) ÎNFRICOªA: v. I
sã (vã) înfricoºaþi: conj. prez. 2.pl. 4,8
(s-)au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,30; 12,28
înfricoºindu(-sã): gerunziu 10,76
sã înfricoºaze: conj. prez. 3.sg. 14,12

(a se) ÎNNOI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNOI „a se reface”; (Înv.) „a se
sf inþi”
a înnoi: inf. prez. 4,36; 12,1, 10, 16
(s-)au înoit : ind. pf.c. 3.sg. 4,54; 6,9
a înoi: inf. prez. 10,10
înnoiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
sã înnoim: con j. prez. 1.pl. 12,3
sã înnoiascã: conj. prez. 3.sg. 14,18
înnoind: gerunziu 14,22; 15,17
ÎNNOIRE: s.f.; var. ÎNOIRE „r efacere”; (Înv.) „sfinþire”
înoirile: pl. ac. rezum. cap.4; 4,56
înoiri: pl. gen. rezum. cap.4
înoirii: sg. gen. 4,59
înnoirea: sg. ac. 10,44; 12,17; rezum. cap.14
(a) ÎNOTA: v. I
sã înotãm: con j. prez. 1.pl. 5,41
au îno tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,48; 16,6
a înota: inf. prez. 16,6
(a se) ÎNSEMNA: v. I
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
ÎNSEMNARE: s.f.
însãmnãri: pl. ac. 7,45
(a se) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a se) ÎNSTREINA
(s-)au îns treinat: ind. pf.c. 3.sg. 11,53; 15,27
ÎNªELARE:s.f.
înºelare: sg. ac. 16,17
(a se) ÎNªTIINÞA: v. I
(s-)au înºtiinþat: ind. pf.c. 3.sg. 8,9
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâta: ind. im p. 3.sg. 3,7
a întãrât a: inf. prez. 15,40

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 8,27
îngãduiesc: ind. prez. 1.sg. 10,29; 15,6
îngãduim: ind. prez. 1.pl. 11,36
a îngãdui: inf. prez. 13,5
am îngãduit: ind. pf.c. 1.sg. 13,37
au îngãduit : ind. pf.c. 3.pl. 15,5
sã îngãduiesc: conj. prez. 1.sg. 15,8

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 2,49
întãriþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,64
au întãrit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,61; 6,26; 9,52, 62; 1 2,38; 13, 10,
48, 53; 14, 14, 33, 3 4
întãrite vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 8,30
a întãri: inf. prez. 10,45
întãrindu-: gerunziu 13,33

ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom. 7,41

ÎNTÃRIRE: s.f.
întãrir e: sg. ac. 2,43
întãrir ea: sg. ac. 10,23

(a se) ÎNGREUIA: v. I
ai îngr eoiat: ind. pf.c. 2.sg. 8,31
(s-)au îngr eoiat: ind. pf.c. 3.sg. 9,17
(sã) îngreoiazã: ind. prez. 3.sg. 10,63
a îngr eoia: inf. prez. 12,14

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f./n . pl. nom./ac. 1,20; 5,26; 6,37; 9,50
întãritã (f oarte): f. sg. nom. 5,46
întãrit: n. sg. nom. 6,57

(a se) ÎNGROPA: v. I
(s-)au îngr opat: ind. pf.c. 3.sg. 2,70
sã îngr oape: conj. prez. 3.sg. 7,17
au îngropat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,19; 13,25
îngr opându(-sã): gerunziu rezum. cap.13

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 10,60, 74; 11,6, 15, 60,
64, 68; 12,25
vei întimpina: ind. viit.I. 2.sg. 6,27
au întimpinat: ind. pf.c. 3.sg. 7,39; 10,58
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ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,4, 8, 9, 11, 13

întâmpinã: imperativ 2.sg. 10,56
întâmpina: ind. imp. 3.sg./pl. 11,2, 68
sã întâmpine: conj. pr ez. 3.sg. 11,22
ÎNTÂMPINARE: s.f.; var. (a) ÎNTIMPINA
întâmpinarea: sg. nom./ac. 3,11, 16, 17; 5,39; 7,30; 9,39, 68;
10,2, 86; 12,41; 16,5
întâmpinare: sg. ac. 4,29; 9,11
întimpinarea: sg. ac. 5,59
(-)ntimpinarea: sg. ac. 10,59
întimpinare: sg. ac. 11,2

J

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 41, 42; 2,63; 4,16, 20, 23,
58; 5,8, 35, 54, 68; 6,4, 47, 63; rezum. cap.9; 9,41, 42, 47, 49,
57; 10,66, 68, 72, 87; 11,7, 51, 5 4, 72, 73, 74; 12,35, 51; 13,24;
16,8, 10
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 5,28; 6,51; 9,72; 10,9; 11,55,
72; 14,26
sã (se) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 3,56
întorcându(-sã): gerunziu 4,24; 9,72; 12,26; 15,36
(sã) întorc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
(ne) vom întoarce: ind. viit.I. 1.pl. 5,19
(s-)ar fi întor s: cond. pf. 3.sg. 6,56
(mã) voiu întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 7,35
(sã) întorcea: ind. imp. 3.pl. 7,46
sã (ne) întoar cem: conj. prez. 1.pl. 9,9
(de-)a întoarcer ea: inf. lung 9,45
(m-)am întor s: ind. pf.c. 1.sg. 10,52
(te-)ai întors: ind. pf.c. 2.sg. 10,55
întorcându(-mã): gerunziu 12,45
a întoarce: inf. prez. 15,3

(a) ÎNTREBA: v. I
întreabã: imperativ 2.sg. 10,72
(a) ÎNTRECE: v. III
au întrecut: ind. pf.c. 3.sg. 10,23
ÎNTREG , -EAGÃ: adj.
întregi: f. pl. ac. 4,47
întreg: n. sg. ac. rezum. cap.5
(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 10,22, 68; 14,16

(a) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: imperativ 2.sg. 10,72

(a) ÎNVINGE: v. III
au învins: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.10
învinge: ind. prez.3.sg. rezum. cap.4
învinge: inf. prez. fãrã a rezum. cap.6

(a se) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,25; 9,47
(s-)au întins: ind. pf.c. 3.sg. 6,40
întinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,47
a întinde: inf. prez. 12,39; 14,31
sã întinzã: conj. prez. 3.sg. 12,42

(a) ÎNTRARMA: v. I (Înv. ºi pop.) „a se înarma”
au întrarmat: ind. pf.c. 3.sg. 14,32

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. ac. 8,30

(a) ÎNVESTI: v. IV (Înv.) „a asedia”
învestesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15

ÎNTEMEIERE: s.f.
întemeiarea: sg. ac. 10,45

ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE

(a se) ÎNTURNA: v. I (Reg.) „a (se) înapoia”, „a (se) întoarce”
(s-)au înturnat: ind. pf.c. 3.sg. 7,25

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþaþi: m. pl. nom. 4,7; 6,30

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I; var. ÎNTIMPINARE
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. 3.pl. 4,27
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,25
a (sã) fi întâmplatã (sic!): inf. pf. rezum. cap.6
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. 3.sg. 8,27
(sã) întâmple: conj. pr ez. fãrã sã impers. 13,5

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA

INDICE

JAF: s.n. (Prin ext.) „pradã de rãzboi”
jafurile: pl. ac. 1,3, 20, 33, 36; 2,10; 3,12; rezum. cap.4; 4,17, 18,
23; 5,13, 22, 28, 35, 51, 68; 6,12; 7,47; 9,40; 10,84; 12,31
jafuri: pl. ac. 6,6; 10,87; 11,48, 51
JALE: s.f.
jale: sg. ac. 1,41, 42; 2,39; 3,51; 9,41; 12,52
(a) JEFUI: v. IV
sã jefuiascã: conj. prez. 3.pl. 3,20
(a se) JELI: v. IV
jeleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
(sã) jeleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum.cap.9
jelea: ind. imp. 3.sg. 9,20
au jelit: ind. pf.c. 3.sg. 12,52; 13,26
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtvele: pl. ac. 1,47; rezum. cap.7; 12,11
jârtve: pl. ac. rezum. cap.4; 4,56
jârtvã: sg. ac. 4,53, 56
JERTFELNIC: s.n.; var. JÂRTVELNIC
jârtvelnicului: sg. gen. 1,62
jârtvelnic: sg. ac. 2,23
jârtvealnic: sg. ac. 2,24
jârtvealnicul: sg. nom./ac. 2,25; 5,1
(a) JERTFI: v. IV; var. (a) JÂRT VI
a jârtvi: inf. prez. 2,23
(a) JER TFUI: v. IV; var. (a) JÂRTVUI, (a) JÂRTHUI, (a) JIRTVUI
au jârthuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,45
a jârtvui: inf. prez. 1,50; 2,15, 25; rezum. cap.5
jârtvuia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,58, 62
vom jâr tvui: ind. viit.I. 1.pl. 2,22
jârthuiesc: ind. prez. 3.pl. 11,3 4
sã jirtvuiascã: conj. prez. 3.pl. 1,5 4
JIDO V: s.m (Înv.ºi pop.) „evreu”
jidovilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; rezum. cap.3; 4,2, 35; rezum.
cap.6; 6,6; rezum. cap.7; 8,20; 10,23, 34; 11,30; 12,3; 13,36,
42; 14,22; 15,1, 2, 17
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jido v: sg. nom. rezum. cap.2; 2,23
jido vii: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 10,29; 11,49, 50, 51; 14,40,
41
jido vi: pl. nom./ac. 8,31; 10,36; 11,4 7; 12,21; r ezum. cap.13;
14,33, 34, 37; rezum. cap.15
JIDOVESC, -EASCÃ: adj.
jido vesc: n. sg. nom./ac./dat. 8,23, 25, 27, 29; 10,25, 33; 11,33;
12,6; 14,20, 47; 15,24
(a) JUDECA: v. I
am judecat: ind. pf.c. 1.pl. 6,23; 11,33
judecã: imperativ 2.sg. 7,42
a judeca: inf. prez. 9,73

(a) LÃÞI: v. IV
au lãþit: ind. pf.c. 3.sg. 3,3; 14,6
(a) LÃUDA: v. I
sã laude: conj. prez. 3.pl. 4,33
au lãudat: ind. pf.c. 3.sg. 12,43
LÃUTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ALÃUTÃ
alãuta: sg. nom. 3,45
alãut e: pl. ac. 4,54
LEAFÃ: s.f.
leafã: sg. ac. 3,28; 14,32
(a) LEGA: v. I
legase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,27

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. ac. 2,24
judecatã: sg. nom./ac. 2,29; 6,22; 7,18; 8,32

LEGÃTURÃ: s.f. „legãmânt”; „alianþã”, „coaliþie”
legãturã: sg. ac. rezum. cap.8; rezum. cap.10; 11,9; rezum. cap.13
legãtur a: sg. ac. 10,26; rezum. cap.11; rezum. cap.12
legãturii: sg. gen. rezum. cap.14

JUG: s.n.
giugul: sg. ac. 8,18, 31
jugul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 13,41

LEGE: s.f.
legile: pl. ac. rezum. cap.1; 1,15, 46; 3,21; 10,37
leagea: sg. nom./ac. 1,43, 51; 2,20, 26, 48; 10,14; 13,48; 14,14,
29; 15,21
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Domnului/lui Dumnez eu 1,55,
60, 66; rezum. cap.2; 2,15, 21; 4,42
legii: sg. gen., în sintagma cãrþile legii lui Dumnezeu 1,59
legii: sg. gen./dat. 2, 19, 22, 24, 27, 50, 58, 67, 68
leage: sg. ac. 2,42, 64; 3,56; 4,47, 53
legii: sg. gen., în sintagma cãrþile legii 3,48
legi: pl. ac. 13,3

JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. ac. 3,34; 10,30
(a se) JURA: v. I
(s-)au jurat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,61; 7,15, 35; 9,71
jurase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,62
au jur at: ind. pf.c. 3.pl. 7,18
JURAT, Ã: adj.
jurat a: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.6
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. rezum. cap.6; 6,62; 7,18

LEGIUITÃ: s.f. (cf. Indice 2.Lg)
(ceale) le juite: s.f. pl. ac. 3,29
legiuitele: s.f. pl. ac. 6,59

L

LEMN: s.n.
lemn: sg. ac. 6,37

LAC: s.n.
lacului: sg. gen. 9,33

(a) LEPÃDA: v. I
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.1; 5,43; 7,4 4; 11,51; 13,50
lepãdând: gerunziu 13,11
leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

LARG, -Ã: adj.
largã: f. sg. ac., în loc. adv. cu mânã largã 3,30

LEPÃDAT, -Ã: adj.
lepãdate: n. pl. ac. 11,4

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. nom./ac. 4,24; 4,56; 13,51
lauda: sg. ac. rezum.cap.14

LESPEDE: s.f.
lespezi: pl. ac. rezum. cap.8

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª

LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”
leºuirea: sg. ac. 1,38
leºuiri: pl. nom. 10,80
leºuirile: pl. nom. 11,69

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LÃCUITOR
LÃNÞUIT, -Ã: adj.
lãnþuite: f. pl. ac. 6,35
(a se) LÃSA: v. I
sã lasã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,43, 51
las: ind. prez. 1.sg. 10,30, 33
sã lase: con j. prez. 3.sg. 12,40
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,40; 2,28; 3,32; 5,18; 6,2; 7,20; 9,65;
10, 13, 79; 11,64
a lãsa: inf. prez. 2,21
veþi lãsa: ind. viit.I. 2.pl. 5,42
(s-)au lãsat : ind. pf.c. 3.sg. 7,46; 11,70
lãsase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,14
lãsa: ind. imp. 3.pl. 15,14

LEU: s.m.
leilor: pl. gen. 2,60
leului: sg. gen./dat. 3,4,4
LIDEAN: s.m. „locuit or al districtului Lidia”
lideanii: pl. ac. 8,8
LIMAN: s.n.
liman: sg. ac. 14,5
LIMBÃ: s.f. „neam”, „popor”
limbilor: pl. gen. 1,5, 14; 2,40, 68; 3,45; 4,7, 58; rezum. cap.5;
5, 19, 57, 63; 6,18; 11,38; 13,41
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limbile: pl. nom./ac. 1,12; 2, 12; 3,48; 4,11, 14, 45, 54, 60; 5,1, 9,
10, 21, 38, 43; 7,23; 14,36
limbi: pl. ac./gen. rezum. cap.5; 5,22; 6,53; r ezum. cap.15
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsa: sg. ac. 10,39
lipsã: sg. ac. 12,9
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 1,9; 3,46; 5,49; 6,51, 54, 57; 8,3; 10,13; 11,38
locul: sg. ac., în loc. adv. în tot locul 1,26; 13,20
locurile: pl. ac. 1,56; 2,36; 5,13; 8,4; 11,69
locuri: pl.ac. 2,31; 6,40; 11,14; 12,2, 4; 15,29
loc: sg. nom./ac./gen. 3,35; 4,43, 46; r ezum. cap.9; 9,45; 10,73;
11,37; 12,25; 14,48
locului: sg. gen. 6,49, 62; rezum. cap.7
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul rezum. cap.9; 9,31; 11,34, 40;
13,8, 14, 32; 14,17; 16,3
locurilor: pl. gen. 15,30

INDICE

(s-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11; 3,45; 13,41
veþ lua: ind. viit.I. 2.pl. 2,51
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 2,68
a lua: inf. prez. 3,31; 6,12; 8,9, 30; 12,39
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 4,18
am luat: ind. pf.c. 1.sg. 6,12; 15,33
au luat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. au luat aminte 7,11
luund: gerunziu rezum. cap.1; 8,8; rezum. cap.15
lua: ind. imp. 3.pl. 10,42; 11,3 4
sã luãm: conj. prez. 1.pl. 12,54
(a) LUCRA: .v. I
lucraþi: imperativ 2.pl. 2,64
lucrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.6
lucra: ind. imp. 3.sg./pl. 7,21; 9,23
era lucrând: ind. imp. perifr. 3.sg. 7,26
sã lucreaze: conj. prez. 3.pl. 9,51
(sã) lucrã: ind. prez. 3.pl. 10,37
au fost lucrate: paasiv ind. pf.c. 3.pl. 13,34
LUCRARE: s.f.
lucrare: sg. ac. rezum. cap.9

LOCAª: s.n.; var. (În v. ºi reg.) LÃCAª
lãcaºul: sg. nom. 1,40; 3,45
lãcaºe: pl. ac. 13,48

LUCRÃTOR: s.m.
lucrãtorii: pl. nom., în sint agma lucrãtorii strâmbãtãþii 3,6

(a se) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 1,29; 9,58
(sã) lãcuia: ind. imp. 3.sg. 3,45
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,73; 10,10; 13,53, 54
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 14,34

LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. nom. 2,47; 7,3; 12,51
lucrurile: pl. nom./ac. 2,51; rezum. cap.3; 3,4, 7; 4,51; 5,56; 9,54,
55; 10,11, 41; 14,42
lucr urilor: pl. gen. 10,4 4; 16,23
lucr u: sg. ac. 10,63

LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. nom./ac. 1,40; 3,34; 6,12, 41
lãcuitori: pl. ac. 3,36

LUMÂNARE: s.f.; var. (Înv.) LUMIN ARE
luminãri: pl. ac. 12,29

(a) L OGODI: v. IV
logodea: ind. imp. 3.pl. 3,56

(a) LUMINA: v. I
lumina: ind. imp. 3.pl. 4,50

LOGODIT, -Ã: s.m./f.
logodita: s.f. sg. ac. 9,37

LUMINAT, -Ã: adj.
luminat: m sg. nom. 2,17

(a se) LOVI: v. IV „a (se) atinge”, „a (se) izbi”; (În v. ºi reg.) „a
ataca”; (Pop. ºi f am.) „a ajunge la o înþelegere”, „a se învoi”
lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.1
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 21, 32; 2,44; 3,11; 4,34; 5,3, 7,
21, 34; 7,41, 43; 8,4; 9,66; 10,49, 78, 82; 11,69; 12,31; 13,43;
14,3
sã loveascã: con j. prez. 3.sg. 4,2; 9,47
a lovi: inf. prez. 4,3; 13,14
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,14; 9,13, 46, 55
lovit-au: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
loveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; rezum. cap.8; rezum. cap.9;
rezum. cap.11
lovind: gerunziu rezum. cap.9
am lovit: ind. pf.c. 1.pl. 10,53

LUMINÃ: s.f.
luminii: sg. gen. 1,23
luminã: sg. ac. 11,67
LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,57, 62; 4,52, 59; 7,43, 49; 13,51; 14,27
luna: sg. ac., în loc. adv. în toatã luna ºi luna „lunã de lunã” 1,61
luna: sg. nom./ac. 4,52; 9,3, 54; 10,21; 16,14
(a) L UNGI: v. IV
lungeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

M
LOVIT, -Ã: ad j. „pedepsit”; (despre o alianþã) „încheiat”
lovitei: adj. antep. sg. gen. rezum. cap.8
lovit: m. sg. nom. rezum. cap.9
lovitã: f. sg. ac. rezum. cap.11

MACEDONEAN: s.m.; var. MACEDON, MACHIDON
machidonul: sg. nom. rezum. cap.1

(a se) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. 2,56; rezum. cap.10
sã ia: con j. prez. 3.sg./pl. 3,41; 8,18; 13,17
sã (sã) ia: conj. prez. 3.sg. 10,30
luând: gerunziu rezum. cap.1; 8,26; rezum. cap.11; rezum. cap.13
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 20, 23, 24, 28, 33; 2,54; 3,12, 37,
41; 4,1, 23, 47; 5,22, 23, 28, 35, 51; 6,6; 7,47; 9,19, 40, 53, 61;
10,84; 11,12, 17, 24, 48, 56, 62; 12,8, 31; 13,25; 14,5; 16, 16
luundu-: gerunziu 1,24

MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. 13,28
MAI-MARELE: s.m. „conducãt or”
mai-marii: pl. ac. 1,53
MARE: adj./s.
marelui: adj. antep. m. sg. gen./dat. rezum. cap.1; 10,36; 15,2;
16,12
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mare: adj. m./f./n. sg. nom./ac./dat. rezum. cap. 1; 1,25, 26,
30, 32, 35, 3 7; 2,17, 19, 27, 51, 70; 3,10, 50, 54; rezum. cap.4;
4,25, 39; 5,3, 16, 23, 31, 3 4, 45, 46, 52, 60; rezum. cap.6;
6,4, 9, 13; 7,8, 10, 11, 19, 22, 27, 35, 48; 8,4, 6, 7; 9,20, 27,
37, 43, 56; 10,8, 46, 48, 58, 69, 86; 12,3, 6, 7, 20, 36, 49,
52; 13,8, 17, 26, 32, 36, 37, 42, 4 4, 45, 51; r ezum. cap.14;
14,11, 17, 20, 23, 24, 29, 30, 36, 39, 41; 15,9, 29, 32, 35, 36;
16,15, 17
mar e (foar te): adj. f. sg. nom. 1,67; 4,58; 6,41; 9,24
mari: adj. f./n. pl. nom./ac. 4,23; 5,26; 9,37; 13,29, 33
Mare: adj. m. sg. ac., în s. propr. Antiohul cel Mare 8,6
mar ele: ad j. antep. m. sg. nom. 14,27
mar ea: adj. antep. f. sg. ac. 14,28, 38, 47; rezum. cap.16
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 5,45
(mai) mari: s.n. pl. ac. 6,27
MARE: s.f.
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 4,9
mar e: sg. ac. 4,23; 7,1; 8,23, 32; 11,8; 13,29; 14,34; 15,11, 14,
38
mãrii: sg. gen. 6,29; 11,1; 14,5; 15,1
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac. 1,3; 3,9; 8,4; 11,59; 14,10, 34
mar ginea: sg. ac. 14,33

(a) MÂNCA: v. I
sã mânce: conj. prez. 3.pl. 1,65
MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 1,23; 3,20
mândriei: sg. gen. 2,47
mândria: sg. nom. 2,49
(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a porni dis-de-dimineaþã”
au mânecat : ind. pf.c. 3.pl. 11,67
MÂNGÂIERE: s.f.
mângãiarea: sg. ac. 12,9
(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mãniiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,27; 5,1
mâniindu(-sã): gerunziu rezum. cap.3; 9,69
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,28, 59; 11,22; 15,36
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. nom./ac. 1,67; 7,35; 15,36
mâniia: sg. nom./ac. 2,44, 49; 3,8
(a se) MÂNTUI: v. IV
(s-)au mântut: ind. pf.c. 3.pl. 4,9
mântuia: ind. imp. 3.sg. 9,21

MARTOR: s.m.
mar tori: pl. nom. 2,37

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir ea: sg. nom. 3,6
mântuir e: sg. nom./ac. 4,25, 56; 5,62

MASÃ: s.f.
masa: sg. ac., în sint agma masa punerii-inainte 1,23
masa: sg. ac. 4,49
masã: sg. ac. 4,51

MÂNTUITOR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
Mântuitoriul: sg. voc., în sint agma Mântuitor ul lui Israil 4,30

MÃDULAR: s.n. „prepuþ”
mãdulãrile: pl. ac. 1,16

MEDEAN: s.m. (la pl.) „mezi”; „locuitor al Mediei”
medeanilor: pl. gen. 1,1
medeanii: pl. ac.. 8,8

(a se) MÃRI: v. IV
(s-)au mãrit: ind. pf.c. 3.pl. 5,63
sã (se) mãr eascã: con j. prez. 3.sg. 8,14
sã mãreascã: conj. prez. 3.sg. 10,3
au mãrit : ind. pf.c. 3.sg. 10,65

(a) MERGE: v. III
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 1,12; 2,22; 5,48, 57; 9,8
mer gi: imperativ 2.sg. 5,17
sã meargã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,20; 7,7
mer gea: ind. imp. 3.pl. 6,40; 9,11

MÃRIME: s.f. „mãreþie”
mãrimei: sg. gen. 9,22

MEªTER: s.m. (aici) „comandant”, „cãlãuzitor”
meaºterul: sg. nom. 6,37

MÃRIT, -Ã: ad j. „mãreþ”
mãrit: n. sg. ac. rezum. cap.13

MIC, -Ã: s.m./f.
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 5,45

(a se) MÃRTURISI: v. IV
(sã) mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. 2,56
mãr turisindu(-sã): gerunziu rezum. cap.6

MIE: s.f. (aici) „legiune; unitat e militarã de aproximativ 6000
de soldaþi”; „armatã”, „trupã” (cf. lat. legi¹, -¹nis)
miile: pl. ac. 6,38
miii: sg. gen. 6,45

MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 14,24

MIJLOC: s.n.
mijloc: sg. ac. 5,46
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 6,45; 10,63

MÂHNIRE: s.f.
mãhnirii: sg. gen. rezum. cap.2
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 2,63; 5,27
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 1,46; 2,7, 8, 47, 48; 5,12; 7,35; 12,9, 42; 14,31,
36; 16,2
mâna: sg. ac. 3,6; 4,30, 31; 5,50; 6,25; 9,46, 47; 12,29; 15,25
mâni: pl. ac. 3,18
mânã: sg. ac., în loc. adv. cu mânã largã 3,30
mânã: sg. ac. 5,6; 11,15

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 2,57; 4,24
milã: sg. ac. 3,4 4
milele: pl. ac. 13,46
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: sg. nom. 2,22
(a se) MILOSTIVI: v. IV
(sã) va milostivi: ind. viit.I. 3.sg. 4,10
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multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,2, 12, 18; rezum. cap.5; 5,7, 21;
6,6, 9, 31, 51, 52; 7,25; 9,2, 20, 39, 64; 10,21, 28, 87; 11,1, 20,
24, 40, 48, 51, 65; 12,10, 13; 13,26
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 1,8, 19; 3,7, 11; 9,6, 17, 40; 14,32;
16,8
multã: adj. f. sg. nom./ac. 1,18; 3,10, 17; 4,9; 9,35, 39, 60; 10,77;
11,63; 12,24, 42; 13,1, 12, 22; 14,7; 16,5
multã (foar te): adj. f. sg. nom./ac. 5,38; 8,19; 10,2; 16,7
mult: adj. n. sg. ac. 1,32; 3,31, 41; 4,23; 5,6, 30; 10,60; 16,11
(mai) multe: adj. n . pl. nom. 7,23
multe (foar te): adj. n . pl. nom. 9,22
multe: ad j. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori rezum. cap.11; 15,4,
26, 29
(mai) multã: adj. f. sg. ac. 12,24
(mai) mult: adv. „în plus” 2,13
mult: adv. în loc. adv. cu mult 7,23
mult: adv. rezum. cap.8; rezum. cap.10

MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 11,49
(a) MINÞI: v. IV
au minþit: ind. pf.c. 3.sg. 11,53; 13,19
MIRE: s.m.
mirele: sg. nom. 9,39
(a) MISTUI: v. IV
sã mistuiascã: conj. pr ez. 3.pl. 5,15
mistuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,53
MISTUIRE: s.f.
mistuire: sg. ac. 3,42
MITRÃ: s.f.
mitre: pl. ac. 11,13
MNA: s.nead. „minã; mãsurã de greut ate la vechii greci”; cu
aceastã formã, cuvântul nu es te înregistrat în DLR.
mna: rezum. cap.14; 14,24; 15,18

MULÞIME: s.f.
mulþimii: sg. gen. 1,3; 10,82
mulþime: sg. ac. 1,18, 22; 3,20; 8,15; 10,78; 15,3
mulþime: sg. gen . (cu prep. împrotiva + atâta) 3,17
mulþimea: sg. nom./ac. 3,19; 4,8; 5,12; 9,6, 12, 63
mulþimei: sg. gen. 6,41

MOARTE: s.f.
moartea: sg. ac. rezum. cap.1; 1,10; rezum. cap.9; 9,23
moarte: sg. ac. rezum. cap.6

MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ „recunoºtinþã
exprimatã prin daruri sau recompense materiale”
mulþãmitã: sg. ac. 14,25

MOCIRLÃ: s.f.
mocir le: pl. nom. 9,45
MODRU: s.n. (Reg.) „mod”, „fel de a fi, de a se manifesta al
cuiva sau a ceva, de a se desfãºura al unei activitãþi”, „chip”; aici
prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în
Georgie ªincai din ªinca, Hr onica românilor ºi a mai multor
neamuri…, vol. I, Iaºi, 1853 – 1854.
modru: sg. ac. 15,2
MO JÃREL: s.n.; aici prima at estare; cf MDA, unde prima
atestare, în for ma fãrã sufix diminutival, este într-un text din 1791,
în N. Iorga, Studii ºi documente cu privir e la istoria românilor,
vol VIII, Bucur eºti, 1901 – 1906.
mojerealele: pl. ac. 1,23
MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. ac. 2,70
mormântul: sg. nom./ac. 9, 19; 13,27, 30
mormânt: sg. ac. rezum. cap.13
MOªIE: s.f.
moºiile: pl. nom./ac. 6,24; 12,23
(a) MOªTENI: v. IV
au moºtenit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,10; 8,10
MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 2,56; 15,33, 34
moºtenire: sg. ac. 10,89
MUIERE: s.f.
muierilor: pl. gen. 1,27
muierile: pl. nom./ac. 1,34, 63; 2,30, 38; 3,20; 5,13, 23, 45;
8,10; 13,6, 45
muieri: pl. ac. 3,56
muiare: sg. ac. rezum. cap.10; 10,54; rezum. cap.11
MULT, -Ã: pr on. neho t./adj.
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12, 45, 55,
65; rezum. cap.2; 2,16, 29, 31; 3,18; 5,26; 7,19; 8,10; 9,6, 69;
13,49
multe: pron. nehot. n. pl. ac. rezum. cap.10; rezum. cap.15
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MUNTE: s.f.
munte: sg. ac. rezum. cap.2; 4,18, 19
muntele: sg. ac. 2,1; 4,37; 9,15; 11,37; 13,53; 16,20
munþi: pl. ac. 2,28; 4,5, 38; 6,40; 9,40; 10,70; 11,68
muntele: sg. ac., în sintagma muntele casii; este v orba des pre
Sion, pe care se af la templul (cf. Anania 2001, 1395) 4,46
muntele: sg. ac., în s. pr opr. Muntele Sionului 4,60; rezum. cap.5;
5,54; 6,48, 62; 7,33; 10,11; 14,26
munþii: pl. nom. 6,39
muntelui: sg. gen. 9,38
MURÃ: s.f.
mure: pl. ac. 6,34
(a) MURI: v. IV
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 1,52
a muri: inf. prez. rezum. cap.1; 1,65; 2,49; 3,59; 4,35
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 1,6; 6,9
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8; 2,38, 41, 70; rezum. cap.6; 6,16,
17, 46; rezum. cap.9; 9,29, 56, 57; 11,18; 14,16
murind: gerunziu rezum.cap.2; rezum. cap.6; rezum. cap.11
sã murim: con j. prez. 1.pl. 2,37; 9,10
vom muri: ind. viit.I. 1.pl. 2,41
(a) MURMURA: v. I (cf. Indice 2Lg)
murmura: ind. imp. 3.sg. 11,39
MUZICÃ: s.f.; var. MUSICÃ (dupã lat. musica)
musici: pl. ac. 9,39
musicilor: pl. gen. 9,41
N

NABATEEAN: s.m.; var. NAVOTHEU, N AVUTHEU „trib de
arabi nomazi”
navotheii: pl. nom. (adaptat astfel de traducãt ori dupã lat.
Nabuthei) 5,25
navuthei: pl. ac. 9,35
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necredincioºi: adj. m. pl. nom./ac. 7,5; 9,25
necredinciosul: adj. antep. m. sg. ac. 7,9

(a se) NAªTE: v. III
(s-)au nãscut : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
(m-)am nãscut : ind. pf.c. 1.sg. 2,7
NAZAREU: s.m. „Nazireu era bãr batul care fãcea anumite
voturi de abstinenþã pe un anumit termen, la împlinir ea cãruia
aducea o jer tfã pe altar” (Anania 2001, p.1393)
nazarei: pl. ac. 3,49
NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. de nãpraznã 1,32

NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. ac. rezum. cap.6
NECURAT, -Ã: adj./s.
necurat e: adj. f./n. pl. ac. 1,50, 51, 65
necurat : adj. n. sg. ac. 4,43
necurat a: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.9
(ceale) necurate: s.f. pl. ac. 1,65
NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiia: sg. ac. 13,48
necurãþiile: pl. ac. 14,7

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 2,61
nãdãjduieºti: ind. prez. 2.sg. 10,71
(sã) nãdãjduia: ind. im p. 3.sg. 10,78

NEDREPT, NEDREAPTÃ: s.
nedr eptul: s.n. sg. ac., în loc. adv. (Pop.) cu nedrep tul 2,37; 1 5,33

NÃIMIT, -Ã: adj.
nãimit e: pl. nom.6,29

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptãþile: pl. nom. 11,12

NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscuþii: s.m. pl. nom./ac. 1,34, 40; 3,45; 5,13, 23, 45; 13,6

NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtorii: pl. nom. 3,41

(a) NÃVÃLI: v. IV
au nãvãlit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 10,49
nãvãlind: gerunziu rezum. cap.7
au f ost nãvãlit : ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. rezum. cap.11
nãvãlea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.12
a nãvãli: inf. prez. rezum. cap.12
nãvãleaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13

NEÎNÞELEGERE: s.f.
neînþeleager ea: sg. ac. 3,29
(a) NELEGIUI: v. IV
au nelegiuit: ind. pf.c. 3.pl. 11,63

NEAM: s.n.
neamurilor : pl. gen. 1,15, 46; 2,48; 3,58
neamurile: pl. nom./ac. 1,16, 44; 2,18, 19, 51; 3,10, 25, 26, 52;
12,53; 13,6
neam: sg. nom./ac. 1,36; 2,10; 3,32, 36, 41, 45; 4,12, 22, 26,
30; 5, 15, 66, 68; 10,12; rezum. cap.11; 11,68, 74
neamuri: pl. ac. 2,44
neam: sg. ac., în loc. adv. prin neam ºi în neam „din generaþie în
gener aþie” 2,61
neamului: sg. gen./dat. 3,59; 8,23, 27, 29; 9,29; 10,5, 25; 11,30,
33, 42; 12,6; 13,36; 14,4, 6, 28, 29, 32, 35; 15,2
neamul: sg. nom./ac. 5,2; 6,58; 8,25; 11,2 1, 25, 42; 12,3, 21;
13,6; 14,29, 30, 32; 15,9; 16,3
neamului: sg. dat. adn. 10,20; 14,47
neamului: sg. gen. (cu prep. a + tot) 15,1

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuiri: pl. ac. 7,25

NECAZ: s.n.; var. (Pop.) NÃCAZ
nãcazul: sg. ac. rezum. cap.2
nãcaz : sg. nom./ac. 5,16; 9,27; 13,5

NEPRIETENIE: s.f.; var. (Înv.) NEPRIIATINIE
nepriatenii: pl. ac. 7,26
nepriiatiniile: pl. ac. 11,40
neprie teniia: sg. ac. 13,6

(a) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
a necãji: inf. prez. rezum. cap.7
au nãcãjit: ind. pf.c. 3.pl. 9,68
nãcãjise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,46
nãcãja: ind. imp. 3.sg. 11,53
ai nãcãjit : ind. pf.c. 2.sg. 12,4 4
NECÃJIT, -Ã: adj.
nãcãjiþilor : adj. antep. m. pl. dat. rezum. cap.9
NECINSTIT, -Ã: adj.
necins tit : m. sg. ac. 2,8
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
necredincioºi: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 3,8; 6,21; 9,73
necredincioºii: s.m. pl. ac. rezum. cap.3
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 3,15
necredincioasã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.2

NELEGIUIT, -Ã: s.m./f.
nelegiuiþi: s.m. pl. nom. rezum. cap.1
NENOROCIRE: s.f.
nenorocirile: pl. ac. rezum. cap.6
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor : pl. gen. rezum. cap.2; 2,7, 9; 4,18; 9,29, 44, 46
nepriiatinii: pl. nom./ac. 3,6; 4,36; 9,29, 51; 10,26; 1 2,15; 14,26,
31; 15,33
nepriiatini: pl. nom. 11,38
nepriiatin : sg. nom. 13,51

NEªTIUT, -Ã: s.
(ceale) neºtiute: s.n. pl. ac. 13,39
NETÃIAT, -Ã: adj.
ne tãiate: n. pl. ac., în sintagma netãiate împrejur „necir cumcise”
1,16
ne tãiaþi: m. pl. ac., în sintagma netãiaþi împrejur 1,51; 2,46
NEVINOVAT, -Ã: adj.
ne vinovat: n. sg. ac. 1,39
NISIP: s.n.; var. (Reg.) NÃSÂP
nãsâpul: sg. ac. 11,1
NOAPTE: s./adv.
noap tea: adv. 4, 1, 5; 5,29; 12,26
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adv. toatã zioa ºi toatã noap tea 5,50
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noapte: s.f. sg. ac. 9,58; 13,22
noaptea: s.f. sg. ac. 12,27
NOR OCIT: s.n. (aici) „cuvânt de laudã”
norocite: s.n. pl. ac. 5,64
NOR OD: s.n.
noroadelor: pl. gen. 1,3
norod: sg. nom./ac. 1,14, 32, 53, 55; 4,17, 58; 5,2, 6, 30, 60;
7,19; 10,80; 12,6; 14,4 4; 15,35; 16,6
norodul: sg. nom./ac. 1,43, 49, 56, 65; 2,6; 3,5, 43; 4,55, 61;
5,16, 19, 43, 53, 60; 6,19, 4 4; 7,6, 18, 22, 26, 48; 8,20; 9,20, 21,
73; 10,46, 81; 12,44; 13,2, 17, 42; rezum. cap.14; 14,21, 24, 30,
35; 15,17, 39, 40; 16,1, 6, 7
norodului: sg. gen./dat. 1,61, 67; 2,7, 16; 2,66, 67; 3,3, 42, 43;
4,31; 5,4, 42; 6,24; 7,33, 37; 12,35; 13,7; 14,14, 20, 22, 23, 28;
15,24
norodului: sg. dat. adn. 3,55; 5,18; 9,35
norodului: sg. gen. (cu prep. a + tot) 10,7
norodul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 14,46
(a) NOROI: v. IV (aici) „a nãpãdi”
au noroit: ind. pf.c. 3.pl. 2,30

INDICE

38, 39, 42, 44; rezum. cap.9; 9,1, 3, 7, 34; 10,36, 49, 82;
11,15, 38, 39, 43, 60, 65; 12,45, 46; 14,1; 1 5,12, 38, 41;
rezum. cap.16
oastei: sg. dat. adn. rezum.cap.2; 5,11; rezum. cap.15
oastei: sg. gen./dat. 2,31, 66; 3,13, 19, 28, 37; 5,32, 40; 6,28,
30, 40, 47, 57; 9,6, 11, 14, 61, 70; 12,43
oastele: pl. nom./ac. 3,41, 42; 6,33; 7,43; 11,38, 55; 15,10
oastelor: pl. gen. 4,3; 9,13; 11,40
oaste: pl. nom. 6,29
OBICEI: s.n.
obiceaiuri: pl. ac. 12,11
(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. imper s. 10,89
(a) OB ORÎ: v. IV; vezi (a) DOBORÎ
OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adj. de obºte „publice” 13,42
OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 1,41; 4,45; 10,70
ocara: sg. nom. 1,42; 4,58

NOU, NOUÃ: adj.
nou: n. sg. ac. rezum. cap.4; 4,47, 53
noao: f./n . pl. ac. 4,49; 13,11

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 1,13; 4,12; 5,30; 6,10; 9,39

NUMAIDE CÂT: adv.
numaidecât: 2,32

ODIHNÃ: s.f. „liniºte”, „pace”
odihnã: sg. ac. 8,12

NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 6,30
numãr: sg. nom. 5,30
numãr: sg. ac., în loc. adv. cu numãr (Prin ext.) „puþin numeros”
9,65

(a se) ODIHNI: v. IV (Înv.) „a se potoli”; „a se astâmpãra”; „a
avea liniºt e, pace din partea cuiva”; „a accepta”
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,4 4, 45; 11,29
sã (se) odihneascã: conj. prez. 3.sg. 2,19
OLTAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. nom./ac. 1,23, 57; 4,38, 4 4, 49, 53; 5,1; 6,7
oltare: pl. nom./ac. 1,50, 57
oltarele: pl. ac. 2,45; 5,68
oltariu: sg. ac. rezum. cap.4; 4,47, 50
oltariului: sg. gen. 4,56, 59; 7,36

(a se) NUMÃRA: v. I
(sã) numãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
NUME: s.n.
nume: sg. ac. 2,51; 3,14; 5,57; 6,4 4
numele: sg. nom./ac. 3,26; 4,33; 6,17; 7,37; 14,10, 43; 15,6
numele: pl. nom./ac. 3,41; 5,63; 8,1, 12

OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac./gen. 1,25, 36; 2,38; 3,39; 7,1, 28; 9,2, 69;
10,61, 85; 11,21, 48; 12,54
oamenii: pl. nom./ac. 2,18, 4 4; 7,5; 9,61; 13,48; 16,22
oamenilor: pl. gen./dat. 2,31; 6,58; 7,24; 10,36
omul: sg. nom./ac. 2,8, 40, 41; 7,38; 1 2,8
omului: sg. gen. 2,62
om: sg. nom./ac./dat. 2,65; 3,32; 5,42; 7,7; 8,16; 10,16

(a se) NUMI: v. IV
(sã) numea: ind. imp. 3.pl. 2,2
au numit: ind. pf.c. 3.pl. 5,39
(s-)au numit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,1; 14,40
NUMIT, -Ã: adj.
numitã: f. sg. ac. rezum. cap.8

(a se) OMORÎ: v. IV
au omorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 5,13, 51; 7,19; 9,2, 40; 12,48
omorea: ind. imp. 3.pl. 1,60
(s-)au omorât: ind. pf.c. 3.pl. 6,24
omorând: gerunziu 6,45
omoarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
sã omoarã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.16

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,37
nunta: sg. nom./ac. 9,41; 10,58

O
OASTE: s.f.
oaste: sg. nom./ac. 1,4; 2,44; rezum. cap.3; 3,34, 35; 4,9, 30,
61; 5,18, 37, 38, 45; rezum. cap.6; 7,10, 11, 27; 8,6; rezum. cap.9;
9,11, 60; 10,2, 6, 8, 21, 48, 69, 73, 77; 11,1, 63; 12,24, 42, 49;
13,1, 11, 12; 15,3; 16,5, 18
oastea: sg. nom./ac. rezum. cap.2; rezum. cap.3; 3,17, 23,
27; rezum. cap.4; 4,4, 10, 16, 18, 21, 31, 34, 37; 5,28, 38,
40, 58; 6,33, 38, 41, 42, 56; rezum. cap.7; 7,2, 4, 32, 35,

OMORÂT, -Ã: s.m./f.
(cei) omorâþi: s.m. pl. ac. 5,51
(a se) OPRI: v. IV
sã opreascã: con j. prez. 3.pl. 1,47
(sã) oprea: ind. im p. 3.pl. 13,49
OS: s.n.
oasele: pl. ac. 13,25
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PAT: s.n.
pat: sg. ac. 1,6; 6,8

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI; (a se) USIBI
a usebi: inf. prez. 11,3 4
sã (se) usibeascã: con j. prez. 3.sg. 12,36

PAVÃZÃ: s.f.
pa vezele: pl. nom./ac. 6,2, 39
pa vãzã: sg. ac. rezum. cap.14; 14,24; 15,18
pa vãza: sg. ac. 15,20

OSEBIRE: s.f.; var. (Înv.) USEBIRE
usebir ea: sg. ac. 3,18
OSEBIT, -Ã; adj.; var. (Înv. ºi reg.) USEBIT, -Ã
usebite: f. pl. ac. 14,23

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 5,18; 6,40, 50; 9,51, 53; 11,3, 66; 13,12; 14,3, 33
paza: sg. nom. 10,75

OSPÃÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) USPÃÞ
us pãþu: sg. ac. rezum. cap.16; 16,15, 16

PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. ac. 13,39

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. nom./ac. 4,35; 11,3; 13,10; 15,13; 16,4
ostaºilor: pl. dat. 8,26
ostaº: sg. ac. rezum. cap.11

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj./s.
pãcãt oasã: ad j. f. sg. nom. 1,11
pãcãt os: adj. m. sg. ac./gen. 1,36; 2,62
(cei) pãcãt oºi: s.m. pl. ac. 2,44
pãcãt osului: sg. dat. 2,48

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealele: pl. ac. 10,15

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,1, 3, 17, 20, 29; 2,37, 63; 3,24, 36, 39,
40; 5,45, 48, 53, 55, 65, 66, 68; 7,10, 22, 50; 8,10, 16; 9,13, 57,
72; 10, 13, 30, 33, 37, 55, 67, 72; 11,38, 52; 12,4, 46, 52; 13,1,
12, 24; 14,4, 8; 15,9, 10
pãmântului: sg. gen. 1,2, 3, 20, 46; rezum. cap.3; 3,9, 41; 6,41;
8,4; 11,34; 14,10
pãmânt: sg. ac. 1,10, 55; 2,40; 3,29; 4,40; 6,46; 8,32; 11,7 1;
13,32; 14,11, 13; 15,14, 29, 33

(a se) OSTENI: v. IV
(ne-)am os tenit: ind. pf.c. 1.pl. 3,17
au ostenit: ind. p.f.c. 3.pl. 10,15
(s-)au os tenit: ind. pf.c. 3.pl. 10,81
(sã) os tenise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,82
OSTROV: s.n.
ostroavele: pl. ac. 6,29; 11,38; 14,5; 15,1
ostroave: pl. ac. 8, 11

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsisea: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,55
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.sg. 15,12

(a) OªTI: v. IV
vom oºti: ind. viit.I. 1.pl. 2,40; 3,21; 8,32; 9,9
sã oºtim: conj. prez. 1.pl. 2,41; 3,43; 9,44
oºtea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,2, 12; 6,37; 11,41
oºti: inf. prez. fãrã a 3,17; 9,8
sã oºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 3,58
sã oºteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,41; 12,40
oºtind: gerunziu rezum. cap.5
a oºti: inf. prez. 5,57; 11,46; 12,24
au oºtit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,52, 63; 8,10; 11,55; 12,13; 14,32
sã oºtascã: conj. pr ez. 3.sg. 15,19
vor oºti: ind. viit.I. 3.pl. 15,19

PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsitã: f. sg. ac. 4,38
(a se) PÃREA: v. II
par e: ind. prez. imper s. 11,10
(s-)au pãr ut: ind. pf.c. im pers. 6,43
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. rezum. cap.2; 2,19, 20, 50, 51, 70; 4, 10;
rezum. cap.7; 7,2; 9,19; 10,9, 52, 55, 67; 11,38; rezum.cap.13;
13,25; 15,3, 10, 33, 3 4
pãrinþii: pl. nom./ac. 2,69; 4,9; 10,72
pãrintelui: sg. dat. 11,31

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. 1,31; 5,47; rezum. cap.6; 6,49, 58, 60; 7,10, 13, 15,
27; 8,20; rezum. cap.9; 9,70; 10,3, 4; rezum. cap.11; 11,2, 51;
12,22; 13,37, 40; rezum. cap.14; 14,11
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 5,25, 54; 7,35; 16,10
pace: sg. ac., în loc. adj./adv. cu pace 7,28, 29, 33; 10,66; 12,4,
52; 14,8
pãcii: sg. gen. 8,22; 10,47
PARIE: s.f. (În v.) „copie dupã un act”
paria: sg. ac. 11,31; 14,23; 15,24
pariia: sg. nom./ac. 12,5; 14,19, 23, 27, 49

PÃRTAª: s.m.
pãr taºu: sg. ac. 10,65
PÃªIRE: s.f.
pãºir ea: sg. ac. 6,41
(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.6
PÃVÃJOARÃ: s.f. „scut mic”
pa vãjoare: pl. ac. 4,57

PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 3,37; 9,13, 14, 49; 11,70, 73
par te: sg. nom./ac. 4,19; 6,40; 9,15; 10,30
par tea: sg. ac., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãt eascã „fiinþã de sex
bãr bãtesc” rezum. cap.5; 5,28, 35, 51
pãrþi: pl. ac. 6,38; 9,11
pãrþile: pl. ac. 9,12; 11,39
pãrþilor: pl. dat. 12,34

(a) PÃZI: v. IV
au pãzit : ind. pf.c. 3.sg. 2,53
a pãzi: inf. prez. 4,61
vor pãzi: ind. viit.I. 3.pl. 8,26, 28
sã pãzascã: conj. pr ez. 3.pl. 10,32; 12,34
PÃZITOR: s.m.
pãzitori: pl. ac. 12,27, 34
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PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. 4,51

PITULAT, -Ã: s.
(ceale) pitulate: s.n. pl. ac. 1,56

(a) PÂNDI: v. IV
pândindu-: gerunziu 5,4
pândea: ind. imp. 3.sg. 11,68

PIZMÃ: s.f.
pizmã: sg. nom./ac. 8, 16; 11,5

INDICE

PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. nom./ac. 3,3; 6,2, 35
platoºa: sg. ac. 6,15; 10,21
platoºele: pl. ac. 6,43

PÂNDIRE: s.f.
pândiri: pl. ac. 9,40
(a) PÂNGÃRI: v. IV
au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 7,3 4
sã pângãrim: conj. prez. 1.pl. 2,34

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. imper s./3.sg. 6,60; 8,21, 26, 28; 10,47; 14,4,
23, 46, 47
plãcut-au: ind. pf.c. imper s. 15,19

PÂNGÃRIRE: s.f.
pângãrirea: sg. ac. rezum. cap.2

(a se) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.pl. 1,28
au plâns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14, 70; 4,39; 9,20; 10,52; 13,26
plângând: gerunziu 7,36
plângându(-sã): gerunziu rezum. cap.13

PÂNGÃRIT, -Ã: ad j.
pângãrit: n. sg. ac. 4,38
PÂRGÃ: s.f.
pârghele: pl. ac. 3,49

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. nom. rezum. cap.1; 1,26; 2,70; 4,39; 9,20;
13,26

(a) PÂRÎ: v. IV
pârât fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.7
au pârât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,6, 25
pârând: gerunziu 10,61
sã pârascã: con j. prez. 3.sg. 10,63
pârea: ind. imp. 3.pl. 10,64; 11,25

(a se) PLE CA: v. I
plecându(-sã): gerunziu 13,47

PÂRÂT: s.m.
pârâtul: sg. ac. rezum. cap.7

PLIN , -Ã: adj.
plinã: sg. ac., în loc. adv. cu inimã plinã „din t oatã inima”, „fãrã
reticenþe” 8,25

PEDESTRAª: s.m.
pedes traºi: pl. nom./ac. 6,30; 16,5
pedes traºilor: pl. gen. 15,38; 16,7

(a) PLINI: v. IV
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 2,55
plinise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,49

PERS: s.m. „per san”
persilor: pl. gen. 1,1

POALÃ: s.f. „margine”
poala: sg. ac. 9,43

(a) PETRE CE: v. III
au petrecut : ind. pf.c. 3.sg. 7,48

POARTÃ: s.f.
porþile: pl. ac. 4,38, 57; 5,47; 12,48; 15,39
poarta: sg. ac. 5,21
porþi: pl. ac. 9,50; 12,38; 13,33

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. nom./ac. 2,36; 10,73; 13,27
pietrile: pl. ac. 4,43, 46
pietri: pl. ac. 4,47; 5,47; 6,51; 10,11

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþii: sg. gen. rezum. cap.3

PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 5,48; 6,46
piciorul: sg. nom. 10,72

PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. nom./ac. 1,23; 2,11
podoabele: pl. ac. 3,49

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. 3,42

POFTÃ: s.f.
pofta: sg. ac. rezum.cap.16

(a) PIERDE: v. III
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,32; 3,8
pierdeþi: ind. prez. 2.pl. 2,37
vor pierde: ind. viit.I. 3.pl. 2,40
sã piarzã: conj. prez. 3.pl. 3,20, 39, 52; 12,49; 16,22
a pierde: inf. prez. 3,58; 6,19; rezum. cap.9

(a) POFTI: v. IV
(nu) poftiþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 4,17
poftise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,11
au pof tit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,28, 66
poftea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.12
poftind: gerunziu 13,45
sã pofteascã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.15

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,63; 11,18; 12,50; 13,4, 18, 49; 16,21
perea: ind. imp. 3.pl. 3,9
pieiu: ind. prez. 1.sg. 6,13
PILDÃ: s.f.
pilda: sg. ac. rezum. cap.2

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (A se) COBORÎ
POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE
POLATÃ: s.f. (În v. ºi reg.) „palat domnesc, împãrãtesc”
polatã: sg. ac. 11,46
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POVÃÞUITOR: s.m.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: sg. nom./ac. 2,55; 4,2; 5,11, 18; 9,30, 35; 10,65,
69; 11,59; 13,54; 14,35, 41, 42, 47; rezum. cap.15
povãþuitoriul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 5,6; 7,5; 13,8, 42
povãþuitori: pl. nom./ac. 3,55; r ezum. cap.5

POLEIT, -Ã: adj.
poleitã: sg. ac. 13,27
POM: s.m.
pomului: sg. gen. 10,30
pomilor : pl. gen. 11,34
pomii: pl. ac. 14,8

(a se) POVÂRNI: v. IV
(m-)am povâr nit: ind. pf.c. 1.sg. 6, 10

(a) POMENI: v. IV
pomenim: ind. prez. 1.pl. 12,11
a pomeni: inf. prez. 12,11

(a) POVESTI: v. IV
povestea: ind. imp. 3.pl. 3,26
au po vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,25; 10,15; 11,5

POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. nom./ac. 3,7, 35; 8,22; 12,54; 13,29
pomenire: sg. ac. 14,23

PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 7,47

(a) PONOSLUI: v. IV (aici) „a cere”, „a pr etinde”
ponosluieºti: ind. prez. 2.sg. 15,35

PRAªTIE: s.f.
pr aºtii: pl. ac. 6,51

PORC: s.m.
porc: sg. ac. 1,50
PORECLÃ: s.f.; var. (Reg.) POLECRÃ, POLICRÃ
policra: sg. nom. 2,3
polecra: sg. nom. 2,5

PRAZNIC: s.n.
pr aznic: sg. ac. 1,48; 10,34; 12,11
pr aznicul: sg. nom. rezum. cap.4
pr aznicului: sg. gen., în sintagma praznicului cor turilor 10,21
pr aznicele: pl. nom., în sintagma praznicele corturilor 10,34
pr aznicului: sg. gen. 10,34

(a) PORNI: v. IV
au por nit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,57; 4,1; 6,32; 7,19; 9,11; 10,48,
77, 86; 13,12, 17; 16,6
a por ni: inf. prez. 6,38; 10,35; 15,39

(a) PRÃDA: v. I
sã prãdeaze: con j. prez. 3.sg. 6,3
prãdase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,72
au prãdat : ind. pf.c. 3.sg. 11,61

PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. ac. 4,8, 30; 6,47
pornire: sg. ac. 6,33

(a) PRÃPÃDI: v. IV
a prãpãdi: inf. prez. 7,26
PRÃPÃDIRE: s.f.
prãpãdirii: sg. gen. 2,49

PORÞIE: s.f.
porþia: sg. nom. 10,30
PORUNCÃ: s.f.
porunci: pl. ac. rezum. cap.1
porunca: sg. ac. 1,60, 63; 2,18, 23, 31, 33, 53, 68
poruncã: sg. ac. rezum. cap.2
poruncile: pl. ac. 2,19, 22; 6,23; 8,26, 28
poruncii: sg. gen. rezum. cap.5
poruncile: pl. ac., în sintagma leagea ºi por uncile lui Dumnezeu
10, 14
(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,49, 50, 54; 3,28, 3 4; 4,27; 5, 19,
42, 49, 58; 6,62; 7,9, 26; 9,54; 10,6, 37, 62; 11,23; 12,27, 43;
15,39
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,42; 10,81; 11,2
a por unci: inf. prez. 9,55
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 12,17
poruncit-am: ind. pf.c. 1.sg. 12,23
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.13
POST: s.n.
postul: sg. ac. 3,17
(a) POSTI: v. IV
au pos tit: ind. pf.c. 3.pl. 3,47
POTRIVNIC: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC
pr otivnicii: pl. nom./ac. 9,8; 12,28
pr otivnicilor: pl. gen. 16,7
(a) POVÃÞUI: v. IV
sã povãþuiascã: con j. prez. 3.pl. 12,4

PRÃPÃDIT, -Ã: adj.
prãpãdit e: n. pl. ac. 11,4
PRÃªTIITOR: s.m. „ostaº care luptã cu praºtia”; cuvântul nu
este înrregistrat în DLR.
prãºtiitorii: pl. nom. 9, 11
(a se) PRÃZNUI: v. IV
a prãznui: inf. prez. 1,47
prãznuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.4
a (sã) prãznui: inf. prez. rezum. cap.13
sã prãznuiascã: conj. prez. 3.pl. 13,52
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuir e: sg. ac. rezum. cap.13
PREAJMÃ: s.f.
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 1,62
pr ejma: sg. ac., în loc. pr ep. în/din prejma 3,46; 4,61; 6,52; 7,47;
10,38; 13,13, 28, 53
PREAPUTERNIC, -Ã: adj.
pr eaputernicã: f. sg. ac. rezum. cap.6
PREOT: s.m.
pr eotul: sg. nom./ac. 1,62; 2,1, 25; 12,3, 6, 7; 13,42
pr eoþii: pl. nom./ac. 3,51; 5,67; 7,33, 36; 12,6; 14,41
pr eoþi: pl. ac. 4,42; 11,23; 14,44
pr eot: sg. nom./ac./dat. rezum. cap.7; 7,5, 9, 14; 14,17, 27, 30,
41; 15,2
pr eoþilor: pl. gen./dat. 10,42; 14,20, 28, 35, 47; 15,17, 21, 24
pr eotului: sg. dat. 12,20; 13,36; 14,20, 23; 15, 1

61

CARTEA DINTÂIU A MACAVEILOR
preot: sg. dat. adn. 16,12
preoþilor: sg. dat. adn. 16,24

PRINS, -Ã: adj.
prinºi: m. pl. nom. 5,26, 27

PREOÞESC , -EASCÃ: ad j.
preoþeºti: f. pl. ac. 3,49; 4,38, 57

(a) PRISOSI: v. IV
prisosise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,30

PREOÞIE: s.f.
preoþii: sg. gen. 2,54
preoþiii: sg. gen. 7,21; 11,27; 16,24
preoþiia: sg. ac. 11,5 7
preoþie: sg. ac. 14,38, 47; rezum. cap.16

PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþã: sg. nom. 10,36

PREÞ: s.n.
preþul: sg. ac. 10,29

(a) PRIVI: v . IV
privind: gerunziu 4,19

PREÞUIT, -Ã: ad j.
preþuite: f. pl. ac. 11,27

PR OROC: s.m.
proroc: sg. nom. 4,46; 9,27; 14,41
prorocilor: pl. gen. 9,54

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã pricinã 6,12
pricina: sg. ac. 10,35
pricinã: sg. ac. 10,63

(a se) PROSLÃVI: v. IV
(mã) voiu proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 3,14
au proslãvit : ind. pf.c. 3.sg. 14,29

INDICE

(a) PRIVEGHEA: v. I
sã privegheze: con j. prez. 3.pl. 12,27

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIATIN , PRIETIN
priiatinii: pl. nom./ac. 2,18, 39, 45; 3,38; 6,10, 14; 7,6, 8;
8,12, 20, 31; 9,26, 28, 35, 39; 10,65; 11,57; 12,14; 15,17,
28
prietinii: pl. ac. 6,28; 7,7
priiatinilor: pl. gen./dat. 7,15; 11,26, 27, 33; 12,40
priiatin: sg. nom./ac. 10,16; rezum. cap.12
priiatinul: sg. nom./ac. 10,19, 20; 14,39; 15,32
priiatinului: sg. dat. 13,36
priiatini: pl. nom. 14,40
PRIETENIE: s.f.
priiatenii: pl. ac. 8,1; rezum. cap.10; 10,20
priiateniia: sg. ac. 8,12; 10,23, 26; 12,3, 10, 16; 14,22
priiatenie: sg. ac. 8,17; 10,54; 12,1, 8; rezum. cap.15
priiateniile: pl. ac. 14,18
priiatinie: sg. ac. 15,17
PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac., în loc. adj. fãrã prihanã 4,42

PRUNC : s.m.
pruncii: pl. ac. 1,6 4; 2,46; 13,17, 18, 19, 45
prunc: sg. nom. 11,5 4
PTOLOMAIDEAN: s.m. „locuitor al Ptolomaidei”
ptolomaidenii: pl. nom. 12,48
PUI: s.m.
puiul: sg. ac. 3,4
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 36, 37; 3,47; 4,29, 39, 46, 50,
51, 57; 5,37, 39; 6,48; 7,19, 39, 40; 9,1, 2, 3, 51, 52, 53, 64;
10,62, 65, 75, 86; 11,13, 54, 65, 66, 67, 71; 12,27, 3 4, 38; 13,13,
29, 32, 33, 43, 54; 14,3, 26, 33, 34, 35; 15,25
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 5,41
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,26, 46; 15,13
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 6,53; 9,5
punea: ind. imp. 3.sg. 11,3
sã (se) puie: con j. prez. 3.sg. 11,37; 14,48, 49
a pune: inf. prez. 14,23
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma masa punerii-înainte 1,23

PRILEJ: s.n.
prilej: sg. nom. 11,42

(a) PURCEDE: v. III
purcezând: gerunziu rezum. cap.3
au purces: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,40; 5,66; 9,39; 16,4
purcedea: ind. imp. 3.pl. 14,36
sã purceazã: conj. prez. 3.sg. 15,25

PRIMEJDIE: s.f.
primejdiii: sg. dat. 11,23; 14,29
(a) PRIMI: v. IV
au priimit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,60; 9,31, 71; 10,1; 14,40, 47
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. 13,50
a priimi: inf. prez. 14,23; 15,20, 27
PRIMPREJUR: adv./prep.; var. PRINPREJUR
prinprejur: adv. 1,33, 57; 4,60; 5,1, 10, 65; 6,62; 7,24, 46; 10,11,
45; 13,10
prinprejurul: prep. 1,39; 3,25
(a se) PRINDE: v. III
prinzând: gerunziu rezum. cap.5
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,8, 35, 36, 68; 6,63; 8,7; 9,36; 11,66;
12,32; 14,3
a prinde: inf. prez. 5,27; 12,40
sã prinzã: con j. prez. 3.sg. 5,30; 6,3; 9,60; 14,2
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 12,50
am prins: ind. pf.c. 1.sg. 13,15
[fiind] prins: pasiv gerunziu rezum. cap.14

(a se) PURTA: v. I
sã poarte: conj. pr ez. 3.sg. 8,15
va purta: ind. viit.I. 3.sg. 2,66
purtând: gerunziu 5,30
(sã) vor purta: ind. viit.I. 3.pl. 5,61
purta: ind. imp. 3.sg. 8,14
a purta: inf. prez. 14,44
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg. 16,23
PUR TARE: s.f.
purtarea: sg. ac. 14,35
PUR TAT, -Ã: adj.
purtate: n. pl. ac. 5,56
PURURI: adv.; var. (Înv.) PURUREA
pururea: rezum. cap.2; 2,65; 6,18; 8,15
pururea: adv. în loc. adv. de pururea 15,25
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PUS, -Ã: adj.
pusã: f. sg. nom. 5,46

RÃBDARE: s.f.
rãbdarea: sg. ac. 8,3

(a se) PUSTII: v. IV
(s-)au pustiit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,41; 2,12
au pus tiit: ind. pf.c. 3.pl. 15,4
aþi pus tiit: ind. pf.c. 2.pl. 15,29

(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
râgneaºte: ind. prez. 3.sg. 3,4
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. nom. 1,11

PUSTIIRE: s.f.
pustiirii: sg. gen. rezum. cap.1; 1,57
pustiirea: sg. ac. 7,7, 9

(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A
RÃMAS, -Ã: adj./s.m./f.
(cei) rãmaºi: s.m. pl. nom. rezum. cap.5; 9,40
(celor) rãmaºi: s.m. pl. dat. 9,8
rãmaºi: s.m. pl. nom. 15,10
rãmas: adj. n . sg. nom. 10,41

PUSTIU , -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 2,29, 31; 5,24; 9,62; 1 3,21
pustiia: sg. ac. 3,45; 5,28; 9,33
(a) PUTEA: v. II
neputând: gerunziu rezum. cap.7
poate: ind. prez. 3.sg. 7,25
vom putea: ind. viit.I. 1.pl. 3, 17, 53; 9,8, 9
om putea: ind. viit.I. 1 .pl. 5,40
putând: gerunziu 5,40; rezum. cap.9
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 5,40; 10,72
au putut: ind. pf.c. 3.sg. 5,44; rezum. cap.6; 6,3; 9,55, 60
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 6,27; 10,73

RÃMÃªIÞÃ: s.f.
rãmãºiþele: pl. ac. 3,35; 6,53

PUTERE: s.f.
puteare: sg. nom./ac. 1,4, 14; 2,42, 66; 3,10; 6,6; 10,6, 8, 35,
38, 70; 11,58
putearea: sg. nom./ac. 1,61; 3,40; 4,3; 6,11, 47; rezum. cap.7;
rezum. cap.8; 9,43; 10,32, 71; 14,4
puterile: pl. ac. 6,6; 8,2; 10,15, 71
puterilor: pl. gen. 9,22
puteri: pl. ac./gen . 9,66; 16,23
puterilor: pl. dat. adn. 13,54
puterii: sg. gen. 14,32

(a se) RÃNI: v. IV
(s-)au rãnit: ind. pf.c. 3.sg. 16,9
RÃNIT, -Ã: s.m./f.
rãniþi: s.m. pl. nom. 1,19; 3,11; 9,17, 40; 16,8
(a se) RÃPI: v. IV
(sã) rãpea: ind. imp. 3.pl. 6,24
a rãpi: inf. prez. 7,29

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnica: adj. ant ep. f. sg. ac. rezum. cap.3
putearnici: adj. m. pl. nom. 3,38, 58; 8,1; 9,11
putearnicã: adj. f. sg. ac. 4,7
putearnic: adj. m. sg. nom. 10,19
(cei) putearnici: s.m. m. pl. nom. 4,3
(celui) putearnic: s.m. sg. gen. 4,30
(cel) putearnic: s.m. sg. nom. 9,21

RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 13,34
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. nom. 2,24

PUÞ: s.n.
puþu: sg. ac. 7,19

(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.pl. 9,23

PUÞIN, -Ã: pron. nehot./adj./adv.; var. (Înv. ºi pop.) PUÞÂN, -Ã
puþin : adv. rezum. cap.3
puþâni: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 3,16, 17; 15
puþini: pron. nehot. m. pl. ac. 3,18
puþine: adj. f. pl. nom. 3,29; 7,50
puþini: adj. m. pl. nom. 6,54; 12,45
puþânã: adj. f. sg. nom. 6,57
puþâni: adj. m. pl. ac. 7,1, 28; 9,9; 15,10
PUÞINICÃ: adj.; var. (Înv. ºi pop.) PUÞÂNICÃ
puþânicã: f. sg. ac. rezum. cap.9

(a) RÃMÂNE: v. III
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16, 18; 6,54; 9,6; 10,14; 11,40;
13,11
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,53
sã rãmâie: conj. prez. 3.pl. 7,38
aþi rãmas: ind. pf.c. 2.pl. 10,26
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 10,27
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 13,4
rãmâie: conj. prez fãrã sã. 3.pl. 15,7

RÃSÃRIT, -Ã: adj.
rãsãrit e: f. pl. ac. 4,38
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãritul: sg. ac. 12,37
(a) RÃSCUMPÃRA: v. I
sã rãscum pere: conj. prez. 3.sg. 4, 11
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscum pãrarea: sg. ac. rezum. cap.13

R

(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE

RACLÃ: s.f.
raclele: pl. ac. 1,23
RANÃ: s.f. „plagã”; „loviturã”, „bãt aie”
ranã: sg. ac. 1,32; 5,3; 7,22; 8,4; 13,32; 14,36; 15,29, 35
rana: sg. ac. 3,29

RÃSIPIT, -Ã : adj.; vezi RISIPIT, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãtiþi: imperativ 2.pl. 2,68
vom rãsplãti: ind. viit.I. 1.pl. 10,27; 14,25
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au rãsplãtit: ind. pf.c. 3.sg. 11,53; 16,17
sã rãsplãt eºti: con j. prez. 2.sg. 13,46
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtirea: sg. ac. 2,68
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
rãspunzând: gerunziu 2,17
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19, 36; 10,55; 13,8, 35; 15,33, 35
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 4,46
rãspunzându-: gerunziu 12,18

INDICE

rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,55
a rândui: inf. prez. 6,57
(sã) rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.9
rânduim: ind. prez. 1.pl. 10,20
(sã) vor rândui: ind. prez. 3.pl. 10,36, 37
rânduitu(-)-am: ind. pf.c. 1.pl. 11,34
rânduiesc(-): ind. prez. 1.sg. 11,57
rânduiesc: ind. prez. 1.sg. 11,57
rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; rezum. cap.15
am rânduit: ind. pf.c. 1.pl. 13,38
rânduia: ind. imp. 3.sg. 14,10
era rânduit: pasiv ind. imp. 3.sg. 16,11
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduialã: sg. ac., în loc. adv. cu rânduialã 6,40
rânduiala: sg. ac. 7,18

RÃSPUNS: s.n.
rãspunsul: sg. ac. rezum. cap.15
(a) RÃSUNA: v. I
au rãsunat: ind. pf.c. 3.pl. 4,13

RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduit: m. sg. nom. rezum. cap.7
rânduite: f. pl. nom. 10,34

RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu: s.n. sg. ac. 1,16; 7,15; 15,19
realele: s.n. pl. nom./ac. 1,10; 2,6, 30; 7,23; 15,12
reale: s.n. pl. nom./ac. 1,12, 55; 2,43; 16,17
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 6,18
rãu: adj. m./n. sg. ac. 1,38; 9,71
reale: ad j. n. pl. ac. 11,8
rãu: adv. 7,42; 11,10; 16,13

RÂPÃ: s.f.
râpa: sg. ac. 9,42
râpi: pl. nom. 9,45
RÂS: s.n.
râs: sg. ac. 10,70

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. nom./ac. 3,42, 59; 6,12, 13; 8,3 1; 10,5; 13,46
rãotatea: sg. ac. 5,4; 7,42; 10,46; 14,14

RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 3,32, 37; 7,8; 11,7; 12,30
râu: sg. nom./ac. 5,41; 11,60; 16,5, 6

RÃZB OI: s.n.
rãzboaie: pl. nom./ac. 1,2; 3,3; 5,7, 21; 12,13, 14; 13,3; 14,28
rãzboiu: sg. nom./ac. 1,19; 2,32, 35, 38, 41, 66; rezum. cap.3;
3,3, 4 4, 59; 4,7, 13, 17, 21, 3 4; 5,19, 2 7, 39, 42, 67; 6,4,
30, 33, 34, 42; 7,28, 31, 43; 8,5, 6, 24, 2 7; 9,1, 13; 10,2,
49, 53, 78; 11,4, 15, 72; 12,27, 28, 41, 4 4, 50; 13,14, 5 4;
14,9; 15,3
rãzboiul: sg. nom./ac. 3,2; 5,31; 9,7, 17, 30, 45, 46; 10,50; 11,69;
13,9
rãzboiului: sg. gen. 3, 19; 5,31
rãzboaiele: pl. ac. 3,26; 5,56; 8,2; 10,15
rãzboaielor: pl. gen. 9,22; 10,71; 16,23

RÂVNÃ: s.f.
râvna: sg. ac. 2,27, 54, 58
râvnã: sg. nom. 8,16

(a) RÃZB OI: v. IV
a rãzboi: inf. pr ez. 3,10; 9,30
rãzboia: ind. imp. 3.sg. 11,14
RÂMLEAN: s.m.
râmleanilor: pl. gen./dat. rezum. cap.8; 8,1, 23, 24, 26, 28; rezum.
cap.14; 15,16
râmleanii: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,27, 29; rezum. cap.12;
rezum. cap.15
râmleani: pl. ac. 12,16; r ezum. cap.14; 14,40
RÂMLENESC , -EASCÃ: adj.
râmlenesc: n. sg. nom. 14,24
RÂND: s.n.
rânduri: pl. ac. 5,33
(a se) RÂNDUI: v. IV
rânduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,2
sã rânduim: conj. prez. 1.pl. 1,12; 6,59
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 53; 2,32; rezum. cap.3; 3,55;
4,41; 5,27; 6,14, 17, 50; 7,9, 49; 8,29; 9,25; 10,69; 11,59; 15,38, 41
sã rânduiascã: conj. prez. 3.sg. 3,36; 10,32; 14,42
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 6,35

(a) RÂVNI: v. IV
au rãvnit : ind. pf.c. 3.sg. 2,26
râvnind: gerunziu 2,54, 58
RÂVNITOR, -TOARE: adj.
rãvnitori: m. pl. nom. 2,50
REPEDE: adj.
reapede: n. sg. nom. 16,5
REPEJUNE: s.f. „râu”, „pârâu”
rãpejune: sg. ac. 5,39
rãpegiunea: sg. ac. 5,40, 42
rãpegiune: sg. ac. 5,42; 12,37
repegiune: sg. ac. 5,37
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv.) (a se) RÃDICA
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
rãdicând: gerunziu 5,30
(s-)au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 2,58
sã râdicãm: con j. prez. 1.pl. 3,43
râdicã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.13
au râdicat: ind. pf.c. 3.pl. 4, 12; 9,39
a râdica: inf. prez. 5,27; 12,36
râdicase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,6
ai râdicat: ind. pf.c. 2.sg. 15,7
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃSIPI
rãsipind: gerunziu rezum. cap.3; rezum. cap.5
au rãsipit: ind. pf.c. 3.pl. 7,6
au râsipit: ind. pf.c. 3.pl. 2,31; 4,45; 8,11
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,54; 10,83; 11,4 7
râsipise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,55
a râsipi: inf. prez. 14,31
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RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) RÃSIPIRE
rãsipir ea: sg. ac. 15,31

(a) SÃDI: v. IV
sãdea: ind. imp. 3.pl. 3,56

RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) RÃSIPIT, -Ã
râsipitã: f. sg. nom. 4,4

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþi: pl. ac. 6,51; 10,80

ROB, ROABÃ: s.m./f.
roabe: s.f. pl. nom./ac. 1,34; 2,9; 5,13; 8,10
robi: pl. ac. 3,41

SÃGETÃTOR: s.m. „os taº care trage cu arcul”
sãgetãtorii: pl. nom. 9,11

(a) ROBI: v. IV
e robit: pasiv ind. prez. 3.sg. 10,33
a r obi: inf. prez. 15,40
ROBIE: s.f.
robie: sg. ac. rezum. cap.1; 8,10, 18; 14,7
robiia: sg. ac. 1,45; 9,70, 72
ROD: s.n.
rodul: sg. ac. 10,30; 14,8
rodurile: pl. ac. 11,34; 14,8
ROªU, ROªIE: adj.
Roºie: f. sg. ac., în s. propr. Marea Roºie 4,9
RUDÃ: s.f.
ruda: sg. nom. rezum. cap.2
RUDENIE: s.f.
rudeniilor: pl. dat. 10,89
(a se) RUGA: v. I
sã (sã) roage: con j. prez. 3.sg. 3,4 4
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,30; 7,40; 11,62, 71
au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 9,35
RUGARE: s.f.
rugar e: sg. ac. 10,24
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.3
rugãciunii: sg. gen. 3,46
rugãciuni: pl. ac. rezum. cap.4; 11,49
rugãciune: sg. ac. 5,33; rezum. cap.7
rugãciunii: sg. gen., în sintagma casa rugãciunii 7,37
(a) RUPE: v. III „a încãlca (o înþelegere)”; „a nãvãli”
au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 6,62; 15,27
rupsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,44
(a se) RUªINA: v. I
sã (se) ruºineaze: conj. prez. 3.sg. 4,31
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 1,29

SÃLAª: s.n.
sãlaºele: pl. ac. 9,66
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 5,62; 7,14
sãmânþã: sg. ac. 10,29
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 10,25; 11,30, 32; 12,6, 20; 13,36; 14,20; 15,2, 16
sânãtat e: sg. ac. 10,18
SÃPAT, -Ã: adj.
sãpatã: f. sg. ac. rezum. cap.8
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãt oare: sg. ac. 1,41
(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 2,24
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 3,23
(a) SÃVÂRªI: v. IV
au sãvârºit : ind. pf.c. 3.pl. 4,51
SÂMBÃTÃ: s.f./adv. (cf. Indice Pr)
sâmbetele: s.f. pl. nom. 1,4 1; 10,34
sâmbãt a: s.f. sg. ac. 1,45, 47
sâmbetelor: s.f. pl. gen. 2,32
sâmbete: s.f. pl. ac. 2,41
sâmbãt a: adv. rezum. cap.2; 2,38
sâmbetei: sg. gen. 9,34, 43
simbetelor: pl. gen. 2,34
simbetele: pl. nom. 6,49
SÂNGE: s.n.
sânge: sg. nom./ac. 1,39; 6,34
sângele: sg. ac. 7,17; 9,38
sângelui: sg. gen. 9,42
(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
au sâr guit: ind. pf.c. 3.sg. 13,10
SCARÃ: s.f.
scãri: pl. ac. 5,30
SCAUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 2,57; 7,4; 10,52, 53, 55; 11,52

S

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom./ac. 2,9; 3,3, 12; 4,33; 9,73; 12,48
sabii: pl. ac. 4,6
sabie: sg. nom./ac. 4,15; 7,38, 46; 8,23; 10,85
sabiii: sg. gen. 5,28, 51
SARE: s.f.
sare: sg. ac. 11,35
sãrii: sg. gen. 10,29

(a) SCÃDEA: v. II
au scãzut: ind. pf.c. 3.pl. 3,29, 45; 9,7
scãdea: ind. pf.c. 3.sg. 4,27
scãdem: ind. prez. 1.pl. 6,57
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 8,30
(a) SCÃPA: v. I
sã scape: con j. prez. 3.pl. 2,44
au scãpat: ind. pf.c. 3.pl. 4,26
am scãpat : ind. pf.c. 1.pl. 5,11
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 10,43
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SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. ac. 10,14
(a se) SCHIMBA: v. I
(s-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg. 1,27
sã schimbe: conj. prez. 3.pl. 1,51
(a) SCLIPI: v. IV
au sclipit : ind. pf.c. 3.pl. 6,39
(a) SC OATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,75; 11,15, 66; 13,47
sã scoaþã: con j. prez. 3.sg. 11,41
SC ORPIE: s.f. „arbaletã”; „arc cu direcþie precisã”
scorpii: pl. ac. 6,51
(a se) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,43, 53; 8,22; 10,17, 25, 59, 65;
11,22, 29, 57; 12,5; 13,35; 14,18, 26; 15,24; 16,18
e scris: pasiv ind. prez. 3.sg. 7,16
a scrii: inf. prez. 8,20; 13,37, 42; 15,19
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,22; 9,22
am scris: ind. pf.c. 1 .sg./pl. 8,31; 11,31; 12,23; 14,22, 23
scrii-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 10,24
sã (se) scrie: con j. prez. 3.sg./pl. 10,36; 13,40; 14,43
ai scris: ind. pf.c. 2.sg. 10,56
scrieþi: ind. prez. 2.pl. 12,22
a (sã) scrii: inf. prez. 13,40
scrise sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 15,22; 16,24
SCRIIT OR: s.m.
scriitorii: pl. ac. 5,42
scriitori: pl. ac. 7, 12
SCRIS, -Ã: ad j.
scrise: f. sg. ac. 15, 15
SCRISOARE: s.f.
scrisoarea: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 12,7, 19; 14,48
scrisori: pl. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.14
scrisorile: pl. ac. 12,8; 14,43
scrisoare: sg. ac. 12,21
scrisorii: sg. gen. 14,27
(a se) SCULA: v. I
(s-)au sculat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1; 3,1; 4,3, 52; 5,29; 6,4, 33;
7,10; 9,4, 31, 40, 60; 11,69; 13,14; 16,5, 16
sã (ne) sculãm: con j. prez. 1.pl. 9,8, 4 4
sculându(-sã): gerunziu 12,40
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 14,41
(a) SCUTI: v. IV
sã scuteascã: conj. prez. 3.sg. 11,28
SCUTINÞÃ: s.f.
scutinþã: sg. ac. 10,34; rezum. cap.13
SCUTIRE: s.f.
scutire: sg. ac. rezum. cap.11
SEARA: adv.; var. (Pop.) SARA
sara: adv., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 9,13; 10,80
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SEMN: s.n.
seamnele: pl. ac. rezum. cap.2
seamnelor: pl. gen., în sintagma trâmbiþele seamnelor „semnale
care chemau popor ul sã strige spre Domnul, vocile ºi sunetele
instr umentelor muzicale ames tecându-se” (cf. Anania 2001,
p.1394) 4,40
SFAT: s.n.
sfat : sg. nom./ac. 2,65; 4,45; 5,67; 8,15; 9,59, 69
sfatul: sg. nom./ac. 7,31; 8,3; 16; 9,60, 68
sfaturi: pl. ac. 11,8
(a) SFÃRÂMA: v. I
au sfãrâmat : ind. pf.c. 3.sg. 1,23
sfãrâmã: imper atv 2.sg. 7,42
(a se) SFÃTUI: v. IV
sfãtuia: ind. imp. 3.pl. 8,15
(sã) sfãtuia: ind. imp. 3.pl. 14,9
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfântul: adj. n. sg. ac. 1,16
sfânt: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 1,49; rezum. cap.7; 10,31;
11,37; 15,7
sfântã: adj. f. sg. ac. 1,66; 10,21
sfinte: adj. f. sg. ac. 2,7
sfinte: adj. n. pl. ac. 4,49
sfântului: adj. antep. n. sg. gen. rezum. cap.9
sfintei: adj. antep. f. sg. gen. 9,54
sfintelor: adj. antep. f. pl. gen. 12,9
sfintele: adj. antep. f. pl. ac. 16,8
(ceale) sfinte: s.n. pl. nom./ac. 1,49; 2,8, 12; 3,43, 51, 58; 4,36,
41, 43, 48; 6,5 4; 13,3, 6; 14,15, 29, 42, 43
(celor) sf inte: s.n. pl. gen. rezum. cap.2; 3,59; 6,18; 7,42; 10,39;
14,15, 36, 48
(cel) sfânt: s.n. sg. nom. „sfântul lãcaº” 3,45
sfinþilor: s.m. pl. gen . 7,17
sfintelor: s.n. pl. gen. 10,39, 42, 4 4
sfintele: s.n. pl. ac. 14,31
(a) SFÂRªI: v. IV
a sfârºi: inf. prez. 13,10
SFEªNIC : s.n.
sfeºnicul: sg. ac. 1,23
sfeacinicul: sg. ac. 4,49
sfeaºnic: sg. ac. 4,50
SFETNIC: s.m.
sfeatnic: sg. ac. rezum. cap.2
sfeatnicul: sg. nom. 15,16
SFINÞENIE: s.f. (ccr.) „tem plu”
sfinþenie: sg. ac. 1,23
sfinþeniii: sg. gen. 1,38, 39; 6,51
sfinþeniia: sg. ac. 1,39; 6,7
(a) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.pl. 4,48
SFINÞIRE: s.f.
sfinþirea: sg. nom./ac. 1,41; 4,38
SICL U: s.m.
sicli: pl. ac. 10,40, 42

SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþie: sg. ac. 9,37

SILÃ: s.f. (Înv) „put ere”
sâla: sg. ac., în loc. adv. cu sâla rezm. cap.9

SEMINÞIE: s.f.; var. SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. dat. 1,40

(a) SILI: v. IV; var. (a) SÂLI
sã sâleascã: conj. prez. 3.pl. 2,15
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SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. 2,19
slu jbe: sg. gen . rezum. cap.4
slu jbã: sg. ac. 11,58

sâlea: ind. imp. 3.sg. 2,25
sã sileascã: conj. pr ez. 3.pl. 1,53
silea: ind. im p. 3.sg. 9,7
SINAGOGÃ: s.f. (aici) „adunare”; „grup”
sinagoga: sg. nom. 2,42
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m.sg. nom. 10,70; 13,4

(a) SLUJI: v. IV
a slu ji: inf. prez. 6,23; 14,47
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 8,26
slu jesc: ind. prez. 3.pl. 10,42

SINGURATIC, -Ã: adj.; var. SÂNGURATEC, -Ã
sânguratecã: f. sg. nom. 12,36

SLUJITOR: s.m.
slu jitoriul: sg. ac. rezum. cap.2

SINGURÃTATE: s.f.
sângurãt atea: sg. ac. 1,41

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicã: sg. nom. 2,11

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 1,42; 2,62; 3,3; 10,6 4; 12,12; 14,4, 5, 21, 35;
15,9, 32, 36
slavei: sg. gen./dat. 2,9; 9,10
slavã: sg. ac. 2,51; 10,58, 60, 86; 11,6, 42; 14,9, 23, 29, 39, 40;
15,9
slavii: sg. gen. 14,10

SMERENIE: s.f.
smer enie: sg. ac. 3,51

(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(s-)au slãbãnogit : ind. pf.c. 3.sg. 9,7, 55
(a) SLÃBI: v. IV
au slãbit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,27; 11,49
slãbesc: ind. prez. 3.pl. 2,61
(a se) SLÃVI: v. IV
a slãvi: inf. prez. 10,88
(s-)au slãvit: ind. pf.c. 3.pl. 11,51
au slãvit : ind. pf.c. 3.sg. 14,15, 39
vom slãvi: ind. viit.I. 1.pl. 15,9
SLÃVIT, -Ã: adj.
slãviþi: m. pl. nom. 2,64
SLOBOD, -Ã: ad j./adv.
slobodã: adj. f. sg. nom. 2,11
slobod: adj. n. sg. nom./ac. 10,31, 33; 15,7
slobode: adj. n. pl. nom. 10,43
slobod: adv. 12, 11; 14,44
SLOBOZENIE: s.f.
sloboz enie: sg. ac. 10,34
sloboz enia: sg. ac. 14,26
(a se) SLOBOZI: v. IV
sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
sã sloboziþi: con j. prez. 2.pl. 5,19
sã (se) sloboazã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.8
slobozu: ind. prez. 1.sg. 10,32
sã (se) sloboadã: con j. prez. 3.pl. 10,43
slobozim: ind. prez. 1.pl. 11,35
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 11,38; 12,46; 13,19
slobozi: imperativ 2.sg. 12,45
slobozându(-sã): gerunziu 13,16
vom slobozi: ind. viit.I. 1.pl. 13,16
sã sloboazã: conj. prez. 3.pl. 13,37
SLOBOZIRE: s.f.
slobozire: sg. ac. 13,34
SLUGÃ: s.f.
slugile: pl. nom./ac. 1,7, 9
slugi: pl. ac. 3,41; 16,16
slu jii: sg. gen. 4,30

(a se) SMERI: v. IV
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,44; 12,15
SMERIT, -Ã: s.m./f.
smeriþii: s.m. pl. ac. 14, 14
SMINTEALÃ: s.f.
smint ealã: sg. ac. 5,4
SMOCHIN: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) ZMOCHIN
zmochinul: sg. ac. 14,12
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 6,39; 10,50; 12,27
soar elui: sg. gen. 12,37
SOARTÃ: s.f.; (Înv. ºi pop.; în for ma) SOR T „porþiune de
pãmânt car e se repar tizeazã prin tr agere la sorþi”
sorþi: pl. ac. 3,36
(a se) SOCOTI: v. IV
(s-)au soco tit: ind. pf.c. 3.sg. 2,52
socotiþi: ind. prez. 2.pl. 2,61
socotind: gerunziu 5,61
sã (se) soco teascã: con j. prez. 3.pl. 10,38
SOCRU: s.m.
socr ul: sg. nom. 11,2
socr u-sãu: rezum. cap.16
SOL: s.m.
solilor : pl. gen. 1,46
soli: pl. nom./ac. 5,14; 7,10; r ezum. cap.8; 8,70; 10,51; 11,9;
13,14, 21
solii: pl. nom. 14,21, 22, 40; 15,17; r ezum. cap.16
SOMN: s.n.
somnul: sg. nom. 6,10
(a) SOSI: v. IV
au sosit : ind. pf.c. 3.pl. 16,9
SOÞ: s.m. „aliat”
soþii: pl. ac. 8,20, 31
soþii: pl. dat. (cu prep. la) 8,60
soþul: sg. nom./ac. 10,6, 16
soþi: pl. nom./ac. 12, 14; 14,40
SOÞIE: s.f. „aliat”
soþiilor: pl. dat. 8,24
soþiile: pl. ac. 12,49
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STATORNIC, -Ã: adj.
stat ornici: m. pl. nom. 2, 16; 9,14

SOÞIR E: s.f. (Înv.) „alianþã”
soþire: sg. ac. 8,17, 20; 12,8; 14,24; 15,17
soþirii: sg. gen. 8,22
soþirea: sg. ac. 12,3, 16; 14,18
SPARTIAN: s.m.; cu aceastã for mã, cuvântul nu este înregistrat
în DLR.
spar tianii: pl. nom. 14,19
spar tianilor: pl. gen. 14,20
spar tienilor: pl. gen./dat. 14,23; 15,23
SPARTIAT: s.m. „spar tan”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestar e este în Florin Marcu, Constant
Maneca, Dicþionar de neologisme, Ediþia a II-a, Bucureºti, 1968.
spar tiatii: pl. ac. rezum. cap.12
Spartiate: pl. ac. 12,2
spar tiatilor: pl.dat. 12,5, 6
spar tiati: pl. ac. rezum. cap.14
SPARTIATEAN: s.m.; cu aceastã f ormã, cuvântul nu este
înregistrat în DLR.
spar tiatenilor: pl. dat. 12,20
spar tiateni: pl. ac. 12,21
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au spãimântat: ind. pf.c. 3.sg. 6,8; 16,22
(a) SPÂNZURA: v. I
spânzura: ind. imp. 3.pl. 1,6 4
au spânzur at: ind. pf.c. 3.pl. 7,47
(a se) SPORI: v. IV
(s-)au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 2,47; 10,50; 14,36; 16,2
au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 4,55
SPORIT, -Ã: ad j,
sporit: m. sg. nom. 2,18
(a) SPRIJINI: v. IV
sprijini: inf. prez. fãrã a 7,25
(a) SPUNE: v. III
au spus: ind. pf.c. 3.sg. 15,32, 36; 16,21
(a se) SPURCA: v. I
au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 1,39, 45; 2,12; 4,45
a spurca: inf. prez. 1,49
sã spurce: conj. prez. 3.pl. 1,51
a (sã) spurca: inf. prez. 1,65
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 3,51
(sã) spurcase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,44
spurcase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,54
spurca: ind. imp. 3.pl. 14,36
SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunii: sg. gen. 4,43
spurcãciuni: pl. ac. 13,50
(a) S TA: v. I
a sta: inf. prez. rezum. cap.2
staþi: ind. prez. 2.pl. 2,33
sta: inf. prez. fãrã a 3,53; 10,72
staþi: imperativ 2.pl. 4,18
au stãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,35; 7,36; 9,11; 14,32
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 8,24
stai: ind. prez. 2.sg. 10,70
sta: ind. imp. 3.sg. 10,81; 11,40
stã: ind. prez. 3.sg. 11,38
sã steaie: con j. prez. 3.sg./pl. 14,7, 29
au stat: ind. pf.c. 3.pl. 14,29
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(a) S TÃPÂNI: v. IV
au stãpânit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,34; 8,3; 14,7
stãpânind: gerunziu 6,63
stãpânea: ind. im p. 3.sg. 7,8
stãpânise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,11
a stãpâni: inf. prez. 8,16
am stãpânit: ind. pf.c. 1.pl. 10,52
aþi stãpânit : ind. pf.c. 2.pl. 15,29
STÃPÂNIRE: s.f.
stãpânirii: sg. gen. rezum. cap.16
STÃPÂNITOR: s.m./f.
stãpânitori: s.m. pl. ac. 9,25
STÂLP: s.m.
stâlpi: pl. ac. 13,28, 29; 14,26
stâlpuri: pl. ac. 13,29
STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã v erde înfrunzitã”
stâlpãri: pl. ac. 13,51
STÂNG, -Ã: adj./s.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. dreap ta sau stânga „într-o par te
sau în alta” 5,46
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta ºi de-a s tânga 6,45
stâng: adj. n. sg. ac. 9,16
(a) STRÃBATE: v. III
strãbãtând: gerunziu rezum. cap.3
au strãbãtut : ind. pf.c. 3.sg. 3,8
strãbãtea: ind. imp. 3.sg. 5,66; 12,32
STRÃIN, -ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinã: adj. f. sg. nom./ac. 1,40; 6,13; 11,38
streini: adj. m. pl. nom. 12,10
strein: ad j. n. sg. ac. 15,33
streinilor: s.m. pl. gen. 2,8
(ceale) streine: s.n. pl. ac. 15,33
(a se) S TRÃINA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) S TREINA
(s-)au streinat: ind. pf.c.3.sg./pl. 6,24; 11,12
(a) S TRÃLUCI: v. IV
au strãlucit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,39, 39
(a) S TRÃLUCI: v. IV
strãlucirea: sg. ac. 15,32
STRÂMB, -Ã: ad j./s.
strâmbi: ad j. m. pl. nom./ac. 2,44; 9,58; 10,61; 11,2 1
strâmbi: s.m. pl. nom. 11,25
STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtãþii: sg. gen., în sintagma lucrãtorii strâmbãtãþii 3,6
strâmbãtat e: sg. ac. 9,23
strâmbãtat ea: sg. ac. 14,14
STRÂMTURÃ: s.f.
strâmturii: sg. gen. 2,53
strâmturi: pl. ac. 13,3
(a) S TRÂNªTI: v. IV „a saluta” (cf. Indice 4Împ; Indice 2Par).
sã strânºtascã: conj. prez. 3.pl. 12, 17
(a) S TRICA: v. I
au strâcat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,33; 2,25, 45; 8,10; 15,4
strâcând: gerunziu rezum. cap.2
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sã s trâce: conj. prez. 3.pl. 4,45
a s trâca: inf. prez. 6,62; 9,54

ªCOALÃ: s.f.
ºcoalã: sg. ac. 1,15

(a) STRIGA: v. I
au s trâgat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,27; 3,50, 54; 4,40; 5,33; 9,13;
11,49; 13,45, 50; 16,8
sã s trâgãm: conj. prez. 1.pl. 4, 10
s trâgând: gerunziu 5,64
s trâga: ind. imp. 3.sg. 9,12
s trâgaþi: imperativ 2.pl. 9,46

(a) ªEDEA: v. II
ºedea: ind. imp. 3.pl. 1,28; 14,9
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1, 30; 7,4; 9,33; 11,52; 14,12
a ºedea: inf. prez. 2,7; 10,62
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 10,52, 53
ai ºezut: ind. pf.c. 2.sg. 10,55
ªES: s.n.
ºesuri: pl. ac. 6,40

STRIGARE: s.f.
s trâgarea: sg. ac. 5,31
s trâgare: sg. nom. 5,31

(a se) ªTERGE: v. III „a distruge, a nimici”
a ºtearge: inf. prez. 3,35; 5,2, 27
sã ºteargã: conj. prez. 3.pl. 5,9, 10
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 9,73; 14,14
sã (se) ºt argã: con j. prez. 3.pl. 14,36
sã ºt argã: conj. prez. 3.sg. 16,13

STRUGURE: s.m.
s trugure: sg. ac. 6,34
(a) SUFERI: v. IV
suferi: inf. prez. fãrã a 5,40, 44; 10,73
SUFLET: s.n.
sufletele: pl. ac. 1,51; 2,40, 50; 3,21; 9,9
suflete: pl. ac. 2,38; 9,2
sufletul: sg. ac. 10,33, 74
suflet: sg. ac. 12,51
sufletului: sg. dat. 13,5
(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 22; 3,15; 4,37; 5,31, 54; 6,48;
7, 1, 33; 9,38; 10, 1; 13,2, 45; 16, 1
sã (ne) suim: con j. prez. 1.pl. 4,36
SUNET: s.n.
sunetul: sg. ac. 6,41
(a) SUPUNE: v. III
au supus: ind. pf.c. 3.pl. 8,3, 10, 11
SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. ac. 6,11
supãrãri: pl. nom. 12,13
SURLÃ: s.f.
sur la: sg. nom. 3,45

(a) ªTI: v. IV
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 2,65
ºtii: ind. prez. 2.sg. 3,52
vor ºti: ind. viit.I. 3.pl. 4,11
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 7,42
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 11,31
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 13,3
ºtiia: ind. prez. 3.sg. 15,12
T
TABÃRÃ: s.f.
taberile: pl. nom./ac. 3,3, 15; 6,5, 6
taberi: pl. nom. 3,27
tabãrã: sg. ac. 3,41; 4,4, 13; 5,39, 49; 9,6, 11; 10,79; 11,18
tabãra: sg. nom./ac. 3,5 7; 4,1, 2, 5, 7, 20, 29, 30; 5,37, 41,
66; 6,32, 48, 51; 7,19, 39, 43; 9,2, 5, 64; 10,48, 53, 75, 80,
86; 1 1,67, 68, 73; 12,26, 28; 13,20, 43; 14,3; 15,25, 39;
16,6, 8
taberilor: pl. gen. 4,23
taberii: sg. gen. 6,32; 12,27

(a) SURPA: v. I
au surpat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,68; 6,7
sur pa: ind. im p. 3.pl. 8,13

TABLÃ: s.f.
table: pl. ac. 14,18, 48
tãbli: pl. ac. 8,22; 13,42; 14,26

SURPARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SURUPARE
sur uparea: sg. ac. 3,43
sur pãrile: pl.ac. 9,62

TALANT: s.m.
talanþi: pl. ac. 11,28; 13,16, 19; 15,31
tãlanþi: pl. ac. 15,35

SURPAT, -Ã: adj.
sur pate: f. pl. ac. 4,38

TARE: adj./adv.
tare (foarte): adj. f. sg. nom. 1,4
tare: adj. f. sg. ac. 2,42, 66; 3,17; 4,30; 5,6; 6,6, 41; rezum. cap.9;
11,15; 13,54
tari: adj. m pl. nom./ac. 3,15, 27; 11,44
tare: adv. „vitejeºte” 4,35; 5,61, 67; 16,23

SUS: adv.
sus: adv. în loc. ad j. din sus 3,37; 6,1
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat : ind. pf.c. 3.pl. 1,2 7
SUTAª: s.m.
sutaºi: pl. nom. 3,55
ª
ªANÞ: s.n.
ºanþuri: pl. ac. 6,20, 51

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 2,54; 3,2; rezum. cap.13; 16,24
tatã: sg. nom. 2,65
tatãlui: sg. dat. 11,32; 13,28
tatã-sãu: sg. nom. 16,21
tãtâni-tãu: sg. gen./dat. 6,23; 11,9
tãtâni-sãu: sg. gen./dat. 11,40; 13,27; rezum. cap.16; 16,1
tâtâni-mieu: sg. gen. 13,3; 16,2
(a) TÃBÃRÎ: v. IV
tãbãr ea: ind. imp. 3.sg. 14,13
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sã (vã) teameþi: con j. prez. 2.pl. 2,62; 3,22
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 4,8
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 5,41
(sã) temea: ind. im p. 3.pl. 8,12
temându(-sã): gerunziu 12,40

(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,3; 7,50; 9,57; 11,5, 38, 52; 14,4
TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. 9,58
(a se) TÃIA: v. I
(sã) taie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
tãindu-: gerunziu 1,59
tãia: ind. imp. 3.pl., în loc.v. tãia împrejur „circumcideau” 1,63
tãiase: ind. m.m.c.pf. 3.pl., în loc.v. tãiase împrejur 1,6 4
au tãiat: ind. pf.c. 3.pl., în loc.v. au tãiat împrejur 2,46
tãind: gerunziu rezum. cap.2
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,14; 3,47; 4,39; 6,6; 11,71; 13,47
tãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.7
a tãia: inf. prez. 9,66

TES TAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TES TAMÂNT
testamânt : sg. ac., în sintagma sfântul testamânt 1,16
tes tamentului: sg. gen., în sint agma cãrþile t es tamentului
Domnului 1,60
testamântul: sg. ac. 2,27, 50, 54; 4,10
TICÃLOªEªTE: adv.
ticãloºaºte: adv. rezum. cap.1
TINEREÞE: s.f.
tinereaþe: sg. ac. 1,7; 16,2
tinereaþele: pl. ac. 2,66

TÃIAT, -Ã: adj./s.
tãiate: ad j. n. pl. ac. 5,14; 13,45
(celor) tãiaþi: s.m. pl. gen. 11,4

TIRAN: s.m.
tirani: pl. ac. 1,5

TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuite: f./n. pl. ac. 1,24; 2,36

(a) T OCMI: v. IV; var . (Reg.) (a) T OGMI
a togmi: inf. prez. 8, 17

TÃMÂIE: s.f.
tãmâi: pl. ac. 1,58
tãmâie: sg. ac. 2,15

TOCMIRE: s.f.; var. (Înv.) TOGMIRE
togmiri: sg. gen. rezum. cap.8

TÃMÂIERE: s.f.
tãmâierilor: pl. gen. 4,49
tãmâiare: sg. ac. 4,50
TÃRIE: s.f. (ccr.) „cetat e întãritã”, „for tificaþie”; închisoare;
„putere”
tãriile: pl. ac. 1,2
tãrie: sg. ac. 1,35; 2,46; 3,19; 4,61; 6,37; 9,10; 14,10
tãriii: sg. gen. 5,50, 56
tãriia: sg. ac. 6,18; 8,1
tãrii: pl. ac. 10,19
TÃRIME: s.f. „întãriturã”, „for tificaþie”
tãrime: sg. ac. 6,61
tãrimea: sg. ac. 6,62
TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (Înv.) TÃRSINÃ (Înv.) „þesãturã asprã din
pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri dir ect pe piele”;
„þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
tãrsine: pl. ac. 2,14
tãrsâne: pl. ac. 3,47
TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
TÂMPINÃ: s.f.; var. (Înv.) TÂMPENÃ
tâmpene: pl. ac. 9,39
TÂNÃR, -Ã: adj./s
tânãr: adj. m. sg. nom. 11,5 4; 13,31
tinãr: adj. m. sg. ac./gen. 6,17; rezum. cap.10
tinerii: s.m. pl. nom. 1,2 7; 2,9
tinãrul: s.m. sg. nom. 11,57
(cei) tineri: s. m. pl. nom. 14,9

TOPARHIE: s.f. „principat”, „þinut”; cuvântul nu este înr egistrat
în DLR, în schimb se regãseºte substantivul TOPARH „principe”,
cu precizarea „gr ecism învechit”.
toparhii: pl. ac. 11,28
(a se) TRAGE: v. III
(s-)au tras: ind. pf.c. 3.pl. 9,6
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 11,38
a trage: inf. prez. 14,1
(a) TRÃI: v. IV
a trãi: inf. prez. 2,13; 4,35
veþi trãi: ind. viit.I. 2.pl. 2,33
trãind: gerunziu 6,55
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþele: pl. ac. 3,54; 4,40; 5,33; 6,33, 38; 7,45; 9,12
trâmbiþa: sg. ac. 4,13; 5,31
trâmbiþe: pl. ac. 16,8
TREABÃ: s.f.
trebile: pl. ac. 3,32; 6,56; 10,37; 13,15
treaba: sg. ac. rezum. cap.4; 11,63
trebi: pl. ac. 10,35, 41
treabã: sg. ac. 10,43
trebilor: pl. gen. 12,45
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 10,36; 12,11

(a) TÂRNOSI: v. IV
au târ nosit: ind. pf.c. 3.pl. 4,57

(a) TRECE: v. III
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3; 5,6, 24, 43, 51, 52; 7,18; 12,10,
30; 16,6
trecând: gerunziu 2,22; rezum. cap.11
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 5,40
a treace: inf. prez. 5,41; 15,4
sã treacem: conj. prez. 1.pl. 5,48
vom tr eace: ind. viit.I. 1.pl. 5,48

(a se) TEME: v. III
(s-)au temut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 3,30; 4,21; 9,6; 10,8;
12,28, 42

TRECERE: s.f.
treacere: sg. ac. rezum. cap.5;
treacere: sg. ac., în loc adv. fãrã treacere „necontenit” 12,11

TÂNGUIRE: s.f.
tânguire: sg. ac. 1,28; 9,41
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TRECUT, -Ã: adj.
trecuþi: m. pl. ac. 10,41

þar a: sg. ac. 1,24; 7,6; 9,69; 10,52; 14,6, 17, 28, 31, 36; 15,4, 6,
21, 35; 16,13, 18
þarã: sg. ac. 6,13; 7,24; 9,65; 11,62, 64; 13,49; 14,42, 43, 4 4;
15,4; 16,4
þãrâlor : pl. gen./dat. 3,31; 15,15, 19
þãrî: pl. ac. 6,29
þãrâle: pl. ac. 8,8; 15,23; rezum. cap.16
þãrâi: sg. dat. adn. 9,25; 13,34
þãrâi: sg. gen. 14,9, 28, 37

(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 16,6
TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN
trivuni: pl. nom. 3,55
trivunilor : pl. dat. 16,19
TRIMIS, -Ã: adj./s.
trimis: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,25; 12,8; rezum. cap.15
trimiºi: adj. m. pl. nom. 14,21; 15,17
(cei) trimiºi: s.m. pl. nom. 2,15, 17
trimiºilor: pl. dat. rezum cap.9
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30, 46; r ezum. cap.3; 3,27, 39;
5, 10, 25, 38, 47; 6,60; 7,8, 10; 8,10, 20; 9,60, 70; 10,3, 17, 20,
51, 89; 11,9, 17, 41, 42, 58, 62; 12,1, 2, 3, 26, 47, 49; 13,11, 14,
18, 21, 25, 34; 14,2, 24; 15,1, 26; 16,18, 19, 20, 21
era trimiºi: pasiv ind. imp. 3.pl. rezum. cap.2; 7,41
sã trimitã: conj. prez. 3.sg. 3,35; 13,21
am trimis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,12; 11,31; 12,16
trimit e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.11; rezum. cap.13;
rezum. cap.15; rezum. cap.16
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.7; rezum. cap.14
trimite: imperativ 2.sg. 7,7; 13,16
au tr emis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,19, 26, 27; 8,17, 22; 9,35; 10,69;
11,44; 13,19; 14,19; 15,28
trimiþând: gerunziu rezum. cap.8
trimit: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
a trimite: inf. prez. 9,1; 12,10
vom trimite: ind. viit.I. 1.pl. 10,28
trimit: ind. prez. 1.sg. 10,29
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 11,43
era tremise: pasiv ind. imp. 3.pl. 12,7
e trimisã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 12,7
aþi trimis: ind. pf.c. 2.pl. 12, 10; 13,37
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 12,19; rezum. cap.14; rezum.
cap.16
sã trimiþã: conj. prez. 3.sg. 16,18
TRUFAª, -Ã: adj.
tr ufaºu: m. sg. nom. 7,34
tr ufaº: m. sg. nom. 7,47

ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãr murele: pl. ac. 11,1
ÞEAPÃN, -Ã: adj.; var. (În v. ºi reg.) ÞAPIN; (Reg.) ÞAPÂN
„trainic”, „puternic”
þapân : n. sg. ac. 1,35
þapine: n. pl. ac. 1,35; 5,60
(mai) þapânã: f. sg. nom. 9,14
ÞEREMONIE: s.f.; vezi CEREMONIE
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA
þâne: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au þânut: ind. pf.c. 3.pl. 8,12
þinea: ind. imp. 3.sg. 1,60
sã (se) þie: con j. prez. 3.sg. 4,59
sã þie: conj. prez. 3.sg. 4,61
(sã) þin : ind. prez. 3.pl.5,27
a þinea: inf. prez. 6,50
a (sã) þinea: inf. prez. 7,49
þiind: gerunziu 8,15; 10,27
sã þii: con j. prez. 2.sg. 10,20
aþi þinut : ind. pf.c. 2.pl. 10,26
þin: ind. prez. 3.pl. 11,33
au þinut : ind. pf.c. 3.sg. 12,47; 14,35
þineþi: ind. prez. 2.pl. 15,28
þinem: ind. prez. 1.pl. 15,33
ÞINUT: s.n.
þânuturile: pl. ac. 3,37
þânuturilor : pl. dat. 7,7
þânutul: sg. ac. 8,8
þânut : sg. ac. 13,20
þinutului: sg. gen. 3,29; 9,53, 61
þinuturilor : pl. gen. 3,41
þinuturile: pl. ac. 6,1
þinutul: sg. ac. 8,3; 1 2,25, 32; 16,14

TRUFIE: s.f.
tr ufie: sg. ac. 1,25; rezum. cap.7
U
TRUP: s.n.
tr upurile: pl. ac. 11,4
TUFÃ: s.f.
tufe: pl. ac. 4,38
(a) TULBURA: v. I; (Înv.) (a) TURBURA
tur bura: ind. imp. 3.pl. 3,5; 7,22
(s-)au tur burat: ind. pf.c. 3.pl. 3,6
TURN: s.n.
tur nuri: pl. nom./ac. 1,35; 4,60; 5,5; 6,37, 51; 13,33
tur nurile: pl. ac. 5,5, 65; 16,10
tur n: sg. ac. 13,43
Þ
ÞARÃ: s.f.
þar a: sg. ac., în sintagma þara greceascã rezum. cap.1; 1,1; 6,2

(a se) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 2,24, 25; 3,11; 5,28, 35;
6,46; 7,4, 16; 9,61, 69; 11,48; 13,23, 31; 16,16, 22
(sã) ucidea: ind. imp. 3.pl. 1,63
ucidea: ind. imp. 3.sg. 1,64; r ezum. cap.3
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl 1,66; 5,13; rezum. cap.16
ucigând: gerunziu rezum. cap.2; rezum. cap.3; rezum. cap.5;
rezum. cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.10; rezum. cap.11; rezum.
cap.13
sã ucigã: con j. pez. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 11,10; 16,19, 22
ucisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 2,9
a ucide: inf. prez. 5,2; 9,32; 11,45; 12,40; 15,40; 16,21
au f ost ucis: pasiv ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(sã) ucig: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
UCIDERE: s.f.
ucidere: sg. ac. rezum. cap.1; 1,25
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(a se) UITA: v. I
sã uite: con j. prez. 3.pl. 1,51
(s-)au uitat : ind. pf.c. 3.pl. 10,61

USEBIRE: s.f.; vezi OSEBIRE

ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 1,58; 2,9; 14,9

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

USEBIT, -Ã: adj.; vezi OSEBIT, -Ã

UªÃ: s.f.
uºilor: pl. gen. 1,58
uºi: pl. ac. 4,57

(a) UMBLA: v. I
umbla: ind. imp. 3.sg. 3,37; rezum. cap.6; 11,60; 13,20
a umbla: inf. prez. 6,23
sã umble: conj. prez. 3.pl. 6,59; 10,37; 15,41
au umblat: ind. pf.c. 3.pl. 11,62
umblând: gerunziu 16,14

V

(a se) UMPLE: v. III
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 5,15

VAHIM: s.n.
vahim: sg. ac. 13,37

UNEALTÃ: s.f. „t ehnicã de luptã avansatã”; cf. 2Par (26,15),
unde termenul folosit de traducãtori pentru a denumi aceeaºi
realitate este meºteºugiri.
unealte: pl. ac. 5,30

VAL: s.n.
valuri: pl. ac. 6,11

UNIRE: s.f. (aici) „nevinovãþie”, „curãþie suf leteascã”
unirea: sg. ac. 2,37, 60
URÂCIUNE: s.f.
urãciuni: pl. ac. 1,51
urãciunea: sg. ac. 6,7
urãciune: sg. ac. 13,17
URÂT, -Ã: adj.
urâtul: ad j. antep. m. sg. ac. 1,57
UR GIE: s.f.
urgiia: sg. ac. 2,44
urgiii: sg. gen. 2,49
(a) URGISI: v. IV
urgisea: ind. imp. 3.pl. 3,14
am urgisit: ind. pf.c. 1.pl. 6,59
au urgisit : ind. pf.c. 3.sg. 7,34; 11,11

VAS: s.n.
vasele: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,23, 2 4; 2,9; 14,15
vase: pl. nom./ac. 4,49; 11,58; 14, 10; 15,26
VÃPAIE: s.f.
vãpaie: sg. ac. 2,59
vãpãi: pl. ac. 3,5
(a) VÃRS A: v. I
varsã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
au vãrsat: ind. pf.c. 3.pl. 1,39; 7,17
vãrsând: gerunziu rezum. cap.4
(a) VÃTÃMA: v. I
va vãtãma: ind. viit.I. 3.sg. 5,48
VÂN AT: s.n.
vânat: sg. ac. 3,4
(a) VÂNTURA: v. I
vântura: ind. imp. 3.pl. 7,46

URIAª: s.m.
uriiaºu: sg. ac. 3,3

VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 1,65; rezum. cap.3

(a) URÎ: v. IV
urâse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 11,21

VÂRTUTE: s.f.
vâr tutea: sg. ac. 3,35; 8,1
vâr tutii: sg. gen. 4,32

(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 9,16
sã urmeaze: conj. prez. 3.pl. 1,46
urmând: gerunziu 4,16
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adj. cei mai de pre urmã 4,15; 5,53
URMÃT OR, -TOARE: adj./s.
urmãtoriu: ad j. m. sg. nom./ac. 4,28; rezum. cap.16
urmãtoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.6
URªINIC : s.n. (Înv.) „purpurã”
urºinic: sg. ac. 4,23; 8,14; 10,20, 62, 64; 11,58; 14,43, 44
(a) USCA: v. I
usucã: imperativ 2.sg. 4,32
USC AT: s.n.
uscat: sg. ac. 8,23
(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI
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(a) VÂSLI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA: v. I
au vânslat: ind. pf.c. 3.sg. 3,37
VEA C: s.n ./m.
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci 2,57
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 3,7; 4,24; 8,23; 14,41
(a se) VEDEA: v. II
sã vazã: conj. prez. 3.sg. 7,7, 9
sã (sã) vazã: conj. prez. 3.pl. 13,29
(s-)au vãzut: ind. pf.c. im pers./3.sg. 1,13; 9,27; 15,20
au vãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6, 24; 3,17, 29, 42; 4,7, 12, 20,
30, 38; 5,31; 6,43, 62; 7,11, 23, 25, 44; 8,18; 9,6, 7, 14, 16,
39, 57; 10,64; 11,39, 49, 73; 12,1, 42; 13,54; 14,35; 15,32,
36; 16,6
sã vãzu: con j. prez. 1.sg. 2,7
vãzând: gerunziu 4,21, 35; 6,47; 11,38; 12,51; 13,2
sã vãz: conj. prez. 1.sg. 7,28
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 13,3
a vedea: inf. prez. 3,59; 7,30
(sã) vedea: ind. im p. 3.sg. 4,20
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vestiþi: imperativ 2.pl. 10,63
(sã) v estea: ind. imp. 3.sg. 10,64
sã (se) v esteascã: conj. prez. 3.sg. 15,9

sã (ne) vedem: conj. prez. 1.pl. 10,56
vedea: ind. imp. 3.pl. 12,29
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 2,23
vedeare: sg. ac. 13,27
(a) VENI: v. IV
au v enit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30; 2,15; 3,40, 41, 46; 4,5, 26,
29, 45; 5,14, 33, 46, 53; r ezum. cap.6; 6,3, 5, 20, 29, 31;
7,5, 10, 1 1, 14, 2 7, 29; 9,34, 43, 64, 65; 10,7, 57; 11,15, 44,
60; 12,32, 33, 41, 42, 47, 52; 13,20, 22; 14,22; 15,11, 15,
17, 32
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 2,41; 3,33
venind: gerunziu 3,17
ar veni: cond. prez. 3.sg. 4,46
a veni: inf. prez. 5,11, 39; 9,72; 12,26; 13,21
veni-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 7,28
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 7,30; 8,4; 16,22
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 8,32
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,67
am v enit: ind. pf.c. 1.sg. 12,45
vom veni: ind. viit.I. 1.pl. 15,31
vin: ind. prez. 3.pl. 3,20
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 3,39; 4,35, 60; 5,45; 9,60, 69; 10,59;
12,17; 13, 1, 12, 22; 16,19
viind: gerunziu 4,12
vino: imper ativ 2.sg. 5,12; 11,9; 12,45
vie: conj. prez. f ãrã sã 3.pl. 5,42
vii: ind. pr ez. 2.sg. 7,45
VENIRE: s.f.
venirea: sg. ac. 11,44

VESTIT, -Ã: adj.
vestit : m. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,11; 10,1; 11,37
vestitã (foar te): f. sg. nom. 6,1
vestitã: f. sg. nom. rezum. cap.7
vestitului: adj. antep. m. sg. gen. rezum. cap.10
VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. ac. 2,14; 3,47; 4,39; 5, 14; 11,71; 14,9
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinic: n. sg. nom./ac. 2,51; 6,44
vecinicii: adj. antep. f. sg. gen. 2,54
veacinicã: f. sg. ac. 13,29
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. 9,71
VICEÎMPÃRAT: s.m.; var. VIÞEÎMPÃRAT (cf. lat. vicerex; în
Vulgata, ac. vicer egem); cuvântul nu es te înregistrat în MDA alãturi
de celelalte cuvinte compuse cu viceviþeîm pãrat: sg. ac. rezum. cap.3
VICLEAN, -Ã: ad j./s.
vicleani: adj. m. sg. nom./ac. 1,12, 36; 7,5
vicleanilor : adj. antep. m. pl. gen. 9,69
(cei) vicleani: s.m. pl. nom./ac. 3,5; 9,23

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac., în loc. adv. cu vicleºug/întru vicleºug 1,31; rezum.
cap.7; 7,10, 27, 30; rezum. cap.9; rezum. cap.11; 11,1; rezum.
cap.12; 13,17, 31; rezum. cap.16; 16,15
vicleºug: sg. ac. 8,28

VENIT: s.n.
veniturile: pl. ac. 10,40, 42, 44, 45; 13,15
VERS: s.n .
versuri: pl. ac. 13,51

VIE: s.f.
vii: pl. ac. 3,56

VESEL, -Ã: adj.
veaseli: m. pl. nom. rezum. cap.5
veasel: m. sg. nom. 6,11
veseli: m. pl. nom. rezum. cap.13

VIERME: s.m.
viiar me: sg. nom. 2,62
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoare: n. pl. nom. 15,8

(a se) VESELI: v. IV
veselea: ind. imp. 3.sg. 3,7
(s-)au v eselit: ind. pf.c. 3.sg. 7,48; 11,4 4
veselimu(-ne): ind. prez. 1.pl. 12, 12
(sã) v eseleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 14,11

(a se) VINDE: v. III
(s-)au vândut: ind. pf.c. 3.pl. 1,16
sã vânzã: conj. prez. 3.sg. 12,36
a vinde: inf. prez. 13,49

VESELIE: s.f.
veselie: sg. nom./ac.3,2; rezum. cap.4; 4,56, 58, 59; 5,23, 5 4;
7,48; 10,66; 13,52; 14,11
veseliia: sg. ac. 14,21

VINOVAT, -Ã: adj.
vino vaþi: m pl. nom. 10,43
vino vat: m sg. nom. 14,45
VINOVÃÞIE: s.f.
vino vãþie: sg. ac. 9,10

VESTE: s.f.
veastea: sg. ac. rezum. cap.8
(a se) VESTI: v. IV
(s-)au v estit: ind. pf.c. imper s./3.sg./pl. 2,31; 3,9; 9,37; 11,51;
14,10
(sã) v esteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au v estit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,26; 5,38; 9,63; 11,21, 22, 40; 12,26;
14,21; 16, 1
vestind: gerunziu 5,14
a vesti: inf. prez. 5,49; 12,23
vestea: ind. imp. 3.pl. 6,5

VISTIERIE: s.f.
vistieriia: sg. ac. 3,28
vistieriile: pl. ac. 3,29
vistierie: sg. ac. 14,49
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. ac. 14,12
VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom./ac. 1,7; 8,7; 14,2
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(a) VOI: v. IV
au voit: ind. pf.c. 3.pl. 14,41

ZADARNIC: adv.; var. ZÃDARNIC
zãdarnic: 14,44

VOIE: s.f.
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ar vrea: cond. prez. 3.pl. 12,34
vreau: ind. prez. 1.sg. 15,3, 4
VREDNIC , -Ã: adj./s.
(ceale) vreadnice: s.n. pl. nom. 8,15
vrednic: ad j. m. sg. nom. 10,19
vreadnice: adj. n . pl. ac. 10,54
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vreamea: sg. nom./ac. 2,49, 53; 4,5 4; 8,25, 27; 9,10; 12, 1
vremile: pl. ac., în loc. adv. în vremile sale „la timpul potrivit” 4,59
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în vreamea aceaea 4,60; 9,31, 55, 56
vreame: sg. ac., în loc. adv. mai înainte de vreame 6,36
vreamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vr eamea 10,30; 11,36; 12,11;
13,5
vreami: pl. ac., în loc. adv. într-aceale vremi 11,14
vremi: pl. nom. 12,10
vreamea: sg. ac., în loc. adv. pr este toatã vreamea „pentru
totdeauna” 15,8
VRERE: s.f.
vreare: sg. ac. 4,42
Z
ZABADEU: s.m.; var. ZAVADEU „locuitori ai þinutului dintre
Anti-Liban ºi Damasc””(cf. Anania 2001, p. 1412)
zavadei: pl. nom. 12,31

ZDROBIRE: s.f.
zdrobirea: sg. ac. 2,7; 4,32
ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobit: m. sg. ac. 8,6
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zãciuirile: pl. nom. 10,31
zeciuirile: pl. ac. 3,49
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ZI: s.f.
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zioa: sg. ac., în loc. adv. toatã zioa ºi toatã noaptea 5,50
zio: sg. ac., în loc. adv. pânã-n zio 6,33
zilelor: pl. gen. 16,24
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,12; 2,27, 37, 41; 3,50; 5,10, 15, 19, 38, 42,
48; 7,6, 15, 28, 35; 8,31; 9,9, 58; 10,17, 51, 55, 70; 11,9, 42, 49,
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ZID: s.n.
zidurile: pl. ac. 1,33; 5,65; 8,10; 9,5 4; 10,11, 45; 13,10; 14,37
zid: sg. ac. 1,35; 13,45
ziduri: pl. nom./ac. 4,60; 6,7; 9,50; rezum. cap.12; 12,36;
13,33
zidul: sg. nom./ac. 6,62; 12,37
zidurilor: pl. gen. 10,45; 16,23
(a se) ZIDI: v. IV
zidind: gerunziu rezum. cap.1
au zidit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15, 35, 57; 4,47, 48, 60; 9,50, 62;
12,38; 13,27, 33; 16,9, 15, 23
sã (se) zideascã: con j. prez. 3.pl. 1,50
zidea: ind. imp. 3.pl. 3,56
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 5, 1
zidise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,7; 10, 12

a zidi: inf. prez. 10,10, 45; r ezum. cap.12; 12,35, 36; 15,40
sã zideascã: conj. prez. 3.sg./pl. 10,11; 12,37; 15,39
aþi zidit: ind. pf.c. 2.pl. 13,38
ZIDIRE: s.f.
zidir e: sg. ac. 10,11; 13,27
zidir ea: sg. ac. 10,44
zidirii: sg. gen. 16,23
ZIS, -Ã: adj.
zis: m. sg. nom. rezum. cap.6
ZMOCHIN: s.m.; vezi SMOCHIN
ZORI: s.m.
zori: pl. ac., în loc. adv. în zori de zio 4,52
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Cap 1
Jidovii din Ierusalim scriu jidovilor celor din Eghipt moartea Antiohului }i alor s@i, carea în
Pearsidea s@ întâmplase, mul]@mit@ lui Dumnezeu dând }i îndemnându -i s@ pr@znuiasc@ zioa
corturilor }i zioa focului, ce s-au dat dup@ întoarcerea robiii. A c@ruia întâmpl@ri s@ vestea}te
aici historia }i rug@ciunea lui Neemie.

1.„

ra]ilor, carii sânt prin Eghipt, jidovilor, s@n@tate zic! Fra]ii, carii sânt în
Ierusalim, jidovii, }i carii sânt în ]ânutul Iudeii, }i pace bun@!
2 .
Bine s@ v@ fac@ Dumnezeu }i s@-{ aduc@ aminte de testamântul S@u, care
au gr@it c@tr@ Avraam }i Isaac }i Iacov, slugilor Sale celor credincioase.
3. {i s@ v@ dea inim@ tuturor, ca s@-L cinsti]i }i s@ face]i voia Lui, cu inim@ mare }i cu
suflet voios.
4. De}chiz@ inima voastr@ în leagea Sa }i întru poruncile Sale }i fac@ pace.
5. Auz@ rug@ciunile voastre }i s@ se îmblânzasc@ spre voi, nici s@ v@ lase în vreame rea.
6. {i acum aici sântem, rugându-ne pentru voi. ||
7. Împ@r@]ind Dimitrie în anul o sut@ }as@zeci }i noao, noi, jidovii, v-am scris întru n@caz
206r
}i în pornirea carea ne-au venit într-ace}ti ani, de când s-au dep@rtat Iason de la sfântul
loc }i de la împ@r@]ie.
8. Poarta o au aprins }i au v@rsat sânge nevinovat. {i ne-am rugat c@tr@ Domnul }i ne-au
auzit }i am adus jârtv@ }i f@in@ }i am aprins candile }i am pus pâni.
9. {i acum pr@znui]i zilele corturilor a lunii casleu”.
10. În anul o sut@ optzeci }i opt, norodul cel din Ierusalim }i din Iudeea, b@trânii }i Iuda,
lui Aristovol, înv@]@toriului împ@ratului Ptolomei, care e din neamul un}ilor preo]i }i celor
din Eghipt jidovilor, închin@ciune }i s@n@tate.
11. Din mari primejdii de la Dumnezeu izb@vi]i, cu m@rime Îi mul]@mim, carii adec@
împrotiva acelui împ@rat ne-am luptat.
12. C@ el au f@cut a fierbe din Pearside pre cei ce au t@b@rât asupra noastr@ }i asupra
sfintei cet@]i.
13. C@ fiind în Pearside însu} voivodu, }i cu el nenum@rat@ oaste, au c@zut în bisearica
Nanei, în}elat de sfatul preo]ilor Nanei.
14. C@ cu dânsa a l@cui au venit la loc Antiohul }i priiatinii lui, }i s@ ia bani mul]i supt
nume de zeastre.
15. {i, puindu-i înainte preo]ii Nanei }i el cu pu]âni întrând înlontrul bisearicii, au închis
bisearica.
16. Întrând Antiohul }i de}chizind cea ascuns@ întrarea bisearicii, aruncând pietri au lovit
206v pre voivodul }i pre cei ce cu el | era }i i -au împ@r]it prin m@dul@ri }i, t@indu-le capetele,
afar@ i-au aruncat.
17. Preste toate bine e cuvântat Dumnezeu, Cel ce au dat pre cei necredincio}i.
18. Vrând, drept aceaea, a face în zioa lunii casleu a doaozeaci }i cincea cur@]irea
bisearicii, de lips@ a fi am socotit a v@ în}tiin]a, ca }i voi s@ ]ine]i zioa schinopeghiii }i
zioa focului, ce s-au dat când Neemie, dup@ ce au zidit bisearica }i oltariul, au adus
jârtve.
19. C@ci c@ în Pearside ducându-s@ p@rin]ii no}tri, preo]ii carii atunci cinstitori de
Dumnezeu era, luând focul de pre oltariu, t@inuit l-au ascuns în valea unde era un pu]u
adânc }i s@c }i într-acela l-au pitulat, a}ea cum tuturor necunoscut era locul.
20. Iar@ deac@ trecuse ani mul]i }i au pl@cut lui Dumnezeu, s@ se trimi]@ Neemie de la
împ@ratul Pearsidei, nepo]ii preo]ilor acelora carii ascunsease i-au trimis a cerca focul, }i,
precum ne-au povestit noao, n-au aflat focul, ci ap@ groas@.
21. {i le-au poruncit a scoate }i a-i aduce, }i jârtvele care era puse au poruncit preotul
Neemia s@ se stropeasc@ cu apa aceaea }i leamnele }i ceale ce era deasupra puse.
22. {i cât s- au f@cut aceasta }i vreamea au fost când soarele au str@lucit, care mainte
era în nor, s-au aprins foc mare, a}a cât to]i s@ mira.
23. Iar@ rug@ciune f@cea to]i preo]ii, când s@ mistuia jârtva, Ionathan începând, iar@
ceialal]i r@spunzând.
24. {i a lui Neemie rug@ciunea era acesta modru având: „Doamne Dumnezeule, Ziditoriul
tuturor, Cel înfrico}at }i tare, drept }i milostiv, care sângur e}ti bun împ@rat, ||
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25. Sângur ales, sângur drept }i atotputearnic }i veacinic, Cel ce izb@ve}ti pre Israil de 207r
tot r@ul, Cel ce ai f@cut p@rin]i ale}i }i i-ai sfin]it,
26. Priimea}te jârtva pentru tot norodul T@u, Israil, }i p@zea}te partea Ta }i o sfin]ea}te;
27. Adun@ r@sipirea noastr@, izb@vea}te pre cei ce slujesc limbilor, }i spre cei urgisi]i }i
urâ]i privea}te, ca s@ }tie limbile c@ Tu e}ti Dumnezeul nostru;
28. N@c@ja}te pre cei ce ne sup@r@ }i fac n@paste cu mândrie;
29. A}az@ norodul T@u în sfânt locul T@u, *precum au zis Moisi”.
30. Iar@ preo]ii ps@lmuia cânt@ri pân@ când s-au mistuit jârtva.
31. Iar@ deac@ s-au mistuit jârtva, din apa cea r@mas@, Neemie au poruncit s@ se ude
pietrile ceale mai mari.
32. Carea cât s-au f@cut, dintr-îns@le flac@r@ s-au aprins, ci din lumina carea au str@lucit
la oltariu, s-au mistuit.
33. Iar@ cât s-au dovedit lucrul, s-au vestit împ@ratului pearsilor c@, în locul în care
ascunsease focul cel ce-l mutase preo]ii, ap@ s-au ar@tat, din carea Neemie }i cei ce cu el
era au cur@]it jârtvele.
34. {i socotind împ@ratul }i lucrul cu de-adinsul cercetând, i-au f@cut bisearic@, ca s@
cearce ce era f@cut.
35. {i, deac@ au cercat, preo]ilor multe bun@t@]i le-au d@ruit }i fealiu de fealiu de daruri,
}i, luundu-le cu mâna sa le d@ruia lor.
36. {i au numit Neemie locul acesta Neftha, ce s@ | tâlcuia}te „cur@]ire” }i s@ cheam@ 207v
la mul]i Nefi.
Cap 2
Ieremie, supt robiia Vavilonului dând celor muta]i foc }i leagea lui Dumnezeu într -acela munte,
la carele, suindu-s@, Moisi au v@zut P@mântul F@g@duin]ii, au ascuns cortul, sicriiul }i oltariul
t@mâierii, s@ fie acolo pân@ la întoarcerea norodului din robiia Vavilonului. Oricare a lui Moisi
}i a lui Solomon fapte aici s@ ating. Despre faptele Iudei Macaveului }i a fra]ilor lui, despre
carele cinci c@r]i a lui Iazon în una aceast@ carte s@ strâng.

1.

i s@ afl@ în îns@mn@rile lui Ieremie prorocul c@ le-au poruncit a lua foc celor
muta]i, precum s-au îns@mnat }i precum au poruncit muta]ilor.
2.
{i le-au dat leagea, ca s@ nu uite poruncile Domnului }i s@ nu r@t@ceasc@ cu
min]ile, v@zând bozii cei de aur }i de argint }i podoabele lor.
3. {i altele aseaminea zicând, îi îndemna s@ nu deperteaze leagea de la inima sa.
4. {i era scriptura aceaea în ce chip cortul }i sicriiul au poruncit prorocul cu dumnezeiescul
* 2 Leage 34, 1. r@spuns c@tr@ sâne f@cut, a s@ purta cu sâne pân@ când au ie}it în munte, *în carele Moisi
s-au suit }i au v@zut mo}tenirea lui Dumnezeu.
5. {i, venind acolo Ieremie, au aflat locul pe}terii, }i cortul }i sicriiul }i oltariul t@mâierii
le-au b@gat acolo }i au astupat u}ea.
6. {i s-au apropiiat niscarii împreun@, carii urma s@-}i înseamne locul, }i nu l-au putut
afla. ||
7. Iar@ cât au în]eles Ieremie, certându-i, au zis c@ necunoscut va fi locul, pân@ când va 208r
aduna Dumnezeu adunarea norodului }i s@ se îmblânzasc@.
8. {i atunci Domnul va ar@ta aceastea }i s@ va ivi m@rimea Domnului }i nor va fi, precum
* 3 Împ@ra. 8, 11. lui Moisi s@ dovedea *}i precum când Solomon au cerut s@ se sfin]asc@ locul marelui
2 Paral. 6, 14. Dumnezeu, dovedea aceastea.
9. C@ cu m@rime purta în]elepciunea, }i ca cel ce avea în]elepciune au adus jârtva înnoirii
}i a s@vâr}irii bisearicii.
10. *Precum }i Moisi s@ ruga c@tr@ Domnul }i s -au pogorât foc din ceriu }i au mistuit
* Preo]i 9, 24.
2 Paral. 7, 1. arderea de tot, a}a }i Solomon s-au rugat }i s-au pogorât foc din ceriu }i au mistuit arderea
de tot.
11. {i au zis Moisi: *„Pentru c@ nu s-au mâncat ce era pentru p@cat, s-au mistuit”.
* Preo]ie 10,
12. Aseamenea }i Solomon în opt zile au pr@znuit înnoirea.
16, 17.
13. {i s@ îns@mna în scrisorile }i în istoriile lui Neemie îns@} aceastea. {i vrând a râdica
vivlioteca, au adunat de prin ]@ri c@r]ile, }i a prorocilor, }i a lui David, }i epistoliile împ@ra]ilor,
}i de d@ruiri.
14. {i aseaminea }i Iuda, cealea ce c@zuse prin r@zboiul ce ni s@ întâmplase, le-au adunat
toate }i sânt la noi.
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15. De pofti]i dar@ aceastea, trimite]i carii s@ vi le duc@.
16. Vrând dirept aceaea a face cur@]ire, v-am scris. Bine, dar@, ve]i face de ve]i ]inea
zilele aceastea.
17. Iar@ Dumnezeu, Cel ce au izb@vit pre norodul S@u }i au întors mo}iia tuturor }i
împ@r@]iia }i preo]iia }i sfin]eniia,
18. *Precum au f@g@duit în leage, n@d@jduim, c@ degrab@ ne va milui }i ne va aduna * 2 Leage 33, 5.
de supt ceriu la locul cel sfânt. |
Sus 1, 9.
208v
19. C@ ne-au scos din mari primejdii }i locul l-au cur@]it.
20. Iar@ despre Iuda Macaveul }i fra]ii lui }i de cur@]irea marii bisearici }i de înnoirea
oltariului,
21. Ci }i de r@zboaie, care sânt despre Antiohul cel vestit }i fiiul lui Evpatrul,
22. {i de str@lucirile care din ceriu s-au f@cut c@tr@ cei ce pentru jidovi tare au lucrat,
a}ea cât toat@ ]ara, pu]ini fiind, o au izbândit }i varvara mul]ime o au izgonit,
23. {i cea în toat@ lumea vestita bisearic@ o au dobândit, }i cetatea o au slobozit, }i legile
ceale p@r@site iar@} le-au întors Domnul cu toat@ lini}tea, milostiv fiindu-le.
24. {i iar@} de la Iason Chireneul ceale în cinci c@r]i cuprinse ispitit-am noi într-o carte
a le scurta.
25. C@ socotind mul]imea c@r]ilor }i greotatea celor ce vreau a înceape pove}tile istoriilor
pentru mul]imea lucrurilor,
26. Grijit-am adec@ celor ce vor vrea a ceti s@ fie desf@tare sufletului, iar@ cei sârguitori
mai lesne s@ le poat@ cu mintea ]inea, iar@ tuturor cetitorilor folos s@ le fie.
27. {i noao, adec@ în}ine carii acest lucru a-l scurta l-am cuprins, nu u}oar@ osteneal@,
ci înc@ lucru plin de privegheri }i de sudoare am cuprins.
28. Ca cei ce g@tesc osp@]ul }i cearc@ a face voia altora, pentru harul multora bucuro}i
osteneala suferim.
29. Adev@rul, adec@ despre fie}tecare izvoditoriu îng@duind, iar@ noi dup@ data scurt@rii
form@ sârguindu-ne.
30. C@ precum mea}terul casii noao de toat@ || încheietura trebuie a griji, iar@ cel ce
209r
vrea a zugr@vi ceale vreadnice de podoab@ trebuie a le c@}tiga, a}ea trebuie a socoti }i
despre noi.
31. C@ a culeage în]eleagerea }i a rândui cuvântul }i cu grije fie}tecarea parte a o cerca,
izvoditoriului istoriii s@ cuvine.
32. Iar@ scurtarea vorbii a urma }i ispr@virea lucrurilor a o ocoli, scurt@rii s@ cuvine a
îng@dui.
33. De aici, dar@, povestirea vom înceape. Pentru predoslovie atâta a fi zis destul fie.
C@ bolund lucru e mai nainte de istorie a s@ v@rsa, iar@ istoriia a o scurta.
Cap 3
Simon, ispravnicul bisearicii, vistieriile ei lui Apolonie voivodului le v@dea}te. La care a le r@pi
de la împ@ratul trimis fiind, Eliodor, dup@ v@rsatele jidovilor rug@ciuni, de la Dumnezeu s@
lovea}te, ci cu jârtva }i rug@ciunile arhiereului Onie s@ izb@vea}te, }i dând lui Dumnezeu }i
lui Onie haruri, împ@ratului }i celoraalal]i tuturor m@rimile lui Dumnezeu vestea}te.

1.

209v

eci l@cuit@ fiind sfânta cetate în toat@ pacea }i legile înc@ bine p@zându-le,
pentru credin]a arhiereului Onie }i pentru sufletele ce ur@sc r@ot@]ile,
2.
Era ca }i însu}i împ@ra]ii }i c@peteniile locul de mare cinste vreadnic a fi îl
socotea }i bisearica cu mari daruri o frâms@]a,
3. A}a cât Seleucul, împ@ratul Asiei, din veniturile sale da toate cheltuielele ceale de lips@
spre slujba jârtvelor.
4. Iar@ Simon din neamul lui Veniamin, ispravnic bisearicii rânduit, s@ nevoia, împrotivindu-s@
c@peteniia preo]ilor, strâmb ceva în cetate a face.
5. Ci neputând învinge pre Oniia, au venit la Apolonie, fiiul Tharsei, care într-aceaea
vreame era pov@]uito|ri în Chelesiriia }i în Fenichiia.
6. {i i-au vestit cu bani n enum@ra]i plin@ a fi vistieriia în Ierusalim }i averile de ob}te
nem@surate a fi, care nu sânt de treaba jârtvelor, }i cu putin]@ a fi a c@dea toate supt
putearea împ@ratului.
7. {i deac@ au vestit împ@ratului Apolonie de banii ce era adu}i, el chemând pre Eliodor,
carele era preste trebile lui, l-au tremis cu porunci ca mai sus zi}ii bani s@-i duc@.
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8. {i îndat@ Eliodor au pornit cu vedeare, adec@ ca când prin Cheleseria }i Fenichiia
cet@]ile ar vrea a umbla, iar@ cu adev@rul porunca împ@ratului vrând a o plini.
9. Ci deac@ venise în Ierusalim }i cu cinste de la arhiereu în cetate fusease cuprins, au
povestit despre datul banilor }i s@mn, }i pentru ce ar fi venit au deascoperit }i întreba de
sânt aceastea adev@rat a}ea.
10. Atunci arhiereul au ar@tat aceastea a fi marfe puse }i hrana v@duvelor }i a s@racilor,
11. Iar@ unele a fi a Hircanului, Tovie, omului foarte în@l]at, între ceale ce v@dise
necredinciosul Simon. Iar@ to]i t@lan]ii de argint a fi patru sute, de aur doao sute.
12. {i a s@ în}ela cei cei crezuse locului }i bisearicii, carea prin toat@ lumea s@ cinstea}te
pentru cinstea sa }i sfin]eniia, de tot cu neputin]@ a fi.
13. Iar@ el pentru ceale ce avea de la împ@ratul poruncite, zicea în tot fealiul împ@ratului
a s@ cuvini acealea.
14. {i în rânduita zi întra Eliodorul vrând dintru aceastea a rândui, iar@ prin toat@ cetatea
nu pu]ân@ trep@dare era.
15. {i preo]ii dinnaintea oltariului în od@jdii preo]e}ti s-au aruncat }i chema din ceriu pre
Cel ce au pus leage pentru marfele puse, ca celor ce le pusease întregi s@ le p@zasc@. ||
16. Iar@ cel ce vedea fa]a arhiereului cu mintea s@ r@nea, c@ fa]a }i vedearea schimbat@ 210r
ar@ta cea dinl@untru a sufletului dureare.
17. C@ împrejur v@rsat@ oarecarea m@hnire era omului }i groaza trupului, prin carea celor
ce vedea ar@tat@ s@ f@cea durearea inimii lui.
18. {i al]ii cu gloat@ de prin case curgea, cu rug@ciune de ob}te rugându-s@, pentru
aceaea c@ spre urgisire locul cel sfânt era s@ vie.
19. {i muierile încins@ cu târsine prin uli]e curgea, ci }i fecioarele ceale închise alerga
c@tr@ Onie, iar@ altele la ziduri }i unele prin fere}ti s@ uita.
20. Iar@ toate râdicându-}i mânile spre ceriu s@ ruga.
21. C@ era mi}al@ amestecatei mul]imi }i a marelui preot, ca în lupta mor]ii vedearea.
22. {i ace}te adec@ chema pre Atotputearnicul Dumnezeu, ca ceale }ie} încredin]ate
celor ce le încredin]ase întregi s@ se p@zasc@.
23. Iar@ Eliodor, ce pornise, f@cea într-acela loc el cu d@r@ban]ii împrejurul vistieriii de fa]@.
24. Ci Duhul Atotputearnicului Dumnezeu mare au f@cut ar@t@rii Sale dovedire, a}a cât
to]i carii îndr@znise a asculta de el, de putearea lui Dumnezeu c@zând întru sl@b@nogire
}i înfrico}are, s-au întors.
25. C@ li s-au ar@tat un cal oarecare, groaznic având c@l@ra}u, cu frumoase acoperemânturi
împodobit, }i acesta de n@prazn@ pre Eliodor cu picioarele dinnainte l-au strop}it. Iar@ cel
ce }edea pre el s@ vedea având arme de aur.
26. {i al]i doi tineri s-au ar@tat cu puteare împodobi]i, frumo}i cu slava }i înfrâms@]a]i
cu haina, carii au st@tut împrejurul lui }i de-amândoao p@r]ile îl b@tea, neîncetat cu multe
rane îngreoindu-l.
27. {i îndat@ Eliodor au c@zut pre p@mânt | }i înv@luit de mult@ cea]@ l-au apucat }i, în 210v
purt@toriul scaun puindu-l, afar@ l-au scos.
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28. {i cel ce cu mul]i alerg@tori }i d@r@ban]i la numita mai sus vistierie întrase, nime
ajutorindu-l, afar@ s@ purta cu putearea lui Dumnezeu cea ar@tat@ cunoscut@.
29. {i el, adec@ prin dumnez@iasca puteare, z@cea mult }i f@r@ nici o n@deajde de mântuire.
30. Iar@ ce}tia binecuvânta pre Domnul pentru c@ prosl@vea locul S@u }i bisearica, carea
pu]ân mai nainte de fric@ }i de gâlceav@ era plin@, ar@tându-s@ Domnul cel atotputearnic,
de bucurie }i de veselie s-au umplut.
31. {i atunci, oricarii dintre prietinii lui Eliodor ruga degrab@ pre Oniia, ca s@ cheme
pre Cel Preaînalt, s@ d@ruiasc@ via]@ celui ce era pus în sfâr}itul vie]ii.
32. {i, socotind arhiereul ca nu cumva s@ se prepuie împ@ratul despre ceva r@otate de
c@tr@ jidovi asupra lui Eliodor s@vâr}it@, au adus pentru mântuirea omului junghiiare de
mântuire.
33. {i, rugându-s@ arhiereul, aceia} tineri, cu acealea} vejminte împodobi]i, stând
înaintea lui Eliodor, au zis: „Lui Onie preotului mul]@mea}te, c@ pentru dânsul Domnul
]-au rânduit via]a.
34. Iar@ tu, cel de la Dumnezeu b@tut, vestea}te tuturor m@rimile lui Dumnezeu }i putearea”.
{i, aceastea zicând, nu s-au mai v@zut.
35. Iar@ Eliodor jârtv@ lui Dumnezeu aducând }i mari f@g@duin]e f@g@duind Celui ce l-au
îng@duit a fi viu, }i lui Onie haruri dând, luându-}i oastea, c@l@torea c@tr@ împ@ratul.
36. {i m@rturisea tuturor ceale ce supt ochii s@i v@zuse, lucrurile marelui Dumnezeu.
37. {i întrebând împ@ratul pre Eliodor cine ar fi vreadnic înc@ o dat@ a s@ trimite la
Ierusalim, au zis: ||
38. „De cumva ai vrun vr@jma}u au vrun pânditoriu împ@r@]iii tale, trimite-l acolo }i b@tut
211r
îl vei lua înd@r@pt de cumva va sc@pa, pentru c@ într-acel loc adev@rat iaste o puteare
oarecarea a lui Dumnezeu.
39. C@ Cel ce are în ceriuri l@ca} cercet@toriu }i ajut@toriu e locului aceluia, }i pre cei ce
vin a-i face r@u îi bate }i -i pierde”.
40. A}adar@ despre Eliodor, }i despre paza vistieriii, a}ea s@ are lucrul.
Cap 4
Onie pentru hulele lui Simon c@tr@ Seleuc s-au dus, a c@ruia arhierirea r@vnindu-o fratele lui,
Iason, au f@g@duit împ@ratului mul]i talan]i. {i apucând arhiereirea, toat@ slujba lui Dumnezeu
o au r@zvr@tit. Pre carele a s@ lep@da din arhiereire poruncea}te Menelae, mai mul]i împ@ratului
f@g@duind t@lan]i. C@ruia, neplinind ceale f@g@duite, urmeaz@ fratele lui Lisimahul. Onie,
v@dind pre Menelae de c@lcarea de leage, cu îndemnul lui, de la Andronic s@ ucide. Pentru
care, din porunca Antiohului întru acela} loc Andronicul s@ ucide. Lizimahul fiind de norod
c@lcat, Menelae la împ@ratul pârât, prin mijlocirea darurilor s@ sloboade, ucigându-s@ cei
nevinova]i ai lui pârâtori.

1.

211v

ar@ Simon, mai sus -numitul a banilor }i a ]@râi pârâ}ul, r@u gr@ia despre
Oniia, ca când el ar fi îndemnat pre Eliodor la aceastea }i el ar fi fost
pornitoriu r@ot@]ilor.
2. {i pre ispravnicul cet@]ii }i ap@r@toriul neamului s@u }i râvnitoriul legii lui Dumnezeu,
îndr@znea a-l zice le}uitori împ@r@]iii.
3. Ci, nepriiateniile într-atâta purcegând, cât }i prin oarecarii a lui Simon de lips@ ucideri
s@ f@cea, |
4. Socotind Onie primejdiia vrajbii }i pre Apolonie nebunind, pov@]uitoriul adec@,
Chelesiriii }i a Fenichiii, a spori r@otatea lui Simon, la împ@ratul s-au dus,
5. Nu ca pârâ}ul cet@]eanilor, ci folosul cel de ob}te a toat@ mul]imea cu sâne socotind.
6. C@ vedea cu neputin]@ a fi f@r@ împ@r@teasca rânduial@ a s@ d@rui lucrurilor pace, nici
pre Simon a putea înceta de la nebuniia sa.
7. Ci, dup@ ie}irea lui Seleuc din via]@, luând împ@r@]ia Antiohul, care vestit s@ numea,
r@vnea Iason, fratele Onei, arhiereirea.
8. Mergând la împ@ratul, f@g@duindu-i t@lan]i de argint tri sute }as@zeci }i dintr-alte
venituri optzeci,
9. Preste aceastea f@g@duia }i alte o sut@ cinzeci, de s-ar îng@dui puterii lui }coala }i
slujitorii }ie}i a-i rândui, }i pre cei din Ierusalim antiohieni a -i scrii.
10. Carea îng@duind împ@ratul }i dobândind c@peteniia, îndat@ c@tr@ leagea limbilor pre
împreun@ d@jduitorii s@i a-i treace au început.
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11. {i dep@rtând pre cealea ce pentru omeniia jidovilor de la împ@ra]i fusease rânduite,
prin Ioan, tat@l lui Evpolemi, cel ce la râmleani pentru priiatenirea }i so]irea cu legiuit@
solire slujise, legile cet@]eanilor p@r@sind, rânduieli r@zvr@tite f@cea.
12. C@ au îndrâznit supt însu}i co}teiul a face }coal@ }i pre fie}tecarii cei mai buni slujitori
în bordeiuri a-i pune.
13. {i era aceasta nu înceapere, ci oarecare crea}tere }i sporiul petreacerii cu limbile }i
cu cei de alt neam, pentru a necredinciosului }i nu preotului Iasoni negr@ita }i neauzita
nelegiuire.
14. A}a cât preo]ii de atunci nu dup@ sluj||bele oltariului s@ sârguia, ci urgisind bisearica 212r
}i p@r@sând jârtvele p@zea a fi p@rta} }coalei }i nedreptei lui simbrii }i înv@]@turii a s@
deprinde.
15. {i cinstele, adec@ ceale p@rin]e}ti întru nimica avându-le, grece}tile slave mai bune
a fi le socotea.
16. Pentru carele primejdioasa sârguire îi cuprindea, }i rânduialele lor le r@vnea, }i
acelora}i cu totul aseaminea a fi poftea, pre carii vr@jma}i }i uciga}i îi avuse.
17. C@ împrotiva dumnezeie}tilor legi necredincios a lucra f@r@ certare nu trece, ci
aceasta vreamea urm@toare va dovedi.
18. Iar@ pr@znuindu-s@ cel de al cincilea an lupta Tirului, }i împ@ratul fiind de fa]@,
19. Au triimis Iason vicleanul din Ierusalim ni}te oameni p@c@to}i, ce purta drahme de
argint trei sute spre jârtva Ercului, care le-au poftit cei ce le purtase s@ nu s@ cheltuiasc@
spre jârtve, c@ nu era de lips@, ci s@ se rânduiasc@ spre alte cheltuieli.
20. Ci aceastea, adec@, s-au adus de la cel ce le trimisease spre jârtva Hercului, iar@
pentru cei de fa]@ s-au dat spre zidirea cor@biilor celor de oaste.
21. {i, trimi]indu-s@ în Eghipt Apolonie, fiiul Mnesthei, pentru mai- marii lui Ptolomeu
Filometoriului împ@ratului, deac@ s@ cunoscuse Antiohul înstreinat a fi de c@tr@ trebile
împ@r@]iii, de ale sale folosuri grijindu-s@, pornind de acolo au venit în Ioppen, }i de acolo
în Ierusalim.
22. {i cu cinste de la Iason }i cu priiatenie fiind cuprins, cu lumini de f@clii }i cu laude
212v
au întrat, }i de acolo spre Fenichie oas|tea o au întors.
23. {i dup@ vreame de trei ani au trimis Iason pre Menelae, fratele mai sus-numitului
Simon, purtând bani împ@ratului }i despre trebile ceale de lips@ r@spunsuri ducând.
24. Iar@ el, închinându-s@ împ@ratului dup@ ce au m@rit fa]a putearii lui, spre sâne însu}
au tras arhieriia, ad@ogând preste Iason talan]i de argint trei sute.
25. {i, luund de la împ@ratul porunci au venit, nimic adec@ având vreadnic de preo]ie;
iar@ suflete de nemilostiv tiran }i de fiar@ s@lbatec@ mânie purtând,
26. {i Iason, adec@, carele prinsease pre fratele s@u, însu} în}elat fiind, pribeag în ]inutul
Amanitii izgonit au fost.
27. {i Menelae c@peteniia adec@ au dobândit. Iar@ despre banii împ@ratului f@g@dui]i,
nimica lucra, când strânsur@ f@cea Sostratul, ispravnicul co}teiului,
28. (C@ acela avea strânsura d@jdilor) pentru care pricin@ amândoi c@tr@ împ@ratul s-au
chemat.
29. {i Menelae s-au dep@rtat de la preo]ie, urmându-i Lisimac, frate- s@u, iar@ Sostrat
s-au f@cut ispravnic Chiprului.
30. {i aceastea fiind, s-au întâmplat de au mi}cat gâlceav@ tharseanii }i malloteanii, c@ci
c@ Antiohidei, ]iitoarei împ@ratului, în dar fusease da]i.
31. Degrab@, dirept aceaea împ@ratul au venit a-i domoli, l@sând în locul s@u rânduit
pre unul din so]ii s@i, Andronic.
32. Iar@ Menelae, socotind c@ }-au apucat vreame cu prilej, ni}te vase de aur din
bisea||ric@ furând, le-au d@ruit lui Andronic, }i altele le vânduse în Tir }i prin cet@]ile 213r
vecine.
33. Carea adev@rat cunoscând Onie, îl v@dea, însu}i în loc f@r@ teamere contenindu-s@
în Antiohia, lâng@ Dafnis.
34. Pentru aceeaea Menelae, apropiindu-s@ c@tr@ Andronic, îl ruga s@ omoar@ pre
Onie. Carele venind la Onie }i dând dreaptele cu jur@mânt (m@car c@-i era cu prepus),
îl îndemnase a ie}i din locul scutin]ii, îndat@ l-au omorât, nestidindu-s@ de dreptate.
35. Pentru care pricin@, nu numai jidovii, ci }i alte neamuri greu s@ uita }i cu dureare
purta nedreapta ucidere a unui b@rbat ca aceluia.
36. Ci, întorcându-s@ împ@ratul din locurile Chilichiei, s-au dus la el jidovii în Antiohia,
împreun@ }i grecii, jeluindu-s@ de nedreapta uciderea Oniei.
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37. Întristându-s@ drept aceaea cu duhul pentru Onie, Antiohul, }i plecându-s@ spre mil@,
lacr@mi au v@rsat, aducându-} aminte de trezviia r@p@usatului }i de cuviin]a lui.
38. {i aprinzându-s@ cu duhul, pre Andronic de ur}inic dezbr@cându-l, poruncea}te
a-l încungiura prin toat@ cetatea. {i într-acela} loc, în carele asupra lui Onie lucrase
necredin]a, pre c@lc@toriul de leage de via]@ l-au despoiat, vreadnic@ r@spl@tindu-i
Domnul pedeaps@.
39. Iar@ multe c@lc@ri de leage în bisearic@ de la Lisimah f@cându-s@ cu sfatul Menelai }i,
ie}ind veastea, s-au adunat mul]imea asupra lui Lisimah, dup@ ce mult aur s-au fost scos.
40. Iar@ asupra gloatelor ce s@ sculase pline de mânie, Lisimah întrarmând ca la trei mii,
cu mâni nedreapte au început a s@ sluji, | pov@]uindu-i un tiran oarecarele, cu vârsta }i
cu nebuniia b@trân.
41. Ci, cât au în]eles sârguirea Lisimahului, al]ii pietri, al]ii bâte vârtoase au apucat, iar@
oarecarii cenu}e spre Lisimah au aruncat.
42. {i mul]i, adec@ r@ni]i, iar@ al]ii }i a}ternu]i, }i to]i spre fug@ întor}i au fost, }i pre însu}
c@lc@toriul de leage lâng@ vistierie l-au omorât.
43. Despre aceastea, dar@, au început judecata asupra lui Menelae a s@ mi}ca.
44. {i venind împ@ratul în Tir, la el au dus treaba lucrului trei b@rba]i de la b@trâni trimi}i.
45. {i biruindu-s@ Menelae, au f@g@duit lui Ptolomeiu mul] i bani a-i da s@ îndeamne
pre împ@ratul.
46. Deci, Ptolomeiu s-au apropiat c@tr@ împ@ratul, ce }edea într-un foi}or a s@ r@cori,
}i l-au întors de c@tr@ judecat@.
47. {i pre Menelae, adec@ cel de toat@ r@otatea vinovat, de nelegiuiri l-au dezleagat,
iar@ pre mi}eii, carii }i la schite de }-ar fi spus pricina, nevinova]i s-ar judeca, pre ace}tia
cu moarte i-au omorât.
48. Curând, dar@, nedireapt@ pedeaps@ au dat cei ce pentru cetate }i pentru norod }i
pentru vasele ceale sfinte pricina au urzit.
49. Pentru care lucru }i tirii, greu p@rându-le, spre îngroparea lor foarte libovnici s-au
ar@tat.
50. Iar@ Menelae, pentru a celor ce era supt biruin]a lui l@comie, r@mânea în biruin]@,
crescând întru r@otate spre le}uirile cet@]eanilor.
Cap 5

214r

Oaste armate }i acelora} împreun@ b@t@i la Ierusalim prin v@zduh în patruzeaci de zile s@ v@d.
Iason în Ierusalim n@v@lind }i pre cet@]eani nemilostivea}te ucigând, la cei streini tic@lo}a}te
moare. Antiohul, pre mul]i în Ierusalim f@r@ num@r ucigând, robind || }i vânzind, bisearica o
jefuia}te. {i, ducându-s@, las@ nemilostivi ispravnici s@ n@c@jasc@ norodul. {i iar@}, trimi]indu-s@
voevodul Apolonie, pre mul]i ucide. Iar@ Iuda Macaveul cu ai s@i la loc pustiiu s@ dep@rteaz@.

1.
2.

214v

ntr-aceaea vreame, Antiohul a doao pornire g@tea}te spre Eghipt.
{i s-au întâmplat prin toat@ cetatea Ierusalimului a s@ vedea în patruzeci de
zile prin v@zduh c@l@ra}i alergând, aurite având vejminte }i suli]e ca ni}te oaste

întrarma]i.
3. {i alergarea cailor prin rânduri îns@mnate }i loviri a fi împreun@ }i cl@tirea pavezelor
}i mul]imea încoifa]ilor cu sabiile scoase }i aruncarea s@ge]ilor }i sclipirea auritelor arme
}i a tot fealiul de plato}e.
4. Pentru aceaea, to]i s@ ruga s@ se întoarc@ ar@tarea spre bine.
5. Ci, ie}ind mincinoas@ vestire, ca când din via]@ ar fi ie}it Antiohul, luând Iason nu
mai pu]ini o mie de b@rba]i, de n@prazn@ au n@v@lit spre cetate }i, cet@]eanii la zid
împreun@ zburând, mai pre urm@ apucându-s@ cetatea, Menelae au fugit în co}teiu.
6. Iar@ Iason nu îng@duia în uciderea cet@]eanilor s@i, nici gândea sporirea asupra
rudeniilor mare r@u a fi, p@rându-s@ c@ va lua biruin]a vr@jma}ilor, iar@ nu a cet@]eanilor.
7. {i c@peteniia adec@ nu o au dobândit, iar@ sfâr}itul le}uirilor sale turburarea au apucat
}i, pribejind, iar@ s-au dus în Ammanite.
8. Mai pre urm@, spre perirea sa închis fiind de la Areta, tiranul harapilor, fujind din |
cetate în cetate, tuturor urât ca un c@lc@toriu de legi }i urgisit ca vr@jma}ul ]@râi }i a
]@reanilor, în Eghipt s-au lep@dat.
9. {i cel ce pre mul]i din ]ara sa izgonise pribeag au perit, în Lachedemoniia pornind,
ca când ar vrea acolo a avea pentru rudeniia sc@pare.
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10. {i cel ce pre mul]i neîngropa]i lep@dase, însu}i }i netânguit }i neîngropat s@ leap@d@,
nici strein@ îngroparea dobândind, nici mormântului p@rin]esc împ@rt@}indu-s@.
11. Aceastea a}a fiind, s-au prepus împ@ratul cum c@ jidovii vor p@r@si so]irea }i, pentru
aceasta, din Eghipt purcezând cu inim@ s@lbatec@, cetatea adec@ cu arme o au prins.
12. Dar@ au poruncit osta}ilor s@ ucig@, nici s@ îng@duiasc@ pârâ}ilor }i, prin case suindu-s@,
s@-i omoar@.
13. F@cea-se dar@ ucideri de tineri }i de b@trâni, }i a muierilor }i a n@scu]ilor perirea, }i
a fecioarelor }i a pruncilor omorârea.
14. {i era în trei zile optzeaci de mii uci}i, patruzeci de mii robi]i }i numai pu]âni vându]i.
15. Ci nici aceastea sânt destule. Îndr@znit-au }i în bisearic@ a întra, carea e decât tot
p@mântul mai sfânt@, pov@]uind Menelae, vânz@toriul de legi }i de ]ar@.
16. {i cu necuratele mâni luând sfintele vase, ceale ce de la al]i împ@ra]i }i cet@]eani era
puse spre podoaba locului }i spre slav@, le purta cu nevrednicie }i le spurca.
17. A}a înstreinându-s@ cu mintea Antiohul, nu socotea c@ pentru p@catele celor ce
l@cuiesc în cetate, pu]in Dumnezeu s@ mâniiase, pentru carea s-au }i întâmplat împrejurul
locului ur||gisirea.
215r
18. Într-alt chip, de nu s-ar fi întâmplat a fi ei cu multe p@cate înv@lui]i, *precum Eliodor,
care era trimis de la Seleucun împ@ratul a jefui oltariul, }i acesta, îndat@ venind b@tut, }i
împins adev@rat ar fi fost de c@tr@ îndrâznire.
19. Îns@ nu pentru loc neamul, ci pentru neam locul Dumnezeu l-au ales.
20. Pentru aceaea, }i însu}i locul s-au f@cut p@rta} r@ot@]ilor norodului. Iar@ dup@ aceaea
va fi so]u bun@t@]ilor, }i care s-au p@r@sit în mâniia lui Dumnezeu Atotputearnicului, iar@}
întru îmblânzirea marelui Domn cu slav@ mare s@ va în@l]a.
21. Deci, Antiohul o mie }i optsute de talan]i luând din bisearic@, degrab@ în Antiohiia
s-au întors, socotind de mândrie, c@ p@mântul îi va fi spre înotare }i marea spre c@l@torie
pentru sume]irea min]ii.
22. {i au l@sat }i ispravnici a n@c@ji neamul. {i în Ierusalim, adec@ pre Filip, de neam
frig, de n@rav mai nemilostiv decât acela de la carele s-au rânduit.
23. Iar@ în Garizim, pre Andronic }i Menelae, carii mai greu decât aceialal]i ap@sa
cet@]eanii.
24. {i, fiind pus împrotiva jidovilor, au trimis pre urâciosul voievod Apolonie cu oaste
de doaozeci }i doao de mii, poruncindu-i a ucide pre to]i cei de vârste, muierile }i tinerii
a-i vinde.
25. Carele venind în Ierusalim, cu pace a fi f@cându-s@, au odihnit pân@ la sfânta zi a
sâmbetei }i atunci, s@rbând jidovii, alor s@i arma a lua le-au poruncit.
26. {i pre to]i carii purcesease spre vederi i-au omorât, }i prin cetate cu cei arma]i
alergând, mult@ mul]ime au ucis. |
27. Iar@ Iuda Macaveul, carele fusease al zeacelea, s@ ferise la loc pustiiu }i acolo între 215v
fiar@, viia]a în mun]i cu ai s@i petrecea }i, cu hran@ de ierburi hr@nindu-s@, s@ z@bovea,
ca s@ nu fie p@rta}i spurc@ciunii.
Cap 6
Prin voievodul de la împ@ratul trimis jidovii s@ opresc de leagea lui Dumnezeu. Bisearica urât
s@ spurc@, }i jidovii înc@ prin multe ]@rî râsipindu-s@, la jârtvele idolilor s@ silesc. S@ îns@mneaz@
pierderea a doao muieri, pentru c@ }-au fost t@iat împrejur fiii s@i, }i cei ce pr@znuiesc sâmb@ta
s@ ard. Îns@ acest n@caz s@ arat@ c@ nu e p@r@sirea lui Dumnezeu, ci certarea alor s@i, cea
aleas@ a lui Eleazar b@trânului mucenicie, pentru c@ n-au vrut a mânca carne de porc, nici
într-aceasta a f@]@rnici.

1.

i nu dup@ mult@ vreame, au trimis împ@ratul pe un b@trân oarecarele
antiohiian s@ sileasc@ pre jidovi a treace de la p@rin]e}tile }i a lui Dumnezeu
legi
2. {i a spurca cea din Ierusalim bisearic@ }i a o numi a lui Iupiter Olimpii, }i în Garizim,
precum era cei ce l@cuia acolo, a lui Iupiter g@zduitoriului.
3. Iar@ rea }i tuturor grea era alergarea r@ot@]ilor.
4. C@ bisearica era plin@ de neînfrânarea }i de uspea]ele limbilor }i de cei ce s@ pâng@rea
cu curvele, }i în sfintele jirtvealnice muierile s@ îmbulzea înlontru purtând ceale ce nu era
slobode.
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5. {i oltariul plin era de ceale neslobode, care de legi s@ oprea.
6. Iar@ nici sâmbetele s@ p@zea, nici zilele ]@râi ceale de praznic s@ ]inea, nici jidov chiar
216r cineva || pre sâne a fi s@ m@rturisea.
7. {i s@ ducea cu amar@ lips@ în zioa na}terii împ@ratului la jârtve, }i când pr@znuia
s@rb@toarea lui Liveriu, s@ siliia cu iad@ra încununa]i lui Liveri a încunjura.
8. {i porunc@ au ie}it la vecinele limbilor cet@]i îndemnând Ptolomeiu ca a}ijderea }i
dân}ii împrotiva jidovilor s@ lucreaze }i s@ jirthveasc@.
9. Iar@ pre cei ce n-ar vrea a treace la rânduialele limbilor s@-i ucig@; era dar@ a vedea
tic@lo}ie.
10. C@ doao muieri au fost pârâte c@ }-au t@iat împrejur n@scu]ii s@i. Pre carele, pruncii
de ]â]@ spânzurându-i, dup@ ce le -au încunjurat prin cetate, pre ziduri le-au pr@p@dit.
11. Iar@ al]ii la vecinele pe}teri împreun@ ducându-s@ }i pitula]i zioa sâmbetei pr@znuind,
spuindu-s@ lui Filip, cu flac@ri s -au aprins, c@ci c@ s@ stidea pentru leage }i pentru ]inearea
ei, cu mâna a-}i da ajutoriu.
12. Iar@ m@ rog celor ce vor ceti cartea aceasta s@ nu s@ îngrozasc@ pentru protivnicile
c@deri, ci s@ socoteasc@, c@ ceale ce s-au întâmplat, nu spre perire, ci spre certare au fost
neamului nostru.
13. C@ mult@ vreame a nu suferi pre p@c@to}i dup@ vrearea sa a lucra, ci degrab@ a-i
izbândi, de mare bine judecat@ iaste.
14. C@ nu precum în alte neamuri Domnul r@bdând a}teapt@ ca pre eale, când va veni
zioa judec@]ii, întru plinirea p@catelor s@ le pedepseasc@.
15. A}a }i în noi au a}ezat, ca p@catele noastre pân@ în sfâr}it înv@luindu -s@, a}a mai
pre urm@ asupra noastr@ s@ izbândeasc@.
16. Pentru carea niciodat@ adec@ de la noi mila Sa o dep@rteaz@, iar@ certând cu ceale
protivnice, norodul S@u nu-l p@r@sea}te. |
216v
17. Ci aceastea noao spre de}teptarea cetitorilor pu]ine fie zise, iar@ acum trebuie s@
venim la poveaste.
18. Deci Eliazar, unul din scriitorii cei dintâiu, b@rbat de vârst@ vechiu }i cu fa]a împodobit,
de}chizându-i-s@ gura s@ siliia a mânca carne de porc.
19. Iar@ el sl@vita moarte mai vârtos decât urâta via]@ îmbr@]i}ind, de bun@voie întâiu
s@ ducea spre perire.
20. {i, v@zând precum s@ cuvine a s@ întâmpla, cu r@bdare suferind, au socotit a nu priimi
ceale neslobode pentru dragostea vie]ii.
21. Iar@ cei ce sta înainte, de nedreapta mil@ fiind porni]i, pentru vechea omului
priiatenie, luându-l într-ascuns, îl ruga a-i aduce c@rnuri din care lui a mânca era slobod,
ca s@ f@]@rniceasc@ a fi mâncat, precum împ@ratul poruncise, din c@rnurile jârtvelor,
22. Ca, cu aceast@ fapt@, de moarte s@ se izb@veasc@ }i, pentru cea veache a omului
priiatenie, aceasta cu dânsul f@cea omenire.
23. Iar@ el au început a gândi vreadnica vârstei }i a b@trânea]elor sale adâncime }i a
n@scutei cinstei c@runtea]ele }i a ceii din pruncie bunei petreaceri faptele }i dup@ a ceii
sfinte }i de la Dumnezeu datei legii rânduieli, au r@spuns degrab@, zicând c@ vrea a fi
trimis la iad.
24. „C@ nu e lucru vreadnic de vârsta noastr@ – zice – a f@]@rnici, precum mul]i dintre
cei tineri, socotind pre Eliazar de noaozeci de ani a fi trecut c@tr@ via]a celor de alt neam.
25. {i aceia, pentru a mea f@]@rnicie }i pentru pu]ân@ ce s@ strâc@ vreamea vie]ii, s@ se
217r în}ale, }i prin aceast@ prihan@ }i urgisirea b@trânea]elor || meale s@-m agonisesc.
26. C@ de nu m@ voiu }i scoate într-aceast@ vreame din pierderea omeneasc@, iar@ de
mâna Atotputearnicului nici viu, nici mort voiu putea sc@pa.
27. Pentru aceaea, tare din via]@ ie}ind, vreadnic adec@, de b@trânea]e m@ voiu ar@ta.
28. Iar@ tinerilor pild@ tare le voiu l@sa, când cu inim@ voioas@ }i b@rb@tea}te pentru ceale
greale }i preaosfin]ite legi, cu moarte cinstit@ m@ voiu s@vâr}i”. Aceastea zicând, îndat@ spre
perire s@ tr@gea.
29. Iar@ cei ce-l ducea }i pu]in mai înainte fusease mai blânzi, spre mânie s-au întors
pentru cuvintele de la el zise, care ei din mândrie a fi scoase le socotea.
30. Ci cu rane ucigându-s@, au suspinat, }i au zis: „Doamne, Cel ce ai sfânta }tiin]@, Tu
chiar }tii c@, putându-m@ de moarte izb@vi, ceale greale ale trupului rabd dureri, iar@ dup@
suflet pentru frica Ta bucuros rabd aceastea”.
31. {i acesta adec@ într-acesta chip din via]@ au ie}it, nu numai tinerilor, ci }i tot neamului
pomenirea mor]ii sale spre pilda vârtutei }i a t@riii l@sând.
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Cap 7
A }eapte fra]i }i a maicii lor mari foarte }i tari suferitele periri, pentru c@ nu vrea a mânca
c@rnuri de porc. {i cât de vârtos împ@ratului pentru a sa nemilostivire i-au ar@tat a fi gata
osândirea }i maica pre fii cum i-au îndemnat.

1.

* 2 Leage 31,
36, 43.

i s-au întâmplat }i }apte fra]i împreun@ cu maica sa prin}i a s@ sili de la
împ@ratul a mânca împrotiva legii c@rnuri de porc, cu zbiciuri }i cu vine de
tauri chinuindu-i.
2. Iar@ unul dintr-în}ii, cel dintâiu, a}a au zis: | „Ce cau]i }i ce vreai a înv@]a de la noi? 217v
Gata sântem a muri mai vârtos decât p@rin]e}tile ale lui Dumnezeu legi a le treace”.
3. {i, mâniindu-s@ împ@ratul, au poruncit s@ se aprinz@ c@ld@rile }i oalele ceale de aram@.
Care îndat@ aprinzându-s@,
4. Au poruncit celui ce întâiu gr@ise s@ i s@ taie limba, }i pielea de pe cap tr@gându-s@, }i
vârfurile mânilor }i a picioarelor s@ i s@ taie, ceiaalal]i fra]ii lui }i maic@-sa v@zându-l.
5. {i, dup@ ce s-au f@cut cu totul chilav, au poruncit a apropia focul }i, înc@ r@suflând,
a-l pr@ji în tigae. În carea mult@ vreame chinuindu-s@, ceiaalal]i una cu maic@-sa împreun@
s@ îndemna tare spre moarte,
6. Zicând: „Domnul Dumnezeu va vedea adev@rul }i s@ va mâng@ia întru noi, *precum
în m@rturisirea cântecului au dovedit Moisi. {i întru slujile Sale s@ va mâng@ia”.
7. Murind, dar@, cel dintâiu într-acesta} chip, pre cel ce urma îl ducea spre bajocur@ }i,
tr@gându-i-s@ pielea capului cu perii, îl întreba de va mânca mai înainte, pân@ a s@ chinui
cu tot trupul prin fie}tecare m@dulariu.
8. Iar@ el, r@spunzând cu glas p@rin]esc, au zis: „Nu voiu face”. Pentru carea }i acesta,
în locul urm@toriu, chinurile celui dintâiu au priimit.
9. {i în sfâr}itul duhului fiind, a}a au zis: „Tu, adec@, preanelegiuite, într-aceast@ via]@
ne pierzi, ci Împ@ratul lumii, pre noi, pentru legi uci}i, întru învierea vie]ii de veaci ne va
de}tepta”.
10. Dup@ acesta, al treilea s@ bajocorea}te }i, limba poftindu-i-s@, curând o au scos }i
mânile vârtos le-au întins.
11. {i cu cutezare au zis: „Din ceriu aceastea le mo}tenesc, ci pentru legile lui Dumnezeu
218r
acum }i aceastea le urgis@sc, c@ de la Dânsul iar@} a le dobân||di n@d@jduiesc”.
12. A}a cât împ@ratul }i cei ce cu el era s@ mira de îndrâznirea tin@rului, c@ci ca o nimica
socotea chinurile.
13. {i acesta a}a s@vâr}indu-s@, pre al patrulea îl n@c@jea a}ijderea, chinuindu-l.
14. {i, fiind spre moarte, a}a au zis: „Mai bine e celor da]i de la oameni mor]i, n@deajde
a a}tepta de la Dumnezeu, c@ iar@} de la Dânsul s@ vor de}tepta, c@ ]ie înviiarea nu-]i va
fi spre via]@”.
15. {i, apropiind pre al cincilea, îl n@c@jea. Iar@ el, privind spre acela, au zis:
16. „Puteare între oameni având, fiind strâc@cios, faci ce ]i-i voia, iar@ s@ nu gânde}ti
neamul nostru a fi de la Dumnezeu p@r@sit.
17. Iar@ tu r@bdând a}teapt@ }i vei vedea marea Lui puteare, în ce chip pre tine }i
s@mân]a ta o va chinui”.
18. Dup@ acesta ducea pre al }aselea, }i acela începând a muri, a}a au zis: „Nu r@t@ci în
de}ert, c@ noi pentru noi în}ine aceastea p@timim, p@c@tuind înprotiva Dumnezeul<ui>
nostru }i vreadnice de minune s-au f@cut întru noi.
19. Iar@ tu nu socoti ]ie a fi f@r@ viitoarea certare, c@ci împrotiva lui Dumnezeu a o}ti
te-ai ispitit”.
20. Iar@ preste m@sur@ minunata maica }i vreadnica de pomenirea celor buni, carea,
perind }eapte fii supt vreamea unii zile privind, cu inim@ bun@ purta pentru n@deajdea
carea avea spre Dumnezeu.
21. Pre fie}tecarele dintr-în}ii îi îndemna tare, cu glas p@rin]esc, plin de în]elepciune }i
f@meie}tii gândiri b@rb@tesc suflet s@mânând,
22. Au zis c@tr@ dân}ii: „Nu }tiu în ce chip în pântecele mieu v-a]i ar@tat, c@ nici eu
duhul }i sufletul v-am d@ruit voao }i via]a }i a fie}tec@ruia m@dul@ri nu eu le-am
alc@tuit,
23. Ci Ziditoriul lumii, Cel ce au închipuit na}te|rea omului }i Cel ce au aflat înceaperea 218v
tuturor }i duhul voao iar@}i cu mil@ îl va întoarce, }i via]a, precum voi acum pre voi în}iv@
v@ urgisi]i pentru legile Lui”.
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24. Iar@ Antiohul pre sine a s@ urgisi gândea }i împreun@ urgisind glasul ceii ce probozea,
fiind înc@ cel mai tin@r, nu numai cu cuvintele îl îndemna, ci }i cu jur@mânt înt@rea, c@
bogat }i fericit îl va face }i, trecându-l de la p@rin]e}tile legi, priiatin îl va avea }i ceale de
lips@ îi va d@rui.
25. Ci la aceastea tin@rul nicidecum plecându-s@, au chemat împ@ratul pre maica }i o
îndemna s@ fie tin@rului spre mântuire.
26. {i dup@ ce o îndemnase cu multe cuvinte, au f@g@duit c@ va îndemna pre fiiul s@u.
27. Deci, plecându-s@ c@tr@ el, batjocorind pre nemilostivul tiran, au zis cu glas p@rin]esc:
„Fiiul mieu, fie-]i mil@ de mine, ceaea ce te-am purtat în pântece noao luni }i lapte în trei
ani ]-am dat }i te-am hr@nit }i la vârsta aceasta te-am adus.
28. Rogu-te, fiiule, s@ prive}ti spre ceriu }i pre p@mânt }i spre toate ceale ce sânt într-însele
}i s@ în]elegi c@ din nimica le-au f@cut Dumnezeu acealea }i neamul omenesc.
29. A}a va fi, s@ nu te temi de acest chinuitoriu, ci vreadnic fra]ilor t@i f@cându-te p@rta}u,
priimea}te moarte, ca într-aceaea mil@ cu fra]ii t@i s@ te priimeasc@”.
30. Ea înc@ aceastea zicând, au zis tin@rul: „Pre cine a}tepta]i? Nu ascult de porunca
împ@ratului, ci de porunca legii carea s-au dat noao prin Moisi.
31. Iar@ tu, cel ce te-ai f@cut izbânditoriu de toat@ r@otatea asupra ovreailor, nu vei sc@pa
de mâna lui Dumnezeu.
32. C@ noi pentru p@catele noastre r@bd@m aceastea.
33. De S-au }i mâniiat pu]in asupra noastr@ Domnul, Dumnezeul nostru, pentru certarea
}i dojana, ci iar@}i S@ va mâng@ia spre slugile Sale. ||
34. Iar@ tu, o, nelegiuitule, }i decât to]i oamenii mai f@c@toriu de reale, s@ nu te înal]i în
219r
z@dar cu de}arte n@dejdi, asupra slujilor Lui aprinzându-te,
35. C@ înc@ n-ai fugit <de> judecata Atotputearnicului }i care toate le veade Dumnezeu.
36. C@ fra]ii miei, pu]in@ acum dureare suferind, supt testamântul vie]ii de veaci s-au
împ@rt@}it, iar@ tu cu judecata lui Dumnezeu ceale vreadnice a mândriii tale pedeapse vei
pl@ti.
37. Iar@ eu, ca }i fra]ii miei, sufletul }i trupul mieu îl dau pentru p@rin]e}tile legi. Chemând
pre Dumnezeu, ca mai devreame neamului nostru milostiv s@ fie, }i pre tine, cu chinuri
}i cu b@t@i, s@ te fac@ a m@rturisi c@ Acela iaste Dumnezeu sângur.
38. Iar@ întru mine }i în fra]ii miei va înceta Atotputearnicului mâniia carea preste tot
neamul nostru cu dreptate s-au adus.
39. Atunci împ@ratul, de mânie aprins, asupra acestuia mai presus de to]i f@r@ mil@ au
r@p}tit, nesuferindu-s@ a fi batjocorit.
40. {i acesta, dar@, curat s-au prest@vit preste toate, în Domnul n@d@jduind.
41. Iar@ mai pre urm@, dup@ fii, }i maica s-au s@vâr}it.
42. Deci, despre jârtve }i despre cele foarte nemilostiviri destul s-au zis.
Cap 8
Iuda Macaveul, chemând ajutoriul lui Dumnezeu, dup@ câteva biruin]e, pre Nicanor, carele
neîn}elata }ie}i de jidovi f@g@duia biruin]@, pre ai s@i întâi spre r@mâneare îndemnându -i, l-au
gonit, ucigând din oastea lui împreun@ cu Timothei }i cu Vahide mai mult de doaozeaci }i noao
de mii, a}a cât Nicanor sângur sc@pând, au propoveduit pre Iudei a avea pre Dumnezeu
acoperitoriu. |

219v

1.

ar@ Iuda Macaveul }i cei ce cu el era, întra t@inuit prin co}teiuri }i, chemând pre
rudenii }i pre priiatini }i pre cei ce au r@mas în leagea jidoveasc@, luându-i, au
scos c@tr@ sâne }ase mii de b@rba]i.
2. {i chema pre Domnul s@ Se uite spre norodul ce s@ c@lca de to]i }i s@ Se milostiveasc@
spre bisearic@, carea s@ spurca de la cei necredincio}i,
3. S@-I fie mil@ }i de perirea cet@]ii, carea ar tr@bui degrab@ a s@ alc@tui }i glasul sângelui,
ce strâg@ c@tr@ sâne, s@-l auz@
4. {i s@-{i aduc@ aminte }i de nedreaptele a pruncilor celor nevinova]i mor]i }i de
bl@st@murile numelui S@u zise }i s@ se aprinz@ spre aceastea.
5. Iar@ Macavei, adunând mul]imea, nesuferit limbilor s@ f@cea, c@ mâniia Domnului spre
mil@ s-au întors.
6. {i, venind asupra co}teailor }i a cet@]ilor f@r@ veaste, le aprindea, }i locurile ceale
treabnice cuprinzând, nu pu]ine ucideri da vr@jma}ilor.
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7. Iar@ mai vârtos noaptea s@ purta la aceaste alerg@ri, }i vestea puterii lui pretutindini
s@ v@rsa.
8. Iar@ v@zând Filip încet omul spre sporiu a veni }i mai ades lucrurile lui spornice a fi, c@tr@
Ptolomeu, voievodul Chilichiei }i a Finichiii, au scris, s@ duc@ ajutoriu trebilor împ@r@te}ti.
9. Iar@ el degrab@ au trimis pre Nicanor Patroclul, din cei dintâiu priiatin, dându-i din
ceale mestecate limbi întrarma]i nu mai pu]in de doaozeaci de mii, ca toat@ s@mân]a
jidoveasc@ s@ o }tearg@, ad@ogându-i }i pre Gheorghie, b@rbatul osta}u }i în lucrurile
r@zboiului foarte deprins.
10. {i au rânduit Nicanor ca dajda împ@ratului ce s@ cuvinea a o da râmleanilor, doao
220r
mii || de talan]i, din robiia jidovilor s@ o plineasc@.
11. {i îndat@ au trimis la cet@]ile de mare, chemând spre cump@rarea robilor jidove}ti,
f@g@duind cum c@ noaozeaci de robi va da pre un talant, neuitându-s@ spre izbânda carea
de la Atotputearnicul îl va urma.
12. Iar@ Iuda, în]elegând, au spus celor ce cu sine era, jidovilor, venirea lui Nicanor.
13. Dintre carii unii, înfrico}a]i }i necrezând drept@]ii lui Dumnezeu, spre fug@ s@ întorcea.
14. Iar@ al]ii ce avea vindea }i împreun@ Domnului s@ ruga s@-i izb@veasc@ de necredinciosul
Nicanor, carele mai înainte înc@ de a veni îl vânduse.
15. {i de nu pentru ei, încai pentru testamântul care era c@tr@ p@rin]ii lor }i pentru
chemarea sfântului }i marelui S@u preste dân}ii nume.
16. {i, chemând Macaveii }apte mii, carii cu el era, îi ruga s@ nu s@ pleace vr@jma}ilor,
nici s@ se team@ de acelor ce cu nedreptul vin asupra sa, a vr@jma}ilor mul]ime, ci tare
s@ se sârguiasc@,
17. Având înaintea ochilor ocara ce s-au f@cut de la ace}tia cu nedreptul locului celui sfânt
}i iar@}i asuprirea ceii batjocorite cet@]i, înc@ }i ceale multe a b@trânilor rânduieli r@sipite.
18. „C@ ei adec@ în arme n@d@jduiesc – zice – împreun@ }i în îndrâznire, iar@ noi în
Atotputearnicul Dumnezeu, Care poate }i pre cei ce vin asupra noastr@ }i toat@ lumea
numai cu vrearea a-i }tearge, n@d@jduim”.
19. {i le-au adus aminte }i de ajutorin]ele lui Dumnezeu, care s-au f@cut c@tr@ p@rin]i
* 4 Împ@. 19, 35. *}i cum c@ supt Senaheriv o sut@ optzeaci }i cinci de mii au perit.
20. {i despre r@zboiul ce au avut asupra galateanilor în Vavilon, ca to]i, deac@ au venit
Tovie 1, 21.
Ecli. 48, 24. | la lucru machedonii, so]iile trând@vindu-s@, aceia sânguri }as@ mii au omorât o sut@ 220v
Isaie 37, 36. doaozeci de mii pentru ajutoriul ce li s-au dat din ceriu }i faceri de bine multe foarte pentru
1 Mac. 7, 41. aceastea au dobândit.
21. Cu aceaste cuvinte statornici s-au f@cut }i pentru leagi }i pentru mo}tenire a muri g@ti]i.
22. {i au rânduit pre fra]ii s@i pov@]uitori amânduror rândurilor, pre Simon }i pre Iosif
}i pre Ionathan, supuind fie}tec@ruia c@te o mie }i cinci sute.
23. Lâng@ aceasta, }i de la Ezdra cetindu-le sfânta carte }i dând s@mnul ajutoriului lui
Dumnezeu, în }ireagul dintâiu însu}i pov@]uitoriu au lovit cu Nicanor.
24. {i, fiindu-i ajutoriu Cel Atotputearnicul, au omorât mai mult de noao mii de oameni,
iar@ partea cea mai mare a oastei lui Nicanor cu rane sl@bindu-o, o au silit spre fug@.
25. Iar@ banii celor ce venise a-i cump@ra luundu-i, pre ei pretutindini i-au gonit.
26. Ci s-au întors la ceasul rânduit, c@ era înaintea sâmbetei, pentru care pricin@ n -au
r@mas, gonindu-i.
27. Iar@ armele lor }i jafurile adunându-le, sâmb@ta f@cea, binecuvântând pre Domnul,
Cel ce i-au izb@vit într-aceast@ zi, înceaperea milii pic@turind preste ei.
28. Iar@ dup@ sâmb@t@, celor slabi }i s@racilor }i v@duvelor au împ@r]it jafurile, }i ceale
r@mase ei cu ai s@i le-au avut.
29. Aceastea, dar@, a}a f@cându-s@, }i f@cându-s@ de la to]i rug@ciune de ob}te, pre
milostivul Domn L-au rugat ca s@ se îmblânzasc@ pân@ în sfâr}it preste slugile Sale.
30. {i dintre cei ce era cu Timotheiu }i cu Vahide împrotiva sa sârguindu-s@, preste
doaozeci de mii || au ucis, }i t@riile ceale înalte le-au dobândit. {i mai multe pr@zi au 221r
împ@r]it, dreapt@ parte celor slabi, s@racilor }i v@duvelor, ci }i b@trânilor f@când.
31. {i armele lor cu de-adinsul culegându-le, toate le-au a}ezat în locuri treabnice, iar@
cealeaalalte jafuri în Ierusalim le-au adus.
32. {i pre Filarheu, carele cu Trifon era, l-au omorât pre omul, adec@ necurat, carele
cu multe pre jidovi n@c@jise.
33. {i Epinichiia f@când în Ierusalim, pre cel ce sfintele u}i le aprinsease, adec@ pre
Calisthine, ce sc@pase într-un s@la}, l-au aprins, vreadnic@ r@spl@tire pentru necredin]ele
lui dându-i.
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34. Iar@ cel mai f@c@toriu de reale, Nicanor, care o mie de negu]@tori a cump@ra pre jidovi
adusease,
35. Smerindu-s@ cu ajutoriul Domnului de la cei ce ca o nimica a fi îi socotise, dezbr@când
haina slavii, pre p@mânt fugind, sângur au venit în Antiohiia, cea des@vâr}it nefericire despre
oastea sa dobândind.
36. {i cel ce f@g@duise râmleanilor c@ le va pl@ti dajda din robiia Ierusalimului propoveduia
acum acoperitoriu pre Domnul a avea jidovii }i pentru Dânsul a nu s@ putea r@ni, pentru
c@ urmeaz@ legile ceale de la El rânduite.
Cap 9

221v

Antiohul de la Pearzeapoli gonindu-s@. Când cuget@ a pierde des@vâr}it pre jidovi, cu mari
dureri dinlontru de la Dumnezeu lovindu-s@, cu nesuferit@ putoare izvorând din trupu-i
viermi. Dup@ cuno}tin]a nelegiuirilor sale }i târziu f@g@duita întoarcere, cu moarte vreadnic@
s-au s@vâr}it, scriind c@tr@ jido|vi c@r]i, s@ petreac@ a fi supu}i fiiului s@u.

1.
2.

ntr-aceaea vreame, Antiohul cu necinste s@ întorcea din Pearside.
C@ întrase în ceaea ce s@ zice Pearseapolis }i au ispitit a jefui norodul }i a
dobândi cetatea. Ci mul]imea la arme alergând, spre fug@ s -au întors }i a}a
s-au întâmplat, de Antiohul dup@ fug@ cu ru}ine s-au întors.
3. {i venind c@tr@ Ecvatana, au în]eles ceale ce s@ f@cuse cu Nicanor }i cu Timotheiu.
4. {i înflându-s@ de mânie, gândea c@ izbânda celor ce -l gonise o va putea stoarce despre
jidovi. Pentru aceaea au poruncit a mâna c@ru]a sa, f@r@ z@bav@ c@l@torind, cereasca
judecat@ gr@bindu-l, c@ci c@ a}a trufa}u au gr@it c@ va veni în Ierusalim }i adunare de
mormânturile jidovilor o va face.
5. *Iar@ Cel ce toate veade, Domnul, Dumnezeul lui Israil, l -au lovit cu nevindecat@ }i * 2 Par. 16, 9.
nev@zut@ ran@, c@ci cât au sfâr}it acesta} cuvânt, l-au apucat iute durearea ma]elor }i
amar@le celor dinl@untru chinuri.
6. {i adec@ destul de drept, ca cel ce cu multe }i cu noao chinuri storsease ceale dinlontru
altora, m@car c@ el nici într-un chip de la a sa r@otate înceta.
7. Iar@ preste aceasta, de mândrie împlându-s@, foc suflând cu duhul spre jidovi }i,
poruncind a gr@bi lucrul, i s-au întâmplat cu pornire mergând a c@dea din c@ru]e }i cu grea
zdrobirea trupului a i s@ n@c@ji m@dul@rile.
8. {i cel ce i s@ p@rea }i valurilor m@rii a porunci, peste modrul omenesc de trufie umplut
fiind }i în@l]imea mun]ilor în cumpene a o spânzura, acum, smerit c@tr@ p@mânt, cu
purt@toarea s@ purta, ar@tata lui Dumnezeu puteare în sâne} m@rturisind. ||
222r
9. A}a cât din trupul necredinciosului viermi au izvorât }i c@rnurile lui, înc@ tr@ind în
dureri, au curs, }i cu mirosul lui }i cu putoarea oastea s-au îngreoiat.
10. {i cel ce pu]in mai înainte s@ socotea a atinge stealele ceriului, pre acela nime nu-l
putea purta, pentru nesuferirea putoarei.
11. De aici dar@ au început, din cea grea mândrie oborât, a veni la cuno}tin]a sa, cu
dumnezeiasca ran@ mi}cat fiind, prin fie}tecare cirtele vremii sporindu-i-s@ durerile.
12. {i nici el mai putând purta putoarea sa, a}ea au zis: „Drept e supus a fi lui Dumnezeu
}i cel muritoriu a nu s@ as@m@na lui Dumnezeu”.
13. {i s@ ruga acest necurat lui Dumnezeu, de la care nu era a dobândi mil@.
14. {i cetatea, la carea sârguind vinea, s@ o aseamine p@mântului }i mormânt adun@rilor
s@ o fac@, acum dorea}te a o face slobod@.
15. {i pre jidovi, pre carii nici de îngrop@ciune adec@ vreadnici a-i avea, ci paserilor }i
fiar@lor spre r@pire a-i da, }i cu cei mititei de tot a-i pr@p@di zisease, aseaminea acum
athineanilor a-i face s@ f@g@duia}te.
16. {i bisearica cea sfânt@, carea mai nainte o jefuise, cu bune daruri a o împodobi }i
ceale de treaba jirtvelor cheltuieli din viniturile sale a le d@rui.
17. Preste aceastea, }i jidov c@ s@ va face }i prin tot locul p@mântului va str@bate }i va
propovedui putearea lui Dumnezeu.
18. Iar@ neîncetând durerile (c@ venise preste el dreapta lui Dumnezeu judecat@),
d@zn@d@jduind, au scris c@tr@ jidovi ca o rug@minte carte, aceastea cuprinzând:
222v
19. „Bunilor cet@]eani, jidovilor, mult@ închi|n@ciune }i bine s@n@to}i }i ferici]i a fi,
împ@ratul }i c@peteniia, Antiohul.
20. De sânte]i bine, s@n@to}i, }i fiii vo}tri, }i de v@ sânt toate dup@ vreare, mari haruri d@m.
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21. {i eu în sl@biciune pus, iar@ de voi cu bine aducându-mi aminte, întorcându-m@ din
locurile Pearsidii }i de grea boln@vire apucat fiind, de lips@ a fi am socotit pentru folosul
de ob}te a avea grije,
22. Nu d@zn@d@jduindu-m@ pre mine însumi, ci n@deajde mult@ având a sc@pa de boal@.
23. Iar@ uitându-m@ c@ }i tat@l mieu, în vreamile în care prin locurile ceale din sus
pov@]uia oastea, au ar@tat cine dup@ sâne s@ ia împ@r@]iia,
24. Ca de s-ar întâmpla ceva împrotiv@ sau greu s@ se vesteasc@, }tiind cei ce era prin
]@ri c@ruia e l@sat capul lucrurilor, s@ nu s@ turbure.
25. La aceastea socotind de aproape c@ cei putearnici fie}tecarii }i vecinii pândesc
vremile }i întâmplare a}teapt@, am rânduit pre fiiul mieu, Antiohul, împ@rat, pre care de
multe ori alergând c@tr@ împ@r@]iile ceale din sus, multora dintre voi îl închinam. {i am
scris c@tr@ el ceale ce sânt supuse.
26. Rogu-v@, dar@, }i v@ cer, aducându-v@ aminte de facerile de bine ceale de ob}te }i
usebite, ca fie}tecarele s@ ]ie credin]a c@tr@ mine }i c@tr@ fiiul mieu,
27. C@ n@d@jduiesc cum c@ cu cinste }i omenea}te s@ va purta, }i va urma rânduiala mea,
}i de ob}te v@ va fi”.
28. Deci, uciga}ul }i bl@st@m@toriul r@u lovit fiind, }i, precum el pre al]ii purtase, nimearnic
în mun]i cu tic@loas@ ie}ire via]a }-au sfâr}it.
29. {i îi petrecea trupul Filip, cel ce crescuse cu el, care temându-s@ de fiiul Antiohului,
c@tr@ Ptolomeiu Filometoriul în Eghipt s-au dus. ||
Cap 10

223r

Iuda Macaveiu, cur@]ând bisearica }i cetatea, în opt zile pr@znuire face }i în tot anul a s@ face
rânduia}te. Efpator lui Antioh t@tâni-s@u în împ@r@]ie urmeaz@, pre Ptolomeiu cu venin stângându-l,
pre Gordie voivod lucrurilor rânduia}te, pre jidovi de multe ori cu r@zboiu n@c@jindu-i. Jidovii }i
pre acesta }i pre Timotheiu }i multe ale vr@jma}ilor înt@riri biruiesc, t@ind multe mii, }i cinci din
ceriu c@l@ra}i ar@tându-s@, carii venise spre ajutoriul jidovilor.

1.

ar@ Macaveiu }i cei ce cu el era, acoperindu-i Domnul, bi searica adec@ }i
cetatea o au luat.
Iar@ oltarele, care cei de alt neam pe uli]e f@cuse, }i bisearicile idolilor le -au

2.
pr@p@dit.
3. {i, cur@]ând bisearica, alt oltariu au f@cut }i, din pietrile ceale înfocate foc z@mislindu-s@,
jârtve au adus dup@ doi ani }i t@mâiare }i candile }i pânile punerii-înainte au pus.
4. Care f@cându-s@, s@ ruga Domnului a}ternu]i la p@mânt, ca s@ nu mai caz@ întru
aseaminea reale, ci, de ar }i gre}i cândva, de la Dânsul mai blând s@ se cearte }i s@ nu s@
dea varvarilor }i bl@st@m@torilor oameni.
5. Iar@ în ce zi bisearica de la cei streini s@ pâng@rise, într-aceaea zi s-au întâmplat a fi
cur@]irea, în doaozeci }i cinci a lunii, care au fost casleu.
6. {i cu veselie opt zile au pr@znuit ca praznicul corturilor, aducându-}i aminte c@, pu]in
mai nainte vreame, zioa corturilor cea de praznic prin mun]i }i prin pe}teri ca fiar@le o au
f@cut.
7. Pentru aceaea thirsi }i ramuri verzi }i olive aducea înaintea Celui ce au sporit a cur@]i
locul S@u. |
8. {i au a}ezat, cu porunc@ de ob}te }i cu judecat@, ca tot neamul jidovesc în to]i anii 223v
s@ pr@znuiasc@ zilele aceastea.
9. {i a Antiohului, adec@, ce s@ numea vestit, ie}irea vie]ii a}ea i-au fost.
10. Iar@ acum, despre Eupatru, fiiul necuratului Antioh, ceale ce s-au f@cut vom povesti,
scurtând r@ot@]ile ce s-au f@cut prin r@zboaie.
11. C@ acesta, luund împ@r@]iia, au rânduit preste trebile împ@r@]iii pre Lisie oarecarele,
c@peteniia oastei din Finichiia }i Siriia.
12. C@ Ptolomeiu, care s@ zicea Macru, ]iitoriu de adev@r c@tr@ jidovi a fi au rânduit, }i
mai ales pentru strâmb@tatea ce s@ f@cuse asupra lor, }i p@ciuit a lucra cu dân}ii.
13. Ci, pentru aceasta, pârându-s@ de priiatini c@tr@ Eupatru, de multe ori auzând a fi
vânz@toriu, c@ci c@ încredin]atul }ie} de la Filometoriu Critul p@r@sise, }i c@tr@ Antiohul
cel vestit trecând, }i de la el s@ dep@rtase, cu venin via]a au s@vâr}it.
14. Iar@ Gordie, fiind pov@]uitoriu locurilor, luund pre cei nimernici, adeaseori r@zboia
asupra jidovilor.
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15. Iar@ jidovii, cei ce ]inea t@riile ceale de folos, pre cei lungi]i din Ierusalim îi cuprindea
}i a r@zboi ispitea.
16. Iar@ cei ce era cu Macaveiu, prin rug@ciuni Domnului rugându-s@ s@ le fie ajutoriu,
pornire au f@cut spre t@riile idomeilor.
17. {i, cu mult@ puteare sârguind, locurile au dobândit, pre cei ce-i întâmpina i-au
omorât }i pre to]i împreun@, nu mai pu]in de doaozeaci de mii, i-au ucis.
18. Iar@ careva, sc@pând la doao turnuri foarte || înt@rite, toat@ g@tirea spre ap@rare având,
224r
19. Macaveiu, spre b@taia lor l@sând pre Simon }i pre Iosif, înc@ }i pre Zaheiu }i pre cei
ce cu ei era, destul de mul]i, el la ceale ce mai vârtos n@v@liia lupte s-au întors.
20. Iar@ cei ce cu Simon era, du}i de l@comie, de la oarecarii din turnuri cu bani s-au
plecat. {i luund }eaptezeaci de drahme, au slobozit pre careva a fugi.
21. {i vestindu-s@ lui Macaveiu ceaea ce s@ f@cuse, c@peteniilor norodului, aduna]i fiind,
i-au pârât c@ cu bani vânduse pre fra]i, slobozând pre protivnicii lor.
22. Pre ace}tia, dar@, ce s@ f@cuse vânz@tori i-au omorât }i îndat@ ceale doao turnuri
le-au cuprins.
23. Iar@ cu armele }i cu mânile toate strân}tea}te lucrând, în doao co}teiuri mai mult
de doaozeaci de mii au ucis.
24. Iar@ Timotheiu, cel ce mai nainte de la jidovi fusease biruit, chemând oaste de
mul]ime nimearnic@ }i aducând c@l@rime asian@, au venit vrând a prinde Iudeea cu arme.
25. Iar@ Macaveiu }i cei ce cu el era, apropiindu-s@ el, s@ ruga Domnului, capul cu
p@mânt pr@s@rând }i coapsele cu târsâne încingând,
26. La crep@tura oltariului a}ternu]i, ca }ie} milostiv, iar@ nepriiatinilor lor s@ le fie
nepriiatini }i protivnicilor s@ se împrotiveasc@, precum leagea zice.
27. {i a}ea, dup@ rug@ciune, luund armele, mai departe din cetate purcezând }i, apropiindu-s@
de vr@jma}i, au }ezut.
28. Iar@ în întâia r@s@rita soarelui amândoi s-au lovit. Aie}tia, adec@ a biruin]ii }i a
strân}tii, f@g@duitoriu cu puteare pre Domnul având; iar@ ceia pre pov@]uitoriul r@zboiului
îndrâzneal@ avea. |
29. Ci fiind foarte r@zboiu, s-au ar@tat protivnicilor cinci b@rba]i din ceriu, c@l@ra}i cu
224v
frâne de aur împodobi]i, pov@]uind pre jidovi,
30. Dintre carii doi pre Macaveiu în mijloc având, cu armele sale împrejur îngr@dit,
nev@t@mat îl p@zea, iar@ asupra protivnicilor s@ge]i }i fulgere arunca, din carea, }i cu orbire
mesteca]i }i plini de turburare, c@dea.
31. {i s -au ucis doaozeaci de mii cinci sute }i c@l@ra}i }as@ sute.
32. Iar@ Timothei au sc@pat în Gazara, cetatea cea înt@rit@, preste carea era Cherie.
33. Iar@ Macaveiu }i cei ce cu el era, veselindu-s@ au conocit cetatea în patru zile.
34. Iar@ cei dinlontru, n@d@jduindu-s@ t@riii locului, preste m@sur@ bl@st@ma }i cuvinte
negr@ite arunca.
35. Ci luminând a cincea zi, doaozeaci de tineri dintre cei ce cu Macaveiu era, aprin}i
cu inimile pentru bl@st@muri, b@rb@tea}te s-au apropiiat de zid }i cu vr@jma}e îndr@znire
mergând s@ suia.
36. Ci }i al]ii aseamenea suindu-s@, turnurile }i por]ile a le aprinde s -au apropiiat, }i pre
acei bl@st@m@tori de vii a-i arde.
37. Iar@ în doao zile necurmat jefuind cetatea, pre Timotheiu, ce s@ pitula în oarecare
loc, aflându-l, l-au omorât, }i pre fratele lui, Cherie, }i Apollofan i-au ucis.
38. Care f@cându-s@, cu cânt@ri }i cu m@rturisiri binecuvânta pre Domnul, Cel ce au f@cut
lucruri mari în Israil }i biruin]@ le-au dat.
Cap 11
225r

Iuda Macaveul, oastea lui Lisie îndrâzne]ului cea mare o au a}ternut n@d@jduindu-s@ spre
ajutoriul Celui din ceriu trimis c@l@ra}. Carea soco ||tind Lisie , pacea între jidovi }i între
împ@ratul a}az@. Îns@mneaz@-s@ scrisorile lui Lisie, a Antiohului }i a râmleanilor
c@tr@ jidovi, }i a Antiohului c@tr@ Lisie pentru jidovi.

1.

i dup@ pu]in@ vreame, Lisie, ispravnicul împ@ratului }i rudeniia }i ispravnicul
trebilor, greu purtând ceale ce s@ întâmplase,
2.
Adunând optzeaci de mii }i toat@ c@l@rimea, vinea asupra jidovilor, cugetând
c@ prinzând, adec@, cetatea, o va face l@ca} limbilor.
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3. Iar@ bisearica spre câ}tigarea banilor, ca }i cealeaalalte bisearicile limbilor o va avea,
}i în to]i anii preo]iia vânz@toare.
4. Niceodat@ socotind putearea lui Dumnezeu, ci cu mintea desfrânat, în mul]imea
pedestra}ilor }i în miile c@l@ra}ilor }i în optzeci de elefan]i n@d@jduia.
5. Iar@ întrând în Iudeea }i apropiindu-s@ de Vethsura, carea era în loc strâmt, de la
Ierusalim departe de cinci stadii, acel co}teiu îl b@tea.
6. Iar@ Macaveiu }i cei ce cu el era, cât au cunoscut c@ s@ bate co}teiul, cu plângere }i
cu lacr@mi s@ ruga Domnului }i toat@ gloata împreun@ ca s@ trimi]@ pre îngerul cel bun,
spre mântuirea lui Israil.
7. {i el întâiu, Macaveiu, luând armele, pre ceiaalal]i i-au îndemnat împreun@ cu sâne
a s@ da primejdiii }i a duce ajutoriu fra]ilor s@i.
8. {i purcezând aseamenea cu suflet g@tit în Ierusalim, s-au ar@tat mergând înaintea lor
un c@l@ra} cu hain@ alb@, cu arme de aur, suli]a luciind.
9. Atunci to]i împreun@ bine au cuvântat pre milostivul Domn }i s-au înt@rit cu sufletele,
nu numai pre oameni, ci }i pre s@lbatece fiar@ }i ziduri de fier g@ti]i a str@bate. |
225v
10. Mergea, dar@, g@ti]i, din ceriu având ajutoriu }i milostiv spre dân}ii pre Domnul.
11. {i, ca ni}te lei, cu n@v@lire c@zând spre vr@jma}i, au a}ternut dintr-în}ii unspr@zeace
mii de pedestra}i, }i dintre c@l@re]i, o mie }ase sute.
12. Iar@ pre to]i spre fug@ i-au întors }i cei mai mul]i dintr-în}ii r@ni]i, goli au sc@pat, ci
}i însu}i Lisie ru}inat fugând au sc@pat.
13. {i pentru c@ nu era nebun, cu sâne însu}i socotind cea despre sâne f@cut@ împu]inare
}i în]elegând nebirui]i a fi jidovii, în agiutorul Atotputearnicului Dumnezeu r@zima]i, au
trimis la ei.
14. {i au f@g@duit c@ s@ va odihni spre toate ceale dreapte, }i pre împ@ratul va sili a le
fi priiatin.
15. {i au îng@duit Macaveiu rug@ciunei lui Lisie, întru toate socotind folosul. {i oricare
au scris Macavei lui Lisie despre jidovi, acealea le-au îng@duit împ@ratul.
16. C@ era scrise jidovilor c@r]i de la Lisie, adec@ acest modru cuprinzând: „Lisie, norodului
jidovesc, s@n@tate!
17. Ioan }i Avisalom, cei trimi}i de la voi, dând scrisorile, poftea ca ceale ce printr-în}ii
s@ ar@ta s@ le plinesc.
18. Deci oricare s-au putut aduce la împ@ratul le-au pus înainte, }i care l@sa lucrul le-au
îng@duit.
19. Deci, de ve]i ]inea întregi credin]a, }i, dup@ aceasta, pricina celor bune a v@ fi voi ispiti.
20. Iar@ despre cealeaalalte prin fie}tecarea cu cuvântul am poruncit, }i celora }i cestor
ce s-au trimis de la mine a gr@i cu voi.
21. Bine s@ tr@i]i! În anul o sut@ patruzeci }i opt, în luna lui Dioscor, zioa doaozeci }i patru”.
22. Iar@ cartea împ@ratului aceastea cuprindea: || „Împ@ratul Antiohul, lui Lisie fratelui, 226r
închin@ciune!
23. Tat@l nostru între dumnezei dus fiind, noi vrând pre cei ce sânt întru împ@r@]iia
noastr@ f@r@ gâlceav@ a petreace, }i lucrurilor sale a-}i pune sârguirea,
24. Am auzit pre jidovi a nu s@ fi odihnit tat@lui mieu ca s@ treac@ la leagea greceasc@,
ci a vrea a ]inea rânduiala sa, }i pentru aceaea a pofti de la noi s@ li s@ îng@duiasc@
legiuitele sale.
25. Vrând drept aceaea }i pre neamul acesta a}ezat a fi, rânduind am judecat bisearica
a li s@ întoarce, s@ fac@ dup@ rânduiala mai-marilor s@i.
26. Bine, dar@, vei face de vei trimite la ei }i le vei da dreapta, ca cunoscând vrearea
noastr@, cu bun@ inim@ s@ fie }i folosurilor sale s@ slujasc@”.
27. Iar@ c@tr@ jidovi cartea împ@ratului a}a era: „Împ@ratul Antiohul, sfatului jidovilor }i
celoraalal]i jidovi, închin@ciune!
28. De tr@i]i, a}a sânte]i precum voim, ci }i noi bine tr@im.
29. Venit-au c@tr@ noi Menelae zicând c@ vrea]i voi a v@ pogorî c@tr@ ai vo}tri, cei ce
sânt la noi.
30. Acestora, dar@, carii c@l@toresc pân@ la zioa lunii Xanthilii a treizeacea, le d@m
dreaptele de neteamere,
31. Ca jidovii s@ se slujasc@ de bucate }i de legile sale ca }i dintâiu }i nimene dintr-în}ii
nici într-un chip sup@rare s@ p@timeasc@ despre ceale ce s-au f@cut prin ne}tiin]a.
32. {i am trimis }i pre Menelae, care s@ gr@iasc@ cu voi.
33. Fi]i s@n@to}i. Anul o sut@ patruzeci }i opt, luna lui Xanthichi, a cincispr@zeacea zi”. |
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34. {i au trimis }i râmleanii carte, a}a avându-s@:
„Cvintul Memmie }i Titul Manilie, solii râmleanilor, norodului jidovilor, închin@ciune!
35. Despre ceale ce Lisie, rudeniia împ@ratului, v-au îng@duit }i noi v-am îng@duit.
36. Iar@ despre carele au socotit a în}tiin]a pre împ@ratul, degrab@ trimite]i pre careva,
mai cu de-adinsul între voi sf@tuindu -v@, ca s@ a}ez@m precum s@ cuvine voao, c@ noi ne
suim în Antiohia.
37. {i pentru aceaea gr@bi]i a scrii, ca }i noi s@ }tim de ce vreare sânte]i.
38. Bine s@ tr@i]i! Anul o sut@ patruzeaci }i opt, a cinspr@zeacea zi lunii Xanthichii”.
Cap 12
Iuda }i voivozii lui, în dumnezeiescul ajutoriu n@d@jduindu-s@, o}tesc fericit asupra ioppeanilor,
iamneanilor, harapilor, Casfin }i Efron cet@]ilor }i asupra lui Timotheiu, ce avea foarte mare
oaste, asupra co}teiului Carnion }i a lui Gorghie. Iar@ ucigând pre oricarii jidovi ce luase
din darurile idolilor, Iuda grije}te a s@ da jârtv@ pentru p@catele lor.

1.

ceaste leg@turi f@cându-s@, Lisie mergea c@tr@ împ@ratul, iar@ jidovii chivernisea
câmpul.
2.
Iar@ cei ce r@m@sease, Timotheiu }i Apollonie, fiiul Ghennei, ci }i Ieronim
}i Demofon preste ace}tia, }i în Nicanor Chipriarhul, nu-i l@sa a petreace în t@ceare }i
în lini}te.
3. Iar@ ioppeanii o r@otate ca aceasta au lucrat: rugat-au pre jidovii cu carii l@cuia s@ se
suie în luntrele ce g@tise cu muierile }i cu pruncii, ca când nici o nepriiatenie ar zecea
într-în}ii.
227r
4. Deci, dup@ cel de ob}te a}ez@mântul cet@]ii, || }i, ei odihnindu-s@ }i pentru pricina p@cii
nimic de prepus având, dac@ au purces spre adânc, au înecat nu mai pu]ini de doao sute.
5. Care nemilostivire Iuda spre oamenii neamului s@u f@cut@ cât o au cunoscut, au
poruncit b@rba]ilor ce era cu el }i, chemând pre dreptul Judec@toriu, Dumnezeu,
6. Au venit asupra uciga}ilor de fra]i }i limanul adec@ l-au aprins, luntrele le- au ars, iar@
pre cei ce sc@pase de foc cu sabiia i-au omorât.
7. {i aceastea a}a f@cându-le, s-au dus ca când iar@} s-ar întoarce }i pre to]i ioppeanii
i-ar dezr@d@cina.
8. Ci, cunoscând }i pre cei din Iamnie a vrea aseaminea a face l@cuitorilor cu sâne jidovi,
9. {i preste iamneani noaptea au venit }i limanul cu cor@biile l-au aprins, a}a cât lumina
focului s@ vedea în Ierusalim de doao sute }i patruzeaci de stadii.
10. De-acolo, deac@ trecuse noao stadii }i a}a f@când c@tr@ Timotheiu, au lovit cu el
harapii, cinci mii de b@rba]i }i cinci sute de c@l@ra}i.
11. {i, fiind vârtoas@ lupta }i cu ajutoriul lui Dumnezeu norocit c@zând, ceiaalal]i harapi,
învin}i, cerea de la Iuda a li s@ da dreapta, f@g@duindu-s@ a da p@}une }i în cealeaalalte
a fi de folos.
12. Iar@ Iuda, socotindu-i adev@rat în multe de folos, le-au f@g@duit pace }i, luund
dreaptele, s-au dus la s@la}ele sale.
13. {i au n@v@lit spre o cetate oarecarea tare, cu pun]i }i cu ziduri încungiurat@, carea
era l@cuit@ de gloate de limbi mestecate, c@riia numele Casfin.
14. Iar@ cei ce era înlontru, n@d@jduindu-s@ în starea zidurilor }i g@tirea hranelor, mai |
227v încet s@ purta, cu bl@st@muri t@ind pre Iuda }i bl@st@mând }i gr@ind ceale ce nu e slobod.
15. Iar@ Macavei, chemând pre marele lumii Împ@rat, Care f@r@ berbeci }i gr@m@zi în
vremile lui Isus au pr@p@dit Ierihonul, *au c@zut vr@jm@}a}te asupra zidurilor.
* Iosue 6, 20.
16. {i, prinzând cetatea prin vrearea Domnului, nenum@rate ucideri au f@cut, a}a cât
balta ce era aproape de doao stadii lat@, cu sângele celor uci}i s@ vedea a curge.
17. De acolo s-au dus stadii }apte sute cinzeaci }i au venit în Haraca c@tr@ cei ce s@ zic
tuveanei jidovi.
18. {i pre Timotheiu adec@, într-acealea locuri nu l-au apucat, }i nici o treab@ s@vâr}ind
s-au întors, l@sând în oarecare loc vârtoas@ t@rie.
19. Iar@ Dositheiu }i Sosipator, carii era voievozi cu Macavei, au omorât pre cei l@sa]i
de Timotheiu în co}teiu zeace mii de b@rba]i.
20. Iar@ Macaveiu, rânduind împrejurul s@u }as@ mii }i a}ezându-i prin ceate, împrotiva
lui Timotheiu au purces, care avea cu sâne o sut@ doaozeaci de mii de pedestra}i, }i
c@l@ra}i doao mii cinci sute.
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21. Iar@ cunoscând venirea Iudei, Timotheiu au trimis muierile }i pruncii }i ceaeaalalt@
g@tire într-un co}teiu ce s@ zice Carnion, c@ era tare de nu s@ putea lua }i cu nevoie a s@
apropia de el, pentru strâmtoarea locurilor.
22. {i, ar@tându-s@ ceata Iudei cea dintâi, frica au cuprins pre vr@jma}i din fa]a lui
Dumnezeu, Cel ce toate le veade }i spre fug@ s-au întors altul de c@tr@ altul, a}a cât mai
vârtos de ai s@i s@ oborea }i cu lovirile sabiilor sale s@ sl@b@nogea. ||
23. Iar@ Iuda foarte s@ sârguia, certând pre acei pâng@ri]i, }i au a}ternut dintr-în}ii 228r
treizeaci de mii de b@rba]i.
24. Iar@ Timotheiu au c@zut spre p@r]ile lui Dosithei }i a lui Sosipat@r }i cu multe rug@ciuni
poftea s@ se sloboaz@ viu, c@ci c@ a multor dintre jidovi p@rin]i avea }i fra]i, pre carii cu
moartea lui a s@ încelui s-ar întâmpla.
25. {i deac@ s-au dat credin]a c@-i va întoarce, dup@ leg@tur@, nev@t@mat l -au slobozit
pentru mântuirea fra]ilor.
26. Iar@ Iuda au ie}it c@tr@ Carnion, omorând doaozeaci }i cinci de mii.
27. Dup@ acestora fug@ }i moarte, au pornit oastea c@tr@ Efron, cetatea cea înt@rit@, în
carea mul]i }i de multe limbi l@cuia. {i tineri vârto}i pentru ziduri stând, tare s@ lupta. Iar@
într-aceasta gr@m@ziri multe }i g@tiri de s@ge]i era.
28. Ci pre Atotputearnicul chemând, Cel ce cu putearea Sa înfrânge t@riile vr@jma}ilor,
au prins cetatea }i dintre cei dinlontru doaozeci }i cinci de mii au a}ternut.
29. De unde c@tr@ cetatea schitelor s-au dus, care de la Ierusalim era de }ase sute de stadii.
30. Iar@ m@rturisind ace}tia, carii era la schitopoliteani, jidovii, cum c@ cu bine îi au, }i
în vreamile nefericirii c@ omenea}te s-au purtat cu ei,
31. Haruri dându-le }i îndemnându-i ca }i dup@ aceaea c@tr@ neamul s@u s@ fie milostivi,
au venit în Ierusalim, apropiindu-se zioa s@pt@mânii lor cea de praznic.
32. {i dup@ praznicul cinzecilor s-au dus asupra lui Gorghie, ispravnicul Idumeii.
33. {i au ie}it cu trei mii de pedestra}i }i cu patru sute de c@l@ra}i. |
34. Carii lovindu-s@, s-au întâmplat a c@dea pu]ini dintre jidovi.
228v
35. Iar@ Dosithei, oarecarele dintre a lui Vachenor c@l@ra}i, om tare, pre Gorghie ]inea
}i, vrând a-l prinde viu, un c@l@ra} din trachi au n@v@lit asupra lui }i i-au t@iat um@rul }i
a}a Gorghie au sc@pat în Maressa.
36. Iar@ cei ce era cu Esdrim, mai îndelung luptându-se }i obosindu-s@, au chemat Iuda
pre Domnul ajutoriu }i pov@]uitoriu r@zboiului s@ fie.
37. Începând cu glas p@rin]esc }i cu cânt@ri, în@l]ind strâgarea, osta}ilor lui Gorghie fug@
le-au c@}tigat.
38. Iar@ Iuda, strângând oastea, au venit în cetatea Odolla }i a }eaptea zi sosind, dup@
obiceaiu a s@ cur@]i, într-acela} loc au pr@znuit sâmb@ta.
39. {i a doao zi au venit cu ai s@i Iuda, s@ ia trupurile a}ternu]ilor }i cu p@rin]ii s@-i puie
în mormânturile p@rin]e}ti.
40. {i au aflat supt contu}urile celor omorâ]i din darurile idolilor care fusease la Iamniia,
*de la carele leagea oprea}te pre jidovi. Tuturor, dar@, s-au ar@tat c@ pentru aceast@ pricin@
aceia c@zuse.
41. Deci to]i bine au cuvântat dreapta Domnului judecat@, care ceale t@inuite le f@cuse
ar@tate.
42. {i a}a la rug@ciuni întorcându-s@, s-au rugat ca acea gre}al@ f@cut@ uit@rii s@ se dea.
Iar@ tarele Iuda îndemna norodul a s@ ]inea f@r@ p@cat, cu ochii v@zând ceale ce s-au f@cut
pentru p@catele celor ce au c@zut.
43. {i, f@când adunare, doaospr@zeace mii de dragme de argint au trimis în Ierusalim,
s@ fac@ jârtv@ pentru p@catele acelor || mor]i, bine }i dumnezeia}te gândind de înviiare. 229r
44. (C@ de n-ar fi n@d@jduit c@ vor înviia cei ce c@zuse, netreabnic a fi s-ar vedea }i de}ert
a ruga pentru cei mor]i).
45. {i pentru c@ socotea cum c@ cei ce cu credin]@ luase adormirea, cea bun@ ar avea
pus@ d@ruire.
46. Sfânt@, dar@, }i folositoare e gândirea a ruga pentru cei mor]i, ca de p@cate s@ se
desleage.
Cap 13
Menelae jidovul, pribeagul din porunca Antiohului, s@ pierde. Iar@ Antiohul mare foarte
ducând asupra jidovilor oaste, o dat@, }i iar@}i învins }i împins }i multe mii dintr-ai s@i
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ucigându-s@, }i Filip împrotiv@ t@b@rând, rugându-s@, pace cu jidovii înt@rea}te cu jur@mânt,
aducând în bisearic@ jârtv@ }i pre Iuda c@petenie Ptolomaidei rânduindu-l.

1.

n anul o sut@ patruzeaci }i noao, au cunoscut Iuda pre Antiohul Eupatrul c@
vine cu mul]ime asupra Iudei,
2.
{i cu el Lisie, ispravnicul, }i mai -marele preste trebi, cu sine având pedestra}i
o sut@ }i zeace mii }i c@l@ra}i cinci mii }i elefan]i doaozeaci }i doi, care ferecate trei sute.
3. {i s-au mestecat cu ei }i Menelae }i cu mult@ viclenie ruga pre Antiohul, nu pentru
mântuirea ]@râi, ci n@d@jduind, c@-l va pune c@petenie.
4. Ci Împ@ratul împ@ra]ilor au de}teptat inimile Antiohului asupra p@c@tosului }i, spuind Lisiia
c@ acesta e pricina tuturor r@ot@]ilor, au poruncit (precum e obiceaiul lor) ca, apucându-l,
229v într-a|cel loc s@ se sugrume.
5. {i era într-acel loc un turn de cinzeaci de co]i, adunare având prinprejur de cenu}e.
Acesta avea vedeare spre o pr@paste.
6. De acolo în cenu}e a arunca pre c@lc@toriul de legi au poruncit, to]i poftindu-l spre
perire.
7. {i cu acea leage c@lc@toriului de leage a muri s-au întâmplat, nici p@mântului a s@
da Menelae.
8. {i adec@ destul de drept, c@ pentru c@ multe împrotiva oltariului lui Dumnezeu gre}ale
au f@cut, a c@ruia focul }i cenu}ea era sfânt@, însu}i cu moarte de cenu}e s-au osândit.
9. Ci împ@ratul cu mintea desfrânat@ vinea, mai strâmb@ decât tat@l s@u, jidovilor a s@
ar@ta.
10. Carele Iuda în]elegându-le, au poruncit norodului ca zioa }i noaptea pre Domnul
s@-L cheme, ca precum pururea, a}a }i acum s@-i ajute.
11. C@ci carii de leage }i de ]ar@ }i de sfânta bisearic@ a s@ despoia s@ stidesc, }i pre
norodul, care mainte pu]in r@suflase, s@ nu-l sufere iar@}i bl@st@murilor limbilor a s@
supune.
12. To]i, dar@, împreun@ aceasta f@când }i cerând de la Domnul mil@, cu plângere }i cu
posturi în trei zile pre p@mânt a}ternu]i, i-au îndemnat Iuda s@ se g@teasc@.
13. Iar@ el cu cei mai b@trâni au socotit a ie}i, mai nainte de-a s@ apropiia împ@ratul
cu oastea c@tr@ Iudeea }i a dobândi cetatea, }i judec@]ii Domnului a îng@dui ie}irea
lucrului.
14. Dând, dar@, putearea Dumnezeului tuturor, Ziditoriului lumii, }i îndemnând pre ai
230r s@i ca b@rb@tea}te s@ o}teasc@ }i pân@ la moar||te pentru leagi, bisearic@, ]ar@, cetate }i
pentru cet@]eani s@ stea, c@tr@ Modin oastea o au rânduit.
15. {i, dând s@mn alor s@i a dumnezeie}tii biruin]e, alergând ni}te tineri tari, noaptea
n@v@lind spre curtea împ@r@teasc@, în tab@r@ au ucis patru mii de b@rba]i }i pre cel
mai-mare dintre elefan]i, cu cei ce era preste el pu}i.
16. {i cu fric@ mare }i cu turburare împlând tab@ra vr@jma}ului, }i norocit purtându-s@,
s-au dus.
17. Iar@ aceasta s-au f@cut luminându-s@ zioa, ajutorindu-l acoperirea Domnului.
18. Ci împ@ratul, gustând din îndrâznirea jidovilor, cu me}te}ug ispitea greotatea locurilor.
19. {i de Vethsura, carea era co}teiul jidovilor înt@rit, apropiia oastea, ci s@ lungea, s@
potihnea, s@ împu]ina.
20. Iar@ celor dinl@untru Iuda ceale de lips@ le trimitea.
21. {i au vestit tainele vr@jma}ilor Rodoc oarecarele, din oastea jidoveasc@, carele, c@utat
fiind, s-au prins }i s-au închis.
22. Iar@}i împ@ratul cuvânt au avut c@tr@ cei ce era în Vethsura. Dreapta au dat, au luat,
s-au dus.
23. S-au lovit cu Iuda, s-au biruit. Iar@ cât au cunoscut c@ împrotiv@ au r@zboit Filip în
Antiohiia, care era l@sat preste trebi, cu mintea c@zând, pre jidovi rugând }i supus lor, joar@
despre toate c@rora drept s-au v@zut. {i, întorcându-s@, au adus jârtv@, au cinstit bisearica
}i daruri au pus.
24. Pre Macaveiu l-au îmbr@]@}at }i l -au f@cut de la Ptolomaide pân@ la gherreani voivod
}i c@petenie.
230v
25. Iar@, dac@ au venit la Ptolomaide, | greu purta ptolomeanii tocmirea priiateniii,
m@niindu-s@ ca nu cumva s@ rump@ leg@tura.
26. Atunci s-au suit Lisie la divan }i au ar@tat pricina }i au mâlcomit norodul }i s-au întors
în Antiohia. {i într-acesta chip meargerea împ@ratului }i întoarcerea au purces.
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Cap 14
Îndemnând Alchim , care era rânduit spre arhierie, Nicanor asupra jidovilor de la împ@ratul
Dimitrie trimis, auzând aleasele Iudei fapte, priiatenie cu el face. Carea apoi silind împ@ratul o
desface, neputând apuca pre Iuda, râsipirea bisearicii amânân]@, }i pre b@rbatul Raziia, jidovul
cel de mare minte, s@ silea}te a-l apuca. Carele, v@zându-s@ aproape de-a s@ prinde de vr@jma}i,
au mai ales cu suflet nemi}cat }ie} moarte a-}i aduce decât ceale nevreadnice a p@timi de la
vr@jma}i, spre carii cu mânile sale m@runtaiele }-au aruncat.

1.

ar@ dup@ vreamea de trei ani, au cunoscut Iuda }i cei ce cu el era pre Dimitrie a
Seleucului, cu putearnic@ mul]ime, }i cu cor@bii, prin limanul Tripolis a s@ fi suit la
locurile ceale treabnice,
2. {i a fi ]inut ]@râle împrotiva Antiohului }i a voievodului s@u, Lisie.
3. Iar@ Alchim oarecarele, care fusease arhiereu, ci de bun@voie s-au spurcat în
vremile mestec@rii, socotind c@ nice într-un chip va avea mântuire, nici apropiiare
c@tr@ oltariu,
4. Au venit la împ@ratul Dimitrie, în anul o sut@ cinzeaci, dându-i cunun@ de aur }i finic,
preste aceastea }i stâlp@ri, care s@ vedea a fi a bisearicii, }i într-aceaea zi adec@ au t@cut.
5. Iar@ aflându-}i nebuniii sale vreame cu prilej, chemat fiind de la Dimitrie la sfat }i
întrebat cu ce lucruri }i sfaturi jidovii s@ razim@,
6. Au r@spuns: „Cei ce s@ zic assidei jidovilor, preste carii iaste Iuda Macaveul, r@zboaie
hr@nesc }i gâlcevi pornesc, nici rabd@ a fi împ@r@]iia lin@. ||
231r
7. C@ }i, eu în}elat fiind de p@rin]asca slav@ (iar@ zic de arhiereie), am venit aici.
8. Întâiu, adec@ folosin]elor împ@ratului credin]a ]iind, iar@ a doao, }i de cet@]eani grije
având, c@ cu r@zvr@tirea lor tot neamul nostru nu pu]inel s@ n@c@ja}te.
9. Ci te rog aceastea toate, o, împ@rate, cunoscându-le, }i ]@râi }i neamului dup@ blândea]ele
tale ceale tuturor vestite, a le folosi socotea}te.
10. C@ pân@ când tr@ia}te Iuda, cu neputin]@ pace a fi trebilor”.
11. Iar@ aceastea de la acesta zicându-s@, }i ceiaalal]i priiatini, vr@jm@}a}te avându-s@
asupra Iudei, au aprins pre Dimitrie.
12. Carele îndat@ pre Nicanor, rânduindu-l preste elefan]i voievod, l-au trimis în Iudeea,
13. Dându-i porunci ca pre Iuda adec@ s@-l prinz@, iar@ pre cei ce era cu el s@-i risipeasc@
}i s@ rânduiasc@ pre Alchim arhiereu bisearicii cei mai mari.
14. Atunci limbile, care din Iudeea fugise pentru Iuda, n@v@lind s@ mesteca cu Nicanor,
tic@lo}iile }i uciderile jidovilor fericirile sale a fi socotindu-le.
15. Auzând drept aceaea jidovii venirea lui Nicanor }i adunarea neamurilor, pr@s@ra]i
cu p@mânt ruga pre Cel ce au rânduit norodul S@u ca în veac s@-l p@zasc@ }i Carele partea
sa cu seamne ar@tate o acopere.
16. Iar@, poruncind voivodul, îndat@ de-acolo au pornit }i au venit la co}teiul Desav.
17. Iar@ Simon, fratele Iudei, s@ lovise cu Nicanor, ci s-au înfrico}at de n@praznica
protivnicilor venire.
18. Îns@ Nicanor, auzând putearea so]iilor Iudei }i m@rimea sufletului carea avea pentru
r@zboaiele ]@rii, cu sânge judecata a face s@ temea.
19. Pentru aceaea, au trimis înainte pre Posidonie }i pre Teodotie }i Mathie, s@ dea
dreaptele }i s@ ia.
20. {i mult@ vreame despre aceastea sfat ]iind }i însu}i voievodul mul]imii vestindu-le,
a tuturor una au fost judecata, spre priiatenie a s@ a}eza. |
21. A}adar@ zi au rânduit, în carea t@inuit între sâne s-ar sf@tui, }i fie}tec@ruia scaune s- 231v
au adus }i s-au pus.
22. Iar@ Iuda au poruncit arma]ilor a fi în locuri de îndemân@, ca nu doar@ de la vr@jma}i
de n@prazn@ ceva r@u s@ r@sar@. {i vorb@ cuvioas@ au f@cut.
23. {i z@bovea Nicanor în Ierusalim }i nimica strâmb lucra, }i turmele gloatelor ce s@
adunase le-au slobozit.
24. Iar@ pe Iuda îl avea pururea iubit din inim@ }i era plecat omului.
25. {i l-au rugat s@ ia muiarea }i s@ nasc@ fiiu. Nunta au f@cut. Lin s-au purtat }i împreun@
petrecea.
26. Iar@ Alchim, v@zând dragostea lor cea dinpreun@ }i împreun@rile, au venit la Dimitrie
}i zicea pre Nicanor lucrurilor streine a le da voie, }i pre Iuda, le}uitoriul împ@r@]iii, }ie}
urm@toriu a-l fi rânduit.
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27. A}adar@ împ@ratul, înt@rindu-s@ }i cu realele acestuia hule pornindu -s@, au scris la
Nicanor, zicând: „Greu, adec@ a-i fi pentru împreunarea priiateniii, îns@ a porunci ca pre
Macavei mai curând legat s@-l trimit@ în Antiohia”.
28. Carele cunoscându-le, Nicanor s@ sp@imânta }i greu purta de va strâca ceale a}ezate,
în nimica fiind v@t@mat de la om.
29. Ci, c@ci c@ împ@ratului nu putea sta împrotiv@, prileju c@uta cum va plini porunca.
30. Iar@ Macaveiu, v@zând c@ Nicanor mai aspru cu sâne s@ poart@ }i obicinuita
întâmpinare mai s@lb@t@cea}te o face, în]elegând nu din bine a fi aceast@ asprire,
pu]âni de ai s@i adunând, s-au t@inuit de c@tr@ Nicanor.
31. Carea el cunoscând tare a fi de la om întrecut, au venit la cea mai mare }i prea sfânta
232r bisearic@. {i slujind preo]ii obicinuite||le jirtve, le-au poruncit a-i da pre omul.
32. C@rora cu jur@mânt, zicându-i c@ nu }tiu unde ar fi cel ce s@ c@uta, întinzând mâna
c@tr@ bisearic@,
33. S-au jurat, zicând: „De nu-mi ve]i da pre Iuda legat, aceast@ a lui Dumnezeu cas@
p@mântului o voiu as@m@na }i oltariul îl voiu s@pa }i bisearica aceasta lui Liver tat@lui o
voiu sfin]i”.
34. {i aceastea zicând, s-au dus. Iar@ preo]ii, întinzând mânile spre ceriu, chema pre
Cel ce pururea ap@r@toriu era neamului lor, aceastea zicând:
35. „Tu, Domnul tuturor, Care de nimica n-ai lips@, ai vrut bisearica l@ca}ului T@u a face
între noi.
36. {i acum, Sfinte al Sfin]ilor, Domnul tuturor, p@zea}te în veac nepâng@rit@ casa
aceasta, carea nu demult s-au cur@]it”.
37. Iar@ Razie, oarecarele dintre b@trânii Ierusalimului, pârât au fost lui Nicanor, b@rbat
iubitoriu de cetate }i cu bun@ veaste, carele pentru dragostea tat@l jidovilor s@ chema.
38. Acesta în multe vreami f@g@duin]a înfrân@rii au ]ânut în jidovime, }i trupul }i sufletul
gata a-l da pentru r@mânerea în bine.
39. Iar@ vrând Nicanor a-} v@di ur@ciunea carea avea asupra jidovilor, au trimis cinci
sute de osta}i s@-l apuce,
40. C@ gândea cum c@, de-l va încelui pre acela, mare b@taie va face jidovilor.
41. Iar@ gloatele a n@v@li spre casa lui }i poarta a o rumpe }i foc a-i pune poftind, când
s@ prindea, cu sabie însu}i s-au p@truns,
42. Alegând mai vestit a muri decât supus a fi p@c@to}ilor }i împrotiva n@scu]ilor s@i cu
nevreadnice fapte a lucra.
43. Ci, prin gr@bire, nedându-}i ran@ des@vâr}it, }i gloatele prin u}e rumpând, | alergând
232v
cu îndrâznire la zid, s-au aruncat pre sâne}i b@rb@tea}te între gloate,
44. Care degrab@ dând loc c@derii lui, au venit prin mijlocul cerbicii.
45. {i, înc@ r@suflând, aprins cu duhul, s-au sculat }i, cu mare curgere curgându-i sângele
}i cu prea greale rane fiind p@truns@, alergând prin gloate au trecut.
46. {i, stând pre o piatr@ surpat@ }i f@r@ sânge fiind, cuprinzând m@runtaiele sale cu
amândoao mânile le-au aruncat preste gloate, chemând pre St@pânul vie]ii }i al duhului,
ca aceastea iar@} s@ i le întoarc@. {i a}a au sfâr}it via]a.
Cap 15
Iuda pre ai s@i împrotiva lui Nicanor, care urgisea putearea lui Dumnezeu, îi înt@rea}te }i cu
îndemnare, }i cu a cei de noaptea ar@t@ri dovedire, cum v@zuse pre Ieremie prorocul rugându-s@
pentru norod. Carii, spre Dumnezeu n@deajde având, calc@ oastea cea nenum@rat@, t@ind
capul }i mânile lui Nicanor, carele în Ierusalim, spre pomenirea dumnezeie}tii acoperiri, s-au
spânzurat; limba lui cea bl@st@m@toare d@r@burit@ paserilor dându-s@, }i aceaea}i zi spre
pr@znuire de preste an rânduind-o.

1.

ar@ Nicanor, cât au în]eles pre Iuda a fi în locurile Samariii, au gândit cu toat@
n@v@lirea s@ loveasc@ r@zboiu în zioa sâmbetei.
2.
Iar@ jidovii, carii de fric@ îi urma, zicea: „S@ nu faci a}a s@lb@t@cea}te }i varvare,
ci d@ cinste zilii sfin]eniii }i cinstea}te pre Cel ce veade toate”.
233r
3. El, tic@losul, au întrebat de iaste putearnic în ceriu, care au poruncit a s@ ]inea || zioa
sâmbetelor.
4. {i, r@spunzând ei: „Iaste Domnul cel viu în ceriu putearnic, Care au poruncit a s@ sfin]i
zioa a }eaptea”.
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5. Iar@ el au zis: „{i eu putearnic sânt pre p@mânt, care poruncesc a lua armele }i trebile
împ@ratului a le plini”, îns@ n-au dobândit s@-}i ispr@veasc@ sfatul.
6. {i, Nicanor, adec@, cu mare trufie r@dicându-s@, gândise biruin]@ de ob}te a face despre Iuda.
7. Iar@ Macavei, pururea n@d@jduia cu toat@ n@deajdea }ie} viitoriu de la Dumnezeu
ajutoriu.
8. {i îndemna pre ai s@i s@ nu s@ înfrico}aze de n@v@lirea limbilor, ci în minte s@ aib@
ajut@rile }ie} din ceriu f@cute, }i acum s@ n@d@jduiasc@ de la Atotputearnicul viitoarea }ie}
biruin]@.
9. {i, gr@indu-le din leage }i din proroci, în}tiin]indu-i }i despre luptele ce f@cuse mai
nainte, mai voio}i i-au rânduit.
10. {i a}a, râdicând sufletele lor, împreun@ le ar@ta vicleniia limbilor }i c@lcarea jur@mânturilor.
11. Iar@ pre fie}tecarii dintr-în}ii i-au întrarmat, nu cu înt@rime de paveze }i suli]e, ci cu
cuvinte prea bune }i cu îndemn@ri, ar@tându-le vreadnicul de credin]@ vis, prin carele pre
to]i i-au veselit.
12. {i era visul într-acesta chip: Pre Onie, care fusease arhiereu, omul cel bun }i blând,
ru}inos cu vedearea, smearin cu obiceaiurile }i împodobit cu vorba, }i care din pruncie
întru puteri era chivernisit, mânile întinzindu-}i }i rugându-s@ pentru tot norodul jidovilor.
13. Dup@ aceasta, a s@ fi ar@tat }i alt b@rbat cu vârsta }i cu slava minunat }i cu îmbr@c@minte
de mare podoab@ împregiurul lui. |
14. Iar@ r@spunzând Onie a fi zis: „Acesta e iubitoriul de fra]i }i de norodul lui Israil. 233v
Acesta e care mult s@ roag@ pentru norod }i pentru toat@ sfânta cetate, Ieremie, prorocul
lui Dumnezeu”.
15. {i a-} fi întins Ieremie dreapta }i a fi dat Iudei o sabie aurit@, zicând:
16. „Priimea}te sfânta sabie, dar de la Dumnezeu, cu carea vei oborî protivnicii norodului
mieu, Israil”.
17. Deci îndemna]i jidovii cu cuvinte foarte bune, din carele s@ putea în@l]a pornirea }i
a s@ înt@ri inimile tinearilor, au a}ezat a s@ lupta }i a o}ti b@rb@tea}te ca t@riia s@ judece
despre lucruri, pentru c@ sfânta cetate }i bisearica era în primejdie de perire.
18. C@ de muieri }i de fii, a}ijderea de fra]i }i de rudenii mai pu]ân@ grije le era. Iar@
cea mai mare }i dintâiu fric@ le era pentru sfin]eniia bisearicii.
19. Ci }i cei din cetate nu pu]in@ grije îi cuprindea despre cei ce era s@ se lupte.
20. {i to]i n@d@jduind viitoarea judecat@, }i vr@jma}ii apropiindu-s@ }i oastea fiind
rânduit@, fiarele }i c@l@ra}ii în locurile sale pu}.
21. Socotind Macavei venirea mul]imei }i multe fealiuri de arme, g@tirea }i s@lb@t@cirea
fiar@lor, întinzând mânile spre ceriu pre Domnul Cel ce face minuni L-au chemat, Care
nu dup@ putearea armelor, ci precum Lui place d@ celor vreadnici biruin]@.
22. {i au zis, chemându-L într-acesta chip: *„Doamne, Cel ce ai trimis pre îngerul T@u supt
Ezechie, împ@ratul Iudei, }i ai ucis din tab@ra lui Sinaheriv o sut@ optzeaci }i cinci de mii,
23. {i acum, St@pânul ceriurilor, trimite îngerul T@u cel bun înaintea noastr@, întru frica
}i groaza m@rimii bra]ului T@u,
24. Ca s@ se team@ cei ce vin cu bl@st@m asupra norodului T@u celui sfânt”. {i acesta,
adec@, a}a s-au rugat. ||
234r
25. Iar@ Nicanor }i cei ce cu el era, cu trâmbi]e }i cu cântece, s@ apropiia.
26. Iar@ Iuda }i cei ce cu el era, chemând pre Dumnezeu prin rug@ciune, s-au lovit cu ei.
27. Cu mâna adec@ luptându-s@, iar@ cu inimile Domnului ru gându-s@, au a}ternut nu
mai pu]in de treizeaci }i cinci de mii, de fa]a Domnului cu m@rime veselindu-se.
28. {i, încetând }i cu bucurie întorcându-s@, au cunoscut pre Nicanor a fi c@zut cu armele sale.
29. F@cându-s@ dirept aceaea strâgare }i turburare de}teptându-s@, cu glas p@rin]esc pre
Domnul Atotputearnicul bine-L cuvânta.
30. {i au poruncit Iuda, carele cu totul cu trupul }i cu sufletul a muri pentru cet@]eani
gata era, capul lui Nicanor }i mâna cu um@rul t@iat în Ierusalim a s@ duce.
31. Unde ajungând, chemându-s@ trivunii }i preo]ii la oltariu, au chemat }i pre cei din
co}teiu.
32. {i, ar@tându-le capul lui Nicanor }i mâna cea necurat@, carea râdicându-o asupra
sfintei casii Atotputearnicului Dumnezeu cu m@rime s-au prosl@vit.
33. {i limba necredinciosului Nicanor t@indu-o au poruncit prin d@r@bu]e s@ se dea
paserilor, iar@ mâna nebunului în prejma bisearicii s@ se spânzure.
34. Deci, to]i bine au cuvântat pre Domnul ceriului, zicând: „Bine e cuvântat Cel ce au
]inut locul S@u nespurcat”.
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35. {i au spânzurat capul lui Nicanor în co}teiul cel deasupra, ca v@zut }i ar@tat s@ fie
s@mnul dumnezeiescului ajutoriu.
36. Deci to]i cu un sfat împreun@ au a}ezat, nici într-un chip zioa aceasta f@r@ pr@znuire
a o treace
37. {i a avea praznic în zioa lunii Adar, a treispr@zeacea, carea s@ zice sirenea}te zioa
dintâiu, de zioa lui Mardoheiu. |
38. Aceastea, dar@, despre Nicanor f@cându-s@ }i din vremile aceale de ovreai cetatea
st@pânindu-s@, }i eu cu aceastea voiu face sfâr}itul cuvântului.
39. {i de cumva bine }i precum s@ cuvine istoriii, a}a }i eu voiesc. Iar@ de cumva mai
pu]in de vrednicie, s@ mi s@ îng@duiasc@.
40. C@, precum pururea a bea vin au pururea ap@ împrotivitoriu iaste, iar@ mestecându-le,
dulce iaste, a}a celor ce cetesc, de va fi pururea ales cuvântul, nu va fi iubit. Acesta, dar@,
va fi s@vâr}itul.
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ACOLO: adv.
acolo: rezum. cap.2; 2,5; 3,38; 4,21; 5,9, 27; 6,2; 12,10, 17; 13,6;
14,16
ACOPERÃMÂNT: s.n.; var. ACOPEREMÂNT
acoperemânturi: pl. ac. 3,25

(a se) ADUNA: v. I
adunã: imperativ 2.sg. 1,27
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 2,7, 18
au adunat : ind. pf.c. 3.sg. 2,13, 14
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg. 4,39
adunând: gerunziu 8,5; 11,2; 15,30
adunându-: gerunziu 8,27
adunaþi f iind: pasiv gerunziu 10,21
(sã) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,23

(a) ACOPERI: v. IV „a sprijini”
acoperindu-: gerunziu 10,1
acopere: ind. prez. 3.sg. 14,15

ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. ac. 2,7; 14,15
adunare: sg. ac. 9,4; 1 2,43; 13,5
adunãrilor: pl. dat. adn. 9,14

ACOPERIRE: s.f. „ocrotire”, „sprijin”
acoperirea: sg. nom. 13,17
acoperiri: sg. gen . rezum. cap.15

AFARÃ: adv.
afarã: 1,16; 3,27, 28

ACOPERITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „ocrotit or”
acoperitoriu: s.m. sg. ac. rezum. cap.8; 8,36
ACUM: adv.
acum: 1,6, 9; 6,17; 7,11, 23, 36; 8,36; 9,8, 14, 15; 10,10; 13,10;
14,36; 15,8, 23
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADAOGE: v. III
adãogând: gerunziu 4,24
adãogându-: gerunziu 8,9

INDICE

(a sã) AFLA: v. I
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 2,5; 7,23; 12,40
(sã) aflã: ind. prez. 3.sg. 2,1
afla: inf. prez. fãrã a 2,6
aflându-: gerunziu 10,37; 14,5
(a) AGONISI: v. IV
sã agonisesc: con j. prez. 1.sg. 6,25
AICI: adv.
aici: rezum. cap.1; 1,6; rezum. cap.2; 2,33; 9,11; 14,7

ADÂNC , -Ã: adj./s.
adânc: adj. n . sg. nom. 1,19
adânc: s.n. sg. ac. 12,4

(a) A JUNGE: v. III
ajungând: gerunziu 15,31

ADÂNCIME: s.f.
adâncime: sg. ac. 6,23

(a) A JUTA: v. I
sã ajute: con j. prez. 3.sg. 13, 10

ADESEA: adv.; var. ADES
(mai) ades: 8,8

AJUTARE: s.f.
ajutãrile: pl. ac. 15,8

ADESEORI: adv.
adeaseori: 10,14

AJUTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
ajutãtoriu: s.m. sg. nom. 3,39

ADEVÃR: s.n.
adevãr ul: sg. ac. 2,29; 7,6
adevãr ul: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) cu adevãr ul „într-adevãr” 3,8
adevãr: sg. ac. 10,12
ADEVÃRAT: adv.
adevãr at: 3,9, 38; 4,33; 5,18; 12,12

AJUTOR: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) AGIUT OR
ajutoriu: sg. nom./ac. 6,11; 8,8, 24; 10,16; 11,7, 10; rezum. cap.12;
12,36; 15,7, 35
ajutoriul: sg. ac. rezum. cap.8; 8,20, 35; rezum. cap.10; rezum.
cap.11; 12,11
ajutoriului: sg. gen. 8,23
agiutor ul: sg. ac. 11,13

ADORMIRE: s.f.
ador mirea: sg. ac. 12,45

(a) A JUTORI: v. IV (Iuz.) „a ajut ora”
ajutorindu-: gerunziu 3,28; 13,17

(a se/-ºi) ADUCE: v. III
sã-(ª/-ªi) aducã: conj. prez. 3.sg., în loc. v. sã-ª/-ªi aducã aminte
1,2; 8,4
am adus: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,8; 7,27
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 2,9; 3,32; 8,31; 10,3; 13,23
a aduce: inf. prez. 1,21; 6,21
era aduºi: ind. imp. 3.pl. 3,7
aducând: gerunziu 3,35; 10,24; rezum. cap.13
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20; 7,38; 14,21
aducându(-º/-ºi): gerunziu în loc. v. aducându-º/-ºi aminte 4,37; 10,6
au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au adus aminte 8,19
adusease: ind. m.m.c pf. 3.sg. 8,34
aducându(-mi): gerunziu în loc. v. aducându-mi aminte 9,21
aducându(-vã): gerunziu în loc. v. aducându-vã aminte 9,26
aducea: ind. imp. 3.pl. 10,7
(s-) aduce: inf. prez. fãrã a 11,18
a(-ºi) aduce: inf. prez. rezum. cap.14

AJUTORINÞÃ: s.f. (Înv.) „ajutor”
ajutorinþele: pl. ac. 8, 19
ALB, -Ã: adj.
albã: f. sg. ac. 11,8
(a se) ALCÃTUI: v. IV
am alcãtuit: ind. pf.c. 1.sg. 7,22
a (sã) alcãtui: inf. prez. 8,3
(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 5, 19
alegând: gerunziu 14,42
(a) ALERGA: v. I
alerga: ind. imp. 3.pl. 3,19
alergând: gerunziu 5,2, 26; 9,2, 25; 13,15; 14,43, 45
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ALERGARE: s.f.
alergarea: sg. nom., în sint agma alergarea cailor „cãlãrime”,
cavalerie” 5,3
alergarea: sg. nom. „nãvalã” 6,3
alergãri: pl. ac. 8,7
ALERGÃTOR: s.m.
alergãtori: pl. ac. 3,28
ALES, -EASÃ: adj.
ales: adj. m./n. sg. nom. 1,25; 15,40
aleºi: adj. m. pl. ac. 1,25
aleasã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.6
aleasele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.14
ales: ad j. în loc. adv. mai ales „îndeosebi” 10,12; r ezum.
cap. 14
AMAR, -Ã: adj.
amarã: f. sg. ac. 6,7
amarãle: adj. antep. n. pl. nom. 9,5
(a) AMENINÞA: v. I
amânânþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
(s-)au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 13,3
(sã) mesteca: ind. imp. 3.pl. 14,14
mestecându-: gerunziu 15,40
AMESTECARE: s.f.; var. MESTECARE (aici) „rãscoalã”,
„rãzmeriþã”
mestecãrii: sg. gen. 14,3
AMESTECAT, -Ã: adj.; var. MESTECAT, -Ã
amestecatei: adj. antep. f. sg. dat. 3,21
mestecate: f. pl. ac. 8,9; 12,13
mestecaþi: m. pl. nom. 10,30
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE/(a) LUA
AN: s.m.
anul: sg. ac. 1,7, 10; 11,21, 33, 38; 13,1; 14,4
ani: pl. nom./ac. 1,7, 20; 4,23; 6,24; 7,27; 10,3; 14,1
an: sg. ac. 4,18; rezum. cap.15
anul: sg. ac., în loc. adv. în tot anul „anual” rezum. cap.10
anii: pl. ac., în loc. adv. în toþi anii „anual” 10,8; 11,3

am aprins: ind. pf.c. 1.pl. 1,8
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22, 32; 6,11
aprinzându(-sã): gerunziu 4,38; 7,3
sã (se) aprinzã: con j. prez. 3.pl. 7,3
aprinzându(-t e): gerunziu 7,34
sã (se) aprinzã: con j. prez. 3.sg. 8,4
aprindea: ind. im p. 3.sg. 8,6
aprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,33
a aprinde: inf. prez. 10,36
APRINS, -Ã: adj. „incendiat”; „mânios”
aprins: m. sg. nom. 7,39; 14,45
aprinºi: m. pl. nom. 10,35
APROAPE: adv.
apr oape: 9,25; r ezum. cap.14
apr oape: adv. în loc. adv. aproape de „aproximativ” 12,16
(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apr opiiat: ind. pf.c. 3.pl. 2,6; 10,35, 36
apr opiindu(-sã): gerunziu 4,34; 10,25, 27; 11,5; 15,20
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.sg. 4,46
a apr opia: inf. prez. 7,5
apr opiind: gerunziu 7, 15
a (sã) apr opia: inf. prez. 12,21
apr opiindu(-se): gerunziu 12,31
a (sã) apr opiia: inf. prez. 13,13
apr opiia: ind. imp. 3.sg. 13,19
(sã) apr opiia: ind. im p. 3.pl. 15,25
APROPIERE: s.f.
apr opiiare: sg. ac. 14,3
(a se) APUCA: v. I
au apucat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,27; 4,32, 41; 5,7; 9,5; 12,18
apucând: gerunziu rezum. cap.4
apucându(-sã): gerunziu 5,5
apucat fiind: pasiv gerunziu 9,21
apucându-: gerunziu 13,4
apuca: inf. prez. fãrã a rezum. cap.14
a apuca: inf. prez. rezum. cap.14
sã apuce: conj. prez. 3.pl. 14,39
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 7,3

ANTIOHIAN: s.m. „cetãþean al Antiohiei (Antiohia era capitala
occident alã a imperiului seleucid)”
antiohieni: pl. ac. 4,9
antiohiian: sg. ac. 6,1

ARAP: s.m.; var. HARAP (Înv. ºi pop.) „arab”
har apilor: pl. gen. 5,8; rezum. cap.12
har apii: pl. nom. 12,10
har api: pl. nom. 12, 11

(a) APÃSA: v. I
apãsa: ind. imp. 3.pl. 5,23

(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,33; 3,25, 26; 4,49; 10,29; 11,8;
12,40
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
au arãt at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,10; rezum. cap.7; 9,23; 13,26
arãt a: ind. imp. 3.sg./pl. 3,16; 15,10
arãtându(-sã): gerunziu 3,30; r ezum. cap.10; 12,22
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
(mã) voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 6,27
(v -)aþi arãtat : ind. pf.c. 2.pl. 7,22
(sã) arãta: ind. imp. 3.pl. 11,17
a (sã) arãt a: inf. prez. 13,9
arãtându-: gerunziu 15,11, 32
a (sã) f i arãtat: inf. pf. 15,13

(a se) APRINDE: v. III „a incendia”; „a (se) înf lãcãra”; „a (se)
mânia”
au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8; 8,33; 12,6, 9; 14,11

ARÃTARE: s.f.
arãtãrii: sg. dat. 3,24
arãt area: sg. nom. 5,4

APÃ: s.f.
apã: sg. nom./ac. 1,20, 33; 15,40
apa: sg. ac. 1,21, 31
APÃRARE: s.f.
apãrare: sg. ac. 10,18
APÃRÃTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) APÃRÃTORIU
apãrãtoriul: sg. ac. 4,2
apãrãtoriu: sg. nom. 14,34
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arãtãri: sg. gen., în sint agma a cei de noaptea arãtãri rezum.
cap.15

sã aseamine: conj. pr ez. 3.sg. 9,14
voiu asãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 14,33

ARÃTAT, -Ã: ad j. (Înv.) „evident”
arãtatã: f. sg. nom./ac. 3,17, 28
arãtat a: adj. antep. f. sg. ac. 9,8
arãtate: n. pl. ac. 12,41; 14,15
arãtat: n. sg. nom. 15,35

ASEMENEA: adv./adj. inv./prep.; var. (Înv.) ASEAMENEA,
ASEAMINEA
aseaminea: adj. inv. 2,3; 4,16; 10,4
aseamenea: adv. 2,12; 10,36; 11,8
aseaminea: adv. 2,14; 12,8
aseaminea: prep. 9,15

(a se) ARDE: v. III
(sã) ard: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
a arde: inf. prez. 10,36
au ars: ind. pf.c. 3.sg. 12,6

ASIAN, -Ã: ad j. „asiatic”; cuvântul nu este înregistrat în DA.
asianã: f. sg. ac. 10,24

ARDERE: s.f.
arderea: sg. ac., în sintagma arderea de tot 2,10

ASIDEU: s.m. „evlavios”, „credincios”; apãrãtori devotaþi ai
legii date de Moise în muntele Sinai ºi practicanþi ai acesteia (cf.
Anania 2001, p.1390)
assidei: pl. ac. 14,6

ARGINT: s.n.
argint: sg. ac. 2,2; 3,11; 4,8, 19, 24; 12,43

ASPRIRE: s.f.
asprire: sg. nom. 14,30

ARHIEREU: s.m.
arhiereului: sg. gen. rezum. cap.3; 3,1, 16
arhiereu: sg. nom./ac. 3,9; 14,3, 13; 15,12
arhiereul: sg. nom. 3,10, 32, 33

ASPRU: adv.
(mai) aspru: 14,30
(a) ASTUPA: v. I
au astupat: ind. pf.c. 3.sg. 2,5

ARHIERIE: s.f.
arhieriia: sg. ac. 4,24
arhierie: sg. ac. rezum. cap.14
arhiereie: sg. ac. 14,7

ASUPRIRE: s.f.
asuprirea: sg. nom. 8,17
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºea: 1,19; 2,22, 30; 3,9, 40; 9,12; 10,9, 27
aºa: 1,22; 2,10; 3,3, 24, 40; 4,14; 5,11, 17; 6,15; 7,2, 9, 12,
13, 14, 18, 29; rezum. cap.8; 8,29; 9,2, 4, 9; 11,27, 28, 34;
12,7, 9, 10, 16, 22, 35, 42; 13,10; 14,21, 27, 46; 15,2, 10,
24, 39, 40

ARHIERIRE: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
arhierirea: sg. ac. rezum. cap.4
ARHIEREIRE: s.f.; cuvântul nu este înregistrat în DA.
arhiereirea: sg. ac. rezum. cap.4; 4,7
arhiereire: sg. ac. rezum. cap.4

(a se) AªEZA: v. I
aºazã: imperativ 2.sg. 1,29
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,15; 8,31; 10,8; 15,17, 36
aºazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
sã aºezãm: conj. prez. 1.pl. 11,36
aºezându-: gerunziu 12,20
a (sã) aºeza: inf. prez. 14,20

ARMAT, -Ã: adj./s. (Înv.) „înarmat”
armate: adj. f. pl. nom. rezum. cap.5
(cei) armaþi: s.m. pl. ac. 5,26
armaþilor: pl. dat. 14,22
ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac./gen. 3,25; 5,3, 11; 8,18; 9,2; 10,24; 11,8; 15,21
arma: sg. ac. 5,25
armele: pl. ac. 8,27, 31; 10,23, 27, 30; 11,7; 15,5, 28
armelor: pl. gen. 15,21

AªEZAT, -Ã: adj./s.
aºezat: adj. n. sg. nom. 11,25
(ceale) aºezate: s.f. pl. ac. 14,28

(a se) ARUNCA: v. I
aruncând: gerunziu 1,16
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 4,41; rezum. cap.14; 14,46
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 14,43
arunca: ind. imp. 3.pl. 10,30, 34
a arunca: inf. prez. 13,6
ARUNCARE: s.f.
aruncarea: sg. nom. 5,3
(a) ASCULTA: v. I
a asculta: inf. prez. 3,24
ascult: ind. prez. 1.sg. 7,30
(a) ASCUNDE: v. III
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; rezum. cap.2
ascunsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,20, 33

AªEZÃMÂNT: s.n.
aºezãmântul: sg. ac. 12,4
AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 6,8; 7,13; 15,18
(a) AªTEPTA: v. I
aºteaptã: ind. prez. 3.sg./pl. 6,14; 9,25
a aºtepta: inf. prez. 7,14
aºteaptã: imperativ 2.sg. 7,17
aºteptaþi: ind. prez. 2.pl. 7,30
(a) AªTERNE: v. III „a doborî”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.11; 11,11; 12,23, 28;
15,27

ASCUNS, -Ã: adj.
ascunsã: f. sg. ac. 1,16

AªTERNUT, -Ã: ad j./s. „doborât”, „întins”
aºternuþi: adj. m. pl. nom. 4,42; 10,4, 26; 13,12
aºternuþilor: s.m. pl. gen. 12,39

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
a (sã) asãmãna: inf. prez. 9,12

ATENIAN: s.m.; var. ATHINEAN
athineanilor: pl. dat. 9,15
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batjocorind: gerunziu 7,27
a f i batjocorit: pasiv inf. prez. 7,39

(a se) ATINGE: v. III
(sã) ating: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
a atinge: inf. prez. 9,10

BATJOC ORIT, -Ã: adj.
batjocorite: f. sg. gen. 8,17

ATOTPUTERNIC, -Ã: adj./s.
at otputearnic: adj. m. sg. nom. 1,25; 3,30
Atotputearnicul: adj. m. sg. ac. 3,22; 8,18; 15,29
Atotputearnicului: adj. m. sg. gen. 3,24; 5,20; 11,13
Atotputearnicului: s.m. sg. gen./dat. 6,26; 7,35, 38; 15,32
Atotputearnicul: s.m. sg. ac. 8,11; 12,28; 15,8
(Cel) Atotputearnicul: s.m. sg. nom. 8,24

(a) BÃGA: v. I
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 2,5

ATUNCI: adv.
atunci: 1,19; 2,8; 3,10, 31; 4,14; 5,25; 7,39; 11,9; 13,26; 14,14

BÃRBAT: s.m.
bãr bat: sg. nom./gen. 4,35; 6,18; 14,37; 15,13
bãr baþi: pl. nom./ac. 4,44; 5,5; 8,1; 10,29; 12,10, 19, 23; 13,15
bãr batul: sg. nom./ac. 8,9; rezum. cap.14
bãr baþilor: pl. dat. 12,5

AUR: s.n.
aur: sg. nom./ac. 2,2; 3,11, 25; 4,32, 39; 10,29; 11,8; 14,4

BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãtesc: n. sg. ac. 7,21

AURIT, -Ã: adj.
aurite: n. pl. ac. 5,2
auritelor: f. pl. gen. 5,3
auritã: f. sg. ac. 15,15

BÃRBÃTEªTE: adv.
bãr bãteaºte: 6,28; 10,35; 13,14; 14,43; 15, 17
BÃTAIE: s.f.
bãtãi: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 7,37
bãt aia: sg. ac. 10, 19
bãt aie: sg. ac. 14,40

(a) AUZI: v. IV
auzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,5
au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 1,8
sã auzã: conj. prez. 3.sg. 8,3
auzând: gerunziu 10,13; rezum. cap.14; 14,15, 18
am auzit: ind. pf.c. 1.sg. 11,24
(a se) AVEA: v. II
sã aibã: conj. prez. 3.pl. 15,8
are: ind. prez. 3.sg. 3,39
(sã) are: ind. prez. 3.sg. 3,40
au: ind. prez. 3.pl. 12,30
având: gerunziu 1,24; 3,25; 4,25; 5,2; 7,16; 8,17; 9,22; 10,18,
28, 30; 11,10; 12,4; 13,2, 5; 14,8; rezum. cap.15
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,9; 3,13; 4,28; 7,20, 24; 8,14; 10,28;
rezum. cap.12; 12,20, 24; 13,5; 14,18, 24, 39
avându-: gerunziu 4,15
avuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,16
a avea: inf. prez. 5,9; rezum. cap.8; 8,36; 9,15, 21; 15,37
au avut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,20, 28; 13,22
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 11,3; 14,3
avându(-sã): gerunziu 11,34; 14,11
AVERE: s.f.
averile: pl. nom. 3,6
B

BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 1,10; 14,37
bãtrâni: s.m. pl. ac. 4,44; 5,13
bãtrân: s.m. sg. ac. 6,1
bãtrânilor: s.m. pl. gen ./dat. 8,17, 30
(cei mai) bãtrâni: s.m. pl. ac. 13,13
bãtrân: adj. m. sg. nom. 4,40
bãtrânului: adj. m. sg. gen. rezum. cap.6
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþelor: pl. gen. 6,23, 25
bãtrâneaþe: sg. ac. 6,27
BÃTUT, -Ã: adj./s.
(cel) bãtut: s.m. sg. voc. 3,34
bãtut: adj. m. sg. ac. 3,38; 5,18
BÂTÃ: s.f.
bât e: pl. ac. 4,41
(a) BEA: v. II
a bea: inf. prez. 15,40
BERBEC: s.m. „ar mã ofensivã, folositã pentru spargerea
zidurilor”
berbeci: pl. ac. 12,15

BALTÃ: s.f.
balta: sg. nom. 12,16

BIBLIOTECÃ: s.f.; var. (Înv.) VIVLIOTECÃ
viblioteca: sg. ac. 2,13

BAN: s.m.
bani: pl. ac. 1,14; 3,6, 7; 4,23, 45; 10,20, 21
banii: pl. ac. 3,7; 4,27; 8,25
banilor: pl. gen. 3,9; 4,1; 11,3

BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac. 1,2; 2,16; 5,4; 6,13; 9,21; 11,26; 12,30; 14,30, 38
bine: adv. în s tructura dislocatã bine e cuvântat 1,17; 15,34
bine: adv. 3,1; 9,19, 20; 11,21, 28, 38; 12,43; 15,39
(mai) bine: adv. 7,14
bine: s.n.sg.ac. în sintagma faceri/facerile de bine 8,20; 9,26
bine: adv. în str uctura v. dislocatã bine au cuvântat/bine(-) cuvânta
11,9; 12,41; 15,29, 34

(a se) BATE: v. III
bate: ind. prez. 3.sg. 3,39
(sã) bate: ind. prez. 3.sg. 11,6
bãtea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,26; 11,5
BATJOCURÃ: s.f.
bajocurã: sg. ac. 7,7
(a se) BATJOCORI: v. IV
(sã) bajocoreaºte: ind. prez. 3.sg. 7,10

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,17; 15,34
binecuvânta: ind. imp. 3.sg./pl. 3,30; 10,38
binecuvântând: gerunziu 8,27
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.pl. 11,9; 12,41; 15,34
bine(-) cuvânt a: ind. imp. 3.pl. 15,29
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BUCATÃ: s.f.
bucate: pl. ac. 11,31

(a se) BIRUI: v. IV
biruindu(-sã): gerunziu 4,45
biruiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
fusease biruit: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,24
(s-)au biruit : ind. pf.c. 3.sg. 13,23

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 3,30
bucurie: sg. ac., în loc. adj. cu bucurie 15,28

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. ac. 4,50; 5,6
biruinþã: sg. ac. 4,50; rezum. cap.8; 10,38; 15,6, 8, 21
biruinþe: pl. ac. rezum. cap.8
biruinþii: sg. gen. 10,28
biruinþe: sg. gen. 13,15

BUCUR OS, -OASÃ: adj.
bucuroºi: m. pl. nom. 2,28
bucuros: m. sg. nom. 6,30

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 1,13, 15, 18; 3,2, 30; 4,14; rezum. cap.5;
rezum. cap.6; 6,4; 9,16; rezum. cap.10; 10,1, 3, 5; 11,3, 25;
13,23; 14,33, 35; 15,17
bisearicii: sg. gen./dat. 1,15, 16, 18; 2,9; rezum. cap.3; 3,12;
rezum. cap.14; 14,4; 15,18, 33
bisearicã: sg. ac. 1,34; 2,23; 4,32, 39; 5,15, 21; 6,2; 8,2; rezum.
cap.13; 13,11, 14; 14,31, 32
bisearici: sg. gen. 2,20
bisearicii: sg. dat. adn. 3,4; 14,13
bisearicile: pl. ac. 10,2; 11,3

BUNÃVOIE: s.f.
bunãvoie: sg. ac., în loc. adv. de bunãv oie 6,19; 14,3

BLÂNDEÞE: s.f.
blândeaþele: pl. ac. 14,9

C

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmurile: pl. ac. 8,4
blãstãmuri: pl. ac. 10,35; 12,14
blãstãmurilor: pl. dat. 13,11
blãstãm: sg. ac. 15,24

CAL: s.m.
cal: sg. nom. 3,25
cailor: pl. gen ., în sintagma alergarea cailor „cãlãrime”, „cavalerie”
5,3

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãma: ind. imp. 3.pl. 10,34
blãstãmând: gerunziu 12,14

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candile: pl. ac. 1,8; 10,3

BLESTEMÃTOR, -TOARE: s.m./f./adj.; var. BLÃSTÃMÃTOR,
-TOARE
blãstãmãtoriul: s.m. sg. nom. 9,28
blãstãmãtori: s.m. pl. ac. 10,36
blãstãmãtorilor: adj. antep. m. pl. dat. 10,4
blãstãmãtoare: adj. f. sg. nom. rezum. cap.15

BOGAT, -Ã: adj.
bogat: m. sg. ac. 7,24
BOLÂND, -Ã: adj.; var. BOLUND, -Ã
bolund: n. sg. nom. 2,33
BOLNÃVIRE: s.f.
bolnãvire: sg. ac. 9,21
BORDEI: s.n.
bordeiuri: pl. ac. 4,12
BOZ: s.m. „z eu pãgânesc, idol”
bozii: pl. ac. 2,2
BRAÞ: s.n.
braþului: sg. gen. 15,23

BUN , -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. ac. 1,1; 7,20; 11,26; 12,45; 14,37
bun: adj. m. sg. nom./ac. 1,24; 11,6; 15,12, 23
(cei mai) buni: adj. m. pl. ac. 4,12
(mai) bune: adj. f. pl. ac. 4,15
bunei: adj. antep. f. sg. gen. 6,23
bune: adj. n. pl. ac. 9,16
bunilor: adj. antep. m. pl. dat. 9,19
(prea) bune: ad j. n. pl. ac. 15,11
(foar te) bune: adj. n. pl. ac. 15,17
(celor) buni: s.m. pl. gen. 7,20
(celor) bune: s.f. pl. gen. 11,19
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 1,35
bunãtãþilor: pl. gen. 5,20

BLÂND, -Ã: adj./adv.
(mai) blânzi: adj. m. pl. nom. 6,29
blând: adj. m. sg. nom. 15,12
(mai) blând: adv. 10,4

BOALÃ: s.f.
boalã: sg. ac. 9,22

INDICE

CAP: s.n.
capetele: pl. ac. 1,16
cap: sg. ac. 7,4
capului: sg. gen. 7,7
capul: sg. nom./ac. 9,24; 10,25; rezum. cap.15; 15,30, 32, 35
CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. rezum. cap.6; 6,18
cãr nuri: pl. ac. 6,21; rezum. cap.7; 7,1
cãr nurile: pl. nom./ac. 6,21; 9,9
CARTE: s.f.
Car tea/cartea: sg. nom./ac. în titlu: Car tea a doao a Macaveilor;
6,12; 11,22, 27
car te: sg. ac. rezum. cap.2; 2,24; 8,23; 9,18; 11,34
cãrþi: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,24; r ezum. cap.9; 11,16
cãrþile: pl. ac. 2,13
cãrþilor: pl. gen. 2,25
CASÃ: s.f.
casii: sg. gen. 2,30
case: pl. ac. 3,18; 5,12
casã: sg. ac., în sintagma a lui Dumnezeu casã 14,33
casa: sg. ac. 14,36, 41
casii: sg. gen. în sintagma sf intei casii Atotputearnicului Dumnezeu
15,32
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(a) CÃDEA: v. II
sã cazã: con j. prez. 3.pl. 10,4
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13; 3,27; 12,15, 24, 42
cãzuse: ind. m.m. c.pf. 3.pl. 2, 14; 12,40, 44
a cãdea: inf. prez. 3,6; 9,7; 12,34
cãzând: gerunziu 3,24; 11,11; 12,11; 13,23
cãdea: ind. imp. 3.pl. 10,30
a fi cãzut: inf. pf. 15,28

(a se) CÃUTA: v. I
cauþi: ind. prez. 2.sg. 7,2
cãut at fiind: pasiv gerunziu 13,21
cãut a: ind. imp. 3.sg. 14,29
(sã) cãuta: ind. imp. 3.sg. 14,32

CÃDERE: s.f. „prãbuºire”; „nenorocire”
cãderi: pl. ac. 6,12
cãderii: sg. dat. 14,44

CÂNTARE: s.f.
cântãri: pl. ac. 1,30; 10,38; 12,37

CÂMP.: s.n.
câmpul: sg. ac. 12,1

CÃLÃRAª: s.m. „cãlãreþ”
cãlãraºu: sg. ac. 3,25
cãlãraºi: pl. nom./ac. 5,2; rezum. cap.10; 10,29, 31; 12,10, 20,
33, 35; 13,2
cãlãraº: sg, nom. rezum. cap.11; 11,8; 12,35
cãlãraºilor: pl. gen. 11,4
cãlãraºii: pl. nom. 15,20
CÃLÃREÞ: s.m.
cãlãreþi: pl. ac. 11,11

CEAÞÃ: s.f.
ceaþã: sg. ac. 3,27

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtorie: sg. ac. 5,21

CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. ac. 4,41; 13,5, 6, 8
cenuºea: sg. nom. 13,8

(a se) CÃLCA: v. I
calcã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15
fiind cãlcat: pasiv gerunziu rezum. cap.4
(sã) cãlca: ind. imp. 3.sg. 8,2

CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 2,10, 18, 22; 3,15, 20; 7,11, 28; 8,20; rezum. cap.10;
10,29; rezum. cap.11; 11,10; 14,34; 15,3, 4, 8, 21
ceriuri: pl. ac. 3,39
ceriului: sg. gen. 9,10; 15,34
ceriurilor: pl. gen. 15,23

CÃLCARE: s.f.
cãlcarea: sg. ac., în sintagma cãlcarea de leage rezum. cap.4
cãlcãri: pl. nom., în sintagma cãlcãri de leage 4,39
cãlcarea: sg. ac., în sintagma cãlcarea jurãmânturilor 15,10
CÃLCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
cãlcãt oriul: sg. ac., în sintagma cãlcãtoriul de leage/cãlcãtoriul
de legi 4,38, 42; 13,6
cãlcãtoriu: sg. ac., în sintagma cãlcãtoriu de legi 5,8
cãlcãtoriului: sg. dat., în sintagma cãlcãtoriului de leage 13,7

CÃPETENIE: s.f. „conducere”, „s tãpânire”
cãpeteniia: sg. ac. 4,10, 27; 5,7
CÃRUNTEÞE: s.f.
cãrunteaþele: pl. ac. 6,23
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþa: sg. ac. 9,4
cãr uþe: pl. ac. 9,7

CÂªTIGARE: s.f.
câºtigarea: sg. ac. 11,3

CEATÃ: s.f.
ceate: pl. ac. 12,20
ceata: sg. nom. 12,22

(a) CÃLÃTORI: v. IV
cãlãtorea: ind. imp. 3.sg. 3,35
cãlãtorind: gerunziu 9,4
cãlãtoresc: ind. prez. 3.pl. 11,30

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom. 3,2
cãpeteniia: sg. nom. 3,4; 9,19; 10,11
cãpeteniilor: pl. dat. 10,21
cãpetenie: sg. ac. rezum. cap.13; 13,3, 24

(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
a cãºtiga: inf. prez. 2,30
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. 12,37

CEAS: s.n.
ceasul: sg. ac. 8,26

CÃLÃRIME: s.f.
cãlãrime: sg. ac. 10,24
cãlãrimea: sg. ac. 11,2

CÃLDARE: s.f.
cãldãrile: pl. nom. 7,3

CÂNTEC: s.n.
cântecului: sg. gen. 7,6
cântece: pl. ac. 15,25

CERBICE: s.f.
cerbicii: sg. gen. 14,44
(a) CERCA: v. I „a cãuta”; „a cerce ta”
a cerca: inf. prez. 1,20; 2,31
sã cearce: conj. prez. 3.sg. 1,34
au cercat: ind. pf.c. 3.sg. 1,35
cearcã: ind. prez. 3.pl. 2,28
(a) CERCETA: v. I
cercetând: gerunziu 1,34
CERCETÃTOR, -TOARE: s.f. (Înv.) „persoanã care poartã de grijã”
cercetãtoriu: sg. nom. 3,39
(a) CERE: v. III
au cerut: ind. pf.c. 3.sg. 2,8
cer: ind. prez. 1.sg. 9,26
cerea: ind. imp. 3.pl. 12,11
cerând: gerunziu 13,12
CERESC, -EASCÃ: adj.
cereasca: f. sg. nom., în sintagma cereasca judecatã 9,4
(a se) CERTA: v. I
cer tându-: gerunziu 2,7

127

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

CH IVERNISIT, -Ã: ad j. (aici) „experiment at”, „deprins”;
„iscusit”
chivernisit: m. sg. nom. 15,12

cer tând: gerunziu 6,16; 12,23
sã (se) cearte: conj. prez. 3.pl. 10,4
CERTARE: s.f.
certarea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 7,33
cer tare: sg. ac. 6,12; 4,17; 7,19
CETATE: s.f.
cetãþi: sg. gen. 1,12; 8,17
cetatea: sg. nom./ac. 2,23; 3,14; 4,38; 5,2, 5, 11; 9,2, 14; rezum.
cap.10; 10,1, 32, 33, 37; 11,2; 12,16, 27, 28, 29, 38; 13,13;
15,38
cetate: sg. nom./ac. 3,1, 4, 9; 4,48; 5,5, 8, 17, 26; 6,10; 10,27;
12,13; 13,14; 14,37; 15,14, 17, 19
cetãþile: pl. ac. 3,8; 4,32
cetãþii: sg. gen. 4,2; 8,3; 12,4
cetãþi: pl. ac. 6,8
cetãþilor: pl. gen. 8,6; rezum. cap.12
cetãþilr: pl. dat. (cu prep. la) 8,11

CINS TE: s.f.
cinste: sg. ac. 3,2, 9; 4,22; 9,27; 15,2
cinstea: sg. ac. 3,12
cinstele: pl. ac. „virtuþile” 4,15
cinstei: sg. gen. 6,23
(a se) CINS TI: v. IV
sã cinstiþi: con j. prez. 2.pl. 1,3
(sã) cinsteaºte: ind. prez. 3.sg. 3,12
au cinstit : ind. pf.c. 3.sg. 13,23
cinsteaºt e: imperativ 2.sg. 15,2
CINS TIT, -Ã: adj.
cinstitã: f. sg. ac. 6,28
CINS TITOR, -TOARE: s.m./f.
cins titori: s.m. pl. nom., în sintagma cins titori de Dumnezeu
1,19

CETÃÞEAN: s.m.
cetãþeanilor: pl. gen. 4,5, 11, 50; 5,6
cetãþeani: pl. ac. rezum. cap.5; 5,16; 13,14; 14,8¸15,30
cetãþeanii: pl. nom./ac. 5,5, 23
cetãþeani: pl. voc., în sintagma bunilor cetãþeani 9,19

CINCIZECI: s.n. (Înv.) „sãrbãtoarea Sãptãmânilor, adicã a
cincizecea zi dupã Paºti”; „Rusalii”
cinzecilor : pl. gen., în sintagma pr aznicul cinzecilor 12,31

(a se) CHELTUI: v. IV
sã (sã) cheltuiascã: conj. prez. 3.pl. 4,19

CIR TÃ: s.f. (În v. ºi pop.) „inter val de timp f oarte mic”,
„clipã”
cir tele: pl. ac., în sint agma cir tele vremii 9,11

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuielele: pl. ac. 3,3
cheltuieli: pl. ac. 4,19; 9,16
(a se) CHEMA: v. I
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. 1,36
chemând: gerunziu 3,7; 7,37; rezum. cap.8; 8,1, 11, 16; 10,24;
12,5, 15, 28; 14,46; 15,26
chema: ind. imp. 3.pl. 3,15, 22; 8,2; 14,34
sã cheme: conj. prez. 3.pl. 3,31; 13,10
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.pl. 4,28
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,25; 12,36; 15,21, 31
chemat fiind: pasiv gerunziu 14,5
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 14,38
chemându-: gerunziu 15,22
chemându(-sã): gerunziu 15,31
CHEMARE: s.f.
chemarea: sg. ac. 8,15

(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
a ceti: inf. prez. 2,26
vor ceti: ind. viit.I. 3.pl. 6,12
cetindu-: gerunziu 8,23
cetesc: ind. prez. 3.pl. 15,40
CITITOR, -TOARE: s.f.; var. (Pop.) CETITOR, -TOARE
cetit orilor: pl. gen./dat. 2,26; 6,17
CLÃTIRE: s.f. (aici) „avântare”
clãtirea: sg. nom.5,3
COAPSÃ: s.f.
copasele: pl. ac. 10,25
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 2,10
a (vã) pogorî: inf. prez. 11,29

CHILAV, -Ã: adj.; vezi SCHILAV, -Ã

(a) C ONÃCI: v. IV „a împresur a”, „a asedia”
au conocit: ind. pf.c. 3.pl. 10,33

CHIN: s.n.
chinurile: pl. ac. 7,8, 12
chinuri: pl. nom./ac. 7,37; 9,5, 6

CONTÃª: s.n.; var. CONTUª
contuºurile: pl. ac. 12,40

(a se) CHINUI: v. IV
chinuindu-: gerunziu 7,1, 13
chinuindu(-sã): gerunziu 7,5
a (sã) chinui: inf. prez. 7,7
va chinui: ind. viit.I. 3.sg. 7,17

(a se) CONTENI: v. IV
contenindu(-sã): gerunziu 4,33
CORABIE: s.f.
corãbiilor: pl. gen. 4,20
corãbiile: pl. ac. 12,9
corãbii: pl. ac. 14,1

CHINUITOR: s.m. (aici) „cãlãu”
chinuitoriu: sg. ac. 7,29
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip/într-alt chip/(Pop.) într-acesta
chip/într-aces taº chip/nici (nice) într-un chip 2,4; 5,18; 6,31; 7,7,
17, 22; 9,6; 11,31; 13,26; 14,3; 15,12, 22, 36
(a) CHIVERNISI: v. IV
chivernisea: ind. imp. 3.pl. 12,1

INDICE

CORT: s.n.
corturilor: pl. gen., în sintagmele zioa corturilor/zilele corturilor/
prznicul cor turilor „zilele sãrbãtorii Cor turilor; una dintre cele trei
mari sãrbãtori din cursul anului evreiesc, o sãrbãtoare la care avea
loc pelerinaj; dura ºapte zile, în ultima lunã a anului, dupã ce
erau adunate roadele câmpului. Orice bãrbat trebuia sã participe
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la aceas tã sãrbãtoare” (Cf. DB, p.271 ºi 1170) rezum. cap.1; 1,9;
10,6
cor tul: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4, 5
COªTEI: s.n. (Mgm. înv.) „for tãreþã”
coºteiul: sg. nom./ac. 4,12; 11,6; 13,19; 14,16; 15,35
coºteiului: sg. gen. 4,27; rezum. cap.12
coºteiu: sg. ac. 5,5; 11,5; 12,19, 21; 15,31
coºt eiuri: pl. ac. 8,1; 10,23
coºt eailor: pl. gen. 8,6

CUPRINS, -Ã: s.
(ceale) cuprinse: s.n. pl. ac. 2,24
CURAT, -Ã: ad j.
curat : m. sg. nom. 7,40

COT: s.m.
coþi: pl. ac. 13,5
CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ (aici) „soclu”, „bazã”
(cf. lat. crep¾d¹, -inis „soclu”, „piedes tal”)
crepãtura: sg. ac., în sintagma crepãtura oltariului 10,26
(a) CREDE: v. III
crezuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,12
necrezând: gerunziu 8,13

(a se) CURÃÞA: v. I; var. (a se) CURÃÞI: v. IV
au curãþit : ind. pf.c. 3.pl. 1,33; 2,19
curãþând: gerunziu rezum. cap.10; 10,3
a curãþi: inf. prez. 10,7
a (sã) curãþi: inf. prez. 12,38
(s-)au curãþit : ind. pf.c. 3.sg. 14,36
CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. nom./ac. 1,18; 2,20; 10,5
curãþire: sg. ac. 1,36; 2,16

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioase: f. pl. gen. 1,2

CURÂND: adv.
curând: 4,48; 7,10
curând: adv. în loc. adv. mai curând 14,27

CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom./ac. 3,1; 9,26; 11,19; 12,25; 14,8
credinþã: sg. ac. 12,45; 15,11

(a) CURGE: v. III
curgea: ind. imp. 3.pl. 3,18, 19
au curs: ind. pf.c. 3.pl. 9,9
a curge: inf. prez. 12,16
curgându-: gerunziu 14,45

(a) CREªTE: v. III
cr escând: gerunziu 4,50
cr escuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,29
CREªTERE: s.f.
creaºtere: sg. nom. 4,13

CURGERE: s.f.
curgere: sg. ac. 14,45

(a) CUGETA: v. I
cugetã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
cugetând: gerunziu 11,2

CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 13,15
CURVÃ: s.f.
curvele: pl. ac. 6,4

(a) CULEGE: v. III
a culeage: inf. prez. 2,31
culegându-: gerunziu 8,31

CUTEZARE: s.f.
cutezare: sg. ac. 7,11

CUMPÃNÃ: s.f.
cumpene: pl. ac. 9,8

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 2,31; 11,20; 15,40
cuvintele: pl. ac. 6,29; 7,24
cuvinte: pl. ac. 7,26; 8,21; 10,3 4; 15,11, 17
cuvânt : sg. ac. 9,5; 13,22
cuvântului: sg. gen. 15,38

(a) CUMPÃRA: v. I
a cumpãra: inf. prez. 8,25, 34
CUMPÃRARE: s.f.
cumpãrarea: sg. ac. 8,11
(a se) CUNOAªTE: v. III
(sã) cunoscuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,21
cunoscând: gerunziu 4,33; 11,26; 12,8, 21; 14,31
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,6; 12,5; 13,1, 23; 14,1;
15,28
cunoscându-: gerunziu 14,9, 28
CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscutã: fem. sg. ac. 3,28

fusease cuprins: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,9
cuprindea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,16; 10,15; 11,22; 15,19
f iind cuprins: pasiv gerunziu 4,22
cuprinzând: gerunziu 8,6; 9,18; 11,16; 14,46
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 10,22; 12,22

(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 1,17; 15,34
au cuvântat: ind. pf.c. 3.pl., în structura v. dislocatã bine au cuvântat
11,9; 12,41; 15,34
cuvânt a: ind. imp. 3.pl., în structur a v. dislocatã bine(-) cuvânt a
15,29

CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. rezum. cap.9; 9,11

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. imper s. 2,31, 32; 6,20; 11,36; 1 5,39
a (sã) cuvini: inf. prez. 3,13
(sã) cuvinea: ind. imp. 3.sg. 8,10

CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac. 14,4

CUVIINÞÃ: s.f.
cuviinþa: sg. ac. 4,37

(a) CUPRINDE: v. III
am cuprins: ind. pf.c. 1.pl. 2,27

CUVIOS, -OASÃ: adj. (Înv.) „potrivit”
cuvioasã: f. sg. ac. 14,22
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DÃR UIRE: s.f.
dãruiri: pl. ac. 2,13
dãruire: sg. ac. 12,45

D
(a se) DA: v. I
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,18; 4,20; 7,30; 8,20; 12,25
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 2,2; 4,48; 10,38; 13,22
da: ind. imp. 3.sg. 3,3; 8,6
fusease daþi: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,30
a da: inf. prez. 4,45; 6,11; 8,10; 9,15; 12,11; 14,26, 31, 38
am dat: ind. pf.c. 1.sg. 7,27
dau: ind. prez. 1.sg. 7,37
va da: ind. viit.I. 3.sg. 8,11
a (sã) da: inf. prez. 11,7; rezum. cap.12; 12,11; 13,7
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 11,26
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 14,33
a fi dat: inf. pf. 15,15
dãm: ind. prez. 1.pl. 9,20; 11,30
dã: imperativ 2.sg. 15,2
dã: ind. prez. 3.sg. 15,21
dând: gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.3; 3,35;
4,34; 8,23; 11,17; 13,14, 15; 14,44
dându-: gerunziu 8,9, 33; 12,31; 14,4, 13
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.15
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 1,3; 14,19
sã (sã) dea: conj. prez. 3. pl. 10,4
sã (se) dea: conj. prez. 3 sg. ; 12,42; 15,33
nedându-: gerunziu 14,43

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 2,18; 3,31; 4,31; 5,21; 6,13, 23; 8,3, 9; 11,36; 14,44
DEMULT: adv.
demult: 14,36
DEPARTE: adv.
(mai) departe: 10,27
departe: 11,5
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 1,7; 4,29
sã deperteaze: conj. prez. 3.pl. 2,3
depãrtând: gerunziu 4,11
(sã) depãrteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
depãrteazã: ind. prez. 3.sg. 6,16
(sã) depãrtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,13
(a se) DEPRINDE: v. III
a (sã) deprinde: inf. prez. 4,14
DEPRINS, -Ã: adj.
(foarte) deprins: m. sg. nom. 8,9
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 8,35; rezum. cap.9; 14,43

DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dajda: sg. ac. 8,10, 36
dãjdilor: pl. gen. 4,28

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
deºchizã: con j. prez. 3.sg. 1,4
deºchizind: gerunziu 1,16
deºchizându(-)(-sã): gerunziu 6,18

DAR: s.n.
daruri: pl. ac. 1,35; 3,2; 9,16; 13,23
darurilor: pl. gen. rezum. cap.4
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 4,30
darurile: pl. ac. rezum. cap.12; 12,40
dar: sg. ac. 15,16

(a) DESCOPERI: v. IV
au deascoperit: ind. pf.c. 3.sg. 3,9

DAT: s.n.
datul: sg. ac. 3,9

(a) DESFACE: v. III
desface: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

DAT, -Ã: adj.
datei: adj. antep. f. sg. gen. 6,23
(celor) daþi: s.m. pl. dat. 7,14

DESFÃTARE: s.f.
desfãtare: sg. nom. 2,26
DESFRÂNAT, -Ã: adj.
desfrânat: m. sg. nom. 11,4
desfrânatã: f. sg. ac. 13,9

DATÃ: s.f.
data: sg. ac. 2,29
datã: sg. ac. 3,37
datã: sg. ac., în num. adv. o datã rezum. cap.13

(a se) DESPUIA: v. I; var. (a se) DESPOIA
au despoiat: ind. pf.c. 3.sg. 4,38
a (sã) despoia: inf. prez. 13,11

DÃJDUIT OR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „contribuabil”
dãjduitorii: s.m. pl. ac., în sintagma împreunã dãjduitorii 4,10
DÃRÃBURIT, -Ã: adj. „fãcut bucãþi”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. DA, unde prima at estare este la Teofil Frâncu ºi George
Candrea, Românii din Munþii Apuseni (Moþii), Bucureºti, 1888.
dãrãburitã: f. sg. nom. rezum. cap.15
DÃRÃBUÞ: s.n. „dãrab mic”
dãrãbuþe: pl. ac. 15,33
(a se) DÃR UI: v. IV
au dãruit: ind. pf.c. 3.sg. 1,35; 4,32
dãruia: ind. imp. 3.sg. 1,35
sã dãruiascã: conj. prez. 3.sg. 3,31
a (sã) dãrui: inf. prez. 4,6
am dãruit: ind. pf.c. 1.sg. 7,22
va dãrui: ind. viit.I. 3.sg. 7,24
a dãr ui: inf. prez. 9,16

INDICE

DESTUL, -Ã: adj./adv.
destul: adv. 2,33; 7,42; 9,6; 10,19; 13,8
destule: adj. n. sg. nom. 5,15
DEªERT, DEªARTÃ: adj./s./adv.
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 7,18
deºarte: adj. f. pl. ac. 7,34
deºert: adv. 12,44
(a se) DEªTEPTA: v. I
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 7,9
(sã) vor deºtepta: ind. viit.I. 3.pl. 7,14
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 13,4
deºteptându(-sã): gerunziu 15,29
DEªTEPTARE: s.f.
deºtep tarea: sg. ac. 6,17
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(sã) do vedea: ind. im p. impers. 2,8
dovedea: ind. imp. 3.pl. 2,8
va do vedi: ind. viit.I: 3.sg. 4,17
au dovedit: ind. pf.c. 3.sg. 7,6

DEVREME: adv.
(mai) de vreame: 7,37
(a) DEZBRÃCA: v. I
dezbrãcându-: gerunziu 4,38
dezbrãcând: gerunziu 8,35

DOVEDIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „înfãþiºar e înaintea cuiva”
dovedire: sg. ac. 3,24; rezum. cap.15

(a se) DEZLEGA: v. I
au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 4,47
sã (se) desleage: con j. prez. 3.pl. 12,46

DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 6,20; 14,26, 37

(a se) DEZNÃDÃJDUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) DÃZNÃDÃJDUI
dãznãdãjduind: gerunziu 9,18
dãznãdãjduindu(-mã): gerunziu 9,22

DRAHMÃ: s.f.
drahme: pl. ac. 4,19; 10,20
dragme: pl. ac. 12,43

(a) DEZRÃDÃCINA: v. I
ar dezrãdãcina: cond. prez. 3.sg. 12,7

DREPT, DREAPTÃ: adj./adv./s./prep.; var. DIREPT,
DIREAPTÃ
dirept: prep. în loc. adv. dirept aceaea 2,16; 4,31; 15,29
drept: prep. în loc. adv. drept aceaea 1,18; 4,37; 11,25; 14,15
dreap tele: s.f. pl. ac. 4,34; 11,30; 1 2,12; 14, 19
(ceale) dreapte: s.f. pl. ac. 11,14
dreapta: s.f. sg. nom./ac. 11,26; 12,11; 13,22; 15,15
drep t: adj. m. sg. nom. 1,24, 25; 9,6
dreaptã: adj. f. sg. ac. 8,30
dreapta: adj. antep. f. sg. nom./ac. 9,18; 12,41
drep tul: adj. antep. m. sg. ac., în sintagma drep tul Judecãtoriu
12,5
drep t: adv. 9,12; 13,8, 23

DIMPREUNÃ: adv.
dinpreunã: 14,26
DINAINTE: adv.
dinnainte: 3,25
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: pr ep.3,15
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlãuntr u: 3,16; 9,5; 13,20
dinlontr u: rezum. cap.9; 9,6; 10,34; 12,28

DREPTATE: s.f.
dreptate: sg. ac. 4,34
dreptate: sg. ac., în loc. adv. cu dreptate 7,38
dreptãþii: sg. dat. 8,13

DIVAN: s.n.
divan : sg. ac. 13,26
(a) DOBÂNDI: v. IV
au dobândit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 4,27; 5,7; 8,20, 30; 10,17; 15,5
dobândind: gerunziu 4,10; 5,10; 8,35
a dobândi: inf. prez. 7,11; 9,2, 13; 13,13
DOBORÂT, -Ã: adj.; var. (Înv.) OBORÂT, -Ã
oborât : m. sg. nom. 9,11
(a se) DOBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBORÎ
(sã) oborea: ind. imp. 3.pl. 12,22
vei oborî: ind. viit.I. 2.sg. 15,16
DOJANÃ: s.f.
dojana: sg. ac. 7,33
DOMN: s.m. (s. propriu) „Dumnez eu”
Domnul: sg. nom./ac. 1,8; 2,8, 10, 23; 3,30, 33; 4,38; 6,14; 7,6,
33, 40; 8,2, 27, 36; 9,5; 10,1, 28, 38; 11,10; 12,36; 13,10, 1 2;
14,35; 15,4, 21, 29
Doamne: sg. voc., în sint agma Doamne Dumnezeule 1,2 4
Doamne: sg. voc. 6,30; 15,22
Domnului: sg. gen./dat. 2,2, 8; 8,5, 14, 35; 10,4, 16, 25; 11,6;
12,16, 41; 13,13, 17; 15,27
Domn : sg. ac./gen. 5,20; 8,29; 11,9
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul tuturor 14, 36
Domnul: sg. ac., în sintagma Domnul ceriului 15,34

(a se) DUCE: v. III
ducându(-sã): gerunziu 1,19; rezum. cap.5; 6,11
sã ducã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,15; 3,7; 8,8
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.4; 4,4, 36; 5,7; 9,29;
12,7, 12, 17, 29, 32; 13,16, 22; 14,34
ducând: gerunziu 4,23; rezum. cap.13
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 4,44
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,7, 19
ducea: ind. imp. 3.pl. 6,29; 7,7, 18
a duce: inf. prez. 11,7
dus fiind: pasiv gerunziu 11,23
a (sã) duce: inf. prez. 15,30
DULCE: adv.
dulce: 15,40
DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 3,24; 4,37, 38; 7,22, 23; 9,7; 14,45
duhului: sg. gen. 7,9; 14,46

(a) DOMOLI: v. IV
a domoli: inf. prez. 4,31

DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.
dumnezeiescul: adj. antep. n. sg. ac. 2,4; rezum. cap.12
dumnezãiasca: adj. antep. f. sg. ac. 3,29; 9,11
dumnezeieºtilor: adj. antep. f. pl. gen., în sintagma dumnezeieºtilor
legi 4,17
dumnezeieºtii: adj. antep. f. sg. gen. 13,15; rezum. cap.15
dumnezeiescului: adj. antep. n. sg. gen. 15,35

(a) DORI: v. IV
dor eaºte: ind. prez. 3.sg. 9,14

DUMNEZEIEªTE: adv.
dumnezeiaºte: 12,43

DOROBANÞ: s.m.; var. (Înv.) DÃRÃBANÞ
dãrãbanþii: pl. ac. 3,23
dãrãbanþi: pl. ac. 3,28

DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. rezum. cap. 1; 1,2, 11, 17,
20; rezum. cap.2; 2,4, 7, 8, 17; rezum. cap.3; 3,22, 24, 28,
34, 35, 36, 38; r ezum. cap.4; 5,17, 19, 20; r ezum. cap.6; 6,1,
23; 7,2, 6, 11, 14, 16, 19, 20, 28, 31, 35, 36, 37; rezum. cap.8;
8,13, 18, 19, 23; rezum. cap.9; 9,8, 12, 13, 17, 18; 11,4, 13;

(a se) DOVEDI: v. IV „a (se) arãt a”
(s-)au dovedit: ind. pf.c. 3.sg. 1,33
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12,5, 11, 22; 13,8; 14,33; r ezum. cap.15; 1 5,7, 14, 16, 26;
15,32
Dumnezeu: sg. ac., în sintagma cinstitori de Dumnezeu 1,19
Dumnezeule: sg. voc., în sintagma Doamne Dumnezeule 1,24
Dumnezeul: sg. nom. 1,2 7; 7,33; 9,5
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma legii lui Dumnezeu 4,2
Dumnezeului: sg. gen. 7,18; 13,14
DUMNEZEU: s.m. „zeu”; „idol”
dumnezei: pl. ac. 11,23

FAPTÃ: s.f.
fap te: pl. nom./ac. rezum. cap.2; rezum. cap.14; 14,42
fap tele: pl. ac. rezum. cap.2; 6,23
fap tã: sg. ac. 6,22
FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. nom./ac. 3,16, 16; 4,24; 6,18; 15,27
faþã: sg. ac., în loc. adj./adv. de faþã 3,23; 4,18, 20
faþa: sg. ac., în loc. prep. din faþa „de dinaintea” 12,22
FÃCÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv. ºi reg.) FÃCÃTORIU
(mai) fãcãtoriu: m. sg. nom., în sintagma mai fãcãtoriu de reale
„mai nelegiuit” 7,34
(cel mai) fãcãtoriu: m. sg. nom., în sintagma cel mai fãcãtoriu de
reale „cel mai nelegiuit” 8,3 4

DURERE: s.f.
dureare: sg. nom./ac. 3,16; 7,36
durearea: sg. nom. 3,17; 9,5
dureare: sg. ac., în loc. adj. cu dureare 4,35
dureri: pl. ac. 6,30; rezum. cap.9; 9,9
durerile: pl. nom. 9,11, 18

FÃCLIE: s.f.
fãclii: pl. ac. 4,22

DUS, -Ã: adj.
duºi: m. pl. nom. 10,20

FÃCUT, -Ã: adj.
fãcut: n. sg. ac. 2,4
fãcutã: f. sg. ac. 11,13; 12,5, 42
fãcute: f. pl. ac. 15,8

E

(a se) FÃGÃDUI: v. IV
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 2,18; rezum. cap.4; 4,45; 7,26; 11,14; 12,12
fãgãduind: gerunziu 3,35; rezum. cap.4; 8,11
fãgãduindu-: gerunziu 4,8
fãgãduia: ind. imp. 3.sg. 4,9; rezum. cap.8
fãgãduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,36
(sã) fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. 9,15
fãgãduindu(-sã): gerunziu 12,11

ELEFANT: s.m.
elefanþi: pl. ac. 11,4; 13,2, 15; 14,12
EPISTOLIE: s.f.
epistoliile: pl. ac. 2,13
F
(a se) FACE: v. III
sã facã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 1,2; 7,37; 9,14; 11,25; 12,43
sã faceþi: con j. prez. 2.pl. 1,3
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 1,4
a face: inf. prez. 1,18; 2,16, 28; 3,4, 39; 4,12; 9,14, 15; 12,8;
14,18, 35; 15,6
fac: ind. prez. 3.pl. 1,28
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 2,16
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 7,8; 15,38
faci: ind. prez. 2.sg. 7,16
va face: ind. viit.I. 3.sg. 7,24; 9,4; 11,2; 14,40
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; rezum. cap.14; 14,30; 15,21
a (sã) face: inf. prez. rezum. cap.10
vei f ace: ind. viit.I. 2.sg. 11,26
sã faci: con j. prez. 2.sg. 15,2
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 1,12, 34; 3,24; 7,28; 10,3, 6, 16, 38;
12,16; 13,8, 24; 14,22, 25
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22, 32; 2,22; 4,29; 5,20; 7,5, 18;
8,17, 19, 21; 10,10; 11,31; 12,42; 13,17
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,23; 3,23; 4,11, 2 7; 6,22; 8,27
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 1,25
era fãcut: pasiv ind. imp. 3.sg. 1,34
(sã) fãcea: ind. im p. 3.sg./pl. 3,17; 4,3; 8,5
fãcându(-sã): gerunziu 4,39; 5,25; 8,29; 10,4, 38; 12,1; 15,29, 38
fãcea(-se)[sic!]: ind. imp. 3.pl. 5,13
fãcându-: gerunziu 7,29; 12,7
(te-)ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 7,31
fãcând: gerunziu 8,30, 33; 12,10, 43; 13,12
(sã) fãcuse: ind. m.m.c pf. 3.sg./pl. 9,3; 10,12, 21, 22
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 10,2; 12,41; 15,9
FACERE: s.f.
faceri: pl. ac., în sintagma faceri de bine 8,20
facerile: pl. ac., în sintagma facerile de bine 9,26

INDICE

FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
Fãgãduinþii: sg. gen., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum. cap.2
fãgãduinþe: pl. ac. 3,35
fãgãduinþa: sg. ac. 14,38
FÃGÃDUIT, -Ã: adj./s.
(ceale) fãgãduite: s.n. pl. ac. rezum. cap.4
fãgãduiþi: adj. m. pl. ac. 4,27
fãgãduita: adj. f. sg. ac. rezum. cap.9
FÃGÃDUITOR, -TOARE: s.m./f.
fãgãduitoriu: sg. nom. 10,28
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 1,8
(a) FÃÞÃRNICI: v. IV
a fãþãrnici: inf. prez. rezum. cap.6; 6,24
sã fãþãrniceascã: conj. prez. 3.sg. 6,21
FÃÞÃRNICIE: s.f.
fãþãrnicie: sg. ac. s.f.
FECIOARÃ: s.f.
fecioarele: pl. nom. 3,19
fecioarelor: pl. gen. 5,13
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
fealiu: sg. ac., în loc. adj. fealiu de fealiu 1,35
fealiul: sg. ac., în loc. adv. în tot fealiul „în toat e modurile cu putinþã”
3,13
fealiul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 5,3
fealiuri: pl. ac. 15,21
FEMEIESC, -IASCÃ: adj.
fãmeieºtii: f. sg. dat. 7,21
FEREAS TRÃ: s.f.; var. FEREASTÃ
fereºti: pl. ac. 3,19
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FLACÃRÃ: s.f.
f lacãrã: sg. nom. 1,32
f lacãri: pl. ac. 6,11

FERECAT, -Ã: ad j.
f erecate: n. pl. ac. 13,2
(a se) FERI: v. IV
(sã) ferise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,27

FOC: s.n.
focului: sg. gen., în sintagma zioa focului rezum. cap.1; 1,18
focul: sg. nom./ac. 1,19, 20, 33; 7,5; 13,8
foc: sg. nom./ac. 1,22; rezum. cap.2; 2,1, 10; 9,7; 10,3; 12,6;
14,41
focului: sg. gen. 12,9

FERICIRE: s.f.
fericirile: pl. nom. 14,14
FERICIT, -Ã: adj./adv.
fericit: adj. m. sg. nom. 7,24
fericiþi: adj. m. pl. nom. 9,19
fericit: adv. rezum. cap.12

FOIªOR: s.n.
foiºor: sg. ac. 4,46

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. 3.impers./sg. 1,10; 2,33; 3,39; 5,15; rezum. cap.6;
6,24; 7,14; 9,12; 12,14, 46; 13,4; 15,14
era: ind. imp. 3.impers./sg./pl. 1,16, 19, 22, 24, 33; 2,4, 11;
3,2, 5, 7, 14, 17, 18, 21, 30; 4,13, 19, 34, 50; 5,14; 6,2, 3, 4, 5,
9, 21; 7,12; 8,1, 12, 15, 16, 26, 30, 32; 9,13, 24; 10,1, 16, 19,
20, 25, 32, 33, 35; 11,5, 6, 13, 27; 12,5, 14, 16, 19, 21, 27,
29, 30, 36; 13,5, 8, 19, 22; 14,1, 13, 24, 34; 15,12, 17, 18, 19,
25, 26, 30
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,24, 27
fiind: gerunziu 1,13; 2,22; 3,1; 4,18, 30; 5,11; 7,9, 14, 16, 24;
10,14, 29; 11,23; 12,11; 14,46
a fi: inf. prez. 1,18; 3,2, 6, 10, 11, 12, 35; 4,6, 14, 15, 16; 5,3, 6,
18, 25; 6,6; rezum. cap.7; 7,16, 19; 8,8, 35; rezum. cap.9; 9,12,
19, 21; 10,5, 12, 13; 11,13, 14, 19, 25; 12,11, 44; 14,4, 6, 10,
14, 22, 27, 30, 31, 42; 15,1
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 2,26; 5,27; 7,25, 37;
8,3; 10,16, 26; 11,26; 12,31, 36; 15,35
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 2,7, 8; 5,20, 21; 7,14, 29; 9,27; 15,40
fiindu-: gerunziu 2,23; 8,24
fie: conj. prez. fãrã sã impers. 2,33; 7,27
ar fi: cond. prez. 3.sg. 3,37; 14,32
ar fi fost: cond. pf. 3.sg. 4,1; 5,18
fiþi: imperativ 2.pl. 11,33
au fost: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 6,12; 10,6, 9; 14,20
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,27; 6,29; 12,40; 14,3; 15,12
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,1; 2,14, 21; 3,6, 9; 5,15; 7,28; 9,20;
11,23, 29
sântem: ind. prez. 1.pl. 1,6; 7,2
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 9,20; 11,28, 37
sânt: ind. prez. 1.sg. 15,5
-i: ind. prez. 3.sg. 7,16
iaste: ind. prez. 3.sg. 3,38; 6,13; 7,37; 14,6; 15,3, 4, 40
FIARÃ: s.f.
fiarã: sg. ac. 4,25
fiarã: pl. ac. 5,27; 11,9
fiarãlor: pl. gen./dat. 9,15; 15,21
fiarãle: pl. nom./ac. 10,6; 15,20

FOLOS: s.n.
folos: sg. ac. 2,26
folosul: sg. ac. 4,5; 9,21; 11,15
folosuri: pl. ac. 4,21
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos 10,15; 12,11, 12
folosurilor: pl. dat. 11,26
(a) FOLOSI: v. IV
a folosi: inf. prez. 14,9
FOLOSINÞÃ: s.f.
folosinþelor: pl. dat. 14,8
FOLOSITOR, -TOARE: adj.
folositoare: f. sg. nom. 12,46
FORMÃ: s.f.
formã: sg. ac. 2,29
FRATE: s.m.
fraþilor: pl. gen./dat. 1,1; rezum. cap.2; 7,29; 11,7; 12,25
fraþii: pl. nom./ac. 1,1; 2,20; 7,4, 29, 36, 37, 38; 8,22
fratele: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,7, 23, 26; 10,37; 13,17
frate-sãu: sg. nom. 4,29
fraþi: sg. gen. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.7
fraþi: pl. nom./ac. 7,1; 10,21; 12,6, 24; 15,14, 18
fratelui: sg. dat. 11,22
FRÂU: s.n.
frâne: pl. ac. 10,29
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom./ac. 3,30; 13,16; 15,2, 18
frica: sg. nom./ac. 6,30; 12,22; 15,23
FRIG, -Ã: adj. (Neob.) „frigian”; cuvântul nu este înregistrat în DA.
frig: n. sg. ac. 5,22
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoase: n. pl. ac. 3,25
frumoºi: m. pl. nom. 3,26

FIER: s.n.
fier: sg. ac. 11,9
(a) FIERBE: v. III
a fierbe: inf. prez. 1,12

(a) FRUMUSEÞA: v. I; var. (Înv.) (a) FRÂMSEÞA (Înv.) „a
înfr umuseþa”
frâmsãþa: ind. imp. 3.pl. 3,2

FINIC: s.m. (Înv.) „curmal”, „palmier”
finic: sg. ac. 14,4

FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 4,42; 8,13, 24; 9,2; 11,12; 12,22, 27, 37

FIU: s.m.
fiiul: sg. nom./ac. 2,21; 3,5; 4,21; 7,26; 9,25, 26, 29; 10,10; 12,2
fiii: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 9,20
fii: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,20, 41; 15,18
fiiul: sg. voc., în sintagma fiiul mieu 7,27
f iiule: sg. voc. 7,28
f iiului: sg. dat. rezum. cap.9
f iiu: sg. ac. 14,25

(a) FUGI: v. IV
au fugit: ind. pf.c. 3.sg. 5,5
fujind: gerunziu 5,8
ai fugit: ind. pf.c. 2.sg. 7,35
fugind: gerunziu 8,35
a fugi: inf. prez. 10,20
fugând: gerunziu 11,12
fugise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14, 14
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(a se) GONI: v. IV
au gonit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8; 8,25
gonindu-: gerunziu 8,26
gonindu(-sã): gerunziu rezum. cap.9
gonise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,4

FUL GER: s.n.
fulgere: pl. ac. 10,30
(a) FURA: v. I
furând: gerunziu 4,32

(a) GRÃBI: v. IV
grãbindu-: gerunziu 9,4
a grãbi: inf. prez. 9,7
grãbiþi: imperativ 2.pl. 11,37

G
GALATEAN: s.m.
galateanilor: pl. gen. 8,20

GRÃBIRE: s.f.
grãbire: sg. ac. 14,43

GATA: adv.
gata: rezum. cap.7; 7,2; 14,38; 15,30
(a se) GÃTI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a (se) pregãti fizic sau moral
pentru a întrprinde o acþiune”; „a prepara o mâncare”
gãtesc: ind. prez. 3.pl. 2,28
gãteaºte: ind. prez. 3.sg. 5,1
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,3
sã (se) gãteascã: conj. prez. 3.pl. 13,12
GÃTIRE: s.f. (Înv. ºi pop.) „pregãtire fizicã sau moralã pentru
a întreprinde o acþiune”; „pregãtire a unei mâncãri”
gãtirea: sg. ac. 10,18; 12,14; 15,21
gãtire: sg. ac. 12,21
gãtiri: pl. nom. 12,27
GÃTIT, -Ã: adj. (Pop.) „pregãtit”
gãtiþi: m. pl. nom. 8,21; 11,9, 10
gãtit: n. sg. ac. 11,8

(a) GRÃI: v. IV
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 1,2; 9,4
grãia: ind. imp. 3.sg. 4,1
grãise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,4
a grãi: inf. prez. 11,20
sã grãiascã: conj. prez. 3.sg. 11,32
grãind: gerunziu 12,14
grãindu-: gerunziu 15,9
GRÃMADÃ: s.f. (aici) „maºinã de rãzboi” (cf. 1Mac GRÃMADÃ,
GRÃMÃDIRE); în textul Vulgatei este: machinis.
grãmãzi: pl. ac. 12,15
GRÃMÃDIRE: s.f. (aici) „maºinã de rãzboi” (cf. 1Mac
GRÃMADÃ, GRÃMÃDIRE); în textul Vulgatei este machinae.
grãmãziri: pl. nom. 12,27
GREC: s.m.
grecii: pl. nom. 4,36

GÃZDUITOR, -TOARE: s.m./f.
gãzduitoriului: s.m. sg. gen. 6,2

GRECESC, -EASCÃ: adj.
greceºtile: adj. antep. f. pl. ac. 4,15
greceascã: f. sg. ac. 11,24

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. ac. 3,30; 4,30; 11,23
gâlcevi: pl. ac. 14,6

GREªEALÃ: s.f. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. nom. 12,42
greºale: pl. ac. 13,8

(a) GÂNDI: v. IV
gândea: ind. imp. 3.sg. 5,6; 7,24; 9,4; 14,40
a gândi: inf. prez. 6,23
sã gândeºti: conj. prez. 2.sg. 7,16
gândind: gerunziu 12,43
au gândit: ind. pf.c. 3.sg. 15,1
gândise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,6

(a) GREªI: v. IV
ar greºi: cond. prez. 3.pl. 10,4
GREU, GREA: adj./adv./s.
greu: adv. 4,35, 49; 9,24; 11,1; 13,25; 14,27, 28
(mai) greu: adv. 5,23
grea: adj. f. sg. nom./ac. 6,3; 9,7, 11, 21
greale: adj. f. pl. ac. 6,28
(prea) greale: adj. f. pl. ac. 14,45
(ceale) greale: s.n. pl. ac. 6,30

GÂNDIRE: s.f.
gândiri: sg. dat. 7,21
gândirea: sg. nom. 12,46
GHEREAN: s.m. „locuitor al oraºului Ghera – numele mai nou
al vechiului Gherar –, situat în sudul Canaanului, între Gaza ºi
Beer-ªeba” (cf. Anania 2001, p.1439)
gherreani: pl. ac. 13,24
GLAS: s.n.
glas: sg. ac. 7,8, 21, 27; 12,37; 15,29
glasul: sg. ac. 7,24; 8,3

INDICE

GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 2,25; 13,18
GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac., în loc. adv. cu grije 2,31
grije: sg. nom./ac. 9,21; 14,8; 15,18, 19
(a se) GRIJI: v. IV
grijit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,26
a griji: inf. prez. 2,30
grijindu(-sã): gerunziu 4,21
grijeºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. ac. 3,18
gloatelor: pl. gen. 4,40; 14,23
gloata: sg. nom. 11,6
gloate: pl. ac. 12,13; 14,43, 45, 56
gloatele: pl. nom. 14,41, 43

GROAZÃ: s.f.
groaza: sg. nom./ac. 3,17; 15,23

GOL, GO ALÃ: adj.
goli: m. pl. nom. 11,12

GR OAZNIC, -Ã: adj.
groaznic: m. sg. ac. 3,25
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GROS, -OASÃ: adj.
groasã: f. sg. ac., în sintagma apã groasã „apã nãmoloasã” 1,20
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom. 6,18

IEªIRE: s.f.
ieºirea: sg. nom./ac. 4,7; 10,9; 13,13
ieºire: sg. ac. 9,28

(a) GUSTA: v. I
gustând: gerunziu 13,18

INIMÃ: s.f.
inimã: sg. ac. 1,3; 5,11; 6,28; 7,20; 11,26
inima: sg. ac. 1,4; 2,3
inimii: sg. gen. 3,17
inimile: pl. nom./ac. 10,35; 13,4; 15,17, 27
inimã: sg. ac., în loc. adv. din inimã 14,24

H
HAINÃ: s.f.
haina: sg. ac. 3,26; 8,35
hainã: sg. ac. 11,8

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: gerunziu 1,15, 16; 11,5
întra: ind. imp. 3.sg./pl. 3,14; 8,1
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,28; 9,2
au întrat: ind. pf.c. 3.sg. 4,22
a întra: inf. prez. 5,15

HAR: s.n.
harul: sg. ac. 2,28
haruri: pl. ac. rezum. cap.3; 3,35; 9,20; 12,31
HARAP: s.m.; vezi ARAP

INTRARE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) ÎNTRARE
întrarea: sg. ac. 1,16

HISTORIE: s.f.; vezi ISTORIE
HRANÃ: s.f.
hrana: sg. nom. 3,10
hranã: sg. ac. 5,27
hranelor: pl. gen. 12,14

IOPPEAN: s.m. „locuitor al oraºului Ioppe; as tãzi Iaffa”
ioppeanilor: pl. gen. rezum. cap.12
ioppeanii: pl. nom./ac. 12,3, 7
(a se) ISPITI: v. IV
ispitit-am: ind. pf.c. 1.pl. 2,24
(te-)ai ispitit: ind. pf.c. 2.sg. 7,19
au ispitit: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
ispitea: ind. imp. 3.sg./pl. 10,15; 13,18
voi ispiti: ind. viit.I. 1.sg. 11,19

(a se) HRÃNI: v. IV
hrãnindu(-sã): gerunziu 5,27
am hrãnit: ind. pf.c. 1.sg. 7,27
hrãnesc: ind. prez. 3.pl. 14,6
HULÃ: s.f.
hulele: pl. ac. rezum. cap.4
hule: pl. ac. 14,27

ISPRAVNIC: s.m.
ispravnicul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 4,2, 27; 11,1; 12,32; 13,2
ispravnic: sg. nom. 3,4; 4,29
ispravnici: pl. ac. rezum. cap.5; 5,22

I

(a) ISPRÃVI: v. IV
sã isprãveascã: conj. prez. 3.sg. 15,5

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 6,23
IAMNEAN: s.m. „locuitor al Iamniei – oraº portuar situat la
20 de km sud de Ioppe; as tãzi, Yebna”
iamneanilor: pl. gen. rezum. cap.12
iamneani: pl. ac. 12,9
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 5,7; 14,7
IARÃªI: adv.
iarãº: 2,23, 24; rezum. cap.5; 5,20; 7,11, 14; 12,7; 14,46
iarãºi: 7,23, 33; 8,17; rezum. cap.13; 13,11, 22
IARBÃ: s.f.
ierburi: pl. ac. 5,27
IDOL: s.m.
idolilor: pl. gen. rezum. cap.6; 10,2; rezum. cap.12; 12,40

a ieºi: inf. prez. 4,34; 13,13
ieºind: gerunziu 4,39; 5,5; 6,27
ar fi ieºit: cond. pf. 3.sg. 5,5

ISPRÃVIRE: s.f.
isprãvirea: sg. ac. 2,32
ISTORIE: s.f.; var. HIS TORIE (formã mai apropiatã de lat.
his toria)
historia: sg. nom. rezum. cap.1
istoriile: pl. ac. 2,13
istoriilor: pl. gen. 2,25
istoriii: sg. gen./dat. 2,31 ; 15,39
istorie: sg. ac. 2,33
istoriia: sg. ac. 2,33
(a) IUBI: v. IV
va fi iubit: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 15,40
IUBIT, -Ã: adj.
iubit: m. sg. ac. 14,24

IDUMEU: s.m.
idomeilor: pl. gen. 10,16

IUBITOR, -TOARE: adj./s.
iubitoriu: adj. m. sg. nom. 14,37
iubitoriul: s.m. sg. nom. 15,14

IEDERÃ: s.f.; var. (Reg.) IADÃRÃ
iadãrã: sg. ac. 6,7

IUDEU: s.m.
Iudei: pl. ac. rezum. cap.8

(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 2,4; 6,8, 31; 12,26, 33

IUTE: adv.
iut e: 9,5
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împãr aþii: pl. nom. 3,2
împãr atul: sg. dat. (cu prep. la) rezum. cap.4
împãr aþi: pl. ac. 4,11; 5,16
Împãratul: sg. nom., în sintagmele Împãr atul lumii/Împãratul
împãr aþilor 7,9; 13,4
Împãrat : sg. ac., în sintagma Marele lumii Împãr at 12, 15
împãraþilor: pl. gen., în genitivul superlativ Împãratul împãraþilor 13,4
împãr ate: sg. voc. 14,9

(a se) IVI: v. IV
(sã) va ivi: ind. viit.I. 3.sg. 2,8
(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãveºti: ind. prez. 2.sg. 1,25
izbãveaºte: imperativ 2.sg. 1,27
au izbãvit: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 8,27
(sã) izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
sã (se) izbãveascã: con j. prez. 3.sg. 6,22
izbãvi: inf. prez. fãrã a 6,30
sã izbãveascã: conj. prez. 3.sg. 8,14

ÎMPÃRÃTESC , -EASCÃ: adj.
împãrãteascã: f. sg. ac. 4,6; 13,15
împãrãteºti: f. pl. dat. 8,8

IZBÃVIT, -Ã: adj.
izbãviþi: m. pl. nom. 1,11

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþind: gerunziu 1,7

IZBÂNDÃ: s.f.
izbânda: sg. ac. 8,11; 9,4

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþie: sg. ac. 1,7; rezum. cap.10
împãrãþiia: sg. ac. 2,17; 9,23; 10,11; 11,23; 14,6
împãrãþiii: sg. dat. adn.3,38; 4,2; 14,26
împãrãþia: sg. ac. 4,7
împãrãþiii: sg. gen. 4,21; 10,11
împãrãþiile: pl. ac. 9,25

(a) IZBÂNDI: v. IV
au izbândit: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
a izbândi: inf. prez. 6, 13
sã izbândeascã: conj. prez. 3.sg. 6,15
IZBÂNDIT OR, -TOARE: s.m./f. (Neob.) „persoanã care se
rãzbunã”
izbânditoriu: sg. nom. 7,31
(a) IZGONI: v. IV
au izgonit: ind. pf.c. 3.pl. 2,22
izgonit au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 4,26
izgonise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,9

(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. IV
împãrãtãºindu(-sã): gerunziu 5,10
(s-)au împãrãºit: ind. pf.c. 3.pl. 7,36
(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 1,16; 8,28, 30
ÎMPINS, -Ã: adj.
împins: m. sg. nom. 5,18; rezum. cap.13

IZVODIT OR: s.m.
izvoditoriu: sg. ac. 2,29
izvoditoriului: sg. dat. 2,31

(a se) ÎMPLE: v. III; vezi (a se) UMPLE
(a) ÎMPODOBI: v. IV
a împodobi: inf. prez. 9,16

(a) IZVORÎ: v.IV
izvorând: gerunziu rezum. cap.9
au izvorât: ind. pf.c. 3.pl. 9,9

ÎMPODOBIT, -Ã: ad j.
împodobit: m. sg. nom. 3,25; 6,18; 15,12
împodobiþi: m. pl. nom. 3,26, 33; 10,29

Î

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ;
ÎNPROTIVÃ
împr otiva: prep. 1,11; 4,17; 5,24; 6,8; 7,1, 19; 8,30; 12,20; 13,8;
14,2, 42; rezum. cap.15
înpr otiva: prep. 7, 18
împr otivã: adv. 9,24; rezum. cap.13; 13,23; 14,29

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
sã (se) îmblânzeascã: conj. prez. 3.sg. 1,5, 2,7; 8,29
ÎMBLÂNZIRE: s.f.
îmblânzirea: sg. ac. 5,20

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
împr otivindu(-sã): gerunziu 3,4
sã (se) împrotiveascã: con j. prez. 3.pl. 10,26

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 15,13

ÎMPO TRIVITOR: adv.; var. ÎMPROTIVITOR (aici) „dãunãtor”
împr otivitoriu: 15,40

(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMBRÃÞÃªA
îmbrãþiºind: gerunziu 6,19
au îmbrãþãºat: ind. pf.c. 3.sg. 13,24
(a se) ÎMBULZI: v. IV
(sã) îmbulzea: ind. imp. 3.pl. 6,4
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen./dat. 1,10, 33; rezum. cap.3; 3,6, 7, 8, 13;
rezum. cap.4; 4,21, 23, 24, 27, 30; 6,7; rezum. cap.7; 7,30; 8,10;
11,1, 22, 27, 35; 13,26; 14,8, 29; 15,5
împãr at: sg. nom./gen. 1,11, 24; 9,25
împãr atul: sg. nom./ac. 1,20, 34; rezum. cap.3; 3,3, 13, 32, 35,
37; 4,4, 8, 10, 18, 25, 28, 31, 36, 44, 45, 46; 5,11, 18; rezum.
cap.6; 6,1, 21; 7,1, 3, 12, 25, 39; 9,19; rezum. cap.11; 11,14, 15,
18, 22, 27, 36; 12,1; 13,9, 13, 18, 22; rezum. cap.14; 14,4, 27;
15,22
împãr aþilor: pl. gen. 2,13

ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împr ejur: adv. 3,17; 10,30
împr ejur: adv. în loc. v . au fost tãiat împrejur/au tãiat îm prejur
rezum. cap.6; 6,10
împr ejur ul: prep. 3,23, 26; 5,17; 12,20
împr egiurul: prep. 15,3
ÎMPREUN ARE: s.f.
împr eunãrile: pl. ac. 14,26
împr eunarea: sg. ac. 14,27
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 2,6; 4,36; rezum. cap.5; 5,3, 5; 6,11; 7,1, 5, 24; rezum.
cap.8; 8,14, 18; 10,17; 11,6, 7, 9; 13,12; 14,25; 15,10, 36
împr eunã: adv. în sintagma împreunã dãjduitorii 4,10
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(a se) ÎMPUÞINA: v. I
(sã) îm puþina: ind. imp. 3.sg. 13,19

ÎNCHINÃCIUNE: s.f. „salutare”
închinãciune: sg. ac. 1,10; 9,19; 11,22, 2 7, 34

ÎMPUÞINARE: s.f.
împuþinare: sg. ac. 11,13

(a) ÎNCHIPUI: v. IV
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 7,23

ÎNAINTE: adv./prep.
înainte: adv. 1,15; 6,21; 11,18; 14,19
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 6,29; 7,7; 8,14; 9,10
înainte: adv. în sintagma pânile punerii-înainte 10,3
înaintea: prep. 3,33; 8,17, 26; 10,7; 11,8; 15,23
maint e: adv. 1,22; 13,11
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 2,33; 3,30; 9,16; 10,24; 13,13;
15,9
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte vreame „mai înainte” 10,6

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închise: f. pl. nom. 3,19

ÎNALT, -Ã: adj.
înalt e: f. pl. ac. 8,30

(a) ÎNCINGE: v. III „a înfãºura mijlocul sau o altã parte a
corpului cu o cingãtoare, un brâu e tc.”
încingând: gerunziu 10,25
ÎNCINS, -Ã: adj. „înfãºutrat peste mijloc sau altã parte a cor pului
cu o cingãt oare, un brâu etc.”
încinsã: f. pl. nom. 3,19
ÎNCOIFAT, -Ã: s.m./f. (Înv.) „persoanã care poartã coif”
încoifaþilor: s.m. pl. gen. 5,3

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 5,20
sã (te) înalþi: con j. prez. 2.sg. 7,34
înãlþind: gerunziu 12,37
(sã) înãlþa: inf. prez. fãrã a 15,17

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
a încungiura: inf. prez. 4,38
a încunjura: inf. prez. 6,7
au încunjurat : ind. pf.c. 3.pl. 6,10

ÎNÃLÞAT, -Ã: adj.
(f oarte) înãlþat: m. sg. gen. 3,11

ÎNCONJURAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNCUNJURAT, -Ã
încungiuratã: f. sg. ac. 12,13

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimea: sg. ac. 9,8

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,22

ÎNÃUNTRU: adv./prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRU, ÎNLONTRU
înlontr ul: prep. 1,15
înlontr u: adv. 6,4; 12,14

ÎNCREDINÞAT, -Ã: adj./s.
(ceale) încredinþate: s.n. pl. nom. 3,22
încredinþatul: ad j. antep. m. sg. nom. 10,13

(a se) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
a (sã) încelui: inf. prez. 12,24
va încelui: ind. viit.I: 3.sg. 14,40

ÎNCUNUNAT, -Ã: adj.
încununaþi: m. pl. nom. 6,7

(a) ÎNCEPE: v. III
începând: gerunziu 1,23; 7,18; 12,37
a înceape: inf. prez. 2,25
vom înceape: ind. viit.I. 1.pl. 2,33
au început : ind. pf.c. 3.sg. 4,10, 40, 43; 6,23; 9,11
ÎNCEPERE: s.f.
înceapere: sg. nom. 4,13
înceaperea: sg. nom./ac. 7,23; 8,27
ÎNCET: adv.
încet: 8,8
(mai) încet: 12,14
(a) ÎNCETA: v. I
înceta: inf. prez. fãrã a 4,6
va înce ta: ind. viit.I. 3.sg. 7,38
înceta: ind. imp. 3.sg. 9,6
încetând: gerunziu 15,28
neînce tând: gerunziu 9, 18
ÎNCHEIETURÃ: s.f.
încheietur a: sg. ac. 2,30
(a se) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 1,15
închis fiind: pasiv gerunziu 5,8
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 13,21
(a se) ÎNCHINA: v. I
închinându(-sã): gerunziu 4,24
închinam: ind. imp. 1.sg. 9,25

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,8, 27; 4,10, 34; 5,18; 6,28; 7,3; 8,11; 10,22; 14,12, 16
ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 3,38
ÎNDELUNG: adv.
(mai) îndelung: 12,36
ÎNDEMÂNÃ: adv.
îndemânã: adv. în loc. adj. de îndemânã „accesibil”, „potrivit”
14,22
ÎNDEMN: s.n.
îndemnul: sg. ac. rezum. cap.4
(a se) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându-: gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.8; 12,31
îndemna: ind. imp. 3.sg. 2,3; 7,21, 24, 25; 12,42; 15,8
ar f i îndemnat: cond. pf. 3.sg. 4, 1
îndemnase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,34; 7,26
sã îndeamne: conj. prez. 3.sg. 4,45
îndemnând: gerunziu 6,8; 13,14; rezum. cap.14
au îndemnat : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7; 11,7; 13,12
(sã) îndemna: ind. imp. 3.pl. 7,5
va îndemna: ind. viit.I. 3.sg. 7,26
ÎNDEMNARE: s.f.
îndemnar e: sg. ac. rezum. cap.15
îndemnãri: pl. ac. 15,11
ÎNDEMNAT, -Ã: adj.
îndemnaþi: m. pl. nom. 15,17
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ÎNDRÃZNEALÃ: s.f.
îndrâznealã: sg. ac. 10,28

(a se) ÎNGR OZI: v. IV
sã (sã) îngrozascã: conj. prez. 3.pl. 6,12

ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: adj.
îndrâzneþului: adj. m. sg. gen. rezum. cap.11

ÎNNOIRE: s.f. (În v.) „sfinþire a unei construcþii”
înnnoirii: sg. gen. 2,9
înnoirea: sg. ac. 2,12, 20

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,24
îndrãznea: ind. imp. 3.sg. 4,2
au îndrâznit: ind. pf.c. 3.sg. 4,12
îndrãznit-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,15

ÎNOTARE: s.f.
înotare: sg. ac. 5,21

ÎNDRÃZNIRE: s.f.
îndrâznire: sg. ac. 5,18; 8,18; 10,35
îndrâznirea: sg. ac. 7,12; 13,18
îndrâznire: sg. ac., în loc. adv. cu îndrâznire 14,43

(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. impers. 2,1
sã înseamne: conj. prez. 3.pl. 2,6
(sã) însãmna: ind. imp. 3.pl. 2,13
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
însãmneazã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. rezum. cap.11

(a) ÎNECA: v. I
au înecat: ind. pf.c. 3.pl. 12,4

ÎNSEMNARE: s.f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNARE
însãmnãrile: pl. ac. 2,1

(a se) ÎNFLA: v. I; vezi (a se) UMFLA
ÎNFOCAT, -Ã: adj.
înfocate: f. pl. ac. 10,3
(a) ÎNFRÂNA: v. I
înfrânãrii: sg. gen. 14,38
(a) ÎNFRÂNGE: v. III
înfrânge: ind. prez. 3.sg. 12,28

ÎNSEMNAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
însãmnate: n. pl. ac. 5,3
(a se) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a se) ÎNSTREINA
înstreinat a fi: pasiv inf. prez. 4,21
înstreinându(-sã): gerunziu 5,17
(a se) ÎNªELA: v. I
a (sã) înºela: inf. prez. 3,12
înºelat fiind: pasiv gerunziu 4,26; 14,7
sã (se) înºale: conj. prez. 3.pl. 6,25

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(s-)au înfricoºat: ind. pf.c. 3.sg. 14,17
sã (sã) înfricoºaze: conj. prez. 3.pl. 15,8

ÎNªELAT, -Ã: adj.
înºelat: m. sg. nom. 1,13

ÎNFRICOªARE: s.f.
înfricoºare: sg. ac. 3,24

(a) ÎNªTIINÞA: v. I
a înºtiinþa: inf. prez. 1,18; 11,36
înºtiinþindu-: gerunziu 15,9

ÎNFRIC OªAT, -Ã: adj.
înfricoºat: m. sg. nom. 1,24
înfricoºaþi: adj. m. pl. nom. 8,13
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNFRÂMSEÞAT, -Ã
înfrâmsãþaþi: m. pl. nom. 3,26
(a se) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduind: gerunziu 2,29; 4,10
a îngãdui: inf. prez. 2,32; 13,13
au îngãduit: ind. pf.c. 3.sg. 3,35; 11,15, 18, 35
(s-)ar îngãdui: cond. prez. impers. 4,9
îngãduia: ind. imp. 3.sg. 5,6
sã îngãduiascã: conj. prez. 3.pl. 5,12
sã (sã) îngãduiascã: conj. prez. impers./3.pl. 11,24; 15,39
am îngãduit: ind. pf.c. 1.pl. 11,35
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. ac. 11,6; 15,22, 23
ÎNGRÃDIT, -Ã: adj.
îngrãdit: m. sg. ac. 10,30

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãrea: ind. imp. 3.sg. 7,24
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.pl. 11,9
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; rezum. cap.15
întãrindu(-sã): gerunziu 14,27
a (sã) întãri: inf. prez. 15,17
ÎNTÃRIME: s.f. „încredere”
întãrime: sg. ac. 15,11
ÎNTÃRIRE: s.f.
întãriri: pl. ac. rezum. cap.10
ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
(foarte) întãrite: n. pl. ac. 10,18
întãritã: f. sg. nom. 10,32; 12,27
întãrit: n. sg. nom. 13,19
ÎNTÂI, - A: num. ord./adj./adv.
întâiu: num. ord. 6,19; 7,4; 11,7
întâia: adj. f. sg. ac. 10,28
întâi: adv. rezum. cap. 8
întâiu: adv. 14,8

(a se) ÎNGREUIA: v. I
îngreoindu-: gerunziu 3,26
(s-)au îngreoiat: ind. pf.c. 3.sg. 9,9

(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
întâmpina: ind. imp. 3.pl. 10,17

ÎNGROPARE: s.f.
îngroparea: sg. ac. 4,49; 5,10

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinare: sg. ac. 14,30

ÎNGROPÃCIUNE: s.f.
îngropãciune: sg. ac. 9,15

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 2,14; 11,1
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(s-)au întâmplat : ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 4,30; 5,2, 17; 6,12;
7, 1; 9,2, 7; 10,5; 12,34; 13,7
(s-)ar fi întâm plat: cond. pf. impers. 5,18
a (sã) întâm pla: inf. prez. 6,20
(s-)ar întâmpla: cond. prez. impers./3.sg. 9,24; 12,24
ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâm plãri: pl. ac. rezum. cap.1
întâm plare: sg. ac. 9,25

(a se) ÎNVÃLUI: v. IV
a f i învãluiþi: pasiv inf. prez. 5,18
în vãluindu(-sã): gerunziu 6,15
ÎNVÃLUIT, -Ã: adj.
în vãluit: m. sg. nom. 3,27
(a) ÎNVÃÞA: v. I
a învãþa: inf. prez. 7,2

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 7,10
întinzând: gerunziu 14,32, 34; 15,21
întinzindu-: 15,12
a f i întins: inf. pf. 15,15

ÎNVÃÞÃTOR: s.m. (aici) „sfãtuit or”, „sfetnic”
în vãþãtoriului: sg. dat. 1,10

(a se) ÎNTOARCE: v. III
au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2, 17, 23; 4,22, 46; 11,12
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,24; 5,21; 6,29; 8,5, 26; 9,2;
10, 19; 12, 18, 22; 13,26
întorcându(-sã): gerunziu 4,36; 12,42; 13,23; 15,28
întorºi au fost: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 4,42
sã (se) înt oarcã: conj. prez. 3.sg. 5,4
va înt oarce: ind. viit.I. 3.sg. 7,23; 12,25
(sã) înt orcea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,13; 9,1
întorcându(-mã): gerunziu 9,21
a (sã) înt oarce: inf. prez. 11,25
(s-)ar întoar ce: cond. prez. 3.sg. 12,7
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 14,46

(a) ÎNVIA: v. I
vor înviia: ind. viit.I: 3.pl. 12,44

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.1; rezum. cap.2; 13,26
întoarcere: sg. ac. rezum. cap.9

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãturii: sg. dat. 4,14

ÎNVIERE: s.f.
în vierea: sg. ac. 7,9
în viiarea: sg. nom. 7,14
în viiare: sg. ac. 12,43
(a) ÎNVINGE: v. III
în vinge: inf. prez. fãrã a 3,5
ÎNVINS, -Ã: adj.
în vinºi: m. pl. nom. 12,11
în vins: m. sg. nom. rezum. cap.13
J

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNTRARMA: v. I (Înv. ºi pop.) „a (se) înarma”
întrarmând: gerunziu 4,40
au întrarmat: ind. pf.c. 3.sg. 15,11
ÎNTRARMAT, -Ã: ad j.
întrarmaþi: m. pl. nom./ac. 5,2; 8,9
ÎNTRARE: s.f.; vezi ÎNTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
întreba: ind. imp. 3.sg./pl. 3,9; 7,7
întrebând: gerunziu 3,37
[f iind] întrebat : pasiv gerunziu 14,5
au întrebat : ind. pf.c. 3.sg. 15,3
(a) ÎNTRECE: v. III
a f i întrecut: pasiv inf. prez. 14,31
ÎNTREG, -EAGÃ: adj.
întregi: f. pl. ac. 3,15, 22; 11,19
(a se) ÎNTRISTA: v. I
întristându(-sã): gerunziu 4,37

JAF: s.n. (Prin ext.) „pr adã de rãzboi”
jafurile: pl. ac. 8,27, 28
jafuri: pl. ac. 8,31
(a) JEFUI: v. IV
jefuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
a jefui: inf. prez. 5,18; 9,2
jefuise: ind.m.m.c.pf. 3.sg. 9,16
jefuind: gerunziu 10,37
(a se) JELUI: v. IV
jeluindu(-sã): gerunziu 4,36
JERTFÃ: s.f.; var. JÂRT VÃ, JIRTVÃ
jâr tvã: sg. nom./ac. 1,8; 3,35; rezum. cap.12; 12,43; rezum.
cap.13; 13,23
jârtve: pl. ac. 1,18; 4,19; 6,7; 7,42; 10,3
jârtvele: pl. nom./ac. 1,21, 33; 4,14; rezum. cap.6
jâr tva: sg. nom./ac. 1,23, 26, 30, 31; 2,9; rezum. cap.3;
4,19,20
jârtvelor: pl. gen. 3,3, 6; 6,21
jirtvelor: pl. gen. 9,16
jirtve: pl. ac. 14,31

(a) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 4,41; 9,3; 15,1
sã înþelegi: con j. prez. 2.sg. 7,28
înþelegând: gerunziu 8,12; 11,13; 14,30
înþelegându-: gerunziu 13,10

JERTFELNIC: s.n.; var. JIRTVELNIC
jirtvealnice: pl. ac. 6,4

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. ac. 2,31

JIDOV: s.m.
jidovii: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,1, 7; 4,35, 36; 5,11, 25; r ezum.
cap.6; 8,36; rezum. cap.10; 10,15; 11,13, 31; 12,1, 3, 30; rezum.
cap.13; 14,5, 15; 15,2, 17
jido vilor: pl. gen./dat. rezum. cap.1; 1,1, 10; r ezum. cap.3; 4,11;
5,24; 6,8; 8,10, 12; 9,4, 19; rezum. cap.10; 10,14; 11,2, 16, 2 7,

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. ac. 2,9
înþelepciune: sg. ac. 2,9; 7,21

(a) JERTFI: v. I; var. (a) JIRTVI
sã jir thveascã: con j. prez. 3.pl. 6,8
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34; rezum. cap.13; 13,9, 18, 19; rezum. cap.14; 14,6, 14, 37, 39,
40; 15,12
jidovi: pl. ac./dat. 2,22; 3,32; 6,1; rezum. cap.8; 8,32, 3 4; rezum.
cap.9; 9,4, 7, 15, 1 8; rezum. cap.10; 10,12, 2 4, 29; rezum.
cap.11; 11,15, 24, 27; rezum. cap.12; 12, 8, 17, 24, 3 4, 40;
13,23
jidov: sg. nom. 6,6; 9,17
jidovul: sg. nom. rezum. cap.13; rezum. cap.14

lãsând: gerunziu 4,31; 6,31; 10,19; 12,18
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg. 5,22
voiu lãsa: ind. viit.I: 1.sg. 6,28
e lãsat: pasiv ind. prez. 3.sg. 9,24
lãsa: ind. imp. 3.sg./pl. 11,18; 12,2
era lãsat: pasiv ind. imp. 3.sg. 13,23
LÃSAT, -Ã: s.m./f.
(cei) lãsaþi: s.m. pl. ac. 12,19

JIDO VESC, -EASCÃ: adj.
jidoveascã: f. sg. ac. 8,1, 9; 13,21
jidoveºti: m. pl. gen. 8,11
jidovesc: n. sg. nom./dat. 10,8; 11,16

LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. ac. 14,27, 33

JIDO VIME: s.f.
jidovime: sg. ac. 14,38

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturi: pl. nom. 12,1
legãturã: sg. ac. 12,25
legãtura: sg. ac. 13,25

(a se) JUDE CA: v. I
(s-)ar judeca: cond. prez. 3.pl. 4,47
am judecat: ind. pf.c. 1.sg. 11,25
sã judece: conj. prez. 3.pl. 15,17
JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. nom./ac. 4,43; 7,35, 36; 14,18, 20
judecatã: sg. nom./ac. 4,46; 6,13; 9,18; 10,8; 12,41; 15,20
judecãþii: sg. gen./dat. 6,14; 13,13
judecatã: sg. nom., în sintagma cereasca judecatã 9,4
JUDECÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU
Judecãtoriu: sg. ac., în sint agma drep tul Judecãtoriu 12,5
JUNGHIERE: s.f. „animal înjunghiat pentr u jertfã”; „jertfã”
junghiare: sg. ac., în sintagma junghiare de mântuir e 3,32
(a se) JURA: v. I
joarã: ind. prez. 3.sg. 13,23
(s-)au jurat: ind. pf.c. 3.sg. 14,33
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt: sg. ac. 4,34; 7,24; rezum. cap.13; 14,32
jurãmânturilor: pl. gen. 15, 10

INDICE

LEGE: s.f.
leage: sg. ac. 1,4; 2,18; 3,15; 6,11; 13,7, 11; 15,9
leagea: sg. ac., în sintagma leagea lui Dumnezeu rezum. cap.2;
rezum. cap.6
leagea: sg.nom./ac. 2,2, 3; 4,10; 8,1; 10,26; 11,24; 12,40
legile: pl. ac. 2,23; 3,1; 4,11; 7,23; 8,36; 11,31
leage: sg. ac., în sintagmele cãlcarea de leage/cãlcãri de leage/
cãlcãtoriul de leage/cãlcãtoriului de leage rezum. cap.4; 4,38,
39, 42; 13,7
legii: sg. gen., în sintagma legii lui Dumnezeu 4,2
legi: pl. ac./gen., în sintagmele dumnezeieºtilor legi/cãlcãtoriu
de legi/vânzãtoriul de legi/a (ale) lui Dumnezeu legi/cãlcãtoriul
de legi 4,17; 5,8, 15; 6,1; 7,2; 13,6
legi: pl. ac. 6,5, 28; 7,9, 24, 37
legii: sg. gen./dat. 6,23; 7,1, 30
legile: pl. ac., în sintagma legile lui Dumnezeu 7,11
leagi: pl. ac. 8,21; 13,14
LEGIUIT, -Ã: adj./s.
legiuitã: adj. f. sg. ac. 4,11
legiuitele: s.n. pl. nom. 11,24
LEMN: s.n.
leamnele: pl. nom. 1,21

LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 4,37; 11,6

(a se) LEPÃDA: v. I
a (sã) lepãda: inf. prez. rezum. cap.4
(s-)au lepãdat: ind. pf.c. 3.sg. 5,8
lepãdase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,10
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.sg. 5,10

LAPTE: s.n.
lapte: sg. ac. 7,27

LESNE: adv.
(mai) lesne: 2,26

LAT, -Ã: adj.
latã: f. sg. nom. 12,16

LEªUIRE: s.f. (Înv. ºi reg.) „pândã”; „înºelare”
leºuirile: pl. ac. 4,50
leºuirilor: pl. gen. 5,7

L

LAUDÃ: s.f.
laude: pl. ac. 4,22
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. 4,50; 10,20

LEªUITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „persoanã care stã
la pândã”; (aici) „trãdãtor”
leºuitori: pl. ac. 4,2
leºuitoriul: sg. nom. 14,26
LEU: s.m.
lei: pl. ac. 11,11

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR, -TOARE: s.m./f.
(a) LÃSA: v. I
sã lase: conj. prez. 3.sg. 1,5
lasã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5

LIB OVNIC, -Ã: ad j. (aici) „binevoitor”; cuvântul nu este
înregistrat în MDA
(foarte) libovnici: m. pl. nom. 4,49
LIMAN: s.n. (Înv.) „port”
limanul: sg. ac. 12,6, 9; 14,1
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LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen./dat. 1,2 7; 4,10; 6,4, 8, 9; 8,5; 13, 11; 15,8, 10
limbile: pl. nom./ac. 1,27; 4,13; 14,14
limba: sg. nom./ac. 7,4, 10; rezum. cap.15; 15,33
limbi: pl. ac. 8,9; 12,13, 27
limbilor: pl. dat. adn. 11,2

(a) LUCI: v. IV
luciind: gerunziu 11,8
(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 2,22; 12,3
a lucra: inf. prez. 4,17; 6,13; 10,12; 14,42
lucra: ind. imp. 3.sg. 4,27; 14,23
lucrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,38
sã lucreaze: conj. prez. 3.pl. 6,8
lucrând: gerunziu 10,23

LIN, Ã: adj./adv.
linã: adj. f. sg. nom. 14,6
lin: adv. 14,25
LINIªTE: s.f.
liniºtea: sg. ac. 2,23
liniºte: sg. ac. 12,2
LIPSÃ: s.f. „ceea ce este necesar” „nevoie”, „trebuinþã”;
„sãrãcie”
lipsã: sg. ac. 1,18; 3,3; 4,3, 19, 23; 6,7; 7,24; 9,21; 13,20; 14,35
LOC: s.n.
loc: sg. ac. 1,7, 14; 3,23, 38; rezum. cap.4; 4,33, 38; rezum.
cap.5; 5,19, 27; 10,37; 11,5; 12,18, 38; 13,4, 5; 14,44
locul: sg. nom./ac. 1,18, 29, 33, 36; 2,5, 6, 7, 8, 18, 19; 3,2, 18,
30; 4,34; 5,19, 20; 7,8; 10,7; 15,34
locului: sg. gen./dat. 3,12, 39; 5,16, 17; 8,17; 10,34
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 4,31
locurile: pl. ac. 4,36; 8,6; 9,21, 23; 10,17; 14,1; 15,1, 20
locuri: pl. ac. 8,31; 12,18; 14,22
locul: sg. ac., în loc. adv. prin tot locul 9,17
locurilor: pl. dat. adn. 10,14
locurilor: pl. gen. 12,21; 13,18
LOCAª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) LÃCAª
lãcaº: sg. ac. 3,39; 11,2
lãcaºului: sg. gen. 14,35

(a se) LUA: v. I
sã ia: conj. prez. 3.pl. 1,14; 9,23; 12,39; 14,19, 25
luând: gerunziu 1,19; 4,7; 5,5, 16, 21
luundu-: gerunziu 1,35; 8,25
luându-: gerunziu 3,35; 6,21; 8,1
a lua: inf. prez. 2,1; 5,25; 15,5
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 3,38
luund: gerunziu 4,25; 10,11, 27; 12,12; 14,20
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,6
au luat: ind.pf.c. 3.sg./pl. 10,1; 13,22
luase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.12; 12,45
(sã) lua: inf. prez. fãrã a 12,21

(a se) LUMINA: v. I
luminând: gerunziu 10,35
luminându(-sã): gerunziu 13,17
LUMINÃ: s.f.
lumina: sg. nom./ac. 1,32; 12,9
lumini: pl. ac. 4,22

(a se) LUNGI: v. IV
(sã) lungea: ind. imp. 3.sg. 13,19

LOCUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) LÃCUITOR, -TOARE
lãcuitorilor: pl. dat. 12,8

LOVIRE: s.f.
loviri: pl. nom. 5,3
lovirile: pl. ac. 12,22

LUME: s.f.
lumea: sg. ac., în loc. adv. în (prin) toatã lumea 2,23; 3,12
lumii: sg. gen., în sintagmele Împãratul lumii/Ziditoriul lumii/
mar ele lumii Împãr at/Ziditoriului lumii 7,9, 23; 12,15; 13,14
lumea: sg. ac. 8,18

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,9, 18; 10,5; 11,30,38; 15,37
luni: pl. ac. 7,27
luna: sg. ac. 11,21, 33

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
a lãcui: inf. prez. 1,14
lãcuitã f iind: pasiv gerunziu 3,1
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 5,17
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 6,2; 12,3, 27
era lãcuitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 12,13

(a se) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16; 8,23; 9,5; 12,10
(sã) loveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
lovindu(-sã): gerunziu rezum. cap.9; 12,34
lovit fiind: pasiv gerunziu 9,28
(s-)au lovit: ind. pf.c. 3.pl. 10,28; 13,23; 15,26
(sã) lovise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,17
sã loveascã: conj. prez. 3.sg. 15,1

LUCRU: s.n.
lucrul: sg. nom./ac. 1,33, 34; 3,40; 9,7; 11,18
lucrurilor: pl. gen./dat. 2,25, 32; 4,6; 9,24; 11,23; 14,26
lucru: sg. nom./ac. 2,27, 33; 4,49; 6,24; 8,20
lucrurile: pl. nom./ac. 3,36; 8,8, 9
lucrului: sg. gen. 4,44; 13,13
lucrurilor: pl. dat. adn. rezum. cap.10
lucruri: pl. ac. 10,38; 14,5; 15,17

LUNGIT, -Ã: s.m./f.
(cei) lungiþi: s.m. pl. ac. 10,15
LUNTRE: s.f.
luntrele: pl. ac. 12,3, 6
(a se) LUPTA: v. I
(ne-)am luptat: ind. pf.c. 1.pl. 1,11
(sã) lupta: ind. imp. 3.pl. 12,27
luptându(-se): gerunziu 12,36
a (sã) lupta: inf. prez. 15,17
sã (se) lupte: conj. prez. 3.pl. 15,19
luptându(-sã): gerunziu 15,27
LUPTÃ: s.f.
lupta: sg. nom./ac. 3,21; 4,18; 12,11
lupte: pl. ac. 10,19
luptele: pl. ac. 15,9
M
MACHEDON: s.m. (Înv.) „macedonean”
machedonii: pl. nom. 8,20
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen. rezum. cap.7
maica: sg. nom. rezum. cap.7; 7,1, 20, 25, 41
maicã-sa: sg. nom./ac. 7,4, 5
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MAI-MARE: s.m. „conducãtor”
mai-marii: pl. ac. 4,21
mai-marilor: pl. gen. 11,25
mai-marele: sg. nom. 13,2
(cel) mai-mar e: sg. ac., în sintagma cel mai-mar e dintre elefanþi
„mai-mare peste elefanþi”; „elefantul-cârmaci” (cf. Anania 2001,
p1439) 13,15

INDICE

MÃR UNTAIE: s.n.
mãr untaiele: pl. ac. rezum. cap.14; 14,46
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac., în loc. adv. preste mãsurã 7,20; 10,34
MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. nom. 3,17

MALLOTEAN: s.m. „locuitor al oraºului Malus”
malloteanii: pl. nom. 4,30

(a) MÂNA: v. I
a mâna: inf. prez. 9,4

MARE: adj.
mare: f./n. sg. nom./ac. 1,3, 22; 3,2, 24; 5,6, 20; 6,13; rezum.
cap.11; 13,16; 14,40, 45; 15,6, 13
mari: f./n. pl. ac. 1,11; 2,19; 3,2, 35; rezum. cap.9; 9,20; 10,38
(mai) mari: f. pl. nom. 1,31
marelui: ad j. antep. m. sg. gen., în sintagmele mar elui Dumnezeu/
marelui pr eot/marelui Domn 2,8; 3,21, 36; 5,20
marii: adj. antep. f. sg. gen. 2,20
mari (foarte): f. pl. nom. rezum. cap.7
marea: adj. antep. f. sg. ac. 7,17
marelui: adj. antep. n. sg. gen. 8,15
(mai) mare: f. sg. ac. 8,24
(foar te) mare: f. sg. ac. rezum. cap.12
marele: adj. antep. m. sg. ac., în sintagma marele lumii Împãrat 12,15
mare (foarte): f. sg. ac. rezum. cap.13
mare: f. sg. ac., în sintagma de mare minte rezum. cap.14;
(cei mai) mari: f. sg. dat. 14,13
(cea mai) mare: f. sg. nom./ac. 14,31; 15,18

MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom./ac. 1,35; 6,11, 26; 7,31; 14,32; 15,27, 30, 32
mâna: sg. nom. (sensul este aici „rãs platã”, „pedeapsã”; explicaþia
vine de la omonimia exprimatã de cuvântul grecesc epíhe¾r on,
care înseamnã atât „braþ”, cât ºi „rãsplatã”, „pedeapsã” – cf.
Anania 2001, p.1443; traducãtorii Vulgatei au întrebuinþat lat.
manus, fãrã ca în latinã cuvântul sã mai fie caracterizat de aceeaºi
omonimie. De aici dificultatea citit orului de a înþelege sensul
versetului) 15,33
mânile: pl. ac. 3,20; 7,10; 10,23; rezum. cap.14; 14,34, 46;
rezum. cap.15; 15,12, 21
mâni: pl. ac. 4,40; 5,16
mânilor: pl. gen. 7,4

MARE: s.f.
marea: sg. nom. 5,21
mare: sg. ac. 8,11
mãrii: sg. gen. 9,8

MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 1,28; 5,21; 6,29; 9,7, 11
mândriii: sg. gen. 7,36
(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÂNGÃIA
(sã/Sã) va mângãia: ind. viit.I. 3.sg. 7,6, 33

MARFÃ: s.f. (aici) „sume de bani puse la pãstrare”
marfe: sg. nom. 3,10
marfele: pl. ac. 3,15
MAÞ: s.n.
maþelor: pl. gen. 9,5
MÃDULAR: s.n. „f iecare dintr e membrele unei fiinþe; prin gn .
fiecar e dintre pãrþile sau organele din care este alcãtuitã o fiinþã”
mãdulãri: pl. ac. 1,16; 7,22
mãdulariu: sg. ac. 7,7
mãdulãrile: pl. nom. 9,7
MÃCAR: adv.
mãcar: 4,34
mãcar: adv. în loc. cj. mãcar cã 9,6
(a) MÃRI: v. IV
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 4,24
MÃRIME: s.f. „slavã”; „mãreþie”; „fãlire”
mãrime: sg. ac. 1,11; 2,9; 15,27
mãrimea: sg. nom./ac. 2,8; 14,18
mãrimile: pl. ac. rezum. cap.3; 3,34
mãrimii: sg. gen. 15,23
(a se) MÃRTURISI: v. IV
mãrturisea: ind. imp. 3.sg. 3,36
(sã) mãrturisea: ind. imp. 3.sg. 6,6
a mãrturisi: inf. prez. 7,37
mãrturisind: gerunziu 9,8; 12,30
MÃR TURISIRE: s.f.
mãr turisirea: sg. ac. 7,6
mãrturisiri: pl. ac. 10,38

(a se) MÂNCA: v. I
(s-)au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
a mânca: inf. prez. rezum. cap.6; 6,18, 21; rezum. cap.7; 7,1
a fi mâncat: inf. pf. 6,21
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 7,7

(a se) MÂNIA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) MÃNIA
mãniindu(-sã): gerunziu 13,25
(sã) mâniiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,17
(S-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg. 7,33
mâniindu(-sã): gerunziu 7,3
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 4,25, 40; 6,29; 7,39; 9,4
mâniia: sg. nom./ac. 5,20; 7,38; 8,5
MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 3,29; 7,25; 14,3
mântuirea: sg. ac. 3,32; 11,6; 12,25; 13,3
mântuire: sg. ac., în sintagma junghiare de mântuire 3,32
(a) MERGE: v. III
mergând: gerunziu 4,8: 9,7; 10,35; 11,8
mergea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,10; 12,1
MERGERE: s.f.
meargerea: sg. nom. 13,26
(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMESTECA
MESTECARE: s.f.; vezi AMESTECARE
MESTECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT, -Ã
MEªTER: s.m.
meaºterul: sg. nom. 2,30
MEªTEªUG : s.n .
meºteºug: sg. ac. 13,18

142

INDICE

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR
MODRU: s.n. „mod”, „fel de a fi, de a se manifesta al cuiva sau
a ce va, de a se desfãºura al unei activitãþi”, „chip”; aici prima
at estare a cuvântului; cf. MDA, unde prima at estare es te în
Geor gie ªincai din ªinca, Hronica românilor ºi a mai multor
neamuri…, vol. I, Iaºi, 1853 – 1854.
modru: sg. ac. 1,24; 11,16
modrul: sg. ac. 9,8

MIJLOC: s.n.
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 10,30
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. prin mijlocul 14,44
MIJLOCIRE: s.f.
mijlocirea: sg. ac. rezum. cap.4
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom./ac. 4,37; 6,21; 7,23, 27, 29; 8,3, 5; 9,13; 13,12
mila: sg. ac. 6, 16
milã: sg. ac., în loc. adv. fãrã milã 7,39
milii: sg. gen. 8,27

(a) MOLCOMI: v. IV; var. (a) MÂLCOMI
au mâlcomit: ind. pf.c. 3.sg. 13,26

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: adj. m. sg. nom./ac. 1,2 4; 2,23; 7,37; 10,26; 11,10
milostivul: adj. ant ep. m. sg. ac., în sintagma milostivul Domn
8,29; 11,9
milostivi: m. pl. nom. 12,31
(a se) MILOSTIVI: v. IV
sã (Se) milos tiveascã: conj. prez. 3.sg. 8,2

MORMÂNT: s.n.
mormântului: sg. dat. 5,10
mormânturile: pl. ac. 9,4; 12,39
mormânt: sg. ac. 9,14
MORT, MOARTÃ: adj./s.
mort: adj. m. sg. nom. 6,26
morþi: adj. m. pl. ac./gen. 7,14; 8,4
morþi: s.m. pl. gen. 12,43
(cei) morþi: s.m. pl. ac. 12,44, 46
MOªIE: s.f.
moºiia: sg. ac. 2,17

(a) MILUI: v. IV
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 2,18

(a) MOªTENI: v. IV
moºtenesc: ind. prez. 1.sg. 7,11

MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoasã: f. sg. nom. 5,5

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirea: sg. ac. 2,4; 8,21

MINTE: s.f.
minþile: pl. ac. 2,2
mint ea: sg. ac. 2,26; 3,16; 5,17; 11,4; 13,9, 23
minþii: sg. gen. 5,21
mint e: sg. ac. rezum. cap.14; 15,8

MUCENICIE: s.f.
mucenicie: sg. nom. rezum. cap.6
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 3,19; 5,24; 6,4; 12,3, 21
muierilor: pl. gen. 5,13
muieri: pl. gen. (cu prep. a + num.) rezum. cap.6
muieri: pl. nom./ac. 6,10; 15,18
muiarea: sg. ac. 14,25

MINUNAT, -Ã: adj.
minunata: adj. antep. f. sg. nom. 7,20
minunat : adj. m. sg. nom. 15, 13
MINUNE: s.f.
minune: sg. ac. 7,18
minuni: pl. ac. 15,21

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 1,14, 20; 3,28; rezum. cap.4; 4,45
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,35; 3,26; 4,39; 5,18; rezum. cap.6; 7,26;
8,17; rezum. cap.10; 12,12, 24, 27; rezum. cap.13; 13,8; 14,38; 15,21
multã: adj. f. sg. ac. 3,27; 5,26; 6,1, 13; 7,5; 9,19, 22; 10,17;
13,3; 14,20
(mai) mulþi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.4
mult: adj. n. sg. nom. 4,39
multe (foarte): adj. f. pl. nom. 8,20
(mai) multe: adj. f. pl. ac. 8,30
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 9,25; rezum. cap.10; 10,13
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 1,36; 4,42; rezum. cap.5;
5,9, 10; 6,24; 10,19; 12,27
multora: pron. nehot. pl. gen./dat. 2,28; 9,25
multe: pron. nehot. n. pl. ac. 8,32; 9,6
(cei mai) mulþi: pron nehot. m. pl. nom. 11,12
multor: pron. nehot. m. pl. gen. 12,24
mult: adv. 3,29; 15,14
(mai) mult: adv. rezum. cap.8; 8,24; 10,23

(a se) MIRA: v. I
(sã) mir a: ind. imp. 3.pl. 1,22; 7,12
MIROS: s.n.
mir osul: sg. ac. 9,9
(a se) MISTUI: v. IV
(sã) mis tuia: ind. imp. 3.sg. 1,23
(s-)au mistuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,30, 31, 32; 2,11
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. 2,10
(a se) MIªCA: v. I
au miºcat: ind. pf.c. 3.pl. 4,30
a (sã) miºca: inf. prez. 4,43
miºcat fiind: pasiv gerunziu 9,11
MIªEL, -EA: s.m./f.; var. MIªEALÃ
miºalã: s.f. sg. nom. 3,21
miºeii: s.m. pl. ac. 4,43
MITITEL, -EA: s.m./f.
(cei) mitit ei: s.m. pl. ac. 9,15
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. rezum. cap.1; 12,24
morþii: sg. gen. 3,21; 6,31
moar te: sg. ac. 4,47; 6,19, 22, 28, 30; 7,5, 14, 29; rezum. cap.9;
12,27; 13,8, 14; rezum. cap.14

MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom./ac. 2,22; 5,26; 8,16; 10,24; 13,1; 14,1
mulþimea: sg. nom./ac. 2,25; 4,39; 5,3; 8,5; 9,2; 11,4
mulþimi: sg. dat. 3,21
mulþimea: sg. gen (cu prep. a + toatã) 4,5
mulþimii: sg. gen. 14,20
mulþimei: sg. gen. 15,21
(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmim: ind. prez. 1.pl. 1,11
mulþãmeaºte: ind. prez. 3.sg. 3,33
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MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ „recunoºtinþã
exprimatã prin daruri sau recompense materiale”
mulþãmitã: sg. ac. rezum. cap.1

au nãvãlit: ind. pf.c. 3.sg. 5,5; 12,13, 35
nãvãliia: ind. imp. 3.pl. 10,19
a nãvãli: inf. prez. 14,41

MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4
munþi: pl. ac. 5,27; 9,28; 10,6
munþilor: pl. gen. 9,8

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlire: sg. ac. 11,11
nãvãlirea: sg. ac. 15,1, 8

INDICE

NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 1,10; 3,4; 5,19, 22; 7,16, 28, 38; 10,8;
11,25; 12,31; 14,8
neamului: sg. gen./dat. 4,2; 6,12, 31; 7,37; 12,5; 14,9; 14,34
neam: sg. ac. 4,13; 5,19, 22; 6,24; 10,2
neamuri: pl. nom./ac. 4,35; 6,14
neamurilor: pl. gen. 14,15

(a) MURI: v. IV
moare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
a muri: inf. prez. 7,2, 18; 8,21; 13,7; 14,42; 15,30
murind: gerunziu 7,7
MURITOR, -TOARE: s.m./f.
(cel) muritoriu: s.m. sg. nom. 9,12

NEAUZIT, -Ã: adj.
neauzita: adj. antep. f. sg. ac. 4,13

(a) MUTA: v. I
mutase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,33

NEBIRUIT, -Ã: adj.
nebiruiþi: m. pl. nom. 11,13

MUTAT, -Ã: s.m./f.
(celor) mutaþi: s.m. pl. dat. rezum. cap.2; 2,1
mutaþilor: s.m. pl. dat. 2,1

NEBUN, -Ã: adj./s.
nebun: adj. m. sg. nom. 11,13
nebunului: s.m. sg. gen. 15,33

N

(a) NEBUNI: v. IV (Înv.) „a se face rãu, duºmãnos”
nebunind: gerunziu 4,4

(a) NAªTE: v. III
sã nascã: conj. prez. 3.sg. 14,25

NEBUNIE: s.f.
nebuniia: sg. ac. 4,6, 40
nebuniii: sg. dat. 14,5

NAªTERE: s.f.
naºterii: sg. gen. 6,7
naºterea: sg. ac. 7,23

NECAZ: s.n.; var. (Pop.) NÃCAZ
nãcaz: sg. nom./ac. 1,7; rezum. cap.6

(a se) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduim: ind. prez. 1.pl. 2,18; 8,18
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 7,11; 8,18
nãdãjduind: gerunziu 7,40; 13,3; 15,20
nãdãjduiesc: ind. prez. 1.sg. 9,27
nãdãjduindu(-sã): gerunziu 10,34; rezum. cap.11; rezum. cap.12; 12,14
nãdãjduia: ind. imp. 3.sg. 11,4; 15,7
ar fi nãdãjduit: cond. pf. 3.sg. 12,44
sã nãdãjduiascã: conj. prez. 3.pl. 15,8

(a se) NECÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a se) NÃCÃJI
nãcãjaºte: ind. prez. 3.sg. 1,28
sã nãcãjascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.5
a nãcãji: inf. prez. 5,22
nãcãjea: ind. imp. 3.pl. 7,13, 15
nãcãjise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,32
a (sã) nãcãji: inf. prez. 9,7
nãcãjindu-: gerunziu rezum. cap.10
(sã) nãcãjaºte: ind. prez. 3.sg. 14,8

NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. 2,29; 7,14; 9,22; rezum. cap.15
nãdeajdea: sg. ac. 7,20; 15,7
nãdejdi: pl. ac. 7,34

NECINSTE: s.f.
necinste: sg. ac. 9,1

NÃPASTÃ: s.f. (în legãturã cu v. a face ) „nedreptate”; „urgie”,
„dosadã”
nãpaste: pl. ac. 1,28
NÃPRASNÃ: s.f.
nãpraznã: sg. ac., (Înv.) în loc. adv. de nãpraznã „dintr-o datã”
3,25; 5,5
NÃPRASNIC, -Ã: adj.; var. NÃPRAZNIC, -Ã
nãpraznica: adj. antep. f. sg. ac. 14,17
NÃRAV: s.n.
nãrav: sg. ac. 5,22

NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s./adv.
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. 1,17; 8,2
necredinciosului: s.m. sg. gen. 9,9
necredinciosul: adj. antep. m. sg. nom./ac. 3,11; 8,14
necredinciosului: adj. antep. m. sg. gen. 4,13; 15,33
necredincios: adv. 4,17
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. ac. 4,38
necredinþele: pl. ac. 8,33
NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscut: m./n. sg. nom. 1,19; 2,7

NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscuþilor: s.m. pl. gen. 5,13; 14,42
nãscuþii: s.m. pl. nom. 6,10
nãscutei: adj. antep. f. sg. gen. 6,23

NECURAT, -Ã: adj./s.
necuratele: adj. antep. f. pl. ac. 5,16
necurat: adj. m. sg. ac. 8,32
necuratului: adj. antep. sg. gen. 10,10
necuratã: f. sg. ac. 15,32
necurat: s.m. sg. nom. 9,13

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlind: gerunziu rezum. cap.5; 13,15; 14,14

NECURMAT: adv.
necurmat: 10,37
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NEDREPT, -EAPTÃ: ad j./s.; var. NEDIREPT, -EAPTÃ
nedr eptei: ad j. antep. f. sg. dat. 4, 14
nedreapta: adj. antep. f.sg. ac. 4,35, 36; 6,21
nedr eapte: adj. f. pl. ac. 4,40
nedir eaptã: adj. f. sg. ac. 4,48
nedreaptele: s.n. pl. ac. 8,4
nedr eptul: s.n. sg. ac., în loc. adv. (Pop.) cu nedreptul „în mod
silnic” 8,16, 17
NEFERICIRE: s.f.
nefericire: sg. ac. 8,35
nefericirii: sg. gen. 12,30

NEPÂNGÃRIT, -Ã: adj.
nepângãritã: f. sg. ac. 14,36
NEPOT, -OATÃ: s.m./f.
nepoþii: s.m. pl. ac. 1,20
NEPRIETEN, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) NEPRIIATIN, -Ã
nepriiatenilor: pl. dat. 10,26
nepriiatini: pl. nom. 10,26
NEPRIETENIE: s.f.; var. (Înv.) NEPRIIATINIE
nepriiateniile: pl. nom. 4,3
nepriiatenie: pl. nom. 12,3

NEGRÃIT, -Ã: adj.
negrãita: adj. antep. f. sg. ac. 4,13
negrãite: n. pl. ac. 10,34

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþã: sg. ac., în loc. adv. cu neputinþã 3,12; 4,6; 14,10

NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtori: pl. ac. 8,34

NESLOBOD, -Ã: s.
(ceale) neslobode: s.n. pl. ac. „lucruri s purcate” 6,5, 20

NEÎNCETAT: adv.
neîncetat: 3,26

NESPURCAT, -Ã: adj.
nespurcat: n. sg. ac. 15,34

NEÎNFRÂNARE: s.m.
neînfrânarea: sg. ac. 6,4

NESUFERIRE: s.f.
nesuferirea: sg. ac. 9,10

NEÎNGROPAT, -Ã: adj.
neîngropaþi: m. pl. ac. 5,10
neîngropat: m. sg. nom. 5,10

NESUFERIT, -Ã: adj.
nesuferit: m. sg. nom. 8,5
nesuferitã: f. sg. ac. rezum. cap.9
NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþa: sg. ac. 11,31

NEÎNªELAT, -Ã: adj.
neînºelata: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.8

NETÂNGUIT, -Ã: adj.
netânguit: m. sg. nom. 5,10

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 4,13
nelegiuiri: pl. ac. 4,47
nelegiuirilor: pl. gen. rezum. cap.9

NETEMERE: s.f.
neteamere: sg. ac. 11,30

NELEGIUIT, -Ã: s.m./f.
nelegiuitule: s.m. sg. voc. 7,34

NETREBNIC, -Ã: adj.
netreabnic: m. sg. nom. 12,44

NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsurate: f. pl. nom. 3,6

NEVÃTÃMAT, -Ã: adj.
nevãtãmat: m. sg. ac. 10,30; 12,25

NEMERNIC, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC , -Ã (În v.
ºi reg.) „per soanã care a venit din altã par te”; „pribeag”,
„v enetic”
nimearnic: adj. m. sg. nom. 9,28
nimearnicã: adj. f. sg. ac. 10,24
(cei) nimernici: s.m. pl. ac. 10,14

NEVÃZUT, -Ã: adj.
nevãzutã: f. sg. ac. 9,5
NEVINDECAT, -Ã: adj.
nevindecatã: f. sg. ac. 9,5
NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevinovat: n. sg. ac. 1,8
nevinovaþi: adj. m. pl. nom./gen. rezum. cap.4; 4,47; 8,4

NEMILOSTIV, -Ã: adj.
nemilostiv: m. sg. ac. 4,25
nemilostivi: m. pl. ac. rezum. cap.5
(mai) nemilostiv: n. sg. ac. 5,22
nemilostivul: adj. antep. m. sg. ac. 7,27

(a se) NEVOI: v. IV
(sã) nevoia: ind. imp. 3.sg. 2,4

NEMILOSTIVEªTE: adv.; cuvântul nu este înregistrat în DLR.
nemilostiveaºte: rezum. cap.5

NEVOIE: s.f.
ne voie: sg. ac., în loc. adv. cu nevoie „foar te greu” 12,21

NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilostivire: sg. ac. rezum. cap.7; 12,5
nemilostiviri: pl. ac. 7,42

NEVREDNIC, -Ã: adj./s.
(ceale) nevreadnice: s.n. sg. ac. rezum. cap.14
nevreadnice: adj. n. pl. ac. 14,42

NEMIªCAT, -Ã: adj.
nemiºcat: n. sg. ac. rezum. cap.14

NEVREDNICIE: s.f. „situaþie în car e un om nu este demn de
ce va”; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
at estare este în DEX (1975).
nevrednicie: sg. ac. 5,16

NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãratã: f. sg. nom./ac. 1,13; r ezum. cap.15
nenumãraþi: m. pl. ac. 3,6
nenumãrate: f. pl. ac. 12,16

NOAPTE: s./adv.
noaptea: adv. 8,7; 12,9; 13,15
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noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 13,10
noaptea: sf. sg. ac. rezum. cap.15

OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. ad j. de obºte 3,6, 18; 4,5; 8,29; 9,21, 26, 27;
10,8; 12,4; 15,6

NOR: s.m.
nor: sg. nom./ac. 1,22; 2,8

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 8,17

NOR OCIT: adv. „cu succes”
norocit: 12,11; 13,16
NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,10, 26, 29; 2,17; rezum. cap.5; 6,16;
8,2; 9,2; 12,42; 13,11, 26; 14,15; 15,12, 14
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.2; 2,7; 5,20; 10,21; 11,16,
34; 13,10; 15,16, 24
norod: sg. ac. rezum. cap.4; 4,48; rezum. cap.15; 15,14
NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. sg. gen. 2,30
noao: n. pl. ac. 9,6

OCHI: s.m.
ochii: pl. ac. 3,36; 12,42
ochilor: pl. gen. 8,17
(a) OCOLI: v. IV
a ocoli: inf. prez. 2,32
ODÃJDII: s.f.
odãjdii: pl. ac. 3,15
(a se) ODIHNI: v. IV
au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 5,25
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. v. IV
a (sã) fi odihnit: inf. pf. 11,24
odihnindu(-sã): gerunziu 12,4

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. ac., în loc. adj. fãrã numãr rezum. cap.5

OLIVÃ: s.f. (aici) „ramurã de mãslin”
olive: f. pl. ac. 10,7

NUME: s.n.
nume: sg. ac., în loc. adv. supt nume „sub for mã de…” 1,14
numelui: sg. gen. 8,4
nume: sg. gen. 8,15
numele: sg. nom. 12,13

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. nom./ac. 1,18; rezum. cap.2; 2,5; 5,18; 6,5; 14,33
oltariu: sg. ac. 1,19, 32; 10,3; 14,3; 15,31
oltariului: sg. gen. 2,20; 3,15; 4,14; 10,26; 13,8
oltarele: pl. ac. 10,2

(a se) NUMI: v. IV
(sã) numea: ind. imp. 3.sg. 4,7; 10,9
a numi: inf. prez. 6,2

OM: s.m.
oameni: pl. ac./dat. 4,19; 7,14, 16; 8,24; 10,4; 11,9
oamenii: pl. ac. 7,34; 12,5
omului: sg. gen./dat. 3,11, 17, 32; 6,21, 22; 7,23; 14,24
omul: sg. nom./ac. 8,8, 32; 14,31; 15,12
om: sg. ac. 12,35; 14,28, 31

(a) NUMI: v. IV
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 1,36
NUMIT, -Ã: adj.
numita: adj. antep. f. sg. ac., în sintagma numita mai sus 3,28

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneascã: f. sg. ac. 6,26
omenesc: n. sg. ac. 7,28; 9,8

NUNTÃ: s.f.
nunta: sg. ac. 14,25

OMENEªTE: adv.
omeneaºte: 9,27; 12,30

O
OALÃ: s.f.
oalele: pl. nom. 7,3

OMENIE: s.f.
omeniia: sg. ac. 4,11

OASTE: s.f. (Înv. ºi pop.) „armatã”; (Înv.; cu sens colectiv) „oºteni”
oaste: sg. nom./ac. 1,13; 4,20; 5,2, 24; 10,24; rezum. cap.12;
rezum. cap.13
oastea: sg. nom./ac. 3,35; 4,22; rezum. cap.8; 8,35; 9,9, 23; rezum.
cap.11; 12,27, 38; 13,13, 14, 19, 21; rezum. cap.15; 15,20
oastei: sg. gen. 8,24; 10,11

OMENIRE: s.f. (Bis.; înv.) „omenie”
omenire: sg. ac. 6,22

OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 12,38
obiceaiul: sg. nom. 13,4
obiceaiurile: pl. ac. 15,12
OBIªNUIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) OBICINUIT, -Ã
obicinuita: adj. antep. f. sg. ac. 14,30
obicinuitele: adj. antep. f. pl. ac. 14,31
OBORÂT, -Ã: adj; vezi DOBORÂT, -Ã
(a se) OBORÎ: v. IV; vezi (a se) DOBORÎ
(a se) OB OSI: v. IV
obosindu(-sã): gerunziu 12,36

INDICE

OMORÂRE: s.f.
omorârea: sg. nom. 5,13
OMORÂT, -Ã: s.m./f.
(celor) omorâþi: s.m. pl. gen. 12,40
(a) OMORÎ: v. IV
sã omoarã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,34; 5,12
au omorât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,34, 42, 47; 5,26; 8,20, 24, 32;
10,17, 22, 37; 12,6, 19
omorând: gerunziu 12,26
(a se) OPRI: v. IV
(sã) opresc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
(sã) oprea: ind. im p. 3.pl. 6,5
opreaºte: ind. prez. 3.sg. 12,40
ORBIRE: s.f.
orbire: sg. ac. 10,30
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(a se) OSÂNDI: v. I V
(s-)au osândit : ind. pf.c. 3.sg. 13,8

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuind: gerunziu 7,18

OSÂNDIRE: s.f.
osândirea: sg. nom. rezum. cap.7

PÃCIUIT: adv.
pãciuit: 10,12

OSEBIT, -Ã: adj./adv.; var. (Înv.) USEBIT, -Ã
usebite: f. pl. ac. 9,26

PÃMÂNT: s.n.
Pãmântul: sg. ac., în sintagma Pãmântul Fãgãduinþii rezum. cap.2
pãmânt: sg. ac. 3,27; 7,28; 8,35; 9,8; 10,4, 25; 13,12; 14,15; 15,5
pãmântul: sg. nom./ac. 5,15, 21
pãmântului: sg. gen./dat. 9,14, 17; 13,7; 14,33

OSPÃÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) USPÃÞ; (Reg.) USPEÞ
ospãþul: sg. ac. 2,28
us peaþele: pl. ac. 6,4

PÃR: s.m.
perii: pl. ac. 7,7

OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. gen./dat. 5,12; 12,37
ostaºu: sg. nom. 8,9
ostaºi: pl. ac. 14,39

(a se) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsind: gerunziu 4,11
pãrãsând: gerunziu 4,14
vor pãrãsi: ind. viit.I. 3.pl. 5,11
(s-)au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 5,20
pãrãseaºte: ind. pez. 3.sg. 6,16
a fi pãrãsit: pasiv inf. prez. 7,16
pãrãsise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,13

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealã: sg. ac. 2,27
osteneala: sg. ac. 2,28
(a) OªTI: v. IV
a oºti: inf. prez. 7, 19; 15, 17
oºtesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12
sã oºteascã: conj. prez. 3.pl. 13,14

PÃRÃSIRE: s.f.
pãrãsirea: sg. nom. rezum. cap.6
PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsite: f. pl. ac. 2,23

OVREI: s.m.
ovreailor: pl. gen. 7,31
ovreai: pl. ac. 15,38

(a se) PÃREA: v. III
pãrându-: gerunziu 4,49
pãrându(-sã): gerunziu 5,6
(sã) pãrea: ind. imp. 3.sg. 9,8

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintgama, folositã ca for mulã de salut, pace bunã
1,1
pace: sg. nom./ac. 1,4; 4,6; 12,12; r ezum. cap.13; 14,10
pacea: sg. ac. 3,1; rezum. cap.11
pace: sg. ac., în loc. adv. cu pace „paºnic” 5,25
pãcii: sg. gen. 12,4
PARTE: s.f.
par tea: sg. ac. 1,26; 8,24; 14,15
par te: sg. ac. 2,31; 8,30
pãrþile: pl. ac. 3,26; 12,24

PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 1,19; 8,15; 12,39
pãrinþi: pl. ac. 1,25; 8,19; 12,24
PÃRINTESC, -EASCÃ: adj.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRINÞESC, EASCÃ
pãrinþeºti: f./n. pl. ac. 4,15; 12,39
pãrinþesc: n. sg. ac./dat. 5,10; 7,8, 21, 27; 12,37; 15,29
pãrinþeºtile: f. pl. ac., în sintagma pãrinþeºtile legi 6,1; 7,2, 24, 37
pãrinþasca: adj. antep. f. sg. ac. 14,7
PÃRTAª, Ã: s.m./f.
pãr taº: s.m. pl. (cu des. N) nom. 4,14
pãrtaº: s.m. sg. nom. 5,20
pãrtaºi: s.m. pl. nom. 5,27
pãrtaºu: s.m. sg. nom. 7,29

PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paserilor : pl. dat. 9,15; rezum. cap.15; 15,33
PAVÃZÃ: s.f.
pa vezelor: pl. gen. 5,3
pa veze: pl. ac. 15,11

PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 12,11

PAZÃ: s.f.
paza: sg. ac. 3,40

(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimim: ind. prez. 1.pl. 7,18
sã pãtimeascã: conj. prez. 11,31
a pãtimi: inf. prez. rezum. cap.14

PÃCAT: s.n.
pãcat : sg. ac. 2,11
pãcat ele: pl. nom./ac. 5,17; 6,15; 7,32; rezum. cap.12; 12,42, 43
pãcat e: pl. ac. 5,18; 12,46
pãcat elor: pl. gen. 6,14
pãcat : sg. ac., în loc. adj. fãrã pãcat 12,42
PÃCÃTOS, -OASÃ: adj./s.
pãcãt oºi: adj. m. pl. ac. 4,19
pãcãt oºi: s.m. pl. ac. 6,13
pãcãt osului: sg. gen. 13,4
pãcãt oºilor: pl. dat. 14,42

(a se) PÃTRUNDE: v. III
(s-)au pãtruns: ind. pf.c. 3.sg. 14,41
fiind pãtrunsã: pasiv gerunziu 14,45
(a se) PÃZI: v. IV
pãzeaºte: imperativ 2.sg. 1,26; 14,36
pãzându-: gerunziu 3,1
sã pãzascã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,15; 14,15
sã (se) pãzascã: conj. prez. 3.pl. 3,22
pãzea: ind. imp. 3.pl. 4,14; 10,30
(sã) pãzea: ind. imp. 3.pl. 6,6
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PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. 1,8
pânile: pl. ac., în sintagma pânile punerii-înainte 10,3

PICIOR: s.n.
picioarele: pl. ac. 3,25
picioarelor: pl. gen. 7,4

(a) PÂNDI: v. IV
pândesc: ind. prez. 3.pl. 9,25

PIELE: s.f.
pielea: sg. nom. 7,4, 7

PÂNDITOR, -TOARE: s.m./f.
pânditoriu: s.m. sg. ac. 3,38

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perirea: sg. nom./ac. 5,8, 13; 8,3
perire: sg. ac. 6,12, 19, 28; 13,6
periri: pl. nom. rezum. cap.7

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
(sã) pângãrea: ind. imp. 3.pl. 6,4
(sã) pângãrise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,5
PÂNGÃRIT, -Ã: s.m./f.
pângãriþi: s.m. pl. ac. 12,23

(a se) PIERDE: v. III
pierde: ind. prez. 3.sg. 3,39
pierzi: ind. prez. 2.sg. 7,9
a pierde: inf. prez. rezum. cap.9
(sã) pierde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 7,22
pântece: sg. ac. 7,27

PIERDERE: s.f.
pierderea: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,26

PÂRÂª, -Ã: s.m./f.
pârâºul: s.m. sg. nom./ac. 4,1, 5
pârâºilor: s.m. pl. dat. 5,12

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,9; 8,19
perind: gerunziu 7,20

PÂRÂT, -Ã: adj.
pârât: m. sg. nom. rezum. cap.4
PÂRÂTOR, -TOARE: s.m./f.
pârâtori: s.m. pl. nom. rezum. cap.4

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 6,28
pilda: sg. ac. 6,31
(a se) PITULA: v. I
au pitulat: ind. pf.c. 3.pl. 1,19
(sã) pitula: ind. imp. 3.sg. 10,37

(a) PÂRÎ: v. IV
au fost pârâte: pasiv ind. pf.c. 3.pl. 6,10
pârându(-sã): gerunziu 10,13
au pârât: ind. pf.c. 3.sg. 10,21
pârât au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 14,37

PITULAT, -Ã: adj.
pitulaþi: m. pl. nom. 6,11

(a) PEDEPSI: v. IV
sã pedepseascã: conj. prez. 3.sg. 6,14

PLATOªÃ: s.f.
platoºe: pl. ac. 5,3

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsã: sg. ac. 4,38, 48
pedeapse: pl. ac. 7,36

(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. im pers. 1,20
place: ind. prez. 3.sg. 15,21

PEDESTRAª: s.m.
pedestraºilor: pl. gen. 11,4
pedestraºi: pl. ac. 11,11; 12,20, 33; 13,2

(a) PLÃTI: v. IV
vei plãti: ind. viit.I. 2.sg. 7,36
va plãti: ind. viit.I. 3.sg. 8,36

PERS: s.m. (Înv.) „persan”
pearsilor: pl. gen. 1,33

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. ac. 11,6; 13,12

PEªTERÃ: s.f.
peºterii: sg. gen. 2,5
peºteri: pl. ac. 6,11; 10,6

(a se) PLE CA: v. I
plecându(-sã): gerunziu 4,37; 7,25, 27
sã (sã) pleace: con j. prez. 3.pl. 8,16
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.pl. 10,20

(a) PETRECE: v. III
petrecea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,27; 9,29; 14,25
sã petreacã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.9
a petreace: inf. prez. 11,23; 12,2

PLECAT, -Ã: adj. „supus cuiva”
plecat: m. sg. nom. 14,24

PETRECERE: s.f.
petreacerii: sg. gen. 4,13
petreaceri: sg. gen. 6,23

PLIN , -Ã: adj.
plin: n. sg. nom./ac. 2,27; 6,5; 7,21
plinã: f. sg. nom. 3,6, 30; 6,4
pline: f. pl. nom. 4,40
plini: m. pl. nom. 10,30

PIATRÃ: s.f.
pietri: pl. ac. 1,16; 4,41
pietrile: pl. nom./ac. 1,31; 10,3
piatrã: sg. ac. 14,46
(a) PICÃTURI: v. IV (Trans.) „a picura”(cf. Indice Ioil)
picãturind: gerunziu 8,27

(a) PLINI: v. IV
a plini: inf. prez. 3,8; 15,5
sã plineascã: con j. prez. 3.sg. 8, 10
sã plinesc: conj. prez. 1 .sg. 11,17
va plini: ind. viit.I. 3.sg. 14,29
neplinind: gerunziu rezum. cap.4
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(ceale) protivnice: s.n. pl. ac. 6,16
pr otivnicii: s.m. pl. ac. 10,21; 15,16
pr otivnicilor: s.m. pl. gen./dat. 10,26, 29, 30; 14,17

PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. 6,14
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 1,8; 14,41
porþile: pl. ac. 10,36

(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuindu-: gerunziu 4,40
povãþuind: gerunziu 5,15; 10,29
povãþuia: ind. imp. 3.sg. 9,23

PODOABÃ: s.f.
podoabele: pl. ac. 2,2
podoabã: sg. ac. 2,30; 15,13
podoaba: sg. ac. 5,16

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) POVÃÞUITORIU
(În v.) „conducãtor”
povãþuitori: s.m. sg.(cu [r] muiat) nom. 3,5
povãþuitoriul: s.m. sg. nom./ac. 4,4; 10,28
povãþuitori: s.m. pl. ac. 8,22
povãþuitoriu: s.m. sg. nom. 8,23; 10,14; 12,36

(a se) POFTI: v. IV
poftiþi: ind. prez. 2.pl. 2,15
poftea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,16; 11,17; 12,24
au poftit: ind. pf.c. 3.pl. 4,19
poftindu(-)(-sã): gerunziu 7,10
a pofti: inf. prez. 11,24
poftindu-: gerunziu 13,6
poftind: gerunziu 14,41

POVESTE: s.f.
poveºtile: pl. ac. 2,25
poveaste: sg. ac. 6,17
(a) POVESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 3,9
vom povesti: ind. viit.I. 1.pl. 10,10

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 6,31; 7,20; rezum. cap.15

POVESTIRE: s.f.
povestirea: sg. ac. 2,33

PORC: s.m.
porc: sg. ac. rezum. cap.6; 6,18; rezum. cap.7; 7,1

PRADÃ: s.f.
prãzi: pl. ac. 8,30

(a se) PORNI: v. IV
au pornit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 12,27; 14,16
pornise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,23
pornind: gerunziu 4,21; 5,9
fiind porniþi: pasiv gerunziu 6,21
pornesc: ind. prez. 3.pl. 14,6
pornindu(-sã): gerunziu 14,27

PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac. 6,6; 10; 15,37
praznicul: sg. ac., în sintagmele praznicul corturilor (vezi CORT)/
praznicul cinzecilor (vezi CINCIZECI) 10,6; 12,32
praznic: sg. ac., în sintagma sãptãmânii cea de praznic (vezi
SÃPTÃMÂNÃ) 10,31

PORNIRE: s.f.
pornirea: sg. nom./ac. 1,7; 15,17
pornire: sg. ac. 5,1; 9,7; 10,16

(a) PRÃJI: v. IV
a prãji: inf. prez. 7,5

PORNITOR, -TOARE: s.m./f. „iniþiat or”
pornitoriu: s.m. sg. nom. 4,1

PRÃPASTIE: s.f.; var. (Înv.) PRÃPASTE
prãpaste: sg. ac. 13,5

PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 1,4; 2,2
porunci: pl. ac. 3,7; 4,25; 14,13
porunca: sg. ac. 3,8; rezum. cap.4; 7,30; rezum. cap.13; 14,29
poruncã: sg. nom./ac. 6,8; 10,8
(a) PORUNCI: v. IV
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 1,21, 31; 2,1, 4; 5,12, 25; 7,3, 4, 5;
9,4; 12,5; 13,4, 6, 10; 14,22, 31; 15,3, 4, 30, 33
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 4,38
poruncindu-: gerunziu 5,24
poruncise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,21
poruncind: gerunziu 9,7; 14,16
a porunci: inf. prez. 9,8; 14,27
am poruncit: ind. pf.c. 1.sg. 11,20
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 15,5

(a) PRÃPÃDI: v. IV
au prãpãdit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,10; 10,2; 12,15
a prãpãdi: inf. prez. 9,15
(a se) PRÃZNUI: v. IV
sã prãznuiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.1; 10,8
prãznuiþi: imperativ 2.pl. 1,9
au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,12; 10,6; 12,38
prãznuindu(-sã): gerunziu 4,18
prãznuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
prãznuia: ind. imp. 3.pl. 6,7
prãznuind: gerunziu 6,11
PRÃZNUIRE: s.f.
prãznuire: sg. ac. rezum. cap.10; rezum. cap.15; 15,36

PORUNCIT, -Ã: adj.
poruncite: n. pl. ac. 3,13

PREAÎNALT: s.m. „Dumnezeu”
(Cel) Preaînalt: s.m. sg. ac. 3,31

POST: s.n.
posturi: pl. ac. 13,12

PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
prejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 15,33

(a se) POTICNI: v. IV
(sã) potihnea: ind. imp. 3.sg. 13,19

PREANELEGIUIT, -Ã: s.m./f.
preanelegiuite: s.m. sg. voc. 7,9

POTRIVNIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) PROTIVNIC , -Ã
protivnicile: adj. antep. f. pl. ac. 6,12

PREASFINÞIT, -Ã: adj.; var. (Înv.) PREOSFINÞIT, -Ã
pr eaosfinþite: f. pl. ac. 6,28
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primejdiia: sg. ac. 4,4
primejdiii: sg. dat. 11,7
primejdie: sg. ac. 15,17

PREDOSLOVIE: s.f.
predoslovie: sg. ac. 2,33
PREOT: s.m.
preoþi: pl. gen. 1,10
preoþilor: pl. gen./dat. 1,13, 20, 35; 3,4
preoþii: pl. nom. 1,15, 19, 23, 30, 33; 3,15; 4,14; 14,31, 34;
15,31
preotul: sg. nom. 1,21
preot: sg. gen. 3,21
preotului: sg. gen./dat. 3,33; 4,13
PREOÞESC, -EASCÃ: adj.
preoþeºti: f. pl. ac. 3,15
PREOÞIE: s.f.
preoþiia: sg. ac. 2,17; 11,3
preoþie: sg. ac. 4,25, 29
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PRIMEJDIOS, -OASÃ: adj.
primejdioasa: adj. antep. f. sg. nom. 4,16
(a) PRIMI: v. IV
priimeaºte: imperativ 2.sg. 1,26; 7,29; 15,16
a priimi: inf. prez. 6,20
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 7,8
sã priimeascã: conj. prez. 3.sg. 7,29
PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur: 13,5

PREPUS: s.n. (Înv. ºi pop.) „suspiciune”, „îndoialã”
prepus: sg. ac. 4,34; 12,4

(a se) PRINDE: v. III
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,26
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,11; 12,28
a prinde: inf. prez. 10,24; 12,35
prinzând: gerunziu 11,2; 12,16
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 13,21
a (sã) prinde: inf. prez. rezum. cap.14
sã prinzã: conj. prez. 3.sg. 14,13
(sã) prindea: ind. imp. 3.sg. 14,41

(a) PRESÃRA: v. I; var. (Înv.) (a) PRÃSÃRA
prãsãrând: gerunziu 10,26

PRINS, -Ã: adj.
prinºi: m. pl. nom. 7,1

PRÃSÃRAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) PRÃSÃRAT, -Ã
prãsãraþi: m. pl. nom. 14,15

(a se) PRIS TÃVI: v. IV; var. (Înv.) (a se) PRESTÃVI (Înv. ºi reg.)
„a muri”
(s-)au prestãvit: ind. pf.c. 3.sg. 7,40

PRESUS: adv.
(mai) presus: 7,39

PRIVEGHERE: s.f.
privegheri: pl. ac. 2,27

PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi reg.) PRETUTINDINI
pretutindini: 8,7, 25

(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: imperativ 2.sg. 1,27
privind: gerunziu 7,15, 20
sã priveºti: conj. prez. 2.sg. 7,28

(a se) PREPUNE: v. III „a sus pecta”, „a bãnui”
sã (se) prepuie: conj. prez. 3.sg. 3,32
(s-)au prepus: ind. pf.c. 3.sg. 5,11

PRIBEAG, -Ã: adj./s.
pribeag: adj. m. sg. nom. 4,26; 5,9
pribeagul: s.m. sg. nom. rezum. cap.13
(a) PRIBEGI: v. IV
pribejind: gerunziu 5,7
PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 4,28, 35; 8,26; 12,40
pricina: sg. nom./ac. 4,47, 48; 11,19; 12,4; 13,4, 26
PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIATIN
priiatinii: pl. nom./ac. 1,14; 10,13
prietinii: pl. ac. 3,31
priiatin: sg. nom./ac. 7,24; 8,9; 11,14
priiatini: pl. nom./ac. 8,1; 14,11
PRIETENIE: s.f.; var. (Înv.) PRIIATENIE
priiatenie: sg. ac. 4,22; 6,21, 22; rezum. cap.14; 14,20
priiateniii: sg. gen. 13,25; 14,27
PRIETENIRE: s.f.
priiatenirea: sg. ac. 4,11
PRIHANÃ: s.f.
prihanã: sg. ac. 6,25
PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac., în sintagma vr eame cu prilej 4,32; 14,5
prileju: sg. ac. 14,29
PRIMEJDIE: s.f.
primejdii: pl. ac. 1,11; 2,19

(a) PROBOZI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a face de r uºine”
probozea: ind. imp. 3.sg. 7,24
(a) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a) PROPOVEDUI
au propoveduit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.8
propoveduia: ind. imp. 3.sg. 8,36
va propovedui: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
(a se) PROSLÃVI: v. IV
proslãvea: ind. imp. 3.sg. 3,30
(s-)au proslãvit: ind. pf.c. 3.sg. 15,32
PROROC: s.m.
prorocul: sg. nom. 2,1, 4; rezum. cap.15; 15,14
prorocilor: pl. gen. 2,13
proroci: pl. ac. 15,9
PRUNC: s.m.
pruncilor: pl. gen. 5,13; 8,4
pruncii: pl. ac. 6,10; 12,3, 21
PRUNCIE: s.f.
pruncie: sg. ac. 6,23; 15,12
(a) PSÃLMUI: v. IV (Înv.) „a psalmodia”; „a cânta”
psãlmuia: ind. imp. 3.pl. 1,30
(a se) PUNE: v. III
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 1,8
puindu-: gerunziu 1,15; 3,27
era puse: ind. imp. 3.pl. 1,21; 5,16
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PUTERNIC, -Ã: adj./s.
(cei) putearnici: s.m. pl. nom. 9,25
putearnic: s.m. sg. nom. 15,3
putearnicã: adj. f. sg. ac. 14,1
putearnic: adj. m. sg. nom. 15,4, 5

a f i puse: pasiv inf. prez. 3,10
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 10,3; 11,18; 13,23
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,15
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 3,31
a pune: inf. prez. 4,12; 11,23; 14,41
fiind pus: pasiv gerunziu 5,24
[sânt] pus: pasiv ind. prez. 1.sg. 9,21
sã puie: conj. prez. 3.pl. 12,39
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 13,3
era puºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 13,15
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.pl. 14,21
[fiind]puº: pasiv gerunziu 15,20

PUTINÞÃ: s.f.
putinþã: sg. ac., în loc. adv. cu putinþã 3,6
PUTOARE: s.f.
putoare: sg. ac. rezum. cap.9
putoarea: sg. ac. 9,9, 12
putoarei: sg. gen. 9,10

PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma pânile punerii-înainte 10,3

PUÞ: s.n.
puþu: sg. nom. 1,19

PUNTE: s.f.
punþi: pl. ac. 12,13
(a) PURCEDE: v. III
purcegând: gerunziu 4,3
purcezând: gerunziu 5,11; 10,27; 11,8
purcesease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,26
au purces: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,4, 20; 13,26
(a se) PURTA: v. I
(sã) poartã: ind. prez. 3.sg. 14,30
a (sã) purta: inf. prez. 2,4
purta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,9; 4,19, 35; 5,16; 7,20; 13,25; 14,28
(sã) purta: ind. imp. 3.sg./pl. 3,28; 8,7; 9,8; 12,14
purtase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,19; 9,28
purtând: gerunziu 4,23, 25; 6,4; 11,1
am purtat: ind. pf.c. 1.sg. 7,27
purta: inf. prez. fãrã a 9,10, 12
(sã) va purta: ind. viit.I. 3.sg. 9,27
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,30; 14,25
purtându(-sã): gerunziu 13,16
PURTÃTOR, -TOARE: adj./s.
purtãtoriul: ad j. antep. n. sg. ac., în sintagma purtãtoriul scaun
„lecticã” 3,27
purtãtoarea: s.f. sg. ac. (aici) „lecticã” 9,8
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 13,10; 14,24, 34; 15,7, 40

PUÞIN, -Ã: pron. nehot./adj./adv.; var. (Înv.) PUÞÂN, -Ã
puþâni: pron. nehot. m. pl. ac. 1,15; 14,30
puþine: pron. nehot. n. pl. nom. 6,17
puþini: pron. nehot. m. pl. nom. 12,34
puþini: adj. m. pl. nom. 2,22
puþânã: adj. f. sg. nom./ac. 3,14; 6,25
(mai) puþini: adj. m. pl. ac. 5,5; 12,4
puþâni: adj. m. pl. nom. 5,14
puþinã: adj. f. sg. nom./ac. 7,36; 11,1; 15,19
puþine: adj. f. pl. ac. 8,6
(mai) puþânã: adj. f. sg. nom. 15,18
puþân: adv. 3,30
puþin : adv. 5,17; 6,29; 7,33; 9,10; 10,6; 13,11
puþin: adv. în loc. adv. nu mai puþin 8,9; 10,17; 15,27
(mai) puþin: adv. 15,39
PUÞINEL: adv.
puþinel: 14,8
R
RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 10,7
RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. 3,26; 6,30; 8,24; 14,45
ranã: sg. ac. 9,5, 11; 14,43
(a) RÃBDA: v. I
rabd: ind. prez. 1.sg. 6,30
rabdã: ind. prez. 3.pl. 14,6
rãbdând: gerunziu 6,14; 7,17
rãbdãm: ind. prez. 1.pl. 7,32

PUS, -Ã: adj.
puse: f. pl. ac. 3,15
pusã: f. sg. ac. 12,45
PUSTIU, -IE: adj.
pustiiu: n. sg. ac. rezum. cap.5; 5,27

RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. 6,20

(a) PUTEA: v. II
sã poatã: conj. prez. 3.pl. 2,26
poate: ind. prez. 3.sg. 8,18
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,6; 11,18
a putea: inf. prez. 4,6; 8,36
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 6,26
putându-: gerunziu 6,30
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
putea: ind. imp. 3.sg. 9,10; 12,21; 14,29; 15,17
putând: gerunziu 9,12
neputând: gerunziu 3,5; rezum. cap.14

(a se) RÃCORI: v. IV
a (sã) rãcori: inf. prez. 4,46
(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDICA
RÃMAS, -Ã: adj./s.
rãmasã: adj. f. sg. ac. 1,31
(ceale) rãmase: s.n. pl. ac. 8,28

PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 3,6, 24, 28, 34; 9,17; 11,4; 12,28; 13,14; 14,18;
rezum. cap.15; 15,21
puteare: sg. nom./ac. 3,26, 29, 38; 7,16, 17; 9,8; 10,17, 28
puterii: sg. gen./dat. 4,9; 4,24; 8,7
puteri: pl. ac. 15,12

(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 4,50
au rãmas: ind. pf.c. 3.pl. 8,1, 26
rãmãsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,2
RÃMÂNERE: s.f.
rãmâneare: sg. ac. rezum. cap.8
rãmânerea: sg. ac. 14,38
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(a se) RÃNI: v. IV
(sã) rãnea: ind. imp. 3.sg. 3,16
(sã) rãni: inf. prez. fãrã a 8,36
RÃNIT, -Ã: adj.
rãniþi: m. pl. nom. 4,42; 11,12
(a) RÃPI: v. IV
a rãpi: inf. prez. rezum. cap.3
RÃPIRE: s.f.
rãpire: sg. ac. 9,15
RÃPOSAT, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) RÃPÃUSAT
rãpãusatului: s.m. sg. gen. 4,37
(a) RÃPªTI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a se rãsti”
au rãpºtit: ind. pf.c. 3.sg. 7,39
(a) RÃSÃRI: v. IV
sã rãsarã: conj. prez. 3.sg. 14,22
RÃSÃRIT: s.n.; var. (Înv. ºi reg. ) RÃSÃRITÃ
rãsãrita: sg. ac., în sintagma rãsãrita soarelui 10,28
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: adj.; vezi RISIPI, -Ã
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
rãsplãtindu-: gerunziu 4,38
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtire: sg. ac. 8,33
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 1,23; 7,8; 15,4, 14, 23
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 6,23; 14,6
RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. 2,4
rãspunsuri: pl. ac. 4,23
(a) RÃSUFLA: v. I
rãsuflând: gerunziu 7,5; 14,45
rãsuflase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,11
(a) RÃTÃCI: v. IV
sã rãtãceascã: conj. prez. 3.pl. 2,2
(nu) rãtãci: imperativ prohib. 2.sg. 7,18
RÃU, REA: adj./s./adv.
rãul: s.n. sg. ac. 1,25
rãu: s.n. sg. nom./ac. 3,39; 5,6
rãu: adv. 4,1; 9,28
rãu: adj. n. sg. nom. 14,22
rea: adj. f. sg. nom./ac. 1,5; 6,3
reale: s.n. pl. ac. 7,34; 8,34; 10,4
realele: s.n. pf. ac. 14,27
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. 3,1; 10,10
rãotate: sg. ac. 3,32; 4,50; 9,6; 12,3
rãotãþilor: pl. dat. adn. 4,1; 5,20
rãotatea: sg. ac. 4,4, 47; 7,31
rãotãþilor: s.f. pl. gen. 6,3; 13,4
RÃZB OI: s.n.
rãzboiul: sg. ac. 2,14; 8,20
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rãzboaie: pl. ac. 2,21; 10,10; 14,6
rãzboiului: sg. gen. 8,9; 10,28
rãzboiu: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,29; 15,1
rãzboiului: sg. dat. adn. 12,36
rãzboaiele: pl. ac. 14,18
(a) RÃZBOI: v. IV
rãzboia: ind. imp. 3.sg. 10,14
a rãzboi: inf. prez. 10,15
au rãzboit: ind. pf.c. 3.sg. 13,23
(a) RÃZVRÃTI: v. IV
au rãzvrãtit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.4
RÃZVRÃTIRE: s.f.
rãzvrãtirea: sg. ac. 14,8
RÃZVRÃTIT, -Ã: adj.
rãzvrãtite: f. pl. ac. 4,11
RÂMLEAN: s.m.
râmleani: pl. ac. 4,11
râmleanilor: pl. gen./dat. 8,10, 36; rezum. cap.11; 11,34
râmleanii: pl. nom. 11,34
RÂND: s.n.
rânduri: pl. ac. 5,3
rândurilor: pl. dat. adn. 8,22
(a se) RÂNDUI: v. IV
a rândui: inf. prez. 2,31; 3,14; 4,9
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 3,33; 8,10, 22; 10,11, 12; 13,14; 14,15,
21; 15,9
fusease rânduite: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,11
sã (se) rânduiascã: conj. prez. 3.pl. 4,19
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 5,22
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 9,25
rânduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
rânduind: gerunziu 11,25; 12,20; rezum. cap.15
rânduindu-: gerunziu rezum. cap.13; 14,12
era rânduit: pasiv ind. imp. 3.sg. rezum. cap.14
sã rânduiascã: conj. prez. 3.sg. 14,13
a fi rânduit: pasiv inf. prez. 14,26
fiind rânduitã: pasiv gerunziu 15,20
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduialã: sg. ac. 4,6
rânduieli: pl. ac. 4,11; 8,17
rânduialele: pl. ac. 4,16; 6,9
rânduieli: sg. gen. 6,23
rânduiala: sg. ac. 9,27; 11,24, 25
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduit: m./n. sg. nom./ac. 3,4; 4,31; 8,26
rânduita: f. sg. ac. 3,14
rânduite: f. pl. ac. 8,36
(a) RÂVNI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) RÃVNI
rãvnindu-: gerunziu rezum. cap.4
rãvnea: ind. imp. 3.sg. 4,7, 16
RÂVNITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) RÂVNITORIU
râvnitoriul: s.m. sg. ac. 4,2
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
(sã) razimã: ind. prez. 3.pl. 14,5
REZEMAT, -Ã: adj.; var. RÃZIMAT, -Ã
rãzimaþi: m. pl. nom. 12,13
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv.) (a se) RÃDICA
a râdica: inf. prez. 2,13
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RUªINOS, -OASÃ: adj.
ruºinos: m. sg. nom. 15, 12

râdicându-: gerunziu 3,20; 15,32
rãdicându(-sã): gerunziu 15,6
râdicând: gerunziu 15,10

S

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RÃSIPI
râsipindu(-sã): gerunziu rezum. cap.6
sã risipeascã: conj. prez. 3.sg. 14,13

SABIE: s.f.
sabiile: pl. ac. 5,3
sabiia: sg. ac. 12,6
sabiilor: pl. gen. 12,22
sabie: sg. ac. 14,41; 15,15, 16

RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) RÃSIPIRE
rãsipir ea: sg. ac. 1,2 7; rezum. cap.14
RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) RÃSIPIT, -Ã
rãsipite: f. pl. ac. 8,17

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeþilor: pl. gen. 5,3
sãgeþi: pl. ac. 10,30; 12,27

ROB, ROABÃ: s.m./f.
robilor: s.m. pl. gen. 8,11
robi: s.m. pl. ac. 8,11

SÃLAª: s.n.
sãlaº: sg. ac. 8,33
sãlaºele: pl. ac. 12,12

(a) ROBI: v. IV
robind: gerunziu rezum. cap.5
[era] r obiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,14

SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbatecã: f. sg. ac. 4,25; 5,11
sãlbatece: f. pl. ac. 11,8

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen. rezum. cap.1
robiia: sg. ac. rezum. cap.2; 8,10, 36

SÃLBÃTICEªTE: adv.; var. (Înv.) SÃLBÃTÃCEªTE
(mai) sãlbãtãceaºte: 14,30
sãlbãtãceaºte: 15,2

RUDENIE: s.f.
rudeniilor: pl. gen. 5,6
rudeniia: sg. nom./ac. 5,9; 11,1, 35
rudenii: pl. ac. 8,1; 15,18

SÃLBÃTICIRE: s.f.; var. (Pop.) SÃLBÃTÃCIRE
sãlbãtãcirea: sg. ac. 15,21

(a se) RUGA: v. I
(mã) rog: ind. prez. 1.sg. 6,12
rogu(-): ind. prez. 1.sg. 7,28; 9,26
rog: ind. prez. 1.sg. 14,9
(sã) roagã: ind. prez. 3.sg. 15,14
rugându(-ne): gerunziu 1,6
(ne-)am r ugat: ind. pf.c. 1.pl. 1,8
(sã) r uga: ind. imp. 3.sg./pl. 2, 10; 3,20; 5,4; 8,14; 9,13; 10,4, 25;
11,6
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 2, 10; 12,42; 15,24
rugându(-sã): gerunziu 3,18, 33; 10,16; rezum. cap.13; rezum.
cap.15; 15,12, 27
ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 3,31; 4,34; 6,21; 8,16; 13,3; 14,15
au r ugat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,29; 14,25
rugat-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,3
a r uga: inf. prez. 12,4 4, 46
rugând: gerunziu 13,23
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom. rezum. cap.1; 1,24
rugãciunile: pl. ac. 1,5; r ezum. cap.3
rugãciune: sg. nom./ac. 1,23; 3,18; 8,29; 10,27; 15,26
rugãciuni: pl. ac. rezum. cap.3; 10,16; 12,24, 42
rugãciunei: sg. dat. 11,15
RUGÃMINTE: s.f.
rugãminte: sg. ac. 9,18
(a) RUPE: v. III; var. (În v. ºi reg.) (a) RUMPE
sã r umpã: conj. prez. 3.pl. 13,25
a r umpe: inf. prez. 14,41
rumpând: gerunziu 14,43

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. ac. 7,17; 8,9
SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac. 1,1, 10; 11,16
SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.
sãnãtoºi: m pl. nom. 9,19, 20; 11,33
(a) SÃPA: v. I
voiu sãpa: ind. viit.I. 1.sg. 14,33
SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmânii: sg. gen., în sintagma sãptãmânii cea de praznic
„Sãrbãt oarea Sãptãmânilor, care se prãznuia la ºapte sãptãmâni
dupã P aºti”; „se mai numeºte ºi sãr bãtoarea recoltei ºi ziua
primelor r oade. Mai târziu s-a numit sãr bãtoarea Rusaliilor, pentru
cã er a sãrbãtoritã în a ciciz ecea zi de la sabatul care iniþia
sãrbãt oarea Paºtilor. Ea consta dintr -o convocaþie ºi aducerea de
jertf e” (Cf. DB, p.1170) 12,31
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracilor: s.m. pl. gen./dat. 3,10; 8,28, 30
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoarea: sg. ac. 6,7
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(mã) voiu sãvârºi: ind. viit.I. 1.sg. 6,28
sãvârºindu(-sã): gerunziu 7,13
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg. 7,41; rezum. cap.9
au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg.,10,13
sãvârºind: gerunziu 12,18

RUªINAT, -Ã: adj.
ruºinat : m. sg. nom. 11,12

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirii: sg. gen. 2,9

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. ac. 9,2

SÃVÂRªIT: s.n. (În v.) „sfârºit”
sãvârºitul: sg. nom. 15,40
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(s-)au fost scos: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg. 4,39
(mã) voiu scoate: ind. viit.I. 1.sg. 6,26
a fi scoase: pasiv inf. prez. 6,29

SÃVÂRªIT, -Ã: adj.
sãvârºitã: f. sg. ac. 3,32
SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în care
orice activitate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu se
odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbetei: sg. gen. 5,25; 6,11; 8,26; 15,1
sâmbetele: pl. ac. 6,6
sâmbãta: sg. ac. rezum. cap.6; 8,27; 12,39
sâmbãtã: sg. ac. 8,28
sâmbetelor: pl. gen. 15,3
SÂNGE: s.n.
sânge: sg. ac. 1,8; 14,18, 46
sângelui: sg. gen. 8,3
sângele: sg. ac. 12,16; 14,45

SCOS, -OASÃ: adj.
scoase: f. pl. ac. 5,3
(a) SCRIE: v. III
scriu: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.1
am scris: ind. pf.c. 1.pl. 1,7; 2,16; 9,25
a scrii: inf. prez. 4,9; 11,37
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 8,8; 9,18; 11,15; 14,27
scriind: gerunziu rezum. cap.9
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 11,16
SCRIITOR, -TOARE: s.m./f.
scriitorii: s.m. pl. ac. 6,18
SCRISOARE: s.f.
scrisorile: pl. nom./ac. 2,13; rezum. cap.11; 11,17

(a se) SÂRGUI: v. IV
sârguindu(-ne): gerunziu 2,29
(sã) sârguia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,14; 12,23
sã (se) sârguiascã: conj. prez. 3.pl. 8,16
sârguindu(-sã): gerunziu 8,30
sârguind: gerunziu 9,14; 10,17

SCRIPTURÃ: s.f.
scriptura: sg. nom. 2,4
(a se) SCULA: v. I
(sã) sculase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,40
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 14,45

SÂRGUIRE: s.f.
sârguire: sg. nom. 4,16
sârguirea: sg. ac. 4,41; 11,23
SÂRGUITOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) sârguitori: s.m. pl. nom. 2,26

(a) SCURTA: v. I
a scurta: inf. prez. 2,24, 27, 33
scurtând: gerunziu 10,10

SCAUN: s.n.
scaun: sg. ac., în sintagma purtãtoriul scaun „lecticã” 3,27
scaune: pl. nom. 14,21

SCURTARE: s.f.
scurtãrii: sg. gen./dat. 2,29, 32
scurtarea: sg. ac. 2,32

(a) SCÃPA: v. I
va scãpa: ind. viit.I. 3.sg. 3,38
scãpa: inf. prez. 6,26
vei scãpa: ind. viit.I. 2.sg. 7,31
scãpând: gerunziu rezum. cap.8; 10,18
scãpase: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,33; 12,6
a scãpa: inf. prez. 9,22
au scãpat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,32; 11,12; 12,35

SCUTINÞÃ: s.f. (În v. ºi reg.) „adãpost”
scutinþii: sg. gen. 4,34

SCÃPARE: s.f.
scãpare: sg. ac. 5,9

SEMEÞIRE: s.f.; var. SUMEÞIRE „truf ie”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Ion BudaiDeleanu, Lexicon românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc, În
patru tomuri. [Manuscris din 1818; Bibl. Academiei Române,
cotele 3728 – 3731].
sumeþirea: sg. ac. 5,21

SEC, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sãc: n. sg. ac. 1,19
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA
sãmânând: gerunziu 7,21

SCHILAV, -Ã: ad j.; var. CHILAV, -Ã (Pop.) „schilod”
chilav: m. sg. nom. 7,5
SCHIMBAT, -Ã: adj.
schimbatã: f. sg. nom. 3,16
SCHINOPEGHIE: s.f. „praznicul cor turilor” (dupã lat.
scenophegiae)
schinopeghii i: sg. gen., în sintagma zioa schinopeghi ii 1,18
SCHITOPOLITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Schitopolis, «care
de la Ierusalim era de ºase sute de s tadii» (2Mac 12,29)”
schitopoliteani: pl. ac. 12,30
SCIT: s.m.; var. (Înv.) SCHIT
schite: pl. ac. 4,47
schitelor: pl. gen. 12,29
SCLIPIRE: s.f.
sclipirea: sg. nom. 5,3
(a se) SC OATE: v. III
a scoate: inf. prez. 1,21
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19; 3,27; 7,10; 8,1

SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. 3,9; 13,15
sãmnul: sg. nom./ac. 8,23; 15,35
seamne: pl. ac. 14,15
(a) SERBA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃRBA
sãrbând: gerunziu 5,25
SFAT: s.n.
sfatul: sg. ac. 1,13; 4,39; 15,5
sfatului: sg. dat. 11,27
sfat : sg. ac. 14,5, 20; 15,36
sfaturi: pl. ac. 14,5
(a se) SFÃTUI: v. IV
sfãtuindu(-vã): gerunziu 11,36
(s-)ar sfãtui: cond. prez. 3.pl. 14,21
SFÂNT, -Ã: adj./s.
sfântul: adj. antep. sg. ac. 1,7
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s fintei: adj. antep. f. sg. gen. 1,12; 15,32
sfânt : adj. n. sg. nom./ac./gen./dat. 1,29; 2,18; 3,18; 8,17; 15,24
sfânta: adj. antep. f. sg. nom./ac. 3,1; 5,25; 6,30; 8,23; 13,11;
15,14, 16, 17
sfinte: adj. n. pl. ac. 4,48
(mai) sfântã: adj. f. sg. nom. 5,15
sfintele: adj. antep. f./n. pl. ac. 5,16; 6,4; 8,33
sfinte: adj. f. sg. gen. 6,23
sfântului: adj. antep. n. sg. gen. 8,15
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 9,16; 12,46; 13,8
(prea) sfânta: adj. antep. f. sg. ac. 14,31
Sfinte: s.m. sg. voc., în sintagma Sfinte al Sfinþilor 14,36
Sfinþilor: s.m. pl. gen. superlativ, în sintagma Sfinte al Sfinþilor 14,36
(a) SFÂRªI: v. IV
au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 9,5, 28; 14,46
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 3,31; 5,7; 7,9; 15,38
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit 6,15; 8,29
SFINÞENIE: s.f.
sfinþeniia: sg. nom./ac. 2,17; 3,12; 15,18
sfinþeniii: sg. gen. 15,2
(a se) SFINÞI: v. IV
ai sfinþit: ind. pf.c. 2.sg. 1,25
sfinþeaºte: imperativ 2.sg. 1,26
sã (se) sfinþascã: conj. prez. 3.sg. 2,8
voiu sfinþi: ind. viit.I. 1.sg. 14,33
a (sã) sfinþi: inf. prez. 15,4
SICRIU: s.n.
sicriiul: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4, 5

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciune: sg. ac. 9,21
SLÃVIT, -Ã: adj.
slãvita: adj. antep. f. sg. ac. 6,19
SLOBOD, -Ã: adj./adv.
slobode: adj. n. pl. ac. 6,4
slobodã: adj. f. sg. ac. 9,14
slobod: adv. 6,21; 12,14
(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,23; 10,20; 12,25; 14,23
(sã) sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
slobozând: gerunziu 10,21
sã (se) sloboazã: conj. prez. 3.sg. 12,24
SLUGÃ: s.f.
slugilor: pl. dat. 1,2
slujile: pl. ac. 7,6
slugile: pl. ac. 7,33; 8,29
slujilor: pl. gen. 7,34
SLUJBÃ: s.f.
slujba: sg. ac. 3,3; rezum. cap.4
slujbele: s.f. pl. ac. 4,14
(a se) SLUJI: v. IV
slujesc: ind. prez. 3.pl. 1,27
slujise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,11
a (sã) sluji: inf. prez. 4,40
sã slujascã: conj. prez. 3.pl. 11,26
sã (se) slujascã: conj. prez. 3.pl. 11,31
slujind: gerunziu 14,31

(a se) SILI: v. IV
(sã) silesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
sã sileascã: conj. prez. 3.sg. 6,1
(sã) siliia: ind. imp. 3.sg./pl. 6,7, 18
a (sã) sili: inf. prez. 7,1
au silit: ind. pf.c. 3.pl. 8,24
va sili: ind. viit.I. 3.sg. 11,14
silind: gerunziu rezum. cap.14
(sã) sileaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14

SLUJITOR, -TOARE: s.m.
slujitorii: s.m. pl. ac. 4,9
slujitori: s.m. pl. ac. 4,12

SIMBRIE: s.f.
simbrii: sg. dat. adn. 4,14

SMERIT, -Ã: adj.
smerit: m. sg. nom. 9,8

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 1,24, 25; 7,37; rezum. cap.8; 8,35
sânguri: m. pl. nom. 8,20

SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 1,22
soarelui: sg. gen. 10,28

SIRIENEªTE: adv. (Înv.) „în siriacã”
sireneaºte: 15,37

(a) SOCOTI: v. IV
am socotit: ind. pf.c. 1.sg. 1,18; 9,21
socotind: gerunziu 1,34; 2,25; 3,32; 4,4, 5, 32; 5,21; 6,24; 9,25;
rezum. cap.11; 11,4, 13, 15; 14,3; 15,21
a socoti: inf. prez. 2,30
socotea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,2; 4,15; 5,17; 6,29; 7,12; 12,45
sã socoteascã: conj. prez. 3.pl. 6,12
au socotit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,20; 11,36; 13,13
(nu) socoti: imperativ prohib. 2.sg. 7,19
socotise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,35
(sã) socotea: ind. imp. 3.sg. 9,10
socotindu-: gerunziu 12,12; 14,14
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. 14,9

SLAB, -Ã: s.m./f.
(celor) slabi: s.m. pl. dat. 8,28, 30
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. 3,26; 15,13
slave: pl. ac. 4,15
slavã: sg. ac. 5,16, 20; 14,7
slavii: sg. gen. 8,35
(a se) SLÃBÃNOGI: v. IV
(sã) slãbãnogea: ind. imp. 3.pl. 12,22
SLÃBÃNOGIRE: s.f.
slãbãnogire: sg. ac. 3,24
(a) SLÃBI: v. IV
slãbindu-: gerunziu 8,24

(a se) SMERI: v. IV
smerindu(-sã): gerunziu 8,35
SMERIN, -Ã: adj.
smearin: m. sg. nom. 15,12

SOL: s.m.
solii: pl. nom. 11,34
SOLIRE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde
prima atestare es te în 1805, în lucrarea lui Vasile Grecu, Cãrþi de
picturã bisericeascã bizantinã , Cernãuþi, 1936.
solire: sg. ac. 4,11

155

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

INDICE

(a) SOSI: v. IV
sosind: gerunziu 12,38

STATORNIC, -Ã: adj.
stat ornici: m. pl. nom. 8,21

SOÞ: s.m. „pãrtaº”; (aici ºi) „dregãtor al regelui”
soþii: pl. ac. 4,31
soþu: sg. nom. 5,20

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
Stãpânul: sg. ac. 14,46
Stãpânul: sg. voc., în sintagma Stãpânul ceriurilor 15,23

SOÞIE: s.f. (În v. ºi pop.) „soþ”, „tovarãº”
soþiile: pl. nom. 8,20
soþiilor: pl. gen. 14,18

(a se) STÃPÂNI: v. IV
stãpânindu(-sã): gerunziu 15,38
STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã v erde înfrunzitã”
stâlpãri: pl. ac. 14,4

SOÞIIRE: s.f. „alianþã”
soþirea: sg. ac. 4,11; 5,11

STEA: s.f.
stealele: pl. ac. 9,10

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) spãimânta: ind. imp. 3.sg. 14,28

(a se) S TIDI: v. IV (Înv.) „a se sf ii”; „a se teme”
(sã) stidea: ind. imp. 3.sg. 6,11
(sã) stidesc: ind. prez. 3.pl. 13,11
nestidindu(-sã): gerunziu 4,34

(a se) SPÂNZURA: v. I
spânzurându-: gerunziu 6,10
a spânzura: inf. prez. 9,8
(s-)au spânzurat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.15
sã (se) spânzure: conj. prez. 3.sg. 15,33
au spânzurat: ind. pf.c. 3.sg. 15,35

(a) STINGE: v. III
stângându-: gerunziu rezum. cap.10
(a) STOARCE: v. III
stoarce: inf. prez. fãrã a 9,4
storsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,6

SPOR: s.n.
sporiul: sg. nom. 4,13
sporiu: sg. ac. 8,8

(a) STRÃBATE: v. III
va strãbate: ind. viit.I. 3.sg. 9,17
a strãbate: inf. prez. 11,9

(a se) SPORI: v. IV
a spori: inf. prez. 4,4
sporindu(-)(-sã): gerunziu 9,11
au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 10,7
SPORIRE: s.f.
sporirea: sg. ac. 5,6

STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
(cei) streini: s.m. pl. ac. rezum. cap.5; 10,5
streinã: adj. f. sg. ac. 5,10
streine: adj. f. pl. ac. 14,26

SPORNIC, -Ã: adj.
spornice: n. pl. nom. 8,8

(a) STRÃLUCI: v. IV
au strãlucit: ind. pf.c. 3.sg. 1,22, 32

(a se) SPUNE: v. III
ar fi spus: cond. pf. 3.pl. 4,47
spuindu(-sã): gerunziu 6,11
au spus: ind. pf.c. 3.sg. 8,12
spuind: gerunziu 13,4

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirile: pl. ac. 2,22
STRÂMB, -Ã: adj.
strâmb: n. sg. ac. 3,4; 14,23
(mai) strâmbã: f. sg. ac. 13,9

(a se) SPURCA: v. III
spurca: ind. imp. 3.sg. 5,16
(sã) spurcã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
(a) spurca: inf. prez. 6,2
(sã) spurca: ind. imp. 3.sg. 8,2
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.sg. 14,3

STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtatea: sg. ac. 10,12
STRÂMT, -Ã: adj.
strâmt: n. sg. ac. 11,5

SPURCÃCIUNE: s.f.
spurcãciunii: sg. dat. adn. 5,27

STRÂMTOARE: s.f.
strâmtoarea: sg. ac. 12,21

(a) STA: v. I
au stãtut: ind. pf.c. 3.pl. 3,26
stând: gerunziu 3,33; 12,27; 14,46
sta: ind. imp. 3.pl. 6,21
sã stea: conj. prez. 3.pl. 13,14
sta: inf. prez. fãfã a 14,29

(a se) STRÂNGE: v. III
(sã) strâng: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
strângând: gerunziu 12,38
STRÂNSURÃ: s.f. „adunare de dãri”
strânsurã: sg. ac. 4,27, 28
STRÂNªTE: s.f.; vezi STRIªTE

STADIU: s.n.; „veche unit ate de mãsurã pentru lungime egalã
cu aproximativ 1 25 de paºi”; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este în Georgie ªincai din ªinca,
Hronica românilor ºi a mai multor neamuri…, (Tom II), [Tom] I –
III, Iaºi, 1853 – 185 4.
stadii: pl. ac. 11,5; 12,9, 10, 16, 17, 29

STRÂNªTEªTE: adv. „cu noroc”; cuvântul nu este înregistrat
în MDA, în schimb, es te înregistr at substantivul striºte (vezi
STRIªTE)
strânºteaºte: 10,23

STARE: s.f. (Înv. ºi reg.) „putere”, „rezistenþã”
starea: sg. ac. 12,14

(a se) S TRICA: v. I
(sã) strâcã: ind. prez. 3.sg. 6,25
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 14,28
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SUPUS, -Ã: ad j.
supuºi: m. pl. nom. rezum. cap.9
supus: m. sg. nom. 9,12; 13,23; 14,42

STRICÃCIOS, -O ASÃ: adj.
s trâcãcios: m. sg. nom. 7,16
(a) STRIGA: v. I
strâgã: ind. prez. 3.sg. 8,3

SURPAT, -Ã: adj.
sur patã: f. sg. ac. 14,46

STRIGARE: s.f.
strâgarea: sg. ac. 12,37
strâgare: sg. nom. 15,29
STRIªTE: s.f.; var. (Înv.) STRÂNªTE (Înv. ºi pop.) „soartã”;
„nor oc”; „fericire”
s trânºtii: sg. gen. 10,28
(a se) STROPI: v. IV
sã (se) stropeascã: conj. prez. 3.pl. 1,21
(a) STROPªI: v. IV
au stropºit: ind. pf.c. 3.sg. 3,25

SUS: adv.
(mai) sus: adv. în sintagmele mai sus ziºii bani/numita mai sus
vistierie 3,7, 28
sus: adv. în loc. ad j. din sus 9,23, 25
SUS-NUMIT, -Ã: adj.
(mai) sus-numitul: adj. antep. m. sg. nom. 4,1
(mai) sus-numitului: adj. antep. m. sg. gen. 4,23
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat: ind. pf.c. 3.sg. 6,30

SUDOARE: s.f.
sudoare: sg. ac. 2,27
(a se) SUFERI: v. IV
suferim: ind. prez. 1.pl. 2,28
nesuferindu(-sã): gerunziu 7,39
a suferi: inf. prez. 6,13
suferind: gerunziu 6,20; 7,36
sã sufere: conj. prez. 3.sg. 13,11
SUFERIT, -Ã: adj.
suferitele: adj. antep. f. pl. nom. rezum. cap.7
(a) SUFLA: v. I
suflând: gerunziu 9,7
SUFLET: s.n.
suflet: sg. ac. 1,3; 6,30; 7,21; 11,8; rezum. cap.14
sufletului: sg. dat. adn. 2,26
sufletele: pl. ac. 3,1; 11,9; 15,10
sufletului: sg. gen. 3,16; 14,18
suflete: sg. ac. 4,25
sufletul: sg. ac. 7,22, 37; 14,38; 15,30
(a se) SUGRUMA: v. I
sã (se) sugrume: conj. prez. 3.sg. 13,4
(a se) SUI: v. IV
suindu(-sã): gerunziu rezum. cap.2; 5,12; 10,36
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 2,4; 13,26
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 10,35
(ne) suim: ind. prez. 1.pl. 11,36
sã(se) suie: conj. prez. 3.pl. 12,3
a (sã) fi suit: inf. pf. 14,1
SULIÞÃ: s.f.
suliþe: pl. ac. 5,2; 15,11
suliþa: sg. nom. 11,8
SUMEÞIRE: s.f.; vezi SEMEÞIRE
(a) SUPÃRA: v. I
supãrã: ind. prez. 3.pl. 1,28
SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. ac. 11,31
(a) SUPUNE: v. III
supuind: gerunziu 8,22
sânt supuse: pasiv ind. prez. 3.pl. 9,25
a (sã) supune: inf. prez. 13,11

ª

ªCOALÃ: s.f.
ºcoala: sg. ac. 4,9
ºcoalã: sg. ac. 4,12
ºcoalei: sg. dat. adn. 4,14
(a) ªEDEA: v. II
ºedea: ind. prez. 3.sg. 3,25; 4,46
au ºezut : ind. pf.c. 3.pl. 10,27
ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG (Înv. ºi reg.) „unitate milit arã”
ºireagul: sg. ac. 8,23
(a) ªTERGE: v. III
sã ºteargã: conj. prez. 3.pl. 8,9
a ºtearge: inf. prez. 8,18
(a) ªTI: v. IV
sã ºtie: conj. prez. 3.pl. 1,2 7
ºtii: ind. prez. 2.sg. 6,30
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 7,22
ºtiind: gerunziu 9,24
sã ºtim: conj. prez. 1.pl. 11,37
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 14,32
ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþã: sg. ac. 6,30
T

TABÃRÃ: s.f.
tabãrã: sg. ac. 13,15
tabãra: sg. ac. 13,16; 15,22
TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. 13,21
TALANT. .sm.
talanþi: pl. ac. rezum. cap.4; 4,24; 5,21; 8,10
talant: sg. ac. 8,11
tãlanþii: pl. nom. 3,11
tãlanþi: pl. ac. rezum. cap.4; 4,8
TARE: adj./adv.
tare: adv. 2,22; 6,27; 7,5, 21; 8,16; 12,27; 14,31
tare: ad j. m./f./n. sg. nom./ac. 1,24; 6,28; 12,13, 21, 35

157

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR
tari: ad j. m./f. pl. nom. rezum. cap.7; 13,15
tarele: adj. antep. m. sg. nom. 12,42

TÂRZIU: adv.
târziu: rezum. cap.9

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl: sg. nom./ac. 4,11; 9,23; 11,23; 13,9; 14,37
tatãlui: sg. dat. 11,2 4; 14,33
tãtâni-sãu: sg. nom. rezum. cap.10

(a se) TEME: v. III
sã (te) temi: conj. prez. 2.sg. 7,29
sã (se) teamã: conj. prez. 3.pl. 8,16; 15,24
temându(-sã): gerunziu 9,29
(sã) temea: ind. imp. 3.sg. 14,18

TAUR: s.m.
tauri: pl. ac. 7,1

INDICE

TEMERE: s.f.
teamere: sg. ac. 4,33

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
au tãbãrât: ind. pf.c. 3.pl. 1,12
tãbãrând: gerunziu rezum. cap.13

TESTAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântul: sg. ac. 1,2; 7,36; 8,15
THARSEAN: s.m. „locuitor al or aºului Thars”
tharseanii: pl. nom. 4,30

(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 14,4

TICÃLOS, -OASÃ: adj./s.
ticãloasã: adj. f. sg. ac. 9,28
ticãlosul: s.m. sg. nom. 15,3

TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac., în loc. adv. în tãceare 12,2
(a se) TÃIA: v. I
sã (sã) taie: conj. pr ez. 3.pl. 7,4, 4
tãindu-: gerunziu 1,16; 15,33
au fost tãiat: ind. m.m.c.pf. perifr. 3.sg./pl., în loc. v. au fost tãiat
împr ejur rezum. cap.6
au tãiat: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. au tãiat împr ejur 6, 10
tãind: gerunziu rezum. cap.10; 12,14; rezum. cap.15
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 12,35
TÃIAT, -Ã: adj.
tãiat: n. sg. ac. 15,30

TICÃLOªEªETE: adv.
ticãloºaºte: rezum. cap.5
TICÃLOªIE: s.f.
ticãloºie: sg. ac. 6,9
ticãloºiile: pl. ac. 14,14
TIGAIE: s.f.
tigae: sg. ac. 7,5
TIR: s.m. „locuitor al Tirului”
tirii: pl. nom. 4,49

(a se) TÃINUI: v. IV
(s-)au tãinuit: ind. pf.c. 3.sg. 14,30

TIRAN: s.m.
tiran: sg. nom./ac. 4,25, 40; 7,27
tiranul: sg. nom. 5,8

TÃINUIT, -Ã: s./adv.
tãinuit: adv. 1,19; 8,1; 14,21
(ceale) tãinuite: s.n. pl. ac. 12,41

TIRS: s.n.; var. THIRS (într-o formã mai apropiatã de lat.
thyr sus ); termen pãgân , folosit în în limbajul religiilor misterice
(cf. Anania 2001, p.1433); (Înv.) „toiag îm podobit cu viþã de vie ºi
cu un con de pin în vârf, purtat de zeul Bachus ºi de cei din suit a
lui”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare
este în I Vãcãr escul, Colecþie din poeziile d-lui marelui logofãt…,
Bucureºti, 1848.
thirsi: pl. ac. 10,7

TÃMÂIERE: s.f.
tãmâierii: sg. gen. rezum. cap.2; 2,5
tãmâiare: sg. ac. 10,3
TÃRIE: s.f.
tãriii: sg. gen./dat. 6,31; 10,34
tãriile: pl. ac. 8,30; 10,15, 16; 12,28
tãrie: sg. ac. 12,18
tãriia: sg. nom. 15,17

TOCMIRE: s.f.
tocmirea: sg. ac. 13,25
TRAC: s.m.
trachi: pl. ac. 12,35

TÃTÂNE: s.m.; vezi TATÃ
(a se) TÂLCUI: v. IV
(sã) tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 1,36

(a se) TRAGE: v. III
au tras: ind. pf.c. 3.sg. 4,24
(sã) trãgea: ind. imp. 3.sg. 6,28
trãgându(-sã): gerunziu 7,4
trãgându(-)(-sã): gerunziu 7,7

TÂNÃR, -Ã: adj./s.
tineri: s.m. pl. nom./ac. 3,26, 33; 5,13; 10,35; 12,27; 13,15
tinerii: s.m. pl. ac. 5,24
(cei) tineri: s.m. pl. ac. 6,24
tinerilor: s.m. pl. dat. 6,28, 31
tinãrului: s.m. sg. gen./dat. 7,12, 25
tinãrul: s.m. sg. nom. 7,25, 30
tinearilor: s.m. pl. gen. 15,17
(cel mai) tinãr: adj. m. sg. nom. 7,24

(a) TRÃI: v. IV
trãind: gerunziu 9,9
sã trãiþi: conj. prez. 2.pl. 11,21, 38
trãiþi: ind. prez. 2.pl. 11,28
trãim: ind. prez. 1.pl. 11,28
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,10

TÂRSÂNÃ: s.f.; var. (Înv.) TÃRSINÃ (Înv.) „þesãturã asprã din
pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri dir ect pe piele”;
„þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
târsine: pl. ac. 3,19
târsâne: pl. ac. 10,25

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþe: pl. ac. 15,25
(a se) TRÂNDÃVI: v. IV
trândãvindu(-sã): gerunziu 8,20
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(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
sã (sã) tur bure: conj. prez. 3.pl. 9,24

TREABÃ: s.f.
treaba: sg. ac. 3,6; 4,44; 9,16
trebile: pl. ac. 3,7; 4,21, 23; 10,11; 15,5
trebilor: pl. gen./dat. 8,8; 11,1; 14,10
treabã: sg. ac. 12,18
trebi: pl. ac. 13,2, 23

TULBURARE: s.f.; var. (Înv.) TURBURARE
turburarea: sg. nom. 5,7
turburare: sg. nom./ac. 10,30; 13,16; 15,29

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers. 2,30; 6,17
ar trãbui: cond. prez. impers. 8,3

TURMÃ: s.f.
turmele: pl. ac. 14,23

TREBNIC, -Ã: adj.; var. (Înv.) TREABNIC, -Ã (Înv.) „trebuincios”
treabnice: n. pl. ac. 8,6, 31; 14,1

TURN: s.n.
turnuri: pl. ac. 10,18, 20, 22
turnurile: pl. ac. 10,36
turn: sg. nom. 13,5

(a) TRECE: v. III
trecuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 1,20
a treace: inf. prez. 4,10; 6,1, 9; 7,2; 15,36
trece: ind. prez. 3.sg. 4,17
a fi trecut: inf. pf. 6,24
trecându(-): gerunziu 7,24
trecând: gerunziu 10,13
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 11,24
treacuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,10
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 14,45
TREPÃDARE: s.f.
trepãdare: sg. nom. 3,14

TUVEAN: s.m. „iudeu din Tob (Jd11,3) sau, poate, din Tubi
(1Mac 5,13); oricum în Galaad” (cf. Anania 2001, p.1437)
tuveanei: pl. ac., în sintagma tuveanei jidovi „iudei tubieni” 12,17
Þ
ÞARÃ: s.f.
þãri: pl. ac. 2,13; 9,24
þara: sg. ac. 2,22; 5,9
þãrâi: sg. gen./dat. 4,1; 5,8; 6,6; 13,3; 14,9
þarã: sg. ac. 5,15; 13,11, 14
þãrî: pl. ac. rezum. cap.6
þãrâle: pl. ac. 14,2
þãrii: sg. gen. 14,18

TREZIE: s.f.; var. (Înv.) TREZVIE (În v.) „judecatã limpede”
trezviia: sg. ac. 4,37
TRIBUN: s.m.; var. (Înv.) TRIVUN „conducãtor”
trivunii: pl. nom. 15,31
TRIMIS, -Ã: adj./s.
trimiºi: adj. m. pl. nom. 4,44
trimis: adj. m. pl. ac./gen. rezum. cap.6; rezum. cap.11; rezum. cap.14
(cei) trimiºi: s.m. pl. nom. 11,17
(a se) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a se) TREMITE
sã (se) trimiþã: conj. prez. 3.sg. 1,20
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 4,23; 5,24; 6,1; 8,9, 11; 11,13,
34; 12,21, 43; 14,12, 19, 39
trimiteþi: imperativ 2.pl. 2,15; 11,36
trimis fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.3
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 3,7
a (sã) trimite: inf. prez. 3,37
trimite: imperativ 2.sg. 3,38; 15,23
au triimis: ind. pf.c. 3.sg. 4,19
trimisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,20
trimiþându(-sã): gerunziu 4,21
trimiþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.5
era trimis: pasiv ind. imp. 3.sg. 5,18
a fi trimis: pasiv inf. prez. 6,23
sã trimiþã: conj. prez. 3.sg. 11,6
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.pl. 11,20
vei trimite: ind. viit.I. 2.sg. 11,26
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 11,32
trimitea: ind. imp. 3.sg. 13,20
sã trimitã: conj. prez. 3.sg. 14,27
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 15,22
TRUFAª, -Ã: adj.
trufaºu: m. sg. nom. 9,5
TRUFIE: s.f.
trufie: sg. ac. 9,8; 15,6
TRUP: s.n.
tr upului: sg. gen. 3,17; 6,30; 9,7
trupul: sg. ac. 7,7, 37; 9,9, 29; 14,38; 15,30
trupu: sg. ac. rezum. cap.9
trupurile: pl. ac. 12,39

ÞÃRAN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) ÞÃREAN (Înv. ºi reg.) „locuitor
al unei þãri”
þãreanilor: pl. gen. 5,8
ÞÂÞÃ: s.f.
þâþã: sg. ac. 6,10
ÞIITOR, -TOARE: s.f.
þiitoarei: pl. dat. 4,30
þiitoriu: sg. nom, în sintagma þiitoriu de adevãr 10,12
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
sã þineþi: conj. prez. 2.pl. 1,18
veþi þinea: ind. viit.I. 2.pl. 2,16; 11,19
þinea: inf. prez. fãrã a 2,26
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 6,6
sã þie: conj. prez. 3.sg. 9,26
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 10,15; 12,35
a þinea: inf. prez. 11,24
a (sã) þinea: inf. prez. 12,42; 15,3
a fi þinut: inf. pf. 14,2
þiind: gerunziu 14,8, 20
au þânut: ind. pf.c. 3.sg. 14,38
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 15,34
ÞINERE: s.f.
þinearea: sg. ac. 6,11
ÞINUT: s.n.
þânutul: sg. ac. 1,1
þinutul: sg. ac. 4,26
U
(a se) UCIDE: v. III
(sã) ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
ucigându(-sã): gerunziu rezum. cap.4; 6,30; rezum. cap.13
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(a se) URGISI: v. IV
urgisind: gerunziu 4,14; 7,24
urgisãsc: ind. prez. 1.sg. 7,11
(vã) urgisiþi: ind. prez. 2.pl. 7,23
a (sã) urgisi: inf. prez. 7,24
urgisea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.15

ucigând: gerunziu rezum. cap.5; rezum. cap.8; rezum. cap.12
ucide: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
sã ucigã: conj. prez. 3.pl. 5,12; 6,9
era uciºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,14
a ucide: inf. prez. 5,24
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,26; 8,30; 10,17, 23, 37; 13,15
(s-)au ucis: ind. pf.c. 3.pl. 10,31
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 15,22

URGISIRE: s.f.
urgisire: sg. ac. 3,18
urgisirea: sg. nom./ac. 5,17; 6,25

UCIDERE: s.f.
ucideri: pl. nom./ac. 4,3; 5,13; 8,6; 12,16
ucidere: sg. ac. 4,35
uciderea: sg. ac. 4,36; 5,6
uciderile: pl. ac. 14,14

URGISIT, -Ã: adj./s.
(cei) urgisiþi: s.m. pl. ac. 1,27
urât: adj. m. sg. nom. 5,8
(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 3,1

UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºi: s.m. pl. ac. 4,16
ucigaºul: s.m. sg. nom. 9,28
ucigaºilor: s.m. pl. gen. 12,6

(a) URMA: v. I
urma: ind. imp. impers./3.sg./pl. 2,6; 7,7; 15,2
a urma: inf. prez. 2,32
urmeazã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.4; 8,36; rezum. cap.10
urmându-: gerunziu 4,29
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 8,11; 9,27

UCIS,- Ã: adj./s.
uciºi: adj. m. pl. ac. 7,9
(celor) uciºi: s.m. pl. gen. 12,16
(a se) UDA: v. I
sã (se) ude: conj. prez. 3.pl. 1,31

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã „apoi” 5,5, 8; 6,15; 7,41

(a se) UITA: v. I
sã uite: conj. prez. 3.pl. 2,2
neuitându(-sã): gerunziu 8,11
(sã) uita: ind. imp. 3.pl. 3,19; 4,35
sã (Se) uite: conj. prez. 3.sg. 8,2
uitându(-mã): gerunziu 9,23

URMÃTOR, -TOARE: adj./s. „care urmeazã dupã cineva”; (Înv.)
„urmaº”, „succesor”
urmãtoare: adj. f. sg. nom. 4,17
urmãtoriu: adj. n. sg. ac. 7,8
urmãtoriu: s.m. sg. nom. 14,26

UITARE: s.f.
uitãrii: sg. dat. 12,42

URªINIC : s.n. (Înv.) „þesãturã scumpã”; (Prin ext.) „veºminte
confecþionate din aceastã þesãturã”
urºinic: sg. ac. 4,38

ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 3,19; 10,2

(a) URZI: v. IV
au urzit: ind. pf.c. 3.pl. 4,48

UMÃR: s.m./n.
umãrul: sg. ac. 12,35; 15,30

USEBIT, -Ã: adj.; vezi OSEBIT, -Ã

(a) UMBLA: v. I
a umbla: inf. prez. 3,8

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºea: sg. ac. 2,5
uºi: 8,33
uºe: sg. ac. 14,43

(a se) UMFLA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMFLA
înflându(-sã): gerunziu 9,4
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II; (a
se) ÎMPLE
împlându(-sã): gerunziu 9,7
împlând: gerunziu 13,16
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 3,30
umplut fiind: pasiv gerunziu 9,8
UNS, -Ã: adj.
unºilor: adj. antep. m. pl. gen. 1,10

URÂT, -Ã: adj./s./adv.
[cei] urâþi: s.m. pl. ac. 1,27
urât: adj. m. sg. nom. 5,8
urâta: adj. antep. f. sg. ac. 6,19
urât: adv. rezum. cap.6

UªOR, -OARÃ: adj.
uºoarã: f. sg. ac. 2,27
V
VAL: s.n.
valurilor: pl. dat. 9,8

URÂCIUNE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) URÃCIUNE (Înv. ºi reg.)
„nutrire a unui sensitment de urã faþã de cineva”; „urã”
urãciunea: sg. ac. 14,39
URÂCIOS, -OASÃ: adj.
urâciosul: adj. antep. m. sg. ac. 5,24

INDICE

VALE: s.f.
valea: sg. ac. 1,19
VARVAR, -Ã: adj./s.
varvara: adj. antep. f. sg. ac. 2,22
var varilor: s.m. pl. dat. 10,4
var vare: s.n. pl. ac. 15,2
VAS: s.n.
vase: pl. ac. 4,32; 5,16
vasele: pl. ac. 4,48
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vãzând: gerunziu 2,2; 6,20; 8,8; 12,42; 14,26, 30
vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,16, 17; 4,6
(sã) vedea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,25; 12,9, 16; 14,4
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.pl. 3,34; 13,23
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,36; rezum. cap.15
(sã) vãd: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
a (sã) vedea: inf. prez. 5,2
vãzându-: gerunziu 7,4
vãzându(-sã): gerunziu rezum. cap.14
vãzut [sã fie]: pasiv conj. prez. 3.sg. 15,35
(a) vedea: inf. prez. 6,9
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 7,6
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 7,17
veade: ind. prez. 3.sg. 7,35; 9,5; 12,22; 15,2
(s-)ar vedea: cond. prez. impers. 12,44

(a) VÃDI: v. IV
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
vãdise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,11
vãdind: gerunziu rezum. cap.4
vãdea: ind. imp. 3.sg. 4,33
a vãdi: inf. prez. 14,39
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvelor: pl. gen./dat. 3,10; 8,28, 30
(a se) VÃRSA: v. I „a (se) rãspândi”; „a lungi (vor ba)”
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,8; 4,37
a (sã) vãrsa: inf. prez. 2,33
(sã) vãrsa: ind. imp. 3.sg. 8,7
VÃRSAT, -Ã: adj.
vãrsatele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.3
vãrsatã: f. sg. nom. 3,17

VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. 3,8; 13,5
vedearea: sg. nom. 3,16, 21; 15,12
vederi: pl. ac. 5,26

(a) VÃTÃMA: v. I
fiind vãtãmat: pasiv gerunziu 14,28

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 14; 3,5; 4,21, 25, 31; 8,20, 35;
10,24; 12,6, 9, 17, 31, 38, 39; 13,25; 14,4, 16, 26, 31; 14,44
venind: gerunziu 2,5; 4,34, 44; 5,18, 25; 8,6; 9,3
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 3,9; 8,25; 9,18; rezum. cap.10
ar fi venit: cond. pf. 3.sg. 3,9
sã vie: conj. prez. 3.sg. 3,18
vin: ind. prez. 3.pl. 3,39; 8,16, 18; 15,24
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 6,14; 9,4
sã venim: conj. prez. 1.pl. 6,17
a veni: inf. prez. 8,8, 14; 9,11
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,29
am venit: ind. pf.c. 1.pl. 14,7
vinea: ind. imp. 3.sg. 9,14; 11,2; 13,9
vine: ind. prez. 3.sg. 13,1

VÃZDUH: s.n.
vãzduh: sg. ac. rezum. cap.5; 5,2
VÂNÃ: s.f.
vine: pl. ac. 7,1
VÂNZÃTOR, -TOARE: s./adj.
vânzãtoriul: s.m. sg. nom. 5,15
vânzãtoriu: s.m. sg. nom. 10,13
vânzãtori: s.m. pl. nom. 10,22
vânzãtoare: adj. m. sg. nom. „de vânzare” 11,3
VÂRF: s.n.
vârfurile: pl. nom. 7,4
VÂRSTÃ: s.f.
vârsta: sg. ac. 4,40; 6,24; 7,27; 15,13
vârste: pl. ac. 5,24
vârstã: sg. ac., în sintagma de vârstã vechiu „înaintat în vârstã” 6,18
vârstei: sg. gen. 6,23
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
vârtoase: adj. f. pl. ac. 4,42
vârtoasã: adj. f. sg. nom./ac. 12,11, 18
vârtoºi: adj. m. pl. nom. 12,27
(mai) vârtos: adv. 6,19; 7,2; 8,7; 10,19; 12,22
vârtos: adv. rezum. cap.7; 7,10

VERDE: adj.
verzi: f. pl. ac. 10,7
(a se) VESELI: v. IV
veselindu(-sã): gerunziu 10,33
au veselit: ind. pf.c. 3.sg. 15,11
veselindu(-se): gerunziu 15,27

VEAC: s.n./s.m.
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adj. de veaci 7,9, 36
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 14,15, 36
VECHI, VECHE: adj.
vechiu: m. sg. nom., în sintagma de vârstã vechiu „înaintat în
vâr stã” 6,18
vechea: adj. antep. f. sg. ac. 6,21
veache: f. sg. ac. 6,22

(a se) VEDEA: v. II
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2; 2,4

VENIRE: s.f.
venirea: sg. ac. 8,12; 12,21; 14,15; 15,21
venire: sg. ac. 14,17
VENIT: s.n.
veniturile: pl. ac. 3,3
venituri: pl. ac. 4,8
viniturile: pl. ac. 9,16

VÂRTUTE: s.f.
vârtutei: sg. gen. 6,31

VECIN, -Ã: adj./s.
vecine: adj. f. pl. ac. 4,32
vecinele: ad j. antep. f. pl. ac. 6,8, 11
vecinii: s.m. pl. nom. 9,25

VENIN: s.n.
venin: sg. ac. rezum.cap.10; 10,13

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 3,30; 10,6
VESTE: s.f.
veastea: sg. nom. 4,39
veaste: sg. ac., în loc. adv. fãrã veaste 8,6
vestea: sg. nom. 8,7
veaste: sg. ac. 14,37
(a se) VESTI: v. IV
(sã) vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers. 1,33
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
au vestit: ind. pf.c. 3.sg. 3,6, 7; 13,21
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ves teaºte: imper ativ 2.sg. 3,34
sã (se) vesteascã: conj. prez. 3.sg. 9,24
ves tindu(-sã): gerunziu 10,21
ves tindu-: gerunziu 14,20

VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac. 1,3; 2,28; 7,16
voie: sg. ac., în loc. adv. de bunã voie 14,3
voie: sg. ac. 14,26

VESTIRE: s.f.
ves tire: sg. nom. 5,5

VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivodu: sg. nom. 1,13
voivodul: sg. nom./ac. 1,16; 14,16
voivodului: sg. dat. rezum. cap.3
voevodul: sg. nom. rezum. cap.5
voievod: sg. ac. 5,24; 14,12
voievodul: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 8,8; 14,20
voivod: sg. ac. rezum. cap.10; 13,24
voivozii: pl. nom. rezum. cap.12
voievozi: pl. nom. 12,19
voievodului: sg. gen. 14,2

VESTIT, -Ã: adj./adv.
ves tit: adj. m. sg. nom./ac. 2,21; 4,7; 10,9, 13
ves tita: adj. antep. f. sg. ac. 2,23
ves tite: adj. f. pl. ac. 14,9
(mai) vestit: adv. 14,42
VEªMÂNT: s.n.
vejminte: pl. ac. 3,33; 5,2
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) VECINIC, -Ã
veacinic: m. sg. nom. 1,25
VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac. 3,31; 4,7, 38; 5,5; 6,19, 27, 31; 7,9, 14
vieþii: sg. gen. 3,31; 6,20, 25; 7,9, 36; 10,9; 14,46
viaþa: sg. ac. 3,33; 6,24; 7,22, 23; 9,28; 10, 13; 14,46
viiaþa: sg. ac. 5,27
VICLEAN , -Ã: adj.
vicleanul: m. sg. nom. 4,19
VICLENIE: s.f.
viclenie: sg. ac. 13,3
vicleniia: sg. ac. 15,10
VIERME: s.m.
viermi: pl. nom. rezum. cap.9; 9,9
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. 7,19; 15,8, 20
viitoriu: m. sg. ac. 15,7
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 15,40
(a) VINDE: v. III
vânduse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,32; 8,14; 10,21
vânzind: gerunziu rezum. cap.5
[era] vânduþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 5,14
a vinde: inf. prez. 5,24
vindea: ind. imp. 3.pl. 8,14
VINOVAT, -Ã: s.m./f.
(cel) vinovat: s.m. sg. nom. 4,44
VIS: s.n.
vis: sg. ac. 15,11
visul: sg. nom. 15,12
VIS TIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. rezum. cap.3
vistieriia: sg. nom. 3,6
vistieriii: sg. gen. 3,23; 3,40
vistierie: sg. ac. 3,28; 4,42
VIU, VIE: adj.
viu: m. sg. nom./ac. 3,35; 6,26; 12,24, 35; 15,4
vii: m. sg. ac. 10,36
VIVLIO TECÃ: s.f.; vezi. BIBLIOTECÃ
(a) VOI: v. IV
voim: ind. prez. 1.pl. 11,28
voiesc: ind. prez. 1.sg. 15,39

VOIOS, -OASÃ: adj.
voios: n. sg. ac. 1,3
voioasã: f. sg. ac. 6,28
(mai) voioºi: m. pl. ac. 15,9
VORBÃ: s.f.
vorbii: sg. gen. 2,32
vorbã: sg. ac. 14,22
vorba: sg. ac. 15,12
VRAJBÃ: s.f.
vrajbii:sg. gen. 4,4
VRÃJMAª, -Ã: s./adj.
vrãjmaºu: s.m. sg. ac. 3,38
vrãjmaºi: s.m. pl. ac. 4,16; 10,27; 11,11; 12,22; rezum. cap.14;
14,22
vrãjmaºilor: s.m. pl. gen./dat. 5,6; 8,6, 16; rezum. cap.10; 12,28;
13,21
vrãjmaºul: s.m. sg. ac. 5,8
vrãjmaºe: adj. f. sg. ac. 10,35
vrãjmaºului: s.m. sg. gen. 13,16
vrãjmaºii: s.m. pl. nom. 15,20
VRÃJMÃªEªTE: adv.
vrãjmãºaºte: 12,15; 14,11
(a) VREA: v. II
vrând: gerunziu 1,18; 2,13, 16; 3,8, 14; 10,24; 11,23, 25; 12,35;
14,39
vreau: ind. prez. 3.pl. 2,25
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 2,26
vrea: ind. prez. 3.sg./pl. 2,20; 6,23; rezum. cap.7
ar vrea: cond. prez. 3.sg./pl. 3,8; 5,9; 6,9
au vrut: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.6
vreai: ind. prez. 2.sg. 7,2
a vrea: inf. prez. 11,24; 12,8
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 11,29
ai vrut: ind. pf.c. 2.sg. 14,35
VREDNIC, -Ã: adj./s.
(ceale) vreadnice: s.n. pl. ac. 2,30
vreadnice: s.n. pl. nom. 7,18
(celor) vreadnici: s.m. pl. dat. 15,21
vreadnic: adj. m./n. sg. nom./ac. 3,2; 3,37; 4,25; 6,24, 27; 7,29
vreadnicã: adj. f. sg. ac. 4,38; 8,33; rezum. cap.9
vreadnica: adj. f. sg. nom./ac. 6,23; 7,20
vreadnice: adj. f. pl. ac. 7,36
vreadnici: adj. m. pl. ac. 9,15
vreadnicul: adj. antep. n. sg. ac. 15,11
VREDNICIE: s.f.
vrednicie: sg. ac. 15,39
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VREME: s.f.
vreame: sg. ac. 1,5; 3,5; 4,23; 5,1; 6,1, 13, 26; 7,5; 9,1; 11,1; 14, 20
vr eamea: sg. nom./ac. 1,22; 4,17; 6,25; 7,20; 14,1
vr eame: sg. ac., în sintagma vreame cu prilej 4,32; 14,5
vr emii: sg. gen. 9,11
vr eamile: pl. ac. 9,23; 12,30
vr eame: sg. ac., în loc. adv. mai nainte vreame „mai înainte” 10,6
vr eami: pl. ac. 14,38
vr emile: pl. ac. 9,25; 12,15; 14,3; 15,38
VRERE: s.f.
vr earea: sg. ac. 6,13; 8,17; 11,26; 12,16
vr eare: sg. ac. 9,20; 11,37
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar 7,34
ZÃBAVÃ: s.f.
zãba vã: sg. ac., în loc. adv. fãrã zãbavã 9,4
(a se) ZÃBOVI: v. IV
(sã) zãbovea: ind. imp. 3.pl. 5,27
zãbovea: ind. imp. 3.sg. 14,23

zilele: pl. nom./ac. 2,16; 6,6; 10,8
zi: sg. ac. 3,14; 5,25; 8,27; 10,5, 35; 11,33, 38; 12,38, 39; 14,4,
21; rezum. cap.15
zile: sg. gen. 7,20
zioa: sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea 13,10
zilii: sg. dat. 15,2
(a se) ZICE: v. III
zic: ind. prez. 1.sg. 1,1; 14,7
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9; 2,7, 11; 3,33, 37; 6,30; 7,2, 8, 9,
11, 14, 15, 18, 22, 27, 30; 9,12; 15,5, 22
zicând: gerunziu 2,3; 3,34; 6,23, 28; 7,6, 30; 11,29; 14,27, 33,
34; 15,15, 34
a fi zis: pasiv inf. prez. 2,33
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,13; 14,26; 15,2
a zice: inf. prez. 4,2; 10,26
fie zise: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.pl. 6,17
zice: ind. prez. 3.sg. 6,24; 8,18
(s-)au zis: ind. pf.c. impers. 7,42
(sã) zice: ind. prez. impers./3.sg. 9,2; 12,21; 15,37
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,15
(sã) zicea: ind. imp. 3.sg. 10,12
(sã) zic: ind. prez. 3.pl. 12,17; 14,6
zicându(-sã): gerunziu 14,11
zicându-: gerunziu 14,32
a fi zis: inf. pf. 15,14
ZID: s.n.
ziduri: pl. ac. 3,19; 6,10; 11,9; 12,13, 27
zid: sg. ac. 5,5; 10,35; 14,43
zidurilor: pl. gen. 12,14, 15

(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 3,29
(a se) ZÃMISLI: v. IV
zãmislindu(-sã): gerunziu 10,3

(a) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. prez. 3.sg. 1,18

ZESTRE: s.f.
zeastre: sg. ac. 1,14

ZIDIRE: s.f.
zidirea: sg. ac. 4,20

ZI: s.f.
zioa: sg. ac., în sintagmele zioa corturilor (vezi CORT)/zioa
f ocului/zioa schinopeghiii (v ezi SCHINOPEGHIE ) /zioa
sãp tãmânii cea de praznic (vezi) SÃPTÃMÂNÃrezum. cap.1; 1,18;
10,6; 12,31
zilele: pl. ac., în sintagma zilele corturilor (vezi CORT) 1,9
zioa: sg. nom./ac. 1,18; 6,7, 11, 14; 11,21, 30; 13,17; 15,1, 3, 4, 36, 37
zile: pl. ac. 2,12; rezum. cap.5; 5,2, 14; rezum. cap.10; 10,6, 33,
37; 13, 12

ZIDITOR, -TOARE: s.m./f.
Ziditoriul: sg. voc., în sintagma Ziditoriul tututror 1,24
Ziditoriul: sg. nom., în sintagma Ziditoriul lumii 7,23
Ziditoriului: sg. gen., în sintagma Ziditoriului lumii 13,14
ZIS, -Ã: adj.
ziºii: m. pl. ac., în sintagma mai sus ziºii 3,7
zise: n. pl. ac. 6,29; 8,4
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DUMNEZEU: s.m.
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul pãrinþilor noºtri/
Dumnezeul celor dr epþi
Dumnezeul: sg. nom. – 2 ocurenþe

A

ACUM: adv.
acum: adv.

F

ADÂNC: s.n.
adâncul: sg. ac.

(a) FACE: v. III
ai fãcut: ind. pf.c. 3.sg.
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. – 2 ocurenþe
fãcut-am: ind. pf.c. 1.sg.

AMIN: interj.
amin: interj.
(a) ARÃTA: v. I
vei arãt a: ind. viit.I. 2.sg.
ATOTPUTERNIC, -Ã
Atotputearnice: m. sg. voc., în sintagma Doamne Atotputearnice

B

BUN , -Ã: adj.
bun: m. sg. nom.
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþii: sg. gen.
bunãtate: sg. ac.
bunãtatea: sg. ac.

C

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac., în loc. prep. de cãtrã faþa
(a) FÃGÃDUI: v. IV
ai fãgãduit: ind. pf.c. 2.sg.
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþii: sg. gen.
(a) FI: v. IV
e: ind.prez. 3.sg. – 2 ocurenþe
eºti: ind. prez. 3.sg. – 2 ocurenþe
fiind: gerunziu
iaste: ind. prez. 3.sg. – 2 ocurenþe
sânt: ind. prez. 1.sg.
FIER: s.n.
fier: sg. ac.

G

CAP: s.n.
capul: sg. ac.
CER: s.n.; var. CERIU
ceriul: sg. ac.
ceriului: sg. gen.
ceriurilor: sg. gen.

GENUNCHI: s.m.
genunchiul: sg. ac., în loc. v. plec genunchiul inimii „îngenunchez”.
E însã mai mult decât un simplu ges t, fiind v orba despre
genunchiul inimii , este semnul smereniei absolut e, al
pocãinþei.

(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu
cer: ind. prez. 1.sg.

(a) GREªI: v. IV
au greºit: ind. pf.c. 3.pl.
greºit-am: ind. pf.c. 1.sg. – 2 ocurenþe

(a) CUNOAªTE: v. III
cunosc: ind. prez. 1.sg.
(a se) CUTREMURA: v. I
(sã) cutremurã: ind. prez. 3.pl.
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. ac.

D

DOMN: s.m.
Doamne: sg. voc., în sintagma Doamne Atotputearnice
Doamne: sg. voc. – 6 ocur enþe
Domnul: sg. nom.
DREPT, DREAPTÃ: ad j./s.
dreapte: ad j. f. sg. gen.
(celor) drepþi: s.m. pl. gen.
drepþilor: s.m. pl. dat.

I

(a) IER TA: v. I
iartã: imperativ 2.sg. – 2 ocurenþe
IERTARE: s.f.
iertare: sg. ac.
INIMÃ: s.f.
inimii: sg. gen. (cf. GENUNCHI)
Î
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen. în titlu: Rugãciunea lui Manasie îm pãratului
Iudei, când rob sã þinea în Vavilon
(a) ÎMPILA: v. I
împilat sânt : pasiv ind. prez. 1.sg.
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ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: adv.

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir e: sg. ac.

ÎNAINTEA: prep.
înaintea: prep.

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. – 2 ocur ente
milelor : pl. gen.

ÎNÃLÞIMEA: s.f.
înãlþimea: sg. ac.
(a) ÎNCHIDE: v. III
ai închis: ind. pf.c. 2.sg.
ÎNDELUNG: adv.
îndelung: adv.
ÎNFRICOªAT, -Ã: adj.
înfricoºat: n. sg. ac.

MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom.
MULT, -Ã: adj./adv.
mult: adv.
multã: ad j. f. sg. ac.
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. – 3 ocurenþe
N

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
înmulþitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. – 2 ocurenþe
am înmulþit : ind. pf.c. 1.sg.
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
am întãrâtat: ind. pf.c. 1.sg.

NECERCETAT, -Ã: adj.
necercetatã: f. sg. nom.
NEMÃSURAT, -Ã: ad j.
nemãsuratã: f. sg. nom.

L
NERÃBDAT, -Ã: adj,.
nerãbdatã: f. sg. nom.
(a) LÃUDA: v. I
voiu lãuda: ind. viit.I. 1.sg.
laudã: ind. prez. 3.sg.

NESUFERIT, -Ã: adj. „greu de supor tat”
nesuferitã: f. sg. nom.

LÃUDAT, -Ã: adj.
lãudat : n. sg. ac.

NEVREDNIC, -Ã: ad j.
ne vreadnic: m. sg. nom.

(a) LEGA: v. I “a stãvili”
ai legat: ind. pf.c. 2.sg.

NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipului: sg. gen.

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturã: sg. ac., în sintagma legãturã de f ier

NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. ac.

LOC: s.n.
locurile: pl. ac.

NUME: s.n.
numele: sg. ac.
O

M
MARE: adj.
mar e: f. sg. ac.

OM: s.m.
oamenilor : pl. gen

MARE: s.f.
mar ea: sg. ac.
mãrii: sg. gen.

(a) OSÂNDI: v. IV
sã osândeºti: conj. prez. 2.sg.
P

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom.
MÃRIRE: s.f.
mãrir ea: sg. nom.
(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-Te): ind. prez. 2.sg.
MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom./ac. – 2 ocurenþe
(a) MÂNTUI: v. IV
vei mântui: ind. viit.I. 2.sg.

PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºilor: s.m. pl. gen./dat. – 2 ocurenþe
pãcãt osul: sg. nom.
(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.pl.
am pãcãtuit : ind. pf.c. 1.sg.
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. ac.
pãmânt: sg. ac.
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(a) PÃREA: v. II
pare: ind. prez. impers.

rãu: s.n. sg. ac.
realele: s.f. pl. ac.

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen.

RÃUTATE: s.f.; var.(Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac.

(a) PÃZI: v. IV
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg.

(a) RÂNDUI: v. IV
ai rânduit: ind. pf.c. 2.sg.

(a) PE CETLUI: v. IV
ai pecetluit: ind. pf.c. 2.sg.

(a) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
rãdica: inf. prez. fãrã a

(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem) “a ucide”; “a distr uge”
sã pier zi: conj. pr ez. 2.sg.

ROB, ROABÃ: s.f.
rob: sg. nom., în titlu: Rugãciunea lui Manasie împãratului Iudei,
când rob sã þinea în Vavilon

(a) PLE CA: v. I
plec: ind. prez. 1 .sg., în loc. v . plec genunchiul (v ezi
GENUNCHI)

(a se) RUGA: v. I
rugându(-mã): gerunziu

(a se) POCÃI: v. IV
(sã) pocãiesc: ind. prez. 3.pl.

RUGÃCIUNE: s.f.
Rugãciunea: sg. nom., în titlu: Rugãciunea lui Manasie împãr atului
Iudei, când rob sã þinea în Vavilon

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. – 4 ocurenþe
PODOABÃ: s.f.
podoaba: sg. ac.
PORNIRE: s.f.
pornirii: sg. gen.
POR UNCÃ: s.f.
poruncii: sg. gen.
poruncile: pl. ac.
PREAÎNALT, -Ã: adj.
preaînalt : m. sg. nom.
(a) PRIVI: v. IV
a privi: inf. prez.
(a) PUNE: v. III
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. – 2 ocurenþe

S
SEMINÞIE: s.f.
sãminþiIi: sg. gen.
SLAVÃ: s.f.
slavii: sg. gen.
SMINTEALÃ: s.f.
sminteale: pl. ac.
(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(sã) spãiminteazã: ind. prez. 3.pl.
STRÂMBTATE: s.f. (Înv. ºi pop.) “nedrep tate”
strâmbãtãþile: pl. ac. – 4 ocurenþe
strâmbãtãþilor: pl. gen.

Þ

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: adv.
(a) PUTEA: v. II
pociu: ind. prez. 1.sg.
PUTERE: s.f.
puterii: sg. gen.
putearea: sg. nom.

R

(a se) ÞINE: v. III
(sã) þinea: ind. imp. 3.sg., în titlu: Rugãciunea lui Manasie
împãr atului Iudei, când rob sã þinea în Vavilon
sã þii: conj. prez. 2.sg.
U
URÂCIUNE: s.f. (aici; ccr.) “idoli”
urãciuni: pl. ac.

RÃBDÃT OR, -TOARE: adj.
rãbdãtoriu: m. sg. nom.

V

RÃSUFLARE: s.f.
rãsuf lare: sg. nom.

VEA C: s.n ./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac
veacii: pl. ac., în loc. adv. în veacii veacilor
veacilor: pl. gen., în loc. adv. în veacii veacilor

RÃU, REA: adv./s.
rãu: adv.

(a) VEDEA: v. II
a vedea: inf. prez.

(a) RÃDIC A: v. I; v ezi (a) RIDICA
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VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen., în sintagma în toate zilele vieþii meale
VOIE: s.f.
voia: sg. ac.

(a) ZICE: v. III
am zis: ind. pf.c. 1.sg.

VREDNIC, -Ã: adj.
vr eadnic: m. sg. nom.

ZI: s.f.
zilele: pl. ac., în loc. adv. în sintagma în toate zilele vieþii meale
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Rug@ciunea lui Manasie }i doao c@r]i care supt nume de a treia }i a patra a lui Esdra s@ numesc,
într-acest loc, afar@ adec@ din rândul canonice}tilor c@r]i a Vechiului Testamânt, carele sfântul
s@bor de la Trident le-au cuprins }i ca ni}te canonice}ti a le priimi au poruncit, s@ pun, ca nu
cumva de totul s@ se z@uite, fiind de oricarii sfin]i p@rin]i în scrisorile sale cândva chemate
}i în careva Biblii letene}ti }i scrise }i tip@rite aflându-s@.

RUG~CIUNEA LUI MANASIE
ÎMP~RATULUI IUDEI,
CÂND ROB S~ [INEA ÎN VAVILON
oamne Atotputearnice, Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, a lui Avraam }i a lui Isaac
}i a lui Iacov }i a s@min]iii lor ceii dreapte, Care ai f@cut ceriul }i p@mântul
cu toat@ podoaba lor, Cel ce ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Cel
ce ai închis adâncul }i l-ai pecetluit cu înfrico}at }i l@udat numele T@u, de Carele toate
s@ sp@iminteaz@ }i s@ cutremur@ de c@tr@ fa]a puterii Tale, c@ nesuferit@ e m@rimea slavii
Tale }i ner@bdat@ mâniia pornirii Tale asupra p@c@to}ilor. Iar@ nem@surat@ }i necercetat@
e mila f@g@duin]ii Tale, c@ Tu e}ti Domnul cel preaînalt, bun, îndelung r@bd@toriu }i mult
milostiv, }i-[i pare r@u de r@ot@]ile oamenilor.
Tu, Doamne, || dup@ mul]imea bun@t@]ii Tale ai f@g@duit poc@in]@ }i iertare celor ce
235r
au p@c@tuit [ie, }i dup@ mul]imea milelor Tale ai rânduit poc@in]@ p@c@to}ilor spre
mântuire. Tu, dar@, Doamne, Dumnezeul celor drep]i, n-ai pus poc@in]@ drep]ilor, lui
Avraam }i Isaac }i Iacov, celor ce n-au gre}it [ie, ci ai pus poc@in]@ pentru mine
p@c@tosul, c@ am p@c@tuit preste num@rul n@sipului m@rii. Înmul]itu-s-au strâmb@t@]ile
meale Doamne, înmul]itu-s-au strâmb@t@]ile meale }i nu sânt vreadnic a privi }i a vedea
în@l]imea ceriului, pentru mul]imea strâmb@t@]ilor meale. Împilat sânt cu mult@ leg@tur@
de fier, cât nu pociu r@dica capul mieu }i nu-mi iaste r@suflare. C@ am înt@râtat mâniia
Ta, }i r@u înaintea Ta am f@cut. N-am f@cut voia Ta, }i poruncile Tale nu le-am p@zit.
F@cut-am ur@ciuni }i am înmul]it sminteale. {i acum plec genunchiul inimii meale,
cerând de la Tine bun@tate. Gre}it-am, Doamne, gre}it-am }i strâmb@t@]ile meale le
cunosc. Pentru aceaea, rugându-m@, cer de la Tine: iart@-m@, Doamne, iart@-m@ }i s@
nu m@ pierzi împreun@ cu strâmb@t@]ile meale, nici în veac, mâniindu-Te, s@ ]ii realele
mie, nici s@ m@ osânde}ti spre locurile ceale de supt p@mânt. C@ Tu e}ti Dumnezeul,
Dumnezeul, am zis, celor ce s@ poc@iesc }i spre mine vei ar@ta toat@ bun@tatea Ta, c@
nevreadnic fiind, m@ vei mântui dup@ mare mila Ta }i Te voiu l@uda pururea în toate
zilele vie]ii meale. C@ pre Tine Te laud@ toat@ putearea ceriurilor }i a Ta iaste m@rirea
în veacii veacilor. Amin.
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Pa}tile ceale mari, care au jârthuit Iosie, pr@znuind în }apte zile s@rb@toarea azimelor. C@ruia
au urmat în împ@r@]iia Iudei Iehonie, Ioachim }i Sedechie; }i a lor }i a norodului robiia pentru
f@r@delegile sale }i r@sipirea cet@]ii s@ îns@mneaz@.

1.

i au f@cut Iosie Pa}tile în Ierusalim Domnului }i au jârthuit fase în zioa lunii
dintâiu a patraspr@zeacea,
Rânduind preo]i prin rânduiala zilelor, cu vejminte îmbr@ca]i în bisearica

2.
Domnului.
3. {i au zis levi]ilor, sfin]ilor lui Israil slujitorilor, s@ se sfin]easc@ Domnului spre punerea
sfântului sicriiului Domnului în casa în carea o au zidit Solomon, fiiul lui David împ@ratul:
4. „Nu va fi voao a o lua pre umere. {i acum sluji]i Domnului vostru }i grije s@ ave]i de
neamul lui Israil din parte, dup@ satele }i neamurile voastre,
5. Dup@ scriptura lui David, împ@ratului Israil, }i dup@ m@rimea lui Solomon, fiiului lui;
to]i în bisearic@ }i dup@ p@rin]asca voastr@ a împ@r@]iii por]ie, a celor ce stau înaintea fra]ilor,
fiilor lui Israil,
6. Jârthui]i fasca }i jârtve g@ti]i fra]ilor vo}tri }i face]i dup@ porunca Domnului, carea s-au
dat lui Moisi”.
7. {i au d@ruit Iosie spre gloata carea s-au aflat, de oi, de miei, de iezi }i de capre treizeaci
de mii, vi]ei trei mii.
8. Aceastea din ceale împ@r@te}ti s-au dat, dup@ f@g@duin]@, norodului }i preo]ilor, spre
Pa}ti, oi cu num@r doao mii }i vi]ei o sut@.
9. {i Iehonie }i Semeie, Nathanail, fra]i, }i Hasavie }i Oziil }i Corava, spre fase, oi cinci
mii, vi]ei cinci sute.
10. {i aceastea f@cându-s@ ales, au st@tut preo]ii }i levi]ii, având azime prin neamuri
11. {i dup@ p@r]ile împ@r@]iii p@rin]ilor, întru || vedearea norodului aducea Domnului
236r
dup@ ceale ce sânt scrise în cartea lui Moisi.
[12.] {i au fript fase în foc, precum s@ cuvinea, }i junghierile le-au fiert în c@ld@ri }i în oale
cu bun@voin]@;
13. {i au adus tuturor carii era din gloat@. {i dup@ aceastea, }-au g@tit lor }i preo]ilor,
14. C@ preo]ii aducea gr@simi pân@ când s@ sfâr}ea ceasul. {i levi]ii au g@tit }ie} }i fra]ilor
s@i, fiilor lui Aaron.
15. {i sfin]ii cânt@re]i, fiii lui Asaf, era prin rând, dup@ porunca lui David; }i Asaf }i Zaharie
}i Ieddimul, carele era de la împ@ratul,
16. {i portari prin fie}tecare u}e, a}a cum s@ nu treac@ fie}tecarele a sa, c@ fra]ii lor le-au
g@tit lor.
17. {i s-au s@vâr}it ceale ce era de jârtva Domnului.
18. Într-acea zi au f@cut Fase }i aducea junghieri spre jârtv@ Domnului, dup@ porunca
împ@ratului Iosie.
19. {i au f@cut fiii lui Israil, carii s-au aflat în vreamea aceaea, Fase }i zioa s@rb@toarei
azimelor în }apte zile.
20. {i nu s-au pr@znuit Fase ca acesta în Israil de la vreamile lui Samoil prorocului.
21. {i to]i împ@ra]ii lui Israil n-au pr@znuit Fase ca acesta care au f@cut Iosie }i preo]ii }i
levi]ii }i jidovii }i tot Israilul carii s-au aflat la pomenire în Ierusalim.
22. În anul al optspr@zeacelea, împ@r@]ind Iosie, s-au pr@znuit Fase.
23. {i s-au îndreptat lucrurile lui Iosie înaintea Domnului s@u, temându-s@ cu toat@ inima.
24. {i ceale ce despre el, adec@, s-au scris în vreamile dintâiu, despre cei ce au p@c@tuit
}i carii necredincio}i au fost spre Domnul decât tot neamul }i carii n-au c@utat cuvintele |
236v Domnului despre Israil.
25. {i dup@ toat@ fapta aceasta a lui Iosie, s-au suit Faraon, împ@ratul Eghiptului, venind
în Carcamis de la c@l@torie preste Eufrate, }i i-au ie}it Iosie spre întâmpinare.
26. {i au trimis împ@ratul Eghiptului c@tr@ Iosie, zicând: „Ce e mie }i ]ie, împ@ratul Iudei?
27. Nu sânt trimis de la Domnul s@ o}tesc asupra ta, c@ preste Eufrate e r@zboiul mieu;
gr@bind, te pogoar@”.
28. {i nu s-au întors Iosie spre c@ru]@, ci sârguia a-l o}ti, neluund aminte cuvântul
prorocului din gura Domnului,
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29. Ci au rânduit spre el r@zboiu în câmpul Magheddii. {i s-au pogorât c@peteniile la
împ@ratul Iosie.
30. {i au zis împ@ratul slugilor sale: „Dep@rta]i-m@ de la r@zboiu, c@ m-am sl@bit foarte”.
{i îndat@ l-au scos slugile sale din }ireag
31. {i s-au suit în c@ru]a sa a doao. {i, ajungând în Ierusalim, au s@vâr}it via]a }i s-au
îngropat în p@rin]escul mormânt.
32. {i în toat@ Iudeia jelea pre Iosie. {i cei ce era ispravnici cu muierile îl tânguia pân@
într-aceast@ zi. {i s-au dat aceasta a fi pururea spre tot neamul lui Israil.
33. Iar@ aceastea s-au scris în Cartea istoriilor împ@ra]ilor Iuda, }i toate faptele lucrurilor
lui Iosie }i slava lui }i în]eleagerea lui în leagea Domnului, }i ceale ce s-au f@cut de dânsul
}i carele nu sânt scrise în Cartea împ@ra]ilor Israil }i a Iudei.
34. {i, luund cei ce era din neam pre Iehonie, fiiul lui Iosie, l-au rânduit împ@rat pentru
Iosie, tatâl s@u, fiind de ani treizeci }i trei.
35. {i au împ@r@]it preste Israil trei luni }i l-au dep@rtat împ@ratul Eghiptului, ca s@ ||
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nu împ@r@]asc@ în Ierusalim.
36. {i au împovorat neamul cu t@lan]i de argint o sut@ }i de aur un t@lant.
37. {i au rânduit împ@ratul Eghiptului pre Ioachim, fratele lui, împ@rat Iudei }i
Ierusalimului.
38. {i au legat sfatul pre Ioachim }i pre Zarachelim, fratele s@u, }i, apucându-i, i-au dus
în Eghipt.
39. De doaozeci }i cinci de ani era Ioachim când au început a împ@r@]i în p@mântul Iudii
}i a Ierusalimului. {i au f@cut r@u înaintea Domnului.
40. Iar@ dup@ acesta s-au suit Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, }i, legându-l cu
leg@tur@ de aram@, l-au dus în Vavilon.
41. {i sfintele Domnului vase le-au luat Navohodonosor }i le-au dus }i le-au pus în
bisearica sa în Vavilon.
42. C@ de necur@]iia lui }i nedumnezeirea s-au scris în Cartea vreamilor împ@ra]ilor.
43. {i au împ@r@]it Ioachim, fiiul lui, pentru el. Iar@ când s-au rânduit împ@rat, era de
ani optspr@zeace.
44. {i au împ@r@]it trei luni }i zeace zile în Ierusalim }i au f@cut r@u înaintea Domnului.
45. {i dup@ un an, trimi]ind Navohodonosor, l-au mutat în Vavilon împreun@ cu
sfintele vase.
46. {i au rânduit pre Sedechie împ@rat Iudei }i Ierusalimului, fiind de ani doaozeaci }i
unul; }i au împ@r@]it ani unspr@zeace.
47. {i au f@cut r@u înaintea Domnului }i nu s-au stidit de cuvintele ce s-au zis prin Ieremie
prorocul din gura Domnului.
48. {i, jurat fiind de împ@ratul Navohodonosor, c@lcând jur@mântul, s-au dep@rtat.
{i cu cerbicea sa }i cu inima sa învârto}at, au trecut legiuitele Domnului, Dumnezeului
lui Israil. |
49. {i pov@]uitorii norodului Domnului multe strâmb au lucrat }i necredincios s-au purtat 237v
preste toate necur@]iile limbilor; }i au pâng@rit bisearica Domnului cea f@cut@ în Ierusalim.
50. {i au tremis Dumnezeul p@rin]ilor lor prin îngerul S@u a-i chema, pentru carea le-ar
îng@dui lor }i cortului S@u.
51. Iar@ ei bajocorea pre îngerii S@i. {i în ce zi au gr@it Domnul, bajocurea pre prorocii
Lui.
52. Carele pân@ la mânie s-au înt@râtat asupra neamului S@u pentru nedumnezeirea sa
}i au poruncit s@ se suie împ@ra]ii haldeilor.
53. Ace}tia au ucis tinerii lor cu sabiia împrejurul sfintei bisearicii lor }i n-au îng@duit
tin@rului }i b@trânului }i fecioarei }i pruncului,
54. Ci to]i s-au dat în mânile lor. {i, toate sfintele vasele Domnului }i împ@r@]e}tile c@m@ri
luund, le-au dus în Vavilon.
55. {i au aprins casa Domnului }i au pr@p@dit zidurile Ierusalimului, }i turnurile lui le-au
aprins cu foc,
56. {i au mistuit toate ceale de cinste a lui }i de nimica o au f@cut. {i pre cei r@ma}i de
sabie i-au dus în Vavilon
57. {i era robi lui pân@ când au st@pânit perseanii, întru plinirea cuvântului Domnului
prin gura lui Ieremie,
58. Pân@ când au pr@znuit bine p@mântul sâmbetele Sale; pr@znuia sâmb@ta, întru
plinirea anilor }aptezeaci.
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Chirul, împ@ratul pearsilor, pre jidovii cei întru împ@r@]ia sa robi la p@mântul s@u îi sloboade.
Carii înoind Ierusalimul, s-au oprit de la Artaxerx pentru pâra unora. ||

238r

1.

mp@r@]ind Chirul, împ@ratul pearsilor, spre plinirea cuvântului Domnului prin
gura lui Ieremie,
2.
Au de}teptat Domnul duhul Chirului, împ@ratului pearsilor, }i au vestit întru
toat@ împ@r@]iia sa împreun@ prin scrisoare,
3. Zicând: „Aceastea zice Chirul, împ@ratul pearsilor: «Pre mine m-au rânduit împ@rat
lumii Domnul lui Israil, Domnul cel înalt.
4. {i mi-au ar@tat a-I zidi cas@ în Ierusalim, carea iaste în Iudeia.
5. De iaste cineva din neamul vostru, Domnul aceluia suie-s@ cu el în Ierusalim.
6. Deci oricâ]i pre lâng@ locuri l@cuiesc, ajute pre cei ce sânt în locul acela cu aur }i cu argint,
7. În d@ri, cu cai }i cu dobitoace }i cu alte cealea ce s@ pun dup@ f@g@duin]@ spre casa
Domnului, carea iaste în Ierusalim»”.
8. {i, stând c@peteniile neamurilor, a satelor }i a Iudei, din neamul lui Veniamin, }i preo]ii
}i levi]ii pre carii i-au de}teptat Domnul a s@ sui }i a zidi casa Domnului, carea iaste în
Ierusalim; }i cei ce era împrejurul lor,
9. I-au ajutat cu tot aurul }i argintul ei }i cu dobitoace }i cu f@g@duin]e multe, mul]i a
c@rora sâm]irea s-au de}teptat.
10. {i Chirul împ@ratul au scos sfintele Domnului vase carele dusease Navohodonosor,
împ@ratul Vavilonului, din Ierusalim }i le închinase idolului s@u.
11. {i, sco]indu-le Chirul, împ@ratul pearsilor, le-au dat lui Mitridat, care era preste
vistieriile sale.
12. Iar@ prin acesta s-au dat lui Salmanasar, voievodului Iudeii.
13. Iar@ acestora acesta e num@rul: vase de gust@ri, de argint, doao mii patru sute,
athische de argint treizeaci, p@h@ru]e de aur treizeaci, }i iar@}i de argint doao mii patru sute;
}i alte vase o mie, |
238v
14. Iar@ toate vasele de aur }i de argint, cinci mii opt sute }asezeaci.
15. {i s-au num@rat lui Salmanasar împreun@ cu cei ce din robiia Vavilonului venise în
Ierusalim.
16. Iar@ în vremile lui Artaxerx, împ@ratului pearsilor, i-au scris, despre cei ce l@cuia în
Iudeia }i în Ierusalim, Valsamul }i Mitridatul }i Savelie }i Rathimul }i Valthemul, Samelie
scriitoriul }i ceiaalal]i l@cuitorii Samariii }i a celoraalalte locuri, ceast@ din jos carte împ@ratului
Artaxerx:
17. „Domnule, slugile tale, Rathim de la apuseani }i Savelie scriitoriul }i ceiaalal]i, judec@torii
cur]ii tale în Chelesiriia }i Fenichiia.
18. {i acum, cunoscut s@ fie domnului împ@ratului c@ jidovii carii s-au suit de la voi la
noi, venind în Ierusalim, cetatea cea fugitoare }i rea, zidesc hornurile ei }i a}az@ zidurile }i
bisearica o de}teapt@.
19. {i, de s@ va s@vâr}i cetatea aceasta }i zidurile, nu numai d@jdile nu vor suferi a pl@ti,
ci }i împ@ra]ilor vor sta împrotiv@.
20. {i, fiind aceasta despre bisearic@, drept a fi am socotit s@ nu treacem aceasta cu
vedearea,
21. Ci s@ în}tiin]@m pre domnul, împ@ratul, ca de ]i s@ va p@rea, împ@rate, caute-s@ în
c@r]ile p@rin]ilor t@i,
22. {i vei afla între în}tiin]@ri scrisori despre ace}tia }i vei }ti c@ cetatea aceasta au fost
fugitoare, }i pre împ@ra]i }i pre cet@]i b@tând,
23. {i jidovii fugitori }i r@zboaie f@când într-însa din veac, pentru care pricin@ cetatea
aceasta s-au p@r@sit;
24. Acum, dar@, în}tiin]are facem, doamne împ@rate, c@, de s@ va zidi cetatea aceasta
}i zidurile ace}tiia s@ vor r@dica, pogorâre ]ie nu va fi în Chelesiriia }i Fenichiia”. ||
239r
25. Atunci au scris împ@ratul lui Rathim, carele scriia întâmpl@rile, }i lui Valthim }i lui Savelie
scriitoriului }i celoraalal]i ce era rândui]i }i l@cuia în Siriia }i în Fenichiia, ceaste dedesupt:
26. „Cetit-am scrisoarea carea mi-a]i trimis. {i am poruncit a c@uta }i au aflat c@ cetatea
aceaea e din veac împrotivitoare împ@ra]ilor,
27. {i oameni fugitori, }i r@zboaie într-însa f@când, }i împ@ra]i tari foarte era în Ierusalim
st@pânind, }i d@jdi sco]ind de la Chelisiriia }i Fenichiia.
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28. Acum, dar@, am poruncit a opri pre oamenii aceia de-a zidi cetatea }i a -i opri ca nu
ceva mai mult decât aceastea s@ fie,
29. Ci nici purceaz@ spre mult ceale ce sânt de r@u, a}a ca s@ se aduc@ împ@ra]ilor
sup@rare”.
30. Atunci cetindu-s@ aceastea ce s@ scrisease de la împ@ratul Artaxerx, Rathim }i Savellie
scriitoriul }i cei rândui]i cu ace}tia, prinzând, degrab@ au venit în Ierusalim cu c@l@ra}i }i
cu gloat@ }i cu oaste.
31. {i au început a opri pre cei ce zidea }i înceta de la zidirea bisearicii în Ierusalim, pân@
la al doilea an a lui Darie, împ@ratului pearsilor.
Cap 3
Darie, dup@ frumoasa cin@ ce au f@cut tuturor alor s@i, dormind, trei p@zitori trupului lui au
mi}cat întrebare care- i mai de folos: vinul, împ@ratul, muiarea au adev@rul? {i întâiu despre
vin s@ cearc@.

1.

mp@ratul Darie au f@cut cin@ mare tuturor casnicilor s@i }i tuturor boiarilor
Mediii }i a Pearsiii,
2.
{i tuturor celor cu ur}inic }i legiuitorilor }i sfeatnicilor }i ispravnicilor de supt
el, de la Indiia pân@ la Ethiopiia, o sut@ doaozeaci }i }eapte de ]@ri. |
3. {i, deac@ au mâncat }i au beut }i s@tui s@ întorcea, atunci Darie împ@ratul s-au suit în 239v
culcu}ul s@u }i au dormit }i s-au de}teptat.
4. Atunci, cei trei tineri, p@z@torii trupului, carii p@zea trupul împ@ratului, au zis altul c@tr@
altul:
5. „Zic@ fie}tecarele c@tr@ noi cuvânt care s@ întreac@. {i oric@ruia s@ va ar@ta cuvântul
mai în]elept decât a altuia îi va da împ@ratul Darie mari daruri.
6. Cu ur}inic a s@ îmbr@ca }i cu aur a bea }i pre aur a dormi; }i c@ru]e cu frâu de aur }i
cu chidariu de vison }i lan]u de aur împrejurul grumazului.
7. {i al doilea va }edea de la Darie, pentru în]elepciunea sa, }i rudeniia lui Darie s@ va
chema”.
8. Atunci, scriind fie}tecarele cuvântul s@u, l-au împecetluit }i l-au pus supt c@p@tâiul
împ@ratului Darie.
9. {i au zis: „Deac@ s@ va scula împ@ratul, îi vom da scrisorile noastre. {i oricarea va
judeca împ@ratul din trei, }i sfatul Pearsidei, c@ cuvântul lui mai în]elept iaste, aceluia s@
va da biruin]a, precum s-au scris”.
10. Unul au scris: „Tare e vinul”.
11. Altul au scris: „Mai tare e împ@ratul”.
12. Al treilea au scris: „Mai tari sânt muierile, iar@ preste toate biruia}te adev@rul”.
13. {i, deac@ s-au sculat împ@ratul, au luat scrisorile sale }i le-au dat lui }i au cetit.
14. {i trimi]ind, au chemat pre to]i boiarii pearsilor }i Meadiii, }i cei cu ur}inic }i legiuitorii
}i ispravnicii.
15. {i au }ezut în sfat }i s-au cetit scrisorile înaintea lor.
16. {i au zis: „Chema]i pre tineri, }i ei vor spune cuvintele sale”. {i s-au chemat }i au
întrat. ||
17. {i le-au zis: „Spune]i-ne despre aceastea ce sânt scrise!” {i au început cel dint@iu, 240r
care zisease de t@riia vinului
18. {i au zis: „B@rba]i, cât biruia}te vinul pre to]i oamenii cei ce-l beau! Înceluie mintea.
19. {i iar@} împ@ratului }i s@racului le face mintea de}art@, precum }i a robului }i a
slobodului, a s@racului }i a bogatului.
20. {i toat@ mintea o întoarce în negrije }i spre veselie }i nu-}i aduce aminte de nici o
întristare sau datorie;
21. {i toate ceale dinl@untru le face de cinste }i nu-}i aduce aminte de împ@ratul, nici
de sfatul, }i toate prin t@lan]i a vorbi face.
22. {i nu }-au adus aminte, când au beut, de priiatenie, nici de fr@]in@tate, ci nu dup@
mult apoi zmulg sabiile.
23. {i, deac@ s@ vor îneca de vin }i s@ vor scula, nu }-au adus aminte de ceale ce au
f@cut.
24. O, b@rba]i, au nu biruia}te vinul? Cine gândea}te a}a a face?” {i au t@cut zicând
aceasta.

188

CAP 4

CARTEA ESDRII A TREIA
Cap 4

S@ arat@ înalta putearea împ@ratului, a muierii }i a adev@rului. Ci dându-s@ adev@rului
biruin]a, Darie, dup@ cearerea lui Zorovavel, întoarce sfintele vase, scriind
ca s@ se deaie jidovilor slobozenie }i cheltuieli spre înoirea
Ierusalimului.

1.
2.

i au început a zice cel ce au zis despre t@riia împ@ratului.
„O, b@rba]i, au nu întrec pre oameni cei ce uscatul st@pânesc, }i marea }i toate
cealea ce sânt într-însele?
3. Iar@ împ@ratul e preste toate }i le st@pânea}te. {i tot ce va zice alor s@i fac; |
240v
4. {i de-i va trimite la osta}i, merg }i pr@p@desc mun]ii }i ziduri }i turnuri,
5. Sugrum@-s@ }i sugrum@; }i cuvintele împ@ratului nu le trec. C@, de vor învinge, aduc
împ@ratului toate care or fi pr@dat.
6. A}ijderea }i ceialal]i to]i, }i oricâ]i nu o}tesc, nici s@ împrotivesc, ci chivernisesc p@mântul;
}i iar@}i, deac@ vor s@cera, aduc d@jdile împ@ratului.
7. {i el unul sângur de va zice «ucide]i», ucig; de va zice «slobozi]i», slobod;
8. De va zice «lovi]i», lovesc; de va zice «râsipi]i», râsipesc; de va zice «zidi]i»,
zidesc;
9. De va zice «t@ia]i afar@», taie; de va zice «s@di]i», s@desc.
10. {i toat@ gloata }i puterile de el ascult@, }i spre aceasta el }ade }i bea }i doarme.
11. Iar@ ace}tia îl p@zesc prinprejur }i nu s@ pot duce fie}tecarii a-}i face lucrurile sale, ci
în zise ascult@tori sânt lui.
12. B@rba]i, cum dar@ nu întreace împ@ratul, care a}a s@ vestea}te?” {i au t@cut.
13. A treilea, care zisease despre muieri }i despre adev@r, acesta e Zorovavel, au început
a gr@i:
14. „B@rba]i, nu marele împ@rat }i mul]i oameni, nici vinul întreace? Cine, dar@, e cel
ce-i st@pânea}te?
15. Au nu muierile au n@scut pre împ@ra]i }i pre tot norodul, care st@pânea}te marea }i
uscatul?
16. {i dintr-îns@le s-au n@scut }i eale au n@scut pre cei ce au s@dit viile din carele s@ face
vinul.
17. {i eale fac vejmintele tuturor }i eale fac slava oamenilor }i nu s@ pot oamenii deslipi
de muieri.
241r
18. De vor aduna oamenii aur }i argint }i tot lucrul frâms@]at }i vor vedea o || muiare
cu bun@ îmbr@c@minte }i cu bun@ frumsea]e,
19. Toate aceastea l@sându-le, spre aceaea iau aminte }i cu gura de}chis@ s@ uit@. {i pre
aceaea o trag c@tr@ sâne mai mult decât aurul }i argintul }i tot lucrul frâms@]at.
20. Omul las@ pre tat@l s@u, cel ce l-au crescut, }i ]ara sa }i s@ împreun@ cu muiarea.
21. {i cu muiarea sloboade sufletul, }i nici î} aduce aminte de tat@-s@u, nici de mum@-sa,
nici de ]ar@.
22. {i de aici trebuie s@ }ti]i c@ muierile v@ st@pânesc. Au nu v@ doare?
23. {i ia omul sabiia sa }i mearge pre cale a face furti}aguri }i ucideri }i a umbla cu corabia
pre mare }i pre râuri.
24. {i veade leul }i întru întunearec într@. {i, deac@ va face furtu}ag }i viclenii }i r@piri,
iubitei sale le aduce.
25. {i iar@} iubea}te omul pre muiarea sa mai mult decât pre tat@l au pre mum@.
26. {i mul]i au nebunit pentru muierile sale }i robi s-au f@cut pentru eale.
27. {i mul]i au perit }i s-au sugrumat }i au p@c@tuit pentru muieri.
28. {i acum creade]i mie c@ mare e împ@ratul întru putearea sa, c@ toate ]@râle s@ stidesc
a-l atinge?
29. Îns@ pre Apeme, fata lui Vezachil, o vedeam, ]iitoarea marelui împ@rat, }ezând lâng@
împ@ratul, de-a dreapta
30. {i luund cununa din capul lui }i puindu-o }ie} }i cu palmele t@ia pre împ@ratul de
mâna stâng@.
31. {i preste aceastea cu gura de}chis@ s@ uita spre ea. {i, de-i va râde, râde, c@, de i s@
241v va | mâniia, o îmblânzea}te pân@ când s@ va întoarce spre har.
32. O, b@rba]i, c@ci nu sânt mai tari muierile? Mare e p@mântul }i înalt e ceriul. Cine face
aceastea?”
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33. {i atunci împ@ratul }i cei în ur}inic s@ uita altul spre altul. {i au început a gr@i despre
adev@r.
34. „O, b@rba]i, au nu sânt tari muierile? Mare e p@mântul }i înalt e ceriul }i cea repede
curgerea soarelui ocolea}te ceriul prin locul s@u într-o zi.
35. Au nu e mare cel ce face aceastea? {i adev@rul e mare }i mai tare decât toate.
36. Tot p@mântul cheam@ adev@rul }i ceriul pre acela îl blagoslovea}te; }i toate lucrurile
s@ cl@tesc }i s@ cutremur@ de el, }i nu e cu el ceva strâmb.
37. Vinul e strâmb, strâmb e împ@ratul, strâmbe muierile, strâmbi to]i fiii omene}ti }i toate
lucrurile lor strâmbe; }i nu e întru dân}ii adev@r }i întru strâmb@tatea sa vor peri.
38. {i adev@rul petreace }i biruia}te în veac }i e viu }i st@pânea}te în veacii veacilor.
39. Nici e la el a lua fa]a, nici deschiliniri, ci ceale dreapte face tuturor, nedrep]ilor }i
vicleanilor, }i to]i s@ îmblânzesc în lucrurile lui.
40. {i nu e în judecata lui strâmb@tate, ci t@rie }i împ@r@]ie }i puteare }i m@rimea tuturor
veacilor. Bine e cuvântat Dumnezeul adev@rului!”
41. {i au încetat a gr@i. {i toate noroadele au strâgat }i au zis: „Mare e adev@rul }i
biruia}te!”
42. Atunci împ@ratul i-au zis: „Ceare, de vreai ceva mai mult decât ceale scrise, }i voiu
da ]ie dup@ aceaea, c@ te-ai aflat mai în]elept decât so]ii; }i lâng@ mine vei }edea }i rudenia
mea te vei chema”.
43. Atunci au zis împ@ratului: „Adu-]i aminte de f@g@duin]a ta ce ai f@g@duit, a zidi
242r
Ieru||salimul în zioa în carea ai luat împ@r@]iia,
44. {i toate vasele ce s-au luat din Ierusalim a le slobozi, care le-au usebit Chirul când
au ucis Vavilonul }i au vrut a le trimite acolo.
45. {i tu ai vrut a zidi bisearica carea o au aprins idumeii, când s-au râsipit Iudeea de la
haldei.
46. {i acum, aceasta e ce poftesc, doamne, }i ce cer, aceasta e m@rimea carea poftesc
de la tine, s@ faci f@g@duin]a carea ai f@g@duit Împ@ratului ceriului din gura ta”.
47. Atunci sculându-s@ Darie împ@ratul, l-au s@rutat. {i au scris c@r]i la to]i ispravnicii }i
la cei mai-mari }i la cei cu ur}inic, ca s@-l pov@]uiasc@ pre el }i pre cei ce cu el era, pre to]i
suindu-s@ a zidi Ierusalimul.
48. {i tuturor ispravnicilor carii era în Siriia }i în Finiche }i în Livan le-au scris c@r]i s@
trag@ leamne de chedru din Livan în Ierusalim, s@ zideasc@ cu eale cetatea.
49. {i au scris tuturor jidovilor carii s@ suia din împ@r@]ie în Iudeea pentru slobozeniia,
ca tot putearnicul }i sfatul }i ispravnicul s@ nu vie la u}ile lor.
50. {i toat@ ]ara carea o dobândise s@ le fie scutit@, }i idumeii s@ lase co}teiele jidovilor,
care le ]in.
51. {i spre zidirea bisearicii s@ se dea în to]i anii t@lan]i doaozeci, pân@ când s@
va zidi.
52. {i pre jârtvealnic arderi de tot a arde în toate zilele, precum au porunc@, al]i zeace
t@lan]i a da în to]i anii.
53. {i tuturor celor ce purced din Vavilon a zidi cetatea, s@ le fie slobozenie }i lor }i fiilor
}i tuturor preo]ilor ce umbl@ înainte. |
242v
54. {i au scris }i cât }i sfinte od@jdii a s@ da au poruncit, în care s@ slujasc@.
55. {i levi]ilor au scris s@ dea porunci, pân@ la zioa în carea s@ va ispr@vi casa }i s@ va
zidi Ierusalimul.
56. {i tuturor p@zitorilor cet@]ii le-au scris a-i da sor]i }i leaf@.
57. {i au slobozit toate vasele, oricare le usebise Chirul din Vavilon, }i toate ceale ce au
zis Chirul }i el au poruncit a fi }i a slobozi Ierusalimul.
58. {i, purcezând acel tin@r, râdicându-}i fa]a spre Ierusalim, bine au cuvântat pre Împ@ratul
ceriului
59. {i au zis: „De la Tine e biruin]a }i de la Tine e în]elepciunea }i în]eleagerea, }i eu
sluga Ta sânt.
60. Bine e}ti cuvântat Cel ce mi-ai dat în]elepciunea }i [ie m@ voiu m@rturisi, Doamne,
Dumnezeul p@rin]ilor no}tri!”
61. {i au luat c@r]ile }i au pornit în Vavilon }i au venit }i au vestit fra]ilor s@i tuturor, carii
au fost în Vavilon.
62. {i bine au cuvântat pre Dumnezeul p@rin]ilor s@i, c@ le-au dat slobozire }i stâmp@rare,
63. S@ se suie }i s@ zideasc@ Ierusalimul }i bisearica unde s-au chemat numele Lui
într-însa. {i au s@ltat cu cânt@ri }i cu veselie în }apte zile.
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Cei ce s@ întorc din robiia Vavilonului în Ierusalim }i în Iudeea s@ îns@mneaz@ }i întorc slujba
lui Dumnezeu. Ci apoi, de începutul lucru, pân@ la o vreame, s@ împiedec@.

1.

ar@ dup@ aceastea, s-au ales s@ se suie c@peteniile satelor prin cas@le }i neamurile
sale, }i muierile lor }i fiii }i featele lor || }i slugile }i slujnicele lor }i vitele lor.
2.
{i Darie împ@ratul au trimis împreun@ cu ei o mie de c@l@ra}i, pân@ când îi
vor petreace în Ierusalim cu pace }i cu cânt@ri }i cu tâmpene }i cu surle.
3. {i to]i fra]ii era s@ltând, }i i-au f@cut a s@ sui împreun@ cu ei.
4. {i aceastea sânt numele b@rba]ilor carii s-au suit prin satele sale, întru neamuri }i spre
partea împ@r@]iilor:
5. Preo]ii, fiii lui Finees, fiii lui Aaron: Isus, fiiul lui Iosedec, Ioachim, fiiul lui Zorovavel,
fiiului Salathiil din casa lui David, din ruda lui Fares, din neamul Iuda,
6. Care au gr@it supt Darie, împ@ratul pearsilor, cuvinte minunate în anul împ@r@]iii lui
al doilea, în luna nisan dintâiu.
7. {i sânt ace}tia carii s-au suit din Iudeea, din robiia mut@rii, pre carii i-au mutat
Navohodonosor, împ@ratul Vavilonului, în Vavilon, }i s-au întors în Ierusalim,
8. {i au c@utat partea Iudei fie}tecare la cetatea sa, carii au venit cu Zorovavel }i cu Isus,
Neemie, Areoreas, Elimeon, Emanion, Mardoheiu, Veelsur, Mehdeatocor, Olior, Emonia,
unul din c@peteniile lor.
9. {i num@rul de la neamurile lor. Dintre ispravnicii lor: fiii lui Fares, doao mii o sut@
}eaptezeci }i doi.
10. Fiii lui Ares, trei mii o sut@ cinzeaci }i }eapte.
11. Fiii Femo, o sut@ patruzeaci }i doi. Între fiii lui Isus }i Ioavi, o mie trei sute doi.
12. Fiii Demu, doao mii patru sute }eaptezeaci; fiii Horavan, doao sute cinci; fiii Vanica,
o sut@ }asezeaci }i opt. |
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13. Fiii Veveh, patru sute trii; fiii Arhad, patru sute doaozeaci }i }eapte.
14. Fiii Ham, treizeaci }i }eapte; fiii Zoroar, doao mii }asezeaci }i }eapte; fiii Adim, patru
sute }as@zeaci }i unul.
15. Fiii Adereacti, o sut@ opt; fiii Chiaz }i Zela, o sut@ }eapte; fiii Azoroc, patru sute treizeci
}i noao.
16. Fiii Iedarvoni, o sut@ treizeaci }i doi; fiii Ananie, o sut@ treizeaci; fiii Asoni, noaozeaci.
17. Fiii Marsar, patru sute doaozeaci }i doi; fiii Zavarus, noaozeaci }i cinci; fiii Sepolemon,
o sut@ doaozeaci }i trei.
18. Fiii Nepopas, cincizeaci }i cinci; fiii Nehanarus, o sut@ cinzeaci }i opt; fiii Chevethamus,
o sut@ treizeaci }i doi.
19. Fiii Crearpatros, carii Enocadie }i Modie, patru sute doaozeaci }i trei; cei din Grama
}i din Gardia, o sut@ doaozeaci }i unul.
20. Cei din Veselon }i Cheaghe, }asezeaci }i cinci; cei din Vastaro, o sut@ doaozeaci }i doi.
21. Cei din Vehenove, cinzeaci }i cinci; fiii Liptis, o sut@ cinz@ci }i cinci; fiii Lavonni, trei
sute cinzeaci }i }eapte.
22. Fiii Sihem, trei sute }eaptez@ci; fiii Suadom }i Cleomus, trei sute }eaptez@ci }i opt.
23. Fiii Ericus, doao mii o sut@ patruzeaci }i cinci; fiii Anaas, trei sute }aptezeaci. Preo]ii:
24. Fiii Ieddus, fiii Evther, fiii Eleasih, trei sute }eaptezeaci }i doi; fiii Emeres, doao sute
cinz@ci }i doi.
25. Fiii Faseuri, trei sute cinciz@ci }i }apte; fiii Carei, doao sute doaoz@ci }i }eapte.
26. Levi]ii: fiii lui Isus în Gaduhel, }i Vamis }i Serevie }i Edie, }aptez@ci }i patru. Tot
244r num@rul de la anul doispr@zeace, treiz@ci de || mii patru sute }as@z@ci }i doi.
27. Fiii }i featele }i muierile, toat@ suma, mii patruz@ci, doao sute patruz@ci }i doi.
28. Fiii preo]ilor, carii cânta în bisearic@: fiii Asaf, o sut@ doaoz@ci }i opt.
29. Iar@ portarii: fiii Esmeni, fiii Asir, fiii Amon, fiii Acuga, Tova, fiiul lui Tovi, to]i o sut@
treiz@ci }i noao.
30. Preo]ii ce slujiia în bisearic@: fiii Seal, fiii Gasfa, fiii Tovloh, fiii Carie, fiii Su, fiii Healu,
fiii Lavana, fiii Armaha, fiii Acuv, fiii Ufta, fiii Chefta, fiii Aggav, fiii Ovai, fiii Ananii, fiii
Canna, fiii Ghedu,
31. Fiii An, fiii Raghin, fiii Thesanon, fiii Nahova, fiii Caseva, fiii Gaze, fiii Ozui, fiii Sinone,
fiii Atre, fiii Hasteai, fiii Asiama, fiii Manii, fiii Nasisim, fiii Acusu, fiii Aghista, fiii Azui, fiii
Favon, fiii Fasalon,
243r
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32. Fiii Meeda, fiii Fusa, fiii Carei, fiii Varcus, fiii Sarei, fiii Coesii, fiii Nasit, fiii Aghisti,
fiii Pedon,
33. Solomon, fiii lui, fiii Asofor, fiii Falsida, fiii Chelii, fiii Dedon, fiii Gadahe, fiii Sefeghi,
34. Fiii Agghia, fiii Sahareth, fiii Savathen, fiii Caroneth, fiii Masith, fiii Ame, fiii Sasus,
fiii Addus, fiii Suva, fiii Eura, fiii Rahotis, fiii Fasfat, fiii Malmon,
35. To]i sfintelor slujind, }i pruncii lui Solomon, patru sute optz@ci }i doi.
36. Ace}tia sânt fiii cei ce s-au suit din Thelmela, Thelharsa, c@peteniile lor, Carmelam
}i Careth,
37. {i nu putea spune cet@]ile sale }i rudeniile sale, în ce chip sânt din Israil: fiii Dalarii,
fiii Tuvel, fiii Nehodaichi.
38. Din preo]i, cei ce slujiia cu preo]iia }i nu s-au aflat: fiii Ovia, fiii Ahisos, fiii Addin, |
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cel ce au luat muiare din featele Fargheleu
39. {i s-au chemat cu numele lui; }i acestora s-au c@utat scrisoarea neamului în pr@dare
}i nu s-au aflat; }i s-au oprit a sluji cu preo]iia.
40. {i le-au zis Neemie }i Asthara s@ nu s@ împ@rt@}asc@ de ceale sfinte pân@ când s@ va
scula arhiereu înv@]at spre ar@tare }i spre adev@r.
41. Iar@ tot Israilul era, afar@ de sluji }i de slujnice, mii patruz@ci }i doao, trei sute
patru z@ci.
42. Slujile acestora }i slujnicele, }eapte mii trei sute treiz@ci }i }apte; cânt@re]i }i cânt@rea]e,
doao sute }as@z@ci }i cinci.
43. C@mile, patru sute treiz@ci }i cinci; cai, }apte mii treiz@ci }i }ase; mu}coi, mii doao
sute patruz@ci }i cinci; boi de jug, cinci mii doaoz@ci }i cinci.
44. {i din ispravnici prin sate, când venea la bisearica lui Dumnezeu, care era în Ierusalim,
au f@g@duit a de}tepta bisearica în locul s@u, dup@ putearea sa,
45. {i a da spre bisearic@ comoara lucrurilor cea sfânt@ de aur mna doaospr@zeace mii,
}i de argint mna cinci mii }i od@jdii preo]e}ti o sut@.
46. {i au l@cuit preo]ii }i levi]ii }i cei ce ie}ise din gloat@ în Ierusalim }i în ]inut, }i sfin]ii
cânt@re]i }i portarii, }i tot Ierusalimul în ]ânuturile sale.
47. Iar@ apropiindu-s@ luna a }eaptea }i fiind fiii lui Israil fie}tecarele în lucrurile sale, s-au
adunat cu o inim@ în curtea carea era dinnaintea u}ii spre r@s@rit.
48. {i, stând Isus, fiiul lui Iosedec, }i fra]ii lui, preo]ii, }i Zorovavel, fiiul lui Salahiel, }i
fra]ii acestuia, au g@tit oltariul,
49. S@ aduc@ pre el arderi, dup@ ceale scrise în cartea lui Moisi, omului lui Dumnezeu. ||
50. {i s-au adunat acolo dintr-alte neamurile p@mântului }i au râdicat jârtvealnicul în locul 245r
s@u toate limbile locului; }i aducea junghieri }i arderi Domnului de diminea]@.
51. {i au f@cut Schinopeghia }i zi de praznic, precum s-au poruncit în leage, }i jârtve în
toate zilele, precum tr@buia.
52. {i dup@ aceastea, au rânduit aduceri înainte }i junghierile sâmbetelor }i a înoirilor
}i zi de praznic tuturor celor sfin]ite.
53. {i oricâ]i f@g@duia Domnului, de la înoirea lunii a }eaptea, au început a aduce jârtve
lui Dumnezeu, }i bisearica Domnului înc@ nu era zidit@.
54. {i au dat bani pietrarilor }i faurilor, }i beutur@ }i hran@ cu bucurie.
55. {i au dat car@ sidonilor }i tirilor, s@ le aduc@ din Livan grinzi de chedru }i s@ fac@ plute
în limanul Iopii, dup@ porunca ce le scrisease Chirul, împ@ratul pearsilor.
56. {i în anul al doilea, venind la bisearica lui Dumnezeu în Ierusalim în luna a doaoa,
au început Zorovavel, fiiul lui Salathiil, }i Iosue, fiiul lui Iosedec, }i fra]ii lor }i preo]ii }i levi]ii
}i to]i cei ce venise din robie în Ierusalim
57. {i au întemeiat bisearica lui Dumnezeu în lun@ noao a lunii a doaoa, în al doilea an
dup@ ce venise în Iudeea }i în Ierusalim.
58. {i au rânduit pre levi]ii de la doaoz@ci de ani preste lucrurile Domnului. {i au st@tut
Isus }i fiiul lui }i to]i fra]ii levi]ii împreun@ gândind, }i ispravnicii legii f@când lucrurile în casa
Domnului;
59. {i au st@tut preo]ii având vejminte, cu trâmbi]e, }i levi]ii, fiii lui Asaf, având chinvale,
245v
60. L@udând pre Domnul }i binecuvântându-L ca | David, împ@ratul lui Israil.
61. {i cânta cântec Domnului, c@ dulcea]a Lui }i cinstea în veaci preste tot Israilul.
62. {i tot norodul au cântat cu trâmbi]a }i au strâgat cu glas mare, l@udând pre Domnul
întru de}teptarea casei Domnului.
63. {i au venit din preo]i }i din levi]i }i din ispravnicii satelor, cei b@trâni, carii v@zuse
cea mai dinnainte cas@.
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64. {i spre zidirea ace}tiia cu strâgare }i cu plângere mare }i mul]imea trâmbi]ii }i cu mare
bucurie,
65. Într-atâta cât norodul nu auzea trâmbi]ele pentru plângerea norodului; c@ gloata era
cântând m@rit cu trâmbi]ele, a}ea cât departe s@ auziia.
66. {i au auzit nepriiatinii neamurilor Iudei }i a lui Veniamin }i au venit a }ti ce glas de
trâmbi]e iaste.
67. {i au cunoscut c@ cei din robie zidesc bisearic@ Domnului, Dumnezeului Israil.
68. {i, apropiindu-s@ c@tr@ Zorovavel }i c@tr@ Isus }i c@tr@ ispravnicii satelor, le-au zis:
„Vom zidi împreun@ cu voi,
69. C@ aseaminea am auzit pre Domnul vostru }i noi a}ijderea umbl@m din zilele lui
Asfazereth, împ@ratului asirilor, care ne-au mutat aici”.
70. {i le-au zis Zorovavel }i Isus }i c@peteniile satelor lui Israil:
71. „Nu e noao }i voao a zidi casa Dumnezeului nostru, c@ noi sânguri vom zidi Domnului
lui Israil, dup@ ceale ce ne-au poruncit Chirul, împ@ratul pearsilor”.
72. Iar@ limbile locului plecându-s@ spre cei din Iudeea }i r@dicând lucrul zidirii }i pândiri
246r }i noroade adunând, îi oprea || a zidi.
73. {i, n@v@liri f@când, i-au op@cit, ca s@ nu s@ s@vâr}asc@ zidirea în toat@ vreamea vie]ii
Chirului împ@ratului; }i au lungit zidirea în doi ani, pân@ la împ@r@]iia lui Darie.
Cap 6
Jidovii, îng@duind Darie, zidesc bisearica Domnului în Ierusalim.

1.

246v

ar@ în anul împ@r@]iii lui Darie al doilea au prorocit Agghei }i Zaharie, fiiul lui Addim
prorocului la Iudeea }i Ierusalim, în numele Dumnezeului Israil, preste ei.
2.
Atunci stând Zorovavel, fiiul lui Salathiil, }i Isus, fiiul lui Iosedec, au început
a zidi casa Domnului, carea e în Ierusalim,
3. Fiindu-le de fa]@ prorocii Domnului }i ajutându -i. Într-aceaea vreame au venit c@tr@
ei Siseannul, cr@iu]ul Siriii }i a Finichiii, }i Satravuzanes }i so]ii lui,
4. {i le-au zis: „Cine poruncindu-v@, zidi]i casa aceasta }i acoperemântul acesta }i toate
cealeaalalte ispr@vi]i? {i carii sânt gr@m@ditorii carii zidesc aceastea?”
5. {i au avut har, f@cându-s@ cercetare peste cei ce era în robie, de la Domnul, b@trânii
jidovilor.
6. {i nu s-au împiedecat a zidi, pân@ când s@ va în}tiin]a Darie despre toate aceastea }i
s@ va lua r@spuns.
7. Paria c@r]ii carea au trimis lui Darie Sisennes, suptcr@iu]ul Siriii }i a Finichiii, }i
Satravuzanes }i so]ii lui în Siriia }i în Finiche ispravnici: „Împ@ratului Darie, închin@ciune!
8. Toate fie cunoscute domnului împ@ratului, c@ viind în ]inutul Iudei i }i întrând în
Ierusalim, am aflat zidind casa lui | Dumnezeu cea mare,
9. {i bisearica, din pietri cioplite }i mari }i de scumpe materii în p@re]i.
10. {i lucrurile acealea necurmat fiind, }i a s@ ajuta }i a spori în mânile lor }i întru toat@
slava foarte cu de-adinsul a s@ ispr@vi.
11. Atunci am întrebat b@trânii, zicând: «Cine v-au slobozit a zidi casa aceasta }i lucrurile
aceastea a le întemeia?»
12. Iar@ pentru aceaea i-am întrebat, ca s@-]i în}tiin]@m oamenii }i ispravnicii, }i scrisoarea
numelor ispravnicilor am poftit de la ei.
13. Iar@ ei ne-au r@spuns, zicând: «Noi sântem slugile Domnului, Care au f@cut ceriul }i
p@mântul».
14. {i s@ zidea casa aceasta mai înainte de ace}ti ani mul]i de la marele }i preatarele
împ@ratul lui Israil }i s-au s@vâr}it.
15. {i pentru c@ p@rin]ii no}tri era înt@rât@tori }i au p@c@tuit spre Dumnezeul lui
Israil, i-au dat în mânile lui Navohodonosor, împ@ratului Vavilonului, împ@ratului
haldeilor.
16. {i casa aceasta, pr@p@dind-o, o au aprins, }i norodul rob l-au dus în Vavilon.
17. În anul dintâiu, împ@r@]ind Chirul, împ@ratul Vavilonului, au scris Chirul împ@ratul
a s@ zidi casa aceasta;
18. {i vasele ceale sfinte, de aur }i de argint, care dusease Navohodonosor din casa cea
din Ierusalim }i le închinase în bisearica sa, iar@} le-au scos Chirul împ@ratul din bisearica
cea din Vavilon }i s-au dat lui Zorovavel }i lui Salmanasar suptcr@iu]ului.
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19. {i li s-au poruncit s@ aduc@ vasele aceas||tea }i s@ le puie în bisearica ce era în 247r
Ierusalim, }i bisearica lui Dumnezeu a o zidi în locul s@u.
20. Atunci, Salmanasar au pus temeliile casii Domnului, carea e în Ierusalim. {i de atunci
pân@ acum s@ zidea}te }i n-au luat s@vâr}irea.
21. Acum, dar@, de ]i s@ pare, o, împ@rate, caute-s@ în împ@r@te}tile biblioteci a împ@ratului
Chirul, care sânt în Vavilon.
22. {i, de s@ va afla cum c@ cu sfatul Chirului împ@rat au început gr@m@direa casii
Domnului carea este în Ierusalim }i, de s@ pare domnului, împ@ratului nostru, s@ ne scrie
despre aceastea”.
23. Atunci, Darie împ@ratul au poruncit a s@ c@uta în biblioteci. {i s-au aflat în ora}ul
Ecvactanis, care e în mijlocul ]ânutului, un loc în care era scrise aceastea:
24. „În anul dintâiu împ@r@]ând Chirul, împ@ratul Chirul au poruncit a s@ zidi casa
Domnului cea din Ierusalim, unde aprindea neîncetat cu foc,
25. A c@riia n@l]ime s@ fie de zeace co]i, l@]imea de co]i }as@z@ci, în patru cornuri de trei
pietri cioplite, }i partea din sus, cea r@v@rsat@ în afar@, din lemnul aceluia} ]inut }i cu o
aseamenea parte noao, }i cheltuieli a s@ da din casa Chirului împ@rat.
26. {i vasele casii Domnului ceale sfinte, }i ceale de aur, }i ceale de argint, care le-au
scos Navohodonosor din casa Domnului cea din Ierusalim, unde era puse, s@ se puie
acolo”.
27. {i au poruncit, a avea grije lui Sisenne, suptcr@iu]ului Siriii }i al Finichiii, }i Satravuzanului
}i so]ilor lui, }i celor rândui]i în Siriia }i Finiche, ispravnicilor, s@ se conteneasc@ de c@tr@ locul
acela: |
28. „{i eu înc@ am poruncit des@vâr}it a o zidi }i am rânduit s@ agiute pre cei din robie 247v
jidovi, pân@ când s@ va s@vâr}i bisearica casii Domnului.
29. {i de n@c@jirea d@jdilor Chelesiriei }i a Finichiii, cu de-adinsul o sum@ a da acestor
oameni spre jârtva Domnului, lui Zorovavel ispravnicului, spre tauri }i berbeci }i miei;
30. A}ijderea }i grâu }i sare }i vin }i untdelemn, necurmat prin to]i anii, precum preo]ii
cei din Ierusalim au spus a s@ ispr@vi în toate zilele, f@r@ nici o treacere;
31. S@ se aduc@ gust@ri marelui Dumnezeu, pentru împ@ratul }i slugile lui, }i s@ se roage
pentru via]a lor.
32. {i s@ se vesteasc@ ca oricine va c@lca ceva dintr-aceaste scrise au va treace cu videarea
s@ se ia lemn dintr-ale sale }i s@ se spânzure, }i averile lor împ@ratului s@ se scrie.
33. Pentru aceaea, }i Domnul, a C@ruia nume s- au chemat acolo, s@ râsipeasc@ pre tot
împ@ratul }i neamul care va întinde mâna sa a opri au r@u a face casii Domnului aceii din
Ierusalim.
34. Eu, Darie împ@ratul, am a}ezat dup@ aceastea foarte cu de-adinsul a s@ face”.
Cap 7
Casa lui Dumnezeu, zidit@, s@ târnosea}te }i s@ sfin]ea}te. Într-aceaea}, s@rb@toarea azimelor s@
pr@znuia}te.

1.

tunci, Sisennes, suptcr@iu]ul Chelesiriii }i Finichiei, }i Satravuzan }i so]ii,
urmând celor de Darie împ@ratul scrise poruncilor,
2.
Sta lâng@ preaosfin]itele locuri foarte cu de-adinsul, lucrând împreun@ cu
b@trânii jidovilor, c@peteniile Siriii. ||
248r
3. {i s-au sporit sfintele lucruri, prorocind Aggheiu }i Zaharie prorocii.
4. {i au s@vâr}it toate prin porunca Domnului, Dumnezeului lui Israil, }i din sfatul Chirului
}i a lui Darie }i a lui Artaxers, împ@ratului pearsilor.
5. {i s-au s@vâr}it casa noastr@ pân@ la zioa lunii adar a doaoz@ci }i triia, în anul împ@ratului
Darie al }aselea.
6. {i au f@cut fiii lui Israil }i preo]ii }i levi]ii }i ceiaalal]i din robie, carii s-au adaos, dup@
ceale scrise în cartea lui Moisi.
7. {i au adus spre închinarea bisearicii Domnului, tauri o sut@, berbeci doao sute, miei
patru sute,
8. {i iezi, pentru p@catele a tot Israilul, doispr@zeace, dup@ num@rul neamurilor lui
Israil.
9. {i au st@tut preo]ii }i levi]ii, îmbr@ca]i cu od@jdii, prin neamuri, preste toate lucrurile
Domnului, Dumnezeului Israil, dup@ cartea lui Moisi, }i portarii prin toate u}ile.

194

CAP 7 {I 8

248v

CARTEA ESDRII A TREIA

10. {i au f@cut fiii lui Israil, cu cei ce era din robie, Pa}tile acealea în zioa lunii dintâiu a
patraspr@zeacea, când s-au sfin]it preo]ii }i levi]ii.
11. To]i fiii robiii nu s-au sfin]it împreun@, c@ levi]ii to]i împreun@ s-au sfin]it.
12. {i au jârthuit fase to]i fiii robiii }i fra]ilor s@i, preo]ilor, }i loru}i însu}i.
13. {i au mâncat fiii lui Israil cei din robie, to]i cei r@ma}i de toate iscusirile limbilor locului,
c@utând pre Domnul; }i au pr@znuit zioa s@rb@toarei azimelor în }apte zile, osp@tându-s@
înaintea Domnului,
14. Pentru c@ au întors sfatul împ@ratului asirilor spre dân}ii, a înt@ri mâ|nile lor spre
lucrurile Domnului, Dumnezeului Israil.
Cap 8
Suindu-s@ Esdra din Vavilon în Ierusalim, i s@ dau c@r]ile lui Artaxerx, care cuprind facerile
ceale de bine spre jidovi. Îns@mneaz@-se cei ce împreun@ s-au s uit. {i aurul }i argintul preo]ilor
încredin]ind, Esdra f@când rug@ciune, îndeamn@ norodul spre poc@in]@, c@ci c@ de la cei de alt
neam nu s@ os@bise.

1.

i dup@ acesta, împ@r@]ind Artaxerx, împ@ratul pearsilor, s-au apropiat
Esdra, fiiul lui Azarie, fiiului Helchie, fiiului Solomi,
2.
Fiiului Sadoc, fiiului Ahitov, fiiului Ameri, fiiului Zahel, fiiului Vochi, fiiului
Avisue, fiiului Fineis, fiiului Eleazar, fiiului Aaron, preotului celui dintâiu.
3. Acest Esdra s-au suit din Vavilon, fiind scriitoriu }i deprins în leagea lui Moisi, cea dat@
de la Domnul, Dumnezeul lui Israil, a înv@]a }i a face.
4. {i i-au dat împ@ratul slav@, c@ aflase har întru toat@ vredniciia }i pofta înaintea lui.
5. {i s-au suit împreun@ cu el dintre fiii lui Israil }i dintre preo]ii }i levi]ii }i dintre sfin]ii
bisearicii cânt@re]i }i portarii }i slugile bisearicii, în Ierusalim,
6. În anul al }aptelea, împ@r@]ind Artaxerx, în luna a cincea – acest an al }eaptelea iaste
al împ@r@]iii – ie}ind din Vavilon în luna a noao a lunii a cincea,
7. Au venit în Ierusalim dup@ porunca lui, dup@ strân}tea c@l@toriilor de la Domnul
dat@. ||
249r
8. C@ într-aceastea Esdra mare înv@]@tur@ ]inea, ca s@ nu treac@ ceva din ceale ce
sânt din leagea Domnului }i din porunci, }i înv@]ind pe tot Israilul toat@ dreptatea }i
judecata.
9. Iar@, apropiindu-s@ cei ce scriia scrisorile lui Artaxerx împ@ratului, au dat scrisoarea
cea de la împ@ratul Artaxerx c@tr@ Esdra, preotul }i cetitoriul legii Domnului, a c@riia parie
aicea urmeaz@:
10. „Împ@ratul Artaxerx, Esdrei, preotului }i cetitoriului legii Domnului, s@n@tate.
11. Mai omenea}te eu judecând în facerile de bine, am poruncit celor ce doresc din
neamul jidovilor, cu vrearea sa, }i din preo]ii }i levi]ii carii sânt întru-np@r@]ia mea, a te
petreace în Ierusalim.
12. Deci carii poftesc a mearge cu tine adune-s@ }i porneasc@, precum au pl@cut mie }i
}eapte priiatinilor miei sfeatnici,
13. S@ cerceteaz@ ceale ce s@ fac prin Iudeea }i Ierusalim, ]iind precum ai în leagea
Domnului,
14. {i s@ aduc@ darurile Domnului, Dumnezeului Israil, care am f@g@duit eu }i priiatinii
Ierusalimului, }i tot aurul }i argintul ce s@ va afla în ]ânutul Vavilonului, Domnului în
Ierusalim; cu el,
15. Ce s-au d@ruit pentru neamul acela, spre bisearica Domnului ce este în Ierusalim,
s@ se culeag@ aurul acesta }i argintul; }i berbecii }i mieii }i iezii }i ceale ce s@ cuvin
acestora,
16. S@ aduc@ jârtve Domnului pre oltariul Domnului lor, care e în Ierusalim.
17. {i toate care vei vrea cu fra]ii t@i a face, de aur }i de argint, ispr@vea}te cum vei vrea,
dup@ porunca Domnului, Dumnezeului t@u
249v
18. {i sfintele vase care s-au dat ]ie spre | lucrurile casii Domnului, Dumnezeului t@u,
carea este în Ierusalim.
19. {i cealeaalalte care-]i vor veni spre lucrurile bisearicii Dumnezeului t@u le vei da din
vistieriia împ@r@teasc@.
20. Deac@ vei vrea cu fra]ii t@i a face din aur }i din argint, ispr@vea}te dup@ vrearea
Domnului.
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21. {i eu, adec@ împ@ratul Artaxerx, am poruncit p@zitorilor vistieriilor Siriei }i Finichiei
ca orice va scrii Esdra, preotul }i cetitoriul leagii Domnului, cu deadinsul s@ i s@ dea pân@
la t@lan]i de argint o sut@, aseamenea }i de aur,
22. {i pân@ la o sut@ de modii de grâu, }i de vin veadre o sut@, }i altele, oricâte prisosesc,
f@r@ plat@.
23. Toate dup@ leagea lui Dumnezeu s@ se fac@ Dumnezeului celui înalt, ca nu cumva
s@ se scoale mâniia spre împ@r@]iia împ@ratului }i a fiiului }i a fiilor lui.
24. Iar@ voao s@ zice ca, tuturor preo]ilor }i levi]ilor }i sfin]ilor cânt@re]i }i slujilor bisearicii
}i scriitorilor bisearicii ace}tiia,
25. Nici o dajd@, nici alt@ceva porunc@ s@ i s@ puie, nici s@ aib@ cineva puteare a le arunca
ceva.
26. Iar@ tu, Esdra, dup@ în]elepciunea lui Dumnezeu, rânduia}te judec@tori }i îndrept@tori
în toat@ Siriia }i Fenichie. {i pre to]i cei ce nu cunosc leagea Dumnezeului t@u îi înva]@.
27. Ca oricari vor treace leagea cu deadinsul s@ se pedepseasc@, sau cu moartea, sau
cu chinuri, sau }i cu pedeaps@ de bani, sau cu închidere”.
28. {i au zis Esdra scriitoriul: „Bine e cuvântat Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, || Cel ce au 250r
dat aceast@ voie în inima împ@ratului, a prosl@vi casa Sa carea este în Ierusalim,
29. {i pre mine m-au cinstit în videarea împ@ratului }i a sfetnicilor }i a priiatinilor }i a
celor cu ur}inic ai lui!
30. {i eu nemi}cat cu sufletul m-am f@cut dup@ ajutoriul Domnului, Dumnezeului mieu,
}i am adunat din Israil b@rba]i s@ se suie împreun@ cu mine.
31. {i ace}tia sânt ispravnicii dup@ p@rin]e}tile sale }i a locului p@r]i, a celor ce s-au suit
cu mine din Vavilon întru împ@r@]iia lui Artaxerx.
32. {i din fiii lui Fares, Ghersomul; din fiii Siemarith, Amenul; a fiilor lui David, Accul,
fiiul Schechilie.
33. Din fiii lui Fares, Zaharie, }i cu el s-au întors b@rba]i o sut@ cinz@ci.
34. Din fiii pov@]uitoriului Moavilionului Zahariei, }i cu el b@rba]i doao sute cinz@ci.
35. Din fiii Zahnes, Iehonie Zeholei, }i cu el b@rba]i doao sute cinz@ci.
36. Din fiii Sala, Maasie Gotholie, }i cu el b@rba]i }aptez@ci.
37. Din fiii lui Safarie, Zarie Miheli, }i cu el b@rba]i optz@ci.
38. Din fiii Iov, Avdie Ieheli, }i cu el b@rba]i doao sute doispr@zeace.
39. Din fiii Vanie, Sarimoth, fiiul Iosafie, }i cu el b@rba]i o sut@ }as@z@ci.
40. Din fiii Veir, Zaharie Vevel, }i cu el b@rba]i doaosute opt.
41. Din fiii Ezead, Ioan Acchetan, }i cu el b@rba]i o sut@ zeace.
42. Din fiii Adonicam, cei mai de pre urm@, }i aceastea sânt numele lor: Elifalam, fiiul
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lui Ghevil, }i Semeie, }i cu el b@rba]i }eapte|z@ci.
43. {i i-am adunat la râul ce s@ zice Thiia }i am t@b@rât acolo trei zile }i i-am cunoscut.
44. {i dintre fiii preo]ilor }i a levi]ilor nu am aflat acolo.
45. {i am trimis c@tr@ Eliazar }i Ecchelon }i Masman }i Malovan }i Enaatha }i Samea }i
Ioriv, Nathan, Enuagam, Zaharie, }i c@tr@ Mosolamul, c@tr@ acei pov@]uitori }i }tiu]i
46. {i le-am zis s@ vie la Loddeu, care era la locul vistieriii.
47. {i le-am poruncit s@ zic@ lui Loddeiu }i fra]ilor lui }i celor ce era în vistierie s@ ne trimi]@
pre cei ce s@ slujasc@ cu preo]ii în casa Domnului, Dumnezeului nostru.
48. {i ne-au adus, dup@ putearnica mâna Domnului, Dumnezeului nostru, b@rba]i
înv@]a]i: dintre fiii lui Moholi, fiiul lui Levi, fiiului Israil, Sevievian, }i pre fii }i pre fra]i,
carii era optspr@zeace.
49. Asviiam }i Amin, din fiii fiilor lui Hananii, }i fiii lor, b@rba]i doaoz@ci.
50. {i de cei ce slujea bisearicii, carii i-au dat David }i însu}i c@peteniile spre lucrare
levi]ilor, ce sluja bisearicii, doao sute doaoz@ci; toate numele s-au îns@mnat în scrisori.
51. {i am f@g@duit acolo post tinerilor înaintea lui Dumnezeu, ca s@ caut de la El noao
cale bun@, }i celor ce era cu noi }i fiilor }i dobitoacelor, pentru pândiri.
52. C@ mi-au fost ru}ine a ceare de la împ@ratul pedestra}i }i c@l@ra}i spre petreacere,
pentru ap@rarea împrotiva protivnicilor no}tri,
53. C@ am zis împ@ratului c@ putearea Dom||nului va fi cu cei ce-L caut@ cu toat@ 251r
dorirea.
54. {i iar@} ne-am rugat Domnului, Dumnezeului nostru, dup@ aceastea, pre Carele }i
milostiv L-am avut }i ne-am împ@rt@}it cu Domnul, Dumnezeul nostru.
55. {i am usebit dintre ispravnicii gloatei }i dintre preo]ii bisearicii b@rba]i doispr@zeace,
}i pre Sedeviia }i pre Sanna, }i cu ei, dintre fra]ii lor, b@rba]i zeace.
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56. {i le-am pus lor aurul }i argintul }i vasele ceale preo]e}ti ale casei Dumnezeului nostru,
carele d@ruise împ@ratul }i sfeatnicii lui }i c@peteniile }i tot Israilul.
57. {i deac@ le-am pus, le-am dat talan]i de argint o sut@ cinz@ci }i vase de argint de talan]i
o sut@ }i t@lan]i de aur o sut@;
58. {i de vase de aur de }apte ori doaoz@ci }i vase de aram@, de bun@ aram@, sclipind,
doispr@zeace, vedeare de aur f@când.
59. {i le-am zis: «{i voi sfin]i sânte]i Domnului, }i vasele sânt sfinte, }i aurul }i argintul
s-au f@g@duit Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor no}tri.
60. Str@jui]i }i le p@zi]i, pân@ când le ve]i da ispravnicilor gloatei }i preo]ilor }i levi]ilor }i
c@peteniilor cet@]ilor lui Israil, în Ierusalim, în preo]asca c@mara casii Dumnezeului nostru».
61. {i cei ce au trimis preo]ii }i levi]ii, aurul }i argintul }i vasele, le-au dus în Ierusalim,
în bisearica Domnului.
62. {i am pornit de la râul Thiia, în zioa a doaospr@zeacea lunii dintâiu, pân@ când am
întrat în Ierusalim.
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63. {i, deac@ s-au f@cut a triia zi, iar@ a patra | zi, m@surându-s@ aurul }i argintul, s-au
dat în casa Domnului, Dumnezeului nostru, lui Morimoth, fiiului Iori preotului;
64. {i cu el era Eliazar, fiiul lui Fineis; }i era cu ei Iosadul, fiiul lui Isus, }i Medie }i Vanni,
fiiul Levitei; la num@r }i la cântariu toate.
65. {i s-au scris cântariul lor într-acela} ceas.
66. Iar@ cei ce au venit din robie au adus jârtv@ Domnului, Dumnezeului Israil, tauri
doispr@zeace pentru tot Israilul, berbeci optz@ci }i }ase,
67. Miei }eaptez@ci }i doi, ]api pentru p@cate doispr@zeace }i, pentru mântuire, vaci
doaospr@zeace, toate spre jârtva Domnului.
68. {i au cetit poruncile împ@ratului împ@r@te}tilor ispravnici }i suptcr@iu]ilor Chereseniii
}i Finichiei; }i au cinstit neamul }i bisearica Domnului.
69. {i, ispr@vindu-s@ aceastea, s-au apropiat c@tr@ mine ispravnicii, zicând: «N-au deschilinit
neamul lui Israil }i c@peteniile }i preo]ii }i levi]ii,
70. {i limbile ceale de alt neam }i neamurile locului, necur@]iile sale de c@tr@ hananei }i
hethei }i ferezei }i ievusei }i moaviteani }i eghipteani }i de idumei,
71. C@ s-au împreunat cu featele lor, }i ei }i fiii lor, }i s-au mestecat s@mân]a cea sfânt@
cu ceale de alt neam ale locului limbi. {i c@peteniile era ispravnici, }i sfatul strâmb@t@]ii
lui din începutul împ@r@]iii lui».
72. {i îndat@ cât am auzit aceastea, mi-am t@iat vejmintele }i sfânta îmbr@c@minte. {i,
rumpând perii capului }i barba, am }ezut durându-m@ }i m@hnit. ||
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73. {i s-au adunat oricâ]i atunci s@ mi}ca de cuvântul Domnului, Dumnezeului Israil, la
mine, jelindu-m@ despre strâmb@tatea aceasta; }i }edeam trist pân@ la jârtva cea de sara.
74. {i sculându-m@ din post, t@iate având vejmintele }i sfânta îmbr@c@minte, îngenunchind
}i întinzându-mi mânile c@tr@ Domnul,
75. Ziceam: «Doamne, turburatu-m-am }i m-am ru}inat de c@tr@ fa]a Ta,
76. C@ p@catele noastre s-au înmul]it preste capetele noastre }i strâmb@t@]ile noastre s-au
în@l]at pân@ la ceriu,
77. C@ din vreamile p@rin]ilor no}tri sântem în mare p@cat pân@ la zioa aceasta.
78. {i pentru p@catele noastre }i a p@rin]ilor no}tri ne-am dat, cu fra]ii no}tri }i cu preo]ii
no}tri, împ@ra]ilor p@mântului spre sabie }i spre robie }i spre pr@dare, cu ru}ine pân@-n
zioa de ast@zi.
79. {i acum, cât e aceasta ce s-au întâmplat noao, mila de la Tine e, Doamne Dumnezeule,
}i ne las@ noao r@d@cin@ }i nume spre locul sfin]eniii Tale,
80. A deascoperi luminarea noastr@ în casa Domnului, Dumnezeului nostru, a ne da
hran@ în toat@ vreamea robiii noastre.
81. {i robind, n-am fost p@r@si]i de c@tr@ Domnul, Dumnezeul nostru, ci ne-au rânduit
în har, puind pre împ@ratul pearsilor a ne da hran@,
82. {i a-l prosl@vi în bisearica Domnului, Dumnezeului nostru, }i a zidi ceale p@r@site ale
Sionului, a ne da stare în Iudeea }i în Ierusalim.
83. {i acum ce zicem, Doamne, având aceastea? C@ am trecut poruncile Tale care ai
dat, prin mânile slugilor Tale, prorocilor,
252v
84. Zicând c@: ‘P@mântul la care a]i întrat | a st@pâni mo}tenirea lui, p@mântul e pâng@rit
cu spurc@ciunile celor de alt neam al p@mântului, }i necur@]iile lor l-au umplut tot cu
necur@]iia sa.
85. {i acum featele voastre nu le ve]i împreuna cu fiii lor, }i featele lor nu le ve]i lua fiilor vo}tri.
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86. {i nu ve]i c@uta pace a avea cu ei în toat@ vreamea, ca, biruindu-i, s@ mânca]i ceale
bune ale p@mântului }i mo}tenire s@ împ@r]i]i fiilor vo}tri pân@ în veac’».
87. {i ceale ce ni s@ întâmpl@ noao, toate sânt pentru lucrurile noastre ceale reale }i pentru
p@catele noastre ceale mari.
88. {i ne-ai dat r@d@cin@ ca aceaea, }i iar@ ne-am întors a treace legiuitele Tale, ca s@
ne mestecâm cu necur@]iia celor de alt neam a limbilor locului acestuia.
89. Au nu Te vei mâniia spre noi a ne pierde, pân@ când nu s@ va l@sa r@d@cina }i numele
nostru?
90. Doamne, Dumnezeul lui Israil, adev@rat e}ti, c@ s-au p@r@sit r@d@cina pân@-n zioa
de ast@zi.
91. Iat@, acum sântem înaintea Ta întru strâmb@t@]ile noastre; c@ nu iaste înc@ a sta
înaintea Ta într-ace}tia”.
92. {i, când închinându-s@, s@ m@rturisea Esdra plângând, pre p@mânt a}ternut înaintea
bisearicii, s-au adunat înaintea lui din Ierusalim gloat@ mare foarte, b@rba]i }i muieri }i tineri
}i tinere, c@ mare plângere era în mul]imea aceaea.
93. {i, strâgând Iehonie Iehelii, din fiii lui Israil, au zis Esdrei: „Noi am p@c@tuit asupra
Domnului, c@ ne-am c@s@torit cu muieri de alt neam din limbile locului.
94. {i acum e}ti preste tot Israilul; într-aceastea, dar@, fie jur@mânt de la Domnul || a 253r
lep@da toate muierile noastre ceale de alt neam, cu fiii lor,
95. Precum ]ie s-au poruncit de la cei mai-mari, dup@ leagea Domnului. Sculându-te,
descâlce}te,
96. C@ a ta iaste treaba aceasta, }i noi cu tine sântem. B@rb@tea}te f@!”.
97. {i, sculându-s@ Esdra, au jurat c@peteniile preo]ilor }i pre levi]i }i tot Israilul a face
dup@ aceastea; }i au jurat ei.
Cap 9
Li s@ poruncea}te a lep@da muierile ceale de alt neam, cu fiii, }i s@ îns@mneaz@ cei ce din preo]i
}i dintre levi]i era împreuna]i cu ei. Esdra cetea}te leagea Domnului înaintea norodului. Care
ispr@vindu -s@, li s@ poruncea}te ca, ie}ind la ale sale, veaseli zioa s@ o pr@znuiasc@.

1.

i, sculându-s@ Esdra dinnaintea cur]ii bisearicii, s-au dus în preo]escul fui}or
a lui Ionathan, fiiul lui Nasavi.
{i, s@l@}luind acolo, n-au gustat pâne, nici ap@ au beut, pentru strânb@tatea

2.
mul]imei.
3. {i au fost propoveduire în toat@ Iudeea }i în Ierusalim, tuturor celor ce din robie era
aduna]i în Ierusalim,
4. Ca oricare nu va alerga a doaoa sau a treia zi dup@ judecata b@trânilor ce }edea înainte,
s@ vor lua averile sale }i acela strein s@ va giudeca de c@tr@ mul]imea robiii.
5. {i s-au adunat to]i cei din neamul Iudei }i a lui Veniamin în trei zile în Ierusalim; aceasta
e luna a noao, zioa lunii a doaoz@cea.
6. {i au }ezut toat@ mul]imea în curtea bisearicii, tremurând pentru iarna ce era. |
7. {i, sculându-s@ Esdra, le-au zis: „Voi strâmb a]i f@cut luundu-v@ voao so]ii muieri de 253v
alt neam, ca s@ adaoge]i c@tr@ p@catele lui Israil.
8. {i acum da]i m@rturisire Domnului, Dumnezeului p@rin]ilor no}tri
9. {i ispr@vi]i voia Lui }i v@ dep@rta]i de c@tr@ limbile locului }i de c@tr@ muierile ceale
de alt neam”.
10. {i au strigat toat@ mul]imea }i au zis cu glas mare: „Precum ai zis, vom face!
11. Ci pentru c@ mul]imea e mare }i vreamea e de iarn@ }i nu putem sta nesprijini]i, }i
acest lucru nu ni-i noao de o zi, nici de doao, c@ mult am p@c@tuit într-aceastea,
12. Steaie ispravnicii mul]imii }i to]i cei ce l@cuiesc cu noi }i oricari au muieri la sâne de
alt neam.
13. {i steaie înainte, luund vreame din tot locul, b@trânii }i judec@torii, pân@ când vor
dezlega mâniia Domnului a trebii ace}tie”.
14. Iar@ Ionathan, fiiul Iezelii, }i Iozie Thecam au luat dup@ aceastea; }i Vosoramul }i Levi
}i Savatheul împreun@ s-au înso]it cu ei.
15. {i au st@tut dup@ toate aceastea to]i cei din robie.
16. {i }-au ales b@rba]i Esdra preotul c@petenii mari din p@rin]ii lor dup@ nume }i au }ezut
împreun@ în luna a noao a lunii a zeacea, a descâlci lucrul acesta.
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17. {i s-au a}ezat despre b@rba]ii ce avea muieri de alt neam, pân@ la înoirea lunii dintâiu.
18. {i s-au aflat dintre preo]i mesteca]i, carii avea muieri de alt neam:
254r
19. Din fiii lui Isus, fiiul lui Iosedec, }i din fra||]ii lui, Masea }i Eliozer }i Iorivul }i Ioadeu.
20. {i au aruncat mânile s@ goneasc@ muierile sale }i a jârtvui, pentru rug@ciune, un
areate, pentru ne}tiin]a sa.
21. {i din fiii lui Semeri, Masea }i Iese }i Ieelec, Azarie.
22. {i din fiii Fosere, Limosie, Hismaenii }i Nathanee, Iussio, Readdu }i Thalsa.
23. {i din levi]i, Ioravdul }i Semei }i Colnii }i Calita }i Factia }i Colva }i Eliona.
24. {i din sfin]ii cânt@re]i, Eliasiv, Zaccarul.
25. {i din portari, Salumul }i Tolvane.
26. {i din Israil, din fiii Foro, Ozi }i Remie }i Gheddie }i Melhie }i Mihelul, Eliazarul }i
Iammevie }i Vanna.
27. {i din fiii Iolaman, Hama }i Zaharie }i Iezrelul }i Iovdiul }i Erimoth }i Helie.
28. {i din fiii Zafthoim, Eliada }i Eliasumul, Zohie }i Latimoth }i Zavdi }i Thevedie.
29. {i din fiii Zeve, Ioan }i Amanie }i Zavdie }i Emeul.
30. {i din fiii Vannii, Olamul }i Maluhul }i Ieddeul }i Iasuv }i Azavul }i Ierimoth.
31. {i din fiii Addin, Nathul }i Mosie }i Calcul }i Raana, Maasea, Mathatie }i Veseil }i
Vonul }i Manasse.
32. {i din fiii Nuae, Noneu }i Assea }i Melhia }i Samei }i Simon }i Veniamin }i Malcul }i
Marra.
33. {i din fiii Ason, Careaneul, Mathathie }i Vannul }i Elifalah }i Manasse }i Semei.
34. {i din fiii Vannii, Ieremie }i Moadie }i Avramul }i Ioil }i Ranei }i Pelie }i Iona }i
254v Marimoth }i Eliasiv }i Matheneul }i | Eliasi }i Oriza }i Dielul }i Semediul }i Zamvri }i Iosiv.
35. {i din fiii Novi, Iddeul }i Mathathie }i Savadul }i Zeheda Sedmi }i Iessei, Vanea.
36. To]i ace}tia }-au împreunat muieri de alt neam }i le-au slobozit cu fiii.
37. {i au l@cuit preo]ii }i levi]ii }i cei din Israil în Ierusalim }i întru tot ]inutul, în luna a
noao a lunii a }eaptea. {i era fiii lui Israil întru pomenirile sale.
38. {i s-au adunat toat@ mul]imea împreun@ în curtea carea iaste spre r@s@rit, la poarta
cea sfânt@.
39. {i au zis Esdra arhiereului }i cetitoriului s@ aduc@ leagea lui Moisi, carea s-au dat de
la Domnul, Dumnezeul lui Israil.
40. {i au adus Esdra arhiereul leagea la toat@ mul]imea lor, de la b@rbat pân@ la muiare,
}i tuturor preo]ilor, a auzi leagea în lun@ noao a lunii a }eaptea.
41. {i aceastea în sicriiul ce e înaintea por]ii bisearicii sfinte, de diminea]a pân@ sara,
înaintea b@rba]ilor }i a muierilor. {i au dat to]i în]eleagerea spre leage.
42. {i au st@tut Esdra, preotul }i cetitoriul legii, pre un divan de lemn ce era cioplit.
43. {i au st@tut l@ng@ el Mathathie }i Samul, Ananie, Azarie, Urie, Ezechie }i Valsamul
de-a dreapta;
44. {i de-a stânga, Faldeul, Misail, Malahie, Avustha, Savu, Navadie }i Zaharie.
45. {i au luat Esdra cartea înaintea a toat@ mul]imea, c@ }edea în slav@ }i întru vedeare
tuturor. ||
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46. {i deac@ au sfâr}it leagea, to]i r@dica]i au st@tut }i bine au cuvântat Esdra pre Domnul,
Dumnezeul cel preaînalt, Dumnezeul Savaoth, Atotputearnicul.
47. {i au r@spuns tot norodul: „Amin!” {i, râdicând în sus mânile, c@zând pre p@mânt,
s-au închinat Domnului.
48. Isus }i Vanavul }i Sarevie }i Iaddimul }i Accuvul }i Savatheul }i Calithe }i Azarie }i
Ioradul }i Ananie }i Filie, levi]ii,
49. Cei ce înv@]a leagea Domnului }i întru mul]ime cetea leagea Domnului }i aducea
înainte fie}tecare pre cei ce în]elegea cetirea.
50. {i au zis Atharathe Esdrii, arhiereului }i cetitoriului, }i levi]ilor carii înv@]a mul]imea,
51. Zicând: „Zioa aceasta sfânt@ e Domnului”. {i to]i sta, auzând leagea.
52. {i au zis Esdra: „Ie}ind, dar@, mânca]i toate ceale grase }i be]i toate ceale dulci }i
trimite]i daruri celor ce n-au,
53. C@ sfânt@ e zioa aceasta Domnului }i s@ nu fi]i m@hni]i, c@ Domnul v@ va prosl@vi”.
54. {i levi]ii vestea la ob}te tuturor, zicând: „Zioa aceasta sfânt@ e, s@ nu fi]i m@hni]i”.
55. {i s-au dus to]i a mânca }i a bea }i a s@ osp@ta }i a da daruri celor ce nu avea s@ se
oaspete; c@ cu m@rime s-au în@l]at cu cuvintele cu care s-au înv@]at.
56. {i s-au adunat to]i în Ierusalim a pr@znui veseliia, dup@ testamântul Domnului,
Dumnezeului Israil.
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(s-)au mestecat: ind. pf.c. 3.sg. 8,71
sã (ne) mestecâm: con j. prez. 1.pl. 8,88
AMESTECAT, -Ã: adj.; var. MES TECAT, -Ã
mestecaþi: m. pl. nom. 9,18
AMIN: interj.
amin: 9,47
AMINTE: adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE/(a) LUA
AN: s.m.
anul: sg. ac. 1,22; 5,6, 26, 56; 6,1, 17, 24; 7,5; 8,6
ani: pl. ac. 1,34, 39, 43, 46; 5,58, 73; 6,14
an: sg. nom./ac. 1,45; 2,31; 5,57; 8,6
anilor: pl. gen. 1,58
anii: pl. ac. 4,51, 52; 6,30
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 9,2
APÃRARE: s.f.
apãrarea: sg. ac. 8,52
APOI: adv.
apoi: 3,22; rezum. cap.5

AFARÃ: adv.
afarã: 4,9
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 5,41
afarã: adv. în loc. adv. în afarã 6,25

(a) APRINDE: v. III
au aprins: ind. pf.c. 3.pl. 1,55; 4,45; 6,16
aprindea: ind. imp. imper s. 6,24

(a se) AFLA: v. I
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 19, 2 1; 5,38, 39; 6,23;
9,18
vei af la: ind. viit.I. 2.sg. 2,22
au aflat: ind. pf.c. imper s. 2,26
(te-)ai af lat: ind. pf.c. 2.sg. 4,42
am aflat: ind. pf.c.1.sg./pl. 6,8; 8,44
(sã) va afla: ind. viit.I. impers./3.sg. 6,22; 8,14
aflase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,4
AICI: adv.; var. AICEA
aici: 4,22; 5,69
aicea: 8,9

AJUTOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajutoriul: sg. ac., în sintagma ajutoriul Domnului 8,30

(a se) APR OPIA: v. I
apropiindu(-sã): gerunziu 5,47, 68; 8,9
(s-)au apropiat: ind. pf.c.3.sg./pl. 8,1, 69
(a) APUCA: v. I
apucându-: gerunziu 1,38
APUSEAN , -Ã: s.m./f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la Constantin Negruzzi, Scrierile
lui… Vol. I Pãcatele tinereþelor, Bucureºti, 1872.
apuseani: pl. ac. – rezenþa cuvântului în acest cont ext es te reflexul
unei erori de traducere. Versetul din Vulgata: DOMINE, pueri
tui Rathimus ab accidentibus , et Sabellius scriba, e t reliqui curiae
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tuae iudices in C oelesyria et Phoenice devine în tr aducere:
Domnule, slugile tale, Rathim de la apuseani ºi Savelie scriitoriul
ºi ceiaalalþi, judecãtorii curþii tale în Chelesiriia ºi Fenichiia;
aceasta însemnã cã tr aducãtorul a confundat cele douã cuvinte
par onime: accidentibus ( accidens, -ntis „lucru accident al – opus
lui esenþial”) cu occidentibus (occidens, -ntis „apus, occident” –
2, 17

(a se) AªEZA: v. I
aºazã: ind. prez. 3.pl. 2,18
am aºezat : ind. pf.c. 1.sg. 6,34
(s-)au aºezat: ind. pf.c. 3.pl. 9,17

ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac. 1,40; 8,58

AªTERNUT, -Ã: adj.
aºt ernut: m. sg. nom. 8,92

(a se) ARÃTA: v. I
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,4
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
(sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

ATHISCÃ: s.f. (cf. lat. athisca, -ae) „cupã pentru libaþii”; cuvântul
nu este înr egistrat în DA.
athische: pl. nom. 2,13

AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 4,6; 5,69; 6,30

(a) ATINGE: v. III
a atinge: inf. prez. 4,28

ARÃTARE: s.f.
arãt are: sg. ac. 5,40

ATOTPUTERNICUL: s.m. „Dumnezeu”
Atotputearnicul: sg. nom. 9,46

(a) ARDE: v. III
a arde: inf. prez. 4,52

ATUNCI: adv.
atunci: 2,25, 30; 3,3, 4, 8; 4,33, 42, 43, 47; 6,2, 11, 20, 23; 7,1;
8,73

ARDERE: s.f. „jertfã”
arderi: pl. ac., în sint agma arderi de t ot 4,52
arderi: pl. ac. 5,49, 50
ARETE: s.m.
areate: sg. ac. 9,20
ARGINT: s.n.
ar gint: sg. ac. 1,36; 2,6, 13, 14; 4,18; 5,45; 6,18, 26; 8,17, 20,
21, 57
argintul: sg. nom./ac. 2,9; 4,19; rezum. cap.8; 8,14, 15, 56, 59,
61, 63
ARHIEREU: s.m.
arhiereu: sg. nom. 5,40
arhiereului: sg. dat. 9,39, 50
arhiereul: sg. nom. 9,40

AUR: s.n.
aur : sg. ac. 1,36; 2,6, 13, 14; 3,6; 4,18; 5,45; 6,18, 26; 8,17, 20,
21, 57, 58
aur ul: sg. nom./ac. 2,9; 4,19; rezum. cap.8; 8,14, 15, 56, 59,
61, 63
(a se) AUZI: v. IV
auzea: ind. imp. 3.sg. 5,65
(sã) auziia: ind. imp. impers. 5,65
au auzit : ind. pf.c. 3.pl. 5,66
am auzit : ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,69; 8,72
a auzi: inf. prez. 9,40
auzând: gerunziu 9,51
(a) AVEA: v. II
sã a veþi: conj. prez. 2.pl. 1,4
având: gerunziu 1,10; 5,59; 8,74, 83
au: ind. prez. 3.pl. 4,52; 9,52
au a vut: ind. pf.c. 3.pl. 6,5
a a vea: inf. prez. 6,27; 8,86
ai: ind. prez. 2.sg. 8, 13
sã aibã: conj. prez. 3.sg. 8,25
am avut: ind. pf.c. 1.pl. 8,54
avea: ind. imp. 3.pl. 9,17, 18, 55

(a) ARUNCA: v. I
a ar unca: inf. prez. 8,25
au ar uncat: ind. pf.c. 3.pl. 9,20
(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.pl. 4,10
ASCULTÃTOR, -TOARE: adj.
ascultãt ori: m. pl. nom. 4,11
ASEMENEA: adv./ad j. inv. ; var . (Înv.) ASEAMINEA;
ASEAMENEA
aseaminea: adv. 5,69
aseamenea: ad j. inv. 6,25
aseamenea: adv. 8,21
ASIR: s.m. (cf. Indice Is)
asirilor: pl. gen. 5,69; 7,14

AVERE: s.f.
averile: pl. nom. 6,32; 9,4
AZIMÃ: s.f.
azimelor: pl. gen., în sintagma sãrbãtoarea azimelor/sãr bãtoarei
azimelor (cf. Indice 2Lg – AZIMÃ) rezum. cap.1; 1,19; rezum.
cap.7; 7,13
azime: pl. ac. 1,10
B

ASTÃZI: adv.
as tãzi: adv. în loc. adv. pânã-n zioa de astãzi 8,78, 90
ASTÂMPÃRARE: s.f.; var. STÂMPÃRARE (aici) „în voir e”,
„permisiune” (cf. Indice Înþ)
s tâmpãr are: pl. ac. 4,62
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªEA
aºa: 1,16; 2,29; 3,24; 4,12
aºea: 5,65

BAN: s.m.
bani: pl. ac. 5,54; 8,2 7
BARBÃ: s.f.
barba: sg. ac. 8,72
(a) BATE: v. III
bãtând: gerunziu 2,22
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(a) BATJOC ORI: v. IV; var. (Trans.; Mold.; Înv.) (a) BAJOCURI
bajocorea: ind. imp. 3.pl. 1,51
bajocurea: ind. imp. 3.pl. 1,51
BÃRBAT: s.m.
bãrbaþi: pl. voc. 3,18, 24; 4,2, 12, 14, 32, 34
bãrbaþilor : pl. gen. 5,4; 9,41
bãrãbaþi: pl. nom./ac. 8,30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 48, 49, 55, 92; 9,16
bãrbaþii: pl. ac. 9,17
bãrbat : sg. ac. 9,40
BÃRBÃTEªTE: adv.; aici prima atestare a cuvântului
bãrbãteaºt e: 8,96

BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogatului: s.m. sg. gen. 3,19
BOIER: s.m.; var. (În v. ºi pop.) BOIAR
boiarilor: pl. dat. 3,1
boiarii: pl. ac. 3,14
BOU: s.m.
boi: pl. nom., în sintagma boi de jug 5,43
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 5,54, 64
BUN , -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. ac. 4,18; 8,51, 58
(ceale) bune: s.f. pl. ac. 8,86

BÃTRÂN , -Ã: s.m./f.
bãtrânului: s.m. sg. dat. 1,53
(cei) bãtrâni: s.m. pl. nom. 5,63
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 6,5, 11; 7,2; 9,13
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 9,4

BUNÃVOINÞÃ: s.f.
bunãvoinþã: sg. ac. 1,12

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 5,54

C

(a) BEA: v. II
au beut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,3, 22; 9,2
a bea: inf. prez. 3,6; 9,55
beau: ind. prez. 3.pl. 3,18
bea: ind. prez. 3.sg. 4,10
beþi: imperativ 2.pl. 9,52

CAL: s.m.
cai: pl. nom./ac. 2,7; 5,43
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 4,23; 8,51
CANANEU: s.m.; var. HANANEU (cf. Indice Fc)
hananei: pl. ac. 8,70

BERBEC: s.m.
berbeci: pl. nom./ac. 6,29; 7,7; 8.66
berbecii: pl. nom. 8,15
BIBLIOTECÃ: s.f. (aici) „arhivã”
biblioteci: pl. ac., în sintagma împãrãteºtile biblioteci „arhivele
regale” 6,21
biblioteci: pl. ac. 6,23
BINE: adv./s.
bine: adv. 1,58
bine: adv. în str uctura v. dislocatã bine e cuvântat/bine au
cuvântat/bine eºti cuvântat 4,40, 58, 60, 62; 8,28; 9,46
bine: s.n. sg. ac., în sintagma fcerile ceale de bine/facerile de
bine rezum. cap.8; 8,11
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 4,40; 8,28
bine au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg. 4,58, 62; 9,46
bine eºti cuvântat: pasiv ind. prez. 2.sg. 4,60
binecuvântându-: gerunziu 5,60
(a) BIRUI: v. IV
biruiaºte: ind. prez. 3.pl. 3,12, 18, 24; 4,38, 41
biruindu-: gerunziu 8,86

CAP: s.n.
capul: sg. ac. 4,30
capului: sg. gen. 8,72
capetele: pl. ac. 8,76
CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 1,7
CAR: s.n.
carã: pl. ac. 5,55
CARTE: s.f.
Car tea/cartea: sg. nom. în titlu: Car tea Esdrii a treia; 9,45
Car tea/cartea: sg. ac., în sintagmele Cartea istoriilor împãraþilor
Iuda/Cartea împãr aþilor Israil ºi a Iudei/Car tea vr eamilor
împãr aþilor/cartea lui Moisi 1,11, 33, 42; 5,49; 7,6, 9
car te: sg. ac. 2, 16
cãrþile: pl. nom./ac. 2,21; 4,61; rezum. cap.8
cãrþi: pl. ac. 4,47, 48
cãrþii: sg. gen. 6,7

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom./ac. 1,2, 41, 49; 2,18; 4,45, 63; 5,44, 53, 56,
57; rezum. cap.6; 6,9, 18, 19, 28; 8,15, 61, 68, 82
bisearicii: sg. gen./dat. 1,53; 2,31; 4,51; 7,7; 8,5, 19, 24, 50, 55,
92; 9,1, 41
bisearicã: sg. ac. 1,5; 2,20; 5,28, 30, 45, 67

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,3; 4,55; 5,5; 6,4, 11, 14, 16, 17, 18, 25; 7,5;
8,28
casa: sg. ac., în sintagmele casa Domnului/casa Dumnezeului/
casa lui Dumnezeu 1,55; 2,7, 8; 5,58, 71; 6,2, 8, 24, 26; 8,47,
63, 80
casã: sg. ac. 2,4; 5,63
casãle: pl. ac. 5,1
casei: sg. gen., în sintagma casei Domnului/casei Dumnezeului
5,62; 8,56
casii: sg. gen./dat., în sintagma casii Domnului/casii Dumnezeului
6,20, 22, 26, 28, 33; 8,18, 60

(a) BLA GOSLOVI: v. IV
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. 4,36

CASNIC, -Ã: s.m./f.
casnicilor: s.m. pl. dat. 3,1

BIRUINÞÃ: s.f.
biruinþa: sg. nom. 3,9; rezum. cap.4; 4,59
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(a) CÃDEA: v. II
cãzând: gerunziu 9,47

CÂNTEC: s.n.
cânt ec: sg. ac. 5,61

CÃLÃRAª: s.m.
cãlãr aºi: pl. ac. 2,30; 5,2; 8,52

CEAS: s.n.
ceasul: sg. nom. 1,14
ceas: sg. ac. 8,65

CÃLÃTORIE: s.f.
cãlãtorie: sg. ac. 1,25
cãlãtoriilor: pl. gen. 8,7

CER: s.n.; var. CERIU
ceriul: sg. nom./ac. 4,32, 34, 36; 6,13
ceriului: sg. gen., în sintagma Împãratului ceriului/Împãratul
ceriului 4,46, 58
ceriu: sg. ac. 8,76

(a) CÃLCA: v. I „a încãlca”
cãlcând: gerunziu 1,48
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 6,32

CERBICE: s.f.
cer bicea: sg. ac. 1,48

CÃLDARE: s.f.
cãldãri: pl. ac. 1,12

(a se) CERCA: v. I „a (se) întreba”
(sã) cear cã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3

CÃMARÃ: s.f.
cãmãri: pl. ac., în sintagma împãrãþeºtile cãmãri (aici) „vis teriile
regale” 1,54
cãmar a: sg. ac., în sintagma pr eoþasca cãmarã 8,60

(a se) CERCETA: v. I
(sã) cerce teazã: ind. prez. 3.pl. 8,13

CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. nom. 5,43

CERCETARE: s.f.
cer cetare: sg. nom. 6,5

CÃPÃTÂI: s.n.
cãpãtâiul: sg. ac. 3,8

(a) CERE: v. III
cer : ind. prez. 1.sg. 4,46
a cear e: inf. prez. 8,52
cear e: imperativ 2.sg. 4,42

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 1,29; 2,8; 5,1, 8, 36, 70; 7,2; 8,50, 56,
69, 7 1, 97
cãpeteniilor: pl. dat. 8,60
cãpetenii: pl. ac. 9,16
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþã: sg. ac. 1,28
cãr uþa: sg. ac. 1,31
cãr uþe: pl. ac. 3,6
(a se) CÃSÃTORI: v. IV
(ne-)am cãsãtorit: ind. pf.c. 1.pl. 8,93
(a se) CÃUTA: v. I
au cãut at: ind. pf.c. 3.pl. 1,24; 5,8
caute(-sã): conj. pr ez. fãrã sã impers. 2,21; 6,21
a cãut a: inf. prez. 2,26
(s-)au cãut at: ind. pf.c. 3.sg. 5,39
a (sã) cãut a: inf. prez. 6,23
cãutând: gerunziu 7,13
sã caut : conj. prez. 1.sg. 8,51
cautã: ind. prez. 3.pl. 8,53
veþi cãuta: ind. viit.I. 2.pl. 8,86
CÂMP: s.n.
câm pul: sg. ac. 1,29
(a) CÂNTA: v. I
cânt a: ind. imp. 3.pl. 5,28, 61
au cântat : ind. pf.c. 3.sg. 5,62
era cântând: ind. im p. perifr. 3.sg. 5,65
CÂNTAR: s.n.
cânt ariu: sg. ac. 8,64
cântariul: sg. nom. 8,65
CÂNTARE: s.f.
cântãri: pl. ac. 4,63; 5,2
CÂNTÃREÞ, -EAÞÃ: s.m./f.
cântãr eþi: s.m. pl. nom./ac./dat. 1,15; 5,42, 46; 8,5, 24; 9,2 4
cântãr eaþe: s.f. pl. nom. 5,42

CERERE: s.f.
cear erea: sg. ac. rezum. cap.4
CETATE: s.f.
ce tãþii: sg. gen. rezum. cap.1; 4,56
ce tatea: sg. nom./ac. 2, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28; 4,48, 53; 5,8
ce tãþi: pl. ac. 2,22
ce tãþile: pl. nom. 5,37
ce tãþilor: pl. gen. 8,60
CHEDR U: s.m. (Înv. ºi pop.) „cedru”
chedru: sg. ac. 4,48; 5,55
CHELTUIALÃ: s.f. (Prin ext.; ccr.) „bani necesari pentr u a
cum pãra ceva sau pentru a ajunge la un scop”
cheltuieli: pl. nom. rezum. cap.4; 6,25
(a se) CHEMA: v. I
a chema: inf. prez. 1,50
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 3,14
chemaþi: imperativ 2.pl. 3,16
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16; 4,63; 5,39; 6,33
cheamã: ind. prez. 3.sg. 4,36
(t e) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 4,42
CHIDAR: s.n. „coroanã”; „mitrã” (cf. lat. ciddaris, -is „tiarã
purtatã de regii persani”); cuvântul nu este înregistr at în DA.
chidariu: sg. ac. 3,6
CHIMVAL: s.n. (Înv.; mai ales la pl.) „vechi instr ument muzical
compus din douã jumãtãþi de glob de aramã care se lo veau una
de alta”
chin vale: pl. ac.5,59
CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 8,27
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip 5,37
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(a) CHIVERNISI: v. IV
chivernisesc: ind. prez. 3.pl. 4,6

(a) CREªTE: s.f.
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 4,20

CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. rezum. cap.3; 3,1

CUL CUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 3,3

CINS TE: s.f. (aici) „slavã”; „bogãþie”
cinste: sg. ac., loc. adj. de cinste „slãvite”, „bogate” 1,56; 3,21
cinstea: sg. nom. 5,61

(a se) CULEGE: v. III
sã (se) culeagã: con j. prez. 3.sg. 8,15
(a) CUNOAªTE: v. III
cunoscut sã fie: pasiv conj. prez. impers. 2,18
au cunoscut: ind. pf.c. 3pl. 5,67
fie cunoscute: pasiv conj. prez. fãrã sã 3.pl. 6,8
cunosc: ind. prez. 3.pl. 8,26
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 8,43

(a) CINS TI: v. IV
au cins tit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,29, 68
(a) CIOPLI: v. IV
era cioplit: pasiv ind. im p. 3.sg. 9,42
CIOPLIT, -Ã: ad j.
cioplite: f. pl. ac. 6,9, 25

CUNUNÃ: s.f.
cununa: sg. ac. 4,30

(a se) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a se) CETI
cetindu(-sã): gerunziu 2,30
au cetit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,13; 8,68
(s-)au cetit : ind. pf.c. 3.pl. 3,15
ceteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
cetea: ind. imp. 3.pl. 9,49
cetit-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,26

(a) CUPRINDE: v. III
cuprind: gerunziu rezum. cap.8
CURGERE: s.f.
curgerea: sg. nom., în sintagma cea r epede curgerea soar elui
4,34

CITIRE: s.f.; var. (În v. ºi reg.) CETIRE
cetirea: sg. ac. 9,49

CURTE: s.f.
curþii: sg. gen . 2,17; 9,1
curtea: sg. ac. 5,47; 9,6, 38

CITITOR, - TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) CETITORIU
cetit oriul: sg. nom. 8,9, 21; 9,42
cetit oriului: sg. dat. 8,10; 9,39, 50

(a se) CUTREMURA: v. I
(sã) cutremurã: ind. prez. 3.pl. 4,36

(a se) CLÃTI: v. IV „a se clãtina”
(sã) clãtesc: ind. prez. 3.pl. 4,36

(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvinea: ind. imp. impers. 1,12
(sã) cuvin: ind. prez. 3.pl. 8,15

COBORÂRE: s.f.; var. (Înv.) COBORÂRE
pogorâre: sg. nom. 2,24

CUVÂNT: s.n.
cuvintele: pl. ac., în sintagma cuvintele Domnului 1,2 4
cuvântul: sg. nom./ac. 1,28; 3,5, 8, 9; 8,73
cuvintele: pl. ac. 1,47; 3,16; 4,5; 9,55
cuvântului: pl. gen ., în sint agma cuvântului Domnului 1,57;
2,1
cuvânt: sg. ac. 3,5
cuvinte: pl. ac. 5,6

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(te) pogoarã: imper ativ 2.sg. 1,27
(s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.pl. 1,29
COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. ac. 5,45
(a se) C ONTENI: v. IV
sã (se) conteneascã: conj. prez. 3.pl. 6,27

(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg., în structura v . disclocatã bine e
cuvântat 4,40; 8,28
au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg., în str uctura v. dislocatã bine au
cuvântat 4,58, 62; 9,46
eºti cuvântat : pasiv ind. prez. 2.sg., în structura v. dislocatã bine
eºti cuvântat 4,60

CORABIE: s.f.
corabia: sg. ac. 4,23
CORN: s.n.
cornuri: pl. ac. 6,25
CORT: s.n.
cortului: sg. dat. 1,50

D

COªTEI: s.n. (aici) „locuinþã” (cf. lat. castellum, -¾ „loc întãrit,
redutã, fotãreaþã”, dar ºi: „adãpost”; „odaie, locuinþã”)
coºteiele: pl. ac. 4,50
COT: s.m. „unitat e de mãsurã pentru lungime”
coþi: pl. ac. 6,25
CRÃIUÞ: s.m.
crãiuþul: sg. nom. 6,3
(a) CREDE: v. III
creadeþi: imper ativ 2.pl. 4,28

(a se) DA: v. I
(s-)au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6, 8, 32, 5 4; 2,12; 6,18; 8,18, 63;
9,39
au dat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11; 3,13; 4,62; 5,5 4, 55; 6,15; 8,4, 9, 28,
50; 9,41
va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,5
vom da: ind. viit.I. 1.pl. 3,9
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
sã (se) deaie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.4
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 4,42
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sã (se) dea: conj. prez. 3.pl. 4,51
a da: inf. prez. 4,52, 56; 5,45; 6,29; 8,80, 81, 82; 9,55
a (sã) da: inf. prez. 4,54; 6,25
sã dea: conj. prez. 3.pl. 4,55
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 4,60; 8,83, 88
(sã) dau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 8,19
sã (sã) dea: conj. prez. 3.pl. 8,21
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 8,57
veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 8,60
(ne-)am dat : ind. pf.c. 1.pl. 8,78
daþi: imperativ 2.pl. 9,8
DAJDIE: s.f.; var. (Înv.) DAJDE
dãjdile: pl. ac. 2,19; 4,6
dãjdi: pl. ac. 2,27
dãjdilor : pl. gen. 6,29
dajdã: sg. nom. 8,25
DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. 3,5; 9,52, 55
dar urile: pl. ac. 8, 14
DARE: s.f.
dãri: pl. ac. 2,7
DAT, -Ã: adj.
datã: f. sg. ac. 8,3, 7
DATORIE: s.f.
dat orie: sg. ac. 3,20
(a se) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg. 1,7
(s-)au dãr uit: ind. pf.c. 3.pl. 8,15
dãr uise: ind. m.mc.pf. 3.sg. 8,56

CARTEA ESDRII A TREIA
(a) DESCOPERI: v. IV
a deascoperi: inf. prez. 8,80
DEªERT, DEªARTÃ: adj.
deºar tã: f. sg. ac. 3,19
(a se) DEªTEPTA: v. I
au deºteptat: ind. pf.c. 3.sg. 2,2, 8
(s-)au deºt eptat : ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 3,3
deºt eaptã: ind. prez. 3.pl. 2,18
a deºtepta: inf. prez. 5,44
DEªTEPTARE: s.f.
deºt eptarea: sg. ac. 5,62
(a) DEZLEGA: v. I
vor dezlega: ind. viit.I. 3.pl. 9,13
(a se) DEZLIPI: v. IV; var. (a se) DESLIPI
(sã) deslipi: inf. prez. fãrã a 4,17
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã 5,50
dimineaþa: adv. în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 9,41
DINAINTE: adj. inv.
(cea mai) dinnainte: adj. in v. „anterioarã” 5,63
DINAINTEA: prep.
dinnaintea: 5,47; 9,1
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU
dinlãuntr u: adv. în sint agma ceale dinlãuntr u „mãruntaie” 3,2 1
DIVAN: s.n.
divan : sg. ac. 9,42

DEDESUBT: adv.; var. DEDESUPT
dedesupt: 2,25

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,50

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 2,30

DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 2,7, 9
dobitoacelor: pl. dat. 8,51

DEPARTE: adv.
depar te: 5,65
(a se) DEPÃRTA: v. I
depãr taþi: imper ativ 2.pl. 1,30
au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 1,35
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg. 1,48
(vã) depãrtaþi: imperativ 2.pl. 9,9
DEPRINS, -Ã: adj.
deprins: m. sg. nom. 8,3
DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit : 6,28
(a) DESCÂLCI: v. IV
descâlceºt e: imperativ 2.sg. 8,95
a descâlci: inf. prez. 9,16
(a) DESCHILINI: v. IV (Reg.) „a deosebi” (cf. Indice Iº)
au deschilinit: ind. pf.c. 3.pl. 8,69
DESCHILINIRE: s.f. (Reg.) „deosebir e” (cf. Indice Pr)
deschiliniri: pl. ac. 4,39
DESCHIS, -Ã: adj.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchisã: f. sg. ac. 4,19, 31

DOMN: (s. propriu) „Dumnezeu”
Domnului: sg. gen./dat. 1,1, 2, 3, 4, 11, 18, 23, 39, 44, 47, 49;
5,50, 53, 58, 61, 67, 7 1; rezum. cap.6; 6,3, 13; 7,7, 9, 13, 14;
8,14, 15, 16, 54, 59, 61, 66, 68, 82, 93; 9,8, 4 7, 51, 53
Domnului: sg. gen ., în sintagmele sicriiului Domnului/
por unca Domnului/jâr tva Domnului/cuvint ele Domnului/
gur a Domnului/leagea Domnului/sf intele Domnului vase/
sf int e l e v a s e l e D o m n u l u i / l e g i u i te l e D o m n u l u i / c a s a
Domnului/cuvântului Domnului/casei Domnului/casii
Domnului/legii Domnului/vr ear e a D o m n u l u i / l e a g i i
Domnului/ajut oriul Domnului/mâna Domnului/putear ea
Domnului/mâniia Domnului/t es tamântul Domnului 1,3, 6,
17, 24, 28, 33, 41, 47, 48, 54, 55; 2,1, 7, 8, 10; 5,58, 62;
6,2, 20, 22, 24, 26, 28, 33; 7,4; 8,8, 9, 10, 13, 17, 18, 20,
21, 30, 4 7, 48, 53, 63, 67, 73, 80, 95; rezum. cap.9; 9,13,
49, 56
Domnul: sg. nom./ac. 1,24, 27, 51; 2,2 ,3, 5, 8; 5,60, 62, 69;
6,5, 33; 7, 13; 8,3, 7, 54; 8,74, 81, 9 4; 9,39, 46, 53
Doamne: sg. voc. 4,60; 8,75, 79, 83, 90
DOMN: (apelativ) „termen de polit eþe pentru un bãrbat”; (Pop.)
„stãpân”
domnule: sg. voc. 2,17
domnului: sg. dat. 2,18; 6,8, 22
domnul: sg. ac. 2,21
doamne: 2,24; 4,46

205

CARTEA ESDRII A TREIA

INDICE

(a) DORI: v. IV
doresc: ind. prez. 3.pl. 8,11

faceþi: imperativ 2.pl. 1,6
fãcându(-sã): gerunziu 1,10; 6,5
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.pl. 1,33; 4,26; 8,63
fãcând: gerunziu 2,23, 27; 5,58, 73; rezum. cap.8; 8,58
facem: ind. prez. 1.pl. 2,24
face: ind. prez. 3.sg. 3, 19, 21; 4,11, 32, 35, 39
a face: inf. prez. 3,24; 4,23; 6,33; 8,3, 17, 20, 97
fac: ind. prez. 3.pl. 4,3, 17
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 4,16
sã faci: con j. prez. 2.sg. 4,46
sã facã: conj. pr ez. 3.pl. 5,55
a (sã) face: inf. prez. 6,34
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 8,13
sã (se) facã: conj. prez. 3.pl. 8,23
(m-)am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 8,30
fã: imperativ 2.sg. 8,96
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 9,7
vom f ace: ind. viit.I. 1 .pl. 9,10

DORIRE: s.f.
dorirea: sg. ac. 8,53
(a) DORMI: v. IV
dor mind: gerunziu rezum. cap.3
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 3,3
a dormi: inf. prez. 3,6
doar me: ind. prez. 3.sg. 4,10
DREPT, DREAPTÃ: s./adv.
drept: adv. 2,20
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 4,29; 9,43
(ceale) dreapte: s.f. pl. ac. 4,39
DREPTATE: s.f.
dreptat ea: sg. ac. 8,8

FACERE: s.f.
facerile: pl. ac., în sintagmele facerile ceale de bine/facerile de
bine rezum. cap.8; 8,11

(a se) DUCE: v. III
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,38, 40, 41, 5 4, 56; 6,16; 8,61
dusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,10; 6,18
(sã) duce: inf. prez. fãrã a 4, 11
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,1, 55

FAPTÃ: s.f.
fap ta: sg. ac. 1,25
fap tele: pl. nom. 1,33

DUH: s.n.
duhul: sg. ac. 2,2

FASÃ: s.f.; var. FASE, F ASCÃ (cf. Indice Iº)
fase/Fase: pl. nom./ac. 1,1, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 22; 7,12
fasca: sg. ac. 1,6

DULCE: s.f./m.
(ceale) dulci: s.f. pl. ac. 9,52

FATÃ: s.f.
fata: sg. nom. 4,29
featele: pl. nom./ac. 5,1, 2 7, 38; 8,71, 85

DULCEAÞÃ: s.f.
dulceaþa: sg. nom. 5,61
DUMNEZEU: s.m. „Divinitatea”
Dumnezeului: sg. gen./dat. 1,48; 5,67; 7,4, 9, 14; 8,14, 17, 18,
19, 23, 30, 47, 48, 54, 59, 63, 66, 73, 80, 82; 9,8, 56
Dumnezeul: sg. nom./ac. 1,50; 4,62; 6,15; 8,3, 28, 54, 81; 9,39
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnez eul adevãrului 4,40
Dumnezeul: sg. voc., în sintagmele Dumnezeul pãrinþilor noºtri/
Dumnezeul lui Israil 4,60; 8,90
Dumnezeu: sg. gen./dat. rezum. cap.5; 5,44, 49, 53, 56, 57; 6,19,
31; 8,51
Dumnezeului: sg. gen., în sint agma casa Dumnezeului/leagea
Dumnezeului/casei Dumnezeului/casii Dumnezeului 5,71; 8,26,
56, 60
Dumnezeului: sg. gen., în loc. adv. în numele Dumnezeului 6, 1
Dumnezeu: sg. gen., în sintagma casa lui Dumnezeu/leagea lui
Dumnezeu/înþelepciunea lui Dumnezeu 6,8; rezum. cap.7; 8,23, 26
Dumnezeule: sg. voc. 8,79
Dumnezeul: sg. nom., în sintagma Dumnezeul cel preaînalt 9,46

FAÞÃ: s.f.
faþa: sg. ac. 4,39, 58
faþã: sg. ac., în loc. adj. de faþã 6,3
faþa: sg. ac., în loc. prep. (În v.) de cãtrã faþa 8,75
FAUR: s.m.
faurilor: pl. dat. 5,54
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac. 1,49
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
ai fãgãduit: ind. pf.c. 2.sg. 4,43, 46
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. 5,44
fãgãduia: ind. imp. 3.pl. 5,53
am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 8,14, 51
(s-)au fãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. 8,59
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþã: sg. ac. 1,8; 2,7
fãgãduinþe: pl. ac. 2,9
fãgãduinþa: sg. ac. 4,43, 46

(a) DUREA: v. II
doare: ind. prez. imper. 4,22
durându-: gerunziu 8,72

FÃRÃDELEGE: s.f.
fãrãdelegile: pl. ac. rezum. cap.1

E

FE CIOARÃ: s.f.
fecioarei: sg. dat. 1,53

EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteani: pl. ac. 8,70

FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
ferezei: pl. ac. 8,70

F
(a se) FACE: v. III
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1, 18, 19, 21, 39, 44, 47, 56; r ezum.
cap.3; 3,1, 23; 5,3, 51; 6,13; 7,6, 10

(a) FI: v. IV
era: ind. imp. 3.sg./pl. 1,13, 15, 17, 32, 34, 39, 43, 5 7; 2,8, 11,
27; 4,47, 48; 5,41, 44, 47; 6,5, 15, 19; 7,10; 8,46, 47, 48, 51, 64,
71, 92; rezum. cap.9; 9,3, 6, 37
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e: ind. prez. impers./3.sg. 1,26, 27; 2,13, 26; 3,10, 11; 4,3, 13,
14, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 59; 5,71; 6,2, 20,
23; 8, 16, 79; 9,5, 11, 41, 51, 53, 54
este: ind. prez. 3.sg. 6,22; 8,15, 18, 28
eºti: ind. prez. 2.sg. 8,90, 94
-i: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 9,11
ias te: ind. prez. imper s./3.sg. 2,4, 5, 7, 8; 3,9; 5,66; 8,6, 91, 96;
9,38
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,6, 29; 3,12; 4,2, 11, 32, 34; 5,4, 7, 36, 3 7;
6,4, 2 1; 8,8, 11, 31, 42, 59, 87
sânt: ind. prez. 1.sg. 4,59
sântem: ind. prez. 1.pl. 6,13; 8,77, 91, 96
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 8,59
va fi: ind. viit.I. impers./3.sg. 1,4; 2,2 4; 8,53
au f ost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,2 4; 2,22; 4,61; 8,52; 9,3
a f i: inf. prez. 1,32; 2,20; 4,5 7
f iind: gerunziu 1,34, 46; 2,20; 5,47; 6,10; 8,3
sã f ie: conj. prez. 3.sg. 2,28; 4,53; 6,25
f iindu-: gerunziu 6,3
f ie: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 8,94
sã f iþi: con j. prez. 2.pl. 9,53, 54
(a) FIERBE: v. III
au fiert: ind. pf.c. 3.pl. 1,12
FIU: s.m.
f iiul: sg. nom. 1,3, 34, 43; 5,5, 48, 56, 58; 6,1, 2; 8,1, 32, 39, 42,
48, 6 4; 9,1, 14, 19
f iiului: sg. gen . 1,5; 5,5; 8,1, 2, 23, 48, 63
f iilor: pl. gen./dat. 1,5, 14; 4,53; 8,23, 32, 49, 51, 85, 86
f iii: pl. nom./ac. 1,15, 19; 4,37; 5,1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 2 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 59; 7,6, 10, 13; 8,5, 32, 33, 34,
35, 36, 3 7, 38, 39, 40, 41, 42, 4 4, 48, 49, 71, 85, 93, 94;
rezum. cap.9; 9, 19, 21, 22, 26, 2 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37
f iii: pl. nom., în sintagma f iii robiii „fiii surghiunului” 7,11, 12
f ii: pl. ac. 8,48
FOC: s.n.
f oc: sg. ac. 1,12, 55; 6,24

FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMSEÞE
fr umseaþe: sg. ac. 4, 18
FUGITOR, -TOARE: ad j. (aici) „nestatornic”; cuvântul nu este
înr egistrat în DA.
fugitoare: f. sg. nom. 2,18, 22
fugitori: m. pl. nom. 2,23, 27
FURTIªAG: s.n.; var. (În v.) FURTUªAG
fur tiºaguri: pl. ac. 4,23
fur tuºag: sg. ac. 4,24
G
(a) GÃTI: v. IV „a prepara, de regulã la foc, mâncare”; „a ar anja
cu tot ce trebuie un loc, patul, masa, casa etc.”
gãtiþi: imperativ 2.pl. 1,6
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 1,13, 14, 16; 5,48
(a) GÂNDI: v. IV
gândeaºte: ind. r pez. 3.sg. 3,24
gândind: gerunziu 5,58
GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 5,62, 66; 9,10
GLOATÃ: s.f.
gloat a: sg. nom./ac. 1,7; 4,10; 5,65
gloatã: sg. nom./ac. 1,13; 2,30; 5,46; 8,92
gloat ei: sg. gen. 8,55, 60
(a) GONI: v. IV
sã goneascã: con j. prez. 3.pl. 9,20
GRAS, -Ã: s.m./f.
(ceale) grase: s.f. pl. ac. 9,52

FOIªOR: s.n.; var. FUIªOR
fuiºor: sg. ac., în sint agma pr eoþescul fuiºor 9,1

(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 1,27

FOLOS: s.n.
f olos: sg. ac., în loc. ad j. de folos rezum. cap.3
FRATE: s.m.
fr aþilor: pl. gen./dat. 1,5, 6, 14; 4,61; 7,12; 8,47
fr aþi: pl. nom./ac. 1,9; 8,48
fr aþii: pl. nom./ac. 1,16; 5,3, 48, 56, 58; 8,17, 20, 55, 78;
9,19
fr atele: pl. nom. 1,3 7, 38
FRÃÞÂNÃTATE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf.
MDA, unde prima atestare este la Samuelis Klein, Dictionarium
Valachico-Latinum, edit at de Gáldi László, în 1944, la
Budapesta.
frãþinãt ate: sg. ac. 3,22
FRÂU: s.n.
frâu: sg. ac. 3,6

FRUMUSEÞAT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) FRÂMSEÞAT (Înv. )
„înfr umuseþat” (dupã v. a FRUMUSEÞA)
frâmsãþat : n. sg. ac. 4,18, 19

(a) GRÃI: v. IV
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 1,51; 5,6
a grãi: inf. prez. 4,13, 33, 41
GRÃMÃDIRE: s.f. (aici) „construcþie”; traducãtorii au echivalat
lat. structÀra, -ae prin grãmãdire, fãcând legãtra cu str ucti¹, ¹nis „grãmadã care se înalþã”
grãmãdirea: sg. ac. 6,22
GRÃMÃDITOR, -TOARE: s.m./f. (aici) „cons tructor”, „zidar”
(cf. lat. structor, -¹ris ; vezi supra GRÃMÃDIRE )
grãmãditorii: s.m. pl. nom. 6,4
GRÃSIME: s.f.
grãsimi: pl. ac. 1,14
GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac. 6,30; 8,22

(a) FRIGE: v. III
au fript: ind. pf.c. 3.pl. 1,12

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac. 1,4; 6,27

FRUMOS, -OASÃ: adj.
fr umoasa: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.3

GRINDÃ: s.f.
grinzi: pl. ac. 5,55
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GR UMAZ: s.m.
grumazului: sg. gen. 3,6

IEVUSEU: s.m. (cf. Indice Fc – EVUSEU)
ievusei: pl. ac. 8,70

GURÃ: s.f.
gura: sg. ac., în sintagma gura Domnului 1,28, 47
gura: sg. ac. 1,57; 2,1; 4,19, 31, 46

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în loc. adv. cu toatã inima 1,23
inima: sg. ac. 1,48; 8,28
inimã: sg. ac 5,47

(a) GUS TA: v. I
au gustat: ind. pf.c. 3.sg. 9,2
GUSTARE: s.f.
gustãri: pl. ac., în sintagma vase de gustãri (cf. lat. l¾b¼t¹rium, -i¾
„vas pentru libaþii”) 2,13
gustãri: pl. ac. 6,31
H
HALDEU: s.m.; „caldeean”
haldeilor: pl. gen. 1,52; 6,15
haldei: pl. ac. 4,45
HANANEU: s.m.; vezi CAN ANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 4,31; 6,5; 8,4, 81
HETHEU: s.m. (cf. Indice Fc)
hethei: pl. ac. 8,70
HORN: s.n.
hornurile: pl. ac. 2,18
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 5,54; 8,80, 81

I
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 8,88

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.pl. 3,16
întrã: ind. prez. 3.sg. 4,24
întrând: gerunziu 6,8
am întrat : ind. pf.c. 1.pl. 8,62
aþi întrat: ind. pf.c. 2.pl. 8,84
ISCUSIRE: s.f.
iscusirile: pl. ac. 7,13
ISPRAVNIC: s.m.
ispravnici: pl. nom./ac./dat. 1,32; 5,44; 6,7; 8,68, 71
ispravnicilor: pl. gen./dat. 3,2; 4,48; 6,12, 27; 8,60
ispravnicii: pl. nom./ac. 3,14; 5,9, 58, 63, 68; 6,12; 8,31, 55, 69;
9,12
ispravnicii: pl. dat. (cu pr ep. la) 4,47
ispravnicul: sg. nom. 4,49
ispravnicului: sg. dat. 6,29
(a se) ISPRÃVI: v. IV „a termina”; (Prin gn.; înv.) „a lucra pentru
ceva”
(sã) va isprãvi: ind. viit.I. 3.sg. 4,55
isprãviþi: ind. prez. 2.pl. 6,4
a (sã) isprãvi: inf. prez. 6, 10, 30
isprãveaºte: imperativ 2.sg. 8, 17, 20
isprãvindu(-sã): gerunziu 8,69; rezum. cap.9
isprãviþi: imperativ 2.pl. 9,9
ISTORIE: s.f.
istoriilor: pl. gen., în sintagma Cartea istoriilor împãraþilor Iuda 1,33
(a) IUBI: v. IV
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,25
IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubitei: s.f. sg. dat. 4,24

IARÃªI: adv.
iarãºi: 2,13; 4,6
iarãº: 3,19; 4,25; 6,18; 8,5 4

Î

IARNÃ: s.f.
iarna: sg. ac. 9,6
iarnã: sg. ac., în loc. adj. de iarnã 9,11

(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,31
(sã) îmblânzesc: ind. rpez. 3.pl. 4,39

IATÃ: interj.
iatã: 8,91

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
a (sã) îmbrãca: inf. prez. 3,6

IDOL: s.m.
idolului: sg. dat. 2, 10

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcaþi: m. pl. nom./ac. 1,2; 7,9

IDUMEU: s.m. (cf. Indice Fc)
idumeii: pl. nom. 4,45, 50
idumei: pl. ac. 8,70

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 4,18; 8,72, 74

IED: s.m.
iezi: pl. ac. 1,7; 7,8
iezii: pl. nom. 8,15
(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 1,25
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,46
ieºind: gerunziu 8,6; rezum. cap.9; 9,52

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. 1,3, 15, 25, 26, 29, 30, 35, 37, 40, 48; rezum.
cap.2; 2,1, 3, 10, 11, 21, 25, 30; rezum. cap.3; 3,1, 3, 5, 9, 11, 13, 21;
4,3, 12; 4,28, 29, 30, 33, 37, 42, 47; 5,2, 6, 7, 55, 60, 71; 6,14, 17, 18,
23, 24, 31, 33, 34; 7,1; 8,1, 4, 9, 10, 21, 52, 56, 81
împãratului: sg. gen./dat. 1,5, 18; 2,2, 16, 18, 31; 3,4, 8, 19; rezum.
cap.4; 4,1, 5, 6, 43; 5,69, 73; 6,7, 8, 15, 21, 22, 32; 7,4, 5, 14;
8,9, 23, 28, 29, 53, 68
împãr aþii: pl. nom. 1,21, 52
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împãraþilor: pl. gen., în sintagma Cartea istoriilor îm pãraþilor
Iuda/Car tea îm pãraþilor Isr ail/Cartea vr eamilor împãraþilor
1,33, 42
împãrat : sg. nom./ac./gen. 1,34, 37, 43, 46; 2,3; 4,14, 29;
6,22, 25
împãraþilor : pl. dat. 2,19, 26, 29; 8,78
împãrat e: sg. voc. 2,21, 24; 6,21
împãraþi: pl. nom. ac. 2,22, 27; 4,15
Împãr atului: sg. dat., în sintagma Împãr atului ceriului 4,46
Împãr atul: sg. ac., în sintagma Împãratul ceriului 4,58
ÎMPÃRÃTESC, -EASCÃ: adj./s.
(ceale) îm pãrãteºti: s.f. pl. ac. 1,8
împãrãþeºtile: ad j. antep. f. pl. ac., în sintagmele împãrãþeºtile
cãmãri (aici) „visteriile r egale”/împãrãteºtile biblio teci „ar hivele
regale” 1,54; 6,21
împãrãteºtilor: adj. antep. m. pl. dat. 8,68
împãrãt eascã: f. sg. ac., în sint agma vistieriia împãrãt eascã
8,19
(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþind: gerunziu 1,22; 2,1; 6,17; 8,1, 6
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg. 1,35, 43, 44, 46
sã împãrãþascã: conj. prez. 3.sg. 1,35
a împãrãþi: inf. prez. 1,39
împãrãþând: gerunziu 6,24

ÎMPREUNAT, -Ã: adj.
împreunaþi: m. pl. nom. rezum. cap.9
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 1,45; 2,2, 15; 5,2, 3, 58, 68; 7,2, 11; rezum. cap.8;
8,5, 30; 9, 14, 16, 38
ÎNAINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 1,23, 39, 44, 47; 3,15; 7,13; 8,4, 51, 91, 92; rezum.
cap.9; 9,4 1, 45
înainte: adv. 4,53; 9,4, 13, 49
înainte: adv. în sintagma aduceri înainte 5,52
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 6,14
ÎNALT, Ã: adj.
înalt : m. sg. nom./dat. 2,3; 4,32, 34; 8,23
înalt a: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.4
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 8,76; 9,55
ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (Înv. ºi rar) NÃLÞIME
nãlþime: sg. nom. 6,25
(a) ÎNCELUI: v. IV (Înv.) „a înºela”
înceluie: ind. prez. 3.sg. 3,18

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,2; 4,43; 5,73; 8,23, 31
împãrãþiii: sg. gen. 1,5, 11; 5,6; 6,1; 8,6, 71
împãrãþia: sg. ac. rezum. cap.2
împãrãþie: sg. nom./ac. 4,40, 49
împãrãþiilor: pl. gen. 5,4
-n pãrãþia: sg. ac. 8,11

(a) ÎNCEPE: v. III
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,39; 2,31; 3,17; 4,1, 13, 33; 5,53,
56; 6,2, 22
(a) ÎNCETA: v. I
înceta: ind. imp. 3.pl. 2,31
au înce tat: ind. pf.c. 3.sg. 4,41

(a se) ÎMPÃRTÃªI: v. I
sã (sã) împãr tãºascã: conj. prez. 3.pl. 5,40
(ne-)am împãr tãºit: ind. pf.c. 1.pl. 8,54

ÎNCEPUT: s.n.
începutul: sg. ac. 8,71

(a) ÎMPÃRÞI: v. IV
sã împãrþiþi: con j. prez. 2.pl. 8,86

ÎNCEPUT, -Ã: adj.
începutul: ad j. antep. n. sg. ac. rezum. cap.5

(a) ÎMPECETLUI: v. IV
au împecetluit : ind. pf.c. 3.sg. 3,8

ÎNCHIDERE: s.f. „închisoare”
închider e: sg. ac. 8,27

(a se) ÎMPIEDICA: v. I; var. (a se) ÎMPIEDECA
(sã) îm piedecã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
(s-)au împiedecat: ind. pf.c. 3.pl. 6,6

(a se) ÎNCHINA: v. I
închinase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,10; 6,18
închinându(-sã): gerunziu 8,92
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.pl. 9,47

ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotivã: adv. 2,19
împrotiva: pr ep. 8,52

ÎNCHINARE: s.f.
închinarea: sg. ac. 7,7

(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ÎMPROTIVI
(sã) îm protivesc: ind. prez. 3.pl. 4,6

ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciune: sg. ac. 6,7

ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj. ; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVITOR,
-TOARE
împrotivitoar e: f. sg. nom. 2,26

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþind: gerunziu rezum. cap.8

(a) ÎMPOVÃRA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPOVORA
au împovorat: ind. pf.c. 3.sg. 1,36
ÎMPREJURUL: pr ep.
împrejurul: 1,53; 2,8; 3,6
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) îm preunã: ind. rpez. 3.sg. 4,20
(s-)au împreunat: ind. pf.c. 3.pl. 8,71
veþi împreuna: ind. viit.I. 2.pl. 8,85
au împr eunat: ind. pf.c. 3.pl. 9,36

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 1,30; 8,72
(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(a se) ÎNDREPTA: v. I
(s-)au îndr eptat : ind. pf.c. 3.pl. 1,23
ÎNDREPTÃTOR, -TOARE: s.m./f.
îndr eptãtori: s.m. pl. ac. 8,26
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(a) ÎNTINDE: v. III
va întinde: ind. viit.I. 3.sg. 6,33
întinzându-: gerunziu 8,74

(a se) ÎNECA: v. I
(sã) vor îneca: ind. viit.I. 3.pl. 3,23
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
ar îngãdui: cond. prez. 3.sg. 1,50
au îngãduit : ind. pf.c. 3.pl. 1,53
îngãduind: gerunziu rezum. cap.6

(a se) ÎNTOARCE: v. III
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,28; 5,7; 8,33
(sã) întor cea: ind. imp. 3.pl. 3,3
întoarce: ind. prez. 3.sg. 3,20; rezum. cap.4
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 4,31
(sã) întor c: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
întorc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
au întors: ind. pf.c. 3.sg. 7,14
(ne-)am întors: ind. pf.c. 1.pl. 8,88

(a) ÎNGENUNCHEA: v. I
îngenunchind: gerunziu 8,74
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. ac. 1,50
îngerii: pl. ac. 1,51

(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA

(a se) ÎNGR OPA: v. I
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 1,31

(a) ÎNTREBA: v. I
am întrebat : ind. pf.c. 1.pl. 6,11, 1 2

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.pl. 8,76

ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. ac. rezum. cap.3

(a) ÎNNOI: v. IV; var. (Înv.) (a) ÎNOI
înoind: gerunziu rezum. cap.2
ÎNNOIRE: s.f.; var. (Înv.) ÎNOIRE
înoirea: sg. ac. rezum. cap.4
înoirilor: pl. gen. (aici) „lunilor noi” 5,52
înoirea: sg. ac., în sintagma înoirea lunii „prima zi a lunii” 5,53; 9,17
(a se) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.1; rezum. cap.5;
rezum. cap.9
însãmneazã(-se): ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
(s-)au însãmnat: ind. pf.c. 3.pl. 8,50

(a) ÎNTRECE: v. III
sã întreacã: con j. prez. 3.sg. 3,5
întrec: ind. prez. 3.pl. 4,2
întreace: ind. prez. 3.sg. 4,12, 14
ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. ac. 3,20
ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunearec: sg. ac. 4,24
(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþelegea: ind. imp. 3.pl. 9,49

(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(s-)au însoþit: ind. pf.c. 3.pl. 9,14

ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerea: sg. nom./ac. 1,33; 4,59; 9,41

(a se) ÎNªTIINÞA: v. I
sã înºtiinþãm: con j. prez. 1.pl. 2,21; 6,12
(sã) va înºtiinþa: ind. viit.I. 3.sg. 6,6

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. 3,7; 4,59, 60; 8,26

ÎNªTIINÞARE: s.f.
înºtiinþãri: pl. ac. 2,22
înºtiinþare: sg. ac. 2,24
(a se) ÎNTÃRÂTA: v. I
(s-)au întãrâtat: ind. pf.c. 3.sg. 1,52
ÎNTÃRÂTÃT OR, -TOARE: adj.
întãrâtãtori: m. pl. nom. 6,15

ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
(mai) înþelept: m./n. sg. nom. 3,5, 9; 4,42
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
a învãþa: inf. prez. 8,3
învãþind: gerunziu 8,8
învaþã: imperativ 2.sg. 8,26
învãþa: ind. imp. 3.pl. 9,49, 50
(s-)au învãþat : ind. pf.c. 3.pl. 9,55

(a) ÎNTÃRI: v. IV
a întãri: inf. prez. 7,14

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþat : m. sg. nom. 5,40
învãþaþi: m. pl. ac. 8,48

ÎNTÂI, - A: adv.
întâiu: rezum. cap.3

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãturã: sg. ac. 8,8

ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinare: sg. ac. 1,25

ÎNVÂR TOªAT, -Ã: adj.
învâr toºat: m. sg. nom. 1,48

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. 3.sg. 8,79
(sã) întâmplã: ind. prez. 3.pl. 8,87

(a) ÎNVINGE: v. III
vor învinge: ind. viit.I. 3.pl. 4,5
J

ÎNTÂMPLARE: s.f.
întâmplãrile: pl. ac. 2,25
(a) ÎNTEMEIA: v. I
au întemeiat: ind. pf.c. 3.pl. 5,57
a întemeia: inf. prez. 6,11

(a se) JELI: v. IV
jelea: ind. imp. 3.sg. 1,32
jelindu(-mã): gerunziu 8,73
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(a) LÃUDA: v. I
lãudând: gerunziu 5,60, 62

JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
jârtve: pl. ac. 1,6; 5,51, 53; 8, 16
jârtva: sg. ac. 1,17; 6,29; 8,67
jârtvã: sg. ac. 1,18; 8,66
jârtva: sg. ac., în sint agma jârtva cea de sara 8,73

LEAFÃ: s.f.
leafã: sg. ac. 4,56
(a) LEGA: v. I
legându-: gerunziu 1,40

JERTFELNIC: s.n.; var. JÂR TVELNIC
jârtvealnic: sg. ac. 4,52
jârtvealnicul: sg. ac. 5,50

LEGÃTURÃ: s.f.
legãturã: sg. ac. 1,40

(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JÂR THUI; (a) JÂRTVUI
au jâr thuit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; 1,1; 7,12
jârthuiþi: imper ativ 2.pl. 1,6
a jâr tvui: inf. prez. 9,20

LEGE: s.f.
leagea: sg. ac., în sintagma leagea Domnului/leagea lui
Dumnez eu/leagea lui Moisi 1,33; 8,8, 13, 23, 26, 95; rezum.
cap.9; 9,39, 49
leage: sg. ac. 5,51; 9,41
legii: sg. gen . 5,58; 9,42
leagea: sg. ac. 8,3, 27; 9,40, 46, 51
legii: sg. gen., în sintagma legii Domnului 8,9, 10
leagii: sg. gen., în sintagma leagii Domnului 8,21

JIDOV: s.m.
jido vii: pl. nom./ac. 1,21; r ezum. cap.2; 2,18, 23
jido vilor: pl. gen./dat. rezum. cap.4; 4,49, 50; 6,5; 7,2; 8,11
jido vi: pl. ac. 6,28; rezum. cap.8
JOS: adv.
jos: adv. în loc. adj. din jos 2,16

LEGIUITÃ: s.f. (Înv.) „lege”
legiuitele: pl. ac. 1,48; 8,88

(a se) JUDECA: v. I
(sã) va giudeca: ind. viit.I. 3.sg. 9,4
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
judecând: gerunziu 8, 11

LEGIUITOR, -TOARE: s.m./f.
legiuitorilor : s.m. pl. dat. 3,2
legiuitorii: s.m. pl. ac. 3,14

JUDECATÃ: s.f.
judecata: sg. ac. 4,40; 8,8; 9,4

LEMN: s.n.
leamne: pl. ac. 4,48
lemnul: sg. ac. 6,25
lemn: sg. nom./ac. 6,32; 9,42

JUDECÃTOR: s.m.
judecãtorii: pl. nom. 2,17; 9,13
judecãtori: pl. ac. 8,26

(a) LEPÃDA: v. I
a lepãda: inf. prez. 8,94; rezum. cap.9

JUG: s.n.
jug: sg. ac., în sintagma boi de jug 5,43

LEU: s.m.
leul: sg. ac. 4,24

JUNGHIERE: s.f.
junghierile: pl. ac. 1,12; 5,52
junghieri: pl. ac. 1,18; 5,50
(a) JURA: v. I „a pr omite sub jurãmânt”; „a lega prin
jurãmânt”
jurat fiind: pasiv ind. gerunziu 1,48
au jur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,97, 97
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmântul: sg. ac. 1,48
jurãmânt : sg. ac. 8,94
L
LANÞ: s.n.
lanþu: sg. ac., în sintagma lanþu de aur 3,6
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
(a) LÃSA: v. I
lãsându-: gerunziu 4,19
lasã: ind. prez. 3.sg. 4,20
sã lase: conj. prez. 3.pl. 4,50
lasã: imperativ 2.sg. 8,79
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 8,89
LÃÞIME: s.f.
lãþimea: sg. nom. 6,25

LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþilor: pl. gen./dat. 1,3; 4,55; 8,24, 44, 50, 60; 9,50
leviþii: pl. nom. 1,10, 14; 2,8; 5,26, 46, 56, 58, 59; 7,6, 9, 10, 11;
8,5, 11, 61, 69; 9,37, 48, 54
leviþi: pl. ac. 5,63; 8,97; r ezum. cap.9; 9,23
LIMAN: s.n. (Înv.) „port”
limanul: sg. ac. 5,55
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen. 1,49; 7,13; 8,88
limbile: pl. nom./ac. 5,50, 72; 8,70, 93; 9,9
limbi: pl. ac. 8,71
LOC: s.n.
locuri: pl. ac./gen. 2,6, 16; 7,2
locul: sg. ac. 2,6; 4,34; 5,4 4, 50; 6,19, 27; 8,46, 79
locului: sg. gen. 5,50, 72; 7,13; 8,31, 70, 71, 88, 93; 9,9
loc: sg. nom. 6,23
locul: sg. ac., în loc. adv. din tot locul 9,13
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 2,6; 9,12
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 2,16, 25
au lãcuit : ind. pf.c. 3.pl. 5,46; 9,3 7
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorii: pl. ac. 2,16
(a) LOVI: v. IV
lo viþi: imperativ 2.pl. 4,8
lo vesc: ind. prez. 3.pl. 4,8
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MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. nom./ac. 1,5; 4,40, 46
mãrime: sg. ac. 9,55

(a se) LUA: v. I
iau: ind. prez. 3.pl., în loc. v. iau aminte 4,19
ia: ind. prez. 3.sg. 4,23
sã (se) ia: conj. prez. 3.sg. 6,32
a lua: inf. prez. 1,4; 4,39
luund: gerunziu 1,3 4, 54; 4,30; 9,13
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,41; 3,13; 4,4 4, 61; 6,20; 9, 14, 45
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 4,43
(s-)au luat: ind. pf.c. 3.pl. 4,44
(sã) va lua: ind. pf.c. 3.sg. 6,6
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 8,85
(sã) vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 9,4
luundu-: gerunziu 9,7
neluund: gerunziu în loc. v. neluund aminte 1,28

MÃRIT: adv.
mãrit: 5,65
(a se) MÃR TURISI: v. IV
(mã) voiu mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 4,60
(sã) mãrturisea: ind. imp. 3.sg. 8,92
MÃRTURISIRE: s.f.
mãr turisire: sg. ac. 9,8
(a se) MÃSURA: v. I
mãsurându(-sã): gerunziu 8,63

(a) LUCRA: v. I
au lucrat: ind. pf.c. 3.pl. 1,49
lucrând: gerunziu 7,2

MÂHNIT, -Ã: adj.
mãhnit: m. sg. nom. 8,72
mãhniþi: m. pl. nom. 9,53, 54

LUCRARE: s.f.
lucrare: sg. ac. 8,50
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl. nom./ac. 1,23; 4,11, 36, 37, 39; 5,47, 58; 6,10, 11;
7,9, 14; 8,18, 19, 87
lucr urilor: pl. gen. 1,33; 5,45
lucr ul: sg. ac. 4, 18, 19; 5,72; 9,16
lucr u: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 9,11
lucr uri: pl. nom. 7,3
LUMÂNARE: s.f.; var. (În v.) LUMINARE „”luminã”
luminarea: sg. ac. 8,80

MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. ac. 1,54; 6,10, 15; 7,14; 8,74, 83; 9,20, 47
mâna: sg. ac. 4,30; 6,33
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Domnului 8,48
(a) MÂNC A: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.pl. 3,3; 7,13
sã mâncaþi: con j. prez. 2.pl. 8,86
mâncaþi: imperativ 2.pl. 9,52
a mânca: inf. prez. 9,55

LUME: s.f.
lumii: sg. dat. adn. 2,3

(a se) MÂNIA: v. I
(sã) va mâniia: ind. viit.I. 3.sg. 4,31
(Te) vei mâniia: ind. viit.I. 2.sg. 8,89

LUNÃ: s.f.
lunii: sg. gen. 1,1; 5,53, 57; 7,5, 10; 8,6, 62; 9,5, 16, 17, 37, 40
luni: pl. ac. 1,35, 44
luna: sg. nom./ac. 5,6, 47, 56; 8,6; 9,5, 16, 37
lunã: sg. ac. 5,57; 9,40

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 1,52
mâniia: sg. nom. 8,23
mâniia: sg. ac., în sintagma mâniia Domnului 9,13

(a) LUNGI: v. IV
au lungit: ind. pf.c. 3.pl. 5,73

MÂNTUIRE: s.f.
mântuire: sg. ac. 8,67
MÂªC OI: s.m.; var. MUªCOI
muºcoi: pl. nom. 5,43

M

(a) MERGE: v. III
merg: ind. prez. 3.pl. 4,4
mearge: ind. prez. 3.sg. 4,23
a mearge: inf. prez. 8,12

MAI-MARE: s.m.
(cei) mai-mari: pl. dat. (cu prep. la) 4,47
(cei) mai-mari: pl. ac. 8,95

(a se) MES TECA: v. I; v ezi (a se) AMESTECA

MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
mumã-sa: sg. ac. 4,21
mumã: sg. ac. 4,25

MES TECAT, -Ã: adj.; vezi AMESTECAT

MARE: adj.
mari: n. pl. nom., în sintagma Paºtile ceale mari rezum. cap.1
mare: m./f./n. sg. nom./ac. 3,1; 4,28, 32, 34, 35, 41; 5,62, 64;
6,8; 8,8, 77, 92; 9,10, 11
mari: f./n. pl. ac. 3,5; 6,9; 8,87; 9,16
marele: adj. antep. m. sg. nom./ac. 4,14; 6,14
marelui: adj. antep. m. sg. gen . 4,29; 6,31
mare (f oarte): f. sg. nom. 8,92
MARE: s.f.
marea: sg. ac. 4,2, 15
mare: sg. ac. 4,23
MATERIE: s.f.
materii: pl. ac. 6,9

MIEL: s.m.
miei: pl. nom./ac. 1,7; 6,29; 7,7; 8,67
mieii: pl. nom. 8, 15
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 6,23
MILÃ: s.f.
mila: sg. nom. 8,79
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. ac. 8,54
MINÃ: s.f.; var. MNA: s.f. in v. (cf. lat. mna, -ae) „veche
monedã greceascã de aur sau de argint egalã cu 100 de
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dr ahme, cam 350 de grame; aici prima ates tare a cuvântului;
cf. MDA, unde prima atestare în forma minã este în România
lit erarã. Foaie periodicã, sub dir ecþia d-lui V. Alecsandri, Iaºi,
1855.
mna: 5,45
MINTE: s.f.
mint ea: sg. ac. 3,18, 19, 20

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãliri: pl. ac. 5,73

(a) MISTUI: v. IV
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,56
(a se) MIªCA: v. I
au miºcat: ind. pf.c. 3.pl., în sintagma au miºcat întrebare „au
pus întrebare” rezum. cap.3
(sã) miºca: ind. imp. 3.pl. 8,73
MOARTE: s.f.
moar tea: sg. ac. 8,27
MOAVITEAN: s.m. (cf. Indice Fc)
moaviteani: pl. ac. 8,70

NECÃJIRE: s.f.; var. (Pop.) NÃCÃJIRE
nãcãjirea: sg. ac. 6,29

MORMÂNT: s.n.
mormânt : sg. ac., în sintagma pãrinþescul mormânt 1,31

NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./adv.
necredincioºi: m. pl. nom. 1,24
necredincios: adv. 1,49

MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. ac. 8,84
moºt enire: sg. ac. 8,86
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom./ac. 1,32; 3,12; 4,15, 22, 26, 32, 34, 37; 5,1,
27; 8,94; r ezum. cap.9; 9,9, 20
muiarea: f. sg. nom./ac. rezum. cap.3; 4,20, 21, 25
muierii: sg. gen. rezum. cap.4
muieri: pl. nom./ac. 4,13, 17, 27; 8,92, 93; 9,7, 12, 17, 18, 36
muiare: sg. ac. 4,18; 5,38; 9,40
muierilor: pl. gen. 9,41

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþiia: sg. ac. 1,42; 8,84, 88
necurãþiile: pl. nom./ac. 1,49; 8,70, 84
NECURMAT: adv. „imediat”
necur mat: 6,10, 30
NEDREPT, -EAPTÃ: s.m./f.
nedr epþilor: s.m. pl. dat. 4,39
NEDUMNEZEIRE: s.f.
nedumnezeirea: sg. ac. 1,42, 52

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
multe: pron nehot. f. pl. ac. 1,49
mulþi: pron. neho t. m. pl. nom. 2,9; 4,26, 27
mult: pr on. nehot. n. sg. nom./ac. 2,29; 3,22
multe: adj. f. pl. ac. 2,9
(mai) mult : adj. n. sg. nom. 2,28; 4,42
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 4, 14; 6,14
(mai) mult : adv. 4,19, 25
mult: adv. 9,11

NEGRIJÃ: s.f.; var. NEGRIJE
negri je: sg. ac. 3,20
NEÎNCETAT: adv.
neînce tat: 6,24

MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 5,64; 8,92; 9,4, 6, 10, 11, 38, 50
mulþimei: sg. gen. 9,2
mulþimii: sg. gen. 9, 12
mulþimea: sg. dat. (cu prep. la) 9,40
mulþimea: sg. gen. (exprimat redundant cu prep. înaintea + prep.
a + toatã) 9,45
mulþime: sg. ac. 9,49

(a) MUTA: v. I
au mut at: ind. pf.c. 3.sg. 1,45; 5,7, 69

NEAM: s.n.
neamul: sg. ac. 1,4, 24, 32, 36; 2,5, 8; 5,5; 6,33; 8,11, 15, 68, 69;
9,5
neamurile: pl. ac. 1,4; 5,1, 9, 50; 8,70
neamuri: pl. ac. 1,10; 5,4; 7,9
neam: sg. ac. 1,34; rezum. cap.8; 8,70, 71, 84, 88, 93, 94; rezum.
cap.9; 9,7, 9, 12, 17, 18, 36
neamului: sg. gen. 1,52; 5,39
neamurilor : pl. gen. 2,8; 5,66; 7,8
(a) NEBUNI: v. IV
au nebunit: ind. pf.c. 3.pl. 4,26

MODIU: s.n. „baniþã” (dupã lat. modius, -i¾, „baniþã”)
modii: pl. ac. 8,22

MUNTE: s.f.
munþii: pl. ac. 4,4

N

(a se) NAªTE: v. III
nu nãscut: ind. pf.c. 3.pl. 4,15, 16
(s-)au nãscut: ind. pgf.c. 3.pl. 4,16

MINUNAT, -Ã: adj.
minunate: n. pl. ac. 5,6

MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ

MUTARE: s.f. „emigrare”; „surghiun”
mutãrii: sg. gen., în sint agma robia mutãrii 5,7

NEMIªCAT, -Ã: adj.
nemiºcat: m. sg. nom., în sintagma nemiºcat cu suf letul „curajos”
8,30
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinii: pl. nom. 5,66
NESPRIJINIT, -Ã: adj.
nes prijiniþi: m. pl. nom. 9,11
NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþa: sg. ac. 9,20
NOROD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,8, 11, 49; 5,65; rezum.
cap.9
norodul: sg. nom./ac. 4,15; 5,62, 65; 6,16; r ezum. cap.8; 9,47
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noroadele: pl. nom. 4,41
noroade: pl. ac. 5,72

ORAª: s.n.
oraºul: sg. ac. 6,23

NOU, NOUÃ: adj.
noao: f. sg. ac. 5,57; 6,25; 8,6; 9,16, 37, 40

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg) (a se) USEBI „a (se) separa”;
(Pop.) „a pune deoparte”
(sã) osãbise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.8
au usebit: ind. pf.c. 3.sg. 4,44
usebise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,57
am usebit: ind. pf.c. 1.pl. 8,55

NUMÃR: s.n.
numãr: sg. ac. 1,8; 8,6 4
numãrul: sg. nom./ac. 2,13; 5,9, 26; 7,8

(a se) OSPÃTA: v. I
ospãtându(-sã): gerunziu 7,13
a (sã) ospãta: inf. prez. 9,55
sã (se) oaspe te: conj. prez. 3.pl. 9,55

(a se) NUMÃRA: v. I
(s-)au numãrat : ind. pf.c. 3.pl. 2,15
NUME: s.n.
numele: pl. nom. 4,63; 5,4; 8,42, 50
numele: sg. nom./ac. 5,39; 8,89
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele 6,1
numelor: pl. gen. 6,12
nume: sg. nom./ac. 6,33; 8,79; 9,16

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. ac. 4,4
(a) OªTI: v. IV
sã oºtesc: conj. prez. 1.sg. 1,27
a oºti: inf. prez. 1,28
oºtesc: ind. prez. 3.pl. 4,6

O

P
O: interj.
o: 4,2, 3 4;

PACE: s.f.
pace: sg. ac. 5,2; 8,86

OAIE: s.f.
oi: pl. nom./ac. 1,7, 8, 9

PALMÃ: s.f.
palmele: pl. ac. 4,30

OALÃ: s.f.
oale: pl. ac. 1,12

PARIE: s.f. (Înv.) „copie dupã un act”
paria: sg. nom. 6,7
parie: sg. nom. 8,9

OASTE: s.f.
oaste: sg. ac. 2,30

PARTE: s.f.
par te: sg. nom./ac. 1,4; 6,25
pãrþile: pl. ac. 1,11
par tea: sg. nom./ac. 5,4, 8; 6,25
pãrþi: pl. ac. 8,31

OBªTE: s.f.
obºte: sg. dat. (cu prep. la) 9,5 4
(a) OC OLI: v. IV
ocoleaºte: ind. prez. 3.sg. 4,34

PAªTI: s.m./s.n.
Paºtile: pl. nom., în sintagma Paºtile ceale mari rezum. cap.1
Paºtile: pl. ac. 1,1; 7,10
Paºti: pl. ac. 1,8

ODÃJDII: s.f.
odãjdii: pl. nom. 4,54; 5,45; 7,9
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
oltariul: sg. ac. 5,48; 8,16

PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. nom./ac. 7,8; 8,76, 78, 87; 9,7
pãcate: pl. ac. 8,67
pãcat: sg. ac. 8,77

OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac./dat. 2,27; 4,2, 14; 6,29
oamenii: pl. nom./ac. 2,28; 3,18; 4,17, 18; 6,12
oamenilor: pl. gen. 4,17
omul: sg. nom. 4,20, 23, 25
omului: sg. gen. 5,49

(a) PÃCÃTUI: v. IV
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,24; 4,2 7; 6,15
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.pl. 8,93; 9,11
PÃHÃR UÞ: s.n.
pãhãruþe: pl. nom. 2,13

OMENESC, -EASCÃ: adj.
omeneºti: m. pl. nom. 4,37
OMENEªTE: adv.
(mai) omeneaºte: 8,11
(a) OPÃCI: v. IV (Reg.) „a opri”; „a împiedica (pe cineva) sã
întreprindã ceva”
au opãcit: ind. pf.c. 3.pl. 5,73
(a se) OPRI: v. IV
(s-)au oprit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.2; 5,39
a opri: inf. prez. 2,28, 31; 6,33
oprea: ind. imp. 3.pl. 5,72

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,39, 58; rezum. cap.2; 4,6, 32, 34, 36;
6,13; 8,8 4
pãmântului: sg. gen . 5,50, 8,78, 84, 86
pãmânt: sg. ac. 8,92; 9,47
PÃR: s.m.
perii: pl. ac. 8,72
(a se) PÃRÃSI: v. IV
(s-)au pãrãsit: ind. pf.c. 3.sg. 2,23; 8,90
am fost pãrãsiþi: pasiv ind. pf.c. 1.pl. 8,81
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PÃRÃSIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) pãrãsite: s.f. pl. ac. 8,82

(a) PIERDE: v. III (Bis.; eufem.) „a ucide”; „a nimici”
a pier de: inf. prez. 8,89

(a se) PÃREA: v. II
(sã) va pãrea: ind. imp. im pers. 2,21
(sã) par e: ind. prez. impers. 6,21, 22

(a) PIERI: v. IV
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 4,27
vor pieri: ind. viit.I. 3.pl. 4,37

PÃRINTE: s.f.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 1,11, 50; 2,21; 4,60, 62; 8,28, 59, 77, 78;
9,8
pãrinþii: pl. nom./ac. 6,15; 9,16

PIETRAR: s.m.
pie trarilor: pl. dat. 5,54

PÃRINTESC, -EASCÃ: adj.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRINÞESC, EASCÃ
pãrinþasca: ad j. antep. f. sg. ac. 1,5
pãrinþescul: adj. antep. n. sg. ac. 1,31
pãrinþeºtile: adj. antep. f. pl. ac. 8,31
(a) PÃZI: v. IV
pãzea: ind. imp. 3.pl. 3,4
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 4,11
pãziþi: imperativ 2.pl. 8,60

PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 8,22
(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. impers. 8,12
(a) PLÃTI: v. IV
a plãti: inf. prez. 2, 19
(a) PLÂNGE: v. III
plângând: gerunziu 8,92
PLÂNGERE: s.f.
plânger e: sg. nom./ac. 5,64; 8,92
plânger ea: sg. ac. 5,65

PÃZITOR, -TOARE: s.m./f.
pãzitori: s.m. pl. nom. rezum. cap.3
pãzãtorii: s.m. pl. nom. 3,4
pãzitorilor : pl. dat. 4,56; 8,21

(a se) PLECA: v. I
plecându(-sã): gerunziu 5,72

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. ac. 9,2

PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. 1,57, 58; 2,1

PÂNDIRE: s.f.
pândiri: pl. ac. 5,72; 8,51

PLUTÃ: s.f.
plute: pl. ac. 5,55

(a) PÂNGÃRI: v. IV
au pângãrit : ind. pf.c. 3.pl. 1,49
e pângãrit : pasiv ind. prez. 3.sg. 8,84

POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. 9,38
porþii: sg. gen. 9,41

PÂRÃ: s.f.
pâr a: sg. ac. rezum. cap.2

POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.8

PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsã: sg. ac., în sintagma pedeapsã de bani „amendã”
8,2 7

POFTÃ: s.f.
pof ta: sg. ac. 8,4
(a) POFTI: v. IV
pof tesc: ind. prez. 1.sg. 4,46
am poftit : ind. pf.c. 1.pl. 6, 12
pof tesc: ind. prez. 3.pl. 8, 12

(a se) PEDEPSI: v. IV
sã (se) pedepseascã: conj. pr ez. 3.pl. 8,27
PEDESTRAª: s.m.
pedes traºi: pl. ac. 8,52

POGORÂRE: s.f.; vezi COBORÂRE
PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãr eþi: pl. ac. 6,9

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ

PERS: s.m. (la pl.; înv.) „per san”
pear silor: pl. gen. rezum. cap.2; 2,1, 2, 3, 11, 16, 31; 3,14; 5,6,
55, 7 1; 7,4; 8,1, 8 1

POMENIRE: s.f.
pomenire: sg. ac. 1,21
pomenirile: pl. ac. 9,37

PERSAN: s.m. (cf. Indice Is)
per seanii: pl. nom. 1,57

(a) PORNI: v. IV
au por nit: ind. pf. c. 3.sg. 4,61
porneascã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 8, 12
am por nit: ind. pf.c. 1.pl. 8,62

(a) PETRECE: v. III
pe treace: ind. prez. 3.sg. 4,38
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 5,2
a pe treace: inf. prez. 8,11
PETRECERE: s.f.
pe treacere: sg. ac. 8,52
PIATRÃ: s.f.
pie tri: pl. ac. 6,9, 25

PORTAR: s.m.
portari: pl. nom./ac. 1,16; 9,25
portarii: pl. nom. 5,29, 46; 7,9; 8,5;
PORÞIE: s.f.; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este din 1767 (dupã N. Iorga, Studii ºi documente cu privire
la is toria românilor [XIII], Vol. I–XXXI, Bucureºti, 1901–1906).
porþie: sg. ac., în sint agma pãrinþasca porþie 1,5
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POR UNCÃ: s.f.
porunca: sg. ac., în sintagma porunca Domnului 1,6; 7,4; 8,17
porunca: sg. ac. 1,15, 18; 5,55; 8,7
poruncã: sg. ac. 4,52; 8,25
porunci: pl. ac. 4,55; 8,8
poruncilor: pl. dat. 7,1
poruncile: pl. ac. 8,68, 83

PREOÞESC , -EASCÃ: ad j.
preoþeºti: f./n . pl. ac. 5,45; 8,56
preoþasca: f. sg. ac. 8,60
preoþescul: ad j. antep. n. sg. ac. 9,1

(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 1,52; 4,54, 57; 5,7 1; 6,23, 24, 27
am por uncit: ind. pf.c. 1.sg. 2,26, 28; 6,28; 8, 11, 21; 8,47
(s-)au poruncit: ind. pf.c. impers. 5,51; 6,19; 8,95
poruncindu-: gerunziu 6,4
(sã) porunceaºte: ind. prez. impers. rezum. cap.9

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac. 2,23

POST: s.n.
post: sg. ac. 8,51, 74

PRIETENIE: s.f.; var. (În v.) PRIIATENIE
priiatenie: sg. ac. 3,22

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v.) PROTIVNIC
protivnicilor: s.m. pl. gen . 8,52

PRIMPREJUR: adv.; var. PRINPREJUR
prinprejur: 4,11

(a) POVÃÞUI: v. IV
sã povãþuiascã: conj. prez. 3.pl. 4,47

(a) PRINDE: v. III
prinzând: gerunziu 2,30

POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.
povãþuitorii: s.m. pl. nom. 1,49
povãþuitoriului: s.m. sg. gen. 8,34
povãþuitori: s.m. pl. ac. 8,45

(a) PRISOSI: v. IV
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 8,22

PREOÞIE: s.f.
preoþiia: sg. ac. 5,38, 39

PRIETEN: s.m.; var. (În v.) PRIIATIN
priiatinilor: pl. gen./dat. 8,12, 29
priiatinii: pl. nom. 8,14

PR OPOVÃDUIRE: s.f.; var. (Înv.) PROPOVEDUIRE
propoveduire: sg. nom. 9,3

PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac. 5,51, 52

PR OROC: s.m.
prorocului: sg. gen. 1,20, 28; 6,1
prorocul: sg. nom. 1,47
prorocii: pl. nom./ac. 1,51; 6,3; 7,3
prorocilor: pl. gen. 8,83

(a) PRÃDA: v. I
or fi prãdat: viit. ant. 3.pl. 4,5
PRÃD ARE: s.f.
prãdare: sg. ac. 5,39; 8,78

(a) PROROCI: v. IV
au prorocit: ind. pf.c. 3.pl. 6,1
prorocind: gerunziu 7,3

(a) PRÃPÃDI: v. IV
au prãpãdit: ind. pf.c. 3.pl. 1,55
prãpãdesc: ind. prez. 3.pl. 4,4
prãpãdind: gerunziu 6,16

(a) PROSLÃVI: v. IV
a proslãvi: inf. prez. 8,28, 82
va proslãvi: ind. viit.I. 3.sg. 9,53

(a se) PRÃZNUI: v. IV
prãznuind: gerunziu rezum. cap.1
(s-)au prãznuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,20, 22
au prãznuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 58; 7,13
prãznuia: ind. im p. 3.sg. 1,58
(sã) prãznuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
sã prãznuiascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.9
a prãznui: inf. prez. 9,56

PRUNC : s.m.
pruncului: sg. dat. 1,53
pruncii: pl. nom. 5,35

PREAÎNALT, -Ã: adj.
preaînalt: m. sg. nom., în sintagma Dumnezeul cel pr eaînalt
9,46
PREASFINÞIT, -Ã: ad j.; var. (Înv.) PREA OSFINÞIT, -Ã
preaosfinþitele: ad j. antep. n. pl. ac. 7,2

(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg. 1,41; 3,8; 6,20
(sã) pun: ind. prez. 3.pl. 2,7
puindu-: gerunziu 4,30
sã puie: conj. prez. 3.sg./pl. 6,19; 8,25
era puse: pasiv ind imp. 3.pl. 6,26
sã (se) puie: conj. prez. 3.pl. 6,26
am pus: ind. pf.c. 1.pl. 8,56, 57
puind: gerunziu 8,81
PUNERE: s.f.
punerea: sg. ac. 1,3

PREATARE: ad j.
preatarele: adj. antep. m. sg. ac. 6,14
PREOT: s.m.
preoþi: pl. ac. 1,2; 5,38, 63; rezum. cap.9; 9,18
preoþilor: pl. gen./dat. 1,8; 4,53; 5,28; 7,12; rezum. cap.8; 8,24,
44, 60, 97; 9,40
preoþii: pl. nom./ac. 1,10, 14, 21; 2,8; 5,5, 23, 30, 46, 48, 56, 59;
6,30; 7,6, 9, 10; 8,5, 11, 47, 55, 61, 69, 78; 9,37
preotului: sg. gen ./dat. 8,2, 10, 63
preotul: sg. nom. 8,9, 2 1; 9,16, 42

(a) PURCEDE: v. III
purceazã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 2,29
purced: ind. prez. 3.pl. 4,53
purcezând: gerunziu 4,58
(a se) PURTA: v. I
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.pl. 1,49
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 1,32

216

INDICE

CARTEA ESDRII A TREIA

(a) PUTEA: v. II
pot: ind. prez. 3.pl. 4,11, 17
putem: ind. prez. 1.pl. 9, 11

RÂNDUIT, -Ã: s.m./f.
(cei) rânduiþi: s.m. pl. nom. 2,30
(celor) rânduiþi: s.m. pl. dat. 6,27

PUTERE: s.f.
putearea: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,28; 5,44; 8,53
puterile: pl. nom. 4,10
puteare: sg. nom./ac. 4,40; 8,25

RÂU: s.n.
râuri: pl. ac. 4,23
râul: sg. ac. 8,43, 62
REPEDE: adj.
repede: f. sg. nom. 4,34

PUTERNIC, -Ã: adj./s.
putearnicul: s.m. sg. nom. 4,49
putearnica: adj. antep. f. sg. ac. 8,48

REVÃRSAT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) RÃVÃRSAT, -Ã
rãvãr satã: f. sg. nom. 6,25

R

(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
(sã) v or rãdica: ind. viit.I. 3.pl. 2,24
râdicându-: gerunziu 4,58
au râdicat : ind. pf.c. 3.pl. 5,50
rãdicând: gerunziu 5,72; 9,47

RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. ac. 8,79, 88
rãdãcina: sg. nom. 8,89, 90

RIDICAT, -Ã: adj.; var. (În v. ºi pop.) RÃDICAT, -Ã
rãdicaþi: m. pl. nom. 9,46

(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A
RÃDICAT, -Ã: adj.; v ezi RÃDICAT, -Ã

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
râsipiþi: imperativ 2.pl. 4,8
râsipesc: ind. prez. 3.pl. 4,8
(s-)au râsipit: ind. pf.c. 3.sg. 4,45
sã râsipeascã: conj. prez. 3.sg. 6,33

RÃMAS, -Ã: s.m./f.
(cei) rãmaºi: s.m. pl. nom./ac. 1,56; 7,13
RÃPIRE: s.f.
rãpiri: pl. ac. 4,24

RISIPIRE: s.f.; var. (Înv. ºi rar.) RÃSIPIRE
rãsipir ea: sg. nom. rezum. cap.1

RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 5,47; 9,38

ROB: s.m.
robi: pl. nom./ac. 1,5 7; rezum. cap.2; 4,26
robului: sg. gen. 3,19
rob: sg. ac. 6,16

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RÃSIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãs puns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,13; 9,47

(a) ROBI: v. IV „a trãi în r obie”
robind: gerunziu 8,81

RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. nom. 6,6

ROBIE: s.f.
robiia: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 2,15; r ezum. cap.5
robiia: sg. ac., în sintagma robiia mutãrii 5,7
robie: sg. ac. 5,56, 67; 6,5, 28; 7,6, 10, 13; 8,66, 78; 9,3, 15
robiii: sg. gen., în sintagma fiii robiii „fiii surghiunului” 7,11, 12
robiii: sg. gen. 8,80; 9,4

RÃU, REA: adj./s.
rãu: s.n. sg. ac. 1,39, 4 4, 47; 2,29; 6,33
rea: adj. f. sg. nom. 2,18
reale: adj. n. pl. ac. 8,87

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 5,5

RÃZBOI: s.n.
rãzboiul: sg. nom. 1,27
rãzboiu: sg. ac. 1,29, 30
rãzboaie: pl. ac. 2,23, 27

RUDENIE: s.f.
rudeniia: f. pl. nom. 3,7
rudenia: sg. nom. 4,42
rudeniile: pl. nom. 5,37

(a) RÂDE: v. III
va râde: ind. viit.I. 3.sg. 4,31
râde: ind. prez. 3.sg. 4,31

(a se) RUGA: v. I
sã (se) roage: conj. prez. 3.pl. 6,31
(ne-)am r ugat: ind. pf.c. 1.pl. 8,54

RÂND: s.n.
rând: sg. ac. 1,15
(a se) RÂNDUI: v. IV
rânduind: gerunziu 1,2
au rânduit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,29, 34, 37, 46; 2,3; 5,52, 58; 8,81
(s-)au rânduit : ind. pf.c. 3.sg. 1,43
era rânduiþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 2,25
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 6,28
rânduiaºt e: imperativ 2.sg. 8,26
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. 1,2

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. ac. rezum. cap.8; 9,20
(a) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a) RUMPE
rumpând: gerunziu 8,72
(a se) RUªINA: v. I
(m-)am ruºinat: ind. pf.c. 1.sg. 8,75
RUªINE: s.f.
ruºine: sg. nom./ac. 8,52, 78
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SCHINOPEGHIE: s.f. „praznicul cor turilor” (dupã lat.
scenophegiae)
Schinopeghia: sg. ac. 5,51

S
SABIE: s.f.
sabiia: sg. ac. 1,53; 4,23
sabie: sg. ac. 1,56; 8,78
sabiile: pl. ac. 3,22

(a) SCLIPI: v. IV
sclipind: gerunziu 8,58

SARE: s.f.
sare: sg. ac. 6,30

(a) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30; 2, 10; 6,18, 26
scoþindu-: gerunziu 2,11
scoþind: gerunziu 2,27

SAT: s.n.
satele: pl. ac. 1,4; 5,4
satelor: pl. gen. 2,8; 5,1, 63, 68, 70
sate: pl. ac. 5,44

(a) SCRIE: v. III
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 1,11, 33; 3,17
(s-)au scris: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,2 4, 33, 42; 3,9; 8,65
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 2,16, 25; 3,10, 11, 12; 4,47, 48, 49, 54,
55, 56; 6,17
scriia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,25; 8,9
(sã) scrisease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,30
scriind: gerunziu 3,8; rezum. cap.4
scrisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,55
sã scrie: conj. prez. 3.sg. 6,22
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 6,23
sã (se) scrie: con j. prez. 3.pl. 6,32
va scrii: ind. viit.I. 3.sg. 8,21

SATRAP: s.m.; var. (Neob.) SATRAV
satravu: sg. nom. 6,3, 7, 27; 7,1
(a) SÃDI: v. IV
sãdiþi: imper ativ 2.pl. 4,9
sãdesc: ind. prez. 3.pl. 4,9
au sãdit: ind. pf.c. 3.pl. 4,16
(a) SÃLÃªL UI: v. IV
sãlãºluind: gerunziu 9,2

SCRIIT OR: s.m. „logofãt”; „diac”
scriitoriul: sg. nom. 2,16, 17, 30; 8,28
scriitoriului: sg. dat. 2,25
scriitoriu: sg. nom. 8,3
scriitorilor: pl. dat. 8,24

(a) SÃLTA: v. I „a se bucura”; (Rar) „a dansa”
au sãlt at: ind. pf.c. 3.pl. 4,63
era sãltând: ind. imp. perifr. 3.pl. 5,3
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom. 8,71

SCRIPTURÃ: s.f.
scriptura: sg. ac. 1,5

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtate: sg. ac 8,10

SCRIS, -Ã: adj./s.
(ceale) scrise: s.f/s.n.. pl. ac. 4,42; 5,49; 7,6
scrise: adj. f. pl. ac./dat. 6,32; 7,1

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracului: s.m. sg. gen./dat. 3, 19, 19
SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoarea: sg. nom./ac., în sintagma sãrbãt oarea azimelor (vezi
AZIMÃ) r ezum. cap.1; r ezum. cap.7
sãrbãtoar ei: sg. gen., în sintagma sãrbãt oarei azimelor 1,19; 7,13

SCRISOARE: s.f.
scrisoare: sg. ac. 2,2
scrisori: pl. ac. 2,22; 8,50
scrisoarea: sg. nom./ac. 2,26; 5,39; 6,12; 8,9
scrisorile: pl. ac. 3,9, 13, 15; 8,9
(a se) SCULA: v. I
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 3,9; 5,40
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 3,13
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 3,23
sculându(-sã): gerunziu 4,47; 8,9 7; 9,1, 7
sã (se) scoale: conj. prez. 3.sg. 8,23
sculându(-mã): gerunziu 8,74
sculându(-te): gerunziu 8,95

(a) SÃRUTA: v. I
au sãr utat: ind. pf.c. 3.sg. 4,47
SÃTUL, -Ã: adj.
sãtui: m. pl. nom. 3,3
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17; 6,14; 7,5
au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,31; 7,4
(sã) va sãvârºi: ind. viit.I. 3.sg. 2,19; 6,28
sã (sã) sãvârºascã: conj. prez. 3.sg. 5,73

SCUMP, -Ã: adj.
scumpe: f. pl. ac. 6,9

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. ac. 6,20

(a) SCUTI: v. IV
sã f ie scutitã: pasiv conj. prez. 3.sg. 4,50

SÂMBÃTÃ: s.f. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºaptea a sãptãmânii, în
care orice activitate tr ebuia întrer uptã, dupã cum însuºi
Dumnezeu se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului
creaþiei”
sâmbetele: pl. ac. 1,58
sâmbãta: sg. ac. 1,58
sâmbetelor: pl. gen. 5,52

SEARÃ: s.f./adv.
sara: s.f. sg. ac., în loc. adj. de sara 8,73
sara: adv., în loc. adv. de dimineaþa pânã sara 9,41

(a) SÂRGUI: v. IV
sârguia: ind. im p. 3.sg. 1,28

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
vor sãcera: ind. viit.I. 3.pl. 4,6
SFAT: s.n. (aici) „gr upul marilor dregãtori”; (Înv.) „consimþãmânt”,
„încuviinþare”
sfatul: sg. nom. 1,38; 3,9, 2 1; 4,49; 6,22; 7,4, 14; 8,71
sfat : sg. ac. 3,15
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SFÂNT, -Ã: adj./s.
sf inþilor: adj. antep. m. pl. dat. 1,3; 8,2 4
sfântului: adj. antep. n. sg. gen. 1,3
sf inþii: adj. antep. m. pl. nom./ac. 1,15; 5,46; 8,5; 9,24
sf intele: adj. antep. n. pl. nom./ac. 1,41, 45, 54; 2,10; rezum.
cap.4; 7,3; 8,18
sf intei: adj. antep. f. sg. gen. 1,53
sf inte: ad j. f./n. pl. nom./ac. 4,54; 6,18, 26; 8,59
sfântã: adj. f. sg. nom./ac. 5,45; 8,71; 9,38, 51, 53, 5 4
sf inþi: adj. m. pl. nom. 8,59
sfânt a: adj. antep. f. sg. ac. 8,72, 74
sf inte: ad j. f. sg. gen. 9,41
sf intelor: s.f. pl. dat. 5,35
(ceale) sf inte: s.n. pl. ac. 5,40
(celor) sf inþite: s.n. pl. dat. 5,52
(a se) SFÂRªI: v. IV
(sã) sfârºea: ind. imp. 3.sg. 1,14
au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 9,46
SFETNIC: s.m.; var. (Înv.) SFEATNIC
sf eatnicilor: pl. dat. 3,2
sf eatnici: pl. dat. 8,12
sf etnicilor: pl. gen. 8,29
sf eatnicii: pl. nom. 8,56
SFINÞENIE: s.f.
sf inþeniii: sg. gen. 8,79
(a se) SFINÞI: v. IV
sã (se) sf inþeascã: con j. prez. 3.pl. 1,3
(sã) sf inþeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
(s-)au sf inþit: ind. pf.c. 3.pl. 7,10, 11
SICRIU: s.n.
sicriiului: sg. gen., în sintagma sicriiului Domnului 1,3
sicriiul: sg. ac. 9,41
SIDON: s.m. (cf. Indice 2Lg)
sidonilor : pl. dat. 5,55
SIMÞIRE: s.f.; var. (Pop.) SÂMÞIRE
sâmþirea: sg. nom. 2,9
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom. 4.7
sânguri: m. pl. nom. 5,71
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 1,33; 4,17; 6,10
slavã: sg. ac. 8,4; 9,45
(a se) SLÃBI: v. IV
(m-)am slãbit : ind. pf.c. 1.sg. 1,30
SLOBOD, -Ã: s.m./f.
slobodului: s.m. sg. gen. 3,19
SLOBOZENIE: s.f.
sloboz enie: sg. nom. rezum. cap.4; 4,53
slobozeniia: sg. ac. 4,49
(a) SLOBOZI: v. IV
sloboade: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
sloboziþi: imperativ 2.pl. 4,7
slobod: ind. prez. 3.pl. 4,7
sloboade: ind. prez. 3.sg. 4,21
a slobozi: inf. prez. 4,44, 57
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,57; 6,11; 9,36
SLOBOZIRE: s.f.
slobozire: sg. ac. 4,62

SLUGÃ: s.f.
slugilor : pl. gen./dat. 1,30; 8,83
slugile: pl. nom./ac. 1,30; 2,17; 5,1; 6,13, 31; 8,5
sluga: sg. nom. 4,59
slu ji: pl. ac. 5,41
slu jile: pl. nom. 5,42
slu jilor: pl. dat. 8,24
SLUJBÃ: s.f.
slu jba: sg. ac. rezum. cap.5
(a) SLUJI: v. IV
slu jiþi: imper ativ 2.pl. 1,4
sã slu jascã: con j. prez. 3.pl. 4,54; 8,47
slu jiia: ind. im p. 3.pl. 5,30, 38
slu jind: gerunziu 5,35
a slu ji: inf. prez. 5,39
slu jea: ind. im p. 3.pl. 8,50
slu ja: ind. imp. 3.pl. 8,50
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 1,3
SLUJNICÃ: s.f.
slu jnicele: pl. nom. 5,1, 42
slu jnice: pl. ac. 5,41
(a) SMULGE: v. III; var. (a) ZMULGE
zmulg: ind. prez. 3.pl. 3,22
SOARE: s.m.
soar elui: sg. gen. 4,34
SOARTÃ: s.f.; var. SORT: s.m.
sorþi: s.m. pl. ac. 4,56
(a) SOCOTI: v. IV
am soco tit: ind. pf.c. 1.pl. 2,20
SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþii: pl. nom./ac. 4,42; 6,3, 7; 7,1
soþilor: pl. dat. 6,27
SOÞIE: s.f. „nevastã”
soþii: pl. ac. 9,7
(a se) SPÂNZURA: v. I
sã (se) spânzur e: conj. prez. 3.sg. 6,32
(a se) SPORI: v. IV
a s pori: inf. prez. 6,10
(s-)au s porit: ind. pf.c. 3.pl. 7,2
(a) SPUNE: v. III
vor spune: ind. viit.I. 3.pl. 3,16
s pune: inf. prez. fãrã a 5,37
au spus: ind. pf.c. 3.pl. 6,30
s puneþi: imperativ 2.pl. 3,17
SPURCÃCIUNE: s.f.
s purcãciunile: pl. ac. 8,84
(a) STA: v. I
s tau: ind. prez. 3.pl. 1,5
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10; 5,58, 59; 7,9; 9,15, 42, 43, 46
s tând: gerunziu 2,8; 5,48; 6,2
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 2,19
s ta: ind. imp. 3.pl. 7,2; 9,51
a s ta: inf. prez. 8,91
s ta: inf. prez. fãrã a 9, 11
s teaie: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 9,12, 13
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STARE: s.f.
stare: sg. ac. 8,82

a (sã) sui: inf. prez. 2,8; 5,3
suindu(-sã): gerunziu 4,47
(sã) suia: ind. imp. 3.pl. 4,49

(a) S TÃPÂNI: v. IV
au s tãpânit: ind. pf.c. 3.pl. 1,57
stãpânind: gerunziu 2,27
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 4,2, 22
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 4,3, 14, 15, 38
a stãpâni: inf. prez. 8,84

SUMÃ: s.f.
suma: sg. nom. 5,27
sumã: sg. ac. 6,29
SUPÃRARE: s.f.
supãrare: sg. nom. 2,29

STÂMPÃRARE: s.f.; vezi ASTÂMPÃRARE

SURLÃ: s.f.
surle: pl. ac. 5,2

STÂNG, -Ã: adj./s.
stângã: adj. f. sg. ac. 4,30
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 9,44

SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. din sus 6,25
sus: adv. în loc. adv. în sus 9,47

(a se) S TIDI: v. IV
(s-)au stidit: ind. pf.c. 3.sg. 1,47
(sã) stidesc: ind. prez. 3.pl. 4,28

ª

STRÃIN, -Ã: adj.; var . (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
strein: m. sg. nom. 9,4

(a) ªEDEA: v. II
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 3,7
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,15; 9,6, 16
ºade: ind. prez. 3.sg. 4,10
ºezând: gerunziu 4,29
vei ºedea: ind. viit.I. 2.sg. 4,42
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 8,72
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 8,73
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,4, 45

(a) S TRÃJUI: v. IV
strãjuiþi: imper ativ 2.pl. 8,60
STRÂMB, -Ã: ad j./adv.
strâmb: adv. 1,49; 9,7
strâmb: adj. m./n. sg. nom. 4,36, 37
strâmbe: adj. f./n . pl. nom. 4,37, 37
strâmbi: adj. m. pl. nom. 4,37
STRÂMBÃTATE: s.f.; var. (Înv.) STRÂNBÃTATE
strâmbãtat ea: sg. ac. 4,37; 8,73
strâmbãtat e: sg. nom. 4,40
strâmbãtãþii: sg. gen. 8,71
strâmbãtãþile: s.f. pl. nom./ac. 8,76, 91
strânbãtatea: sg. ac. 9,2

ªIRAG: s.n.; var. (Reg.) ªIREAG . „ºir”; (Înv.) „linie de bãtaie”;
(Pop) „rând de ostaºi”; „coloanã de ostaºi”
ºireag: sg. ac. 1,30
(a) ªTI: v. IV
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 2,22
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 4,22
a ºti: inf. prez. 5,66

(a) S TRIGA: v. I
au strâgat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,41; 5,62
strâgând: gerunziu 8,93
au s trigat: ind. pf.c. 3.sg. 9,10

ªTIUT, -Ã: s.m./f. (Înv. ºi reg.) „ºtiutor”
ºtiuþi: s.m. pl. ac. 8,45

STRIGARE: s.f.
strâgare: sg. ac. 5,64

T

STRIªTE: s.f.; var. (Înv.) STRÂNªTE „noroc”
srânºtea: sg. ac. 8,7
SUBCRÃIUÞ: s.m. „vicerege”; „guvernator” (cf. lat. subr½gulus, -¾)
suptcrãiuþul: sg. nom. 6,7; 7,1
suptcrãiuþului: sg. dat. 6,18, 27
suptcrãiuþilor: pl. dat. 8,68

TALANT: s.m.
tãlanþi: pl. nom./ac. 1,36; 3,21; 4,51, 52; 8,21, 57
tãlant: sg. ac. 1,36
talanþi: pl. ac. 8,57

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. ac. 4,21; 8,30

TARE: ad j.
tari (f oarte): m. pl. nom. 2,27
tare: n. sg. nom. 3,10
(mai) tare: m./n. sg. nom. 3,11; 4,35
(mai) tari: f. pl. nom. 3,12; 4,32
tari: f. pl. nom. 4,34

(a se) SUGRUMA: v. I
sugrumã(-sã): ind. prez. 3.pl. 4,5
sugrumã: ind. prez. 3.pl. 4,5
(s-)au sugrumat : ind. pf.c. 3.pl. 4,27

TATÃ: s.f.
tatâl: sg. nom. 1,3 4
tatãl: sg. ac. 4,20, 25
tatã-sãu: sg. ac. 4,21

(a se) SUI: v. IV
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25, 31, 40; 2,18; 3,3; 5,4, 7, 36;
rezum. cap.8; 8,3, 5, 31
sã (se) suie: conj. pr ez. 3.pl. 1,52; 4,63; 5,1; 8,30
suie(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 2,5

TAUR: s.m.
tauri: pl. nom./ac. 6,29; 7,7; 8,66

(a) SUFERI: v. IV
vor suferi: ind. viit.I. 3.pl. 2,19

(a) TÃBÃRÎ: v. IV
am tãbãrât: ind. pf.c. 1.pl. 8,43
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(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 3,24; 4,12

am trecut: ind. pf.c. 1.pl. 8,83
a tr eace: inf. prez. 8,88

(a) TÃIA: v. I
tãiaþi: imperativ 2.pl. 4,9
taie: ind. prez. 3.pl. 4,9
tãia: ind. imp. 3.sg. 4,30
am tãiat : ind. pf.c. 1.sg. 8,72

TRECERE: s.f.
treacer e: sg. ac. 6,30

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: n. pl. ac. 8,74

(a) TRIMITE: v. III; var. (În v.) (a) TREMITE
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,26; 5,2; 6,7; 8,61
sânt trimis: pasiv ind. prez. 1.sg. 1,2 7
trimiþind: gerunziu 1,45; 3,14
au tr emis: ind. pf.c. 3.sg. 1,50
aþi trimis: ind. pf.c. 2.pl. 2,26
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 4,4
a trimite: inf. prez. 4,44
am trimis: ind. pf.c. 1.pl. 8,45
sã trimiþã: conj. prez. 3.pl. 8,47
trimiteþi: imperativ 2.pl. 9,52

(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 9,6

TÃRIE: s.f.
tãriia: sg. ac. 3, 17; 4,1
tãrie: sg. nom. 4,40
TÂMPINÃ: s.f.; var. (Înv.) TÂMPENÃ
tâmpene: pl. ac. 5,2
TÂNÃR, -Ã: s.m.
tinerii: s.m. pl. ac. 1,53
tinãrului: s.m. sg. dat. 1,53
tineri: s.m. pl. nom./ac. 3,4, 16; 8,92
tinãr: s.m. sg. nom. 4,58
tinerilor : s.m. pl. dat. 8,51
tiner e: s.f. pl. nom. 8,92

TRIST, -Ã: adj.
tris t: m. sg. nom. 8,73
TRUP: s.n.
tr upului: sg. dat. adn. rezum. cap.3
tr upului: sg. gen. 3,4
tr upul: sg. ac. 3,4

(a) TÂNGUI: v. IV
tânguia: ind. imp. 3.pl. 1,32

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
tur buratu(-m)-am: ind. pf.c. 1.sg. 8,75

(a se) TÂRNOSI: v. IV
(sã) târnoseaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7

TURN: s.n.
tur nurile: pl. ac. 1,55
tur nuri: pl. ac. 4,4

(a se) TEME: v. III
temându(-sã): gerunziu 1,23
TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. ac. 6,20

Þ

TESTAMENT: s.n.; var. (În v. ºi reg.) TESTAMÂNT
tes tamântul: sg. gen., în sint agma testamântul Domnului
9,56
TIR: s.m. „tirian; locuit or al Tirului”
tirilor : pl. dat. 5,55
(a) TRAGE: v. III
tr ag: ind. prez. 3.pl. 4,19
sã tr agã: conj. prez. 3.pl. 4,48
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþe: pl. ac. 5,59, 66
trâmbiþa: sg. ac. 5,62
trâmbiþii: sg. gen. 5,64
trâmbiþele: pl. ac. 5,65
TREABÃ: s.f.
treaba: sg. nom. 8,96
trebii: sg. gen. 9,13
(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers. 4,22
trãbuia: ind. imp. imper s. 5,51
(a) TRECE: v. III
sã tr eacã: con j. prez. 3.sg. 1,16; 8,8
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 1,48
sã tr eacem: conj. prez. 1.pl. 2,20
trec: ind. prez. 3.pl. 4,5
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 6,32
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 8,27

ÞAP: s.m.
þapi: pl. nom. 8,67
ÞARÃ: s.f.
þãri: pl. ac. 3,2
þara: sg. nom./ac. 4,20, 50
þarã: sg. ac. 4,21
þãrâle: pl. nom. 4,28
ÞIITOARE: s.f.
þiit oarea: sg. nom. 4,29
(a) ÞINE: v. III
þin: ind. prez. 3.pl. 4,50
þinea: ind. imp. 3.sg. 8,8
þiind: gerunziu 8,13
ÞINUT: s.n.
þinut : sg. ac./gen. 5,46; 6,25
þânuturile: pl. ac. 5,46
þinutul: sg. ac. 6,8; 9,37
þânutului: sg. gen . 6,23
þânutul: sg. ac. 8, 14
U
(a) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,53; 4,44
ucideþi: imper ativ 2.pl. 4,7
ucig: ind. prez. 3.pl. 4,7
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VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 1,11; 2,20
videarea: sg. ac. 6,32
videarea: sg. ac. 8,29
vedeare: sg. ac. (aici) „sclipir e” 8,58
vedeare: sg. ac. 9,45

UCIDERE: s.f.
ucideri: pl. ac. 4,23
(a se) UITA: v. I
(sã) uitã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,19, 31
(sã) uita: ind. im p. 3.pl. 4,33
UMÃR: s.n.
umere: pl. ac. 1,4

(a) VENI: v. IV
venind: gerunziu 1,25; 2,18; 5,56
venise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,15; 5,56, 57
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,30; 4,61; 5,8, 63, 66; 6,3;
8,7, 66
sã vie: conj. prez. 3.pl. 4,49; 8,46
venea: ind. imp. 3.pl. 5,44
viind: gerunziu 6,8
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 8,19

(a) UMBLA: v. I
a umbla: inf. prez. 4,23
umblã: ind. prez. 3.pl. 4,53
umblãm: ind. prez. 1.pl. 5,69
(a) UMPLE: v. III
au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 8,84

VESEL, -Ã: ad j.
veaseli: m pl. nom. rezum. cap.9

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. nom. 6,30

VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 3,20; 4,63
veseliia: sg. ac. 9,56

(a) URMA: v. I
au ur mat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1
urmând: gerunziu 7,1
urmeazã: ind. prez. 3.sg. 8,9

(a se) VESTI: v. IV
au vestit: ind. pf.c 3.sg. 2,2; 4,61
(sã) vesteaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,12
sã (se) vesteascã: con j. prez. impers. 6,32
ves tea: ind. imp. 3.pl. 9,54

URMÃ: s.f.
urmã: sg. nom., în loc.adj. cei mai de pre urmã 8,42
URªINIC : s.n. „porf irã”
urºinic: sg. ac. 3,2, 6, 14; 4,33, 47; 8,29

VEªMÂNT: s.n.
vejminte: pl. ac. 1,2; 5,59
vejmintele: pl. ac. 4,17; 8,72, 74

USC AT: s.n.
uscatul: sg. ac. 4,2, 15

VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. ac. 1,31; 6,31
vieþii: sg. gen. 5,73

(a se) USEBI: v. IV; vezi (a se) OSEBI
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºe: sg. ac. 1,16
uºile: pl. ac. 4,49; 7,9
uºii: sg. gen. 5,47

VICLEAN , -Ã: s.m./f.
vicleanilor: s.m. pl. dat. 4,39
VICLENIE: s.f.
viclenii: pl. ac. 4,24

V

VIE: s.f.
viile: pl. ac. 4,16

VACÃ: s.f.
vaci: pl. nom. 8,67

VIN: s.n.
vinul: sg. nom. rezum. cap.3; 3,10, 18, 24; 4,14, 16, 37
vin: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,23; 6,30; 8,22
vinului: sg. gen. 3,17

VADRÃ: s.f.
veadre: pl. nom. 8,22
VAS: s.n.
vase: pl. nom./ac. 1,41, 45; 2,10; r ezum. cap.4; 8,18, 57, 58
vasele: pl. nom./ac. 1,54; 2,14; 4,44, 57; 6,18, 19, 26; 8,56, 59, 61
vase: pl. nom., în sintagma vase de gustãri (cf. lat. l¾b¼t¹rium, -i¾
„vas pentru libaþii”) 2,13
VEA C: s.n./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. din veac/în veac/pânã în veac 2,23, 26;
4,38; 8,86
veacii: pl. ac., în loc. adv. în veacii veacilor 4,38
veacilor: pl. gen., în loc. adv. în veacii veacilor 4,38
veacilor: pl. gen. 4,40
veaci: pl. ac., în loc. adv. în veaci 5,61
(a) VEDEA: v. II
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 4,18
veade: ind. prez. 3.sg. 4,24
vedeam: ind. imp. 1.sg. 4,29
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,63

VISON: s.n. (În v.) „þesãturã finã de in”
vison: sg. ac. 3,6
VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 2, 11
vistieriia: sg. ac. 8,19
vistieriilor: pl. gen. 8,21
vistieriii: sg. gen. 8,46
vistierie: sg. ac. 8,47
VITÃ: s.f.
vitele: pl. nom. 5,1
VIÞEL: s.m.
viþei: pl. ac. 1,7, 8, 9
VIU, VIE: adj.
viu: n. sg. nom. 4,38
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zicând: gerunziu 1,26; 2,3; 3,24; 6,11, 13; 8,69, 84; 9,51, 5 4
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.pl. 1,47
zice: ind. prez. 3.sg. 2,3
zicã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 3,5
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,17; 4,13
a zice: inf. prez. 4,1
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 4,3, 7, 8, 9
(sã) zice: ind. prez. impers./3.sg. 8,24, 43
am zis: ind. pf.c. 1.sg./pl. 8,46, 53, 59
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 1,47
ziceam: ind. imp. 1.sg. 8,75
zicem: ind. prez. 1.pl. 8,83
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 9,10

VOIE: s.f.
voie: sg. ac. 8,28
voia: sg. ac. 9,9
VOIEVOD: s.m.
voievodului: sg. dat. 2,12
(a) VORBI: v. IV
a vorbi: inf. prez. 3,21
(a) VREA: v. II
vr eai ind. prez. 2.sg. 4,42
au vrut : ind. pf.c. 3.sg. 4,44
ai vrut : ind. pf.c. 2.sg. 4,45
vei vrea: ind. viit.I. 2.sg. 8,17, 20

ZID: s.n.
zidurile: pl. nom./ac. 1,55; 2,18, 19, 24
ziduri: pl. ac. 4,4

VREDNICIE: s.f.
vr edniciia: sg. ac. 8,4
VREME: s.f.
vr eamea: sg. nom./ac. 1,19; 9,11
vr eamile: pl. ac. 1,20, 24; 8,7 7
vr eamilor: pl. gen., în sintagma Cartea vreamilor împãraþilor 1,42
vr emile: pl. ac. 2,16
vr eame: sg. ac. rezum. cap.5; 6,3; 9,13
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 5,73; 8,80, 86
VRERE: s.f.
vr earea: sg. ac. 8,11, 20
Z
ZI: s.f.
zile: pl. ac. rezum. cap.1; 1,19, 44; 4,63; 7,13; 8,43; 9,5
zioa: sg. nom./ac. 1,1, 19; 4,43, 55; 7,5, 10, 13; 8,62, 77; rezum.
cap.9; 9,5, 51, 53, 5 4
zilelor: pl. gen. 1,2
zi: sg. ac. 1,18, 32, 51; 4,3 4; 5,51, 52; 8,63; 9,4, 11
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 4,52; 5,51; 6,30
zilele: pl. ac. 5,69
zioa: sg. ac., în loc. adv. pânã-n zioa de astãzi 8,78, 90
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3, 30; 3,4, 9, 16, 17, 18; 4,1, 41,
42, 43, 57, 59; 5,40, 68, 70; 6,4; 8,28, 93; 9,7, 10, 39, 50, 52

(a se) ZIDI;: v. IV
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 1,3
a zidi: inf. prez. 2,4, 8, 28; 4,43, 45, 47, 53; 5,71, 72; 6,2, 6, 11,
19, 28; 8,82
zidesc: ind. prez. 3.pl. 2,18; 4,8; 5,67; rezum. cap.6; 6,4
(sã) va zidi: ind. viit.I. 3.sg. 2,24; 4,51, 55
zidea: ind. imp. 3.pl. 2,31
zidiþi: imperativ 2.pl. 4,8
sã zideascã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,48, 63
era ziditã: pasiv ind. im p. 3.sg. 5,53
vom zidi: ind. viit.I. 1.pl. 5,68, 71
zidiþi: ind. prez. 2.pl. 6,4
zidind: gerunziu 6,8
(sã) zidea: ind. imp. 3.sg. 6,14
a (sã) zidi: inf. prez. 6,17, 24
(sã) zideaºte: ind. prez. 3.sg. 6,20
ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. nom./ac. 2,31; 4,51; 5,6 4, 73
zidirii: sg. gen. 5,72
ZIDIT, -Ã: adj.
ziditã: f. sg. nom. rezum. cap.7
ZISÃ: s.f.
zise: s.f. pl. ac. 4,11
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CARTEA ESDRII A PATRA
Cap 1|
255v

Trimite-s@ Esdra de la Domnul pentru multe faceri de bine pre nemul]@mitorii jidovi a-i probozi.

1.

artea Esdrii prorocului a doao fiiului Sarei, fiiului Azarei, fiiului Helchie, fiiului
Sadanie, fiiului Sadoc, Ahitov,
2.
Fiiului Ahie, fiiului Fineis, fiiului Heli, fiiului Amerie, fiiului Asiel, fiiului Marimoth,
fiiului Arna, fiiului Ozie, fiiului Vorith, fiiului Avisei, fiiului Fineis, fiiului Eleazar,
3. Fiiului Aaron din neamul Levii, care au fost rob în ]inutul medilor, întru împ@r@]iia
lui Artaxerx, împ@ratului pearsilor.
4. „{i au fost cuvântul Domnului c@tr@ mine, zicând:
5. «Mergi }i vestea}te norodului Mieu faptele lor }i fiilor lor strâmb@t@]ile care au f@cut
împrotiva Mea, s@ vesteasc@ nepo]ilor
6. C@ p@catele p@rin]ilor lor în ei au crescut, c@ uitându-s@ de Mine, au jirtvuit dumnezeilor
streini.
7. Au nu Eu i-am scos din p@mântul Eghiptului, din casa robiii? Iar@ ei M-au înt@râtat }i
sfaturile Meale le-au urgisit.
8. Iar@ tu scutur@ coama capului t@u }i arunc@ toate realele preste ei, pentru c@ n-au
ascultat de leagea Mea, iar@ norodul e neînv@]at.
9. Pân@ când îi voiu suferi, c@rora atâtea faceri de bine le-am d@ruit?
10. Mul]i împ@ra]i pentru ei am pr@p@dit; pre Faraon cu slugile sale }i toat@ oastea lui
o am b@tut.
256r
11. Toate limbile de c@tr@ fa]a lor le-am || pierdut, }i de la r@s@rit noroadele a doao
]@ri, a Tirului }i a Sidonului, am râsipit }i to]i protivnicii lor i-am omorât.
12. Iar@ tu gr@ia}te c@tr@ ei, zicând: ‘Aceastea zice Domnul:
13. Eu, adec@ pre voi prin mare v-am trecut }i uli]e voao întâiu înt@rite v-am pus înainte,
pov@]uitoriu v-am dat pre Moisi }i pre Aaron preot.
14. Lumin@ voao prin stâlp de foc v-am pus înainte }i mari minuni am f@cut între voi,
iar@ voi v-a]i uitat de Mine, zice Domnul’».
15. Aceastea zice Domnul Atotputearnicul: «P@turnichea voao spre s@mn au fost, tab@ra
voao spre ap@rare v-am dat }i acolo a]i murmurat.
16. {i v-a]i izbândit în numele Mieu din pierderea nepriiatinilor vo}tri, ci înc@ pân@ acum
a]i murmurat.
17. Unde sânt facerile de bine ce v-am d@ruit? Au nu în pustie, când fl@mânzea]i, a]i
strâgat c@tr@ Mine,
18. Zicând: ‘La ce ne-ai adus în pustiia aceasta, a ne omorî? Mai bine era noao a sluji
eghipteanilor decât a muri în pustiia aceasta!’
19. Eu M-am milostivit spre suspinele voastre }i v-am dat man@ spre hran@, pâine
îngereasc@ a]i mâncat.
20. Au nu, când îns@ta]i piatra am t@iat }i au curs ape spre s@turare? Pentru z@duhuri,
cu frunz@ de copaciu v-am acoperit.
21. Împ@r]itu-v- am p@mânturile ceale grase, hananeii }i ferezeii }i filisteii de c@tr@ fa]a
voastr@ i-am lep@dat. Ce înc@ v@ voiu face?» zice Domnul. |
256v
22. Aceastea zice Domnul Atotputearnicul: «În pustie fiind, în râul amorreului, s@tio}i
}i bl@st@mând numele Mieu,
23. Nu foc pentru bl@st@muri v-am dat, ci aruncând un lemn în ap@, dulce am f@cut râul.
24. Ce-]i voiu face, Iacov? N-ai vrut a asculta, Iudo. Treace- voiu la alte limbi }i voiu da
lor numele Mieu, s@ p@zasc@ legiuitele Meale.
25. Pentru c@ M-a]i p@r@sit }i Eu v@ voiu p@r@si. Cerând voi de la Mine mil@, nu v@ voiu milui.
26. Când M@ ve]i chema, Eu nu v@ voiu asculta; c@ a]i întinat mânile voastre cu sânge
}i picioarele voastre neleane}e sânt a face ucideri.
27. Nu ca când M-a]i fi p@r@sit pre Mine, ci pre voi», zice Domnul.
28. Aceastea zice Domnul Atotputearnicul: «Au Eu nu v-am rugat, ca tat@l pre fii }i ca
maica pre fiice }i ca doica pre mititeii s@i,
29. S@-Mi fi]i spre norod, }i Eu voao spre Dumnezeu }i voi Mie spre fii, }i Eu voao spre tat@?
30. A}a v-am strâns, ca g@ina puii s@i supt arepile sale; iar@ acum, ce voiu face voao?
Lep@da-v@-voiu de la fa]a Mea.
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31. Jârtv@ când îm ve]i aduce, întoarce-voiu fa]a Mea de c@tr@ voi, c@ zilele voastre ceale
de s@rb@toare }i înnoirile }i t@ierile împrejur le-am l@p@dat.
32. Eu am tremis slugile Meale, prorocii, la voi, carii luându-i, i-a]i omorât }i a]i m@cel@rit
trupurile lor, a c@rora sânge îl voiu c@uta», zice Domnul.
33. Aceastea zice Domnul Atotputearnicul: «Casa voastr@ s-au pustiit; arunca-v@-voiu
ca vântul pozd@râia.
34. {i fiii rodire nu vor face, c@ porunca Mea o au p@r@sit }i ce e r@u înaintea Mea au
f@cut. ||
35. Da-voiu casele voastre norodului ce vine, carii neauzându-M@, cred. C@rora seamne 257r
nu le-am ar@tat, vor face ceale ce am poruncit.
36. Prorocii n-au v@zut, }i-} vor aduce aminte de strâmb@t@]ile lor.
37. M@rturisesc darul norodului ce vine, a c@ruia mititei s@lteaz@ cu veselie, nev@zându-M@
cu ochii cei trupe}ti, ci cu duhul crezând ceale ce am zis.
38. {i acum, frate, privea}te ce slav@, }i vezi norodul ce vine de la r@s@rit,
39. C@rora le voiu da pov@]uirea lui Avraam, Isaac }i Iacov }i Osei }i Amos }i Mihei }i
Ioil }i Avdei }i a Ionei
40. {i a lui Naum }i Avacum }i Sofoniei }i Agghei, Zahariei }i a lui Malahie, carele }i
îngerul Domnului s-au chemat».
Cap 2
Sinagoga supt chip de maic@ s@ cheam@ de c@tr@ r@ot@]ile sale la via]@ mai dreapt@.

1.

ceastea zice Domnul: «Eu am scos norodul acesta din robie, c@rora porunci
le-am dat prin slugile Meale, prorocii, pre carii n-au vrut a-i auzi, ci z@darnice au
f@cut sfaturile Meale.
2. Maica ceaea ce i-au n@scut le zicea: ‘Duce]i-v@, fiilor, c@ eu v@duv@ sânt }i p@r@sit@.
3. Crescutu-v-am cu veselie }i v-am pierdut cu jale }i cu întristare, c@ a]i p@c@tuit înaintea
Domnului, Dumnezeului nostru, }i ce e r@u înaintea Lui a]i f@cut.
4. Iar@ acum ce v@ voiu face? Eu v@duv@ sânt }i p@r@sit@; duce]i-v@, fiilor, }i ceare]i de
la Domnul mil@.
5. Iar@ eu pre Tine, Tat@, martor Te chem pentru maica fiilor carii n-au vrut a ]ânea
testamântul mieu,
6. S@ le dai ru}inare, }i maica lor spre r@pire, ca s@ nu fie neamul lor’. |
7. R@sipeasc@-s@ între limbi numele lor, }tearg@-s@ de pre p@mânt, c@ au urgisit taina Mea. 257v
8. Amar ]ie, Assur, cel ce ascunzi pre cei strâmbi lâng@ tine! Neam r@u, adu-]i aminte
ce am f@cut Sodomului }i Gomorului,
9. A c@rora p@mânt zace hâlmuri de r@}in@ }i în gr@m@zi de cenu}e. A}a voiu da pre cei
ce nu M-au auzit», zice Domnul Atotputearnicul.
10. Aceastea zice Domnul c@tr@ Esdra: «Vestea}te norodului Mieu c@ le voiu da împ@r@]ia
Ierusalimului, carea eram s@ o dau lui Israil.
11. {i voiu lua Mie slava lor }i le voiu da corturile ceale veacinice, care le g@tisem lor.
12. Lemnul vie]ii le va fi spre mirosul ungerii }i nu s@ vor osteni, nici s@ vor obosi.
13. Duce]i-v@ }i ve]i lua; ceare]i-v@ zile pu]ine, s@ se z@boveasc@. Acum s-au g@tit voao
împ@r@]iia; preveghia]i!
14. M@rturisea}te, ceriule }i p@mântule, c@ am zdrobit r@ul }i am zidit binele, c@ viu sânt
Eu, zice Domnul.
15. Maic@, îmbr@]@}az@ fiii t@i }i-i crea}te cu veselie; ca porumbi]a înt@rea}te picioarele
lor, c@ te-am ales, zice Domnul.
16. {i voiu de}tepta mor]ii din mormânturile sale }i din mormânturi îi voiu scoate, c@
am cunoscut numele Mieu în Israil.
17. S@ nu te temi, maica fiilor, c@ te-am ales, zice Domnul.
18. Trimite-voiu ]ie ajutoriu pre slugile Meale, Isaie }i Ieremie, spre a c@rora sfat am sfin]it
}i ]-am g@tit doispr@zeace pomi îngreca]i cu multe fealiuri de roduri
19. {i atâtea} izvoar@ curgând lapte }i miiare }i mun]i nem@sura]i }apte, având trandafir
}i crin, întru carii de bucurie voiu umplea fiii t@i. ||
20. V@duva o îndrepteaz@, s@racului judec@, lipsitului d@, s@racul ap@r@, golul îmbrac@. 258r
21. Pre cel frâmt }i slab grija}te, de }chiop s@ nu râzi, sprijinea}te ciungul, }i orbul spre
vedearea luminii Meale cuprinde.
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22. B@trânul }i tân@rul între p@re]ii t@i ]ine-i.
23. Mor]ii, unde-i vei g@si, îns@mnând îi îngroap@ }i -]i voiu da }edearea dintâi întru
înviiare.
24. Poposea}te }i odihnea}te, norodul Mieu, c@ va veni odihna ta!
25. Doic@ bun@, doice}te fiii t@i, înt@rea}te picioarele lor.
26. Slugile ce ]-am dat, nime dintre dân}ii nu va peri, c@ Eu îi voiu c@uta din num@rul t@u.
27. S@ nu te ostene}ti c@ci, când va veni zioa stoarcerii }i a strâmturii, al]ii vor plânge }i
tri}ti vor fi; iar@ tu veasel@ }i mult@ vei fi.
28. R@vni-vor limbile }i nimic vor putea asupra ta, zice Domnul.
29. Mânile Meale te vor acoperi, ca s@ nu vaz@ fiii t@i gheena.
30. Veselea}te-te, maic@, cu fiii t@i, c@ Eu te voiu scoate, zice Domnul.
31. De fiii t@i ce dorm adu-]i aminte, c@ Eu îi voiu scoate din coastele p@mântului }i mil@
cu ei voiu face, c@ milostiv sânt, zice Domnul Atotputearnicul.
32. Îmbr@]i}az@ n@scu]ii t@i, pân@ când viu }i le voiu da mil@; c@ prisosesc izvoar@le Meale
}i darul Mieu nu va sc@dea».
33. Eu, Esdra, porunc@ am luat de la Domnul în muntele Oriv, s@ m@rg c@tr@ Israil; la
carii venind, m-au lep@dat }i au scuipit porunca Domnului.
34. Pentru aceaea voao v@ zic, limbi ceale ce auzi]i }i în]eleage]i: «A}tepta]i p@storiul
258v vostru, | odihn@ veacinic@ v@ va da, c@ aproape e Cel ce la sfâr}itul veacului va veni.
35. Fi]i gata spre r@spl@tirea împ@r@]iii, c@ lumin@ veacinic@ va lumina voao prin veacul
vremii.
36. Fugi]i de umbra veacului acestuia, lua]i veseliia slavii voastre. Eu m@rturis@sc la
ar@tare pre Mântuitoriul mieu.
37. Darul cel închinat priimi]i }i v@ veseli]i, mul]@mind Celui ce v-au chemat la cere}tile
împ@r@]ii.
38. Scula]i-v@ }i sta]i }i vede]i num@rul celor îns@mna]i în usp@]ul Domnului .
39. Cei ce au trecut din umbra veacului str@lucit de la Domnul au luat îmbr@c@minte.
40. Priimea}te, Sioane, num@rul t@u }i închide str@luci]ii t@i, carii au plinit leagea Domnului;
41. A fiilor t@i, care pofteai, plin e num@rul; roag@ porunca Domnului, s@ se sfin]easc@
norodul t@u, cel chemat din început».
42. Eu, Esdra, am v@zut în muntele Sionului gloat@ mare, carea nu o am putut num@ra,
}i to]i cu cânt@ri l@uda pre Domnul.
43. {i în mijlocul lor era un tân@r cu stat înalt, mai r@dicat preste to]i aceia, }i capetelor
fie}tec@ruia le punea cununi }i mai vârtos s@ în@l]a; iar@ eu m@ ]ineam de minune.
44. Atunci am întrebat îngerul }i am zis: «Cine sânt ace}tia, Doamne?»
45. Care r@spunzind, mi-au zis: «Ace}tia sânt carii îmbr@c@mintea cea muritoare o au
desbr@cat }i cea nemuritoare au luat }i au m@rturisit numele lui Dumnezeu; acum s@
încununeaz@ }i priimesc stâlp@rile».
46. {i am zis îngerului: «Acel tin@r cine iaste, carele pune cununile }i stâlp@rile în mâni
le d@?» ||
47. {i r@spunzând mi-au zis: «Acesta e Fiiul lui Dumnezeu, pre Carele în via]@ L-au
259r
m@rturisit». Iar@ eu a-i m@ri am început, carii tare au st@tut pentru numele Domnului.
48. Atunci mi-au zis îngerul: «Mergi, vestea}te norodului mieu, ce fealiu }i câte minuni
a Domnului Dumnezeu ai v@zut».
Cap 3
În toate r@m@}i]ele lui Adam, }i mai vârtos în necredincioasele limbi, prisosea}te r@otatea.

1.

n anul c@derii cet@]ii al treiz@cilea eram în Vavilon }i m-am turburat, în culcu}ul
mieu z@când }i gândurile meale s@ suia preste inima mea.
2.
C@ci c@ am v@zut p@r@sirea Sionului }i prisosirea celor ce l@cuia în Vavilon.
3. {i s-au vânturat duhul mieu foarte }i am început a gr@i c@tr@ Cel Preaînalt cuvinte
grijnice.
4. {i am zis: «O, St@pâne Doamne, Tu ai zis din început, când ai zidit p@mântul, }i
aceasta sângur, }i ai poruncit norodului,
5. {i ai dat lui Adam trup muritoriu. Ci }i acela închipuirea mânilor Tale era, }i ai suflat
preste el duhul vie]ii }i s-au f@cut viu înaintea Ta.
6. {i l-ai b@gat în raiul care-l s@dise dreapta Ta mai nainte de a veni p@mântul.
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7. {i acestuia i-ai poruncit s@ iubeasc@ calea Ta }i o au trecut; }i îndat@ ai rânduit
într-însul moarte }i în neamurile lui; }i s-au n@scut limbi }i neamuri }i noroade }i rudenii,
c@rora nu e num@r.
8. {i au umblat fie}tecare neam în vrearea sa }i ceale de mirare f@cea înaintea Ta | }i 259v
urgisea poruncile Tale.
9. {i iar@}i în vreami ai adus potopul preste cei ce l@cuia în lume }i i-ai pierdut.
10. {i s-au f@cut în fie}tecare dintr-în}ii, precum lui Adam a muri, a}a celora potopul.
11. {i ai l@sat unul dintr-aceia, pre Noe cu casa sa, }i dintr-însul drep]i to]i.
12. {i au fost deac@ au început a s@ înmul]i cei ce l@cuia pre p@mânt, }i au înmul]it fii }i
noroade }i limbi multe. {i au început iar@}i a face nelegiuire mai mult decât cei dintâi.
13. {i au fost când f@cea ei strâmb@tate înaintea Ta, [-ai ales un b@rbat dintr -în}ii, a
c@ruia nume era Avraam.
14. {i l-ai iubit }i ai ar@tat lui unuia vrearea Ta.
15. {i i-ai a}ezat testamânt veacinic, }i i-ai zis c@ niciodat@ vei p@r@si s@mân]a lui. {i i-ai
dat pre Isaac, }i lui Isaac i-ai dat pre Iacov }i Isav.
16. {i ai usebit [ie pre Iacov, iar@ pre Isav l-ai desp@r]it; }i s-au f@cut Iacov spre mul]ime mare.
17. {i au fost când scoteai s@mân]a lui din Eghipt, i-ai adus pre muntele Sinai.
18. {i ai plecat ceriurile }i ai a}ezat p@mântul }i ai cutremurat lumea }i a tremura ai f@cut
adâncurile }i ai turburat veacul.
19. {i au trecut slava Ta prin patru por]i: a focului, a cutremurului, a duhului }i a gerului,
ca s@ dai s@min]iii lui Iacov leage }i neamului lui Israil, iubire. ||
20. {i n-ai luat de la ei inima cea rea, ca s@ fac@ leagea Ta într-în}ii road@.
260r
21. C@ inim@ înd@r@vnic@ purtând, întâiu Adam au trecut }i s-au învins, ci }i to]i cei ce
dintr-însul s- au n@scut.
22. {i au fost r@mâitoare s@mân]a, }i leagea cu inima norodului, cu r@otatea r@d@cinii;
}i s-au dep@rtat ce e bun }i au r@mas r@ul.
23. {i au trecut vremi }i s-au s@vâr}it ani; }i ai de}teptat [ie slug@ cu nume David.
24. {i i-ai zis s@ zideasc@ cetatea numelui T@u }i s@-]i aduc@ într-însa t@mâieri }i jârtve.
25. {i au fost aceasta ani mul]i; }i au p@r@sit cei ce l@cuia în cetate,
26. Întru toate f@când precum au f@cut Adam }i toate neamurile lui, c@ }i ei s@ slujea
de inim@ rea.
27. {i ai dat cetatea Ta în mânile nepriiatinilor lor.
28. Au doar@ mai bune fac cei ce l@cuiesc în Vavilon? {i pentru aceasta va st@pâni
Sionul?
29. Fost-au când venisem aici }i v@zusem nelegiuirile, a c@rora nu e num@r, }i, gre}ind
mul]i, au v@zut sufletul mieu într-acest an al treizeacilea; }i s-au petrecut inima mea.
30. C@ am v@zut cumu-i suferi pre ei p@c@tuind }i ai iertat celor ce necredincios s@ purta
}i ai pierdut norodul T@u }i ai ]ânut nepriiatinii T@i }i n-ai ar@tat.
31. Nimic mi-am adus aminte cum tre|buie a s@ p@r@si calea aceasta, au doar@ mai bune 260v
au f@cut Vavilonul decât Sionul?
32. Au alt neam Te-au cunoscut f@r@ Israil? Au ce neam au crezut a}ez@mânturilor Tale,
ca Iacov?
33. A c@rora plata nu s-au ar@tat, nici osteneala au rodit; c@ trecând am trecut prin limbi
}i le-am v@zut prisosind }i neaducându-}i aminte de poruncile Tale.
34. Acum, dar@, m@sur@ în cump@n@ nelegiuirile noastre }i a celor ce l@cuiesc în lume;
}i nu s@ va afla numele T@u f@r@ în Israil.
35. Au când n-au p@c@tuit înaintea Ta cei ce l@cuiesc pre p@mânt? Au ce neam au ]inut
a}ea poruncile Tale?
36. Ace}tia, adec@ prin nume îi vei afla a fi p@zit poruncile Tale, iar@ limbile nu le vei afla».
Cap 4
S@ înfrânge a îndr@zne]ului cercet@toriu cercarea, multe as@m@n@ri aducându-s@.

1.
2.

i au r@spuns c@tr@ mine îngerul ce au fost trimis c@tr@ mine, c@ruia numele Uriil,
{i mi-au zis: «Ie}ind cu gândurile au ie}it inima ta în lumea aceasta }i gânde}ti a
cuprinde calea Celui Preaînalt».
3. {i am zis: «A}a, domnul mieu». {i mi-au r@spuns }i au zis: «Trei c@li a ar@ta ]ie sânt
trimis }i trei as@m@n@ri a pune înaintea ta,
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4. Dintre carele, de-m vei spune mie una dintr-acealea, }i eu ]ie voiu ar@ta calea carea
dore}ti a vedea }i te voiu înv@]a de unde e inima cea rea».
5. {i am zis: «Gr@ia}te, domnul mieu!» {i au zis c@tr@ mine: «Mergi, c@nt@rea}te-m
261r greota|| tea focului, au m@sur@ mie suflarea vântului, au cheam@-mi înapoi zioa ce au
trecut».
6. {i am r@spuns }i am zis: «Cine dintre n@scu]i poate face, s@ m@ întrebi despre aceastea?»
7. {i au zis c@tr@ mine: «De a} fi întrebându-te, zicând: ‘Câte l@ca}uri sânt în inima m@rii,
au câte vine sânt în începutul adâncului, au câte vine sânt spre t@rie, au care sânt ie}irile
raiului?’
8. Doar@ mi-ai zice: ‘Întru adânc nu m-am pogorât, nici înc@ la iad, nici în ceriu m -am
suit cândva’.
9. Iar@ acum nu te-am întrebat f@r@ de foc }i de vânt }i de zi prin care ai trecut }i de la
carele nu te po]i desp@r]i; }i nu mi-ai r@spuns despre eale».
10. {i mi-au zis: «Tu, care sânt ale tale cu tine crescând din tinerea]e, nu le po]i cunoa}te.
11. {i cum va putea cuprinde vasul t@u calea Celui Preaînalt, }i acum din afar@ strâcându-se
lumea a în]eleage dovedita strâc@ciune în fa]a mea?»
12. {i am zis: «Mai bine era noao a nu fi decât vie]uind înc@ a tr@i întru f@r@delegi }i a
p@timi }i a nu în]eleage pentru ce».
13. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Mergând am mers la p@durea leamnelor câmpului;
}i au gândit gânduri
14. {i au zis: ‘Veni]i }i s@ meargem }i s@ facem la mare r@zboiu, s@ se depearte dinnaintea
noastr@ }i s@ ne facem alte p@duri’.
15. Asemenea }i valurile m@rii au gândit gânduri }i au zis: ‘Veni]i, suindu-ne s@ batem
p@durile câmpului, ca }i acolo s@ ne rânduim noao în}ine alt@ ]ar@’.
261v
16. {i au fost gândirea p@durii de}art@, | c@ au venit focul }i o au mistuit.
17. Aseaminea }i gândirea valurilor m@rii, c@ au st@tut n@sipul }i o au oprit.
18. C@ de ai fi judec@toriu acestora, pre care ai înceape a-l îndrepta au pre care a-l
osândi?»
19. {i am r@spuns }i am zis: «Adev@rat, de}art@ gândire au gândit; c@ p@mântul s-au dat
p@durii, }i m@rii, loc a-}i purta valurile sale».
20. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Bine tu ai judecat }i c@ci nu ]-ai judecat ]ie însu]i.
21. C@ precum p@mântul s-au dat p@durii }i marea valurilor sale, a}a cei ce l@cuiesc pre
p@mânt numai ceale de pre p@mânt pot în]eleage, }i cei de preste ceriu, ceale de preste
n@l]imea ceriului».
22. {i am r@spuns }i am zis: «Rogu-te, Doamne, s@ mi s@ dea sâm]irea în]eleagerii.
23. C@ n-am vrut a întreba de ceale mai de sus ale Tale, ci din ceale ce trec printre noi
în toate zilele. Pentru ce Israil s-au dat spre ocar@ limbilor? Pre care ai iubit, norodul s-au
dat neamurilor celor necredincioase }i leagea p@rin]ilor no}trii spre perire s-au adus }i
nic@iri sânt scrise rânduieli.
24. {i am trecut din lume ca l@custele }i via]a noastr@ e ame]ire }i spaim@ }i nici sântem
vreadnici a dobândi mil@.
25. Iar@ ce va face numelui S@u, ce s-au chemat preste noi?» {i de aceastea am întrebat:
26. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «De vei ispiti mai mult, adeas@ori te vei mira; c@
gr@bea}te veacul a treace
27. {i nu cuprinde a purta ceale ce în vreamile viitoare sânt puse drep]ilor. C@ plin de
nedreptate e veacul acesta }i de sl@biciuni. ||
262r
28. Iar@ despre ceale ce întrebi, voiu zice c@ s-au s@m@nat r@ul }i înc@ n-au venit strâcarea lui.
29. Deci, de nu s@ va întoarce ce s-au s@m@nat }i s@ va dep@rta locul unde s-au s@m@nat
r@ul, nu va veni unde s-au s@m@nat binele,
30. Pentru c@ gr@un]ul s@min]ii reale s-au s@m@nat în inima lui Adam din început. {i cât@
necredin]@ au rodit pân@ acum }i rodea}te pân@ va veni area?
31. Iar@ socotea}te la tine; gr@un]ul realei s@min]@ cât@ road@ de necredin]@ au rodit?
32. Deac@ s@ vor t@ia spicele, c@rora nu e num@r, cât de mare ariia vor înceape a face?»
33. {i am r@spuns }i am zis: «În ce chip }i când ace}tea? Pentru ce pu]âni }i r@i anii
no}tri?»
34. {i au r@spuns c@tr@ mine }i mi-au zis: «Nu gr@bi tu preste Cel Preaînalt. C@ tu gr@be}ti
în z@dar a fi preste El, c@ ie}irea gândurilor tale e mult@.
35. Au despre aceasta au întrebat sufletele drep]ilor în c@m@rile sale, zicând: ‘Pân@ când
n@d@jduiesc a}a? {i când va veni rodul arei simbriii noastre?’
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36. {i au r@spuns la acealea Ieremiil Arhanghelul }i au zis: ‘Când s@ va plini num@rul
s@min]elor în voi, c@ în cump@n@ au cânt@rit veacul.
37. {i cu m@sura au m@surat vreamile }i cu num@rul au num@rat vreamile }i nu le-au
cl@tit, nici le-au de}teptat, pân@ când s@ va plini mai nainte zisa m@sur@’».
38. {i am r@spuns }i am zis: «O, st@pânitoriule doamne, ci }i noi to]i sântem plini de
necredin]@
39. {i ca nu doar@ pentru noi s@ nu s@ umple | area drep]ilor, pentru p@catele celor ce 262v
l@cuiesc pre p@mânt».
40. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Mergi }i întreab@ pre cea povarnic@ de au plinit
cândva lunile sale, putea-va înc@ zg@ul ei ]inea na}terea întru sâne}i?»
41. {i am zis: «Nu poate, Doamne». {i au zis c@tr@ mine: «În iad c@m@rile sufletelor s-au
as@m@nat cu zg@ul,
42. C@ ceaea ce na}te s@ sârguia}te a sc@pa de datoriia na}terii; a}a }i acesta s@ sârguia}te
a r@spl@ti ceale încredin]ate.
43. Din început s@ va ar@ta ]ie despre ceale ce pofte}ti a vedea».
44. {i am r@spuns }i am zis: «De am aflat har înaintea ochilor t@i }i de e cu putin]@ }i de
sânt vreadnic,
45. Arat@-mi de are a veni mai mult decât au trecut, au mai multe au trecut decât ce va fi.
46. Ce au trecut, }tiu, iar@ ce va fi, nu }tiu».
47. {i au zis c@tr@ mine: «St@i spre partea dreapt@ }i-]i voiu ar@ta tâlcuirea as@m@n@rii».
48. {i am st@tut }i am v@zut. {i iat@ un cuptoriu arzând au trecut înaintea mea; }i au
fost când trecea v@paia, am v@zut. {i, iat@, au biruit fumul.
49. Dup@ aceastea au trecut înaintea mea un nor plin de ap@ }i au slobozit ploaie cu
pornire mult@. {i, deac@ au trecut pornirea lui, au biruit într-însa pic@turile».
50. {i au zis c@tr@ mine: «Gândea}te ]ie. Precum crea}te ploaia mai mult decât pic@turile }i
focul decât fumul, a}a au prisosit carea au trecut m@sura; iar@ au biruit pic@turile }i fumul». ||
51. {i m-am rugat }i am zis; «Gânde}ti c@ voiu tr@i pân@ în zilele acealea? Sau ce va fi 263r
în zilele acealea?»
52. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «De seamnele de care m@ întrebi, din parte î]i
pociu spune. Iar@ despre via]a ta nu sânt trimis a-]i spune, ci nu }tiu.
Cap 5
Multe feliuri de seamne despre lucrurile viitoare Esdrei prin înger s@ arat@ pentru n@deajde }i
socoteala celor robi]i.

1.

ar@ de seamne, iat@, zile vor veni, întru carele s@ vor apuca cei ce l@cuiesc pre
p@mânt cu d@jduire mult@. {i s@ va ascunde calea adev@rului }i stearp@ va fi de
credin]@ ]ara.
2. {i s@ va înmul]i nedreptatea preste aceasta carea tu însu]i vezi }i preste ceaea ce ai
auzit cândva.
3. {i va fi puind urma, precum vezi acum a împ@r@]i ]ara, }i o vor vedea pustie.
4. Iar@ de-]i va da Cel Preaînalt a tr@i, vei vedea, dup@ a triia trâmbi]@, }i va str@luci
degrab@ soarele noaptea, }i luna de trei ori zioa.
5. {i din lemn sânge va pic@turi, }i piatra va da glasul s@u, }i noroadele s@ vor cutremura.
6. {i va împ@r@]i cel ce nu-l n@d@jduiesc cei ce l@cuiesc pre p@mânt, }i ceale zbur@toare
mutare vor face.
7. {i Marea Sodomului pe}ti va arunca }i va da glas noaptea, care nu-l cunoscus@ mul]i;
iar@ to]i vor auzi glasul ei.
8. {i r@sunare va fi prin multe locuri }i foc adease s@ va arunca }i fiar@ s@lbatece s@ vor
263v
muta }i muierile ceale de lun@ | vor na}te ar@t@ri.
9. {i în apele ceale dulci s@rate s@ vor afla, }i priiatinii to]i între sâne} vor o}ti }i s@ va
ascunde atunci sâm]irea, }i în]eleagerea s@ va usebi în c@mara sa.
10. {i s@ va c@uta de la mul]i }i nu s@ va afla. {i s@ va înmul]i nedreptatea }i neînfrânarea
pre p@mânt.
11. {i va întreba o ]ar@ pre vecina sa }i va zice: ‘Au doar@ prin tine au trecut dreptatea
ce face drept?’ {i aceasta va t@g@dui.
12. {i va fi în vreamea aceaea, }i vor n@d@jdui oamenii }i nu vor dobândi. {i s@ vor
osteni, }i nu s@ vor îndrepta c@ile lor.
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13. Aceastea seamne a-]i spune mi s-au îng@duit }i, de te vei mai ruga }i vei plânge, ca
}i acum, }i vei posti }apte zile, iar@}i vei auzi mai mari decât aceastea».
14. {i m-am de}teptat }i trupul mieu s-au îngrozit foarte, }i inima mea s-au ostenit s@
scaz@.
15. {i m-au ]inut îngerul care au venit, care gr@ia cu mine }i m-au înt@rit }i m-au a}ezat
pre picioare.
16. {i au fost în noaptea a doao }i au venit la mine Salathiil, pov@]uitoriul norodului,
}i mi-au zis: «Unde erai }i pentru ce e trist@ fa]a ta?
17. Au nu }tii c@ ]ie s-au încredin]at Israil în ]ânutul mut@rii lor?
18. Scoal@, dar@, }i gust@ pâine }i nu ne p@r@si ca p@storiul turma sa în mânile lupilor
celor r@i!»
264r
19. {i i-am zis: «Du-te de la mine }i nu te apropiia de mine». {i au auzit cât am zis || }i
s-au dep@rtat de la mine.
20. {i eu am postit }apte zile urlând }i plângând, precum mi-au poruncit Uriil îngerul.
21. {i au fost dup@ }apte zile }i iar@} gândurile inimii meale m@ sup@ra foarte.
22. {i au luat sufletul mieu duhul în]eleagerii }i iar@ am început a gr@i înaintea Celui
Preaînalt cuvinte
23. {i am zis: «St@pâne Doamne, din toat@ p@durea p@mântului }i din to]i copacii lui
ai ales o vie.
24. {i din tot p@mântul copaciului [-ai ales o groap@, }i din toate florile lumii [-ai ales
un crin.
25. {i din toate adâncurile m@rii [-ai plinit un râu, }i din toate zidurile cet@]ii [-ai sfin]it
[ie însu}i Sionul.
26. {i din toate ceale zidite paseri [-ai numit o porumbi]@, }i din toate z@mislitele dobitoace
[-ai rânduit o oaie.
27. {i din toate înmul]itele noroade [-ai c@}tigat un norod, }i de la to]i aleasa leage o
ai d@ruit norodului acestuia pre care l-ai dorit.
28. {i acum, Doamne, c@ci ai dat pre Unul celor mai mul]i }i ai g@tit preste o r@d@cin@
altele }i ai pierdut pre Unul T@u între mul]i,
29. {i l-au c@lcat cei ce s@ împrotivea f@g@duin]elor Tale }i cei ce nu credea a}ez@mânturilor
Tale,
30. {i, de urând ai urât pre norodul T@u, cu mânile Tale trebuie s@ se cearte».
31. {i au fost, dac@ am gr@it cuvintele, }i s-au trimis îngerul la mine, cel ce mainte venise
la mine în noaptea trecut@,
264v
32. {i mi-au zis: «Auzi-m@ }i te voiu înv@]a | }i îm ia aminte }i voiu adaoge înaintea ta».
33. {i am zis: «Gr@ia}te, domnul mieu». {i au zis c@tr@ mine: «Tu foarte te-ai f@cut spre
ie}irea min]ii pentru Israil; au mai mult ai iubit pre el decât Cel ce l-au f@cut?»
34. {i am zis c@tr@ el: «Nu, doamne». Ci, durându-m@, am gr@it: «C@ m@ storc r@runchii
miei în tot ceasul cercând a apuca c@rarea Celui Preaînalt }i a cerceta partea judec@]ii Lui».
35. {i au zis c@tr@ mine: «Nu po]i». {i am zis: «Pentru ce, doamne? La ce m@ n@}team,
au pentru ce nu s@ f@cea zg@ul maicii meale mie mormânt, s@ nu v@zu osteneala lui Iacov
}i obosirea neamului lui Israel?»
36. {i au zis c@tr@ mine: «Num@r@-mi ceale ce înc@ nu venise }i îm strânge pic@turile ceale
râsipite }i îm înverzea}te florile ceale uscate
37. {i-m de}chide c@m@rile ceale închise }i-m pune înainte ceale închise într-însele sufl@ri;
arat@-m chipul glasului. {i acum î] voiu ar@ta osteneala carea te rogi a o videa».
38. {i am zis: «St@pâne doamne, }i cine e care poate face aceastea, f@r@ Cel ce n-are
l@ca}ul cu oamenii?
39. Iar@ eu, neîn]elept. {i cum voiu putea spune de ceale ce m-ai întrebat?»
40. {i au zis c@tr@ mine: «Cum nu po]i face una din ceale ce s-au zis, a}a nu vei putea
afla judecata mea, au în sfâr}it dragostea carea am f@g@duit norodului».
41. {i am zis: «Ci iat@, doamne, tu aproape erai de cei ce sânt spre sfâr}it. {i ce vor face
265r cei ce au fost mai nainte de || mine, au noi, au cei dup@ noi?»
42. {i au zis c@tr@ mine: «Cununei voiu as@m@na judecata mea. Precum nu a celor mai
de pre urm@, întârziiarea, a}a nici a celor dintâi, iu]imea».
43. {i am mai r@spuns }i am zis: «Nici puteai face pre cei f@cu]i, }i carii sânt }i carii vor
fi întru unul, ca mai degrab@ s@ ar@]i judecata Ta?»
44. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Nu va putea gr@bi f@ptura preste F@c@toriul, nici
a suferi veacul pre cei ce s@ vor zidi într-însul, întru unul».
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45. {i am zis: «Cum ai zis slugii Tale c@ înviind ai f@cut vie zidirea cea de la Tine zidit@
întru una, }i suferea zidirea, putea-va }i acum a purta pre cei de acum întru unul?»
46. {i au zis c@tr@ mine: «Întreab@ zg@ul muierii; }i vei zice c@tr@ el: ‘{i de na}ti, c@ci prin
vreame?’ Rogu-o, dar@, s@ deaie zeace întru unul».
47. {i am zis: «Adev@rat, nu va putea, ci dup@ vreame».
48. {i au zis c@tr@ mine: «{i Eu am dat zg@u p@mântului celor ce sânt s@m@na]i pre el
spre vreame,
49. C@ precum pruncul nu na}te ceale ce sânt ale b@trânilor, a}a Eu am rânduit pre cel
de la Mine zidit veacul».
50. {i am întrebat }i am zis: «Acum, deac@ mi-ai dat cale, voiu gr@i înaintea Ta. C@ maica
noastr@ de carea mi-ai zis înc@ tin@r@ e. Acum de b@trânea]e s@ apropie».
51. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Întreab@ pre ceaea ce na}te }i-] va spune. |
52. C@-i vei zice: ‘C@ci cei ce i-ai n@scut acum nu sânt aseamenea celor dinnaintea ta, 265v
ci mai mici de stat?’
53. {i va spune ]ie }i aceaea: ‘Al]ii sânt carii în tinerea]ele vârtutei s-au n@scut, }i al]ii,
carii supt vreamea b@trânea]elor, sc@zând zg@ul, s-au n@scut’.
54. Socotea}te, dar@, }i tu, c@ mai mici de stat sânte]i decât cei mai nainte de voi.
55. {i cei dup@ voi, mai mici decât voi, ca f@pturile ce b@trânesc }i trec t@riia tinerea]elor».
{i am zis: «Acuma, Doamne, de am aflat har înaintea ochilor T@i, arat@ slugii Tale prin
cine cercetezi zidirea Ta».
Cap 6
Dumnezeu toate le }ti mai nainte pân@ a fi }i toate le -au zidit pentru om; }i sfâr}itul tuturor
socotea}te.

1.

i au zis c@tr@ mine: «În începutul p@mânte}tii lumi }i mai nainte de-a sta ie}irile
veacului }i mai înainte de-a s@ afla întâmpin@rile v@nturilor,
2.
{i mai înainte de-a suna glasurile tunetului }i mai înainte de-a sclipi str@luicirile
fulgerilor }i mai înainte de-a s@ înt@ri temeliile raiului,
3. {i mai înainte de-a s@ videa podoabele florilor }i mai înainte de-a s@ cl@ti puterile ceale
cl@tite }i mai înainte de-a s@ strânge ceale nenum@rate oastele îngerilor,
4. {i mai înainte de-a s@ în@l]a în@l]@rile || v@zduhului }i mai înainte de-a s@ numi 266r
m@surile t@riilor }i mai înainte de-a s@ înfierbânta hornurile în Sion,
5. {i mai înainte de-a s@ cerceta anii de acum }i mai înainte de-a s@ înstreina me}te}ugirile
celor ce acum p@c@tuiesc }i a s@ îns@mna cei ce au agonisit credin]a,
6. Atunci am gândit; }i s-au f@cut prin Mine sângur, }i nu prin altul }i sfâr}itul prin Mine,
}i nu prin altul».
7. {i am r@spuns }i am zis: «Carea va fi osebirea vremilor? Au când sfâr}itul ceii dintâi,
}i a ceii urm@toare înceaperea?»
8. {i au zis c@tr@ mine: «De la Avraam pân@ la Isaac, când au n@scut de la el Iacov }i
Isav, mâna lui Iacov ]ânea din început c@lcâiul lui Isav.
9. C@ sfâr}itul veacului acestuia, Isav, }i înceaperea celui urm@toriu, Iacov.
10. Mâna omului între c@lcâiu }i între mân@ alta s@ nu cau]i, Esdra!»
11. {i am r@spuns }i am zis: «O, St@pâne Doamne, de am aflat har înaintea ochilor T@i,
12. Rogu-m@, dar@, s@ ar@]i slugii Tale sfâr}itul seamnelor Tale, a c@rora o parte ne-ai
ar@tat în noaptea ce au trecut».
13. {i au r@spuns }i au zis c@tr@ mine: «Scoal@ pre picioarele tale }i auzi glasul sunetului
cel plin.
14. {i va fi ca cl@tirea, nici s@ va cl@ti locul în care stai pre el.
15. Pentru aceaea, când gr@ia}te, tu nu te sp@imânta, c@ din sfâr}it cuvântul }i temeiul
p@mântului s@ în]eleage. |
16. C@ de dân}ii cuvântul tremur@ }i s@ cl@tea}te, c@ }tii c@ sfâr}itul lor trebuie s@ se mute». 266v
17. {i au fost deac@ am auzit, m-am sculat p@ picioarele meale }i am auzit. {i, iat@, glas
gr@ind, }i sunetul lor, ca sunet de ape multe.
18. {i au zis: «Iat@, zile vin, }i va fi când voiu înceape a M@ apropiia, s@ cerceteaz Eu
pre cei ce l@cuiesc pre p@mânt.
19. {i când voiu înceape a cerca de la cei ce nedrept au strâcat cu nedreptatea sa }i când
s@ va plini smerirea Sionului,
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20. {i când s@ va îns@mna veacul care va înceape a treace, aceastea seamne voiu face:
c@r]ile s@ vor de}chide înaintea fea]ii t@riii }i to]i vor vedea împreun@,
21. {i pruncii cei de un an vor gr@i cu graiurile sale }i ceale povarnice f@r@ vreame vor
na}te prunci de trei }i de patru luni }i vor fi vii }i s@ vor de}tepta.
22. {i degrab@ s@ vor ar@ta locurile ceale s@m@nate, nes@m@nate, }i c@m@rile ceale pline
degrab@ s@ vor afla de}arte.
23. {i trâmbi]a va cânta cu sunet, carea to]i auzându-o, îndat@ s@ vor sp@imânta.
24. {i va fi în vreamea aceaea, vor bate priiatinii pre priiatini ca pre nepriiatini }i s@ va
sp@imânta p@mântul cu aceastea. {i vinele izvoarelor vor sta }i nu vor curge în trei ceasuri.
25. {i va fi tot cel ce va fi r@mas din toate aceastea care ]-am zis mai înainte, acela s@
va mântui }i va vedea mântuirea Mea }i sfâr}itul veacului vostru. ||
267r
26. {i vor vedea oamenii cei priimi]i, carii n-au gustat moartea din na}terea sa, }i s@ va
schimba inima l@cuitorilor }i s@ va întoarce spre alt@ sâm]ire,
27. C@ s@ va }tearge r@ul }i s@ va stânge vicle}ugul.
28. {i va înfluri credin]a }i s@ va învinge strâcarea }i s@ va ar@ta adev@rul care au fost
f@r@ rod at@tea zile».
29. {i au fost când îm gr@ia }i, iat@, încet m@ uitam spre Cel ce-i stam nainte.
30. {i au zis c@tr@ mine aceastea: «Vino s@-]i ar@t vreamea nop]ii viitoare.
31. Deci, de te vei ruga iar@}, }i iar@}i vei posti }apte zile, iar@}i î] voiu vesti mai mari
decât aceastea, prin zioa carea am auzit.
32. C@ s-au auzit glasul t@u la Cel Preaînalt, c@ au v@zut Cel Tare îndreptarea ta }i au
c@}tigat ru}inarea carea ai avut din tinerea]e.
33. {i pentru aceasta m-au trimis a-]i ar@ta toate aceastea }i a-]i zice: ‘Cuteaz@ }i s@ nu te temi.
34. {i s@ nu sârguie}ti cu vremile ceale dintâiu a gândi ceale de}arte }i s@ nu pripe}ti
de la vreamile ceale mai de pre urm@’».
35. {i au fost dup@ aceastea }i iar@}i am plâns; }i aseamenea am postit }apte zile, s@
plinesc trei s@pt@mâni ce mi s-au zis.
36. {i au fost în noaptea a opta }i inima mea s@ turbura iar@}i întru mine }i am început
a gr@i înaintea Celui Preaînalt. |
267v
37. C@ s@ aprindea duhul mieu foarte }i sufletul mieu s@ nevoia.
38. {i am zis: «O, Doamne, gr@bind ai gr@bit din începutul zidirii, în zioa dintâiu, zicând:
‘Fie ceriul }i p@mântul’, }i cuvântul T@u, lucru des@vâr}it.
39. {i era atunci Duhul, }i întunearecul s@ purta împrejur }i t@ceare; sunet de glas omenesc
înc@ nu era de la Tine.
40. Atunci ai zis de vistieriile Tale a s@ aduce lumin@toriu luminos, cu carele s@ se areate
lucrul T@u.
41. {i a doao zi ai zidit duhul t@riii }i i-ai poruncit s@ despar]@ }i desp@r]ire s@ fac@ între
ape, ca o parte oarecarea în sus s@ se despart@, iar@ o parte jos s@ r@mâie.
42. {i a treia zi ai poruncit apelor a s@ aduna într-a }aptea parte a p@mântului, iar@ }ase
p@r]i le-ai s@cat }i le -ai ]inut, ca dintr-aceastea s@ fie înaintea Ta ceale ce slujesc, de la
Dumnezeu s@m@nate }i lucrate.
43. C@ cuvântul T@u au purces }i lucrul îndat@ s@ f@cea.
44. C@ au purces îndat@ rodul mul]imii nem@surat }i gust@rile poftii de multe fealiuri }i
florile cu v@pseal@ neschimbat@ }i mirosuri de miroseal@ necercat@. {i în zioa a treia s-au
f@cut aceastea.
45. Iar@ a patra zi ai poruncit a fi str@lucirea soarelui, lumina lunii, rânduiala stealelor;
46. {i le-ai poruncit s@ slujasc@ omului ce era a s@ plom@di. ||
268r
47. Iar@ în zioa a cincea ai zis p@r]ii a }eaptea, unde era apa adunat@, s@ zideasc@ jig@nii
}i zbur@toare }i pe}ti. {i a}a s@ f@cea.
48. Apa cea mut@ }i f@r@ suflet ceale ce s@ poruncea cu voia lui Dumnezeu jig@nii f@cea,
ca dintr-aceasta ceale minunate ale Tale neamurile s@ le vesteasc@.
49. {i atunci ai ]inut doao suflete. Numele unuia l-ai chemat Enoh, }i numele altuia,
Leviathan,
50. {i le-ai usebit dintre eale}i. C@ nu putea partea a }eaptea, unde era apa adunat@, a
le cuprinde.
51. {i ai dat lui Enoh o parte, carea s-au s@cat a treia zi, ca s@ l@cuiasc@ în ea, unde sânt
mun]i o mie.
52. Iar@ lui Leviathan i-ai dat a }eaptea parte um@d@ }i o ai ]inut s@ fie spre îmbucarea
acar a c@rora }i acar când.
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53. Iar@ în zioa a }asea ai poruncit p@mântului s@ zideasc@ înaintea Ta dobitoace }i fiar@
}i ceale ce s@ târ@iesc.
54. {i preste aceastea pre Adam, pre carele l-ai rânduit voievod preste toate ceale ce
ai f@cut }i dintr-însul ne ducem noi to]i }i pre cel ce ai ales, norodul».
55. Iar@ aceastea toate le-am zis înaintea Ta, Doamne, c@ pentru noi ai zidit lumea.
56. Iar@ cealeaalalte neamuri de la Adam n@scute ai zis acealea nimic@ a fi }i pentru c@
balelor s-au as@m@nat }i ca strecur@toarea din vas ai as@m@nat prisosirea lor.
57. {i acum, Doamne, iat@, neamurile aceastea, carele spre nimica s-au socotit, au
început a ne st@pâni }i a ne îmbuca.
58. Iar@ noi, norodul T@u care l-ai chemat întâiu n@scut, unul n@scut r@vnitoriul T@u,
ne-ai dat în mânile lor.
59. {i deac@ pentru noi s-au zidit ceriul, pentru | ce nu st@pânim mo}tenirea cu lumea? 268v
Pân@ unde aceastea?
Cap 7
F@r@ n@cazuri nu s@ ajunge la via]a cea nemuritoare. {i acum, adec@, folosesc rug@ciunile
drep]ilor, iar@ dup@ cea mai de pre urm@ judecat@ nimic@ nu s@ va schimba. A multe fealiuri de
nelegiuiri s@ supun oamenii, ci Domnul e milostiv.

1.„

i au fost deac@ am g@tit a gr@i cuvintele aceastea, s-au trimis la mine îngerul,
cel ce fusease trimis la mine în nop]ile dintâiu
{i au zis c@tr@ mine: «Scoal@, Esdra, }i auzi cuvintele care am venit a le gr@i

2 .
c@tr@ tine».
3. {i am zis: «Gr@bea}te, Dumnezeul mieu!» {i au zis c@tr@ mine: «Marea s-au pus în
loc mare, ca s@ fie adânc@ }i nem@surat@».
4. Iar@ întrarea ei va fi în loc strâmt pus@, s@ fie aseamenea râurilor.
5. C@ cine vrând va vrea a întra în mare }i a o vedea }i a o st@pâni, de nu va treace
prin strâmt spre l@]ime, cum va putea ajunge?»
6. {i iar@}i alta: «Cetatea e zidit@ }i pus@ în locul câmpiii }i e plin@ de toate bun@t@]ile.
7. Întrarea ei, strâmt@ }i în povârnire pus@, ca s@ fie adec@ de-a dreapta foc, de-a stânga
ap@ adânc@.
8. Iar@ c@rare numai una sângur@ iaste între eale pus@, adec@ între foc }i între ap@, ca
s@ nu cuprinz@ c@rarea f@r@ numai urma omului.
9. Iar@ de s@ va da cetatea omului spre mo}tenire, de nu treace niciodat@ înaintea pusei
primejdii, cum va lua mo}tenirea sa?»
10. {i am zis: «A}a, Doamne». {i au zis c@tr@ mine: «A}a e }i partea lui Israil.
11. C@ pentru ei am f@cut lumea, }i când au || trecut Adam rânduialele Meale, s-au 269r
judecat ce s-au f@cut.
12. {i s-au f@cut într@rile veacului acestuia strâmte }i cu dureri }i cu osteneale, iar@ pu]âne
}i reale }i pline de primejdii }i de mare osteneal@ r@zimate.
13. C@ într@rile veacului celui mai mare desf@tate sânt }i f@r@ grije }i carii fac rodul
nemuririi.
14. Deci cei ce într@ }i n-au întrat, carii sânt vii, strâmte sânt }i de}arte aceastea. Nu vor
putea lua ceale puse.
15. Acum, dar@, pentru ce tu te turburi, fiind strâc@cios? {i ce te cl@te}ti, fiind muritoriu?
16. {i c@ci n-ai luat în inima ta cel ce e viitoriu, ci cel ce e acum».
17. R@spuns-am }i am zis: «St@pâne Doamne, iat@, ai rânduit cu leagea Ta c@ cei drep]i
vor mo}teni aceastea, iar@ necredincio}ii vor peri.
18. Iar@ cei drep]i vor purta ceale strâmte, n@d@jduind ceale desf@tate. C@ cei ce necredincios
s-au purtat }i ceale strâmte au p@timit, }i ceale desf@tate nu vor vedea».
19. {i au zis c@tr@ mine: «Nu e judec@toriu preste Dumnezeu, nici cel ce în]eleage preste
Cel Înalt.
20. C@ pier mul]i din cei de acum, c@ s@ p@r@sea}te cea mai înainte pus@ a lui Dumnezeu
leage.
21. C@ poruncind au poruncit Dumnezeu celor ce vin, când au venit, ce f@când vor fi
vii, }i ce ]iind nu s@ vor certa.
22. Iar@ ace}tia n-au vrut s@ în]eleag@ }i s-au împrotivit Lui }i }-au rânduit }ie} gândirea
de}ert@ciunii,
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23. {i }-au pus înainte me}tesugirile gre}alelor; }i înc@ au zis Celui Preaînalt a nu fi }i c@ile
Lui nu le-au cunoscut.
269v
24. {i leagea Lui au urgisit }i f@g@du|in]ele Lui le-au t@g@duit }i în legiuitele Lui credin]@
n-au avut }i lucrurile Lui nu le-au ispr@vit.
25. Pentru aceasta, Esdra, ceale de}arte, celor de}er]i, }i ceale pline, celor plini.
26. Iat@, vreamea va veni; }i va fi când vor veni seamnele care mai nainte ]-am spus; }i
s@ va ar@ta mireasa }i, ar@tându-s@ s@ va ar@ta, care acum s@ pitul@ p@mântul.
27. {i tot cel ce s-au slobozit din zisele reale, acela va vedea minunile Meale.
28. C@ s@ va deascoperi Fiiul Mieu, Isus, cu cei ce sânt cu El; }i s@ vor veseli cei r@ma}i
în ani patru sute.
29. {i va fi dup@ anii ace}tia }i va muri Fiiul Mieu, Hristos, }i to]i oamenii cei ce au r@suflare.
30. {i s@ va întoarce veacul spre t@cearea dintâi zile }eapte, ca }i în judec@]ile dintâiu,
a}a cât nime s@ se p@r@sasc@.
31. {i va fi dup@ }eapte zile }i s@ va de}tepta veacul care înc@ nu privegheaz@ }i va muri
cel strâcat.
32. {i p@mântul va da pre cealea ce dorm într-însul }i praful pre cei ce într-acea t@ceare
l@cuiesc, }i c@m@rile le vor da afar@ sufletele ce li s-au încredin]at.
33. {i s@ va deascoperi Cel Preaînalt pre scaunul judec@]ii }i vor treace tic@lo}iile }i s@
va aduna îndelung@ r@bdarea.
34. Iar@ judecata sângur@ va r@mânea, adev@rul va sta }i credin]a s@ va înt@ri.
35. {i lucrul va urma }i plata s@ va ar@ta }i drept@]ile vor priveghea }i nedrept@]ile nu
vor st@pâni».
36. {i am zis: «Întâiul Avraam pentru sodomleani s-au rugat, }i Moisi, pentru p@rin]ii cei
ce au p@c@tuit în pustie, ||
270r
37. {i cei dup@ el, pentru Israil, în zilele lui Ahaz }i a lui Samuil,
38. David, pentru frângerea, }i Solomon, pentru cei ce au venit spre sfin]enie,
39. {i Ilie, pentru cei ce au luat ploaia }i pentru cel mort, s@ învie,
40. {i Ezechie, pentru norod, în zilele lui Senaheriv, }i mul]i pentru mul]i.
41. Deci acum, când cel strâc@cios au crescut }i nedreptatea s-au înmul]it }i s-au rugat
drep]ii pentru necredincio}i, pentru ce }i acum a}a nu va fi?»
42. {i mi-au r@spuns }i au zis: «Veacul de acum nu e sfâr}itul, slava într-însul adeas@
r@mâne. Pentru aceasta s-au rugat pentru cei neputincio}i.
43. C@ zioa judec@]ii va fi sfâr}itul vreamii ace}tiia }i începutul vremii viitoarei nemuriri,
în care au trecut strâc@ciunea.
44. Slobozitu-s-au neînfrânarea }i s-au t@iat necredin]a, iar@ dreptatea au crescut }i au
r@s@rit adev@rul.
45. C@ atunci nime nu va putea mântui pre cel ce au perit, nici a îneca cel ce au biruit».
{i am r@spuns
46. {i am zis: «Acesta e cuvântul mieu cel dintâi }i mai de pre urm@, c@ mai bine era a
nu da p@mântul lui Adam sau, dac@-l dedease, a-l conteni s@ nu p@c@tuiasc@.
47. C@ ce folosea}te oamenilor acum a tr@i în întristare, }i, murind, a n@d@jdui certare?
48. O, tu ce ai f@cut, Adame? C@ de ai p@c@tuit tu, n-au fost numai a ta c@dearea, ci }i
a noastr@, carii din tine venim.
49. C@ ce ne folosea}te de ni s-au f@g@duit vreamea cea nemuritoare, iar@ noi lucruri
muritoare am f@cut;
270v
50. {i pentru c@ mai nainte s-au spus noao n@deaj|dea cea veacinic@, iar@ noi, cei r@i,
de}er]i ne-au f@cut?
51. {i pentru c@ s-au pus noao l@ca}urile s@n@t@]ii }i a negrijii, iar@ noi r@u am petrecut,
52. {i pentru c@ s-au pus slava Celui Preaînalt a acoperi pre cei ce târziu au petrecut,
iar@ noi prin c@i reale am umblat,
53. {i pentru c@ s@ va ar@ta raiul, a c@ruia rod nestrâcat r@mâne, întru care iaste negrija
}i leacul,
54. Iar@ noi nu vom întra, c@ în locuri nemul]@mitoare am petrecut,
55. {i pentru c@ mai mult decât stealele va str@luci fa]a celor ce au avut contenirea, iar@
fea]ele noastre, decât întunearecul mai neagre.
56. C@ n-am gândit vie]uind, când f@ceam strâmb@tate, c@ vom înceape dup@ moarte
a p@timi».
57. {i au r@spuns }i au zis: «Aceasta e gândirea luptei cu carea s@ va lupta cel ce pre
p@mânt s-au n@scut, omul.
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58. Ca de s@ va învinge, s@ p@timeasc@ ce ai zis; iar@ de va învinge, va primi, c@ am zis.
59. C@ aceasta e via]a, carea au zis Moisi, vie]uind, c@tr@ norod, zicând: ‘Aleage-]i via]a,
s@ tr@ie}ti’.
60. Iar@ n-au crezut lui, ci nici dup@ el, prorocilor ci nici Mie, Cel ce am gr@it c@tr@ dân}ii.
61. C@ n-ar fi întristarea spre perirea lor, precum e bucuriia cea viitoare preste cei ce
au crezut mântuirii».
62. {i am r@spuns }i am zis: «{tiu Doamne, c@ Te-ai chemat Preaînalt, milostiv în ceaea
ce miluia}te pre cei ce înc@ n-au venit în veac ||
271r
63. {i ce au trimis celor ce fac petreacere în leagea Ta.
64. {i îndelung r@bd@toriu iaste, c@ îndelung@ r@bdare d@ celor ce au p@c@tuit, ca
f@pturilor Sale.
65. {i f@c@toriu de daruri iaste, c@ vrea a d@rui pentru lips@.
66. {i mult milostiv, c@ mai mult înmul]ea}te milele celor ce sânt acum }i celor ce au
trecut }i celor viitori.
67. C@ de nu va înmul]i milele Sale, nu va vie]ui veacul cu cei ce vor mo}teni într-însul.
68. {i d@ruia}te, c@ de nu va d@rui din bun@tatea Sa, ca s@ se r@dice cei ce au f@cut
strâmb@tate, din strâmb@t@]ile sale, nu va putea de zeace ori au a mia parte a oamenilor
a fi vie.
69. {i Judec@toriul, de nu va îng@dui celor ce s-au grijit cu cuvântul Lui }i va }tearge mul]imea
gâlcevilor, doar@ nu s-ar l@sa în mul]imea cea nenum@rat@, f@r@ numai pu]in foarte».
Cap 8
Dumnezeu, în veacul acesta, milostiv s@ cunoa}te pentru p@c@to}i, îns@ cei mai mul]i s@ osândesc.
Iar@ drep]ilor sânt puse r@spl@tirile.

1.

i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Acest veac l-au f@cut Cel Preaînalt pentru
mul]i, iar@ cel viitoriu, pentru pu]ini.
2.
{i voiu zice înaintea ta o as@m@nare, Esdra. Iar@ cum vei întreba p@mântul,
}i-] va spune, c@ va da p@mânt mult, mai vârtos de unde s@ se fac@ voie de lut, iar@ praf
pu]in, de unde s@ fie auru. A}a, fapta veacului de acum.
3. Mul]i adec@ sânt zidi]i, iar@ pu]âni s@ vor mântui». |
271v
4. {i am r@spuns }i am zis: «Sorbi, dar@, suflete, sâm]irea }i îmbuc@ în]eleagerea.
5. C@ ai aflat a nu auzi }i, vrând a proroci, c@ nici ]i s-au dat loc, f@r@ numai a fi viu.
6. O, Doamne, de nu vei îng@dui slugii Tale s@ ne rug@m înaintea Ta }i s@ ne dai s@mân]@
inimii }i sâm]irii lucrare, de unde s@ fie rodul, de unde va putea fi viu tot cel strâcat, care
va purta locul omului?
7. C@ sângur e}ti }i o alc@tuin]@ a mânilor Tale noi sântem, precum ai gr@it.
8. {i cum acum în zg@u s-au alc@tuit trupul }i faci m@dul@rile, ]ine-s@ în foc }i în ap@
zidirea Ta. {i în noao luni p@timea}te alc@tuirea Ta de zidirea Ta, carea într-însa s-au zidit.
9. Iar@ ceaea ce ]ine }i ce s@ ]ine, amândoao s@ vor ]inea. {i, ]iindu-s@ cândva, iar@
întoarce zg@ul ceale ce au crescut într-însul.
10. C@ ai poruncit din m@dul@ri, adec@ din ]â]e, a da lapte rodului ]â]elor,
11. S@ se hr@neasc@ cel ce s-au obicinuit, pân@ la o vreame, }i dup@ aceaea s@-l rânduie}ti
milii Tale.
12. Hr@nitu-l-ai cu dreptatea Ta }i l-ai deprins în leagea Ta }i l-ai certat cu în]eleagerea Ta.
13. {i-l vei omorî ca pre zidirea Ta }i-l vei înviia ca pre lucrul T@u.
14. Deci nu vei pierde pre cel ce cu atâtea osteneale l-ai alc@tuit; cu porunca ta lesne e
a rândui ca }i cel ce s@ f@cea s@ se ]ie.
15. {i acum, Doamne, voiu zice: decât tot omul Tu mai vârtos e}ti. Iar@ de norodul T@u,
pentru carele m@ doare,
16. {i de mo}tenirea Ta, pentru care jelesc, || }i pentru Israil, pentru carele sânt trist, 272r
}i de Iacov, pentru carele m@ doare,
17. Pentru aceaea voiu înceape a m@ ruga înaintea Ta pentru mine }i pentru ei; c@ voiu
vedea lunec@rile noastre, cei ce l@cuim pre p@mânt.
18. Ci am auzit agerimea judec@toriului celui viitoriu.
19. Pentru aceaea, auzi glasul mieu }i în]eleage cuvântul mieu }i voiu gr@i înaintea Ta»”.
20. Înceaperea cuvintelor Esdrei mai înainte de-a s@ lua. „{i am zis: «Doamne, Cel ce
l@cuie}ti în veac, a C@ruia ochi râdica]i spre ceale de sus }i spre v@zduh,
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21. {i a C@ruia thronul e nepre]uit }i slava necuprins@, C@ruia stau înainte cu cutremur
oastele îngerilor,
22. A c@rora ]âneare în vânt }i în foc s@ întoarce, a C@ruia cuvântul e adev@rat }i zisele
credincioase,
23. A C@ruia porunca e tare }i rânduiala groaznic@, a C@ruia vedearea usuc@ adâncurile
}i urgia ve}tezea}te mun]ii }i adev@rul s@ m@rturisea}te,
24. Auzi rug@ciunea slugii Tale }i ia în urechi ruga zidirii Tale.
25. C@ vie]uind, voiu gr@i }i, în]elegând, voiu r@spunde.
26. Nici Te uita la gre}alele norodului T@u, ci la cei ce-[i slujesc întru adev@r;
27. Nici lua aminte necredincioasele limbilor cugete, ci pre cei ce m@rturiile Tale cu dureri
le-au p@zit,
28. Nici s@ gânde}ti de cei ce înaintea Ta mincinos au petrecut, ci-[i ad@ aminte de
cei ce din voia Ta teamere au cunoscut;
272v
29. Nici vrea a pierde pre cei ce au avut | obiceaiuri dobitoce}ti, ci Te uit@ la cei ce leagea
Ta str@lucit o au înv@]at;
30. Nici urgisi pre cei ce, mai r@i decât fiar@le, s-au judecat, ci iubea}te pre cei ce pururea
întru a Ta dreptate au n@d@jduit }i în slav@.
31. C@ noi }i p@rin]ii no}tri cu aceastea obiceaiuri ne lâncezim, iar@ Tu pentru noi,
p@c@to}ii, milostiv Te vei chema.
32. C@ de vei dori a ne milui, atunci milostiv Te vei chema iar@ noao, celor ce nu avem
lucrurile drept@]ii.
33. C@ cei drep]i, c@rora sânt lucruri multe puse, din lucrurile lor vor lua plata.
34. C@ ce e omul, ca s@-l urgise}ti? Au s@mân]a cea strâc@cioas@, ca a}a amar s@ fii
despre dânsa?
35. C@ în adev@r, nime dintre cei n@scu]i iaste care nu s-au purtat necredincios, }i din
cei ce s@ m@rturisesc, carii n-au gre}it.
36. C@ întru aceasta s@ va vesti dreptatea Ta }i bun@tatea Ta, Doamne, deac@ vei milui
pre cei ce n-au avearea faptelor bune».
37. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Drept ai gr@it careva. {i dup@ cuvintele tale, a}a
va }i fi.
38. C@ adev@rat nu voiu gândi despre alc@tuirea celor ce au p@c@tuit mai nainte de
moarte, mai nainte de judecat@, mai nainte de perire,
39. Ci M@ voiu veseli pentru zidirea drep]ilor }i-M voiu aduce aminte }i de nemernicie
}i de mântuire }i de primirea r@spl@tirii.
40. Precum, dar@, am gr@it, a}a }i iaste.
41. C@ precum plugariul sam@n@ pre p@mânt s@mân]@ mult@ }i saduri de mul]ime
273r s@||dea}te, ci nu în vreame toate ceale s@m@nate s@ mântuiesc, ci nici ceale s@dite s@
prind, a}a }i cei ce s-au s@m@nat în veac, nu to]i s@ vor mântui».
42. {i am r@spuns }i am zis: «De am aflat har, voiu gr@i.
43. În ce chip s@mân]a plugariului de nu s@ va sui, au de nu va lua plata în vreame, au
de s@ va strâca de mult@ ploaie,
44. A}a piare; }i aseamenea omul, cel alc@tuit cu mânile Tale }i chipul T@u numit; c@
Te-ai as@m@nat lui, pentru carele toate ai alc@tuit }i l-ai as@m@nat s@min]ii plugariului.
45. Nu Te mânia asupra noastr@, ci iart@ norodului T@u }i miluia}te mo}tenirea Ta. Iar@
Tu zidirea Ta o miluie}ti».
46. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Ceale de acum, celor de acum, }i ceale viitoare,
celor viitori.
47. C@ mult ]ie iaste înd@r@pt ca s@ po]i iubi f@ptura Mea mai mult decât pre Mine. Iar@
de tine adease }i de el m-am apropiat, iar@ de nedrep]i, niciodat@.
48. Ci }i într-aceasta minunat e}ti înaintea Celui Preaînalt,
49. C@ te-ai smerit precum ]i s@ cuvine }i nu te-ai judecat, ca între cei drep]i mult s@ te prosl@ve}ti.
50. Pentru carea multe mi}@l@t@]i }i tic@loase s@ vor face celor ce l@cuiesc veacul întru
ceale mai de pre urm@, c@ în mult@ mândrie au umblat.
51. Iar@ tu pentru tine în]eleage }i de ceale aseaminea ai t@i caut@ slava.
52. C@ voao s-au de}chis raiul, s@ditu-s-au patul vie]ii, g@titu-s-au vreamea viitoare,
273v g@titu-s-au prisosirea, ziditu-s-au cetatea, alesu-s-au | odihna, ispr@vitu-s-au bun@tatea
}i s-au s@vâr}it în]elepciunea.
53. Iar@ r@d@cina r@ului s-au îns@mnat de c@tr@ voi. Neputin]a }i moliia de c@tr@ voi s-au
ascuns }i în iad au fugit strâc@ciunea întru uitare.
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54. Trecut-au durerile }i s-au ar@tat în sfâr}it comoara nemuririi.
55. S@ nu adaogi, dar@, a c@uta despre mul]imea celor ce pier.
56. C@ }i aceia, luând slobozirea, au urgisit pre Cel Preaînalt }i leagea Lui au trecut cu
vedearea }i c@ile Lui le-au p@r@sit.
57. {i înc@ pre drep]ii Lui i-au c@lcat
58. {i au zis în inima sa a nu fi Dumnezeu }i înc@ ]iind, c@ mor.
59. C@ precum pre voi v@ vor priimi ceale mainte zise, a}a pre ei seatea }i chinurile care
s-au g@tit, c@ n-au vrut pe om a-l pierde.
60. Ci }i cei ce s-au zidit au pâng@rit numele Celui ce i -au f@cut }i nemul]@mitori au fost
Celui ce le-au g@tit via]a.
61. Pentru aceaea, judecata Mea acum s@ apropie.
62. Care nu tuturor le-am ar@tat, f@r@ ]ie, }i ]ie aseamenea pu]in». {i am r@spuns }i am zis:
63. «Iat@, acum Doamne, mi-ai ar@tat mul]imea seamnelor care vei înceape a face întru
ceale mai de pre urm@, iar@ nu mi-ai ar@tat în ce vreame».
Cap 9
Înaintea judec@]ilor lui Dumnezeu, precum }i altor fapte a Lui alease, vor treace oricare seamne.

i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «M@||surând, m@sur@ vreamea în sâne}i. 274r
{i va fi când vei vedea, când va treace o parte oareacarea din seamnele ce
s-au zis mai sus.
2. Atunci vei în]@leage c@ aceaea e vreamea în carea va înceape Cel Preaînalt a cerceta
veacul care de la El s-au f@cut.
3. {i când s@ va vedea în veac cl@tirea locurilor }i turburarea noroadelor,
4. Atunci vei în]eleage c@ despre aceastea gr@ise Cel Preaînalt, din zilele care au fost
înaintea Ta din început.
5. C@ precum tot ce e f@cut în veac început are, a}ijderea }i s@vâr}it, }i sfâr}itul e ar@tat.
6. A}a }i vreamile Celui Preaînalt început au ar@tat în minuni }i în puteri, }i sfâr}ituri în
fapt }i în seamne.
7. {i va fi tot cel ce s@ va mântui, }i care va putea sc@pa prin lucrurile sale }i prin credin]a
cu care a]i crezut,
8. S@ va l@sa din zilele primejdiii }i va vedea mântuirea Mea în p@mântul Mieu }i în
hotarele Meale, c@ m-am sfin]it de c@tr@ veac.
9. {i atunci s@ vor tic@lo}i cei ce acum r@u s-au slujit de c@ile Meale }i în chinuri vor
petreace cei ce le-au lep@dat cu urgie.
10. C@ cei ce nu m-au cunoscut, vie]uind, facerile de bine au dobândit.
11. {i cei ce au urât leagea Mea, când înc@ era având slobozire,
12. {i când înc@ le era de}chis locul poc@in]ii n-au în]eles, ci au urgisit, ace}tia trebuie
dup@ moarte în chinuri a o cuno}te.
13. Tu, dar@, s@ nu fii mai mult grijnic în ce chip necredincio}ii s@ vor chinui, ci cearc@
274v
| în ce chip drep]ii s@ vor mântui }i a c@rora e veacul }i pentru carii îi veacul }i când.
14. {i am r@spuns }i am zis:
15. «Cândva am gr@it, }i acum zic, }i dup@ aceaea voiu zice: ‘C@ mai mul]i sânt cei ce
pier decât cei ce s@ vor mântui,
16. Precum s@ înmul]ea}te valul preste pic@tur@’». {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis:
17. «Precum e ]arina, a}a }i semin]ele; }i precum florile, a}a }i v@psealele; }i precum
lucr@toriul, a}a }i zidirea; }i precum lucr@toriul de câmp, a}a }i lucrarea. C@ vreamea
veacului era.
18. {i acum, când g@team celor ce acum sânt, mai înainte de a fi veacul în care s@
l@cuiasc@, }i nime nu mi-au zis împrotiv@.
19. C@ atunci fie}tecarele, }i acum Ziditoriul în lumea cea g@tit@. {i cu s@ceri} nesc@zut
}i cu leage necercetat@ s-au strâcat n@ravurile lor.
20. {i am socotit veacul }i, iat@, era primejdie pentru gândurile care într-însul au venit.
21. {i am v@zut }i i-am îng@duit foarte. {i Mi-am ]inut o boboa}e de strugur }i s@dire
din neam mult.
22. Piar@, dar@, mul]imea carea f@r@ pricin@ s-au n@scut }i s@ se ]ie strugurul Mieu }i
s@direa Mea, c@ cu mult@ osteneal@ o am ispr@vit.
23. Iar@ tu, de vei mai adaoge alte }apte zile, ci nu vei posti într-însele,
1.
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24. Te vei duce în câmpul florilor, unde nu e cas@ zidit@, }i vei mânca numai din florile
275r câmpului, }i carne nu vei gusta || }i vin nu vei bea, ci numai flori.
25. Te roag@ Celui Preaînalt necurmat }i voiu veni }i voiu gr@i cu tine».
26. {i m-am dus, precum mi-au zis, în câmpul ce s@ cheam@ Ardath }i am }ezut acolo
între flori }i din buruianele câmpului am mâncat }i mi s-au f@cut mâncarea lor spre sa]iu.
27. {i au fost dup@ }apte zile, }i eu }edeam pre iarb@ }i inima mea iar@}i s@ turbura ca
dintâiu.
28. {i s-au deschis gura mea }i am început a zice înaintea Celui Preaînalt; }i am zis:
29. «O, Doamne, Tu, ar@tându-Te noao, Te- ai ar@tat p@rin]ilor no}tri în pustiia ce nu
s@ calc@ }i neroditoare, când ie}iia din Eghipt; }i zicând ai zis:
30. ‘Tu, Israile, auzi-M@, }i s@mân]a lui Iacov, ia aminte cuvintele Meale,
31. C@ iat@, Eu samân între voi leagea Mea }i va face între voi rod }i v@ ve]i prosl@vi
într-însul în veac.
32. C@ p@rin]ii vo}tri, luând leagea, nu o au ]inut }i legiuitele Meale nu le-au p@zit }i s-au
f@cut rodul legii nen@scând, c@ nici putea, c@ci c@ al t@u era.
33. C@ cei ce o au luat au perit, nep@zind ce s@m@nase într-în}ii.
34. {i, iat@, obiceaiu iaste ca, când va lua p@mântul s@mân]a sau corabiia marea sau
oarecare vas hrana sau beutura, deac@ s@ va r@sipi cel ce e s@m@nat sau în care s-au pus,
35. Împreun@ cel ce e s@m@nat sau pus sau ceale cuprinse s@ r@sipesc, }i ceale cuprinse
275v | apoi nu r@mân la noi, ci noao a}a nu s-au f@cut.
36. Noi, adec@ cei ce am luat leagea, p@c@tuind am perit, }i inima noastr@ carea o au
priimit.
37. C@ leagea n-au perit, ci au r@mas întru a sa lucrare».
38. {i, gr@ind eu aceastea în inima mea, m-am uitat cu ochii miei }i am v@zut o muiare
de-a dreapta }i, iat@, aceasta jelea }i plângea cu glas mare }i cu sufletul o durea foarte; }i
vejmintele ei t@iate }i cenu}e pre capul ei.
39. {i am slobozit gândurile cu care gândeam }i m-am întors c@tr@ ea }i i -am zis:
40. «La ce plângi }i de ce te doare sufletul?» {i au zis c@tr@ mine:
41. «Las@-m@, domnul mieu, s@ m@ plâng }i s@ adaog durearea, c@ foarte cu amar suflet
sânt }i m-am smerit foarte».
42. {i i-am zis: «Ce ai p@timit? Spune-m!». {i au zis c@tr@ mine:
43. «Stearp@ am fost eu, slujnica ta, }i n-am n@scut, având b@rbat ani treiz@ci.
44. C@ eu în toate ceasurile }i în toate zilele }i ace}ti treiz@ci de ani m@ rog Celui Preaînalt
zioa }i noaptea.
45. {i au fost, dup@ treiz@ci de ani, m-au auzit Dumnezeu, slujnica ta, }i au v@zut smereniia
mea }i au luat aminte n@cazul mieu }i mi-au dat fiiu. {i m-am veselit de el foarte eu }i
b@rbatul mieu }i to]i cet@]eanii miei }i m@ream foarte pre Cel Tare. ||
46. {i l-am doicit cu osteneal@ mult@.
276r
47. {i au fost deac@ crescuse }i venise a-}i lua muiare, am f@cut zioa osp@]ului.
Cap 10
Prin muiarea ce plângea }i iar@}i au str@lucit s@ arat@ a s@ închipui Ierusalimul.

1.
2.

i au fost deac@ au întrat fiiul mieu în c@mara sa, au c@zut }i au murit.
{i ne-am întors to]i ochii }i s-au sculat to]i cet@]eanii miei a m@ mâng@ia; }i
m-am a}ezat pân@ a doao zi noaptea.
3. {i au fost, când to]i s@ a}ezase s@ m@ mâng@ie, de m-am odihnit. {i m-am sculat
noaptea }i am fugit. {i am venit, precum vezi, într-acest câmp.
4. {i gândesc acum a nu m@ mai întoarce în cetate, ci aici a petreace; }i nici a mânca,
nici a bea, ci f@r@ r@gaz a m@ jeli }i a posti, pân@ ce voiu muri».
5. {i am l@sat cuvintele întru carele eram }i am r@spuns cu mânie c@tr@ ea }i am zis:
6. «Mai nebun@ decât toate muierile, au nu vezi jealea noastr@ }i cealea ce ni se întâmpl@?
7. C@ Sionul, maica noastr@, cu toat@ întristarea s@ întristeaz@ }i cu smerenie s-au smerit
}i jelea}te foarte vârtos.
8. {i acum, c@ci c@ to]i jelim }i sântem tri}ti, c@ to]i ne-am întristat, iar@ tu te întristezi
pentru un fiiu?
9. C@ întreab@ p@mântul }i-]i va spune c@ acesta e cel ce trebuie s@ jeleasc@ c@dearea
atâta de mul]i ce odr@slea preste el.
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10. {i cei dintr-însul, din început to]i n@scu]ii | }i al]ii vor veni; }i, iat@, mai to]i spre perire
umbl@ }i r@sipire s@ face mul]imea lor.
11. {i cine, dar@, trebuie mai vârtos s@ plâng@ f@r@ acesta, ce a}a mare mul]ime au
pierdut, decât tu, care pentru unul te doare? Iar@ de-m zici,
12. C@: «Nu e plângerea mea aseamenea p@mântului, c@ rodul pântecelui mieu am
pierdut, carele cu m@hnire l-am n@scut }i cu dureri l-am scos în lume,
13. Iar@ p@mântul, dup@ calea p@mântului; }i s-au dus într-însa mul]imea de acum,
precum s-au întâmplat». {i eu ]ie zic:
14. «Precum tu cu osteneal@ ai n@scut, a}a }i p@mântul î} d@ roada sa omului din început,
Celui ce l-au f@cut.
15. Acum, dar@, ]ine-]i la tine durearea ta }i tare rabd@ c@derile ceale ce ]i s-au întâmplat.
16. C@ de vei îndrepta hotarul lui Dumnezeu }i sfatul S@u vei lua în vreame }i întru unele
ca aceastea te vei l@uda,
17. Într@ dar@ în cetate la b@rbatul t@u». {i au zis c@tr@ mine:
18. «Nu voiu face, nici voiu întra în cetate, ci aici voiu muri».
19. {i am adaos înc@ a gr@i c@tr@ ea }i am zis:
20. «S@ nu faci cuvântul acesta, ci te a}az@ spre Cel ce te îndeamn@. C@ ce c@dearea
Sionului? Mâng@ie-te pentru durearea Ierusalimului.
21. C@ vezi cum c@ sfin]irea noastr@ s-au f@cut pustie }i oltariul nostru s-au pr@p@dit }i
bisearica noastr@ s-au strâcat.
22. {i psaltirea noastr@ s-au smerit }i cântarea au t@cut }i s@ltarea noastr@ || s-au desf@cut
}i lumina sfeacinicului nostru s-au stâns }i sicriiul legii noastre s-au r@pit }i ceale sfinte ale
noastre s-au spurcat }i numele, care s-au chemat spre noi, s-au mai pâng@rit. {i fiii no}tri
ocar@ au p@timit }i preo]ii no}tri s-au aprins }i levi]ii no}tri în robie s-au dus }i fecioarele
s-au întinat }i muierile noastre sâlnicie au p@timit }i drep]ii no}tri s-au r@pit }i mititeii no}tri
s-au pierdut }i tinerii no}tri au slujit }i tarii no}tri neputincio}i s-au f@cut.
23. {i ce e decât toate mai mare, peceatea Sionului, c@ s-au sc@zut din slava sa, c@ ni
s-au dat în mânile celor ce ne-au urât?
24. Tu, dar@, scutur@ întristarea ta cea mult@ }i leap@d@ de la tine mul]imea durerilor,
ca s@ ]i S@ îmblânzasc@ Cel Tare }i odihn@ s@-] fac@ Cel Preaînalt r@paosul ostenealelor».
25. {i au fost când gr@iam c@tr@ ea; fa]a ei sclipea, îndat@ }i vedearea, fulgerând era
vedearea ei, cât m@ sp@imântam foarte de dânsa }i gândeam ce ar fi aceasta.
26. {i, iat@, îndat@ au slobozit sunet de glas mare, plin de fric@, cât s@ cutremura p@mântul
de sunetul muierii. {i am v@zut:
27. {i, iat@, muiarea nu s@ mai ar@ta mie, ci cetatea s@ zidea }i loc s@ îns@mna de mari
temelii. {i m-am temut }i am strâgat cu glas mare }i am zis:
28. «Unde e Uriil, îngerul care din început au venit la mine? C@ acela m -au f@cut a veni
întru mul]ime în ie}irea min]ii ace}tiia }i s-au f@cut sfâr}itul mieu spre strâcare }i rug@ciunea
mea spre probozire».
29. {i când gr@iam eu aceastea, iat@, au venit la mine }i m-au v@zut. |
30. {i, iat@, eram pus ca mortul }i în]eleagerea mea era înstreinat@; }i au ]inut dreapta
mea }i m-au înt@rit }i m-au a}ezat pre picioarele meale }i mi-au zis:
31. «Ce ]i-i ]ie? {i pentru ce s-au turburat în]eleagerea ta }i sâm]irea inimii tale? {i c@ci
te turburi?» {i am zis:
32. «Pentru c@ m-ai p@r@sit }i eu, adec@, am f@cut dup@ cuvintele tale }i am ie}it la câmp.
{i, iat@, am v@zut, }i v@zui ce nu pociu povesti». {i au zis c@tr@ mine:
33. «St@i ca un b@rbat }i te voiu în}tiin]a». {i am zis:
34. «Gr@ia}te, domnul mieu, tu cu mine, s@ nu m@ p@r@s@}ti, ca s@ nu moriu în z@dar.
35. C@ am v@zut ceale ce nu }tiiam }i auzu ceale ce nu }tiu.
36. Au doar@ sim]irea mea s@ în}al@ }i sufletul mieu visaz@?
37. Acum, dar@, rogu-te s@ ar@]i slugii tale despre ie}irea min]ii aceasta». {i au r@spuns
c@tr@ mine }i au zis:
38. «Auzi-m@ }i te voiu înv@]a }i voiu spune ]ie de care te temi. C@ Cel Preaînalt va
deascoperi ]ie taine multe.
39. V@zut-au calea ta cea dreapt@, c@ f@r@ r@gaz te întristai pentru norodul t@u }i foarte
jeleai pentru Sion.
40. Aceasta e, dar@, în]eleagerea vedeniii carea s-au ar@tat ]ie pu]in mai înainte,
41. Pre carea o ai v@zut jelindu-s@, ai început a o mâng@ia.
42. Iar@ acum fa]a muierii nu o mai || vezi, ci ]i s -au ar@tat a zidi cetatea.
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43. {i pentru c@ povestea ]ie de c@dearea fiiului s@u, aceast@ dezlegare iaste:
44. Aceast@ muiare carea o ai v@zut, acest Sion iaste. {i pentru c@ ]-au zis carea }i acum
o vezi, ca pre o cetate zidit@,
45. {i pentru c@ ]-au zis c@ stearp@ au fost treiz@ci de ani, pentru c@ era ani, adec@ treiz@ci
când înc@ nu era într-însa înc@ aducerea adus@.
46. {i au fost dup@ ani treiz@ci, au zidit Solomon cetatea }i au adus aduceri. Atunci au
fost când au n@scut cea stearp@ fiiu.
47. {i ceaea ce ]-au zis, c@ l-au doicit cu osteneal@, aceasta era l@ca}ul în Ierusalim.
48. {i pentru c@ ]-au zis c@: ‘Fiiul mieu viind în c@mara sa, murise’ }i i s@ întâmplase
c@dearea, aceasta era carea s-au f@cut c@dearea Ierusalimului.
49. {i, iat@, ai v@zut as@m@narea ei. {i pentru c@ jelea fiiul, o ai început a o mâng@ia.
{i de ceale ce s-au întâmplat, acestea trebuie s@ ]i s@ de}chiz@.
50. {i acum veade Cel Preaînalt c@ din suflet te-ai întristat }i cum c@ din toat@ inima rabzi
pentru dânsa, ]-au ar@tat str@lucirea slavei ei }i frâmsea]ea podoabei ei.
51. C@ pentru aceaea ]-am zis s@ r@mâi în câmp, unde cas@ nu e zidit@,
52. C@ }tiiam eu c@ Cel Preaînalt înceape a-]i ar@ta aceastea.
53. Pentru aceaea ]-am zis s@ vii la câmp, unde nu-i temeiu de zidire,
54. C@ nu putea lucrul zidirii omene}ti a s@ ]inea în loc, unde s@ începea a s@ zidi cetatea
Celui Preaînalt.
55. Tu, dar@, s@ nu te temi, nici s@ se sp@imânteaz@ inima ta; ci într@ }i vezi str@lucirea
}i m@rimea zidirii, cât poate vedearea ochilor t@i a vedea. |
56. {i dup@ aceasta vei auzi cât cuprinde auzitul urechilor tale a auzi.
57. C@ tu e}ti mai fericit decât mul]i }i e}ti chemat la Cel Preaînalt, ca }i cei pu]âni.
58. Iar@ în noaptea de mâne vei r@mânea aici
59. {i-]i va ar@ta Cel Preaînalt vedeniile celor de sus, ceale ce va face Cel Preaînalt celor
ce l@cuiesc pre p@mânt din zilele ceale mai de pre urm@».
60. {i am dormit noaptea aceaea, }i într-alta, precum îm zisease.
Cap 11
Arat@-s@ Esdrei în videnie pajora ce ]ine împ@r@]iia lumii.

1.

i am v@zut vis }i, iat@, s@ suia din mare o pajor@, c@riia era doaospr@zeace
arepi de peane }i trei capete.
2.
{i am v@zut }i, iat@, întindea arepile sale preste tot p@mântul }i toate vânturile
ceriului sufla într-însa }i s@ strângea.
3. {i am v@zut }i din arepile ei s@ n@}tea împrotivitoare arepi, }i acealea s@ f@cea în vetrile
m@run]eale }i pu]ineale.
4. C@ capetele ei era odihnindu-s@ }i capul din mijloc era mai mare decât alte capete,
iar@ ea s@ odihnea cu eale.
5. {i am v@zut }i, iat@, pajora au zburat cu arepile sale }i au împ@r@]it pre p@mânt }i preste
cei ce l@cuiesc într-însul.
6. {i am v@zut c@ supuse era ei toate supt ceriu }i nime nu-i gr@ia împrotiv@, nici unul
dintre f@pturi ce sânt pre p@mânt.
7. {i am v@zut }i, iat@, s-au sculat pajora pre unghile sale }i au slobozit glas cu arepile
sale, zicând:
8. «S@ nu priveghia]i to]i împreun@, dormi]i fie}tecarele în locul s@u }i prin vremi
priveghiia]i, ||
279r
9. Iar@ capetele mai pre urm@ s@ se ]ie».
10. {i am v@zut }i, iat@, glasul nu ie}ea din capetele ei, ci din jum@tatea trupului ei.
11. {i am num@rat împrotivitoarele arepile ei }i, iat@, aceastea era opt.
12. {i am v@zut }i, iat@, din partea dreapt@ s-au sculat o areap@ }i au împ@r@]it preste
tot p@mântul.
13. {i au fost când împ@r@]ea, i-au venit sfâr}itul }i nu s-au ar@tat locul ei. {i ceaea ce
urma s-au sculat }i au împ@r@]it, aceaea mult@ vreame au ]inut.
14. {i au fost când împ@r@]ise }i vinea sfâr}itul ei }i nu s@ ar@ta ca }i cea dintâiu.
15. {i, iat@, glas i s-au trimis, zicând:
16. «Auzi tu, ceaea ce atâta vreame ai ]inut p@mântul, aceastea î] vestesc mai înainte
de ce vei înceape a nu te ar@ta.
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17. Nime dup@ tine va ]inea vreamea ta, ci nici jum@tatea ei».
18. {i s-au râdicat a treia }i au ]inut împ@r@]iia ca }i ceale dintâiu. {i nu s-au ar@tat }i aceaea.
19. {i a}a s@ întâmpla tuturor altora, fie}tec@riia a ]inea împ@r@]iia }i iar@}i nic@iri a s@ ar@ta.
20. {i am v@zut }i, iat@, în vreamea arepilor ce urma, s@ râdica din partea dreapt@ s@ ]ie
}i eale împ@r@]iia. {i dintr-aceastea era carea ]inea, ci îns@ îndat@ nu s@ ar@ta.
21. C@ }i unele dintr-însele s@ râdica, iar@ nu ]inea împ@r@]iia.
22. {i am v@zut dup@ aceastea }i, iat@, nu s-au ar@tat doaospr@zeace arepi }i doao vetrile. |
23. {i nimic@ nu era în trupul pajorii, f@r@ doao capete ce s@ odihnea }i }ase vetrile.
279v
24. {i am v@zut }i, iat@, ceale }ase vetrile s-au v@zut doao }i au r@mas supt capul ce e
de-a dreapta parte, c@ patru au r@mas în locul s@u.
25. {i am v@zut }i, iat@, suptarepile gândea a s@ râdica }i a ]inea împ@r@]iia.
26. {i am v@zut }i, iat@, una s-au râdicat, ci îndat@ nu s-au ar@tat.
27. {i ceale a doao mai degrab@ decât cea dintâi nu s-au ar@tat.
28. {i am v@zut }i, iat@, doao, care au biruit la sâne}i, gândea }i acealea a împ@r@]i.
29. {i într-aceaea, când gândea, iat@ unul din ceale ce s@ odihnea capete, care era în
mijloc, s@ de}tepta; c@ acesta era mai mare decât doao.
30. {i am v@zut c@ s-au plinit doao capete între sâne}i.
31. {i, iat@, s-au întors capul cu ceale ce era cu el }i au mâncat doao suptarepieri, care
gândea a împ@r@]i.
32. Iar@ acest cap au îngrozit tot p@mântul }i st@pânea într-însul pre cei ce l@cuiesc pre
p@mânt cu osteneal@ mult@; }i au ]inut biruirea lumii preste toate arepile ce au fost.
33. {i am v@zut dup@ aceastea }i, iat@, un jum@tate de cap numaidecât nu s-au ar@tat,
}i acesta ca }i arepile.
34. {i au biruit doao capete care }i acealea aseamenea au împ@r@]it pre p@mânt }i preste
cei ce l@cuiesc într-însul.
35. {i am v@zut }i, iat@, au îmbucat capul cel de-a dreapta pre cel de-a stânga.
36. {i am auzit glas zicându-mi: «Uit@-te în prejma ta }i ia sama ce vezi».
37. {i am v@zut }i, iat@, ca leul înt@||râtat din p@dure r@gnind. {i am v@zut c@ trimite 280r
glas de om c@tr@ pajor@. {i au zis, zicând:
38. «Auzi tu, }i voiu gr@i c@tr@ tine }i-]i va zice Cel Preaînalt:
39. ‘Au nu tu e}ti carele ai biruit de patru fiar@, carele f@cusem s@ împ@r@]asc@ veacul
mieu, }i ca printr-în}ii s@ vie sfâr}itul vremilor lor?’
40. {i al patrulea venind, au învins pre toate jig@niile care au trecut }i cu biruin]a au
]inut veacul cu mult@ groaz@ }i toat@ lumea, cu osteneal@ rea, }i au l@cuit într-atâtea vremi
în lume cu vicle}ug.
41. {i ai judecat p@mântul nu cu dreptate.
42. C@ ai n@c@jit pre cei blânzi }i ai v@t@mat pre cei ce s@ odihnea }i ai iubit pre cei
mincino}i }i ai strâcat l@ca}ele celor ce rodea }i ai smerit zidurile celor ce nu te-au v@t@mat.
43. {i s-au suit hula ta pân@ la Cel Preaînalt }i mândriia ta, la Cel Tare.
44. {i au privit Cel Preaînalt la vreamile ceale trufa}e }i, iat@, s-au sfâr}it }i f@r@delegile
ei s-au umplut.
45. Pentru aceaea, s@ nu te ar@]i tu, pajor@, }i arepile tale înfrico}ate }i vetrilele tale reale
}i capetele tale vicleane }i unghile tale reale }i tot trupul t@u de}ert,
46. Ca cum s-ar stâmp@ra tot p@mântul }i s@ se întoarc@ slobozit de sâla ta }i s@
n@d@jduiasc@ judecata }i mila Celui ce l-au f@cut».
Cap 12 |
Dup@ rug@ciunea Esdrei s@ d@ dovedirea ace}tii vedenii cu m@dul@rile ei.

1.
2.

i au fost, când gr@ia leul cuvintele aceastea c@tr@ pajor@. {i am v@zut
{i, iat@, capul ce biruise }i nu s-au ar@tat patru arepile acealea care au trecut la el
}i s-au râdicat s@ împ@r@]asc@. {i era împ@r@]iia lor mic}oar@ }i plin@ de gâlceav@.
3. {i am v@zut }i, iat@, eale nu s@ iubea }i tot trupul pajorii s@ aprindea }i s@ sp@imânta
p@mântul foarte; }i eu de gâlceav@ }i de ie}irea min]ii }i de mare fric@ m-am de}teptat }i
am zis duhului mieu:
4. «Iat@, tu mi-ai d@ruit aceasta întru aceea c@ cercetezi c@ile Celui Preaînalt.
5. Iat@, înc@ m-am obosit cu sufletul, }i cu duhul mieu neputincios sânt foarte, nici pu]in@
iaste în mine puteare pentru multa fric@ de carea m-am sp@imântat într-aceast@ noapte.
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6. Acum, dar@, m@ voiu ruga Celui Preaînalt s@ m@ ]ie pân@ în sfâr}it».
7. {i am zis: «St@pâne Doamne, de am aflat har înaintea ochilor T@i }i de m-am îndreptat
înaintea Ta decât mul]i }i de s-au suit adev@rat rug@ciunea mea înaintea fea]ii Tale,
8. Înt@rea}te-m@ }i-m arat@ slugii Tale tâlcuirea }i desfacerea ace}tii groaznice vederi, ca
deplin s@ mângâiu sufletul mieu.
9. Vreadnic m-ai avut a-mi ar@ta vremile ceale mai de pre urm@». {i au zis c@tr@ mine:
10. «Aceasta e tâlcuirea vederii ace}tia: ||
281r
11. Pajora carea ai v@zut suindu-s@ din mare, aceasta e împ@r@]ia carea s-au v@zut în
vedenia lui Daniil, fratelui t@u.
12. Ci lui nu s-au tâlcuit, c@ Eu acum ]ie o tâlcuiesc.
13. Iat@, zile vin }i s@ va scula împ@r@]ie pre p@mânt }i va fi frica mai iute decât a tuturor
împ@ra]ilor carii au fost mai înainte de ea.
14. {i vor împ@r@]i într-însa împ@ra]i doispr@zeace, unul dup@ altul.
15. C@ al doilea va înceape a împ@r@]i }i acela va ]inea mai mult@ vreame decât cei
doispr@zeace.
16. Aceasta e tâlcuirea a doaospr@zeace arepi care ai v@zut.
17. {i glasul care ai auzit ce au gr@it, nu din capetele ei ie}ind, ci din mijlocul trupului ei,
18. Aceasta e tâlcuirea: c@ dup@ vreamea împ@r@]iii aceiia s@ vor na}te prigoniri nu pu]ine
}i s@ va povârni s@ caz@. {i nu va c@dea atunci, ci iar@}i s@ va rândui spre înceaperea sa.
19. {i pentru c@ ai v@zut suptarepi opt lipite de arepile ei,
20. Aceasta e tâlcuirea: scula-s@-vor într-însa opt împ@ra]i a c@rora vremi u}oare vor fi
}i ani grabnici, }i doi adec@ dintr-în}ii vor peri.
21. Iar@ apropiindu-s@ vreamea de mijloc, patru s@ vor ]inea în vreamea când s@ va
apropia vreamea ei s@ se sfâr}asc@. Iar@ doi spre s@vâr}it s@ vor ]inea.
22. {i pentru c@ ai v@zut trei capete odihnind,
23. Aceasta e tâlcuirea: în ceale mai de pre urm@ a ei va de}tepta Cel Preaînalt trei
împ@r@]ii }i va chema într-acealea}i multe }i vor st@pâni p@mântul,
281v
24. {i pre cei ce l@cuiesc pre el, cu osteneal@ mai mult@ decât to]i cei ce au fost | mai
nainte de ace}tia. Pentru aceaea aceia s-au chemat capete de pajor@.
25. C@ ace}tia vor fi carii vor aduna întru una necredin]ele ei }i carii vor s@vâr}i ceale
mai de pre urm@ a ei.
26. {i pentru c@ ai v@zut capul cel mai mare a nu s@ ivi, aceasta e tâlcuirea lui: c@ unul
dintr-în}ii pre patul lui va muri, }i îns@ între chinuri.
27. C@ pre doi, carii vor r@mânea, sabia îi va mânca.
28. C@ sabia unuia va mânca pre cel cu el; ci }i acesta mai pe urm@ de sabie va c@dea.
29. {i pentru c@ ai v@zut doao suptarepi trecând preste capul cel de-a dreapta,
30. Aceasta e tâlcuirea: Ace}tia sânt pre carii i-au ]ânut Cel Preaînalt spre sfâr}itul s@u,
aceasta e împ@r@]ia cea mititea }i plin@ de turburare.
31. Precum ai v@zut }i leul, care l-ai v@zut din p@dure de}teptându-s@ }i r@gnind }i gr@ind
c@tr@ pajor@ }i v@dind-o pre ea }i nedrept@]ile ei, prin toate cuvintele lui, precum ai auzit,
32. Acesta e vântul care l-au ]inut Cel Preaînalt spre sfâr}it c@tr@ ei }i c@tr@ necredin]ele
lor; }i îi va v@di }i va mustra înaintea lor rupturile lor.
33. C@-i va pune la judecat@ de vii; }i va fi când îi va v@di, atunci îi va certa.
34. C@ pre norodul Mieu cel r@mas îl va slobozi cu tic@lo}ie, carii s-au mântuit preste
hotarele Meale, }i-i va veseli pân@ când va veni sfâr}itul, zioa judec@]ii de carea ]-am gr@it
din început. ||
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35. Acesta e visul ce ai v@zut }i aceastea sânt tâlcuirile.
36. Tu, dar@, sângur vreadnic ai fost a }ti taina Celui Preaînalt aceasta.
37. Scrie, dar@, în carte toate aceastea care ai v@zut }i le pune în loc ascuns.
38. {i vei înv@]a într-însele pre cei în]elep]i din norodul t@u, a c@rora inimi cuno}ti c@
le vor cuprinde }i vor ]inea tainele aceastea.
39. Iar@ tu înc@ rabd@ aicea zile }apte, ca s@ ]i s@ areate orice va vrea Cel Preaînalt a-]i ar@ta».
40. {i s-au dus de la mine. {i au fost deac@ au auzit tot norodul c@ au trecut }eapte zile
}i eu nu m@ întorseasem în cetate; }i s-au adunat to]i, de la cel mai mic pân@ la cel mai
mare, }i au venit la mine }i mi-au zis, zicând:
41. «Ce ]-am p@c@tuit }i ce nedrept am lucrat împrotiva ta, c@ci c@ p@r@sindu-ne, ai }ezut
în locul acesta?
42. C@ tu noao sângur ne-ai r@mas dintru toate noroadele, ca strugurul din vie }i ca
candila în loc întunecos }i ca limanul }i ca corabia cea mântuit@ de vifor.
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43. Au nu ne ajung realele ce ni s@ întâmpl@?
44. Deci, de ne p@r@se}ti tu, cât mai bine era noao a fi fost aprin}i }i noi cu aprinderea
Sionului?
45. C@ nici sântem noi mai buni decât cei ce au murit acolo». {i au plâns cu glas mare;
}i am r@spuns c@tr@ ei }i am zis:
46. «Cuteaz@, Israile, }i s@ nu te întristezi tu, casa lui Iacov,
47. C@ este de voi aducere aminte înain|tea Celui Preaînalt }i Cel Tare nu }-au uitat 282v
de voi întru ispit@.
48. C@ eu nu v-am p@r@sit, nici am ie}it de la voi, ci am venit la locul acesta s@ m@ rog
pentru pustiirea Sionului, a cerca mil@ pentru smereniia sim]irii voastre.
49. {i acum duce]i-v@ fie}tecarii la casa sa, }i eu voiu veni c@tr@ voi dup@ aceaste zile».
50. {i s-au dus norodul, precum i-am zis, în cetate.
51. Iar@ eu am }ezut în câmp }eapte zile, precum mi-au poruncit. {i mâncam numai din
florile ]arinii; din buruieni au fost hrana mea în zilele acealea.
Cap 13
Alt@ vedenie Esdrii s@ arat@, cu tâlcuirea ei.

1.
i au fost dup@ }apte zile }i am visat vis noaptea.
2.
{i, iat@, din mare s@ scula vânt a turbura toate valurile ei.
3.
{i am v@zut }i, iat@, s@ împuternicea omul acela cu miile ceriului. {i când
întorcea fa]a sa s@ se uite, s@ cutremura toate ceale ce s@ vedea supt el.
4. {i oricând ie}ea glas din gura lui, ardea to]i cei ce auzea glasurile lui, precum s@ a}az@
p@mântul când va sim]i focul.
5. {i am v@zut dup@ aceastea }i, iat@, s@ aduna mul]ime de oameni, c@rora nu era num@r,
din patru vânturile ceriului, s@ bat@ pre omul ce s@ suise din mare.
6. {i am v@zut }i, iat@, ei }ie}i cioplise un munte mare }i au zburat preste el. ||
7. Iar@ eu am c@utat a vedea ]inutul sau locul unde s@ cioplise muntele, }i n-am putut. 283r
8. {i dup@ aceastea am v@zut }i, iat@, to]i cei ce s-au adunat c@tr@ el s@-l bat@ s@ temea
foarte, }i m@car c@ îndr@znea a o}ti.
9. {i, iat@, cât au v@zut pornirea mul]imei ce venea, nu }-au râdicat mâna, nici ]inea
sabia, nici ceva unealt@ de r@zboiu, f@r@ numai precum am v@zut.
10. C@ au trimis din gura sa ca o suflare de foc }i din buzele sale duh de v@paie, }i din
limba lui slobozea scântei }i vifoar@; }i s-au mestecat toate împreun@ aici: suflarea, foc }i
duhul v@p@ii }i mul]ime de vifor.
11. {i au c@zut asupra mul]imei cu r@pegiune, carea era g@tit@ a o}ti, }i au aprins pre
to]i, cât îndat@ nimic s@ vedea de acea nenum@rat@ mul]ime, f@r@ numai praful }i mirosul
fumului. {i am v@zut }i m-am înfrico}at.
12. {i dup@ aceastea am v@zut pre omul acela pogorându-s@ din munte }i chemând c@tr@
sâne alt@ mul]ime pacinic@.
13. {i s@ apropia c@tr@ el fa]@ de oameni mul]i, unora, ce s@ bucura, altora, ce s@ întrista.
Iar@ al]ii lega]i, al]ii aducând din cei ce s@ aducea. {i m-am boln@vit de mul]imea spaimii
}i m-am de}teptat }i am zis:
14. «Tu din început mi-ai ar@tat slugii Tale minunile aceastea }i vreadnic m-ai avut a
priimi rug@ciunea mea.
15. {i acum arat@-mi înc@ tâlcuirea visului acestuia.
16. C@, precum socotesc cu în]eleagerea mea, | amar celor r@ma}i în zilele acealea, }i 283v
cu mult mai mult amar celor ce nu sânt p@r@si]i.
17. C@ cei ce nu sânt r@ma}i întrista]i era.
18. În]eleg acum ceale ce sânt puse în zilele ceale mai de pre urm@ }i-i vor întâmpina,
ci }i pre cei r@ma}i.
19. C@ pentru aceasta au venit la mari primejdii }i la multe lipse, precum arat@ visurile
aceastea.
20. Îns@ mai lesne e celui din primejdie a veni spre aceasta decât a treace ca norul din
veac }i acum a vedea ceale ce s@ întâmpl@ mai pre urm@». {i au r@spuns c@tr@ mine }i
au zis:
21. «{i tâlcuirea vedeniii ]-oi spune }i de care ai gr@it î] voiu de}chide,
22. Pentru c@ de ace}tia ai zis: ‘Carii au r@mas’; aceasta e tâlcuirea:
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23. Cel ce ia primejdia în vreamea aceaea, acela s-au p@zit. Cei ce au c@zut în primejdie,
aceia sânt cei ce au fapte }i credin]@ c@tr@ Cel Preatare.
24. S@ }tii, dar@, c@ mai ferici]i sânt cei r@ma}i decât cei mor]i.
25. Aceastea sânt tâlcuirile vedeniii: c@ ai v@zut om suindu-s@ din inima m@rii,
26. Acela e pre carele ]ine Cel Preaînalt în multe vremi, carele prin sâne va izb@vi zidirea
sa }i el va rândui pre cei r@ma}i.
27. {i pentru c@ ai v@zut din gura lui a}a ca duhul }i foc }i vifor
28. {i c@ci c@ nu ]inea sabie, nici unealt@ de r@zboiu, c@ au rupt pornirea lui mul]imea
carea venise a-l bate, aceasta e tâlcuirea. ||
284r
29. Iat@, zile vin, când va înceape Cel Preaînalt a-i izb@vi pre cei de pre p@mânt.
30. {i va veni întru ie}irea min]ii preste cei ce l@cuiesc pre p@mânt.
31. {i unii pre al]ii vor gândi a-i bate, cetate pre cetate }i loc pre loc }i neam asupra
neamului }i împ@r@]ie asupra împ@r@]iii.
32. {i va fi când vor fi aceastea }i s@ vor întâmpla seamnele ce ]-am ar@tat mai-nainte.
{i atunci s@ va ar@ta Fiiul Mieu, care L-ai v@zut ca pre un om suindu-s@.
33. {i va fi când vor auzi toate limbile glasul Lui. {i va l@sa fie}tecarele în ]ara sa r@zboiul
s@u care are asupra altuia
34. {i s@ va aduna mul]imea într-una nenum@rat@, ca vrând a veni }i a-L bate.
35. Iar@ El va sta pre vârful muntelui Sionului.
36. {i Sionul va veni }i s@ va ar@ta tuturor g@tit }i zidit, precum ai v@zut muntele a s@
ciopli f@r@ mâni.
37. Iar@ Acela, Fiiul Mieu, va v@di me}te}ugirile limbilor, necredin]ele lor, acealea care s-au
apropiat de vifor, pentru realele lor gândiri }i pentru chinurile cu care vor înceape a s@ chinui,
38. Care s-au as@m@nat v@p@ii; }i -i va pierde f@r@ osteneal@ prin leagea carea focului
s-au as@m@nat.
39. {i pentru c@ L-ai v@zut adunând la Sâne alt@ mul]ime pacinic@,
40. Aceastea sânt zeace neamuri care s-au robit din p@mântul s@u în zilele împ@ratului
Osie, pre care rob l-au dus Salmanasar, împ@ratul asirilor, }i i-au trecut preste râu }i s-au
dus la p@mânt strein.
284v
41. Iar@ ei }-au dat sfatul acesta, | s@ lase mul]imea limbilor }i s@ treac@ în ]inutul cel
mai dincolo, unde niciodat@ n-au l@cuit neam omenesc,
42. Sau acolo a ]inea legiuitele sale, care nu le ]inuse în ]inutul s@u.
43. Iar@ prin într@rile râului ceale înguste, în Eufrath au întrat,
44. C@ le-au f@cut lor atunci Cel Preaînalt seamne }i au rânduit vinele râului pân@ când
au trecut,
45. C@ prin ]inutul acela era cale mult@ de drum, de un an }i jum@tate. C@ ]inutul acela
s@ chema Arsareath.
46. Atunci au l@cuit acolo pân@ la vreamea cea mai de pre urm@. {i acum iar@}i când
va înceape a veni,
47. Iar@}i Cel Preaînalt va rândui vinele râului, s@ poat@ treace. Pentru aceastea a]i v@zut
mul]imea cea cu pace.
48. Ci }i cei r@ma}i din norodul t@u, ace}tia sânt cei ce s@ afl@ în hotarul Mieu.
49. Fi-va, dar@, când va înceape a pierde mul]imea limbilor celor ce s-au strâns, vor
acoperi pre cei ce au biruit norodul.
50. {i atunci va ar@ta lor cu mult mai multe minuni».
51. {i am zis eu: «St@pâne Doamne, aceasta îmi arat@, pentru ce am v@zut b@rbatul
suindu-s@ din inima m@rii». {i mi-au zis:
52. «Precum nu po]i aceastea sau a le ispiti, sau a le }ti, care sânt în fundul m@rii, a}a
nu va putea fie}tecine pre p@mânt a vedea pre Fiiul Mieu sau pre cei ce sânt cu El, f@r@
în vreamea zilii. ||
285r
53. Aceasta e tâlcuirea visului ce ai v@zut }i pentru carea te -ai luminat aici sângur.
54. C@ ai l@sat a ta }i de a Mea leage ai grijit }i ai c@utat.
55. C@ via]a ta o ai rânduit cu în]elepciune }i sâm]irea ta o ai chemat maic@.
56. {i pentru aceasta ]-am ar@tat plat@ la Cel Preaînalt. C@ va fi dup@ alte trei zile, c@tr@
tine altele voiu gr@i }i-]i voiu dovedi lucruri greale }i minunate».
57. {i m-am dus }i am trecut la câmp, mult sl@vind }i l@udând pre Cel Preaînalt pentru
ceale minunate ce f@cea prin vreame
58. {i pentru c@ st@pânea}te pre acela }i ceale ce sânt aduse în vremi. {i am }ezut acolo
trei zile.
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Cap 14
S@ arat@ Domnul Esdrei în rug@ }i oricare taine viitoare îi deascopere.

1.
2.

i au fost a treia zi }i eu }edeam supt st@jariu.
{i, iat@, glas au ie}it în preajma mea din rug }i au zis: «Esdra, Esdra!» {i am zis:
«Iat@, eu, Doamne!» {i m-am sculat p@ picioarele meale. {i au zis c@tr@ mine:
3. «Deascoperindu-M@ M-am deascoperit preste rug }i am gr@it lui Moisi când norodul
Mieu sluja în Eghipt.
4. {i l-am trimis }i am scos norodul Mieu din Eghipt }i l-am adus pre muntele Sinai }i-l
opream la Mine multe zile.
5. {i i-am povestit multe minunate }i i -am ar@tat ascunsele vremilor }i | sfâr}itul }i i-am 285v
poruncit, zicând:
6. ‘Aceaste cuvinte la ar@tare vei face, }i aceastea le vei ascunde.
7. {i acum zic ]ie:
8. Îns@mneaz@ ceale ce ]-am ar@tat }i visurile care ai v@zut }i tâlcuirile care tu ai v@zut
în inima ta le pune,
9. C@ tu vei fi priimit de to]i. Întoarce-te-vei r@mas cu sfatul Mieu }i cu cei aseamenea
]ie, pân@ când s@ vor sfâr}i vremile.
10. C@ veacul au pierdut tinerea]ele sale }i vremile s@ apropie a îmb@trâni.
11. C@ în doaospr@zeace p@r]i s-au împ@r]it veacul }i au trecut a zeacea lui }i jum@tate
de a zeacea parte.
12. {i mai sânt dup@ jum@tatea a zeacea parte.
13. Acum, dar@, rânduia}te casa ta }i ceart@ norodul t@u }i mâng@ie pre smeri]ii lor }i
slobozi strâc@ciunea
14. {i las@ de la tine muritoarele gânduri }i leap@d@ de la tine omene}tile povare }i te
dezbrac@ de firea cea neputincioas@ }i pune deoparte gândurile tale ceale greale }i sârguia}te
a te muta din vremile aceastea.
15. C@ci care ai v@zut acum întâmplat@-s@ reale, iar@}i decât aceastea mai reale vor
face.
16. C@ cu cât mai neputincios va fi veacul de la b@trânea]e, cu atâta s@ vor înmul]i preste
l@cuitori realele.
17. C@ s-au îndelungat mai vârtos adev@rul }i s-au apropiat minciuna, c@, iat@, sârguia}te
a veni vedenia carea ai v@zut’. ||
286r
18. {i am r@spuns }i am zis înaintea Ta, Doamne:
19. «C@ iat@, eu m@ voiu duce, precum mi-ai poruncit, }i voiu certa pre acest norod.
Iar@ pre cei ce s@ vor na}te, cine-i va dojeni?
20. Pusu-s-au, dar@, veacul întru întunearec }i cei ce l@cuiesc într-însul, f@r@ lumin@.
21. C@ leagea Ta s-au aprins; pentru aceaea, nime nu }ti ceale f@cute de Tine sau care
vor înceape lucruri.
22. C@ de am aflat întru Tine har, trimite spre mine Duhul T@u cel sfânt }i voiu scrii tot
ce s-au f@cut în veac din început, ceale ce era în leagea Ta scrise, ca s@ poat@ afla oamenii
c@rarea, }i cei ce vor vrea a fi vii, în ceale mai de pre urm@ fie vii».
23. {i au r@spuns c@tr@ mine }i au zis: «Mergând, adun@ norodul }i vei zice c@tr@ ei s@
nu te caute în patruz@ci de zile.
24. Iar@ tu î]i g@tea}te condeaie multe }i ia cu tine pre Sarei, Davrie, Salemia, Ehanul
}i pre Asiil, ace}ti cinci carii sânt gata a scrii degrab@.
25. {i vino aici, }i Eu voiu aprinde în inima ta candela în]@leagerii, carea nu s@ va stânge
pân@ când s@ vor sfâr}i ceale ce vei înceape a scrii.
26. {i atunci celor des@vâr}it unele le vei ar@ta, unele celor în]elep]i într-un ascuns le
vei da. C@ mâne, într-acest ceas, vei înceape a scrii».
27. {i am purces precum mi-au poruncit }i am adunat tot norodul }i am zis:
28. «Auzi, Israile, cuvintele aceastea:
29. ‘Nimernicit-au p@rin]ii no}tri din început în Eghipt }i s -au izb@vit de acolo.
30. {i au luat leagea vie]ii, carea nu o au p@|zit, care }i voi dup@ ei o a]i trecut.
286v
31. {i s-au dat voao p@mântul spre soarte }i p@mântul Sionului; }i p@rin]ii vo}tri }i voi
a]i f@cut strâmb@tate }i n-a]i ]inut c@ile care v-au poruncit Cel Preaînalt.
32. {i, fiind judec@toriu drept, au luat în vreame de la voi ce v@ d@ruise.
33. {i acum voi sânte]i aici, }i fra]ii vo}tri înl@untrul vostru sânt.
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34. Deci, de ve]i porunci sâm]irii voastre }i ve] deprinde inima voastr@, vii ve] fi ]inu]i,
}i dup@ moarte ve]i dobândi mil@.
35. C@ judecata dup@ moarte va veni, când iar@}i vom înviia }i atunci numele drep]ilor
s@ vor ivi }i faptele necredincio}ilor s@ vor ar@ta.
36. Deci c@tr@ mine acum nime s@ nu s@ apropie, nici s@ m@ caute în patruz@ci de zile’».
37. {i am luat cinci b@rba]i, precum mi-au poruncit, }i ne-am dus la câmp }i am r@mas
acolo.
38. {i am fost a doao zi }i, iat@, glas m-au chemat zicând: «Esdra, de}chide-]i gura }i
bea cu ce te voiu ad@pa».
39. {i am de}chis gura mea }i, iat@, un p@har plin mi s@ da. Acesta era plin ca de ap@,
iar@ fa]a lui era aseamenea focului.
40. {i am luat }i am beut. {i bându-l, inima mea s@ chinuia cu în]eleagerea }i în pieptul
mieu cre}tea în]elepciunea. C@ duhul mieu s@ ]inea de aducerea aminte.
41. {i s-au de}chis gura mea }i nu s-au mai închis.
42. Cel Preaînalt au dat în]eleagere celor cinci b@rba]i }i s-au scris ie}irile min]ii de
287r noapte, ceale ce li s@ || spunea, care nu le }tiia.
43. Iar@ noaptea mânca pâine, iar@ eu zioa gr@iam, }i noaptea nu t@ceam.
44. {i s-au scris în patruz@ci de zile c@r]i doao sute patru.
45. {i au fost deac@ s-au plinit patruz@ci de zile, au gr@it Cel Preaînalt zicând: «Ceale
dintâiu care ai scris f@-le ar@tate }i le ceteasc@ cei vreadnici }i cei nevreadnici.
46. Iar@ ceale mai de pre urm@ }aptez@ci le ve]i ]inea, s@ le dai celor în]elep]i din norodul t@u.
47. C@ într-ace}tia e vâna în]eleagerii }i izvorul în]elepciunii }i râul min]ii». {i am f@cut a}a”.
Cap 15
S@ vestesc multe tic@lo}ii în veac viitoare.

1.«

287v

at@, gr@ia}te în urechile gloatei Meale cuvintele prorociii care le voiu b@ga în
gura ta, zice Domnul.
2 .
{i f@ s@ se scrie în hârtie c@ credincioase sânt }i adev@rate.
3. S@ nu te temi de gândirile ceale împrotiva ta, nici s@ te bucure de necredin]ele celor ce zic.
4. C@ tot necredinciosul întru necredin]a sa va muri.
5. Iat@, Eu aduc – zice Domnul – în lume reale, sabie }i foamete, }i moarte }i perire,
6. Pentru c@ au pâng@rit strâmb@tatea tot p@mântul }i s-au umplut lucrurile lor ceale
strâc@cioase».
7. Pentru aceaea zice Domnul:
8. «Acum nu voiu t@cea despre necredin]ele celor ce nedumnez@ia}te petrec, nici voiu
suferi într-în}ii ceale ce strâmb lucreaz@. Iat@, sângele cel | nevinovat }i drept strâg@ c@tr@
Mine }i sufletele drep]ilor strâg@ necurmat.
9. Izbândind îi voiu izbândi – zice Domnul – }i voiu lua tot sângele nevinovat dintr-în}ii
c@tr@ Mine.
10. Iat@, norodul Mieu ca o turm@ la ucidere s@ duce, acum nu-l voiu r@bda a l@cui în
p@mântul Eghiptului,
11. Ci-l voiu aduce cu mân@ tare }i cu bra]u înalt }i voiu lovi cu b@taie ca dintâiu }i voiu
strâca tot p@mântul lui.
12. Jeli-va Eghiptul }i temeliile lui de ran@ b@tute }i de certare, care le va duce preste el
Dumnezeu.
13. Jelui-vor lucr@torii ce lucr@ p@mântul, c@ vor sc@dea s@min]ele lor de seacet@ }i de
grindin@ }i de stea groaznic@.
14. Amar veacului }i celor ce l@cuiesc într-însul!
15. C@ s-au apropiat sabiia }i zdrobirea lor }i s@ va scula neam asupra neamului spre
r@zboiu }i sabie în mânile lor.
16. C@ va fi nea}ezarea oamenilor }i unii, biruind pre al]ii, nu vor socoti de împ@ratul
s@u, }i c@peteniile c@lii faptelor sale, întru putearea sa.
17. C@ va pofti omul a s@ duce în cetate }i nu va putea.
18. C@ pentru mândriia lor cet@]ile s@ vor turbura, casele s@ vor cutremura }i oamenii
s@ vor teame.
19. Nu va milui omul pre vecinul s@u spre facere în de}ert, casele lor spre sabie, spre
r@pirea averilor sale, pentru foametea pâinii }i n@cazul cel mult.
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20. Iat@, Eu chem împreun@ – zice Domnul – to]i împ@ra]ii p@mântului spre frica Mea,
carii sânt de la r@s@rit }i de la austru }i de c@tr@ || Eur }i de la Livan, a -i întoarce spre 288r
sâne }i a le r@spl@ti ceale ce au dat lor.
21. Precum fac pân@ ast@zi ale}ilor Miei, a}a voiu face }i voiu r@spl@ti în sânul lor».
Aceastea zice Domnul Dumnezeu:
22. «Nu va îng@dui mâna Mea preste p@c@to}i, nici va înceta sabiia de preste cei ce vars@
sânge nevinovat pre p@mânt».
23. Ie}it-au foc de la mânia Lui }i au îmbucat temeliile p@mântului }i pre p@c@to}i, ca
paiele aprinse.
24. «Amar celor ce p@c@tuiesc }i nu ]in poruncile Meale, zice Domnul.
25. Nu le voiu îng@dui! Dep@rta]i-v@, fiilor, de puteare, s@ nu pâng@ri]i sfin]eniia Mea!»
26. C@ au cunoscut Domnul pre to]i cei ce gre}esc Lui; pentru aceaea i-au dat spre
moarte }i spre ucidere.
27. C@ au venit în lume realele }i ve]i petreace într-însele, c@ nu v@ va izb@vi Dumnezeu
pentru c@ a]i p@c@tuit împrotiva Lui.
28. Iat@ vedeare groaznic@ }i fa]a ei de c@tr@ r@s@rit.
29. {i vor ie}i neamurile b@laurilor harapilor cu c@ru]e multe }i ca suflarea, num@rul lor
s@ va purta pre p@mânt ca s@ se team@ }i s@ se cutremure to]i carii îl vor auzi,
30. Carmonii, nebunind cu mâniia, }i vor ie}i ca ni}te porci s@lbateci din p@dure }i vor
veni cu puteare mare }i vor sta spre r@zboiu cu ei }i vor jefui partea p@mântului asirilor.
31. {i dup@ aceastea vor birui b@laurii, de na}terea sa aducându-}i aminte, }i s@ vor
întoarce suflând împreun@, cu v@rtute mare a-i goni.
32. Ace}te s@ vor turbura }i vor t@cea întru | t@riia lor }i vor întoarce picioarele sale spre fug@. 288v
33. {i de la hotarul asirilor con@citoriul îi va conoci }i va mistui pre unul dintr-în}ii; }i
va fi teamere }i cutremur în oastea lor }i prigonire spre împ@ra]ii lor.
34. Iat@, nori de la r@s@rit }i de la miaz@noapte pân@ la amiaz@zi }i fa]a lor groaznic@
foarte, plin@ de mânie }i de vihor,
35. {i s@ vor bate împreun@ }i vor izbi oastea mare pre p@mânt }i steaoa lor; }i va fi
sângele de sabie pân@ în pântece,
36. {i gunoiul de om pân@ la a}ternutul c@milii; }i va fi fric@ }i cutremur mare pre p@mânt
37. {i s@ vor îngrozi cei ce vor vedea mâniia aceaea }i frica îi va cuprinde. {i dup@
aceastea s@ vor porni ploi mari,
38. De la miaz@zi }i de la miaz@noapte }i partea alta de la apus.
39. {i vor birui vânturile de la r@s@rit }i o vor închide. {i norul, care l-am de}teptat cu
mânie, }i steaoa a face înfrico}area, spre vântul de la r@s@rit }i de la apus s@ va v@t@ma.
40. {i s@ vor în@l]a nori mari }i putearnici, plini de m@nie, }i steaoa, ca s@ îngrozasc@ tot
p@mântul }i pre cei ce l@cuiesc într-însul. {i vor turna preste tot locul înalt }i râdicat stea
groaznic@,
41. Foc }i grindin@ }i sabii putearnice }i ape multe, cât }i to]i câmpii s@ se umple }i toate
p@raiele, de plinirea apelor multe.
42. {i vor pr@p@di cet@]ile }i zidurile }i mun]ii }i m@gurile }i leamnele p@durilor }i iarba
câmpurilor }i holdele lor.
43. {i vor treace f@r@ r@gaz pân@ în Vavilon }i-l vor cutremura. ||
44. Veni-vor la el }i-l vor încungiura }i vor v@rsa steaoa }i toat@ m@nia preste el; }i s@ 289r
va duce praf }i fum pân@ la ceriu }i to]i împrejur îl vor jeli.
45. {i cei ce vor r@mânea supt el vor sluji celor ce l-au îngrozit.
46. {i tu, Asiia, cea cu o inim@ spre n@deajdea Vavilonului }i slava fea]ii lui,
47. Amar ]ie, tic@loas@, pentru c@ te-ai as@m@nat ei }i ai împodobit featele tale întru
curvie a pl@cea }i a te sl@vi întru ibovnicii t@i, carii au poftit cu tine pururea a curvi.
48. Pre acea urât@ o ai urmat întru toate lucrurile tale }i întru me}te}ugirile ei. Pentru
aceaea zice Dumnezeu:
49. «Trimite-voiu ]ie reale, v@duvire, s@r@cie }i foamete }i sabie }i cium@, spre jefuirea
caselor tale de v@t@mare }i de moarte }i de slava puterii tale.
50. Ca floarea s@ va s@ca, când s@ va scula fierbin]eala cea trimis@ asupra ta.
51. Boln@vi-te-vei ca o s@rac@ r@nit@ }i certat@ de muieri, ca s@ nu te poat@ cuprinde cei
putearnici }i ibovnicii.
52. Au doar@ Eu a}a te voiu r@vni, zice Domnul,
53. De n-ai fi ucis pre ale}ii Miei în toat@ vreamea, în@l]ind lovirea mânilor, }i zicând
preste moartea lor, când erai beat@:
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54. Împodobea}te frumsea]ea fea]ii tale!
55. Plata curviii tale în sânul t@u pentru aceasta r@spl@tire vei lua.
56. Precum vei face ale}ilor Miei – zice Domnul – a}a va face ]ie Dumnezeu, }i te va da
spre r@u. |
57. {i n@scu]ii t@i vor peri de foame. {i tu de sabie vei c@dea }i cet@]ile tale s@ vor zdrobi
}i to]i ai t@i în câmp de sabie vor c@dea.
58. {i cei din mun]i de foame vor peri }i vor mânca c@rnurile sale }i sângele vor bea de
foamea pânii }i de seatea apei.
59. Tic@loas@, prin m@ri vei veni }i iar@}i vei lua ceale reale.
60. {i prin treacere vor zdrobi cetatea cea ucis@ }i vor îngrozi o parte de p@mântul t@u
}i partea slavei tale o vor pr@p@di, întorcându-s@ iar@}i c@tr@ r@sipitul Vavilon.
61. {i pr@p@dit@ le vei fi în loc de pozderie, }i aceia î]i vor fi foc.
62. {i te vor îmbuca pre tine }i cet@]ile tale, p@mântul t@u }i mun]ii t@i, toate p@durile
tale }i pomul cel roditoriu cu foc îl vor arde.
63. Pre fiii t@i robi îi vor duce }i venitul t@u spre prad@ îl vor avea }i slava fea]ii tale o
vor pr@p@di».
Cap 16
Groaznica a toat@ lumea pustiire, carea va fi în sfâr}it.

1.
2.

mar ]ie, Vaviloane }i Asiia, amar ]ie, Eghipte }i Siriia!
Încinge]i -v@ cu saci }i cu târsine }i tângui]i pre fiii vo}tri }i v@ doar@, c@ s-au
apropiat zdrobirea voastr@!
3. Tremisu-s-au voao sabie, }i cine o va întoarce?
4. Tremisu-s-au spre voi foc, }i cine-l va stânge?
5. Tremisu-s-au voao reale, }i cine le va izgoni?
290r
6. Au doar@ va goni cineva pre leu, ce fl@mân||zea}te în p@dure? Au va stânge focul
în pozd@râi îndat@ când va înceape a arde?
7. Au doar@ va întoarce cineva s@geata cea de la s@get@toriu tare aruncat@?
8. Domnul cel tare trimite reale, }i cine le înfrânge?
9. Ie}it-au foc din mânia Lui, }i cine-l va stânge?
10. Fuljera-va, }i cine nu s@ va teame? Tuna-va, }i cine nu s@ va sp@imânta?
11. Domnul va amânân]a, }i cine îndat@ nu s@ va îngrozi de c@tr@ fa]a Lui?
12. P@mântul s-au cutremurat }i temeliile lui, marea s@ înv@luia}te din fund }i valurile
ei s@ vor turbura }i pe}tii ei de c@tr@ fa]a Domnului }i de c@tr@ slava t@riii Lui.
13. C@ tare e dreapta Lui carea încordeaz@ arcul. S@ge]ile Lui ascu]ite, carele de la El
s@ trimit, nu vor sc@dea când va înceape a le trimite spre marginile p@mântului.
14. Iat@, s@ trimit ceale reale }i nu s@ vor întoarce pân@ când vor veni pre p@mânt.
15. Focul s@ aprinde }i nu s@ stânge, pân@ ce va mistui temeliile p@mântului.
16. Precum nu s@ întoarce s@geata cea trimis@ de putearnic s@get@toriu, a}a nu s@ vor
întoarce realele ce s@ vor trimite pre p@mânt.
17. Vai mie, vai mie! Cine m@ va izb@vi într-acealea zile?
18. Înceaperea durerilor }i multe suspinuri, înceaperea foametei }i multe periri, înceaperea
r@zboaielor }i s@ vor îngrozi st@pâniile, înceaperea r@ot@]ilor }i s@ vor îngrozi to]i!
19. Întru aceastea, ce voiu face când vor veni realele?
290v
20. Iat@ foametea }i b@taia }i n@cazul | }i strâmtoarea trimis-au zbiciuri spre întoarcere.
21. {i întru toate aceastea nu s@ vor întoarce de c@tr@ strâmb@t@]ile sale, nici de zbice
pururea î}i vor aduce aminte.
22. Iat@, va fi iefti}ug pre p@mânt, a}a cât vor gândi c@ li-i îndreptat@ pacea; }i atunci
vor odr@sli realele pre p@mânt, sabiia, foametea }i mult@ turburare.
23. C@ de foame mul]i l@cuitorii p@mântului vor peri, }i sabia va pierde pre ceiaalal]i,
carii vor sc@pa de foame.
24. {i mor]ii ca gunoiul s@ vor lep@da; }i nu va fi cine s@-i mâng@ie, c@ s@ va l@sa p@mântul
pustiiu }i cet@]ile lui s@ vor surpa.
25. Nu s@ va l@sa cine s@ lucre p@mântul }i s@-l samine.
26. Pomii vor da roduri, }i cine-i va culeage?
27. Strugurul s@ va coace, }i cine-l va c@lca? C@ va fi locurilor mare pustiire.
28. C@ va pofti omul a vedea om sau glasul lui a-l auzi,
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29. C@ s@ vor l@sa dintr-o cetate zeace }i doi din câmp, carii s@ vor ascunde în tufe dease
}i în crep@turile pietrilor,
30. Precum s@ las@ prin maslini }i în fie}tecare pomi câte doao, trei masline,
31. Au precum în viia cea culeas@ s@ las@ struguri de la cei ce cu deadinsul cerceteaz@ viia,
32. A}a s@ vor l@sa în zilele acealea trei au patru de la cei ce vor cerceta casele lor cu
sabiia.
33. {i s@ va l@sa p@mântul pustiiu }i ]arinele lui s@ vor îmb@trâni }i c@ile lui }i toate c@r@rile
lui vor odr@sli spini, pentru c@ nu va treace om pre dânsa.
34. Jeli-vor featele neavând miri, jeli-vor muierile neavând b@rba]i, jeli-vor featele lor
neavând ajutoriu. ||
291r
35. Mirii lor în r@zboiu s@ vor mistui }i b@rba]ii lor în foamete s@ vor sfâr}i.
36. Iar@ auzi]i aceastea }i le cunoa}te]i, slugile Domnului!
37. Iat@ cuvântul Domnului, priimi]i-l! S@ nu creade]i dumnezeilor despre carii au zis
Domnu.
38. Iat@, s@ apropie realele }i nu întârziiaz@.
39. Ca }i cea povarnic@ când na}te în luna a noao fiiul s@u, apropiindu-se ceasul na}terii
sale, mainte de doao sau trei ceasuri durerile împresur@ pântecele ei }i, ie}ind trupul din
pântece, nu vor întârziia într-o cirt@,
40. A}a nu vor z@bovi realele a veni pre p@mânt }i veacul va jeame }i durerile îl vor
împresura.
41. «Auzi]i cuvântul, gloata Mea! G@ti]i-v@ spre lupt@ }i în ceale reale a}a fi]i, ca nimearnicii
p@mântului.
42. Cel ce vinde, ca cel ce fuge, }i cel ce cump@r@, ca cum ar pierde;
43. Cel ce negu]@torea}te, ca cel ce dubând@ nu va lua, }i cel ce zidea}te, ca cel ce nu
va l@cui;
44. Cel ce sam@n@, ca cel ce nu va s@cera; a}a }i cine taie viia, ca când nu va culeage;
45. Cei ce s@ c@s@toresc, a}a ca cum n-ar face fii, }i cei ce nu s@ însoar@, ca v@duvi.
46. Pentru aceaea, cei ce s@ ostenesc, f@r@ pricin@ s@ ostenesc.
47. C@ rodurile lor cei de alt neam le vor s@cera }i avearea lor o vor r@pi }i casele le vor
r@sturna }i fiii lor îi vor robi, c@ în robie }i în foamete nasc pre fiii s@i.
48. {i cei ce negu]@toresc în r@pire, încât de mult împodobesc cet@]ile }i casele sale }i
mo}iile }i fea]ele sale,
49. Atâta mai vârtos voiu r@vni asupra lor pentru p@catele sale», zice Domnul. |
291v
50. Precum râvnea}te curviia spre muiarea cea vreadnic@ }i bun@ foarte,
51. A}a va r@vni dreptatea asupra strâmb@t@]ii, când s@ împodobea}te }i o pârea}te în
fa]@, când va veni cine s@ apere pre cel ce cearc@ tot p@catul pre p@mânt.
52. Pentru aceaea, s@ nu v@ as@m@na]i ei, nici lucrurilor ei.
53. C@ înc@ pu]in }i s@ va lua strâmb@tatea de pre p@mânt }i dreptatea va st@pâni
preste voi.
54. Nu zic@ p@c@tosul c@ n-au p@c@tuit, c@ c@rbuni de foc va arde pre capul celui ce zice:
«N-am p@c@tuit înaintea Domnului Dumnezeu }i a slavei Lui».
55. Iat@, Domnul va cunoa}te toate lucrurile oamenilor }i me}te}ugirile lor }i gândurile
lor }i inimile lor.
56. C@ au zis: «S@ se fac@ p@mântul», }i s-au f@cut «s@ se fac@ ceriul», }i s-au f@cut.
57. {i întru cuvântul Lui stealele s-au întemeiat }i }tie num@rul stealelor.
58. Cel ce ispitea}te adâncurile }i vistieriile lor, cel ce au m@surat marea }i plinirea ei,
59. Cel ce au închis marea în mijlocul apelor }i au spânzurat p@mântul preste ape cu
cuvântul S@u,
60. Cel ce au întins ceriul ca o c@mar@, pre ape l-au întemeiat,
61. Cel ce au pus în pustie izvoar@ de ape }i preste vârfurile mun]ilor b@l]i, a trimite râuri
de la piatr@ r@dicat@, s@ adape p@mântul,
62. Cel ce au închipuit pre om }i au pus inima sa în mijlocul trupului }i i-au trimis duh,
via]@ }i în]eleagere,
63. {i r@suflarea lui Dumnezeu Atotputear||nicului, Carele au f@cut toate }i cerceteaz@ 292r
toate ceale ascunse întru ascunsurile p@mântului,
64. Acesta au cunoscut me}te}ugirea voastr@ }i ceale ce gândi]i întru inimile voastre,
p@c@tuind }i vrând a ascunde p@catele voastre,
65. Pentru carea Domnul cercetând au cercetat toate lucrurile voastre }i v@ va treace
pre to]i.
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66. {i voi v@ ve]i ru}ina când vor purceade p@catele voastre înaintea oamenilor }i
strâmb@t@]ile vor fi carele vor sta pârâ}e în zioa aceaea.
67. Ce ve]i face? Au cum ve]i ascunde p@catele voastre înaintea lui Dumnezeu }i a
îngerilor Lui?
68. Iat@, judec@toriu e Dumnezeu, teame]i-v@ de El, p@r@si]i -v@ de p@catele voastre }i
v@ uita]i strâmb@t@]ile voastre acum a le face în veac, }i Dumnezeu v@ va scoate }i v@ va
izb@vi din tot n@cazul.
69. C@ iat@, s@ aprinde arderea preste voi, gloate multe, }i vor r@pi pre unii dintre voi }i
vor îmbuc@tora idolilor pre cei uci}i.
70. {i cei ce s@ vor odihni le vor fi spre bajocur@ }i spre ocar@ }i spre c@lcare.
71. C@ va fi locurilor loc }i spre cet@]ile vecine sculare mult@ preste cei ce s@ tem de
Domnul.
72. Fi-vor ca ni}te nebuni, nim@rui îng@duind a r@pi }i a jefui înc@ pre cei ce s@ tem de
Domnul.
73. C@ vor jefui }i vor r@pi averile }i din c@sile sale îi vor scoate.
74. «Atunci s@ va ar@ta l@murirea ale}ilor Miei, ca aurul ce s@ l@murea}te în foc. |
75. Auzi]i, iubi]ii miei, – zice Domnul –, iat@, sânt de fa]@ zilele ceale de n@caz }i din
aceastea v@ voiu izb@vi.
76. S@ nu v@ teame]i, nici s@ v@ îndoi]i, c@ Dumnezeu e pov@]uitoriul vostru.
77. {i cel ce ]ine ceale poruncite }i poruncile Meale – zice Domnul Dumnezeu – s@ nu
v@ trag@ în cump@n@ drept@]ile voastre, s@ nu s@ râdice preste voi p@catele voastre.
78. Amar celor ce s@ strâng de p@catele sale }i s@ acop@r de strâmb@t@]ile sale precum
]arina s@ strânge de p@dure }i cu spini s@ acopere c@rarea ei prin carea nu treace omul,
}i s@ scoate }i s@ arunc@ spre îmbucarea focului»”.
Cu agiutoriul lui Dumnezeu am agiuns }i la sfâr}itul Vechiului Testamânt.
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12,6, 12, 49; 13,15, 18, 20, 46; 14,7, 13, 15, 33, 36; 15,8, 10; 16,68
acuma: 5,55
(a) ADÃPA: v. I „a da sã bea”; „a uda (pãmântul)”
voiu adãpa: ind. viit.I. 1.sg. 14,38
sã adape: conj. pr ez. 3.pl. 16,61
(a) ADÃUGA: v. I; var. (Înv.) (a) ADAOGE: v. III „a continua
(sã vorbeascã)”
voiu adaoge: ind. viit.I. 1.sg. 5,32
sã adaogi: conj. prez. 2.sg. 8,55
vei adaoge: ind. viit.I. 2.sg. 9,23
sã adaog: conj. pr ez. 1.sg. 9,41
am adaos: ind. pf.c. 1.sg. 10,18
ADÂNC , -Ã: adj./s.
adâncurile: s.n. pl. nom./ac. 3,18; 5,25; 8,23; 16,58
adâncului: s.n. sg. gen. 4,7
adânc: s.n. sg. ac. 4,8
adâncã: ad j. f. sg. nom. 7,3, 7

ADUCERE: s.f.
aducerea: sg. nom. (Înv.) „jertfã” 10,45
aduceri: sg. ac. (Înv.) „jertfã” 10,46
aducere: sg. nom., în loc. s. aducere aminte 12,47
aducerea: sg. ac., în loc. s. aducerea amint e 14,40
(a se) ADUNA: v. I
a (sã) aduna: inf. prez. 6,42
(sã) va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 7,33; 13,34
vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 12,25
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 12,40; 13,8
(sã) aduna: ind. imp. 3.sg. 13,5
adunând: gerunziu 13,39
adunã: imperativ 2.sg. 14,23
am adunat: ind. pf.c. 1.sg. 14,27
ADUNAT, -Ã: adj.
adunatã: f. sg. nom. 6,47, 50
AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. adv. din afarã 4,11
afarã: 7,32

ADESEA: adv.; (Înv.) ADEASE
adease: 5,8; 8,47
adeasã: 7,42

(a se) AFLA: v. I
(sã) va afla: ind. viit.I. 3.sg. 3,34; 5,10
vei af la: ind. viit.I. 2.sg. 3,36
am aflat: ind. pf.c. 1 .sg. 4,44; 5,55; 6,11; 8,42; 12,7; 14,22
(sã) vor afla: ind. viit.I. 3.pl. 5,9; 6,22
afla: inf. prez. fãrã a 5,40; 14,22
a (sã) afla: inf. prez. 6,1
ai af lat: ind. pf.c. 2.sg. 8,5
(sã) aflã: ind. prez. 3.pl. 13,48

ADESEORI: adv.
adeasãori: 4,26

AGERIME: s.f.
agerimea: sg. ac. 8, 18

ADEVÃR: s.n.
adevãr ului: sg. gen. 5,1
adevãr ul: sg. nom. 6,28; 7,34, 4 4; 8,23; 14,17
adevãr: sg. ac., în loc. adv. întru adevãr/în adevãr 8,26, 35

(a) AGONISI: v. IV
au agonisit: ind. pf.c. 3.pl. 6,5
AICI: adv.; var. AICEA
aici: 3,29; 10,4, 18, 58; 13,10, 53; 14,25, 33
aicea: 12,39

ADEVÃRAT, -Ã: ad j./adv.
adevãr at: adv. 4,19; 5,47; 8,38; 12,7
adevãr at: adj. n . sg. nom. 8,22
adevãr ate: adj. n. pl. nom. 15,2
(a se/-ºi) ADUCE : v. III
ai adus: ind. pf.c. 2.sg. 1,18; 3,9, 17
veþi aduce: ind. viit.I. 2.pl. 1,31
(-º/îºi) vor aduce: ind. viit.I. 3.pl., în loc. v. –º/îºi vor aduce aminte
1,36; 16,21
adu(-þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-þi aminte 2,8, 31
sã aducã: con j. prez. 3.sg. 3,24
(mi-)am adus: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. mi-am adus aminte 3,31
neaducându(-ºi): gerunziu în loc. v. neaducându-ºi aminte 3,33
aducându(-sã): gerunziu rezum. cap.4
(s-)au adus: ind. pf.c. 3.sg. 4,23
a (sã) aduce: inf. prez. 6,40
(-Þi) adã: imper ativ 2.sg., în loc. v. -Þi adã aminte 8,28

(a se) A JUNGE: v. III
(sã) ajunge: ind. prez. imper s. rezum. cap.7
ajunge: inf. prez. 7,5
ajung: ind. pf.c. 3.pl. 12,43
AJUTOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) AJUTORIU
ajutoriu: sg. ac.2,18; 16,34
(a se) ALCÃTUI: v. IV
(s-)au alcãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,8
ai alcãtuit: ind. pf.c. 2.sg. 8,14, 4 4
ALCÃTUINÞÃ: s.f. „facer e”, „creaþie”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon
romanesc-latinesc-unguresc-nemþesc…, Buda, 1825.
alcãtuinþã: sg. nom. 8,7
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au aprins: ind. pf.c. 3.sg. 13,11
voiu aprinde: ind. viit.I. 1.sg. 14,25
(sã) aprinde: ind. prez. 3.sg. 16,15, 69

ALCÃTUIRE: s.f.
alcãtuirea: sg. nom./ac. 8,8, 38
ALCÃTUIT, -Ã: adj.
alcãtuit : m. sg. nom. 8,4 4

APRINDERE: s.f.
aprinderea: sg. ac. 12,44

(a se) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 2,15, 17
ai ales: ind. pf.c. 2.sg. 3,13; 5,23, 24; 6,54
aleage: imperativ 2.sg. 7,59
alesu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,52

APRINS, -Ã: adj.
aprinse: n. pl. ac. 15,23
APROAPE: adv.
apr oape: 2,34; 5,41

ALES, ALEASÃ: ad j./s.
aleasa: ad j. antep. f. sg. ac., în sintagma aleasa leage „nobila
lege” 5,27
alease: ad j. f. pl. gen. rezum. cap.9
aleºilor: s.m. pl. gen./dat. 15,21, 56; 16,74
aleºii: s.m. pl. ac. 15,53
AMAR, -Ã: adj./s.
amar: s.n. (+ dat. ) sg. nom. 2,8; 13,16; 15,14, 24, 47; 16,1, 78
amar: adj. m./n. sg. nom./ac. (aici) „aprig”, „necruþãtor”; “plin
de întristare” 8,23; 9,41

(a se) APROPIA: v. I
(nu t e) apropiia: imperativ prohib. 2.sg. 5,19
(sã) apr opie: ind. prez. 3.sg./pl. 5,50; 8,61; 14,10; 16,38
a (Mã) apr opiia: inf. prez. 6,18
(m-)am apr opiat: ind. pf.c. 1.sg. 8,47
apr opiindu(-sã/-se): gerunziu 12,21; 16,39
(sã) va apropia: ind. viit.I. 3.sg. 12,21
(sã) apr opia: ind. imp. 3.sg. 13, 13
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,37; 14, 17; 15,15; 16,2
sã (sã) apropie: conj. prez. 3.sg. 14,36

(a) AMENINÞA: v. I
va amânânþa: ind. viit.I. 3.sg. 16,11

APUS: s.n.
apus: sg. ac. 15,38, 39

(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
(s-)au mestecat: ind. pf.c. 3.pl. 13, 10

(a se) APUCA: v. I (aici) „a supune”, „a chinui”; „a urma (un drum)”
(sã) v or apuca: ind. viit.I. 3.pl. 5,1
a apuca: inf. prez. 5,34

AMEÞIRE: s.f.
ameþire: sg. nom. 4,24

ARAP: s.m.; var. HARAP (În v. ºi pop.) „arab”
har apilor: pl. gen. 15,29

AMIAZÃ: s.f.; var. (Reg.) AMIAZÃZI
amiazãzi: sg. ac. 15,34
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; in loc. s.
aducere aminte; vezi (a se/-ºi) ADUCE/(a) L UA/ADUCERE
AMOREU: s.f. (cf. Indice Fc)
amor reului: sg. gen. 1,22
AN: s.m.
anul: sg. ac. 3,1
ani: pl. nom./ac. 3,23, 25; 7,28; 9,43, 44, 45; 10,45, 46; 12,20
an : sg. ac. 3,29; 6,21; 13,45
anii: pl. nom./ac. 4,33; 6,5; 7,29
APÃ: s.f.
ape: pl. nom./ac. 1,20; 6,17, 41; 15,41; 16,59, 60, 61
apã: sg. nom./ac. 1,23; 4,49; 7,7, 8; 8,8; 14,39
apele: pl. ac. 5,9
apelor : pl. gen./dat. 6,42; 15,41; 16,59
apa: sg. nom. 6,47, 48, 50
apei: sg. gen. 15,58
(a) APÃRA: v. I
apãrã: imperativ 2.sg. 2,20
sã apere: conj. prez. 3.sg. 16,51
APÃRARE: s.f.
apãr are: sg. ac. 1,15
APOI: adv.
apoi: 9,35
(a se) APRINDE: v. III „a lua foc”; „a se înf lãcãra”
(sã) aprindea: ind. im p. 3.sg. 6,37; 12,3
(s-)au aprins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,22; 14,21
a f i fost aprinºi: pasiv inf. pf. 12,4 4

(a se) ARÃTA: v. I
am arãtat : ind. pf.c. 1.sg. 1,35; 8,62; 13,32, 56; 14,5, 8
ai arãt at: ind. pf.c. 2.sg. 3,14, 30; 6,12; 8,63; 13, 14
(s-)au arãtat : ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 3,33; 8,54; 10,40, 42;
11,13, 18, 22, 26, 27, 33; 12,2
a arãt a: inf. prez. 4,3; 6,33; 10,52; 12,9, 39
voiu arãta: ind. viit.I. 1.sg. 4,4, 47; 5,37
(sã/Sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 4,43; 6,28; 7,26, 35, 53; 13,32,
36; 16,74
aratã: imper ativ 2.sg. 4,45; 5,37, 55; 12,8; 13,15
(sã) ar atã: ind. prez. imper s./3.sg./pl. rezum. cap.5; r ezum.
cap.10; rezum. cap.13; rezum. cap.14
sã arãþi: con j. prez. 2.sg. 5,43; 6,12; 10,37
vor arãta: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
sã arãt : conj. pr ez. 1.sg. 6,30
sã (se/sã) areate: con j. prez. 3.sg. 6,40; 12,39
arãtându(-sã): gerunziu 7,26
e arãt at: pasiv ind. prez. 3.sg. 9,5
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,6; 10,50
arãtându(-Te): gerunziu 9,29
(Te-)ai arãtat : ind. pf.c. 2.sg. 9,29
(sã) arãt a: ind. imp. 3.sg./pl. 10,27; 11,14, 20
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 10,59; 13,50
aratã(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
a (te) arãta: inf. prez. 11,16
a (sã) arãt a: inf. prez. 11,19
sã (te) arãþi: con j. prez. 2.sg. 11,34
aratã: ind. prez. 3.sg./pl. 13,19, 51
vei arãta: ind. viit.I. 2.sg. 14,26
(sã) v or arãta: ind. viit.I. 3.pl. 14,35
ARÃTARE: s.f.
arãt are: sg. ac., în loc. adv. la arãtare „în faþa tuturor” 2,36; 14,6
arãtãri: pl. ac. (aici) „pocitanii”, „monºtri” 5,8
ARÃTAT, -Ã: adj. „destãinuit”
arãt ate: f. pl. ac. 14,45

263

CARTEA ESDRII A PATRA

INDICE
ASEMÃN ARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (aici) „semn”;
„vedenie”; „chip”; „pildã”
asãmãnãri: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,3
asãmãnãrii: sg. gen. 4,47
asãmãnare: sg. ac. 8,2
asãmãnarea: sg. ac. 10,49

ARC: s.n.
arcul: sg. ac. 16, 13
(a) ARDE: v. III
arzând: gerunziu 4,48
ardea: ind. imp. 3.pl. 13,4
vor ar de: ind. viit.I. 3.pl. 15,62
a arde: inf. prez. 16,6
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 16,54

ASEMENEA: adv./prep./s.; var. (În v.) ASEAMENEA;
ASEAMINEA
asemenea: adv. 4,15
aseaminea: adv. 4,17
aseamenea: adv. 6,35; 8,44, 62; 11,3 4
aseamenea: prep. 5,52; 7,4; 10, 12; 14,9, 39
(ceale) aseaminea: s.n. pl. ac. 8,51

ARDERE: s.f.
arderea: sg. nom. 16,69
ARIE: s.f.; var. (Înv) ARE
area: sg. nom. (aici ºi) „vremea treieratului” 4,30, 39
ariia: sg. ac. 4,32
arei: sg. gen. 4,35

ASIR: s.m. (cf. Indice 3Împ)
asirilor: pl. gen. 13,40; 15,30, 33

ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ, AREAPÃ
arepile: pl. nom./ac. 1,30; 11,2, 3, 5, 7, 32, 33, 45; 12,2, 19
arepi: pl. nom. 11,1, 22
arepi: pl. nom., în sintagma împrotivitoare arepi (cf. lat. contrariae
pennae) 11,3
arepile: pl. ac., în sintagma împrotivitoarele arepile 11,11
areapã: sg. nom. 11,12
arepilor: pl. gen. 11,20
arepi: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 12,16
(a) AR UNCA: v. I
aruncã: imperativ 2.sg. 1,8
aruncând: gerunziu 1,23
arunca(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,33
va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 5,7
(sã) va ar unca: ind. viit.I. 3.sg. 5,8
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. 16,78
ARUNCAT, -Ã: adj.
aruncatã: f. sg. ac. 16,7
(a) ASCULTA: v. I
au ascultat : ind. pf.c. 3.pl. 1,8
a asculta: inf. prez. 1,24
voiu asculta: ind. viit.I. 1.sg. 1,26
(a se) ASCUNDE: v. III
ascunzi: ind. prez. 2.sg. 2,8
(sã) va ascunde: ind. viit.I. 3.sg. 5,1, 9
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 8,53
vei ascunde: ind. viit.I. 2.sg. 14,6
(sã) vor ascunde: ind. viit.I. 3.pl. 16,29
a ascunde: inf. prez. 16,64
veþi ascunde: ind. viit.I. 2.pl. 16,67

ASTÃZI: adv.
astãzi: în loc. adv. pânã astãzi 15,21
(a se) ASTÂMPÃRA: v. I; var. (a se) STÂMPÃRA
(s-)ar stâmpãra: cond. prez. 3.sg. 11,46
AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,30; 2,9; 3,10; 4,3, 21, 35, 42, 50; 5,40, 42, 49; 6,47; 7,10,
30, 41; 8,2, 34, 37, 40, 41, 44, 59; 9,6, 17, 35; 10,11, 14; 11,19;
13,27, 52; 14,47; 15,21, 52, 56; 16,16, 22, 32, 40, 41, 44, 45, 51
aºea: 3,35
(a se) AªEZA: v. I
ai aºezat: ind. pf.c. 2.sg. 3,15, 18
au aºezat: ind. pf.c. 3.sg. 5,15; 10,30
(m-)am aºezat : ind. pf.c. 1.sg. 10,2
(sã) aºezase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,3
(te) aºazã: imperativ 2.sg. 10,20
(sã) aºazã: ind. im p. 3.sg. 13,4
AªEZÃMÂNT: s.n. “legãmânt”, “jurãmânt”
aºezãmânturilor: pl. dat. 3,32; 5,29
AªIJDEREA: adv.
aºijderea: 9,5
(a) AªTEPTA: v. I
aºtep taþi: imperativ 2.pl. 2,34
AªTERNUT: s.n.
aºternutul: sg. ac. 15,36
ATOTPUTERNIC, -Ã: adj.
Atotputearnicul: m. sg. nom. 1,15, 22, 28, 33; 2,9, 31
Atotputearnicului: m. sg. gen. 16,63

ASCUNS: s.n. (Înv.) „tainã”; (Înv.) „locuri inaccesibile”
ascunsele: pl. ac. 14,5
ascuns: sg. ac., în loc. adv. într-un ascuns 14,26
ascunsurile: pl. ac. 16,63

ATUNCI: adv.
atunci: 2,44, 48; 5,9; 6,6, 39, 40, 49; 7,45; 8,32; 9,2, 4, 9, 19;
10,46; 12,18, 33; 13,32, 44, 46, 50; 14,26, 35; 16,22, 74

ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascuns: adj. n. sg. ac. 12,37
(ceale) ascunse: s.n. pl. ac. 16,63

AUR: s.n.
auru: sg. nom. 8,2
aurul: sg. ac. 16,74

ASCUÞIT, -Ã: adj.
ascuþite: f. pl. nom. 16,13

AUSTRU: s.n.
austr u: sg. ac. 15,20

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Înv.) (a se) ASÃMÃNA
(s-)au asãmãnat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,41; 6,56; 13,38
voiu asãmãna: ind. viit.I. 1.sg. 5,42
ai asãmãnat: ind. pf.c. 2.sg. 6,56; 8,44
(Te-/te-)ai asãmãnat: ind. pf.c. 2.sg. 8,44; 15,47
sã (vã) asãmãnaþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,52

(a se) AUZI: v. IV
a auzi: inf. prez. 2,1; 8,5; 10,56; 16,28
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9; 5,19; 9,45; 12,40
auziþi: ind. pr ez. 2.pl. 2,34
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 5,2; 12,17, 31
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 5,7; 13,33; 15,29
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vei auzi: ind. viit.I. 2.sg. 5,13; 10,56
auzi: imperativ 2.sg. 5,32; 6,13; 7,2; 8,19, 24; 9,30; 10,38; 11,16,
38; 14,28
am auzit : ind. pf.c. 1.sg. 6,17, 31; 8,18; 11,36
auzându-: gerunziu 6,23
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 6,32
auzu: ind. prez. 1.sg. 10,35
auzea: ind. imp. 3.pl. 13,4
auziþi: imperativ 2.pl. 16,36, 41, 75
neauzându-: gerunziu 1,35
AUZIT: s.n. „auz”
auzitul: sg. nom. 10,56
(a) AVEA: v. II
având: gerunziu 2,19; 9,43
ai a vut: ind. pf.c. 2.sg. 6,32; 12,9; 13,14
au a vut: ind. pf.c. 3.pl. 7,24, 55; 8,29
avem: ind. prez. 1.pl. 8,32
are: ind. prez. 3.sg. 9,5; 13,33
era având: ind. imp. perifr. 3.pl. 9,11
au: ind. prez. 3.pl. 13,23
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. 15,63
nea vând: gerunziu 16,34
AVERE: s.f.
avearea: sg. ac. 8,36; 16,47
averilor: pl. gen. 15,19
averile: pl. ac. 16,73
B
BALAUR: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) BÃLAUR
bãlaurilor : pl. gen. 15,29
bãlaurii: pl. ac. 15,31

BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþe: sg. ac. 5,50; 14,16
bãtrâneaþelor: pl. gen. 5,53
(a) BÃTRÂNI: v. IV; vezi (a) ÎMBÃTRÂNI
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beutura: sg. ac. 9,34
BÃTUT, -Ã: adj.
bãtute: f. pl. ac. 15,12
(a) BEA: v. II
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 9,24
a bea: inf. prez. 10,4
bea: imperativ 2.sg. 14,38
am beut : ind. pf.c. 1.sg. 14,40
bându-: gerunziu 14,40
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 15,58
BEAT, -Ã: adj.
beatã: f. sg. nom. 15,53
BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciuri: pl. ac. 16,20
zbice: pl. ac. 16,21
BINE: adv./s.
bine: s.n. sg. ac., în sintagma faceri de bine/facerile de bine rezum.
cap.1; 1,9, 17; 9,10
binele: s.n. sg. nom./ac. 2,14; 4,29
(mai) bine: adv. 1,19; 4,12; 7,46; 12,44
bine: adv. 4,20

BALE: s.f.
balelor: pl. dat. 6,56

(a) BIRUI: v. IV
au bir uit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,48, 49, 50; 7,45; 11,28, 34; 13,49
ai bir uit: ind. pf.c. 2.sg. 11,39
bir uise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,2
bir uind: gerunziu 15,16
vor birui: ind. viit.I. 3.pl. 15,31, 39

BALTÃ: s.f.
bãlþi: pl. ac. 16,61

BIRUINÞÃ: s.f.
bir uinþa: sg. ac. 11,40

(a se) BATE: v. III
am bãtut: ind. pf.c. 1.sg. 1,10
sã batem: conj. prez. 1.pl. 4,15
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 6,24
sã batã: con j. prez. 3.pl. 13,5, 8
a bate: inf. prez. 13,28, 31, 34
(sã) v or bate: ind. viit.I. 3.pl. 15,35

BIRUIRE: s.f.
bir uirea: sg. ac. 11,32

BATJOCURÃ: s.f.
bajocurã: sg. ac. 16,70
(a) BÃGA: v. I
ai bãgat: ind. pf.c. 2.sg. 3,6
voiu bãga: ind. viit.I. 1.sg. 15,1
BÃRBAT: s.m.
bãr bat: sg. ac. 3,13; 9,43; 10,33
bãr batul: sg. nom./ac. 9,45; 10,17; 13,51
bãr baþi: pl. ac./dat. 14,37, 42; 16,34
bãr baþii: pl. nom. 16,35

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BISEARICÃ
bisearica: sg. nom. 10,21
BLÂND, -Ã: s.m./f.
(cei) blânzi: s.m. pl. ac. 11,42
BLESTEM: s.n.; var. BLÃS TÃM
blãs tãmuri: pl. ac. 1,23
(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãs tãmând: gerunziu 1,22
BOBOAªÃ: s.f.; var. BOBOAªE (aici) „butuc de vie”
boboaºe: sg. ac. 9,21
(a se) BOLNÃVI: v. IV
(m-)am bolnãvit: ind. pf.c. 1.sg. 13,13
bolnãvi(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 15,51

BÃTAIE: s.f.
bãt aie: sg. ac. 15,11
bãt aia: sg. nom. 16,20

BRAÞ: s.n.
braþu: sg. ac. 15,11

BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânul: s.m. sg. ac. 2,22
bãtrânilor: s.m. pl. gen. 5,49

(a se) BUCURA: v. I
(sã) bucura: ind. imp. 3.pl. 13,13
sã bucur e: conj. prez. 3.sg. 15,3
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casa: sg. nom./ac. 1,33; 3,11
casã: sg. nom. 9,24; 10,51
casa: sg. voc., în sintagma casa lui Iacov 12,46
casa: sg. ac. 12,49; 14, 13
caselor: pl. gen. 15,49
cãsile: pl. ac. 16,73

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 2,19
bucuriia: sg. nom. 7,61
BUN , -Ã: adj./s.
bunã: adj. f. sg. voc. 2,25
bun: adj. n. sg. nom. 3,22
bune: adj. f. pl. gen. 8,36
(mai) buni: adj. m. pl. nom. 12,45
bunã (foar te): f. sg. ac. 16,50
(mai) bune: s.f. pl. ac. „fap te bune” 3,28, 31

(a) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,1; 13,11, 23
sã cazã: con j. prez. 3.sg. 12,18
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 12,18, 28
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 15,57
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 15,57

BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþile: pl. ac. 7,6
bunãtatea: sg. nom./ac. 7,68; 8,36, 52

CÃDERE: s.f.; var. CÃDEARE „decãdere”; „moarte”
cãderii: sg. gen. 3, 1
cãdearea: sg. nom./ac. 7,48; 10,9, 20, 43, 48
cãderile: pl. ac. 10,15

BURUIANÃ: s.f.
buruianele: pl. ac. 9,26
buruieni: pl. ac. 12,51

(a se) CÃLCA: v. I
ai cãlcat: ind. pf.c. 2.sg. 5,29
au cãlcat: ind. pf.c. 3.pl. 8,57
(sã) calcã: ind. prez. 3.sg. 9,29
va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 16,27

BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 13,10
C

CÃLCARE: s.f.
cãlcare: sg. ac. 16,70

CALE: s.f.
calea: sg. nom./ac. 3,7, 31; 4,4; 5,1; 10,13, 39
calea: sg. ac., în sint agma calea Celui Preaînalt 4,2, 11
cãli: pl. ac. 4,3
cãile: pl. nom./ac. 5,12; 7,23; 8,56; 9,9; 14,31; 16,33
cale: sg. nom./ac. 5,50; 13,45
cãi: pl. ac. 7,52
cãile: pl. ac., în sintagma cãile Celui Preaînalt 12,4
cãlii: sg. gen. 15,16

CÃLCÂI: s.n.
cãlcâiul: sg. ac. 6,8
cãlcâiu: sg. ac. 6,10
CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”; „camerã (de obicei
întunecoasã ºi rãcoroasã) în care se pãstreazã diferite obiecte,
mai ales alimente”
cãmãrile: pl. nom./ac. 4,35; 5,37; 6,22; 7,32
cãmãrile: pl. nom., în sintagma cãmãrile sufle telor (aici)
„locuinþele sufletelor (din iad)” 4,41
cãmara: sg. ac. 5,9; 10,1, 48
cãmarã: sg. ac. 16,60

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
hanaeii: pl. ac. 1,21
CANDELÃ: s.f.; var. CNDILÃ
candila: sg. ac. 12,42
candela: sg. ac., în sintagma candela înþãleagerii 14,25

CÃMILÃ: s.f.
cãmilii: sg. gen. 15,36

CAP: s.n.
capului: sg. gen. 1,8
capetelor: pl. dat. 2,43
capul: sg. nom./ac. 9,38; 11,4, 24, 31, 35; 12,2, 26, 29; 16,54
capete: pl. nom./ac. 11,1, 4, 23, 29, 30, 34; 12,22
capetele: pl. nom./ac. 11,4, 9,10, 45; 12,17
cap: sg. nom./ac. 11,32, 33
capete: pl. ac., în sintagma capete de pajorã 12,24
CARMON: s.m. „locuitorii Car maniei (Kirman, provincie de
nord a Imperiului Persan)”
car monii: pl. nom. 15,30

CÃRARE: s.f.
cãrarea: sg. ac., în sint agma cãrarea Celui Pr eaînalt 5,34
cãrarea: sg. nom./ac. 7,8; 14,22; 16,78
cãrare: sg. nom. 7,8
cãrãrile: pl. nom. 16,33
CÃRBUNE: s.m.
cãrbuni: pl. nom., în sintagma cãrbuni de foc 16,54
CÃRUÞÃ: s.f.
cãr uþe: pl. ac. 15,29

CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 9,24
cãr nurile: pl. ac. 15,58

(a se) CÃSÃTORI: v. IV
(sã) cãsãtoresc: ind. prez. 3.pl. 16,45

CARTE: s.f.
Car tea: sg. nom., în sintagmele Cartea Esdrii a patra/Car tea
Esdrii pror ocului a doao în titlu; 1,1
cãrþile: pl. nom. 6,20
car te: sg. ac. 12,37
cãrþi: pl. nom. 14,44
CASÃ: s.f.
casa: sg. ac., în sintagma casa robiii „pãmântul Egiptului” 1,7
casele: pl. nom./ac. 1,35; 15,18, 19; 16,32, 47, 48

CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom. 15,16

(a se) CÃUTA: v. I
voiu cãuta: ind. viit.I. 1.sg. 1,32; 2,26
(sã) va cãuta: ind. viit.I. 3.sg. 5,10
sã cauþi: conj. pr ez. 2.sg. 6,10
cautã: imperativ 2.sg. 8,51
a cãuta: inf. prez. 8,55
am cãutat: ind. pf.c. 1.sg. 13,7
ai cãutat : ind. pf.c. 2.sg. 13,54
sã acaute: con j. prez. 3.sg./pl. 14,23, 36
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CÂMP: s.n./s.m.
câm pului: sg. gen. 4,13, 15; 9,24, 26
câm p: sg. ac., în sint agma lucrãtoriul de câmp 9,17
câm pul: sg. ac. 9,24, 26
câm p: sg. ac. 10,3, 32, 51, 53; 12,51; 13,57; 14,37; 15,57; 16,29
câm pii: s.m. pl. nom. 15,41
câm purilor: s.n. pl. gen. 15,42

CERESC, -EASCÃ: adj.
cer eºtile: adj. antep. f. pl. ac., în sintagma cereºtile împãrãþii 2,37

CÂMPIE: s.f.
câm piii: sg. gen. 7,6

(a se) CERTA: v. I „a dojeni”; „a (se) pedepsi”
sã (sã) cearte: con j. prez. 3.pl. 5,30
(sã) v or certa: ind. viit.I. 3.pl. 7,21
ai cer tat : ind. pf.c. 2.sg. 8,12
va cer ta: ind. viit.I. 3.sg. 12,33
cear tã: imperativ 2.sg. 14,13
voiu certa: ind. viit.I. 1.sg. 14,19

(a) CÂNTA: v. I
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 6,23

CERTARE: s.f.
cer tare: sg. ac. 7,47; 15,12

CÂNTARE: s.f.
cântãri: pl. ac. 2,42
cânt area: sg. nom. 10,22

CERTAT, -Ã: adj.
cer tatã: f. sg. ac. 15,51
CETATE: s.f.
ce tãþii: sg. gen. 3,1; 5,25
ce tatea: sg. nom./ac. 3,24, 27; 7,6, 9; 8,52; 10,27, 42, 46; 15,60
ce tate: sg. ac. 3,25; 10,4, 17, 18, 4 4; 12,40, 50; 13,31; 15,17; 16,29
ce tatea: sg. nom., în sint agma cetat ea Celui Preaînalt 10,54
ce tãþile: pl. nom./ac. 15,18, 42, 57, 62; 16,24, 48, 71

(a) CÂNTÃRI: v. IV
cãntãr eaºte: imper ativ 2.sg. 4,5
au cântãrit: ind. pf.c. 3.sg. 4,36
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
ai cãºtigat : ind. pf.c. 2.sg. 5,27
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. 6,32
CEAS: s.n.
ceasul: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) în tot ceasul 5,34
ceasuri: pl. ac. 6,24; 16,39
ceasurile: pl. ac., în loc. adv. în toate ceasurile (dupã loc. adv. în
tot ceasul); în acest verset, ideea de implorare neîntreruptã e
exprimatã prin cumular ea a trei loc. adv.: în t oate ceasurile, în
toate zilele/zioa ºi noaptea 9,44
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-acest ceas „la ora as ta” 14,26
ceasul: sg. nom., în sint agma ceasul naºterii 16,39
CENUªÃ: s.f.; var. CENUªE
cenuºe: sg. nom./ac. 2,9; 9,38
CER: s.n.; var. CERIU
ceriule: sg. voc. 2,14
ceriurile: pl. ac. 3,18
ceriu: sg. ac. 4,8, 21; 11,6; 15,44
ceriului: sg. gen. 4,21; 11,2; 13,5
ceriul: sg. nom./ac. 6,38, 59; 16,56, 60
ceriului: sg. gen., în sintagma miile ceriului „oºtile de îngeri” 13,3
(a) CERCA: v. I „a cãut a”; „a cerce ta”
cer când: gerunziu 5,34
a cer ca: inf. prez. 6,19; 12,48
cear cã: imperativ 2.sg. 9,13
cear cã: ind. prez. 3.sg. 16,51

(a se) CERCETA: v. I „a cãuta”; „a pune la încercare”; „a ispiti”;
(În v.) „a pedepsi”
a cer ceta: inf. prez. 5,34; 9,2
cer cetezi: ind. prez. 2.sg. 5,55; 1 2,4
a (sã) cer ceta: inf. prez. 6,5
sã cerceteaz: conj. prez. 1.sg. 6,18
cer ceteazã: ind. prez. 3.pl. 16,31, 63
vor cerceta: ind. viit.I. 3.pl. 16,32
cer cetând: gerunziu 16,65
au cerce tat: ind. pf.c. 3.sg. 16,65

(a) CERE: v. III
cerând: gerunziu 1,25
cear eþi: imperativ 2.pl. 2,4, 13

(a se) CHEMA: v. I
veþi chema: ind. viit.I. 2.pl. 1,26
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,40; 4,25; 10,22 ; 12,24
(sã) cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 9,26
chem: ind. prez. 1.sg. 2,5; 15,20
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 2,37; 14,38
cheamã: imperativ 2.sg. 4,5
ai chemat: ind. pf.c. 2.sg. 6,49, 58; 13,55
(Te-)ai chemat: ind. pf.c. 2.sg. 7,62
(Te) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 8,31, 32
eºti chemat : pasiv ind. prez. 2.sg. 10,57
va chema: ind. viit.I. 3.sg. 12,23
chemând: gerunziu 13,12
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 13,45
CHEMAT, -Ã: adj.
chemat: n. sg. nom. 2,41
CHIN: s.n.
chinurile: pl. nom./ac. 8,59; 13,37
chinuri: pl. ac. 9,9, 12; 12,26
(a se) CHINUI: v. IV
(sã) vor chinui: ind. viit.I. 3.pl. 9,13
a (sã) chinui: inf. prez. 13,37
(sã) chinuia: ind. imp. 3.sg. 14,40

CERCARE: s.f. „cãut are”
cer carea: sg. nom. rezum. cap.4

CERCETÃT OR, -TOARE: s.m./f.
cer cetãtoriu: s.m. sg. gen. rezum. cap.4

CETÃÞEAN: s.m.
ce tãþeanii: s.m. pl. nom. 9,45; 10,2

CHIP: s.n.
chip: sg. ac. rezum. cap.2
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip 4,33; 8,43; 9,13
chipul: sg. nom./ac. 5,37; 8,44
(a se) CIOPLI: v. IV
cioplise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,6
(sã) cioplise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,7
a (sã) ciopli: inf. prez. 13,36
CIRTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „interval de timp f oarte scur t”, „clipã”
cir tã: sg. ac., în loc. adv. într-o cirtã „imediat” 16,39
(a) CITI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) CETI
ce teascã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 14,45
CIUMÃ: s.f.
ciumã: sg. nom. 15,49
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CIUNG, -Ã: s.m./f.
ciungul: s.m. sg. ac. 2,21

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioase: f./n. pl. nom. 8,22; 15,2

(a se) CLÃTI: v. IV „a se clãtina”; „a se cutremura”
au clãtit: ind. pf.c. 3.sg. 4,37
a (sã) clãti: inf. pr ez. 6,3
(sã) va clãti: ind. viit.I. 3.sg. 6,14
(sã) clãteaºt e: ind. prez. 3.sg. 6,16
(te) clãteºti: ind. prez. 2.sg. 7,15

CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. 5,1; 7,24; 13,23
credinþa: sg. nom./ac. 6,5, 28; 7,34; 9,7

CLÃTIT, -Ã: ad j.
clãtite: f. pl. nom., în sintagma puterile ceale clãtite 6,3

(a) CREªTE: v. III
au crescut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6; 7,41, 44; 8,9
crescutu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 2,3
creaºt e: imperativ 2.sg. 2,15
crescând: gerunziu 4,10
creaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,50
crescuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,47
creºtea: ind. imp. 3.sg. 14,40

(a se) C OACE: v. III
(sã) va coace: ind. viit.I. 3.sg. 16,27

CRIN: s.m.
crin: sg. ac. 2,19; 5,24

COAMÃ: s.f.
coama: sg. ac. 1,8

CUGET: s.n.
cugete: pl. ac. 8,27

COASTÃ: s.f. (Iuz.) „camerã lateralã”
coas tele: pl. ac., în sintagma coas tele pãmântului (aici)
„mormint ele din adâncul pãmântului” 2,31

CUL CUª: s.n.
culcuºul: sg. ac. 3,1

CLÃTIRE: s.f. „cutremurare”
clãtirea: sg. nom./ac. 6,14; 9,3

(a) CULEGE: v. III
va culeage: ind. viit.I. 3.sg. 16,26, 44

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
(m-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 4,8
pogorându(-sã): gerunziu 13,12

CULES, -EASÃ: adj.
culeasã: f. sg. ac. 16,31

COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. nom., în sint agma comoara nemuririi 8,54

CUMPÃNÃ: s.f. „balanþã”
cumpãnã: sg. ac. 3,34; 4,36; 16,77

(a) C ONÃCI: v. IV; var. (a) CONÃCI (cf. Indice Jd)
va conoci: ind. viit.I. 3.sg. 15,33
CONÃCITOR: s.m. „asediator”, „cuceritor”; cuvântul nu es te
înregistrat în DA.
conãcitoriul: sg. nom. 15,33
CONDEI: s.n.
condeaie: pl. ac. 14,24
(a) C ONTENI: v. IV „a opri”, „a îm piedica”
a conteni: inf. prez. 7,46
CONTENIRE: s.f.
contenirea: sg. ac. 7,55
COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciu: sg. ac. 1,20
copacii: pl. ac. 5,23
copaciului: sg. dat. 5,24

(a se) CUNO AªTE: v. III
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 2, 16
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,32; 7,23; 8,28; 9,10; 15,26;
16,64
cunoaºte: inf. prez. fãrã a 4,10
cunoscusã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,7
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
a cunoaºte: inf. prez. 9,12
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 12,38
cunoaºteþi: imper ativ 2.pl. 16,36
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 16,55
CUNUNÃ: s.f.
cununi: pl. ac. 2,43
cununile: pl. ac. 2,46
cununei: sg. dat. 5,42

CORABIE: s.f.
corabiia: sg. ac. 9,34
corabia: sg. ac. 12,42
CORT: s.n.
corturile: pl. ac. 2,11
CRÃPÃTURÃ: s.f.; var. CREPÃTURÃ
crepãturile: pl. ac., în sint agma crepãturile pietrilor „gãuri în
stânci”, „peºteri” 16,29
(a) CREDE: v. III
cred: ind. prez. 3.pl. 1,35
crezând: gerunziu 1,37
au crezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,32; 7,60, 61
credea: ind. im p. 3.pl. 5,29
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 9,7
sã creadeþi: con j. prez. 2.sg. 16,37

(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. 16,42

(a) CUPRINDE: v. III
cuprinde: imper ativ 2.sg. 2,21
a cuprinde: inf. prez. 4,2; 6,50
cuprinde: inf. prez. fãrã a 4,11; 15,51
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 4,27; 10,56
sã cuprinzã: con j. prez. 3.sg. 7,8
vor cuprinde: ind. viit.I. 3.pl. 12,38
va cuprinde: ind. viit.I. 3.sg. 15,37
CUPRINS, -Ã: s.m./f.
(ceale) cuprinse: s.f. pl. nom. „cele adunate”, „roadele adunate” 9,35
CUPT OR: s.n.
cuptoriu: sg. ac. 4,48
(a) CUR GE: v. III
au curs: ind. pf.c. 3.pl. 1,20
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curgând: gerunziu 2,19
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 6,24

DÃJDUIRE: s.f.
dãjduir e: sg. ac. 5,1

(a) CURVI: v. IV
a cur vi: inf. prez. 15,47

(a) DÃRUI: v. IV
am dãruit : ind. pf.c. 1.sg. 1,9, 17
ai dãr uit: ind. pf.c. 2.sg. 5,27; 12,4
a dãr ui: inf. prez. 7,65
dãr uiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,68
va dãr ui: ind. viit.I. 3.sg. 7,68
dãr uise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,32

CURVIE: s.f.
curvie: sg. ac. 15,47
curviii: sg. gen. 15,55
curviia: sg. nom. 16,50
(a) CUTEZA: v. I
cuteazã: imper ativ 2.sg. 12,46

DEGRABÃ: adv.
degrabã: 5,4; 6,22; 14,24
(mai) degr abã: „mai repede” 5,43
degrabã: adv. în loc. adv. mai degrabã (+ decât) „mai curând
decât” 11,2 7

CUTREMUR: s.n.
cutremurului: sg. gen. 3, 19
cutremur: sg. nom./ac. 8,21; 15,33, 36

(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg. 3,22; 5,19
sã (se) depear te: con j. prez. 3.pl. 4,14
(sã) va depãr ta: ind. viit.I. 3.sg. 4,29
depãr taþi(-vã): imper ativ 2.pl. 15,25

(a se) CUTREMURA: v. I
ai cutr emurat: ind. pf.c. 2.sg. 3,18
(sã) v or cutremura: ind. viit.I. 3.pl. 5,5; 15,18
(sã) cutremura: ind. imp. 3.sg./pl. 10,26; 13,3
sã (se) cutremure: conj. pr ez. 3.pl. 15,29
vor cutremura: ind. viit.I. 3.pl. 15,43
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 16, 12

DEPLIN: adv.
deplin: 12,8

CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului 1,4; 16,37
cuvinte: pl. ac. 3,3; 5,22; 14,6
cuvintele: pl. ac. 5,31; 7,1, 2; 8,37; 9,30; 10,5, 32; 12,1, 31; 14,28;
15,1
cuvântul: sg. nom. 6,15, 16, 38, 43; 7,46, 69; 8,19, 22; 10,20;
16,41, 57, 59
cuvintelor: pl. gen. 8,20
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. impers. 8,49
D
(a se) DA: v. I
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 1,13, 15, 19, 23; 2,1, 26; 5,48
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 1,24, 39; 2,9, 10, 11, 23, 32
da-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,35
sã dai: con j. prez. 2.sg. 2,6; 3,19; 8,6; 14,46
sã dau: con j. prez. 1.sg. 2,10
dã: imper ativ 2.sg. 2,20
va da: ind. viit.I. 3.sg. 2,34; 5,4, 5, 7; 7,32; 8,2; 15,56
dã: ind. prez. 3.sg. 2,46; 7,64; 10,14
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 3,5, 15, 27; 5,28, 50; 6,51, 52, 58
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg. 4,19, 21, 23; 8,5; 10,23; 14,31
sã (sã) dea: conj. prez. 3.sg. 4,22
sã deaie: conj. prez. 3.sg. 5,46
(sã) va da: ind. viit.I. 3.sg. 7,9
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 7,32; 16,26
a da: inf. prez. 7,46; 8,10
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,46
au dat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,45; 13,41; 14,42; 15,20, 26
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 14,26
(sã) da: ind. imp. 3.sg. 14,39
DAR: s.n.
dar ul: sg. nom./ac. 1,3 7; 2,32
dar ul: sg. ac., în sintagma darul cel închinat 2,37
dar uri: pl. ac., în sintagma fãcãtoriu de dar uri 7,65
DATORIE: s.f.
dat oriia: sg. ac. 4,42

(a) DEPRINDE: v. III
ai deprins: ind. pf.c. 2.sg. 8,12
veþ deprinde: ind. viit.I. 2.pl. 14,34
DES, DEASÃ: adj.
dease: f. pl. ac. 16,29
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj./s.
desãvârºit : n. sg. nom. 6,38
(celor) desãvârºit : s.m. pl. dat. 14,26
(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
deºchide: imperativ 2.sg. 5,37; 14,38
(sã) v or deºchide: ind. viit.I. 3.pl. 6,20
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 8,52; 14,41
era deºchis: pasiv ind. imp. 3.sg. 9,12
(s-)au deschis: ind. pf.c. 3.sg. 9,28
sã (sã) deºchizã: conj. pr ez. 3.pl. 10,49
voiu deºchide: ind. viit.I. 1.sg. 13,21
am deºchis: ind. pf.c. 1.sg. 14,39
(a se) DESCOPERI: v. IV
(sã) va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 7,28, 33
va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 10,38
deascoper e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
deascoperindu(-Mã): gerunziu 14,3
(M-)am deascoperit: ind. pf.c. 1.sg. 14,3
(a se) DESFACE: v. III
(s-)au desfãcut: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
DESFACERE: s.f. (Înv. ºi rar) „dezvãluire (a unor sensuri
ascunse)”
desf acerea: sg. ac. 12,8
DESFÃTAT, -Ã: ad j./s.
desfãtate: adj. f. pl. nom. „foar te larg” 7,13
(ceale) desfãt ate: s.f. pl. ac. (aici) „belºug”, „bucurii” 7,18
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
ai des pãrþit: ind. pf.c. 2.sg. 3,16
(t e) despãrþi: inf. prez. fãrã a 4,9
sã des parþã: conj. prez. 3.sg. 6,41
sã (se) des partã: conj. prez. 3.sg. 6,41
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Domnului/numele Domnului /minuni a Domnului/slugile
Domnului 1,4, 40; 2,33, 38, 40, 41, 47, 48; 16,36, 37
Domnului: sg. gen. 2,3; 16,12, 54
Doamne: sg. voc. 2,44; 4,22, 41; 5,28, 55; 6,38, 55, 57; 7,10,
62; 8,6, 15, 20, 36, 63; 9,29; 14,2, 18
Doamne: sg. voc., în sint agma Stãpâne Doamne 3,4; 5,23; 6,11;
7,17; 12,7; 13,51
Domnu: sg. nom. 16,37

DESPÃRÞIRE: s.f.
despãrþir e: sg. ac. 6,41
DEªER T, DEªARTÃ: adj./s.
deºartã: adj. f. sg. nom./ac. 4,16, 19
deºarte: ad j. f. pl. nom. 6,22; 7,14
deºerþi: adj. m. pl. ac. 7,50
deºert: adj. n. sg. nom. 11,45
(ceale) deºarte: s.n. pl. nom./ac. 6,34; 7,25
(celor) deºerþi: s.m. pl. dat. 7,25
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 15,19

DOMN: s.m. (apelativ) “termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) “stãpân”
domnul: sg. voc., în sint agma domnul mieu 4,3, 5; 5,33; 9,41;
10,34
doamne: sg. voc. 5,34, 35, 41
doamne: sg. voc., în sintagmele stãpâne doamne/stãpânitoriule
doamne 4,38; 5,38

DEªERTÃCIUNE: s.f.
deºertãciunii: sg. gen. 7,22
(a se) DEªTEPTA: v. I „a trezi din somn”; „a ridica”
voiu deºt epta: ind. viit.I. 1.sg. 2,16
ai deºtep tat: ind. pf.c. 2.sg. 3,23
au deºteptat : ind. pf.c. 3.sg. 4,37
(m-)am deºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 5,14; 12,3; 13,13
(sã) vor deºtepta: ind. viit.I. 3.pl. 6,21
(sã) va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 7,31
(sã) deºtepta: ind. imp. 3.sg. 11,29
va deºtepta: ind. viit.I. 3.sg. 12,23
deºtep tându(-sã): gerunziu 12,31
am deºteptat: ind. pf.c. 1.sg. 15,39

(a) DORI: v. IV
doreºti: ind. prez. 2.sg. 4,4
ai dorit: ind. pf.c. 2.sg. 5,27
vei dori: ind. viit.I. 2.sg. 8,32
(a) DORMI: v. IV
dor m: ind. prez. 3.pl. 2,31; 7,32
am dormit: ind. pf.c. 1.sg. 10,60
dor miþi: imperativ 2.pl. 11,8

(a se) DEZBRÃCA: v. I; var. (Înv.) (a se) DESBRÃCA
au desbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 2,45
(te) dezbracã: imper ativ 2.sg. 14,14

(a) DOVEDI: v. IV
voiu dovedi: ind. viit.I. 1.sg. 13,56
DOVEDIRE: s.f.
dovedirea: sg. nom. rezum. cap.12

DEZLEGARE: s.f. „af larea semnif icaþiei unei enigme”
dezlegare: sg. ac. 10,43

DOVEDIT, -Ã: adj.
dovedita: ad j. antep. f. sg. ac. 4,11

DIN AINTEA: prep.
dinnaintea: 4,14; 5,52

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac. 5,40

DOBÂNDÃ: s.f.
dubândã: sg. ac. 16,43

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./adv.
(mai) dreap tã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.2
drepþi: adj. m. pl. nom. 3,11
dreaptã: adj. f. sg. ac. 4,47; 10,39; 11,12, 20
dreapta: adj. f. sg. ac., în sintagma de-a dreapta parte 11,24
drept: adj. m./n. sg. nom. 14,32; 15,8
dreapta: s.f. sg. nom./ac. „mâna dreap tã” 3,6; 10,30; 16,13
drepþilor: s.m. pl. gen./dat. 4,24, 35, 39; rezum. cap.7; rezum.
cap.8; 8,39; 14,35; 15,8
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 7,7; 9,38; 11,35;
12,29
(cei) drepþi: s.m. pl. nom./ac. 7,17, 18; 8,32, 49
drepþii: s.m. pl. nom./ac. 7,41; 8,57; 9,13; 10,22
drept: adv. 5,11; 8,37

(a) DOBÂNDI: v. IV
a dobândi: inf. pr ez. 4,24
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. 5,12
au dobândit: ind. pf.c. 3.pl. 9,10
veþi dobândi: ind. viit.I. 2.pl. 14,34
DOBITOC: s.n.
dobitoace: pl. ac. 5,26; 6,53
DOBITOCESC, -EASCÃ: adj.
dobitoceºti: n. pl. ac., în sintagma obiceaiuri dobit oceºti 8,29
DOICÃ: s.f.
doica: sg. ac. 1,28
doicã: sg. voc., în sintagma doicã bunã 2,25

DREPTATE: s.f.
dreptat ea: sg. nom./ac. 5,11; 7,44; 8,12, 36; 16,51, 53
dreptãþile: pl. nom. 7,35; 16,77
dreptat e: sg. ac. 8,30; 11,41
dreptãþii: sg. gen. 8,32

(a) DOICI: v. IV (cf. Indice Iº)
doiceºte: imperativ 2.sg. 2,25
am doicit: ind. pf.c. 1.sg. 9,46
au doicit: ind. pf.c. 3.sg. 10,47

DRUM: s.n.
drum: sg. ac. 13,45

(a) DOJENI: v. IV
va dojeni: ind. viit.I. 3.sg. 14,19
DOMN: s.m. “Dumnezeu”
Domnul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,12, 14, 15, 21, 22, 27, 28,
32, 33; 2,1, 4, 9, 10, 14, 15, 17, 28, 30, 31, 33, 39, 42; rezum.
cap.7; rezum. cap.14; 15,1, 5, 7, 9, 20, 21, 24, 26, 52, 56; 16,8,
11, 49, 55, 65, 71, 72, 75, 77
Domnului: sg. gen., în sintagmele cuvântul Domnului/îngerul
Domnului/porunca Domnului/us pãþul Domnului/leagea

(a se) DUCE: v. III
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,4, 13; 12,49
du(-te): imperativ 2.sg. 5,19
(ne) ducem: ind. prez. 1.pl. 6,54
(te) vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 9,24
(m-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 9,26; 13,57
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,13, 22; 12,40, 50; 13,40
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 13,40
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ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 3,18; 5,45; 6,54; 7,48
sã f acã: conj. prez. 3.sg. 3,20; 6,41; 10,24
fãcând: gerunziu 3,26; 7,21
f ac: ind. prez. 3.pl. 3,28; 7,13
f ace: inf. prez. fãrã a 4,6; 5,38, 40, 43
sã f acem: con j. prez. 1.pl. 4,14
va face: ind. viit.I. 3.sg. 4,25; 9,31; 10,59; 15,56
f ace: ind. prez. 3.sg. 5,11
DUH: s.n.
(t e-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 5,33
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 1,37; 3,3; 6,37, 39; 12,5; 13,2 7; (sã) fãcea: ind. imp. imper s./3.sg./pl. 5,35; 6,43, 47; 8,14; 11,3
14,22, 40
fãceam: ind. imp. 1.pl. 7,56
duhul: sg. nom./ac., în sintagmele duhul vieþii/duhul înþeleagerii/ f ac: ind. prez. 3.pl., în sintagma fac petreacere „trãiesc” 7,63
duhul tãriii/duhul vãpãii 3,5; 5,22; 6,41; 13,10
sã (se) f acã: con j. prez. 3.sg. 8,2; 16,56
f aci: ind. prez. 2.sg. 8,8
duhului: sg. gen./dat. 3,19; 12,3
(sã) v or face: ind. viit.I. 3.pl. 8,50
duh: sg. ac., în sint agma duh de vãpaie 13,10
e fãcut : pasiv ind. prez. 3.sg. 9,5
duh: sg. ac. 16,62
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 10,10
sã faci: conj. pr ez. 2.sg. 10,20
DULCE: adj.
fãcusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 11,39
dulce: n. sg. ac. 1,23
vei face: ind. viit.I. 2.sg. 14,6; 15,56
dulci: f. pl. nom. 5,9
fã: imperativ 2.sg. 14,45; 15,2
f ac: ind. prez. 1.sg. 15,21
DUMNEZEU: s.m. “Divinitat ea”
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen. 1,29; 2,48; rezum. cap.6; 6,42; ar f ace: cond. prez. 3.pl. 16,45
7, 19, 21; rezum. cap.8; 8,58; 9,45; 15,12, 21, 2 7, 48, 56; 16,54, veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 16,67
67, 68, 76, 77
FACERE: s.f.
Dumnezeului: sg. gen. 2,3
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele numele lui Dumnezeu/Fiiul f aceri: pl. ac.,în sintagma faceri de bine rezum. cap.1; 1,9
lui Dumnezeu/v oia lui Dumnezeu/a lui Dumnezeu leage/ f acerile: pl. nom./ac., în sintagma facerile de bine 1,17; 9,10
judecãþilor lui Dumnez eu/hotarul lui Dumnezeu/rãsuf larea lui f acere: sg. ac. 15,19
Dumnez eu 2,45, 47; 6,48; 7,20; rezum. cap.9; 10,16; 16,63
FAPT: s.n.
Dumnez eul: sg. voc., în sintagma Dumnez eul mieu 7,3
f apt: sg. ac. 9,6
DUMNEZEU: s.m. “zeu”; “idol”
FAPTÃ: s.f.
dumnezeilor: pl. dat., în sintagma dumnezeilor s treini 1,6
f aptele: pl. nom./ac. 1,5; 14,35
dumnezeilor: pl. dat. 16,37
f apta: sg. nom. 8,2
f aptelor: pl. gen. 8,36; 15,16
(a) DUREA: v. II
f apte: f. pl. ac./gen. rezum. cap.9; 13,23
durându-: gerunziu 5,34
doar e: ind. prez. impers./3.sg. 8,15, 16; 9,40; 10,11
FATÃ: s.f.
dur ea: ind. imp. imper s. 9,38
f eatele: pl. nom./ac. 15,47; 16,34
DURERE: s.f.
FAÞÃ: s.f.
dur eri: pl. ac. 7,12; 8,27; 10,12
f aþa: sg. ac., în loc. prep. (Înv.) de cãtrã faþa/de la faþa/în faþa
dur erile: pl. nom. 8,54; 16,39, 40
dur earea: sg. ac. 9,41; 10, 15, 20
„(de) dinaint ea” 1,11, 21, 30; 4,11; 16,11, 12
dur erilor: pl. gen. 10,24; 16,18
faþa: sg. nom./ac. 1,31; 5,16; 7,55; 10,25, 42; 13,3; 14,39; 15,28, 3 4
f eaþii: sg. gen., în loc. prep. înaintea feaþii „dinaintea” 6,20; 12,7
f eaþele: pl. nom./ac. 7,55; 16,48
E
f aþã: sg. nom. 13,13
f eaþii: sg. gen. 15,46, 5 4, 63
f aþã: sg. ac., în loc. adv. în faþã/loc. adj. de f aþã 16,51, 75
EGIPTEAN: s.m.; var. (Înv.) EGHIPTEAN
eghipteanilor : pl. dat. 1,18
FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) FÃCÃTORIU
Fãcãt oriul: s.m. sg. ac. (aici) „Creator ul” 5,44
fãcãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma fãcãtoriu de daruri 7,65
F
FÃCUT, -Ã: s.m./f.
(cei) fãcuþi: s.m. pl. ac. 5,43
(a se) FACE: v. III
(ceale) fãcute: s.f. pl. ac. 14,21
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,5, 34; 2,1; 3,26, 31; 5,33; 7,50, 68;
8, 1, 60; 10,14, 28; 11,46; 13,44; 16,63
(a se) FÃGÃDUI: v. IV
am fãcut : ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,14, 23; 2,8; 7,11, 49; 9,47; 10,32; am fãgãduit: ind. pf.c. 1.sg. 5,40
14,47
(s-)au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 7,49
voiu face: ind. viit.I. 1.sg. 1,21, 24, 30; 2,4, 31; 6,20; 10,18; 15,21;
16, 19
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
a f ace: inf. prez. 1,26; 3,12; 4,32; 8,63; 15,39; 16,68
fãgãduinþelor : pl. dat. 5,29
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 1,3 4, 35; 5,6, 41; 14,15
fãgãduinþele: pl. ac. 7,24
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 2,3; 14,31
(s-)au fãcut : ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 3,5, 10, 16; 6,6, 4 4; 7,11,
FÃPTURÃ: s.f.
12; 9,2, 26, 32, 35; 10,21, 22, 28, 48; 14,22; 16,56
fãptura: sg. nom./ac. 5,44; 8,47
fãcea: ind. im p. 3.sg./pl. 3,8, 13; 6,48; 13,57
fãpturile: pl. ac. 5,55
(mã) voiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 14,19
(ne-)am dus: ind. pf.c. 1.pl. 14,37
(sã) duce: ind. prez. 3.sg. 15, 10
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 15,12
a (sã) duce: inf. prez. 15,17
(sã) va duce: ind. viit.I 3.sg. 15,44
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 15,63
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FIARÃ: s.f.
fiarã: pl. (cu des. -ã) nom., în sintagma fiarã sãlbatece 5,8
fiarã: pl. (cu des. -ã) ac. 6,53; 11,39
fiarãle: pl. ac. 8,30

fãpturilor: pl. dat. 7,64
fãpturi: pl. ac. 11,6
FÃRÃDELEGE: s.f.
fãrãdelegi: pl. ac. 4,12
fãrãdelegile: pl. nom. 11,4 4

FIERBINÞELÃ: s.f.
fierbinþeala: sg. nom. 15,50

FE CIOARÃ: s.f.
fecioarele: pl. nom. 10,22

FIICÃ: s.f.
fiice: pl. ac. 1,28

FEL: s.n.; var. (Reg.) FELIU; (Înv.) FEALIU
fealiuri: pl. ac. 2,18; 6,44
fealiu: sg. ac. 2,48
feliuri: pl. nom. rezum. cap.5
fealiuri: pl. dat. (cu prep. a + multe) rezum. cap.7

FILISTEU: s.m. (cf. Indice Fc)
filisteii: pl. ac. 1,21
FIRE: s.f.
firea: sg. ac. 14,14

FEREZEU: s.m. (cf. Indice Fc)
ferezeii: pl. ac. 1,21
FERICIT, -Ã: ad j.
(mai) fericit: m. sg. nom. 10,57
(mai) fericiþi: adj. m. pl. nom. 13,24
(a) FI: v. IV
e: ind. prez. im pers./3.sg. 1,8, 34; 2,3, 34, 41, 47; 3,7, 22, 29;
4,4, 24, 27, 32, 3 4, 44; 5,16, 38, 50; rezum. cap.7; 7,6, 10, 16,
19, 42, 46, 57, 59, 61; 8,14, 21, 22, 23, 34; 9,2, 13, 17, 24; 10,9,
12, 23, 28, 40; 11,24; 12,10, 11, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 32, 35;
13,20, 22, 26, 28, 53; 14,47; 16,13, 68, 76
era: ind. imp. imper s./3.sg./pl. 1,18; 2,43; 3,5, 13; 4,12; 6,39,
46, 47, 50; 7,46; 9,17, 20, 32; 10,30, 45, 47, 48; 11,1, 4, 6, 11,
20, 23, 29, 31; 12,2, 44; 13,5, 11, 17, 45; 14,22, 39
eram: ind. imp. 1.sg. 2,10; 3,1; 10,5
erai: ind. im p. 2.sg. 5,16, 41; 15,53
eºti: ind. prez. 2.sg. 8,7, 15, 48; 10,57; 11,39
este: ind. prez. 3.sg. 12,47
-i: ind. pr ez. 3.sg. 10,31, 53
-s: ind. prez. 3.pl. 14,15
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,17, 26; 2,4 4, 45; 4,7, 10; 5,41, 43, 49, 52,
53; 6,51; 7,13, 14, 28, 66; 9,15, 18; 11,6; 12,30, 35; 13,17, 23,
24, 25, 40, 48, 52; 14,12, 24, 33; 15,2, 20; 16,75
sânt: ind. prez. 1.sg. 2,2, 4, 14, 31; 4,44; 8,16; 9,41; 12,5
sântem: ind. prez. 1.pl. 4,24, 38; 8,7; 10,8; 12,45
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 5,53; 14,33
iaste: ind. prez. im pers./3.sg. 2,46; 7,8, 53, 64, 65; 8,35, 40, 47;
9,34; 10,43, 44; 12,5
au fost: ind. pf.c. im pers./3.sg./pl. 1,3, 4, 15; 3,12, 13, 17, 22,
25; 4,16, 48; 5,16, 21, 31, 41; 6,17, 28, 29, 35, 36; 7,1, 48; 8,60;
9,4, 27, 45, 47; 10,1, 3, 25, 45, 46; 11,13, 14, 32; 12, 1, 13, 24,
40, 51; 13,1; 14,1, 45
fiind: gerunziu 1,22; 7,15; 14,32
sã fiþi: con j. prez. 2.pl. 1,29
sã f ie: conj. prez. 3.sg./pl. 2,6; 6,42, 52; 7,3, 4, 7; 8,2, 6
va fi: ind. viit.I. impers./3.sg. 2,12; 4,45, 46, 51; 5,1, 8, 12; 6,7, 14,
18, 24, 25; 7,26, 29, 31, 41, 43; 8,37; 9,1, 7; 12,13, 33; 13,32, 33,
56; 14,16; 15,16, 33, 35, 36; rezum. cap.16; 16,22, 24, 27, 71
vor f i: ind. viit.I. 3.pl. 2,27; 5,43; 6,21; 7,21; 12,20, 25; 13,32;
15,61; 16,66, 70
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 2,27; 15,61
fiþi: imperativ 2.pl. 2,35; 16,41
fost-au: ind. pf.c. impers. 3,29
a fi: inf. prez. 4,12, 34; rezum. cap.6; 6,45, 56; 7,23, 68; 8,5, 58;
9,18; 14,22
ai f i: cond. prez. 2.sg. 4,18
ar fi: cond. prez. 3.sg. 7,61; 10,25
fi: inf. prez. fãrã a 8,6
sã fii: conj. pr ez. 2.sg. 8,34; 9,13
am fost: ind. pf.c. 1.sg. 9,43 ; 14,38
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 12,36
fi-va: ind. viit.I. impers. 13,49
fie: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 14,22
fi-vor: ind. viit.I. 3.pl. 16,72

FIU: s.m.
fiiului: sg. gen. 1,1, 2; 10,43
fiiul/Fiiul: sg. nom./ac. 1,2, 3; 7,28, 29; 10,1, 49; 13,32, 37, 52; 16,39
fiilor: pl. gen./dat. 1,5; 2,5, 17, 41
fii: pl. ac. 1,28, 29; 3,12; 16,45
fiii: pl. nom./ac. 1,34; 2,15, 19, 25, 29, 31; 10,22; 15,63; 16,2, 47
fiilor: pl. voc. 2,2, 4; 15,25
Fiiul: sg. nom., în sintagma Fiiul lui Dumnezeu 2,47
fiiu: sg. ac. 9,45; 10,8, 46
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
flãmânz eaþi: ind. imp. 2.pl. 1,17
flãmânz eaºte: ind. prez. 3.sg. 16,6
FL OARE: s.f.
florile: pl. nom./ac. 5,24, 36; 6,44; 9,17, 24; 12,51
florilor: pl. gen. 6,3; 9,24
flori: pl. ac. 9,24, 26
floarea: sg. ac. 15,50
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 15,57, 58; 16,23
foamea: sg. ac., în sintagma foamea pânii „lipsa pâinii” 15,58
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom./ac. 15,5, 49; 16,35, 47
foametea: sg. ac., în sintagma foametea pâinii „lipsa pâinii” 15,19
foametei: sg. gen. 16,18
foametea: sg. nom./ac. 16,20, 22
FOC: s.n.
foc: sg. ac., în sintagmele stâlp de foc/cãr buni de foc 1,14; 16,54
foc: sg. nom./ac. 1,23; 4,9; 5,8; 7,7, 8; 8,8, 22; 13,10, 27; 15,23,
41, 61, 62; 16,4, 9, 74
focului: sg. gen./dat. 3,19; 4,5; 13,38; 14,39; 16,78
focul: sg. nom./ac. 4,16, 50; 13,4; 16,6, 15
(a) FOLOSI: v. IV
folosesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
foloseaºte: ind. prez. impers. 7,47, 49
FRATE: s.m.
frate: sg. voc. 1,38
fratelui: sg. gen. 12,11
fraþii: pl. nom. 14,33
FRÂNGERE: s.f.
frângerea: sg. ac. 7,38
FRÂNT, -Ã: s.m./f.; var. (În v.) FRÂMT (f ig.) „învins”
(cel) frâmt: s.m. sg. ac. 2,21
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom./ac. 10,26; 12,3, 5; 15,36
frica: sg. nom./ac. 12, 13; 15,20, 37
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FRUMUSEÞE: s.f.; var. (Pop.) FRUMS (Reg.) FRÂMSEAÞE
frâmseaþea: sg. ac. 10,50
fr umseaþea: sg. ac. 15,54
FRUNZÃ: s.f.
fr unzã: sg. ac. 1,20
FUGÃ: s.f.
fugã: sg. ac. 15,32
(a) FUGI: v. IV
au fugit : ind. pf.c. 3.sg. 8,53
am fugit : ind. pf.c. 1.sg. 10,3
fuge: ind. prez. 3.sg. 16,42
FULGER: s.n.
fulgerilor: pl. gen. 6,2
(a) FULGERA: v. I
fulgerând era: ind. im p. perifr. 3.sg. 10,25
ful jera-va: ind. viit.I. impers. 16,10
FUM: s.n.
fumul: sg. nom./ac. 4,48, 50
fumului: sg. gen. 13,11
fum: sg. nom. 15,44
FUND: s.f. „adânc (al unei ape)”
fundul: sg. ac., în sintagma fundul mãrii 13,52
fund: sg. ac. 16,12
G
GATA: adv.
gat a: 2,35; 14,24
GÃINÃ: s.f.
gãina: sg. ac. 1,30
(a) GÃSI: v. IV
vei gãsi: ind. viit.I. 2.sg. 2,23
(a se) GÃTI: v. IV „a pregãti”; „a termina”, „a sfârºi”
gãtisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 2,11
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 2,13
am gãtit : ind. pf.c. 1.sg. 2, 18; 7,1
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 5,28
gãtitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,52
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 8,59
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 8,60
gãt eam: ind. im p. 1.sg. 9,18
era gãtitã: pasiv ind. imp. 3.sg. 13,11
gãt eaºte: imper ativ 2.sg. 14,24
gãtiþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,41
GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”; „creat”
gãtitã: f. sg. ac. 9,19
gãtit: m. sg. nom. 13,36
GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlce vilor: pl. gen. 7,69
gâlcea vã: sg. ac. 12,2, 3
GÂND: s.n.
gândurile: pl. nom./ac. 3, 1; 4,2; 5,21; 9,20, 39; 14,14; 16,55
gânduri: pl. ac. 4,13, 15; 14,14
gândurilor: pl. gen. 4,34
(a) GÂNDI: v. IV
gândeºti: ind. prez. 2.sg. 4,2, 51
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au gândit : ind. pf.c. 3.pl. 4,13, 15, 19
gândeaºte: imperativ 2.sg. 4,50
am gândit: ind. pf.c. 1.sg. 6,6; 7,56
a gândi: inf. prez. 6,34
sã gândeºti: con j. prez. 2.sg. 8,28
voiu gândi: ind. viit.I. 1.sg. 8,38
gândeam: ind. imp. 1.sg. 9,39; 10,25
gândesc: ind. prez. 1.sg. 10,4
gândea: ind. imp. 3.pl. 11,25, 28, 29, 31
vor gândi: ind. viit.I. 3.pl. 13,31; 16,22
gândiþi: ind. prez. 2.pl. 16,64
GÂNDIRE: s.f.
gândir ea: sg. nom./ac. 4,16, 17; 7,22, 57
gândir e: sg. ac. 4,19
gândiri: pl. ac. 13,37
gândirile: pl. ac. 15,3
(a) GEME: v. III
va jeame: ind. viit.I. 3.sg. 16,40
GER: s.n.
gerunlui: sg. gen. 3,19
GHEENÃ: s.f.
gheena: sg. ac. 2,29
GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. 5,5, 7; 6,13, 32; 8,19; 11,10; 1 2,17; 13,33;
16,28
glas: sg. nom./ac. 5,7; 6,17, 39; 9,38; 10,26, 2 7; 11,7, 15, 36,
37; 12,45; 13,4; 14,2, 38
glasului: sg. gen. 5,37
glasurile: pl. nom./ac. 6,2; 13,4
GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. ac. 2,42
gloat ei: sg. gen. 15,1
gloat a: sg. voc., în sintagma gloat a Mea 16,41
gloat e: pl. voc., în sintagma gloat e multe 16,69
GOL, GOALÃ: s.m./f. „lipsit de îmbrãcãminte”
golul: s.m. sg. ac. 2,20
(a) GONI: v. IV
a goni: inf. prez. 15,31
va goni: ind. viit.I. 3.sg. 16,6
GRABNIC, -Ã: adj.
grabnici: m. pl. nom. 12,20
GRAI: s.n.
graiurile: pl. ac. 6,21
GRAS, -Ã: adj. „(despre pãmânt) fertil”, „mãnos”
grase: n. sg. ac. 1,26
(a) GRÃBI: v. IV
grãbeaºt e: ind. prez. 3.sg. 4,26
(nu) grãbi: imperativ 2.sg. 4,34
grãbeºti: ind. prez. 2.sg. 4,34
grãbi: inf. prez. fãrã a 5,4 4
grãbind: gerunziu 6,38
ai grãbit : ind. pf.c. 2.sg. 6,38
grãbeaºt e: imperativ 2.sg. 7,3
(a) GRÃI: v. IV
grãiaºt e: imperativ 2.sg. 1,12; 4,5; 5,33; 10,34; 15,1
a grãi: inf. prez. 3,3; 5,22; 6,36; 7,1, 2; 10,19
grãia: ind. imp. 3.sg. 5,15; 6,29; 11,6; 12,1
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 5,31, 34; 7,60; 8,40; 9,15; 12,34; 14,3
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voiu grãi: ind. viit.I. 1.sg. 5,50; 8,19, 25, 42; 9,25; 11,38; 13,56
grãiaºte: ind. prez. 3.sg. 6,15
grãind: gerunziu 6,17; 9,38; 12,31
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 6,21
ai grãit: ind. pf.c. 2.sg. 8,7, 37; 13,21
grãise: ind. m.mc.pf. 3.sg. 9,4
grãiam: ind. imp. 1.sg. 10,25, 29; 14,43
au grãit: ind. pf.c. 3.sg. 12,17; 14,45
GRÃMADÃ: s.f.
grãmãzi: pl. ac. 2,9
GRÃUNTE: s.m.; var. GRÃUNÞ
grãunþul: sg. nom. 4,30, 31
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalelor: pl. gen. 7,23
greºalele: pl. ac. 8,26
(a) GREªI: v. IV
greºind: gerunziu 3,29
au greºit: ind. pf.c. 3.pl. 8,35
greºesc: ind. prez. 3.pl. 15,26
GREU, GREA: adj.
greale: n. pl. ac. 13,56; 14,14
GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 4,5
GRIJÃ: s.f.
grije: sg. ac., în loc. adv. fãrã grije 7,13
(a se) GRIJI: v. IV „a îngriji”
grijaºte: imperativ 2.sg. 2,21
(s-)au grijit: ind. pf.c. 3.pl. 7,69
ai grijit: ind. pf.c. 2.sg. 13,54
GRIJNIC, -Ã: adj.
grijnice: n. pl. ac. „(despr e vorbe) pline de gri jã” 3,3
grijnic: m. sg. nom. 9, 13
GRINDINÃ: s.f.
grindinã: sg. ac. 15,13; 15,41
GR OAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 5,24
GR OAZÃ: s.f.
groazã: sg. ac. 11,40
GR OAZNIC, -Ã: adj.
groaznicã: f. sg. nom./ac. 8,23; 15,13, 28, 40
groaznice: f. sg. gen. 12,8
groaznicã (foar te): f. sg. nom. 15,3 4
groaznica: adj. antep. f. sg. nom. rezum. cap.16
GUNOI: s.n.
gunoiul: sg. nom./ac. 15,36; 16,24
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 9,28; 13,4, 10, 27; 14,38, 39, 41; 15,1
(a) GUS TA: v. I
gustã: imper ativ 2.sg. 5,18
au gustat: ind. pf.c. 3.pl. 6,26
vei gus ta: ind. viit.I. 2.sg. 9,24
GUSTARE: s.f.
gustãrile: pl. nom. 6,4 4

H
HANANEU: s.m.; v ezi CAN ANEU
HAR: s.n.
har: sg. ac. 4,44; 5,55; 6,11; 8,42; 12,7; 14,22
HARAP: s.m.; vezi ARAP
HÂRTIE: s.f.
hârtie: sg. ac. 15,2
HOLDÃ: s.f.
holdele: pl. ac. 16,42
HOLM: s.n.; var. (Trans.) HÂLM
hâlmuri: pl. ac. 2,9
HORN: s.n.
hornurile: pl. nom. 6,4
HO TAR: s.n.
hotarele: pl. ac. 9,8; 12,34
hotarul: sg. ac., în sintagma hotarul lui Dumnezeu 10,16
hotarul: sg. ac. 13,48; 15,33
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. 1,19
hrana: sg. nom./ac. 9,34; 12,51
(a se) HRÃNI: v. IV
sã (se) hrãneascã: con j. prez. 3.sg. 8,11
hrãnitu(-)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 8,12
HULÃ: s.f.
hula: sg. ac. 11,43
I
IAD: s.n.
iad: sg. ac. 4,8, 41; 8,53
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 5,22; 8,9
IARÃªI: adv.
iarãºi: 3,9, 12; 5,13; 6,31, 35, 36; 7,6; 9,27; rezum. cap.10; 11,19;
12,18; 13,46, 47; 14,15, 35; 15,59, 60
iarãº: 5,21; 6,31
IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. ac. 9,27
iarba: sg. ac. 15,42
IATÃ: interj.
iatã: 4,48; 5,1, 41; 6,17, 18, 29, 57; 7,17, 26; 8,63; 9,20, 3 1, 34,
38; 10,10, 26, 27, 29, 30, 32, 49; 11,1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 20,
22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 44; 12,2, 3, 4, 7, 13; 13,2,
3, 5, 6, 8, 9, 29; 14,2, 17, 19, 38, 39; 15,5, 8, 10, 20, 28, 34;
16,14, 20, 22, 37, 55, 68, 69, 75
IBOVNIC: s.m.
ibovnicii: pl. nom./ac. 15,47, 51
IDOL: s.m.
idolilor: pl. dat. 16,69
IEFTENªUG : s.n.; var. IEFTIªUG (Înv.) „ieftinãtate”
ieftiºug: sg. nom. 16,22
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(a) IERTA: v. I
ai ier tat: ind. pf.c. 2.sg. 3,30
iar tã: imperativ 2.sg. 8,45

IUTE: adj.
(mai) iute: f. sg. nom. 12,13
IUÞIME: s.f.
iuþimea: sg. nom. 5,42

(a) IEªI: v. IV
ieºind: gerunziu 4,2; 12,17; 16,39
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg. 4,2; 14,2
ieºiia: ind. imp. 3.pl. 9,29
am ieºit : ind. pf.c. 1.sg. 10,32; 12,48
ieºea: ind. im p. 3.sg. 11,10; 13,4
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,23; 16,9
vor ieºi: ind. viit.I. 3.pl. 15,29, 30

(a se) IVI: v. IV
a (sã) ivi: inf. prez. 12,26
(sã) vor ivi: ind. viit.I. 3.pl. 14,35

IEªIRE: s.f.
ieºirile: pl. nom. 4,7
ieºirea: sg. nom. 4,34
ieºirea: sg. ac., în sintagma ieºirea minþii 5,33; 10,28, 37; 12,3;
13,30
ieºirile: pl. nom., în sintagma ieºirirle veacului „începuturile
veacului” (cf. lat. exitus saeculi) 6,1
ieºirile: pl. nom., în sintagma ieºirile minþii de noapte 14,42
INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 3,1, 22, 29; 4,2, 30; 5,14; 6,26, 36; 7,16;
8,58; 9,2 7, 36, 38; 10,55; 14,8, 25, 34, 40; 16,62
inima: sg. nom./ac., în sint agmele inima cea rea/inima mãrii
„adâncul mãrii”, „mijlocul mãrii” 3,20; 4,4, 7; 13,25, 51
inimã: sg. ac., în sintagmele inimã îndãrãvnicã/inimã rea 3,21, 26
inimii: sg. gen./dat- 5,21; 8,6; 10,31
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima 10,50
inimi: pl. ac. 12,38
inimã: sg. ac. 15,46
inimile: pl. ac. 16,55, 6 4
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
a întra: inf. prez. 7,5
întrã: ind. prez. 3.pl. 7, 14
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,14; 10,1; 13,43
vom întra: ind. viit.I. 1.pl. 7,54
întrã: imperativ 2.sg. 10,17, 55
voiu întra: ind. viit.I. 1.sg. 10,18
INTRARE: s.f.; var. (În v. ºi rar) ÎNTRARE
întrarea: sg. nom. 7,4, 7
întrãrile: pl. nom./ac. 7,12, 13; 13,43
ISPITÃ: s.f.
is pitã: sg. ac. 12,47
(a) ISPITI: v. IV
vei ispiti: ind. viit.I. 2.sg. 4,26
a ispiti: inf. prez. 13,52
is piteaºte: ind. prez. 3.sg. 16,58
(a se) ISPRÃVI: v. IV
au isprãvit: ind. pf.c. 3.pl. 7,24
isprãvitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,52
am isprãvit : ind. pf.c. 1.sg. 9,22
(a se) IUBI: v. IV
sã iubeascã: conj. prez. 3.sg. 3,7
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 3,14; 4,23; 5,33; 11,42
iubeaºte: imperativ 2.sg. 8,30
iubi: inf. pr ez. 8,47
(sã) iubea: ind. imp. 3.pl. 12,3

(a se) IZBÃVI: v. IV
va izbãvi: ind. viit.I. 3.sg. 13,26; 15,27; 16,17, 68
a izbãvi: inf. pr ez. 13,29
(s-)au izbãvit : ind. pf.c. 3.pl. 16,29
voiu izbãvi: ind. viit.I. 1.sg. 16,75
(a se) IZBÂNDI: v. IV (Înv.) „a se rãzbuna”
(v -)aþi izbândit: ind. pf.c. 2.pl. 1,16
izbândind: gerunziu 15,9
voiu izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 15,9
(a) IZBI: v. IV
vor izbi: ind. viit.I. 3.pl. 15,35
(a) IZGONI: v. IV
va izgoni: ind. viit.I. 3.sg. 16,5
IZVOR: s.n.
izvoarã: pl. ac. 2,19; 16,61
izvoarãle: pl. nom. 2,32
izvoarelor: pl. gen. 6,24
izvor ul: sg. nom., în sintagma izvorul înþelepciunii 14,47
Î
(a se) ÎMBÃTRÂNI: v. IV; var. (a) BÃTRÂNI
bãtrânesc: ind. prez. 3.pl. 5,55
a îmbãtrâni: inf. prez. 14,10
(sã) vor îmbãtrâni: ind. viit.I. 3.pl. 16,33
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
sã (Sã) îmblânzascã: con j. prez. 3.sg. 10,24
(a) ÎMBRÃCA: v. I
îmbracã: imper ativ 2.sg. 2,20
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: pl. ac. 2,39
îmbrãcãmintea: sg. ac., în sintagma îmbrãcãmintea cea muritoare
2,45
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMBRÃÞÃªA
îmbrãþãºazã: imperativ 2.sg. 2,15
îmbrãþiºazã: imper ativ 2.sg. 2,32
(a) ÎMBUCA: v. I
a îmbuca: inf. prez. 6,57
îmbucã: imperativ 2.sg. 8,4
au îmbucat : ind. pf.c. 3.sg. 11,35; 15,23
vor îmbuca: ind. viit.I. 3.pl. 15,62
ÎMBUCARE: s.f.
îmbucar ea: sg. ac. 6,52; 16,78

IUBIRE: s.f.
iubir e: sg. ac. 3,19

(a) ÎMBUCÃTURI: v. IV; var. (a) ÎMBUCÃTORA: v. I „a da
s pre mâncare”
vor îmbucãtora: ind. viit.I. 3.pl. 16,69

IUBIT, -Ã: s.m./f.
iubiþii: s.m. pl. voc., în sintagma iubiþii Miei 16,75

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratului: sg. gen. 1,3; 13,40
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ÎN ALT, -Ã: adj./s.
înalt : adj. n. sg. ac. 2,43; 15,11, 40
(Cel) Înalt: s.m. sg. ac. 7,19

împãr aþi: pl. nom./ac. 1,10; 1 2,14, 20
împãr aþilor: pl. gen. 12,13
împãr atul: sg. nom./ac. 13,40; 15,16
împãr aþii: pl. ac. 15,20, 33

ÎN APOI: adv.
înapoi: 4,5

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
a împãrãþi: inf. prez. 5,3; 11,20, 31; 12,15
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,6
au împãrãþit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5, 12, 13, 34
împãrãrþea: ind. imp. 3.sg. 11,13
împãrãþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,14
sã împãrãþascã: con j. prez. 3.sg./pl. 11,39; 12,2
vor îm pãrãþi: ind. viit.I. 3.pl. 12,14

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(sã) înãlþa: ind. imp. 3.sg. 2,43
a (sã) înãlþa: inf. prez. 6,4
(sã) vor înãlþa: ind. viit.I. 3.pl. 15,40
înãlþind: gerunziu 15,53

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom./ac. 1,3; 2,13; rezum. cap.11; 11,18, 19, 20,
21, 25; 12,2
împãrãþia: sg. nom./ac. 2,10; 12,11, 30
împãrãþiii: sg. gen. 2,35; 12,18; 13,31
împãrãþii: pl. ac., în sintagma cereºtile împãrãþii 2,37
împãrãþie: sg. nom. 12, 13; 13,31
împãrãþii: pl. ac. 12,23

ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþãrile: pl. nom. 6,4
ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (Înv. ºi rar) NÃLÞIME
nãlþimea: sg. ac. 4,21
ÎNÃUNTRUL: prep.; var. (Înv.) ÎNLÃUNTRUL
înlãuntrul: 14,33
(a se) ÎNCEPE: v. III
am început: ind. pf.c. 1.sg. 2,47; 3,3; 5,22; 6,36; 9,28
au început: ind. pf.c. 3.pl. 3, 12; 6,57
ai înceape: cond. prez. 2.sg. 4,18
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 4,32; 13,37; 14,21
voiu înceape: ind. viit.I. 1.sg. 6,18, 19; 8,17
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 6,20; 9,2; 12,15; 13,29, 46, 49; 16,6, 13
vom înceape: ind. viit.I. 1.pl. 7,56
vei înceape: ind. viit.I. 2.sg. 8,63; 11,16; 14,25, 26
ai început: ind. pf.c. 2.sg. 10,41, 49
înceape: ind. prez. 3.sg. 10,52
(sã) începea: ind. im p. impers. 10,54

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,21
(s-)au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 14, 11
(a se) ÎMPODOBI: v. IV
ai împodobit: ind. pf.c. 2.sg. 15,47
împodobeaºte: imperativ 2.sg. 15,54
împodobesc: ind. prez. 3.pl. 16,48
(sã) împodobeaºte: ind. prez. 3.sg. 16,51
ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otiva: prep. 1,5; 12,41; 15,3, 27
împr otivã: adv. 9,18; 11,6

ÎNCEPERE: s.f.
înceaperea: sg. nom./ac. 6,7, 9; 8,20; 12,18; 16,18

(a se) ÎMPO TRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(sã) împr otivea: ind. imp. 3.pl. 5,29
(s-)au împrotivit: ind. pf.c. 3.pl. 7,22
ÎMPOTRIVITOR, -TOARE: adj.; var. ÎMPROTIVITOR, -TOARE
împr otivitoare: f. pl. nom., în sintagma împrotivitoar e arepi (cf.
lat. contrariae pennae) 11,3
împr otivitoarele: adj. antep. f. pl. ac., în sintagma îm protivitoarele
arepi 11,11
ÎMPREJUR: adv.
împr ejur: adv. în loc. s. tãierile îm prejur 1,31
împr ejur: 6,39; 15,4 4

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv. din început 2,41; 3,4; 4,30, 43; 6,8;
9,4; 10,10, 14, 28; 12,34; 13,14; 14,22, 29
începutul: sg. nom./ac. 4,7; 6,1, 38; 7,43
început: sg. ac. 9,5, 6
ÎNCET: adv.
încet: 6,29
(a) ÎNCETA: v. I
va înceta: ind. viit.I. 3.sg. 15,22
(a se) ÎNCHIDE: v. III
închide: imperativ 2.sg. 2,40
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 14,41
vor închide: ind. viit.I. 3.pl. 15,39
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 16,59

(a) ÎMPRESURA: v. I
împr esurã: ind. prez. 3.pl. 16,39
vor împr esura: ind. viit.I. 3.pl. 16,40
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 6,20; 9,35; 11,8; 13,10; 15,20, 31, 35

ÎNCHINAT, -Ã: adj.
închinat: n. sg. ac., în sintagma darul cel închinat 2,37

(a se) ÎMPUTERNICI: v. IV
(sã) împuternicea: ind. im p. 3.sg. 13,3
ÎN AINTE: adv./prep.; var. (În v.) MAINTE, N AINTE
înainte: adv. 1,13, 14; 5,37; 7,23; 8,21
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 4,1; 6,2, 3, 4, 5, 25; 7,20;
8,20; 9,18; 10,40; 11,16; 12,13
mainte: adv. 5,31; 8,59; 16,39
nainte: adv. în loc. adv. mai naint e 3,6; 4,37; 5,41, 5 4; rezum.
cap.6; 6,1; 7,26, 50; 8,38; 12,24; 13,32
nainte: adv. 6,29
înaintea: pr ep. 1,34; 2,3; 3,5, 8, 13, 35; 4,3, 4 4, 48, 49; 5,22,
32, 50, 55; 6,11, 20, 36, 42, 53, 55; 7,9; 8,2, 6, 17, 19, 28, 48;
rezum. cap.9; 9,4, 28; 12,7, 32, 47; 14,18; 16,5 4, 66, 67

(a se) ÎNCHIPUI: v. IV
a (sã) închipui: inf. prez. rezum. cap.10
au închipuit: ind. pf.c. 3.sg. 16,62
ÎNCHIPUIRE: s.f.
închipuirea: sg. nom. 3,5
ÎNCHIS, -Ã: ad j.
închise: f. pl. ac. 5,37
(a se) ÎNCINGE: v. III
încingeþi(-vã): imper ativ 2.pl. 16,2
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(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
vor încungiura: ind. viit.I. 3.pl. 15,4 4

ÎNFRICOªARE: s.f.
înfricoºear ea: sg. ac. 15,39

(a) ÎNCORDA: v. I
încor deazã: ind. prez. 3.sg. 16,13

ÎNFRICOªAT, -Ã: adj. (Înv.) „care inspirã fricã”
înfricoºate: f. pl. nom. 11,45

(a se) ÎNCREDINÞA: v. I
(s-)au încredinþat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,17; 7,32

(a se) ÎNGÃDUI: v. IV
(s-)au îngãduit : ind. pf.c. impers. 5,13
va îngãdui: ind. viit.I. 3.sg. 7,69; 15,22
vei îngãdui: ind. viit.I. 2.sg. 8,6
am îngãduit: ind. pf.c. 1.sg. 9,21
voiu îngãdui: ind. viit.I. 1.sg. 15,25
îngãduind: gerunziu 16,72

ÎNCREDINÞAT, -Ã: s.m./f.
(ceale) încredinþate: s.f. pl. ac. (aici) „vieþile încredinþate” 4,42
(a se) ÎNCUNUNA: v. I
(sã) încununeazã: ind. prez. 3.pl. 2,45
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,7; 6,23, 43, 44; 10,25, 26; 11,20, 26; 13,11; 16,6, 11
ÎNDÃRÃT: adv.
îndãrãpt: 8,47
ÎNDÃRÃTNNIC, -Ã: adj.
îndãrãvnicã: f. sg. ac., în sintagma inimã îndãrãvnicã 3,21

ÎNGERESC, -EASCÃ: ad j.
înger eascã: f. sg. ac., în sintagma pâine îngereascã 1,19

ÎNDELUNG, -Ã: adj./adv.
îndelungã: adj. f. sg. nom./ac. 7,33, 64
îndelung: adv. 7,64

ÎNGRECAT, -Ã: adj. „împovãrat”, „încãrcat”
îngr ecaþi: m. pl. ac. 2, 18
(a) ÎNGROPA: v. I
îngr oapã: imper ativ 2.sg. 2,23

(a se) ÎNDELUNGA: v. I
(s-)au îndelungat : ind. pf.c. 3.sg. 14, 17

(a se) ÎNGROZI: v. IV
(s-)au îngr ozit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14
au îngrozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,32; 15,45
(sã) v or îngrozi: ind. viit.I. 3.pl. 15,37; 16,18
sã îngrozascã: conj. prez. 3.pl. 15,40
vor îngrozi: ind. viit.I. 3.pl. 15,60
(sã) va îngr ozi: ind. viit.I. 3.sg. 16,11

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. 10,20
(a se) ÎNDOI: v. IV
sã (vã) îndoiþi: con j. prez. 2.pl. 16,76
ÎNDRÃZNEÞ, -EAÞÃ: adj.
îndrãzneþului: ad j. m. sg. gen. rezum. cap.4

ÎNGUST, -Ã: adj.
înguste: f. pl. ac. 13,43

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznea: ind. imp. 3.sg. 13,8
(a se) ÎNDREPTA: v. I
îndr epteazã: imperativ 2.sg. 2,20
a îndrepta: inf. prez. 4,18
(sã) v or îndrepta: ind. viit.I. 3.pl. 5,12
vei îndrep ta: ind. viit.I. 2.sg. 10,16
(m-)am îndr eptat : ind. pf.c. 1.sg. 12,7
-i îndrep tatã: pasiv ind. prez. 3.sg. „e datã direct, fãrã ocol”
16,22
ÎNDREPTARE: s.f.
îndr eptarea: sg. ac. 6,32
(a) ÎNECA: v. I
a îneca: inf. prez. 7,45
(a se) ÎNFIERBÂNTA: v. I
a (sã) înfierbânta: inf. prez. 6,4
(a) ÎNFLORI: v. IV; var. (Înv.; Ban.) (a) ÎNFLURI
va înf luri: ind. viit.I. 3.sg. 6,28

ÎNGER: s.m.
înger ul: sg. nom., în sint agma înger ul Domnului 1,40
înger ul: sg. nom./ac. 2,44, 48; 4,1; 5,15, 20, 31; 7,1; 10,28
înger ului: sg. dat. 2,46
înger : sg. ac. rezum. cap.5
îngerilor : pl. gen., în sintagma oastele îngerilor 6,3; 8,21
îngerilor : pl. gen. 16,67

(a se) ÎNMULÞI: v. IV
a (sã) înmulþi: inf. prez. 3,12
au înmulþit : ind. pf.c. 3.pl. 3,12
(sã) va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 5,2, 10
(s-)au înmulþit: ind. pf.c. 3.sg. 7,41
înmulþeaºte: ind. prez. 3.sg. 7,66
va înmulþi: ind. viit.I. 3.sg. 7,67
(sã) înmulþeaºt e: ind. prez. 3.sg. 9,16
(sã) vor înmulþi: ind. viit.I. 3.pl. 14,16
ÎNMULÞIT, -Ã: adj.
înmulþitele: adj. antep. n. pl. ac. 5,27
ÎNNOIRE: s.f.
înnoirile: pl. ac. 1,31
(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
însãmnând: gerunziu 2,23
a (sã) însãmna: inf. prez. 6,5
(sã) va însãmna: ind. viit.I. 3.sg. 6,20
(s-)au însãmnat : ind. pf.c. 3.sg. 8,53
(sã) însãmna: ind. imp. 3.sg. 10,27
însãmneazã: imperativ 2.sg. 14,8

(a se) ÎNFRÂNGE: v. III
(sã) înfrânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
înfrânge: ind. prez. 3.sg. 16,8

ÎNSEMNAT, -Ã: s.m./f.; var. (Reg.) ÎNSÃMNAT, -Ã
(celor) însãmnaþi: s.m. pl. gen. (aici) „celor chemaþi” 2,38

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
(m-)am înfricoºat: ind. pf.c. 1.sg. 13,11

(a) ÎNSETA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTA
însãtaþi: ind. imp. 2.pl. 1,20
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(a se) ÎNTOARCE: v. III
întoarce-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,31
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 4,29; 6,26; 7,30
întoarce: ind. prez. 3.sg. 8,9
(sã) întoar ce: ind. prez. 3.sg. 8,22; 16,16
(m-)am întor s: ind. pf.c. 1.sg. 9,39
am întor s: ind. pf.c. 1.pl. 10,2
a (mã) întoarce: inf. prez. 10,4
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg. 11,31
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 11,46
(mã) întorseasem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 12,40
întorcea: ind. im p. 3.sg. 13,3
întoarce(-te)-vei: ind. viit.I. 2.sg. 14,9
a întoarce: inf. prez. 15,20
(sã) vor întoar ce: ind. viit.I. 3.pl. 15,31; 16, 14, 16, 21
vor înt oarce: ind. viit.I. 3.pl. 15,32
întorcându(-sã): gerunziu 15,60
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 16,3, 7

(a sã) ÎNSTRÃINA: v. I; var. (a se) ÎNSTREIN A
a (sã) înstreina: inf. prez. 6,5
ÎNSTRÃINAT, -Ã: adj.; var. ÎNSTREIN AT, -Ã
înstreinatã: f. sg. nom. 10,30
(a se) ÎNSURA: v. I
(sã) însorã: ind. prez. 3.pl. 16,45
(a se) ÎNªELA: v. I
(sã) înºalã: ind. prez. 3.sg. 10,36
(a) ÎNªTIINÞA: v. I
voiu înºtiinþa: ind. viit.I. 1.sg. 10,33
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
au întãrâtat : ind. pf.c. 3.pl. 1,7
ÎNTÃRÂTAT, -Ã: adj.
întãrâtat: m. sg. ac. 11,3 7

ÎNT OARCERE: s.f.
întoarcere: sg. ac. 16,20

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
întãreaºt e: imperativ 2.sg. 2,15, 25; 1 2,8
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 5,15; 10,30
a (sã) întãri: inf. pr ez. 6,2
(sã) va întãri: ind. viit.I. 3.sg. 7,34

(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
ÎNTRARE: s.f.; vezi INTRARE
(a) ÎNTREBA: v. I
am întrebat : ind. pf.c. 1.sg. 2,44; 4,9, 25; 5,50
sã întrebi: con j. prez. 2.sg. 4,6
aº fi întrebându-: cond. prez. (cu gerunziul) 1.sg. 4,7
a întreba: inf. prez. 4,23
întrebi: ind. prez. 2.sg. 4,28, 52
au întrebat: ind. pf.c. 3.pl. 4,35
întreabã: imperativ 2.sg. 4,40; 5,46, 51; 10,9
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 5,11
ai întrebat: ind. pf.c. 2.sg. 5,39
vei întreba: ind. viit.I. 2.sg. 8,2

ÎNTÃRIT, -Ã: adj.
întãrite: f. pl. ac. 1,13
ÎNTÂI, - A: num. ord./ad j./adv.
întâiu: adv. 1,13
întâiu: adj. m. sg. nom. 3,21
întâiu: adj. m. sg. ac., în sintagma întâiu nãscut 6,58
întâiul: num. ord. m. sg. nom. 7,36
(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
vor întâmpina: ind. viit.I: 3.pl. 13,18
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinãrile: pl. nom., în sintagma întâmpinãrile vânturilor
„mulþimea vânturilor” (cf. lat. conventiones ventorum) 6,1
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) întâmplã: ind. prez. 3.pl. 10,6; 12,43; 13,20
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. impers./3.pl. 10,13, 15, 49
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,48
(sã) întâmpla: ind. imp. impers. 11,19
(sã) vor întâmpla: ind. viit.I. 3.pl. 13,32
ÎNTÂMPLAT, -Ã: adj.
întâmplatã: n. pl. (cu des. -ã) ac. 14,15
(a) ÎNTÂRZIA: v. I
întârziiazã: ind. prez. 3.pl. 16,38
vor întâr ziia: ind. viit.I. 3.pl. 16,39
ÎNTÂRZIERE: s.f.
întârziiarea: sg. nom. 5,42
(a se) ÎNTEMEIA: v. I
(s-)au întemeiat: ind. pf.c. 3.pl. 16,57
au întemeiat: ind. pf.c. 3.sg. 16,60
(a) ÎNTINDE: v. III
întindea: ind. im p. 3.sg. 11,2
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 16,60
(a se) ÎNTIN A: v. I
aþi întinat: ind. pf.c. 2.pl. 1,26
(s-)au întinat : ind. pf.c. 3.pl. 10,22

(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(sã) întristeazã: ind. prez. 3.sg. 10,7
(ne-)am întristat: ind. pf.c. 1.pl. 10,8
(te) întris tezi: ind. pr ez. 2.sg. 10,8
(te) întris tai: ind. im p. 2.sg. 10,39
(te-)ai întristat: ind. pf.c. 2.sg. 10,50
sã (te) întristezi: conj. prez. 2.sg. 12,46
(sã) întrista: ind. imp. 3.pl. 13,13
ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. ac. 2,3; 7,47
întristarea: sg. nom./ac. 7,61; 10,7, 24
ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristaþi: m. pl. nom. 13, 17
ÎNTUNECOS, -OASÃ: adj.
întunecos: n. sg. ac. 12,42
ÎNTUNERIC : s.n.; var. (În v.) ÎNTUNEARE C
întunearecul: sg. nom./ac. 6,39; 7,55
întunearec: sg. ac. 14,20
(a se) ÎNÞELEGE: v. III
înþeleageþi: ind. prez. 2.pl. 2,34
a înþeleage: inf. prez. 4,11, 12
înþeleage: inf. prez. fãrã a 4,21
(sã) înþeleage: ind. prez. 3.sg. 6,15
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 7, 19
sã înþeleagã: conj. prez. 3.pl. 7,22
înþeleage: imperativ 2.sg. 8,19, 51
înþelegând: gerunziu 8,25
vei înþãleage: ind. viit.I. 2.sg. 9,2
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vei înþeleage: ind. viit.I. 2.sg. 9,4
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 9, 12
înþeleg: ind. prez. 3.pl. 13,18
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jeli-va: ind. viit.I. 3.sg. 15,12
vor jeli: ind. viit.I. 3.pl. 15,44
jeli-v or: ind. viit.I. 3.pl. 16,34

(a) JELUI: v. IV
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþeleagerii: sg. gen., în sintagmele sâmþirea înþeleagerii/ duhul jelui-vor: ind. viit.I. 3.pl. 15,13
înþeleagerii/vâna înþeleagerii 4,22; 5,22; 14,47
JERTFÃ: s.f.; var. JÂR TVÃ
înþeleagerea: sg. nom./ac. 5,9; 8,4, 1 2; 10,30, 31, 40; 13,16;
jârtvã: sg. ac. 1,31
14,40
jârtve: pl. ac. 2,24
înþãleagerii: sg. gen. 14,25
înþeleagere: sg. ac. 14,42; 16,62
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JIR TVUI
au jir tvuit: ind. pf.c. 3.pl. 1,6
ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom. 8,52; 14,40
JIDOV: s.m.
înþelepciune: sg. ac. 13,55
jido vi: pl. ac. rezum. cap.1
îneþelepciunii: sg. gen., în sint agma izvor ul înþelepciunii 14,47
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 12,38
(celor) înþelepþi: s.m. pl. dat. 14,26, 46

JIGANIE: s.f.
jigãnii: sg. ac. 6,47, 48
jigãniile: pl. ac. 11,40

(a se) ÎNVÃLUI: v. IV „a se învolbura”
(sã) în vãluiaºte: ind. viit.I. 3.sg. 16, 12

JOS: adv.
jos: 6,41

(a) ÎNVÃÞA: v. I
voiu învãþa: ind. viit.I. 1.sg. 4,4; 5,32; 10,38
au învãþat: ind. pf.c. 3.pl. 8,29
vei învãþa: ind. viit.I. 2.sg. 12,38

(a se) JUDECA: v. I
judecã: imperativ 2.sg. 2,20
ai judecat : ind. pf.c. 2.sg. 4,20; 11,41
(s-)au judecat : ind. pf.c. imper s./3.pl. 7,11; 8,30
(t e-)ai judecat: ind. pf.c. 2.sg. 8,49

(a) ÎNVERZI: v. IV
în verzeaºt e: imperativ 2.sg. 5,36
(a) ÎNVIA: v. I
în viind: gerunziu 5,45
sã învie: conj. prez. 3.sg. 7,39
vei înviia: ind. viit.I. 2.sg. 8,13
vom înviia: ind. viit.I. 1.pl. 14,35
ÎNVIERE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVIIARE
în viiare: sg. ac. 2,23
(a se) ÎNVINGE: v. III
(s-)au în vins: ind. pf.c. 3.sg. 3,21
(sã) va învinge: ind. viit.I. 3.sg. 6,28; 7,58
va în vinge: ind. viit.I. 3.sg. 7,58
au învins: ind. pf.c. 3.sg. 11,40
J

JUDECATÃ: s.f.
judecãþii: sg. gen. 5,34
judecat a: sg. nom./ac. 5,40, 42, 43; 7,34; 8,61; 11,46; 14,35
judecatã: sg. ac. rezum. cap.7; 8,38; 12,33
judecãþile: pl. ac., în sintagma judecãþile dintâiu 7,30
judecãþii: sg. gen., în sintagmele scaunul judecãþii/zioa judecãþii
7,33, 43; 12,34
judecãþilor: pl. gen., în sintagma judecãþilor lui Dumnezeu rezum.
cap.9
JUDECÃTOR: s.m.; var. (În v.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. nom. 4,18; 7,19; 14,32; 16,68
Judecãtoriul: sg. nom. 7,69
judecãtoriului: sg. gen., în sintagma judecãtoriului celui viitoriu
8, 18
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat ea: sg. ac. 11,10, 17; 14,12
jumãtat e: sg. ac. 13,45; 14,11
(un) jumãt ate (sic!): sg. nom. (cf. lat. d¾midium, -i¾ s.n.; cf. Indice
Os – JUMÃTATE) 11,33

JALE: s.f.
jale: sg. ac. 2,3
jealea: sg. ac. 10,6
(a) JEFUI: v. IV
vor jefui: ind. viit.I. 3.pl. 15,30; 16,73
a jefui: inf. prez. 16,72

L
LAPTE: s.n.
lap te: sg. ac. 2,19; 8,10

JEFUIRE: s.f.
jefuirea: sg. ac. 15,49

LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a se) JELI: v. IV
jelesc: ind. prez. 1.sg. 8, 16
jelea: ind. prez. 3.sg. 9,38; 10,49
a (mã) jeli: inf. prez. 10,4
jeleaºte: ind. prez. 3.sg. 10,7
jelim: ind. prez. 1.pl. 10,8
sã jeleascã: conj. pr ez. 3.sg. 10,9
jeleai: ind. imp. 2.sg. 10,39
jelindu(-sã): gerunziu 10,41

LÃCUITOR: s.m.; v ezi LOCUITOR
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcustele: pl. ac. 4,24
(a se) LÃMURI: v. IV „(des pre metale preþioase) a se purifica
sub acþiunea focului”
(sã) lãmur eaºte: ind. prez. 3.sg. 16,74
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LIMBÃ: s.f.
limbile: pl. nom./ac. 1,11; 2,28; 3,36; 13,33
limbi: pl. nom./ac. 1,24; 2,7; rezum. cap.3; 3,7, 12, 33
limbi: pl. voc. 2,34
limbilor: pl. gen./dat. 4,23; 8,27; 13,37, 41, 49
limba: sg. ac. 13,10

LÃMURIRE: s.f. (aici) „punere la încercare, „probare”
lãmurirea: sg. nom. 16,74
(a se) LÃSA: v. I
ai lãsat: ind. pf.c. 2.sg. 3,11; 13,54
(s-)ar lãsa: cond. prez. 3.sg. 7,69
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 9,8; 13,33
lasã: imperativ 2.sg. 9,41; 14,14
am lãsat: ind. pf.c. 1.sg. 10,5
sã lase: con j. prez. 3.pl. 13,41
(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 16,24, 25, 33
(sã) vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 16,29, 32
(sã) lasã: ind. prez. 3.pl. 16,30, 31

LIPIT, -Ã: adj.
lipite: f. pl. ac. 12,19
LIPSÃ: s.f. “ceea ce este necesar”, “necesit ate”, “nevoie”
lipsã: sg. ac. 7,65
lipse: pl. ac. 13,19

LÃÞIME: s.f.
lãþime: sg. ac. 7,5

LIPSIT, -Ã: s.m./f.
lipsitului: s.m. sg. dat. 2,20

(a se) LÃUDA: v. I
lãuda: ind. im p. 3.pl. 2,42
(te) vei lãuda: ind. viit.I. 2.sg. 10,16
lãudând: gerunziu 13,57

LOC: s.n.
loc: sg. nom./ac. 4,19; 7,3, 4; 8,5; 10,27, 5 4; 12,37, 42; 1 3,31;
16,71
locul: sg. nom./ac. 4,29; 6,14; 7,6; 8,6; 9,12; 11,8, 13, 24; 12,41,
48; 13,7; 15,40
locuri: pl. ac. 5,8; 7,54
locurile: pl. nom. 6,22
locurilor: pl. gen./dat. 9,3; 16,27, 71
loc: sg. ac., în loc. prep. în loc. de 15,61

(a se) LÂNCEZI: v. IV
(ne) lâncezim: ind. prez. 1.pl. 8,31
LEAC: s.n.
leacul: sg. nom. 7,53
LEGAT, -Ã: adj.
legaþi: m. pl. nom. 13,13
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. 1,8; 3,20, 22; 4,23; 7,17, 24, 63; 8,12, 29,
56; 9,11, 31, 32, 36, 37; 13,38; 14,21, 22
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea Domnului/leagea vieþii 2,40;
14,30
leage: sg. ac. 3,19; 5,27; 9,19; 13,54
leage: sg. nom., în sintagma a lui Dumnezeu leage 7,20
legii: sg. gen. 9,32
legii: sg. gen., în sintagma sicriiul legii 10,22
LEGIUITÃ: s.f.
legiuitele: pl. ac. 1,24; 7,24; 9,32; 13,42
LEMN: s.n. . “tulpina ºi ramurile unui ar bore tãiat, ser vind ca
material de constr ucþii, drep t combustibil e tc.”; “copac”, “pom”
lemn: sg. ac. 1,23; 5,5
lemnul: sg. nom., în sintagma lemnul vieþii 2,12
leamnelor: pl. gen. 4,13
leamnele: pl. ac. 15,42
(a se) LEPÃDA: v. I; var. (P op.) (a se) LÃPÃDA
am lepãdat: ind. pf.c. 1.sg. 1,21
lepãda(-)-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,30
am lãpãdat: ind. pf.c. 1.sg. 1,3 1
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 2,33; 9,9
leapãdã: imperativ 2.sg. 10,24; 14,14
(sã) vor lepãda: ind. viit.I. 3.pl. 16,24
LESNE: adv.
lesne: 8,14
(mai) lesne: 13,20
LEU: s.m.
leul: sg. nom./ac. 11,3 7; 12,1, 31
leu: sg. ac. 16,6
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþii: pl. nom. 10,22
LIMAN: s.n.
limanul: sg. ac. 12,42

LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºuri: pl. nom. 4,7
lãcaºul: sg. nom./ac. 5,38; 10,47
lãcaºurile: pl. nom. 7,51
lãcaºele: pl. ac. 11,42
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuia: ind. imp. 3.pl. 3,2, 9, 12, 25
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 3,25, 34, 35; 4,21, 39; 5,1, 6; 6,18; 7,32;
8,50; 10,59; 11,5, 32, 34; 12,24; 13,30; 14,20; 15,14, 40
sã lãcuiascã: conj. prez. 3.sg./pl. 6,51; 9,18
lãcuim: ind. prez. 1.pl. 8,17
lãcuieºti: ind. pr ez. 2.sg. 8,20
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,40; 13,41, 46
a lãcui: inf. prez. 15, 10
va lãcui: ind. viit.I. 3.sg. 16,43
LOCUITOR: s.m.; var. (Înv.) LÃCUITOR
lãcuitorilor: pl. gen. 6,26
lãcuitori: pl. ac. 14,16
lãcuitorii: pl. nom. 16,23
(a) LOVI: v. IV
voiu lo vi: ind. viit.I. 1.sg. 15,11
LOVIRE: s.f.
lovirea: sg. ac. 15,53
(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg., în loc. v. ia aminte 5,32; 9,30
ia: imperativ 2.sg. 8,24; 11,36; 14,24
ia: ind. prez. 3.sg. 13,23
luându-: gerunziu 1,32
voiu lua: ind. viit.I. 1.sg. 2,11; 15,9
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 2,13
am luat: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,33; 9,36; 14,37, 40
luaþi: imper ativ 2.pl. 2,36
au luat: ind. viit.I. 3.sg./pl. 2,39, 45; 5,22; 7,39; 9,33; 14,30, 32
ai luat: ind. pf.c. 2.sg. 3,20; 7,16
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 7,9; 8,43; 9,34; 16,43
lua: inf. prez. fãrã a 7,14
a (sã) lua: inf. prez. 8,20
(nici) lua: imper ativ prohib. 2.sg., în loc. v. nici lua aminte 8,27
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 8,33
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LUPTÃ: s.f.
lup tei: sg. gen. 7,57
lup tã: sg. ac. 16,41

luând: gerunziu 8,56; 9,32
au luat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. au luat aminte 9,45
a lua: inf. prez. 9,47
vei lua: ind. viit.I. 2.sg. 10,16; 15,55, 59
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 16,53

LUT: s.n.
lut : sg. ac. 8,2

(a) LUCRA: v. I
am lucr at: ind. pf.c. 1.pl. 12,41
lucr eazã: ind. prez. 3.pl. 15,8
lucrã: ind. prez. 3.pl. 15,13
sã lucre: conj. pr ez. 3.sg. 16,25

M
MAICÃ: s.f.
maica: sg. nom./ac. 1,28; 2,2, 5, 6; 5,50; 10,7
maicã: sg. ac. rezum. cap.2; 13,55
maicã: sg. voc. 2,15, 30
maica: sg. voc., în sintagma maica fiilor 2,17
maicii: sg. gen. 5,35

LUCRARE: s.f.
lucr are: sg. ac. 8,6; 9,37
lucr area: sg. nom. 9,17
LUCRAT, -Ã: adj.
lucr ate: f. pl. nom. 6,42

MANÃ: s.f.
manã: sg. ac. 1,19

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) LUCRÃTORIU
lucrãtoriul: s.m. sg. ac. 9, 17
lucrãtoriul: s.m. sg. ac., în sintagma lucrãtoriul de câmp 9,17
lucrãtorii: s.m. pl. ac. 15,13
LUCRU: s.n.
lucr urile: pl . nom./ac. rezum. cap.5; 7,24; 8,32, 33; 9,7; 15,6,
48; 16,55, 65
lucr u: sg. nom. 6,38
lucr ul: sg. nom./ac. 6,40, 43; 7,35; 8,13; 10,54
lucr uri: pl. nom./ac. 7,49; 8,33; 13,56; 14,21
lucr urilor: pl. dat. 16,52, 71
LUME: s.f.
lume: sg. ac. 3,9, 34; 4,24; 10,12; 11,40; 15,5, 27
lumea: sg. nom./ac. 3, 18; 4,2, 11; 6,55, 59; 7,11; 9,19; 11,40
lumii: sg. gen. 5,24; rezum. cap.11; 11,32
lumi: sg. gen., în sintagma pãmânteºtii lumi 6,1
lumea: sg. gen. (cu prep. a + toatã) rezum. cap.16
(a se) LUMINA: v. I
va lumina: ind. viit.I. 3.sg. 2,35
(t e-)ai luminat: ind. pf.c. 2.sg. 13,53

MARE: adj./s.
mari: adj. f. pl. nom./ac. 1,14; 2,42; 10,27; 13,19; 15,37, 40
mar e: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 3,16; 4,32; 7,3, 12; 9,38; 10,11,
26, 27; 12,3, 45; 13,6; 15,30, 31, 35, 36; 16,27
(celui mai) mare: adj. n. sg. gen. 7,13
(mai) mare: adj. f./n. sg. nom. 10,23; 11,4, 29
(cel mai) mar e: adj. n. sg. ac. 12,26
(mai) mari: s.n. pl. ac. (aici) „semne prevestitoare” 5,13; 6,31
(cel mai) mare: s.m. sg. ac. 12,40
MARE: s.f.
mar e: sg. ac. 1,13; 4,14; 7,5; 11,1; 12,11; 13,2, 5
mãrii: sg. gen., în sintagma inima mãrii „adâncul mãrii”, „mi jlocul
mãrii” 4,7; 13,25, 51
mãrii: sg. gen./dat. 4,15, 17, 19; 5,25; 13,52
mar ea: sg. nom./ac. 4,21; 7,3; 9,34; 16,12, 58, 59
Marea: sg. nom., în s. propr. Marea Sodomului 5,7
mãri: pl. ac. 15,59
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac., în sintagma marginile pãmântului 16,13
MARTOR: s.m.
mar tor: sg. ac. 2,5

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. ac. 1,14; 14,20
luminii: sg. gen. 2,21
luminã: sg. nom., în sintagma luminã veacinicã 2,35
lumina: sg. nom. 6,45; 10,22

MÃCAR: adv.
mãcar : adv. în loc. cj. mãcar cã 13,8

LUMINÃT OR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v.) LUMINÃTORIU
luminãtoriu: s.m. sg. nom., în sint agma luminãtoriu luminos 6,40
LUMINOS, -O ASÃ: adj.
luminos: m. sg. nom., în sint agma luminãt oriu luminos 6,40
LUNÃ: s.f.
lunile: pl. ac. 4,40
luna: sg. nom./ac. 5,4; 16,39
lunã: sg. ac., în sintagma muierile ceale de lunã (cf. lat. mulieres
mens truatae) 5,8
lunii: sg. gen. 6,45
luni: pl. ac. 8,8

(a) MÃCELÃRI: v. IV
aþi mãcelãrit : ind. pf.c. 2.pl. 1,32
MÃDULAR: s.n. “fiecar e dintre membrele unei fiinþe; prin gn.
f iecare dintre pãrþile sau organele din care es te alcãtuitã o fiinþã”
mãdulãrile: pl. ac. 8,8; rezum. cap.12
mãdulãri: pl. ac. 8,10
MÃGURÃ: s.f.
mãgurile: pl. ac. 15,42
(a) MÃRI: v. IV „a cinsti”, „a preamãri”
a mãri: inf. prez. 2,47
mãr eam: ind. imp. 1.pl. 9,45

LUNECARE: s.f.
lunecãrile: pl. ac. 8,17

MÃRIME: s.f.
mãrimea: sg. ac. 10,55

LUP: s.m.
lupilor : pl. gen. 5,18

MÃRTURIE: s.f.
mãr turiile: pl. ac. 8,27

(a se) LUPTA: v. I
(sã) va lupta: ind. viit.I. 3.sg. 7,57

(a se) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisesc: ind. prez. 1.sg. 1,3 7
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mãnie: sg. ac. 15,40
mãnia: sg. ac. 15,44

mãr turiseaºte: imperativ 2.sg. 2,14
mãr turisãsc: ind. prez. 1.sg. 2,36
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.pl. 2,45, 47
(sã) mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. 8,23
(sã) mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 8,35

(a se) MÂNTUI: v. IV
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 6,25; 9,7
mântui: inf. prez. fãrã a 7,45
(sã) vor mântui: ind. viit.I. 3.pl. 8,3, 41; 9,13, 15
(sã) mântuiesc: ind. prez. 3.pl. 8,41
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.pl. 12,34

MÃR UNÞEL, -EA: adj.
mãr unþeale: f. pl. ac. 11,3
MÃSLIN: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MASLIN
maslini: pl. ac. 16,30

MÂNTUIRE: s.f.
mântuirea: sg. ac. 6,25; 9,8
mântuirii: sg. dat. 7,61
mântuire: sg. ac. 8,39

MÃSLINÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) MASLINÃ
masline: pl. nom. 16,30
(a) MÃSURA: v. I
mãsurã: imperativ 2.sg. 3,34; 4,5; 9,1
au mãsurat : ind. pf.c. 3.sg. 4,37; 16,58
mãsurând: gerunziu 9,1

MÂNTUIT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „salvat”
mântuitã: f. sg. ac. 12,42
MÂNTUIT OR: s.m.; var. MÂNTUIT ORIU
Mântuitoriul: sg. ac. 2,36

MÃSURÃ: s.f.
mãsura: sg. ac. 4,37, 50
mãsurã: sg. nom. 4,37
mãsurile: pl. nom. 6,4

MED: s.m. (cf. Indice Est)
medilor: pl. gen. 1,3
(a) MERGE: v. III
mergi: imperativ 2.sg. 1,5; 2,48; 4,5, 40
sã mãrg: conj. prez. 1.sg. 2,33
mergând: gerunziu 7,13; 14,23
am mers: ind. pf.c. 1.sg. 7,13
sã meargem: con j. prez. 1.pl. 7,14

MÂHNIRE: s.f.
mãhnire: sg. ac. 10,12
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 10,58; 14,26
MÂNÃ: s.f.
mânile: pl. nom./ac. 1,26; 2,29; 3,27; 5,18, 30; 6,58; 8,44; 10,23;
15,15
mâni: pl. ac. 2,46; 13,36
mânilor: pl. gen. 3,5; 8,7; 15,53
mâna: sg. nom./ac. 6,8, 10; 13,9; 15,22
mânã: sg. ac. 6,10; 15,11
(a) MÂNC A: v. I
aþi mâncat: ind. pf.c. 2.pl. 1,19
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 9,24
am mâncat: ind. pf.c. 1.sg. 9,26
a mânca: inf. prez. 10,4
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg. 11,31
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 12,27, 28
mâncam: ind. im p. 1.sg. 12,51
mânca: ind. imp. 3.pl. 14,43
vor mânca: ind. viit.I. 3.pl. 15,58

(a se) MES TECA: v. I; v ezi (a se) AMESTECA
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirile: pl. nom./ac. 6,5; 7,23; 13,37; 15,48; 16,50
meºteºugirea: sg. ac. 16,64
MIAZÃNO APTE: s.f. „nord”
miazãnoapte: sg. ac. 15,34, 38
MIAZÃZI: s.f. „sud”
miazãzi: sg. ac. 15,38
MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mici: adj. m. pl. nom. 5,52, 5 4, 55
(cel mai) mic: s.m. sg. ac. 12,40
MICªOR, -OARÃ: adj.
micºoarã: f. sg. nom. 12,2

MÂNCARE: s.f.
mâncarea: sg. nom. 9,26

MIE: s.f. (aici) „oºtire de o mie de soldaþi”
miile: pl. ac., în sintagma miile ceriului (aici) „oºtile de îngeri” 13,3

MÂNDRIE: s.f.
mândrie: sg. ac. 8,50
mândriia: sg. nom./ac. 11,43; 15,18

MIERE: s.f.
miiare: sg. ac. 2,19

(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a se) MÂNGÃIA
a mângãia: inf. prez. 10,2, 41, 49
sã mângãie: con j. prez. 3.sg./pl. 10,3; 16,24
mângãie(-te): imperativ 2.sg. 10,20
sã mângâiu: conj. prez. 1.sg. 12,8
mângãie: imperativ 2.sg. 14,13
(a se) MÂNIA: v. I
(nu Te) mânia: imper ativ prohib. 2.sg. 8,45
MÂNIE: s.f.; var. (În v. ºi rar) MÃNIE
mânie: sg. ac. 10,5; 15,34, 39
mânia: sg. ac. 15,23; 16,9
mâniia: sg. ac. 15,30, 37

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 2,43; 12,17;
16,59, 62
mijloc: sg. ac., în loc. adj. din mijloc/de mi jloc 11,4; 12,21
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 11,29
MILÃ: s.f.
milã: sg. ac. 1,25; 2,4, 31, 32; 4,24; 12,48; 14,34
milele: pl. ac. 7,66, 67
milii: sg. dat. 8,11
mila: sg. ac. 11,46
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 2,31; rezum. cap.7; 7,62, 66; rezum. cap.8;
8,31, 32
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(a se) MILOSTIVI: v. IV
(M-)am milos tivit: ind. pf.c. 1.sg. 1,19

MOLIE: s.f.
moliia: sg. nom. 8,53

(a) MILUI: v. I
voiu milui: ind. viit.I. 1.sg. 1,25
miluiaºte: ind. prez. 3.sg. 7,62
a milui: inf. prez. 8,32
vei milui: ind. viit.I. 2.sg. 8,36
miluiaºte: imperativ 2.sg. 8,45
miluieºti: ind. prez. 2.sg. 8,45
va milui: ind. viit.I. 3.sg. 15,19

MORMÂNT: s.n.
mormânturile: pl. ac. 2,16
mormânturi: pl. ac. 2,16
mormânt : sg. nom. 5,35
MORT, MOARTÃ: s.m./f.
morþii: s.m. pl. nom./ac. 2,16, 23; 16,24
(cel) mort: s.m. sg. ac. 7,39
mor tul: s.m. sg. ac. 10,30
(cei) morþi: s.m. pl. ac. 13,24

MINCINOS, -OASÃ: s./adv.
mincinos: adv. 8,28
(cei) mincinoºi: s.m. pl. ac. 11,42

MOªIE: s.f.
moºiile: pl. ac. 16,48

MINCIUNÃ: s.f.
minciuna: sg. nom. 14,17
MINTE: s.f.
minþii: sg. gen., în sintagmele ieºirea minþii/ieºirile minþii de
noap te/râul minþii 5,33; 10,28, 37; 12,3; 13,30; 14,42, 47
MINUNAT, -Ã: adj./s.f. (Înv.) „minune”
minunate: ad j. f./n. pl. ac. 6,48; 13,56
minunat : adj. m. sg. nom. 8,48
(ceale) minunate: s.f. pl. ac. „minuni” 13,57
minunate: s.f. sg. ac. “minuni” 14,5
MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 1,14; 2,48; 9,6; 13,50
minune: sg. ac., în sintagma mã þineam de minune „mã
minunam” 2,43
minunile: pl. ac. 7,27; 13,14
(a se) MIRA: v. I
(t e) vei mira: ind. viit.I. 2.sg. 4,26
MIRARE: s.f.
mir are: sg. ac., în sintagma ceale de mirare „minuni” 3,8
MIRE: s.m.
miri: pl. ac. 16,34
mirii: pl. nom. 16,35
MIREASÃ: s.f.
mir easa: sg. nom. 7,26
MIROS: s.n.
mir osul: sg. nom./ac. 2,12; 13,11
mir osuri: pl. nom. 6,44
MIROSEALÃ: s.f.
mirosealã: sg. ac., în sintagma mirosealã necercatã „miros
necunoscut” 6,4 4
(a se) MISTUI: v. IV
au mis tuit: ind. pf.c. 3.sg. 7, 16
va mistui: ind. viit.I. 3.sg. 15,33; 16,15
(sã) vor mistui: ind. viit.I. 3.pl. 16,35

(a) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 7,17, 67
MOªTENIRE: s.f.
moºt enirea: sg. ac. 6,59; 7,9; 8,16, 45
moºt enire: sg. ac. 7,9
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierile: pl. nom., în sintagma muierile ceale de lunã (cf. lat.
mulier es menstruatae) 5,8
muierii: sg. gen. 5,46; 10,26, 42
muiare: sg. nom./ac. 9,38, 47; 10,44
muiarea: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,27; 16,50
muierile: pl. nom./ac. 10,6, 22; 16,34
muieri: pl. ac. 15,51
MULT, -Ã: adj./adv./pron. neho t.
multe: adj. f./n. pl. nom./ac./gen./v oc. rezum. cap.1; 2,18; 3,12;
rezum. cap.4; rezum. cap.5; 5,8; 6,17, 44; rezum. cap.7; 8,33, 50;
10,38; 13,19, 26; 14,4, 5, 24; rezum. cap.15; 15,29, 41; 16,18, 69
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 1,10; 3,25; 13,13; 16,23
multã: adj. f. sg. nom./ac. 2,27; 4,34, 49; 5,1; 8,41, 43, 50; 9,22,
46; 10,24; 11,13, 32, 40; 13,45; 16,22, 71
mult: ad j. n. sg. ac. 8,2; 9,21; 15,19
(mai) mulþi: adj. m. pl. nom. 9,15
multa: ad j. antep. f. sg. ac. 12,5
(mai) multã: adj. f. sg. ac. 12, 15, 24
(mai) mult : adj. n. sg. ac. 13,16
(mai) multe: adj. f. pl. ac. 13,50
(mai) mult : adv. 3,12; 4,26, 50; 5,33; 7,55, 66; 8,47; 9,13
mult: adv. 7,66; 8,47, 49; 13,57; 16,48
mult: adv. în loc. adv. cu mult 13,16, 50
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 3,29; 5,7, 10, 28; 7,20, 40;
8, 1, 3; 10,9, 57; 12,7
(mai) mult : pron. nehot. n. sg. nom. 4,45
(mai) mult e: pron. nehot. f. pl. nom. 4,45
(celor mai) mulþi: pron. nehot m. pl. dat. 5,28
(cei mai) mulþi: pron nehot. m. pl. nom. rezum. cap.8
multe: pron. nehot. f. pl. ac. 12,23
MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom./ac. 3,16; 8,41; 10, 11, 28; 13,5, 10, 11, 12, 39
mulþimii: sg. gen. 6,44
mulþimea: sg. nom./ac. 7,69; 8,55, 63; 9,22; 10,10, 13, 2 4; 13,13,
28, 34, 41, 47, 49
mulþimei: sg. gen. 13,9, 11

MIªELÃTATE: s.f.
miºãlãtãþi: pl. nom. 8,50
MITITEL, -EA: adj./s.
mititeii: s.m. pl. nom./ac. 1,28; 10,22
mititei: s.m. pl. nom. 1,37
mititea: ad j. f. sg. nom. 12,30

(a) MULÞUMI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmind: gerunziu 2,37

MOARTE: s.f.
moar te: sg. nom./ac. 3,7; 7,56; 8,38; 9,12; 14,34, 35; 15,5, 26, 49
moar tea: sg. ac. 6,26; 15,53

MUNTE: s.m.
munþi: pl. nom./ac. 2,19; 6,51; 15,58
muntele: sg. nom./ac. 2,33, 42; 3,17; 13,7, 36; 14,4
munþii: pl. ac. 8,23; 15,42, 62
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munte: sg. ac. 13,6, 1 2
muntelui: sg. gen. 13,35
munþilor: pl. gen. 16,61
(a) MURI: v. IV
a muri: inf. prez. 1,18; 3,10
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 7,29, 31; 12,26; 15,4
murind: gerunziu 7,47
mor: ind. prez. 3.pl. 8,58
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,1; 12,45
voiu muri: ind. viit.I. 1.sg. 10,4, 18
sã moriu: conj. prez. 1.sg. 10,34
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,48
MURIT OR, -TOARE: adj.
muritoare: f. sg. ac. 2,45
muritoriu: m./n. sg. nom./ac.3,5; 7,15
muritoare: n. pl. ac. 7,49
muritoarele: adj. antep. n. pl. ac. 14,14
(a) MURMURA: v. I (cf. Indice 2Lg)
aþi murmurat: ind. pf.c. 2.pl. 1,15, 16
(a) MUS TRA: v. I
va mustra: ind. viit.I. 3.sg. 12,32
MUT, -Ã: adj.
mutã: f. sg. nom. 6,48
(a se) MUTA: v. I
(sã) vor muta: ind. viit.I. 3.pl. 5,8
sã (se) mute: conj. pr ez. 3.sg. 6,16
a (te) muta: inf. prez. 14,14
MUTARE: s.f.
mutare: sg. ac. 5,6
mutãrii: sg. gen., în sintagma þânutul mutãrii 5,17
N
(a se) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 6,8; 10,46
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,7, 21; 5,53; 7,57; 9,22
naºte: ind. prez. 3.sg. 4,42; 5,49, 51; 16,39
vor naºt e: ind. viit.I. 3.pl. 5,8; 6,21
(mã) nãºteam: ind. imp. 1.sg. 5,35
naºti: ind. pr ez. 2.sg. 5,46
ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 5,52; 10,14
nenãscând: gerunziu 9,32
am nãscut : ind. pf.c. 1.sg. 9,43; 10,12
(sã) nãºtea: ind. imp. 3.pl. 11,3
(sã) vor naºt e: ind. viit.I. 3.pl. 12,18; 14,19
nasc: ind. prez. 3.pl. 16,47
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. ac. 4,40; 6,26; 15,31
naºterii: sg. gen. 4,42
naºterii: sg. gen., în sintagma ceasul naºterii 16,39
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiesc: ind. prez. 1.sg. 4,35
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 5,6
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 5,12
nãdãjduind: gerunziu 7,18
a nãdãjdui: inf. prez. 7,47
au nãdãjduit: ind. pf.c. 3.pl. 8,30
sã nãdãjduiascã: con j. prez. 3.sg. 11,46
NÃDEJDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. rezum. cap.5

INDICE
nãdeajdea: sg. nom., în sintagma nãdeajdea cea veacinicã 7,50
nãdeajdea: sg. ac. 15,46
NÃRAV: s.n.
nãravurile: pl. nom. 9,19
NÃSCUT, -Ã: adj./s.
nãscuþii: s.m. pl. nom./ac. 2,32; 10,10; 15,57
nãscuþi: s.m. pl. ac. 4,6
nãscut: s.m. sg. ac., în sintagmele întâiu nãscut/unul nãscut 6,58
(cei) nãscuþi: s.m. pl. ac. 8,35
nãscute: adj. n. pl. nom. 6,56
NÃSIP: s.n.; vezi NISIP
NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 1,3; 2,6
neam: sg. voc., în sintagma neam rãu 2,8
neamurile: pl. nom./ac. 3,7, 26; 6,48, 57; 15,29
neamuri: pl. nom. 3,7; 6,56; 13,40
neam: sg. nom./ac. 3,8, 32, 35; 9,21; 13,31, 41; 15,15; 16,47
neamului: sg. gen./dat. 3,19; 5,35; 13,31; 15,15
neamurilor: pl. dat. 4,23
NEAªEZARE: s.f.
neaºezarea: sg. nom. 15,16
NEBUN, -Ã: adj./s.
(mai) nebunã: adj. f. sg. voc. 10,6
nebuni: s.m. pl. ac. 16,72
(a) NEBUNI: v. IV
nebunind: gerunziu 15,30
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazuri: pl. ac. rezum. cap.7
nãcazul: sg. nom./ac. 9,45; 15,19; 16,20, 68
nãcaz: sg. ac., în sint agma zilele ceale de nãcaz 16,75
(a) NE CÃJI: v. IV; var. (Pop.) (a) NÃCÃJI
ai nãcãjit: ind. pf.c. 2.sg. 11,42
NECERCAT, -Ã: adj. „necunoscut”
necercatã: f. sg. ac., în sint agma mirosealã necercatã „miros
necunoscut” 6,44
NECERCETAT, -Ã: adj.
necercetatã: f. sg. ac. 9,19
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j./adv./s.
necredincioasele: adj. antep. f./n. pl. ac. rezum. cap.3; 8,27
necredincioase: ad j. n. pl. dat. 4,23
necredincios: adv. 3,30; 7,18; 8,35
necredincioºii: s.m. pl. nom. 7,17; 9,13
necredincioºi: s.m. pl. ac. 7,41
necredincioºilor: s.m. pl. gen. 14,35
necredinciosul: s.m. sg. nom. 15,4
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþã: sg. nom./ac. 4,30, 31, 38
necredinþa: sg. nom./ac. 7,44; 15,4
necredinþele: pl. ac. 12,25, 32; 13,37; 15,3, 8
NECUPRINS, -Ã: ad j.
necuprinsã: f. sg. nom. 8,21
NECURMAT: adv.
necurmat: 9,25; 15,8
NEDREPT, -EAPTÃ: adv./s.
nedrep t: adv. 6,19; 12,41
nedrepþi: s.m. pl. ac. 8,47
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NEPREÞUIT, -Ã: adj.
nepreþuit: n. sg. nom. 8,21

NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. ac. 4,27
nedr eptatea: sg. nom./ac. 5,2, 10; 6,19; 7,41
nedr eptãþile: pl. ac. 7,35; 12,31

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATIN
nepriiatinilor : pl. gen. 1,16; 3,27
nepriiatinii: pl. ac. 3,30; 6,24

NEDUMNEZEIEªTE: adv.; var. NEDUMNEZÃIAªTE
nedumnezãiaºt e: 15,8

NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj../s.
(cei) neputincioºi: s.m. pl. ac. 7,42
neputincioºi: adj. m. pl. nom. 10,22
neputincios (f oarte): adj. m. sg. nom. 12,5
neputincioasã: ad j. f. sg. ac. 14,14
(mai) neputincios: adj. n. sg. nom. 14, 16

NEGRIJÃ: s.f.
negri jii: sg. gen. 7,51
negri ja: sg. nom. 7,53
NEGRU, NEAGRÃ: adj.
(mai) neagre: f. pl. nom. 7,55

NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþa: sg. nom. 8,53

(a) NEGUÞÃTORI: v. IV
neguþãtor eaºte: ind. prez. 3.sg. 16,43
neguþãtor esc: ind. prez. 3.pl. 16,48

NERODITOR, -TOARE: adj.
ner oditoare: f. sg. ac. 9,29

NEÎNFRÂNARE: s.f.
neînfrânar ea: sg. nom. 5,10; 7,44

NESCÃZUT, -Ã: ad j.
nescãzut: n. sg. ac. 9,19

NEÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj.
neînþelept: m. sg. nom. 5,39

NESCHIMBAT, -Ã: adj.
neschimbatã: f. sg. ac. 6,44

NEÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
neînvãþat: n. sg. nom. 1,8

NESEMÃNAT, -Ã: adj.; var. (Pop.) NESÃMÃNAT, -Ã
nesãmãnate: n. pl. nom. 6,22

NELEGIUIRE: s.f.
nelegiuire: sg. ac. 3,12
nelegiuirile: pl. ac. 3,29, 34
nelegiuiri: pl. ac. rezum. cap.7

NESTRICAT, -Ã: adj.
nes trâcat: n. sg. nom. 7,53
NEVINOVAT, -Ã: adj.
ne vinovat: n. sg. nom./ac. 15,8, 9, 22

NELENEª, -Ã: adj.
neleaneºe: n. pl. nom. 1,26

(a se) NEVOI: v. IV
(sã) ne voia: ind. imp. 3.sg. 6,37

NEMÃSURAT, -Ã: adj.
nemãsur aþi: m. pl. ac. 2,19
nemãsur at: n. sg. nom. 6,44
nemãsuratã: f. sg. nom. 7,3

NEVREDNIC, -Ã: s.m./f.
(cei) nevreadnici: s.m. pl. nom. 14,45

NEMERNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã (Înv.
ºi r eg.) „pribeag”
nimearnicii: s.m. pl. ac. 16,41
(a) NEMERNICI: v. IV; var. (Înv.) (a) NIMERNICI
nimernicit-au: ind. pf.c. 3.pl. 14,29
NEMERNICIE: s.f. „timp petrecut în pribegie”
nemernicie: sg. ac. 8,39
NEMULÞUMITOR, -TO ARE: a dj.; var. (Înv. ºi pop.)
NEMULÞÃMITOR, -TOARE
nemulþãmit orii: adj. antep. m. pl. ac. „ner ecunoscãtorii”, „ingr aþii”
rezum. cap.1
nemulþãmitoar e: n. pl. ac. 7,54
nemulþãmitori: m. pl. nom. 8,60
NEMURIRE: s.f.
nemuririi: sg. gen. 7,13; 8,54
nemuriri: sg. gen. 7,43
NEMURITOR, -TOARE: ad j.
nemurit oare: f. sg. nom./ac. 2,45; rezum. cap.7; 7,49
NENUMÃRAT, -Ã: adj.
nenumãrate: f. pl. nom. 6,3
nenumãratã: f. sg. ac. 7,69; 13,11, 34
NEPOT: s.m.
nepoþilor : pl. dat. 1,5

NICÃIERI: adv.; var. NICÃIRI
nicãiri: 4,23; 11,19
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsipul: sg. nom. 4,17
NOAPTE: s./adv.
noap tea: adv, 5,4, 7; 10,2, 3; 13,1; 14,43
noap tea: s.f. sg. ac. 5,16, 31; 6,12, 36; 10,58, 60
nopþii: s.f. sg. gen. 6,30
nopþile: s.f. pl. ac. 7,1
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 9,44
noap te: s.f. sg. ac. 12,5
noap te: s.f. sg. ac., în sintagma ieºirile minþii de noapte 14,42
NOR: s.m.
nor: sg. nom. 4,49
norul: sg. nom./ac. 13,20; 15,39
nori: pl. nom. 15,34, 40
NOROD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. 1,5, 35, 37; 2,10, 48; 3,4, 22; 5,16, 2 7,
40; 8,26, 45
norodul: sg. nom./ac. 1,8, 38; 2,1, 41; 3,30; 4,23; 5,30; 6,54,
58; 8,15; 10,39; 12,34, 38, 40, 50; 13,48, 49; 14,3, 4, 13, 23,
27, 46; 15,10
noroadele: pl. nom./ac. 1,11; 5,5; 12,42
norod: sg. ac. 1,29; 5,27; 7,40, 59; 14,19
norodul: sg. voc., în sintagma norodul Mieu 2,24
noroade: pl. nom./ac. 3,7, 12; 5,27
noroadelor: pl. gen. 9,3
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NUMÃR: s.n.
numãrul: sg. nom./ac. 2,26, 38, 40, 41; 4,36, 37; 15,29; 16,57
numãr: sg. nom. 3,7, 29; 4,32; 13,5
(a) NUMÃRA: v. I
numãra: inf. prez. fãrã a 2,42
au numãrat: ind. pf.c. 3.sg. 4,37
numãrã: imperativ 2.sg. 5,36
am numãrat: ind. pf.c. 1.sg. 11,11

(a) ODRÃSLI: v. IV
odrãslea: ind. im p. 3.pl. 10,9
vor odrãsli: ind. viit.I. 3.pl. 16,22, 33

NUME: s.n.
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele „invocând numele cuiva”
1,16
numele: sg. nom./ac. 1,22, 24; 2,16, 45, 47; 3,34; 4,1; 6,49;
8,60; 10,22
numele: pl. nom. 2,7; 14,35
nume: sg. nom./ac. 3,13, 23, 36
numelui: sg. dat. 3,24; 4,25
(a se) NUMI: v. IV
ai numit: ind. pf.c. 2.sg. 5,26
a (sã) numi: inf. prez. 6,4
NUMIT, -Ã: ad j.
numit: m. sg. nom. 8,4 4
O
O: interj.
o: 3,4; 4,38; 6,11, 38; 7,48; 8,6; 9,29
OAIE: s.f.
oaie: sg. ac. 5,26
OASTE: s.f.
oastea: sg. ac. 1,10; 15,33, 35
oastele: pl. nom., în sint agma oastele îngerilor 6,3; 8,21
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiuri: pl. ac., în sintagma obiceaiuri dobitoceºti 8,29
obiceaiuri: pl. ac. 8,31
obiceaiu: sg. nom. 9,34

(m-)am odihnit: ind. pf.c. 1.sg. 10,3
era odihnindu(-sã): ind. imp. perifr. 3.pl. 11,4
(sã) odihnea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,4, 23, 29, 42
odihnind: gerunziu 12,22
(sã) vor odihni: ind. viit.I. 3.pl. 16,70

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) OLTARIU
oltariul: sg. nom. 10,21
OM: s.m.
oamenii: pl. nom./ac. 5,12, 38; 6,26; rezum. cap.7; 7,29; 14,22;
15,18
om: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 8,59; 11,37; 1 3,25, 32; 15,36;
16,28, 33, 62
omului: sg. gen./dat. 6,10, 46; 7,8, 9; 8,6; 10,14
oamenilor: pl. gen./dat. 7,47, 68; 15,16; 16,55, 66
omul: sg. nom./ac. 7,57; 8,15, 34, 44; 13,3, 5, 12; 15,17, 19;
16,28, 78
oameni: pl. ac. 13,5, 13
OMENESC, -EASCÃ: adj.
omenesc: n. sg. ac. 6,39; 13,41
omeneºti: f. sg. gen. 10,54
omeneºtile: ad j. antep. f. pl. ac., în sintagma omeneºtile povar e
14,14
(a) OMORÎ: v. IV
am omorât: ind. pf.c. 1.sg. 1,11
a omorî: inf. prez. 1,18
aþi omorât: ind. pf.c. 2.pl. 1,32
vei omorî: ind. viit.I. 2.sg. 8,13
(a) OPRI: v. IV
au oprit: ind. pf.c. 3.sg. 4, 17
opream: ind. im p. 1.sg. 14,4
ORB, OARBÃ: s.m./f.
orbul: s.m. sg. ac. 2,21

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(s-)au obicinuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,11

(a se) OSÂNDI: v. IV
a osândi: inf. prez. 4,18
(sã) osândesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8

(a se) OB OSI: v. IV
(sã) vor obosi: ind. viit.I. 3.pl. 2,12
(m-)am obosit: ind. pf.c. 1.sg. 12,5

(a se) OSEBI: v. IV; var. (Reg.) (a se) USEBI
ai usebit: ind. pf.c. 2.sg. 3,16; 6,50
(sã) va usebi: ind. viit.I. 3.sg. 5,9

OBOSIRE: s.f.
obosirea: sg. ac. 5,35

OSEBIRE: s.f.
osebirea: sg. nom. 6,7

OCARÃ: s.f.
ocarã: sg. ac. 4,23; 10,22; 16,70

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospãþului: sg. gen. 9,47
uspãþul: sg. ac., în sintagma uspãþul Domnului 2,38

OCHI: s.m.
ochii: pl. ac., în sintagma ochii cei trupeºti 1,37
ochilor: pl. gen. 4,44; 5,55; 6,11; 10,55; 12,7
ochi: pl. nom. 8,20
ochii: pl. ac. 9,38; 10,2
ODIHNÃ: s.f.
odihna: sg. nom. 2,24; 8,52
odihnã: sg. ac., în sintagma odihnã veacinicã 2,34
odihnã: sg. ac. 10,24
(a se) ODIHNI: v. IV
odihneaºte: imperativ 2.sg. 2,24

OSTENEALÃ: s.f.
osteneala: sg. nom./ac. 3,33; 5,35, 37
osteneale: pl. ac. 7,12; 8,14
ostenealã: sg. ac. 7,12; 9,22, 46; 10,14, 47; 11,32, 40; 12,24;
13,38
ostenealelor: pl. gen. 10,24
(a se) OSTENI: v. IV
(sã) vor os teni: ind. viit.I. 3.pl. 2,12; 5,12
sã (te) osteneºti: conj. pr ez. 2.sg. 2,27
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.sg. 5,14
(sã) ostenesc: ind. prez. 3.pl. 16,46
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pãdure: sg. ac. 11,37; 12,31; 15,30; 16,6, 78
pãdurilor: pl. gen. 15,42

(a) OªTI: v. IV
vor oºti: ind. viit.I. 3.pl. 5,9
a oºti: inf. prez. 13,8, 11

PÃHAR: s.n.; vezi PAHAR
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. 1,7; 3,4, 6, 18; 4,19, 21; 5,24; 6,2 4, 38;
7,26, 32, 46; 8,2; 9,8, 34; 10,9, 1 3, 14, 26; 11,2, 12, 16, 32, 41,
46; 12,3, 23; 13,4, 40; 14,31; 15,6, 10, 11, 13, 40, 60, 62; 16,12,
24, 25, 33, 56, 59, 61
pãmânturile: pl. ac., în sintagma pãmânturile ceale grase 1,2 1
pãmânt: sg. nom./ac. 2,7, 9; 3,12, 35; 4,21, 39; 5,1, 6, 10; 6,18;
7,57; 8,2, 17, 41; 10,59; 11,5, 6, 32, 34; 12,13; 13,29, 30, 40,
52; 15,22, 29, 35, 36; 16, 14, 16, 22, 40, 51, 53
pãmântule: sg. voc. 2,14
pãmântului: sg. gen./dat. 5,23, 48; 6,15, 42, 53; 10,12, 13; 15,20,
23, 30; 16,13, 15, 23, 41, 63
pãmântului: sg. gen ., în sintagma coastele pãmântului (aici)
„mor mintele din adâncul pãmântului” 2,31

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adj. cu pace „paºnicã” 13,47
pacea: sg. nom. 16,22
PAHAR: s.n.; var. (În v. ºi reg.) PÃHAR
pãhar: sg. nom. 14,39
PAI: s.n.
paiele: pl. ac. 15,23
PAJURÃ: s.f.; var. (Reg.) PAJORÃ
pajora: sg. nom. rezum. cap.11; 11,5, 7; 12,11
pajorã: sg. nom./ac. 11,1, 37; 12,1, 31
pajorii: sg. gen. 11,23; 12,3
pajorã: sg. voc. 11,45
pajorã: sg. ac., în sint agma capete de pajorã 12,24

PÃMÂNTESC, -EASCÃ: adj.
pãmânteºtii: f. sg. gen., în sintagma pãmânteºtii lumi 6,1

PANÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PEANÃ
peane: pl. ac. 11,1
PARTE: s.f.
par tea: sg. nom./ac. 4,47; 5,3 4; 6,50; 7,10; 11,12, 20; 15,30,
38, 60
par te: sg. ac., în loc. adv. din par te „în par te”, „parþial”/de-o
par te 4,52; 14,14
par te: sg. nom./ac. 6,12, 41, 51; 9,1; 11,2 4; 15,60
par te: sg. ac., în num. fracþ. a ºap tea parte/a ºeap tea parte/a
mia par te/a zeacea parte 6,42, 52; 7,68; 14,11, 12
pãrþi: pl. ac. 6,42; 14,11
pãrþii: sg. dat. 6,47
PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
paseri: pl. ac. 5,26
PAªNIC, -Ã: adj.; var. PACINIC, -Ã
pacinicã: f. sg. ac. 13,12, 39
PAT: s.n.
patul: sg. ac. 12,26
PÃCAT: s.n.
pãcat ele: pl. nom./ac. 1,6; 4,39; 16,49, 64, 66, 67, 68, 77, 78
pãcatul: sg. ac. 16,51
PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.8; 15,22, 23
pãcãt oºii: s.m. pl. nom. 8,31
pãcãt osul: s.m. sg. nom. 16,54
(a) PÃCÃTUI: v. IV
aþi pãcãtuit : ind. pf.c. 2.pl. 2,3; 15,27
pãcãtuind: gerunziu 3,30; 9,36; 16,6 4
au pãcãtuit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,35; 7,36, 64; 8,38; 16,54
pãcãtuiesc: ind. prez. 3.pl. 6,5; 15,24
sã pãcãtuiascã: con j. prez. 3.sg. 7,46
ai pãcãtuit : ind. pf.c. 2.sg. 7,48
am pãcãtuit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 12,41; 16,54
PÃDURE: s.f.
pãdurea: sg. ac. 4,13; 5,23
pãduri: pl. ac. 4,14
pãdurile: pl. ac. 4,15; 15,62
pãdurii: sg. gen./dat. 4,16, 19, 21

(a se) PÃRÃSI: v. IV
aþi pãrãsit : ind. pf.c. 2.pl. 1,25
voiu pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 1,25
aþi fi pãrãsit: cond. pf. 2.pl. 1,27
au pãrãsit : ind. pf.c. 3.pl. 1,34; 3,25; 8,56
vei pãrãsi: ind. viit.I. 2.sg. 3,15
a (sã) pãrãsi: inf. prez. 3,31
(nu) pãrãsi: imperativ prohib. 2.sg. 5, 18
(sã) pãrãseaºte: ind. prez. 3.sg. 7,20
sã (se) pãrãsascã: conj. prez. 3.sg. 7,30
ai pãrãsit: ind. pf.c. 2.sg. 10,32
sã pãrãsãºti: con j. prez. 2.sg. 10,34
pãrãsindu-: gerunziu 12,41
pãrãseºti: ind. prez. 2.sg. 12,44
am pãrãsit: ind. pf.c. 1.sg. 12,48
sânt pãrãsiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 13,16
pãrãsiþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,68
PÃRÃSIRE: s.f.
pãrãsir ea: sg. ac. 3,2
PÃRÃSIT, -Ã: adj.
pãrãsitã: f. sg. nom. 2,2, 4
PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen./dat. 1,6; 4,23; 9,29
pãrinþii: pl. nom./ac. 7,36; 8,31; 9,32; 14,29, 31
PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriul: sg. ac. 2,34; 5,18
(a) PÃTIMI: v. IV
a pãtimi: inf. prez. 4,12; 7,56
au pãtimit: ind. pf.c. 3.pl. 7,18; 10,22
sã pãtimeascã: conj. prez. 3.sg. 7,57
pãtimeaºte: ind. prez. 3.sg. 8,8
ai pãtimit: ind. pf.c. 2.sg. 9,42
(a se) PÃZI: v. IV
nepãzind: gerunziu 9,33
sã pãzascã: con j. prez. 3.pl. 1,2 4
a f i pãzit: inf. pf. 3,36
au pãzit : ind. pf.c. 3.pl. 8,27; 9,32; 14,30
(s-)au pãzit : ind. pf.c. 3.sg. 13,23
PÂINE: s.f.
pâine: sg. ac., în sint agma pâine îngereascã 1,19
pâine: sg. ac. 5,18; 14,43
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pâinii: sg. gen., în sintagmele foametea pâinii/foamea pânii „lipsa
pâinii” 15,19, 58

PIEPT: s.n.
pieptul: sg. ac. 14,40

(a se) PÂNGÃRI: v. IV
au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,60; 15,6
(s-)au pângãrit: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
sã pângãriþi: conj. prez. 2.pl. 15,25

(a se) PIERDE: v. III „a distruge”, „a nimici”; „a rãmâne fãrã...”
am pierdut: ind. pf.c. 1.sg. 1,11; 2,3; 10,12
ai pierdut: ind. pf.c. 2.sg. 3,9, 30; 5,28
vei pier de: ind. viit.I. 2.sg. 8,14
a pierde: inf. prez. 8,29, 59; 13,49
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg. 10,11; 14,10
(s-)au pierdut: ind. pf.c. 3.pl. 10,22
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 13,38; 16,23
ar pierde: cond. prez. 3.sg. 16,42

PÂNTECE: s.n.
pântecelui: sg. gen. 10, 12
pântece: sg. ac. 15,35; 16,39
pântecele: sg. ac. 16,39

PIERDERE: s.f. „distr ugere”, „nimicire”
pierderea: sg. ac. 1,16

PÂRÂª, -Ã: s.m./f.
pârâºe: s.f. pl. nom. 16,66

(a) PIERI: v. IV
va peri: ind. viit.I. 3.sg. 2,26
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 7,17; 12,20; 15,57, 58; 16,23
pier: ind. prez. 3.pl. 7,20; 8,55; 9,15
au perit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,45; 9,33, 37
piare: ind. prez. 3.sg. 8,44
piarã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 9,22
am perit: ind. pf.c. 1.pl. 9,36

PÂRÂU: s.n.; var. PÃRÃU
pãraiele: pl. nom. 15,41
(a) PÂRÎ: v. IV
pâreaºte: ind. prez. 3.sg. 16,51
PECETE: s.f.; var. (Înv.) PECEATE
peceatea: sg. nom. 10,23

(a se) PITULA: v. I
(sã) pitulã: ind. prez. 3.sg. 7,26

PERETE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) PÃRETE
pãreþii: pl. ac. 2,22

PLATÃ: s,f,
plat a: sg. nom./ac. 3,33; 7,35; 8,33, 43; 15,55
platã: sg. ac. 13,56

PERS: s.m. (Înv.) „per san”
pearsilor: pl. gen. 1,3
PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. 5,7; 6,47
peºtii: pl. nom. 16,12

(a) PLÃCEA: v. II
a plãcea: inf. prez. 15,47

(a se) PETRECE: v. III (Înv. ºi reg.) „(despre inimã) a se strânge
(de durere)”; „a trãi”; „a (se) perinda”
(s-)au petrecut: ind. pf.c. 3.sg. 3,29
am petrecut: ind. pf.c. 1.pl. 7,51, 54
au petrecut: ind. pf.c. 3.pl. 7,53; 8,28
vor petreace: ind. viit.I. 3.pl. 9,9
a petreace: inf. prez. 10,4
petrec: ind. prez. 3.pl. 15,8
veþi petreace: ind. viit.I. 2.pl. 15,27
PETRECERE: s.f.
petreacere: sg. ac., în sintagma fac petreacere „trãiesc” 7,63
PIATRÃ: s.f. „rocã”; „stâncã”
piatra: sg. nom./ac. 1,20; 5,5
pietrilor: pl. gen., în sintagma crepãturile pietrilor „gãuri în
stânci”, „peºteri” 16,29
piatrã: sg. ac. 16,61

(a se) PLÂNGE: v. III
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 2,27
vei plânge: ind. viit.I. 2.sg. 5,13
plângând: gerunziu 5,20
am plâns: ind. pf.c. 1.sg. 6,35
plângea: ind. imp. 3.sg. 9,38; r ezum. cap.10
plângi: ind. prez. 2.sg. 9,40
sã (mã) plâng: con j. prez. 1.sg. 9,41
sã plângã: conj. pr ez. 3.sg. 10,11
au plâns: ind. pf.c. 3.pl. 12,45
PLÂNGERE: s.f.
plângerea: sg. nom. 10, 12
(a) PLE CA: v. I „a întoarce”, „a rasfrânge” (cf. lat. incl¾n¹)
ai plecat: ind. pf.c. 2.sg. 3,18
PLIN , -Ã: adj./s.
plin: adj. n. sg. nom./ac. 2,41; 4,27, 49; 6,13; 10,26; 14,39
plini: adj. m. pl. nom. 4,38; 15,40
pline: adj. f. pl. nom. 6,22; 7,12
plinã: adj. f. sg. nom. 7,6; 12,2, 30; 15,34
(ceale) pline: s.n. pl. nom. 7,25
(celor) plini: s.m. pl. dat. 7,25

PICÃTURÃ: s.f.
picãturile: pl. nom./ac. 4,49, 50; 5,36
picãturã: sg. ac. 9,16
(a) PICÃTURI: v. IV (cf. Indice Iº)
va picãturi: ind. viit.I. 3.sg. 5,5
PICIOR: s.n.
picioarele: pl. nom./ac. 1,26; 2,15, 25; 6,13, 17; 10,30; 14,2;
15,32
picioare: pl. ac. 5, 15
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. nom./ac. 4,23; 8,38; 10,10; 15,5
perirea: sg. ac. 7,61
periri: pl. nom. 16,18

(a se) PLÃMÃDI: v. IV; var. (Reg.) (a se) PLOMÃDI
a (sã) plomãdi: inf. prez. 6,46

(a se) PLINI: v. IV
au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,40; 4,40
(sã) va plini: ind. viit.I. 3.sg. 4,36, 37; 6,19
ai plinit: ind. pf.c. 2.sg. 5,25
sã plinesc: conj. prez. 1.sg. 6,35
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.pl. 11,30; 14,45
PLINIRE: s.f.
plinirea: sg. ac. 15,41; 16,58
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PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. ac. 4,49; 8,43
ploaia: sg. nom./ac. 4,50; 7,39
ploi: pl. nom. 15,37

(a) POSTI: v. IV
vei posti: ind. viit.I. 2.sg. 5,13; 6,31; 9,23
am postit : ind. pf.c. 1.sg. 5,20; 6,35
a pos ti: inf. prez. 10,4

PLUGAR: s.m.
plugariul: sg. nom. 8,41
plugariului: sg. gen. 8,43, 44

POTÂRNICHE: s.f.; var. PÃTURNICHE
pãturnichea: sg. nom. 1,15
POTOP: s.n.
potopul: sg. nom./ac. 3,9, 10

POARTÃ: s.f.
porþi: pl. ac. 3,19
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþii: sg. gen. 9,12

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv. ºi r eg.) PRO TIVNIC, -Ã
„duºman”
pr otivnicii: s.m. pl. ac. 1,11

PODOABÃ: s.f.
podoabele: pl. nom. 6,3
podoabei: sg. gen. 10,50

POVARÃ: s.f.
povar e: f. pl. ac., în sintagma omeneºtile povare 14,14

POFTÃ: s.f.
pof tii: sg. gen. 6,44

POVARNICÃ: s.f. “femeie gr avidã”; în Grigore Maior, ILV/
Lexicon, II, praegnans este explicat: “groasã”, “tãroasã”.
(cea) povar nicã: sg. ac. 4,40; 16,39
(ceale) povar nice: pl. nom. 6,21

(a) POFTI: v. IV
pof teai: ind. imp. 3.sg. 2,41
pof teºti: ind. prez. 2.sg. 4,43
va pof ti: ind. viit.I. 3.sg. 15,17; 16,28
au pof tit : ind. pf.c. 3.pl. 15,47

POVÃÞUIRE: s.f.
povãþuirea: sg. ac. 1,39
POVÃÞUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. POVÃÞUITORIU
povãþuitoriu: s.m. sg. ac. 1,13
povãþuitoriul: s.m. sg. nom. 5,16; 16,76

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POM: s.m.
pomi: pl. ac. 2,18; 16,30
pomul: sg. nom../ac., în sintagmele pomul vieþii/pomul cel
roditoriu 8,52; 15,62
pomii: pl. nom. 16,26
(a) POPOSI: v. IV (Reg.) „a oferi cuiva ospitalitat e”, „a gãzdui”
poposeaºt e: imperativ 2.sg. 2,24

(a se) POVÂRNI: v. IV
(sã) va povâr ni: ind. viit.I. 3.sg. 12,18
POVÂRNIRE: s.f.
povâr nire: sg. ac. 7,7

PORC: s.m.
porci: pl. ac., în sintagma porci sãlbateci 15,30

(a) POVESTI: v. IV
povesti: inf. prez. fãrã a 10,32
povestea: ind. imp. 3.sg. 10,43
am povestit: ind. pf.c. 1.sg. 14,5

(a se) PORNI: v. IV
(sã) vor porni: ind. viit.I. 3.pl. 15,37

PRADÃ: s.f.
pr adã: sg. ac. 15,63

PORNIRE: s.f. „dezlãnþuire”; „avânt”
pornire: sg. ac. 4,49
pornirea: sg. nom./ac. 4,49; 13,9, 28

PRAF: s.n.
pr aful: sg. nom. 7,32; 13,11
pr af: sg. nom./ac. 8,2; 15,44

PORUMBIÞÃ: s.f.
porumbiþa: sg. ac. 2,15
porumbiþã: sg. ac. 5,26

(a se) PRÃPÃDI: v. IV
am prãpãdit : ind. pf.c. 1.sg. 1,10
(s-)au prãpãdit : ind. pf.c. 3.sg. 10,21
vor prãpãdi: ind. viit.I. 3.pl. 15,42, 60, 63

PORUNCÃ: s.f.
porunca: sg. nom./ac. 1,3 4; 8,14, 23
porunci: pl. ac. 2,1
poruncã: sg. ac. 2,33
porunca: sg. ac., în sintagma porunca Domnului 2,33, 41
poruncile: pl. ac. 3,8, 33, 35, 36; 15,24; 16,77

PRÃPÃDIT, -Ã: adj. „r upt”
prãpãditã: f. sg. nom. 15,61
PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) PREJMÃ
pr ejma: sg. ac., în loc. prep. în prejma 11,36
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 14,2

(a se) PORUNCI: v. IV
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 1,35; 14,5
ai poruncit : ind. pf.c. 2.sg. 3,4, 7; 6,41, 42, 45, 46, 53; 8,10;
14,19
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 5,20; 7,21; 12,51; 14,27, 31, 37
(sã) poruncea: ind. imp. 3.sg. 6,48
poruncind: gerunziu 7,21
veþi porunci: ind. viit.I. 2.pl. 14,34
PORUNCIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) poruncit e: s.f. pl. ac. 16,77

PREAÎNALT: s./adj. „Dumnezeu”; „atribut al divinitãþii”
(Cel) Pr eaînalt: s.m. sg. nom./ac. 3,3; 4,34; 5,4; 6,32; 7,33; 8,1,
56; 9,2, 4; 10,24, 38, 50, 52, 57, 59; 11,38, 43, 44; 12,23, 30,
32, 39; 13,26, 29, 44, 47, 56, 57; 14,31, 42, 45
(Celui) Pr eaînalt: s.m. sg. gen ., în sintagmele calea Celui
Preaînalt/cãrarea Celui Preaînalt/cetatea Celui Preaînalt/cãile
Celui Pr eaînalt 4,2, 11; 5,34; 10,54; 12,4
(Celui) Pr eaînalt: s.m. sg. gen./dat. 5,22; 6,36; 7,23, 52; 8,48;
9,6, 25, 28, 44; 12,6, 36, 47
Preaînalt : adj. m. sg. nom. 7,62
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PR OROC: s.m.
prorocului: sg. gen. 1,1
prorocii: pl. nom. 1,32, 36; 2,1
prorocilor: pl. dat. 7,60

PREATARE: s.m. (aici) „Dumnezeu”
(Cel) Preatare: sg. ac. 13,23
PREOT: s.m.
preot: sg. ac. 1,13
preoþii: pl. nom. 10,22

(a) PROROCI: v. IV
a proroci: inf. pr ez. 8,5

PRICINÃ: s.f.
pricinã: sg. ac., în loc. adv . fãrã pricinã 9,22; 16,46

PR OROCIE: s.f.
prorociii: sg. gen. 15,1

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIA TIN
priiatinii: pl. nom. 5,9; 6,24
priiatini: pl. ac. 6,24

(a se) PROSLÃVI: v. IV
sã (te) proslãveºti: conj. pr ez. 2.sg. 8,49
(vã) veþi proslãvi: ind. viit.I. 2.pl. 9,31

PRIGONIRE: s.f.
prigoniri: pl. ac. 12,18
prigonire: sg. nom. 15,31

PRUNC : s.m.
pruncul: sg. nom. 5,49
pruncii: pl. nom. 6,21
prunci: pl. ac. 6,21

PRIMEJDIE: s.f.
primejdii: pl. ac. 7,12; 13,19
primejdiii: sg. gen. 9,8
primejdie: sg. nom./ac. 9,20; 13,20, 23
primejdia: sg. ac. 13,23

PSALTIRE: s.f. (Înv.) „psalterion”
psaltirea: sg. nom. 10,22
PUI: s.m.
puii: pl. ac. 1,30

(a) PRIMI: v. IV
priimiþi: imperativ 2.pl. 2,37; 16,37
priimeaºte: imperativ 2.sg. 2,40
priimesc: ind. prez. 3.pl. 2,45
va primi: ind. viit.I. 3.sg. 7,58
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 8,59
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 9,36
a priimi: inf. prez. 13,14
vei f i priimit: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 14,9
PRIMIRE: s.f.
primirea: sg. ac. 8,39
PRIMIT, -Ã: adj.
priimiþi: m. pl. nom. 6,26
(a se) PRINDE: v. III (despre plante) „a se hrãni prin rãdãcini,
dupã transplantare”
(sã) prind: ind. prez. 3.pl. 8,41
(a) PRIPI: v. IV
sã pripeºti: conj. prez. 2.sg. 6,34
(a) PRISOSI: v. IV
prisosesc: ind. prez. 3.pl. 2,32
prisoseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
prisosind: gerunziu 3,33
au prisosit: ind. pf.c. 3.sg. 4,50
PRISOSIRE: s.f.
prisosirea: sg. nom./ac. 3,2; 6,56; 8,52
(a) PRIVEGHEA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) PREVEGHEA
preveghiaþi: imperativ 2.pl. 2,13; 11,8
privegheazã: ind. prez. 3.sg. 7,31
vor priv eghea: ind. viit.I. 3.pl. 7,35
sã privegheaþi: con j. prez. 2.pl. 11,8
(a) PRIVI: v. IV
priveaºte: imperativ 2.sg. 1,38
au privit: ind. pf.c. 3.sg. 11,44
(a) PROBOZI: v. IV
a probozi: inf. pr ez. rezum. cap.1
PR OBOZIRE: s.f.
probozire: sg. ac. 10,28

(a se) PUNE: v. III
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 1,13, 14
punea: ind. imp. 3.sg. 2,43
pune: ind. prez. 3.sg. 2,46
a pune: inf. prez. 4,3
sânt puse: pasiv ind. prez. 3.pl. 4,27; 13,18
va fi puind: ind. viit.I. (cu gerunziul) 3.sg. 5,3
pune: imperativ 2.sg. 5,37; 12,37; 14,8, 14
(s-)au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,3, 51, 52; 9,34
va fi pusã: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 7,4
e pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 7,6
[e] pusã: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 7,7
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,23; 16,61, 62
sânt puse: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8; 8,33
[e] pus: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 9,35
eram pus: pasiv ind. imp. 1.sg. 10,30
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 12,33
pusu(-s)-au: ind. pf.c.3.sg. 14,20
(a) PURCEDE: v. III
au purces: ind. pf.c. 3.sg. 6,43, 4 4
am purces: ind. pf.c. 1.sg. 14,27
vor purceade: ind. viit.I. 3.pl. 16,66
(a se) PURTA: v. I
purtând: gerunziu 3,21
(sã) pur ta: ind. imp. 3.sg./pl. 3,30; 6,39
a purta: inf. prez. 4,19, 27; 5,45
vor pur ta: ind. viit.I. 3.pl. 7,18
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,18; 8,35
va pur ta: ind. viit.I. 3.sg. 8,6
(sã) va purta: ind. viit.I. 3.sg. 15,29
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 8,30; 15,47; 16,21
PUS, -Ã: adj./s.
pusã: adj. f. sg. nom. 7,8, 20
pusei: adj. antep. f. sg. gen. 7,9
(ceale) puse: s.f. pl. ac. (aici) „rezervele” 7,14
(a se) PUS TII: v. IV
(s-)au pustiit: ind. pf.c. 3.sg. 1,33
PUSTIIRE: s.f.
pustiirea: sg. ac. 12,48
pustiire: sg. nom. rezum. cap.16; 16,27
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rabzi: ind. prez. 2.sg. 10,50
voiu rãbda: ind. viit.I. 1.sg. 15,10

PUSTIU , -IE: adj./s.n.; v ar. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 1,17, 22; 7,36; 16,61
pustiia: s.f. sg. ac. 1,18; 9,29
pustie: adj. f. sg. nom. 5,3; 10,21
pustiiu: adj. n. sg. nom. 16,24, 33
(a) PUTEA: v. II
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 2,28; 7,14
am putut : ind. pf.c. 1.sg. 2,42; 13,7
poate: ind. prez. 3.sg. 5,6; 4,41; 5,38; 10,55
poþi: ind. prez. 2.sg. 4,9, 10; 5,35, 40; 13,52
va put ea: ind. viit.I. 3.sg. 4,11; 5,4 4, 47; 7,5, 45, 68; 8,6; 9,7;
13,52; 15,17
pot: ind. prez. 3.pl. 4,21
putea-va: ind. viit.I. 3.sg. 4,40; 5,45
pociu: ind. prez. 1.sg. 4,52; 10,32
voiu putea: ind. viit.I. 1.sg. 5,39
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 5,40
puteai: ind. imp. 2.sg. 5,43
putea: ind. im p. 3.sg. 6,50; 9,32; 10,54
sã poþi: conj. prez. 2.sg. 8,47
sã poatã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 13,47; 14,22; 15,51
PUTERE: s.f.
puterile: pl. nom., în sintagma puterile ceale clãtite 6,3
puteri: pl. ac. 9,6
puteare: sg. nom./ac. 12,5; 15,25, 30
putearea: sg. ac. 15,16
puterii: sg. gen. 15,49
PUTERNIC, -Ã: ad j.
puternici: adj. m. pl. nom. 15,40
puternice: adj. f. pl. ac. 15,41
putearnic: adj. m. sg. ac. 16,16
(cei) put earnici: s.m. pl. nom. 15,51
PUTINÞÃ: s.f.
putinþã: sg. ac., în loc. adv. cu putinþã 4,44
PUÞIN, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
puþine: adj. f. pl. ac. 2, 13
puþâni: ad j. m. pl. nom. 4,33
puþâne: adj. f. pl. nom. 7, 12
puþin : adj. n. sg. ac. 8,2
puþinã: adj. f. sg. nom. 12,5
puþine: adj. f. pl. ac., în for ma neg. nu puþine „mult e” 12,18
puþini: pr on. neho t. m. pl. ac. 8,1
puþâni: pr on. neho t. m. pl. nom./ac. 8,3; 10,57
puþin (foar te): adv. 7,69
puþin : adv. 8,62; 10,40; 16,53
PUÞINEL, -EA: adj.
puþineale: f. pl. ac. 11,3
PUZDERIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) POZDÃRIE; POZDERIE
pozdãrâia: sg. ac. 1,33
pozderie: sg. ac. 15,61
pozdãrâi: pl. ac. 16,6
R
RAI: s.n.
raiul: sg. nom./ac. 3,6; 7,53; 8,52
raiului: sg. gen. 4,7; 6,2
RANÃ: s.f.
ranã: sg. ac. 15,12
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: imper ativ 2.sg. 10,15; 12,39

RÃBDARE: s.f.
rãbdarea: sg. nom. 7,33
rãbdare: sg. ac. 7,64
RÃBDÃTOR, -TOARE: adj.
rãbdãtoriu: m. sg. nom. 7,64
(a) RÃCNI: v. IV; var. (Pop.) (a) RÃGNI
rãgnind: gerunziu 11,37; 12,31
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinii: sg. gen. 3,22
rãdãcinã: sg. ac. 5,28
rãdãcina: sg. nom. 8,53
(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A
RÃDICAT, -Ã: adj.; vezi RIDICAT
RÃGAZ: s.n.
rãgaz : sg. ac., în loc. adv. fãrã rãgaz 10,4, 39; 15,43
RÃMAS, -Ã: adj./s. „care supravieþuieºte”
rãmas: adj. m./n. sg. nom./ac. 6,25; 12,34; 14,9
rãmaºi: adj. m. pl. nom. 13,17
(cei) rãmaºi: s.m. pl. nom./ac. 7,28; 13,18, 24, 26, 48
(celor) rãmaºi: s.m. pl. dat. 13,16
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „urmaº”
rãmãºiþele: pl. ac. rezum. cap.3
RÃMÂITOR, -TOARE: ad j. „durabil”
rãmâitoare: f. sg. nom. 3,22
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,22; 9,37; 11,24; 13,22
sã rãmâie: con j. prez. 3.sg. 6,41
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 7,34
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 7,42, 53
rãmân: ind. prez. 3.pl. 9,35
sã rãmâi: conj. pr ez. 2.sg. 10,51
vei rãmânea: ind. viit.I. 2.sg. 10,58
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 12,27; 15,45
ai rãmas: ind. pf.c. 2.sg. 12,42
am rãmas: ind. pf.c. 1.sg. 14,37
RÃNIT, -Ã: adj.
rãnitã: f. sg. ac. 15,51
(a se) RÃPI: v. IV
(s-)au rãpit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,22 , 22
vor rãpi: ind. viit.I. 3.pl. 16,47, 69, 73
a rãpi: inf. prez. 16,72
RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 2,6; 16,48
rãpir ea: sg. ac. 15,19
RÃRUNCHI: s.m.
rãrunchii: pl. nom. 5,34
(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 7,44
RÃSÃRIT: s.n. „est”
rãsãrit : sg. ac. 1,11, 38; 15,20, 28, 34, 39
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
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(a se) RÂNDUI: v. IV
ai rânduit: ind. pf.c. 2.sg. 3,7; 5,26; 6,54; 7,17; 13,55
sã rânduim: conj. prez. 1.pl. 4,15
am rânduit: ind. pf.c. 1.sg. 5,49
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,22; 13,4 4
sã rânduieºti: conj. prez. 2.sg. 8,11
a rândui: inf. prez. 8,14
(sã) va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 12,18
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 13,26, 47
rânduiaºte: imperativ 2.sg. 14,13

RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
RÃSIPIT, -Ã: ad j.; vezi RISIPIT
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
a rãsplãti: inf. pr ez. 4,42; 15,20
voiu rãs plãti: ind. viit.I. 1.sg. 15,21
RÃSPLÃTIRE: s.f. „rãsplatã”; (În v.) „pedeapsã”
rãsplãtirea: sg. ac. 2,35
rãsplãtirile: pl. nom. rezum. cap.8
rãsplãtirii: sg. gen. 8,39
rãsplãtire: sg. ac. 15,55
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzind: gerunziu 2,45
rãspunzând: gerunziu 2,47
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg. 4,1, 3, 13, 20, 26, 34, 36, 40, 52;
5,44, 51; 6,13; 7,42, 57; 8,1, 37, 46; 9,1, 16; 10,37; 13,20; 14,23
am rãspuns: ind. pf.c. 1.sg. 4,6, 19, 22, 33, 38, 44; 5,43; 6,7, 11;
7,45, 62; 8,4, 42, 62; 9,14; 10,5; 12,45; 14,18
ai rãspuns: ind. pf.c. 2.sg. 4,9
rãspuns-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,17
voiu rãspunde: ind. viit.I. 1.sg. 8,25

RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 1,22, 23
râu: sg. ac. 5,25; 13,40
râurilor: pl. gen. 7,4
râului: sg. gen. 13,43, 44, 47
râul: sg. nom., în sintagma râul minþii 14,47
râuri: pl. ac. 16,61
(a) RÂVNI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) RÃVNI
rãvni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 2,28
voiu rãvni: ind. viit.I. 1.sg. 15,52; 16,49
râvneaºte: ind. prez. 3.sg. 16,50
va rãvni: ind. viit.I. 3.sg. 16,51

(a) RÃSTURNA: v. I
vor rãstur na: ind. viit.I. 3.pl. 16,47
RÃSUFLARE: s.f.
rãsuf lare: sg. ac. 7,29
rãsuf larea: sg. ac. 16,63

RÂVNITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) RÃVNITORIU
rãvnitoriul: s.m. sg. nom. „cel dorit”, „cel râvnit” 6,58

RÃSUN ARE: s.f.
rãsunare: sg. nom. 5,8

REPAUS: s.n.; var. (În v. ºi pop.) RÃPAOS
rãpaosul: sg. ac. 10,24

RÃªINÃ: s.f.
rãºinã: sg. ac. 2,9

REPEJUNE: s.f. (Înv. ºi pop.) „repeziciune”
rãpegiune: sg. ac., în loc. adv. cu rãpegiune „r epede” 13,11

RÃU, REA: adj./s./adv.
realele: s.f./n. pl. nom./ac. 1,8; 1 2,43; 14,16; 15,27; 16,16, 19,
22, 38, 40
rãul: s.n. sg. nom./ac. 2,14; 3,22; 4,28, 29; 6,27
reale: s.f./n. pl. nom./ac. 7,27; 14,15; 15,5, 49; 16,5, 8
(cei) rãi: s.m. pl. nom. 7,50
rãului: s.n. sg. gen. 8,53
(mai) reale: s.f. pl. ac. 14,15
rãu: s.n. sg. ac. 15,56
(ceale) reale: s.f./n. pl. nom./ac. 15,59; 16,14, 41
rãu: adv. 1,3 4; 2,3; 7,51; 9,9
rãu: adj. n . sg. voc., în sintagma neam rãu 2,8
rea: adj. f. sg. ac. 3,20, 26; 4,4; 11,40
reale: ad j. f. sg. gen. 4,30
realei: adj. antep. f. sg. gen. 4,31
rãi: ad j. m. pl. nom./gen. 4,33; 5,18
reale: ad j. f. pl. nom./ac. 7, 12, 52; 11,45
(mai) rãi: adj. m. pl. nom. 8,30
realele: adj. antep. f. pl. ac. 13,37
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. rezum. cap.2
rãotatea: sg. nom. rezum. cap.3; 3,22
rãotãþilor: pl. gen. 16,18
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 4,14; 15,15, 30; 16,35
rãzboiu: sg. ac., în sintagma unealtã de rãzboiu „ar mã” 13,9, 28
rãzboiul: sg. ac. 13,33
rãzboaielor: pl. gen. 16,18
(a) RÂDE: v. III
sã râzi: conj. pr ez. 2.sg. 2,21

RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduieli: pl. nom. 4,23
rânduiala: sg. nom. 6,45; 8,23
rânduialele: pl. ac. 7,11

REZEMAT, -Ã: adj.; var . RÃZIMAT, -Ã
rãzimate: f. pl. nom. 7,12
(a se) RIDIC A: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a se) RÃDICA
sã (se) rãdice: conj. prez. 3.pl. 7,68
(s-)au râdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,18, 26; 12,2
(sã) râdica: ind. imp. 3.pl. 11,20, 21
a (sã) râdica: inf. prez. 11,25
au râdicat: ind. pf.c. 3.sg. 13,9
sã (sã) râdice: conj. prez. 3.pl. 16,77
RIDICAT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi pop.) RÃDICAT, -Ã
(mai) rãdicat: m. sg. nom. 2,43
râdicaþi: m. pl. nom. 8,20
râdicat: n. sg. ac. 15,40
rãdicatã: f. sg. ac. 16,61
(a se) RISIPI: v. IV; var. (În v. ºi rar) (a se) RÃSIPI
am râsipit : ind. pf.c. 1.sg. 1,11
rãsipeascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 2,7
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. 9,34
(sã) rãsipesc: ind. prez. 3.pl. 9,35
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipire: sg. nom. 10,10
RISIPIT, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi r ar) RÃSIPIT, -Ã
râsipite: f. pl. ac. 5,36
rãsipitul: adj. antep. m. sg. ac. 15,60
(a) RODI: v. III
rodea: ind. im p. 3.pl. 11,42
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RUªINARE: s.f.
ruºinare: sg. ac. 2,6
ruºinarea: sg. nom. 6,32

ROB: s.m.
rob: sg. nom./ac. 1,3; 13,40
robi: pl. ac. 15,63
(a se) ROBI: v. IV
(s-)au robit: ind. pf.c. 3.pl. 13,40
vor robi: ind. viit.I. 3.pl. 16,47

S

ROBIE: s.f.
robiii: sg. gen., în sintagma casa robiii „pãmântul Egiptului” 1 ,7
robie: sg. ac. 2,1; 10,22; 16,47
ROBIT, -Ã: s.m./f.
(celor) r obiþi: s.m. pl. gen. rezum. cap.5

SABIE: s.f.
sabia: sg. nom. 12,27, 28; 13,9; 16,23
sabie: sg. nom./ac. 12,28; 13,28; 15,5, 15, 19, 35, 49, 57; 16,3
sabiia: sg. nom. 15,15, 22; 16,22, 32
sabii: pl. ac. 15,41
SAC: s.m. (Înv.) „îmbrãcãminte fãcutã din pânzã de sac, care
se purta în semn de doliu sau de pocãinþã ori de cãtre sãraci”
saci: pl. ac. 15,2

ROD: s.n.; var. ROADÃ: s.f.
roduri: s.n. pl. ac. 2,18; 16,26
roadã: s.f. sg. ac. 3,20; 4,31
rodul: s.n. sg. nom. 4,35; 6,44; 7,13; 8,6; 9,32; 10,12
rod: s.n. sg. nom./ac. 6,28; 7,53; 9,31
rodului: sg. dat. 8,10
roada: s.f. sg. ac. 10,14
rodurile: s.f. pl. ac. 16,47

SAD: s.n. (În v.) „plantã”; (Înv. ºi reg.) „butaº”
saduri: pl. ac. 8,41
SAÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) SAÞIU
saþiu: sg. ac. 9,26
(a se) SÃDI: v. IV „a planta”; (Înv. ºi reg.) „a se întemeia”
sãdise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,6
sãdeaºte: ind. prez. 3.sg. 8,41
sãditu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,52

(a) RODI: v. IV
au r odit: ind. pf.c. 3.sg. 3,33; 4,30, 31
rodeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,30
RODIRE: s.f.
rodir e: sg. ac. 1,34

SÃDIRE: s.f. „rãsad”
sãdir e: sg. ac. 9,21
sãdir ea: sg. nom. 9,22

RODITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) RODIT ORIU
roditoriu: m. sg. ac. 15,62

SÃDIT, -Ã: s.m./f.
(ceale) sãdit e: s.f. pl. nom. 8,41

RUDENIE: s.f.
rudenii: pl. nom. 3,7

SÃGEATÃ: s.f.
sãgeat a: sg. ac. 16,7, 16
sãgeþile: pl. nom. 16,13

RUG: s.n.
rug: sg. ac. 14,2, 3

SÃGETÃTOR: s.m.
sãgetãtoriu: sg. ac. 16,7, 16

(a se) RUGA: v. I
am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 1,28
roagã: imper ativ 2.sg. 2,41
rogu: ind. prez. 1.sg. 4,22; 5,46; 6,12; 10,37
(m-)am rugat: ind. pf.c. 1.sg. 4,51
(t e) vei ruga: ind. viit.I. 2.sg. 5,13; 6,31
(t e) rogi: ind. prez. 2.sg. 5,37
(s-)au r ugat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,36, 41, 42
sã (ne) r ugãm: conj. prez. 1.pl. 8,6
a (mã) r uga: inf. prez. 8,17
(t e) roagã: imperativ 2.sg. 9,25
(mã) r og: ind. prez. 1.sg. 9,44
(mã) voiu ruga: ind. viit.I. 1.sg. 12,6
sã (mã) r og: con j. prez. 1.sg. 12,48

SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC
sãlbat ece: f. pl. nom., în sintagma fiarã sãlbãt ece 5,8
sãlbat eci: m. pl. ac., în sintagma porci sãlbateci 15,30
(a) SÃLTA: v. I „a simþi o mare bucurie”
sãlt eazã: ind. prez. 3.pl. 1,37
SÃLTARE: s.f. (Fig.; înv.) „stare de mare bucurie”
sãlt area: sg. nom. 10,22

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunile: pl. nom. rezum. cap.7
rugãciunea: sg. nom./ac. 8,24; 10,28; rezum. cap.12; 12,7; 13,14

SÃMÂNÞÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SEMINÞÃ
sãmânþa: sg. nom./ac. 3, 15, 17, 22; 8,34, 43; 9,34
sãminþii: sg. gen. 4,30; 8,44
seminþã: sg. gen. (cu des. -ã) 4,31
sãminþelor : pl. gen. 4,36
sãmânþã: sg. ac. 8,6, 41
seminþele: pl. nom. 9,17
sãmânþa: sg. voc., în sintagma sãmânþa lui Iaco v 9,30
sãminþele: pl. nom. 15,13

(a) RUPE: v. III
au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 13,28

SÃNÃTATE: s.f.
sãnãtãþii: sg. gen. 7,51

RUPTURÃ: s.f. „sfâºiere”; „neînþelegere” (cf. lat. discerpti¹, -¹nis)
rupturile: pl. ac. 12,32

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmâni: pl. nom. 6,35

(a se) RUªINA: v. I
(vã) veþi r uºina: ind. viit.I. 2.pl. 16,66

SÃRAC, -Ã: s.m./f.
sãracului: s.m. sg. dat. 2,20

RUGÃ: s.f.
ruga: sg. ac. 8,24
rugã: sg. ac. rezum. cap.14
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scrie: imperativ 2.sg. 12,37
voiu scrii: ind. viit.I. 1.sg. 14,22
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 14,22
a scrii: inf. prez. 14,24, 25, 26
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.pl. 14,42, 44
ai scris: ind. pf.c. 2.sg. 14,45
sã (se) scrie: conj. prez. 3.pl. 15,2

sãracul: s.m. sg. ac. 2,20
sãracã: s.f. sg. ac. 15,51
SÃRAT: s.n. „ceea ce conþine sar e”
sãrate: pl. nom. 5,9
SÃRÃCIE: s.f.
sãrãcie: sg. nom. 15,49

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg) (a) SCUIPI
au scuipit: ind. pf.c. 3.pl. 2,33

SÃRBÃTOARE: s.f.
sãrbãtoar e: sg. ac., în sintagma zilele ceale de sãrbãt oare 1,31

(a se) SCULA: v. I
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 2,38
scoalã: imperativ 2.sg. 5,18; 6,13; 7,2
(m-)am sculat: ind. pf.c. 1.sg. 6,17; 10,3; 14,2
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,2; 11,7, 12, 13
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 12, 13; 15, 15, 50
scula(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 12,20
(sã) scula: ind. imp. 3.sg. 13,2

SÃTURARE: s.f.
sãturare: sg. ac. 1,20
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,23; 8,52
vor sãvârºi: ind. viit.I. 3.pl. 12,25
SÃVÂRªIT: s.n. (Înv.) „sfârºit”
sãvârºit: sg. ac. 9,5; 12,21

SCULARE: s.f.
sculare: sg. nom. 16,71

SÂN: s.n.
sânul: sg. ac. 15,21, 55

(a) SCUTURA: v. I
scuturã: imperativ 2.sg. 1,8; 10,24

SÂNGE: s.n.
sânge: sg. nom./ac. 1,26, 32; 5,5; 15,22
sângele: sg. nom./ac. 15,8, 9, 35, 58

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
sama: sg. ac., în loc. v. ia sama 11,36
(a se) SE CA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SÃC A
ai sãcat: ind. pf.c. 2.sg. 6,42
(s-)au sãcat: ind. pf.c. 3.sg. 6,51
(sã) va sãca: ind. viit.I. 3.sg. 15,50

(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,42
sã sârguieºti: con j. prez. 2.sg. 6,34
sârguiaºte: imperativ 2.sg. 14,14
sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,17

(a) SECERA: v. I
va sãcera: ind. viit.I. 3.sg. 16,44
vor sãcera: ind. viit.I. 3.pl. 16,47

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac., în sintagma scaunul judecãþii 7,33

SE CERIª: s.n.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriº: sg. ac. 9,19

(a se) SCÃDEA: v. II
va scãdea: ind. viit.I. 3.sg. 2,32
scãzând: gerunziu 5,53
(s-)au scãzut: ind. pf.c. imper s. 10,23
vor scãdea: ind. viit.I. 3.pl. 15,13; 16,13

SE CETÃ: s.f.
seacetã: sg. ac. 15,13
(a se) SEMÃN A: v. I; var. (Pop.) (a se) SÃMÃNA
(s-)au sãmãnat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,28, 29, 30; 8,41
sânt sãmãnaþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 5,48
samãnã: ind. prez. 3.sg. 8,41; 13,44
samân: ind. prez. 1.sg. 9,31
sãmãnase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,33
e sãmãnat: pasiv ind. prez. 3.sg. 9,34, 35
sã samine: conj. prez. 3.sg. 16,25

(a) SCÃPA: v. I
a scãpa: inf. prez. 4,42
scãpa: inf. prez. fãrã a 9,7
vor scãpa: ind. viit.I. 3.pl. 16,23
SCÂNTEIE: s.f.
scântei: pl. ac. 13,10
(a se) SCHIMBA: v. I
(sã) va schimba: ind. viit.I. 3.sg. 6,26; r ezum. cap.7

SEMÃNAT, -Ã: adj./s.; var. (Pop.) SÃMÃNAT, -Ã
sãmãnate: ad j. n. pl. nom. 6,22, 42
(ceale) sãmãnate: s.f. pl. nom. 8,41

(a) SCLIPI: v. IV
a sclipi: inf. prez. 6,2
sclipea: ind. imp. 3.sg. 10,25

SEMINÞIE: s.f.; var. (Înv.) SÃMINÞIE
sãminþiii: sg. dat. 3, 19

(a se) SCOATE: v. III
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 1,7; 2,1; 14,4
voiu scoat e: ind. viit.I. 1.sg. 2,16, 30, 31
scoteai: ind. imp. 2.sg. 3,17
am scos: ind. pf.c. 1.sg., în sintagma am scos în lume „am nãscut”
10,12
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 16,68
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 16,73
(sã) scoate: ind. prez. 3.sg. 16,78

SEMN: s.n.; var. (În v. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. 1,15
seamne: pl. nom./ac. 1,35; rezum. cap.5; 5,1, 13; 6,20; r ezum.
cap.9; 9,6; 13,44
seamnele: pl. nom./ac. 4,52; 7,26; 9,1; 13,32
seamnelor: pl. gen. 6,12; 8,63

(a se) SCRIE: v. III
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 4,23

SET OS, -OASÃ: adj.; var. (Reg.) SÃTIOS, -OASÃ
sãtioºi: m. pl. nom. 1,22

SETE: s.f.
seatea: sg. nom./ac. 8,59; 15,58
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SFAT: s.n.
sf aturile: pl. ac. 1,7; 2,1
sf at: sg. ac. 2,18
sf atul: sg. ac. 10,16; 13,41; 14,9

slavii: sg. gen. 2,36
slava: sg. nom., în sintagma slava Celui Preaînalt 7,52
slavei: sg. gen. 10,50; 15,60; 16,54
slava: sg. voc., în sintagma slava feaþii lui 15,46

SFÂNT, -Ã: adj./s.
(ceale) sf inte: s.f. pl. nom. 10,22
sfânt : n. sg. ac. 14,22

SLÃBICIUNE: s.f.
slãbiciuni: pl. ac. 4,27
(a se) SLÃVI: v. IV
slãvind: gerunziu 13,57
a (te) slãvi: inf. prez. 15,47

(a se) SFÂRªI: v. IV
(s-)au sfârºit: ind. pf.c. 3.pl. 11,4 4
sã (se) sfârºascã: conj. prez. 3.sg. 12,21
(sã) v or sfârºi: ind. viit.I. 3.pl. 14,9, 25; 16,35
SFÂRªIT: s.n.
sfârºitul: sg. nom./ac. 2,34; rezum. cap.6; 6,6, 7, 9, 1 2, 16, 25;
7,42, 43; 9,5; 10,28; 11,13, 14, 39; 12,30, 34; 14,5
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. în sfârºit 5,40; 8,54
sfârºit: sg. ac. 5,41; 6,15; 12,6, 32; rezum. cap.16
sfârºituri: pl. ac. 9,6
SFEªNIC: s.f.
sf eacinicului: sg. gen. 10,22
SFINÞENIE: s.f.
sf inþenie: sg. ac. 7,38
sf inþeniia: sg. ac. 15,25
(a se) SFINÞI: v. IV
am sf inþit: ind. pf.c. 1.sg. 2,18
sã (se) sf inþeascã: con j. prez. 3.sg. 2,41
ai sf inþit: ind. pf.c. 2.sg. 5,25
(m-)am sf inþit: ind. pf.c. 1.sg. 9,8
SFINÞIRE: s.f.
sf inþirea: sg. nom. 10,21

(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 4,49; 10,26; 11,7
(s-)au slobozit : ind. pf.c. 3.sg. 7,27
slobozitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 7,44
am slobozit : ind. pf.c. 1.sg. 9,39
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 12,34
sloboz ea: ind. imp. 3.sg. 13, 10
slobozi: imperativ 2.sg. 14,13
SLOBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. 8,56
slobozire: sg. ac. 9,11
SLOBOZIT, -Ã: adj. (Înv. ºi pop.) „eliberat din r obie, din
închisoare, din captivitate etc.”
slobozit : n. sg. nom. 11,46
SLUGÃ: s.f.
slugile: pl. nom./ac. 1,10, 32; 2,1, 18, 26
slugã: sg. ac. 3,23
slugii: sg. gen./dat. 5,45, 55; 6,12; 8,6, 24; 10,37; 12,8; 13,14
slugile: pl. voc., în sintagma slugile Domnului 16,36

SILNICIE: s.f.; var. (Înv.) SÂLNICIE (Înv.) „siluire”
sâlnicie: sg. nom. 10,22

(a se) SLUJI: v. IV
a sluji: inf. prez. 1,18
(sã) slujea: ind. im p. 3.pl. 3,26
slu jesc: ind. prez. 1.sg. 6,42
sã slu jascã: conj. prez. 3.pl. 6,46
slu jesc: ind. prez. 3.pl. 8,26
(s-)au slu jit: ind. pf.c. 3.pl. 9,9
au slujit: ind. pf.c. 3.pl. 10,22
slu ja: ind. imp. 3.sg. 14,3
vor sluji: ind. viit.I. 3.pl. 15,45

SIMBRIE: s.f.
simbriii: sg. gen. 4,35

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnica: sg. nom./ac. 9,43, 45

(a) SIMÞI: v. IV
va simþi: ind. viit.I. 3.sg. 13,4

SMERENIE: s.f.
smer eniia: sg. ac. 9,45; 12,48
smer enie: sg. ac. 10,7

SICRIU: s.n. „chivot”
sicriiul: sg. nom., în sint agma sicriiul legii 10,22
SILÃ: s.f. (Înv.) „putere”
sâla: sg. ac. 11,46

SIMÞIRE: s.f.
sâmþirea: sg. nom./ac. 4,22; 5,9; 8,4; 10,31, 36; 13,55
sâmþire: sg. ac. 6,26
sâmþirii: sg. gen./dat. 8,6; 12,48; 14,34
SINAGOGÃ: s.f.
sinagoga: sg. nom. rezum. cap.2
SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 3,4; 6,6; 8,7; 12,36, 42; 13,53
sângurã: f. sg. nom. 7,8, 34
SLAB, -Ã: s.m./f.
[cel] slab: s.m. sg. ac. 2,21

(a se) SMERI: v. IV
(t e-)ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 8,49
(m-)am smerit: ind. pf.c. 1.sg. 9,41
(s-)au smerit: ind. pf.c. 3.sg. 10,7, 22
ai smerit: ind. pf.c. 2.sg. 11,42
SMERIRE: s.f.
smerir ea: sg. nom. 6,19
SMERIT, -Ã: s.m./f.
smeriþii: s.m. pl. ac. 14,13
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 5,4
soar elui: sg. gen. 6,45

SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. ac. 1,38; 8,30
SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
slava: sg. nom./ac. 2,11; 3,19; 7,42; 8,21, 51; 10,23; 15,49, 63;
soar te: sg. ac. 14,31
16, 12
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SOC OTEALÃ: s.f.
socoteala: sg. ac. rezum. cap.5

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
Stãpâne/stãpâne: sg. voc., în sintagma Stãpâne Doamne/
stãpâne doamne 3,4; 5,23, 38; 6,11; 7,17; 12,7; 13,51

(a se) SOC OTI: v. IV
socoteaºte: imper ativ 2.sg. 4,31; 5,54
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
(s-)au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 6,57
am socotit : ind. pf.c. 1.sg. 9,20
socotesc: ind. prez. 1.sg. 13,16
vor soco ti: ind. viit.I. 3.pl. 15,16

(a) S TÃPÂNI: v. IV
va stãpâni: ind. viit.I. 3.sg. 3,28; 16,53
a stãpâni: inf. prez. 6,57; 7,5
stãpânim: ind. prez. 1.pl. 6,59
vor stãpâni: ind. viit.I. 3.pl. 7,35; 12,23
stãpânea: ind. im p. 3.sg. 11,32
stãpâneaºte: ind. prez. 3.sg. 13,58

SODOMLEAN: s.m. (la pl.) „locuitori ai Sodomei”
sodomleani: pl. ac. 7,36

STÃPÂNIE: s.f. (Înv.) „stãpânire”
stãpâniile: pl. nom. 16,18

(a) SORBI: v. IV
sorbi: imperativ 2.sg. 8,4

STÃPÂNITOR, -TOARE: adj.
stãpânitoriule: adj. antep. sg. v oc., în sintagma stãpânitoriule
doamne 4,38

SPAIMÃ: s.f.
spaimã: sg. nom. 4,24
spaimii: sg. gen. 13,13

STÂLP: s.m.
stâlp: sg. ac., în sintagma stâlp de foc 1,14

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(nu te) s pãimânta: imper ativ 2.sg. 6,15
(sã) vor spãimânta: ind. viit.I. 3.pl. 6,23
(sã) va spãimânta: ind. viit.I. 3.sg. 6,24; 16,10
(mã) spãimântam: ind. imp. 1.sg. 10,25
sã (se) spãimânteazã: con j. prez. 3.sg. 10,55
(sã) spãimânta: ind. imp. 3.sg. 12,3
(m-)am spãimântat: ind. pf.c. 1.sg. 12,5

STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã verde înfrunzitã”
stâlpãrile: pl. ac. 2,45, 46
(a se) S TÂMPÃRA: v. I; v ezi (a se) ASTÂMPÃRA
STÂNGA: s.f.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a s tânga 7,7; 11,35

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 16,33, 78

STEA: s.f.
stealelor: pl. gen. 6,45; 16,57
stealele: pl. nom./ac. 7,55; 16,57
stea: sg. ac., în sintagma stea groaznicã (cf. lat. sidere terribili;
s¾dus, -eris „s tea, cons telatie”, dar si „vreme rea”, „furtuna”. Aici
traducãtor ul a preluat primul sens, deºi contextul impunea cel
de al doilea sens. De altfel, în Grigore Maior, ILV/Lexicon II
pentru sidus se dã numai un sens: „ste”) 15,13, 40
steaoa: sg. nom./ac. (cf. supra stea) 15,35, 39, 40, 44

(a) SPRIJINI: v. IV
sprijineaºte: imper ativ 2.sg. 2,21

STEJAR: s.m.; var. (Reg.) STÃJARI
stãjariu: sg. ac. 14, 1

(a se) SPUNE: v. III
vei s pune: ind. viit.I. 2.sg. 4,4
spune: inf. prez. fãrã a 4,52; 5,39
a spune: inf. prez. 4,52; 5,13
va spune: ind. viit.I. 3.sg. 5,51, 53; 8,2; 10,9
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 7,26
(s-)au spus: ind. pf.c. 3.sg. 7,50
spune: imperativ 2.sg. 9,42
voiu spune: ind. viit.I. 1.sg. 10,38
oi spune: ind. viit.I. 1.sg. 13,21
(sã) spunea: ind. imp. 3.pl. 14,42

STERP, STEARPÃ: adj./s.
stearpã: adj. f. sg. nom. 5,1; 9,43; 10,45
(cea) stearpã: s.f. sg. nom. 10,46

(a) SPÂNZURA: v. I
au spânzurat: ind. pf.c. 3.sg. 16,59
SPIC: s.n.
spicele: pl. nom. 4,32

(a se) S TINGE: v. III
(sã) va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 6,27; 14,25
(s-)au stâns: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 16,4, 6, 9
(sã) stânge: ind. prez. 3.sg. 16,15
(a) S TOARCE: v. III
storc: ind. prez. 3.pl. 5,34

(a se) SPURCA: v. I
(s-)au spurcat: ind. pf.c. 3.pl. 10,22

STOARCERE; s.f. (Fig) „rãmânere fãrã nici un fel de mijloace
materiale”; „istovire”, „zdr obire”
stoarcerii: sg. gen., în sintagma zioa s toarcerii ºi a strâmturii „zioa
de apoi” 2,27

(a) S TA: v. I
staþi: imperativ 2.pl. 2,38
au stãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,47; 4,17
stãi: imper ativ 2.sg. 4,47; 10,33
am stãtut: ind. pf.c. 1.sg. 4,48
a sta: inf. prez. 6,1
stai: ind. prez. 2.sg. 6,14
vor sta: ind. viit.I. 3.pl. 6,24; 15,30; 16,66
stam: ind. imp. 1.sg. 6,29
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 7,34; 13,35
stau: ind. prez. 3.pl. 8,21

STRÃIN, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streini: m. pl. dat. 1,7
strein: n. sg. ac. 13,40
(a) S TRÃLUCI: v. IV
va strãluci: ind. viit.I. 3.sg. 5,4; 7,55
au strãlucit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.10

STAT: s.n. (Înv. ºi pop.) „staturã”
stat: sg. ac., în sintagmele stat înalt/mai mici de stat 2,43; 5,52, 54

STRÃLUCIRE: s.f.
strãlucirile: pl. nom. 6,2
strãlucirea: sg. nom./ac. 6,45; 10,50, 55
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STRUGURE : s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugur: sg. ac. 9,21
s trugurul: sg. nom./ac. 9,22; 12,42; 16,27
s truguri: pl. nom. 16,31

STRÃL UCIT, -Ã: adj./s./adv.
s trãlucit: adv. 2,39; 8,29
s trãluciþii: s.m. pl. ac. 2,40
STRÂMB, -Ã: s./adv. (În v. ºi pop.) „nedrept”
(cei) s trâmbi: s.m. pl. ac. 2,8
s trâmb: adv. 15,8

SUBAREPIERÃ (sic!): s.f.; var. SUPTAREPIERÃ
suptarepieri: pl. ac. 11,31

STRÂMBÃTATE: s.f. (Înv. ºi pop.) „nedreptat e”
s trâmbãtãþile: pl. nom./ac. 1,5, 36; 7,68; 16,21, 66, 68, 78
s trâmbãtate: sg. ac. 3,13; 7,56, 68; 14,31
s trâmbãtatea: sg. nom. 15,6; 16,53
s trâmbãtãþii: sg. gen. 16,51

SUBARIPÃ: s.f.; var. SUPTARIPÃ (cf. lat. subala)
suptarepile: pl. nom. 11,25
suptarepi: pl. ac. 12,19, 29
(a) SUFERI: v. IV
voiu suferi: ind. viit.I. 1.sg. 1,9; 15,8
suferi: ind. prez. 2.sg. 3,30
a suferi: inf. prez. 5,44
suferea: ind. imp. 3.sg. 5,45

STRÂMT, -Ã: adj./(Neob.) s.
s trâmt: adj. n. sg. ac. 7,4
s trâmtã: adj. f. sg. nom. 7,7
s trâmte: adj. f. pl. nom. 7,12, 14
s trâmt: s.n. sg. ac. „loc îngust de trecere”, „strâmtoare” 7,5
(ceale) strâmte: s.n. pl. ac. (aici) „lipsuri”, „necazuri” 7,18
STRÂMTOARE: s.f. „sãrãcie” (cf. lat. angustiae „situaþie
criticã”, „lipsã”, „ne voie”)
s trâmtoarea: sg. nom. 16,20
STRÂMTURÃ: s.f. „strâmtorare”; (Înv.; prin ext.) „asuprire”
s trâmturii: sg. gen., în sintagma zioa stoarcerii ºi a s trâmturii
„zioa de apoi” 2,27
(a se) STRÂNGE: v. III
am strâns: ind. pf.c. 1.sg. 1,30
s trânge: imperativ 2.sg. 5,36
a (sã) s trânge: inf. prez. 6,3
(sã) strângea: ind. imp. 3.sg. 11,2
(s-)au s trâns: ind. pf.c. 3.pl. 13,49
(sã) strâng: ind. prez. 3.pl. 16,78
(sã) strânge: ind. prez. 3.sg. 16,78
STRECURÃTOARE: s.f.
s trecurãtoar ea: sg. ac. 6,56
(a se) STRICA: v. I
s trâcându(-sã): gerunziu 4,11
au strâcat: ind. pf.c. 3.pl. 6,19
(sã) va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 8,43
(s-)au s trâcat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,19; 10,21
ai s trâcat: ind. pf.c. 2.sg. 11,42
voiu strâca: ind. viit.I. 1.sg. 15,11
STRICARE: s.f.
s trâcarea: sg. nom. 4,28; 6,28
s trâcare: sg. ac. 10,28
STRIC AT, -Ã: ad j./s. „decãzut”
s trâcat: adj. n. sg. nom. 7,31
(cel) s trâcat: s.n. sg. nom. 8,6
STRICÃCIOS, -OASÃ: ad j./s. (Înv.) „trecãtor”; „efemer”
s trâcãcios: adj. m. sg. nom. 7, 15
s trâcãcioasã: adj. f. sg. nom. 8,34
s trâcãcioase: adj. n. pl. nom. 15,6
(cel) strâcãcios: s.m. sg. nom. 7,41

(a) SUFLA: v. I
ai suflat: ind. pf.c. 2.sg. 3,5
sufla: ind. imp. 3.pl. 11,2
suflând: gerunziu 15,31
SUFLARE: s.f.
suflarea: sg. ac. 4,5; 13,10; 15,29
suflãri: pl. ac. 5,37
suflare: sg. ac., în sintagma suflare de foc 13,10
SUFLET: s.n.
suf le tul: sg. nom./ac. 3,29; 5,22; 6,37; 9,38, 40; 10,36;
12,5, 8
sufletele: pl. nom./ac. 4,35; 7,32; 15,8
sufletelor: pl. gen., în sintagma cãmãrile sufletelor „locuinþele
sufletelor (din iad)” 4,41
suflet: sg. ac. 6,48; 9,41
suflete: pl. ac. 6,49
suflete: sg. voc. 8,4
suflet: sg. ac., în loc. adv. din suf let 10,50
(a se) SUI: v. IV
(sã) suia: ind. imp. 3.sg./pl. 3, 1; 11,1
(m-)am suit : ind. pf.c. 1.sg. 4,8
suindu(-ne): gerunziu 4,15
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.pl. 8,43
(s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 11,43; 12,7
suindu(-sã): gerunziu 12,11; 13,25, 32, 51
(sã) suise: ind. imp. m.m.c.pf. 13,5
(a) SUNA: v. I
a suna: inf. prez. 6,2
SUNET: s.n.
sunetului: sg. gen. 6,13
sunetul: sg. nom./ac. 6,17; 10,26
sunet: sg. nom./ac. 6,17, 23, 39; 10,26
(a) SUPÃRA: v. I
supãra: ind. im p. 3.pl. 5,21
(a se) SUPUNE: v. III
(sã) supun : ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
supuse era: pasiv ind. imp. 3.pl. 11,6

STRICÃCIUNE: s.f. „decãdere moralã”
s trâcãciune: sg. ac. 4,11
s trâcãciunea: sg. nom. 7,43; 8,53; 14,13

(a se) SURPA: v. I
(sã) v or surpa: ind. viit.I. 3.pl. 16,24

(a) STRIGA: v. I
aþi strâgat : ind. pf.c. 2.pl. 1,17
am strâgat : ind. pf.c. 1.sg. 10,27
s trâgã: ind. prez. 3.sg./pl. 15,8

SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. mai de sus/de sus 4,23; 8,20; 10,59
sus: adv., în loc. adv . în sus 6,41
(mai) sus: adv. 9,1
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(a) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 5, 11
au tãgãduit: ind. pf.c. 3.pl. 7,24

SUSPIN: s.n.
sus pinele: pl. ac. 1,19
sus pinuri: pl. nom. 16,18

(a se) TÃIA: v. I
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 1,20
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. 4,32
(s-)au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 7,44
taie: ind. prez. 3.sg. 16,44

ª
ªCHIOP, -OAPÃ: s.m./f.
ºchiop: s.m. sg. ac. 2,21

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiate: n. pl. nom. 9,38

(a) ªEDEA: v. II
am ºezut : ind. pf.c. 1.sg. 9,26; 12,51; 13,58
ai ºezut: ind. pf.c. 2.sg. 12,41
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 14,1

TÃIERE: s.f.
tãierile: pl. ac. 1,31

ªEDERE: s.f.
ºedearea: sg. ac., în sintagma ºedearea dintâi „loc privilegiat”
2,23
(a se) ªTERGE: v. III „a face sã disparã”; „a se distr uge”,
„nimici”
ºteargã(-sã): conj. prez. fãrã sã 3.pl. 2,7
(sã) va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 6,27
va ºtearge: ind. viit.I. 3.sg. 7,69

TÃMÂIERE: s.f.
tãmâieri: pl. ac. 3,24
TÃRIE: s.f. „vigoare”, „putere”; „boltã cereascã”
tãrie: sg. ac. 4,7
tãriia: sg. ac. 5,55; 15,32
tãriilor: pl. gen. 6,4
tãriii: sg. gen. 6,20; 16,12
tãriii: sg. gen., în sintagma duhul tãriii 6,41
(a) TÂLCUI: v. IV
(s-)au tâlcuit: ind. pf.c. 3.sg. 12, 12
tâlcuiesc: ind. prez. 1.sg. 12,12

(a) ªTI: v. IV
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 4,46, 52; 7,62; 10,35
ºtii: ind. prez. 2.sg. 5,17; 6,16
ºti: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 14,21
ºtiind: gerunziu 8,58
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 10,35, 52
a ºti: inf. prez. 12,36; 13,52
sã ºtii: con j. prez. 2.sg. 13,24
ºtiia: ind. imp. 3.pl. 14,42
ºtie: ind. prez. 3.sg. 16,57

TÂLCUIRE: s.f.
tâlcuirea: sg. nom./ac. 4,47; 12,8, 10, 16, 18, 20, 23, 26, 30;
rezum. cap.13; 13, 15, 21, 22, 28; 13,53
tâlcuirile: pl. nom. 12,35; 13,25; 14,8
TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) TINÃR, -Ã
tânãrul: s.m. sg. ac. 2,22
tânãr: s.m. sg. nom. 2,43
tinãr: s.m. sg. nom. 2,46
tinerii: s.m. pl. nom. 10,22
tinãrã: adj. f. sg. nom. 5,50

T
TAINÃ: s.f.
taina: sg. ac. 2,7; 12,36
taine: pl. nom./ac. 10,38; rezum. cap.14
tainele: pl. ac. 12,38

(a) TÂNGUI: v. IV
tânguiþi: imper ativ 2.pl. 16,2
(a se) TÂRÂI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a se) TÂRÃI
(sã) târãiesc: ind. prez. 3.pl. 6,53

TATÃ: s.m.
tatãl: sg. ac. 1,28
tatã: sg. ac. 1,29
Tatã: sg. voc. 2,5

TÂRSÂNÃ : s.f.; var. (Înv. ºi reg.) TÂRSINÃ (În v.) “þesãturã asprã
din pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”;
“þesãturã groasã (ca pânza de sac)”
târsinã: sg. ac. 16,2

TABÃRÃ: s.f.
tabãra: sg. ac. 1,15
TARE: adj./adv./s. (Înv.) „neclintit”, „ferm”; „puternic”; (s.)
„Dumnezeu”
tare: adv. 2,47; 10,15
(Cel) Tare: s.m. sg. nom./ac. 6,32; 9,45; 10,24; 11,43; 12,47
tarii: s.m. pl. nom. 10,22
tare: adj. m./f. sg. nom./ac. 8,23; 15,11; 16,7, 8, 13
(a) TÃCEA: v. II
au tãcut: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
tãceam: ind. imp. 1.sg. 14,43
voiu tãcea: ind. viit.I. 1.sg. 15,8
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 15,32
TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. nom./ac. 6,39; 7,32
tãcearea: sg. ac., în sint agma tãcearea dintâi „liniºt ea primordialã”
7,30

TÂRZIU: adv.
târziu: 7,52
(a se) TEME: v. III
sã (te) temi: conj. pr ez. 2.sg. 2,17; 6,33; 10,55; 15,3
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 10,27
(te) temi: ind. prez. 2.sg. 10,38
(sã) temea: ind. imp. 3.pl. 13,8
(sã) vor teame: ind. viit.I. 3.pl. 15,18
sã (se) teamã: conj. prez. 3.pl. 15,29
(sã) va teame: ind. viit.I. 3.sg. 16,10
teameþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,68
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 16,71, 72
sã (vã) teameþi: conj. pr ez. 2.pl. 16,76
TEMEI: s.n. (Înv. ºi pop.) „temelie”
temeiul: sg. nom. 6,15
temeiu: sg. nom. 10,53
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TRECUT, -Ã: adj.
trecutã: f. sg. ac. 5,31

TEMELIE: s.f.
temeliile: pl. nom./ac. 6,2; 15,12, 23; 16,12, 15
temelii: pl. ac. 10,27

(a) TREMURA: v. I
a tr emura: inf. prez. 3,18
tremurã: ind. prez. 3.sg. 6, 16

TEMERE: s.f.
teamere: sg. nom./ac. 8,28; 15,33

TRIMIS, -Ã: adj.
trimisã: f. sg. nom. 15,50; 16,16

TESTAMENT: s.n.; var. (În v. ºi reg.) TESTAMÂNT
testamântul: sg. ac. 2,5
testamânt: sg. ac., în sint agma testamânt veacinic 3,15

(a se) TRIMITE: v. III; var. (În v.) (a) TREMITE
trimite(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
am tremis: ind. pf.c. 1.sg. 1,32; 14,4
trimite-v oiu: ind. viit.I. 1.sg. 2,18; 15,49
au fost trimis: pasiv ind pf.c. 3.sg. 4,1
sânt trimis: pasiv ind. pr ez. 1.sg. 4,3, 52
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 5,31; 7,1; 11,15
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 6,33; 7,63; 13,10; 16,62
fusease trimis: paasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,1
trimite: ind. prez. 3.sg. 11,37; 16,8
trimite: imperativ 2.sg. 14,22
tremisu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 16,3, 4, 5
(sã) trimit: ind. prez. 3.pl. 16,13, 14
a trimit e: inf. prez. 16,13, 61
(sã) v or trimite: ind. viit.I. 3.pl. 16,16
trimis-au: ind. pf.c. 3.pl. 16,20

TICÃLOS, -OASÃ: adj./s.
ticãloase: adj. f. pl. nom. 8,50
ticãloasã: s.f. sg. voc. 15,47, 59
(a se) TICÃLOªI: v. IV
(sã) vor ticãloºi: ind. viit.I. 3.pl. 9,9
TICÃLOªIE: s.f.
ticãloºiile: pl. nom. 7,33
ticãloºie: sg. ac. 12,34
ticãloºii: pl. nom. rezum. cap. 15
TINEREÞE: s.f.
tiner eaþe: sg. ac. 4,10; 6,32
tiner eaþele: pl. ac. 5,53; 14,10
tiner eaþelor: pl. gen. 5,55

TRIST, -Ã: adj.
triºti: m. pl. nom. 2,27; 10,8
tris tã: f. sg. nom. 5,16
tris t: m. sg. nom. 8,16

(a) TRAGE: v. III „a cântãri”
sã tr agã: conj. pr ez. 3.sg. 16,77
TRANDAFIR: s.m.
tr andafir: sg. ac. 2,19

TRON: s.n.; var. THRON (cf. lat. thronus, -¾ )
thr onul: sg. nom. 8,21

(a) TRÃI: v. IV
a trãi: inf. prez. 4,12; 5,4; 7,47
voiu trãi: ind. viit.I. 1.sg. 4,51
sã trãieºti: conj. pr ez. 2.sg. 7,59

TRUFAª, -Ã: adj.
tr ufaºe: f. pl. ac. 11,4 4

TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþã: sg. ac., în sintagma dupã a triia trâmbiþã 5,4
trâmbiþa: ind. viit.I. 3.sg. 6,23

TRUP: s.n.
tr upurile: pl. ac. 1,32
tr up: sg. ac. 3,5
tr upul: sg. nom./ac. 5,14; 8,8; 11,23, 45; 12,3; 16,39
tr upului: sg. gen. 11,10; 12,17; 16,62

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. imper s. 3,31; 5,30; 6,16; 9,12; 10,9, 11, 49

TRUPESC, -EASCÃ: adj.
tr upeºti: m. pl. ac., în sintagma ochii cei trupeºti 1,37

(a) TRECE: v. III „a merge dincolo sau de partea cealaltã a
unui loc (strãbãtându-l de-a curmeziºul)”, „a traversa; „a s trãbate”;
„a merge în alt loc”; (În v.) „a nu respecta (o poruncã, o lege
etc.)”, „a încãlca”; „(cu referire la timp) a se scurge”; „a întrece”,
„a depãºi”; a se mut a”, „a se transfera”
am trecut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,13; 3,33; 4,24; 13,57
treace-voiu: ind. viit.I. 1.sg. 1,24
au trecut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,39; 3,7, 19, 21, 23; 4,5, 45, 46,
48, 49, 50; 5,11; 6,12; 7,11, 43, 66; 8,56; 11,40; 12,2, 40; 13,40,
44; 14,11
trecând: gerunziu 3,33; 12,29
ai tr ecut: ind. pf.c. 2.sg. 4,9
trec: ind. prez. 3.pl. 4,23; 5,55
a tr eace: inf. prez. 4,26; 6,20; 13,20
trecea: ind. imp. 3.sg. 4,48
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 7,5; 9,1; 16,33, 65
treace: ind. prez. 3.sg. 7,9; 16,78
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 7,33; rezum. cap.9; 15,43
trecut-au: ind. pf.c. 3.pl. 8,10
sã tr eacã: con j. prez. 3.pl. 13,41
treace: inf. prez. fãrã a 13,47
aþi trecut: ind. pf.c. 2.pl. 14,30

TUFÃ: s.f.
tufe: pl. ac. 16,29

TRECERE: s.f.
treacer e: sg. ac. 15,60

(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(m-)am tur burat: ind. pf.c. 1.sg. 3,1
ai turburat : ind. pf.c. 2.sg. 3,18
(sã) tur bura: ind. imp. 3.sg. 6,36; 9,27
(t e) turburi: ind. pr ez. 2.sg. 7,15; 10,31
(s-)au tur burat : ind. pf.c. 3.sg. 10,31
a turbura: inf. prez. 13,2
sã (v or) turbura: ind. viit.I. 3.pl. 15,18, 32; 16,12
TULBURARE: s.f.; var. (În v.) TURBURARE
tur burarea: sg. nom. 9,3
tur burare: sg. ac. 12,30; 16,22
(a) TUNA: v. I
tuna-va: ind. viit.I. 3.sg. 16,10
TUNET: s.n.
tunetului: sg. gen. 6,2
TURMÃ: s.f.
tur ma: sg. ac. 5,18
tur mã: sg. ac. 15,10
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(a) TURNA: v. I
vor turna: ind. viit.I. 3.pl. 15,40

UCIDERE: s.f.
ucideri: pl. ac. 1,26
ucidere: sg. ac. 15,10, 26
UCIS, -Ã: adj./s.
ucisã: adj. f. sg. ac. 15,60
(cei) uciºi: s.m. pl. ac. 16,69

Þ

ÞARÃ: s.f.
þãri: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 1,11
þarã: sg. nom./ac. 4,15; 5,11
þara: sg. nom./ac. 5,1, 3; 13,33

(a se) UITA: v. I „a pierde din memorie pentr u scurt tim p sau
pentru totdeauna”; „a privi”
uitându(-sã): gerunziu 1,6
aþi uitat: ind. pf.c. 2.pl. 1,14
(mã) uitam: ind. imp. 1.sg. 6,29
(nici Te) uita: imperativ pr ohib. 2.sg. 8,26
(Te) uitã: imperativ 2.sg. 8,29
(m-)am uitat : ind. pf.c. 1.sg. 9,38
au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 12,47
sã (se) uite: con j. prez. 3.sg. 13,3
uitaþi: imperativ 2.pl. 16,68
uitã(-te): imperativ 2.sg. 11,36

ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. nom. 9,17; 16,78
þarinii: sg. gen. 12,51
þarinele: pl. nom. 16,33
ÞÂÞÃ: s.f.
þâþe: pl. ac. 8,10
þâþelor: pl. gen. 8, 10
(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II „a avea ceva în mânã”;
„(cu referire la legi, jurãminte etc.) a respecta”; „a primi pe cineva
în casã”, „a gãzdui”; „a pãs tra”; „a menþine (în viaþã)”; „a sprijini”,
„a susþine”; „a stãpâni”
a þânea: inf. prez. 2,5
þine: imperativ 2.sg. 2,22; 10,15
(mã) þineam: ind. imp. 1.sg., în sintagma mã þineam de minune
„mã minunam” 2,43
ai þânut: ind. pf.c. 2.sg. 3,30
au þinut: ind. pf.c. 3.sg. 3,35; 5,15; 9,32; 10,30; 11,13, 18, 32,
40; 12,32
þinea: inf. prez. fãrã a 4,40
þânea: ind. imp. 3.sg. 6,8
ai þinut: ind. pf.c. 2.sg. 6,42, 49, 52; 11,16
þiind: gerunziu 7,21
þine(-sã): con j. prez. fãrã sã 3.sg. 8,8
þine: ind. prez. 3.sg. 8,9; rezum. cap.11; 13,26; 16,77
(sã) þine: ind. prez. 3.sg. 8,9
(sã) vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 8,9; 12,21
þiindu(-sã): gerunziu 8,9
sã (se) þie: con j. prez. 3.sg./pl. 8,14; 9,22; 11,9
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 9,21
a (sã) þinea: inf. prez. 10,54
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 11,17, 19; 12, 15
sã þie: conj. prez. 3.pl. 11,20; 12,6
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 11,20, 21; 13,9, 28
a þinea: inf. prez. 11,25; 13,42
au þânut: ind. pf.c. 3.sg. 12,30
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 12,38
þinuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 13,42
aþi þinut: ind. pf.c. 2.pl. 14,31
veþ f i þinuþ: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 14,34
(sã) þinea: ind. imp. 3.sg. 14,40
veþi þinea: ind. viit.I. 2.pl. 14,46
þin: ind. prez. 3.pl. 15,24
ÞINERE: s.f.
þâneare: sg. nom. 8,22
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. nom./ac. 1,3; 13,7, 41, 42, 45
þânutul: sg. ac., în sint agma þânutul mutãrii 5,17
U
(a) UCIDE: v. III
ai fi ucis: cond. pf. 2.sg. 15,53

UITARE: s.f.
uitare: sg. ac. 8,53
ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 1,13
(a) UMBLA: v. I
au umblat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,8; 8,50
am umblat: ind. pf.c. 1.pl. 7,52
umblã: ind. prez. 3.pl. 10,10
UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 2,36, 39
UMED, -Ã: adj.; var. (Înv.) UMÃD, -Ã
umãdã: f. sg. ac. 6,52
(a se) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a se) UMPLEA: v. II
voiu umplea: ind. viit.I. 1.sg. 2,19
sã (sã) umple: conj. pr ez. 3.sg. 4,39
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.pl. 11,4 4; 15,6
sã (se) umple: conj. pr ez. 3.pl. 15,41
UNEALTÃ: s.f.
unealtã: sg. ac., în sintagma unealtã de rãzboiu „ar mã” 13,9, 28
UNGERE: s.f.
ungerii: sg. gen. 2, 12
UNGHIE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) UNGHE
unghile: pl. nom./ac. 11,7, 45
UNUL: (aici) s.m. „singur ul tãu fiu”, „Hristos”
Unul: sg. ac. 5,28
URÂT, -Ã: adj.
urâtã: f. sg. ac. 15,48
URECHE: s.f.
urechi: pl. ac. 8,24
urechilor: pl. gen. 10,56
urechile: pl. ac. 15,1
(a) URÎ: v. IV
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 9,11
UR GIE: s.f.
urgia: sg. nom. 8,23
urgie: sg. ac. 9,9
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(a) URGISI: v. I
au urgisit: ind. pf.c. 3.pl. 1,7; 2,7; 7,24; 8,56; 9,12
ur gisea: ind. imp. 3.sg. 3,8
(nici) ur gisi: imperativ prohib. 2.sg. 8,30
sã urgiseºti: conj. pr ez. 2.sg. 8,34

VÃPAIE: s.f.
vãpaia: sg. nom. 4,48
vãpaie: sg. ac., în sint agma duh de vãpaie 13,10
vãpãii: sg. gen., în sintagma duhul vãpãii 13,10
vãpãii: sg. dat. 13,38

(a) URÎ: v. IV
urând: gerunziu 5,30
ai urât: ind. pf.c. 2.sg. 5,30
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 10,23

(a) VÃRSA:v. I
var sã: ind. prez. 3.pl. 15,22
vor vãrsa: ind. viit.I. 3.pl. 15,4 4

(a) URLA: v. I
ur lând: gerunziu 5,20

(a se) VÃTÃMA: v. I
ai vãtãmat: ind. pf.c. 2.sg. 11,42
au vãtãmat : ind. pf.c. 3.pl. 11,42
(sã) va vãtãma: ind. viit.I. 3.sg. 15,39

(a) URMA: v. I
va urma: ind. viit.I. 3.sg. 7,35
ur ma: ind. im p. 3.sg./pl. 11,13, 20
ai ur mat: ind. pf.c. 2.sg. 15,48

VÃTÃMARE: s.f.
vãtãmar e: sg. ac. 15,49

URMÃ: s.f.
ur ma: sg. ac. 5,3; 7,8
ur mã: sg. ac., în loc. adj. celor mai de pre urmã/ceale mai de pre
ur mã/cea mai de pre urmã/[cel] mai de pre urmã 5,42; 6,3 4;
rezum. cap.7; 7,46; 8,50, 63; 10,59; 12,9, 23, 25; 13,18, 46;
14,22, 46
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã 11,9; 12,28; 13,20
URMÃTOR, -TOARE: adj.
ur mãtoar e: f. sg. gen. 6,7
ur mãtoriu: n. sg. gen. 6,9
(a) USCA: v. I
usucã: ind. prez. 3.sg. 8,23
USCAT, -Ã: adj.
uscat e: f. pl. ac. 5,36
(a) USEBI: v. IV; vezi (a) OSEBI
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªOR, -OARÃ: adj.
uºoare: f. pl. nom. 12,20
V
VAI: interj.
vai: 16,17
VAL: s.n.
valurile: pl. nom./ac. 4,15, 19; 13,2; 16,12
valurilor: pl. gen./dat. 4,17, 21
valul: sg. nom. 9,16
VAS: s.n.
vasul: sg. ac. 4,11
vas: sg. nom./ac. 6,56; 9,34
(a) VÃDI: v. IV
vãdind: gerunziu 12,31
va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 12,32, 33; 13,37
VÃDUV, -Ã: adj./s.
vãduvã: adj. f. sg. nom. 2,2, 4
vãduvi: ad j. m. pl. ac. 16,45
vãduva: s.f. sg. ac. 2,20
VÃDUVIRE: s.f.
vãduvir e: sg. nom. 15,49

VÃZDUH: s.n.
vãzduhului: sg. gen. 6,4
vãzduh: sg. ac. 8,20
VÂNÃ: s.f. „izvor”; „pãturã subteranã de apã (care alimenteazã
un izvor)”; „sursã”
vine: pl. nom. 4,7
vinele: pl. nom./ac. 6,24; 13,44, 47
vâna: sg. nom. 14,47
VÂNT: s.n.
vântul: sg. nom. 1,33; 12,32; 15,39
vântului: sg. gen. 4,5
vânt : sg. nom./ac. 4,9; 8,22; 13,2
vãnturilor: pl. gen., în sintagma întâmpinãrile vãnturilor
„mulþimea vânturilor” (cf. lat. con ventiones v entorum) 6,1
vânturile: pl. nom. 11,2; 15,39
vânturile: pl. ac., în sintagma din patr u vânturile ceriului 13,5
(a se) VÂNTURA: v. I (Fig.; despr e duh) „a se neliniºti”, „a se
tulbura”
(s-)au vântur at: ind. pf.c. 3.sg. 3,3
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac. 13,35
vâr furile: pl. ac. 16,61
VÂRTOS, -OASÃ: adj./adv.
(mai) vârtos: adv. 2,43; rezum. cap.3; 8,2; 10,11; 14,17; 16,49
(f oarte) vârtos: adv. 10,7
(mai) vârtos: adj. m. sg. nom. 8,15
VÂRTUTE: s.f.
vâr tutei: sg. gen. 5,53
vãr tute: sg. ac. 15,31
VEAC: s.n.
veacului: sg. gen./dat. 2,34, 36, 39; 6,1, 9, 25; 7,12, 13; 8,2;
15,14
veacul: sg. ac., în sintagma veacul vremii 2,35
veacul: sg. nom./ac. 3,18; 4,26, 27, 36; 5,44, 49; 6,20; 7,30, 31,
42, 67; rezum. cap.8; 8,50; 9,2, 1 3, 18, 20; 11,39, 40; 14,10, 11,
16, 20; 16,41
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/din veac 7,62; 8,20, 41; 9,3, 5,
31; 13,20; 16,68
veac: sg. ac. 8,1; 9,8; 14,22; r ezum. cap.15
veacului: sg. gen., în sintagmele ieºirile v eacului „începuturile
veacului” (cf. lat. exitus saeculi)/vreamea v eacului 6,1; 9,17
VECIN, -Ã: adj./s.
vecina: s.f. sg. ac. 5,11
vecinul: s.m. sg. ac. 15,19
vecine: adj. f. pl. ac. 16,71
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(a se) VEDEA: v. II
nevãzându-: gerunziu 1,37
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,36; 3,29; 6,32; 9,45; 10,29; 13,9
vezi: imperativ 2.sg. 1,38; 10,55
sã vazã: con j. prez. 3.pl. 2,29
vedeþi: imperativ 2.pl. 2,38
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg. 2,42; 3,2, 30, 33; 4,48; 9,21, 38; 10,26;
10,32, 35; 11,2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33,
35, 37; 12,1, 3; 13,3, 5, 6, 8, 11, 12, 51
ai vãzut: ind. pf.c. 2.sg. 2,48; 10,41, 4 4, 49; 12,11, 16, 19, 22,
26, 29, 31, 35, 37; 13,25, 27, 32, 36, 39, 53; 14,8, 15, 17
vãzusem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,29
a vedea: inf. prez. 4,4, 43; 7,5; 10,55; 13,7, 20, 52; 16,28
vezi: ind. prez. 2.sg. 5,2, 3; 10,3, 6, 21, 42, 44; 11,36
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 5,3; 6,20, 26; 7,18; 15,37
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 5,4; 9,1
sã vãzu: con j. prez. 1.sg. 5,35
a videa: inf. prez. 5,37
a (sã) videa: inf. prez. 6,3
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 6,25; 7,27; 9,8
voiu v edea: ind. viit.I. 1.sg. 8,17
(sã) va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 9,3
vãzui: ind. pf.s. 1.sg. 10,32
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,39
veade: ind. prez. 3.sg. 10,50
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg., în loc. v. (Înv.) am vãzut vis 11,1
(s-)au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,24; 12,11
venind: gerunziu 11,40
(sã) vedea: ind. im p. 3.sg./pl. 13,3, 11
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 13,47
VEDENIE: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) VIDENIE
vedeniii: sg. gen. 10,40; 13,21, 25
vedeniile: pl. ac. 10,59
videnie: sg. nom./ac. rezum. cap.11; rezum. cap.13
vedenii: sg. gen. rezum. cap. 12
vedenia: sg. nom./ac. 12,11; 14, 17

VENIT, -Ã: s.m./f.
venitul: s.m. sg. ac. 15,63
VESEL, -Ã: ad j.
veaselã: f. sg. nom. 2,27
(a se) VESELI: v. IV
veseleaºte(-t e): imper ativ 2.sg. 2,30
(vã) veseliþi: imperativ 2.pl. 2,37
(sã) vor veseli: ind. viit.I. 3.pl. 7,28
(Mã) voiu v eseli: ind. viit.I. 1.sg. 8,39
(m-)am veselit: ind. pf.c. 1.sg. 9,45
va veseli: ind. viit.I. 3.sg. 12,34
VESELIE: s.f.
veselie: sg. ac. 1,3 7; 2,3, 15
veseliia: sg. ac. 2,36
(a se) VESTI: v. IV
ves teaºte: imper ativ 2.sg. 1,5; 2,10, 48
sã vesteascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,5; 6,48
voiu v esti: ind. viit.I. 1.sg. 6,31
(sã) va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 8,36
ves tesc: ind. prez. 1.sg. 11,16
(sã) vestesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15
VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. nom. 9,38
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi r ar.) VEACINIC, -Ã
veacinice: n. pl. ac. 2,11
veacinicã: f. sg. nom./ac., în sintagmele odihnã veacinicã/luminã
veacinicã/nãdeajdea cea v eacinicã 2,34, 35; 7,50
veacinic: n. sg. ac., în sintagma testamânt veacinic 3,15
(a) VEªTEJI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) VEªTEZI
veºt ezeaºte: ind. prez. 3.sg. 8,23
VETRELÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) VETRILÃ (Înv. ºi pop.; la pl.)
„pânzã de corabie”; „pânzã”
vetrile: pl. nom./ac. 11,3, 22, 23, 24
vetrilele: pl. nom. 11,45

VEDERE: s.f.
vedearea: sg. nom./ac. 2,21; 8,22, 56; 10,25, 55
vederi: sg. gen. 12,8
vederii: sg. gen. 12,10
vedeare: sg. ac. 15,28
(a) VENI: v. IV
vine: ind. prez. 3.sg. 1,35, 37, 38
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 2,24, 27, 34; 4,29, 30, 35; 7,26; 12,34;
13,30, 36; 14,35; 16,51
viu: ind. prez. 1.sg. 2,32
venind: gerunziu 2,33
a veni: inf. prez. 3,6; 10,28; 13,20, 34, 46; 14,17; 16,40
venisem: ind. m.m.c.pf. 1.sg. 3,29
veniþi: imperativ 2.pl. 4,14, 15
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16, 28; 5,15, 16; 7,21, 38, 62; 9,20;
10,28, 29; 11,13; 12,40; 13,19; 15,27
are a veni: ind. viit. pop. 3.sg. 4,45
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 5,1; 7,26; 10,10; 15,30; 16, 14, 19
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,31, 36; 9,47; 13,28
vin: ind. prez. 3.pl. 6,18; 7,21; 12,13; 13,29
vino: imperativ 2.sg. 6,30; 14,25
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 7,2; 10,3; 12,48
venim: ind. prez. 1.pl. 7,48
voiu v eni: ind. viit.I. 1.sg. 9,25; 12,49
viind: gerunziu 10,48
sã vii: con j. prez. 2.sg. 10,53
vinea: ind. imp. 3.sg. 11,14
sã vie: conj. prez. 3.sg. 11,39
venea: ind. imp. 3.sg. 13,9
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 15,44
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 15,59

VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,47; 16,62
vieþii: sg. gen., în sintagmele lemnul vieþii/duhul vieþii/pomul
vieþii/leagea vieþii 2,12; 3,5; 8,52; 14,30
viaþa: sg. nom./ac. 4,24, 52; 7,59; 8,60; 13,55
viaþa: sg. ac., în sintagma viaþa cea nemuritoar e rezum. cap.7
VICLEAN , -Ã: adj.
vicleane: n. pl. nom. 11,45
VICLEªUG: s.n.
vicleºugul: sg. nom. 6,27
vicleºug: sg. ac. 11,40
VIE: s.f.
vie: sg. ac. 5,23; 12,42
viia: sg. ac. 16,31, 44
(a) VIEÞUI: v. IV
vieþuind: gerunziu 4,12; 7,56, 59; 8,25; 9,10
va vieþui: ind. viit.I. 3.sg. 7,67
VIF OR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR; (N eob.) VIF OARÃ: s.f.
vifor: s.n. sg. ac. 12,42; 13, 10, 27, 37
vifoarã: s.f. sg. ac. 13,10
vihor: sg. ac. 15,34
VIITOR, -TOARE: adj./s.
viitoare: adj. f./n. pl. ac. 4,27; rezum. cap.5; rezum. cap.14; rezum.
cap.15
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vr eame: sg. ac., în loc. adv. fãrã vreame „înainte de termen” /în
vr eame „la timp” 6,21; 8,41, 43; 10,16; 14,32
vr emile: pl. ac., în sintagmele vremile ceale dintâiu/vremile ceale
mai de pr e urmã 6,34; 12,9
vr eamii: sg. gen. 7,43
vr emii: sg. gen. 7,43
vr eame: sg. ac., în loc. adv. pânã la o vreame 8,11
vr eamea: sg. nom./ac., în sintagmele vr eamea viitoar e/vreamea
veacului/vreamea cea mai de pre urmã 8,52; 9,17; 13,46
vr eame: sg. ac. 8,63; 11,13, 16; 12,15; 13,57
vr emi: pl. ac., în loc. adv. în multe vremi „adesea” 13,26
vr emile: sg. nom./ac. 14,9, 10, 14
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. în toatã vreamea 15,53

viitoare: adj. f. sg. nom./gen. 6,30; 7,61; 8,52
viitoriu: adj. m./n. sg. nom./ac./gen. 7,16; 8,1, 18
viitoarei: adj. antep. f. sg. gen. 7,43
(celor) viitori: s.m. pl. dat. 7,66; 8,46
(ceale) viitoare: s.n. pl. nom. 8,46
VIN: s.n.
vin: sg. ac. 9,24
(a) VINDE: v. III
vinde: ind. prez. 3.sg. 16,42
VIS: s.n.
vis: sg. ac., în loc. v. (Înv.) am vãzut vis 11,1
visul: sg. nom. 12,35
vis: sg. ac. 13,1
visului: sg. gen. 13,15, 53
visurile: pl. ac. 13,19; 14,8

VRERE: s.f.
vr earea: sg. ac. 3,8, 14
Z

(a) VISA: v. I
visazã: ind. prez. 3.sg. 10,36
am visat: ind. pf.c. 1.sg. 13,1

ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar 4,34; 10,34

VISTIERIE: s.f.
vistieriile: pl. ac. 6,40; 16,58

ZADARNIC , -Ã: ad j.; var. ZÃDARNIC , -Ã
zãdar nice: n. pl. ac. 2,1

VIU, VIE: adj.
viu: m./n. sg. nom. 2,14; 3,5; 8,5, 6
vie: f. sg. ac. 5,45; 7,68
vii: m. pl. nom./ac. 6,21; 7,14, 21; 12,33; 14,22, 34

(a) ZACE: v. III
zace: ind. prez. 3.sg. 2,9
zãcând: gerunziu 3,1
(a se) ZÃBOVI: v. IV
sã (se) zãboveascã: conj. prez. 3.pl. 2,13
vor zãbovi: ind. viit.I. 3.pl. 16,40

VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în sintagma voia lui Dumnez eu 6,48
voie: sg. nom. 8,2
voia: sg. ac. 8,28

ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ZÃDUH
zãduhuri: pl. ac. 1,20

VOIEVOD: s.m.
voievod: sg. ac. 6,5 4

ZÃMISLIT, -Ã: adj.
zãmislitele: adj. antep. n. pl. ac. 5,26

VOPSEA: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) VÃPSEALÃ
vãpsealã: sg. ac. 6,4 4
vãpsealele: pl. nom. 9,17

ZBICI: s.n.; vezi BICI
(a) ZBURA: v. I
au zburat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,5; 13,6

(a) VREA: v. II
ai vrut : ind. pf.c. 2.sg. 1,24
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,1, 5; 7,22; 8,59
am vr ut: ind. pf.c. 1.sg. 4,23
vrând: gerunziu 7,5; 8,5; 13,34; 16,64
va vrea: ind. viit.I. 3.s.sg. 7,5; 12,39
vr ea: ind. prez. 3.sg. 7,65
(nici) vrea: imperativ 2.sg. 8,29
vor vrea: ind. viit.I. 3.pl. 14,22

ZBURÃTOR, -TOARE: s.m./f.
(ceale) zburãtoare: s.f. pl. nom. 5,4
zburãtoare: s.f. pl. ac. 6,47
(a se) ZDROBI: v. IV
am zdrobit: ind. pf.c. 1.sg. 2,14
(sã) vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 15,57
vor zdrobi: ind. viit.I. 3.pl. 15,60

VREDNIC, -Ã: adj./s.
vr eadnici: ad j. m. pl. nom. 4,24
vr eadnic: adj. m. sg. nom./ac. 4,44; 12,9, 36; 13,14
vr eadnicã: adj. f. sg. ac. 16,50
(cei) vreadnici: s.f. pl. nom. 14,45

ZDROBIRE: s.f.
zdr obirea: sg. nom. 15,15; 16,2

VREME: s.f.
vr emii: sg. gen., în sintagma veacul vremii 2,35
vr eami: pl. ac. 3,9; 13,58
vr emi: pl. nom./ac. 3,23; 11,8, 40; 1 2,20
vr eamile: pl. ac., în sintagmele vreamile viitoare/vreamile ceale
mai de pr e urmã 4,27; 6,34
vr eamile: pl. nom./ac. 4,37; 9,6; 11,4 4
vr eamea: sg. nom./ac. 5,12, 53; 6,24, 30; 7,26, 49; 9,1, 2; 11,17,
20; 12,18, 21; 13,23, 52
vr eame: sg. ac., în sintagmele prin vreame/dupã vr eame/spre
vr eme 5,46, 47, 48
vr emilor: pl. gen. 6,7; 11,39; 14,5

ZGÃU: s.n. (În v.) „uter”; (prin ext.) „pântece”
zgãul: sg. nom./ac. 4,40, 41; 5,35, 46, 53; 8,9
zgãu: sg. ac. 5,48; 8,8
ZI: s./adv.
zilele: s.f. pl. nom./ac., în sintagmele zilele ceale de sãrbãtoare/
zilele ceale mai de pre ur mã/zilele ceale de nãcaz 1,31; 10,59;
13,18; 16,75
zile: s.f. pl. nom./ac. 2,13; 5,1, 13, 20, 2 1; 6,18, 28, 31, 35; 7,30,
31; 9,23, 27; 12,13, 39, 40, 49, 51; 13,1, 29, 56, 58; 14,4, 23,
36, 44, 45; 16,17
zioa: s.f. sg. nom./ac. 2,27; 4,5; 6,31, 38, 44, 47, 53; 7,43; 9,47;
16,66
zi: s.f. sg. ac. 4,9; 6,41, 42, 45, 51; 10,2; 14,1, 38
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zilele: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 4,23; 9,4 4
zilele: s.f. pl. ac. 4,51; 7,37, 40; 9,4, 8; 12,51; 13,16, 40; 16,32
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 9,44
zioa: s.f. sg. nom., în sintagma zioa judecãþii 12,34
zilii: sg. gen. 13,52
zioa: adv. 5,4; 14,43

ZID: s.n.
zidurile: pl. ac. 5,25; 11,42; 15,42

(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,4, 12, 18; 4,7, 35; 6,38; 7,59; 9,29; 11,7, 15,
37; 12,40; 14,5, 38, 45; 15,53
zice: ind. prez. 3.sg. 1,12, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 32, 33; 2,1, 9,
10, 14, 15, 17, 28, 30, 31; 15,1, 5, 7, 9, 20, 21, 24, 48, 52, 56;
16,49, 54, 75, 77
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 1,37; 2,44, 46; 3,4; 4,3, 5, 6, 12, 19, 22,
33, 38, 41, 44, 51; 5,19, 23, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 47, 50,
55; 6,7, 11, 25, 38, 55; 7,3, 10, 17, 36, 46, 58, 62; 8,4, 20, 42,
62; 9,14, 28, 39, 42; 10,5, 19, 27, 31, 32, 33, 51, 53; 12,3, 7, 45,
50; 13,13, 51; 14,2, 18, 27
zicea: ind. imp. 3.sg. 2,2
zic: ind. prez. 1.sg. 2,34; 9,15; 10,13; 14,7
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,45, 47, 48; 4,2, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15,
20, 26, 34, 36, 40, 41, 47, 50, 52; 5,16, 32, 33, 35, 36, 40, 42,
44, 46, 48, 51; 6,1, 8, 13, 18, 30; 7,2, 3, 10, 19, 23, 42, 57, 59;
8,1, 37, 46, 58; 9,1, 16, 26, 40, 42; 10,17, 30, 37, 44, 45, 47, 48;
11,37; 12,9, 40; 13,20, 51; 14,2, 23; 16,37, 56
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 3,4, 5, 24; 5,45, 50; 6,40, 47, 56, 58; 9,29; 13,22
ai zice: cond. prez. 2.sg. 4,8
voiu zice: ind. viit.I. 1.sg. 4,28; 8,2, 15; 9,15
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 5,11; 11,38
(s-)au zis: ind. pf.c. 3.pl. 5,40; 6,35; 9,1
vei zice: ind. viit.I. 2.sg. 5,46, 52; 14,23
a zice: inf. prez. 6,33; 9,28
au zis: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma au zis împrotivã „au contrazis” 9,18
zici: ind. prez. 2.sg. 10,11
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 10,60
zicându-: gerunziu 11,36
zic: ind. prez. 3.pl. 15,3
zicã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 16,54

(a se) ZIDI: v. IV „a construi”; (Fig.) „(despr e dumnezeu) a crea
lucr uri ºi fiinþe”; „a se zãmisli”
am zidit: ind. pf.c. 1.sg. 2,14
ai zidit: ind. pf.c. 2.sg. 3,4; 6,41, 55
sã zideascã: con j. prez. 3.sg. 3,24
(sã) vor zidi: ind. viit.I. 3.pl. 5,44
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.6; 10,46
sã zideascã: con j. prez. 3.sg. 6,47, 53
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,59; 8,8, 60
e ziditã: pasiv ind. prez. 3.sg. 7,6; 10,51
sânt zidiþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 8,3
ziditu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 8,52
(sã) zidea: ind. im p. 3.sg. 10,27
a zidi: inf. pr ez. 10,42
a (sã) zidi: inf. prez. 10,54
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 16,43
ZIDIRE: s.f. „construire”; „operã creatã de Dumnezeu”
zidirea: sg. nom./ac. 5,45, 55; 8,8, 13, 39, 45; 9,17; 13,26
zidirii: sg. gen. 6,38; 8,24; 10,54, 55
zidire: sg. ac. 10,53
ZIDIT, -Ã: adj. „(despre cetãþi) întãrit”; „creat de Dumnezeu”
zidite: f. pl. ac. 5,26
ziditã: f. sg. nom./ac. 5,45; 9,24; 10,4 4
zidit: m./n. sg. nom./ac. 5,49; 13,36
ZIDITOR: s.m. (art.) „Dumnezeu”
Ziditoriul: sg. nom. 9,19
ZIS, -Ã: ad j./s.
zisa: ad j. f. sg. nom. 4,37
zisele: adj. antep. n. pl. ac. 7,27
zisele: s.f. pl. nom. 8,22
(ceale) zise: s.f. pl. nom. 8,59
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SFÂNTA DOMNULUI ISUS HRISTOS
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EVANGHELIE DE LA MATHEIU

Cap 1
De la carii Hristos dup@ trup s-au pogorât. Îngerul înva]@ pre Iosif despre z@mislirea logoditei
sale, Mariei, }i despre viitoarea na}tere.
Duminic@ înaintea Na}terii lui Hristos. Zac. 1*

1.
2.

1v

2r

artea neamului Isus Hristos, fiiu lui David*, fiiul lui Avraam.
*Avraam au n@scut pre Isaac, **iar@ Isaac au n@scut pre Iacov,
***Iar@ Iacov au n@scut pre Iuda }i fra]ii lui,
3. *Iar@ Iuda au n@scut pre Fares }i Zaram din Thamar.
**Iar@ Fares au n@scut pre Esron,
Iar@ Esron au n@scut pre Aram,
4. Iar@ Aram au n@scut pre Aminadav,|
*Iar@ Aminadav au n@scut pre Naasson,
Iar@ Naasson au n@scut pre Salmon,
5. Iar@ Salmon au n@scut pre Vooz din Rahav,
*Iar@ Vooz au n@scut pre Ovid din Ruth,
Iar@ Ovid au n@scut pre Iesei,
**Iar@ Iesei au n@scut pre David împ@ratul,
6. *Iar@ David împ@ratul au n@scut pre Solomon din ceaea carea au fost a lui Urie.
7. *Iar@ Solomon au n@scut pre Rovoam,
**Iar@ Rovoam au n@scut pre Avia,
***Iar@ Avia au n@scut pre Asa,
8. Iar@ Asa au n@scut pre Iosafat,
Iar@ Iosafat au n@scut pre Ioram,
Iar@ Ioram au n@scut pre Ozie,
9. *Iar@ Ozie au n@scut pre Ioatham,
**Iar@ Ioatham au n@scut pre Ahaz,
***Iar@ Ahaz au n@scut pre Iezechie,
10. *Iar@ Iezechie au n@scut pre Manasie,
**Iar@ Manasie au n@scut pre Amon,
***Iar@ Amon au n@scut pre Iosia, ||
11. *Iar@ Iosie au n@scut pre Iehonie }i pre fra]ii lui, în mutarea Vavilonului.
12. {i, dup@ mutarea Vavilonului, Iehonie au n@scut pre Salathiil,
Iar@ Salathiil au n@scut pre Zorovavel,
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*Zac. 1.
*Luca 3, 31.
*Facere 21, 3.
**Facere 25, 25.
*** Face. 29, 35.
*Facere 38, 29.
1 Para. 2, 4.
**Ruth 4, 18.
1 Para. 2, 5.
Numer. 7, 12.
*Ruth 4, 21.
**Ruth 4, 22.
*1 Împ@r. 16, 1.
*2 Împ@r. 12,24.
*3 Împ@r. 11, 45.
**3 Împ@r. 14, 31.
***3 Împ@r. 15, 8.

*2 Paral. 26, 23.
**2 Paral. 27, 9.
***2 Paral. 28, 27.
*2 Paral. 32, 33.
**2 Paral. 33, 38.
***2 Paral. 33, 25.
*2 Par. 36, 1, 2.
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CAP 1

13. Iar@ Zorovavel au n@scut pre Aviud,
Iar@ Aviud au n@scut pre Eliachim,
Iar@ Eliachim au n@scut pre Azor,
14. Iar@ Azor au n@scut pre Sadoc,
Iar@ Sadoc au n@scut pre Achim,
Iar Achim au n@scut pre Eliud,
15. Iar@ Eliud au n@scut pre Eliazar,
Iar@ Eliazar au n@scut pre Mathan,
Iar@ Mathan au n@scut pre Iacov,
16. Iar@ Iacov au n@scut pre Iosif, b@rbatul Mariei, din carea S-au n@scut Isus, Care S@
chiam@ Hristos.
17. Deci toate neamurile de la Avraam pân@ la David, neamuri patruspr@zeace; }i de la
David pân@ la mutarea Vavilonului, neamuri 14; }i de la mutarea Vavilonului pân@ la
Hristos, neamuri 14.

*Zac. 2.
*Luca 1, 27.

La Na}t. lui Hristos. Zac. 2* |

18. Iar@ na}terea lui Hristos a}ea era: *fiind logodit@ muma Lui, Maria, lui Iosif, mai
înainte pân@ a s@ împreuna, s-au aflat în pântece având din Duhul Sfânt.
19. Iar@ Iosif, b@rbatul ei, drept fiind }i nevrând a o v@di, au vrut într-ascuns a o l@sa.
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20. Iar@ aceastea el gândind, iat@ îngerul Domnului i s-au ar@tat în somn, zicând: „Iosife,
fiiul lui David, nu te teame a lua pre Maria muiarea ta, c@ ce s-au n@scut într-însa din Duhul
Sfint iaste.
21. {i va na}te Fiiu *}i S@ va chema numele Lui Isus, c@ Acela va mântui norodul S@u *Luc. 1, 31.
de p@catele lor.
Fapt. 4, 12.
22. Iar@ aceasta toat@ s-au f@cut ca s@ s@ plineasc@ ce s-au zis de la Domnul prin prorocul,
ce zice:
23. *«Iat@, fecioara va avea în pântece }i va na}te Fiiu }i vor chema numele Lui Emanuil», *Isaie 7, 14.
ce s-au tâlcuit „cu noi iaste Dumnezeu”.
24. {i, sculându-s@ Iosif din somn, au f@cut precum i -au poruncit îngerul Domnului }i
au luat muiarea sa. ||
25. {i nu o cuno}tea pân@ când au n@scut pre fiiul s@u cel întâiu n@scut }i au chemat
numele lui Isus.
Sfâr}it. Duminic@ diminea]@ Na}t. Hristos.

Cap 2
În ce chip filosofii cu daruri la Hristos, cel n@scut, au venit. Despre r@p}tirea lui Irod asupra
pruncilor }i izgonirea lui Hristos în Eghipt }i de întoarcerea Lui la p@mântul Israil.
La Na}t. Hristos. Liturg. Zac. 3* .

1.

3v

Luca 2, 7.
Zac. 3.

ar@, deac@ S-au n@scut Isus în Vithleemul Iudiii, *în zilele împ@ratului Irod, iat@,
filosofii de la r@s@rit au venit în Ierusalim,
2.
Zicând: „Unde e Cel ce S-au n@scut împ@ratul jidovilor? C@ am v@zut steaoa
Lui la r@s@rit }i am venit s@ ne închin@m Lui”.
3. {i, auzind Irod împ@ratul, s-au turburat }i tot Ierusalimul cu el.
4. {i, adunând toate c@peteniile preo]ilor }i scriitorii norodului, | au întrebat de la ei unde
S-ar na}te Hristos.
5. Iar@ ei au zis lui: „În Vithleemul Iudiii, c@ a}ea s-au scris prin prorocul:
6. *«{i tu, Vithleemul Iudii, nicidecum e}ti mai mic între c@peteniile Iudii, c@ din tine va *Mihee 5, 2.
ie}i Pov@]uitoriu Care va îndr@pta pre norodul Mieu, Israil»”.
Ioan 7, 42.
7. Atunci, Irod, într-ascuns chemând pre filosofi, cu deadinsul au înv@]at de la ei vreamea
stealii carea s-au ar@tat lor.
8. {i, trimi]indu-i în Vithleem, au zis: „Mearge]i }i întreba]i cu deadinsul de prunc. {i,
deac@-l ve]i afla, îm vesti]i, ca }i eu venind, s@ m@ închin Lui”.
9. Carii auzind pre împ@ratul, s-au dus, }i, iat@, steaoa carea v@zus@ la r@s@rit meargea
înaintea lor, pân@ când, venind, au st@tut deasupra unde era Pruncul.
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Zac. 4.

CAP 2 {I 3

10. {i, v@zând steaoa, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
11. {i, întrând în cas@, au aflat Pruncul cu Maria, muma Lui, }i c@zând, s-au închinat Lui
|| }i de}chizând vistieriile sale, I-au dat daruri: aur, t@mâie }i smirn@.
12. {i, luând r@spuns în somn s@ nu s@ întoarc@ c@tr@ Irod, pre alt@ cale s-au întors la
calea sa.

4r

Sfâr}it Na}t. Hristos. Duminic@ dup@ Na}t. }i în 26 dechem. }i a pruncilor. Zac. 4.

13. Carii deac@ s-au întors, iat@, îngerul Domnului s-au ar@tat în somn lui Iosif, zicând:
„Scoal@ }i ia Pruncul }i muma Lui }i fuj în Eghipt }i fii acolo pân@ când voi zice ]ie; c@ vrea
Irod a cerca Pruncul s@-L piarz@”.
14. Care sculându-s@, au luat Pruncul }i muma Lui, noaptea, }i s-au dus în Eghipt.
15. {i era acolo pân@ la moartea lui Irod, ca s@ s@ plineasc@ ce s-au zis de la Domnul
*Osie 11, 1. prin prorocul, ce zice: *„Din Eghipt am chemat pre Fiiul Mieu”.
16. Atunci, Irod v@zând c@ s-au batjocorit de filosofi, s-au mâniiat foarte }i, trimi]ând,
au ucis to]i pruncii carii era în Vithleem }i întru toate hotar@le lui, de doi ani }i mai jos,
dup@ vreamea | ce cercas@ de la filosofi.
4v
17. Atunci s-au plinit ce s-au zis prin Ieremie prorocul, ce zice:
18. *„Glas în Rama s-au auzit, plângere }i ]âp@t mult; Rahil plângându-}i fiii s@i }i n-au
*Ierem. 31, 15.
vrut a s@ mâng@ia c@ nu sânt”.
19. Iar@, deac@ au murit Irod, iat@, îngerul Domnului s-au ar@tat în somn lui Iosif în
Eghipt,
20. Zicând: „Scoal@ }i ia Pruncul }i muma lui }i mergi la p@mântul lui Israil, c@ au murit
cel ce c@uta sufletul Pruncului”.
21. Care sculându-s@, au luat Pruncul }i muma Lui }i au venit în p@mântul lui Israil.
22. Iar@, auzind c@ Arhielae împ@r@]ea}te în Iudeea în locul lui Irod, t@tâne-s@u, s -au temut
a mearge acolo }i, în}tiin]ându-s@ în somn, s-au dus în p@r]ile Galileii.
23. {i, venind, au l@cuit în cetatea carea s@ chiam@ Nazareth, ca s@ s@ plinea||sc@ ce 5r
s-au zis prin proroci c@ Nazarinean S@ va chema.
Sfâr}it duminic@ }i a prunci. }i 26.

Cap 3
Ioan Botez@toriul (a c@ruia asprirea vie]ii s@ îns@mneaz@) propov@duie}te poc@in]a în pustie,
dup@ prorociia lui Isaie, }i norodul, la dânsul curgând, probozea}te pre farisei }i saduchei,
înv@]ând s@ fac@ roduri vreadnici de poc@in]@. {i cât s@ deschilinea}te botezul s@u de a lui
Hristos. Iare spre Hristos, de la Ioan botezându-s@, s-au pogorât Duhul Sfânt }i glasul
P@rintelui din ceriu s-au auzit.
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Sâmb. înainte Botez. Zac. 5.

5v

1.
ar@ în zilele aceale, au venit Ioan Botez@toriul propoveduind în pustiia Iudeii
2.
{i zicând: *„Poc@i]i-v@, c@ s-au apropiat împ@r@]iia ceriului!
3.
C@ acesta e cel ce s- au zis prin Isaie prorocul, ce zice: «*Glasul celui ce strig@
în pustie: ‘G@ti]i calea Domnului, | dreapte face]i c@r@rile Lui!’»”
4. Iar@ Ioan avea v@jmânt de peri de c@mile }i brâu de curea pre coapsele sale, iar@ hrana
lui era l@custe }i miiare s@lbatec@.
5. *Atunci ie}iia câtr@ el Ierusalimul }i toat@ Iudeea }i tot ]inutul împregiurul Iordanului
6. {i s@ boteza de la el în Iordan, m@rturisind p@catele sale.
7. {i, v@zând mul]i dintre farisei }i saduchei *venind la botezul s@u, le-au zis: „ Puiu de
n@pârc@, cine v-au ar@tat a fugi de mâniia cea viitoare?
8. Face]i, dar@, rod vreadnic de poc@in]@
9. {i s@ nu zice]i între voi: *«Tat@ avem pre Avraam». C@ zic voao c@ putearnic e Dumnez@u,
din pietrile aceaste a de}tepta fii lui Avraam.
10. C@, iat@, s@curea la r@d@cina copacilor e pus@. Deci tot pomul care nu face rod bun
s@ va t@ia }i în foc s@ va arunca.
11. *Eu, adec@, v@ botez cu ap@ spre poc@in]@. Iar@ Cel ce va veni dup@ mine mai tare
decât mine este, a C@ruia nu sânt vreadnic a-I purta înc@l]@mintele. Acela v@ va boteza
cu Duhul Sfânt }i cu foc. ||
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Zac. 5.

*Marc. 1, 4.
Luca 3, 3.
*Isaie 8, 3.
Marc. 1, 3.
Luca 3, 4.
*Marc. 1, 5.
*Luca 3, 7.

*Ioan 8, 39.

*Marc. 1, 8.
Luca 3, 16.
Ioan 1, 26.
Fapte 1, 5.
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Sfâr}it sâmb.

6r

12. A C@ruia lopata e în mâna Sa }i va cur@]i ariia Sa }i va aduna grâul S@u în jâtni]@,
iar@ pleavele le va arde cu focul nestâns”.
Ian. 6 la Bot. la lit. Zac. 6.

Zac. 6.

13. *Atunci au venit Isus din Galileea la Iordan, câtr@ Ioan, s@ S@ boteaze de la el.
14. Iar@ Ioan Îl continea, zicând: „Eu trebuie s@ m@ botez de la Tine }i Tu vii c@tr@ mine?”
15. Iar@ r@spunzând Isus, i-au zis: „Las@ acum, c@ a}a s@ cuvine noao a plini toat@
dreptatea”. Atunci L-au slobozit.
16. Iar@, dac@ S-au botezat Isus, îndat@ S-au suit din ap@ }i, iat@, s-au de}chis Lui ceriurile
*Luca 3, 26. *}i au v@zut Duhul lui Dumnez@u pogorându-S@ ca un porumb }i venind spre Sine.
17. *{i iat@ glas din ceriuri, zicând: „Acesta e Fiiul Mieu cel iubit, întru Carele bine am
*Luca 9, 39.
2 Petru 1, 17. vrut”.
*Marc. 1, 9.

Sfâr}it praz.

Cap 4
Hristos în pustie, dup@ postul de patruz@ci de zile, învinge ispitele diavolului. {i, dac@ s-au
prins Ioan, ducân|du-S@ în Capernaom, propoveduie}te poc@in]a. Pre pescarii Petru }i Andrei,
Iacov }i Ioan a lui Zevedei câtr@ Sine chiam@. Vestind }i galileilor Evanghelia, multe vindec@
neputin]e, urmându-I gloatele.

6v

Sâmb. dup@ Bot. Zac. 7.

Zac. 7.

tunci, Isus s-au dus de Duhul în pustie, s@ s@ ispiteasc@ de diavolul.
{i, dac@ au postit patruz@ci de zile }i patruz@ci de nop]i, dup@ aceaea au
fl@mânzit.
3. {i, apropiindu-s@ ispititoriul, au zis Lui: „De e}ti Fiiul lui Dumnez@u, zi s@ fie pietrile
aceaste pâni”.
4. Care r@spunzind, au zis: „Scris este: *«Nu cu sângur@ pâne tr@ia}te omul, ci cu tot
*2 Leage. 8, 3.
Luca 4, 4. cuvântul care purceade din gura lui Dumnez@u»”.
5. Atunci L-au luat diavolul în sfânta cetate }i L-au pus pre aripa bisearecii.
6. {i I-au zis: „De e}ti Fiiul lui Dumnez@u, slobozi-Te gios, c@ scris este *c@ îngerilor S@i va
*Psalm 90, 11.
porunci pentru Tine }i în mâni Te vor lua, ca nu cumva s@ vatemi de piatr@ piciorul T@u”.
7. {i i-au zis Isus: „Iar@}i scris este: *«S@ || nu ispite}ti pre Domnul, Dumnez@ul t@u»”. 7r
*2 Leage. 6, 16.
8. Iar@ L-au luat diavolul pre un munte înalt foarte }i I-au ar@tat toate împ@r@]iile lumii
}i slava lor.
9. {i au zis Lui: „Aceaste toate [ie le voi da, de vei c@dea s@ te închini mie”.
Marc. 1, 12.
Luca 4, 1.

1.
2.
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10. Atunci îi zice Isus: „Du-te, Satan@, c@ scris este: *«Domnului, Dumnez@ului t@u, te *2 Leage. 6, 13.
vei închina }i Lui sângur vei slugi»”.
11. Atunci L-au l@sat diavolul. {i, iat@, îngerii s -au apropiat }i slugiia Lui.
Sfâr}it sâmb. dup@ Bot. Zac. 8.

7v

12. Iar@, deac@ au auzit Isus c@ Ioan s@ dedease, *S-au dus în Galileea.
13. {i, l@sând cetatea Nazaretului, au venit }i au l@cuit în Capernaom, lâng@ mare, în
hotarele Zavulonului }i a Nethalimului,
14. Ca s@ s@ plineasc@ ce-i zis prin Isaie prorocul:
15. *„P@mântul Zavulonului }i p@mântul Nethalimului, calea m@rii peste Iordan, Galileea
limbilor,
16. Norodul ce }edea întru întunearec au | v@zut lumin@ mare, }i celor ce }edea în umbra
mor]ii lumin@ le-au r@s@rit”.
17. *De atunci au început Isus a propovedui }i a zice: „Poc@i]i-v@, c@ s-au apropiat
împ@r@]iia ceriurilor!”

Zac. 8.
*Marc. 1, 14.
Luca 4, 14.
Ioan 4, 43.
*Isaie 9, 1.

*Marc. 1, 15.

Sfâr}it dumc. Dumc. 2 dup@ to] sfin]ii.

18. Iar@ umblând Isus lâng@ Marea Galileii, *au v@zut doi fra]i, pre Simon ce s@ chiam@ *Marc. 1, 16.
Luca 5, 2.
Petru }i pre Andrei, fratele lui, aruncând mreagea în mare (c@ era pescari).
19. {i au zis lor: „Veni]i dup@ Mine }i v@ voi face a fi pescari de oameni”.
20. Iar@ ei, îndat@, l@sând mregile, au urmat dup@ El.
21. {i, mergând de acolo, au v@zut al]i doi fra]i, pre Iacov a lui Zevedei }i pre Ioan, fratele
lui, în corabie cu Zevedei, tat@l lor, cârpind mregile sale, }i i-au chemat.
22. Iar@ ei, îndat@, l@sând mregile }i pre tat@-s@u, au urmat dup@ Dânsul.
23. {i încungiura Isus toat@ Galileea, înv@]ând prin sinagogurile lor }i propoveduind
Evanghelia împ@r@]iii }i t@m@duind toat@ boala }i toat@ neputin]a în norod.
Sfâr}it dumc.

8r

24. {i s-au dus veastea Lui prin toat@ Siriia }i au adus înaintea Lui pre to]i carii || p@timea
r@u, de multe fealiuri de boale }i de chinuri cuprin}i }i carii avea draci }i pre lunateci }i pre
sl@b@nogi, }i i-au vindecat.
Sfâr}it dumc. 1 luni 1 dum. }i la precuvio}i. Zac. 10.

25. *{i mergea dup@ El gloate multe din Galileea }i din Decapolia }i din Ierusalim }i din
Iudeea }i de peste Iordan.
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Cap 5
Opt fericiri înva]@. Pre apostoli sarea p@mântului }i lumina lumii îi zice. Nici au venit s@ strice
leagea au prorocii, ci s@ plineasc@; înv@]ând a nu s@ mâniia asupra fratelui, ci s@ ne îmblânzim
spre el; a nu pofti muierea; a lep@da m@dulariul ce smintea}te; a nu l@sa muierea afar@ de pricina
curviii; a nu giura, nice r@ului a s@ împrotivi; a iubi pre neprieteni }i a face bine celor ce fac r@u.

1.

*Luca 6, 20.
*Psalm. 36, 11.
*Isaie 17, 2.

*Psalm 23, 4.
*1 Petru 2, 20
}i 3, 14 }i 4, 14.

*Marc. 9, 49.
Luca 14, 36.
Zac. 11.

*Marc. 4, 21.
Luca 8, 16
}i 11, 33.
*1 Petru 2, 12.
*Luca 16, 17.
*Iac 2, 10.

Zac. 12.
*Luca 11, 39.
*Ie}i. 20, 13.
2 Leage 6, 17.

*Luc. 12, 58.

i, v@zând Isus gloatele, S -au suit în munte. {i, deac@ }ezus@, s-au apropiat |
c@tr@ El ucenicii Lui.
8v
2.
{i, de}chizând gura Sa, îi înv@]a, zicând:
3. *„Ferici]i cei s@raci cu duhul, c@ acelora este împ@r@]iia ceriurilor.
4. *Ferici]i sânt cei blânzi, c@ aceia vor mo}teni p@mântul.
5. *Ferici]i sânt cei ce plâng, c@ aceia s@ vor mâng@ia.
6. Ferici]i sânt cei ce fl@mânz@sc }i îns@to}az@ dreptatea, c@ aceia s@ vor s@tura.
7. Ferici]i sânt cei milostivi, c@ aceia vor dobândi mila.
8. *Ferici]i sânt cei cura]i cu inima, c@ aceia vor vedea pre Dumnez@u.
9. Ferici]i sânt f@c@torii de pace, c@ fiii lui Dumnez@u s@ vor chema.
10. *Ferici]i sânt cei ce s@ gonesc pentru dreptate, c@ acelora este împ@r@]iia ceriurilor.
11. Ferici]i sânte]i când v@ vor bl@st@ma }i v@ vor goni }i vor zice tot r@ul împrotiva
voastr@, min]ind pentru Mine.
12. Bucura]i-v@ }i s@lta]i, c@ plata voastr@ mult@ este în ceriuri. C@ a}a au gonit pre prorocii
carii au fost înainte de voi.
13.Voi sânte]i sarea p@mântului. *Iar@, de s@ va strica sarea, cu ce s@ va s@ra? De nimica
nu e bun@ mai mult, f@r@ s@ s@ leapede afar@ || }i s@ s@ calce de oameni.
9r
Sfâr}it mar]i. Sfin]i de ob}te. Zac. 11.

14. Voi sânte]i lumina lumii. Nu s@ poate cetatea ascunde deasupra muntelui pus@,
15. *Nici aprind candela }i o pun supt obroc, ci în sfea}nic, s@ lumineaze tuturor celor
din cas@.
16. A}a s@ lumineaze lumina voastr@ înaintea oamenilor, *ca s@ vaz@ faptele voastre ceale
bune }i s@ sl@veasc@ pre Tat@l vostru cel din ceriuri.
17. S@ nu v@ par@ c@ am venit s@ stric leagea au prorocii. N-am venit s@ stric, ci s@ plinesc.
18. *C@ adev@r zic voao, p@n@ ce va trece ceriul }i p@mântul, o iot@ au o cirt@ nu va trece
din leage, pân@ când toate vor fi.
19. *Cine, dar@, va strâca una din poruncile Meale ceste mai mici }i va înv@]a a}a pre
oameni mai mic s@ va chema întru împ@r@]iia ceriurilor; iar@ cel ce va face }i va înv@]a,
acesta mare s@ va chema întru împ@r@]iia ceriurilor.
Sfâr}it sfin]ilor. Mierc. 4 dnec@. Zac. 12. |

20. C@ zic voao c@, de nu va prisosi dreptatea voastr@ *mai mult decât a c@rturarilor }i 9v
a fariseilor, nu ve]i întra întru împ@r@]ia ceriurilor.
21. Auzit-a]i c@ s-au zis celor de demult: «*S@ nu ucizi, c@ cel ce va ucide vinovat va fi
judec@]ii».
22. Iar@ Eu zic voao c@ tot cel ce s@ mânie pre fratele s@u vinovat va fi judec@]ii; iar@ cel
ce va zice fratelui s@u «Raca!» vinovat va fi s@vorului; iar@ cel ce-i va zice «Nebune!» vinovat
va fi gheenii focului.
23. Deci, de duci darul t@u la oltariu }i acolo î]i vei aduce aminte c@ fratele t@u are ceva
împrotiva ta,
24. Las@ acolo darul t@u înnaintea oltariului }i te du întâi de te împac@ cu fratele t@u }i,
atunci venind, vei aduce darul t@u.
25. *Fii tocmindu-te cu protivnicul t@u degrab, cât e}ti în cale cu el, ca nu cumva s@ te
dea protivnicul judec@toriului }i judec@toriul s@ te dea slujitoriului }i s@ te tremi]i în temni]@.
26. Adev@r zic ]ie: «Nu vei ie}i de acolo p@n@ ce vei pl@ti fileariul cel mai de pre urm@».

Zac. 13.

Sfâr}it merc. 1 dumc@. Zac. 13. ||

*Ie}i. 20, 14.

27. Auzit-a]i c@ s-au zis celor de demult: *«S@ nu curve}ti!»
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28. Iar@ Eu zic voao c@ tot cel ce va vedea muiere cu poft@ de curvie, iat@, au curvit cu
ea întru inima sa.
29.*De te va sminti ochiul t@u cel drept, scoate-l }i-l leap@d@ de la tine, c@ mai bine e
]ie s@ piar@ unul din m@dul@rile tale decât tot trupul t@u s@ s@ tremi]@ în gheena.
30. {i mâna ta cea dreapt@, de te sminte}te, taie-o }i o leap@d@ de la tine, c@ mai bine e
]ie s@ piar@ unul din m@dul@rile tale decât tot trupul t@u s@ s@ duc@ în gheena.
31. Iar@ zis este: «*Oricine va l@sa muierea sa s@-i dea carte de slobozenie».
32. Iar@ Eu zic voao *c@ tot cel ce va l@sa muierea sa, afar@ de pricina curviii, o face a
precurvi, }i cel ce va lua pre cea l@sat@ precurve}te.
Sfâr}it gioi. Vineri 1 dumn. Zac. 4.

10v

33. Iar@}i a]i auzit c@ s-au zis celor de demult: « *S@ nu juri strâmb, ci vei da Domnului
jur@mânturile tale».
34. Iar@ Eu zic voao: «A nu jura nicidecât, nici pre ceriu, c@-i scaunul lui Dumnez@u,
35. Nici pre p@mânt, c@ e raz@m picioarelor | Lui, nici pre Ierusalim, c@ e cetatea marelui
Împ@rat,
36. Nici pre capul t@u s@ te juri, c@ nu po]i face un p@r alb au negru.
37. *Ci fie cuvântul vostru: ‘A}a, a}a!; nu, nu!’; iar ce-i mai mult de aceste de la cel
r@u e».
38. Auzit-a]i c@ s-au zis: *«Ochiu pentru ochiu }i dinte pentru dinte».
39. Iar@ Eu v@ zic: nu v@ împrotivire]i r@ului, ci, de te va lovi cineva în falca ta cea dreapt@,
întoarce-i }i ceeaalalt@.
40. *{i celui ce vrea a s@ târî cu tine la judecat@ }i a-]i lua îmbr@c@mintea las@ -i }i pla}ca.
41. {i oricine te va sili o mie de pa}i, mergi cu el }i alte doao.
Sfâr}it vineri. Sâmb. 1. Zac. 15.

11r

42. Cine cere de la tine, d@-i; }i celui ce vrea a împrumuta de la tine, nu te întoarce».
43. Auzit-a]i c@ s-au zis: *«S@ iube}ti pre aproapele t@u }i s@ ur@}ti pre nepriiatinul t@u».
44. Iar@ Eu v@ zic: *Iubi]i pre nepriiatinii vo}tri, **bine face]i celor ce v-au urât, ruga]i-v@
pentru cei ce v@ gonesc }i v@ hulesc, ||
45. Ca s@ fi]i fiii P@rintelui vostru celui din ceriu, Carele face a r@s@ri soarele S@u preste
cei buni }i preste cei r@i, }i ploao preste cei drep]i }i preste cei nedrep]i.
46. C@, de iubi]i pre cei ce v@ iubesc, ce plat@ ve]i avea? Au nu }i vame}ii fac aceea?
47. {i, de ve]i strân}ti pre fra]ii vo}tri numai, ce face]i mai mult? Au nu }i p@gânii fac
aceasta?
48. Fi]i, dar@, des@vâr}it, precum }i P@rintele vostru cel ceresc des@vâr}it este».
Sfânta sâmb.
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*Luc. 6, 29.
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CAP 6

Cap 6
Înva]@ Hristos cum trebuie s@ s@ fac@ milostenie }i rug@ciune }i d@ ucenicilor înv@]@tur@ a s@
ruga }i gre}alele altora a ierta. {i iar@}i, în ce chip trebuie a posti. Nu pre p@mânt, ci în ceriu a
strânge comoare. Ochiul a -l cur@]i. A nu sluji la doi domni. Pentru aceaea opre}te grija de
hran@, de hain@ }i cea de mâne.
Sâmb. Brânzei. Zaceal 16.

Zac. 16.

1.

Lc. 20, 11.

Zac. 17.
*Ecli. 28, 3, 4, 5.
Gios 18, 35.
Luca 11, 25.

*Luca 12, 33.
1 Timoth. 6, 19.

Zac. 18.

ua]i aminte s@ nu face]i milosteania voastr@ înnaintea oamenilor, ca s@ fi]i
v@zu]i de ei. Într-alt chip, plat@ nu ve]i avea la P@rintele vostru cel ceresc. |
2.
Deci, când faci milostenie, s@ nu cân]i cu trâmbi]a înnaintea ta, precum cei 11v
f@]arnici fac prin sinagoguri }i prin uli]e, ca s@ s@ cinsteasc@ de la oameni. Amin zic voao,
c@ }-au luat plata sa.
3. Iar@ tu f@când milostenie, s@ nu }tie stânga ta ce face dreapta ta,
4. Ca s@ fie milostenia ta într-ascuns@ }i Tat@l t@u, Care vede într-ascuns, va r@spl@ti ]ie.
5. {i, când v@ ruga]i, s@ nu fi]i ca f@]arnicii, cei ce iubesc prin adun@ri }i prin unghiurile
uli]elor stând a s@ ruga, ca s@ s@ vaz@ de la oameni. Amin zic voao, }-au luat plata sa.
6. Iar@ tu, când te vei ruga, într@ în c@mara ta }i, închizând u}a, te roag@ P@rintelui t@u
într-ascuns; }i Tat@l t@u, Carele vede într-ascuns, va r@spl@ti ]ie.
7. Iar@ rugându-v@, s@ nu gr@i]i multe ca p@gânii, c@ le pare c@ întru mult@ vorba lor vor fi auzi]i.
8. Deci s@ nu v@ as@mâna]i lor, c@ }tie Tat@l vostru ce v@ trebuie mai nainte de a cere
voi de la El.
9. A}adar@, v@ ruga]i: «Tat@l nostru cela ce e}ti || în ceriuri, sfin]asc@-s@ numele T@u.
12r
10. Vie împ@r@]iia Ta, fie voia Ta, precum în ceriu, }i pre p@mânt.
11. Pânea noastr@ ce mai presus de fire d@-ne noao ast@zi.
12. {i ne iart@ noao deatoriile noastre, precum }i noi iert@m datornicilor no}tri.
13. {i nu ne duce pre noi întru ispit@, ci ne izb@ve}te de vicleanul. Amin!»
Sfâr}it sâmb. Dumc. Brânzei Zac. 17.

14. *C@ de ve]i ierta oamenilor p@catele lor, ierta-va }i voao Tat@l vostru cel ceresc
gre}alele voastre.
15. Iar@ de nu ve]i ierta oamenilor, nici Tat@l vostru va ierta voao gre}alele voastre.
16. Iar@ când posti]i, s@ nu fi]i ca f@]arnicii tri}ti, c@-}i smolesc fea]ele sale ca s@ s@ areate
oamenilor postind. Amin zic voao, c@ }-au luat plata sa.
17. Iar@ tu, când poste}ti, unge capul t@u }i fa]a ta o spal@,
18. Ca s@ nu te ar@]i oamenilor postind, ci P@rintelui t@u, care este într-ascuns; }i P@rintele
t@u, Cel ce veade într-ascuns, va r@spl@ti ]ie.
19. Nu v@ adunare]i comoar@ pre p@mânt, unde rugina }i molia o stric@ | }i unde furii 12v
o sap@ }i o fur@,
20. *Ci v@ aduna]i comoar@ în ceriu, unde nici rugina, nici molia o stric@, unde furii nu
o sap@, nici o fur@.
21. C@ unde e comoara ta, acolo e }i inima ta.
Sfâr}it dumc. Brânzei. Dumc. 3. Zac. 18.

22. *Lumina trupului t@u este ochiul t@u. De va fi ochiul t@u curat, tot trupul va fi luminat.
23. Iar@, de va fi ochiul t@u viclean, tot trupul t@u va fi întunecat. Deci, de e lumina cea
dintru tine întunearec, însu}i întunearecul cât va fi!
*Luca 16, 3.
24. *Nime nu poate slugi la doi domni, c@ au pre unul va urî }i pre altul va iubi, au pre
unul va suferi }i pre altul va urgisi. Nu pute]i slugi lui Dumnez@u }i Mamonii.
25. *Pentru aceaea, zic voao, s@ nu v@ griji]i de sufletul vostru ce ve]i mânca, nici de trupul
*Psalm 54, 26.
Luca 12, 22. vostru cu ce v@ ve]i îmbr@ca. Au nu sufletul mai iubit e decât hrana }i trupul mai mult decât
Filip 4, 6. vejmântul?
1 Timoth. 9, 6, 7.
26. C@ota]i spre pas@rile ceriului, c@ nu sam@n@, nici seacer@, nici adun@ în jitni]@ }i Tat@l
1 Petr. 5, 7. vostru cel ceresc le pa}te. Au voi nu sânte] cu mult mai buni decât aceale?
27. Iar@ cine dintre voi, gândind, poate adaoge statului s@u un cot? ||
28. {i pentru vejmânt ce v@ gândi]i? Socoti]i crinii ]arinii cum cresc: nu s@ ostenesc, nici torc. 13r
*Luc. 11, 34.
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29. Iar@ zic voao c@ nici Solomon, cu toat@ slava sa, s-au acoperit ca unul dintr-ace}tia.
30. Iar@, de îmbrac@ Dumnez@u a}a iarba ]arinii, carea ast@zi este }i mâne în cuptoriu
s@ arunc@, cu cât mai vârtos pre voi, pu]in credincio}i!
Luni 2 dumc. Zac. 19.

Zac. 19.

31.Nu v@ grigire]i, dar@, zicând: «Ce vom mânca?» au «Ce vom bea?», au «Cu ce ne vom
acoperi?»
32. C@ aceaste toate limbile le cearc@. C@ }tie Tat@l vostru c@ v@ trebuiesc aceaste toate.
33. C@ota]i, dar@, întâi împ@r@]iia lui Dumnez@u }i dreptatea Lui, }i toate aceaste s@ vor
adaoge voao.
Sfâr}it dumc.

34. Nu v@ grigire], dar@, de mâne, c@ zua de mâne s@ va grigi de sine; agiunge zilei
r@otatea sa.

Cap 7

13v

Înva]@ a nu giudeca pentru o]ap@cul în ochiul fratelui }i bârna în ochiul s@u. Sfânta a nu s@ da
cânilor. Tot cel ce ceare, caot@ }i bate de la Dumnez@u s@ aude. A face altora ce ni-i voia s@ ni s@
fac@. Prin poarta strâmt@ a întra la via]@. | Cum s@ cunosc prorocii mincino}i }i pomul bun de la
cel r@u. As@mânare de cel ce aude cuvintele lui Hristos }i de cel ce lucr@ au nu lucr@ dup@ eale.
Sâmb. 2. Zac. 20.*
Zac. 20.

1.
2.

u giudecare]i, ca s@ nu v@ giudeca]i,
C@ cu ce giudecat@ ve]i giudeca, v@ ve]i giudeca }i cu ce m@sur@ ve]i
m@sura, s@ va m@sura voao.
3. Iar@ ce vezi o]ap@cul în ochiul fratelui t@u, }i bârna în ochiul t@u nu o vezi?
4. Au cum zici fratelui t@u: «Las@ s@ sco]i o]ap@cul din ochiul t@u». {i, iat@, bârna e în
ochiul t@u!
5. F@]arnice, scoate întâi bârna din ochiul t@u }i atunci vei vedea a scoate o]ap@cul din
ochiul fratelui t@u.
6. S@ nu da]i sfânta cânilor, nici arunca]i m@rg@ritarele voastre înaintea porcilor, ca nu
cumva s@ le calce cu picioarele sale }i, întorcându-s@, s@ v@ rump@.
7. *Ceare]i }i s@ va da voao, c@ota]i }i ve]i afla, bate]i }i s@ va de}chide voao,
8. C@ tot cel ce ceare ia, }i cel ce caot@ afl@, }i celui ce bate s@ va de}chide.
Sfâr}it sâmb.
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9. *Au cine e dintre voi om de la care, de va ceare fiiul s@u pâne au, doar@, piatr@ îi va da?
10. Au pea}te de va ceare, au, doar@, }arpe îi va da?
11. Deci fiind voi r@i, de }ti]i bune d@ri a da fiilor vo}tri, cu cât mai vârtos Tat@l || vostru 14r
care este în ceriuri va da bune celor ce cer de la Sine!
Sfâr}it luni aceasta }i a cuvio}ilor. Zac. 21.

Zac. 21.
*Tovie 4, 16.
Luca 6, 31.
*Luca 13, 24.
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12. *Toate, dar@, oricare vrea]i s@ v@ fac@ oamenii }i voi le face]i lor, c@ aceasta e leagea
}i prorocii.
13. *Întra]i prin poarta cea strâmt@, c@ larg@ e poarta }i lat@ e calea carea duce la perire
}i mul]i sânt carii într@ printr-însa.
14. Cât e de strâmt@ poarta }i de îngust@ calea carea duce la via]@ }i pu]ini sânt carii o afl@!
Mar]i 2 dumc. Zac. 22.

Zac. 22.

15. Lua]i-v@ aminte de prorocii mincino}i, carii vin c@tr@ voi în vejmintele oilor, iar@
dinlontru sânt lupi r@pitori.
16. Din rodurile lor îi ve]i cunoa}te. Au, doar@, culeg din spini strugur au din scaiu smochine?
17. A}a tot pomul bun roduri bune face, iar@ pomul r@u reale roduri face.
18. Nu poate face pomul bun roduri reale, nici poate face pomul r@u roduri bune.
19. *Tot pomul ce nu face rod bun | s@ va t@ia }i în foc s@ va arunca.
*Sus 3, 10.
14v
20. Deci din rodurile lor îi ve] cunoa}te.
Mier. 2 dumc. Zac. 23.

Zac. 23.
*Gios 25, 11.
Luc. 6, 46.

21. *Nu tot cel ce-Mi zice «Doamne, Doamne» va întra întru împ@r@]iia ceriurilor, ci cel
ce face voia Tat@lui Mieu care este în ceriuri, acela va întra întru împ@r@]iia ceriurilor.
Sfâr}it mar]i }i precuvio}i.

*Fapte 9, 13.
*Psalm 6, 9.
Gios 20, 41.
Luca 13, 26.
Zac. 24.
*Luca 6, 47.
Râm. 2, 13.
Iacov. 1, 22.

*Marc. 1, 22.
Luca 4, 32.

22. Mul]i vor zice Mie în zioa aceaea: «Doamne, Doamne, au nu în numele T@u am
prorocit *}i cu numele T@u dracii am scos }i cu numele T@u puteri multe am f@cut?»
23. {i atunci voi m@rturisi lor c@: «Niceodat@ v-am cunsocut; *dep@rta]i-v@ de la Mine
cei ce lucra]i strâmb@tate».
Sfâr}it mier. Zac. 24.

24. *Deci tot care aude cuvintele Meale aceaste }i le face as@mâna-s@-va omului în]elept,
care au zidit casa sa pre piatr@.
25. {i s-au pogorât ploaie }i au venit râurile }i au suflat vânturile }i au lovit casa aceaea
}i n-au c@zut, c@ era întemeiat@ pre piatr@.
26. {i tot cel ce aude cuvintele Meale aceaste || }i nu le face aseamenea va fi omului
nebun, care au zidit casa sa pre n@sip.
27. {i s-au pogorât ploaia }i au venit râurile }i au suflat vânturile }i au lovit casa aceaea
}i au c@zut; }i au fost c@dearea ei mare”.
28. {i au fost deac@ au sfâr}it Isus cuvintele aceastea, s@ mira gloatele de înv@]@tura Lui,
29. *C@ era înv@]ându-i ca cel ce are puteare, iar@ nu ca c@rturarii }i fariseii.
Cap 8
Pre bubosul cel vindecat Isus îl trimite la preo]i. Vindec@ sluga suta}ului, a c@ruia credin]@ o laud@ }i pre
soacra lui Petru din friguri }i pre al]i mul]i bolnavi. Cu cuvântul scoate duhurile. Pre c@rturari ce vrea a-I
urma îl leap@d@, iar@ altuia, neîngropând pre tat@-s@u, a-I urma poruncea}te. Turburându-s@ de valuri
corabiia }i de ucenici de}teptându-s@, domolea}te marea. {i pre doi îndr@ci]i la gheraseani îi izb@vea}te,
dracii în porci a întra | l@sându-i, carea v@zând gheraseanii, Îl roag@ s@ s@ dep@rteaze din hotarele sale.

*Marc. 1, 40.
Luca 5, 12.

15r

1.
2.

ar@, deac@ s-au pogorât din munte, au mers dup@ El gloate multe.
*{i iat@, un bubos venind s@ închina Lui, zicând: „Doamne, de vreai, m@
po]i cur@]i”.
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3. {i, întinzându-i Isus mâna, l-au atins, zicând: „Vreau, cur@]ea}te -te!” {i îndat@ s-au
cur@]it lepra lui.
4. {i i-au zis Isus: „Vezi, nim@rui s@ spui, ci mergi, *arat@-te preotului }i du darul carele *Levi]. 14, 2.
au poruncit Moise întru m@rturiia lor”.
Sfâr}it sâmb. Duminic@ 4. Zac. 25.

16r

5. *Iar@, deac@ au întrat în Capernaom, s-au apropiiat c@tr@ El un suta} rugându-L }i *Luca 7, 1.
zic@nd:
6. „Doamne, sluga mea zace în cas@ sl@b@nog }i r@u s@ chinuia}te”.
7. {i au zis lui Isus: „Eu voi veni }i-l voi vindeca”.
8. {i, r@spunzând suta}ul, au zis: *„Doamne, nu sânt vreadnic s@ întri supt acoperemântul *Luca 7, 6.
mieu, ci numai }i cu cuvântul }i s@ va vindeca sluga mea. ||
9. C@ }i eu sânt om supt puteare rânduit, având supt mine osta}i, }i zic cestuia: «Mergi»
}i s@ duce, }i altuia: «Vino» }i vine, }i slujii meale: «F@ aceasta» }i face”.
10. Iar@ Isus auzind, S-au mirat }i celor ce urma dup@ El, au zis: „Amin zic voao, n-am
aflat atâta credin]@ în Israil.
11. Iar@ zic voao c@ mul]i de la r@s@rit *}i de la apus vor veni }i vor }edea cu Avraam }i *Malah. 1, 11.
cu Isaac }i cu Iacov întru împ@r@]iia ceriurilor.
12. Iar@ fiii împ@r@]iii s@ vor arunca <în> întunearecul din afar@. Acolo va fi plângere
}i scâr}nirea din]ilor”.
13. {i au zis Isus suta}ului: „Mergi }i precum ai crezut fie ]ie”. {i s-au vindecat sluga
într-acel ceas.
Sfâr}it duminic@. Sâmb. 4. Zac. 26.

16v

Zac. 25.

14. {i, venind Isus în casa lui Petru, au v@zut pre soacra lui z@când }i prins@ de friguri. |
15. {i au atins mâna ei }i o au l@sat frigurile }i s-au sculat }i slujiia lor.
16.*Iar@ f@cându-s@ sar@, I-au adus Lui pre mul]i îndr@ci]i }i scotea duhurile cu cuvântul
}i pre to]i cei ce r@u p@timiia i-au vindecat,
17. Ca s@ s@ plineasc@ ce s-au zis prin Isaie prorocul, ce zice: *„Acela neputin]ele noastre
au luat }i boalele noastre le-au purtat”.
18. Iar@ v@zând Isus gloate multe împrejurul S@u, au poruncit a treace de ceaea
parte.
19. {i, apropiindu-s@ un c@rturariu, au zis lui: „Dascale, veni-voi dup@ Tine oriunde vei
mearge”.
20. {i au zis lui Isus: *„Vulpile au vezuini }i pas@rile ceriului cuiburi, iar@ Fiiul Omului
nu are unde s@-{ pleace capul”.
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21. Iar@ altul dintre ucenicii Lui au zis Lui: „Doamne, las@-m@ întâi s@ m@ duc s@ îngrop
pre tat@-mieu”.
22. Iar@ Isus au zis lui: „Vino dup@ Mine }i las@ mor]ii s@-} îngroape mor]ii s@i”.

Zac. 27.
*Marc. 4, 36.
Luc. 20, 22..

Joi 2 duminic@ dup@ to]i sfin]ii. Aceasta }i la cutremur. Zac. 27. ||

23. *{i, suindu-s@ El în corabie, au mers dup@ El ucenicii Lui.

17r

Sfâr}it sâmb@t@ 4 duminic@.

24. {i, iat@, cutr@mur mare s-au f@cut în mare, a}ea cât corabia s@ acoperea de valuri,
iar@ El durmiia.
25. {i s-au apropiiat c@tr@ El ucenicii Lui }i L-au de}teptat, zicând: „Doamne, mântuia}te-ne,
perim!”
26. {i le zice lor Isus: „Ce v@ teame]i, pu]ân credincio}i?” Atunci, sculându-S@, au poruncit
vânturilor }i m@rii }i s-au f@cut lini}te mare.
27. Iar@ oamenii s-au mirat, zicând: „Cine iaste Acesta, c@ vânturile }i marea ascult@
de El?”
Zac. 28.
*Marc. 5, 1.
Luc. 8, 26.

*Marc. 5, 11.
Luca 8, 32.

*Marc. 5, 17.
Luca 8, 37.

Sfâr}it joi. Duminic@ 5. Zac. 28.

28. *{i, deac@ au venit de ceaea parte în ]inutul gheraseanilor, L-au întâmpinat doi
îndr@ci]i, ie}ind din mormânturi, r@i foarte, a}ea cât nime nu putea treace pre calea
aceaea.
29. {i, iat@, au strigat, zicând: „Ce e noao }i [ie, Isuse, Fiiul lui Dumnezeu? Venit-ai aici
mai înainte de vreame a ne chinui?” |
30.*{i era nu departe de ei o turm@ mare de porci, p@scându -s@.
17v
31. Iar@ dracii Îl ruga, zicând: „Deac@ ne sco]i de aici, trimite-ne în turma porcilor”.
32. {i le-au zis: „Duce]i-v@!”. Iar@ ei, ie}ind, s-au dus în porci. {i, iat@, cu n@v@lire au
s@rit toat@ turma în mare }i au murit în ape.
33. Iar@ p@storii au fugit }i, venind în cetate, au vestit toate }i de cei îndr@ci]i.
34. {i, iat@, toat@ cetatea au ie}it întru întâmpinarea lui Isus *}i, v@zându-L, L-au rugat
s@ treac@ din hotar@le lor.
Cap 9
Vindec@ pre cel sl@b@nog, murmurând c@rturarii, c@ci zisease lui c@ i s-au iertat p@catele.
Chiam@ pre || Matheiu vame}ul }i r@spunde fariseilor ce murmura, c@ci mânc@ cu vame}ii }i
c@ci nu postesc ucenicii Lui. Muiarea din curgerea sânjelui o izb@vea}te. Fata voivodului cea
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moart@ o de}teapt@. Dând vedeare a doi orbi. Pe un îndr@cit mut îl vindec@. {i,
pretutindini propoveduind, toate vindec@ neputin]ele, zicând: „Mult s@ceri} a fi,
iar@ pu]ini lucr@tori”.

1.

i, suindu-S@ în corabie, au trecut }i au venit în cetatea Sa.
Sfâr}it duminic@. Duminica 6. Zac. 29.

18v

Zac. 29.

2. *{i, iat@, aducea Lui un sl@b@nog z@când în pat. {i, v@zând Isus credin]a lor, au zis *Marc. 2, 3.
Luca 5, 18.
sl@b@nogului: „Cuteaz@, fiiule, iart@-]i-s@ p@catele tale”.
3. {i, iat@, unii din c@rturari au zis între sine: „Acesta blast@m@”.
4. {i, v@zând Isus gândurile lor, au zis: „Pentru ce gândi]i reale întru inimile voastre?
5. Ce e mai lesne a zice: «Iart@-]i-s@ | p@catele tale» au a zice: «Scoal@ }i umbl@?»
6. Iar@ ca s@ }ti]i c@ Fiiul Omului are puteare pre p@mânt a ierta p@catele, atunci au zis
sl@b@nogului: «Scoal@, ia patul t@u }i te du în casa ta»”.

7. {i s-au sculat }i s-au dus în casa sa.
8. Iar@, v@zând gloatele, s-au temut }i au sl@vit pre Dumnezeu, Cel ce au dat puteare ca
aceasta oamenilor.
Sfâr}it duminic@. Sâmb. 5 duminic@. Zac. 30.
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9. *{i, trecând de acolo Isus, v@zut -au un om }ezând la vam@, pe nume Matheiu, }i au
zis lui: „Vino dup@ Mine”. {i, sculându-s@, au mers dup@ El.
10. {i au fost, }ezând El în cas@, iat@, mul]i vame}i }i p@c@to}i venind }edea cu Isus }i
cu ucenicii Lui.
11. {i, v@zând fariseaii, zicea ucenicilor Lui: „Pentru ce cu vame}ii }i cu p@c@to}ii mânc@
Dascalul vostru?”
12. Iar@ Isus auzind, au zis: „Nu trebuie s@n@to}ilor vraci, ci bolnavilor. ||
13. Iar@, mergând, v@ înv@]a]i ce iaste: *«Mil@ vreau, iar@ nu jirtv@»; c@ n-am venit s@ chem 19r
*Ose. 6, 6.
Jos 12, 7. pre cei drep]i, **ci pre p@c@to}i”.

*Marc. 2, 14.
Luca 5, 27.

**1 Tim. 1, 15.
Zac. 31.
*Marc. 2, 18.
Luca 5, 33.

Zac. 32.
*Marc. 5, 22.
Luca 8, 41.
*Marc. 5, 15.
Luca 8, 43.

Zac. 33.

*Jos 12, 22.
Luca 11, 14.

*Marc. 6, 6.

Zac. 34.

*Luc. 10, 2.

Sfâr}it sâmb. Vin. 2. Zac. 31.

14. Atunci s-au apropiiat c@tr@ El ucenicii lui Ioan, zicând: *„Pentru ce noi }i fariseii postim
adease, iar@ ucenicii T@i nu postesc?”
15. {i le-au zis Isus: „Au doar@ pot fiii mirelui a s@ jelui pân@ când e cu dân}ii mirele?
Iar@ vor veni zilele când s@ va lua de la ei mirele }i atunci vor posti.
16. Iar@ nime nu pune peatec nou pre ve}mânt vechiu, c@ ia plinirea lui de c@tr@ ve}mânt
}i mai rea ruptur@ s@ face,
17. Nice bag@ vinul nou în foi vechi; într-alt chip, s@ rump foii }i vinul s@ vars@ }i foii per;
ci | vinul nou în foi noi bag@ }i amândoao s@ ]in”.
19v
Sfâr}it vineri. Sâmb@t@ a 6 duminic@. Zac. 32.

18. *Aceastea El gr@ind c@tr@ dân}ii, iat@ un voivod s-au apropiat }i s@ închina Lui, zicând:
„Doamne, fata mea acum au murit. Ci vino, pune mâna Ta pre ea }i va fi vie”.
19. {i, sculându-S@ Isus, mergea dup@ el }i ucenicii Lui.
20. *{i, iat@, o muiare carea p@timea curjerea sânjelui de 12 ani s-au apropiat dinapoi
}i au atins tivitura ve}mântului Lui.
21. C@ zicea întru sine: „De voi atinje numai ve}mântul Lui, m@ voi mântui”.
22. Iar@ Isus întorcându-s@ }i v@zând-o, au zis: „Cuteaz@, fato, credin]a ta te-au mântuit”.
{i s-au mântuit muiarea în acel ceas.
23. {i, deac@ venis@ Isus în casa voivodului }i v@zus@ trâmbi]a}ii }i || gloatele gâlcevind,
zicea:
24. „Duce]i-v@, c@ n-au murit fata, ci doarme”. {i râdea de El.
25. {i, sco]ând gloata, au întrat. {i au prins mâna ei }i s-au sculat fata.
26. {i au ie}it veastea aceasta preste tot p@mântul acela.

20r

Sfâr}it sâmb. a 7 duminic@. Zac. 33.

27. {i, trecând Isus, au mers dup@ El doi orbi, strigând }i zicând: „Miluia}te-ne, Fiiul lui
David!”
28. Iar@, deac@ venis@ în cas@, s-au apropiat c@tr@ El orbii }i au zis lor Isus: „Creade]i c@
pociu face aceasta voao?” Zis-au Lui: „A}ea e, Doamne”.
29. Atunci au atins ochii lor, zicând: „Dup@ credin]a voastr@ fie voao”.
30. {i s-au de}chis ochii lor. {i i-au contenit Isus, zicând: „Vede]i, s@ nu }tie cineva!” |
31. Iar@ ei venind, L-au vestit preste tot p@mântul acela.
20v
32. Iar@ ie}ind ei, *iat@, I-au adus un om mut îndr@cit.
33. {i, sco]ând dracul, au gr@it mutul }i s-au mirat gloatele, zicând : „Niceodat@ s -au
ar@tat a}ea în Israil”.
34. Iar@ fariseii zicea: „Cu chepetenia dracilor scoate dracii”.
35. *{i str@b@tea Isus toate cet@]ile }i co}teaiele, înv@]ând prin sinagogurile lor }i
propoveduind Evanghelia împ@r@]iei }i vindecând toat@ boala }i toat@ neputin]a.
Sfâr}it duminic@. Luni 3 duminic@. Zac. 34.

36. Iar@ v@zând gloatele, I-au fost mil@ de eale, c@ era n@c@jite }i z@când ca oile ce n-au
p@storiu.
37. Atunci au zis ucenicilor S@i: *„S@ceri}, adec@, mult e, iar@ lucr@tori pu]ini.
21r
38. Ruga]i-v@, dar@, Domnului s@ceri}ului || s@ trimi]@ lucr@tori la s@ceri}ul S@u”.
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Trimiterea }i îndreptarea a doispr@zeace apostoli (a c@rora numele aici s@ îns@mneaz@) a
propovedui jidovilor }i pre cei îndr@ci]i }i neputincio}i a-i vindeca, carii asupra realelor ce s@
apropie s@ în}tiin]az@ }i s@ înt@resc. Hristos n -au venit a trimite pace, ci sabie, }i pre El înaintea
oamenilor trebuie a m@rturisi, nicidecât pre El ceva mai mult a iubi. Iar@ cel ce cinstea}te pre
al]ii pentru Hristos pre Hristos cinstea}te }i a}a plata va lua.
Aceasta }i la sfin]ii vraci.

1.

21v

i, chemând pre cei doispr@zeace ucenici, le-au dat puteare peste duhuri
necurate s@ le scoa]@ }i s@ vindece toat@ boala }i toat@ neputin]a.
2.
Iar@ a celor doispr@zeace apostoli numele sânt aceaste: întâi, Simon |, ce s@
zice Petru, }i Andrei, fratele lui,
3. Iacov a lui Zevedei }i Ioan, fratele lui, Filip }i Vartholomeiu, Thoma }i Matheiu vame}ul,
Iacov a lui Alfei }i Thadeu,
4. Simon Hananeu }i Iuda Iscarioteanul, care L-au }i vândut.
5. Pre ace}ti doispr@zeace i-au trimis Isus poruncindu-le, zicând: „În calea p@gânilor s@
nu mearge]i }i în cet@]ile samarineanilor s@ nu întra]i,
6. Ci mai vârtos v@ duce]i *c@tr@ oile ceale pierdute a casii lui Israil.
7. Deci mergând, propovedui]i, zicând c@ s-au apropiat împ@r@]iia ceriurilor.
8. Pre cei neputincio}i vindeca]i, mor]ii învia]i, lepro}ii cur@]i]i, dracii scoate]i. În dar a]i
luat, în dar da]i.
Sfâr}it vraci }i luni. Mar]i 3 dumc. Zac. 35.

22r

Marc 3,13.
Luca 6,13
}i 9,1.

*Fap. 13, 46.

Zac. 35.

*Marc. 6, 8.
9. *S@ nu ]ine]i aur, nici argint, nici bani în brânele voastre,
10. Nu straist@ pre cale, nici doao îmbr@c@minte, nici înc@l]@minte, nici toiag, c@ vreadnic Luc. 9, 3
}i 10, 4.
e lucr@toriul de plata sa.
11. {i, ori în ce ora} sau co}teiu ve]i întra, || întreba]i cine e vreadnic într-însa }i acolo
r@mâne]i pân@ ve]i ie}i.
12. Iar@ întrând în cas@, ura]i bine, zicând: «Pace casei ace}tiia!»
13. {i, de va fi casa aceaea vreadnic@, veni-va pacea voastr@ spre ea, iar@ de nu va fi
vreadnic@, pacea voastr@ s@ va întoarce la voi.
14. {i oricine nu v@ va primi, nici va asculta cuvintele voastre, ie}ind afar@ din cas@ sau
din cetate, scutura]i praful din picioarele voastre.
15. Amin zic voao, mai u}or va fi p@mântului Sodomului }i a Gomorului în zioa giudec@]ii,
decât cet@]ii aceia.

Sfâr}it mar]i. Mier. 3 dumc. }i la mucenici. Zac. 36.
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16. *Iat@, Eu v@ trimi] ca oile în mijlocul lupilor; fi]i, dar@, în]@lep]i ca }ierpii }i uni]i ca
porumbii.
17. {i v@ p@zi]i de oameni, c@ v@ vor da prin soboar@ }i prin adun@rile sale v@ vor
bate.
18. {i înaintea giudec@torilor }i a împ@ra]ilor, v@ ve]i duce pentru | Mine, spre m@rturiia 22v
lor }i limbilor.
19. *Iar@, când v@ vor da, s@ nu gândi]i cum au ce ve]i gr@ii, c@ s@ va da voao în ceasul
acela ce ve]i gr@ii;
20. C@ nu sânte]i voi cei ce gr@i]i, ci Duhul Tat@lui vostru, Carele gr@ia}te întru voi.
21. {i va da frate pre frate spre moarte }i tat@l pre fiiu }i s@ vor scula fiii asupra p@rin]ilor
}i-i vor ucide.
22. {i ve]i fi urâ]i tuturor pentru numele Mieu, iar@ cel ce va r@bda pân@ în sfâr}it, acela
s@ va mântuii.
Sfâr}it mierc. Gioi 3 dumc. Zac. 37.

23. Iar@, când v@ vor goni din cetatea aceasta, fugi]i într-alta. Amin zic voao, nu ve]i sfâr}i
cet@]ile lui Israil pân@ când va veni Fiiul Omenesc.
24. *Nu este ucenicul preste înv@]@toriu, nici sluga preste st@pânul s@u.
*Luc. 6, 40.
25. Agiunje ucenicului s@ fie ca înv@]@toriul lui }i slugei ca st@pânul lui. De au chemat
Ioan 13, 16
}i 15, 20. pre st@pânul casei Velzevul, cu cât mai vârtos pre casnicii lui!
*Marc 4, 22.
26. Deci s@ nu v@ teame]i de ei, *c@ nimic nu este acoperit carea s@ nu || s@ deascopere 23r
Luc. 8, 17 }i t@inuit carea s@ nu s@ }tie.
}i 12, 2.
27. Carea v@ zic întru întunearec, spune]i la lumin@, }i ce auzi]i în ureache propovedui]i
preste acoperi}uri.
28. {i nu v@ teamere]i de cei ce ucig trupul, iar@ sufletul nu-l pot ucide, ci mai vârtos v@
teame]i de cel ce poate pierde }i sufletul }i trupul în gheenna.
29. *Au nu doao pas@ri s@ vând într-un fileariu? {i una dintr-însele nu va c@dea pre
*2 Împ@r. 14, 11.
Fap. 37, 35. p@mânt f@r@ Tat@l vostru.
30. Iar@ perii capului vostru to]i sânt num@ra]i.
31. Deci s@ nu v@ teame]i, c@ decât multe pas@ri mai buni sânte]i voi.
Zac. 38.
*Marc. 8, 38.
Luc. 9, 26
}i 12, 8.
2 Timoth. 2, 12.

*Mih. 7, 6.

Zac. 39.

Sfâr}it joi. Dumc. to]i sfin]ii }i luni 3 dumc. Zac. 38.

32. *Deci tot care M@ va m@rturisi înaintea oamenilor, m@rturisi-l-voi }i Eu pre acela
înaintea Tat@lui Mieu care este în ceriuri.
33. Iar@ cine M@ va t@g@dui înaintea oamenilor, t@g@dui-voi }i Eu | pre acela înaintea 23v
Tat@lui Mieu care este în ceriuri.
34. S@ nu v@ par@ c@ am venit a trimite pace pre p@mânt. N-am venit a trimite pace,
ci sabie.
35. C@ am venit a deschilini pre om asupra tat@lui s@u }i fata asupra mumei sale }i nora
asupra soacr@-sa.
36. *{i neprietenii omului, casnicii lui.
Citire la to]i sfin]ii. Sâmb. 7, iar@ sâmb. 3 caot@ înapoi zac. 24 }i dumc. 3 înapoi zac. 18.
Zac. 39.

37. *Cel ce iubea}te pre tat@l au pre muma mai mult decât pre Mine nu e vreadnic
de Mine. {i cel ce iubea}te fiiul au fata mai mult decât pre Mine nu e vreadnic de
Mine.
*Gios 16, 24.
38. *{i cel ce nu ia crucea sa }i s@ vie dup@ Mine nu e vreadnic de Mine.
Marc. 4, 34.
39. Cel ce afl@ sufletul s@u pierde-l-va; }i cine va pierde sufletul s@u pentru Mine
Luc. 14, 27. afla-l-va.
*Luc. 9, 24
40. *Cel ce primea}te pre voi pre Mine m@ primea}te; **}i cel ce m@ primea}te pre Mine
}i 17, 33. primea}te pre Cel ce M-au trimis.
Ioan 12, 25.
41. Cel ce primea}te prorocul, în numele prorocului, plata prorocului va lua; || }i cel 24r
**Luc. 10, 16. ce primea}te pre cel drept, în numele dreptului, plata dreptului va lua.
Ioan 13, 20.
42. *{i oricine va da beutur@ unuia din ce}ti mai mici numai un p@har de ap@ reace, în
*Marc. 9, 30. numele ucenicului, amin zic voao, nu va pierde plata sa”.
*Luc. 14, 26.
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Ioan din temni]@ soli trimite la Isus. Carii, dup@ r@spunsul Domnului, ducându -S@ însu}i
înaintea gloatelor, laud@ pre Ioan. Iar@ pre jidovi îi asamân@ pruncilor ce strâg@ împreun@ în
târg, probozând cet@]ile ceale împietrite, în carele multe minuni f@cus@. M@rturisirea lui Isus
câtr@ Tat@l. Pre cei îns@rcina]i chiam@ câtr@ Sine Isus, zicând jugul S@u a fi dulce.
Citire vineri.

1.

i au fost dac@ au sfâr}it Isus, poruncind ucenicilor S@i, celor doispr@zeace, au
trecut de acolo, s@ învea]e }i s@ propoveduiasc@ prin cet@]ile lor.
Sfâr}it sâmb. }i vineri. Luni 4 dumc. Zac. 40 |

24v

25r

2. *Iar@ Ioan auzând din prinsoare faptele lui Hristos, trimi]ând doi din ucenicii s@i,
3. Au zis Lui: „Tu e}ti Cel ce vreai s@ vii au pre altul a}tept@m?”
4. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: „Mergând, vesti]i lui Ioan ceale ce a]i auzit }i a]i v@zut.
5. *Orbii v@d, }chiopii umbl@, lepro}ii s@ cur@]esc, surzii aud, mor]ii s@ scoal@, **s@racilor
bine s@ vestea}te.
6. {i fericit e cel ce nu s@ va sminti întru Mine”.
7. *Iar@ ei ducându-s@, au început Isus a zice câtr@ gloate de Ioan: „Ce a]i ie}it în pustie
a vedea? Trestie de vânt cl@tit@?
8. Dar@ ce a]i ie}it a vedea? Om în ve}minte moi îmbr@cat? Iat@, cei ce s@ îmbrac@ cu
moi în casele împ@ra]ilor sânt.
9. Dar@ ce a]i ie}it a vedea? Proroc? Adev@r zic voao }i mai mult decât proroc.
10. C@ acesta e de care este scris: *«Iat@, Eu trimi] îngerul Mieu înaintea fea]ii Tale, care
va g@ti calea Ta înaintea Ta».
11. Amin zic voao, nu s-au sculat între cei n@scu]i din muieri mai mare decât Ioan
Botez@toriul. Iar@ cel ce e mai mic întru împ@r@]iia ceriurilor mai mare decât el este. ||
12. Iar@ din zilele lui Ioan Botez@toriul pân@ acum, împ@r@]iia ceriului s@ silea}te }i cei
sâlnici o apuc@.
13. C@ to]i prorocii }i leagea pân@ la Ioan au prorocit.
14. {i, de ve]i vrea a primi, *acesta-i Ilie, care va s@ vie.
15. Cel ce are urechi de auzât s@ auz@!

Zac. 40.
*Luc. 7, 18.

*Isaie 35, 5.
**Isaie 61, 1.
*Luca 7, 24.

*Malah. 3, 1.
Marc. 1, 2.
Luc. 7, 27.

*Malah. 4, 5.

Sfâr}it luni. Mar]i 4.

16. Iar@ cui voi as@mâna neamul acesta? Aseamenea este pruncilor ce }ed în târg, carii
strâgând celor de aseamenea,
17. Zic: «Cântat-am voao }i n-a]i giucat; tânguitu -v-am }i n-a]i plâns».
18. C@ au venit Ioan, nici mâncând, nici bând, }i zic: «Drac are».
19. Venit-au Fiiul Omului, mâncând }i bând, }i zic: «Iat@ om mânc@toriu }i beutoriu de
vin, prietinul vame}ilor }i al p@c@to}ilor!» {i s-au îndreptat în]elepciunea de la fiii lor”.
Mier. 4.

25v

20. Atunci au început a înfrunta cet@]ile în care s-au f@cut multe puterile Lui, c@ci c@ nu
s@ poc@is@.
21. *„Amar ]ie, Horozain, amar, ]ie, Vethsaida, c@, de s-ar fi f@cut în Tir }i în Sidon | *Luca 10, 13.
puterile care s-au f@cut în voi, de demult în târsân@ }i în cenu}@ s-ar fi poc@it.
22. Iar@ adev@r zic voao: «Tirului }i Sidonului mai u}or va fi în zioa giudec@]ii decât
voao.
23. {i tu, Capernaum, au doar@ pân@ la ceriu te vei în@l]a, pân@ în iad te vei pogorî; c@, de
s-ar fi f@cut în Sodom puterile care s-au f@cut în tine, doar@ ar fi r@mas pân@ într-aceasta zi».
24. Îns@ zic voao c@ p@mântului Sodomii mai u}or va fi în zioa giudec@]ii decât ]ie”.
25. Într-aceaea vreame, r@spunzând Isus, au zis: „M@rturis@scu-M@ [ie, P@rinte, Domnul
ceriului }i al p@mântului, c@ ai ascuns aceaste de cei în]@lep]i }i precepu]i }i le-ai deascoperit
pruncilor.
26. A}a, P@rinte, c@ a}a au pl@cut înaintea Ta.
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Sfâr}it mier. Aceasta }i la cuvio}i. Joi 4 dumc. Zac. 43.

Zac. 43.
*Ioan 6, 46 }i 7,
28
}i 8, 19
}i 10, 15.
*Irimie 6, 16.
*Ioan 5, 3.

CAP 11 {I 12

27. Toate sânt Mie date de la Tat@l Mieu* }i nime nu cunoa}te pre Fiiul, f@r@ Tat@l; nici
pre Tat@l cineva cunoa}te, f@r@ Fiiul }i cui va vrea Fiiul a-L deascoperi.
28. Veni]i c@tr@ Mine, to]i cei osteni]i }i îns@rcina]i, }i Eu v@ voi odihni.
29. Lua]i giugul Mie spre voi }i v@ înv@]a]i de la Mine c@ sânt blând }i smerit cu || inima*; 26r
}i ve]i afla odihn@ sufletelor voastre,
30. *C@ jugul Mi-e dulce }i sarcina Mea u}oar@ este”.
Sfâr}it joi }i a cuvio}i.

Cap 12
Mântuia}te pre ucenicii ce smulgea sâmb@ta spice }i mâna cea uscat@ sâmb@ta vindec@.
Me}te}ugirii fariseilor cu t@ceare îng@duind }i multe de la Sine vindeca]i a t@cea poruncind,
plinea}te prorociia lui Isaie, pre dracul cel mut }i surd sco]ând. Pre fariseii ce-i zicea c@ cu
Velzevul gonea}te dracii îi v@dea}te de minciun@, zicând: „Bl@st@marea împrotiva Duhului
Sfânt a fi neiertat@ }i de tot cuvântul de}ert s@ va da sam@”; iar@ c@rturarilor }i fariseilor
ce cerea s@mn li s@ va da – zice – s@mnul Ionii. {i carea e muma }i fra]ii Lui.
Vineri 4 dumc. Zac. 44.

Zac. 44.
*Marc. 2, 23.
Luc. 6, 1.

1.*

ntr-aceae vreame s-au dus Isus prin s@mân@turi sâmb@ta, iar@ ucenicii Lui
fl@mânzând, au început a smulge spice }i a mânca. |
Iar@ fariseii v@zând, I-au zis: „Iat@, ucenicii T@i fac ce nu e slobod a face 26v

2 .
sâmb@ta”.
*1 Împ@r. 21, 6.
3. Iar@ El au zis lor: „N-a]i citit *ce au f@cut David când au fl@mânzât }i cei ce cu el era?
4. Cum au întrat în casa lui Dumnez@u }i pânile punerii-înainte le-au mâncat, care nu
* Preo]i 14, 9. era slobod lui a le mânca, nici celor ce cu el era, *f@r@ numai preo]ilor?
* Num. 28, 9.
5. Au n-a]i citit în leage *c@ sâmb@ta preo]ii în bisearec@ vat@m@ sâmb@ta }i sânt nevinova]i?
6. Iar@ zic voao c@ decât beseareca mai mare e Acesta.
7. Iar@ de a]i }ti ce este: *«Mil@ voiesc, iar@ nu jârtv@», niciodat@ a]i fi osândit pre cei
*1 Împ@r. 15, 22.
Ecle. 4, 17. nevinova]i.
Osie 6, 6.
8. C@ Domn este Fiiul Omenesc }i al sâmbetei”.
Sus 9, 13.
Zac. 45.

*Marc. 3, 1.
Luca 6, 6.

Sfâr}it vineri. Luni 5 dumc. Zac. 45.

9. {i, trecând de acolo, au venit în sinagoga lor.
10. *{i iat@ un om, mân@ uscat@ având. {i întreba, zicând de e slobod a vindeca sâmb@ta,
ca s@-L vinov@]asc@.
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11. Iar@ El au zis lor: *„Cine va fi dintre voi om care s@ aib@ o oaie }i, de va c@dea || *2 Leage. 22, 4.
aceasta sâmb@ta în groap@, au nu o va apuca }i o va r@dica?
12. Cu cât e mai bun omul decât oaia! A}adar@ slobod e sâmb@ta a face bine”.
13. Atunci au zis omului: „Întinde mâna ta”; }i o au întins }i s-au vindecat ca }i ceaealalt@.
Sfâr}it luni. Mar]i 5 dumc. Zac. 46.

Zac. 46.

14. {i, ie}ind fariseii, sfat f@cea asupra Lui cum L-ar pierde.
15. Iar@ Isus }tiind, S-au dep@rtat de acolo.
Sâmb. dup@ Na}te. Hristos.

27v

{i au mers dup@ El mul]i }i i-au vindecat pre to]i.
16. {i le-au poruncit ca s@ nu-L vesteasc@,
17. Ca s@ s@ plineasc@ ce e zis prin Isaie prorocul, ce zice:
18. *„Iat@ Sluga Mea, Carea am ales, Iubitul Mieu, întru Carele bine au pl@cut sufletului
Mieu. Pune-voi Duhul Mieu spre El }i giudecata limbilor va vesti.
19. Nu va prici, nici va striga, nici va auzi cineva în uli]e glasul Lui.
20. Trestie zdrobit@ nu va frânge }i | fe}tila ce fumeg@ nu va stânge pân@ când va scoate
giudecata la biruin]@.
21. {i întru numele Lui limbile vor n@d@jdui”.

*Isaie 42, 1.

Sfâr}it sâmb. Citit mar]i.

28r

22. Atunci au adus Lui un îndr@cit, orb }i mut, }i l-au vindecat, a}a cât au gr@it }i au
v@zut.
23. {i s@ mira toate gloatele }i zicea: „Au doar@ Acesta e Fiiul lui David?”
24. *Iar@ fariseii auzind, au zis: „Acesta nu scoate dracii, f@r@ numai cu Velzevul, c@peteniia
dracilor”.
25. Iar@ Isus }tiind cugetele lor, au zis lor: *„Toat@ împ@r@]iia împ@r@cheat@ s@ va pustii;
}i toat@ cetatea sau casa împ@r@cheat@ nu va sta.
26. {i, de scoate S@tana pre S@tana, împrotiva sa desp@r]it e. Cum, dar@, va sta
împ@r@]iia lui?
27. {i, de sco] Eu cu Velzevul dracii, fiii vo}tri cu cine îi vor scoate? Pentru aceaea, ei
vor fi giudec@torii vo}tri.
28. Iar@, de sco] Eu, cu Duhul lui Dumnez@u, dracii, a}adar@, au agiuns la voi împ@r@]iia
lui Dumnez@u. ||
29. Au cum va putea cineva întra în casa celui tare }i vasele lui a le r@pi, de nu va lega
întâi pre cel tare }i atunci va jefui casa lui?
Sâmb. 8. Zac. 47.

*Sus 9, 34.
Marc. 3, 22.
Luca 11, 15.
*Luc. 11, 17.

Zac. 47.

30. Cel ce nu e cu Mine împrotiva Mea este. {i cine nu adun@ cu Mine r@sipea}te.
Sfâr}it mar]i.

28v

31. *Derept aceaea, zic voao: «Tot p@catul }i hula s@ va ierta oamenilor, iar@ hula Duhului *Marc. 3, 28, 29.
Luc. 22, 10.
nu s@ va ierta.
32. {i oricine va zice cuvântul împrotiva Fiiului Omenesc s@ va ierta lui, iar@ cine va zice
împrotiva Duhului Sfânt nu s@ va ierta lui, nici într-acest veac, nici într-acel viitoriu.
33. Au face]i pom bun }i rodul lui bun, au face]i pom r@u }i rodul lui r@u, c@ din rod s@
cunoa}te pomul.
34. Pui de n@pârce, cum pute]i bune a gr@ii fiind r@i? *C@ din prisosin]a inimii gura *Luca 6, 55.
gr@ia}te.
35. Omul bun din comoar@ bun@ scoate ceale bune, }i omul r@u din comoar@ rea scoate
ceale reale.
36. Iar@ zic voao c@ tot cuvântul de}ert | ce vor gr@ii oamenii vor da sam@ pentru el în
zioa giudec@]ii.
37. C@ din cuvintele tale te vei îndrepta }i din cuvintele tale te vei osândi»”.
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Sfâr}it sâmb. Mier. 5 dumc. Zac. 48.

Zac. 48.

38. Atunci au r@spuns Lui oricare dintre c@rturari }i farisei, zicând: „Înv@]@toriule, voim
de la Tine s@mn a vedea”.
39. Care r@spunzând, au zis lor: *„Neamul r@u }i preacurvariu s@mn caot@, }i s@mn nu
*Gios 16, 4.
Luc. 11, 29. s@ va da lui, f@r@ s@mnul lui Iona prorocul.**
40. C@, precum Iona au fost în pântecele chitilui trei zile }i trei nop]i, a}a va fi Fiiul
1Corith. 1, 32.
**Ion. 2, 1. Omenesc în inima p@mântului trei zile }i trei nop]i.
41. *Oamenii niniviteanii s@ vor scula la giudecat@ cu neamul acesta }i-l vor osândi, c@
*Iona 3, 5.
s-au poc@it dup@ propoveduirea Ionii; }i, iat@, mai mult decât Iona, acesta.
42. Împ@r@teasa austrului s@ va scula la giudecat@ cu neamul acesta }i-l va osândi, *c@
*2 Împ@r. 10, 1.
2 Para 9, 1. au venit de la marginile p@mântului s@ auz@ în]elepciunea lui Solomon; }i, || iat@, mai 29r
mult decât Solomon, acesta.
43. *Iar@, când va ie}i duhul cel necurat de la om, umbl@ prin locuri s@ci, c@otând odihn@,
*Luca 11, 24.
}i nu afl@.
44. Atunci zice: «Întoarce-m@ -voi în casa mea, de unde am ie}it». {i, venind, o afl@
de}art@, m@turat@ }i înfrums@]at@.
45. Atunci mearge }i ia cu sine alte }apte duhuri mai vicleane decât sine }i, întrând,
*2 Petru 2, 4. l@cuiesc acolo. *{i s@ fac ceale mai de pre urm@ a omului aceluia mai reale decât ceale
dintâi. A}a va fi }i neamului acestui r@u”.
Sfâr}it mier. Joi 5. Zac. 49.

Zac. 49.
*Marc. 3, 31.
Luca. 8, 19.

46. *Înc@ El gr@ind c@tr@ gloate, iat@, muma Lui }i fra]ii Lui sta afar@, c@otând a-i gr@ii.
47. {i au zis Lui cineva: „Iat@, mum@-Ta }i fra]ii T@i stau afar@ c@otându-Te”.
48. Iar@ El r@spunzând celui ce-I zicea, au gr@it: „Care e muma Mea }i carii sânt fra]ii Miei?”
49. {i, întinzând mâna spre ucenicii S@i, au zis: „Iat@ muma Mea }i fra]ii Miei, |
50. C@ oricine va face voia Tat@lui Mieu, Care este în ceriuri, acela e fratele Mieu }i sor@ 29v
}i mum@”.

Cap 13
{ezând în corabie, pune gloatelor înainte pildele s@mân@toriului }i a neghinilor, care ucenicilor
le }i tâlcuie}te. {i iar@}i pildele de gr@un]ul mu}tariului }i de aluatul în f@in@ ascuns. De
comoara }i m@rg@ritariul cel aflat. De n@vodul în mare aruncat, carea pild@ o }i v@dea}te.
Înv@]ând în mo}iia Sa, zice c@ prorocul nu e necinstit f@r@ în mo}iia sa.

*Marc. 4, 1.
Luca 8, 6.

1.
2.

n zioa aceaea, ie}ind Isus din cas@, }edea lâng@ mare.
*{i s-au adunat câtr@ El gloate multe, a}a cât, suindu-S@ în corabie, au }ezut }i
toat@ gloata sta pre ]@rmure.
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Sfâr}it joi. Vineri 7. Zac. 50.

30r

3. {i au gr@it lor multe în pilde, zicând: „Iat@, au ie}it s@m@n@toriul s@ samene.
4. {i, când sam@n@, unele au c@zut lâng@ cale }i au venit paserile ceriului }i le-au mâncat. ||
5. Iar@ altele au c@zut în loc pietros, unde nu avea p@mânt mult, }i îndat@ au r@s@rit, c@
nu avea p@mânt adânc.
6. Iar@ r@s@rind soarele, s-au ve}tejit }i, pentru c@ nu avea r@d@cin@, s-au uscat.
7. Iar@ altele au c@zut între spini }i au crescut spinii }i le-au înecat.
8. Iar@ altele au c@zut în p@mânt bun }i da rod, una o sut@, alta }as@zeci, alta treiz@ci.
9. Cel ce are urechi de auzit s@ auz@”.
Sfâr}it vineri. Luni 6 dumc. Zac. 51.

30v

31r

Zac. 50.

10. {i, apropiindu-s@ ucenicii, au zis Lui: „C@ci gr@ie}ti lor în pilde?”
11. Care r@spunzând, au zis lor: „C@ voao s-au dat a cunoa}te tainele împ@r@]iii ceriurilor,
iar@ lor nu s-au dat.
12. *C@ cel ce are, da-s@-va lui }i va prisosi, iar@ cel ce n-are }i ce are s@ va lua de la el.
13. Pentru aceaea, în pilde gr@iesc lor, c@, v@zând, nu v@d, }i, auzând, nu aud, | nici în]@leg.
14. {i s@ plinea}te într-în}ii prorocianiia Isaiii, ce zice: *«Cu auzitul ve]i auzi }i nu ve]
în]@leage }i v@zând ve]i vedea }i nu ve]i vedea».
15. C@ s-au îngro}at inima norodului acestuia }i cu urechile greu au auzit }i ochii s@i au
închis, ca nu cândva s@ vaz@ cu ochii }i cu urechile s@ auz@ }i cu inima s@ în]@leag@ }i s@
s@ întoarc@ }i s@-i vindec.
16. Iar@ ai vo}tri ferici]i sânt ochii c@ v@d }i urechile voastre c@ aud.
17. *C@ amin zic voao c@ mul]i proroci }i drep]i au poftit s@ vaz@ ceale ce vede]i }i n-au
v@zut }i s@ auz@ ceale ce auzi]i }i n-au auzit.
18. Voi, dar@, auzi]i pilda s@mân@toriului.
19. Tot cel ce aude cuvântul împ@r@]iii }i nu în]@leage, vine vicleanul }i apuc@ ce e
s@mânat în inima lui. Acesta e cel ce s-au s@mânat lâng@ cale. ||
20. Iar@ cel ce s-au s@mânat pre loc pietros, acesta e cel ce aude cuvântul }i îndat@ cu
bucurie îl cuprinde.
21. Iar@ nu are în sine r@d@cin@ ce e timpuriu. Iar@, f@cându-s@ n@caz }i izgonire pentru
cuvânt, numaidecât s@ smintea}te.
22. Iar@ cel ce s-au s@mânat în spini, acesta este care aude cuvântul }i grijea veacului
acestuia, }i în}el@ciunea bog@]iilor îneac@ cuvântul }i f@r@ rod s@ face.
23. Iar@ cel ce s-au s@mânat în p@mânt bun, acesta e cel ce aude cuvântul }i în]eleage }i
rod aduce, altul adec@ o sut@, iar@ altul }as@z@ci, iar@ altul treiz@ci”.
Sfâr}it luni. Mar]i 6 dumc. Zac. 52.
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*Isaie 6, 9.
Marc. 4, 12.
Luc. 8, 10.
Ioan 12, 40.
Fapte 28, 26.
Râm. 11, 8.
*Luca 10, 24.

Zac. 52.
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24. *Alt@ pild@ au pus lor înainte, zicând: „Aseamenea e împ@r@]iia ceriurilor omului care
au s@mânat s@mân]@ bun@ în holda sa.
25. Iar@, durmind oamenii, au venit neprietinul lui }i au s@mânat | neghin@ în mijlocul 31v
grâului }i s-au dus.
26. Iar@, dac@ crescus@ iarba }i f@cus@ rod, atunci s-au ar@tat }i neghinele.
27. {i, apropiindu-s@ slujile st@pânului, au zis lui: «Doamne, au nu bun@ s@mân]@ ai
s@mânat în holda ta? De unde, dar@, are neghin@?»
28. {i au zis lor: «Neprietinul om au f@cut aceasta». Iar@ slujile au zis lui: «Vreai s@
meargem }i s@ le culeagem?»
29. {i au zis: «Nu, ca nu cumva, culegând neghinele, s@ smulge]i împreun@ cu eale }i
grâul.
30. L@sa]i-le amândoao s@ creasc@ pân@ la s@ceri} }i în vreamea s@ceri}ului oi zice
s@cer@torilor: ’Culeage]i întâi neghinele }i le lega]i în snopi spre ardere, iar@ grâul îl
aduna]i în }ura mea’»”.
Sfâr}it vineri. Mier. 6 dumc. Zac. 53.

31. *Alt@ pild@ au pus înaintea lor, zicând: „Aseamenea este împ@r@]iia ceriurilor gr@un]ului
de mu}tar, care, lundu-l omul, îl sam@n@ în holda sa.
|| 32. Care mai mic adec@ este decât toate s@min]ele; iar@ dac@ va crea}te, mai mare 32r
este decât toate buruienile }i s@ face copaci, a}a cât pas@rile ceriului vin }i l@cuiesc în
ramurile lui”.
33. Alt@ pild@ au gr@it lor: *„Aseamenea este împ@r@]iia ceriurilor aluatului, care, luundu-l
*Luca 13, 21.
muierea, îl ascunde în trei m@suri de f@in@ pân@ când s@ dospea}te tot”.
34. Aceaste toate au gr@it Isus în pilde câtr@ gloate }i f@r@ pilde nu gr@ia lor.
35. Ca s@ s@ plineasc@ ce s-au zis prin prorocul, ce zice: *„De}chide-voi în pilde gura mea,
*Psal. 77, 2.
izbâgni-voi ceale ascuns@ de la zidirea lumii”.
36. *Atunci, l@sând gloatele, au venit în cas@.
*Marc. 4, 34.
*Marc. 4, 31.
Luca 13, 19.

Zac. 54.

*Apoc. 14, 15.

Joi 6. Zac. 54.

{i s-au apropiat câtr@ El ucenicii Lui, gr@ind: „Spune noao pilda neghinelor holdei”.
32v
37. Care r@spunzând, au zis lor: „Cel ce sa|mân@ s@mân]@ bun@ este Fiiul Omenesc.
38. Iar@ holda e lumea, iar@ s@mân]a bun@, ace}tia sânt fiii împ@r@]iii, iar@ neghinele sânt
fiii vicleanului.
39. Iar@ neprietinul care sam@n@ este diavolul; *iar@ s@ceri}ul sfâr}itul veacului este; iar@
s@cer@torii sânt îngerii.
40. Precum, dar@, culeg neghinele }i le ard cu foc, a}a va fi în sfâr}itul veacului.
41. Trimite-va Fiiul Omenesc îngerii S@i }i vor culeage din împ@r@]iia Lui toate neghinele
}i pre cei ce fac strâmb@tate
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42. {i-i vor arunca în cuptoriul cel de foc. Acolo va fi plângere }i scâr}nirea din]ilor.
43. *Atunci, drep]ii vor str@luci ca soarele întru împ@r@]ia P@rintelui Mieu. Cel ce are
urechi de auzit s@ auz@!
Sfâr}it joi. Vineri 6 dumc. Aceasta }i la Dionisie Ariopaghit. Zac. 55.

33r

33v

*În]elep. 3,7.
Danil 12, 3.
Zac. 55.

44. Aseamenea este împ@r@]ia ceriruilor comoarei ascuns@ în ]arin@, carea, || aflând-o
omul, o ascunde }i, de bucuriia ei, mearge }i vinde toate care are }i cump@r@ ]arina
aceaea.
45. Iar@ aseamenea este împ@r@]iia ceriurilor omului negu]@toriu, ce caot@ m@rg@ritariuri
bune.
46. {i, aflând un m@rg@ritariu scump, s@ duce }i-} vinde toate ceale ce au avut }i-l
cump@r@.
47. Iar@ aseamenea este împ@r@]iia ceriurilor n@vodului aruncat în mare }i din tot fealiul
de pe}ti adun@.
48. Carele umplându-s@, l-au scos }i, }ezând pre ]@rmure, au ales cei buni în vase, iar@
cei r@i i-au aruncat afar@.
49. A}a va fi în sfâr}itul veacului, ie}i-vor îngerii }i vor deschilini pre cei r@i din mijlocul
drep]ilor.
50. {i-i vor arunca în cuptoriul cel de foc. Acolo va fi plângere }i scâr}nirea din]ilor. |
51. În]@les-a]i aceaste toate?” Zis-au Lui: „Adev@rat”.
52. Zis-au lor: „Drept aceaea, tot c@rturariul înv@]at întru împ@r@]iia ceriurilor aseamenea
e omului casnic, care scoate din vistieriia sa noao }i vechi”.
Zaceal 56.

53. {i au fost dac@ au sfâr}it Isus pildele aceaste, au trecut de acolo.
54. *{i, venind la mo}iia Sa, înv@]a pre ei în sinagoghele lor, a}a cât s@ mira }i zicea:
„De unde e Acestuia în]elepciunea aceasta }i puterile?

Zac. 56.

*Marc. 6, 1.
Luca 4, 16.

Sfâr}it vineri }i a sfântului.

34r

55. *Au nu Acesta e fiiul mea}terului de lemn? Au nu muma Lui s@ zice Maria }i fratele *Ioan 6, 42.
Lui Iacov }i Iosiv }i Simon }i Iuda?
56. {i surorile Lui au nu toate la noi sânt? De unde, dar@, Acestuia toate aceaste?”
57. {i s@ smintea într-Însul. Iar@ Isus au zis lor: „Nu e prorocul f@r@ cinste f@r@ numai în
mo}iia sa }i în casa sa”. ||
58. {i n-au f@cut acolo puteri multe, pentru necredin]a lor.
Cap 14
Capul lui Ioan s@ d@ featii ce joac@. Isus, cu cinci pâni }i doi pe}ti, satur@ cinci mii de b@rba]i în
pustie, culegând 12 co}ni]e de r@m@}i]e. {i, umblând pre mare, înt@rea}te ucenicii cei cl@ti]i de
vifor }i pre Petru de înecare izb@vea}te. În ]inutul Ghenisaretului multe boale s@ vindec@ cu
atinsul de ve}mântul Lui.
Mar]i 7 duminec@ }i la avgust 29 diminea]a. Zaceal 57.

1.
2.

34v

n vreamea aceaea, auzit-au Irod tetrahul veastea lui Isus.
{i au zis slujilor sale: „Acesta e Ioan Botez@toriul. Acela s-au sculat din mor]i }i
pentru aceaea puteri s@ lucr@ într-însul”.
3. *C@ Irod au prins pre Ioan }i l-au legat }i l-au pus în temni]@ pentru Irodiada, muiarea
fratelui s@u.
4. C@ zicea Ioan lui: „Nu e slobod ]ie a o avea”. |
5. {i, vrând a-l ucide, s-au temut de norod, *c@ -l avea ca pre un proroc.
6. Iar@, în zioa na}terii lui Irod, au jucat fata Ierodiadii în mijloc }i au pl@cut lui Irod.
7. Pentru aceaea, cu giur@mânt i-au f@g@duit a-i da orice ar ceare de la el.
8. Iar@ ea, înv@]at@ de mum@-sa: „D@-mi – au zis – aici în tipsie capul lui Ioan
Botez@toriul”.
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*Marc. 6, 31.
Luca 9, 10.
Ioan 6, 3.
Zac. 58.

*Ioan 6, 9.

Zac. 59.
*Marc. 6, 45.

CAP 14

9. {i s-au întristat împ@ratul. Iar@ pentru giur@mânt }i pentru cei ce }edea împreun@, au
poruncit s@ i-l dea.
10. {i au trimis }i au t@iat capul lui Ioan în temni]@.
11. {i s-au adus capul lui în tipsie }i s-au dat featii }i l-au dus mumei sale.
12. {i, apropiindu-s@ ucenicii lui, au luat trupul lui }i l-au îngropat. {i, venind, au vestit
lui Isus.
13. *Carea auzând Isus, S-au dep@rtat de acolo cu corabia la loc pustiiu, deos@bi. {i,
auzând gloatele, au urmat dup@ El pe jos din cet@]i.
Sfâr}it mar]i }i a sfântului. Dumc. 8. Zac. 58.

14. {i, ie}ind, au v@zut gloat@ mult@ }i || I-au fost mil@ de ei }i au vindecat bolnavii 35r
lor.
15. Iar@ f@cându-s@ sar@, s-au apropiat c@tr@ El ucenicii Lui, zicând: „Locul e pustiiu }i
ceasul au trecut, slobozi gloatele, ca, mergând prin ora}e, s@-}i cumpere bucate”.
16. Iar@ Isus au zis lor: „Nu trebuie a s@ duce, da]i-le voi a mânca”.
17. R@spuns-au Lui: *„Nu avem aici f@r@ cinci pâni }i doi pe}ti”.
18. Iar@ El au zis lor: „Aduce]i Mie aceale încoace”.
19. {i, dac@ poruncis@ gloatei s@ }az@ pe iarb@, luund aceale cinci pâni }i doi pe}ti,
uitându-s@ în ceriu, le-au blagoslovit }i au frânt }i au dat ucenicilor pânile, iar@ ucenicii,
gloatelor.
20. {i au mâncat to]i }i s-au s@turat }i au luat r@m@}i]@ doaospr@zeace co}ni]e pline de
sf@rmituri.
21. Iar@ num@rul celor ce mâncas@ au fost cinci mii de b@rba]i, afar@ de muieri }i de
prunci.
Dumc. 9. Zac. 59. |

22. *{i îndat@ au silit Isus pre ucenici a s@ suii în corabie }i a treace de ceaea parte înaintea 35v
Lui, pân@ va slobozi gloatele.
Sfâr}it dumc. 8.

*Ioan 6, 15.

23. {i, dac@ au slobozit gloata, *S-au suit în munte sângur, s@ S@ roage. {i, fiind sar@,
sângur era acolo.
24. Iar@ corabia, în mijlocul m@rii, s@ arunca de valuri, c@ era vântul împrotiv@.
25. Iar@ în a patra straje de noapte, au venit câtr@ ei umblând pre mare.
26. {i, v@zându-L pre mare umblând, s-au turburat, zicând c@ este n@lucire }i de fric@
au strigat.
27. {i îndat@ Isus au gr@it lor, zicând: „Ave]i n@deajde, Eu sânt, s@ nu v@ teame]i!”
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28. {i, r@spunzând Petru, au zis: „Doamne, de e}ti Tu, poruncea}te-mi s@ viu c@tr@ tine
pre ape”.
29. Iar@ El au zis: „Vino!”. {i, pogorându-se Petru din corabie, umbla pre ap@ s@ vie c@tr@
Isus.
30. Iar@ v@zând vânt tare, s-au temut }i, începând a s@ cufunda, au strigat, zicând:
„Doamne, mântuia}te-m@!” ||
31. {i, numaidecât Isus întinzând mâna, l-au apucat }i au zis lui: „Pu]in credinciosule,
pentru ce te-ai îndoit?”
32. {i, dac@ S-au suit în corabie, au încetat vântul.
33. Iar@ cei din corabie au venit }i s-au închinat Lui, zicând: „Adev@rat Fiiul lui
Dumnez@u e}ti”.
34. *{i, dac@ au trecut, au venit în p@mântul Ghenesarethului.
*Marc. 6, 53.
Sfâr}it dumc. 9 miercuri 7. Zac. 60.

Zac. 60.

35. {i, dac@ L-au cunoscut oamenii locului aceluia, au trimis în tot ]inutul acela }i au adus
la El pre to]i bolnavii.
36. {i-L ruga ca numai tivitura vejmântului Lui s@ o ating@. {i oricarii au atins s-au
mântuit. |
Cap 15

36v

Predaniile fariseilor, de sp@larea mânilor }i de alte lucruri, carele p@zea mai mult decât dumnez@ie}tile
porunci. {i care sânt ceale ce spurc@ pre om. Muierea hananianc@, r@mâind în credin]@ }i în rug@ciune,
dobândea}te featei vindecare. Isus vindecând, lâng@ Marea Galileii, multe boale. Cu }apte pâni }i
pu]ini pe}ti satur@ patru mii de b@rba]i, }apte corfe de r@m@}i]e lu@nd.

1.*
2 .

37r

tunci s- au apropiat câtr@ El de la Ierusalim c@rturarii }i fariseii, zicând:
*„Pentru ce ucenicii T@i trec predaniia b@trânilor? C@ nu spal@ mânile sale
când mânânc@ pâne”.
3. Iar@ El r@spunzând, au zis lor: „Pentru ce }i voi treace]i porunca lui Dumnez@u pentru
predaniia voastr@? C@ Dumnez@u au zis:
4. *«Cinstea}te pre tat@l }i pre muma» }i **«Cel ce va suduii pre tat@l }i pre mum@ cu
moarte s@ moar@». ||
5. Iar@ voi zice]i: «Oricine va zice tat@lui sau mumii: ‘Darul, orice este din mine, ]ie va
folosi.
6. {i nu va cinsti pre tat@l s@u au pre mum@-sa’». {i înz@d@rnic@ a]i f@cut porunca lui
Dumnez@u pentru predania voastr@.
7. F@]arnicilor, bine au prorocit de voi Isaie, zicând:
8. *«Norodul acesta cu buzele M@ cinstea}te, iar@ inima lor departe e de la Mine.
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9. Iar@ f@r@ pricin@ M@ cinstesc, înv@]ând înv@]@turi }i porunci omene}ti»”.
10. {i, chemând c@tr@ Sine gloatele, au zis lor: „Auzi]i }i în]@leage]i!
11. Nu ce într@ în gur@ aceasta spurc@ pre om”.
Zac. 61.

Sfâr}it mier. Joi 7 dumc. Zac. 61.

12. Atunci, apropiindu-s@ ucenicii Lui, au zis Lui: „{tii c@ fariseii, auzând cuvântul acesta,
s-au smintit?”
13. Iar@ El r@spunzând, au zis: „*Toat@ s@direa ce nu El au s@dit, Tat@l Mieu cel ceresc,
*Ioan 15, 2.
s@ va smulge.
| 14. L@sa]i-i, *orbi sânt }i pov@]uitori orbilor; iar@ orbul, de va pov@]ui pre orb, amândoi 37v
*Luca 6, 39.
cad în groap@”.
15. *{i, r@spunzând Petru, au zis Lui: „Spune noao pilda aceasta”.
*Marc. 7, 17.
16. Iar@ El au zis: „Înc@ }i voi f@r@ în]@leagere sânte]i?
17. Nu în]@leage]i c@ tot ce într@ în gur@ în pântece mearge }i prin }ezut iase?
18. Iar@ ceale ce ies din gur@ din inim@ ies }i aceale spurc@ pre om.
19. C@ din inim@ ies cugetele reale, uciderile, preacurviile, curviile, furtu}agurile, m@rturiile
strâmbe, bl@st@murile.
20. Aceaste sânt care spurc@ pre om. Iar@ cu mânile nesp@late a mânca nu spurc@ pre om”.
Zac. 62.
*Mar. 7, 24.

Dumc. 17. Zac. 62.

21. *{i, ie}ind de acolo Isus, s-au dus în p@r]ile Tirului }i a Sidonului.
Sfâr}it joi.

22. {i iat@ o muiare hananianc@ din hotarele aceale ie}ind, au strigat, zicând Lui: „Miluia}te-m@,
Doamne, Fiiul lui David, fata mea r@u s@ chinuia}te de dracul”.
23. Care n-au r@spuns ei cuvânt. {i, || apropiindu-s@ ucenicii Lui, Îl ruga, zicând: 38r
„Slobozi-o, c@ strig@ dup@ noi”.
24. Iar@ El r@spunzând, au zis: „Nu sânt trimis *f@r@ câtr@ oile care au perit, a casii lui
*Sus 10, 6.
Ioan 10, 3. Israil”.
25. Iar@ ea au venit }i s-au închinat Lui, zicând: „Doamne, agiut@ -mi!”
26. Carele r@spunzând, au zis: „Nu e bine a lua pânea fiilor }i a o arunca cânilor”.
27. Iar@ ea au zis: „A}a e, Doamne, c@ }i cânii mânc@ din sfârmiturile ce cad din masa
domnilor s@i”.
28. Atunci r@spunzând Isus, au zis ei: „O, muiare, mare este credin]a ta, fie ]ie precum
vreai”. {i s-au s@n@to}at fata ei dintr-acel ceas.
Zac. 63.

Sfâr}it dumc. Vineri 7 dumc. Vineri 7. Zac. 63.
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29. {i, trecând de acolo Isus, au venit lâng@ Marea Galileii; }i, suindu-S@ în munte, }edea
acolo.
30. *{i s -au apropiat câtr@ El gloate multe, având cu sine mul]i orbi, }chiopi, sl@b@nogi *Isaie 35, 5.
}i al]i mul]i. {i i-au aruncat la picioarele Lui }i i-au vindecat, |
31. A}a cât gloatele s@ mira v@zând mu]ii gr@ind, }chiopii umblând, orbii v@zând; }i m@rea
pre Dumnez@ul lui Israil.
Sfâr}it vineri. Sâmb. 9. Zac. 64.

39r

Zac. 64.

32. *Iar@ Isus chemând ucenicii S@i, au zis: „Mil@ mi-i de gloate, c@, iat@, trei zile petrec *Marc 8, 1.
cu Mine }i nu au ce mânca. {i nu vreau a-i slobozi flâmânzi, ca s@ nu sl@beasc@ în cale”.
33. {i au zis Lui ucenicii: „De unde, dar@, noao în pustie atâtea pâni, ca s@ s@tur@m atâta
gloat@?”
34. {i au zis lor Isus: „Câte pâni ave]i?” Iar@ ei au zis: „{apte }i pu]ini pe}ti}ori”.
35. {i au poruncit gloatei s@ }az@ pre p@mânt.
36. {i, luund ceale }apte pâni }i pe}tii }i mul]@mind, au frânt }i au dat ucenicilor S@i, }i
ucenicii au dat norodolui.
37. {i au mâncat to]i }i s-au s@turat }i ce au prisosit din sfârmituri au luat }apte corfe
pline. ||
38. {i era cei ce au mâncat patru mii de oameni, afar@ de prunci }i de muieri.
39. {i, slobozând gloata, S-au suit în corabie }i au venit în hotarele Maghedanului.
Sfâr}it sâmb.

Cap 16
Isus v@dea}te pre cei ce-L ispitea cu cearere de s@mn, c@ seamnele vremilor nu le giudeca.
Poruncea}te ucenicilor a s@ p@zi de aluatul fariseilor }i al saducheilor. {i-i întreab@ cine-L zic
a fi; }i lui Petru, dup@ r@spunsul lui, f@g@duia}te-i cheiile împ@r@]iii ceriurilor. Iar@ patimile
sale mai înainte vestindu-le, de la Petru S@ ce art@; pentru carea îl numea}te Satan, înv@]ând
pre fie}tecarelea a-} purta crucea }i cum c@ Dumnez@u fie}tec@ruia dup@ faptele sale va
r@spl@ti.
Luni 8 duminec@. Zaceal 65.

39v

1.

Zac. 65.

i s-au apropiat câtr@ El fariseii }i | saducheii, zicând }i L-au rugat s@ le areate Marc. 8, 11.
s@mn din ceriu.
2.
Iar@ El, r@spunzind, au zis lor: *„Fiind sar@, zice]i: «S@nin va fi, c@ e ro}u ceriul». *Luc. 12, 44.
3. {i diminea]a: «Ast@zi vifor, c@ trist s@ ru}ea}te ceriul».
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*Sus 12, 39.
**Iona 2, 1.

Zaceal. 66.
*Marco. 6, 8, 15.
Luca 12, 1, 7.

CAP 16

4. Deci fa]a ceriului }ti]i a o judeca, iar@ seamnele vremilor nu le pute]i }ti? *Neamul r@u
}i preacurvariu s@mn caut@ }i s@mn nu s@ va da lui, **f@r@ s@mnul lui Iona prorocul”. {i,
l@sându-i, S-au dus.
5. {i, deac@ venis@ ucenicii Lui de ceaea parte, s-au uitat a lua pâni.
Mar]i 8 duminic@. Zaceal 66.

6. Carele au zis lor: *„C@uta]i }i v@ p@zi]i de aluatul fariseilor }i al saducheilor”.
Sfâr}it luni.

*Sus 14, 17.
**Ioan 7, 9, 10.
Sus 15, 34.

Zac. 67.

7. Iar@ ei cugeta întru sine, zicând: „C@ pâni n-am luat”.
8. {i, }tiind Isus, au zis: „Ce cugeta]i întru voi, pu]in credincio}ilor, c@ pâni nu ave]i?
9. Înc@ nu în]eleage]i, nici v@ aduce]i aminte *de ceale cinci pâni **în cinci mii de oameni
}i câte cogini]e a]i luat?
10. Nici de ceale }eapte pâni în patru mii de oameni }i câte corfe a]i luat? ||
11. C@ci nu în]eleage]i c@ nu de pâni am zis voao: «P@zi]i-v@ de aluatul fariseilor }i a 40r
saducheilor»”.
12. Atunci au în]eles c@ nu au zis a s@ p@zi de aluatul pânilor, ci de înv@]@tura fariseilor
}i a saducheilor.
Sfâr}it mar]i. Iunie 29. Zac. 67.

13. *{i au venit Isus în p@r]ile Chesariei lui Filip. {i întreba pre ucenicii s@i, zicând: „Cine
zic oamenii a fi Fiiul Omenesc?”
*Marc. 8, 28.
14. Iar ei au zis: *„Al]ii, Ioan Botez@toriul, iar@ al]ii, Ilie, iar@ al]ii, Irimie au unul din proroci”.
Luca 9, 19.
15. Zis-au lor Isus: „Dar@ voi cine M@ zice]i a fi?”
*Ioan 6, 70.
16. R@spunzind Simon Petru, au zis: *„Tu e}ti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu celui viu”.
17. {i, r@spunzind Isus, au zis lui: „Fericit e}ti, Simone, fiiul Ionii, c@ trupul }i sângele n-au
descoperit ]ie, ci Tat@l Mieu Care iaste în ceriuri.
*Ioan 1, 42.
18. *{i Eu zic ]ie c@ tu e}ti Petru }i pre aceast@ piatr@ voi zidi beseareca Mea }i por]ile
iadului nu vor biruii asupra ei. |
19. *{i ]ie voi da cheiile împ@r@]iii ceriurilor }i** orice vei lega pre p@mânt va fi legat }i 40v
*Isaie 22, 22.
**Ioan 20, 23. în ceriuri, }i orice vei dezlega pre p@mânt va fi dezlegat }i în ceriuri”.
*Marc. 8, 27.

Zac. 68.

Sfâr}it apost. Mier. 8 dumc. Zac. 68.

20. Atunci au poruncit ucenicilor S@i ca nim@rui s@ nu spuie c@ este El Isus Hristos.
21. De atunci au început Isus a ar@ta ucenicilor S@i c@ trebuie s@ s@ duc@ în Ierusalim }i multe
a p@timi de la b@trâni }i de la c@rturari }i de la mai-marii popilor }i a s@ ucide }i a treia zi a înviia.
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22. {i, luundu-L Petru, au început a-L certa, zicând: „Departe fie de la Tine, Doamne,
nu va fi [ie aceasta”.
23. Carele întorcându-S@, au zis lui Petru: „*Mergi dup@ Mine, Satano! Sminteal@ e}ti *Marc. 8, 33.
Mie, c@ nu în]elegi ceale ce sânt a lui Dumnez@u, ci ceale ce sânt a oamenilor!”
Joi 8. Zac. 69.

24. Atunci, Isus au zis ucenicilor S@i: *„Cine vrea s@ vie dup@ Mine s@ s@ leapede de sine
}i s@ ia crucea sa }i s@ vie dup@ Mine.

Zac. 69.
*Sus 10, 38.
Luca 9, 23
}i 14, 27.

Sfâr}it mier.

41r

25. *C@ cine va vrea s@ mântuiasc@ sufletul s@u pierde-l-va, iar@ cine va pierde sufletul
s@u pentru Mine afla-l-va.
|| 26. C@ ce folosea}te omului de ar dobândi lumea toat@, iar@ sufletul s@u s@ s@
p@gubeasc@? Au ce r@scump@rare va da omul pentru sufletul s@u?
27. C@ Fiiul Omenesc va veni cu slava Tat@lui S@u, cu îngerii S@i; *}i atunci va r@spl@ti
fie}tec@ruia dup@ faptele lui.
28. Amin zic voao: *«Sânt cariva din cei ce stau aici, carii nu vor gusta moarte pân@ când
vor vedea pre Fiiul Omenesc viind întru împ@r@]iia Sa»”.

*Luca 17, 33.
Ioan 17, 25.

*Fap. 17, 32.
Râm. 2, 6.
*Marc. 8, 39.
Luc. 9, 27.

Sfâr}it joi.

Cap 17
Schimbarea lui Hristos în munte la fa]@, Carea poruncea}te ucenicilor în tain@ a o ]inea, pân@
când S@ va scula din mor]i. Pre Ilie zice c@ va veni }i înc@ c@ au venit, ci n-au fost cunoscut,
adec@ Ioan Botez@toriul. Pre sluga cea lunatic@ vindec@, care, pentru pu]in@ cr@din]@,
ucenicii nu-l putus@ vindeca, ar@tând cât@ puteare sânt credin]a, e aseamenea
gr@un]ului de mu}tariu, postul }i rug@ciunea. Chinurile sale mainte vestea}te.
Pentru Sine }i pentru Petru pl@tea}te dragma, aflând în gura
pea}telui }tatiriul.
La Schimbarea Domnului, la utrâ. Zac. 70. |

41v

1.

i, dup@ }as@ zile, ia Isus pe Petru }i pre Iacov }i pre Ioan, fratele lui, }i-i duce în
munte înalt deos@bi.
2.
{i s-au schimbat înaintea lor }i au str@lucit fa]a Lui ca soarele, iar@ vejmântele
Lui s-au f@cut albe ca z@pada.
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3. {i, iat@, s-au ar@tat lor Moisi }i Ilie cu El gr@ind.
4. {i, r@spunzând Petru, au zis câtr@ El: „Doamne, bine noao aicea a fi; de vreai s@ facem
aici trei corturi, [ie unul, lui Moisi unul }i lui Ilie unul”.
5. {i, înc@ el gr@ind, iat@, un nuor luminos i-au umbrit. *{i iat@ glas din nor, zicând:
*Sus 3, 17.
2 Petru 1, 17. „Acesta e Fiiul Mieu cel iubit întru Care bine mi-au pl@cut; pre Acela asculta]i”.
6. {i, auzind ucenicii, au c@zut pre fa]a sa }i s-au temut foarte.
7. {i s-au apropiat Isus }i i-au atins }i le-au zis: „Scula]i-v@ }i nu v@ teamere]i!”
8. {i, r@dicând ochii s@i, pre nime n-au v@zut f@r@ pre sângur Isus.
9. {i, pogorându-s@ ei din munte, le-au poruncit Isus, zicând: „Nim@rui s@ nu spune]i
vedeniia, pân@ când Fiiul Omenesc S@ va scula din mor]i”.
Zac. 71.
*Marc. 9, 10.
*Manah. 4, 5.
*Sus 11, 14.
**Sus 14, 10.

Zac. 72.
*Marc. 9, 16.
Luc. 9, 38.

Sfâr}it Schimb@rii. Vineri 8 dumc. Zac. 71. ||

10. {i L-au întrebat ucenicii, zicând: *„Ce zic, dar@, c@rturarii c@ trebuie întâi Ilie s@ vie?” 42r
11. *Iar@ El r@spunzând, au zis lor: „Ilie, adec@ va veni }i va tocmi toate.
12. Iar@ zic voao *c@ Ilie au venit }i nu l-au cunsocut, **ci au f@cut cu el orice au vrut.
A}a }i Fiiul Omului va p@timi de la ei”.
13. Atunci au în]@les ucenicii c@ de Ioan Botez@toriul zisease lor.
Dumc. 10. Zac. 72.

14. *{i, venind câtr@ gloat@, s-au apropiat câtr@ El un om, îngenunchind înaintea Lui,
zicând: „Doamne, fie-[ mil@ de fiiul mieu, c@ e lunatic }i r@u p@timea}te, c@ de multe ori
cade în foc }i adeaseori în ap@.
15. {i l-am adus la ucenicii T@i }i nu l-au putut vindeca”.
16. {i, r@spunzând Isus, au zis: „O, neam necredincios }i înd@r@tnic, pân@ când voi fi cu
voi? Pân@ când v@ voi r@bda? Aduce]i-l aici, la Mine”.
17. {i l-au certat Isus }i au ie}it dintr-însul dracul }i s-au vindecat pruncul dintr-acel ceas.
Sfâr}it vineri. |

*Luc. 17, 6.

*Jos 20, 18.
Marc. 9, 30.
Luc. 9, 44.

18. Atunci s-au apropiat ucenicii c@tr@ El în tain@ }i au zis: „Pentru ce noi nu l-am putut 42v
scoate?”
19. Zis-au lor Isus: „Pentru necredin]a voastr@; *c@ amin zic voao, de ve]i avea credin]@
ca un gr@un] de mu}tariu, ve]i zice muntelui acestuie: «Treci de aici colo!», }i va trece }i
nimic@ nu va fi voao cu neputin]@.
20. Iar@ acest neam nu s@ scoate f@r@ prin rug@ciune }i prin post”.
21. Iar@ petrecând ei în Galileea, au zis lor Isus: *„Fiiul Omenesc s@ va da în mânile
oamenilor.
22. {i-l vor omorî }i a treia zi va înviia”. {i s-au întristat foarte.
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Sfâr}it dnc@. Sâmb. 10 dnc. Zac. 73.

Zac. 73.

23. {i, venind în Capernaum, s-au apropiiat cei ce lua didrahma c@tr@ Petru }i au zis lui:
„Înv@]@toriul vostru n-au pl@tit didrahma?”
24. Zis-au: „A}a e”. {i, deac@ au întrat în cas@, nainte L-au întrebat Isus, zicând: „Ce ]i
s@ pare, Simone? Împ@ra]ii p@mântului de la carii iau dajd@ sau bir? De la fiii s@i au de la
streini?”
25. {i el au zis: „De la cei streini”. Zis-au lui Isus: „A}adar@, slobozi sânt fiii.
26. Ci, ca s@ nu-i smintim, mergi la mare }i arunc@ unghi]a }i pe}tele acela, care înt@i s@
va sui ie-l }i, deschizând gura lui, vei afla un statir; acela, luându-l, îl vei da pentru Mine }i
pentru tine”. ||

Cap 18

43r

Puind un prunc înainte, înva]@ cine e mai mare întru împ@r@]iia ceriurilor }i cât trebuie s@ s@
fereasc@ de zminteala pruncilor. Cum trebuie s@ s@ cearte fratele ce gre}ea}te împrotiva noastr@
}i cel ce nu ascult@ de besearic@, ca un p@gân s@ s@ aib@; dând puteare a lega }i a dezlega
uceniciilor. Înva]@ }i cât e de putearnic@ la Dumnezeu cearerea a doi ce sânt împreun@ uni]i;
}i de câte ori a ierta fratelui ce p@c@tuia}te asupra noastr@, alc@tuind lâng@ aceasta pilda de
st@pânul ce ia sama slujilor sale.
Luni 9 dmc@. Zaceal 74.

1.

ntr-acel ceas, s-au apropiiat ucenicii c@tr@ Isus, zicând: „Cine [i s@ pare a fi mai
mare întru împ@r@]iia ceriurilor?”
2.
*{i, chemând Isus un prunc, l-au pus în mijlocul lor
3. {i au zis: „Amin zic voao, de nu v@ ve]i întoarce *}i s@ fi]i ca pruncii, nu ve]i întra întru
împ@r@]iia ceriurilor.
4. Deci oricine s@ va smeri ca pruncul acesta e mai mare întru împ@r@]iia ceriurilor.

Zac. 74.
Marco 9, 36.
Luca 9, 30.
*Jos 19, 14.
*1 Cor. 14, 8.

Sfâr}it sâmb@t@.

43v

5. {i cine va priimi un prunc ca acesta în nu|mele Mieu pre Mine M@ priimea}te.
6. *Iar@ cine va sminti pre vrunul dintr-ace}ti mici, carii cred întru Mine, mai bine ar fi
lui s@ s@ spânzure o piatr@ de moar@ de grumazul lui }i s@ s@ îneace în adâncul m@rii.
7. Amar lumii de sminteale, c@ trebuie s@ vie smintealele! Îns@ amar omului aceluia prin
carele va veni sminteala!
8. *Iar@ de te va zminti mâna ta sau piciorul t@u, taie-l }i-l lap@d@ de la tine. Bine e ]ie a
întra la via]@ ciung sau }chiop, decât, doao mâni sau doao picioare având, a te arunca în
focul de veaci.
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9. {i, de te smintea}te ochiul t@u, scoate-l }i-l leap@d@ de la tine. Bine e ]ie cu un ochiu
a întra la via]@, decât, doi ochi având, a te arunca în matca focului.
Zac. 75.
Psalm 33, 8.
Luc. 19, 10.
*Luc. 15, 4.

Luni 1 dup@ 5. Zac. 75.

10. Socoti]i s@ nu urgisi]i pre vrunul din ce}ti mici, c@ zic voao c@ îngerii lor în ceriuri
pururea v@d fa]a Tat@lui Mieu celui din ceriu.
11. *C@ au venit Fiiul Omenesc a mântui ce peris@.
Sfâr}it luni 1.

*Preo]i 19, 17.
Ecli. 19, 13.
Luca 17, 3.
Iacov 5,19.
*2 Leage. 19, 5.
Ioan 8, 17.
2 Cor. 13,[ 1]
Ovrei 10, 20.
Zac. 76.
1 Cor. 5, 9.
2 Cor. 3, 4.
2 Thesa. 3, 4.

12. Ce vi s@ pare? De vor fi cuiva o sut@ de oi }i va r@t@ci una dintr-îns@le, au nu las@
44r
noaoz@ci }i noao în mun]i }i mearge a c@uta || pre cea r@t@cit@?
13. {i, de s@ va întâmpla s@ o afle, amin zic voao, c@ s@ bucur@ de aceaea mai vârtos
decât de ceale nooz@ci }i noao ce n-au r@t@cit.
14. A}ea nu-i voia Tat@lui vostru celui din ceriuri s@ piar@ unul dintre-ace}ti mici.
15. *Iar@, de va p@c@tui împrotiva ta fratele t@u, mergi }i-l ceart@ între tine }i între el
sângur. Unde te va auzi, ai dobândit pre fratele t@u.
16. Iar@, de nu te va auzi, ia lâng@ tine înc@ unul sau doi, *ca în gura a 2 sau a trii m@rturii
s@ stea tot cuvântul.
17. *Iar@, de nu-i va auzi, spune besearecii }i, de nu va asculta de besearic@, fie ]ie ca
un p@gân }i vame}.
Mar]i 9 dmc@. Zaceal 76.

18. Amin zic voao: «Oricare ve]i lega pre p@mânt vor fi legate }i în ceriu }i oricare ve]i
dezlega pre p@mânt vor fi dezlegate }i în ceriu.
19. Iar@}i zic voao c@, de vor fi doi dintre voi întru în]eles pre p@mânt de tot lucrul oricare
44v
vor ceare, va fi lor de la Ta|t@l Mieu cel din ceriuri.
20. C@ unde sânt doi sau trei aduna]i în numele Mieu, acolo sânt în mijlocul lor”.
Sfâr}it luni.

*Luc. 17, 4.

Zac. 77.

21. Atunci, apropiindu-s@ Petru c@tr@ El, au zis: *„Doamne, de câte ori va p@c@tui
împrotiva mea fratele mieu }i-i voi ierta? Pân@ de }eapte ori?”
22. Zis-au lui Isus: „Nu zic ]ie pân@ de }apte ori, ci pân@ de }eaptez@ci de ori câte }eapte.
Duminec@ 11. Zaceal 77.

23. Drept aceaea, as@mânatu-s-au împ@r@]iia ceriurilor omului împ@rat, care au vrut s@
ia sama cu slujile sale.
24. {i, începând a le lua sama, i s-au adus unul care era deatoriu lui cu zeace mii de
talan]i.
25. Iar@ neavând de unde pl@ti, au poruncit domnu lui s@ s@ vânz@ }i muiarea lui }i fiii
}i toate ceale ce avea }i s@ pl@teasc@.
26. Iar@ c@zând sluga aceaea, îl ruga, zicând: «Îng@duia}te-mi }i toate voi pl@ti ]ie». ||
27. {i, f@cându-i-s@ mil@ domnului de sluga aceaea, l-au slobozit }i deatoriia i -au iertat. 45r
28. Iar@ ie}ind sluga aceaea, au aflat pre unul din so]ii s@i, care era deatoriu lui o sut@
de dinari. {i, prinzându-l, îl sugruma, zicând: «Pl@te}te ce e}ti deatoriu!»
29. {i, c@zind so]ul lui, îl ruga, zicând: «Îng@duia}te-m@ }i toate voi pl@ti ]ie!»
30. Iar@ el n-au vrut, ci s-au dus }i l-au aruncat în temni]@, pân@ când va pl@ti deatoriia.
31. Iar@ v@zând so]ii lui ceale ce s@ f@cea, s-au întristat foarte }i au venit }i au spus
domnului s@u toate ceale ce s@ f@cus@.
32. Atunci l-au chemat domnul s@u }i au zis lui: «Slug@ viclean@, toat@ deatoriia am iertat
]ie, pentru c@ m-ai rugat.
33. Au nu, dar@, trebuia }i ]ie s@-]i fie mil@ de so]ul t@u precum }i mie mi-au fost mil@
de tine?»
34. {i, mâniindu-s@ domnul lui, l-au dat munci|torilor pân@ când va pl@ti toat@ 45v
deatoriia.
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35. A}ea }i Tat@l Mieu cel ceresc va face voao, de nu ve]i ierta fie}tecarele fratelui vostru,
din inimile voastre”.
Sfâr}it duminic@.

Cap 19
Înva]@ cum c@ c@s@toriia din rânduiala sa nu s@ poate desp@r]i, nici s@ poate l@sa muiarea, afar@
de pricina curviii. Între mul]i fameni, laud@ pre cei ce s-au scuipit pentru împ@r@]iia ceriurilor.
Pre prunci mânile pune. Tin@rul, ce zicea a fi ]inut toate poruncile, auzind sfatul lui Hristos
de a vinde toate, s-au dus întristat. „De cu anevoie zice-va întra bogatul întru împ@r@]iia
ceriurilor”. {i ce r@spl@tire vor avea cei ce, l@sând toate, urmeaz@ dup@ Dânsul.

1.
2.

i au fost deac@ au s@vâr}it Isus cuvintele aceastea, s-au mutat din Galileea *}i
au venit la hotar@le Iudeii, de ceaea parte de Iordan.
{i au mers dup@ El gloate multe }i i-au vindecat acolo.
Sâmb@t@ 11. Zaceal 78.

46r

46v

3. *{i s-au apropiiat câtr@ El fariseii, ispitindu-L }i zicând: „De e slobod omului a-} l@sa
muiarea || pentru fie}tece pricin@?”
4. Carele r@spunzind, au zis lor: „N-a]i cetit *c@ Cel Ce au f@cut pre om de început b@rbat
}i f@meaie i-au f@cut? {i au zis:
5. *«Pentru aceasta va l@sa omul pre tat@ }i pre mum@ }i s@ va lipi de muiarea sa }i vor
fi doi într-un trup».
6. A}eadar@, nu sânt doi, ci un trup. Deci ce au împreunat Dumnezeu omul s@ nu
despar]@”.
7. Zis-au Lui: *„Dar@ ce au poruncit Moisi a da carte de slobozenie }i a o slobozi?”
8. Zis-au lor: „C@ Moisi, dup@ învârto}area inimii voastre, au l@sat voao a v@ l@sa muierile,
iar@ dintâiu n-au fost a}ea.
9. *Iar@ zic voao c@ oricine va l@sa muiarea sa, afar@ de curvie, }i va lua alta preacurvea}te;
}i cel ce va lua prea cea l@sat@ preacurvea}te”.
10. Zis-au Lui ucenicii Lui: „De-i a}ea pricina omului cu muiarea, nu folosea}te a s@
însura”.
11. Carele au zis lor: „Nu to]i cuprind cuvântul acesta, ci c@rora li s-au dat.
12. C@ sânt fameni carii din pântecele mumei | a}ea s-au n@scut }i sânt fameni carii s-au
jug@nit pre sine} pentru împ@r@]iia ceriurilor. Cel ce poate cuprinde cuprinz@”.

*Marc. 10, 1.

Zac. 78.
*Mar. 10, 2.
Facere 1, 27.
*Facer. 2, 24.
1 Corith. 6, 16.
*Efes. 5, 31.

*2 Leage. 24, 1.

*Sus 5, 32.
Marc. 10, 11.
Luca 16, 18.
1 Corith. 7, 10.

Sfâr}it sâmb@t@.

13. *Atunci s-au adus Lui pruncii s@ puie pre ei mânile }i s@ S@ roaje, iar@ ucenicii *Marc. 10, 13.
îi certa.
14. Iar@ Isus au zis lor: *„L@sa]i pruncii }i s@ nu-i opri]i a veni la Mine, c@ unora ca acestora *Luca 18, 15.
Sus 18, 3.
iaste împ@r@]iia ceriurilor”.
15. {i, deac@ pusease preste ei mânile, S-au dus de acolo.
Sfâr}it mar]i. Dmc@ 12. Zaceal 79.

47r

Zac. 79.

16. {i, iat@, unul apropiindu-s@, au zis Lui: „Înv@]@toriule bune, ce bine voi face s@ am Marc. 10, 17.
Luca 18, 18.
via]a de veaci?”
17. Carele au zis lui: „Ce m@ întrebi de bune? Unul e bun, Dumnezeu. Iar@ de vreai a
întra la via]@, ]ine poruncile”.
18. Zis-au Lui: „Carele?” Iar@ Isus au zis: *„Nu ucide, nu curvi, nu fura, nu gr@i m@rturie *Ie}ir. 20, 13.
strâmb@,
19. Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta }i iubea}te pre fratele t@u ca pre tine însu]i”. ||
20. Zis-au Lui tin@rul: „Toate aceastea le- am p@zit din tinerea]ele meale, ce înc@ îmi
lipsea}te?”
21. Zis-au lui Isus: „De vreai a fi des@vâr}it, mergi, vinde ceale ce ai }i d@ s@racilor }i vei
avea comoar@ în ceriu }i vino, urmeaz@ dup@ Mine”.
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22. Iar@ auzând tin@rul cuvântul, s-au dus întristat, c@ era având multe averi.
23. Iar@ Isus au zis ucenicilor S@i: „Amin zic voao c@ bogatul cu nevoie va întra întru
împ@r@]iia ceriurilor.
24. {i iar@} zic voao: «Mai lesne e c@milei prin ureachea acului a întra decât bogatului a
întra întru împ@r@]iia ceriurilor»”.
25. Iar@ auzind aceastea, ucenicii s@ mira foarte, zicând: „Cine, dar@, s@ va putea mântui?”
26. {i, uitându-S@ Isus, au zis lor: „La oameni aceasta e cu neputin]@, iar@ la Dumnezeu
toate s@ pot”.
Sfâr}it dmc@. Cetire duminic@ to]i sfin]ii.

*Jos 20, 16.
Marc. 10, 31.
Luca 13, 30.

27. Atunci, r@spunzând Petru, au zis Lui: „Iat@, noi | am l@sat toate }i am urmat dup@ 47v
tine. Ce, dar@, va fi noao?”
28. Iar@ Isus au zis lor: „Amin zic voao c@ voi, carii a]i urmat dup@ Mine, la a doaoa
na}tere, când va }edea Fiiul Omenesc pre scaunul m@rimei Sale, ve]i }edea }i voi pre
doaospr@zeace scaune, judecând doaospr@zeace neamuri a lui Israil.
29. {i tot cel ce va l@sa casa sau fra]ii, au surorile, au tat@l, au muma, au muiarea, au
fii, au ]arinile, pentru numele Mieu, însutit va lua }i via]a de veaci va mo}teni.
30. *Iar@ mul]i cei dintâi vor fi mai pre urm@, }i cei de pre urm@ întâi”.
Sfâr}it dnic@ to] sfin]ii.

Cap 20
Pild@ pune de lucr@torii viii, a c@rora celor mai de pre urm@ acela} denar li s@ d@ cu cei dintâi.
Isus, ucenicilor, patimile }i înviiarea Sa mai înainte vestea}te. {i, cu prilegiul sume]iii fiilor
Zevedei, înva]@ ucenicii c@ nu cu putearea }i cu ar@tarea domniii, ci cu plinirea slujbei trebuie
s@ fie mai mari. Iar@ ie}ind din Erihon, pre doi orbi lumineaz@.
Mierc. 9 dumc. Zac. 80. ||

Zac. 80.

1.

seamenea este împ@r@]ia ceriurilor omului casnic, care au ie}it di diminea]@ a 48r
n@imi lucr@tori la viia sa.
2.
{i, togmindu-s@ cu lucr@torii câte un denar pe zi, i-au trimis în viia sa.
3. {i, ie}ind la al triilea ceas, au v@zut pre al]ii stând în târg f@r@ lucru.
4. {i au zis lor: „Duce]i-v@, voi în viia mea }i ce va fi drept voi da voao”.
5. Iar@ ei s-au dus. {i iar@} au ie}it la al }aselea }i la al noaolea ceas }i au f@cut aseamenea.
6. Iar@ la al unspr@zeacelea au ie}it }i au aflat pre al]ii stând }i au zis lor: „Ce sta]i aici
toat@ zioa f@r@ lucru?”
7. Zis-au lui: „C@ nime nu ne -au n@imit”. Zis-au lor: „Duce]i-v@ }i voi în viia mea”.
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8. {i sar@ f@cându-s@, zis-au domnul viii ispravnicului s@u: „Chiam@ lucr@torii }i le d@
plata, începând de la cei mai de pre urm@ pân@ la cei dintâi”.
9. Venind, dar@, cei ce venis@ la al unspr@zeacelea ceas au luat fie}tecarii câte un dinar.
10. Iar@ venind }i cei dintâi, li s@ p@rea | c@ mai mult ar lua, dar@ au luat }i ei câte un
denar.
11. {i, luund, murmura asupra st@pânului,
12. Zicând: „Ace}ti mai de pre urm@ un ceas au f@cut }i aseamenea i-ai f@cut noao, carii
am purtat greotatea zilei }i z@duhul”.
13. Iar@ el r@spunzând unuia dintr-în}ii, au zis: „Prietine, nu-] fac strâmb@tate, au nu cu
un denar te-ai tocmit cu mine?
14. Ia ce e al t@u }i mergi, c@ vreau }i acestui mai de pre urm@ a-i da ca }i ]ie.
15. Au nu mi-i slobod a face ce vreau? Au doar@ ochiul t@u viclean este, c@ eu bun sânt?
16. *A}a vor fi cei mai de pre urm@ întâi }i cei dintâi mai pre urm@. C@ mul]i sânt chema]i, *Sus 19, 30.
iar@ pu]ini ale}i”.
Marc. 10, 31.
Sfâr}it dumc. }i Sfin]ii 40 Mucenici. Joi 9 dumc. Zac. 81.

49r

49v

17. *{i, suindu-S@ Isus în Ierusalim, au luat pe cei doispr@zeace ucenici în tain@ }i au
zis lor:
18. „Iat@, ne suim în Ierusalim }i Fiiul Omenesc s@ va da mai-marilor popilor }i
c@rturarilor }i-L vor osândi spre moarte.
19. {i-L vor da limbilor s@-L batjocoreasc@ }i s@-L bat@ }i s@-L r@stigneasc@ }i a triia zi
va înviia”. ||
20. *Atunci s-au apropiat c@tr@ El muma fiilor lui Zevedei, cu fiii s@i, închinându-s@ }i
cerând ceva de la El.
21. Carele au zis ei: „Ce vreai?” Zis-au Lui: „Zi s@ }az@ ace}ti doi fii ai miei, unul de-a
dreapta ta }i unul de-a stânga Ta, întru împ@r@]iia Ta”.
22. Iar@ Isus r@spunzând, au zis: „Nu }ti]i ce ceare]. Putea-ve]i bea p@harul care Eu voi
bea?” Zis-au Lui: „Putem”.
23. Zis-au lor: „P@harul adec@ ve]i bea, iar@ a }edea de -a dreapta Mea sau de-a stânga
nu e Mie a da voao, ce c@rora s-au g@tit de la Tat@l Mieu”.
24. *{i, auzând cei zeace, s-au mâhnit pentru cei doi fra]i.
25. Iar@ Isus i-au chemat la Sine }i au zis: „{ti] c@ c@peteniile limbilor st@pânesc pre ei }i
cei mai mari puteare arat@ preste dân}ii.
26. Nu a}a va fi între voi, ci oricare va vrea între voi a fi mai mare fie voao slugitoriu,
27. {i cel ce va vrea între voi a fi întâi va fi voao slug@, |
28. *Precum Fiiul Omenesc n-au venit s@-I slugeasc@, ci s@ slugeasc@ }i s@ dea sufletul
S@u r@scump@rare pentru mul]i”.
Sfâr}it joi. Sâmb. 12 dumc. Zac. 82.

Luc. 13, 30.
Zac. 81.
*Marc. 10, 32.
Luca 18, 31.

*Marc. 10, 32.

*Marc. 10, 41.
Luca 5, 25.

*Filip 2, 7.

Zac. 82.

*Marc. 10, 46.
29. *{i, ie}ind ei din Erihon, au mers dup@ El gloat@ mult@.
30. {i, iat@, doi orbi }ezând lâng@ cale, au auzit c@ Isus treace }i au strigat, zicând: „Doamne, Luca 18, 35.
miluia}te-ne, Fiiul lui David!”
31. Iar@ gloata îi certa s@ tac@, iar@ ei mai tare striga, zicând: „Doamne, miluia}te-ne, Fiiul
lui David!”
32. {i au st@tut Isus }i i-au chemat }i au zis: „Ce vrea]i s@ v@ fac?”
33. Zis-au Lui: „Doamne, s@ s@ de}chiz@ ochii no}tri”.
34. {i, f@cându-I-s@ mil@ lui Isus de ei, au atins ochii lor }i îndat@ au v@zut }i au urmat
dup@ El.

Sfâr}it sâmb.

Cap 21

50r

Isus pre asin cu slav@ întrând în Ierusalim. Negu]@torii din besearec@ scoate }i fariseiilor, ce
morcotea pentru slava Sa, r@spunde. Iar@ ucenicilor, ce s@ mira de smochinul cel uscat, cu
cuvântul Lui, Hristos le v@dea}te putearea credin]ii. || Întrebarea de putearea Sa o înfrânge cu
întrebarea de botezul lui Ioan }i din pildele de omul ce avea doi feciori }i de casnicul, a c@ruia

361

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

CAP 21

lucr@toriu de vie, dup@ cealealalte slugi }i pre fiiul s@u, st@pânul viii, l-au ucis. Mai înainte
vestea}te c@ împ@r@]iia lui Dumnez@u de la jidovi la limbi s@ va muta.
Dumc. Stâlp. la utrâ. Zac. 83.

Zac. 83.

i, apropiindu-S@ de Iersualim }i, venind în Vethfaghia, la Muntele Maslinilor,
atunci Isus au trimis doi ucenici,
2.
Zicând lor: „Mearge]i în co}teiul care este înaintea voastr@ }i îndat@ ve] afla o
asin@ legat@ }i mânzul cu ea. Dezlega]i-o }i o aduce] Mie.
3. {i, de v@ va zice cineva ceva, spune] c@ Domnului tr@buiesc aceaste; }i numaidecât
le va slobozi”.
4. Iar@ aceasta toat@ s-au f@cut ca s@ s@ plineasc@ ce s-au zis prin prorocul, ce zice:
5. *„Zice] featei Sionului: «Iat@, Împ@ratul t@u vine ]ie blând, }ezând pre | asin@ }i pre 50v
*Isaie 62, 1.
Zah. 9, 9. mânz, fiiul ceii de supt jug»”.
6. Iar@ ducându-s@ ucenicii, au f@cut precum le-au poruncit Isus.
Ioan 12, 15.
7. {i au adus asina }i mânzul }i au pus preste eale ve}mintele sale, }i pre El deasupra
L-au f@cut a }edea.
8. Iar@ gloata cea mult@ au a}ternut ve}mintele sale pre cale, iar@ al]ii t@ia ramuri din
copaci }i a}ternea pre cale.
9. Iar@ gloatele, care mergea înainte }i care vinea pre urm@, striga zicând: „Osana, Fiiu
*Psal. 117, 26. lui David; *bine e cuvântat Cel ce vine în numele Domnului! Osana întru cei de sus!”
10. {i, întrând în Ierusalim, s-au cutr@murat toat@ cetatea, zicând: „Cine este Acesta?”
Mar. 11, 10.
11. Iar@ noroadele zicea: „Acesta este Isus, prorocul cel din Nazaretul Galaleii”.
Luca 19, 38.
Marc. 11, 1.
Luca 19, 29.

1.

Vineri 9 dumc.

12. *{i au întrat Isus în beseareca lui Dumnez@u }i scotea pre to]i cei ce vindea }i cump@ra
în besearec@ }i measele num@r@torilor de bani }i scaunile celor ce vindea porumbi le-au
r@sturnat.
13. {i au zis lor: „Scris este: *«Casa Mea casa rug@ciunii s@ va chema», iar voi o a]i f@cut
pea}terea tâlharilor”. ||
14. {i s-au apropiat c@tr@ El orbii }i }chiopii în besearec@ }i i-au t@m@duit.
51r
15. {i, v@zând c@peteniile popilor }i c@rturarii minunile ceale ce au f@cut }i pruncii
strâgând în besearec@ }i zicând: „Osana, Fiiul lui David!”, s-au mâniiat
16. {i au zis Lui: „Auzi ce zic ace}tia?” Iar@ Isus au zis lor: „Adev@rat. Niceodat@ a]i citit
*Psalm 8, 3. *c@ din gura pruncilor }i celor ce sug ai s@vâr}it lauda?”
17. {i, l@sându-i, S-au dus afar@ din cetate, în Vithaniia }i au r@mas acolo.

*Marc. 11, 15.
Luca 19, 45.
Ioan 2, 14.
*Isaie 56, 7.
Ieremie 7, 11.
Luca 19, 46.

Zac. 84.

Sfâr}it Stâlp@ri. Luni 3 dumc. Zac. 84.
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18. Iar@ diminea]a, întorcându-s@ în cetate, au fl@mânzit.
19. *{i, v@zând un smochin lâng@ cale, au venit la el }i nimic n-au aflat într-însul, f@r@
numai frunzele }i au zis lui: „Niceodat@ din tine s@ s@ nasc@ rod în veaci”. {i s-au uscat
îndat@ smochinul.

*Marc. 11, 3.

Sfâr}it vineri.

51v

20. *{i, v@zând ucenicii, s-au mirat, zicând: „Cum s-au uscat numaidecât?” |
*Luca 11, 20.
21. {i, r@spunzând Isus, au zis: „Amin zic voao, de ve] avea credin]@ }i nu v@ ve]i îndoii,
nu numai de smochin ve]i face, ci }i muntelui acestuia de ve]i zice: «Du-te }i te arunc@ în
mare!», va fi.
22. *{i toate, orice ve]i ceare în rug@ciune, crezând, ve]i lua”.
*Sus 7, 7.
Marc. 11, 24.
1 Ioan 3, 22.

Sfâr}it luni. Mar]i 10 dumc. Zac. 85.

Zaceal 85.

23. {i, venind în besearec@, s-au apropiat c@tr@ El, înv@]ând c@peteniile preo]ilor }i
b@trânii norodului, zicând: * „Cu ce puteare faci aceasta? {i cine [-au dat putearea *Marc. 11, 28.
Luca 20, 2.
aceasta?”
24. R@spunzând Isus, au zis lor: „Întreba-v@-voi }i Eu un cuvânt, carele, de Mi-l ve]i spune,
}i eu v@ voi spune cu ce puteare fac aceaste.
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25. Botezul lui Ioan de unde era? Din ceriu au de la oameni?” Iar@ ei gândea întru sine,
zicând:
26. „De vom zice: «Din ceriu», va zice noao: «Pentru ce, dar@, n-a]i crezut lui?» Iar@
*Sus 14, 6. de vom zice: «De la oameni», ne teamem de gloat@, *c@ to]i avea pre Ioan ca pre un
proroc”.
27. {i, r@spunzând lui Isus, au zis: „Nu }tim”. Zis-au lor }i El: „Nici Eu spuiu voao || cu 52r
ce puteare fac aceaste.
Zac. 86.

Sfâr}it mar]i. Mier. 10 dumc. Zac. 86.

28. Iar@ ce vi s@ pare? Un om oarecare avea doi feciori }i, apropiindu-s@ câtr@ cel dintâi,
au zis: «Mergi ast@zi, lucr@ în viia mea».
29. Iar@ el r@spunzând, au zis: «Nu voi». Iar@ dup@ aceaea, b@nuindu-s@, s-au dus.
30. {i, apropiindu-s@ câtr@ celalalt, i -au zis aseamenea. Iar el r@spunzind, au zis: «Eu,
Doamne»; }i nu s-au dus.
31. Care din doi au f@cut voia t@tâne-s@u?” Zis-au Lui: „Cel dintâiu”. Zis-au lor Isus:
„Amin zic voao c@ vame}ii }i curvarii v@ vor întreace întru împ@r@]iia lui Dumnez@u.
32. C@ au venit la voi Ioan în calea drept@]ii }i nu i-a]i crezut, iar@ vame}ii }i curvele au
crezut lui. Iar@ voi v@zând, nici dup@ aceaea nu v-a]i poc@it, ca s@ creade]i lui.
Zac. 87.

Sfâr}it mier. Dumc. 13. Zac. 87 aceasta }i la S. {tefan.

33. Alt@ pild@ asculta]i: *Era un om casnic, carele au s@dit vie }i o au îngr@dit cu gard. |
{i au s@pat într-însa teasc }i au zidit turn }i o au dat lucr@torilor }i s-au dus departe.
52v
34. {i, apropiindu-s@ vreamea rodurilor, au trimis slugile c@tr@ lucr@tori s@ ia rodurile ei.
35. {i, lucr@torii apucând slugile lui, pre altul l-au b@tut, pre altul l-au ucis, pre altul l-au
împro}cat cu pietri.
36. Iar@ au trimis alte slugi, mai multe decât cei dintâi, }i au f@cut lor aseamenea.
37. Iar@ mai pre urm@ au trimis câtr@ ei pre fiiul s@u, zicând: «S@ vor ru}ina de fiiul mieu».
38. Iar@ lucr@torii v@zând pre fiiul, au zis între sine: *«Acesta e mo}teanul, veni]i s@-l
* Gios 26, 3
}i 27, 1. ucidem }i vom avea mo}iia lui».
Ioan 11, 53.
39. {i, apucându-l, l- au scos afar@ din vie }i l-au omorât.
40. Deci, dac@ va veni st@pânul viii, ce va face lucr@torilor acelora?”
41. Zis-au Lui: „Pre cei r@i r@u îi va pierde }i viia sa o va da altor lucr@tori, carii or da lui
rod în vremile sale”.
42. Zis-au lor Isus: „Nici odinioar@ a]i citit în scripturi: *«Piatra care nu o au socotit ziditorii,
*Psalm 117, 22.
Fap. 4, 11. aceasta || s-au f@cut în capul unghiului. De la Domnul s-au f@cut aceasta }i este minunat 53r
Râm. 9, 33. în ochii no}tri».
*Isaie 5, 1.
Irimie 2, 21.
Marc. 12, 1.
Luca 20, 9.

1 Petru 2, 7.
Zac. 88.

Sfâr}it dumc. }i a sfin]ilor. Joi 10. Zac. 88.
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43. Drept aceaea, zic voao, c@ s@ va lua de la voi împ@r@]iia lui Dumnez@u }i s@ va da
neamului celui ce va face rodurile lui.
44. {i cel ce va c@dea pre piatra aceasta sf@râma-s@-va, iar@ pre carele va c@dea zdrobi-l-va”.
45. {i, auzind c@peteniile preo]ilor }i fariseii pildele Lui, au cunoscut c@ de ei zicea.
46. {i, c@otând a-L prinde, s-au temut de gloate, c@ci ca pre un proroc Îl avea.
Cap 22

53v

Pilda de împ@ratul care au f@cut nunt@ fiiului s@u, în carea }ezând cel f@r@ hain@ de nunt@, s@
arunc@ întru întunearecul cel mai din afar@. Ispitea}te-s@ Isus de farisei pentru dajdea împ@ratului
}i de saduchei pentru înviiarea, a c@rora ne}tiin]@ v@dea}te, | dovedind înviiarea mor]ilor. {i
iar@}i s@ ispitea}te de la }tiutoriul de leage despre porunca legii cea mare. A}ijdirea, întreab@
pre farisei a cui Fiiu este Hristos.

1. *

i, r@spunzând Isus, iar@ au zis lor în pilde, zicând:
Dumc. 14. Zac. 89.

54r

2. „Aseamenea este împ@r@]iia ceriurilor omului împ@rat, care au f@cut nunt@ fiiului s@u.
3. {i au trimis slugile sale s@ cheame chema]ii la nunt@ }i nu vrea s@ vie.
4. Iar@ au trimis alte slugi, zicând: «Zice]i chema]ilor: ’Iat@, prânzul mieu l-am g@tit, taurii
miei }i pas@rile sânt giunghiate }i toate gata. Veni]i la nunt@!’».
5. Iar@ ei n-au vrut }i s-au dus altul la satul s@u, altul la negu]@toriia sa.
6. Iar@ ceiaalal]i au prins slugile lui }i, batjocorindu-i, i-au omorât.
7. Iar@ auzând împ@ratul, s-au mâniat }i, trimi]ând ostele sale, au pierdut pre uciga}ii aceia
}i cetatea lor o au aprins.
8. Atunci au zis slugilor sale: «Nunta, adec@ e gata, iar@ cei chema]i n-au fost || vreadnici.
9. Mearge]i, dar@, la ie}irile c@ilor, în oricarii ve]i afla chema]i-i la nunt@».
10. {i, ie}ind slugile lui la c@i, au adunat pre to]i carii au aflat, buni }i r@i, }i s-au umplut
nunta de oaspe]i.
11. {i au întrat împ@ratul s@ vaz@ oaspe]ii }i au v@zut acolo un om neîmbr@cat cu hain@
de nunt@
12. {i au zis lui: «Pretine, cum ai întrat aici neavând hain@ de nunt@?» Iar@ el au amu]it.
13. Atunci au zis împ@ratul slugitorilor: «Legat de mâni }i de picioare arunca]i-l în Sus 8, 19
întunearecul cel mai dinnafar@. Acolo va fi plângere }i scâr}nirea din]ilor.
}i 13, 18.
14. C@ mul]i sânt chema]i, iar@ pu]ini ale}i»”.
Jos 25, 30.
Sfâr}it dumc. Sâmb. 13 dumc. Zac. 90.

54v

Zac. 90

*Marc. 12, 13.
15. *Atunci, ducându-s@ fariseii, sfat au f@cut ca s@-L prinz@ în cuvânt.
16. {i au trimes la el pre ucenicii s@i, cu ceia a lui Irod, zicând: „Înv@]@toriule, }tim c@ Luc. 20, 20.
adev@rat e}ti | }i calea lui Dumnez@u cu adev@r înve]i }i nu e ]ie grige de cineva, c@ nu
cao]i fa]a oamenilor.
17. Spune, dar@, noao ce [i s@ pare, cade-s@ a da dajd@ chesariului au nu?”
18. Iar@ cunoscând Isus vicleniia lor, au zis: „Ce M@ ispiti]i, f@]arnicilor?
19. Ar@ta]i-Mi banul d@jdii”. Iar@ ei au adus Lui un denar.
20. {i au zis lor Isus: „A cui este chipul acesta }i scrisoarea deasupra?”
21. Zis-au Lui: „A chesariului”. Atunci au zis lor: *„Da]i, dar@, ceale ce sânt ale chesariului *Râm. 13, 7.
chesariului }i ceale ce sânt ale lui Dumnez@u lui Dumnez@u”.
22. {i, auzând, s-au mirat }i, l@sându-L, s-au dus.

Sfâr}it sâmb. Vineri 10 dumc. Zac. 91.
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*Luca 14, 16.
Apoc. 19, 9.
Zac. 89.

23. Într-acea zi s-au apropiat c@tr@ El sadocheii, *carii zic a nu fi înviiare }i L-au întrebat,
24. Zicând: „Înv@]@toriule, Moisi au zis: *«De va muri cineva neavând fiiu, s@ ia fratele
lui muierea lui }i s@ de}teapte s@mân]a fratelui s@u».
25. Deci era la noi }apte fra]i. {i, cel dintâi luund muiare, au murit || }i, neavând
s@mân]@, au l@sat muiarea sa fr@]ine-s@u.
26. Aseamenea al doilea }i al triilea, pân@ la al }aptelea.
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27. Iar@ mai pe urm@ de to]i }i muierea au murit.
28. La înviiare, dar@, a c@ruia din }apte va fi muierea? C@ to]i o au avut”.
29. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: „R@t@ci]i neîn]elegând scripturile, nici putearea lui
Dumnez@u.
30. C@ la înviiare nici s@ vor însura, nici s@ vor m@rita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnez@u
în ceriu.
31. Iar@ de învierea mor]ilor n-a]i cetit ce s-au zis de la Dumnez@u, zicând voao:
32. *«Eu sânt Dumnez@ul lui Aavraam }i Dumnez@ul lui Isaac }i Dumnez@ul lui Iacov?»
Nu e Dumnez@ul mor]ilor, ci a viilor”.
33. {i, auzând gloatele, s@ mira de înv@]@tura Lui.
Sfâr}it vineri.

34. Iar@ fariseii, auzind c@ au pus t@ceare saducheilor, s-au adunat împreun@.
Zac. 92.
Marc. 2, 3.
Luca 10, 25.

Dumc. 15. Zac. 92.

35. {i L-au întrebat unul dintre }tiitorii legii, ispitindu-L: |
36. „Înv@]@toriule, ce porunc@ este mare în leage?”
55v
37. Zis-au lui Isus: *„Iubea}te pre Domnul, Dumnez@ul t@u, din toat@ inima ta }i cu tot
*2 Leage. 6, 7.
sufletul t@u }i cu toat@ mintea ta.
38. Aceasta e mai mare }i întâia porunc@.
39. Iar@ a doao aseamenea ace}tiia: *s@ iube}ti aproapele t@u ca pre tine însu]i.
*Preo]. 19, 18.
40. Întru aceaste doao porunci toat@ leagea raz@m@ }i prorocii”.
Marc. 12, 31.
41. {i, adunându-s@ fariseii, i-au întrebat Isus,
42. Zicând: „Ce vi s@ pare de Hristos, a cui fiiu este?” Zis-au Lui: „A lui David”.
43. Zis-au lor: *„Cum, dar@, David, cu Duhul, Îl chiam@ Domn? Zicând:
*Luca 20, 41.
44. *«Zis-au Domnul Domnului Mieu: ’{ezi de-a dreapta Mea pân@ voi pune neprietinii
*Psalm 109, 1.
T@i a}ternut picioarelor Tale’».
45. Deci, deac@ David Îl chiam@ Domn, cum este Fiiul lui?”
46. {i nime nu-I putea r@spunde cuvânt; nici au îndr@znit cineva dintr-acea zi a-L mai
întreba.
Sfâr}it dumc.

Cap 23
De c@rturarii }i fariseii ce }ed pre cathedra lui Moisi poruncea}te Isus a asculta, iar@ faptele ||
lor a nu urma. Descoperind f@]@riia lor }i trufiia, iar@ pre ucenici, împrotiv@, înv@]ându-i
smereniia. Dup@ aceaea, multe amar le am@nân]@ pentru f@]@rniciia lor }i pentru alte
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strâmb@t@]i, vestindu-i c@ vor umplea m@sura p@rin]ilor lor întru isgonirile drep]ilor }i c@
Ierusalimul s@ va pustii.
Sâmb. 14. Zac. 93.

56v

1.
tunci Isus au gr@it c@tr@ gloate }i câtr@ ucenicii s@i,
2.
Zicând: „Pre cathedra lui Moisi au }ezut *c@rturarii }i fariseii.
3.
Deci toate, oricare vor zice voao, o ]ine]i }i face]i. Iar@ dup@ lucrurile lor s@
nu face]i, c@ zic }i nu fac.
4. *C@ leag@ povar@ greale }i cu neputin]@ a le purta }i le pun spre umerile oamenilor,
iar@ cu deagetul s@u nu vreau a le cl@ti.
5. Iar@ toate lucrurile sale le fac ca s@ s@ vaz@ de la oameni *c@ l@rgesc frunt@rile sale }i
m@resc tiviturile.
6. *{i iubesc }ederile dintâi în uspea]e }i scaunile ceale dintâi în sinagoguri |
7. {i închin@ciuni în târg }i a s@ chema de la oameni ravi.
8. *Iar@ voi s@ nu v@ chema]i ravi, c@ unul este Înv@]@toriul vostru, iar@ voi to]i fra]i
sânte]i.
9. *{i p@rinte s@ nu chema]i voao pre p@mânt, c@ unul e P@rintele vostru, Cel din ceruri.
10. Nici s@ v@ chema]i înv@]@toriu, c@ Înv@]@toriu vostru unul este, Hristos.
11. Cel ce e mai mare între voi va fi voao slugitoriu.
12. *Iar@ cel ce s@ va în@l]a smeri-s@-va, }i cel ce s@ va smeri în@l]a-s@-va.
Sfâr}it sâmb. Luni 11. Zac. 94.
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*2 Ezdrea 8, 4.

*Luc. 11, 26.
Fapte 15, 10.
*2 Leage. 6, 8
}i 12, 7.
Num. 15, 38.
*Marc. 12, 39.
Luca 11, 43
20, 46.
*Iacov 3, 1.
*Malah. 1, 6.
*Luca 14, 11
}i 18, 14.
Zac. 94.

13. Iar@ amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, *c@ închide]i împ@r@]iia ceriurilor *Marc. 12, 40.
Luca 20, 47.
înnaintea oamenilor; c@ voi nu întra]i, nici pre cei ce vor s@ între îi l@sa]i a întra.
14. Amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, c@ mânca]i casele v@duvelor, rug@ciuni
lungi rugându-v@. Pentru aceasta mai mare giudecat@ ve]i lua.
15. Amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, c@ încungiura]i marea }i uscatul, s@
face]i din p@gâni un jidov. {i, deac@ s@ face, îl face]i fiiul gehenii || mai îndoit decât
voi.
16. Amar voao, pov@]uitori orbi, carii zice]i: «Oricine va giura pe besearec@ nimic este,
iar@ cine va giura pre aurul bisearecii deatoriu este».
17. Nebuni }i orbi! C@ ce e mai mare, aurul au beseareca carea sfin]ea}te aurul?
18. {i oricine va giura pre oltariu nimica este, iar@ oricine va giura pre darul ce este pre
el deatoriu este.
19. Orbilor! C@ ce e mai mare, darul au oltariul care sfin]ea}te darul?
20. Deci, cel ce gioar@ pre oltariu gioar@ pre el }i pre toate ceale ce sânt pre el.
21. {i oricine va giura pre besearec@ gioar@ pe ea }i pre Cel ce l@cuia}te într-însa.
22. {i cel ce s@ gioar@ pre ceriu gioar@ pre scaunul lui Dumnez@u }i pre Cel ce }eade
pre el.
Sfâr}it luni. Mar]i 11. Zac. 95.

57v

Zac. 93.

Zac. 95.

23. *Amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, c@ z@ciui]i izma }i m@rariul }i cuminul }i *Luca 11, 32.
a]i l@sat ceale mai greale ale legii, judecata }i mila }i credin]a. Aceaste au tr@buit a le face
}i cealea a nu le l@sa. |
24. Pov@]uitori orbi, ce strecura]i ]ân]ariul, iar@ c@mila o înghi]i]i.
25. Amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, c@ cur@]i]i cel din afara p@harului }i a
blidului, iar@ dinlontru sânte]i plini de r@pire }i de necur@]ie.
26. Farisee oarbe, cur@]e}te înt@i cel dinlontrul p@harului }i a blidului, ca s@ fie celor din
afar@ curat.
27. Amar voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, c@ sânte]i aseaminea mormintelor înn@lbite,
carele din afar@ s@ arat@ oamenilor frumoase, iar@ dinlontru sânt pline de oasele mor]ilor }i
de toat@ spurc@ciunea.
28. A}a }i voi, din afar@ adec@ v@ ar@ta]i oamenilor drep]i, iar@ dinlontru sânte]i plini de
f@]@rnicie }i de strâmb@tate.
Sfâr}it mar]i. Mier. 11. Zac. 96.

367

Zac. 96.

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

CAP 23 {I 24

29. Amar, voao, c@rturarilor }i farisei f@]arnici, carii zidi]i mormânturile prorocilor }i
împodobi]i mormintele drep]ilor.
30. {i zice]i: «De am fi fost în zilele p@rin]ilor no}tri, n-am fi so]ii lor în sângele prorocilor».
31. {i a}a în}iv@ v@ m@rturisi]i c@ sânte]i fiii acelor ce au omorât prorocii.
32. {i voi umple]i m@sura p@rin]ilor vo}tri. ||
33. *{ierpi, pui de n@pârce, cum ve]i sc@pa de judecata gheenii?
58r
*Sus 3, 7.
34. Pentru aceea, iat@, Eu tremi] c@tr@ voi proroci }i în]elep]i }i c@rturari }i dintr-în}ii ve]i
omorî }i ve]i r@stigni }i dintr-în}ii ve]i bate prin sinagogurile voastre }i ve]i goni din cetate
în cetate,
35. Ca s@ vie preste voi tot sângele drept, ce s-au v@rsat pre p@mânt *de la sângele lui
*Fac. 4, 4.
Ovr. 11, 4. Avel dreptului pân@ la sângele lui **Zaharie, fiiului Varahie, pre carele l-a]i ucis între
**2 Par, 24, 22. besearec@ }i între oltariu.
36. Amin zic voao, veni-vor toate aceste preste neamul acesta.
Luc. 16, 34.
37. Ierusalime, Ierusalime, carea ucizi prorocii }i omori cu pietri pre cei tremi}i c@tr@ tine,
de câte ori am vrut a aduna fiii t@i, precum g@ina adun@ puii s@i supt arepi }i n-ai vrut!
38. Iat@, s@ va l@sa voao casa voastr@ pustie!
39. C@ zic voao, nu M@ ve]i vedea de acum pân@ când ve]i zice: «Bine e cuvântat Cel
ce vine în numele Domnului!»”
Sfâr}it mierc. |

Cap 24
Vestea}te r@sipirea besearicii }i-i îndeamn@ s@ s@ fereasc@ de viitorii în}el@tori, vestind viitoarele
r@zboaie }i izgoniri. Scula-s@-vor hristo}i mincino}i }i proroci mincino}i. De venirea Fiiului
Omenesc, f@cându-s@ mainte seamne în soare, în lun@ }i în steale. Tuturor necunoscut@ a fi
zioa judec@]ii, zice Hristos. {i de cea credincioas@ }i de cea rea slug@, pentru care înva]@
pururea a priveghea.
Sâmb@t@ 5. Zac. 97.

Zac. 97.

1.

*Marc. 13, 1.
Luca 21, 5.
Luca 19, 44.
Zac. 98.

i, ie}ind Isus din besearic@, s@ ducea }i s-au apropiat ucenicii, s@-I areate
zidirea besearicii.
2.
Iar@ el r@spunzind, au zis lor: „Vede]i aceaste toate? Amin zic voao, *nu s@
va l@sa piatr@ pre piatr@, carea s@ nu s@ strice”.
Luni Mare la leturghie. Zac. 98.

3. Iar@ }ezând El pre Muntele Maslinilor, s-au apropiat câtr@ El ucenicii în tain@, zicând:
„Spune noao când or fi aceastea }i ce s@mnul venirii Tale }i a sfâr}itului veacului?”
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4. {i, r@spunzind Isus, au zis lor: *„Vede] s@ nu v@ în}ele cineva.
5. C@ mul]i vor veni în numele Mieu, zicând: «Eu sânt Hristos» }i pre mul]i vor în}ela.
6. C@ ve]i auzi r@zboaie }i ve}ti de || o}ti. Vede]i s@ nu v@ turbura]i, c@ tr@buie s@ fie
aceastea, ci înc@ nu e sfâr}itul.
7. C@ s@ va scula limb@ asupra limbii }i împ@r@]ie asupra împ@r@]iii }i vor fi ciume }i
foamete }i cutremuri de p@mânt prin locuri.
8. Iar@ aceastea toate sânt încep@turile durerilor.
9. *Atunci v@ vor da spre necaz }i v@ vor ucide }i ve]i fi urâ]i tuturor limbilor pentru
numele Mieu.
10. {i atunci s@ vor zminti mul]i }i unul pre altul s@ vor vinde }i s@ vor urî unul pre altul.
11. {i mul]i proroci mincino}i s@ vor scula }i vor în}ela pre mul]i.
12. {i pentru c@ s-au sporit strâmb@tatea, s@ va r@ci dragostea multora.
Joi 11. Zaceal 99.

*Efes. 5, 6.
Colos 2, 18.

*Sus 10, 7.
Luc. 21, 2.
Ioan 15, 20
}i 16, 2.

Zac. 99.

13. Iar@ cel ce va r@bda pân@ în sfâr}it, acela s@ va mântui.
Sfâr}it sâmb@t@.

59v

14. {i s@ va propovedui aceast@ evangheliia împ@r@]iii în toat@ lumea, întru m@rturie,
tuturor limbilor. {i atunci va veni s@vâr}irea.
15. *Deci, când ve]i vedea urâciunea pustiirii, carea s-au zis de Daniil prorocul, stând
în locul cel sfânt, cel ce cetea}te în]eleag@, |
16. Atunci cel din Iudeea fug@ la mun]i,
17. {i cel din pod s@ nu s@ pogoar@ a lua ceva din casa sa,
18. {i cel din câmp s@ nu s@ întoarc@ a-} lua îmbr@c@mintea sa.
19. Iar@ amar povarnicelor }i celor ce vor apleca în zilele acealea.
20. Iar@ v@ ruga]i s@ nu fie fuga voastr@ iarna *sau sâmb@ta.
21. C@ va fi atunci n@caz mare, care n-au fost din ceputul lumii pân@ acum, nici va fi.
22. {i, de nu s -ar fi scurtat zilele acealea, nu s-ar mântui tot trupul, ci pentru cei ale}i s@
vor scurta zilele acealea.
23. *Atunci, de v@ va zice cineva: «Iat@, aici e Hristos au colea», s@ nu creade]i.
24. C@ s@ vor scula hristo}i mincino}i }i proroci mincino}i }i vor da seamne mari }i minuni,
a}ea cât s@ s@ duc@ în gre}al@ (de ar fi cu putin]@) }i cei ale}i.
25. Iat@, mai nainte am spus voao.
26. Deci, de vor zice voao: «Iat@, în pustie iaste», s@ nu ie}i]i, «Iat@, în c@m@ri», s@ nu creade]i.
Vin. 11. Zac. 100.
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27. C@, precum fulgerul iase de la r@s@rit }i s@ arat@ pân@ la apus, a}ea va fi }i venirea
Fiiului Omenesc.
28. *Oriunde va fi trupul, acolo s@ vor aduna || }i vulturii.
29. *Iar@ numaidecât dup@ n@cazul zilelor acelora, soarele s@ va întuneca }i luna nu va
da lumina sa }i stealele vor c@dea din ceriu }i puterile ceriului s@ vor cl@ti.
30. {i atunci s@ va ar@ta s@mnul Fiiului Omenesc în ceriu }i atunci vor plânge toate
neamurile p@mântului. *{i vor vedea pre Fiiul Omenesc venind în norii ceriului cu puteare
mult@ }i cu m@rime.
31. *{i va tremite îngerul S@u cu trâmbi]e }i cu glas mare. {i vor aduna ale}ii Lui de la
patru vânturi, de la în@l]imile ceriurilor pân@ la marjinile lor.
32. Iar@ din smochin înv@]a]i pild@. Când va fi ml@di]a lui tin@r@ }i frunzele ivite, }ti]i c@
aproape iaste vara.
33. A}ea }i voi, când ve]i vedea aceastea toate, s@ }ti]i c@ aproape iaste de u}i.
Sâmb@t@ 12. Zac. 101.

34. Amin zic voao c@ nu va treace neamul acesta pân@ când vor fi aceastea toate.
35. *Ceriul }i p@mântul vor treace, iar@ cuvintele Meale nu vor treace.
Sfâr}it luni. Luni Mare. Mar]i Mare la leturghie. Zaceal 102.
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*Marc. 13, 14.
Luca 21, 10.
Daniil 9, 27.

*Fap. 1, 12.

*Marc. 13, 21.
Luca 17, 23.

Zac. 100.

*Luc. 17, 37.
*Isaie 13, 10.
Ezechil. 32, 7.
Ioil 2, 10 }i 3, 15.
Marcu 13, 24.
*Luca 21, 25.
Apoc. 1, 7.
*1 Corinth. 15, 42.
1 Thesal. 4, 15.

Zac. 101.

*Marc. 13, 31.
Zac. 102.
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*Facer. 7, 7.
Luca 17, 16.

36. Iar@ de zioa aceaea }i ceasul nime nu }tie, nici îngerii ceriurilor, f@r@ sângur Tat@l. |
60v
37. *Iar@ precum în zilele lui Noe, a}ea va fi }i venirea Fiiului Omenesc.
38. C@, precum era în zilele mai nainte de potop, mâncând }i bând, însurându-s@ }i
m@ritându-s@, pân@ la zioa aceaea în carea au întrat Noe în corabie.
39. {i n-au cunoscut pân@ când au venit potopul }i au luat pre to]i. A}ea va fi }i venirea
Fiiului Omenesc.
40. Atunci, doi vor fi în câmp, unul s@ va lua }i altul s@ va l@sa.
41. Doao m@cinând la moar@, una s@ va lua }i alta s@ va l@sa.
Sfâr}it vineri. Septemvrie 30. Zac. 103.

Zac. 103.

*Marc. 13, 33.
Luca 12, 39.

CAP 24 {I 25

42. Deci priveghea]i, c@ nu }ti]i în ce ceas Domnul vostru va veni.
43. Iar@ aceaea s@ }ti]i *c@, de ar }ti st@pânul casii în care ceas va veni furul, ar preveghea
adev@rat }i n-ar l@sa s@ -i sape casa.
44. Drept aceaea, }i voi fi]i gata, c@, în ceasul care nu }ti]i, Fiiul Omenesc va veni.
Sfâr}it sâmb@t@.

*Apoc. 16, 15.

45. Cine ]i s@ pare iaste slug@ credincioas@ }i în]eleapt@, pre care l-au rânduit domnul
s@u preste casnicii s@i s@ le dea mâncare în vreame?
46. *Fericit@ e sluga aceaea, pre carele, venind domnul lui, îl va afla f@când a}ea. ||
61r
47. Amin zic voao c@ preste toate averile sale îl va rândui.
Sfâr}it sfântului 1. Sâmb. 11 caut@ înapoi zac. 78 }i dmc@ 11 caut@ înapoi zac. 77.

*Sus 13, 42.
Jos 25, 30.

48. Iar@, de va zice sluga cea rea în inima sa: «Pesti-va domnul mieu a veni»
49. {i va înceape a bate pre so]ii s@i }i va mânca }i va bea cu be]ivii,
50. Veni-va domnul slujii aceluia, în zioa în carea nu n@d@jduia}te }i în ceasul care nu }tie
51. {i-l va desp@r]i }i partea lui o va pune cu f@]arnicii. *Acolo va fi plângere }i scâr}nirea
din]ilor.
Sfâr}it vineri.

Cap 25
Pilde pune înainte de zeace fecioare }i de t@lan]ii slujitorilor împ@r]i]i, a c@rora domn, de
departe întorcându-s@, fie}tec@ruia r@spl@tea}te dup@ vredniciia lor. Judecata cea mai de pre
urm@ o pune înaintea ochilor }i pricina r@spl@tirii celor buni }i a pedeapsii celor r@i.
Sâmb@t@ 15 }i sept. 24. Zac. 104.

Zac. 104.

1.

*1 Cor. 13, 33.

tunci, aseaminea va fi împ@r@]iia ceriurilor a zeace fecioare, carele, luându-}
candelele sale, au ie}it spre întâmpinarea mirelui }i a mireasii. |
61v
2.
Iar@ cinci dintr-îns@le era nebune }i cinci în]eleapte.
3. Ci ceale cinci nebune, luund candelele, n-au luat untdelemn cu sine.
4. Iar@ ceale în]@leapte au luat untdelemn în vasele sale, cu candele.
5. Iar@ z@bovind mirele, au adormitat toate }i au dormit.
6. Iar@ la miaz@noapte s-au f@cut strigare: «Iat@, mirele vine, ie}i]i întru întâmpinarea lui!»
7. Atunci s-au sculat toate fecioarele aceale }i au împodobit candilele sale.
8. Iar@ ceale nebune au zis celor în]@leapte: «Da]i-ne din untul-de- lemn al vostru, c@
candelele noastre s@ stâng».
9. R@spuns-au ceale în]@leapte, zicând: «Nu cumva s@ nu agiung@ noao }i voao, mai bine
v@ duce]i la cei ce vând }i v@ cump@ra]i».
10. Iar@ mergând s@ cumpere, au venit mirele }i ceale ce era gata au întrat cu el la nunt@
}i s-au închis u}a.
11. Iar@ mai pre urm@ au venit }i ceaalalte fecioare, zicând: «Doamne, doamne, de}chide
noao».
12. Iar@ el r@spunzând, au zis: «Amin zic voao, nu v@ }tiu pre voi».
13. *Privighia]i, dar@, c@ nu }ti]i zioa, nice ceasul!
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Sfâr}it sâmb. Dumc. 17. Zac. 105. ||

62r

62v

63r

14. * C@ precum omul departe mergând, au chemat slugile sale }i au dat lor averile
sale.
15. {i unuia au dat cinci talan]i, iar@ altuia doi, iar@ altuia unul, fie}tec@ruia dup@ putearea
sa }i s-au dus îndat@.
16. {i s-au dus cel ce luase cinci t@lan]i }i au lucrat cu ei }i au dobândit al]i cinci.
17. A}i}direa, }i cel ce luas@ doi au dobândit al]i doi.
18. Iar@ cel ce luas@ unul ducându-s@, au s@pat în p@mânt }i au ascuns banii domnului s@u.
19. Iar@ dup@ mult@ vreame, au venit domnul slugilor acelora }i au pus sam@ cu ei.
20. {i, apropiindu-s@ cel ce luas@ cinci talan]i, au adus al]i cinci talan]i, zicând: «Doamne,
cinci talan]i mi-ai dat, iat@ al]i cinci am mai c@}tigat».
21. Zis-au lui domnul lui: «Bine e, slug@ bun@ }i credincioas@, c@ preste pu]ine ai fost
credincios, preste multe te voi rândui, într@ întru bucuriia domnului t@u». |
22. {i s-au apropiiat }i cel ce luas@ doi talan]i }i au zis: «Doamne, doi talan]i mi-ai dat,
iat@ al]i doi am dobândit».
23. Zis-au lui domnul lui: «Bine e, slug@ bun@ }i credincioas@, c@ preste pu]ine ai fost
credincios, preste multe te voi rândui, într@ întru bucuriia domnului t@u».
24. Iar@ apropiindu-s@ }i cel ce luas@ un talant, au zis: «Doamne, }tiu c@ om cumplit e}ti,
s@ceri unde n-ai s@mânat }i aduni unde n-ai r@sipit.
25. {i, temându-m@, m-am dus }i am ascuns talantul t@u în p@mânt. Iat@, ai al t@u».
26. Iar@ r@spunzând domnul lui, au zis lui: «Slug@ rea }i leane}@, }tiiai c@ seacer unde
nu samân }i adun unde n-am r@sipit.
27. Trebuia, dar@, s@ încredin]ez banii miei negu]@torilor }i, venind eu, a} fi luat adev@rat
al mieu cu cam@t@.
28. Lua]i, dar@, de la el talantul }i-l da]i celui ce are zeace talan]i.
29. *C@ tot celui ce are s@ va da }i va prisosi, iar@ celui ce n-are }i ce i s@ pare c@ are s@
va lua de la el. ||
30. {i pre sluga acea netreabnic@ îl arunca]i într-un întunearecul cel mai din afar@. Acolo
va fi plângere }i scrâ}nirea din]ilor».
Sfâr}it dumc. Dumc. l@sat carne. Zac. 106.

63v

64r

31. Iar@, când va veni Fiiul Omenesc întru m@rimea Sa }i to]i îngerii Lui cu El, atunci va
}edea pre scaunul m@rimii Sale.
32. {i s@ vor aduna înaintea Lui toate limbile }i-i va desp@r]i unul de altul precum
desparte p@storiul oile din capre.
33. {i va pune oile, adec@ de-a dreapta Sa, iar@ caprele de-a stâng@.
34. Atunci va zice Împ@ratul celor ce vor fi de-a dreapta Lui: «Veni]i, blagoslovi]ii P@rintelui
Mieu, de mo}teni]i împ@r@]iia cea g@tit@ voao de la zidirea lumii.
35. *C@ am flmânzit }i Mi-a]i dat a mânca. Îns@to}at-am }i Mi-a]i dat a bea. Str@in eram
}i M-a]i primit.
36. Gol }i M-a]i acoperit. *Bolnav }i M-a]i cercetat. În temni]@ }i | a]i venit la Mine».
37. Atunci vor r@spunde Lui drep]ii, zicând: «Doamne, când Te-am v@zut fl@mând }i
Te-am p@scut? Îns@to}ind }i [-am dat beutur@?
38. Iar@ când Te-am v@zut str@in }i Te-am cuprins? Au gol }i Te-am acoperit?
39. Au când Te-am v@zut bolnav au în temni]@ }i am venit la Tine?»
40. {i, r@spunzând Împ@ratul, va zice lor: «Amin zic voao, pân@ când a]i f@cut unuia
dintr-ace}ti fra]i ai Miei mai mici, Mie a]i f@cut».
41. Atunci va zice }i celor de-a stânga: *«Duce]i-v@ de la Mine, bl@st@ma]ilor, în focul
de veaci, care e g@tit diavolului }i îngerilor lui.
42. C@ am fl@mânzit }i nu Mi-a]i dat a mânca. Îns@to}at-am }i nu Mi-a]i dat beutur@.
43. Oasp@] eram }i nu M-a]i cuprins. Gol }i nu m -a]i îmbr@cat. Bolnav }i în temni]@ }i
nu M-a]i cercetat».
44. Atunci vor r@spunde Lui }i ei, zicând: «Doamne, când Te-am v@zut fl@mând au
îns@to}at, au str@in, au gol, au bolnav, au în temni]@ }i || n-am slujit [ie?»
45. Atunci va r@spunde lor, zicând: «Amin zic voao, pân@ când n-a]i f@cut unuia din ce}tii
mai mici, nici Mie a]i f@cut».
46. *{i s@ vor duce ace}tia în munca de veaci, iar@ drep]ii în via]a de veaci”.
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Zac. 105.
*Luca 19, 12.

*Sus 13, 12.
Marc. 4, 25.
Luca 8, 18
}i 19, 26.
Zac. 106.

*Isaie 38, 7.
Ezechiel 58, 7, 16.
*Ecle. 7, 39.

*Psalm 6, 9.
Sus 7, 23.
Luca 13, 17.

*Daniil 12, 2.
Ioan 5, 29.
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CAP 25 {I 26

Sfâr}it dumc. l@sat carne.

Cap 26
S@ sf@tuiesc c@peteniile popilor a ucide pre Isus. Carele cu ungere scump@ de la muiare s@ vars@,
murmurând ucenicii. S@ vinde de Iuda, de a c@ruia vindere ucenicilor la cin@ gr@ia}te, în carea,
pânea în trupul S@u }i vinul în sânge pref@când, ucenicilor le d@. Le spune c@ to]i s@ vor sminti }i
Petru de trei ori Îl va t@g@dui. {i dup@ a triia rug@ciune S@ prinde de jidovi. A c@rora unuia Petru
taie ureachia. Fugând ucenicii înaintea Caiafii, de | marturi mincino}i S@ pârea}te }i, vinovat de
moarte giudecându-S@, S@ scuipe }i S@ bate }i de trei ori de Petru S@ t@g@duia}te.
Joi Mare la liturghie. Zac. 107.

Zac. 107.

*Luca 14, 70.
Luca 22, 1.

64v

1.
2.

i au fost dac@ au s@vâr}it Isus cuvintele aceaste toate, au zis ucenicilor S@i:
*„{ti]i c@ dup@ doao zile Pa}tile vor fi }i Fiiul Omenesc S@ va da s@ S@
r@stigneasc@”.
Sfâr}it Mar]i Mare.

3. Atunci s-au adunat c@peteniile popilor }i b@trânii norodului în curtea mai-marelui
popilor, care s@ zice Caiafa.
4. {i sfat au f@cut ca s@ prinz@ pre Isus cu vicle}ug }i s@-L ucig@.
5. Iar@ zicea: „Nu în zi de praznic, ca nu doar@ gâlceav@ s@ fie în norod”.
Zac. 108.

*Marc. 14, 20.
Ioan 11, 2
}i 12, 3.

*Marc. 14, 5.
Luca 22, 4.

Mierc. Mare. Zac. 108.

6. Iar@ fiind Isus în Vethania, în casa lui Simon leprosul,
7. S-au apropiat câtr@ El o muiare având un alavastru cu unsoare de mare pre] *}i l-au
65r
|| v@rsat pre capul Lui, }ezând la mas@.
8. Iar@ v@zând ucenicii, au tângit, zicând: „Pentru ce pearderea aceasta?
9. C@ au putut acesta a s@ vinde cu mult pre] }i a s@ da s@racilor”.
10. Iar@ }tiind Isus, au zis lor: „Ce sup@ra]i pre aceast@ muiare? C@ lucru bun au f@cut
cu Mine.
11. C@ s@racii pururea ave]i cu voi, iar@ pre Mine nu M@ ave]i pururea.
12. C@ v@rsând aceasta unsoarea aceasta pre trupul Mieu, spre îngroparea Mea au f@cut.
13. Amin zic voao, oriunde s@ va propoveduii Evanghelia aceasta, în toat@ lumea zice-s@-va
}i ce au f@cut aceasta spre pomenirea ei”.
14. *Atunci s-au dus unul din cei doispr@zeace, care s@ zicea Iuda Iscarioteanul, la
c@peteniile popilor,
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15. {i au zis lor: „Ce vrea]i s@-mi da]i }i eu L-oi da voao?” Iar@ ei au rânduit lui treiz@ci
de argin]i.
16. {i de atunci c@ota prilej s@-L dea.
Sfâr}it Mierc. Mare.

65v

66r

66v

67r

67v

17. *Iar@ în zioa dintâi a azemilor, | s-au apropiat ucenicii câtr@ Isus, zicând: „Unde vreai
s@ g@tim [ie a mânca Pa}tile?”
18. Iar@ Isus au zis: „Mearge]i în cetate, la oarecarele }i zice]i lui: «Înv@]@toriul zice:
’Vreamea Mea aproape este, la tine fac Pa}tile cu ucenicii Miei’»”.
19. {i au f@cut ucenicii precum le-au rânduit Isus }i au g@tit Pa}tele.
20. *Iar@ fiind sar@, }edea cu doispr@zeace ucenicii S@i.
21. {i, mâncând ei, au zis: „Amin zic voao, c@ unul dintre voi M@ va vinde”.
22. {i, întristându-s@ foarte, au început fie}tecarii a zice: „Au doar@, eu sânt, Doamne?”
23. Iar@ El r@spunzând, au zis: „Cel ce întinge cu Mine mâna în blid, acesta M@ va vinde.
24. Fiiul, adec@, Omenesc mearge, *precum este scris de El, iar@ amar omului aceluia
prin carele Fiiul Omenesc S@ va vinde. Bine era lui de nu s-ar fi n@scut omul acela”.
25. {i, r@spunzând Iuda, cel ce L-au vândut, au zis: „Au doar@, eu sânt, ravi?” || Zis-au
lui: „Tu ai zis”.
26. *Iar@ cinând ei, au luat Isus pâne }i au blagoslovit }i au frânt }i au dat ucenicilor S@i
}i au zis: „Lua]i }i mânca]i, acesta este Trupul Mieu”.
27. {i, luund p@harul, au mul]@mit }i au dat lor, zicând: „Bea]i dintru acesta to]i,
28. C@ acesta este Sângele Mieu, al legii cei noao, carele pentru mul]i s@ va v@rsa, spre
iertarea p@catelor.
29. Iar@ zic voao: nu voi bea de acum dintr-acest rod al vi]iei, pân@ la zioa aceaea când
l-oi bea cu voi, nou, întru împ@r@]iia Tat@lui Mieu”.
30. {i, dac@ au zis cântarea, au ie}it în Muntele Maslinilor.
31. Atunci au zis lor Isus: *„To]i voi v@ ve]i sminti în Mine, într-aceast@ noapte, c@ scris
este: **«Bate-voi p@storiul }i s@ vor r@sipi oile turmei».
32. Iar@, dup@ ce voi înviia, *voi mearge | mai înainte de voi în Galileea”.
33. {i, r@spunzând Petru, au zis Lui: „De s@ vor }i sminti to]i în Tine, eu niceodat@ nu
m@ voi sminti”.
34. Zis-au lui Isus: *„Amin zic ]ie, c@ într-aceast@ noapte, mai înainte de ce va cânta
coco}ul, de trei ori M@ vei t@g@dui”.
35. Zis-au Lui Petru: *„De-mi va c@ota a }i muri cu Tine, nu Te voi t@g@dui”. A}i}direa
}i to]i ucenicii au zis.
36. Atunci au venit Isus cu ei în locul ce s@ zice Ghethsimani }i au zis ucenicilor S@i:
„{ede]i aici pân@ voi mearge acolo }i s@ M@ rog”.
37. {i, luund pre Petru }i pre doi fii a lui Zevedei, au început a S@ întrista }i a S@ mâhni.
38. Atunci au zis lor: „Trist e sufletul Mieu pân@ la moarte. R@mâne]i aici }i privighia]i
cu Mine”.
39. {i, mergând pu]inel, au c@zut pre fa]a Sa, rugându-S@ }i zicând: „Tat@l Mieu, de e
putin]@, treac@ de la Mine p@harul acesta, îns@ nu precum Eu vreau, ci precum Tu”. ||
40. {i au venit la ucenicii S@i }i i-au aflat dormind }i au zis lui Petru: „A}a, n-a]i putut
un ceas a privighea cu Mine?
41. Privighia]i }i v@ ruga]i, s@ nu întra]i în ispit@, sufletul adec@ gata este, iar@ trupul
neputincios”.
42. Iar@}i a doa oar@ S-au dus }i S-au rugat, zicând: „Tat@l Mieu, de nu poate treace
p@harul acesta f@r@ s@-l beau, fie voia Ta”.
43. {i iar@ au venit }i i-au aflat dormind, c@ era ochii lor îngreoia]i.
44. {i, l@sându-i, iar@ S-au dus }i S-au rugat a triia oar@, acela}i cuvânt zicând.
45. Atunci au venit c@tr@ ucenicii S@i }i au zis lor: „Dormi]i acum }i v@ odihni]i. Iat@, s-au
apropiat ceasul }i Fiiul Omenesc S@ va da în mânile p@c@to}ilor.
46. Scula]i, s@ meargem. Iat@, s-au apropiat cel ce M@ va vinde”.
47. *Înc@ El gr@ind, iat@, Iuda, unul din cei doispr@zeace, au venit }i cu el gloat@ mult@,
cu | sabii }i cu fu}ti, trimi}i de la c@peteniile preo]ilor }i de la b@trânii norodului.
48. Iar@ cel ce L-au vândut au dat lor s@mn, zicând: „Pre care voi s@ruta, Acela este,
prinde]i-L”.
49. {i, numaidecât apropiindu-s@ câtr@ Isus, au zis: „Bucur@-Te, ravi”. {i L-au s@rutat.
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*Marc. 14, 2.
Luca 22, 7.

*Marc. 14, 17.
Luca 22, 14.
Ioan 13, 21.
*Psalm 40, 10.

*1 Corith. 11, 24.

*Marc. 14, 20.
Ioan 16, 30.
**Zahar 13, 7.
*Marc. 14, 20
}i 16, 7.
*Marc. 14, 30.
Ioan 13, 38.
*Marc. 14, 31.
Luca 22, 33.

*Marc. 14, 8.
Luca 22, 46.
Ioan 18, 3.
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50. {i au zis lui Isus: „Prietine, la ce ai venit?” Atunci s-au apropiat }i au pus mânile pre
Isus }i L-au prins.
51. {i, iat@, unul din cei ce era cu Isus, întinzând mâna, au scos sabia sa }i, lovind sluga
arhiereului, au t@iat ureachia lui.
52. Atunci au zis lui Isus: „Întoarce sabia ta în locul s@u, *c@ to]i carii vor lua sabia de
*Facere 9, 6.
Apoc. 13, 10. sabie vor peri.
53. Au pare-]i-s@ c@ nu poci ruga pre Tat@l Mieu }i-Mi va da acum mai mult de
doaospr@zeace întunearece de îngeri?
54. *„Cum, dar@, s@ vor umplea scripturile, c@ a}a trebuie s@ fie?”
*Isaie 35, 10.
55. Într-acel ceas au zis Isus gloatelor: „Ca la un tâlhar a]i ie}it cu sabii }i cu fu}ti a M@
*Tânguire 4, 20.
Marc. 14, 50. prinde. În toate zilele la voi }edeam, înv@]ând în besearec@, }i nu M-a]i prins.
56. Iar@ aceasta toat@ s-au f@cut *ca s@ s@ plineasc@ scripturile prorocilor”. || Atunci 68r
Luca 22, 54.
Ioan 18, 24. ucenicii to]i, **l@sându-L, au fugit.

Zac. 109.

A 3 S. Stras. Zac. 109.

57. Iar@ ei prinzând pre Isus, L-au dus la Caiafa arhiereul, unde c@rturarii }i b@trânii s@
adunas@.
58. Iar@ Petru urma dup@ El de departe pân@ la curtea arhiereului }i, întrând înl@untru,
}edea cu slugitorii s@ vad@ sfâr}itul.
59. Iar@ c@peteniile popilor }i tot soborul c@ota m@rturie mincinoas@ împrotiva lui Isus
s@-L dea mor]ii.
60. {i n-au aflat mul]i martori mincino}i apropiindu-s@. Iar@ mai pre urm@ au venit doi
martori mincino}i
*Ioan 2, 12.
61. {i au zis: „Acesta au zis: *«Poci r@sipi biseareca lui Dumnez@u }i dup@ trei zile iar@}i
a o zidi»”.
62. {i, sculându-s@ arhiereul, au zis Lui: „Nimic@ nu r@spunzi la ceale ce m@rturisesc
ace}tia împrotiva Ta?”
63. Iar@ Isus t@cea. {i arhiereul au zis Lui: „Jurî-Te pre Dumnez@u cel viu, s@ ne spui de
e}ti Tu Hristos, Fiiul lui Dumnez@u!”
64. Zis-au lui Isus: „Tu ai zis. Îns@ zic voao: *«De acum ve]i vedea pre Fiiul Omenesc
*Sus 16, 22.
68v
Râm 14, 10. }ezând de-a dreapta | puterii lui Dumnez@u }i venind în norii ceriului»”.
65. Atunci arhiereul }-au rupt ve}mintele, zicând: „Bl@st@mat-au. Ce înc@ ne trebuiesc
1 Thessal 4, 5.
m@rturii? Iat@, acum a]i auzit bl@st@mul.
66. Ce vi s@ pare?” Iar@ ei r@spunzând, au zis: „Vinovat este mor]ii”.
67. *Atunci au scuipat în fa]a Lui }i L-au t@iat cu pumni, iar@ al]ii i-au dat p@lmi preste
*Isaie 50, 6.
Marc. 14, 65. obraz,
68. Zicând: „Prorocea}te noao, Hristoase, cine e cel ce Te-au lovit?”
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69. *Iar@ Petru }edea afar@, în curte. {i s-au apropiat de el o slujnic@, zicând: „{i tu cu *Luca 22, 55.
Isus Galileanul erai”.
Ioan 18, 17.
70. Iar@ el au t@g@duit înaintea tuturor, zicând: „Nu }tiu ce zici”.
71. {i, ie}ind el prin poart@, l-au v@zut alt@ slujnic@ }i au zis celor ce era acolea: „{i acesta
era cu Isus Nazarineanul”.
72. {i iar@ au t@g@duit cu giur@mânt c@ n-au cunoscut omul.
73. {i dup@ pu]in s-au apropiat cei ce sta }i au zis lui Petru: „Adev@rat, }i tu dintre ceia
e}ti, c@ || }i graiul t@u te v@dea}te”.
74. Atunci au început a s@ bl@st@ma }i a s@ giura, c@ nu cunoscus@ omul. {i numaidecât
coco}ul au cântat.
75. {i }-au adus aminte Petru de cuvântul lui Isus, ce zisease: „Mai înainte de ce va cânta
coco}ul, de trei ori M@ vei t@g@duii”. {i, ie}ind afar@, au plâns cu amar.
Sfâr}it a treia de la Straste.

Cap 27
Iuda, întorcând argin]ii, s-au spânzurat. Isus, înaintea lui Pilat, pârât fiind, nu r@spunde. Iar@
muierea lui Pilat îi zice a fi drept. Îns@ s@ aleage Varava. Pilat sp@lându-}i mânile, pre Isus
b@tându-L, Îl d@ s@ S@ r@stigneasc@. Carele de osta}i batjocorindu-S@, S@ duce la r@stignire }i
cu fierea ad@pându-S@ între tâlhari S@ r@stignea}te, împ@r]ându-s@ vejmintele Lui, }i multe de
la mul]i I s@ arunc@ bl@st@muri. R@sare întunearec. {i, strâgând Isus „Eli”, cu o]@t ad@pându-S@,
cu strigare Î}i d@ sufletul }i seamne s@ fac. Trupul Lui Isus de Iosif îngropat s@ p@zea}te de
osta}i.
Vineri Mare la 1 ceas. l Zac. 110. |
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1.
2.

ar@ diminea]@ f@cându-s@, sfat au f@cut toate c@peteniile popilor }i b@trânii
norodului împrotiva lui Isus, s@-L dea spre moarte.
*Marc 15, 1.
*{i legat L-au dus }i L-au dat lui Pilat din Pont dereg@toriului.
Luca 23, 1.
Sfâr}it Joi Mare 1. 5 Straste. Zac. 111.

70r

Zac. 110.

3. Atunci v@zând Iuda, cel ce L-au vândut, c@ s-au osândit, c@indu-s@, au întors cei treiz@ci
de argin]i c@peteniilor popilor }i b@trânilor,
4. Zicând: „P@c@tuit-am, vânzând sânge nevinovat”. Iar@ ei au zis: „Ce e noao? Tu vei
vedea”.
5. {i, aruncând argin]ii în besearec@, s-au dep@rtat. *{i, ducându-s@, cu la]ul s-au spânzurat.
6. Iar@ mai-marii popilor luund argin]ii, au zis: „Nu s@ cade a-i arunca în corvan, c@ pre]ul
sângelui este”.
7. Iar@ sfat f@când, au cump@rat cu ei [arina Olariului, spre îngroparea str@inilor.
8. *Pentru aceasta s-au chemat ]arina aceaea, Acheldama, adec@ [arina Sângelui, pân@
în zioa de ast@zi.
9. Atunci s-au plinit ce s-au zis prin Ieremie prorocul, ce zice: *„{i au luat treiz@ci de
argin]i, pre]ul celui pre]uit, care l-au pre]uit de la fiii lui Israil
10. {i i-au dat pre [arina Olariului, precum au rânduit mie Domnul”.
11. Iar@ Isus au st@tut înaintea dreg@toriului *}i L-au întrebat dreg@toriul, zicând: „Tu e}ti
împ@ratul jidovilor?” Zis-au lui Isus: „Tu zici”.
12. {i, pârât fiind de mai-marii popilor }i de b@trâni, nimic au r@spuns.
13. Atunci au zis Lui Pilat: „Nu auzi câte m@rturii spun împrotiva Ta?” ||
14. {i n-au r@spuns lui la nice un cuvânt, a}a cât s@ mira dreg@toriul foarte.
15. Iar@ pe zi de praznic, avea obiceaiul dreg@toriul a slobozi norodului un rob, pre care
vrea.
16. {i avea atunci un rob vestit, care s@ zicea Varavva.
17. Deci adunându-s@ ei, au zis Pilat: „Pre care voi]i s@ v@ sloboz? Pre Varavva au pre
Isus, ce s@ zice Hristos?”
18. C@ }tiia c@ prin pizm@ L-au dat.
19. Iar@ }ezând el la giudecat@, au trimis la el muierea lui, zicând: „Nimic ]ie }i dreptului
acestuia, c@ multe am p@]it ast@zi prin vedenie pentru El”.
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1 Ioan 18, 28.
Zac. 111.

*Fapte 1, 18.

*Fap. 1, 19.
*Zah. 11, 12.

*Marc. 15, 2.
Luca 23, 3.
Ioan 18, 33.
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*Marc. 15, 11.
Luca 23, 18.
Ioan 18, 40.
Fapt. 3, 14.

Zac. 112.
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20. *Iar@ c@peteniile preo]ilor }i b@trânii au îndemnat noroadele s@ cear@ pre Varavva,
iar@ pre Isus s@-L piarz@.
21. {i, r@spunzând dreg@toriul, au zis lor: „Pre care voi]i din doi s@ v@ sloboz?” Iar@ ei
au zis: „Pre Varavva”.
22. Zis-au lor Pilat: „Ce, dar@, voi face lui Isus, Ce s@ zice Hristos?”
23. Zis-au to]i: „S@ s@ r@stigneasc@!” Zis-au lor dreg@toriul: „Dar@ ce r@u au f@cut?” Iar@
ei mai tare striga, zicând: „S@ s @ r@stigneasc@!”
24. Iar@ v@zând Pilat c@ nimica nu folosea}te, ci mai mare gâlceav@ s@ face, luund ap@,
}i-au sp@lat mânile înaintea norodului, zicând: „Nevinovat sânt eu de sângele dreptului
acestuia. Voi ve]i vedea!”
25. {i, r@spunzând tot norodul, au zis: „Sângele lui spre noi }i spre fiii no}tri!” |
26. Atunci au slobozit lor pre Varavva, iar@ pre Isus, b@tându-L, L- au dat lor s@ S@ 70v
r@stigneasc@.
Iulie 31. Zac. 112.

27. Atunci, osta}ii dreg@toriului luund pre Isus în divan,* au adunat la El toat@ mul]imea.
28. {i, desbr@cându-L, cu hain@ ro}ie L-au îmbr@cat.
29. *{i, împletind cunun@ de spini, au pus pre capul Lui }i trestie în dreapta Lui }i,
îngenunchind înaintea Lui, Îl batjocorea, zicând: „Bucur@-te, împ@ratul jidovilor!”
30. {i, scuipind pre El, au luat trestia }i b@tea capul Lui.
31. {i, dup@ ce L-au batjocorit, L- au dezbr@cat de hain@ }i L-au îmbr@cat cu vejmintele
Lui }i L-au dus, s@-L r@stigneasc@.
*Marc. 15, 21.
32. *Iar@ ie}ind, au aflat un om chireneu, pe nume Simon. Pre acesta l-au silit s@ ia crucea
Luca 23, 26. Lui.

*Marc. 15, 16.
Psalm. 21, 17.
*Ioan 19, 2.

Zac. 113.

Sfâr}it a 5 Straste }i a Crucii. Evan. 7 Straste. Zac. 113.

33. *{i au venit la locul ce s@ zice Golgotha, care este Locul C@p@]inilor.
34. {i I-au dat s@ bea cu fiiare mestecat }i, dac@ au gustat, n-au vrut s@ bea.
35. Iar@, dup@ ce L-au r@stignit, *au împ@r]it vejmintele Lui, soarte aruncând, ca s@ s@
plineasc@ ce s-au zis prin prorocul, ce zice**„Împ@r]it-au loru}i ve}mintele Meale }i preste
haina Mea au aruncat soarte”.
36. {i, }ezând, Îl p@zea.
37. {i au pus deasupra capului Lui pricina Lui scris@: „Acesta este Isus, împ@ratul
jidovilor”. ||
71r
38. Atunci s-au r@stignit cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta }i unul de-a stânga.
39. Iar@ cei ce trecea Îl bl@st@ma, cl@tind cu capetele sale
*Ioan 2, 19.
40. {i zicând: *„Ua, cel ce strici beseareca lui Dumnez@u }i în trei zile o zide}ti,
mântuia}te-te pre tine însu]i! De e}ti Fiiul lui Dumnez@u, pogori de pre cruce!”

*Marc. 15, 22.
Luca 23, 33.
Ioan 19, 17.
*Marc. 15, 24.
Luca 23, 34.
Ioan 19, 23.
**Psalm 21, 19.
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41. A}i}direa }i mai-marii popilor batjocorindu-L, cu c@rturarii }i cu b@trânii, zicea:
42. „Pre al]ii i-au mântuit, pre sine însu}i nu s@ poate mântui? *De este împ@ratul lui Israil,
pogoar@-s@ acum de pre cruce }i creadem lui.
43. *N@d@jduit-au în Dumnez@u, izb@veasc@-l acum de vrea, c@ au zis c@ «Fiiul lui
Dumnez@u sânt!»”
44. Iar@ aceasta }i tâlharii care era r@stigni]i cu El împuta Lui.
45. Iar@ de la al }as@lea ceas, întunearec s-au f@cut preste tot p@mântul pân@ la al noaolea
ceas.
46. {i la al noaolea ceas au strigat Isus cu glas mare, zicând: *„Eli, Eli, lamma savathani?”
adec@ „Dumnez@ul Mieu, Dumnez@ul Mieu, pentru ce M-ai l@sat?”
47. Iar@ unii ce sta acolea }i auziia zicea: „Pre Ilie chiam@ acesta”.
48. {i, numaidecât alergând unul din|tr-în}ii, luund un bureate, l-au umplut de o]@t }i
l-au pus într-o trestie }i-I da s@ bea.
49. Iar@ ceialal]i zicea: „Las@ s@ vedem, au veni-va Ilie s@-l izb@veasc@?”
50. Iar@ Isus, iar@} strâgând cu glas mare, {-au dat sufletul.
51. *{i, iat@, catapeteazma besearecii s-au rupt în doao p@r]i, de sus pân@ jos, }i p@mântul
s-au cutremurat }i pietrile s-au despicat.
52. {i mormânturile s-au de}chis }i multe trupuri a sfin]ilor, carii dormis@, s-au
sculat.
53. {i, ie}ind din mormânturi dup@ înviiarea Lui, au venit în sfânta cetate }i s-au ar@tat
multora.
54. Iar@ suta}ul }i carii era cu el p@zând pre Isus, v@zând cutr@murul p@mântului }i ceale
ce s@ f@cea, s-au temut foarte, zicând: „Adev@rat, Fiiul lui Dumnez@u era Acesta”.

*În]elep. 2, 18.
*Psalm 21, 9.

*Psalm 21, 2.

*2 Par. 3, 14.

Sfâr}it 7 Straste.

55. {i era acolo muieri multe de departe, carii urmas@ dup@ Isus din Galileea, slujind.
56. Între carele era Maria Magdalena }i Maria, mum@ lui Iacov }i a lui Iosif, }i muma
feciorilor lui Zevedei.
Sfâr}it 1 ceas.

72r

57. *Iar@ f@cându-s@ sar@, venit-au un om oarecare bogat, din Arimathea, pre nume Iosif, *Marc. 15, 41.
Luc 23, 50.
care }i el era ucenic lui Isus. ||
58. Acesta s-au apropiat câtr@ Pilat }i au cerut trupul lui Isus. Atunci, Pilat au poruncit Ioan 19, 38.
s@-i dea trupul.
59. {i, luund trupul Iosif, l-au înv@luit în jolgi curat
60. {i l-au pus în mormântul s@u cel nou, ce t@ias@ din piatr@, }i au r@sturnat o piatr@
mare pre u}a mormântului }i s-au dus.
61. {i era acolo Maria Magdalena }i alt@ Marie, }ezând în preajma mormântului.
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Sfâr}it Vineri Mare Evan. 12 Straste. Aceast@ }i Sâmb. Mare dimi. Zac. 114.

Zac. 114.

62. Iar@ a doao zi, care este dup@ vineri, s-au adunat mai-marii popilor }i fariseii la Pilat,
63. Zicând: „Doamne, adusu-ne-am aminte c@ am@gitoriul acela au zis, înc@ fiind viu:
«Dup@ trei zile voi înviia».
64. Poruncea}te, dar@, a s@ p@zi mormântul pân@ a triia zi, ca nu cumva s@ vie ucenicii
Lui }i s@-L fure }i s@ zic@ gloatei: «Au înviat din mor]i». {i va fi r@t@cirea cea mai de pre
urm@ mai rea decât cea dintâi”.
65. Zis-au lor Pilat: „Ave]i paz@, mearge]i, p@zi]i precum }ti]i”.
66. Iar@ ei, ducându-s@, au înt@rit mormântul, pecetluind piatra, cu str@jari.
Sfâr}it 13 Straste |

Cap 28

72v

F@cându-s@ cutr@mur de p@mânt }i înfrico}ându-s@ str@giarii. Îngerul vestea}te muierilor
înviiarea lui Hristos, Carele ar@tându-li-S@, le poruncea}te (precum }i îngerul poruncis@) s@
vesteasc@ ucenicilor c@ vor vedea pre Domnul în Galileea. Osta}ii, str@giarii mormântului, cu
bani am@gi]i, zic a fi furat trupul lui Hristos. Ucenicii v@zând în Galileea pre Domnul, li s@
poruncea}te a mearge }i a înv@]a }i a boteza toate limbile.
Sâmb@ta Mare la litur. Zac. 115.

Zac. 115.
Marc. 16, 1.
Ioan 20, 11.

1.

ar@ în sara sâmbetii, carea lumineaz@ în zioa sâmbetei cei dintâi, venit-au
Maria Magdalena }i alt@ Marie s@ vaz@ mormântul.
2.
{i, iat@, cutr@mur de p@mânt s-au f@cut mare, c@ îngerul Domnului au pogorât
din ceriu }i, apropiindu-s@, au r@sturnat piatra }i }edea pre ea.
3. {i era vedearea lui ca fulgerul }i ve}mântul lui ca z@pada.
4. Iar@ de frica lui s-au îngrozit str@giarii }i s-au f@cut ca mor]ii.
5. {i, r@spunzând îngerul, au zis muierilor: „S@ nu v@ teame]i voi, c@ }tiu c@ pre Isus cel
r@stignit c@ota]i. ||
6. Nu este aici, c@ S-au sculat precum au zis. Vini]i }i vede]i locul unde era pus 73r
Domnul;
7. {i, degrab@ mergând, spune]i ucenicilor Lui c@ S-au sculat }i, iat@, mearge înaintea
voastr@ în Galileea. Acolo Îl ve]i vedea. Iat@, mai înainte, v-am zis voao”.
8. {i au ie}it degrab@ de la mormânt, cu fric@ }i cu bucurie mare, alergând s@ vesteasc@
ucenicilor Lui.
9. {i, iat@, Isus le-au întâmpinat, zicând: „Bucura]i-v@!” Iar@ eale s-au apropiat }i au prins
picioarele Lui }i s-au închinat Lui.
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10. Atunci au zis lor Isus: „S@ nu v@ teme]i! Merge]i, vesti]i fra]ilor Mei s@ mearg@ în
Galileea, acolo M@ vor vedea”.
11. Carele ducându-s@, iat@, oarecarii dintre str@jari au venit în cetate }i au vestit mai-marilor
popilor toate cele ce s@ f@cuse.
12. {i, adunându-s@ cu b@trânii, luând sfat, bani mul]i au dat osta}ilor,
13. Zicând: „Zice]i c@ ucenicii Lui au venit noaptea }i L-au furat, durmind noi.
14. {i, de s@ va auzi aceasta de la dreg@toriul, noi îl vom îmblânzi }i f@r@ grije v@ vom
face”.
15. Iar@ ei luând banii, au f@cut precum era | înv@]a]i. {i s-au vestit cuvântul acesta la
jidovi pân@ în zioa de ast@zi.

Evan. Învierii 1. Zac. 116.

Zac. 116.

16. Iar@ unspr@zece ucenici s-au dus în Galileea, în munte, unde le rânduise Isus.
17. {i, v@zându-L, I s-au închinat, iar@ unii s-au îndoit.
18. {i, apropiindu-S@ Isus, au gr@it lor, zicând: „Datu-s- au Mie toat@ putearea în ceriu
}i pre p@mânt.
19. *Deci mergând, înv@]a]i toate limbile, botezându-i în numele Tat@lui }i a Fiului }i a *Marc. 16, 15.
Duhului Sfânt,
20. Înv@]ându-i a ]ine toate, oricare am poruncit voao. {i, iat@, Eu cu voi sânt în toate
zilele pân@ în sfâr}itul veacului”.
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(au) ador mitat : ind. pf.c. 3.pl. 25,5
(a se/-ºi) ADUCE: v. III
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,24; 8,16; 9,32; 12,22; 14,35; 21,7;
22,19; 25,20
(îþi) vei aduce: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. îþi vei aduce aminte 5,23
vei aduce: ind. viit.I. 2.sg. 5,24
aducea: ind. imp. 3.pl. 9,2

AFARÃ: adv.
afarã: adv. în loc. prep. afarã de/afarã din rezum. cap.5; 5,32;
14,21; 15,38; rezum. cap.19; 19,9; 21,17, 39
afarã: 5,13; 10,14; 12,46, 47; 13,48; 26,69, 75
afarã: adv. în sintagmele întunearecul din afarã/întunearecul cel
mai din afarã „întunericul veºnic” 8,12; rezum. cap.22; 25,30
afarã: adv. în loc. adv. din afarã 23,26, 2 7, 28
afara: adv. în loc. prep. din afara 23,25
(a se) AFLA: v. I „a lua cunoºtinþã des pre ceva”; „a gãsi”
(s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 1,18
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 2,8; 7,7; 22,9
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 18,28; 20,6; 21,19; 22,10; 26,40,
43, 60; 27,32
aflã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,8, 14; 10,39; 12,43
am aflat: ind. pf.c. 1.sg. 8,10
afla(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,39; 16,25
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 11,29
aflând: gerunziu 13,44, 46; rezum. cap.17
vei af la: ind. viit.I. 2.sg. 17,26
sã af le: con j. prez. 3.sg. 18,13
veþ af la: ind. viit.I. 2.pl. 21,2
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 24,46
AFLAT, -Ã: adj.
aflat : n. sg. ac. rezum. cap.13
AICI: adv.; var. AICEA
aici: 8,29, 31; rezum. cap.10; 14,8, 17; 16,28; 17,4, 16, 19; 20,6;
22,12; 24,23; 26,36, 38; 28,6
aicea: 17,4
(a) A JUNGE: v. III; var. (Reg.) (a) AGIUNGE
agiunge: ind. prez. 3.sg. 6,34
agiunje: ind. prez. 3.sg. 10,25
au agiuns: ind. pf.c. 3.sg. 12,28
sã agiungã: conj. pr ez. 3.sg. 25,9
(a) A JUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
agiutã: imperativ 2.sg. 15,25
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ALABASTRU: s.n.; var. (Înv.) ALAVASTRU (aici; prin ext.) „vas
din alabastr u în care se pãstra vinul”
alavastru: sg. ac. 26,7

APOSTOL: s.m.
apos toli: pl. ac./gen. rezum. cap.5; 10,2
apos toli: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) rezum. cap.10

ALB, -Ã: adj.
alb: m. sg. ac. 5,36
albe: n. pl. nom. 17,2

(a) APRINDE: v. III
aprind: ind. prez. 3.pl. 5,15
au aprins: ind. pf.c. 3.pl. 22,7

(a) ALCÃTUI: v. IV
alcãtuind: gerunziu rezum. cap.18

APROAPE: adv./s.
apr oapele: s.m. sg. ac. 5,43; 22,39
apr oape: adv. 24,32, 33; 26, 18

(a se) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 12,18
au ales: ind. pf.c. 3.pl. 13,48
[sânt] aleºi: pasiv ind. prez. 3.pl. 20,16; 22,14
(sã) aleage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.27

(a se) APROPIA: v. I
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,2; 4,11, 17; 5,1; 9,18,
20, 28; 10,7; 13,36; 14,15; 15,1, 30; 16,1; 17,7, 14, 18; 20,20;
21,14, 23; 22,23; 24,1, 3; 26,7, 17, 45, 46, 50, 69, 73; 27,58;
28,9
apropiindu(-sã/-Sã): ger unziu 4,3; 8,19; 13,10, 27; 14,12;
15,12, 23; 18,2 1; 19,16; 21,1, 28, 30, 34; 25,20, 2 4; 26,49,
60; 28,2, 18
(s-)au apr opiiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,5, 25; 9,14; 17,23; 18,1; 19,3;
25,22
(sã) apr opie: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10

(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 27,48; 28,8
ALES, ALEASÃ: s.m./f.
(cei) aleºi: s.m. pl. nom./ac. 24,22, 24
aleºii: s.m. pl. ac. 24,31
ALUAT: s.n.
aluatul: sg. ac. rezum. cap.13; rezum. cap.16; 16,6, 11, 1 2
aluatului: sg. gen. 13,33
AMAR: s.n./adv.
amar : s.n. (+ dat.) sg. nom. 11,21; 18,7; 23,13, 14, 1 5, 16, 23, 25,
27, 29; 24,19; 26,24
amar: s.n. sg. ac., în loc. adv. cu amar 26,75
amar: adv. „cumplit” rezum. cap.23
(a) AMÃGI: v. IV
[f iind] amãgiþi: pasiv gerunziu rezum. cap.28
AMÃGITOR, -TOARE: s.m./f. „înºelãtor”
amãgitoriul: s.m. sg. nom. 27,63
(a) AMENINÞA: v. I
amãnânþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
AMESTECAT, -Ã: adj.; var. MESTECAT, -Ã
mestecat: n. sg. ac. 27,34
AMIN: interj./adv.
amin: adv. în contextul amin zic voao „adevãr (ade vãrat) zic vouã”
6,2, 5, 16; 8,10; 10,15, 23, 42; 11,11; 13,17; 16,28; 17,19; 18,3,
13, 18; 19,23, 28; 21,21, 32; 23,36; 24,2, 34, 47; 25,12, 40, 45;
26,13, 21, 3 4
amin: interj. 6,13

(a) APUCA: v. I „a prinde”; „a rãpi”
apucã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,12; 13, 19
va apuca: ind. viit.I. 3.sg. 12, 11
au apucat: ind. pf.c. 3.sg. 14,31
apucând: gerunziu 21,35
apucându-: gerunziu 21,39
APUS: s.n.
apus: sg. ac. 8,11; 24,27
(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãt at: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,20; 2,7, 13, 19; 9,33;
13,26; 17,3; 27,53
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 3,7; 4,8
sã (sã) areate: con j. prez. 3.pl. 6,16
sã (te) arãþi: conj. prez. 2.sg. 6,18
aratã(-te): imperativ 2.sg. 8,4
sã areat e: con j. prez. 3.sg./pl. 16,1; 24,1
a arãt a: inf. prez. 16,21
arãtând: gerunziu rezum. cap.17
aratã: ind. prez. 3.pl. 20,25
arãt aþi: imperativ 2.pl. 22,19
(sã) aratã: ind. prez. 3.pl. 23,2 7; 24,27
(vã) arãt aþi: ind. prez. 2.pl. 23,28
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 24,30
arãtându(-)-Sã: gerunziu rezum. cap.28

AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte/a lua aminte; vezi (a se/
-ºi) ADUCE/(a) LUA

ARÃTARE: s.f.
arãt area: sg. ac. rezum. cap.20

(a) AMUÞI: v. IV
au amuþit: ind. pf.c. 3.sg. 22,12

(a) ARDE: v. III
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 3,12
ard: ind. prez. 3.pl. 13,40

AN: s.m.
ani: pl. ac. 2,16; 9,20
ANEVOIE: adv.
ane voie: adv. în loc. adv. cu ane voie rezum. cap.19
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 3,11, 16; 10,42; 14,29; 17,14; 27,24
ape: pl. ac. 8,32; 14,28
(a) APLECA: v. I „a alãpta”
vor apleca: ind. viit.I. 3.pl. 24,19

ARDERE: s.f.
ardere: sg. ac. 13,30
ARGINT: s.n./s.m.
argint: s.n. sg. ac. 10,9
arginþi: s.m. pl. ac. 26,15; 27,3, 9
arginþii: s.m. pl. ac. rezum. cap.27; 27,5, 6
ARHIEREU: s.m.
arhiereului: sg. gen. 26,51, 58
arhiereul: sg. nom, 26,57, 62, 63, 65
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ARIE: s.f.
ariia: sg. ac. 3,12

ASPRIRE: s.f.
asprirea: sg. nom. rezum. cap.3

ARIPÃ: s.f.; var. (În v.) AREPÃ
aripa: sg. ac., în sint agma aripa bisearicii (cf. lat. pinnaculum
tem pli; pinn¼culum, -¾ vârf al unei clãdiri”) 4,5
arepi: pl. ac. 23,37

ASTÃZI: adv.
astãzi: 6,11, 30; 16,3; 21,28; 27,19
astãzi: adv. în loc. adv. pânã în zioa de astãzi 27,8; 28,15

(a se) AR UNCA: v. I
(sã) va arunca: ind. viit.I. 3.sg. 3,10; 7,19
aruncând: gerunziu 4,18; 27,5, 35
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg./pl. 6,30; rezum. cap.22; rezum. cap.27
aruncaþi: conj. prez. fãrã sã 2.pl. 7,6
(sã) vor ar unca: ind. viit.I. 3.pl. 8,12
vor ar unca: ind. viit.I. 3.pl. 13,42, 50
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,48; 15,30; 18,30; 27,35
(sã) arunca: ind. imp. 3.sg. 14,24
a arunca: inf. prez. 15,26; 27,6
aruncã: imperativ 2.sg. 17,26
a (te) ar unca: inf. prez. 18,8, 9
(te) ar uncã: imperativ 2.sg. 21,21
aruncaþi: imper ativ 2.pl. 22,13; 25,30
ARUNCAT, -Ã: adj.
aruncat: n. sg. ac./dat. rezum. cap.13; 13,47

AªIJDEREA: adv.; var. (Înv.) AªIªDIREA , AªIªDEREA
aºijdirea: rezum. cap.22
aºiºdirea: 25,17; 26,35; 27,41
(a) AªTEPTA: v. I
aºtep tãm: ind. prez. 1.pl. 11,3
(a) AªTERNE: v. III „a rãspândi pe jos obiecte, ca un covor, pe
care sã calce cineva”
au aºternut: ind. pf.c. 3.sg. 21,8
aºternea: ind. imp. 3.pl. 21,8
AªTERNUT: s.n.
aºternut: sg. ac. 22,4 4

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.sg. 8,27; rezum. cap.18
va ascult a: ind. viit.I. 3.sg. 10,14; 18,17
ascultaþi: imperativ 2.pl. 17,5; 21,33
a asculta: inf. prez. rezum. cap.23

(a) ATINGE: v. III
au atins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,3, 15; 9,20, 29; 14,36; 17,7; 20,34
voi atin je: ind. viit.I. 1 .sg. 9,21
sã atingã: conj. prez. 3.sg. 14,36

(a se) ASCUNDE: v. III
(sã) ascunde: inf. prez. fãrã a 5, 14
ai ascuns: ind. pf.c. 2.sg. 11,25
ascunde: ind. prez. 3.sg. 13,33, 44
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 25,18
am ascuns: ind. pf.c. 1.sg. 25,25

ATINS: s.n.
atinsul: sg. ac. rezum. cap.14

ASCUNS: s.n.
ascuns: s.n. sg. ac., în loc. adv. într-ascuns 1,20; 2,7; 6,4, 6, 18
ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascunsã: adj. f. sg. nom., în forma neob. într-ascunsã (cf. întrascuns) 6,4
ascuns: ad j. n. sg. ac. rezum. cap.13
ascunsã: adj. f. sg. dat. (cu des. -ã) 13,44
(ceale) ascunsã: s.n. pl. ac. 13,35

ATUNCI: adv.
atunci: 2,7, 16, 17; 3,5, 13, 15; 4,1, 5, 10, 11, 17, 24; 7,5, 23; 8,26;
9,6, 14, 15, 29, 37; 11,20; 12,13, 22, 29, 38, 4 4, 45; 13,26, 36,
43; 15,1, 12, 28; 16,12, 20, 21, 24, 27; 17,13, 18; 18,21, 32; 19,13,
27; 20,20; 21,1; 22,8, 13, 15, 21; 23,1; 24,9, 10, 14, 16, 21, 23,
30, 40; 25,1, 7, 31, 34, 37, 41, 44, 45; 26,3, 14, 16, 31, 36, 38, 45,
50, 52, 56, 65, 67, 74; 27,3, 9, 13, 16, 26, 27, 38, 58; 28,10
AUR: s.n.
aur: sg. ac. 2,11; 10,9
aurul: sg. nom./ac. 23,16, 17
AUSTRU: s.n. (Înv.) „punct cardinal de unde bate austrul”; „sud”
austrului: sg. gen., în sintagma împãrãteasa aus trului „împãrãteasa
de la miazãzi” 12,42

(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ASÃMÂN A
sã (vã) asãmânaþi: con j. prez. 2.pl. 6,8
asãmâna(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 7,24
asamânã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
voiu asãmâna: ind. viit.I. 1.sg. 11,16
asãmânatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,23
ASEMÃN ARE: s.f.; var . ( Reg.) ASÃMÂNA R E ( Î nv. )
„comparaþie”
asãmânare: sg. nom. rezum. cap.7
ASEMENEA: adv./s./prep; var. (Înv.) ASEAMENEA
aseamenea: prep. 7,26; 11,16; 13, 24, 31, 33, 44, 45, 47, 52;
rezum. cap.17; 20,1, 12; 22,2, 39
aseaminea: prep. 23,27; 25,1
(celor de) aseamenea: s.m. pl. dat. „semenilor” 11,16
aseamenea: adv. 20,5; 21,30, 36; 22,26
ASIN , -Ã: s.m./f.
asin: s.m. sg. ac. rezum. cap.21
asinã: s.f. sg. ac. 21,2, 5, 7

AªA: adv.; var. (În v. ºi reg.) AªEA
aºea: 1,18; 2,5; 8,24, 28; 9,28, 33; 18,14, 35; 19,8, 10, 12; 24,24,
27, 37, 39, 46
aºa: 3,15; 5,12, 16, 19, 37; 6,30; 7,17; rezum. cap.10; 11,26; 1 2,22,
40, 45; 13,32, 40, 48, 54; 1 5,27, 31; 17,12, 24; 20,16, 26; 23,28,
31; 24,33; 26,40, 54; 27,14

(a se) AUZI: v. IV
auzind: gerunziu 2,3, 9, 22; 8,10; 9,12; 12,24; 17,6; rezum. cap.19;
19,22, 25; 21,45; 22,34
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 2,18; rezum. cap.3
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,12; 13,15, 17; 20,30
auzit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 5,21, 27, 38, 43
aþi auzit: ind. pf.c. 2.pl. 5,33; 11,4; 26,65
vor fi auziþi: pasiv ind. viit.I. 2.pl. 6,7
(sã) aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 7,24, 26; 13,19, 20, 22, 23
auziþi: ind. prez. 2.pl. 10,27; 13,17
auzând: gerunziu 11,2; 13,13; 14,13; 15,12; 20,24; 22,7, 22, 33
aud: ind. prez. 3.pl. 11,5; 13,13, 16
de auzât: supin 11,15
sã auzã: conj. prez. 3.sg./pl. 11,15; 12,42; 13,9, 15, 17, 43
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 12,19; 18, 15, 16, 17
de auzit: supin 13,9, 43
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 13,14; 24,6
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auziþi: imperativ 2.pl. 13,18; 15,10
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,1
auzi: ind. prez. 2.sg. 21,16; 2 7,13
auziia: ind. imp. 3.pl. 27,47
(sã) va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 28,14

sã batjocoreascã: conj. prez. 3.pl. 20,19
batjocorindu-: gerunziu 22,6; 27,41
batjocorindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.27
batjocorea: ind. imp. 3.pl. 27,29
au batjocorit : ind. pf.c. 3.pl. 27,31

AUZIT: s.n. „auz”
auzitul: sg. ac. 13,14

(a) BÃGA: v. I
bagã: ind. prez. 3.sg. 9, 17

(a se) AVEA: v. II
a vând: ger unziu în loc. v . (Înv. ) în pântece a vând „fiind
însãrcinatã” 1,18
va a vea: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. (Înv.) va avea în pântece „va
zãmisli” 1,23
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,4; 4,24; 13,5, 6; 14,5; 18,25; rezum.
cap.21; 21,26, 28, 46; 27,16
avem: ind. prez. 1.pl. 3,9; 14,17
are: ind. prez. 3.sg. 5,23; 7,29; 8,20; 9,6; 11,15, 18; 13,9, 12, 21,
27, 43, 44; 25,28, 29
veþi avea: ind. viit.I. 2.pl. 5,46; 6,1; 17,19
au: ind. pf.c. 3.pl. 8,20
având: gerunziu 8,9; 12,10; 15,30; 18,8, 9; 26,7
sã aibã: conj. prez. 3.sg. 12,11
au a vut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,46; 22,28
a a vea: inf. prez. 14,4
aveþi: imperativ 2.pl. 14,27
aveþi: ind. prez. 2.pl. 15,34; 16,8; 26,11; 27,65
sã (sã) aibã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.18
vor avea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.19
ai: nd. Prez. 2.sg. 19,21
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 19,21
era având: ind. imp. perifr. 3.sg. 19,22
veþ avea: ind. viit.I. 2.pl. 21,21
vom avea: ind. viit.I. 1 .pl. 21,38
avea: ind. imp. 3.sg., în loc. v. avea obiceaiul 27,15
nea vând: gerunziu 18,25; 22,12, 24, 25

(a se) BÃNUI: v. IV „a r egreta”, „a(-i) pãrea rãu (de ceva)”
bãnuindu(-sã): gerunziu 21,29

AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 19,22
averile: pl. ac. 24,47; 25,14
AZIMÃ: s.f.
az emilor: pl. gen., în sint agma zioa dintâi a azemilor „prima zi a
sãr bãtorii azimelor” (cf. Indice 2Lg – AZIMÃ) 26,17

BÃRBAT: s.n.
bãr batul: sg. nom. 1,16, 19
bãr baþi: pl. ac. rezum. cap.14; 14,21; rezum. cap.15
bãr bat: sg. ac. 19,4
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânilor: s.m. pl. gen./dat. 15,2; 27,3
bãtrâni: s.m. pl. ac. 16,21; 27,12
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 21,23; 26,3, 47, 57; 27,1, 20, 41; 28,12
BÃUTOR, -TOARE: adj.; var. BEUTOR, -TOARE
beutoriu: m. sg. ac., în sintagma beutoriu de vin 11,19
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 10,42; 25,37, 42
BÂRNÃ: s.f.
bâr na: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,3, 4, 5
(a) BEA: v. II
vom bea: ind. viit.I. 1.pl. 6,31
bând: gerunziu 11,18, 19; 24,38
bea: inf. prez. fãrã a 20,22
voi bea: ind. viit.I. 1.sg. 20,22; 26,29
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 20,23
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 24,49
a bea: inf. prez. 25,35
beaþi: imperativ 2.pl. 26,2 7
oi bea: ind. viit.I. 1.sg. 26,29
sã beau: conj. prez. 1.sg. 26,42
sã bea: conj. prez. 3.sg. 27,34, 48
BEÞIV, -Ã: s.m./f.
beþivii: s.m. pl. ac. 24,49

B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 10,9; rezum. cap.28; 28,12
bani: pl. ac., în sintagma numãrãtorilor de bani „zarafii care
schimbau bani, în templu, celor veniþi din diaspora” 21,12
banul: sg. ac. 22,19
banii: pl. ac. 25,17, 27; 28,15
(a se) BATE: v. III „a ciocãni (la o uºã)”; „a biciui”, „a f lagela”
bat e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 7,8
bat eþi: imperativ 2.pl. 7,7
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 10,17
sã batã: conj. prez. 3.pl. 20,19
au bãtut : ind. pf.c. 3.pl. 21,35
veþi bate: ind. viit.I. 2.pl. 23,3 4
a bate: inf. prez. 24,49
(sã) bate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
bãtându-: gerunziu rezum. cap.27; 27,26
bãt ea: ind. imp. 3.pl. 27,30
bat e-voi: ind. viit.I. 1.sg. 26,31
(a se) BATJOC ORI: v. IV
(s-)au batjocorit: ind. pf.c. 3.sg. 2,16

BINE: adv./s.
bine: adv. în str ucturile v. dislocate bine am vrut/bine sã vesteaºte/
bine au plãcut/bine e cuvântat 3,17; 11,5; 12,18; 17,5; 21,9; 23,39
(mai) bine: adv. 5,29, 30; 18,6; 25,9
bine: adv. 15,7, 26; 17,4; 18,8, 9; 25,12, 21, 23; 26,24
bine: s.n. sg. ac. rezum. cap.5; 5,44; 10,12; 12,12; 19,16
(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. prez. 3.sg. 21,9; 23,39
(a) BINEPLÃCEA: v. II
bine au plãcut : ind. pf.c. impers. 12, 18; 17,5
(a se) BINEVESTI: v. IV
bine (sã) vesteaºte: ind. prez. imper s. 11,5
(a) BINEVREA: v. II (Înv.) „a binevoi”
bine am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 3,17
BIR: s.n.
bir: sg. ac. 17,4
(a) BIRUI: v. IV
vor bir uii: ind. viit.I. 3.pl. 16,18
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BIRU INÞÃ: s.f.
biruinþã: sg. ac. 12,20

BOTEZ: s.n.
botezul: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,7; rezum. cap.21; 21,25

BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ; BISEARICÃ „adunare
obºteascã, ultima instanþã în care mai es te posibil dialogul pentru
a-l aduce pe cel îndãrãtnic pe drumul cel bun”; „bisericã (edificiu)”,
„templu” (cf. lat. eccl½sia, -ae)
bisearicii: sg. gen., în sintagma aripa bisearicii (cf. lat. pinnaculum
tem pli; pinn¼culum, -¾ vârf al unei clãdiri”) 4,5
bisearecã: sg. ac. 12,5
beseareca: sg. nom./ac. 12,6; 16,18; 23,17
besearicã: sg. ac. rezum. cap.15; 18,17; 24, 1
besearecii: sg. gen./dat. 18,17; 27,51
besearecã: sg. ac. rezum. cap.21; 21,12, 14, 15, 23; 23,16, 21,
35; 26,55; 27,5
beseareca: sg. ac., în sintagma beseareca lui Dumnezãu 21,12;
27,40
bisearecii: sg. gen. 23,16
besearicii: sg. gen./dat. rezum. cap.24; 24,1
biseareca: sg. ac., în sintagma biseareca lui Dumnezãu 26,61

(a se) BOTEZA: v. I
botezându(-sã): gerunziu rezum. cap.3
(sã) boteza: ind. imp. 3.pl. 3,6
botez: ind. prez. 1.sg. 3,11
va boteza: ind. viit.I. 3.sg. 3,11
sã (Sã) boteaze: conj. prez. 3.sg. 3,13
sã (mã) botez: conj. prez. 1.sg. 3,14
(S-)au botezat : ind. pf.c. 3.sg. 3,16
a boteza: inf. prez. rezum. cap.28
botezându-: gerunziu 28,19

(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 14,19; 26,26
BLAGOSLOVIT, -Ã: s.m./f.
blagosloviþii: s.m. pl. voc., în sintagma blagosloviþii Pãrintelui Mieu
25,34
BLÂND, -Ã: ad j./s.
(cei) blânzi: s.m. pl. nom. 5,4
blând: adj. m. sg. nom. 11,29; 21,5
BLESTEM: s.n.
blãstãmurile: pl. ac. 15,19
blãstãmul: sg. ac. 26,65
blãstãmuri: pl. nom. rezum. cap.27
(a se) BLES TEMA: v. I; var. (a se) BLÃSTÃMA
vor blãs tãma: ind. viit.I. 3.pl. 5, 11
blastãmã: ind. prez. 3.sg. 9,3
blãstãmat-au: ind. pf.c. 3.sg. 26,65
a (sã) blãstãma: inf. prez. 26,74
blãstãma: ind. imp. 3.pl. 27,39
BLESTEMARE: s.f.
blãstãmarea: sg. nom. rezum. cap.12
BLESTEMAT, -Ã: s.m./f.; var. BLÃSTÃMAT, -Ã
blãstãmaþilor: s.m. pl. voc. 25,41
BLID: s.n.
blidului: sg. gen. 23,25, 26
blid: sg. ac. 26,23
BOALÃ: s.f.
boala: sg. ac. 4,23; 9,35; 10,1
boale: pl. nom./ac. 4,24; rezum. cap.14; rezum. cap.15
boalele: pl. ac. 8,17
BOGAT, -Ã: adj./s.
bogatul: s.m. sg. nom. rezum. cap.19; 19,23
bogatului: s.m. sg. dat. 19,24
bogat: adj. m. sg. nom. 27,57
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiilor: pl. gen. 13,22
BOLNAV, -Ã: adj./s.
bolnavi: s.m. pl. ac. rezum. cap.8
bolnavilor: s.m. pl. dat. 9,12
bolnavii: s.m. pl. ac. 14,14, 35
bolnav: adj. m. sg. nom./ac. 25,36, 39, 43, 4 4

BRÂNÃ: s.f. (Înv.) „brâu”
brânele: pl. ac. 10,9
BRÂU: s.n.
brâu: sg. ac., în sintagma brâu de curea „cingãtoare de piele”
3,4
BUBOS, -OASÃ: s.m./f. (aici) „lepros”
bubosul: s.m. sg. ac. rezum. cap.8
(un) bubos: s.m. sg. nom. 8,2
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”, „mâncare”
bucate: pl. ac. 14,15
(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat: ind. pf.c. 3.pl. 2,10
bucuraþi(-vã): imperativ 2.pl. 5,12; 28,9
(sã) bucurã: ind. prez. 3.sg. 18, 13
bucurã(-Te): imperativ 2.sg. 26,49; 2 7,29
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac. 2,10; 28,8
bucurie: sg. ac., în loc. ad j. cu bucurie „(f oarte) bucuros”
13,20
bucuriia: sg. ac. 13,44; 25,21, 23
BUN , -Ã: adj./s.
bun: adj. m./n. sg. nom./ac. 3,10; rezum. cap.7; 7,17, 18; 12,33,
35; 13,8, 23; 19,17; 20,15; 26,10
bunã: adj. f. sg. nom./ac./voc. 5,13; 12,35; 13,24, 27, 37, 38;
25,21, 23
bune: adj. f./n. pl. ac. 5,16; 7,11, 17, 18; 13,45
(mai) buni: adj. m. pl. nom. 6,26; 10,31
(mai) bun: adj. m. sg. nom. 12,12
bune: adj. m. sg. voc., în sint agma în vãþãtoriule bune 19,16
buni: adj. m. pl. nom. 22,10
(cei) buni: s.m. pl. ac. 5,45; 13,48
bune: s.n. pl. ac. „lucruri bune” 7,11; 12,34; 19,17
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 12,35
(celor) buni: s.m. pl. gen . rezum. cap.25
BURETE: s.m.
bureate: sg. ac. 27,48
BURUIANÃ: s.f.
bueruienile: pl. ac. 13,32
BUZÃ: s.f.
buzele: pl. ac. 15,8
C
CALE: s.f.
cale: sg. ac. 2,12; 5,25; 10, 10; 13,4, 19; 20,30; 21,8, 19
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calea: sg. nom./ac. 2,12; 4,15; 7,13, 14; 8,28; 10,5; 11,10
calea: sg. ac., în sintagma calea Domnului/calea dreptãþii/calea
lui Dumnezãu 3,3; 21,32; 22,16
cãilor: pl. gen., în sintagma ieºirile cãilor „rãs pântii” 22,9
cãii: pl. ac. 22,10
CAMÃTÃ: s.f.
camãtã: sg. ac. 25,27
CAN ANEU: s.m.; var. HANANEU „persoanã care locuieºte în
Canaan sau care este originarã din Canaan”
Hananeu: sg. nom. 10,4
CAN ANIANCÃ: adj.; var. HANANIANCÃ
hananiancã: f. sg. nom. rezum. cap.15; 15,22

cãzând: gerunziu 2,11; 18,26
vei cãdea: ind. viit.I. 2.sg. 4,9
au cãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,25, 2 7; 13,4, 5, 7, 8; 17,6;
26,39
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 10,29; 12,11; 21,4 4
cad: ind. prez. 3.pl. 15,14, 27
cade: ind. prez. 3.sg. 17,14
cãzind: gerunziu 18,29
cade(-sã): ind. prez. impers. 22,17
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 24,29
(sã) cade: ind. prez. imper s. 27,6
CÃDERE: s.f. „prãbuºire”
cãdearea: sg. nom. 7,27
(a se) CÃI: v. IV
cãindu(-sã): gerunziu 27,3

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candela: sg. ac. 5,15
candelele: pl. nom./ac. 25,1, 3, 8
candele: pl. ac. 25,4
candilele: pl. ac. 25,7

(a se) CÃLCA: v. I
sã (sã) calce: conj. prez. 3.sg. 5,13
sã calce: conj. prez. 3.pl. 7,6

CAP: s.n.
capul: sg. nom./ac. 5,36; 6,17; 8,20; rezum. cap.14; 14,8, 10, 11;
26,7; 27,29, 30
capului: sg. gen., în sint agma perii capului 10,30
capul: sg. ac., în sintagma (s-au fãcut) în capul unghiului (în legãturã
cu piatr a din capul unghiului: a devenit piatr a unghiularã) 21,42
capului: sg. gen. 27,37
capetele: pl. ac. 27,39
CAPRÃ: s.f.
capre: pl. ac. 25,32
caprele: pl. ac. 25,33
CARTE: s.f.
cartea: sg. nom., în sintagma cartea neamului Iisus Hristos 1,1
car te: sg. ac., în sint agma car te de slobozenie „act de divorþ”
5,31; 19,7
CASÃ: s.f.
casã: sg. ac. 2,11; 5,15; 8,6; 9,10, 28; 10,12, 14; 13,1, 36; 17,24;
24,43
casa: sg. nom./ac. 7,24, 25, 26, 27; 8,14; 9,6, 7, 23; 10,13; 12,25,
29, 4 4; 13,57; 19,29; 21,13; 23,38; 24,17; 26,6
casii: sg. gen. 10,6; 15,24; 24,43
casei: sg. dat. 10,12
casele: pl. ac. 11,8; 23,14
casa: sg. ac., în sintagma casa lui Dumnezãu/casa rugãciunii 12,4;
21,13
CASNIC, -Ã: adj./s. (În v.) „cãsean”; (Înv.; neob.) „stãpânul
casei”; (Înv.) „persoanã care se aflã în slu jba cuiva”, „slujit or”
casnicii: s.m. pl. nom./ac. 10,25, 36; 24,45
casnicul: s.m. sg. ac. rezum. cap.21
casnic: adj. m. sg. nom./dat., în sintagma om casnic/omului casnic
„omului gospodar”; „stãpânul/stãpânului casei” 13,52; 20,1;
21,33

CÃMARÃ: s.f. (Înv.) „camerã”, „odaie”
cãmar a: sg. ac. 6,6
cãmãri: pl. ac. 24,26
CÃMILÃ: s.f.
cãmile: pl. ac., în sintagma peri de cãmile (aici) „veºmânt din pãr
de cãmilã” 3,4
cãmilei: sg. dat. 19,24
cãmila: sg. ac. 23,24
CÃPÃÞÂNÃ: s.f.; var. CÃPÃÞINÃ
Cãpãþinilor: pl. gen., în s. propr. Locul Cãpãþinilor (sintagma
reprezintã traducerea cuvântului Golgota – aici, dupã Vulgata,
Golgotha ; în textul lat. Calvariae locus) 27,33
CÃPETENIE: s.f.
cãpe teniile: pl. nom./ac., în sintagmele cãpeteniile preoþilor/
cãpe teniile popilor/ cãpe teniile Iudii /cãpeteniile limbilor 2,4,
6; 20,25; 2 1,15, 23, 45; rezum. cap.26; 26,3, 14, 47, 59;
27,1, 20
chepe tenia: sg. ac., în sintagma chepetenia dr acilor 9,34
cãpeteniia: sg. nom., în sintagma cãpeteniia dracilor 12,24
cãpeteniilor : pl. dat., în sintagma cãpeteniilor popilor 27,3
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 3,3
CÃRTURAR: s.m.
cãr tur arilor: pl. gen ./dat. 5,20; rezum. cap.12; 20,18
cãr tur arii: pl. nom./ac. 7,29; rezum. cap.9; 15,1; 17,10; 21,15;
rezum. cap.23; 23,2; 26,57; 27,41
cãr tur ari: pl. ac. 9,3; 12,38; 16,21; 23,34
cãr tur ariu: sg. nom. rezum. cap.8; 8,19
cãr tur ariul: sg. nom. 13,52
cãr tur arilor: pl. voc., în sintagma cãrtur arilor ºi farisei fãþarnici
23,13, 14, 15, 23, 25, 27, 29

CÃSÃTORIE: s.f.
CATAPETEASMÃ: s.f. (aici) „vãl sau per dea care despãrþea, cãsãtoriia: sg. nom. rezum. cap.19
în Tem plul din Ierusalim, partea numitã sfânta de sfânta sfintelor,
unde se af lau chivotul legii, toiagul lui Aron ºi mana”
(a) CÃUTA: v. I „a se int eresa”; „a privi”, „a se uita (la ce va, la
catape teazma: sg. ac. 27,51
cineva”)”; „a lua aminte”
cãut a: ind. imp. 3.sg. 2,20
CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (formã mai apropiatã de lat. cãotaþi: imperativ 2.pl. 6,26, 33; 7,7
caotã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 7,8; 12,39; 13,45
cathedr a „scaun”) (Neob.) „jeþ”
cãotând: gerunziu 12,43, 46; 21,46
cathedr a: sg. ac. rezum. cap.23; 23,2
cãotându-: gerunziu 12,47
(a se) CÃDEA: v. II „a se arunca cu f aþa la pãmânt”; „a se cautã: ind. prez. 3.sg. 16,4
cãut aþi: imperativ 2.pl. 16,6
dãrâma”, „a se prãbuºi”; „a pica”
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a cãuta: inf. prez. 18,12
caoþi: ind. prez. 2.sg. 22,16
cãota: ind. imp. 3.sg./pl. 26,16, 59
va cãota: ind. viit.I. imper s. 26,35
cãotaþi: ind. prez. 2.pl. 28,5
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânilor: pl. dat. rezum. cap.7; 7,6; 15,26
cânii: pl. nom. 15,27
CÂMP: s.n.
câmp: sg. ac. 24,18, 40
(a) CÂNTA: v. I
sã cânþi: conj. prez. 2.sg., în sintagma sã cânþi cu trâmbiþa „sã
trâmbiþezi”, „sã te lauzi” 6,2
cântat-am: ind. pf.c. 1.sg. 11,17
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 26,3 4, 75
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. 26,74

INDICE

(a) CER E: s.f.
cere: ind. prez. 3.sg. 5,42
a cere: inf. prez. 6,8
ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; 7,8
ceareþi: imperativ 2.pl. 7,7
va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 7,9, 10
cer: ind. prez. 3.pl. 7,11
cerea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.12
ar ceare: cond. prez. 3.sg. 14,7
vor ceare: ind. viit.I. 3.pl. 18,19
cerând: gerunziu 20,20
ceareþ: ind. prez. 2.pl. 20,22
veþi cear e: ind. viit.I. 2.pl. 21,22
sã cearã: con j. prez. 3.sg. 27,20
au cer ut: ind. pf.c. 3.sg. 27,58
CERERE: s.f.
cearere: sg. ac. rezum. cap.16
cearerea: sg. nom. rezum. cap.18
CERESC, -EASCÃ: adj.
ceresc: m. sg. nom./ac., în sintagmele Pãrintele cel ceresc/Tatãl
cel ceresc 5,48; 6,1, 14, 26; 15,13; 18,35

CÂNTARE: s.f.
cântarea: sg. ac. 26,30
(a) CÂRPI: v. IV
câr pind: gerunziu 4,21
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIG A
am cãºtigat: ind. pf.c. 1.sg. 25,20
CEAS: s.n.
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-acel ceas/în acel ceas/în ceasul acela/
dintr-acel ceas „în/din momentul acela” 8,13; 9,22; 10,19; 15,28;
17,17; 18,1; 26,55
ceasul: sg. nom./ac. 14,15; 24,36, 44, 50; 25,13; 26,45
ceas: sg. ac. 20,3, 5, 9, 12; 24,42, 43; 26,40; 27,45, 46
CENUªÃ: s.f.
cenuºã: sg. ac. 11,2 1
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. rezum. cap.3; 5,34; r ezum. cap.6; 6,10, 20; 11,23;
14,19; 16,1; 18,18; 19,21; 21,25, 26; 22,30; 23,22; 24,29, 30;
28,2, 18
ceriului: sg. gen., în sintagmele împãrãþiia ceriului „împãrãþia lui
Dumnezeu”/pasãrile ceriului/paserile ceriului/faþa ceriului/
puterile ceriului/norii ceriului 3,2; 6,26; 8,20; 11,12; 13,4, 32;
16,4; 24,29, 30; 26,64
ceriurile: pl. nom. 3,16
ceriuri: pl. ac. 3,17; 5,12; 6,9; 7,11, 21; 10,32, 33; 12,50; 16,17,
19; 18,10
ceriurilor: pl. gen., în sintagma împãrþiia ceriurilor/împãrãþia
ceriurilor/împãrãþiii ceriurilor „împãrãþia/împãrãþiei lui
Dumnezeu”/ înãlþimile ceriurilor/îngerii ceriurilor 4,17; 5,3, 10,
19, 20; 7,21; 8,11; 10,7; 11,11; 13,11, 24, 31, 33, 44, 45, 47, 52;
rezum. cap.16; 16,19; rezum. cap.18; 18,1, 3, 4, 23; rezum. cap.19;
19,12, 14, 23, 24; 20,1; 22,2; 23,13; 24,31, 36; 25,1
ceriuri: pl. ac., în sintagma Tatãl cel din ceriuri/Tatãlui celui din
ceriuri 5, 16; 18,14, 19
ceriul: sg. nom. 5,18; 16,2, 3; 24,35
ceriu: sg. ac., în sintagmele Pãrintelui celui din ceriu/Tatãlui celui
din ceriu 5,45; 18,10
ceriului: sg. gen., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
11,25
ceruri: pl. ac. 23,9

(a se) CER TA: v. I
(Sã) ceartã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap. 16
a cer ta: inf. prez. 16,22
au certat : ind. pf.c. 3.sg. 17,17
sã (sã) cerat e: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.18
cear tã: imper ativ 2.sg. 18,15
cer ta: ind. imp. 3.sg./pl. 19,13; 20,31
CETATE: s.f.
cetatea: sg. nom./ac. 2,23; 4,13; 5,14; 8,34; 9,1; 10,23; 12,25;
21,10; 22,7
cetate: sg. ac., în sintagma sfânta cetate 4,5; 27,53
cetatea: sg. nom., în sintagma cetat ea marelui Împãrat 5,35
cetate: sg. ac. 8,33; 10,14; 21,17, 18; 23,34; 26,18; 28,11
cetãþile: pl. ac. 9,35; 10,5, 23; 11,1, 20
cetãþii: sg. dat. 10,15
cetãþile: pl. ac., în sintagma cetãþile ceale împietrite rezum. cap.11
cetãþi: pl. ac. 14,13
CEZAR: s.m.; var. CHESAR (Prin ext.) „îm pãrat”
chesariului: sg. gen./dat. 22,17, 21
CHEIE: s.f.
cheiile: pl. ac., în sintagma cheiile împãrãþiii ceriurilor rezum.
cap.16; 16,19

(a) CERCA: v. I „a cãuta”; „a întreba”, „a (se) informa”; „a afla”
a cerca: inf. prez. 2,13
cercasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,16
cearcã: ind. prez. 3.pl. 6,32

(a se) CHEMA: v. I
(Sã/sã) chiamã: ind. prez. 3.sg. 1,16; 2,23; 4,18
(sã/Sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg . 1,21; 2,23; 5,19; 21,13
vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 1,23
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25; 4,21; 10,25; 18,32; 20,25, 32; 25,14
chemând: gerunziu 2,7; 10,1; 15,10, 32; 18,2
am chemat: ind. pf.c. 1.sg. 2,15
chiamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.9; rezum. cap.11;
22,43, 45; 27,47
(sã) vor chema: ind. viit.I. 3.pl. 5,9
sã chem: con j. prez. 1.sg. 9,13
chiamã: imperativ 2.sg. 20,8
sânt chemaþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 20,16; 22,14
sã cheame: con j. prez. 3.pl. 22,3
chemaþi: imperativ 2.pl. 22,9
a (sã) chema: inf. prez. 23,7
sã (vã) chemaþi: con j. prez. 2.pl. 23,8, 10
sã chemaþi: con j. prez. 2.pl. 23,9
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 27,8

(a) CER CETA: v. I (În v.) „a vizita”, „a se duce sã vadã pe cine va”
aþi cercetat : ind. pf.c. 2.pl. 25,36, 43

CHEMAT, -Ã: s.m./f. „invitat”, „pof tit”
chemaþii: s.m. pl. ac. 22,3
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pogorându(-Sã/-sã): gerunziu 3,16; 17,9
(t e) vei pogorî: ind. viit.I. 2.sg. 11,23
pogorându(-se): gerunziu 14,29
sã (sã) pogprã: conj. prez. 3.sg. 24, 17
pogori: imper ativ 2.sg. 27,40
pogoarã(-Sã): conj. prez. fãrã sã 3.sg. 27,42
au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 28,2

chemaþilor: s.m. pl. dat. 22,4
(cei) chemaþi: s.m. pl. nom. 22,8
CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 4,24
chinurile: pl. ac. rezum. cap.17
(a se) CHINUI: v. IV
(sã) chinuiaºte: ind. prez. 3.sg. 8,6; 15,22
a chinui: inf. prez. 8,29

COCOª: s.m.
cocoºul: sg. nom. 26,3 4, 74, 75

CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. în ce chip/într -alt chip rezum. cap.2;
rezum. cap.6; 6,1; 9,17
chipul: sg. nom. (aici) „efigia” 22,20
CHIRENEU: adj. (aici) „(bãrbat) care provine din comunitatea
evr eiascã din Cirena, port situat în nordul Africii”
chireneu: m. sg. ac. 27,32
CHIT: s.m.
chitilui: sg. gen. 12,40
(a) CINA: v. I
cinând: gerunziu 26,26

COLEA: adv.
colea: 24,23
COLO: adv.
colo: 17, 19
COMOARÃ: s.f.
comoare: pl. ac. rezum. cap.6
comoarã: sg. ac. 6,19, 20; 12,35; 19,21
comoara: sg. nom./ac. 6,21; rezum. cap.13
comoarei: sg. dat. 13,44
(a) CONTENI: v. IV; var. (Înv.) (a) CONTINI
continea: ind. imp. 3.sg. 3,14
au contenit: ind. pf.c. 3.sg. 9,30

CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. rezum. cap.26
CINSTE: s.f.
cins te: sg. ac., în sintagma fãrã cinste „nepr eþuit”, „nerespectat”
13,57

COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copacilor: pl. gen. 3,10
copaci: sg. nom. 13,32
copaci: pl. ac. 21,8
CORABIE: s.f.
corabie: sg. ac. 4,21; 8,23; 9,1; rezum. cap.13; 13,2; 14,22, 29,
32, 33; 1 5,39; 24,38
corabiia: sg. nom. rezum. cap.8
corabia: sg. nom./ac. 8,24; 14,13, 24

(a se) CINSTI: v. IV
sã (sã) cinsteascã: con j. prez. 3.pl. 6,2
cins teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10; 14,8
va cinsti: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
cins teaºte: imper ativ 2.sg. 15,4; 19,19
cins tesc: ind. prez. 3.pl. 15,9
CIRTÃ: s.f. „trãsãturi ale literelor (liniuþe, beþiºoare) alfabetului
limbilor biblice”; (aici) „cele mai mici amãnunte”
cir tã: sg. nom. 5,18

CORFÃ: s.f.
corf e: pl. ac. rezum. cap.15; 15,37; 16,10
COR T: s.n.
cor turi: pl. ac. 17,4

(a) CITI: v. IV; var . (Înv. ºi reg.) (a) CETI
aþi citit : ind. pf.c. 2.pl. 12,3, 5; 21,16, 42
aþi cetit : ind. pf.c. 2.pl. 19,4; 22,31
ce teaºte: ind. prez. 3.sg. 24,15

COR VAN: s.n. (Gms.; iuz.) „casã de bani pãstratã în altarul
bisericii”
cor van: sg. ac. 27,6

CIUMÃ: s.f.
ciume: pl. nom. 24,7

COªNIÞÃ: s.f.
coºniþe: pl. ac. rezum. cap.14; 14,20
coginþe: pl. ac. 16,9

CIUNG, -Ã: adj.
ciung: m. sg. nom. 18,8

COªTEI: s.n. (aici) „satele din împrejurimile cetãþilor”
coºt eaiele: pl. ac. 9,35
coºt eiu: sg. ac. 10,11
coºt eiul: sg. ac. 21,2

(a se) CLÃTI: v. IV „a (se) miºca”, „a (se) clãtina”
a clãti: inf. prez. 23,4
(sã) v or clãti: ind. viit.I. 3.pl. 24,29
clãtind: gerunziu 27,39

COT: s.m. „veche unitate de mãsurã a lungimii”
cot: sg. ac. 6,27

CLÃTIT, -Ã: adj. „clãtinat”
clãtitã: f. sg. ac. 11,7
clãtiþi: m. pl. ac. rezum. cap.14
COAPSÃ: s.f. (aici) „mijloc”
coapsele: pl. ac. 3,4
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (În v.) (a se) POGORÎ
(s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.1; r ezum. cap.3; 7,25,
27; 8,1

(a) CREDE: v. III
ai crezut: ind. pf.c. 2.sg. 8,13
cr eadeþi: ind. prez. 2.pl. 9,28
cr ed: ind. prez. 3.pl. 18,6
cr ezând: gerunziu 21,22
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 21,26, 32
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 21,32
sã creadeþi: con j. prez. 2.pl. 21,32; 2 4,23, 26
cr eadem: ind. prez. 1.sg. 27,42
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CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
credincioºi: s.m. pl. voc., în sintagma puþin credincioºi/puþân
credincioºi 6,30; 8,26
credinciosule: s.m. sg. voc., în sintagma puþin credinciosule 14,31
credincioºilor: s.m. pl. voc., în sint agma puþin credincioºilor 16,8
credincioasã: adj. f. sg. nom./ac./voc. rezum. cap.24; 24,45;
25,21, 23
credincios: adj. m. sg. nom. 25,21, 23

am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 7,23
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 11,27
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 12,33
a cunoaºte: inf. prez. 13,11
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,35; 17,12; 21,45; 24,39; 26,72
au fost cunoscut: pasiv ind. pf.c. rezum. cap.17
cunoscând: gerunziu 22,18
cunoscusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 26,74

CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. rezum. cap.8; 8,10; rezum. cap.15; 17,19; 21,2 1
credinþa: sg. nom./ac. 9,2, 22, 29; 15,28; rezum. cap.17; 23,23
crãdinþã: sg. ac. rezum. cap.17
credinþii: sg. gen., în sintagma putearea credinþii rezum. cap.21

CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac., în sintagma cununã de spini 27,29

(a) CREªTE: v. III
cresc: ind. prez. 3.pl. 6,28
au crescut: ind. pf.c. 3.pl. 13,7
crescusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,26
sã creascã: conj. prez. 3.pl. 13,30
va creaºte: ind. viit.I. 3.sg. 13,32

(a) CUPRINDE: v. III „a primi”; „a da adãpost”, „a gãzdui”; „a
înþelege” (cf. lat. capi¹, -ere „a cuprinde cu mintea”, „a înþelege”)
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 13,20
cuprind: ind. prez. 3.pl. 19, 11
cuprinde: inf. prez. fãrã a 19,12
cuprinzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 19,12
am cuprins: ind. pf.c. 1.sg. 25,38
aþi cuprins: ind. pf.c. 2.pl. 25,43
CUPRINS, -Ã: ad j.
cuprinºi: m. pl. nom. 4,24

CRIN: s.m.
crinii: pl. ac. 6,28

CUPT OR: s.n.
cuptoriu: sg. ac. 6,30
cuptoriul: sg. ac., în sintagma cuptoriul cel de foc 13,42, 50

CRUCE: s.f.
cr ucea: sg. ac. 10,38; rezum. cap.16; 16,24; 27,32
cr uce: sg. ac. 27,40, 42

CURAT, -Ã: adj./s.
(cei) curaþi: s.m. pl. nom., în sintagma cei curaþi cu inima 5,8
curat: adj. m./n. sg. nom. 6,22; 23,26; 27,59

(a se) CUFUNDA: v. I „a se scufunda”
a (sã) cufunda: inf. prez. 14,30

(a se) CURÃÞI: v. IV
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 3,12
a curãþi: inf. prez. rezum. cap.6
curãþi: inf. prez. fãrã a 8,2
curãþeaºte(-te): imperativ 2.sg. 8,3
(s-)au curãþit: ind. pf.c. 3.sg. 8,3
curãþiþi: imperativ 2.pl. 10,8
(sã) curãþesc: ind. prez. 3.pl. 11,5
curãþiþi: ind. prez. 2.pl. 23,25
curãþeºte: imper ativ 2.sg. 23,26

CUGET: s.n.
cugetele: pl. ac. 12,25
cugetele: pl. nom., în sintagma cugetele r eale 15,9
(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.pl. 16,7
cugetaþi: ind. prez. 2.pl. 16,8
CUIB: s.n.
cuiburi: pl. ac. 8,20

CUREA: s.f.
curea: sg. ac., în sintagma brâu de curea „cingãtoare de piele” 3,4

(a) CULEGE: v. III
culeg: ind. prez. 3.pl. 7,16; 13,40
sã culeagem: conj. prez. 1.pl. 13,28
culegând: gerunziu 13,29; rezum. cap.14
vor culeage: ind. viit.I. 3.pl. 13,41

(a) CURGE: v. III „(des pre mulþimi de oameni) a veni în numãr
foar te mare”
curgând: gerunziu rezum. cap.3

CUMIN: s.n . „molurã”;„plantã aromaticã ale cãrei fructe sunt
utilizate în farmacie”; aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima atestare este la Al Bor za, Dicþionar etnobotanic ,
Bucureºti, 1968.
cuminul: sg. ac. 23,23
(a) CUMPÃRA: v. I
cumpãrã: ind. prez. 3.sg. 13,44, 46
sã cumper e: con j. prez. 3.pl. 14,15; 25,10
cumpãr a: ind. imp. 3.pl. 21,12
cumpãr aþi: imperativ 2.pl. 25,9
au cumpãrat: ind. pf.c. 3.pl. 27,7

CURGERE: s.f.
curgerea: sg. ac., în sintagma curgerea sânjelui rezum. cap.9
curjerea: sg. ac., în sint agma curjer ea sânjelui 9,20
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 26,3, 58
curte: sg. ac. 26,69
CURVAR: s.m.
curvarii: pl. nom. 21,31
CURVÃ: s.f.
curvele: pl. nom. 21,32

CUMPLIT, -Ã: ad j.
cumplit : m. sg. nom. 25,24
(a se) CUNO AªTE: v. III „a avea legãturã sexualã”; „a (se)
recunoaºte”, „a identifica”; „a face cunoºtinþã cu cine va”
cunoºtea: ind. imp. 3.sg. 1,25
(sã) cunosc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
veþi cunoaºt e: ind. viit.I. 2.pl. 7, 16
veþ cunoaºt e: ind. viit.I. 2.pl. 7,20

(a) CUR VI: v. IV
sã curveºti: conj. pr ez. 2.sg. 5,27
au curvit: ind. pf.c. 3.sg. 5,28
(nu) curvi: imperativ 2.sg. 19,18
CURVIE: s.f.
curviii: sg. gen., în sintagma pricina curviii rezum. cap.5; 5,32;
rezum. cap.19

388

INDICE

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

curvie: sg. ac., în sintagma poftã de cur vie 5,28
curvie: sg. ac. 19,9
curviile: pl. nom. 15,19
(a) CUTEZA: v. I
cuteazã: imperativ 2.sg. 9,2, 22
CUTREMUR: s.n.; var. CUTRÃMUR
cutrãmur: sg. nom. 8,24
cutremuri: pl. nom., în sintagma cutremuri de pãmânt 24,7
cutrãmur: sg. nom., în sint agma cutrãmur de pãmânt rezum.
cap.28; 28,2
cutrãmurul: sg. ac. 27,54
(a se) CUTREMURA: v. I; var. (a se) CUTRÃMURA
(s-)au cutrãmurat: ind. pf.c. 3.sg. 21,10
(s-)au cutremurat: ind. pf.c. 3.sg. 27,51
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 4,4; 5,3 7; rezum. cap.8; 8,8, 16; 1 2,32;
13,20, 22, 23; 15,12; 18,16; 19,11, 22; rezum. cap.21; 26,75;
28,15
cuvintele: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,24, 26, 28; 10,14; 12,37;
19, 1; 24,35; 26,1
cuvântul: sg. ac., în sint agmele cuvântul deºert/cuvântul împãrãþiii
rezum. cap.12; 12,36; 13,19
cuvânt : sg. ac. 13,21; 15,23; 21,24; 22,15, 46; 26,44; 27,14
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 21,9; 23,39
(a se) CUVENI: v. IV
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 3, 15

aþi dat: ind. pf.c. 2.pl. 25,35, 42
am dat : ind. pf.c. 1.pl. 25,37
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 26,15
sã dea: con j. prez. 3.pl., în loc. v. sã dea morþii/sã dea spre moarte
„sã omoare” 26,59; 27,1
dã: ind. prez. 3.sg., în loc. v . Îºi dã suf letul „moare” rezum. cap.27
da: ind. imp. 3.sg. 27,48
au dat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v . ªi-au dat sufletul 27,50
datu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 28,18
DAJDIE: s.f.; var. DAJDE
dajdã: sg. ac. 17,24; 22,17
dajdea: sg. ac. 21,43
dãjdii: sg. gen. 22,19
DAR: s.n.
dar uri: pl. ac. rezum. cap.2; 2,11
dar ul: sg. nom./ac. 5,23, 24; 8,4; 23,18, 19; 15,5
dar: sg. ac., în loc. adv. în dar 10,8
DARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „dãruire”; „dar”
dãri: pl. ac. 7,11
DASCÃL: s.m.; var. (Reg.) DASC ALUL
Dascalul: sg. nom. 9, 11
Dascale: sg. voc. 8,19
DATOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) DEATORIU
deat oriu: m. sg. nom. 18,24, 28; 23, 16, 18
DATORIE: s.f. (Înv.) DEATORIE; (Înv. ºi r eg.) DETORIE
deat oriile: pl. ac. 6,12
detoriia: sg. ac. 18,27
deat oriia: sg. ac. 18,27, 30, 32, 34
DATORNIC, -Ã: s.m./f.
dat ornicilor: pl. dat. 6,12

D

(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 9,8; 10,1; 14,19; 15,36; 18,34;
19, 11; 21,23, 33; 25,14, 15; 26,26, 27, 48, 67; 27,2, 10, 18, 26,
34; 28,12
voiu da: ind. viit.I. 1.sg. 4,9
(sã) dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. (aici) „fusese predat pentr u a fi
întemniþat” 4,12
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 5,25, 31; 13,9; 20,28; 2 4,45; 26,16;
27,58
vei da: ind. viit.I. 2.sg. 5,33; 17,26
dã: imperativ 2.sg. 5,42; 6,11; 14,8; 19,21; 20,8
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; r ezum. cap.26; rezum. cap.27
a (sã) da: inf. prez. rezum. cap.7; 26,9
sã daþi: con j. prez. 2.pl. 7,6; 26,15
(sã/Sã) va da: ind. viit.I. impers./3.sg. 7,7; 10,19; rezum. cap.12;
12,39; 16,4; 17,21; 20,18; 21,43; 25,29; 26,2, 45
va da: ind. viit.I. 3.sg. 7,9, 10, 11; 10,42; 16,26; 21,41; 24,29;
26,53
a da: inf. prez. 7,11; 14,7; 19,7; 20,14, 23; 22,17
dând: gerunziu rezum. cap.9; rezum. cap.18
daþi: imperativ 2.pl. 10,8; 14,16; 22,21; 25,8, 28
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 10,17, 19; 12,36; 20, 19; 24,9, 2 4
va da: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va da spr e moarte 10,21
sânt dat e: pasiv ind. prez. 3.pl. 11,27
da: ind. imp. 3.pl., în loc. v. da rod 13,8
(s-)au dat : ind. pf.c.3.sg./impers. 13,11; 14,11
da(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 13, 12
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; rezum. cap.20
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 16,19; 20,4
or da: ind. viit.I. 3.pl. 21,41
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 25,20, 22

DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 2,9; 21,7; 22,20
deasupra: pr ep. 5,14; 27,37
DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac. 23,4
DEGRABÃ: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) DEGRAB
degrab: 5,25
degrabã: 28,7, 8
DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult „din trecut”, „de altãdatã” 5,21,
27, 33; 11,21
DEOSEBI: adv.; var. DEOSÃBI
deosãbi: 14,13; 17,1
DEPARTE: adv.
depar te: adv. în loc. prep.nu departe de 8,30
depar te: 15,8; 16,22; 21,33; 25,14
depar te: adv. în forma de deaprte „de la mare distanþã” rezum.
cap.25; 26,58; 2 7,55
(a se) DEPÃRTA: v. I
depãr taþi(-vã): imper ativ 2.pl. 7,23
sã (sã) depãr teaze: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(S-/s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 12,15; 14,13; 27,5
DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit : m. sg. nom. 5,48; 19,21

389

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. di dimineaþã 20,1
dimineaþã: s.f. sg. nom. 27,1

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
deºchizând: gerunziu 2,11; 5,2
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 3,16; 9,30; 27,52
(sã) va deºchide: ind. viit.I. impers. 7,7, 8
deºchide-voi: ind. viit.I. 1.sg. 13,35
deschizând: gerunziu 17,26
sã (sã) deºchizã: con j. prez. 3.pl. 20,33
deºchide: imperativ 2.sg. 25,11

DIN APOI: adv.
dinapoi: 9,20

(a se) DESCHILINI: v. IV „a se deosebi”; „a despãrþi” (cf.
Indice Iº)
(sã) deschilineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
a deschilini: inf. prez. 10,35
vor deschilini: ind. viit.I. 3.pl. 13,49

DIN AR: s.m.
dinari: pl. ac. 18,28
denar: sg. nom./ac. rezum. cap.20; 20,2, 10, 13; 22,19
dinar: sg. ac. 20,9
DINÃUTRU: adv./prep.; var. DINLONTR U
dinlontru: adv. 7,15; 23,25, 27, 28
dinlontrul: prep. 23,26
DINTE: s.m.
dinte: sg. ac., în sintagma dinte pentru dinte 5,38
dinþilor: pl. gen., în sintagma scârºnirea dinþilor (aici) ca semn al
imposibilitãþii sufletului de a comunica cu alte sufle te în întunericul
veºnic (cf. Anania 2001, p.1469) 8,12; 13,42, 50; 22,13; 24,51; 25,30

(a se) DESCOPERI: v. IV
sã (sã) deascopere: conj. prez. 3.sg. 10,26
ai deascoperit: ind. pf.c. 2.sg. 11,25
a deascoperi: inf. prez. 11,27
au descoperit: ind. pf.c. 3.pl. 16,17
descoperind: gerunziu rezum. cap.23

DIVAN: s.n. (aici) „pr etoriu”
divan: sg. ac. 27,27

(a se) DESPÃRÞI: v. IV
(sã) despãrþi: inf. prez. fãrã a rezum. cap.19
sã desparþã: conj. prez. 3.sg. 19,6
va despãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 24,51; 25,32
despar te: ind. prez. 3.sg. 25,32

(a) DOBÂNDI: v. IV
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. 5,7
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
ar dobândi: cond. prez. 3.sg. 16,26
ai dobândit: ind. pf.c. 2.sg. 18,15
au dobândit: ind. pf.c. 3.sg. 25,16, 17
am dobândit: ind. pf.c. 1.sg. 25,22

DESPÃRÞIT, -Ã: ad j. „dezbinat”
despãrþit: m. sg. nom. 12,26
(a se) DESPICA: v. I
(s-)au despicat: ind. pf.c. 3.pl. 27,51
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºert: n. sg. ac., în sintagma cuvântul deºer t rezum. cap.12; 12,36
deºartã: f. sg. ac. 12,4 4
(a se) DEªTEPT A: v. I „a trezi din somn”; „a învia”; „(în
sintagmã cu sãmânþa) a ridica urmaº”
a deºtep ta: inf. prez. 3,9
deºtep tându(-sã): gerunziu rezum. cap.8
au deºteptat: ind. pf.c. 3.pl. 8,25
deºteap tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
sã deºteap te: conj. prez. 3.sg. 22,24
(a) DEZBRÃC A: v. I; var. (În v.) (a) DESBRÃCA
desbrãcându-: gerunziu 27,28
au dezbrãcat : ind. pf.c. 3.pl. 27,31

DOMN: „Dumnezeu”; „Iisus Hristos”
Domnului: sg. gen./dat., în sintagmele Domnului Isus Hristos/
Domnului sãceriºului în titlu Sfânt a Domnului Isus Hristos
Evanghelie de la Matheiu; 9,38
Domnului: sg. gen., în sint agmele îngerul Domnului/calea
Domnului/rãspunsul Domnului 1,20, 24; 2,13, 19; 3,3; r ezum.
cap.11; 28,2
Domnul: sg. nom./ac. 1,22; 2,15; 4,7; 21,42; 22,37, 44; 24,42;
27,10; r ezum. cap.28; 28,6
Domnului: sg. gen./dat. 4,10; 5,33; 21,3, 9; 22,44; 23,39
Doamne: sg. voc. 7,21, 22; 8,2, 6, 8, 21, 25; 9,, 18, 28; 13,27;
14,28, 30; 15,22, 25, 27; 16,22; 17,4, 14; 18,21; 20,31, 33; 21,30;
25,37, 44; 26,22; 27,63
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
11,25
Domn: sg. nom./ac. 12,8; 22,43, 45
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domni: pl. dat. (cu prep. la) rezum. cap.6; 6,24
domnilor: pl. gen. 15,27
domnului: sg. gen./dat. 27, 31; 25,18, 21, 23
domnu: sg. nom. 18,25
domnul: sg. nom. 18,32, 34; 20,5; 24,45, 46, 48, 50; 25,19, 21,
23, 26
domn: sg. nom. rezum. cap.25
doamne: sg. voc. 25,11; 25,20, 22, 24

(a) DEZLEGA: v. I
vei dezlega: ind. viit.I. 2.sg. 16,19
a dezlega: inf. prez. rezum. cap.18
veþi dezlega: ind. viit.I. 2.pl. 18, 18
dezlegaþi: imperativ 2.pl. 21,2
DEZLEGAT, -Ã: adj.
dezlegat: n. sg. nom. 16,19
dezlegate: n. pl. nom. 18, 18
DIAVOL: s.m.
diavolului: sg. gen., în sintagma ispitele diavolului rezum. cap.4
diavolul: sg. nom./ac. 4,1, 5, 8, 11; 13,39
diavolului: sg. dat. 25,41
DIDRAHMÃ: s.f. (aici; prin ext.) „dare car e se plãtea în
didrahmã (monedã cu valoarea de douã drahme)”
didrahma: sg. ac. 17,23
DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþa: adv. 16,3; 21,18

INDICE

DOMNIE: s.f.
domniii: sg. gen. rezum. cap.20
(a) DOMOLI: v. IV
domoleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(a) DORMI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) DURMI
durmiia: ind. imp. 3.sg. 8,24
doar me: ind. prez. 3.sg. 9,24
durmind: gerunziu 13,25; 28,13
au dormit: ind. pf.c. 3.sg. 25,5
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(vã) veþi duce: ind. viit.I. 2.pl. 10,18
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,11; 26,57; 27,2, 31
a (sã) duce: inf. prez. 14,16
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg. 24,1
(m-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 25,25
(sã) v or duce: ind. viit.I. 3.pl. 25,46

dor mind: gerunziu 26,40, 43
dor miþi: imperativ 2.pl. 26,45
dor misã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 27,52
(a se) DOSPI; v. IV
(sã) dos peaºte: ind. prez. 3.sg. 13,33

DRAC: s.m.
draci: pl. ac. 4,24
dracii: pl. nom./ac. 7,22; r ezum. cap.8; 8,31; 9,34; 10,8; rezum.
cap.12; 12,24, 27, 28
dracul: sg. nom./ac. 9,33; 15,22; 17,17
dr acilor: pl. gen., în sintagma chepetenia dracilor/cãpeteniia
dracilor 9,34; 12,24
drac: sg. ac. 11,18
dracul: sg. c., în sintagma dracul cel mut ºi surd rezum. cap.12

DUH: s.n.
Duhul: sg. nom./ac., în sintagmele Duhul Sfânt/Duhul Sfint/ Duhul lui
Dumnezãu/Duhul Tatãlui 1,18, 20; rezum. cap.3; 3,11, 16; 10,20; 12,28
Duhul: sg. ac. 4,1; 12,18; 22,43
duhul: sg. ac., în sintagma cei sãr aci cu duhul (cf. SÃRAC) 5,3
duhurile: pl. ac. rezum. cap.8; 8,16
duhuri: pl. ac., în sintagmele duhuri necurate/duhuri mai vicleane
10, 1; 12,45
Duhului: sg. gen., în sintagma Duhului Sfânt rezum. cap.12; 12,32;
28,19
Duhului: sg. gen. 12,31
duhul: sg. nom., în sintagma duhul cel necurat 12,43

DRAGOSTE: s.f.
dragostea: sg. nom. 24,12

DULCE: adj. (aici) „plãcut” (cf. lat. su¼vis)
dulce: n. sg. nom. rezum. cap.11; 11,30

DRAHMÃ: s.f.
dragma: sg. ac. rezum. cap.17

DUMNEZEIESC, -IASCÃ: adj.; var. (Reg.) DUMNEZÃIESC, IASCÃ
dumnezãieºtile: f. pl. ac., în sint agma dumnezãieºtile porunci
rezum. cap.15

(a) DOVEDI: v. IV
dovedind: gerunziu rezum. cap.22

DREGÃTOR: s.m.; var. DEREGÃTOR (aici) „guvernator”
deregãtoriului: sg. dat. 27,2
dregãtoriului: sg. gen. 27,11, 27
dregãtoriul: sg. nom./ac. 27,11, 1 5, 21, 23; 28,14
DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep.
drep t: adj. m./n. sg. nom. 1,19; 5,29; 20,4; 23,35; rezum. cap.27
dreap te: adj. f. pl. ac. 3,3
dreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 5,30, 39
drepþi: ad j. m. sg. nom. 23,28
drep tului: adj. m. sg. gen./dat. 23,35; 27,19, 24
(cei) drepþi: s.m. pl. ac. 5,45; 9,13
dreap ta: s.f. sg. nom./ac. „mâna dreaptã” 6,3; 27,29
(cel) drept: s.m. sg. ac. 10,41
drep tului: s.m. sg. gen. 10,41
drepþi: s.m. pl. nom. 13,17
drepþii: s.m. pl. nom. 13,43; 25,37, 46
drepþilor: s.m. pl. gen. 13,49; rezum. cap.23; 23,29
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreap ta 20,21, 23; 22,44;
25,33, 3 4; 26,64
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreap ta 27,38
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 13,52; 18,23; 21,43; 24,4 4
derep t: prep. în loc. adv. derept aceaea 12,31

DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. nom./ac. 1,23; 9,8; rezum. cap.18; 19,6, 17, 26
Dumnezãu: sg. nom./ac./gen./dat. 3,9; 5,8; 6,24, 30; rezum.
cap.7; 15,3; rezum. cap.16; 16,23; 22,21, 31; 26,63; 27,43
Dumnezãu: sg. gen., în sintagmele Duhul lui Dumnezãu/Fiiul lui
Dumnezãu/gura lui Dumnezãu/fiii lui Dunmnezãu/scaunul lui
Dumnezãu/împãrãþiia lui Dumnezãu/casa lui Dumnezãu/
porunca lui Dumnezãu/besereca lui Dumnezãu/biseareca lui
Dumnezãu/calea lui Dumnezãu/put earea lui Dumnezãu/îngerii
lui Dumnezãu/put erii lui Dumnezãu 3,16; 4,3, 4, 6; 5,9, 34; 6,33;
12,4, 28; 14,33; 15,3, 6; rezum. cap.21; 21,12, 31, 43; 22,16, 29,
30; 23,22; 26,61, 63, 64; 27,40, 43, 54
Dumnezãul: sg. nom. 4,7; 22,3 7
Dumnezãului: sg. gen. 4,10
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele Fiiul lui Dumnezeu/Fiiul lui
Dumnez eu celui viu 8,29; 16,16
Dumnezãul: sg. nom./ac., în sintagmele Dumnezãul lui Israil/
Dumnezãul lui A vraam/Dumnezãul lui Isaac/Dumnezãul lui
Iaco v/Dumnezãul morþilor/[Dumnezãul] viilor 15,31; 22,32
Dumnezãul: sg. voc., în sintagma Dumnezãul Mieu 27,46
DURERE: s.f.
dur erilor: pl. gen. 24,8

DREPTATE: s.f.
drep tatea: sg. nom./ac. 3,15; 5,6, 20; 6,33
drep tate: sg. ac. 5,10
drep tãþii: sg. gen., în sintagma calea dr eptãþii 21,32

E

(a se) DUCE: v. III
(s-/S-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9, 14, 22; 4,1, 12, 24; 8,32; 9,7;
12,1; 13,25; 15,21; 16,4; 18,30; rezum. cap.19; 19,15, 22; 20,5;
21,17, 29, 30, 33; 22,5, 22; 25,15, 16; 26,14, 42, 44; 27,60; 28,16
ducându(-sã/-Sã): gerunziu rezum. cap.4; rezum. cap.11; 11,7;
21,6; 22,15; 25,18; 27,5, 66; 28,11
du(-te): imperativ 2.sg. 4,10; 21,21
duci: ind. prez. 2.sg. 5,23
(t e) du: imperativ 2.sg. 5,24; 9,6
sã (sã) ducã: con j. prez. 3.sg./pl. 5,30; 16,21; 24,24
(nu) duce: imperativ prohib. 2.sg. 6,13
duce: ind. prez. 3.sg. 7,13, 14; 17,1
du: imper ativ 2.sg. 8,4
(sã/Sã) duce: ind. prez. 3.sg. 8,9; 13,46; rezum. cap.27
sã (mã) duc: con j. prez. 1.sg. 8,21
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 8,32; 9,24; 20,4, 7, 30; 25,41
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 10,6; 25,9

EVANGHELIE: s.f. (cuvântul grecesc evangelion înseamnã
„vestea cea bunã”)
Evanghelie: sg. nom. în titlu: Sfânta Domnului Isus Hristos
Evanghelie de la Matheiu
Evanghelia: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 26,13
Evanghelia: sg. ac., în sintagma Evangheliia împãrãþiii/Evanghelia
împãrãþiei 4,23; 9,35
Evangheliia: sg. nom., în sintagma Evangheliia împãrãþiii 24,14
F
(a se) FACE: v. III
(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 8,24, 26; 11,20, 21, 23; 17,2;
21,4, 42; 25,6; 26,56; 27,45; 28,2, 4
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au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2 4; 12,3; 13,28, 58; 17,12; 19,4;
20,5, 12; 21,6, 7, 15, 31, 36; rezum. cap.22; 22,2, 15; 26,4, 10,
12, 13, 19; 27,1, 23; 28,15
sã facã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.3; 7,12
faceþi: imperativ 2.pl. 3,3, 8; 5,44; 7,12; 23,3
face: ind. prez. 3.sg. 3, 10; 5,32, 45; 6,3; 7,17, 19, 21, 2 4, 26; 8,9
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 4,19; 19,16; 27,22
a face: inf. prez. rezum. cap.5; rezum. cap.7; 12,2, 12; 20,15;
23,23
fac: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5; 5,46, 47; 6,2; 12,2; 13,41; 23,3, 5
va face: ind. viit.I. 3.sg. 5,19; 12,50; 18,35; 21,40, 43
face: inf. prez.fãrã a 5,36; 7,18; 9,28
faceþi: ind. prez. 2.pl. 5,47; 12,33; 23,15
sã (sã) facã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.7
sã faceþi: con j. prez. 2.pl. 6,1; 23,3, 15
faci: ind. prez. 2.sg. 6,2; 21,23
fãcând: gerunziu 6,3; 24,46; 27,7
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 7,22
fã: imperativ 2.sg. 8,9
fãcându(-sã): gerunziu 8,16; 13,21; 14,15; 20,8; rezum. cap.24;
27,1, 57; reyum. cap.28
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 9,16; 13,22, 32; 23,15; 27,24
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.11; 13,26
(s-)ar fi fãcut: cond. pf. 3.pl. 11,21, 23
fãcea: ind. imp. 3.pl. 12,14
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 12,45; rezum. cap.27
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 15,6; 21,13; 25,40, 45
sã facem: conj. prez. 1 .pl. 17,4
fãcându(-)(-sã): gerunziu 18,27; 20,34
(sã) fãcea: ind. imp. 3.pl. 18,31; 27,54
(sã) fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 18,31
ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 20,12
fac: ind. prez. 1.sg. 20,13; 21,24, 27; 26,18
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 20,32
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 21,21
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 28,11
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 28,14
FAL CÃ: s.f.
falca: sg. ac. 5,39

INDICE

FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãcãtorii: s.m. pl. nom., în sintagma fãcãtorii de pace 5,9
(a) FÃGÃDUI: v. IV
au fãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 14,7
fãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. rezum. cap.13; 13,33
FÃÞARNIC , -Ã: adj./s.
(cei) fãþarnici: s.m. pl. nom. 6,2
fãþarnicii: s.m. pl. ac. 6,5, 16; 24,51
fãþarnice: s.m. sg. voc. 7,5
fãþarnicilor: s.m. pl. voc. 15,7; 22,18
fãþarnici: adj. m. pl. voc. 23,13, 14, 15, 23, 25, 27, 29
FÃÞÃRIE: s.f.
fãþãriia: sg. ac. rezum. cap.23
FÃÞÃRNICIE: s.f.
fãþãrniciia: sg. ac. rezum. cap.23
fãþãrnicie: sg. ac. 23,28
FE CIOARÃ: s.f.
fecioara: sg. nom. 1,23
fecioare: pl. nom./ac. rezum. cap.25; 25,11
fecioare: pl. dat. (cu prep. a + num. card.) 25,1
fecioarele: pl. nom. 25,7
FE CIOR: s.m.
feciori: pl. ac. rezum. cap.21; 21,28
feciorilor: pl. gen. 27,56
FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
fealiuri: pl. ac. 4,24
fealiul: sg. ac. 13,47
FEMEIE: s.f.; var. (În v.) FÃMEAIE
fãmeaie: sg. ac. 19,4

FAMEN: s.m.
fameni: pl. nom./ac. rezum. cap.19; 19, 12

(a se) FERI: v. IV
sã (sã) fereascã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.18; rezum. cap.24

FAPTÃ: s.f.
fap tele: pl. ac. 5,16; 11,2; rezum. cap.16; 16,27; rezum. cap.23

FERICIRE: s.f.
fericiri: pl. ac. rezum. cap.5

FARISEU: s.m.
farisei: pl. ac. rezum. cap.3; 3,7; 12,38; r ezum. cap.22
fariseilor: pl. gen./dat. 5,20; rezum. cap.9; rezum. cap.12; rezum.
cap.15; rezum. cap.16; 16,6, 11, 12; rezum. cap.21
fariseii: pl. nom./ac. 7,29; 9,11, 14, 34; rezum. cap.12; 12,2, 14,
24; 15,1, 12; 16, 1; 19,3; 21,45; 22,15, 34, 41; rezum. cap.23;
23,2; 27,62
farisei: pl. voc., în sintagma cãrtur arilor ºi farisei fãþarnici 23,13,
14, 15, 23, 25, 27, 29
farisee: sg. voc., în sintagma farisee oarbe 23,26
FATÃ: s.f.
fata: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,18, 24, 25; 10,35, 3 7; 14,6;
15,22, 28
fato: sg. voc. 9,22
featii: sg. dat. rezum. cap.14; 14,11
featei: sg. dat. rezum. cap.15
featei: sg. dat., în sint agma featei Sionului 21,5
FAÞÃ: s.f.
feaþele: pl. ac. 6,16
faþa: sg. nom./ac. 6,17; 16,4; 17,2, 6; 18,10; 22,16; 26,39, 67
feaþii: sg. gen . 11,10
faþã: sg. ac., în sintagma dislocatã schimbarea la faþã rezum. cap.17

FERICIT, -Ã: adj.
fericiþi: m. pl. nom. 5,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 13,16
fericit: m. sg. nom. 11,6; 16,17
fericitã: f. sg. nom. 24,46
FEªTILÃ: s.f.
feºtila: sg. ac. 12,20
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. im pers./3.sg./pl. 1,18; 2,9, 15, 16; 3,4; 4,18;
8,30; 9,36; 12,3, 4; 14,23, 24; 15,38; 18,2 4, 28; 21,25, 33;
22,25; 24,38; 25,2, 10; 26,24, 43, 51, 71; 2 7,54, 55, 56, 57,
61; 28,3
e: ind. prez. im pers./3.sg. 2,2; 3,3, 9, 12, 17; 5,13, 29, 30, 35,
37; 6,21, 23, 25; 7,4, 9, 12, 13, 14; 8,29; 9,5, 1 5, 37; 10,10, 11,
37, 38; 11,6, 10, 11; r ezum. cap.12; 12,2, 6, 10, 12, 23, 26, 30,
48, 50; rezum. cap.13; 13,19, 20, 21, 23, 24, 38, 52, 5 4, 55, 57;
14,2, 4, 15; 15,8, 26, 27; 16,2; rezum. cap.17; 17,5, 14, 24; rezum.
cap.18; 18,4, 8, 9; 19,3, 17, 24, 26; 20,14, 23; 21,38; 22,8, 16,
32, 38; 23,9, 11, 17, 19; 24,6, 23, 46; 25,21, 23; 26,38, 39, 68;
27,4
eºti: ind. prez. 2.sg. 2,6; 4,3, 6; 5,25; 6,9; 11,3; 14,28, 33; 16,16,
17, 18, 23; 18,28; 22,16; 25,24; 26,63, 73; 27,11, 40
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este: ind. prez. 3.sg. 3,11; 5,3, 10, 12, 48; 6,18, 22, 30; 7,11, 21;
10,24, 26, 32, 33; 11,11, 16, 30; 12,7, 8, 30, 50; 13,22, 31, 32,
33, 3 7, 39, 44, 45, 47; 14,26; 15,5, 28; 16,20; 20,1, 15; 21,2, 9,
10, 11, 42; rezum. cap.22; 22,2, 20, 36, 42, 45; 23,8, 10, 16, 18;
26,18, 26, 28, 41, 48, 66; 27,6, 33, 37, 42. 62; 28,6
eram: ind. imp. 1.sg. 25,35, 43
erai: ind. imp. 2.sg. 26,69
ias te: ind. prez. 3.sg. 1,20, 23; 8,27; 9,13; 16, 17; 19,14; 2 4,26,
32, 33, 45
-i: ind. prez. impers./3.sg. 5,34, 37; rezum. cap.7; 11,14; 15,32;
18,14; 19,10; 20,15
sânt: ind. prez. 3.pl. 2,18; 5,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 7,13, 14, 15; 10,2;
11,8; 12,5, 48; 13,16, 38, 39, 56; rezum. cap.15; 15,14, 20; 16,23,
28; rezum. cap.17; 17,25; rezum. cap.18; 18,20; 19,6, 12; 20,15;
22,2 1; 23,20, 27; 24,8
sânt: ind. prez. 1.sg. 3,11; 8,8, 9; 11,29; 14,27; 22,32; 24,5; 26,22,
25; 2 7,24, 43; 28,20
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 5,11, 13; 10,20, 31; 15,16; 23,8, 25, 2 7,
28, 3 1
sânteþ: ind. prez. 2.pl. 6,26
au f ost: ind. pf.c. imper s./3.sg./pl. 1,6; 5,12; 7,2 7, 28; 9,10, 36;
11,1; 12,40; 13,53; 14,14, 21; 18,33; 19,1, 8; 22,8; 24,21; 26,1
f iind: gerunziu 1,18; 7,11; 12,34; 14,23; 16,2; 26,6, 20; 27,63
f ii: imperativ 2.sg. 2,13
sã f ie: con j. prez. 3.sg./pl. 4,3; 6,4; 10,25; 18,33; rezum. cap.20;
23,26; 2 4,6, 20; 26,5, 54
a f i: inf. prez. 4, 19; rezum. cap.9; rezum. cap.11; r ezum. cap.12;
rezum. cap.16; 16,13, 15; 17,4; 18,1; 19,21; 20,26, 27; 22,23;
rezum. cap.24; reyum. cap.27
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 5,18; 12,27; 18,12, 18, 19; 19,5, 30; 20,16;
22,30; 2 4,7, 34, 40; 25,34; 26,2
va f i: ind. viit.I. imper s./3.sg. 5,21, 22; 6,22, 23; 7,26; 8,12; 9,18;
10, 13, 15; 11,22, 24; 12,11, 40, 45; 13,40, 42, 49, 50; 16,2, 19,
22; 17,19; 18,19; 19,27; 20,4, 26, 27; 21,21; 22,13; 22,28; 23,11;
24,21, 27, 28, 32, 37, 39, 51; 25,1, 30; 27,64
f ie: conj. prez. fãrã sã imper s./3.sg. 5,37; 6,10; 8,12; 9,29; 15,28;
16,22; 17,14; 18,17; 20,26; 26,42
sã f iþi: conj. prez. 2.pl. 5,45; 6,5, 16; 18,3
f iþi: imperativ 2.pl. 5,48; 10,16; 24,44
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 10,22; 24,9
voi fi: ind. viit.I. 1.sg.. 17,16
ar f i: cond. prez. impers. 18,6; 24,24
am fi fost: cond. pf. 1.pl. 23,30
am f i: cond. prez. 1.pl. 23,30
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 24,3
ai f ost: ind. pf.c. 2.sg. 25,21, 23

f iii: pl. nom./ac. 2,18; 8,12; 9,15; 10,21; 11,19; 12,27; 13,38;
17,24, 25; 18,25; 20,20; 23,31, 3 7; 27,9, 25
f ii: pl. nom./ac. 3,9; 19,29; 20,21; 26,37
Fiiul: sg. nom./ac., în sintagmele Fiiul lui Dumnezãu/Fiiul lui
Dumnez eu/Fiiul Omului/Fiiul Omenesc/Fiiul Mieu cel iubit 4,3,
6; 8,20; 9,6; 10,23; 11,19; 12,8, 40; 13,37, 41; 14,33; 16,13, 16,
27, 28; 17,5, 9, 12, 21; 1 8,11; 19,28; 20,18, 28; 24,30, 4 4; 25,31;
26,2, 24, 45, 63, 64; 27,40, 43, 54
f iii: pl. nom., în sintagma fiii lui Dumnezãu/f iii Pãrintelui celui
din ceriu 5,9, 45
f iilor: pl. gen./dat. 7, 11; 15,26; rezum. cap.20; 20,20
f iiule: sg. voc. 9,2
Fiiului: pl. gen., în sintagma Fiiului Omenesc 2,32; rezum. cap.24;
24,27, 30, 37, 39
f iiu: sg. voc., în sintagma fiiu lui Da vid 21,9
f iiului/Fiiului: sg. gen./dat. rezum. cap.22; 22,2; 23,35; 28,19

FIERE: s.f.
f ierea: sg. ac. rezum. cap.2 7
f iiare: sg. ac. 27,34

FRATE: s.m.
fr aþii: pl. nom./ac. 1,2, 11; 5,47; rezum. cap.12; 12,46, 47, 48,
49; 19,29
fr aþi: pl. nom./ac. 4, 18, 21; 20,24; 22,25; 23,8; 25,40
frat ele: sg. nom./ac. 4,18, 21; 5,22, 23, 24; 10,2, 3; 12,50; 13,55;
17,1; r ezum. cap.18; 18,15, 21; 19,19; 22,24
fr atelui: sg. gen./dat. rezum. cap.5; 5,22; r ezum. cap.7; 7,3, 4, 5;
14,3; rezum. cap.18; 18,35; 22,24
fr ate: sg. nom./ac. 10,21
fr aþilor: pl. dat. 28,10

FILER: s.m.; var. (Înv.) FILEARIU (aici) „ban de valoare micã”
(cf. lat. quadrans, -ntis „ban”, „pitac”)
f ileariul: sg. ac. 5,26
f ileariu: sg. ac. 10,29
FILOZOF: s.m.; var. (Înv.) FILOSOF (aici) „înþelept care se
ocupã cu as trologia”; (Pop.; spec.) „astrolog”
f ilosofii: pl. nom. rezum. cap.2
f ilosofi: pl. ac. 2,7, 16

FLÃMÂND, -Ã: adj.
f lãmânzi: m. pl. ac. 15,32
f lãmând: m. sg. ac. 25,37, 44
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au f lãmânzit : ind. pf.c. 3.sg. 4,2; 21,18
f lãmânzãsc: ind. prez. 3.pl. 5,6
f lãmânzând: gerunziu 12,1
au f lãmânzât : ind. pf.c. 3.pl. 12,3
am flãmânzit : ind. pf.c. 1.sg. 25,35, 42
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
f oi: s.m. pl. ac. 9,17
f oii: s.m. pl. nom. 9,17
FOAMETE: s.f.
f oamete: sg. nom. 24,7
FOC: s.n.
f oc: sg. ac. 3,10, 11; 7,19; 13,40; 17,14
f ocul: sg. ac., în sintagmele focul nestâns/focul de veaci 3,12;
18,8; 25,41
focului: sg. gen., în sintagmele gheenii focului/matca focului 5,22;
18,9
f oc: sg. ac., în sintagma cuptoriul cel de foc 13,42, 50
(a) FOLOSI: v. IV
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 15,5
f oloseaºte: ind. prez. impers./3.sg. 16,26; 19,10; 27,24

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-sãu: sg. dat. 22,25

FIRE: s.f.
f ire: sg. ac., în sintagma mai presus de fire (cf. lat. supersubstanti¼lis)
6,11

(a) FRÂNGE: v. III „a rupe”; „a spar ge”
va frânge: ind. viit.I. 3.sg. 12,20
au frânt : ind. pf.c. 3.sg. 14,19; 15,36; 26,26

FIU: s.m.
f iiu/Fiiu: sg. nom./ac. 1,1, 21, 23; 10,21; rezum. cap.22; 22,24, 42
f iiul/Fiiul: sg. nom./ac. 1,1, 25; 2, 15; 3,17; 7,9; 10,37; 11,2 7;
12,23; 13,55; 17,14; rezum. cap.21; 21,5, 37, 38; 22,45; 23,15
f iiul: sg. v oc., în sintagmele fiiul lui David/Fiiul lui Dumnezeu/
f iiul Ionii 1,20; 8,29; 9,2 7; 15,22; 16,17; 20,30, 31; 21,15

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 14,26; 28,8
frica: sg. ac. 28,4
FRIG: s.n. (la pl.) „malarie”; „orice boalã însoþitã de febrã mare
ºi frisoane”

393

EVANGHELIA DE LA MATHEIU
va gãti: ind. viit. I. 3.sg. 11,10
(s-)au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 20,23
am gãtit: ind. pf.c. 1.sg. 22,4
e gãtit : pasiv ind. prez. 3.sg. 25,41
sã gãtim: conj. prez. 1.pl. 26,17
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg. 26,19

friguri: pl. ac. rezum. cap.8; 8,14
frigurile: pl. nom. 8,15
FRUMOS, -OASÃ: adj.
frumoase: n. pl. nom. 23,27
FRUNTAR: s.n.; var. (Înv.) FRUNTARE (aici) „filacterã; bucatã
de pergament pe care erau scrise texte din lege ºi era pur tatã
ostentativ la frunte (ºi pe braþul stâng)”
fruntãrile: pl. ac. 23,5
FRUNZÃ: s.f.
frunzele: pl. nom./ac. 21,19; 24,32

(a se) GÂNDI: v. IV
gândind: gerunziu 1,20; 6,27
(vã) gândiþi: ind. prez. 2.pl. 6,28
gândiþi: ind. prez. 2.pl. 9,4
sã gândiþi: con j. prez. 2.pl. 10,19
gândea: ind. imp. 3.pl. 21,25

FUL GER: s.n.
fulgerul: sg. nom./ac. 24,27; 28,3

GHEENÃ: s.f.; var. GHEENNA; GEHENA (cf. lat. gehenna, -ae
– cuvânt ebraic)
gheenii: sg. dat., în sintagma vinovat (va fi) gheenii f ocului 5,22
gheena: sg. ac. 5,29, 30
gheenna: sg. ac. 10,28
gheenii: sg. gen., în sint agma judecat a gheenii 23,33
gehenii: sg. gen., în sint agma fiiul gehenii 23,15

(a) FUMEGA: v. I
fumegã: ind. prez. 3.sg. 12,20
FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
furii: pl. nom. 6,19, 20
furul: sg. nom. 24,43

GHERASEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Gherasa”
gheraseani: pl. ac. rezum. cap.8
gheraseanii: pl. nom. rezum. cap.8
gheraseanilor: pl. gen. 8,28

(a) FURA: v. I
furã: ind. prez. 3.pl. 6,19, 20
(nu) fura: imper ativ prohib. 2.sg. 19,18
sã fure: con j. prez. 3.pl. 27,64
a fi fur at: pasiv inf. prez. rezum. cap.28
au furat: ind. pf.c. 3.pl. 28,13

GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 2,18; 3,17; 17,5; 24,31; 27,46, 50
glasul: sg. nom., în sintagma glasul Pãrint elui rezum. cap.3
glasul: sg. nom./ac. 3,3; 12,19

FURTIªAG: s.n.; var. (Înv.) FURTUªAG
fur tuºagurile: pl. nom. 15,19
FUªTE: s.f. (Înv.) „bâtã”
fuºti: pl. ac. 26,47, 55
G
G ALILEAN: s.m. „persoanã originarã din Galileea”; (aici)
„determinativ apozitiv pe lângã numele lui Isus (numit astf el dupã
locul naºterii)”
Galileanul: sg. nom. 26,69

GATA: adv.
gata: 22,4, 8; 2 4,44; 25,10; 26,41
GÃINÃ: s.f.
gãina: sg. nom. 23,37
(a se) GÃTI: v. IV „a pregãti”
gãtiþi: imperativ 2. pl. 3,3

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlceavã: sg. nom. 26,5; 27,24

GÂND: s.n.
gândurile: pl. ac. 9,4

(a) FUGI: v. IV
fuj: imperativ 2.sg. 2,13
a fugi: inf. prez. 3,7
au fugit: ind. pf.c. 3.pl. 8,33; 26,56
fugiþi: imperativ 2.pl. 10,23
fugã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 24,16
fugând: gerunziu rezum. cap.26

GARD: s.n.
gard: sg. ac. 21,33

GÃTIT, -Ã: adj. „pregãtit”
gãtitã: f. sg. ac. 25,3 4

(a) GÂLCEVI: v. IV
gâlcevind: gerunziu 9,23

FUGÃ: s.f.
fuga: sg. nom. 24,20

GALILEU: s.m. „galilean; persoanã originarã din Galileea”
galileilor: pl. dat. rezum. cap.4
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GLOATÃ: s.f.
gloatele: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 5,1; 7,28; 9,8, 23, 33, 36;
12,23; 13,36; 14,13, 15; 15,10, 31; 21,9; 22,33
gloate: pl. nom./ac. 4,25; 8,1, 18; 11,7; 12,46; 13,2, 34; 15,30,
32; 19,2; 21,46; 23,1
gloata: sg. nom./ac. 9,25; 13,2; 14,23; 15,39; 20,31; 21,8
gloatelor: pl. gen./dat. rezum. cap.11; rezum. cap.13; 14,19, 22;
26,55
gloatã: sg. nom./ac. 14,14; 15,33; 17,14; 20,29; 21,26; 26,47
gloatei: sg. dat. 14,19; 15,35; 27,64
GOL, GOALÃ: adj. „dezbrãcat”
gol: m. sg. nom./ac. 25,36, 38, 43, 44
(a se) GONI: v. IV (Înv.) „a se prigoni”; „a pune pe fugã”
(sã) gonesc: ind. prez. 3.pl. 5,10
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 5,11; 10,23
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 5,12
gonesc: ind. prez. 3.pl. 5,44
goneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
veþi goni: ind. viit.I. 2.pl. 23,3 4
GRAI: s.n.
graiul: sg. nom. 26,73
(a) GRÃI: v. IV
sã grãiþi: conj. prez. 2.pl. 6,7
grãind: gerunziu 9,18; 12,46; 13,36; 15,31; 17,3, 5; 26,47
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au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 9,33; 12,22, 48; 13,3, 33, 34; 14,27;
23,1; 28,18
veþi grãii: ind. viit.I. 2.pl. 10,19
grãiþi: ind. prez. 2.pl. 10,20
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 10,20
a grãii: inf. prez. 12,34, 46
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 12,34; rezum. cap.26
vor grãii: ind. viit.I. 3.pl. 12,36
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 13,10
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 13,13
grãia: ind. im p. 3.sg. 13,34
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 19,18
GRÃUNTE: s.m.; var. GRÃUNÞ
grãunþul: sg. ac., în sintagma grãunþul muºtarului rezum. cap.13
grãunþului: sg. dat., în sintagma grãunþului de muºtar/grãunþului
de muºt ariu 13,31; rezum. cap.17
grãunþe: sg. ac., în sint agma grãunþe de muºt ariu 17,19
GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 3,12; 13,29, 30
grâului: sg. gen. 13,25

hainã: sg. ac., în sintagma hainã de nuntã rezum. cap.22; 22,11, 12
haina: sg. ac. 27,35
HANANEU : s.m.; vezi CANANEU
HANANIAN, -Ã: adj.; vezi CANANIAN, -Ã
HANANIANCÃ: ad j.; vezi CANANIANCÃ
HOLDÃ: s.f.
holda: sg. ac. 13,24, 27, 31, 38
holdei: sg. gen. 13,36
HOTAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 2,16; 8,34; 19, 1
hotarele: pl. ac. 4,13; r ezum. cap.8; 15,22, 39
HRANÃ: s.f.
hr ana: sg. nom./ac. 3,4; 6,25
hr anã: sg. ac. rezum. cap.6
HRISTOS: s.m. (aici) „cel care pretinde a f i Hristos”, „un fals
Hris tos”
hris toºi: pl. nom., în sintagma hristoºi mincinoºi (cf. lat.
pseudochris tus, -¾) rezum. cap.24; 24,24

GREªEALÃ: s.f.; var. (Îuz.) GREªALÃ
greºalele: pl. ac. rezum. cap.6; 6,14, 15
greºalã: sg. ac. 24,24

HULÃ: s.f.
hula: sg. nom. 12,31

(a) GREªI: v. IV
greºeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18

(a) HULI: v. IV
hulesc: ind. prez. 3.pl. 5,44

GREU, GREA: adj./adv./s.
greu: adv. 13,15
greale: adj. f. pl. ac. 23,4
(ceale mai) greale: s.n. pl. ac. „lucrurile cele mai grele” 23,23

I

GREUTATE: s.f.
greotatea: sg. ac. 20,12

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 11,23
iadului: sg. gen. 16,18

GRIJÃ: s.f.
grija: sg. ac. rezum. cap.6
grijea: sg. ac. 13,22
grige: sg. nom. 22,16
grije: sg. ac. 28,14

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 26,43, 4 4, 72
IARÃªI: adv.
iarãºi: 4,7; 5,33; rezum. cap.6; r ezum. cap.13; 18,19; rezum.
cap.22; 26,42, 61
iarãº: 19,24; 20,5; 2 7,50

(a se) GRIJI: v. IV „a fi îngrijorat de ceva”; „a pur ta de grijã”
sã (vã) gri jiþi: con j. prez. 2.pl. 6,25
(nu vã) grigireþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 6,31
(nu vã) grigireþ: imperativ prohib. 2.pl. 6,34
(sã) va grigi: ind. viit.I. 3.sg. 6,34
GROAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 12,11; 15,14

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom./ac. 6,30; 13,26
iarbã: sg. ac. 14,19

GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 18,6

IARNA: adv.
iarna: 24,20

GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac., în sintagma gur a lui Dumnezãu 4,4
gura: sg. nom./ac. 5,2; 12,34; 13,35; rezum. cap.17; 17,26; 18,16;
21,16
gurã: sg. ac. 15,11, 17, 18

IATÃ: interj.
iatã: 1,19, 23; 2,1, 9, 13, 19; 3,10, 16, 17; 4,11; 5,28; 7,4; 8,2, 24,
29, 32, 34; 9,2, 3, 10, 18, 20, 32; 10,16; 11,8, 10, 19; 12,2, 10,
18, 41, 42, 46, 47, 49; 13,3; 15,22, 32; 17,3, 5; 19,16, 27; 20,18,
30; 2 1,5; 23,34, 38; 24,23, 25, 26; 25,6, 20, 22, 25; 26,45, 46,
47, 51, 65; 2 7,51; 28,2, 7, 9, 11, 20

(a) GUSTA: v. I
vor gusta: ind. viit.I. 3.pl. 16,28
au gustat : ind. pf.c. 3.sg. 27,34
H
HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac. rezum. cap.6; 27,28, 31

(a se) IERTA: v. I
a ierta: inf. prez. rezum. cap.6; 9,6; rezum. cap.18
iar tã: imper ativ 2.sg. 6,12
iertãm: ind. prez. 1.pl. 6,12
veþi ierta: ind. viit.I. 2.pl. 6,14, 15
ierta-va: ind. viit.I. 3.sg. 6,14
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 6,15
(s-)au iertat: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.9
iar tã(-)(-sã): ind. prez. 3.pl. 9,2, 5
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sã ispiteºti: con j. prez. 2.sg. 4,7
ispitea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.16
ispitindu-: gerunziu 19,3; 22,35
ispiteaºte(-sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
(sã) ispiteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
ispitiþi: ind. prez. 2.pl. rezum. cap.18

(sã) va ierta: ind. viit.I. 3.sg. 12,31, 32
voi ier ta: ind. viit.I. 1.sg. 18,21
au iertat: ind. pf.c. 3.sg. 18,27
am ier tat: ind. pf.c. 1.sg. 18,32
veþi ier ta: ind. viit.I. 2.pl. 18,35
IERTARE: s.f.
iertarea: sg. ac. 26,28

ISPITITOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) ISPITITORIU
ispititoriul: s.m. sg. nom. 4,3

(a) IEªI: v. IV
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 2,6; 1 2,43
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 3,5
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 5,26
ieºind: gerunziu 8,28, 32; 9,32; 10,14; 12,14; 13,1; 14,14; 15,21,
22; 18,28; rezum. cap.20; 20,3, 29; 22,10; 24,1; 26,71, 75;
27,32, 53
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,34; 9,26; 13,3; 17, 17Evanghelia
30; 28,8
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 10,11
aþi ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 11,7, 8, 9; 26,55
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 12,44
ieºi-v or: ind. viit.I. 3.pl. 13,49
iase: ind. prez. 3.sg. 15,17; 24,27
ies: ind. prez. 3.pl. 15,18, 19
sã ieºiþi: conj. prez. 2.pl. 24,26
ieºiþi: imperativ 2.pl. 25,6
IEªIRE: s.f.
ieºirile: pl. ac., în sintagma ieºirile cãilor ”rãspântii” 22,9

INIMÃ: s.f.
inima: sg. ac., în sintagmele cei curaþi cu inima/smerit cu inima/
inima pãmântului 5,8; 11,29; 1 2,40
inima: sg. nom./ac. 5,28; 6,21; 13,15, 19; 15,8; 2 4,48
inimile: pl. ac. 9,4; 18,35
inimii: sg. gen. 12,34; 19,8
inimã: sg. ac. 15,18, 19
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima (ta) 22,37
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: gerunziu 2,11; 10,12; 12,45; rezum. cap.21; 21,10; 26,58
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 5,20; 10,11; 18,3
întrã: imperativ 2.sg. 6,6; 25,21, 23
a întra: inf. prez. rezum. cap.7; rezum. cap.8; 18,8, 9; 19, 17, 24;
22,13
întraþi: imperativ 2.pl. 7,13
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,13; 15, 11, 17
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 7,21; rezum. cap.19; 19,23
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,5; 9,25; 12,4; 17,24; 21,12; 22,11;
24,38; 25,10
sã întri: conj. pr ez. 2.sg. 8,8
sã întraþi: con j. prez. 2.pl. 10,5; 26,41
întra: inf. prez. fãrã a 12,29
ai întrat: ind. pf.c. 2.sg. 22,12
întraþi: ind. prez. 2.pl. 22,13
sã între: conj. prez. 2.pl. 22,13
IOTÃ: s.f.
iotã: sg. ac., în loc. adv. (Pop. ºi fam.) o iotã „nimic; nici chiar
cele mai mici amãnunte” (cf. supr a CIRTÃ) 5,18

(a se) ISPITI: v. IV
sã (sã) ispiteascã: con j. prez. 3.sg. 4,1

ISPRAVNIC: s.m.
ispravnicului: sg. dat. 20,8
(a) IUBI: v. IV
a iubi: inf. prez. rezum. cap.5; rezum. cap.10
sã iubeºti: con j. prez. 2.sg. 5,43; 22,39
iubiþi: imperativ 2.pl. 5,44
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 5,46
iubesc: ind. prez. 3.pl. 5,46; 6,5; 23,6
va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 6,24
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,37
iubeaºte: imperativ 2.sg. 19,19; 22,37
IUBIT, -Ã: adj./s.
iubit: adj. m. sg. nom., în sintagma Fiiul cel iubit 3,17; 17,5
(mai) iubit: adj. n. sg. nom. 6,25
Iubitul: s.m. sg. nom., în sintagma Iubitul Mieu 12,18
IVIT, -Ã: adj.
ivite: f. pl. nom. 24,32

(a) ÎMPUTA: v. I; var. (Înv.) (a) ÎMPUTA
împuta: ind. imp. 3.pl. 27,4 4

ISPITÃ: s.f.
ispitele: pl. ac., în sint agma is pitele diavolului rezum. cap.4
ispitã: sg. ac. 6,13; 26,41
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(a) IZBÃVI: v. IV
izbãveºte: imperativ 2.sg. 6,13
izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.9; rezum.
cap.14
izbãveascã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 27,43
sã izbãveascã: conj. prez. 3.sg. 27,49
(a) IZBUCNI: v. IV; var. (Înv.) (a) IZBÂGNI (aici) „a dezvãlui”
izbâgni-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 13,35
IZGONIRE: s.f.
izgonirea: sg. ac. rezum. cap.2
izgonire: sg. nom. 13,21
isgonirile: pl. ac. rezum. cap.23
izgoniri: pl. ac. rezum. cap.24
IZMÃ: s.f.
izma: sg. ac. 23,23
Î
(a se) ÎMBLÂNZI: v. IV
sã (ne) îmblânzim: conj. prez. 1.pl. rezum. cap.5
vom îmblânzi: ind. viit.I. 1.sg. 28,14
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(vã) veþi îmbrãca: ind. viit.I. 2.pl. 6,25
îmbracã: ind. prez. 3.sg. 6,30
(sã) îmbracã: ind. prez. 3.pl. 11,8
aþi îmbrãcat: ind. pf.c. 2.pl. 25,43
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 27,28, 31
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. ac. 11,8
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãmintea: sg. ac. 5,40; 24,18
îmbrãcãminte: pl. ac. 10,10
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ÎMPREJURUL: adv./prep.; var. (În v.) ÎMPREGIURUL
împregiurul: pr ep. 3,5
împrejurul: pr ep. 8,18

(a se) ÎMPÃCA: v. I
(t e) împacã: imper ativ 2.sg. 5,24
ÎMPÃRAT: s.m.
îm pãratul/Împãratul: sg. nom./ac. 1,5, 6; 2,3, 9; 14,9; 21,5; rezum.
cap.22; 22,7, 11, 13; 25,34, 40
împãratului: sg. gen. 2,1; rezum. cap.22
împãratul: sg. nom., în sint agmele împãr atul jidovilor/împãr atul
lui Israil 2,2; 27,11, 37, 42
Împãr at: sg. gen ., în sintagma marelui Împãrat 5,35
împãraþilor : pl. gen. 10,18; 11,8
împãraþii: pl. nom. 17,22
împãrat : sg. nom. 18,23; 22,2
împãratul : sg. voc., în sint agma împãratul jidovilor 27,29

(a) ÎMPROªCA: v. I
au împroºcat : ind. pf.c. 3.pl. 21,35

ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. nom., în sint agma împãrãteasa austrului 12,42

(a) ÎMPRUMUTA: v. I
a împr umuta: inf. prez. 5,42

(a se) ÎMPREUNA: v. I „a uni”; „(a sãvârºi sau )a f ace sã se
sãvârºeascã actul sexual”
a (sã) împreuna: inf. prez. 1,18
au împreunat: ind. pf.c. 3.sg. 19,6
ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: rezum. cap.11; 13,29; 14,9; rezum. cap.18; 22,34

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
împãrãþeaºte: ind. prez. 3.sg. 2,22

(a) ÎMPUTA: v. I; vezi (a) IMPUTA

ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. nom./ac., în sintagma împãrãþiia ceriului/
îm pãrãþiia ceriurilor/împãrãþiia lui Dumnezãu/împãrãþiia Tatãlui
Mieu 3,2; 4,17; 5,3, 10, 19; 6,33; 7,21; 8,11; 10,7; 11,11, 1 2;
12,28; 13,24, 31, 33, 45, 47, 52; rezum. cap.18; 18,1, 3, 4, 23;
rezum. cap.19; 19,12, 14, 23; rezum. cap.21; 21,31, 43; 22,2;
23,13; 25,1; 26,29
împãrãþiile: pl. ac. 4,8
îm pãrãþiii: sg. gen., în sintagma Evanglelia împãrãþiii/Evangheliia
împãrãþiii 4,23; 24, 14
împãrãþiii: sg. gen. 8,12; 13,19, 38; 24,7
împãrãþia: sg. ac., în sintagmele împãrãþia ceriurilor/împãrãþia
Pãrintelui Mieu 5,20; 13,43, 44; 20,1
împãrãþiia: sg. nom./ac. 6,10; 12,25, 26; 13,41; 16,28; 20,21;
25,3 4
împãrãþiei: sg. gen., în sintagma Evanghelia împãrãþiei 9,35
împãrãþiii: sg. gen., în sint agmele tainele împãrãþiii ceriurilor/
cheiile împãrãþiii ceriurilor 13,11; rezum. cap.16; 16,19
împãrãþie: sg. nom. 24,7
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
împãrþându(-sã): gerunziu rezum. cap.27
au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 27,35
împãrþit-au: ind. pf.c. 3.pl. 27,35

ÎNALT, -Ã: adj.
înalt (foar te): m. sg. ac. 4,8
înalt : m. sg. ac. 17,1
ÎNÃLBIT, -Ã: adj. (aici) „vãr uit”
înnãlbite: n. pl. dat. 23,27
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(t e) vei înãlþa: ind. viit.I. 2.sg. 11,23
(sã) va înãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 23,12
înãlþa(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,12

ÎMPÃRÞIT, -Ã: adj.
împãrþiþi: m. pl. ac. rezum. cap.25
ÎMPERECHEAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎMPÃRECHEAT, -Ã (În v.)
„despãrþit”, „dezbinat”
împãrãcheatã: f. sg. nom. 12,25
ÎMPIETRIT, -Ã: adj.
împietrite: f. pl. ac. rezum. cap.11

ÎNÃLÞIME: s.f.
înãlþimile: pl. ac., în sintagma înãlþimile ceriurilor 24,31
ÎNÃUNTRU: adv.; var. ÎNLÃUNTRU
înlãuntr u: 26,58
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint ele: pl. ac. 3,11
încãlþãmint e: sg. ac. 10,10

(a) ÎMPLETI: v. IV
împletind: gerunziu 27,29

ÎNCEPÃTURÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „început”
începãturile: pl. nom. 24,8

(a) ÎMPODOBI: v. IV
împodobiþi: imperativ 2.pl. 23,29
au împodobit: ind. pf.c. 3.pl. 25,7
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var . (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. 5,11, 23; r ezum. cap.12; 12,26, 30, 32; rezum.
cap.18; 18,15, 21; 26,59, 62; 27,1, 13
împrotivã: adv. 14,24; r ezum. cap.23
(a se) ÎMPOTRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
a (sã) împrotivi: inf. prez. rezum. cap.5
(nu vã) împrotivireþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 5,39

ÎNAINTE: adv./prep.; var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înainte: adv. în loc. adv. Evanghelia
. cap.16; rezum. cap.20; rezum. cap.2 1; 26,32, 34, 75; 28,7
înainte: adv. 5,12; rezum. cap.13; 13,24; rezum. cap.18; 21,9;
rezum. cap.25
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte de vreame 8,29
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 6,8; 2 4,25, 38
maint e: adv. rezum. cap.17; rezum. cap.24
naint e: adv. 17,24
înaintea: prep. 2,9; 4,24; 5, 16; 7,6; rezum. cap.10; 10,18, 32, 33;
rezum. cap.11; 11,10, 26; 13,31; 14,22; 17,2, 14; 21,2; rezum.
cap.25; 25,32; rezum. cap.26; 26,70; rezum. cap.27; 27,11, 2 4,
29; 28,7
înnaintea: prep. 5,24; 6,1, 2; 23,13

(a) ÎNCEPE: v. III
au început : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,17; 11,7, 20; 12,1; 16,21, 22;
26,22, 3 7, 74
începând: gerunziu 14,30; 18,24; 20,8
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 25,49
ÎNCEPUT: s.n.; var. (În v.) CEPUT
ceputul: sg. ac., în sintagma din ceputul lumii „din momentul
Cr eaþiei” 24,21
început: sg. ac., în loc. adv. de început „de la început” 19,4
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(a) ÎNCETA: v. I
au încetat : ind. pf.c. 3.sg. 14,32

îneacã: ind. prez. 3.sg. 13,22
sã (sã) îneace: conj. prez. 3.sg. 18,6

(a se) ÎNCHIDE: v. III
închizând: gerunziu 6,6
au au închis: ind. pf.c. 3.pl. 13,15
închideþi: ind. prez. 2.pl.m 23,13
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 25,10

ÎNE CARE: s.f.
înecare: sg. ac. rezum. cap.14

(a se) ÎNCHIN A: v. I
sã (ne) închinãm: conj. prez. 1.pl. 2,2
sã (mã) închin: con j. prez. 1.sg. 2,8
(s-)au închinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 14,33; 15,25; 28,9, 17
sã (te) închini: conj. prez. 2.sg. 4,9
(te) vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
(sã) închina: ind. imp. 3.sg. 8,2; 9,18
închinându(-sã): gerunziu 20,20

(a se) ÎNFRICOªA: v. I
înfricoºându(-sã): gerunziu rezum. cap.28
ÎNFRUMUSEÞAT, -Ã: adj.; var . (Înv.) ÎNFRUMSEÞAT, -Ã
înfr umsãþatã: f. sg. ac. 12,44

ÎNCHINÃCIUNE: s.f. „plecãciune”
închinãciuni: pl. ac. 23,7

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduind: gerunziu rezum. cap.12
îngãduiaºte: imperativ 2.sg. 18,26, 29

(a) ÎNFRÂNGE: v. III
înfrânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21

ÎNCOACE: adv.
încoace: 14,18

(a) ÎNFRUNTA: v. I
a înfrunta: inf. prez. 11,20

(a) ÎNGENUNCHEA: v. I
îngenunchind: gerunziu 17,14; 27,29

(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
încungiura: ind. imp. 3.sg. 4,23
încungiuraþi: ind. prez. 2.pl. 23,15

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 3,16; 4,20, 22; 8,3; 13,5, 20; 14,22, 27; 20,34; 21,2, 19;
25,15

ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 11,10; 24,31; rezum. cap.28;
28,5
îngerul: sg. nom., în sint agma înger ul Domnului 1,20, 24; 2,13,
19; 28,2
îngerilor: pl. dat. 4,6; 25,41
îngerii: pl. nom./ac. 4,11; 13,39, 41, 49; 16,27; 18,10; 25,31
îngerii: pl. nom./ac., în sintagmele îngerii lui Dumnezãu/îngerii
ceriurilor 22,30; 2 4,36
îngeri: pl. ac., în sint agma întunearece de îngeri 26,53

ÎNDÃRÃTNIC , -Ã: adj.
îndãrãtnic: n. sg. voc. 17,16

(a) ÎNGHIÞI: v. IV
înghiþiþi: ind. prez. 2.pl. 23,2 4

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
au îndemnat: ind. pf.c. 3.pl. 27,20

(a) ÎNGRÃDI: v. IV
au îngrãdit: ind. pf.c. 3.sg. 21,33

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
sã încredinþez: conj. prez. 1.sg. 25,27

(a se) ÎNDOI: v. IV
(te-)ai îndoit : ind. pf.c. 2.sg. 14,31
(vã) veþi îndoii: ind. viit.I. 2.pl. 21,21
(s-)au îndoit: ind. pf.c. 3.pl. 28,17
ÎNDOIT: adv. „de douã ori mai mult”
(mai) îndoit: 23,15

ÎNGREUIAT, -Ã: adj.
îngreoiaþi: m. pl. nom. 26,43
(a) ÎNGR OPA: v. I
neîngropând: gerunziu rezum. cap.8
sã îngrop: con j. prez. 1.sg. 8,21
sã îngroape: conj. pr ez. 3.pl. 8,22
au îngropat : ind. pf.c. 3.pl. 14,12

ÎNDRÃCIT, -Ã: adj./s.
îndrãciþi: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,16, 28
(cei) îndrãciþi: s.m. pl. ac. 8,33; r ezum. cap.10
(un) îndrãcit: s.m. sg. ac. rezum. cap.9; 12,22
îndrãcit: ad j. m. sg. ac. 9,32

ÎNGROPARE: s.f.
îngroparea: sg. ac. 26,12; 27,7

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
au îndrãznit: ind. pf.c. 3.sg. 22,46

(a se) ÎNGROªA: v. I (aici; despre inimã) „a se învâr toºa”, „a
se împietri”
(s-)au îngroºat: ind. pf.c. 3.pl. 13,15

(a se) ÎNDREPTA: v. I
va îndrãpta: ind. viit.I. 3.sg. 2,6
(s-)au îndrep tat: ind. pf.c. 3.sg. 11,19
(te) vei îndr epta: ind. viit.I. 2.sg. 12,37
ÎNDREPTARE: s.f.
îndrep tarea: sg. nom. rezum. cap.10
(a se) ÎNECA: v. I
au înecat: ind. pf.c. 3.pl. 13,7

ÎNGROPAT, -Ã: adj.
îngropat: n. sg. nom. rezum. cap.27

(a se) ÎNGR OZI: v. IV
(s-)au îngrozit: ind. pf.c. 3.pl. 28,4
ÎNGUST, -Ã: adj.
îngustã: f. sg. nom. 7,14
ÎNSÃRCINAT, -Ã: s.m./f. „împovãrat”
(cei) însãrcinaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.11
[cei] însãrcinaþi: s.m. pl. voc., în sintagma toþi cei osteniþi ºi
însãrcinaþi 11,28
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(a se) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ÎNSÃMNA
(sã) însãmneazã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; rezum. cap.10
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTOªA (Înv. ºi reg.) „a înseta”
însãtoºazã: ind. prez. 3.pl. 5,6
însãtoºat-am: ind. pf.c. 1.sg. 25,35, 42
însãtoºind: gerunziu 25,37
ÎNSETOªAT, -Ã: adj.; var. (Reg.) ÎNSÃTOªAT, -Ã „însetat”
însãtoºat: m. sg. ac. 25,4 4

ÎNTOARCERE: s.f.
întoarcerea: sg. ac. rezum. cap.2

(a se) ÎNSURA: v. I
a (sã) însura: inf. prez. 19, 10
(sã) v or însura: ind. viit.I. 3.pl. 22,30
însurându(-sã): gerunziu 25,38

(a) ÎNTRA: v. I; vezi (a) INTRA
(a) ÎNTREBA: v. I
au într ebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4; 17,10, 24; 22,23, 35, 41; 2 7,11
întrebaþi: imperativ 2.pl. 2,8; 10,11
întreba: ind. imp. 3.sg./pl. 12,10; 16, 13
întreabã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; r ezum. cap.22
întrebi: ind. prez. 2.sg. 19,17
a întreba: inf. prez. 22,46
întreba(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 21,2 4

ÎNSUTIT: adv.
însutit : 19,29
(a) ÎNªELA: v. I
sã înºele: conj. prez. 3.sg. 24,4
vor înºela: ind. viit.I. 3.pl. 24,5, 11
ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunea: sg. nom. 13,22

ÎNTREBARE: s.f.
întrebarea: sg. ac. rezum. cap.21

ÎNªELÃTOR, -TOARE: s.m./f.
înºelãt ori: s.m. pl. ac. rezum. cap.24

(a) ÎNTRECE: v. III
vor întreace: ind. viit.I. 3.pl. 21,31

(a se) ÎNªTIINÞA: v. I
înºtiinþându(-sã): gerunziu 2,22
(sã) înºtiinþazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10

(a se) ÎNTRISTA: v. I
(s-)au întristat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,9; 17,22; 18,31
întristându(-sã): gerunziu 26,22
a (Sã) întris ta: inf. prez. 26,37

(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(sã) întãr esc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.10
întãreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au întãrit : ind. pf.c. 3.pl. 27,66

ÎNTRISTAT, -Ã: ad j.
întristat : m. sg. nom. rezum. cap.19; 19,22

ÎNTÂI, -A: adj./adv./num. ord.
întâiu: ad j. m. sg. ac., în sintagma întâiu nãscut 1,25
întâia: adj. f. sg. nom. 22,38
întâi: adv. 5,24; 6,33; 7,5; 8,21; 12,29; 13,30; 17,10
întãi: adv. 17,26; 23,26
întâi: num. ord. m. sg./pl. nom. 10,2; 19,30; 20,16, 27

(a se) ÎNTUNECA: v. I
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 24,29
ÎNTUNECAT, -Ã: adj.
întunecat : n. sg. nom. 6,23
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC „lipsã de luminã”;
(În v. ºi reg.) „numãr foar te mare”, „ceatã”, „mulþime”
întunearec: sg. nom./ac. 4,16; 6,23; 10,27; rezum. cap.27; 2 7,45
întunear ecul: sg. nom. 6,23
întunear ecul: sg. ac., în sintagmele întunearecul din af arã/
întunear ecul cel mai din afarã „întunericul veºnic” 8,12; rezum.
cap.22; 22,13; 25,30
întunear ece: pl. ac., în sintagma întunearece de îngeri 26,53

(a) ÎNTÂMPINA: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,28; 28,9
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâm pinarea: sg. ac. 8,34; 25,1, 6
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. impers. 18,13
(a) ÎNTEMEIA: v. I
era întemeiatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 7,25
(a) ÎNTINDE: v. III
întinzându-: gerunziu 8,3
întinde: imperativ 2.sg. 12, 13
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 12,13
întinzând: gerunziu 12,49; 14,31; 26,51
(a) ÎNTINGE: v. III „a înmuia pâine sau mãmãligã într-o mâncare
întinge: ind. prez. 3.sg. 26,23
(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 2.sg./pl. 2,12; 24,18
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.pl. 2,12, 13
întoarce: imperativ 2.sg. 5,39; 26,52

(nu t e) întoarce: imperativ prohib. 2.sg. 5,42
întorcându(-sã/-Sã): gerunziu 7,6; 9,22; 16,23; 21,18; rezum.
cap.25
(sã) va întoar ce: ind. viit.I. 3.sg. 10,13
întoarce(-mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 12,44
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 13,15
(vã) veþi întoarce: ind. viit.I. 2.pl. 18,3
întorcând: gerunziu rezum. cap.27
au întor s: ind. pf.c. 3.sg. 27,3

(a) ÎNÞELEGE: v. III
înþãleg: ind. prez. 3.pl. 13,13
veþ înþãleage: ind. viit.I. 2.pl. 13, 14
sã înþãleagã: con j. prez. 3.pl. 13,15
înþãleage: ind. prez. 3.sg. 13,19
înþeleage: ind. prez. 3.sg. 13,23
înþãles-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 13,51
înþãleageþi: imperativ 2.pl. 15,10
înþãleageþi: ind. prez. 2.pl. 15,17; 16,9, 11
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 16,12
înþelegi: ind. prez. 2.sg. 16,23
au înþãles: ind. pf.c. 3.pl. 17,13
înþeleagã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 24,15
neînþelegând: gerunziu 22,29
ÎNÞELEGERE: s.f.
înþãleager e: sg. ac. 15, 16
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ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. 11,19; 12,42; 13,54

ÎNZÃDARNIC , -Ã: adj. (În v.) „zadarnic”
înzãdãrnicã: f. sg. nom. 15,6

ÎNÞELEPT, -EPTÃ: adj./s.; var. ÎNÞÃLEPT, -EAPTÃ
înþelept: adj. m. sg. dat. 7,24
înþãlepþi: adj. m. pl. nom. 10,16
înþeleaptã: adj. f. sg. nom. 25,45
înþeleapte: adj. f. pl. nom. 25,2
(cei) înþãlepþi: s.m. pl. ac. 11,25
înþelepþi: s.m. pl. ac. 23,34
(ceale) înþãleapte: s.f. pl. nom. 25,4, 9
(celor) înþãleapte: s.f. pl. dat. 25,8

J
(a) JEFUI: v. IV
va jefui: ind. viit.I. 3.sg. 12,29
(a se) JELUI: v. IV
a (sã) jelui: inf. prez. 9,15

ÎNÞELES: s.n.
înþeles: sg. ac., în sintagma vor fi într u înþeles „se vor învoi” 18,19
(a) ÎNVÃLUI: v. IV „a înfãºura”
au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 27,59
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.5; 5,2; rezum.
cap.6; rezum. cap.7; rezum. cap.18; rezum. cap.19; rezum. cap.20
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 2,7
învãþând: gerunziu rezum. cap.3; 4,23; rezum. cap.5; 9,35; rezum.
cap.13; 15,9; rezum. cap.16; 21,23; 26,55
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 5,19
era învãþându-: ind. imp. perifr. 3.sg. 7,29
(vã) învãþaþai: imperativ 2.pl. 9, 13; 11,29
sã înveaþe: con j. prez. 3.sg. 11,1
învãþa: ind. imp. 3.sg. 13,54; rezum. cap.24
[fiind] în vãþatã: pasiv gerunziu 14,8
înveþi: ind. prez. 2.sg. 22,16
învãþându-: gerunziu rezum. cap.23; 28,20
învãþaþi: imperativ 2.pl. 24,32; 28,19
a învãþa: inf. prez. rezum. cap.28
era învãþaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 28,15

JERTFÃ: s.f.; var. JIRTVÃ; JÂR TVÃ
jirtvã: sg. ac. 9,13
jârtvã: sg. ac. 12,7
JIDO V: s.m.
jidovilor: pl. gen., în sintagma împãratul jidovilor 2,2; 27,11,
29, 37
jidovilor: pl. dat. rezum. cap.10
jidovi: pl. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.21; rezum. cap.26; 28,15
jidov: sg. ac. (aici) „adept al fariseismului” 23,15
JITNIÞÃ: s.f.; var. (Reg.) JÂTNIÞÃ (Înv.) „hambar”
jâtniþã: sg. ac. 3,12
jitniþã: sg. ac. 6,26
JOLJ: s.n.; var. JOLGIU (Reg.) „giulgiu”; aici prima at estare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este la Alexiu Viciu,
Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român
din Ardeal. Adunate ºi explicate de... Bucureºti, 1906. (Extras
din din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIX.
Memoriile Secþiunii literare).
jolgi: sg. ac. 27,59
JOS: adv.; var. GIOS
gios: 4,6
(mai) jos: 2,16
jos: adv. în loc. adv. pe jos 14, 13
jos: adv. în loc. adv. de sus pânã jos 27,51

ÎNVÃÞAT, -Ã: adj.
învãþat : m. sg. nom., în sintagma cãr turariul învãþat 13,52
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
învãþãtoriu/În vãþãtoriu: sg. nom./ac. 10,24; 23,10
învãþãtoriul/Învãþãtoriul: sg. ac. 10,25; 17,23; 23,8; 26,18
Învãþãtoriule: sg. voc. 12,38; 22,16, 24, 36
Învãþãtoriule: sg. voc., în sintagma Învãþãtoriule bune 19,16

(a) JUCA: v. I; var. (a) GIUCA
aþi giucat: ind. pf.c. 2.pl. 11,17
joacã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au jucat: ind. pf.c. 3.sg. 14,6

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãturã: sg. ac. rezum. cap.6
învãþãtur a: sg. ac. 7,28; 16,12; 22,33
învãþãturi: pl. ac. 15,9

(a se) JUDE CA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) GIUDECA
a giudeca: inf. prez. rezum. cap.7
(nu) giudecareþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 7,1
sã (vã) giudecaþi: conj. prez. 2.pl. 7,1
veþi giudeca: ind. viit.I. 2.pl. 7,2
(vã) veþi giudeca: ind. viit.I. 2.pl. 7,2
giudeca: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.16
a judeca: inf. prez. 16,4
judecând: gerunziu 19,28
giudecându(-Sã): gerunziu rezum. cap.26

ÎNVÂR TOªARE: s.f. (despre inimã) „împietrire”
învâr toºarea: sg. ac., în sint agma învâr toºarea inimii 19,8
(a) ÎNVIA: v. I
înviaþi: imperativ 2.pl. 10,8
a înviia: inf. prez. 16,21
va înviia: ind. viit.I. 3.sg. 17,22; 20,19
voi înviia: ind. viit.I. 1.sg. 26,32; 2 7,63
au înviat: ind. pf.c. 3.sg. 27,64
ÎNVIERE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVIIARE
înviiar ea: sg, ac. rezum. cap.20; rezum. cap.22; 27,53
înviiar ea: sg. ac., în sintagmele înviiar ea morþilor/înviiar ea lui
Hristos rezum. cap.22; rezum. cap.28
înviiar e: sg. nom./ac. 22,23, 28, 30
învier ea: sg. ac., în sintagma învierea morþilor 22,31
(a) ÎNVINGE: v. III
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4

INDICE

JUDECATÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) GIUDECATÃ
judecãþii: sg. dat., în sint agma vinovat (va fi) judecãþii 5,21, 22
judecatã: sg. ac. 5,40
giudecatã: sg. ac. 7,2; 12,41, 42; 23,14; 27,19
giudecãþii: sg. gen., în sint agma zioa giudecãþii 10,15; 11,22, 24;
12,36
giudecata: sg. ac. 12,18, 20
judecata: sg. nom. 23,23
judecata: sg. ac., în sintagmele judecata gheennii/judecata cea
mai de pre urmã 23,33; rezum. cap.25
judecãþii: sg. gen., în sintagma zioa judecãþii rezum. cap.24
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JUDECÃTOR: s.m.; var. (Înv.) JUDECÃTORIU; (Înv. ºi reg.)
GIUDE CÃTOR
judecãtoriului: sg. dat. 5,25
judecãtoriul: sg. nom. 5,25
giudecãtorilor : pl. gen. 10,18
giudecãtorii: pl. nom. 12,27

(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 23,38; 2 4,2, 40, 41
ar lãsa: cond. prez. 3.sg. 24,43
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 27,46

JUG: s.n.; var. GIUG
jugul: sg. nom. rezum. cap.11; 11,30
giugul: sg. ac. 11,29
jug: sg. ac., în sintagma ceii de supt jug „animalului de povarã”
(cf. lat. subiug¼le, -is „animal de po varã”) 21,5

(a) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.11; rezum. cap.19

(a se) JUGÃNI: v. IV
(s-)au jugãnit: ind. pf.c. 3.pl. 19,12
(a) JUNGHIA: v. I; var. (a) GIUNGHIA (Pop.) „a înjunghia”
sânt giunghiat e: pasiv ind. prez 3.pl. 22,4
(a se) JURA: v. I; var. (a se) GIURA
a giur a: inf. prez. rezum. cap.5
sã juri: conj. pr ez. 2.sg. 5,33
a jur a: inf. prez. 5,34
sã (te) juri: conj. prez. 2.sg. 5,36
va giura: ind. viit.I. 3.sg. 23,16, 18, 21
gioarã: ind. prez. 3.sg. 23,20, 21, 22
(sã) gioarã: ind. prez. 3.sg. 23,22
jurî(-Te): imperativ 2.sg. 26,63
a (sã) giur a: inf. prez. 26,74
JURÃMÂNT: s.n.; var. GIURÃMÂNT
jurãmânturile: pl. ac. 5,33
giurãmânt : sg. ac. 14,7, 9; 26,72
L
LARG, -Ã: adj.
largã: f. sg. nom. 7,13
LAT, -Ã: ad j.
latã: f. sg. nom. 7,13
LAÞ: s.n.
laþul: sg. ac. 27,5
LAUDÃ: s.f.
lauda: sg. ac. 21,16
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
LÃCUSTÃ: s.f.
lãcuste: pl. nom. 3,4
(a) LÃRGI: v. IV
lãrgesc: ind. prez. 3.pl. 23,5
(a se) LÃSA: v. I
a lãsa: inf. prez. 1,19; rezum. cap.5; 19,3, 8; 23,23
lasã: imperativ 2.sg. 3,15; 5,24, 40; 7,4; 8,21, 22; 27,49
au lãsat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,11; 8,15; 19,8; 22,25
lãsând: gerunziu 4,13, 20, 22; 13,36; rezum. cap.19
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 5,31, 32; 19,5, 9, 29
lãsându-: gerunziu rezum. cap.8; 16,4; 21,17; 22,22; 26,44, 56
lãsaþi: imperativ 2.pl. 13,30; 15,14; 19,14
lasã: ind. prez. 3.sg. 18,12
(sã) lãsa: inf. prez. fãrã a rezum. cap.19
am lãsat: ind. pf.c. 1.pl. 19,27
lãsaþi: ind. prez. 2.pl. 23,13
aþi lãsat: ind. pf.c. 2.pl. 23,23

LÃSAT, -Ã: s.m./f.
(cea) lãsatã: s.f. sg. ac. „femeia lãsatã de bãrbat” 5,32; 19,9

(a) LEGA: v. I
va lega: ind. viit.I. 3.sg. 12,29
legaþi: imper ativ 2.pl. 13,30
au legat : ind. pf.c. 3.sg. 14,3
vei lega: ind. viit.I. 2.sg. 16,19
a lega: inf. prez. rezum. cap.18
veþi lega: ind. viit.I. 2.pl. 18,18
leagã: ind. prez. 3.pl. 23,4
LEGAT, -Ã: adj.
legat: m./n. sg. nom./ac. 16,19; 22,13; 27,2
legate: n. pl. nom. 18,18
legatã: f. sg. ac. 21,2
LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,17; 7,12; 11,13; 22,40
leage: sg. ac. 5,18; 12,5; 22,36
leage: sg. ac., în sintagma ºtiutoriul de leage „învãþãtor ul de lege”
rezum. cap.22
legii: sg. gen., în sintagmele porunca legii cea mare „por unca cea
mai mare din lege”/ºtiitorii legii „învãþãtorii legii” rezum. cap.22;
22,35
legii: sg. gen. 23,23
legii: sg. gen., în sintagma legii cei noao 26,28
LEMN: s.n.
lemn : sg. ac., în sintagma meaºterului de lemn „tâmplarului” 13,55
LENEª, -Ã: ad j.
leneºã: f. sg. voc. 25,26
(a se) LEPÃDA: v. I
a lepãda: inf. prez. rezum. cap.5
sã (sã) leapede: con j. prez. 3.sg. 5,13; 16,24
leapãdã: imper ativ 2.sg. 5,29, 30; 18,9
leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
lapãdã: imper ativ 2.sg. 18,8
LEPRÃ: s.f.
lepra: sg. nom. 8,3
LEPROS, -OASÃ: s./adj.
leproºii: s.m. pl. nom./ac. 10,8; 11,5
leprosul: adj. m. sg. nom. 26,6
LESNE: adv.
(mai) lesne: 9,5; 19,24
LIMBÃ: s.f.
limbilor: pl. gen./dat. 4,15; 10,18; 12,18; 20,19, 25; 24,9, 14
limbile: pl. nom./ac. 6,32; 12,21; 25,32; reyum. cap.28; 28,19
limbi: pl. ac. rezum. cap.21
limbã: sg. nom. 24,7
limbii: sg. gen. 24,7
LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. nom. 8,26
(a se) LIPI: v. IV
(sã) va li pi: ind. viit.I. 3.sg. 19,5
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lucrãtorii: s.m. pl. nom./ac. 20,2, 8; 21,35, 38
lucrãtoriul: s.m. sg. nom. 10,10
lucrãtorii: s.m. pl. ac., în sintagma lucrãtorii viii rezum. cap.20
lucrãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma lucrãtoriu de vie rezum.
cap.21
lucrãtorilor: s.m. pl. dat. 21,33, 40

(a) LIPSI: v. IV
lipseaºte: ind. prez. 3.sg. 19,20
LOC: s.n.
locul: sg. ac., în loc. prep. în locul 2,22
locuri: pl. ac., în sintagma locuri sãci „locuri aride” 12,43
loc: sg. ac., în sintagma loc pietros/loc pustiiu 13,5, 20; 14,13
locul: sg. nom./ac. 14,15; 26,36, 52; 27,33; 28,6
locului: sg. gen. 14,35
locuri: pl. ac. 24,7
locul: sg. ac., în sintagma locul cel sfânt 24,15
Locul: sg. ac., în s. propr. Locul Cãpãþinilor 27,33

LUCRU: s.n.
lucr uri: pl. ac. rezum. cap.15
lucr ul: sg. ac. 18,19
lucr u: sg. ac., în loc. adv. fãrã lucru „degeaba” 20,3, 6
lucr urile: pl. ac. 23,3, 5
lucr u: sg. ac. 26,10

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
au lãcuit: ind. pf.c. 3.sg. 2,23; 4,13
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 12,45; 13,32
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 23,21

LUME: s.f.
lumii: sg. gen./dat. 4,8; 18,7
lumii: sg. gen. în sint agmele lumina lumii/(de la) zidirea lumii/
din ceputul lumii rezum. cap.5; 5,14; 13,35; 24,21; 25,34
lumea: sg. nom./ac. 13,38; 16,26
lumea: sg. ac., în loc. adv . în toatã lumea 24,14; 26,13

LOGODIT, -Ã: s.m./f. (Înv. ºi pop.) „logodnic”
logoditei: s.f. sg. gen. rezum. cap.1
LOPATÃ: s.f.
lopata: sg. nom. 3, 12

(a) LUMINA: v. I
sã lumineaze: con j. prez. 3.sg. 5,15, 16
lumineazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20; 28,1

(a) L OVI: v. IV
va lovi: ind. viit.I. 3.sg. 5,39
au lovit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,25, 27; 26,68
lovind: gerunziu 26,51

LUMINAT, -Ã: adj.
luminat: n. sg. nom. 6,22

(a se/-ºi) LUA: v. I
a lua: inf. prez. 1,20; 5,40; 15,26; 16,5; 18,24; 24,17, 18
au luat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,24; 2,14, 21; 4,5, 8; 6,2, 5, 16; 8,17;
14,12, 20; 15,37; 20,9, 10, 17; 24,39; 25,3, 4; 26,26; 27,9, 30
luând: gerunziu 2,12; 28,12, 15
ia: imperativ 2.sg. 2,13, 20; 9,6; 18,16; 20,14
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 4,12; 26,52
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,32; rezum. cap.10; 10,41; 19,9, 29
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi aminte 6,1
ia: ind. prez. 3.sg. 7,8; 9, 16; 10,38; 12,45; 17,1; rezum. cap.18
luaþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi-vã aminte „feriþi-vã” 7,15
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 9,15; 13,12; 21,43; 24,40, 41; 25,29
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 10,8; 16,9, 10
luaþi: imperativ 2.pl. 11,29; 25,28; 26,26
lundu-: gerunziu 13,31
luundu-: gerunziu 13,33; 16,22
luund: gerunziu 14,19; 15,36; 20,11; 22,25; 25,3; 26,27, 37; 27,6,
24, 27, 48, 59
luãnd: gerunziu rezum. cap.15
luându-: gerunziu 17,26; 25,1
am luat: ind. pf.c. 1.pl. 16,7
sã ia: conj. pr ez. 3.sg./pl. 16,24; 18,23; 21,3 4; 22,24; 27,32
lua: ind. imp. 3.pl. 17,23
iau: ind. prez. 3.pl. 17,24
ie: imper ativ 2.sg. 17,26
ar lua: cond. prez. 3.pl. 20,10
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 21,22; 23,14
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,16
luasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 25,17, 18, 20, 22, 24
aº fi luat : cond. pf. 1.sg. 25,2 7
(a se) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
lucraþi: ind. prez. 2.pl. 7,23
(sã) lucrã: ind. prez. 3.pl. 14,2
lucrã: imperativ 2.sg. 21,28
au lucrat: ind. pf.c. 3.sg. 25,16
LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v.) LUCRÃTORIU
lucrãtori: s.m. pl. nom./ac./dat. rezum. cap.9; 9,37, 38; 20,1;
21,34, 41

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom./ac. 4,16; 10,27
lumina: sg. nom./ac., în sintagma lumina lumii rezum. cap.5; 5,14
lumina: sg. nom./ac. 5,16; 6,22, 23; 24,29
LUMINOS, -OASÃ: ad j.
luminos: m. sg. nom. 17,5
LUNATIC, -Ã: adj./s.; var. (Înv.) LUNATEC, -Ã „somnambul”
lunateci: s.m. pl. ac. 4,24
lunaticã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.17
lunatic: adj. m. sg. nom. 17,14
LUNÃ: s.f.
lunã: sg. ac. rezum. cap.24
luna: sg. nom. 24,29
LUNG, -Ã: adj.
lungi: f. pl. ac. 23,14
LUP: s.m.
lupi: pl. nom. 7,15
lupilor: pl. gen. 10,16
M

MAI-MARELE: s.m.
mai-marii: pl. nom./ac., în sintagma mai-marii popilor „arhiereii”
16,21; 27,6, 1 2, 41, 62
mai-marilor: pl. dat., în sintagma mai-marilor popilor „arhiereilor”
20,18; 28,11
mai-marelui: sg. gen., în sintagma mai-mar elui popilor
„arhiereului” 26,3
MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom./ac. 1,18; 2,11, 13, 14, 20, 21; 10,37; rezum.
cap.12; 12,46, 48, 49; 13,55; 15,4; 19,29; 20,20
mumei: sg. gen./dat. 10,35; 14,11; 19,12
mumã-Ta/-ta: sg. nom./ac. 12,47; 19,19
mumã: sg. nom./ac. 12,50; 15,4; 19,5; 2 7,56

402

INDICE

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

mumã-sa: sg. ac. 14,8; 15,6
mumii: sg, dat. 15,5

MÃRIRE: s.f. „slavã”
mãririi: sg. gen. 25,31

MARE: adj./s.
mar e (foar te): adj. f. sg. ac. 2,10
mar e: adj. m./f./n. sg. nom./ac. 4,16; 5,19; 7,27; 8,24, 26, 30;
15,28; 22,36; 24,21, 31; 27,46, 50, 60; 28,2, 8
mar elui: adj. antep. m. sg. gen., în sintagma marelui Îm pãrat 5,35
(mai) mar e: adj. m./f./n . sg. nom./ac. 11,11; 12,6; 13,32; rezum.
cap.18; 18,1, 4; 20,26; 22,38; 23,11, 14, 17, 19; 27,24
(mai) mari: ad j. m. pl. nom. rezum. cap.20
(cei mai) mari: s.m. pl. nom. 20,25
mar e: adj. f. sg. ac., în sint agma porunca legii cea mare „porunca
cea mai mare din lege” rezum. cap.22
mari: adj. n . pl. ac. 24,24
mar e: adj. n. sg. ac., în loc. adj. de mare preþ „foarte valoroasã”
26,7

(a se) MÃRITA: v. I
(sã) v or mãrita: ind. viit.I. 3.pl. 22,30
mãritându(-sã): gerunziu 24,38

MARE: s.f.
mar e: sg. ac. 4,13, 18; 8,24, 32; rezum. cap.13; 13,1, 47; rezum.
cap.14; 14,25, 26; 17,26; 21,2 1
mãrii: sg. gen ., în sintagma calea mãrii 4,15
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Galileii 4,18; rezum. cap.15;
15,29
mar ea: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,27; 23,15
mãrii: sg. gen./dat. 8,26; 14,24; 18,6
MARGINE: s.f.
mar ginile: pl. ac., în sintagma de la marginile pãmântului 12,42
marjinile: pl. ac. 24,31
MARTOR: s.m.; var. (În v. ºi pop.) MAR TUR
mar turi: pl. ac., în sintagma mar turi mincinoºi rezum. cap.26
mar tori: pl. nom./ac., în sintagma mar tori mincinoºi 26,60, 60
MASÃ: s.f.
masa: sg. ac. 15,27
measele: pl. ac. 21,12
masã: sg. ac. 26,7

MÃRTURISIRE: s.f.
mãr turisirea: sg. nom. rezum. cap.11
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
Maslinilor: pl. gen., în s. propr. Muntele Maslinilor 21,1; 24,3; 26,30
(a se) MÃSURA: v. I
veþi mãsura: ind. viit.I. 2.pl. 7,2
(sã) va mãsur a: ind. viit.I. imper s. 7,2

MÃTURAT, -Ã: adj.
mãturatã: f. sg. ac. 12,44

(a) MÃCINA: v. I
mãcinând: gerunziu 24,41
MÃDULAR: s.n. (Prin gn.) „fiecare dintr e pãrþile sau organele
din car e este alcãtuitã o fiinþã”
mãdulariul: sg. ac. rezum. cap.5
mãdulãrile: pl. ac. 5,29, 30
MÃRAR: s.m.
mãrariul: sg. ac. 23,23
MÃRGÃRITAR: s.n.; var. (Înv.) MÃRGÃRITARIU „per lã folositã
ca podoabã”
mãr gãritarele: pl. ac. 7,6
mãr gãritariul: sg. ac. rezum. cap.13
mãr gãritariuri: pl. ac. 13,45
mãr gãritariu: sg. ac. 13,46

MÃRIME: s.f. (Înv.) „mãrir e”; „slavã”
mãrimei: sg. gen. 19,28
mãrime: sg. ac. 24,30
mãrimea: sg. ac. 25,31

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisind: gerunziu 3,6
voi mãrturisi: ind. viit.I. 1.sg. 7,23
a mãrturisi: inf. prez. rezum. cap.10
va mãr turisi: ind. viit.I. 3.sg. 10,32
mãr turisi(-)-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 10,32
mãr turisãscu(-Mã): ind. prez. 1.sg. 11,25
(vã) mãr turisiþi: ind. prez. 2.pl. 23,31
mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 26,62

MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 7,2
mãsuri: pl. ac. 13,33
mãsura: sg. ac. rezum. cap.23; 23,32

MATCÃ: s.f.
matca: sg. ac., în sintagma matca focului (Înv.) „iad” 18,9

(a) MÃRI: v. IV
mãr ea: ind. imp. 3.pl. 15,31
mãr esc: ind. prez. 3.pl. 23,5

MÃRTURIE: s.f. „declaraþie fãcutã de o persoanã pentr u a
ade veri un lucru, vãzut sau auzit, ori pentr u a-ºi susþine pãrerile”;
(În v. ºi reg.; ccr.) „martor”
mãr turiia: sg. ac. 8,4; 10,18
mãr turiile: pl. nom., în sintagma mãr turiile strâmbe 15,19
mãr turii: pl. gen. (cu prep. a + num. card.) 18,16
mãr turie: sg. ac., în sintagmele mãrturie strâmbã/mãrturie
mincinoasã 19,18; 26,59mãr turie: sg. ac. 24,14mãrturii: pl. nom./
ac. 26,65; 27,13

(a se) MÂHNI: v. IV
(s-)au mâhnit: ind. pf.c. 3.pl. 20,2 4
a (Sã) mâhni: inf. prez. 26,3 7
MÂINE: adv.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: rezum. cap.6; 6,30, 34
mâne: adv. în loc. adj. (precedat de s. zua) de mâne 6,34
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. 3,12; 5,30; 8,3, 15; 9, 18, 25; rezum. cap.12; 12,13,
49; 14,31; 18,8; 26,23, 51
mâni: pl. ac. 4,6; 18,8; 22,13
mânã: sg. ac. 12,10
mânilor: pl. gen . rezum. cap.15
mânile: pl. ac. 15,2, 20; 17,21; r ezum. cap.19; 19,13, 15; 26,45,
50; rezum. cap.27; 27,24
(a) MÂNCA: v. I
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 6,25
vom mânca: ind. viit.I. 1.pl. 6,31
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 9,11; 15,27
mâncând: gerunziu 11,18, 19; 24,38; 26,21
a mânca: inf. prez. 12, 1, 4; 14,16; 15,20; 25,35, 42; 26,17
au mâncat : ind. pf.c. 3.pl. 12,4; 13,4; 14,20; 15,37, 38
mâncasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 14,21
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MIAZÃNO APTE: s.f. (Înv. ºi reg.) „miezul nopþii”
miazãnoapte: sg. ac. 25,6

mânâncã: ind. prez. 3.pl. 15,2
mânca: inf. prez. fãrã a 15,32
mâncaþi: ind. prez. 2.pl. 23,14
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 24,49
mâncaþi: imperativ 2.pl. 26,26
MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. ac. 24,45

MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mici: adj. m./f. pl. ac. 5,19; 25,40, 45
(mai) mic: ad j. m. sg. nom. 2,6; 5,19; 11,11; 13,32
(mai) mici: s.m. pl. nom. „micuþi” 10,42
mici: s.m. pl. ac. „micuþi” 18,6, 10,14

MÂNCÃTOR, -TOARE: adj.; var. (Înv.) MÂNCÃTORIU
mâncãtoriu: m. sg. ac. 11,19

MIERE: s.f.
miiare: sg. nom., în sintagma miiare sãlbat ecã 3,4

(a se) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a se) MÂNGÃIA
a (sã) mângãia: inf. prez. 2,18
(sã) vor mângãia: ind. viit.I. 3.pl. 5,5

MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/din mijlocul 10,16; 13,25,
49; 14,24; 18,2, 20
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 14,6

(a se) MÂNIA: v. I
(s-)au mâniiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; 21,15
a (sã) mâniia: inf. prez. rezum. cap.5
(sã) mânie: ind. prez. 3.sg. 5,22
mâniindu(-sã): gerunziu 18,34
(s-)au mâniat: ind. pf.c. 3.sg. 22,7

MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac.5,7; 23,23
milã: sg. nom./ac. 9,13, 36; 12,7; 14,14; 15,32; 17,14; 18,27, 33; 20,34
MILOSTENIE: s.f.
milostenie: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,2, 3
milostenia: sg. nom./ac. 6,1, 4

MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. ac., în sintagma mâniia cea viitoar e 3,7

MILOSTIV, -Ã: s.m./f.
(cei) milostivi: s.m. pl. nom. 5,7

(a se) MÂNTUI: v. IV
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 1,21
mântuiaºte: imper ativ 2.sg. 8,25; 14,30
(mã) voi mântui: ind. viit.I. 1.sg. 9,21
au mântuit: ind. pf.c. 3.sg. 9,22; 27,42
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,22; 14,36
(sã) va mântuii: ind. viit.I. 3.sg. 10,22
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
sã mântuiascã: conj. prez. 3.sg. 16,25
a mântui: inf. prez. 18,11
(sã/Sã) mântui: inf. prez. fãrã a 19,25; 27,42
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg3 24,13
(s-)ar mântui: cond. prez. 3.sg. 24,22
mântuiaºte(-Te): imper ativ 2.sg. 27,40

(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imper ativ 2.sg. 9,27; 15,22; 20,30, 31
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºi: m. pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,15
mincinoºi: m. pl. nom., în sint agmele hris toºi mincinoºi (cf. lat.
pseudochristus, -¾)/ profeþi mincinoºi (cf. lat. pseudoproph½ta, ae)/mar turi mincinoºi/martori mincinoºi rezum. cap.2 4; 24,11,
24; r ezum. cap.26; 26,30, 30
mincinoasã: f. sg. ac., în sintagma mãr turie mincinoasã 26,59
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. rezum. cap.12

MÂNZ : s.m.
mânzul: sg. ac. 21,2, 7
mânz: sg. ac. 21,5
(a) MERGE: v. III
meargeþi: imperativ 2.pl. 2,8; 21,2; 22,9; 26,18; 27,65
meargea: ind. im p. 3.sg. 2,9
mergi: imperativ 2.sg. 2,20; 5,41; 8,4, 9, 13; 16,23; 17,26; 18,15;
19,21; 20,14; 21,28
a mearge: inf. prez. 2,22; rezum. cap.28
mergând: gerunziu 4,21; 9,13; 10,7; 11,4; 14,15; 25,10, 14; 26,39;
28,7, 19
mergea: ind. imp. 3.pl. 4,25; 9,19; 21,9
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,1, 23; 9,9, 27; 19,2; 20,29
vei mear ge: ind. viit.I. 2.sg. 8,19
sã meargeþi: conj. pr ez. 2.pl. 10,5
mearge: ind. prez. 3.sg. 12,45; 13,4 4; 15,17; 18,12; 26,24; 28,7
sã meargem: conj. pr ez. 1.pl. 13,28; 26,46
voi mearge: ind. viit.I. 1 .sg. 26,32, 36
mergeþi: imperativ 2.pl. 28,10
sã meargã: conj. prez. 3.pl. 28,10
MES TECAT, -Ã: adj: vezi AMESTECAT, -Ã

MINTE: s.f.
mintea: sg. ac., în sintagma cu toatã mintea (t a) 22,37
(a) MINÞI: v. IV
minþind: gerunziu 5,11
MINUNAT, -Ã: adj.
minunat: n. sg. nom. 21,42
MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. rezum. cap.11; 24,24
minunile: pl. ac. 21,15
(a se) MIRA: v. I
(sã) mira: ind. im p. 3.pl. 7,28; 12,23; 13,54; 15,31; 19,25; rezum.
cap.21; 22,33; 27,14
(S-/s-)au mirat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,10, 27; 9,33; 21,20; 22,22
MIRE: s.m.
mirelui: sg. gen . 9,15; 25,1
mirele: sg. nom. 9,15; 25, 5, 6, 10

MEªTER: s.m.
meaºter ului: sg. gen ., în sint agma meaºterului de lemn
„tâmplar ului” 13,55

MIREASÃ: s.f.
mireasii: sg. gen. 25,1

MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugirii: sg. dat. rezum. cap.12

MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþa: sg. ac. 24,32
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muierile: pl. ac. 19,8
muierilor: pl. dat. rezum. cap.28; 28,5

MOALE: adj./s.
moi: adj. n. pl. ac. 11,8
moi: s.n. pl. ac. „veºminte moi” 11,8

MULT, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
mult: ad j. n. sg. nom. 2,18; r ezum. cap.9; 9,37; 13,5
multe: ad j. f./n. pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,2 4, 25; 7,22; 8,1,
18; 10,31; rezum. cap.11; 11,20; 13,2, 58; rezum. cap.14; rezum.
cap.15; 15,30; 19,2, 22; rezum. cap.27; 27,52, 55
multã: adj. f. sg. nom./ac. 5,12; 6,7; 14,14; 20,29; 21,8; 2 4,30;
MOARTE: s.f.
25,19; 26,47
moar tea: sg. ac. 2,15
(mai) mult : adj. n. sg. nom. 5,37
morþii: sg. gen. 4,16
moar te: sg. ac., în loc. v.va da spre moarte/sã dea spr e moarte mulþi: adj. m. pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,16; 9,10; 1 3,17; 1 5,30;
rezum. cap.19; 24,11; 26,60; 28,12
10,21; 27,1
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 17,14
moar te: sg. ac. 15,4; 16,28; 26,38
(mai) multe: ad j. f. pl. nom. 21,36
moar te: sg. ac., în sintagmele vor osândi spr e moarte/vino vat de mult: adj. n. sg. ac., în sintagma cu mult preþ „foarte scump” 26,9
moar te 20,18; rezum. cap.26
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 3,7; 7,13, 22; 8,11; 19,30;
morþii: sg. dat., în loc. v. sã dea morþii 26,59
20,16, 28; 22,14; 24, 5, 10, 11; 26,28, 60; rezum. cap.2 7
morþii: sg. dat., în sintagma vino vat (este) morþii 26,66
multe: pron. nehot. f./n. pl. ac. 6,7; rezum. cap.12; 13,3; 16,21;
rezum. cap.23; 25,21, 23; 27, 19
MOLIE: s.f.
multora: pron. nehot. m. pl. gen./dat. 24,12; 27,53
molia: sg. nom. 6,19, 20
(mai) mult: adv. 5,13, 20, 47; 6,25; 10,10, 37; 11,9; 12,41, 42;
rezum. cap.15; 20,10; 26,53
(a) MORCOTI: v. IV (În v.) „a-ºi exprima nemulþumirea mult: adv. în loc. adv. cu mult 6,26
murmurând, cârtind îm potriva cuiva”
morcotea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.21
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. ac. 27,27
MORMÂNT: s.n.
mormânturi: pl. ac. 8,28; 27,53
(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmind: gerunziu 15,36
mormint elor: pl. dat. 23,2 7
au mulþãmit: ind. pf.c. 3.sg. 26,27
mormânturile: pl. nom./ac. 23,29; 2 7,52
mormint ele: pl. ac. 23,29
MUMÃ: s.f.; vezi MAMÃ
mormântul: sg. nom./ac. 27,60, 64, 66; 28,1
mormântului: sg. gen. 27,60, 61; rezum. cap.28
MUNCÃ: s.f. „pedeapsã”; (mai ales la pl.) „chinuri ale iadului”
mormânt : sg. ac. 28,8
munca: sg. ac., în sintagma munca de veaci „pedeapsa veºnicã” 25,46

MOARÃ: s.f.
moarã: sg. ac., în sintagma piatrã de moarã 18,6
moarã: sg. ac. 24,41

MORT, MOARTÃ: s./ad j.
morþii: s.m. pl. nom./ac. 8,22; 10,8; 11,5; 28,4
morþi: s.m. pl. ac. 14,2; rezum. cap.17; 17,9; 27,64
morþilor: s.m. pl. gen ., în sintagmele înviiarea morþilor/
Dumnezãul morþilor rezum. cap.22; 22,31, 32
morþilor : s.m. pl. gen. 23,27
moar tã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.9
MOªIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „þarã natalã”; (Înv.) „loc de origine al
cuiva”; (În v. ºi pop.; prin gn.) „moºtenire”
moºiia: sg. ac. rezum. cap.13; 13,54, 57; 21,38

MUNCITOR, -TOARE: s.m./f. (Înv.) „persoanã care tortureazã,
chinuieºte”
muncitorilor : s.m. pl. dat. 18,34
MUNTE: s.m.
munte: sg. ac. 4,8; 5,1, 8,1; 14,23; 15,29; rezum. cap.17; 17,1, 9; 28,16
muntelui: sg. gen./dat. 5,14; 17,19; 21,21
munþi: pl. ac. 18, 12; 24,16
Muntele: sg. ac., în s. propr. Muntele Maslinilor 21,1; 2 4,3; 26,30

MOªTEAN, -Ã: s.m./f.
moºt eanul: s.m. sg. nom. 21,38

(a) MURI: v. IV
au murit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,19, 20; 8,32; 9,18, 24; 22,25, 27
sã moarã: con j. prez. 3.sg. 15,4
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 22,2 4
a muri: inf. prez. 26,35

(a) MOªTENI: v. IV
vor moºteni: ind. viit.I. 3.pl. 5,4
va moºt eni: ind. viit.I. 3.sg. 19,29
moºt eniþi: ind. 2.pl. 25,34

(a) MURMURA: v. IV (cf. Indice Iº)
murmurând: gerunziu rezum. cap.9; rezum. cap.26
murmura: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.9; 20,11

MREAJÃ: s.f.
mr eagea: sg. ac. 4,18
mr egile: pl. ac. 4,20, 21, 22
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiarea: sg. nom./ac. 1,20, 24; rezum. cap.9; 9,22; 14,3; 18,25;
rezum. cap.19; 19,3, 5, 9, 10, 29; 22,25
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,31, 32; 13,33; rezum.
cap.15; 22,24, 27, 28; rezum. cap.27; 27,19
muiere: sg. ac. 5,28
muiare: sg. nom./ac. 9,20; 15,22; 22,25; r ezum. cap.26;
26,7, 1 0
muieri: pl. ac. 11,11; 14,21; 15,38; 27,55
muiare: sg. voc. 15,28

MUªTAR: s.n.; var. (Înv.) MUªTARIU
muºt ariului: sg. gen., în sintagma grãunþul muºt ariului rezum.
cap.13
muºt ar: sg. ac., în sintagma grãunþului de muºt ar 13,31
muºt ariu: sg. ac., în sintagmele grãunþului de muºtrariu/grãunte
de muºt ariu rezum. cap.17; 17,19
MUT, -Ã: ad j./s.
mut: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,32; rezum. cap.12; 12,22
mututl: s.m. sg. nom. 9,33
muþii: s.m. pl. ac. 15,31
(a se) MUTA: v. I
(s-)au mut at: ind. pf.c. 3.sg. 19, 1
(sã) va muta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.21
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MUTARE: s.f. (Înv.) „e migra re”, „s trãmut are” (cf. lat.
transmigr¼ti¹, -¹nis)
mutarea: sg. ac., în sint agma mut area Vavilonului „strãmutarea
în Babilon” 1,11, 12, 17

NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcaz: sg. nom. 13,21; 24,21
necaz: sg. ac. 24,9
nãcazul: sg. ac. 24,29
NECÃJIT, -Ã: adj.; var. (Pop.) NÃCÃJIT, -Ã
nãcãjite: f. pl. nom. 9,36

N
(a se) NAªTE: v. III
au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 25
(s-/S-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,20; 2,1, 2; 19,12
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 1,21, 23
(S-)ar naºte: cond. prez. 3.sg. 2,4
sã (sã) nascã: con j. prez. 3.sg. 21,19
(s-)ar fi nãscut: cond. pf. 3.sg. 26,24

NECINS TIT, -Ã: adj. „nebãgat în seamã”, „neonorat”
necins tit: m. sg. nom. rezum. cap.13
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj.
necredincios: m. sg. v oc, în sintagma neam necredincios ºi
îndãrãtnic 17,16
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþa: sg. ac. 13,58; 17, 19
NECUNOSCUT, -Ã: adj.
necunoscutã: f. sg. nom. rezum. cap.24

NAªTERE: s.f.
naºtere: sg. ac. rezum. cap.1; 19,28
naºterea: sg. nom. 1,18
naºterii: sg. gen. 14,6

NECURAT, -Ã: adj.
necurate: n. pl. ac. 10,1
necurat: n. sg. nom. 12,43

(a) NÃDÃJDUI: v. IV
vor nãdãjdui: ind. viit.I. 3.pl. 12,21
nãdãjduiaºte: ind. prez. 3.sg. 24,50
nãdãjduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 27,43

NECURÃÞIE: s.f.
necurãþie: sg. ac. 23,25
NEDREPT, -EAPTÃ: s.m./f.
(cei) nedrepþi: s.m. pl. ac. 5,45

NÃDEJEDE: s.f.
nãdeajde: sg. ac. 14,27

NEGHINÃ: s.f.
neghinilor: pl. gen. rezum. cap.13
neghinã: sg. ac. 13,25, 27
neghinele: pl. nom./ac. 13,26, 29, 30, 38, 40, 41
neghinelor: pl. dat. 13,36

(a) NÃIMI: v. IV
a nãimi: inf. prez. 20,21
au nãimit: ind. pf.c. 3.sg. 20,7
NÃLUCIRE: s.f.
nãlucire: sg. nom. 14,26

NEGRU, NEAGRÃ: adj.
negru: m. sg. ac. 5,36

NÃPÂRCÃ: s.f.
nãpârcã: sg. ac., în sint agma puiu de nãpârcã 3,7
nãpârce: pl. ac., în sint agma pui de nãpârce 12,34; 23,33

NEGUÞÃTOR: s.m.; var. (Înv.) NEGUÞÃTORIU
neguþãtoriu: sg. nom. 13,45
neguþãtorii: pl. ac. rezum. cap.21
neguþãtorilor: pl. dat. 25,27

NÃSCUT, -Ã: ad j./s.
nãscut: adj. m. sg. ac., în sintagma întâiu nãscut 1,25
nãscut: adj. m. sg. nom. rezum. cap.2
(cei) nãscuþi: s.m. pl. ac. 11,11

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtoriia: sg. ac. 22,5

NÃSIP: s.n.; v ezi NISIP

NEIER TAT, -Ã: adj.
neiertatã: f. sg. ac. rezum. cap.12

NÃVÃLIRE: s.f.
nãvãlire: sg. ac. 8,32

NEÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
neîmbrãcat: m. sg. nom. 22,11

NÃV OD: s.n.
nãvodul: sg. ac. rezum. cap.13
nãvodului: sg. dat. 13,47
NEAM: s.n.
neamului: sg. gen ./dat. 1,1; 12,45; 21,43
neamurile: pl. nom. 1,17; 24,30
neamuri: pl. nom./ac. 1,17; 19,28
neamul: sg. nom./ac. 11,16; 12,39, 41, 42; 16,4; 23,26; 2 4,34
neam: sg. voc., în sintagma neam necredincios ºi îndãrãtnic 17,16
neam: sg. nom. 17,20
NEBUN, -Ã: adj./s.
nebun: adj. m. sg. dat. 7,26
nebune: adj. f. pl. nom. 25,2, 3
nebune: s.m. sg. v oc. 5,22
nebuni: s.m. pl. voc., în sint agma nebuni ºi orbi 23,17
(ceale) nebune: s.f. pl. nom. 25,8

INDICE

NEPRIETEN: s.m./ (Neob.) adj.; var. (Înv.) NEPRIIATIN; (Înv.
ºi reg.) NEPRIETIN
neprieteni: s.m. pl. ac. rezum. cap.5
nepriiatinul: s.m. sg. ac. 5,43
nepriiatinii: s.m. pl. ac. 5,44
neprietenii: s.m. pl. nom. 10,36
neprietinul: s.m. sg. nom. 13,25, 39
neprietinii: s.m. pl. ac. 22,44
neprietinul: adj. antep. m. sg. nom., în sintagma neprie tinul om
(cf. lat. inimicu hommo „omul duºmãnos”) 13,28
NEPUTINCIOS, -OASÃ: ad j./s.
[cei]/(cei) neputincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.10; 10,8
neputincios: adj. m. sg. nom 26,41
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþe: pl. ac. rezum. cap.4
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numele: sg. ac., în loc. adv. în numele/întru numele „invocând
numele (cuiva)” 7,22; 10,41, 42; 12,21; 18,5, 20; 21,9; 23,39;
24,5, 9; 28,19
nume: sg. ac. 9,9; 27,32, 57
numele: pl. nom. rezum. cap.10; 10,2

neputinþa: sg. ac. 4,23; 9,35; 10,1
neputinþele: pl. ac. 8,17; rezum. cap.9
neputinþã: sg. ac., în loc. adv. cu neputinþã 17,19; 19,26; 23,4
NESPÃLAT, -Ã: adj.
nes pãlate: f. pl. ac. 15,20

(a) NUMI: v. IV
numeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

NESTINS, -Ã: ad j.
nes tâns: n. sg. ac., în sintagma focul nestâns 3,12

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. rezum. cap.22; 22,2, 3, 4, 9; 25,10
nuntã: sg. ac., în sintagma hainã de nuntã rezum. cap.22; 22,11, 12
nunt a: sg. nom. 22,8, 10

NEªTIINÞÃ: s.f.
neºtiinþã: sg. ac. rezum. cap.22
NETREBNIC, -Ã: adj.
ne treabnicã: f. sg. ac. 25,30

O

NEVINOVAT, -Ã: ad j./s.
ne vinovaþi: ad j. m. pl. nom. 12,5
ne vinovat: adj. m./n. sg. nom./ac.27,4, 24
(cei) ne vinovaþi: s.m. pl. ac. 12,7

O: interj.
o: 15,28; 17,16

NEVOIE: s.f.
ne voie: sg. ac., în loc. adv. cu nevoie „cu greu” 19,23

OAIE: s.f.
oilor : pl. gen. 7,15
oile: pl. nom./ac. 9,36; 10,6, 16; 15,24; 25,32, 33; 26,31
oaie: sg. ac. 12,11
oaia: sg. ac. 12, 12
oi: pl. ac. 18, 12

NINIVITEAN: s.m. „locuitor al cetãþii Ninive”
niniviteanii: pl. nom. 12,41
NISIP: s.n.; var. (Înv.) NÃSIP
nãsip: sg. ac. 7,26
NOAPTE: s./adv.
noap tea: adv. 2,14; 28,13
nopþi: s.f. pl. ac. 4,2; 12,40
noap te: s.f. sg. ac., în sintagma în a patra straje de noapte „între
or ele 3 ºi 6 dupã miezul nopþii” 14,25
noap te: s.f. sg. ac. 26,31, 34

OASPETE: s.m.
oaspeþi: pl. ac. 22,10
oaspeþii: pl. ac. 22,11
oaspãþ: sg. nom. 25,43
OASTE: s.f.
ostele: pl. ac. 22,7
oºti: pl. ac. 24,6
OBICEI: s.n.; var. (În v.)OBICEAI
obiceaiul: sg. ac., în loc. v. avea obiceaiul 27,15

NOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NUOR
nuor: sg. nom. 17,5
nor: sg. ac. 17,5
norii: pl. ac. 24,30; 26,64

OBOR OC: s.n.; var. (Înv. ºi r ar) OBROC
obr oc: sg. ac. 5,15

NORÃ: s.f.
nora: sg. ac. 10,35

OBRAZ: s.m.
obr az: sg. ac. 26,6 7

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 1,21; 2,6; rezum. cap.3; 4,16; 15,8; 2 7,25
norodului: sg. gen./dat. 2,4; 13, 15; 15,36; 21,23; 26,47; 27,1,
15, 24
norod: sg. 4,23; 14,5; 26,5
noroadele: pl. nom./ac. 21,11; 27,20
NOU, NOUÃ: ad j./s.
nou: adj. n. sg. ac. 9,16, 17; 26,29; 27,60
noi: adj. m. pl. ac. 9,17
noao: adj. f. sg. gen., în sint agma legii cei noao 26,28
noao: s.n. pl. ac. „lucruri noi” 13,52

OCHI: s.m.
ochiul: sg. nom./ac. 5,29; r ezum. cap.6; 6,22, 23; rezum. cap.7;
7,3, 4, 5; 1 8,9; 20,15
ochiu: sg. ac., în sintagma ochiu pentr u ochiu 5,38
ochii: pl. nom./ac. 9,29,30; 13,15, 16; 17,8; 20,33, 34; 21,42;
26,43
ochiu: sg. ac. 18,9
ochi: pl. ac. 18,9
ochilor : pl. gen. rzum. cap.25
ODIHNÃ: s.f.
oihnã: sg. ac. 11,29; 12,43

NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. nom. 14,21

(a se) ODIHNI: v. IV
voi odihni: ind. viit.I. 1.sg. 11,28
(vã) odihniþi: imper ativ 2.pl. 26,45

(a) NUMÃRA: v. I
sânt numãr aþi: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 10,30

ODINIOARÃ: adv.
odinioarã: 21,42

NUMÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
numãrãt orilor: s.m. pl. gen., în sintagma numãrãtorilor de bani
„zar afilor care schimbau bani, în t emplu, celor veniþi din diaspora”
21,12

OLAR: s.m.; var. (În v.) OLARIU
Olariului: sg. gen., în s. propr. Þarina Olariului 27,7, 10

NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,21, 23, 25; 6,9; 7,22; 10,22; 19,29; 24,9

OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariu: sg. ac. 5,23; 23,18, 20, 35
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oltariului: sg. gen. 5,24
oltariul: sg. nom. 23,19
OM: s.m.
omul: sg. nom./ac. 4,4; 1 2,12, 35; 13,31, 44; 16,26; 19,5, 6;
rezum. cap.21; 25,14; 26,24, 72, 74
oameni: pl. nom., în sintagma pescari de oameni 4,19
oameni: pl. ac. 5, 13, 19; 6,2, 5; 10,17; 15,38; 16,9, 10; 19,26;
21,25, 26; 23,5, 7
oamenilor: pl. gen./dat. 5,16; 6,1, 14, 15, 16, 18; 9,8; reyum.
cap.10; 10,32, 33; 12,31; 16,23; 17,21; 22,16; 23,4, 13, 27, 28
om: sg. nom./ac. 7,9; 8,9; 9,9, 32; 10,35; 11,8, 19; 12,10, 11, 43;
13,28; rezum. cap.15; 15,11, 18, 20; 17,14; 19,4; 21,28, 33; 22,11;
25,24; 27,32, 57
oamenii: pl. nom. 7,12; 8,27; 12,36, 41; 13,25; 14,35; 16,13
omului: sg. gen./dat. 7,24, 26; 10,36; 12,13, 45; 13,24, 45, 52;
16,26; 18,7, 23; 19,3, 1 0; 20,1; 22,2; 26,24
Omului: sg. gen., în sintagma Fiiul Omului 8,20; 9,6; 11,19; 12,8
OMENESC, -EASCÃ: adj.
Omenesc: m. sg. nom./ac./gen./dat., în sintagma Fiiul Omenesc/
Fiiului Omenesc 10,23; 12,32, 40; 13,37, 41; 16,13, 27, 28; 17,9,
12, 21; 1 8,11; 19,28; 20,18, 28; rezum. cap.24; 2 4,27, 30, 37,
39, 4 4; 25,31; 22,2, 2 4; 26,45, 64
omeneºti: f. pl. ac., în sintagma porunci omeneºti 15,9
(a) OMORÎ: v. IV
vor omorî: ind. viit.I. 3.pl. 17,22
au omorât: ind. pf.c. 3.pl. 21,39; 22,6; 23,31
veþi omorî: ind. viit.I. 2.pl. 23,34
omori: ind. prez. 2.sg. 23,37

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. ac. 8,9; rezum. cap.27
ostaºii: pl. nom. 27,27; r ezum. cap.28
ostaºilor: pl. dat. 28,12
(a se) OSTENI: v. IV
(sã) ostenesc: ind. prez. 3.pl. 6,28
OSTENIT, -Ã: s.m./f.
(cei) osteniþi: s.m. pl. voc., în sintagma toþi cei osteniþi ºi însãrcinaþi
11,28
OÞAPOC: s.n.; var. OÞAPÃC (În v.) „aºchie”
oþapãcul: sg. ac. rezum. cap.7; 7,3, 4, 5
OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. rezum. cap.27; 27,48
P
PACE: s.f.
pace: sg. ac., în sintagma fãcãtorii de pace 5,9
pace: sg. ac. rezum. cap.10; 10, 12, 34
pacea: sg. nom. 10,13
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) PÃHAR
pãhar: sg. ac. 10,42
pãharul: sg. nom./ac. 20,22, 23; 26,27, 39, 42
pãharului: sg. gen. 23,25, 26
PALMA: s.f.
pãlmi: pl. ac. 26,67

(a) OPRI: v. IV
opreºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
sã opriþi: conj. prez. 2.pl. 19,14

PARTE: s.f.
pãrþile: pl. ac. 2,22; 15,21; 16, 13
par te: sg. ac., în sintagma de ceaea parte „de partea cealaltã”
8,18, 28; 14,22; 16,5; 19,1
par tea: sg. ac. 24,51
pãrþi: pl. ac. 27,51

ORAª: s.n.
oraº: sg. ac. 10,11
oraºe: pl. ac. 14,15
ORB, OARBÃ: adj./s.
orbi: s.m. pl. dat. (cu prep. a +num. card) rezum. cap.9
orbi: s.m. pl. nom./ac. 9,27; 15,30; rezum. cap.20; 20,30
orbii: s.m. pl. nom./ac. 9,28; 11,5; 15,31; 21,14
orbilor: s.m. pl. dat. adn. 15,14
orbul: s.m. sg. nom. 15,14
orb: s.m. sg. ac. 15,14
orbi: s.m. pl. voc., în sintagma nebuni ºi orbi 23,17
orbilor: s.m. pl. v oc. 23,19
orb: ad j. m. sg. nom. 12,22
orbi: adj. m. pl. nom./voc. 15,14; 23,16,24
oarbe: ad j. m. sg. voc., în sintagma farisee oarbe 24,26

PAS: s.m.
paºi: pl. ac. 5,41
PASÃRE: s.f.
pasãrile: pl. nom./ac., în sintagma pasãrile ceriului 6,26; 8,20, 13,32
pasãri: pl. nom./ac. 10,29, 31
paserile: pl. nom., în sintagma paserile ceriului 13,4
pasãrile: pl. nom. 22,4
(a) PAªTE: v. III „a pãºuna”; (Înv.; prin ext.) „a hrãni”
paºte: ind. prez. 3.sg. 6,26
pãscându(-sã): gerunziu 8,30
am pãscut: ind. pf.c. 1.sg. 25,37

OS: s.n.
oasele: pl. ac. 23,27

PAªTI: s.m.; var. PAªTE: s.n.
Paºtile: pl. nom./ac. 26,2, 17, 18
Paºtele: pl. ac. 26,19

OSANA: interj.
osana: 21,9, 15
(a se) OSÂNDI: v. IV
aþi f i osândit: cond. pf. 2.pl. 12,7
(te) vei osândi: ind. viit.I. 2.sg. 12,37
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl. 12,41
va osândi: ind. viit.I. 3.sg. 12,42
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl., în sintagma vor osândi spre moar te
20,18
(s-)au osândit: ind. pf.c. 3.sg. 27,3
OSPÃÞ: s.n.; var. (Reg.) USPEÞ
uspeaþe: pl. ac. 23,6

INDICE

PAT: s.n.
pat: sg. ac. 9,2
patul: sg. ac. 9,6
PATIMÃ: s.f.
patimile: pl. ac. rezum. cap.16; rezum. cap.20
PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 27,65
PÃCAT: s.n.
pãcatele: pl. nom./ac. 1,21; 3,6; 6,14; rezum. cap.9; 9,2, 5, 6
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pãtimiia: ind. imp. 3.pl. 8,16
a pãtimi: inf. prez. 16,21
va pãtimi: ind. viit.I. 3.sg. 17,12
pãtimeaºte: ind. prez. 3.sg. 17, 14

pãcat ul: sg. nom. 12,31
pãcat elor: pl. gen. 26,28
PÃCÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
pãcãt oºi: s.m. pl. nom./ac. 9,10, 13
pãcãt oºii: s.m. pl. nom. 9,11
pãcãt oºilor: s.m. pl. gen. 11,19; 26,45

(a) PÃÞI: v. IV
am pãþit: ind. pf.c. 1.sg. 27,19
(a se) PÃZI: v. IV
(vã) pãziþi: imperativ 2.pl. 10,17; 16,6
pãzea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.15; 27,36
a (sã) pãzi: inf. prez. rezum. cap.16; 16,12; 27,64
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 16,11
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 19,20
(sã) pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2 7
pãzând: gerunziu 27,54
pãziþi: imper ativ 2.pl. 27,65

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 18,15, 21
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 27,4
PÃGÂN: s.m.
pãgânii: pl. nom./ac. 5,47; 6,7
pãgânilor: pl. gen. 10,5
pãgân: sg. ac. rezum. cap.18; 18, 17
pãgâni: pl. ac. 23,15
(a se) PÃGUBI: v. IV
sã (sã) pãgubeascã: conj. prez. 3.sg. 16,26
PÃHAR: s.n.; vezi PAHAR
PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,20, 21; 4,15; 5,4, 18;
9,26, 31; 14,34; 24,35; 27,45, 51
pãmântului: sg. gen ., în sintagmele sar ea pãmântului/inima
pãmântului/de la mar ginile pãmântului rezum. cap.5; 5,13;
12,40, 42
pãmânt: sg. ac. 5,35; rezum. cap.6; 6,10, 19; 9,6; 10,29, 34; 13,5,
8, 23; 15,35; 16,19; 18,18, 19; 23,9, 35; 25,18, 25; 28,18
pãmântului: sg. gen./dat. 10,15; 11,24; 17,24; 24,30; 27,54
pãmântului: sg. gen., în sintagma Domnul ceriului ºi al pãmântului
11,25
pãmânt: sg. ac., în sintagmele cutremuri de pãmânt/cutrãmur de
pãmânt 24,7; rezum. cap.28; 28,2
PÃR: s.m.
peri: pl. ac., în sint agma peri de cãmile (aici) „veºmânt din pãr de
cãmilã” 3,4
pãr : sg. ac. 5,36
perii: pl. nom., în sintagma perii capului 10,30
(a se) PÃREA: v. II
sã parã: conj. prez. impers 5, 17; 10,34
par e: ind. prez. imper s. 6,7
(sã) pare: ind. prez. im pers. 17,24; 18,1, 12; 21,28; 22,17, 42;
24,45; 25,29; 26,66
(sã) pãr ea: ind. imp. impers. 20,10
par e(-)(-sã): ind. prez. impers 26,53
PÃRINTE: s.m.
Pãrintelui: sg. gen., în sint agmele glasul Pãrintelui/fiii Pãrintelui
celui din ceriu/îm pãrãþia Pãrintelui Mieu/blagosloviþii Pãrintelui
Mieu rezum. cap.3; 5,45; 13,43; 23,34
Pãrintele: sg. nom., în sintagma Pãrintele cel ceresc 5,48; 6,1
Pãrintelui: sg. dat. 6,6, 18
pãrinþilor : pl. gen. 10,21; rezum. cap.23; 23,30, 32
Pãrinte: sg. voc. 11,25, 26
pãrinte: sg. ac. 23,9
Pãrintele: sg. nom 23,9
PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstorii: pl. nom. 8,33
pãstoriu: sg. ac. 9,36
pãstoriul: sg. nom./ac. 25,32; 26,31
(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimea: ind. imp. 3.pl. 4,24; 9,20

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. nom./ac. 4,3; rezum. cap.14; 14,17, 19; r ezum. cap.15;
15,33, 34, 36; 16,5, 7, 8, 9, 10, 11
pâne: sg. ac. 4,4; 7,9; 15,2; 26,26
pânea: sg. ac. 6,11; 15,26; rezum. cap.26
pânile: pl. ac., în sint agma pânile punerii-înainte 12,4
pânile: pl. ac. 14, 19
pânilor: pl. gen. 16,12
PÂNTECE: s.n .
pântece: sg. ac., în loc. v. (Înv.) în pântece având/va avea în pântece
1,18, 23
pânt ecele: sg. ac. 12,40; 19,12
pânt ece: sg. ac. 15,17
(a se) PÂRÎ: v. IV
(sã) pâreaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
pârât fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.27; 27,12
(a) PECETLUI: v. IV
pecetluind: gerunziu 27,66
PEDEAPSÃ: s.f.
pedeapsii: sg. gen. rezum. cap.25
PESCAR: s.m.
pescarii: pl. ac. rezum. cap.4
pescari: pl. nom. 4,18
pescari: pl. nom., în sintagma pescari de oameni 4,19
(a) PESTI: v. IV „a întârzia”, „a zãbovi”
pes ti-va: ind. viit.I. 3.sg. 24,48
PEªTE: s.m.
peaºte: sg. ac. 7,10
peºti: pl. ac. 13,47; rezum. cap.14; 14,17, 19; rezum. cap.15
peºtii: pl. ac. 15,36
peaºtelui: sg. gen. rezum. cap.17
peºtele: sg. ac. 17,26
PEªTERÃ: s.f.; var. (Înv.) PEªTERE
peaºterea: sg. ac., în sintagma peaºterea tâlharilor 21,13
PEªTIªOR: s.m.
peºtiºori: pl. ac. 15,34
PETEC: s.n.
peatec: sg. ac. 9,16
(a) PETRECE: v. III „a sta un timp unde va (cu cineva)”
pe trec: ind. prez. 3.pl. 15,32
pe trecând: gerunziu 17,21
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PIATRÃ: s.f. „rocã”; „stâncã”
pietrile: pl. nom./ac. 3,9; 4,3; 2 7,51
piatrã: sg. ac. 4,6; 7,9, 24, 25; 16,18; 27,60
piatrã: sg. nom./ac., în sintagmele piatrã de moarã/piatrã pe
piatrã 18,6; 24,2
pietri: pl. ac. 21,35; 23,37
piatra: sg. nom./ac. 21,42, 4 4; 27,66; 28,2
PICIOR: s.n.
piciorul: sg. nom./ac. 4,6; 18,8
picioarelor: pl. dat. adn . 5,35; 22,44
picioarele: pl. ac. 7,6; 10, 14; 15,30; 28,9
picioare: pl. ac. 18,8; 22,13

plãteºt e: imperativ 2.sg. 18,28
va plãti: ind. viit.I. 3.sg. 18,30, 34
(a) PLÂNGE: v. III
plângându-: gerunziu 2,18
plâng: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
aþi plâns: ind. pf.c. 2.pl. 11,17
vor plânge: ind. viit.I. 3.pl. 24,30
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 26,75
PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. nom. 2,18; 8,12; 13,42, 50; 22,13; 24,51; 25,30
PLEAVÃ: s.f.
pleavele: pl. ac. 3,12

PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. 7,13

(a) PLE CA: v. I
pleacã: ind. prez. 3.pl. 6,5
sã pleace: conj. prez. 3.sg., în sintagma sã-ª pleace capul „sã Se
odihneascã” 8,20

(a) PIERDE: v. III „a omorî”; „a nimici”
sã piar zã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,13; 27,20
pierde: inf. prez. fãrã a 10,28
pierde(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,39; 16,25
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 10,39,42; 16,25; 21,41
ar peirde: cond. prez. 3.pl. 12,14
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg. 22,7

PLIN , -Ã: adj.
pline: f./n. pl. nom./ac. 14,20; 15,37; 23,27
plini: m pl. nom. 23,25, 28

PIERDERE: s.f. „risipã”
pearderea: sg. nom. 26,8

(a se) PLINI: v. IV
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.sg./pl. 1,22; 2,14, 23; 4,14; 8,17;
12,17; 13,35; 21,4; 26,56; 27,35
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 2,17; 27,9
a plini: inf. pr ez. 3,15
sã plineascã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.5
sã plinesc: conj. prez. 1 .sg. 5,17
plineaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(sã) plineaºte: ind. prez. 3.sg. 13,14

PIERDUT, -Ã: adj.
pierdute: f. pl. ac. 10,6
(a) PIERI: v. IV
sã piarã: conj. prez. 3.sg. 5,29, 30; 18,14
perim: ind. prez. 1.pl. 8,25
per: ind. prez. 3.pl. 9,17
au perit: ind. pf.c. 3.pl. 15,24
perisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,11
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 26,52

PLINIRE: s.f.
plinirea: sg. ac. 9,16; rezum. cap.20
PLOAIE: s.f.
ploaie: sg. nom. 7,25
ploaia: sg. nom. 7,27

PIETR OS, -OASÃ: adj.
pietros: n. sg. ac. 13,5, 20
PILDÃ: s.f.
pildele: pl. ac. rezum. cap.13; 13,53; rezum. cap.21; 21,45
pildã: sg. ac. rezum. cap.13; 13,24, 31, 33; rezum. cap.20; 21,33; 24,32
pilde: pl. ac. 13,3, 10, 13, 34, 35; 22,1; rezum. cap.25
pilda: sg. nom./ac. 13,18, 36; 15,15; rezum. cap.18; rezum. cap.22
PIZMÃ: s.f.
pizmã: sg. ac. 27,18
PLAªCÃ: s.f. (Înv.) „pelerinã lungã”
plaºca: sg. ac. 5,40
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 5, 12; 6,2, 5, 16; rezum. cap.10; 10,10, 41, 42;
20,8
platã: sg. nom./ac. 5,46; 6,1
(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. impers. 11,26; 14,6
au plãcut: ind. pf.c. impers., în str uctura v. dislocatã bine au plãcut
12,18; 17,5
(a) PLÃTI: v. IV
vei plãti: ind. viit.I. 2.sg. 5,26
plãteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
au plãtit: ind. pf.c. 3.sg. 17,23
plãti: inf. prez. fãrã a 18,25
sã plãteascã: conj. prez. 3.sg. 18,25
voi plãti: ind. viit.I. 1.sg. 18,26, 29

INDICE

(a) PL OUA: v. I
ploao: ind. prez. 3.sg. 5,45
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,13, 14
porþile: pl. nom., în sintagma porþile iadului 16,18
poartã: sg. ac. 26,71
(a se) POCÃI: v. IV
pocãiþi(-vã): imper ativ 2.pl. 3,2; 4,17
(sã) pocãisã: ind. m.mc.pf. 3.pl. 11,20
(s-)ar fi pocãit: cond. pf. 3.pl. 11,21
(s-)au pocãit: ind. pf.c. 3.pl. 12,41
(v-)aþi pocãit: ind. pf.c. 2.pl. 21,32
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþa: sg. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.4
pocãinþã: sg. ac. rezum. cap.3; 3,8, 11
POD: s.n.
pod: sg. ac. 24,17
POFTÃ: s.f.
poftã: sg. ac., în sintagma poftã de cur vie 5,28
(a) POFTI: v. IV
a pofti: inf. prez. rezum. cap.5
au pof tit: ind. pf.c. 3.pl. 13,17
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(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POM: s.m.
pomul: sg. nom./ac. 3,10; 7,19; 12,33
pomul: sg. nom., în sintagmele pomul bun/pomul rãu rezum.
cap.7; 7,17, 18
pom: sg. ac., în sintagmele pom bun/pom rãu 12,33
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 26,13
POPÃ: s.m.
popilor : pl. gen., în sintagmele mai-marii popilor/mai-marilor
popilor/mai-marelui popilor/cãpeteniile popilor/cãpeteniilor
popilor 16,21; 20,18; 21,15; rezum. cap.26; 26,3, 14, 59; 27,1, 3,
6, 12, 41, 62; 28,11

POVÃÞUIT OR: s.m.; var. (Înv.) PO VÃÞUITORIU (Înv. )
„conducãtor”
Povãþuit oriu: sg. nom. 2,6
povãþuitori: pl. nom. 15,14
povãþuitori: pl. voc., în sintagma povãþuitori orbi 23,16, 24
PRAF: s.n.
pr aful: sg. nom. 10,14

PRÂNZ: s.n.
prânzul: sg. ac. 22,4

PORUMB: s.m. (Pop.) „por umbel”
porumb: sg. ac. 3,16
porumbii: pl. ac. 10,16
porumbi: pl. ac. 21,12

PREACURVAR, -Ã: adj.; var. (Înv.) PREACURVARIU
pr eacurvariu: m. sg. nom. 12,39; 16,4

PORUNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 5,19; rezum. cap.19; 19,17
porunci: pl. ac., în sint agmele dumnezãieºtile porunci/porunci
omeneºti rezum. cap.15; 15,9
por unca: sg. ac., în sintagmele por unca lui Dumnezãu/porunca legii
cea mare „porunca cea mai mare din lege” 15,3, 6; rezum. cap.22
poruncã: sg. nom. 22,36, 38
porunci: pl. ac. 22,40
(a se) PORUNCI: v. IV
au poruncit : ind. pfc.c. 3.sg. 1,24; 8,4, 18, 26; 12,16; 14,9; 15,35;
16,20; 17,9; 18,25; 19,7; 21,6; 27,58
va porunci: ind. viit.I. 3.sg. 4,6
porunceaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.16; rezum.
cap.17; rezum. cap.23; rezum. cap.28
poruncindu-: gerunziu 10,5
poruncind: gerunziu 11,1; rezum. cap.12
poruncisã: ind. m.mc.pf. 3.sg. 14,19; rezum. cap.28
porunceaºte: imperativ 2.sg. 14,28; 27,64
(sã) por unceaºte: ind. prez. impers. Rezum. cap.28
am por uncit : ind. pf.c. 1.sg. 28,20

(a) POSTI: v. IV
au pos tit: ind. pf.c. 3.sg. 4,2
a pos ti: inf. prez. rezum. cap.6
postiþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,16
postind: gerunziu 6,16, 18
posteºti: ind. prez. 2.sg. 6,17
postesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9; 9,14
postim: ind. prez. 1.pl. 9,14
vor pos ti: ind. viit.I. 3.pl. 9,15

(a) POVÃÞUI: v. IV
va povãþui: ind. viit.I. 3.sg. 15,14

PRAZNIC: s.n.
pr aznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 26,5; 27,15

PORC: s.m.
porcilor: pl. gen. 7,6; 8,31
porci: pl. ac. rezum. cap.8; 8,30,32

POST: s.n.
postul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; rezum. cap.17
post: sg. ac. 17,20

POVARNICÃ: s.f. „f emeie gravidã”; la Grigor Maior, ILV/
Lexicon, II, pr aegnans este explicat: „groasã”, „tãroasã”.
povar nicelor: pl. dat. 24, 19

(a) PREACURVI: v. IV; var. (a) PRECURVI
a precurvi: inf. prez. 5,32
pr ecurveºte: ind. prez. 3.sg. 5,32
pr eacurveaºte: ind. prez. 3.sg. 19,9
PREACURVIE: s.f.
peacur viile: pl. nom. 15,19
PREAJMÃ: s.f.
pr eajmã: sg. ac., în loc. prep. în preajma 27,61
PREDANIE: s.f. „tradiþie”, „datinã”
pr edaniile: pl. nom. rezum. cap.15
pr edaniia: sg. ac. 15,2, 3
pr edania: sg. ac. 15,6
(a) PREFACE: v. III
pr efãcând: gerunziu rezum. cap.26
PREOT: s.m.
pr eoþilor: pl. gen., în sintagma cãpeteniile preoþilor 2,4; 21,23,
45; 26,47; 27,20
pr eoþilor: pl. dat. 12,4
pr eoþi: pl. ac. rezum. cap.8
pr eotului: sg. dat. 8,4
pr eoþii: pl. nom. 12,5
PRESUS: adv.
(mai) presus: adv. în sintagma mai presus de fire 6,11
PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar.) PRETUTINDINI
pr etutindini: rezum. cap.9
PREÞ: s.n.
pr eþ: sg. ac., în loc. ad j. de mare preþ „foar te valoroasã”/în loc.
adv. cu mult preþ „foar te scump” 2 7,7, 9
preþul: sg. nom., în sintagmele preþul sângelui/preþul celui preþuit 27,6,9

POTOP: s.n.
potop: sg. ac. 24,38
potopul: sg. nom. 24,39

(a) PREÞUI: v. IV „a s tabili valoarea unui obiect ºi a-i fixa preþul”
au preþuit: ind. pf.c. 3.pl. 27,9

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) PROTIVNIC, -Ã
pr otivnicul: s.m. sg. nom./ac. 5,25, 25

PREÞUIT, -Ã: s.m./f. „evaluat”
(celui) pr eþuit: s.m. sg. gen., în sintagma preþul celui preþuit 27,9

POVARÃ: s.f.
povarã: pl. ac., în sintagma povarã greale 23,4

PRICEPUT, -Ã: s.m./f.; var. PRECEPUT, -Ã
[cei] pr ecepuþi: s.m. pl. ac. 11,25
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(a) PRICI: v. IV
va prici: ind. viit.I. 3.sg. 12,19

PR OPOVÃDUIRE: s.f.; var. (Înv.) PROPOVEDUIRE
propoveduirea: sg. ac. 12,41

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac., în sint agma pricina curviii rezum. cap.5; 5,32
pricinã: sg. ac., în loc. adv. fãrã pricinã „degeaba” 15,9
pricinã: sg. ac. 19,3
pricina: sg. nom./ac. 19,10; rezum. cap.25; 27,37

PR OROC: s.m.
prorocul: sg. nom./ac. 1,22; 2,5, 15, 17; 3,3; 4,14; 8,17; 10,41; 12,17,
39; rezum. cap.13; 13,35, 57; 16,4; 21,4, 11; 24,15; 27,9, 35
proroci: pl. nom./ac. 2,23; 13,17; 16,14; 23,34
prorocii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,12, 17; 7,12; 11,13; 22,40;
23,31, 3 7
pror ocii: pl. nom./ac., în sintagma prorocii mincinoºi rezum.
cap.7; 7,15
prorocului: sg. gen. 10,41
proroc: sg. ac. 11,9; 14,5; 21,26, 46
prorocilor: pl. gen. 23,29, 30; 26,56
proroci: pl. nom., în sintagma proroci mincinoºi rezum. cap.24;
24,11, 24

PRIETEN: s.m.; var. (În v.) PRIETIN
prietinul: sg. nom. 11,19
prietine: sg. voc. 20,13; 26,50
pretine: sg. voc. 22,12
PRILEJ: s.n.; var. (Reg.) PRILEGIU
prilegiul: sg. ac. rezum. cap.20
prilej: sg. ac. 26,16

PR OROCENIE: s.f. (Înv. ºi r ar) „prorocire”; aici prima atestare
a cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare es te în 1828 (dupã
Catalogul manuscriptelor româneºti [II], Ediþiunea Academiei
Române. [Tomul] I întocmit de Ioan Bianu, Bucureºti, 1899.
Tomul II întocmit de Ioan Bianu ºi R. Caracaº, Bucureºti, 1913).
prorocianiia: sg. nom. 13,14

(a) PRIMI: v. IV
va primi: ind. viit.I. 3.sg. 10, 14
primeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,40, 41
a primi: inf. prez. 11,14
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 18,5
priimeaºte: ind. prez. 3.sg. 18,5
aþi primit: ind. pf.c. 2.pl. 25,35

(a) PROROCI: v. IV
am prorocit: ind. pf.c. 1.sg. 7,22
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,13; 15,7
proroceaºt e: imperativ 2.sg. 26,68

(a se) PRINDE: v. III
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.4
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,25; 14,3; 22,6; 26,50; 28,9
prinzându-: gerunziu 18,28
a prinde: inf. prez. 21,46; 26,55
sã prinzã: con j. prez. 3.pl. 22,15; 26,4
(Sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
prindeþi: imperativ 2.pl. 26,48
aþi prins: ind. pf.c. 2.pl. 26,55
prinzând: gerunziu 26,57

PR OROCIE: s.f.
prorociia: sg. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.12
PRUNC : s.m.
pruncilor : pl. gen./dat. rezum. cap.2; rezum. cap.11; 11,16, 25;
rezum. cap.18; 21,16
Prunc/prunc: sg. ac. 2,8; rezum. cap.18; 18,2, 5
Pruncul/pruncul: sg. nom./ac. 2,9, 11, 13, 14, 20, 21; 17,17;
18,4
pruncii: pl. ac. 2,16; 18,3; 19,12, 14; 21,15
Pruncului: sg. gen. 2,20
prunci: pl. ac. 14,21; 15,38; reyum. cap.19

PRINS, -Ã: adj.
prinsã: f. sg. ac. 8,14
PRINSO ARE: s.f. (Prin ext.; ccr.) „închisoare”, „temniþã”
prinsoare: sg. ac. 11,2

PUI: s.m.
puiu: sg. voc., în sintagma puiu de nãpârcã 3,7
pui: pl. voc., în sintagma pui de nãpârce 12,34; 23,33
puii: pl. ac. 23,3 7

(a) PRISOSI: v. IV
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 5,20; 13,12; 25,29
au prisosit: ind. pf.c. 3.sg. 15,37
PRISOSINÞÃ: s.f.
pisosinþa: sg. ac. 12,34

PUMN: s.m.
pumni: pl. ac. 26,67

(a) PRIVEGHEA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) PREVEGHEA, (a)
PRIVIGHEA
a priveghea: inf. prez. rezum. cap.24
privegheaþi: imperativ 2.pl. 24,42
ar preveghea: cond. prez. 3.sg. 24,43
privighiaþi: imperativ 2.pl. 25,13; 26,38, 41
a privighea: inf. prez. 26,40
(a) PROBOZI: v. IV
probozeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
probozând: gerunziu rezum. cap.11
(a se) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv) (a se) PROPOVEDUI
propovãduieºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
propoveduind: gerunziu 3,1; 4,23; rezum. cap.9, 9,35
propoveduieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
a propo vedui: inf. prez. 4,17; rezum. cap.10
propoveduiþi: imperativ 2.pl. 10,7, 27
sã propo veduiascã: con j. prez. 3.pl. 11,1
(sã) va propovedui: ind. viit. I 3.sg. 24,14
(sã) va propoveduii: ind. viit.I. 3.sg. 24,14; 26,13

(a) PUNE: v. III
e pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 3.10
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,5; 13,24, 31; 14,3; 18,2; 21,7; 26,50;
27,29, 37, 48, 60
pun: ind. prez. 3.pl. 5,15; 23,4
pune: ind. prez. 3.sg. 9,16; rezum. cap.13; rezum. cap.19; rezum.
cap.20; rezum. cap.25
pune: imperativ 2.sg. 9,18
pune-voi: ind. viit.I. 1.sg. 12,18
puind: gerunziu rezum. cap.18
sã puie: conj. prez. 3.sg. 19,13
pusease: ind. m.mc.pf. 3.sg. 19,15
au pus: ind. pf.c. 3.sg., în sintagmele au pus tãceare „a închis
gura”/ au pus samã „a cerut socotealã” 22,34; 25,19
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 22,44
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 24,51; 25,32
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 28,6
PUNERE: s.f.
punerii: sg. gen., în sintagma punerii-înaint e 12,4
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PUS, -Ã: adj.
pusã: f. sg. nom. 5,14

puþâni: pron. nehot. m. pl. nom. 7,14
puþini: pron. nehot. m. pl. nom. 20,16; 22, 14
puþine: pron. nehot. n. pl. ac. 25,21, 23
puþini: adj. m. pl. nom./ac. rezum. cap.9: 9,37; rezum. cap.15;
15,34
puþinã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.17

(a) PURCEDE: v. III
purceade: ind. prez. 3.sg. 4,4
(a) PURTA: v. I
a purta: inf. prez. 3,11; rezum. cap.16; 23,4
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 8, 17
am pur tat: ind. pf.c. 1.sg. 20,12

PUÞINEL: adv.
puþinel: 26,39

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 18,10; rezum. cap.2 4; 26,11

R

PUSTIIRE: s.f.
pus tiirii: sg. gen., în sintagma urâciunea pustiirii (cf. infr a,
URÂCIUNE ) 24,15
PUSTIU , -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. rezum. cap.3; 3,3; rezum. cap.4; 4,1; 11,7; r ezum.
cap.14; 15,33; 24,26
pustiia: s.f. sg. ac. 3,1
pustiiu: adj. n. sg. nom./ac. 14,13, 15
pustie: adj. f. sg. nom. 23,38

(a se) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. impers./3.sg. 5,14; 6,24, 2 7; 7,18; 10,28; rezum.
cap.18; 19,12; 26,42; 27,42
poþi: ind. prez. 2.sg. 5,36; rezum. cap.8
puteþi: ind. prez. 2.pl. 6,24; 12,34; 16,4
putea: ind. imp. 3.sg. 8,28; 22,46
pot: ind. prez. 3.pl. 9, 15; 10,28
pociu: ind. prez. 1.sg. 9,28
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 12,29; 19,25
putusã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.17
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 17,15; 26,9
am putut : ind. pf.c. 1.pl. 17,18
(sã) pot: ind. prez. 3.pl. 19,26
putea-v eþi: ind. viit.I. 2.pl. 20,22
putem: ind. prez. 1.pl. 20,22
aþi putut: ind. pf.c. 2.pl. 26,40
poci: ind. prez. 1.sg. 26,53, 61
PUTERE: s.f. „capacit ate, f orþã, însuºire fizicã, moralã,
intelectualã de a acþiona, de a face, de a realiza ce va”; „minune”
puteri: pl. nom./ac. 7,22; 13,58; 14,2
puteare: sg. nom./ac. 7,29; 8,9; 9,6, 8; 10,1; rezum. cap.17; rezum.
cap.18; 20,25; 21, 23, 24, 27; 24,30
puterile: pl. nom. 11,20, 21, 23; 13,54
putearea: sg. nom./ac. rezum. cap.20; rezum. cap.21; 21,33;
25,15; 28,18
putearea: sg. ac., în sintagmele putearea credinþii/putearea lui
Dumnezãu rezum. cap.21; 22,29
puterile: pl. nom., în sintagma puterile ceriului 24,29
puterii: sg. gen., în sintagma puterii lui Dumnezãu 26,64

PUTINÞÃ: s.f.
putinþã: sg. ac., în loc. adv. cu putinþã 24,24
putinþã: sg. nom. 26,39
PUÞIN, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
puþin : adv. 6,30; 14,31; 16,8
puþân : adv. 8,26
puþin : adv., în loc. adv. dupã puþin 26,73

RACA: s. inv. „om de nimic”, „ticãlos” (cf. lat. raca – „termen
ebraic injurios”)
raca: 5,22
RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. ac. 13,32
ramuri: pl. ac. 21,8
(a) RÃBDA: v. I
va rãbda: ind. viit.I. 3.sg. 10,22; 24,13
voi rãbda: ind. viit.I. 1.sg. 17,16

(a se) PUSTII: v. IV
(sã) va pus tii: ind. viit.I. 3.sg. 12,25; r ezum. cap.23

PUTERNIC, -Ã: adj.
putearnic: m. sg. nom. 3,9
putearnicã: f. sg. nom. rezum. cap.18

RABI: s. inv.; var. RAVI „învãþãtor” (cf. lat. rabbi)
Ra vi: 23,7, 8; 26,25, 49

(a se) RÃCI: v. IV
(sã) va rãci: ind. viit.I. 3.sg. 24,12
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. ac. 3,10
rãdãcinã: sg. ac. 13,6, 21
(a) RÃDICA: v.I; vezi (a) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „rest”
rãmãºiþe: pl. ac. rezum. cap.14; r ezum. cap.15
rãmãºiþã: pl. (cu des. -ã) ac. 14,20
(a) RÃMÂNE: v. III
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 10,11; 26,38
ar f i rãmas: cond. pf. 3.sg. 11,23
rãmâind: gerunziu rezum. cap.15
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 21,17
(a) RÃPI: v. IV
a rãpi: inf. prez. 12,29
RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 23,25
RÃPITOR, -TOARE: adj.
rãpitori: m. pl. nom. 7,15
RÃPªTIRE: s.f.
rãpºtirea: sg. ac. rezum. cap.2
(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16; 13,5
a rãsãri: inf. prez. 5,45
rãsãrind: gerunziu 13,6
rãsare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2 7
RÃSÃRIT: s.n.
rãsãrit : sg. ac. 2,1, 2, 9; 8,11; 24,27
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscum pãrare: sg. ac. 16,26; 20,28
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rãu: adj. m./n. sg. nom./ac./dat. rezum. cap.7; 7,17, 18; 12,33,
35, 39, 45; 16,4
rãi: adj. m. pl. nom. 7,11; 12,34; 22,10
reale: adj. n . pl. nom./ac. 7,17, 18; 15,19
rãi (foar te): adj. m. pl. nom. 8,28
(mai) rea: adj. f. sg. nom. 9, 16; 27, 64
rea: adj. f. sg. ac./voc. 12,35; rezum. cap.24; 24,48; 25,26
(mai) reale: adj. f. pl. nom. 12,45

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a) RÃSPLÃTI: v. IV
va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg. 6,4, 6,18; r ezum. cap.16; 16,27
rãsplãteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum.- cap.25
RÃSPLÃTIRE: s.f. „rãsplatã”
rãsplãtire: sg. nom. rezum. cap.19
rãsplãtirii: sg. gen. rezum. cap.25

RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotatea: sg. nom. 6,34

(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 3,15; 8,8; 11,4, 25; 12,39, 48; 13,11, 37;
14,28; 15, 3, 13, 15, 24, 26, 28; 17,4, 11, 16; 19,27; 20,13, 22;
21,2 1, 24, 27, 29; 22,1, 29; 25,12, 26, 40; 26,23, 25, 33, 66;
27,21, 25; 28,5
rãspunzind: gerunziu 4,4; 16,2, 16, 17; 19,4; 21,30; 24,2, 4
rãspunde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.21; 22,46;
rezum. cap.27
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,38; 14,17; 15,23; 27,12, 14
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.pl. 25,9
vor rãs punde: ind. viit.I. 3.sg. 25,37, 44
va rãspunde: ind. viit.I. 3.sg. 25,45
rãspunzi: ind. prez. 2.sg. 26,62
RÃSPUNS: s.n. „înºtiinþare”
rãspuns: sg. ac. 2,12
rãspunsul: sg. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.16

RÃZB OI: s.n.
rãzboaie: pl. ac. rezum. cap.24, 24,6
(a) RÂDE: v. III
râdea: ind. imp. 3.pl. 9,24
(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 24,45; 26,15, 19; 27,10
va rândui: ind. viit.I. 3.sg. 24,27
voi rândui: ind. viit.I. 1.sg. 25,21, 23
rânduise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 28,16
RÂNDUIALÃ: s.f.
rânduiala: sg. ac. rezum. cap.19
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduit: m. sg. nom. 8,9

(a se) RÃSTIGNI: v. IV
sã rãstigneascã: conj. prez. 3.pl. 20,19; 27,31
veþi rãs tigni: ind. viit.I. 2.pl. 23,3 4
sã (Sã) rãstigneascã: conj. prez. 3.sg. 26,2; rezum. cap.27; 27,23, 26
(Sã) rãstigneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2 7
au rãstignit: ind. pf.c. 3.pl. 27,35
(s-)au rãstignit: ind. pf.c. 3.pl. 27,38
era rãstigniþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 27,44

RÂU: s.n.
râurile: pl. nom. 7,25, 27

RÃS TIGNIRE: s.f.
rãstignire: sg. ac. rezum. cap.2 7

(a) REZEMA: v. I
razãmã: ind. prez. 3.pl. 22,40

RÃS TIGNIT, -Ã: adj.
rãstignit: m. sg. ac. 28,5

(a) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDIC A
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 12,11
rãdicând: gerunziu 17,8

(a) RÃSTURNA: v. I
au rãstur nat: ind. pf.c. 3.sg. 21,12; 27,60; 28,2

RÃTÃCIRE: s.f.
rãtãcirea: sg. nom., în sintagma rãtãcirea cea mai de pre ur mã
27,64

RÃU, REA: adj./adv./s.
rãu: adv. 4,24; 8,6, 16; 15,22; 17,14; 21,41
rãului: s.n. sg. dat. rezum. cap.5; 5,39
rãu: s.n. sg. ac. rezum. cap.5; 27,23
rãul: s.n. sg. ac. 5,11
(cel) rãu: s.m. sg. ac. 5,37
(cei) rãi: s.m. pl. ac. 5,45; 13,48, 49; 21,2 4
reale: s.n. pl. ac. „gânduri rele” 9,4
realelor: s.n. pl. gen. rezum. cap.10
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 12,35
(celor) rãi: s.m. pl. gen . rezum. cap.25

RECE: adj.
reace: f. sg. ac. 10,42

(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 12,30
ai rãsipit: ind. pf.c. 2.sg. 25,24
am rãsipit: ind. pf.c. 1.sg. 25,26
(sã) vor rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 26,31
rãsipi: inf. prez. fãrã a 26,61

(a) RÃTÃCI: v. IV
va rãtãci: ind. viit.I. 3.sg. 18,12
au rãtãcit: ind. pf.c. 3.pl. 18,13
rãtãciþi: ind. pr ez. 2.pl. 22,29

RÃTÃCIT, -Ã: adj.
rãtãcitã: f. sg. ac. 18,12

REAZEM: s.n.; var. RAZÃM
razãm: sg. nom. 5,35

RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. ac. rezum. cap.24
ROB: s.m.
rob: sg. ac. 27,15, 16
ROD: s.n.
roduri: pl. ac., în sintagmele roduri vreadnici de pocãinþã/roduri
bune/reale roduri/roduri reale rezum. cap.3; 7,17, 18
rod: sg. ac., în sintagmele rod vreadnic de pocãinþã/rod bun 3,8, 10
rodurile: pl. ac. 7,16, 20; 21,34, 43
rod: sg. nom./ac. 7,19; 12,33; 13,22, 23, 26; 21,19, 41; 26,29
rodul: sg. nom. 12,33
rod: sg. ac., în loc.v. da rod 13,8
rodurilor: pl. gen. 21,34
(a se) ROªI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a se) RUªI
(sã) ruºeaºte: ind. prez. 3.sg. 16,3
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SAT: s.n.
satul: sg. ac. 22,5

ROªU, ROªIE: adj.
roºu: n. sg. nom. 16,2
roºie: f. sg. ac. 27,28

SATANA: s.f.; var. SATAN: s.m.; (Înv.) SÃTANA
Satanã: sf. sg. voc. 4,10
Sãtana: s.f. sg. nom./ac. 12,26, 26
Satan : s.m. sg. ac. rezum. cap.16
Satano: s.f. sg. voc. 16,23

(a se) RUGA: v. I
a (sã) ruga: inf. prez. rezum. cap.6, 6,5
(vã) r ugaþi: ind. prez. 2.pl. 6,5
(t e) vei ruga: ind. viit.I. 2.sg. 6,6
(t e) roagã: imperativ 2.sg. 6,6
rugându(-vã): gerunziu 6,7; 23,14
(vã) r ugaþi: conj. prez. fãrã sã 2.pl. 6,9
roagã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8
rugându-: gerunziu 8,5
ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 8,31; 14,36; 15,23; 18,26, 29
au r ugat: ind. pf.c. 3.pl. 8,34; 16,1
rugaþi(-vã): imperativ 2.pl. 9,38; 5,44
sã (Sã) r oage: conj. prez. 3.sg. 14,23
ai rugat: ind. pf.c. 2.sg. 18,32
sã (Sã) r oaje: conj. prez. 3.sg. 19,13
(vã) r ugaþi: imper ativ 2.pl. 24,20; 26,41
sã (Mã) r og: con j. prez. 1.sg. 26,36
rugându(-Sã): gerunziu 26,39
(S-)au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 26,.42, 44
ruga: inf. prez. fãrã a 26,53

(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 15,13; 21,33
SÃDIRE: s.f.
sãdir ea: sg. nom. 15,13
SÃLBATIC, -Ã: adj.; var. SÃLBATEC, -Ã
sãlbat ecã: f. sg. nom., în sintagma miiare sãlbat ecã 3,4
(a) SÃLTA: v. I „a se veseli”
sãlt aþi: imperativ 2.pl. 5,12

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciune: sg. nom./ac. rezum. cap.6; rezum. cap.15; 17,20;
21,22; rezum. cap.26
rugãciunea: sg. nom. rezum. cap.17
rugãciunii: sg. gen., în sintagma casa rugãciunii 21,13
rugãciuni: pl. ac. 23,14
RUGINÃ: s.f.
rugina: sg. nom. 6,19, 20

SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþã: sg. ac. 13,24, 27, 37; 22,25
sãminþele: pl. ac. 13,32
sãmânþa: sg. nom./ac. 13,38; 22,24
SÃNÃTOS, -OASÃ: s.m./f.
sãnãtoºilor: s.m. pl. dat. 9,12
(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÃNÃTOªA
(s-)au sãnãtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 15,28
(a) SÃPA: v. I
sapã: ind. prez. 3.pl. 6,19, 20
au sãpat : ind. pf.c. 3.sg. 21,33, 25,18
sã sape: conj. prez. 3.sg. 24,43

(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
sã r umpã: conj. prez. 3.pl. 7,6
(sã) rump: ind. prez. 3.pl. 9,17
au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 26,65
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 27,51

(a se) SÃRA: v. I
(sã) va sãr a: ind. viit. I. impers. 5,13
SÃRAC, -Ã: s.m./f.
(cei) sãraci: s.m. pl. nom, în sintagma cei sãraci cu duhul (pentr u
sensurile duho vniceºti ale acestei sintagme, vezi Anania 2001,
p.1464) 5,3
sãracilor: s.m. pl. dat. 11,5, 19,21, 26,9
sãracii: s.m. pl .ac. 26,11

RUPTURÃ: s.f.
rupturã: sg. nom. 9,16
(a se) RUªINA: v. I
(sã) v or ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 21,37
S

(a) SÃRI: v. IV
au sãrit: ind. pf.c. 3.sg. 8,32

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. rezum. cap.10; 10,24; 26,52
sabii: pl. ac. 26,47, 55
sabia: sg. ac. 26,51, 52

(a) SÃRUTA: v. I
voi sãr uta: ind. viit.I. 1.sg. 26,48
au sãr utat : ind. pf.c. 3.sg. 26,49
(a se) SÃTURA: v. I
(sã) v or sãtura: ind. viit.I. 3.pl. 5,6
saturã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; r ezum. cap.15
(s-)au sãtur at: ind. pf.c. 3.pl. 14,20; 15,37
sã sãturãm: conj. prez. 1.pl. 15,33

SADUCHEU: s.m.
saduchei: pl. ac. rezum. cap.3; 3,7; r ezum. cap.22
saducheilor : pl. gen. rezum. cap.16; 16,6, 11, 12; 22,34
saducheii: pl. nom. 16,1
sadocheii: pl. nom. 22,23

(a) SÃVÂRªI: v. IV
au sãvârºit : ind. pf.c. 3.sg. 19,1; 26,1
ai sãvârºit : ind. pf.c. 2.sg. 21,16

SAMARINEAN: s.m.
samarineanilor: pl. gen. 10,5
SARCINÃ: s.f.
sarcina: sg. nom. 11,30

SÃVÂRªIRE: s.f.
sãvârºirea: sg. nom. 24,14

SARE: s.f.
sarea: sg. nom., în sintagma sarea pãmântului rezum. cap.5; 5,13
sarea: sg. nom. 5,13

SÂMBÃTÃ: s.f./adv. „ziua de odihnã la mozaici”; reprezintã
echivalarea cuvântului sabat, „ziua a ºap tea a sãptãmânii, în care
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orice activitate trebuia întreruptã, dupã cum însuºi Dumnezeu
se odihnise în aceastã zi, dupã încheierea actului creaþiei”
sâmbãta: adv. rezum. cap. 12; 12,1, 2, 5, 10, 11, 12; 24,20
sâmbãta: s.f. sg. ac. 12,5
sâmbetei: s.f. sg. gen. 12,8; 28,1
sâmbetii: s.f. sg. gen . 28,1

SCRIPTURÃ: s.f.
scripturi: pl. ac. 21,42
scripturile: pl. nom./ac. 22,29; 26,5 4, 56

SÂNGE: s.n.
sânjelui: sg. gen., în sintagma curgerea sânjelui/curjerea sânjelui
rezum. cap.9; 9,20
Sângele/sângele: sg. nom./ac. 16,17; 23,30, 35; 26,28; 27,24, 25
sânge: sg. ac. rezum. cap.26; 2 7,4
sângelui: sg. gen. 27,6
Sângelui: sg. gen., în s. propr. Þarina Sângelui 27,8

SCRISOARE: s.f. (aici) „inscripþie”
scrisoarea: sg. nom. 22,20

SC AI: s.m.
scaiu: sg. ac. 7,16

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã/-Sã): gerunziu 1,2 4; 2,14, 21; 8,26; 9,9, 19; 26,62
scoalã: imperativ 2.sg. 2,13, 20; 9,5, 6
(s-/S-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,15; 9,7, 25; 11,11; 14,2; 25,7;
27,52; 28,6, 7
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 10,21; 12,41; 24,11, 2 4
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 11,5
(sã/Sã) va scukla: ind. viit.I. 3.sg. 12,42; rezum. cap.17; 17,9; 24,7
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 17,7
scula(-sã)-vor: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.24
sculaþi: imperativ 2.pl. 26,46

SC AUN: s.n.
scaunul: sg. nom./ac., în sintagma scaunul lui Dumnezãu 5,34;
23,22
scaunul: sg. ac. 19,28; 25,31
scaune: pl. ac. 19,28
scaunile: pl. ac. 21,12; 23,6
(a) SCÃPA: v. I
veþi scãpa: ind. viit.I. 2.pl. 23,33

SCRIS, -Ã: adj.
scrisã: f. sg. ac. 27,37

(a se) SCUIPA: v. I
(Sã) scuipe (sic!): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
au scuipat: ind. pf.c. 3.pl. 26,67
scuipind: gerunziu 27,30

(a) SCHIMBA: v. I
au schimbat: ind. pf.c.3.sg. 17,2

SCUMP, -Ã: adj. „preþios”; „de mare pr eþ”
scump: n. sg. ac. 13,46
scumpã: f. sg. ac., în sint agma unger e scumpã rezum. cap.26

SCHIMBARE: s.f.
schimbarea: sg. nom., în sintagma schimbarea la faþã rezum.
cap.17

(a se) SCUR TA: v. I
(s-)ar fi scurtat : cond. pf. 3.pl. 24,22
(sã) vor scur ta: ind. viit.I. 3.pl. 24,22

(a se) SC OATE: v. III
scoate: imperativ 2.sg. 5,29; 7,5; 18,9
sã scoþi: conj. prez. 2.sg. 7,4
a scoate: inf. prez. 7,5
am scos: ind. pf.c. 1.sg. 7,22
scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; 9,34; 12,24, 26, 35; 13,52;
rezum. cap.21
scotea: ind. imp. 3.sg./pl. 8,16; 21,12
scoþi: ind. prez. 2.sg. 8,31
scoþând: gerunziu 9,25, 33; rezum. cap.12
sã scoaþã: con j. prez. 3.pl. 10,1
scoateþi: imperativ 2.pl. 10,8
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 12,20
scot: ind. prez. 1.sg. 12,27
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 12,27
scoþ: ind. prez. 1.sg. 12,28
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,48; 21,39; 26,51
scoate: inf. prez. fãrã a 17,18
(sã) scoate: ind. prez. 3.sg. 17,20

(a) SCUTURA: v. I
scuturaþi: imper ativ 2.pl. 10,14

(a se) SC OPI: v. IV; var. (Neob.) (a se) SCUIPI – aceastã f ormã
este rezultatul unei rostiri regionale (cf. Indice Ecz – SCUIPIT)
(s-)au scuipit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.19
SCRÂªNIRE: s.f.; var. (Înv.) SCÂRªNIRE
scârºnirea: sg. nom., în sintagma scârºnirea dinþilor (cf. supr a,
DINTE) 8,12; 13,42, 50; 22,13; 24,51
scrâºnirea: sg. nom., în sintagma scâºnirea dinþilor 25,30
(a se) SCRIE: v. III
(s-)au scris: ind. pf.c. impers. 2,5
scris este: pasiv ind. prez. impers. 4,4, 6, 7, 10; 21,13; 26,31
este scris: pasiv ind. prez. impers. 11,10; 26,24

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. rezum. cap.12; 12,36; 25,19
sama: sg. ac. rezum. cap.18; 18,23, 24
samã: sg. ac., în sintagma au pus samã „a cer ut socotealã” 25,19
SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
searã: sg. nom. 8,16; 14,15, 23; 16,2; 20,8; 26,20; 27,57
sara: sg. ac. 27,1
SE C, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sãci: n. pl. ac., în sint agma locuri sãci „locuri aride” 1 2,43
(a) SECERA: v. I; var. (înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
seacerã: ind. prez. 3.pl. 6,26
sãceri: ind. prez. 2.sg. 25,24
seacer: ind. prez. 1.sg. 25,26
SE CERÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERÃTOR,
-TOARE
sãcerãtorilor: s.m. pl. dat. 13,30
sãcerãtorii: s.m. pl. nom. 13,39
SE CERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriº: sg. nom./ac. rezum. cap.9; 9,37; 13,30
sãceriºului: sg. gen., în sintagma Domnului sãceriºului 9,38
sãceriºul: sg. nom./ac. 9,38; 13,39
sãceriºului: sg. gen. 13,30
SE CURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. nom. 3,10

SCRIIT OR: s.m. (aici) „cãrtur ar”; (la pl.) „interpreþi ai legii la
evrei” (cf. lat. scriba, -ae)
scriitorii: pl. ac. 2,4

(a se) SEMÃNA: v. I; var . (Pop.) (a se) SÃMÃNA; (În v. ºi rar) (a
se) SÃMÂNA
samãnã: ind. prez. 3.sg./pl. 6,26; 13,4, 31,39
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(a se) SFINÞI: v. IV
sf inþascã(-sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 6,9
sf inþeaºte: ind. prez. 3.sg. 23,17, 19

sã samene: conj. prez. 3.sg. 13,3
e sãmânat : pasiv ind. prez. 3.sg. 13,19
(s-)au sãmânat: ind. pf.c. 3.sg. 13,19, 20, 22, 23
au sãmânat: ind. pf.c. 3.sg. 13,24, 25
ai sãmânat: ind. pf.c. 13,27; 25,24
samânã: ind. prez. 3.sg. 13,37
samân : ind. prez. 1.sg. 25,26

(a se) SILI: v. IV
va sili: ind. viit.I. 3.sg. 5,41
(sã) sileaºte: ind. prez. 3.sg. 11,12
au silit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,22; 27,32

SEMÃNÃTOR, .-TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTOR, TOARE; (Pop.) SÃMÃNÃTOR, -TOARE
sãmânãtoriului: s.m. sg. gen. rezum. cap.13; 13,18
sãmãnãtoriul: s.m. sg. nom. 13,3

SILNIC, -Ã: s.m./f.
(cei) sâlnici: s.m. pl. nom. 11,12
SINAGOGÃ: s.f.
sinagogurile: pl. ac. 4,23; 9,25; 23,34
sinagoguri: pl. ac. 6,2; 23,6
sinagoga: sg. ac. 12,9
sinagoghele: pl. ac. 13,54

SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTURÃ
sãmânãturi: pl. ac. 12, 1
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiii: sg. gen. rezum. cap.20
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,38, 39; rezum. cap.16; 16,1,
4; 26,48
sãmnul: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,39; 16,4; 24,3, 30
seamnele: pl. ac. rezum. cap.16; 16,4
seamne: pl. nom./ac. rezum. cap.24; 24,24; r ezum. cap.27
SENIN: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃNIN
sãnin: sg. nom. 16,2

SINGUR, -Ã: adj.
sângurã: f. sg. ac. 4,4
sângur: m. sg. nom./ac./dat. 4,10; 14,23; 17,8; 18,15; 24,36
SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac. 4,8; 6,29; 16,27; rezum. cap.21
slavã: sg. ac.rezum. cap.21

SFAT: s.n.
sf at: sg. ac. 12,14; 22,15; 26,4; 2 7,1, 7; 28,12
sf atul: sg. ac. rezum. cap.19

SLÃBÃNOG, -OAGÃ: adj./s. „paralitic”
slãbãnogi: s.m. pl. ac. 4,24; 15,30
(cel) slãbãnog: s.m. sg. ac. rezum. cap.9
(un) slãbãnog: s.m. sg. ac. 9,2
slãbãnogului: s.m. sg. dat. 9,2, 6
slãbãnog: ad j. m. sg. nom. 8,6

(a se) SFÃRÂMA: v. I
sfãrâma(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,4 4

(a) SLÃBI: v. IV
sã slãbeascã: con j. prez. 3.pl. 15,32

SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRMITURÃ; (Reg.)
SFÂRMITURÃ
sfãr mituri: pl. ac. 14,20
sfâr miturile: pl. ac. 15,27
sfâr mituri: pl. ac. 15,37

(a) SLÃVI: v. IV
sã slãveascã: conj. prez. 3.pl. 5,16
au slãvit: ind. pf.c. 3.pl. 9,8

(a se) SFÃTUI: v. IV
(sã) sfãtuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.26
SFÂNT, -Ã: adj./s.
Sfânt a/sfânta: adj. antep. f. sg. nom./ac. în titlu Sfânta Domnului
Isus Hris tos Evanghelie de la Matheiu; 4,5; 27,53
Sfânt : adj. n. sg. ac./gen., în sintagma Duhul Sfânt/Duhului Sfânt
1,18; r ezum. cap.3; 3,11; r ezum. cap.12; 12,32; 28,19
Sfint: adj. n . sg. ac., în sintagma Duhul Sfint 1,20
sfânt : adj. n. sg. ac. 24,15
sfânt a: s.f. sg. nom./ac. (aici) „ceea ce e sfinþit, mai ales cãrnurile
sf inþite dupã ritualul ebraic spre a f i aduse ca jertfã pe alt ar”
rezum. cap.7; 7,6
sf inþilor: s.m. pl. gen. 27,52
(a) SFÂRªI: v. IV
au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 7,28; 11,1; 13,53
veþi sfârºi: ind. viit.I. 2.pl. 10,23
SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit 10,22; 24,13
sfârºitul: sg. nom./ac., în sintagma sfârºitul veacului 13,39, 40,
49; 28,20
sfârºitului: sg. gen., în sintagma sfârºitului v eacului 24,3
sfârºitul: sg. nom./ac. 24,6; 26,58
SFEªNIC: s.n.; var. (Înv.) SFEAªNIC
sf eaºnic: sg. ac. 5,15

SLOBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. 12,2, 4, 10, 12; 14,4; 19,3; 20,15
slobozi: adj. m. pl. nom. 17,25
SLOBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac., în sintagma carte de slobozenie „act de divorþ”
5,31; 19,7
(a se) SLOBOZI: v. IV
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg. 3, 15; 14,23; 18,27; 27,26
slobozi(-Te): imperativ 2.sg. 4,6
slobozi: imper ativ 2.sg. 14,15; 15,23
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 14,22; 21,3
a slobozi: inf. prez. 15,32; 19,7; 27,15
slobozând: gerunziu 15,39
sã sloboz : conj. prez. 1.sg. 27,17, 21
SLUGA: s.f.
sluga: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,6, 8, 13; 10,24; 12,8; rezum.
cap.17; 18,26, 27, 28; 24,46, 48; 25,30; 26,51
slu jii: sg. gen./dat. 8,9; 24,50
slugei: sg. dat. 10,25
slu jile: pl. nom./ac. 13,27, 28; 18,23
slu jilor: pl. dat. 14,2; rezum. cap.18
slugã: sg. voc., în sintagmele slugã vicleanã/slugã bunã ºi
cr edincioasã/slugã rea ºi leaneºã 18,32; 25,21, 23, 26
slugã: sg. nom./ac. 20,2 7; rezum. cap.24; 24,45
slugi: pl. ac. rezum. cap.21; 21,36; 22,4
slugile: pl. nom./ac. 21,34, 35; 22,3, 6, 10; 25,14
slugilor : pl. gen./dat. 22,8; 25,19
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SL UJBÃ: s.f.
slujbei: sg. gen. rezum. cap.20

sã smulgeþi: con j. prez. 2.pl. 13,29
(sã) va smulge: ind. viit.I. 3.sg. 15,13

(a) SLUJI: v. IV; var. (Rar) (a) SLUGI
vei slugi: ind. viit.I. 2.sg. 4,10
slugiia: ind. imp. 3.pl. 4,11
a sluji: inf. prez. rezum. cap.6
slugi: inf. prez. fãrã a 6,24
slujiia: ind. imp. 3.sg. 8,15
sã slugeascã: conj. prez. 3.sg. 20,28
am slujit: ind. pf.c. 1.pl. 25,4 4
slujind: gerunziu 27,55

SNOP: s.m.
snopi: pl. ac. 13,30

SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slujitoriului: s.m. sg. dat. 5,25
slujitoriu: s.m. sg. nom. 20,26; 23,11
slugitorilor: s.m. pl. dat. 22,13
slujitorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.25
slujitorii: s.m. pl. ac. 26,58
SL UJNICÃ: s.f.
slujnicã: sg. nom. 26,69, 71

SOACRÃ: s.f.
soacra: sg. ac. rezum. cap.8; 8,14
soacrã-sa: sg. gen . (cu prep. asupra) 10,35
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom./ac. 5,45; 13,6, 43; 17,2; 24,29
soare: sg. ac. rezum. cap.24
SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar te: sg. ac. 27,35
SOB OR: s.n.; var. (Înv.) SÃBOR
sãvorului: sg. dat., în sintagma vinovat (va f i) sãvorului 5,22
soboarã: pl. ac. 10, 17
soborul: sg. nom. 26,59

SMERENIE: s.f.
smereniia: sg. ac. rezum. cap.23

(a) SOCOTI: v. IV
socotiþi: imperativ 2.pl. 6,28; 18, 10
au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 21,42

(a se) SMERI: v. IV
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 18,4; 23,12
smeri(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 23,12

SOL: s.m.
soli: pl. ac. rezum. cap.11

SMERIT, -Ã: adj.
smerit: m. sg. nom., în sintagma smerit cu inima 11,29
SMINTEALÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) ZMINTEALÃ
smintealã: sg. nom. 16,23
sminteale: pl. ac. 18,7
smintealele: pl. nom. 18,7
sminteala: sg. nom. 18,7
zminteala: sg. ac. rezum. cap.18

INDICE

SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 1,20, 2 4; 2,12, 13, 19, 22
SORÃ: s.f.
sorã: sg. nom. 12,50
surorile: pl. nom./ac. 13,56; 19,29
SOÞ: s.m. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþii: pl. nom./ac. 18,28, 31; 23,30; 24,49
soþului: sg. dat. 18,29
soþul: sg. ac. 18,33

(a se) SMINTI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) ZMINTI
sminteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; 18,9
va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 5,29; 18,6
sminteºte: ind. prez. 3.sg. 5,30
(sã) va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 11,6
(sã) sminteaºte: ind. prez. 3.sg. 13,21
(sã) smintea: ind. imp. 3.pl. 13,57
(s-)au smintit: ind. pf.c. 3.pl. 15,12
sã smintim: conj. prez. 1.pl. 17,26
(sã) vor sminti: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.26; 26,33
(vã) veþi sminti: ind. viit.I. 2.pl. 26,31
(mã) voi sminti: ind. viit.I. 1.sg. 26,33
va zminti: ind. viit.I. 3.sg. 18,8
(sã) vor zminti: ind. viit.I. 3.pl. 24,10

(a se) SPÂNZURA: v. I
sã (sã) spânzure: conj. prez. 3.sg. 18,6
(s-)au spânzurat : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.2 7; 27,5

SMIRNÃ: s.f.
smirnã: sg. nom. 2,11

SPIC: s.n.
spice: pl. ac. rezum. cap.12; 12,1

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. nom./ac. rezum. cap.21; 21,19
smochin: sg. ac. 21,19, 21; 24,32

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 7,16; 13,7, 22
spinii: pl. nom. 13,7
spini: pl. ac., în sint agma cununã de s pini 27,29

SMOCHINÃ: s.f.
smochine: pl. ac. 7,16
(a) SMOLI: v. IV (Reg.) „a murdãri”, „a mân ji”
smolesc: ind. prez. 3.pl. 6,16
(a) SMULGE: v. III
smulgea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.12
a smulge: inf. prez. 12,1

(a) SPÃLA: v. I
spalã: imperativ 2.sg. 6,17
spalã: ind. prez. 3.pl. 15,2
spãlându-: geunziu rezum. cap.27
au spãlat: ind. pf.c. 3.sg. 27,24
SPÃLARE: s.f.
spãlarea: sg. ac. rezum. cap.15

(a se) SPORI: v. IV
(s-)au sporit: ind. pf.c. 3.sg. 24,12
(a) SPUNE: v. III
sã spui: con j. prez. 2.sg. 8,4; 26,63
spuneþi: imperativ 2.pl. 10,27; 21,3; 28,7
spune: imperativ 2.sg. 13,36; 15,15; 18,17; 22,17; 24,3
sã spuie: conj. prez. 3.pl. 16,20
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s trãinilor: s.m. pl. gen. 27,7
s trãin: adj. m. sg. nom./ac. 25,35, 38, 4 4

sã s puneþi: con j. prez. 2.pl. 17,9
au s pus: ind. pf.c. 3.pl. 18,31
s puneþ: imper ativ 2.pl. 21,3
veþi spune: ind. viit.I. 2.pl. 21,24
voi spune: ind. viit.I. 1.sg. 21,24
s puiu: ind. prez. 1.sg. 21,27
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 24,25
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
s pun: ind. prez. 3.pl. 27,13

STRÃJER: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRÃJAR
s trãjari: pl. ac. 27,66; 28,11
s trãgiarii: pl. nom. rezum. cap.28; 28,4
(a) STRÃLUCI: v. IV
vor strãluci: ind. viit.I. 3.pl. 13,43
au s trãlucit: ind. pf.c. 3.sg. 17,2

(a) SPURCA: v. I
s purcã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.15; 15,11, 18, 20

STRÂMB, -Ã: adj./adv.
s trâmb: adv. 5,33
s trâmbe: adj. f. pl. nom., în sintagma mãr turiile strâmbe 15,19
s trâmbã: adj. f. sg. ac., în sintagma mãr turie s trâmbã 19,18

SPURCÃCIUNE: s.f.
s purcãciunea: sg. ac. 23,27
(a) STA: v. I
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg. 2,9; 20,32; 27,11
s tând: gerunziu 6,5; 20,3, 6; 24,15
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 12,25, 26
s ta: ind. imp. 3.sg./pl. 12,46; 13,2; 26,73; 27,47
s tau: ind. prez. 3.pl. 12,47; 16,28
sã s tea: conj. prez. 3.sg. 18,16
s taþi: ind. prez. 2.pl. 20,6

STRÂMBÃTATE: s.f. „nedreptate”
s trâmbãtate: sg. ac. 7,23; 13,41; 20,13; 23,28
s trâmbãtãþi: pl. ac. rezum. cap.23
s trâmbãtatea: sg. nom. 24,12
STRÂMT, -Ã: adj.
s trâmtã: f. sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,13, 14
(a) STRÂNGE: v. III
a s trânge: inf. prez. rezum. cap.6

STAT: s.n. (În v. ºi reg.) „înãlþime”
s tatului: sg. dat. 6,27
STATER: s.m.; var. STATIR, ªTATIR „veche monedã greceascã
sau macedoneanã, de aur ori de ar gint, a cãrei valoare varia
între 2 ºi 20 de drahme”
s tatir: sg. ac. 17,26
ºt atiriul: sg. ac. rezum. cap.17
STÃPÂN: s.m.
s tãpânul: sg. nom./ac. 10,24, 25; rezum. cap.18; rezum. cap.21;
21,40; 24,43
s tãpânului: sg. gen . 13,27; 20,11
(a) STÃPÂNI: v. IV
s tãpânesc: ind. prez. 3.pl. 20,25
STÂNG , -Ã: s./adj.
s tânga: s.f. sg. nom. „mâna stângã” 6,3
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a s tânga 20,21
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a s tânga 20,23; 25,41; 27,38
s tângã: adj. f. sg. ac., în sintagma de-a stângã „de partea stângã”
25,33
STEA: s.f.
s teaoa: sg. nom./ac. 2,2, 9, 10
s tealii: sg. gen. 2,7
s teale: pl. ac. rezum. cap.24
s tealele: pl. nom. 24,29

(a) STRÂNªTI: v. IV „a saluta” (cf. Indice 1Mac)
veþi strânºti: ind. viit.I. 2.pl. 5,47
(a) STRECURA: v. I
s trecuraþi: ind. prez. 2.pl. 23,24
(a) STRICA: v. I
sã s trice: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.5
(sã) va s trica: ind. viit.I. 3.sg. 5,13
sã s tric: con j. prez. 1 .sg. 5,17
va strâca: ind. viit.I. 3.sg. 5,19
s tricã: ind. prez. 3.sg. 6,19, 20
sã (sã) strice: conj. prez. 3.sg. 26,2
s trici: ind. prez. 2.sg. 27,40
(a) STRIGA: v. I
s trigã: ind. prez. 3.sg. 3,3; 15,23
au strigat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,29; 14,26, 30; 15,22; 20,30; 2 7,46
s trigând: gerunziu 9,27
s trâgã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.11
s trâgând: gerunziu 11,6; 21,15; rezum.cap.2 7; 27,50
va striga: ind. viit.I. 3.sg. 12,19
s triga: ind. imp. 3.pl. 20,31; 21,9; 27,23
STRIGARE: s.f.
s trigare: sg. ac. 25,6; rezum. cap.27
STRUGURE: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) STRUGUR
s trugur: sg. ac. 7,16

(a se) STINGE: v. III
va stânge: ind. viit.I. 3.sg. 12,20
(sã) stâng: ind. prez. 3.pl. 25,8

(a) SUDUI: v. IV
va suduii: ind. viit.I. 3.sg. 15,4

STRAISTÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ
STRA JÃ: s.f.
s traje: sg. ac., în sintagma în a patra str aje de noapte (cf. supra,
NOAPTE) 14,25
(a) STRÃBATE: v. III
s trãbãtea: ind. imp. 3.sg. 9,35
STRÃIN, -Ã: adj./s.; var. (înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
s treini: s.m. pl. ac. 17,24
(cei) s trini: s.m. pl. ac. 17,25

(a) SUFERI: v. IV
va suf eri: ind. viit.I. 3.sg. 6,24
(a) SUFLA: v. I (des pre vânt) „a bate”
au suf lat: ind. pf.c. 3.pl. 7,25, 27
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 2,20; 6,25; 10,28, 39; 16,25, 26; 20,28;
26,38, 41
sufletelor: pl. dat. 11,29
sufletului: sg. dat. 12,18
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sufletul: sg. ac., în loc. adv . cu tot sufletul (tãu)/în loc. v. Îºi dã
sufletul/ªi-au dat sufletul 22,3 7; rezum. cap.27; 27,50

INDICE

(a) SUPÃRA: v. I
supãraþi: ind. pr ez. 2.pl. 26,10

(a se) ªTI: v. IV
ºtie: ind. prez. 3.sg. 6,3, 8, 32; 24,36, 50
ºtiþi: ind. pr ez. 2.pl. 7,11; 16,4; 20,22; 24,32, 42, 44; 25,13; 26,2;
27,65
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 9,6
sã ºtie: conj. prez. 3.sg. 9,30
sã (sã) ºtie: con j. prez. 3.sg. 10,26
aþi ºti: cond. prez. 2.pl. 12,7
ºtiind: gerunziu 12,15, 25; 16,8; 26,10
ºtii: ind. prez. 2.sg. 15, 12
ºti: inf. prez. fãrã a 16,4
ºtim: ind. prez. 1.pl. 21,27; 22,16
ºtiþ: ind. prez. 2.pl 20,25
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 24,32, 43
ar ºti: cond. prez. 3.sg. 24,43
ºtiu;: ind. prez. 1.sg. 25,12, 24; 26,70; 28,5
ºtiiai: ind. imp. 2.sg. 25,26
ºtiia: ind. im p. 3.sg. 27,18

SURD, -Ã: adj./s.
surzii: s.m. pl. nom. 11,5
surd: adj. m. sg. ac. rezum. cap.12

ªTIUTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) ªTIITOR, ªTIUTORIU
ºtiutoriul: s.m. sg. ac., în sintagma ºtiutoriul de leage rezum. cap.22
ºtiitorii: s.m. pl. ac., în sintagma ºtiitorii legii 22,35

SUS: adv.
sus: adv. în sint agma întru cei de sus „niv elurile cele mai înalte
ale cerurilor duhovniceºti” (cf. Anania 2001, p.1485) 21,9
sus: adv. în loc. adv. de sus pânã jos 27,51

ªURÃ: s.f.
ºura: sg. ac. 13,30

(a) SUGE: v. III
sug: ind. prez. 3.pl. 21,16
(a) SUGRUMA: v. I
sugruma: ind. imp. 3.sg. 18,28
(a se) SUI: v. IV
(S-)au suit: ind. pf.c. 3.sg. 3, 16; 5,1; 14,23, 32; 15,39
suindu(-Sã): gerunziu 8,23; 9,1; 13,2; 15,29; 20,17
a (sã) suii: inf. prez. 14,22
(sã) va sui: ind. viit.I. 3.sg. 17,26
(ne) suim: ind. prez. 1.pl. 20,18

T
SUTAª: s.m.
sutaºului: sg. gen./dat. rezum. cap.8; 8,13
sutaº: sg. nom. 8,5
sutaºul: sg. nom. 8,8; 2 7,54

TAINÃ: s.f.
tainele: pl. ac. 13,11
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã rezum. cap.17; 17,18; 20,17; 24,3

ª

TALANT: s.m.
talanþi: pl. ac. 18,24; 25,15, 16, 20, 22, 28
tãlanþii: pl. ac. rezum. cap.25
talant: sg. ac. 25,2 4
talantul: sg. ac. 25,25, 28

ªARPE: s.m.
ºarpe: sg. ac. 7,10
ºierpii: pl. ac. 10,16
ºierpi: pl. voc. 23,33

TARE: ad j./s./adv.
(mai) tare: adj. m. sg. nom. 3,11
tare: adj. n. sg. ac. 14,30
(celui) tare: s.m. sg. gen. 12,29
(cel) tare:s.m. sg. ac. 12,29
(mai) tare: adv. 20,31; 27,23

ªCHIOP, -OAPÃ: adj./s.
ºchiopii: s.m. pl. nom. 11,5; 15,31; 21,14
ºchiopi: s.m. pl. ac. 15,30
ºchiop: adj. m. sg. nom. 18,8
(a) ªEDEA: v. II
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,16; 13,1; 14,9; 15,29; 26,20, 58, 69; 28,2
ºezusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,1
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 8,11
ºezând: gerunziu 9,9, 10; rezum. cap. 13; 13,48; 20,30; 21,5;
rezum. cap.22; 24,3; 26,7, 64; 27,19, 36, 61
ºedeau: ind. im p. 3.pl. 9,10
ºed: ind. prez. 3.pl. 11,16; rezum. cap.23
au ºezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,2; 23,2
sã ºazã: conj. prez. 3.sg./pl. 14, 19; 15,35; 20,21
va ºedea: ind. viit.I. 3.sg. 19,28; 25,31
a ºedea: inf. prez. 20,23; 2 1,7
ºeade: ind. prez. 3.sg. 23,22
ºedeþi: imper ativ 2.pl. 26,36
ºedeam: ind. imp. 1.sg. 26,55
ªEDERE: s.f.
ºederile: pl. ac., în sintagma ºederile dintâi „primele locuri”,
„locurile din cpul mesei” 23,6
ªEZUT: s.n.
ºezut: sg. ac. 15,7
ªTATIR: s.m.; vezi STATER

TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tãtâne-sãu: sg. nom./gen. 2,22; 21,31
tatã: sg. ac. 3,9; 19,5
tatãl/Tatãl: sg. nom. 4,21; 6,4, 6, 8, 15, 32; 7,11; 10,21, 29,
37; rezum. cap.11; 11,27; 15,4, 6; 16,17; 19,19, 29; 20,23;
26,53
Tatãl: sg. voc., în sintagmele Tatãl Mieu/Tatãl nostr u 6,9;
26,39, 42
tatã-sãu: sg. ac. 4,22; rezum. cap.8
Tatãl: sg. nom./ac., în sintagmele Tatãl cel din ceriuri/Tatãl cel
ceresc 5,16; 6,14, 26; 15,13; 18,19
Tatãlui: sg. gen., în sintagmele voia Tatãlui/Duhul Tatãlui/slava
Tatãlui/faþa Tatãlui celui din ceriu/împãrãþiia Tatãlui 7,21; 10,20;
12,50; 16,27; 18,10, 14; 26,29
tatã-mieu: sg. ac. 8,21
tatãlui/Tatãlui: sg. gen./dat. 10,32, 33, 35; 15,5; 2 4,36; 28,19
TAUR: s.m.
taurii: pl. nom. 22,4
(a) TÃCEA: v. II
a tãcea: inf. prez. rezum. cap.12
sã tacã: con j. prez. 3.pl. 20,31
tãcea: ind. imp. 3.sg. 26,63
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TÃCERE: s.f.
tãceare: sg. ac. rezum. cap.12
tãceare: sg. ac., în sintagma au pus tãceare „a închis gura” 22,3 4
(a se) TÃGÃDUI: v. IV
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 10,33; rezum. cap.26
tãgãdui-voi: ind. viit.I. 1.sg. 10,33
(Sã) tãgãduiaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
vei tãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 26,3 4
voi tãgãdui: ind. viit.I. 1.sg. 26,35
au tãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 26,70, 72
vei tãgãduii: ind. viit.I. 2.sg. 26,75

sã (vã) teameþi: conj. prez. 2.pl. 10,26, 31; 14,27; 28,5
(nu vã) teamereþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 10,28; 17,7
(vã) teameþi: imperativ 2.pl. 10,28
(ne) t eamem: ind. prez. 1.pl. 21,26
temându(-mã): gerunziu 25,25
sã (vã) temeþi: conj. prez. 2.pl. 28,10
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 5,25; r ezum. cap.11; 14,3, 10; 18,30; 25,36, 39,
43, 4 4
TIMPURIU, -IE: adj.
timpuriu: n. sg. nom. 13,21

(a se) TÃIA: v. I
(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 3,10; 7,19
taie: imperativ 2.sg. 5,30; 18,8
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 14,10; 26,51, 67
tãia: ind. imp. 3.pl. 21,8
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
tãiasã: ind. m.mc.pf. 3.sg. 27,60

TINEREÞE: s.f.
tiner eaþele: pl. ac. 19,20
TIPSIE: s.f.
tipsie: sg. ac. 14,8, 11
TIVITURÃ: s.f.
tivitur a: sg. ac. 9,20; 14,36
tiviturile: pl. ac. 23,5

TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuit : n. sg. nom. 10,26

(a) TOARCE: v. III
torc: ind. prez. 3.pl. 6,28

(a) TÃMÃDUI: v. IV
tãmãduind: gerunziu 4,23
au tãmãduit: ind. pf.c. 3.sg. 21,14

(a se) TOCMI: v. IV; var. (reg.) (a se) TOGMI „a se în voi asupra
pr eþului unei zile de muncã”; (Înv. ºi reg.; prin e xt.) „a se împãca”;
„a aranja”, „a pune în or dine”
f i togmindu(-te): imperativ perifr. 2.sg. „împacã-te” 5,25
va tocmi: ind. viit.I. 3.sg. 17,11
togmindu(-sã): gerunziu 20,2
(t e-)ai togmit: ind. pf.c. 2.sg. 20,13

TÃMÂIE: s.f.
tãmâie: sg. nom. 2,11
TÃTÂNE: s.m.; v ezi TATÃ
(a se) TÂLCUI: v. IV
(s-)au tâlcuit: ind. pf.c. 3.sg. 1,23
tâlcuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13

TOIAG: s.n.
toiag: sg. ac. 10,10

TÂLHAR: s.m.
tâlharilor : pl. gen. 21,13
tâlhar : sg. ac. 26,55
tâlhari: pl. nom./ac. rezum. cap.27; 27,38
tâlharii: pl. nom. 27,44

TRAISTÃ: s.f.; var. STRAISTÃ
s traistã: sg. ac. 10, 10
(a) TRÃI: v. IV
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,4

TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (În v. ºi reg.) TINÃR
tinãrul: s.m. sg. nom. rezum. cap.19; 19,20, 22
tinãrã: adj. f. sg. nom. 24,32

TRÂMBIÞAª: s.m.
trâmbiþaºii: pl. nom. 9,23
TRÂMBIÞÃ: s.f.
trâmbiþa: sg. ac. 6,2
trâmbiþe: pl. ac. 24,31

(a) TÂNGUI: v. IV
tânguitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 11,17
(a) TÂNJI: v. IV
au tângit : ind. pf.c. 3.pl. 26,8
TÂRG: s.n.
târ g: sg. ac. rezum. cap.11; 11,16; 20,3; 23,7
(a se) TÂRÎ: v. IV
a (sã) târî: inf. prez. 5,40
TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
târ sânã: sg. ac. 11,21
TEASC: s.n.
teasc: sg. ac. 21,33
(a se) TEME: v. III
(nu t e) teame: imperativ prohib. 2.sg. 1,20
(s-)au t emut: ind. pf.c.3.sg./pl. 2,22; 9,8; 14,5, 30; 17,6; 21,46; 27,54
(vã) t eameþi: ind. prez. 2.pl. 8,26

(a) TREBUI: v. IV; var. (Reg.) (a) TRÃBUI
trebuie: ind. prez. impers./3.sg. 3,14; rezum. cap.6; 6,8; 9,12;
rezum. cap.10; 14,16; 16,21; 17,10; rezum. cap.18; 18,7; rezum.
cap.20; 26,54
trebuiesc: ind. prez. 3.pl. 6,32; 26,65
trebuia: ind. imp. impers. 18,33; 25,27
trãbuiesc: ind. prez. 3.pl. 21,3
au trãbuit : ind. pf.c. impers. 23,23
trãbuie: ind. prez. impers. 24,6
(a) TRECE: v. III
va trece: ind. viit.I. 3.sg. 5,18; 7,19
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 24,34
a tr eace: inf. prez. 8,18; 14,22
treace: ind. prez. fãrã a 8,28; 26,42
sã tr eacã: conj. prez. 3.sg. 8,34
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg. 9, 1; 11,1; 13,53; 14,15, 34
trecând: gerunziu 9,9, 27; 12,9; 15,29
trec: ind. prez. 3.pl. 15,2
treaceþi: ind. prez. 2.pl. 15,3
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Þarina: sg. ac., în s. propr. Þarina Olariului/Þarina Sângelui 27,7,
8, 10

treci: imperativ 2.sg. 17,19
treace: ind. prez. 3.sg. 20,30
vor tr eace: ind. viit.I. 3.pl. 24,35
treacã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 26,39
trecea: ind. imp. 3.pl. 27,39

ÞÃRM: s.n.; var. (În v. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãrmure: sg. ac. 13,2, 48
ÞÂNÞAR: s.m.
þânþariul: sg. ac. 23,24

TRESTIE: s.f.
trestie: sg. ac. 11,7; 12,20; 27,29, 48
trestia: sg. ac. 27,30
TRIMIS, -Ã: ad j./s.; var. (Înv.) TREMIS, -Ã
(cei) tremiºi: s.m. pl. ac. 23,3 7
trimiºi: adj. m. pl. nom. 26,47
(a se) TRIMITE: v. III; var . (Înv.) (a se) TREMITE
trimiþindu-: gerunziu 2,8
trimiþând: gerunziu 2,16; 11,2; 22,7
sã (te) tremiþi: conj. pr ez. 2.sg. 5,25
sã (sã) tremiþã: conj. prez. 3.sg. 5,29
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.11
trimite: imper ativ 2.sg. 8,31
sã trimiþã: conj. prez. 3.sg. 9,38
a trimite: inf. prez. rezum. cap.10; 10,34
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,5, 40; 14,10, 35; 20,2; 21,1, 34,
36, 37; 22,3, 4; 27,19
trimiþ: ind. prez. 1.sg. 10, 16
trimit: ind. prez. 1.sg. 11,10
trimite-va: ind. viit.I. 3.sg. 13,41
sânt trimis: pasiv ind. prez. 1.sg. 15,24
au trimes: ind. pf.c. 3.pl. 22,16
tremiþ: ind. prez. 1.sg. 23,3 4
va tremite: ind. viit.I. 3.sg. 24,31
TRIMITERE: s.f.
trimiterea: sg. nom. rezum. cap.10
TRIS T, -Ã: adj.
triºti: m. pl. nom. 6,16
trist: n. sg. nom. 16,3; 26,38
TRUFIE: s.f.
truf iia: sg. ac. rezum. cap.23
TRUP: s.n.
trup: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 19,5, 6
Trupul/trupul: sg. nom./ac. 5,29, 30; 6,22, 23, 25; 10,28; 14,12;
16,17; 24,22, 28; rezum. cap.26; 26,12, 16, 41; rezum. cap.27;
27,58, 59; r ezum. cap.28
trupului: sg. gen. 6,22
trupuri: pl. nom. 27,52
(a se) TULBURA: v. I; var. (În v.) (a se) TURBURA
(s-)au turbur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,3; 14,26
turburându(-sã): gerunziu rezum. cap.8
sã (vã) turburaþi: conj. prez. 2.pl. 24,6
TURMÃ: s.f.
turmã: sg. nom. 8,30
turma: sg. nom./ac. 8,31, 23
turmei: sg. gen. 26,31
TURN: s.n.
turn: sg. ac. 21,33
Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinii: sg. gen. 6,28, 30
þarinã: sg. ac. 13,44
þarina: sg. nom./ac. 13,44; 27,8
þarinile: pl. ac. 19,29
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(a se) ÞINE: v. III; var. (a se) ÞINEA: v. II
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 9, 17
sã þineþi: con j. prez. 2.pl. 10,9
a þinea: inf. prez. rezum. cap.17
a fi þinut : inf. pf. rezum. cap.19
þine: imperativ 2.sg. 19,17
þineþi: imperativ 2.pl. 23,3
a þine: inf. prez. 28,20
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. nom./ac. 3,5; 8,28; r ezum. cap.14; 14,35
ÞIPÃT: s.n.
þâpãt: sg. nom. 2,18
U
UA: interj. (Înv. ºi r ar) „exlamaþie de dispr eþ”
ua: 27,40
UCENIC : s.m.
ucenicii: pl. nom./ac. 5,1; 8,21, 23, 25; rezum. cap.9; 9,10, 14,
19; 11,2; rezum. cap.12; 12, 1, 2, 49; 13,10, 36; rezum. cap.14;
14,12, 15, 19; 15,2, 12, 23, 32, 33, 36; 16,5, 13; r ezum. cap.17;
17,6, 10, 13, 15, 18; 18, 1; 19,10, 13, 25; rezum. cap.20; 21,6,
20; 22,16; 23,1; 24,1, 3; rezum. cap.26; 26,8, 17, 18, 19, 20, 35,
40, 45, 56; 27,64; r ezum. cap.28; 28,13
ucenicilor: pl. dat. rezum. cap.6; 9,11, 37; 11,1; rezum. cap.13;
14,19; 15,36; rezum. cap.16; 16,20, 21, 24; rezum. cap.17; 19,23;
rezum. cap.20; rezum. cap.21; rezum. cap.26; 26,1, 26, 36; rezum.
cap.28; 28,7, 8
ucenici: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 10,1; 14,22; 20,17; 21,2; 28,16;
rezum. cap.23
ucenicul: sg. nom. 10,24
ucenicului: sg. dat. 10,25, 42
uceniciilor: pl. dat. rezum. cap.18
ucenic: sg. nom. 27,57
(a) UCIDE: v. III
au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16; rezum. cap.21; 21,35
sã ucizi: conj. prez. 2.sg. 5,21
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 5,21
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 10,21; 24,9
ucig: ind. prez. 3.pl. 10,28
ucide: inf. prez. fãrã a 10,28
a ucide: inf. prez. 14,5; rezum. cap.26
a (sã) ucide: inf. prez. 16,21
(nu) ucide: imperativ prohib. 2.sg. 19,18
sã ucidem: conj. prez. 1.pl. 21,38
aþi ucis: ind. pf.c. 2.pl. 23,35
ucizi: ind. prez. 2.sg. 23,37
sã ucigã: conj. pr ez. 3.pl. 26,4
UCIDERE: s.f.
uciderile: pl. nom. 15,19
UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºii: s.m. pl. ac. 22,7
(a se) UITA: v. I
uitându(-sã/-Sã): gerunziu 14,19; 19,26
(s-)au uitat : ind. pf.c. 3.pl. 16,5

422

INDICE

EVANGHELIA DE LA MATHEIU

ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 6,2; 12,19
uliþelor : pl. gen. 6,5

(a) URGISI: v. IV
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 6,24
sã ur gisiþi: conj. prez. 2.pl. 18,10

UMÃR: s.m./s.n.
umerile: s.n. pl. ac. 23,4

(a se) URÎ: v. IV
sã urãºti: conj. prez. 2.sg. 5,43
au urât: ind. pf.c. 3.pl. 5,44
va urî: ind. viit.I. 3.sg. 6,24
(sã) v or urî: ind. viit.I. 3.pl. 24,10

(a) UMBLA: v. I
umblând: gerunziu 4,18; rezum. cap.14; 14,25, 26; 15,31
umblã: imperativ 2.sg. 9,5
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,5; 12,43
umbla: ind. imp. 3.sg. 14,29

(a) URMA: v. I
ur mându-: gerunziu rezum. cap.4
au ur mat: ind. pf.c. 3.pl. 4,20, 22; 14,13; 20,34
a ur ma: inf. prez. rezum. cap.8; rezum. cap.23
ur ma: ind. imp. 3.sg./pl. 8,10; 26,58
ur meazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.19
ur meazã: imperativ 2.sg. 19,21
am urmat: ind. pf.c. 1.pl. 19,27
aþi ur mat: ind. pf.c. 2.pl. 19,28
ur masã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 27,55

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac., în sintagma umbra morþii 4,16
(a) UMBRI: v. IV
au umbrit : ind. pf.c. 3.sg. 17,5
(a) UMPLE: v. III; var. (Înv. ºi pop.) (a) UMPLEA: v. II
umplându(-sã): gerunziu 13,48
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 22,10
vor umplea: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.23
umpleþi: ind. prez. 2.pl. 23,32

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. adj./loc. s. cel mai de pre urmã/ceale mai de
pr e urmã/cei de pr e urmã/celor mai de pre urmã/cei mai de pre
ur mã/mai de pre urmã 5,26; 12,45; 19,30; rezum. cap.20; 20,8,
12, 14, 16; r ezum. cap.25; 27,64
ur mã: sg. ac., în loc. adv. mai pre (pe) urmã/pre urmã 19,30;
20,16; 21,9, 37; 22,27; 25, 11; 26,60

(sã) v or umplea: ind. viit.I. 3.pl. „se vor împlini” 26,54
au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 27,48
UNDIÞÃ: s.f.
unghiþa: sg. ac. 17,26

(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat : ind. pf.c.3.sg./pl. 13,6; 21,19, 20

(a) UNGE: v. III
unge: imperativ 2.sg. 6, 17
UNGERE: s.f. (aici) „mir”
unger e: sg. ac., în sintagma ungere scumpã „mir de mare preþ”
rezum. cap.26
UNGHI: s.n.
unghiurile: pl. ac. 6,5
unghiului: sg. gen., în sintagma (s-au fãcut) în capul unghiului (cf.
supra , CAP) 21,42
UNIT, -Ã: adj. „solidar”
uniþi: m pl. nom. 10,16; r ezum. cap.18
UNSOARE: s.f. (aici) „mir”
unsoare: sg. ac., în sintagma unsoare de mar e preþ „mir foar te
scump” 26,7
unsoarea: sg. ac. 26,12
UNTDELEMN: s.n.; var. UNT-DE-LEMN
untdelemn: sg. ac. 25,3, 4
untul-de-lemn: sg. ac. 25,8

UªÃ: s.f.
uºa: sg. nom./ac. 6,6; 25,10; 27,60
uºi: pl. ac. 24,33
UªOR, UªOARÃ: adj./adv.
(mai) uºor: adv. 10,15; 11,22, 24
uºoarã: adj. f. sg. nom. 11,30
V

VAMÃ: s.f.
vamã: sg. ac. 9,9

URÂCIUNE: s.f.
urâciunea: sg. ac., în sintagma urâciunea pustiirii „profanarea
sf inþeniei prin instalarea rãului deghizat” (cf. Anania 2001,
p.1488) 24, 15

URECHE: s.f.
ureache: sg. ac. 10,27
urechi: pl. ac. 11,15; 13,9, 43
urechile: pl. nom./ac. 13,15, 16
ureachea: sg. ac., în sintagma ureachea acului 19,24
ureachia: sg. ac. rezum. cap.26; 26,51

USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ

VAL: s.n.
valuri: pl. ac. rezum. cap.8; 8,24; 14,24

(a) URA: v. I
ur aþi: imperativ 2.pl. 10,12

URÂT, -Ã: ad j. „nesuferit”
urâþi: m. pl. nom. 10,22; 24,9

USCAT, -Ã: adj./s.
uscatã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.12; 12,10
uscat : adj. m. sg. nom. rezum. cap.21
uscatul: s.n. sg. ac. 23,15

VAMEª: s.m.; cf. lat. public¼nus, -¾ – cuvântul este explicat în
Grigor e Maior ILV/Lexicon; II prin „vameº” ºi, adãugat de altã
mânã, „mit arnic”; mitar sau mit arnic era per soana care avea în
arendã încasar ea impozitelor; nu ºtim dacã sensul adãugat de
altã mânã se referã doar la aces t aspect sau desemneazã ºi fap tul
cã aceºti funcþionari publici erau de regulã f oarte cor upþi. Aceas tã
car acteristicã a lor este vizatã în contextele din care am e xcerptat
cuvintele de mai jos (cf. Anania 2001, p.1466)
vameºii: pl. nom./ac. 5,46; rezum. cap.9; 9,11; 21,31, 32
vameºul: sg. nom. rezum. cap.9; 10,3
vameºi: pl. nom. 9,10
vameºilor : pl. gen. 11,19
vameº: sg. ac. 18, 17
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VARÃ: s.f.
vara: sg. nom.24,32
VAS: s.n. „recipient”; (la pl.) „lucruri”
vasele: pl. ac. 12,29; 25,4
vase: pl. ac. 13,48
(a) VÃDI: v. IV
a vãdi: inf. prez. 1,19
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; rezum. cap.13; rezum.
cap.16; rezum. cap.21; rezum. cap.22; 26,73
VÃDUVÃ: s.f.
vãduvelor: pl. gen. 23,14

INDICE

aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 11,4
vãd: ind. prez. 3.pl. 11,5; 13,13, 16; 18,10
a vedea: inf. prez. 11,7, 8,9; 12,38
veþi v edea: ind. viit.I. 2.pl. 13,14; 23,39; 24,15, 33; 26,6 4; 27,24;
28,7
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 13,17; 24,2
vedeþ: imperativ 2.pl. 24,4
sã vadã: conj. prez. 3.sg. 26,58
sã vedem: conj. pr ez. 1.pl. 27,49
VEDENIE: s.f.
vedeniia: sg. ac. 17,9
vedenie: sg. ac. 27,19
VEDERE: s.f.
vedeare: sg. ac. rezum. cap.9
vedearea: sg. nom. (aici) „înfãþiºarea” 28,3

(a se) VÃRS A: v. I
(sã) varsã: ind. prez. 3.sg. 9,17; r ezum.c ap.26
(s-)au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 23,35
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 26,7
vãr sând: gerunziu 26,12
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 26,28
(a) VÃTÃMA: v. I
sã vatemi: conj. prez. 2.sg. 4,6
vatãmã: ind. prez. 3.pl. 12,5
VÂNT: s.n.
vânturile: pl. nom.7,25, 27; 8,27
vânturilor: pl. dat. 8,26
vânt: sg. ac. 11,7; 14,30
vântul: sg. nom. 14,24, 32
vânturi: pl. ac., în sintagma de la patru vânturi 24,31
VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 6,30; 7,11; 10,6, 25, 28; 18,13
VEA C: s.n ./s.m.
veac: sg. ac. 12,32
veacului: sg. gen. 13,22
veacului: sg. gen., în sintagma sfârºitul veacului/sfârºitului veacului
13,39, 40, 49; 24,3; 28,20
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adj. de veaci , în sintagmele f ocul de
veaci/viaþa de veaci/munca de veaci 18,8; 19,16, 29; 25,41, 46
veaci: s.m. pl. ac., în c. neg. în veaci „niciodatã” 21,19
VECHI, VECHE: adj./s.
vechiu: adj. n. sg. ac. 9,16
vechi: adj. m. pl. ac. 9,17
vechi: s.n. pl. ac. „lucr uri vechi” 13,52
(a se) VEDEA: v. II
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 2,2; 25,37, 38, 39,44
vãzusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,9; 9,23
vãzând: gerunziu 2,10, 16; 3,7; 5,1; rezum. cap.8; 8,18; 9,2, 4, 8,
11, 22, 36; 12,2; 13,13, 14; 14,30; 15,31; 18,31; 21,15, 19,20,
32, 38; 26,8; 27,3, 24, 54; rezum. cap.28
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16; 4,16, 18, 21; 8,14; 12,22; 13,17;
14,14; 17,8; 20,3, 34; 22,11; 26,71
vor v edea: ind. viit.I. 3.pl. 5,8; 16,28; 24,30; rezum. cap.28; 28,10
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,16; 13,15, 17; 22,11; 23,5; 28,1
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 5,28
sã f iþi vãzuþi: pasiv conj. prez. 2.pl. 6,1
vede: ind. prez. 3.sg. 6,4, 6
sã (sã) vazã: conj. prez. 3.sg. 6,5
veade: ind. prez. 3.sg. 6,18
vezi: ind. prez. 2.sg. 7,3
vei v edea: ind. viit.I. 2.sg. 7,5; 27,4
vezi: imper ativ 2.sg. 8,4
vãzându-: gerunziu 8,34; 14,26; 28, 17
vãztu-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,9
vedeþi: imperativ 2.pl. 9,30; 24,6; 28,6

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 2,1, 21; 3,1, 13; 4,13;
rezum. cap.5; 7,25, 27; 8,28; 9,1; rezum. cap.10; 11,18; 12,9, 42;
13,4, 25, 36; 14,25, 33, 34; 15,25, 29, 39; 16,13; rezum. cap.17;
17,12; 18,11, 31; 19, 1; 20,28; 21,19,32; 24,39; 25,10, 11, 19;
26,36, 40, 43, 45, 47, 60; 27,33, 53; 28,11, 1 3
am venit: ind. pf.c. 1.sg./pl. 2,2; 5,17; 9,13; 10,34, 35; 25,39
venind: gerunziu 2,8, 9, 23; 3,7, 16; 5,24; 8,2, 14, 33; 9,31; 12,44;
13,54; 14,12; 17,14, 23; 20,9,10; 21,1, 23; 24,30, 46; 25,27; 26,64
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 3,11; 10,23; 16,27; rezum. cap.17; 17,11;
18,7; 21,40; 2 4,14, 42, 43, 44; 25, 31
vii: ind. prez. 2.sg. 3, 14
veniþi: imperativ 2.pl. 4,19; 11,28; 21,38; 22,4; 25,3 4
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 6,10
vin: ind. prez. 3.pl. 7,15; 13,32
voi v eni: ind. viit.I. 1.sg. 8,7
vino: imperativ 2.sg. 8,9, 22; 9,9, 18; 14,29; 19,21
vine: ind. prez. 3.sg. 8,9; 13,19; 21,5, 9; 23,39; 25,6
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 8,11; 9,15; 24,5
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 8,19; 23,26
venit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 8,29
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,23, 28; 16,5; 20,9
veni-va: ind. viit.I. 3.sg. 10,13; 24,50; 27,49
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 10,38; 14,29; 16,24; 17,10; 18,7; 22,3;
23,35; 27,64
sã vii: con j. prez. 2.sg., în structura v. vr eai sã vii, exprimând sensul
„ai de gând sã vii” (cf. lat. venturus es ) 11,3
va sã vie: ind. viit. pop. 3.sg. (în Vulgata, venturus est) 11,14
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,19; 27,57; 28,1
sã viu: conj. prez. 1.sg. 14,28
viind: gerunziu 16,28
a veni: inf. prez. 19,14; 24,48
vinea: ind. imp. 3.pl. 21,9
aþi venit: ind. pf.c. 2.pl. 25,36
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 26,50
viniþi: imperativ 2.pl. 28,6
VENIRE: s.f.
venir ea: sg. nom./ac. rezum. cap.24; 24,27; 3739
venirii: sg. gen. 24,3
VES TE: s.f.
veas tea: sg. nom./ac. 4,24; 9,26; 14,1
veºti: pl. ac. 24,6
(a se) VESTI: v. IV
ves tiþi: imperativ 2.pl. 2,8; 11,4; 28,10
ves tind: gerunziu rezum. cap.4; rezum. cap.24
au vestit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,33; 9,31; 14,12; 28,11
(sã) veasteaºte: ind. prez. imper s., în str uctura v. dislocatã bine sã
ves teaºte 11,5
sã vesteascã: con j. prez. 3.pl. 12,16; rezum. cap.28; 28,8
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 12,18
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vestindu-: gerunziu rezum. cap.16; rezum. cap.23
vesteaºte: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.17; rezum. cap.20; rezum.
cap.21; rezum. cap.24; rezum. cap.28
(s-)au v estit: ind. pf.c. 3.sg. 28,15
VESTIT, -Ã: adj.
vestit : m. sg. ac. 27,16
VEªMÂNT: s.n.; var. VÃJMÂNT
vãjmânt: sg. ac. 3,4
vejmântul: sg. ac. 6,25
vejmânt: sg. ac. 6,28
vejmintele: pl. nom./ac. 7,15; rezum. cap.27; 27,31, 35
veºmânt: sg. ac. 9,16
veºmântului: sg. gen. 9,20
veºmântul: sg. nom./ac. 9,21; rezum. cap.14; 28,3
veºminte: pl. ac. 11,8
vejmântului: sg. gen. 14,36
vejmântele: pl. nom. 17,2
veºmintele: pl. nom./ac. 21,7, 8; 26,65; 27,35
(a se) VEªTEJI: v. IV
(s-)au v eºtejit: ind. pf.c. 3.pl. 13,6
VIAÞÃ: s.f.
vieþii: sg. gen. rezum. cap.3
viaþã: sg. ac. rezum. cap.7; 7,14; 18,8, 9; 19,17
viaþa: sg. ac., în sintagma viaþa de v eaci 19,16, 29
VICLEAN, -Ã: adj./s.
vicleanul: s.m. sg. nom./ac. 6,13; 13,19
vicleanului: s.m. sg. gen. 13,38
viclean : adj. m. sg. nom. 6,23; 20,15
(mai) vicleane: adj. n. pl. ac. 12,45
vicleanã: adj. f. sg. voc., în sintagma slugã vicleanã 18,32
VICLENIE: s.f.
vicleniia: sg. ac. 22,18
VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 26,4
VIE: s.f.
viii: sg. gen . rezum. cap.20; 20,8; r ezum. cap.21; 21,40
viia: sg. ac. 20,1, 2, 4, 7; 21,28, 41
vie: sg. ac., în sintagma lucrãtoriu de vie rezum. cap.21
vie: sg. ac. 21,33, 39
VIFOR: s.n.
vifor: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 16,3
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.1
viitoare: f. sg. ac., în sintagma mâniia cea viitoare 3,7
viitoriu: n. sg. ac. 12,32
viitorii: adj. antep. m. pl. ac. rezum. cap.24
viitoarele: adj. antep. n. pl. ac. rezum. cap.24
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 9,17; rezum. cap.26
vin: sg,. ac., în sint agma beutoriu de vin 11,19
(a se) VINDE: v. III
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 10,4; 26,25, 48; 27,3
(sã) vând: ind. prez. 3.pl. 10,29
vinde: ind. prez. 3.sg. 13,44, 46
sã vânzã: conj. prez. 3.sg. 18,25
a vinde: inf. prez. rezum. cap.19
vinde: imperativ 2.sg. 19,21
vindea: ind. imp. 3.pl. 21,12
(sã) v or vinde: ind. viit.I. 3.pl. 24,10

vând: ind. prez. 3.pl. 25,9
(sã) vinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.26
a (sã) vinde: inf. prez. 26,9
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 26,21, 23, 46
(Sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 26,24
vânzând: gerunziu 27,4
(a se) VINDECA: v. I
vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.8; rezum. cap.9;
rezum. cap.12; rezum cap.17
au vindecat : ind. pf.c. 3.sg. 4,24; 8,16; 12,22; 14,14; 15,30; 19,2
voi vindeca: ind. viit.I. 1.sg. 8,7
(sã) va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 8,8
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. 8,13; 12,13; 17,17
vindecând: gerunziu 9,35; rezum. cap.15
a vindeca: inf. prez. rezum. cap.10; 12,10
sã vindece: conj. prez. 3.pl. 10,1
vindecaþi: imperativ 2.pl. 10,8
sã vindec: conj. prez. 1.sg. 13,15
(sã) vindecã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14
vindeca: inf. prez. fãrã a rezum. cap.17; 17, 15
VINDECARE: s.f.
vindecar e: sg. ac. rezum. cap.15
VINDECAT, -Ã: adj.
vindecat: m. sg. ac. rezum. cap.8
vindecaþi: m. pl. dat. rezum. cap.12
VINDERE: s.f.
vindere: sg. ac. rezum. cap.26
VINERI: s.f.
vineri: sg, ac. 27,62
VINOVAT, -Ã: adj.
vinovat: m. sg. nom., în sintagmele vinovat (va f i) judecãþii/vinovat
(va f i) sãvor ului/vinovat (va fi) gheenii focului/vinovat de moarte/
vino vat (este) morþii 5,21, 22; rezum. cap.26; 26,66
(a) VINOVÃÞI: v. IV „a învinui”
sã vino vãþascã: conj. prez. 3.pl. 12,10
VISTIERIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „loc în care se pãs trau obiectele
de preþ”; (În v.) „cutie în care se depuneau danii, mai ales bani,
pentru necesitãþile templului din Ier usalim sau pentru acte de
carit ate”
vistieriile: pl. ac. 2, 11
vistieriia: sg. ac. 13,52
VIÞÃ: s.f.
viþiei: sg. gen. 26,29
VIU, VIE: adj./s.
vie: adj. f. sg. nom. 9,18
viu: adj. m. sg. ac./gen., în sintagma Fiiul lui Dumnezeu celui
viu/Dumnezãu cel viu 16,16; 26,63
viu: adj. m. sg. nom. 27,63
viilor: s.m. pl. gen. 22,32
VIZUINÃ: s.f.; var. (Reg.) VEZUINÃ
vezuini: pl. ac. 8,20
(a) VOI: v. IV
voiesc: ind. prez. 3.pl. 12,7
voim: ind. prez. 1.pl. 12,38
voi: ind. prez. 1.sg. 21,29
voiþi: ind. prez. 2.pl. 27,17, 21
VOIE: s.f.
voia: sg. nom. 6,10; rezum. cap.7; 21,31; 26,42
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voia: sg. nom./ac., în sintagmele voia Tatãlui/voia tatãlui celui
din ceriuri 7,21; 12,50; 18,14

ZÃPADÃ: s.f.
zãpada: sg. ac. 17,2; 28,3

VOIEVOD: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) VOIVOD
voivodului: sg. gen. rezum. cap.9; 9,23
voivod: sg. nom. 9,18

(a) ZDR OBI: v. IV
zdrobi(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,44
ZDROBIT, -Ã: adj.
zdrobitã: f. sg. ac. 12,20

VORBÃ: s.f.
vor ba: sg. ac. 6,7

(a) ZECIUI: v. IV; var. (a) ZÃCIUI
zãciuiþi: ind. prez. 2.pl. 23,23

VRACI: s.m.
vraci: sg. nom. 9,l2
(a) VREA: v. II
nevrând: gerunziu 1,19
au vrut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19; 2,18; 17,12; 18,23, 30; 22,5;
27,34
vrea: ind. prez. 3.sg./pl. 2,13; 5,40, 42; rezum. cap.8; 16,24; 22,3;
27,15, 43
am vrut: ind. pf.c. 1.sg., în structura v. dislocatã bine am vrut 3,17
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 7,12; 20,32; 26,15
vreai: ind. prez. 2.sg. 8,2; 13,28; 15,28; 17,4; 19,17, 21; 20,21; 26,17
vreau: ind. prez. 1.sg. 8,3; 9,13; 15,32; 20,14, 15; 26,39
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 11,14
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 11,27; 16.25; 20.26. 27
vrând: gerunziu 14,5
vreau: ind. prez. 3.pl. 23,4
am vrut : ind. pf.c. 1.sg. 23,37
ai vr ut: ind. pf.c.2.sg.23,3 7
VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnici: m. pl. ac., în sint agma roduri vreadnici de pocãinþã
rezum. cap.3
vreadnic: n. sg. ac., în sintagma rod vrednic de pocãinþã 3,8
vreadnic: m. sg. nom. 3,11; 8,8; 10,10, 11, 37, 38
vreadnicã: f. sg. nom. 10,13
vreadnici: m. pl. nom. 22,8
VREDNICIE: s.f.
vredniciia: sg. ac. rezum. cap.25
VREME: s.f.
vreamea: sg. nom./ac. 2,7, 16; 13,30; 14, 1; 21,3 4
vreame: sg. ac., în loc. adv. mai înainte de vreame/în vreame
8,29; 24,45
vreame: sg. ac. 11,25; 1 2,1; 25,19
vremilor : pl. gen. rezum. cap.16; 16,4
vremile: pl. ac., în loc. adv. în vremile sale 21,41
VULPE: s.f.
vulpile: pl. nom. 8,20
VULTUR: s.m.
vulturii: pl. nom. 24,28
Z
(a) ZÃBOVI: v. IV
zãbovind: gerunziu 25,5
(a) ZÃCEA: v. II
zace: ind. prez. 3.sg. 8,6
zãcând: gerunziu 8,14; 9,2, 36
ZÃDUF: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) ZÃDUH
zãduhul: sg. ac. 20,12
ZÃMISLIRE: s.f.
zãmislirea: sg. ac. rezum. cap.1

INDICE

ZI: s.f.
zilele: pl. nom./ac. 2,1; 3,1; 9,15; 11,12; 23,30; 24, 19, 22, 37, 38
zile: pl. ac. rezum. cap.4; 4,2; 12,40; 15,32; 17,1; 26,2, 61; 27,40,
63
zua: sg. nom., în sintagma zua de mâne 6,34
zilei: sg. gen./dat. 6,34; 20,12
zioa: sg. ac. 7,22; 13,1; 14,6; 20,6; 24,36, 38, 50; 25,13; 26,17,
29; 28,1
zioa: sg. nom./ac., în sintagma zioa giudecãþii/zioa judecãþii
10,15; 11,22, 24; 12,36; rezum. cap. 24
zi: sg. ac. 11,23; 16,21; 17,22; 20, 2, 19; 22,23, 46; 27,62, 64
zilelor: pl. gen. 24,29
zi: sg. ac., în sint agma zi de praznic 26,5; 27,15
zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 26,55; 28,20
zioa: sg. ac., în loc. adv. pânã în zioa de astãzi 27,8; 28,15
(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,20; 2,2, 13, 20; 3,2, 14, 17; 5,2; 6,31; 8,2,
3, 25, 27, 29, 31; r ezum. cap.9; 9,14, 18, 27, 29, 30, 33; 10,5,
7, 12; r ezum. cap.11; rezum. cap.12; 1 2, 10, 38; 13, 3, 24, 31;
14,15, 26, 27, 30, 33; 15,1, 7, 22, 23, 25; 16,1, 7, 13, 22;
17,5, 9, 10, 14, 24; 1 8,1, 26, 28, 29; 19,3, 25; 20,12, 30, 31;
21,2, 9, 10, 15, 20, 23, 25, 37; 22,1, 4, 16, 24, 31, 42, 43;
23,2; 24,3, 5; 25,9, 11, 20, 37, 44, 45; 26,8, 17, 27, 39, 42,
44, 48, 65, 68, 69, 70; 27,4, 11, 19, 23, 24, 29, 40, 46, 5 4,
63; 28,9, 13, 1 8
(s-)au zis: ind. pf.c. im pers./3.sg. 1,22; 2,15, 17, 23; 3,3; 5,21, 27,
33, 38, 43; 8,17; 13,35; 21,4; 22,31; 24,15; 27,9, 35;
zice: ind. prez. 3.sg. 1,22; 2,15, 17; 3,3; 4,10; rezum. cap.5; 7,21;
8,17, 26; rezum. cap.12; 12,17, 44; rezum. cap.13; 13,14, 35;
rezum. cap.17; rezum. cap.19; 21,4; rezum. cap.24; 26,18; rezum.
cap.27; 27, 9, 35
au zis: ind. pf.c.3.sg./pl. 2,5, 8; 3,7, 15; 4,3, 4, 6, 7, 9, 19; 8,4, 7,
8, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 32; 9,2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 22, 28, 37;
11,3, 4, 25; 12,2, 3, 11, 13, 24, 25, 39, 47, 49; 13,10, 11, 27, 28,
29, 37, 57; 14,2, 8, 16, 18, 28, 29, 31; 15,3, 10, 12, 13, 15, 16,
24, 26, 27, 28, 32, 33, 34; 16,2, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 23, 24; 17,4,
7, 11, 16, 18, 21, 23, 25, 18,3, 21, 32; 19,4, 11, 14, 16, 17, 18,
23, 26, 27, 28; 20,4, 6, 13, 17, 21, 22, 25, 32; 21,13, 16, 19, 21,
24, 27, 28, 29, 30, 38; 22,1, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 29; 24,2,
4; 25,8, 12, 22; 26,1, 10, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35,
36, 38, 40, 45, 49, 50, 52, 55, 61, 62, 63, 66, 71, 73; 27,4, 6, 13,
17, 21, 25, 43, 63; 28,5, 6, 10
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 2, 13
sã ziceþi: con j. prez. 2.pl. 3,9
zic: ind. prez. 1 .sg. 3,9; 5,18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 39, 44; 6,2,
5, 16, 25, 29; 8,9, 10, 11; 10,15, 23, 27, 42; 11,9, 11, 17, 18, 19,
22, 24; 12, 6,31, 36; 13,17; 16,18, 28; 17,12, 19; 1 8,3, 10, 13,
18, 19, 22; 19,9, 23, 24, 28; 21,2 1, 31, 43; 23,36, 39; 24,2, 34,
47; 25,12, 24, 26, 40, 45; 26,13, 21, 29, 34, 64
zi: imperativ 2.sg. 4,3; 20,21
-i zis; pasiv ind. pr ez. 3.sg. 14,14
a zice: inf. prez. 4,17; 9,5; 11,7; 26,22
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 5,11; 7,22; 23,3; 24,26
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 5,22; 1 2,32; 15,5; 21,3, 26; 24,23, 48;
25,34, 40, 41
zis es te: pasiv ind. prez. impers. 5,31
zici: ind prez. 2.sg. 7,4; 26,70; 27,11
zicãnd: gerunziu 8,5
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zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.9; 17,13; 26,75
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,11, 21, 23, 34; r ezum. cap.12;
12,23, 48; 13,5 4; 14,4; r ezum. cap.19; 21,11, 45; 26,5; 27,41,
47, 49
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,28; 13,51, 52; 16,15; 17,19, 24, 25;
18,22; 19,7, 8, 10, 18, 20, 21; 20,7, 8, 21, 22, 23, 33; 21,2 7, 31,
41, 42, 22,21, 37, 42, 43, 44; 25,21, 23; 26,25, 3 4, 35, 64; 27,11,
22, 23, 65
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 10,2; 1 3,55; 26, 3, 36; 27,17, 22, 33
e zis: pasiv ind. prez. 3.sg. 12, 17
oi zice: ind. viit.I. 1.sg. 13,30
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 15,5; 16,2, 15; 23,16, 30
zic: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.16; 16,13; 17,10; 21,16; 22,23; 23,3;
rezum. cap.28
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 16,11; 28,7
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 17, 19; 21,21; 23,39
ziceþ: imperativ 2.pl. 21,5
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 21,26
ziceþi: imperativ 2.pl. 22,4; 26,18; 28,13
zice(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 26,13
(sã) zicea: ind. imp. 3.sg. 26,14; 27,16

ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 26,25, 64
sã zicã: conj. prez. 3.pl. 27,64
(a) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 7,24, 26; 21,33
voi zidi: ind. viit.I. 1.sg. 16,18
zidiþi: ind. pr ez. 2.pl. 23, 29
a zidi: inf. prez. 26,61
zideºti: ind. prez. 2.sg. 27,40
ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. ac., în sint agma zidirea lumii (aici) „facerea lumii”
13,35; 25,34
zidir ea: sg. ac. 24,1
ZIDITOR, -TOARE: s.m./f.
ziditorii: s.m. pl. nom. 21,42
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(a se) ZMINTI: v. IV; vezi (a se) SMINTI
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SFÂNTA A LUI ISUS HRISTOS

74r

EVANGHELIA DE LA MARCU

Cap 1
Ioan, cu via]@ pusniceasc@, propoveduia}te }i boteaz@ cu ap@, iar@ Hristos, cu Duhul Sfânt. Carele de la
Ioan botezându-S@, cu fiar@le tr@ind în pustie, dup@ post de patruzeci de zile, de la Satan s@ ispitea}te }i,
dându-s@ Ioan, înceape a propovedui în Galileea. {i, chemând pre Simon }i Andrei, Iacov }i Ioan a lui
Zevedeiu, S@ suie în Capernaom }i în cealeaalalte locurile Galileii }i, acolo propoveduind, vindec@
soacra lui Simon }i leprosul, pre carele îl trimite la preo]i,
}i mul]i îndr@ci]i }i bolnavi, mult minunându-s@ to]i.
Dmc@ înaintea Lumin@rii. Zaceal 1.

1.
2.

74v

nceapearea Evangheliei a lui Isus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu.
Precum iaste scris în Isaie prorocul: *„Iat@, Eu trimi] îngerul Mieu înaintea
fea]ii Tale, care va g@ti calea Ta înaintea Ta.
3. * Glasul celui ce strig@ în pustie: «G@ti] calea Domnului, dreapte face]i c@r@rile
Lui»”.
4. Fost-au Ioan în pustie, botezând }i pro|poveduind botezul poc@in]ei spre iertarea
p@catelor.
5. *{i ie}iia câtr@ el tot ]inutul Iudeii }i ierusalimleanii to]i }i s@ boteza de la el în râul
Iordanului, m@rturisindu-} p@catele sale.
6. *{i era Ioan îmbr@cat cu peri de c@mil@ }i brâu de curea pre coaps@le lui **}i l@custe
}i miiare s@lbatec@ mânca. {i propoveduia, zicând:
7. *„Vine dup@ mine Cel mai tare decât mine, a C@ruia nu sânt vreadnic, plecându-m@,
s@ dezleg curaoa înc@l]@mintelor Lui.
8. *Eu v-am botezat cu ap@, iar@ Acela v@ va boteza cu Duhul Sfânt”.
Sfâr}it duminic@. Luni 12 }i la Botez, la letur. Zac. 2

Zac. 1.

*Malah. 3, 1.
*Isaie 40, 3.
Matheiu 3, 3.
Luc. 3, 4.
Ioan 1, 23.
*Math. 3, 5.
*Math. 3, 4.
Preo]i 11, 22.
**Math. 3, 11.
Luc. 3, 16.
Ioan 1, 26.
*Fapt. 1, 5 }i 2, 4
}i 11, 17 }i 19, 4.
Zac. 2.

9. {i au fost în zilele acealea, venit-au Isus din Nazaretul Galileii }i S-au botezat de la
Ioan în Iordan.
10. {i, numaidecât suindu-S@ din ape, v@zut-au ceriurile de}chise *}i Duhul ca un *Luc. 3, 22.
Ioan 1, 32.
porumb pogorându-S@ }i r@mâind într-Însul.
11. {i glas au fost din ceriuri: „Tu e}ti Fiiul Mieu cel iubit, întru Tine bine am voit”.
Sfâr}it Botez.||
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12. *{i îndat@ Duhul L-au scos în pustie.
13. {i era în pustie patruz@ci de zile }i patruzeci de nop]i }i S@ ispitiia de Satana. {i era
cu fierile }i îngerii slujiia Lui.
14. *Iar@, dup@ ce s-au prins Ioan, au venit Isus în Galileea, propoveduind Evangheliia
*Math. 4, 12.
Luca 4, 14. împ@r@]iii lui Dumnezeu
15. {i, zicând c@: „S-au plinit vreamea }i s-au apropiiat împ@r@]iia lui Dumnezeu, poc@i]i-v@
Ioan 4, 43.
}i creade]i Evangheliii”.
*Math. 4, 1.
Luca 4, 1.

Zac. 3.
*Mathei 4, 18.
Luca 5, 2.

*Math. 4, 13.
Luca 4, 31.
Math. 7, 28.
Luca 4, 32.
Zac. 4.

Sfâr}it luni. Mar]i 12. Zaceal 3.

16. *{i, trecând pre lâng@ Marea Galileii, au v@zut pre Simon }i pre Andrei, fratele lui,
aruncând mrejile în mare (c@ era pescari).
17. {i au zis lor Isus: „Veni]i dup@ Mine }i v@ voi face pescari de oameni”.
18. {i, numaidecât l@sând mrejile, au urmat Lui.
19. {i, mergând de acolo pu]in, au v@zut pre Iacov a lui Zevedeiu }i pre Ioan, fratele
lui, }i pre ei, tocmindu-}i mrejile în corabie.
20. {i îndat@ i-au chemat. {i, l@sând pre tat@-s@u, Zevedeiu, în corabie cu n@imi]ii, au
urmat Lui. |
21. *{i au întrat în Capernaom; }i numaidecât , sâmbetele întrând în sinagoga, îi 75v
înv@]a.
22. {i s@ mira de înv@]@tura Lui, c@ era înv@]ându-i ca Cel ce are puterea, iar@ nu ca
c@rturarii.
Sfâr}it mar]i. Mercuri 12. Zac. 4.

23. {i era în sinagoga lor un om cu duh necurat. {i au strigat,
24. Zicând: „Ce e noao }i [ie, Isuse Nazarineanule? Venit-ai a ne piiarde? {tiu cine e}ti,
Sfântul lui Dumnezeu!”
25. {i l-au certat Isus, zicând: „Amu]ea}te }i ie}i din om!”.
26. {i, scuturându-l duhul cel necurat }i strigând cu glas mare, au ie}it de la el.
27. {i s-au mirat to]i a}ea cât s@ întreba între sine}, zicând: „Ce e aceasta , ce
înv@]@tur@ noao iaste aceasta, c@ cu putearea }i duhurilor necurate poruncea}te }i
ascult@ de El?”
28. {i au ie}it veastea Lui îndat@ întru tot ]inutul Galileii.
Zac. 5.
*Mathei 8, 14.
Luca 4, 38.

*Luca 4, 14.

Sfâr}it mercuri. Joi 12. Zaceal 5.

29. *{i aceia}i, ie}ind din sinagog@, au venit în casa lui Simon }i a lui Andrei, cu Iacov
}i cu Ioan. ||
76r
30. Iar@ soacra lui Simon z@cea de friguri. {i îndat@ i-au spus Lui de ea.
31. {i, apropiindu-s@, o au r@dicat apucându-o de mân@. {i numaidecât o au l@sat
frigurile }i slujiia lor.
32. Iar@ fiind sar@ }i apuind soarele, aducea la El pre to]i bolnavii }i pre cei îndr@ci]i.
33. {i era toat@ cetatea adunat@ la u}e.
34. {i au vindecat pre mul]i ce s@ chinuia de multe boale *}i mul]i draci scotea }i nu -i
l@sa a gr@i, c@-L cuno}tea pre El.
Sâmb@t@ 2 post.

35. {i de diminea]@ foarte sculându-S@, ie}ind, S-au dus la loc pustiiu }i acolo S@
ruga.
Zac. 6.

Sfâr}it joi. Zac. 6.

36. {i au mers dup@ El Simon }i cei ce cu El era.
37. {i, deac@ L-au aflat, au zis Lui c@: „To]i te caut@”.
38. {i au zis lor: „S@ meargem în satele }i în ora}ele ceale de aproape s@ propoveduiesc
acolo, c@ la aceasta am venit”.|
39. {i era propoveduind în sinagogurile lor }i întru toat@ Galileea }i sco]ind dracii.
76v
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40. *{i au venit câtr@ El un lepros, rugându-L }i, îngenunchind, au zis Lui: „De vreai, *Math. 8, 2.
m@ po]i cur@]i”.
Luca 5, 2.
41. Iar@ Isus, f@cându-I- s@ mil@ de el, au întins mâna Sa }i, atingându-L, au zis lui:
„Vreau. Cur@]ea}te-te”.
42. {i, zicând, numaidecât s-au dep@rtat de la el lepra }i s-au cur@]it.
43. {i i-au am@nân]at }i îndat@ l -au scos.
44. {i au zis lui: „Vezi, nim@rui s@ nu spui, ci mergi, arat@-te arhiereului }i ad@ pentru
cur@]irea ta *ceale ce au poruncit Moisi întru m@rturiia lor”.
*Preo]i. 14, 2.
Sfâr}it sâmb@t@.
45. Iar@ El ie}ind, au început a propovedui }i a vesti cuvântul, a}ea cât de-aciia nu putea la
ar@tare a întra în cetate, ci afar@, în locuri pustii era }i s@ aduna c@tr@ El de pretutindinea. ||

Cap 2

77r

Murmurând c@rturarii, c@ci zisease sl@b@nogului ce-l slobozis@ prin podul casii c@ i s@ iart@
p@catele, poruncindu-i a-}i purta patul, îl vindec@. La Levin, pre carele a urma dup@ Sine
chemas@, }ezând cu mul]i publicani la mas@, pricina spune. Murmurând fariseii pentru ce
petreace cu p@c@to}ii }i pentru ce ucenicii Lui nu postesc. Pre carii, }i spice sâmb@ta
smulgând, îi mântuia}te.
Dumc. 2 post. Zac. 7.

1.
2.

77v

i iar@ au întrat în Capernaum dup@ câteva zile.
{i s-au auzit c@ este în cas@ }i s-au adunat mul]i, a}a cât nu înc@pea nici la
poart@ }i gr@ia lor cuvânt.
3. *{i au venit la El, aducând un sl@b@nog, care s@ purta de patru in}i.
4. {i, neputându-l a-l duce înaintea Lui pentru gloat@, au golit acoperi}ul unde era }i,
desf@cându-l, au slobozit patul în care z@cea sl@b@nogul.
5. Iar@ v@zând Isus credin]a lor, au zis sl@b@nogului: „Fiiule, iart@-s@ ]ie p@catele tale”.|
6. {i era acolo unii dintre c@rturari, }ezând }i cugetând în inimile sale:
7. „Ce gr@ia}te Acesta a}a? Blast@m@. *Cine poate ierta p@catele, f@r@ sângur Dumnez@u?”
8. Carea îndat@ cunoscând Isus cu Duhul S@u c@ a}a cugeta între sine, au zis lor: „Ce
cugeta]i aceaste în inimile voastre?
9. Ce e mai lesne a zice sl@b@nogului: «Iart@-]i-s@ p@catele» au a zice: «Scoal@, ia-]i patul
}i umbl@?»
10. Iar@ ca s@ }ti]i c@ Fiiul Omenesc are puteare pre p@mânt a ierta p@catele (au zis
sl@b@nogului):
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Mathei 9, 1.
*Luca 5, 18.

*Iov. 14, 4,
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11. «[ie zic: ‘Scoal@, ia patul t@u }i mergi în casa ta’».
12. {i numaidecât s-au sculat el }i, luund patul, s-au dus înaintea tuturor, a}a cât s@ mira
to]i }i m@rea pre Dumnez@u, zicând c@: „Nice odinioar@ a}a n-am v@zut”.
Sfâr}it dumc.

13. {i au ie}it iar@} la mare. {i toat@ gloata venea la El }i-i înv@]a.
Zac. 8.
*Mathei 9, 9.
Luca 5, 27.

*2 Timoth. 1, 15.

Zac. 9.

*Math. 19.
Luca 5, 35.

Zac. 10.

Sâmb. 3 post. Zac. 8.

14. *{i, trecând, au v@zut pre Levi a lui Alfei }ezând la vam@ }i au zis lui: „Vino dup@
Mine”. {i, sculându-s@, au mers dup@ El.
15. {i au fost, }ezând la mas@ în casa || lui; mul]i publicani }i p@c@to}i }edea împreun@ 78r
cu Isus }i cu ucenicii Lui, c@ era mul]i carii }i urma dup@ El.
16. {i c@rturarii }i fariseii v@zând c@ mânc@ cu publicanii }i cu p@c@to}ii, zicea ucinicilor
Lui: „Pentru ce cu publicanii }i cu p@c@to}ii mânc@ }i bea înv@]@toriul vostru?”
17. Aceasta auzând Isus, au zis lor: „Nu trebuie s@n@to}ilor vraci, ci bolnavilor. *C@ n-am
venit s@ chem pre cei drep]i, ci pre p@c@to}i”.
Sfâr}it sâmb. Vineri 12. Zac. 9.

18. {i era ucenicii lui Ioan }i fariseii postindu-s@ }i au zis Lui: „Pentru ce ucenicii lui Ioan
}i a fariseiilor s@ postesc, iar@ ai T@i ucenici nu s@ postesc?”
19. {i au zis lor Isus: „Au doar@ pot fiii nuntei posti pân@ când e mirele cu ei? În cât@
vreame au cu sine mirele nu pot posti.
20. *Iar@ vor veni zilele când s@ va lua de la ei mirele }i atunci vor posti într-aceale zile.
21. Nime nu coas@ peatecul de postav nou în vejmântul vechiu. Într-alt chip s@ va lua |
peatecul cel nou de câtr@ cel vechiu }i mai mare ruptur@ s@ va face.
78v
22. {i nime nu bag@ vinul nou în foi vechi. Într-alt chip va sparge vinul foii }i vinul s@
va v@rsa }i foii vor peri. Ci vinul nou în foi noi trebuie s@ s@ bage”.
Sfâr}it vineri. Sâmb. 1 post. Zac. 10.

23. *{i au fost iar@}i trecând Domnul sâmb@ta, umbla prin s@mân@turi }i ucenicii Lui
au început a mearge }i a smulge spice.
24. Iar@ fariseii zicea Lui: „Iac@, ce fac sâmb@ta ce nu s@ cade?”
25. {i au zis lor: „Nici odinioar@ a]i citit ce au f@cut David când au avut lips@ }i au
1 Împ@r. 21, 6. fl@mânzât el }i cei ce cu el era?”
26. Cum au întrat în casa lui Dumnez@u, supt Aviathar, c@petenia preo]ilor, }i pânile
* Preo. 24, 9. punerei-înainte le-au mâncat, care nu s@ c@dea a le mânca *f@r@ numai preo]ilor, }i au
dat celor ce cu el era?
27. {i zicea lor: „Sâmb@ta pentru om s-au f@cut, iar@ nu omul pentru sâmb@ta.
28. Drept aceaea, Domnul e Fiiul Omenesc }i sâmb@ta”.||
*Math. 12, 1.
Luca 6, 1.

Cap 3
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Dup@ ce vindecas@ mâna cea sac@, ferindu-S@ de me}te}ugirea fariseilor, S@ dep@rteaz@, gloatele
de pretutindini la Dânsul curgând, a c@rora neputincio}i vindec@. Pre cei doispr@zeace de la Sine
ale}i (carii aici s@ numesc) îi trimite a propoveduii, dându-le puteare preste neputin]e }i preste
draci. Pre c@rturari, ce bl@st@ma c@ cu V@lzevul scoate dracii, îi v@dea}te de minciun@, zicând:
„Bl@st@mul împrotiva Duhului Sfânt a fi neiertat”. {i care e muma }i fra]ii lui.
Math. 12, 9.
Luca 6, 6.

1.
i au întrat iar@} în sinagoga }i era acolo un om având mân@ uscat@.
2.
{i Îl socotea de va vindeca sâmb@ta, ca s@-L pârasc@.
3.
{i au zis omului celui ce avea mân@ uscat@: „Scoal@ în mijloc”.
4. {i au zis lor: „Cade-s@ sâmb@ta bine a face au r@u? Sufletul a mântuii au a-l pierde?”
Iar@ ei t@cea.
5. {i, c@otând împregiurul lor cu mânie, întristându-S@ pentru orbirea inimii lor, zice
omului: „Întinde mâna ta”. {i | o au întins }i s -au vindecat mâna lui.
79v
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Sfâr}it sâmb. Luni 13. Zac. 11

Zac. 11.

6. *Iar@ ie}ind fariseii, numaidecât cu ierodienii sfat f@cea împrotiva Lui, cum L -ar pierde. *Math. 12, 14.
7. Iar@ Isus cu ucenicii S@i s-au dep@rtat câtr@ mare; }i mult@ gloat@ din Galileea }i din
Iudeea au mers dup@ El.
8. {i din Ierusalim }i din Idumeea }i din ceaea parte de Iordan }i cei dinpregiurul Tirului
}i a Sidonului, mul]ime mult@ auzând ceale ce f@cea, au venit la El.
9. {i au zis ucenicilor S@i s@-I slugeasc@ corabia pentru gloat@, ca s@ nu -L împreasure.
10. C@ mul]i vindeca, a}a cât n@v@lea spre Dânsul, ca s@ s@ ating@ de El, oricâ]i avea rane.
11. {i duhurile ceale necurate v@zându-L, c@dea înaintea Lui }i striga gr@ind:
12. „Tu e}ti Fiiul lui Dumnez@u”. {i foarte îi certa, s@ nu-L vedeasc@.
Sfâr}it luni. Mar]i a 3 dumc@. Zac. 12

80r

*Math. 10, 1.
13. *{i, suindu-S@ în munte, au chemat câtr@ Sine pre care Însu} au voit }i au venit la El.
Luca 6, 13.
14. {i au f@cut s@ fie doispr@zeace cu El }i s@-i trimi]@ a propoveduii . ||
15. {i le-au dat puteare a vindeca neputin]ele }i a scoate dracii.
16. {i au pus lui Simon nume Petru.
17. {i Iacov a lui Zevedei }i Ioan, fratele lui Iacov, }i le-au pus nume: Voanerghes, ce
este „Fiii tunetului”.
18. {i Andrei }i Filip }i Vartolomeu }i Matheu }i Thoma }i Iacov a lui Alfeiu }i Thadeu
}i Simon Hananeul,
19. {i Iuda Iscarioteanul, care L-au }i vândut.

Sfâr}it mar]i. Mier. 13 dumc. Zac. 13.

80v

Zac. 12.

Zac. 13.

20. {i au venit acas@ }i iar@ s-au adunat gloata, a}a cât nu putea nici pâne a mânca.
21. {i, auzând ai S@i, au ie}it s@-L prinz@, c@ zicea c@-i întors din fire.
22. {i c@rturarii cei ce vinis@ din Ierusalim zicea *c@ Velzevuv are }i cum c@ cu c@peteniia *Mathei 9, 34.
dracilor scoate dracii.
23. {i, chemându-i, în pilde le zicea: „Cum poate scoate Satana pre Satana?
24. {i împ@r@]iia, de s@ va împ@r@chea, nu poate sta împ@r@]iia aceaea.
25. {i casa, de s@ va împ@r@chea, nu poate sta casa aceaea. |
26. {i Satana, de s@ va scula împrotiva sa, împerecheatu-s-au }i nu va putea sta, ci
sfâr}it are.
27. Nime nu poate r@pi vasele celui mai tare întrând în cas@, de nu va lega mai înainte
pre cel tare }i atunci casa lui o va gefuii.
Sfâr}it mier. Joi 13. Zac. 14.
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28. *Amin zic voao, c@ toate p@catele s@ vor ierta fiilor omene}ti }i bl@st@murile, cu care
s-or bl@st@ma.
29. Iar@ care va bl@st@ma împrotiva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci va fi vinovat
de veacinica gre}al@”.
30. C@ zicea: „Duh necurat are”.
31. *{i au venit muma Lui }i fra]ii }i, stând afar@, au trimis la El, chemându-L.
*Mathei 12, 46.
32. {i }edea împregiurul Lui gloata }i au zis Lui: „Iat@, mum@-Ta }i fra]ii T@i afar@ Te caut@”.
Luca 8, 19.
33. {i, r@spunzându-le, au zis: „Care e muma Mea }i fra]ii Miei?”
34. {i, uitându-S@ împregiur spre cei ce }edea împregiurul Lui, au zis: „Iat@ muma Mea
}i fra]ii Miei,
35. C@ cel ce va face voia lui Dumnez@u, acela fratele Mieu }i sora Mea }i muma
Mea este”.
*Mathei 12, 31.
Luca 12, 10.
1 Ioan 5, 16.

Sfâr}it joi. ||

Cap 4
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Pilda s@mân@toriului pune înainte, carea ucenicilor o tâlcuia}te. Candela, zice, pre sfea}nic a s@
pune. Ad@ogând pildele de s@mân]a pre p@mânt aruncat@, carea crea}te dormind s@mân@toriul,
}i de gr@un]ul de mu}tariu. Iar@ ucenicilor deos@bi toate le t@lcuia}te. În corabie, din somn
de}teptându-S@, vihorul m@rii domolea}te.
Vineri 13. Zac. 15.

Zac. 15.
Mathei 13, 1.
Luca 8, 4.

Zac. 16.

1.

i iar@ au început a înv@]a lâng@ mare. {i s-au adunat câtr@ El gloat@
mult@, a}a cât, suindu- S@ în corabie, }edea în mare }i toat@ gloata lâng@
mare pre ]@rmure era.
2. {i-i înv@]a cu pilde multe }i le zicea cu înv@]@tura Sa:
3. „Auzi]i! Iat@, au ie}it s@mân@toriul s@ samene.
4. {i, când s@mâna, alta au c@zut lâng@ cale }i au venit pas@rile ceriului }i o au mâncat.
5. Iar@ alta au c@zut pre loc pietros, unde n-au avut p@mânt mult, }i numaidecât au
r@s@rit, c@ nu avea p@mânt adânc.
6. {i, dac@ au r@s@rit soarele, s-au ve}tegit | }i, neavând r@d@cin@, s-au uscat.
81v
7. {i alta au c@zut între spini }i s-au în@l]at spinii }i o au înecat }i rod n-au dat.
8. {i alta au c@zut în p@mânt bun }i da ca rod în@l]ând }i crescând. {i aducea una treiz@ci,
una }as@z@ci }i una o sut@”.
9. {i zicea: „Cine are urechi de auzit s@ auz@!”
Sfâr}it vineri. Luni 14. Zac. 16.
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10. {i, fiind sângur, L-au întrebat cei doispr@zeace carii era cu El de pild@.
11. {i le zicea: „Voao s-au dat a }ti taina împ@r@]iii lui Dumnez@u, iar@ celor ce sânt afar@
în pilde toate s@ fac,
12. *Ca, v@zând, s@ vaz@ }i s@ nu vaz@, }i, auzând, s@ auz@ }i s@ nu în]@leag@, ca nu
cândva s@ s@ întoarc@ }i s@ li s@ ierte p@catele”.
13. {i le-au zis: „Nu }ti]i pilda aceasta? {i cum ve]i cunoa}te toate pildele?
14. Cel ce samân@ cuvântul sam@n@.
15. Iar@ ace}tia sânt cei de lâng@ cale, unde s@ samân@ cuvântul }i, dac@-l vor auzi,
numaidecât vine Satana }i ia cuvântul care e s@mânat în inimile lor.
16. {i ace}tia sânt a}i}direa carii pre loc pietros s@ samân@, carii, dac@ vor auzi ||
cuvântul, îndat@ cu bucurie îl cuprind.
17. {i nu au r@d@cin@ în sine, ci vremealnici sânt. Dup@ aceaea, r@s@rind n@cazul }i
izgonirea pentru cuvânt, numaidecât s@ smintesc.
18. {i al]ii sânt carii s@ samân@ în spini. Ace}tea sânt cei ce aud cuvântul
19. {i dos@zile veacului }i în}el@ciunea bog@]iilor *}i poftele celoralalte întrând, îneac@
cuvântul }i f@r@ rod s@ face.
20. {i ace}ta sânt carii pre p@mânt bun s-au s@mânat, carii aud cuvântul }i -l cuprind }i
rodesc, unul treiz@ci, unul }as@z@ci }i unul o sut@”.
21. *{i le zicea: „Au doar@ vine candela s@ s@ puie supt obroc au supt pat, au nu s@ s@
puie pre sfea}nic?
22. *C@ nu este ceva ascuns s@ nu s@ areate, nici lucru t@inuit, ci la ar@tare s@ vie.
23. De are cineva urechi de auzât, s@ auz@!”
Sfâr}it luni. Mar]i 14. Zac. 17.

82v

24. {i le zicea: „Vede]i ce auzi]i! *Cu ce m@sur@ ve]i m@sura, s@ va m@sura voao }i s@
va adaoge voao.
25. *C@ celui ce are i s@ va da, }i cel ce n-are }i ce are s@ va lua de la el”.
26. {i zicea: „A}a este împ@r@]iia lui | Dumnez@u, ca precum omul de ar arunca s@mân]a
pre p@mânt
27. {i s@ doarm@ }i s@ s@ scoale noaptea }i zioa }i s@mân]a s@ r@sar@ }i s@ creasc@, când
nu }ti el.
28. C@ p@mântul de elu}i rodea}te întâi iarba, dup@ aceaea spicul, dup@ aceaea gr@un]ul
plin în spic.
29. {i, deac@ aduce rodurile, numaidecât trimite seacerea, c@ au sosit s@ceri}ul”.
30. {i zicea: „Cui vom as@mâna împ@r@]iia lui Dumnez@u? Au cu ce pild@ o vom
închipui?
31. *Ca gr@un]ul de mu}tar carele, s@mânându-s@ în p@mânt, mai mic e decât toate
s@mân]ele care sânt în p@mânt.
32. {i, dac@ s@ va s@mâna, s@ suie }i s@ face mai mare decât toate buruienile }i face ramuri
mari, a}a cât pot l@cuii supt umbra lui paserile ceriului”.
33. {i cu multe pilde ca aceastea le gr@ia cuvântul, precum putea auzi.
34. Iar@ f@r@ pilde nu gr@ia lor. Iar@ deos@bi ucenicilor S@i toate le spunea.
Sfâr}it mar]i. Mier. 14. Zac. 18.

83r

*Isaie 6, 9.
Mathei 13, 14.
Ioan 12, 8.
Fapte 28, 26.
Râm. 11, 8.

*1 Timoth. 6, 17.

*Math. 5, 15.
Luca 8, 16 }i 11, 33.
Math. 10, 26.
Luca 8, 17
Zac. 17.
*Math. 7, 2.
Luc. 6, 38.
*Math. 13, 12
}i 25, 29.
Luca 8, 18
}i 19, 26.

*Math. 13, 31.
Luca 13, 19.

Zac. 18.

35. {i au zis lor într-aceaea zi, fiind sar@: „S@ treacem de ceaea parte”.
36. *{i, slobozând gloata, L-au luat a}a precum era în corabie; }i alte cor@bii era *Math. 8, 13.
Luc. 18, 22.
cu ei. ||
37. {i s-au f@cut vihor mare de vânt }i valuri arunca în corabie, a}a cât s@ umplea
corabia.
38. {i era El în fundul cor@biii, pre c@p@tui dormind. {i L-au de}teptat }i I-au zis Lui:
„Înv@]@toriule, au nu ai grije c@ perim?”
39. {i, sculându-s@, au certat vântul }i au zis m@rii: „Taci, amu]ea}te!” {i au încetat vântul
}i s-au f@cut lini}te mare.
40. {i au zis lor: „Ce v@ teame]i? Înc@ n-ave] credin]@?” {i s-au temut cu fric@ mare }i
zicea unul câtr@ altul: „Cine, ]i s@ pare, este Acesta, c@ }i vântul }i marea ascult@ de El?”
Sfâr}it mier.
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Cap 5
În ]inutul gadareanilor, vindec@ pre cel cumplit îndr@cit de un leghion de draci c@rora le
îng@duia}te a întra în porci. Nici las@ s@ mearg@ dup@ El cel ce s@ izb@vis@. Vindecând muierea
de curgerea sângelui, vine la casa lui Iair }i învie fata lui.
Joi 14. Zac. 19.

Zac. 19.
Math. 8, 28.
Luca 8, 26.

1.
2.

i au venit de ceaea parte de mare, în ]inutul gadareanilor.
{i, ie}ind El din corabie, numaidecât L-au întâmpinat din mormânturi un
83v
| om cu duh necurat,
3. Care avea s@la} în mormânturi }i nici cu lan]uri nu-l mai putea cineva lega.
4. C@ de multe ori, cu obezi }i cu lan]uri legat fiind, rupsase lan]urile }i obezile le sf@râmas@
}i nime nu-l putea îmblânzi.
5. {i pururea, zioa }i noaptea, în mormânturi }i în mun]i era, strâgând }i t@indu-s@ cu pietri.
6. Iar@ v@zând pre Isus de departe, au alergat }i s-au închinat Lui.
7. {i, strigând cu glas mare, au zis: „Ce e mie }i [ie, Isuse, Fiiul lui Dumnez@u celui înalt?
Giuru-Te pre Dumnez@u, s@ nu m@ chinuie}ti”.
8. C@-i zicea: „Ie}i din om, necurate duhule!”
9. {i întreba: „Ce nume e ]ie?” {i au zis Lui: „Leghion mi-e numele, c@ mul]i sântem”.
10. {i s@ ruga Lui mult s@ nu-l scoa]@ afar@ din ]inut.
11. {i era acolo, lâng@ munte, o turm@ de porci mare p@scându-s@.
12. {i-L ruga duhurile, zicând: „Slobozi-ne în porci, s@ într@m într-în}ii”.
13. {i i-au îng@duit îndat@ Isus. {i, ie}ind duhurile ceale necurate, au întrat în porci }i,
cu repejune mare, turma s-au aruncat în || mare, ca la doao mii, }i s-au înnecat în mare. 84r
14. Iar@ cei ce-i p@}tea au fujit }i au vestit în cetate }i prin câmpuri }i au ie}it s@ vaz@ ce
s@ f@cus@.
15. {i au venit c@tr@ Isus }i au v@zut pre cel ce s@ chinuia de dracul }ezând înbr@cat }i
s@n@tos cu minte }i s-au temut.
16. {i le-au povestit lor cei ce v@zus@ cum s@ f@cuse celui ce avusease dracul }i de porci.
17. {i au început a-L ruga s@ s@ dep@rteaze din hotar@le lor.
18. {i, suindu-S@ în corabie, au început a-L ruga cel ce s@ chinuis@ de dracul s@ fie cu El.
19. {i nu l-au îng@duit, ci i-au zis: „Mergi în casa ta, la ai t@i, }i le vestea}te câte ]-au
f@cut Domnul }i te-au miluit”.
20. {i s-au dus }i au început a propovedui în Decapoli, câte-i f@cus@ Isus. {i to]i s@ mira.
Sfâr}it joi.

21. {i, trecând Isus cu corabia iar@} de ceaea | parte, S-au adunat la El gloat@ mult@ }i 84v
era lâng@ mare.
Zac. 20.
*Math. 9, 18.
Luca 8, 41.

Zac. 21.

Vineri 14. Zac. 20.

22. *{i au venit oarecarele din arhisinagoghi, pe nume Iair }i, v@zându -L, au c@zut la
picioarele Lui.
23. {i s@ ruga Lui mult, zicând c@: „Fata mea spre sfâr}it iaste, vino, pune mâna pre
ea, s@ s@ t@m@duiasc@ }i s@ fie vie”.
24. {i s-au dus cu el; }i mergea dup@ El gloat@ mult@ }i-L înpresura.
Luni 15. Zac. 21.

25. {i o muiare, carea era în curgerea sângelui ani 12
26. {i p@timis@ multe de la mul]i vraci, cheltuis@ ale sale toate, nici folosis@ ceva, ci mai
r@u avea.
27. Auzind de Isus, au venit în gloat@ din cale }i s-au atins de ve}mântul Lui.
28. C@ zicea: „C@ numai de ve}mântul Lui de m@ voi atinje, m@ voi mântui”.
29. {i numaidecât s-au s@cat izvorul sângelui ei }i au sim]it cu trupul c@ s@ vindecas@ de ran@.
30. {i, îndat@, Isus întru Sine} cunoscând puterea care ie}is@ din El, întorcându-S@ c@tr@
gloat@, zicea: „Cine s-au atins de ve}mintele Meale?” ||
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31. {i-I zicea ucenicii S@i: „Vez c@ Te împresur@ gloate }i zici: «Cine s-au atins de Mine?»”
32. {i s@ uita împrejur, s@ vaz@ pre ceaea ce f@cus@ aceasta.
33. Iar@ muiarea, temându-s@ }i tr@murând, }tiind ce s@ f@cus@ întru sine, au venit }i au
c@zut înaintea Lui }i I-au spus tot adev@rul.
34. Iar@ El au zis ei: *„Fiic@, credin]a ta te-au mântuit; mergi în pace }i fii sân@toas@ de *Luca 7, 20
rana ta”.
}i 4, 48.
Sfâr}it luni. Citit vineri.

85v

35. Înc@ El gr@ind, au venit de la arhisinagog, zicând c@: „Fiica ta au murit. Ce mai superi
pre Înv@]@toriul?”
36. Iar@ Isus auzind cuvântul ce s@ zicea, au zis arhisinagogului: „Nu te teame, numai
creade!”
37. {i n-au l@sat pre cineva s@ mearg@ cu Sine, f@r@ pre Petru }i Iacov }i pre Ioan, fratele
lui Iacov.
38. {i au venit în casa arhisinagogului }i au v@zut gâlceav@ }i pre cei ce plângea }i mult
s@ v@ieta. |
39. {i, întrând, au zis lor: „Ce v@ turbura]i }i plânge]i? Fecioara n-au murit, ci doarme!”
40. {i râdea de El. Iar@ El, sco]ând pre to]i, au luat pre tat@l }i muma fetei }i pre cei ce
era cu Sine }i au întrat unde z@cea fecioara.
41. {i, prinzând mâna fecioarei, i-au zis: „Talitha Kumii”, ce s@ tâlcuia}te: „Fecioar@,
(]ie zic) scoal@!”
42. {i numaidecât s-au sculat fecioara }i umbla. {i era de ani 12; }i s-au mirat cu minune
mare.
43. {i le-au poruncit foarte ca nime s@ nu }tie aceasta. {i au zis s@-i dea s@ mânce.
Cap 6

86r

De înv@]@tura lui Hristos în mo}iia Lui s@ minuneaz@, m@car c@, pentru a lor necredin]@, pu]ine
minuni au f@cut acolo. Pre ucenici, trimi]ându-i a propovedui, îi înva]@ ce trebuie s@ fac@. Irod,
auzind veastea lui Hristos, zice a fi înviiat Ioan Botez@toriul, a c@ruia cap featii juc@toare pentru
jur@mânt deadease. În pustie, cu cinci pâni }i doi pe}ti, cinci mii de b@rba]i satur@. Pre mare
umblând, viforul domolea}te. În p@mântul Ghenesarethului, pre mul]i, || cu atinjerea
tiviturii ve}mântului S@u, t@m@duia}te.
Mar]i 15. Zac. 22.

1.

i, ie}ind de acolo, S -au dus la mo}iia Sa; }i urma dup@ El ucenicii S@i.

Zac. 22.
Matheiu 13, 24.
Luca 4, 16.

Sfâr}it luni.

86v

2. {i, fiind sâmb@t@, au început în sinagoga a înv@]a. {i, mul]i auzind, s@ mira de înv@]@tura
Lui, zic@nd: „De unde Acestuia toate aceastea? {i ce în]elepciune e carea s-au dat Lui }i puteri
ca aceastea, care s@ fac prin mânile Lui?
3. *Au nu Acesta e me}terul de lemn, fiiul Mariii, fratele lui Iacov }i a lui Iosif }i a Iudii
}i a lui Simon? Au nu }i surorile Lui aici cu noi sânt?” {i s@ smintea într-Însul.
4. {i le zicea Isus *„C@ nu e prorocul f@r@ cinste, f@r@ în mo}iia sa }i în casa sa }i în rudeniia sa”.
5. {i nu putea acolo face nici o puteare, f@r@ numai pu]ini neputincio}i, puindu-le mânile,
i-au vindecat.
6. {i s@ mira pentru necredin]a lor. | {i umbla prin ora}e împrejur înv@]ând.
Mercuri 15. Zac. 23.

7. *{i au chemat pre cei 12 }i au început a-i tremite câte doi }i le da puteare preste
duhurile ceale necurate.
8. {i le-au poruncit s@ nu ia ceva în cale, f@r@ numai toiagul, nu traist@, nu pâne, nici
în brâu bani,
9. *Ci înc@l]a]i cu c@l]uni }i s@ nu s@ îmbrace cu doao îmbr@c@minte.
10. {i le zicea: „Oriunde ve]i întra în cas@, acolo r@mâne]i pân@ ve]i ie}i de acolo.
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*Ioan 6, 42.
*Math. 13, 57.
Luca 4, 24.
Ioan 4, 44.

Zac. 23.
*Mathe. 10, 1.
Sus 3, 14.
Luca 9, 1.
*Fapt. 12, 8.
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* Math. 10, 14.
Luca 9, 5.
Fapt. 13, 51
}i 18, 6.
*Iacov 5, 14.
Zac. 24.
*Mathei 14, 1, 2.
Luca 9, 7.

*Luca 3, 19.
*Preo]i 18, 16.

Zac. 25.
*Luca 9, 10.
Math. 14, 13.
Luca 9, 10.
Ioan 6, 1.

CAP 6

11. *{i oricarii nu v@ vor priimi, nu v@ vor auzi, **ie}ind de acolo, scutura]i praful de
pre picioarele voastre, spre m@rturie lor.
12. {i, ie}ind, propoveduia s@ s@ poc@iasc@.
13. {i draci mul]i au scos *}i unjea cu untdelemn pre mul]i bolnavi }i-i t@m@duia.
Sfâr}it mercuri. August 29. Zac. 24.

14. *{i au auzit împ@ratul Irod (c@ ar@tat s-au f@cut numele Lui) }i zicea c@ Ioan Botez@toriul
s-au sculat din mor]i }i pentru aceaea s@ fac puteri întru el. ||
87r
15. Iar@ al]ii zicea c@ Ilie iaste, iar@ al]ii zicea c@ proroc iaste, ca unul din proroci.
16. Carea auzind Irod, au zis: „C@ruia eu am t@iat capul, Ioan, acesta s-au sculat din
mor]i”.
17. *C@ însu} Irod au trimis }i au prins pre Ioan }i l-au legat în temni]@ pentru Irodiada,
muiarea lui Filip, fr@]ine-s@u, c@ o luas@.
18. C@ zicea Ioan lui Irod: *„Nu s@ cade ]ie a avea muiarea fr@]ine-t@u”.
19. Iar@ Irodiada îl pândea pre el }i vrea a-l ucide; nici putea,
20. C@ Irod s@ temea de Ioan, }tiindu-l om drept }i sfânt }i-l p@ziia }i, auzindu-l, multe
f@cea }i bucuros îl auziia.
21. {i, întâmplându-s@ o zi cu prilej, Irod au f@cut usp@]u na}terii sale c@peteniilor }i
trivunilor }i celor mai-mari din Galileea.
22. {i, întrând fata Irodiadii }i jucând }i pl@când lui Irod, împreun@ }i celor ce }edea,
împ@ratul au zis featii: „Ceare de la mine ce vreai }i voi da ]ie”. |
23. {i i s-au jurat c@: „Orice vei ceare oi da ]ie, macar jum@tate din împ@r@]iia mea”. 87v
24. Carea ie}ind, au zis mâne-sa: „Ce voi ceare?” Iar@ ea au zis: „Capul lui Ioan
Botez@toriul”.
25. {i, întrând numaidecât cu grab@ la împ@ratul, au cerut zicând: „Vreau ca îndat@
s@-m dai în tipsie capul lui Ioan Botez@toriul”.
26. {i s-au întristat împ@ratul; pentru jur@mânt }i pentru cei ce }edea împreun@, n-au
vrut a o întrista”,
27. Ci trimi]ând d@r@ban]ul, au poruncit s@ aduc@ capul lui în tipsie. {i i-au t@iat capul
în temni]@.
28. {i au adus capul lui în tipsie }i l-au dat featei }i fata l-au dat mâne-sa.
29. Carea auzind ucenicii lui, au venit }i au luat trupul lui }i l-au pus în mormânt.
Sfâr}it T@erii. Joi 15. Zaceal 25.

30. *{i, adunându-s@ apostolii la Isus, I-au vestit toate cealea ce f@cus@ }i înv@]as@.
31. {i au zis lor: *„Veni]i deosebi la loc pustiiu }i v@ odihni]i pu]intel”. C@ era mul]i cei
ce vinea }i s@ întorcea }i nici loc de a mânca avea. ||
32. {i, suindu-s@ în cor abie, s-au dus în loc pustiiu deos@bi.
88r
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33. {i i-au v@zut trecând }i i-au cunoscut mul]i. {i, pe jos, din toate cet@]ile au alergat
acolo }i au sosit înaintea lor.
34. *{i, ie}ind, au v@zut gloat@ mult@ Isus }i I-au fost mil@ de dân}ii, c@ era ca oile ce
n-au p@storiu, }i au început a -i înv@]a multe.
35. {i, fiind ceas mult, s-au apropiat ucenicii Lui, zicând: „Pustiiu e locul acesta }i, iat@,
ceasul au trecut.
36. *Slobozi-i, ca, mergând în satele de aproape }i în ora}e, s@-}i cumpere bucate care
s@ mânce”.
37. {i, r@spuzând, au zis lor: „Da]i-le voi s@ mânce”. {i au zis Lui: „Mergând, s@ cump@r@m
de doao sute de denari pâni }i le vom da a mânca?”
38. {i au zis lor: „Câte pâni ave]i? Duce]i-v@ }i vede]i”. {i, deac@ au cunsocut, au zis:
„Cinci, }i doi pe}ti”.
39. *{i le-au poruncit s@-i fac@ pre to]i a }edea dup@ ce]i pre iarb@. |
40. {i au }ezut prin p@r]i câte o sut@ }i cinciz@ci.
41. {i, luând ceale cinci pâni }i doi pe}ti, uitându-S@ în ceriu, au blagoslovit }i au frânt
pânile }i le-au dat ucenicilor S@i s@ le puie înaintea lor; }i cei doi pe}ti i-au împ@r]it tuturor.
42. {i au mâncat to]i }i s-au s@turat.
43. {i au luat r@m@}i]e de sf@râmituri doaospr@zeace co}ni]e pline, }i din pe}ti.
44. Iar@ cei ce au mâncat era cinci mii de b@rba]i.
Vineri 15. Zaceal 26.

*Mathei 9, 37
}i 14, 14.

*Luca 9, 12.

*Ioan 7, 10.

Zac. 26.

45. {i numaidecât au silit pre ucenicii S@i a s@ sui în corabie, s@ mearg@ înaintea Lui
de ceaea parte, la Vethsaida, pân@ când El va slobozi norodul.
Sfâr}it joi.

89r

46. {i, deac@ i-au slobozit, S-au dus în munte s@ S@ roaje.
47. {i, fiind sar@, era corabiia în mijlocul m@rii }i El sângur pre p@mânt.
48. *{i, v@zându-i ostenindu-s@ vânslând (c@ le era vântul împrotiv@), }i la a patra straje *Mathei 14, 25.
de noapte au venit c@tr@ ei, umblând || pre mare, }i vrea a treace pre lâng@ ei.
49. Iar@ ei, cât L-au v@zut umblând pre mare, li s-au p@rut a fi n@lucire }i au strigat.
50. C@ to]i L-au v@zut }i s-au turburat }i îndat@ au gr@it cu El. {i le-au zis: „Cuteza]i! Eu
sânt, nu v@ teame]i!”
51. {i S-au suit la ei în corabie }i au încetat vântul. {i mult mai vârtos între sine s@ mira,
52. C@ nu au în]eles din pâni, c@ era inima lor orbit@.
53. *{i, trecând, au venit în p@mântul Ghenesarethului }i au desc@lecat.
*Math. 14, 34.
Sfâr}it vineri. Luni 16. Zac. 27.

89v

Zac. 27.

54. {i, ie}ind din corabie, numaidecât L-au cunoscut.
55. {i, str@b@tând tot ]inutul acela, au început în paturi a aduce pre cei bolnavi, unde- L
auzis@ a fi.
56. {i oriînc@tro mergea, în ora}e sau în sate, au în cet@]i, prin uli]e punea pre cei
neputincio}i }i s@ ruga Lui ca numai | de tivitura ve}mântului Lui de s-ar atinge. {i oricâ]i
s@ atingea de El s@ mântuia.
Cap 7
V@dea}te pre fariseii cei ce v@dea pre ucenicii lui Hristos, c@ci cu mânile nesp@late mânca
pâne, când ei poruncile lui Dumnez@u pentru predaniile sale le trecea, ar@tând care pot spurca
pre om, adec@ ceale ce ies din inim@. Fata sirofenisei, dup@ starea rug@ciunii ei, o izb@vea}te
de diavolul, }i pre cel surd }i mut vindec@.

1.
2.

i s-au adunat câtr@ El fariseii }i oricarii dintre c@rturari, venind din Ierusalim.
*{i, v@zând pre unii din ucenicii Lui cu mânile deob}te, adec@ nesp@late, *Math. 15, 2.
mâncând pâne, i-au hulit.
3. C@ fariseii }i to]i jidovii, de nu-} vor sp@la adease mânile, nu mânc@, ]iind predania
b@trânilor.
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4. {i din târg (viind), de nu s@ vor sp@la, nu mânc@. {i altele multe sânt care au luat a le
]inea, sp@larile p@harilor }i a urcioarelor }i a c@ld@rilor }i a paturilor.
Zac. 28.

Mar]i 16. Zac. 28.

5. {i-L întreba fariseii }i c@rturarii: „Pentru ce ucenicii T@i nu umbl@ dup@ predaniile
b@trânilor, ci cu mânile deob}te mânc@ pâne?” ||
6. Iar@ El r@spunzând, le-au zis lor: „Bine au prorocit Isaie de voi, f@]arnicilor, precum 90r
*Isaie 29, 13. este scris: *«Norodul acesta cu buz@le M@ cinstea}te, iar@ inima lor departe e de Mine».
7. Iar@ în de}ert M@ cinstesc înv@]ând înv@]@turi }i porunci omene}ti,
8. C@, l@sând porunca lui Dumnez@u, ]ine]i predania oamenilor: sp@l@rile urcioarelor
}i ale p@harelor }i altele acestora aseamenea face]i multe”.
9. {i zicea lor: „Bine, z@darnic@ face]i porunca lui Dumnez@u, ca s@ v@ ]ine]i predania voastr@.
10. C@ Moisi au zis: *«Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta» }i **«Cel ce va suduii pre
*Ie}ire 20, 12.
2 Leage 5, 16. tat@ sau pre mum@ cu moarte s@ moar@».
11. Iar@ voi zice]i: «De va zice omul tat@lui au mumei corvan (adec@ dar), acar care din
Efes. 6, 2.
**Ie}ire 28, 7. mine ]ie va folosi»,
12. {i mai mult nu-l slobozi]i ceva a face t@tâne-s@u au mâne -sa,
Preo]i 20, 9.
13. T@ind cuvântul lui Domnezeu prin predania voastr@, carea o a]i luat. {i aseamenea
Pilde 20, 20.
acestora multe face]i”.
Zac. 29.
* Math. 15, 10.

Miercuri 16. Zac. 29.

14. *{i, chemând iar@} gloata, zicea | lor: „Asculta]i-M@ to]i }i în]eleage]i!
15. Nimic nu este afar@ de om ce într@ într-însul carea s@-l poat@ spurca, ci ceale ce purced
din om, aceale sânt care spurc@ pre om.
16. De are cineva urechi de auzit, s@ auz@”.

90v

Sfâr}it mar]i.

17. {i, întrând în cas@ de la gloat@, au întrebat de la El ucenicii Lui pilda.
18. {i au zis lor: „A}a }i voi neprecepu]i sânte]i! Nu în]eleage]i c@ tot ce e dinn@far@ ce
într@ în om nu-l poate spurca?
19. C@ nu într@ în inima lui, ci mearge în pântece }i prin }ezut iase, cur@]ind toate bucatele”.
20. „Iar@ – zicea – c@ ceale ce ies din om, aceale spurc@ pre om.
*Facere 10, 5.
21. *C@ dinlontru, din inima oamenilor, purced cugetele ceale reale, precurviile, curviile,
uciderile,
22. Furtu}agurile, l@comiile, vicleniile, în}el@ciunea, obr@zniciile, ochiul r@u, bl@st@murile,
mândriia, nebuniia.
23. Toate r@ot@]ile aceaste dinl@untru purced }i spurc@ pre om”.
Zac. 30.
* Math. 15, 21.

Joi 16. Zac. 30.

24. *{i, de acolo sculându-S@, S-au dus în hotarele Tirului }i a Sidonului.
Sfâr}it mier.
{i, întrând în cas@, nu vrea s@-L }tie nime; || }i nu S-au putut t@inui.
91r
25. C@ o muiare, îndat@ cât au auzit de El, a c@ruia fat@ avea duh necurat, au întrat }i
au c@zut la picioarele Lui.
26. C@ era muiare p@gân@, de neam sirofenis@, }i s@ ruga Lui s@ scoa]@ dracul din fata ei.
27. Carele i-au zis: „Las@ întâi s@ s@ sature fiii, c@ nu e bine a lua pânea fiilor }i a o arunca
cânilor”.
28. Iar@ ea au r@spuns }i au zis Lui: „Adev@rat, Doamne, c@ }i c@]@ii mânc@ supt mas@
din sfârmiturile pruncilor”.
29. {i au zis ei: „Pentru cuvântul acesta, mergi, au ie}it dracul din fiica ta”.
30. {i, ducându-s@ la casa sa, au aflat fata z@când pre pat }i dracul ie}is@.

Zac. 31.

Sfâr}it joi. Sâmb. 4 post. Zac. 31.
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31. {i, iar@}i ie}ind din hotarele Tirului, au venit prin Sidon la Marea Galileii, prin mijlocul
hotarilor Dicapolii.
32. *{i I-au adus un surd }i mut }i ruga Lui s@-I puie mâna.
*Math. 9, 32.
33. {i, apucându-l din gloat@ deos@bi, au b@gat deagetele Sale în urechile lui, }i, scuipind,
au atins limba lui. |
34. {i, c@otând spre ceriu, au suspinat }i au zis lui: „Effeftha”, ce este „de}chide-te”.
35. {i numaidecât s-au de}chis urechile lui }i s-au dezlegat leg@tura limbei lui }i gr@ia drept.
36. {i le-au poruncit s@ nu spuie cuiva. Iar@ cu cât le poruncea, cu atâta cu mult mai
vârtos propoveduia.
37. {i cu atâta mai mult s@ minuna, zicând: „Bine toate au f@cut; }i surzii au f@cut a auzi
}i mu]ii a gr@i”.
Sfâr}it sâmb.

Cap 8
Cu }apte pâni }i cu pu]ini pe}ti}ori satur@ patru mii de oameni. Ucenicilor le poruncea}te a s@ p@zi
de aluatul fariseiilor. Pre cel orb încet îl vindec@. Întrebându-s@ apostolii cine zic pre Isus a fi, Petru
Îl m@rturisea}te a fi Hristos. {i, pu]in dup@ aceaea, Satan de la El s@ zice, pentru c@-L certa când
vestea patimile Sale de a purta crucea. {i cum c@ nimic nu trebuie s@ fie mai scump decât sufletul.
Vineri 16. Zac. 32.

Zac. 32.

1. *

92r

n zilele aceale, iar@ gloat@ mult@ fiind, nici având ce mânca, chemând *Jos 15, 32.
ucenicii, le -au zis:
2 .
„Mil@ Mi-i de gloat@, c@ iat@, acum, de trei || zile M@ rabd@, nici au ce mânca.
3. {i, de-i voi slobozi fl@mânzi la casa sa, or sl@bi pe cale, c@ unii dintr-în}ii de departe
au venit”.
4. {i au r@spuns Lui ucenicii S@i: „De unde cine îi va putea aici s@tura de pâni în pustie?”
5. {i i-au întrebat: „Câte pâni ave]i?” Carii au zis: „{apte”.
6. {i au poruncit gloatei a }edea pre p@mânt. {i, luund ceale }apte pâni, mul]@mind, au
frânt }i da ucenicilor S@i s@ le puie înainte; }i le-au pus gloatei.
7. {i avea pu]ini pe}ti}ori. {i aceia i-au blagoslovit }i au poruncit a-i pune înainte.
8. {i au mâncat }i s-au s@turat }i au luat ce prisosis@ din sf@r@mituri, }apte corfe.
9. Iar@ cei ce mâncas@ era ca la patru mii. {i i-au slobozit.
10. {i, numaidecât suiindu-S@ în corabie cu ucenicii S@i, au venit în p@r]ile Dalmanuthei.
Sfâr}it vineri. Iar@ sâmb. 16 caot@ la Mathei. Zac. 101. {i duminic@ 16. Zac. 105. Iar@ luni 17
caot@ la Math. Zac. 48. Luni 13. Zac. 33 |
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11. *{i au ie}it fariseii }i au început a s@ întreba cu El, cerând de la El s@mn din ceriu, 92v
ispitându-L.
12. {i, suspinând cu duhul, au zis: „Pentru ce neamul acesta s@mn ceare? Amin zic voao
de s@ va da neamului acestuia s@mn”.
13. {i, l@sându-i, S-au suit iar@ în corabie }i S-au dus de ceae parte.
14. *{i }-au uitat a lua pâni. {i numai o pâne avea cu sine în corabie.
*Math. 17, 5.
15. {i le poruncea, zicând: „Vede]i }i v@ p@zi]i de aluatul fariseiilor }i de aluatul lui Irod”.
16. {i cugeta unul câtr@ altul, zicând: c@: „Pâni noi nu avem”.
17. Carea cunoscând, le-au zis Isus: „Ce cugeta]i c@ pâni nu ave]i? Înc@ nu cunoa}te]i,
nici în]@leage]i? Înc@ orbit@ ave]i inima voastr@?
18. Ochi având, nu vede]i? {i urechi având, nu auzi]i? *Nici v@ aduce]i aminte,
*Sus 6, 41.
19. Când am frânt cinci pâni la cinci mii, câte cogini]e de sfârmituri pline a]i luat?” Zis-au
Ioan 6, 11.
Lui: „Doaspr@zeace”.
20. „Când }i }apte pâni la patru mii, câte corfe de sfârmituri a]i luat?” {i au zis Lui:
„{apte”.
21. {i le zicea: „Cum înc@ nu în]eleage]i?”
*Math. 16, 1.
Luca 11, 37.

Zac. 34.

Sfâr}it luni. Mar]i 13. Zac. 34. ||

93r
22. {i au venit în Vethsaida }i au adus Lui un orb }i-L ruga s@ S@ ating@ de el.
23. {i, apucând mâna orbului, l-au scos afar@ din sat. {i, scuipind în ochii lui, puind
mânile Sale, l-au întrebat de veade ceva.
24. {i, uitându-s@, au zis: „V@z oamenii ca copacii umblând”.
25. Dup@ aceaea, iar@} au pus mânile pre ochii lui }i au început a vedea }i s-au întregit
a}a, cât chiar vedea toate.
26. {i l-au trimis în casa sa, zicând: „Mergi în casa ta. {i, de vei întra în sat, nim@rui s@
nu spuii”.
Zac. 35.
* Math. 16, 13.
**Luc. 9, 10.

Zac. 36.

Sfâr}it mar]i. Sâmb. 5 post. Zac. 35.

27. *{i au ie}it Isus }i ucenicii Lui prin co}teaiele Chesariii lui Filip. {i pre cale întreba
ucenicii S@i, zicând lor: **„Cine M@ zic oamenii a fi?”
28. Carii au r@spuns Lui, zicând: „Ioan Botez@toriul, al]ii Ilie, iar@ al]ii ca unul din proroci”.
29. Atunci au zis lor: „Dar@ voi cine M@ zice]i a fi?” R@spunzând Petru, au zis Lui: „Tu
e}ti Hristos”.
Mierc. 13. Zac. 36.

30. {i i-au certat, ca s@ nu spuie cuiva de El. |
31. {i au început a-i înv@]a c@ trebuie Fiiul Omenesc multe a p@timi }i a fi l@p@dat de 93v
b@trâni }i de mai-marii popilor }i de c@rturari }i a S@ ucide, }i dup@ trei zile a înviia.
Sfâr}it sâmb.

32. {i la ar@tare gr@ia cuvântul. {i, apucându-L Petru, au început a-L certa.
33. Care întorcându-S@ }i v@zând pre ucenicii S@i, au certat pe Petru, zicând: „Mergi
dinnapoia Mea, Satano, c@ nu în]elegi ceale ce sânt a lui Dumnez@u, ci ceale ce sânt a
oamenilor”.
34. {i, chemând gloata cu ucenicii S@i, au zis lor:
Zac. 37.
*Math. 10, 38
}i 16, 24.
Luca 9, 43
}i 14, 27.

*Dumc. 3 post. Zac. 37.

„Cine va vrea s@ vie dup@ Mine s@ s@ leapede de sine }i s@ ia crucea sa }i s@ vie dup@
Mine.
Sfâr}it mier.

*Luca 17, 33.
Ioan 12, 25.

35. *C@ cine va vrea a mântui sufletul s@u pierde-l-va. Iar@ cine va pierde sufletul s@u
pentru Mine }i pentru Evanghelie mântui-l-va.

478

CAP 8 {I 9

94r

EVANGHELIA DE LA MARCU

36. C@ ce va folosi omului de va dobândi lumea toat@ }i va pierde sufletul s@u?
37. Au ce va da omul schimb pentru sufletul s@u?
38. *C@ cine s@ va ru}ina de Mine }i de cuvintele Meale în neamul acest precurvariu }i
p@c@tos, }i Fiiul Omenesc va ru}ina pre acela, când va veni în slava P@rintelui S@u cu
îngerii S@i cei sfin]i”. ||
39. {i zicea lor: *„Amin zic voao c@ sânt oarecarii din cei ce stau aici carii nu vor gusta
moartea pân@ când vor vedea împ@r@]iia lui Dumnez@u viind întru puteare”.

*Math. 10, 33.
Luc. 9, 26
}i 12, 9.
*Math. 15, 28.
Luca 9, 26.

Sfâr}it dumc.

Cap 9
Cu Isus la fa]@ schimbându-S@, s@ împreun@ Moisi }i Ilie. Zice c@ Ilie, când va veni, toate le va
întregi }i c@ înc@ venis@ }i nu fusease cuprins. Duhul cel surd }i mut scoate, carele numai cu
rug@ciunea }i cu postul s@ scoate. Patimile Sale vestea}te. Prigonindu-s@ ucenicii, îi înva]@ care
dintre dân}ii s@ fie mai mare. De cel ce scoate dracul, neurmând dup@ Isus. De a t@ia sminteala
mânii, a piciorului sau a ochiului.
La Preobregenie. Zac. 28.

Zac. 28.

1.

94v

i, dup@ }as@ zile, au luat Isus pre Petru }i pre Iacov }i pre Ioan }i i-au dus Math. 17, 1.
Luca 9, 28.
într- un munte înalt, deos@bi sânguri, }i S-au schimbat la fa]@ înaintea lor.
2.
{i vejmintele Lui s-au f@cut str@lucite }i albe foarte, ca z@pada, care nici un
n@lbitoriu nu poate pre p@mânt a}a a în@lbi.
3. {i s-au ar@tat lor Ilie cu Moisi | }i era gr@ind cu Isus.
4. {i, r@spunzând Petru, au zis lui Isus: „Înv@]@toriule, bine e noao a fi aicea. {i s@ facem
trei corturi, [ie unul }i lui Moisi unul }i lui Ilie unul”.
5. C@ nu }tiia ce zice, c@ era cutr@mura]i de fric@.
6. {i au fost un nor umbrindu-i; }i au venit glas din nor, zicând: „Acesta este Fiiul Mieu
cel iubit, pre Acesta asculta]i”.
7. {i, îndat@ uitându-s@ împregiur, pre nime n-au mai v@zut, f@r@ numai pre Isus cu sine.
8. *{i, pogorându-s@ ei din munte, le-au poruncit ca s@ nu vesteasc@ cuiva ceale ce *Math. 17, 9.
v@zus@, f@r@ dac@ S@ va scula Fiiul Omenesc din mor]i.
Sfâr}it Preobregenie. Joi 13. Zac. 39.

9. {i cuvântul l-au ]inut la sine}, întrebându-s@: „Ce ar fi dac@ s@ va scula din mor]i?”
10. {i-L întreba, zicând: *„Ce, dar@, zic fariseii }i c@rturarii c@ Ilie trebuie întâi s@ vie?”
11. Care r@spunzând, au zis lor: „Ilie, dac@ va veni întâi, va întregi toate. *{i cum este
scris de Fiiul Omenesc? C@ multe va p@timi }i S@ va urgisi?
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Zac. 39.

*Malah. 4, 5.
*Isaie 53, 3, 4.
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*Math. 17, 12.
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12. Ci zic voao *c@ }i Ilie au venit (}i i-au f@cut lui orice au vrut) || precum este scris de el”. 95r
13. {i, vinind la ucenicii S@i, au v@zut gloat@ mare împregiurul lor }i pre c@rturari
întrebându-s@ cu ei.
14. {i numaidecât tot norodul, v@zând pre Isus, s-au buiguit }i s-au sp@imântat }i, alergând,
s@ închina Lui.
Sfâr}it joi.
15. {i i-au întrebat: „Ce v@ prici]i între voi?”

Zac. 40.

Dumc. 4 post. Zac. 40.

16. *{i, r@spunzând unul din gloat@, au zis: „Înv@]@toriule, adus-am fiiul mieu la Tine,
având duh mut.
17. Carele oriunde îl apuc@, îl izbea}te }i spum@ }i }cri}nea}te cu din]ii }i s@ usuc@. {i
am zis ucenicilor T@i s@-l scoa]@ }i nu l-au putut”.
18. Carele r@spunzând lor, au zis: „O, neam necredincios, pân@ când voi fi cu voi? Pân@
când v@ voi r@bda?” Aduce]i-l la Mine”.
19. {i l-au adus. {i, v@zându-l, îndat@ l-au turburat duhul }i, izbindu-l pre p@mânt, s@
t@v@lea spumând.
20. {i au întrebat pre tat@l lui: | „Cât@ vreame este de când i s-au întâmplat aceasta?” 95v
Iar@ el au zis: „Din pruncie.
21. {i de multe ori l-au aruncat în foc }i în ap@, ca s@-l piarz@. Ci de po]i ceva, agiut@-ne,
milostivindu-Te spre noi”.
22. Iar@ Isus au zis lui: „De po]i creade, toate s@ pot credinciosului”.
23. {i, îndat@ strigând tat@l pruncului, cu lacr@mi zicea: „Cred, Doamne! Agiut@
necredin]ei meale!”
24. {i, v@zând Isus n@v@lind gloata, au certat pre duhul cel necurat, zicând lui: „Duh mut
}i surd, Eu î]i poruncesc: «Ie}i din el, ie}i }i s@ nu mai întri într-însul!»”
25. {i, strâgând }i mult sd@riindu-l, au ie}it din el }i au fost ca un mort, a}a cât mul]i
zicea c@ au murit.
26. Iar@ Isus prinzând mâna lui, l-au râdicat }i s -au sculat.
27. {i, întrând în cas@, ucenicii Lui în tain@ Îl întreba: „Pentru ce noi nu l-am putut
scoate?”
28. {i au zis lor: „Acest neam cu nimica nu poate ie}i, f@r@ cu rug@ciunea }i cu postul”. ||
29. {i, ie}ind de acolo, umbla prin Galileea. Nici vrea s@-L }tie cineva.
96r
30. *{i înv@]a pre ucenicii S@i }i le zicea c@ Fiiul Omenesc S@ va da în mânile oamenilor
* Math. 17, 21.
Luca 9, 22, 44. }i-L vor ucide }i, ucis fiind, a triia zi va înviia.
*Luca 9, 38.

Zac. 41.

Sfâr}it dumc. }i vineri 13. Zac. 41.

31. Iar@ ei nu în]elegea cuvântul }i s@ temea a-L întreba.
32. {i au venit în Capernaom; carele fiind acas@, îi întreba: „De ce v@ prigonea]i pre
cale?”
33. Iar@ ei t@cea, c@ s@ prigonis@ pre cale între sine, *care dintr-în}ii ar fi mai mare.
*Mathei 18, 1.
34. {i, }ezând, au chemat pre cei doispr@zeace }i au zis lor: „Cel ce va vrea s@ fie dintâi
Luca 9, 46.
va fi decât to]i mai pre urm@ }i tuturor slug@”.
35. {i, luând un prunc, l-au pus în mijlocul lor. Carele îmbr@]i}indu-l, au zis c@tr@ dân}ii:
36. „Oricine va primi unul dintr-ace}ti prunci în numele Mieu, pre Mine priimea}te. {i
oricine primea}te pre Mine nu priimea}te pre Mine, ci pre Cel ce M-a trimes pre Mine”. |
37. *R@spuns-au lui Ioan, zicând: „Înv@]@toriule, v@zut-am pre oarecarele în numele T@u, 96v
*Luc. 9, 49.
sco]ind dracii, care nu vine dup@ noi }i l-am oprit”.
38. Iar@ Isus au zis: „S@ nu opri]i, *c@ nime nu e care s@ fac@ puteare în numele Mieu }i
*1 Corth. 12, 3.
s@ poat@ curund gr@i r@u de Mine.
39. C@ cine nu e împrotiva voastr@ cu voi iaste.
40. *C@ oricine v@ va da beutur@ un p@har de ap@ în numele Mieu, c@ci a lui Hristos
* Math. 10, 42.
sânte]i, amin zic voao, nu va piiarde plata sa.
Zac. 42.

Sfâr}it vineri. Dmc@ 14. Zaceal 42.
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41. *{i oricine va sminti pre unul dintr-ace}ti mici, ce cred întru Mine, bine e lui mai
vârtos de s-ar lega o piatr@ de moar@ de grumazul lui }i s@ s@ arunce în mare.
42. *{i, de te va sminti mâna ta, taie-o. Bine e ]ie ciung a întra în via]@ decât, doao mâni
având, a te duce în gheena, în focul nestâns,
43. Unde viiarmele lor nu moare }i focul nu s@ stânge.
44. {i, de te smintea}te piciorul t@u, taie-l. Bine e ]ie }chiop a întra în via]a de veaci, decât
doao picioare având, a te trimite în matca focului nestâns, ||
45. *Unde viiarmele lor nu moare }i focul nu s@ stânge.
46. {i, de te smintea}te ochiul t@u, scoate-l. Bine e ]ie cu un ochiu a întra întru împ@r@]iia
lui Dumnezeu decât, doi ochi având, a te arunca în gheena focului,
47. Unde viiarmele lor nu moare }i focul nu s@ stinje.
48. *C@ fie}tecarele cu foc s@ va s@ra }i toat@ jirtva cu sare s@ va s@ra.
49. *Bun@ e sarea. De va fi sarea nes@rat@, cu ce o ve]i s@ra? Ave]i întru voi sare }i pace
s@ ave]i întru voi”.

*Math. 18, 6.
Luca 17, 2.
*Math. 5, 30
}i 18, 20.

*Isaie 66, 24.

*Preo]i 2, 13.
Math. 5, 13.
*Luca 14, 34.

Cap 10
Rânduia}te nici într-un chip a l@sa muiarea, luând alta. Pruncii îmbr@]i}indu-i, îi blagoslovea}te.
Bogatul, care ]inus@ din tinerea]e poruncile, nu priimea}te sfatul lui Hristos de a vinde toate. Ce
plat@ vor lua cei ce las@ toate. Iar@}i vestea}te patimile Sale. Cu prilejul sume]iii fiilor lui Zevedeiu,
înva]@ ucenicii c@ nu cu ar@tarea domniii, ci cu facerea slujbei trebuie s@ fie mai mari.
Pre Vartimeul orbul vindec@.

1.

i, de acolo sculându-S@, au venit în hotar@le Iudii de ceaea parte de Math. 19, 1.
Iordan. {i s-au adunat iar@ gloate la El }i, precum s@ obicinuis@, iar@ îi
înv@]a.
Sfâr}it luni. Mar]i 14. Zac. 43 |

97v

2. {i, apropiindu-s@ fariseii, Îl întreba de e slobod b@rbatului a l@sa muiarea, ispitindu-L.
3. Iar@ El r@spunzind, le-au zis: „Ce v-au poruncit Moisi?”
4. Carii au zis: *„Moisi au îng@duit a scrie carte de slobozenie }i a o l@sa”.
5. C@rora r@spunzând Isus, au zis: „Pentru învârto}area inimii voastre au scris voao
porunca aceasta.
6. Iar@ din începutul zidirii, *b@rbat }i f@meaie i -au f@cut Dumnezeu.
7. Pentru aceaea *va l@sa omul pre tat@-s@u }i pre mum@ }i s@ va lipi de muiarea sa.
8. *{i vor fi doi întru un trup. A}eadar@, nu mai sânt doi, ci un trup.
9. Deci, ce au împreunat Dumnezeu, omul s@ nu despar]@”.
10. {i în cas@, iar@}i, ucenicii Lui de aceaea}i L-au întrebat.
Mercuri 14. Zac. 44.

Zac. 43.

*2 Leage 24, 1.

*Face. 1, 27.
*Face. 2, 24.
Math. 19, 5.
*1 Corth. 7, 10.
Efes. 5, 31.
1 Corth. 6, 16.
Zac. 44.

11. {i au zis lor: „Oricine va l@sa muiarea sa }i va lua alta preacurvie face asupra ei.
12. {i muiarea, de va l@sa b@rbatul s@u }i s@ va m@rita dup@ altul, preacurvea}te”.
Sfâr}it mar]i. ||

98r

13. {i aducea Lui pruncii, s@ S@ ating@ de ei, iar@ ucenicii Lui certa pre cei ce-i aducea.
14. Carii v@zând Isus, nu I-au pl@cut }i au zis lor: „L@sa]i pruncii s@ vie la Mine }i s@ nu-i
opri]i, c@ a unora ca acestora iaste împ@r@]iia lui Dumnezeu.
15. Amin zic voao, oricine nu va priimi împ@r@]iia lui Dumnezeu ca un prunc nu va întra
într-însa”.
16. {i, îmbr@]i}ându-i }i puindu-{ mânile preste ei, îi blagosloviia.
Sfâr}it miercuri. Joi 14. Zac. 45.

Zac. 45.

17. {i, ie}ind El în cale, alergând oarecarele, îngenunchind înaintea Lui, s@ ruga Lui:
*Math. 19, 17.
*„Înv@]@toriule bune, ce voi face s@ dobândesc via]a de veaci?”
Luca 18, 18.
18. Iar@ Isus au zis lui: „Ce-Mi zici bun? Nime e bun, f@r@ unul Dumnezeu.
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* Ie}ire 20, 13.

Zac. 46.

CAP 10

19. *{tii poruncile: nu curvi, nu ucide, nu fura, nu gr@i m@rturie strâmb@, nu face vicle}ug.
Cinstea}te pre tat@-t@u }i pre mum@-ta”.
20. Iar@ el r@spunzând, au zis Lui: „Înv@]@toriule, aceastea toate le-am ]inut din tinerea]ele
meale”. |
21. Iar@ Isus uitându-S@ spre el, l-au iubit }i au zis lui: „Una ]i-i lips@, mergi, oricare ai, 98v
vinde-le }i le d@ s@racilor }i vei avea comoar@ în ceriu }i vino, urmeaz@ dup@ Mine”.
22. Carele întristându-s@ de cuvânt, s-au dus m@hnit, c@ era având multe averi.
Vineri 14. Zaceal 46.

23. {i, uitându-s@ împrejur Isus, au zis ucenicilor S@i: „Cât de cu greu cei ce au bani
vor întra întru împ@r@]iia lui Dumnezeu!”
24. Iar@ ucenicii s@ mira de cuvântele Lui. Iar@ Isus iar@} r@spunzând, au zis lor: „Fiilor,
cât e de greu cei ce n@d@jduiesc în bani a întra întru împ@r@]iia lui Dumnezeu!
25. Mai lesne iaste c@milei prin ureachea acului a treace, decât bogatului a întra întru
împ@r@]iia lui Dumnezeu”.
26. Carii mai tare s@ minuna, zicând c@tr@ sine}i: „{i cine s@ poate mântui?”
27. {i, uitându-S@ la ei Isus, au zis: „La oameni cu neputin]@ e, iar@ nu la Dumnezeu,
c@ toate s@ pot la Dumnezeu”. ||
28. *{i au început Petru a-I zice: „Iat@, noi am l@sat toate }i am urmat dup@ Tine”.
99r
*Mathei 19, 27.
29. R@spunzând Isus, au zis: „Amin zic voao, nime e cine va l@sa casa au fra]ii, au surorile,
Luca 18, 28.
au tat@l, au muma, au feciorii, au ]arinile pentru Mine }i pentru Evanghelie,
30. Care s@ nu ia de o sut@ de ori atâta acum, în vreamea aceasta: case }i fra]i }i surori
}i mume }i feciori }i ]arine, cu izgoniri; }i în veacul viitoriu, via]a de veaci.
31. *Iar@ mul]i vor fi cei dintâi pre urm@, }i cei de pre urm@, întâi”.
* Math. 19, 30.
32. {i era pre cale, suindu-s@ în Ierusalim. {i mergea înaintea lor Isus }i s@ mira }i,
Luca 18, 31. urmând dup@ El, s@ temea.
Sfâr}it vineri. Iar@ sâmb. a 14 caut@ la Luca zac. 81 }i dmc@ 14 caut@ la Luca zac. 93.
Dmc@ 5 post. Zaceal 47.

{i, luând iar@} pre cei doispr@zeace, au început a le spune ceale ce era s@ I s@
întâmple:
33. „C@ iat@, ne suim în Ierusalim }i Fiiul | Omenesc S@ va da c@peteniilor preo]ilor }i
99v
c@rturarilor }i b@trânilor }i-L vor osândi spre moarte }i -L vor da p@gânilor.
34. {i-L vor batjocori }i-L vor scupi }i-L vor bate }i-L vor omorî }i a treia zi va
înviia”.
35. *{i s-au apropiiat c@tr@ El Iacov }i Ioan, fiii lui Zevedeiu, zicând: „Înv@]@toriule, vroim
* Math. 20, 20.
ca orice om cere s@ ne faci”.
36. Iar@ El au zis lor: „Ce vrea]i s@ v@ fac?”
Zac. 47.
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37. {i au zis: „D@-ne, ca unul de-a dreapta }i altul de-a stânga Ta s@ }edem, întru slava Ta”.
38. Iar@ Isus au zis lor: „Nu }ti]i ce cere]i! Putea-ve]i bea p@harul care Eu beau au cu
botezul cu carele Eu M@ botez a v@ boteza?”
39. Iar@ ei au zis Lui: „Putem”. Iar@ Isus au zis lor: „P@harul, adec@, care Eu beu ve]i bea
}i cu botezul cu care Eu M@ botez v@ ve]i boteza.
40. Iar@ a }ede de-a dreapta Mea au de-a stânga nu este Mie a da voao, ci c@rora s-au
g@tit”.
41. {i, auzind cei zece, au început a s@ mâniia spre Iacov }i Ioan. ||
42. Iar@ Isus chemându-i, au zis lor: *„{ti]i c@ cei ce s@ v@d a fi mai-mari preste limbi le *Luca 22, 25.
100r
st@pânesc, }i c@peteniile lor putere au preste ele.
43. Iar@ între voi nu va fi a}a, ci oricarele va vrea a fi mai mare va fi voao slug@.
44. {i carele va vrea între voi a fi dintâi va fi tuturor slug@.
45. C@ }i Fiiul Omenesc n-au venit s@-I slujasc@, ci s@ slujasc@ }i s@ dea sufletul S@u
r@scump@rare pentru mul]i”.
Sfâr}it dnec@. Luni 15. Zac. 48.

100v

Zac. 48.

46. *{i au venit în Ierihon. {i, purcezând El din Ierihon }i ucenicii Lui }i mul]ime mult@, *Math. 20, 29.
fiiul lui Timeiu, Vartimeiu orbul, }edea lâng@ cale, ceind.
Luc. 18, 35.
47. Carele auzind c@-I Isus Nazarineanul, au început a striga }i a zice: „Isuse, Fiiul lui
David, miluie}te-m@!”
48. {i-l certa mul]i s@ tac@. Iar@ el cu mult mai vârtos striga: „Fiiul lui David, miluie}te-m@!”
49. {i, stând Isus, au poruncit a-l chema. {i au chemat pre orb, zicându-i: „Cu teaz@,
scoal@, te cheam@”.
50. {i, lep@dându vejmântul s@u, s@rind, au venit la El. |
51. {i, r@spunzând Isus, au zis lui: „Ce vrei s@-]i fac?” Iar@ orbul au zis Lui: „Ravvi,
s@ v@z!”
52. Iar@ Isus au zis lui: „Mergi, credin]a ta te-au mântuit”. {i îndat@ au v@zut }i urma dup@
El pre cale.
Sfâr}it luni.

Cap 11
Pre mânzul asinii cu cinste în Ierusalim într@. Smochinul bl@st@mându-l, sac@. Pre cei ce cump@ra
}i vindea din besearec@ scoate. Putearea credin]ii ceii întru Dumnez@u arat@, zicând a ierta
fratelui ceale ce ne-au gre}it. C@rturarilor nu spune cu ce puteare face aceaste, c@ nice ei
n-au r@spuns la întrebarea de botezul lui Ioan.
Luni L@sat de Carne. Zac. 49.
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Math. 21, 1.
Luca 19, 22.

*Ioan 12, 14.

*Psalm 107, 26.
Math. 21, 3.
Luc. 19, 38.
Zac. 50.
*Math. 21, 5.

CAP 11

1.

i, apropiindu-s@ de Ierusalim }i de Vithania la Muntele Maslinilor, au
trimis doi din ucenicii S@i
2.
{i le-au zis: „Mearge]i în co}teiul ce este înaintea voastr@ }i îndat@, întrând
acolo, ve]i afla un mânz legat, pre care înc@ nime dintre oameni n-au }ezut. Dezlega]i-l
}i-l aduce]i.
3. {i, de va zice voao cineva: «Ce face]i?», spune]i c@ Domnului trebuia}te. {i numaidecât
îl va trimite aici”.
4. {i, ducându-s@, au aflat mânzul legat înaintea u}ei, afar@ la calea îngemânat@ }i l-au
deslegat. ||
5. Iar@ unii din cei ce sta acolo le-au zis: „Ce face]i dezlegând mânzul?”
101r
6. Carii le-au zis lor precum le poruncis@ Isus }i i-au l@sat.
7. *{i au dus mânzul la Isus }i au pus spre el ve}mintele sale }i au }ezut pre el.
8. Iar@ mul]i au a}ternut ve}mintele sale pre cale, iar@ al]ii t@ia ramuri din copaci }i
a}ternea pre cale.
9. {i cei ce mergea înainte }i cei ce urma striga zicând: *„Osanna!
10. Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Bine e cuvântat@ ceae ce vine,
împ@r@]iia tat@lui nostru, David! Osanna întru cei de sus!”
Mar]i 15. Zac. 50.

11. *{i au întrat în Ierusalim în besearec@ }i, uitându-s@ împregiur la toate, fiind ceasul
de sara, au ie}it în Vithaniia cu cei doispr@zeace.
Sfâr}it luni post de carne.

* Math. 21, 19.

*Isaie 56, 7.
Ieremie 7, 11.

Zac. 51.

12. {i a doao zi ie}ind din Vithaniia, au fl@mânzât.
13. *{i, v@zând de departe un smochin având frunz@, au venit, doar@ ceva ar afla într-însul.
{i, venind la el, nimic n-au | aflat, f@r@ frunzele, c@ nu era vreamea smochinilor.
101v
[14. ] {i, r@spunzând, i-au zis: „De acum s@ nu mai mânânce din tine cineva rod în veac”.
{i auziia ucenicii Lui.
15. {i au venit în Ierusalim }i, întrând în besearec@, au început a scoate pre cei ce vindea
}i cump@ra în besearec@. {i measele num@r@torilor de bani }i scaunele celor ce vindea
porumbi le-au r@sturnat.
16. {i nu l@sa s@ poarte cineva vrun vas prin besearec@.
17. {i îi înv@]a, zicându-le: „Au nu este scris *c@ casa Mea casa rug@ciunii s@ va chema
tuturor limbilor? Iar voi o a] f@cut pe}ter@ tâlharilor”.
18. Carea auzând c@peteniile popilor }i c@rturarii, c@ota cum L-ar pierde, c@ s@ temea
de El, c@ toat@ gloata s@ mira de înv@]@tura Lui.
19. {i, f@cându-s@ sar@, ie}iia din cetate.
20. {i, diminea]a trecând, au v@zut smochinul s@cat din r@d@cin@.
21. {i, aducându-}i aminte Petru, au zis Lui: „Ravi, iat@ smochinul care L-ai bl@st@mat
au s@cat”.
Mier. 15. Zac. 51. ||

22. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: *„Ave]i credin]a lui Dumnezeu!
102r
23. Amin zic voao c@ oricine va zice muntelui acestuia: «Ia-te }i te arunc@ în mare», }i
*Math. 7, 7 nu s@ va îndoi cu inima sa, ci va creade c@ orice va zice va fi, fi-va lui.
24. Pentru aceaea zic voao: «Toate, oricare rugându-v@ ceare]i, creade]i c@ ve]i lua }i
}i 21, 22.
*Math. 6, 14 s@ vor întâmpla voao».
25. *{i, când ve]i sta a v@ ruga, ierta]i de ave]i ceva asupra cuiva, ca }i Tat@l vostru cel
}i 18, 35.
Luca 11, 9. din ceriu s@ ierte p@catele voastre.

* Math. 21, 21.

Zac. 52.

Sfâr}it mier. Joi 15. Zac. 52.

26. Iar@ de nu ve]i ierta voi, nici Tat@l vostru cel din ceriu va ierta voao p@catele
voastre”.
27. {i au venit iar@} în Ierusalim. {i, umblând prin besearec@, s-au apropiat câtr@ El
mai-marii popilor }i c@rturarii }i b@trânii
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28. {i au zis Lui: *„Cu ce puteare faci aceaste? {i cine [-au dat aceast@ puteare, s@ faci *Luc. 20, 2.
aceaste?”
29. Iar@ Isus r@spunzând, au zis lor: „Întreba-v@-voi }i Eu un cuvânt }i-Mi r@spunde]i }i
v@ voi spune cu ce puteare fac aceaste: |
30. «Botezul lui Ioan din ceriu au fost au de la oameni? R@spunde]i-Mi!»”
31. Iar@ ei cugeta întru sine, zicând: „De vom zice: «Din ceriu», va zice: «Pentru ce, dar@,
n-a]i crezut Lui?»
32. De vom zice: «De la oameni», ne teamem de norod, c@ to]i avea pre Ioan c@ adev@rat
proroc este”.
33. {i, r@spunzând, au zis lui Isus: „Nu }tim”. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: „Nici Eu
spuiu voao cu ce puteare fac aceaste”.
Sfâr}it joi.

Cap 12
Pild@ spune de viia cea dat@ lucr@torilor, carii slugile }i fiiul st@pânului au ucis. Ispitea}te-S@ de farisei
de dajdea chesariului }i de saducheii de înviiare. Întreab@-S@ de la c@rturariu de porunca dintâi. Iar@
El întreab@ cum zic c@rturarii pre Hristos a fi fiiul lui David, înv@]ând a S@ feri de dân}ii. Pre v@duv@
laud@ pentru doi fileari arunca]i în vistierie.
Vineri 15. Zac. 53.

1.

cii au început a le gr@ii în pilde: „Un om au s@dit vie }i o au îngr@dit cu gard
}i au s@pat lac }i au zidit turn }i o au dat lucr@torilor }i s-au dus departe.
2.
{i au trimis la lucr@tori în vreame sluga ca s@ ia de la lucr@tori din rodul viii. ||
103r
3. Carii apucându-l, l-au b@tut }i l-au slobozit de}ert.
4. {i iar@ au trimis la ei alt@ slug@. {i pre acela l-au r@nit în cap }i l-au batjocorit.
5. {i iar@}i altul au trimis }i pre acela l-au ucis. {i pre al]ii mai mul]i, pre unii b@tându-i,
iar@ pre al]ii ucigându-i.
6. Deci înc@ unul având foarte iubit fiiu, }i pre acela l-au trimis la ei mai pre urm@, zicând:
«C@ vor cinsti pre fiiul mieu».
7. Iar@ lucr@torii au zis între sine}: «Acesta e mo}teanul, veni]i s@-l ucidem }i a noastr@
va fi mo}iia».
8. {i, apucându-l, l- au ucis }i l-au l@p@dat afar@ din vie.
9. Deci ce va face domnul viii? Vini-va }i va pierde lucr@torii }i va da viia altora.
10. Nici scriptura aceasta a]i citit? *Piatra care nu o au socotit ziditorii, aceasta s-au f@cut
în capul unghiului.
11. De la Domnul s-au f@cut aceasta }i este minunat în ochii no}tri”.
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Zac. 53.
Isaie 5, 51.
Irimie 2, 26.
Math. 21, 33.
Luca 20, 9.

*Psalm 117, 22.
Isaia 28, 16.
Math. 21, 22.
Fapte 4, 11.
Râm. 9, 33.
1 Petru 2, 7.
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12. {i-L c@ota s@-L prinz@. {i s-au | temut de gloat@, c@ au cunoscut c@ c@tr@ ei au zis
pilda aceasta. {i, l@sându-L, s-au dus.
Zac. 54.

103v

Luni 16. (Zaceal 54)

13. *{i au trimis la El pre unii din c@rturari }i din ierodiani, ca s@-L prinz@ în cuvânt.
14. Carii venind, au zis Lui: „Înv@]@toriule, }tiu c@ e}ti adev@rat }i n-ai grije de cineva,
c@ nu Te ui]i în fa]a oamenilor, ci în adev@r înve]i calea lui Dumnez@u. Cade-s@ a da dajd@
chesariului au n-om da?”
15. Carele, cunoscând vicleniia lor, le-au zis: „Ce M@ ispiti]? Aduce]i-Mi dinariul s@-l v@z”.
16. Iar@ ei i-au adus. {i au zis lor: „A cui este chipul acesta }i scrisoarea?” Zis-au Lui:
„A chesariului”.
17. Iar@ Isus r@spunzind, au zis lor: *„Da]i, dar@, cele ce sânt a chesariului chesariului,
* Râm. 13, 7.
}i cele ce sânt a lui Dumnez@u lui Dumnez@u”. {i s@ mira de El.

* Math. 22, 15.
Luca 20, 20.

Zac. 55.

Sfâr}it luni. Mar]i 16. Zac. 55.

18. *{i au venit câtr@ El saducheii, carii zic a nu fi înviiare, }i-L întreba, zicând:
19. „Înv@]@toriule, Moisi au scris noao ca, de va muri fratele cuiva }i va l@sa muierea }i
fii nu va l@sa, s@ ia fratele lui muiarea lui }i s@ de}tepte s@mân]@ fratelui s@u.
20. Deci }apte fra]i era. {i cel dintâi au || luat muiere }i au murit nel@sând s@mân]@. 104r
21. {i al doile o au luat }i au murit }i nici acesta au l@sat s@mân]@. {i al treile, aseamine.
22. {i o au luat aseminea }epte }i n-au l@sat s@mân]@. Mai pre urm@ de to] au murit }i
muierea.
23. La înviiare, dar@, a c@ruie dintr-ae}te va fi muierea, c@ }epte o au avut muiere?”
24. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: „Au nu pentru aceaea r@t@ci]i, ne}tiind scripturile,
nici putearea lui Dumnez@u?
25. C@ci, când s@ vor scula din mor]i, nici s@ vor însura, nici s@ vor m@rita, ci sânt ca
îngerii în ceriuri.
26. Iar@ de mor]i c@ s@ scoal@, n-a]i cetit în Cartea lui Moisi, preste rug c@ i-au zis
*Ie}ire 3, 6. Dumnez@u, gr@ind: *«Eu sânt Dumnez@ul lui Avraam }i Dumnez@ul lui Isaac }i Dumnez@ul
Math. 22, 32. lui Iacov».
27. Nu este Dumnez@ul mor]ilor, ci al viilor. Voi, dar@, mult r@t@ci]i”.
*Mth. 22, 23.
Lc. 20, 23.
2 Legi. 25, 5.

Zaceal. 56.

Sfâr}it mar]i. Mierc. 16. Zaceal 56 |

28. *{i s-au apropiat unul dintre c@rturari care îi auzis@ întrebându-s@ }i, v@zând c@ bine 104v
le-au r@spuns, L-au întrebat: „Care porunc@ iaste mai întâi de toate?”
*2 Leage 6, 4.
29. Iar@ Isus au r@spuns lui c@ cea mai dintâi de toate porunc@ iaste: *„Auzi, Israile,
Domnul, Dumnezeul t@u, Dumnezeu unul iaste.

* Math. 22, 35.
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30. {i iubea}te pre Domnul, Dumnezeul t@u, din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u }i
din toat@ mintea ta }i din toat@ v@rtutea ta. Aceasta e porunca dint@i.
31. *Iar@ a doaoa, aseaminea ei iaste: iubea}te pe aproapele t@u ca pre tine însu]i. Mai
mare decât aceast@, alt@ porunc@ nu iaste”.
32. {i au zis Lui c@rturariul: „Bine e, Înv@]@toriule, în dreptate ai zis c@ unul iaste Dumnezeu
}i nu iaste altul f@r@ El.
33. {i s@ S@ iubeasc@ din toat@ inima }i din toat@ în]elepciunea }i din sufletul }i din toat@
105r t@riia. {i a iubi pe aproapele ca pre sine însu}i mai mare ieste || decât toate arderile de
tot }i jirtvele”.
34. Iar@ Isus v@zând c@ în]elep]ea}te r@spunsease, au zis lui: „Nu e}ti departe de împ@r@]iia
lui Dumnezeu”. {i nime nu mai îndr@znea a-L întreba.
35. {i, r@spunzând Isus, zicea înv@]ând în besearic@: „Cum zic c@rturarii c@ Hristos iaste
fiiul lui David?
36. C@ însu} David zice cu Duhul Sfânt: *«Zis-au Domnul Domnului mieu: ‘{ezi de-a
dreapta Mea, pân@ când voi pune ne priiatenii T@i a}ternut picioarelor Tale’».
37. Însu}i, dar@, David Îl zice Domn; }i de unde i-I fiiu?” {i gloata cea mult@ Îl asculta
bucuros.
Sfâr}it miercuri. Joi 16. Zaceal 57.

105v

38. {i le zicea întru înv@]@tura Sa: *„P@zi]i-v@ de c@rturarii carii vreau în ve}minte lungi
a umbla }i a li s@ da închin@ciuni prin târguri
39. {i a }edea pre scaunele ceale dintâi | în sinagoguri }i }ederile dintâi la ospea]e,
40. Carii îmbuc@ casele v@duvelor supt ar@tare de rug@ciune lung@. Ace}tia vor lua mai
mare judecat@”.
41. *{i, }ezând Isus în preajma vistieriii, s@ uita cum arunca gloata bani în vistierie.
42. Iar@ venind o v@duv@ s@rac@, au aruncat doi fileari, care iaste un condrat.
43. {i, chemând ucenicii S@i, au zis lor: „Amin zic voao c@ v@duva aceast@ s@rac@ mai
mult decât to]i cei ce au aruncat în vistierie au aruncat.
44. C@ to]i din prisosire au aruncat, iar@ aceasta din lipsa sa toate care au avut au
aruncat, toat@ hrana sa”.

*Preo]i 19, 18.
Math. 22, 39.
Râm. 13, 19.
Gala. 5, 14.
Iacov 2, 8.

*Psalm 109, 1.
Math. 22, 44.
Luca 20, 42.

Zac. 57.
*Math. 25, 5.
Luca 11, 43.
}i 40, 46.

*Luca 21, 1.

Sfâr}it joi.

Cap 13
Zice c@ s@ va r@sipi besearica. Vestea}te c@ vor fi r@zboaie }i multe necazuri }i izgoane }i
urâciunea pustiirii de hristo}ii mincino}i }i prorocii mincino}i. Dup@ seamnele ceale din
trupurile cere}ti, va veni cu slav@ Fiiul Omenesc; }i Acestuia s@mn d@ de la smochin.
Iar@ pentru c@ nime nu }ti vreamea, poruncea}te tuturor a priveghea.
Vineri 16. Zac. 58.

106r

1.

i, ie}ind din besearic@, au zis Lui unul din || ucenicii Lui: „Înv@]@toriule,
uit@-Te, ce pietri }i ce zidiri!”
2.
{i, r@spunzind Isus, i-au zis: „Vezi toate aceaste mari zidiri? *Nu s@ va l@sa
piatr@ pre piatr@, carea s@ nu s@ r@sipeasc@”.
3. {i, }ezând în Muntele Maslinilor, în preajma besearicii, Îl întreba deosebi Petru }i Iacov
}i Ioan }i Andreiu:
4. „Spune noao, când vor fi aceastea? {i ce s@mn va fi când aceastea toate vor înceape
a s@ sfâr}i?”
5. {i, r@spunzind Isus, au început a le zice: *„Vede]i s@ nu v@ în}ale cineva,
6. C@ mul]i vor veni întru numele Mieu, zicând c@ Eu sânt. {i vor în}ela pre mul]i.
7. Iar@ când ve]i auzi r@zboaie }i ve}ti de oaste, s@ nu v@ teame]i, c@ trebuie s@ fie
aceastea, ci înc@ nu e sfâr}itul.
8. C@ s@ va scula limb@ spre limb@ }i împ@r@]ie spre împ@r@]ie }i vor fi cutremuri de
p@mânt prin locuri }i foamete, începutul durerilor aceastea.
Sfâr}it vineri. Luni 17. Zac. 29. |

487

Zac. 58.
Math. 24, 1.
*Luca 19, 44
}i 21, 6.

*Efes. 5, 6.
2 Tesal 2, 3.

Zac. 29.
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9. Iar@ v@ p@zi]i pre voi în}iv@, c@ v@ vor da prin s@boar@ }i prin sinagoguri v@ vor bate 106v
}i înnaintea dereg@torilor }i a împ@ra]ilor ve]i sta pentru Mine, spre m@rturiia lor.
10. {i c@tr@ toate limbile mai nainte trebuie a s@ propovedui Evanghelia.
11. *{i când v@ vor duce dându-v@, nu gândire]i ce ve]i gr@i, ci ce vi s@ va da în ceasul
* Math. 10, 99.
Luca 12, 11 acela, aceaea gr@i]i. C@ nu sânte]i voi cei ce gr@i]i, ci Duhul Sfânt.
12. {i va da frate pe frate spre moarte }i tat@ pre fiiu. {i s@ vor scula fiii asupra p@rin]ilor
}i 21, 14.
}i-i vor ucide.
13. {i ve]i fi urâ]i tuturor pentru numele Mieu, iar@ cel ce va r@bda pân@ în sfâr}it, acela
s@ va mântui.
Zac. 60.

Sfâr}it luni. Mar]i 17. Zaceal 60.

14. *Iar@ când ve]i vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu trebuie – cel ce cetea}te
în]@leag@ –, atunci cei din Iudeia fug@ în mun]i.
15. {i cei din pod nu s@ pogoar@ în cas@, nu între s@ ia ceva din casa sa. ||
107r
16. {i cei din câmp nu s@ întoarc@ înapoi a lua ve}mântul s@u.
17. Iar@ amar povarnicelor }i celor ce vor apleca în zilele aceale.
18. Ci v@ ruga]i s@ nu fie iarna.
19. C@ vor fi zilele acealea necazuri ca acealea care n-au fost din ceputul zidirii, care au
zidit Dumnezeu, pân@ acum, nici vor fi.
20. {i, de n-ar fi scurtat Domnul zilele, nu s-ar fi mântuit tot trupul; ci, pentru cei ale}i,
carii au ales, au scurtat zilele.
21. *{i , atunci, de v@ va zice cineva: «Iat@, aicea e Hristos», «Iat@, colea iaste», nu
* Math. 24, 33.
Luca 21, 8. creadere]i.
22. C@ s@ vor scula hristo}i mincino}i }i proroci mincino}i }i vor da seamne }i minuni a
în}ela, de ar fi cu putin]@, }i pre cei ale}i.
23. Iar@ voi v@ p@zi]i! Iat@, mai nainte v-am spus toate.
* Daniel 9, 27.
Math. 24, 15.
Luca 21, 20.

Zac. 61.

Sfâr}it mar]i. Miercuri 17. Zac. 61.

24. *Ci, într-acealea zile, dup@ n@cazul acela, | soarele s@ va întuneca }i luna nu va da 107v
str@lucirea sa.
25. {i stealele ceriului vor c@dea }i puterile ceale din ceriu s@ vor cl@ti.
26. {i atunci vor vedea pre Fiiul Omenesc viind în nori, cu puteare mult@ }i cu slav@.
* Math. 24, 31.
27. *{i atunci va tremite îngerii S@i }i va aduna ale}ii S@i de la patru vânturi, de la
marginea p@mântului pân@ la marjinea ceriului.
28. Iar@ de la smochin înv@]a]i pilda: «Când va fi ml@di]a lui tin@r@ }i vor r@s@ri frunzele,
cunoa}te]i c@ aproape iaste vara.
29. A}ea }i voi, când ve]i vedea a fi aceastea, s@ }ti]i c@ aproape iaste de u}i.
30. Amin zic voao c@ nu va treace neamul acesta, pân@ când vor fi toate aceastea».
*Isaie 13, 10.
Ezechil 32, 7.
Ioil 2, 10.
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Zac. 62.

31. Ceriul }i p@mântul va treace, iar@ cuvintele Meale nu vor treace.
Sfâr}it miercuri.

108r

32. Iar@ de zioa aceaea sau de ceas nime nu }ti, || nici îngerii în ceriu, nici Fiiul, f@r@ Tat@l.
33. *P@zi]i-v@, priveghea]i }i v@ ruga]i, c@ nu }ti]i când va fi vreamea,
*Math. 24, 42.
34. Precum omul cel ce, mergând departe, au l@sat casa sa }i au dat slujilor sale putearea
a tot lucrul }i portarilor au poruncit s@ privigheaze.
35. Privighea]i, dar@ (c@ nu }ti]i când va veni st@pânul casii, sara au la miaz@noapte, au
la cântarea coco}ului, au diminea]a),
36. Ca nu cumva, venind de prip@, s@ v@ afle dormind.
37. Iar@ ce zic voao, tuturor zic: «Priveghea]i!»”

Cap 14
108v

C@peteniile popilor s@ sf@tuiesc a ucide pre Isus. Pre Carele unsoare de mult pre], murmurând
ucenicii, vars@ muiarea. Vinde-S@ | de Iuda, de a c@ruia vindere Isus gr@ia}te la cin@, în carea,
pânea în trupul S@u }i vinul în sânge pref@cându-le, d@ ucenicilor. Vestea}te c@ to]i s@ vor
sminti }i cea de trii ori a lui Petru t@g@duire. {i, dup@ a triia rug@ciune, s@ prinde de jidovi,
dintre carii unuia Petru taie ureachea. {i, fugând ucenicii, înaintea Caiafii de m@rturii
mincinoas@ s@ pârea}te }i, vinovat de moarte judecându-S@, S@ scuip@ }i S@ bate }i
de trii ori de Petru S@ t@g@duia}te.

1.*
2 .

i era Pa}tele }i Azimele a doao zi. {i c@uta mai-marii popilor }i c@rturarii cum
L-ar prinde cu vicle}ug }i L-ar ucide.
Iar@ zicea: „Nu în zi de praznic, ca nu dar@ gâlceav@ s@ fie în norod”.
Sfâr}it joi. Vineri 17. Zac. 63.

*Math. 26, 2.
Luca 22, 1.

Zac. 63.

3. {i, fiind în Vithania, în casa lui Simon leprosul, }i, }ezând la mas@, venit-au o muiare Math. 26, 6.
având alavastru cu unsoare de nard curat, de mult pre]. {i, frângând alavastrul, au v@rsat Ioan 12, 1.
pre capul Lui. ||
109r
4. {i era oricarii p@rându-le r@u întru sine}i }i zicând: „La ce pearderea aceast@ de
unsoare s-au f@cut?
5. C@ s@ putea vinde unsoarea aceasta mai mult de trei sute de denari }i a s@ da s@racilor”.
{i scrâ}nea asupra ei.
6. Iar@ Isus au zis: „L@sa]i-o, ce o sup@ra]i? Bun lucru au f@cut cu Mine.
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7. C@ s@racii pururea îi ave]i cu voi }i, când ve]i vrea, le pute]i mile face, iar@ pre Mine
nu M@ ave]i pururea.
8. Ce au avut, aceasta au f@cut: mai nainte au sârguit a unge trupul Mieu spre
îngropare.
9. Amin zic voao, oriunde s@ va propovedui Evanghelia aceasta în toat@ lumea }i ce au
f@cut, aceasta s@ va vesti spre pomenirea ei”.
Zac. 64.
Math. 26, 14.

* Math. 26, 17.
Luca 22, 7.

* Math. 26, 17.
Luca 22, 14.
*Ioan 13, 21.

*Psalm. 40, 10.
Fapte 1, 16.
* Math. 26, 27.
1 Corith. 11, 24.

*Ioan 16, 32.
**Zaharie 13, 7.

* Math. 26, 36.
Luca 22, 40.

Sfâr}it vineri. Mar]i post de carne. Zac. 64.

10. {i Iuda Iscarioteanul, unul din cei doispr@zeace, s-au dus la mai-marii popilor s@-L
vânz@ lor. |
11. Carii auzind, s-au bucurat }i i-au f@g@duit bani c@-i vor da. {i c@uta prilej cum
L-ar da.
12. *{i în zioa dintâi a Azimelor, când jirtvuia pasca, zis-au Lui ucenicii: „Unde vreai s@
meargem }i s@-[i g@tim s@ mânânci pa}tile?”
13. {i au tremis doi din ucenicii S@i }i au zis lor: „Mearge]i în cetate }i v@ va întimpina
un om, purtând urcior de ap@; urma]i lui.
14. {i oriunde va întra, zice]i st@pânului casii c@ Înv@]@toriul zice: «Unde iaste s@la}ul Mieu,
unde s@ mânânc pa}tile cu ucenicii Miei?»
15. {i el v@ va ar@ta un foi}or mare, a}ternut. {i acolo g@ti]i noao.
16. {i s-au dus ucenicii Lui }i au venit în cetate }i au aflat precum le zisease; }i au g@tit
pa}tile.
17. *Iar@ fiind sar@, au venit cu cei doispr@zeace. ||
18. {i, }ezând ei }i mâncând, au zis Isus: „Amin zic voao *c@ unul din voi M@ va vinde,
care mânc@ cu Mine”.
19. Iar ei au început a s@ întrista }i a-I zice fie}tecarele: „Au doar@ eu?”
20. Care le-au zis: „Unul din doispr@zeace, care întinge cu Mine mâna în blid.
21. {i Fiiul Omenesc, adec@, mearge *precum iaste scris de El. Iar@ amar omului
acelui prin carele Fiiul Omenesc S@ va vinde! Bine era lui de nu s-ar fi n@scut omul
acela”.
22. *{i, mâncând ei, au luat Isus pâne }i, blagoslovind, au frânt }i au dat lor }i au zis:
„Lua]i, acesta iaste trupul Mieu”.
23. {i, luând p@harul, mul]@mind, le-au dat lor }i au beut dintr-însul to]i.
24. {i au zis lor: „Acesta iaste sângele Mieu, al legii ceii noao, carele pentru mul]i s@ va
v@rsa.
25. Amin zic voao c@ nu voi mai bea din | rodul vi]ei aceste pân@ în zioa aceaea când
îl voi bea nou întru împ@r@]iia lui Dumnezeu”.
26. {i, dând laud@, au ie}it în Muntele Maslinilor.
27. {i le-au zis lor Isus: *„To]i v@ ve]i sminti întru Mine în noaptea aceasta. C@ scris iaste:
**«Bate -voi p@storiul }i s@ vor r@sipi oile».
28. Ci, dup@ ce M@ voi scula, voi mearge mai nainte de voi în Galileia”.
29. Iar@ Petru au zis Lui: „{i to]i de s@ vor sminti întru Tine, iar@ nu eu”.
30. {i i-au zis Isus: „Amin zic ]ie c@ tu ast@zi, în noaptea aceasta, mai nainte de ce va
cânta coco}ul de doao ori, de trii ori M@ vei t@g@dui”.
31. Iar@ el mai mult gr@ia: „De-mi va cata }i a muri împreun@ cu Tine, nu Te voi p@r@si”.
Iar@ aseaminea }i to]i zicea.
32. *{i au venit în locul c@ruia numele Ghethsemani }i au zis ucenicilor S@i: „{ede]i aici
pân@ M@ voi ruga”. ||
33. {i au luat pre Petru }i pre Iacov }i pre Ioan cu Sine; }i au început a S@ sp@imânta }i
a S@ m@hni.
34. {i au zis lor: „Trist e sufletul Mieu pân@ la moarte, r@mâne]i aici }i priveghiia]i”.
35. {i, mergând pu]intel, au c@zut pre p@mânt }i S@ ruga ca, de va fi cu putin]@, s@ treac@
de la El ceasul.
36. {i au zis: „Avva, P@rinte, toate s@ pot [ie. Treci p@harul acesta de la Mine, iar@ nu
care Eu vreau, ci carea Tu”.
37. {i au venit }i i-au aflat dormind }i au zis lui Petru: „Simone, d ormi? N-ai putut un
ceas priveghea?
38. Priveghea]i }i v@ ruga]i s@ nu întra]i în ispit@. Duhul, adec@ gata iaste, iar@ trupul,
neputincios”.
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39. {i iar@ ducându-S@ S-au rugat, acela}i cuvânt zicând.
40. {i, întorcându-S@, iar@}i i-au aflat | dormind (c@ era ochii lor îngreoia]) }i nu }tiia
ce-I vor r@spunde.
41. {i au venit a treia oar@ }i au zis lor: „Dormi]i acum }i v@ odihni]i! Ajunje! Sosit-au
ceasul. Iat@, Fiiul Omenesc S@ va da în mânile p@c@to}ilor.
42. Scula]i, s@ meargem. Iat@, cela ce M@ va vinde aproape iaste”.
Sfâr}it mar]i. Miercuri l@sat carne. Zaceal 65.

43. {i înc@ El gr@ind, venit-au Iuda Iscarioteanul, unul din cei doispr@zeace, *}i cu
el gloat@ mult@, cu sabii }i cu pr@gini de la mai-marii popilor }i de la c@rturari }i de la
b@trâni.
44. Iar@ vânz@toriul Lui le dedease s@mn, zicând: „Pre Carele voi s@ruta, Acela este.
Prinde]i-L }i-L aduce]i cu paz@”.
45. {i, venind, numaidecât apropiindu-s@ de El, au zis: „Bucur@-Te, Ravii!” {i L-au s@rutat.
46. Iar@ ei }-au pus mânile pre El }i L-au prins.
47. Iar@ unul oarecare din cei ce sta împregiur, sco]ând sabia, au lovit pre sluga arhiereului
}i i-au t@iat ureachiia.
48. {i, r@spunzând Isus, au zis lor: „Ca la un tâlhariu a]i ie}it cu sabii }i cu leamne s@
M@ prinde]i.
49. În toate zilele eram la voi, înv@]ând în besearec@, }i nu M-a]i prins, ci ca s@ s@ plineasc@
scripturile”. ||
50. *Atunci ucenicii lui l@sându-L, to]i au fugit.
112r
51. Iar@ un tin@r mergea dup@ El, îmbr@cat cu jolgi pre trupul gol. {i l-au prins.
52. Iar@ el l@sând jolgiul, gol au fugit de la ei.
53. *{i au adus pre Isus la arhiereu. {i s-au adunat to]i popii }i c@rturarii }i b@trânii.
54. Iar@ Petru de departe au urmat dup@ El pân@ înlontru, la curtea arhiereului, }i }edea
cu slugitorii la foc }i s@ înc@lziia.
55. Iar mai-marii popilor }i tot sfatul *c@ota împrotiva lui Isus m@rturie, ca s@-L dea mor]ii;
nici afla.
56. C@ mul]i zicea m@rturie mincinoas@ asupra Lui }i m@rturii aseamenea nu era.
57. {i, sculându-s@ oarecarii, aducea m@rturie mincinoas@ asupra Lui, zicând:
58. „C@ noi L-am auzit, zicând: *«Eu voi sparge beseareca aceast@ f@cut@ de mân@ }i
în trei zile alta, nef@cut@ de mân@, voi zidi»”.
59. {i nu era aseamenea m@rturiia lor.
60. {i, sculându-s@ arhiereul în mijloc, au întrebat pe Isus, zicând: „Nimic nu | r@spunzi
112v
la ceale ce s@ arunc@ [ie de la ace}tia?”
61. Iar@ El t@cea }i nimica au r@spuns. Iar@}i arhiereul Îl întreba }i-I zicea Lui: „Tu e}ti
Hristos, Fiiul lui Dumnez@u celui blagoslovit?”
62. Iar@ Isus au zis lui: „Eu sânt *}i ve]i vedea pre Fiiul Omenesc }ezând de-a dreapta
puterii lui Dumnez@u }i viind cu norii ceriului”.
63. Iar@ arhiereul, rumpându-} ve}mintele, au zis: „Ce mai poftim m@rturii?
64. Auzit-a]i hula? Ce vi s@ pare?” Carii to]i L-au osândit a fi vinovat mor]ii.
65. {i au început unii a-L scuipi }i a-I acoperi fa]a }i a-L t@ia cu pumni }i a-I zice:
„Prorocea}te!” {i slujitorii cu palme Îl t@ia.
66. *{i, fiind Petru jos în curte, venit-au una din slujnicele arhiereului.
67. {i, v@zând pe Petru înc@lzându-s@, c@otând spre el, au zis: „{i tu cu Isus Nazarineanul erai”.
68. Iar@ el au t@g@duit, zicând: „Nici }tiu, nici cunosc ce zici”. {i au ie}it afar@, înaintea
cur]ii; }i coco}ul au cântat.
69. *{i, iar@}i v@zându-l slujnica, au început a zice celor ce sta împregiur c@ acesta
dintr-în}ii este.
70. Iar@ el iar@}i au t@g@duit. *{i dup@ || pu]in, iar@}i cei ce sta zicea lui Petru: „Adev@rat
113r
dintr-în}ii e}ti, c@ }i galileean e}ti”.
71. Iar@ el au început a bl@st@ma }i a s@ giura c@: „Nu }tiu pre omul acesta, care zice]i”.
72. {i numaidecât coco}ul iar@}i au cântat. *{i }-au adus aminte Petru de cuvântul carele-i
zisease Isus: „Mai înainte de-a cânta coco}ul de doao ori, de trei ori M@ vei t@g@dui”. {i au
început a plânge.
Sfâr}it mierc. l@sat carne.
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Zac. 65
*Math. 21, 47.
Luca 22, 47.
Ioan 18, 3.

*Math. 26, 56.

*Math. 26, 56.
Luca 22, 54.
Ioan 14, 13.
*Math. 26, 29.

*Ioan 2, 19.

*Math. 24, 30 .
}i 26, 64.

*Math. 26, 69.
Luca 22, 56.
Ioan 16, 17.
*Math. 26, 71.
*Luca 22, 59.
Ioan 18, 25.
*Math. 26, 75.
Ioan 13, 38.
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Isus, pârât înaintea lui Pilat, nimic r@spunde. S@ aleage Varavva, }i Isus S@ d@ a S@ r@stigni.
Carele în multe chipuri batjocorindu-S@ de osta}i, S@ duce la r@stignire. {i, împ@r]ându -s@
vejmintele Lui, între tâlhari S@ r@stignea}te. Aude bl@st@murile multora. S@ face întunearec.
{i, strigând Isus: „Eli”, cu o]@t ad@pat, cu mare strigare Î}i d@ sufletul. A C@ruia trup
de Iosif s@ îngroap@.
Joi l@sat carne. Zac. 66.

Zac. 66.

i numaidecât, diminea]a, f@când sfat, mai-marii popilor, cu b@trânii }i cu
c@rturarii }i cu toat@ adunarea, legând pre Isus, L-au dus }i L-au dat lui
Pilat. |
2. {i L-au întrebat Pilat: „Tu e}ti împ@ratul jidovilor?” Iar@ El r@spunzând, au zis lui: „Tu zici”. 113v
3. *{i-L pârea mai-marii popilor de multe.
* Math. 27, 12.
4. *Iar@ Pilat iar@ L-au întrebat, zicând: „Nimica nu r@spunzi? Vezi de câte Te pâr@sc?”
Luca 23, 2.
*Ioan 18, 33.
5. Iar@ Isus nimica n-au mai r@spuns, a}a cât s@ mira Pilat.
6. Iar@ în zi de praznic avea obiceaiu a le slobozi unul din cei lega]i, oricarele l-ar fi cerut.
7. {i era care s@ zicea Varavva, carele cu gâlcevitorii era legat, carele în gâlceav@ f@cus@ ucidere.
8. {i, suindu-s@ gloata, au început a s@ ruga precum pururea le f@cea.
9. Iar@ Pilat le-au r@spuns }i au zis: „Vrea]i s@ v@ sloboz pre împ@ratul jidovilor?”
10. C@ }tiia c@ pentru pizma Îl dedease mai-marii popilor.
11. Iar@ arhiereii au îndemnat gloata ca mai vârtos pre Varavva s@ le sloboaz@.
12. *Iar@ Pilat iar@}i r@spunzind, le-au zis: „Dar@ ce ve]i s@ fac împ@ratului jidovilor?”
* Math. 27, 22.
13. *Iar@ ei iar@}i au strigat: „R@stignea}te-L!” ||
Luca 23, 14.
14. Iar@ Pilat le zicea: „Dar@ ce r@u au f@cut?” Iar@ ei mai vârtos striga: „R@stignea}te-L!” 114r
*Ioan 18, 40.
15. Iar@ Pilat vrând a face destul norodului, le-au slobozit pre Varavva }i le-au dat pre
Isus, b@tându-L, s@ S@ r@stigneasc@.
Math. 17, 1.
Luca 22, 56.
Ioan 18, 28.

Zac. 67.

1.

Sfâr}it gioi. Evanghelia 6 Straste. Zac. 67.

16. *Iar@ osta}ii L-au dus în curtea divanului }i au chemat toat@ mul]imea.
17. {i L-au îmbr@cat cu ur}inic }i I-au pus, împletind, cunun@ de spini.
18. {i au început a s@ închina Lui: „Bucur@-Te, împ@ratul jidovilor!”
19. {i-I b@tea capul cu trestia }i-L scuipea }i pleca genunchele }i s@ închina Lui.
20. {i, dup@ ce L-au batjocorit, L-au dezbr@cat de ur}inic }i L -au îmbr@cat cu ve}mintele
Sale }i L-au scos s@ -L r@stigneasc@.
* Math. 27, 32.
21. *{i au silit pre oarecarele ce trecea, Simon Chirineul, ce vinea din câmp, tat@l lui
Luca 23, 26. Alexandru }i a lui Ruf, s@ duc@ crucea Lui.
* Math. 27, 27.
Ioan 19, 2.

Zac. 68.

Vineri post carne. Zac. 68.

22. {i L-au dus la locul Golgothei, carele s-au tâlcuit „Locul C@p@]inilor”.
23. {i-I da Lui s@ bea vin amestecat cu smirn@. {i n-au luat.
* Math. 26, 35.
24. *{i, r@stignindu-L, au împ@r]it vejmintele Lui, aruncând sor]i preste | eale, cine ce 114v
Luca 23, 34. ar lua.
Ioan 19, 23.
25. {i era ceasul al triilea. {i L-au r@stignit.
26. {i era scrisoarea pricinii Lui scris@: „Împ@ratul jidovilor”.
27. {i cu El au r@stignit doi tâlhari, unul de-a dreapta, altul de-a stânga Lui.
*Isaie 53, 12.
28. *{i s-au plinit scriptura, carea zice: „{i cu cei vicleani S-au socotit”.
* Ioan 2, 19.
29. {i cei ce trecea Îl bl@st@ma, cl@tind cu capetele sale }i zicând: *„Oai! Cel ce strici
biseareca lui Dumnez@u }i în trei zile o zide}ti,
30. Mântuia}te-Te pre Tine, pogorând de pre cruce”.
31. A}i}direa, }i mai-marii popilor, batjocorindu-L, unul câtre altul, cu c@rturarii zicea:
„Pre al]ii au mântuit, pre Sine însu}i nu S@ poate mântuii.
32. Hristos, împ@ratul lui Israil, pogoare-Se acum de pre cruce, s@ vedem }i s@ creadem”.
{i cei ce cu El r@stigni]i era Îl huliia.
Sfâr}it 6 Strastea. Citit vineri.
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33. {i, fiind ceasul al }aselea, întunearec s-au f@cut preste tot p@mântul, pân@ la ceasul
al noaolea.
34. {i în ceasul al noaolea au strigat Isus cu glas mare, zicând: *„Eloi, Eloi, lamma
savathanii?”, ce s-au tâlcuit: „Dumnez@ul Mieu, Dumnez@ul Mieu, c@ci M-ai l@sat?”
35. {i unii din cei ce sta, auzind, zicea: „Iat@, pre Ilie cheam@”. ||
36. {i, alergând unul }i umplând bureatele de o]@t }i puindu-l în trestie, Îi da beutur@,
115r
zicând: „L@sa]i s@ vedem de va veni Ilie s@-L puie jos”.
37. Iar@ Isus slobozând glas mare, {i-au dat sufletul.
38. {i catapeteazma besearecii s-au rupt în doao, de sus pân@ jos.
39. Iar@ v@zând suta}ul care sta în prejm@ c@, a}a strâgând, au r@p@osat, au zis: „Adev@rat,
omul acesta Fiiul lui Dumnez@u era”.
40. *{i era }i muieri de departe uitându-s@, între carele era Maria Magdalena }i Maria
lui Iacov celui mai mic }i a lui Iosif mum@ }i Salomie.
41. {i, fiind în Galileea, urma Lui *}i slugiia }i alte muieri, carele împreun@ cu El s@ suis@
în Ierusalim.

*Psalm. 21, 2.
Math. 27, 46.

*Math. 27, 55.
*Luca 8, 2.

Sfâr}it vineri }i 3 ceas.

42. *{i, iat@, sar@ fiind (c@ era vineri, care este înaintea sâmbetei),
Evanghelea 10 S. Straste. Zac. 69.

115v

*Math. 26, 57.
Luca 23, 50.
Ioan 19, 38.
Zac. 69.

43. Venit-au Iosiv din Arimatheea, v@tav cinstit, carele }i el era a}teptând împ@r@]iia lui
Dumnez@u | }i, îndr@znind, au întrat la Pilat }i au cerut trupul lui Isus.
44. Iar@ Pilat s@ mira de muris@. {i, chemând suta}ul, l-au întrebat de muris@.
45. {i, cunoscând de la suta}, au d@ruit trupul lui Iosiv.
46. Iar@ Iosif cump@râd jolgi }i puindu-L gios, L-au înv@lit cu jolgiul }i L-au pus în
mormântul ce era t@iat din piatr@; }i au pr@v@lit o piatr@ pre u}a mormântului.
47. Iar@ Maria Magdalena }i Maria lui Iosiv s@ uita unde s@ va pune.
Sfâr}it 9 Straste.

Cap 16
Minunându-s@ muierile la mormântul lui Hristos, îngerul le vestea}te înviiarea Lui. Carele întâi
S@ arat@ Mariii Magdalenei, dup@ aceaea la doi ucenici, într-alt@ fa]@. Mai pre urm@, celor
unspr@zeace, }ezând, li S@ arat@. Ar@tându-S@, certându-le necredin]a, îi trimite în toat@
lumea s@ propoveduiasc@ }i s@ boteaze, ad@ogând seamnele care vor urma celor ce vor
creade. {i, a}a, în ceriu S@ suie.
Evanghelia 2 Învierii. Zac. 70.

116r

1.

i, trecând sâmb@ta, Maria Magdalena }i Maria lui Iacov }i Salomia || au
cump@rat mireazme ca, venind, s@ ung@ pre Isus.
2.
{i foarte de diminea]@, întru una a sâmbetelor, venit-au la mormânt,
r@s@rind soarele.
3. {i zicea una câtr@ alta: „Cine va r@sturna noao piatra de pre u}a mormântului?”
4. {i, uitându-s@, au v@zut piatra r@sturnat@; c@ era mare foarte.
5. *{i, întrând în mormânt, au v@zut pre un tin@r }ezând de -a dreapta, acoperit cu
vejmânt alb }i s-au sp@imântat.
6. Carele au zis lor: „Nu v@ teame]i! Pre Isus c@ota]i, Nazarineanul cel r@stignit; sculatu-S-au,
nu este aici. Iat@ locul unde L-au pus.
7. Ci v@ duce]i, spune]i ucenicilor Lui }i lui Petru c@ mearge înaintea voastr@ în Galileea.
Acolo Îl ve]i vedea, *precum voao v-a zis”.
8. Iar@ eale ie}ind, au fugit de la mormânt, c@ le cuprinsease cutr@mur }i spaim@ }i
nim@rui nimica n-au spus, c@ s@ temea.
Sfâr}it 2 Învierii }i a mironosi]elor. Evanghelia 3 Învierii }i a În@l]@rii Lui. La Liturghie.
Zac. 71.
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Zac. 70.
Math. 28, 1.
Luca 24, 1.
Ioan 21, 1.

*Math. 28, 5.
Luca 24, 4.
Ioan 20, 12.

*Sus 14, 28.

Zac. 71.
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9. Iar@ înviind diminea]a, *în cea dintâi a sâmbetei, S -au ar@tat întâi Mariii Magdalenii,
din carea scosase }apte draci. |
116v
10. Aceaea mergând, au vestit celor ce cu El era, jeluindu-s@ }i plângând.
11. {i, ei auzând c@ ar fi viu }i s-ar fi v@zut de ea, n-au crezut.
12. *Iar@ dup@ aceaste, la doi dintr-ace}tia ce umbla S-au ar@tat într-alt@ fa]@, mergând
*Luca 24, 13.
la un sat.
13. {i, aceia mergând, au vestit celoralal]i; nici acelora au crezut.
14. Mai pre urm@, }ezând ei unspr@zeace, li S-au ar@tat }i au înfruntat necredin]a lor }i
învârto}area inimei, c@ celor ce-L v@zus@ înviat n-au crezut.
15. {i au zis lor: „Mergând în toat@ lumea, propovedui]i Evanghelia a toat@ zidirea.
16. Cel ce va creade }i s@ va boteza sp@si-s@-va; iar@ cel ce nu va creade osândi-s@-va.
17. Iar@ seamnele celor ce vor creade aceaste vor urma: *în numele Mieu dracii vor
*Facere 16, 18.
**Fapte 2, 4. scoate, **în limbi noao vor gr@i.
18. *{erpi vor lua }i, de vor bea ceva de moarte, nu le va strica. **Spre bolnavi mânile
}i 10, 26.
*Fapte 28, 5. vor pune }i bine le va fi”.
19. {i Domnul, adec@ Isus, dup@ ce au gr@it lor, *S-au suit în ceriu }i }eade de-a dreapta
**Fapte 28, 8.
*Luca 24, 51. lui Dumnez@u.
20. Iar@ ei mergând, au propoveduit pretutindeni, agiutorindu-i Domnul }i cuvântul
înt@rind cu seamnele care urma.
*Ioan 20, 17.
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ADUNARE: s.f.
adunarea: sg. ac. 15, 1

A
AC: s.n.
acului: sg. gen., în sintagma ureachea acului 10,25

ADUNAT, -Ã: adj.
adunatã: f. sg. nom. 1,32

ACAR: adv. (Înv. ºi reg.) „mãcar”
acar: urmat de pron rel. care 7,11

AFARÃ: adv.
af arã: 1,45; 3,31, 32; 4,11; 11,4; 14,68
af arã: adv. în loc. prep. afarã din/afarã de 5, 10; 7,15; 8,23; 12,8

ACASÃ: adv.
acasã: 3,20; 9,32
ACOLO: adv.
acolo: rezum. cap.1; 1,19, 35, 38; 2,6; 3,1; 5,11; rezum. cap.6;
6, 1, 5, 10, 11, 33; 7,24; 9,29; 10,1; 11,2, 5; 14,15; 16,7
(a) ACOPERI: v. IV
a acoperi: inf. prez. 14,65

(a) AFLA: v. I „a gãsi”
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,37; 7,30; 11,4, 13; 14,16, 37, 40
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 11,2
ar af la: cond. prez. 3.sg. 11,13
sã af le: conj. pr ez. 3.sg. 13,36
af la: ind. imp. 3.pl. 14,55
AICI: adv.; var. ACIIA, AICEA
aciia: adv. în forma de-aciia 1,45
aici: rezum. cap.3; 6,3; 8,4, 39; 11,3; 14,32, 3 4; 16,6
aicea: 9,4; 13,21
acii: 12, 1

ACOPERIª: s.n.
acoperiºul: sg. ac. 2,4
ACOPERIT, -Ã: adj. „îmbrãcat”
acoperit : m. sg. nom. 16,5

(a) AJUNGE: v. III
ajunje: ind. prez. impers. „destul!” 14,41

ACUM: adv.
acum: 8,2; 10,30; 11,14; 13,19; 14,41; 15,32

(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
agiutã: imperativ 2.sg. 9,21, 23

ADÃPAT, -Ã: adj.
adãpat: m. sg. nom. rezum. cap.15

(a) AJUTORI: v. IV; var. (Reg.) (a) AGIUT ORA
agiut orindu-: gerunziu 16,20

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOG A; (Înv.) (a se)
ADAOGE: v. III „a (mai) pune peste”; „a continua”
adãogând: gerunziu rezum. cap.4; rezum. cap.16
(sã) va adaoge: conj. prez. 4,24

ALABASTRU: s.n.; var. (Înv.) ALAVASTRU (cf. Indice Mt)
alavastru: sg. ac. 14,3
alavastrul: sg. ac. 14,3

ADÂNC, -Ã: adj.
adânc: n. sg. ac. 4,5

ALB, -Ã: adj.
albe (f oarte): n. pl. nom. 9,2
alb: n. sg. ac. 16,5

ADESEA: adv.; var. (Înv.) ADEASE
adease: 7,3

(a se) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 13,20
(sã) aleage: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

ADEVÃR: s.n.
ade vãrul: sg. ac. 5,33
ade vãr: sg. ac. 12,14

(a) ALERGA: v. I
au alergat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,6; 6,33
alergând: gerunziu 9,14; 10,17; 15,36

ADEVÃRAT, -Ã: adj./adv.
ade vãrat: adv. 7,28; 11,32; 14,70; 15,39
ade vãrat: ad j. m. sg. nom. 12,14
(a-ºi) ADUCE: v. III
aducea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,32; 4,8; 10,13; 14,57
adã: imper ativ 2.sg. 1,44
aducând: gerunziu 2,3
aduce: ind. prez. 3.sg. 4,29
sã aducã: conj. pr ez. 3.sg. 6,27
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,28; 7,32; 8,22; 9,19; 12,16; 14,53
a aduce: inf. prez. 6,55
(vã) aduceþi: ind. prez. 2.pl., în loc. v. vã aduceþi aminte 8,18
adus-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,16
aduceþi: imperativ 2.pl. 9,18; 11,2; 12,15; 14,44
aducându(-ºi): gerunziu în loc. v. aducându-ºi aminte 11,21
(º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. º-au adus aminte 14,72
(a se) ADUNA: v. I
(sã) aduna: ind. im p. 3.pl. 1,45
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2; 3,20; 4,1; 5,21; 7, 1; 10, 1;
14,53
adunându(-sã): gerunziu 6,30
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 13,27

ALES, ALEASÃ: ad j./s.
aleºi: adj. m. pl. ac. rezum. cap.3
(cei) aleºi: s.m. pl. ac. 13,20, 22
aleºii: s.m. pl. ac. 13,27
ALUAT: s.n.
aluatul: sg. ac. rezum. cap.8; 8,15
AMAR: s.n.
amar: s.n. (+ dat. ) sg. nom. 13, 17; 14,21
(a) AMENINÞA: v. I; var. (a) AMÃNÂNÞA
au amânãnþat: ind. pf.c. 3.sg. 1,43
AMESTECAT, -Ã: ad j.
amestecat: n. sg. ac. 15,23
AMIN: adv.
amin: în contextul amin zic v oao „adevãr (adevãrat) zic vouã” 3,28;
8,12, 39; 9,40; 10,15, 29; 11,23; 12,43; 13,30; 14,9, 18, 25, 30
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce aminte; vezi (a-ºi) ADUCE
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(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.sg. 5,13
a arunca: inf. prez. 7,27
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,21; 12,42, 43, 44
sã (sã) arunce: con j. prez. 3.sg. 9,41
a (te) arunca: inf. prez. 9,46
(te) ar uncã: imperativ 2.sg. 11,23
(sã) aruncã: ind. prez. 3.pl. 14,60

(a) AMUÞI: v. IV
amuþeaºte: imperativ 2.sg. 1,25; 4,39
AN: s.m.
ani: pl. ac. 5,25, 42
APÃ
apã: sg. ac. rezum. cap.1; 1,8; 9,21, 40; 14, 13
ape: pl. ac. 1,10

ARUNCAT, -Ã: adj.
aruncatã: f. sg. ac. rezum. cap.4
aruncaþi: m. pl. ac. rezum. cap.12

(a) APLECA: v. I „a alãpta”
vor apleca: ind. viit.I. 3.pl. 13,17

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,27; 4,40
ascultaþi: imperativ 2.pl. 7,14; 9,6
asculta: ind. imp. 3.sg. 12,37

APOSTOL: s.m.
apostolii: pl. nom. 6,30; rezum. cap.8
APROAPE: adv./s.
aproape: adv. 1,38; 6,36; 13,28, 29; 14,42
aproapele: s.m. sg. ac. 12,31, 33

ASCUNS, -Ã: adj.
ascuns: n. sg. nom. 4,22
(a) ASEMÃNA: v. I; var. (Reg.) (a) ASÃMÂN A
vom asãmâna: ind. viit.I. 1.pl. 4,30

(a se) APR OPIA: v. I
(s-)au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,15; 10,35
apropiindu(-sã): gerunziu 1,31; 10,2; 11,1; 14,45
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,35; 11,27; 12,28

ASEMENEA: adv./prep./adj. in v.; var. (În v.) ASEAMENEA ,
ASEAMINEA
aseamenea: adv. 7,8
aseaminea: adv. 12,21, 22; 14,31
aseamine: adv. 12,21
aseamenea: prep. 7,13
aseaminea: prep. 12,31
aseamenea: adj. inv. 14,56, 59

(a) APUCA: v. I
apucându-: gerunziu 1,31; 7,33; 8,32; 12,3, 8
apucând: gerunziu 8,23
apucã: ind. prez. 3.sg. 9,17
(a) APUNE: v. III
apuind: gerunziu 1,32

ASINÃ: s.f.
asinii: sg. gen. rezum. cap.11

(a se) ARÃTA: v. I
aratã(-te): imper ativ 2.sg. 1,44
sã (sã) areate: conj. pr ez. 3.sg. 4,22
arãtând: gerunziu rezum. cap.7
(s-/S-)au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 9,3; 16,9, 12, 14
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 14,15
(Sã) aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
arãtându(-Sã): gerunziu rezum. cap.16

ASTÃZI: adv.
astãzi: 14,30
AªA: adv.; var. (În v. ºi reg.) AªEA
aºea: 1,2 7, 45; 13,29
aºa: 2,2, 7, 8, 12; 3,10, 20; 4,1, 26, 32, 36, 37; 7,18; 8,25; 9,2,
25; 10,43; 15,5, 39; rezum. cap.16

ARÃTARE: s.f.
arãtare: sg. ac., în loc. adv. la arãtare „în f aþa tuturor”; „la luminã”;
„pe faþã” 1,45; 4,22; 8,32
arãtarea: sg. ac. rezum. cap.10
arãtare: sg. ac., în sint agma supt arãtare „sub pretext” 12,40

AªIJDEREA: adv.; var. (Reg.) AªIªDIREA
aºiºdirea: 4,16; 15,31

ARÃTAT, -Ã: adj. „cunoscut”, „vestit”
arãtat : n. sg. nom. 6,14

(a) AªTERNE: v. III „a rãspândi pe jos obiecte, ca un covor, pe
care sã calce cine va”
au aºternut: ind. pf.c. 3.pl. 11,8
aºternea: ind. imp. 3.pl. 11,8

ARDERE: s.f.
arderile: pl. ac., în sintagma arderile de tot 12,33

AªTERNUT: s.n.
aºternut: sg. ac. 12,36

ARHIEREU: s.m.
arhiereului: sg. gen./dat. 1,4 4; 14,47, 54, 66
arhiereu: sg. ac. 14,53
arhiereul: sg. nom. 14,60, 61, 63
arhiereii: pl. nom. 15,11

AªTERNUT, -Ã: adj. „pregãtit”
aºternut: n. sg. nom. 14,15

ARHISINAGOG: s.m. „ºef al sinagogii” (cf. lat. archisynag¹gus, -¾);
cuvântul nu este înegistrat în DA.
arhisinagoghi: pl. ac. 5,22
arhisinagog: sg. ac. 5,35
arhisinagogului: sg. gen./dat. 5,36, 38
(a se) AR UNCA: v. I
aruncând: gerunziu 1,16; 15,24
ar arunca: cond. prez. 3.sg. 4,26
arunca: ind. im p. 3.sg. 4,37; 12,41

(a) AªTEPTA: v. I
era aºteptând: ind. imp. perifr. 3.sg. 15,43

(a se) ATINGE: v. III
atingându-: gerunziu 1,41
sã (sã/Sã) atingã: con j. prez. 3.sg./pl. 3,10; 8,22; 10,13
(s-)au atins: ind. pf.c. 3.sg. 5,27, 30, 31
(mã) voi atinje: ind. viit.I. 1.sg. 5,28
(s-)ar atinge: cond. prez. 3.pl. 6,56
(sã) atingea: ind. imp. 3.pl. 6,56
au atins: ind. pf.c. 3.sg. 7,33
ATINGERE: s.f.
atinjerea: sg. ac. rezum. cap.6
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ATUNCI: adv.
atunci: 2,20; 3,2 7; 8,29; 13,14, 21, 26, 27; 14,50
(a se) AUZI: v. IV
(s-)au auzit: ind. pf.c. impers. 2,2
auzând: gerunziu 2,17; 3,8, 21; 4,12; 11,18; 16,11
auziþi: imper ativ 2.pl. 4,3
de auzit: supin 4,9; 7,16
sã auzã: con j. prez. 3.sg./pl. 4,9, 12, 23; 7,16
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 4,15, 16; 6,11
aud: ind. prez. 3.pl. 4,18, 20
de auzât : supin 4,23
auziþi: ind. prez. 2.pl. 4,24; 8,18
auzi: inf. pr ez. fãrã a 4,33
auzind: gerunziu 5,27, 36; rezum. cap.6; 6,2, 16, 29; 10,41, 47;
14,11; 15,35
au auzit : ind. pf.c. 3.sg. 6,14; 7,25
auzindu-: gerunziu 6,20
auziia: ind. imp. 3.sg./pl. 6,20; 11,14
auzisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 6,55; 12,28
a auzi: inf. prez. 7,37
auzi: imperativ 2.sg. 12,29
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 13,7
am auzit: ind. pf.c. 1.pl. 14,58
auzit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 14,64
aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
(a) AVEA: v. II
are: ind. prez. 3.sg. 1,22; 2,10; 3,22, 26, 29, 30; 4,9, 23, 25; 7,16
au a vut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,25; 4,5; 12,23, 44; 14,8
a vând: gerunziu 3,1; 8, 1, 18; 9,16, 42, 44, 46; 11,13; 1 2,6;
14,3
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,3, 10; 4,5; 5,3, 26; 6,31; 7,25; 8,7, 14;
11,32
nea vând: gerunziu 4,6
ai: ind. prez. 2.sg. 4,38; 10,21; 12,14
aveþi: ind. prez. 2.pl. 4,40; 6,38; 8,5, 17; 9,49; 11,25; 14,7
avusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5, 16
a a vea: inf. prez. 6, 18
au: ind. prez. 3.pl. 8,2; 10,23
avem: ind. prez. 1.pl. 8, 16
sã a veþi: conj. pr ez. 2.pl. 9,49
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 10,21
era având: ind. imp. perifr. 3.sg. 10,22
aveþi: imperativ 2.pl. 11,22
avea: ind. imp. 3.sg., în loc. v. avea obiceaiu 15,6

(a se) BATJOCORI: v. IV
vor batjocori: ind. viit.I. 3.pl. 10,34
au batjocorit : ind. pf.c. 3.pl. 12,4; 15,20
batjocorindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.15
batjocorindu-: gerunziu 15,31
(a se) BÃGA: v. I
bagã: ind. prez. 3.sg. 2,22
sã (sã) bage: conj. prez. 3.sg. 2,22
au bãgat: ind. pf.c. 3.sg. 7,33
BÃRBAT: s.m.
bãr baþi: pl. ac. rezum. cap.6; 6,44
bãr bat: sg. ac. 10,6
bãr batului: sg. dat. 10,2
bãr batul: sg. ac. 10,12
BÃTRÂN, -Ã: s.m./f.
bãtrânilor: pl . gen./dat. 7,3, 5; 10,33
bãtrâni: pl. ac. 8,31; 14,43
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 11,27; 14,53; 15,1
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac. 9,40; 15,36
(a se) BÂIGUI: v. IV; var. (a se) BUIGUI
(s-)au buiguit: ind. pf.c. 3.sg. 9, 14
(a) BEA: v. II
bea: ind. prez. 3.sg. 2,16
bea: inf. prez. 10,38
beau: ind. prez. 1.sg. 10,38
beu: ind. prez. 1.sg. 10,39
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 10,39
au beut: ind. pf.c. 3.pl. 14,23
voi bea: ind. viit.I. 1.sg. 14,25
sã bea: conj. prez. 3.sg. 15,23
vor bea: ind. viit.I. 3.pl. 16,18
BINE: adv./s.
bine: adv. în str ucturi v. dislocat e bine am voit/bine e cuvânt at/
bine e cuvântatã 1,11; 11,10
bine: adv. 7,6, 9, 27, 37; 9,4, 41, 42, 44, 46; 12,28, 32; 14,21;
16,18
bine: s.n. sg. ac. 3,4

AVERE: s.f.
averi: pl. ac. 10,22

(a) BINECUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat : pasiv ind. prez. 3.sg. 11,10
bine e cuvântatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 11,10

AZIMÃ: s.f. (cf. Indice Iº)
Azimele: pl. nom. 14,1
Azimelor : pl. gen. 14,12

(a) BINEVOI: v. IV
bine am voit: ind. pf.c. 1.sg. 1,11

B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 6,8; 10,23, 24; 12,41; 14,11
bani: pl. ac., în sintagma numãrãtorilor de bani „zarafii care
schimbau bani, în templu, celor veniþi din dias pora” 11,15
(a se) BATE: v. III
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. 10,34; 13,9
au bãtut : ind. pf.c. 3.pl. 12,3
bãtându-: gerunziu 12,5; 15,15
(Sã) bate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
bat e-voi: ind. viit.I. 1.sg. 14,27
bãt ea: ind. imp. 3.pl. 15,19

BISERICÃ: s.f.; var. (În v.) BESEARE CÃ, BESEARICÃ
besearecã: sg. ac. rezum. cap.11; 11,11, 15, 16, 27; 14,49
besearicã: sg. ac. 12,35; 13,1
besearica: sg. nom. rezum. cap.13
besearicii: sg. gen. 13,3
beseareca: sg. ac., în sintagma beseareca fãcutã de mânã/
[ beseareca ] nefãcutã de mânã 14,58
biseareca: sg. ac., în sint agma biseareca lui Dumnezãu 15,29
besear ecii: sg. gen., în sint agma cat apeteazma besear ecii
15,38
(a) BLAGOSLOVI: v. IV
au blagoslo vit: ind. pf.c. 3.sg. 6,41; 8,7
blagosloveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
blagosloviia: ind. imp. 3.sg. 10, 16
blagoslovind: gerunziu 14,22
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BLAGOSLOVIT, -Ã: adj.
blagoslovit: m. sg. gen., în sintagma Fiiul lui Dumnezãu celui
blagoslovit 14,61
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. nom. rezum. cap.3
blãstãmurile: pl. nom. 3,28; 7,22; rezum. cap.15

BURUIANÃ: s.f.
buruienile: pl. ac. 4,32
BUZÃ: s.f.
buzãle: pl. ac. 7,6
C

BLID: s.n.
blid: sg. ac. 14,20

CALE: s.f.
calea: sg. ac. 1,2
calea: sg. ac., în sintagmele calea Domnului/calea îngemânatã
„rãscruce” (cf. lat. bivium, -i¾) 1,3; 11,4; 12,14
cale: sg. ac. 4,4, 15; 5,27; 6,8; 8,3, 27; 9,32, 33; 10,17, 32, 46,
52; 11,8

BOALÃ: s.f.
boale: pl. ac. 1,34
BOGAT, -Ã: s.m./f.
bogatul: s.m. sg. nom. rezum. cap.10
bogatului: sg. dat. 10,25

CANANEU: s.m.; var. HANANEU
Hananeul: sg. nom. 3,18

BOGÃÞIE: s.f.
bogãþiilor: pl. gen., în sintagma înºelãciunea bogãþiilor 4,19

CANDELÃ: s.f.
candela: sg. nom. rezum. cap.4; 4,21

BOLNAV, -Ã: s.m./f.
bolnavi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1; 6,13; 16, 18
bolnavii: s.m. pl. ac. 1,32
bolnavilor: s.m. pl. dat. 2,17
(cei) bolnavi: s.m. pl. ac. 6,55

CAP: s.n.
cap: sg. ac. rezum. cap.6; 12,4
capul: sg. ac. 6,16, 24, 25, 27, 28; 14,3; 15,19
capul: sg. ac. în sintagma (s-au fãcut) în capul unghiului (în
legãturã cu piatra din capul unghiului: a devenit piatra unghiularã)
12,10
capetele: pl. ac. 15,29

BOTEZ: s.n.
botezul: sg. ac., în sint agma botezul pocãinþei 1,4
botezul: sg. ac. 10,38, 39; rezum. cap.11; 11,30

CARTE: s.f.
car te: sg. ac., în sintagma car te de slobozenie „act de div orþ”
10,4
car tea: sg. ac., în sintagma car tea lui Moisi 12,26

(a se) B OTEZA: v. I
boteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
botezându(-Sã): gerunziu rezum. cap.1
botezând: gerunziu 1,4
(sã) boteza: ind. imp. 3.pl. 1,5
am botezat : ind. pf.c. 1.sg. 1,8
va boteza: ind. viit.I. 3.sg. 1,8
(S-)au botezat : ind. pf.c. 3.sg. 1,9
(Mã) botez: ind. prez. 1.sg. 10,38, 39
a (vã) boteza: inf. prez. 10,38
(vã) veþi boteza: ind. viit.I. 2.pl. 10,39
sã boteaze: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.16
(sã) va boteza: ind. viit.I. 3.sg. 16,16

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,29; 2,11, 15; 3,25, 27; rezum. cap.5; 5,19,
38; 6,4; 7,30; 8,3, 26; 10,29; 11,17; 13,15, 34; 14,3
casii: sg. gen. rezum. cap.2; 13,35; 14,14
casã: sg. ac. 2,2; 3,27; 6,10; 7,17, 24; 9,27; 10,10; 13,15
casa: sg. nom./ac., în sintagmele casa lui Dumnezãu/casa
rugãciunii 2,26; 11,17
case: pl. ac. 10,30
casele: pl. ac. 12,40

BRÂU: s.n.
brâu: sg. ac., în sintagma brâu de curea „cingãtoare de piele”1,6
brâu: sg. ac. 6,8

(a se) BUCURA: v. I
(s-)au bucurat : ind. pf.c. 3.pl. 14,11
bucurã(-Te): imperativ 2.sg. 14,45; 15,18
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. ac., în loc. adj. cu bucurie 4,16
BUCUR OS, -OASÃ: adj./adv.
bucuros: adj. m. sg. nom. 6,20
bucuros: adv. 12,37

BUN , -Ã: adj.
bun: n. sg. ac. 4,8, 20; 10,18; 14,6
bunã: f. sg. nom. 9,49
bune: m. sg. voc., în sintagma Învãþãtoriule bune 10,17
BURETE: s.m.
bureatele: sg. ac. 15,36

(a se) BLESTEMA: v. I; var. (a se) BLÃS TÃMA
blastãmã: ind. prez. 3.sg. 2,7
blãstãma: ind. im p. 3.pl. rezum. cap.3; 15,29
(s-)or blãstãma: ind. viit.I. 3.pl. 3,28
va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. 3,29
blãstãmându-: gerunziu rezum. cap.11
ai blãstãmat : ind. pf.c. 2.sg. 11,21
a blãstãma: inf. prez. 14,71

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”
bucate: pl. ac. 6,36
bucatele: pl. ac. 7,19

INDICE

CATAPETEASMÃ: s.f.; var. CATAPETEAZMÃ (cf. Indice Mt)
catapeteazma: sg. nom., în sintagma catapeteazma besearecii
15,38
(a se) CÃDEA: v. II
(sã) cade: ind. prez. imper s./3.sg. 2,24; 6,18
(sã) cãdea: ind. imp. impers. 2,26
cade(-sã): ind. prez. imper s. 3,4; 12,14
cãdea: ind. imp. 3.pl. 3,11
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg. 4,4, 5, 7, 8, 22; 5,33; 7,25; 14,35
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 13,25
CÃLDARE: s.f.
cãldãrilor: pl. gen. 7,4
CÃLÞUN: s.m.
cãlþuni: pl. ac. 6,9
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CÃMILÃ: s.f.
cãmilã: sg. ac., în sintagma peri de cãmilã (aici) „veºmânt din
pãr de cãmilã” 1,6
cãmilei: sg. dat. 10,25
CÃPÃTÂI: s.n.; var. CÃPÃTUI
cãpãtui: sg. ac. 4,38
CÃPÃÞÂNÃ: s.f.
Cãpãþinilor: pl. gen., în s. propr. Locul Cãpãþinilor (cf. Indice
Mt) 15,22
CÃPETENIE: s.f.
cãpetenia: sg. nom., în sint agma cãpetenia preoþilor 2,26
cãpeteniia: sg. ac., în sintagma cãpeteniia dracilor 3,22
cãpeteniilor: pl. dat. 6,21
cãpeteniilor: pl. dat., în sintagma cãpeteniilor preoþilor 10,33
cãpeteniile: pl. nom. 10,42
cãpe teniile: pl. nom., în sintagma cãpe teniile popilor 11,18;
rezum. cap.14
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 1,3
CÃRTURAR: s.m.
cãr tur arii: pl. nom./ac. 1,22; rezum. cap.2; 2,16; 3,22; 7,5; 9,10;
11,18, 27; r ezum. cap.12; 12,35, 38; 14,1, 53; 15,1, 31
cãr tur ari: pl. ac. 2,6; rezum. cap.3; 7,1; 8,31; 9,13; 12, 13, 28;
14,43
cãr tur arilor: pl. dat. 10,33; rezum. cap.11
cãr tur ariu: sg. ac. rezum. cap.12
cãr tur ariul: sg. nom. 12,32
CÃÞEL: s.m.; var. CÃÞÃL
cãþãii: pl. nom. 7,28

(a) CERE: v. III
cear e: imperativ 2.sg. 6,22
vei ceare: ind. viit.I. 2.sg. 6,23
voi ceare: ind. viit.I. 1.sg. 6,24
au cerut : ind. pf.c. 3.sg. 6,25; 15,43
cerând: gerunziu 8,11
cear e: ind. prez. 3.sg. 8,12
om cere: ind. viit.I. 1.pl. 10,35
cer eþi: ind. pr ez. 2.pl. 10,38
ceind: gerunziu 10,46
cear eþi: ind. pr ez. 2.pl. 11,2 4
ar f i cerut : cond. pf. 3.pl. 15,6
CERESC, -EASCÃ: adj.
cer eºti: n. pl. ac., în sintagma trupurile cereºti rezum. cap.13
(a) CERTA: v. I
au certat: ind. pf.c. 3.sg. 1,25; 4,39; 8,30, 33; 9,24
cer ta: ind. im p. 3.sg./pl. 3,12; rezum. cap.8; 10,13, 48
a cer ta: inf. prez. 8,32
cer tându-: gerunziu rezum. cap.16
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom. 1,33
ce tate: sg. ac. 1,45; 5, 14; 11,19; 14,13, 16
ce tãþile: pl. ac. 6,33
ce tãþi: pl. ac. 6,56

(a) CÃUTA: v. I
cautã: ind. prez. 3.pl. 1,37; 3,32
cãotând: gerunziu 3,5; 7,34; 14,67
cãota: ind. imp. 3.pl. 11,18; 12, 12; 14,55
cãut a: ind. imp. 3.sg./pl. 14,1, 11
va cata: ind. viit.I impers. 14,31
cãotaþi: ind. prez. 2.pl. 16,6

CEZAR: s.m.; var. CHESAR (Prin ext.) „îm pãrat”
chesariului: sg. gen./dat. rezum. cap.12; 12,14, 16, 17
(a) CHELTUI: v. IV
cheltuisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,26

CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânilor: pl. dat. 7,27

(a se) CHEMA: v. I
chemând: gerunziu rezum. cap.1; 7,14; 8,1, 34; 12,43; 15,44
au chemat : ind. pf.c. 3.sg. 1,20; 3,13; 6,7; 9,34; 10,49; 15,16
chemasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2
sã chem: con j. prez. 1.sg. 2,17
chemându-: gerunziu 3,23, 31; 10,42
a chema: inf. prez. 10,49
cheamã: ind. prez. 3.sg. 10,49
(sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 11,17
cheamã: ind. prez. 3.sg. 15,35

CÂMP: s.n.
câm puri: pl. ac. 5,14
câm p: sg. ac. 13,16; 15,21
(a) CÂNTA: v. I
va cânt a: ind. viit.I. 3.sg. 14,30
au cântat : ind. pf.c. 3.sg. 14,68, 72
a cânt a: inf. prez. 14,72
CÂNTARE: s.f. „cântat”
cânt area: sg. ac., în sintagma la cânt area cocoºului „pe la miezul
nopþii sau în z orii zilei” 13,35
CEAS: s.n.
ceas: sg. nom., în sintagma (fiind) ceas mult „(fiind) târziu” 6,35
ceasul: sg. nom./ac. 6,35; 14,35, 41; 15,25, 33, 3 4
ceasul: sg. nom., în sintagma (fiind) ceasul de sara „(fiind) pe
înser at” 11,11
ceasul: sg. ac., în loc. adv. în ceasul acela „în acel moment” 13,11
ceas: sg. ac. 13,32; 14,37
CEATÃ: s.f.
ceþi: pl. ac., în sintagma dupã ceþi „în gr upuri” 6,39

CER: s.n.; var. CERIU
ceriurile: pl. ac. 1,10
ceriuri: pl. ac. 1,11; 12,25
ceriului: sg. gen., în sintagmele pasãrile ceriului/paserile ceriului/
s tealele ceriului/de la marginea pãmântului pânã la mar ginea
ceriului „de pr etutindeni”/norii ceriului 4,4, 32; 13,25, 27; 14,62
ceriu: sg. ac. 6,41; 7,34; 8,11; 10,21; 11,30, 31; 13,32; rezum.
cap.16; 16,19
ceriu: sg. ac., în sintagmele Tatãl cel din ceriu/put erile ceale din
ceriu 11,25, 26; 13,25
ceriul: sg. nom. 13,31

CHIAR: adv. (În v.) „clar”, „desluºit”
chiar: 8,25
(a se) CHINUI: v. IV
(sã) chinuia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,3 4; 5,15
sã chinuieºti: con j. prez. 2.sg. 5,7
(sã) chinuisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,18
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip/nici într-un chip 2,21, 22;
rezum. cap.10
chipul: sg. nom. (aici) „efigia”12,16
chipuri: pl. ac., în loc. adv. (Pop.) în multe chipuri rezum. cap.15
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CHIRINEU: s.m.. „care provine din comunitatea e vreiascã din
Cirena, por t situat în nordul Africii”
Chirineul: sg. nom. 15,21
CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. rezum. cap.14
CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac. în sintagma fãrã cinste „nepreþuit”, „nerespectat” 6,4
cinste: sg. ac. rezum. cap.11

INDICE
CORBAN: s. nead.; var. CORVAN (cor ban în Vulgat a) ;
cuvântul este un împr umut din ebraicã: karban; cf. Anania 2001,
p.150 4) ºi înseamnã un dar oferit ocazional lui Dumnezeu; este
explicat în text „corvan (adecã dar)” (cf. lat. corban quod est
donum).
corvan: 7,11
CORFÃ: s.f. (Trans.; gms) „coº”
corfe: pl. nom./ac. 8,8, 20
CORT: s.n.
corturi: pl. ac. 9,4

(a) CINS TI: v. IV
cinsteaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,6
cinstesc: ind. prez. 3.pl. 7,7
cinsteaºt e: imperativ 2.sg. 7,10; 10,19
vor cinsti: ind. viit.I. 3.pl. 12,6

COªNIÞÃ: s.f.
coºniþe: pl. ac. 6,43
coginiþe: pl. ac. 8,19

CINS TIT, -Ã: adj.
cinstit : m. sg. nom. 15,43

COªTEI: s.n. (aici) „satele din împrejurimile cetãþilor”
coºteaiele: pl. ac. 8,27
coºteiul: sg. ac. 11,2

(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
aþi citit : ind. pf.c. 2.pl. 2,25; 12,10
aþi cetit: ind. pf.c. 2.pl. 12,26
ceteaºte: ind. prez. 3.sg. 13,14

(a) CREDE: v. III
creadeþi: imperativ 2.pl. 1,15; 11,2 4
creade: imperativ 2.sg. 5,36
creade: inf. prez. fãrã a 9,22
cred: ind. prez. 1.sg. 9,23
cred: ind. prez. 3.pl. 9,41
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 11,23; 16,16
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 11,31
(nu) creadereþi: imper ativ prohib. 2.pl. 13,21
sã creadem: con j. prez. 1.pl. 15,32
vor creade: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.16; 16,17
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 16,11, 1 3, 14

CIUNG, -Ã: adj.
ciung: m. sg. nom. 9,42
(a se) CLÃTI: v. IV „a se clãtina”
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 13,25
clãtind: gerunziu 15,29
COAPSÃ: s.f. (aici) „mijloc”
coapsãle: pl. ac. 1,6
(a) C OASE: v. III
coasã: ind. prez. 3.sg. 2,21

CREDINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
credinciosului: s.m. sg. dat. 9,22

(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorându(-Sã/-sã): gerunziu 1,10; 9,8
(sã) pogoarã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 13,15
pogorând: gerunziu 15,30
pogoare(-Se): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 15,32

CREDINÞÃ: s.f.
credinþa: sg. nom./ac. 2,5; 5,34; 10,52
credinþã: sg. ac. 4,40
credinþii: sg. gen., în sintagma putear ea credinþii cei întru
Dumnezãu rezum. cap.11
credinþa: sg. ac., în sintagma credinþa lui Dumnezeu 11,22

COCOª: s.m.
cocoºului: sg. gen. în sintagma la cântarea cocoºului „pe la miezul
nopþii sau în zorii zilei” 13,35
cocoºul: sg. nom. 14,30, 68, 72
CODRANT: s.m.; var. CONDRAT (Înv.) „monedã micã,
valorând doi fileri, douã parale”
condrat : sg. nom. 12,42
COLEA: adv.
colea: 13,21

(a) CREªTE: v. III
creaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
crescând: gerunziu 4,8
sã creascã: con j. prez. 3.sg. 4,27
CRUCE: s.f.
cr ucea: sg. ac. rezum. cap.8; 8,34; 15,21
cr uce: sg. ac. 15,30, 32
CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom., în sintagma cugetele ceale reale 7,21

COMOARÃ: s.f.
comoarã: sg. ac. 10,21

(a) CUGETA: v. I
cugetând: gerunziu 2,6
cugeta: ind. imp. 3.pl. 2,8; 8,16; 11,31
cugetaþi: ind. prez. 2.pl. 2,8; 8,17

COPAC: s.m.
copacii: pl. ac. 8,24
copaci: pl. ac. 11,8
CORABIE: s.f.
corabie: sg. ac. 1,19, 20; rezum. cap.4; 4,1, 36, 37; 5,2, 18; 6,32,
45, 51, 54; 8,10, 13, 14
corabia: sg. nom./ac. 3,9; 4,37; 5,21
corãbii: pl. nom. 4,36
corãbiii: sg. gen., în sint agma fundul corãbiii „partea din spate a
corabiei” (cf. lat. puppis, -is „pupã”) 4,38
corabiia: sg. nom. 6,47

(a) CUMPÃRA: v. I
sã cumpere: conj. prez. 3.pl. 6,36
sã cumpãrãm: conj. prez. 1.pl. 6,37
cumpãr a: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.11; 11,15
cumpãrând: gerunziu 15,46
au cumpãrat : ind. pf.c. 3.pl. 16,1
CUMPLIT: adv.
cumplit : rezum. cap.5
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(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 11,10
e cuvântatã: pasiv ind. prez. 3.sg., în structur a v. dislocatã bine e
cuvânt atã 11,10

(a) CUNOAªTE: v. III
cunoºtea: ind. im p. 3.pl. 1,3 4
cunoscând: gerunziu 2,8; 5,30; 8,17; 12,15; 15,45
veþi cunoaºte: ind. viit.I. 2.sg. 4,13
au cunoscut : ind. pf.c. 3.pl. 6,33, 38, 54; 12,12
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 8,17; 13,28
cunosc: ind. prez. 1.sg. 14,68

D
CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac., în sintagma cununã de spini 15,17
(a) CUPRINDE: v. III „a primi”
cuprind: ind. prez. 3.pl. 4,16, 20
fusease cuprins: pasiv m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.9
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,8
CURAT, -Ã: ad j.
curat : n. sg. ac., în sintagma unsoare de nard curat 14,3
(a se) CURÃÞI: v. IV
curãþi: inf. prez. fãrã a 1,40
curãþeaºt e(-te): imperativ 2.sg. 1,41
(s-)au curãþit : ind. pf.c. 3.sg. 1,42
curãþind: gerunziu 7,19
CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. ac. 1,44
CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
curund: 9,38
CUREA: s.f.; var. CURAUÃ
curea: sg. ac., în sintagma brâu de curea „cingãtoare de piele” 1,6
curaoa: sg. ac. 1,7
(a) CURGE: v. III „(despre mulþimi de oameni) a veni în numãr
f oarte mare”
curgând: gerunziu rezum. cap.3
CURGERE: s.f.
cur gerea: sg. ac., în sintagma curgerea sângelui rezum. cap.5; 5,25
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 14,54; 15,16
curte: sg. ac. 14,66
curþii: sg. gen. 14,68

(a se) DA: v. I
dându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,26; 3,15; 6,28, 41; 11,28; 12,1; 13,34;
14,22, 23; 15,1, 15
dându-: gerunziu rezum. cap.3; 13,11
au dat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. rod au dat 4,7
da: ind. imperf. 3.sg./pl. 4,8; 6,7; 8,6; 15,23, 36
(s-)au dat: ind. pf.c. impers./3.sg. 4,11; 6,2
(sã/Sã) va da: ind. viit.I. im pers./3.sg. 4,25; 8,12; 9,30; 10,33;
13,11; 14,41
sã dea: conj. pr ez. 3.sg./pl. 5,43; 10,45
deadease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.6
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 6,22
oi da: ind. viit.I. 1.sg. 6,23
sã dai: conj. prez. 1.sg. 6,25
daþi: imperativ 2.pl. 6,37; 12, 17
vom da: ind. viit.I. 1.pl. 6,37
va da: ind. viit.I. 3.sg. 8,37; 9,40; 12,9; 13,24
dã: imperativ 2.sg. 10,21, 37
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 10,33; 13,9, 22; 14,11
a da: inf. prez. 10,40; 12,14
om da: ind. viit.I. 1.pl. 12,14
a (sã) da: inf. prez. 12,38; 14,5
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; rezum. cap.14
va da: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va da spre moar te „va omorî”
13,12
ar da: cond. prez. 3.sg. 14,11
dând: gerunziu 14,26
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 14,44; 15,10
sã dea: conj. pr ez. 3.pl., în loc. v. sã dea morþii „sã omoare”
14,55
(sã) dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
dã: ind. pr ez. 3.sg., în loc. v. Îºi dã suf letul „moar e” rezum. cap.15
au dat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. ªi-au dat sufletul 15,37
DAJDIE: s.f.; var. DAJDE
dajdea: sg. ac. rezum. cap.12
dajdã: sg. ac. 12,14

(a) CURVI: v. IV
(nu) cur vi: imperativ prohib. 2.sg. 10, 19

DAR: s.n. (cf. supra CORBAN)
dar: sg. nom. 7, 11

CURVIE: s.f.
curviile: pl. nom. 7,21

DAT, -Ã: adj.
datã: f. sg. ac. rezum. cap.12

(a) CUTEZA: v. I
cutezaþi: imperativ 2.pl. 6,50
cuteazã: imper ativ 2.sg. 10,49

(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit : ind. pf.c. 3.sg. 15,45

CUTREMUR: s.n.; var. CUTRÃMUR
cutremuri: pl. nom., în sintagma cutremuri de pãmânt 13,8
cutrãmur: sg. nom. 14,8

DEGET: s.n.
deagetele: pl. ac. 7,33
DEOSEBI: adv.; var. DEOSÃBI
deosãbi: rezum. cap.4; 4,3 4; 6,32; 7,33; 9,1
deosebi: 6,31; 13,3

(a) CUTREMURA: v. I; var. (a) CUTRÃMURA
era cutrãmuraþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,5
CUVÂNT: s.n.
cuvântul: sg. nom./ac. 1,45; 4,14, 15, 16, 18, 19, 20, 33; 5,36;
7,29; 8,32; 9,9, 31; 14,72; 16,20
cuvânt : sg. ac. 2,2; 4,17; 10,22; 11,29; 12,13; 14,39
cuvântul: sg. ac., în sintagma cuvântul lui Domnezeu 7,14
cuvintele: pl. nom./ac. 8,38; 13,31
cuvântele: pl. ac. 10,24

DEPARTE: adv.
depar te: adv. în forma de departe 5,6; 8,3; 11,13; 14,54; 15,40
depar te: 7,6; 12,1, 34; 13,34
(a se) DEPÃRTA: v. I
(s-)au depãr tat : ind. pf.c. 3.sg. 1,42
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(sã) depãrteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
(s-)au depãr tat: ind. pf.c. 3.sg. 3,7
sã (sã) depãr teaze: conj. prez. 3.sg. 5,17

(a) DOBÂNDI: v. IV
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 8,36
sã dobândesc: con j. prez. 1.sg. 10, 17

(a) DESCÃLE CA: v. I „a trage la mal”, „a acos ta” (cf. lat.
applic¹, -¼re)
au descãlecat: ind. pf.c. 3.pl. 6,53

DOMN: „Dumnezeu”; „Isus Hristos”
Domnului: sg. gen./dat. 1,3; 11,3, 10; 12,36
Domnul: sg. nom./ac. 2,23, 28; 5,19; 12,11, 29, 30, 36; 13,20;
16,19, 20
Doamne: sg. voc. 7,28; 9,23
Domn: sg. ac. 12,37

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
deºchide(-te): imper ativ 2.sg. 7,34
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 7,35

DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. nom. 12,9

DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchise: n. pl. ac. 1,10
(a) DESFACE: v. III
desfãcându-: gerunziu 2,4

DOMNIE: s.f.
domniii: sg. ac. rezum. cap.10

(a) DESPÃRÞI: v. IV
sã desparþã: conj. pr ez. 3.sg. 10,9

(a) DOMOLI: v. IV
domoleaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.6

DES TUL: adv.
destul: 15,15

(a) DORMI: v. IV
dor mind: gerunziu rezum. cap.4; 4,38; 13,36; 14,37, 40
sã doarmã: con j. prez. 3.sg. 4,27
doar me: ind. prez. 3.sg. 5,39
dor mi: ind. prez. 2.sg. 14,37
dor miþi: imperativ 2.pl. 14,41

DEªER T, DEªARTÃ: adj./s.
deºert: s.n. sg. ac., în loc. adv. în deºert 7,7
deºert: adj. m. sg. ac. „fãrã nimic”, „cu mâinile goale” 12,3
(a s) DEªTEPTA: v. I „a trezi din somn”; „a învia”; „(în sintagmã
cu sãmânþa) a ridica urmaº”
deºtep tându(-Sã): gerunziu rezum. cap.4
au deºteptat : ind. pf.c. 3.pl. 4,38
sã deºtepte: conj. pr ez. 3.sg. 12,19
(a) DEZBRÃC A: v. I
au dezbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 15,20

DOR OBANÞ: s.m.; var. (În v.) DÃRÃBANÞ
dãrãbanþul: sg. ac. 6,27
DOSADÃ: s.f.
dosãzile: pl. nom., în sintagma dosãzile veacului 4,19
DRA C: s.m.
draci: pl. ac. 1,3 4; rezum. cap.3; 6,13; 16,9
dracii: pl. ac. 1,39; rezum. cap.3; 3,15, 22; 9,37; 16, 17
dracilor: pl. gen., în sint agma cãpeteniia dracilor 3,22
draci: pl. ac., în sintagma un leghion de draci rezum. cap.5
dracul: sg. nom./ac. 5,15, 16, 18; 7,26, 29, 30; rezum. cap.9

(a se) DEZLEGA: v. I; var. (Înv.) (a) DESLEGA
sã dezleg: con j. prez. 1.sg. 1,7
(s-)au dezlegat: ind. pf.c. 3.sg. 7,35
dezlegaþi: imper ativ 2.pl. 11,2
au deslegat: ind. pf.c. 3.pl. 11,4
dezlegând: gerunziu 11,5

DREGÃT OR: s.m.; var. DEREGÃTOR
deregãtorilor: pl. gen. 13,9

DIAVOL: s.m.
diavolul: sg. ac. rezum. cap.7

DIMPREJUR UL: prep.; var. (În v.) DINPREGIURUL
dinpregiurul: 3,8

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./prep./adv.
dreapte: ad j. f. pl. ac. 1,3
drept: adj. m. sg. ac., în sintagma om drep t ºi sfânt 6,20
(cei) drepþi: s.m. pl. ac. 2,17
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 10,37; 15,27; 16,5
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 10,40; 12,36; 14,62;
16,19
drept: prep. în loc. adv. drep t aceaea 2,28
drept: adv. (aici) „cum trebuie”, „bine” (cf. lat. recte) 7,35

DIN APOIA: pr ep.
dinnapoia: 8,33

DREPTATE: s.f.
dreptat e: sg. ac. 12,32

DIN AR: s.m.
denari: pl. ac. 6,37; 14,5
dinariul: sg. ac. 12,15

(a se) DUCE: v. III
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9,1; 11,7; 15,1, 16, 22
a duce: inf. prez. 2,4
(s-/S-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,35; 2,12; 5,20, 24; 6,1, 32, 46;
7,24; 8,13; 10,22; 12,1, 12; 14,10, 16
duceþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,38
ducându(-sã/-Sã): gerunziu 7,30; 11,4; 14,39
a (te) duce: inf. prez. 9,42
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 13,11
(Sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
sã ducã: con j. prez. 3.sg. 15,21
(vã) duceþi: imperativ 2.pl. 16,7

DIMINEAÞÃ: s./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã foar te/foarte de
dimineaþã 1,35; 16,2
dimineaþa: adv. 11,20; 13,35; 15,1; 16,9

DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU; (Înv.) DINLONTRU
dinlontr u: 7,21
dinlãuntru: 7,23
DINTE: s.m.
dinþii: pl. ac. 9,17
DIVAN: s.n. (aici) „pretoriu”
divanului: sg. gen. 15,16
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DUH: s.n.
Duhul: sg. nom./ac., în sintagma Duhul Sfânt rezum. cap.1; 1,8;
12,36; 13,11
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 1,10, 12; 2,8; 8,12; 9,19; 14,38
duh: sg. ac., în sintagmele duh necurat/duh mut 1,23; 3,30; 5,2;
7,25; 9,16
duhul: sg. nom./ac., în sintagmele duhul cel necurat/duhul cel
sur d ºi mut 1,26; rezum. cap.9; 9,24
duhurilor: pl. dat., în sintagma duhurilor necurat e 1,27
Duhului: sg. gen ., în sintagma Duhului Sfânt rezum. cap.3; 3,29
duhurile: pl. nom./ac., în sintagma duhurile ceale necurate 3, 11;
5, 13; 6,7
duhule: sg. voc., în sintagma necurate duhule 5,8
duhurile: pl. nom. 5,12
duhul: sg. nom./ac. 8,12; 9,19; 14,38
duh: sg. voc., în sintagma duh mut ºi surd 9,24
DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „Divinitatea”
Dumnez eu: sg. gen., în sint agmele Fiiul lui Dumnezeu/
Evangheliia împãrãþiii lui Dumnezeu/împãrãþiia lui Dumnezeu/
Sfântul lui Dumnezeu/cr edinþa lui Dumnezeu 1,1, 14, 15, 24;
9,46; 10,14, 15, 23, 24, 25; 11,22; 12,34
Dumnezãu: sg. nom./ac./gen./dat. 2,7, 12; 5,7; 8,33; 12,17, 26;
14,25; 16,19
Dumnezãu: sg. ac./gen., în sintagmele casa lui Dumnezãu/Fiiul
lui Dumnezãu/v oia lui Dumenzãu/t aina împãrãþiii lui
Dumnezãu/împãrãþiia lui Dumnezãu/Fiiul lui Dumnezãu celui
înalt/por uncile lui Dumnezãu/porunca lui Dumnezãu/putearea
credinþii cei într u Dumnezãu/calea lui Dumnezãu/putearea lui
Dumnezãu/f iiul lui Dumnezãu celui blagoslovit/puterii lui
Dumnezãu/biseareca lui Dumnezãu 2,26; 3,12, 35; 4,11, 26,
30; 5,7; r ezum. cap.7; 7,8, 9; 8,39; rezum. cap.11; 12,14, 24;
14,61, 62; 15,29, 39, 43
Domnez eu: sg. gen., în sintagma cuvântul lui Domnez eu 7,13
Dumnez eu: sg. nom./ac. 10,6, 9, 18, 27; 12,29, 32; 13,19
Dumnezãul: sg. nom., în sintagmele Dumnezãul lui Avraam/
Dumnezãul lui Isaac/Dumnezãul lui Iacov/Dumnezãul morþilor/
[ Dumnezãul] viilor 12,26, 27
Dumnezãul: sg. nom. 12,29, 30
Dumnezãul: sg. voc., în sintagma Dumnezãul Mieu 15,34
DURERE: s.f.
dur erilor: pl. gen. 13,8
E
EVANGHELIE: s.f. (cf. Indice Mt)
Evanghelia: sg. nom. în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos Evanghelia
de la Marcu
Evangheliei: sg. gen., în sintagma înceapearea Evangheliei a lui
Isus Hris tos 1,1
Evangheliia: sg. ac., în sint agma Evangheliia împãrãþiii lui
Dumnezãu 1,14
Evangheliii: sg. dat. 1,15
Evanghelie: sg. ac. 8,35; 10,29
Evanghelia: sg. nom./ac. 13,10; 14,9; 16,15
F
(a se) FACE: v. III
f aceþi: imperativ 2.pl. 1,3
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 1,17
fãcându(-)(-sã): gerunziu 1,41
(sã) va face: ind. viit.I. 3.sg. 2,21
f ac: ind. prez. 3.pl. 2,24
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 2,25; 3,14; 5,19; rezum. cap.6; 6,21; 7,37;
9, 12; 10,6; 14,6, 8, 9; 15,14

(s-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg. 2,27; 4,37, 39; 6,14; 9,2; 1 2,10, 11;
14,4; 15,33
a f ace: inf. prez. 3,4; 7,12; 15,15
fãcea: ind. im p. 3.sg./pl. 3,6, 8; 6,20; 15,8
va face: ind. viit.I. 3.sg. 3,35; 12,9
(sã) fac: ind. prez. 3.pl. 4,11; 6,2, 14
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 4,19, 32; rezum. cap.15
f ace: ind. prez. 3.sg. 4,32; 10,11; rezum. cap.11
(sã) fãcusã: ind. m.m.c.pf. imper s./3.sg. 5, 14, 16, 33
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 5,20, 32; 6,30; 15,7
sã f acã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.6; 6,39; 9,38
f ace: inf. prez. fãrã a 6,5; 14,7
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 7,8, 9, 13; 11,3, 5
sã f acem: con j. prez. 1.pl. 9,4
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 10,17
(nu) face: imperativ pr ohib. 2.sg. 10,19
sã faci: conj. pr ez. 2.sg. 10,35; 11,28
sã f ac: conj. prez. 1.sg. 10,36, 51; 15,12
aþ fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 11,17
fãcându(-sã): gerunziu 11,19
f aci: ind. prez. 2.sg. 11,28
f ac: ind. prez. 1.sg. 11,29, 33
fãcând: gerunziu rezum. cap.15
FACERE: s.f.
f acerea: sg. ac. rezum. cap.10
FARISEU: s.m.
f ariseii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,16, 18, 24; 3,6; rezum. cap.7;
7, 1, 3, 5; 8,11; 9,10; 10,2
f ariseiilor: pl. gen. 2,18; r ezum. cap. 8; 8,15
f ariseilor: pl. gen. rezum. cap.3
f arisei: pl. nom. rezum. cap.12
FATÃ: s.f.; var. (Înv.) FEATÃ
f ata: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,23; 6,22, 28; rezum. cap.7;
7,26, 30
f etei: sg. gen. 5,40
f eatii: sg. dat., în sintagma featii jucãtoare rezum. cap.6
f eatii: sg. dat. 6,22, 28
fatã: sg. nom. 7,25
FAÞÃ: s.f.
f eaþii: sg. gen. 1,2
faþã: sg. ac., în sintagma la faþã schimbându-Sã/S-au schimbat la
f aþã rezum. cap.9; 9,1
f aþã: sg. ac. rezum. cap.16; 16,12
f aþa: sg. ac. 12,14; 14,65
FÃCUT, -Ã: adj.
fãcutã: f. sg. ac., în sintagma beseareca aceas ta fãcutã de mânã
14,58
(a) FÃGÃDUI: v. IV
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.pl. 14,11
FÃÞARNIC, -Ã: s.m./f.
fãþar nicilor: s.m. pl. voc. 7,6
FECIOARA: s.f.
f ecioara: sg. nom. 5,39, 40, 42
f ecioarei: sg. gen. 5,41
f ecioarã: sg. voc. 5,41
FECIOR: s.m.
f eciorii: pl. ac. 10,29
f eciori: pl. nom. 10,30
FEMEIE: s.f.; var. (Înv.) FÃMEAIE
fãmeaie: sg. ac. 10,6
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fiiu: sg. ac. 12,6, 37; 13,12
fii: pl. ac. 12,19

(a se) FERI: v. IV
ferindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.3
a (Sã) feri: inf. prez. rezum. cap.12
(a) FI: v. IV
era: ind. imp. imper s./3.sg./pl. 1,6, 13, 16, 23, 33, 36, 45; 2,4,
6, 15, 25, 26; 3,1; 4,1, 10, 36, 38; 5,5, 11, 21, 25, 40, 42; 6,31,
34, 44, 47, 48, 52; 7,26; 8,9; 10,32; 11,13; 1 2,20; 14,1, 4, 21,
40, 56, 59; 15,7, 25, 39, 40, 42; 16,4, 10
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,11, 24; 3,12; 8,29; 12,14, 3 4; 14,61, 70; 15,2
e: ind. prez. imper s./3.sg. 1,24, 27; 2,9, 19, 28; rezum. cap.3;
3,33; 4,31; 5,7, 9; 6,2, 3, 4, 35; 7,6, 18, 27; 9,4, 38, 39, 41, 42,
44, 46, 49; 10,2, 18, 24, 29; 12,7, 30, 32; 13,7, 21; 14,34
este: ind. prez. impers./3.sg. 2,2; 3,17, 35; 4,22, 26, 40; 7,15, 34;
9,6, 20; 10,40; 11,2, 32; 12,11, 16, 27; 14,44, 69; 15,42; 16,6
eram: ind. im p. 1.sg. 14,49
erai: ind. imp. 2.sg. 14,67
-i: ind. prez. 3.sg. 3,21; 8,2; 10,21
iaste: ind. pr ez. impers./3.sg. 1,27; 5,23; 6,15; 9,39; 10,14, 25;
12,28, 29, 31, 32, 35, 42; 13,21, 28, 29; 14,14, 22, 24, 38, 42
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,7; 6,50; 1 2,26; 13,6; 14,62
ieste: ind. prez. 3.sg. 12,33
sânt: ind. prez. 3.pl. 4,11, 15, 16, 17, 18, 20, 31; 6,3; 7,4; 7,15;
8,33, 39; 10,8; 1 2,17, 25
sântem: ind. prez. 1.pl. 5,9
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 7,18; 9,40; 13,11
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,4
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg. 1,9, 11; 2,15, 23; 6,34, 9,6, 25;
11,30; 13,19
fiind: gerunziu 1,32; 4,10, 35; 6,2, 35, 47; 8,1; 9,32; 11,11; 14,3,
17, 66; 15,33, 41, 42
a fi: inf. prez. rezum. cap.3; 6,49, 55; rezum. cap.8; 8,27, 29; 9,4;
10,43, 44; rezum. cap.12; 12,18; 13,29; 14,64
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 3,14; 5,18, 23; rezum. cap.8; rezum.
cap.9; 9,3 4; rezum. cap.10; 13,7, 18; 14,2
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,29; 9,34, 49; 10,43, 44; 11,23; 12,7, 23;
13,4, 28, 33; 14,35; 16, 18
fii: imperativ 2.sg. 5,34
ar fi: cond. prez. impers./3.sg. 9,9, 33; 10,42; 13,22; 16,11
voi fi: ind. viit.I. 1.pl. 9,18; 10,8, 31
fi-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,23
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13; 13,4, 8, 19, 30
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 13,13
FIARÃ: s.f.
fiarãle: pl. ac. rezum. cap.1
fierile: pl. ac. 1,13

FIRE: s.f.
fire: sg. ac., în sint agma întors din f ire „ieºit din minþi” 3,21
FLÃMÂND, -Ã: adj.
flãmânzi: m. pl. ac. 8,3
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au flãmânzit: ind. pf.c. 3.sg. 2,25
au flãmânzât: ind. pf.c. 3.sg. 11,12
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foi: pl. ac. 2,22
foii: pl. nom./ac. 2,22, 22
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom. 13,8
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 9,21, 48; 14,54
focul: sg. ac., în sint agma f ocul nestâns 9,42
focul: sg. nom. 9,43, 45, 47
focului: sg. gen., în sint agmele matca focului nes tâns (Înv.) „iad”/
gheena focului 9,44, 46
FOIªOR: s.n.
foiºor: sg. ac. 14,15
(a) FOLOSI: v. IV
folosisã: ind. m.mc.pf. 3.sg. 5,26
va folosi: ind. viit.I. 3.sg. 7,11; 8,36
FRATE: s.m.
fratele: sg. nom. 1,16, 19; 3,17, 35; 5,37; 6,3; 12,19
fraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.3; 3,31, 32, 33, 34; 10,29
fraþi: pl. nom. 10,30; 12,20
fratelui: sg. gen./dat. rezum. cap.11; 12,19
frate: sg. nom./ac. 13,12, 12
FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-sãu: sg. nom. 6,17
frãþine-tãu: sg. gen. 6,18
(a) FRÂNGE: v. III „a r upe”; „a sparge”
au frânt: ind. pf.c. 3.sg. 6,41; 8,6; 14,22
am frânt: ind. pf.c. 1.sg. 8,19
frângând: gerunziu 14,3

FIICÃ: s.f.
fiicã: sg. voc. 5,34
fiica: sg. ac. 5,35; 7,29
FILER: s.m.; var. (Înv.) FILEARIU (aici) „ban de valoare micã”
fileari: pl. ac. rezum. cap.12; 12,43
FIU: s.m.
Fiiul/fiiul: sg. nom./ac., în sintagmele Fiiul lui Dumnezeu/Fiiul
Mieu cel iubit/Fiiul Omenesc/fiiul Mariii/fiiul lui David/Fiiul lui
Dumnezãu celui blagoslovit/Fiiul lui Dumnezãu 1,1, 11; 2,10, 28;
3,12; 6,3; 8,31, 38; 9,6, 8, 11, 30; 10,33, 45; rezum. cap.12; 12,35;
rezum. cap.13; 13,26; 14,21, 4 1, 61, 62; 15,39
fiiule: sg. voc. 2,5
fiii: pl. nom., în sintagmele f iii nuntei „nuntaºii”/Fiii tunetului
(sint agma repr ezintã tr aducer ea unui numelui propriu
Voanerghes; lat. Boanerges) 2,19; 3,17
fiilor: pl. dat., în sint agma f iilor omeneºti 3,28
Fiiul: sg. voc., în sintagmele Fiiul lui Dumnezãu celui înalt/Fiiul
lui David 5,7; 10,47, 48
fiii: pl. nom. 7,27; 10,35; 13,12
fiilor: pl. gen. 7,27; rezum. cap.10
fiiul/Fiiul: sg. nom./ac. 9,16; 10,46; rezum. cap.12; 12,6; 13,32
fiilor: pl. voc. 10,24

FRICÃ: s.f.
fricã: sg. ac. 4,40; 9,5
FRIG : s.n. (la pl.) „malarie”; „orice boalã însoþitã de febrã mare
ºi frisoane”
friguri: pl. ac.1,30
frigurile: pl. nom. 1,31
FRUNZÃ: s.f.
frunzã: sg. ac. 11,13
frunzele: pl. nom./ac. 11,13; 13,28
(a) FUGI: v. IV
au fujit: ind. pf.c. 3.pl. 5,14
fugã: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 13,14
fugând: gerunziu rezum. cap.14
au fugit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 14,50, 52; 16,8
FUND: s.n.
fundul: sg. ac., în sintagma fundul corãbiii „partea din spate a
corabiei” (cf. lat. puppis, -is „pupã”) 4,38
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grãia: ind. imp. 3.sg. 2,2; 4,33, 34; 7,35; 8,32; 14,31
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 2,7; rezum. cap.14
grãind: gerunziu 3,11; 5,35; 12,26; 14,43
au grãit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,50; 16,19
era grãind: ind. imp. perifr. 3.sg. 9,3
grãi: inf. prez. fãrã a 9,38
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 10,19
a grãii: ind. prez. 12,1
veþi grãi: ind. viit.I. 2.pl. 13,11
grãiþi: imper ativ 2.pl. 13, 11
grãiþi: ind. prez. 2.pl. 13,11
vor grãi: ind. viit.I. 3.pl. 16,17

(a) FURA: v. I
(nu) fura: imperativ prohib. 2.sg. 10,19
FURTIªAG: s.n.; var. (În v.) FURTUªAG
fur tuºagurile: pl. nom. 7,22
G
GALILEAN: s.m. „persoanã originarã din Galileea”
galileean: sg. nom. 14,70
GADAREAN: s.m. „locuitor al oraºului Gadara, situat în sudestul lacului Ghenizaret” (cf. DB, p.475 ºi Anania 2001, p.1501)
gadareanilor : pl. gen., în sintagma þinutul gadareanilor rezum.
cap.5; 5,1

GRÃUNTE: s.m.; var. GRÃUNÞ
grãunþul: sg. ac., în sintagma grãunþul de muºtariu rezum. cap.4; 4,31
grãunþul: sg. ac. 4,28
GREªEALÃ: s.f.; var. (Iuz.) GREªALÃ
greºalã: sg. ac., în sintagma veacinica gr eºalã 3,29

GARD: s.n.
gard: sg. ac. 12,1

(a) GREªI: v. IV
au gr eºit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.11

GATA: adv.
gat a: 14,38

GREU: s./adv.
greu: s.n. sg. ac. 10,23
greu: adv. 10,24

(a se) GÃTI: v. IV „a pregãti”
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 1,2
gãtiþ: imperativ 2.pl. 1,3
(s-)au gãtit: ind. pf.c. im pers. 10,40
sã gãtim: conj. prez. 1.pl. 14,12
gãtiþi: imperativ 2.pl. 14, 15
au gãtit: ind. pf.c. 3.pl. 14,16

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. ac. 4,38; 12,14
GRUMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 9,41

GÂLCEAVÃ: s.f.
gâlcea vã: sg. nom./ac. 5,38; 14,2; 15,7

(a) GUSTA: v. I
vor gusta: ind. viit.I. 3.pl. 8,39

GÂLCEVITOR, -TOARE: s.m./f.
gâlce vitorii: s.m. pl. ac. 15,7
H
(a) GÂNDI: v. IV
(nu) gândireþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 13,11
HANANEU: s.m.; vezi CANANEU
GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE: s.n.
genunchele: pl. ac., în loc. v. pleca genunchele 15, 19

HOTAR: s.n.
hotarãle: pl. ac. 5,17; 10,1
hotarele: pl. ac. 7,24, 31
hotarilor: pl. gen. 7,31

GHEENÃ: s.f.
gheena: sg. ac. 9,42
gheena: sg. ac., în sintagma gheena focului 9,46

HRANÃ: s.f.
hr ana: sg. nom. 12,44

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom. 1,3
glas: sg. nom./ac. 1,11, 26; 5,7; 9,6; 15,34, 37
GLOATÃ: s.f.
gloatã: sg. nom./ac. 2,4; 3,7, 9; 4,1; 5,21, 24, 27, 30 6,34; 7,17,
33; 8, 1, 2; 9,13, 16; 12,12; 14,43
gloat a: sg. nom./ac. 2,13; 3,20, 32; 4,1, 36; 7,14; 8,34; 9,2 4;
11,18; 12,37, 41; 15,8, 11
gloat ele: pl. nom. rezum. cap.3
gloat e: pl. nom. 5,31; 10, 1
gloat ei: sg. dat. 8,6
GOL, GOALÃ: adj. „dezbrãcat”, „în pielea goalã”
gol: m./n. sg. nom./ac. 14,51, 52

HRISTOS: s.m. (aici) „cel care pr etinde a fi unsul lui
Dumnezeu”
hris toºii: pl. ac., în sintagma hristoºi mincinoºi (cf. lat.
pseudochris tus, -¾) r ezum. cap.13
hris toºi: pl. nom., în sintagma hristoºi mincinoºi 13,22
HULÃ: s.f.
hula: sg. ac. 14,64
(a) HULI: v. IV
au hulit: ind. pf.c. 3.pl. 7,2
huliia: ind. imp. 3.pl. 15,32

(a) GOLI: v. IV „a descoperi”
au golit: ind. pf.c. 3.pl. 2,4

I

GRABÃ: s.f.
grabã: sg. ac., în loc. adv. cu grabã 6,25

IACÃ: interj.
iacã: 2,24

(a) GRÃI: v. IV
a grãi: inf. prez. 1,3 4; 7,37

IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 2, 1; 3,20; 4,1; 8,1, 1 3; 10,1; 12,4; 14,39; 15,4
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IARÃªI: adv.
iarãºi: 2,23; 7,31; rezum. cap.10; 10, 10; 12,5; 14,40, 61, 69, 70,
72; 15,12, 13
iarãº: 2,13; 3,1; 5,21; 7,14; 8,25; 10,24, 32; 11,27

va întra: in d. viit.I. 3.sg. 10,15; 14,14
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 10,23
între: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 13,15
sã întraþi: con j. prez. 2.pl. 14,38

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. nom. 4,28
iarbã: sg. ac. 6,39

ISPITÃ: s.f.
ispitã: sg. ac. 14,38

IARNA: adv.
iarna: 13,18
IATÃ: interj.
iatã: 1,2; 3,32, 34; 4,3; 6,35; 8,2; 10,28, 33; 11,21; 13,21, 23;
14,41, 42; 15,35, 42; 16,6

(a se) ISPITI: v. IV
(Sã) ispiteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
(Sã) ispitiia: ind. imp. 3.sg. 1,13
ispitându-: gerunziu 8,11
ispitindu-: gerunziu 10,2
ispiteaºte(-Sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
ispitiþ: ind. prez. 2.pl. 12,15
IRODIAN: s.m. „membru al unui par tid religios evreiesc, care
a fost de par tea dinastiei lui Irod; irodienii sunt duºmani ai lui
Isus Hristos”
ierodienii: pl. ac. 3,6
ierodiani: pl. ac. 12,13

(a se) IER TA: v. I
(sã) iartã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
iartã(-sã): ind. prez. 3.pl. 2,5
ierta: inf. prez. fãrã a 2,7
iartã(-)(-sã): ind. prez. 3.pl. 2,9
a ierta: inf. prez. 2,10; rezum. cap.11
(sã) vor ier ta: ind. viit.I. 3.pl. 3,28
sã (sã) ierte: conj. pr ez. 3.pl. 4,12
iertaþi: imperativ 2.pl. 11,25
sã ierte: con j. prez. 3.sg. 11,25
veþi ier ta: ind. viit.I. 2.pl. 11,26
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. 11,26

(a se) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 3.sg. 10,21
iubeaºte: imperativ 2.sg. 12,30, 31
sã (Sã) iubeascã: conj. prez. 3.sg. 12,33
a iubi: inf. prez. 12,33
IUBIT, -Ã: adj.
iubit: m. sg. nom., în sintagma Fiiul Mieu cel iubit 1,11; 9,6
(foar te) iubit: m. sg. ac. 12,6

IERTARE: s.f.
iertarea: sg. ac., în sintagma iertarea pãcatelor 1,4
iertare: sg. ac. 3,29

(a se) IZBÃVI: v. IV
(sã) izbãvisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.5
izbãveaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7

IERUSALIMLEAN: s.m. „locuitor al Ierusalimului”
ierusalimleanii: pl. nom. 1,3
(a) IEªI: v. IV
ieºiia: ind. imp. 3.sg. 1,5; 11,19
ieºi: imperativ 2.sg. 1,25; 5,8; 9,24
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,26, 28; 2,13; 3,21; 4,3; 5,14; 7,29;
8,11, 2 7; 9,25; 11,11; 14,26, 68
ieºind: gerunziu 1,29, 35, 45; 3,6; 5,2, 13; 6, 1, 11, 12, 2 4, 34,
54; 7,31; 9,29; 10,17; 11,12; 13,1; 16,8
ieºisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,30; 7,30
veþi ieºi: ind. viit.I. 2.pl. 6,10
ies: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7; 7,20
iase: ind. prez. 3.sg. 7,19
ieºi: inf. prez. fãrã a 9,28
aþi ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 14,48
INIMÃ: s.f.
inimile: pl. ac. 2,6, 8; 4,15
inimii: sg. gen., în sintagmele orbirea inimii/învâr toºarea inimii
3,5; 10,5
inima: sg. nom./ac. 6,52; 7,6, 19, 21; 8,17; 11,23
inimã: sg. ac. rezum. cap.7
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima (ta) 12,30, 33
inimei: sg. gen., în sint agma învâr toºarea inimei 16,14
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21; 2,1, 26; 3,1; 5,13, 40; 7,25;
11,11; 15,43
întrând: gerunziu 1,21; 3,27; 4,19; 5,39; 6,22, 25; 7,17, 24; 9,27;
11,2, 15; 16,5
a întra: inf. prez. 1,45; rezum. cap.5; 9,42, 44, 46; 10,24, 25
sã întrãm: conj. prez. 1.pl. 5,12
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 6,10
întrã: ind. prez. 3.sg. 7, 15, 18, 19; rezum. cap.11
vei întra: ind. viit.I. 2.sg. 8,26
sã întri: conj. pr ez. 2.sg. 9,24

(a) IZBI: v. IV
izbeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,17
izbindu-: gerunziu 9,19
IZGOANÃ: s.f. (Trens.) „goanã”; (Înv.) „exil”
izgoane: pl. nom. rezum. cap.13
IZGONIRE: s.f. „prigoanã”
izgonirea: sg. nom. 4,17
izgoniri: pl. ac. 10,30
IZVOR: s.n.
izvorul: sg. nom., în sintagma izvorul sângelui 5,29
Î
(a) ÎMBLÂNZI: v. IV
îmblânzi: inf. prez. 5,4
(a se) ÎMBRÃCA: v. I
sã (sã) îmbrace: con j. prez. 3.pl. 6,9
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.pl. 15,17, 20
ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.; var. (Înv.) ÎNBRÃCAT, -Ã
îmbrãcat: m. sg. nom. 1,6; 14,51
înbrãcat: m. sg. nom. 5,15
ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: pl. ac. 6,9
(a) ÎMBRÃÞIªA: v. I
îmbrãþiºindu-: gerunziu 9,35; r ezum. cap.10
îmbrãþiºându-: gerunziu 10,16
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(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.pl. 12,40

(a) ÎNÃLBI: v. IV;
a înãlbi: inf. prez. 9,2

ÎMPÃRAT: s.m.
împãratul: sg. nom./ac. 6,14, 22, 25, 26; 15,2
împãraþilor : pl. gen. 13,9
împãratul: sg. nom./ac., în sint agmele împãratul jido vilor/
împãratul lui Israil 15,2, 9, 26, 32
împãratului: sg. dat., în sintagma împãratului jidovilor 15,12
împãratul: sg. voc., în sint agma împãratul jidovilor 15,18

ÎNÃLBITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi pop.) NÃLBITORIU
(cf. Indice Is)
nãlbitoriu: s.m. sg. nom. 9,2
(a se) ÎNÃLÞA: v. I
(s-)au înãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 4,7
înãlþând: gerunziu 4,8

ÎNÃUNTRU: adv.; var. (În v.) ÎNLONTRU
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiii: sg. gen., în sintagmele Evangheliia împãrãþiii lui înlontr u: 14,54
Dumnez eu/taina împãrãþiii lui Dumnezãu 1,14; 4,11
ÎNCÃLÞAT, -Ã: adj.
îm pãrãþiia: sg. nom./ac., în sintagmele îm pãrãþiia lui Dumnezeu/
împãrãþiia lui Dumnezãu/împãrãþiia Tatãlui nos tru David 1,15; încãlþaþi: m. pl. nom. 6,9
4,26, 30; 8,39; 9,46; 10, 14, 15, 23, 24, 25; 11,10; 12,34; 14,25;
ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
15,43
încãlþãmint
elor: pl. gen. 1,7
împãrãþiia: sg. nom./ac. 3,24; 6,23
împãrãþie: sg. nom./ac. 13,8
(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(sã) încãlziia: ind. imp. 3.sg. 14,54
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
încãlzându(-sã): gerunziu 14,67
au împãrþit: ind. pf.c. 3.pl. 6,41; 15,24
împãrþându(-sã): gerunziu rezum. cap.15
(a se) ÎMPERECHEA: v. I; var. (a se) ÎMPÃRÃCHEA (Înv.) „a
se învrãjbi”, „a se dezbina”
(sã) va împãrãchea: ind. viit.I. 3.sg. 3,24, 25
împerecheatu(-s)au: ind. pf.c. 3.sg. 3,26
(a) ÎMPLETI: v. IV
împletind: gerunziu 15,17
ÎMPOTRIVÃ: adv./prep.; var. (Înv. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împrotiva: pr ep. rezum. cap.3; 3,6, 26, 29; 9,39; 14,55
împrotivã: adv. 6,48

(a) ÎNCÃPEA: v. II
încãpea: ind. imp. 3.pl. 2,2
(a) ÎNCEPE: v. III
înceape: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au început : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,45; 2,23; 4,1; 5,17, 18, 20; 6,2,
7, 3 4, 55; 8,11, 25, 31, 32; 10,28, 32, 41, 47; 11,15; 12,1; 13,5;
14,19, 33, 65, 69, 71, 72; 15,8, 18
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 13,4
ÎNCEPERE: s.f. „început”
înceapear ea: sg. nom., în sintagma înceapearea Evangheliei a
lui Isus Hris tos 1,1

ÎMPREJUR: adv./prep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiurul: pr ep. 3,5, 32, 34; 9,13
împregiur: adv. 3,34; 9,7; 11,11; 14,47, 69
împrejur: adv. 5,32; 6,6; 10,23

ÎNCEPUT: s.n.; var. (În v.) CEPUT
începutul: sg. ac., în sintagma din începutul zidirii „din momentul
zidirii lumii”10,6
ceputul: sg. ac., în sintagma din ceputul zidirii „din momentul
zidirii lumii” 13, 19
începutul: sg. nom. 13,8

(a) ÎMPRESURA: v. I
sã împreasur e: con j. prez. 3.pl. 3,9
în presura: ind. im p. 3.sg. 5,24
împresurã: ind. prez. 3.pl. 5,31

ÎNCET: adv.
încet: rezum. cap.8

(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) îm preunã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9
au împr eunat: ind. pf.c. 3.sg. 10,9

(a) ÎNCETA: v. I
au înce tat: ind. pf.c. 3.sg. 4,39; 6,51

ÎMPREUNÃ: adv.
împreunã: 2,15; 6,22, 26; 14,31, 41

(a se) ÎNCHINA: v. I
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg. 5,6
(sã) închina: ind. im p. 3.sg./pl. 9,14; 15,19
a (sã) închina: inf. prez. 15,18

ÎNAINTE : adv./prep. var. (Reg.) MAINTE; NAINTE
înaint ea: prep. 1,2; 2,4, 12; 3,11; 5,33; 6,33, 41, 45; 9,1;
10,17, 32; 11,2, 4; r ezum. cap.14; 14,68; r ezum. cap.15;
15,42; 16,7
înnaintea: prep. 13,9
naint e: adv. în loc. adv. mai nainte 13,10, 23; 14,8, 28, 30
înainte: adv., în loc. adv. mai înainte 3,27; 14,72
înainte: adv. rezum. cap.4; 8,6, 7; 11,9
ÎNALT, -Ã: adj.
înalt : m. sg. gen., în sintagma Fiiul lui Dumnezãu celui înalt
5,7
înalt : m. sg. ac. 9,1
ÎNAPOI: adv.
înapoi: 13,16

ÎNCHINÃCIUNE: s.f.
închinãciuni: pl. ac. 12,38
(a) ÎNCHIPUI: v. IV (Înv.) „a asemãna”
vom închipui: ind. viit.I. 1.pl. 4,30
ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 1,12, 20, 28, 30, 43; 2,8; 4,16; 5,13, 30; 6,25, 50; 7,25;
9,7, 19, 23; 10,52; 11,2
(a) ÎNDEMNA: v. I
au îndemnat : ind. pf.c. 3.pl. 15,11
(a se) ÎNDOI: v. IV
(sã) va îndoi: ind. viit.I. 3.sg. 11,23
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ÎNDRÃCIT, -Ã: s.m./f. „(per soanã) stãpânitã de duhuri
necurate”
îndrãciþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.1
(cei) îndrãciþi: s.m. pl. ac. 1,32
(cel) îndrãcit: s.m. sg. ac. rezum. cap.5

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
întâmplându(-sã): gerunziu 6,21
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. 3.sg. 9,20
sã (sã) întâmple: con j. prez. 3.pl. 10,32
(sã) vor întâmpla: ind. viit.I. 3.pl. 11,24

(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrãznea: ind. imp. 3.sg. 12,34
îndrãznind: gerunziu 15,43

(a) ÎNTINDE: v. III
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 1,41; 3,5
întinde: imperativ 2.sg. 3,5

(a se) ÎNECA: v. I; var. (Înv.) (a se) ÎNNECA
au înecat: ind. pf.c. 3.pl. 4,7
îneacã: ind. prez. 3.pl. 4,19
(s-)au înnecat: ind. pf.c. 3.pl. 5,13

(a) ÎNTINGE: v. III „a înmuia pâine sau mãmãligã într-o
mâncare”
întinge: ind. prez. 3.sg. 14,20
(a se) ÎNTOARCE: v. III
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.pl. 4,12
întorcându(-sã/-Sã): gerunziu 5,30; 8,33; 14,40
(sã) întor cea: ind. im p. 3.pl. 6,31
(sã) întoar cã: con j. prez. fãrã sã 3.pl. 13,16

(a) ÎNFRUNTA: v. I
au înfruntat: ind. pf.c. 3.sg. 16,14
(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
au îngãduit : ind. pf.c. 3.sg. 5,13, 19; 10,4
ÎNGEMÃN AT, -Ã: a d j.; var. ÎNGEMÂN AT, -Ã (aici)
„bifurcat”
îngemânatã: f. sg. ac., în sintagma calea îngemânatã „rãscruce”
(cf. lat. bivium, -i¾) 11,4

ÎNT ORS, -OARSÃ: adj.
întors: m. sg. nom., în sint agma întors din fire „ieºit din minþi”
3,21
(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
(a se) ÎNTREBA: v. I
(sã) întreba: ind. imp. 3.pl. 1,27
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,10; 7,17; 8,5, 23; 9,15, 20; 10,10;
12,28; 14,60; 15,2, 4, 4 4
întreba: ind. imp. 3.sg./pl. 5,9; 7,5; 8,27; 9,10, 27, 32; 10,2; 11,29;
12,18; 13,3; 14,61
întrebându(-sã): gerunziu rezum. cap.8; 9,9, 13; 12,28
a (sã) întreba: inf. prez. 8,11
a întreba: inf. prez. 9,31; 12,34
întreabã(- Sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
întreabã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

(a) ÎNGENUNCHEA: v. I
îngenunchind: gerunziu 1,40; 10,17
ÎNGER: s.m.
îngerul: sg. ac. 1,2; r ezum. cap.16
îngerii: pl. nom./ac. 1,13; 8,38; 12,25; 13,27, 32
(a) ÎNGRÃDI: v. IV
au îngrãdit: ind. pf.c. 3.sg. 12,1
ÎNGREUIAT, -Ã: adj.
îngreoiaþ: m. sg. nom. 14,40

ÎNTREBARE: s.f.
întrebarea: sg. ac. rezum. cap.11

(a se) ÎNGR OPA: v. I
(sã) îngroapã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.15

(a se) ÎNTREGI: v. IV „ a se reface”
(s-)au întregit: ind. pf.c. 3.sg. 8,25
va întregi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.9; 9,11

ÎNGROPARE: s.f.
îngropare: sg. ac. 14,8

(a se) ÎNTRIS TA: v. I
întristându(-Sã/-sã): gerunziu 3,5; 10,22
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 6,26
a întrista: inf. prez. 6,26
a (sã) întrista: inf. prez. 14,19

(a se) ÎNSURA: v. I
(sã) vor însura: ind. viit.I. 3.pl. 12,25
(a) ÎNªELA: v. I
sã înºale: conj. prez. 3.sg. 13,5
vor înºela: ind. viit.I. 3.pl. 13,6
a înºela: inf. prez. 13,22

(a se) ÎNTUNECA: v. I
(sã) va întuneca: ind. viit.I. 3.sg. 13,24

ÎNªELÃCIUNE: s.f.
înºelãciunea: sg. nom., în sintagma înºelãciunea bogãþiilor
4,19
înºelãciunea: sg. nom. 7,22

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (În v.) ÎNTUNEARE C
întunearec: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,33

ÎNTÂI, - A: num. ord./adv.
întâi: adv. 4,28; 7,2 7; 9,10, 11; rezum. cap.16; 16,9
întâi: adv. în loc. adv. mai întâi de 12,28
întâi: num. ord. m. pl. nom. 10,31

(a) ÎNÞELEGE: v. III
sã înþãleagã: conj. pr ez. 3.pl. 4,12
au înþãles: ind. pf.c. 3.pl. 6,52
înþeleageþi: imperativ 2.pl. 7, 14
înþeleageþi: ind. prez. 2.pl. 7,18; 8,21
înþãleageþi: ind. prez. 2.pl. 8,17
înþelegi: ind. prez. 2.sg. 8,33
înþelegea: ind. im p. 3.pl. 9,30
înþãleagã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 13,14

(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg. 5,2
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 14,13

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciune: sg. nom. 6,2
înþelepciunea: sg. ac., în sintagma din toatã înþelepciunea 12,33

(a) ÎNTÃRI: v. IV
întãrind: gerunziu 16,20
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ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºt e: 12,34
(a) ÎNVÃÞA: v. I
în vãþa: ind. imp. 3.sg. 1,21; 2,13; 4,2; 9,30; 10,1; 11,17
era învãþându-: ind. imp. perifr. 3.sg. 1,22
a învãþa: inf. prez. 4,1; 6,2, 3 4; 8,31
în vaþã: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.9; r ezum. cap.10
în vãþând: gerunziu 6,6; 7,7; rezum. cap.12; 12,35; 14,49
în vãþasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,30
în veþi: ind. prez. 2.sg. 12,14
în vãþaþi: imperativ 2.pl. 13,28
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
în vãþãtoriul/Învãþãtoriul: sg. nom. 2, 16; 14,14
Învãþãtoriule: sg. voc. 4,35; 9,4, 16, 37; 10,20, 35; 12,14, 19, 32;
13,1
Învãþãtoriule: sg. voc., în sintagma Învãþãtoriule bune 10,17
ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. ac. 1,22; 4,2; rezum. cap.6; 6,2; 11,18; 12,38
în vãþãturã: sg. nom. 1,2 7
în vãþãturi: pl. ac., în sintagma învãþãturi ºi porunci omeneºti 7,7
ÎNVÂRTOªARE: s.f. (des pre inimã) „împie trire”
în vârtoºarea: sg. ac., în sintagma învâr toºarea inimii/învârtoºarea
inimei 10,5; 16,14

JOS: adv.; var. GIOS
jos: adv. în loc. adv. pe jos 6,33
jos: 14,66; 15,36
jos: adv. în loc. adv. de sus pânã jos 15,38
gios: 15,46
(a) JUCA: v. I
jucând: gerunziu 6,22
JUCÃTOR, -TOARE: adj. „(persoanã) care danseazã”
jucãtoar e: f. sg. dat., în sintagma featii jucãtoar e rezum. cap.6
(a se) JUDECA: v. I
judecându(-Sã): gerunziu rezum. cap.14
JUDECATÃ: s.f.
judecatã: sg. ac. 12,40
JUMÃTATE: s.f.
jumãtat e: sg. nom. 6,23
(a se) JURA: v. I; var. (a se) GIURA
giur u-: ind. prez. 1.sg. 5,7
(s-)au jur at: ind. pf.c. 3.sg. 6,23
a (sã) giur a: inf. prez. 14,71
JURÃMÂNT: s.n.
jurãmânt : sg. ac. rezum. cap.6; 6,26

(a) ÎNVELI: v. IV; var. (a) ÎNVÃLI
au învãlit: ind. pf.c. 3.sg. 15,46
L
(a) ÎNVIA: v. I
în vie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
a f i înviiat: inf. pf. rezum. cap.6
a înviia: inf. prez. 8,31
va în viia: ind. viit.I. 3.sg. 9,30; 10,34
în viind: gerunziu 16,9

LAC: s.n.
lac: sg. ac. 12,1
LACRIMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi r eg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 9,23

ÎNVIAT, -Ã: adj.
în viat: m. sg. ac. 16, 14

LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 5,3, 4
lanþurile: pl. ac. 5,4

ÎNVIERE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVIIARE
în viiare: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12, 18, 23
în viiarea: sg. ac. rezum. cap.16

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac. 14,26
LÃCOMIE: s.f.
lãcomiile: pl. nom. 7,22

J

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI

(a) JEFUI: v. IV
va gefuii: ind. viit.I. 3.sg. 3,27

LÃCUSTÃ: s.f.
lãcuste: pl. ac. 1,6

(a se) JELUI: v. IV
jeluindu(-sã): gerunziu 16, 10
JERTFÃ: s.f.; var. JIRTVÃ
jirtva: sg. nom. 9,48
jirtvele: pl. ac. 12,33
(a) JERTFUI: v. IV; var. (a) JIR TVUI
jirtvuia: ind. imp. 3.pl. 14,12
JIDOV: s.m.
jido vii: s.m. pl. nom. 7,3
jido vi: pl. ac. rezum. cap.14
jido vilor/Jidovilor: pl. gen., în sintagmele împãratul jidovilor/
împãratul jidovilor/împãr atului jidovilor 15,2, 9, 12, 18, 26
JOLJ: s.n.; var. JOLGIU (cf. Indice Mt)
jolgi: sg. ac. 14,51; 15,46
jolgiul: sg. ac. 14,52; 15,46

(a se) LÃSA: v. I
lãsând: gerunziu 1,18, 20; 7,8; 14,52
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,31; 5,37; 11,6; 12,21, 22; 13,34
lãsa: ind. imp. 3.sg. 1,3 4; 11,16
lasã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.5; rezum. cap.10
lasã: imperativ 2.sg. 7,27
lãsându-: gerunziu 8,13; 12,12; 14,50
a lãsa: inf. prez. rezum. cap.10; 10,2, 4
va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 10,7, 11, 12, 29; 12,19
lãsaþi: imperativ 2.pl. 10,14; 14,6; 15,36
am lãsat : ind. pf.c. 1.pl. 10,28
nelãsând: gerunziu 12,20
(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 13,2
ai lãsat : ind. pf.c. 2.sg. 15,34
(a) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
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locuri: pl. ac. 13,8
Locul: sg. ac., în s. propr. Locul Cãpãþinilor 15,22

(a se) LEGA: v. I
va lega: ind. viit.I. 3.sg. 3,27
lega: inf. prez. 5,3
legat fiind: pasiv gerunziu 5,4
au legat: ind. pf.c. 3.sg. 6,17
(s-)ar lega: cond. prez. 3.sg. 9,41
legând: gerunziu 15,1
era legat: pasiv ind. imp. 3.sg. „era întemniþat” 15,7

(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuii: inf. prez. fãrã a 4,32
(a) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 14,47

LEGAT, -Ã: adj./s.
legat: adj. m. sg. ac. 11,2, 4
(cei) legaþi: s.m. pl. ac. (aici) „cei întemniþaþi” 15,6
LEGÃTURÃ: s.f.
legãtura: sg. nom., în sintagma legãtura limbei 7,35
LEGE: s.f.
legii: sg. gen., în sint agma legii ceii noao 14,24
LEGIUNE: s.f.; var. (Înv.) LEGHION: s.n. (În v.) „(numãr sau)
cantitate mare de fiinþe, lucruri e tc.”
leghion/Leghion: s.n. sg. nom./ac. rezum. cap.5; 5,9
LEMN: s.n.
lemn: sg. ac., în sintagma meºterul de lemn „tâm plarul” 6,3
leamne: pl. ac. (aici) „bâte”, „ciomege” 14,48

(a se) LUA: v. I
ia: imperativ 2.sg. 2,9, 11
luund: gerunziu 2,12; 8,6
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 2,20, 21; 4,25
ia: ind. prez. 3.sg. 4,15
au luat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,36; 5,40; 6,29, 43; 7,4; 8,8; 9,1;
12,20, 21, 22; 14,22, 33; 15,23
sã ia: con j. prez. 3.sg./pl. 6,8; 8,34; 10,30; 12,2, 19; 13, 15
luasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,17
luând: gerunziu 6,41; 9,35; rezum. cap.10; 10,32; 14,23
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 7,13; 8,19, 20
a lua: inf. prez. 7,27; 8,14; 13,16
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.10; 12,40; 16,18
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 10,11
ia(-te): imperativ 2.sg. 11,23
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 11,24
luaþi: imper ativ 2.pl. 14,22
ar lua: cond. prez. 3.sg. 15,24

(a se) LEPÃDA: v. I; var. (P op.) (a se) LÃPÃDA
a fi lãpãdat: pasiv inf. prez. 8,31
sã (sã) leapede: con j. prez. 3.sg. 8,34
lepãdându: gerunziu 10,50
au lãpãdat: ind. pf.c. 3.pl. 12,8

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.12; 12,1
lucrãtori: pl. ac. 12,2
lucrãtorii: pl. nom./ac. 12,7, 9

LEPRÃ: s.f.
lepra: sg. nom. 1,42

LUCRU: s.n.
lucr u: sg. nom./ac. 4,22; 14,6
lucr ul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 13,34

LEPROS, -OASÃ: s./adj.
leprosul: s.m. sg. ac. rezum. cap.1
(un) lepros: s.m. sg. nom. 1,40
leprosul: adj. m. sg. nom. 14,3

LUME: s.f.
lumea: sg. ac. 8,36
lumea: sg. ac., în loc. adv. în toatã lumea 14,9; r ezum. cap.16;
16,15

LESNE: adv.
(mai) lesne: 2,9; 10,25

LUNÃ: s.f.
luna: sg. nom. 13,24

LIMBÃ: s.f.
limba: sg. ac. 7,33
limbei: sg. gen., în sintagma legãtura limbei 7,35
limbi: pl. ac. 10,42
limbilor: pl. dat. 11,17
limbã: sg. nom./ac. 13,8, 8
limbile: pl. ac. 13,10
limbi: pl. ac., în sintagma limbi noao 16,17

LUNG, -Ã: adj.
lungi: n. pl. ac., în sintagma veºminte lungi 12,38
lungã: f. pl. ac., în sintagma rugãciune lungã 12,40
M
MAI-MARELE: s.m.
(celor) mai-mari: pl. dat. 6,21
mai-marii: pl. nom./ac., în sintagma mai-marii popilor 8,31;
11,2 7; 14,1, 10, 43, 55; 15,1, 3, 10, 31
mai-mari: pl. nom. 10,42

LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. nom. 4,39
(a se) LIPI: v. IV
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 10,7
LIPSÃ: s.f. „nevoie”, „trebuinþã”; „sãrãcie”
lipsã: sg. nom./ac. 2,25; 10,21
lipsa: sg. ac. 12,44
LOC: s.n.
locurile: pl. ac. rezum. cap.1
loc: sg. ac., în sint agmele loc pustiiu/loc pietros 1,35; 4,5, 16;
6,31, 32
locuri: pl. ac., în sintagma locuri pustii 1,45
loc: sg. ac. 6,31
locul: sg. nom./ac. 6,35; 14,32; 15,22; 16,6

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ; MÃMÂNE ( pl. MÃMÂNI)
muma: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,31, 33, 34, 35; 5,40;
10,29
mumã(-Ta/-t a): sg. nom. 3,32; 7,10; 10,19
mâne-sa: sg. dat. 6,24, 28; 7,12
mumã: sg. nom./ac. 7,10; 10,7; 15,40
mumei: sg. dat. 7,11
mume: pl. nom. 10,30
MARE: adj./adv.
mare: adj. f./n. sg. nom./ac. 1,26; 4,3 7, 39, 40; 5,1, 7, 11, 13,
42; 9,13; 14,15; rezum. cap.15; 15,34, 37
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(mai) mare: adj. m./f. sg. nom./ac. 2,21; 4,32; rezum. cap.9; 9,33;
10,43; 12,31, 40
mari: ad j. f. pl. ac. 4,32; 13,2
(mai) mari: ad j. m. pl. nom. rezum. cap.10
mar e (foar te): adj. f. sg. nom. 16,4
(mai) mare: adv. „mai mare” 12,33
MARE: s.f.
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Galileii 1,16; 7,31
mar e: sg. ac. 1,16; 2,13; 3,7; 4,1; 5,13, 21; rezum. cap.6; 6,48,
49; 9,41; 11,23
mãrii: sg. gen./dat. rezum. cap.4; 4,39; 6,47
mar ea: sg. nom. 4,40
MARGINE: s.f.
mar ginea: sg. ac., în sintagma de la marginea pãmântului 13,27
marjinea: sg. ac., în sint agma pânã la marjinea ceriului 13,27

mânii: sg. gen. rezum. cap.9
mâni: pl. ac. 9,42
mânã: sg. ac., în sintagmele beseareca aceastã fãcutã de mânã/
[ besereca ] nefãcutã de mânã 14,58
(a) MÂNCA: v. I
mânca: ind. im p. 3.sg./pl. 1,6; 2,16; rezum. cap.7
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 2,16; 7,3, 4, 5, 28; 14,18
au mâncat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,26; 4,4; 6,42, 44; 8,6
a mânca: inf. prez. 2,26; 3,20; 6,31, 37
sã mânce: con j. prez. 3.sg./pl. 5,43; 6,36, 37
mâncând: gerunziu 7,2; 14,18, 22
mânca: inf. prez. fãrã a 8,1, 2
mâncasã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,9
sã mânânce: conj. pr ez. 3.sg. 11,14
sã mânânci: conj. prez. 2.sg. 14,12
sã mânânc: conj. pr ez. 1.sg. 14,14
MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. nom. 7,22

MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,15; 7,28; 14,3
measele: pl. ac. 11,15
MATCÃ: s.f.
matca: sg. ac., în sint agma matca f ocului nestâns (Înv.) „iad” 9,4 4

(a se) MÂNIA: v. I
a (sã) mâniia: inf. prez. 10,41
MÂNIE: s.f.
mânie: sg. ac. 3,5

MÃCAR: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) MACAR
mãcar : adv., în loc. cj. mãcar cã rezum. cap.6
macar : 6,23
(a) MÃRI: v. IV
mãr ea: ind. imp. 3.pl. 2,12
(a se) MÃRITA: v. I
(sã) va mãrit a: ind. viit.I. 3.sg. 10,12
(sã) v or mãrita: ind. viit.I. 3.sg. 12,25
MÃRTURIE: s.f.
mãr turiia: sg. nom./ac. 1,4 4; 13,9; 14,59
mãr turie: sg. ac. 6,11; 14,55
mãr turie: sg. ac. 10,19
mãr turii: pl. ac., în sintagma mãrturii mincinoasã rezum. cap.14
mãr turie: sg. ac., în sintagma mãr turie mincinoasã 14,56, 57
mãr turii: pl. nom./ac. 14,56, 63

(a se) MÂNTUI: v. IV (Înv. ºi pop.) „a se salva dintr-o primejdie,
de o nenorocire”; (Bis.) „(a ier ta sau) a obþine iertarea pentru
pãcat ele sãvârºite”; (Înv. ºi pop.) „a se vindeca de o boalã”
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
a mântuii: inf. prez. 3,4
(Sã) mântuii: inf. prez. fãrã a 15,31
(mã) voi mântui: ind. viit.I. 1.sg. 5,28
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 5,34; 10,52; 15,31
(sã) mântuia: 6,56
mântui(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,35
a mântui: inf. prez. 8,35
(sã) mântui: inf. prez. fãrã a 10,26
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 13, 13
(s-)ar fi mântuit: cond. pf. 3.sg. 13,20
mântuiaºte(-Te): imperativ 2.sg. 15,30
MÂNZ: s.m.
mânzul: sg. ac. rezum. cap.11; 11,4, 5, 7
mânz : sg. ac. 11,2

(a) MÃRTURISI: v. IV
mãr turisindu-: gerunziu 1,5
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
MÃSLIN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) MASLIN
Mãslinilor: pl. gen., în s. propr. Muntele Maslinilor 11,1; 13,3; 14,26
(a se) MÃSURA: v. I
veþi mãsura: ind. viit.I. 2.pl. 4,24
(sã) va mãsur a: ind. viit.I. imper s. 4,24
MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 4,24
(a se) MÂHNI: v. IV
(s-)au mâhnit: ind. pf.c. 3.sg. 10,22
a (Sã) mãhni: inf. prez. 14,33

(a) MERGE: v. III
mer gând: gerunziu 1,19; 6,36, 37; 13,34, 35; 16,10, 12, 13, 15, 20
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,36; 2,14; 3,7
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 1,38; 14,12, 42
mergi: imperativ 2.sg. 1,44; 2,11; 5,19, 3 4; 7,29; 8,26, 33;
10,21, 52
a mearge: inf. prez. 2,23
sã meargã: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 5,37; 6,45
mer gea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,24; 6,56; 10,32; 11,9; 14,51
mear ge: ind. prez. 3.sg. 7,19; 14,21; 16,7
mear geþi: imperativ 2.pl. 11,2; 14,13
voi mearge: ind. viit.I. 1.sg. 14,28
MEªTER: s.m.
meºterul: sg. nom., în sint agma meºterul de lemn 6,3

MÂNÃ: s.f.
mânã: sg. ac. 1,3 1
mâna: sg. nom./ac. 1,41; 3,5; 5,23, 41; 7,32; 8,23; 9,26, 42;
14,20
mâna: sg. ac., în sintagma mâna cea sacã „mâna uscatã” rezum.
cap.3
mânã: sg. ac., în sintagma mânã uscatã 3,1, 3
mânile: pl. ac. 6,2, 5; rezum. cap.7; 7,2, 3, 5; 8,23, 25; 9,30;
10, 16; 14,41, 46; 16,18

MEªTEªUGIRE: s.f. „ºiretlic”, „înºelãtorie”
meºteºugirea: sg. ac. rezum. cap.3
MIAZÃNOAPTE: s.f. (Înv. ºi rerg.) „miezul nopþii”
miazãnoap te: sg. ac. 13,35
MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mic: m. sg. nom. 4,31
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moartea: sg. ac. 8,39
moarte: sg. ac., în sintagma vino vat de moarte rezum. cap.14
morþii: sg. dat., în loc. v. sã dea morþii „sã omoare” 14,55
morþii: sg. dat., în sintagma (a fi) vinovat morþii 14,64

(celui mai) mic: adj. m. sg. gen. 15,30
mici: s.m. pl. ac. „micuþi” 9,41
MIERE: s.f.
miiare: sg. ac. 1,6
MIJLOC: s.n.
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 3,3; 14,60
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/prin mijlocul 6,47; 7,31;
9,35
MILÃ: s.f.
milã: sg. nom. 1,41; 6,34; 8,2
mile: pl. ac. 14,7

MORMÂNT: s.n.
mormânturi: pl. ac. 5,2, 3, 5
mormânt: sg. ac. 6,29; 16,2, 5, 8
mormântul: sg. ac. 15,46; rezum. cap.16
mormântului: sg. gen. 15,46; 16,3
MOR T, MOARTÃ: s.m./f.
morþi: s.m. pl. ac. 6,14, 16; 9,8, 9; 12,25, 26
(un) mort: s.m. sg. ac. 9,25
morþilor: s.m. pl. gen., în sintagma Dumnezãul morþilor 12,27

(a se) MILOSTIVI: v. IV
milostivindu(-Te): gerunziu 9,21

MOªIE: s.f. (În v. ºi pop.) „þarã natalã”; (În v.) „loc de origine al
cuiva”; (Înv. ºi pop.; prin gn.) „moºtenire”
moºiia: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,1, 4; 12,7

(a) MILUI: v. IV
au miluit: ind. pf.c. 3.sg. 5,19
miluieºte: imperativ 2.sg. 10,47, 48
MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºi: m. pl. nom./ac., în sintagmele hristoºii mincinoºi/
hristoºi mincinoºi (cf. lat. pseudochris tus, -¾)/prorocii mincinoºi/
proroci mincinoºi rezum. cap.13
mincinoasã: f. pl. (cu des. -ã). ac., în sintagma mãrturii mincinoasã
rezum. cap.14
mincinoasã: f. sg. ac., în sintagma mãrturie mincinoasã 14,56, 57
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. rezum. cap.3
MINTE: s.f.
minte: sg. ac., în sintagma sãnãtos cu minte „întreg la minte”
5,15
mintea: sg. ac., în sint agma din toatã mint ea (ta) 12,30

MOªTEAN, -Ã: s.m./f. „moºtenitor”
moºteanul: s.m. sg. nom. 12,7
MREA JÃ: s.f.
mrejile: pl. ac. 1,16, 18, 19
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.5; 12, 22, 23
muiare: sg. nom. 5,25; 7,25, 26; 14,3
muiarea: sg. nom./ac. 5,33; 6,17, 18; rezum. cap.10; 10,2, 7, 11,
12; 12,19; rezum. cap.14
muiere: sg. ac. 12,20, 23
muieri: pl. nom. 15,40, 41
muierile: pl. nom. rezum. cap.16

MIRE: s.f.
mirele: sg. nom./ac. 2, 19, 20

MULT, -Ã: adj./adv./pron. nehot.
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1 ,34; rezum. cap.2; 2,15;
5,9, 26; 6,13, 31
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 1,34; 4,2, 33; 7,4; 10,22; rezum.
cap.13; rezum. cap.15
multã: adj. f. sg. nom./ac. 3,7, 8; 4,1; 5,21, 24; 6,34; 8,1; 10,46;
12,37; 13,26; 14,43
mult: adj. n . sg. ac. 4,5
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 5,4; 9,21
mult: ad j. n. sg. nom., în sintagma (fiind) ceas mult „(fiind) târ ziu”
6,35
(mai) mulþi: adj. m. pl. ac. 12,5
mult: adj. n. sg. ac., în loc adj. de mult preþ „foarte scumpã” rezum.
cap.14; 14,3
mult: adv. rezum. cap.1; 5,10, 23, 38; 6,51; 9,25; 12,27
(mai) mult: adv. 7,12; 12,43; 14,5, 31
mult: adv. în loc. adv. cu mult/cu atâta mai mult 7,36, 37; 10,48
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. 1,3 4; 2,2, 15; 3,10; rezum.
cap.6; 6,2, 33; 9,25; 10,31, 45, 48; 11,8; 13,6; 14,24, 56
multe: pron. nehot. f./n. pl. ac. 5,26; 6,20, 34; 7,8, 13; 8,31;
9,11; 15,3
multora: pr on. nehot. m. pl. gen. rezum. cap.15

MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ (la pl.) „uleiuri sau substanþe
aromatice pentru ungerea tr upului”
mireazme: pl. ac. 16,1

MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom. 3,8; 10,46
mulþimea: sg. ac. 15,16

MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþa: sg. nom. 13,28

(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
mulþãmind: gerunziu 8,6; 14,23

MOARÃ: s.f.
moarã: sg. ac., în sint agma piatrã de moarã 9,41

MUNTE: s.f.
munte: sg. ac. 3,13; 5,11; 6,46; 9,1, 8
munþi: pl. ac. 5,5; 13,14
Muntele: sg. ac., în s. propr. Muntele Maslinilor 11,1; 13,3; 14,26
muntelui: sg. dat. 11,32

(a se) MINUNA: v. I
minunându(-sã): gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.16
(sã) minuneazã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
(sã) minuna: ind. imp. 3.pl. 7,37; 10,26
MINUNAT, -Ã: adj.
minunat: m. sg. nom. 12,11
MINUNE: s.f. „fap tã e xtraordinarã”, „miracol”; (astãzi rar)
„mirare”
minune: sg. ac. 5,42
minuni: pl. ac. rezum. cap.6; 13,22
(a se) MIRA: v. I
(sã) mira: ind. imp. 3.sg./pl. 1,22; 2,12; 5,20; 6,2, 6, 51; 10,24,
32; 11,18; 12,17; 15,5, 44
(s-)au mirat: ind. pf.c. 3.pl. 1,27; 5,42

MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 7,10; 10,33; 13,12; 14,34; 16,18
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(a) MURI: v. IV
au murit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,35, 39; 9,25; 12,20, 21, 22
sã moarã: conj. prez. 3.sg. 7,10
moare: ind. prez. 3.sg. 9,43, 45, 47
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 12,19
a muri: inf. prez. 14,31
murisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 15,44

necurat e: n. pl. nom./ac./dat., în sintagma duhurilor necurate/
duhurile ceale necurat e 1,27; 3,11; 5,13; 6,7
necurat e: n. sg. voc., în sintagma necurate duhule 5,8

(a) MURMURA: v. I (cf. Indice Iº)
murmurând: gerunziu rezum. cap.2; rezum. cap.14

NEIERTAT, -Ã: adj.
neier tat: n. sg. nom. rezum. cap.3

MUªTAR: s.n.; var. (Înv.) MUªTARIU
muºt ariu: sg. ac., în sintagma grãunþul de muºtariu rezum. cap.4
muºt ar: sg. ac., în sintagma grãunþul de muºtar 4,31

NEPRICEPUT, -Ã: ad j.; var. NEPRECEPUT, -Ã
neprecepuþi: m. pl. nom. 7, 18

NEFÃCUT, -Ã: adj.
nefãcutã: f. sg. nom., în sintagma [besearecã] nefãcutã de mânã
14,58

MUT, -Ã: adj./s.
[cel] mut: s.m. sg. ac. rezum. cap.7
[un] mut : s.m. sg. ac. 7,32
muþii: s.m. pl. nom. 7,37
mut : ad j. n. sg. ac./voc., în sintagmele duhul cel surd ºi mut/duh
mut/duh mut ºi surd rezum. cap.9; 9,16, 24
N
NARD: s.m. „esenþã parfumatã extrasã din rãdãcinã de nard
(plantã cu rãdãcinã scurtã ºi groasã, fibroasã ºi foar te aromatã,
cu fr unze moi ºi flori r oºii-purpurii)”
nar d: sg. ac., în sint agma unsoare de nard curat 14,3
(a se) NAªTE: v. III
(s-)ar fi nãscut: cond. pf. 3.sg. 14,21

NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv.) NEPRIIATEN
nepriiatenii: pl. ac. 12,36
NEPUTINCIOS, -OASÃ: adj./s. „slab”, „lipsit de putere”; (Înv.
ºi reg.) „(om) bolna v”
neputincioºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.3; 6,5
(cei) neputincioºi: s.m. pl. ac. 6,56
neputincios: ad j. n. sg. nom. 14,38
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþe: pl. ac. rezum. cap.3
neputinþele: pl. ac. 3, 15
neputinþã: sg. ac., în loc. adv. cu neputinþã 10,27
NESÃRAT, -Ã: adj.
nesãratã: f. sg. nom. 9,49
NESPÃLAT, -Ã: adj.
nes pãlate: f. pl. ac. rezum. cap.7; 7,2

NAªTERE: s.f.
naºt erii: sg. gen ., în sintagma ospãþu naºterii „os pãþ pentru
serbarea zilei de naºt ere” 6,21
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiesc: ind. prez. 3.pl. 10,24

NESTINS, -Ã: adj.
nes tâns: n. sg. ac., în sintagmele focul nestâns/matca focului
nes tâns 9,42, 44
NOAPTE: s./adv.
nopþi: s.f. pl. ac. 1,13
noap tea: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noap tea 5,5
noap te: s.f. sg. ac., în sintagma la a patr a straje de noapte „între
or ele 3 ºi 6 dupã miezul nopþii” 6,48
noap tea: s.f. sg. ac. 14,27, 30
noap tea: adv. 4,27

NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimiþii: s.m. pl. ac. 1,20
NÃLUCIRE: s.f.
nãlucire: sg. nom. 6,49

NOR: s.m.
nor: sg. nom./ac. 9,6, 6
nori: pl. ac. 13,26
norii: pl. ac., în sintagma norii ceriului 14,62

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlea: ind. im p. 3.pl. 3,10
nãvãlind: gerunziu 9,24
NEAM: s.n.
neam: sg. nom./ac. 7,26; 9,28
neamul: sg. nom./ac. 8,12, 38; 13,30
neamului: sg. dat. 8,12
neam: sg. voc., în sintagma neam necredincios 9,18

NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 6,45; 7,6; 9,14
norod: sg. ac. 11,32; 14,2
norodului: sg. dat. 15,15
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f. sg. nom./gen., în sint agmele învãþãturã noao/legii cei
noao 1,27; 14,24
nou: n. sg. nom./ac. 2,21, 22; 14,25
noi: m. pl. ac. 2,22
noao: f. pl. ac., în sintagma limbi noao 16,17

NEBUNIE: s.f.
nebuniia: sg. nom. 7,22
NECAZ: s.n.; var. (Reg.) NÃCAZ
nãcazul: sg. nom./ac. 4,17; 13,24
necazuri: pl. nom. rezum. cap.13; 13,19
NECREDINÞÃ: s.f.
necredinþã: sg. ac. rezum. cap.6
necredinþa: sg. ac. 6,6; rezum. cap.16; 16, 14
necredinþei: sg. dat. 9,23

NUMAIDECÂT: adv.
numaidecât : 1,10, 18, 21, 31, 42; 2,12; 3,6; 4,5, 15, 17, 29; 5,2,
29, 42; 6,25, 45, 5 4; 7,35; 8,10; 9,14; 11,3; 14,45, 72; 15,1

NECURAT, -Ã: adj.
necurat : n. sg. nom./ac., în sintagmele duh necurat/duhul cel
necurat 1,23, 26; 3,30; 5,2; 7,25; 9,24

NUMÃRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
numãrãtorilor: pl. gen., în sintagma numãrãtorilor de bani „zarafii
car e schimbau bani, în tem plu, celor veniþi din diaspora” 11,15
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NUME: s.n.
nume: sg. nom./ac. 3,16, 17; 5,9, 22
numele: sg. nom./ac. 5,9; 6,14; 13,13; 14,32
numele: în loc. adv. în numele/într u numele „invocând numele
(cuiva)” 9,36, 37, 38, 40; 11,10; 13,6; 16,17
(a se) NUMI: v. IV
(sã) numesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.3
NUNTÃ: s.f.
nuntei: sg. gen., în sintagma fiii nuntei „nuntaºii” 2,19

INDICE
oamenilor: pl. gen. 7,8, 21; 8,33; 9,30; 12,14
oameni: pl. ac. rezum. cap.8; 10,27; 11,2, 30, 32
oamenii: pl. nom./ac. 8,24, 27
OMENESC, -EASCÃ: adj.
Omenesc: m. sg. nom./ac., în sint agma Fiiul Omenesc 2,10,
28; 8,31, 38; 9,8, 11, 30; 10,33, 45; rezum. cap.13; 13,26; 14,21,
41, 62
omeneºti: m./f. pl. ac./dat., în sint agmele f iilor omeneºti/
învãþãturi ºi porunci omeneºti 3,28; 7,7
(a) OMORÎ: v. IV
vor omorî: ind. viit.I. 3.pl. 10,34

O
(a) OPRI: v. IV
am oprit: ind. pf.c. 1.sg. 9,37
sã opriþi: conj. pr ez. 2.pl. 9,38; 10,14

O: interj.
o: 9,18

ORAª: s.n.
oraºele: pl. ac. 1,38
oraºe: pl. ac. 6,6, 36, 56

OAI: interj.
oai: 15,29

ORB, OARBÃ: adj./s.
(cel) orb: s.m. sg. ac. rezum. cap.8
orb: s.m. sg. ac. 8,22; 10,49
orbului: s.m. sg. gen. 8,23
orbul: s.m. sg. nom. 10,51
orbul: adj. m. sg. nom. rezum. cap.10; 10,46

OAIE: s.f.
oile: pl. nom./ac. 6,34; 14,27
OASTE: s.f.
oaste: sg. ac., în sintagma veºti de oaste ”veºti de rãzboi” 13,7
OBADÃ: s.f.
obezi: pl. ac. 5,4
obezile: pl. ac. 5,4

ORBIRE: s.f.
orbirea: sg. ac., în sintagma orbirea inimii „împie trirea inimii”
3,5

OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiu: sg. ac. 15,6

ORBIT, -Ã: adj. (aici; despre inimã) „împietrit”
orbitã: f. sg. nom./ac. 6,52; 8,17

(a se) OBIªNUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) OBICINUI
(sã) obicinuisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 10,1

OSANA: interj.; var. OSANNA (cf. lat. osanna )
osanna: 11,9, 10

OBOROC: s.n.; var. (Înv. ºi rar.) OBROC
obroc: sg. ac. 4,21
OBRÃZNICIE: s.f.
obrãzniciile: pl. nom. 7,22

(a se) OSÂNDI: v. IV
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl. 10,33
au osândit: ind. pf.c. 3.pl. 14,64
osândi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 16, 16

OBªTE: s.f.
obºte: sg. ac., în loc. adv. de obºte scris ºi deobºte „cum se aflã în
mod obiºnuit” 7,2, 5

OSPÃÞ: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) USPÃÞ
ospeaþe: pl. ac. 12,39
uspãþu: sg. ac. 6,21

OCHI: s.m.
ochiul: sg. nom., în sintagma ochiul rãu „ochiul pizmaº, invidia”
7,22
ochi: pl. nom./ac. 8,18; 9,46
ochii: pl. ac. 8,23, 25; 12, 11
ochiului: sg. gen. rezum. cap.9
ochiul: sg. nom. 9,46
ochiu: sg. ac. 9,46

OSTAª: s.m.
ostaºi: pl. ac. rezum. cap.15
ostaºii: pl. nom. 15,16
(a se) OSTENI: v. IV
ostenindu(-sã): gerunziu 6,48
OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. rezum. cap.15; 15,36

(a se) ODIHNI: v. IV
(vã) odihniþi: imperativ 2.pl. 6,31; 14,41
P
ODINIOARÃ: adv.
odinioarã: 2,12, 25
OM: s.m.
oameni: pl. ac., în sintagma pescari de oameni 1,17
om: sg. nom./ac. 1,23, 25; 2,27; 3,1; 5,2, 8; r ezum. cap.7; 7,15,
18, 20, 23; 12,1; 14,13
omul: sg. nom. 2,27; 4,26; 7,11; 8,37; 10,7, 9; 13,34; 14,21, 71;
15,39
omului: sg. dat. 3,3, 5; 8,36; 14,21
om: sg. ac., în sint agma om drep t ºi sfânt 6,20

PACE: s.f.
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 5,34
pace: sg. ac. 9,49
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharilor: pl. gen. 7,4
pãharelor: pl. gen. 7,8
pãhar: sg. ac. 9,40
pãharul: sg. ac. 10,38, 39; 14,22, 36
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PALMÃ: s.f.
palme: pl. ac. 14,65
PARTE: s.f.
par te: sg. ac., în sintagmele din ceaea par te de Ior dan
„Transiordania” (cf. Anania 2001, p.1499)/de ceaea parte/de
ceae par te 3,8; 4,35; 5,1, 21; 6,45; 8,13; 10,1
pãrþi: pl. ac., în sintagma prin pãrþi „în gr upuri” 6,40
pãrþile: pl. ac. 8,10

PÃRINTE: s.m.
Pãrintelui: sg. gen., în sint agma slava Pãrint elui 8,38
pãrinþilor: pl. gen. 13,12
Pãrinte: sg. voc. 14,36
PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriu: sg. ac. 6,34
pãstoriul: sg. ac. 14,27
(a) PÃTIMI: v. IV
pãtimisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,26
(a) pãtimi: inf. prez. 8,31
va pãtimi: ind. viit.I. 3.sg. 9,11

PASÃRE: s.f.; var. (În v. ºi pop.) PASERE
pasãrile: pl. nom., în sintagma pasãrile ceriului 4,4
paserile: pl. nom., în sintagma paserile ceriului 4,32
PASCÃ: s.f.
pasca: sg. ac. 14,12

(a se) PÃZI: v. IV
pãziia: ind. im p. 3.sg. 6,20
a (sã) pãzi: inf. prez. rezum. cap.8
(vã) pãziþi: imperativ 2.pl. 8,15; 13,9, 23
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 12,38; 13,33

(a se) PAªTE: v. III
pãscându(-sã): gerunziu 5,11
pãºtea: ind. im p. 3.pl. 5,14

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pânile: pl. ac., în sintagma pânile punerei-înainte 2,26
pâne: sg. ac. 3,20; 6,8; r ezum. cap.7; 7,2, 5; 8,14; 14,22
pâni: pl. ac. rezum. cap.6; 6,37, 38, 41, 52; rezum. cap.8; 8,4, 5,
6, 14, 16, 17, 19, 20
pânile: pl. ac. 6,41
pânea: sg. ac. 7,27; r ezum. cap.14

PAªTI: s.m.; var. PAªTE: s.n.
Paºt ele: s.n. sg. nom. 14,1
paºtile: s.m. pl. ac. 14, 12, 14, 16
PAT: s.n.
patul: sg. ac. rezum. cap.2; 2,4, 9, 11, 12
pat: sg. ac. 4,21; 7,30
paturi: pl. ac. 6,55
paturilor: pl. gen. 7,4

(a) PÂNDI: v. IV
pândea: ind. imp. 3.sg. 6,19

PATIMÃ: s.f.
patimile: pl. ac. rezum. cap.8; rezum. cap.9; rezum. cap.10

PÂNTECE: s.n.
pânt ece: sg. ac. 7,19

PAZÃ: s.f.
pazã: sg. ac. 14,44
PÃCAT: s.n.
pãcat elor: pl. gen. 1,4
pãcat ele: pl. nom./ac. 1,5; rezum. cap.2; 2,5, 7, 9, 10; 3,28; 4,12;
11,25, 26

(a se) PÂRÎ: v. IV „a (se) învinui”; „a (se) acuza”
sã pârascã: conj. pr ez. 3.pl. 3,2
(sã) pâr eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
[f iind] pârât: pasiv gerunziu rezum. cap.15
pâr ea: ind. imp. 3.pl. 15,3
pârãsc: ind. prez. 3.pl. 15,4
PESCAR: s.m.
pescari: pl. nom. 1,16
pescari: pl. ac., în sintagma pescari de oameni 1,17

PÃCÃTOS, -OASÃ: adj./s.
pãcãt oºii: s.m. pl. ac. rezum. cap.2; 2,16
pãcãt oºi: s.m. pl. nom./ac. 2,15, 17
pãcãt oºilor: s.m. pl. gen. 14,41
pãcãt os: ad j. n. sg. ac. 8,38

PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. rezum. cap.6; 6,38, 41, 43

PÃGÂN, -Ã: s./adj.
pãgânã: adj. f. sg. nom. 7,26
pãgânilor: s.m. pl. dat. 10,33

PEªTERÃ: s.f.
peºterã: sg. ac. 11,17

PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 2,10; rezum. cap.4; 4,5, 8, 20, 26, 31; 6,47; 8,6;
9,2, 19; 14,35
pãmântul: sg. nom./ac. 4,28; rezum. cap.6; 6,53; 13,31; 15,33
pãmânt: sg. ac., în sintagma cutremuri de pãmânt 13,8
pãmântului: sg. gen., în sintagma de la marginea pãmântului
pânã la marginea ceriului 13,27
PÃR: s.m.
peri: pl. ac., în sintagma peri de cãmilã (aici) „veºmânt din pãr
de cãmilã” 1 ,6

PEªTIªOR: s.m.
peºtiºori: pl. ac. rezum. cap.8; 8,7
PETIC: s.n.; var. PETEC
peatecul: sg. ac. 2,21
(a) PETRECE: v. III
pe treace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2

(a) PÃRÃSI: v. IV
voi pãrãsi: ind. viit.I. 1.sg. 14,31

PIATRÃ: s.f. „rocã”; „s tâncã”
pie tri: pl. nom./ac. 5,5; 13,1
piatrã: sg. nom., în sint agma piatrã de moarã 9,41
piatra: sg. ac. 12, 10; 16,3, 4
piatrã: sg. nom./ac. 13,2, 2; 15,46

(a se) PÃREA: v. II
(sã) par e: ind. prez. imper s. 4,40; 14,6 4
(s-)au pãr ut : ind. pf.c. imper s. 6,49
pãrându-: gerunziu 14,4

PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. 5,21; 6,11; 7,25
picior ului: sg. gen. rezum. cap.9
picior ul: sg. nom. 9,44
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picioare: pl. ac. 9,44
picioarelor: pl. dat. adn. 12,36

POFTÃ: s.f.
poftele: pl. nom. 4,19

(a) PIERDE: v. III
a piiarde: inf. prez. 1,2 4
a pierde: inf. prez. 3,4
ar pierde: cond. prez. 3.pl. 3,6; 11,18
pierde(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 8,35
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 8,35, 36; 12,9
sã piarzã: conj. pr ez. 3.sg. 9,21
va piiarde: ind. viit.I. 3.sg. 9,40

(a) POFTI: v. IV
poftim: ind. prez. 1.pl. 14,63
(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) COBORÎ
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 14,9

PIERDERE: s.f. „risipã”
pearderea: sg. nom. 14,4

POPÃ: s.m.
popilor: pl. gen., în sintagma mai-marii popilor/cãteteniile popilor
8,31; 11,18, 27; rezum. cap.14; 14, 1, 10, 43, 55; 15,1, 3, 10, 31
popii: pl. nom. 14,53

(a) PIERI: v. IV
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 2,22
perim: ind. prez. 1.pl. 4,38

POR C: s.m.
porci: pl. ac. rezum. cap.5; 5,11, 12, 13, 16

PIETR OS, -OASÃ: adj.
pietros: n. sg. ac., în sintagma loc pietros 4,5, 16

POR TAR: s.m.
portarilor: pl. dat. 13,34

PILDÃ: s.f.
pilde: pl. ac. 3,23; 4,2, 11, 33, 34; 12,1
pilda: sg. ac. rezum. cap.4; 4,13; 7,17; 12,12; 13,28
pildele: pl. ac. rezum. cap.4; 4,13
pildã: sg. ac. 4,10, 30; rezum. cap.12

POR UMB: s.m. (Pop.) „porumbel”
porumb: sg. ac. 1,10
porumbi: pl. ac. 11,15

PIZMÃ: s.f.
pizma: sg. ac. 15,10
PLATÃ: s.f.
plata: sg. ac. 9,40
platã: sg. ac. rezum. cap.10
(a) PLÃCEA: v. II
plãcând: gerunziu 6,22
au plãcut: ind. pf.c. impers. 10,14

POR UNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac., în sintagma por uncile lui Dumnezãu rezum. cap.7
porunci: pl. ac., în sintagma porunci omeneºti 7,7
porunca: sg. nom./ac., în sintagmele porunca lui Dumnezãu/
porunca dintâiu/porunca dintãi 7,8, 9; rezum. cap.12; 12,30
poruncile: pl. ac. rezum. cap.10; 10, 19
porunca: sg. ac. 10,5
poruncã: sg. nom. 12,28, 31
poruncã: sg. nom., în sintagma cea mai dântâi de toate poruncã
12,29

(a) PLÂNGE: v. III
plângea: ind. imp. 3.pl. 5,38
plângeþi: ind. pr ez. 2.pl. 5,39
a plânge: inf. prez. 14,72
plângând: gerunziu 16,10

(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 1,27; rezum. cap.8; rezum. cap.13
au poruncit : ind. pf.c. 3.sg. 1,4 4; 5,43; 6,8, 27, 39; 7,36; 8,6, 7;
9,8; 10,3, 49; 13,34
poruncindu-: gerunziu rezum. cap.2
poruncea: ind. imp. 3.sg. 7,36; 8,15
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 9,24
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,7

(a se) PLE CA: v. I
plecându(-mã): gerunziu 1,6
pleca: ind. imp. 3.pl., în loc. v. pleca genunchele 15, 19

POST: s.n.
post: sg. ac. rezum. cap.1
postul: sg. ac. rezum. cap.9; 9,28

PLIN , -Ã: adj.
plin: m. sg. ac. 4,28
pline: f. pl. ac. 6,43; 8,19

POSTAV: s.n.
postav: sg. ac. 2,21

(a se) PLINI: v. IV
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 1,15; 15,28
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.pl. 14,49
POARTÃ: s.f.
poartã: sg. ac. 2,2
(a se) POCÃI: v. IV
pocãiþi(-vã): imperativ 2.pl. 1,15
sã (sã) pocãiascã: conj. prez. 3.pl. 6,12
POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþei: sg. gen., în sintagma botezul pocãinþei 1,4
POD: s.n.
podul: sg. ac., în sint agma podul casii rezum. cap.2
pod: sg. ac. 13,15

(a se) POSTI: v. IV
postesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
era postindu(-sã): ind. imp. perifr. 3.pl. 2,18
(sã) postesc: ind. prez. 3.pl. 2,18
posti: inf. prez. fãrã a 2,19
vor posti: ind. viit.I. 3.pl. 2,20
POVARNICÃ: s.f. (cf. Indice Mt)
povarnicelor: pl. dat. 13,17
(a) POVESTI: v. IV
au povestit: ind. pf.c. 3.pl. 5,16
PRAF: s.n.
praful: sg. ac. 6,11
PRAZNIC: s.n.
praznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 14,2; 15,6
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au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,17; 14,46, 51
(sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
ar prinde: cond. prez. 3.pl. 14,1
prindeþi: imper ativ 2.pl. 14,44
sã prindeþi: conj. prez. 2.pl. 14,48
aþi prins: ind. pf.c. 2.pl. 14,49

PRÃJINÃ: s.f.; var. PRAGINÃ
prãgini: pl. ac. 14,43
(a) PRÃVÃLI: v. IV
au prãvãlit : ind. pf.c. 3.sg. 15,46
PREACURVAR, -Ã: adj.; var. PRECURVAR, -Ã
pr ecurvariu: n. sg. ac. 8,38

PRIPÃ: s.f.
pripã: sg. ac., în loc. adv. de pripã 13,36

(a) PREACURVI: v. IV
pr eacurveaºte: ind. prez. 3.sg. 10,12

(a) PRISOSI: v. IV
prisosisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,8

PREACURVIE: s.f.; var. PRECURVIE
pr ecurviile: pl. nom. 7,21
pr eacurvie: sg. ac. 10,11

PRISOSIRE: s.f.
prisosire: sg. ac. 12,44
(a) PRIVEGHEA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) PRIVIGHEA
a priv eghea: inf. prez. rezum. cap.13
sã privigheaze: con j. prez. 3.pl. 13,34
privegheaþi: imper ativ 2.pl. 13,33, 37; 14,38
privighiaþi: imperativ 2 pl. 13,35
priveghiiaþi: imperativ 2.pl. 14,34
priveghea: inf. prez. fãrã a 14,37

PREAJMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) PREJMÃ
pr eajmã: sg. ac., în loc. prep. în preajma 12,41; 13,3
pr ejmã: sg. ac., în loc. adv. în prejmã 15,39
PREDANIE: s.f. „tradiþie”, „datinã”
pr edaniile: pl. ac. rezum. cap.7; 7,5
pr edania: sg. ac. 7,3, 8, 9, 13
(a) PREFACE: v. III
pr efãcându-: gerunziu rezum. cap.14
PREOT: s.m.
pr eoþi: pl. ac. rezum. cap.1
pr eoþilor: pl. gen., în sintagma cãpetenia preoþilor/cãpe teniilor
pr eoþilor 2,26; 10,33
pr eoþilor: pl. dat. 2,26
PRETUTINDENI: adv. ; var. (Înv. ºi reg.) PRETUTINDINEA;
(În v. ºi rar) PRETUTINDINI
pr etutindinea: 1,45
pr etutindini: rezum. cap.2
pr etutindeni: 16,20
PREÞ: s.n.
pr eþ: sg. ac., în loc. adj. de mult preþ „foar te scumpã” rezum.
cap.14; 14,3
(a se) PRICI: v. IV
(vã) priciþi: ind. prez. 2.pl. 9,15
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. rezum. cap.2
pricinii: sg. gen., în sintagma scrisoarea pricinii 15,26
(a se) PRIGONI: v. IV (Înv.) „a se certa”
prigonindu(-sã): gerunziu rezum. cap.9
(vã) prigoneaþi: ind. im p. 2.pl. 9,32
(sã) prigonisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,33
PRILEJ: s.n.
prilej: sg. ac., în sint agma zi cu prile j „zi potrivitã” 6,21
prilejul: sg. ac. rezum. cap.10
prilej: sg. ac. 14,11
(a) PRIMI: v. IV
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 6, 11
va primi: ind. viit.I. 3.sg. 9,36
priimeaºt e: ind. prez. 3.sg. 9,36; r ezum. cap.10
va priimi: ind. viit.I. 3.sg. 10,15
(a se) PRINDE: v. III
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
sã prinzã: conj. prez. 3.pl. 3,21; 12,12, 13
prinzând: gerunziu 5,41; 9,26

(a se) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (Înv.) (a se) PROPOVEDUI
pr opoveduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
a pr opovedui: inf. prez. rezum. cap. 1; 1,45; 5,20; r ezum. cap. 6
a pr opoveduii: inf. prez. rezum. cap.3; 3,14
pr opoveduind: gerunziu rezum. cap.1; 1,4, 14
pr opoveduia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,6; 6,12; 7,36
sã propoveduiesc: conj. prez. 1.sg. 1,38
era propoveduind: ind. im p. perifr. 3.sg. 1,38
a (sã) pr opovedui: inf. prez. 13,10
(sã) va propovedui: ind. viit.I. 3.sg. 14,9
sã propoveduiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.16
pr opoveduiþi: imperativ 2.pl. 16,15
au propoveduit: ind. pf.c. 3.pl. 16,20
PROROC: s.m.
pr orocul: sg. nom. 1,2; 6,4
pr oroc: sg. nom. 6,15; 11,32
pr oroci: pl. ac. 6,15; 8,28
pr orocii: pl. ac., în sint agma pr orocii mincinoºi rezum. cap.13
pr oroci: pl. nom., în sintagma pror oci mincinoºi 13,22
(a) PROROCI: v. IV
au prorocit : ind. pf.c. 3.sg. 7,6
pr oroceaºte: imper ativ 2.sg. 14,65
PRUNC: s.m.
pr uncilor: pl. gen. 7,28
pr uncului: sg. gen. 9,23
pr unc: sg. ac. 9,35; 10,15
pr unci: pl. ac. 9,36
pr uncii: pl. ac. rezum. cap.10; 10, 13, 14
PRUNCIE: s.f.
pr uncie: sg. ac. 9,20
PUBLICAN: s.m. (cf. Indice Mt – VAMEª)
publicani: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,15, 16
publicanii: pl. ac. 2,16
PUMN: s.m.
pumni: pl. ac. 14,65
(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16, 17; 6,29; 8,6, 25; 9,35; 14,46;
15,17, 46; 16,6
pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
a (sã) pune: inf. prez. rezum. cap.4
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sã (sã) puie: conj. prez. 3.sg. 4,21
pune: imperativ 2.sg. 5,23
puindu-: gerunziu 6,5; 10,16; 15,36, 46
sã puie: conj. prez. 3.sg./pl. 6,41; 7,32; 8,6; 15,36
punea: ind. imp. 3.pl. 6,56
a pune: inf. prez. 8,7
puind: gerunziu 8,23
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 12,36
(sã) va pune: ind. viit.I. 3.sg. 15,47
vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 16,18

INDICE
PUTINÞÃ: s.f.
putinþã: sg. ac., în loc. adv. cu putinþã 13,22; 14,35
PUÞIN , -Ã: adj./adv.
puþin: adv. 1,19; rezum. cap.8
puþine: ad j. f. pl. ac. rezum. cap.6
puþini: adj. m. pl. ac. 6,5; rezum. cap.8; 8,7
puþin: ad j. n. sg. ac. 14,70
PUÞINTEL: adv.
puþintel: 6,31; 14,35

PUNERE: s.f.
punerei: sg. gen., în sintagma punerei-înainte 2,26
R
(a) PURCEDE: v. III
purced: ind. prez. 3.pl. 7,15, 21, 23
purcezând: gerunziu 10,46

RAMURÃ: s.f.
ramuri: pl. ac. 4,32; 11,8

(a se) PURTA: v. I
a purta: inf. prez. rezum. cap.2; rezum. cap.8
(sã) pur ta: ind. imp. 3.sg. 2,3
sã poarte: con j. prez. 3.sg. 11,16
purtând: gerunziu 14,13

RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. 3,10
ranã: sg. ac. 5,29
rana: sg. ac. 5,34

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 5,5; 14,7; 15,8
PUSTIIRE: s.f.
pustiirii: sg. gen ., în sintagma urâciunea pustiirii (cf. Indice Mt –
URÂCIUNE) r ezum. cap.13; 13, 14
PUSTIU, -IE: adj./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. rezum. cap.1; 1,3, 4, 12, 13; rezum. cap.6; 8,4
pustiiu: ad j. n. sg. ac., în sintagma loc pustiiu 1,35; 6,31, 32
pustii: ad j. n. pl. ac., în sintagma locuri pustii 1,45
pustiiu: ad j. n. sg. nom. 6,35

RAVI: s. nead.; var. RAVVI (cf. lat. rabbi – indeclinabil –
„învãþãtor”)
Ravvi: 10,51
Ravi: 11,21
Ravii: 14,45
(a) RÃBDA: v. I
rabdã: ind. prez. 3.sg. 8,2
voi rãbda: ind. viit.I. 1 .sg. 9,18
va rãbda: ind. viit.I. 3.sg. 13,13
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcinã: sg. ac. 4,6, 17; 11,20

PUSTNICESC, -EASCÃ: adj.; var. PUSNICESC, -EASCÃ
pusniceascã: f. sg. ac., în sint agma viaþã pusniceascã rezum. cap.1
(a se) PUTEA: v. II
poþi: ind. prez. 2.sg. 1,40; 9,21, 22
putea: ind. imp. impers./3.sg./pl. 1,45; 3,20; 4,33; 5,3, 4; 6,5,
19; 14,5
neputându-: gerunziu 2,4
poate: ind. prez. 3.sg. 2,7; 3,23, 2 4, 25, 27; 7,18; 9,2, 28; 10,26;
15,31
pot: ind. prez. 3.pl. 2, 19; 4,32; rezum. cap.7
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 3,26; 8,4
sã poatã: conj. prez. 3.sg. 7,15; 9,38
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,24; 9,17
(sã) pot: ind. prez. 3.pl. 9,22; 10,27; 14,36
am putut: ind. pf.c. 1.pl. 9,27
putea-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 10,38
putem: ind. prez. 1.pl. 10,39
puteþi: ind. prez. 2.pl. 14,7
ai putut: ind. pf.c. 2.sg. 14,36
PUTERE: s.f. „capacitate, forþã, însuºire fizicã, mor alã,
intelectualã de a acþiona, de a face, de a realiza ceva”; „minune”
puterea: sg. ac. 1,22; 5,30
putearea: sg. ac. 1,27; 13,34
puteare: sg. ac. 2,10; rezum. cap.3; 3,15; 6,5, 7; 8,39; 9,38; rezum.
cap.11; 11,28, 29, 33; 13,26
puteri: pl. nom. 6,2, 14
putere: sg. ac. 10,42
put earea: sg. ac., în sint agma put earea credinþii cei întru
Dumnezãu/putearea lui Dumnezãu rezum. cap.11; 12,24
puterile: pl. nom., în sint agma puterile ceale din ceriu 13,25
puterii: sg. gen., în sint agma puterii lui Dumnezãu 14, 62

(a) RÃDIC A: v. I; vezi (a) RIDICA
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „rest”
rãmãºiþe: pl. ac. 6,43
(a) RÃMÂNE: v. III
rãmâind: gerunziu 1,10
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 6,10; 14,34
(a) RÃNI: v. IV
au rãnit: ind. pf.c. 3.pl. 12,4
(a) RÃPI: v. IV
rãpi: inf. prez. 3,27
(a) RÃSÃRI: v. IV
au rãsãrit: ind. pf.c. 3.sg. 4,5, 6
rãsãrind: gerunziu 4,17; 16,2
sã rãsarã: con j. prez. 3.sg. 4,27
vor rãsãri: ind. viit.I. 3.pl. 13,28
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãr are: sg. ac. 10,45
(a se) RÃSIPI: v. IV; vezi (a se) RISIPI
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzându-: gerunziu 3,33
rãspunzând: gerunziu 6,34; 7,6; 8,29; 9,4, 11, 16, 18; 10,5, 20,
24, 29, 51; 11,14, 22, 29, 33; 12, 24, 35; 14,48; 15,2
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,28; 8,4, 28; rezum. cap.11; 12,28,
29; 14,61; 15,5, 9
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sã (sã) rãsipeascã: conj. prez. 3.sg. 13,2
(sã) v or rãsipi: ind. viit.I. 3.pl. 14,27

rãs puns-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,37
rãs punzind: gerunziu 10,3; 12,17; 13,2, 5; 15,12
rãs pundeþi: imperativ 2.pl. 11,29, 30
rãs punsese: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,34
vor rãspunde: ind. viit.I. 3.pl. 14,40
rãs punzi: ind. prez. 2.sg. 14,60; 15,4
rãs punde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15

ROD: s.n.
rod: sg. ac., în loc. v. rod au dat 4,7
rod: sg. ac. 4,8, 19; 11,14
rodurile: pl. ac. 4,29
rodul: sg. ac., în sintagmele rodul viii/rodul viþei 12,2; 14,25

(a se) RÃSTIGNI: v. IV
a (Sã) rãs tigni: inf. prez. rezum. cap.15
(Sã) rãs tigneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
rãs tigneaºte: imperativ 2.sg. 15,13, 14
sã (Sã) rãstigneascã: con j. prez. 3.sg. 15,15
sã rãs tigneascã: con j. prez. 3.pl. 15,20
rãs tignindu-: gerunziu 15,24
au rãs tignit: ind. pf.c. 3.pl. 15,25, 27
rãs tigniþi era: pasiv ind. im p. 3.pl. 15,32

(a) RODI: v. IV
rodesc: ind. prez. 3.pl. 4,20
rodeaºte: ind. prez. 3.sg. 4,28
RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. ac. 6,4
RUG: s.n.
rug: sg. ac. 12,26

RÃSTIGNIRE: s.f.
rãs tignire: sg. ac. rezum. cap.15

(a se) RUGA: v. I
(Sã/sã) ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 1,35; 5,10, 23; 6,56; 7,26; 10,17;
14,35
rugându-: gerunziu 1,40
ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 5,12; 7,32; 8,22
a r uga: inf. prez. 5,17, 18
sã (Sã) r oaje: con j. prez. 3.sg. 6,46
rugându(-vã): gerunziu 11,24
a (vã) r uga: inf. prez. 11,25
(vã) r ugaþi: imper ativ 2.pl. 13,18, 33; 14,38
(Mã) v oi ruga: ind. viit.I. 1.sg. 14,32
(S-)au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 14,39
a (sã) ruga: inf. prez. 15,8

RÃSTIGNIT, -Ã: adj.
rãs tignit: m. sg. nom. 16,6
(a) RÃSTURNA: v. I
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg. 11,15
va rãstur na: ind. viit.I. 3.sg. 16,3
RÃSTURNAT, -Ã: adj.
rãs turnatã: f. sg. ac. 16,4
(a) RÃTÃCI: v. IV
rãtãciþi: ind. prez. 2.pl. 12,24, 27
RÃU, REA: adj./adv./s.n .
rãu: s.n. sg. ac. 3,4; 15,14
(mai) rãu: adv. 5,26
rãu: adv. 9,38; 14,4
reale: adj. n. pl. nom., în sint agma cugetele ceale reale 7,21
rãu: adj. m. sg. nom., în sintagma ochiul rãu (cf. Supra OCHI )
7,22
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rão tãþile: pl. nom. 7,23
RÃZBOI: s.n.
rãzboaie: pl. nom./ac. rezum. cap.13; 13,7
(a) RÂDE: v. III
râdea: ind. imp. 3.pl. 5,40

RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunii: sg. gen. rezum. cap.7
rugãciunea: sg. ac. rezum. cap.9; 9,28
rugãciune: sg. ac. 12,40; rezum. cap.14
rugãciunii: sg. gen., în sintagma casa rugãciunii 11,17
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
rupsase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,4
rumpându-: gerunziu 14,63
(s-)au r upt: ind. pf.c. 3.sg. 15,38
RUPTURÃ: s.f.
rupturã: sg. nom. 2,21
(a se) RUªINA: v. I
(sã) va r uºina: ind. imp. 3.sg. 8,38
va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 8,38

(a) RÂNDUI: v. IV
r\nduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
RÂU: s.n.
râul: sg. ac. 1,5
(a) REPAUZA: v. I; var. (Înv.) (a) RÃPÃUSA „a muri”
au rãpãosat: ind. pf.c. 3.sg. 15,39
REPEJUNE: s.f.
repejune: sg. ac., în loc. adv. cu repejune 5,13
(a) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) RÃDICA
au rãdicat : ind. pf.c. 3.sg. 1,31
au râdicat : ind. pf.c. 3.sg. 9,26
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13

S
SABIE: s.f.
sabii: pl. ac. 14,43, 48
sabia: sg. ac. 14,47
SADUCHEU: s.m.
saducheii: pl. nom./ac. rezum. cap.12; 12, 18
SARE: s.f.
sare: sg. nom./ac. 9,48, 49
sarea: sg. nom. 9,49
SAT: s.n.
sat ele: pl. ac. 1,38; 6,36
sat e: pl. ac. 6,56
sat : sg. ac. 8,23, 26; 16,12
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SATANÃ: s.f.; var. SATAN: s.m.
Satan: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.1; rezum. cap.8
Satana: s.f. sg. nom./ac. 1,13; 3,23, 26; 4,15
Satano: s.f. sg. voc. 8,33

SCHIMB: s.n.
schimb: sg. ac. 8,37
(a se) SCHIMBA: v. I
schimbându(-Sã): gerunziu în sintagma la faþã schimbându-Sã
rezum. cap.9
(S-)au schimbat: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma S-au schimbat la faþã 9,1

(a) SÃDI: v. IV
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 12,1
SÃLAª: s.n.
sãlaº: sg. ac. 5,3
sãlaºul: sg. ac. 14,14
SÃLBATIC, -Ã: adj.; var . (Înv.) SÃLBATEC, -Ã
sãlbatecã: f. sg. ac., în sintagma miiar e sãlbatecã 1,6
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,26, 27
sãmânþele: pl. ac. 4,31
sãmânþã: sg. ac. „urmaº” 12,19, 20, 21, 22
SÃNÃTOS, -OASÃ: adj./s.; var. (În v. ºi reg.) SÂNÃTOS, -OASÃ
sãnãtoºilor: s.m. pl. dat. 2,17
sãnãtos: adj. m. sg. nom., în sintagma sãnãtos cu mint e „întreg
la minte” 5,15
sânãtoasã: ad j. f. sg. nom. 5,34

(a se) SÃRA: v. I
(sã) va sãra: ind. viit.I. 3.sg. 9,48
veþi sãr a: ind. viit.I. 2.pl. 9,49

(a) SCRÂªNI: v. IV; var . (a) ªCRIªNI; (Pop.) (a) SCÂRªNI
ºcriºneaºte: ind. prez. 3.sg. 9,17
scârºnea: ind. imp. 3.pl. 14,5

SCRIPTURÃ: s.f.
scriptura: sg. nom./ ac. 12,10; 15,28
scripturile: pl. nom./ac. 12,24; 14,49

SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãracilor: s.m. pl. dat. 10,21; 14,5
sãracii: s.m. pl. ac. 14,7
sãracã: adj. f. sg. nom. 12,42, 43

SCRISOARE: s.f. (aici) „inscripþie”
scrisoarea: sg. nom. 12,16
scrisoarea: sg. nom., în sintagma scrisoarea pricinii 15,26

(a) SÃRI: v. IV
sãrind: gerunziu 10,50

(a se) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SCUIPI
scuipind: gerunziu 7,33; 8,23
vor scupi: ind. viit.I. 3.pl. 10,34
(Sã) scuipã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
a scuipi: inf. prez. 14,65
scuipea: ind. im p. 3.pl. 15,19

(a) SÃRUTA: v. I
voi sãrut a: ind. viit.I. 1.sg. 14,4 4
au sãr utat: ind. pf.c. 3.sg. 14,45
(a se) SÃTURA: v. I
saturã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.8
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.pl. 6,42; 8,8
sã (sã) sature: conj. prez. 3.pl. 7,27
sãtura: inf. prez. fãrã a 8,4

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã/-Sã): gerunziu 1,35; 2,14; 4,39; 7,24; 10,1; 14,57, 60
scoalã: imperativ 2.sg. 2,9, 11; 3,3; 5,41; 10,49
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 5,42; 6,14, 16; 9,26
(sã/Sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 3,26; 9,8, 9; 13,8
sã (sã) scoale: conj. prez. 3.sg. 4,27
(sã) vor scula: ind. viit.I. 3.pl. 12,25; 13,12, 22
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 12,26
(Mã) voi scula: ind. viit.I. 1.sg. 14,28
sculaþi: imperativ 2.pl. 14,42
sculatu(-S)-au: ind. pf.c. 3.sg. 16,6

SÂMBÃTÃ: s./adv. (cf. Indice Mt)
sâmbetele: adv. 1,2 1
sâmbãta: adv. rezum. cap.2; 2,23, 24, 28; 3,2, 4
sâmbãta: s.f. sg. nom./ac. 2,27; 16,1
sâmbãtã: s.f. sg. nom. 6,2
sâmbetei: s.f. sg. gen. 15,42; 16,9
sâmbetelor: s.f. pl. gen. 16,2
SÂNGE: s.n.
sângelui: sg. gen., în sintagmele curger ea sângelui/izvorul
sângelui rezum. cap.5; 5,25, 29
sânge: sg. ac. rezum. cap.14
sângele: sg. nom. 14,24

SC AUN: s.n.
scaunele: pl. ac. 11,15
scaunele: pl. ac., în sitnagma scaunele ceale dintâi 12,39

(a se) SCOATE: v. III
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10, 43; 6,13; 8,23; 15,20
scotea: ind. imp. 3.sg. 1,34
scotind: gerunziu 1,39
scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 3,22; rezum. cap.9; rezum. cap.11
a scoate: inf. prez. 3, 15; 11,15
scoate: inf. prez. fãrã a 3,23; 9,27
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,10; 7,26; 9,17
scoþând: gerunziu 5,40; 9,3 7; 14,47
(sã) scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
scoate: imperativ 2.sg. 9,46
scosase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,9
vor scoate: ind. viit.I. 3.pl. 16,17

(a) SCRIE: v. III
iaste scris: pasiv ind. prez. impers. 1,2; 14,21, 27
este scris: pasiv ind. prez. impers. 7,6; 9,11, 12; 11,17
a scrie: inf. prez. 10,4
au scris: ind. pf.c. 3.sg. 10,5; 12,19
era scrisã: pasiv ind. imp. 3.sg. 15,26

(a) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg. 12,1

(a) SÂRGUI: v. IV
au sârguit : ind. pf.c. 3.sg. 14,8

INDICE

SCUMP, -Ã: adj.
(mai) scump: n. sg. nom. rezum. cap.8
(a) SCUR TA: v. I
ar fi scurtat: cond. pf. 3.sg. 13,20
au scurtat: ind. pf.c. 3.sg. 13,20
(a) SCUTURA: v. I
scuturându-: gerunziu 1,26
scuturaþi: imper ativ 2.pl. 6,11
(a) SDÃRIA: v. I; v ezi (a) ZGÂRIA
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SEARÃ: s./adv.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: s.f. sg. nom. 1,32; 4,35; 6,47; 11,19; 14,17; 15,42
sar a: s.f. sg. ac., în sintagma (fiind) ceasul de sara „(fiind) pe
înser at” 11,11
sar a: adv. 13,35

Sfântul: sg. nom., în sintagma Sfântul lui Dumnezeu 1,2 4
Sfânt : adj. n. sg. nom./ac./gen., în sintagma Duhul Sfânt/Duhului
Sfânt rezum. cap.1; 1,8; rezum. cap.3; 3,29; 12,36; 13, 11
sfânt : adj. m. sg. ac., în sintagma om drept ºi sfânt 6,20
sf inþi: adj. m. pl. ac., în sintagma îngerii cei sfinþi 8,38

SEC, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ „uscat”
sacã: f. sg. ac., în sintagma mâna cea sacã rezum. cap.3

(a se) SFÂRªI: v. IV
a (sã) sfârºi: inf. prez. 13,4

(a se) SECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCA
(s-)au sãcat : ind. pf.c. 3.sg. 5,29
sacã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
au sãcat : ind. pf.c. 3.sg. 11,21

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. ac. 3,26; 5,23; 13,13
sfârºitul: sg. nom. 13,7
SFEªNIC: s.n.; var. (Înv.) SFEAªNIC
sf eaºnic: sg. ac. rezum. cap.4; 4,21

SECAT, -Ã: ad j.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCAT, -Ã „uscat”
sãcat : m. sg. ac. 11,20

(a) SILI: v. IV
au silit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,45; 15,21

SECERÃ: s.f.
seacer ea: sg. ac. 4,29

(a) SIMÞI: v. IV
au simþit: ind. pf.c. 3.sg. 5,29

SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriºul: sg. nom. 4,29

SINAGOGÃ: s.f.
sinagoga: sg. ac. 1,21, 23; rezum. cap.3; 6,2
sinagogã: sg. ac. 1,29
sinagogurile: pl. ac. 1,39
sinagoguri: pl. ac. 12,39; 13,9

(a se) SEMÃNA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a se) SÃMÂNA
sã samene: conj. prez. 3.sg. 4,3
sãmâna: ind. imp. 3.sg. 4,4
samânã: ind. prez. 3.sg. 4,14
samãnã: ind. prez. 3.sg. 4,14
(sã) samânã: ind. prez. 3.sg./pl. 4,15, 16, 18
e sãmânat: pasiv ind. prez. 3.sg. 4,15
(s-)au sãmânat: ind. pf.c. 3.pl. 4,20
sãmânându(-sã): gerunziu 4,31
(sã) va sãmâna: ind. viit.I. 3.sg. 4,32

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 2,7; 4, 10; 6,47
sânguri: m. pl. ac. 9,1

SEMÃNÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTOR, TOARE
sãmânãtoriului: s.m. sg. gen. rezum. cap.4
sãmânãtoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.4; 4,3
SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTURÃ
sãmânãturi: pl. ac. 2,23
SEMEÞIE: s.f.; var. (Pop.) SUMEÞIE
sumeþiii: sg. gen. rezum. cap.10

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. ac., în sintagma slava Pãrintelui 8,38
slava: sg. ac. 10,37
slavã: sg. ac. rezum. cap.13; 13,26
SLÃBÃNOG, -OAGÃ: s.m./f.
slãbãnogului: s.m. sg. dat. rezum. cap.2; 2,5, 9, 10
(un) slãbãnog: sg. ac. 2,3
slãbãnogul: sg. nom. 2,4

SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. nom./ac. 8,11, 12; rezum. cap.13; 13,4; 14,44
seamnele: pl. ac. rezum. cap.13; rezum. cap.16; 16,17, 20
seamne: pl. ac. 13,22

(a) SLÃBI: v. IV „a pierde puterea”, „a (se) is tovi”
or slãbi: ind. viit.I. 3.pl. 8,3

SFAT: s.n.
sf at: sg. ac. 3,6; 15,1
sf atul: sg. ac., în sint agma sfatul lui Hristos rezum. cap.10
sf atul: sg. ac. 14,55

SLOBOD: adv.
slobod: 10,2
SLOBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac., în sint agma carte de slobozenie „act de
divorþ” s.f.

(a) SFÃRÂMA: v. I
sfãrâmasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,4
SFÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. (Înv. ºi reg.) SFÃRÂMITURÃ; (Înv.)
SFÃRÃMITURÃ; (Reg.) SFÂRMITURÃ
sfãrâmituri: pl. ac. 6,43
sfâr miturile: pl. ac. 7,28
sfãrãmituri: pl. ac. 8,8
sfâr mituri: pl. ac. 8,19, 20
(a se) SFÃTUI: v. IV
(sã) sfãtuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.14

SIROFENISÃ: s.f. „(per soanã) care este de neam din Fenicia
Siriei”
sirofenisei: sg. gen. rezum. cap.7
sirofenisã: sg. nom. 7,26

(a) SLOBOZI: v. IV
slobozisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezu. cap.2
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,4; 6,46; 8,9; 12,3; 15,15
slobozând: gerunziu 4,36; 15,37
slobozi: imperativ 2.sg. 5,12; 6,36
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 6,45
(nu) sloboziþi: imper ativ prohib. 2.pl. 7,12
voi slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 8,3
a slobozi: inf. prez. 15,6
sã sloboz : conj. prez. 1.sg. 15,9
sã sloboazã: conj. pr ez. 3.sg. 15,11

SFÂNT, -Ã: adj.
Sfânta: adj. antep. f. sg. nom. în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos
SLUGÃ: s.f.
Evanghelia de la Marcu
slugã: sg. nom./ac. 9,34; 10,43, 44; 12,4
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surorile: pl. nom./ac. 6,3; 10,29
surori: pl. nom. 10,30

slugile: pl. ac. rezum. cap.12
sluga: sg. ac. 12,2; 14,47
slujilor: pl. dat. 13,34

(a) SOSI: v. IV
au sosit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,29; 6,33
sosit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,41

SL UJBÃ: s.f.
slujbei: sg. gen. rezum. cap.10

SPAIMÃ: s.f.
spaimã: sg. nom. 16,8

(a) SLUJI: v. IV; var. (Rar) (a) SLUGI
slujiia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,13, 31
sã slugeascã: conj. pr ez. 3.pl. „sã pregãteascã” 3,9
sã slujascã: conj. prez. 3.sg. 10,45
slugiia: ind. imp. 3.pl. 15,41

(a) SPARGE: v. III
va sparge: ind. viit.I. 3.sg. 2,2
voi spar ge: ind. viit.I. 1.sg. 14,58

SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slugitorii: s.m. pl. ac. 14,54
slujitorii: pl. nom. 14,65

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au spãimântat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 9, 14; 16,5
a (Sã) spãimânta: inf. prez. 14,33

SL UJNICÃ: s.f.
slujnicele: pl. ac. 14,66
slujnica: sg. nom. 14,69

(a se) SPÃLA: v. I
vor spãla: ind. viit.I. 3.pl. 7,3
(sã) vor spãla: ind. viit.I. 3.pl. 7,4

SMINTEALÃ: s.f.
sminteala: sg. ac. rezum. cap.9

SPÃLARE: s.f.
spãlarile: pl. nom. 7,4
spãlãrile: pl. nom. 7,8

(a se) SMINTI: v. IV
(sã) smintesc: ind. prez. 3.pl. 4,17
(sã) smintea: ind. imp. 3.pl. 6,3
va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 9,41, 42
sminteaºte: ind. prez. 3.sg. 9,44, 46
(sã) vor sminti: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14; 14,29
(vã) veþi sminti: ind. viit.I. 2.pl. 14,27

(a se) SPÃSI: v. IV (Înv. ºi reg.; Bis.) „a se mântui”
spãsi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 16,16
SPIC: s.n.
spice: pl. ac. rezum. cap.2; 2,23
spicul: sg. ac. 4,28
spic: sg. ac. 4,28

SMIRNÃ: s.f.
smirnã: sg. ac. 15,23

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. 4,7, 18
spinii: pl. nom. 4,7
spini: pl. ac., în sintagma cununã de spini 15, 17

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. ac. rezum. cap.11; 11,20, 2 1
smochin: sg. ac. 11,13; rezum. cap.13; 13,28

(a) SPUMA: v. I „a s pumega”
spumã: ind. prez. 3.sg. 9,17
spumând: gerunziu 9,19

SMOCHINÃ: s.f.
smochinilor: pl. gen. 11,13
(a) SMULGE: v. III
smulgând: gerunziu rezum. cap.2
a smulge: inf. prez. 2,23

(a) SPUNE: v. III
au s pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,30; 5,33; 16,8
sã spui: conj. prez. 2.sg. 1,4 4
spune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.11; rezum. cap.12
spunea: ind. im p. 3.sg. 4,34
sã spuie: conj. pr ez. 3.pl. 7,36; 8,30
sã spuii: conj. prez. 2.sg. 8,26
a spune: inf. prez. 10,32
spuneþi: imper ativ 2.pl. 11,3; 16,7
voi spune: ind. viit.I. 1.sg. 11,29
spuiu: ind. prez. 1.sg. 11,33
spune: imperativ 2.sg. 13,4
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 13,23

SOACRÃ: s.f.
soacra: sg. ac. rezum. cap.1; 1,30
SOARE: s.m.
soarele: sg. nom. 1,32; 4,6; 13,24; 16,2
SOARTÃ: s.f.; var. SORÞ: s.m.
sorþi: s.m. pl. ac. 15,24
SOB OR: s.n.; var . (Înv.) SÃB OR
sãboarã: pl. ac. 13,9
(a se) SOC OTI: v. IV (Înv. ºi r ar) „a pândi”; „a lua în
considerare”, „a aprecia”; „a pune în rând cu”
socotea: ind. imp. 3.pl. 3,2
au socotit: ind. pf.c. 3.pl. 12, 10
(S-)au socotit : ind. pf.c. 3.pl. 15,28
SOMN: s.n.
somn: sg. ac. rezum. cap.4
SORÃ: s.f.
sora: sg. nom. 3,35

INDICE

(a) SPURCA: v. I
spurca: inf. prez. fãrã a rezum. cap.7; 7,15, 18
spurcã: ind. prez. 3.pl. 7, 15, 20, 23
(a) S TA: v. I
sta: inf. prez. fãrã a 3,24, 25, 26
stând: gerunziu 3,31; 10,49; 13, 14
stau: ind. prez. 3.pl. 8,39
sta: ind. imp. 3.sg./pl. 11,5; 14,47, 69, 70; 15,35, 39
veþi s ta: ind. viit.I. 2.pl. 11,25; 13,9
STARE: s.f.
starea: sg. ac. rezum. cap.7
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(a) STÃPÂNI: v. IV
s tãpânesc: ind. prez. 3.pl. 10,42

SURD, -Ã: adj./s.
(cel) surd: s.m. sg. ac. rezum. cap.7
(un) surd: s.m. sg. ac. 7,32
sur zii: s.m. pl. ac. 7,37
sur d: adj. n. sg. ac./voc., în sintagmele duhul cel surd ºi mut/duh
mut ºi surd rezum. cap.9; 9,24

STÂNG A: s.f.
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a stânga 10,34; 15,27
s tânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a stânga 10,40

SUS: adv.
sus: adv. în sintagma întru cei de sus (cf. Indice Mt – SUS) 11,10
sus: adv. în loc. adv . de sus pânã jos 15,38

STEA: s.f.
s tealele: pl. nom. 13,25

(a) SUSPINA: v. I
au suspinat : ind. pf.c. 3.sg. 7,34
sus pinând: gerunziu 8,11

STÃPÂN: s.m.
s tãpânului: sg. gen ./dat. rezum. cap.12; 14,14
s tãpânul: sg. nom. 13,35

(a se) STINGE: v. III
(sã) stânge: ind. prez. 3.sg. 9,43, 45
(sã) stinje: ind. prez. 3.sg. 9,47
STRA JÃ: s.f.
s traje: sg. ac., în sint agma la a patra straje de noapte „între orele
3 ºi 6 dupã miezul nopþii” 6,48
(a) STRÃBATE: v. III
s trãbãtând: gerunziu 6,55

ª

ªARPE: s.m.
ºerpi: pl. ac. 16,18

STRÃL UCIRE: s.f.
s trãlucirea: sg. ac. 13,24

ªCHIOP, -OAPÃ: adj.
ºchiop: m. sg. nom. 9,44

STRÃL UCIT, -Ã: adj.
s trãlucite: f. pl. nom. 9,2

(a) ªCRIªNI: v. IV; vezi (a) SCRÂªNI

STRÂMB, -Ã: adj.
s trâmbã: f. sg. ac., în sintagma mãr turie s trâmbã 10,19

(a) ªEDEA: v. II
ºezând: gerunziu rezum. cap.2; 2,6, 14, 15; 5,15; 9,3 4; 12,41;
13,3; 14,3, 18, 62; rezum. cap.16; 16,5, 14
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,15; 3,32, 34; 4,1; 6,22, 26; 10,46;
14,54
a ºedea: inf. prez. 6,39; 8,6; 12,39
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,40; 11,2, 7
sã ºedem: conj. prez. 1.pl. 10,37
a ºede: inf. prez. 10,40
ºedeþi: imperativ 2.pl. 14,32
ºeade: ind. prez. 3.sg. 16,19

(a) STRICA: v. I
s trici: ind. prez. 2.pl. 15,29
va strica: ind. viit.I. 3.sg. 16,18
(a) STRIGA: v. I
s trigã: ind. prez. 3.sg. 1,3
au s trigat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23; 6,49; 15,13, 34
s trigând: gerunziu 1,26; 5,7; 9,23; rezum. cap.15
s triga: ind. imp. 3.sg./pl. 3,11; 10,48; 11,9; 15,14
s trâgând: gerunziu 5,5; 9,25; 15,39
a s triga: inf. prez. 10,47

ªEDERE: s.f.
ºederile: pl. ac., în sint agma ºederile dintâi „locurile dintâi” 12,39

STRIGARE: s.f.
s trigare: sg. ac. rezum. cap.15

ªEZUT: s.n.
ºezut: sg. ac. 7,19

(a) SUDUI: v. IV
va suduii: ind. viit.I. 3.sg. 7,10
SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 3,4; rezum. cap.8; 8,35, 36, 37; 10,45;
12,33; 14,34
sufletul: sg. ac. , în loc. adv. din tot sufletul (tãu) 12,30
sufletul: sg. ac., în loc. v. Îºi dã sufletul/ªi-au dat sufletul rezum.
cap.15; 15,37
(a se) SUI: v. IV
(Sã) suie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 4,32; rezum. cap.16
suindu(-Sã/-sã): gerunziu 1,10; 3,13; 4,1; 5,18; 6,32; 10,32; 15,8
a (sã) sui: inf. prez. 6,45
(S-)au suit : ind. pf.c. 3.sg. 6,51; 8,13; 16,19
suiindu(-Sã): gerunziu 8,10
(ne) suim: ind. prez. 1.pl. 10,33
(sã) suisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 15,41
(a) SUPÃRA: v. I
superi: ind. prez. 2.sg. 5,35
supãraþi: ind. prez. 2.pl. 14,6

SUTAª: s.m.
sutaºul: sg. nom./ac. 15,39, 44
sutaº: sg. ac. 15,45

(a) ªTI: v. IV
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 1,24; 12,14; 14,68, 71
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 2,10; 13,29
a ºti: inf. prez. 4,11
ºtiþi: ind. pr ez. 2.pl. 4,13; 10,38, 42; 13,33, 35
ºti: ind. prez. 3.sg. 4,27; rezum. cap.13; 13,32
ºtiind: gerunziu 5,33
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg. 5,43; 7,24; 9,29
ºtiindu-: gerunziu 6,20
ºtiia: ind. imp. 3.sg./pl. 9,5; 14,40; 15, 10
ºtii: ind. prez. 2.sg. 10,19
ºtim: ind. prez. 1.pl. 11,33
neºtiind: gerunziu 12,24
T
TAINÃ: s.f.
taina: sg. ac., în sint agma taina împãrãþiii lui Dumnezãu 4,11
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã 9,27
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TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) TINÃR, -Ã
tinãrã: adj. f. sg. nom. 13,28
(un) tinãr: s.m. sg. nom./ac. 14,51; 16,15

TARE: adv./s.
(Cel mai) tare: s.m. sg. nom. 1,7
(celui mai) tare: s.m. sg. gen. 3,27
(cel) tare: s.m. sg. ac. 3,27
(mai) t are: adv. 10,26
TATÃ: s.m.; var. (Înv. ºi pop.) TÃTÂNE
tatã-sãu: sg. ac. 1,20; 10,7
tatãl/Tatãl: sg. nom./ac. 5,40; 7,10; 9,20, 23; 10,29; 13,32;
15,21
tatã: sg. nom./ac. 7,10; 13,12
tatãlui: sg. dat. 7,11
tãtâne-sãu: sg. dat. 7,12
tatã-tãu: sg. ac. 10,19
tatãlui: sg. gen., în sintagma împãrãþiia t atãlui nostr u Da vid
11,10
Tatãl: sg. nom., în sintagma Tatãl cel din ceriu 11,25, 26

TÂR G: s.n.
târg: sg. ac. 7,4
târguri: pl. ac. 12,38
(a se) TEME: v. III
(vã) teameþi: ind. prez. 2.pl. 4,40
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.pl. 4,40; 5,15; 12, 12
temându(-sã): gerunziu 5,33
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 5,36
(sã) temea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,20; 9,31; 10,32; 11,18; 16,8
(nu vã) teameþi: imperativ prohib. 2.pl. 6,50; 16,6
(ne) teamem: ind. prez. 1.pl. 11,32
sã (vã) teameþi: con j. prez. 2.pl. 13,7
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 6,17, 27

(a) TÃCEA: v. II
tãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,4; 9,33; 14,61
taci: imperativ 2.sg. 4,39
sã tacã: conj. pr ez. 3.sg. 10,48

TINEREÞE: s.f.
tinereaþe: sg. ac. rezum. cap.10
tinereaþele: pl. ac. 10,20

(a se) TÃGÃDUI: v. IV
(Sã) tãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
vei tãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 14,30, 72
au tãgãduit: ind. pf.c. 3.sg. 14,68, 70

TIPSIE: s.f.
tipsie: sg. ac. 6,25, 27, 28
TIVITURÃ: s.f.
tiviturii: sg. gen. rezum. cap.6
tivitura: sg. ac. 6,56

TÃGÃDUIRE: s.f.
tãgãduire: sg. ac. rezum. cap.14

(a) TOCMI: v. IV (Înv.) „a pregãti”
tocmindu-: gerunziu 1,19

(a se) TÃIA: v. I
tãindu(-sã): gerunziu 5,5
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 6,16
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 6,27; 14,47
tãind: gerunziu „desfiinþând”, „anulând” 7,13
a tãia: inf. prez. rezum. cap.9; 14,65
taie: imperativ 2.sg. 9,42, 44
tãia: ind. imp. 3.pl. 11,8; 14,65
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
era tãiat: pasiv ind. imp. 3.sg. „era sãpat” 15,46

TOIAG: s.n.
toiagul: sg. ac. 6,8
TRAISTÃ: s.f.
traistã: sg. ac. 6,8
(a) TRÃI: v. IV
trãind: gerunziu rezum. cap.1

(a se) TÃINUI: v. IV
(S-) tãinui: inf. prez. fãrã a 7,24

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. impers./3.sg. 2,17, 22; rezum. cap.6; r ezum.
cap.8; 8,31; 9,10; rezum. cap.10; 13,7, 10, 14
trebuiaºte: ind. prez. 3.sg. 11,3

TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuit: n. sg. nom. 4,22

(a) TRECE: v. III
trecând: gerunziu 1,16; 2,14, 23; 5,21; 6,33, 53; 11,20; 16,1
(sã) treacem: conj. prez. 1.pl. 4,35
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 6,35
a treace: inf. prez. 6,48; 10,25
trecea: ind. im p. 3.sg./pl. rezum. cap.7; 15,21, 29
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 13,30, 31
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 13,31
sã treacã: conj. prez. 3.sg. 14,35
treci: imperativ 2.sg. 14,36

(a se) TÃMÃDUI: v. IV
sã (sã) tãmãduiascã: conj. pr ez. 3.sg. 5,23
tãmãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
tãmãduia: ind. im p. 3.pl. 6,13
TÃRIE: s.f. „putere”
tãriia: sg. ac., în sintagma din toatã tãriia 12,33
(a se) TÃVÃLI: v. IV
(sã) tãvãlea: ind. im p. 3.sg. 9,19
(a se) TÂL CUI: v. IV „a explica tâlcul”; „a tãlmãci”, „a
traduce”
tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
tãlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
(sã) tâlcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 5,41
(s-)au tâlcuit: ind. pf.c. 3.sg. 15,22, 34
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU
tâlharilor: pl. dat. adn . 11,17
tâlhariu: sg. ac. 14,48
tâlhari: pl. ac. rezum. cap.15; 15,27

INDICE

(a) TREMURA: v. I; var. (Înv.) (a) TRÃMURA
trãmurând: gerunziu 5,33
TRESTIE: s.f.
trestia: sg. ac. 15,19
trestie: sg. ac. 15,36
TRIBUN: s.m.; var. (În v.) TRIVUN
trivunilor: pl. dat. 6,21
(a) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.3; 4,29; rezum. cap.16
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trimiþ: ind. prez. 1.sg. 1,2
sã trimiþã: conj. prez. 3. sg. 3,14
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,31; 6, 17; 8,26; 11,1; 12,2, 4, 5,
6, 1 3
trimiþându-: gerunziu rezum. cap.6
a tr emite: inf. prez. 6,7
trimiþând: gerunziu 6,27
a trimes: ind. pf.c. 3.sg. 9,36
a trimit e: inf. prez. 9,44
va trimite: ind. viit.I. 3.sg. 11,3
va tremite: ind. viit.I. 3.sg. 13,27
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 14,13
TRIST, -Ã: adj.
tris t: n. sg. nom. 14,3 4
TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 5,29; 6,29; 13,20; rezum. cap.14; 14,8, 22,
38, 51; 15,43, 45
tr up: sg. nom./ac. 10,8, 8; rezum. cap.15
tr upurile: pl. ac., în sintagma trupurile cereºti rezum. cap.13
(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
(vã) turbur aþi: ind. pr ez. 2.pl. 5,39
(s-)au tur burat : ind. pf.c. 3.pl. 6,50
au turbur at: ind. pf.c. 3.sg. 9,19
TUNET: s.n.
tunetului: sg. gen., în sint agma Fiii tune tului (cf. supra FIU) 3,17
TURMÃ: s.f.
tur mã: sg. nom. 5,11
tur ma: sg. nom. 5,13

ucenici: pl. nom./ac. 2,18; rezum. cap.6
ucenicilor: pl. dat. 3,9; rezum. cap.4; 4,3 4; 6,41; rezum. cap.8;
8,6; 9, 17; 10,23; rezum. cap.14; 14,32; 16,7
ucenici: pl. dat. (cu pr ep. la) rezum. cap.16
(a se) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. 6,19; rezum. cap.14
a ( Sã) ucide: inf. prez. 8,31
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 9,30; 13,12
ucis f iind: psiv gerunziu 9,30
(nu) ucide: imper ativ 2.sg. 10,19
au ucis: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.12; 12,5, 8
ucigându-: gerunziu 12,5
sã ucidem: con j. prez. 1.pl. 12,7
ar ucide: cond. prez. 3.pl. 14,1
UCIDERE: s.f.
uciderile: pl. nom. 7,21
ucidere: sg. ac. 15,7
(a se/-ºi) UITA: v. I
uitându(-sã/-Sã): gerunziu 3,34; 6,41; 8,24; 9,7; 10,21, 23, 2 7;
11,11; 15,40; 16,4
(sã) uit a: ind. imp. 3.sg./pl. 5,32; 12,41; 15,47
(º-)au uitat: ind. pf.c. 3.pl. 8, 14
(Te) uiþi: ind. prez. 2.sg. 12,14
uitã(-Te): imperativ 2.pl. 13,1
ULIÞÃ: s.f.
uliþe: pl. ac. 6,56
(a) UMBLA: v. I
umblã: imperativ 2.sg. 2,9
umbla: ind. im p. 3.sg,/pl. 2,23; 5,42; 6,6; 9,29; 16,12
umblând: gerunziu rezum. cap.6; 6,48, 49; 8,24; 11,2 7
umblã: ind. prez. 3.pl. 7,5
a umbla: inf. prez. 12,38

TURN: s.n.
tur n: sg. ac. 12,1
Þ

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac. 4,32

ÞARINÃ: s.f.
þarinile: pl. ac. 10,29
þarine: pl. nom. 10,30

(a) UMBRI: v. IV
umbrindu-: gerunziu 9,6

ÞÃRM: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) ÞÃRMURE
þãr mure: sg. ac. 4,1

(a se) UMPLE: v. III
(sã) umplea: ind. im p. 3.sg. 4,37
umplând: gerunziu 15,36

(a) ÞINE: v. III
þiind: gerunziu 7,3
a þinea: inf. prez. 7,4
þineþi: ind. prez. 2.pl. 7,8
sã þineþi: con j. prez. 2.pl. 7,9
au þinut: ind. pf.c. 3.pl. 9,9
þinusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.10
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 10,20

(a) UNGE: v. III
unjea: ind. imp. 3.pl. 6,13
a unge: inf. prez. 14,8
sã ungã: conj. prez. 3.pl. 16,1
UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen., în sintagma ( s-au fãcut) în capul unghiului (în
legãturã cu piatra din capul unghiului: a devenit piatra unghiularã)
12,10 12,10

ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 1,5, 28; rezum. cap.5; 5,1; 6,55
þinut : sg. ac. 5,10

UNSOARE: s.f. „mir”
unsoare: sg. ac., în sint agmele unsoare de mult preþ „mir foar te
scump”/unsoare de nard cur at rezum. cap.14; 14,3
unsoare: sg. ac. 14,4
unsoarea: sg. nom. 14,5

U
UCENIC: s.m.
ucenicii: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,15, 18, 23; 3,7; 5,31; 6,1,
29, 35, 45; r ezum. cap.7; 7,2, 5, 17; 8,1, 4, 10, 27, 33, 34; rezum.
cap.9; 9,13, 27, 30; rezum. cap.10; 10,10, 13, 24, 46; 11,1, 14;
12,43; 13, 1; rezum. cap.14; 14,12, 13, 14, 16, 50
ucinicilor: pl. dat. 2,16

UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 6, 13
URÂCIUNE: s.f.
urâciunea: sg. nom./ac., în sintagma urâciunea pustiirii (cf. Indice
Mt – URÂCIUNE ) rezum. cap.13; 13, 14
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URÂT, -Ã: adj. „nesuf erit”
urâþi: m. pl. nom. 13,13

sã vedeascã: conj. prez. 3.pl. 3,12
vãdea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.7

UR CIOR: s.n.
urcioarelor: pl. gen. 7,4, 8
urcior: sg. ac. 14,13

VÃDUVÃ: s.f.
vãduvã: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,42
vãduvelor: pl. gen. 12,40
vãduva: sg. nom. 12,43

URECHE: s.f.
urechi: pl. ac. 4,9, 23; 7,16; 8,18
urechile: pl. nom./ac. 7,33, 35
ureachea: sg. ac., în sintagma ureachea acului 10,25
ureachea: sg. ac. rezum. cap.14
ureachiia: sg. ac. 14,47

(a se) VÃITA: v. I; var. (a se) VÃIETA
(sã) vãieta: ind. imp. 3.pl. 5,38
(a se) VÃRS A: v. I
(sã) va vãrsa: ind. viit.I. 3.sg. 2,22; 14,24
varsã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
au vãrsat: ind. pf.c. 3.sg. 14,3

(a se) URGISI: v. IV
(Sã) va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 9,11

VÃTAF: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) VÃTAV
vãtav: sg. nom. 15,43

(a) URMA: v. I
au urmat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18, 20; 14,54
a urma: inf. prez. rezum. cap.2
urma: ind. imp. 3.sg./pl. 2,15; 6,1; 10,52; 11,9; 15,41; 16,20
neur mând: gerunziu rezum. cap.9
urmeazã: imperativ 2.sg. 10,21
am urmat: ind. pf.c. 1.pl. 10,28
urmând: gerunziu 10,32
urmaþi: imperativ 2.pl. 14,13
vor urma: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.16; 16,17

VÂNT: s.n.
vânt: sg. ac. 4,37
vântul: sg. nom./ac. 4,39, 40; 6,48, 51
vânturi: pl. ac., în sintagma de la patru vânturi 13,27
VÂNZÃTOR: s.m. „trãdãtor”
vânzãtoriul: s.m. sg. nom. 14,43

URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. adv. mai pre urmã/pre ur mã 9,34; 10,31;
12,6, 22; rezum. cap.16; 16,14
urmã: sg. ac., în loc. adj. cei de pre urmã 10,31
URªINIC : s.n. „pur purã”
urºinic: sg. ac. 15,17, 20
(a se) USCA: v. I
(s-)au uscat: ind. pf.c. 3.sg. 4,6
(sã) usucã: ind. prez. 3.sg. 9,17
USC AT, -Ã: ad j.
uscatã: f. sg. ac., în sintagma mânã uscatã 3,1, 3
USPÃÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºe: sg. ac. 1,33
uºei: sg. gen. 11,4
uºi: pl. ac. 13,29
uºa: sg. ac. 15,46; 16,3
V

VAL: s.n.
valuri: pl. ac. 4,37
VAMÃ: s.f.
vamã: sg. ac. 2,14
VARÃ: s.f.
vara: sg. nom. 13,28
VAS: s.n. „recipient”; (la pl.) „lucr uri”
vasele: pl. ac. 3,27
vas: sg. ac. 11,16
(a) VÃDI: v. IV; var. (Înv. ºi r eg.) (a) VEDI
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.7

VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 6,51; 7,36; 9,41; 10,48; 15,11, 14
VÂRTUTE: s.f.
vãr tutea: sg. ac., în sintagma din toatã vãrtutea (t a) 12,30
(a) VÂSLI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA
vânslând: gerunziu 6,48
VEA C: s.n./s.m.
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac 3,29; 11,14
veacului: sg. gen., în sintagma dosãzile veacului 4,19
veaci: s.m. pl. ac., în sintagma viaþa de veaci 9,44; 10,17, 30
veacul: sg. ac., în sintagma veacul viitoriu 10,30
VECHI, VECHE: adj.
vechiu: n. sg. ac. 2,21
vechi: m. pl. ac. 2,22
(a se) VEDEA: v. II
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,10
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,16, 19; 2,14; 5,14, 38; 6,33, 3 4, 49,
50; 9,7, 13; 10,52; 11,20; 16,4, 5
vezi: imper ativ 2.sg. 1,4 4
vãzând: gerunziu 2,5, 16; 4,12; 5,6; 7,2; 8,33; 9,14, 24; 10,14;
11,13; 12,28, 34; 14,67; 15,39
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 2, 12
vãzându-: gerunziu 3,11; 5,22; 6,48; 9,19; 14,69
sã vazã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 4,12; 5,14, 32
vedeþi: imper ativ 2.pl.4,24; 6,38; 8,15; 13,5
vãzusã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,16; 9,8; 16, 14
vez : ind. prez. 2.sg. 5,31
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 8,18
veade: ind. prez. 3.sg. 8,23
vãz: ind. prez. 1.sg. 8,24
a vedea: inf. prez. 8,25
vedea: ind. imp. 3.sg. 8,25
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 8,39; 13,26
vãzut-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,37
(sã) vãd: ind. prez. 3.pl. 10,42
sã vãz: conj. pr ez. 1.sg. 10,51; 12,15
vezi: ind. prez. 2.sg. 13,2; 15,4
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 13,14, 29; 14,62; 16,7
sã vedem: con j. prez. 1.pl. 15,32, 36
(s-)ar fi vãzut: cond. pf. 3.sg. 16,11
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(a) VENI: v. IV
vine: ind. prez. 3.sg. 1,7; 4,15, 21; rezum. cap.5; 9,37; 11,10
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,9; 14,3; 15,43; 16,2
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,14, 29, 40; 2,3; 3,8, 13, 20, 31; 4,4;
5,1, 15, 22, 27, 33, 35, 38; 6,29, 48, 53; 7,31; 8,3, 10, 22; 9,6, 12,
32; 10,1, 45, 46, 50; 11,13, 15, 27; 12,18; 14,16, 17, 32, 37, 41
veniþi: imperativ 2.pl. 1,17; 6,31; 12,7
venit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 1,24
am v enit: ind. pf.c. 1.sg. 1,38; 2,17
venea: ind. im p. 3.sg. 2,13
vino: imper ativ 2.sg. 2, 14; 5,23; 10,21
vor veni: ind. viit.I. 3.pl. 2,20; 13,6
vinisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 3,22
sã vie: con j. prez. 3.sg./pl. 4,22; 8,34; 9,10; 10,14
vinea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,31; 15,21
venind: gerunziu 7,1; 11,13; 12,14, 42; 13,36; 14,45; 16,1
va v eni: ind. viit.I. 3.sg. 8,38; rezum. cap.9; 9,11; r ezum. cap.13;
13,35; 15,36
viind: gerunziu 8,39; 13,26; 14,62
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.9
vinind: gerunziu 9,13
vini-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,9
VESTE: s.f.
veastea: sg. nom./ac. 1,28; rezum. cap.6
veºti: pl. ac., în sintagma veºti de oaste „veºti de rãzboi” 13,7
(a) VESTI: v. IV
a vesti: inf. prez. 1,45
au vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,14; 6,30; 16,10, 13
vesteaºte: imperativ 2.sg. 5,19
vestea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.8
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.10; rezum.
cap.13; rezum. cap.14; rezum. cap.16
sã vesteascã: con j. prez. 3.pl. 9,8
va v esti: ind. viit.I. 3.sg. 14,9
VEªMÂNT: s.n.
vejmântul: sg. ac. 2,21; 10,50
veºmântul: sg. ac. 5,27, 28; 13,16
veºmintele: pl. ac. 5,30; 11,7, 8; 14,63; 15,20
veºmântului: sg. gen. rezum. cap.6; 6,56
vejmintele: pl. nom. 9,2; rezum. cap.15; 15,24
veºminte: pl. ac. 12,38
vejmânt: sg. ac. 16,5
VEªNIC, -Ã: adj.; var. (În v. ºi rar) VEA CINIC, -Ã
veacinica: f. sg. ac., în sintagma veacinic greºalã 3,29
(a se) VEªTEJI; v, IV
(s-)au veºtegit: ind. pf.c. 3.sg. 4,6

VIERME: s.m.
viiar mele: sg. nom. 9,43, 45, 47
VIFOR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) VIHOR
vihor ul: sg. ac. rezum. cap.4
vihor : sg. nom. 4,37
viforul: sg. ac. rezum. cap.6
VIITOR, -TOARE: adj.
viitoriu: n. sg. ac., în sintagma veacul viitoriu 10,30
VIN: s.n.
vinul: sg. nom./ac. 2,22, 22; rezum. cap.14
vin: sg. ac. 15,23
(a se) VINDE: v. III
au vândut : ind. pf.c. 3.sg. 3,19
a vinde: inf. prez. rezum. cap.10
vinde: imperativ 2.sg. 10,21
vindea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.11; 11,15
vinde(-Sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
(sã) vinde: inf. prez. fãrã a 14,5
sã vânzã: conj. pr ez. 3.sg. 14,10
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 14,18, 42
(Sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 14,21
venit-au: ind. pf.c. 3.sg. 14,43, 66
VINDERE: s.f.
vindere: sg. ac. rezum. cap.14
(a se) VINDECA: v. I
vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.2; rezum. cap.3;
rezum. cap.5; r ezum. cap.7; rezum. cap.8; rezum. cap.10
au vindecat : ind. pf.c. 3.sg. 1,34; 6,5
vindecasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.3
va vindeca: ind. viit.I. 3.sg. 3,2
(s-)au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. 3,5
vindeca: ind. imp. 3.sg. 3,10
a vindeca: inf. prez. 3,15
vindecând: gerunziu rezum. cap.5
(sã) vindecasã: ind. m.mc.pf. 3.sg. 5,29
VINERI: s.f.
vineri: sg. nom. 15,42
VINOVAT, -Ã: adj.
vino vat: m. sg. nom. 3,29
vino vat: m. sg. nom., în sintagmele vino vat de moarte/vinovat
morþii rezum. cap.14; 14,64

VIAÞÃ: s.f.
viaþã: sg. ac., în sint agma viaþã pusniceascã rezum. cap.1
viaþã: sg. ac. 9,42
viaþa: sg. nom./ac., în sintagma viaþa de veaci 9,4 4; 10,17, 30

VISTIERIE: s.f. (Înv.) „cutie în care se depuneau danii, mai
ales bani, pentru necesitãþile tem plului din Ierusalim sau pentr u
acte de caritate”
vistierie: sg. ac. rezum. cap.12; 12,41, 43
vistieriii: sg. gen. 12,41

VICLEAN, -Ã: s.m./f.
(cei) vicleani: s.m. pl. ac. 15,28

VIÞÃ: s.f.
viþei: sg. gen., în sintagma rodul viþei 14,25

VICLENIE: s.f.
vicleniile: pl. nom. 7,22
vicleniia: sg. ac. 12,15

VIU, VIE: adj./s.
vie: adj. f. sg. nom. 5,23
viu: adj. m. sg. nom. 16,11
viilor: s.m. pl. gen., în sint agma [Dumnezãul] viilor 12,27

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. ac. 10,19; 14,1
VIE: s.f.
viia: sg. ac. rezum. cap.12; 12,9
vie: sg. ac. 12,1, 8
viii: sg. gen. 12,2, 9

(a) VOI: v. IV
am voit: ind. pf.c. 1.sg., în structur a v. dislocatã bine am voit 1,11
au voit: ind. pf.c. 3.sg. 3,13
VOIE: s.f.
voia: sg. ac., în sint agma voia lui Dumnezãu 3,35
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VRACI: s.m.
vraci: sg. nom./ac. 2,17; 5,26

zilele: pl. ac., în loc. adv. în toate zilele 14,49
zioa: adv. 4,27

(a) VREA: v. II
vreai: ind. prez. 2.sg. 1,40; 6,22; 14,12
vreau: ind. prez. 1.sg. 1,4 1; 6,25; 14,36
vrea: ind. im p. 3.sg. „voia” 6,19, 48; 7,24; 9,29
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,26; 9,12
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 8,34, 35; 9,34; 10,43, 44
vroim: ind. prez. 1.pl. 10,35
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 10,36; 15,9
vrei: ind. prez. 2.sg. 10,51
vreau: ind. prez. 3.pl. 12,38
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 14,7
vrând: gerunziu 15,15
veþi: ind. prez. 2.pl. 15,12

(a se) ZICE: v. III
zicând: gerunziu 1,6, 15, 2 4, 25, 27, 42; 2,12; rezum. cap.3; 5,12,
23, 35; 6,25, 35; 7,37; 8,15, 16, 26, 27, 28, 33; 9,6, 10, 24, 37;
10,26, 35; rezum. cap.11; 11,9, 31; 12,6, 18; 13,6; 14,4, 39, 44,
57, 58, 60, 68; 15,4, 29, 34, 36
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,17, 37, 38, 40, 41, 44; 2,5, 8, 10, 14, 17,
18, 19, 25; 3,3, 4, 9, 32, 33, 34; 4,13, 35, 38, 39, 40; 5,7, 9, 19, 34,
36, 39, 41, 43; 6,16, 22, 24, 31, 37, 38, 50; 7,6, 10, 18, 2 7, 28, 29,
34; 8,1, 5, 12, 17, 20, 24, 29, 3 4; 9,4, 11, 16, 18, 20, 22, 28, 34, 35,
38; 10,3, 4, 5, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42,
51, 52; 11,2, 5, 6, 14, 21, 22, 28, 29, 33; 12,7, 12, 14, 15, 16, 17, 24,
26, 32, 34, 43; 13,1, 2; 14,6, 13, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34,
36, 37, 41, 45, 48, 62, 63, 67; 15,2, 9, 12, 39; 16,6, 15
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.2
a zice: inf. prez. 2,9; 10,28, 47; 13,5; 14,19, 65, 69
zic: ind. prez. 1.sg. 2,11; 3,28; 5,41; 8,12, 39; 9,12, 40; 10,15,
29; 11,23, 24; 12,43; 13,30, 37; 14,9, 18, 25, 30
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,16, 24, 27; 3,21, 22, 23, 30; 4,2, 9, 11,
21, 24, 26, 30, 40; 5,8, 28, 30, 31; 6,4, 10, 14, 15, 18; 7,9, 14,
20; 8,21, 39; 9,23, 25, 30, 35, 38; 14,2, 31, 56, 61, 70; 15,14, 31,
35; 16,3
zice: ind. prez. 3.sg. 3,5; rezum. cap.4; rezum. cap.6; rezum. cap.9;
9,5; 12,36, 37; r ezum. cap.13; 14,14; 15,28
zici: ind. prez. 2.sg. 5,31; 10,18; 14,68; 15,2
(sã) zicea: ind. imp. 3.sg. 5,36; 15,7
zicãnd: gerunziu 6,2
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 7,11; 8,29; 14,71
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 7,11; 11,3, 23, 31; 13,21
zic: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.8; 8,27; 9,10; rezum. cap.12; 12,18, 35
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,19; 12,16, 36; 14,12
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 9,17
zicându-: gerunziu 10,49; 11,17
vom zice: ind. viit.I. 1 .pl. 11,31, 32
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 12,32
zice: ind. imp. (accent pe ultima silabã) 3.pl. 12,35
ziceþi: imperativ 2.pl. 14,14
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 14,16, 72
a zis: ind. pf.c. 3.sg. 16,7

VREDNIC , -Ã: adj.
vreadnic: m. sg. nom. 1,7
VREME: s.f.
vreamea: sg. nom./ac. 1,15; 10,30; 11,13; rezum. cap.13;
13,33
vreame: sg. nom./ac. 2,19; 9,20
vreame: sg. ac., în loc. adv. în vreame „la momentul potrivit”
12,2
VREMELNIC, -Ã: adj.
vremealnici: m. pl. nom. 4,17
Z
ZADARNIC, -Ã: adj.; var. ZÃDARNIC, -Ã
zãdarnicã: f. sg. ac. 7,9
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 1,30; 2,4; 5,40
zãcând: gerunziu 7,30
ZÃPADÃ: s.f.
zãpada: sg. ac. 9,2
(a) ZGÂRIA: v. I; var. (Înv. ªi reg.) (a) ZDÃRIA, scris ºi (a)
SDÃRIA
sdãriindu-: gerunziu 9,23
ZI: s./adv.
zile: s.f. pl. ac. rezum. cap.1; 1,13; 2,1, 20; 8,2, 31; 9,1; 13,24;
14,58; 15,29
zilele: s.f. pl. nom./ac. 1,9; 2,20; rezum. cap.8; 13,17, 19, 20
zi: s.f. sg. nom./ac. 4,35; 6,21; 9,30; 10,34; 11,12; 14,1
zi: sg. ac., în sint agma zi de praznic 14,2; 1 5,6
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. zioa ºi noaptea 5,5
zioa: s.f. sg. ac. 13,32; 14,12, 25

(a) ZIDI: v. IV
au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 12,1; 13,19
voi zidi: ind. viit.I. 1.sg. 14,58
zideºti: ind. prez. 2.sg. 15,29
ZIDIRE: s.f.
zidirii: sg. gen., în sintagmele din începutul zidirii/din ceputul
zidirii „din momentul zidirii lumii” 10,6; 13,19
zidiri: pl. nom./ac. 13,1, 2
zidirea: sg. dat. (cu pr ep. a + toatã) 16,15
ZIDITOR: s.m. (Înv. ºi pop.) „zidar”
ziditorii: s.m. pl. nom. 12,10
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EVANGHELIE DE LA LUCA

Cap 1
Lui Zaharie preotului vestea}te Gavril z@mislirea lui Ioan din Elisavet cea stearp@, carele ,
necrezând îngerului, amu]ea}te. {i acela} Gavriil vestea}te Mariei z@mislirea lui Isus, Fiiului lui
Dumnez@u, cea din Duhul Sfânt. La închin@ciunea Mariei, Ioan s@lteaz@ în pântece }i Elisatha
prorocea}te }i îns@}i Maria laud@ de mul]@mit@ Domnului cânt@. La t@iarea lui Ioan împregiur,
Zaharie tat@l dobândea}te graiul, laud@ de mul]@mit@ face.
La Na}terea S. Ioan la litur. Zac. 1.

1.

Zac. 1.

entru c@ mul]i adec@ s-au silit a rândui poveastea lucrurilor celor ce s-au plinit
între noi,
Precum ne-au dat noao cei ce din început însu}i au v@zut }i slugitori au fost

2.
cuvântului,
3. P@rutu-s-au }i mie, urmând toate din început cu deadinsul pre rând a le scrie ]ie, bune
Theofile,
4. Ca s@ cuno}ti adev@rul acelor cuvinte de carele e}ti înv@]at.
Septemvrie 23. Zac. 2. |

Zac. 2.

5. Fost-au în zilele lui Irod, împ@r@tului Iudei, un preot oarecarele pre nume Zaharie,
*1 Par. 20, 10.
*din ruda lui Avie, }i muierea lui, din featele lui Aaron, }i numele ei, Elisatha.
6. {i era ace}tia amândoi drep]i înaintea lui Dumnez@u, umblând întru toate poruncile
}i drept@]ile Domnului nevinova]i.
7. {i nu avea fiiu, pentru c@ Elisatha era stearp@ }i amândoi trecus@ în zilele sale.
8. {i au fost, slugind cu preo]iia în rândul s@u, înaintea lui Dumnez@u,
9. Dup@ obiceaiul preo]iii, cu soartea au ie}it s@ t@mâiaze, întrând în beseareca Domnului.
10. *{i toat@ mul]imea norodului era rugându-s@ afar@, la ceasul t@mâierii.
*Ie}ire 30, 7.
11. {i s-au ar@tat lui îngerul Domnului, stând de-a dreapta oltariului t@mâierii.
Preo]i 16, 17.
12. {i Zaharie s-au turburat v@zând }i fric@ au c@zut preste el.
13. Iar@ îngerul au zis câtr@ el: „Nu te teame, Zaharie, c@ s-au auzit rug@ciunea ta }i
muierea ta, Elisatha, va na}te ]ie fiiu }i vei chema numele lui Ioan.
14. {i va fi bucurie ]ie }i s@ltare }i mul]i întru na}terea lui s@ vor bucura,
15. C@ va fi mare înaintea Domnului }i vin }i beutur@ be]iv@ nu va bea }i s@ va umplea
de Duhul Sfânt înc@ din pântecele mumei sale. ||
16. {i pre mul]i fii a lui Israil va întoarce câtr@ Domnul, Dumnez@ul lor.
118r
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*Malahie 4, 6.
Math. 11, 14.

Zac. 3.

CAP 1

17. {i el va mearge înaintea Lui cu duhul }i cu putearea lui Ilie, *ca s@ întoarc@ inimile p@rin]ilor
c@tr@ fii }i pre cei necredincio}i la în]elepciunea drep]ilor, a g@ti Domnului norod des@vâr}it”.
18. {i au zis Zaharie câtr@ înger: „De unde voi cunoa}te aceasta? C@ eu sânt b@trân }i
muierea mea au trecut în zilele sale”.
19. {i, r@spunzând îngerul, au zis lui: „Eu sânt Gavril, carele stau înaintea lui Dumnez@u
}i sânt trimis a gr@ii câtr@ tine }i aceaste a-]i vesti.
20. „{i, iat@, vei fi t@când }i nu vei putea gr@ii pân@ în zioa în care vor fi aceaste, pentru
ce n-ai crezut cuvintelor meale, care s@ vor umplea la vreamea sa”.
21. {i era gloata a}teptând pre Zaharie }i s@ mira c@ci s@ z@bovea}te în besearec@.
22. Iar@ ie}ind, nu putea gr@ii câtr@ ei }i au cunoscut c@ vedenie v@zus@ în besearec@.
{i el era ar@tându-le lor }i au r@mas mut.
23. {i au fost, dac@ s-au umplut zilele slujbei lui, s-au dus la casa sa.
La Blagove}tenie, la liturghie. Zac. 3.

24. Iar@ dup@ aceale zile au zimislit | Elisatha, muierea lui, }i s@ t@inuia cinci luni, zicând: 118v
25. „C@ a}a mi-au f@cut Domnul în zilele în carele au c@otat a lua ocara mea dântre
oameni”.
Sfâr}it Zimislirea Ioan. Citit Na}tere.

26. Iar@ în luna a }as@ trimis au fost îngerul Gavril de la Dumnez@u în cetatea Galileii,
a c@riia numele Nazaret,
27. Câtr@ o fecioar@ logodit@ unui b@rbat, c@ruia numele era Iosif, din casa lui David,
}i numele fecioarei, Maria.
28. {i, întrând îngerul câtr@ ea, au zis: „Bucur@-te, cea plin@ de dar, Domnul e cu tine!
Blagoslovit@ e}ti tu între muieri”.
29. Carea auzind, s-au turburat de cuvântul lui }i cugeta ce închinare ar fi aceasta.
30. {i au zis îngerul ei: „Nu te teame, Marie, c@ ai aflat har la Dumnez@u.
31. *Iat@, vei lua în pântece }i vei na}te fiiu }i vei chema numele Lui Isus.
*Isaie 7, 14.
32. Acesta va fi mare }i Fiiul Celui Înalt S@ va chema }i va da Lui Domnul Dumnez@u
Gios 2, 21.
* Daniil 7, 14. scaunul lui David, t@tâne-S@u. *{i va împ@r@]i în casa lui Iacov în veacu.
33. {i împ@r@]iii Lui nu va fi sfâr}it”.
Mihei. 4, 7.
34. {i au zis Maria câtr@ înger: „Cum va fi aceasta, c@ b@rbat nu cunosc?”
35. {i, r@spunzând îngerul, i-au zis ei: „Duhul Sfânt va veni preste tine }i putearea ||
Celui Înalt te va umbri. Pentru aceaea, }i Ce S@ va na}te din tine, Sfântul, S@ va chema 119r
Fiiul lui Dumnez@u.
36. {i, iat@, Elisatha, rudeniia ta, }i ea au z@mislit fiiu în b@trânea]ele sale. {i aceast@ lun@
a }asa este ei, carea s@ cheam@ stearp@.
37. C@ nu va fi cu neputin]@ la Dumnez@u tot cuvântul”.
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38. {i au zis Maria: „Iat@ slujnica Domnului, fie mie dup@ cuvântul t@u”.
{i s-au dus de la ea îngerul.
Sfâr}it Blagove}tenii. La Blagov}t. diminea]a. Zac. 4.

119v

39. Iar@ sculându-s@ Maria în zilele aceale, s-au dus la munte cu degrab@ în cetatea Iudeii.
40. {i au întrat în casa Zahareii }i s-au închinat Elisathei.
41. {i au fost, dac@ au auzât închin@ciunea Mariei <c@tre> Elisatha, au s@ltat pruncul
în pântecele ei. {i s-au umplut de Duhul Sfânt Elisatha,
42. {i au strigat cu glas mare }i au zis: „Blagoslovit@ e}ti tu între muieri }i blagoslovit e
rodul pântecelui t@u!”
43. {i de unde mie aceasta, ca s@ vie Maica Domnului mieu la mine?
44. C@ iat@, cât fu glasul închin@rii | tale în urechile meale, s@ltat-au pruncul cu bucurie
în pântecele mieu.
45. {i fericit@ carea ai crezut c@ s@ vor plini ceale ce sânt zis@ ]ie de la Domnul”.
46. {i au zis Maria: „M@rea}te sufletul mieu pre Domnul,
47. {i au s@ltat duhul mieu întru Dumnez@u, mântuitoriul mieu,
48. C@ au c@otat spre smereniia slujnicii Sale; c@, iat@, de acum m@ vor ferici toate neamurile,
49. C@ mi-au f@cut mari Cel Putearnic }i sfânt numele Lui.
50. {i mila Lui din neam în neamuri celor ce s@ tem de El.
51. F@cut-au puteare cu bra]ul S@u, *r@sipit-au pre cei mândri cu mintea inimii Sale.
52. Pogorât-au pre cei putearnici de pre scaun }i au în@l]at pre cei smeri]i.
53. *Pe cei fl@mânzi i-au umplut de bun@t@]i }i pre cei boga]i i-au l@sat de}er]i.
54. Luat-au pre Israil, sluga Sa, aducându-{i aminte de mila Sa.
55. Precum au gr@it câtr@ p@rin]ii no}tri, *Avram }i s@mân]iii lui, pân@ în veac”.
56. {i au r@mas Maria cu dânsa ca la trei luni; }i s-au întors la casa sa.
Sfâr}it B}ti.

120r

Zac. 4.

*Isaie 51, 9.
Psalm 32, 10.
*1 Împ@r. 2, 5.
Psalm 33, 11.
*Face. 17, 9
}i 22, 16.
Psalm. 131, 11.
Isaie 41, 8.
Facere 17, 9.

57. Iar@ Elisathei s-au umplut vreamea s@ nasc@ || }i au n@scut fiiu.
58. {i au auzit vecinii }i rudeniile ei c@ au m@rit Domnul mila Sa cu ea }i s@ bucura cu ea.
59. {i au fost a opta zi, venit-au s@ taie pruncul împregiur. {i-l chema cu numele
t@tâne-s@u, Zaharie.
60. {i, r@spunzând muma lui, au zis: „Nicidecum, ci s@ va chema Ioan”.
61. {i au zis câtr@ ea: „C@ nime nu e în rudeniia ta cine s@ s@ chiiame cu numele acesta”.
62. {i ar@ta t@tâne-s@u cum ar vrea a-l chema.
*Sus stih 13.
63. {i, cerând panechid@, au scris, *zicând: „Ioan e numele lui”. {i s-au mirat to]i.
64. {i s-au de}chis îndat@ gura lui }i limba lui }i gr@ia binecuvântând pre Domnezeu.
65. {i au fost fric@ preste to]i vecinii lor, }i preste to]i mun]ii Iudeii s@ vestea toate
cuvintele aceaste.
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*Psalm 73, 12.
*Psalm 131, 17.
*Ieremie 23, 6
}i 30, 10.
*Fac. 22, 16.
Ieremie 31, 33.
Ovreai 6, 13, 17.

*Malah 4, 5.
Sus stih 17.
*Zah. 3, 9 }i 6, 12.
Malah. 4, 2.

CAP 1 {I 2

66. {i au pus to]i cei ce au zis în inima sa zicând: „Cine, ]i s@ pare, pruncul acesta va
fi?” C@ mâna Domnului era cu el.
67. {i Zaharie, tat@l lui, s-au umplut de Duhul Sfânt }i au prorocit zicând:
68. *„Bine e cuvântat Domnul, Dumnez@ul lui Israil, c@ au cercetat }i au f@cut r@scump@rare
norodului S@u, |
69. *{i au r@dicat cornul mântuirii noao, în casa lui David, slugii Sale,
120v
70. *Precum au gr@it prin gura sfin]ilor carii din veac sânt, a prorocilor Lui,
71. Mântuire de la neprietinii no}tri }i din mâna tuturor celor ce ne ur@sc,
72. A face mil@ cu p@rin]ii no}tri }i a-{ aduce aminte de leg@tura Sa cea sfânt@,
73. *Giur@mântul care au giurat câtr@ Avraam, p@rintele nostru, c@ ne va da,
74. Ca f@r@ fric@, din mâna neprietinilor no}tri izb@vi]i, s@ slugim Lui,
75. Cu sfin]enie }i cu dreptate înaintea Lui, întru toate zilele noastre.
76. {i tu, pruncule, prorocul Celui Înalt te vei chema, c@ vei mearge înaintea fea]ei
Domnului a g@ti c@iile Lui,
77. *A da cuno}tin]a mântuirii norodului Lui, spre iertarea p@catelor lor,
78. Prin mila Dumnez@ului nostru cea mare, cu carea ne-au cercetat, r@s@rind din
n@l]ime,
79. *A lumina celor ce întru întunearec }i în umbra mor]ii }ed, a îndrepta picioarele
noastre pre calea p@cii”.
80. Iar@ pruncul cre}tea }i s@ înt@rea cu duhul. {i era în pustii pân@ la zioa ar@t@rii sale
câtr@ Israil.
Sfâr}it Na}terei Ioan. ||

Cap 2

121r

Din porunca lui Avgust, Iosif cu Maria s-au suit în Vifleim, unde ea au n@scut pre Mântuitoriul, a
C@ruia na}tere de la înger auzându-s@, p@storii degrab@ vin a-L vedea. Pruncul t@iat împregiur S@
cheam@ Isus. Carele , dup@ zilele cur@]eniii, în Ierusalim aducându-L, s@-L puie înaintea Domnului,
b@trânul Simeon bine Îl cuvinteaz@ }i de durerile maicei la vreamea patimilor prorocea}te, }i b@trâna
proroci]a Anna Domnului s@ m@rturisea}te. Isus de doispr@zeace ani, plin de în]elepciune }i de dar,
pierzându-S@ de la p@rin]i, în mijlocul dasc@lilor S@ afl@ }i S@ pogoar@ în Nazaret, f@cându-S@ lor supus.
Zac. 5.

La vecernie Na}terii lui Hristos. Zac. 5.

1.
i au fost în zilele aceale, ie}it-au porunc@ de la chesar Avgust s@ s@ scrie toat@ lumea.
2.
Aceast@ scrisoare dintâi s-au f@cut de Chirineu, mai-marele Sireii.
3.
{i s@ ducea to]i s@ s@ m@rturiseasc@, fie}tecarii în cetatea sa.
*Mih. 6, 2.
4. {i s-au suit }i Iosiv din Galileea, din cetatea Nazaretului, în Iudeea, în cetatea lui David,
Math. 2, 6. carea s@ cheam@ Vifleim, | *pentru c@ era din casa }i din ruda lui David,
121v
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5. S@ s@ m@rturiseasc@ cu Maria, logodita sa, muiare îngrecat@.
6. {i au fost, fiind ei acolo, s-au umplut zilele s@ nasc@.
7. {i au n@scut Fiiul s@u, Cel întâi n@scut, }i L-au înv@luit în scutece }i L -au pus în iasle,
c@ nu avea loc în cas@.
8. {i era p@stori în ]inutul acela priveghind }i p@zind str@gile nop]ii preste turma sa.
9. {i, iat@, îngerul Domnului au st@tut lâng@ ei }i m@rirea lui Dumnez@u i-au str@lucit
împregiur }i s-au temut cu fric@ mare.
10. {i le-au zis îngerul: „Nu v@ teamere]i, c@, iat@, v@ vestesc bucurie mare, carea va fi
a tot norodul.
11. C@ s-au n@scut voao ast@zi Mântuitoriu, Carele iaste Hristos Domnul, în cetatea lui David.
12. {i acesta voao s@mn: afla-ve]i un prunc în scutece înf@}at }i pus în iasle”.
13. {i îndat@ au fost cu îngerul mul]ime de oaste cereasc@, l@udând pre Dumnezeu }i zicând:
14. „M@rire întru cei de sus lui Dumnezeu }i pre p@mânt pace oamenilor a bunei-voiri”. ||
15. {i au fost, deac@ s-au dep@rtat de la ei îngerul în ceriu, p@storii gr@ia între sine}: „S@
treacem pân@ în Vithleim }i s@ vedem cuvântul acesta ce s-au f@cut, care Domnul au ar@tat
noao”.
16. {i au venit gr@bind }i au aflat pre Maria }i pre Iosif }i pruncul pus în iasle.
17. {i, v@zând, au cunoscut de cuvântul ce s@ zisease lor de pruncul acesta.
18. {i to]i carii au auzit s-au minunat }i de ceale ce s@ zisease lor de la p@stori.
19. Iar@ Maria ]inea toate cuvintele aceastea, socotindu-le în inima sa.
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La T@iarea Domnului Împrejur la litur. Zac. 6.

20. {i s-au întors p@storii sl@vind }i l@udând pre Dumnezeu de toate care auzise }i v@zuse,
precum s-au zis c@tr@ ei.
Sfâr}it vecernie Na}terii lui Hristos.
*Face. 17, 2.
Preo]i 12, 3.
**Math. 1, 21
Sus 1, 31.
Zac. 7.

21. *{i, dup@ ce s-au plinit opt zile, S@ taie împrejur Pruncul; S -au chemat numele Lui
Isus, **Care S-au chemat de la înger mai înainte de a S@ z@misli în pântece.
La Stretenie la leturgie Zac. 7. |

22. {i dup@ ce s-au plinit zilele cur@]eniei Lui, *dup@ leagea lui Moisi, L-au adus în 122v
Ierusalim, s@-L puie înaintea Domnului,
23. Precum iaste scris în leagea Domnului, *c@ toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide zg@ul
*Ie}ire 13, 2.
Numer. 8, 16. sfintul Domnului s@ va chema,
* Preo]i 12, 8.
24. {i s@ dea în jirtv@, precum s-au zis în leagea Domnului, *o p@reache de turtureale
au doi pui de porumbi.
* Preo]i 12, 6.

Zac. 8.

La Stretenie Domnului la utrânie Zac. 8.

25. {i iat@, un om era în Ierusalim, c@ruia numele Simion; }i omul acesta era drept }i cu
frica lui Dumnezeu, a}teptând mâng@iarea lui Israil; era }i Duhul Sfânt într-însul.
26. {i r@spuns luase de la Duhul Sfânt c@ nu va vedea moartea pân@ nu va vedea pre
Hristosul Domnului.
27. {i au venit cu duhul în besearic@ }i, când ducea pruncul Isus p@rin]ii Lui, s@ fac@ dup@
obiceaiul legii pentru El,
28. {i el l-au luat în bra]ele sale }i bine au cuvântat pre Dumnezeu }i au zis:
29. „Acum slobozi pre sluga Ta, St@pâne Doamne, dup@ cuvântul T@u, în pace, ||
30. C@ au v@zut ochii miei mântuirea Ta,
123r
31. Carea ai g@tit înaintea fea]ii tuturor noroadelor,
32. Lumin@ spre descoperirea limbilor }i slav@ norodului T@u, Israil”.
Sfâr}it utrâniei.

*Isaie 8, 14.
Râm. 9, 33.
1 Petru 2, 7.

33. {i era tat@l Lui }i muma mirându-s@ de acealea ce s@ zicea despre El.
34. {i i-au blagoslovit Simion }i au zis câtr@ Maria, muma Lui: *„Iat@, S-au pus Acesta
spre c@dearea }i spre scularea multora în Israil }i spre s@mn c@ruia s@ va zice împrotiv@.
35. {i prin sufletul t@u va treace sabiia, ca s@ s@ deascopere din multe inimi cugetele”.
36. {i era Anna proroci]a, fata lui Fanuil, din neamul Asir. Aceasta petrecus@ în zile multe
}i tr@is@ cu b@rbatul s@u }eapte ani din fecioriia sa.
37. {i aceasta, v@duv@ pân@ la ani optzeci }i patru, carea nu s@ dep@rta de besearec@,
cu posturi }i cu rug@ciuni slujind noaptea }i zioa. |
38. {i aceasta, într-acel ceas venind, s@ m@rturisiia Domnului }i gr@ia de El tuturor celor 123v
ce a}tepta r@scump@rarea lui Israil.
Sfâr}it sfântului.

39. {i, când au s@vâr}it toate dup@ leagea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea
sa, Nazaret.
40. Iar@ Pruncul cre}tea }i S@ înt@rea, plin de în]elepciune. {i darul lui Dumnezeu era
cu El.
Sfâr}it Stretenie.
*Ie}ir. 23, 15
}i 34, 18.
2 Leage 16, 1.

41. {i mergea p@rin]ii Lui în to]i anii în Ierusalim, *la praznicul Pa}tilor.
42. {i, fiind de ani doispr@zeace, suindu-s@ ei în Ierusalim, dup@ obiceaiul praznicului,
43. {i, plinindu-s@ zilele, întorcându-s@, au r@mas Pruncul Isus în Ierusalim }i n-au }tiut
p@rin]ii Lui.
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44. Iar@ socotindu-L a fi cu so]iile, au venit cale de o zi }i-L c@uta între rudenii }i între
cunoscu]i.
45. {i, neaflându-L, s-au întors în Ierusalim, c@utându-L. ||
46. {i au fost, dup@ trei zile L-au aflat în besearic@ în mijlocul dascalilor, auzindu-i }i
124r
întrebându-i.
47. {i s@ mira to]i cei ce-L auziia de în]elepciunea }i r@spunsurile Lui.
48. {i, v@zându-L, s-au mirat. {i au zis muma Lui câtr@ El: „Fiiule, ce ai f@cut noao a}ea?
Iat@, tat@l T@u }i eu ducându-ne, Te c@utam”.
49. {i au zis câtr@ ei: „Ce e c@ M@ c@uta]i, nu }tiia]i c@ în ceale ce sânt ale Tat@lui Mieu
trebuie s@ fiu?”
50. {i ei n-au în]eles cuvântul carele au gr@it câtr@ ei.
51. {i S-au pogorât cu ei }i au venit în Nazaret. {i era supus lor }i muma Lui ]inea toate
cuvintele aceastea întru inima sa.
52. {i Isus cre}tea cu în]elepciunea }i cu vârsta, înaintea lui Dumnezeu }i a oamenilor.
Sfâr}it T@iarei Împrejur. |

Cap 3
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Ioan s@ trimite de la Domnul a plini cu propovedania sa prorocia Isaiei }i gloatele
publicanilor }i osta}ilor d@ sfat, zicând ce trebuie fie}tecarele a face; }i m@rturisea}te
m@rimea lui Hristos }i a botezului Lui, pre Carele de la dânsul botezându-S@, s@
pogoar@ porumbul }i glasul Tat@lui s@ aude. {i s@ urzea}te neamul Lui, de la Iosif
pân@ la Adam suindu-s@.
La vecernia Botezului. Zac. 9.

1.

125r

ar@ în anul împ@r@]iei lui Tiverie chesariului al cincispr@zeacelea, st@pânind
Pilat din Pont în Iudeea, iar@ tetrarha Galileii, Irod, iar@ Filip, fratele lui,
tetrarha Ituriei }i a ]inutului Trahoniei, }i Lisania, Avilaniii tetrarha,
2. *Supt c@peteniile preo]ilor Anna }i Caiafa, fost-au cuvântul Domnului preste Ioan, fiiul
Zahariei, în pustie.
3. *{i au venit în tot ]inutul Iordanului, propoveduind botezul poc@in]ei spre iertarea
p@catelor, ||
4. Precum iaste scris în cartea cuvintelor Isaie prorocului: *„Glasul cel ui ce strig@ în
pustie: «G@ti]i calea Domnului, dreapte face]i c@r@rile Lui!».
5. Toat@ valea s@ va umplea }i tot muntele }i dealul s@ va smeri. {i vor fi ceale strâmbe
dreapte, }i ceale aspre, spre c@i neatede.
6. {i va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu”.

Zac. 9.
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*Fapt. 4, 6.
*Math. 3, 1.
Marc. 1, 4.
*Isaie 40, 3.
Ioan 1, 23.
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7. Zicea, dar@, c@tr@ gloatele ceale ce ie}iia s@ s@ boteaze de la el: *„Pui de n@pârci, cine
v-au ar@tat a fugi de viitoarea mânie?
8. Face]i, dar@, roduri vreadnice de poc@in]@ }i nu înceape]i a zice: «Tat@ avem pre
Avraam». C@ zic voao c@ putearnic e Dumnezeu din petrile aceastea a de}tepta fiii lui
Avraam.
9. C@, iat@, s@curea la r@d@cina copaciului e pus@. Deci tot pomul ce nu face rod bun s@
va t@ia }i în foc s@ va arunca”.
10. {i-l întreba gloatele, zicând: „Dar@ ce | vom face?”
125v
11. {i, r@spunzind, zicea lor: *„Cel ce are doao îmbr@c@minte deaie celui ce n-are. {i
*Iacov 2, 15
1 Ioan 3, 17 cel ce are bucate a}ijderea fac@”.
12. {i au venit }i publicanii s@ s@ boteaze }i au zis câtr@ el: „Înv@]@toriule, ce vom face?”
13. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „Nimica mai mult de ce vi s-au rânduit s@ face]i”.
14. {i-l întreba }i osta}ii, zicând: „Ce vom face }i noi?” {i au zis lor: „Pre nime s@ nu
bate]i, nici n@paste s@ face]i. {i fi]i îndestula]i cu plata voastr@”.
15. Iar@ socotind norodul }i cugetând to]i în inimile sale de Ioan c@ doar@ el ar fi Hristos,
16. R@spuns-au Ioan, zicând tuturor: *„Eu adec@ cu ap@ v@ botez; iar@ va veni Cel mai
*Math. 3, 11
Marc. 1, 8 tare decât mine, a C@ruia nu sânt vreadnic a dezlega cureaoa înc@l]@mintelor Lui. **Acela
Ioan 1, 26 v@ va boteza cu Duhul Sfânt }i cu foc”,
17. A C@ruia vântur@toarea e în mâna Lui }i va cur@]i aria Sa }i va aduna grâul în jigni]a
**Math. 3, 11
Fapte 1, 10 }i Sa, iar@ pleavele va arde cu focul nestins”. ||
18. Multe adec@ }i altele îndemnând, propoveduia norodului.
11, 16 }i 19, 4
126r
*Math. 3, 7

Math. 3, 11
Zac. 10.

Sfâr}it vecernia Botezului. Luni 1 dup@ Anul Nou. Zaceal 10.

19. *Iar@ Irod tetrarhul certându-s@ de el pentru Irodiada, muiarea fr@]ine-s@u, }i pentru
toate r@ot@]ile care au f@cut Irod,
20. Au adaos }i aceasta preste toate }i au închis pre Ioan în temni]@.
*Matheiu. 3, 17 .
21. *{i au fost când s@ boteza tot norodul }i Isus botezându-S@ }i rugându-S@, s-au de}chis ceriul,
Marc 1, 10.
22. {i s-au pogorât Duhul Sfânt cu fa]@ trupeasc@, ca un porumbu, pre El. {i glas din
Ioan 1, 32. ceriu au fost: *„Tu e}ti Fiiul Mieu cel iubit, întru Tine bine Mi-au pl@cut”.
*Math. 14, 4
Marc. 6, 17

*Matheiu. 3, 17
}i 17,5.
Jos 9, 35.
2 Petru 1, 17.
Zac. 11.

Sfâr}it luni. Zac. 11.

23. {i însu} Isus era, începând, ca de treizeci de ani, precum s@ p@rea, fiiul lui Iosif, carele
au fost a lui Eli, care au fost a lui Mathat,
24. A lui Levi, a lui Melhi, a lui Ianan, a lui Iosif,
25. A lui Mathathie, a lui Ammos, a lui Naum, a lui Esli, a lui Nagghi, |
26. A lui Maath, a lui Mathathie, a lui Semei, a lui Iosif, al Iudei,
126v
27. A lui Ioana, a lui Risa, a lui Zorovavel, a lui Sarathiil, a lui Niri,
28. A lui Melhi, a lui Addi, a lui Cosam, a lui Elmodam, a lui Ir,
29. A lui Isus, a lui Eliezer, a lui Iorim, a lui Mathan, a lui Levi,
30. A lui Simion, a lui Iuda, a lui Iosif, a lui Iona, a lui Eliachim,
31. A lui Melia, a lui Menna, a lui Mathatha, a lui Nathan, a lui David,
32. A lui Esse, a lui Ovid, a lui Vooz, a lui Salmon, a lui Naason,
33. A lui Aminadav, a lui Aram, a lui Esrom, a lui Fares, a lui Iuda,
34. A lui Iacov, a lui Isaac, a lui Avraam, a lui Thara, a lui Nahor,
35. A lui Saruh, a lui Ragav, a lui Faleg, a lui Ever, a lui Sali,
36. A lui Cainan, a lui Arfaxad, a lui Sim, a lui Noe, a lui Lameh,
37. A lui Mathusal, a lui Enoh, a lui Iared, a lui || Malaleil, a lui Cainan,
127r
38. A lui Enos, a lui Sith, a lui Adam, carele au fost a lui Dumnezeu.
Cap 4
Isus, dup@ patruz@ci de zile de post biruind ispitele Satanii, în sinagoga Nazaretului citea}te cea
despre Sine prorociia lui Isaie. {i zice prorocul a nu fi primit în mo}iia sa; pentru aceaea vrea
a-L repezi din munte. Scoate în Capernaum dracul }i t@m@duia}te pre soacra lui Simon }i pre
al]ii mul]i de multe fealiuri de boale }i dracii scoate.

Zac. 12.

Mierc. 1 dumc. Zac. 12.
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ar@ Isus, plin de Duhul Sfânt, S-au întors de la Iordan }i S@ ducea de Duhul în
pustie

Math. 4, 11.
Marc. 1, 12.

Sfâr}it mar]i.

2. Patruz@ci de zile }i S@ ispitiia de la diavolul. {i n-au mâncat nimica în zilele aceale.
{i, sfâr}indu-s@ aceale, au fl@mânzit.
3. {i i-au zis diavolul: „De e}ti Fiiul lui Dumnez@u, zi pietrii ace}tiia s@ fie pâne”.
4. {i au r@spuns câtr@ el Isus: „Scris este *c@ nu cu sângur@ pânea tr@ia}te omul, ci cu
tot cuvântul lui Dumnez@u”. |
5. {i L-au dus diavolul într-un munte înalt }i I-au ar@tat toate împ@r@]iile lumii într-o cirt@
127v
de vreame.
6. {i au zis Lui: „[ie voi da putearea aceasta toat@ }i slava lor. C@ mie sânt date }i c@ruia
vreau, le dau.
7. Tu, dar@, de Te vei închina înaintea mea, vor fi ale Tale toate”.
8. {i, r@spunzând Isus, au zis lui: *„Scris este: «Domnului Dumnez@ului t@u te vei închina
}i Aceluia Unuia vei slugi»”.
9. {i L-au dus în Ierusalim }i L-au pus pre aripa bisearecii }i au zis Lui: „De e}ti Fiiul lui
Dumnez@u, slobozi-Te de aici jos.
10. *C@ scris este c@ îngerilor S@i va porunci pentru Tine s@ te ]ie,
11. {i c@ în mâni Te vor lua, ca s@ nu vatemi de piatr@ piciorul t@u”.
12. {i, r@spunzând Isus, au zis lui: „Zis este *«Nu vei ispiti pre Domnul, Dumnez@ul t@u»”.
13. {i, sfâr}indu-s@ toat@ ispita, diavolul s-au dus de la El pân@ la o vreame.
14. *{i S-au întors Isus cu putearea Duhului în Galileea }i au ie}it veaste de El pre tot
]inutul acela. ||
15. {i El înv@]a în sinagogurile lor }i S@ prosl@vea de to]i.
128r

Sfâr}it miercuri. Joi 1. Zac. 13.

16. *{i au venit în Nazaret, unde crescus@, }i au întrat dup@ obiceaiul S@u sâmb@ta în
besearec@ }i S-au sculat a citi.
17. {i S-au dat Lui cartea lui Isaie prorocul. {i cât au de}chis cartea, }i au aflat locul
unde era scris:
18. *„Duhul Domnului preste Mine, pentru carea M-au uns; a binevesti s@racilor M-au
trimis, a vindeca pre cei zdrobi]i cu inima,
19. A propoveduii robilor slobozirea }i orbilor vedearea, a l@sa pre cei frân]i întru slobozenie,
a propoveduii anul Domnului cel primit }i zioa r@spl@tirii”.
20. {i, închizând cartea, o au dat slugitoriului }i au }ezut. {i ochii tuturor în sinagoga era
uitându-s@ spre El.
21. {i au început a zice câtr@ ei: „C@ ast@zi s-au plinit scriptura aceasta în urechile voastre”.
Vineri 1. Zac. 14. |
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*2 Leage 8, 3.
Math. 4, 4.

*2 Leage 6, 13
}i 20, 10.

*Psalm 90, 11.
*2 Leage 6, 16.
*Math. 4, 14.
Marc. 1, 14.

Zac. 13.
*Math. 13, 54.
Marc. 6, 1.
Ioan 4, 45.
*Isaie 16, 1.

Zac. 14.
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22. {i to]i îi da m@rturie }i s@ mira de cuvintele darului care ie}ea din gura Lui }i zicea: 128v
„Au nu acesta este fiiul lui Iosiv?”
23. {i au zis lor: „Adev@rat Îmi ve]i zice aceast@ pild@: «Vraciule, vindec@-te pre tine însu}i!
Câte am auzit a fi f@cute în Capernaum, f@ }i aici în mo}iia ta!»”
24. {i au zis: „Amin zic voao, c@ nici un proroc e primit în mo}iia sa.
25. Adev@r zic voao, multe v@duve era în zilele lui Ilie în Israil, când s-au închis ceriul
ani trei }i }as@ luni, când s-au f@cut foamete mare preste tot p@mântul.
26. *{i la nice una dintr-însele s-au trimis Ilie, f@r@ la Saretha Sidonului, câtr@ o muiare v@duv@.
*3 Împ@r. 17, 9.
27. *{i mul]i lepro}i era în Israil supt Ilisei prorocul, }i nice unul dintr-în}ii s-au cur@]it,
*4 Împ@r. 5, 14.
f@r@ Neman Sirianul”.
28. {i s-au umplut to]i în sinagog@ de mânie, auzind aceaste.
29. {i s-au sculat }i L-au scos din cetate }i L -au dus pân@ la sprânceana muntelui pre
Math. 4, 13. carele era zidit@ cetatea lor, s@-L arunce.
30. Iar@ El, trecând prin mijlocul lor, S@ ducea.
Marc. 1, 21.
Sfâr}it vineri }i a prorocilor. Sâmb. 1. Zac. 15.

Zac. 15.

*Math. 7, 28.
* Marc. 1, 23.

129r
31. {i S-au pogorât în Capernaum, în cetatea || Galileii, }i acolo îi înv@]a sâmb@ta.
32. *{i s@ minuna de înv@]@tura Lui, c@ cu puteare era cuvântul Lui.
33. *{i în sinagoga era un om având drac necurat }i au strigat cu glas mare,
34. Zicând: „Ce e noao }i [ie, Isus Nazarineanule? Venit-ai a ne pierde? {tiu-Te cine
e}ti, Sfântul lui Dumnez@u”.
35. {i l-au certat Isus, zicând: „Amu]ea}te }i ie}i dintr-însul!” {i l@p@dându-l dracul în
mijloc, au ie}it de la el }i nimic nu i-au stricat.
36. {i au fost fric@ între to]i }i gr@ia între sine}, zicând: „Ce cuvânt este acesta, c@ cu
puteare }i cu vârtute poruncea}te duhurilor celor necurate }i ies?”
37. {i ie}iia veastea de El întru tot locul ]inutului.
Luni 2. Zac. 16.

Zac. 16.

38. {i, sculându-S@ Isus din sinagoga, au întrat în casa lui Simon. *Iar@ soacra lui Simon
era prins@ de mari friguri }i s-au rugat Lui pentru ea.
39. {i, stând lâng@ ea, au poruncit frigurilor }i o au l@sat. {i, numaidecât sculându-s@,
slugiia lor. |
40. Iar@ apuind soarele, to]i cei ce avea neputincio}i cu multe fealiuri de boale îi ducea 129v
la El. Iar@ El, puiind mânile pe fie}tecarii, îi vindeca.
* Marc. 1, 34.
41. *{i ie}iia dracii din mul]i strigând }i zicând: „C@ Tu e}ti Fiiul lui Dumnez@u”. {i
certându-i, nu- i l@sa a gr@ii, c@-L }tiia a fi Hristos.
42. Iar@ f@cându-s@ zi, ie}ind s@ ducea la loc pustiiu; }i gloatele Îl c@ota }i au venit pân@
la El }i-L ]inea, s@ nu S@ duc@ de la ei.
43. C@rora El au zis: „C@ }i altor cet@]i trebuie s@ vestesc împ@r@]iia lui Dumnez@u, c@
pentru aceaea sânt trimis”.
44. {i era propoveduind în sinagogurile Galileii.
*Math. 8, 14.
Marc. 1, 30.

Sfâr}it luni.

Cap 5
Dup@ ce înv@]as@ din corabia lui Petru, el aruncând dup@ porunca Lui n@vodul, au prins
mul]ime de pe}ti. Leprosul vindecat îl trimite la preo]i. Sl@b@nogului, iertându-i întâi p@catele,
poruncea}te s@-}i ia patul. {ezând la mas@ cu Levi, pre carele de la vam@ chemas@, pricina d@
faris@iilor ce murmura pentru ce petreace cu p@c@to}ii }i pentru ce nu postesc ucenicii Lui.
Duminic@ 1. Zac. 17. ||

Zac. 17.

1.
*Math. 4, 18.
Marc. 1, 16.

2.
mregile,

i au fost când n@v@lea mul]imea la El, s@ auz@ cuvântul lui Dumnez@u; }i El sta
lâng@ iezerul Ghenesaretului.
*{i au v@zut doao cor@bii stând lâng@ iezer. Iar@ pescarii s@ pogorâs@ }i sp@la
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3. {i, întrând întru una dintr-însele, care era a lui Simon, l- au rugat s@ o dep@rteaze pu]in
de la uscat. {i }ezând înv@]a din corabie gloatele.
4. {i, dac@ au încetat a gr@ii, au zis câtr@ Simon: „Du-o la adânc }i arunca] mregile voastre
spre vânat”.
5. {i, r@spunzând Simon, au zis Lui: „Înv@]@toriule, toat@ noaptea ostenindu-ne, nimica
am prins. Iar@ în cuvântul T@u voi arunca mreagea”.
6. {i, f@când aceasta, au prins mul]ime de pe}ti }i s@ rumpea mreagea lor.
7. {i au vestit so]iilor, carii era într-alt@ corabie, s@ vie }i s@ le agiute. {i au venit }i au
umplut amândoao cor@biile, a}a cât s@ mai cufunda.
8. Carea v@zând Simon Petru, au c@zut la genunchele lui Isus, zicând: „Ie}i de la mine,
c@ om p@c@tos sânt, Doamne!”
9. C@ spaima îl cuprinsease pre el }i pre to]i cei ce era cu el în prinsoarea pe}tilor carea
prinsease. |
10. A}i}direa }i pre Iacov }i pre Ioan, feciorii lui Zevedei, carii era so]ii lui Simon. {i au
zis câtr@ Simon Isus: „Nu te teame, c@ dintr-aceasta oameni vei prinde”.
11. {i, ducând la uscat cor@biile, l@sând toate, au mers dup@ El.
Sfâr}it dumc. Mar]i 2. Zac. 18.

Zac. 18.

12. *{i au fost fiind într-o cetate }i iat@ un om plin de lepr@; }i, v@zând pre Isus }i c@zând *Math. 8, 2.
Marc. 1, 40.
pre fa]@, L-au rugat zicând: „Doamne, de vreai, m@ po]i cur@]i”.
13. {i, întinzând mâna, S-au atins de el, zicând: „Vreau, cur@]ea}te-te!” {i numaidecât
lepra s-au dep@rtat de la el.
14. {i El i-au poruncit ca nim@rui s@ nu spuie, ci: „Mergi, arat@-te preotului }i ado pentru
cur@]iia ta, *precum au poruncit Moisi, întru m@rturie lor”.
*Preo]i 14, 4.
15. {i, str@b@tând mai vârtos cuvântul de El, }i s@ aduna gloate multe s@-L auz@ }i s@ s@
vindece de neputin]ele sale.
16. Iar@ El S@ dep@rta în pustie }i S@ ruga.
Sfâr}it mar]i. Sâmb. 5. Zac. 19.

Zac. 19.

17. {i au fost într-una de zile }i El }edea înv@]ând; }i era fariseii }ezând }i înv@]@torii legii,
131r carii venis@ din toate co}teiurile Galileii || }i a Iudeii }i din Ierusalim. {i putearea Domnului
era a-i vindeca.
18. *{i iat@ ne}te b@rba]i purtând într-un pat un om sl@b@nog; }i c@ota s@-l bage }i s@-l *Math. 9, 2.
puie înaintea Lui.
Marc. 2, 3.
19. {i, neaflând prin ce parte l-ar b@ga, pentru gloat@, s-au suit pre acoperi} }i prin
podeale l-au slobozit cu patul în mijloc, înaintea lui Isus.
20. A c@rora credin]@ cât au v@zut, au zis: „Omule, iart@-]i-s@ p@catele tale”.
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21. {i au început a cugeta c@rturarii }i fariseii, zicând: „Cine este acesta, care gr@ia}te
hule? Cine poate ierta p@catele, f@r@ sângur Dumnez@u?”
22. Iar@ cât au cunoscut Isus cugetele lor, r@spunzând, au zis câtr@ ei: „Ce cugeta]i în
inimile voastre?
23. Ce e mai lezne a zice: «Iart@-]i-s@ p@catele» au a zice: «Scoal@ }i umbl@»?
24. Ci, ca s@ }ti]i c@ Fiiul Omenesc are puteare pre p@mânt a ierta p@catele (au zis
sl@b@nogului), ]ie zic: «Scoal@, ia patul t@u }i mergi în casa ta!»”
25. {i îndat@ sculându-s@ înaintea lor, au luat patul în care z@cea }i s-au dus în casa sa,
m@rind pre Dumnez@u.
26. {i spaim@ au cuprins pre to]i }i m@rea pre Dumnez@u }i s-au umplut de fric@, |
zicând: „C@ am v@zut minunate ast@zi”.
131v
Sfâr}it sâmb. 2 sâmb. 3. Zac. 20.

Zac. 20.
*Math. 9, 9.
Marc. 2, 14.

27. *{i dup@ aceastea au ie}it }i au v@zut un publican, pre nume Levii, }ezând la vam@
}i au zis lui: „Vino dup@ Mine!”.
28. {i, l@sând toate, au mers dup@ El.
29. {i I-au f@cut osp@] mare Levi în casa sa. {i era gloat@ mult@ de vame}i }i de al]ii,
carii era cu ei }ezând.
30. {i murmura fariseii }i c@rturarii lor, zicând câtr@ ucenicii Lui: „Pentru ce cu vame}ii
}i cu p@c@to}ii mânca]i }i bea]i?”
31. {i r@spunzând Isus, au zis câtr@ ei: „Nu trebuie s@n@to}ilor vraci, ci bolnavilor;
32. N-am venit a chema pre cei drep]i, ci pre cei p@c@to}i la poc@in]@”.
Sfâr}it sâmb. Mier. 2. Zac. 21.

Zac. 21.
* Marc. 2, 18.

33. Iar@ ei au zis câtr@ El: *„Pentru ce ucenicii lui Ioan s@ postesc adease }i fac rug@ciuni,
a}i}direa }i a fariseiilor, iar@ ai T@i mânc@ }i beau?”
34. C@rora El au zis: „Au doar@ ve]i putea face fiii mirelui a posti când este cu ei mirele?
35. Iar@ vor veni zilele când s@ va lua de la ei mirele; atunci s@ vor posti într-aceale zile”.
36. {i le zicea }i pild@: „C@ nime nu pune peatec de la ve}tmânt nou în vejmânt vechiu.
Într-alt chip }i cel nou s@ rumpe, }i celui vechiu nu i s@ cuvine peatecul de la cel nou.
37. {i nime nu bag@ vinul nou în foii vechi. Într-alt chip va sparge vinul nou foii }i acela
s@ va v@rsa }i foii vor peri. ||
38. Ci vinul nou în foi noi trebuie b@gat }i amândoi s@ ]in.
132r
39. {i nime, bând vechiu, numaidecât vrea nou, c@ zice: «Cel vechiu mai bun este»”.
Sfâr}it mierc.

Cap 6
Pre ucenici, sâmb@ta spice smulgând, mântuia}te }i într-alt@ sâmb@t@ o mân@ sac@ vindec@. Pre
cei doispr@zeace ale}i numea}te apostoli }i cu ei }i cu mul]ime mult@, stând în loc pustiiu,
înva]@ fericirile }i alte sfaturi }i porunci evanghelice}ti. De o]ap@cul în ochiul fratelui }i de
pomul bun }i r@u din rod a-l cunoa}te. Cel ce aude cuvintele lui Hristos cui s@ asamân@
de le va plini }i cui de nu le va plini.
Sâmb. 4. Zac. 22.

Zac. 22.

i au fost în sâmb@ta a doao, întâi trecând prin s@mân@turi, smulgea ucenicii Lui
spice }i mânca frecându-le în mâni.
2.
Iar@ unii dintre farisei zicea lor: „Ce face]i carea nu-i slobod sâmb@ta?”
3. {i, r@spunzând Isus câtr@ ei, au zis: „Nici aceasta a]i citit ce au f@cut David când
fl@mânzis@ el }i cei ce cu el era?
4. *Cum au întrat în casa lui Dumnez@u }i pânele punerei-înainte le-au luat }i le-au mâncat
*1 Împ@r. 21, 6.
**Ie}ire 29, 32. }i au dat celor | ce era cu el, care nu era slobod a le mânca, **f@r@ numai preo]ilor?”
132v
5. {i zicea lor: „C@ Domn este Fiiul Omenesc }i sâmbetei”.
Preo]i 24, 9.
6. {i au fost }i într-alt@ sâmb@t@, de au întrat în sinagoga }i înv@]a. *{i era acolo un om
* Math. 12, 10.
Marc. 3, 1. }i mâna lui cea dreapt@ era uscat@.
Math. 12, 1.
Marc. 2, 23.

1.
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7. {i lua aminte c@rturarii }i fariseii de l-or vindeca sâmb@ta, ca s@ afle de unde s@-L
pârasc@.
8. Iar@ El }tiia cugetele lor. {i au zis omului celui ce avea mân@ uscat@: „Scoal@ }i st@i
în mijloc”. {i, sculându-s@, au st@tut.
9. {i au zis câtr@ ei Isus: „Întrebu-v@ pre voi de e slobod sâmb@ta bine a face au r@u?
Suflet a mântuii au a pierde?”
10. {i, uitându-S@ împregiur la to]i, au zis omului: „Întinde mâna ta!”; }i o au întins }i
s-au întregit mâna lui.
Sfâr}it sâmb.

11. Iar@ ei s-au umplut de neîn]elepciune }i gr@ia între sine} ce ar face lui Isus.
Joi 2. Zac. 23.

Zac. 23.

12. {i au fost într-aceale zile, ie}it-au în munte s@ S@ roage }i era înoptând în rug@ciunea
lui Dumnez@u.
13. *{i, f@cându-s@ zio@, au chemat ucenicii S@i }i au ales doispr@zeace dintr-în}ii (pre *Math. 10, 11.
carii }i apostoli i-au numit): ||
Marc. 3, 13.
14. Pre Simon, pre care l-au numit Petru, }i Andrei, fratele lui, Iacov }i Ioan, Filip }i
133r
Vartholomeu,
15. Mathei }i Thoma, Iacov a lui Alfeiu }i Simon, care s-au chemat Zilotis,
16. {i Iuda a lui Iacov }i Iuda Iscarioteanul, carele au fost vânz@toriu.
Vineri 2 }i la precuvio}i. Zac. 24.

Zac. 24.

17. {i, pogorându-S@ cu ei, au st@tut în loc }es }i mul]imea ucenicilor Lui }i mul]imea
mult@ de noroade din toat@ Iudeea }i din Ierusalim }i din ]ânutul m@rii }i a Tirului }i a
Sidonului,
18. Carii venis@ s@-L auz@ }i s@ s@ vindece de boalele sale. {i cei ce s@ chinuia de duhuri
necurate s@ vindeca.
19. {i toat@ mul]imea c@ota s@ s@ ating@ de El, c@ puteare ie}iia din El }i vindeca pre to]i.
Sfâr}it joi.

20. *{i El, r@dicându-}i ochii spre ucenicii S@i, zicea : „Ferici]i sânte]i, s@racilor, c@ a *Math. 5, 2.
voastr@ este împ@r@]iia lui Dumnez@u.
21. Ferici]i cei ce fl@mânzi]i acum, c@ v@ ve]i s@tura. Ferici]i cei ce plânge]i acum, c@ ve] râde.
22. *Ferici]i ve]i fi când v@ vor urî oamenii }i când v@ vor desp@r]i }i v@ vor oc@rî }i vor *Math. 5, 11.
l@p@da numele vostru ca un r@u, pentru Fiiul Omenesc. |
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23. Bucura]i-v@ într-acea zi }i s@lta]i c@, iat@, plata voastr@ mult@ este în ceriu; c@ dup@
aceaste f@cea prorocilor p@rin]ii lor.
Zac. 25.

133v

Sfâr}it vineri. Luni 3 }i la precuvio}i. Zac. 25.

24. *Îns@ amar voao, boga]ilor, c@ ave] mâng@iarea voastr@.
25. *Amar voao, s@tuiilor, c@ ve]i fl@mânzi. Amar voao, carii râde]i acum, c@ v@ ve]i jeli
}i ve]i plânge.
26. Amar voao, când bine v@ vor zice oamenii, c@ aseamenea f@cea prorocilor celor
mincino}i p@rin]ii lor.
27. Iar@ voao zic, celor ce auzi]: iubi]i pre neprietenii vo}tri, bine face]i celor ce v@ ur@sc.
28. Gr@i]i de bine pre cei ce v@ blast@m@ }i v@ ruga]i pentru cei ce v@ n@p@stuiesc.
29. *{i celui ce te lovea}te preste falc@, d@-i }i ceaealalt@; }i celui ce ia vejmântul t@u }i
*Math. 5, 39.
1 Corith. 6, 7. îmbr@c@mintea, nu-i t@g@dui.
30. {i tot celui ce ceare de la tine, d@-i. {i cel ce ia ale tale, nu le ceare.
*Ecli. 31, 8.
Amos 6, 1.
*Isaie 65, 13.

Zac. 26.
*Tovie 4, 16.
Math. 7, 12.
*Math. 5, 46.

*2 Leage 15, 8.
Math. 5, 42.

Zac. 27.
*Math. 7, 1.

*Math. 7, 2.
Marc. 4, 24.
* Math. 10, 24.
Ioan 13, 16.
*Math. 7, 3.

Math. 7, 18 }i
12, 33.

Zac. 28.
Math. 7, 21.
Râm. 2, 13.
Iacov 1, 32.

Sfâr}it luni. Dumc. 2. Zac. 26.

31. *{i precum vrea]i s@ v@ fac@ oamenii, }i voi le face]i a}i}direa.
32. *{i, de iubi]i pre cei ce v@ iubesc, ce har este voao? C@ }i p@c@to}ii iubesc pre cei ce
iubesc pre ei.
33. {i, de ve]i face bine celor ce v@ fac voao bine, ce har este voao? C@ }i p@c@to}ii fac
aceaste. ||
34. *{i, de ve]i da împrumut celor de la carii n@d@jdui]i a lua, ce har este voao? C@ }i 134r
p@c@to}ii împrumuteaz@ p@c@to}ilor, s@ ia aseamenea.
35. Drept aceaea, iubi]i pre neprietinii vo}tri, bine face]i }i da]i împrumut, nimic de acolo
n@d@jduind; }i va fi plata voastr@ mult@ }i ve]i fi fiii Celui Înalt, c@ El e milostiv preste cei
nemul]@mitori }i r@i.
36. Fi]i dar@ milostivi, precum }i Tat@l vostru milostiv este.
Sfâr}it dumc. Zac. 27.

37. *S@ nu giudeca]i }i nu v@ ve]i judeca. S@ nu osândi]i }i nu v@ ve]i osândi. Ierta]i }i
vi s@ va ierta.
38. Da]i }i s@ va da voao. M@sur@ bun@ }i îndesat@ }i scuturat@ }i v@rsându-s@ vor da în
sinul vostru. *C@ cu aceaea}i m@sur@ cu carea ve]i m@sura s@ va m@sura voao”.
39. {i le zicea lor }i pild@: „Au doar@ va putea orbul pov@]uii pre orb? Au nu amândoi
în groap@ cad?
40. * Nu este ucenicul preste înv@]@toriul s@u. Iar@ des@vâr}it tot va fi de va fi ca
înv@]@toriul lui.
41. *Iar@ ce vezi o]ap@cul în ochiul fratelui t@u, iar@ bârna care este în ochiul t@u nu o
socote}ti? |
42. Au cum po]i zice fratelui t@u: «Frate, las@ s@ sco] o]ap@cul din ochiul t@u», nev@zând
tu bârna în ochiul t@u? F@]arnice, leap@d@ întâi bârna din ochiul t@u }i atunci vei vedea
s@ sco]i o]ap@cul din ochiul fr@]âne-t@u.
43. C@ nu este pom bun care face poame reale, nici pom r@u f@când rod bun.
44. C@ fie}tecare pom din rodul s@u s@ cunoa}te, c@ nu culeg din spini smochine, nici
din rug culeg struguri.
45. Omul bun din comoara inimii sale cea bun@ scoate ce e bun, }i omul r@u din comoara
rea scoate r@u; c@ din prisosin]a inimii gr@ia}te gura.
Sfâr}it mar]i. Mierc. 3. Zac. 28.

46. Iar@ ce M@ chema]i «Doamne, Doamne!», }i nu face]i ceale ce zic?
47. Tot cel ce vine la Mine }i aude cuvintele Meale }i le face ar@ta-voi voao cui este
aseamenea;
48. Aseamenea este omului ce zidea}te cas@, care au s@pat afund }i au pus temelia pre
piatr@. {i, fiind povoiu, s-au lovit râul de casa aceaea }i nu o au putut cl@ti, c@ era întemeiat@
pre piatr@.
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49. Iar@ cel ce aude }i nu face, aseamenea este omului celui ce zidea}te casa sa pre
p@mânt f@r@ temelie, în carea au lovit râul }i numaidecât au c@zut. {i au fost r@sipirea ||
135r c@dearea casii aceiia mare”.

Cap 7
Mirându-s@ de credin]a suta}ului, de departe îi t@m@duia}te sluga. Lâng@ poarta cet@]ii Naim,
fiiul v@duvei îl învie. Înaintea ucenicilor lui Ioan Botez@toriului, ce întreba au El ar fi cel ce era
s@ vie, multe seamne face. {i aceia, ducându-s@, pre Ioan mult laud@. Jidovilor, nici a lui Ioan,
nici a lui Hristos via]a le-au pl@cut, pre carii asamân@ pruncilor ce strig@ în târg între sine}i. De
la muierea p@c@toas@ picioarele I s@ ung. R@spunde lui Simon, ce murmura pentru aceasta,
puind spre aceasta pilda de doi datornici }i iertând p@catele muierii.

1.

ar@ dac@ au plinit toate cuvintele Sale în urechile norodului, au întrat în
Capernaum.
Sfâr}it mierc. Sâmb. 5. Zac. 29.

135v

Math. 8, 5.

Zac. 29.

2. Iar@ a unui suta} sluga era bolnav }i spre moarte, care era lui iubit.
3. {i, auzând de Isus, au trimis la El pre b@trânii jidovilor, rugându-L s@ vie }i s@ mântuiasc@
sluga lui.
4. Iar@ ei, viind la Isus, Îl ruga cu deadinsul, zicând Lui: „C@ vreadnic este s@ faci lui aceaste, |
5. C@ iubea}te neamul nostru }i sinagoga el o au zidit noao”.
6. Iar@ Isus mergea cu ei }i, nefiind departe de cas@, au trimis la El suta}ul prieten, zicând:
*„Doamne, nu Te osteni, c@ nu sânt vreadnic s@ întri supt acoperi}ul mieu.
*Math. 8, 8.
7. Pentru carea }i pre mine însumi nu m-am socotit vreadnic s@ viu la Tine. Ci zi cu
cuvântul }i s@ va îns@n@to}a sluga mea.
8. C@ }i eu sânt om supt biruin]@ rânduit, având supt mine osta}i. {i zic cestuia: «Mergi!»,
}i mearge; }i altuia: «Vino!», }i vine; }i slugii meale: «F@ aceasta!», }i face”.
9. Carea auzând Isus, S-au mirat. {i, întorcându- S@, au zis noroadelor ce vinea dup@
El: „Amin zic voao, nici în Israil n-am aflat atâta credin]@”.
10. {i, întocându-s@ cei trimi}i acas@, au aflat sluga ce bolis@ s@n@tos.
Sfâr}it sâmb. Dumc. 3. Zac. 30.

11. {i au fost dup@ aceaea, mergea în cetatea ce s@ cheam@ Naiim. {i mergea cu El
ucenicii Lui }i gloat@ mult@.
12. Iar@ apropiindu-s@ de poarta cet@]ii, iat@ s@ scotea un mort, fiiul unul maiicei sale.
{i aceasta era v@duv@, }i norod mult din cetate cu ea.
13. Carea vâzând-o Domnul, I s-au f@cut mil@ de ea }i au zis ei: „Nu plânge!” ||
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14. {i s-au apropiat }i s-au atins de sicriiu (iar@ cei ce îl purta au st@tut) }i au zis: „Tin@rule, 136r
]ie zic: «Scoal@!»”.
15. {i au }ezut mortul }i au început a gr@ii; }i l-au dat mumei sale.
16. {i au cuprins pre to]i frica. {i m@rea pre Dumnez@u, *zic@nd: „C@ proroc mare s-au
*Gios 29, 19.
Ioan 4, 19. sculat între noi” }i: „C@ Dumnez@u au cercetat pre norodul S@u”.
Zac. 31.

Sfâr}it dumc. Joi 3. Zac. 31.

17. {i au ie}it cuvântul acesta în toat@ Iudeea de El }i întru tot ]inutul de împregiur.
18. {i au vestit lui Ioan ucenicii Lui de toate aceaste.
19. *{i au chemat doi din ucenicii s@i Ioan }i i-au trimis la Isus, zic@nd: „E}ti Cel ce vii
* Math. 11, 12.
au pre altul vom a}tepta?”
20. {i venind la El b@rba]ii, au zis: „Ioan Botez@toriul ne-au trimis la Tine, zicând: «Tu
e}ti Cel ce vii au pre altul a}tept@m?»”
21. (Iar@ într-acel ceas pre mul]i au vindecat de boale }i de rane }i de duhuri reale }i
multor orbi le-au d@ruit vedeare). |
22. {i, r@spunzând, au zis lor : „Mergând, spune]i lui Ioan ceale ce a]i auzit }i a]i v@zut: 136v
*c@ orbii v@d, }chiopii umbl@, lepro}ii s@ cur@]esc, surzii aud, mor]ii s@ scoal@, s@racilor
*Isaie 35, 5.
bine s@ vestea}te.
23. {i fericit e oricare nu s@ va sminti întru Mine”.
24. {i dac@ s-au dus solii lui Ioan, au început de Ioan a zice câtr@ gloate: „Ce a]i ie}it în
pustie a vedea? Trestie de vânt cl@tit@?
25. Dar@ ce a]i ie}it a vedea? Om cu ve}minte moi îmbr@cat? Iat@, cei ce sânt cu hain@
scump@ }i în desf@t@ri în casele împ@ra]ilor sânt.
26. Dar@ ce a]i ie}it a vedea? Proroc? Adev@rat zic voao, }i mai mult decât proroc.
27. *Acesta e de care este scris: «Iat@, trimi] îngerul Mieu înaintea fea]ei Tale, carele va
*Is. 51, 13.
Math. 11, 10. g@ti calea Ta înaintea Ta».
28. C@ zic voao: mai mare între n@scu]ii de muieri proroc decât Ioan Botez@toriul nime
Marc. 1, 2.
nu este. Iar@ cel ce e mai mic întru împ@r@]iia lui Dumnez@u mai mare decât el este”. ||
29. {i tot norodul, auzind, }i publicanii l@uda pre Dumnez@u, botezându-s@ cu botezul 137r
lui Ioan.
Sfâr}it a Botez@toriului.

30. Iar@ fariseii }i legiuiitorii sfatul lui Dumnez@u l-au lep@dat între sine}i, nebotezându-s@
de la el.
* Math. 11, 16.
31. {i au zis Domnul: *„Cui dar@ voi as@mâna oamenii neamului acestuia? {i cui sânt
aseamenea?
32. Aseamenea sânt pruncilor ce }ed în târg }i gr@iesc între sine}i }i zic: «Cântatu-v-am
cu fluirele }i n-a]i s@ltat. Tânguitu-v- am }i n-a]i plâns».
33. *C@ au venit Ioan Botez@toriul, nici mâncând pâne, nici bând vin, }i zice]i: «Drac are».
*Math. 3, 4.
34. Venit-au Fiiul Omului mâncând }i bând }i zice]i: «Iat@ om mânc@cios }i bând vin,
Marc. 1, 6.
prietinul vame}ilor }i a p@c@to}ilor».
35. {i s-au îndreptat în]elepciunea de la El tuturor fiilor S@i”.
Zac. 33.

*Math. 26, 7.
Marc. 14, 3
Ioan 22, 3.

Sfâr}it vineri. Luni 4. Zac. 33. |

36. {i-L ruga oarecare din farisei s@ mânânce cu el. {i, întrând în casa fariseului, au }ezut. 137v
37. *{i, iat@, o muiare care era în cetate, p@c@toas@, cât au cunoscut c@ }ezus@ în casa
fariseului, au adus un alavastru de unsoare.
38. {i, stând dinnapoi lâng@ picioarele Lui, cu lacr@mi au început a uda picioarele Lui
}i cu p@rul capului s@u le }tergea }i s@ruta picioarele Lui }i cu unsoare le unjea.
39. Iar@ v@zând fariseul cel ce-L chemas@, au zis întru sine, zicând: „Acesta, de ar fi proroc,
ar }ti adev@rat cine }i ce fealiu de muiare este carea s@ atinge de El, c@-i p@c@toas@”.
40. {i, r@spunzând Isus, au zis câtr@ el: „Simone, am ceva a-]i zice”. Iar@ el au zis:
„Înv@]@toriule, zi!”
41. „Doi datornici era unui c@m@tarnic. Unul era deatoriu cinci sute de denari, }i altul,
cinciz@ci.
42. Neavând ei de unde pl@ti, le-au iertat amânduror. Care, dar@, l-au iubit mai mult?”
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43. R@spunzând Simon, au zis: „Mi s@ pare c@ cela || cui au iertat mai mult”. Iar@ El
i-au zis: „Bine ai giudecat”.
44. {i, întorcându-s@ c@tr@ muiere, au zis lui Simon: „Vezi muierea aceasta? Întrat-am
în casa ta, ap@ picioarelor Mele n-ai dat. Iar@ aceasta cu lacr@mi au udat picioarele Mele
}i cu perii capului s@u le-au }ters.
45. S@rutare nu Mi-ai dat, iar@ aceasta, de când au întrat, n-au încetat a-Mi s@ruta picioarele.
46. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns, iar@ aceasta cu unsoare au uns picioarele Meale.
47. Pentru aceea zic ]ie: «Iart@-s@ ei p@cate multe, c@ au iubit mult. Iar@ c@ruie mai pu]in
s@ iart@, mai pu]in iube}te”.
48. {i au zis c@tr@ ea: *„Iart@-s@ ]ie p@catele”.
*Math. 9, 2.
49. {i au început cei ce }edea împreun@ a zice între sine}i: „Cine e Acesta, Carele }i
p@catele le iart@?”
50. {i au zis c@tr@ muiere: „Credin]a ta te-au mântuit. Mergi în pace!” |
Cap 8

138v

Pilda de s@mân@toriu pune înnainte }i ucenicilor o tâlcuie}te. Nimica e t@inuit carea s@
nu s@ v@deasc@. Pre carii zice a fi mum@-sa }i fra]ii s@i. În mare din somn S@ de}tapt@,
vântul ceart@. Îndr@citul cel cumplit de leghion de draci izb@ve}te, îng@duind dracilor
s@ între în porci. Atingându-s@ de tivitura vejmântului Lui, muierea de curgerea
sângelui s@ mântuie}te }i fata lui Iair arhisinagogului cu cuvântul Lui învie.
Mar]i 5. Zac. 34.

Zac. 34.

1.

i au fost dup@ aceea }i El c@l@toriia prin cet@]i }i prin sate, propoveduind }i
binevestind împ@r@]iia lui Dumnez@u, }i cei doispr@zece cu El,
2.
{i ni}te muieri, ce s@ vindecase de duhuri necurate }i de neputin]e: *Maria, *Mar. 16, 9.
carea s@ cheam@ Magdalina, din carea }epte draci ie}ise,
3. {i Ioanna, muierea Huzei, dreg@toriului Irod, }i Susanna }i altele multe, carele slujiia
Lui din averile sale.
4. Iar@ adunându-s@ gloat@ mult@ }i din cet@]i gr@bind c@tr@ El, au zis prin pild@:
Dnec@ 4. Zaceal 35. ||

139r

139v

5. *„Ie}it-au s@mân@toriul s@ samine s@mân]a sa. {i, când s@mâna, una au c@zut lâng@
cale }i s-au c@lcat }i pas@rile ceriului o au mâncat.
6. {i alta au c@zut pre piatr@ }i, r@s@rind, s-au uscat, c@ nu avea reveneal@.
7. {i alta au c@zut între spini }i, crescând împreun@, spinii o au înecat.
8. {i alta au c@zut pre p@mânt bun. {i, r@s@rind, au f@cut rod însutit”. Aceastea zicând,
striga: „Cine are urechi de auzit s@ auz@!”
9. {i-L întreba ucenicii Lui ce ar fi pilda aceasta.
10. C@rora El au zis: „Voao s-au dat a }ti taina împ@r@]iii lui Dumnezeu, iar@ celoralal]i
în pilde, *ca v@zând s@ nu vaz@ }i auzând s@ nu în]eleag@.
11. Iar@ pilda aceasta iaste: s@mân]a iaste cuvântul lui Dumnezeu,
12. Iar@ cei de lâng@ cale, aceia sânt carii aud, apoi vine diavolul }i ia cuvântul din inima
lor, ca nu, crezând, s@ s@ sp@sasc@.
13. C@ cei de pre piatr@, carii auzind, cu bucurie priimesc cuvântul, | }i aceia r@d@cini
nu au, carii pân@ la o vreame cred, }i în vreame de ispit@ s@ despart.
14. Iar@ carea au c@zut pre spini, ace}tia sânt carii aud }i, de griji }i de bog@]ii }i de
dulce]ile vie]ii, mergând s@ îneac@ }i nu aduc rod.
15. Iar@ carea pre p@mânt bun, ace}tia sânt carii cu inim@ bun@ }i bine g@tit@ auzind
cuvântul, îl ]in }i rod aduc întru r@bdare.
Sfâr}it sâmb. 6. Zaceal 36.

16. *Iar@ nime, aprinzând candila. o acopere cu vas au supt pat o pune, ci spre sfea}nic
o pune, ca cei ce într@ s@ vaz@ lumina.
17. *C@ nu iaste t@inuit care s@ nu s@ v@deasc@, nici ascuns care s@ nu s@ cunoasc@ }i
la ar@tare s@ vie.
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Zac. 35.
*Math. 13, 3.
Marc. 4, 3.

*Isaie 6, 9.
Math. 13, 14.
Marc. 4, 12.
Ioan 12, 4.
Fapte 28, 26.
Râm. 11, 8.

Zac. 36.
*Math. 5, 15.
Marc. 4, 21.
*Math. 10, 26.
Marc. 4, 22.
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25, 29.
* Math. 12, 46.
Marc. 3, 32.

Zac. 37.
*Math. 8, 23.
Marc. 4, 36.
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18. Vede]i, dar@, cum auzi]i *c@ cel ce are da-s@-va lui; }i oricare nu are }i ce i s@ pare
c@ are s@ va lua de la el”.
19. *{i au venit la El muma }i fra]ii Lui }i nu-L putea auzi pentru gloat@.
20. {i s-au vestit Lui: „Mum@-Ta }i fra]ii T@i stau afar@, vrând a Te vedea”. ||
21. Care r@spunzând, au zis c@tr@ ei: „Muma Mea }i fra]ii Miei ace}tia sânt, carii aud 140r
cuvântul lui Dumnezeu }i-l fac”.
Sfâr}it sâmb. Miercuri 4. Zac. 37.

22. *{i au fost întru una de zile, }i El S-au suit în corabie }i ucenicii Lui; }i au zis câtr@
ei: „S@ treacem de ceaea parte de iazear”. {i s-au suit.
23. {i, mergând ei cu corabia, au adormit }i <a> pogorât viforul vântului în iezer }i s@
umplea }i era s@ pear@.
24. {i, apropiindu-s@, L-au de}teptat, zicând: „Înv@]@toriule, perim!” Iar@ El sculându-S@,
au certat vântul }i viforul apei }i au încetat. {i s-au f@cut lini}te.
25. {i au zis lor: „Unde iaste credin]a voastr@?” Carii temându-s@, s-au mirat între ei},
zicând: „Cine, ]i s@ pare, iaste Acesta, c@ }i vânturilor }i m@rii poruncea}te }i ascult@ de El?”
Sfâr}it miercuri.

26. {i au v@nslat la ]inutul gadareanilor, care iaste în preajma Galileii.
Zac. 38.

Duminec@ 6. Zaceal 38.

27. {i, ie}ind la uscat, L-au întimpinat un om oarecarele care avea drac de mult@ |
vreame }i cu ve}mânt nu s@ îmbr@ca, nici în cas@ r@mânea, ci în mormânturi.
140v
28. Acela, cât au v@zut pre Isus, au c@zut înaintea Lui }i, strigând cu glas mare, au zis:
„Ce e mie }i [ie, Isuse, Fiiul lui Dumnezeu celui înalt? Rogu-Te, nu m@ chinui”.
29. C@ porunciia duhului celui necurat s@ ias@ din om, c@ în multe vremi îl apuca }i s@ lega
cu lan]uri }i cu peante, p@zindu-s@. {i, rumpând leg@turile, s@ purta de dracul prin pustii.
30. {i l-au întrebat Isus, zicând: „Cum ]ie-i numele?” Iar@ el au zis: „Leghiion”. C@ întrase
draci mul]i într-însul
31. {i-L ruga s@ nu le porunceasc@ a s@ duce în adânc.
32. {i era acolo o turm@ de porci mul]i, ce s@ p@}tea în munte; }i-L ruga s@-i lase a întra
în ei. {i i-au l@sat.
33. {i au ie}it dracii din om }i au întrat în porci. {i cu repejune s-au aruncat turma în
iezer }i s-au înecat.
34. Carea v@zând f@cându-s@, cei ce p@}tea au fu||git }i au vestit prin cetate }i prin sate. 141r
35. {i au ie}it s@ vaz@ ce s-au f@cut }i au venit la Isus }i au aflat pre om }ezând, din care
ie}is@ dracii, îmbr@cat }i sân@tos cu mintea, la picioarele Lui, }i s-au temut.
36. {i au spus lor }i cei ce v@zuse cum s-au mântuit de leghiion.
37. {i L-au rugat toat@ mul]imea ]inutului gadereanilor s@ S@ departeaze de la ei, c@ de
mare fric@ era cuprin}i. Iar@ El suindu-S@ în corabie, S-au întors.
38. {i-L ruga omul din carele ie}is@ dracii s@ fie cu El. Iar@ Isus l-au slobozit, zicând:
39. „Întoarn@-te la casa ta }i povestea}te câte ] -au f@cut Dumnezeu”. {i s-au dus prin
toat@ cetatea, propoveduind câte îi f@cus@ Isus.
Sfâr}it duminec@.

40. {i au fost deac@ S-au înturnat Isus, L-au priimit gloata, c@ era to]i a}teptându-L.
Zac. 39.
*Math. 9, 21.
Marc. 5, 22.

Duminic@ 7. Zac. 39 |

41. *{i, iat@, au venit un om a c@ruia numele Iair }i acela era c@petenia sinagoghii. {i 141v
au c@zut la picioarele lui Isus, rugându-L s@ între în casa lui.
42. C@ numai o fat@ avea, ca de 12 ani, }i aceasta murea. {i s-au întâmplat, ducându-S@,
S@ împresura de gloate.
43. {i o muiare oarecarea era în curgerea sângelui de ani 12, carea cheltuis@ cu vracii
toat@ avearea sa, nici s-au putut de la careva vindeca.
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44. S-au apropiiat dinnapoi }i s-au atins de tivitura ve}mântului Lui. {i numaidecât au
st@tut curgerea sângelui ei.
45. {i au zis Isus: „Cine s-au atins de Mine?” {i t@g@duind to]i, au zis Petru }i cei ce cu El
era: „Înv@]@toriule, gloatele Te împresur@ }i Te sup@r@ }i zici: «Cine s-au atins de Mine?»”
46. {i au zis Isus: „S-au atins de Mine oarecine; c@ Eu am cunoscut putearea carea au
ie}it din Mine”.
47. {i, v@zând muiarea c@ nu s-au t@inuit, tremurând au venit }i au c@zut înaintea
142r pi||cioarelor Lui, }i pentru ce pricin@ s-au atins de El au spus înaintea a tot norodul }i
cum c@ numaidecât s-au sân@t@}at.
48. Iar@ El au zis ei: „Fiico, credin]a ta te-au mântuit. Mergi în pace!”
49. Înc@ El gr@ind, au venit oarecarele câtr@ c@peteniia sinagoghii, zicând lui: „C@ au
murit fata ta, nu-L sup@ra”.
50. Iar@ Isus, auzind acest cuvânt, au r@spuns tat@lui featii: „Nu te teame, numai creade
}i s@ va mântui”.
51. {i, venind acas@, n-au l@sat a întra cu Sine pre cineva, f@r@ pre Petru }i Iacov }i Ioan
}i tat@l }i muma featii.
52. {i plângea to]i }i s@ v@ieta de ea. Iar@ El au zis: „Nu plângere]i, n-au murit fata, ci doarme”.
53. {i-L batjocoriia, }tiind c@ muris@.
54. Iar@ El, prinzând mâna ei, au strigat, zicând: „Fecioar@, scoal@!”
55. {i s-au întors duhul ei }i îndat@ s-au sculat. {i au poruncit s@-i dea de mâncat. |
56. {i s-au sp@imântat p@rin]ii ei, c@rora le-au poruncit s@ nu spuie cuiva ce s@ f@cus@.
142v
Sfâr}it duminec@.

Cap 9
Pre ucenici a propovedui trimi]ind, le d@ porunci a le ]inea. Irod, auzind veastea lui Hristos,
poftea}te a-L vedea. Cu cinci pâni }i doi pe}ti satur@ Isus cinci mii de b@rba]i. Petru Îl m@rturisea}te
a fi Hristosul lui Dumnezeu, patimile Sale vestea}te }i de a-{ lua crucea Sa. Schimbându-S@ la
fa]@, I s@ împreun@ Moisi }i Ilie pentru m@rimea. Dup@ rug@ciunea tat@lui, scoate dracul din
fiiu. Price s@ na}te între apostoli, care ar fi mai mare. Fiii lui Zevedeiu vreau cu foc din ceriu
a mistui pre samarineani, c@ci n-au vrut a cuprinde pre Isus. Pre cel ce vrea a-L urma nu-L
priimea}te, iar@ pre altul cheam@, nici îl las@ s@ îngroape întâi pre tat@-s@u.
Sâmb. 7. Zac. 40.

1.
2.
neputincio}i.

Zac. 40.

i, chemând cei 12 ucenici, le -au dat v@rtute }i puteare preste to]i dracii }i s@ Math. 10, 1.
Marc. 3, 15.
vindece boalele.
{i i-au trimis a propovedui împ@r@]iia lui Dumnezeu }i a vindeca pre cei
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3. *{i au zis c@tr@ ei: „Nimic nu ve]i lua pre cale, nici toiag, nici strai]@, nici pâne, nici
bani, nici doao îmbr@c@minte s@ ave]i. ||
4. {i ori în ce cas@ ve]i întra, acolo r@mâne]i }i de acolo nu ie}i]i.
143r
5. {i oricarii nu v@ vor priimi, *ie}ind din cetatea aceaea }i praful picioarelor voastre
*Fapt. 13, 51.
scutura]i, spre m@rturie asupra lor”.
6. {i, ie}ind, umbla prin co}teaie, binevestind }i vindecând pretutindini.
*Math. 10, 9.
Marc. 6, 8.

Zac. 41.
*Math. 14, 1.
Marc. 6, 14.

Zac. 42.
* Math. 14, 15.
Marc. 6, 36.
*Ioan 6, 9.

Zac. 43.

Sfâr}it sâmb. Joi 4. Za ceal 41.

7. *{i au auzit Irod tetrarhul toate ceale ce s@ f@cea de la El; }i s@ îndoia, pentru c@ s@
zicea
8. De la unii, c@ Ioan s-au sculat din mor]i, iar@ de la unii, c@ Ilie s-au ar@tat, iar@ de la
al]ii, c@ un proroc din cei de demult s-au sculat.
9. {i au zis Irod: „Lui Ioan eu am t@iat capul. Iar@ acesta cine iaste, de carele eu aceastea
auz?” {i c@uta s@-L vaz@.
10. {i, întorcându-s@ apostolii, I-au povestit ceale ce au f@cut. {i, luându-i, s-au dep@rtat
de os@bi în loc pustiiu, care iaste Vithsaida.
11. Carea cunoscând gloatele, au urmat dup@ El. {i i-au luat }i le-au gr@it de împ@r@]iia
lui Dumnezeu; }i pre cei ce le trebuia, îi vindeca.
Sfâr}it joi. Vineri 4. Zaceal 42. |

12. Iar@ zioa începus@ a s@ pleca. {i, apropiindu-s@ cei doispr@zeace, au zis Lui: *„Slobozi 143v
gloatele ca, mergând prin co}teiuri }i prin satele ceale dinprejur, s@ s@ abat@ }i s@ afle
bucate; c@ aici în loc pustiiu sântem”.
13. {i au zis c@tr@ ei: „Da]i-le voi de mâncat”. Iar@ ei au zis: *„N-avem mai mult de cinci
pâni }i doi pe}ti. F@r@ doar@ noi s@ meargem }i s@ cump@r@m pentru toat@ mul]imea
aceasta bucate”.
14. {i era b@rba]i ca la cinci mii. {i au zis c@tr@ ucenicii S@i: „Face]i-i s@ }az@ pre rând
câte cinciz@ci”.
15. {i a}ea au f@cut }i i-au f@cut pre to]i s@ }az@.
16. {i, luând ceale cinci pâni }i doi pe}ti, S-au uitat spre ceriu }i le-au blagoslovit; }i au
frânt }i le-au împ@r]it ucenicilor S@i, s@ le puie înaintea mul]imii.
17. {i au mâncat to]i }i s-au s@turat. {i au luat ce le prisosise, de f@r@mituri 12 co}ti]e.
Luni 5. Zac. 43.

18. *{i au fost, fiind sângur, rugându-S@; era cu El }i ucenicii. {i i-au întrebat, zicând:
„Cine M@ zic gloatele a fi?” ||
19. Iar@ ei au r@spuns }i au zis: „Ioan Botez@toriul, iar@ al]ii, Ilie, iar@ al]ii, c@ unul din 144r
proroci s-au sculat”.
20. {i au zis lor: „Dar@ voi cine M@ zice]i a fi?” R@spunzind Simon Petru, au zis: „Hristosul
lui Dumnezeu”.
21. Iar@ El, certându-i, au poruncit s@ nu spuie cuiva aceasta,
22. Zicând: *„C@ trebuie multe s@ p@timeasc@ Fiiul Omenesc }i s@ S@ leapede de cei
* Math. 17, 21.
Marc. 8, 31 b@trâni, de c@peteniile popilor }i de c@rturari }i s@ S@ ucig@ }i a treia zi s@ învie”.
* Math. 16, 13.
Marc. 8, 27.

}i 9, 30.
Zac. 44.
*Math. 10, 38 }i
16, 29.
Marc. 8, 34.
Jos 14, 27.
*Jos 17, 33.
Ioan 12, 25.
* Math. 10, 33.
Marc. 8, 38
2 Timoth. 2, 12.
* Math. 16, 28.

Sfâr}it luni. Mar]i 5. Zac. 44.

23. *{i zicea câtr@ to]i: „De va vrea cineva s@ vie dup@ Mine, s@ s@ leapede de sine }i
s@ ia crucea sa în toate zilele }i s@ vie dup@ Mine.
24. *C@ cine va vrea s@ mântuiasc@ sufletul s@u, piiarde-l-va; iar@ cine va piiarde sufletul
s@u pentru Mine, mântui-l-va.
25. C@ ce folosea}te omului de va dobândi lumea toat@, iar@ pre sine s@ s@ piarz@ }i
p@gubire s@-} fac@? |
26. *C@ cel ce s@ va ru}ina de Mine }i de cuvintele Meale, pre acela }i Fiiul Omenesc îl 144v
va ru}ina când va veni cu m@rimea Sa }i a Tat@lui }i a sfin]ilor îngeri.
27. *Iar@ zic voao adev@rat, sânt oarecarii ce stau aicea carii nu vor gusta moartea pân@
nu vor vedea împ@r@]iia lui Dumnezeu”.
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Marc. 8, 39.
Math. 17, 1.
Marc. 9, 1.

Sfâr}it mar]i. La Preobrej. la utrânie Zac. 45.

Zac. 45.

28. {i au fost dup@ aceaste cuvinte ca la opt zile }i au luat pre Petru }i pre Iacov }i pre
Ioan }i S-au suit în munte s@ S@ roage.
29. {i au fost, când S@ ruga, fa]a obrazului Lui alta, }i ve}mântul Lui, alb }i str@lucind.
30. {i, iat@, doi b@rba]i gr@ia cu El. {i era Moisi }i Ilie,
31. V@zu]i în m@rime. {i zicea ie}irea Lui, carea era s@ o plineasc@ în Ierusalim.
32. Iar@ Petru }i cei ce cu el era era îngreoia]i de somn; }i, de}teptându-s@, au v@zut
m@rimea Lui }i doi b@rba]i carii sta cu El.
33. {i au fost, deac@ s-au dus de la El, au zis Petru c@tr@ Isus: „Înv@]@toriule, bine e noao
aicea a fi; }i s@ facem trei corturi, unul [ie }i unul lui Moisi }i unul lui Ilie”, ne}tiind ce zice. ||
34. Iar@ aceaste el gr@ind, s-au f@cut un nor }i i-au umbrit. {i s-au temut, întrând ei în nor.
145r
35. {i glas au fost din nor, zicând: *„Acesta este Fiiul Mieu cel iubit, pre Acesta auzi]i”. *2 Petru 1, 7.
36. {i, fiind glasul, S-au aflat Isus sângur; }i ei au t@cut }i nim@ruii n-au spus în zilele aceale
ceva din ceale ce v@zus@.
Sfâr}it praz. Sâmb. 8. Zac. 46.

145v

Zac. 46.

37. {i au fost a doao zi, pogorându-s@ ei din munte, i-au întimpinat gloat@ mult@.
38. *{i, iat@, un om din gloat@ au strigat, zicând: „Înv@]@toriule, rogu-Te, caot@ fiiul mieu, *Math. 17, 14.
c@ numai unul este mie.
Marc. 9, 16.
39. {i, iat@, duhul îl apuc@ }i îndat@ strig@ }i-l izbea}te }i-l strop}ea}te cu spume }i deabea s@ depart@, r@nindu-l.
40. {i m-am rugat ucenicilor T@i s@ -l scoa]@, }i nu l-au putut”.
41. {i, r@spunzând Isus, au zis: „O, neam necredincios }i înd@relnic, pân@ când voi fi la
voi }i v@ voi r@bda? Ado aici fiiul t@u!”
42. {i, apropiindu-s@, l-au izbit | dracul }i l-au strop}it.
43. {i au certat Isus pre duhul cel necurat }i au t@m@duit pruncul }i l-au dat t@tâne-s@u.
44. {i s@ mira to]i de m@rimea lui Dumnez@u.
Sfâr}it sâmb.

{i, mirându-s@ to]i de toate ceale ce f@cea, au zis câtr@ ucenicii S@i:
Miercuri 5. Zac. 47.

„Pune]i în inimele voastre cuvintele aceaste: c@ Fiiul Omului S@ va da în mânele oamenilor”.
45. Iar@ ei nu în]elegea cuvântul acesta }i Îi era acoperit înaintea lor, s@ nu-l în]@leag@.
{i s@ temea a-L întreba de cuvântul acesta.
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46. *{i au întrat cuget într-în}ii, cine din ei ar fi mai mare.
47. Iar@ Isus v@zând cugetele inimii lor, au apucat un prunc }i l-au pus lâng@ Sine}i.
48. {i au zis lor: „Oricine va primi pruncul acesta în numele Mieu, pre Mine primea}te.
{i oricine primea}te pre Mine, primea}te pre Cel ce M-au trimis. C@ cel ce e mai mic între
voi to]i, acela mai mare”.
Joi 5. Zac. 48.

Zac. 48.

49. {i, r@spunzând Ioan, au zis: „Înv@]@toriule, v@zut-am pre oarecarele în numele T@u
sco]ând dracii }i l-am oprit, pentru || c@ nu urmeaz@ cu noi”.
50. {i au zis câtr@ el Isus: „Nu oprire]i, c@ cine nu e împrotiva voastr@, cu voi este”.

146r

Sfâr}it mier. la Sfântul Obros.

*Ioan 3, 17 }i
12, 47
Zac. 49.

*Math. 8, 20

51. {i au fost umplându-s@ zilele în@l]@rii Lui }i El {-au înt@rit fa]a s@ mearg@ în Ierusalim.
52. {i au trimis soli înaintea Sa. {i, mergând, au întrat în cetatea samarineanilor, ca s@-I
g@teasc@.
53. {i nu L-au primit, c@ fa]a Lui era mergând în Ierusalim.
54. {i, v@zând ucenicii Lui, Iacov }i Ioan, au zis: „Doamne, vreai s@ zicem s@ s@ pogoare
foc din ceriu }i s@-i mistuiasc@?”
55. {i, întorcându-S@, i-au certat, zicând: „Nu }ti]i a cui duh sânte]i.
56. *Fiiul Omenesc n-au venit s@ piarz@ sufletele, ci s@ le mântuiasc@”. {i s-au dus într-alt co}teiu.
Sfâr}it joi Obrosului, treci la zac. 52. Sâmb. 9. Zac. 49.

57. {i au fost umblând El pre cale, au zis oarecine câtr@ El: „Mearge-oi dup@ Tine,
oriunde Te vei duce”.
58. Zis-au lui Isus: *„Vulpile au viezuini }i paserile ceriului, cuiburi. Iar@ Fiiul Omenesc
nu are unde s@-{i pleace capul”. |
59. Iar@ câtr@ altul au zis: „Vino dup@ Mine! Iar@ el au zis: „Doamne, las@-m@ întâi s@ 146v
merg }i s@ îngrop pre tat@l mieu”.
60. {i i-au zis Isus: „Las@ mor]ii s@ îngroape mor]ii s@i. Iar@ tu mergi }i vestea}te împ@r@]iia
lui Dumnez@u”.
61. {i au zis altul: „Urma-voi [ie, Doamne, ci m@ las@ întâi s@ vestesc celor de acas@”.
62. Zis-au câtr@ el Isus: „Nime puiind mâna sa pre plug }i c@otând înapoi vreadnic este
de împ@r@]iia lui Dumnez@u”.
Sfâr}it sâmb.

Cap 10
{aptez@ci }i doi înainte trimi]ând la toate cet@]ile, le d@ porunci care, propoveduind, s@ ]ie. {i,
bucurându-s@ de supunerea dracilor, zice c@ nu trebuie pentru aceasta mai ales a s@ bucura. Ceart@
cet@]ile ceale împietrite în care s@ f@cus@ multe puteri }i, s@ltând cu Duhul, s@ m@rturisea}te Tat@lui.
Legiuitoriului ce-L ispitea, dup@ procitirea poruncii de iubirea lui Dumnez@u }i a aproapelui, arat@
cine e aproapele, prin pilda omului ce s@ pogorea din Ierusalim. Marthei, ce slugiia }i pentru
soru-sa, Maria, s@ geluia, zice c@ Maria au ales cea mai bun@ parte.
Vineri 5. Zac. 8. ||

Zac. 8.

ar@ dup@ aceaste au rânduit Domnul }i al]i }aptez@ci }i doi }i i-au trimis câte doi 147r
înaintea fea]ei Sale în toat@ cetatea }i locul unde era Însu}i s@ mearg@.
2.
{i le zicea: *„S@ceri}, adec@, mult e, iar@ lucr@torii pu]ini. Ruga]i, dar@, pre
*Math. 9, 37.
St@pânul s@ceri}ului s@ trimi]@ lucr@tori la s@ceri}ul S@u.
3. Mearge]i. *Iat@, Eu v@ trimi] ca mieii între lupi.
*Math. 10, 1.
4. *Nu purtare]i pung@, nice straist@, nici înc@l]@minte, **}i nim@rui pre cale nu zice]i binea]i.
*Marc. 6, 8.
5. Ori în ce cas@ ve]i întra, întâi zice]i: «Pace casei ace}tiia!»
**4 Împ@r. 4, 29.
6. {i, de va fi acolo fiiul p@cii, s@ va odihni preste el pacea voastr@. Iar@ de nu, la voi s@
va înturna.
1.
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7. {i întru aceaea}i cas@ r@mâne]i, mâncând }i bând ceale ce sânt la ei. *C@ vreadnic e
lucr@toriul de plata sa. Nu treacere]i din cas@ în cas@,
8. {i ori în ce cetate ve]i întra }i v@ vor primi, mânca]i ceale ce s@ vor pune voao. |
9. {i vindeca]i neputincio}ii cei dintr-în}ii }i zice]i lor: «Apropiatu-s- au de voi împ@r@]iia
lui Dumnez@u».
10. Iar@ ori în care cetate ve]i întra }i nu v@ vor primi, ie}ind în uli]ele ei, zice]i:
11. *«{i praful ce s-au lipit de noi din cetatea voastr@ îl }teargem spre voi. Îns@ aceasta
s@ }ti]i, c@ s-au apropiat împ@r@]iia lui Dumnez@u».
12. Zic voao c@ Sodomii în zioa aceaea mai u}or va fi decât aceii cet@]i.
13. *Amar ]ie, Corozaim, amar ]ie, Vethsaida! C@ de s-ar fi f@cut în Tir }i în Sidon puterile
care s-au f@cut între voi, cândva în târsân@ }i în cenu}@ }ezând, s-ar poc@ii.
14. Îns@ Tirului }i Sidonului mai u}or va fi la giudecat@ decât voao.
15. {i tu, Capernaum, carea pân@ la ceriu te-ai în@l]at, pân@ la iad te vei îneca.
Sfâr}it vineri la apostoli ob}te }i la îngeri. Zac. 51.

16. *Cine ascult@ de voi, de Mine ascult@. {i cine leap@d@ pre voi, pre Mine M@ leap@d@.
Iar@ cine M@ leap@d@ pre Mine, leap@d@ pre Cel ce M-au trimis”.
17. {i s-au întors cei }aptez@ci }i doi cu bucurie, zicând: „Doamne, }i dracii s@ supun
noao întru numele T@u”. ||
18. Iar@ El au zis lor: „Vedeam pre Satana ca un fulger din ceriu c@zând.
148r

*2 Leage 24, 14.
Math. 10, 10.
1Timoth. 5, 18.

*Fapte 13, 51.

*Math. 11, 21.

Zac. 51.
*Math. 10, 14.
Ioan 13, 20.

Sâmb. 10 }i a Sfântului Trifon.

19. Iat@, am dat voao puteare a c@lca pre }erpi }i pre scorpii }i spre toat@ putearea
neprietenului. {i nimica nu va strica voao.
20. Îns@ de aceasta nu v@ bucurare]i c@ duhurile voao s@ supun, ci v@ bucura]i c@ numele
voastre scrise sânt în ceriuri”.
21. *Într-acel ceas au s@ltat cu Duhul Sfânt }i au zis: „M@rturisescu-M@ [ie, P@rinte, *Math. 11, 21.
Doamne al ceriului }i al p@mântului, c@ ai ascuns aceaste de la cei în]elep]i }i precepu]i
}i le-ai deascoperit pruncilor. A}a, P@rinte, c@ a}a au pl@cut înaintea Ta.
Sfâr}it sâmb. }i a sfin]ilor. Luni 6. Zac. 52.

148v

Zac. 52.

22. Toate-Mi sânt date de la Tat@l Mieu. {i nime nu }ti cine e Fiiul, f@r@ Tat@l, }i cine e
Tat@l, f@r@ Fiiul }i cui va vrea Fiiul a-L deascoperi”.
23. {i, întorcându-S@ câtr@ ucenicii S@i, au zis: *„Ferici]i ochii carii v@d ceale ce voi vede]i. *Math. 13, 16.
24. C@ zic voao c@ mul]i proroci | }i împ@ra]i au vrut a vedea ceale ce voi vede]i }i n-au
v@zut, }i a auzi ceale ce auzi]i }i n-au auzit”.
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Sfâr}it luni }i a S. Obros. Dumc. 8. Zac. 35.

Zac. 35.

25. *{i, iat@, un legiuitoriu s-au sculat, ispitindu-L }i zicând: „Înv@]@toriule, ce voi face
s@ mo}tenesc via]a de veaci?”
26. Iar@ El i-au zis: „În leage ce este scris? Cum cite}ti?”
27. El r@spunzând, au zis: *„Iubea}te pre Domnul, Dumnez@ul t@u, din toat@ inima ta
*2 Leage 6, 5.
}i din sufletul t@u }i din toat@ putearea ta }i din toat@ mintea ta, }i aproapele t@u, ca pre
tine însu}i”.
28. {i au zis lui: „Drept ai r@spuns. Aceasta f@ }i vei fi viu”.
29. Iar@ el, vrând a s@ îndrepta pre sine}, au zis câtr@ Isus: „{i cine e aproapele mieu?”
30. {i r@spunzând Isus, au zis: „Un om s@ pogorea din Ierusalim în Ierihon }i au c@zut
între tâlhari, carii l-au }i jefuit }i, r@nindu-l, s-au dus, l@sându-l de-abia viu.
31. {i s-au întâmplat de s-au pogorât un preot pre aceaea}i cale. {i, v@zându-l, au trecut.
32. A}i}derea }i un levit, fiind lâng@ || loc }i v@zându-l, au trecut.
149r
33. Iar@ un samarinean, c@l@torind, au venit lâng@ el. {i, v@zându-l, i s-au f@cut mil@.
34. {i, apropiindu-s@, au legat ranele lui, turnând untdelemn }i vin. {i, puiindu-l pre
dobitocul s@u, l-au dus la s@la} }i au avut grige de el.
35. {i a doao zi au scos doi dinari }i au dat gazdei }i au zis: «Ai grige de el. {i orice vei
mai cheltuii, eu, întorcându-m@, ]-oi întoarce».
36. Carii dintr-ace}ti trei ]i s@ pare a fi fost aproape celui ce au c@zut între tâlhari?”
37. Iar@ el au zis: „Cel ce au f@cut mil@ cu el”. {i i-au zis Isus: „Merg i }i tu f@ a}i}derea”.

* Math. 22, 35.
Marc. 12, 28.

Sfâr}it dumc. Iar@ aceasta la toate prasnicile N@sc@toarei de Dumnezeu. Zac. 34.

38. {i au fost când mergea ei }i El au întrat într-un co}teiu. {i o muiare pe nume Martha
l-au primit în casa sa.
39. {i aceasta avea o sor@, pe nume Maria, carea, }i }ezând lâng@ picioarele Domnului,
asculta cuvântul Lui. |
40. Iar@ Martha s@ sârguia spre mult@ slujb@. Carea au st@tut }i au zis: „Doamne, nu [i-i 149v
grige c@ soru-mea m-au l@sat sângur@ a slugi? Zi-i, dar@, s@-mi agiute”.
41. {i, r@spunzând, au zis ei Domnul: „Martho, Martho, grige}ti-te }i spre multe te
s@rguie}ti,
42. Ci una trebuia}te: Maria partea cea mai bun@ au ales, carea nu s@ va lua de la dânsa”.
Treci la num. 27.

Cap 11
Înva]@ pre ucenici a s@ ruga, ar@tând c@ cel ce petreace în rug@ciune toate dobândea}te. Sco]ând
dracul cel mut, înfund@ pre cei ce zicea c@ cu Velzevul scoate dracii. O muiare zice a fi fericite
]i]ele carele Isus supsease. De s@mnul Ionii, de împ@r@teasa austrului }i neniviteani }i de ochiul
curat }i de cel viclean. Pre fariseu ce-L chemas@ ceart@, murmurând c@ci cu mânele nesp@late
prânzea. Mustr@ f@]@rniciia fariseilor }i a c@rturarilor, zicând c@ de la neamul acesta s@ va
cerca sângele tuturor prorocilor.
Mar]i 6. Zac. 55.

Zac. 55.

1.

i au fost, fiind într-un loc, rugându-S@; cât au încetat, au zis unul din ucenicii Lui
câtr@ El: „Doamne, înva]@-ne a ne || ruga precum au înv@]at }i Ioan ucenicii 150r
s@i”.
2. {i au zis lor: „Când v@ ruga]i, zice]i: *Tat@l, sfin]asc@ numele T@u, vie împ@r@]ia Ta,
*Math. 6, 9.
3. Pânea noastr@ cea de toate zilele d@-ne noao ast@zi,
4. {i ne iart@ noao p@catele noastre, c@ }i noi iert@m a tot deatornicului nostru; }i nu
ne duce pre noi în ispit@”.
5. {i au zis câtr@ ei: „Cine dintre voi va avea prietin }i s@ va duce la el în miaz@noapte
}i va zice lui: «Prietine, împrumut@-mi trei pâni,
6. C@ prietenul mieu au venit din cale la mine }i nu am ce-i pune înainte».
7. {i el, dinl@untru r@spunzând, s@ zic@: «Nu-mi fi greu, c@ u}a e închis@ }i slugile meale
cu mine sânt în culcu}, nu m@ poci scula }i s@-]i dau».
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8. {i, de va r@mânea el b@tând, zic voao c@ de nu-i va }i da, sculându-s@, pentru c@ -i
prietinul lui, iar@ pentru obr@znicie lui s@ va scula }i-i va da oricât îi trebuie.
Mier. 6. Zac. 56.

150v

9. *{i Eu zic voao: «Ceare]i }i s@ va da voao; c@ota]i }i | ve] afla; bate]i }i s@ va de}chide
voao.
10. C@ tot cel ce ceare ia; }i cel ce caut@ afl@; }i celui ce bate s@ va de}chide.
Sfâr}it mar]i.

Zac. 56.
*Math. 7, 7
}i 21, 22.
Marc. 11, 24.
Ioan 14, 13.
Iacov 1, 5.

11. *Iar@ cine dintre voi ceare de la tat@l pâne, au doar@ piatr@ va da lui? Au pea}te, *Math. 7, 9.
au doar@ pentru pea}te }arpe va da lui?
12. Au de va ceare ou, au doar@ va da lui scorpie?
13. Deci, dar@, voi fiind r@i, dac@ }ti]i bune daruri da fiilor vo}tri, cu cât mai vârtos
P@rintele vostru din ceriu va da duh bun celor ce cer de la El?”
Sfâr}it dumc. Luni 6. Zac. 57.

14. *{i era sco]ând un drac, }i acela era mut. {i dac@ au scos dracul, au gr@it mutul }i
s-au mirat gloatele.
15. Iar@ unii din ei au zis: *„În Velzevul, c@peteniia dracilor, scoate dracii”.
16. {i al]ii, ispitind, s@mn din ceriu Îi cerea de la El.
17. Iar@ El, cât au v@zut cugetele lor, au zis lor: „Toat@ împ@r@]iia în sine} împ@recheat@
s@ va pustii }i casa preste cas@ va c@dea. ||
18. Iar@ }i Satana, de s-au împerecheat întru sine, cum va sta împ@r@]iia lui? C@ zice]i
151r
c@ Eu cu Velzevul scot dracii.
19. Iar@ de sco] Eu cu Velzevul dracii, fiii vo}tri cu cine îi scot? Pentru aceaea ei vor fi
giudec@torii vo}tri.
20. Iar@ de sco] Eu dracii cu deagetul lui Dumnez@u, adev@rat sosit-au la voi împ@r@]iia
lui Dumnez@u.
21. Când cel tare întrarmat p@zea}te curtea sa, în pace sânt ale lui.
22. Iar@ de va veni preste el mai tare decât el, de-l va lega }i toate armele lui va lua, întru
carele n@d@jduia, }i jafurile lui va împ@r]i.
Luni 6. Zac. 58.

23. Cine nu-i cu Mine împrotiva Mea este; }i cine nu culeage cu Mine r@sipea}te.
Sfâr}it joi.
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24. Când duhul cel necurat ias@ din om, umbl@ prin locuri f@r@ de ap@ c@otând odihn@.
{i, neaflând, zice: «Întoarce-m@-voi în casa mea, de unde am ie}it».
25. {i, viind, o afl@ m@turat@ }i împodobit@. |
26. Atunci mearge }i ia alte }apte duhuri cu sine, mai vicleane decât sine, }i, întrând, l@cuiesc 151v
acolo. {i sânt ceale mai de pre urm@ a omului aceluia mai reale decât ceale dintâi”.
Sfâr}it vineri. Citit Bogorod.

27. {i au fost, când gr@ia El aceastea, r@dicând o muiare glas din mul]ime, au zis Lui:
„Fericit e pântecele cel ce Te-au purtat }i ]i]ele ceale ce ai supt”.
28. Iar@ El au zis: „Adev@rat, ferici]i cei ce aud cuvântul lui Dumnez@u }i-l p@zesc”.
Zac. 59.

Sfâr}it Bogord. Luni 7. Zac. 59.

29. Iar@ gloatelor ce s@ aduna au început a zice: *„Neamul acesta neam viclean este.
S@mn caot@ }i s@mn nu s@ va da lui, f@r@ s@mnul lui Iona prorocul.
30. *C@, precum Iona au fost s@mn neniveteanilor, a}a va fi }i Fiiul Omenesc neamului
*Iona 2, 1.
acestuia.
31. *Împ@r@teasa austrului s@ va scula la giudecat@ cu oamenii neamului acestuia }i-i
*3 Împ@r. 10, 1.
2 Para 9, 1. va osândi. C@ au venit de la marginile p@mântului a auzi în]elepciunea lui Solomon; }i,
iat@, mai mult decât Solomon, Acesta.
32. B@rba]ii neniviteani s@ vor scula || la giudecat@ cu neamul acesta }i-l vor osândi. 152r
*Iona 3, 5. *C@ s-au poc@it dup@ propoveduirea lui Iona }i, iat@, mai mult decât Iona aici.
33. *Nime aprinde candela }i o pune într-ascuns, nici supt obroc, ci pre sfea}nic, ca cei
*Math. 5, 15.
Marc. 4, 20. ce într@ s@ vad@ lumin@.
* Math. 12, 39.

Zac. 60.
*Math. 6, 22.

*Marc. 23, 25.

Zac. 61.

Sfâr}it luni. Mar]i 7. Zac. 60.

34. *Lumina trupului t@u este ochiul t@u. De va fi ochiul t@u curat, tot trupul t@u va fi
luminos. Iar@ de va fi viclean, }i trupul t@u întunecat va fi.
35. Vezi, dar@, ca nu cumva lumina care este întru tine s@ fie întunearec.
36. Deci, de va fi tot trupul t@u luminos, neavând vro parte de întunearec, va fi luminos
tot }i cu lumina fulgerului te va lumina”.
37. {i, gr@ind, L-au rugat un fareseu s@ prânzasc@ cu sine. {i, întrând, au }ezut.
38. Iar@ fariseul au început, întru sine socotind, a zice: „Pentru ce nu s@ sp@las@ mai
înainte de prânz?”
39. {i au zis Domnul câtr@ el: *„Acum voi, fariseiilor, ce e dinnafar@ | p@harului }i a 152v
blidului cur@]i]i, iar@ ce înlontrul vostru plin e de r@pire }i de strâmb@tate.
40. Nebunilor, au nu cel ce au f@cut ce e dinnafar@ }i cel ce e dinlontru au f@cut?
41. Îns@ ce e mai mult da]i milostenie. {i, iat@, toate curate sânt voao.
Sfâr}it mar]i. Mier. 17. Zac. 61.

42. Ci amar voao, fariseilor, c@ z@ciui]i izma }i ruta }i toat@ leguma }i treace]i giudecata
}i dragostea lui Dumnez@u. Iar@ aceaste au trebuit a le face, }i ceale a nu le l@sa.
*Mat. 23, 6.
43. *Amar voao, fariseilor, c@ iubi]i cathedrile ceale dintâi prin sinagoguri }i închin@ciuni
Marc. 12, 39. prin târg.
Gios 20, 46.
44. Amar voao, c@ sânte]i ca ne}te mormânturi care nu s@ arat@ }i oamenii ce umbl@
deasupra nu le }tiu”.
45. {i, r@spunzând, unul dintre legiuitori au zis Lui: „Înv@]@toriule, aceaste zicând, }i noao
ne faci n@paste”.
*Math. 23, 4.
46. Iar@ El au zis: „{i voao, legiuitorilor, amar; *c@ îngreoia]i pre oameni cu povar@ carea
nu le pot purta, }i voi cu un deaget al vostru nu atinge]i sarcinile.
Zac. 62.

Sfâr}it mier. Joi 17. Zac. 62.

47. Amar voao, cei ce zidi]i mormânturile || prorocilor, iar@ p@rin]ii vo}tri i -au ucis.
153r
48. Adev@rat m@rturisi]i c@ v@ odihni]i lucrurilor p@rin]ilor vo}tri. C@ aceia, adec@, i-au
ucis, iar@ voi zidi]i mormânturile lor.
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49. Dreapt aceaea }i în]elepciunea lui Dumnez@u au zis: «Trimite-voi la ei proroci }i
apostoli }i dintr-în}ii vor ucide }i vor goni,
50. Ca s@ s@ caote sângele prorocilor, ce s-au v@rsat de la zidirea lumii de neamul acesta,
51. De *la sângele lui Avel pân@ la sângele lui Zaharie, carele au perit între oltariu }i între *Face. 4, 8.
besearec@». A}a zic voao, c@ota-s@-va de la neamul acesta.
2 Para 24, 22.
52. Amar voao, legiuitorilor, c@ a]i luat cheaie }tiin]ii; voi n-a]i întrat }i pre cei ce întra
i-a]i oprit”.
53. Iar@ zicând aceaste câtr@ ei, au început fariseii }i legiuitorii greu a-I sta împrotiv@ }i
gura Lui a o ap@sa de multe,
54. Pândindu-L }i c@otând ceva a prinde din gura Lui, ca s@-L pârasc@. |
Cap 12

153v

Înva]@ a s@ p@zi de aluatul fariseiilor }i c@ tot ce t@inuim s@ va descoperi }i de cine trebuie a s@ teame.
De bl@st@mul împrotiva Duhului Sfânt. Îmb@rb@teaz@ apostolii asupra izgonirilor. Nu vrea a s@
mesteca întru împ@r]irea mo}tenirii fra]ilor. Prin pilda bogatului cheam@ de câtr@ l@comie, oprind a fi
grijinic de hran@ }i de haine }i îndeamn@ s@ s@ încing@ coapsele. {i cari-i credincios au necredincios
ispravnic. Venit-au s@ trimi]@ foc pre p@mânt }i desp@r]ire. Probozea}te c@ci vreamea darului nu o
socotesc. Dojenea}te ca fie}tecarele s@ s@ sârguiasc@ a s@ izb@vi de protivnici.

1.

ar@ multe gloate stând împregiur, a}a cât s@ c@lca pre sine}i, au început
a zice c@tr@ ucenicii S@i: „P@zi]i-v@ de aluatul fariseilor, care este
f@]@rniciia.
Sfâr}it joi. Vineri 7. Zac. 63.

2.* Iar@ nimica este acoperit care s@ nu s@ deascopere, nici ascuns carea s@ nu s@ }tie.
3. C@ ceale ce a]i zis întru întunearec în lumin@ s@ vor zice. {i ce a]i gr@it în ureache, în
culcu}uri, s@ va propovedui preste acoperi}uri. ||
4. Iar@ zic voao, prietinilor Miei: «Nu v@ teamere]i de cei ce ucig trupul, }i dup@ aceaste
154r
nu mai au ce face.
5. Iar@ ce v@ voi ar@ta de cine s@ v@ teame]i: teame]i-v@ de cel ce, dup@ ce au ucis, are
puteare a trimite în gheenna. A}a zic voao, de acesta v@ teame].
6. Au nu cinci pas@ri s@ vând cu doi fileari? {i una din eale nu-i uitat@ înaintea lui
Dumnez@u,
7. Ci }i perii capului vostru to]i sânt num@ra]i. Deci nu v@ teamere]i, c@ decât multe pas@ri
mai scumpi sânte]i voi».
Noemvrie 7. Zac. 64.

154v

8. Iar@ zic voao: *«Tot cel ce M@ va m@rturisi înaintea oamenilor }i Fiiul Omenesc Îl va
m@rturisi înaintea îngerilor lui Dumnez@u.
9. Iar@ cel ce M@ va t@g@dui înaintea oamenilor t@g@dui-s@ -va înaintea îngerilor lui
Dumnez@u.
10. *{i tot cel ce zice cuvânt împrotiva Fiiului Omenesc, ierta-s@-va lui. Iar@ celui ce va
bl@st@ma împrotiva Duhului Sfânt nu s@ va ierta. |
11. Iar@ când v@ vor duce prin sinagoguri }i la dreg@tori }i la putearnici, s@ nu v@ griji]i
cum au ce ve]i r@spunde, au ce ve]i zice,
12. C@ Duhul Sfânt v@ va înv@]a într-acel ceas ce trebuie s@ zice]i»”.
Sfâr}it vineri }i sm. Luni 8. Zac. 65.

Zac. 63.
*Math. 16, 6.
Marc. 8, 15
Math. 10, 26.
Marc. 4, 22.

Zac. 64.
*Math. 10, 32.
Marc. 8, 38.
2 Timoth. 2, 12.
*Math. 19, 32.
Marc. 3, 29.

Zac. 65.

13. {i au zis lui cineva din gloat@: „Înv@]@toriule, zi fratelui mieu s@ împar]@ cu mine
mo}iia”.
14. Iar@ El au zis lui: „Omule, cine m-au rânduit giudec@toriu au împ@r]itoriu preste voi?”
15. {i au zis câtr@ ei: „Vede]i }i v@ feri]i de toat@ l@comiia. C@ nu în prisosin]a cuiva e
via]a lui din ceale ce are”.
Dumc. 9. Zac. 66.
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16. {i au zis lor pild@, zicând: *„Unui om bogat îi rodis@ ]arina.
17. {i cugeta întru sine, zicând: «Ce voi face, c@ nu am unde aduna rodurile meale?»
18. {i au zis: «Aceasta voi face: strica-voi jâtni]ele meale }i mai mari le voi face. {i acolo
voi aduna toate ceale ce mi s-au rodit }i bun@te]ile meale,
19. {i voi zice sufletului mieu: ‘Sufletul mieu, ai multe bun@te]i pus@ spre mul]i ani.
Odihnea}te-te, mânc@, bea, osp@teaz@-te!’» ||
20. {i i-au zis Dumnez@u: «Nebune, iast@-noapte sufletul t@u l-or ceare de la tine. {i ceale 155r
ce ai g@tit a cui vor fi?»
21. A}a e cel ce strânge comoar@ lui} }i nu e întru Dumnez@u bogat”.
Sfâr}it dumc.

* Psalm 54, 23.
Math. 6, 25.
1 Petru 5, 7.

Zac. 67.

*Math. 19, 21.
**Math. 6, 20.

22. {i au zis câtr@ ucenicii S@i: „Pentru aceaea zic voao: *«Nu v@ grigi]i de sufletul vostru,
ce ve]i mânca, nici de trup, cu ce v@ ve]i îmbr@ca.
23. Sufletul mai mult e decât hrana }i trupul mai mult decât haina.
24. Socoti]i corbii, c@ nu samân@, nici seacer@, c@rora nu este pivni]@, nici jâtni]@, }i
Dumnez@u îi pa}te. Cu cât mai vârtos voi mai scumpi sânte]i decât aceia!
25. Iar@ cine dintre voi, cugetând, poate adaoge la statul s@u un cot?
26. Deci, deac@ nici ce e mai pu]in pute]i, ce v@ grigi]i de acealealalte?
27. Socoti]i crinii cum cresc; nu s@ ostenesc, nici torc. Iar@ zic voao, nici Solomon, cu
toat@ slava sa, s-au îmbr@cat ca unul dintr-ace}tia. |
28. Deci, dac@ iarba carea ast@zi e în câmp }i mâne s@ arunc@ în cuptoriu Dumnez@u 155v
a}a o îmbrac@, cu cât mai vârtos pre voi, pu]in credincio}ilor!
29. {i voi s@ nu c@ota]i ce ve]i mânca au ce ve]i bea }i nu v@ r@dica]i întru în@l]ime,
30. C@ aceaste toate limbile lumii cearc@. Iar@ Tat@l vostru }ti c@ v@ trebuiesc
aceaste.
31. Îns@ c@ota]i mai înainte împ@r@]iia lui Dumnez@u }i dreptatea Lui. {i aceaste toate
s@ vor adaoge voao.
Sfâr}it luni. Sâmb. 11. Zac. 67.

32. Nu te teame, turm@ mic@, c@ bine au vrut Tat@l vostru a v@ da împ@r@]iia.
33. *Vinde]i ceale ce ave]i }i da]i milostenie. Face]i voao pun]i care nu s@ învechesc,
**comoar@ nesc@zut@ în ceriuri, unde furul nu s@ apropie, nici molia stric@.
34. C@ unde e comoara voastr@, acolo }i inima voastr@ va fi.
35. S@ fie coapsele voastre încinse }i candele arzând în mânile voastre,
36. {i voi aseamenea oamenilor ce a}teap||t@ pre domnul s@u când s@ va întoarce de 156r
la nunt@, ca, dac@ va veni }i va bate, îndat@ s@-i de}chiz@.
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37. Fericite slugile aceale pre carii, când va veni domnul, îi va afla priveghind. Amin zic
voao, c@ s@ va încinje }i-i va face a }edea }i, trecând, va slugi lor.
38. {i, de va vini la a doao strage, }i la a triia strage de va veni }i a}a îi va afla, fericite
sânt slugile aceale.
39. *Iar@ aceasta s@ }ti]i, c@ de ar }ti st@pânul casei în ce ceas furul ar veni, adev@rat ar *Math. 24, 43.
str@juii }i n-ar l@sa s@ sape casa sa.
40. {i voi fi]i gata, *c@, în ce ceas nu gândi]i, Fiiul Omenesc va veni»”.
*Apoc. 16, 15.
Sfâr}it sâmb.

41. {i I-au zis Petru: „Doamne, câtr@ noi zici aceast@ pild@ au câtr@ to]i?”
Mar]i 8. Zac. 61.

156v

Zac. 61.

42. {i au zis Domnul: „Cine, ]i s@ pare, este credincios ispravnic }i în]elept pre care l-au
rânduit Domnul preste casnicii S@i, s@ le dea | în vreame m@sura de grâu?
43. Fericit@ e sluga aceaea pre carele, viind domnul, va afla a}a f@când.
44. Adev@r zic voao c@ preste toate ceale ce are îl va rânduii.
45. Iar@ de va zice sluga aceaea întru inima sa: «Pesti-va domnul mieu a veni» }i va
înceape a bate slugile }i slujnicile }i a mânca }i a bea }i a s@ îmb@ta,
46. Veni-va domnul slugii aceluia în zioa care nu n@d@jduia}te }i în ceasul care nu }ti
}i-i va împ@r]i }i partea lui cu necredincio}ii va pune.
47. Iar@ sluga aceaea, care au cunoscut voia domnului s@u }i n-au g@tit }i n-au f@cut
dup@ voia lui, va fi b@tut mult.
48. Iar@ care n-au cunoscut }i au f@cut vreadnice de b@t@i, va fi b@tut pu]in.
Mier. 8. Zac. 69.

Zac. 69.

{i tot c@ruia mult i s-au dat mult s@ va ceare de la el. {i cui s-au încredin]at mult, mai
mult vor ceare de la el.
49. Focu am venit a trimite pre p@mânt }i ce vreau, f@r@ s@ s@ aprinz@?
50. Iar@ cu botez am a M@ boteza }i cum M@ strâmtorez pân@ când s@ va ispr@vi! ||
51. *{i pare-vi-se c@ am venit a trimite pace pre p@mânt? Nu, zic voao, ci desp@r]ire. *Math. 10, 34.
157r
52. C@ or fi, dintr-aceasta, cinci într-o cas@ desp@r]i]i: trei spre doi }i doi spre trei,
53. S@ vor împ@r]i: tat@l spre fiiu }i fiiul spre tat@l s@u, muma spre fat@ }i fata spre mum@,
soacra spre noru-sa }i nora spre soacr@-sa”.
54. *{i zicea }i câtr@ gloate: „Când ve]i vedea un nuor r@s@rind de la apus, numaidecât *Math. 16, 2.
zice]i: «Ploaia vine», }i a}a este.
55. {i, când sufl@ austrul, zice]i: «C@ va fi c@ldur@», }i este.
56. F@]arnicilor, fa]a ceriului }i a p@mântului }ti]i aleage, iar@ aceast@ vreame cum nu
aleage]i?
57. C@ci, dar@, }i de la voi în}iv@ nu giudeca]i ce e drept?
58. *Iar@ când mergi cu protivnicul | t@u la giudec@toriu, pre cale te sârguia}te a te izb@vi *Math. 5, 25.
157v
de el, ca s@ nu te trag@ la giudec@toriu }i giudec@toriul s@ te dea slugitoriului }i slugitoriul
s@ te arunce în temni]@.
59. Zic ]ie: «Nu vei ie}i de acolo pân@ nu vei pl@ti }i fileariul cel mai de pre urm@»”.
Sfâr}it mierc.

Cap 13
Cu prilejul galileilor celor uci} întru jirtvele sale }i a celor ce c@zuse în Siloe, îndeamn@ la
poc@in]@; într-alt chip, s@ vor t@ia ca smochinul cel neroditoriu. Pre arhisinagog v@dea}te, cel ce
tânjia c@ci sâmb@ta vindecas@ muiarea de duhul neputin]ei. Asamân@ împ@r@]iia ceriului
gr@un]ului de mu}tar }i aluatului. De poarta cea strâmt@ }i cum c@, închizându-s@ u}ea,
în z@dar unii vor bate. Pre Irod îl zice „Vulpe” }i cum c@ Ierusalimul pentru
nemilostivirea sa s@ va r@sipi.
Joi 8. Zaceal 7.
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1.

i era unii într-acea vreame, vestind Lui de galilei, a c@rora sânge Pilat l-au
amestecat cu jirtvele lor.
2.
{i, r@spunzind, au zis lor: „Pare-vi-s@ c@ galileii ace}tia au fost mai p@c@to}i
decât to]i galileii, c@ au p@]it aceastea? ||
3. Nu, zic voao; ci de nu v@ ve]i poc@i, to]i aseamenea ve]i peri,
158r
4. Ca cei 18 pre carii au c@zut turnul în Siloe }i i-au ucis. Pare-vi- s@ c@ }i aceia mai deatori
au fost decât to]i oamenii ce l@cuiesc în Ierusalim?
5. Nu, zic voao, ci de nu v@ ve]i poc@i, to]i aseamenea ve]i peri”.
6. {i zicea }i aceast@ pild@: „Un smochin avea oarecine s@dit în via sa; }i au venit c@utând
rod în el, }i n-au aflat.
7. {i au zis câtr@ lucr@toriul viii: «Iat@, trei ani sânt de când viiu c@utând rod în smochinul
acesta }i nu aflu. Taie-l dar@; la ce }i p@mântul cuprinde?»
8. Iar@ el r@spunzind, au zis lui: «Doamne, las@-l }i într-acest an, pân@ când oi s@pa
împrejurul lui }i voi pune gunoi.
9. {i de va face rod, iar@ de nu, îl vei t@ia»”.
Sfâr}it joi.

10. {i era înv@]ând în sinagoga lor sâmb@ta.
Zac. 71.

Duminec@ 10. Zac. 71.

11. {i iat@, o muiare carea avea duhul ne|putin]ii de 18 ani }i era gârbov@; nicidecum 158v
putea c@uta în sus.
12. Carea v@zându-o Isus, o au chemat la Sine }i i-au zis: „Muiare, slobozitu-te-ai de
neputin]a ta”.
13. {i au pus mânile pre ea; }i numaidecât s-au r@dicat }i sl@vea pre Dumnezeu.
14. {i, r@spunzind arhisinagogul, tânjind c@ sâmb@ta o vindecas@ Isus, zicea gloatei:
„{ease zile sânt în carele trebuie a lucra. Într-acealea, dar@, veni]i }i v@ vindeca]i, iar@ nu
în zioa simbetei”.
15. {i, r@spunzind câtr@ el Domnul, au zis: „F@]arnicilor, fie}tecarele dintre voi au nu
dezleag@ boul s@u au asinul de la iasle }i-l duce de-l adap@?
16. Iar@ pre aceast@ fata lui Avraam, pre carea o au legat Satana, iat@, de 18 ani, n-au
trebuit a o dezlega de leg@tura aceasta în zioa simbetei?”
17. {i aceastea zicând, s@ ru}ina to]i protivnicii Lui. {i tot norodul s@ bucura de toate
care sl@vit s@ f@cea de la El.
Sfâr}it duminec@. ||

18. {i zicea: „Cui iaste aseaminea împ@r@]iia lui Dumnezeu }i cui o voi as@mâna?
Zac. 72.

159r

Sâmb@t@ 12 }i sâmb@t@ înaintea Na}terii lui Hristos. Zaceal 72.

19. *Aseaminea iaste gr@un]ului de mu}tar care, luându-l omul, l-au aruncat în
gr@dina sa; }i au crescut }i s-au f@cut copaciu mare, }i pas@rile ceriului s-au odihnit
în ramurile lui”.
20. {i iar@ au zis: „Cui voi as@mâna împ@r@]iia lui Dumnezeu?
21. *Aseaminea iaste aluatului care, luându-l muiarea, l-au ascuns în trei m@suri de f@in@,
*Mathei 13, 33.
pân@ când s-au dospit tot”.
22. {i mergea prin cet@]i }i prin co}teaie, înv@]ând }i cale f@când în Ierusalim.
23. {i i-au zis oarecine: „Doamne, de sânt pu]ini cei ce s@ mântuiesc?” Iar@ El au zis
câtr@ el:
24. *„Nevoi]i-v@ a întra prin poarta cea strâmt@. C@ mul]i, zic voao, or c@u|ta a întra }i 159v
*Math. 7, 13.
nu vor putea.
25. *Iar@ deac@ va întra st@pânul casii }i s@ va închide u}ea, ve]i înceape a sta afar@ }i
* Math. 25, 10.
a bate la u}e, zicând: «Doamne, de}chide noao!» {i, r@spunzind, va zice voao: «Nu v@ }tiu
de unde sânte]i».
26. Atunci ve]i înceape a zice: «Mâncat-am înaintea Ta }i am beut }i în uli]ele noastre
ai înv@]at».
* Math. 13, 31.
Marc. 4, 31.

580

CAP 13 {I 14

EVANGHELIA DE LA LUCA

27. {i va zice voao: *«Nu v@ }tiu de unde sânte]i. **Duce]i-v@ de la Mine to]i lucr@torii *Math. 7, 23.
strâmb@t@]ii».
**Psalm 69, 41.
28. Acolo va fi plângere }i scâr}nirea din]ilor, când ve]i vedea pre Avraam }i pre Isaac
}i pre Iacov }i pre to]i prorocii întru împ@r@]iia lui Dumnezeu, iar@ voi gonindu-v@ afar@.
29. {i vor veni de la r@s@rit }i de la apus }i de la miiaz@noapte }i de la austru }i vor }edea
întru împ@r@]iia lui Dumnezeu.
Sfâr}it sâmb@t@. ||

160r

30. *{i, iat@, sânt cei mai pre urm@ carii or fi întâi, }i cei dintâi carii vor fi mai pre urm@”.
31. Într-acea zi s-au apropiiat ne}te farisei, zicând: „Ie} }i te du de aici, c@ Irod vrea a
te ucide”.
32. {i au zis lor: „Duce]i-v@ }i spune]i vulpei aceiia: «Iat@, sco] dracii }i fac vindec@ri ast@zi
}i mâne, }i a treia zi M@ s@vâr}esc.
33. Îns@ trebuie ast@z }i mâne }i în ceaea zi s@ umblu. C@ nu s@ cade prorocului a peri
afar@ de Ierusalim.
34. *Ierusalime, Ierusalime, care uciz prorocii }i cu pietri uciz pre cei tremi}i la tine, de
câte ori am vrut a aduna fiii t@i, ca pasarea cuibul s@u supt aripi, }i n-ai vrut?
35. Iat@, s@ va l@sa voao casa voastr@ pustie. Iar@ zic voao c@ nu M@ ve]i vedea pân@
va veni, când ve]i zice: «Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului»”.

*Math. 19, 30 }i
20.
Marc. 10, 31.

*Math. 23, 37.

Sfâr}it vineri. |

Cap 14

160v

În casa c@peteniii fariseilor pre cel de boala apei bolnav sâmb@ta vindec@, ar@tând legiuitorilor
}i fariseilor a fi slobod acestora. Îns@mnând mândriia, înva]@ pre cel chemat a }eadea în locul
cel mai de pre urm@. Pilda de cei chema]i la cin@, carii s-au mântuit. Cel ce urm@ dup@ Hristos
trebuie s@ s@ leapede de toate, luându-} crucea, pân@ }i la urârea sufletului s@u. Cel ce vrea a
zidi turn socotea}te întâi cheltuialele. Lauda s@rii.
Sâmb@t@ 13. Zac. 74.

Zac. 74.

1.

i au fost întrând Isus în casa unui c@petenie de farisei sâmb@ta, a mânca pâne;
}i ei Îl socotea.
2.
{i, iat@, un om de boala apei era înaintea Lui.
3. {i, r@spunzind Isus, au zis c@tr@ lejuitori }i farisei, zicând: „De e slobod sâmb@ta a
vindeca?”
4. Iar@ ei au t@cut. Iar@ El, luându-l, l-au vindecat }i l-au slobozit.
5. {i, r@spunzind c@tr@ ei, au zis: „A c@ruia dintre voi asinul au boul în pu] va c@dea }i
numaidecât nu-l va traje afar@ în zioa sâmbetei?” ||
6. {i nu-I putea r@spunde la aceasta.
161r
7. {i zicea }i câtr@ cei chema]i pild@, luând aminte cum aleg }@derile înainte, zicând c@tr@ ei:
8. „Când vei fi chemat la nunt@, nu }edea în locul dintâi, ca nu cumva altul, mai cinstit
decât tine, s@ fie chemat de el,
9. {i, venind cel ce pre tine }i pre el v-au chemat, s@ zic@ ]ie: «D@ cestuia locul» }i atunci
vei înceape cu ru}ine a prinde locul cel mai de pre urm@.
10. Ci, când vei fi chemat, mergi, }ez în locul cel mai de pre urm@, ca, deac@ va veni cel
ce te-au chemat, s@ zic@ ]ie: *«Priiatine, sui-te mai sus». Atunci va fi ]ie slav@ înaintea celor *Pilde 25, 7.
ce }ed împreun@.
11. *C@ tot cel ce s@ înal]@ s@ va smeri, }i cel ce s@ smerea}te s@ va înn@l]a”.
*Math. 23, 12.
Sfâr}it sâmb@t@. Luni 9. Zac. 75.

161v

12. {i zicea }i celui ce-l chemas@: *„Când faci prânz au cin@, nu chema priiatenii t@i,
nici fra]ii t@i, nici rudeniile, nici vecinii cei boga]i, ca nu cumva }i ei s@ te cheame }i s@-]i
fie r@spl@tirea, |
13. Ci, când faci osp@], cheam@ saracii, sl@b@nojii, }chiopii }i orbii.
14. {i fericit vei fi c@ n-au a-]i r@spl@ti, c@ ]i s@ va r@spl@ti la înviiarea drep]ilor.
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15. Aceastea auzind unul din cei ce }edea împreun@, au zis Lui: „Fericit cel ce va mânca
pâne întru împ@r@]iia lui Dumnezeu”.
Sfâr}it luni. Duminec@ 11. Zac. 76.

Zac. 76.
*Math. 22, 2.
Apoc. 19, 9.

16. Iar@ El i-au zis: *„Un om au f@cut cin@ mare }i au chemat pre mul]i.
17. {i au trimis pre sluga sa la ceasul cinei a zice chema]ilor s@ vie, c@ sânt gata
toate.
18. {i au început împreun@ to]i a s@ mântuii. Cel dintâi au zis lui: «Mo}ie am cump@rat
}i trebuie s@ ies }i s@ o v@z. Rogu-te, mântuia}te-m@!»
19. {i altul au zis: «P@rechi de boi am cump@rat cinci }i merg s@-i cerc. Rogu-te,
mântuia}te-m@!»
20. {i altul au zis: «Muiare am luat }i pentru aceaea nu poci veni».
21. {i, întorcându-s@ sluga, au spus aceaste domnului s@u. Atunci, mâniindu-s@ st@pânul
casei, au zis slugii sale: «Ie}i degrab la uli]ele }i la c@iile cet@||]ii. {i s@racii }i sl@b@nogii }i 162r
orbii }i }chiopii ad@-i aicea».
22. {i au zis sluga: «Doamne, f@cutu-s-au precum ai poruncit. {i înc@ loc este».
23. {i au zis domnul slugii: «Ie}i la drumuri }i la c@r@ri }i-i silea}te a întra, s@ s@ umpl@
casa mea».
24. Iar@ zic voao c@ nime din oamenii acei chema]i nu va gusta cina Mea”.
Sfâr}it dumc. Mar]i 9. Zac. 77.

Zac. 77.

25. {i mergea gloate multe cu El. {i, întorcându-s@, au zis c@tr@ ei:
26. *„De vine cineva la Mine }i nu urea}te pre tat@l s@u }i pre mum@ }i muierea }i feciorii
}i fra]ii }i surorile }i înc@ }i sufletul s@u, nu poate fi ucenicul Mieu.
27. *{i cine nu ia crucea sa }i vine dup@ Mine nu poate fi ucenicul Mieu.
*Math. 10, 38
28. C@ cine dintre voi, vrând a zidi turn, nu socotea}te întâi, }ezând, cheltuialele care
}i 16, 24.
Marc. 8, 34. trebuie, de va avea a s@vâr}i? |
29. Ca nu, dup@ ce va pune temelia }i nu va putea s@vâr}i, to]i cei ce-l v@d s@ înceap@ 162v
a-l batjocori,
30. Zicând: «C@ acest om au început a zidi }i n-au putut s@vâr}i!»
31. Au ce împ@rat, vrând a mearge s@ fac@ r@zboiu asupra altui împ@rat, nu va gândi întâi,
}ezând, de poate cu zeace mii întâmpina pre cel ce cu doaoz@ci de mii vine asupra sa?
32. Într-alt chip înc@, el departe fiind, solie trimi]ând, îl roag@ ceale de pace.
33. A}a }i dintre voi, oricarele nu s@ leap@d@ de toate ceale ce are nu poate fi ucinicul Mieu.
34. *Bun@ e sarea, iar@ de s@ va împu]i sarea, cu ce s@ va s@ra?
*Math. 5, 13.
35. Nici în p@mânt, nici în gunoiu nu e de folos, ci afar@ s@ arunc@. Cine are urechi de
Marc. 9, 49.
auzât, s@ auz@!”

* Math. 10, 37.

Sfâr}it mar]i.

Cap 15
Murmurând c@rturarii }i fariseii c@ci priimea}te p@c@to}ii, pilde le pune de oaie }i de drahma
ceale pierdute }i aflate }i de fiiul cel curvariu, la tat@l întors }i cu mil@ de la el priimit, tânjind
fiiul cel mai ma||re, }i cât@ bucurie iaste în ceriu pentru un p@c@tos ce s@ întoarce.
Miercuri 9. Zac. 78.

Zac. 78.

1.
2.

i s@ apropiia de El publicanii }i p@c@to}ii, s@-L auz@.
{i murmura fariseii }i c@rturarii, zicând: „C@ acesta priimea}te p@c@to}ii }i
mânc@ cu ei”.
3. {i au zis c@tr@ ei aceast@ pild@, zicând:
4. *„Cine e dintre voi om care are o sut@ de oi }i, de va piiarde una din eale, au nu las@
* Math. 18, 12.
noaoz@ci }i noao în pustie }i mearge la cea pierdut@, pân@ când o afl@?
5. {i, deac@ o va afla, o pune pre umerele sale, bucurându-s@.
6. {i, viind acas@, chiiam@ priiatinii }i vecinii, zicându-le: «Bucura]i-v@ împreun@ cu mine,
c@ am aflat oaia cea perdut@».
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7. Zic voao c@ a}ea bucurie va fi în ceriu de un p@c@tos ce s@ va poc@i, decât de noaoz@ci
}i noao de drep]i c@rora nu le trebuie poc@in]a.
8. Au ce muiare, având zeace drahme, de va piiarde o drahm@, au nu aprinde lu|mina
}i întoarce casa }i caut@ cu de-a durul, pân@ o afl@?
9. {i, deac@ o va afla, cheam@ priiatenele }i vecinele, zicând: «Bucura]i-v@ împreun@ cu
mine, c@ am aflat drahma cea pierdut@».
10. A}ea zic voao: «Bucurie va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu de un p@c@tos ce s@
poc@ia}te»”.
Sfâr}it miercuri. Duminec@ 17 a Curvariului. Zac. 79.

164r

164v

11. {i au zis: „Un om avea doi feciori.
12. {i au zis cel mai tin@r dintr-în}ii t@tâne-s@u: «Tat@, d@-mi partea averii ce mi s@ cade!»
{i le-au împ@r]it avearea.
13. {i, nu dup@ multe zile, adunând toate, fiiul cel mai tin@r s-au dus departe, în ]ar@
strein@, }i acolo au r@sipit avearea sa tr@ind curvea}te.
14. {i, dup@ ce au sfâr}it toate, au fost foamete mare în ]inutul acela, }i el au început a
s@ lipsi.
15. {i s-au dus }i s-au lipit de un cet@]an al acelui ]inut. {i l-au trimis la satul s@u, s@
pasc@ porcii. ||
16. {i poftea s@-}i umple pântecele s@u de hrana ce mânca porcii; }i nime nu-i da.
17. Iar@ viindu-}i în fire, au zis: «Câ]i n@imi]i în casa t@tâne-mieu s@ satur@ de pâne, iar@
eu aici pieiu de foame!
18. Scula-m@-voi }i m@ voi duce la tat@-mieu }i voi zice lui: ‘ Tat@, p@c@tuit-am în ceriu
}i înaintea ta.
19. De acum nu sânt vreadnic a m@ chema fiiul t@u. F@-m@ ca unul din n@imi]ii t@i’».
20. {i, sculându-s@, au venit la tat@-s@u }i, înc@ fiind departe, l-au v@zut tat@l lui; }i, fiindu-i
mil@ de el }i alergând, au c@zut pre grumazul lui }i l-au s@rutat.
21. {i i-au zis fiiul: «Tat@, p@c@tuit-am în ceriu }i înaintea ta; de acum nu sânt vreadnic
a m@ chema fiiul t@u».
22. {i au zis tat@l c@tr@ slujile sale: «Degrab aduce]i haina cea dintâi }i-l îmbr@ca]i }i -i
da]i inel în mâna lui }i înc@l]@minte în picioarele lui.
23. {i aduce]i vi]elul cel gras }i-l junghea]i. {i s@ mânc@m }i s@ ne veselim, |
24. C@ fiiul mieu acesta mort era }i au înviat, pierdut, }i s-au aflat». {i au început a s@
osp@ta.
25. {i era fiiul lui cel mai mare în câmp; }i, viind }i apropiindu-s@ de cas@, auzit-au cântece
}i hor@.
26. {i au chemat pre unul din sluji }i l-au întrebat ce ar fi aceastea.
27. {i el i-au zis: «Fratele t@u au venit }i au ucis tat@l t@u vi]elul cel gras, c@ci c@ sân@tos
l-au priimit».
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28. {i s-au mâniiat }i nu vrea s@ între. Deci tat@l lui, ie}ind, au început a-l ruga.
29. Iar@ el, r@spunzind, au zis t@tâne-s@u: «Iat@, atâ]ia ani slujesc ]ie }i nice odâneoar@
am trecut porunca ta }i niciodat@ nu mi-ai dat un ied, s@ m@ usp@t cu priiatenii miei.
30. Iar@ dup@ ce fiiul t@u acesta, care au r@sipit avearea sa cu curvele, au venit, ai ucis
lui vi]elul cel gras».
31. Iar@ el i-au zis: «Fiiule, tu pururea cu mine e}ti }i toate ale meale ale tale sânt. ||
32. Iar@ s@ c@dea a ne veseli }i a ne bucura c@ fratele t@u acesta mort era }i au înviat, 165r
pierdut, }i s-au aflat»”.
Sfâr}it duminec@.

Cap 16
Prin pilda de ispravnicul strâmb@t@]ii îndeamn@ a face milostenii, înv@]ând de ce-i vreadnic
ispravnicul Mammonii cel credincios au necredincios }i cum c@ nime poate sluji lui Dumnezeu
}i Mammonii. Leagea }i prorocii pân@ la Ioan a fi fost, zice. C@ nimic@ din leage va peri. Nici
trebuie a l@sa muiarea }i a lua alta. De omul cel bogat }i Lazar cel s@rac.
Joi 9. Zac. 80.

Zac. 80.

1.

i zicea }i câtr@ ucenicii S@i: „Un om era bogat, care avea un ispravnic. {i
acela s -au vestit la el, ca când ar fi r@sipit bun@t@]ile lui.
2.
{i l-au chemat }i i-au zis: «Ce auz aceasta de tine? D@ sam@ de ispr@vniciia
ta, c@ nu vei mai putea ispr@vnici».
3. {i au zis ispravnicul între sine: «Ce voi face, c@ st@pânul mieu ia de la mine ispr@vniciia?
A s@pa nu pociu, a ceare mi-i ru}ine. |
4. {tiu ce voi face ca, deac@ voi fi dep@rtat de ispr@vnicie, s@ m@ priimeasc@ în cas@le 165v
sale».
5. Deci, chemând pre to]i datornicii domnului s@u, zicea celui dintâi: «Cât e}ti deatoriu
domnului mieu?»
6. Iar@ el au zis: «O sut@ de c@zi de untdelemn»; }i i-au zis: «Ia-]i scrisoarea ta }i }ezi
degrab, scrie cinciz@ci».
7. Dup@ aceaea, altuia au zis: «Dar@ tu cât e}ti deatoriu?» Care au zis: «Zeace cori de
grâu». Zis-au lui: «Ia scrisorile tale }i scrie optz@ci».
8. {i au l@udat domnul pre ispravnicul strâmb@t@]ii, c@ în]elep]ea}te f@cuse. C@ fiii
veacului acestuia mai în]elep]i sânt decât fiii luminii în neamul s@u.
9. {i Eu zic voao: «Face]i-v@ priiateni din Mamona str@mb@t@]ii ca, când ve]i sc@dea, s@
v@ priimeasc@ în s@la}ele ceale de veac.
Zac. 81.

Sfâr}it joi. Sâmb. 13. Zac. 81.
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10. Cine e credincios întru pu]in }i în mai mult va fi credincios. {i cine în pu]in e viclean
}i în mai mult viclean iaste. ||
11. Deci, de n-a]i fost credincio}i în Mamona cea strâmb@, care e adev@rat, cine v@ va
166r
creade?
12. {i, de n-a]i fost credincio}i într-a altuia, ce-i al vostru cine v@ va da?
13. *Nici o slug@ poate la doi domni sluji; c@ au pre unul va urî }i pre altul va iubi, au *Math. 6, 27.
de unul s@ va lipi }i pre altul va urgisi. Nu ve]i putea sluji lui Dumnezeu }i Mamonei»”.
14. {i auziia toate aceastea fariseii cei lacomi }i-}i b@tea joc de El.
Vineri 9. Zac. 82.

Zac. 82.

15. {i au zis lor: „Voi sânte]i carii v@ îndrepta]i înaintea oamenilor. Iar@ Dumnezeu
cunoa}te inimile voastre; c@ ce e oamenilor înalt, urâciune iaste înaintea lui Dumnezeu.
Sfâr}it sâmb.

166v

16. *Leagea }i prorocii, pân@ la Ioan; de atunci, împ@r@]iia lui Dumnezeu bine s@ vestea}te
}i tot cu silnicie într@ într-însa. |
17. *Iar@ mai lesne e a treace ceriul }i p@mântul, decât a c@dea o cirt@ din leage.
18. *Tot cine las@ muiarea sa }i ia alta curvea}te. {i cel ce ia pre cea l@sat@ de b@rbat
preacurvea}te.
Duminec@ 5. Zac. 83. Vineri.

19. „Un om era bogat, care s@ îmbr@ca cu ur}inic }i cu vison }i s@ usp@ta în toate zilele
luminat.
20. {i era un s@rac pre nume Laz@r, care z@cea la poarta lui, plin de bube,
21. Poftind a s@tura din f@râmiturile ce c@dea din masa bogatului }i nime nu-i da, ci }i
cânii venind, }i lingea bubele lui.
22. {i au fost de au murit s@racul }i s-au purtat de îngeri în sânul lui Avraam; }i au murit
}i bogatul }i s-au îngropat în iad.
23. {i, r@dicând ochii s@i, fiind în chinuri, au v@zut pre Avraam de departe }i pre Lazar
în sânul lui.
24. {i el, strigând, au zis: «P@rinte Avraame, fie -]i mil@ de mine }i tremete pre Laz@r s@
înting@ vârful deajetului s@u în ap@, s@ r@coreasc@ limba mea, c@ m@ chinuiesc într-aceast@
v@paie». ||
25. {i i-au zis Avraam: «Fiiule, adu-]i aminte c@ ai luat ceale bune în via]a ta }i Lazar
167r
a}ijderea ceale reale. Iar@ acum acesta s@ mângâie }i tu te chinuie}ti.
26. {i întru toate aceastea, între noi }i între voi pr@pastie mare s-au înt@rit, ca cei ce vreau
de aici a treace la voi s@ nu poat@, nici de acolo aici a treace».
27. {i au zis: «Rogu-te, dar@, p@rinte, s@-l tremi]i la casa t@tâne-mieu,
28. C@ am cinci fra]i, s@ le m@rturiseasc@, ca s@ nu vie }i ei într-acest loc de chinuri».
29. {i i-au zis Avraam: «Au pre Moisi }i prorocii; asculte de ei».
30. Iar@ el au zis: «Nu, p@rinte Avraame, ci, de va mearge la ei cineva din mor]i, s@ vor
poc@i».
31. {i au zis lui: «De nu ascult@ de Moisi }i de proroci, nici de va mearge cineva din mor]i
vor creade»”.
Sfâr}it duminic@. |

167v

Cap 17
Amar celui ce smintea}te pruncii. Fratele ce gre}a}te asupra noastr@ trebuie certat }i, poc@indu-s@,
iertat. Pre apostoli înva]@ putearea credin]ii. {i dac@ vor face toate ceale poruncite, s@ s@ zic@
a fi slugi netreabnice. Zeace lepro}i s@ cur@]esc, unul numai, samarineanul, întorcându-s@ a
mul]@mi. Zice c@ venirea Fiiului lui Dumnez@u nu va fi t@inuit@, ci luminat@ }i,
nea}teptându-s@, va sosi precum potopul lumii }i Sodomului au venit r@sipirea.
Citit vineri.
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Marc. 9, 41.

Zac. 84.
*Preo]i 19, 17.
Ecli. 19, 13.
Math. 18, 15.
Zac. 49, Zac. 66.

* Math. 17, 19.

CAP 17

1.

i au zis câtr@ ucenicii S@i: „Nu poate fi s@ nu vie smintealele. Iar@ amar celuia
prin carele vin.
2.
Mai bine e lui de s- ar pune o piatr@ de moar@ de grumazul lui }i s@ s@ arunce
în mare, decât s@ sminteasc@ pre vrunul din ce}ti mai mici.
Sâmb. 15. Zac. 84.

3. Lua]i-v@ aminte: *«De va gre}i împrotiva ta fratele t@u, ceart@-l; }i, de s@ va poc@i, iart@-l.
4. {i de }apte ori în zi de va p@c@tui împrotiva ta }i de }apte ori în zi s@ va || întoarce 168r
c@tr@ tine, zicând: ;R@u îmi pare’, iart@-l»”.
Sfâr}it vineri. Sâmb. 9 caot@ înapoi zac. 49. {i dumine. 9 caot@ înapoi zac. 66.

5. {i au zis apostolii Domnului: „Adaoge-ne credin]a”.
6. *Iar@ Domnul au zis: „De ve]i avea credin]@ ca un gr@un] de mu}tar, ve]i zice acestui
mor: «Smulge-te }i te s@dea}te în mare» }i va asculta de voi.
7. Iar@ cine dintre voi, având slug@ arând au p@scând, carele, întornându-se din câmp,
s@ zic@ lui: «Numaidecât treci, }ezi»,
8. {i s@ nu-i zic@: «G@tea}te-mi de cin@ }i te încinge }i-mi slugea}te pân@ voi mânca }i
voi bea, }i dup@ aceastea tu vei mânca }i vei bea»?
9. Au doar@ mul]@mea}te slugii aceluia, c@ci c@ au f@cut ceale ce-i poruncis@?
10. Nu Mi s@ pare. A}a }i voi, dac@ ve]i face toate ceale ce s-au poruncit voao, zice]i:
«Slugi netreabnice sântem; ce au trebuit s@ facem, am f@cut»”.
Sfâr}it sâmb.

11. {i au fost, mergând în Ierusalim, trecea prin mijlocul Samariii }i a Galileii.
Zac. 85.

Dumc. 12. Zac. 85. |

12. {i, întrând într-un co}teiu, L-au întâmpinat zeace b@rba]i lepro}i, carii au st@tut 168v
departe.
13. {i au r@dicat glas, zicând: „Isuse, Înv@]@toriule, miluia}te-ne!”
14. Pre carii v@zându-i, au zis: *„Duce]i-v@, ar@ta]i-v@ preo]ilor”. {i au fost când mergea,
* Preo]i 14, 2.
s-au cur@]it.
15. Iar@ unul dintr-în}ii v@zând c@ s-au cur@]it, s -au întors, cu mare glas m@rind pre
Dumnez@u.
16. {i au c@zut pre fa]@ înaintea picioarelor Lui, har dând. {i acesta era samarinean.
17. Iar@ Isus r@spunzând, au zis: „Au nu zeace s-au cur@]it? {i noao unde sânt?
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18. Nu s-au aflat care s@ s@ întoarc@ }i s@ dea slav@ lui Dumnez@u, f@r@ acest str@in”.
19. {i au zis lui: „Scoal@, mergi, c@ credin]a ta te-au mântuit”.
Sfâr}it dmc. Luni 10. Zac. 86.

Zac. 86.

20. Iar@ întrebându-S@ de farisei când va veni împ@r@]iia lui Dumnez@u, r@spunzându-le, au
zis: „Nu va veni împ@r@]iia lui Dumnez@u cu luare aminte,
21. Nici vor zice: «Iat-o aici» au «Iat-o colea». C@, iat@, împ@r@]iia lui Dumnez@u între voi
este”.
22. {i au zis câtr@ ucenicii S@i: „Veni-vor zile când ve]i pofti a vedea o zi de-a Fiiului
Omenesc, }i nu ve]i vedea.
23. *{i vor zice voao: «Iat@ aici }i iat@ colea». S@ nu v@ duce]i, nici s@ urma]i,
*Math. 24, 23.
24. C@ precum fulgerul ce sclipea}te de supt ceriu spre ceale de supt ceriu str@lucea}te, Marc. 13, 21.
169r a}a va || fi Fiiul Omenesc în zioa Sa.
25. Iar@ întâi trebuie multe a p@timi }i a fi l@p@dat de neamul acesta!
Sfâr}it luni. Mar]i 10. Zac. 87.

169v

26. {i, *precum au fost în zile<le> lui Noe, a}a va fi }i în zilele Fiiului Omenesc.
27. Mânca }i bea, s@ însura }i s@ m@rita, pân@ în zioa în care au întrat Noe în corabie.
{i au venit potopul }i au pierdut pre to]i.
28. *A}i}derea precum au fost în zilele lui Lot: mânca }i bea, cump@ra }i vindea, s@diia
}i zidea.
29. Iar@ în zioa în carea au ie}it Lot din Sodom au ploat foc }i piatr@ pucioas@ din ceriu
}i au pierdut pre to]i.
30. A}i}derea va fi în care zi Fiiul Omenesc s@ va deascoperi.
31. Într-acel ceas, cine va fi în pod }i vasele lui în case, s@ nu s@ pogoare a le lua. {i cel
din câmp, a}i}direa, nu s@ întoarc@ înapoi.
32. Aduce]i-v@ aminte de muierea lui Lot.
33. *Oricine va c@ota sufletul s@u a-l mântuii pierde-l-va. {i cine va pierde sufletul s@u
învia-l-va. |
34. *Într-acea noapte or fi doi într-un pat; unul s@ va lua }i altul s@ va l@sa.
35. Doao or fi m@cinând într-un loc, una s@ va lua }i alta s@ va l@sa; doi în câmp, unul
s@ va lua }i altul s@ va l@sa”.
36. R@spunzând, au zis Lui: „Unde, Doamne?”
37. Carele au zis lor: „Oriunde va fi trupul, acolo s@ vor aduna }i vulturii”.

Zac. 87.
*Face. 7, 7.
Math. 24, 35.
*Face. 19, 25.

*Math. 10, 39.
Marc. 8, 35.
Sus 9, 24.
Ioan 12, 26.
*Math. 24, 49.

Sfâr}it mar]i.

Cap 18
Prin pilda de giudec@toriul strâmb@t@]ii }i v@duva cea obraznic@ înva]@ pururea a s@ ruga. Iar@
prin pilda de fariseu }i vame}, în ce chip s@ va ruga. Pruncii oprea}te, s@ nu- i apere de la Sine.
Bogatul, carele din tinerea]e toate poruncile a fi ]inut zicea, auzând sfatul lui Hristos de a l@sa
toate, s -au dus întristat. {i ce s@ va r@spl@ti celor ce toate pentru Hristos las@. Vestea}te
patimile Sale }i lâng@ Ierihon lumineaz@ orbul.
Sâmb. 16. Zac. 88.

1.
2.

Zac. 88.

Ecli. 18, 22.
i le zicea }i pild@ c@ trebuie pururea a s@ ruga }i a nu sc@dea,
Zicând: „Era un giudec@toriu într-o cetate, carele de Dumnez@u nu s@ temea 1 Tesalon. 5, 17.
}i de om nu s@ ru}ina.
3. Iar@ o v@duv@ era în cetatea aceaea }i vinea la el, zicând: «Izbândea}te-m@ de protivnicul
mieu». ||
4. {i nu vrea mult@ vreame. Iar@ dup@ aceaste au zis întru sine: «De nu m@ }i tem de
170r
Dumnez@u, nici de om m@ ru}inez,
5. Îns@ pentru c@ m@ sup@r@ aceasta v@duv@, o voi izbândi, ca nu pân@ în sfâr}it viind,
s@ m@ supere»”.
6. {i au zis Domnul: „Auzi]i ce zice giudec@toriul strâmb@t@]ii?
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7. Iar@ Dumnez@u nu va face izbânda sfin]ilor S@i, celor ce strig@ c@tr@ Sine zioa }i noapte?
{i r@bdare va avea într-în}ii?
Sfâr}it sâmb.

8. Zic voao c@ degrab va face izbânda lor.
Sfâr}it sâmb.

Îns@ Fiiul Omenesc viind, pare-]i-s@, afla-va credin]@ pre p@mânt?”
9. {i au zis c@tr@ unii carii întru sine} n@d@jduia ca cum ar fi drep]i }i urjisiia pre al]ii, aceast@
pild@:
Zac. 89.

Duminec@ 17. Zac. 89.

10. „Doi oameni au mers în besearic@, s@ s@ roaje, unul fariseu, }i altul vame}.
11. Fariseul, stând, aceastea întru sine s@ | ruga: «Doamne, mul]@mescu-[i c@ nu sânt 170v
ca ceaialal]i oameni, r@pitori, nedrep]i, preacurvari, precum }i acest vame}.
12. Postesc de doao ori în s@pt@mân@, z@ciuiale dau din toate care am».
13. Iar@ vame}ul, departe stând, nu vrea nici ochii spre ceriu a r@dica, ci b@tea pieptul
s@u, zicând: «Dumnezeule, milostiv fii mie, p@c@tosului!»
14. Zic voao, s-au pogorât acesta îndreptat la casa sa decât cela; *c@ tot cel ce s@ înal]@
* Math. 23, 12.
Sus 14, 11. smeri-s@-va, }i cel ce s@ smerea}te în@l]a-s@-va”.
Zac. 90.
* Math. 19, 13.
Marc. 10, 13.

Zac. 91.
* Math. 12, 13.

Sfâr}it duminec@ 17. Miercuri 10. Zaceal 90.

15. *{i aducea la El }i prunci, s@ s@ ating@ de ei; carea v@zând ucenicii, îi certa.
16. Iar@ Isus chemându-i, au zis: „L@sa]i pruncii s@ vie la Mine }i s@ nu-i opri]i, c@ unora
ca acestora iaste împ@r@]iia lui Dumnezeu.
17. Amin zic voao, oricine nu va primi împ@r@]iia lui Dumnezeu ca pruncul nu va întra
într-însa”.
Sfâr}it miercuri. Duminec@ 13. Zac. 91.

18. *{i L-au întrebat o c@petenie, zicând: „Înv@]@toriule bun, ce voi face s@ dobândesc
via]a de veaci?” ||
19. Iar@ Isus au zis lui: „Ce M@ zici bun? Nime nu-i bun, f@r@ sângur Dumnezeu.
171r
20. {tii poruncile: nu ucide, nu curvi, nu fura, cinstea}te pre tat@ }i pre muma ta, nu gr@i
m@rturie strâmb@”.
21. Carele au zis: „Aceastea toate le-am p@zit din tinerea]ele meale”.
22. Carea auzind Isus, au zis lui: „Înc@ una î]i lipsea}te: vinde toate cealea ce ai }i d@
s@racilor }i vei avea comoar@ în ceriu; }i vino dup@ Mine”.
23. Aceastea el auzind, s-au întristat, c@ era bogat foarte.
24. Iar@ Isus v@zându-l întristat, au zis: „Cât de anevoie cei ce au bani întru împ@r@]iia
lui Dumnezeu vor întra!
25. C@ mai lesne e c@milei prin urechile acului a treace decât bogatului a întra întru
împ@r@]iia lui Dumnezeu”.
Sfâr}it duminec@.

26. {i au zis cei ce auziia: „{i cine s@ poate mântui?”
27. Zis-au lor: „Cele ce nu s@ pot la oameni s@ pot la Dumnezeu”.
28. Iar@ Petru au zis: „Iat@, noi am l@sat toate }i am urmat [ie”. |
29. Carele au zis lui: „Amin zic voao, nu e carele au l@sat casa au p@rin]ii, au fra]ii, au
muiarea, au fiii pentru împ@r@]iia lui Dumnezeu,
30. {i s@ nu ia cu mult mai multe într-aceast@ vreame, }i în veacul viitoriu, via]a de
veaci”.
Zac. 92.

Sfâr}it mercuri 10. Joi 10. Zac. 92.

588

171v

CAP 18 {I 19

EVANGHELIA DE LA LUCA

31. *{i au luat Isus pre cei doispr@zeace }i au zis lor: „Iat@, ne suim în Ierusalim }i s@ vor
plini toate care sânt scris@ prin proroci de Fiiul Omenesc.
32. C@ S@ va da limbilor }i S@ va bajocori }i S@ va bate }i S@ va scuipi.
33. {i, dup@ ce-L vor bate, Îl vor ucide, }i a triia zi va înviia”.
34. {i ei nimica de aceastea n-au în]eles; }i era cuvântul acesta ascuns de câtr@ ei }i nu
în]elejea ceale ce s@ zicea.
Sfâr}it joi. Duminec@ 14. Zac. 93.

*Math. 20, 17.
Marc. 10, 32.

Zac. 93.

35. *{i au fost, când s@ apropiia de Ierihon, un orb }edea lâng@ cale, ceind.
*Math. 20, 20.
Marc. 10, 46.
36. {i, auzind gloata trecând, întreba ce e aceasta.
37. {i au zis lui c@ Isus Nazarineanul treace.
38. {i au strigat, zicând: „Isuse, Fiiul lui David, miluia}te-m@!” ||
39. {i cei ce mergea înainte îl certa s@ tac@. Iar@ el cu mult mai vârtos striga: „Fiiul lui
172r
David, miluia}te-m@!”
40. {i, stând Isus, au poruncit s@-l aduc@ la Sine. {i, apropiindu-s@, l-au întrebat,
41. Zicând: „Ce vreai s@-]i fac?” Iar@ el au zis: „Doamne, s@ v@z”.
42. {i Isus au zis lui: „Vezi! Credin]a ta te-au mântuit”.
43. {i numaidecât au v@zut; }i merjea dup@ El, sl@vind pre Dumnezeu.
44. {i toat@ gloata v@zând, au dat laud@ lui Dumnezeu.
Sfâr}it duminec@.

Cap 19

172v

La Zaheiu, mul]i murmurând, s@ abate. Pild@ aduce de omul cel vestit carele, ducându- s@ a lua
împ@r@]ie, au dat la zeace sluji zeace t@lan]i, pre carele cet@]eanii nu vrea s@ -i st@pâneasc@. Pre
mânzul asinii întrând cu slav@ în Ierusalim, plânge pentru ea }i vestea}te c@ s@ va r@si |pi; }i,
întrând în besearec@, scoate pre cei ce cump@ra }i vindea.
Duminec@ 15. Zac. 94.

1.
2.

i, întrând, trecea prin Ierihon.
{i iat@ un om, pre nume Zaheiu, }i acesta era c@peteniia vame}ilor }i el,
bogat.
3. {i c@uta s@ vaz@ pre Isus cine iaste. {i nu putea pentru gloat@, c@ era mic de stat.
4. {i, alergând, s-au suit într-un mor, s@-l vaz@, c@ pre acolea era s@ treac@.
5. {i, sosind la loc, c@utând Isus, l-au v@zut }i au zis c@tr@ el: „Zaheie, gr@bind, pogoar@!
C@ ast@zi trebuie s@ r@mâiu în casa ta”.
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6. {i, gr@bind, s-au pogorât }i L-au priimit bucurându-s@.
7. {i, v@zând, to]i murmura, zicând: „C@ la om p@c@tos s-au ab@tut”.
8. Iar@ stând Zaheiu, au zis câtr@ Domnul: „Iat@, jum@tate din averile meale, Doamne,
dau s@racilor. {i de am înceluit pre cineva, întorc împ@trit”. ||
9. Zis-au Isus c@tr@ el: „C@ ast@zi s-au f@cut mântuire casii ace}tiia. C@ }i el fiiul lui Avraam iaste. 173r
10. *C@ au venit Fiiul Omenesc a c@uta }i a mântui ce perise”.
* Math. 18, 11.
Sfâr}it duminec@.

11. Aceastea auzind ei, au adaos a zice o pild@, c@ era aproape de Ierusalim }i le p@rea
c@ numaidecât s@ va ar@ta împ@r@]iia lui Dumnezeu.
Zac. 95.

Vineri 10. Zac. 95.

12. Zis-au dar@: *„Un om de bun neam s -au dus într-o ]ar@ departe, s@-}i ia împ@r@]ie
}i s@ s@ întoarc@.
13. Iar@ chemând zeace slujile sale, le-au dat zeace mna }i au zis câtr@ ei: «Negu]@tori]i
pân@ voi veni».
14. Iar@ cet@]eanii lui îl urâs@. {i au trimis solie dup@ el, zicând: «Nu voim s@ ne
st@pâneasc@ acesta».
15. {i au fost de s-au întors, dup@ ce au luat împ@r@]iia. {i au poruncit s@ cheame slujile
c@rora dedease banii, ca s@ }tie cine cât au negu]@torit.
16. {i au venit cel dintâi, zicând: «Doamne, mnaoa ta au c@}tigat zeace mna». |
17. {i au zis lui: «Bine e, slug@ bun@, c@ întru pu]in ai fost credincios, vei fi puteare având 173v
preste zeace cet@]i».
18. {i altul au venit, zicând: «Doamne, mnaoa ta au f@cut cinci mna».
19. {i acestuia au zis: «{i tu fii preste cinci cet@]i».
20. {i altul au venit, zicând: «Doamne, iat@ mnaoa ta carea o am avut pus@ în n@fram@,
21. C@ m-am temut de tine, c@ om aspru e}ti, iai ce n -ai pus }i seaceri ce n-ai s@mânat».
22. Zis-au lui: «Din gura ta te judeci, slug@ viclean@. {tiai c@ eu sânt om aspru, luând
ce n-am pus }i s@cerând ce n -am s@mânat.
23. {i pentru ce n-ai dat banii miei la negu]@torie, ca eu, venind, adev@rat cu dobând@
s@ fiu scos al mieu?»
24. {i celor ce sta au zis: «Lua]i de la el mna }i o da]i celui ce are zeace mna».
25. {i au zis lui: «Doamne, are zeace mna».
26. *«Iar@ zic voao c@ tot celui ce are s@ va da }i va prisosi, iar@ de la cel ce nu are }i ce
* Math. 13, 12.
}i 25, 29. are s@ va lua de la el. ||
27. Iar@ pre nepriiatinii miei, aceia care n-au vrut s@ -i st@pânesc, aduce]i-i aici }i-i omorâ]i 174r
Marc. 4, 25.
Sus 8, 18. înaintea mea»”.
28. {i aceastea zicând, meargea înainte, suindu-S@ în Ierusalim.
* Math. 25, 14.

Zac. 96.
*Math. 21, 1.
Marc. 11, 1.

*Ioan 12, 14.

Zac. 97.

Sfâr}it vineri. Luni Brânz@. Zac. 96.

29. {i au fost, *apropiindu-s@ de Vithaghe }i Vithania, la Muntele Maslinilor, au tremis
doi ucenici ai S@i,
30. Zicând: „Mearge]i în co}teiul ce st@ înainte, în carele, întrând, ve]i afla mânzul asinii
legat, pre carele nime dintre oameni nici odinioar@ au }ezut. Dezlega]i-l }i -l aduce]i.
31. {i de v@ va întreba cineva: «Pentru ce-l dezlega]i?», a}ea ve]i zice lui: «C@ Domnul
poftea}te slujba lui»”.
32. {i s-au dus cei tremi} }i au aflat, precum au zis lor, stând mânzul.
33. {i dezlegând ei mânzul, au zis st@pânul lui c@tr@ ei: „Ce dezlega]i mânzul?” |
34. Iar@ ei au zis: „C@ Domnului trebuie”.
174v
35. *{i l-au dus la Isus }i, aruncând ve}mintele sale pre el, au pus pre Isus.
36. Iar@ mergând El, a}ternea ve}mintele sale pre cale.
Luni 11. Zac. 97.

37. {i, apropiindu-s@ de pogorâ}ul Muntelui Maslinilor, au început toate gloatele ucenicilor,
bucurându-s@, a l@uda pre Dumnezeu cu glas mare, pentru toate puterile ce v@zuse,
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38. Zicând: „Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, pace în ceriu }i m@rire
întru ceale înalte!”
39. {i ni}te farisei din gloate au zis c@tr@ El: „Înv@]@toriule, ceart@ ucenicii”.
40. C@rora au zis: „Zic voao c@, de vor t@cea ace}tia, pietrile vor striga”.
Sfâr}it luni Brânz@.

41. {i, apropiindu-S@, v@zând cetatea, au plâns pentru ea, zicând:
42. „C@ de ai fi cunoscut }i tu }i, adec@, într-aceast@ zi a ta, ceale ce sânt spre pace ]ie,
iar@ acum s-au ascuns de câtr@ ochii t@i! ||
43. C@ vor veni zile preste tine }i te vor încunjura nepriiatinii t@i cu }an] }i te vor împresura
175r
}i te vor strâmtura pretutindini.
44. {i te vor as@mâna p@mântului, }i fiii t@i, carii sânt întru tine, *}i nu vor l@sa întru *Math. 24, 2.
tine piatr@ pre piatr@, pentru c@ n-ai cunoscut vreamea cercet@rii tale”.
Marc. 13, 2.
Jos 21, 6.

Sfâr}it luni. Mar]i 11. Zac. 98.

45. *{i, întrând în besearic@, au început a scoate pre cei ce vindea într-însa }i cump@ra,
46. *Zicând lor: „Scris iaste: c@ casa Mea casa rug@ciunii iaste, iar@ voi o a]i f@cut pe}ter@
t@lharilor”.
47. {i era înv@]ând în toate zilele în besearic@. Iar@ c@peteniile popilor }i c@rturarii }i
c@peteniile norodului Îl asculta s@-L piarz@.
48. {i nu afla ce s@-I fac@, c@ tot norodul dorea, auzindu-L.

Zac. 98.
*Math. 21, 12.
Marc. 11, 15.
Isaie 26, 7.
Ieremie 7, 11.

Sfâr}it mar]i.

Cap 20
175v

Nu spune preo]ilor }i c@rturarilor cu ce puteare face aceaste, c@ nici ei r@spundea la întrebarea
de botezul lui Ioan. Pild@ aduce de lucr@torii viii, carii, b@tând | slugile domnului, }i pre fiiul lui
l-au ucis. Ispitea}te-S@ Isus de dajda chesariului, de la saducheii de înviiare. Cum zic pre
Hristos a fi Fiiul lui David. A s@ feri de c@rturarii cei mândri.
Mier. 11. Zac. 99.

1.

i au fost într-una de zile, înv@]ând El norodul în besearec@ }i binevestind, s-au
adunat c@peteniile preo]ilor }i c@rturarii cu b@trânii,
2.
{i au zis, gr@ind câtr@ El: „Spune-ne, cu ce puteare faci aceaste? Au cine e
cel ce [-au dat aceast@ puteare?”
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3. Iar@ Isus r@spunzând, au zis câtr@ ei: „Întreba-v@-voi }i Eu un cuvânt. R@spunde]i-Mi,
4. Botezul lui Ioan din ceriu era au de la oameni?”
5. Iar@ ei cugeta întru sine, zicând: „C@ de vom zice «din ceriu», va zice «c@ci dar@ n-a]i
crezut lui?»
6. Iar@ de vom zice «De la oameni», norodul tot ne va ucide cu pietri, c@ neîndoi]i sânt
cum c@ Ioan proroc au fost”.
7. {i au r@spuns c@ nu }tiu de unde ar fi.
8. {i Isus au zis lor: „Nici Eu v@ spuiu cu ce puteare fac aceaste”.
Zac. 100.

Sfâr}it mier. Joi 11. Zac. 100.

9. {i au început a zice câtr@ gloat@ aceast@ pild@: *„Un om au s@dit vie }i o au dat
lucr@torilor }i el s-au dep@rtat mult@ vreame.
10. {i la vreame au trimis sluga câtr@ lucr@tori, ca s@-i dea din rodul viii. Carii b@tându- l,
l-au trimis de}ert. ||
11. {i au adaos a trimite alt@ slug@. Iar@ ei }i pre acesta, b@tându-l }i batjucorindu-l, l-au 176r
trimis de}ert.
12. {i au adaos a trimite al triilea. Carii }i pre acela, r@nindu-l, l-au scos.
13. {i au zis domnul viii: «Ce voi face? Trimite-voi fiiul mieu cel iubit; doar@ pe acesta
v@zându-l, s@ vor ru}ina».
14. Care v@zându-l, lucr@torii au cugetat întru sine, zicând: «Acesta e mo}teanul; s@-l
ucidem, ca s@ fie a noastr@ mo}iia».
15. {i, sco]ându-l afar@ din vie, l-au ucis. Ce, dar@, le va face domnul viii?
16. Vini-va }i va pierde lucr@torii ace}tia }i va da viia altora!” Carea auzând, au zis Lui:
*Psalm 117, 72. „S@ nu fie!”
17. Iar@ El, c@otând spre ei, au zis: „Ce dar@ e aceasta, ce e scris: *«Piatra carea nu o
Isaie 28, 16.
Math. 21, 42. au socotit ziditorii, aceasta s-au f@cut în capul unghiului»?
18. Tot cel ce va c@dea pre piatra aceaea zdrobi-s@-va, iar@ pre carele va c@dea,
Fap. 4, 11.
Râm. 9, 33. sf@râma-l-va”.
*Isaie 5, 1.
Irimie 2, 21.
Math. 21, 23.
Marc. 12, 1.

1 Petru 2, 7.
Zac. 101.

Sfâr}it joi. Vineri 11, Zac. 101.

19. {i c@ota c@peteniile popilor }i c@rturarii a pune mânile pre El într-acel ceas. {i s-au
temut de norod, c@ au cunoscut c@ câtr@ dân}ii zisease pilda aceasta. |
* Math. 22, 15.
20. *{i, luund aminte, au trimis le}uitori carii s@ f@cea a fi drep]i, s@-L prinz@ în cuvânt, 176v
Marc. 12, 13. ca s@-L dea domniii }i puterii dereg@toriului.
21. {i L-au întrebat, zicând: „Înv@]@toriule, }tim c@ drept spui }i înve]i }i nu iai fa]a, ci
calea lui Dumnez@u în adev@r înve]i.
22. Cade-s@ noao a da dajd@ chesariului, au nu?”
23. {i, socotind vicle}ugul lor, au zis câtr@ ei: „Ce M@ ispiti]i?
24. Ar@ta]i-Mi d@nariul. A cui chip are, }i scrisoarea?” R@spunzând, au zis Lui: „A chesariului”.
* Râm. 13, 7.
25. {i au zis lor: *„Da]i, dar@, ceale ce sânt ale chesariului, chesariului, }i ceale ce sânt
a lui Dumnez@u, lui Dumnez@u”.
26. {i n-au putut vinov@]i cuvântul Lui înaintea gloatei. {i mirându -s@ de r@spunsul Lui,
au t@cut.
Zac. 102.
* Math. 22, 13.
Marc. 12, 18, 28.
2 Leage 25, 5.

Sfâr}it vineri. Luni 12. Zac. 102.

27.* { i s-au apropiat ne}te saduchei, carii t@g@duiesc a fi înviiarea, }i L-au întrebat,
28. Zicând: „Înv@]@toriule, Moisi au scris noao: «De va muri fratele cuiva având muiare
}i acela va fi f@r@ prunci, s@ ia fratele lui muiare }i s@ de}teapte s@mân]a fratelui s@u».
29. Deci }eapte fra]i era }i cel dintâi au luat muiare }i au murit f@r@ fii.
30. {i cel dup@ el o au luat, }i acela au murit f@r@ fiiu. ||
31. {i al treilea o au luat. A}ijderea }i to]i }eapte, }i n-au l@sat s@mân]@ }i au murit.
177r
32. Mai pre urm@ de to]i au murit }i muiarea.
33. Deci, la înviiare, a c@ruia va fi muiarea, c@ }eapte o au avut muiare?”
34. {i au zis lor Isus: „Fiii veacului acestuia s@ însoar@ }i s@ m@rit@,
35. Iar@ cei ce vor fi vreadnici de veacul acela }i de înviiarea mor]ilor nici s@ vor m@rita,
nici s@ vor însura,
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36. C@ nu vor putea mai muri, c@ sânt aseaminea îngerilor }i sânt fiii lui Dumnezeu, fiind
fiii învierii.
37. Iar@ cum c@ învie mor]ii, }i Moisi au ar@tat lâng@ *rug, precum zice Domnul, Dumnezeul
lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov.
38. Iar@ Dumnezeu nu-i al mor]ilor, ci al viilor, c@ to]i vie]uiesc Lui”.
[39]. {i, r@spunzind oarecarii dintre c@rturari, au zis Lui: „Înv@]@toriule, bine ai zis!”
40. {i nu-L mai cuteza întreba de ceva.
41. {i au zis c@tr@ ei: „Cum zic pre Hristos a fi fiiul lui David?
42. {i însu} David zice în Cartea psalmilor: *«Zis -au Domnul Domnului Mieu: ‘{ezi de-a
dreapta Mea, |
43. Pân@ când voi pune nepriiatenii T@i a}ternut picioarelor Tale’».
44. David, dar@, Domn Îl cheam@. {i cum iaste fiiul lui?”
Sâmb. 17. Zac. 103.

*Ie}ire 3, 9.

*Psalm. 109, 1.
Math. 22, 44.
Marc. 12, 36.

Zac. 103.

45. {i, auzind tot norodul, au zis ucenicilor S@i:
46. *„P@zi]i-v@ de c@rturarii carii vreau a umbla în haine lungi }i iubesc închin@ciuni prin *Math. 23, 6.
Marc. 12, 38.
târg }i catedrele ceale dintâi prin sinagoguri }i }ederile dintâi la uspea]e,
47. Carii îmbuc@ cas@le v@duvelor, f@cându-s@ îndelungat a s@ ruga. Ace}tia vor lua Sus 11, 43.
osând@ mai mare”.
Cap 21
V@duva, carea doi fileari au adus, mai mult o laud@ decât pre cei boga]i carii adusease. R@sipirea
besearicii vestea}te }i multe r@zboaie, necazuri }i izgoane împrotiva c@rora înt@rea}te pre apostoli.
Vestea}te }i r@sipirea Ierusalimului }i robiia jidovilor }i r@sipirea de seamnele ceale mai naintea
judec@]ii. A s@ feri de sa]iu, de be]ie }i de grijile ace}tii vie]i }i a privighea.
Marc. 12, 41.
1.
i, uitându-S@, au v@zut pre cei ce arunca dar în vistierie, boga]ii.
2.
{i au v@zut }i pre o v@duv@ sarac@ aruncând doi fileari. ||
3.
{i au zis: „Adev@r zic voao c@ v@duva aceast@ s@rac@ mai mult decât to]i au
178r
aruncat.
4. C@ to]i ace}tia din prisosin]a sa au aruncat spre darurile lui Dumnezeu, iar@ aceasta
din lipsa sa, toat@ hrana sa ce avea au aruncat”.

Sfâr}it sâmb. Mercuri 12. Zac. 104

Zac. 104.

5. {i, zicând oarecarii de besearic@ c@ cu pietri bune }i cu daruri ar fi împodobit@, au zis: *Math. 14, 2.
6. „Aceastea ce vede]i, *veni-vor zile întru carele nu s@ va l@sa piatr@ pre piatr@ carea Marc. 13, 2.
Sus 19, 44.
s@ nu s@ r@sipeasc@”.
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7. {i L-au întrebat, zicând: „Înv@]@toriule, când vor fi aceastea }i ce s@mn când vor
înceape a fi?”
Zac. 105.

Sâmb@t@ post de carne. Zac. 105.

8. Carele au zis: „Vede]i s@ nu v@ în}ela]i. C@ mul]i vor veni în numele Mieu, zicând c@
Eu sânt. {i vreamea s-au apropiiat. Deci s@ nu mearge]i dup@ ei.
9. Iar@ când ve]i auzi r@zboaie }i r@zmiri]e, nu v@ sp@imântare]i. Trebuie întâi a fi aceastea,
ci înc@ nu îndat@ sfâr}itul”.
10. Atunci zicea lor: „Scula-s@-va limb@ pre limb@ }i împ@r@]ie asupra împ@r@]iii.
11. {i cutremure de p@mânt mari vor fi prin locuri }i ciume }i foamete }i spaime din |
ceriu }i seamne mari vor fi.
178v
Zac. 106.

Mar]i 12 }i a mucenicilor. Zac. 106.

12. Ci mai nainte de toate aceastea or pune mânile sale pre voi }i v@ vor goni, dându-v@
în sinagoguri }i în paze, tr@gându-v@ la împ@ra]i }i la dereg@tori pentru numele Mieu.
13. {i s@ va întâmpla voao spre m@rturie.
14. Pune]i, dar@, în inimile voastre a nu gândi cum ve]i r@spunde,
15. C@ Eu v@ voi da gur@ }i în]elepciune, c@rora nu vor putea sta }i a gr@i împrotiv@ to]i
protivnicii vo}tri.
16. {i v@ ve]i da de p@rin]i }i de fra]i }i de rudenii }i de priiatini }i vor omorî dintre voi.
17. {i ve]i fi urâ]i tuturor pentru numele Mieu,
18. {i un p@r din capul vostru nu va peri.
19. Întru r@bdarea voastr@ ve]i mo}teni sufletele voastre.
20. *Iar@ când ve]i vedea încunjurându-s@ de oaste Ierusalimul, atunci s@ }ti]i c@ s-au
*Dan. 9, 27.
Math. 24, 15. apropiat pustiirea lui.
21. Atunci cei din Iudeea s@ fug@ la mun]i }i cei din mijlocul ei s@ ias@ }i cei din câmpuri
Marc. 13, 14.
s@ nu între într-însul. ||
22. C@ zilele izbândirii sânt aceastea, ca s@ s@ plineasc@ toate ceale ce sânt scrise,
179r
23. Iar@ amar povarnicelor }i celor ce vor apleca în zilele acealea, c@ va fi strânsoare
mare pre p@mânt }i mânie norodului acestuia.
24. {i vor c@dea de ascu]itul sabiii }i robi s@ vor duce întru toate limbile; }i Ierusalimul
s@ va c@lca de limbi, pân@ când s@ vor plini vremile neamurilor.
Sfâr}it miercuri.
*Isaie 13, 10.
Ezechil 32, 7.
Ioil 3, 15.
Math. 24, 29.
Marc. 13, 24.
Zac. 107.
* Râm. 8, 23.

25. *{i vor fi seamne în soare }i în lun@ }i în steale, }i pre p@mânt strâmtoarea limbilor
de turburarea sunetului m@rii }i a valurilor,
26. Uscându-s@ oamenii de fric@ }i de a}teptare, care vor veni preste toat@ lumea, c@
puterile ceriurilor s@ vor cl@ti.
27. {i atunci vor vedea pre Fiiul Omenesc viind în nor cu puteare mare }i cu m@rire.
Joi 12. Zac. 107.

28. Iar@ aceastea începând a fi, c@uta]i }i r@dica]i capetele voastre, *c@ s@ apropie
r@scump@rarea voastr@”. |
29. {i le-au zis lor o as@m@nare: „Vede]i smochinul }i to]i pomii.
179v
30. Când scot din sine rodul, }ti]i c@-i aproape vara.
31. A}ea }i voi, când ve]i vedea fiind aceastea, s@ }ti]i c@ aproape iaste împ@r@]iia lui
Dumnezeu.
32. Amin zic voao, c@ nu va treace neamul acesta pân@ când toate vor fi.
33. Ceriul }i p@mântul vor treace, iar@ cuvintele Meale nu vor treace.
Sfâr}it joi.

34. Iar@ v@ lua]i aminte, ca nu cumva s@ s@ îngreoiaze inimile voastre cu sa]iul }i cu be]iia
}i cu grijile ace}tii vie]i }i s@ vie preste voi de n@prazn@ zioa aceaea.
35. C@ci ca cursa va veni preste to]i cei ce }ed pre fa]a a tot p@mântul.
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36. Priveghea]i, dar@, în toat@ vreamea, rugându-v@ ca s@ v@ învrednici]i a sc@pa de toate
aceaste viitoare }i a sta înaintea Fiiului Omenesc”.
Sfâr}it sâmb. Vin. 19. Zac. 108.

Zac. 108.

37. {i era zioa înv@]ând în besearic@, iar@ noaptea, ie}ind, z@bovea în munte ce s@
cheam@ al Maslinilor. ||
180r
38. {i tot norodul mâneca la El în besearic@, s@-L auz@.

Cap 22
S@ sf@tuiesc c@peteniile popilor a ucide pre Isus, pre Carele-L vinde Iuda. Porunce}te a s@ g@ti
pa}tile. Pânea în trupul S@u }i vinul în sânge pref@cându-le, d@ ucenicilor, poruncind s@ fac@
a}ijderea. Pricirea ucenicilor, carele dintr-în}ii ar fi mai mare. Veste}te cea de trei ori a lui
Petru t@g@duire, poruncind a vinde îmbr@c@mintea }i a cump@ra sabie. Dup@ lunga în lupt@
rug@ciune }i dup@ cea ca sângele pre p@mânt curgând asudare, S@ prinde de jidovi, dintre
carii unuie Petru taie ureachea. Ponosluie}te c@ci la El, ca la un tâlhariu, a-L prinde au ie}it.
În casa arhiereului de trei ori de Petru S@ t@g@duie}te }i de jidovi S@ bate }i S@ batjocore}te;
}i diminea]a, în sfat fiind întrebat, S@ m@rturise}te a fi Fiiul lui Dumnez@u.

1.
2.

180v

i s@ apropiia praznicul azimelor, care s@ zice Pa}tile.
{i c@uta c@peteniile popilor }i c@rturarii cum ar omorî pre Isus, ci s@ temea de
gloat@.
3. *{i au întrat Satana în Iuda, carele s@ numea Iscarioteanul, unul din cei doispr@zece.
4. {i s-au dus }i au gr@it cu c@peteniile popilor }i cu mai-marii besearecii cum L-ar vinde lor. |
5. {i s-au bucurat }i s-au tocmit s@-i dea bani.
6. {i le-au f@g@duit }i c@uta prilej s@-L dea f@r@ gloate.
7. {i au venit zioa azimelor, în carea trebuia s@ s@ junghie pa}tile.
8. {i au tremis pre Petru }i pre Ioan, zicând: „Mergând, g@ti]i noao pa}tile, s@ mânc@m”.

Math. 27, 2.
Marc. 14, 1.
*Math. 27, 14.
Marc. 14, 10.

Sfâr}it vineri.

9. Iar@ ei au zis: „Unde vrei s@ g@tim?”
10. {i au zis c@tr@ ei: „Iat@, întrând voi în cetate, v@ va întâmpina un om purtând un
urcior de ap@; merge]i dup@ el în casa în carea va întra.
11. {i ve]i zice st@pânului casei: «Înv@]@toriul zice ]ie: ‘Unde e casa de oaspe]i, unde s@
mânc pa}tile cu ucenicii Mei?’»
12. {i el v@ va ar@ta un fuiu}or mare, a}ternut, }i acolo g@ti]i”.
13. {i, mergând, au aflat precum au zis lor }i au g@tit pa}tile.
*Math. 27, 20.
14. *{i, fiind ceasul, au }ezut, }i doispr@zece apostoli cu El.
Marc. 15, 17.

595

EVANGHELIA DE LA LUCA

CAP 22

15. {i au zis lor: „Dorin]@ am dorit a mânca aceste pa}ti cu voi, mai nainte de-a p@timi.
16. C@ zic voao c@ de acum nu le voi mai mânca, pân@ când s@ vor plini întru împ@r@]iia
lui Dumnez@u.
17. {i, luând p@harul, au mul]@mit }i au zis: „Lua]i }i împ@r]i]i-l între voi,
18. C@ zic voao c@ nu voi bea din roada vi]ei, pân@ va veni împ@r@]iia lui Dumnez@u”. ||
19. *{i, luând pâne, au mul]@mit }i au frânt }i au dat lor, zicând: „Acesta este trupul Mieu, 181r
*1 Cor. 11, 27.
Carele s@ d@ pentru voi. Aceasta face]i întru pomenirea Mea”.
20. A}ijderea }i p@harul, dup@ ce au cinat, zicând: „Acesta ieste p@harul Noul Testamânt,
întru Sângele Mieu, Carele pentru voi s@ va v@rsa.
21. *Îns@ iat@, mâna celui ce M@ vinde cu Mine e la mas@.
* Math. 26, 21.
Marc. 14, 20.
Ioan 20, 18.

22. {i Fiiul Omenesc adec@, *dup@ cumu-i rânduit, merge. Iar@ amar omului aceluia prin
carele s@ va vinde”.
23. {i ei au început a s@ întreba între sine cine ar fi dintre ei carele va face aceasta?
24. {i au fost }i price între ei, carele dintre ei s-ar p@rea a fi mai mare.
25. {i le-au zis: *„Împ@ra]ii limbilor le st@pânesc pre ele. {i cei ce au putere preste ele
*Mth. 20, 25.
Mar. 10, 42. f@c@tori de bine s@ cheam@.
26. Iar@ voi nu a}a, ci carele-i mai mare între voi fie ca cel mai mic; }i cel dint@i, ca
slujitoriul.
27. C@ cine e mai mare, cel ce }ede au cel ce sluje}te? Au nu-i cel ce }ede? Iar@ Eu în
mijlocul vostru sânt, ca cel ce sluje}te.
28. Iar@ voi sânte]i cei ce a]i r@mas cu Mine întru ispitele Mele. |
29. {i Eu f@g@duiesc voao, precum Mi-au f@g@duit Mie Tat@l Mieu, împ@r@]ie,
181v
30. S@ mânca]i }i s@ be]i la masa Mea întru împ@r@]iia Mea }i s@ }ede]i pre scaune,
ajudecând doaospr@zece neamuri ale lui Israil”.
31. {i au zis Domnul: „Simon, Simon, iat@, S@tana v-au cerut s@ v@ cearn@ ca grâul.
32. Iar@ Eu M-am rugat pentru tine, s@ nu scaz@ credin]a ta. {i tu, oarecând întorcândute, înt@re}te fra]ii t@i”.
33. Carele au zis Lui: „Doamne, cu Tine sânt gata }i în temni]@ }i la moarte a merge”.
34. *Iar@ El au zis: „Zic ]ie, Petre, nu va cânta ast@zi coco}ul pân@ nu vei t@g@dui de
* Math. 26, 34.
Marc. 14, 30. trei ori a M@ cunoa}te”. {i au zis lor:
35. *„Când v-am tremis f@r@ pung@ }i f@r@ traist@ }i f@r@ înc@l]@minte, au doar@ ceva v-au
*Math. 10, 9.
lipsit?”
36. Iar@ ei au zis: „Nimica”. Zis-au dar@ lor: „Ci acum cel ce are pung@ o ia. A}ijderea
}i traista. {i cel ce nu are vânz@ îmbr@c@mintea sa }i cumpere sabie.
37. C@ zic voao c@ înc@ aceasta ce este scris@ trebuie s@ s@ plineasc@ întru Mine: *«{i
*Isaie 53, 12.
cu cei nedrep]i S-au socotit», c@ cele ce sânt despre Mine sfâr}it au”.
38. Iar@ ei au zis: „Doamne, iat@ doao sabii aici”. Iar@ El au zis lor: „Ajunge!”
*Psal. 40, 9.

Zac. 109.

Mar]i Brânz@. Zac. 109. ||
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39. *{i, ie}ind, mergea, dup@ obiceaiu, în Muntele Maslinilor. {i au mers dup@ El }i
ucenicii.
40. {i, ajungând la loc, au zis lor: „Ruga]i-v@, ca s@ nu întra]i în ispit@”.

*Mth. 26, 36.
Mar. 14, 32.
Ioan 18, 1.

Sfâr}it luni Brânz@.

41. *{i El S-au dep@rtat de la ei cât e o zv@rlitur@ de piatr@. {i, puind genunchele, S@ ruga,
42. Zicând: „Tat@, de vreai, treac@ p@harul acesta de la Mine, îns@ nu voia Mea, ci a
Ta s@ fie!”
43. {i s-au ar@tat Lui îngerul din ceriu, înt@rindu-L. {i, fiind în lupt@ mai lung@, S@ ruga.
44. {i s-au f@cut sudoarea Lui ca ni}te pic@turi de sânge curgând pre p@mânt.
45. {i, sculându-S@ de la rug@ciune }i venind la ucenicii S@i, i-au aflat dormind de întristare.
46. {i au zis lor: „Ce durmi]i? Scula]i-v@, ruga]i-v@, s@ nu întra]i întru ispit@”.
47. *Înc@ El gr@ind, iat@ gloata, }i cel ce s@ chema Iuda, unul din cei doispr@zece, mergea
înnaintea lor. {i s-au apropiiat de Isus, s@-L s@rute.
48. Iar@ Isus au zis lui: „Iudo, cu s@rutare vinzi pre Fiiul Omenesc?”
49. {i, v@zând cei ce era împrejurul Lui cele ce era s@ fie, au zis Lui: „Doamne, lovi-vom
cu sabiia?” |
50. {i au lovit unul dintr-în}ii pre sluga arhiereului }i au t@iat ureachea lui cea dreapt@.
182v
51. {i, r@spunzând Isus, au zis: „L@sa]i, pân@ aici!” {i, atingându-S@ de ureachea lui, l-au
vindecat.
52. {i au zis Isus c@tr@ cei ce venise la El, c@peteniile popilor }i mai-marii besearecii }i
b@trânii: „Ca la un tâlhariu a]i ie}it cu sabii }i cu fu}ti?
53. În toate zilele fiind cu voi în besearec@, n-a]i întins mânile asupra Mea. Ci acesta e
ceasul vostru }i puterea întunerecului”.
54. *{i, prinzându-L, L-au dus la casa arhiereului. Iar@ Petru urma de departe.
55. *{i, aprinzind foc în mijlocul cur]ii }i }ezând ei împrejur, era Petru în mijlocul lor.
56. Carele v@zându-l o slujnic@ }ezând la lumin@ }i, uitându-s@ la el, au zis: „{i acesta
cu El era”.
57. Iar@ el L-au t@g@duit, zicând: „Muiere, nu L-am cunoscut”.
58. {i, dup@ pu]in, altul v@zându-l, au zis: „{i tu dintre ei e}ti”. Iar@ Petru au zis: „O,
omule, nu sânt”.
59. *{i, trecând ca un ceas de vreame, altul oarecarele înt@rea, zicând: „Adev@rat }i
acesta cu El era. C@ }i galileean este”. ||
60. {i au zis Petru: „Omule, nu }tiu ce zici”. {i numaidecât, înc@ el gr@ind, au cântat
183r
coco}ul.
61. {i, întorcându-S@ Domnul, S-au uitat la Petru; }i }i-au adus aminte Petru de cuvântul
Domnului, precum zisease: *„C@ mai nainte de-a cânta coco}ul, de trei ori M@ vei t@g@dui”.
62. {i, ie}ind afar@ Petru, au plâns cu amar.
63. {i oamenii cei ce-L ]inea Îl batjocorea, b@tându-L.
64. {i L-au acoperit }i lovea fa]a Lui. {i-L întreba, zicând: „Proroce}te, cine e cel ce
te-au lovit?”
65. {i altele multe, bl@st@mând, zicea împrotiva Lui.
Vineri Mare la 5 ceas. Zac. 110.

*Math. 26, 32.
Marc. 14, 35.

*Math. 24, 40.
Mar. 14, 43.
Ioan 18, 3.

*Mth. 26, 57.
Mar. 14, 53.
Ioan 18, 24.
*Mth. 26, 69.
Mar. 14, 66.
Ioan. 18, 25.
*Ioan 18, 26.

*Math. 27, 34.
Mar. 14, 30.
Ioan 20, 38.

Zac. 110.

66. *{i, f@cându-s@ zio, s -au adunat b@trânii gloatei }i c@peteniile preo]ilor }i c@rturarii *Mth. 27, 1
Mar. 15, 1
}i L-au dus la sfatul s@u, zicând: „De e}ti Tu Hristos, spune noao!”
Ioan 18, 28
67. {i au zis lor: „De v@ voi spune voao, nu ve]i crede Mie.
68. Iar@ de v@ voi }i întreba, nu-M ve]i r@spunde, nici M@ ve]i slobozi.
69. Iar@ de acum va fi Fiiul Omenesc }ezând de-a dreapta puterii lui Dumnez@u”.
70. {i au zis to]i: „Dar@ Tu e}ti Fiiul lui Dumnez@u?” Carele au zis: „Voi zice]i c@ Eu sânt”.
71. Iar@ ei au zis: „Ce mai poftim m@rturie? C@ voi a]i auzit din gura Lui!” |
183v

Cap 23
Pârându-S@ înnaintea lui Pilat, S@ trimite la Irod, carele urgisindu-L, L-au batjocorit. Pilat s@
sârguie}te a-L slobozi, puind înainte pre Varrava uciga}ul }i f@g@duindu c@-L va ierta. Îns@
strâgând jidovii, S@ judec@ spre moarte. {i, ducându-L la perire, opre}te muierile a plânge
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pentru Sine. Cu tâlharii r@stâgnindu-S@, S@ roag@ Tat@lui pentru uciga}i. S@ batjocore}te de
c@petenii }i de osta}i, dându-I o]@t. Puindu-s@ deasupra scrisoarea, S@ hule}te de un t@lhariu,
iar@ altuie f@g@duie}te împ@rt@}irea sa în raiu. Dup@ întunerec }i alte seamne, strigând, Î} d@
sufletul; pre Carele suta}ul drept a fi Îl propoveduie}te }i Iosif trupul Lui îngroap@.
Vineri Brânz@.

1.
2.

i, scul@ndu-s@ toat@ mul]imea lor, L-au dus la Pilat.
{i au început a-L p@rî, zicând: „Pre Acesta L-am aflat r@svr@tind neamul
nostru *}i oprind a da dajda chesariului }i zicându-S@ a fi Hristos Împ@rat”.
* Math. 22, 21.
3. *Iar@ Pilat L-au întrebat, zicând: „Tu e}ti împ@ratul jidovilor?” Iar@ El, r@spunzind, au
Mar. 12, 17.
* Math. 27, 11. zis: „Tu zici”.
Mar. 15, 2.
4. {i au zis Pilat c@tr@ c@peteniile popilor }i c@tr@ gloate: „Nici o vin@ nu || aflu în omul 184r
Ioan 18, 33. acesta”.
5. Iar@ ei mai v@rtos s@ îndemna, zicând: „Înt@rât@ norodul, înv@]ând prin toat@ Iudeia,
începând din Galileia pân@ aici”.
6. Iar@ Pilat, auzind de Galileia, au întrebat de ar fi om galileian.

*Ioan 18, 38
}i 19, 4.

7. {i, cunoscând c@ ar fi de supt biruin]a lui Irod, L-au tremis la Irod, carele }i el era în
Ierusalim într-acele zile.
8. Iar@ Irod, v@zând pre Isus, s-au bucurat foarte, c@ era poftind de mult@ vreme a-L
vedea, c@ci c@ auziia multe de El }i n@d@jduia ceva s@mn a vedea de la El f@cându-s@.
9. {i-L întreba cu mult@ vorb@, iar@ El nimica nu i-au r@spuns.
10. {i sta c@peteniile preo]ilor }i c@rturarii cu deadinsul, pârându-L.
11. {i L-au urgisit Irod cu osta}ii s@i }i L-au batjocorit, îmbr@cându -L cu hain@ alb@, }i
L-au tremis la Pilat.
12. {i s-au f@cut priiatini Irod }i Pilat într-acea zi; c@ mai nainte era nepriiatini între
sine}i.
13. Iar@ Pilat, chemând c@peteniile preo]ilor }i mai-marii besearecii }i gloata, |
14. Au zis c@tr@ ei: „Adusu-mi-a]i pre acest om ca când ar fi r@zvr@tit neamul }i, 184v
iat@, eu înaintea voastr@ întrebându-l, *nici o vin@ nu aflu în omul acesta din cele
ce-l pârâ]i,
15. Ci nici Irod; c@ v-am tremis la el }i, iat@, nimica vrednic de moarte i s-au f@cut.
16. Certându-l, dar@, îl voi slobozi”.
17. {i obiceaiu avea a le slobozi la praznic unul.
18. {i au strigat împreun@ toat@ gloata, zicând: „Ia pre Acesta }i ne slobozi pre Varavva!”
19. Carele era, pentru o g@lceav@ ce s@ f@cuse în cetate }i pentru ucidere, aruncat în
temni]@.
20. {i iar@ Pilat au gr@it c@tr@ dân}ii, vrând a slobozi pre Isus.
21. Iar@ ei striga, zicând: „R@stigne}te-l, r@stigne}te -l!”
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22. Iar@ el a treia oar@ au zis c@tr@ ei: *„Dar@ ce r@u au f@cut acesta? Nici o vin@ de moarte
aflu într-însul. Certa-l-voi dar@ }i-l voiu slobozi”.
23. Iar@ ei mai v@rtos striga cu glas mare s@ S@ r@stigneasc@. {i s@ înt@rea glasul lor. ||
185r
24. {i Pilat au judecat s@ fie cererea lor.
25. {i l-au slobozit pre cel ce pentru ucidere }i pentru gâlceav@ era aruncat în temni]@,
pre carele cerea. Iar@ pre Isus L-au dat voii lor.
26. *{i, ducându-L, au apucat pre un Simon Chireneu, ce vinea din sat, }i i-au pus cruce,
s@ o poarte dup@ Isus.
27. {i mergea dup@ El gloat@ mult@ de norod }i de muieri, carele plângea }i s@ tânguia de
El.
28. Iar@ întorcându-S@ c@tr@ ele, Isus au zis: „Fetele Ierusalimului, nu plângere]i pentru
Mine, ci pentru voi în}iv@ }i pentru fiii vo}tri.
29. C@, iat@, vor veni zile în care vor zice: «Ferice de cele sterpe }i de pântecele ce n-au
n@scut }i de ]i]ele cele ce n-au aplecat».
30. Atunci vor începe a zice mun]ilor: *«C@de]i preste noi!» }i dealurilor: «Acoperi]i-ne!»
31. C@, de fac aceste în lemnul verde, în cel uscat ce va fi?”

Evang. 8 sh. Strat. Zaceal 111.

*Mth. 27, 23.
Mar. 15, 14.

*Math. 27, 32.
Mar. 15, 21.

*Isa. 2, 19.
Os. 10, 8.
Apoc. 7, 17.

Zac. 111.

32. {i ducea }i pre al]i doi vicleni cu El, s@-i omoar@.
33. *{i, dup@ ce au venit la locul ce s@ cheam@ „al C@p@]inelor”, aco lo L-au r@stignit, }i *Math. 27, 43.
Mar. 15, 22.
pre t@lhari unul de-a dreapta }i altul de-a stânga. |
185v
34. Iar@ Isus zicea: „P@rinte, iart@-le, c@ nu }tiu ce fac!” Iar@ cei ce împ@r]ea vejmintele Ioan. 19, 17.
Lui au aruncat sor]i.
35. {i sta norodul uitându-s@ }i-L batjocorea c@peteniile cu ei, zicând: „Pre al]ii i-au
mântuit, mântuiasc@-s@ pre sine, de este acesta Hristos, cel ales al lui Dumnez@u!”
36. {i-} b@tea joc de El }i osta}ii, apropiindu-s@ }i o]@t dându-I,
37. {i zicând: „De e}ti tu împ@ratul jidovilor, mântuie}te-te!”
38. {i era }i scriitura scris@ deasupra Lui cu slove eline}ti }i letene}ti }i ovreie}ti: „Acesta
este împ@ratul jidovilor”.
39. Iar@ unul din cei ce era spânzura]i tâlhariu Îl hulea, zicând: „De e}ti tu Hristos,
mântuie}te-te pre tine însu]i }i pre noi”.
40. {i, r@spunzind celaalalt, îl certa, zicând: „Nici tu te temi de Dumnez@u, c@ întru aceea}
osândire e}ti?
41. {i noi, adec@, drept c@ cele vrednice de fapte luâm, iar@ Acesta nici un r@u n-au
f@cut”.
42. {i zicea c@tr@ Isus: „Doamne, pomene}te-m@ când vei veni întru împ@r@]iia
Ta!” ||
43. {i i-au zis Isus: „Amin zic ]ie, ast@zi cu Mine vei fi în raiu!”
186r
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44. {i era mai la al }esele ceas }i întunerec s-au f@cut preste tot p@mântul pân@ la al noaole
ceas.
45. {i s-au întunecat soarele }i catapeteazma besearecii s-au rupt în doao.
46. {i, strigând cu glas mare, Isus au zis: *„P@rinte, în mânile Tale dau sufletul Meu!” {i
*Psal. 30, 6.
aceste zicând, au r@p@osat.
47. {i, v@zând suta}ul ce s@ f@cuse, au prosl@vit pre Dumnez@u, zicând: „Adev@rat, Acest
Om drept era!”
48. {i toat@ gloata celor ce împreun@ era la aceast@ vedere }i vedea cele ce s@ f@cea,
b@tându-}i piepturile, s@ întorcea.
49. {i sta to]i cunoscu]ii Lui de departe }i muierile cele ce venise dup@ El din Galileia,
v@zând aceste.
Sfâr}it Strat. 8 }i în 6 ceas.
* Math. 27, 50.
Marc. 15, 43.
Ioan 19, 38.

50. *{i, iat@, un om pe nume Iosif, carele era sfetnic, b@rbat bun }i drept,
51. Acesta nu s@ înso]ise în sfatul }i în lucrurile lor, din Arimatheia, cetatea Iudei, carele
}i el a}tepta Împ@r]iia lui Dumnez@u. |
52. Acesta s-au apropiiat de Pilat }i au cerut trupul lui Isus.
186v
53. {i, luându-L, L-au înv@luit cu jolgi }i L-au pus într-un mormânt ce era t@iat, în carele
înc@ nime nu s@ pusease.
54. {i era zioa vineri }i s@ lumina spre sâmb@t@.
55. {i, urmând muierile cele ce cu El venise din Galileia, au v@zut mormântul }i cum era
pus trupul Lui.
56. {i, întorcându-s@, au g@tit miresme }i unsori. {i sâmb@t@ adec@ au t@cut dup@
porunc@.
Sf@r}it gioi Br@nz@.

Cap 24
Muierilor, tânguindu-s@ la mormânt c@ci c@ nu afl@ trupul Lui, îngerii le vestesc c@ au înviiat, }i
ele, apostolilor, carii aceasta ca o n@rozie socotesc. Petru, alergând la mormânt, }i el s@ mir@ c@
n-au aflat trupul. La doi, ce mergea în Emaus, Isus tâlcuie}te scripturile }i întru frângerea pânii de
la ei s@ cunoa}te. Aduna]i fiind ucenicii, S@ d@ s@-L pip@iasc@ }i, cu ei mâncând, le deascopere
sâm]irea, s@ în]eleag@ Scripturile; }i, f@g@duind pre Duhul Sfânt, în ceriu S@ înnal]@.
Evanghelii v@scresnii 4. Zac. 112. ||

Zac. 112.
Math. 28, 1.
Mar. 16, 2.
Ioan 20, 1.

1.
2.

ar@ întru una a sâmbetii, foarte de diminea]@, au venit la mormânt, purtând
mirezmele cele ce g@tise.
{i au aflat piatra r@sturnat@ de pre mormânt.
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3. {i, întrând, n-au aflat trupul Domnului Isus.
4. {i au fost, când s@ mira ele de aceasta, iat@ doi îngeri au st@tut lâng@ ele, în vejmânt
str@lucit.
5. {i, sp@imântându-s@ ele }i plecându-}i fe]ele la p@mânt, au zis c@tr@ ele: „Ce cerca]i
pre Cel Viu cu mor]ii?
6. Nu este aici, ci S-au sculat. Aduce]i-v@ aminte cum au gr@it cu voi, înc@ fiind în Galileia,
7. Zicând: *«C@ trebuie s@ S@ dea Fiiul Omenesc în mânile oamenilor celor p@c@to}i }i
a S@ r@stigni }i a treia zi a înviia»”.
8. {i }-au adus aminte de cuvintele Lui.
9. {i, întorcându-s@ de la mormânt, au vestit aceste toate celor unspr@zece }i tuturor
celoraalal]i.
10. {i era Maria Magdalina }i Ioana }i Maria lui Iacov }i celealalte care era cu ele, care
le spunea apostolilor aceste.
11. {i s-au p@rut înnaintea lor ca o norozie cuvintele aceste }i n-au crezut lor.
Evangheliia v@scresniia 5. Zaceal 113. |

187v

*Mth. 15, 21
}i 17, 21.
Mar. 8, 31
}i 9, 30.
Sus 9, 22.

Zac. 113.

12. Iar@ Petru, sculându-s@, au alergat la mormânt }i, plecându-s@, au v@zut giolgiurile
sângure puse }i s-au dus, mirându-s@ întru sine de ceea ce s@ f@cuse.
Sfâr}it a 4 v@scres.

13. *{i, iat@, doi dintre ei mergea într-acea zi la un sat care era departe de Ierusalim *Marc. 16, 12.
}asezeci de stadii, pe nume Emmaus.
14. {i ei gr@ia între sine}i de toate cele ce s@ întâmplase.
15. {i au fost când vorbiia ei }i s@ întreba; }i însu}i Isus, apropiindu-S@, mergea
împreun@ cu ei.
16. Iar@ ochii lor s@ ]inea s@ nu-L cunoasc@.
17. {i au zis c@tr@ ei: „Ce cuvinte sânt aceste de carele v@ întreba]i, împreun@ mergând,
}i sânte]i tri}ti?”
18. {i r@spunzind unul, c@ruie numele Cleopa, au zis: „Tu singur e}ti nimernic în Ierusalim
}i nu }tii cele ce s-au f@cut într-însul în zilele aceste?”
19. C@rora El au zis: „Carele?” {i au zis: „De Isus Nazarineanul, Carele au fost b@rbat
proroc, puternic în fapt@ }i în cuvânt, înnaintea lui Dumnez@u }i a tot norodul,
20. {i cum L-au dat mai-marii popilor }i c@peteniile noastre spre osând@ de moarte }i
L-au r@stignit,
21. Iar@ noi n@d@jduiam c@ Acela va mântui || pre Israil. {i acum, preste toate aceste,
188r
a treia zi este ast@zi de când s-au f@cut aceste.
22. Ci }i ni}te muieri dintre noi ne-au sp@imântat, carele de deminea]@ au fost la
mormânt,
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23. {i, neaflând trupul Lui, au venit zicând c@ }i vedere de îngeri s@ fie v@zut, carii zic c@
este viu.
24. {i s-au dus unii dintre noi la mormânt }i a}a au aflat, precum muierile au spus, iar@
pre El nu L-au aflat”.
25. {i El au zis c@tr@ ei: „O, bolunzilor }i târzii a crede toate care au gr@it prorocii!
26. Au nu s-au c@zut aceste s@ pa]@ Isus }i a}a s@ între întru slava Sa?”
27. {i, începând de la Moisi }i de la to]i prorocii, le tâlcuia toate scripturile care era
despre El.
28. {i s-au apropiat de satul la carele mergea. {i El S-au f@cut a merge mai departe.
29. {i L-au silit, zicând: „R@mâi cu noi, c@ îns@reaz@ }i, iat@, s-au plecat zioa”. {i au
întrat cu ei.
30. {i au fost, când }edea cu ei, au luat pâne }i au blagoslovit }i au frânt }i le da.
31. {i s-au de}chis ochii lor }i L-au cunoscut. {i El S-au luat de la ochii lor. |
32. {i au zis între sine}: „Au nu era inima noastr@ arzând întru noi, când gr@ia pre cale 188v
}i ne deascoperea scripturile?”
33. {i, sculându-s@ într-acel ceas, s-au întors în Ierusalim. {i au aflat aduna]i pre cei
unspr@zece }i pre cei ce cu ei era,
34. Zicând: „C@ au înviiat Domnul adev@rat }i S-au ar@tat lui Simon”.
35. {i ei povestea cele ce s@ f@cus@ pre cale }i cum L-au cunoscut în frângerea pânii.
Zac. 114.

Sfâr}it 5 v@scre. V@scr. 6, aceasta }i la utr. În@l]@rii. Zac. 114.

36. *{i, gr@ind ei aceste, st@tut-au Isus în mijlocul lor }i au zis lor: „Pace voao! Eu sânt,
nu v@ temere]i!”
37. Iar@ ei, turburându-s@ }i sp@imântându -s@, li s@ p@rea c@ v@d un duh.
38. {i au zis lor: „Ce sânte]i turbura]i }i cugete într@ întru inimile voastre?
39. Vede]i mânile Mele }i picioarele, c@ Eu însumi sânt. Pip@i]i-M@ }i vede]i, c@ duhul
carne }i oase n-are, precum M@ vede]i pre Mine având”.
40. {i aceste zicând, le-au ar@tat mânile }i picioarele.
41. {i, înc@ necrezând ei }i mirându-s@ de bucurie, au zis: „Ave]i ceva aici de
mâncat?” ||
42. Iar@ ei au dat Lui o parte de pe}te fript }i un fagur de miere.
189r
43. {i, mâncând înaintea lor, luând r@m@}i]ele, au dat lor.
44. {i au zis c@tr@ ei: „Aceste sânt cuvintele care am gr@it c@tr@ voi, înc@ fiind cu voi, c@
trebuie s@ s@ plineasc@ toate cele ce sânt scrise în leagea lui Moisi }i în proroci }i în psalmi
pentru Mine”.
45. Atunci le-au deascoperit sâm]irea, s@ în]eleag@ scripturile.
46.
{i au zis lor: *„C@ a}a este scris }i a}a trebuia s@ pa]@ Hristos }i s@ învie din mor]i a
*Psal. 41, 6.
treia zi,

*Marc. 16, 14.
Ioan 20, 19.
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47. {i s@ s@ propoveduiasc@ în numele Lui poc@in]a }i iertarea p@catelor întru toate
limbile, începând din Ierusalim.
48. *Iar@ voi martori sânte]i acestora.
49. *{i Eu voi trimite f@g@duin]a Tat@lui Meu la voi. Iar@ voi }ede]i în cetate pân@ când
v@ ve]i îmbr@ca cu putere de sus”.
50. {i i-au scos afar@ în Vithaniia }i, r@dicând mânile Sale, i-au blagoslovit.
51. *{i au fost, când i-au blagoslovit, S-au dep@rtat de la ei }i S@ suia în ceriu. |
52. {i ei, închinându-s@, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
53. {i era pururi în besearec@, l@udând }i binecuvântând pre Dumnezeu. Amin.
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aduc: ind. prez. 3.pl. 8,14, 15
adã: imperativ 2.sg. 14,21
aduceþi: imperativ 2.pl. 15,22, 23; 19,27, 30
adu(-þi): imperativ 2.sg., în loc. v. adu-þi aminte 16,25
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 17,32;
24,6
aducea: ind. imp. 3.pl. 18,15
sã aducã: con j. prez. 3.sg. 18,40
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19; rezum. cap.20
adusease: ind. m.mc.pf. 3.pl. rezum. cap.21
(ºi-/º-)au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl., în loc. v. ºi-au adus aminte
22,61; 24,8
adusu(-)-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 23,14

ACOPERIª: s.n.
acoperiº: sg. ac. 5, 19
acoperiºul: sg. ac. 7,6
acoperiºuri: pl. ac. 12,3

(a se) ADUNA: v. I
va aduna: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
(sã) aduna: ind. imp. 3.pl. 5,15; 11,29
adunându(-sã): gerunziu 8,4
aduna: inf. prez. 12,17
voi aduna: ind. viit.I. 1.sg. 12,18
a aduna: inf. prez. 13,34
adunând: gerunziu 15, 13
(sã) vor aduna: ind. viit.I. 3.pl. 17,37
(s-)au adunat: ind. pf.c. 3.pl. 20,1; 22,66

ACOPERIT, -Ã: adj.
acoperit : n. sg. nom. 9,45; 12,2

ADUNAT, -Ã: adj.
adunaþi: m. pl. nom. rezum. cap.24; 24,33

ACUM: adv.
acum: 1,48; 2,29; 6,21, 25; 11,39; 15,19, 21; 16,25; 19,42; 22,16,
36, 69; 24,21

AFARÃ: adv.
afarã: 1,10; 8,20; 13,25, 28; 14,5, 35; 20,15; 22,62; 24,50
afarã: adv. în loc. prep. afarã de 13,33

(a) ADÃPA: v. I
adapã: ind. prez. 3.sg. 13,15

(a se) AFLA: v. I
ai af lat: ind. pf.c. 2.sg. 1,30
(Sã) aflã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
afla-v eþi: ind. viit.I. 2.pl. 2,12
au aflat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16, 46; 4,17; 7,10; 8,35; 13,6; 19,32;
22,13, 45; rezum. cap.24; 24,2, 3; 24,24, 33
neaflându-: gerunziu 2,45
neaflând: gerunziu 5,19; 11,24; 24,23
sã af le: conj. prez. 3.pl. 6,7; 9,12
am aflat: ind. pf.c. 1 .sg./pl. 7,9; 15,6, 9; 23,2
(S-/s-)au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 9,36; 15,24, 32; 17,18
veþ af la: ind. viit.I. 2.pl. 11,9
aflã: ind. prez. 3.sg./pl. 11,10, 25; 15,4, 8; rezum. cap.24
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 12,37, 38, 43; 15,5, 9
aflu: ind. prez. 1.sg. 13,7; 23,4, 14, 22
afla-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,8
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 19,30
afla: ind. im p. 3.pl. 19,48

(a) ACOPERI: v. IV
acopere: ind. prez. 3.sg. 8,16
au acoperit: ind. pf.c. 3.pl. 22,6 4
acoperiþi: imperativ 2.pl. 23,30

(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOGA; (Înv.) (a se) ADAOGE:
v. III „a (mai) pune peste”; „a continua”
au adaos: ind. pf.c. 3.sg. 3,20; 19,11; 20,11, 12
adaoge: inf. prez. 12,25
(sã) vor adaoge: ind. viit.I. 3.pl. 12,31
adaoge: imperativ 2.sg. 17,5
ADÂNC: s.n.
adânc: sg. ac. 5,4; 8,31
ADESEA: adv.; var. (Înv.) ADEASE
adease: 5,33
ADEVÃR: adv./s. (Înv. ) „(cu) adevãr at”; „ceea ce este drept”
adevãr ul: s.n. sg. ac. 1,4
adevãr: s.n. sg. ac. 20,21
adevãr: adv. 4,25; 12,44; 21,3

AFLAT, -Ã: adj.
aflate: f. pl. ac. rezum. cap.15

ADEVÃRAT, -Ã: ad j./adv.
adevãr at: adv. 4,23; 7,26, 39; 9,27; 11,20, 28, 48; 12,39; 19,23;
22,59; 23,47; 24,34
adevãr at: adj. n . sg. nom. 16,11

AFUND: adv. (Pop. ºi fam.) „la o dis tanþã (relativ) mare în
adâncime”
afund: 6,48

(a) A JUDECA: v. I „a judeca”
ajudecând: gerunziu 22,30

AICI: adv.; var. AICEA
aici: în for ma de aici „din acest loc” 4,9; 13,31; 16,26
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aici: 4,23; 9,12, 41; 11,32; 15,17; 16,26; 17,21, 23; 19,27; 22,38;
23,5; 24,6, 41
aicea: 9,27, 33; 14,21
aici: adv. în sintagma pânã aici „destul” 22,51
(a) AJUNGE: v. III
ajungând: gerunziu 22,40
ajunge: ind. prez. impers. „destul!” 21,38

ANEVOIE: adv.
ane voie: 18,24
APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 3,16; 7,44; 11,24; 16,24; 22,10
apei: sg. gen., în sint agmele vifor ul apei/boala apei „hidropizie”
8,24; rezum. cap.14; 14,2
(a) APÃRA: v. I (Înv. ºi r eg.) „a opri”
sã apere: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.18

(a) AJUTA: v. I; var. (Reg.) (a) AGIUTA
sã agiute: con j. prez. 3.sg./pl. 5,7; 10,40

(a) APÃSA: v. I (aici) „a sili”
a apãsa: inf. prez. 11,53

ALABASTRU: s.n.; var. (Înv.) ALAVASTRU (cf. Indice Mt)
alavastru: sg. ac. 7,37

(a) APLECA: v. I „a alãpta”
vor apleca: ind. viit.I. 3.pl. 21,23
au aplecat : ind. pf.c. 3.pl. 23,29

ALB, -Ã: adj.
alb: n. sg. nom. 9,27
albã: f. sg. ac. 23,11

APOSTOL: s.m.
apos toli: pl. ac. rezum. cap.6; 6,13; rezum. cap.9; 11,49; rezum.
cap.17; rezum. cap.21; 22,14
apos tolii: pl. nom./ac. 9,10; rezum. cap.12; 17,5
apos tolilor: pl. dat. rezum. cap.24; 24,10

(a) ALEGE: v. III
au ales: ind. pf.c. 3.sg. 6,13; rezum. cap.10; 10,42
aleage: inf. prez. 12,56
aleageþi: ind. prez. 2.pl. 12,56
aleg: ind. prez. 3.pl. 14,7

(a se) APRINDE: v. III
aprinzând: gerunziu 8,16
aprinde: ind. prez. 3.sg. 11,33; 15,8
sã (sã) aprinzã: conj. prez. 3.sg. 12,49
aprinzind: gerunziu 22,55

(a) ALERGA: v. I
alergând: gerunziu 15,20; 19,4; rezum. cap.24
au alergat : ind. pf.c. 3.sg. 24,12
ALES, ALEASÃ: ad j./s.
aleºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.6
(cel) ales: s.m. sg. nom. 23,35
ales: ad j. în loc. adv. mai ales rezum. cap.10

APROAPE: adv./s.
apr oapelui: s.m. sg. gen. rezum. cap.10
apr oapele: s.m. sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,27, 29
apr oape: adv. 10,36; 19,11; 21,30, 31

ALUAT: s.n.
aluatul: sg. ac. rezum. cap.12; 12,1
aluatului: sg. dat. rezum. cap.13; 13,21
AMAR: s.n.
amar: s.n. (+ dat. ) sg. nom. 6,24, 25, 26; 10,13; 11,42, 43, 4 4,
46, 47, 52; rezum. cap.17; 17,1; 21,23; 22,22
amar: s.n. sg. ac., în loc. adv . cu amar 22,62
(a se) AMESTECA: v. I; var. (a se) MESTECA
au ames tecat: ind. pf.c. 3.sg. 13,1
a (sã) mesteca: inf. prez. rezum. cap.12
AMIN: interj./adv.
amin : adv. în contextul amin zic voao „adevãr (adevãrat) zic
vouã” 4,24; 7,9; 12,37; 18,17, 29; 21,32; 23,43
amin: interj. 24,53
AMINTE: adv.
amint e: adv. în loc. v. a-ºi aduce amint e/a lua aminte; in loc. s.
luare amint e; vezi (a-ºi) ADUCE/(a) LUA/LUARE

(a se) APROPIA: v. I
apr opiindu(-sã/-Sã): gerunziu 7,12; 8,24; 9,12, 42; 10,34; 15,25;
18,40; 19,29, 37, 41; 23,36; 24, 15
(s-)au apropiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,14; 10,11; 20,2 7; 21,20;
24,28
(s-)au apropiiat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,44; 13,31; 21,8; 22,47; 23,52
apr opiatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 10,9
(sã) apr opie: ind. prez. 3.sg. 12,33; 21,28
(sã) apr opiia: ind. imp. 3.sg./pl. 15, 1; 18,35; 22,1
(a) APUCA: v. I
apuca: ind. imp. 3.sg. 8,29
apucã: ind. prez. 3.sg. 9,39
au apucat : ind. pf.c. 3.sg. 9,47; 23,26
(a) APUNE: v. III
apuind: gerunziu 4,40
APUS: s.n.
apus: sg. ac. 12,54; 13,29
(a) ARA: v. I
arând: gerunziu 17,7

(a) AMUÞI: v. IV
amuþeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
amuþeaºt e: imper ativ 2.sg. 4,35
AN: s.m.
ani: pl. nom./ac. rezum. cap.2; 2,36, 37, 42; 3,23; 4,25; 8,42, 43;
12,19; 13,7, 11, 16; 15,29
anii: pl. ac., în sintagma în toþi anii 2,41
anul: sg. ac. 3,1
anul: sg. ac., în sint agma anul Domnului cel primit „vr emea
când Domnul Îºi r evarsã mila, îndurar ea ºi tot harul pes te
popor ul care le primeºte cu bucurie” (cf. Anania 2001, p.
1524) 4,19
an : sg. ac. 13,8

(a se) ARÃTA: v. I
(s-)au arãt at: ind. pf.c. 3.sg. 1,11; 9,8; 22,43; 24,34
era arãtându-: ind. imp. perifr. 3.sg. 1,22
arãt a: ind. imp. 3.sg. 1,62
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15; 3,7; 4,5; 20,37; 24,40
aratã(-te): imperativ 2.sg. 5,14
arãt a-voi: ind. viit.I. 1.sg. 6,47
aratã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.10
arãtând: gerunziu rezum. cap.11; rezum. cap.14
(sã) aratã: ind. prez. 3.pl. 11,4 4
voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 12,5
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ASEMÃNARE: s.f.; var. (Înv.) ASÃMÃNARE (Înv.) „compar aþie”
asãmãnare: sg. ac. 21,29

arãtaþi(-vã): imperativ 2.pl. 17,14
(sã) va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 19,11
arãtaþi: imperativ 2.pl. 20,2 4
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 22,12
ARÃTARE: s.f.
arãtãrii: sg. gen. 1,80
arãtare: sg. ac., în loc. adv. la arãtare„în faþa tuturor”; „la luminã”;
„pe faþã” 8,17
(a) ARDE: v. III
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
arzând: gerunziu 12,35; 24,32

ASEMENEA: adv./prep.; var. (Înv.) ASEAMENEA, ASEAMINEA
aseamenea: adv. 6,26, 34; 13,3, 5
aseamenea: prep. 6,47, 48, 49; 7,31, 32; 12,36
aseaminea: prep. 13,18, 19, 21; 20,36
ASIN , -Ã: s.m./f.
asinul: s.m. sg. nom./ac. 13,15; 14,5
asinii: sg. gen. rezum. cap.19; 19,30
ASPRU, -Ã: adj./s. „plin de asperitãþi”; „colþuros”; „nemilos”, dur”
(ceale) aspre: s.f. pl. nom. 3,5
aspr u: m. pl. nom. 19,21, 22

ARHIEREU: s.m.
arhiereului: sg. gen. rezum. cap.22; 22,50, 5 4

ASTÃZI: adv.
astãzi: 2,11; 4,21; 5,26; 11,3; 1 2,28; 13,32; 19,5, 9; 22,34; 23,43;
24,21
astãz: 13,33

ARHISIN AGOG: s.m. (cf. Indice Mc)
arhisinagogului: sg. gen. rezum. cap.8
arhisinagog: sg. ac. rezum. cap.13
arhisinagogul: sg. nom. 13,14

ASUDARE: s.f.
asudare: sg. ac. rezum. cap.22

ARIE: s.f.
aria: sg. ac. 3,17

AªA: adv.; var. (Înv. ºi reg.) AªEA
aºa: 1,25; 5,7; 10,21; 11,30, 51; 12,1, 5, 21, 28, 38, 43, 54; 14,33;
17,10, 24, 26; 22,26; 24,24, 26, 46
aºea: 2,48; 9,15; 15,7, 10; 19,31; 21,31

ARIPÃ: s.f.
aripa: sg. ac., în sintagma aripa bisearecii 4,9
aripi: pl. ac. 13,34

AªIJDEREA: adv.; var. (Reg.) AªIJDIREA
aºijderea: 3,11; 16,25; 20,31; r ezum. cap.22; 22,20, 36
aºiºdirea: 5,10, 33; 6,31; 17,31
aºiºderea: 10,32, 37; 17,28, 30

ARMÃ: s.f.
armele: pl. ac. 11,22
(a se) AR UNCA: v. I
(sã) va ar unca: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
sã arunce: conj. prez. 3.sg. 4,29; 12,58
aruncând: gerunziu rezum. cap.5; 19,35; 21,2
aruncaþ: imperativ 2.pl. 5,4
voi ar unca: ind. viit.I. 1.sg. 5,5
(s-)au aruncat: ind. pf.c. 3.sg. 8,33
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. 12,28; 14,35
au aruncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,19; 21,3, 4; 23,34
sã (sã) arunce: con j. prez. 3.sg. 17,2
arunca: ind. imp. 3.pl. 21,1
era aruncat: pasiv ind. imp. 3.sg. 23,19, 25

(a) AªTEPTA: v. I
era aºtep tând: ind. imp. perifr. 3.sg. 1,21
aºtep tând: gerunziu 2,25
aºtep ta: ind. imp. 3.sg./pl. 2,38; 23,51
vom aºtepta: ind. viit.I. 1.pl. 7, 19
aºtep tãm: ind. prez. 1.pl. 7,20
era aºtep tându-: ind. imp. perifr. 3.pl. 8,30
aºteap tã: ind. prez. 3.pl. 12,36
neaºteptându(-sã): gerunziu rezum. cap.17

(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.sg./pl. 8,25; 10,16; 16,31
asculta: ind. imp. 3.sg./pl. 10,39; 19,47
asculte: conj. prez. fãrã sã 3.pl. 16,29
va asculta: ind. viit.I. 3.sg. 17,6

(a) AªTERNE: v. III „a rãspândi pe jos obiecte, ca un covor, pe
care sã calce cine va”
aºternea: ind. imp. 3.pl. 19,36

AªTEPTARE: s.f.
aºtep tare: sg. ac. 21,26

AªTERNUT: s.n.
aºternut: sg. ac. 20,43

(a se) ASCUNDE: v. III
ai ascuns: ind. pf.c. 2.sg. 10,21
au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 13,21
(s-)au ascuns: ind. pf.c. 3.pl. 19,42

AªTERNUT, -Ã: adj. „pregãtit”
aºtrernut: n. sg. ac. 22,7
(a se) ATINGE: v. III
(s-)au atins: ind. pf.c. 3.sg. 5,13; 7,14; 8,44, 45, 46, 47
sã (sã) atingã: conj. pr ez. 3.sg. 6, 19; 18,15
(sã) atinge: ind. prez. 3.sg. 7,39
atingându(-sã/-Sã): gerunziu rezum. cap.8; 22,51
atingeþi: ind. pr ez. 2.pl. 11,46

ASCUNS, -Ã: adj./s.
ascuns: adj. n. sg. nom. 8,17; 12,2; 18,34
ascuns: s.n. sg. ac., în loc. adv. într-ascuns 11,33
ASCUÞIT: s.n. (Înv.; ccr.) „tãiº”
ascuþitul: sg. ac. 21,24
(a se) ASEMÃNA: v. I; var. (Reg.) (a se) ASÃMÂNA „a se face
sau a fi asemenea cu...”; (în sintagmã cu s. pãmânt) „a face una
cu pãmântul”
(sã) asamânã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
asamânã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7; rezum. cap.13
voi asãmâna: ind. viit.I. 1.sg. 7,31; 13,18, 20
vor asãmâna: ind. viit.I. 3.pl. 19,4 4

ATUNCI: adv.
atunci: 5,35; 6,42; 11,26; 13,26; 14,9, 10, 21; 16,16; 21,10, 20,
21, 27; 23,30; 24,45
AUSTRU: s.n. „vântul car e bate dins pre sud”; (Înv.) „punct
cardinal de unde bate austr ul”
austr ului: sg. gen . rezum. cap.11; 11,31
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aus trul: sg. nom. 12,55
aus tru: sg. ac. 13,29

BANTÃ: s. f.; var. PEANTÃ (În v. ºi r eg.; la pl.) „cãtuºe” (cf.
Indice 2Sm)
peante: pl. ac. 8,29

(a se) AUZI: v. IV
(s-)au auzit: ind. pf.c. 3.sg. 1,13
auzind: gerunziu 1,29; 4,28; 7,29; 8,13, 15, 50; r ezum. cap.9;
14,15; 18,22, 23, 36; 19,11; 20,45; 23,6
au auzât : ind. pf.c. 3.sg. 1,41
au auzit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,58; 2,18; 9,7; 10,24
auzându(-sã): gerunziu rezum. cap.2
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,20
auzindu-: gerunziu 2,46; 19,48
auziia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,47; 16, 14; 18,26; 23,8
(sã) aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
am auzit : ind. pf.c. 1.pl. 4,23
sã auzã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,1, 15; 6,18; 8,8; 14,35; 15,1;
21,38
aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 6,47, 49
auziþi: ind. prez. 2.pl. 6,27; 8,18; 10,24; 18,6
auzând: gerunziu 7,3, 9; 8,10; rezum. cap.18; 20,16
aþi auzit : ind. pf.c. 2.pl. 7,22; 22,71
aud: ind. prez. 3.pl. 7,22; 8,12, 14, 21
de auzit: supin 8,8
auzi: inf. prez. fãrã a 8,19
auz: ind. prez. 1.sg. 9,9; 16,2
auziþi: imperativ 2.pl. 9,35
a auzi: inf. prez. 10,24; 11,31
de auzât: supin 14,35
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg. 15,25
veþi auzi: ind. viit.I. 2.pl. 21,9
(a) AVEA: v. II
avea: ind. imp. 3.sg./pl. 1,7; 2,7; 4,40; 6,8; 8,6, 27, 42; 10,39;
13,6, 11; 15,11; 16,1; 21,4
avem: ind. prez. 1.pl. 3,8; 9,13
are: ind. prez. 3.sg. 3,11; 5,2 4; 7,33; 8,8, 18; 9,58; 12,5, 1 5, 44;
14,33, 35; 15,4; 19,24, 25, 26; 20,24; 22,36; 24,39
având: gerunziu 4,33; 7,8; 15,8; 17,7; 19,17; 20,28; 24,39
aveþ: ind. prez. 2.pl. 6,24
nea vând: gerunziu 7,42; 11,36
au: ind. prez. 3.pl. 8,13; 14,14; 18,24; 22,37
sã a veþi: conj. prez. 2.pl. 9,3
au a vut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 10,34; 20,33
ai: imperativ 2.sg. 10,35
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 11,5; 14,28; 18,7
am: ind. prez. 1.sg. 11,6; 12, 17; 16,28; 18, 12
ai: ind. prez. 2.sg. 12,19; 18,22
aveþi: ind. prez. 2.pl. 12,33; 24,41
veþi avea: ind. viit.I. 2.pl. 17,6
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 18,22
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 19,20
avea: ind. imp. 3.sg., în loc. v. obiceaiu avea 23,17
AVERE: s.f.
averile: pl. ac. 8,3; 19,8
avearea: sg. ac. 8,43; 15,12, 13, 30
averii: sg. gen. 15,12
AZIMÃ: s.f.
azimelor: pl. gen., în sintagma pr aznicul azimelor (cf. Indice Iº)
22,1
azimelor: pl. gen., în sintagma zioa azimelor 22,7
B
BAN: s.m.
bani: pl. ac. 9,3; 18,24; 22,5
banii: pl. ac. 19,15, 23

(a-ºi) BATE: v. III
sã bateþi: conj. pr ez. 2.pl. 3,14
bãtând: gerunziu 11,8; rezum. cap.20
bat eþi: imperativ 2.pl. 11,9
bat e: ind. prez. 3.sg. 11,10
va bat e: ind. viit.I. 3.sg. 12,36
a bate: inf. prez. 12,45; 13,25
va fi bãtut : pasiv ind. viit.I. 3.sg. 12,47, 48
vor bate: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13; 18,33
(-ºi/-º) bãtea: ind. im p. 3.pl., în loc. v. –ºi/-º bãtea joc 16,14;
23,36
bãt ea: ind. imp. 3.sg. 18,13
(Sã) va bate: ind. viit.I. 3.sg. 18,32
bãtându-: gerunziu 20,10, 11; 22,63; 23,48
(Sã) bate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
(a se) BATJOC ORI: v. IV
batjocoriia: ind. im p. 3.pl. 8,53
a batjocori: inf. prez. 14,29
(Sã) va bajocori: ind. viit.I. 3.pl. 18,32
batjucorindu-: gerunziu 20,11
(Sã) batjocor eºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22; rezum. cap.23
batjocorea: ind. imp. 3.pl. 22,63; 23,35
au batjocorit : ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.23; 23,11
(a) BÃGA: v. I
sã bage: conj. pr ez. 3.pl. 5,18
ar bãga: cond. prez. 3.pl. 5,19
bagã: ind. prez. 3.sg. 5,37
BÃGAT, -Ã: ad j.
bãgat : n. sg. nom. 5,37
BÃRBAT: s.m.
bãr bat: sg. nom./ac./dat. 1,27, 3 4; 16,18; 23,50; 24, 19
bãrbatul: sg. ac. 2,36
bãr baþi: pl. nom./ac. 5,18; rezum. cap.9; 9,14, 30, 32; 17,12
bãr baþii: pl. nom. 7,20; 11,32
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: adj.
bãr bãteascã: f. sg. nom., în loc. s. (P op.) partea bãr bãteascã
2,23
BÃTAIE: s.f.
bãtãi: pl. ac. 12,48
BÃTRÂN, -Ã: adj./s.
bãtrân: adj. m. sg. nom. 1,18
bãtrânul: ad j. antep. m. sg. nom. rezum. cap.2
bãtrâna: ad j. antep. f. sg. nom. rezum. cap.2
bãtrânii: s.m. pl. nom./ac. 7,3; 20,1; 22,52, 66
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 9,22
BÃTRÂNEÞE: s.f.
bãtrâneaþele: pl. ac. 1,36
BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. ac., în sintagma beuturã beþivã (cf. lat. s¾cera, -ae
„bãuturã spir toasã (la evrei)” 1,15
BÂRNÃ: s.f.
bâr na: sg. ac. 6,41, 42
(a) BEA: v. II
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 1,15
beaþi: ind. pr ez. 2.pl. 5,30
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va blãstãma: ind. viit.I. 3.sg. 12, 10
blãstãmând: gerunziu 22,65

beau: ind. prez. 3.pl. 5,33
bând: gerunziu 5,39; 7,33, 34; 10,7
bea: imperativ 2.sg. 12,19
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 12,29
a bea: inf. prez. 12,45
am beut: ind. pf.c. 1.pl. 13,26
voi bea: ind. viit.I. 1.sg. 17,8; 22,18
vei bea: ind. viit.I. 2.sg. 17,8
bea: ind. imp. 3.pl. 17,27, 28
sã beþi: con j. prez. 2.pl. 22,30

BLID: s.n.
blidului: sg. gen. 11,39
BOALÃ: s.f.
boale: pl. ac. rezum. cap.4; 4,40; 7,21
boalele: pl. nom./ac. 6,18; 9,1
boala: sg. ac., în sintagma boala apei „hidropizie” rezum. cap.14;
14,2

BEÞIE: s.f.
beþie: sg. ac. rezum. cap.21
beþiia: sg. ac. 21,34
BEÞIV, -Ã: ad j. (aici) „spirtos”, „alcoolic”
beþivã: f.sg. ac., în intagma beuturã beþivã (cf. supra BÃUTUTÃ)
1,15
BINE: adv./s.
bine: adv. în structura v. disloc. bine cuvânteazã/bine au cuvânt at/
bine e cuvântat/bine au plãcut/bine sã v esteaºte 1,68; rezum.
cap.2; 2,28; 3,22; 7,22; 13,35; 19,38
bine: adv. 7,43; 8,15; 9,33; 12,32; 19,17; 20,39
(mai) bine: adv. 17,2
bine: s.n. sg. ac. 6,9, 26, 27, 28, 33, 35
bine: s.n. sg. nom., în sintagma fãcãtori de bine 22,25

BOGAT, Ã: adj./s.
(cei) bogaþi: s.m. pl. ac. 1,53; rezum. cap.21
bogaþilor: s.m. pl. voc. 6,24
bogatului: sg. gen ./dat. 16,21; 18,25
bogatul: s.m. sg. nom. 16,22; rezum. cap.18
bogaþii: s.m. pl. nom. 21,1
bogat: adj. m. sg. nom./dat. 12,16, 21; rezum. cap.16; 16,1, 19;
19,2
bogaþi: adj. m. pl. ac. 14,12
bogat (foar te): adj. m. sg. nom. 18,23
BOGÃÞIE: s.f.
bogãþii: pl. ac. 8,14
bogatului: sg. gen . rezum. cap.12
(a) BOLI: v. IV
bolisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,10

(a) BINE CUVÂNTA: v. I
binecuvântând: gerunziu 1,6 4; 24,53
bine e cuvântat: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 1,68; 13,35; 19,38
bine cuvânteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
bine au cuvântat : ind. pf.c. 3.sg. 2,28

BOLNAV, -Ã: adj./s.
bolnavilor: s.m. pl. dat. 5,31
(cel) bolnav: s.m. sg. ac. rezum. cap.14
bolnav: adj. m. sg. nom. 7,2

(a) BINEPLÃCEA: v. II
bine au plãcut: ind. pf.c. imper s. 3,22

BOLÂND, -Ã: s.m./f.; var. BOLUND, -Ã
bolunzilor: s.m. pl. v oc. 24,25

BINEÞE: s.f.
bineaþi: pl. ac. 10,4

BOTEZ: s.n.
botezului: sg. gen. rezum. cap.3
botezul: sg. ac., în sintagma botezul pocãinþei 3,3
botezul: sg. nom./ac. 7,29; rezum. cap.20; 20,4
botez: sg. ac. 12,50

(a se) BINEVES TI: v. IV
a binevesti: inf. prez. 4,18
bine (sã) vesteaºte: ind. prez. impers./s.sg. 7,22; 16, 16
binevestind: gerunziu 8, 1; 9,6; 20,1

(a se) B OTEZA: v. I
botezându(-Sã/-sã): gerunziu rezum. cap.3; 3,21; 7,29
sã (sã) boteaze: conj. prez. 3.pl. 3,7, 1 2
botez: ind. prez. 1.sg. 3,16
va boteza: ind. viit.I. 3.sg. 3,16
(sã) boteza: ind. imp. 3.sg. 3,21
nebotezându(-sã): gerunziu 7,30
am a (Mã) boteza: ind. viit. pop. 1.sg. 12,50

(a) BIRUI: v. IV
biruind: gerunziu rezum. cap.4
BIRUINÞÃ: s.f. „stãpânire”
biruinþã: sg. ac. 7,8
biruinþa: sg. ac. 23,7
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ, BESEARICÃ, BISEARICÃ
beseareca: sg. ac., în sintagma beseareca Domnului 1,9
besearecã: sg. ac. 1,21, 22; 2,37; 4,16; 11,51; rezum. cap.19; 20,1;
22,53; 24,53
besearicã: sg. ac. 2,27, 46; 18,10; 19,45, 47; 21,5, 37, 38
bisearecii: sg. gen., în sintagma aripa bisearecii 4,9
besearecii: sg. gen. rezum. cap.21; 22,4, 52; 23,13, 45

BOU: s.m.
boul: sg. ac. 13,15; 14,5
boi: pl. ac. 14,19
BRAÞ: s.n.
braþul: sg. ac. 1,51
braþele: pl. ac. 2,28

(a) BLA GOSLOVI: v. IV
blagoslovitã eºti: pasiv ind. prez. 2.sg. 1,28, 42
blagoslovit e: pasiv ind. prez. 3.sg. 1,42
au blagoslovit: ind. pf.c. 3.sg. 2,34; 9,16; 24,30, 50, 51

BUBÃ: s.f.
bube: pl. ac. 16,20
bubele: pl. ac. 16,21

BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãmul: sg. ac. rezum. cap.12

BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl.) „hranã”
bucate: pl. ac. 3,11; 9,12, 13

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blastãmã: ind. prez. 3.pl. 6,28

(a se) BUCURA: v. I
(sã) vor bucura: ind. viit.I. 3.pl. 1,14
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CARTE: s.f.
car tea/Car tea: sg. nom./ac. în sintagma car tea cuvintelor Isaie
pr orocului/cartea lui Isaie prorocul/Car tea psalmilor 3,4; 4,17;
20,42
car tea: sg. ac. 4,17, 20

bucurã (-te): imperativ 2.sg. 1,28
(sã) bucura: ind. im p. 3.sg./pl. 1,58; 13,17
bucur aþi(-vã): imperativ 2.pl. 6,23; 15,6, 9
bucurându(-sã): gerunziu rezum. cap.10
a (sã) bucur a: inf. prez. rezum. cap.10
(nu vã) bucur areþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,20
(vã) bucur aþi: imperativ 2.pl. 10,20
bucurându(-sã): gerunziu 15,5; 19,6, 37
a (ne) bucur a: inf. prez. 15,32
(s-)au bucur at: ind. pf.c. 3.sg./pl. 22,5; 23,8
BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom./ac. 1,14; 2,10 r ezum. cap.15; 1 5,7, 10;
24,41
bucurie: sg. ac., în loc. ad j. cu bucurie 1,44; 8,13; 10,17;
24,52
BUN, -Ã: adj./s.
bune: adj. m. sg. v oc., în sintagma bune Teof ile 1,3
bun: adj. m./n. sg. nom./ac./v oc. 3,9; rezum. cap.6; 6,43, 45; 8,8,
15; 11,13; 18,18, 19; 19,12; 23,50
(mai) bun: adj. n. sg. ac. 5,39
bunã: ad j. f. sg. ac./voc. 6,38, 45; 8,15; 14,34; 19,17
(cea mai) bunã: adj. f. sg. ac. rezum. cap.10; 10,42
bune: adj. f./n . pl. ac. 11,13; 21,5
(ceale) bune: s.n. pl. ac. 16,25
BUNÃTATE: s.f.
bunãtãþi: pl. ac. 1,53
bunãteþile: pl. ac. 12,18
bunãteþi: pl. ac. 12,19
bunãtãþile: pl. ac. 16, 1

CASNIC: s.m. „supus”, „slugã”
casnicii: pl. ac. 12,42
CATAPETEASMÃ: s.f.; var. CATAPETEAZMÃ (cf. Indice Mt)
cat apeteazma: sg. nom., în sintagma catapeteazma besearecii
23,45
CATEDRÃ: s.f.; var. CATHEDRA (formã mai apropiatã de lat.
cathedr a „scaun”) (Neob.) „jeþ”
cathedrile: pl. ac., în sintagma cathedrile ceale dintâi 11,43
catedrele: pl. ac., în sintagma catedrele ceale dintâi 20,46

BUNÃVOIRE: s.f.; (scris ºi) BUNÃ-VOIRE
bunei-voiri: sg. gen. 2,14

C
CADÃ: s.f.
cãzi: pl. ac. 16,6
CALE: s.f.
cãiile: pl. ac. 1,76; 14,21
calea: sg. ac., în sintagmele calea pãcii/calea Domnului/calea lui
Dumnezãu 1,79; 3,4; 20,21
cale: sg. ac. 2,44; 8,5, 12; 9,3, 57; 10,4, 31; 11,6; 12,58; 13,22;
19,36; 24,32, 35
cãi: pl. ac., în sint agma cãi neat ede 3,5
calea: sg. ac. 7,27

(a se) CÃDEA: v. II
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; 5,8; 6,49; 8,5, 6, 7, 8, 14, 28,
41, 47; 10,30, 36; 13,4; 15,20; 17,16
cãzând: gerunziu 5, 12; 10,18
cad: ind. prez. 3.pl. 6,39
va cãdea: ind. viit.I. 3.sg. 11,17; 14,5; 20,18
cãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. rezum. cap.13
(sã) cade: ind. prez. impers./3.sg. 13,33; 15,12
(sã) cãdea: ind. imp. im pers. 15,32
a cãdea: inf. pr ez. 16,17
cãdea: ind. im p. 3.pl. 16,21
cade(-sã): ind. prez. impers. 20,22
vor cãdea: ind. viit.I. 3.pl. 21,24
cãdeþi: imper ativ 2.pl. 23,30
(s-)au cãzut : ind. pf.c. impers. 24,26
CÃDERE: s.f.
cãdearea: sg. nom./ac. 2,34; 6,49
(a) CÃLÃTORI: v. IV
cãlãtoriia: ind. im p. 3.sg. 8,1
cãlãtorind: gerunziu 10,33

CANDELÃ: s.f.; var. CANDILÃ
candila: sg. ac. 8,16
candela: sg. ac. 11,33
candele: pl. nom. 12,35
CAP: s.n.
capului: sg. gen. 7,38, 4 4; 12,7
capul: sg. ac. 7,46; 9,9; 21,18
capul: sg. ac., în sintagma sã-ªi pleace capul „sã se odihneascã”
9,58
capul: sg. ac., în sintagma (s-au fãcut) în capul unghiului (în
legãturã cu piatra din capul unghiului: a devenit piatra unghiularã)
20,17
capetele: pl. ac. 21,28
CARNE: s.f.
car ne: sg. ac. 24,39

CASÃ: s.f.
casa: sg. nom./ac. 1,23, 27, 32, 40, 56, 69; 4,38; 5,24, 25, 29;
6,48, 49; 7,36, 37, 44; 8,39, 41; 10,38; 11,17, 24; 12,39; 13,35;
rezum. cap.14; 14,1, 23; 15,8, 17; 16,27; 18,14, 29; 19,5, 46;
rezum. cap.22; 22,10, 54
casã: sg. ac. 2,7; 6,48; 7,6; 8,27; 9,4; 10,5, 7; 11,17; 12,52; 15,25
casa: sg. nom./ac., în sintagmele casa lui Dumnezãu/casa
r ugãciunii/casa de oaspeþi 6,4; 19,46; 22,11
casii: sg. gen./dat. 6,49; 13,25; 19,9
casele: pl. ac. 7,25
casei: sg. gen./dat. 10,5; 12,39; 14,21; 22,11
casã: sg. ac., în sint agma din casã în casã 10,7
casãle: pl. ac. 16,4; 20,47
case: pl. ac. 17,31

(a se) CÃLCA: v. I
(s-)au cãlcat : ind. pf.c. 3.sg. 8,5
a cãlca: inf. prez. 10,19
(sã) cãlca: ind. im p. 3.pl. 12, 1
(sã) va cãlca: ind. viit.I. 3.sg. 21,2 4
CÃLDURÃ: s.f.
cãldurã: sg. nom. 12,55
CÃMÃTARNIC: s.m. (Înv. ºi rar) „cãmãtar”; aici prima atestare a
cuvântului; cf. MDA, unde prima atestare este în Lesicon romanesclatinesc-unguresc-nemþesc, Buda, 1825.
cãmãt arnic: sg. dat. 7,41
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CÃMILÃ: s.f.
cãmilei: sg. dat. 18,25
CÃPÃÞÂNÃ: s.f.
Cãpãþinelor: pl. gen., în sintagma [locul] al Cãpãþinelor 23,33
CÃPETENIE: s.f.
cãpeteniile: pl. nom./ac. 3,2; 23,35; 24,20
cãpetenia: sg. nom., în sintagma cãpetenia sinagoghii 8,41
cãpe teniia: sg. nom./ac., în sintagma cãpe teniia sinagoghii/
cãpe teniia dracilor/cãpeteniia vameºilor 8,49; 11,15; 19,2
cãpe teniile: pl. nom./ac., în sintagmele cãpe teniile popilor/
cãpeteniile norodului/cãpeteniile preoþilor 9,22; 19,47; 20,1,
19; rezum. cap.22; 22,2, 4, 52, 66; 23,4, 10, 13
cãpeteniii: sg. gen., în sintagma cãpeteniii fariseilor rezum. cap.14
cãpetenie: sg. gen., în sintagma casa unui cãpetenie (sic!) de
farisei 14,1
cãpetenie: sg. nom. 18,18
cãpetenii: pl. ac. rezum. cap.23
CÃRARE: s.f.
cãrãrile: pl. ac. 3,4
cãrãri: pl. ac. 14,23
CÃRTURAR: s.m.
cãr turarii: pl. nom./ac. 5,21, 30; 6,7; rezum. cap.15; 15,2; 19,47;
rezum. cap.20; 20,1, 19, 46; 22,2, 66; 23,10
cãr turari: pl. ac. 9,22; 20,39
cãr turarilor: pl. gen./dat. rezum. cap.11; rezum. cap.20
(a se) CÃUTA: v. I
au cãotat: ind. pf.c. 3.sg. 1,25, 48
cãuta: ind. im p. 3.sg./pl. 2,44; 9,9; 19,3; 22,2, 6
cãutându-: gerunziu 2,45
cãutam: ind. imp. 1.pl. 2,48
cãutaþi: ind. imp. 2.pl. 2,49
cãota: ind. im p. 3.sg./pl. 4,42; 5,18; 6,19; 20,19
caotã: imperativ 2.sg. 9,38
cãotând: gerunziu 9,62; 11,24, 5 4; 20,17
cãotaþi: imperativ 2.pl. 11,9; 12,31
cautã: ind. prez. 3.sg. 11,10; 15,8
caotã: ind. prez. 3.sg. 11,29
sã (sã) caote: con j. prez. 3.sg. „sã se cearã” 11,50
cãota(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. „se va cãut a” 11,51
sã cãotaþi: con j. prez. 2.pl. 12,29
cãutând: gerunziu 13,6, 7; 19,5
cãuta: inf. prez. fãrã a 13,11
or cãuta: ind. viit.I. 3.pl. 13,24
va cãota: ind. viit.I. 3.sg. 17,33
a cãuta: inf. prez. 19,10
cãutaþi: imperativ 2.pl. 21,28
CÂINE: s.m.; var. (Reg.) CÂNE
cânii: pl. nom. 16,21
CÂMP: s.n.
câmp: sg. ac. 12,28; 15,25; 17,7, 31, 35
câmpuri: pl. ac. 21,2 1
(a) CÂNTA: v. I
cântã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
cântatu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,32
va cânta: ind. viit.I. 3.sg. 22,3 4
au cântat: ind. pf.c. 3.sg. 22,60
a cânt a: inf. prez. 22,61
CÂNTE C: s.n.
cântece: pl. ac. 15,25
(a) CÂªTIGA: v. I; var. (a) CÃªTIGA
au cãºtigat: ind. pf.c. 3.sg. 19,16

CEAS: s.n.
ceasul: sg. ac., în sintagma (la) ceasul tãmâierii 1,10
ceas: sg. ac., în loc. adv. într-acel ceas „în momentul acela” 2,38;
7,21; 10,21; 12,12; 17,31; 20,19; 24,33
ceas: sg. ac. 12,39, 40; 23,44
ceasul: sg. nom./ac. 12,46; 14,17; 22,14, 53
ceas: sg. nom./ac., în sintagmele ca un ceas de vreame „circa
un ceas”/ mai la al ºesele ceas „pe la ceasul al ºaselea” 22,59;
23,44
CENUªÃ: s.f.
cenuºã: sg. ac. 10,13
CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 2,15; 3,22; 6,23; rezum. cap.9; 9,16, 54; 10, 15, 18;
11,16; rezum. cap.15; 15,7, 18, 21; 17,24, 29; 18,13, 22; 19,38;
20,4, 5; 21,11; r ezum. cap.24; 24,51
ceriul: sg. nom. 3,21; 4,25; 16,17; 21,33
ceriului: sg. gen., în sintagmele pasãrile ceriului/paserile ceriului
ºi a pãmântului/faþa ceriului/împãrãþiia ceriului 8,5; 9,58; 12,56;
rezum. cap.13; 13,19
ceriuri: pl. ac. 10,20; 12,33
ceriului: sg. gen., în sintagma Doamne al ceriului ºi al pãmântului
10,21
ceriu: sg. ac., în sintagmele Pãrintele din ceriu/îngerul din ceriu
11,13; 22,43
ceriurilor: pl. gen., în sintagma puterile ceriurilor 21,26
(a se) CER CA: v. I
(sã) va cerca: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.11
cearcã: ind. prez. 3.pl. 12,30
sã cerc: con j. prez. 1.sg. „sã încerc”, „sã probez” 14,19
cercaþi: ind. prez. 2.pl. 24,5
(a) CER CETA: v. I
au cercetat : ind. pf.c. 3.sg. 1,68, 78; 7,16
CERCETARE: s.f.
cerce tãrii: sg. gen., în sintagma vr eamea cerce tãrii tale „vremea
în care însuºi Dumnezeu te-a vizitat” (cf. Anania 2001, p.1547)
19,44
(a se) CERE: v. III
cerând: gerunziu 1,63
ceare: ind. prez. 3.sg. 6,30; 11,10, 11
(nu) ceare: imperativ pr ohib. 2.sg. 6,30
ceareþi: imperativ 2.pl. 11,9
va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 11,12
cer: ind. prez. 3.pl. 11,13
cerea: ind. im p. 3.pl. 11,16; 23,25
or ceare: ind. viit.I. 3.pl. 12,20
(sã) va ceare: ind. viit.I. 3.sg. 12,48
vor ceare: ind. viit.I. 3.pl. 12,48
a ceare: inf. prez. 16,3
ceind: gerunziu 18,35
au cerut: ind. pf.c. 3.sg. 22,31; 23,52
CERERE: s.f.
cererea: sg. nom. 23,24
CERESC, -EASCÃ: adj.
cereascã: f. sg. ac., în sintagma oaste cer eascã 2, 13
(a) CERNE: v. III
sã cearnã: con j. prez. 3.sg. 22,31
(a se) CER TA: v. I
cer tându(-sã): gerunziu 3,19
au certat : ind. pf.c. 3.sg. 4,35; 8,24; 9,43, 55
cer tându-: gerunziu 4,41; 9,21; 23,16
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cear tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.10; rezum.
cap.11
cear tã: imperativ 2.sg. 17,3; 19,39
cer ta: ind. im p. 3.sg./pl. 18,15, 39; 23,40
cer ta(-)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 23,22
CERTAT, -Ã: adj.
cer tat : m. sg. nom. rezum. cap.17
CETATE: s.f.
ce tatea: sg. nom./ac. 1,26, 39; 2,3, 4, 11, 39; 4,29, 31; 7,11; 8,39;
9,5, 52; 10,1, 11; 18,3; 19,41; 23,51
ce tate: sg. ac. 4,29; 5,12; 7,12, 3 7; 8,34; 10,8, 10; 18,2; 22,10;
23,19; 24,49
ce tãþi: pl. ac./dat. 4,43; 8,1, 4; 1 3,22; 19,17, 19
ce tãþii: sg. gen. rezum. cap.7; 7,12; 14,21
ce tãþile: pl. ac. rezum. cap.10
ce tãþi: sg. dat. 10,12

(a se) CHINUI: v. IV
(sã) chinuia: ind. imp. 3.pl. 6,18
(nu) chinui: imperativ prohib. 2.sg. 8,28
(mã) chinuiesc: ind. prez. 1.sg. 16,24
(t e) chinuieºti: ind. prez. 2.sg. 16,25
CHIP: s.n.
chip: sg. ac., în loc. adv. într-alt chip/în ce chip 5,36, 37; rezum.
cap.13; 14,32; rezum. cap.18
chip: sg. ac. (aici) „efigie” 20,24
CHIRENEU: adj. (aici) „(bãrbat) care provine din comunitatea
evr eiascã din Cirena, port situat în nordul Africii”
chireneu: m. sg. ac. 23,26
(a) CINA: v. I
au cinat: ind. pf.c. 3.sg. 22,20

CETÃÞEAN: s.m.; var. (Reg.) CETÃÞAN
ce tãþan: sg. ac. 15,15
ce tãþeanii: pl. nom. rezum. cap.19; 19,14
CEZAR: s.m.; var. CHES AR (Prin ext.) „împãr at”
chesar: sg. ac. 2,1
chesariului: sg. gen./dat. 3,1; rezum. cap.20; 20,22, 24, 25;
23,2
CHEIE: s.f.
cheaie: sg. ac., în sint agma cheaie ºtiinþii 11,52

CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. rezum. cap.14; 14, 12, 16; 17,8
cinei: sg. gen. 14,17
cina: sg. ac. 14,24
(a) CINSTI: v. IV
cins teaºte: imperativ 2.sg. 18,20
CINSTIT, -Ã: adj.
(mai) cins tit: m. sg. nom. „mai de vazã”, „mai de cinste” 14,8

(a) CHELTUI: v. IV
cheltuisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,43
vei cheltuii: ind. viit.I. 2.sg. 10,35

CIRTÃ: s.f. (Înv. ºi pop.) „înter val de timp foarte scurt”;
„trãsãturi ale liter elor (liniuþe, beþiºoare) alfabetului limbilor
biblice”; (aici) „cele mai mici amãnunt e”
cir tã: sg. ac., în sintagma într-o cir tã de vreame 4,5
cir tã: sg. ac. 16, 17

CHELTUIALÃ: s.f.
cheltuialele: pl. ac. rezum. cap.14; 14,28
(a se) CHEMA: v. I
vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 1,13, 31
(Sã/sã) va chema: ind. viit.I. 3.sg. 1,32, 35, 60; 2,23
(sã/Sã) cheamã: ind. prez. 3.sg./pl. 1,36; rezum. cap.2; 2,4; 7,11;
8,2; 21,37; 22,25; 23,33
chema: ind. imp. 3.pl. 1,59
sã (sã) chiiame: conj. pr ez. 3.sg. 1,61
a chema: inf. prez. 1,62; 5,32
(t e) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 1,76
(s-)au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 2,21; 6,15
chemasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.5; 7,39; rezum. cap.11;
14,12
au chemat: ind. pf.c. 3.sg. 6,13; 7,19; 13,12; 14,9, 10, 16; 15,26;
16,2
chemaþi: ind. prez. 2.pl. 6,46
cheamã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; rezum. cap.12; 15,9;
20,4 4
chemând: gerunziu 9,1; 16,5; 19,13; 23,13
vei fi chemat: pasiv ind. viit.I. 2.sg. 14,8, 10
sã f ie chemat: pasiv conj. prez. 3.sg. 14,8
(nu) chema: imperativ pr ohib. 2.sg. 14,12
sã cheame: con j. prez. 3.pl. 14,12; 19,15
cheamã: imperativ 2.sg. 14,13
chiiamã: ind. prez. 3.sg. 15,6
a (mã) chema: inf. prez. 15,19, 21
chemându-: gerunziu 18,16
(sã) chema: ind. imp. 3.sg. 22,47
CHEMAT, -Ã: adj./s.
(cel) chemat: s.m. sg. ac. rezum. cap.14
(cei) chemaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.14; 14,7
chemaþilor: s.m. pl. dat. 14,17
chemaþi: adj. m. pl. ac. 14,24

CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. 16,23, 28

(a) CITI: v. IV
citeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
a citi: inf. prez. 4,16
aþi citit : ind. pf.c. 2.pl. 6,3
citeºti: ind. prez. 2.sg. 10,26
CIUMÃ: s.f.
ciume: pl. nom. 21,11
(a se) CLÃTI: v. IV „a se clãtina”
clãti: inf. prez. fãrã a 6,48
(sã) vor clãti: ind. viit.I. 3.pl. 21,26
CLÃTIT, -Ã: adj. „clãtinat”
clãtitã: f. sg. ac. 7,24
COAPSÃ: s.f. (aici) „mijloc”
coapsele: pl. nom. rezum. cap.12; 12,35
COBORÂª: s.n.; var. (Înv.) POGORÂª „pantã”
pogorâºul: sg. ac. 19,37
(a se) COBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorât-au: ind. pf.c. 3.pl. 1,52
(Sã/sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.3
(S-/s-)au pogorât : ind. pf.c. 3.sg. 2,51; 3,22; 4,31; 10,31; 18,14;
19,6
(sã) pogorâsã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,2
pogorându(-Sã/-sã): gerunziu 6, 17; 9,37
<a> pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 8,23
sã (sã) pogoar e: conj. prez. 3.sg. 9,54; 17,31
(sã) pogorea: ind. im p. 3.sg. rezum. cap.10; 10,30
pogoarã: imper ativ 2.sg. 19,5
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credinþa: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,50; 8,25, 48; 17,5, 19;
18,42; 22,32
credinþii: sg. gen., în sintagma putearea credinþii rezum. cap.17

COCOª: s.m.
cocoºul: sg. nom. 22,34, 60, 61
COLEA: adv.
colea: 17,21, 23

(a) CREªTE: v. III
creºtea: ind. imp. 3.sg. 1,80; 2,40, 52
crescusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,16
crescând: gerunziu 8,7
cresc: ind. prez. 3.pl. 12,27
au crescut: ind. pf.c. 3.sg. 13,19

COMOARÃ: s.f.
comoara: sg. nom./ac. 6,45; 12,34
comoarã: sg. nom./ac. 12,21, 33; 18,22
COPAC: s.m.; var. (Reg.) COPACI
copaciului: sg. gen. 3,9
copaciu: sg. nom. 13,19

CRIN: s.m.
crinii: pl. ac. 12,27

COR: s.m. „unit ate de mãsurã pentru capacitat e”
cori: pl. ac. 16,7

CRUCE: s.f.
cr ucea: sg. ac. rezum. cap.9; 9,23; rezum. cap.14; 14,27
cr uce: sg. ac. 23,26

CORABIE: s.f.
corabia: sg. ac. rezum. cap.5; 8,23
corãbii: pl. ac. 5,2
corabie: sg. ac. 5,3, 7; 8,22, 37; 17,27
corãbiile: pl. ac. 5,7, 11

(a se) CUFUNDA: v. I
(sã) cufunda: ind. imp. 3.pl. 5,7
CUGET: s.n.
cugetele: pl. nom./ac. 2,35; 5,22; 6,8; 9,47; 11,17
cuget: sg. nom. 9,46
cugete: pl. nom. 24,38

CORB: s.m.
corbii: pl. ac. 12,24
CORN: s.n.
cornul: sg. ac., în sintagma cornul mântuirii; cornul este simbol al
puterii, aºadar „o putere mântuitoare” sau o „puternicã mântuire”,
soluþii pentru care au optat alþi traducãtori ai Bibliei 1,69
CORT: s.n.
corturi: pl. ac. 9,33

CUIB: s.n.
cuiburi: pl. ac. 9,58
cuibul: sg. ac. 13,34

COªTEI: s.n. (aici) „localit ate”; „sat”
coºteiurile: pl. ac. 5,17
coºteaie: pl. ac. 9,6; 13,22
coºteiuri: pl. ac. 9, 12
coºteiu: sg. ac. 9,56; 10,38; 17,12
coºteiul: sg. ac. 19,30

CUL CUª: s.n.
culcuº: sg. ac. 11,7
culcuºuri: pl. ac. 12,3
(a) CULEGE: v. III
culeg: ind. prez. 3.pl. 6,44
culeage: ind. prez. 3.sg. 11,23

COªNIÞÃ: s.f.
coºniþe: pl. nom. 9,17
COT: s.m. „unitat e de mãsurã pentru lungime”
cot: sg. ac. 12,25

(a) CUMPÃRA: v. I
sã cumpãrãm: conj. prez. 1.pl. 9,13
am cumpãrat : ind. pf.c. 1.sg. 14,18, 19
cumpãr a: ind. imp. 3.pl. 17,28; rezum. cap.19; 19,45
cumpere: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 22,36

(a) CREDE: v. III
necrezând: gerunziu rezum. cap.1; 24,41
ai crezut: ind. pf.c. 2.sg. 1,20, 45
crezând: gerunziu 8,12
cred: ind. prez. 3.pl. 8, 13
creade: imperativ 2.sg. 8,50
va creade: ind. viit.I. 3.sg. 16,11
vor creade: ind. viit.I. 3.pl. 16,31
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 20,5
veþi crede: ind. viit.I. 2.pl. 22,67
au crezut: ind. pf.c. 3.pl. 24,11
a crede: inf. prez. 24,25

CUMPLIT, -Ã: adj.
cumplit : m. sg. ac. rezum. cap.8

CREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
credincios: adj. m. sg. nom. rezum. cap.12; 12,42; rezum. cap.16;
16,10; 19,17
credincioºi: adj. m. pl. nom. 16,11, 12
credincioºilor: s.m. pl. voc., în sintagma puþin credincioºilor
12,28
CREDINÞÃ: s.f.
credinþã: sg. ac. 5,20; 7,9; 17,6; 18,8

(a) CUGETA: v. I
cugeta: ind. imp. 3.sg./pl. 1,29; 12, 17; 20,5
cugetând: gerunziu 3,15; 12,25
a cugeta: inf. prez. 5,21
cugetaþi: ind. prez. 2.pl. 5,22
au cugetat : ind. pf.c. 3.pl. 20,14

(a se) CUNO AªTE: v. III „a lua cunoºtinþã”, „a afla”; „a ºti”, „a
înþelege”; „a recunoaºte”; (Înv.) „a avea relaþii sexuale”
sã cunoºti: conj. pr ez. 2.sg. 1,4
voi cunoaºte: ind. viit.I. 1.sg. 1,18
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,22; 2,17; 5,22; 7,37; 12,47, 48;
20,19; 24,31, 35
cunosc: ind. prez. 1.sg. 1,34
a cunoaºte: inf. prez. rezum. cap.6; 22,3 4
(sã) cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 6,44; rezum. cap.24
sã (sã) cunoascã: conj. prez. 3.sg. 8,17
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg. 8,46; 22,57
cunoscând: gerunziu 9,9; 23,7
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 16,15
ai fi cunoscut : cond. pf. 2.sg. 19,42
ai cunoscut: ind. pf.c. 2.sg. 19,44
sã cunoascã: conj. pr ez. 3.pl. 24,16
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CUTREMUR: s.n.
cutremure: pl. nom., în sintagma cutremure de pãmânt 21,11

CUNOSCUT, -Ã: s.m./f.
cunoscuþi: s.m. pl. ac. 2,4 4
cunoscuþii: s.m. pl. nom. 23,49

CUVÂNT: s.n.
cuvântului: sg. dat. adn. 1,2
cuvinte: pl. nom./ac./gen. 1,4; 9,28; 24,17
cuvintelor: pl. dat. 1,20
cuvântul: sg. nom./ac. 1,29, 37, 38; 2,15, 17, 29, 50; 4,32; 5,5,
15; 7,7, 17; rezum. cap.8; 8,12, 13, 15; 9,45; 10,39; 18,34; 20,26
cuvintele: pl. nom./ac. 1,65; 2,19, 51; 4,22; 6,47; 7,1; 9,26, 43;
21,33; 24,8, 11, 44
cuvântul: sg. nom./ac., în sintagma cuvântul Domnului/cuvântul
lui Dumnezãu 3,2; 4,4; 5,1; 8,11, 21; 11,28; 22,61
cuvintelor: pl. gen., în sintagma cartea cuvintelor Isaie prorocului 3,4
cuvânt : sg. nom./ac. 4,36; 8,50; 12,10; 20,3, 20
cuvintele: pl. ac., în sint agma cuvintele lui Hris tos rezum.
cap.6
cuvânt : sg. ac., în sintagma puternic în faptã ºi în cuvânt 24,19

CUNOªTINÞÃ: s.f.
cunoºtinþa: sg. ac. 1,77
(a) CUPRINDE: v. III
cuprinsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,9
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 5,26; 7,16
era cuprinºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 8,37
a cuprinde: inf. prez. „a primi” rezum. cap.9
cuprinde: ind. prez. 3.sg. 13,7
CUPTOR: s.n.
cup toriu: sg. ac. 12,28
CURAT, -Ã: ad j.
curat : m. sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,3 4
curate: n. pl. nom. 11,41
CURÃÞENIE: s.f.
curãþeniii: sg. gen., în sintagma zilele curãþeniii „zilele necesare
f emeii pentru a se curãþi dupã naºtere, dupã legea lui Moise,
ur mate de ritualul purificãrii consfinþit prin aceeaºi lege” rezum.
cap.2
curãþeniei: sg. gen., în sintagma zilele curãþeniei 2,22

(a se) CUVENI: v. III
(sã) cuvine: ind. prez. 3.sg. 5,36

(a se) CURÃÞI: v. IV
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 3,17
(s-)au curãþit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,27; 17,14, 15, 17
curãþi: inf. prez. fãrã a 5, 12
curãþeaºt e(-te): imperativ 2.sg. 5,13
(sã) curãþesc: ind. prez. 3.pl. 7,22; r ezum. cap.17
curãþiþi: ind. prez. 2.pl. 11,39

D

CURÃÞIE: s.f.
curãþiia: sg. ac. 5,14
CUREA: s.f.
cureaoa: sg. ac. 3,16
(a) CURGE: v. III
curgând: gerunziu rezum. cap.22; 22,44
CURGERE: s.f.
curgerea: sg. nom./ac., în sintagma curegerea sângelui rezum.
cap.8; 8,43, 44
CURSÃ: s.f.
cursa: sg. ac. 21,35
CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 11,21
curþii: sg. gen. 22,55
CURVAR: adj.
curvariu: m. sg. ac. rezum. cap.15
CURVÃ: s.f.
curvele: pl. ac. 15,30
CURVEªTE: adv.
curveaºte: 15,13
(a) CURVI: v. IV
curveaºte: ind. prez. 3.sg. 16,18
(nu) cur vi: imperativ prohib. 2.sg. 18,20
(a) CUTEZA: v. I
cuteza: ind. imp. 3.pl. 20,40

(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 1,68; 13,35; 19,38
cuvint eazã: ind. prez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine cuvinteazã
rezum. cap.2
au cuvântat: ind. pf.c. 3.sg., în s tructur a v. dislocatã bine au cuvântat
2,28

(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 4,20; 6,4; 7,15; 9, 1, 43; 10,35;
18,4 4; rezum. cap.19; 19,13; 20,2, 9; 22,19; 23,25; 2 4,20,
42, 43
va da: ind. viit.I. 3.sg. 1,73; 11,8, 11, 12, 13; 16,12; 20,16
a da: inf. prez. 1,7 7; 12,32; 20,22; 23,2
sã dea: conj. prez. 3.sg./pl. 2,24; 8,55; 12,42, 58; 20, 10, 20;
22,5, 6
dã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; r ezum. cap.5; rezum. cap.9;
rezum. cap.10; rezum. cap.22
deaie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 3,11
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 4,6; 21,15
sânt dat e: pasiv ind. prez. 3.pl. 4,6; 10,22
dau: ind. prez. 1.sg. 4,6; 18,12; 19,8; 23,46
(S-/s-)au dat : ind. pf.c. imper s./3.sg. 4,17; 8,10; 12,48
da: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,22; 15,16; 16,21; 24,30
dã: imperativ 2.sg. 6,29, 30; 14,9; 15,12; 16,2; 18,22
veþi da: ind. viit.I. 2.pl., în loc. v. veþi da împr umut 6,34
daþi: imperativ 2.pl., în loc. v. daþi împrumut 6,35
daþi: imperativ 2.pl. 6,38; 9,13; 11,41; 12,33; 15,22; 19,24; 20,25
(sã/Sã) va da: ind. viit.I. impers./3.sg. 6,38; 9,4 4; 11,9, 29; 18,32;
19,26
vor da: ind. viit.I. 3.pl. 6,38
ai dat: ind. pf.c. 2.sg. 7,44, 45; 15,29; 19,23
da(-sã)-va: ind. viit.I. impers. 8,18
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 10,19
sã dau: con j. prez. 1.sg. 11,7
da: inf. prez. fãrã a 11,13
dând: gerunziu 17,16
sã dea: conj. prez. 3.sg., în loc. v. sã dea sla vã 17,18
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,15
dându-: gerunziu 21,12; rezum. cap.23; 23,36
(vã) veþi da: ind. viit.I. 2.pl. 21,16
(sã/Sã) dã: ind. prez. 3.sg. 22,19; rezum. cap.24
dã: ind. prez. 3.sg., în loc. v. Îº dã sufletul rezum. cap.23
sã (Sã) dea: con j. prez. 3.sg. 24,7
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(a se) DESCHIDE: v. III; var . (a se) DEªCHIDE
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,6 4; 3,21; 24,31
deºchide: ind. prez. 3.sg. 2,23
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 4,17
(sã) va deºchide: ind. viit.I. impers. 11,9, 10
sã deºchizã: conj. prez. 3.sg. 12,36
deºchide: imperativ 2.sg. 13,25

DAJDIE: s.f.; var. DAJDE
dajda: sg. ac. rezum. cap.20; 23,2
dajdã: sg. ac. 20,22
DAR: s.n.
dar: sg. ac., în sint agma cea plinã de dar 1,28
dar: sg. ac. rezum. cap.2; 21,1
darul: sg. nom., în sint agma darul lui Dumnezeu 2,40
darului: sg. gen. 4,22; rezum. cap.12
daruri: pl. ac. 11,13; 21,5
darurile: pl. ac., în sintagma darurile lui Dumnezeu 21,4

(a se) DESCOPERI: v. IV
sã (sã) deascopere: con j. prez. 3.sg./pl. 2,35; 12,2
ai deascoperit: ind. pf.c. 2.sg. 10,21
a deascoperi: inf. pr ez. 10,22
(sã) va descoperi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.12
(sã) va deascoperi: ind. viit.I. 3.sg. 17,30
deascopere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
deascoperea: ind. im p. 3.sg. 24,32
au deascoperit: ind. pf.c. 3.sg. 24,45

DASCÃL: s.m.; var. (Reg.) DASCAL
dascãlilor: pl. gen. rezum. cap.2
dascalilor: pl. gen. 2,46
DATOR, DATOARE: adj.; var. (În v.) DEATORIU
deatoriu: m. sg. nom. 7,41; 16,5, 7
mai deatpri: m. pl. nom. 13,4
DATORNIC, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) DEATORNIC, -Ã
dator nici: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.7; 7,41
deator nicului: s.m. sg. dat. (redundant cu prep. a + tot + art. hot.
-lui) 11,4
dator nicii: s.m. pl. ac. 16,5
(a) DÃRUI: v. IV
au dãr uit: ind. pf.c. 3.sg. 7,21
DEAL: s.n.
dealul: sg. nom. 3,5
dealurilor: pl. dat. 23,30

DESCOPERIRE: s.f.
descoperirea: sg. ac. 2,32
DESFÃTARE: s.f.
desfãtãri: pl. ac. 7,25
(a se) DESPÃRÞI: v. IV
vor despãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
(sã) despar t: ind. prez. 3.pl. 8,13
or fi despãrþiþi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 12,52
DESPÃRÞIRE: s.f.
despãrþir e: sg. ac. rezum. cap.12; 12,51
DEªER T, DEªARTÃ: adj.
deºerþi: m. pl. ac. 1,53
deºert: m. sg. ac. 20,10, 11

DEASUPRA: adv./prep.
deasupra: adv. 11,4 4; rezum. cap.23
deasupra: prep. 23,38

(a se) DEªTEPTA: v. I „a trezi din somn”; „a învia”; „(în sintagmã
cu sãmânþa) a ridica urmaº”
a deºtepta: inf. prez. 3,8
(sã) deºtap tã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
au deºteptat : ind. pf.c. 3.pl. 8,24
deºtep tându(-sã): gerunziu 9,32
sã deºteapte: conj. pr ez. 3.sg. 20,28

DEGET: s.n.
deagetul: sg. ac., în sintagma deagetul lui Dumnezãu 11,20
deaget: sg. ac. 11,46
deajetului: sg. gen. 16,24
DEGRABÃ: adv.; var. (În v. ºi reg.) DEGRAB
degrabã: adv. în loc. adv. (Înv.) cu degrabã 1,39
degrabã: rezum. cap.2
degrab: 14,21; 15,22; 16,6; 18,8

(a) DEZLEGA: v. I
a dezlega: inf. prez. 3,16; 13, 16
dezleagã: ind. prez. 3.sg. 13, 15
dezlegaþi: imper ativ 2.pl. 19,30
dezlegaþi: ind. prez. 2.pl. 19,31, 33
dezlegând: gerunziu 19,33

DEMULT: adv.
demult: adv. în forma de demult 9,8
DEOSEBI: adv.; var. DEOSÃBI; (scris ºi) DE OSÃBI
de osãbi: 9,10
DEPARTE: adv.
depar te: adv. în f orma de departe „de la mar e distanþã” r ezum.
cap.7; 16,23; 22,54; 23,49
depar te: adv. în loc. prep. departe de 7,6; 24,13
depar te: 14,32; 15,13, 20; 17,12; 18,13; 19,12
(mai) departe: 24,28

DIAVOL: s.m.
diavolul: sg. nom./ac. 4,2, 3, 5, 13; 8,12
DIMINEAÞÃ: s./adv.; var. (În v. ºi reg.) DEMINEAÞÃ
dimineaþa: adv. rezum. cap.22
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. foar te de dimineaþã 24,1
demineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de demineaþã 24,22

(a se) DEPÃR TA: v. I
(s-/S-)au depãrtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15; 5,13; 9,10; 20,9; 22,41;
24,51
(sã) depãrta: ind. imp. 3.sg. 2,37; 5,16
sã depãrteaze: con j. prez. 3.sg. 5,3
sã (Sã) departeaze: con j. prez. 3.sg. 8,37
(sã) departã: ind. prez. 3.sg. 9,39
voi fi depãrtat : pasiv ind. viit.I. 1.sg. 16,4

DIMPREJUR: adv.; var. DINPREJUR
dinpr ejur: 9,12

DESÃVÂRªIT, -Ã: adj.
desãvârºit: m. sg. nom./ac. 1,17; 6,40

DIN AR: s.m.
denari: pl. ac. 7,41

DIN AFARÃ: adv.
dinnafarã: 11,39, 40
DIN APOI: adv.
dinnapoi: 7,38; 8,44
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dinari: pl. ac. 10,35
dãnariul: sg. ac. 20,24
DINÃUNTRU: adv.; var. DINLÃUNTRU; DINLONTRU
dinlãuntr u: 11,7
dinlontr u: 11,40
DINTE: s.m.
dinþilor: pl. gen., în sintagma scrâºnirea dinþilor (cf. Indice Mt –
DINTE) 13,28
DOBÂNDÃ: s.f.
dobândã: sg. ac. 19,23

DRAHMÃ: s.f.
drahma: sg. ac. rezum. cap.15; 15,9
drahme: pl. ac. 15,8
drahmã: sg. ac. 15,8

(a) DOBÂNDI: v. IV
dobândeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.11
va dobândi: ind. viit.I. 3.sg. 9,25
sã dobândesc: conj. prez. 1.sg. 18,18

DREGÃTOR: s.m.; var. DEREGÃTOR
dregãtoriului: sg. gen. 8,3
dregãtori: pl. ac. 12,11
deregãtoriului: sg. gen. 20,20
deregãtori: pl. ac. 21,12

DOBITOC: s.n.
dobitocul: sg. ac. 10,34
(a) DOJENI: v. IV (Înv.) „a sfãtui (într-o situaþie dificilã)”
dojeneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
DOMN: „Dumnezeu”; „Isus Hristos”
Domnului: sg. gen./dat. rezum. cap.1; 1,15, 17, 76; rezum. cap.2;
2,22, 38; 4,8; 13,35; 17,5; 19,34, 38; 20,42
Domnului: sg. gen., în sintagmele por uncile ºi dreptãþile Domnului/
beseareca Domnului/înger ul Domnului/slujnica Domnului/Maica
Domnului/mâna Domnului/leagea Domnului/sfintul Domnului/
Hris tosul Domnului/cuvântul Domnului/calea Domnului/Duhul
Domnului/anul Domnului cel primit (cf. supra – AN )/putearea
Domnului/picioarele Domnului/trupul Domnului Isus 1,6, 9, 11,
38, 43, 66; 2,9, 23, 2 4, 26, 39; 3,2, 4; 4,18, 19; 5,17; 10,39;
22,61; 24,3
Domnul: sg. nom./ac. 1,16, 25, 28, 30, 45, 46, 58, 68; 2,11, 15;
rezum. cap.3; 4,12; 7,13, 31; 10,1, 27, 41; 11,39; 12,42; 13,15;
17,6; 18,6; 19,8, 31; 20,37, 42; 22,31, 61; 24,34
Doamne: sg. voc., în sintagmele Stãpâne Doamne/Doamne al
ceriului ºi al pãmântului 2,29; 10,21
Doamne: sg. voc. 5,8, 12; 6,46; 7,6; 9,54, 59, 61; 10,17, 40; 11,1;
12,41; 13,23, 25; 17,36; 18,11, 41; 19,8; 22,33, 38, 49; 23,42
Domn : sg. nom./ac. 6,5; 20,44
DOMN: s.m. (apelativ) „termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) „stãpân”
domnul: sg. nom./ac. 12,36, 3 7, 43 , 45, 46; 14,23; 16,8;
20, 13, 15
domnului: sg. gen./dat. 12,47; 14,21; 16,5; rezum. cap.20
doamne: sg. voc. 13,8; 14,22; 19,16, 18, 20, 25
domni: pl. dat. (cu prep. la) 16, 13
DOMNIE: s.f.
domniii: sg. dat. 20,20
(a) DORI: v. IV
dor ea: ind. imp. 3.sg. 19,48
am dorit : ind. pf.c. 1.sg. 22,15
DORINÞÃ: s.f.
dorinþã: sg. ac. 22,15
(a) DORMI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a) DURMI
doar me: ind. prez. 3.sg. 8,52
dor mind: gerunziu 22,45
dur miþi: ind. prez. 2.pl. 22,46
(a se) DOSPI: v. IV
(s-)au dospit: ind. pf.c. 3.sg. 13,21

DRAC: s.m.
dracul: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,35; 8,29; rezum. cap.9; 9,42;
11,14
dr acii: pl. nom./ac. rezum. cap.4; 4,41; 8,33, 35, 38; 9,1, 49;
10, 17; r ezum. cap.11; 11,15, 18, 19, 20; 13,32
drac: sg. ac., în sintagma drac necurat 4,33
drac: sg. ac. 7,33; 8,2 7; 11,14
draci: pl. ac., în sitnagma leghion de dr aci rezum. cap.8
dracilor: pl. gen./dat. rezum. cap.8; rezum. cap.10
draci: pl. nom. 8,2, 30
dracul: sg. ac., în sint agma dracul cel mut rezum. cap.11
dracilor: pl. gen., în sintagma cãpeteniia dracilor 11,13

DREPT, DREAPTÃ: adj./s./pr ep./adv.
drepþi: ad j. m. pl. nom. 1,6; 18,9; 20,20
dr ept: ad j. m./n. sg. nom./ac. 2,25; 12,5 7; rezum. cap.23;
23,47, 50
dreap te: adj. f. pl. nom./ac. 3,4, 5
dreap tã: adj. f. sg. nom./ac. 6,6; 22,50
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dreapta 1,11; 20,42; 22,69
drepþilor: s.m. pl. gen. 1,17; 14,14
(cei) dr epþi: s.m. pl. ac. 5,32
drepþi: s.m. pl. ac. 15,7
dreap ta: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a dreapta 23,33
drep t: prep. în loc. adv. drept aceaea 6,35
dreap t: prep. în loc. adv. dreapt aceaea 11,49
drep t: adv. 10,28; 20,21; 23,41
DREPTATE: s.f.
dr eptãþile: pl. ac., în sintagma poruncile ºi dreptãþile Domnului
1,6
drep tate: sg. ac. 1,75
drep tatea: sg. ac. 12,31
DRUM: s.n.
dr umuri: pl. ac. 14,23
(a se) DUCE: v. III
(s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23, 38, 39; 4,13; 5,25; 7,24;
8,39; 9,33, 56; 10,30; 15,13, 15; rezum. cap.18; 19,12, 32; 22,4;
24,12, 2 4
(sã) ducea: ind. im p. 3.sg./pl. 2,3; 4,1
ducea: ind. im p. 3.pl. 2,27; 4,40; 23,32
ducându(-ne): gerunziu 2,48
au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,5, 9, 29; 1 0,34; 19,35; 22,54,
66; 23, 1
(sã) ducea: ind. im p. 3.sg. 4,30, 42
sã (Sã) ducã: con j. prez. 3.sg. 4,42
du: imperativ 2.sg. 5,4
ducând: gerunziu 5,11
ducându(-sã/Sã): gerunziu rezum. cap.7; 8,42; rezum. cap.19
a (sã) duce: inf. prez. 8,31
(Te) vei duce: ind. viit.I. 2.sg. 9,57
(nu) duce: imper ativ prohib. 2.sg. 11,4
(sã) va duce: ind. viit.I. 3.sg. 11,5
vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 12,11
duce: ind. prez. 3.sg. 13,15
duceþi(-vã): imper ativ 2.pl. 13,27, 32; 17,14
(t e) du: imperativ 2.sg. 13,31
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(mã) voi duce: ind. viit.I. 1.sg. 15,18
sã (vã) duceþi: con j. prez. 2.pl. 17,23
(sã) vor duce: ind. viit.I. 3.pl. 21,2 4
ducându-: gerunziu rezum. cap.23; 23,26

ELINESC , -EASCÃ: ad j.
elineºti: f. pl. ac., în sintagma slove elineºti 23,38

DUH: s.n.
Duhul: sg. nom./ac., în sintagmele Duhul Sfânt/Duhul Domnului
rezum. cap.1; 1,15, 35, 41, 67; 2,25, 26; 3,16, 22; 4,1, 18; 10,21;
12,12; rezum. cap.24
duhul/Duhul: sg. nom./ac. 1,17, 47, 80; 2,27; 4,1; 8,55; 9,39;
rezum. cap.10; 24,39
Duhului: sg. gen. 4,14
duhurilor: pl. dat., în sintagma duhurilor celor necurate 4,36
duhuri: pl. ac., în sintagma duhuri necurate/duhuri reale 6,18;
7,21; 8,2
duhului: sg. dat., în sintagma duhului celui necurat 8,29
duhul: sg. nom./ac., în sintagmele duhul cel necurat/duhul
neputinþei/duhul neputinþii 9,43; 11,24; rezum. cap.13; 13,11
duh: sg. nom./ac. 9,55; 24,37
duhurile: pl. nom. 10,20
duh: sg. ac., în sintagma duh bun 11,13
duhuri: pl. ac. 11,26
Duhului: sg. gen., în sintagma Duhului Sfânt rezum. cap.12;
12, 10
DULCEAÞÃ: s.f.
dulceþile: pl. ac., în sintagma dulceþile vieþii „plãcerile vieþii” 8,14
DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU „Divinitat ea”
Dumnezãu: sg. gen., în sintagmele Fiiului lui Dumnezãu/Fiiul lui
Dumnezãu/mãrirea lui Dumnezãu/(cu) frica lui Dumnezeu/darul
lui Dumnezeu/cuvântul lui Dumnezãu/Sfântul lui Dumnezãu/
împãrãþiia lui Dumnezãu/casa lui Dumnezãu/rugãciunea lui
Dumnezãu/sfatul lui Dumnezãu/taina împãrãþiii lui Dumnezãu/
mãrimea lui Dumnezãu/iubirea lui Dumnezãu/deagetul lui
Dumnezãu/giudecata ºi dragostea lui Dumnezãu/înþelepciunea
lui Dumnezãu/îngerilor lui Dumnezãu/calea lui Dumnezãu/
puterii lui Dumnezãu rezum. cap.1; 1,35; 2,9, 25, 40; 4,3, 4, 9,
34, 41, 43; 5,1; 6,4, 12, 20; 7,28, 30; 8,1, 10, 11; 9,44, 60, 62;
rezum. cap.10; 10,9, 11; 11,20, 28, 42, 49; 12,6, 8, 9, 31; rezum.
cap.17; 17,20, 21; 20,21; rezum. cap.22; 22,16, 18, 69, 70; 23,51
Dumnezãu: sg. nom./ac./gen./dat. 1,6, 8, 19, 26, 30, 32, 37, 47;
5,21, 25, 26; 7,16, 29; 1 2,20, 21, 24, 28; rezum. cap.16; 17,15,
18; 18,2, 4, 7; 20,25; 23,35, 40, 47; 24,19
Dumnezãul: sg. nom. 1,16; 4,12; 10,27
Domnezeu: sg. ac. 1,6 4
Dumnezãul: sg. nom., în sintagma Dumnezãul lui Israil 1,68
Dumnezãului: sg. gen., în sintagma mila Dumnezãului nostru cea
mare 1,78
Dumnez eu: sg. nom./ac./gen./dat. 2,13, 14, 20, 28, 52; 3,8,
38; 8,39; 13,13; 16,13, 15; 18,19, 43, 44; 19,37; 20,38;
24,53
Dumnezeu: sg. gen., în sintagmele mântuirea lui Dumnezeu/
cuvântul lui Dumnezeu/Fiiul lui Dumnezeu celui înalt/Hris tosul
lui Dumnezeu/împãrãþiia lui Dumnezeu/îngerilor lui Dumnez eu/
fiii lui Dumnez eu/darurile lui Dumnez eu 3,6; 8,21, 28; rezum.
cap.9; 9,2, 11, 20, 27; 13,18, 20, 28, 29; 14,15; 15,10; 16,16;
18,16, 17, 24, 25, 29; 19,11; 20,36; 21,4, 31
Dumnezãului: sg. dat. 4,8
Dumnezeule: sg. voc. 18, 13
Dumnezeu: pl. dat. (cu prep. la) 18,27
Dumnezeul: sg. nom., în sintagmele Dumnezeul lui Avraam/
Dumnezeul lui Isaac/Dumnezeul lui Iacov 20,37

EVANGHELICESC , -EASCÃ: adj.
evangheliceºti: f./n. pl. nom., în sintagma sf aturi ºi porunci
evangheliceºti rezum. cap.6
EVANGHELIE: s.f. (cf. Indice Mt)
Evanghelie: sg. nom. în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos Evanghelie
de la Luca
F
(a se) FACE: v. III
face: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 3,9; 6,43, 47, 49; rezum. cap.7;
7,8; rezum. cap.20
au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,25, 49, 68; 3,19; 5,29; 6,3; 8,8, 39;
9,10, 15; 10,37; 11,40; 12,47, 48; 14,16; 17,9; 19,18; 23,22, 41
fãcut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,51
a face: inf. prez. 1,72; rezum. cap.3; 6,9; 11,42; rezum. cap.16
fãcându(-Sã/-sã): gerunziu rezum. cap.2; 4,42; 6,13; 8,34; 20,47;
22,66; 23,8
(s-/S-)au fãcut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,2, 15; 4,25; 7,13; 8,24, 35;
9,34; 10,13, 33; 1 3,19; 19,9; 20,17; 22,44; 23,12, 15, 44; 24,18,
21, 28
sã facã: conj. prez. 3.sg./pl. 2,27; 6,31; 9,25; 14,31; 19,48; rezum.
cap.22
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 2,48
faceþi: imperativ 2.pl. 3,4, 8; 6,31, 35; 9,14; 12,33; 16,9
vom f ace: ind. viit.I. 1.pl. 3,10, 12, 14
facã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 3,11
sã faceþi: conj. prez. 2.pl. 3,13, 14
a fi fãcut e: pasiv inf. prez. 4,23
fã: imperativ 2.sg. 4,23; 7,8; 10,28, 37; 15,19
fãcând: gerunziu 5,6; 6,43; 12,43; 13,22
fac: ind. prez. 3.pl. 5,33; 6,33; 8,21; 23,31, 34
face: inf. prez. fãrã a 5,34; 12,4
faceþi: ind. prez. 2.pl. 6,2, 27, 46
ar face: cond. prez. 3.pl. 6,11
fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,23, 26; 9,44
veþi f ace: ind. viit.I. 2.pl. 6,33; 17,10
sã faci: conj. prez. 2.sg. 7,4
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,39
(sã) fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 8,56; r eyum. cap.10; 24,35
(sã) fãcea: ind. imp. 3.sg./pl. 9,7; 13,17; 20,20; 23,48
sã facem: conj. prez. 1.pl. 9,33; 17,10
(s-)ar fi fãcut : cond. pf.c. 3.pl. 10,13
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 10,25; 12,17; 16,3, 4; 18, 18; 20,13
faci: ind. prez. 2.sg. 11,45; 14,12, 13; 20,2
va face: ind. viit.I. 3.sg. 12,37; 13,9; 18,7, 8; 20,15; 22,23
fac: ind. prez. 1.sg. 13,32; 20,8
fãcutu(-s)-au: ind. pf.c. imper s. 14,22
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 16,8
vor face: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.17
am fãcut: ind. pf.c. 1.pl. 17,10
sã fac: conj. pr ez. 1.sg. 18,41
aþi fãcut: ind. pf.c. 2.pl. 19,46
faceþi: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 22,19
(sã) fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,19, 47; 24,12

DURA: interj.; var. DUR
dur ul: în loc. adv. de-a durul, în sintagma cautã cu de-a dur ul
„cautã cu grijã, rãscolid peste t ot” 15,8

FAGURE: s.m.; var. FAGUR
fagur: sg. ac., în sint agma fagur de miere 24,42

DURERE: s.f.
durerile: pl. ac. rezum. cap.2

FAL CÃ: s.f.
falcã: sg. ac. 6,29
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f ecioarei: sg. gen. 1,27
f ecioarã: sg. voc. 8,54

FAPTÃ: s.f.
f apte: pl. ac. 23,41
f aptã: sg. ac., în sint agma puternic în fap tã ºi în cuvânt 24,19
FARISEU: s.m.
f arisãiilor: pl. dat. rezum. cap.5
f ariseii: pl. nom. 5,17, 21, 30; 6,7; 7,30; 11,53; rezum. cap.15;
15,2; 16, 14
f ariseiilor: pl. gen. 5,33; rezum. cap.12
f arisei: pl. nom./ac. 6,2; 7,36; 13,31; 14,3; 17,20; 19,39
f ariseului: sg. gen. 7,36, 37
f ariseul: sg. nom. 7,39; 11,38; 18,11
f ariseu: sg. ac. rezum. cap.11; rezum. cap.18; 18,10
f ariseilor: pl. gen./dat. rezum. cap.11; 12,1; rezum. cap.14
f areseu: sg. nom. 11,37
f ariseilor: pl. voc. 11,39, 42, 43
f ariseilor: pl. gen., în sintagma cãpeteniii fariseilor rezum. cap.14
f arisei: pl. ac., în sintagma casa unui cãpetenie (sic!) de farisei
14, 1
FATÃ: s.f.
f eatele: pl. ac. 1,5
f ata: sg. nom./ac. 2,36; r ezum. cap.8; 8,49, 52; 12,53; 13,16
f atã: sg. nom./ac. 8,42; 12,53
f eatii: sg. gen. 8,50, 51
f etele: pl. voc., în sintagma fetele Ierusalimului 23,28

(a) FÃGÃDUI: v. IV
au fãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 22,6, 29
fãgãduiesc: ind. prez. 1.sg. 22,29
fãgãduindu: gerunziu rezum. cap.23
fãgãduieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
fãgãduind: gerunziu rezum. cap.24
FÃGÃDUINÞÃ: s.f.
fãgãduinþa: sg. ac., în sintagma fãgãduinþa Tatãlui Meu „pogorârea
Duhului Sfânt” (cf. Anania 2001, p.1554) 24,49

FÃÞARNIC, -Ã: s.m./f.
fãþar nice: s.m. sg. voc. 6,42
fãþar nicilor: s.m. pl. voc. 12,56; 13,15
FÃÞÃRNICIE: s.f.
fãþãr niciia: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 12,1
FECIOARÃ: s.f.
f ecioarã: sg. ac. 1,2 7

FEL: s.n.; var. (Înv.) FEALIU
f ealiuri: pl. ac. rezum. cap.4; 4,40
f ealiu: sg. ac. 7,39
(a se) FERI: v. IV
(vã) feriþi: imperativ 2.pl. 12,15
a (sã) f eri: inf. prez. rezum. cap.20; r ezum. cap.21
FERICE: ad j. inv.
f erice: 23,29

FERICIRE: s.f.
f ericirile: pl. ac. rezum. cap.6

FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.
fãcãtori: pl. nom., în sintagma fãcãtori de bine 22,25

FÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var.
fãrãmituri: pl. ac. 9,17
fãrâmiturile: pl. ac. 16,21

FECIORIE: s.f.
f ecuioriia: sg. ac. 2,36

(a) FERICI: v. IV
vor ferici: ind. viit.I. 3.pl. 1,48

FAÞÃ: s.f.
f eaþei: sg. gen. 1,76; 7,2 7; 10,1
f eaþii: sg. gen. 2,31
f aþã: sg. ac., în sintagmle cu faþã trupeascã „în chip trupesc”/
schimbându-Sã la faþã 3,22; rezum. cap.9
f aþã: sg. ac. 5,12; 17,16
f aþa: sg. nom./ac. 9,29, 51; 20,21; 22,64
f aþa: sg. nom., în sintagma faþa Lui er a mergând „(Isus) se
îndrep ta” 9,53
f aþa: sg. ac., în sintagmele f aþa ceriului ºi a pãmântului/faþa a tot
pãmântul 12,56; 21,35
f eþele: pl. ac. 24,5

FÃINÃ: s.f.
fãinã: sg. ac. 13,21

FECIOR: s.m.
f eciorii: pl. nom./ac. 5,10; 14,26
f eciori: pl. ac. 15,11

FERICIT, -Ã: adj.
f ericitã: f. sg. nom. 1,45; 12,43
f ericiþi: m. pl. nom. 6,20, 21, 22; 10,23; 11,28
f ericit: m./n. sg. nom. 7,23; 11,27; 14,14, 15
f ericite: f. pl. nom. rezum. cap.11; 12,37, 38
(a) FI: v. IV
er a: ind. imp. impers./3.sg./pl. 1,6, 7, 27, 66, 80; 2,4, 8, 25,
36, 40, 51; 3,23; 4,25, 27, 32, 33; 5,3, 7, 9, 10, 1 7, 29; 6,3,
4, 6; r ezum. cap.7; 7,2, 12, 37, 41; 8,23, 32, 41, 43, 45; 9,14,
18, 30, 31, 45; 10,1; 11,14; 13,1, 1 1; 14,2; 15,24, 25, 32;
16,1, 19, 20; 17,16; 18,2, 3, 23, 3 4; 19,2, 3, 4, 11; 20,4, 29;
22,49, 55, 56, 59; 23,7, 12, 4 4, 47, 48, 50, 54; 2 4,10, 13,
27, 32, 33, 53
e: ind. prez. impers./3.sg. 1,28, 61, 63; 2,49; 3,8, 17; 4,34; 5,23;
6,9, 35, 45; 7,23, 2 7, 28, 49; 8,28; 9,33, 48, 50; rezum. cap.10;
10,2, 7, 22, 29; 11,7, 27, 39, 40, 41; 12,15, 21, 23, 26, 28, 3 4,
43, 57; 14,3, 3 4, 35; 15,4; 16, 10, 11, 15, 17; 17,2; 18,25, 29;
19, 17; 20,2, 14, 17; 22,11, 21, 27, 41, 53, 64
este: ind. prez. impers./3.sg. 1,36; 4,22, 36; 5,21, 34, 39; 6,5, 20,
23, 32, 33, 3 4, 36, 40, 41, 43, 47, 48, 49; 7,4, 28, 39; 9,35, 38,
50, 62; 11,23, 29, 34, 35; 12,1, 2, 24, 42, 54, 55; 14,22; 17,21;
22,19, 59; 23,35, 38; 24,6, 21, 23
eºti: ind. prez. 2.sg. 3,22; 4,3, 9, 34, 41; 7,19, 20; 15,31; 16,5, 7;
19,21; 22,58, 66, 70; 23,3, 37, 39, 40; 24,18
iaste: ind. prez. 3.sg. 2,11; 8,11, 17, 25, 26; 9,9, 10; 13,18, 19, 21;
rezum. cap.15; 16,10, 15; 18,16; 19,3, 9, 46; 20,44; 21,31
-i: ind. prez. impers./3.sg. 6,2; 7,39; 8,30; 10,40; 11,8, 23; rezum.
cap.12; r ezum. cap.16; 16,3, 12; 18,9; 20,38; 21,30; 22,26, 27
ieste: ind. prez. 3.sg. 22,20
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,18, 19; 3,16; 5,8; 7,6, 8; 15,19, 21; 18, 11;
19,22; 21,8; 22,27, 33, 58, 70; 24,36, 39
sânt: ind. prez. 3.pl. 1,70; 2,49; 7,25, 31, 32; 8,12, 14, 15, 2 1;
9,27; 10,7; 11,7, 21, 26, 41; 12,38; 13,7, 14, 23, 30; 14,17; 15,31;
16,8; 17,17; 19,42, 44; 20,6, 25, 36; 21,22; 22,37; 24,17, 44
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 6,20; 9,55; 11,44; 12,7, 2 4; 13,25, 27;
16,15; 22,28; 24,17, 38, 48
sântem: ind. prez. 1.pl. 9,12; 17,10
au f ost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,2, 23, 41, 59, 65; 2,1, 6, 1 3,
15, 46; 3,21, 22, 23, 38; 4,36; 5,1, 17; 6,1, 6, 12, 16, 49; 7,11;
8, 1, 22, 40; 928, 29, 33, 35, 37, 51; 10,38; 11, 27, 30; 13,2, 4;
14,1; 15,14; 16,22; 17,11, 14, 26, 28; 18,35; 19, 15, 29; 20,1, 6;
22,2 4; 24,4, 15, 19, 22, 30, 51
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au fost fiind: ind. im p. perifr. 3.sg3 5,12; 9,18; 11,1
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,5; 3,2
va fi: ind. viit.I. imper s./3.sg. 1,14, 15, 32, 33, 34, 37, 66; 2,10;
6,35, 40; 10,6, 12, 14; 11,30, 34, 36; 12,34, 55; 13,28; 14,10;
15,7, 10; 16,10; reyum. cap.17; 17,24, 26, 30, 31, 37; 20,28, 33;
21,23; 23,31
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 1,20; 3,5; 4,7; 11,19; 12,20; 13,30; 20,35;
21,7, 11, 25, 32
ar fi: cond. prez. 3.sg./pl. 1,29; 3,15; rezum. cap.7; 7,39; 8,9;
rezum. cap.9; 9,46; 15,26; 18,9; 20,7; 21,5; r ezum. cap.22;
22,23; 23,6, 7, 14
fie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 1,38; 16,24; 22,26
fu: ind. pf.s. 3.sg. 1,4 4
fiind: gerunziu 2,6, 42; 5,12; 6,48; 9,18, 36; 10,32; 11,1, 13;
14,32; 15,20; 16,23; 20,36; 21,31; 22,14, 43, 53; rezum. cap.24;
24,6, 44
a fi: inf. prez. 2,44; 4,41; rezum. cap.8; rezum. cap.9; 9,18, 20, 33;
rezum. cap.11; rezum. cap.12; rezum. cap.17; rezum. cap.20; 20,20,
27, 41; 21,7, 9, 28; rezum. cap.22; 22,24; rezum. cap.23; 23,2
sã f iu: conj. prez. 1.sg. 2,49
fiþi: conj. pr ez. fãrã sã 2.pl. 3,14
sã fie: conj. prez. 3.sg./pl. 4,3; 8,38; 11,35; 1 2,35; 14,12; 20,14,
16; 22,42, 49; 23,24
veþi fi: ind. viit.I. 2.pl. 6,22, 35; 21,17
fiþi: imperativ 2.pl. 6,36; 12,40
nef iind: gerunziu 7,6
voi f i: ind. viit.I. 1.sg. 9,41
vei f i: ind. viit.I. 2.sg. 10,28; 14,14; 19,17; 23,43
a fi f ost: inf. pf. 10,36; r ezum. cap.16
(nu) fi: imperativ prohib. 2.sg. 11,7
or fi: ind. viit.I. 3.pl. 13,30; 17,34
fi: inf. prez. fãrã a 14,26, 27, 33; 17, 1
fiindu-: gerunziu 15,20
aþi fost: ind. pf.c. 2.pl. 16,11, 12
fii: imperativ 2.sg. 18,13; 19,19
ai fost: ind. pf.c. 2.sg. 19,17

Fiiul: sg. v oc., în sintagma Fiiul lui Dumnez eu celui înalt/Fiiul lui
David 8,28; 18,38, 39
FLÃMÂND, -Ã: s.m./f.
(cei) f lãmânzi: s.m. pl. ac. 1,53
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
au flãmânzit: ind. pf.c. 3.sg. 4,2
flãmânzisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6,3
flãmânziþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,21
veþi flãmânzi: ind. viit.I. 2.pl. 6,25
FL UIER: s.n.
fluirele: pl. ac. 7,32
FOALE: s.n.; var. FOI: s.m.
foii: pl. nom./ac. 5,37, 37
foi: pl. ac. 5,38
FOAME: s.f.
foame: sg. ac. 15,17
FOAMETE: s.f.
foamete: sg. nom. 4,25; 15,14; 21,11
FOC: s.n.
foc: sg. nom./ac. 3,9, 16; rezum. cap.9; 9,54; r ezum. cap.12;
17,29; 22,55
focul: sg. ac. 3,17
focu: sg, ac. 12,49
FOIªOR: s.n.; var. FUIªOR
fuiuºor: sg. nom. 22,12
FOLOS: s.n.
folos: sg. ac., în loc. adj. de folos 14,35

FIICÃ: s.f.
fiico: sg. voc. 8,48

(a) FOLOSI: v. IV
foloseaºte: ind. prez. 3.sg. 9,25

FILER: s.m.; var. (Înv.) FILEARIU (aici) „ban de valoare micã”
fileari: pl. ac. 12,5; rezum. cap.21; 21,2
fileariul: sg. ac. 12,59

FRATE: s.m.
fr atele: sg. nom. 3,1; 6,14; 15,2 7, 32; rezum. cap.17; 17,3;
20,28
fratelui: sg. gen./dat. rezum. cap.6; 6,41, 42; 12,13; 20,28
frate: sg. voc. 6,42
fraþii: pl. nom./ac. rezum. cap.8; 8,19, 20, 21; 14,12, 26; 18,29;
22,32
fraþilor: pl. gen. rezum. cap.12
fraþi: pl. nom./ac. 16,28; 20,29; 21,16

FIRE: s.f.
fire: sg. ac. 15,17
FIU: s.m.
Fiiului: sg. gen., în sintagmele Fiiului lui Dumnezãu/Fiiului Omenesc
rezum. cap.1; 12,10; rezum. cap.17; 17,22, 26; 21,36
fiiu: sg. ac. 1,7, 13, 31, 36, 57; rezum. cap.9; 12,53; 20,30
fii: pl. ac. 1,16, 17; 20,29
Fiiul/fiiul: sg. nom./ac., în sint agmele Fiiul Celui Înalt/Fiiul lui
Dumnezãu/Fiiul sãu, Cel întâi nãscut (cf. Anania 2001, p.1521)/
Fiiul Omenesc/fiiul unul maiicei sale „singurul copil al mamei
sale”/Fiiul Mieu cel iubit/Fiiul Omului/fiiul pãcii/fiiul lui David/
fiiul mieu cel iubit 1,32, 35; 2,7; 4,3, 9, 41; 5,24; 6,5, 22; 7,12,
34; 9,22, 26, 35, 44, 56, 58; 10,6; 11,30; 12,8, 40; 17,24, 30;
18,8, 31; 19,10; rezum. cap.20; 20,13, 41; 21,27; rezum. cap.22;
22,22, 48, 69, 70; 24,7
fiiule: sg. voc. 2,48; 15,31; 16,25
fiiul/Fiiul: sg. nom./ac. 3,2, 23; 4,22; rezum. cap.7; 9,38, 41;
10,22; 12,53; rezum. cap.15; 15,13; 19, 21, 24, 25, 30; 19,9;
rezum. cap.20; 20,44
fiii: pl. nom./ac. 3,8; 6,35; rezum. cap.9; 11,19; 13,3 4; 18,29;
19,44; 23,28
fiii: pl. nom., în sintagmele f iii mirelui „nunt aºii”/f iii veacului
acestuia/f iii luminii/fiii lui Dumnezeu/fiii în vierii 5,34; 16,8;
20,34, 36
fiilor: pl. dat. 7,35; 11,13

FRÃÞÂNE: s.m.
frãþine-sãu: sg. gen. 3,19
frãþâne-tãu: sg. gen. 6,42
(a) FRÂNGE: v. III
au frânt: ind. pf.c. 3.sg. 9,16; 22,19; 24,30
FRÂNGERE: s.f.
frângerea: sg. ac., în sintagma frângerea pânii rezum. cap.24;
24,35
FRÂNT, -Ã: s.m./f. „zdrobit”
(cei) frânþi: s.m. pl. ac. 4,19
(a) FRE CA: v. I
frecându-: gerunziu 6,1
FRICÃ: s.f.
fricã: sg. nom./ac. 1,12, 65; 2,9; 4,36; 5,26; 8,37; 21,26
fricã: sg. ac., în loc. adv. fãrã fricã 1,74
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frica: sg. ac., în loc. adj. cu frica lui Dumnezeu „cucernic” 2,25
frica: sg. nom. 7,16

(a) GÂNDI: v. IV
gândiþi: ind. prez. 2.pl. 12,40
va gândi: ind. viit.I. 3.sg. 14,31
a gândi: inf. prez. 21,14

FRIG: s.n. (la pl.) „malarie”; „orice boalã însoþitã de febrã mare
ºi frisoane”
friguri: pl. ac. 4,38
frigurilor : pl. dat. 4,39

GÂRBOV, -Ã: adj.
gârbovã: f. sg. nom. 13,11

FRIPT, -Ã: adj.
frip t: m. sg. ac. 24,42

GENUNCHI: s.m.; var. (Iuz.) GENUNCHE
genunchele: s.n. pl. ac. 5,8; 22,41

(a) FUGI: v. IV
a fugi: inf. prez. 3,7
au fugit : ind. pf.c. 3.pl. 8,34
sã fugã: con j. prez. 3.pl. 21,2 1

GHEENÃ: s.f.; var. GHEENNA (cf. lat. gehenna, -ae – cuvânt
ebraic)
gheenna: sg. ac. 12,5
GIULGIU: s.n.; var. GIOLGIU
giolgiurile: pl. ac. 24,12

FULGER: s.n.
fulger: sg. ac. 10, 18
fulger ului: sg. gen. 11,36
fulger ul: sg. nom. 17,24

GLAS: s.n.
glas: sg. nom./ac. 1,42; 3,22; 4,33; 8,28; 9,35; 11,27; 17,13, 15;
19,37; 23,23, 46
glasul: sg. nom. 1,44; 3,4; 9,36; 23,23
glasul: sg. nom., în sintagma glasul Tatãlui rezum. cap.3

FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
fur ul: sg. nom. 12,33, 39
(a) FURA: v. I
(nu) fura: imperativ prohib. 2.sg. 18,20

GLOATÃ: s.f.
gloat a: sg. nom./ac. 1,21; 8,40; 18,36, 44; 22,47; 23,13, 18, 48
gloat ele: pl. ac. (sensul este însã de dativ cu prep. la: „la gloatele”)
rezum. cap.3
gloatele: pl. nom./ac. 3,7, 10; 4,42; 5,3; 8,45; 9,11, 12, 18; 11,14; 19,37
gloate: pl. nom./ac. 5,15; 7,24; 8,42; 12,1, 54; 14,25; 19,39; 22,6; 23,4
gloatã: sg. nom./ac. 5,19, 29; 7,11; 8,4, 19; 9,37, 38; 12,13; 19,3;
20,9; 22,2; 23,27
gloat elor: pl. dat. 11,29
gloat ei: sg. gen./dat. 13,14; 20,26; 22,66

FUªTE: s.f. (Înv.) „bâtã”
fuºti: pl. ac. 22,52
G
GADAREAN: s.m. (cf. Indice Mc)
gadareanilor : pl. gen. 8,26, 37

(a se) GONI: v. IV
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 11,49; 21,12
gonindu(-vã): gerunziu 13,28

GALILEAN: s.m./adj. „persoanã originarã din Galileea”
galileean: s.m. sg. nom. 22,59
galileian: ad j. m. sg. nom. 23,6

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. rezum. cap.1

GALILEU: s.m. „galilean; persoanã originarã din Galileea”
galileilor : pl. gen. rezum. cap.13
galilei: pl. ac. 13,1
galileii: pl. nom./ac. 13,2, 2

GRAS, -Ã: adj.
gras: m. sg. ac., în sintagma viþelul cel gras 15,23, 27, 30
(a) GRÃBI: v. IV
grãbind: gerunziu 2,16; 8,4; 19,5, 6

GATA: adv.
gat a: 12,40; 14,17; 22,33

GRÃDINÃ: s.f.
grãdina: sg. ac. 13,19

GAZDÃ: s.f.
gazdei: sg. dat. 10,35
(a se) GÃTI: v. IV „a (se) pregãti”
a gãti: inf. prez. 1,17, 76
ai gãtit: ind. pf.c. 2.sg. 2,31; 12,20
gãtiþi: imperativ 2.pl. 3,4; 22,8, 12
va gãti: ind. viit.I. 3.sg. 7,27
sã gãteascã: conj. prez. 3.pl. 9,52
au gãtit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 12,47; 22,13; 23,56
gãt eaºte: imper ativ 2.sg. 17,8
a (sã) gãti: inf. prepz. rezum. cap.22
sã gãtim: conj. prez. 1.pl. 22,9
gãtise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 24,1
GÃTIT, -Ã: adj.
gãtitã: f. sg. ac., în sintagma bine gãtitã „(despre inimã) curatã”
8, 15
GÂLCEAVÃ: s.f.
gãlcea vã: sg. ac. 23,19
gâlcea vã: sg. ac. 23,25

(a) GRÃI: v. IV
a grãii: inf. prez. 1,19; 4,41; 5,4; 7,15
grãii: inf. prez. fãrã a 1,20, 22
au grãit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,55, 70; 2,50; 9,11; 11,14; 22,4;
23,20; 24,6, 25
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 1,64; 2,15, 38; 4,36; 6,11; 9,30; 11,2 7;
24,14, 32
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,21; 6,45
grãiþi: imperativ 2.pl. 6,28
grãiesc: ind. prez. 3.pl. 7,32
grãind: gerunziu 8,49; 9,34; 11,37; 20,2; 22,47, 60; 24,36
aþi grãit: ind. pf.c. 2.pl. 12,3
(nu) grãi: imperativ prohib. 2.sg. 18,20
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 24,44
a grãi: ind. prez. 21,15
GRÃUNTE: s.m.; var. GRÃUNÞ
grãunþului: sg. dat., în sintagma grãunþului de muºtar rezum.
cap.13; 13,19
grãunþ: sg. ac., în sint agma grãunþ de muºt ar 17,6
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(a se) HULI: v. IV
(Sã) huleºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
hulea: ind. imp. 3.sg. 23,39

GRÂU: s.m.
grâul: sg. ac. 3,17; 22,31
grâu: sg. ac. 12,42; 16,7
(a) GREªI: v. IV
greºaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
va greºi: ind. viit.I. 3.sg. 17,3

I

GREU, GREA: adj./adv.
greu: adj. m. sg. nom. „rãu” 11,7
greu: adv. 11,53

IAD: s.n.
iad: sg. ac. 10,15; 16,22
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 13,20

GRIJÃ: s.f.
griji: pl. ac. 8,14
grige: sg. ac. 10,34, 35
grijile: pl. ac. rezum. cap.21; 21,34

IARBÃ: s.f.
iarba: sg. ac. 12,28

(a se) GRIJI: v. IV (Înv.) „a se îngri jora de ceva”
grigeºti(-te): ind. prez. 2.sg. „te îngrijorezi” 10,41
sã (vã) grijiþi: con j. prez. 2.pl. 12,11
(nu vã) grigiþi: imperativ prohib. 2.pl. 12,22
(vã) grigiþi: ind. prez. 2.pl. 12,26

IATÃ: interj.
iatã: 1,20, 31, 36, 38, 4 4, 48; 2,9, 10, 25, 34, 48; 3,9; 5,12, 18;
6,23; 7,12, 25, 27, 34, 37; 8,41; 9,30, 38, 39; 10,3, 19, 25;
11,31, 32, 41; 13,7, 11, 16, 30, 32, 35; 14,2; 15,29; 17,21, 23;
18,28, 31; 19,2, 8, 20; 22,10, 21, 31, 38, 47; 23,14, 15, 29, 50;
24,4, 13, 29
iat-: 17,21

GRIJNIC, -Ã: adj. „îngrijorat”
grijnic: m. sg. nom. rezum. cap.12

IED: s.m.
ied: sg. ac. 15,29

GR OAPÃ: s.f.
groapã: sg. ac. 6,39
GR UMAZ: s.m.
grumazul: sg. ac. 15,20; 17,2
GUNOI: s.n. „res turi care se aruncã”; „îngrãºãmânt agricol
organic”
gunoi: sg. ac. 13,8
gunoiu: sg. ac. 14,35
GURÃ: s.f.
gura: sg. nom./ac. 1,64, 70; 4,22; 6,45; 11,53, 5 4; 19,22;
22,71
gurã: sg. ac. 21,15
(a) GUS TA: v. I
vor gusta: ind. viit.I. 3.pl. 9,27
va gusta: ind. viit.I. 3.sg. 14,24

IERTARE: s.f.
iertarea: sg. nom./ac., în sintagma iertarea pãcatelor 1,77; 3,3;
24,47

H
HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac., în sintagma hainã scumpã 7,25
haine: pl. ac. rezum. cap.12; 20,46
haina: sg. ac. 12,23
haina: sg. ac., în sintagma haina cea dintâi „haina cea mai
scumpã” 15,22
hainã: sg. ac. 23,15
HAR: s.n.
har: sg. nom./ac. 1,30; 6,32, 33, 34; 17,16
HORÃ: s.f.
horã: sg. ac. 15,25
HRANÃ: s.f.
hranã: sg. ac. rezum. cap.12
hrana: sg. ac. 12,23; 15,16; 21,4
HULÃ: s.f.
hule: pl. ac. 5,21

(a se) IER TA: v. I
iertându-: gerunziu rezum. cap.5
iartã(-)(-sã): ind. prez. 3.pl. 5,20, 23
ierta: inf. prez. fãrã a 5,21
a ierta: inf. prez. 5,24
iertaþi: imperativ 2.pl. 6,37
(sã) va ierta: ind. viit.I. imper s. 6,37; 12,10
iertând: gerunziu rezum. cap.7
au iertat: ind. pf.c. 3.sg. 7,42, 43
iartã(-sã): ind. prez. 3.pl. 7,47, 48
(sã) iartã: ind. prez. 3.sg. 7,47
iartã: ind. prez. 3.sg. 7,49
iartã: imperativ 2.sg. 11,4; 17,3, 4; 23,34
iertãm: ind. prez. 1.pl. 11,4
ierta(-sã)-va: ind. viit.I. impers. 12,10
va ier ta: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.23

IERTAT, -Ã: adj.
iertat : m. sg. nom. rezum. cap.17
IESLE: s.f.; var. IASLE
iasle: pl. ac. 2,7, 12, 16; 13,15
(a) IEªI: v. IV
au ieºit: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 1,9; 4,14, 35; 5,27; 7, 17; 8,33,
35, 46; 17,29; rezum. cap.22
ieºind: gerunziu 1,22; 4,42; 8,27; 9,5, 6; 10,10; 15,28; 21,37;
22,39, 62
ieºit-au: ind. pf.c. 3.sg. 2,1; 6,12; 8,5
ieºiia: ind. imp. 3.sg./pl. 3,7; 4,37, 41; 6,19
ieºea: ind. imp. 3.pl. 4,22
ieºi: imperativ 2.sg. 4,35; 5,8; 14,21, 23
ies: ind. prez. 3.pl. 4,36
aþi ieºit: ind. pf.c. 2.pl. 7,24, 25, 26; 22,52
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,2
sã iasã: con j. prez. 3.sg./pl. 8,29; 21,21
ieºisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,35, 38
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(a se) ISPRÃVI: v. I V
(sã) va isprãvi: ind. viit.I. 3.sg. 12,50

(nu) ieºiþi: imperativ prohib. 2.pl. 9,4
iasã: ind. prez. 3.sg. 11,24
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 11,24
vei ieºi: ind. viit.I. 2.sg. 12,59
ieº: imperativ 2.sg. 13,31
sã ies: conj. prez. 1.sg. 14,18

(a) ISPRÃVNICI: v. IV;aici prima atestare a cuvântului; cf. MDA,
unde prima at estare este la Constantin Negruzzi, Scrierile lui...
Vol.I: Pãcatele tinereþelor, Bucureºti, 1872.
is prãvnici: inf. prez. fãrã a 16,2

IEªIRE: s.f. (Înv.) „sfârºit”
ieºirea: sg. ac. 9,31

ISPRÃVNICIE: s.f.
is prãvniciia: sg. ac. 16,2, 3
is prãvnicie: sg. ac. 16,4

IEZER: s.n.; var. IAZER „lac adânc”
iez erul: sg. ac. 5,1
iez er: sg. ac. 5,2; 8,23, 33
iaz ear: sg. ac. 8,22

(a) IUBI: v. IV
iubiþi: imperativ 2.pl. 6,27, 35
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 6,32; 11,43
iubesc: ind. prez. 3.pl. 6,32; 20,46
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 7,5
au iubit : ind. pf.c. 3.sg. 7,42, 47
iubeºte: ind. prez. 3.sg. 7,47
iubeaºte: imperativ 2.sg. 10,27
va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 16,13

INEL: s.n.
inel: sg. ac. 15,22
INIMÃ: s.f.
inimile: pl. nom./ac. 1,17; 3,15; 5,22; 16,15; 21,14, 34; 24,38
inimii: sg. gen. 1,51; 6,45; 9,47
inima: sg. nom./ac. 1,66; 2,19, 51; 8,12; 12,34, 45; 24,32
inimi: pl. ac. 2,35
inima: sg. ac., în sintagma cei zdrobiþi cu inima 4, 18
inimã: sg. ac. 8,15
inimele: pl. ac. 9,44
inima: sg. ac., în loc. adv. din toatã inima (t a) 10,27

IUBIRE: s.f.
iubir ea: sg. ac., în sint agma iubirea lui Dumnezãu rezum. cap.10

(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întrând: ger unziu 1,9, 28; 5,3; 7,36; 9,34; 11,26, 37; 17,12; rezum.
cap.19; 19,1, 30, 45; 22,10; 24,3
au întrat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,40; 4,16, 38; 6,4, 6; 7,1, 45; 8,33;
9,46, 52; 10,38; 17,27; 22,3; 24,29
sã întri: conj. prez. 2.sg. 7,6
întrat-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,44
sã într e: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.8; 8,41; 15,28; 21,2 1;
24,26
întrã: ind. prez. 3.sg./pl. 8,16; 11,33; 16,16; 24,38
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,30
a întra: inf. prez. 8,32, 51; 13,24; 14,23; 18,25
veþi întra: ind. viit.I. 2.pl. 9,4; 10,5, 8, 10
aþi întrat : ind. pf.c. 2.pl. 11,52
întra: ind. imp. 3.pl. 11,52
va într a: ind. viit.I. 3.sg. 13,25; 18,17; 22,10
au fost întrând: ind. pf.c. cu gerunziu 3.sg. 14,1
vor întra: ind. viit.I. 3.pl. 18,24
sã întraþi: conj. prez. 2.pl. 22,40, 46

IUBIT, -Ã: adj.
iubit: m. sg. nom./ac., în sintagma Fiiul Mieu cel iubit/fiiul mieu
cel iubit 3,22; 9,35; 20,13
iubit: m. sg. nom. „drag” 7,2
(a se) IZBÃVI: v. IV
izbãveºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
a (sã) izbãvi: inf. prez. rezum. cap.12
a (te) izbãvi: inf. prez. 12,58
IZBÃVIT, -Ã: adj.
izbãviþi: m. pl. nom. 1,74
IZBÂNDÃ: s.f. (aici) „drep tate”
izbânda: sg. ac. 18,7, 8
(a) IZBÂNDI: v. IV „a face drep tate”
izbândeaºt e: imperativ 2.sg. 18,3
voi izbândi: ind. viit.I. 1.sg. 18,5
IZBÂNDIRE: s.f. (Înv.) „rãzbunare”
izbândirii: sg. gen. 21,22
(a) IZBI: v. IV
izbeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,39
au izbit : ind. pf.c. 3.sg. 9,42

ISPITÃ: s.f.
is pitele: pl. ac., în sintagma ispitele Satanii rezum. cap.4
is pita: sg. nom. 4,13
is pitã: sg. ac., în sint agma vr eame de ispitã 8,13
is pitã: sg. ac. 11,4; 22,40, 46
is pitele: pl. ac. 22,28

IZGOANÃ: s.f.
izgoane: pl. ac. rezum. cap.21

(a se) ISPITI: v. IV
(Sã) is pitiia: ind. imp. 3.sg. 4,2
vei ispiti: ind. viit.I. 2.sg. 4,12
is pitea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.10
is pitindu-: gerunziu 10,25
is pitind: gerunziu 11,16
is piteaºte(-Sã): ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
is pitiþi: ind. prez. 2.pl. 20,23

IZGONIRE: s.f.
izgonirilor: pl. gen. rezum. cap.12

ISPRAVNIC: s.m.
is pravnic: sg. nom./ac. rezum. cap.12; 12,42; 16,1
ispravnicul: sg. ac., în sintagma ispravnicul strâmbãtãþii „is pravnicul
nedrept” r ezum. cap.16; 16,8
is pravnicul: sg. nom. rezum. cap.16; 16,3

(a) ÎMBÃRBÃTA: v. I
îmbãrbãteazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

IZMÃ: s.f.
izma: sg. ac. 11,42
Î

(a se) ÎMBÃTA: v. I
a (sã) îmbãta: inf. prez. 12,45
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ÎMPERECHEAT, -Ã: ad j.; var. (Reg.) ÎMPÃRECHEAT, -Ã
(Înv.)”învrãjbit”
împãr echeatã: f. sg. nom. 11,17

(a se) ÎMBRÃCA: v. I
(sã) îmbrãca: ind. imp. 3.sg. 8,27; 16,19
(vã) veþi îmbrãca: ind. viit.I. 2.pl. 12,22; 24,49
(s-)au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 12,27
îmbracã: ind. prez. 3.sg. 12,28
îmbrãcaþi: imper ativ 2.pl. 15,22
îmbrãcându-: gerunziu 23,11

ÎMPIETRIT, -Ã: ad j.
împie trite: f. pl. ac. rezum. cap.10
ÎMPODOBIT, -Ã: adj.
împodobitã: f. sg. nom./ac. 11,25; 21,5

ÎMBRÃCAT, -Ã: adj.
îmbrãcat: m. sg. ac. 7,25; 8,35

ÎMPO TRIVÃ: adv./prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVÃ
împr otivã: adv. 2,34; 11,53; 21,15
împrotiva: prep. 9,50; 11,23; rezum. cap.12; 12,10; 17,3, 4; rezum.
cap.21; 22,65

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. 3,11; 9,3
îmbrãcãmintea: sg. ac. 6,29; rezum. cap.22; 22,36
(a) ÎMBUCA: v. I
îmbucã: ind. prez. 3.pl. 20,47
ÎMPÃRAT: s.m.
împãr atului: sg. gen. 1,5
împãr aþilor: pl. gen. 7,25
împãr aþi: pl. nom./ac. 10,24; 21,12
împãr at: sg. nom./gen. 14,31, 31
împãr aþii: pl. nom. 22,25
împãr atul: sg. nom., în sintagma împãratul jido vilor 23,3, 37, 38
Împãrat : sg. nom., în sintagma Hris tos Împãr at 23,2

ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 7,49; 8,7; 14,10, 15, 18; 15,6, 9; 23,18, 48; 24,15, 17

(a) ÎMPÃRÃÞI: v. IV
va împãrãþi: ind. viit.I. 3.sg. 1,32
ÎMPÃRÃÞIE: s.f. „imperiu”; „domnie”
împãrãþiii: sg. gen ./dat. 1,33; 21,10
împãrãþiei: sg. gen . 3,1
împãrãþiile: pl. ac. 4,5
împãrãþiia: sg. nom./ac., în sintagmele împãrãþiia lui Dumnezãu/
împãrãþiia lui Dumnezeu/împãrãþiia ceriului 4,43; 6,20; 7,28;
8,1; 9,2, 11, 27, 60, 62; 10,9, 11; 11,20; 12,31; rezum. cap.13;
13,18, 20, 28, 29; 14,15; 16,16; 17,20, 21; 18,16, 17, 24, 25, 29;
19,11; 21,31; 22,16, 18; 23,51
împãrãþiii: sg. gen., în sintagma taina împãrãþiii lui Dumnezeu
8,10
împãrãþia: sg. nom. 11,2
împãrãþiia: sg. nom./ac. 11,17, 18; 12,32; 19,15; 22,30; 23,42
împãrãþie: sg. nom./ac. rezum. cap.19; 19,12; 21,10; 22,29

(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 9, 16; 15,12
va împãrþi: ind. viit.I. 3.sg. 11,22; 12,46
sã împarþã: con j. prez. 3.sg. 12,13
(sã) vor împãrþi: ind. viit.I. 3.pl. 12,53
împãrþiþi: imperativ 2.pl. 22,17
împãrþea: ind. imp. 3.pl. 23,34

(a se) ÎMPRESURA: v. I
(Sã) împresura: ind. im p. 3.sg. 8,42
împr esurã: ind. prez. 3.pl. 8,45
vor împr esura: ind. viit.I. 3.pl. 19,43
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) împr eunã: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9

ÎMPÃRÃTEASÃ: s.f.
împãrãteasa: sg. ac. rezum. cap.11; 11,31

ÎMPÃRTÃªIRE: s.f.
împãr tãºirea: sg. ac. rezum. cap.23

ÎMPREJUR: adv./pr ep.; var. (Înv.) ÎMPREGIUR
împregiur: adv. în loc. s. tãiarea împregiur/loc. v. sã taie împregiur/
loc. adj. tãiat împregiur rezum. cap.1; 1,59; rezum. cap.2; 2,21
împr egiur: adv. 2,9; 6,10; 7,17; 12,1
împr ejur: adv. 22,55
împr ejur ul: prep. 13,8; 22,49

ÎMPRUMUT: s.n.
împrumut: sg. ac., în loc. v. veþi da împr umut/daþi împr umut
6,34, 35
(a) ÎMPRUMUTA: v. I
împr umuteazã: ind. prez. 3.pl. 6,34
împr umutã: imperativ 2.sg. 11,5
(a se) ÎMPUÞI: v. IV
(sã) va împuþi: ind. viit.I. 3.sg. 14,34
ÎN AINTE: adv./prep.
înaintea: prep. 1,6, 8, 15, 17, 19, 75, 76; rezum. cap.2; 2,22, 31,
52; 4,7; 5,18, 19, 25; rezum. cap.7; 7,27; 8,28, 47; 9,16, 45, 52;
10,1, 21; 12,6, 8, 9; 13,26; 14,2, 10; 15,10, 18, 21; 16,15; 17,16;
19,27; 20,26; 21,36; 23,14; 24,43
înnaintea: prep. 22,47; rezum. cap.23; 24,11, 19
naintea: prep. în loc. prep. mai naintea rezum. cap.21
înainte: adv. în loc. adv . mai înainte 2,21; 11,38; 12,31
înnainte: adv. rezum. cap.8
înainte: adv. 11,6; rezum. cap.10; 14,7; 18,39; 19,28, 30; rezum.
cap.23
nainte: adv. în loc. adv. mai nainte 21,12; 22,15, 61; 23,12

ÎMPÃRÞITOR, -TOARE: s.m./f.
împãrþitoriu: s.m. sg. ac. 12,14

ÎN ALT, -Ã: adj./s.
(Celui) Înalt: s.m. sg. gen ., în sintagmele Fiiul Celui Înalt/
putear ea Celui Înalt/pror ocul Celui Înalt/fiii Celui Înalt 1,32,
35, 76; 6,35
înalt : adj. m./n. sg. nom./ac. 4,5; 8,28; 16,15
înalt : adj. m. sg. gen., în sintagma Fiiul lui Dumnezãu celui înalt
8,28
(ceale) înalte: s.n. pl. ac. 19,38

ÎMPÃTRIT: adv.
împãtrit: 19,8

ÎN APOI: adv.
înapoi: 9,62; 17,31

(a se) ÎMPERECHEA: v. I (Înv.) „a se învrãjbi”
(s-)au împerecheat: ind. pf.c. 3.sg. 11,18

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat: ind. pf.c. 3.pl. 1,52

ÎMPÃRÞIRE: s.f.
împãrþir ea: sg. ac. rezum. cap.12
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sã (sã) încingã: conj. pr ez. 3.pl. rezum. cap.12
(sã) va încinje: ind. viit.I. 3.sg. 12,37
(t e) încinge: imperativ 2.sg. 17,8

(t e-)ai înãlþat: ind. pf.c. 2.sg. 10,15
(sã) înalþã: ind. prez. 3.sg. 14,11; 18,14
(sã) va înnãlþa: ind. viit.I. 3.sg. 14,11
înãlþa(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 18,14
(sã) înnalþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24

ÎNCINS, -Ã: ad j.
încinse: f. pl. nom. 12,35

ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþãrii: sg. gen., în sintagma zilele înãlþãrii 9,56

(a se) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
vor încunjura: ind. viit.I. 3.pl. 19,43
încunjurându(-sã): gerunziu 21,20

ÎNÃLÞIME: s.f.; var. (Înv. ºi rar) NÃLÞIME
înãlþime: sg. ac. 12,29
nãlþime: sg. ac. 1,78

(a se) ÎNCREDINÞA: v. I
(s-)au încredinþat: ind. pf.c. 3.sg. 12,48

ÎNÃUNTRU: prep.; var. (În v.) ÎNLONTRUL
înlontr ul: prep. 11,39

ÎNDATÃ: adv.
îndatã: 1,64; 2,13; 5,25; 8,55; 9,39; 12,36; 21,9

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint elor: pl. gen. 3,16
încãlþãmint e: sg. ac. 10,4; 15,22; 22,35

ÎNDÃRÃTNIC, -Ã: adj.
îndãrelnic: n. sg. voc., în sintagma neam necredincios ºi îndãrelnic 9,41

(a) ÎNCELUI: v. IV „a lua înºelând” (cf. lat. d½fraud¹)
am înceluit: ind. pf.c. 1.sg. 19,8

ÎNDELUNGAT: adv.
îndelungat : 20,47

(a) ÎNCEPE: v. III
(nu) înceapeþi: imperativ prohib. 2.pl. 3,8
începând: gerunziu 3,23; 21,28; 23,5; 24,27, 47
au început: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,21; 5,21; 7,15, 24, 38, 49;
11,29, 38, 53; 12,1; 14,18, 30; 15,14, 24, 28; 19,37, 45; 20,9;
22,23; 23,2
începusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 9,12
va înceape: ind. viit.I. 3.sg. 12,45
veþi înceape: ind. viit.I. 2.pl. 13,25, 26
vei înceape: ind. viit.I. 2.sg. 14,9
sã înceapã: con j. prez. 3.pl. 14,29
vor înceape: ind. viit.I. 3.pl. 21,7
vor începe: ind. viit.I. 3.pl. 23,30

(a se) ÎNDEMNA: v. I
îndemnând: gerunziu 3, 18
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12; rezum. cap.13; rezum.
cap.16
(sã) îndemna: ind. imp. 3.pl. 23,5

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv . din început 1,2, 3

ÎNDESAT, -Ã: ad j.
îndesatã: f. sg. ac. 6,38
ÎNDESTULAT, -Ã: adj.
îndestulaþi: m. pl. nom. 3,14
(a se) ÎNDOI: v. IV
(sã) îndoia: ind. im p. 3.sg. 9,7
ÎNDRÃCIT, -Ã: s.m./f.
îndrãcitul: s.m. sg. ac. rezum. cap.8

(a) ÎNCETA: v. I
au înce tat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,4; 7,45; 8,24; 11,1

(a se) ÎNDREPTA: v. I
a îndrepta: inf. prez. 1,79
(s-)au îndreptat : ind. pf.c. 3.sg. 7,35
a (sã) îndrepta: inf. prez. 10,29
(vã) îndrep taþi: ind. prez. 2.pl. 16, 15

(a se) ÎNCHIDE: v. III
au închis: ind. pf.c. 3.sg. 3,20
închizând: gerunziu 4,20
(s-)au închis: ind. pf.c. 3.sg. 4,25
închizându(-sã): gerunziu rezum. cap.13
(sã) va închide: ind. viit.I. 3.sg. 13,25

ÎNDREPTAT, -Ã: ad j.
îndr eptat : m. sg. nom. 18,14
(a se) ÎNECA: v. I
au înecat: ind. pf.c. 3.pl. 8,7
sã îneacã: conj. prez. 3.pl. 8,14
(s-)au înecat : ind. pf.c. 3.sg. 8,33
(t e) vei îneca: ind. viit.I. 2.sg. 10,15

(a se) ÎNCHINA: v. IV
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg. 1,40
(Te/te) vei închina: ind. viit.I. 2.sg. 4,7, 8
închinându(-sã): gerunziu 24,52
ÎNCHINARE: s.f. (aici) „salutare ceremonioasã însoþitã de gest
curtenitor” (cf. Anania 2001, p.1520)
închinare: sg. nom. 1,29
închinãrii: sg. gen. 1,4 4

ÎNFÃªAT, -Ã: adj.
înfãºat : m . sg. ac. 2, 12
(a) ÎNFUNDA: v. I „a reduce la tãcere”
înfundã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11

ÎNCHINÃCIUNE: s.f. (cf. supra ÎNCHINARE); „plecãciune”
închinãciunea: sg. ac. rezum. cap.1; 1,41
închinãciuni: pl. ac. 11,43; 20,46

(a) ÎNGÃDUI: v. IV
îngãduind: gerunziu rezum. cap.8

ÎNCHIS, -Ã: adj.
închisã: f. sg. nom. 11,7
(a se) ÎNCINGE: v. IV „a se înfãºura peste mijloc sau în altã
par te a corpului cu o cingãtoare, un brâu etc.”

ÎNGER: s.m.
înger ului: sg. dat. rezum. cap.1
înger ul: sg. nom., în sintagmele îngerul Domnului/înger ul din
ceriu 1,11; 2,9; 22,43
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îngerul: sg. nom./ac. 1,13, 19, 26, 28, 30, 35, 38; 2,10, 13, 15;
7,27
înger: sg. ac. 1,18, 34; r ezum. cap.2; 2,21
îngerilor: pl. dat. 4,10; 20,36
îngeri: pl. nom./ac./gen. 9,27; 16,22; 2 4,4
îngerilor: pl. gen., în sintagma îngerilor lui Dumnezeu 12,8, 9;
15,10
îngerii: pl. nom. rezum. cap.24
îngeri: pl. ac., în sintagma vedere de îngeri „vedenie de îngeri”
24,23

(a) ÎNTÂMPIN A: v. I; var. (a) ÎNTIMPIN A
au întimpinat: ind. pf.c. 3.sg. 8,27; 9,3 7
întâmpina: inf. prez. fãrã a 14,31
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.pl. 17,12
va întâmpina: ind. viit.I. 3.sg. 22,10

ÎNGRECAT, -Ã: adj. (În v. ºi pop.; despre femei) „însãrcinatã”
îngrecatã: f. sg. nom., în sintagma muiare îngr ecatã 2,5

(a) ÎNTEMEIA: v. I
era întemeiatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 6,48

(a se) ÎNGREUIA: v. I
era îngreoiaþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 9,32
îngreoiaþi: ind. pr ez. 2.pl. 11,46
sã (sã) îngreoiaze: conj. pr ez. 3.pl. 21,3 4

(a) ÎNTINDE: v. III
întinzând: gerunziu 5,13
întinde: imperativ 2.sg. 6,10
au întins: ind. pf.c. 3.sg. 6,10
aþi întins: ind. pf.c. 2.pl. 22,53

(a se) ÎNGR OPA: v. I
sã îngroape: con j. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 9,60
sã îngrop: con j. prez. 1.sg. 9,59
(s-)au îngropat: ind. pf.c. 3.sg. 16,22
îngroapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23

(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
(s-)au întâmplat : ind. pf.c. impers. 8,42; 10,31
(sã) va întâmpla: ind. viit.I. impers. 21,13
(sã) întâmplase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 24,14

(a) ÎNTINGE: v. III „a înmuia cu vâr ful într-un lichid”
sã întingã: conj. prez. 3.sg. 16,24

(a) ÎNNOPTA: v. I; var. (a) ÎNOPTA
era înoptând: ind. im p. perifr. 3.sg. 6,12
(a se) ÎNSÃNÃT OªI: v. IV; var. (Înv.) (a se) ÎNSÃNÃTOªA:
v. I
(sã) va însãnãtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 7,7
(a) ÎNSEMN A: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
însãmnând: gerunziu rezum. cap.14
(a) ÎNSERA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃRA
însãreazã: ind. prez. impers. 24,29
(a se) ÎNSOÞI: v. IV
(sã) însoþise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,51
(a se) ÎNSURA: v. I
(sã) însura: ind. imp. 3.pl. 17,27
(sã) însoarã: ind. prez. 3.pl. 20,3 4
(sã) vor însur a: ind. viit.I. 3.pl. 20,35

(a se) ÎNTOARCE: v. III
va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 1,16
sã întoarcã: conj. prez. 3.sg. 1,17
(s-/S-)au întor s: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,56; 2,20, 39, 45; 4,1, 14;
8,37, 55; 10,17; 17,15; 19,15; 24,33, 52
întorcându(-sã/-Sã): gerunziu 2,43; 7,9, 10, 44; 9,10, 55; 10,23;
14,21, 25; rezum. cap.17; 22,61; 23,28, 56; 24,9
întorcându(-mã): gerunziu 10,35
oi întoarce: ind. viit.I. 1.sg. 10,35
întoarce(-mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 11,2 4
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 12,36; 17,4
(sã) întoar ce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
întoarce: ind. prez. 3.sg. (aici) „a rãscoli totul în casã pentru a
cãuta un lucru pierdut” 15,8
sã (sã) întoarcã: conj. prez. 3.sg. 17,18; 19,12
(sã) întoar cã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 17,31
întorc: ind. prez. 1.sg. 19,8
întorcându(-te): gerunziu 22,32
(sã) întor cea: ind. imp. 3.sg. 23,48
ÎNT ORS, -OARSÃ: adj.
întors: m. sg. nom. rezum. cap.15
(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA

ÎNSUTIT, -Ã: adj.
însutit: n. sg. ac. 8,8

ÎNTRARMAT, -Ã: adj. (În v. ºi pop.) „înarmat”
întrarmat: m. sg. nom. 11,21

(a se) ÎNªELA: v. I
sã (vã) înºelaþi: conj. pr ez. 2.pl. 21,8
(a) ÎNTÃRÂTA: v. I
întãrâtã: ind. prez. 3.sg. 23,5
(a se) ÎNTÃRI: v. IV
(sã) întãrea: ind. im p. 3.sg. 1,80; 2,40; 23,23
au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 9,51
(s-)au întãrit: ind. pf.c. 3.sg. 16,26
întãreaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
întãreºt e: imperativ 2.sg. 22,32
întãrindu-: gerunziu 22,43
întãrea: ind. imp. 3.sg. 22,59
ÎNTÂI, - A: adj./adv./num. ord.
întâi: adj. m. sg. ac., în sintagma Cel întâi nãscut (pentru sensul
duhovnicesc al sintagmei vezi Anania 2001, p.1521) 2,7
întâi: adv. rezum. cap.5; 6,1, 42; rezum. cap.9; 9,59, 61; 10,5;
rezum. cap.14; 14,28, 31; 17,25; 21,9
întâi: num. ord. 13,30

(a se) ÎNTREBA: v. I
întrebându-: gerunziu 2,46; 23,14
întreba: ind. imp. 3.sg./pl. 3,10, 14; rezum. cap.7; 8,9; 18,36;
22,6 4; 23,9
întrebu-: ind. prez. 1.sg. 6,9
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,30; 9,18; 1 5,26; 18,18, 40; 20,21,
27; 21,7; 23,3, 6
a întreba: inf. prez. 9,45
întrebându(- Sã): gerunziu 17,20
va întreba: ind. viit.I. 3.sg. 19,31
întreba(-)-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 20,3
întreba: inf. prez. 20,40
fiind într ebat: pasiv ger unziu rezum. cap.22
a (sã) întreba: inf. prez. 22,23
voi într eba: ind. viit.I. 1.sg. 22,68
(sã) întreba: ind. imp. 3.pl. 24,15
(vã) întrebaþi: ind. prez. 2.pl. 24,17
ÎNTREBARE: s.f.
întrebarea: sg. ac. rezum. cap.20
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în vãþãtorii: pl. nom., în sint agma în vãþãtorii legii 5,17
în vãþãtoriul/Învãþãtoriul: sg. nom./ac. 6,40; 22,11
Învãþãtoriule: sg. voc., în sint agma Învãþãtoriule bun 18,18

(a se) ÎNTREGI: v. IV
(s-)au întregit: ind. pf.c. 3.sg. 6,10
(a se) ÎNTRISTA: v. I
(s-)au întristat: ind. pf.c. 3.sg. 18,23

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
în vãþãtura: sg. ac. 4,32

ÎNTRISTARE: s.f.
întristare: sg. ac. 22,45

(a se) ÎNVECHI: v. IV
(sã) în vechesc: ind. prez. 3.pl. 12,33

ÎNTRISTAT, -Ã: adj.
întristat : m. sg. nom./ac. rezum. cap.18; 18,24
(a se) ÎNTUNECA: v. I
(s-)au întunecat : ind. pf.c. 3.sg. 23,45
ÎNTUNECAT, -Ã: adj.
întunecat : n. sg. nom. 11,34
ÎNTUNERIC: s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEAREC
întunear ec: sg. nom./ac. 1,79; 11,35, 36; 12,3
întuner ecului: sg. gen., în sint agma puter ea întunerecului
22,53
întunerec: sg. nom./ac. rezum. cap.23; 23,4 4
(a se) ÎNTURNA: v. I
întoarnã(-te): imperativ 2.sg. 8,39
(S-)au întur nat: ind. pf.c. 3.sg. 8,40
(sã) va întur na: ind. viit.I. 3.sg. 10,6
întornându(-se): gerunziu 17,7

(a) ÎNVIA: v. I
în vie: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.7; rezum. cap.8; 20,37
sã învie: conj. prez. 3.sg. 9,22; 24,46
au înviat: ind. pf.c. 3.sg. 15,24, 32
în via(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 17,33
va în viia: ind. viit.I. 3.sg. 18,33
au înviiat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.24; 24,34
a înviia: inf. prez. 24,7
ÎNVIERE: s.f.; var. (Înv.) ÎNVIIARE
în viiarea: sg. nom./ac. 14, 14; 20,27, 35
în viiare: sg. ac. rezum. cap.20; 20,33
în vierii: sg. gen., în sintagma f iii învierii 20,36
(a se) ÎNVREDNICI: v. IV
sã (vã) în vredniciþi: conj. prez. 2.pl. 21,36
J

(a) ÎNÞELEGE: v. III
au înþeles: ind. pf.c. 3.pl. 2,50; 18,34
sã înþeleagã: con j. prez. 3.pl. 8,10; rezum. cap.24; 24,45
înþelegea: ind. imp. 3.pl. 9,45
sã înþãleagã: con j. prez. 3.pl. 9,45
înþele jea: ind. imp. 3.pl. 18,34

JAF: s.n.
jafurile: pl. ac. 11,22
(a) JEFUI: v. IV
au jefuit: ind. pf.c. 3.pl. 10,30

ÎNÞELEPCIUNE: s.f.
înþelepciunea: sg. nom./ac. 1,17; 2,47, 52; 7,35; 11,31
înþelepciune: sg. ac. rezum. cap.2; 2,40; 21,15
înþelepciunea: sg. nom., în sintagma înþelepciunea lui Dumnezãu
11,49
ÎNÞELEPT, -EAPTÃ: adj./s.
(cei) înþelepþi: s.m. pl. ac. 10,21
înþelept: adj. m. sg. nom. 12,42
(mai) înþelepþi: ad j. m. pl. nom. 16,8

(a se) JELI: v. IV
(vã) veþi jeli: ind. viit.I. 2.pl. 6,25
(a se) JELUI: v. IV
sã geluia: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.10
JERTFÃ: s.f.; var. JIRTVÃ
jirtvã: sg. ac. 2,24
jirtvele: pl. ac. rezum. cap.13; 13,1
JIDOV: s.m.
jido vilor: pl. gen./dat. rezum. cap.7; 7,3
jido vilor: pl. gen., în sintagmele robiia jido vilor/împãr atul
jido vilor rezum. cap.21; 23,3, 37, 38
jido vi: pl. ac. rezum. cap.22
jido vii: pl. nom. rezum. cap.23

ÎNÞELEPÞEªTE: adv.
înþelepþeaºt e: 16,8
(a) ÎNVÃLUI: v. IV (aici) „a înfãºa”; „a înfãºura”
au învãluit: ind. pf.c. 3.sg. 2,7; 23,53
(a) ÎNVÃÞA: v. I
eºti învãþat: pasiv ind. prez. 2.sg. 1,4
în vãþa: ind. imp. 3.sg. 4,15, 31; 5,3; 6,6
în vãþasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.5
în vãþând: gerunziu 5,17; 13,22; rezum. cap.16; 20,1; 23,5
în vaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.11; rezum. cap.12;
rezum. cap.14; rezum. cap.17; rezum. cap.18
în vaþã: imper ativ 2.sg. 11,1
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 11,1
va în vãþa: ind. viit.I. 3.sg. 12,12
era învãþând: ind. im p. perifr. 3.sg. 13,10; 19,47; 21,37
ai învãþat: ind. pf.c. 2.sg. 13,26
în veþi: ind. prez. 2.sg. 20,21
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
Învãþãtoriule: sg. voc. 3,12; 5,5; 7,40; 8,24, 45; 9,33, 38, 49; 10,25;
11,45; 12,13; 17,13; 19,39; 20,21, 28, 39; 21,7

JITNIÞÃ: s.f.; var. JIGNIÞÃ; (Reg.) JÂTNIÞÃ
jigniþa: sg. ac. 3,17
jâtniþele: pl. ac. 12, 18
jâtniþã: sg. ac. 12,24
JOC: s.n.
joc: sg. ac., în loc. v. –ºi/-º bãtea joc 16,14; 23,36
JOLJ: s.n.; var. JOLGIU (cf. Indice Mt)
jolgi: sg. ac. 23,53
JOS: adv.
jos: 4,9
(a se) JUDECA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) GIUDECA
sã giudecaþi: conj. prez. 2.pl. 6,37
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(sã) va lãsa: ind. viit.I. 3.sg. 13,35; 17,34, 35; 21,6
lãsaþi: imperativ 2.pl. 18,16; 22,51
am lãsat: ind. pf.c. 1.pl. 18,28
vor lãsa: ind. viit.I. 3.pl. 19,44

(vã) veþi judeca: ind. viit.I. 2.pl. 6,37
ai giudecat: ind. pf.c. 2.sg. 7,43
giudecaþi: ind. prez. 2.pl. 12,57
(te) judeci: ind. prez. 2.sg. 19,22
(Sã) judecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
au judecat : ind. pf.c. 3.sg. 23,24

LÃSAT, -Ã: adj.
lãsatã: f. sg. ac. 16, 18

JUDECATÃ: s.f. ; var. (În v. ºi reg.) GIUDECATÃ
giudecatã: sg. ac. 10,14; 11,31, 32
giudecata: sg. ac. 11,42
judecãþii: sg. gen. rezum. cap.21
JUDECÃTOR: s.m.; (Înv. ºi reg.) GIUDECÃTORIU
giudecãtorii: pl. nom. 11,19
giudecãtoriu: sg. nom./ac. 12, 14, 58; 18,2
giudecãtoriul: sg. nom. 12,58
gidecãtoriul: sg. nom./ac., în sintagma giudecãtoriul nedreptãþii
„judecãtor ul nedrep t” rezum. cap.18; 18,6
JUMÃTATE: s.f.
jumãtate: sg. ac. 19,8

(a) LÃUDA: v. I
lãudând: gerunziu 2,13, 20; 24,53
laudã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.7; rezum. cap.21
lãuda: ind. im p. 3.pl. 7,29
au lãudat: ind. pf.c. 3.sg. 16,8
a lãuda: inf. prez. 19,37
(a se) LEGA: v. I
(sã) lega: ind. imp. 3.sg. 8,29
au legat: ind. pf.c. 3.sg. 10,34; 13,16
va lega: ind. pf.c. 3.sg. 11,22
LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. ac. 19,30

(a se) JUNGHIA: v. I (Pop.) „a înjunghia”
jungheaþi: imperativ 2.pl. 15,23
sã (sã) junghie: conj. pr ez. 3.pl. 22,7

LEGÃTURÃ: s.f.
legãtura: sg. ac., în sintagma legãtura cea sfântã „legãmântul cel
sfânt” 1,72
legãturile: pl. ac. 8,29
legãtura: sg. ac. 13,16

(a) JURA: v. I; var. (a) GIURA
au giurat: ind. pf.c. 3.sg. 1,73
JURÃMÂNT: s.n.; var. GIURÃMÂNT
giurãmântul: sg. nom. 1,73

LEGE: s.f.
leagea: sg. ac., în sintagmele leagea lui Moisi/leagea Domnului
2,22, 23, 24, 39; 24,44
legii: sg. gen. 2,27
legii: sg. gen., în sintagma învãþãtorii legii 5,17
leage: sg. ac. 10,26; rezum. cap.16; 16,17
leagea: sg. nom. rezum. cap.16; 16,16

L
LACOM, -Ã: ad j.
lacomi: m. pl. nom. 16,14

LEGIUITOR: s.m.
legiuiitorii: pl. nom. 7,30
legiuitoriului: sg. dat. rezum. cap.10
legiuitoriu: sg. nom. 10,25
legiuitori: pl. ac. 11,45
legiuitorilor: pl. voc. 11,46, 52
legiuitorii: pl. nom. 11,53
legiuitorilor: pl. dat. rezum. cap.14
lejuitori: pl. ac. 14,3

LACRIMÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) LACRÃMÃ
lacrãmi: pl. ac. 7,38, 44
LANÞ: s.n.
lanþuri: pl. ac. 8,29
LATINESC, -EASCÃ: ad j.; var. (Înv.) LETENESC, -EASCÃ
leteneºti: f. pl. ac., în sintagma [slo ve] leteneºti 23,38

LEGIUNE: s.f.; var. (Înv.) LEGHION: s.n. (În v.) „(numãr sau)
cantitate mare de fiinþe, lucruri e tc.”
leghion: sg. ac. rezum. cap.8
Leghiion/leghiion: sg. nom. ac. 8,30, 36

LAUDÃ: s.f.
laudã: sg. ac., în sint agma laudã de mulþãmitã rezum. cap.1
lauda: sg. nom. rezum. cap.14
laudã: sg. ac. 18,4 4

LEGUMÃ: s.f.
leguma: sg. ac. 11,42

LÃCOMIE: s.f.
lãcomie: sg. ac. rezum. cap.12
lãcomiia: sg. ac. 12,15

LEMN: s.n. „copac”
lemnul: sg. ac., în sintagma lemnul v erde 23,31

(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a se) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,53; 4,39; 8,32, 51; 10,40; 18,29;
20,31
a lãsa: inf. prez. 4,19; 11,42; rezum. cap.16; r ezum. cap.18
lãsa: ind. imp. 3.sg. 4,41
lãsând: gerunziu 5,11, 28
lasã: imperativ 2.sg. 6,42; 9,59, 60, 61; 13,8
sã lase: con j. prez. 3.sg. 8,32
lasã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.9; 15,4; 16,18; rezum.
cap.18
lãsându-: gerunziu 10,30
ar lãsa: cond. prez. 3.sg. 12,39

(a se) LEPÃDA: v. I; var. (P op.) (a se) LÃPÃDA
lãpãdându-: gerunziu 4,35
vor lãpãda: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
leapãdã: imperativ 2.sg. 6,42
au lepãdat: ind. pf.c. 3.pl. 7,30
sã (Sã/sã) leapede: conj. pr ez. 3.sg. 9,22, 23; rezum. cap.14
leapãdã: ind. prez. 3.sg. 10,16
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.sg. 14,33
a fi lãpãdat: pasiv inf. prez. 17,25
LEPRÃ: s.f.
leprã: sg. ac. 5,12
lepra: sg. nom. 5,13
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luat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,54
luase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,26
au luat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,28; 5,25; 6,4; 9,11, 17, 28; 18,31;
19, 15; 20,29, 30, 31; 24,30
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 4,11; 20,47
sã ia: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.5; 9,23; 18,30; 19,12; 20,28
ia: imperativ 2.sg. 5,24; 16,6, 7; 23,18
(sã) va lua: ind. viit.I. 3.sg. 5,35; 8,18; 10,42; 17,34, 35; 19,26
lua: ind. imp. 3.pl., în loc. v. lua aminte 6,7
ia: ind. prez. 3.sg./pl. 6,29, 30, 34; 8,12; 11,10, 26; 14,27; 16,3,
18; 22,36
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 9,3
luându-: gerunziu 9,10; 13,19, 21; rezum. cap.14; 14,4; 23,53
luând: gerunziu 9,16; 19,22; 22,17, 19; 24,43
va lua: ind. viit.I. 3.sg. 11,22
iai: ind. prez. 2.sg. 19,21; 20,21
aþi luat: ind. pf.c. 2.pl. 11,52
luând: gerunziu în loc. v. luând aminte 14,7
am luat : ind. pf.c. 1.sg. 14,20
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 16,25
luaþi: imperativ 2.pl., în loc. v. luaþi-vã amint e/vã luaþi aminte
17,3; 21,34
luaþi: imperativ 2.pl. 19,24; 22,17
luund: gerunziu în loc. v. luund aminte 20,20
luâm: ind. prez. 1.pl. 23,41
(S-)au luat: ind. pf.c. 3.sg. 24,31

LEPROS, -OASÃ: s./adj.
leproºi: s.m. pl. nom. 4,27; r ezum. cap.17
leprosul: s.m. sg. ac. rezum. cap.5
leproºii: s.m. pl. nom. 7,22
leproºi: adj. m. pl. nom. 17, 12
LESNE: adv.; var. (Reg.) LEZNE
lezne: 5,23
(mai) lesne: 16,17; 18,25
LEªUITOR: s.m. (Înv. ºi rar) „persoanã care stã la pândã”
leºuit ori: pl. ac. 20,20
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
levit: sg. nom. 10,32
LIMBÃ: s.f.
limba: sg. nom./ac. 1,6 4; 16,24
limbilor: pl. gen./dat. 2,32; 18,32; 21,25; 22,25
limbile: pl. ac. 12,30; 21,24; 24,47
limbã: sg. nom./ac. 21,10, 10
limbi: pl. ac. 21,2 4
(a) LINGE: v. III
lingea: ind. imp. 3.pl. 16,21
LINIªTE: s.f.
liniºte: sg. nom. 8,24

LUARE: s.f.
luar e: sg. ac., în loc. s. luare aminte; aici cu luare aminte „pe
obser vate” 17,20

(a se) LIPI: v. IV
(s-)au lipit : ind. pf.c. 3.sg. 10,11; 15, 15
(sã) va lipi: ind. viit.I. 3.sg. 16,13

(a) LUCRA: v. I
a lucra: inf. prez. 13,14

LIPSÃ: s.f. „sãrãcie”
lipsa: sg. ac. 21,4
(a se) LIPSI: v. IV
a (sã) lipsi: inf. prez. „a duce lipsã” 15,14
lipseaºte: ind. prez. 2.sg. 18,22
au lipsit: ind. pf.c. 3.sg. 22,35
LOC: s.n.
loc: sg. nom./ac. 2,7; 10,32; 11,1; 14,22; 17,35; 19,5; 22,40
locul: sg. ac. 4,17, 37; 10,1; r ezum. cap.14; 14,9; 23,33
loc: sg. ac., în sintagmele loc pus tiiu/loc ºes/loc de chinuri 4,42;
rezum. cap.6; 6,17; 9,10, 12; 16,28
locuri: pl. ac. 11,24; 21,11
locul: sg. ac., în sintagmele locul dintâi/locul cel mai de pr e urmã
14,8, 9, 10
(a) LOCUI: v. IV; var. (Înv.) (a) LÃCUI
lãcuiesc: ind. prez. 3.pl. 11,26; 13,4
LOGODIT, -Ã: adj./s. „care s-a legat prin logodnã”; (În v. ºi
pop.) „logodnic”
logoditã: adj. f. sg. ac. 1,27
logodita: s.f. sg. nom. 2,5
(a se) LOVI: v. IV
lo veaºte: ind. prez. 3.sg. 6,29
(s-)au lo vit: ind. pf.c. 3.sg. 6,48
au lo vit: ind. pf.c. 3.sg. 6,49; 22,50, 64
lo vi-vom: ind. viit.I. 1.pl. 22,49
lo vea: ind. imp. 3.pl. 22,64

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.
lucrãtorii: s.m. pl. nom./ac. 10,2; 20,14, 16
lucrãtori: s.m. pl. ac. 10,2; 20,10
lucrãtoriul: sg. nom. 10,7
lucrãtoriul: sg. ac., în sintagma lucrãtoriul viii 13,7
lucrãtorii: s.m. pl. voc., în sint agma lucrãtorii s trâmbãtãþii 13,27
lucrãtorii: s.m. pl. ac., în sintagma lucrãtorii viii rezum. cap.20
lucrãtorilor: s.m. pl. dat. 20,9
LUCRU: s.n.
lucr urilor: pl. gen./dat. 1,1; 11,48
lucr urile: pl. ac. 23,51
LUME: s.f.
lumea: sg. nom./ac. 2, 1; 9,25; 21,26
lumii: sg. gen. 4,5; 12,30
lumii: sg. gen., în sint agmele zidirea lumii/potopul lumii 11,50;
rezum. cap.17
(a se) LUMINA: v. I
a lumina: inf. prez. 1,79
va lumina: ind. viit.I. 3.sg. 11,36
lumineazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
(sã) lumina: ind. imp. impers. 23,54
LUMIN AT, -Ã: ad j./adv.
luminat : adv. „în chip strãlucit” 16,19
luminatã: adj. f. sg. nom. rezum. cap.17

(a se) LUA: v. I
a lua: inf. prez. 1,25; 6,34; rezum. cap.9; rezum. cap.16; 17,31;
rezum. cap.19
vei lua: ind. viit.I. 2.sg., în loc. v. (În v.) vei lua în pântece „vei
zãmisli” 1,31

LUMINÃ: s.f.
luminã: sg. nom./ac. 2,32; 11,33; 12,3; 22,56
lumina: sg. nom./ac. 8,16; 11,34, 35, 36; 15,8
luminii: sg. gen., în sint agma f iii luminii 16,8
LUMINOS, -O ASÃ: adj.
luminos: n. sg. nom. 11,34, 36

627

EVANGHELIA DE LA LUCA

INDICE
au mãrit: ind. pf.c. 3.sg. 1,58
mãrind: gerunziu 5,25; 17,15
mãrea: ind. im p. 3.pl. 5,26; 7,16

LUNÃ: s.f.
luni: pl. ac. 1,24, 56; 4,25
luna: sg. ac. 1,26
lunã: sg. nom./ac. 1,36; 21,25

MÃRIME: s.f. (Înv.) „slavã”; (Înv.) „mãreþie”
mãrimea: sg. ac., în sintagmele mãrimea lui Hris tos/mãrimea lui
Dumnezãu rezum. cap.3; 9,44
mãrimea: sg. ac. rezum. cap.9; 9,26, 32
mãrime: sg. ac. 9,31

LUNG, -Ã: adj.
lungi: f. pl. ac. 20,46
lunga: adj. antep. f. sg. ac. rezum. cap.22
(mai) lungã: f. sg. ac. 22,43
LUP: s.m.
lupi: pl. ac. 10,3

MÃRIRE: s.f. „slavã”
mãrirea: sg. nom., în sint agma mãrirea lui Dumnezãu 2,9
mãrire: sg. nom./ac. 2,14; 19,38; 21,2 7

LUPTÃ: s.f.
luptã: sg. ac. rezum. cap.22; 22,43

(a se) MÃRITA: v. I
(sã) mãrita: ind. imp. 3.pl. 17,27
(sã) mãritã: ind. prez. 3.pl. 20,34
(sã) vor mãrit a: ind. viit.I. 3.pl. 20,35

M

MÃRTURIE: s.f.
mãr turie: sg. ac. 4,22; 5,14; 9,5; 21,13; 22,71
mãr turie: sg. ac., în sintagma mãrturie strâmbã 18,20

MAICÃ: s.f.
Maica: sg. nom. 1,43
maicei: sg. gen. rezum. cap.2
maiicei: sg. gen., în sintagma fiiul unul maiicei sale 7,12
MAI-MARELE: s.m.
mai-marele: sg. nom. 2,2
mai-marii: pl. nom./ac., în sint agmele mai-marii beserecii/maimarii popilor 22,4, 52; 23,13; 24,20
MAMÃ: s.f.; var. (În v. ºi pop.) MUMÃ
mumei: sg. gen. 1,15; 7,15
muma: sg. nom./ac. 1,60; 2,33, 34, 48, 51; 8,19, 21, 51; 12,53;
18,20
mumã-sa: sg. nom. rezum. cap.8
mumã-Ta: sg. nom. 8,20
mumã: sg. ac. 12,53; 14,26

(a se) MÃR TURISI: v. IV
(sã) mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; rezum. cap.10
sã (sã) mãrturiseascã: con j. prez. 3.sg./pl. 2,3, 5
(sã) mãr turisiia: ind. im p. 3.sg. 2,38
mãr turiseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.9
mãr turisescu(-Mã): ind. prez. 1.sg. 10,21
mãr turisiþi: ind. prez. 2.pl. 11,48
va mãr turisi: ind. viit.I. 3.sg. 12,8
sã mãrturiseascã: con j. prez. 3.sg. 16,28
(Sã) mãrturiseºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
MÃSLIN: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MASLIN
Maslinilor: pl. gen., în s. pr opr. Muntele Maslinilor/Muntelui
Maslinilor/(al) Maslinilor 19,29, 37; 21,37; 22,39

MARE: s.f.
mãrii: sg. gen./dat. 6,17; 8,25; 21,25
mare: sg. ac. rezum. cap.8; 17,2, 6

(a se) MÃSURA: v. I
veþi mãsur a: ind. viit.I. 2.pl. 6,38
(sã) va mãsura: ind. viit.I. imper s. 6,38

MARE: adj./s.
mare: m./f./n. sg. nom./ac./gen. 1,15, 32, 42; 2,9, 10; 4,25, 33;
5,29; 6,49; 7,16; 8,28, 37; 13,19; 14,16; 15,14; 16,26; 17,15;
19,37; 21,23, 27; 22,12; 23,23, 46; 24,52
mare: adj. f. sg. ac., în sintagma mila Dumnezãului nostru cea
mare 1,78
mari: adj. n. pl. nom./ac. 4,38; 21,11
(mai) mare: ad j. m. sg. nom./ac. 7,28; rezum. cap.9; 9,46, 48;
20,47; rezum. cap.22; 22,24, 26, 27
(mai) mari: ad j. m. pl. ac. 12,18
(cel mai) mare: adj. m. sg. nom. rezum. cap.15; 15,25
mari: s.n. pl. ac. „lucruri mari” 1,49

MÃSURÃ: s.f.
mãsurã: sg. ac. 6,38
mãsura: sg. ac. 12,42
mãsuri: pl. ac. 13,21

MAR GINE: s.f.
mar ginile: pl. ac., în sintagma de la marginile pãmântului 11,31
MAR TOR: s.m.
mar tori: pl. nom. 24,48
MASÃ: s.f.
masã: sg. ac. rezum. cap.5; 22,21
masa: sg. ac. 16,21; 22,30
(a) MÃCINA: v. I
or fi mãcinând: ind. viit. cu ger unziu 3.pl. 17,35
(a) MÃRI: v. IV „a premãri”
mãreaºt e: ind. prez. 3.sg. 1,46

MÃTURAT, -Ã: adj.
mãturatã: f. sg. ac. 11,25
MÂINE: adv. ; var. (Înv. ºi reg.) MÂNE
mâne: 12,28; 13,32, 33
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. nom., în sint agma mâna Domnului 1,66
mâna: sg. nom./ac. 1,71, 74; 3,17; 5,13; 6,6, 10; 8,54; 9,62;
15,22; 22,21
mâni: pl. ac. 4,11; 6,1
mânile: pl. ac. 4,40; 12,35; 1 3,13; 20,19; 21,12; 22,53; 23,46;
24,7, 39, 40, 50
mânã: sg. ac., în sintagmele mânã sacã/mânã uscatã „mânã
uscatã” rezum. cap.6; 6,8
mânele: pl. ac. 9,44; rezum. cap.11
(a) MÂNC A: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,2; 6,4; 8,5; 9,17
mâncaþi: ind. prez. 2.pl. 5,30
mâncã: ind. prez. 3.sg./pl. 5,33; 15,2
mânca: ind. imp. 3.pl. 6, 1; 15,16; 17,27, 28
a mânca: inf. prez. 6,4; 12,45; 14,1; 22,15
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MÂNZ: s.m.
mânzul: sg. nom./ac. rezum. cap.19; 19,30, 32, 33

mâncând: gerunziu 7,33, 34; 10,7; rezum. cap.24; 24,43
sã mânânce: conj. prez. 3.sg. 7,36
de mâncat : supin 8,55; 9,13; 24,41
mâncaþi: imperativ. 2.pl. 10,8
mâncã: imperativ 2.sg. 12,19
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 12,22, 29
mâncat-am: ind. pf.c. 1.pl. 13,26
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 14,15
sã mâncãm: con j. prez. 1.pl. 15,23; 22,8
voi mânca: ind. viit.I. 1.sg. 17,8; 22,16
vei mânca: ind. viit.I. 2.sg. 17,8
sã mânc: conj. prez. 1.sg. 22,11
sã mâncaþi: con j. prez. 2.pl. 22,30

(a) MERGE: v. III
va mear ge: ind. viit.I. 3.sg. 1,17; 16,30, 31
vei mearge: ind. viit.I. 2.sg. 1,76
mer gea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,41; 7,6, 11; 10,38; 13,22; 14,25;
17,14; 18,39; 22,39, 47; 23,27; rezum. cap.24; 24,13, 15, 28
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5, 11, 28; 18,10; 22,39
mer gi: imperativ 2.sg. 5,14, 24; 7,8, 50; 8,48; 9,60; 10,37; 14,10;
17,19
mear ge: ind. prez. 3.sg. 7,8; 11,26; 15,4
mergând: gerunziu 7,22; 8,14, 23; 9,12, 52; 19,36; 22,8, 13;
24,17
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 9,13
sã meargã: con j. prez. 3.sg. 9,51; 10,1
era mergând: ind. imp. perifr. 3.sg. 9,53
mear ge-oi: ind. viit.I. 1.sg. 9,57
sã merg: con j. prez. 1.sg. 9,59
mear geþi: imperativ 2.pl. 10,3; 19,30
mer gi: ind. pr ez. 2.sg. 12,58
mer g: ind. prez. 1.sg. 14,19
a mearge: inf. prez. 14,31
au fost mergând: imp. perifr. 3.sg. 17,11
merjea: ind. imp. 3.sg. 18,43
mear gea: ind. imp. 3.sg. 19,28
sã meargeþi: conj. prez. 2.pl. 21,8
mer geþi: imperativ 2.pl. 22,10
mer ge: ind. prez. 3.sg. 22,22
a merge: inf. prez. 22,33; 24,28

MÂNCÃCIOS, -OASÃ: adj.
mâncãcios: m. sg. ac. 7,34
MÂNDRIE: s.f.
mândriia: sg. ac. rezum. cap.14
MÂNDRU, -Ã: ad j./s.
(cei) mândri: s.m. pl. ac. 1,51
mândri: adj. m. pl. ac. rezum. cap.20
(a) MÂNECA: v. I (Înv. ºi pop.) „a porni dis-de-dimineaþã”
mâneca: ind. prez. 3.sg. 21,38
(a se) MÂNGÂIA: v. I
(sã) mângâie: ind. prez. 3.sg. 16,25
MÂNGÂIERE: s.f.; var. (În v.) MÂNGÃIARE
mângãiarea: sg. ac. 2,25; 6,24

(a se) MESTECA: v. I; vezi (a se) AMES TECA

(a se) MÂNIA: v. I
mâniindu(-sã): gerunziu 14,21
(s-)au mâniiat : ind. pf.c. 3.sg. 15,28

MIAZÃNOAPTE: s.f. (Înv. ºi reg.) „mijloc al nopþii, la ora 12 din
noap te”; „miezul nopþii”; „nord”
miazãnoap te: sg. ac. 11,5
miiazãnoap te: sg. ac. 13,29

MÂNIE: s.f.
mânie: sg. nom./ac. 3,7; 4,28; 21,23
(a se) MÂNTUI: v. IV „a ierta”; (Înv. ºi pop.) „a (se) salva dintr-o
primejdie”; (Înv. ºi pop.) „a (se) vindeca de o boalã”
mântuiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
a mântuii: inf. prez. 6,9; 17,33
sã mântuiascã: con j. prez. 3.sg. 7,3; 9,24, 56
au mântuit : ind. pf.c. 3.sg. 7,50; 8,48; 17,19; 18,42; 23,35
(sã) mântuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
(s-)au mântuit: ind. pf.c. 3.pl. 8,36; rezum. cap.14
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 8,50
mântui(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 9,24
(sã) mântuiesc: ind. prez. 3.pl. 13,23
a (sã) mântuii: inf. prez. 14, 18
mântuiaºte: imperativ 2.sg. 14,18, 19
(sã) mântui: inf. pr ez. fãrã a 18,26
a mântui: inf. prez. 19,10
mântuiascã(-Sã): conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 23,35
mântuieºte(-Te): imperativ 2.sg. 23,37, 39
va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 24,21
MÂNTUIRE: s.f.
mântuirii: sg. gen., în sintagma cornul mântuirii (cf. supra CORN)
1,69
mântuir e: sg. nom. 1,71; 19,9
mântuirii: sg. gen. 1,77
mântuir ea: sg. ac. 2,30
mântuir ea: sg. ac., în sintagma mântuir ea lui Dumnezeu 3,6
MÂNTUITOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
„cel car e mântuie”; „Iisus Hristos”
mântuitoriul/Mântuitoriul : sg. nom./ac. 1,47; rezum. cap.2
Mântuitoriu: sg. nom. 2,11

MIC, -Ã: adj./s.
(mai) mic: adj. m. sg. nom. 7,28; 9,48
micã: adj. f. sg. voc., în sintagma tur mã micã 12,32
(mai) mici: ad j. m. pl. ac. 17,2
mic: adj. m. sg. nom., în sintagma mic de stat 19,3
(cel mai) mic: s.m. sg. nom. 22,26
MIEL: s.m.
mieii: pl. ac. 10,3
MIERE: s.f.
mier e: sg. ac., în sintagma fagur de miere 24,42
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul/prin mijlocul/din
mijlocul rezum. cap.2; 2,46; 4,30; 17,11; 21,21; 22,27, 55;
24,36
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 4,35; 5,19; 6,8
MILÃ: s.f.
mila: sg. nom./ac. 1,50, 54, 58
milã: sg. nom./ac. 1,72; 7,13; 10,33, 37; rezum. cap.15; 15,20;
16,24
mila: sg. ac., în sintagma mila Dumnezãului nostr u cea mare 1,78
MILOSTENIE: s.f.
milostenie: sg. ac. 11,41; 12,33
milostenii: pl. ac. rezum. cap.16
MILOSTIV, -Ã: adj.
milostiv: m. sg. nom. 6,35, 36; 18,13
milostivi: m. pl. nom. 6,36
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(a) MILUI: v. IV
miluiaºte: imper ativ 2.sg. 17,13; 18,38, 39

morþii: s.m. pl. nom./ac. 7,22; 9,60; 20,37; 24,5
morþi: s.m. pl. ac. 9,8; 16,30, 31; 24,46
morþilor: pl. gen., în sintagma înviiarea morþilor 20,35
morþilor: pl. gen. 20,38
mort: adj. m. sg. nom. 15,24, 32

MINÃ: s.f.; var. MNA: s.f. (cf. lat. mna, -ae) „veche monedã
greceascã de aur sau de argint egalã cu 100 de drahme, cam 350
de grame; aici prima ates tare a cuvântului; cf. MDA, unde prima
atestare este în România literarã. Foaie periodicã, sub direcþia dlui V. Alecsandri, Iaºi, 1855.
mna: sg. ac. 19,13, 16, 18, 24, 25
mnaoa: sg. nom./ac. 19,16, 18, 20

MOªIE: s.f. „þarinã”; (În v. ºi pop.) „þarã natalã”; (Înv.) „loc de
origine al cuiva”; (Înv. ºi pop.; prin gn.) „moºtenire”
moºiia: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,23, 24; 12,13; 20,14
moºie: sg. ac. 14,18

MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinoºi: m. pl. dat., în sintagma prorocilor celor mincinoºi 6,26

MOªTEAN: s.m. „moºtenitor”
moºteanul: sg. nom. 20,14

MINTE: s.f.
mintea: sg. ac. 1,51
mintea: sg. ac., în sint agmele sânãtos cu mintea/din toatã mint ea
(t a) 8,35; 10,25

(a) MOªTENI: v. IV
sã moºtenesc: conj. prez. 1.sg. 10,25
veþi moºteni: ind. viit.I. 2.pl. 21,19

(a se) MINUNA: v. I
(s-)au minunat: ind. pf.c. 3.pl. 2,18
(sã) minuna: ind. imp. 3.pl. 4,32

MREA JÃ: s.f.
mregile: pl. ac. 5,2, 4
mreagea: sg. nom./ac. 5,5, 6

MINUNATÃ: s.f. (Bis.; înv.) „minune”
minunate: pl. ac. 5,26

MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muierea: sg. nom./ac. 1,5, 13, 18, 24; rezum. cap.7; 7,44; rezum.
cap.8; 8,3; 14,26; 17,32
muieri: pl. nom./ac. 1,28, 42; 7,28; 8,2; 23,27; 24,22
muiare: sg. nom./ac. 2,5; 4,26; 7,37, 39; 8,43; 10,38; rezum.
cap.11; 11,2 7; 13,11; 14,20; 15,8; 20,28, 29, 33
muiarea: sg. nom./ac. 3,19; 8,47; rezum. cap.13; 13,21; rezum.
cap.16; 16,18; 18,29; 20,32, 33
muierii: sg. gen. rezum. cap.7
muiere: sg. ac. 7,4 4, 50
muiare: sg. voc. 13,12
muiere: sg. voc. 22,5 7
muierile: pl. nom./ac. rezum. cap.23; 23,49, 55; 24,24
muierilor: pl. dat. rezum. cap.24

(a se) MIRA: v. I
(sã) mira: ind. im p. 3.sg./pl. 1,21; 2,47; 4,22; 9,44; 24,4
(s-/S-)au mirat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,63; 2,48; 7,9; 8,25; 11,14
era mirându(-sã): ind. im p. perifr. 3.pl. 2,33
mirându(-sã): gerunziu rezum. cap.7; 9,44; 20,26; 24, 12, 41
(sã) mirã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.24
MIRE: s.m.
mirelui: sg. gen., în sintagma f iii mirelui „nuntaºii” 5,34
mirele: sg. nom. 5,34, 35
MIREASMÃ: s.f.; var. MIREAZMÃ
miresme: pl. ac. 23,56
mirezmele: pl. ac. 24,1
(a) MISTUI: v. IV
a mistui: inf. prez. rezum. cap.9
sã mistuiascã: con j. prez. 3.sg. 9,54
MOALE: ad j.
moi: n. pl. ac. 7,25
MOARÃ: s.
moarã: sg. ac., în sint agma piatrã de moarã 17,2
MOARTE: s.f.
morþii: sg. gen., în sintagma umbra morþii 1,79
moartea: sg. ac. 2,26; 9,27
moarte: sg. ac. 7,2; 22,33; rezum. cap.23
moarte: sg. ac., în sint agmele vrednic de moarte/vinã de moar te/
osândã de moarte 23,15, 22; 24,20
MOLIE: s.f.
molia: sg. nom. 12,33
MORMÂNT: s.n.
mormânturi: pl. ac. 8,27; 11,44
mormânturile: pl. ac. 11,47, 48
mormânt: sg. ac. 23,53; rezum. cap.24; 24,1, 2, 9, 12, 22, 24
mormântul: sg. ac. 23,55
MOR T, MOARTÃ: adj./s.
mort: s.m. sg. nom. 7,12
mortul: s.m. sg. nom. 7,15

MOªTENIRE: s.f.
moºtenirii: sg. gen. rezum. cap.12

MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,14; 4,41; 7,21;
13,24; 14, 16; r ezum. cap.19; 21,8
multora: pron. nehot. m. pl. gen. 2,34
multe: pron. nehot. f./n. pl. ac. 3,18; 9,22; 10,41; 11,53; 17,25;
23,8
(mai) mult: pr on. neho t. n. sg. ac. 16,10
(mai) multe: pron. nehot. n. pl. ac. 18,30
mulþi: adj. m. pl. nom./ac. 1,16; rezum. cap.4; 4,27; 8,30, 32;
10,24; 12,19
multe: adj. f./n. pl. nom./ac. 2,35, 36; rezum. cap.4; 4,25, 40;
5,15; rezum. cap.7; 7,47; 8,3, 29; rezum. cap.10; 12,1, 7, 19;
14,25; 15,13; rezum. cap.21; 22,65
multã: adj. f. sg. nom./ac. 5,29; rezum. cap.6; 6,17, 23, 35; 7,11;
8,4, 27; 9,37; 10,40; 18,4; 20,9; 23,8, 9, 27
mult: adj. n . sg. nom. 7,12; 10,2
multor: adj. m. pl. dat. 7,21
(mai) mult: ad j. n. sg. nom. 11,41
(mai) mult : adv. 3,13; 7,26, 42, 43; 9,13; 11,31, 32; 12,23, 48;
rezum. cap.21; 21,3
mult: adv. rezum. cap.7; 7,47; 12,47, 48
mult: adv. în loc. adv . cu mult 18,30, 39
MULÞIME: s.f.
mulþimea: sg. nom./ac. 1,10; 5,1; 6,17, 19; 8,37; 9,13; 23,1
mulþime: sg. nom./ac. 2,13; rezum. cap.5; 5,6; rezum. cap.6;
11,2 7
mulþimii: sg. gen. 9,16
(a) MULÞUMI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a) MULÞÃMI
a mulþãmi: inf. pr ez. rezum. cap.17
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NÃFRAMÃ: s.f.
nãframã: sg. ac. 19,20

mulþãmeaºte: ind. prez. 3.sg. 17,9
mulþãmescu-: ind. prez. 1.sg. 18,11
au mulþãmit : ind. pf.c. 3.sg. 22,17, 19
MULÞUMITÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MULÞÃMITÃ (Înv. ºi pop.)
„r ecunoºtinþã exprimatã prin dar uri sau recompense mat eriale”;
(Înv. ºi rar) „ceea ce se oferã drept rãsplatã”
mulþãmitã: sg. ac., în sintagma laudã de mulþãmitã rezum. cap.1
MUNTE: s.m.
munt e: sg. ac. 1,39; rezum. cap.4; 4,5; 6,12; 8,32; 9,28, 37; 21,3 7
munþii: pl. ac. 1,65
muntele: sg. nom. 3,5
muntelui: sg. gen., în sintagma spânceana muntelui 4,29
Muntele: sg. ac., în s. propr. Muntele Maslinilor 19,29; 22,39
Muntelui: sg. gen., în s. propr. Muntelui Maslinilor 19,37
munþi: pl. ac. 21,21
munþilor: pl. dat. 23,30
MUR: s.m.; var. MOR (Înv. ºi reg.) „dud” (cf. lat. m¹rus, -¾ )
mor: sg. ac./dat. 17,6; 19,4

NÃIMIT, -Ã: s.m./f.
nãimiþi: s.m. pl. nom. 15,17
nãimiþii: s.m. pl. ac. 15,19
NÃPASTÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) NÃPASTE
nãpas te: sg. ac. (cf. lat. calumniam ; contumeliam) 3,14; 11,45
(a) NÃPÃSTUI: v. IV
nãpãs tuiesc: ind. prez. 3.pl. 6,28
NÃPÂRCÃ: s.f.
nãpârci: pl. ac., în sintagma pui de nãpârci 3,7
NÃPRASNÃ: s.f.; var. NÃPRAZNÃ
nãpraznã: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) de nãpraznã 21,34
NÃSCUT, -Ã: s.m./f.
nãscut : s.m. sg. ac., în sintagma Cel întâi nãscut (cf. Anania 2001,
p.1521) 2,7
nãscuþii: s.m. pl. ac. 7,28

(a) MURI: v. IV
murea: ind. imp. 3.sg. 8,42
au murit : ind. pf.c. 3.sg. 8,49, 52; 16,22; 20,29, 30, 31, 32
murisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 8,53
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 20,28
muri: inf. prez. fãrã a 20,36

(a) NÃVÃLI: v. IV
nãvãlea: ind. im p. 3.sg. 5,1
NÃVOD: s.n.
nãvodul: sg. ac. rezum. cap.5

(a) MURMURA: v. I (cf. Indice Iº)
murmura: ind. im p. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 5,30; rezum. cap.7;
15,2; 19,7
mur murând: gerunziu rezum. cap.11; rezum. cap.15; rezum.
cap.19

MUªTAR: s.m.
muºtar : sg. ac., în sintagma grãunþului de muºt ar/grãunþ de
muºt ar rezum. cap.13; 13,19; 17,6

NEAM: s.n.
neamurile: pl. nom. 1,48
neam: sg. ac., în loc. adv. din neam în neamuri 1,50
neamuri: pl. ac., în loc. adv. din neam în neamuri 1,50
neamul: sg. nom./ac. 2,36; r ezum. cap.3; 7,5; rezum. cap.11;
11,29, 32, 50, 51; 16,8; 17,25; 21,32; 23,2, 14
neamului: sg. gen./dat. 7,31; 11,30, 31
neam: sg. voc., în sintagma neam necr edincios ºi îndãrelnic 9,41
neam: sg. nom./ac. 11,29; 19,12
neamurilor : pl. gen. 21,24
neamuri: pl. ac. 22,30

MUT, -Ã: adj./s.
mut : adj. m. sg. nom./ac. 1,22; rezum. cap.11; 11,14
mutul: s.m. sg. nom. 11,14

NEBUN, -Ã: s.m./f.
nebunilor : s.m. pl. voc. 11,40
nebune: s.m. sg. voc. 12,20

(a) MUSTRA: v. I
mustrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11

N
(a se) NAªTE: v. III
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 1,13
vei naºte: ind. viit.I. 2.sg. 1,3 1
(Sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 1,35
sã nascã: conj. pr ez. 3.sg. 1,57; 2,6
au nãscut : ind. pf.c. 3.sg. 1,57; rezum. cap.2; 2,7; 23,29
(s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 2,11
(sã) naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
NAªTERE: s.f.
naºterea: sg. ac. 1,14
naºtere: sg. nom. rezum. cap.2
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 6,34
nãdãjduind: gerunziu 6,35
nãdãdjduia: ind. imp. 3.sg./pl. 11,22; 18,9; 23,8
nãdãjduiaºt e: ind. prez. 3.sg. 12,46
nãdãjduiam: ind. im p. 1.pl. 24,21

NECAZ: s.n.
necazuri: pl. ac. rezum. cap.21
NECREDINCIOS, -OASÃ: adj./s.
(cei) necredincioºi: s.m. pl. ac. 1,17
necredincioºii: s.m. pl. ac. 12,46
necredincios: adj. n. sg. voc., în sintagma neam necredincios ºi
îndãr elnic 9,41
necredincios: adj. m. sg. nom. rezum. cap.12; rezum. cap.16
NECURAT, -Ã: adj.
necurat : m. sg. ac./dat., în sintagmele drac necurat/duhului celui
necurat/duhul cel necurat 4,33; 8,29; 9,43; 11,24
necur ate: n. pl. ac./dat., în sint agma duhurilor celor necurate/
duhuri necur ate 4,36; 6,18; 8,2
NEDREPT, -EAPTÃ: ad j./s.
nedr epþi: adj. m. pl. nom. 18,11
(cei) nedrepþi: s.m. pl. ac. 22,37
(a) NEGUÞÃTORI: v. IV
neguþãt oriþi: imperativ 2.pl. 19,13
au neguþãtorit: ind. pf.c. 3.sg. 19,15
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neniviteani: s.m. pl. ac. rezum. cap.11
neniveteanilor : s.m. pl. dat. adn. 11,30
neniviteani: adj. m. pl. nom., în sintagma bãrbaþii neniviteani 11,32

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtorie: sg. ac. 19,23
NEÎNDOIT, -Ã: adj. „convins”
neîndoiþi: m. pl. nom. 20,6

NOAPTE: s./adv.
nopþii: s.f. sg. gen., în sintagma pãzind strãgile nopþii „fãcând de
strajã noap tea” 2,8
noaptea: s.f. sg. ac., în loc. adv. noap tea ºi zioa/zioa ºi noaptea
2,37; 18,7
noaptea: s.f. sg. ac. 5,5
noapte: s.f. sg. ac. 17,34
noaptea: adv. 21,3 7
noapte: s.f. sg. ac., în sint agma ias tã-noapte 1 2,20

NEÎNEÞELPCIUNE: s.f.
neînþelepciune: sg. ac. 6,11
NEMERNIC, -Ã: adj.; var. (Înv. ºi reg.) NIMERNIC, -Ã
nimernic: m. sg. nom. 24,18
NEMILOSTIVIRE: s.f.
nemilostivirea: sg. ac. rezum. cap.13

NOR: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NUOR
nor: sg. nom./ac. 9,34, 35; 21,27
nuor: sg. ac. 12,54

NEMULÞUMITOR, -TOARE: s.m./f.
(cei) nemulãmitori: s.m. pl. ac. 6,35
NEPRIETEN: s.m.; var. (Înv. ºi reg.) NEPRIETIN; (Înv. )
NEPRIIATEN , NEPRIIATIN
neprietinii: pl. ac. 1,71; 6,35
neprietinilor: pl. gen. 1,74
neprietenii: pl. ac. 6,27
neprietenului: sg. gen. 10,19
nepriiatinii: pl. nom./ac. 19,27, 43
nepriiatenii: pl. ac. 20,43
nepriiatini: pl. nom. 23,12
NEPUTINCIOS, -OASÃ: s.m./f.
neputincioºi: s.m. pl. ac. 4,40
(cei) neputincioºi: s.m. pl. ac. 9,2
neputincioºii: s.m. pl. ac. 10,9
NEPUTINÞÃ: s.f.
neputinþã: sg. ac., în loc. adj. cu neputinþã 1,3 7
neputinþele: pl. ac. 5,15
neputinþe: pl. ac. 8,2
neputinþei: sg. gen., în sint agma duhul neputinþei rezum. cap.13
neputinþii: sg. gen., în sintagma duhul neputinþii 13,11
neputinþa: sg. ac. 13, 12
NERODIT OR, -TOARE: adj.
neroditoriu: m. sg. ac. rezum. cap.13

NORÃ: s.f.
noru-sa: sg. ac. 12,53
nora: sg. nom. 12,53
NOR OD: s.n.
norodului: sg. gen./dat. 1,10, 68, 77; 2,32; 3,18; 7,1; 19,47; 21,23
norod: sg. nom./ac. 1,17; 7,12; 20,19; 23,27
norodul: sg. dat. (cu prep. a + tot) 2,10
noroadelor: pl. gen./dat. 2,31; 7,9
norodul: sg. nom./ac. 3,15, 21; 7,16, 29; 13,17; 19,48; 20,1, 6,
45; 21,38; 23,5, 35
noroade: pl. ac. 6, 17
norodul: sg. gen. (redundant cu prep. înaintea + prep. a + tot)
8,47; 24, 19
NOU, NOUÃ: adj.
nou: adj. n . sg. nom./ac. 5,36, 37, 38, 39
noi: adj. m. pl. ac. 5,38
noul: n. sg. nom., în sintagma noul testamânt „legãmântul cel
nou” 22,20
NUMAIDE CÂT: adv.
numaidecât: 4,39; 5,13, 39; 6,49; 8,4 4, 47; 12,54; 17,7
(a) NUMÃRA: v. I
sânt numãraþi: pasiv ind. prez. 3.pl. 12,7

NEROZIE: s.f.; var. (Reg.) NÃR OZIE
nãrozie: sg. ac. rezum. cap.24
norozie: sg. ac. 24,11

NUME: s.n.
nume: sg. ac. 1,5; 5,2 7; 10,38, 39; 16,20; 19,2; 23,50; 24,13
numele: sg. nom./ac. 1,5, 1 3, 26, 27, 31, 49, 59, 61, 63; 2,21,
25; 6,22; 8,30, 41; 11,2; 21,12, 17; 24,18
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele/într u numele (Mieu/
Tãu/Domnului/Lui) „invocând numele (cuiva)” 9,48, 49;
10,17; 13,35; 19,38; 21,8; 24,47
numele: pl. nom. 10,20

NESCÃZUT, -Ã: adj.
nescãzutã: f. sg. nom. 12,33
NESPÃLAT, -Ã: adj.
nespãlate: f. pl. ac. rezum. cap.11
NES TINS, -Ã: adj.
nestins: n. sg. ac., în sintagma focul nestins 3,17

(a se) NUMI: v. IV
numeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
au numit: ind. pf.c. 3.sg. 6,13, 14
(sã) numea: ind. imp. 3.sg. 22,3

NETED, -Ã: ad j.
neatede: f. pl. ac., în sintagma cãi neat ede 3,5

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. ac. 12,36; 14,8

NETREBNIC , -Ã: adj.
netreabnice: f. pl. nom. rezum. cap.17; 17,10

O

NEVINOVAT, -Ã: adj.
nevino vaþi: m. pl. nom. 1,6
(a se) NEVOI: v. IV
nevoiþi(-vã): imperativ 2.pl. 13,24

O: interj.
o: 9,41; 22,58; 24,25

NINIVITEAN: s.m./adj.; var. NENIVITEAN „locuitor al cetãþii
Ninive”

OAIE: s.f.
oaie: sg. ac. rezum. cap.15
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oi: pl. ac. 15,4
oaia: sg. ac. 15,6

oamenii: pl. nom./ac. 6,22, 26, 31; 7,31; 11,31, 4 4; 13,4; 14,24;
21,26; 22,63
Omului: sg. gen., în sintagma Fiiul Omului 7,3 4; 9,44
oameni: pl. dat. (cu prep. la) 18,27

OASPETE: s.m.
oaspeþi: pl. ac., în sintagma casa de oaspeþi 22,11

OMENESC, -EASCÃ: adj.
Omenesc: m. sg. nom./ac./gen., în sintagma Fiiul Omenesc/
Fiiului Omenesc 5,24; 6,5, 22; 9,22, 26, 56, 58; 11,30; 12,8,
10, 40; 17,22, 24, 26, 30; 18,8, 31; 19,10; 21,27, 36; 22,22, 48,
69; 24,7

OASTE: s.f.
oaste: sg. ac., în sint agma oaste cereascã 2,13
oaste: sg. ac. 21,20
OBICEI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OBICEAI
obiceaiul: sg. ac. 1,9; 2,27, 42; 4,16
obiceaiu: sg. ac. 22,39
obiceaiu: sg. ac., în loc. v. obiceaiu avea 23,17

(a) OMORÎ: v. IV
omorâþi: imperativ 2.pl. 19,27
vor omorî: ind. viit.I. 3.pl. 21,16
ar omorî: cond. prez. 3.pl. 22,2
sã omoarã: con j. prez. 3.pl. 23,32

OBOR OC: s.n.; var. (Înv. ºi rar.) OBROC
obr oc: sg. ac. 11,33

(a) OPRI: v. IV
am oprit: ind. pf.c. 1.pl. 9,49
(nu) oprir eþi: imperativ prohib. 2.pl. 9,50
aþi oprit : ind. pf.c. 2.pl. 11,52
oprind: gerunziu rezum. cap.12; 23,2
opreaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18; rezum. cap.23
sã opriþi: con j. prez. 2.pl. 18,16

OBRAZ: s.m.
obrazului: sg. gen. 9,29
OBRAZNIC, -Ã: adj.
obr aznicã: f. sg. nom. rezum. cap.18
OBRÃZNICIE: s.f.
obrãznicie: sg. ac. 11,8

ORB, OARBÃ: s.m./f.
or bilor: s.m. pl. dat. 4,19
or bul: s.m. sg. nom./ac. 6,39; r ezum. cap.18
or b: s.m. sg. nom./ac. 6,39; 18,35
or bi: s.m. pl. dat. 7,21
or bii: s.m. pl. nom./ac. 7,22; 14,13, 21

OCARÃ: s.f.
ocara: sg. ac. 1,25
(a) OCÃRÎ: v. IV
vor ocãrî: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 2,30; 4,20; 6,20; 10,23; 16,23; 18,13; 19,42;
24,16, 31
ochiul: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,4 1, 42; rezum. cap.11;
11,34

OS: s.n.
oase: pl. ac. 24,39
OSÂNDÃ: s.f.
osândã: sg. ac. 20,47
osândã: sg. ac., în sintagma osândã de moarte 24,20
(a se) OSÂNDI: v. IV
sã osândiþi: conj. prez. 2.pl. 6,37
(vã) veþi osândi: ind. viit.I. 2.pl. 6,37
va osândi: ind. viit.I. 3.sg. 11,31
vor osândi: ind. viit.I. 3.pl. 11,32

ODIHNÃ: s.f.
odihnã: sg. ac. 11,24
(a se) ODIHNI: v. IV
(sã) va odihni: ind. viit.I. 3.sg. 10,6
(vã) odihniþi: ind. prez. 2.pl. 11,48
odihneaºte(-te): imperativ 2.sg. 12,19
(s-)au odihnit: ind. pf.c. 3.pl. 13,19

OSÂNDIRE: s.f.
osândire: sg. ac. 23,40
(a se) OSPÃTA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) USPÃTA
ospãteazã(-te): imperativ 2.sg. 12, 19
a (sã) ospãta: inf. prez. 15,24
sã (mã) uspãt: con j. prez. 1.sg. 15,29
(sã) us pãta: ind. imp. 3.sg. 16,19

ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNEOARÃ
odâneoarã: 15,29
odonioarã: 19,30
OLTAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) OLTARIU
olt ariului: sg. gen., în sintagma olt ariului tãmâierii 1,11
olt ariu: sg. ac. 11,51
OM: s.m.
oameni: pl. nom./ac. 1,25; 5,10; 1 1,46; 1 8,10, 11; 19,30;
20,4, 6
oamenilor : pl. gen./dat. 2,14, 52; 9,44; 12,8, 9, 36; 16,15; 24,7
om: sg. nom./ac./dat. 2,25; 4,33; 5,8, 12, 18; 6,6; 7,8, 25, 34;
8,27, 29, 33, 35, 41; 9,38; 10,30; 11,24; 12,16; 14,2, 16, 30; 15,4,
11; 16,1, 19; 18,2, 4; 19,2, 7, 1 2, 21, 22; 20,9; 22,10; 23,6, 14,
47, 50
omul: sg. nom./ac. 2,25; 4,4; 6,45; 8,38; 13,19; rezum. cap.16;
rezum. cap.18; 23, 4, 14
omule: sg. voc. 5,20; 12,14; 22,58, 60
omului: sg. gen./dat. 6,8, 10, 48, 49; 9,25; rezum. cap.10; 11,26;
22,22

OSPÃÞ: s.n.; var. (Reg.) USPEÞ
ospãþ: sg. ac. 5,29; 14,13
uspeaþe: pl. ac. 20,46
OSTAª: s.m.
ostaºilor: pl. dat. rezum. cap.3
ostaºii: pl. nom./ac. 3,14; 23,11, 36
ostaºi: pl. ac. 7,8; rezum. cap.23
(a se) OSTENI: v. IV
ostenindu(-ne): gerunziu 5,5
(nu Te) osteni: imperativ prohib. 2.sg. 7,6
(sã) os tenesc: ind. prez. 3.pl. 12,27
OÞAPOC: s.n.; var. OÞAPÃC (Înv.) „aºchie”
oþapãcul: sg. ac. rezum. cap.6; 6,41, 42
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PÃCÃTOS, -OASÃ: ad j./s.
pãcãtoºii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,30; 6,32, 33, 34;
rezum. cap.15; 15,1, 2
(cei) pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 5,32
pãcãtoºilor: s.m. pl. gen./dat. 6,34; 7,34
(un) pãcãtos: s.m. sg. ac. rezum. cap.15; 15,7, 10
pãcãtosului: s.m. sg. dat. 18,13
pãcãtos: adj. m. sg. nom./ac. 5,8; 19,7
pãcãtoasã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,37, 39
(mai) pãcãtoºi: adj. m. pl. nom. 13,2
pãcãtoºi: adj. m. pl. gen. 24,7

OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. rezum. cap.23; 23,36
OU: s.n.
ou: sg. ac. 11,12
OVREIESC, -IASCÃ: adj.
ovr eieºti: f. pl. ac., în sint agma [slove] ovr eieºti 23,38

P

(a) PÃCÃTUI: v. IV
pãcãtuit-am: ind. pf.c. 1.sg. 15,18, 21
va pãcãtui: ind. viit.I. 3.sg. 17,4

PACE: s.f.
pãcii: sg. gen., în sintagmele calea pãcii/fiiul pãcii 1,79; 10,6
pace: sg. nom./ac. 2,14, 29; 10,5; 12,51; 19,38, 42; 24,36
pace: sg. ac., în loc. adv. în pace 7,50; 8,48; 11,21
pacea: sg. nom. 10,6
pace: sg. ac., în sint agma ceale de pace 14,32

PÃGUBIRE: s.f.
pãgubire: sg. ac. 9,25

PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharului: sg. gen. 11,39
pãharul: sg. nom./ac. 22,17, 20, 42
PANACHIDÃ: s.f. „tãbliþã de scris”
panechidã: sg. ac. 1,63
PARTE: s.f.
partea: sg. nom., în loc. s. (Pop.) partea bãrbãt eascã „fiinþã de sex
bãrbãtesc” 2,23
par te: sg. nom./ac. 5,19; rezum. cap.10; 11,36; 24,42
parte: sg. ac., în sintagma de ceaea parte de „dincolo de”
8,22
par tea: sg. ac. 10,42; 12,46; 15,12

PÃMÂNT: s.n.
pãmânt: sg. ac. 2,14; 5,24; 6,49; 8,8, 15; rezum. cap.12; 12,49,
51; 14,35; 18,8; 21,23, 25; rezum. cap.22; 22,44; 24,5
pãmântul: sg. nom./ac. 4,25; 13,7; 16,17; 21,33; 23,44
pãmântului: sg. gen., în sintagmele Doamne al ceriului ºi al
pãmântului/de la marginile pãmântului/[faþa] pãmântului
10,2 1; 11,31; 12,56
pãmântului: sg. dat. 19,44
pãmânt: sg. ac., în sintagma cutremure de pãmânt 21,11
pãmântul: sg. gen. (cu prep. a + tot) 21,35
PÃR: s.m.
pãrul: sg. ac., în sintagma pãr ul capului 7,38
perii: pl. nom./ac., în sintagma perii capului 7,44; 12,7
pãr: sg. nom. 21,18
(a se) PÃREA: v. II
pãrutu(-s)-au: ind. pf.c. impers. 1,3
(sã) pare: ind. prez. impers. 1,66; 7,43; 8,18, 25; 10,36; 12,42;
17,10
(sã) pãrea: ind. imp. im pers. 3,23; 24,37
pare(-)(-se): ind. prez. imper s. 12,51
pare(-)(-sã): ind. prez. imper s. 13,2, 4; 18,8
pare: ind. prez. impers. 17,4
pãrea: ind. im p. impers. 19, 11
(s-)ar pãrea: cond. prez. impers. 22,24
(s-)au pãr ut: ind. pf.c. 3.pl. 24,11

PASÃRE: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) PASERE
pasãrile: pl. nom., în sint agma pasãrile ceriului 8,5; 13,19
paserile: pl. nom., în sintagma paserile ceriului 9,58
pasãri: pl. nom./ac. 12,6, 7
pasarea: sg. ac. 13,34
(a se) PAªTE: v. III
(sã) pãºtea: ind. imp. 3.pl. 8,32
pãºtea: ind. imp. 3.pl. 8,34
paºte: ind. prez. 3.sg. „hrãneºte” 12,24
sã pascã: conj. prez. 3.sg. 15,15
pãscând: gerunziu 17,7

PÃRINTE: s.m.
pãrinþilor: pl. gen. 1,17; 11,48
pãrinþii: s.m. pl. nom./ac. 1,55, 72; 2,27, 41, 43; 6,23, 26; 8,56;
11,47; 18,29
pãrintele: sg. nom. 1,73
pãrinþi: pl. ac. rezum. cap.2; 21,16
Pãrinte/pãrinte: sg. voc. 10,21; 16,27; 23,34, 46
Pãrintele: sg. nom., în sint agma Pãrintele din ceriu 11,13
pãrinte: sg. voc., în sintagma pãrinte A vraame 16,24, 30

PAªTI: s.m./s.n. (cf. Inidce Iº – FASÃ)
Paºtilor: pl. gen., în sintagma praznicul Paºtilor 2,41
paºtile/Paºtile: pl. nom./ac. rezum. cap.22; 22,1, 7, 8, 11, 13
paºti: pl. ac. 22,15
PAT: s.n.
patul: sg. ac. rezum. cap.5; 5,19, 24, 25
pat: sg. ac. 5,18; 8,16; 17,34
PATIMÃ: s.f.
patimilor: pl. gen., în sintagma vreamea patimilor rezum. cap.2
patimile: pl. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.18
PAZÃ: s.f. (Înv.) „loc unde era închis cineva; temniþã”
paze: pl. ac. 21,12
PÃCAT: s.n.
pãcatelor: pl. gen., în sintagma iertarea pãcatelor 1,77; 3,3; 24,47
pãcatele: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,20, 21, 23, 24; rezum.
cap.7; 7,48, 49; 11,4
pãcate: pl. nom. 7,47

PÃSTOR: s.m.
pãstorii: pl. nom. rezum. cap.2; 2,15, 20
pãstori: pl. nom./ac. 2,8, 18
(a) PÃTIMI: v. IV
sã pãtimeascã: con j. prez. 3.sg. 9,22
a pãtimi: inf. prez. 17,25; 22,15
(a) PÃÞI: v. IV
au pãþit: ind. pf.c. 2.pl. 13,2
sã paþã: conj. pr ez. 3.sg. 24,26, 46
(a se) PÃZI: v. IV
pãzind: gerunziu 2,8
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pie trile: pl. nom. 19,40
piatra: sg. nom./ac. 20,17, 18; 24,2

pãzindu(-sã): gerunziu 8,29
pãzeaºte: ind. prez. 3.sg. 11,21
pãzesc: ind. prez. 3.pl. 11,28
a (sã) pãzi: inf. prez. rezum. cap.12
pãziþi(-vã): imperativ 2.pl. 12,1; 20,46
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 18,21

PICÃTURÃ: s.f.
picãturi: pl. ac., în sintagma picãturi de sânge 22,4 4

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâne: sg. nom./ac. 4,3; 7,33; 9,3; 11,11; 14,1, 15; 15,17; 22, 19;
24,30
pânea: sg. ac. 4,4; 11,3; rezum. cap.22
pânele: pl. ac., în sintagma pânele punerei-înainte 6,4
pâni: pl. ac. rezum. cap.9; 9,13, 16; 11,5
pânii: sg. gen., în sint agma frângerea pânii rezum. cap.24;
24,35
(a) PÂNDI: v. IV
pândindu-: gerunziu 11,5 4
PÂNTECE: s.n.
pânt ece: sg. ac. rezum. cap.1; 2,21
pânt ecele: sg. nom./ac. 1,15, 41, 44; 11,2 7; 15,16; 23,29
pântece: sg. ac., în loc. v. (Înv.) vei lua în pântece „vei zãmisli”
1,31
pânt ecelui: sg. gen. 1,42
(a) PÂRÎ: v. IV; var. (Înv.) (a) PÃRÎ
sã pârascã: conj. pr ez. 3.pl. 6,7; 11,5 4
pârându(-Sã): gerunziu rezum. cap.23
a pãrî: inf. prez. 23,2
pârându-: gerunziu 23,10
pârâþi: ind. prez. 2.pl. 23,14

PICIOR: s.n.
picioarele: pl. nom./ac. 1,79; rezum. cap.7; 7,38, 44, 45, 46;
8,35, 41; 15,22; 24,39, 40
picior ul: sg. ac. 4,11
picioar elor: pl. gen./dat. 7,44; 8,47; 9,5; 17,16
picioar ele: pl. ac., în sintagma picioarele Domnului 10,39
picioar elor: pl. dat. adn. 20,43
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
perire: sg. ac. rezum. cap.23
PIEPT: s.n.
pieptul: sg. ac. 18,13
piepturile: pl. ac. 23,48
(a se) PIERDE: v. III
pier zându(-Sã): gerunziu rezum. cap.2
a pier de: inf. prez. 4,34; 6,9
piiar de(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 9,24
va piiarde: ind. viit.I. 3.sg. 9,24; 15,4, 8
sã (sã) piar zã: con j. prez. 3.sg. 9,25
sã piarzã: conj. prez. 3.sg./pl. 9,56; 19,47
au pierdut: ind. pf.c. 3.sg. 17,27, 29
pier de(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 17,33
va pierde: ind. viit.I. 3.sg. 17,33; 20,16
PIERDUT, -Ã: adj./s.
pier dute: adj. f. pl. ac. rezum. cap.15
per dutã: ad j. f. sg. ac. 15,6
pier dutã: ad j. f. sg. ac. 15,9
pier dut: ad j. m. sg. nom. 15,24, 32
(cea) pier dutã: s.f. sg. ac. 15,4

PEANTÃ: s.f.; vezi BANTÃ
PERECHE: s.f.; var. (Reg.) PÃRECHE
pãr eache: sg. ac. 2,24
pãr echi: pl. ac., în sintagma pãrechi de boi 14,19

(a) PIERI: v. IV
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 5,36
sã pearã: con j. prez. 3.pl. 8,23
perim: ind. prez. 1.pl. 8,24
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 11,51
veþi peri: ind. viit.I. 2.pl. 13,3, 5
a peri: inf. prez. 13,33
pieiu: ind. prez. 1.sg. 15,17
va peri: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.16; 21,18
perise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,10

PESCAR: s.m.
pescarii: pl. nom. 5,2
(a) PESTI: v. IV „a întârzia un timp”
pes ti-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,45
PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. rezum. cap.5; 5,6; rezum. cap.9; 9,13, 16
peºtilor: pl. gen. 5,9
peaºte: sg. ac. 11,11
peºte: sg. ac. 24,42

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 4,23; 5,36; 6,39; 8,4; 12,16, 41; 13,6; 14,7; 15,3;
18,1, 9; rezum. cap.19; 19,11; rezum. cap.20; 20,9
pilda: sg. nom./ac. rezum. cap.7; rezum. cap.8; 8,9, 11; rezum.
cap. 10; rezum. cap.12; rezum. cap.14; rezum. cap.16; r ezum.
cap.18; 20,19
pilde: pl. ac. 8,10; rezum. cap.15

PEªTERÃ: s.f.
peºterã: sg. ac. 19,45
PETIC: s.n.; var. PETEC
peatec: sg. ac. 5,36
peatecul: sg. nom. 5,36

(a) PIPÃI: v. IV
sã pipãiascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.24
pipãiþi: imperativ 2.pl. 24,39

(a) PETRECE: v. III
pe trecusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,36
pe treace: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; reyum. cap.11
PIATRÃ: s.f. „rocã”; „s tâncã”
pe trile: pl. ac. 3,8
pie trii: sg. dat. 4,3
piatrã: sg. nom./ac. 4,11; 6,48; 8,6, 13; 11,11; 19,44; 21,6
pie tri: pl. ac. 13,34; 20,6; 21,5
piatrã: sg. nom., în sintagmele piatrã de moarã/piatrã pucioasã/
o zvãr liturã de piatrã 17,2, 29; 22,41

PIVNIÞÃ: s.f.
pivniþã: sg. nom. 12,24
PLATÃ: s.f.
plat a: sg. nom./ac. 3,14; 6,23, 35; 10,7
(a) PLÃCEA: v. II
au plãcut: ind. pf.c. impers., în structura v. dislocatã bine au plãcut 3,22
au plãcut: ind. pf.c. impers./3.sg. rezum. cap.7; 10,21
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POCÃINÞÃ: s.f.
pocãinþei: sg. gen., în sintagma botezul pocãinþei 3,3
pocãinþã: sg. ac., în sintagma roduri vreadnice de pocãinþã
3,8
pocãinþã: sg. ac. 5,32; r ezum. cap.13
pocãinþa: sg. nom. 15,7; 24,47

(a) PLÃTI: v. IV
plãti: inf. prez. fãrã a 7,42
vei plãti: ind. viit.I. 2.sg. 12,59
(a) PLÂNGE: v. III
plângeþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,21
veþi plânge: ind. viit.I. 2.pl. 6,25
(nu) plânge: imperativ prohib. 2.sg. 7,13
aþi plâns: ind. pf.c. 2.pl. 7,32
plângea: ind. imp. 3.pl. 8,52; 23,27
(nu) plângereþi: imperativ pr ohib. 2.pl. 8,52; 23,28
plânge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
au plâns: ind. pf.c. 3.sg. 19,41; 22,62
a plânge: inf. prez. rezum. cap.23

POD: s.n.
pod: sg. ac. 17,31
PODEA: s.f. (Înv. ºi reg.; la pl.) „plafon de scânduri”
podeale: pl. ac. 5,19
(a) POFTI: v. IV
pofteaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 19,31
poftea: ind. imp. 3.sg. 15,16
poftind: gerunziu 16,21
veþi pof ti: ind. viit.I. 2.pl. 17,22
poftim: ind. prez. 1.pl. 22,71
era poftind: ind. im p. perifr. 3.sg. 23,8

PLÂNGERE: s.f.
plângere: sg. nom. 13,28
PLEAVÃ: s.f.
pleavele: pl. ac. 3,17
(a se) PLE CA: v. I
a (sã) pleca: inf. prez. (Înv.; prin e xt.; despre zi) „a se sfârºi” 9,12
sã pleace: conj. prez. 3.sg., în sintagma sã-ªi pleace capul „sã se
odihneascã” 9,58
plecându-: gerunziu 24,5
plecându(-sã): gerunziu 24,12
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg. (Înv.; prin ext.; despre zi) „s-a sfârºit”
24,29
PLIN , -Ã: adj./s.
(cea) plinã: s.f. sg. voc., în sintagma cea plinã de dar 1,28
plin: adj. m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,40; 4,1; 5,12; 11,39;
16,20

(a) POGORÎ: v. IV; vezi (a) COBORÎ
POM: s.m.
pomul: sg. nom. 3,9
pomul: sg. ac., în sintagma pomul bun ºi rãu rezum. cap.6
pom: sg. nom., în sintagmele pom bun/pom rãu 6,43
pom: sg. nom. 6,4 4
pomii: pl. nom. 21,29
(a) POMENI: v. IV
pomeneºte: imperativ 2.sg. 23,42
POMENIRE: s.f.
pomenirea: sg. ac. 22,19

(a se) PLINI: v. IV
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,1; 2,21, 22; 4,21
(sã) vor plini: ind. viit.I. 3.pl. 1,45; 18,31; 21,2 4; 22,16
plinindu(-sã): gerunziu 2,43
a plini: inf. prez. rezum. cap.3
va plini: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.6
au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 7, 1
sã plineascã: conj. prez. 3.sg. 9,31
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.sg./pl. 21,22; 22,37; 24,44

(a) PONOSLUI: v. IV „a cer ta”, „a mustra”
ponosluieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
POPÃ: s.m.
popilor : pl.gen ., în sintagmele cãpe teniile popilor/mai-marii
popilor 9,22; 19,47; 20,19; rezum. cap.22; 22,2, 4, 52; 23,4;
24,20

PLOAIE: s.f.
ploaia: sg. nom. 12,54

POR C: s.m.
porci: pl. ac. rezum. cap.8; 8,32, 33
porcii: pl. nom./ac. 15,15, 16

(a) PL OUA: v. I
au ploat: ind. pf.c. imper s. 17,29

POR UMB: s.m. (Pop.) „porumbel”
porumbi: pl. ac. 2,24
porumbul: sg. nom. rezum. cap.3
porumbu: sg. ac. 3,22

PLUG: s.n.
plug: sg. ac. 9,62
POAMÃ: s.f.
poame: pl. ac. 6,43
POARTÃ: s.f.
poarta: sg. ac. rezum. cap.7; 7,12; rezum. cap.13; 1 3,24;
16,20
(a se) POCÃI: v. IV
(s-)ar pocãii: cond. prez. 3.pl. 10,13
(s-)au pocãit: ind. pf.c. 3.pl. 11,32
(vã) veþi pocãi: ind. viit.I. 2.pl. 13,3, 5
(sã) va pocãi: ind. viit.I. 3.sg. 15,7; 17,3
(sã) pocãiaºte: ind. prez. 3.sg. 15,10
(sã) vor pocãi: ind. viit.I. 3.pl. 16,30
pocãindu(-sã): gerunziu rezum. cap.17

POGORÂª: s.n.; vezi COBORÂª

POR UNCÃ: s.f.
poruncile: pl. ac. 1,6; r ezum. cap.18; 18,20
porunca: sg. ac. rezum. cap.2; rezum. cap.5; 15,29
poruncã: sg. nom./ac. 2,1; 23,56
porunci: pl. nom., în sintagma sfaturi ºi por unci evangheliceºti
rezum. cap.6
porunci: pl. ac. rezum. cap.9; rezum. cap.10
poruncii: sg. gen. rezum. cap.10
(a se) PORUNCI: v. IV
va por unci: ind. viit.I. 3.sg. 4,10
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. 4,36; r ezum. cap.5; 8,25
au poruncit: ind. pf.c. 3.sg. 4,39; 5,14; 8,5 4, 56; 9,21; 18,40;
19,15
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(a) PREACURVI: v. IV
pr eacurveºte: ind. prez. 3.sg. 16,18

porunciia: ind. imp. 3.sg. 8,29
sã por unceascã: conj. prez. 3.sg. 8,31
ai por uncit: ind. pf.c. 2.sg. 14,22
poruncisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 17,9
(s-)au poruncit : ind. pf.c. 3.pl. 17,10
porunceºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
poruncind: gerunziu rezum. cap.22

PREAJMÃ: s.f.
pr eajma: sg. ac., în loc. prep. în preajma 8,26
(a) PREFACE: v. III
pr efãcându-: gerunziu rezum. cap.22

PORUNCITÃ: s.f. (Înv.) „poruncã”
(ceale) poruncit e: pl. ac. rezum. cap.17

PREOT: s.m.
pr eotului: sg. dat. rezum. cap.1; 5,14
pr eot: sg. nom. 1,5; 10,31
pr eoþilor: pl. gen ., în sintagma cãpe teniile preoþilor 3,2; 20,1;
22,66; 23,10, 13
pr eoþi: pl. dat. (cu pr ep. la) rezum. cap.5
pr eoþilor: pl. dat. 6,4; 17,14; rezum. cap.20

POST: s.n.
posturi: pl. ac. 2,37
post: sg. ac. rezum. cap.4
(a se) POSTI: v. IV
postesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.5
(sã) postesc: ind. prez. 3.pl. 5,33
a pos ti: inf. prez. 5,34
(sã) vor posti: ind. viit.I. 3.pl. 5,35
postesc: ind. prez. 1.sg. 18,12

PREOÞIE: s.f.
pr eoþiia: sg. ac. 1,8
pr eoþiii: sg. gen. 1,9
PRETUTINDENI: adv.; var. (Înv. ºi rar) PRETUTINDINI
pr etutindini: 9,6; 19,43

POTOP: s.n.
potopul: sg. nom., în sint agma potopul lumii rezum. cap.17
potopul: sg. nom. 17,27

PRICE: s.f.
price: sg. nom. rezum. cap.9; 22,24

POTRIVNIC, -Ã: s.m./f.; var. (În v.) PROTIVNIC , -Ã
pr otivnici: s.m. pl. ac. rezum. cap.12
pr otivnicul: sg. ac. 12,58; 18,3
pr otivnicii: s.m. pl. nom. 13,17; 21,15

PRICEPUT, -Ã: s.m./f.; var. PRECEPUT, -Ã
[cei] pr ecepuþi: s.m. pl. ac. 10,21

POVARÃ: s.f.
povarã: sg. ac. 11,46

PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. rezum. cap.5
pricinã: sg. ac. 8,47

POVARNICÃ: s.m. (cf. Indice Mt)
povar nicelor: pl. dat. 21,23

PRICIRE: s.f.
pricirea: sg. nom. rezum. cap.22

(a) POVÃÞUI: v. IV
povãþuii: inf. prez. fãrã a 6,39

PRIETEN, -Ã: s.m./f.; (Înv. ºi reg.) PRIETIN; (Înv.) PRIIA TEN,
PRIIATIN
prie ten: s.m. sg. ac. 7,6
prie tinul: s.m. sg. nom. 7,34; 11,8
prie tin: s.m. sg. ac. 11,5
prie tine: s.m. sg. voc. 11,5
prie tenul: s.m. sg. nom. 11,6
prie tinilor: s.m. pl. voc., în sintagma prietinilor Miei 12,4
priiatine: s.m. sg. voc. 14,10
priiatenii: s.m. pl. ac. 14,12; 15,29
priiatinii: s.m. pl. ac. 15,6
priiateni: s.m. pl. ac. 16,9
priiatini: s.m. pl. nom./ac. 21,16; 23,12
priiatenele: s.f. pl. ac. 15,9

POVESTE: s.f.
poveastea: sg. ac. 1,1
(a) POVESTI: v. IV
povesteaºte: imperativ 2.sg. 8,39
au po vestit : ind. pf.c. 3.pl. 9,10
povestea: ind. imp. 3.pl. 24,35
PRAF: s.n.
pr aful: sg. ac. 9,5; 10,11
PRAZNIC: s.n.
pr aznicul: sg. ac., în sint agma praznicul Paºtilor 2,41
praznicului: sg. gen. 2,42
praznicul: sg. nom., în sintagma praznicul azimelor (cf. Indice Iº)
22,1
pr aznic: sg. ac. 23,17
PRÃPASTIE:
prãpastie: sg. nom. 16,26
PRÂNZ: s.n.
prânz: sg. ac. 11,38; 14,12
(a) PRÂNZI: v. IV
prânz ea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.11
sã prânzascã: conj. prez. 3.sg. 11,37
PREACURVAR, -Ã: adj.
pr eacurvari: m. sg. nom. 18,11

PRILEJ: s.n.
prilejul: sg. ac. rezum. cap.13
prilej: sg. ac. 22,6
(a) PRIMI: v. IV
a f i primit: pasiv inf. prez. rezum. cap.4
e primit : pasiv ind. prez. 3.sg. 4,24
priimesc: ind. prez. 3.pl. 8, 13
au priimit: ind. pf.c. 3.sg. 8,40; 15,27; 19,6
priimeaºt e: ind. prez. 3.sg. r ezum. cap.9; rezum. cap. 15;
15,2
vor priimi: ind. viit.I. 3.pl. 9,5
va primi: ind. viit.I. 3.sg. 9,48; 18,17
primeaºt e: ind. prez. 3.sg. 9,48
au primit: ind. pf.c. 3.sg. 9,53; 10,38
vor primi: ind. viit.I. 3.pl. 10,8, 10
sã priimeascã: con j. prez. 3.sg. 16,4, 9
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PRIMIT, -Ã: adj.
primit: n. sg. ac., în sintagma anul Domnului cel primit (cf. supr a
– AN) 4,19
priimit: m. sg. nom. rezum. cap.15
(a se) PRINDE: v. III
era prinsã: pasiv ind. imp. 3.sg. 4,38
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.5; 5,6
am prins: ind. pf.c. 1.pl. 5,5
prinsease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,9
vei prinde: ind. viit.I. 2.sg. 5,10
prinzând: gerunziu 8,54
a prinde: inf. prez. 11,54; 14,9; rezum. cap.22
sã prinzã: conj. prez. 3.pl. 20,20
(Sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
prinzându-: gerunziu 22,54

PR OROCIE: s.f.
prorocia: sg. ac. rezum. cap.3
prorociia: sg. ac., în sint agma prorociia lui Isaie rezum. cap.4
PR OROCIÞÃ: s.f.
prorociþa: sg. nom. rezum. cap.2; 2,36
(a se) PROSLÃVI: v. IV
(sã) proslãvea: ind. imp. 3.sg. 4,15
au proslãvit: ind. pf.c. 3.sg. 23,47
PRUNC : s.m.
pruncul/Pr uncul: sg. nom./ac. 1,41, 44, 59, 66, 80; rezum. cap.2;
2,16, 17, 21, 2 7, 40, 43; 9,43, 48; 18,17
pruncule: sg. voc. 1,76
prunc: sg. ac. 2,12; 9,47
pruncilor : pl. dat. rezum. cap.7; 7,32; 10,21
pruncii: pl. ac. rezum. cap.17; r ezum. cap.18; 18,16
prunci: pl. ac. 18,15; 20,28

PRINSO ARE: s.f. (aici) „pescuir e”
prinsoarea: sg. ac. 5,9
(a) PRISOSI: v. IV
prisosise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,17
va prisosi: ind. viit.I. 3.sg. 19,26

PSALM: s.m.
psalmilor: pl. gen., în sint agma Car tea psalmilor 20,42
psalmi: pl. ac. 24,44

PRISOSINÞÃ: s.f.
prisosinþa: sg. ac., în sintagma prisosinþa inimii 6,45
prisosinþa: sg. ac. 12,15; 21,4

PUBLIC AN: s.m. (cf. Indice Mt – VAMEª)
publicanilor: pl. gen. rezum. cap.3
publicanii: pl. nom. 3,12; 7,29; 15,1
publican: sg. ac. 5,27

(a) PRIVEGHEA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a) PRIVIGHEA
priveghind: gerunziu 2,8; 12,37
a privighea: inf. prez. rezum. cap.21
privegheaþi: imper ativ 2.pl. 21,36

PUHOI: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) POVOI
povoiu: sg. nom. 6,48

(a) PROBOZI: v. IV (înv. ºi pop.) „a mustra (aspru)”
probozeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12

PUI: s.m.
pui: pl. ac. 2,24
pui: pl. voc., în sintagma pui de nãpârci 3,7

PR OCITIRE: s.f.
procitirea: sg. ac. rezum. cap.10
(a se) PROPOVÃDUI: v. IV; var. (În v.) (a se) PROPOVEDUI
propoveduind: gerunziu 3,3; 8,1, 39; rezum. cap.10
propoveduia: ind. im p. 3.sg. 3,18
a propoveduii: inf. pr ez. 4,19
era propoveduind: ind. imp. perifr. 3.sg. 4,44
a propovedui: inf. prez. rezum. cap.9; 9,2
(sã) va propovedui: ind. viit.I. 3.sg. 12,3
propoveduieºte: ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.23
sã (sã) propo veduiascã: con j. prez. 3.pl. 24,47
PR OPOVÃDUIRE: s.f.; var. (În v.) PROPOVEDUIRE
propoveduirea: sg. ac. 11,32
PR OPOVEDANIE: s.f.
propovedania: sg. ac. rezum. cap.3
PR OROC: s.m.
prorocilor: pl. gen./dat. 1,70; 6,23; rezum. cap.11; 11,47, 50
prorocul: sg. nom., în sintagma prorocul Celui Înalt 1,76
prorocului: sg. gen./dat. 3,4; 13,33
prorocul: sg. nom. rezum. cap.4; 4,17, 27; 11,29
proroc: sg. nom./ac. 4,24; 7,16, 26, 28, 39; 9,8; 20,6; 24,19
prorocilor: pl. dat., în sintagma prorocilor celor mincinoºi
6,26
proroci: pl. nom./ac. 9, 19; 10,24; 11,49; 16,31; 18,31; 24,44
prorocii: pl. nom./ac. 13,28, 34; rezum. cap.16; 16,13, 29;
24,25, 27
(a) PROROCI: v. IV
proroceaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.2

au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. 1,67
proroceºt e: imperativ 2.sg. 22,64

(a se) PUNE: v. III
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,66; 2,7; 4,9; 6,48; 9,47; 13,13; 19,35;
23,26, 53
sã puie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.2; 2,22; 5,18; 9,16
(S-)au pus: ind. pf.c. 3.sg. 2,34
e pusã: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,9
puiind: gerunziu 4,40; 9,62
pune: ind. prez. 3.sg. 5,36; rezum. cap.8; 8,16; 11,33; rezum.
cap.15; 15,5
puind: gerunziu rezum. cap.7; 22,41; rezum. cap.23
puneþi: imperativ 2.pl. 9,44; 21,14
(sã) vor pune: ind. viit.I. 3.pl. 10,8
puiindu-: gerunziu 10,34
pune: inf. prez. fãrã a 11,6
va pune: ind. viit.I. 3.sg. 12,46; 14,29
voi pune: ind. viit.I. 1.sg. 13,8; 20,43
(s-)ar pune: cond. prez. 3.sg. 17,2
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 19,21
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 19,22
a pune: inf. prez. 20,19
or pune: ind. viit.I. 3.pl. 21,12
puindu(-sã): gerunziu rezum. cap.23
(sã) pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 23,53
era pus: pasiv ind. imp. 3.sg. 23,55
PUNERE: s.f.
punerei: sg. gen., în sintagma pânele punerei-înainte 6,4
PUNGÃ: s.f.
pungã: sg. ac. 10,4; 22,35, 36
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putearnici: s.m. pl. ac. 12,11
putearnic: adj. m. sg. nom. 3,8
put ernic: adj. m. sg. nom., în sintagma put ernic în faptã ºi în
cuvânt 24,19

PUNTE: s.f.
punþi: pl. ac. 12,33
(a se) PURTA: v. I
purtând: gerunziu 5, 18; 22,10; 24,1
purta: ind. imp. 3.pl. 7,14
(sã) pur ta: ind. imp. 3.sg. 8,29
(nu) pur tareþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,4
au pur tat: ind. pf.c. 3.sg. 11,27
purta: inf. prez. fãrã a 11,46
(s-)au purtat: ind. pf.c. 3.sg. 16,22
sã poar te: conj. prez. 3.sg. 23,26

PUÞ: s.n.
puþ: sg. ac. 14,5
PUÞIN, -Ã: adj./pron. nehot./adv.
puþin : adv. 5,3; 12,48
(mai) puþin: adv. 7,47
puþin : adv. în sintagma puþin credincioºilor 12,28
puþini: adj. m. pl. nom. 10,2; 13,23
(mai) puþin: adj. n . sg. nom. 12,26
puþin : adj. n. sg. ac. 22,58
puþin : pron. nehot. n. sg. ac. 16,10; 19,17

PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 15,31; rezum. cap.18; 18,1
pururi: 24,53
PUS, -Ã: adj.
pus: m. sg. ac. 2,12, 16
pusã: f. pl. (cu des. -ã) ac. 12,19
pusã: f. sg. ac. 19,20
puse: n. pl. ac. 24,12

R
RAI: s.n.
raiu: sg. ac. rezum. cap.23; 23,43

(a se) PUSTII: v. IV
(sã) va pustii: ind. viit.I. 3.sg. 11,17

RAMURÃ: s.f.
ramurile: pl. ac. 13,19

PUSTIIRE: s.f.
pustiirea: sg. nom. 21,20

RANÃ: s.f.
rane: pl. ac. 7,21
ranele: pl. ac. 10,34

PUSTIU , -IE: adj./s.n .; var. PUSTIE: s.f.
pustii: s.f. pl. ac. 1,80; 8,29
pustie: s.f. sg. ac. 3,2, 4; 4,1; 5,16; 7,24
pustiiu: adj. n. sg. ac. 4,42; rezum. cap.6; 9,10, 12
pustie: adj. f. sg. nom. 13,35; 15,4

(a) RÃBDA: v. I
voi rãbda: ind. viit.I. 1.sg. 9,41

(a se) PUTEA: v. II
vei putea: ind. viit.I. 2.sg. 1,20; 16,2
putea: ind. im p. 3.sg./pl. 1,22; 8,19; 13,11; 14,6; 19,3
poþi: ind. prez. 2.sg. 5,12; 6,42
poat e: ind. prez. 3.sg. 5,21; 12,25; 14,26, 27, 31, 33; r ezum.
cap.16; 16,13; 17,1; 18,26
veþi putea: ind. viit.I. 2.pl. 5,34; 16,13
va putea: ind. viit.I. 3.sg. 6,39; 14,29
au putut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,48; 8,43; 9,40; 14,30; 20,26
poci: ind. prez. 1.sg. 11,7; 14,20
pot: ind. prez. 3.pl. 11,46
puteþi: ind. prez. 2.pl. 12,26
vor putea: ind. viit.I. 3.pl. 13,24; 20,36; 21,15
pociu: ind. prez. 1.sg. 16,3
sã poatã: conj. pr ez. 3.pl. 16,26
(sã) pot: ind. prez. 3.pl. 18,27
PUTERE: s.f.
putearea: sg. ac. 1,17; 4,6; 8,46; 10,19
putearea: sg. nom./ac., în sintagmele putearea Celui Înalt/putearea
Duhului/putearea Domnului/din toatã put earea (Ta)/putearea
cr edinþii 1,35; 4,14; 5,17; 10,27; r ezum. cap.17
puteare: sg. nom./ac. 1,51; 4,32, 36; 5,24; 6,19; 9,1; 10,19; 12,5;
19, 17; r ezum. cap.20; 20,2, 8; 21,27
puteri: pl. nom. rezum. cap.10
puterile: pl. nom./ac. 10, 13; 19,37
puterii: sg. dat. 20,20
puterile: pl. nom., în sintagma puterile ceriurilor 21,26
putere: sg. ac. 22,25; 24,49
puterea: sg. nom., în sintagma puterea întunerecului 22,53
puterii: sg. gen., în sintagma puterii lui Dumnezãu 22,69
PUTERNIC, -Ã: ad j./s.
(Cel) Put ernic: s.m. sg. nom. 1,49
(cei) put earnici: s.m. pl. ac. 1,52

RÃBDARE: s.f.
rãbdare: sg. ac. 8, 15; 18,7
rãbdarea: sg. ac. 21,19
(a) RÃCORI: v. IV
sã rãcoreascã: con j. prez. 3.sg. 16,24
RÃDÃCINÃ: s.f.
rãdãcina: sg. ac. 3,9
rãdãcini: pl. ac. 8,13
(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A
RÃMÃªIÞÃ: s.f. „rest”
rãmãºiþele: pl. ac. 24,43
(a) RÃMÂNE: v. III
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg. 1,22, 56; 2,43
rãmânea: ind. imp. 3.sg. 8,27
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 9,4; 10,7
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 11,8
sã rãmâiu: conj. prez. 1.sg. 19,5
aþi rãmas: ind. pf.c. 2.pl. 22,28
rãmâi: imperativ 2.sg. 24,29
(a) RÃNI: v. IV
rãnindu-: gerunziu 9,39; 10,30; 20,12
RÃPIRE: s.f.
rãpir e: sg. ac. 11,39
RÃPITOR, -TOARE: adj.
rãpitori: m. pl. nom. 18,11
(a) RÃSÃRI: v. IV
rãsãrind: gerunziu 1,78; 8,6, 8; 12,54
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(a) RÃZVRÃT I: v. IV; (scris ºi) (a) RÃSVRÃTI
rãsvrãtind: gerunziu 23,2
ar fi rãzvrãtit : cond. pf. 3.sg. 23,14

RÃSÃRIT: s.n. „ est”
rãsãrit: sg. ac. 13,29
RÃSCUMPÃRARE: s.f.
rãscumpãr are: sg. ac. 1,68
rãscumpãr area: sg. nom./ac. 2,38; 21,28

(a) RÂDE: v. III
veþ râde: ind. viit.I. 2.pl. 6,21
râdeþi: ind. prez. 2.pl. 6,25

(a) RÃSIPI: v. IV; vezi (a) RISIPI
RÂND: s.n.
rând: sg. ac., în loc. adv. pre rând „succesiv”; „în ºir” 1 ,3;
9,14
rândul: sg. ac. 1,8

RÃSIPIRE: s.f.; vezi RISIPIRE
(a se) RÃSPLÃTI: v. IV
a rãsplãti: inf. prez. 14,14
(sã) va rãsplãti: ind. viit.I. 3.sg./imper s. 14,14; rezum. cap.18
RÃSPLÃTIRE: s.f.
rãsplãtirii: sg. gen., în sintagma zioa rãs plãtirii 4,19
rãsplãtirea: sg. nom. 14,12
(a) RÃSPUNDE: v. III
rãspunzând: gerunziu 1,19, 35, 60; 4,8, 12; 5,5, 22, 31; 6,3; 7,22,
40, 43; 8,21; 9,41, 49; 10,27, 30, 41; 11,7, 45; 17, 17, 36; 20,3,
24; 22,51
rãspunzind: gerunziu 3,11; 9,20; 13,2, 8, 14, 15, 25; 14,3, 5;
15,29; 20,39; 23,3, 40; 24,18
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg. 3,16
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,4; 8,50; 9,19; 20,7; 23,9
rãspunde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
ai rãspuns: ind. pf.c. 2.sg. 10,28
veþi rãs punde: ind. viit.I. 2.pl. 12,11; 21,14; 22,68
rãspunde: inf. prez. fãrã a 14,6
rãspunzându-: gerunziu 17,20
rãspundea: ind. im p. 3.pl. rezum. cap.20
rãspundeþi: imperativ 2.pl. 20,3
RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. 2,26
rãspunsurile: pl. ac. 2,47
rãspunsul: sg. ac. 20,26
(a se) RÃS TIGNI: v. IV
rãstâgnindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.23
rãstigneºte: imper ativ 2.sg. 23,21
sã (Sã) rãstigneascã: ind. prez. 3.sg. 23,23
au rãs tignit: ind. pf.c. 3.pl. 23,33; 24,20
a (Sã) rãstigni: inf. prez. 24,7
RÃS TURNAT, -Ã: adj.
rãstur natã: sg. ac. 24,2
RÃU, REA: adj./s./adv.
rãu: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,43, 45
reale: ad j. f./n. pl. ac. 6,43; 7,21
rea: adj. f. sg. ac. 6,45
rãi: ad j. m. pl. nom. 11,13
(mai) reale: adj. n. pl. nom. 11,26
rau: s.n. sg. ac. 6,9, 22, 45; 23,22, 41
[cei] rãi: s.m. pl. ac. 6,35
(ceale) reale: s.n. pl. ac. 16,25
rãu: adv. 17,4
RÃUTATE: s.f.; var. (Înv.) RÃOTATE
rãotãþile: pl. ac. 3,19
RÃZB OI: s.n.
rãzboiu: sg. ac. 14,31
rãzboaie: pl. ac. rezum. cap.21; 21,9
RÃZMERIÞÃ: s.f.; var. RÃZMIRIÞÃ
rãzmiriþe: pl. ac. 21,9

(a se) RÂNDUI: v. IV
a rândui: inf. prez. 1,1
(s-)au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 3,13
au rânduit: ind. pf.c. 3.sg. 10,1; 12,14, 42
va rânduii: ind. viit.I. 3.sg. 12,44
-i rânduit: pasiv ind. pr ez. imper s. 22,22
RÂNDUIT, -Ã: adj.
rânduit: m. sg. nom. 7,8
RÂU: s.n.
râul: sg. nom. 6,48, 49
(a) REPAUZA: v. I; var. (Înv.) (a) RÃPÃUSA (cf. Indice Mc)
au rãpãosat: ind. pf.c. 3.sg. 23,46
REPEJUNE: s.f.
repejune: sg. ac. 8,33
(a) REPEZI: v. IV
a repezi: inf. prez. rezum. cap.4
REVENEALÃ: s.f.
revenealã: sg. ac. 8,6
(a se) RIDIC A: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDICA
au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,69; 17,13
rãdicându-: gerunziu 6,20
(vã) rãdicaþi: con j. prez. fãrã sã 2.pl. 12,29
(s-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 13,13
rãdicând: gerunziu 11,27; 16,23; 24,50
a rãdica: inf. prez. 18,13
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 21,28
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi rar) (a se) RÃSIPI
rãsipit-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,51
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 11,23
(sã) va rãsipi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13; r ezum. cap.19
au rãsipit: ind. pf.c. 3.sg. 15,13, 30
ar fi rãsipit: cond. pf. 3.sg. 16,1
sã (sã) rãsipeascã: con j. prez. 3.sg. 21,6
RISIPIRE: s.f.; var. RÃSIPIRE
rãsipirea: sg. nom./ac. 6,49; r ezum. cap.17; rezum. cap.21
ROB, ROABÃ: s.m./f.
robilor: s.m. pl. dat. 4,19
robi: s.m. pl. nom. 21,2 4
ROBIE: s.f.
robiia: sg. ac. rezum. cap.21
ROD: s.n.
rodul: s.n. sg. nom., în sintagmele rodul pântecelui/rodul viii
1,42; 20,10
roduri: s.n. pl. ac., în sintagma roduri vreadnice de pocãinþã 3,8
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rod: s.n. sg. ac., în sint agma rod bun 3,9; 6,43
rod: s.n. sg. ac. rezum. cap.6; 8,8, 14, 15; 13,6, 7, 9
rodul: s.n. sg. ac. 6,44; 21,30
rodurile: s.n. pl. ac. 12,17
roada: s.f. sg. ac., în sintagma roada viþei 22,18

RUªINE: s.f.
ruºine: sg. nom./ac. 14,9; 16,3
RUTÃ: s.f. „plantã erbacee cu miros pãtrunzãtor, neplãcut,
întrebuinþatã în medicinã”
rut a: sg. ac. 11,42

(a se) RODI: v. IV
rodisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,16
(s-)au rodit: ind. pf.c. 3.pl. 12,18

S

RUDÃ: s.f.
ruda: sg. ac. 1,5; 2,4

SABIE: s.f.
sabiia: sg. nom./ac. 2,35; 22,49
sabiii: sg. gen. 21,24
sabie: sg. ac. rezum. cap.22; 22,36
sabii: pl. ac. 22,38, 52

RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom./ac. 1,36, 61
rudeniile: pl. nom./ac. 1,58; 14,12
rudenii: pl. ac. 2,4 4; 21,16

SADUCHEU: s.m.
saducheii: pl. ac. rezum. cap.20
saduchei: pl. nom. 20,27

RUG: s.m. (Înv.) „mãrãcine”
rug: sg. ac. 6,44
RUG : s.n. (aici cu r eferire la) „r ugul aprins din Iº 3,4: „ªi
vãzând Domnul cã mear ge sã vazã, l-au chemat din mijlocul
r ugului ºi au zis…”
rug: sg. ac. 20,37
(a se) RUGA: v. I
era rugându(-sã): ind. im p. perifr. 3.sg. 1,10
rugându(-Sã): gerunziu 3,21; 9,18; 11,1
(s-)au rugat: ind. pf.c. 3.sg. 4,38
au r ugat: ind. pf.c. 3.sg. 5,3, 12; 8,3 7; 11,3 7
(sã/Sã) r uga: ind. imp. 3.sg. 5,14; 9,29; 18, 11; 22,41, 43
sã (sã/Sã) r oage: con j. prez. 3.sg. 6, 12; 9,28
(vã) r ugaþi: ind. prez. 2.pl. 6,28; 11,2
rugându-: gerunziu 7,3; 8,41
ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 7,4, 36; 8,31, 32, 38
rogu-: ind. prez. 1.sg. 8,28; 9,38; 14,18, 19; 16,27
(m-/M-)am r ugat: ind. imp. 1.sg. 9,40; 22,32
rugaþi: imperativ 2.pl. 10,2
a (sã) r uga: inf. pr ez. r ezum. cap.11; rezum. cap. 18; 18,1;
20,47
a (ne) r uga: inf. prez. 11,1
roagã: ind. prez. 3.sg. 14,32
a r uga: inf. prez. 15,28
(sã) va r uga: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.18
sã (sã) roaje: conj. prez. 3.pl. 18,10
rugându(-vã): gerunziu 21,36
rugaþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,40, 46
(Sã) roagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom./ac. 1,13; rezum. cap.9
rugãciuni: pl. ac. 2,37; 5,33
rugãciunea: sg. ac., în sintagma rugãciunea lui Dumnezãu 6,12
rugãciune: sg. ac. rezum. cap.11; r ezum. cap.22; 22,45
rugãciunii: sg. gen., în sintagma casa rugãciunii 19,46
(a se) RUPE: v. III; var. (Înv. ºi reg.) (a se) RUMPE
(sã) rumpea: ind. im p. 3.sg. 5,6
(sã) rumpe: ind. prez. 3.sg. 5,36
rumpând: gerunziu 8,29
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 23,45
(a se) RUªINA: v. I
(sã) va r uºina: ind. viit.I. 3.sg. 9,26
va ruºina: ind. viit.I. 3.sg. 9,26
(sã) ruºina: ind. imp. 3.sg./pl. 13,17; 18,2
(mã) r uºinez: ind. prez. 1.sg. 18,4
(sã) v or ruºina: ind. viit.I. 3.pl. 20,13

SAMARINEAN: s.m.
samarineani: s.m. pl. ac. rezum. cap.9
samarineanilor: s.m. pl. gen. 9,52
samarinean : s.m. sg. nom. 10,33; 17,16
samarineanul: s.m. sg. nom. rezum. cap.17
SARCINÃ: s.f. „greut ate”, „povarã”
sarcinile: pl. ac. 11,46
SARE: s.f.
sãrii: sg. gen. rezum. cap.14
sarea: sg. nom. 14,34
SAT: s.n.
sat e: pl. ac. 8,1, 34
sat ele: pl. ac. 9, 12
satul: sg. ac. 15,15; 24,28
sat : sg. ac. 23,26; 24,13
SATANA: s.f.; var. (Înv.) SÃTAN A
Satanii: sg. gen., în sintagma ispitele Satanii rezum. cap.4
Satana: sg. nom./ac. 10,18; 11,18; 13,16; 22,3
Sãtana: sg. nom. 22.31
SAÞ: s.n.; var. (În v. ºi pop.) SAÞIU
saþiu: sg. ac. rezum. cap.21
saþiul: sg. ac. 21,3 4
(a se) SÃDI: v. IV
(t e) sãdeaºte: imperativ 2.sg. 17,6
sãdiia: ind. imp. 3.pl. 17,28
au sãdit: ind. pf.c. 3.sg. 20,9
SÃDIT, -Ã: adj.
sãdit: m. sg. ac. 13,6
SÃLAª: s.n.
sãlaº: sg. ac. 10,34
sãlaºele: pl. ac., în sintagma sãlaºeºe ceale de veac „sãlaºele cele
veºnice” 16,9
(a) SÃLTA: v. I
sãlt eazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
au sãlt at: ind. pf.c. 3.sg. 1,41, 47; 10,21
sãlt at-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,44
sãlt aþi: imperativ 2.pl. 6,23
aþi sãltat: ind. pf.c. 2.pl. 7,32
sãltând: gerunziu rezum. cap.10
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simbetei: s.f. sg. gen. 13,14, 16
sâmbetei: s.f. sg. gen. 14,5
sâmbetii: sg. gen. 24,1

SÃLTARE: s.f. „veselie”
sãltare: sg. nom. 1,14
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 8,5, 11; 20,28, 31
SÃNÃTOS, -O ASÃ: ad j./s.; var. (În v. ºi reg.) SÂNÃTOS, OASÃ
sãnãtoºilor: s.m. pl. dat. 5,31
sãnãtos: ad j. m. sg. ac. 7,10
sânãtos: adj. m. sg. nom., în sintagma sânãtos cu mintea „cu
mintea întreagã” 8,35
sânãtos: ad j. m. sg. ac. 15,27
(a se) SÃNÃTOªI: v. IV; var. (a se) SÂNÃTOªA: v. I
(s-)au sânãtãºat: ind. pf.c. 3.sg. 8,47
(a) SÃPA: v. I
au sãpat: ind. pf.c. 3.sg. 6,48
sã sape: conj. prez. 3.sg. (aici) „sã s pargã” (cf. lat. perfodi¹ „a
strãpunge (sãpând)” 12,39
oi sãpa: ind. viit.I. 1.sg. 13,8
a sãpa: inf. prez. 16,3

SÂN: s.n.; var. (Înv.) SIN
sinul: sg. ac. (cf. Anania 2001, p.1528) 6,38
sânul: sg. ac., în sintagma sânul lui Avr aam 16,22
sânul: sg. ac. 16,23
SÂNGE: s.n.
sângelui: sg. gen., în sintagma curgerea sângelui rezum. cap.8;
8,43, 44
sângele: sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,50, 51; rezum. cap.22;
22,20
sânge: sg. ac. 13,1; rezum. cap.22; 22,44
(a se) SÂRGUI: v. IV
(sã) sârguia: ind. im p. 3.sg. 10,40
(te) sãr guieºti: ind. prez. 2.sg. 10,41
sã (sã) sârguiascã: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(te) sâr guiaºte: imperativ 2.sg. 12,58
(sã) sârguiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.23
SC AUN: s.n.
scaunul: sg. ac. 1,32
scaun: sg. ac. 1,52
scaune: pl. ac. 22,30

SÃPTÃMÂNÃ: s.f.
sãptãmânã: sg. ac. 18,12
(a se) SÃRA: v. I
(sã) va sãra: ind. viit.I. 3.sg. 14,34

(a) SCÃDEA: v. II
veþi scãdea: ind. viit.I. 2.pl. 16,9
a scãdea: inf. prez. 18,1
sã scazã: con j. prez. 3.sg. 22,32

SÃRAC, -Ã: adj./s.
sãracilor: s.m. pl. dat. 4, 18; 7,22; 18,22; 19,8
sãracilor: s.m. pl. voc. 6,20
sãracii: s.m. pl. ac. 14,13, 21
(un) sãrac: sg. nom. 16,20
sãracul: sg. nom. 16,22
sãrac: adj. m. sg. ac. rezum. cap.16
sãracã: adj. f. sg. nom./ac. 21,2, 3

(a) SCÃPA: v. I
a scãpa: inf. prez. 21,36
(a se) SCHIMBA: v. I
schimbându(-Sã): gerunziu în sintagma schimbându-Sã la faþã
rezum. cap.9

(a) SÃRUTA: v. I
sãrut a: ind. imp. 3.sg. 7,38
a sãrut a: inf. prez. 7,45
au sãr utat: ind. pf.c. 3.sg. 15,20
sã sãrut e: conj. prez. 3.sg. 22,47

(a) SCLIPI: v. IV
sclipeaºte: ind. prez. 3.sg. 17,24
(a se) SCOATE: v. III
scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 6,45; rezum. cap.9; rezum.
cap.11; 11,15; rezum. cap.19
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,29; 10,35; 11,14; 20,12; 24,50
sã scoþ: conj. prez. 1.sg. 6,42
sã scoþi: con j. prez. 2.sg. 6,42
(sã) scotea: ind. imp. 3.sg. 7,10
sã scoaþã: conj. prez. 3.pl. 9,40
scoþând: gerunziu 9,49; rezum. cap.11
era scoþând: ind. imp. perifr. 3.sg. 11,14
scot: ind. prez. 1.sg. 11,18
scoþ: ind. prez. 1.sg. 11,19, 20; 13,32
sã f iu scos: con j. pf. 3.sg. 19,23
a scoate: inf. prez. 19,45
scoþându-: gerunziu 20,15
scot: ind. prez. 3.pl. 11,19; 21,30

SÃR UTARE: s.f.
sãrut are: sg. ac. 7,45; 22,48
SÃTUL, -Ã: s.m./f.
sãtuiilor: s.m. pl. voc. 6,25
(a se) SÃTURA: v. I
(vã) veþi sãtura: ind. viit.I: 2.pl. 6,21
saturã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
(s-)au sãturat: ind. pf.c. 3.pl. 9,17
(sã) saturã: ind. prez. 3.pl. 15,17
a sãtura: inf. prez. 16,21
(a se) SÃVÂRªI: v. IV
au sãvârºit: ind. pf.c. 3.pl. 2,39
(Mã) sãvârºesc: ind. prez. 1.sg. 13,32
a sãvârºi: inf. prez. 14,28
sãvârºi: inf. prez. fãrã a 14,29, 30

SC ORPIE: s.f.
scorpii: pl. ac. 10,19
scorpie: sg. ac. 11,12

SÂMBÃTÃ: s.f./adv.; var. (În v.) SIMBÃTÃ (cf. Indice Mt)
sâmbãta: adv. 4,15, 31; rezum. cap.6; 6,2, 7, 9; rezum. cap.13;
13,10, 13; rezum. cap.14; 14,1, 3
sâmbãtã: s.f. sg. ac. rezum. cap.6; 6,6; 23,5 4, 56
sâmbãta: s.f. sg. ac. 6,1
sâmbetei: s.f. sg. dat. adn . 6,5

SCRÂªNIRE: s.f.
scrâºnirea: sg. nom., în sintagma scrâºnirea dinþilor (cf. Indice Mt
- DINTE) 13,28
(a se) SCRIE: v. III
a scrie: inf. prez. 1,3
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au scris: ind. pf.c. 3.sg. 1,63; 20,28
sã (sã) scrie: conj. prez. 3.sg. (aici) „sã se facã r ecensãmânt”
2,1
ias te scris/scris iaste: pasiv ind. prez. impers. 2,23; 3,4; 19,46
scris es te/este scris: pasiv ind. prez. imper s. 4,4, 8, 10; 7,27;
10,26; 24,46
era scris: pasiv ind. imp. impers. 4,17
scrise sânt: pasiv ind. pr ez. 3.pl. 10,20
scrie: imperativ 2.sg. 16,6, 7
sânt scrisã: pasiv ind. pr ez. 3.pl. (cu des. -ã) 18,31
e scris: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 20,17
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. 21,22; 24,4 4
este scrisã: pasiv ind. prez. 3.sg. 22,37
era scrisã: pasiv ind. imp. 3.sg. 23,38
SCRIITURÃ: s.f. (aici) „inscripþie”
scriitura: sg. nom. 23,38

seaceri: ind. prez. 2.sg. 19,21
sãcerând: gerunziu 19,22
SECERIª: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriº: sg. nom. 10,2
sãceriºului: sg. gen., în sintagma Stãpânul sãceriºului 10,2
sãceriºul: sg. ac. 10,2
SECURE: s.f.; var. (Pop.) SÃCURE
sãcurea: sg. nom. 3,9
(a) SEMÃNA: v. I; var. (Pop.) (a) SÃMÃNA
sã samine: conj. pr ez. 3.sg. 8,5
sãmâna: ind. imp. 3.sg. 8,5
samânã: ind. prez. 3.pl. 12,24
ai sãmânat: ind. pf.c. 2.sg. 19,21
am sãmânat : ind. pf.c. 1.sg. 19,22
SEMÃNÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTOR, TOARE
sãmânãtoriu: s.m. sg. ac. rezum. cap.8
sãmânãtoriul: s.m. sg. nom. 8,5

SCRIPTURÃ: s.f.
scriptur a: sg. nom. 4,21
scripturile: pl. ac. rezum. cap.24; 24,27, 32, 45
SCRISOARE: s.f. (aici) „înscriere la recensãmânt”; „zapis”;
„inscripþie”
scrisoare: sg. nom. 2,2
scrisoarea: sg. nom./ac. 16,6; 20,24; rezum. cap.23
scrisorile: pl. ac. 16,7
(a se) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a se) SCUIPI
(Sã) va scuipi: ind. viit.I. 3.sg. 18,32

SEMÃNÃTURÃ: s.f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTURÃ
sãmânãturi: pl. ac. 6, 1
SEMINÞIE: s.f.; var. (În v.) SÃMINÞIE
sãmânþiii: sg. dat. 1,55
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn : sg. nom./ac. 2,12, 3 4; 11,16, 29, 30; 21,7; 23,8
seamne: pl. nom./ac. rezum. cap.7; 21,11, 25; rezum. cap.23
sãmnul: sg. ac. rezum. cap.11; 11,29
seamnele: pl. ac. rezum. cap.21

(a se) SCULA: v. I
sculându(-sã/-Sã): gerunziu 1,39; 4,38, 39; 5,25; 6,8; 8,24; 11,8;
15,20; 22,45; 23,1; 24,12, 33
(S-/s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,16, 29; 7,16; 8,55; 9,8, 19;
10,25; 24,6
scoalã: imperativ 2.sg. 5,23, 24; 6,8; 7,14; 8,54; 17,19
(sã) scoalã: ind. prez. 3.pl. 7,22
(mã) scula: inf. prez. fãrã a 11,7
(sã) va scula: ind. viit.I. 3.sg. 11,8, 31
(sã) v or scula: ind. viit.I. 3.pl. 11,32
scula(-mã)-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 15,18
scula(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 21,10
sculaþi(-vã): imperativ 2.pl. 22,46

SFAT: s.n.
sf at: sg. ac. rezum. cap.3; rezum. cap.22
sf aturi: pl. nom., în sintagma sfaturi ºi por unci evangheliceºti
rezum. cap.6
sf atul: sg. ac., în sintagmele sfatul lui Dumnezãu/sfatul lui Hristos
7,30; r ezum. cap.18
sf atul: sg. ac. 22,66; 23,51

SCULARE: s.f. „ridicare”
scularea: sg. ac. 2,34

(a se) SFÃTUI: v. IV
(sã) sfãtuiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.22

SCUMP, -Ã: adj.
scumpã: sg. ac., în sintagma hainã scumpã 7,5
(mai) scumpi: m. pl. nom. 12,7, 24

SEAMÃ: s.f.; var. (Pop.) SAMÃ
samã: sg. ac. 16,2

SFÂNT, -Ã: adj./s.
Sfânta: adj. antep. f. sg. nom., în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos
Evanghelie de la Marcu
Sfânt : adj. n. sg. nom./ac./gen., în sintagma Duhul Sfânt/Duhului
Sfânt rezum. cap.1; 1,15, 35, 41, 67; 2,25, 26; 3,16, 22; 4,1; 10,21;
rezum. cap.12; 12,10, 12; rezum. cap.24
sfânt : adj. n. sg. nom. 1,49
sfântã: adj. f. sg. ac., în sint agma legãtura cea sfântã „legãmântul
cel sfânt” 1 ,72
sf inþilor: adj. antep. m. pl. gen. 9,26
Sfântul: s.m. sg. nom. 1,35
sf inþilor: pl. gen. 1,7; 18,7
sf intul: s.m. sg. gen., în sintagma sfintul Domnului „cel închinat
Domnului, cel care es te pus în slujba lui Dumnezeu” 2,23
Sfântul: s.m. sg. nom., în sintagma Sfântul lui Dumnezãu 4,34

SEC, SEACÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÃC, SACÃ
sacã: f. sg. ac., în sintagma mânã sacã „mânã uscatã” rezum.
cap.6

(a se) SFÂRªI: v. IV
sfârºindu(-sã): gerunziu 4,2, 13
au sfârºit: ind. pf.c. 3.sg. 15,14

(a) SECERA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SÃCERA
seacerã: ind. prez. 3.pl. 12,24

SFÂRªIT: s.n.
sfârºit: sg. nom./ac. 1,33; 22,37

SCUTEC: s.n.
scut ece: pl. ac. 2,7, 12
(a) SCUTURA: v. I
scutur aþi: imperativ 2.pl. 9,5
SCUTURAT, -Ã: adj.
scuturatã: f. sg. ac. 6,38

(a) SFÃRÂMA: v. I
sfãrâma(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,18
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sfârºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfârºit 18,5
sfârºitul: sg. nom. 21,9

(a se) SLOBOZI: v. IV
slobozi: imperativ 2.sg. 2,29; 9,12; 23, 18
slobozi(-Te): imperativ 2.sg. 4,9
au slobozit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 5,19; 8,38; 14,4; 23,25
slobozitu(-te)-ai: ind. pf.c. 2.sg. 13, 12
veþi slobozi: ind. viit.I. 2.pl. 22,68
a slobozi: inf. prez. rezum. cap.23; 23,17, 20
voi slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 23,16
voiu slobozi: ind. viit.I. 1.sg. 23,22

SFEªNIC : s.n.; var. (Înv.) SFEAªNIC
sfeaºnic: sg. ac. 8,16; 11,33
SFETNIC: s.m.
sfetnic: sg. nom. 23,50
SFINÞENIE: s.f.
sfinþenie: sg. ac. 1,75

SL OBOZIRE: s.f.
slobozirea: sg. ac. 4,19

(a) SFINÞI: v. IV
sfinþascã: ind. prez. 3.sg. 11,2

SL OVÃ: s.f.
slove: pl. ac. 23,38

SICRIU: s.n.
sicriiu: sg. ac. 7,14

SL UGÃ: s.f.
sluga: sg. nom./ac. 1,54; 2,29; rezum. cap.7; 7,2, 3, 7, 10; 12,43,
45, 47; 14,17, 21, 22; 20,10; 22,50
slugii: sg. gen./dat. 1,69; 7,8; 12,46; 14,21, 23; 17,9
slugile: pl. nom./ac. 11,7; 12,37, 38, 45; rezum. cap.20
slujile: pl. ac. 15,22; 19, 13, 15
sluji: pl. ac. 15,26
slugã: sg. nom./ac. 16,13; 17,7; 20,11
slugi: pl. nom. rezum. cap.17; 17,10
sluji: pl. dat. (cu prep. la) rezum. cap.19
slugã: sg. voc., în sint agmele slugã bunã/slugã vicleanã
19,17, 22

(a se) SILI: v. IV
(s-)au silit: ind. pf.c. 3.pl. 1,1
sileaºte: imperativ 2.sg. 14,23
au silit: ind. pf.c. 3.pl. 24,29
SILNICIE: s.f.
silnicie: sg. ac., în loc. adv. (Înv.) cu silnicie 16,16
SIMÞIRE: s.f.
sâmþirea: sg. ac. rezum. cap.24; 24,45
SINAGOGÃ: s.f.
sinagoga: sg. ac. rezum. cap.4; 4,20, 33, 38; 6,6; 7,5; 13,10
sinagogurile: pl. ac. 4,15, 4 4
sinagogã: sg. ac. 4,28
sinagoghii: sg. gen., în sint agma cãpeteniia sinagoghii
8,41, 49
sinagoguri: pl. ac. 11,43; 12,11; 20,46; 21,12
SINGUR, -Ã: adj.
sângurã: f. sg. ac. 4,4; 10,40
sângur: m. sg. nom./ac. 5,21; 9,18, 36; 18,19
sângure: n. pl. ac. 24,12
singur: m. sg. nom. 24,18
SIRIAN: s.m.
Sirianul: sg. nom. 4,27
SLAVÃ: s.f.
slavã: sg. nom./ac. 2,32; 14, 10; rezum. cap.19
slava: sg. ac. 4,6; 1 2,27; 24,26
slavã: sg. ac., în loc. v. sã dea sla vã 17,18
SLÃBÃNOG, -OAGÃ: adj./s. „paralitic”
slãbãnogului: s.m. sg. dat. rezum. cap.5; 5,24
slãbãnojii: s.m. pl. ac. 14,13
slãbãnogii: s.m. pl. ac. 14,21
slãbãnog: adj. m. sg. ac. 5,18
(a) SLÃVI: v. IV
slãvind: gerunziu 2,20; 18,43
slãvea: ind. im p. 3.sg. 13,13
SLÃVIT: adv. „minunat” (cf. lat. gl¹ri¹s½)
slãvit: 13,17

SL UJBÃ: s.f.
slujbei: sg. gen. 1,23
slujbã: sg. ac. 10,40
slujba: sg. ac. 19,31
(a) SLUJI: v. IV; var. (Rar) (a) SLUGI
au fost slujind: ind. pf.c. cu gerunziu 3.sg. 1,8
sã slugim: conj. pr ez. 1.pl. 1,74
slujind: gerunziu 2,37
vei slugi: ind. viit.I. 2.sg. 4,8
slugiia: ind. im p. 3.sg. 4,39; rezum. cap.10
slujiia: ind. imp. 3.pl. 8,3
a slugi: inf. prez. 10,40
va slugi: ind. viit.I. 3.sg. 12,37
slujesc: ind. prez. 1.sg. 15,29
sluji: inf. prez. fãrã a rezum. cap.16; 16,13
slugeaºte: imperativ 2.sg. 17,8
slujeºte: ind. prez. 3.sg. 22,27
SL UJITOR, -TOARE: s.m./f.
slugitori: s.m. pl. nom. 1,2
slugitoriului: s.m. sg. dat. 4,20; 1 2,58
slugitoriul: sg. nom./ac. 12,58; 22,26
SL UJNICÃ: s.f.
slujnica: sg. ac., în sintagma slujnica Domnului 1,38
slujnicii: sg. gen. 1,48
slujnicele: pl. ac. 12,45
slujnicã: sg. nom. 22,57
SMERENIE: s.f.
smereniia: sg. ac. 1,48

SL OBOD: adv.
slobod: 6,2, 4, 9; rezum. cap.14; 14,3

(a se) SMERI: v. IV
(sã) va smeri: ind. viit.I. 3.sg. 3,5; 14,11
(sã) smereaºte: ind. prez. 3.sg. 14,11; 18,14
smeri(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 18, 14

SL OBOZENIE: s.f.
slobozenie: sg. ac. 4,19

SMERIT, -Ã: s.m./f.
(cei) smeriþi: s.m. pl. ac. 1,53
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SMINTEALÃ: s.f.
smint ealele: pl. nom. 17,1

soþiilor: pl. dat. 5,7
soþii: pl. nom. 5,10

(a se) SMINTI: v. IV
(sã) va sminti: ind. viit.I. 3.sg. 7,23
smint eaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.17
sã sminteascã: conj. prez. 3.sg. 17,2

SPAIMÃ: s.f.
spaima: sg. nom. 5,9
spaimã: sg. nom. 5,26
s paime: pl. nom. 21,11

SMOCHIN: s.m.
smochinul: sg. ac., în sintagma smochinul cel ner oditoriu rezum.
cap.13
smochin : sg. ac. 13,6
smochinul: sg. ac. 13,7; 21,29

(a) SPARGE: v. III
va spar ge: ind. viit.I. 3.sg. 5,37

SMOCHINÃ: s.f.
smochine: pl. nom. 6,44
(a se) SMULGE: v. III
smulgând: gerunziu rezum. cap.6
smulgea: ind. im p. 3.pl. 6,1
smulge(-te): imperativ 2.sg. 17,6
SOACRÃ: s.f.
soacr a: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,38; 12,53
soacrã-sa: sg. ac. 12,53
SOARE: s.m.
soar ele: sg. nom. 4,40; 23,45
soar e: sg. ac. 21,25
SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE; (Înv.) SORÞ: s.m.
soar tea: s.f. sg. ac. 1,9
sorþi: s.m. pl. ac. 23,3 4
(a se) SOCOTI: v. IV
socotindu-: gerunziu 2,19, 44
socotind: gerunziu 3,15; 11,38; 20,23
socoteºti: ind. prez. 2.sg. 6,41
(m-)am soco tit: ind. pf.c. 1.sg. 7,7
socotesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.12; rezum. cap.24
socotiþi: imper ativ 2.pl. 12,24, 27
socoteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14; 14,28
socotea: ind. imp. 3.pl. 14,1
au socotit : ind. pf.c. 3.pl. 20,17
(S-)au soco tit: ind. pf.c. 3.sg. 22,37
SOL: s.m.
solii: pl. nom. 7,24
soli: pl. ac. 9,52
SOLIE: s.f.
solie: sg. ac. 14,32; 19,14
SOMN: s.n.
somn: sg. ac. rezum. cap.8; 9,32
SORÃ: s.f.
sor u-sa: sg. ac. rezum. cap.10
sorã: sg. ac. 10,39
sor u-mea: sg. nom. 10,40
sur orile: pl. ac. 14,26
(a) SOSI: v. IV
sosit-au: ind. pf.c. 3.sg. 11,20
va sosi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.17
sosind: gerunziu 19,5
SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþiile: pl. ac. 2,44

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
(s-)au s pãimântat : ind. pf.c. 3.pl. 8,56
(nu vã) spãimântareþi: imperativ prohib. 2.pl. 21,9
s pãimântându(-sã): gerunziu 24,5, 37
au spãimântat: ind. pf.c. 3.pl. 24,22
(a se) SPÃLA: v. I
s pãla: ind. imp. 3.pl. 5,2
(sã) spãlasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,38
(a se) SPÃSI: v. IV (Înv. ºi r eg.; Bis.) „a se mântui”
sã (sã) s pãsascã: con j. prez. 3.pl. 8,12
(a) SPÂNZURA: v. I
era s pânzuraþi: pasiv ind. imp. 3.pl. 23,39
SPIC: s.n.
s pice: pl. ac. rezum. cap.6; 6,1
SPIN: s.m.
s pini: pl. ac. 6,44; 8,7, 14
spinii: pl. nom. 8,7
SPRÂNCEANÃ: s.f.
s prânceana: sg. ac., în sintagma sprânceana munteluui 4,29
SPUMÃ: s.f.
spume: pl. ac. 9,39
(a) SPUNE: v. III
sã s puie: conj. prez. 3.sg./pl. 5,14; 8,56; 9,21
s puneþi: imperativ 2.pl. 7,22; 1 3,32
au s pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,36, 47; 9,36; 14,21; 24,24
s pune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20
s pune: imperativ 2.sg. 20,2; 22,66
s puiu: ind. prez. 1.sg. 20,8
s pui: ind. prez. 2.sg. 20,2 1
voi spune: ind. viit.I. 1.sg. 22,6 7
s punea: ind. imp. 3.sg. 24,10
(a) STA: v. I
s tând: gerunziu 1,11; 4,39; 5,2; rezum. cap.6; 7,38; 12,1; 18,11,
13, 40; 19,8, 32
s tau: ind. prez. 1.sg. 1,19
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9; 6,8, 17; 7,14; 8,44; 10,40; 17,22; 24,4
s ta: ind. imp. 3.sg./pl. 5,1; 9,32; 19,24; 23,10, 35, 49
s tãi: imperativ 2.sg. 6,8
s tau: ind. prez. 3.pl. 8,20; 9,27
va sta: ind. viit.I. 3.sg. 11,18
a s ta: inf. prez. 11,53; 13,25; 21,36
s tã: ind. prez. 3.sg. 19,30
s ta: inf. prez. fãrã a 21,15
s tãtut-au: ind. pf.c. 3.sg. 24,36
STADIU: s.m. (cf. Indice 2Mac)
s tadii: pl. ac. 24, 13
STAT: s.n. (În v. ºi reg.) „înãlþime”
s tatul: sg. ac. 12,25
s tat: sg. ac., în sint agma mic de stat 19,3
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(a) S TRÂNGE: v. III
strânge: ind. prez. 3.sg. 12,21

STÃPÂN, -Ã: s.m./f.
Stãpâne: s.m. sg. voc., în sintagma Stãpâne Doamne 2,29
Stãpânul: s.m. sg. ac., în sintagma Stãpânul sãceriºului 10,2
stãpânul: sg. nom. 12,38; 13,25; 14,21; 16,3; 19,33
stãpânului: sg. dat. 22,11

STRÂNSOARE: s.f. „necaz” (cf. lat. pressÀra, -ae „opresiune”,
„necaz”)
strânsoare: sg. nom. 21,23

(a) S TÃPÂNI: v. IV
stãpânind: gerunziu 3,1
sã stãpâneaascã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.19; 19,14
sã stãpânesc: con j. prez. 1.sg. 19,27
stãpânesc: ind. prez. 3.pl. 22,25

(a) S TRICA: v. I
au stricat: ind. pf.c. 3.sg. 4,35
va strica: ind. viit.I. 3.sg. 10,19
strica-voi: ind. viit.I. 1.sg. 12,18
stricã: ind. prez. 3.sg. 12,33

STÂNGA: s.f.
stânga: s.f. sg. ac., în loc. adv. de-a s tânga 23,33

(a) S TRIGA: v. I
au s trigat: ind. pf.c. 3.sg. 1,42; 4,33; 8,54; 9,38; 18,38;
23,18
strigã: ind. prez. 3.sg./pl. 3,4; rezum. cap.7; 9,39; 18,7
strigând: gerunziu 4,41; 8,28; 16,24; rezum. cap.23; 23,46
striga: ind. im p. 3.sg./pl. 8,8; 18,39; 23,21, 23
vor striga: ind. viit.I. 3.pl. 19,40
strâgând: gerunziu rezum. cap.23

STEA: s.f.
steale: pl. ac. 21,25
STERP, STEARPÃ: adj./s. „steril”
stearpã: adj. f. sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,7, 36
(ceale) sterpe: s.f. pl. ac. 23,29
STRAISTÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ

(a) S TROPªI: v. IV
stropºeaºte: ind. prez. 3.sg. 9,39
au stropºit: ind. pf.c. 3.sg. 9,42

STRAIÞÃ: s.f.; vezi TRAISTÃ
STRA JÃ: s.f.; var. (În v. ºi rar) STRAGE
strãgile: pl. ac., în sint agma pãzind strãgile nopþii „fãcând de
strajã noap tea” 2,8
str age: sg. ac., în sint agmele la a doao str age/la a triia str age
12,38
(a) S TRÃBATE: v. III
strãbãtând: gerunziu 5,15

SUDOARE: s.f.
sudoarea: sg. nom. 22,44
(a) SUFLA: v. I
suflã: ind. prez. 3.sg. 12,55

STRÃIN, -Ã: ad j./s.; var. (Înv. ºi pop.) STREIN, -Ã
streinã: adj. f. sg. ac. 15,13
strãin: s.m. sg. ac. 17, 18

SUFLET: s.n.
sufletul: sg. nom./ac. 1,46; 2,35; 9,24; 10,27; 12,20, 22, 23;
14,26; 17,33; 23,46
suflet: sg. ac. 6,9
sufletele: pl. ac. 9,56; 21,19
sufletului: sg. gen./dat. 12,19; rezum. cap.14
sufletul: sg. voc., în sintagma sufletul mieu 12,19
sufletul: sg. ac., în loc. v. Îº dã sufletul rezum. cap.23

(a) S TRÃJUI: v. IV
ar strãjuii: cond. prez. 3.sg. 12,39
(a) S TRÃLUCI: v. IV
au strãlucit: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
strãlucind: gerunziu cu val. adj. „strãlucitor” 9,29
strãluceaºte: ind. prez. 3.sg. 17,24

(a) SUGE: v. III
supsease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.11
ai supt: ind. pf.c. 2.sg. 11,2 7

STRÃLUCIT, -Ã: adj.
strãlucit: n. sg. ac. 24,4
STRÂMB, -Ã: ad j./s.
(ceale) strâmbe: s.f. pl. nom. (aici) „cãi strâmbe” 3,5
strâmbã: ad j. f. sg. ac., în sintagma Mamona cea s trâmbã
„bogãþia cea nedreaptã”/ mãrturie strâmbã 16,11; 18,20
STRÂMBÃTATE: s.f.
strâmbãtat e: sg. ac. 11,39
strâmbãtãþii: sg. gen., în sintagmele lucrãtorii strâmbãtãþii/ispravnicul
strâmbãtãþii/Mamona strâmbãtãþii „bogãþia nedreaptã”/giudecãtoriul
strâmbãtãþii 13,27; rezum. cap.16; 16,8, 9; rezum. cap.18; 18,6
STRÂMT, -Ã: adj.
strâmtã: f. sg. ac. rezum. cap.13; 13,24
STRÂMTOARE: s.f. „necaz” (cf. lat. pressÀra, -ae „opresiune”,
„necaz”)
strâmtoarea: sg. nom. 21,25
(a se) S TRÂMTORA: v. I; var. (Înv.) (a) STRÂMTURA
(Mã) strâmtorez: ind. prez. 1.sg. 12,50
vor strâmtura: ind. viit.I. 3.pl. 19,43

STRUGURE: s.m.
struguri: pl. nom. 6,44

(a se) SUI: v. IV
(s-/S-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 2,4; 5,19; 8,22;
9,28; 19,4
suindu(-sã/-Sã): gerunziu 2,42; rezum. cap.3; 8,37; 19,28
sui(-te): imperativ 2.sg. 14, 10
(ne) suim: ind. prez. 1.pl. 18,31
(Sã) suia: ind. imp. 3.sg. 24,51
SUNET: s.n.
sunetului: sg. gen. 21,25
(a) SUPÃRA: v. I
supãrã: ind. prez. 3.sg./pl. 8,45; 18,5
(nu) supãra: imperativ prohib. 2.sg. 8,49
sã supere: conj. prez. 3.sg. 18,5
(a se) SUPUNE: v. III
(sã) supun: ind. prez. 3.pl. 10,17, 20
SUPUNERE: s.f.
supunerea: sg. ac. rezum. cap.10
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ºtiia : ind. imp. 3.sg./pl. 4,41; 6,8
sã ºtiþi: conj. prez. 2.pl. 5,24; 10,11; 12,39; 21,20, 31
ar ºti: cond. prez. 3.sg. 7,39
a ºti: inf. prez. 8,10
ºtiind: gerunziu 8,53
neºtiind: gerunziu 9,33
ºtiþi: ind. pr ez. 2.pl. 9,55; 11,13; 12,56; 21,30
ºti: ind. prez. 3.sg. 10,22; 12,30, 46
ºtiu: ind. prez. 3.pl. 11,4 4; 20,7; 23,34
sã (sã) ºtie: conj. prez. 3.sg. 12,2
ºtii: ind. prez. 2.sg. 18,20; 24,18
sã ºtie: conj. pr ez. 3.sg. 19,15
ºtiai: ind. imp. 2.sg. 19,22
ºtim: ind. prez. 1.pl. 20,2 1

SUPUS, -Ã: ad j.
supus: m. sg. nom. rezum. cap.2; 2,51
SURD, -Ã: s.m./f.
sur zii: s.m. pl. nom. 7,22
SUS: adv.
sus: adv. în loc. adj. de sus 2,14; 24,49
sus: adv. în loc. adv. în sus 13,11
(mai) sus: 14,10
SUTAª: s.m.
sutaºului: sg. gen. rezum. cap.7
sutaº: sg. gen. 7,2
sutaºul: sg. nom./ac. 7,6; rezum. cap.23; 23,47

ªTIINÞÃ: s.f.
ºtiinþii: sg. gen ., în sintagma cheaie ºtiinþii 11,52
ª
T
ªANÞ: s.n.
ºanþ: sg. ac. 19,43
TAINÃ: s.f.
taina: sg. ac., în sintagma taina împãrãþiii lui Dumnez eu 8,10

ªARPE: s.m.
ºer pi: pl. ac. 10,19
ºar pe: sg. ac. 11,11

TALANT: s.m.
tãlanþi: pl. ac. rezum. cap.19

ªCHIOP, -OAPÃ: s.m./f.
ºchiopii: s.m. pl. nom./ac. 7,22; 14,13, 21
(a) ªEDEA: v. II
ºed: ind. prez. 3.pl. 1,79; 7,32; 14,10; 21,35
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg. 4,20; 7,15, 36; 11,3 7; 19,30; 22,14
ºezând: gerunziu rezum. cap.5; 5,3, 27; 8,35; 10,13, 39; 14,28,
31; 22,55
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 5,17; 7,49; 14,15; 18,35; 24,30
era ºezând: ind. imp. perifr. 3.pl. 5,17, 29
ºezusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 7,37
sã ºazã: con j. prez. 3.pl. 9,14, 15
a ºedea: inf. prez. 12,37
vor ºedea: ind. viit.I. 3.pl. 13,29
a ºeadea: inf. prez. rezum. cap.14
(nu) ºedea: imperativ prohib. 2.sg. 14,8
ºez : imperativ 2.sg. 14,10
ºezi: imperativ 2.sg. 16,6; 17,7
ºezi: imperativ 2.sg. 20,42
ºede: ind. prez. 3.sg. 22,27
sã ºedeþi: conj. prez. 2.pl. 22,30
va f i ºezând: ind. viit.I. cu gerunziu 3.sg. 22,69
ºedeþi: imperativ 2.pl. 24,49
ªEDERE: s.f.
ºãderile: pl. ac., în sintagma ºãderile înainte „locurile din faþã”
14,7
ºederile: pl. ac., în sintagma ºederile dintâi „locurile din faþã”
20,46
ªES, ªEASÃ: adj.
ºes: n. sg. ac., în sintagma loc ºes 6,17
(a) ªTERGE: v. III
ºt ergea: ind. imp. 3.sg. 7,38
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 7,44
ºt eargem: ind. prez. 1.pl. 10,11
(a se) ªTI: v. IV
au ºtiut : ind. pf.c. 3.pl. 2,43
ºtiiaþi: ind. prez. 2.pl. 2,49
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 4,34; 13,25, 27; 16,4; 22,60

TARE: adj./s.
(Cel mai) tare: s.m. sg. nom. 3,16
(cel) t are: s.m. sg. nom. 11,21
(mai) tare: adj. m. sg. nom. 11,22
TATÃ: s.m.; var. (În v. ºi pop.) TÃTÂNE
tatãl/Tatãl: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,67; 2,33, 48; 6,36; 8,51;
9,59; 10,22; 11,2, 11; 12,30, 32, 53; 14,26; rezum. cap.15; 15,20,
22, 27, 28; 22,29
tãtâne-sãu: sg. gen./dat. 1,32, 59, 62; 9,43; 15,12, 29
Tatãlui/tatãlui: sg. gen./dat. 2,49; 8,50; rezum. cap.9; 9,26;
rezum. cap.10; rezum. cap.23; 24,49
Tatãlui: sg. gen., în sintagma glasul Tatãlui rezum. cap.3
tatã: sg. ac. 3,8; 18,20
tatã-sãu: sg. ac. rezum. cap.9; 15,20
tatã: sg. voc. 15,12, 18, 21; 22,42
tãtâne-mieu: sg. gen. 15,17; 16,27
tatã-mieu: sg. ac. 15,18
(a) TÃCEA: v. II
vei fi tãcând: ind. viit.I. cu gerunziu 2.sg. 1,20
au tãcut: ind. pf.c. 3.pl. 9,36; 14,4; 20,26; 23,56
sã tacã: conj. prez. 3.sg. 18,39
vor tãcea: ind. viit.I. 3.pl. 19,40
(a se) TÃGÃDUI: v. IV
(nu) tãgãdui: imperativ prohib. 2.sg. 6,29
tãgãduind: gerunziu 8,45
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. 12,9
tãgãdui(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,9
tãgãduiesc: ind. prez. 3.pl. 20,2 7
(Sã) tãgãduieºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
vei tãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 22,34, 61
au tãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 22,57
TÃGÃDUIRE: s.f.
tãgãduire: sg. ac. rezum. cap.22
(a se) TÃIA: v. I
sã taie: conj. pr ez. 3.pl., în loc. v. sã taie împregiur 1,59
(sã) t aie: ind. prez. 3.sg., în loc. v. sã taie împrejur 2,21
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TÂRZIU, -IE: adj. (despr e oameni ºi manifestãrile lor) „care
acþioneazã cu greutate”; „zãba vnic”
târzii: m. sg. voc. 24,25

(sã) va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 3,9
am tãiat: ind. pf.c. 1.sg. 9,9
(sã) vor tãia: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.13
taie: imperativ 2.sg. 13,7
vei tãia: ind. viit.I. 2.sg. 13,9
taie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
au tãiat: ind. pf.c. 3.sg. 22,50
era tãiat: pasiv ind. imp. 3.sg. „era sãpat” 23,53

(a se) TÃINUI: v. IV
(sã) tãinuia: ind. imp. 3.sg. 1,24
(s-)au tãinuit: ind. pf.c. 3.sg. 8,47
tãinuim: ind. prez. 1.pl. rezum. cap.12

(a se) TEME: v. III
(nu te) teame: imperativ prohib. 2.sg. 1,13, 30; 5,10; 8,50; 12,32
(sã) tem: ind. prez. 3.pl. 1,50
(s-)au temut: ind. pf.c. 3.pl. 2,9; 8,35; 9,34; 20,19
(nu vã) teamereþi: imperativ prohib. 2.pl. 2,10; 12,4, 7
temându(-sã): gerunziu 8,25
(sã) temea: ind. im p. 3.sg./pl. 9,45; 18,2; 22,2
a (sã) teame: inf. prez. rezum. cap.12
sã (vã) teameþi: conj. pr ez. 2.pl. 12,5
teameþi(-vã): imperativ 2.pl. 12,5
(vã) teameþ: imperativ 2.pl. 12,5
(mã) tem: ind. prez. 1.sg. 18,4
(m-)am temut: ind. pf.c. 1.sg. 19,21
(te) temi: ind. prez. 2.sg. 23,40
(nu vã) temereþi: imperativ prohib. 2.pl. 24,36

TÃINUIT, -Ã: ad j.
tãinuit: n. sg. nom. rezum. cap.8; 8,17
tãinuitã: f. sg. nom. rezum. cap.17

TEMELIE: s.f.
temelia: sg. ac. 6,48; 14,29
temelie: sg. ac. 6,49

(a) TÃMÃDUI: v. IV
tãmãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; rezum. cap.7
au tãmãduit: ind. pf.c. 3.sg. 9,43

TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 3,20; 12,58; 22,33; 23,19, 25

TÃIAT, -Ã: adj.
tãiat: m. sg. nom., în loc. adj. tãiat îm pregiur rezum. cap.2
TÃIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃIARE
tãiarea: sg. ac., în loc. s. tãiarea împregiur rezum. cap.1

TES TAMENT: s.n.; var. (Înv. ºi r eg.) TESTAMÂNT
testamânt : sg. nom., în sint agma noul testamânt „legãmântul cel
nou” 22,20

(a) TÃMÂIA: v. I
sã tãmâiaze: conj. prez. 3.sg. 1,9
TÃMÂIERE: s.f.
tãmâierii: sg. gen., în sintagmele (la) ceasul tãmâierii/oltariul
tãmâierii 1,10, 11

TETRARH: s.m.; var. (În v.) TETRARHÃ
tetrarha: sg. nom. 3, 1
tetrarhul: sg. nom. 3,19; 9,7
TINEREÞE: s.f.
tinereaþe: sg. ac. rezum. cap.18
tinereaþele: pl. ac. 18,21

TÃTÂNE: s.m.; var. TATÃ
(a) TÂLCUI: v. IV
tâlcuieºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8; rezum. cap.24
tâlcuia: ind. imp. 3.sg. 24,27
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU; (Înv. ºi reg.) TÃLHAR
tâlhari: pl. ac. 10,30, 36
tãlharilor: pl. gen. 19,46
tâlhariu: sg. nom./ac. rezum. cap.22; 22,52; 23,39
tâlharii: pl. ac. rezum. cap.23
tãlhariu: sg. ac. rezum. cap.23
tãlhari: pl. ac. 23,33

TIVITURÃ: s.f.
tivitura: sg. ac., în sintagma tivitura vejmântului/tivitura veºmântului
rezum. cap.8; 8,44
(a) TOARCE: v. III
torc: ind. prez. 3.pl. 12,27
(a se) TOCMI: v. IV
(s-)au tocmit: ind. pf.c. 3.pl. 22,5
TOIAG: s.n.
toiag: sg. ac. 9,3

TÂNÃR, -Ã: adj./s.; var. (Înv. ºi reg.) TINÃR, -Ã
(cel mai) tinãr: s.m. sg. nom. 15,12
tinãrule: s.m. sg. voc. 7,14
(cel mai) tinãr: ad j. m. sg. nom. 15,13

(a) TRAGE: v. III
sã tragã: conj. prez. 3.sg. 12,58
va traje: ind. viit.I. 3.sg. 14,5
trãgându-: gerunziu 21,12

(a) TÂNJI: v. IV (Înv. ºi reg.) „a-ºi exprima nemulþumirea”
tânjia: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.13
tânjind: gerunziu 13,14; rezum. cap.15

TRAISTÃ: s.f.; var. (Reg.) STRAIÞÃ, STRAISTÃ
straiþã: sg. ac. 9,3
strais tã: sg. ac. 10,4
traistã: sg. ac. 22,35
traista: sg. ac. 22,36

(a se) TÂNGUI: v. IV
tânguitu(-)-am: ind. pf.c. 1.sg. 7,32
(sã) tânguia: ind. imp. 3.pl. 23,2 7
tânguindu(-sã): gerunziu rezum. cap.24
TÂR G: s.n.
târg: sg. ac. rezum. cap.7; 7,32; 11,43; 20,46

(a) TRÃI: v. IV
trãisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,36
trãiaºte: ind. prez. 3.sg. 4,4
trãind: gerunziu 15, 13

TÂRSÂNÃ: s.f. (Înv.) „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã
de asceþi sau de cãlugãri direct pe piele”; „þesãturã groasã (ca
pânza de sac)”
târsânã: sg. ac. 10,13

(a) TREBUI: v. IV
trebuie: ind. prez. im pers. 2,49; rezum. cap.3; 4,43; 5,31, 38;
9,22; rezum. cap.10; 11,8; rezum. cap.12; 12,12; 13,14, 33;
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(a se) TULBURA: v. I; var. (Înv.) (a se) TURBURA
rezum. cap.14; 14,18, 28; 15,7; r ezum. cap.16; rezum. cap.17;
(s-)au tur burat : ind. pf.c. 3.sg. 1,12, 29
17,25; 1 8,1; 19,5, 34; 21,9; 22,37; 24,7, 4 4
tur burându(-sã): gerunziu 24,37
trebuia: ind. imp. imper s. 9,11; 22,7; 24,46
trebuiaºte: ind. prez. 3.sg. 10,42
TULBURARE: s.f.; var. (În v.) TURBURARE
au trebuit: ind. pf.c. imper s. 11,42; 13,16; 17,10
tur burarea: sg. ac. 21,25
trebuiesc: ind. prez. 3.pl. 12,30
(a) TRECE: v. III
tr ecusã: ind. m.m.c.pf. 3.pl., în sintagma trecusã în zilele sale
„er au înaintaþi în vârstã” 1,7
au tr ecut: ind. pf.c. 3.sg., în sintagma au trecut în zilele sale 1,18
sã tr eacem: conj. prez. 1.pl. 2,15; 8,22
va treace: ind. viit.I. 3.sg. 2,35; 21,32
trecând: gerunziu 4,30; 6,1; 12,37; 18,36; 22,59
(nu) treacereþi: imper ativ prohib. 2.pl. 10,7
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 10,31, 32
treaceþi: ind. prez. 2.pl. „nesoco tiþi”, „încãlcaþi” 11,42
am trecut: ind. pf.c. 1.sg. „am nesocotit”, „am încãlcat”15,29
a tr eace: inf. prez. 16,17, 26; 18,25
treci: imperativ 2.sg. 17,7
trecea: ind. imp. 3.sg. 17, 11; 19,1
treace: ind. prez. 3.sg. 18,37
sã tr eacã: con j. prez. 3.sg. 19,4
vor treace: ind. viit.I. 3.pl. 21,33
treacã: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 22,42

TULBURAT, -Ã: adj.; var. (În v.) TURBURAT, -Ã
tur buraþi: m. pl. nom. 24,38
TURMÃ: s.f.
tur ma: sg. nom./ac. 2,8; 8,33
tur mã: sg. nom. 8,32
tur mã: sg. voc., în sintagma turmã micã 12,32
TURN: s.n.
tur nul: sg. nom. 13,4
tur n: sg. ac. rezum. cap.14; 14,28
(a) TURNA: v. I
tur nând: gerunziu 10,34
TURTUREA: s.f.
tur tureale: pl. ac. 2,24
Þ

(a) TREMURA: v. I
tremurând: gerunziu 8,47
TRESTIE: s.f.
tres tie: sg. ac. 7,24

ÞARÃ: s.f.
þarã: sg. ac. 15,13; 19,12

TRIMIS, -Ã: s.m./f.; var. (Înv.) TREMIS, -Ã
(cei) trimiºi: s.m. pl. nom. 7,10
(cei) tr emiºi: s.m. pl. nom./ac. 13,34; 19,32

ÞARINÃ: s.f.
þarina: sg. nom. 12, 16

(a se) TRIMITE: v. III; var. (În v.) (a) TREMETE, (a) TREMITE
sânt trimis: pasiv ind. pr ez. 1.sg. 1,19; 4,43
trimis au fost: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 1,26
(sã/ Sã) trimit e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.23
au trimis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,18; 7,3, 6, 19, 20; 9,2, 48, 52; 10,1,
16; 14,17; 15,15; 19,14; 20,10, 11, 20
(s-)au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 4,26
trimite: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
trimiþ: ind. prez. 1.sg. 7,27; 10,3
trimiþind: gerunziu rezum. cap.9
trimiþând: gerunziu rezum. cap.10; 14,32
sã trimiþã: conj. pr ez. 3.sg. 10,2; rezum. cap.12
trimite-v oi: ind. viit.I. 1.sg. 11,49; 20,13
a trimite: inf. prez. 12,5, 49, 51; 20,11, 12
treme te: imperativ 2.sg. 16,24
sã tremiþi: conj. prez. 2.sg. 16,27
au tremis: ind. pf.c. 3.sg. 19,29; 22,8; 23,7, 11
am tremis: ind. pf.c. 1.sg. 22,35; 23,15
voi trimite: ind. viit.I. 1.sg. 24,49
TRIST, -Ã: adj.
triºti: m. pl. nom. 24,17
TRUP: s.n.
tr upul: sg. nom./ac. 3,6; 11,34, 36; 12,4, 23; 17,27; rezum.
cap.22; 22,19; r ezum. cap.23; 23,52, 55; rezum. cap.24; 24,23
tr upului: sg. gen. 11,34
tr up: sg. ac. 12,22
tr upul: sg. ac., în sintagma trupul Domnului Isus 24,3
TRUPESC, -EASCÃ: adj.
tr upeascã: f. sg. ac., în sint agma (cu) faþã trupeascã „în chip
tr upesc” 3,22

ÞÂÞÃ: s.f.; var. (înv. ºi reg.) ÞIÞÃ
þiþele: pl. nom./ac. rezum. cap.11; 11,27; 23,29
(a se) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
þinea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,19, 51; 4,42; 22,63
sã þie: conj. pr ez. 3.pl. 4,10; rezum. cap.10
(sã) þin: ind. prez. 3.pl. 5,38
þin: ind. prez. 3.pl. 8, 15
a þinea: inf. prez. rezum. cap.9
a f i þinut: inf. pf. rezum. cap.18
(sã) þinea: ind. imp. 3.pl. 24,16
ÞINUT: s.n.
þinutul: sg. ac. 2,8; 3,3; 4,14; 7,17; 8,26; 15,14
þinutului: sg. gen. 3,1; 4,37; 8,37
þânutul: sg. ac. 6,17
þinut : sg. gen. 15,15

U
UCENIC: s.m.; var. (Înv. ºi r eg.) UCINIC
ucenicii: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,30; 6,1, 13, 20; 7,11, 18,
19; 8,9, 22; 9,14, 18, 44, 54; 10,23; 11,1; 12,1, 22; 16,1; 17,1, 22;
18,15; 19,39; 22,11, 39, 45; rezum. cap.24
ucenici: pl. ac. rezum. cap.6; r ezum. cap.9; 9,1; rezum. cap.11;
19,29
ucenicilor: pl. gen./dat. 6,17; rezum. cap.7; rezum. cap.8; 9,16,
40; 19,37; 20,45; rezum. cap.22
ucenicul: sg. nom. 6,40; 14,26, 27
ucinicul: sg. nom. 14,33
(a se) UCIDE: v. III
sã (Sã) ucigã: conj. pr ez. 3.sg. 9,22
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au ucis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,47, 48; 12,5; 13,4; 15,27; rezum.
cap.20; 20,15
vor ucide: ind. viit.I. 3.pl. 11,49; 18,33
ucig: ind. prez. 3.pl. 12,4
a ucide: inf. prez. 13,31; rezum. cap.22
uciz: ind. prez. 2.sg. 13,34
ai ucis: ind. pf.c. 2.sg. 15,30
(nu) ucide: imperativ 2.sg. 18,20
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 20,6
sã ucidem: conj. pr ez. 1.pl. 20,14
UCIDERE: s.f.
ucidere: sg. ac. 23,19, 25

UNGHI: s.n.
unghiului: sg. gen., în sintagma (s-au fãcut) în capul unghiului
(în legãturã cu piatr a din capul unghiului: a devenit piatr a
unghiularã) 20,17
UNSOARE: s.f. „mir”
unsoare: sg. ac. 7,37, 38, 46
unsori: pl. ac. 23,56
UNTDELEMN: s.n.
untdelemn: sg. ac. 7,46; 10,34; 16,6

UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaºul: s.m. sg. nom. rezum. cap.23
ucigaºi: s.m. pl. ac. rezum. cap.23

URÂCIUNE: s.f.
urâciune: sg. nom. 16, 15

UCIS, -Ã: adj.
uciº: m. pl. gen. rezum. cap.13

URÂRE: s.f.
urârea: sg. ac. rezum. cap.14

(a) UDA: v. I
a uda: inf. prez. 7,38
au udat: ind. pf.c. 3.sg. 7,44

URÂT, -Ã: adj. „nesuf erit”
urâþi: m. pl. nom. 21,7

(a se) UITA: v. I
era uitându(-sã): ind. im p. perifr. 3.pl. 4,20
uitându(-Sã/-sã): gerunziu 6,10; 21,1; 22,56; 23,35
(S-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 9,16; 22,61
-i uitatã: pasiv ind. prez. 3.sg. 12,6

UR CIOR: s.n.
urcior: sg. ac. 22,10
URECHE: s.f.
urechile: pl. ac. 1,4 4; 4,21; rezum. cap.7
urechi: pl. ac. 8,8; 14,35
ureache: sg. ac. 12,3
urechile: pl. ac., în sintagma urechile acului 18,25
ureachea: sg. ac. rezum. cap.22; 22,50, 51

ULIÞÃ: s.f.
uliþele: pl. ac. 10,10; 13,26; 14,21
UMÃR: s.n.
umerele: pl. ac. 15,5

(a) URGISI: v. IV
va urgisi: ind. viit.I. 3.sg. 16,13
urjisiia: ind. im p. 3.pl. 18,9
urgisindu-: gerunziu rezum. cap.23
au urgisit: ind. pf.c. 3.pl. 23,11

(a) UMBLA: v. I
umblând: gerunziu 1,6
umblã: imper ativ 2.sg. 5,23
umblã: ind. prez. 3.sg./pl. 7,22; 11,24, 44
umbla: ind. imp. 3.pl. 9,6
au fost umblând: imp. perifr. 3.sg. 9,57
sã umblu: con j. prez. 1.sg. 13,33
a umbla: inf. prez. 20,46

(a) URÎ: v. IV
urãsc: ind. prez. 3.pl. 1,71; 6,27
vor urî: ind. viit.I. 3.pl. 6,22
ureaºte: ind. prez. 3.sg. 14,26
va urî: ind. viit.I. 3.sg. 16,13
urâsã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,14

UMBRÃ: s.f.
umbra: sg. ac., în sint agma umbra morþii 1,79
(a) UMBRI: v. IV
va umbri: ind. viit.I. 3.pl. 1,35
au umbrit: ind. pf.c. 3.sg. 9,34
(a se) UMPLE: v. III; var. (În v. ºi pop.) (a) UMPLEA: v. II (despre
vase, recipiente) „a f ace sã conþinã o anumitã cantitate din ceva”;
(despre ani, zile) „a se împlini”, „a veni sorocul”; „a se adeveri”; „a
se îndeplini”; „a fi cuprins de”, „a fi copleºit de”; „a se sãtura (de
hranã sau de bãuturã)”
(sã) va umplea: ind. viit.I. 3.sg. 1,15; 3,5
(sã) vor um plea: ind. viit.I. 3.pl. 1,20
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23, 41, 57, 67; 2,6; 4,28; 5,26;
6,11
au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,53; 5,7
(sã) umplea: ind. imp. 3.sg. 8,23
au fost umplându(-sã): ind. pf.c. cu gerunziu 3.pl. 9,51
sã (sã) umplã (sic!): conj. prez. 3.sg. 14,23
sã umple: con j. prez. 3.sg. 15,16
(a se) UNGE: v. III
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 4,18; 7,46

(sã) ung: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.7
unjea: ind. im p. 3.sg. 7,38
ai uns: ind. pf.c. 2.sg. 7,46

(a) URMA: v. I
urmând: gerunziu 1,3; 23,55
a urma: inf. prez. rezum. cap.9
au urmat: ind. pf.c. 3.pl. 9,11
urmeazã: ind. prez. 3.sg. 9,44
urma-voi: ind. viit.I. 1.sg. 9,61
urmã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
sã urmaþi: conj. prez. 2.pl. 17,23
am urmat: ind. pf.c. 1.pl. 18,28
urma: ind. imp. 3.sg. 22,54
URMÃ: s.f.
urmã: sg. ac., în loc. s./loc. ad j. ceale mai de pre ur mã/cel mai
de pre urmã/cei mai pre urmã 11,26; 12,59; 13,30; rezum.
cap.14; 14,9, 10
urmã: sg. ac., în loc adv. mai pre urmã 13,30; 20,32
URªINIC : s.n. „purpurã”
urºinic: sg. ac. 16,19
(a se) URZI: v. IV
(sã) urzeaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3
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USCAT, -Ã: adj./s.
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vãr sându(-sã): gerunziu 6,38
(s-)au vãr sat: ind. pf.c. 3.sg. 11,50
(a) VÃTÃMA: v. I
sã vat emi: conj. prez. 2.sg. 4,11
VÃZUT, -Ã: adj.
vãzuþi: m. pl. nom. 9,31
VÂNAT: s.n. (Rar) „pescuit”
vânat : sg. ac. 5,4

USPEÞ: s.n.; vezi OSPÃÞ
UªÃ: s.f.
uºa: sg. nom. 11,7
uºea: sg. nom. rezum. cap.13; 13,25
uºe: sg. ac. 13,25

VÂNT: s.n.
vânt : sg. ac. 7,24
vântul: sg. ac. rezum. cap.8; 8,24
vântului: sg. gen., în sintagma viforul vântului 8,23
vânturilor : pl. dat. 8,25

UªOR: adv.
(mai) uºor: 10, 12, 14

VÂNTURÃTOARE: s.f.
vânturãtoarea: sg. nom. 3,17

V

VAL: s.n.
valurilor: pl. gen. 21,25
VALE: s.f.
valea: sg. nom. 3,5
VAMÃ: s.f.
vamã: sg. ac. rezum. cap.5; 5,27
VAMEª: s.m. (cf. Indice Mt)
vameºi: pl. ac. 5,29
vameºii: pl. ac. 5,30
vameºilor : pl. gen. 7,34
vameº: sg. ac. rezum. cap.18; 18,10, 11
vameºul: sg. nom. 18,13
vameºilor : pl. gen., în sintagma cãpetenia vameºilor 19,2
VARÃ: s.f.
var a: sg. nom. 21,30
VAS: s.n.
vas: sg. ac. 8,16
vasele: pl. nom. (aici) „bagaje” 17,31
(a se) VÃDI: v. IV
sã (sã) vãdeascã: conj. pr ez. 3.sg. rezum. cap.8; 8,17
vãdeaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
VÃDUV, -Ã: adj./s.
vãduvã: adj. f. sg. nom./ac. 2,37; 4,26; 7,12
vãduve: s.f. pl. nom. 4,25
vãduvei: s.f. sg. gen . rezum. cap.7
vãduva: s.f. sg. nom./ac. rezum. cap.18; rezum. cap.21; 21,3
vãduvã: s.f. sg. nom./ac. 18,3, 5; 21,2
vãduvelor: s.f. pl. gen. 20,47
(a se) VÃITA: v. I; var. (a se) VÃIETA
(sã) vãie ta: ind. imp. 3.pl. 8,52
VÃPAIE: s.f.
vãpaie: sg. ac. 16,24
(a se) VÃRSA: v. I
(sã) va vãr sa: ind. viit.I. 3.sg. 5,37; 22,20

VÂNZÃTOR: s.m. „trãdãtor”
vânzãtoriu: sg. nom. 6,16
VÂRSTÃ: s.f.
vâr sta: sg. ac. 2,52
VÂRF: s.n.
vâr ful: sg. ac., în sint agma vârful deaje tului 16,24
VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 5,15; 11,13; 12,24, 28; 18,39
(mai) vãrtos: 23,5, 23
VÂRTUTE: s.f.
vâr tute: sg. ac. 4,36
vãr tute: sg. ac. 9,1
(a) VÂSLI: v. IV; var. (înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA
au vãnslat: ind. pf.c. 3.pl. 8,26
VEAC: s.n./s.m.
veacu: sg. ac., în loc. adv. în veacu 1,32
veac: sg. ac., în loc. adv. pânã în veac/din veac 1,55, 70
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adj. de veaci ; în sintagma viaþa de v eaci
10,25; 18,18, 30
veacului: sg. gen., în sintagma fiii veacului acestuia 16,8; 20,34
veac: sg. ac., în loc. adj. de veac; în sintagma sãlaºele ceale de
veac „sãlaºele cele veºnice” 16,9
veacul: sg. ac., în sintagmele în v eacul viitoriu/veacul acela 18,30;
20,35
VECHI, VECHE: adj.
vechiu: n. sg. nom./ac./dat. 5,36, 39
vechi: m. pl. ac. 5,37
VECIN, -Ã: s.m./f.
vecinii: s.m. pl. nom./ac. 1,58, 65; 14,12; 15,6
vecinele: s.f. pl. ac. 15,9
(a) VEDEA: v. II
au vãzut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2; 2,30; 5,2, 20, 27; 8,28; 9,32;
10,24; 11,17; 15,20; 16,23; 18,43; 19,5; 21,1, 2; 23,55; 24,12
vãzând: gerunziu 1,12; 2,17; 5,8, 12; 7,39; 8,10, 34, 47; 9,47, 54;
17,15; 18,15, 4 4; 19,7, 41; 22,49; 23,8, 47, 49
vãzusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 1,22; 9,36
a v edea: inf. prez. rezum. cap.2; 7,24, 25, 26; 8,20; rezum. cap.9;
10,24; 17,22; 23,8
sã vedem: conj. prez. 1.sg. 2,15
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vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,20; 8,36; 19,37
va vedea: ind. viit.I. 3.sg. 2,26; 3,6
vãzându-: gerunziu 2,48; 10,31, 32, 33; 13,12; 17,14; 18,24;
20,13, 14; 22,56, 58
am vãzut: ind. pf.c. 1.pl. 5,26
vezi: ind. prez. 2.sg. 6,41; 7,44
nevãzând: gerunziu 6,42
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 6,42
vâzând: gerunziu 7,13
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 7,22
vedeam: ind. imp. 1.sg. 10,18
vãd: ind. prez. 3.pl. 7,22; 10,23; 14,29; 24,37
sã vazã: con j. prez. 3.sg./pl. 8,10, 16, 35; 9,9; 19,3, 4
vedeþi: imperativ 2.pl. 8,18; 12,15; 21,8; 24,39
vor vedea: ind. viit.I. 3.pl. 9,27; 21,2 7
vãzut-am: ind. pf.c. 3.pl. 9,49
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 10,23, 24; 12,15; 21,6, 29; 24,39
sã vadã: con j. prez. 3.pl. 11,33
vezi: imperativ 2.sg. 11,35; 18,42
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 12,54; 13,28, 35; 17,22; 21,20, 31
sã vãz: conj. pr ez. 1.sg. 14,18; 18,41
vedea: ind. imp. 3.sg. 23,48
sã f ie vãzut: conj. pf. 3.pl. 24,23
VEDENIE: s.f.
vedenie: sg. ac. 1,22
VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. 4,19
vedeare: sg. ac. 7,21
vedere: sg. ac. 23,48
vedere: sg. ac., în sintagma vedere de îngeri „vedenie de îngeri”
24,23
(a) VENI: v. IV
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,35; 3,16; 9,26; 11,22; 12,36, 37, 38, 40;
13,35; 14,10; 17,20; 21,35; 22,18
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 1,43; 5,7; rezum. cap.7; 7,3; 8,17; 9,23;
14,17; 16,28; 17,1; 18,16; 21,34
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,59; 7,34; rezum. cap.12
vin: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.2
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,16, 27, 44, 51; 3,3, 12; 4,16, 42;
5,7; 7,33; 8,19, 35, 41, 4 7, 49; 9,56; 10,33; 11,6, 31; 13,6;
15,20, 27, 30; rezum. cap.17; 17,2 7; 19,10, 16, 1 8, 20; 22,7;
23,33; 24,1, 23
venind: gerunziu 2,38; 7,20; 8,51; 14,9; 16,21; 19,23; 22,45
venit-ai: ind. pf.c. 2.sg. 4,34
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 5,17; 6,18
vino: imperativ 2.sg. 5,27; 7,8; 9,59; 18,22
am venit: ind. pf.c. 1.sg. 5,32; 12,49, 51
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 5,35; 13,29; 19,43; 21,8, 26; 23,29
vine: ind. prez. 3.sg. 6,47; 7,8; 8,12; 12,54; 13,35; 14,26, 27, 31;
19,38
viind: gerunziu 7,4; 11,25; 12,43; 15,6, 25; 18,5, 8; 21,2 7
sã viu: conj. pr ez. 1.sg. 7,7
vinea: ind. imp. 3.sg./pl. 7,9; 18,3; 23,26
vii: ind. prez. 2.sg. 7, 19, 20
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 11,2
va vini: ind. viit.I. 3.sg. 12,38
ar veni: cond. prez. 3.sg. 12,39
a veni: inf. prez. 12,45
veni-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,46
viiu: ind. prez. 1.sg. 13,7
veniþi: imperativ 2.pl. 13,14
veni: inf. prez. fãrã a 14,20
viindu-: gerunziu 15,17
vin: ind. prez. 3.pl. 17,1
veni-v or: ind. viit.I. 3.pl. 17,22; 21,6
voi v eni: ind. viit.I. 1.sg. 19,13

vini-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,16
venise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 22,52; 23,49, 55
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 23,42
VENIRE: s.f.
venirea: sg. nom., în sint agma venirea Fiiului lui Dumnezãu
rezum. cap.17
VERDE: adj.
verde: n. sg. ac., în sintagma lemnul v erde 23,31
(a se) VESELI: v. IV
sã (ne) veselim: con j. prez. 1.pl. 15,23
a (ne) veseli: inf. prez. 15,32
VESTE: s.f.
veas te: sg. nom. 4,14
veas tea: sg. nom./ac. 4,37; r ezum. cap.9
(a se) VESTI: v. IV
vesteaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; rezum. cap.9; rezum.
cap.18; rezum. cap.19; rezum. cap.21
a vesti: inf. prez. 1,19
(sã) vestea: ind. imp. 3.pl. 1,65
ves tesc: ind. prez. 1.sg. 2,10
sã vestesc: conj. prez. 1.sg. 4,43; 9,61
au vestit: ind. pf.c. 3.pl. 5,7; 7,18; 8,34; 24,9
(sã) vesteaºt e: ind. prez. im pers./3.sg., în structur a v. dislocatã
bine sã vesteaºte 7,22; 16,16
(s-)au vestit: ind. pf.c. impers./3.sg. 8,20; 16,1
ves teaºte: imper ativ 2.sg. 9,60
ves tind: gerunziu 13,1
ves teºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22
ves tesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.24
VESTIT, -Ã: ad j.
ves tit: m. sg. ac. rezum. cap.19
VEªMÂNT: s.n.; var. (Rar) VEªTMÂNT
veºtmânt: sg. ac. 5,36
vejmânt : sg. ac. 5,36; 24,4
vejmântul: sg. ac. 6,29
veºmint e: pl. ac. 7,25
vejmântului: sg. gen., în sint agma tivitura vejmântului rezum.
cap.8
veºmânt : sg. ac. 8,27
veºmântului: sg. gen., în sintagma tivitura veºmântului 8,44
veºmântul: sg. nom. 9,29
veºmint ele: pl. ac. 19,35, 36
vejmintele: pl. ac. 23,3 4
VIAÞÃ: s.f.
viaþa: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 12,15; 16,25
vieþii: sg. gen. 8, 14
viaþa: sg. ac., în sintagma viaþa de veaci 10,25; 18,18, 30
vieþi: sg. gen. rezum. cap.21; 2 1,34
VICLEAN , -Ã: adj./s.
viclean: adj. m./n. sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,29, 3 4; 16,10
(mai) vicleane: adj. n. pl. nom. 11,26
vicleanã: ad j. f. sg. voc., în sintagma slugã vicleanã 19,22
vicleni: s.m. pl. ac. 23,32
VICLEªUG: s.n.
vicleºugul: sg. ac. 20,23
VIE: s.f.
via: sg. ac. 13,6
viii: sg. gen., în sint agmele lucrãtoriul viii/lucrãtorii viii/rodul viii/
domnul viii „stãpânul viei” 13,7; rezum. cap.20; 20,10, 13, 15
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vie: sg. ac. 20,9, 15
viia: sg. ac. 20,16

VIÞÃ: s.f.
viþei: sg. gen-, în sintagma roada viþei 22,18

(a) VIEÞUI: v. IV
vieþuiesc: ind. prez. 3.pl. 20,38

VIÞEL: s.m.
viþelul: sg. ac., în sintagma viþelul cel gras 15,23, 27, 30

VIFOR: s.n.
vif or ul: sg. nom., în sintagmele viforul vântului/viforul apei
8,23, 24

VIU, VIE: adj./s.
viu: adj. m. sg. nom./ac. 10,28, 30; 24,23
viilor: s.m. pl. gen. 20,38
(Cel) Viu: s.m. sg. ac. 24,5

VIITOR, -TOARE: adj.; var . (Înv.) VIITORIU
viitoarea: adj. antep. f. sg. ac. 3,7
viitoriu: n. sg. ac., în sintagma în veacul viitoriu 18,30
viitoare: n. pl. ac. 21,36

VIZUINÃ: s.f.; var. (În v. ºi reg.) VIEZUINÃ
viezuini: pl. ac. 9,58
(a) VOI: v. IV
voim: ind. prez. 1.pl. 19,14

VIN: s.n.
vin: sg. ac. 1,15; 7,33, 34; 10,34
vinul: sg. nom./ac. 5,37, 38; rezum. cap.22

VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac. 12,47; 22,42
voii: sg. dat. 23,25

VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 23,4, 14
vinã: sg. ac., în sintagma vinã de moarte 23,22

VORBÃ: s.f.
vorbã: sg. ac. 23,9

(a se) VINDE: v. III
(sã) vând: ind. prez. 3.pl. 12,6
vindeþi: imperativ 2.pl. 12,33
vindea: ind. imp. 3.pl. 17,28; r ezum. cap.19; 19,45
vinde: imperativ 2.sg. 18,22
vinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.22; 22,21
a vinde: inf. prez. rezum. cap.22
ar vinde: cond. prez. 3.sg. 22,4
(sã) va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 22,22
vânzã: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 22,36
vinzi: ind. prez. 2.sg. 22,48

(a) VORBI: v. IV
vorbiia: ind. imp. 3.pl. 24,15
VRACI: s.m.
vr aciule: sg. voc. 4,23
vr aci: sg. nom. 5,31
vracii: pl. ac. 8,43
(a) VREA: v. II
ar vr ea: cond. prez. 3.sg. 1,62
vr ea: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 5,39; rezum. cap.9; rezum.
cap.12; 13,31; rezum. cap.14
vr eau: ind. prez. 1.sg. 4,6; 5,13; 12,49
vr eai: ind. prez. 2.sg. 5,12; 9,54; 18,41; 22,42
vr eaþi: ind. pr ez. 2.pl. 6,31
vrând: gerunziu 8,20; 10,29; 14,28, 31; 23,20
vr eau: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9; 16,26; 20,46
au vrut : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.9; 10,24; 19,27
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 9,23, 24; 10,22
au vr ut: ind. pf.c. 3.sg., în structura v. dislocatã bine au vrut 12,32
am vr ut: ind. pf.c. 1.sg. 13,34
ai vrut : ind. pf.c. 2.sg. 13,34
vr ea: ind. imp. 3.sg./pl. „voia/voiau” 15,28; 18,4, 13; rezum.
cap.19
vr ei: ind. prez. 2.sg. 22,9

(a se) VINDECA: v. I
a vindeca: inf. prez. 4,18; 5,17; 9,2; 14,3
vindecã(-te): imper ativ 2.sg. 4,23
vindeca: ind. imp. 3.sg. 4,40; 6,19; 9,11
sã (sã) vindece: con j. prez. 3.pl. 5,15; 6,18
vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; rezum. cap.14
or vindeca: ind. viit.I. 3.pl. 6,7
(sã) vindeca: ind. imp. 3.pl. 6,18
au vindecat : ind. pf.c. 3.sg. 7,21; 14,4; 22,51
(sã) vindecase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 8,2
(s-) vindeca: inf. prez. fãrã a 8,43
sã vindece: con j. prez. 3.pl. 9,1
vindecând: gerunziu 9,6
vindecaþi: imperativ 2.pl. 10,9
vindecasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.13; 13,14
(vã) vindecaþi: imperativ 2.pl. 13,14

VREDNIC, -Ã: adj./s.
vreadnice: ad j. n. pl. ac., în sintagma roduri vr eadnice de
pocãinþã 3,8
vr eadnic: adj. m. sg. nom. 3,16; 7,4, 6, 7; 9,62; 10,7; 15,19, 21;
rezum. cap.16
vr eadnici: ad j. m. pl. nom. 20,35
vr ednic: adj. n. sg. nom., în sintagma vrednic de moar te 23,15
vr eadnice: s.n. pl. ac., în sintagma vr eadnice de bãtãi „lucr uri
vr ednice de bãtãi” 12,48
(cele) vr ednice: s.n. pl. ac.”ceea ce se cuvine” 23,41

VINDECARE: s.f.
vindecãri: pl. ac. 13,32
VINDECAT, -Ã: ad j.
vindecat: m. sg. ac. rezum. cap.5
VINERI: s.f.
vineri: sg. nom. 23,5 4
(a) VINOVÃÞI: v. IV
vino vãþi: inf. prez. fãrã a 20,26
VISON: s.n. (Înv.) „þesãturã f inã de in”; (Prin ext.) „îmbrãcãminte
conf ecþionatã din vison”
vison : sg. ac. 16,19
VISTIERIE: s.f. (cf. Indice Mt)
vistierie: sg. ac. 21,1

VREME: s.f.
vr eamea: sg. ac., în loc. adv. la vr eamea sa 1,20
vr eamea: sg. nom./ac. 1,57; rezum. cap.2; rezum. cap.12; 19,44;
21,8
vr eame: sg. ac., în sint agma într-o cirtã de vreame 4,5
vreame: sg. ac., în loc. adv. pânã la o vr eame/în vreame /
la vr eame/în toatã vreamea 4,13; 8,13; 12,42; 13,1; 20,10;
21,36
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vreame: sg. ac. 8,13, 27; 12,56; 13,1; 18,4, 30; 20,9; 22,59
vremi: pl. ac., în sintagma în multe vremi „de multã vreme”
8,29
vremile: pl. nom. 21,24
vreme: sg. ac. 23,8
VULPE: s.f.
vulpile: pl. nom. 9,58
vulpe: sg. ac. rezum. cap.13
vulpei: sg. dat. 13,32
VULTUR: s.m.
vulturii: pl. nom. 17,37
Z

ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar: sg. ac., în loc. adv. în zãdar rezum. cap.13
(a se) ZÃBOVI: v. IV
(sã) zãboveaºte: ind. prez. 3.sg. 1,21
zãbovea: ind. im p. 3.sg. 21,3 7
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. imp. 3.sg. 5,25; 16,20
(a se) ZÃMISLI: v. IV
au zimislit: ind. pf.c. 3.sg. 1,24
au zãmislit: ind. pf.c. 3.sg. 1,36
a (sã) zãmisli: inf. prez. 2,21
ZÃMISLIRE: s.f.
zãmislirea: sg. ac. rezum. cap.1
(a se) ZDR OBI: v. IV
zdrobi(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 20,18
ZDROBIT, Ã: s.m./f.
(cei) zdrobiþi: s.m. pl. ac., în sint agma cei zdrobiþi cu inima
4,18
(a) ZECIUI: v. IV; var. (Reg.) (a) ZÃCIUI
zãciuiþi: ind. prez. 2.pl. 11,42
ZE CIUIALÃ: s.f.; var. (Reg.) ZÃCIUIALÃ
zãciuiale: pl. ac. 18,12
ZGÃU: s.n. (Înv.) „ut er”; (Prin ext.) „pântece”
zgãul: sg. ac. 2,23
ZI: s.f./adv.
zilele: s.f. pl. nom./ac. 1,5, 23, 25, 39, 75; 2,1, 6, 43; 4,2, 25;
5,35; 9,36, 51; 17,26, 28; 21,22, 23; 24,18
zilele: s.f. pl. ac., în sintagma trecusã în zilele sale/au trecut în
zilele sale (cf. supra a TRECE) 1,7, 18
zioa: s.f. sg. nom./ac. 1,20, 80; 9,12; 10, 12; 12,46; 13,14, 16;
14,5; 17,24, 27, 29; 21,3 4; 23,54; 24,29
zile: s.f. pl. nom./ac. 1,24; 2,21, 36, 46; r ezum. cap.4; 4,2; 5,17,
35; 6,12; 8,22; 9,28; 13,14; 15,13; 17,22; 19,43; 20,1; 21,6;
23,7, 29
zi: s.f. sg. nom./ac. 1,59; 2,44; 4,42; 6,23; 9,22, 3 7; 10,35;
13,3 1, 32, 33; 17,4, 22, 30; 18,33; 19,42; 23,12; 24,7, 13,
21, 46
zilele: s.f. pl. ac., ., în sintagma zilele curãþeniii/zilele curãþeniei
(cf. supra CURÃÞENIE) rezum. cap.2; 2,22
zioa: s.f. sg. ac., în loc. adv. noaptea ºi zioa/noaptea ºi zioa 2,37;
18,7

zioa: s.f. sg. ac., în sintagma zioa rãsplãtirii 4,19
zioã: s.f. sg. nom. 6,13
zilele: s.f. pl. ac., în loc. adv. în toate zilele/în loc. adj. de toate
zilele 9,23; 11,3; 16,19; 19,47; 22,53
zioa: sg. nom., în sitnagma zioa azimelor 22,7
zio: sg. nom. 22,66
zioa: adv. 21,37
(a se) ZICE: v. III
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,13, 18, 19, 28, 30, 34, 35, 38, 42,
46, 60, 61, 66; 2,10, 28, 34, 48, 49; 3, 12, 13, 14; 4,3, 6, 8, 9,
12, 23, 2 4, 43; 5,4, 5, 10, 20, 22, 24, 27, 31, 33, 34; 6,3, 8,
9, 10; 7,9, 13, 14, 20, 22, 31, 39, 40, 43, 4 4, 48, 50; 8,4, 10,
21, 22, 25, 28, 30, 45, 46, 48, 52; 9,3, 9, 12, 13, 14, 19, 20,
33, 41, 44, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61; 10,18, 21, 23, 26,
27, 28, 29, 30, 35, 37, 40, 41; 11,1, 2, 5, 15, 17, 27, 28, 39,
45, 46, 49; 12,13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 41, 42; 13,2, 7, 8,
12, 1 5, 20, 23, 32; 14,3, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
15,3, 11, 12, 17, 2 1, 22, 2 7, 29, 31; 16,2, 3, 6, 7, 15, 24, 25,
27, 29, 30, 31; 17,1, 5, 6, 14, 17, 19, 20, 22, 36, 3 7; 18,4, 6,
9, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 37, 41, 42; 19,5, 8, 13,
17, 19, 24, 25, 32, 33, 34, 39, 40; 20,2, 3, 8, 13, 16, 17, 23,
24, 25, 3 4, 39, 41, 45; 21,3, 5, 8, 29; 22,9, 10, 13, 15, 17, 25,
31, 33, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 60, 67, 70,
71; 23,3, 4, 14, 22, 28, 43, 46; 2 4,5, 17, 18, 19, 25, 32, 36,
38, 41, 4 4, 46
zicând: gerunziu 1,24, 63, 66, 67; 2,13; rezum. cap.3; 3, 10, 14,
16; 4,34, 35, 36, 41; 5,8, 12, 13, 21, 26, 30; 7,4, 6, 20, 39; 8,8,
24, 25, 30, 38, 49, 54; 9,18, 22, 35, 38, 55; 10,17, 25; rezum.
cap.11; 11,45, 53; 1 2,16, 17; 13,17, 25, 31; 14,3, 7, 30; 15,2, 3,
9, 10; 17,4, 13; 18,2, 3, 13, 18, 38, 41; 19,7, 14, 16, 18, 20, 28,
30, 38, 41, 46; 20,5, 14, 21, 28; 21,5, 7, 8; 22,8, 19, 20, 42, 57,
59, 64, 66; 23,2, 3, 5, 18, 21, 35, 37, 39, 40, 46, 47; 24,7, 23,
29, 34, 40
sânt zisã: pasiv ind. prez. 3.pl. (cu des. -ã) 1,45
(sã) zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 2,17, 18
(s-)au zis: ind. pf.c. impers. 2,20, 24
(sã) zicea: ind. imp. impers./3.pl. 2,33; 9,7; 18,34
(sã) va zice: ind. viit.I. impers. 2,34
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 3,7, 11; 4,22; 5,36; 6,2, 5, 20, 39; 9,23,
31; 10,2; rezum. cap.11; 12,5 4; 13,6, 14, 18; 14,7, 12; 16,1, 5;
rezum. cap.18; 18,1; 21,10; 22,65; 23,34, 42
a zice: inf. prez. 3,8; 4,21; 5,23; 7,24, 40, 49; 11,29, 38; 12,1;
13,26; 14,17; 19,11; 20,9; 23,30
zic: ind. prez. 1.sg. 3,8; 4,24, 25; 5,24; 6,27, 46; 7,8, 9, 14, 26,
28, 47; 9,27; 10,12, 2 4; 11,8, 9, 51; 1 2,4, 5, 8, 22, 27, 3 7, 44,
51, 59; 13,3, 5, 24, 35; 14,24; 15,7; 16,9; 18,8, 14, 17, 29; 19,26,
40; 21,3, 32; 22,16, 18, 34, 37; 23,43
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4; 5,39; rezum. cap.8; 9,33;
rezum. cap.10; r ezum. cap.11; 11,24; 12,10; rezum. cap. 13;
rezum. cap.16; r ezum. cap.17; 18,6; 20,37, 42; 22,11
zi: imperativ 2.sg. 4,3; 7,7, 40; 10,40; 12,13
zis este: pasiv ind. prez. impers. 4, 12
veþi zice: ind. viit.I. 2.pl. 4,23; 12,11; 13,35; 17,6; 19,31; 22,11
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 6,26; 17,21, 23; 23,29
zice: inf. prez. fãrã a 6,42
zicãnd: gerunziu 7,16, 19
zic: ind. prez. 3.pl. 7,32; 9,18; rezum. cap.20; 20,41; 24,23
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 7,33, 34; 9,20; 11,18; 12,54, 55; 22,70
zici: ind. prez. 2.sg. 8,45; 12,41; 18,19; 22,60; 23,3
sã zicem: conj. prez. 1.pl. 9,54
zis-au: ind. pf.c. 3.sg. 9,58, 62; 16,7; 18,27; 19,9, 12, 22; 20,42;
22,36
(nu) ziceþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,4
ziceþi: imperativ 2.pl. 10,5, 9, 10; 11,2; 17,10
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 11,5; 12,45; 13,25, 27; 20,5
sã zicã: con j. prez. 3.sg. 11,7; 14,9, 10; 17,7, 8
aþi zis: ind. pf.c. 2.pl. 12,3
(sã) vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 12,3
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sã ziceþi: conj. prez. 2.pl. 12,12
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 12,19; 15,18
zicându-: gerunziu 15,6
sã (sã) zicã: conj. prez. impers. rezum. cap.17
vom zice: ind. viit.I. 1.pl. 20,5, 6
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,19; 22,61
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 20,39
(sã) zice: ind. prez. 3.sg. 22,1
zicându(-Sã): gerunziu 23,2
(a) ZIDI: v. IV
era ziditã: pasiv ind. imp. 3.sg. 4,29
zideaºte: ind. prez. 3.sg. 6,48, 49

EVANGHELIA DE LA LUCA
au zidit : ind. pf.c. 3.sg. 7,5
zidiþi: ind. prez. 2.pl. 11,47, 48
a zidi: inf. prezum. cap.14; 14,28, 30
zidea: ind. imp. 3.pl. 17,28
ZIDIRE: s.f.
zidir ea: sg. ac., în sintagma zidirea lumii 11,50
ZIDITOR: s.m. (Înv. ºi pop.) „zidar”
ziditorii: s.m. pl. nom. 20,17
ZVÂRLITURÃ: s.f.
zvãrliturã: sg. ac., în sintagma zvãrliturã de piatrã 22,41
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SFÂNTA LUI ISUS HRISTOS

190r

EVANGHELIIA DE LA IOAN

Cap 1
Cuvântul e Dumnez@u, viia]@ }i lumin@ ce lumineaz@ pre tot omul; prin Carele toate s-au
f@cut }i Carele om s-au f@cut, de Carele m@rturise}te Ioan, zicându-s@ pre sine a-I fi
glasul }i nevrednic a-I dezlega cureaoa înc@l]@mintelor }i cum c@-i Mielul lui Dumnezeu,
Carele ia p@catul lumii. Andrei, unul din doi ucenicii lui Ioan carii au mers dup@ Isus,
aduce la El }i pre Simon, fratele s@u. {i Filip, de Isus fiind chemat, aduce la El pre
Nathanail.
Dnec@ Pa}ti, la leturg. Zac. 1.

1.

190v

ntru început era Cuvântul, }i Cuvântul era la Dumnez@u }i Dumnez@u era
Cuvântul.
2.
Acesta era întru început la Dumnez@u.
3. Toate printr-Însul s-au f@cut }i f@r@ El nimic@ nu s-au f@cut ce s-au f@cut.
4. Într-Însul via]a era, }i via]a era lumina oamenilor.
5. {i lumina întru întunerec lumineaz@, }i întunerecul nu o au cuprins.
6. *Fost-au om trimis de la Dumnez@u, c@ruie numele era Ioan.
7. Acesta au venit întru m@rturie, ca s@ m@rturisasc@ de Lumin@, ca to]i s@ creaz@ printr-însul. |
8. Nu era el Lumina, ci ca s@ m@rturisasc@ de Lumin@.
9. *Era Lumina cea adev@rat@, Carea lumineaz@ pre tot omul ce vine întru aceast@ lume.
10. În lume era *}i lumea printr-Însul s-au f@cut, }i lumea pre El nu L-au cunoscut.
11. Întru ale Sale au venit }i ai S@i nu L-au priimit.
12. Iar@ oricâ]i L-au priimit, le-au dat putere a fi fiii lui Dumnez@u celor ce cred întru
numele Lui.
13. Carii nu din sângiuri, nici din voia trupasc@, nici din voia b@rb@teasc@, ci din Dumnez@u
s-au n@scut.
14. *{i Cuvântul trup S-au f@cut }i S -au s@l@}luit întru noi. {i am v@zut slava Lui, slava
ca a Unuia-N@scut de la Tat@l, plin de dar }i de adev@r.
15. Ioan m@rturisea}te de El }i strig@, zicând: „Acesta era de Carele am zis, Carele dup@
mine va s@ vie mai nainte de mine S-au f@cut, c@ mai nainte de mine era.
16. *{i din plinirea Lui noi to]i am luat }i dar pentru dar.
17. C@ leagea prin Moisi s-au dat, darul }i adev@rul prin Isus Hristos s-au f@cut.

Zac. 1.

Sf@r}it Pa}ti. Luni Luminat. Zac. 2.
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*Math. 3, 1.
Mar. 1, 2.
*Jos 3, 19.
*Ovr. 11, 3.

*Mth. 1, 16.
Luc. 2, 7.

*1 Tim 6, 17.

Zac. 2.
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191r
*18. Pre Dumnez@u nime nu L- au v@zut, nici o||dân@oar@. Fiiul Unul-N@scut, Carele
este în sinul Tat@lui, Acela au spus.
19. {i aceasta e m@rturiia lui Ioan, când au tremis jidovii din Ierusalim preo]i }i levi]i la
el s@-l întrebe: „Tu cine e}ti?”
20. {i au m@rturisit }i n-au t@g@duit. {i au m@rturisit c@: „Nu sânt eu Hristos”.
21. {i l-au întrebat: „Ce dar@? Ilie e}ti tu?” {i au zis: „Nu sânt”. „Proroc e}ti?” {i au
r@spuns: „Nu”.
22. {i au zis lui: „Cine e}ti, s@ d@m r@spuns celor ce ne-au tremis? Ce zici de tine însu]i?”
23. Zis-au: *„Eu sânt glasul celui ce strig@ în pustie: «Îndrepta]i calea Domnului», precum
*Isai. 40, 3.
Mth. 3, 3. au zis Isaie prorocul”.
24. {i cei ce era trimi}i era dintre farisei.
Mar. 2, 3.
25. {i l-au întrebat }i i-au zis: „Ce, dar@, botezi, deac@ tu nu e}ti Hristos, nici Ilie, nici
Luc. 3, 4.
proroc?”
26. R@spuns-au lor Ioan, zicând: *„Eu botez cu ap@, iar@ în mijlocul vostru au st@tut pre
*Mth. 3, 11.
Carele voi nu-L }ti]i.
27. *Acela e Carele dup@ mine va veni, Carele mai nainte decât mine S-au f@cut, a
*Mar 1, 7.
Luc. 3, 16. C@ruie eu nu sânt vrednic s@-I dezleg cureaoa înc@l]@mântului”.|
28. Aceste în Vithaniia s-au f@cut, de ceea parte de Iordan, unde era Ioan botezând.
191v
Fap. 1, 5 }i 11,
*1 Tim. 6, 17.
1 Ioan 4, 12.

16 }i 19, 4.
Zac. 3.

Ianuar 7. Zac. 3.

29. A doao zi au v@zut Ioan pre Isus venind c@tr@ sine }i au zis: „Iat@ Mielul lui
Dumnez@u, iat@ Cel ce ia p@catul lumii!
30. Acesta este de Carele am zis: «Dup@ mine vine un Om Carele mai nainte de mine
S-au f@cut, c@ mai nainte de mine era».
31. {i nu-L }tiiam, ci ca s@ S@ v@deasc@ în Israil, pentru aceea am venit eu cu ap@
botezând”.
32. {i au m@rturisit Ioan, zicând c@: *„Am v@zut Duhul pogorându-S@ ca un porumb din
*Math. 2, 16.
Mar 1, 10. ceriu }i au odihnit pre El.
33. {i eu nu-L }tiiam. Ci Cel ce m-au tremis pre mine a boteza cu ap@, Acela mi -au zis:
Luc 3, 22.
«Spre Carele vei vedea Duhul pogorându-S@ }i r@mâind pre El, Acesta este Carele boteaz@
cu Duhul Sfânt».
34. {i eu L-am v@zut }i am m@rturisit c@ Acesta este Fiiul lui Dumnez@u”.
Zac. 4.

Sfâr}it lui Ioan. Mier. Lum. Zac. 4.

35. A doao zi iar@ sta Ioan }i doi din ucenicii lui.
36. {i, v@zând pre Isus umblând, au zis: „Iat@ Mielul lui Dumnez@u!” ||
192r
37. {i l-au auzit doi ucenici gr@ind }i au mers dup@ Isus.
38. Iar@ întorcându-S@ Isus }i v@zându-i urmând dup@ Sine, au zis lor: „Ce c@uta]i?” Carii
au zis Lui: „Ravvi (ce s@ zice, tâlcuit, înv@]@toriule), unde l@cuie}ti?”
39. Zis-au lor: „Veni]i }i vede]i”. Venit-a u }i au v@zut unde l@cuia }i la El au r@mas în
zioa aceea. Iar@ ceasul era ca al zecelea.
40. {i era Andrei, fratele lui Simon Petru, unul din cei doi ce auzise de la Ioan }i merses@
dup@ El.
41. Aflat-au acesta întâi pre fratele s@u, Simon, }i au zis lui: „Aflat-am pre Mesiia (ce s-au
t@lcuit Hristos)”.
42. {i l-au adus la Isus. Iar@ uitându -S@ la el Isus, au zis: „Tu e}ti Simon, fiiul lui Iona.
Tu te vei chema Chifa (ce s-au t@lcuit Petru).
Zac. 5.

Dnc@ 30 Pat. Zac. 5.

43. A doao zi au vrut s@ ias@ în Galileia }i au aflat pre Filip. {i i-au zis Isus: „Vino dup@ Mine!”
44. {i era Filip din Vithzaida, din cetatea lui Andrei }i a lui Petru.
*Fac. 49, 10.
45. Aflat-au Filip pre Nathanail }i au zis lui: | „De Carele au scris *Moisi }i prorocii, **am 192v
2 Leage 18, 18. aflat pre Isus, fiiul lui Iosif din Nazaret”.
**Isai. 40, 10
46. {i au zis lui Nathanail: „Din Nazaret poate ceva bun a fi?” Zis-au lui Filip: „Vino }i vezi!”
}i 45, 8.
47. V@zut-au Isus pre Nathanail venind c@tr@ Sine }i au zis de el: „Iat@ adev@rat israelitean,
Ier. 23, 5. întru carele nu este vicle}ug”.
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48. Zis-au Lui Nathanail: „De unde m@ cuno}ti?” R@spuns-au Isus }i au zis lui: „Mai nainte Eze. 34, 23
de-a te chema Filip, când erai supt smochin, te-am v@zut”.
}i 37, 24.
49. R@spuns-au Lui Nathanail }i au zis: „Ravvi, Tu e}ti Fiiul lui Dumnez@u! Tu e}ti Dan. 9, 24, 25.
Împ@ratul lui Israil!”
50. R@spuns-au Isus }i au zis lui: „C@ci am zis ]ie c@ te-am v@zut supt smochin, crezi? Mai
mari decât aceste vei vedea”.
51. {i au zis lui: „Amin, amin zic voao, vedea-ve]i ceriul de}chis }i îngerii lui Dumnez@u
suindu-s@ }i pogorându-s@ preste Fiiul Omenesc”.
Sf@r}it dneci }i mierc. }i a apostolilor.||

193r

Cap 2
Isus la nunt@ chemat fiind, apa în vin preface. {i din Capernaum venind în Ierusalim, scoate
din besearec@ pre negu]@tori; }i s@mn cerând jidovii, zice: „Sparge]i beseareaca aceasta i
proci”. Mul]i pentru semne au crezut întru numele Lui, c@rora El nu s@ încredea.
2 dnec. Zac. 6.

193v

Zac. 6.

1.
i a treia zi nunt@ au fost în Cana Galileii. {i era muma lui Isus acolo.
2.
{i au fost chemat }i Isus }i ucenicii Lui la nunt@.
3.
{i, sfâr}indu-s@ vinul, zice muma lui Isus c@tr@ El: „Vin n-au”.
4. {i au zis ei Isus: „Ce e Mie }i ]ie, muiere? Înc@ n-au venit ceasul Meu”.
5. Zis-au muma Lui slujitorilor: „Orice va zice voao, face]i!”
6. {i era acolo }ese vedre de piatr@, puse dup@ cur@]irea jidovilor, înc@pând într-una
câte doao sau trei m@suri.
7. Zis-au lor Isus: „Umple]i vedrile de ap@!” {i le-au umplut pân@ sus.
8. {i au zis lor Isus: „Scoate]i acum }i aduce]i nunului!” {i au adus.
9. {i cât au gustat nunul apa ce s@ f@cus@ vin }i nu }tiia de unde este, iar@ slujile }tiia carii
turnase apa, au chemat pre mire nunul |
10. {i au zis lui: „Tot omul pune întâi vinul cel bun }i, deac@ s@ veselesc, atunci, cel mai
slab. Iar tu ai ]inut vinul cel bun p@n@ acum”.
11. Aceasta au f@cut începutul seamnelor Isus în Cana Galileii. {i au ar@tat slava Sa }i
au crezut într-Însul ucenicii Lui.
Sfâr}it luni. Vineri Lumin. Zaceal 7.

12. Dup@ aceasta S-au pogorât în Capernaum El }i muma Lui }i fra]ii Lui }i ucenicii Lui;
}i acolo au r@mas mai multe zile.
13. {i era aproape Pa}tile jidovilor }i S-au suit Isus în Ierusalim.
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14. {i au aflat în besearec@ vânzând boi }i oi }i porumbi }i num@r@tori de bani }ezând.
15. {i, f@când ca un zbiciu de funi, pre to]i i-au scos din besearec@, }i oile }i boii, }i a
num@r@torilor de bani le-au v@rsat banii }i mesele le-au r@sturnat.
16. {i celor ce vindea porumbi au zis: „Lua]i aceste de aici }i nu face]i casa Tat@lui Mieu
cas@ de nego]@torie!”
17. {i }-au adus aminte ucenicii Lui c@ scris este: *„R@vna casei Tale M-au mâncat”.
*Psal. 68, 10.
18. {i au r@spuns jidovii }i au zis Lui: „Ce s@mn ne ar@]i c@ faci aceste?” ||
19. R@spuns-au Isus }i au zis lor: „*Sparge]i beseareca aceasta }i în trei zile o voi r@dica”. 194r
*Math. 27, 1
20. {i au zis jidovii: „În patruzeci }i }ese de ani s-au zidit beseareca aceasta }i Tu în trei
}i 27, 8.
Mar. 14, 58 zile o vei r@dica?”
21. Iar El zicea de beseareca trupului S@u.
}i 15, 29.
22. {i, deac@ au înviiat din mor]i, }-au adus aminte ucenicii Lui c@ zicea aceasta *}i au
*Psal. 3, 7
}i 57, 9. crezut scripturii }i cuvântului care au zis Isus.
23. Iar fiind în Ierusalim la Pa}ti, în zi de praznic, mul]i au crezut întru numele Lui, v@zând
seamnele Lui care f@cea.
24. Iar@ însu}i Isus nu S@ încredea pre Sine} lor, pentru c@ El îi cuno}tea pre to]i,
25. {i pentru c@ nu-I trebuia m@rturie de la oameni, c@ El }tiia ce este în om.
Cap 3
Pre Nicodim noaptea înva]@ de a doao na}tere din ap@ }i din Duh }i de a Sa în@l]are, ca a }erpelui
celui de aram@, }i cum c@ Dumnez@u au tremis pre Fiiul S@u a mântui lumea. F@cându-s@ întrebare
de cur@]ire, Ioan, ucenicilor s@i, ce murmura de Hristos, laud@ pre Hristos, zicând lor c@ Acela trebuie
a crea}te, iar@ pre sine a s@ mic}ora }i cum c@ Tat@l toate I-au dat în mâna Lui, ca cel ce | crede
într-Însul s@ aib@ viia]a de veaci, iar@ cel ce nu va crede s@ r@m@ie mâniia lui Dumnez@u preste el.
Joi Lumn. Zac. 8.

Zac. 8.

1.
2.

*Psal. 134, 7.

Zac. 9.

i era un om dintre farisei, pe nume Nicodim, c@petenie jidovilor.
Acesta au venit la Isus noaptea }i au zis Lui: „Ravvi, }tim c@ de la Dumnez@u ai
venit înv@]@toriu. C@ nime nu poate face aceste semne carele Tu faci, de nu va
fi Dumnez@u cu el”.
3. R@spuns-au Isus }i au zis lui: „Amin, amin zic ]ie, de nu s@ va na}te cineva a doao oar@,
nu va putea vedea împ@r@]iia lui Dumnez@u”.
4. Zis-au c@tr@ El Nicodim: „Cum s@ poate omul na}te, fiind b@trân? Au doar@ poate
întra în pântecele maicii sale iar@}i }i s@ s@ nasc@?”
5. R@spuns-au Isus: „Amin, amin zic ]ie, de nu s@ va na}te cineva din ap@ }i din Duhul
Sfânt, nu poate întra întru împ@r@]iia lui Dumnez@u.
6. Ce e n@scut din trup, trup ieste. {i cel n@scut din Duhul, duh ieste.
7. Nu te mira c@ci am zis ]ie c@ trebuie s@ ne na}tem a doua or@.
8. Duhul unde vrea sufl@ }i glasul lui auzi, [*] ci nu }tii de unde vine }i înc@tro merge. A}e
este tot cel ce e n@scut din Duhul”. ||
9. R@spuns-au Nicodim }i au zis Lui: „Cum pot fi aceste?”
195r
10. R@spuns-au Isus }i au zis lui: „Tu e}ti înv@]@toriu în Israil }i nu }tii aceste?
11. Amin, amin zic ]ie c@ ce }tim gr@im }i ce vedem m@rturisim }i m@rturiia noastr@ nu
o priimi]i.
12. De am zis voao cele peminte}ti, nu crede]i. Cum ve]i crede de v@ voi zice cele cere}ti?
Dnec. înaintea N@l]@rii. Zac. 9.

13. {i nime s-au suit în ceriu f@r@ Cel ce S-au pogorât din ceriu, Fiiul Omenesc, Carele
este în ceriu.
*Num. 21, 9.
14. *{i precum Moisi au în@l]at }erpele în pustie, a}ea trebuie s@ S@ înal]e Fiiul Omenesc,
15. Ca tot cel ce crede într-Însul s@ nu piar@, ci s@ aib@ viia]a de veci.
Zac. 5.
*1 Ioan 4, 9.

194v

Sfâr}it mar. 2. Zac. 5.

16. *C@ a}a au iubit Dumnez@u lumea, cât pre Fiiul S@u cel Unul-N@scut L-au dat, ca
tot cel ce va crede într-Însul s@ nu piar@, ci s@ aib@ viia]a de veaci.
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17. C@ nu au tremis Dumnez@u pre Fiiul S@u în lumea s@ judece lumea, ci s@ s@ mântuiasc@
lumea printr-Însul.
18. Cel ce crede într-Însul nu s@ judec@, iar@ cel ce nu crede, iat@, s-au judecat, c@ nu |
crede în numele Unuia-N@scut, Fiiului lui Dumnez@u.
19. Iar@ aceasta este judecata, *c@ lumin@ au venit în lume }i au iubit oamenii mai vârtos *Sus 1, 9.
întunerecul decât lumina, c@ era faptele lor rele.
20. C@ tot cel ce lucr@ r@u ure}te Lumina }i nu vine la lumin@, ca s@ nu s@ v@deasc@
lucr@rile lui.
21. Iar@ cel ce face adev@rul vine la lumin@, s@ s@ v@deasc@ faptele lui, c@ întru Dumnez@u
s-au f@cut”.
Sfâr}it mar]i. Joi Lum. Zac. 11.

22. Dup@ aceste au venit Isus }i ucenicii Lui în p@mântul Iudei }i acolo S@ z@bovea cu
ei *}i boteza.
23. {i era }i Ioan botezând în Ennon, l@ng@ Salim, c@ ape multe era acolo }i venea }i s@
boteza.
24. C@ înc@ nu s@ aruncase Ioan în temni]@.
25. {i s-au f@cut întrebare dintre ucenicii lui Ioan cu jidovii de cur@]enie.
26. {i au venit la Ioan }i au zis lui: „Ravvi, Cel ce era cu tine de ceea parte de Iordan,
*C@ruie tu m@rturie ai dat, iat@, aici boteaz@ }i to]i vin la El”.
27. R@spuns-au Ioan }i au zis: „Nu poate omul lua ceva, de nu-i va fi dat din ceriu.
28. Voi în}iv@ m@rturisi]i de mine, || *c@ am zis: «Nu sânt eu Hristos, ci c@ sânt tremis
196r
înaintea Lui».
29. Cel ce are mireas@ mire ieste. Iar@ priiatinul mirelui, cel ce st@ }i-l aude, cu bucurie
s@ bucur@ pentru glasul mirelui. Deci, aceast@ bucurie a mea s-au plinit.
30. Acela trebuie s@ creasc@, iar@ eu a m@ mic}ora.
31. Cel ce au venit de sus preste to]i ieste. Cel ce e de pre p@mânt de pre p@mânt este
}i de pre p@mânt gr@ie}te. Cel ce din ceriu au venit preste toate este.
32. {i ce au v@zut }i au auzit, aceasta m@rturisea}te. {i m@rturiia Lui nime nu o priime}te.
33. Cel ce I-au luat m@rturiia Lui I-au s@mnat, *c@ Dumnez@u adev@rat este.

Zac. 11.

*Jos 4, 1.

*Sus 1, 19.
*Sus 1, 20.

*Râm. 3, 4.

Sfâr}it sâmb.

34. C@ pre carele au tremis Dumnez@u cuvintele lui Dumnez@u gr@ie}te, c@ nu cu m@sura
d@ Dumnez@u Duhul.
35. Tat@l iube}te pre Fiiul }i toate le-au dat în mâna Lui.
36. Cel ce crede în Fiiul are viia]a de veci; iar@ cine nu crede în Fiiul nu va vedea viia]a, 1 Ioan 5, 10.
ci mâniia lui Dumnez@u r@mâne spre el”. |
Cap 4

196v

Isus cu muiarea samarineanca vorbea}te de apa cea vie }i de a s@ închina lui Dumnezeu cu
Duhul, ar@tându-S@ El a fi Measia cel f@g@duit. {i ucenicilor zice c@ are bucat@ carea ei nu }tiu,
adec@ ascultarea Tat@lui. De s@ceri} }i s@cer@toriu }i cel s@mân@toriu. Mul]i din samarineani
cred într-Însul. Fiiul cr@iu]ului vindec@.

1.

i, cunoscând Isus c@ au auzit fariseii c@ Isus mai mul]i ucenici are }i *boteaz@
decât Ioan,
2.
(Îns@ Isus nu boteza, ci ucenicii Lui),
3. Au l@sat Iudeea }i S-au dus iar în Galileea.
4. {i trebuia s@ treac@ prin Samaria.
Dumc@ 5 dup@ Pa}ti. Zac. 12.

*Sus 1, 22.

Zac. 12.

5. {i au venit în cetatea Samariei, carea s@ zice Sihar, aproape de mo}iia *carea au dat *Fac. 33, 19
}i 48, 22.
Iacov lui Iosif, fiiului s@u.
6. {i era acolo pu]ul lui Iacov. Iar@ Isus, ostenit de cale, }edea a}ea pre pu]. Ceasul era Iosue 24, 32.
ca al }easelea.
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*4 Împ@r. 17, 41.

*1 Corith. 3, 17.
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7. Venit-au o muiare din Samaria s@ scoa]@ ap@. Zis-au ei Isus: „D@-m s@ beau!”
197r
8. (Iar@ ucenicii Lui s@ dusease în cetate s@ || cumpere bucate).
9. {i au zis Lui muiarea aceaea samarineanca: „Cum Tu, jidov fiind, cei de la mine s@
beai, carea sânt muiare samarineanc@? C@ nu s@ împreun@ jidovii cu samarineanii”.
10. R@spuns-au Isus }i au zis ei: „De ai }ti darul lui Dumnezeu }i Cine e Cel ce zice ]ie:
«D@-M s@ beau», tu doar@ ai fi cerut de la El }i ]-ar fi dat ap@ vie”.
11. Zis-au Lui muiarea: „Doamne, nici ai cu ce scoate, }i pu]ul e adânc. De unde, dar@,
ai ap@ vie?
12. Au doar@ Tu mai mare e}ti decât tat@l nostru, Iacov, care ne-au dat pu]ul, }i el
dintr-însul au beut }i fiii lui }i dobitoacele lui?”
13. R@spuns-au Isus }i au zis ei: „Tot cel ce bea din apa aceasta iar@} va îns@ta. Iar@ cel
ce va bea din apa carea Eu voi da lui nu va îns@ta în veaci,
197v
14. Ci apa carea Eu voi dai lui va fi în|tr-însul s@riind izvor de ap@ de veaci”.
15. Zis-au câtr@ El muiarea: „Doamne, d@-mi aceast@ ap@, s@ nu îns@tez, nici s@ viu aici
a scoate”.
16. Zis-au ei Isus: „Mergi, cheam@ b@rbatul t@u }i vino aici”.
17. R@spuns-au muiarea }i au zis: „N-am b@rbat”. Zis-au ei Isus: „Bine ai zis c@ «n -am
b@rbat»,
18. C@ cinci b@rba]i ai avut. {i acesta care-l ai nu- i al t@u b@rbat. Aceasta adev@rat ai
zis”.
19. Zis-au lui muiarea: „Doamne, v@z c@ proroc e}ti.
20. P@rin]ii no}tri în muntele acesta s-au închinat }i voi zice]i *c@ în Ierusalim iaste locul
unde trebuie a s@ ruga”.
21. Zis-au ei Isus: „Muiare, creade Mie c@ vine ceasul când nice în muntele acesta, nici
în Ierusalim v@ ve]i închina Tat@lui.
22. Voi *v@ închina]i Celui ce nu }ti]i. Noi ne închin@m Celui ce }tim, c@ mântuirea din
jidovi iaste.
23. Ci vine ceasul, }i acum iaste, când închin@torii cei adev@ra]i s@ vor închina Tat@lui
198r
cu duhul }i cu adev@rul. C@ || }i Tat@l pre unii ca aceia caut@, carii s@ s@ închine Lui.
24. *Duh e Dumnezeu, }i cei ce s@ închin@ Lui trebuie s@ s@ închine cu duhul }i cu
adev@rul”.
25. Zis-au Lui muiarea: „{tiu c@ Mesia vine (ce S@ zice Hristos), deci, când va veni El,
ne va vesti toate”.
26. Zis-au ei Isus: „Eu sânt, Carele gr@iesc cu tine”.
27. {i numaidecât au venit ucenicii Lui }i s@ mira c@ cu muiarea gr@ia. Îns@ nime I-au
zis: „Ce cau]i?” au „Ce vorbe}ti cu ea?”
28. {i au l@sat vadra sa muiarea }i s-au dus în cetate }i au zis oamenilor acelora:
29. „Veni]i }i vede]i omul cel ce mi-au spus toate ceale ce am f@cut. Au doar@ acesta iaste
Hristos?”
30. {i au ie}it din cetate }i vinea la El.
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198v

31. Într-aceaea Îl ruga ucenicii, zicând: | „Ravi, mânc@!”
32. Iar@ El au zis lor: „Eu am bucat@ a mânca, carea voi nu }ti]i”.
33. {i zicea ucenicii întru sine}: „Au doar@ cineva I-au adus a mânca?”
34. Zis-au lor Isus: „Bucata Mea iaste s@ fac voia Celui ce M-a tremis ca s@ plinesc lucrul Lui.
35. Au nu voi zice]i c@ înc@ patru luni sânt }i s@ceri}ul vine? Iat@, zic voao, r@dica]i ochii
vo}tri }i vede]i ]arinele, *c@ sânt albe de seceri}.
*Math. 9, 37.
36. {i cel ce seacer@ plat@ ia }i adun@ rod spre viia]a de veaci ca }i cel ce samân@; Luca 10, 2.
împreun@ s@ s@ bucure }i cel ce seacer@.
37. C@ întru aceasta e cuvântul adev@rat. C@ altul e cel ce samân@ }i altul cel ce seacer@.
38. Eu v-am trimis a s@cera, în carea nu v-a]i ostenit. Al]ii s-au ostenit, }i voi întru
ostenealele lor a]i întrat”.
39. Iar@ din cetatea aceaea mul]i au crezut || într-Însul din samarineani, pentru cuvântul
199r
muierii ce m@rturisiia: „Înc@ mi-au zis toate ceale ce am f@cut”.
40. Deci venind la El samarineanii, L-au rugat s@ r@mâie acolo. {i au r@mas acolo doao zile.
41. {i cu mult mai mul]i au crezut într-Însul pentru cuvântul Lui,
42. {i muierii zicea c@: „Acum nu pentru graiul t@u creadem, c@ în}ine am auzit }i }tim
c@ Acesta e adev@rat Mântuitoriul lumii”.
Sfâr}it duminec@.
*Math. 13, 37.

43. Iar@ dup@ doao zile au ie}it de acolo }i S-au dus în Galileea.
Marc. 6, 4.
44. *C@ însu} Isus au m@rturisit c@ prorocul în mo}iia sa cinste nu are.
Luc. 4, 24.
45. *{i, venind în Galileea, L-au priimit galileianii, v@zând toate ceale ce f@cus@ în *Math. 4, 12.
Marc. 1, 14.
Ierusalim în zioa praznicului, c@ }i ei venis@ la zioo praznicului.
Luni 3. Zac. 13. |

Luca 4, 14.
Zac. 13.

199v

46. {i au venit iar@ în Cana Galileii, de au f@cut apa vin. {i era un cr@i}or, a c@ruia fiiu
boln@vea în Capernaom.
47. Acesta, auzind c@ Isus vine din Iudeea în Galileea, s-au dus la El }i-L ruga s@ S@ Sus 2, 9.
pogoar@ }i s@ vindece fiiul lui, c@ începea a muri.
48. {i au zis Isus c@tr@ el: „De nu ve]i vedea seamne }i minuni, nu creade]i”.
49. Zis-au câtr@ El cr@io}orul: „Doamne, pogoar@ mai nainte de ce va muri fiiul mieu”.
50. Zis-au lui Isus: „Mergi, fiiul t@u e viu”. Crezut-au omul cuvântului ce i- au zis Isus }i
s@ ducea.
51. {i, iat@, el pogorându-s@, slujile l-au întâmpinat }i i-au vestit, zicând c@ fiiul lui e
s@n@tos.
52. {i întreba ceasul de la ei, în care i-au fost mai bine. {i au zis lui c@ ieri, în ceasul al
}eaptelea l-au l@sat frigurile.
53. {i au cunoscut tat@l c@ acel ceas era în care i-au zis Isus: „Fiiul t@u e viu”. {i au crezut
el }i casa lui toat@. ||
54. Acesta iar@ al doilea s@mn au f@cut Isus, viind din Iudeea în Galileea.
200r
Sfâr}it luni.

Cap 5
Isus la sc@ld@toare t@m@duia}te bolnavul cel de treizeci }i opt de ani sl@b@nog; poruncea}te,
sâmb@ta, a-} lua patul. Jidovilor ce hulea aceaste r@spunde c@ toate ale Sale împreun@ cu Tat@l
lucreaz@ }i mor]ii scoal@; }i a fi judec@toriu de la El rânduit tuturora, de Carele }i Ioan }i
lucrurile sale }i Tat@l înc@ }i însu}i Moisi m@rturisea}te.
Dumc@ 4 Sl@b@nog. Zac. 14.

1.
2.

Zac. 14.

up@ aceastea era praznicul jidovilor }i S-au suit Isus în Ierusalim.
{i iaste în Ierusalim o sc@l@d@toare, carea s@ numea}te ovreia}te Vithezda, Preo]i 23, 4, 5.
2 Leage 16, 1.
cinci foi}oare având.
3. Întru aceastea z@cea mul]ime mare de bolnavi, orbi, }chiopi, usca]i, a}teptând
mi}carea apei. |
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4. C@ îngerul Domnului s@ pogorea la vreame în sc@l@d@toare }i s@ mi}ca apa. {i carele 200v
întâi s@ pogorâse în sc@ld@toare dup@ mi}carea apei s@ t@m@duia, ori de ce era cuprins.
5. {i era un om acolo, de 38 de ani bolnav.
6. Acesta, v@zându-l Isus z@când }i cunoscând c@ de mult@ vreame z@cus@, i-au zis: „Vreai
s@ fii s@n@tos?”
7. R@spuns-au Lui sl@b@nogul: „Doamne, om n-am ca, deaca s@ va turbura apa, s@ m@
arunce în sc@ld@toare. {i când viu eu, altul mai nainte de mine s@ pogoar@”.
8. Zis-au lui Isus: „Scoal@, ia-]i patul t@u }i umbl@!”
9. {i numaidecât s-au t@m@duit omul }i au luat patul s@u }i umbla. {i era zioa aceaea
sâmb@ta.
10. Deci zicea jidovii celui ce s@ t@m@duis@: *„Sâmb@t@ iaste, nu ]i-e slobod a lua patul”.
*Ie}ir. 20, 11.
11. R@spuns-au lor: „Cel ce m-au t@m@duit, Acela mi-au zis: «Ia patul t@u }i umbl@!»” ||
Ierem 17, 24.
12. {i l-au întrebat: „Cine-i omul acela ce ]-au zis: «Ia patul t@u }i umbl@»?”
201r
13. Iar@ cel ce s@ t@m@duis@ nu }tiia cine-i. C@ Isus s@ ab@tus@ din gloata ce era
într-acel loc.
14. Dup@ aceaea l-au aflat Isus în besearic@ }i i-au zis: „Iat@, te-ai f@cut sân@tos. De-acum
s@ nu mai p@c@tuie}ti, ca s@ nu ]i s@ întâmple ceva mai r@u”.
15. Dusu-s-au acel om }i au vestit jidovilor c@ Isus e Cel ce l-au f@cut sân@tos.
Sfâ}it dumc@.

16. Pentru aceaea goniia jidovii pre Isus, c@ci f@cea aceastea sâmb@ta.
Zac. 15.

Mercuri 2. Zac. 15.

17. Iar@ Isus au r@spuns lor: „Tat@l Mieu pân@ acum lucreaz@; }i Eu lucru”.
18. Deci pentru aceaea mai vârtos Îl c@uta jidovii s@-L omoar@, c@ nu numai dezlega
sâmb@ta, ci }i Tat@l S@u zicea pre Dumnezeu, aseaminea f@cându-S@ lui Dumnezeu.
R@spuns-au drept aceaea Isus }i au zis lor: |
19. „Amin, amin zic voao, nu poate Fiiul face din Sine ceva f@r@ ce va vedea pre Tat@l 201v
f@când. C@ oricare va face El, aceastea }i Fiiul a}ijderea face.
20. C@ Tat@l iubea}te pre Fiiul }i toate arat@ Lui, care El face. {i mai mari de aceastea
va ar@ta Lui lucruri, ca voi s@ v@ mira]i,
21. C@ precum Tat@l de}tapt@ mor]ii }i-i înviie, a}ea }i Fiiul, pre carii vrea îi înviie.
22. C@ Tat@l pre nime nu judec@, ci toat@ judecata I-au dat Fiiului,
23. Ca to]i s@ cinsteasc@ pre Fiiul, precum cinstesc pre Tat@l. Cine nu cinstea}te pre Fiiul
nu cinstea}te pre Tat@l, Cel ce L-au trimis.
Zac. 16.

Joi 2. Dumc@ aceasta 8 la mor]i. Zac. 16.

24. Amin, amin, zic voao c@ cel ce aude cuvântul Mieu }i creade Celui ce M-au trimis,
are via]@ de veaci }i la judecat@ nu vine, ci au trecut din moarte în viia]@.
Sfâr}it miercuri. ||

25. Amin, amin zic voao c@ vine ceasul }i acum iaste, când mor]ii vor auzi glasul Fiiului 202r
lui Dumnezeu }i carii vor auzi vor fi vii,
26. C@ precum Tat@l are viia]@ întru Sine, a}ea au dat }i Fiiului, s@ aib@ viia]@ întru Sine.
27. {i puteare au dat Lui }i judecat@ s@ fac@, c@ Fiiul Omenesc iaste.
28. Nu v@ mirare]i de aceasta, c@ vine ceasul în carele to]i cei din mormânturi vor auzi
glasul Fiiului lui Dumnezeu,
29. *{i vor mearge cei ce au f@cut bine întru înviiarea vie]ii, iar@ cei ce au f@cut r@u, întru
* Math. 25, 46.
înviiarea judec@]ii.
30. Nu pociu Eu de la Mine însumi face ceva.
Zac. 17.

Vineri 2. Zac. 17.

Precum auz, judec, }i judecata Mea dreapt@ iaste, c@ nu caut voia Mea, ci voia Celuia
ce M-au trimis.
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Sfâr}it joi }i a mor]ilor.

31. De m@rturisesc Eu pentru Mine, m@rturiia Mea nu-i adev@rat@. |
32. *Altul iaste care m@rturisea}te de Mine }i }tiu c@ adev@rat@ e m@rturiia carea
m@rturisea}te de Mine.
33. Voi a]i tremis la Ioan }i au m@rturisit de adev@r.
34. Iar@ Eu nu de la om iau m@rturie, ci aceastea zic ca voi s@ v@ mântui]i.
35. El era candel@ arzând }i luminând, iar@ voi a]i vrut pân@ la un ceas a s@lta în lumina lui.
36. Iar@ Eu am m@rturie mai mare decât Ioan c@ lucrurile care Mi-au dat Tat@l s@ le
plinesc, acealea lucruri care Eu fac, m@rturisesc de Mine c@ Tat@l M-au tremis.
37. {i Cel ce M-au tremis, Tat@l, *Acela au m@rturisit de Mine. Nici glasul Lui a]i auzit
cândva, **nici fa]a Lui a]i v@zut.
38. {i cuvântul Lui nu-l ave]i în voi r@mâind, c@ pre Cel ce El au tremis, Acestuia voi
nu creade]i.
39. Cerceta]i scripturile, c@ voao vi s@ pare a avea într-îns@le viia]a de veaci }i acealea
sânt care m@rturisesc de Mine. ||
40. {i nu voi]i a veni la Mine ca viia]@ s@ ave]i.
203r
41. Slav@ de la oameni nu iau,
42. Ci v-am cunoscut c@ dragostea lui Dumnezeu nu ave]i în voi.
43. Eu am venit în numele Tat@lui Mieu }i nu m@ priimi]i; de va veni altul în numele
S@u, pre acela ve]i priimi.
44. Cum pute]i voi creade, carii unul de la altul lua]i slav@, }i slava carea de la sângur
Dumnezeu iaste nu o c@uta]?
45. S@ nu v@ paie c@ Eu v@ voi pârî la Tat@l. Iaste cine v@ pârea}te, Moisi, în carele voi
n@d@jdui]i.
46. C@, de a]i creade lui Moisi, a]i creade doar@ }i Mie, *c@ acela de Mine au scris.
47. Iar@ de nu creade]i scripturilor lui, cum ve]i creade cuvintelor Meale?”

202v

Cap 6

203v

*Math. 3, 17.
Sus 1, 15.

*Math. 3, 17
}i 17, 5.
**2 Leage 4, 12.

*Face. 3, 15 }i
22, 18 }i 49, 10.
2 Leage 18, 15.

Cu cinci pâni }i cu doi pe}ti satur@ cinci mii de oameni. Fuge, vrând a-L face împ@rat. Pre
mare, c@tr@ ucenicii, ce s@ turbura de vânt, umbl@. De pânea cea cereasc@ înva]@ }i c@ El e
pânea vie]ii, | }i trupul Lui bucata carea trebuie a o mânca, }i sângele Lui beutur@ carea
trebuie a bea. Ni}te ucenici, smintindu-s@ de cuvintele Lui, Îl p@r@sesc, iar@ apostolii cu
El r@mân, îns@ dintre carii unul zice c@-i diavol.

1.
2.

up@ aceste s-au dus Isus de ceea parte de Marea Galileii, care-i a Tiveriadii.
{i mergea dup@ El mul]ime mare, c@ vedea seamnele ce f@cea cu cei
bolnavi.
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Sfâr}it vineri.

3. {i S-au suit în munte Isus }i acolo }edea cu ucenicii S@i.
4. {i era aproape Pa}tile, praznicul jidovilor.
Zac. 18.

Mier. 5. Zac. 18.

5. Deci r@dicându Isus ochii }i, v@zând c@ mul]ime mare au venit la El, au zis c@tr@ Filip:
„De unde vom cump@ra pâni s@ mânce ace}te?”
6. Iar@ aceasta zicea ispitindu-l, c@ El }tiia ce era s@ fac@.
7. R@spuns-au Lui Filip: „De doao sute de dinari pâni nu le ajunge, ca fie}tecare pu]in
ceva s@ ia”.
8. Zis-au Lui unul din ucenicii Lui, Andrei, fratele lui Simon Petru:
9. „Ieste un fecior aici, carele are cinci pâni de orz }i doi pe}ti. Ci aceste ce sânt între atâ]ia?”
10. {i au zis Isus: „Face]i oamenii s@ }az@!” {i era iarb@ mult@ într-acel loc. {i au }ezut
b@rba]i, cu num@rul ca la cinci mii. ||
11. {i au luat Isus pânile }i, mul]@mind, au împ@r]it celor ce }edea. A}ijderea }i din pe}ti, 204r
cât vrea.
12. {i, deac@ s-au s@turat, au zis ucenicilor S@i: „Culege]i cele ce au prisosit, f@r@miturile,
s@ nu piar@”.
13. {i au cules }i au umplut doaospr@zece co}ni]e de f@r@mituri din cele cinci pâni de
orz, carele au prisosit celor ce mâncase.
Zac. 19.

Sâmb. 2. Zac. 19.

14. Deci acei oameni, v@zând s@mnul ce f@cuse Isus, zicea c@: „Acesta e adev@rat Prorocul
ce va s@ vie în lume!”
15. Iar@ Isus, cunoscând c@ era s@ vie s@-L r@pasc@ }i s@ -L fac@ împ@rat, *au fugit iar@}i
*Mth. 14, 23.
Mar. 6, 46. în munte, El sângur.
16. {i, fiind sar@, s-au pogorât ucenicii Lui la mare.
17. {i, suindu-s@ în corabie, au venit de ceea parte de mare, în Capernaum. {i era
întunerec }i nu venise la ei Isus.
18. Iar@ marea, suflând mare vânt, s@ r@dica.
19. {i, vânslând ca la vro doaozeci }i cinci au treizeci de stadii, au v@zut pre Isus umblând
pre mare }i apropiindu-S@ de corabie }i s-au temut.
20. Iar@ El au zis lor: „Eu sânt, nu v@ temere]i!”
21. {i au vrut a-L lua în corabie. {i numaidecât corabiia au fost la p@mântul unde mergea. |
22. A doa zi gloata carea sta de ceea parte de mare au v@zut c@ alt@ corabie nu era acolo, 204v
f@r@ una }i c@ nu întrase cu ucenicii S@i Isus în corabie, ci singuri ucenicii Lui s@ dusease.
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23. Iar@ alte cor@bii au venit de la Tiveriada, aproape de locul unde mâncase pânea,
mul]umind Domnului.
24. Deci v@zând gloata c@ Isus nu-i acolo, nici ucenicii Lui, s-au suit în cor@bii }i au venit
în Capernaum, c@utându-L.
25. {i, aflându-L de ceea parte de mare, au zis Lui: „Ravvi, când ai venit aici?”
26. R@spuns-au lor Isus }i au zis: „Amin, amin zic voao, M@ c@uta]i nu pentru c@ a]i v@zut
seamnele, ci pentru c@ a]i mâncat din pâni }i v-a]i s@turat.
Mar]i 3. Zac. 20.

27. Lucra]i nu hran@ trec@toare, ci carea r@mâne întru viia]a de veci, carea Fiiul Omenesc
va da voao, *c@ pre Acesta Tat@l L-au îns@mnat Dumnez@u”.
28. Zis-au drept aceea c@tr@ El: „Ce vom face s@ lucr@m lucrurile lui Dumnez@u?”
29. R@spuns-au Isus }i au zis lor: *„Acesta e lucrul lui Dumnez@u, s@ crede]i î ntru Cel ce
L-au tremis El”.
30. {i au zis Lui: „Ce s@mn faci Tu, dar@, s@ vedem }i s@ credem [ie? Ce lucrezi? ||
31. P@rin]ii no}tri au mâncat man@ în pustie, precum este scris: *«Pâne din ceriu le-au
205r
dat s@ mânce»”.
32. {i au zis lor Isus: „Amin, amin zic voao, nu Moisi au dat voao pâne din ceriu, ci Tat@l
Mieu v@ d@ pânea din ceriu, cea adev@rat@.
33. C@ pâne lui Dumnez@u este ceea ce s-au pogorât din ceriu }i d@ viia]@ lumei”.

Zac. 20.

*Mth. 3, 17
}i 17, 5.
Sus 1, 32.
*1 Ioan 3, 23.
*Ie}i. 17, 14 .
Num. 11, 7.
Psal. 107, 24.
În]. 16, 20.

Sfâr}it mar]i.

34. {i au zis c@tr@ El: „Doamne, d@-ne pururea pânea aceasta!”
Mierc. 13. Zac. 21.

35. Iar@ Isus au zis lor: „Eu sânt pânea vie]ii. *Cel ce vine la Mine nu va fl@mânzi }i cel
ce crede întru Mine nu va îns@to}a nici odân@oar@.
36. Ci v-am zis voao c@ M-a]i }i v@zut }i n-a]i crezut.
37. Tot ce-Mi d@ Tat@l la Mine va veni. {i pre cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afar@,
38. C@ M-am pogorât din ceriu nu ca s@ fac voia Mea, ci voia Celui ce M-au tremis.
39. Iar@ aceasta este voia Celui ce M-au tremis, a Tat@lui, ca tot ce Mi-au dat s@ nu pierz
dintr-însul, ci s@-l înviez în zioa cea mai de pre urm@.
Sfâr}it mier. Gioi 3. Zac. 22.

205v

Zac. 21.
*Ecli. 24, 29.

Zac. 22.

40. Iar@ aceasta este voia Tat@lui Mieu, Celui | ce M-au tremis, ca tot cel ce vede pre
Fiiul }i crede întru El s@ aiv@ via]a de veci }i Eu îl voi înviia în zioa cea mai de pre urm@”.
41. {i murmurea jidovii de El, c@ci zisease: „Eu sânt pâne vie, carea din ceriu M-am pogorât”.
42. {i zicea: *„Au nu-i Acesta Isus, fiiul lui Iosif, a C@ruie noi cunoa}tem pre tat@l }i pre *Mth. 13, 55.
Mar. 6, 3.
muma? Cum, dar@, zice Acesta c@: «Din ceriu M-am pogorât?»”
43. {i au r@spuns Isus }i au zis lor: „Nu murmurare]i între voi}i!
44. Nime nu poate veni la Mine de nu-l va trage Tat@l, Carele M-au tremis. {i Eu îl voi
înviia în zioa cea mai de pre urm@.
Sfâr}it gioi.

45. Este scris în proroci: *«{i vor fi to]i credincio}i lui Dumnez@u». Tot cel ce au auzit
de la Tat@l }i au înv@]at vine la Mine.
46. *Nu c@ pre Tat@l L-au v@zut cineva, f@r@ Cel ce e de la Dumnez@u. Acesta au v@zut
pre Tat@l.
47. Amin, amin zic voao, cel ce crede întru Mine are viia]a de veci.
Vineri 3. Zac. 23.

48. Eu sânt pânea vie]ii.
49. *P@rin]ii vo}tri au mâncat man@ în pustie }i au murit.
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50. Aceasta e pânea ce s@ pogoar@ din ceriu, ca cel ce va mânca dintr-însa s@ nu moar@. ||
206r
51. Eu sânt pânea cea vie, care M-am pogorât din ceriu.
52. Cine va mânca din pânea aceasta viu va fi în veci. {i pânea carea Eu voi da, trupul
Meu, este pentru viia]a lumii”.
53. Deci s@ priciia jidovii între sine}i, zicând: „Cum poate da Acesta noao trupul S@u
a-l mânca?”
54. {i au zis lor Isus: „Amin, amin zic voao, de nu ve]i mânca trupul Fiiului Omenesc }i
de nu ve]i bea sângele Lui, nu ve]i avea via]@ întru voi.
55. Cel ce mânc@ trupul Mieu }i bea sângele Meu are viia]a de veci }i Eu îl voi înviia în
zioa cea mai de pre urm@.
56. *C@ trupul Meu adev@rat este mâncare }i sângele Meu adev@rat este beutur@.
*1 Cor 11, 27.
Luni 4. Zac. 24.

Zac. 24.

57. Cel ce mânc@ trupul Meu }i bea sângele Meu întru Mine petrece }i Eu întru el.
58. Precum M-au tremis Cel viu, Tat@l, }i Eu sânt viu pentru Tat@l. {i Cel ce M@ mânc@
pre Mine, }i acela va fi viu pentru Mine.
59. Aceasta este pâne carea s-au pogorât din ceriu, nu precum au mâncat p@rin]ii vo}tri
mana }i au murit. Cel ce mânc@ pânea aceasta viu va fi în veci”. |
60. Aceste au zis în sinagoga, înv@]ând în Capernaum.
206v
61. Deci mul]i din ucenicii Lui, auzind, au zis: „Greu e cuvântul acesta }i cine-l poate
auzi pre el?”
62. {i, }tiind Isus întru Sine} c@ murmur@ de aceasta ucenicii Lui, au zis lor: „Aceasta
v@ sminte}te?
63. Dar@ de ve]i vedea *pre Fiiul Omenesc suindu-S@ unde era mai nainte?
*Sus 3, 13.
64. Duhul e cel ce înviiaz@; trupul nu folose}te ceva}. Cuvintele care Eu am gr@it voao
duh }i viia]@ sânt.
65. Ci sânt unii dintre voi carii nu cred”. C@ }tiia din început Isus carii ar fi necrezând }i
carele era s@-L vânz@.
66. {i zicea: „Pentru aceea v-am spus c@ nime nu poate veni la Mine de nu i s@ va da
de la Tat@l Meu”.
67. Dintr-aceasta mul]i din ucenicii Lui s -au întors înnapoi }i nu mai umbla cu El.
68. {i au zis Isus c@tr@ cei doispr@zece: „Au doar@ }i voi vrea]i a v@ duce?”
69. {i au r@spuns Lui Simon Petru: „Doamne, la cine ne vom duce? Cuvintele vie]ii de
veci ai.
70. *{i noi am crezut }i am cunoscut c@ Tu e}ti Hristos, Fiiul lui Dumnez@u”.
*Mth. 16, 16.
Mar. 8, 29.
Luc. 9, 8.

Sfâr}it luni. ||

71. R@spuns-au lor Isus: „Au nu Eu v-am ales pre voi doispr@zece, }i dintre voi unul e diavol?” 207r
72. {i zicea pre Iuda a lui Simon Iscarioteanul, c@ acesta era s@-L vânz@, fiind unul din
cei doispr@zece.
Cap 7
La praznicul corturilor, ca în tain@ suindu-S@, învinge cu înv@]@tura Sa pre jidovi, c@ nedrept
L-ar fi hulit pentru ce au vindecat omul sâmb@ta. Pre cei îns@ta]i la Sine-i cheam@ }i de El
gloata în multe chipuri gr@ie}te. Slujitorii cei trimi}i a-L prinde, auzind propoveduirea Lui,
Îl laud@. Ci }i Nicodim, mântuindu-L, r@u aude de la arhierei }i farisei.
Mar]i 4. Zac. 25.

Zac. 25.

1.

*Preo]i 23, 34.

ar@ dup@ aceste umbla Isus prin Galileia, c@ nu vrea a umbla prin Iudeia, c@-L
c@uta jidovii s@-L omoar@.
2.
{i era aproape praznicul jidovilor, *întinderea corturilor.
3. {i au zis c@tr@ El fra]ii Lui: „Treci de aici }i mergi în Ierusalim, ca }i ucenicii T@i s@
vaz@ lucrurile Tale care faci.
4. C@ nime face ceva în tain@ }i caut@ însu}i a fi la ar@tare. De faci aceste, arat@-Te pre
Tine însu]i lumii”. |
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5. C@ nici fra]ii Lui credea într-Însul.
6. {i au zis lor Isus: „Vreamea Mea înc@ n-au sosit, iar@ vreamea voastr@ puru rea e gata.
7. Nu poate lumea urî pre voi, iar@ pre Mine M@ ure}te, c@ Eu m@rturisesc de ea, c@
faptele ei rele sânt.
8. Voi v@ sui]i la acel praznic, iar@ Eu nu M@ sui la praznicul acela, c@ vremea Mea înc@
nu s-au plinit”.
9. Aceste zicând, El au r@mas în Galileia.
10. Iar@ deac@ s-au suit fra]ii Lui, atunci }i El S-au suit la praznic, nu în ar@tare, ci ca în
tain@.
11. Iar@ jidovii Îl c@uta în zioa praznicului }i zicea: „Unde-i Acela?”
12. {i murmurare mult@ era în gloat@ de El. C@ unii zicea c@-i bun, iar@ al]ii zicea: „Nu,
ci în}al@ gloatele”.
13. Îns@ nime la ar@tare gr@ia de El, pentru frica jidovilor.
14. Iar înjum@t@]indu-s@ praznicul, S-au suit Isus în besearec@ }i înv@]a.
15. {i s@ mira jidovii, zicând: „Cum }tie Acesta carte, neînv@]ând?”
16. R@spuns-au lor Isus }i au zis: „Înv@]@tura || Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-au tremis.
208r
17. De va vrea cineva a face voia Lui, va cunoa}te din înv@]@tur@ de este din Dumnez@u
au Eu de la Mine gr@iesc.
18. Cel ce gr@ie}te de la sine}i slava sa caut@. Iar@ Cel ce caut@ slava Celui ce L-au tremis,
Acesta adev@rat este }i nedreptate în El nu este.
19. *Au nu Moisi v-au dat legea }i nime dintre voi face legea?
20. *Ce M@ c@uta]i s@ M@ omorâ]i?” R@spuns-au gloata }i au zis: „Drac ai. Cine Te caut@
s@ Te omoar@?”
21. R@spuns-au Isus }i au zis lor: „Un lucru am f@cut }i to]i v@ mira]i.
22. Pentru aceaea *Moisi v-au dat t@iarea împrejur (nu c@ din Moisi iaste, **ci de la
p@rin]i) }i sâmb@ta t@ia]i împrejur omul.
23. De ia omul t@iarea împrejur sâmb@ta, ca s@ nu s@ strice leagea lui Moise, pre Mine
v@ mâniia]i, c@ci tot omul sân@tos l-am f@cut sâmb@ta?
24. *Nu judecare]i dup@ fa]@, ci dreapt@ judecat@ judeca]i”. |
25. {i zicea unii din Ierusalim: „Au nu Acesta iaste pre Carele caut@ s@-L omoar@?
208v
26. {i, iat@, la ar@tare gr@ia}te }i nimica nu-i zic. Au doar@ adev@rat au cunoscut c@peteniile
c@ Acesta iaste Hristos?
27. Ci pre Acesta Îl }tim de unde iaste. Iar@ Hristos, când va veni, nime }ti de unde iaste”.
28. {i striga Isus în besearic@, înv@]ând }i zicând: „{i pre Mine M@ }ti]i }i de unde sânt
}ti]i! {i de la Mine n-am venit, ci iaste adev@rat Cel ce M -au trimis, pre Carele voi nu }ti]i.
29. Eu Îl }tiu, c@ de la El sânt }i El M-au tremis”.
30. {i-L c@uta s@-L prinz@, }i nime n-au pus pre El mânile, c@ înc@ nu venis@ ceasul Lui.

*Ie}i 24, 3.
*Sus 5, 40.

*Preo]i 12, 3.
** Facer. 17, 10.

*2 Leage 1, 17.

Sfâr}it mercuri.

31. Iar din gloat@ mul]i au crezut într-Însul }i zicea: „Hristos, când va veni, au doar@ mai
multe seamne va face decât carele au f@cut Acesta?”
32. Auzit-au fariseii gloata murmurând de El aceastea }i au tremis c@peteniile }i fariseii
slujitori s@-L prinz@. ||
209r
33. {i au zis lor Isus: „Înc@ pu]in@ vreame sânt cu voi }i merg la Cel ce M-au trimis.
34. *C@uta-M@ -ve]i }i nu M@ ve]i afla. {i unde sânt Eu, voi nu pute]i veni”.
35. {i au zis jidovii între sine}i: „Unde va s@ mearg@ Acesta, ca s@ nu-L afl@m? Au doar@
la cei r@sipi]i între limbi va s@ mearg@ }i s@ învea]e limbile?
36. Ce cuvânt e acesta care au zis: «C@uta-M@-ve]i }i nu M@ ve]i afla» }i «Unde sânt Eu,
voi nu pute]i veni»?”
Duminec@ a 50. Zaceal 27.

37. Iar@ în zioa cea mai de pre urm@, *cea mare a praznicului, sta Isus }i striga, zicând:
„De îns@teaz@ cineva, vie la Mine }i beaie!
38. *Cel ce creade întru Mine, precum zice scriptura, râuri din pântecele lui vor curge
de ap@ vie”.
39. Iar@ aceasta au zis de Duhul Care era s@-L priimeasc@ cei ce credea într-Însul. C@
înc@ nu era Duhul dat, c@ Isus înc@ nu era prosl@vit. |
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40. Deci dintr-aceaea gloat@ auzind aceaste a Lui cuvinte, zicea: „Acesta iaste adev@rat 209v
proroc”.
41. Al]ii zicea: „Acesta iaste Hristos”. Iar unii zicea: „Au doar@ din Galileea vine
Hristos?
42. *Au nu scriptura zice c@ din s@mân]a lui David }i din co}teiu Vithleemului, unde era
*Mihei 5, 2.
Math. 2, 6. David, vine Hristos?”
43. Deci împ@r@cheare s-au f@cut în gloat@ pentru El.
44. Iar unii dintr-în}ii vrea a-L prinde, ci nime n-au pus pre El mânile.
45. {i au venit slujitorii la arhierei }i la farisei }i le-au zis aceia: „C@ci nu L-a]i adus?”
46. R@spuns-au slujitorii: „Nici odânioar@ au gr@it a}ea om ca acest om”.
47. {i au r@spuns lor fariseii: „Au doar@ }i voi v-a]i în}elat?
48. Au doar@ din c@petenii careva au crezut într-Însul, au din farisei?
49. Ci gloata aceasta, carea nu }ti leagea, bl@st@ma]i sânt”. ||
50. Zis-au Nicodim c@tr@ ei, *cel ce au venit la El noaptea, care era unul dintr-în}ii:
*Sus 3, 2.
210r
51. „Au doar@ leagea noastr@ judec@ pre om de nu va auzi întâi de la el *}i va cunoa}te
*2 Leage 17, 8
}i 19, 15. ce s@ fac@?”
52. R@spuns-au }i au zis lui: „Au doar@ }i tu galileean e}ti? Cerceteaz@ scripturile }i vezi
c@ din Galileea proroc nu s-au sculat”.
53. {i s-au întors fie}tecarele la casa sa.
Treci Duminec@ 50.

Cap 8
Muiarea cea aflat@ în preacurvie, scriind pre p@mânt, o dezleag@. Zice-S@ pre Sine Lumina
lumii }i c@ fariseii în p@catul s@u vor muri. {i care sânt adev@rat ucenicii Lui }i carii a sluji au
sloboz. Zice c@ aceia nici din Dumnezeu, nici din Avraam, ci din tat@l diavolul sânt, carii celui
ce zice adev@rul nu cred. Hulitorilor zice c@ El drac nu are, ci cinstea}te pre Tat@l, }i mai
nainte de a fi Avraam, El iaste. {i vrând a-L ucide cu pietri, luându-S@ din vedearea lor,
iase din besearic@.

1.
2.

Zac. 28.

*Preo]i 20, 10.

2 Leage 17, 7.

Zac. 29.
*1 Ioan 1, 5.

ar@ Isus S-au dus în Muntele Maslinilor. |
{i de diminea]@ iar@ au venit în besearic@ }i tot norodul au venit la El; }i, 210v
}ezând, înv@]a.
Septemvrie 11. Zac. 28.

3. Iar@ c@rturarii }i fariseii aduc o muiare priins@ în precurvie }i o au pus în mijloc.
4. {i au zis Lui: „Înv@]@toriule, aceast@ muiare acum s-au prins în preacurvie,
5.* Iar@ în leage Moisi ne-au poruncit pre unile ca aceastea a le ucide cu pietri. Tu, dar@,
ce zici?”
6. Iar@ aceasta zicea ispitindu-L, ca s@-L poat@ vinov@]i. Iar@ Isus, plecându-S@ jos, scriia
cu deajetul pre p@mânt.
7. {i, neîncetând a-L întreba, S-au r@dicat }i le-au zis: „Care e f@r@ p@cat între voi întâiu
arunce piatr@ spre ea”.
8. {i, iar@}i plecându-S@, scriia pre p@mânt.
9. Iar@ auzind, unul dup@ altul ie}iia, începând de la cei b@trâni. {i au r@mas sângur Isus
}i muiarea în mijloc stând.
10. {i, r@dicându-S@ Isus, au zis ei: „Muiare, unde sânt cei ce te pârea? Nime nu te-au
osândit?” ||
11. Carea au zis: „Nime, Doamne”. Iar Isus au zis: „Nici Eu te osândesc. Mergi, }i de 211r
acum nu mai gre}i!”
Sfâr}it sfintului. Cetire duminic@ a 8. Joi 4. Zac. 29.

12. {i iar@ au gr@it lor Isus, zicând: *„Eu sânt Lumina lumii. Cel ce vine dup@ Mine nu
umbl@ întru întunearec, ci va avea lumina vie]ii”.
Sfâr}it duminic@ 20.
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13. {i au zis Lui fariseii: „Tu m@rturise}ti de Tine însu]i. M@rturiia Ta nu e
adev@rat@”.
14. R@spuns-au Isus }i au zis lor: „De}i m@rturisesc Eu de Mine însumi, adev@rat@ e
m@rturiia Mea, c@ }tiu de unde viu }i unde merg. Iar@ voi nu }ti]i de unde viu }i unde
merg.
15. Voi dup@ trup judeca]i. Eu nu judec pre cineva.
16. {i de judec Eu, judecata Mea dreapt@ iaste, c@ sângur nu sânt, ci Eu }i Cel ce M-au
trimis, Tat@l”. |
17. {i în leagea voastr@ scris iaste *c@ a doi oameni m@rturiia adev@rat@ iaste.
18. Eu sânt Cel ce m@rturisesc de Mine însumi. {i m@rturisea}te de Mine Cel ce M-au
trimis, Tat@l”.
19. {i zicea Lui: „Unde e Tat@l T@u?” R@spuns-au Isus: „Nici pre Mine nu cunoa}te]i,
nici pre Tat@l Mieu. De M-a]i cunoa}te pre Mine, doar@ }i pre Tat@l Mieu a]i
cunoa}te”.
20. Aceaste cuvinte au gr@it Isus în vistierie, înv@]ând în besearic@. {i nime nu L-au prins,
c@ înc@ nu venis@ ceasul Lui.
Sfâr}it joi. Vineri 4. Zac. 30.

*2 Leage 17, 6
}i 19, 15.
Math. 18, 26.
1 Cor. 13, 1.
Ovreai 10, 28.

Zac. 30.

21. {i iar@ au zis lor Isus: „Eu merg }i M@ ve]i c@uta }i în p@catul vostru ve]i muri. Unde
Eu merg, voi nu pute]i veni”.
22. Zicea, dar@, jidovii: „Au doar@ s@ va omorî pre Sine însu}i, c@ au zis: «Unde Eu merg,
voi nu pute]i veni»?”
23. {i zicea lor: „Voi de jos sânte]i, Eu de sus sânt. Voi din lumea aceasta sânte]i, Eu
nu sânt din lume. ||
24. Drept aceaea am zis voao c@ ve]i muri în p@catele voastre. C@ de nu ve]i creade c@
212r
Eu sânt, ve]i muri în p@catul vostru”.
25. {i zicea Lui: „Tu cine e}ti?” Zis-au lor Isus: „Începutul, care }i gr@iesc voao.
26. Multe am de voi a gr@i }i a judeca, ci Cel ce M-au trimis *drept iaste. {i Eu ceale ce *Râml. 3, 4.
am auzit de la El, aceastea gr@iesc în lume”.
27. {i n-au cunsocut c@ Tat@l Lui zicea pre Dumnezeu.
28. {i au zis lor Isus: „Când ve]i în@l]a pre Fiiul Omenesc, atunci ve]i cunoa}te c@
Eu sânt, }i de la Mine însumi nimic@ nu fac, ci precum M-au înv@]at Tat@l, aceastea
gr@iesc.
29. {i Cel ce M-au trimis cu Mine iaste }i nu M-au l@sat sângur. C@ Eu ceale ce plac Lui
fac pururea”.
30. Aceastea El gr@ind, mul]i au crezut într-Însul.
Sfâr}it vineri }i sâmb. Sâmb. 9. Zac. 31.
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31. {i zicea Isus câtr@ jidovii cei ce au crezut Lui: | „De ve]i r@mânea voi întru cuvântul 212v
Mieu, adev@rat ucenicii Miei ve]i fi,
32. {i ve]i cunoa}te adev@rul, }i adev@rul v@ va slobozi”.
33. R@spuns-au Lui: „S@mân]a lui Avraam sântem }i nim@rui n-am slujit nici odinioar@.
Cum zici Tu: «Slobozi ve]i fi»?”
34. R@spuns-au lor Isus: „Amin, amin zic voao *c@ tot cel ce face p@catul slug@ iaste
*Râm. 6, 15, 16.
2 Petru 2, 19. p@catului.
35. Iar@ sluga nu r@mâne în cas@ în veaci, iar@ Fiiul r@mâne în veaci.
36. Deci de v@ va slobozi Fiiul, adev@rat slobozi ve]i fi.
37. {tiu c@ fiii lui Avraam sânte]i, ce M@ c@uta]i s@ M@ omorâ]i, c@ cuvântul Mieu nu
încape întru voi.
38. Eu ce am v@zut la Tat@-Mieu gr@iesc }i voi ceale ce a]i v@zut la tat@l vostru
face]i”.
39. R@spuns-au }i au zis Lui: „Tat@l nostru Avraam iaste”. Zis-au lor Isus: „De sânte]i fiii
|| lui Avraam, faptele lui Avraam face]i.
213r
40. Iar@ acum M@ c@uta]i s@ M@ omorâ]i, Omul carele v-am gr@it adev@rul care am auzit
de la Dumnezeu. Aceasta Avraam n-au f@cut.
41. Voi face]i lucrurile tat@lui vostru”. Zis-au drept aceaea Lui: „Noi din curvie nu sântem
n@scu]i. Un tat@ avem, pre Dumnezeu”.
Zac. 32.

*1 Ioan 3, 8.

*1 Ioan 4, 6.

Zac. 33.

Luni 5. Zac. 32.

42. {i au zis lor Isus: „De ar fi Dumnezeu tat@l vostru, M-a]i iubi, adec@, pre Mine, c@
Eu de la Dumnezeu am purces }i am venit. C@ nu de la Mine însumi am venit, ci El M-au
trimis.
43. Pentru ce vorba Mea nu o cunoa}te]i? C@ nu pute]i auzi cuvântul Mieu.
44. *Voi din tat@l diavolul sânte]i }i poftele tat@lui vostru voi]i a face. El uciga} era din
început }i întru adev@r n-au st@tut, c@ nu iaste adev@r într-însul. Când gr@ia}te minciun@,
dintru ale sale gr@ia}te, c@ mincinos iaste }i tat@l minciunii. |
213v
45. Iar@ Eu deac@ v@ spuiu adev@rul, nu creade]i Mie.
46. Cine dintre voi M@ va v@di de p@cat? De v@ spuiu adev@rul, c@ci nu creade]i Mie?
47. *Cel ce e din Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu aude. Pentru aceaea voi nu auzi]i,
c@ din Dumnezeu nu sânte]i”.
48. R@spuns-au drept aceaea jidovii }i au zis Lui: „Au nu bine zicem noi c@ samarinean
e}ti Tu }i ai drac?”
49. R@spuns-au Isus: „Eu drac nu am, ci cinstesc pre Tat@l Mieu }i voi M-a]i necinstit.
50. Iar@ Eu nu caut slava Mea; iaste cine s@ caute }i s@ judece.
Mar]i. 5. Zac. 33.

51. Amin, amin zic voao, de va ]inea cineva cuvântul Mieu, nu va vedea moartea în
veaci”.
Sfâr}it luni.

52. Zis-au drept aceaea jidovii: „Acum am cunoscut c@ drac ai. Avraam au murit
}i prorocii; }i Tu zici: «De va ]inea cineva cuvântul Mieu, nu va gusta moartea în
veac». ||
53. Au doar@ Tu mai mare e}ti decât tat@l nostru, Avraam, carele au murit? {i prorocii 214r
au murit. Cine Te faci pre Tine însu]i?”
54. R@spuns-au Isus: „De M@ sl@vesc Eu pre Mine însumi, slava Mea nimica iaste. Iaste
Tat@l Mieu Cel ce M@ sl@vea}te, Carele voi zice]i c@ Dumnezeul vostru iaste,
55. {i nu L-a]i cunoscut, iar@ Eu L-am cunoscut. {i, de voi zice c@ nu-L cunosc, voi fi
aseaminea voao, mincinos. Ci-L }tiu }i cuvântul Lui ]iiu.
56. Avraam, tat@l vostru, au poftit s@ vaz@ zioa Mea. V@zut-au }i s-au bucurat”.
57. {i au zis jidovii câtr@ El: „Cinciz@ci de ani înc@ nu ai }i pre Avraam l-ai v@zut?”
58. Zis-au lor Isus: „Amin, amin zic voao, mai nainte de a fi Avraam, Eu sânt”.
59. {i au luat pietri s@ arunce spre El. | Iar@ Isus S-au ascuns }i au ie}it din 214v
besearic@.
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Pre cel orb din na}tere sâmb@ta lumineaz@. A c@ruie minuni slav@ cu multe me}te}ugiri
s@ nevoiesc fariseii a o huli. {i, pentru c@ cel ce fusease orb pre Hristos ap@r@, afar@ din
sinagog@ s@ leap@d@. Ci de la Hristos înv@]ându-s@, crede }i s@ închin@ Lui, Carele spre
judecat@ a fi venit în lume pre Sine S@ zice.
Dnec@ 6 a Orbului. Zac. 34.

1.
2.

i, trecând Isus, au v@zut un om orb din na}tere.
{i L-au întrebat ucenicii Lui: „Ravvi, cine au p@c@tuit, acesta au p@rin]ii lui, de
s-au n@scut orb?”
3. R@spuns-au Isus: „Nici acesta au p@c@tuit, nici p@rin]ii lui, ci ca s@ s@ arete lucrurile
lui Dumnez@u întru el.
4. Eu trebuie s@ fac lucrurile Celui ce M-au tremis pân@ este zio. Vine noaptea, când
nime nu poate lucra.
5. Pân@ când sânt în lume, Lumin@ sânt lumii”.
6. Aceste zicând, au scupit pre p@mânt }i au f@cut tin@ din scupit }i au uns tina pre ochii
lui. ||
215r
7. {i au zis lui: „Mergi, spal@-te în sc@ld@toarea Siloi (ce s@ tâlcuie}te „tremis”); }i s-au
dus }i s-au sp@lat }i au venit v@zând.
8. Iar@ vecinii }i cei ce-l v@zuse întâi c@ era cerând zice: „Au nu e acesta cel ce }edea }i
cerea?” Al]i zicea: „C@ acesta este”.
9. Iar@ al]ii: „Nicidecum, ci aseamine lui este”. Iar@ el zicea c@: „Eu sânt”.
10. {i zicea lui: „Cum s-au de}chis ]ie ochii?”
11. R@spuns-au: „Omul acela, ce s@ zice Isus, au f@cut tin@ }i au uns ochii mei }i mi-au
zis: «Mergi la sc@ld@toare Siloi }i te spal@». {i m-am dus }i m-am sp@lat }i v@z”.
12. {i au zis lui: „Unde-i Acela?” Zis-au: „Nu }tiu”.
13. Adusu-l-au la farisei pre cel ce fusease orb.
14. {i era sâmb@t@ când au f@cut Isus tin@ }i au de}chis ochii lui.
15. {i iar@ l-au întrebat fariseii cum v@zuse. Iar@ el au zis lor: „Tin@ mi-au pus pre ochi
}i m-am sp@lat }i v@z”.
16. {i zicea unii dintre fariseai: „Nu e acesta om de la Dumnez@u, carele nu p@ze}te
sâmb@ta”. Iar@ al]ii zicea: „Cum poate omul p@c@tos face aceste seamne?” {i era
împ@rechere între ei. |
215v
17. {i au zis iar@ orbului: „Tu ce zici de acela ce ]-au de}chis ochii?” Iar@ el au zis: „C@
proroc este”.
18. {i n-au crezut jidovii de el c@ fusease orb }i v@zuse, pân@ ce au chemat p@rin]ii celui
ce v@zuse.
19. {i i-au întrebat, zicând: „Acesta e fiiul vostru, care voi zice]i c@ orb s-au n@scut? Cum,
dar@, acum vede?”
20. R@spuns-au p@rin]ii lui }i au zis: „{tim c@ acesta este fiiul nostru }i cum c@ orb s-au
n@scut.
21. Iar@ cum vede acum, nu }tim, au cine i-au de}chis ochii, noi nu }tim. Pre el întreba]i.
Vârst@ are, el de sine gr@iasc@”.
22. Aceste au zis p@rin]ii lui, c@ s@ temea de jidovi. C@ s@ sf@tuise jidovii ca de L-ar
m@rturisi cineva a fi Hristos, s@-l scoa]@ din sinagog@.
23. Pentru aceea p@rin]ii lui au zis: „C@ vârst@ are, pre el întreba]i”.
24. {i iar@ au chemat omul cel ce fusease orb }i au zis lui: „D@ slav@ lui Dumnez@u. Noi
}tim c@ omul acesta-i p@c@tos”.
25. {i au zis el lor: „De e p@c@tos, nu }tiu. Una }tiu, c@, fiind orb, acum v@z”.
26. {i au zis lui: „Ce ]-au f@cut, cum ]-au de}chis ochii?” ||
216r
27. R@spuns-au lor: „Zis-am acum voao }i a]i auzit. Ce vrea]i iar@}i a auzi? Au doar@ }i
voi vrea]i a fi ucenicii Lui?”
28. Suduitu-l-au diript aceea }i au zis: „Tu fii ucenicul Lui! Iar@ noi sântem ucenicii lui
Moisi.
29. Noi }tim c@ lui Moisi au gr@it Dumnez@u, iar pre acesta nu-l }tim de unde este”.
30. R@spuns-au acel om }i au zis lor: „De aceasta e minune, c@ voi nu }ti]i de unde este
}i au de}chis ochii mei.
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31. {i }tiu c@ pre p@c@to}i Dumnez@u nu-i ascult@. Ci, de este cineva cinstitoriu de
Dumnez@u }i face voia Lui, pre acesta-l aude.
32. Din veac nu s-au auzit s@ fie de}chis cineva ochii orbului din na}tere.
33. De n-ar fi Acesta de la Dumnez@u, nu putea face ceva”.
34. R@spuns-au }i au zis lui: „În p@cate te-ai n@scut tot, }i tu ne înve]i?” {i l -au scos afar@.
35. Auzit-au Isus c@ l-au scos afar@ }i, aflându-l, i-au zis: „Tu crezi în Fiiul lui Dumnez@u?”
36. R@spuns-au el }i au zis: „Cine e, Doamne, s@ crez într-Însul?” |
216v
37. {i i-au zis lui Isus: „{i L-ai v@zut! {i Cel ce gr@ie}te cu tine, Acela este”.
38. Iar@ el au zis: „Crez, Doamne!” {i, c@zând, s-au închinat Lui.
Sfâr}it dnec@. Gioi 5. Zac. 35.

Zac. 35.

39. {i au zis Isus: „Spre judecat@ Eu am venit întru aceast@ lume. Ca cei ce nu vâd s@
vaz@, }i cei ce v@d orbi s@ fie”.
40. {i au auzit unii dintre fariseii carii era cu El }i au zis Lui: „Au doar@ }i noi sântem
orbi?”
41. Zis-au lor Isus: „De a]i fi orbi, n-a]i avea p@cat. Iar@ acum zice]i: «C@ vedem», p@catul
vostru r@mâne”.

Cap 10
Hristos, scriind pre p@storiul cel adev@rat }i pre cel n@imit, s@ zice pre Sine a fi u}e oilor }i
p@storiu bun, Carele }i alte oi are a le aduce la acela} ocol. Sufletul S@u pune, ca iar@ s@-L ia.
Jidovii vreau a-L împro}ca cu pietri, c@ pre Sine din faptele Sale S@ zicea unul a fi cu Tat@l }i
Fiiul lui Dumnez@u, carea o arat@ a nu fi bl@st@m.
Mai 21 }i Zlatoust la utr@.

1.„

min, amin zic voao, cel ce nu într@ pre u}e în staulul oilor, ci s@ suie pe airi,
acela fur este }i tâlhariu. ||
217r
2 .
Iar@ care într@ pre u}e, p@storiu iaste oilor.
3. Acestuia p@storiul de}chide }i oile aud glasul lui }i oile sale cheam@ pre nume }i le
scoate.
4. {i, când va scoate oile sale, mearge înaintea lor }i oile merg dup@ el, c@ cunosc
glasul lui.
5. Iar@ dup@ cel strein nu merg, ci fug de el, c@ nu cunosc glasul streinilor”.
6. Aceast@ pild@ au zis lor Isus, iar@ ei n-au cunoscut ce gr@ia}te lor.
7. {i au zis lor iar@} Isus: „Amin, amin zic, c@ Eu sânt u}ea oilor.
8. To]i, oricâ]i au venit, furi sânt }i tâlhari }i nu-i aud oile.
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Noem. 13 }i a arhiereilor de ob}te. Zac. 36.

Zac. 36.

9. Eu sânt u}ea, prin Mine, de va întra cineva, s@ va mântui }i va întra }i va ie}i }i p@}une
va afla.
Sfâr}it joi }i Constantin.

217v

10. Furul nu vine, f@r@ s@ fure }i s@ omoar@ }i s@ piarz@. Eu am venit ca via]@ s@ aib@ }i
mai mult s@ aib@. |
11. Eu sânt P@storiul cel bun. *P@storiul bun sufletul s@u d@ pentru oile sale.
12. Iar@ n@imitul }i carele nu iaste p@storiu, a c@ruia nu sânt oile ale sale, veade lupi
venind }i las@ oile }i fuje. {i lupul r@pea}te }i r@sipea}te oile.
13. Iar@ n@imitul fuge, c@ n@imit iaste }i nu i-i grije de oi.
14. Eu sânt P@storiul cel bun }i M@ cunsc oile Meale.
15. *Precum cunoa}te pre Mine Tat@l, }i Eu cunosc pre Tat@l }i sufletul Mieu pun pentru
oi.
16. {i alte oi am, care nu sânt din staulul acesta. {i acealea trebuie s@ le adun }i glasul
Mieu vor auzi }i va fi un staul }i un p@storiu.
Sfâr}it arhierei. Vineri 5. Zac. 37.

*Isaie 40, 11.
Iezechie. 34, 23
}i 37, 24.

*Math. 11, 27.
Luca 10, 22.

Zac. 37.

*Isaie 53, 7.
17. Pentru aceaea M@ iubea}te Tat@l, *c@ Eu pun sufletul Mieu }i iar@ îl voi lua.
18. Nime nu-l ia de la Mine, ci sufletul, de la Mine însumi; }i puteare am a-l pune }i
puteare am iar@ a-l lua. Aceast@ porunc@ am luat de la Tat@l Mieu”. ||
218r
19. Împ@recheare iar@}i s-au f@cut între jidovi pentru cuvintele aceastea.
20. {i zicea mul]i dintr-în}ii: «Drac are }i }-au ie}it din fire. Ce-l asculta]i?»
21. Al]ii zicea: «Aceaste cuvinte nu sânt a celui ce are drac. Au doar@ dracul poate
de}chide ochii orbilor?»

De ob}te a besearicii.
*1 Mac. 4, 26, 29.
22. *{i au fost înoirile bisearicii în Ierusalim }i era iarna.
23. {i umbla Isus prin bisearic@ în foi}orul lui Solomon.
24. {i l-au încunjurat jidovii }i zicea Lui: „Pân@ când iai sufletul nostru? De e}ti Tu
Hristos, spune noao la ar@tare”.
25. R@spuns-au lor Isus: „Gr@iesc voao }i nu creade]i; lucrurile care Eu fac în numele
Tat@lui Mieu, aceastea m@rturisesc de Mine.
26. Ce voi nu creade]i, c@ nu sânte]i din oile Meale.

Sâmb@t@ 5. Zac. 38.

218v

Zac. 38.

27. Oile Meale glasul Mieu aud }i Eu le cunosc }i vin dup@ Mine. |
28. {i Eu le voi da via]a de veaci.
Sfâr}it vineri }i a Înoirii.

{i nu vor peri în veac }i nu le va r@pi cineva din mâna Mea.
29. Tat@l Mieu, ce Mi-au dat, mai mare decât to]i iaste }i nime nu poate r@pi din mâna
Tat@lui Mieu.
30. Eu }i Tat@l unul sântem”.
31. {i au luat jidovii pietri s@-L ucig@.
32. R@spuns-au lor Isus: „Multe lucruri bune v-am ar@tat de la Tat@l Mieu; pentru care
lucruri din eale M@ ucide]i cu pietri?”
33. R@spuns-au Lui jidovii: „Pentru lucru bun nu Te ucidem, ci pentru hul@. {i pentru
c@ Tu om fiind, Te faci pre Tine însu]i Dumnezeu”.
34. R@spuns-au lor Isus: „Au nu iaste scris în leagea voastr@, *c@: «Eu am zis: dumnezei *Psalm. 91, 6.
sânte]i»?
35. Deac@ au zis pre aceia dumnezei, câtr@ carii era cuvântul lui Dumnezeu }i nu s@ poate
strica scriptura,

711

EVANGHELIIA DE LA IOAN

CAP 10 {I 11

36. Pre Carele Tat@l L-au sfin]it }i L-au || trimis în lume, voi zice]i c@: «Hulea}ti», pentru 219r
c@ am zis: «Fiiul lui Dumnezeu sânt».
37. De nu fac lucrurile Tat@lui Mieu, nu creadere]i Mie.
38. Iar@ de fac, de}i nu vrea]i a creade Mie, lucrurilor creade]i, ca s@ cunoa}te]i }i s@
creade]i c@ Tat@l în Mine iaste, }i Eu în Tat@l”.
Sfâr}it sâmb@t@. Ianuarie 12.

39. {i-L c@uta s@-L prinz@. {i au ie}it din mânile lor.
40. {i S-au dus iar@ de ceaea parte de Iordan, la acel loc unde era Ioan botezând întâi
}i au r@mas acolo.
41. {i mul]i au venit la El }i zicea c@ Ioan, adec@, nice un s@mn au f@cut.
42. Iar@ toate, oricare au zis Ioan de Acesta, adev@rate era. {i mul]i au crezut întru El.
Cap 11 |
Isus pre Lazar cel de patru zile mort înviiaz@, multe gr@ind cu ucenicii }i cu Martha. Pentru
aceaea, mul]i pentru aceast@ minune crezând în Hristos, arhiereii }i fariseii sfat f@când, au
rânduit s@-L ucig@. Caifa arhiereul prorocind c@ trebuie s@ moar@ Isus, ca nu tot norodul s@
piar@. Iar@ Isus S@ depart@ în cetatea Efrem.

*Math. 26, 7.
Luc. 7, 37.
Jos. 12, 3.

*Luc. 14, 14.
Sus. 5, 29.
Sus. 6, 40.

1.
2.

219v

i era un bolnav, Lazar, în Vithania, din co}teiul Mariei }i al Marthei, sororei lui.
(Iar@ Maria era *carea au uns pre Domnul cu unsoare }i au }ters picioarele
Lui cu perii capului s@u; a c@rie frate, Lazar, boln@viia).
3. {i au tremis surorile lui c@tr@ El, zicând: „Doamne, iat@, pre carele iube}ti boln@ve}te”.
4. {i, auzind Isus, au zis lor: „Boala aceasta nu-i spre moarte, ci spre slava lui Dumnez@u,
ca s@ S@ prosl@veasc@ Fiiul lui Dumnez@u printr-însa”.
5. {i iubiia Isus pre Martha, sora lui, }i pre Mariia }i pre Lazar.
6. {i, auzind c@ boln@vea}te, atunci, adec@, au r@mas într-acel loc doao zile. ||
220r
7. Apoi, dup@ aceastea au zis ucenicilor S@i: „S@ meargem iar@ în Iudeea”.
8. Zis-au Lui ucenicii: „Ravi, acum Te c@uta jidovii s@ Te ucig@ cu pietri }i iar@ mergi acolo?”
9. R@spuns-au Isus: „Au nu doaospr@zeace ceasuri sânt în zi? De va umbla cineva zioa,
nu s@ potignea}te, c@ lumina ace}tii lumi veade.
10. Iar@, de va umbla noaptea, s@ potignea}te, c@ lumin@ nu iaste într-însul”.
11. Aceastea au zis, }i dup@ aceastea au zis lor: „Lazar, priiatinul nostru, doarme; ci merg
s@-l de}tept din somn”.
12. {i au zis ucenicii Lui: „Doamne, de doarme, mântui-s@-va”.
13. Iar@ Isus zisease de moartea lui, iar@ lor li s-au p@rut c@ de dormirea somnului zicea.
14. Atunci, dar@, Isus le-au zis ar@tat: „Lazar au murit.
15. {i M@ bucur pentru voi, ca s@ creade]i, c@ nu eram acolo. Ci s@ meargem la el”. |
16. {i au zis Thoma, ce s@ zice Jam@nul, c@tr@ so]ii: „S@ meargem }i noi, s@ murim cu El”. 220v
17. {i au venit Isus }i l-au aflat patru zile având în mormânt.
18. ({i era Vithania aproape de Ierusalim ca 15 stadii).
19. {i mul]i din jidovi venis@ la Martha }i Maria, ca s@ le mâng@ie de frate-s@u.
20. Deci Martha auzind c@ Isus au venit, L-au întâmpinat; iar@ Maria }edea acas@.
21. {i au zis Martha c@tr@ Isus: „Doamne, de ai fi fost aici, fratele nost n-ar fi murit.
22. Ci }i acum }tiu c@ orice vei ceare de la Dumnezeu, da-va [ie Dumnezeu”.
23. Zis-au ei Isus: „Înviia-va fratele t@u”.
24. Zis-au Lui Martha: „{tiu c@ va învia *la înviiare, în zioa cea mai de pre urm@”.
25. Zis-au ei Isus: „Eu sânt înviiare }i via]a; *cel ce creade întru Mine, de va muri, viu
va fi. ||
221r
26. {i tot cel ce e viu }i creade întru Mine nu va muri în veac. Crezi aceasta?”
27. Zis-au Lui: „Adev@rat, Doamne, eu am crezut c@ Tu e}ti Hristos, Fiiul lui Dumnezeu
celui viu, Carele într-aceast@ lume ai venit”.
28. {i aceastea zicând, s-au dus }i au chemat pre Maria, soru-sa, în tain@, zicând:
„Înv@]@toriul e aici }i te cheam@”.
29. Ea auzind, s-au sculat degrab }i au venit la El.
30. C@ înc@ nu venis@ Isus în co}teiu, ci era înc@ într-acel loc, unde-L întâmpinas@
Martha.
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31. Deci jidovii, cei ce era cu ea în cas@ }i o mâng@ia, v@zând pre Maria c@ degrab s-au
sculat }i au ie}it, au mers dup@ ea, zicând c@ mearge la mormânt, s@ plâng@ acolo.
32. Deci Maria venind unde era Isus, v@zându-L, au c@zut la picioarele Lui }i i-au zis:
„Doamne, de ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele mieu”. |
33. Iar@ Isus v@zându-o plângând }i pre jidovii carii venis@ cu ea plângând, au suspinat
221v
cu duhul }i S-au turburat
34. {i au zis: „Unde l-a]i pus?” Zis-au Lui: „Doamne, vino }i vezi”.
35. {i au l@cr@mat Isus.
36. {i au zis jidovii: „Iat@ cum îl iubea”.
37. Iar unii dintr-în}ii au zis: *„Au nu putea Acesta, Care au de}chis ochii celui orb *Sus 9, 6.
n@scut, a face s@ nu moar@ acesta?”
38. {i Isus, iar@ turburându-S@ întru Sine, au venit la mormânt. {i era pe}ter@ }i piatr@
era pus@ pre ea.
39. Zis-au Isus: „Lua]i piatra”. Zis-au Lui Martha, sora celui ce era mort: „Doamne, iat@
pute, c@-i de a patra zi”.
40. Zis-au ei Isus: „Au nu ]-am zis c@, de vei creade, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
41. {i au luat piatra. Iar@ Isus r@dicând ochii în sus, au zis: „P@rinte, mul]emesc [ie c@
M-ai auzit.
42. {i Eu }tiiam c@ pururea M@ auzi, ci pentru || norodul ce st@ împrejur am zis, ca s@
222r
creaz@ c@ Tu M-ai trimis”.
43. Aceastea zicând, au strigat cu glas mare: „Lazare, vino afar@!”
44. {i numaidecât au ie}it cel ce muris@, legat de picioare }i de mâni cu fa}ii }i fa]a lui
cu n@fram@ era legat@. Zis-au lor Isus: „Dezlega]i -l }i-l l@sa]i s@ s@ duc@”.
45. Deci mul]i din jidovii cei ce venis@ la Maria }i la Martha }i v@zuse ceale ce au f@cut
Isus au crezut într-Însul.
Sfâr}it sâmb@t@.

46. Iar@ unii dintr-în}ii s-au dus la farisei }i le -au spus cealea ce au f@cut Isus.
Luni 6. Zaceal 40.

Zac. 40.

47. {i au strâns arhiereii }i fariseii sfat }i zicea: „Ce facem, c@ omul acesta multe seamne face?
48. De-l vom l@sa a}ea, to]i vor creade într-însul }i vor veni râmleanii }i vor lua locul
nostru }i neamul”. |
49. *Iar@ unul dintr-în}ii, anume Caiafa, fiind arhiereul anului aceluia, au zis lor: „Voi *Jos. 18, 14.
222v
nu }ti]i nimica,
50. Nici socoti]i c@ mai bine e voao s@ moar@ un om pentru norod }i s@ nu piar@ tot
neamul”.
51. Iar@ aceasta de la sine} n-au zis, ci, fiind arhiereu anului aceluia, au prorocit c@ Isus
era s@ moar@ pentru neam.
52. {i nu numai pentru neam, ci ca pre Fiiul lui Dumnezeu, cei ce era r@sipi]i s@-i adune
întru una.
53. {i din zioa aceaea cujeta s@-L omoar@.
54. Drept aceaea, Isus nu umbla la ar@tare între jidovi, ci S-au dus într-un ]inut lâng@
pustie, într-o cetate, ce s@ zice Efrem }i acolo petrecea cu ucenicii S@i.
55. {i era aproape Pa}tile jidovilor. {i s-au suit mul]i într-acel ]inut la Ierusalim înaintea
Pa}tilor, s@ s@ cur@]asc@. ||
56. {i c@uta pre Isus; }i gr@ia între sine}i în besearec@ stând: „Ce vi s@ pare c@ nu vine
223r
la praznic?” Iar@ arhiereii }i fariseii dedease porunc@ ca, de va cunoa}te cineva unde iaste,
s@ spuie, ca s@-L prinz@.
Sfâr}it luni.

Cap 12
La Martha }i la Lazar priimindu-S@, cu unsoare de Maria S@ unge; murmurând Iuda furul. {i
au socotit c@peteniile popilor }i pre Lazar a-l ucide. Isus, de mânzul asinii purtat, cu cinste într@
în Ierusalim. {i jidovilor, ce poftea a-L vedea, zice c@ ceasul prosl@virii Sale aproape este, ci
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gr@un]ul de grâu întâi a muri. Glasul Tat@lui s@ aude, c@ va prosl@vi numele S@u. C@peteniia
acestui veac s@ scoate afar@. De orbirea jidovilor de Isaie prorocit@. În Hristos S@ cinstea}te,
au S@ urgisea}te Tat@l.
Zac. 41.
Mth. 26, 6.
Mar. 14, 3.

*Zah. 9, 9.
Mth. 21, 7.
Mar. 11, 7.
Luc. 15, 35.

Zac. 42.

Dnc@ Stâlp@ri. Zac. 41.

1.

ar@ Isus cu }ese zile mainte de Pa}ti au venit în Vithaniia, unde murise Lazar, pre
carele au înviiat Isus.
{i I-au f@cut cin@ acolo. {i Martha slu|jiia, iar@ Lazar era unul din cei ce }edea 223v

2.
cu El.
3. Deci Mariia au luat o litr@ de nard strecurat, de mult pre], }i au uns picioarele Lui }i
au }ters picioare<le> Lui cu perii capului s@u. {i casa s-au umplut de mirosul mirului.
4. {i au zis unul din ucenicii Lui, Iuda Iscarioteanul, cel ce era s@-L vânz@:
5. „Pentru ce nu s-au vândut mirul acesta cu trei sute de dinari }i s@ s@ dea s@racilor?”
6. Iar@ aceasta au zis, nu c@ de s@raci avea grij@, ci c@ci c@ era fur }i, având pungi, cele
ce s@ b@ga purta”.
7. {i au zis Isus: „L@sa]i-o, ca în zioa îngrop@rii Meale s@-l ]ie,
8. C@ pre s@raci pururea ave]i cu voi, iar@ pre Mine nu M@ ave]i pururea”.
9. {i au cunoscut gloat@ mult@ din jidovi c@-i acolo. {i au venit, nu numai pentru Isus,
ci ca s@ vaz@ pre Lazar, ce-l înviiase din mor]i.
10. {i au socotit c@peteniile popilor ca }i pre Lazar s@-l omoar@.
11. C@ mul]i pentru el s@ ducea din jidovi }i credea în Isus.
12. Iar@ a doao zi gloata cea mult@, carea venise la praznic, auzind c@ vine Isus în
Ierusalim, ||
13. Au luat stâlp@ri de finic }i au mers întru întâmpinarea Lui }i striga: „Osanna! Bine e 224r
cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Împ@ratul lui Israil!”.
14. *{i au aflat Isus un mânz de asin }i au }ezut pre el, precum este scris:
15. „Nu te teme, fata Sionului! Iat@, Împ@ratul t@u vine }ezând pre mânzul asinei”.
16. Aceste nu le-au cunoscut ucenicii Lui întâi, ci, când S-au prosl@vit Isus, atunci }-au
adus aminte c@ aceste era scrise pentru El }i aceste au f@cut Lui.
17. Deci gloata m@rturisiia, carea era cu El, când pre Lazar l-au chemat din mormânt
}i l-au înviiat din mor]i.
18. Pentru aceea au }i ie}it întru întâmpinarea Lui gloata, c@ L-au auzit c@ f@cuse s@mnul acesta.

Sfâr}it dnc. Stâlp. Mar]i 6. Zaceal 42.

19. Iar@ fariseii au zis între sine}i: „Vede]i c@ nimica nu sporim; iat@, lumea toat@ dup@
El s-au dus”.
20. {i era unii din limbi, din cei ce s@ suise s@ s@ închine în zi de praznic.
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21. Deci ace}tia s-au apropiat de Filip, care era din Vethsaida Galileii, }i-l ruga,
zicând: | „Doamne, voim a vedea pre Isus”.
22. Venit-au Filip }i au zis lui Andrei, iar@ Andrei }i Filip au spus lui Isus.
23. Iar@ Isus le-au r@spuns, zicând: „Vine ceasul s@ S@ prosl@veasc@ Fiiul Omenesc.
24. Amin, amin zic voao, de nu va muri gr@un]ul de grâu ce cade pre p@mânt,
25. Însu}i sângur r@mâne, iar@, de va muri, mult rod aduce.
La Închinarea Crucii.

*Cel ce iube}te sufletul s@u pierde-l-va, }i cel ce ure}te sufletul s@u întru aceast@ lume
spre viia]a de veci îl p@ze}te.
26. De-Mi sluje}te cineva, vie dup@ Mine; }i unde sânt Eu, acolo }i slujitoriul Meu va fi.
De-Mi va sluji cineva, cinsti-l-va pre acela Tat@l Mieu.
27. Acum sufletul Meu s-au turburat. {i ce vor zice? P@rinte, mântuie}te -M@ dintr-acest
ceas. Ci pentru aceea am venit în ceasul acesta.

*Mth. 10, 39.
Mar. 8, 35.
Luc. 9, 24
}i 17, 37.

La În@l]. Crucii. La utrenie.

28. P@rinte, prosl@ve}te numele T@u!” {i au venit glas din ceriu: „{i L-am prosl@vit }i iar@
Îl voi prosl@vi”.
29. Iar@ gloata carea sta }i auzise, zicea a fi fost tunet. Al]ii zicea: „Îngerul au gr@it Lui”.
30. R@spuns-au Isus }i au zis: „Nu pentru Mine au venit glasul acesta, ci pentru voi. ||
31. Acum este judecata lumii; acum c@peteniia lumii ace}tie s@ leap@d@ afar@.
225r
32. {i Eu, de M@ voi în@l]a de la p@mânt, toate oi trage c@tr@ Mine”.
33. (Iar@ aceasta zice, îns@mnând cu ce moarte era s@ moar@).
34. R@spuns-au Lui gloata: *„Noi am auzit din lege c@ Hristos petrece în veac. {i cum
zici Tu: «Trebuie s@ S@ înal]e Fiiul Omenesc? Cine e acesta Fiiul Omenesc?»”.
35. {i au zis lor Isus: „Înc@ pu]in lumina întru voi este. Umbla]i când ave]i lumin@, ca s@
nu v@ apuce întunerecul. {i cel ce umbl@ întru întunerec nu }ti înc@tro merge.
Mierc. 6. Zac. 43.

225v

36. Când ave]i lumin@, crede]i în lumin@, ca s@ fi]i fiii luminii”. Aceste au gr@it Isus }i S-au
dus }i S-au ascuns de ei.
37. {i atâtea seamne f@când înaintea lor, nu credea întru El,
38. Ca s@ s@ plineasc@ cuvântul lui Isaie prorocul, carele au zis: *„Doamne, cine au crezut
auzitului nostru? {i bra]ul Domnului cui s-au ar@tat?”
39. Pentru aceea nu putea crede, c@ iar@ au zis Isaie: |
40. „*Orbit-au ochii lor }i au învârto}at inima lor, ca s@ nu vaz@ cu ochii }i s@ nu în]eleag@
cu inima }i s@ s@ întoarne }i s@-i vindec”.
41. Aceste au zis Isaie când au v@zut slava Lui }i au gr@it de El.
42. Îns@ }i dintre c@petenii mul]i au crezut într-Însul. Ci pentru farisei nu-L m@rturisiia,
ca s@ nu S@ scoa]@ din sinagoga.
43. C@ au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnez@u.
44. Iar@ Isus au strigat }i au zis: „Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-au
tremis”.
45. {i cel ce M@ vede pre Mine vede pre Cel ce M-au tremis pre Mine.
46. Eu Lumin@ în lume am venit, ca tot cel ce crede întru Mine s@ nu r@mâie întru întunerec.
47. {i cel ce va auzi cuvintele Mele }i nu le va p@zi, Eu nu-l judec, c@ n-am venit s@ judec
lumea, ci s@ mântuiesc lumea.

*Psalm. 109, 4
}i 116, 2.
Isai. 40, 8.
Ezec. 37, 25.
Zac. 43.

*Isa. 53, 1.
Râm. 10, 16.
*Isai. 6, 9.
Mth. 13, 14.
Mar. 4, 12.
Luc. 8, 10.
Fap. 28, 26.
Râm. 11, 8.

Sfâr}it mierc.

48. Cel ce s@ leap@d@ de Mine }i nu priime}te cuvintele Meale, are cine s@-l judece.
*Cuvântul, carele am gr@it, acela îl va judeca în zioa cea mai de pre urm@.
226r
49. C@ Eu din Mine însumi n-am gr@it, ci || Cel ce M-au tremis, Tat@l, Acela Mi-au dat
porunc@ ce s@ gr@iesc.
50. {i }tiu c@ porunca Lui viia]a de veci este. Deci cele ce Eu gr@iesc, precum Mi-au zis
Tat@l, a}a gr@iesc”.
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Cap 13
Isus, de la cin@ cu fota încins, spal@ picioarele ucenicilo r. Ap@rându-s@ întâi Petru, îndemnându-i
ca a}ijderea între sine}i s@ fac@. Pre vânz@toriul S@u lui Ioan deascopere, carele dup@
îmbuc@tur@ ie}ind, S@ zice pre Sine a fi prosl@vit. De porunca cea noao a dragostei.
Lui Petru spune c@ de trei ori Îl va t@g@dui.
La Sp@lare. Zac. 44.

Zac. 44.
Math. 26, 2.
Mar. 14, 1.
Luc. 22, 1.

1.

ai nainte de praznicul Pa}tilor, }tiind Isus c@ au venit ceasul Lui, s@ treac@
dintr-aceast@ lume la Tat@l, iubind pre ai S@i, cei ce era în lume, pân@ în
sf@r}it i-au iubit.
2. {i, fiind cina, când adec@ diavolul pusease în inim@ ca s@-L vânz@ Iuda Iscarioteanul,
3. {tiind c@ toate i-au dat Lui Tat@l în mâni }i cum c@ de la Domnul au ie}it }i la Dumnez@u
merge,
4. S-au scolat de la cin@ }i au pus vejmin|tele Sale. {i, luând fota, S-au încins.
226v
5. Dup@ aceea au pus ap@ în sp@l@toare }i au început a sp@la picioarele ucenicilor }i a
le }terge cu fota cu carea era încins.
6. {i au venit la Simon Petru }i au zis Lui Petru: „Doamne, Tu speli mie picioarele?”
7. R@spuns-au Isus }i au zis lui: „Ce fac Eu tu nu }tii acum, iar@ vei }ti dup@ aceea”.
8. Zis-au Lui Petru: „Nu vei sp@la mie picioarele în veac”. R@spuns-au Isus: „De nu te
voi sp@la, nu vei avea parte cu Mine”.
9. Zis-au Lui Simon Petru: „Doamne, nu numai picioarele mele, ci }i mânile }i capul”.
10. Zis-au lui Isus: „Cel ce-i sp@lat nu are lips@ f@r@ picioarele s@ le spele, ci e tot curat.
{i voi cura]i sânte]i, iar@ nu to]i”.
11. C@ }tiia cine e cel ce era s@-L vânz@. Pentru aceea au zis: „Nu sânte]i cura]i to]i”.
Sfâr}it Sp@l@rii. Evang. a 2 Sp@l@rii.

12. {i, dup@ ce au sp@lat picioarele lor }i au luat vejmintele Sale, }ezând, iar@}i au zis
lor: „{ti]i ce am f@cut voao?
13. Voi M@ chema]i Înv@]@toriu }i Domn }i bine zice]i, c@ sânt.
14. Deci, de am sp@lat Eu picioarele voastre, Domnul }i Înv@]@toriul, }i voi trebuie unul
|| altuie s@ sp@la]i picioarele.
227r
15. C@ pild@ v-am dat ca, precum Eu am f@cut voao, a}a }i voi s@ face]i.
16. *Amin, amin zic voao, nu este sluga mai mare decât domnul s@u, nici apostolul e
*Mth. 10, 24.
Luc. 8, 8. mai mare decât Cel ce l-au tremis.
17. De }ti]i aceste, ferici]i ve]i fi de le ve]i face.
Jos. 15, 20.
Sfâr}it a 2 Sp@l@rii.
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18. Nu de to]i voi zic; Eu }tiu pre carii i-am ales, ci, ca s@ s@ plineasc@ scriptura: *«Cel
ce mânc@ cu Mine pâne va r@dica asupra Mea c@lcâiul s@u».
19. De acum zic voao mai nainte de a fi, ca, deac@ va fi, s@ crede]i c@ Eu sânt.
20. *Amin, amin zic voao: «Cel ce priime}te pre cel ce -l voi tremite pre Mine priime}te;
iar@ cel ce M@ priime}te pre Mine priime}te pre Cel ce M-au tremis»”.
21. Aceste zicând, Isus S-au turburat cu duhul }i au m@rturisit }i au zis: „*Amin, amin
zic voao c@ unul din voi M@ va vinde”.
22. {i s@ uita între sine}i ucenicii, îndoindu-s@ de carele ar zice.
23. {i era unul din ucenicii Lui }ezând în sânul lui Isus, pre carele iubiia Isus. |
24. Deci pre acesta l-au îndemnat Simon Petru }i au zis lui: „Cine e de carele
zice?”.
25. {i, r@zimându-s@ el pre pieptul lui Isus, au zis Lui: „Doamne, cine este?”
26. R@spuns-au Isus: „Acela este, c@ruie Eu pâne întins@ voi da”. {i, întingând pâne, au
dat Iudei a lui Simon Iscarioteanul.
27. {i dup@ îmbuc@tur@ au întrat în el Satana. {i au zis lui Isus: „Ce faci f@ curând!”
28. Iar@ aceasta nime n-au }tiut din cei ce }edea, pentru ce i-au zis,
29. C@ unora li s@ p@rea c@ pungi avea Iuda, pentru aceea i-ar fi zis Isus: „Cump@r@ cele
ce trebuie la praznic”, au s@ dea ceva s@racilor.
30. Deci, luând el îmbuc@tura, au ie}it numaidecât. {i era noapte.
Evanghelia 1 S. Strat. Zac. 46.

31. Iar@, deac@ ie}ise, au zis Isus: „Acum S-au prosl@vit Fiiul Omenesc }i Dumnez@u S-au
prosl@vit întru El.
32. De S-au prosl@vit Dumnez@u întru El, }i Dumnez@u Îl va prosl@vi pre El întru Sine
însu}i. {i numaidecât Îl va prosl@vi.
228r
33. Fiilor, înc@ pu]in cu voi sânt. *C@uta-M@-ve]i }i, precum am zis jidovilor: || «Unde
Eu merg, voi nu pute]i veni», }i voao zic acum:
34. *«Porunc@ noao dau voao, ca s@ v@ iubi]i unul pre altul, precum v -am iubit pre voi
}i voi s@ v@ iubi]i unul pre altul.
35. Dintru aceasta vor cunoa}te to]i c@ ucenicii Mei sânte]i, de ve]i avea dragoste unul
câtr@ altul»”.
36. Zis-au Lui Simon Petru: „Doamne, unde mergi?” R@spuns-au Isus: „Unde Eu merg,
nu po]i acum veni dup@ Mine; iar@ vei veni dup@ aceea”.
37. Zis-au Lui Petru: „Pentru ce nu pociu merge dup@ Tine acum? *Sufletul mieu pentru
Tine voiu pune”.
38. R@spuns-au lui Isus: „Sufletul t@u pentru Mine vei pune? Amin, amin zic ]ie: nu va
cânta coco}ul pân@ ce de trei ori M@ vei t@g@dui.

*Psal. 40, 10.

*Mth. 10, 40.
Luc. 10, 16.
*Math. 26, 21.
Mar. 14, 18.
Luc. 22, 21.

Zac. 46.

*Sus 7, 34.
*Preo. 19, 18.
Math. 22, 39.
Jos. 15, 12.

*Mth. 25, 35.
Mar. 14, 29.
Luc. 22, 33.

Cap 14
Mângâind pre ucenici, zice c@ multe l@ca}uri sânt în casa P@rintelui }i c@ iar@}i îi va lua.
Thomei zice c@ El este calea, adev@rul }i viia]a; iar@ lui Filip, c@ Tat@l în Fiiul S@ vede }i c@
vor dobândi orice vor cere în numele S@u. {i alt Mâng@itoriu de la Tat@l le va tremite.
Înva]@ cine s@ zice c@-L iube}te }i ce pace las@ ucenicilor , carii de mergerea Sa
ar trebui adev@rat a s@ bucura. |

228v

Luni 6. Zac. 47.

1 .

@ nu s@ turbure inima voastr@. Crede]i în Dumnez@u }i întru Mine
crede]i.
2 .
În casa Tat@lui Mieu l@ca}uri multe sânt, iar@ de nu, a} fi spus voao c@ merg
s@ v@ g@tesc loc.
3. {i, de voi merge }i voi g@ti voao loc, iar@ voi veni }i v@ voi lua la Mine însumi, ca,
unde sânt Eu }i voi s@ fi]i,
4. {i unde merg }ti]i, }i calea }ti]i!”
5. Zis-au Lui Thoma: „Doamne, nu }tim unde mergi; }i cum putem }ti calea?”
6. Zis-au lui Isus: „Eu sânt calea }i adev@rul }i viia]a. Nime nu vine la Tat@l f@r@ prin
Mine.
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7. De M-a]i fi cunoscut pre Mine, adev@rat }i pre Tat@l Mieu a]i fi cunoscut; }i de acum
Îl ve]i cunoa}te }i L-a]i v@zut”.
8. Zis-au Lui Filip: „Doamne, arat@ noao pre Tat@l }i va ajunge noao”.
9. Zis-au lui Isus: „Atâta vreme sânt cu voi }i nu M-a]i cunoscut? Filipe, cel ce veade pre
Mine veade }i pre Tat@l. Cum zici tu: «Arat@ noao pre Tat@l?»
10. Nu crede]i c@ Eu în Tat@l }i Tat@l întru Mine este?
Zac. 48.

Sâmb. 6. Zac. 48. ||

Cuvintele carele Eu gr@iesc voao de la Mine însumi nu gr@iesc, iar@ Tat@l cel ce l@cuia}te 229r
întru Mine, Acela face lucrurile.
11. Nu creade]i c@ Eu în Tat@l }i Tat@l în Mine iaste?
12. Iar@, de nu, pentru acealea lucruri creade]i.
Sfâr}it vineri.

Amin, amin zic voao, cel ce creade întru Mine, lucrurile care Eu fac }i acela va face, }i
mai mari decât aceastea va face; c@ Eu la Tat@l merg.
13. *{i orice ve]i ceare de la Tat@l în numele <Meu>, aceasta voi face, ca s@ S@ sl@veasc@
*Math. 7, 7
}i 21, 22. Tat@l în Fiiul.
14. De ve]i ceare de la Mine ceva în numele Mieu, aceasta voi face.
Marc. 11, 24.
15. De M@ iubi]i pre Mine, poruncile Meale ]ine]i.
Jos. 16, 23.
16. {i Eu voi ruga pre Tat@l }i alt Mâng@itoriu va da voao, ca s@ r@mâie cu voi în veac.
17. Duhul Adev@rului, Care lumea nu poate priimi, c@ nu-L veade, nici Îl }tii, iar@ voi
cunoa}te]i, c@ la voi r@mâne }i întru voi va fi. |
18. Nu v@ voi l@sa s@raci, voi veni la voi.
229v
19. Înc@ pu]in }i lumea nu M@ veade, iar@ voi M@ vede]i, c@ Eu sânt viu }i voi
sânte]i vii.
20. Într-acea zi }i voi ve]i cunoa}te c@ Eu sânt în Tat@l Mieu }i voi întru Mine }i Eu
întru voi.
Sfântului apostol Iudei.

21. Cel ce are poruncile Meale }i le ]ine, acela e cel ce M@ iubea}te, iar@ cel ce iubea}te
pre Mine s@ va iubi de la Tat@l Mieu; }i Eu voi iubi pre el }i M@ voi ar@ta lui pre Mine
însumi”.
22. Zis-au Lui Iuda, nu cel din Iscariot: „Doamne, ce e c@ vei s@ Te ar@]i noao pre Tine
însu]i, iar@ nu lumii?”
23. R@spuns-au Isus }i au zis lui: „De M@ iubea}te cineva, cuvântul Mieu va ]inea }i Tat@l
Mieu va iubi pre el }i la el vom veni }i l@ca} la el vom face.
24. Cel ce nu M@ iubea}te cuvântul Mieu nu ]ine }i cuvântul care a]i auzit nu iaste al
Mieu, ci a Celui ce M-au trimis, al Tat@lui.
Sfâr}it apostol.

25. Aceastea am gr@it voao, ca voi r@mâind. ||
26. Iar@ Mâng@itoriul, Duhul Sfânt, pre Care va tremite Tat@l în numele Mieu, Acela v@ 230r
va înv@]a toate }i v@ va aduce aminte toate, oricare voi zice voao.
27. Pace las voao, pacea Mea dau voao; nu cum d@ lumea, Eu dau voao.
Zac. 49.

*Fapte. 2, 23.

Luni 7. Zac. 49.

S@ nu s@ turbure inima voastr@, nici s@ s@ sp@imânteaze.
28. Auzit-a]i c@ am zis voao: «Merg }i viu la voi. De M-a]i iubi, v-a]i bucura c@ merg la
Tat@l, c@ Tat@l mai mare decât Mine iaste».
29. {i acum v-am zis voao, mai nainte de a fi, ca, deac@ va fi, s@ creade]i,
30. Nu multe voi gr@i cu voi, c@ vine st@pânul lumii ace}tiia }i în Mine nu are nimic;
31. Ci ca s@ cunoasc@ lumea c@ iubesc pre Tat@l *}i, precum porunc@ Mi-au dat Mie Tat@l,
a}ea fac. Scula]i-v@, s@ meargem de aici!
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Hristos, vi]a; Tat@l, lucr@toriul; iar@ ucenicii, ml@di]ele. Porunca lui Hristos de dragostea unuia
cu altul adea|sea procitea}te. Apostolii, priiatinii lui Hristos, c@rora tainele Sale au descoperit
}i i-au ales s@ aduc@ rod pururea. Pre carii înt@rea}te împrotiva urâciunii }i izgonirii lume}ti,
zicând c@ jidovii n-au mântuire de p@catul s@u.
Septeamvre 2. Zac. 50.

Zac. 50.

1.
2.

u sânt vi]a cea adev@rat@, }i Tat@l Mieu lucr@toriu iaste.
Toat@ ml@di]a ce nu aduce întru Mine rod o va t@ia, }i toat@ carea
aduce rod o va cur@]i, ca mai mult rod s@ aduc@.
3. *De acum voi cura]i sânte]i pentru cuvântul care am gr@it voao.
*Sus 13, 10.
4. R@mâne]i întru Mine }i Eu întru voi; precum ml@di]a nu poate aduce rod de sine} de
nu va r@mânea în vi]@, a}ea nici voi de nu ve]i r@mânea în Mine.
5. Eu sânt vi]a, voi ml@di]ele; cel ce r@mâne întru Mine }i Eu întru el, acela aduce rod
mult, c@ f@r@ Mine nimica nu pute]i face.
231r
6. De nu va r@mânea cineva întru Mine, s@ || va arunca afar@ ca ml@di]ele }i s@ va usca;
}i-l vor culeage }i în foc îl vor arunca }i va arde.
7. De ve]i r@mânea întru Mine }i cuvintele Meale întru voi vor r@mânea, orice ve]i vrea
ve]i ceare }i va fi voao.
Sfâr}it luni }i a sfântului.

8. Întru aceasta S-au sl@vit Tat@l Mieu, ca rod mult s@ aduce]i }i s@ v@ face]i ucenicii Miei.
Maiu 11. Zac. 51.

231v

9. Precum M-au iubit Tat@l, }i Eu v-am iubit; r@mâne]i în dragostea Mea.
10. De ve]i ]inea poruncile Meale, ve]i r@mânea în dragostea Mea, precum }i Eu poruncile
Tat@lui Mieu am ]inut }i r@mâiu în dragostea Lui.
11. Aceastea am gr@it voao, ca bucuriia Mea în voi s@ fie }i bucuriia voastr@ s@ s@ plineasc@.
12. *Aceasta e porunca Mea, ca s@ v@ iubi]i unul pre altul precum v-am iubit.
13. Mai mare decât aceasta dragoste nime nu are, ca sufletul s@u s@-l puie cineva pentru
priiatenii s@i. |
14. Voi priiatinii Miei sânte]i, de ve]i face ceale ce Eu porunesc voao.
15. De acum nu v@ voi zice sluji, c@ sluga nu }ti ce face domnul lui; iar@ pre voi v-am
zis priiatini, c@ toate, oricare am auzit de la Tat@l Mieu, cunoscute le-am f@cut voao.
16. Nu voi M-a]i ales, ci Eu v-am ales *}i v-am pus s@ mearge]i }i rod s@ aduce]i, }i rodul
vostru s@ r@mâie; }i orice ve]i ceare de la Tat@l în numele Mieu s@ v@ dea.
Sfâr}it sfântului. Sâmb. 3 dup@ Pa}ti. Zac. 52.

17. Aceastea poruncesc voao: s@ v@ iubi]i unul pre altul.
18. De v@ urea}te lumea, s@ }ti]i c@ pre Mine, mai întâi decât pre voi, M-au urât.
19. De a]i fi fost din lume, lumea ar iubi al s@u; iar@ c@ci nu sânte]i din lume, ci Eu v-am
ales din lume, pentru aceaea v@ urea}te lumea.
20. Aduce]i-v@ aminte de cuvântul Mieu, care Eu am zis voao: «*Nu iaste slug@ mai mare
232r decât domnul s@u». De M-au gonit pre Mine, **}i pre voi vor goni; de au ]i||nut cuvântul
Mieu, }i al vostru vor ]inea.
21. Ci aceastea toate vor face voao pentru numele Mieu, c@ nu }tiu pre cel ce M-au trimis.
22. De n-a} fi venit }i n-a} fi gr@it lor, p@cat n-ar avea, iar@ acum mântuire n-au de p@catul s@u.
23. Cel ce M@ urea}te pre Mine }i pre Tat@l Mieu urea}te.
24. De n-a} fi f@cut lucrurile Meale întru ei, care nime altul n-au f@cut, p@cat n-ar avea;
iar@ acum au }i v@zut }i M-au urât }i pre Mine }i pre Tat@l Mieu,
25. Ci ca s@ s@ plineasc@ cuvântul carele e scris în leagea lor, *c@: «M-au urât în z@dar».
26. *Iar@, când va veni Mâng@itoriul, pre Carele Eu voi trimite voao de la Tat@l, Duhul
Adev@rului, Carele de la Tat@l purceade, Acela va m@rturisi de Mine.
27. {i voi ve]i m@rturisi, c@ din început cu Mine sânte]i. |
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Zac. 51.

*Sus. 13, 34.
Efes. 5, 2.
1 Tesal. 4, 9.

*Math. 28, 19.

Zac. 52.
1 Ioan 3, 11
}i 4, 7.

*Sus 13, 6.
Math. 10, 24.
**Math. 24, 9.

*Psalm. 24, 19.
*Luca 24, 49.
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232v

Ucenicilor veste}te viitoarele izgoniri }i c@ mai bine e lor de va merge El, s@ vie Mângâitoriul,
Carele va v@di lumea }i pre ei îi va înv@]a }i pre Hristos va prosl@vi. Arat@ ce zisease:
„Pu]in }i nu M@ ve]i vedea” i proci, ad@ogând pilda de muierea ce na}te. Îndeamn@
s@ cear@ de la Tat@l cu numele Lui }i le vestea}te fuga.

1.
2.
Zac. 53.

ceste am gr@it voao, ca s@ nu v@ sminti]i.
Scoate-v@-vor din sinagoguri.
Mar]i 7. Zac. 53.

Ci va veni ceasul ca tot cel ce v@ va ucide i s@ va p@rea c@ aduce slujb@ lui Dumnezeu.
Sfâr}it sâmb@t@ }i a sfântului.

3. {i aceste vor face voao, c@ n-au cunoscut pre Tat@l, nici pre Mine.
4. Ci aceste am gr@it voao ca, deac@ va veni ceasul lor, s@ v@ aduce]i aminte ce Eu am
spus voao.
5. Iar@ aceste voao din început nu v-am spus, c@ cu voi eram. {i acum merg la Cel ce
M-au tremis }i nime dintre voi nu M@ întreab@: «Unde mergi?»
6. Ci pentru c@ aceste am gr@it voao, întristarea au umplut inima voastr@. ||
7. Ci Eu adev@rul zic voao: «M ai bine e voao s@ merg Eu, c@, de nu M@ voiu duce, 233r
Mâng@itoriul nu va veni la voi, iar@ de M@ voiu duce, Îl voi tremite la voi.
8. {i, când va veni Acela, va v@di lumea de p@cat }i de dreptate }i de judecat@;
9. De p@cat, adec@, c@ n-au crezut întru Mine,
10. Iar@ de dreptate, c@ la Tat@l merg }i nu M@ ve]i vedea,
11. Iar@ de judecat@, c@ st@pânul lumii ace}tia, s-au judecat».
12. Înc@ multe am a v@ zice, ci nu le pute]i purta acum.
13. Iar@ când va veni Acela, Duhul Adev@rului, v@ va înv@]a tot adev@rul, c@ nu va gr@i
de la Sine}i, ci oricare va auzi va gr@i, }i cele viitoare va vesti voao.
14. Acela M@ va prosl@vi, c@ dintr-al Mieu va lua }i va vesti voao.
Zac. 54.

Merc. 7. Zac. 54.

15. Toate, oricare are Tat@l, ale Mele sânt. Pentru aceea am zis c@ dintr-al Meu va lua
}i va vesti voao.
16. Pu]in }i nu M@ ve]i vedea! {i iar@ pu]in }i M@ ve]i vedea, c@ merg la Tat@l”. |
17. {i au zis dintre ucenicii Lui, între sine}i: „Ce este aceasta ce zice noao: «Pu]in, }i nu 233v
M@ ve]i vedea; }i iar@ pu]in }i M@ ve]i vedea», }i c@: «Merg la tat@l»?”
18. Zicea dar@: „Ce este aceasta, ce zice: «Pu]in, pu]in», ce gr@ie}te?”
19. {i au cunoscut Isus, c@ vrea s@-L întrebe }i au zis lor: „De aceasta v@ întreba]i între
voi, c@ci am zis: «Pu]in, }i nu M@ ve]i vedea }i iar@ pu]in, }i M@ ve]i vedea»?
20. Amin, amin zic voao c@ v@ ve]i v@ieta }i ve]i plânge voi, iar@ lumea s@ va bucura;
iar@ voi v@ ve]i întrista, ci întristarea voastr@ s@ va întoarce spre bucurie.
21. Muierea, când na}te, întristare are, c@ au venit ceasul ei; iar@ deac@ va na}te pruncul,
*Mth. 7, 7
}i 21, 22. nu-}i mai aduce aminte de strânsoare, pentru bucuriia c@ s-au n@scut om în lume.
22. {i voi, dar@, acum adec@ întristare ave]i, ci iar@ v@ voi vedea }i s@ va bucura inima
Mar. 11, 24.
Luc. 11, 9. voastr@ }i bucuria voastr@ nime nu o va lua de la voi.
23. {i într-acea zi de la Mine nu ve]i cere nimica. *Amin, amin zic voao: «De ve]i cere ||
Sus 14, 13.
Iac. 1, 5.
Zac. 55.

9 gioi 7. Zaceal 55.

ceva de la Tat@l în numele Mieu, va da voao.
24. Pân@ acum n-a]i cerut nimica în numele Mieu. Cere]i }i ve]i lua, ca bucuria voastr@
s@ fie plin@».
25. Aceste în pilde am gr@it voao. Vine ceasul când nu voi mai gr@i în pilde voao, ci la
ar@tare de Tat@l voi vesti voao.
26. Într-acea zi, în numele Mieu ve]i cere. {i nu zic voao c@ Eu voi ruga pre Tat@l pentru voi,
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27. C@ însu}i Tat@l v@ iube}te, c@ voi M-a]i iubit }i a]i crezut c@ Eu de la Dumnez@u am
ie}it.
28. Ie}it-am de la Tat@l }i am venit în lume; iar@ las lumea }i merg la Tat@l”.
29. Zis-au Lui ucenicii Lui: „Iat@, acum, la ar@tare, gr@ie}ti }i nici o pild@ nu zici.
30. Acum cunoa}tem c@ }tii toate }i nu-[i trebuie s@ Te întrebe cineva; întru aceasta
credem c@ de la Dumnez@u ai ie}it”.
31. R@spuns-au lor Isus: „Ac um crede]i? |
32. *Iat@, vine ceasul, }i acum au venit ca s@ v@ r@sipi]i fie}tecarele întru ale sale }i pre *Mth. 26, 31.
Mine sângur s@ M@ l@sa]i; }i nu sânt sângur, c@ Tat@l cu Mine este.
Mar. 14, 27.
Sfâr}it gioi.

33. Aceste am gr@it voao, ca întru Mine pace s@ ave]i. În lume scârb@ ve]i avea. Ci
cuteza]i, Eu am biruit lumea”.
Cap 17
Rug@ciunea lui Hristos c@tr@ Tat@l, pentru amânduror prosl@virea, pentru ucenici }i pentru cei
ce prin ei vor creade într -Însul. S@ s@ p@zasc@ de r@u }i to]i s@ fie unul. {i s@ cunoasc@ lumea
c@ El de la Tat@l au fost trimis.
Duminic@ 7 Sfin]ilor P@rin]i. Zac. 56.

Zac. 56.

1.

ceastea au gr@it Isus }i, r@dicând ochii spre ceriu, au zis: „P@rinte, venit-au
ceasul, prosl@vea}te pre Fiiul T@u, ca Fiiul T@u s@ Te prosl@veasc@.
2.
*Precum I-ai dat puteare preste tot trupul, ca tot ce I-ai dat s@ le dea via]a de veaci. *Math. 28, 18.
3. Iar@ aceasta iaste via]a de veaci, s@ Te cunoasc@ pre Tine, sângur Dumnezeu adev@rat,
}i pre Cel ce ai trimis, Isus Hristos. ||
4. Eu Te-am prosl@vit pre p@mânt, lucrul am s@vâr}it, care Mi-ai dat s@ fac.
235r
5. {i acum prosl@vea}te-M@ Tu, P@rinte, la Tine însu]i, cu slava carea am avut, mai
înainte de a fi lumea, la Tine,
6. Ar@tat-am numele T@u oamenilor carii Mi-ai dat din lume. Ai T@i era }i Mie i-ai dat
}i cuvântul T@u l-au ]inut.
7. Acum au cunoscut c@ toate care Mi-ai dat de la Tine sânt.
8. C@ci cuvintele care Mi-ai dat am dat lor }i ei au luat }i au cunoscut adev@rat c@ de la
Tine am ie}it }i au crezut c@ Tu M-ai trimis.
9. Eu pentru aceia M@ rog, nu pentru lume M@ rog, ci pentru ace}tia carii Mi-ai dat, c@
ai T@i sânt.
10. {i ale Meale toate ale tale sânt, }i ale tale, ale Meale. {i M-am prosl@vit într-în}ii.
11. {i de acum nu sânt în lume, }i ace}tia în lume sânt }i Eu c@tr@ Tine vin. P@rinte sfinte,
235v ]ine-i întru numele T@u, carii | ai dat Mie, s@ fie unul precum }i Noi.
12. Când eram cu ei, Eu îi ]ineam în numele T@u; *pre carii i-ai dat Mie i-am p@zit }i *Jos. 18, 9.
nime dintr-în}ii n-au perit, f@r@ fiiul peririi, **ca s@ s@ plineasc@ scriptura.
**Psalm. 108, 8.
13. Iar@ acum, la Tine viu }i aceastea gr@iesc în lume, s@ aib@ bucuriia Mea deplin întru sine}.
Sfâr}it duminic@.

14. Eu am dat lor cuvântul T@u }i lumea i-au urât, c@ nu-s din lume, precum }i Eu nu
sânt din lume.
15. Nu M@ rog s@-i iai din lume, ci s@-i p@ze}ti de cel r@u.
16. Din lume nu sânt, precum }i Eu nu sânt din lume.
17. Sfin]ea}te-i întru adev@r. Cuvântul T@u adev@r iaste.
Vineri 7. Zac. 57.

18. Precum Tu M-ai trimis în lume, }i Eu i -am trimis în lume.
19. {i pentru ei, Eu M@ sfin]esc pre Mine însumi, ca s@ fie }i ei sfin]i]i întru adev@r.
236r
20. Iar@ nu pentru ei numai M@ rog, ci }i || pentru cei ce vor creade prin cuvântul lor
întru Mine,
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21. Ca to]i unul s@ fie, precum Tu, P@rinte, întru Mine }i Eu întru Tine; }i ei întru Noi
unul s@ fie, ca s@ creaz@ lumea c@ Tu M-ai trimis.
22. {i Eu slava carea Mi-ai dat o am dat lor, ca s@ fie unul, precum }i Noi unul sântem;
23. Eu întru ei }i Tu întru Mine, ca s@ fie des@vâr}it întru unul }i s@ cunoasc@ lumea c@
Tu M-ai trimis }i i-ai iubit, precum }i pre Mine M-ai iubit.
24. P@rinte, carii i-ai dat Mie vreau ca, unde sânt Eu, }i ei s@ fie cu Mine, s@ vaz@ slava
Mea, carea Mi-ai dat, c@ M-ai iubit mai nainte de zidirea lumii.
25. P@rinte dreapte, lumea nu Te-au cunoscut, iar@ Eu Te-am cunoscut; }i ace}tia au
cunoscut c@ Tu M-ai trimis.
26. {i cunoscut am f@cut lor numele T@u }i cunoscut l-oi face, ca dragostea cu carea
M-ai iubit întru ei s@ fie, }i Eu întru ei”.
Sfâr}it vineri. |

Cap 18

236v

Isus de jidovi S@ prinde, ei întâi de cuvântul Lui pre p@mânt c@zind. La Ana }i Caiafa S@ duce,
r@spunzind arhiereului ce-L întreba. Cu palma s@ taie. De trei ori de Petru S@ t@g@duia}te. Dus
fiind la divan, zice lui Pilat c@ împ@r@]iia Sa nu e din lumea aceasta. Jidovii poftesc s@ moar@
Isus, slobozindu-s@ Varavva.
Evangheliia 2 Sfintelor Patimi. Zac. 58.

Zac. 58.

ceastea zicând Isus, au ie}it cu ucenicii S@i de ceaea parte de repejunea
Chedrului, unde era o gr@din@ în carea au întrat El }i ucenicii Lui.
2.
{i }tiia }i Iuda, cel ce-L vindea, locul, c@ de multe ori Isus s@ adunase acolo
cu ucenicii S@i.
3. *Deci Iuda luând gloat@ }i de la arhierei }i de la farisei slujitori, au venit acolo cu
f@linari }i cu f@clii }i cu arme.
4. Iar@ Isus }tiind toate cealea ce era s@ vie preste El, au mers }i le-au zis: „Pre cine
c@uta]i?” ||
5. R@spuns-au Lui: „Pre Isus Nazarineanul”. Zis-au lor Isus: „Eu sânt”. {i sta }i Iuda, cel 237r
ce-L vindea, cu ei.
6. {i cât au zis lor „Eu sânt”, s-au dus înd@r@pt }i au c@zut pre p@mânt.
7. {i iar@ i-au întrebat: „Pre cine c@uta]i?”, iar@ ei au zis: „Pre Isus Nazarineanul”.
8. R@spuns-au Isus: „Zis-am voao c@ Eu sânt. Deci, de M@ c@uta]i pre Mine, l@sa]i pre
ace}tia a s@ duce”,
9. Ca s@ s@ plineasc@ cuvântul, carele au zis *c@: „Pre carii Mi-ai dat, n-am pierdut
*Sus 17, 12.
dintr-în}ii pre careva”.
10. Iar@ Simon Petru având sabie, o au scos }i au lovit sluga arhiereului }i au t@iat
ureachea lui cea dreapt@; }i era numele slujii Malhul.
11. {i au zis Isus lui Petru: „Pune sabiia ta în teac@. P@harul care Mi-au dat Tat@l au nu
l-oi bea?”
12. Deci gloata }i trivunul }i slujitorii jidovilor au prins pre Isus }i L-au legat. |
13. *{i L-au adus la Ana întâi, c@ era socrul Caiafei, carele era arhiereul anului aceluia. 237v
* Luc. 3, 2.
14. {i era Caiafa, *care dedease sfat jidovilor, c@ mai bine e un om a muri pentru norod.
*Sus 11, 49.
15. {i mergea dup@ Isus Simon Petru }i alt ucenic. Iar@ ucenicul acela era cunoscut
arhiereului }i au întrat cu Isus în curtea arhiereului.
16. Iar@ Petru sta la u}e afar@.* {i au ie}it celalalt ucenic, care era cunoscut arhiereului,
* Math. 26, 58.
Marc. 14, 54. }i au zis port@ri]ei }i au dus înlontru pe Petru.
17. {i au zis lui Petru slujnica port@ri]a: „Au doar@ }i tu e}ti din ucenicii omului acestuia?”
Luc. 22, 55.
Zis-au el: „Nu sânt”.
18. {i sta slujile }i osta}ii la c@rbuni, c@ era frig }i s@ înc@lziia; }i era cu ei }i Petru stând }i
înc@lzindu-s@.
19. Iar@ arhiereul au întrebat pre Isus de ucenicii S@i }i de înv@]@tura Lui. ||
20. R@spuns-au lui Isus: „Eu de fa]@ am gr@it lumii. Eu pururea am înv@]at în sinagoga 238r
}i în besearic@, unde to]i jidovii s@ adun@; }i într-ascuns nimica n-am gr@it.
21. Ce M@ întrebi? Mergi }i întreab@ pre aceia carii au auzit ce am gr@it lor. Iat@, ace}tia
}tiu cealea ce am zis Eu”.

2 Împ@r. 15, 23.
Math. 26, 36.
Marc. 14, 32.
Luca 22, 39.
* Math. 26, 47.
Marc. 14, 43.
Luc. 22, 47.

1.
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22. Iar@ aceastea zicând, unul ce sta dintre slujitori au dat palm@ lui Isus, zicând: „A}ea
r@spunzi arhiereului?”
23. R@spuns-au lui Isus: „De am gr@it r@u, m@rturisea}te de r@u, iar@ de am gr@it bine,
ce M@ ba]i?”
24. *{i L-au trimis Anna legat la Caiafa arhiereul.
25. {i era Simon Petru stând }i înc@lzindu-s@. *{i au zis lui: „Au doar@ }i tu e}ti din
ucenicii Lui?” T@g@duit-au el }i au zis: „Nu sânt”.
26. Zis-au lui unul din slujile arhiereului, rudeniia celui ce-i t@iase Petru ureachea: | „Au
nu eu te-am v@zut în gr@din@ cu El?”
27. {i iar@ au t@g@duit Petru. {i numaidecât coco}ul au cântat.
Evangheliia 4 Sfintelor Patimi. Zac. 59.

28. *{i au adus pre Isus de la Caiafa la divan; }i era diminea]a. {i ei n-au întrat în divan,
**ca s@ nu s@ spurce, ci s@ mânânce pa}tile.
Sfâr}it 2 Patimi.

29. {i au ie}it Pilat la ei afar@ }i au zis: „Ce vin@ aduce]i asupra omului acestuia?”
30. R@spuns-au }i au zis lui: „De n-ar fi acesta f@c@toriu de r@u, nu L-am fi dat ]ie”.
31. {i au zis Pilat lor: „Lua]i-l voi }i dup@ leagea voastr@ îl judeca]i”. {i au zis lui jidovii:
„Noao nu ni-i slobod a omorî pre cineva”,
32. *Ca s@ s@ plineasc@ cuvântul lui Isus, care au zis însemnând cu ce moarte era s@ moar@.
33. *Întrat-au, dar@, iar@}i în divan Pilat }i au chemat pre Isus }i au zis Lui: „Tu e}ti
împ@ratul jidovilor?” ||
239r
34. R@spuns-au El: „De la tine însu]i zici aceasta au al]ii ]-au zis de Mine?”
35. R@spuns-au Pilat: „Au doar@ eu jidov sânt? Neamul t@u }i arhiereii te-au dat mie.
Ce ai f@cut?”
36. R@spuns-au Isus: „Împ@r@]iia Mea nu e dintr-aceast@ lume. De ar fi dintr-aceast@ lume
împ@r@]iia Mea, slujile Meale adev@rat s-ar sirgui s@ nu M@ dau jidovilor. Iar@ acum
împ@r@]iia Mea nu-i de aici”.
37. {i i-au zis Pilat: „Dar@ împ@rat e}ti tu?” R@spuns-au Isus: „Tu zici c@ împ@rat sânt Eu.
Eu întru aceasta M-am n@scut }i spre aceasta am venit în lume, s@ m@rturisesc de adev@r.
Tot cel ce e din adev@r aude glasul Mieu”.
38. Zis-au lui Pilat: „Ce e adev@rul?” {i, zicând aceasta, iar@ au ie}it la jidovi }i le-au zis:
„Eu nici o vin@ aflu într-însul.
39. *Ci iaste obiceai voao, s@ v@ sloboz unul la Pa}ti. Vrea]i, dar@, s@ v@ sloboz pre
împ@ratul jidovilor?” |
40. {i au strigat iar@ to]i, zicând: „Nu pre acesta, ci pre Varava”. {i era Varava t@lhariu.
239v
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*Math. 26, 57.
Marc. 14, 23.
Luca 21, 24.
*Mathei 26, 69.
Marc. 14, 67.
Luca 22, 56.
Zac. 59.
*Math. 27, 2.
Marc. 15, 1.
Luc. 23, 1.
**Fapt. 10, 28
}i 11, 3.

*Math. 20, 19.
*Math. 27, 11.
Marc. 15, 2.
Luca 23, 3.

*Math. 27, 15.
Marc. 15, 6.
Luca 23, 17.
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Cap 19
De la Pilat S@ bate }i în multe chinuri, batjocorit, cu spini încununat, spre moarte S@ ceare. {i
iar@}i de Pilat S@ întreab@; arat@ c@ numai de sus are asupra Lui puteare. Pilat, îndoit, pre Isus,
pre Carele zice împ@ratul jidovilor, spre moarte judec@. Isus purtându-{i crucea, între t@lhari
S@ r@stignea}te, puindu-s@ de Pilat deasupra scrisoarea }i împ@r]indu-s@ de osta}i ve}mintele }i
soarte pentru îmbr@c@minte aruncându-s@. Isus mumei pre Ioan }i pre muma lui Ioan
încredin]az@. {i, îns@to}ind, cu o]@t S@ adap@. {i, s@vâr}ind toate, Î}i d@ sufletul.
Frângându-s@ fluierile t@lharilor; din cea de}chis@ coastea lui Hristos sânge
}i ap@ curge. {i trupul Lui cu mirh@ }i aloe ungându-s@, s@ îngroap@.

* Math. 27, 27.
Marc. 15, 16.

Zac. 60.

1.
2.

tunci, dar@, au luat Pilat pre Isus }i L-au b@tut.
*{i osta}ii, împletind cunun@ de spini, au pus pre capul Lui }i cu hain@ de ||
240r
ur}inic L-au îmbr@cat.
3. {i vinea la El }i zicea: „Bucur@-Te, împ@ratul jidovilor!” {i-I da p@lmi.
4. {i iar@ au ie}it Pilat afar@ }i au zis lor: „Iat@, îl aduc voao pre el afar@, s@ cunoa}te]i c@
nici o vin@ nu aflu într-însul.
5. ({i au ie}it Isus purtând cunun@ de spini }i hain@ de ur}inic) }i au zis lor: „Iat@ Omul!”
La În@l]area Sfintei Cruci. Zac. 60.

6. {i, v@zându-L arhiereii }i slujitorii, striga, zicând: „R@stignea}te-L, r@stignea}te-L!”
Zis-au lor Pilat: „Lua]i-l voi }i -l r@stigni]i, c@ eu nu aflu într-însul vin@”.
7. R@spuns-au lui jidovii: „Noi leage avem, }i dup@ leage trebuie s@ moar@, c@ Fiiul l ui
Dumnezeu pre Sine S-au f@cut”.
8. {i, auzind Pilat acest cuvânt, mai vârtos s-au temut.
9. {i iar@ au întrat în divan }i au zis c@tr@ Isus: „De unde e}ti tu?” Iar@ Isus r@spuns nu
i-au dat. |
10. {i I-au zis Pilat: „Mie nu gr@ie}ti? Nu }tii c@ puteare am a te r@stigni }i puteare am a 240v
Te slobozi?”
11. R@spuns-au Isus: „N-ai avea nici o puteare asupra Mea, de nu ]i s-ar fi dat de sus.
Pentru aceaea, cel ce M-au vândut ]ie mai mare p@cat are”.
12. {i de atunci c@uta Pilat a-L slobozi. Iar@ jidovii striga, zicând: „De sloboz pre Acesta, nu
e}ti priiatin chesariului. C@ tot cel ce s@ face pre sine împ@rat s@ împrotivea}te chesariului”.
13. Iar@ Pilat auzind aceaste cuvinte, au adus afar@ pre Isus. {i au }ezut la judecat@ în
locul ce s@ zice Lithostratos, iar@ ovreia}te, Gavvatha.
14. {i era Vinerea Pa}tilor, ceasul ca al }eas@le; }i au zis jidovilor: „Iat@ împ@ratul vostru!”
15. Iar@ ei striga: „Ie-L, ie-L, r@stignea}te-L!”. Zis-au lor Pilat: „Pre împ@ratul vostru voi
r@stigni?” R@spuns-au arhiereii: „Nu avem împ@rat, f@r@ chesariul”.
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16. Atunci, dar@, L-au dat lor, s@ S@ r@stigneasc@. {i au luat pre Isus }i L -au scos.
17. *{i, purtându-{i crucea, au ie}it la locul ce s@ zice „al C@p@]inelor”, iar@ ovreie}te,
Golgotha,
18. Unde L-au r@stignit pre El }i cu El al]i doi, dincoaci }i dincoaci, iar@ în mijloc pre Isus.
19. {i au scris }i pricina Pilat }i au pus pre cruce. {i era scris: „Isus Nazarineanul, împ@ratul
jidovilor”.
20. Deci aceast@ scrisoare mul]i dintre jidovi o au cetit, c@ aproape de cetate era locul
unde S-au r@stignit Isus. {i era scris ovreie}te, eline}te }i letene}te.
21. {i zicea lui Pilat arhiereii jidovilor: „Nu scrii «împ@ratul jidovilor», ce pentru c@ El au
zis «împ@ratul jidovilor sânt»”.
22. R@spuns-au Pilat: „Ce-am scris, am scris”.
23. Iar@ osta}ii, deac@ Îl r@stignise, *au luat vejmintele Lui (}i au f@cut patru p@r]i,
fie}tec@ruie osta} parte) }i îmbr@c@mintea. {i era îmbr@c@mintea necusut@, de sus ]@sut@
peste tot. |
24. {i au zis între sine}i: „S@ nu o t@iem, ci s@ arunc@m soarte spre ea, a cui s@ fie”, ca s@
s@ plineasc@ scriptura ce zice: *„Împ@r]it-au vejmintele Mele loru}i }i spre îmbr@c@mintea Mea
au aruncat soarte”. {i osta}ii, adec@, aceste au f@cut.

*Mth. 27, 33.
Mar. 15, 22.
Luc. 23, 33.

*Mth. 27, 35.
Mar. 15, 24.
Luc. 13, 34.
*Psal. 21, 19.

9 sh. Patimi.

25. {i sta lâng@ crucea lui Isus muma Lui }i sora mumei Lui, Maria Cleofei }i Mariia
Magdalina.
26. {i, v@zând Isus muma }i ucenicul stând, pre carele iubiia, au zis mumei Sale: „Muiere,
iat@ fiiul t@u!”
27. Dup@ aceea au zis ucenicului: „Iat@ muma ta!” {i dintr-acel ceas o au luat ucenicul
întru ale sale.
28. Dup@ aceea, }tiind Isus c@ toate s-au s@vâr}it, *ca s@ s@ plineasc@ scriptura, au zis: *Ps. 68, 22.
„Mi-i seate”.
29. {i era un vas pus plin de o]et. Iar@ ei, un burete plin de o]et cu isop puind, l-au dat
la gura Lui.
30. {i, luând Isus o]etul, au zis: „Sfâr}itu-s-au”. {i, plecând capul, {-au dat duhul. ||
31. Iar@ jidovii (pentru c@ era vineri), ca s@ nu r@mâie în cruce trupurile sâmb@ta (c@ era
242r
mare zioa aceea a sâmbetii), au rugat pre Pilat s@ le frâng@ fluierele }i s@-L ia.
32. {i au venit osta}ii }i a celui dint@i, adec@ i-au frânt fluierile }i a celuealalt carele era
r@stignit cu El.
33. Iar@ la Isus venind, cât L-au v@zut mort, nu I-au frânt fluierile.
34. Ci unul din osta}i cu suli]a coasta Lui au de}chis }i numaidecât au ie}it sânge
}i ap@.
35. {i cel ce au v@zut au m@rturisit }i adev@rat@ este m@rturiia lui. {i el }ti c@ adev@rate
spune, ca }i voi s@ crede]i.
36. C@ aceste s-au f@cut, ca s@ s@ plineasc@ scriptura: *„Os nu ve]i sf@râma dintr-Însul”. *Ie}i. 12, 46.
37. {i, iar@, alt@ scriptur@ zice: *„Vedea-vor pre Carele au str@puns”.
Num. 9, 12.
Sfâr}it 9 Patimi.

242v

*Zah. 12, 10.
Mth. 27, 57.
Mar. 15, 43.
Luc. 23, 50.

38. *Iar@, dup@ aceste, au rugat pre Pilat Iosif din Arimatheea (pentru | c@ era ucenicul
lui Isus, iar@ t@inuit, pentru frica jidovilor) ca s@ ia trupul lui Isus. {i au l@sat Pilat. {i au
venit }i au luat trupul lui Isus.
39. {i au venit }i Nicodim, *cel ce venise la Isus noaptea întâi, aducând mestec@tur@ de *Sus 3, 2.
smirn@ }i de aloes, ca la o sut@ de litre.
40. {i au luat trupul lui Isus }i L-au înf@}at cu giolgiuri cu miresme, precum este obiceaiul
jidovilor a îngropa.
41. {i era în locul unde S-au r@stignit o gr@din@ }i în gr@din@ mormânt nou, în carele
nime înc@ nu s@ pusease.
42. Acolo, dar@, pentru vinearea jidovilor, c@ aproape era mormântul, au pus pre Isus.
Sfâr}it 11 Patimi.
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Cap 20
Mariia Magdalina întâi vine la mormânt, dup@ aceea Petru }i Ioan. Aceea, pl@ngând la
mormânt, vede îngeri }i apoi pre Isus cunoa}te. Carele ar@t@ndu- S@ apostolilor, pace le
pofte}te. {i, ar@tându-le mânile }i coasta, le d@ Duhul Sfânt, ca s@ ierte p@catele }i s@ le ]ie.
{i iar@ Thomei, ce nu credea, ar@tându-s@ cu || ceiaalal]i ucenici, Î}i d@ trupul s@-l pip@ie,
ferici]i a fi, zicând, cei ce nev@zind au crezut. Multe a Lui Hristos seamne nu sânt scrise
întru aceast@ carte.
Evan. Învierii 7. Zac. 63.

Zac. 63.
Mth. 28, 1.
Mar. 16, 1.
Luc. 24, 1.

Zac. 64.
*Mth. 28, 1.
Mar. 16, 5.
Luc. 24, 4.

243r

1.

ar@ întru una a sâmbetei, Mariia Magdalina au venit de diminea]@, înc@ fiind
întunerec, la mormânt, }i au v@zut piatra luat@ de pre mormânt.
2.
{i au alergat }i au venit la Simon Petru }i la alt ucenic, pre carele iubiia Isus,
}i au zis lor: „Au luat pre Domnul din mormânt }i nu }tiu unde L-au pus”.
3. {i au ie}it Petru }i celaalalt ucenic }i au venit la mormânt.
4. {i alerga amândoi împreun@ }i celaalalt ucenic au alergat mai curund decât Petru }i
au venit mai întâi la mormânt.
5. {i, plecându-s@, au v@zut giolgiurile puse, îns@ n-au întrat.
6. {i au venit Simon Petru dup@ el }i au întrat în mormânt }i au v@zut giolgiurile puse, |
7. {i n@frama, carea fusease pre capul Lui nu cu giolgiurile pus@, ci deosebit înv@luit@ 243v
într-un loc.
8. {i atunci au întrat }i celaalalt ucenic, carele venise mai înt@i la mormânt, }i au v@zut
}i au crezut.
9. C@ înc@ nu }tiia scripturile, c@ trebuia s@ învie din mor]i.
10. {i s-au dus iar@}i ucenicii la ai s@i.
Sfâr}it Învierii 7. Evan. Învierii 8. Zac. 64.

11. *Iar@ Maria sta lâng@ mormânt, afar@, plângând. {i, plâng@nd, s-au plecat }i s -au
uitat în mormânt.
12. {i au v@zut doi îngeri în albe }ezând, unul la cap }i altul la picioare, unde fusease
pus trupul lui Isus.
13. Zis-au ei aceia: „Muiere, ce plângi?” Zis-au lor: „C@ au luat pre Domnul Mieu }i nu
}tiu unde L-au pus”.
14. Aceste zicând, s-au întors înd@r@pt }i au v@zut pre Isus stând }i nu }tiia c@ Isus
este.
15. Zis-au ei Isus: „Muiere, ce plângi? Pre cine|| cau]i?” Ea socotind c@-i gr@dinariul, 244r
au zis Lui: „Doamne, de L-ai luat Tu, spune-mi unde L-ai pus }i eu L-oi lua”.
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16. Zis-au ei Isus: „Maria!” Ea întorcându-s@, au zis Lui: „Ravvone” (ce s@ zice „înv@]@toriule”).
17. Zis-au ei Isus: „S@ nu te atingi de Mine, c@ înc@ nu M-am suit la Tat@l Mieu. Ci mergi
la fra]ii Miei }i le zi: «Sui-M@-voi la Tat@l Mieu }i la Tat@l vostru }i la Dumnez@ul Mieu }i
la Dumnez@ul vostru».
18. Venit-au Maria Magdalina vestind ucenicilor c@: „Am v@zut pre Domnul }i aceste
mi-au zis”.
Sfâr}it 8 Învierii. 9 Învie. }i la vecernia Pa}ti.
}i Dnca Thomii. Zac. 65.

244v

19. *{i, fiind sar@ întru una a sâmbetelor }i u}ile fiind încuiete, unde era ucenicii aduna]i
pentru frica jidovilor, venit-au Isus }i au st@tut în mijloc }i au zis lor: „Pace voao!”
20. {i, aceste zicând, au ar@tat lor mânile }i coasta. Bucuratu-s-au diript aceea ucenicii,
v@zând pre Domnul.
21. {i au zis lor iar@}i: „Pace voao! Precum | M-au tremis pre Mine Tat@l, }i Eu tremit
pre voi”.
22. Aceste zicând, au suflat }i au zis lor: „Lua]i Duh Sfânt!
23. *A c@rora ve]i ierta p@catele, iertate vor fi; }i a c@rora ve]i ]inea, ]inute vor fi”.
24. Iar@ Thoma, unul din cei doispr@zece, ce s@ zice Geam@nul, nu era cu ei când au
venit Isus.
25. {i au zis lui ceiaalal]i ucenici: „Am v@zut pre Domnul!”. Iar@ el au zis lor: „De nu
voi vedea în mânile Lui p@trunderea cuielor }i s@ bag degetul mieu în locul cuielor }i s@
puiu mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”.

Zac. 65.
*Mar. 16, 14.
Luc. 24, 36.
1 Cor. 15, 5.

*Mth. 18, 18.

Sfâr}it Pa}ti.

26. {i, dup@ opt zile, iar@ era ucenicii Lui înlontru }i Thoma cu ei. Venit-au Isus, u}ile
fiind încuiete, }i au st@tut în mijloc }i au zis: „Pace voao!”.
27. Dup@ aceea au zis Thomei: „Ado degetul t@u încoace }i vezi mânile Mele }i ado
mâna ta }i o bag@ în coasta Mea. {i s@ nu fii necredincios, ci credincios”. ||
28. R@spuns-au Thoma }i au zis Lui: „Domnul mieu }i Dumnez@ul mieu!”
245r
29. Zis-au lui Isus: „Deac@ M-ai v@zut, Thomo, ai crezut. Ferici]i cei ce n-au v@zut }i au
crezut!”.
30. *Multe, adec@ }i alte seamne au f@cut Isus înaintea ucenicilor S@i, carele nu sânt scrise *Jos 21, 25.
în cartea aceasta.
31. Iar@ aceste s-au scris, ca s@ crede]i c@ Isus ieste Hristos, Fiiul lui Dumnez@u. {i,
crezând, viia]@ s@ ave]i întru numele Lui.
Sfâr}it 9 Învierii }i Thomei.
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Cap 21
Pescuind ucenicii, îi face Isus a prinde mul]ime de pe}ti, din care s@mn Petru, prin Ioan, cunoscând
pre Domnul, s@ arunc@ în mare. {i, g@tind prânz de dragoste lui Hristos, de trei ori
întrebându-s@, de trei ori ia a pa}te oile Lui. {i de viitoare-sa patim@ i s@ aduce aminte.
În z@dar cercetând despre moartea lui Ioan, nu toate faptele lui Hristos s-au scris.
Evang. 10 Învierii. Zac. 66.

Zac. 66.

1.

up@ aceea, iar@ S-au ar@tat Isus ucenicilor S@i lâng@ Marea Tiveriadei. {i S-au
ar@tat a}a:
2.
Era împreun@ Simon Petru }i Tho|ma, ce s@ zice Geam@nul, }i Nathanail, 245v
carele era din Cana Galileii, }i fiii lui Zevedei }i al]i doi dintre ucenicii Lui.
3. Zis-au lor Simon Petru: „Merg a pescui”. Zis-au lui: „Venim }i noi cu tine”. {i au ie}it
}i s-au suit în corabie }i într-acea noapte nimica n-au prins.
4. Iar@ fiind diminea]@, au st@tut Isus în ]@rmure, îns@ nu L-au cunoscut ucenicii, c@ Isus
ieste.
5. {i au zis lor Isus: „Fe]ilor, ave]i ceva de mâncat?” R@spuns-au Lui: „Nu”.
6. Zis-au lor: „Arunca]i de -a dreapta cor@biii mreaje }i ve]i afla”. {i au aruncat }i, iat@,
nu o putea trage de pre mul]imea pe}tilor.
7. Zis-au, dar@, ucenicul acela, pre carele iubiia Isus, lui Petru: „Domnul este!” Simon
Petru, cât au auzit c@ Domnul este, s-au încins cu fota (c@ era gol) }i s-au aruncat în
mare.
8. Iar@ ceiaalal]i ucenici cu luntre au venit (c@ nu era departe de uscat, ce ca la doao sute
de co]i), tr@gând mreaje cu pe}ti. ||
9. {i, deac@ s-au pogorât la uscat, au v@zut jeratec pus }i pe}te preste el }i pâne.
246r
10. Zis-au lor Isus: „Aduce]i din pe}tii carii a]i prins acum”.
11. Suitu-s-au Simon Petru }i au tras mreaje la uscat, plin@ de pe}ti mari, o sut@ cinzeci
}i trei. {i atâ]ea fiind, nu s-au rupt mreaje.
12. Zis-au lor Isus: „Veni]i de prânzi]i!” {i nu îndrâznea din cei ce }edea a-L întreba: „Tu
cine e}ti?”, }tiind c@-i Domnul.
13. {i au venit Isus }i au luat pâne }i au dat lor }i pe}te a}ijderea.
14. Cu aceasta, iat@, a treia oar@ S-au ar@tat Isus ucenicilor S@i, deac@ înviiase din
mor]i.

Zac. 67.

Sfâr}it 10 Învie. Evan. Învierii 11. Aceasta }i sâmb. 50 }i la Bogoslov. la utr. }i ianuar 16. Zac.
67.

15. Iar@, deac@ prânzise, au zis lui Simon Petru Isus: „Simon al lui Ioann, iube}ti-M@ mai
mult decât ace}te?” Zis-au Lui: „A}ea e, Doamne, Tu }tii | c@ Te iubesc”. Zis-au lui: „Pa}te 246v
mielu}eii Miei”.
16. Zis-au lui iar@}i: „Simon al lui Ioann, iube}ti-M@?” Zis-au Lui: „A}ea e, Doamne, Tu
}tii c@ Te iubesc”. Zis-au lui: „Pa}te mieii Miei”.
17. Zis-au lui a treia oar@: „Simone al lui Ioann, iube}ti-M@?” Întristatu-s-au Petru, c@ci
i-au zis a treia oar@: „Iube}ti-M@?” }i au zis Lui: „Doamne, Tu toate }tii, Tu }tii c@ te
iubesc”.
18. Zis-au lui: „Pa}te oile Meale.
*Amin, amin – zic ]ie – când erai mai tin@r, te încingeai }i mergeai unde vreai; iar@
*2 Petru 1, 14.
deac@ vei îmb@trâni, întinde-vei mânile tale }i altul te va încinge }i te va duce înc@tro
tu nu vreai”.
19. Iar@ aceasta au zis îns@mnând cu ce moarte era s@ prosl@veasc@ pre Dumnez@u.
Sfâr}it Învierii.

*Sus 13, 23.

{i, aceasta zicând, au zis lui: „Vino dup@ Mine”.
20. Întorcându-s@ Petru, au v@zut pre ucenicul acela, pre carele iubiia Isus, mer||gând 247r
dup@ el, *carele s-au }i culcat la cin@ pre pieptul Lui }i au zis: „Doamne, cine este cel ce
Te va vinde?”
21. Pre acesta, dar@, v@zându-l Petru, au zis lui Isus: „Doamne, dar@ acesta ce?”
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22. Zis-au lui Isus: „A}a vreau, s@ r@mâie el, pân@ voi veni; ce e ]ie? Tu vino dup@
Mine”.
23. {i au ie}it cuvântul acesta între fra]i c@ ucenicul acela nu va muri. {i n-au zis lui Isus:
„Nu va muri”, ci: „A}ea vreau s@ r@mâie el, pân@ voi veni, ce e ]ie?”
Zac. 68

Zac. 68.

24. Acesta e ucenicul acela carele, m@rturisea}te de aceste }i au scris aceste. {i }tiu c@
adev@rat@ este m@rturia lui.
25. *{i sânt }i altele multe care au f@cut Isus, carele de s-ar scrie câte una, nici în lume *Sus. 20, 30.
mi s@ pare c@ n-ar înc@pea c@r]ile carele s-ar scrie.
Monast. Balasf.
Ssma. Triados.
28 Ian. 1761
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INDICE
aducând: gerunziu 19,39
ado: imperativ 2.sg. 20,2 7
(sã) aduce: ind. prez. imper s., în loc. v. sã aduce aminte rezum.
cap.21

A
(a se) ABATE: v. III
(sã) abãtusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,13
ACASÃ: adv.
acasã: 11,20
ACOLO: adv.
acolo: 2,1, 6, 12; 3,22; 4,6, 40, 43; 5,5; 6,3, 22, 24; 10,40; 11,8,
15, 31, 54; 12,2, 9, 26; 18,2, 3; 19,42
ACUM: adv.
acum: 2,8, 10; 4,23, 42; 5,14, 17, 25; 8,4, 11, 40, 52; 9,18, 21,
25, 27, 41; 11,8, 22; 12,27, 31; 1 3,7, 19, 31, 33, 36, 37; 14,7,
29; 15,3, 15, 22, 24; 16,5, 12, 22, 24, 29, 30, 31, 32; 17,5, 7, 11,
13; 18,36; 21,10
(a se) ADÃPA: v. I
(Sã) adapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
(a se) ADÃUGA: v. I; var. (a se) ADÃOGA: v. III „a (mai) pune
peste”; „a continua”
adãogând: gerunziu rezum. cap.16
ADÂNC , -Ã: adj.
adânc: n. sg. nom. 4,11
ADESEA: adv.
adeasea: rezum. cap.15

(a se) ADUNA: v. I
adunã: ind. prez. 3.sg. 4,36
sã adun: con j. prez. 1.sg. 10,16
sã adune: con j. prez. 3.sg. 11,52
(sã) adunase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,2
(sã) adunã: ind. prez. 3.pl. 18,20
ADUNAT, -Ã: adj.
adunaþi: m. pl. nom. 20,19
AFARÃ: adv.
afarã: 6,37; rezum. cap.9; 9,3 4, 35; 11,43; rezum. cap.12; 12,31;
15,6; 18,16, 29; 19,4, 13; 20,11
(a) AFLA: v. I „a gãsi”
aflat-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,41, 45
aflat-am: ind. pf.c. 1.sg. 1,41
au aflat: ind. pf.c. 3.sg. 1,43; 2,14; 5,14; 11,17; 12,14
am aflat: ind. pf.c. 1.pl. 1,45
aflându-: gerunziu 6,25; 9,35
veþi af la: ind. viit.I. 2.pl. 7,34, 36; 21,6
sã aflãm: con j. prez. 1.pl. 7,35
va afla: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
aflu: ind. prez. 1.sg. 18,38; 19,4, 6
AFLAT, -Ã: adj.
aflatã: f. sg. ac. rezum. cap.8

ADEVÃR: s.n.
adevãr: sg, nom./ac. 1,14; 5,33; 8,44; 17,17, 19; 18,37
adevãr ul: sg. nom./ac. 1,17; 3,21; 4,23, 24; rezum. cap.8; 8,32,
40, 45, 46; rezum. cap.14; 14,6; 16,7, 13; 18,38
Adevãr ului: sg. gen., în sintagma Duhul Adevãr ului 14,17; 15,26;
16,13
ADEVÃRAT, -Ã: ad j./adv./s.
adevãratã: adj. f. sg. nom. 1,9; 5,31, 32; 6,32; 8,13, 14, 17; 19,35;
21,2 4
adevãr at: adj. m./n. sg. nom./ac. 3,33; 4,37; 7,18, 28; 17,3
adevãr aþi: adj. m. pl. nom., în sintagma închinãtorii cei adevãraþi
4,23
adevãrat: adj. m. sg. ac., în sintagma pãstoriul cel adevãrat rezum.
cap.10
adevãr ate: adj. n. pl. nom. 10,42
adevãr atã: adj. f. sg. nom., în sintagma viþa cea adevãr atã 15,1
adevãr at: adv. (cf. lat. v½r½ ) 1,47; 4,18, 42; 6, 14, 56; 7,26, 40;
rezum. cap.8; 8,31, 36; 11,27; rezum. cap.14; 14,7; 17,8; 18,36
adevãr ate: s.n. pl. ac. 19,35
(a se/ -ºi) ADUCE: v. III
aduce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 12,25; 15,2, 5; 16,2
au adus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,42; 2,8; 4,33; 18,13, 28; 19,13
aduceþi: imperativ 2.pl. 2,8; 21,10
au adus: ind. pf.c. 3.pl., în loc. v. ºi-au adus aminte/º-au adus
aminte2,17, 22; 12,16
aþi adus: ind. pf.c. 2.pl. 7,45
aduc: ind. prez. 3.pl. 8,3
adusu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,13
a aduce: inf. prez. rezum. cap.10
va aduce: ind. viit.I. 3.sg., în loc. v. va aduce aminte 14,26
sã aducã: conj. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.15; 15,3
aduce: inf. prez. fãrã a 15,4
sã aduceþi: conj. pr ez. 2.pl. 15,8, 16
aduceþi(-vã): imperativ 2.pl., în loc. v. aduceþi-vã aminte 15,20
sã (vã) aduceþi: conj. prez. 2.pl., în loc. v. sã vã aduceþi aminte 16,4
(-ºi) aduce: ind. prez. 3.sg., în loc. v. –ºi aduce aminte 16,21
aduceþi: ind. prez. 2.pl. 18,29
aduc: ind. prez. 1.sg. 19,4

AICI: adv.
aici: 2,16; 3,26; 4,15, 16; 6,9, 25; 7,3; 11,21, 28, 32; 14,31; 18,36
AIUREA: adv.; var. AIRI
airi: 10,1
(a) A JUNGE: v. III
ajunge: ind. prez. impers. 6,7
va ajunge: ind. viit.I. impers. 14,8
ALB, -Ã: adj./s.
albe: adj. f. pl. nom. 4,35
albe: s.n. pl. ac. „veºminte albe” 20,12
(a) ALEGE: v. III
am ales: ind. pf.c. 1.sg. 6,71; 13,18; 15, 16, 19
au ales: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.15
aþi ales: ind. pf.c. 2.pl. 15, 16
(a) ALERGA: v. I
au alergat: ind. pf.c. 3.sg. 20,2, 4
alerga: ind. imp. 3.pl. 20,4
ALOE: s.f.; var. ALOES
aloe: sg. ac. rezum. cap.19
aloes: sg. ac. 19,39
AMESTECÃTURÃ: s.f.; var. MESTECÃTURÃ
mestecãturã: sg. ac. 19,39
AMIN: adv.
amin: adv. în contextul amin zic v oao (þie) „adevãr (adevãrat)
zic vouã” 1,51; 3,3, 5, 11, 19, 24, 25; 6,26, 32, 4 7, 54; 8,3 4,
51, 58; 10,1, 7; 12,24; 13,16, 20, 21, 38; 14,12; 16,20, 23;
21,18
AMINTE : adv.
aminte: adv. în loc. v. a-ºi aduce amint e/a lua aminte; vezi
(a-ºi) ADUCE /(a) LUA
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arhiereu: sg. nom. 11,51
arhiereului: sg. gen./dat. rezum. cap.18; 18,10, 15, 16, 22, 26

AN: s.m.
ani: pl. ac. 2,20; rezum. cap.5; 5,5; 8,57
anului: sg. gen. 11,49; 18, 13
anului: sg. dat. adn. 11,51

ARMÃ: s.f.
arme: pl. ac. 18,3

APÃ: s.f.
apã: sg. ac. 1,26, 31, 33; 2,7; rezum. cap.3; 3,5; 4,7, 15; 13,5;
rezum. cap.19; 19,34
apa: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,9; 4,13, 14, 46; 5,4, 7
ape: pl. nom. 3,23
apa: sg. ac., în sint agma apa cea vie rezum. cap.4
apã: sg. ac., în sintagmele apã vie/izv or de apã de veaci 4,10, 11,
14; 7,38
apei: sg. gen. 5,3, 4
(a se) APÃRA: v. I
apãrã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9
apãrându(-sã): gerunziu rezum. cap.13

(a se) ARUNC A: v. I
(sã) aruncase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 3,24
sã ar unce: conj. pr ez. 3.sg. 5,7; 8,59
arunce: conj. prez. fãrã sã 3.sg. 8,7
(sã) va ar unca: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
vor arunca: ind. viit.I. 3.pl. 15,6
aruncându(-sã): gerunziu rezum. cap.19
sã ar uncãm: conj. pr ez. 1.pl. 19,24
au ar uncat: ind. pf.c. 3.pl. 19,24; 21,6
(sã) aruncã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.21
aruncaþi: imperativ 2.pl. 21,6
(s-)au ar uncat: ind. pf.c. 3.sg. 21,7
(a) ASCULTA: v. I
ascultã: ind. prez. 3.sg. 9,31
ascultaþi: ind. pr ez. 2.pl. 10,20

APOI: adv.
apoi: 11,8; rezum. cap.20
APOSTOL: s.m.
apos tolii: pl. nom. rezum. cap.6; rezum. cap.15
apos tolul: sg. nom. 13,16
apos tolilor: pl. dat. rezum. cap.20

ASCULTARE: s.f.
ascultarea: sg. nom., în sintagma ascultarea Tatãluui rezum. cap.4

APROAPE: adv.
aproape: 2,13; 4,5; 6,4, 23; 7,2; 11,18, 55; rezum. cap.12; 19,20, 42
(a se) APROPIA: v. I
apr opiindu(-Sã): gerunziu 6,19
(s-)au apr opiat: ind. pf.c. 3.pl. 12,21

(a se) ASCUNDE: v. III
(S-)au ascuns: ind. pf.c. 3.sg. 8,59; 12,36
ASCUNS: s.n.
ascuns: sg. ac., în loc. adv. într-ascuns 18,20
ASEMENEA: adv./prep.; var. (În v.) ASEAMINEA; (Reg.)
ASEAMINE
aseaminea: prep. 5, 18; 8,55
aseamine: adv. 9,9

(a) APUCA: v. I
sã apuce: conj. pr ez. 3.sg. 12,35
ARAMÃ: s.f.
aramã: sg. ac., în sintagma ºar pelui celui de aramã rezum. cap.3
(a se) ARÃTA: v. I
au arãtat: ind. pf.c. 3.sg. 2,11; 20,20
arãþi: ind. prez. 2.sg. 2,18
arãtându(- Sã/sã): gerunziu rezum. cap.4; rezum. cap.20
aratã: ind. prez. 3.sg. 5,20; rezum. cap.10; rezum. cap.16; rezum. cap.19
va arãta: ind. viit.I. 3.sg. 5,20
aratã(-Te): imper ativ 2.sg. 7,4
sã (sã) arete: con j. prez. 3.pl. 9,3
am arãtat : ind. pf.c. 1.sg. 10,32
(s-/ S-)au arãtat : ind. pf.c. 3.sg. 12,38; 21,1, 14
aratã: imper ativ 2.sg. 14,8, 9
voi arãta: ind. viit.I. 1.sg. 14,21
sã (Te) arãþi: conj. prez. 2.sg., în structur a v. vr ei sã Te arãþi „ai de
gând/vrei sã Te arãþi” (cf. lat. manifestatur us est) 14,22
arãt at-am: ind. pf.c. 1.sg. 17,6
arãtându-: gerunziu rezum. cap.20
ARÃTARE: s.f.
arãt are: sg. ac., în loc. adv. la arãtare/în arãtare „în faþa tuturor”,
„pe f aþã” 7,4, 10, 13, 26; 10,24; 11,54; 16,25, 29
ARÃTAT: adv. „pe faþã”
arãt at: 11,14
(a) ARDE: v. III
arzând: gerunziu 5,35
va arde: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
ARHIEREU: s.m.
arhierei: pl. ac. rezum. cap.7; 7,45; 18,3
arhiereii: pl. nom. rezum. cap.11; 11,47, 56; 18,35; 19,6, 15, 21
arhiereul: sg. nom. rezum. cap.11; 11,49; 18,13, 19, 24

ASIN, -Ã: s.m./f.
asinii: s.f. sg. gen. rezum. cap.12
asinei: s.f. sg. gen . 12, 16
asin: s.m. sg. ac. 12,14
AªA: adv.; var. (Înv. ºi r eg.) AªE, AªEA
aºe: 3,8
aºea: 3,14; 4,6; 5,21, 26; 7,46; 11,48; 14,31; 15,4; 18,22; 21,15,
16, 23
aºa: 3,16; 12,50; 13,15; 21,1, 22
AªIJDEREA: adv.
aºi jderea: 5,19; 6,11; r ezum. cap.13; 21,13
(a) AªTEPTA: v. I
aºt eptând: gerunziu 5,3
(a se) ATINGE: v. III
sã (te) atingi: conj. pr ez. 2.sg. 20,17
ATUNCI: adv.
atunci: 2,10; 7,10; 8,28; 11,6, 14; 12,16; 19,1, 12, 16; 20,8
(a se) AUZI: v. IV
au auzit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,3 7; 3,32; 4,1; 6,45; 9,40; 12,18;
18,21; 21,7
auzise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,40; 12,29
auzi: ind. pr ez. 2.sg. 3,8; 11,42
aude: ind. prez. 3.sg. 3,29; 5,24; rezum. cap.7; 8,47; 9,31; 18,37
am auzit : ind. pf.c. 1.sg./pl. 4,42; 8,26, 40; 12,34; 15,15
auzind: gerunziu 4,47; 6,61; rezum. cap.7; 7,40; 8,9; 11,4, 6, 20,
29; 12,12; 19,8, 13
vor auzi: ind. viit.I. 3.pl. 5,25, 28; 10,16
auz: ind. prez. 1.sg. 5,30
aþi auzit : ind. pf.c. 2.pl. 5,37; 9,27; 14,24
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auzi: inf. prez. fãrã a 6,61; 8,43
auzit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,32; 9,35
va auzi: ind. viit.I. 3.sg. 7,51; 12,47; 16,13
auziþi: ind. pr ez. 2.pl. 8,47
a auzi: inf. pr ez. 9,27
(s-)au auzit: ind. pf.c. impers. 9,32
aud: ind. prez. 3.pl. 10,3, 8, 27
ai auzit: ind. pf.c. 2.sg. 11,41
(sã) aude: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
auzit-aþi: ind. pf.c. 2.pl. 14,28

BÃUTURÃ: s.f.; var. BEUTURÃ
beuturã: sg. nom. rezum. cap.6; 6,56
(a) BEA: v. II
sã beau: conj. prez. 1.sg. 4,7, 10
sã beai: conj. pr ez. 2.sg. 4,9
au beut: ind. pf.c. 3.sg. 4,12
bea: ind. prez. 3.sg. 4,13; 6,55, 57
va bea: ind. viit.I. 3.sg. 4,13
a bea: inf. prez. rezum. cap.6
veþi bea: ind. viit.I. 2.pl. 6,54
beaie: conj. pr ez. fãrã sã 3.sg. 7,37
oi bea: ind. viit.I. 1.sg. 18, 11

AUZIT: s.n. „auz”
auzitului: sg. dat. 12,38
(a) AVEA: v. II
sã aibã: conj. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 3,15, 16; 5,26; 10,10;
17,13
are: ind. prez. 3.sg. 3,29, 33; rezum. cap.4; 4,1, 44; 5,24, 26;
6,9, 47, 55; rezum. cap.8; 9,21, 23; rezum. cap.10; 10,20, 21;
12,48; 13,10; 14,21, 30; 15,13; 16,15, 21; rezum. cap.19; 19,11
ai: ind. prez. 2.sg. 4, 11, 18; 6,69; 7,20; 8,48, 52, 57
ai avut: ind. pf.c. 2.sg. 4,18
am: ind. pf.c. 1.sg. 4,32; 5,36; 8,26, 49; 10,16, 18; 16,12; 19,10
având: gerunziu 5,2; 11,17; 12,6; 18, 10
aveþi: ind. prez. 2.pl. 5,38, 42; 12,8, 35, 36; 16,22; 21,5
a avea: inf. prez. 5,39
sã aveþi: con j. prez. 2.pl. 5,40; 16,33; 20,31
sã aivã: conj. pr ez. 3.sg. 6,40
veþi a vea: ind. viit.I. 2.pl. 6,54; 13,35; 16,33
va avea: ind. viit.I. 3.sg. 8,12
avem: ind. prez. 1.pl. 8,41; 19,7, 15
aþi avea: ind. pf.c. 2.pl. 9,41
avea: ind. im p. 3.sg. 12,6; 13,29
vei avea: ind. viit.I. 2.sg. 13,8
ar avea: cond. prez. 3.pl. 15,22, 24
am avut: ind. pf.c. 1.sg. 17,5
ai avea: cond. prez. 2.sg. 19,11
B

(a) BATJOCORI: v. IV
[fiind] batjocorit: pasiv gerunziu rezum. cap.19
(a se) BÃGA: v. I
(sã) bãga: ind. im p. 3.pl. (aici) „se punea (în pungã)” 12,6
sã bag: conj. prez. 1.sg. 20,25
bagã: imperativ 2.sg. 20,27
BÃRBAT: s.m.
bãrbatul: sg. ac. 4,16
bãrbat : sg. nom./ac. 4,17, 18
bãrbaþi: pl. nom./ac. 4,18; 6,10
BÃRBÃTESC, -EASCÃ: ad j.
bãrbãteascã: f. sg. ac., în sintagma voia bãrbãteascã 1,13
BÃTRÂN , -Ã: adj./s.
bãtrân: adj. m. sg. nom. 3,4
(cei) bãtrâni: s.m. pl. ac. 8,9

BINE: adv./s.
bine: adv. 4,17; 8,48; 13, 13; 18,23
(mai) bine: adv. 4,52; 11,50; rezum. cap.16; 16,7; 18,14
bine: adv. în structur a v. dislocatã bine e cuvântat 12, 13
bine: s.n. sg. ac. 5,29
(a) BINE CUVÂNTA: v. I
bine e cuvântat: pasiv ind. pr ez. 3.sg. 12,13
(a) BIRUI: v. IV
am biruit: ind. pf.c. 1.sg. 16,33
BISERICÃ: s.f.; var. (Înv.) BESEARECÃ, BESEARICÃ
besearecã: sg. ac. rezum. cap.2; 2,14, 15; 7,14; 11,56
beseareaca: sg. ac. rezum. cap.2
beseareca: sg. nom./ac. 2,19, 20
beseareca: sg. ac., în sintagma beseareca trupului Sãu 2,21
besearicã: sg. ac. 5,14; 7,28; rezum. cap.8; 8,2, 20, 59; 10,23;
18,20
bisearicii: sg. gen., în sintagma înoirile bisearicii (cf. infra
ÎNNOIRE) 10,22
BLESTEM: s.n.; var. BLÃSTÃM
blãstãm: sg. nom. rezum. cap.10

BAN: s.m.
bani: pl. ac., în sintagma numãrãtori de bani/numãrãt orilor de
bani (cf. infra NUMÃRÃTOR ) 2,14, 15
banii: pl. ac. 2,15
(a se) BATE: v. III
baþi: ind. prez. 2.sg. 18,23
(Sã) bate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
au bãtut: ind. pf.c. 3.sg. 19,1

BICI: s.n.; var. (Reg.) ZBICI
zbiciu: sg. ac. 2,15

(a) BLESTEMA: v. I; var. (a) BLÃSTÃMA
blãstãmaþi sânt: pasiv ind. prez. 3.pl. 7,49
BOALÃ: s.f.
boala: sg. nom. 11,4
BOLNAV, -Ã: adj./s.
bolnavul: s.m. sg. ac. rezum. cap.5
bolnavi: s.m. pl. ac. 5,3
(cei) bonavi: s.m. pl. ac. 6,2
(un) bolnav: s.m. sg. nom. 11,1
bolnav: adj. m. sg. nom. 5,5
(a) B OLNÃVI: v. IV
bolnãvea: ind. im p. 3.sg. 4,46
bolnãviia: ind. imp. 3.sg. 11,2
bolnãveºte: ind. prez. 3.sg. 11,3
bolnãveaºt e: ind. prez. 3.sg. 11,6
(a se) B OTEZA: v. I
botezi: ind. pr ez. 2.sg. 1,25
botez: ind. prez. 1.sg. 1,26
botezând: gerunziu 1,28, 31
a boteza: inf. prez. 1,33
boteazã: ind. prez. 3.sg. 1,33; 3,26; 4,1
boteza: ind. imp. 3.sg. 3,22; 4,2
era botezând: ind. imp. perifr. 3.sg. 3,23; 10,40
(sã) boteza: ind. imp. 3.pl. 3,23
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CÃLCÂI: s.n.
cãlcâiul: sg. ac. 13,18

BOU: s.m.
boi: pl. ac. 2,14
boii: pl. ac. 2,15

CÃPÃÞÂNÃ: s.f.; var. CÃPÃÞINÃ
Cãpãþinelor: pl. gen., în sintagma [ locul] al Cãpãþinelor 19,17

BRAÞ: s.n.
braþul: sg. nom., în sintagma braþul Domnului 12,38
BUCATÃ: s.f. (mai ales la pl., dar ºi la sg.) „hranã” (cf. lat. cibus, ¾)
bucatã: sg, ac. rezum. cap.4; 4,32
bucat e: pl. ac. 4,8
bucat a: sg. nom. 4,34; rezum. cap.6
(a se) BUCURA: v. I
(sã) bucurã: ind. prez. 3.sg. 3,29
sã (sã) bucur e: conj. prez. 3.sg. 4,36
(s-)au bucur at: ind. pf.c. 3.sg. 8,56
(Mã) bucur: ind. prez. 1.sg. 11,15
a (sã) bucur a: inf. prez. rezum. cap.14
(v -)aþi bucura: cond. prez. 2.pl. 14,28
(sã) va bucura: ind. viit.I. 3.sg. 16,20, 22
bucurã(-Te): imper ativ 2.sg. 19,3
bucuratu(-s)-au: ind. pf.c. 3.pl. 20,20

CÃPETENIE: s.f.
cãpetenie: sg. nom., în sintagma cãpetenie jidovilor 3,1
cãpeteniile: pl. nom. 7,26, 32
cãpetenii: pl. ac. 7,48; 12,42
cãpe teniile: pl. nom., în sint agma cãpeteniile popilor rezum.
cap.12; 12,10
cãpe teniia: sg. nom., în sintagmele cãpeteniia acestui veac/
cãpe teniia lumii „Satana” (cf. Anania 2001, p.1572) rezum.
cap.12; 12,31
CÃRBUNE: s.m.
cãr buni: pl. ac. 18,18
CÃRTURAR: s.m.
cãr tur arii: pl. nom. 8,3

BUCURIE: s.f.
bucurie: sg. nom./ac. 3,29; 16,20
bucuriia: sg. nom./ac. 15,11; 16,21; 17,13
bucuria: sg. nom./ac. 16,22, 24
BUN, -Ã: adj.
bun: m./n. sg. nom./ac. 1,46; 2,10; 7,12; rezum. cap.10; 10,11,
14, 33
bune: n. pl. ac. 10,32
BURETE: s.m.
bur ete: sg. ac. 19,29

(a) CÃUTA: v. I
cãut aþi: ind. prez. 2.pl. 1,38; 6,26; 7,20; 8,37, 40; 18,4, 7, 8
cautã: ind. prez. 3.sg. 4,23; 7,4, 18, 20, 25
cauþi: ind. prez. 2.sg. 4,27; 20,15
cãut a: ind. imp. 3.sg./pl. 5, 18; 7,1, 11, 30; 10,39; 11,8, 56; 19,12
caut : ind. prez. 1.sg. 5,30; 8,50
cãut aþ: ind. prez. 2.pl. 5,44
cãutându-: gerunziu 6,24
cãut a(-)-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 7,34, 36; 13,33
veþi cãuta: ind. viit.I. 2.pl. 8,21
sã caut e: conj. prez. 3.sg. 8,50
(a) CÂNTA: v. I
va cânt a: ind. viit.I. 3.sg. 13,38
au cântat : ind. pf.c. 3.sg. 18,27

C
CEAS: s.n.
ceasul: sg. nom./ac. 1,39; 2,4; 4,6, 21, 23, 52; 5,25, 28; 7,30;
8,20; 12,23, 27; 13,1; 16,2, 4, 21, 25, 32; 17,1; 19,14
ceas: sg. nom./ac. 4,53; 5,35; 12,27
ceasuri: pl. nom. 11,9
ceasul: sg. nom., în sint agma ceasul proslãvirii rezum. cap.12
ceas: sg. ac., în loc. adv. dintr-acel ceas „din momentul acela”
19,27

CALE: s.f.
calea: sg. ac., în sintagma calea Domnului 1,23
cale: sg. ac. 4,6
calea: sg. nom./ac. rezum. cap.14; 14,4, 5, 6
CANDELÃ: s.f.
candelã: sg. nom. 5,35
CAP: s.n.
capului: sg. gen., în sintagma perii capului 11,2; 12,3
capul: sg. ac. 13,9; 19,2, 30; 20,7
cap: sg. ac. 20,12

CER: s.n.; var. CERIU
ceriu: sg. ac. 1,32; 3,12, 27, 31; 6,33, 38, 41, 42, 50, 51, 59;
12,28; 17,1
ceriul: sg. ac. 1,51
ceriu: sg. ac., în sintagma pâne din ceriu/pânea din ceriu 6,31, 32

CARTE: s.f.
car te: sg. ac. 7,15; rezum. cap.20
car tea: sg. ac. 20,30
cãrþile: pl. nom. 21,25

(a) CERCETA: v. I
cer cetaþi: ind. prez. 2.pl. 5,39
cer ceteazã: imperativ 2.pl. 7,52
cer cetând: gerunziu rezum. cap.21

CASÃ: s.f.
casa: sg. ac., în sintagma casa Tatãlui (Mieu)/casa Pãrintelui 2,16;
rezum. cap.14; 14,2
casã: sg. ac., în sint agma casã de neguþãtorie 2,16
casei: sg. gen. 2,17
casa: sg. nom./ac. 4,53; 7,53; 12,3
casã: sg. ac. 8,35; 11,31

(a se) CERE: v. III
cerând: gerunziu rezum. cap.2
ai f i cer ut: cond. pf. 2.sg. 4,10
era cerând: ind. imp. perifr. 3.sg. 9,8
cer ea: ind. imp. 3.sg. 9,8
vei ceare: ind. viit.I. 2.sg. 11,22
vor cere: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14
veþi ceare: ind. viit.I. 2.pl. 14,13, 14; 15,7, 16
sã cearã: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.16
veþi cere: ind. viit.I. 2.pl. 16,23, 26
aþi cerut : ind. pf.c. 2.pl. 16,24
cer eþi: imperativ 2.pl. 16,24
(Sã) ceare: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19

(a) CÃDEA: v. II
cãzând: gerunziu 9,38
au cãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 11,31; 18,6
cade: ind. prez. 3.sg. 12,24
cãzind: gerunziu rezum. cap.18
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CERESC, -EASCÃ: adj./s.
(cele) cereºti: s.n. pl. ac. „lucruri cereºti” (cf. infra – PÃMÂNTESC
– cele peminteºti „lucruri pãmânteºti”) 3,12
cereascã: adj. f. sg. ac., în sintagma pânea cea cereascã rezum. cap.6
CETATE: s.f.
cetatea: sg. ac. 1,4 4; 4,5, 39; rezum. cap.11
cetate: sg. ac. 4,8, 28, 30; 11,5 4; 19,20

corãbii: pl. nom. 6,23, 24
corãbiii: sg. gen. 21,6
CORT: s.n.
corturilor: pl. gen., în sintagmele praznicul corturilor (cf. Indice
2Lg)/întinderea corturilor „aºezar ea corturilor pentru
sãrbãtoar ea cu acest nume” rezum. cap.7; 7,2
COªNIÞÃ: s.f.
coºniþe: pl. ac. 6,13

CEZAR: s.m.; var. CHESAR (Prin ext.) „împãr at”
chesariului: sg. dat. adn. 19,12
chesariului: sg. dat. 19,12
chesariul: sg. ac. 19,15
(a se) CHEMA: v. I
fiind chemat/chemat fiind: pasiv gerunziu rezum. cap.1; rezum. cap.2
(te) vei chema: ind. viit.I. 2.sg. 1,42
a (te) chema: inf. prez. 1,48
au fost chemat: pasiv ind. pf.c. 3.sg. 2,2
au chemat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,9; 9,18, 24; 11,28; 1 2,17; 18,33
cheamã: imperativ 2.sg. 4,16
cheamã: ind. prez.3.sg. rezum. cap.7; 10,3; 11,28
chemaþi: ind. prez. 2.pl. 13,13
CHIN: s.n.
chinuri: pl. ac. rezum. cap.19

COªTEI: s.n. „cetate”; (Prin gn.) „localitate: sat sau oraº”
coºteiu: sg. ac. 7,42; 11,30
coºteiul: sg. ac. 11,1
COT: s.m. „veche unitate de mãsurã a lungimii”
coþi: pl. ac. 21,8
CRÃIªOR: s.m.
crãiºor: sg. nom. 4,46
crãioºorul: sg. nom. 4,49
CRÃIUÞ: s.m.
crãiuþului: sg. gen. rezum. cap.4

COCOª: s.m.
cocoºul: sg. nom. 13,38; 18,27

(a) CREDE: v. III
sã creazã: conj. pr ez. 3.sg./pl. 1,7; 11,42; 17,21
cred: ind. prez. 3.pl. 1,12; rezum. cap.4; 6,65; r ezum. cap.8
crezi: ind. prez. 2.sg. 1,50; 9,35; 11,26
au crezut: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.2; 2,11, 22, 23; 4,39,
41, 53; 7,31, 48; 8,30, 31; 9,18; 10,42; 11,45; 12,39, 42; 16,9;
17,8; rezum. cap.20; 20,8, 29
crede: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 3,15, 18, 36; 6,35, 40, 47;
rezum. cap.9; 12,44, 46
va crede: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.3; 3,16
credeþi: ind. prez. 2.pl. 3,12; 14,10; 16,31
veþi crede: ind. viit.I. 2.pl. 3,12
creade: imperativ 2.sg. 4,21
creadem: ind. prez. 1.pl. 4,42
creadeþi: ind. prez. 2.pl. 4,48; 5,38, 47; 8,45, 46; 10,25, 26; 14,11
crezut-au: ind. pf.c. 3.sg. 4,50
creade: ind. prez. 3.sg. 5,24; 7,38; 11,25, 26; 14,12
creade: inf. prez. fãrã a 5,44
aþi creade: cond. prez. 2.pl. 5,46
veþi creade: ind. viit.I. 2.pl. 5,47; 8,24
sã credeþi: con j. prez. 2.pl. 6,29; 19,35; 20,31
sã credem: con j. prez. 1.pl. 6,30
aþi crezut: ind. pf.c. 2.pl. 6,36; 16,27
ar fi necrezând: cond. prez. cu ger unziu 3.pl. 6,65
am crezut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 6,70; 11,2 7
credea: ind. im p. 3.sg./pl. 7,5, 39; 12,11, 37; rezum. cap.20
sã crez: conj. prez. 1.sg. 9,36
crez: ind. prez. 1.sg. 9,38
(nu) creadereþi: imperativ prohib. 2.pl. 10,37
a creade: inf. prez. 10,38
creadeþi: imperativ 2.pl. 10,38; 14,12
sã creadeþi: con j. prez. 2.pl. 10,38; 11,15; 14,29
crezând: gerunziu rezum. cap.11; 20,31
vei cr eade: ind. viit.I. 2.sg. 11,40
vor creade: ind. viit.I. 3.pl. 11,48; rezum. cap.17; 17,20
credeþi: imperativ 2.pl. 12,36; 14,1
crede: inf. prez. fãrã a 12,39
sã credeþi: con j. prez. 2.pl. 13,19
credem: ind. prez. 1.pl. 16,30
voi crede: ind. viit.I. 1.sg. 20,25
ai crezut: ind. pf.c. 2.sg. 20,29

CORABIE: s.f.
corabie: sg. nom./ac. 6, 17, 19, 21, 22; 21,3
corabiia: sg. nom. 6,21

CREDINCIOS, -OASÃ: adj.
credincioºi: m. pl. nom. 6,45
credincios: m. sg. nom. 20,27

CHIP: s.n. (Pop.) „fel”
chipuri: pl. ac. rezum. cap.7
CINÃ: s.f.
cinã: sg. ac. 12,2; rezum. cap.13; 13,4; 21,20
cina: sg. nom. 13,2
CINSTE: s.f.
cinste: sg. ac. 4,44; r ezum. cap.12
(a se) CINS TI: v. IV
sã cins teascã: con j. prez. 3.pl. 5,23
cinstesc: ind. prez. 3.pl. 5,23
cinsteaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,23; rezum. cap.8
cinstesc: ind. prez. 1.sg. 8,49
(Sã) cins teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
cinsti(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,26
CINS TITOR, -TOARE: adj.
cinstitoriu: m. sg. nom., în sintagma cinstitoriu de Dumnezãu 9,31
(a) CITI: v. IV; var. (În v. ºi reg.) (a) CETI
au cetit: ind. pf.c. 3.pl. 19,20
COASTÃ: s.f.
coastea: sg. ac. rezum. cap.19
coasta: sg. ac. 19,34; rezum. cap.20; 20,20, 25, 27
(a se) C OBORÎ: v. IV; var. (Înv.) (a se) POGORÎ
pogorându(-sã): gerunziu 1,32, 33, 51; 4,51
(S-/s-)au pogorât: ind. pf.c. 3.sg. 2,12; 3,13; 6,16, 33, 59; 21,9
sã (Sã) pogoarã: conj. pr ez. 3.sg. 4,47
pogoarã: imperativ 2.sg. 4,49
(sã) pogorea: ind. imp. 3.sg. 5,4
(sã) pogorâse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,4
(sã) pogoarã: ind. prez. 3.sg. 5,7; 6,50
(M-)am pogorât: ind. pf.c. 1.sg. 6,38, 41, 42, 51
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(a) CREªTE: v. III
a creaºte: inf. prez. rezum. cap.3
sã creascã: conj. prez. 3.sg. 3,30

CURÃÞIRE: s.f.
curãþirea: sg. ac. 2,6
curãþire: sg. ac. rezum. cap.3

CRUCE: s.f.
cr ucea: sg. ac. rezum. cap.19; 19,17, 25
cr uce: sg. ac. 19,19, 31

CURÂND: adv.; var. (Înv. ºi pop.) CURUND
curând: 13,27
(mai) cur und: 20,4

(a) CUGETA: v. I
cujeta: ind. im p. 3.pl. 11,53

CUREA: s.f.
cureaoa: sg. ac. rezum. cap.1; 1,27

CUI: s.n.
cuielor: pl. gen. 20,25

(a) CURGE: v. III
vor curge: ind. viit.I. 3.pl. 7,38
curge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19

(a se) CULCA: v. I
(s-)au culcat: ind. pf.c. 3.sg. 21,20

CURTE: s.f.
curtea: sg. ac. 18,15

(a) CULEGE: v. III
culegeþi: imperativ 2.pl. 6,12
au cules: ind. pf.c. 3.pl. 6,13
vor culeage: ind. viit.I. 3.pl. 15,6

CURVIE: s.f.
curvie: sg. ac. 8,41
(a) CUTEZA: v. I
cutezaþi: imperativ 2.pl. 16,33

(a) CUMPÃRA: v. I
sã cumpere: con j. prez. 3.pl. 4,8
vom cumpãra: ind. viit.I. 1.pl. 6,5
cum pãrã: imperativ 2.sg. 13,29
(a) CUNOAªTE: v. III
au cunoscut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,10; 4,53; 7,26; 8,27; 10,6; 12,9,
16; 16,3, 19; 17,7, 8, 25; 21,4
cunoºti: ind. prez. 2.sg. 1,48
cunoºtea: ind. imp. 3.sg. 2,24
cunoscând: gerunziu 4,1; 5,6; 6,15; rezum. cap.21
am cunoscut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 5,42; 6,70; 8,52, 55; 17,25
cunoaºtem: ind. prez. 1.pl. 6,42; 16,30
va cunoaºte: ind. viit.I. 3.sg. 7,17, 51; 11,56
cunoaºteþi: ind. prez. 2.pl. 8,19; 8,43; 14,17
aþi cunoaºte: cond. prez. 2.pl. 8,19
veþi cunoaºte: ind. viit.I. 2.pl. 8,28, 32; 14,7, 20
aþi cunoscut : ind. pf.c. 2.pl. 8,55; 14,9
cunosc: ind. prez. 1.sg. 8,55; 10,15, 27
cunosc: ind. prez. 3.pl. 10,4, 5, 14
cunoaºte: ind. prez. 3.sg. 10,15; rezum. cap.20
sã cunoaºteþi: conj. prez. 2.pl. 10,38; 19,4
vor cunoaºte: ind. viit.I. 3.pl. 13,35
aþi fi cunoscut: cond. pf. 2.pl. 14,7
sã cunoascã: conj. prez. 3.sg./pl. 14,31; r ezum. cap.17; 17,3, 23
era cunoscut: pasiv ind. imp. 3.sg. 18,15, 16
CUNOSCUT, -Ã: adj.
cunoscute: n. pl. ac. 15,15
cunoscut: n. sg. ac. 17,26
CUNUNÃ: s.f.
cununã: sg. ac., în sintagma cununã de spini 19,2, 5
(a) CUPRINDE: v. III
au cuprins: ind. pf.c. 3.sg. 1,5
era cuprins: pasiv ind. imp. 3.sg. 5,4
CURAT, -Ã: ad j.
curat : m. sg. nom. 13, 10
curaþi: m. pl. nom. 13,10, 11; 15,3
CURÃÞENIE: s.f.
curãþenie: sg. ac. 3,25
(a se) CURÃÞI: v. IV
sã (sã) curãþascã: conj. prez. 3.pl. 11,55
va curãþi: ind. viit.I. 3.sg. 15,2

CUVÂNT: s.n.
Cuvântul/cuvântul: sg. nom./ac. Rezum. cap.1; 1,1, 14; 4,37,
39, 41; 5,24, 38; 6,61; 8,31, 37, 43, 51, 52, 55; 12,48; 14,23, 24;
15,3, 20, 25; 17,6, 14, 17, 20; rezum. cap.18; 18,9, 32; 21,23
cuvântului: sg. dat. 2,22; 4,50
cuvintele: pl. ac., în sintagmele cuvintele lui Dumnezãu/cuvintele
vieþii de veci/cuvintele lui Dumnez eu 3,34; 6,69; 8,47
cuvintelor: pl. dat. 5,47
cuvintele: pl. nom./ac. rezum. cap.6; 6,64; 10,19; 12,47, 48; 15,7;
17,8
cuvânt : sg. nom./ac. 7,36; 19,8
cuvinte: pl. nom./ac. 7,40; 8,20; 10,21; 19, 13
cuvântul: sg. nom., în sintagmele cuvântul lui Dumnezãu/cuvântul
lui Isaie pr orocul 10,35; 12,38
(a) CUVÂNTA: v. I
e cuvânt at: pasiv ind. pr ez. 3.sg., în structura v. dislocatã bine e
cuvânt at 12,13
D
(a se) DA: v. I
au dat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,12; rezum. cap.3; 3,16, 35; 4,5, 12;
5,22, 26, 27, 36; 6,31, 32, 39; 7,19, 22; 10,29; 12,49; 13,3, 26;
14,31; 18,11, 22, 35; 19,9, 16, 29; 21,13
(s-)au dat : ind. pf.c. 3.sg. 1,17
sã dãm: conj. prez. 1.pl. 1,22
ai dat : ind. pf.c. 2.sg. 3,26; 17,2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 24; 18,9
va fi dat: pasiv ind. viit.I. 3.sg. 3,27
dã: ind. prez. 3.sg. 3,34; 6,32, 33, 37; 10,11; 14,27; rezum. cap.20
dã: imperativ 2.sg. 4,7, 10, 15; 6,34
ar f i dat: cond. pf. 3.sg. 4,10
voi da: ind. viit.I. 1.sg. 4,13; 6,52; 10,28; 13,26
va da: ind. viit.I. 3.sg. 6,27; 14,16; 16,23
da: inf. prez. fãrã a 6,53
(sã) va da: ind. viit.I. impers. 6,66
era dat: pasiv ind. imp. 3.sg. 7,39
dã: imperativ 2.sg., în loc. v. dã slavã 9,24
da-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,22
dedease: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 11,56; 18, 14
sã (sã) dea: conj. prez. 3.pl. 12,5
am dat : ind. pf.c. 1.sg. 13, 15; 17,8, 14, 22
sã dea: conj. prez. 3.sg. 13,29; 15,16; 17,2
dau: ind. prez. 1.sg. 13,34; 14,27
am f i dat: cond. pf. 1.pl. 18,30
sã (Mã) dau: conj. prez. 1.sg. 18,36
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dã: ind. prez. 3.sg., în loc. v. Îºi dã suf letul rezum. cap.19
da: ind. im p. 3.pl. 19,3
(s-)ar fi dat: cond. pf. 3.sg. 19,11
au dat: ind. pf.c. 3.sg., în loc. v. ª-au dat duhul 19,30

dimineaþã: s .f. sg. nom. 21,4
dimineaþa: adv. 18,28
DIN AR: s.m.
dinari: pl. ac. 6,7; 12,5

DAR: s.n.
dar: sg. ac. 1,14
dar: sg. nom./ac., în sintagma dar pentru dar (cf. Anania 2001,
p.1556) 1,16
darul: sg. nom. 1,17
darul: sg. ac., în sint agma darul lui Dumnezãu 4,10
DEASUPRA: adv.
deasupra: rezum. cap.19

DINCOACE: adv.
dincoaci: adv. în sintagma dincoaci ºi dincoaci „de o parte ºi de
alta” 19,18
DIVAN: s.n. (aici) „pretoriu”
divan: sg. ac. rezum. cap.18; 18,28, 33; 19,9
(a) DOBÂNDI: v. IV
vor dobândi: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.14

DEGET: s.n.; var. (Înv. ºi r ar) DEAJET
deajetul: sg. ac. 8,6
degetul: sg. ac. 20,25, 27

DOBITOC: s.n.
dobitoacele: pl. nom. 4,12
DOMN: “Dumnezeu”; “Isus Hristos”
Domnului: sg. gen., în sint agmele calea Domnului/îngerul
Domnului/braþul Domnului 1,23; 5,4; 12,38
Doamne: sg. voc. 4,11, 15, 19, 49; 5,7; 6,3 4, 69; 8,11; 9,36, 38;
11,3, 12, 21, 27, 32, 34, 39; 12,38; 13,6, 9, 25, 36; 14,5, 8, 22;
20,15; 21,15, 16, 17, 20, 21
Domnului: sg. gen./dat. 6,23; 12,13
Domnul: sg. nom./ac. 11,2; 13,3, 14; 20,2, 13, 18, 20, 25; rezum.
cap.21; 21,7, 12
Domn: sg. ac. 13,13
Domnul: sg. voc., în sintagma Domnul mieu ºi Dumnezãul mieu 20,28

DEGRABÃ: adv.; var. (În v. ºi reg.) DEGRAB
degrab: 11,29, 31
DEOSEBIT: adv. „separ at”
deosebit: 20,7
DEPARTE: adv.
depar te: adv. în loc. prep. depar te de 21,8
(a se) DEPÃR TA: v. I
(Sã) departã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.11
DEPLIN: adv.
deplin: 17,13

DOMN: s.m. (apelativ) “termen de politeþe pentru un bãrbat”;
(Pop.) “stãpân”
domnul: sg. ac. 13,16; 15,15, 20

DESÃVÂRªIT: adv.
desãvârºit: 17,23

(a) DORMI: v. IV
doar me: ind. prez. 3.sg. 11,11, 12

(a se) DESCHIDE: v. III; var. (a se) DEªCHIDE
(s-)au deºchis: ind. pf.c. 3.pl. 9,10
au deºchis: ind. pf.c. 3.sg. 9, 14, 17, 21, 26, 30; 11,3 7; 19,34
sã f ie deºchis: conj. pf. 3.sg. 9,32
deºchide: ind. prez. 3.sg. 10,3
deºchide: inf. prez. fãrã a 10,21

DORMIRE: s.f.
dor mirea: sg. ac., în sintagma dormirea somnului 11,13
DRA C: s.m.
drac: sg. ac. 7,20; rezum. cap.8; 8,48, 49, 52; 10,20, 21
dracul: sg. nom. 10,21

DESCHIS, -Ã: ad j.; var. DEªCHIS, -Ã
deºchis: n. sg. ac. 1,51
deºchisã: f. sg. ac. rezum. cap.19

DRA GOSTE: s.f.
dragostea: sg. ac., în sintagma dragostea lui Dumnezeu 5,42
dragostei: sg. gen., în sintagma porunca cea noao a dragostei
rezum. cap.13
dragoste: sg. ac. 13,35; 15,13
dragostea: sg. nom./ac. rezum. cap.15; 15,9, 10; 17,26
dragoste: sg. ac., în sintagma prânz de dragoste rezum. cap.21

(a) DESCOPERI: v. IV
deascopere: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
au descoperit: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.15
(a) DEªTEPTA: v. I
deºtap tã: ind. prez. 3.sg. 5,21
sã deºtept: con j. prez. 1.sg. 11,11
(a) DEZLEGA: v. I „a face sã nu mai fie încheiat, înnodat”; „a
face sã i se ierte pãcatele”
a dezlega: inf. prez. rezum. cap.1
sã dezleg: con j. prez. 1.sg. 1,27
dezlega: ind. imp. 3.sg. 5,18
dezleagã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
dezlegaþi: imper ativ 2.pl. 11,4 4
DIAVOL: s.m.
diavol: sg. nom. rezum. cap.6; 6,71
diavolul: sg. nom., în sintagma tatãl dia volul rezum. cap.8; 8,44
diavolul: sg. nom. 13,2
DIMINEAÞÃ: s.f./adv.
dimineaþã: s.f. sg. ac., în loc. adv. de dimineaþã 8,2; 20,1

DREPT, DREAPTÃ: adj./prep./s.; var. DIREPT, DIREAPTÃ
drept: pr ep. în loc. adv. drept aceaea/drep t aceea 5, 18; 6,28;
8,24, 41, 48, 52; 11,5 4
diript: prep. în loc. adv. diript aceea 9,28; 20,20
dreaptã: adj. f. sg. nom./ac. 5,30; 7,24; 8,16; 18,10
dreapte: ad j. m. sg. voc., în sintagma Pãrinte dreapte 17,25
drept: adj. m. sg. nom. 8,26
dreapta: s.f. sg. ac., în loc. prep. de-a dr eapta 21,6
DREPTATE: s.f.
dreptat e: sg. ac. 16,8, 10
(a se) DUCE: v. III
(S-/s-)au dus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3, 28, 43, 47; 6,1; 8,1; 9,7;
10,40; 11,28, 46, 54; 12,19, 36; 18,6; 20,10
(sã) dusease: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 4,8; 6,22
(sã) ducea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,50; 12,11
dusu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 5,15
a (vã) duce: inf. prez. 6,68
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(ne) v om duce: ind. viit.I. 1.sg. 6,69
(m-)am dus: ind. pf.c. 1.sg. 9,11
sã (sã) ducã: conj. prez. 3.sg. 11,4 4
(Mã) v oiu duce: ind. viit.I. 1.sg. 16,7
(Sã) duce: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
dus f iind: pasiv ger unziu rezum. cap.18
a (sã) duce: inf. prez. 18,8
au dus: ind. pf.c. 3.sg. 18, 16
va duce: ind. viit.I. 3.sg. 21,18
DUH: s.n.
Duhul/duhul: sg. nom./ac. 1,32, 33; 3,6, 8, 34; rezum. cap.4;
4,23; 6,6 4; 7,39; 11,33; 13,21
Duhul: sg. nom./ac., în sintagmele Duhul Sfânt/Duhul Adevãrului
1,33; 3,5; 14,17, 26; 15,26; 16,13; r ezum. cap.20
Duh/duh: sg. nom./ac. rezum. cap.3; 3,6; 4,24; 6,64
duhul: sg. ac., în loc. v. ª-au dat duhul 19,30
Duh: sg. ac., în sintagma Duh Sfânt 20,22
DUMNEZEU: s.m.; var. (Reg.) DUMNEZÃU “Divinitatea”
Dumnezãu: sg. nom./ac./dat. rezum. cap.1; 1,1, 2, 6, 13, 18;
rezum. cap.3; 3,2, 16, 17, 21, 33, 3 4; 6,27, 45, 46; 7,17; 9,16,
24, 29, 31, 33; 13,3, 31, 32; 14,1; 16,2, 27, 30; 21,19
Dumnez eu: sg. gen., în sintagmele Mielul lui Dumnez eu/darul
lui Dumnezeu/glasul Fiiului lui Dumnez eu/dr agostea lui
Dumnezeu/cuvintele lui Dumnezeu/Fiiul lui Dumnezeu celui viu/
Fiiul lui Dumnezeu/slava lui Dumnezeu rezum. cap.1; 4,10; 5,25,
28, 42; 8,47; 11,27, 40, 52; 19,7
Dumnezãu: sg. ac./gen., în sintagmele fiii lui Dumnezãu/Mielul
lui Dumnezãu/Fiiul lui Dumnezãu/îngerii lui Dumnezãu/mâniia
lui Dumnezãu/îm pãrãþiia lui Dumnezãu/Unuia-Nãscut Fiiului lui
Dumnezãu/cuvintele lui Dumnezãu/lucr urile lui Dumnezãu/
lucr ul lui Dumnezãu/ pâne lui Dumnezãu/cinstit oriu de
Dumnezãu/cuvântul lui Dumnezãu/slava lui Dumnezãu 1,12,
29, 3 4, 36, 49, 51; rezum. cap.3; 3,3, 5, 18, 34, 36; 6,28, 29,
33,70; 9,3, 31, 35; r ezum. cap.10; 10,35, 36; 11,4; 12,43; 20,31
Dumnezeu: sg. nom./ac./dat. rezum. cap.4; 4,24; 5,18, 44;
rezum. cap.8; 8,27, 40, 41, 42, 47; 10,33; 11,22; 17,3
Dumnez eul: sg. nom. 8,54
Dumnezãul: sg. ac., în sintagmele Dumenzãul Mieu/Dumnezãul
vostru 20,17
Dumnezãul: sg. voc., în sintagma Domnul mieu ºi Dumnezãul
Mieu 20,28

f aci: ind. prez. 2.sg. 2,18; 3,2; 6,30; 7,3, 4; 13,27
fãcea: ind. im p. 3.sg. 2,23; 5,16; 6,2
fãcându(-sã/ -Sã): gerunziu rezum. cap.3; 5,18
f ace: inf. prez. fãrã a 3,2; 5,30; 9,16, 33; 15,5
f ace: ind. prez. 3.sg. 3,21; 5,19, 20; 7,4; 8,34; 9,31; 11,47; 14, 10;
15,15; rezum. cap.21
am fãcut: ind. pf.c. 1.sg. 4,29, 39; 7,21, 23; 13,12, 15; 15,15; 17,26
sã f ac: conj. prez. 1.sg. 4,34; 6,38; 9,4; 17,4
fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 4,45
(t e-)ai fãcut: ind. pf.c. 2.sg. 5, 14
va face: ind. viit.I. 3.sg. 5,19; 7,31; 14, 12
sã f acã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,27; 6,6, 15; 7,51; r ezum. cap.13
f ac: ind. prez. 1.sg. 5,36; 8,28, 29; 10,25, 37, 38; 13,7; 14,12, 31
a f ace: inf. prez. rezum. cap.6; 7,17; 8,44; 11,37
fãcuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,14; 12,18
vom face: ind. viit.I. 1.pl. 6,28; 14,23
voi face: ind. viit.I. 1.sg. 7,19; 14, 13, 14
f aceþi: ind. prez. 2.pl. 8,38, 41
(Te) faci: ind. pr ez. 2.sg. 8,53; 10,33
f acem: ind. prez. 1.pl. 11,47
sã faceþi: con j. prez. 2.pl. 13,15
veþi face: ind. viit.I. 2.pl. 13,17; 15,14
fã: imperativ 2.sg. 13,27
sã (vã) faceþi: conj. prez. 2.pl. 15,8
vor face: ind. viit.I. 3.pl. 15,21; 16,3
aº f i fãcut : cond. pf. 1.sg. 15,24
oi face: ind. viit.I. 1.sg. 17,26
ai fãcut : ind. pf.c. 2.sg. 18,35
(sã) face: ind. prez. 3.sg. 19,12
FAPTÃ: s.f.
f aptele: pl. nom./ac. 3,19, 21; 7,7; 8,39; rezum. cap.10
f aptele: pl. nom., în sintagma f aptele lui Hristos rezum. cap.21
FARISEU: s.m.
f arisei: pl. ac. 1,24; 3,1; rezum. cap.7; 7,45, 48; 9,13; 11,46; 12,42;
18,3
f ariseii: pl. nom./ac. 4,1; 7,32, 47; r ezum. cap.8; 8,3, 13; rezum.
cap.9; 9,15, 40; rezum. cap.11; 11,47, 56; 1 2,19
f ariseai: pl. ac. 9,16
FAªIE: s.f.
f aºii: pl. ac. 11,4 4
FATÃ: s.f.
f ata: sg. voc., în sintagma fat a Sionului 12,15

DUMNEZEU: s.m. „zeu”, „idol”
dumnezei: pl. nom./ac. 10,34, 35

FAÞÃ: s.f.
f aþa: sg. nom./ac. 5,37; 11,4 4
f aþã: sg. ac. 7,24
f aþã: sg. ac., în loc. adv. de f aþã „direct” 18,20

E
ELINEªTE: adv. „în limba greacã veche”
elineºt e: 19,20

FÃCÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv.) FÃCÃTORIU
fãcãtoriu: s.m. sg. nom., în sintagma fãcãtoriu de rãu 18,30

EVANGHELIE: s.f. (cf. Indice Mt)
Evanghelie: sg. nom. în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos Evangheliia
de la Ioan

FÃCLIE: s.f.
fãclii: pl. ac. 18,3
FÃGÃDUIT, -Ã: ad j.
fãgãduit: m. sg. nom., în sintagma Measia cel fãgãduit rezum.
cap.4

F
(a se) FACE: v. III
(s-/S-)au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,3, 10, 14, 15,
17, 27, 28, 30; 3,21, 25; 7,43; 10,19; 19,7, 36
f aceþi: imper ativ 2.pl. 2,5; 6,10; 8,39
(sã) fãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 2,9
au fãcut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,11; 4,46, 54; 5,15, 29; 7,31; 8,40; 9,6,
11, 14, 26; 10,41; 11,45, 46; 12,2, 16; 15,24; 19,24; 20,30; 21,25
fãcând: gerunziu 2,15; 5,19; rezum. cap.11; 12,37
(nu) faceþi: imperativ prohib. 2.pl. 2,16

FÃRÂMÃTURÃ: s.f.; var. FÃRÂMITURÃ, FÃRÃMITURÃ
fãrãmiturile: pl. nom. 6,12
fãrãmituri: pl. ac. 6,13
FÃT: s.m.
f eþilor: pl. voc. 21,5
FECIOR: s.m.
f ecior: sg. nom. 6,9
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FELINAR: s.n./(Neob.) s.m.; var. FÃLINAR (cf. Indice Iº)
fãlinari: s.m. pl. ac. 18,3

FINIC: s.m. (Înv.) “cur mal”, “palmier”
finic: sg. ac. 12,13

FERICIT, -Ã: ad j.
fericiþi: m. pl. nom. 13, 17; rezum. cap.20; 20,29

FIRE: s.f.
fire: sg. ac. 10,20

(a) FI: v. IV
e: ind. prez. impers./3.sg. rezum. cap.1; 1,19, 27; 2,4; 3,31; 4,10,
11, 24, 37, 42, 50, 51, 53; 5,15, 32; rezum. cap.6, 6,14, 29, 46, 50,
61, 64, 71; 7,6, 36; 8,7, 13, 14, 19, 47; 9,8, 16, 19, 25, 30, 36;
11,26, 28, 50; 12,34; 13,10, 11, 16, 24; 14,21, 22; 15,12; rezum.
cap.16; 16,7; rezum. cap.18; 18,14, 36, 37, 38; 21,15, 16, 22, 23, 24
era: ind. imp. impers./3.sg./pl. 1,1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 24, 30,
39, 40, 44; 2,1, 6, 13; 3,1, 19, 23, 26; 4,6, 46, 53; 5, 1, 5, 9, 13,
35; 6,4, 6, 10, 15, 17, 22, 63, 65, 72; 7,2, 12, 39, 42, 50; 8,44,
53; 9,14, 16, 40; 10,22, 35, 42; 11,1, 2, 18, 30, 31, 32, 38, 39,
51, 52, 55; 12,2, 4, 6, 17, 20, 21, 33; 13,1, 5, 11, 30; 17,6, 12;
18,1, 4, 10, 13, 14, 18, 28, 32, 40; 19,14, 20, 23, 29, 31, 38, 41,
42; 20,19, 24, 26; 21,2, 7, 8, 19
este: ind. prez. 3.sg. 1,18, 30, 33, 34, 47; 2,9, 25; 3,8, 13, 19, 31,
33; 6,33, 39, 40, 52, 56, 59; 7,16, 17, 18; 9,4, 8, 9, 17, 20, 29, 30,
31, 37; 10,1< rezum. cap.12; 12,31, 35, 50; 13,16, 25, 26; rezum.
cap.14; 14,10; 16,17, 18, 32; 19,35, 40; 20,14; 21,7, 20, 24
eºti: ind. prez. 2.sg. 1,19, 21, 22, 25, 42, 49; 3,10; 4,12, 19; 6,70;
7,52; 8,25, 48; 10,24; 11,27; 18,17, 25, 33, 37; 19,9, 12; 21,12
erai: ind. im p. 2.sg. 1,48; 21,18
eram: ind. imp. 1.sg. 11,15; 16,5
-i: ind. prez. impers./3.sg. rezum. cap.1; 4,18; 5,12, 13, 31; rezum.
cap.6; 6,1, 24, 42; 7,11, 12; 9,12, 24; 10,13; 11,4, 39; 12,9; 18,31,
36; 19,28; 20,15; 21,12
-s: ind. prez. 3.pl. 17,14
ieste: ind. prez. 3.sg. 3,6, 29, 31; 6,9; 20,31; 21,4
iaste: ind. prez. 3.sg. 4,20, 22, 23, 29, 34; 5,2, 10, 25, 27, 30,
32, 4 4, 45; 7,22, 25, 26, 27, 28, 40, 41; rezum. cap.8; 8,16, 17,
26, 29, 34, 39, 44, 50, 54; 10,2, 12, 13, 29, 38; 11,10, 56; 14,11,
24, 28; 15,1, 20; 17,3, 17; 18,39
sânt: ind. prez. 1.sg. 1,20, 21, 23, 27; 3,28; 4,9, 26; 6,20, 35, 41,
48, 51, 58, 64; 7,28, 29, 33, 34, 36; 8,12, 16, 18, 23, 24, 28, 58;
9,5, 9; 10,7, 9, 11, 14, 36; 11,25; 12,26; 1 3,13, 19, 33; 14,3, 6, 9,
19, 20; 15,1, 5; 16,32; 17,11, 14, 16, 24; 18,5, 6, 8, 17, 25, 35;
19,21
sânt: ind. prez. 3.pl. 4,35; 5,39; 6,9, 65; 7,7; rezum. cap.8; 8,10;
10,8, 12, 16, 21; 11,9; rezum. cap.14; 14,2; 16, 15; 17,7, 9, 10,
11; 21,25
sânteþi: ind. prez. 2.pl. 8,23, 37, 39, 4 4, 47; 10,26, 34; 13,10, 11,
35; 14,19; 15,3, 14, 19, 27
sântem: ind. prez. 1.pl. 8,33; 9,28, 40; 10,30; 17,22
a fi: inf. prez. rezum. cap.1; 1,12, 46; rezum. cap.4; rezum. cap.5;
7,4; rezum. cap.8; 8,58; 9,22, 27; rezum. cap.10; 13, 19; 14,29;
17,5; rezum. cap.20
fost-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,6
au fost: ind. pf.c. impers./3.sg./pl. 2,1; 4,52; 6,21; 10,22
fiind: gerunziu 2,23; 3,4; 4,9; 6,16, 72; 9,25; 10,33; 11,49, 51;
13,2; 20,1, 19, 26; 21,4, 11
va fi: ind. viit.I. 3.sg. 3,2; 4,14; 6,52, 58, 59; 10,16; 11,25; 12,26;
13,19; 14,17, 29; 15,7
fi: inf. prez. fãrã a 3,9
sã fii: conj. pr ez. 2.sg. 5,6; 20,27
vor fi: ind. viit.I. 3.pl. 5,25; 6,45
veþi f i: ind. viit.I. 2.pl. 8,31, 33, 36; 13, 17
ar fi: cond. prez. 3.sg. 8,42; 9,33; 18,30, 36
voi f i: ind. viit.I. 1.sg. 8,55
fusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. rezum. cap.9; 9,13, 18, 24; 20,7
fii: imper ativ 2.sg. 9,28
sã f ie: con j. prez. 3.sg./pl. 9,39; 15,11; 16,24; r ezum. cap.17;
17,11, 21, 22, 23, 24, 26; 19,24
aþi fi: cond. pr ez. 2.pl. 9,41
ai fi f ost: cond. pf. 2.sg. 11,21, 32
a fi f ost: inf. pf. 12,29
sã fiþi: con j. prez. 2.pl. 12,36; 14,3
aþi fi fost: cond. pf. 2.pl. 15,19

FIU: s.m.
fiii: pl. nom. 1,12; 4,12; 8,37, 39; 21,2
Fiiul: sg. nom./ac., în sintagmele Fiiul Unul-Nãscut/Fiiul lui
Dumnezãu/Fiiul Omenesc/Fiiul Sãu cel Unul Nãscut/Fiiul lui
Dumnezeu celui viu/Fiiul lui Dumnezeu 1,18, 3 4, 49, 51; 3,13,
14, 16; 5,27; 6,27, 63, 70; 8,28; 9,35; rezum. cap.10; 10,36;
11,4, 27, 52; 12,23, 34; 13,31; 19,7; 20,31
fiiul/Fiiul: sg. nom./ac. 1,42, 45; 2,23; 3,17, 35, 36; rezum. cap.4;
4,47, 49, 50, 51, 53; 5,19, 20, 21, 23; 6,40, 42; 8,35, 36; 9,19,
20; rezum. cap.14; 14,13; rezum. cap.17; 17,1; 19,26
Fiiului: sg. gen., în sintagmele Unuia-Nãscut Fiiului lui Dumnezãu/
glasul Fiiului lui Dumnezeu/tr upul Fiiului Omenesc 3,18; 5,25,
28; 6,54
fiiului/Fiiului: sg. dat. 4,5; 5,22, 26
fiiu: sg. nom. 4,46
fiii: pl. nom., în sintagma fiii luminii 12,36
fiilor: pl. voc. 13,33
fiiul: sg. ac., în sintagma fiiul peririi „Iuda” 17,12
(a) FLÃMÂNZI: v. IV
va flãmânzi: ind. viit.I. 3.sg. 6,35
FL UIER: s.n. (Pop.) „tibia”
fluierile: pl. nom./ac. rezum. cap.19; 19,32, 33
fluierele: pl. ac. 19,31
FOC: s.n.
foc: sg. ac. 15,6
FOIªOR: s.n.
foiºoare: pl. ac. 5,2
foiºorul: sg. ac. 10,23
(a) FOLOSI: v. IV
foloseºte: ind. prez. 3.sg. 6,64
FOTÃ: s.f. (Înv.) „ºorþ”; „o hainã pescãreascã de deasupra, încinsã
cu sfoarã, ceea ce noi am numi halat” (cf. Anania 2001, p.1582)
fota: sg. ac. rezum. cap.13; 13,4, 5; 21,7
FRATE: s.m.
fratele: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,40, 41; 6,8; 11,21, 23, 32
fraþii: pl. nom./ac. 2,12; 7,3, 5, 10; 20,17
frate: sg. nom. 11,2
frate-sãu: sg. ac. 11,19
fraþi: pl. ac. 21,23
(a se) FRÂNGE: v. III
frângându(-sã): gerunziu rezum. cap.19
sã frângã: conj. pr ez. 3.sg. 19,31
au frânt: ind. pf.c. 3.pl. 19,32, 33
FRICÃ: s.f.
frica: sg. ac. 7,13; 19,36; 20,19
FRIG : s.n. „tem peraturã scãzutã a mediului ambiant, care dã
senzaþia de rece”; (la pl.) „malarie”; „orice boalã însoþitã de febrã
mare ºi frisoane”
frigurile: pl. nom. 4,52
frig: sg. nom. 18,18
FUGÃ: s.f.
fuga: sg. ac. rezum. cap.16
(a) FUGI: v. IV
fuge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
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(a) GRÃI: v. IV
grãind: gerunziu 1,37; 8,30; rezum. cap.11
grãim: ind. prez. 1.pl. 3,11
grãieºte: ind. prez. 3.sg. 3,31, 34; rezum. cap.7; 7,18; 9,37; 16,18
grãiesc: ind. prez. 1.sg. 4,26; 7,17; 8,25, 26, 28, 38; 10,25; 12,50;
14,10; 17,13
grãia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,27; 7,13; 11,56
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 6,64; 14,25; 15,3, 11; 16,25; 18,20, 21, 23
grãiaºt e: ind. prez. 3.sg. 7,26; 8,44; 10,6
au grãit : ind. pf.c. 3.sg. 7,46; 8,12, 20; 9,29; 12,29, 36, 41; 17, 1
a grãi: inf. prez. 8,26
am grãit: ind. pf.c. 1.sg. 8,40; 12,48, 49; 16, 1, 4, 6, 33
grãiascã: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 9,21
sã grãiesc: con j. prez. 1.sg. 12,49
voi grãi: ind. viit.I. 1.sg. 14,30; 16,25
aº f i grãit: cond. pf. 1.sg. 15,22
va grãi: ind. viit.I. 3.sg. 16,13
grãieºti: ind. prez. 2.sg. 16,29; 19,10

au fugit: ind. pf.c. 3.sg. 6,15
fug: ind. prez. 3.pl. 10,5
fu je: ind. prez. 3.sg. 10,12
fuge: ind. prez. 3.sg. 10,13
FUNIE: s.f.; var. (Înv.) FUNE
funi: pl. ac. 2,15
FUR: s.m. (Înv.) „hoþ”
fur : sg. nom. 10,1; 12,6
furi: m. pl. nom. 10,8
fur ul: sg. nom. 10,10; rezum. cap.12
(a) FURA: v. I
sã fure: conj. pr ez. 3.sg. 10,10
G

GRÃUNTE: s.m.; var. GRÃUNÞ
grãunþul: sg. nom., în sint agma grãunþul de grâu rezum. cap.12; 12,24

GALILEAN: s.m. „persoanã originarã din Galileea”
galileianii: pl. nom. 4,45
galileean: sg. nom. 7,52

GRÂU: s.m.
grâu: sg. ac., în sintagma grãunþul de grâu rezum. cap.12; 12,24

GATA: adv.
gata: 7,6

(a) GREªI: v. IV
(nu) gr eºi: imperativ prohib. 2.sg. 8,11

(a) GÃTI: v. IV „a pregãti”
sã gãtesc: conj. prez. 1.sg. 14,2
voi gãti: ind. viit.I. 1.sg. 14,3
gãtind: gerunziu rezum. cap.21

GREU, GREA: ad j.
greu: n. sg. nom. 6,61

GEAMÃN, -Ã: s.m./f.
Geamãnul: s.m. sg. nom./ac. (aici) „supranumele ucenicului
Toma” 20,24; 21,2
Jamãnul: s.m. sg. nom. 11,16

GRIJÃ: s.f.; var. GRIJE
grije: sg. nom. 10,13
grijã: sg. ac. 12,6
GURÃ: s.f.
gur a: sg. ac. 19,29
(a) GUSTA: v. I
au gustat: ind. pf.c. 3.sg. 2,9
va gus ta: ind. viit.I. 3.sg. 8,52

GIULGIU: s.n.; var. GIOLGIU
giolgiuri: pl. ac. 19,40
giolgiurile: pl. ac. 20,5, 6, 7
GOL, GOALÃ: adj. „dezbrãcat”
gol: m. sg. nom. 21,7

H

GLAS: s.n.
glasul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,23; 3,8, 29; 5,37; 10,2, 4, 5,
16, 27; 12,30; 18,37
glasul: sg. nom./ac., în sintagmele glasul Fiiului lui Dumnezeu/
glasul Tatãlui 5,25, 28; rezum. cap.12
glas: sg. nom./ac. 11,43; 12,28
GLOATÃ: s.f.
gloat a: sg. nom./ac. 5, 13; 6,22, 24; r ezum. cap.7; 7,20, 32, 49;
12,12, 17, 18, 29, 34; 18,12
gloatã: sg. nom./ac. 7, 12, 31, 40, 43; 12,9; 18,3
gloat ele: pl. ac. 7,12
(a) GONI: v. IV
goniia: ind. im p. 3.pl. 5,16
au gonit: ind. pf.c. 3.pl. 15,20
vor goni: ind. viit.I. 3.pl. 15,20

HAINÃ: s.f.
hainã: sg. ac., în sint agma hainã de urºinic 19,2, 5
HRANÃ: s.f.
hr anã: sg. ac., în sint agma hranã trecãtoare 6,27
HULÃ: s.f.
hulã: sg. ac. 10,33
(a) HULI: v. IV
hulea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.5
ar f i hulit: cond. pf. 3.pl. rezum. cap.7
a huli: inf. prez. rezum. cap.9
huleaºti: ind. prez. 2.sg. 10,36
HULITOR, -TOARE: s.m./f.
hulitorilor: s.m. pl. dat. rezum. cap.8

GRAI: s.n.
graiul: sg. ac. 4,42
GRÃDINAR: s.m.
grãdinar ul: sg. nom. 20,15
GRÃDINÃ: s.f.
grãdinã: sg. nom./ac. 18,1, 26; 19,41

I
IAR: adv.; var. IARÃ
iarã: 1,35; 4,46, 54; 8,2, 12, 21; 9,15, 17, 24; rezum. cap.10;
10, 17, 18, 40; 11,7, 8, 38; 12,28, 39; 14,3; 16,16, 17, 19, 22;
18,7, 27, 38, 40; 19,4, 9, 37; rezum. cap.20; 21,1
iar: 4,3
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IARÃªI: adv.
iarãºi: 3,4; 6,15; 8,8; 9,2 7; 10,19; 13,12; rezum. cap.14; 18,33;
rezum. cap.19; 20,10, 21; 21,16
iarãº: 4,13; 10,7
IARBÃ: s.f.
iarbã: sg. nom. 6,10

IZGONIRE: s.f.
izgonirii: sg. gen., în sintagma izgonirii lumeºti rezum. cap.15
izgoniri: pl. ac. rezum. cap.16

IARNA: adv.
iarna: 10,22
IATÃ: interj.
iatã: 1,29, 36, 47; 3,18, 26; 4,35, 51; 5,14; 7,26; 11,3, 36, 39;
12,15, 19; 16,29, 32; 18,21; 19,4, 5, 14, 26, 27; 21,6, 14
IERI: adv.
ieri: 4,52

INIMÃ: s.f.
inima: sg. nom./ac. 12,40; 14,1, 27; 16,6, 22
inimã: sg. ac. 13,2
(a) INTRA: v. I; var. (Pop.) (a) ÎNTRA
întra: inf. prez. fãrã a 3,4, 5
aþi întrat: ind. pf.c. 2.pl. 4,38
întrase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,22
întrã: ind. prez. 3.sg. 10,1, 2; rezum. cap.12
va întra: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
au întrat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 13,27; 18,1, 15, 28; 19,9; 20,5, 6, 8
întrat-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,33

ISRAELITEAN: s.m.
israelitean: sg. nom. 1,47
(a se) IUBI: v. IV
au iubit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,16, 19; 12,43; 13, 1; 15,9
iubeºte: ind. prez. 3.sg. 3,35; 12,25; r ezum. cap.14; 16,27
iubeaºte: ind. prez. 3.sg. 5,20; 10,17; 14,21, 23, 24
aþi iubi: cond. pr ez. 2.pl. 8,42; 14,28
iubeºti: ind. prez. 2.sg. 11,3; 21,15, 16, 17
iubiia: ind. imp. 3.sg. 11,5; 13,23; 19,26; 20,2; 21,7, 20
iubea: ind. im p. 3.sg. 11,36
iubind: gerunziu 13,1
sã (vã) iubiþi: conj. prez. 2.pl. 13,34; 15,12, 17
am iubit: ind. pf.c. 1.sg. 13,34; 15,9, 12
iubiþi: ind. prez. 2.pl. 14,15
(sã) va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 14,21
voi iubi: ind. viit.I. 1.sg. 14,21

Î

(a) ÎMBRÃCA: v. I
au îmbrãcat: ind. pf.c. 3.sg. 19,2

(a) IEªI: v. IV
sã iasã: conj. prez. 3.sg. 1,43
au ieºit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,30, 43; 8,59; 10,20, 39; 11,31, 44;
12,18; 13,3, 30; 18,1, 16, 29, 38; 19,4, 5, 17, 34; 20,3; 21,3, 23
iase: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.8
ieºiia: ind. imp. 3.pl. 8,9
va ieºi: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
ieºind: gerunziu rezum. cap.13
ieºise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,31
am ieºit: ind. pf.c. 1.sg. 16,27; 17,8
ieºit-am: ind. pf.c. 1.sg. 16,28
ai ieºit: ind. pf.c. 2.sg. 16,30

(a) ISPITI: v. IV
ispitindu-: gerunziu 6,6; 8,6

IZVOR: s.n.
izvor: sg. nom., în sintagma izvor de apã de veaci 4,14

(a) ÎMBÃTRÂNI: v. IV
vei îmbãtrâni: ind. viit.I. 2.sg. 21,18

(a) IER TA: v. I
sã ierte: con j. prez. 3.pl. rezum. cap.20
veþi ier ta: ind. viit.I. 2.pl. 20,23
iertate vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 20,23

ISOP: s.m.
isop: sg. ac. 19,29

va iubi: ind. viit.I. 3.sg. 14,23
iubesc: ind. prez. 1.sg. 14,31; 21,15, 16, 17
ar iubi: cond. prez. 3.sg. 15,19
aþi iubit: ind. pf.c. 2.pl. 16,27
ai iubit: ind. pf.c. 2.sg. 17,23, 24, 26

ÎMBRÃCÃMINTE: s.f.
îmbrãcãminte: sg. ac. rezum. cap.19
îmbrãcãmintea: sg. nom./ac. 19,23, 24
ÎMBUCÃTURÃ: s.f.
îmbucãturã: sg. ac. rezum. cap.13; 13,27
îmbucãtura: sg. ac. 13,30
ÎMPÃRAT: s.m.
Împãratul/împãratul: sg. nom./ac. 1,49; 12,15; 19,14, 15
împãr at: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,15; 18,37; 19,12, 15
Împãratul/împãratul: sg. nom./ac., în sintagma Împãratul lui Israil/
împãratul jido vilor 12,13; 18,33, 39; rezum. cap.19; 19,19, 21
împãr atul: sg. voc., în sintagma împãr atul jidovilor 19,3
ÎMPÃRÃÞIE: s.f.
împãrãþiia: sg. ac., în sintagma împãrãþiia lui Dumnez eu3,3, 5
împãrãþiia: sg. nom. rezum. cap.18; 18,36
(a se) ÎMPÃRÞI: v. IV
au împãrþit: ind. pf.c. 3.sg. 6,11
împãrþindu(-sã): gerunziu rezum. cap.19
împãrþit-au: ind. pf.c. 3.pl. 19,24
ÎMPERECHERE: s.f.; var. ÎMPÃRECHERE, ÎMPÃRECHEARE
(Înv.) „dezbinare”
împãrãcheare: sg. nom. 7,43
împãr echere: sg. nom. 9,16
împãr echeare: sg. nom. 10,19
(a) ÎMPLETI: v. IV
împle tind: gerunziu 19,2
ÎMPO TRIVA: prep.; var. (În v. ºi pop.) ÎMPROTIVA
împr otiva: rezum. cap.15
(a se) ÎMPO TRIVI: v. IV; var. (a se) ÎMPROTIVI
(sã) împr otiveaºte: ind. prez. 3.sg. 19,12
ÎMPREJUR: adv.
împr ejur: adv. în loc. s. tãiarea îm prejur/în loc. v. tãiaþi îm prejur
7,22, 23
împr ejur: 11,42
(a se) ÎMPREUNA: v. I
(sã) împr eunã: ind. prez. 3.pl. 4,9
ÎMPREUNÃ: adv.
împr eunã: 4,36; r ezum. cap.5; 20,4; 21,2

740

INDICE

EVANGHELIIA DE LA IOAN

(a) ÎMPROªCA: v. I
a împroºca: inf. prez. rezum. cap.10
ÎNAINTE : adv./pr ep.
naint e: adv. în loc. adv . mai nainte 1,15, 27, 30, 48; 4,49; 5,7;
6,63; r ezum. cap.8; 8,58; 13,1, 19; 14,29; 17,24
înainte: adv. în loc. adv. mai înainte 17,5
maint e: adv. 12,1
înaintea: prep. 3,28; 10,4; 11,55; 12,37; 20,30

ÎNCINS, -Ã: adj. „înfãºur at peste mijloc sau peste altã parte a
corpului cu o cingãtoar e, un brâu etc.”
încins: m. sg. nom. rezum. cap.13; 13,5
ÎNCOACE: adv.
încoace: 20,27
(a) ÎNCONJURA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNCUNJURA
au încun jurat: ind. pf.c. 3.pl. 10,24

ÎNAPOI: adv.; (scris ºi) ÎNN APOI
înnapoi: 6,67

ÎNCOTRO: adv.; var. (Înv.) ÎNCÃTRO
încãtr o: 3,8; 12,35; 21,18

(a se) ÎNÃLÞA: v. I
au înãlþat : ind. pf.c. 3.sg. 3,14
sã (Sã) înalþe: conj. prez. 3.sg. 3,14; 12,34
veþi înãlþa: ind. viit.I. 2.pl. 8,28
(Mã) voi înãlþa: ind. viit.I. 1.sg. 12,32

(a se) ÎNCREDE: v. III
(Sã) încr edea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.2; 2,24

ÎNÃLÞARE: s.f.
înãlþar e: sg. ac. rezum. cap.3

ÎNCUIAT, -Ã: adj.; var. ÎNCUIET, -Ã
încuie te: f. pl. nom. 20,19, 26

ÎNÃUNTRU: adv.; var. (În v.) ÎNLONTRU
înlontr u: 18,16; 20,26

(a) ÎNCUNUNA: v. I
[f iind] încununat: pasiv gerunziu rezum. cap.19

ÎNCÃLÞÃMÂNT: s.n.
încãlþãmântului: sg. gen. 1,2 7

ÎNDÃRÃT: adv.; var. ÎNDÃRÃPT
îndãrãpt: 18,6; 20,14

(a) ÎNCREDINÞA: v. I
încredinþazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19

ÎNCÃLÞÃMINTE: s.f.
încãlþãmint elor: pl. gen. rezum. cap.1

(a) ÎNDEMNA: v. I
îndemnându-: gerunziu rezum. cap.13
au îndemnat : ind. pf.c. 3.sg. 13,24
îndeamnã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16

(a se) ÎNCÃLZI: v. IV
(sã) încãlziia: ind. imp. 3.pl. 18, 18
încãlzindu(-sã): gerunziu 18,18
[era] încãlzindu(-sã): ind. imp. perifr. 3.sg. 18,25

(a se) ÎNDOI: v. IV „a fi nesigur”
îndoindu(-sã): gerunziu 13,22

(a) ÎNCÃPEA: v. II
încãpând: gerunziu 2,6
încape: ind. prez. 3.sg. 8,37
ar încãpea: cond. prez. 3.pl. 21,25

ÎNDOIT, -Ã: adj. „fãrã convingere”
îndoit : m. sg. nom. rezum. cap.19
(a) ÎNDRÃZNI: v. IV
îndrâznea: ind. imp. 3.pl. 21,12

(a) ÎNCEPE: v. III
începea: ind. imp. 3.sg. 4,47
începând: gerunziu 8,9
au început : ind. pf.c. 3.sg. 13,5

(a) ÎNDREPTA: v. I
îndr eptaþi: imperativ 2.pl. 1,23

ÎNCEPUT: s.n.
început: sg. ac., în loc. adv. întru început/din început 1,1, 2; 6,65;
8,4 4; 15,27; 16,5
începutul: sg. nom. 2, 11; 8,25
(a) ÎNCETA: v. I
neînce tând: gerunziu 8,7
(a se) ÎNCHINA: v. I
a (sã) închina: inf. prez. rezum. cap.4
(s-)au închinat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,20; 9,38
(vã) veþi închina: ind. viit.I. 2.pl. 4,21
(vã) închinaþi: ind. prez. 2.pl. 4,22
(ne) închinãm: ind. prez. 1.pl. 4,22
(sã) v or închina: ind. viit.I. 3.pl. 4,23
sã (sã) închine: con j. prez. 3.pl. 4,23, 24; 12,20
(sã) închinã: ind. prez. 3.pl. 4,24; rezum. cap.9

(a) ÎNFÃªA: v. I (Înv.) „a înfãºura”
au înfãºat: ind. pf.c. 3.pl. 19,40
ÎNGER: s.m.
îngerii: pl. nom., în sintagma îngerii lui Dumnezãu 1,51
înger ul: sg. nom., în sint agma înger ul Domnului 5,4
înger ul: sg. nom. 12,29
îngeri: pl. ac. rezum. cap.20; 20,12
(a se) ÎNGROPA: v. I
(sã) îngr oapã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
a îngropa: inf. prez. 19,40
ÎNGROPARE: s.f.
îngr opãrii: sg. gen., în sintagma zioa îngr opãrii (Meale ) 12,7

ÎNCHINÃTOR, -TOARE: s.m./f.
închinãtorii: pl. nom., în sintagma închinãtorii cei adevãr aþi 4,23
(a se) ÎNCINGE: v. III „a se înfãºura peste mijloc sau peste altã
par te a cor pului cu o cingãtoar e, un brâu etc.”
(S-/s-)au încins: ind. pf.c. 3.sg. 13,4; 21,7
(t e) incingeai: ind. imp. 2.sg. 21,18
va încinge: ind. viit.I. 3.sg. 21,18

(a se) ÎNJUMÃTÃÞI: v. IV (aici) „a fi la (pe la) jumãtat e”
în jumãtãþindu(-sã): gerunziu 7, 14
ÎNNOIRE: s.f.; (scris ºi) ÎNOIRE
înoirile: pl. nom., în sintagma înoirile bisearicii „sãr bãtoare la
car e se celebrau purificarea ºi înnoirea tem plului din Ierusalim
de cãtre Iuda Macabeul” (cf. DB, p.782) 10,22
(a) ÎNSEMNA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃMNA
au însãmnat : ind. pf.c. 3.sg. 6,27
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însãmnând: gerunziu 12,33; 21,19
însemnând: gerunziu 18,32

ÎNTREBARE: s.f.
întrebare: sg. nom. rezum. cap.3; 3,25

(a) ÎNSETA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTA
va însãta: ind. viit.I. 3.sg. 4,13
sã însãtez: con j. prez. 1.sg. 4, 15
însãteazã: ind. prez. 3.sg. 7,37

(a se) ÎNTRIS TA: v. I
(vã) veþi întrista: ind. viit.I. 2.pl. 16,20
întristatu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,17
ÎNTRISTARE: s.f.
întristarea: sg. nom. 16,6, 20
întristare: sg. ac. 16,21, 22

ÎNSETAT, -Ã: s.m./f.; var. (Reg.) ÎNSÃTAT, -Ã
(cei) însãtaþi: s.m. pl. ac. rezum. cap.7
(a) ÎNSETOªA: v. I; var. (Reg.) (a) ÎNSÃTOªA; (a) ÎNSÃTOªI: v. IV
va însãtoºa: ind. viit.I. 3.sg. 6,35
însãtoºind: gerunziu rezum. cap.19

ÎNTUNERIC : s.n.; var. (Înv.) ÎNTUNEREC, ÎNTUNEAREC
întunerec: sg. nom./ac. 1,5; 6,17; 12,35, 46; 20,1
întunerecul: sg. nom./ac. 1,5; 3,19; 12,35
întunearec: sg. ac. 8,12

(a se) ÎNªELA: v. I
înºalã: ind. prez. 3.sg. 7,12
(v-)aþi înºelat: ind. pf.c. 2.pl. 7,47

(a se) ÎNTURN A: v. I
sã (sã) întoarne: conj. prez. 3.pl. 12,40
(a) ÎNÞELEGE: v. III
sã înþeleagã: conj. prez. 3.pl. 12,40

(a) ÎNTÃRI: v. IV
întãreaºt e: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
ÎNTÂI, - A: adv./num. ord.
întâi: adv. 1,41; 2,10; 5,4; 7,51; 9,8; 10,40; rezum. cap.12; 12,16;
rezum. cap.13; rezum. cap.18; 18,13; 19,39; rezum. cap.20
(mai) întâi: adv. 15,18; 20,4
(mai) întãi: adv. 20,8
întâiu: num. ord. m. sg. nom. 8,7
(a) ÎNTÂMPIN A: v. I
au întâmpinat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,51; 11,20
întâmpinasã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,30
ÎNTÂMPINARE: s.f.
întâmpinarea: sg. ac. 12,13, 18
(a se) ÎNTÂMPLA: v. I
sã (sã) întâmple: conj. prez. 3.sg. 5,14

ÎNVÃLUIT, -Ã: ad j. „fãcut sul”
învãluitã: f. sg. nom. 20,7
(a se) ÎNVÃÞA: v. I
învaþã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.3; rezum. cap.6; rezum. cap.14
au învãþat: ind. pf.c. 3.sg. 6,45; 8,28
învãþând: gerunziu 6,60; 7,28; 8,20
învãþa: ind. im p. 3.sg. 7,14; 8,2
neînvãþând: gerunziu 7,15
sã înveaþe: con j. prez. 3.sg. 7,35
învãþându(-sã): gerunziu rezum. cap.9
înveþi: ind. prez. 2.pl. 9,34
va învãþa: ind. viit.I. 3.sg. 14,26; rezum. cap.16; 16,13
am învãþat: ind. pf.c. 1.sg. 18,20
ÎNVÃÞÃTOR: s.m.
învãþãtoriule/Învãþãtoriule: sg. voc. 1,38; 8,4; 20,16
învãþãtoriu/În vãþãtoriu: sg. nom./ac. 3,2, 10; 13,13
Învãþãtoriul: sg. nom. 11,28; 13,14

(a) ÎNTINDE: v. III
întinde-vei: ind. viit.I. 2.sg. 21,18
ÎNTINDERE: s.f.
întinderea: sg. nom., în sintagma întinderea corturilor (cf. supra
COR T) 7,2
(a) ÎNTINGE: v. III „a înmuia pâine într -o mâncare”
întingând: gerunziu 13,26

ÎNVÃÞÃTURÃ: s.f.
învãþãtur a: sg. nom./ac. rezum. cap.7; 7,16; 18,19
învãþãturã: sg. ac. 7,17
(a) ÎNVÂRTOªA: v. I (despre inimã) „a împie tri”
au învârtoºat: ind. pf.c. 3.sg. 12,40
(a) ÎNVIA: v. I
au înviiat: ind. pf.c. 3.sg. 2,22; 12, 1, 17
înviie: ind. prez. 3.sg. 5,21
sã înviez: con j. prez. 1.sg. 6,39
voi înviia: ind. viit.I. 1.sg. 6,40, 44, 55
înviiazã: ind. prez. 3.sg. 6,64; rezum. cap.11
înviia-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,23
va învia: ind. viit.I. 3.sg. 11,24
înviiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,9; 21,14
sã învie: con j. prez. 3.sg. 20,9

ÎNTINS, -Ã: ad j. (despre pâine) „înmuiat într -o mâncare”
întinsã: f. sg. ac. 13,26
(a se) ÎNTOARCE: v. III
întorcându(-Sã/-sã): gerunziu 1,38; 20,16; 21,20
(s-)au întors: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,67; 7,53; 20,14
(sã) va întoarce: ind. viit.I. 3.sg. 16,20
(a) ÎNTRA: v. I; v ezi (a) INTRA
(a se) ÎNTREBA: v. I
sã întrebe: conj. prez. 3.sg./pl. 1,19; 16,19, 30
au întrebat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21, 25; 5,12; 9,2, 15, 19; 18,7, 19
întreba: ind. imp. 3.sg. 4,52; r ezum. cap.18
a întreba: inf. prez. 8,7; 21,12
întrebaþi: imperativ 2.pl. 9,21, 23
întreabã: ind. prez. 3.sg. 16,5
(vã) întrebaþi: ind. prez. 2.pl. 16, 19
întrebi: ind. prez. 2.sg. 18,21
întreabã: imperativ 2.sg. 18,21
(Sã) întreabã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
întrebându(-sã): gerunziu rezum. cap.21

ÎNVIERE: s.f.
înviiarea: sg. ac., în sintagmele înviiarea vieþii/înviiarea judecãþii 5,29
înviiar e: sg. nom./ac. 11,2 4, 25
(a) ÎNVINGE: v. III
învinge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.7
J
JÃRATIC: s.n.; var. JERATEC
jeratec: sg. ac. 21,9
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JIDOV: s.m.
jido vii: pl. nom./ac. 1,19; rezum. cap.2; 2,18, 20; 3,25; 4,9; 5,10,
16, 18; 6,41, 53; 7,1, 11, 15, 35; 8,22, 31, 48, 52, 57; 9,18, 22;
rezum. cap.10; 10,24, 31, 33; 11,8, 31, 33, 36, 45; rezum. cap.15;
rezum. cap.18; 18,20, 31; 19,7, 12, 31
jidovilor: pl. gen./dat. 2,6; r ezum. cap.5; 5,15; 7, 13; rezum.
cap.12; 13,33; 18,12, 14, 36; 19,14, 21, 38, 40; 20,19
jido vilor: pl. gen., în sint agmele Paºtile jidovilor/praznicul
jido vilor/împãratul jidovilor/vinerea jido vilor2,13; 5,1; 6,4; 7,2;
11,55; 18,33, 39; rezum. cap.19; 19,3, 19, 21, 42
jido vilor: pl. dat. adn., în sintagma cãpetenie jidovilor 3,1
jido v: sg. nom. 4,9; 18,35
jido vi: pl. ac. 4,22; rezum. cap.7; 9,22; 10,19; 11,19, 54; 12,9,
11; r ezum. cap.18; 18,38; 19,20
JOS: adv.
jos: 8,6
jos: adv. în loc. adv. de jos 8,23

LEGE: s.f.
leagea: sg. nom./ac. 1,17; 7,49, 51; 8,17; 10,34; 15,25; 18,31
legea: sg. ac. 7,19
leagea: sg. ac., în sintagma leagea lui Moise 7,23
leage: sg. ac. 8,5; 19,7
lege: sg. ac. 12,34
(a se) LEPÃDA: v. I
(sã) leapãdã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.9; 12,31, 48
LEVIT: s.m. (cf. Indice Iº)
leviþi: pl. ac. 1,19
LIMBÃ: s.f.
limbi: pl. ac. 7,35; 12,20
limbile: pl. ac. 7,35
LIPSÃ: s.f. „ne voie”, „trebuinþã”
lipsã: sg. ac. 13,10

(a se) JUDECA: v. I
sã judece: conj. prez. 3.sg. 3,17; 8,50; 12,48
(sã) judecã: ind. prez. 3.sg. 3,18
(s-)au judecat : ind. pf.c. 3.sg. 3,18; 16,11
judecã: ind. prez. 3.sg. 5,22; 7,51; rezum. cap.19
judec: ind. prez. 1.sg. 5,30; 8,15, 16; 12,47
(nu) judecar eþi: imperativ prohib. 2.pl. 7,24
judecaþi: imperativ 2.pl. 7,24; 18,31
judecaþi: ind. prez. 2.pl. 8,15
a judeca: inf. prez. 8,26
sã judec: conj. prez. 1.sg. 12,47
va judeca: ind. viit.I. 3.sg. 12,48

LITRÃ: s.f.
litrã: sg. ac. 12,3
litre: pl. ac. 19,39
LOC: s.n.
locul: sg. nom./ac. 4,20; 6,23; 11,48; 18,2; 19,13, 17, 20, 41; 20,25
loc: sg. ac. 5,13; 6,10; 10,40; 11,6, 30; 14,2, 3; 20,7
LOCAª: s.n.; var. (Reg.) LÃCAª
lãcaºuri: pl. nom. rezum. cap.14; 14,2
lãcaº: sg. ac. 14,23

JUDECATÃ: s.f.
judecat a: sg. nom./ac. 3,19; 5,22, 30; 8,16; 12,31
judecatã: sg. ac. 5,24, 27; 7,24; rezum. cap.9; 9,39; 16,8, 11; 19,13
judecãþii: sg. gen, în sintagma înviiarea judecãþii 5,29

(a) LOCUI: v. IV; var. (În v.) (a) LÃCUI
lãcuieºti: ind. prez. 2.sg. 1,38
lãcuia: ind. imp. 3.sg. 1,39
lãcuiaºte: ind. prez. 3.sg. 14,10

JUDECÃTOR: s.m.; var. (În v.) JUDECÃTORIU
judecãtoriu: sg. nom. rezum. cap.5

(a) LOVI: v. IV
au lovit: ind. pf.c. 3.sg. 18,10

L
LATINEªTE: adv.; var. (Reg.) LETENEªTE
leteneºte: 19,20
LÃCAª: s.n.; vezi LOCAª
(a) LÃCRIMA: v. I; var. (În v. ºi pop.) (a) LÃCÃRMA
au lãcrãmat: ind. pf.c. 3.sg. 11,35
(a) LÃCUI: v. IV; vezi (a) LOCUI
(a) LÃSA: v. I
au lãsat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,3, 28, 52; 8,29; 19,38
lasã: ind. prez. 3.sg. 10,12; rezum. cp.14
lãsaþi: imperativ 2.pl. 11,4 4; 12,7; 18,8
vom lãsa: ind. viit.I. 1.pl. 11,48
voi lãsa: ind. viit.I. 1.sg. 14,18
las: ind. prez. 1.sg. 14,27; 16,28
sã lãsaþi: conj. prez. 2.pl. 16,32
(a) LÃUDA: v. I
laudã: ind. prez. 3.sg./pl. rezum. cap.3; rezum. cap.7
(a) LEGA: v. I
era legatã: pasiv ind. imp. 3.sg. 11,44
au legat : ind. pf.c. 3.pl. 18,12
LEGAT, -Ã: adj.
legat: m. sg. nom./ac. 11,4 4; 18,24

(a se) LUA: v. I
ia: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,29; 4,36; 7,23; 10,18; rezum.
cap.21
am luat : ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,16; 10,18
luaþi: imperativ 2.pl. 2,16; 11,39; 18,31; 19,6; 20,22
lua: inf. prez. fãrã a 3,27
au luat : ind. pf.c. 3.sg./pl. 3,33; 5,9; 6,11; 8,59; 10,31; 11,41;
12,3, 13; 13,12; 17,8; 19,1, 16, 23, 27, 40; 20,2, 13; 21,13
a lua: inf. prez. rezum. cap.5; 5,10; 6,21; 10,18
ia: imperativ 2.sg. 5,8, 11, 12
iau: ind. prez. 1.sg. 5,34, 41
luaþi: ind. prez. 2.pl. 5,44
sã ia: conj. prez. 3.sg. 6,7; rezum. cap.10; 19,31, 38
luându(-Sã): gerunziu rezum. cap.8
voi lua: ind. viit.I. 1.sg. 10,17; 14,3
iai: ind. prez. 2.sg. 10,24
vor lua: ind. viit.I. 3.pl. 11,48
luând: gerunziu 13,4, 30; 18,3; 19,30
va lua: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14; 16,14, 15, 22
veþi lua: ind. viit.I. 2.pl. 16,24
sã iai: cond. pr ez. 2.sg. 17,15
ie: imperativ 2.sg. 19,15
ai luat : ind. pf.c. 2.sg. 20,15
oi lua: ind. viit.I. 1.sg. 20,15
LUAT, -Ã: adj.
luatã: f. sg. ac. 20,1
(a) LUCRA: v. I
lucrã: ind. prez. 3.sg. 3,20
lucr eazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5; 5,17
lucr u: ind. prez. 1.sg. 5,17
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lucraþi: imperativ 2.pl. 6,27
sã lucrãm: conj. prez. 1.sg. 6,28
lucrezi: ind. prez. 2.sg. 6,30
lucra: inf. prez. fãrã a 9,4

MAMÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) MUMÃ
muma: sg. nom./ac. 2, 1, 3, 5, 12; 6,42; rezum. cap.19; 19,25,
26, 27
mumei: sg. gen ./dat. rezum. cap.19; 19,25, 26

LUCRARE: s.f.
lucrãrile: pl. nom. 3,20

MANÃ: s.f.
manã: sg. ac. 6,31, 49
mana: sg. ac. 6,59

LUCRÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var . (Înv.) LUCRÃTORIU
lucrãtoriul: sg. nom. rezum. cap.15
lucrãtoriu: sg. nom. 15,1
LUCRU: s.n.
lucr ul: sg. ac. 4,34; 17,4
lucr urile: pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,36; 7,3; 8,41; 9,4; 10,25;
14,10, 12; 15,24
lucr uri: pl. nom./ac. 5,20, 36; 10,32; 14,12
lucrurile: pl. nom./ac., în sintagma lucrurile lui Dumnezãu/
lucr urile Tatãlui (Mieu) 6,28; 9,3; 10,37
lucr ul: sg. nom., în sintagma lucr ul lui Dumnezãu 6,29
lucr u: sg. ac. 7,21; 10,33
lucr urilor: pl. dat. 10,38
LUME: s.f.
lumii: sg. gen ., în sintagmele pãcatul lumii/Mântuitoriul lumii/
Lumina lumii/viiaþa lumii/cãpeteniia lumii „Sat ana” (cf. Anania
2001, p.1572) /stãpânul lumii „Satana” (cf. ibidem)zidirea lumii
rezum. cap.1; 1,29; 4,42; 6,52; rezum. cap.8; 8,12; 1 2,31; 14,30;
16,11; 17,24
lume: sg. ac. 1,9, 10; 3,17, 19; 6,14; 8,23, 26; rezum. cap.9; 9,5,
39; 10,36; 11,27; 12,25, 46; 13,1; 15,19; 16,21, 28, 33; 17,6, 9,
11, 13, 14, 15, 16, 18; 18,36, 37; 21,25
lumea: sg. nom./ac. 1,10; rezum. cap.3; 3,16, 17; 7,7; 8,23; 12,19,
47; 14,17, 19, 27, 31; 15,18, 19; rezum. cap.16; 16,8, 20, 28, 33;
rezum. cap.17; 17,5, 14, 21, 23, 25; rezum. cap.18
lumei: sg. dat. 6,33
lumii: sg. gen./dat. 7,4; 9,5; 12,31; 14,22; 18,20
lumi: sg. gen. 11,9
LUMESC, -EASCÃ: adj.
lumeºti: f. sg. gen., în sintagma izgonirii lumeºti rezum. cap.15
(a) LUMINA: v. I
lumineazã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1; 1,5, 9; rezum. cap.9
luminând: gerunziu 5,35
LUMINÃ: s.f.
luminã/Luminã: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,7, 8; 3,19, 20, 21;
9,5; 11,10; 12,35, 36, 46
lumina: sg. nom./ac. 1,4, 5, 8; 3,19, 20; 5,35; 11,9; 12,35
lumina: sg. ac., în sintagmele lumina cea adevãratã/lumina vieþii
1,9; 8,12
Lumina: sg. nom., în sintagma Lumina lumii „Hristos” rezum.
cap.8; 8,12
luminii: sg. gen., în sintagma fiii luminii 12,36
LUNÃ: s.f.
luni: pl. nom. 4,35
LUNTRE: s.f.
luntre: sg. ac. 21,8
LUP: s.m.
lupi: pl. ac. 10,12
lupul: sg. nom. 10,12
M
MAICÃ: s.f.
maicii: sg. gen., în sintagma pântecele maicii 3,4

MARE: s.f.
mare: sg. ac. rezum. cap.6; 6,16, 17, 19, 22, 25; rezum. cap.21;
21,7
Marea: sg. ac., în s. propr. Marea Galileii/Marea Tiveriadei 6,1;
21,1
marea: sg. nom. 6,18
MARE: adj./s.
(mai) mari: s.n. pl. ac. „lucr uri mai mari” 1,50; 5,20; 14,12
(mai) mare: adj. m./f. sg. nom./ac. 4,12; 5,36; 8,53; 10,29; 13,16;
14,28; 15, 13, 20; 19,11
mare: adj. f./n . sg. nom./ac. 5,3; 6,2, 5, 18; 7,37; 11,43; 19,31
mari: adj. m. pl. ac. 21,11
MASÃ: s.f.
mesele: pl. ac. 2,15
MÃRTURIE: s.f.
mãr turie: sg. nom./ac. 1,7; 2,25; 3,26; 5,3 4, 36
mãrturiia: sg. nom./ac. 1,19; 3,11, 32, 33; 5,31, 32; 8,13, 14, 17;
19,35
mãr turia: sg. nom. 21,24
(a) MÃR TURISI: v. IV
mãr turiseºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.1
sã mãrturisascã: con j. prez. 3.sg. 1,7, 8
mãrturiseaºte: ind. prez. 3.sg. 1,15; 3,32; rezum. cap.5; 5,32; 8,18;
21,2 4
au mãrturisit: ind. pf.c. 3.sg. 1,20, 32; 4,44; 5,33, 37; 13,21; 19,35
am mãrturisit: ind. pf.c. 1.sg. 1,34
mãr turisim: ind. prez. 1.pl. 3, 11
mãr turisiþi: ind. prez. 2.pl. 3,28
mãr turisiia: ind. imp. 3.sg./pl. 4,39; 12, 17, 42
mãr turisesc: ind. prez. 1.sg. 5,31; 7,7; 8,14, 18
mãr turisesc: ind. prez. 3.pl. 5,36, 39; 10,25
mãr turiseºti: ind. prez. 2.sg. 8, 13
ar mãrturisi: cond. prez. 3.sg. 9,22
va mãrturisi: ind. viit.I. 3.sg. 15,26
veþi mãrturisi: ind. viit.I. 2.pl. 15,27
mãr turiseaºte: imperativ 2.sg. 18,23
sã mãrturisesc: conj. pr ez. 1.sg. 18,37
MÃSLIN: s.m.; var. (În v. ºi reg.) MASLIN
Maslinilor: pl. gen., în s. propr. Muntele Maslinilor 8,1
MÃSURÃ: s.f.
mãsuri: pl. nom. 2,6
mãsura: sg. ac. 3,34
MÂNÃ: s.f.
mâna: sg. ac. rezum. cap.3; 3,35; 10,28; 20,25, 27
mânile: pl. ac. 7,30, 44; 10,39; 13,9; rezum. cap.20; 20,20, 25,
27; 21,18
mâna: sg. ac., în sintagma mâna Tatãlui (Mieu) 10,29
mâni: pl. ac. 11,4 4; 13,3
(a) MÂNC A: v. I
au mâncat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,17; 6,31, 49, 59
mâncã: imperativ 2.sg. 4,31
a mânca: inf. prez. 4,32, 33; rezum. cap.6; 6,53
sã mânce: conj. prez. 3.pl. 6,5, 31
mâncase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 6, 13, 23
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MERGERE: s.f.
mer gerea: sg. ac. rezum. cap.14

aþi mâncat : ind. pf.c. 2.pl. 6,26
va mânca: ind. viit.I. 3.sg. 6,50, 52
veþi mânca: ind. viit.I. 2.pl. 6,54
mâncã: ind. prez. 3.sg. 6,55, 57, 58, 59; 13,18
sã mânânce: conj. prez. 3.pl. 18,28
de mâncat : supin 21,5

MESTECÃTURÃ: s.f.; vezi AMESTECÃTURÃ
MEªTEªUGIRE: s.f.
meºteºugiri: pl. ac. rezum. cap.9

MÂNCARE: s.f.
mâncare: sg. nom. 6,56

(a se) MICªORA: v. I
a (sã) micºora: inf. prez. rezum. cap.3
a (mã) micºor a: inf. prez. 3,30

(a) MÂNGÂIA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) MÂNGÃIA
sã mângãie: conj. pr ez. 3.pl. 11,19
mângãia: ind. imp. 3.pl. 11,36
mângâind: gerunziu rezum. cap.14
MÂNGÂIETOR, -TOARE: s.m./f.; var. (Înv. ºi reg.) MÂNGÃITORIU;
(Înv.) MÂNGÂITORIU
Mângãitoriu: s.m. sg. nom. rezum. cap.14; 14, 16
Mângãitoriul: s.m. sg. nom. 14,26; 15,26; 16,7
Mângâitoriul: s.m. sg. nom. rezum. cap.16

MIEL: s.m.
Mielul: sg. nom./ac., în sintagma Mielul lui Dumnezeu/Mielul
lui Dumnezãu rezum. cap.1; 1,29, 36
mieii: pl. ac. 21,16
MIELUªEL: s.m.
mieluºeii: pl. ac. 21,15
MIJLOC: s.n.
mijlocul: sg. ac., în loc. prep. în mijlocul 1,26
mijloc: sg. ac., în loc. adv. în mijloc 8,3, 9; 19,18; 20,19, 26

(a se) MÂNIA: v. I
(vã) mâniiaþi: ind. prez. 2.pl. 7,23
MÂNIE: s.f.
mâniia: sg. nom., în sintagma mâniia lui Dumnezãu rezum. cap.3;
3,36

MINCINOS, -OASÃ: adj.
mincinos: m. sg. nom. 8,44, 55
MINCIUNÃ: s.f.
minciunã: sg. ac. 8,44
minciunii: sg. gen. 8,44

(a se) MÂNTUI: v. IV
a mântui: inf. prez. rezum. cap.3
sã (sã) mântuiascã: conj. pr ez. 3.sg. 3,17
sã (vã) mântuiþi: conj. prez. 2.pl. 5,34
mântuindu-: gerunziu rezum. cap.7
(sã) va mântui: ind. viit.I. 3.sg. 10,9
mântui(-sã)-va: ind. viit.I. 3.sg. 11,12
mântuieºte: imperativ 2.sg. 12,27
sã mântuiesc: conj. pr ez. 1.sg. 12,47

MINUNE: s.f.
minuni: pl. ac. 4,48; rezum. cap.9
minune: sg. nom./ac. 9,30; rezum. cap.11
(a se) MIRA: v. I
(nu t e) mira: imperativ pr ohib. 2.sg. 3,7
(sã) mir a: ind. imp. 3.pl. 4,27; 7,15
sã (vã) mir aþi: conj. prez. 2.pl. 5,20
(nu vã) mirareþi: imper ativ prohib. 2.pl. 5,28
(vã) miraþi: ind. prez. 2.pl. 7,21

MÂNTUIRE: s.f.
mântuir ea: sg. nom. 4,22
mântuir e: sg. ac. rezum. cap.15; 15,22

MIRE: s.m.
mir e: sg. nom./ac. 2,9; 3,29
mir elui: sg. gen. 3,29

MÂNTUITOR: s.m.; var. (Înv.) MÂNTUITORIU
Mântuitoriul: sg. nom., în sintagma Mântuitoriul lumii 4,42
MÂNZ: s.m.
mânzul: sg. ac. rezum. cap.12; 12,15
mânz : sg. ac. 12,14

MIREASÃ: s.f.
mir easã: sg. ac. 3,29

(a) MERGE: v. III
au mers: ind. pf.c. 3.sg./pl. rezum. cap.1; 1,37; 11,31; 12,13;
18,4
mer sesã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 1,40
mer ge: ind. prez. 3.sg. 3,8; 12,35; 13,3
vor mearge: ind. viit.I. 3.pl. 5,29
mer gea: ind. imp. 3.sg./pl. 6,2, 21; 18,15
mer gi: imperativ 2.sg. 7,3; 4,16, 50; 8,11; 9,7, 11; 18,21; 20,17
mer g: ind. prez. 1.sg. 7,33; 8,14, 21, 22; 11,11; 13,33, 36; 14,2,
4, 12, 28; 16,5, 10, 16, 17, 28; 21,3
va sã meargã: ind. viit. pop. 3.sg. 7,35
mear ge: ind. prez. 3.sg. 10,4; 11,31
mer g: ind. prez. 3.pl. 10,4, 5
sã meargem: conj. prez. 1.pl. 11,7, 15, 16; 14,31
mer gi: ind. prez. 2.sg. 11,8; 13,36; 14,5; 16,5
mer ge: inf. prez. fãrã a 13,37
voi merge: ind. viit.I. 1.sg. 14,3
sã meargeþi: conj. prez. 2.pl. 15, 16
va merge: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.16
sã merg: con j. prez. 1.sg. 16,7
mer geai: ind. imp. 2.sg. 21,18
mer gând: gerunziu 21,20

MIREASMÃ: s.f.
mir easme: pl. ac. 19,40
MIRÃ: s.f.; var. MIRHÃ (Înv.) „smir nã”
mir hã: sg. ac. rezum. cap.19
MIROS: s.n.
mir osul: sg. ac. 12,3
MIR: s.n.
mir ului: sg. gen. 12,3
mir ul: sg. nom. 12,5
(a se) MIªCA: v. I
(sã) miºca: ind. imp. 3.sg. 5,4
MIªCARE: s.f.
miºcar ea: sg. ac. 5,3, 4
MLÃDIÞÃ: s.f.
mlãdiþele: pl. nom./ac. rezum. cap.15; 15,5, 6
mlãdiþa: sg. nom./ac. 15,2, 4
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MOARTE: s.f.
moarte: sg. ac. 5,24; 11,4; 12,33; 18,32; rezum. cap.19; 21,19
moartea: sg. ac. 8,51, 52; 11,13; rezum. cap.21
MORMÂNT: s.n.
mormânturi: pl. ac. 5,28
mormânt: sg. nom./ac. 11,17, 31, 38; 1 2,17; 19,41; rezum.
cap.20; 20,1, 2, 3, 4, 6, 8, 11
mormântul: sg. nom. 19,42
MOR T, MOARTÃ: adj./s.
morþi: s.m. pl. ac. 2,22; 12,9, 17; 20,9; 21,14
morþii: s.m. pl. nom./ac. rezum. cap.5; 5,21, 25
mort: adj. m. sg. nom./ac. rezum. cap.11; 11,39; 19,33

veþi muri: ind. viit.I. 2.pl. 8,21, 24
sã murim: conj. prez. 1.pl. 11,16
ar fi murit: cond. pf. 3.sg. 11,21, 32
murisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 11,4 4
murise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 12,1
(a) MURMURA: v. I (cf. Indice Iº)
murmura: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.3
murmurea: ind. imp. 3.pl. 6,41
(nu) murmurareþi: imperativ prohib. 2.pl. 6,43
murmurã: ind. prez. 3.pl. 6,62
murmurând: gerunziu 7,32; rezum. cap.12
MURMURARE: s.f. (cf. Indice Iº)
murmurare: sg. nom. 7, 12

MOªIE: s.f. „ogor”, „þarinã”; (Înv. ºi pop.) „loc de origine al
cuiva”, „þarã natalã”
moºiia: sg. ac. 4,5, 44
MREA JÃ: s.f.
mreaje: sg. nom./ac. 21,6, 8, 11
MUIERE: s.f.; var. (Înv.) MUIARE
muiere: sg. voc. 2,4; 19,26; 20,13, 15
muiarea: sg. nom./ac. rezum. cap.4; 4,9, 11, 15, 17, 19, 25, 27,
28; rezum. cap.8; 8,9
muiare: sg. nom./ac. 4,7, 9; 8,3, 4
muiare: sg. voc. 4,21; 8,10
muierii: sg. gen./dat. 4,39, 42
muierea: sg. nom./ac. rezum. cap.16; 16,21
MULT, -Ã: pron. nehot./adj./adv.
mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. rezum. cap.2; 2,23; rezum. cap.4;
4,39; 6,61, 67; 7,31; 8,30; 10,20, 41, 42; r ezum. cap.11; 11,19,
45, 55; 12, 11, 42; 19,20
(mai) mulþi: pron. nehot. m. pl. nom. 4,41
multe: pron. nehot. n. pl. ac. 8,26; r ezum. cap.11; 14,30; 16,12
(mai) multe: adj. f. pl. ac. 2,12; 7,31
multe: adj. f. pl. nom. 3,23
(mai) mulþi: adj. m. pl. ac. 4,1
multã: adj. f. sg. nom./ac. 5,6; 6,10; 7,12; 12,9, 12
multe: ad j. f./n. sg. nom./ac. rezum. cap.7; rezum. cap.9; 10,32;
11,47; 14,1, 2; rezum. cap.19; r ezum. cap.20; 20,30; 21,25
mult: adj. n . sg. ac., în sintagma de mult preþ „scump” 12,3
mult: adj. n. sg. ac. 12,25; 15,5, 8
(mai) mult: ad j. n. sg. ac. 15,2
multe: adj. f. pl. ac., în loc. adv. de multe ori 18,2
mult: adv. în loc. adv. cu mult 4,41
(mai) mult: adv. 10,10; 12,43; 21,15
MULÞIME: s.f.
mulþime: sg. nom./ac. 5,3; 6,2, 5; rezum. cap.21
mulþimea: sg. ac. 21,6
(a) MULÞUMI: v. IV; var. (În v. ºi pop.) (a) MULÞÃMI; (Înv. ºi
reg.) (a) MULÞEMI
mulþãmind: gerunziu 6, 11
mulþumind: gerunziu 6,23
mulþemesc: ind. prez. 1.sg. 11,41
MUNTE: s.m.
muntele: sg. ac. 4,20, 21
munte: sg. ac. 6,3, 15
Muntele: sg. ac., în s. propr. Muntele Maslinilor 8, 1

N
NARD: s.n. „esenþã par fumatã din rãdãcinã de nard”
nard: sg. ac., în sintagma nard s trecurat „nard curat” 12,3
(a se) NAªTE: v. III
(S-/s-)au nãscut: ind. pf.c. 3.sg. 1,13; 9,2, 19, 20; 16,21
(sã) va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 3,3, 5
(sã) naºte: inf. prez. fãrã a 3,4
sã (sã) nascã: con j. prez. 3.sg. 3,4
e nãscut: pasiv ind. prez. 3.sg. 3,6, 8
sã (ne) naºtem: conj. prez. 1.pl. 3,7
sântem nãscuþi: pasiv ind. prez. 1.pl. 8,41
(te-)ai nãscut: ind. pf.c. 2.sg. 9,34
naºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16; 16,21
va naºte: ind. viit.I. 3.sg. 16,21
(M-)am nãscut: ind. pf.c. 1.sg. 18,37
NAªTERE: s.f.
naºtere: sg. ac. rezum. cap.3
naºtere: sg. ac., în sint agma or b din naºtere/orbului din naºtere
rezum. cap.9; 9,1, 32
(a) NÃDÃJDUI: v. IV
nãdãjduiþi: ind. prez. 2.pl. 5,45
NÃFRAMÃ: s.f.
nãframã: sg. ac. 11,44
nãframa: sg. ac. 20,7
NÃIMIT, -Ã: adj./s.
nãimit: adj. m. sg. ac., în sintagma [pãstoriul] cel nãimit rezum. cap.10
nãimitul: s.m. sg. nom. 10,12, 13
nãimit: s.m. sg. nom. 10,13
NÃSCUT, -Ã: adj./s.m./f.
Nãscut: s.m. sg. gen., în sint agma Unuia-Nãscut 1,14
(cel) nãscut: s.m. sg. nom. 3,6
(celui) nãscut: s.m. sg. gen., în sintagma celui orb nãscut 11,3 7
Nãscut: ad j. m. sg. nom./ac./gen., în sintagma Unul-Nãscut/
Unuia-Nãscut 1,18; 3,16, 18
NEAM: s.n.
neamul: sg. nom./ac. 11,48, 50; 18,35
neam: sg. ac. 11,51, 52

(a) MURI: v. IV
a muri: inf. prez. 4,47; rezum. cap.12; 18,14
va muri: ind. viit.I. 3.sg. 4,49; 11,25, 26; 12,24, 25; 21,23
au murit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,49, 59; 8,52, 53; 11,14
sã moarã: con j. prez. 3.sg. 6,50; rezum. cap.11; 11,3 7, 50, 51;
12,33; r ezum. cap.18; 18,32; 19,7
vor muri: ind. viit.I. 3.pl. rezum. cap.8

(a) NE CINSTI: v. IV
aþi necinstit : ind. pf.c. 2.pl. 8,49
NECREDINCIOS, -OASÃ: ad j.
necredincios: m. sg. nom. 20,2 7
NECUSUT, -Ã: adj.
necusutã: f. sg. nom. 19,23
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OBICEI: s.n.; var. (În v. ºi reg.) OBICEAI
obic eai: sg. nom. 18,39
obiceaiul: sg. nom. 19,40

NEDREPT: adv.
nedr ept: rezum. cap.7
NEDREPTATE: s.f.
nedr eptate: sg. nom. 7,18
NEGUÞÃTOR: s.m.
neguþãtori: pl. ac. rezum. cap.2

OCHI: s.m.
ochii: pl. nom./ac. 4,35; 6,5; 9,6, 10, 11, 14, 17, 21, 26, 30, 32;
10,21; 11,37, 41; 12,40; 17,1
ochi: pl. ac. 9,15

NEGUÞÃTORIE: s.f.
neguþãtorie: sg. ac., în sintagma casã de neguþãtorie 2,16

OCOL: s.n.
ocol: sg. ac. rezum. cap.10

(a se) NEVOI: v. IV
(sã) ne voiesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.9

(a) ODIHNI: v. IV
au odihnit: ind. pf.c. 3.sg. 1,32

NEVREDNIC, -Ã: ad j.
ne vrednic: m. sg. nom. rezum. cap.1

ODINIOARÃ: adv.; var. (Înv.) ODÂNÃOARÃ
odânãoarã: 1,18; 6,35
odânioarã: 7,46
odinioarã: 8,33

NOAPTE: s.f./adv.
noap tea: adv. rezum. cap.3; 3,2; 7,50; 11,10; 19,39
noap tea: s.f. sg. nom. 9,4
noap te: s.f. sg. nom./ac. 13,30; 21,3
NOROD: s.n.
norodul: sg. nom./ac. 8,2; rezum. cap.11; 11,42
norod: sg. ac. 11,50; 18,14
NOU, NOUÃ: ad j.
noao: f. sg. ac. în sintagmele porunca cea noao a dragostei/
poruncã noao rezum. cap.13; 13,34
nou: n. sg. nom. 19,41
NUMAIDECÂT: adv.
numaidecât : 4,27; 5,9; 6,21; 11,4 4; 13,30, 32; 18,27; 19,34

OM: s.m.
omul/Omul: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,9; 2,10; 3,4, 27; 4,29,
50; 5,9, 12; rezum. cap.7; 7,22, 23; 8,40; 9,11, 16, 2 4; 11,47; 19,5
om: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 1,6, 30; 2,25; 3,1; 5,5, 7, 15, 34;
7,46, 51; 9,1, 16, 30; 10,33; 11,50; 16,21; 18,14
oamenilor : pl. gen./dat. 1,4; 4,28; 17,6
oameni: pl. nom./ac. 2,25; 5,41; rezum. cap.6; 6,14
oamenii: pl. ac. 3,19; 6,10
oameni: pl. gen. (cu pr ep. a + num. car d.) 8,17
oamenilor : pl. gen., în sintagma slava oamenilor 12,43
omului: sg. gen. 18, 17, 29
OMENESC, -EASCÃ: adj.
Omenesc: m. sg. nom./ac./gen., în sintagma Fiiul Omenesc/
Fiiului Omenesc 1,51; 3,13, 14; 5,27; 6,27, 5 4, 63; 8,28; 12,23,
34; 13,31

NUMÃR: s.n.
numãr ul: sg. ac. 6,10
NUMÃRÃTOR: s.m./f.
numãrãtori: pl. nom., în sintagma numãrãtori de bani „zarafi
car e schimbau bani, în tem plu, celor veniþi din diaspora” 2,14
numãrãt orilor: pl. dat.., în sint agma numãrãt orilor de bani 2,15
NUME: s.n.
numele: sg. nom./ac. 1,6, 12; rezum. cap.2; 2,23; 3,18; rezum.
cap.12; 12,28; 15,21; 17,6, 26; 18,10
nume: sg. ac. 3,1; 10,3
numele: sg. ac., în loc. adv. în numele/întru numele/cu numele
(Tatãlui Mieu/Sãu/Domnului/<meu>/Mieu/Lui) „invocând numele
(cuiva)”; „în locul (cuiva)” 5,43; 10,25; 12,13; rezum. cap.14; 14,13,
14, 26; 15,16; rezum. cap.16; 16,23, 24, 26; 17,11, 12; 20,31
(a se) NUMI: v. IV
(sã) numeaºt e: ind. prez. 3.sg. 5,2

(a se) OMORÎ: v. IV
sã omoarã: conj. prez. 3.sg./pl. 5,18; 7,1, 20, 25; 10,10; 11,53; 12,10
sã omorâþi: conj. pr ez. 2.pl. 7,20; 8,37, 40
(Sã) va omorî: ind. viit.I. 3.sg. 8,22
a omorî: inf. prez. 18,31
ORB, OARBÃ: ad j./s.
orbi: s.m. pl. nom. 5,3
(cel) or b: s.m. sg. ac., în sint agma cel orb din naºtere rezum. cap.9
or bului: s.m. sg. dat. 9,17
or bului: s.m. sg. gen., în sintagma orbului din naºt ere 9,32
or b: adj. m. sg. nom. rezum. cap.9; 9,2, 1 3, 18, 19, 20, 24, 25
or b: ad j. m. sg. nom./gen., în sint agmele or b din naºtere/celui
or b nãscut 9,1; 11,37
or bi: adj. m. pl. nom. 9,39, 40, 41
or bilor: pl. gen. 10,21
(a) ORBI: v. IV
or bit-au: ind. pf.c. 3.pl. 12,40

NUN: s.m.
nunului: sg. dat. 2,8
nunul: sg. nom. 2,9

ORBIRE: s.f.
or birea: sg. ac. rezum. cap.12

NUNTÃ: s.f.
nuntã: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,1, 2

ORZ: s.n.
or z: sg. ac. 6,9, 13
OS: s.n.
os: sg. ac. 19,36

O
OAIE: s.f.
oi: pl. ac. 2,14; rezum. cap.10; 10,13, 15, 16
oile: pl. nom./ac. 2,15; 10,3, 4, 8, 11, 1 2, 14, 26, 27; rezum.
cap.21; 21,18
oilor : pl. dat. adn. rezum. cap.10; 10,2
oilor : pl. gen. 10, 1, 7

OSANA: interj.; var. OSANNA (cf. lat. osanna)
osanna: 12, 13
(a) OSÂNDI: v. IV
au osândit: ind. pf.c. 3.sg. 8,10
osândesc: ind. prez. 1.sg. 8,11
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PÃCÃTOS, -OASÃ: ad j./s.
pãcãtos: adj. m. sg. nom. 9,16, 24, 25
pãcãtoºi: s.m. pl. ac. 9,31

OSTAª: s.m.
ostaºii: pl. nom. 18,18; 19,2, 23, 24, 32
ostaºi: pl. ac. rezum. cap.19; 19,34
ostaº: sg. dat. 19,23

(a) PÃCÃTUI: v. IV
sã pãcãtuieºti: conj. pr ez. 2.sg. 5,14
au pãcãtuit: ind. pf.c. 3.sg. 9,2, 3

OSTENEALÃ: s.f.
ostenealele: pl. ac. 4,38

PÃMÂNT: s.n.
pãmântul: sg. ac. 3,22; 6,21
pãmânt: sg. ac. 3,31; r ezum. cap.8; 8,6, 8; 9,6; 12,24, 32; 17,4;
rezum. cap.18; 18,6

(a se) OSTENI: v. IV
(v-)aþi ostenit: ind. pf.c. 2.pl. 4,38
(s-)au ostenit: ind. pf.c. 3.pl. 4,38
OSTENIT, -Ã: adj.
ostenit: m. sg. nom. 4,6

PÃMÂNTESC , -EASCÃ: s.; var. (Înv.) PEMINTESC, -EASCÃ
(cele) peminteºti: s.n. pl. nom. „lucruri pãmânteºti” (cf. supr a –
CERESC – cele cereºti „lucruri cereºti”) 3,12

OÞET: s.n.
oþãt: sg. ac. rezum. cap.10
oþet: sg. ac. 19,29
oþetul: sg. ac. 19,30

PÃR: s.m.
perii: pl. ac., în sintagma perii capului 11,2; 12,3

OVREIEªTE: adv. „în limba ebraicã”
ovr eiaºte: 5,2; 19,13
ovr eieºte: 19,17, 20

(a) PÃRÃSI: v. IV
pãrãsesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6

P
PACE: s.f.
pace: sg. ac. rezum. cap.14; 14,27; 16,33; rezum. cap.20; 20,19,
21, 26
pacea: sg. ac. 14,27
PAHAR: s.n.; var. (Înv. ºi reg.) PÃHAR
pãharul: sg. ac. 18,11
PALMÃ: s.f.
palma: sg. ac. rezum. cap.18
palmã: sg. ac. 18,22
pãlmi: pl. ac. 19,3
PARTE: s.f.
parte: sg. ac., în sintagma de ceaea par te de/de ceea par te
„dincolo de” 1,28; 3,26; 6,1, 17, 22, 25; 10,40; 18,1
par te: sg. nom./ac. 13,8; 19,23
pãrþi: pl. ac. 19,23

(a se) PÃREA: v. II
(sã) pare: inf. prez. impers. 5,39; 11,56; 21,25
sã paie: conj. prez. imper s. 5,45
(s-)au pãr ut: ind. im p. impers. 11,13
(sã) pãrea: ind. im p. impers. 13,29
(sã) va pãrea: ind. viit.I. impers. 16,2
PÃRINTE: s.m.
pãrinþii: pl. nom./ac. 4,20; 6,31, 49, 59; 9,2, 3, 18, 20, 22, 23
pãrinþi: pl. ac. 7,22
Pãrinte: sg. voc. 11,41; 12,27, 28; 17,1, 5, 21, 24
Pãrintelui: sg. gen., în sintagma casa Pãrintelui rezum. cap.14
Pãrint e: sg. v oc., în sintagmele Pãrinte sfinte /Pãrinte
dreapte17,11, 25
PÃSTOR: s.m.; var. (Înv.) PÃSTORIU
pãstoriul: sg. ac., în sintagma pãstoriul cel adevãr at/[pãstoriul]
cel nãimit/Pãstoriul cel bun rezum. cap.10; 10,11, 14
pãstoriu: sg. nom., în sint agma pãstoriu bun rezum. cap.10
pãstoriu: sg. nom. 10,2, 12, 16
pãstoriul: sg. nom. 10,2
PÃªUNE: s.f.
pãºune: sg. ac. 10,9

(a) PAªTE: v. III
a paºte: inf. prez. rezum. cap.21
paºte: imperativ 2.sg. 21,15, 16, 18

PÃTR UNDERE: s.f.
pãtrunderea: sg. ac. 20,25

PAªTI: s.m./s.n. (cf. Inidce Iº – FASÃ)
Paºtile: pl. nom., în sintagma Paºtile jidovilor 2,13; 11,55
Paºti: pl. ac. 2,23; 12,1; 18,39
Paºtile/paºtile: pl. nom./ac. 6,4; 18,28
Paºtilor: pl. gen. 11,55
Paºtilor: pl. gen., în sintagma Vinerea Paºtilor 19,14

(a se) PÃZI: v. IV
pãzeºte: ind. prez. 3.sg. 9,16; 12,25
va pãzi: ind. viit.I. 3.sg. 12,47
sã (sã) pãzascã: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.17
am pãzit: ind. pf.c. 1.sg. 17,12
sã pãzeºti: conj. pr ez. 3.sg. 17,15

PAT: s.n.
patul: sg. ac. rezum. cap.5; 5,8, 9, 10, 11, 12

PÂINE: s.f.; var. (Reg.) PÂNE
pâni: pl. ac. rezum. cap.6; 6,5, 7, 9, 13, 26
pânea: sg. nom./ac., în sint agmele pânea cea cereascã/pânea
vieþii/pânea cea vie rezum. cap.6; 6,35, 48, 51
pânile: pl. ac. 6,11
pânea: sg. nom./ac. 6,23, 32, 3 4, 50, 52, 59
pâne: sg. nom./ac. 6,31, 32, 59; 13,18, 26; 21,9, 13
pâne: sg. nom., în sintagmele pâne lui Dumnezãu /pâne vie 6,33, 41

PATIMÃ: s.f.
patimã: sg. ac. rezum. cap.21
PÃCAT: s.n.
pãcatul: sg. ac., în sintagma pãcatul lumii rezum. cap.1; 1,29
pãcatul: sg. nom./ac. rezum. cap.8; 8,21, 24, 35; 9,41; rezum.
cap.15; 15,22
pãcat: sg. ac. 8,7, 46; 9,41; 15,22, 24; 16,8, 9; 19,11
pãcatele: pl. ac. 8,24; rezum. cap.20; 20,23
pãcatului: sg. dat. adn. 8,25
pãcate: pl. ac. 9,34

PÂNTECE: s.n.
pântecele: sg. ac. 3,4; 7,38
(a) PÂRÎ: v. IV
voi pârî: ind. viit.I. 1.sg. 5,45
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pâr eaºte: ind. prez. 3.sg. 5,45
pâr ea: ind. imp. 3.pl. 8,10

plecând: gerunziu 19,30
(s-)au plecat: ind. pf.c. 3.sg. 20,11

(a) PESCUI: v. IV
pescuind: gerunziu rezum. cap.21
a pescui: inf. prez. 21,3

PLIN, -Ã: ad j.
plin: m./n. sg. nom. 1,14; 19,29
plinã: f. sg. nom. 16,24; 21,11

PEªTE: s.m.
peºti: pl. ac. rezum. cap. 6; 6,9, 11; rezum. cap.21; 21,8, 11
peºtilor: pl. gen. 21,6
peºte: sg. ac. 21,9, 13
peºtii: pl. ac. 21,10

(a se) PLINI: v. IV
(s-)au plinit: ind. pf.c. 3.sg. 3,29; 7,8
sã plinesc: conj. pr ez. 1.sg. 4,34; 5,36
sã (sã) plineascã: conj. prez. 3.sg. 12,38; 13,18; 15,11, 25; 17,12;
18,9, 32; 19,24, 28, 36

PEªTERÃ: s.f.
peºterã: sg. nom. 11,38

PLINIRE: s.f.
plinir ea: sg. ac. 1,16

(a) PETRECE: v. III
pe trece: ind. prez. 3.sg. 6,57; 12,34
pe trecea: ind. im p. 3.sg. 11,5 4

POFTÃ: s.f.
pof tele: pl. nom. 8,44

PIATRÃ: s.f.
piatrã: sg. nom./ac. 2,6; 8,7; 11,38
pietri: pl. ac. rezum. cap.8; 8,5, 59; rezum. cap.10; 10,31, 32; 11,8
piatra: sg. ac. 11,39, 41; 20,1
PICIOR: s.n.
picioar ele: pl. ac. 11,2, 32; 12,3; r ezum. cap.13; 13,5, 6, 8, 9, 10,
12, 14
picioar e: pl. ac. 11,4 4; 20,12
PIEIRE: s.f.; var. PIERIRE
peririi: sg. gen., în sintagma fiiul peririi „Iuda” 17,12

(a) PIERDE: v. III „a distruge”, „a prãpãdi”; „a rãtãci”, „a nu
mai ºti unde a fost pus sau unde se aflã un obiect”
sã pier z: con j. prez. 1.sg. 6,39
sã piarzã: conj. prez. 3.sg. 10,10
pier de(-)-va: ind. viit.I. 3.sg. 12,25
am pierdut: ind. pf.c. 1.sg. 18,9
(a) PIERI: v. IV
sã piarã: conj. prez. 3.sg./pl. 3,14, 16; 6,12; rezum. cap.11; 11,50
vor peri: ind. viit.I. 3.pl. 10,28
au perit: ind. pf.c. 3.sg. 17,12

(a) PIPÃI: v. IV
sã pipãie: conj. prez. 3.pl. rezum. cap.20
PLATÃ: s.f.
platã: sg. ac. 4,36
(a) PLÃCEA: v. II
plac: ind. prez. 3.pl. 8,29
(a) PLÂNGE: v. III
sã plângã: conj. prez. 3.sg. 11,31
plângând: gerunziu 11,33; 20,11
veþi plânge: ind. viit.I. 2.pl. 16,20
plãngând: gerunziu rezum. cap.20
plângãnd: gerunziu 20,11
plângi: ind. prez. 2.sg. 20,13, 15
(a se) PLECA: v. I
plecându(-Sã/-sã): gerunziu 8,6, 8; 20,5

(a se) POGORÎ: v. IV; vezi (a se) C OBORÎ
POPÃ: s.m.
popilor: pl. gen., în sintagma cãpeteniile popilor rezum. cap.12;
12,10
PORTÃRIÞÃ: s.f.
portãriþei: sg. dat. 18,16
portãriþa: sg. nom. 18,17

PIEPT: s.n.
pieptul: sg. ac. 13,25; 21,20

PILDÃ: s.f.
pildã: sg. ac. 10,6; 13,15; 16,29
pilda: sg. ac. rezum. cap.16
pilde: pl. ac. 16,25

(a) POFTI: v. IV „a dori”; „a ura”
au pof tit : ind. pf.c. 3.sg. 8,56
pof tea: ind. imp. 3.pl. rezum. cap.12
pof tesc: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.18
pof teºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.20

PORUMB: s.m. (Pop.) „por umbel”
porumb: sg. ac. 1,32
porumbi: pl. ac. 2,14, 16
PORUNCÃ: s.f.
poruncã: sg. nom./ac. 10,18; 11,56; 12,49; 14,31
porunca: sg. nom./ac. 12,50; rezum. cap.13; 15,12
poruncã: sg. ac., în sintagma poruncã noao 13,34
poruncile: pl. ac. 14,15, 21; 15,10
porunca: sg. nom., în sintagma porunca lui Hristos rezum. cap.15
poruncile: pl. ac., în sint agma poruncile Tatãlui (Mieu) 15,10
(a) PORUNCI: v. IV
porunceaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
au por uncit: ind. pf.c. 3.sg. 8,5
poruncesc: ind. prez. 1.sg. 15,14, 17
(a se) POTICNI: v. IV; var. (Înv. ºi pop.) (a se) POTIGNI
(sã) potigneaºte: ind. prez. 3.sg. 11,9, 10
PRAZNIC: s.n.
pr aznic: sg. ac., în sintagma zi de praznic 2,23; 12,20
pr aznicului: sg. gen., în sintagma zioa praznicului/zioo praznicului
4,45; 7,11
praznicul: sg. nom./ac., în sintagmele praznicul jidovilor/
pr aznicul corturilor (cf. Indice 2Lg)/praznicul Paºtilor 5,1; 6,4;
rezum. cap.7; 7,2; 13,1
pr aznic: sg. ac. 7,8, 10; 11,56; 12,12; 13,29
pr aznicul: sg. nom./ac. 7,8, 14
pr aznicului: sg. gen. 7,37
PRÂNZ: s.n.
prânz: sg. ac., în sintagma prânz de dragoste rezum. cap.21
(a) PRÂNZI: v. IV
prânziþi: imperativ 2.pl. 21,12
prânzise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 21,15
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(a se) PROSLÃVI: v. IV
era proslãvit: pasiv ind. imp. 3.sg. 7,39
sã (Sã) proslãveascã: con j. prez. 3.sg. 11,4; 12,23
va proslãvi: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.12; 13,32; rezum. cap.16; 16,14
(S-)au proslãvit: ind. pf.c. 3.sg. 12,16; 13,31, 32
proslãveºte: imperativ 2.sg. 12,28
am proslãvit: ind. pf.c. 1.sg. 12,28; 17,4
voi proslãvi: ind. viit.I. 1.sg. 12,28
a f i proslãvit: pasiv inf. pr ez. rezum. cap.13
proslãveaºte: imperativ 2.sg. 17,1, 5
sã proslãveascã: conj. pr ez. 3.sg. 17,1; 21,19
(M-)am proslãvit : ind. pf.c. 1.sg. 17,10

PREA CURVIE: s.f.; var. PRECURVIE
preacurvie: sg. ac. rezum. cap.8; 8,4
precurvie: sg. ac. 8,3
(a) PREFACE: v. III
preface: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2
PREOT: s.m.
preoþi: pl. ac. 1,19
PREÞ: s.n.
preþ: sg. ac. 12,3

PR OSLÃVIRE: s.f.
proslãvirii: sg. gen ., în sintagma ceasul proslãvirii rezum. cap.12
proslãvirea: sg. ac. rezum. cap.17

(a se) PRICI: v. IV
(sã) priciia: ind. imp. 3.pl. 6,53
PRICINÃ: s.f.
pricina: sg. ac. 19,19

PRUNC : s.m.
pruncul: sg. ac. 16,21

PRIETEN: s.m.; var. (Înv.) PRIIA TIN, PRIIATEN
priiatinul: sg. nom. 3,29; 11,11
priiatinii: pl. nom., în sintagma priiatinii lui Hristos rezum. cap.15
priiatenii: pl. ac. 15, 13
priiatinii: pl. nom. 15,14
priiatini: pl. ac. 15,15
priiatin: sg. nom. 19,12
(a se) PRIMI: v. IV
au priimit: ind. pf.c. 3.pl. 1,11, 12; 4,45
priimiþi: ind. prez. 2.pl. 3,11; 5,43
priimeºte: ind. prez. 3.sg. 3,32; 12,48; 13,20
veþi priimi: ind. viit.I. 2.pl. 5,43
sã priimeascã: conj. pr ez. 3.pl. 7,39
priimindu(-Sã): gerunziu rezum. cap.12
priimi: inf. pr ez. fãrã a 14,17
(a se) PRINDE: v. III
a prinde: inf. prez. rezum. cap.7; 7,44; rezum. cap.21
sã prinzã: conj. prez. 3.pl. 7,30, 32; 10,39; 11,56
(s-)au prins: ind. pf.c. 3.sg. 8,4
au prins: ind. pf.c. 3.sg./pl. 8,20; 18,12; 21,3
(Sã) prinde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
aþi prins: ind. pf.c. 2.pl. 21,10
PRINS, -Ã: adj.
priinsã: f. sg. ac. 8,3
(a) PRISOSI: v. IV
au prisosit: ind. pf.c. 3.pl. 6,12, 13
PR OCI: adv. (slm. în v.)
proci: adv. în sintagma i proci rezum. cap.2; rezum. cap.16
(a) PROCITI: v. IV
prociteºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.15
PR OPOVÃDUIRE: s.f.; var. (În v.) PROPOVEDUIRE
propoveduirea: sg. ac. rezum. cap.7
PR OROC: s.m.
prorocul/Prorocul: sg. nom. 1,23; 4,44; 6,14; 12,38
proroc: sg. nom. 1,21, 25; 4,19; 7,40, 52; 9,17
prorocii: pl. nom. 1,45; 8,52, 53
proroci: pl. ac. 6,45
(a) PROROCI: v. IV
prorocind: gerunziu rezum. cap.11
au prorocit: ind. pf.c. 3.sg. 11,51
PR OROCIT, -Ã: adj.
prorocitã: f. sg. ac. rezum. cap.12

(a se) PUNE: v. III
pune: ind. prez. 3.sg. 2,10; rezum. cap.10
au pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 7,30, 4 4; 8,3; 9,15; 13,4, 5; 19,2, 19,
42; 20,2, 13
pun: ind. prez. 1.sg. 10,15, 17
a pune: inf. prez. 10,18
aþi pus: ind. pf.c. 2.pl. 11,34
era pusã: pasiv ind. imp. 3.sg. 11,38
pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 13,2
voiu pune: ind. viit.I. 1.sg. 13,37
vei pune: ind. viit.I. 2.sg. 13,38
sã puie: conj. pr ez. 3.sg. 15,13
am pus: ind. pf.c. 1.sg. 15,16
pune: imperativ 2.sg. 18,11
puindu(-sã): gerunziu rezum. cap.19
puind: gerunziu 19,29
(sã) pusease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 19,41
fusease pus: pasiv ind. m.m.c.pf. 3.sg. 20,12
ai pus: ind. pf.c. 2.sg. 20,15
sã puiu: con j. prez. 1.sg. 20,25
PUNGÃ: s.f.
pungi: pl. ac. 12,6; 13,29
(a) PURCEDE: v. III
am purces: ind. pf.c. 1.sg. 8,42
purceade: ind. prez. 3.sg. 15,26
(a) PURTA: v. I
purta: ind. im p. 3.sg. 12,6
purta: inf. prez. fãrã a 16,12
purtându-: gerunziu rezum. cap.19; 19,17
purtând: gerunziu 19,5
PUR TAT, -Ã: adj.
purtat: m. sg. nom. rezum. cap.12
PURURI: adv.; var. PURUREA
pururea: 6,34; 7,6; 8,29; 11,42; 12,8; rezum. cap.15; 18,20
PUS, -Ã: adj.
puse: f./n. pl. nom./ac. 2,6; 20,5, 6
pus: n. sg. nom./ac. 19,29; 21,9
pusã: f. sg. nom. 20,7
PUSTIU: ad j./s.n.; var. PUSTIE: s.f.
pustie: s.f. sg. ac. 1,23; 3,14; 6,31, 49; 11,5 4
(a) PUTEA: v. II
poate: ind. prez. 3.sg. 1,46; 3,2, 4, 5, 27; 5,19; 6,4 4, 53, 61, 66;
7,7; 9,4, 16; 10,29, 35; 11,3 7; 14,17; 15,4
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va putea: ind. viit.I. 3.sg. 3,3
pot: ind. prez. 3.pl. 3,9
pociu: ind. prez. 1.sg. 5,30; 13,37
puteþi: ind. prez. 2.pl. 5,44; 7,34, 36; 8,21, 22, 43; 13,33; 15,5;
16, 12
sã poatã: conj. pr ez. 3.pl. 8,6
putea: ind. im p. 3.sg. 9,33; 12,39; 21,6
poþi: ind. prez. 2.sg. 13,36
putem: ind. prez. 1.pl. 14,5
PUTERE: s.f.
putere: sg. ac. 1,12
puteare: sg. ac. 5,27; 10, 18; 17,2; rezum. cap.19; 19,10, 11
PUÞ: s.n.
puþul: sg. nom./ac. 4,6, 11, 12
puþ: sg. ac. 4,6

RÃSPUNS: s.n.
rãspuns: sg. ac. 1,22; 19,9
(a se) RÃSTIGNI: v. IV
(Sã) rãs tigneaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.19
rãs tigneaºte: imperativ 2.sg. 19,6, 15
rãs tigniþi: imperativ 2.pl. 19,6
a rãs tigni: inf. prez. 19,10
voi rãstigni: ind. viit.I. 1.sg. 19,15
sã (Sã) rãstigneascã: conj. prez. 3.sg. 19,16
au rãs tignit: ind. pf.c. 3.pl. 19,18
(S-)au rãstignit: ind. pf.c. 3.sg. 19,20, 41
rãs tignise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 19,23
era rãstignit: pasiv ind. imp. 3.sg. 19,32
(a) RÃSTURNA: v. I
au rãs turnat: ind. pf.c. 3.sg. 2,15

(a) PUÞI: v. IV
pute: ind. prez. 3.sg. 11,39
PUÞIN, -Ã: adj./adv.
puþin : adj. n. sg. ac. 6,7
puþinã: adj. f. sg. ac. 7,33
puþin : adv. 12,35; 13,33; 14,19; rezum. cap.16; 16,16, 17, 18, 19

RÃU, REA: adj./s./adv.
rele: adj. f. pl. nom. 3,19; 7,7
(mai) rãu: adj. n . sg. nom. 5,14
rãu: s.n. sg. ac. 3,20; 5,29; rezum. cap.7; rezum. cap.17; 18,23
(cel) rãu: s.m. sg. ac. 17,15
rãu: s.n. sg. ac., în sintagma fãcãtoriu de rãu 18,30
rãu: adv. 18,23
RÂMLEAN: s.m.
râmleanii: pl. nom. 11,48

R

(a) RÂNDUI: v. IV
au rânduit : ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.11

RAVI: s. nead.; var. RAVVI (cf. lat. rabbi – indeclinabil –
„învãþãtor”)
RÂNDUIT, -Ã: adj.
Ra vvi: 1,38, 49; 3,2, 26; 6,25; 9,2
rânduit : m. sg. nom. rezum. cap.5
Ra vi: 4,31; 11,8
Ra vvone: în Vulgat a – rabboni 20,16
RÂU: s.n.
râuri: pl. nom. 7,38
(a se) RÃDICA: v. I; vezi (a se) RIDIC A
(a) RÃMÂNE: v. III; var. (a) RÃMÂNEA: v. II
rãmâind: gerunziu 1,33; 5,38; 14,25
au rãmas: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,39; 2,12; 4,40; 7,9; 8,9; 10,40; 11,6
sã rãmâie: con j. prez. 3.sg. rezum. cap.3; 4,40; 12,46; 14,16;
15,16; 19,31; 21,22, 23
rãmâne: ind. prez. 3.sg. 3,36; 6,27; 8,35; 9,41; 12,25; 14,17; 15,5
rãmân: ind. prez. 3.pl. rezum. cap.6
veþi rãmânea: ind. viit.I. 2.pl. 8,31; 15,4, 7, 10
rãmâneþi: imperativ 2.pl. 15,4, 9
va rãmânea: ind. viit.I. 3.sg. 15,4, 6
vor rãmânea: ind. viit.I. 3.pl. 15,7
rãmâiu: ind. prez. 1.sg. 15,10
(a) RÃPI: v. IV
sã rãpascã: conj. pr ez. 3.pl. 6,15
rãpeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,12
va rãpi: ind. viit.I. 3.sg. 10,28
rãpi: inf. pr ez. 10,29
(a) RISIPI: v. IV; vezi (a) RÃSIPI

RÂVNÃ: s.f.; var. (Înv.) RÃVNÃ
rãvna: sg. nom. 2, 17
REPEJUNE: s.f. (aici) „pârâu”
repejunea: sg. ac. 18,2
(a se) REZEMA: v. I; var. (a se) RÃZIMA
rãzimându(-sã): gerunziu 13,25
(a se) RIDICA: v. I; var. (Înv. ºi pop.) (a se) RÃDIC A
voi rãdica: ind. viit.I. 1.sg. 2,19
vei rãdica: ind. viit.I. 2.sg. 2,20
rãdicaþi: imperativ 2.pl. 4,35
rãdicându: gerunziu 6,5
(sã) rãdica: ind. imp. 3.sg. 6,18
(S-)au rãdicat: ind. pf.c. 3.sg. 8,7
rãdicându(-Sã): gerunziu 8,10
rãdicând: gerunziu 11,41; 17,1
va rãdica: ind. viit.I. 3.sg. 13,18
(a se) RISIPI: v. IV; var. (Înv. ºi r ar) (a se) RÃSIPI
rãsipeaºte: ind. prez. 3.sg. 10,12
sã (vã) rãsipiþi: conj. prez. 2.pl. 16,32

RÃSIPIT, -Ã: adj./s.; vezi RISIPIT, -Ã
(a) RÃSPUNDE: v. III
au rãspuns: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,21; 2,18; 5,17; 6,43, 69; 7,47; 12,23
rãspuns-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,26, 48, 49, 50; 2,19; 3,3, 5, 9, 10,
27; 4,10, 13, 17; 5,7, 11, 18; 6,7, 26, 29, 71; 7,16, 20, 21, 46, 52;
8,14, 19, 33, 34, 39, 48, 49, 54; 9,3, 11, 20, 27, 30, 34, 36; 10,25,
32, 33, 34; 11,9; 12,30, 34; 13,7, 8, 26, 36, 38; 14,23; 16,31;
18,5, 8, 20, 23, 30, 34, 35, 36, 37; 19,7, 11, 15, 22; 20,28; 21,5
rãs punde: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
rãs punzind: gerunziu rezum. cap.18
rãs punzi: ind. pr ez. 2.sg. 18,22

RISIPIT, -Ã: adj./s.; var. (În v. ºi rar) RÃSIPIT, -Ã
(cei) rãsipiþi: s.m. pl. ac. 7,35
rãsipiþi: adj. m. pl. nom. 11,52
ROD: s.n.
rod: sg. ac. 4,36; 12,25; rezum. cap.15; 15,2, 4, 5, 8, 16
rodul: sg. nom. 15,16
RUDENIE: s.f.
rudeniia: sg. nom. 18,26
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SÂN: s.n.; var. (Înv.) SIN
sinul: sg. ac., în sintagma sinul Tatãlui 1,18
sânul: sg. ac., în sintagma sânul lui Isus 13,23

(a se) RUGA: v. I
a (sã) ruga: inf. prez. 4,20
ruga: ind. imp. 3.sg./pl. 4,31, 47; 12,21
au rugat: ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,40; 19,31, 38
voi r uga: ind. viit.I. 1.sg. 14, 16; 16,26
(Mã) rog: ind. prez. 1.sg. 17,9, 15, 20
RUGÃCIUNE: s.f.
rugãciunea: sg. nom., în sintagma rugãciunea lui Hristos rezum.
cap.17
(a se) RUPE: v. III
(s-)au rupt: ind. pf.c. 3.sg. 21,11

SÂNGE: s.n.; (Înv. ºi pop.; la pl.) SÂNGIURI
sângiuri: pl. ac. 1,13
sângele: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,54, 55, 56, 57
sânge: sg. nom. rezum. cap.19; 19,34
(a se) SÂRGUI: v. IV; var . (Înv.) (a se) SIRGUI (Înv. ºi pop.) „a
se sili”
(s-)ar sirgui: cond. prez. 3.pl. 18,36
SCÃLDÃT OARE: s.f.
scãldãtoare: sg. ac. rezum. cap.5; 5,4, 7; 9,7, 11
scãlãdãtoare: sg. nom./ac. 5,2, 4

S

SCÂRBÃ: s.f. (Înv. ºi rar) „necaz”
scârbã: sg. ac. 16,33

SABIE: s.f.
sabie: sg. ac. 18,10
sabiia: sg. ac. 18,11

(a se) SCOATE: v. III
scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 10,3
scoateþi: imperativ 2.pl. 2,8
au scos: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,15; 9,34, 35; 18,10; 19,16
sã scoaþã: conj. prez. 3.sg./pl. 4,7; 9,22
scoate: inf. prez. fãrã a 4,11
a scoate: inf. prez. 4,15
voi scoate: ind. viit.I. 1.sg. 6,37
va scoate: ind. viit.I. 3.sg. 10,4
(sã) scoate: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
sã (sã) scoaþã: conj. prez. 3.sg. 12,42
scoate(-)-vor: ind. viit.I. 3.pl. 16,2

SAMARINEAN: s.m.
samarineani: pl. ac. rezum. cap.4; 4,39
samarineanii: pl. nom./ac. 4,9, 40
samarinean: sg. nom. 8,48
SAMARINEANCÃ: s.f.
samarineanca: sg. nom. rezum. cap.4; 4,9
samarineancã: sg. nom. 4,9
SATANA: s.f.
Satana: sg. nom. 13,27
(a se) SÃLÃªL UI: v. IV
(S-)au sãlãºluit: ind. pf.c. 3.sg. 1,14
(a) SÃLTA: v. I
a sãlta: inf. prez. 5,35
SÃMÂNÞÃ: s.f.
sãmânþa: sg. nom./ac. 7,42; 8,33
SÃNÃTOS, -OASÃ: adj.; var. (Înv. ºi reg.) SÂNÃTOS, -OASÃ
sãnãtos: m. sg. nom. 4,51; 5,6
sânãtos: m. sg. nom./ac. 5,14, 15; 7,23
SÃRAC, -Ã: s.m./f. „lipsit”, „neavut”; (Înv. ºi reg.) „or fan”
sãracilor: s.m. pl. dat. 12,5 13,29
sãraci: s.m. pl. ac. 12,6, 8; 14,18

(a se) SCRIE: v. III
au scris: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,45; 5,46; 19,19; 21,24
scris este/este scris: pasiv ind. pr ez. impers. 2,17; 6,31, 45; 12,14
scriind: gerunziu rezum. cap.8; rezum. cap.10
scriia: ind. imp. 3.sg. 8,6, 8
scris iaste/iaste scris: pasiv ind. pr ez. imper s. 8,17; 10,34
era scrise: pasiv ind. imp. 3.pl. 12,16
e scris: pasiv ind. prez. 3.sg. 15,25
era scris: pasiv ind. imp. im pers. 19,19, 20
(nu) scrii: imperativ prohib. 2.sg. 19,21
am scris: ind. pf.c. 1.sg. 19,22
sânt scrise: pasiv ind. prez. 3.pl. rezum. cap.20; 20,30
(s-)au scris: ind. pf.c. 3.pl. 20,31; rezum. cap.21
(s-)ar scrie: cond. prez. 3.pl. 21,25
SCRIPTURÃ: s.f.
scripturii: sg. dat. 2,22
scripturile: pl. ac. 5,39; 7,52; 20,9
scripturilor: pl. dat. 5,47
scriptura: sg. nom. 7,38, 42; 10,35; 13,18; 17,12; 19,24, 28, 36
scripturã: sg. nom. 19,37

(a) SÃRI: v. IV
sãriind: gerunziu 4,14
(a se) SÃTURA: v. I
saturã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6
(s-)au sãturat : ind. pf.c. 3.pl. 6,12
(v-)aþi sãturat : ind. pf.c. 2.pl. 6,26

SCRISOARE: s.f. „inscripþie”
scrisoarea: sg. nom. rezum. cap.19
scrisoare: sg. ac. 19,20

(a se) SÃVÂRªI: v. IV
am sãvârºit: ind. pf.c. 1.sg. 17,4
sãvârºind: gerunziu rezum. cap.19
(s-)au sãvârºit: ind. pf.c. 3.pl. 19,28

(a) SCUIPA: v. I; var. (Înv. ºi reg.) (a) SCUPI
au scupit: ind. pf.c. 3.sg. 9,6

SÂMBÃTÃ: s.f./adv.; var. (Înv.) SIMBÃTÃ (cf. Indice Mt)
sâmbãta: adv. rezum. cap.5; 5,16, 18; rezum. cap.7; 7,22, 23;
rezum. cap.9; 19,31
sâmbãta: s.f. sg. nom./ac. 5,9; 9,16
sâmbãtã: s.f. sg. nom. 5,10; 9,14
sâmbetii: s.f. sg. gen . 19,31
sâmbetei: s.f. sg. gen. 20,1
sâmbetelor: s.f. pl. gen. 20,19

SCUIPAT: s.n.; var. (Reg.) SCUPIT
scupit: sg. ac. 9,6
(a se) SCULA: v. I; var. (Înv.) (a se) SCOLA
scoalã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
scoalã: imperativ 2.sg. 5,8
(s-)au sculat: ind. pf.c. 3.sg. 7,52; 11,29, 31
(S-)au scolat: ind. pf.c. 3.sg. 13,4
sculaþi(-vã): imper ativ 2.pl. 14,31

752

INDICE

EVANGHELIIA DE LA IOAN

SEARÃ: s.f.; var. (Pop.) SARÃ
sarã: sg. nom. 6,16; 20,19

SLAB, -Ã: adj.
(mai) slab: n. sg. ac. 2,10

(a) SECERA: v. I
seacerã: ind. prez. 3.sg. 4,36, 37
a sãcera: inf. prez. 4,38

SLAVÃ: s.f.
slava: sg. nom./ac. 1,14; 2,11; 5,4 4; 7,18; 8,50, 5 4; 12,41; 17,5,
22, 24
slavã: sg. ac. 5,41, 44; rezum. cap.9
slavã: sg. ac., în loc. v. dã slavã 9,24
sla va: sg. ac., în sint agmele sla va lui Dumnezãu/slava lui
Dumnez eu/slava oamenilor 11,4, 40; 1 2,43

SECERÃTOR, -TOARE: s.m./f.; var. (În v. ºi reg.) SÃCERÃTOR,
-TOARE
sãcerãtoriu: s.m. sg. ac. rezum. cap.4
SECERIª: s.n.; var . (Înv. ºi reg.) SÃCERIª
sãceriº: sg. ac. rezum. cap.4
sãceriºul: sg. nom. 4,35
seceriº: sg. ac. 4,35

SLÃBÃNOG, -OAGÃ: ad j./s. „paralitic”
slãbãnog: adj. m. sg. ac. rezum. cap.5
slãbãnogul: s.m. sg. nom. 5,7

(a) SEMÃNA: v. I; var. (Înv. ºi rar) (a) SÃMÂNA
samânã: ind. prez. 3.sg. 4,36, 37
SEMÃNÃTOR, -TOARE: .m./f.; var. (Înv.) SÃMÂNÃTOR, -TOARE
(cel) sãmânãt oriu: s.m. sg. ac. rezum. cap.4
SEMN: s.n.; var. (Înv. ºi pop.) SÃMN
sãmn: sg. ac. rezum. cap.2; 2,18; 4,54; 6,30; 10,41; rezum. cap.21
semne: pl. ac. rezum. cap.2; 3,2; 7,31
seamnelor: pl. gen. 2,11
seamnele: pl. ac. 2,23; 6,2, 26
seamne: pl. nom./ac. 4,48; 9,16; 11,47; 12,37; rezum. cap.20; 20,30
sãmnul: sg. ac. 6, 14; 12,18
(a) SEMNA: v. I; var. (Înv.) (a) SÃMNA
au sãmnat: ind. pf.c. 3.sg. 3,33
SETE: s.f.
seat e: sg. nom. 19,28

(a se) SLÃVI: v. IV
(Mã) slãvesc: ind. prez. 1.sg. 8,54
slãv eaºte: ind. prez. 3.sg. 8,54
sã (Sã) slãveascã: con j. prez. 3.sg. 14,13
(S-)au slãvit : ind. pf.c. 3.sg. 15,8
SLOBOD, -Ã: adj./adv.
slobod: adv. 5,10; rezum. cap.8; 18,31
slobozi: adj. m. pl. nom. 8,33, 36
(a se) SLOBOZI: v. IV
va slobozi: ind. viit.I. 3.sg. 8,32, 36
slobozindu(-sã): gerunziu rezum. cap.18
sã sloboz : conj. prez. 1.sg. 18,39
a (Te) slobozi: inf. prez. 19,10
a slobozi: inf. prez. 19,12
sloboz : ind. prez. 2.sg. 19,12
SLUGÃ: s.f.
slu jile: pl. nom./ac. 2,9; 4,51; 18,18, 26, 36
slugã: sg. nom. 8,34; 15,20
sluga: sg. nom. 8,35; 13,16; 15,15; 18,10
slu ji: pl. ac. 15,15
slu jii: sg. gen. 18,10

SFAT: s.n.
sf at: sg. ac. rezum. cap.11; 11,47; 18,14
(a) SFÃRÂMA: v. I
veþi sfãrâma: ind. viit.I. 2.pl. 19,36

SLUJBÃ: s.f.
slu jbã: sg. ac. 16,2

(a se) SFÃTUI: v. IV
(sã) sfãtuise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 9,22

(a) SLUJI: v. IV
a sluji: inf. prez. rezum. cap.8
SFÂNT, -Ã: adj.
am slujit: ind. pf.c. 1.pl. 8,33
Sfânta: adj. antep. f. sg. nom. în titlu: Sfânta a lui Isus Hristos slu jiia: ind. imp. 3.sg. 12,2
Evangheliia de la Ioan
slu jeºte: ind. prez. 3.sg. 12,26
Sfânt: adj. n. sg. nom./ac., în sintagma Duhul Sfânt/Duh Sfânt va sluji: ind. viit.I. 3.sg. 12,26
1,33; 3,5; 14,26; r ezum. cap.20; 20,22
sf inte: ad j. m. sg. voc., în sintagma Pãrinte sfinte 17,11
SLUJITOR, -TOARE: s.m./f.
slu jitorilor : s.m. pl. dat. 2,5
(a se) SFÂRªI: v. IV
slu jitorii: s.m. pl. nom. rezum. cap.7; 7,45, 46; 18,12; 19,6
sfârºindu(-sã): gerunziu 2,3
slu jitori: s.m. pl. ac. 7,32; 18,3, 22
sfârºitu(-s)-au: ind. pf.c. impers. 19,30
slu jitoriul: sg. nom. 12,26
SFÂRªIT: s.n.
sfãrºit: sg. ac., în loc. adv. pânã în sfãrºit 13,1

SLUJNICÃ: s.f.
slu jnica: sg. nom. 18,17

(a se) SFINÞI: v. IV
au sfinþit: ind. pf.c. 3.sg. 10,36
sf inþeaºte: imperativ 2.sg. 17,17
(Mã) sfinþesc: ind. prez. 1.sg. 17,19
sã f ie sfinþiþi: pasiv conj. prez. 2.pl. 17,19

(a se) SMINTI: v. IV
smintindu(-sã): gerunziu rezum. cap.6
smint eºte: ind. prez. 3.sg. 6,62
sã (vã) smintiþi: con j. prez. 2.pl. 16,1
SMIRNÃ: s.f.
smirnã: sg. ac. 19,39

SINAGOGÃ: s.f.
sinagoga: sg. ac. 6,60; 12,42; 18,20
sinagogã: sg. ac. rezum. cap.9; 9,22
sinagoguri: pl. ac. 16,2

SMOCHIN: s.m.
smochin : sg. ac. 1,48, 50

SINGUR, -Ã: adj.
sângur: m. sg. nom./ac. 5,44; 6,15; 8,9, 16, 29; 12,25; 16,32; 17,3
singuri: m. pl. nom. 6,22

SOARTÃ: s.f.; var. (Înv. ºi pop.) SOARTE
soar te: sg. nom. rezum. cap.19; 19,24
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stã: ind. prez. 3.sg. 3,29; 11,42
stând: gerunziu 8,9; 11,56; 1 8,18; 19,26; 20,l4
era stând: ind. imp. perifr. 3.sg. 18,25

(a) SOCOTI: v. IV
socotiþi: ind. prez. 2.pl. 11,50
au socotit: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.12; 12, 10
socotind: gerunziu 20,15

STADIU: s.m. (cf. Indice 2Mac)
stadii: pl. ac. 6,19; 11,18

SOCRU: s.m.
socrul: sg. nom. 18,13

STAUL: s.n.
staulul: sg. ac. 10,1, 16
staul: sg. nom. 10, 16

SOMN: s.n.
somn: sg. ac. 11,11
somnului: sg. gen., în sintagma dor mirea somnului 11,13

STÃPÂN: s.m.
stãpânul: sg. nom., în sintagma s tãpânul lumii „Satana” (cf.
Anania 2001, p.1572) 14,30; 16,11

SORÃ: s.f.
sororei: sg. gen. 11,1
surorile: pl. nom. 11,3
sora: sg. nom. 11,5, 39; 19,25
sor u-sa: sg. nom. 11,28

STÂLPARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „ramurã verde înfrunzitã”
stâlpãri: pl. ac. 12,13

(a) SOSI: v. IV
au sosit: ind. pf.c. 3.sg. 7,6

(a) S TRÂNGE: v. III
au strâns: ind. pf.c. 3.pl. 11,47

SOÞIE: s.f. (Înv. ºi pop.) „tovarãº”
soþii: pl. ac. 11,16

STRÃIN, -Ã: s.m./f.; var. (În v. ºi pop.) STREIN, -Ã
(cel) strein: s.m. sg. ac. 10,5
streinilor: s.m. pl. gen. 10,5

(a) SPARGE: v. III
spar geþi: imperativ 2.pl. rezum. cap.2; 2,19

(a) S TRÃPUNGE: v. III
au strãpuns: ind. pf.c. 3.pl. 19,37

(a se) SPÃIMÂNTA: v. I
sã (sã) spãimânteaze: con j. prez. 3.sg. 14,27

STRÂNSOARE: s.f. (Înv. ºi pop.; f ig.) „chin”
strânsoare: sg. ac. 16,21

(a se) SPÃLA: v. I
spalã(-te): imperativ 2.sg. 9,7
(s-)au spãlat: ind. pf.c. 3.sg. 9,7
(te) s palã: imperativ 2.sg. 9,11
(m-)am spãlat: ind. pf.c. 1.sg. 9,11, 15
spalã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13
a spãla: inf. prez. 13,5
speli: ind. prez. 2.sg. 13,6
vei s pãla: ind. viit.I. 2.sg. 13,8
voi spãla: ind. viit.I. 1.sg. 13,8
-i spãlat: pasiv ind. prez. 3.sg. 13, 10
sã spele: conj. prez. 3.sg. 13,10
au s pãlat: ind. pf.c. 3.sg. 13,12
am spãlat: ind. pf.c. 1.sg. 13,14
sã spãlaþi: conj. prez. 2.pl. 13,14

STRECURAT, -Ã: adj.
strecurat : n. sg. ac., în sintagma nard str ecurat „nard cur at”
12,3
(a se) S TRICA: v. I
sã (sã) strice: conj. pr ez. 3.sg. 7,23
(sã) strica: inf. prez. fãrã a 10,35
(a) S TRIGA: v. I
strigã: ind. pf.c. 3.sg. 1,15, 23
striga: ind. im p. 3.sg./pl. 7,28, 37; 19,6, 12, 15
au s trigat: ind. pf.c. 3.sg. 11,43; 12,4 4; 18,40
(a) SUDUI: v. IV
suduitu(-)-au: ind. pf.c. 3.pl. 9,28

SPÃLÃTOARE: s.f. (Înv. ºi pop.) „lighean”
spãlãtoare: sg. ac. 13,5

(a) SUFLA: v. I
suflã: ind. prez. 3.sg. 3,8
suflând: gerunziu 6,18
au suflat: ind. pf.c. 3.sg. 20,22

SPIN: s.m.
spini: pl. ac. rezum. cap.19
spini: pl. ac., în sintagma cununã de spini 19,2, 5

SUFLET: s.n.
suf letul: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,11, 15, 17, 18, 24; 12,25,
27; 13,37, 38; 15,13
sufletul: sg. ac., în loc. v. Îºi dã sufletul rezum. cap.19

(a) SPORI: v. IV
sporim: ind. prez. 1.pl. 12,19
(a) SPUNE: v. III
au s pus: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18; 4,29; 11,46; 12,22
am spus: ind. pf.c. 1.sg. 6,66; 16,4, 5
spuiu: ind. prez. 1.sg. 8,45, 46
spune: imperativ 2.sg. 10,24; 20,15
sã spuie: conj. pr ez. 3.sg. 11,56
spune: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.13; 19,35
aº f i spus: cond. pf. 1.sg. 14,2
(a se) SPURCA: v. I
sã (sã) spurce: con j. prez. 3.pl. 18,28
(a) S TA: v. I
au s tãtut: ind. pf.c. 3.sg. 1,26; 8,44; 20,19, 26; 21,4
sta: ind. imp. 3.sg. 1,35; 6,22; 7,37; 12,29; 18,5, 16, 18, 22; 19,25;
20,11

(a sã) SUI: v. IV
suindu(-sã/-Sã): gerunziu 1,51; 6,17, 63; rezum. cap.7
(S-/s-)au suit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,13; 3,13; 5,1; 6,3, 24; 7,10, 14;
11,55; 21,3
(vã) suiþi: ind. prez. 2.pl. 7,8
(Mã) sui: ind. prez. 1.sg. 7,8
(sã) suie: ind. prez. 3.sg. 10,1
(sã) suise: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 12,20
(M-)am suit: ind. pf.c. 1.sg. 20,17
suitu(-s)-au: ind. pf.c. 3.sg. 21,11
sui(-Mã)-voi: ind. viit.I. 1.sg. 20,17
SULIÞÃ: s.f.
suliþa: sg. ac. 19,34
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SUS: adv.
sus: adv. în loc. adv. pânã sus/de sus/în sus 2,7; 3,31; 8,23; 11,41;
rezum. cap.19; 19,11, 23
(a) SUSPINA: v. I
au suspinat : ind. pf.c. 3.sg. 11,33

Tatãl: sg. dat. (cu prep. la) 5,45
tatãl: sg. ac., în sintagma tatãl diavolul rezum. cap.8; 8,44
Tatã-Mieu: sg. ac. 8,38
tatã: sg. nom. 8,41
(a se) TÃGÃDUI: v. IV
au tãgãduit : ind. pf.c. 3.sg. 1,20; 18,27
va tãgãdui: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.13
vei tãgãdui: ind. viit.I. 2.sg. 13,38
(Sã) tãgãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
tãgãduit-au: ind. pf.c. 3.sg. 18,25

ª
ªARPE: s.m.; var. (Reg.) ªERPE
ºerpelui: sg. gen., în sintagma ºerpelui celui de aramã rezum. cap.3
ºer pele: sg. ac. 3,14
ªCHIOP, -OAPÃ: s.m./f.
ºchiopi: s.m. pl. nom. 5,3
(a) ªEDEA: v. II
ºezând: gerunziu 2,14; 8,2; 12,15; 13,12, 23; 20,12
ºedea: ind. imp. 3.sg./pl. 4,6; 6,3, 11; 9,8; 11,20; 12,2; 13,28; 21,12
sã ºazã: con j. prez. 3.pl. 6,10
au ºezut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,10; 12,14; 19,13
era ºezând: ind. imp. perifr. 3.sg. 13,23
(a) ªTERGE: v. III
au ºters: ind. pf.c. 3.sg. 11,2; 12,3
a ºterge: inf. prez. 13,5
(a) ªTI: v. IV
ºtiþi: ind. prez. 2.pl. 1,26; 4,22, 32; 7,28; 8,14; 9,30; 11,49; 13,12,
17; 14,4
ºtiiam: ind. imp. 1.sg. 1,31, 33; 11,42
ºtiia: ind. imp. 3.sg./pl. 2,9, 25; 5,13; 6,6, 65; 13,11; 18,2; 20,9, 14
ºtim: ind. prez. 1.pl. 3,2, 11; 4,22, 42; 7,27; 9,20, 21, 24, 29; 14,5
ºtii: ind. prez. 2.sg. 3,8, 10; 13,7; 14,17; 16,30; 19,10; 21,15, 16, 17
ºtiu: ind. pf.c. 3.pl. rezum. cap.4; 15,21; 18,21
ai ºti: cond. prez. 2.sg. 4,10
ºtiu: ind. prez. 1.sg. 4,25; 5,32; 7,29; 8,14, 37, 55; 9,12, 25, 31;
11,22, 24; 12,50; 13,18; 20,2, 13; 21,24
ºtiind: gerunziu 6,62; 13,1, 3; 18,4; 19,28; 21,12
ºtie: ind. prez. 3.sg. 7,15
ºti: ind. prez. 3.sg. 7,27, 49; 12,35; 15,15; 19,35
vei ºti: ind. viit.I. 2.sg. 13,7
au ºtiut : ind. pf.c. 3.sg. 13,28
ºti: inf. prez. fãrã a 14,5
sã ºtiþi: conj. pr ez. 2.pl. 15,18

(a se) TÃIA: v. I
tãiaþi: ind. pr ez. 2.pl., în loc. v. tãiaþi îm prejur 7,22
va tãia: ind. viit.I. 3.sg. 15,2
(sã) t aie: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.18
au tãiat : ind. pf.c. 3.sg. 18,10
tãiase: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 18,26
sã tãiem: conj. prez. 1.pl. 19,24
TÃIERE: s.f.; var. (Înv.) TÃIARE
tãiar ea: sg. ac., în loc. s. tãiarea împrejur 7,22, 23
TÃINUIT, -Ã: adj.
tãinuit : m. sg. nom. 19,38
(a se) TÃMÃDUI: v. IV
tãmãduiaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.5
(sã) tãmãduia: ind. imp. 3.sg. 5,4
(s-)au tãmãduit: ind. pf.c. 3.sg. 5,9
(sã) tãmãduisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,10, 13
au tãmãduit : ind. pf.c. 3.sg. 5,11
(a se) TÂLCUI: v. IV (Înv. ºi r eg.) „a traduce”
(s-)au tãlcuit : ind. pf.c. 3.sg. 1,41, 42
(sã) tâlcuieºte: ind. prez. 3.sg. 9,7
TÂLCUIT: adv. (Înv. ºi reg.) „în traducere”
tâlcuit : 1,38
TÂLHAR: s.m.; var. (Înv.) TÂLHARIU, TÃLHARIU
tâlhariu: sg. nom. 10,1
tâlhari: pl. nom. 10,8
tãlhariu: sg. nom. 18,40
tãlhari: pl. ac. rezum. cap.19
tãlharilor : pl. gen. rezum.cap.19
TÂNÃR, -Ã: adj.; var. (În v. ºi reg.) TINÃR, -Ã
(mai) tinãr: m. sg. nom. 21,18

T
TEACÃ: s.f.
teacã: sg. ac. 18,11
TAINÃ: s.f.
tainã: sg. ac., în loc. adv. în tainã rezum. cap.7; 7,4, 10; 11,28
tainele: pl. ac. rezum. cap.15
TATÃ: s.m.
Tatãl/tatãl: sg. nom./ac. 1,14; r ezum. cap.3; 3,35; 4,12, 23, 53;
rezum. cap.5; 5,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 36, 37; 6,2 7, 32,
37, 42, 44, 45, 46, 58, 66; rezum. cap.8; 8,16, 18, 19, 27, 28,
38, 39, 42, 4 4, 49, 53, 54, 56; rezum. cap.10; 10,15, 17, 18, 29,
30, 32, 36, 38; rezum. cap.12; 12,26, 49, 50; 13,1, 3; rezum.
cap.14; 14,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 26, 28, 31;
rezum. cap.15; 15,1, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 26; rezum. cap.16;
16,3, 10, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 32; rezum. cap.17; 1 8,11;
20,17, 21
Tatãlui: sg. gen., în sintagmele sinul Tatãlui/casa Tatãlui (Mieu)/
ascult area Tatãlui/[ voia] Tatãlui/v oia Tatãlui (Mieu)/lucrurile
Tatãlui (Mieu)/glasul Tatãlui/casa Tatãlui (Mieu)/ [cuvântul ]
Tatãlui/poruncile Tatãlui (Mieu) 1,18; 2,16; rezum. cap.4; 6,39,
40; 10,37; r ezum. cap.12; 14,2, 24; 15,10
Tatãlui/tatãlui: sg. gen./dat. 4,21, 23; 5,43; 8,41, 4 4; 10,25, 29

(a se) TEME: v. III
(s-)au t emut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 6,19; 19,8
(nu vã) temereþi: imper ativ prohib. 2.pl. 6,20
(sã) temea: ind. imp. 3.pl. 9,22
(nu t e) teme: imperativ pr ohib. 2.sg. 12,15
TEMNIÞÃ: s.f.
temniþã: sg. ac. 3,24
TINÃ: s.f.
tinã: sg. ac. 9,6, 11, 14, 15
tina: sg. ac. 9,6
(a) TRAGE: v. III
va trage: ind. viit.I. 3.sg. 6,44
oi trage: ind. viit.I. 1.sg. 12,32
tr age: inf. prez. 21,6
trãgând: gerunziu 21,8
au tras: ind. pf.c. 3.pl. 21,11
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(a) TREBUI: v. IV
trebuia: ind. im p. impers. 2,25; 4,4; 20,9
trebuie: ind. prez. impers. rezum. cap.3; 3,7, 14, 30; 4,20, 24; rezum.
cap.6; 9,4; 10,16; rezum. cap.11; 12,34; 13,14, 29; 16,30; 19,7
ar trebui: cond. prez. imper s. rezum. cap.14

ÞÃRM: s.n.; var. (În v. ºi reg.) ÞÃRMURE
þãrmure: sg. ac. 21,4

TRECÃTOR, -TOARE: ad j.
trecãtoare: f. sg. ac., în sintagma hranã trecãtoare 6,27

(a) ÞINE: v. III; var. (a) ÞINEA: v. II
ai þinut: ind. pf.c. 2.sg. 2, 10
va þinea: ind. viit.I. 3.sg. 8,51, 52; 14,23
þiiu: ind. prez. 1.sg. 8,55
sã þie: conj. prez. 3.sg. 12,7; rezum. cap.20
þineþi: imperativ 2.pl. 14,15
þine: ind. prez. 3.sg. 14,21, 24
veþi þinea: ind. viit.I. 2.pl. 15,10; 20,23
am þinut: ind. pf.c. 1.sg. 15,10
au þinut: ind. pf.c. 3.pl. 15,20; 17,6
vor þinea: ind. viit.I. 3.pl. 15,20
þine: imperativ 2.sg. 17,11
þineam: ind. im p. 1.sg. 17,12
þinute vor fi: pasiv ind. viit.I. 3.pl. 20,23

(a) TRECE: v. III
sã treacã: conj. pr ez. 3.sg. 4,4; 13,1
au trecut: ind. pf.c. 3.sg. 5,24
treci: imperativ 2.sg. 7,3
trecând: gerunziu 9,1
TRIBUN: s.m.; var. (În v.) TRIVUN
trivunul: sg. nom. 18,12
TRIMIS, -Ã: adj.; var. (Înv.) TREMIS, -Ã
trimis: m. sg. nom. 1,6
trimiºi: m. pl. nom. rezum. cap.7
tremis: m. sg. nom. 9,7

ÞINUT: s.n.
þinut: sg. ac. 11,5 4, 55

(a) TRIMITE: v. III; var. (Înv.) (a) TREMITE
au tremis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,19, 22, 33; rezum. cap.3; 3,17,
34; 5,36, 37, 38; 6,29, 38, 39, 40, 44, 58; 7,16, 18, 29, 32; 9,4;
11,3; 12,44, 45, 49; 13,16, 20; 16,5; 20,21
era trimiºi: pasiv ind. imp. 3.pl. 1,2 4
sânt tremis: pasiv ind. prez. 1.sg. 3,28
a tremis: ind. pf.c. 3.sg. 4,34
am trimis: ind. pf.c. 1.sg. 4,38; 17,18
au trimis: ind. pf.c. 3.sg. 5,23, 24, 30; 7,28, 33; 8,16, 18, 26, 29,
42; 10,36; 14,24; 15,21; 18,24
aþi tremis: ind. pf.c. 2.pl. 5,33
ai trimis: ind. pf.c. 2.sg. 11,42; 17,3, 8, 18, 21, 23, 25
voi tremite: ind. viit.I. 1.sg. 13,20; 16,7
va tremite: ind. viit.I. 3.sg. rezum. cap.14; 14,26
voi trimite: ind. viit.I. 1.sg. 15,26
au fost trimis: psiv ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.17
tremit: ind. prez. 1.sg. 20,21
TRUP: s.n.
trup: sg. nom./ac. 1,14; 3,6; 8,15
trupului: sg. gen., în sintagma beseareca trupului Sãu 2,21
trupul: sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,52, 53, 55, 56, 57, 6 4; 17,2;
rezum. cap.19; 19,38, 40; rezum. cap.20; 20,12
trupul: sg. ac., în sintagma trupul Fiiului Omenesc 6,54
trupurile: pl. nom. 19,31
TRUPESC, -EASCÃ: ad j.
trupascã: f. sg. ac., în sintagma voia trupascã 1,13
(a se) TULBURA: v. I; var. (În v.) (a se) TURBURA
(sã) va turbura: ind. viit.I. 3.sg. 5,7
(sã) turbur a: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.6
(S-/s-)au turburat : ind. pf.c. 3.sg. 11,33; 12,27; 13,21
turburându(-Sã): gerunziu 11,38
sã (sã) turbure: conj. prez. 3.sg. 14,1, 27
TUNET: s.n.
tunet: sg. nom. 12,29
(a) TURNA: v. I
turnase: ind. m.m.c.pf. 3.pl. 2,9
Þ
ÞARINÃ: s.f.
þarinele: pl. ac. 4,35

ÞESUT, -Ã: adj.
þãsutã: f. sg. nom. 19,23

U
UCENIC : s.m.
ucenicii: pl. nom./ac. rezum. cap.1; 1,35; 2,2, 11, 1 2, 17, 22;
3,22, 25; 4,2, 8, 27, 31, 33; rezum. cap.6; 6,3, 8, 16, 22, 24, 61,
62, 67; 7,3; rezum. cap.8; 8,31; 9,2, 27, 28; rezum. cap.11; 11,8,
12, 54; 12,4, 16; 13,22, 23, 35; rezum. cap.15; 15,8; 16,17, 29;
18,1, 2, 17, 19, 25; 20,10, 19, 20, 26; rezum. cap.21; 21,2, 4
ucenici: pl. nom./ac. 1,37; 4,1; rezum. cap.6; rezum. cap.14;
rezum. cap.17; rezum. cap.20; 20,25; 21,8
ucenicilor: pl. gen./dat. rezum. cap.3; rezum. cap.4; 6,12; 11,7; rezum.
cap.13; 13,5; rezum. cap.14; rezum. cap.16; 20,18, 30; 21,1, 14
ucenicul: sg. nom./ac. 9,28; 18,15; 19,26, 38; 21,7, 20, 23, 24
ucenic: sg. nom. 18,15, 16; 20,2, 3, 4, 8
(a) UCIDE: v. III
a ucide: inf. prez. rezum. cap.8; 8,5; rezum. cap.12
sã ucigã: con j. prez. 3.pl. 10,31; rezum. cap.11; 11,8
ucideþi: ind. prez. 2.pl. 10,32
ucidem: ind. prez. 1.pl. 10,33
va ucide: ind. viit.I. 3.sg. 16,2
UCIGAª, -Ã: s.m./f.
ucigaº: s.m. sg. nom. 8,44
(a se) UITA: v. I
uitându(-Sã): gerunziu 1,42
(sã) uita: ind. imp. 3.pl. 13,22
(s-)au uitat: ind. pf.c. 3.sg. 20,11
(a) UMBLA: v. I
umblând: gerunziu 1,36; 6,19
umblã: imper ativ 2.sg. 5,8, 11, 12
umbla: ind. imp. 3.sg./pl. 5,9; 6,67; 7,1; 10,23; 11,54
umblã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.6; 8,12; 12,35
va umbla: ind. viit.I. 3.sg. 11,9, 10
umblaþi: imperativ 2.pl. 12,35
(a se) UMPLE: v. III
umpleþi: imperativ 2.pl. 2,7
au umplut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 2,7; 6,13; 16,6
(s-)au umplut: ind. pf.c. 3.sg. 12,3
(a se) UNGE: v. III
au uns: ind. pf.c. 3.sg. 9,6, 11; 11,2; 12,3
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(Sã) unge: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
ungându(-sã): gerunziu rezum. cap.19

VÂRSTÃ: s.f.
vâr stã: sg. ac. 9,21, 23

UNSOARE: s.f. „mir”
unsoare: sg. ac. 11,2; rezum. cap.12

VÂRTOS: adv.
(mai) vârtos: 3,19; 5,18; 19,8

URÂCIUNE: s.f.
urâciunii: sg. gen. rezum. cap.15

(a) VÂSLI: v. IV; var. (Înv. ºi reg.) (a) VÂNSLA
vânslând: gerunziu 6,19

URECHE: s.f.
ureachea: sg. ac. 18, 10, 26

VEAC: s.n./s.m.
veaci: s.m. pl. ac., în loc. ad j. de v eaci; în sintagmele viiaþa de
veaci/izvor de apã de veaci/viaþã de veaci/viaþa de veaci rezum.
cap.3; 3,16; 4,14, 36; 5,24, 39; 10,28; 17,2, 3
veci: s.m. pl. ac., în loc. adj. de veci, în sintagma viiaþa de veci/
viaþa de v eci/cuvintele vieþii de veci 3,15, 36; 6,2 7, 40, 47, 55,
69; 12,25, 50
veaci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veaci 4,13; 8,35, 51
veci: s.m. pl. ac., în loc. adv. în veci 6,52, 59
veac: sg. ac., în loc. adv. în veac/din veac 8,52; 9,32; 10,28;
11,26; 12,34; 13,8; 14,16
veac: sg. gen., în sintagma cãpeteniia acestui veac rezum. cap.12

(a se) URGISI: v. IV
(Sã) ur giseaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.12
(a) URÎ: v. IV
ureºt e: ind. prez. 3.sg. 3,20; 7,7; 12,25
urî: inf. prez. fãrã a 7,7
ureaºt e: ind. prez. 3.sg. 15,18, 19, 23
au urât: ind. pf.c. 3.sg./pl. 15,18, 24, 25; 17,14
(a) URMA: v. I
ur mând: gerunziu 1,38

VECIN, -Ã: s.m.
vecinii: s.m. pl. nom. 9,8

URMÃ: s.f.
ur mã: sg. ac., în loc. ad j. cea mai de pre ur mã 6,39, 40, 4 4, 55;
7,37; 11,24; 12,48

(a se) VÃDI: v. IV
sã (Sã/sã) vãdeascã: conj. prez. 3.sg. 1,31; 3,20, 21
va vãdi: ind. viit.I. 3.sg. 8,46; rezum. cap.16; 16,8

(a se) VEDEA: v. II
am vãzut: ind. pf.c. 1.sg./pl. 1,14, 32, 34, 48, 50; 8,38; 18,26;
20,18, 25
au vãzut: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,18, 29, 39; 3,32; 6,19, 22, 46; 9,1;
12,41; 15,24; 19,33, 35; 20,1, 5, 6, 8, 12, 14, 29; 21,9, 20
vei vedea: ind. viit.I. 2.sg. 1,33, 50; 11,40
vãzând: gerunziu 1,36; 2,23; 4,45; 6,5, 14, 24; 9,7; 11,31; 19,26; 20,20
vãzându-: gerunziu 1,38; 5,6; 11,32, 33; 19,6; 21,21
vedeþi: imperativ 2.pl. 1,39; 4,29, 35
vezi: imperativ 2.sg. 1,46; 7,52; 11,34; 20,27
vãzut-au: ind. pf.c. 3.sg. 1,47; 8,56
vedea-veþi: ind. viit.I. 2.pl. 1,51
vedea: inf. prez. fãrã a 3,3
vedem: ind. prez. 1.pl. 3, 11; 9,41
va v edea: ind. viit.I. 3.sg. 3,36; 5,19; 8,51
vãz: ind. prez. 1.sg. 4,19; 9,11, 15, 25
veþi vedea: ind. viit.I. 2.pl. 4,48; 6,63; rezum. cap.16; 16,10, 16,
17, 19
aþi vãzut: ind. pf.c. 2.pl. 5,37; 6,26, 36; 8,38; 14,7
vedea: ind. imp. 3.sg. 6,2
sã vedem: conj. pr ez. 1.pl. 6,30
vede: ind. prez. 3.sg. 6,40; 9,19, 21; 12,45; r ezum. cap.20
sã vazã: conj. prez. 3.sg./pl. 7,3; 8,56; 9,39; 12,9, 40; 17,24
ai vãzut : ind. pf.c. 2.sg. 8,57; 9,37; 20,29
vãzuse: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 9,8, 15, 18; 11,45
vâd: ind. prez. 3.pl. 9,39
vãd: ind. prez. 3.pl. 9,39
veade: ind. prez. 3.sg. 10,12; 11,9; 14,9, 17, 19
a vedea: inf. prez. rezum. cap.12; 12,21
vedeþi: ind. prez. 2.pl. 12,19; 14, 19
(Sã) vede: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.14
voi vedea: ind. viit.I. 1.sg. 16,22; 20,25
vedea-vor : ind. viit.I. 3.pl. 19,37
ne vãzind: gerunziu rezum. cap.20

(a se) VÃITA: v. I; var. (a se) VÃIETA
(vã) veþi vãieta: ind. viit.I. 2.pl. 16,20

VEDERE: s.f.
vedearea: sg. ac. rezum. cap.8

(a) VÃRSA: v. I
au vãrsat : ind. pf.c. 3.sg. 2,15

(a) VENI: v. IV
au venit: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,7, 11; 2,4; 3,2, 19, 22, 26, 31; 4,5,
27, 46; 6,5, 17, 23, 24; 7,45, 50; 8,2; 9,7; 10,8, 41; 11,17, 20,
29, 38; 12,1, 9, 28, 30; 13,1, 6; 16,21, 32; 18,3; 19,32, 38, 39;
20,1, 2, 3, 4, 6, 24; 21,8, 13
vine: ind. prez. 3.sg. 1,9, 30; 3,8, 20, 21; 4,21, 23, 25, 35, 47;
5,24, 25, 28; 6,35, 37, 45; 7,41, 42; 8,12; 9,4; 10,10; 11,56; 12,12,
13, 15, 23; 14,6, 30; 16,25, 32; rezum. cap.20

URªINIC: s.n. „purpurã”
urºinic: sg. ac., în sintagma hainã de urºinic 19,3, 5
(a se) USCA: v. I
(sã) va usca: ind. viit.I. 3.sg. 15,6
USCAT, -Ã: s.m./f. „om slab”; s.n. „þãrm”
uscaþi: s.m. pl. nom. 5,3
uscat : s.n. sg. ac.21,8, 9, 11
UªÃ: s.f.; var. UªE
uºe: sg. nom./ac. rezum. cap.10; 10,1, 2; 18,16
uºea: sg. nom. 10,7, 9
uºile: pl. nom. 20,19, 26
V
VADRÃ: s.f.
vedre: pl. nom. 2,6
vedrile: pl. ac. 2,7
vadra: sg. ac. 4,28
VAS: s.n.
vas: sg. nom. 19,29

VÂNT: s.n.
vânt : sg. nom./ac. rezum. cap.6; 6,18
VÂNZÃTOR: s.m. „trãdãtor”
vânzãtoriul: sg. ac. rezum. cap.13
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va sã vie: ind. viit. pop. 3.sg. 1,15; 6,14
va veni: ind. viit.I. 3.sg. 1,27; 4,25; 5,43; 6,3 7; 7,27, 31; 15,26;
16,2, 4, 7, 8, 13
venind: gerunziu 1,29, 47; rezum. cap.2; 4,40, 45; 10,12; 11,32;
19,33
am venit : ind. pf.c. 1.sg. 1,31; 5,43; 7,27; 8,42; 9,39; 10,10; 12,27,
46, 47; 16,28; 18,37
veniþi: imperativ 2.pl. 1,39; 4,29; 21,12
venit-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,39; 4,7; 12,22; 17,1; 20, 18, 19, 26
vino: imperativ 2.sg. 1,43, 46; 4,16; 11,3 4, 43; 21,19, 22
ai venit: ind. pf.c. 2.sg. 3,2; 6,25; 11,27
venea: ind. imp. 3.pl. 3,23
vin: ind. prez. 3.pl. 3,26; 10,27
sã viu: conj. pr ez. 1.sg. 4, 15
vinea: ind. imp. 3.pl. 4,30; 19,3
venisã: ind. m.m.c.pf. 3.sg./pl. 4,45; 7,30; 8,20; 11,19, 30, 33, 45
viind: gerunziu 4,54
viu: ind. prez. 1.sg. 5,7; 8,14; 14,28; 17,13
a veni: inf. prez. 5,40
sã vie: conj. prez. 3.sg./pl. 6,15; rezum. cap.16; 18,4
venise: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,17; 12,12; 19,39; 20,8
veni: inf. prez. fãrã a 6,44, 66; 7,34, 36; 8,21, 22; 13,33, 36
vie: con j. prez. fãrã sã 3.sg. 7,37; 12,26
a f i venit: inf. pf. rezum. cap.9
vor v eni: ind. viit.I. 3.pl. 11,48
vei veni: ind. viit.I. 2.sg. 13,36
voi v eni: ind. viit.I. 1.sg. 14,3, 18; 21,22, 23
vom veni: ind. viit.I. 1.pl. 14,23
aº f i venit: cond. pf. 1.sg. 15,22
vin: ind. prez. 1.sg. 17,11
venim: ind. prez. 1.pl. 21,3
(a se) VESELI: v. IV
(sã) veselesc: ind. prez. 3.pl. 2,10

VIAÞÃ: s.f.
viiaþã: sg. nom./ac. rezum. cap.1; 5,24, 26, 40; 6,33, 64; 20,31
viaþa: sg. nom. 1,4; 11,25
viiaþa: sg. ac., în sintagma viiaþa de veaci/viiaþa de veci rezum.
cap.3; 3,15, 16, 36; 4,36; 5,39; 6,27, 47, 55; 12,25, 50
viiaþa: sg. nom./ac. 3,36; 6,52; rezum. cap.14; 14,6
viaþã: sg. ac., în sintagma viaþã de veaci 5,24
vieþii: sg. gen., în sintagmele înviiarea vieþii/pânea vieþii/cuvintele
vieþii de veci/lumina vieþii 5,29; rezum. cap.6; 6,35, 48, 69; 8,12
viaþa: sg. nom./ac., în sintagma viaþa de veci/viaþa de veaci 6,40;
10,28; 17,2, 3
viaþã: sg. ac. 6,54; 10,10

VIN: s.n.
vin: sg. nom./ac. rezum. cap.2; 2,3, 9; 4,46
vinul: sg. nom./ac. 2,3, 10

(a) VINDECA: v. I
vindecã: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
sã vindece: conj. pr ez. 3.sg. 4,47
au vindecat: ind. pf.c. 3.sg. rezum. cap.7
sã vindec: conj. pr ey. 1.sg. 12,40
VINERI: s.f.
Vinerea/vinerea: sg. nom./ac., sg. nom., în sintagmele Vinerea
Paºtilor/vinerea jidovilor 19,14, 42
vineri: sg. nom. 19,31
(a) VINO VÃÞI: v. IV
vinovãþi: inf. prez. fãrã a 8,6
VISTIERIE: s.f.
vistierie: sg. ac. 8,20
VIÞÃ: s.f.
viþa: sg. nom. rezum. cap.15; 15,5
viþa: sg. nom., în sintagma viþa cea adevãratã 15,1
viþã: sg. ac. 15,4

(a) VOI: v. IV
voiþi: ind. prez. 2.pl. 5,40; 8,44
voim: ind. prez. 1.pl. 12,21

VEªMÂNT: s.n.
vejmintele: pl. ac. 13,4, 12; 19,23, 24
veºmint ele: pl. nom. rezum. cap.19

VIITOR, -TOARE: adj./s.
viitoarele: adj. antep. f. pl. ac. rezum. cap.16
viitoare: adj. f. sg. ac. rezum. cap.21
(cele) viitoar e: s.n. pl. ac. „lucrurile viitoar e” 16,13

(a se) VINDE: v. III
vânzând: gerunziu 2,14
vindea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,16; 18,2, 5
sã vânzã: conj. prez. 3.sg. 6,65, 72; 12,4; 13,2, 11
(s-)au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 12,5
va vinde: ind. viit.I. 3.sg. 13,21; 21,20
au vândut: ind. pf.c. 3.sg. 19,11

VIU, VIE: adj./s.
vie: ad j. f. sg. nom./ac., în sintagmele apa cea vie/apã vie/pâne
vie/pânea cea vie rezum. cap.4; 4,10, 11; 6,41, 51; 7,38
viu: adj. m. sg. nom. 4,50, 53; 6,52, 58, 59; 11,25, 26; 14,19
vii: adj. m. pl. nom. 5,25; 14,19
viu: adj. m. sg. gen., în sintagma Fiiul lui Dumnezeu celui viu
11,2 7
(Cel) Viu: s.m. sg. nom. 6,58

(a) VES TI: v. IV
va vesti: ind. viit.I. 3.sg. 4,25; 16,13, 14, 15
au vestit : ind. pf.c. 3.sg./pl. 4,51; 5,15
ves teºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
ves teaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.16
voi v esti: ind. viit.I. 1.sg. 16,25
ves tind: gerunziu 20,18

VICLEªUG: s.n.
vicleºug: sg. nom. 1,47

VINÃ: s.f.
vinã: sg. ac. 18,29, 38; 19,4, 6

VOIE: s.f.
voia: sg. nom./ac., în sintagmele voia trupascã/v oia bãrbãteascã/
voia Tatãlui (Mieu) 1,13; 6,40
voia: sg. ac. 4,34; 5,30; 6,38, 39; 7,17; 9,31
VORBÃ: s.f.
vor ba: sg. ac. 8,43
(a) VORBI: v. IV
vor beaºte: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.4
vor beºti: ind. prez. 2.sg. 4,27
(a) VREA: v. II
au vrut : ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,43; 6,21
vrea: ind. prez. 3.sg. 3,8; 5,21
vreai: ind. prez. 2.sg. (cf. lat. vis) 5,6; 21,18
aþi vrut : ind. pf.c. 2.pl. 5,35
vrând: gerunziu rezum. cap.6; rezum. cap.8
vrea: ind. im p. 3.sg./pl. „voia/voiau” 6,11; 7,1, 44; 16,19
vreaþi: ind. prez. 2.pl. 6,68; 9,27; 10,38; 18,39
va vrea: ind. viit.I. 3.sg. 7,17
vreau: ind. prez. 3.pl. „vor” rezum. cap.10
veþi vrea: ind. viit.I. 2.pl. 15,7
vreau: ind. prez. 1.sg. 17,24; 21,22, 23
vreai: ind. im p. 2.sg. „voiai” (cf. lat. volebas) 21,18
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VREDNIC, -Ã: adj.
vr ednic: m. sg. nom. 1,27
VREME: s.f.
vr eame: sg. ac., în loc. adv. la vr eame 5,4
vr eame: sg. ac. 5,6; 7,33
vr eamea: sg. nom. 7,6, 8
vr eme: sg. ac. 14,9
Z
ZADAR: s.n.; var. ZÃDAR
zãdar : sg. ac., în loc. adv. în zãdar 15,25; r ezum. cap.21
(a se) ZÃBOVI: v. IV
(Sã) zãbo vea: ind. imp. 3.sg. 3,22
(a) ZÃCEA: v. II
zãcea: ind. im p. 3.sg. 5,3
zãcând: gerunziu 5,6
zãcusã: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 5,6
ZBICI: s.n.; vezi BICI
ZI: s.f./adv.
zi: s.f.sg. ac. 1,29, 35, 43; 2, 1; 6,22; 11,9, 39; 12,12; 14,20;
16,23, 26
zioa: s.f. sg. nom./ac. 1,39; 5,9; 8,56; 11,53; 19,31
zile: s.f. pl. ac. 2,12, 19, 20; 4,40, 43; rezum. cap.11; 11,6, 17;
12,1; 20,26
zi: s.f. sg. ac., în sintagma zi de praznic 2,23; 12,20
zioa: s.f. sg. ac., în sintagmele zioa praznicului/zioa cea mai de
pr e urmã/zioa îngropãrii (Meale) 4,45; 6,39, 40, 44, 55; 7,11,
37; 11,24; 12,7, 48
zioo: s.f. sg. ac., în sintagma zioo praznicului 4,45
zio: s.f. sg. nom. 9,4
zioa: adv. 11,9

5,6, 11, 12, 14, 18; 6,5, 10, 12, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35,
43, 5 4, 60, 61, 62, 68; 7,3, 6, 16, 20, 21, 33, 35, 36, 39, 45, 52;
8,4, 7, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 39, 42, 48, 57; 9,7, 11, 12, 15,
17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
10,6, 7, 35, 42; 11,4, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 32, 34, 36, 37, 41, 49,
51; 12,4, 6, 7, 19, 22, 30, 35, 38, 39, 41, 44, 50; 13,6, 7, 11, 1 2,
21, 24, 25, 2 7, 28, 31; 14,23; 16,17, 19; 17, 1; 18,4, 6, 7, 9, 11,
16, 17, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 3 4, 37, 38; 19,4, 5, 9, 10, 14, 21,
24; 20,2, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28; 21,5, 15, 17, 19,
20, 21, 23
zici: ind. prez. 2.sg. 1,22; 8,5, 33, 52; 9,17; 12,34; 14,9; 16,29;
18,34, 37
zis-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,23, 39, 46, 48; 2,5, 7; 3,4; 4,7, 11,
15, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 3 4, 49, 50; 5,8; 6,8, 28; 7,50; 8,25,
39, 41, 52, 58; 9,12, 41; 11,8, 23, 24, 25, 27, 34, 39, 40, 44;
13,8, 9, 10, 36, 3 7; 14,5, 6, 8, 9, 22; 16,29; 18,5, 17, 26, 38;
19,6, 15, 26, 27, 28, 30; 20,13, 15, 16, 17, 29; 21,3, 6, 7, 10, 12,
15, 16, 17, 18, 21
(sã/ Sã) zice: ind. prez. 3.sg. 1,38; 4,5, 25; rezum. cap.9; 9,11;
rezum. cap.10; 11,16, 54; rezum. cap.13; rezum. cap.14; 19,13,
17; 20,16, 24; 21,2
zic: ind. prez. 1.sg. 1,51; 3,3, 5, 11; 4,35; 5,19, 24, 25, 34; 6,26,
32, 47, 54; 8,34, 51, 58; 10,1, 7; 12,24; 13,16, 18, 19, 20, 21, 33,
38; 14,12; 16,7, 20, 23, 26; 21,18
zice: ind. prez. 3.sg. rezum. cap.2; 2,3; rezum. cap.4; 4,10; rezum.
cap.6; 6,42; 7,38, 42; r ezum. cap.8; 9,8; rezum. cap.12; 12,33;
13,24; rezum. cap.14; 16,17, 18; rezum. cap.18; rezum. cap.19;
19,24, 37
va zice: ind. viit.I. 3.sg. 2,5
zicea: ind. imp. 3.sg./pl. 2,21, 22; 4,33, 42; 5,10, 18; 6,6, 14, 42,
66, 72; 7,11, 12, 25, 31, 40, 41; 8,6, 19, 22, 23, 25, 27, 31; 9,8,
9, 10, 16; 10,20, 21, 24, 41; 11,13, 47; 12,29; 16,18; 19,3, 21
voi zice: ind. viit.I. 1.sg. 3,12; 8,55; 14,26; 15,15
ai zis: ind. pf.c. 2.sg. 4,17, 18
ziceþi: ind. prez. 2.pl. 4,20, 35; 8,54; 9,19, 41; 10,36; 13,13
zisease: ind. m.m.c.pf. 3.sg. 6,41; 11,13; reyum. cap.16
zic: ind. prez. 3.pl. 7,26
zice(-Sã): ind. pr ez. 3.sg. rezum. cap.8
zicem: ind. prez. 1.pl. 8,48
zis-am: ind. pf.c. 1.sg. 9,27; 18,8
(Sã) zicea: ind. imp. 3.sg. rezum. cap.10
vor zice: ind. viit.I. 3.pl. 12,27
ar zice: cond. prez. 13,22
ar f i zis: cond. pf. 3.sg. 13,29
a zice: inf. prez. 16,12
zi: imperativ 2.sg. 20,17

(a se) ZICE: v. III
zicându(-sã): gerunziu rezum. cap.1
zicând: gerunziu 1,15, 26, 32; rezum. cap.3; 4,31, 51; 6,53; 7,9,
15, 28, 37; 8,12; 9,6, 19; 11,3, 28, 31, 43; 12,21, 23; 13,21;
rezum. cap.15; 18,1, 22, 38, 40; 19,6, 12; rezum. cap.20; 20,14,
20, 22; 21,19
am zis: ind. pf.c. 1.sg. 1,15, 30, 50; 3,7, 12, 28; 6,36; 8,24;
(a se) ZIDI: v. IV
10,34, 36; 11,40, 42; 13,33; 14,28, 29; 15,15, 20; 16,15, 19;
(s-)au zidit: ind. pf.c. 3.sg. 2,20
18,21
au zis: ind. pf.c. 3.sg./pl. 1,2 1, 22, 23, 25, 29, 33, 36, 38, 41, 42,
ZIDIRE: s.f. (aici) „f acere”
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; 2,4, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 22; 3,2,
3, 9, 10, 26, 27; 4,9, 10, 13, 17, 27, 28, 32, 39, 48, 50, 52, 53; zidir ea: sg. ac., în sintagma zidirea lumii 17,24
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LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ 1760 - 1761
„A scrie cãrþi înseamnã a comunica cu depar tele tãu ºi a
deveni conºtiinþa lui mai bunã. Ce sunt cãrþile omenirii,
dacã nu conºtiinþa noastrã mai bunã? Ce este Eminescu,
dacã nu conºtiinþa mai bunã a românilor?”
(G. Liiceanu, Jurnalul de la Pãltiniº)

1. Biblia lui Petru Pavel Aron – cea dintâi traducere a Vulgatei în limba român@
n spiritul cuvintelor de mai sus, Biblia este „conºtiinþa mai bunã” a lumii întregi. Aºa se explicã nenumãratele
traduceri ºi retraduceri ale textului în câteva mii de limbi, în epoci ºi spaþii diferite, din antichitatea iudaicã ºi pânã
astãzi, ºi tipãrirea ei în milioane de exemplare.
În spaþiul românesc, la int erval de ceva mai mult de o sutã de ani (1688–1795), Biblia se traduce integral de trei ori,
expresie a unor acumulãri cantitative ºi a unor salturi calitative în cele mai div erse planuri ale vieþii sociale, cu prioritate în
domeniul cultural. Astfel, în plin umanism românesc se realiz eazã Biblia de la Bucureºti (1688), iar un secol mai târ ziu, în
Blajul iluminist, prind viaþã, la inter val de numai 30 de ani, alte douã traduceri integrale ale textului sacru în limba r omânã:
traducerea realizatã dupã Vulgata latinã sub coordonarea episcopului Petru P avel Aron (1760–1761), pãs tratã pânã acum
în manuscris, ºi cea realizatã de Samuil Micu dupã Sep tuaginta, tipãritã în 1795. Dintre acestea, versiunea coordonatã de
episcopul Aron reprezintã o ieºire din tipare, traducãtorii abandonând Biblia impusã de tradiþia bisericii orientale ºi alegând
drept sursã Vulgata apuseanã. Orientarea lor s pre t extul latinesc, beneficã în plan cultural1, este, în mod cer t, principala cauzã
a rãmânerii pânã acum în uit are a aces tei traduceri.
S-a scris mult des pre Biblia de la Bucureºti, deºi nu se poate spune cã s-au gãsit rãspunsuri la cele mai importante într ebãri
pe car e le-a ridicat de-a lungul timpului prima realizare integralã a Bibliei în limba românã, fiind încã aprinse controver sele cu
privire la contribuþia acesteia la dezvoltarea limbii române literar e. Nu s-a scris la fel de mult despre traducerea pe care a realizat-o
Samuil Micu2, în timp ce traducerea coordonatã de Petru Pavel Aron a intrat în atenþia cercetãtorilor abia în vremea din urmã.
Spre mijlocul v eacului al XVIII-lea, programul educaþional din Transilvania, ale cãrui baz e fuseserã puse în Sinodul din
iunie 1702, deci foar te aproape de începuturile Bisericii Greco-Catolice pe ter en românesc, se concretizeazã în proiecte
cultural-educative ambiþioase datorate episcopului Inochentie Micu-Klein, omul de culturã care ºi-a depãºit în multe privinþe
epoca. U nele dintre ideile sale au rãmas numai în s tadiu de proiect, urmând a se îndeplini ulterior, multe în timpul episcopului
Petru P avel Aron.
În Blajul devenit adevãr at centru al spiritualitãþii româneºti, cãrturarii ardeleni sunt pãtrunºi de necesitatea de a umple
un gol is toric, de a recupera într-un timp cât mai scur t cu putinþã tot „ceea ce is toria neglijase vreme de o mie de ani”, având
„conºtiinþa cã pun pârghia ca sã înalþe la nivelul de luminã al secolului un masiv de munþi cufundat în tenebre. O întreagã
lume a s piritului trebuia clãditã, la repezealã, ca sã rãscumpere istoria pierdutã”3. Aceasta explicã faptul cã într-un timp record,
de numai cât eva decenii, cãrþile realizate la Blaj puteau face de depar te concurenþã, ºi nu numai cantitativ, celor care se
tipãriserã în toatã lumea româneascã pânã la acea datã4. Apogeul acestei activitãþi îl reprezintã, evident, cele douã tr aduceri
ale Bibliei , realizate la interval de numai trei decenii5.

1

2

3
4
5

Explicaþii pertinente propune I. Chindriº în câteva s tudii: Secolele Bibliei de la Blaj, în vol. Culturã ºi societate în contextul ªcolii Ardelen e, Cluj-Napoca,
2001, p.225 º.u., apãrut ºi ca s tudiu introductiv la Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000; Crearea Bibliei naþionale la români 1550
– 1795 ºi Rolul geniului în crearea Bibliei naþionale, în vol. Transilvanica II. Studii ºi fragmente literare, Cluj-Napoca, 2003, p.847 º.u.; Testamentul
lui Petru Pavel Aron , în ediþia de faþã, vol.I, p.LXIII–LXIV.
Interesul binemeritat (es te Biblia naþionalã a românilor!) de care se bucurã aces t text în ultimul timp s-a concretizat în primul rând în reeditar ea de
excepþie din anul 2000: Biblia de la Blaj (1795), ediþie jubiliarã. Cu binecuvânt area Î.P.S. Lucian Mureºan, mitr opolitul Bisericii Române Unite,
Roma, 2000 (ediþie realizatã sub înaltul patronaj al P.S. Virgil Ber cea, episcopul Eparhiei Române Unite de Oradea ºi sub egida ºtiinþificã a Academiei
Române, Institutul de Istorie – Cluj-Napoca; coordonatorul ediþiei I. Chindriº) ºi într -o serie de studii: I. Chindriº, Secolele, p.225 º.u.; Idem, Crearea
Bibliei naþionale la r omâni 1550 – 1795 ºi Rolul geniului în crearea Bibliei naþionale, în vol. Transilvanica II. Studii ºi fr agmente literare, Cluj-Napoca,
2003, p.847 º.u.; N. Iacob, Limbajul biblic românesc (1640-1800), vol. I-II, Editura Universitãþii Suceava, 2001 (Vol. I: Aspecte ale evoluþiei limbii
române literare pânã la 1840, vol. al II-lea: Biblia de la Blaj – text de r eferinþã în tr adiþia biblicã româneascã); Idem, Biblia de la Blaj (1795) – a
doua tr aducere integralã a Bibliei în limba românã, în Analele U niversitãþii „ªtefan cel Mare” Suceava, 1994; Idem, Termeni de origine slavã specifici
limbii liter are vechi în Biblia de la Bucureºti (1688) ºi în Biblia de la Blaj (1795) (Cartea Facerea), în vol. Limbaje ºi comunicare II, seria Colloquia,
Editur a Institutului European, Iaºi, 1997; Idem, 200 de ani de la a doua traducere integralã a Bibliei în limba românã, Blaj, 1795, în „Limba Românã”,
nr.1 (25), 1996, anul VI, Chiºinãu; Idem, Câteva obser vaþii privind sinonimia le xicalã în Biblia de la Blaj (1795) ºi în Biblia de la Bucureºti (1688),
cu ref erire la Ms.45 ºi la Ms.4389, în vol. Biblija i kultura, nr.4, Cernãuþi, 2002; Idem, Biblia de la Blaj (1795) – moment de ref erinþã în cultura
româneascã, Editur a Academiei Române, Bucur eºti, 2004.
L. Blaga, Gîndirea româneascã în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Bucureºti, 1966, p.128.
Vezi I. Chindriº, Secolele, p.260 º.u.
Celor douã le-au ur mat, tot la Blaj, alte trei traduceri ale Bibliei, toate pãstrate în manuscris: în deceniul al treilea al secolului al XIX -lea, profesorul
blãjean Teodor Pop a opt at pentru tr aducerea cãrþilor poetice ºi de înþelepciune; la 23 octombrie 1870 încheia traducerea Bibliei Timotei Cipariu,
– textul sãu fiind cel mai amplu care s-a scris în ortografia etimologizantã –, pentru ca la cumpãna dintre secolele al XIX-lea ºi al XX -lea profesorul
Victor Smigelschi sã pregãteascã o ediþie cu t otul specialã dupã Biblia lui Samuil Micu, cu un v olum uriaº de note ºi comentarii biblice – peste 3000.
(Vezi I. Chindriº ºi N. Iacob, Biblia lui T imotei Cipariu, în „Academica”, nr.35, februarie 2005, anul XV, p.13–14).
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Sunt bine cunoscute argumentele pe care Samuil Micu le aduce în sprijinul necesitãþii de a r ealiza o nouã traducere a
Bibliei în limba românã: aspectul arhaic al limbii din vechea traducere, „mult osibit de vor ba cea de acum obicinuitã ºi mai
ales de graiul ºi de stilul cel din cãrþile bisericeºti, car e în toate besearecile r omâneºti sã cetesc” (Samuil Micu, Cãtrã cetitoriu,
în B1795, p.1); „tocmirea” necorespunzãtoare a limbii din textul de la 1688: „Cât acea tãlmãcire aceii Biblii mai pre multe
locuri neplãcutã urechilor auzitorilor iaste, care lucru cu mare pagubã sufleteascã era neamului ºi besearecii românilor”
(ibidem); numãrul mic de exemplar e din vechea tr aducere, care fãcea practic imposibil accesul creºtinilor la textul sacru, de
vreme ce „aceale vechi biblii atâta s-au împuþinat, cât foar te rar, sã nu zic bun cr edincios creºtin, ci preot iaste la carele sã
aflã ºi nici cu foar te mare preþ fãr de mare trapãd ºi os tenealã nu sã aflã ca sã-ºi poatã neºtine cum pãra” (ibidem). Accesul
creºtinilor la textul sacr u nu însemna însã numai posibilitatea de a achiziþiona cartea, ci mai ales înþelegerea textului. Este
ceea ce l-a deter minat pe Samuil Micu sã se apuce de „atâta lucru” ºi sã realizeze o nouã traducere, într-un stil unitar ºi într -o
limbã unitarã. Deºi avea posibilitatea sã r ealizeze o colaþionare a celor douã tr aduceri integrale deja existente în limba
românã, traducerea de la 1688 ºi traducerea „nesãvârºitã ºi nedatã la luminã” a lui Petru Pavel Aron, Micu argumenteazã,
de pe poziþiile filologului acum, necesit atea realizãrii unei traduceri noi: „Deci ca stilul ºi aºezarea graiului într u aceeaºi Biblie
sã nu f ie osibit punându-se unele dintru acea tãlmãcire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toatã Biblia de unul cu aseamenea
stil ºi aºezare a graiului sã se tãlmãceascã.” ( ibidem).
În afara aspectelor deja subliniate, se desprind din prefaþa textului tradus de Micu cel puþin încã douã idei importante.
Micu es te cel dintâi critic avizat al textului de la Bucureºti, critica sa nefiind în nici un caz tendenþioasã sau augmentatã de
apartenenþa autorului la religia greco-catolicã. Apoi, el vorbeºte aici, pentru a doua oarã, despre existenþa celeilalte traduceri
int egrale a Bibliei în limba românã, realizatã dupã textul Vulgatei de episcopul unit Petru P avel Aron6.
Mulþi dintre reprezentanþii Bisericii Greco-Catolice au fos t foarte apropiaþi de Biserica Orientalã7 ºi pr eocupaþi, în
condiþiile în care o bunã pãs torire a credincioºilor impunea acest lucr u, sã demonstreze cã religia unitã este una orientalã,
fapt dovedit ºi de precizarea care se regãseºte aproape în toate titlurile cãrþilor de la Blaj: „Dupã rânduiala Besearecii
Rãsãritului”. Mai mult ca oricine a demons trat aceas tã apropiere ºi aceastã preocupare episcopul Petru Pavel Ar on însuºi.
În pofida fidelitãþii sale, exager ate chiar, faþã de credinþa rãsãriteanã, manifestatã inclusiv în detalii vestimentare8, cel numit
pe bunã dreptate „artizanul orientalismului monahal de la Blaj” alege sã foloseascã Vulgata drept izvor pentru traducerea
Bibliei în limba românã9.
Ca rupere de tradiþie, orientarea spre textul latinesc este e xtrem de importantã, versiunea realizatã de echipa10 lui Petru
Pavel Aron fiind singura traducere dupã Vulgata din cultura noastrã veche. Aceastã ieºire din tipare a determinat cu sigur anþã
Informaþii în legãturã cu aces t eveniment cultural deosebit (traducerea Bibliei dupã Vulgata, la 1760) aduce Samuil Micu în alt e douã locuri: în ediþia
latinã a Istoriei românilor (1778), unde preci zeazã cã Petru Pavel Aron „a tradus din latinã în românã toatã Sfânta Scripturã, dupã Vulgata latinilor”
(Apud I. Chindriº, Secolele , p.307) ºi în v olumul dedicat istoriei bisericii din Istoria ºi lucr urile ºi întâmplãrile românilor (1802), unde se spune:
„Înt oarsã în limba româneascã vlãdica Aron Biblia Vulgata cea latineascã, care v oia sã o tipãreascã la Blajiu, însã pentr u cuvioase pricini nu s-au
tipãrit” (Apud ibidem).
Textul tradus de Petru P avel Aron – episcopul unit care a editat în premierã toate cãrþile de cult pentru credincioºii greco-catolici din Transilvania
(Vezi ibidem, p.276 º.u.) – se pãstreazã în 11 volume la Biblio teca Academiei Române, Filiala Cluj. Cele 11 volume reprezintã de f apt douã versiuni
ale textului. Prima v ersiune cuprinde 7 volume manuscrise ºi constituie prima redacþie sau „maculatorul” traducerii. Cea de a doua versiune, pãs tratã
în 4 volume, cuprinde textul integral al Vechiului Tes tament pregãtit pentru tipar (Vezi, în ediþia de faþã, descrierea amãnunþitã a manuscriselor, în
Notã asupr a ediþiei, p.CXXVII–CXXIX). Existenþa celor douã versiuni ºi faptul cã ele sunt legate îngrijit inf irmã precizarea fãcutã de Samuil Micu
în cuvântul Cãtrã ce titoriu, potrivit cãreia el ar fi vãzut traducerea „numai pe niºte hâr tii scrisã”. E prea puþin probabil, dacã nu imposibil, ca Micu
sã nu fi vãzut t extul, dar în mod cert l-a eliminat intenþionat din interesul sãu (Vezi I. Chindriº, Secolele, p.321), fãrã ca atitudinea lui Micu sã aibã
legãturã cu autorul tr aducerii, pe care „îl venera ca pe un sfânt”. Faptul cã Micu aminteºte în tr ei locuri de existenþa acestei versiuni a Bibliei în
româneºte înseamnã cã îi recunoºtea autorului efortul uriaº depus pentru realizarea unei traduceri de asemenea amploare, dar a refuzat sã valorifice
rezultatul acestei munci. În legãturã cu modul în car e s-a lucrat ºi cu timpul cât a durat traducerea Bibliei dupã Vulgata apuseanã, vezi I. Chindriº,
Secolele , p.308–310 ºi Testamentul lui P etru Pavel Aron, în ediþia de f aþã, vol.I., p.LXIV –LXV.
7
În condiþiile în care unirea era subminatã de acþiuni anticatolice de rãsunet, de tipul celei organizate de Sofronie din Cioara între 1759–1761, cu
apogeul, aºadar, chiar în perioada în car e se traduce dupã Vulgata occidentalã Biblia lui Petru P avel Aron, este fir esc sã se afle printre prelaþii
greco-cat olici unii care sã se do vedeascã în mai mare mãsurã partizani ai ideilor prozelite catolice cu care veniserã în cont act în timpul studiilor
fãcut e în strãinãtate. Este ºi cazul lui Gherontie Cotorea, unul dintre membrii echipei organizate de episcopul Aron pentru traducerea Bibliei. Dorinþa
de a persuada, într-un mod subtil totuºi, se ref lectã chiar la nivelul limbajului în textul tradus. Aºa se explicã prez enþa, în unele cãrþi bilbice, a cuvintelor
unir e ºi unit ca echivalent e ale cuvintelor lat. simplicit¼s, -¼tis , respectiv simplex, simplicis. Iatã câteva exem ple concludente în acest sens: Unirea
dr epþilor îi va îndrepta pre dânºii, ºi înºelarea celor rãzvrãtiþi îi va bate pre ei. (Pl 11,3); Mai bun e sãr acul care umblã întru unir ea sa decât bogatul
ce- ºi strânge buzele ºi neînþãleptul. (Pl 19,1); Dreptul cel ce umblã întru unirea sa fericiþi dupã sâne fiii va lãsa. (Pl 20,7); Mai bun e sãr acul ce umblã
întru unirea sa decât bogatul în cãi necurate. (Pl 28,6); Cã cei drepþi vor lãcui pre pãmânt ºi cei uniþi vor rãmânea într-însul (Pl 2,21); Cã urãciune
ias te Domnului tot înºelãtoriul ºi cu cei uniþi graiurile Lui. (Pl 3,32). A se vedea încã: Pl: rezum. cap.10; rezum. cap.20; 10,29; 11,5; 28,10, 18; 29,10;
Io v: 1,1, 8; 2,3, 9; 8,20; 9,21; 12,4; 25,2; 31,6; 33,3. De fiecare datã, sensul actualizat de acest e cuvinte es te „credinþã sincerã”, „curãþenie
sufleteascã”, „sincer în credinþa sa”, „curat sufleteºt e”. Prin comparaþie, în aceleaºi locuri din B1795 nu am gãsit nicãieri aceste cuvinte. Nu ºtim
în ce mãsurã prezenþa aces tor cuvinte în text se datoreazã lui Gherontie Cotorea. Cum manuscrisul maculator din care fãceau parte Proverbele lui
Solomon s-a pierdut, ar rãmâne identificarea traducãtorului dupã scrisul din manuscrisul maculator din care face par te Cartea lui Iov. Considerãm
însã cã es te mai puþin important cine a introdus aces te cuvinte în text. Mult mai important este cã ele trãdeazã o star e de spirit, teama de a vedea
zãdãrnicitã unirea, o acþiune care adusese culturii române privilegiul unei reale sincronizãri cu spiritul veacului, iar românilor ardeleni, ºansa de
a-ºi putea dobândi drepturile pierdute dupã 1437.
8 Este reprezent at în imaginile vremii îmbrãcat în veºminte specif ice monahilor rãsãriteni ºi purtând pe cap potcap, iar nu tichia impusã arhier eilor catolici.
9 În legãturã cu aceastã problemã, v ezi I. Chindriº, Tes tamentul lui Petru Pavel Aron , în ediþia de faþã, vol.I, p.LXIII–LXIV.
10 Cu Petru Pavel Aron solidaritatea int electualã este înþeleasã, la modul concret, ca muncã în echipã. Prima lucr are as tfel realizatã este Floarea
adevãr ului, textul care deschide la 1750 seria tipãriturilor blãjene, dupã înfiinþarea la 1747 a tipografiei greco-cat olice de la Blaj, în urma decretului
prin care, la 23 noiembrie 1746, Maria Tereza interzicea pãtr underea cãrþilor r omâneºti din Þara Româneascã ºi Moldova. Traducerea Bibliei se
face t ot în echipã, o echipã intelectualã alcãtuitã din câteva personalitãþi ale primei generaþii de intelectuali iluminiºti: Petru Pavel Aron, Grigore
Maior, Atanasie Rednic, Silvestru Caliani, Gher ontie Cotorea, în primul rând, ºi, în plan secundar, Petru Pop de Daia ºi Ioan Sãcãdate (vezi I. Chindriº,
Testamentul lui Petru Pav el Aron, în ediþia de f aþã, vol.I, p. LXIV–LXX).
6

790

LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
rãmânerea în uitare pânã în zilele noastre, în condiþiile în car e mentalul colectiv de tip rãsãritean nu putea fi decât refractar
la o asemenea ino vaþie. Atitudinea lui Samuil Micu faþã de tr aducerea de la 1760 este concludentã în acest sens11.
Munca în colectiv, într-o asemenea întreprinder e culturalã, venea cu avantajele ei, dar presupune ºi dezavantaje. Pe de
o par te, o astfel de echipã, militãreºte organizatã de coordonatorul traducerii, a lucrat într-un ritm susþinut ºi greu de imaginat,
astfel cã într-un timp record (între 1760–1761) traducerea era încheiatã în forma în care a ajuns pânã la noi. De altfel, numai
lucrând în echipã a f ost posibilã umplerea acelui gol istoric, ur mare a unui destin nedrept cu r omânii de prea multã vreme.
Pe de altã parte însã, la nivel stilistic, dincolo de diver sitatea fireascã datoratã conþinutului diferit al cãrþilor biblice, diver sitatea
stilisticã este ºi mai accentuatã la nivelul acestui text din pricina caracteristicilor idiostilului fiecãrui traducãtor. Nu este exclus
ca Samuil Micu sã fi avut în vedere aceastã diversitate stilisticã, remarcatã poate de el în traducerea de la 1760, atunci când
susþinea necesit atea unei noi traduceri a întregului text „de unul cu asemenea stil ºi aºezare a graiului”12.
Traducãtorii vin dintr -un areal lingvistic puternic marcat la t oate nivelurile limbii13, fap t care se reflectã în într egul text.
Am crezut iniþial cã, asemeni lui Nicolae Milescu, cãrturar ul umanist care nu-ºi pusese problema realizãrii traducerii Vechiului
Testament într-o variantã supr adialectalã a limbii române, tot astfel cãr turarii din prima gener aþie a iluminismului românesc,
car e trudesc la aceastã nouã „f acere” a Bibliei în limba românã, nu abandoneazã graiul vorbit la nord de Mureº, graiul lor
de acasã, pentr u o normã supr adialectalã, pe care ei, for maþi în ºcoli latineºti (Petru Pavel Aron, Grigore Maior, Silvestru
Caliani sunt cei dintâi s tudenþi blãjeni la Roma), o conºtientizau, dar nu întotdeuna o s tãpâneau foarte bine14. S-a dovedit
însã a nu f i întru totul aºa. Analiza amãnunþitã a textului ne-a demonstrat cã, deºi nemãrturisit, ei au încercat sã elimine faptele
de limbã cu un pronunþat caracter regional. În lupta lor dramaticã cu cuvântul s-au confruntat însã cu probleme pentru care
nu au gãsit întotdeauna rezolvarea optimã, dar soluþiile propuse dovedesc tocmai aceastã luptã acerbã cu cuvântul (vezi, de
În realitate, aºa cum am subliniat în nota 4, Micu este nedrept faþã de r ezultatul muncii lui Aron. Spuneam cã Micu a cunoscut în mod cert textul
tradus de echipa lui Aron, dar a refuzat sã-l valorifice în tr aducerea pe care o iniþiazã la 1783, dupã Septuaginta. E mai gr eu de înþeles, într-adevãr,
de ce af irmã el cã t extul tr adus la 1760 s-a pãstrat numai pe niºte hârtii ºi cã unele dintre acestea s-au pierdut, de vreme ce textul a ajuns la noi în
douã variant e, una chiar pregãtitã pentru tipar, dar care, cum se exprimã Micu însuºi în Istoria ºi lucrurile ºi întâmplãrile românilor, „pentr u cuvioase
pricini nu s-au tipãrit”. Cuvioasele pricini invocate de Micu sunt decodate de I. Chindriº (Secolele, p.307); în mod logic, ar putea fi vorba de moartea
aut orului, dar ºi de faptul cã, într-un mediu în care ruperea de tradiþia bisericii orientale er a practic imposibilã, nu se putea tipãri o Biblie care urma
textul Vulgatei occident ale. În alt mod decât în cazul spãtarului Milescu (care spãr gea ºi el tiparele vr emii, traducând Vechiul Testament din greacã
ºi nu din sla vonã), autorul unei asemenea realizãri nu rãmânea în conºtiinþa pos teritãþii. Este acum de dat oria acesteia sã-l aºeze pe Petru Pav el
Ar on între cei car e au trudit la „facerea” Bibliei în limba românã.
1 2 Este aces ta unul dintre motivele care ne-au determinat sã cr edem cã Micu a cunoscut în mod direct traducerea lui Petru Pavel Aron (poate numai
„maculatorul” tr aducerii, – deºi el aminteºte în Istoria ºi lucr urile ºi întâmplãrile r omânilor de „cuvioase pricini” care au împiedicat tipãrirea –, variantã
incomple tã ºi cãreia îi lipseau, într-adevãr , „mâna ºi îndreptarea de pe urmã”, cum susþine în cuvântul Cãtrã ce titoriu ). Celãlalt argument, cu care
susþinem faptul cã monahilor Blajului (ºi cu atât mai puþin lui Samuil Micu!) nu le era strãin textul tradus de echipa lui Petru Pavel Aron, este irefutabil:
cvasiidentitatea rezumatelor capitolelor din B1760 ºi B1795. Iatã pentru exemplif icare câteva rezumate selectate, pentru economia lucrãrii, numai
din tr ei cãrþi biblice. Cartea Facerii: B1760, cap. 1: „Despre zidirea lumii, usebirea ºi podoaba fãpturilor ºi de închipuirea omului, cãr uia au supus
Dumnez eu toat e care zidise.”, B1795, cap.1: „Despre zidirea lumii, osibirea ºi podoaba fãpturilor ºi des pre zidirea omului, cãruia i-au supus Dumnez eu
toate care zidisã. ”; Pildele lui Solomon: B1760, cap.1: „Folosirea pildelor. Ascultar ea ºi îndemnul spre înþãlepciune. Fiiul sã dojeneaºte sã nu urmeze
dupã îmblânzirile pãcãtoºilor. Înþelepciunea îndeamnã spre a sa îmbrãþiºeare, ºi celor ce o urãsc le ves teaºte perirea.”, B1795, cap.1: „Folosul pildelor;
ascultar ea ºi îndemnul spre înþelepciune; sã dojeneaºte fiiul sã nu ur meaze dupã îmblãnzirile pãcãt oºilor; înþelepciunea îndeamnã spre a sa
îmbrãþiºeare, ºi celor ce o urãsc le v esteaºte perirea.”; B1760, cap.3: „Înþãlepciunea lungeaºte viaþa. Mila ºi adevãrul sã nu sã pãrãsascã. Nãdeajdea
spre Dumnezeu. Teamer ea de Dumnezeu. Dumnezeu sã Se cins teascã. Certar ea lui Dumnezeu cu veselie a o priimi. Lauda înþãlepciunii. Celor ce
ur meazã înþãlepciunea toate li-s norocite. Priiatinului degrabã a-i da, nici a-i face rãu, nu a sã prici. Celor rãi a nu urma. Perirea celor fãrã leage ºi
blagosloveniia cuvioºilor.”, B1795, cap.3: „Înþelepciunea lungeaºte viiaþa; mila ºi adevãr ul sã nu sã pãrãseascã, nãdeajdea spre Dumnezeu, teamerea
de Dumnezeu; Dumnezeu sã Se cinsteascã; certarea lui Dumnezeu cu v eselie a o priimi; lauda înþelepciunii; celor ce urmeazã înþelepciunea t oate
le sânt nor ocite; degrab a da priiatinului ºi a nu-i face rãu; nu a sã prici; celor rãi a nu urma perirea celor fãrã de leage, ci blagosloveniia cuvioºilor.”;
Sfânta Domnului Isus Hristos Evanghelie de la Matheiu: B1760, cap.2: „În ce chip filosofii cu daruri la Hristos cel nãscut au venit. Des pre rãpºtirea
lui Irod asupra pruncilor ºi izgonir ea lui Hristos în Eghipt ºi de întoar cerea Lui la pãmântul Israil.”, B1795, cap.2: „În ce chip filosof ii cu daruri la
Hris tos, cel nãscut, au venit; despre rãpºtirea lui Irod asupra pruncilor ºi izgonirea lui Hristos în Eghipt ºi de întoarcer ea Lui la pãmântul Israil”.
Cvasiidentitatea despre care vorbeam mai sus este, credem, concludent ilustratã de aceste fragmente. Comparaþiile se pot însã extinde la nivelul
tutur or cãrþilor Bibliei , fãrã a afecta concluzia noastrã. Este cert cã cei însãrcinaþi de Ioan Bob cu întocmirea predosloviilor la cãrþile biblice ºi a
rezumatelor la capitole pentru Biblia tradusã de Samuil Micu – printre care s-a af lat Micu însuºi (cf. I. Chindriº, Secolele, p. 337–338) – au avut în
faþã traducerea lui Aron, în cele mai multe cazuri mulþumindu-se cu simpla copier e a rezumatelor la capitole din acest text.
1 3 Dacã ne referim la locul în care se realizeazã traducerea, Blajul se situeazã într-o arie lingvisticã de inter ferenþã între subdialectul nordic ºi cel sudic,
arie care prezintã afinitãþi mai ales cu variantele nordice din Banat-Hunedoara, Transilvania de nord ºi Moldova, ºi în mai micã mãsurã cu subdialectul
sudic (Cf. I. Gheþie, Al. Mareº, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea, Bucur eºti, 1974, p.332). Se impune însã o precizare: trebuie sã þinem
seama aici numai în subsidiar de locul unde se desfãºoarã activit atea propriu-zisã de traducere, pe primul plan trecând locul de obârºie pentru f iecare
traducãtor în parte. Întrucât includerea lui Ioan Sãcãdate (originar din satul Sãcãdate din regiunea Sibiului) în echipa car e a lucrat la traducere stã
sub semnul incer titudinii (Vezi I. Chindriº, Test amentul lui Petru Pav el Aron, în ediþia de faþã, v ol.I, p.LXX), putem spune cã toþi traducãtorii sunt
de la nor d de linia Mureºului, dar divergenþe dialectale se întâlnesc în interiorul fiecãrei arii lingvistice, mai ales atunci când aceasta es te mai întinsã.
Episcopul Petru Pavel Aron es te din Apuseni, din Bis tra moþeascã, Grigore Maior es te din Sãrvãzel, în Sãlaj, aproape de Tãºnad, Silves tru Caliani
vine din centr ul Transilvaniei, din Sânmartinul de Câmpie, Atansie Rednic, din Giuleºti, Maramureº, Gherontie Cotorea, din satul Totoiu, apr oape
de Alba-Iulia, Petru Pop de Daia, din Daia Românã, judeþul Alba. Se contureazã astfel o arie lingvisticã foar te largã, în care se înscrie ºi zona de la
conf luenþa Târnavelor, unde se afla atunci centr ul spiritual al românismului.
14 Aici intrãm în contradicþie, într-o mãsurã, cu o obser vaþie a lui I. Gheþie în legãturã cu norma literarã a douã dintre cãrþile realizate de Petru Pav el
Ar on: Învãþãtura creºtineascã, ediþia a II-a din 1756, ºi Pãstoriceasca poslanie sau Dogmatica învãþãturã din 1760. Specialistul bucureºtean, care
insis ta asupra faptului cã norma lit erarã munteneascã era în e xpansiune dupã 1750, în Transilvania de sud-vest, prin cãrþile blãjene care reproduceau
cãrþi ieºit e din tipografiile de la Bucureºti sau de la Râmnic, susþinea cã pr ocesul de muntenizare „ne întâmpinã ºi în paginile cãrþilor car e nu reproduc
tipãrituri bucureºtene sau râmnicene” (BDRL, p.410). În realitate, procesul de muntenizare a normelor literare din cãrþile tipãrite trebuie pus, în
bunã mãsurã, pe seama tipografilor, unii dintre ei veniþi chiar de la Râ mnic (Cf. ibidem, p.415). Însuºi Gheþie, care nu le atribuia un rol decisiv
tipogr afilor în impunerea normei muntene ca limbã literarã în Transilvania, era totuºi de pãrere cã, „intrate la tipar, textele, indiferent în ce variantã
a limbii literare erau scrise, deveneau munteneºti” (ibidem, p. 412). Aceasta înseamnã cã acolo, în tipogr afie, diortositorului ºi tipografului le revenea
sarcina, nu întotdeauna uºoarã, de a „îndrepta” limba cãrþilor date la tipar, în sensul eliminãrii par ticularitãþilor nemunteneºti. O com paraþia între
manuscrisele autogr afe ale celor douã texte mai sus invocate ºi textele tipãrite ar fi concludentã în acest sens.
11
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exem plu, 2.1.2.6.). Ceea ce se pare cã au urmãrit cu precãdere în demersul lor, ºi le-a reuºit în bunã mãsurã, a fost eliminarea
maghiarismelor, care se întâlnesc în numãr mare în traducerile realizate în Transilvania sub înrâurirea directã a calvinismului.
Nu înseamnã cã lipsesc cuvintele de origine maghiarã, dar prezenþa lor nu este deloc rebar bativã. De altfel, cele mai multe
circulã pânã astãzi în regiunea amintitã ºi în arii dialectale învecinate sau chiar sunt populare (beteºug). Dintre elementele
de origine maghiarã sau formate în limba românã pe baza unui cuvânt împr umutat din maghiarã reþinem câteva, pe care
le-am întâlnit mai des în text: acar, bãsãu, baºtã, batâr, beteºug, bolând, bolânzeºt e (adv.), bolânzie, dãr ab, mintean, modru.
Deºi se traduce într-o perioadã în care normele variantei literare din Muntenia erau în evidentã expansiune15, textul tradus
în 1760 la Blaj pãstreazã, cum deja am subliniat, numeroase par ticularitãþi dialectale ale ariei lingvistice din care provin
traducãtorii. Ne aflãm în faþa unui text manuscris, iar manuscrisele au fos t întotdeauna pãs trãtoare ºi pur tãtoare ale tradiþiei
literare mai vechi ºi ale unor fapte de limbã dialect ale.
2. Aspecte ale limbii literare în textul de la 1760
2.1. Particularitãþi fonetice16
Peisajul f onetic din acest text nu este neapãrat spectaculos, în ciuda numeroaselor divergenþe care se înregistreazã,
deoarece în mai toate t extele – cu precãdere în manuscrise – din aceastã perioadã ºi chiar de mai târziu se perpetueazã
destul de multe aspecte divergente în rapor t cu norma unicã munt eneascã, în tot mai mare e xpansiune, dupã cum am vãzut,
prin inter mediul cãrþilor provenite îndeosebi din tipografia Râmnicului. Ceea ce se întâlneºte în Biblia tradusã la Blaj între 1760–
1761, mai mult decât în altã parte, dar numai în cazul anumitor f enomene lingvistice, este circulaþia ames tecatã a formelor,
justif icatã în mai mare mãsurã atunci când e vorba de o lucr are care este rezultatul unui ef ort colectiv.
2.1.1. Vocalele17
2.1.1.1. Es te specificã perioadei în care se realiz eazã Biblia lui Petru Pavel Aron evoluþia consecventã a v ocalei [a], în
poziþie at onã, la [ã], în cuvinte ca balaur ºi zadar. Fenomenul caracteriz eazã textele provenind din Moldova, Transilvania ºi
Oltenia ºi este general18 în textul analizat: bãlauri (2Lg 32,33), (Ir 50,39); bãlaurilor (Iov 30,29), (Ir 10,22; 49,33; 51,37); bãlaur
(Ir 51,34) etc. zãdar: în loc. adv. în zãdar „zadar nic” (Iº. rezum. cap.1; 20,7), (Jos 7,3), (1Sm 25,21), (Iov 1,9; 2,3; 9,29; 15,31;
39,16), (Ir 2,30; 4,30; 6,29; rezum. cap.7; rezum. cap.11; 22,13; 46,11), (In 15,25; rezum. cap.21).
2.1.1.2. Cuvântul mãcar (<ngr. makári19) prezintã douã variante: în cele mai multe cazuri, [ a] protonic nu trece la [ã]: macar:
în loc. cj. macar cã (Jd 5,19; 7,22; 10,13), (Ir 4,27); macar (1Sm 23,14), (Ir rezum. cap.35); macar: în loc. cj. neobiºnuitã macar
deºi în loc de macar cã (Fc 31,7), (Iov 20,18; 21,26), (Ir rezum. cap.18); în alt e cazuri, mai rar, [ a] evolueazã la [ã]: mãcar: în
loc. cj. mãcar cã (2Lg. 10,15); (Jd 19,7); mãcar (Fc 40,23; 42,8), (2Sm 18,3), (Iov 9,31); (Ir 15,7). Pr ecizãm cã am înregistrat
ºi forma mâcar (2Lg rezum. cap.13), aceasta din urmã în mod sigur un reflex al grafiei diver gente, fãrã susþiner e în plan
fonetico-fonologic.
Încadrãm alãturi de adverbul mãcar substantivul mãslin, derivat regresiv din forma de feminin, în care se reflectã
fonetismul mai apropiat de etimon: maslin (Fc 8,11), (Ir 11,16), (Ps 51,10; 127,3); maslinul (Iov 15,33); maslinului (Jd 9,8,
10); maslini (2Lg 28,40), (Jos 24,13); maslinii (Iº 23,11), (2Lg 6,11), (Jd 15,5), (1Sm 8,14); maslinilor (Iº 27,20), (2Lg
24,20), (2Sm 15,30), (Lc 19,29, 37; 21,37; 22,39), (In 8,1).
2.1.1.3. Fenomenul trecerii lui [ã] protonic la [a] nu se înregistreazã practic în textul analizat. De exemplu, substantivul
pãcat ºi for mele din paradigma lui gramaticalã nu se întâlnesc decât în varianta cu [ã]: pãcatele (Fc rezum. cap.6), (Iº 34,7,
10), (2Lg rezum. cap.9; 9,18), (1Sm rezum. cap.2); pãcatul (Fc 4,7; 18,20; 31,36; 41,9), (Iº 9,34; 10,17; 32,34; rezum. cap.33),
(2Lg 9,21, 27), (1Sm 2,17; 15,23, 25; 20,1), (2Sm 12,13; 19,20); pãcat (Fc 20,9; 26,10; 50,17), (Iº 29,14, 35; 30,10; 32,21,
30, 31), (2Lg 15,9), (1Sm 6,3; 12,23; 14,38); pãcatelor (1Sm 12,19); pãcatului (Fc 43,9; 44,32); pãcate (Fc rezum. cap.49)
etc. La fel bãrbat ºi t oate formele f lexionare ale acestui substantiv: bãrbat (Fc 1 ,27; 2,23; 4,23; 5,2; 6,9; 7,2, 3, 9, 16; 9,20;
19,8, 31; 20,3; 24,16; 25,2 7; 29,19; 32,24; 38,14; 39,2, 14); bãrbatului (Fc 3,6, 16; 9,5; 16,2, 3; 20,7; rezum. cap.30; 30,1,
9, 18; 39,16); bãrbaþi (Fc 6,4; 32,6; 44,4; 47,6); bãrbaþilor (Fc 12,20; 14,24; 19,8; 24,32); bãrbaþii (Fc 17,23, 27; 18,16; 19,4,
5, 10; 20,8; 26,7; 3 4,22, 24, 25; 43,15, 16, 17); bãrbaþ (Fc 18,2; 33,1; 46,32; 47,2); bãrbatul (Fc 29,32, 34; 30,5, 15, 20;
38,25; 49,6) 20.
I. Gheþie susþine cã spre 1750 s-a realizat cea dintâi unif icare lingvisticã, în sensul muntenizãrii normelor limbii r omâne literare din celelalte regiuni
(BDRL, p.376 º.u.).
16
Facem precizarea cã toate exem plele au fost excer ptate din ediþia de f aþã a textului Bibliei lui Petru Pavel Aron. Diver genþele care caracterizeazã
textul la nivelul grafiei, indiferent de cauzele care le-au generat (Vezi I. Chindriº, Secolele, p.311), au pus serioase probleme specialiºtilor car e au
asigur at transcrierea textului. Este fir esc, aºadar, ca aspectele care decur g de aici sã se perpetueze în materialul care a rezultat în urma despuierii
textului, ºi, implicit, sã se repercuteze asupr a interpretãrilor avansate în analiza noastrã, cu precãdere la nivelurile fonetic ºi morfologic ºi, în mai
micã mãsurã, la nivelurile sintactic ºi lexical. Am adus în discuþie ºi forme de tipul mâcar, câtrã, tâlpi, tâbli etc, care au fost transcrise întocmai pentr u
a ref lecta grafia originalului, deºi aceste grafii nu sunt susþinute în plan fonetico-fonologic, deoarece, în mod cert, nimeni nu pronunþa aceste cuvinte
[mâcar], [câtrã], [tâlpi], [tâbli] etc.
17 Vom analiza aici ºi situaþia semivocalelor pentr u a nu le mai discuta într-un subcapitol apar te.
18 Pentru a contura mai bine decât o poate face un simplu studiu lingvis tic, oricât de amãnunþit, fizionomia limbii acestui text, am întocmit un amplu
Indice de cuvinte, defalcat pe cãrþi biblice ºi combinat cu glosarea cuvintelor care ar putea pune pr obleme cititorului din zilele noastre. Prin urmare,
nu vom exem plifica în e xces fenomenele pe care le semnalãm ºi le explicãm, cei interesaþi putând urmãri un fenomen lingvistic sau altul în Indicele
car e secondeazã fiecare carte biblicã.
19
Pentru o discuþie mai amplã în legãturã cu originea acestui cuvânt, vezi H. Mihãescu, Influenþa greceascã asupr a limbii române pînã în secolul al
XVI-lea , Bucureºti, 1966, p.156.
20
Cum numãrul ocurenþelor aces tui cuvânt în Car tea Facerii este impresionant, am considerat concludente exemplele excer ptate din aceastã carte.
Situaþia din celelalt e cãrþi biblice se poate uºor vedea în Indice.
15
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2.1.1.4. Fonetismului [ã] în pãhar, cu rãs pândire cvasigeneralã în aceas tã perioadã se reflectã ºi în textul analizat: pãharul
(Fc 40,11, 13, 21; rezum. cap.44; 44,2, 5, 12, 16, 17), (Jd 5,25), (Lc 22, 17, 20, 42); pãharã (Iº 25,29, 33); pãhare: (Iº 37,16) ,
(Jd 9,27); pãharului (Lc 11,39).
2.1.1.5. Fonetismul mai apropiat de etimon este cvasigeneral în cazul cuvintelor blãstãm, (a) blãstãma, nãcaz, fãmeie ,
precum ºi în formele lor f lexionare ºi în derivat ele lor. Abaterile sunt destul de r are: oi blestema (Fc 12,3); vor blestema (Fc
12,3); va blestema (Fc 27,29); fie blestemat (Fc 27,29) faþã de: blãstãmat eºti (Fc 3,14); blãstãmat va f i (Fc 3,17); au blãstãmat
(Fc 5,29); blãstãmat vei fi (Fc 4,11); voi blãs tãma (Fc 8,21); blãstãmaþ (Jd 5,23); blãstãmaþi (Jd 5,23); blãs tãma (Jd 9,27) etc.;
derivatul femeiascã: (cele) femeieºti (eufem.) „menstruaþie” (Fc 18,11), faþã de fãmeiascã – în loc. s. (Pop.) parte fãmeiascã
„f iinþã de sex femeiesc” – (Fc 6,19), (Jd 16,27). În mod evident însã, norma es te cu fonetismul mai apropiat de e timon:
blãs tãmul (Jd 9,57); blãstãm (Jd 21,18); fãmeia (Fc 7,2); fãmeaia (Fc 1,27; 5,2); fãmeaie (Fc 7,3, 9, 16); fãmei (Jd 5,30);
fãmeaile (Jd 21,16) etc.; nãcazurile (Fc 3,16); nãcazul (Fc 16,11; 31,42); nãcazului (Fc 35,3); vor nãcãji (Fc 15,13); nãcãjindu(-sã)
(Fc rezum. cap.16); vei nãcãji (Fc 31,50); (sã) nãcãjeaºte (Jd rezum. cap.3); nãcãjiia (Jd 6,9); (s-)au nãcãjit (Jd 10,8, 9); a nãcãji
(Jd 16,5); nãcãjiþi (foarte) (Jd 2,15); (celor) nãcãjiþi (Jd 2,18) etc.
În for me precum: (sã) blas tãmã (Fc rezum. cap.9); blas tãmã (2Sm 16,9), (Iov rezum. cap.3; 3,8; 15,5), (Ir 15,10; 23,17);
sã blas teme (2Lg 23,4), (2Sm 16,10, 11) etc., [a] tonic nu îºi poate modifica timbrul pentru a deveni [ã].
2.1.1.6. Cuvint ele perete (<lat. parietem) ºi pereche (< lat. paric(u)la) se întrebuinþeazã în text în formele mai apr opiate
de etimon: pãreatele (Fc 38,29), (1Sm 18,11); pãreate (1Sm 19,10; 20,25; 25,22, 34); pãreþi (2Sm5,11); pãreþii (Iº 30,3; 37,26)
etc.; pãretari (Iº 26,1); pãretariu (Iº 26,2); pãrãtarelor (Iº 26,6) etc.; pãr eache (1Sm 14,14), (Lc2,24); pãrechi (Iov 1,3; 42,12),
(Lc 14,19).
2.1.1.7. Cuvântul nãdejde ºi derivatele acestuia atestã tot fonetismul mai apropiat de etimon, fiind respectatã evoluþia
foneticã normalã a lui [a] din elementele s trãine (slave, ungureºti etc.), r edat foarte frecvent prin [ã]21, cu toate cã în
alt e texte scrise în aria nor dicã este at estatã inovaþia foneticã [ ã] > [ e] 22. Norma veche este aici riguros respect atã:
nãdejde (1Sm 24,1, 23), (Ir 7,14); nãdeajde (Ir 9,4; rezum. cap.17; 31,17; 39,18; 48,13); nãdeajdea (Ir 17,7, 17; 48,7)
etc.; nãdãjdui-v oiu (2Sm 22,3); nãdãjduiesc (2Sm 22,31), (Ir rezum. cap.7; 46,25); nãdãjduindu(-sã) (1Sm rezum. cap.14;
rezum. cap.17); a nãdãjdui (Ir rezum. cap.9; 28,15; 29,3 1); ai nãdãjduit (Ir 13,25) etc.; nãdãjduirea (Ir 2,37); nãde jdioarã
(Ir 31,21).
2.1.1.8. Aceeaºi evoluþie cunosc cuvintele (a) locui (<mg. lakni), locaº (<mg. lakás) ºi derivatele lor (locuire, locuitor,
locuinþã, nelocuit ); întâlnim în textul analizat numai formele mai apropiate de etimon (lãcui, lãcaº, lãcuire, lãcuitor, lãcuinþã,
nelãcuit etc.) ºi nu pe cele actuale, care au fos t ulterior refãcute prin analogie cu loc23.
2.1.1.9. Prepoziþia cãtre (<lat. contra) cunoaºte în acest t ext tot forma veche, mai apropiatã de etimon, cãtrã (Iov 1 ,8,
12; 2,2, 3, 6, 10; 4,12 etc.). Ca variantã graficã, nu ºi foneticã, am înregistrat ºi forma câtrã (Fc 3,13; 9,1). În unele cãrþi aceastã
formã nu cunoaºte nici mãcar o ocurenþã (2Sm, Ir, Dn), în altele însã este notatã consecvent (în Jd am înregistrat 75 de
ocurenþe ale formei câtrã, faþã de numai 7 ale formei cãtrã; în 1Sm înregistrãm circa 100 de ocurenþe pentru câtrã, faþã de
numai 60 pentru cãtrã ).
2.1.1.10. Cuvântul nãsip (<bg. nasip) l-am înregistrat numai cu fonetismul mai apr opiat de etimon: nãsipul (Fc 22,17;
28,14; 32,12; 41,49), (1Sm 13,5), (2Sm 17,11), nãsip (Fc 26,15), (Iº 2,12), nãsipului (2Lg 33,19) etc. Inovaþia foneticã [ã] >
[i] caracterizeazã în aceas tã perioadã textele provenind din aria sudicã, în timp ce aria nordicã va pãstra ºi dupã 1780
fonetismul mai apropiat de etimon24.
Cu e voluþie diferitã es te ver bul (a) privi, care este atestat în aces t text exclusiv în forma cu [i], nici o datã în forma prãvi
sau mãcar în f orma inter mediarã previ25.
2.1.1.11. Cuvintele (a) ridica26 ºi (a) risipi ºi cele care intrã în paradigmele lor gramaticale ºi în familiile lor lexicale sunt
prezente cel mai frecv ent în formele cu fonetismul mai apr opiat de etimon27: au rãdicat (Fc 7,17; 14,2; 28,18; 31,45; 35,14,
20; 45,2), (Jd 2,4; rezum. cap.6; 21,2), (Ir 51,1; 52,31); rãdicându- (Fc 13,10; 18,2; 24,63; 33,1), (Jd 19,17); rãdicat-au (Fc
22,13); am rãdicat (Fc 28,22; 31,10, 51).
Pentru ver bul a rãsipi este cvasigeneral fonetismul mai apropiat de etimon: rãsipind (Fc 9,11), voi rãsipi (Fc 49,7), (Ir
13,14), vei rãsipi (Jd 6,25), au rãsipit (Jd 9,45), (Ir 10,25) sã rãsipeºti (Ir1,10). În aceeaºi situaþie sunt par ticipiul verb sau
adjectiv risipit, -ã: rãsipite (Ir 2,13), rãsipiþi (Ir rezum. cap.40; 40,7), rãsipitã (Ir 50,17) ºi substantivul risipire: rãsipirea (Ir
rezum. cap.1; r ezum. cap.25), rãsipire (Ir rezum. cap.12; 12,11; 15,3; 17,3), rãsipirile (Ir 25,34).
Fonetismul intermediar cu [ î] nu es te frecvent, fiind multe cãrþi în care nu apre nici mãcar o datã alãturi de fonetismul
mai apr opiat de etimon. Exemplif icãm cu câteva forme 28: au râdicat (Fc 21,16); râdicându- (Fc 22,4), (1Sm 6,13); râdicând
(Fc 29,11; 43,29); râdicându(-se) (Jd 9,26); râdicã (1Sm 2,8); ai râsipit (Tov 3,4); râsipeaºte (Tov 6,8), (N aum 21); au râsipit
(Tov 13,4), (Naum 2,2); voiu râsipi (Naum 2,13); râsipire (Idt 5,23).

21

Cf. Ov. Densusianu, ILR, II, p.53; ap. N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.9.
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.29 4.
23
Vezi ocurenþele înregistrate în Indice.
2 4 Cf. N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.9.
25 Vezi ocurenþele înregistrate în Indice.
26 Formele actuale ar fi rezultatul unui fenomen de hipercorectitudine: vocala [î] (<[ã] <[a] neacc.) >[i]. Nu este exclus ca schimbarea aceasta ([î] >[i])
sã f ie rezultatul unei asimilaþii vocalice la vocala [i] din silaba urmãtoare, în cuvinte precum: a ridica, a risipi, nisip. Cf. V. Arvinte, ST.L.FAC., p.64.
2 7 Fenomenul nu este izolat, ci este cvasigeneral în text ele acestei perioade, cu puþine excepþii, în toate regiunile (Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780),
Vol.I, p.295). Nici dupã 1780 nu va fi definitiv abandonat în favoarea formelor intermediare sau a celor cu [ã] > [i] (Cf. N. Iacob, Limbajul biblic, II,
p.10).
28
Pentru situaþia la nivelul întregului text, vezi formele înregistrate în Indice.
22
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2.1.1.12. În privinþa cuvint elor folos, noroc, norod, (a) noroci, norocire, (a) zãbovi, situaþia reflectatã în textul de faþã
confir mã afir maþia potrivit cãreia fonetismele etimologice, concurate serios de cele noi chiar din secolul al XVII-lea, ieºiserã
din uz sau, oricum, se întâlneau rar29. Se realiz eazã, aºadar, numai accidental forme vechi: nãrocit (Jd rezum. cap.4), (Nm
14,41); zãbãvise (Jos 10,37).
2.1.1.13. Norma pentr u cuvintele (a) mulþumi, mulþumire, mulþumitã („mulþumire”), cu [ã], este peste tot respectatã:
sã mulþãmascã (2Sm 8,10); sã mulþãmeaºti (2Lg 8, 10); au mulþãmit (Iov 3 1,20); mulþãmind (Fc 24,48); mulþãmita (Jd
rezum. cap.5); (1Sm r ezum. cap.2), (Ne 12,43); mulþãmitã (Fc rezum. cap.8), (Iº rezum. cap.15), (2Sm rezum. cap.7;
rezum. cap.22), (Ne 1 2,37); mulþãmire (Is rezum. cap.42; rezum. cap.49); mulþãmirea (Ne 12,2 7); mulþãmirii (Is rezum.
cap.12).
2.1.1.14. Cuvântul (a) lepãda ºi derivatele sale nu cunosc evoluþia lui [e] > [ã], deºi aria lingvisticã în care se înscrie textul ar
trebui sã f avorizeze realizarea acestui fonetism. Doar câteva exemple cu [ã] putem cita: a lãpãda (2Lg rezum. cap.23); am lãpãdat
(Jd 6,9); au lãpãdat (Nm 5,4); (Mc 12,8); lãpãdându- (Lc 4,35); vor lãpãda (Lc 6,22); a fi lãpãdat (Mc 8,31), (Lc 17,25); lapãdã
(Mt 18,8)30. Este interesant faptul cã, în acelaºi spaþiu lingvistic, cu nici 30 de ani mai târziu, dacã ne raportãm la momentul
realizãrii traducerii, Samui Micu va întrebuinþa consecvent în traducerea Bibliei formele în care asimilarea vocalicã se produce31.
2.1.1.15. În cuvintele derege (direge), derept (dirept), dereptate (direptate), deregãtor (dir egãtor) sincopa lui [e] ([i]) este
cvasigeneralã: drept (Fc rezum. cap.6; 6,9; 7,1; 20,4; 27,36), (Iov 1,1, 8; 2,3; 6,29; 8,3, 6; rezum. cap.9; 9,15; 10,15; 13,18;
15,14; 22,3; 32,1, 2; rezum. cap.33; 33,32; 34,5, 17; rezum. cap.35; 35,3; 36,3); dreptul (Fc 18,23, 25); dreapta (Fc 13,9),
dreaptã (Fc 24,27, 48; 48,17); dreptate (Fc 15,6; 18,19), dreptatea (Fc 30,33) etc. Cum Indicele de cuvinte prezintã o imagine
sinopticã asupr a textului, nu augmentãm numãrul exemplelor în care s-a produs inovaþia foneticã. Precizãm, în continuare,
cã sunt relativ puþine cazurile în care [e] ([i]) se pãstreazã ºi înregistrãm câteva exemple: deregãtori (Fc 41,34); dirept (Fc
44,16), (Jd 9,19), (Iov 19,29; 33,1; rezum. cap.36), (Ir 5,5; rezum. cap.6; 26,19; 33,16; 37,15); direaptã (Jd 3,21) etc. Textul
nu face decât sa confir me o stare de lucruri: în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea formele etimologice sunt concur ate
de cele noi ºi împinse la periferia uzului, pentru ca, în final, acestea din urmã sã se impunã ca nor mã unicã a limbii române
literare.
2.1.1.16. Cuvinte de tipul: aminte, din (ºi compusele în care aces ta intrã), cuvinte, veºminte etc. nu apar decât în forma
cu [i] (< [e] tonic sau aton). Faptul este fir esc, deoarece formele vechi erau destul de rar raspândite chiar în t exte din secolul
al XVII-lea.
2.1.1.17. Cuvântul tânãr, îndiferent de valoarea morfologicã cu care este întrebuinþat, cunoaºte atât forma cu [ î], cât ºi
forma cu [i], aceasta din ur mã realizându-se într-un numãr neaºteptat de mare de cazuri32: (foar te) tinãr (Fc 18,7), tinãr (Fc
21,20), (Jd 17,7), (2Sm 23,8); (cel mai) tinãr (Jos 15,17), (1Sm 17,55); tinãrului (Jd 18,3, 15, 17), (Ir 15,8), tinãr ul (Jd 19,9),
(1Sm 14,1), (2Sm 1,13); (mai) tinãr (In 21,18).
Foar te rar, [i] apare în locul lui [î] ºi în alte cuvinte: sint (Fc 20,13), indicativul prezent al ver bului (a) fi, singele (Iº 23,18);
sinul (2Sm 12,3); simbetei (Iº rezum. cap.16), (Lc 13,14, 16); simbãt a (Iº 16,29); lãsind (Fc 39,12), (2Sm 2,30); lãsindu(-sã)
(Ir rezum. cap.37).Cum de fiecare datã consoana precedentã este [s], putem vedea în aceste cuvint e grafii hipercorecte ale
celor care încercau sã evite în scris durif icarea consoanei, conºtientizând ca aceastã ros tire es te una localã 33.
2.1.1.18. În paradigma verbului a intra ºi în substantivul intrare se conservã, fãrã excepþie, fonetismul arhaic cu [ î-]: a
întra, întrare34.
2.1.1.19. [î]>[u] în cuvintele (a) umbla, (a) umple, (a) umf la, doar sporadic consemnându-se formele mai apropiate de
etimon. Pentru cã formele cu [î]>[ u] sunt cvasigenerale ºi se po t uºor urmãri în Indice, înregistrãm, în continuare, câteva
realizãri cu [î]: au împlut (Fc 7,18; 21,19), (Iº 1,7; 35,31), (Jd 6,38; 17,5); împluse (Fc 24,16); îm plându-(Fc 26,15), (Iº 40,28),
îm ple(-sã)-va (Iº 15,9), am împlut (Iº 28,3); (sã) împluse (Jos 3,15); împlutu(-)-au (Tng 3,15); îmblãnd (Fc 12,9); voiu îmbla
(Ir 2,25); (sã) înflã (Iov 31,23); înf larea (2Lg 18,22).
2.1.1.20. În cuvântul curând, [î]>[u] apare ca o particularitate a textelor scrise în Transilvania ºi Moldova 35: curund (Fc
27,20), (Iº 32,8)(Iov 7,18; 10,20); (mai) cur und (Fc 41,32) , (Iº 2,18) , dar sunt de departe mai frecvente formele cu [î]: curând
(Fc 27,20) , (Iº 12,33), (Jd 2,17, 23; 9,48, 54), (mai) curând (Fc 45,19). Uneori cele douã for me apar chiar în cadrul aceluiaºi
ver set: (Fc 27,20).
2.1.1.21. Sincopa lui [î] în v erbul ( a) sfãrâma ºi în derivatele acestuia nu se produce în toate situaþiile, ceea ce face ca
formele sã circule amestecat: au sfãrâmat (Iº 9,25); sã (se) sferime (Iov 18,16); sfãrâmarea (Ir 10,19), dar cu preponderenþa
formelor fãrã [î]: vei sfãrma (Iº 23,24), (s-)au sfãrmat (Jos 9,12), au sfãrmat (Jd 8,16), (1Sm 5,6; 6,5), (Ir 5,5; 52,17), voiu
sfãr ma (Jd 8,7), (Ir 51,21, 22, 23), voiu sfârma (2Sm 22,43), ai sfãrmat (Iov 22,9), va sfãrma (Ir 5,17; 43,13), am sfãrmat (Ir
48,38); sfãr mându- (2Lg 9,21), sfãrmaþi (2Lg 12,3)sfãr mare (Ir 6,1), sfãrmãrii (Ir 48,5).
2.1.1.22. [o] aton >[u] în acest text, lucru firesc pentru cã fenomenul car acterizeazã ºi în aceas tã perioadã variantele
nordice, cu precizarea cã în paradigma v erbului a dor mi for mele cele mai frecvente sunt cele cu [o]: am dor mit (Fc 19,34);
vei dormi (Fc 19,34); au dormit (Fc 19,35; 28,11; 30,16; 34,2), (Jd 16,3); dormind (Fc 32,13); dor mi-vom (Ir 3,25 ), vor dormi
(Ir 51,57), f aþã de cele cu [u], mult mai rare: sã durmim (Fc 19,32), au dur mit (Fc 19,33; 35,22), a durmi (Jd 16,19); vei durmi
29

Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.295 ºi N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.10-11).
Pentru o imagine de ansamblu asupr a fenomenului în discuþie, vezi formele înregistrate în Indice.
31 Vezi, în acest sens, analiza lingvisticã asupra Bibliei de la 1795 , în N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.11.
32 Fenomenul f ie se produce în urma refacerii lui [i] dupã f orma de plural, fie, într-un text sud-ves t ardelenesc, este o particularitate a graiurilor vorbite
în aria sud-ves ticã a Dacoromaniei (Cf. ILRL Epoca v eche (1532-1780), V ol.I, p.92 ºi p.299.
33 Vezi infra, 2.1.2.18.2.
3 4 Vezi ocurenþele înregistrate în Indice.
35 Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.300.
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(Pl 24,33). Într-o situaþie similarã este verbul coradical a dormita: vei dor mita (Pl. 6,10); dormiteazã (Pl 10,5), dar ºi vei dur mita
(Pl 24,33), cu precizarea cã acest verb apare destul de rar în text.
ªi în cazul alt or cuvinte formele circulã amestecat: urbire (Fc 19,11); usebirea (Fc rezum. cap.1); (s-)au usebit (Iov 21,10);
(sã) uspãtã (Fc rezum. cap.43), sã se uspete (Jd 16,23), uspãtându-(sã) (Jd 19,22), uspãtându(-se) (2Sm rezum. cap.13), (sã)
us pãta (Iov rezum. cap.1); us pãþ (Fc 19,3; 26,30; 29,22; rezum. cap.43; 43,16), uspãþu (Fc 21,8; 40,20), (1Sm 25,36, 36),
(2Sm 13,27), (Iov 1,4), uspeþe (Jd 16,25), uspeþele (Jd 16,25), uspãþului (Iov 1,5), faþã de: ospãþu (Fc 24,54; 43,32), (Jd 14,12,
17; 19,21), (2Sm 3,20; 12,4), (Ir 16,8), os peaþe (Jd 9,27), os pãþ (Jd 14,10); orbeasc (Iº 23,8), (2Lg 16,19), (sã) orbeaºte (Jd
rezum. cap.16), (Iov rezum. cap.3); orbie (2Lg 28,28); osãbit (Jd 18,7).
În f ormele verbului (a) înconjura ºi în derivate, [o] > [u]36 fãrã excepþie.
2.1.1.23. Cuvântul tolbã (<t c., sl., rus., ucr. torba) l-am înregistrat numai în forma cu [u]: tulba (Fc 27,3), (Iov 30,11; 39,23),
(Ir 5,16), tulbã (Fc 50,25), tulbele (Ir 51,11), tulbei (Tng 3,13). Închiderea lui [ o] e timologic se pare cã s-a produs sub influenþa
cuvântului vechi sla v tulø37 „teacã”, în acelaºi timp substituindu-se ºi [r] etimologic cu [l].
2.1.1.24. Ver bul (a) porunci ºi derivatele aces tuia se folosesc exclusiv cu formele actuale38. Nu am înregistrat nici cazuri
în care [u] aton în poziþie nazalã sã evolueze la [î] ( porânci), nici situaþii în care [u]>[o], prin asimilare vocalicã (poronci).
2.1.1.25. Cuvântul fr umuseþe ºi alte cuvinte din aceeaºi familie lexicalã atestã fenomenul sincopãrii lui [u] aton: frumseaþea
(Fc 26,7; 41,7), (Ir 49,19; 50,4 4), frumseaþa (Fc 41,24), frumseaþe (2Sm rezum. cap.14), frumseþea (Iov 5,3; 18,13) etc.;
înfr umsãþat (foarte) (2Sm 14,25), înfrâmsãþat (Fc rezum. cap.2), înfrãmsãþatã (Fc 29,17), înfrãmsãþate (Fc 49,21), înfrâmsãºatã
(1Sm 16,12); înfrâmsãþarea (Iº 35,9). Cum nu am consemnat decât un caz – frumuseaþea (Ir 31,23) – în care fenomenul
nu s-a pr odus, suntem de pãrere cã avem a face cu un simplu „accident” grafic.
Cum se poate observa din exem plele de mai sus, formele acestor cuvinte sunt amestecate când e vorba de evoluþia lui
[u] la [î] în poziþie nazalã. Aceastã evoluþie este justificatã într -un text car e provine din sud-v estul Transilvaniei39, numai cã
ea nu se susþine ºi în cazul cuvintelor (a) porunci, por uncã (2.1.1.24.), fixate de ja în forma devenitã normã lit erarã.
Normalã pentru un text ardelenesc este sincopa lui [ u] aton în unele forme f lexionare ale ver bului (a se) usca: (te) uºti
(2Sm 13,4), sã (se) uºte (Iov 14,11), (sã) uscã (Iov 8,12), dar înregistrãm ºi formele cu [u] nesincopat: sã (sã) usuce (Iov 18,16);
usucã (Pl 17,22); sã usuce (Pr 26,12).
2.1.1.26. [u] etimologic nu se mai pãstreazã în v erbul (a) osteni ºi în derivatele acestuia 40, ceea ce înseamnã cã spre 1780
formele în cauzã ieºiserã din uz..
2.1.1.27. Deºi fenomenul anticipãrii elementului palatal în cuvint ele câine, mâine, mâini (pl. lui mânã), pâine se extinde
dins pre sud în t oate variantele limbii liter are, textul analizat atestã, în numãr foarte mare, formele mai apropiate de etimon:
mânilor (Fc 5,29; 20,5; 49,24), mânile (Fc 14,20; 24,30, 47; 27,16, 22, 23; 30,29; 32,16; 33,10; 37,21, 23, 27; 39,13; 43,26;
46,4; 48,14; 49,8, 24), mâni (Fc 22,6), mãnilor (Fc 31,42), mãnile (Fc 37,22); pânea (Fc 3,19; 25,3 4; 39,6; 49,20), (Iov 20,14),
pâne (Fc 14,18; 18,5; 2 1,4; 2 4,33; 28,20; 31,54; 41,54; 45,23; 47,13), pâni (Fc 18,6; 43,31), ( Ir 44,17), pânile (Fc 27,17),
pãne (Fc 37,25); cânii (Iov 30,1). For mele mai noi le-am înregistrat, alãturi de cele mai apropiat e de etimon, în cazul
subs tantivului pâine: pâini (Fc 47,15), (Ir 38,9; 41,1), pâinea (Iov 22,7; 28,5; 33,20), (Ir 5,17; 11,19), pâine (Iov 15,23; 24,5;
27,14; 42,11), (Ir rezum. cap.37; 37,20; 52,33), pâinile (Iov 16,11), (Ir 37,20). Sunt cãrþi în care fomele mai noi ale acestui
subs tantiv fac de departe concurenþã celor mai vechi. De exemplu, în Psalmi , în 15 din cele 17 ocurenþe ale cuvântului se
realiz eazã formele mai noi 41. Acest amestec de grafii care atestã deopotrivã ros tiri etimologice ºi ros tiri cu [îi ] este o
car acteristicã generalã a manuscriselor.
2.1.1.28. Cazurile de reducere a hiatului [i – i] la [i] în formele ver bului (a) priimi sunt cu totul sporadice (ar putea fi vorba
mai degrabã de sim ple „accidente” grafice decât de o tendinþã de impunere a unui fonetism nou), lucr u firesc pentru cã
fonetismul cu cei doi [i] în hiat es te cvasigeneral pânã s pre sfârºitul secolului al XVIII-lea: au primit (Jos 22,30), (Jd 19,3);
primeaºte (2Sm rezum. cap.19), faþã de formele cu hiatul pãstrat: au priimit (Fc 4,11; 34,24), (Iov 42,9), am priimit (Fc 19,21),
priimeaºt e (Fc 23,13; 33,10, 11), sã priimeascã (Fc rezum. cap.33), priimind (Fc 39,8), sã priimim (Iov 2,10), priimesc (Iov
15,34), priimeaºte (Iov 22,22), voiu priimi (Iov 42,8).
2.1.1.29. Hiatul [ã – u] s-a redus uneori la [o] în cuvintele care au în structurã adver bul lãuntru: dinlontr u (Iº 37,1; 38,7),
(2Sm 5,9), (Iov 20,14), dinlontrul (Iov 21,24; 30,27); înlontru (Fc 27,18; 31,50) etc., dar sunt des tul de multe situaþiile când
hiatul se pãstreazã: înlâuntu (Fc 19,10); înlãuntru (Fc 39,14; 43,16; 47,7), (Iº 2,3; 16,5), înlãuntrul (Iº 3,1); dinlãuntru (Iº 25,11;
27,8), (Iov 16,14; 37,9; 38,36), (Tng 2,11), dinlãuntrul (Iov 9,9), (Ir 31,20, 33). Fenomenul reducerii hiatului în discuþie
car acterizeazã graiurile de tip nordic, dar, într-o arie de confluenþã între nord ºi sud, ames tecul de forme era de aºteptat.
2.1.1.30. Cuvântul nor ºi derivatele aces tuia atestã reducerea hiatului [ o-o] la [o]. Fenomneul este cvasigeneral, aº a cum
se poate vedea din Indicele de cuvinte. Formele în care se pãstreazã încã mai vechiul hiat [u-o] sunt foar te rare: nuor (Iº
13,21; 16,10), (Lc 12,54); nuorul (Iº 40,32). Nu am întâlnit însã nici un caz cu hiatul [o-o] (noor).
2.1.1.31. Diftongul [ ia], accentuat, în poziþie medialã ºi f ianalã, evolueazã la [ ie], fãrã ca acest fenomen sã fie general42.
Ca dovadã, atestãrile sunt destul de rare: aceluie (Fc 18,24; 38,21); dintâie (Fc 25,32; 30,41); ie – imper ativ – (Fc 19,15); sã
vã mânieþ (Fc 45,24). S-a constatat cã fenomenul se înregis treazã mai des în manuscrise ºi rarisim în textele tipãrite. Cei
Al. Ciorãnescu (DER, p.421) precizeazã cã forma cu [ u] este rezultatul normal al evoluþiei cuvântului; în for mele cu [o] s-a produs o disimilare vocalicã.
Este punctul de vedre exprimat de H. Tiktin în DRG, s.v. ºi împãrtãºit de V. Arvinte (ST.L.FAC., p.53), punct de vedere faþã de care manifes tã rez erve
Al. Ciorãnescu (DER, p.798).
38
Vezi f ormele înregistrate în Indice.
39
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.301.
40
Vezi ocurenþele înregistrate în Indice.
4 1 Vezi formele înregistrate în Indicele ce secondeazã Car tea Psalmilor.
42 În Transilvania, fenomenul se înregistreazã în texte la sfârºitul secolului al XVII-lea, ceea ce înseamnã cã la data realizãrii acestei traduceri începuse
sã se infiltrez e în limba manuscriselor (Cf. ILRL Epoca v eche (1532-1780), Vol.I, p.30 4).
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car e lucreazã la traducere sunt cãrturari remarcabili, oameni pentru care finalitatea unei asemenea munci nu putea fi decât
tipãri rea, de unde ºi mobilizarea nemãrturisitã, dar exemplarã, pentr u evitarea aspectelor vizibil regionale.
2.1.1.32. Un loc aparte în analiza noastrã trebuie sã ocupe [u] final, iar aceas ta din douã motive: întâi, tr aducãtorii t extului
provin dintr-o arie în care [- u] postconsonantic se rostea; al doilea, suntem în faþa unui manuscris, or în manuscrise, spre
deosebire de tipãrituri, -u apar e mult mai frecvent.
Discuþia trebuie purtatã însã pe douã coordonate. Vom urmãri întâi situaþia lui [- u] pãstrat dupã [i], cel mai des în forma
voiu a auxiliarului la viitor, persoana I sg., ºi mai r ar în alte cuvint e, iar apoi vom consemna ºi vom analiza cazurile în care
se pãstreazã [-u] postconsonantic. Precizãm din capul locului cã nu e vorba de consecvenþã în notarea lui [-u] nici într-un
caz, nici în celãlalt, situaþie care nu vine însã în contr adicþie cu ceea ce se întâmplã în alte texte, f ie dinaintea momentului
realizãrii acestei traduceri a Bibliei, f ie contemporane cu aceasta. De fapt, tocmai din aceastã inconsecvenþã s-au ºi iscat
int erminabilele discuþii cu privir e la statutul lui [-u] 43.
Formele de viitor la persoana I sg., în care se pãstreazã [- u], se înregistreazã inegal în diferite cãrþi biblice ale traducerii
de f aþã. În forma voiu, -u nu are acoperire în realitatea foneticã, iar dif erenþele care apar de la o carte la alta în notarea lui
[-u], pentru aces t text, pot avea cauze multiple. Lucrul în echipã ar putea fi o cauzã, dar cr edem cã aceste diferenþe pot fi
alãturate problemelor pe care autorii traducerii de la 1760 a Bibliei în limba românã, oameni de culturã de formaþie latinis tã,
le-au întâmpinat în scrierea chirilicã 44, dupã cum, mãcar ipotetic 45, nu poat e fi eliminat din discuþie rolul copistului46. Susþinem
afir maþiile de mai sus cu rezultatele analizei întreprinse asupra câtorva cãrþi biblice. În Cartea Facerii am consemnat numai
de 3 ori f orma voiu: (mã) voiu ascunde (4,14); voiu cunoaºte (42, 15) ºi voiu naºte (18,13), în timp ce pentru f orma voi am
înregis trat cir ca 80 de ocurenþe. Compar abil stau lucr urile în urmãtoar ele cãrþi (Iº – o singurã formã voiu; Pr ºi Nm – nici
o formã voiu). În alte cãrþi însã, asistãm la o rãstur nare a situaþiei în favoarea formei voiu: în Cartea lui Iosue, am înregistrat
de 12 ori forma voiu ºi numai o datã forma voi, iar în Cartea Ruth am consemnat exclusiv forma voiu47.
ªi în alte cuvinte [-u] se pãstreazã dupã [i]48: obiceaiu (Fc 29,3, 24, 26), (Pr 5,10), (Nm 6,17), (Mc 15,6), (Lc 22,39; 23,17);
paiu (Fc 41,23); raiu (Fc rezum. cap.3; 3,2, 8, 10), (Lc rezum. cap.23; 23,43); foiu (Fc 21,14, 15), (2Sm 16,1); gunoiu (1Sm
2,8), (4Îm p 6,25), (Ecz 22,2), (Lc 14,35, dar gunoi – 13,8); povoiu (Lc 6,48); rãzboiu (vezi Indicele afer ent cãrþilor 1Sm, 2Sm,
3Împ, 4Împ, Ecz); urloiu (Ecz 24,41)49.
În regiunea din care provin traducãtorii acestui text, [- u] postconsonantic es te o realit ate fonetico-fonologicã, consoana
finalã fiind în mod obiºnuit însoþitã de un suflu labial, deprindere pãstratã pânã târziu de vorbitorii acestei zone. F aptul cã
–u nu este notat consecvent nu înseamnã cã nu avea corespondent în rostire. O e xplicaþie ar putea veni din nou dinspre
problemele pe care traducãtorii le întâmpinã în scrierea cu caractere chirilice, deºi ames tecul de gr afii la acest nivel e un
loc comun apr oape în toate textele româneºti vechi50. Din exemplele care ur meazã se p oate contura chiar o normã a ros tirii
lui [-u]. Este evident faptul cã [-u] apare mai frecvent dupã consoanã sur dã, care are în mod cert mai multã nevoie de susþinere
prin suflu labial : acoperiºu (Ps 101,8); adusu (Înþ 14,17); arcu (Ps 77,57); aur u (Ps 44,14); braþu (2Lg 5,15; 26,8); (4Împ 17,36);
cãlãraºu (2Mac 3,25); chiz eaºu (1Mac 8,7); isteþu (Înþ 8,19); (Te-)ai îmbrãcatu (Ps 103,1); îm pãratu (4Îm p 22,9); învãþu (2Lg
4,1, 14); lanþu (Dn 5,7, 16, 29); laþu (Ps 24,15; 34,8; 139,6); lãcaºu (Înþ 13,15); mãreþu (4Împ rezum. cap.14); ostaºu (2Mac
8,9) , (Înþ 18,15); pãr taºu (1Mac 10,65), (2Mac 7,29), (Ps 118,63) , (Înþ 6,25); preþu (2Par 1,16), (Ps 43,13); puþu (1Mac 7,19),
(2Mac 1,19); sãlaºu (Ps 101,7); soþu (2Mac 5,20); am trimisu (2Par 2,13); sã trimiþu (4Împ 6,13); trufaºu (1Mac 7,34); uriiaºu
(1Mac 3,3); uspãþu (1Mac rezum. cap.16) , (Înþ 8,9; 19,11); vrãjmaºu (2Mac 3,38) ºi apar e mai rar dupã consoanã sonorã
sau dupã sonantã: sã auzu (Ps 25,7); sã cazu (Ps 7,5); crezu (Ps 26,13); sã deºchizu (Cânt 5,5); hamu (4Îm p 19,28); hier u
(4Îm p 21,13); inu (2Lg 22,11); mãru (Cânt 4,3); nãcazu (Ps 10 Ov,1; 59,13; 90,15; 107,13; 118,143); sã prinzu (4Împ 6,13);
sã (mã) r uºinezu (Ps 24,20; 118,80); slobozu (1Mac 10,32); vãzu (4Îm p 9,17; 23,17); sã vãzu (1Mac 2,7), (Ps 26,4; 39,13;
62,3); vif oru (Ps 54,8); vinu (2Lg 11,14). Destul de rar apare dupã dupã grup consonantic: ascunzu (Înþ 7,13); desculþu (Is
În legãturã cu st atutul lui [-u] în limba românã, vezi: A. Avram, Cercetãri asupra sonoritãþii în limba românã, Bucureºti, 1961; Idem, Grafia chirilicã
ºi problema opoziþiei /ã/:/î/ în dacoromâna din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea , în SCL, 1973, nr.1; Ovid Densusianu, Istoria limbii române ,
Vol. II. Secolul al XVI-lea, Bucureºti, 1961; I. Iordan, Limba r omânã actualã. O gramaticã a greºelilor , ediþia a II-a, Bucureºti, 1947; Gh. C.
Moldoveanu, U final at on în limba românã, în v ol. Omagiu profesorului ºi omului de ºtiinþã Vladimir Zagae vschi, Chiºinãu, 2003, p. 191-200;
E. Petrovici, Corelaþia de timbru a consoanelor rotun jite ºi ner otunjite în limba românã, în SCL, III, 1952; Al. Rose tti, Despre U final, în Idem,
Is toria limbii române, v ol. IV, V, VI, Bucureºti, 1966; P. Zugun, U f inal în secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, în SCL, 1972, nr.5.
4 4 Vezi, în acest sens, N otã asupra ediþiei, pass. (în ediþia de faþã).
45 Rãmânem doar în ipotetic pentru cã timpul nu ne permite sã comparãm cele douã variante în care s-a pãstrat Vechiul Testament pentr u a vedea
în ce mãsurã copis tul a schimbat graf iile pe care le-a gãsit în manuscrisul original, deºi e greu de presupus cã ar fi fãcut o schimbare în sensul eliminãrii
formei voiu în unele cãrþi ºi, dimpotrivã, al eliminãrii formei voi în altele. Nu putem însã ignora nici consecvenþa cu care se noteazã voi în Noul
Testament , care se pãstreazã exclusiv în manuscrisul original al tr aducãtorilor. Evangheliile sunt f oarte unitare din acest punct de vedere: voiu este
de câte 2 ori în Mt ºi In, o singurã datã în Lc ºi nu se înregistreazã nici mãcar o datã în Mc.
46
În legãturã cu rolul celui car e a copiat Vechiul Tes tament în vederea tipãririi, vezi 2.1.2.18.2 – discuþia despre fricativa sonorã [z]).
47
.Cartea lui Iosue: voiu cumpãra (4,4); voiu da (8,18; 11,6); da(-)-voiu (15,16); v oiu fi (1,5; 7,12); v oiu înceape (3,7); v oiu lãsa (1,5); voiu pãrãsi (1,5);
voiu put ea (14,12); voiu ºtearge (13,6); voiu zice (6,10; 7,8), dar voi da (1,2). Cartea Ruth: voiu cãºtiga (3,1); cerca(-)-voiu (3,1); voiu culeage (2,2);
voiu face (3,5); face(-)-v oiu (3,11); v oiu gãsi (2,2); voi lua (1,17; voiu mearge (1,16; 2,2); voiu muri (1,17); voiu priimi (3,13); voiu zãbovi (1,16).
48
Credem însã cã sunt simple „accidente” grafice cazurile în care se noteazã -u în forma pronumelui personal voi: pre carii Eu i-am trimis la voiu (Ir
26,5); care voiu ziceþi a fi pustiiu (Ir 32,43).
49 Pentru cazurile în care - u preia rolul ar ticolului hotãrât, v ezi 2.2.2.1.
50 Explicaþia pe care o propune Emil Petrovici pentru acest amestec de grafii nu credem cã are motive sã f ie respinsã: „cãr turarii care aveau consoane
rotunjite în graiul lor s-au servit de un u f inal pentru a nota timbr ul u al acestora. De aceea, la început, vor f i exis tat text e cu u final notat consecvent
(de pildã Codicele Voroneþean), scrise de cãrturari originari din regiuni cu consoane finale rotunjite, ºi texte având consecvent ieruri f inale dupã
consoane, scrise de cãr tur ari originari din regiunui cu consoane finale nerotunjite. Mai târ ziu cele douã feluri de a scrie s-au ames tecat”. (Corelaþia
de timbru a consoanelor rotunjite ºi ner otunjite în limba românã, în SCL, III, 1952, p.147). De la acest ames tec al celor douã feluri de a scrie ºi
pânã la a ames teca formele în car e, într-un fel sau în altul, prin u sau prin ieruri, [-u] se nota cu cele în care [-u] nu se mai nota nu mai era decât un
pas. Iar când cei care scriu nici nu s tãpânesc foar te bine scrierea cu slov e chirilice, atunci inconsecvenþa în notarea lui [-u] e un lucru de înþeles.
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rezum. cap.20; 20,2, 3); fãgãduindu (1Mac rezum. cap.10); împarþu (Înþ 7,13); orzu (2Par 2,10); sã pierzu (Ps 100,8); au prinsu
(2Par 25,12).
2.1.1.33. Deoarece în transcriere nu s-a notat accentul, nu avem posibilitatea sã investigãm un mare numãr de cuvinte
pentru a vedea în ce mãsurã locul accentului fonetic în unele cuvinte este altul decât în alte texte din aceeaºi perioadã sau
decât în limba actualã51.
Adv erbul mãcar a fost înregistrat de 3 ori în acest text, în douã variante, fiecare variantã accentuatã dif erit: mácar (31,7),
cu accentul pe penultima silabã, ºi mãcár (40,23; 42,8), cu accentul pe silaba f inalã. ªi în adver bul acolo am înregistrat
accentul fonetic pe ultima silabã, nu pe penultima, aºa cum este în limba liter arã actualã; în limba popularã, forma accentuatã
pe ultima silabã se aude frecvent. Precizãm însã cã din totalul de peste 60 de ocur enþe din aceastã car te biblicã, am v erificat
dupã manuscris numai primele 30 de forme. Faptul cã notarea accentului în aceste exemple consecutive nu cunoaºte nici
o devier e ne-a determinat sã admitem cã acesta este în aces t text52 locul accentului în cuvântul discut at.
Locul accentului în substantivele proprii n-a fost deloc uºor de stabilit de cãtre traducãtori, fiind vorba despre cuvinte care
tr ebuia adaptate la sistemul limbii r omâne. Numele de þãri ºi de regiuni care au în structurã sufixul -ia urmeazã, în acest text,
modelul latinesc de accentuare, adicã este accentuatã antepenultima silabã53 din cuvânt: Mesopotámia (Fc rezum. cap.24; 24,10;
25,20; rezum. cap.28; 28,2, 6; 33,18; 35,9, 26), Mesopotámie (Fc 28,5), Mesopotámiia (Fc 46,15; 48,7)54. În acelaºi fel sunt
accentuate ºi alte nume proprii ter minate în -ia : Ethiópiei (Fc 2,13); Asíria (Fc 25,18), Síria55 (Fc 28,7), Síriii (Fc 28,2, 5; 33,18;
46,15), Sírei (Fc 28,6; 35,9, 26); Versáviei (21,14), Versávie (21,31; 26,33), Versávia (21,34; 22,19; 26,23; 28,10)56.
Dificultãþi în ce priveºte adaptarea numelor proprii la normele de accentuare din limba românã au întâmpinat traducãtorii
ºi în cazul altor cuvinte, fapt susþinut de modul diferit în care este accentuat în traducere unul ºi acelaºi cuvânt: Hánaan – cu
accent pe antepenultima silabã în majoritatea covârºitoare a poziþiilor (Fc 9,18, 25, 26, 27; 10,15, 19; 11,31; rezum. cap.12;
12,5; rezum. cap.13; 13,12; 16,3; 23,2, 19; 28,1, 6, 8; 31,18; 33,18; 35,6; 36,2; 37,1; 42,5,7, etc.), dar ºi Hanaán – cu accent
pe ultima silabã (Fc r ezum. cap.9; 9,22). Aceeaºi variaþie am consemnat-o pentr u numele propriu Sodoma, accentuat o singurã
datã, poate accidental, Sódoma (Fc. 10,19), apoi, în toate poziþiile, în funcþie de forma în care substantivul a fost adaptat –
Sodoma sau Sodom – cu accent pe penultima: Sodóma (Fc 13,12; 14,12) sau pe ultima silabã: Sodóm (Fc 18,22, 26; 19,1,
24, 28), cu precizarea cã accentul es te stabil, în cursul flexiunii, rãmânând pe aceeaºi silabã a radicalului: Sodómul (13,10; rezum.
cap.14), Sodómului (rezum. cap.14; 18,16, 20; rezum. cap.19). Aceeaºi situaþie am înregistrat-o în cazul cuvântului Vithil/Viftil
accentuat ºi pe penultima: Víthil (35,6), dar ºi pe ultima silabã – Vif thíl (Fc rezum. cap.35; 35,1), Vithíl (Fc 35,3).
În alte nume proprii bisilabice sau trisilabice, se observã acelaºi „joc” al accentului. Regula de accentuare în latinã impune
accentul, cu cât eva excepþii, pe penultima silabã, dacã cuvântul este bisilabic, aºa cum se regãseºte cel mai frecvent ºi în
cuvintele din tr aducerea româneascã: Náhor (Fc 2 4,10); Návath (Fc 28,9); Séin (Fc 32,3); Síhim (Fc rezum. cap.35); Sígor
(Fc 13,10); Háran (Fc 11,31; 12,5; 28,10), Hár am (Fc 11,32; 12,4); Sár a (rezum. cap23); Sárai (Fc 12,5; rezum. cap.16), Sáraii
(rezum. cap.17), faþã de: Gathán (Fc 36,16); Salím (Fc 33,18), Agár (rezum. cap.16); cuvint ele trisilabice sau plurisilabice au,
cu câteva e xcepþii, accentul pe penultima sau pe antepenultima, în funcþie de cantitatea penultimei silabe: Ádaman (Fc 10,19);
Sév eon (Fc 36,2); Ámalih 36,16), dar: Sivoím (Fc 10,19), Mahelíft (Fc 28,9), Mahanaím (Fc 32,2).
2.1.2. Consoanele
2.1.2.1. Palatalizarea labialelor57 am consemnat-o în unele cãrþi biblice: hicatului (Iº 29,13, 22), (Pr 3,4, 10, 15; 4,9; 7,4; 8,16,
25; 9,10, 19); hicatul (Tng 2,11); hierbeþi (Pr 8,31); hierturã (Iº 12,39); hiarãle (Ir 12,9; 28,14); hiarãlor (Ir 16,4); hierile (Ir 21,6).
Reflex al tendinþei de evit are a palatalizãrii se considerã a fi, în mod obiºnuit58, notarea consecventã a cuvintelor viclean ,
vicleºug (<mg. hitlen, hütlen, hütlenség) cu [ν] în locul lui [h] etimologic. Formele cu fonetism etimologic – hiclenie (Fc rezum.
cap.29); hicleºug (Iº 32,12) – sunt rare, deºi ar fi justif icate într -o regiune în care, fiind cunoscutã limba maghiarã din care
provin aceste cuvinte, se putea stabili uºor relaþia cu etimonul. Aceeaºi tendinþã de evitare a palatalizãrii, extinsã dins pre
ariile în car e palatalizarea labialelor er a un fenomen curent, în speþã, dinspre Moldova, o atestã rostirea mo vilã a cuvântului
de orine slavã 59, cu [ǵi] în etimon (<sl. mogyla): movilã (Fc 31,46), movila (Fc 31,47, 48, 51, 52). Am consemnat ºi forma
Cele câteva consideraþii se limiteazã doar la Cartea Facerii.
Am avut în vedere ºi faptul cã în acelaºi mod este accentuat acest cuvânt ºi în alte texte: în B1795 (Cartea lui Io v), am consemnat exclusiv aceastã formã
(Cf. N . Iacob, Limbajul biblic , II, p. 150), ºi tot accent în poziþie oxitonã a înregis trat V. Arvinte în Biblia de la Bucureºti (Cf. V. Arvinte, ST:L:FAC., p.48).
53 „Când accentul cade pe silaba penultimã, numele propriu respectiv se încadreazã în sistemul de denumiri de origine greceascã, iar când accentul
es te pe silaba antepenultimã, avem a face cu sistemul latinesc al numelor de þãri ºi de regiuni” (V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.48).
54
Într-un singur caz – Mesopotamia (31,18) – nu am putut stabili dacã accentul este no tat sau nu.
55
Siria es te, de fapt, Asiria, adicã þara Assur (Vezi V. Arvint e, ST.L.FAC., p.48 ºi DB p.102 º.u.).
56
Adap tarea, fãrã excepþie, a acestor substantive nume de þãri sau de regiuni la sis temul de accentuare latinesc es te fireascã într-un text care reprezintã
traducerea Vulgat ei în limba românã. Se impune însã precizarea cã în multe text e literare vechi cele douã variante de accentuare au circulat în variaþie
liberã, chiar dacã traducerile se fãceau din slavonã sau din greacã, fãrã a întrebuinþa ºi original latin. Chiar ºi atunci când se folosea, izvorul latinesc
rãmânea de obicei în susbsidiar. V. Arvinte (ST.L.FAC. p.48) susþine cu exemple din cele trei tr aduceri, din secolul al XVII-lea, ale Vechiului Testament
în limba r omânã, aºa cum sunt ele conservate în Ms.45, Ms.4389 ºi B1688, aceastã „luptã” dintre variantele de accentuare: „în ms.45 este prezent
modul de accentuar e grecesc, în BB, cel latinesc, dar cu oscilaþii, iar în ms.4389 întâlnim un amestec de forme accentuat e pe penultima ºi pe
antepenultima [silabã – n.n. N.I.] (…).” (Pentru situaþia din alte cãrþi biblice, din B1688, în af arã de Cartea Facerii, vezi Idem, ST.L.EX. p.1; ST.L.D T.,
p.11 – 12; NORMELE (1688), p.III – IV). În traducerea lui Micu, toate cuvintele pe care le-am discutat aici sunt accentuate dupã model latin, fapt
ce nu mai necesitã, credem, argumentare. Lipseºte din toate aces te traduceri anterioare, ca ºi din B1795, cuvântul Versavia, pe care aut orii traducerii
de la 1760 l-au luat din textul latinesc, fãrã sã îl traducã, aºa cum ce întâmplã în celelalte t ext e amintite aici.
57
Pentru cazurile – cele mai numeroase – în care labiala rãmâne int actã nu am mai dat exem ple aici, ele putând fi însã uºor gãsit e în Indice.
58
Cf. V. Ar vinte, ST.L.FAC ., p.55.
59
A cceptatã de cei mai mulþi specialiºti, originea slavã a acestui cuvânt este consideratã îndoielnicã de Al. Ciorãnescu, care crede cã e vorba doar de
o coincidenþã cu sl mogyla, cuvântul f iind „românesc de naturã e xpresivã” (DER, p.52 4). [-νi-] în loc de [-ǵi-] este considerat ºi aici tot efectul („destul
de recent”) al unei hipercorectitudini moldoveneºti.
51
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mohile (Iº 8,14), în aceeaºi carte în care am înregis trat atât palatalizarea lui [f] urmat de [i] la [ h́]: hicatului (Iº 29,13, 22);
hier turã (Iº 12,39), cât ºi f orma hicleºug (Iº 32,12) alãturi de vicleºug (Iº 22,9).
2.1.2.2. Formele ver bului a rupe ºi derivatele acestui cuvânt îl au pe [m] e timologic în structurã: sã rumpã (Fc19,9), (2Sm
21,10), (Ps 36,14); sã r umpem (Ps 2,3); rumpându- (Fc37,30, 3 4; 44,13), (Iº 3 7,30, 34; 44,13), (2Sm rezum. cap.1; 13,19);
rumpând (Jd rezum. cap.15); rumpe (Jd 16,6); or rumpe (Fc 40,19); ar rumpe (Jd 16,9); rumpere (Ir 15,3), rumperea (Ir
30,12).
Tot din considerente e timologice, tema perfectului – rupsease (1Sm 30,23) – ºi participiu l, adjectiv sau cel din s tructura
formelor v erbale compuse, nu au [m] în structurã: (s-)au r upt (Fc 7,11) (1Sm 15,27), (Ir 10,20; 52,7), ruptã (1Sm 4,12), rup tã
(2Sm 1,4; 15,32), rup te (2Sm 14,30). Sub influenþa acestor forme va avea loc, la o datã ce nu poate fi precis stabilitã60, cãderea
lui [ m] din grupul consonantic [mp].
2.1.2.3. Ino vaþie de tip nordic61, epenteza lui [p] în cuvintele îndãrãt, dindãrãt se produce în mod curent în textul analizat,
aºa cum o atestã exemple excerptate din câteva cãrþi biblice ºi cum o demonstreazã Indicele pentru restul cãrþilor: îndãrãpt
(Fc 9,23; 19,17; 38,29; 42,25; rezum. cap.4 4; 49,17), (Jd 9,20; 11,26; 18,23; 19,3; 20,40), (Jos 8,20), (Tov 1,25; 13,12), (Is
28,13; 42,17; 50,5), (1 Mac r ezum. cap.6; 8,22; 9,47; 10,29), (In 18,6; 20,14); dindãrãpt (Fc 49,19), (Jd 3,24), (1Mac 9,16).
În cuvintele f ormate pe baza adverbului îndãrãt, constatãm un amestec de grafii: forme fãrã [ p] – îndãrãtnic (2Lg rezum.
cap.21; 21,18, 20); îndãrãtnicã (Ps 100,4) –, alãturi de grafii care s usþin producerea fenomenului în discuþie: îndãrãbnicã
(Mac 3,20), o formã în care asistãm la acomodare consonanticã în sensul sonorizãrii lui [p] sub inf luenþa sonantei, dar ºi:
(cel) îndãrãvnic (Ps 17,27); îndãrãvnicã (Ecz 3,28; rezum. cap.36; 36,22); (Te) vei îndãrãvnici (Ps 17,27); îndãrãvnicii (Ps 124,5)
– în care acomodar ea consonanticã s-a produs pentru apropierea celor douã consoane din perspectiva locului de articulare
(labialã sonorã + dentalã sonantã > labiodentalã sonorã + dent alã sonantã)62.
2.1.2.4. Cuvintele jertfã, (a) jer tfi, jer tfire, jertfuire, (a) jertfui, jer tfelnic prezintã un mare numãr de variante 63. Intereseazã
însã aici dacã [v] etimologic se pãs treazã sau este înlocuit de perechea ei surdã. Textele atestã un amestec de forme, în care
cele mai noi, de tipul: jir tfã (Fc 8,20; rezum. cap.15; 22,2, 3, 6); jirtfe (Fc 4,3; rezum. cap.8; 46,1); jârtfele (1Sm 2,28); au
jer tfuit ( 1Sm 1,4); sã jertfuiascã (Fc 22,10); jertfuind (Fc 31,54); jirtfuieºte (Fc rezum. cap.12), fac concurenþã serioasã formelor
mai apropiate de e timon.
2.1.2.5. [f] este prezentã peste tot în cuvintele sfat, sfânt, sfetnic, sfeºnic64, care au în etimon [ ν]. În gr upul consonantic [s ν],
greu de pronunþat pentru vorbitorul de limbã românã, s-a produs o acomodare consonanticã, constând în pierderea caracter ului
sonor al consoanei [ν] ºi transformarea ei în perechea surdã [f]. Fenomenul se generalizase încã din secolul precedent65.
2.1.2.6. Palatalizarea dentalelor nu am înregistrat-o decât rar în text – unghiþa (Is 19,9), unghiþe (3Îm p 7,40, 45; 18,28)
– fenomenul nef iind întâlnit decât rareori în textele scrise cu slove chirilice, deoarece alfabe tul chirilic nu dispunea de semne
speciale pentru a nota fonemele [t´], [ d´], [ń] 66. Am consemnat, în schimb, un numãr relativ mare de gr afii hipercorecte de
tipul: sã înteaie (Ecl 11,5); ai întegat (Iov 10,10, 11); tica „chica” (2Sm 14,26); titie (Iº 39,21), (Pr 16,4); titiii (Iº 39,21); ºtiop
(Pr 21,18), (2Sm 19,26); ºtop (2Sm 4,4; rezum. cap.9; 9,13); ºtopul (2Sm 5,8); ºtopului (Iov 29,15); ºtopi (2Sm 5,8), (Ir 31,8);
ºtopii (2Sm 5,6); hiaþintine (Iº 39,19) – faþã de hiachint (Iº 29,22); hiachintinã (Iº 39,20); rânteza (Ir 5,8), rântezaþi (Ir 31,7),
rântezãrilor (Ir 8,16), faþã de rânchezarea (Ir 13,27) – în aceeaºi car te biblicã. Prezenþa acestora este, pe de o par te, semn
cã palatalizarea dentalelor se producea în mod curent în zona din care provin traducãtorii ºi cã ei au încercat sã evite aceas tã
par ticularitate dialect alã, iar, pe de altã parte, aceste for me sunt mãrturii ale trecerii lui [ḱ ] la [t´] ºi chiar la [þ´] – hiaþintine
(Iº 39,19), în diferite graiuri din Transilvania, inclusiv în Transilvania de sud-vest, unde s-a tradus textul analizat67.
2.1.2.7. Propagarea lui [n] în subs tantivul genunchi es te un fenomen fir esc în acest text: genunchele (Fc 30,3; 50,22),
(Iov 4,4); jenunchele (Fc 41,43), (Jd 7,5, 6; 16,19). Fenomenul a constituit mereu o trãsãturã foneticã dis tinctivã, alãturi de
altele, a ariei dialectale nordice în raport cu cea sudicã68.
2.1.2.8. Dentala vibrantã [r] este muiatã în derivatele cu sufixele -ar ºi -tor ºi în cuvintele care au un fonetism apropiat : cer,
ajutor, spor etc. Consecvenþa cu care se noteazã [ŕ] este normalã într-un text care provine dintr-o arie dialectalã în care pânã
astãzi [r] se rosteºte muiat în acest context fonetic. Este concludent faptul cã aproximativ 90 de cuvinte din Cartea Facerii au
la f inal [ŕ] palatalizat: ceriul (Fc 1,1; 2,4; 7,19; 9,14; 14,19), ceriu (Fc 1,8, 9; 6,17; 8,2; 11,4; 15,5; 19,24; 21,17; 22,11, 15; 28,12),
ceriului (Fc 1,14, 15, 17, 20, 26, 28, 30; 2,4, 19, 20; 6,7; 7,3, 11, 23; 8,2; 9,2; 14,22; 22,17; 24,3, 7; 26,4; 27,28, 39; 28,17),
ceriurile (Fc 2,1); mãdulariului (Fc 17,11), mãdulariu (Fc 17,14), mãdulariul (Fc 17,23); povãþuitoriul (Fc 26,26; 49,10),
povãþuitoriu (Fc sg. nom. 36,15, 16, 17, 29, 30, 40, 41, 42, 43), povãþuitorilor (Fc 36,40), povãþuitoriului (Fc 41,12) ºi numai 2
cuvinte au [r]: povãþuitor (Fc 36,15, 18); slujitor (Fc 49,15). În situaþia în care asistãm la notar ea consecventã a palatalizãrii lui

Cf. I. Gheþie, BDRL, p.130.
Cf. Cf. I. Gheþie, Al. Mareº, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea , Bucureºti, 1974, p.135.
62 Este mai uºor de rostit îndãrãvnic decât îndãrãbnic.
63 Pentru o imagine asupra diversitãþii de f orme înregistrate în cazul acestor cuvinte, vezi Indicele de cuvinte ce secondeazã Cartea pr eoþiii, articolele:
JERTFÃ, JERTFELNIC, (a) JERTFI, JERTFIRE, JER TFIT, (a) JER TFUI, JERTFUIT.
64
Vezi formele înregistrate în Indice.
65
Cf. N. Iacob. Limbajul biblic, II, p.26.
66
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.307; I. Gheþie, Graiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea – al XVI-lea (pânã la 1521), Editura Academiei
Române, Bucureºti, 2000, p.65.
67
Cf. I. Gheþie, Al. Mareº, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea , Bucureºti, 1974, p.142-143.
68 Influenþa s-a exercitat în dublu sens: formele cu [n] s-au propagat într-o primã fazã spre sud, apoi, dupã 1750, expansiunea normei sudice la nivelul
textelor tipãrite a deter minat introducerea formelor etimologice, fãrã [ n], în texte din aria nordicã (Cf. ILRL Epoca v eche (1532-1780), Vol.I, p.309).
Faptul cã în textul, manuscris, analizat nu am înregistrat decât formele cu [n] propagat ar putea însemna cã norma sudicã se aplica doar în tipografii,
acolo unde, dupã cum am vãzut, lucrau ºi tipografi din sudul þãrii (vezi supr a, nota 14 ).
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[r] la finele cuvintelor, cr edem cã cele 2 cazuri izolate trebuie considerate erori de grafie. Situaþia existentã într-o altã carte ar
putea conf irma sau infir ma cele spuse. În Cartea lui Iov, în toate cele 43 de exemple înregistrate, [r] final este palat alizat.
2.1.2.9. [r] a dispãrut prin disimilare totalã în cuvântul fereastrã ºi în unele forme ale pronumelui (ad jectivului pronominal)
posesiv. Fenomenul este un ardelenism, deci prezenþa lui în text era de aºteptat. Dacã însã cuvântul fereastrã – a cãrui rostire
în forma fer eastã caracterizeatã mai tot spaþiul dacoromân – se întrebuinþazã în text mai ales în forma fãrã [r]: fereastã (Fc
6,16), (1Sm 19,12), (Jos 2,15; 18,21), (Jd 5,28), fereas ta (Pl 7,6), ferestile (Ir 9,21), fereºtile (Ir 22,14), fereºti (Cânt 2,9), f aþã
de fereastrã (Fc 26,8), (2Sm 6,16), fer eastra (Fc 8,6), formele fãrã [r] ale posesivului sunt foarte rare. De e xemplu, în Cartea
Facerii, alãturi de forma nost – (Fc 19,34; 42,21, 32; 44,24, 25, 30) –, cu apariþie sporadicã, am mai întâlnit un caz de
disimilar e a lui [r] în f orma de persoana a II-a, vost (Fc 4 4,17). În alte 3 cãrþi analizate riguros sub acest aspect (Iº, Jos, Ir),
formele regionale ale posesivului nu se mai înregistreazã. Explicaþia ar putea f i aceea cã, în cazul formelor pronominale în
discuþie, ros tirea fãrã [r] era un fenomen cu o coloraturã regionalã pr ea accentuatã, pe care traducãtorii l-au evit at cu grijã.
Disimilarea lui [r] se produce foarte rar în prepoziþiile pre ºi pres te, lucru pus în evidenþã prin raportul dintre formele fãrã [r]
ºi cele car e îl pãstreazã. În Fc sunt 8 ocurenþe ale lui pe (16,1; 21,17; 24,29; 27,37; 38,1, 2; rezum. cap.42), în comparaþie cu sutele
de ocur enþe ale lui pre. Peste es te folosit de 4 ori (1,18, 18; rezum. cap.48; 49,22), în acelaºi text, în timp ce forma preste apare de
circa 50 de ori, ºi o datã prãste (Fc 19,23). Raportul este concludent pentru situaþia disimilãrii lui [r] în aceste cuvinte.
2.1.2.10. Formele pe care le-am consemnat în text pentru cuvintele (a) tulbura, tulbure ºi derivatele lor sunt tot cele curente
pânã atunci, adicã cu [r] – [r] 69 ºi nu cu [l] – [ r], ca urmare a disimilãrii consonantice pe care a suferit-o ulterior [ r].
2.1.2.11. Disimilarea lui [ n] la [r] am întâlnit-o numai în forma de genitiv-dativ a pronumelui negativ: nimãrui (Nm 32,23),
(Pr 25,19), (Pl 30,30 ), (Mc 1,44; 7,26; 16,8), (Lc 5,14; 9,36; 10,4). În v erbul ( a) ameninþa ºi în derivatele aces tuia nu am
înr egistrat fenomenul, formele întâlnite în mod obiºnuit în cãrþile analizate fiind de tipul: amânãnþindu- (Ir rezum. cap.4),
amãnânþã (Ir rezum. cap.5); amânânþarea (Ir 10,10), amânãnþare (Ir 15,17), amãnãnþãrilor (Ir rezum. cap.36)70.
2.1.2.12. Trecerea lui [n] la [m]71, fenomen specif ic ariei din care fãceau parte traducãtorii acestui t ext, se realizeazã relativ
rar ºi numai pentru forma frânt: au frâmt (Iº 32,19); ai frâmt (Iº 34,1), am consemnat o datã chiar ºi forma vor frâmge (Nm
9,12); frâmt (Pr 22,22); frâmte (Pr 22,24), dar majorit are rãmân formele în care [n] se pãstreazã. Numãr ul destul de mic de
forme cu [m] s-ar putea explica prin gri ja unora dintre traducãtori72 de a evita un fenomen pe care îl resimþeau ca regional.
2.1.2.13. Substantivul fel se întâlneºte, de regulã, în forma cu [l´]: feliul (Iº 8,21; 28,8); feliuri (Iº 8,21; 12,38; 37,16; 38,3); fealiuri
(Iº 31,5; 38,23). Cazurile în care [l] este rostit dur sunt foarte rare: feal (Iº 31,4), (2Sm 13,18), (Ir 5,29), fel (2Sm 17,21), (Ir 9,9; 25,20)73.
2.1.2.14. Africata [™] 74 se întâlneºt e în cuvinte precum: împrejur, (a) înconjura, jos, (a) juca, (a) judeca, judecatã, judecãtor,
(a) junghia etc. Formele de tipul: giurându(-sã) (Fc r ezum. cap.24), giurând (Fc 47,31), ai giurat (Fc 50,6), gioarã (Fc rezum.
cap.47; 47,31); giurãmânt (rezum. cap.21); împregiur (Fc 17,11, 23; 37,7) coexistã cu cele în care [™]>[j], însã rapor tul dintre
cele douã tipuri de forme es te diferit de la o carte la alta. În Cartea Facerii, de exem plu, numãrul formelor mai noi – oi jura
(Fc 21,24), au jurat (Fc 21,31; 24,9, 37; 31,53; 50,5, 24), (M-)am jurat (Fc 22,16), sã jur (Fc 24,3), (s-)au jurat (Fc 24,7; 25,33;
26,31), joarã (Fc 21,23; 25,33); Jurãmântului (Fc 21,32; 46,1); împrejur (Fc rezum. cap.17; 17,10, 12, 14, 24, 25, 26, 2 7;
19,17, 25; rezum. cap.21; 21,4; 23,13; rezum. cap.34; 34,14, 15, 17, 22, 24) – este mai mare decât al celor mai vechi,
enumer ate mai sus. În alte cãrþi, cum es te Sfânta lui Isus Hristos Evanghelie de la Luca, predominã for mele cu [™]75, dupã
cum, în mod excepþional, într-o carte biblicã întâlnim numai formele mai noi, cu [ j] (vezi Indicele care secondeazã Sfânta
lui Isus Hristos Evangheliia de la Ioan). În general însã, cele douã tipuri de forme se amestecã, lucru firesc mai cu seamã
pentru cã e vorba despre un manuscris, dar tendinþa evidentã este de extindere a formelor cu [j]. Nu e lipsit de interes aici
faptul cã traducerea se face într-o perioadã în care o normã, mai veche, este serios concuratã de alta, mai nouã. Pânã în
jurul anului 1700, norma o constituise [ ™], aºa cum o atestã tipãriturile sud-vest ardeleneºti din perioada 16 41-1702. Dupã
1700, raportul începe sã se schimbe în favoarea lui [j], notat acum cu tot mai multã consecv enþã în tipãriturile scoase la Blaj.
Douã se considerã a fi motivele acestei schimbãri: întâi, presiunea exer citatã de norma munteneascã, al doilea, evoluþia
foneticã normalã a graiurilor din sud-vestul Transilvaniei dupã 170076.
2.1.2.15. Fricatizarea africat ei [™] (+ [e], [i]) se înregistreazã destul de frecvent, rãmânând însã în inferiorit ate f aþã de
situaþiile în care africata se pãstreazã. Cuvintele în care se produce de obicei fricatizarea sunt: cuget, deget, (a) fugi, genunchi,
gingaº, slugã (în formele flexionare în care se produce alternanþa [g] ~ [™]) º.a. Notarea fenomenului es te inegalã, de la o
car te la alta, de la un cuvânt la altul sau chiar pentr u acelaºi cuvânt în cãrþi diferite.Sunt cãrþi în care nu l-am înregistrat decât
de douã-trei ori; sunt cuvinte, cum este verbul a fugi, în a cãrui paradigmã rar se realiz eazã aceastã transformare, dupã cum
sunt alt ele – cum este slugã77 – la care numãrul formelor cu fricativã în locul africat ei este destul de mare. Consemnãm, în
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Vezi f ormele înregistrate în Indice.
Pentr u alte forme ale acestor cuvinte, vezi Indice.
Explicarea fenomenului la I. Gheþie, Al. Mareº, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea, Bucur eºti, 1974, p.151–152.
72 Aici nu putem pune pe seama copistului eliminarea unei particularitãþi regionale (cf. 2.1.2.18.2 – discuþia despre rostirea fricativei sonore [ z]), de
vreme ce în Evanghelii forma frâmt nu se înregistreazã (vezi Indicele aferent aces tor cãrþi).
73 Vezi f ormele înregistrate în Indice.
7 4 [™] < [i] (latin) + [o] ([u]): iocum > joc, iur are > jura; [™] < [d] (în cuvint e de origine latinã) + [io]: deorsum > ™ os; [™] <[g] + [iu]: *giurus >™ iur (Cf. I
Gheþie, Graiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea – al XVI-lea (pânã la 1521), Bucureºti, 2000; Al Ciorãnescu, DER); pentru originea lui [™] în
™ iumãt ate, ™ iupân , vezi ibidem.
75
Vezi Indicele car e secondeazã aceastã carte.
76
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.315.
77
Numãrul mare de cazuri în care se pr oduce fricatizarea lui [™] în acest cuvânt este rezultatul apropierii fireºti de paradigma verbului (a) sluji. Fenomenul
inver s, forme cu [™] în paradigma gramaticalã a verbului ºi în paradigma substantivului slujitor, sub influenþa subs tantivului slugã , este rarisim: (s-)au
slugit (Iº rezum. cap.12); va slugi (Lc); 12,37; sã slugim (Lc 1,74); slugiia (Lc 4,39; r ezum. cap.10); slugeaºt e (Lc 17,8); slugitoriul (Lc 12,58); slugitoriului
(Lc 4,20; 12,58); slugitori (Lc 1,2).
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continuare, câteva exemple în care fenomenul se produce, rãmânând ca pentru situaþia la nivelul întregului text sã fie consultat
Indicele de cuvinte: jenunchele (Fc 41,43) (Jd 7,5, 6; 16,19); fujise (1Sm 14,22), (Ir 40,12); covriji „brãþãri” (Fc 24,22); cu jetele
(Fc 3,16); (Ir 23,22); deajete (Iº 37,12); jinerele (1Sm 18,21), jiner e-sãu (Jd 19,6); jingaºu (2Sm 3,39); jingãºiia (Ir 51,34);
slujilor (Fc 9,25; 26,25; 32,16; 41,10; 42,25; 44,16, 21, 23; 50,17), (1Sm . 8,14; 18,5, 22; 25,41), (2Sm 11,17; 19,5), slujii
(Fc 18,7; 19,2; 24,14; 32,10, 18; 33,5, 14; 4 4,18), slujile (Fc 20,17; 26,15, 18, 32; 42,10, 11, 13; 44,7, 19; 46,34), (1Sm 8,16;
12,19; 17,8; 18,23, 26; 19,1; 22,7, 9, 14; 23,24; 25,10; 28,7, 23; 29,10), sluji (Fc 24,35; 30,43; 32,5; 44,16).
2.1.2.16. Ver bul (a) deschide este atestat în for mele cu [º]78. Cazurile excepþionale când [º] > [s] (au deschis – Fc 29,31;
(s-)au deschis – Iov 29,19; deschizând – Mt 17,26) nu prezintã relevanþã pentr u a putea vorbi despre o tendinþã, fie ºi timidã,
de înlocuire a lui [º] cu [s].
2.1.2.17. Laringala [h] în cuvintele de origine slavã sau formate pe terenul limbii române de la baze slave ( a pohti, prah, vãtah,
vihor etc.) a devenit în mod obiºnuit [f], ceea ce înseamnã cã a avut loc o schimbare a locului de articulare (laringala>labiodentalã).
Schimbarea este cvasigeneralã79, cu precizarea cã în unele cazuri, destul de rare, [f] se sonorizeazã ºi devine [v]: vãtavii (1Sm 5,8,
11; 6,12; 7,7), vãtavilor (1Sm 6,5), vãtavi (1Sm 6,16); vârv (Fc 11,4); pravului (Iov 7,5), pravul (Iov 38,38).
Cuvântul actual marfã80 „vite”, „bunuri mobile”, „sume de bani puse la pãstrare” se regãseºte în textul analizat în forma
etimologicã, cu [h]: marha (Fc 47,18), dar mai des în f orma cu [f]: marfa (Iº rezum. cap.22), (Pr 6,2); marfe (2Mac 3,10);
marfele (2Mac 3,15).
2.1.2.18. Amestecul de rostiri dure ºi muiate în cazul consoanelor labiale, dent ale ºi prepalatale caracterizeazã textul de
la 1760, dar nu în mai mare mãsurã decât se r eflectã fenomenul în alte texte.
Rostirea durã a acestor consoane implicã schimbarea locului de articulaþie pentr u vocalele din seria anterioarã [ e] ºi
[i], care trec în seria centralã, adicã se velarizeazã (de vin [ã] ºi [î]), ceea ce a fãcut sã creascã ocurenþa celor douã v ocale în
limba românã. Alte aspecte care decur g din rostirea durã a consoanelor din seriile amintite sunt, tot în plan fonetic, reducerea
dif tongului [ea] la [ a] ºi dis pariþia lui [ -i] ºoptit. La niv el morfologic reflexul rostirii dure a unor consoane este schimbarea
unor desinenþe în cursul flexiunii. De exemplu, rostirea durã a lui [r] favorizeazã apariþia unor opoziþii desinenþiale inedite
în interiorul categoriei gramaticale a numãr ului: - N – -ã (hotar – ho tarã, izvor – izvoarã) sau a unor omonimii (casã – sg. ºi
pl. – ca urmare a ros tirii dure a lui [s], care l-a velarizat pe [e] etc.).
2.1.2.18.1. Labialele [p], [b], [m], [f], [v] se rostesc dur în aria nordicã81, deci este firesc ca f enomenul sã se regãsescã în acest
text. Precizãm însã cã nu întâlnim exces de grafii, care sã ateste rostirea durã a labialelor. Excepþie face rostirea durã a lui [m]
în formele pronominale îmi ºi - mi. Situaþia pe care am întâlnit-o în Car tea Facerii este concludentã în acest sens. Numãrul
formelor din care [-i ] a dispãrut este incomparabil mai mare decât al celor în care s-a pãstrat: îm a fost consemnat de 4 ori în
prima carte biblicã (6,7; 21,23; 24,49; 29,15), îmi – o datã (28,21). Forma -m am înregistr at-o, în aceeaºi carte, de aproximativ
40 de ori, în timp ce -mi cunoaºte cir ca 20 de ocurenþe. Exemplificãm în continuare cu formele altor cuvinte, în care labialele
se rostesc dur: sã mãr g (Fc 24,49); mãrgãnd (Fc 37,30); sã margã (Fc 12,5), (Jos 18,8); pãreatele (Fc 38,29); pãreþii (Iº 30,3;
37,26); pãrechi (Iov 1,3; 42,12); iubãsc (Iº 20,6); togmalã (Fc r ezum. cap.29); zãpãzii (Iov 37,6; 38,22); vãjmântul (Iov 13,28);
vãjmânt (Iov 29,14) ºi precizãm cã Indicele de cuvinte ne ajutã sã stabilim cu uºurinþã numãr ul mult mai mare al formelor de
tipul: sã meargã (Jos rezum. cap.1; 2,21; 7,3; 18,4); vejmânt (Iov 24,10; 31,9); vejmântul (Iov 30,18); vejmântului (Iov 30,18);
vejminte (Jos 7,6); veºminte (Jos 9,5); iubesc (In 14,31; 21,15, 16, 17), în care labialele cunosc rostire moale.
2.1.2.18.2. Divergenþele în ce priveºte rostirea durã sau moale a dentalelor sunt mai numeroase.
Oclusiva sonorã [d] cunoaºte rostirea moale82. Abaterile pe care le-am înregis trat sunt f ome flexioanre ale ver bului (a)
deznãdãjdui, situaþie în care explicaþia transformãrii lui [e] în [ã] ar putea fi pusã ºi pe seama unei asimilãri v ocalice: (sã)
dãjnãdãjduia (1Sm 23,26), sã dãjnãdãjduiascã (1Sm 27,1), au dãjnãdãjduit (2Sm 12,15), dãznãdãjduit-am (Ir 18, 12). Situaþia
pe care am întâlnit-o, e adevãr at foar te rar, în alte cuvinte ar putea demonstra o tendinþã de evitare a r ostirii dure a lui [d]:
deajduitoriu (Jos 16,10); deatori (1Sm 6,3); deatornicului (Lc 11,4), dacã nu cumva s-a fãcut aici o apropiere, f ireascã, de
formele fle xionare ale ver bului (a) da, apropiere care ar putea jus tifica la fel de bine aces te forme.
Perechea sur dã a lui [d], oclusiva dentalã [t], se comportã diferit, în sensul cã apare frecvent cu rostirea durã. Substantivul
blestem se întâlneºte în forma cu [ã]: blãstãmul (Fc 24,41), (Jd 9,57), (2Sm 16,12), blãs tãm (Fc 27,12, 13; rezum. cap.49),
(Jos 9,23), (Jd 21,18), (2Sm 14,17), blãs tãmurile (Iº rezum. cap.21), blãs tãmului (Jos 8,34) e tc. În paradigma verbului ( a)
blestema, gr afiile care atestã rostire durã se amestecã cu cele care ilustreazã rostirea moale, cele dintâi fiind preponderente83.

Explicaþii cu privire la originea lui [º] în acest cuvânt gãsim în ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.108. Pentru f ormele înregistrate, vezi Indice.
În Cartea Pildelor , de exem plu, am înregistrat de 4 ori substantivul vifor, în diferite f orme f lexionare, de 3 ori cu [ h]: vihor (10,25), vihorul (16,15),
vihorului (28,3), o datã cu [f]: viforul (1,27). Pentr u alte situaþia formelor în alte cãrþi bilice, v ezi Indice.
80 Originea acestui cuvânt este controversatã (cf. V. Arvinte, ST.L.FAC., p.89 – 90; Al Ciorãnescu, DER, p.492; MDA), iar forma actualã este rezultatul
unei hipercorectitudini, la care s-a ajuns, ca ºi în cazul altor cuvinte (movilã , viclean), din cauza unei analize greºite: s-a consider at în mod eronat
cã în structura cuvântului, în forma de plural – mãrhi –, [h́] ar fi urmarea palatalizãrii labiodentalei [ f] + [i], de unde a rezultat f orma de plur al mãrfi,
dupã car e s-a refãcut singularul mar fã. Hiper literarizarea s-a pe trecut într-un spaþiu în care se producea fenomenul palatalizãrii, idee susþinutã prin
faptul cã prima ates tare a acestei f orme este în Ms.45, text moldovenesc de provenienþã milescianã, de unde a pãtr uns în B1688 (cf. V. Arvinte,
ST.L.FAC. p.89 – 90). De aici este posibil sã o fi preluat aut orii Lexiconului budan. Dicþionarul de la 1825 pune în circulaþie, aºadar, tot forma
mar fã ºi, într-un fel, o consfinþeºte ca normã a limbii literar e.
81
Limita sudicã a rostirii dure a labialelor se situa, probabil, în secolul al XVI-lea „prin Banat, Hunedoara ºi în zona Mureºului mijlociu ºi a Târnavelor,
coborând pânã spre sud-estul regiunii” (I. Gheþie, BDRL, p.125). În secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, rostir ea moale a labialelor se înregistreazã
în Bihor, Clu j, Mureº, dupã cum rostirea durã se înregistreazã în text e provenind din regiunile de la sud de Mureº (cf. ibidem 1,26). Este cer t cã
aria de inter ferenþã pentru cele douã tipuri de rostiri cuprindea, în momentul traducerii textului de la 1760, un teritoriu, ceva mai res trâns (din care
fãcea par te însã zona de conf luenþã a Târnav elor, cu Blajul), de la nord de Mureº ºi un teritoriu, mai întins, de la sud de Mureº.
82 Aºa cum o atestã cuvintele formate cu prefixele des-, dez-, de-, pr ecum ºi cele care au fonetism asemãnãtor (Vezi Indice).
83 Pentru pardigmele gramaticale ale acestui verb, vezi Indice.
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Rostirea durã a lui [t] am mai înregis trat-o în cazul cuvântului stejar: stãjar ul (Jos 24,26); stãgear (Jd 6,11); stãjarii (Is 2,13);
stãjarul (Is 6,13); stãjariu (Is 44,14) ºi în paradigma v erbului (a) stinge: au stâns (2Par 29,7); sã stângi (2Sm 21,17); stânge
(4Îm p rezum. cap.1); sã va stânge (4Împ 22,17) 84.
Rostirea durã a lui [ r] se întâlneºte frecvent în paradigmele gramaticale ale v erbelor (a) strica ºi ( a) striga, precum ºi în
cuvinte aparþinând familiilor lexicale ale acestora. Formele cu rostire durã ºi cele cu rostire moale se amestecã, preponderente
fiind cele dintâi: (a) strica are în Cartea Facerii 4 ocurenþe, una cu ros tire durã, 3 cu [i] pãstrat; a striga, cu diferite forme
flexionare, apare de 6 ori: de 5 ori cu [ î], o datã cu [i]; strigare apare de 3 ori, în aceeaºi car te biblicã, de 2 ori cu [i], o datã
cu [ î]. În Cartea ieºirii , formele din paradigma fle xionarã a verbului (a) strica cunosc 4 ocurenþe, toate cu [r] dur, (a) striga
apare de 11 ori, 5 f orme fiind cu [i], 6 cu [î]; strigare apare de 7 ori, 6 ocurenþe atestând ros tirea durã a vibrantei. Situaþia
de mai sus este concludentã pentru modul în care se amestecã rostirile dure ºi cele moi ale vibrantei 85.
Textele din secolul al XVII-lea, provenind din aria dialectalã nordicã86, atestã f enomenul rostirii dure a lui [r] în aceleaºi
cuvinte. La acestea put em adãuga substantivul propriu Reveca, o datã în forma Rãveca (Fc 25,28) ºi de 19 ori în forma
Reveca, precum ºi f ormele de plural ale substantivelor car, hotar, izvor, care, ca reflex al rostirii dure a lui [r], r ealizeazã uneori
opoziþia de numãr între desinenþele -N – -ã 87 (hotar – hotarã: hotarâle – Fc 10,19, hotarãle – Fc 23,17), ( car – carã: carãle
– Fc 45,2 7; 46,5; carã Fc 45,19, 21), (izvor – izvoarã: izvoarãle – Fc 7,11; 8,2), precum ºi fiarã, þarã, la care desinenþa de
plural (ºi de genitiv/dativ singular) devine uneori -ã/-â fiiarãle (Iº 23,11), fierâle (Fc 1,25, 26; 3,14); þãrâle (Fc 11,9; 45,5),
(Jos 13,30), þãrâi (Fc 42,30)88.
Caracteristicã graiurilor ardeleneºti ºi olteneºti 89 este rostirea moale a lui [ r], ca urmare a conservãrii lui [e], în formele
ver bului (a) crã pa (< lat. crìp¼re) ºi în derivat ele acestuia: creapã (2Lg 14,6, 7); crepãtura (Iº 33,22), (Jd 7,23), crepãturi (Iº
36,22) etc. Ariei dialectale nordice90 îi este acum specificã ros tirea moale a lui [r] ºi în alt e cuvinte pe care le-am înregistrat
în textul analizat: ureaºte (Fc 29,31), (Iº 23,5), ureaºte(-sã) (Iov 10,1); sã areate (Iov 11,6; 37,15), sã (sã/se) areate (Iº 10,5),
(Iov 15,14; rezum. cap.24).
Amestec de ros tiri dure ºi moi reflectã textul de la 1760 ºi în cazul consoanelor [þ], [s], [z]. Fenomenul nu este neobiºnuit,
de vr eme ce aceasta a fost „nor ma” limbii liter are, începând din secolul al XVI-lea, vreme de mai multe secole.
Rostirea durã a africatei [þ] velarizeazã vocalele din seria anterioarã, reduce diftongul [ea] la [a] ºi duce la amuþirea lui [-i],
asilabic91: despãrþând (Fc 30,40); sã (sã) înmulþascã (Fc 1,22), sã înmulþascã (Fc 28,3), înmulþând (Fc 16,10); înþãlegând (Fc
9,24), înþãleage (Fc rezum. cap.15), oi înþãleage (Fc 24,14), au înþãles (Fc 29,13; 38,13), înþãleseasã (Fc 43,25); înþãlepþii (Fc
41,8), înþãleapt (Fc 41,33); înþãleapþeaºte (Fc 41,15); þâne (Fc 21,18), (Iov 2,6), ai þânut (Iov 38,13), þâindu(-sã) (Iov 41,8); viþãl
(Fc 18,7), viþãlul (Fc 18,8); puþãn (Fc 43,11), puþân (Fc 44,25); puþântel (Fc 42,24), (Iov 6,19; 14,20); þâþãle (Iov 3,12); þãsãtoriu
(Iov 7,6); þânuturilor (Iov 5,23), þânutului (Ir 7,20), þânutul (Ir 31,40), þânuturile (Ir 44,9); rãmãºiþãle (Jd 20,48) e tc. Precizãm
cã numãr ul cuvintelor în care [ þ] se rosteºte dur este considerabil, dar nu am înregistrat pentr u nici unul dintre cuvinte exclusiv
aceas tã rostire. Dimpotrivã, ros tirea moale a acestei africate predominã, uneori, împotriva aºteptãrilor, grafia atestând o
ros tire moale a lui [þ]: þiþânile (Iov 22,14; 36,30); trimiþindu- (Jd 12,9), (Ir 7,25; 38,9; 4 4,4), trimiþind (Ir 25,4; 29,19; 37,16);
prinzindu(-sã) (Ir rezum. cap.39).
Un refle x al ros tirii dure a consoanelor ºi a lui [þ] în mod special este dispariþia lui [-i] asilabic. Formele în care [-i]
amuþeºt e alterneazã cu cele în care se conservã, cu precizarea cã este uimit or cum pe spaþii foarte întinse fonemul în
discuþie es te consecvent notat, pentru ca apoi sã se înregistreze foarte frecvent forme fãrã [ -i]: creºteþi (Fc 1,22, 28; 8,17);
vã înmulþiþi (Fc 1,22; 8,17); umpleþi (Fc 1,22, 28); spuneþi (Fc 24,49; 40,8); stãpâniþi (Fc 1,28); supuneþi (Fc 1,28); sã nu
mâncaþi (Fc 3,1); veþi mânca (Fc 3,5) etc., dar: veþ muri (Fc 3,4); creºteþ (Fc 9,1, 7), cumpãraþ (Fc 17,27); spãlaþ (Fc 18,4);
vã odihniþ (Fc 18,4); vã înmulþiþ (Fc 1,28; 9,1, 7); vã întãriþ (Fc 18,5); v -aþ întors (Fc 18,5); toþ (Fc 19,12); stãpâniþ (Fc 34,10);
(vã) suiþ (Fc 45,9).
Grafia for melor atone ale pronumelui personal ºi refle xiv de persoana a II-a sg. – îþi, þi, -þi, þi- – reflectã în majoritatea
cazurilor [ þ] rostit dur: de circa 40 de ori am consemnat formele -þ/þ- ºi de 14 ori formele -þi/þi-, în 8 dintre acestea contextul
fonetic condiþionâd rostirea moale: þi-i sor (Fac 12,19; 26,9); þi-l voi da (Fc 13,17); þi-l va naºte (Fc 17,21); þi-i voia (Fc 22,7;
38,18); þi-l voi întoarce (Fc 42,37; 43,9). For mele neconjuncte sunt rar întrebuinþate: îþi are 2 ocurenþe, îþ – una, iar þi
necon junct apare de 4 ori. De aici se poate vedea ºi mai bine cã nor ma rostirii lui [þ] nu este una fermã. Situaþia este
cvasigeneralã în textele vechi, iar reglementarea, cel puþin în planul grafiei, se va face foar te târziu92.
ªi în cazul r ostirii dure sau muiate a lui [s] ºi [z], norma o constituie un mare amestec de forme. În felul acesta, textul de
la 1760 se înscrie în tradiþia celorlalte texte din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea.
În f ormele flexionare de mai mult ca perfect93 ale ver belor, [s] rostit dur schimbã suf ixul gramatical, -se->-sã-: acoperisã
(Fc 7,20; 38,15); (sã) duseasã (Fc 31,21); fãcusã (Fc 5,6; 12,5; 24,66); înþãleseasã (Fc 43,25); nãscusã (Fc 16,1); poruncisãm
(Fc 3,11, 17); poruncisã (Fc 7,9; 21,4; 22,3; 50,12); supuseasã (Fc 41,56); ucisesã (Fc 37,31); urâsã (Fc 27,41); vãzusã (Fc
Pentr u alte forme, vezi Indice.
Pentr u rostirea durã sau moale a lui [ r], în acelaºi context fonetic, în alte cãrþi biblice, v ezi Indice.
86 Vezi V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.6 4.
8 7 Pentru o explicaþie de ordin istoric în ce priveºte aceastã opoziþie desinenþialã, vezi I. Gheþie, BDRL, p.159, Ovid Densusianu, ILR, II, p.105 ºi infra,
2.2.1.3., discuþia despre numãrul substantivului.
88
Pentr u situaþia din alte cãrþi biblice, vezi Indice.
89
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.311.
90
Cf. ibidem, p.311–312.
91
Exemplele sunt pentr u cazurile în care velarizarea se produce ºi pentru acelea car e prezintã un [i] în situaþia în care nu e de aºtep tat prezenþa vocalei
anterioare. Pentru situaþiile când velarizarea nu se produce, în aceleaºi cuvinte sau în altele, vezi Indice.
92 Cf. V. Ar vinte, ST. L. FAC., p.61.
93 Pentr u situaþia perfectului sim plu, vezi 2.2.6.4. 1.3.
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41,17; 42,9); venisã (Fc 13,3; 24,32) etc., dar lar g majoritare rãmân for mele în care [s] cunoaºte ros tire moale: (sã) dusese
(Fc 4 4,14); fãcuse (Fc 1,31; 2,2, 8; 3,1; 8,6; 13,4); fãcusease (sic!) (Fc 14,13); (sã) întãrise (Fc 12,10); (sã) întâmplase (Fc 26,1;
34,7); lãsase (Fc 50,8); lãcuise (Fc 19,29); luase (Fc 2,22; 2 4,67; 25,10; 43,34); mâncase (Fc 18,9); moºtenise (Fc 25,5);
nãscuse (Fc 6,1); plinise (Fc 24,15; 27,30); poruncise (Fc 6,22; 47,11); trimisease (Fc 45,27; 46,5); împluse (Fc 24,16); zisease
(Fc 21,2; 42,20); zisese (Fc 42,4); zidise (Fc rezum. cap.1) 94
Cuvintele searã ºi seamã se înregistreazã în formele cu [ s] dur: sarã (Fc 1,5, 8, 13, 19, 23, 31; 8,11), (Jd 19,9),(Iov 11,17);
sara (Fc 19,1; 24,11; 29,23; 30,16; 49,27), (Iov 4,20), (Jd 19,16; 20,23, 26; 21,2); (Iov 31,13), (1Sm 10,27; 17,42), (2Sm 12,9,
10; 19,26), sama (1Sm 25,17), (2Sm 10,3). În cazul cuvântului seamã, forma samã este justificatã etimologic (< mg. szám),
numai cã ea a fost înlãtur atã din limba liter arã de for ma munteneascã seamã, cu pr onunþarea moale a dentalei95.
Amestec de f orme, cu pondere e vident mai mare însã a celor cu ros tirea durã a lui [s] , se constatã în cazul altor cuvinte:
sec, (a) seca, (a) secer a, seceriº, semn, (a) semãna, semãnãturã, seminþie, senin – sãrin (Iº 24,10; fãrã asimilarea rin>nin),
sete, setos º.a.96. În unele cãrþi analizate, pronumele r efle xiv se este fixat într-o singurã formã, sã: în Cartea Facerii
ocurenþele lui sã sunt în numãr de cca 380, în tim p ce se apare o singurã datã (se întoarce – rezum. cap.31). Fãrã a mai
inventaria numãrul ocurenþelor lui sã din Cartea ieºirii ºi din Cartea 2 leage , din analiza celor douã cãrþi a rezultat apariþia
accident alã a formei se. Situaþia este diferitã însã în alte carþi: în Car tea lui Iov, se a fos t înregis trat de circa 20 de ori 97 ºi
tot astfel în Prorociia Ieremii, în timp ce în Cartea giudecãtorilor se este notat de cca 40 de ori98. Aceastã diferenþã de
tratament în cazul pronumelui se s-ar put ea susþine prin fap tul cã traducer ea este totuºi rodul muncii în colectiv ºi mai
cu seamã prin f aptul cã aceastã formã nu era una care sã poarte o amprentã puternic regionalã, as tfel încât traducãtorii
sã fie preocupaþi de evitarea ei.
O formã hipercorectã ar putea fi consideratã gr afia cu e a adjectivului pronominal posesiv seu, fenomen consemnat
de douã ori în z ece cãrþi biblice (Fc, Iº, 2Lg, Jos, Jd, 1Sm, 2Sm, Iov, Ir, Tng): tãtâne-seu (Fc 47,11); Dumnezeul seu (Jd 8,34).
Prezenþa accidentalã a acestor forme nu poat e face însã dovada unei t endinþe de evitare a unui fenomen regional.
În cuvinte precum: (a) sili, silitor, silnic, silnicie, singur, singuratic, singurãt ate, rostirea lui [ s] înainte de [i] este, fãrã o
regulã anume, când durã: sângur (Fc 42,38), (Iº 22,20, 27; rezum. cap.24; 24,2), (Jd 3,20; 7,10), (Iov 1,15, 16, 17, 19; 9,8;
14,4; 17,1; 23,13; 31,17), sângurã (Iov rezum. cap.28); sânguratecã (Iov 3,7); sângurãtãþi (Iov 3,14), sângurãtate (Iov 30,3;
39,6); sâlitoriului (Iov 39,7); sâlnic (Iº 22,25); sâlnicã (Iov 5,15; 34,6), sâlnici (Iov 36,9), (celor) sâlnici (Io v 27,13), sâlnicul
(Iov 3 4,20); sâlind (Iº 12,39), sâlindu(-sã) (Iov 36,4), sâmbrie (Jd 18,4) etc., când moale: singur (Fc 2,18; 7,23; 32,24), (Iº
18,14); silitoriului (Iov 3,18), silitorilor (Iº 5,6), silitorii (Iº 5,10); silind(u-) (Jd 8,1), (sã) silea (Jd 9,52), sileºti (Jd 13,16), (s-)au
silit (1Sm 19,10), au silit (1Sm 28,23); siliþi (Jd 11,7), silit (1Sm 13,12; rezum. cap.21). Aici nor ma este coe xistenþa rostirilor,
reprezentând un amestec care nu ne-ar permite decât cu greu sã stabilim formele predominante.
Tot aici se încadr eazã cuvântul sicriu (<mg. szekrény) ºi derivatul diminutival sicriaº, care cunosc, foar te rar însã, ºi formele
cu [ s] rostit dur: sãcriiul (Iº rezum. cap.25), (1Sm rezum. cap.4); sãcriiaº (1Sm 6,8), sãcriiaºul (1Sm 6,11, 15).
Forme hipercorecte trebuie sã vedem în grafiile cu si- în cuvintele: sint (Fc 20,13), indicativul prezent al verbului (a) fi,
singele (Iº 23,18); sinul (2Sm 12,3); simbetei (Iº r ezum. cap.16), (Lc 13,14, 16); simbãta (Iº 16,29); lãsind (Fc 39,12), (2Sm
2,30); lãsindu(-sã) (Ir rezum. cap.37) 99.
Rostirea, durã sau moale, a dentalei fricative sonore [ z] o vom reliefa urmãrind situaþia câtorva cuvinte din textul analizat.
Subs tantivul Dumnezeu/dumnezeu cu nenumãrate ocurenþe în text este poate cel mai în mãsurã sã ne ofere o imagine asupra
acestui fenomen. Din totalul de cca 210 forme flexionare ale substantivului propriu, în Car tea Facerii, numai 2 r eflectã r ostirea
durã a lui [ z]: Dumnezãu (17,23), Dumnezãul (49,25) Cu valoare de substantiv comun, în forma cu r ostire moale a fricativei
sonore, dumnezeii, se înregistreazã alte 4 ocurenþe. ªi în alte cãrþi am înregis trat numai câte 2-3 ocurenþe cu [z] dur (3 forme
în Cartea ieºirii : Dumnezãu – de douã ori în rezum. cap.24; 31,3; 2 forme în Cartea preoþiii: Dumnezãului 21,17; dumnezãi
19,4), dar sunt cãrþi, în Vechiul Testament, în care ros tirea durã a acestui cuvânt nu se înregistreazã nici mãcar o datã: Car tea
lui Iov, Cartea giudecãtorilor. Dacã în Evanghelii lucrurile ar sta la fel, atunci am putea conchide cã în cazul r ostirii acestui
cuvânt trebuie sã vorbim despre o normã unicã, cea care caracteriza varianta sudicã. În Evanghelii asistãm însã la o schimbare
radicalã a aces tei situaþii: aici numãrul formelor care atestã rostirea durã a lui [z] este incom parabil mai mare decât cel care
reflectã rostirea moale sau, oricum, dacã nu punem în cumpãnã din punct de vedere numeric aceste forme, putem vorbi
des pre coe xistenþa celor douã tipuri de forme. De e xemplu, în Sfânt a a lui Isus Hristos Evanghelie de la Luca, am înregistrat
circa 80 de forme cu rostirea durã a fricativei în acest cuvânt, faþã de circa 50 cu rostire moale100. Pentru lãmurirea acestei
situaþii se impun câteva precizãri.
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Pentru alte cãrþi biblice, v ezi Indice.
Seamã din limba liter arã actualã este explicatã de H. Tiktin, DRG, s.v., prin inf luenþa formelor searã ºi seacã (cf. V. Ar vinte, ST. L. FAC., p.62).
Impunerea, ca normã a limbii lit erare, a rostirii munteneºti cu consoanele moi, în defavoar ea celei nordice cu consoanele dure, s-a fãcut mai târziu
ºi prin int ermediul lucrãrilor normative. O dovadã în acest sens este o precizare din 1932 a lui S. Puºcariu ºi T. A . Naum: „în cele mai multe cazuri
am dat pr eferinþã formei munteneºti – pe care o impune capitala – ºi am scris bunãoarã pereche, perete, înveli, s peria ºi, fireºt e, searã, seu, cãtre
etc.” (Îndreptar ºi vocabular ortografic dupã noua ortogr afie of icialã, pentru uzul învãþãmîntului de toate gradele, Bucureºti, 1932, p.8).
96 Pentru toate aceste cuvinte, vezi ocurenþele din Indice.
97
Ocurenþele lui sã sunt în numãr de circa 360. Cum este cunoscutã frecvenþa ridicatã a pr onumelui ref lexiv în general, ºi probatã anterior prin situaþia
din cele douã cãrþi, pentru celelalte cãrþi am renunþat la inv entarierea ocur enþelor lui sã , pentru cã, în mod logic, numãrul mic al ocurenþelor formei
se pune în evidenþã numãrul mare de ocurenþe pentr u cealaltã formã.
98
În orice caz , nu credem sã f ie vreo carte biblicã din textul în discuþie, în care sã fie pusã în circulaþie e xclusiv forma se, sau mãcar sã predomine
aceastã formã, iar aceas ta pentru simplul fapt cã textul provine dintr-o arie dialectalã cu dentalele rostite preponderent dur în aceas tã perioadã.
99 Vezi supra, 2.1.1.17.
100 Pentru o imagine de ansamblu asupr a rostirii lui [z] în acest cuvânt, vezi Indice.
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LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
Textul Bibliei de la 1760–1761 se pãstreazã în douã gr upe de manuscrise101: cea dintâi, numitã V1 (Varianta 1), conþine
maculat orul traducerii ºi reflectã scrisul f iecãrui traducãtor care a lucrat în echipa condusã de Petru Pavel Aron. Cea de a doua,
V2 (Varianta 2), conþine Vechiul Testament, copiat îngrijit de o singurã mânã în vederea tipãririi. Textul Noului Testament –
de fapt Evangheliile102 – se pãstreazã numai în V1. Pentr u ediþia de faþã s-a folosit V2 pentru cãrþile Vechiului Testament ºi, f iresc,
V1 pentru cele patru cãrþi din Noul Testament. La transliterar ea cãrþilor dupã V2 s-au fãcut însã curent compar aþii cu V1,
rezultând cã nu o datã copistul ºi-a depãºit atribuþiile, de venind „colaborator” al traducãtorilor prin frecvent ele sale imixtiuni
în text 103. Aºa se ºi explicã dif erenþa dintre cele douã pãrþi ale Bibliei în privinþa modului în care apare scris cuvântul Dumnezeu.
În variant a primarã a Vechiului Testament se poate vedea acelaºi amestec de forme pentru cuvântul în discuþie, ceea ce înseamnã
cã acþiunea unif icatoare, în sensul eliminãrii formelor care reflect au rostirea durã a fricativei, aparþine copistului. În Evanghelii ,
coexis tenþa formelor ilustreazã opþiunea tr aducãtorilor pentr u una sau alta dintre rostiri.
Des pre o normã unicã putem v orbi în cazul cuvintelor zi, ( a) zice, zid, (a) zidi, zidit or pe care, în toate for mele lor
fle xionare, le-am înregistrat cu grafia care atestã ros tirea moale a lui [ z]. Rostirea durã este reflectatã în cazuri cu totul
izolate ºi s-ar putea datora, eventual, unei acomodãri vocalice care are loc în forme precum: zâcând (Iº 5,14), (Jos 10,22),
(Ecz 2,22), (Iz 28,9); zâcãnd (1Sm 13,3). Remarcãm faptul cã, în cazul aces tor cuvinte, nu mai existã diferenþe între Vechiul
Testament ºi Evanghelii104.
Cã r ostirea moale a lui [z] nu era e xtinsã în toate situaþiile în care era urmat de [e] sau de [i] o dovedesc oscilaþiile în
grafia formelor de gerunziu. Cele douã sufix e morfologice se amestecã, rezultatul fiind, numai uneori, pentru cã în mod
obiºnuit dis tribuþia sufixelor de gerunziu este cea normalã, forme cu -ând, acolo unde ne-am aºtepta sã gãsim -ind: auzând
(Fc 34,5; 37,21), (Jd rezum. cap.2; 2,17; r ezum. cap.7; 7,3, 11, 15; 9,46, 47; 16,2; 17,2; 18,20), (Io v 2,11; 5,27; 29,11), (Ir
36,6, 20, 21; 40,11); neauzând (Ir rezum. cap.43); probozându- (Jd 8,1); slobozând (Iov rezum. cap.3; rezum. cap.30), ºi invers:
aprinzind (Lc 22,55); aprinzindu(-sã) (Ir r ezum. cap.52); arzind (Fc 34,13); cãzind (Fc 24,52; 45,14), (Ir 30,23), (In rezum
cap.18); cr ezind (Fc rezum. cap.15); cuprinzind (Fc r ezum. cap.19); cut ezind (Fc 44,18); deºchizind (Fc 8,13; 42,27);
preacrezind (Fc 39,19); prinzind (Fc 46,29), prinzindu(-sã) (Ir rezum. cap.39); purcezind (Fc 24,10; 26,22; 28,5; 29,1; 33,3;
45,24; 46,1); rãspunzind (Fc 15,9; 16,6; 18,27; 25,23; 37,13; 38,16), (Lc 3,11; 9,20; 13,2, 8, 14, 15, 25; 14,3, 5; 15,29; 20,39;
23,3, 40; 24,18), (In rezum. cap.18); râzind (Fc rezum. cap.9); ºezind (Fc 18,1; 21,16; 37,25), (Ir 17,25); vãzind (Fc 6,5; 9,22;
21,9, 19; 23,18; 40,16; 45,2 7); vâzind: (Fc 24,30, 6 4; 28,6; 39,13); vãzindu- (Fc 19,1; 29,10; 32,2; 34,2; 40,6; 46,29); vâzindu: (Fc 3 4,2); nevãzind (In rezum. cap.20). Aceastã situaþie poat e avea explicaþii multiple: formele din a doua serie pot f i, în
fapt, grafii hipercorecte în scrisul celor care încer cau sã elimine velarizarea, care în v orbirea lor se realiza; pot rezulta din
nesigur anþa celui care scrie în select area formelor ºi, nu în ultimul rând, pot ilus tra o concurenþã între cele douã sufixe
gerunziale.Forme neaºteptate sunt ºi cele pe care le-am înregistrat, extrem de rar însã, în paradigma substantivului aºezãmânt :
aºezemântul (Fc 9,11; 17,4, 7, 14, 19, 21), (Iº 6,5) , (Ecz 4 4,25); aºezemânt (Fc 21,32).
Grafii care atestã amestec de forme velarizat e ºi nevelarizate se întâlnesc ºi în cazul altor cuvinte: sã pãzascã (Fc 2,15;
3,24; 18,19), (Ps 40,3; 118,5), sã (sã) pãzascã (In rezum. cap.17), faþã de pãzeascã (Jd 13,14), sã (se) pãz eascã (Ir 9,4); va
zãciui (1Sm 8,15, 17); zãciuiþi (Lc 11,42); zãciuiala (2Lg 14,23); zãciuiale (Pr 14,10), (Lc 18,12); zãciuielile (Pr 27,32); zãciuirile
(2Lg rezum. cap.12; 12,6, 11; rezum. cap.14; rezum. cap.26), (Pr 27,30, 31); zãciuirea (2Lg 12,17; 26,12), zãciuire (2Lg 14,28);
zãciuiri (Pr 23,13, 17; 24,5); zãciuirilor (2Lg 26,12), (Pr rezum. cap.27), f aþã de zeciuiri (2Par 31,5, 6); zeciuirile (2Par 31,6);
zeciuielile (2Par 31,12).
Un reflex al alternanþei formelor velarizate cu cele nevelarizate este apariþia unor gr afii hipercorecte în cazul unor cuvinte
car e, etimologic, au [ã] (<[a] neaccentuat, în cuvinte împrumutate). Se încadreazã aici formele hipercorecte ale verbului (a)
zãmisli: zemislind (Fc rezum. cap.16), au zemislit (Fc 30, 17, 23), car e sunt însã apariþii accidentale, formele preferate fiind,
atât pentru ver bul (a) zãmisli , cât ºi pentru substantivul zãmislire, cele cu zã105.
2.1.2.18.3. ªi în acest text, ca ºi în altele din etapa în care se încadr eazã traducerea de la 1760 a Bibliei, gr afiile car e atestã
pe [ º] ºi [j] cu rostire dur ã se amesctecã cu cele care reflectã rostirile moi, acestea din urmã fiind în mod evident preponderente,
mai cu seamã pentru anumit e cuvinte106. As tfel, la cuvinte cu fonetism asemãnãtor, ºi nu o datã chiar pentru acelaºi cuvânt,
în aceeaºi car te sau în cãrþi dif erite, apar deosebiri de notare a rostirii prepalatalelor. E greu de spus în ce mãsurã aceste
grafii reflectã o realitate foneticã ori repr ezintã doar rezultatul unei tradiþii grafice sau al aplicãrii unei norme or tografice
pe care sudul o impunea prin mijlocirea cãrþilor, care, de multe ori, erau simple reeditãri ale celor din Muntenia. Aºadar, în
perioada în car e se realiza aceastã traducere, norma munteneascã, cu rostirea durã a prepalat alelor, câºtiga ter en în faþa
normei nordice, cu ros tire moale, numai cã unele cuvinte se dovedesc prea puþin „receptiv e” la noua normã.Consecvenþa
cu care se noteazã totuºi formele care reflectã ros tire durã, aºa cum va rezulta din exem plele pe care le analizãm în continuare,
ar putea f i un indiciu în ce priveºte fap tul cã ele nu er au simple grafii, ci acoper eau o realitate foneticã.
Vom urmãri, prin câteva exemple, situaþia concretã pe care ne-o of erã textul.
Amestecul de for me în cazul adver bului aºa demonstreazã cã normei sudice, în expansiune, îi opunea rezis tenþã norma
nordicã, cu [ º] rostit moale. Credem cã situaþia rostirii lui [ º] în acest cuvânt, aºa cum se poate desprinde din câteva cãrþi
analizate aici ºi din formele înregistrate în Indice, este concludentã pentr u afirmaþia de mai sus: Fc aºa – circa 40 de ocurenþe,
1 01

Vezi, în ediþia de faþã, descrierea amãnunþitã a manuscriselor, în Notã asupra ediþiei, p.CXXVII–CXXIX.
În legãturã cu acest as pect, vezi, în ediþia de faþã, I. Chindriº, Testamentul lui Petru Pavel Aron, vol.I, p.LXXIV – LXXVI.
Vezi, în ediþia de faþã, N otã asupra ediþiei pass.
1 04 Vezi Indice.
1 05 Pentr u situaþia la nivelul întregului text, vezi Indice.
1 06 Acest aspect este explicabil, de vreme ce „în teritoriul de la nord de Mureº, fenomenul [velarizãrii lui [ e], [i] dupã [º] ºi [j] – n.n. N.I.] apare extrem de
rar ºi es te, în general, posterior jumãtãþii a doua a secolului al XVIII-lea” (I. Gheþie, Graiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea – al XVI-lea (pânã la
1521), Editura A cademiei Române, Bucureºti, 2000, p.89 – 90. Cf. V. Arvinte, ST.L.FAC., p.56; ILRL Epoca v eche (1532-1780), Vol.I, p.331 – 314.
1 02
1 03
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aºea – circa 10; Iº aºa – 9, aºea – 24; 2Lg aºa – 13, aºea – 15; Pr aºa – 17, aºea . 12; Jos aºa – 21, aºea – 9; Jd aºa – 21,
aºea – 7; 1Sm aºa – 18, aºea – 3; 2Sm aºa – 23, aºea – N ; Iov aºa – 26, aºea – N; Ir aºa – 32, aºea – 3; Tng aºa – N, aºea
– 1. Difer enþele destul de mari care se observã între unele cãrþi pot fi puse pe seama lucrului în colectiv , fiecare traducãt or
venind cu par ticularitãþile graiului de acasã ºi fiind mai recep tiv sau mai refractar la inovaþii. Oricum însã, la nivelul întregului,
asis tãm la amestecul de forme invocat mai sus.
Pentru substantivul cenuºã formele care atestã rostirea durã a lui [º] sunt mai rar e: cenuºã (Iº 9,10); cenuºa (Iº 27,3), (Nm
rezum. cap.19; 19,10, 17); (Pr 1,16), în comparaþie cu cele care atestã rostirea moale: cenuºe (Fc 18,27), (Iº 9,8), (Pr 4,12; 6,10),
(Nm 4,13), (Iov 2,12; 16,16; 42,6), (2Lg 28, 24), (2Sm 13,19), (Ir 6,26; 25,34), (Tng 2,10; 3,16); cenuºea (Pr 4,12), (Nm 4,13).
În aceeaºi serie cu cenuºã trebuie incluse: uºã, moaºã, platoºã, pentru care grafia demonstreazã amestec de forme, cu
preponderenþa rostirilor muiat e: uºe (Fc 4,7; 6,16), (Iº 21,6; 33,9), (Iov 31,34; 38,10), uºea (Iº 33,8, 10; 38,8), uºile (Iº 33,10),
(Iov 38,8, 17), uºii (Iº 35,15), dar ºi uºa (Fc 18,1, 2, 10; 19,6, 9, 10, 11; 43,19), (Iº 12,22, 23; 29,4, 11, 42), (Iov 3,10; 31,9;
31,32); moaºea (Fc 38,27), moaºele (Iº 1,17, 21), moaºelor (Iº 1,15, 20), dar ºi moaºa (Fc 35,17); platoºea (Fc 9,23; 24,65;
39,16, 18), platoºe (Fc 41,42), (Iº 36,18), dar ºi platoºa (Fc 39,12, 15; 49,11), (Iov 41,17).
ªi în alte cazuri se confir mã tratamentul diferit al consoanei [º], de la un cuvânt la altul sau de la o car te la alta. De exemplu,
(a) aºeza, în Cartea Facerii, atestã e xclusiv rostirea muiatã a lui [º]107, în vreme ce în alte cãrþi întâlnim ºi forme care reflectã
rostirea durã: sã aºaze (Iov rezum. cap.18), (Ps 7,6; 112,8); aºazã (Iov 36,7), (Ir 31,21), (Ps 17,34; 49,5). Exclusiv ros tire moale
am înregis trat pentru formele din par adigma cuvântului aºezãmânt, în timp ce formele fle xionare ale ver bului (a) ºedea se
realiz eazã în mod obiºnuit cu [º] ros tit moale, fãrã a lipsi oscilaþiile de tipul: ºade (Pl 20,8), (Ecz 1,8; 33,6; 40,3); sã ºadã (Ecz
33,28); sã ºazã (Ecz 8,14; 12,12) ºi ºeade (Iº 11,5), (Tov 11,5); (sã) ºeade (Ecz rezum. cap.13). Amestecul de forme în cazul
cuvântului ºatrã este concludent reflectat într-o singurã carte biblicã, unde cuvântul cunoaºte numeroase ocurenþe (pentr u
alte cãrþi situaþia poate fi urmãritã în Indice): ºatrã (Iº 26,36; 33,8; 38,18; 40,5, 31; ºatra (Iº 26,37; 35, 17; rezum. cap.36;
36,37; 39,38, 40; 40,26); ºatrea (Iº 35,15); ºatrei (Iº rezum. cap.26); ºetri (Iº 27,9, 11, 12, 15; 40,8); ºetrile (Iº 38,9, 11, 12,
15, 16, 18; 39,39); ºeatra (Iº rezum. cap.27); ºeatrã (Iº 27,16); ºeatrii (Iº 33,8); ºeatrile (Iº 38,13).
În afarã de verbele (a) aºeza, (a) ºedea, care prezintã -ºa- în radical, ºi unele verbe cu r adicalul în [º] realizeazã uneori
sufixul f lexionar la prezent în f orma -az sau -aºt : îmbrãþãºazã (Fc r ezum. cap.45), (Iov 24,8); (sã) sãnãtoºazã (Fc rezum.
cap.20); pãºaºte (Iov 9,8); înfricoºaze (Iov 9,34); sã înfricoºaze (Iov 33,7); însãtoºazã (Iov 24,11); (sã) învãrtoºazã (Iov
38,30); învãrtoºazã(-sã) (Iov 39,16).
Pentru cuvintele deºer t, deºartã ºi cele din familia lexicalã a acestora, am constatat comportament diferit de la o carte
la alta în ce priveºte rostirea lui [º]. În Car tea lui Iov, de exem plu, se întâlnesc numai formele cu [º] moale: deºer t (6,18; 11,12;
12,24; 21,34; 26,7, 34,12; 35,13, 16; 39,34) ºi deºearte (22,9), la care adãugãm, din aceeaºi familie lexicalã: deºertându(-sã)
(14,11); deºertat-ai (15,4); deºertãciunea (11,11); deºertãciune (31,5), în vreme ce, prin comparaþie, în Prorociia Ieremiii,
formele se amestecã: deºert (4,23; 14,21; 15,34); deºerþi (2,5); deºerþii (rezum. cap.10); vor deºerta (48,12); deºertãciune
(16,19); deºertãciuni (2,5; 8,19); deºer tãciunilor (10,8), dar ºi: deºartã (11,10; 31,32, 33,20, 21; 50,9); deºarte (10,3, 15; 51,18).
Formele cuvântului greºealã atestã rostirea durã a ºuierãtoarei: greºalã (Fc 37,2; 43,12), (Jd 9,36), (1Sm 6,4, 8, 17); gr eºala
(2Lg 4, 19), (Pl rezum. cap.17; 17,9); greºalei (Iº 21,20), greºalele (Jos 23,12), (Pl 10,12). Prezenþa accidentalã a formei
greºealele (Pl rezum. cap.14) nu este de naturã sã inf luenþeze concluzia privind tratamentul ºuierãt oarei în acest cuvânt.
Formele verbului ( a) gr eºi, cu fonetism similar substantivului prezintã tot -ºa-: greºaºte (Pl rezum. cap.2; 10,17); greºaºte (Iov
9,28), (Lc rezum. cap.17); sã greºascã (Ps 35,2). În celelalte for me din flexiunea verbului, [º] se rosteºte moale: greºesc: (Ps
24,8); sã greºesc (Ps 38,2); sã greºeºti (2Lg 7,25), iar [e] nu se velarizeazã.108.
Oscilaþia între grafia care at estã r ostire muiatã ºi cea care atestã ros tirea durã a ºuierãtoarei am înregistrat-o ºi pentru
cuvântul ºarpe: ºerpe (Iº rezum. cap.7); ºerpele (Fc 3,1, 13); ºearpele (Fc 3,4), (2Lg 8,15), dar ºarpe (Fc 3,14; 49,17), (Iº 4,3;
7,9, 10, 15); ºar pele (Iov 26,13); ºarpelui (Fc rezum. cap.3).
Grafia numeralelor ºase , ºapte ºi a tuturor structurilor formate pe baza lor atestã existenþa normei oscilante în ce priveºte
rostirea ºuierãtoarei, chiar dacã de la o carte biblicã la alta sunt unele deosebiri. Astfel, în Cartea Facerii am înregistrat ros tirea
durã a ºuierãtoar ei în numeralul ºase ºi în toate structurile f ormate pe baza acestuia: a ºasa (Fc 1,31); ºasã (Fc rezum. cap.2);
ºasãzeci ºi cinci (Fc 5,15, 21, 23); ºasãzeci ºi doi (Fc 5,18, 20); ºasãzãci ºi noao (Fc 5,27); ºasã sute (Fc 7,6); al ºasã sutele
(Fc 7,11); ºasã sute unul (Fc 8,13); optzãci ºi ºasã (Fc 16,16); ºasãzãci (Fc 25,26); al ºasãlea (Fc 30,19); ºasã (Fc 30,20);
ºasãsprãzece (Fc 37,2; 46,18); ºasãzeci ºi ºase (Fc 46,26). Situaþia se schimbã în Cartea ieºirii, unde nor ma este oscilantã:
ºasã sute de mii (Iº 12,37); ºasea sut e (Iº 14,7); a ºasa (Iº 16,5, 29); ºasã (Iº 23,10, 12; 25,35; 28,10; 31,17; 36,16, 27; 37,18,
21); a ºasa par te (Iº 25,17, 23; 36,21); ºasãsprãzãce (Iº 26,25); ºasãsprãzeace (Iº 36,30), dar, în aceeaºi carte, am înregistrat
ºi s tructuri cu ºea- : a ºeasa (Iº rezum. cap.9; 16,22); ºease (Iº 16,26; 25,32, 33; 26,9; 31,15; 35,2); ºeasã (Iº 20,9, 11; 21,2;
24,16; 26,22; 28,10; 3 4,21); al ºeaselea (Iº 26,9); ºease sute ºi trei de mii ºi cinci sute cincizãci (Iº 38,25) . În Cartea lui Io v,
nu am înregistrat decât de douã ori numeralul ºase , numai cu [º] dur: ºase (Iov 5,19); ºase mii (Iov 42,12). Datele pe care ni
le oferã cãrþile analizate sunt concludente pentru a stabili cã predominantã este ros tirea cu [ º] dur a numeralului ºase.
În aceleaºi cãrþi, numeralul ºapte ºi s tructurile formate pe baza acestuia reflectã amestec de forme. În Cartea Facerii se
întâlnesc deopotrivã ambele forme: a ºaptea (Fc 2,2); de ºapte ori (Fc 4,24); de ºaptezeci de ori câtea ºapte (Fc 4,24); doaozãci
ºi ºapte (Fc 8,4); ºapte (Fc rezum. cap.29; r ezum. cap.41; 41,3, 3 4); ºaptezeci (Fc 46,27); dar ºi: a ºeaptea (Fc rezum. cap.2;
2,2, 3); opt sute ºeapte (Fc 5,7); ºeaptezeci (Fc 5,12); ºeapte sute ºeptezeci ºi ºepte (Fc 5,31); ºeapte (Fc 29,18, 30; 41,5, 18,
26, 30, 53, 5 4; 46,25; 50,10); o sutã patruzeci ºi ºeapte (Fc 47,28); ºeptesprãzeace (Fc 47,28), în vreme ce în Cartea ieºirii
numãr ul formelor cu ros tire muiatã es te incomparabil mai mare decât al celor cu ros tire durã: o sutã tr eizãci ºi ºeapte (Iº
10 7
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6,16); o sutã triiz eci ºi ºeapte (Iº 6,20); ºeapte: (Iº 7,25; 12,15, 19; 13,6; 16,7; 22,30; 23,14; rezum. cap.25; 25,37; 29,30,
35, 37; 3 4,18; 37,23); a ºeaptea (Iº rezum. cap.9; 12,15, 16; 16,6, 26, 27, 29, 30; 20,10, 11; rezum. cap.23; 23,12; 24,16;
31,15; 34,21; 35,2); ºeaptezeci (Iº rezum. cap.15; 15,27); al ºeap telea (Iº 21,2); ºeaptezãci (Iº 24,1, 9); a ºeaptelea (Iº 31,17);
ºeapte sut e treizãci (Iº 38,24); o mie ºeapte sute ºeaptezãci ºi cinci (Iº 38,28); ºeaptezãci ºi doao de mii ºi patr u sute (Iº 38,29),
faþã de: ºapte (Is 2,16); ºaptezeci (Iº 7,7); al ºaptele (Iº 23,11). În Cartea lui Iov, sunt 5 s tructuri cu rostirea durã a prepalatalei
sur de: ºapte (Io v rezum. cap.2; 2,13; 42,8, 13); a ºaptea (Iov 5,19) ºi 2 cu rostirea muiatã: ºeapte (Io v 1,2); ºeapte mii (Io v
1,3). Dincolo de difer enþele care se înregistreazã de la o car te la alt a, situaþia la nivel general atestã aceeaºi oscilaþie între
notarea ºuierãtoar ei rostite muiat ºi notarea rostirii dure a acesteia.
Formele atone de dativ ale pronumelui reflexiv, îºi, -ºi, ºi-, -ºi-, se regãsesc mai ales în variant a care atestã rostirea durã a
lui [º]. Situaþia, în trei cãrþi biblice analizate, se prezintã dupã cum urmeazã ºi es te, credem, concludentã pentru as pectul
discut at: în Cartea Facerii am înregis trat 3 ocurenþe ale formei îº, 17 ale formei -º, 25 ale formei º- ºi numai 5 ale formei -ºi;
În Cartea ieºirii, -º cunoaºte 5 ocurenþe, º- este prezent de 10 ori, iar -ºi se regãseºte de 6 ori; în Cartea 2leage, îº se no teazã
de 4 ori, -º – de 10 ori, º- are 2 ocurenþe, -º- este prezent o datã, iar -ºi se foloseºte de 5 ori.
Tratamentul prepalat alei [j] nu e radical diferit de cel aplicat corespondentei sale surde. Observaþia pe care o fãceam
mai sus în legãturã cu faptul cã la cuvinte cu fonetism asemãnãtor, ºi nu o datã chiar pentr u acelaºi cuvânt, în aceeaºi carte
sau în cãrþi diferite, apar deosebiri de notare a ros tirii prepalatalelor se susþine foarte bine prin exemplele aduse în continuare
în discuþie. ªi de aceastã datã asistãm la un amestec de rostiri dure ºi muiate, preponderente fiind cele din urmã.
Pentru subs tantivul jale , verbele coradicale, (a) jeli ºi (a) jelui, pr ecum ºi în derivatul jalnic (s.m., „jeluitor”) sunt
cvasigener ale formele care atestã ros tirea moale a lui [j]: jeale (2Sm 14,2), (Iov 30,31), (Ir 9,10; 31,15); jealea (Ecz 38,17),
(Ir 6,26; 3 1,13); jelea (2Sm 11,27), (Înþ 19,3); jele (2Sm 19,2); jelind (2Sm 3,33); sã jeluiascã (Fc 23,2); jeluindu(-se) (Io v
rezum. cap.6); (sã) jeluia (Jd 14,16); jeluieºte (2Sm 19,1); (s-)au jelit (Ps 77,63); jealnic (Ps 34,14), (Înþ 18,10); jelnici (Ecz
7,38); jealnicului (Ir 16,7). Formele cu ja- sunt în numãr foarte mic ºi le-am înregis trat pentru subs tantiv: jale (Ecz rezum.
cap.22; 22,6; 38,18), (Înþ 14,15); jalea (Ecz 26,8; 41,14).
O mar e diver sitate de f orme am întâlnit în cazul substantivelor jertfã , jertfire, jertfelnic ºi al ver belor (a) jer tfi, (a) jer tfui109.
Aceste cuvinte, în special jer tfã ºi (a) jer tfi, cunosc, în mod fir esc, un numãr mare de ocur enþe. În Cartea Facerii, substantivul
jer tfã este întrebuinþat în douã variante, în ambele variante grafia atestând o ros tire moale a ºuierãtoar ei sonore: jer tva (Fc
22,7), jertvã (Fc 22,13), jir tfe (Fc 4,3; rezum. cap.8; 46,1), jir tfã (Fc 8,20; rezum. cap.15; 22,2, 3, 6), jir tva (Fc 22,8). Lucrurile
nu se prezintã însã la fel în alte cãrþi biblice analizate. În Cartea ieºirii , cuvântul apare de 13 ori, de 11 ori gr afia reflectând
ros tire durã: jâr tve (10,25; 18,12; rezum. cap.24; 32,8; 40,27), jâr tvelor (rezum. cap.27), jârtva (29,18), jârtfele (29,28), jâr tfa
(29,33, 35), jârtfã (29, 42) ºi doar de douã ori rostire muiata: jertfã (29,25), jertva (3 4,25). În Cartea lui Iosue, cuvântul se
regãseºte de trei ori în grafia care atestã rostire durã: jârtvã (22,23), jârtve (22,27, 29) ºi o datã în gr afia care reflectã un [j]
cu r ostire moale: jer tvele (13,14). Ex clusiv rostiri dure am înregistrat pentru cuvântul în discuþie în toate ocurenþele lui din
Cartea giudecãtorilor: jârtvã (rezum. cap.6; 6,18; 11,31), jârtva (6,26), jârtve (20,26; 21,4). Tot numai rostiri dure am gãsit
în Cartea dintâiu a lui Samuil: jârtvã (1Sm 1,21; 7,9; 15,22; 16,3, 5; 20,29; 26,19), jârtva (2,17, 29; 9,12, 13; 16,4), jârtfele
(2,28), jâr tve (3,14; 20,6), jârtvele (15,22) ºi tot la fel în Cartea a doao a lui Samuil, dar numai cu douã ocurenþe în text: jâr tvã
(6,12), jârtva (14,17). În Cartea lui Iov cuvântul este înregis trat numai o datã, în forma jârtvã (42,8).
Vom urmãri în cele ce urmeazã compor tamentul verbelor ( a) jertfi ºi (a) jertfui, în aceeaºi ordine a cãrþilor biblice,
pentr u a vedea în ce mãsurã verbele urmeazã fonetismul subs tantivului. În Cartea Facerii, ca ºi în cazul subs tantivului,
formele din paradigma gr amaticalã a verbului (a) jertfui atestã t ot numai ros tirea moale a prepalatalei: sã jertfuiascã
(22,10), jer tfuind (31,54), jer tvuieºte (rezum. cap.35), jirtfuieºt e (rezum. cap.12). Într-un numãr destul de mare de
ocurenþe 110 ale celor douã verbe, (a) jertfi ºi ( a) jertfui, Car tea ieºirii atestã amestecul de ros tiri dure ºi de rostiri moi, mai
ales în cazul ver bului (a) jertfui. La verbul (a) jertfi, din 11 forme, 6 au jâ-, 5 au je-, în timp ce din 2 4 de forme ale v erbului
(a) jertfui, 1 2 au jâ-, 5 au je-, 7 au ji-. În Cartea lui Iosue , cele douã verbe au câte o într ebuinþare: sã (sã) jâr tveascã (6,19)
ºi au jâr tvuit (8,31). Cartea giudecãtorilor are o datã forma jârtfeaºte (rezum. cap.11) ºi de douã ori forme cu rostiri dure:
sã jâr tvuiascã (16,23), jârtvuit-am (17,3). În Cartea dintâiu a lui Samuil, cele douã verbe sunt bine r eprezentate. Din 18
ocurenþe, în total, ale celor douã verbe, numai o datã grafia atestã rostire moale: au jer tfuit (1,4)111. În Cartea a doao a
lui Samuil , nu am înregistrat decât formele cu jâ- pentr u ambele verbe: jârtv ea (6,13), jârtvind (15,12), au jârtvit (23,16);
voiu jâr tvui (15,8), iar în Cartea lui Io v, tot f orma cu jâ-, o singurã datã: jârtv eaºte (rezum. cap.1).
În aceeaºi f amilie lexicalã cu ter menii discutaþi mai sus intrã ºi alte cuvinte în forme care atestã atât rostirea muiatã, cât
ºi r ostirea durã a prepalat alei sonore: jer tfirea (Fc rezum. cap.22) faþã de jârtvirea (Iº rezum. cap.13) ; jârtfir ea (Iº 29,36);
jer tvenic (Iº 28,29); jertvelnic (Iº 28,43; 31,11); jer tvealnic (Iº 39,41), dar ºi: jâr tvelnic (Iº 28,35; 29,30); jârtvelnicului (Iº 38,24);
jâr tvealnicului (Iº 38,30); jâr tveanicului (Iº 30,24; 35,19), jârtv enicele (Iº 34,13); jârtv enicului (Iº 36,1; 38,26), jârtvenicul (Jos
24,26); jârtfenic (Iº 25,8); jârtfenicului (Iº 36,6)112.
Cu totul altfel se prezintã situaþia rostirii lui [j] urmat de [e] sau de [i] în alte cuvinte decât cele de mai sus: (a) jefui, jefuitor,
jefuire, (a) sluji, slujir e, grijã, (a) griji, jiganie, jivinã, jilav, jeler, glajã. Cu e xcepþia cazurilor în care forma grija (Fc 31,5); (Ps
54,23); (Ecz 32,2; r ezum. cap.39) coexistã cu grijea (Fc rezum. cap.39); (Ecz 30,26; 31,2; 42,9) sau formele cu -ja-: grijaºte
(Ecz 38,7); sã (sã) slujascã (Fc 34,31), sã slujascã (Fc 27,29); (Iº 4,23; 28,3, 4, 41, 43; 29,30, 44; 30,30; 35,19; 40,13), (sã)
Vom urmãri în cele ce urmeazã situaþia din textul supus analizei, fãrã a face ºi consideraþii privind originea ºi e voluþia acestor cuvinte în limba românã;
pentr u aceste aspecte, vezi V. Arvinte, S T.L.FAC., p.58 – 59.
1 10 Vezi Indice.
1 11
Pentru formele cu jâ-, vezi Indice.
1 12
Pentru completarea imaginii asupr a oscilaþiilor care se produc în rostir ea prepalatalei sonore, vezi Indicele de cuvinte ce secondeazã Cartea preoþiii,
ar ticolele: JERTFÃ, JERTFELNIC, (a) JER TFI, JERTFIRE, JERTFIT, (a) JERTFUI, JERTFUIT.
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slujaºte (Iov 24,23) sunt în numãr mai mare decât cele cu -jea-: grijeascã (Iov 23,15); (mã) grigeam (Iov 3,25); slujea (Fc 40,4);
slujeaºt e (Iº 39,1); sã slujeascã (Iº 14,5; 28,1), în formele pe care le-am înregis trat pentr u cuvintele enumerate mai sus, grafia
reflectã rostirea muiatã a lui[j]113. În cazul unora dintre ele, inf luenþa etimonului poate susþine formele care atestã aceastã
ros tire (a sluji, jivinã, jiganie, jilav, jeler ), în cazul altora însã (grijã, jaf, glajã), aceste f orme trebuie puse pe seama nor mei
specifice variantei nordice, cu rostirea moale a prepalat alelor [º], [ j].
2.1.2.19. Un fenomen cu largã raspândire în text ele vechi este sonorizarea consoanei [s] atunci când în contextul f onetic
este urmatã de [ n] sau de [m]114. Fenomenul este bine ilustrat de textul de la 1760, relativ puþine fiind cazurile în care acomodarea
la sonoritate nu se produce. Transformarea se noteazã în formele cuvântului snop: znopi (Fc 37,7; 41,47), znopul (Fc 37,7),
znopii (Fc 37,7), znopului (Fc 37,7). Cu puþine excepþii, cuvintele smochin, smochinã sunt înregistrate în forma cu [zm]: zmochin
(Fc 3,7), (Ir 8,13), zmochinul (Ir 5,17), dar ºi smochini (2Lg 8,8); zmochine (1Sm 25,18; 30,12), (2Sm 16,1), (Ir r ezum. cap.24;
24,1, 2, 3), zmochinele (Ir 24,2, 5, 8), dar ºi: smochine (Ir 8,13; 29,17). Aceeaºi consecvenþã se cons tatã în notar ea acestui
fenomen în cazul cuvintelor (a) smulge, smuls, smulgere, pe care le-am înregistrat dupã cum urmeazã: vei zmulge (Iº 21,14);
(sã) vor zmulge (2Sm 23,6); au zmult (2Sm 23,21), (Ps 36,14); zmulgã(-sã) (Iov 18,14); zmulge(-sã)-va (Iov 20,28); zmulgând (Iov
rezum. cap.21); sã zmulgi (Ir 1,10); voiu zmulge (Ir 12,14, 15; 22,24; 24,6; 42,10); zmulge-v oiu (Ir 12,17); sã zmulg (Ir 18,7); (sã)
zmulge (Ir 18,14); (sã) va zmulge (Ecz 40,16), (Ir 31,40); zmulg (Ir 45,4); zmult (Iov 19,10); zmulgere (Ir 12,17).
Pentru cuvântul mireasmã am înregistrat atât forme cu [zm]: mireazmã (Iº 29,25, 41; 30,34; 35,28), (Ecz 35,8); mirezme
(Fc rezum. cap.50); mireazme (Fc 50,2, 25 ), (Iº 25,6); mirezmele (Lc 24,1); mireazmelor (Iº 40,25), cât ºi f orme cu [sm]:
mireasmã (Fc 8,21), miresme (Fc 35,14), mireasme (Iº 30,23, 34; 35,15), mireasmelor (Iº 31,11). În cazul altor cuvinte care
conþin fonetismul în discuþie – ( a) smeri, smerin, smerit, smereni, (a) sminti, smintealã, smirnã – , acomodarea consonanticã
se produce destul de rar – zmereaºte (1Sm 2,7), (sã) vor zmer i (Iov 24,24); (sã) va zminti (Ecz 22,20); va zminti (Ecz 23,13);
zmereaniia (Ps 9,14), zmint ealã (Ps 118,165) –, rãmânând larg majoritare formele cu [sm]115.
Contextul fone tic impune acomodar ea la sonoritate, în aceeaºi mãsurã ca în e xemplele precedent e, a cuvântului
veºmânt116. Încadrat de o vocalã (precedatã de consoanã sonorã) la stânga ºi de o sonantã la dreapta, [º] nu-ºi poate pãs tra
caracterul sur d ºi se sonorizeazã. Aceas ta explicã numãrul f oarte mare de forme cu [j], f orme pe care, ca ºi în cazul
cuvint elor discutate mai sus, limba literarã le-a respins: vãjmântului (Fc 39,12); vãjmântul (Fc 49,11); vejmintele (Pr 6,11;
8,30; 10,6; 11,40; 15,7, 8, 10, 11, 23, 27; 16,26, 28; 17,15), (Iov 1,20; 2,12; 9,31; 27,16; 37,17); vejmânt (Iov 24,10; 31,19);
vejmântul (Iov 30,18); vejmântului (Iov 30,18); vãjmântul (Iov 13,28); vãjmânt (Iov 29,14); vâjmântul (Iov 38,14). Întâlnim
însã, aproape cu aceeaºi frecvenþã, for mele cu [º]: veºmintele (Fc 24,53; 35,2; 38,14; 44,13), (Pr 11,25, 28; 13,6, 34, 45;
14,8, 47; 15,5, 6; 17,16; 21,10); veºmintelor (Fc 27,27); veºminte (Fc 45,22, 23)117.
2.1.2.20. Tot o acomodare la sonoritate, de data aceasta în sens invers, este afonizarea lui [ b], sub influenþa africatei surde
[þ], în cuvintele subþire, (a) subþia: supþiri (Fc 41,6, 23, 27), supþire (1Sm 18,23), (Înþ 5,15; 7,22, 23); (sã) va supþiia (Iov 17,1),
supþia(-sã)-va (Iov 18,12). ªi în acest caz însã, nor ma literarã a f ost selectatã dintre formele mai apropiate de etimon118.
2.1.3. Am prezentat un numãr suficient de mare de par ticularitãþi fonetice ale textului Bibliei de la 1760, dar a trebuit
sã lãsãm la o parte multe altele. În selectarea particularitãþilor am pornit de la pr emisa cã analiza unui text din perspectiva
structurii fonetice, mai ales în cazul unui text de amploarea celui de f aþã, nu poate pune în discuþie toate faptele care se
manifestã în text. La nivel fonetic se înregistreazã cele mai numeroase, uneori ºi cele mai neaºteptate, as pecte. A cesta este
nivelul cu cele mai mult e aspecte particulare, lucru evident de la primele texte scrise în limba românã ºi chiar mai dinainte,
de la cuvintele româneºti înregistrate în texte slavone ºi latine, redactate înainte de 1521119.
2. 2. P articularitãþi mor fosintactice
Per spectiva diacronicã asupra nivelului morfologic a pus mereu în evidenþã caracterul mai s tabil ºi mai unitar al aces tuia
în r aport cu nivelul fonetic. Textul pe care îl analizãm tezaurizeazã, ca orice stadiu sincronic, rezultatele evoluþiei anterioare
ºi tendinþele inerente oricãrui proces, acestea din urmã impuse de dif eriþi factori ºi manifeste cu deosebire în punctele
periferice ale sistemului. Contradicþiile care apar sunt f ireºti ºi generatoare de progres în limbã. În momentul în care o normã
existentã în perioada precedentã nu mai este agreatã din diferite motive, aceasta este conºtientizatã ca abatere, devine
perifericã în sistem, ºi, finalmente, es te eliminatã din uz. Un timp însã, norma veche ºi norma nouã coexistã, schimbãrile
în limbã f iind, cum se ºtie, lente. Aºa se explicã de ce în textele pe care le analizãm înregistrãm în mod obiºnuit norme
oscilante pentr u diferite as pecte luate în discuþie. În mãsura în care factorul fonetic nu poate fi neglijat în morfologie, vom
spune cã unele aspecte morfologice sunt reflexul direct al particularitãþilor fonetice ale vorbirii dintr-o regiune sau alta
(opoziþia desinenþialã [-N]/[ -ã] – pãhar/pãharã – pentru exprimarea numãrului în clasa neutrelor, ca urmare a rostirii dure
Pentru toate ocurenþele acestor cuvinte, vezi Indice.
Fenomenul este analizat pe larg, pe baza atlaselor lingvistice româneºti, de Doina Hr eapcã, în studiul Sonorizarea fricativ elor ºi a oclusivelor surde (s,
º, f; c, t, p) ur mate de sonanta nazalã n, o tendinþã activã în graiurile dacoromâne, în ALIL, tom. XXIX, 1983 – 1984, A, Iaºi, p.175 – 215; Fenomenul
pe care îl atestã text ele din toate regiunile are bazã popularã. Mai conser vator se dovedeºt e graiul moldov enesc, în care se conservã fricativa dentalã
surdã, fapt susþinut ºi de situaþia pe care o ref lectã Ms.45, în comparaþie cu Ms.4389 ºi cu B1688 (vezi V. Arvinte, ST.L.FAC., p.69). A se vedea ºi
Andr ei Avram, Cercetãri asupr a sonoritãþii în limba românã, Bucureºti, 1961; Sextil Puºcariu, Limba românã, II, Rostirea, Bucureºti, 1959; S t.
Dumis trãcel, Influenþa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne, Bucureºti, 1978.
11 5
Vezi Indice.
116
Pentru aceastã formã, v ezi Al. Ciorãnescu, DER, p.833.
117 Pentru alte ocurenþe, vezi Indice.
118 Mai puþin cuvântul mireasmã (<sl. mirizma), care are în e timon [z] (Cf. Al Ciorãnescu, DER, p. 514); pentr u veºmânt, vezi trimiterea din no ta 106.
119 Cf. I. Coteanu, Structura ºi e voluþia limbii române (De la origini pînã la 1860), Bucureºti, 1981, pass; I. Gheþie, Graiurile dacoromâne în secolele
al XIII-lea – al XVI-lea (pânã la 1521) , Bucureºti, 2000, pass.
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a consoanelor; s tructura incomple tã a numeralului ordinal masculin ca ur mare a reducerii dif tongului [-ea] la [-e] – al doile).
Cu cât tr aducãtorul sau traducãt orii unui text manifestã reþinere faþã de asemenea particularitãþi, cu atât cresc ºansele de a
avea unit ate s poritã în plan morfologic. Tendinþele fireºti ale limbii, în cazul în care suntem în faþa unui text tradus, sunt supuse
nu o datã presiunii limbii din textul-sursã, mai mare dacã e vorba despre o traducere religioasã. Influenþele pot fi în sensul
susþinerii unor norme considerate deja arhaice la momentul traducerii (încadrarea unor susbstantive la declinarea a III-a –
grindine, marmure, soarte) sau al introducerii unor norme noi, redundante o vreme pe lângã cele e xistente, cu ºanse mai
mari sau mai mici de a se impune (talantum – cu plur alul talantumuri –, pe lângã talant, cu pluralul talanþi). În unele cazuri,
sub aceastã presiune se pot crea modele care devin funcþionale în limba v orbitã (exprimarea perifrasticã a unor sensuri
temporale; realizarea construcþiilor intensive cu v erbul la diferite moduri ºi timpuri, însoþit de un substantiv cor adical), situaþie
în car e, dupã un timp, nu se mai poate delimita între ceea ce a rezultat datoritã urmãrii unui model strãin ºi ceea ce a rezultat
graþie suportului pe care traducãt orul l-a gãsit în graiul sãu de acasã.
2.2.1. Substantivul
2.2.1.1. Declinarea. Substantivul sorã, care se fixase deja în aceas tã perioadã la declinarea I 120, l-am consemnat de câteva
ori ºi în f orma sor (Fc 12,13, 19; 26,9), ceea ce înseamnã cã norma veche devenise un fapt de limbã periferic, dar nu ieºise
def initiv din uz. În formele com puse cu adjectiv pronominal posesiv, substantivul are cel mai adesea forma sor u: soru-sa
(Fc 24,30; 29,13, 31; 34,13, 26), (2Sm rezum. cap.13; 13,22); soru-mea (Fc 30,8), (2Sm 13,5, 6, 11, 20), (Iov 17,14), tot astfel
cum substantivul norã , în aceleaºi sintagme, are forma noru121: noru-sa (Fc 11,31; 38,11, 16), (1Sm rezum. cap.4; 4,19), (Rt
rezum. cap.1; 1,22); noru-t a (Fc 38,24), (Rt 4,15). Reþinem pentru substantivul sorã ºi forma iz olatã sororei (In 11,1), în care
nu s-a pr odus alter nanaþa [o] ~ [u] ºi care trimite în mod evident la forma de declinare sororis din textul latinesc. În afara
aspectelor semnalate, cele douã subs tantive au în paradigmele lor gramaticale formele actuale de declinare.
Substantivele aramã, grindinã, laturã, marmurã, nãpastã, peºterã, soar tã nu se mai încadreazã e xclusiv la declinarea a
III-a, cons tatându-se însã ºi diferenþe de la un cuvânt la altul. Situaþia pe care am întâlnit-o în textul de la 1760 confirmã într-o
mãsurã rezultatele cercetãrilor ant erioare 122.
Pentru susbs tantivul aramã am înregistrat exclusiv forme de declinarea I: aramã (Fc 4,22), (Iº 25,3; 26,11, 37; 27,2, 3,
4, 6, 10, 11, 17, 18, 19; r ezum. cap.30; 30,4, 18; 31,4; 35,5, 16, 24, 32; 36,18, 38; rezum. cap.38; 38,2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,
17, 19, 20, 29, 30; 39,39), (Jos 6,19, 24; 22,8), (1Sm 17,5, 6), (2Sm 8,10; 22,35), (Iov 6,12; 20,24; 40,13), (Ir 1,18; 6,28;
10,9; 15,20; 46,22; rezum. cap.52; 52,17, 18, 20, 22), ar ama (Iov 37,18; 41,18), (Ir 15,12; 52,17). Radical diferitã este situaþia
subs tantivului grindinã, pentr u care se întâlneºte numai izolat forma de declinar ea I: grindinã (Ps 17,13; 104,32); grindina
(I º 9,19), (Ps 148,8); cele mai multe f orme ale acestui substantiv susþin încadrarea la declinarea a III-a. Probleme am
întâm pinat aici la rezolvarea omonimiei gramaticale dintre singular ºi plur al, fiind cunoscut faptul cã desinenþa de plur al a
femininelor nu devenise decât la unele substantive -i. Pentru rezolvarea acestei omonimii am recur s, în mod firesc, în primul
rând la cont ext, numai cã nici contextul nu dezambiguizeazã întotdeauna sau nu în mãsurã suficientã. În astfel de situaþii
am recurs la textul Vulgatei123, pornind de la pr emisa cã o traducere liter alã era fidelã izv orului inclusiv în aceastã privinþã.
Mai e xact, contextul ne-a permis într -un singur caz sã rezolvãm fãrã echivoc omonimia: voi ploua mâne într-acest ceas
grindine multã foar te (Iº 9,18). În alte cazuri însã, contextul nu este deloc concludent: „Râdicã-þ mâna în ceriu, sã fie grindine
în tot pãmântul Eghiptului, pr este oameni ºi preste dobitoace ºi preste toatã iarba þarinii în pãmântul Eghiptului” (Iº 9,22);
*ªi au întins Moisii var ga în ceriu ºi Domnul au dat tuneturi ºi grindine ºi fulgere curgãtoare preste pãmânt. (Iº 9,23). În
astfel de cazuri am apelat la textul Vulgatei, pentr u a stabili dacã forma substantivului în textul latinesc este de singular sau
de plural. La poziþia 9,22, forma din latinã este grando, iar la poziþia 9,23 – grandinem , ambele forme de singular. La f el
am pr ocedat ºi în alte cazuri: grindine (Iº 9,25, 26; 10,12, 15); (Ps 17,14; 77,47). Omonimia se rezolvã fãrã probleme atunci
când substantivul es te articulat enclitic: grindinea (Iº rezum. cap.9; 9,24, 25, 28, 29, 33, 3 4; 10,5).
Substantivul laturã este întrebuinþat în forma de declinarea a III-a cu -e: lature (Iº 25,19, 32; 27,14, 15; 36,32; 37,3, 27;
38,14), laturea (Iº 36,31), (2Lg rezumat cap.31; 31,26); (Ps 90,7; 114,9; 1 27,3). În aces t caz însã, nu ne-am confruntat cu
probleme în privinþa omonimiei singular – plural, din mai multe motive. Întâi, procesul de formare a pluralului în -i pare
încheiat la acest subs tantiv. O dovedesc ocurenþele formelor de plural din aceeaºi carte în care am întâlnit numeroase forme
de singular : laturile (Iº 25,20; 26,13; 27,7; 28,7, 12, 25, 27; 30,4; 36,11; 37,5, 18; 39,7, 16); laturi (Iº 25,32), (Nm 8,4); al
doilea, contextele în care apare forma în -e sunt de f iecare datã concludente, substantivul având de regulã determinative
din rândul adjectivelor pronominale nehotãrâte: o – alta, fieºtecare, aºa cum se poate vedea din exemple ca: Hier uvimii unul
sã f ie de o lature, ºi altul de altã lature (Iº 25,19); ªease fluieri vor ieºi din laturi, trei de o lature ºi trei de altã lature (Iº 25,32);
al tr eilea, articolul hotãrât enclitic -a: laturea (Iº 36,31), (2Lg rezumat cap.31; 31,26).
Subs tantivul marmurã cunoaºte numãr foarte mic de ocurenþe la niv elul întregului text, din care rezultã încadrarea aces tui
subs tantiv la declinarea a III-a. N ume de materie, în mod obiºnuit singulare tantum, acest substantiv poat e avea ºi plural, în
-e sau în -i, f apt care pune probleme la rezolvarea omonimiei singular – plural. Uneori este suficient contextul: ªi au aºter nut

Subs tantivul este în latinã de declinarea a III-a imparisilabicã ( soror, -¹ris), trece în românã, iniþial, la declinarea a II-a, dupã care se f ixeazã, firesc,
alãturi de majorit atea femininelor, la declinarea I, în -ã. Un pr oces asemãnãtor se pe trece în cazul substantivului norã , care în limba latinã este de
declinar ea a IV-a (nur us, -Às).
1 21 Aºa apar pânã astãzi cele douã subst antive în sintagmele r espective din limba popularã.
1 22 Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.319 – 320, unde se afirmã cã „f ormele cu -ã, de declinarea I, deºi mai rare, sunt în continuã expansiune”
(p.319), dar nu se precizeazã cã situaþia nu es te aceeaºi la toate substantivele aduse în discuþie.
1 23
Pentru comparaþii am folosit Hieronymi Vulgata (textul existent la adresa de inter net http://www.intr atext.com./X/LAT0001.htm) ºi Biblia Sacra,
Venetiis, apud. Nicolaum Pezzan MDCLXXXX (dupã un exem plar din aceastã ediþie, existent în fondul cel mai vechi al cãlugãrilor bazilitani de la
Blaj, a tradus echipa coordonatã de episcopul Aron. Vezi Ioan Chindriº, Tes tamentul lui Petru Pavel Aron , în ediþia de faþã, p. LXVI).
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faþa bisearicii cu marmure foarte scumpã (2Par 3,6), alteori însã, chiar lãr git, contextul nu este concludent: Spre gândirea
de orice feal de lucru, poate fi de aur ºi de argint ºi de aramã,/ De marmor e ºi mãrgãritariu ºi de multe fealiuri de leamne
(Iº 31,4, 5), situaþie în care, pentru încadrarea la declinare a acestui subs tantiv ºi pentru stabilirea numãrului, singura soluþie
a fost sã recurgem la izvorul latinesc. Acolo am gãsit substantivul în forma de ablativ singular, marmore, pe care, dupã aspectul
fonetic, nu este exclus ca traducãtorii blãjeni sã o fi luat ca atare din Vulgata.
Formele substantivului nãpastã, prezente în numãr mic, susþin încadrarea, în continuare, a substantivului la declinarea
a III-a: nãpaste (Fc 26,20), (Ir 7,6; 22,17), (Iz 22,29), (Lc 3,14; 11,45); nãpastea (Ir 51,51).
Substantivul peºterã este întrebuinþat atât cu for ma de declinarea a III-a, în -e, cât ºi cu cea de declinar ea I, în -ã, cele
douã forme f iind folosite în variaþie liberã dar, în mod evident, fiind preponderente formele în -e : peºt erea (Fc 23,9, 11,
17, 19; 50,13), (Jos 10,16, 17, 27), (Jd 15,11), (1Sm rezum. cap.22; 22,1; r ezum. cap.24), (2Sm 23,13), (Ps 10 Ov ,9);
peºtãrea (Fc 49,29); peaºterea (Fc 25,9), peºtere (Jos rezum. cap.10; 10,23), (1Sm 24,4, 8, 9, 11), (Ps 56,1), dar: peºt erã
(Fc 19,30), (Ir 7,11; 49,8), (Ps 141,1), (Lc 19,45), (In 11,38); peºtãrã (Fc r ezum. cap.23), peºtera (Jd 15,8). Pentru rezolvarea
omonimiei singular – plural, mi jloacele sunt aceleaºi: contextul ºi/sau raportarea la Vulgata: Da vid, spr e scrisoarea
stâlpului, când fugea de cãtrã faþa lui Saul în peºtere (Ps 56,1), lat. ablativ sg. – in s pelunca, dar: ªi º-au fãcut gropi ºi peºtere
în munþi, ºi locuri întãrite spre apãr are (Jd 6,2), unde contextul es te în ºi mai micã mãsurã, decât în primul e xemplu,
concludent, sensul de plur al decodându-se aproape exclusiv prin raportare la Vulgata, unde for ma este de acuzativ pl. –
speluncas.
Substantivul soartã l-am înregistrat în forma de declinarea a III-a: soarte (2Lg 1,38; 31,7), (Jos 1,6; rezum. cap.7; 9,7;
14,2; 17,17; 18,8; 19,24, 40, 51; 21,8; 22,7; 23,4), (Jd 18,1), (1Sm 14,42), soartea (2Lg rezum. cap.3), (Jos 7,14; 13,1; 15,1;
16,1; rezum.cap.17; 17,1, 6, 8; rezum. cap.18; 18,6, 11; 19,1, 10, 17, 49; 21,4, 6, 10), (Jd 1,3; 20,14), (1Sm 10,20), (Ir 13,25).
Ne aflãm în faþa unui text realizat aproape de debutul perioadei premoder ne a limbii române liter are. Totuºi numãrul
formelor vechi de declinarea a III-a este destul de mare. Explicaþia ar trebui cãutatã în apar tenenþa textului la aria dialectalã
nordicã: în textele din aceastã zonã erau prezente în numãr mare formele în -e, mai ales la începutul perioadei 1640 – 1780,
în compar aþie cu textele provenind din aria sudicã, unde tendinþa er a de impunere a formelor de declinarea I 124. Dupã cum
o demonstreazã analiza de mai sus însã, procesul de impunere a desinenþei -ã nu a fost uniform pentru toate cuvintele,
continuându-se ºi în perioada urmãtoar e.
Formele de declinar ea a III-a, în -e , sunt în variaþie liberã cu cele de declinarea I, în -ã, la o serie de substantive cu
radicalul în [º] sau [j]. Amestecul de for me este ur marea fireascã a unei caracteristici de ordin fonetic: coexistenþa rostirilor
dure ºi muiate ale celor douã consoane prepalatale (vezi 2.1.2.18.3). Exemplele care urmeazã v or evidenþia cir culaþia în
variaþie liberã a celor douã tipuri de forme subs tantivale: cenuºe (Fc 18,27), (Iº 9,8), (Pr 4,12; 6, 10), (Nm 4,13), (Iov 2,12;
16,16; 42,6), (2Lg 28, 24), (2Sm 13,19), (Ir 6,26; 25,34), (Tng 2,10; 3,16); cenuºea (Pr 4,12), (Nm 4,13), dar : cenuºã (Iº
9,10); cenuºa (Iº 27,3), (Nm rezum. cap.19; 19,10, 17); (Pr 1,16); grija (Fc 31,5); (Ps 54,23); (Ecz 32,2; rezum. cap.39),
dar grijea (Fc rezum. cap.39); (Ecz 30,26; 31,2; 42,9); moaºa (Fc 35,17), dar moaºea (Fc 38,27), moaºele (Iº 1,17, 21),
moaºelor (Iº 1,15, 20); grija (Fc 31,5); (Ps 54,23); (Ecz 32,2; rezum. cap.39), dar grijea (fc rezum. cap.39); (Ecz 30,26;
31,2; 42,9); s traja (Iº 14,24), (2Par 20,24), (1Sm 11,11), dar ºi strage (Lc 12,38); straje (Mc 6,48); mr eaje (Iº 27,4; 38,4),
(In 21,6, 8,11); mreajea (Ps 140,10); mreagea (Lc 5,5, 6). F oarte multe ocurenþe cunoaºte substantivul uºã, formele
repar tizându-se atât la declinarea a III-a, cât ºi la declinar ea I: uºe (Fc 4,7; 6,16), (Iº 21,6; 33,9), (Io v 31,3 4; 38,10), uºea
(Iº 33,8, 10; 38,8), dar ºi uºa (Fc 18,1, 2, 10; 19,6, 9, 10, 11; 43,19), (Iº 12,22, 23; 29,4, 11, 42), (Iov 3,10; 31,9; 31,32).
Chiar dacã pentru unele subs tantive numãrul prea mic de ocurenþe (pentru substantivul cãmaºã, de exemplu, în z ece cãrþi
– Fc, Iº, 2Lg, Nm, Pr, 1Sm, 2Sm, Io v, Ir, Tng – am înregis trat numai for ma cãmaºã – Iº 28,4) nu poat e fi concludent
pentr u a stabili circulaþia f ormelor, la niv el general, se susþine ideea coexis tenþei for melor de declinarea I ºi a III-a,
predominant e fiind cele din ur mã.
Subs tantivul arie, a vea for ma are 125 în t exte din secolul al XVI-lea, reproducând f idel lat. area. Aceas tã for mã se
întâlneºte sporadic ºi în textul de la 1760, probabil datoritã inf luenþei izvorului f olosit: area (2Sm 24,18), (Rt 3,2); are (Rt
3,6). Cvasigenerale rãmân for mele: arie (2Lg 16,13; 25,4), (Nm 15,20; 18,30), (Rt 3,3), (Is 30,24); aria (Fc 50,10), (2Sm
rezum. cap.24), (Io v 39,12), (Lc 3,17); ariia (Sm 24,16, 21, 24).
Încadrarea substantivelor berbece, pântece, strugure, fagure la declinarea a III-a sau la declinarea a II-a nu diferã prea
mult de cea pe care o întâlnim în prezentãrile fãcute în diferite lucrãri de specialitate126. Formele substantivului pânt ece susþin
încadrarea acestuia la declinarea a III-a: pântecele (Fc 15,4; 20,18; 25,22, 23; 30,22), (Iº 13,2, 15; 34,19), (Jd 3,24; 13,5, 7;
16,17; 19,5), (1Sm 1,5; 24,4), (2Sm 7,12; 16,11), (Iov 1,21; 3,10; 15,2, 35; 19,17; 20,14, 15, 20, 23; 31,18; 32,18, 19; 40,11),
(Ir rezum. cap.1; 4, 19; 51,34), (Tng 1,20), pântecelui (Fc 30,2), pântece (Fc 38,27; 43,29; 44,20), (Iov 3,11; 10,19; 21,10;
31,15; 38,29; 39,2), (Ir 1,5), pânteceale (Jd 3,21), pãntecele (Fc 25,24; 29,31; 38,24), (Iº 13,12), pãntece (Fc 30,38).
Ber bece a fost înregistrat numai în forma de declinarea a III-a: berbece (Fc 15,9; 22,13), (Iº 29,15, 22, 26, 27), berbecele
(Iº 29,17, 22), berbeacele (Iº 29,18, 31), (1Sm 14,34; 17,34), berbeace (Iº 29,19), (2Sm 6,13); tot as tfel ºi iepure (2Lg 14,7),
(Pr 11,6). În schimb, strugure prezintã, în variaþie liberã, douã forme, cea mai veche, de declinarea a II-a: strugur (Nm 13,25),
(Cânt 1,13); strugur ul (Nm 13,24), (Jd 8,2), (Iov 15,33), (Ir 31,29, 30); strugurului (Fc 49,11), (Nm 13,24, 25; 32,9), ºi, mult
mai rar însã, cea mai nouã, de declinarea a III-a: strugure (Nm 6,4), (Ir 6,9; 8,13; 49,9); strugur ele (Ir r ezum. cap.31).
Substantivul fagure, cu numãr mic de ocurenþe, l-am înregistrat în forma care susþine încadrarea acestuia la declinarea a
II-a: fagur (Ps 18,11), (Cânt 4,11), (Lc 24,42); fagurul (1Sm 14,27), (Cânt 5,1).

1 24
1 25
1 26

Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p. 320.
Vezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.100.
Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780) , Vol.I, p. 320: „Formele de declinarea a II-a berbec, iepur, pântec, viezur nu sunt atest ate în textele literar e”.
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În legãturã cu r epartizarea subs tantivelor pe declinãri trebuie sã mai precizãm cã cele trei substantive de declinarea a
III-a, denumind gr ade de rudenie: tãtâne , mãmâne (în forma redusã mâne), frãþine127, sunt bine reprezent ate în textul analizat,
în mod obiºnuit în alcãtuir ea unor substantive compuse, alãturi de un adjectiv pronominal posesiv: frãþine-sãu (Es t 2,7);
frãþini-tãu (2Sm 13,7); mâne-sa (Fc 27,14); mânea-sa (Fc rezum. cap.24; 24,28, 53; 30,14); mâni-ta (Fc 28,2); tãtâni-tãu (Est
4,14); tãtâni-sãu (Iov 21,19)128.
2.2.1.2. Genul unor substantive nu este încã definitiv fixat, în sensul cã unele prezintã, în variaþie liberã, forme pentru
douã genuri, altele au alt gen decât în limba actualã. Pe lângã substantivele genunchi, grumaz, pustiu, rod, siclu, slugã, stâlp,
umãr, veac, voie vod , care sunt în mod obiºnuit aduse în discuþie în lucrãrile de specialit ate, am înregis trat ºi altele: scaf,
scandal, silitrã, struþ, topaz, turturea, talant.
Subs tantivul slugã, de origine slavã, are în continuar e genul nefixat. Încadrar ea acestui substantiv la genul masculin rezultã
din contexte de tipul: Iarã lui Avram i-au fãcut bine pentru dânsa ºi au avut el oi ºi boi ºi asini ºi slugi ºi slujnice ºi asine ºi
cãmile (Fc 12,16); ªi au luat Avimeleh oi ºi boi ºi sluji ºi slujnice ºi au dat lui Avraam (20,14); ªi i-au dat oi ºi boi ºi argint ºi
aur, sluji ºi slujnice, cãmile ºi asini (Fc 24,35); ªi s-au îmbogãþit omul preste mãsurã ºi au avut turme multe, slujnice ºi sluji ,
cãmile ºi asini (Fc 30,43). Dis tincþia de gen se exprimã aici prin substantivele heteronime slugã – slujnicã, iar aceas ta
do vedeºte cã substantivul slugã este consider at de genul masculin. Contextul ne ajutã ºi în alte situaþii sã r efacem logica
gândirii celor vechi: Sânãtos este sluga ta, tatãl nostru, încã trãiaºte (Fc 43,28) sau Doisprãzece – au zis – slujile tale, fraþ
sântem, f eciori a unui om în pãmântul Hanaan (Fc 42,13), Cel mic ºi cel mare acolo sânt, ºi sluga, slobod de Domnul sãu
(Iov 3,19); Iarã a unui sut aº sluga era bolnav ºi s pre moar te, care era lui iubit. (Lc 7,2); ªi întocându-sã cei trimiºi acasã, au
aflat sluga ce bolisã sãnãtos. (Lc 7,10); Veni-va domnul slugii aceluia în zioa care nu nãdãjduiaºte (Lc 12,46); Cã, grãbind
omul fãrã ponoslu a sã r uga pentru noroade, puind înainte pavãza slujbei sale, rugãciunea, ºi prin tãmâiar e rugãciunea
întãrind, au s tãtut împrotiva mâniei ºi sfârºit au pus lipsei, arãtând cã al Tãu slugã ias te. (Înþ 18,21). Interesant este modul
cum se face acordul cu substantivul slugã în urmãtorul context: Pr e sluga mea l-am chemat ºi nu mi-au rãspuns; cu gur a mea
mã rugam de el (Iov 19,16), unde sunt, de fap t, douã acorduri, unul for mal: sluga mea, altul logic: pre sluga l-… el. În general
însã, contextele sunt neutre ºi nu ne per mit sã facem consideraþii privind încadrarea subs tantivului la un gen sau la altul.
Sunt ºi contexte care demonstreazã cã încadrarea se face dupã criteriul formei, subs tantivul în discuþie considerându-se, ca
ºi astãzi, de genul feminin: slugile le -au lovit cu sabia (Iov 1,15), ºi-l vei lua slugã veacinicã (Iov 40,23).
La unele substantive împr umutate din slavã sau din tur cã, caracterizat e prin trãsãtura de sens +animat, lucrurile se
complicã din cauzã cã apar uneori neconcordanþe între formã, specif icã femininelor, ºi genul natural masculin. E vorba despre
substantive de tipul vlãdicã, voievod, agã, beizadea, paºã. Dintre acestea, în textul analizat, nu am înregistrat decât substantivul
voie vod , în toate formele excer ptate având aceas tã formã ºi nu forma etimologicã în vocalã, ceea ce înseamnã cã pr ocesul
de fixare la genul masculin poate fi considerat încheiat pentru acest cuvânt: voievodul (Ir 40,2); voivodul (Ir 39,9; 52,19);
voie vodului (Fc 37,36; 40,3), voivodului (Fc 41,10).
Chiar dacã nu se mai pune problema neconcordanþei dintre genul gramatical ºi genul natural, ºi la substantivele caracterizate
prin trãsãtur a de sens –animat sunt încã destule probleme în ce priveºte f ixarea unui substantiv într-o formã sau în alta.
Subs tantivul genunchi l-am înregistrat exclusiv în forma de genul neutru: genunchele (Fc 30,3; 50,22), (4Îm p 1,13), (Iov 4,4),
(Ps 108,24); jenunchele (Fc 41,43), (Jd 7,5, 6; 16,19), (4Împ 4,20), ceea ce nu corespunde concluziilor exprimate în unele lucrãri
de s pecialitate cu privire la încheierea procesului de fixare în forma de masculin a acestui substantiv 129.
Subs tantivul gr umaz pare fixat în forma de masculin. O demonstr eazã numeroasele ocurenþe ale cuvântului în forma de
plur al: gr umazi (Dn 5,7); grumazii (Fc 27,40; 45,14; 46,29; 49,8), (2Lg 33, 29), (Jd 8,21), (Dn 5,29); grumazilor (Jd 5,30). O
situaþie deosebitã am întâlnit în Car tea lui Iosue, unde, în unul ºi acelaºi verset, am înregistrat douã forme diferite de plural:
gr umazurile – neutru, ºi gr umazii – masculin: „Meargeþi ºi puneþ piciorul pre gr umazurile împãraþilor acestora!” Carii mergând
ºi gr umazii supuºilor cu picioarele câlcând… (Jos 10,24). În plus, ceea ce mirã este forma de neutru plural în -uri ºi nu în -e,
gr umaze, aºa cum circulase sus tantivul pânã la impunerea formei de masculin cu desinenþa -i. Trebuie precizat, de asemenea,
cã în nici una dintr e formele de plural înregistrate nu se produce alter nanaþa consonanticã, astãzi obligatorie, [z] ~ [j].
Deºi perioada în care se tr aduce acest text se caracterizeazã prin amestecul de forme pustiu, pustie, textul demonstreazã
cã f orma de neutru – pustiiul (Ps 28,8; 106,35), (Ecz 43,23), (Ir 9,12) – apare în mod cu totul izolat, circulaþie largã înregistrând
forma de feminin: pustie (Fc 14,6; 16,7; 21,20; 36,24; 3 7,22), (Fc 3,18; 4,27; 5,1, 3; 7,16; 8,27, 28; rezum. cap.13; 13,18,
20; 14,11, 12; 16,2, 32; 18,5), (Jos 1,4; 5,4, 5; 8,20, 24; 12,1, 3, 8; 14,10; 21,36; 24,7), pustiia (Fc 21,14; 21,21), (Iº 14,3;
15,22; rezum. cap.16; 16,1, 3; 17,1; 19,1, 2), pustiii (Iº 3,1); pustiii în s. propr. Marea Pustiii (Jos 3,16). Numãrul ocurenþelor,
din care am selectat cât eva, este suficient de mare pentru a fi concludent în ce priv eºte circulaþia formei de feminin a acestui
subs tantiv, în defavoarea celei de neutru.
Substantivul siclu „(La vechii evrei) unit ate de mãsurã pentr u greutãþi, cu o valoare de aproximativ 6 grame”; „monedã
cu gr eutatea de un siclu” nu este fixat definitiv în for ma de masculin, dar formele de masculin sunt larg majoritare: sicli (Fc
24,22), (Iº 21,32; 30,23, 24; 38,24, 29), (2Lg 22,19, 29), (Jos 7,21), (Jd 8,26), (1Sm 17,5,7), (2Sm 14,26; 18,11), siclul (Iº
30,13). În compar aþie cu cele dintâi, formele de feminin reprezintã apariþii izolate: siclã (Iº 30,13, 15); sicle (Fc 23,15, 16),
(Pr 27,3), (Nm 7,14, 20), (2Sm 24,24).
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Pentr u originea acestor forme ºi pentru r epartizarea lor în text e din secolul al XVII-lea, vezi V. Arvinte, NORMELE (1688), p.XXIII.
Pentr u alte exemple, vezi Indice.
Cf ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p. 321, unde se afir mã: „(…) substantivul genunchi, deºi este de cele mai multe ori întâlnit în foma masculinã,
îºi pãs treazã forma neutrã, care apare numai la începutul perioadei [1640 – 1780 n.n. N.I.]”. Trebuie sã precizãm însã cã nici în B1795 nu am
înr egistrat numai formele de masculin, ci am constatat existenþa amestecului de forme masculine ºi neutre (Cf. N. Iacob, Limbajul biblic , II, p.52.
Aceasta înseamnã cã f orma de genul neutru a continuat sã deþinã o poziþie privilegiatã în graiurile populare, de unde a putut uºor pãtrunde în texte,
mai ales în manuscrise.
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Substantivul veac cunoaºte forme duble de plur al, încadrate la genuri diferite. Masculinul veci (veaci) este susþinut ºi
rãspândit graþie locuþiunilor adver biale de tipul pânã în veaci, în veci, în s tructura cãrora se întrebuinþeazã, pânã as tãzi,
substantivul cu forma de masculin: veaci (Fc 13,15), (Iº 3,15), veci (Fc 17,7), veacilor (Iov 22,15), în vreme ce neutrul, nesusþinut
în aces t fel, apare foarte rar: veacuri (Iov 32,9); veacurilor (Ecz 24,28; 36,19), (Ps 144,15).
Substantivul scandal (Înv.)„pãcat”, „fãrãdelege” l-am înregistrat numai izolat ºi doar în forma de feminin, scandalã (Iº
10,7), (Ecz 27,26); scandãlã (Iº 23,33); scandalii (Is 8,14). Numãr ul atât de mic de ocurenþe ar putea fi un indiciu în ce priveºte
faptul cã ter menul nu era unul cu circulaþie curentã în limba epocii.
Adaptarea în douã feluri a subs tantivului talant – talant ºi talentum (t alantum) – trebuie pusã în legãturã cu e timonul:
sl. talant ø ºi lat. talentum, -¾. Cuvântului în forma talant, în circulaþie în t extele vechi, traducãtorii încearcã sã îi adauge
acum forma talentum (talantum), dupã originalul latin din care traduc. Aceastã formã, de genul neutr u, am întâlnit-o numai
în douã locuri, în aceeaºi car te – talentumuri (Iº 38,24), talantumuri (Iº 38,29) –, în car e majoritare sunt tot formele
masculine: tãlant (Iº 25,39; 37,24); talanþi (Iº 38,26, 27). O simplã încercare ºi nu un e xerciþiu consecvent, din cel puþin
douã motive: întâi, forma talant era deja impusã, al doilea, aceastã for mã, adaptatã deja sistemului limbii române, era
mai scurtã ºi mai uºor de f olosit. În celelalte cãrþi nu am mai gãsit decât talant (2Sm 12,30); tãlant (3Împ 20,39), (4Îm p
5,22; 23,33); talanþi (3Îm p 9,14, 28; 10,10, 14; 16,24), (4Împ 15,19; 18,14), (3Ezr 8,57); tãlanþi (4Împ 5,5, 23; 23,33); (3Ezr
1,36; 3,21; 4,51, 52; 8,21, 57).
Cu alt gen decât cel cu car e s-au fixat ulterior în limbã sau cu normã oscilantã în privinþa genului am am înr egistrat
substantivele scafã, turturea, topaz, silitrã, pentr u care am consemnat urmãtoarele f orme: scafã (Iº 30,18; rezum. cap.38;
38,8), dar ºi: scaf (Iº rezum. cap.30), scaful (Iº 39,39; 40,28), (Pr 8,11), ºcaful (Iº 31,9; 35,16; 40,7); turture (Fc 15,9), turturele
– m. sg. nom. – (Ir 8,7), dar ºi tur turea (Pr 12,6); tur tureaoa (Ps 83,4); turtur eale (Pr 5,7; 12,8); topazie (Iº 8,17; 39,10), (Ps
118,127); silitr u (Ir 2,22).
Concurenþa dintre forma de neutru – rod ºi forma de feminin – roadã – este un fap t curent în textul analizat, aºa cum
o atestã repr ezentarea foar te bunã a ambelor genuri: rod (Fc 1,11, 12), (Iº 10,15); rodu (Fc 3,2, 3); rodul (Fc 3,6), (2Lg 7,13;
28,4, 11, 18, 51, 53; 30,9; 32,22); rodurile (Fc 4,3, 12; 43,11; rezum. cap.47), (Iº 23,16), (2Lg 1,25; 14,22; 26,2; 28,23, 51;
32,13), roduri (Fc 41,34), (Iº 35,24), (2Lg 8,9); rodurilor (Iº 13,4; 34,26), (2Lg 33,14), dar ºi roada (Fc 30,2), roadã (Fc 41,29),
roade (Fc 47,24), (2Lg 23,19); roadele (Iº 23,10), (2Lg 16,13, 15; 24,20; 25,4; 28,42; 33,16), roadelor (Iº 22,6; 23,19; 34,22),
(2Lg 16,1; 18,4; 26,10, 12).
2.2.1.3. Numãrul. U n prim aspect ce trebuie reþinut în privinþa acestei categorii gr amaticale a substantivului este
amestecul desinenþelor -ã ºi - e. În cele mai multe cazuri, desinenþa -ã în loc de -e este reflexul v elarizãrii lui [e] la [ã], ca
urmare a r ostirii dure a unor consoane, în special [ r] ºi [s], mai rar [þ] (mlãdiþã – în carea era trei mlãdiþã – Fc 40,10;
bãtrâneaþã – au murit în bãtrâneaþã bune – Fc 25,8; cã ochii lui Israil pãingina pentru adânci bãtrâneaþã – Fc 48,10).
Pentr u for mele de plural cu desinenþa -ã ale substantivelor carã, fiarã, os, explicaþia este de ordin istoric 130, dar aces te
forme sunt susþinute de producerea velarizãrii lui [e] la [ ã] în cazul altor subs tantive. Variaþia liberã a celor douã desinenþe
o at estã numeroasele exemple excer ptate din aces t text: carã (Fc 45,19, 21); carãle (Fc 45,27; 46,5), (Iº rezum. cap.14;
14,23, 28; 15,4); carãlor (Iº 14,25), dar care (Fc 50,9), (Iº 14,7); casãle (Fc 42,19), (Iº 1,1; 8,21, 2 4; 10,6; 12,13, 15, 19);
casãlor (Iº rezum. cap.12), dar caselor (Fc 42,33), (Iº 6,14; 12,7); case (Iº 1,21); casele (Iº 12,3, 27); caseale (Iº 1 2,23);
coapsãle (Fc 24,2; 35,11), dar coapsele (Fc 46,26), (Iº 1,5); fiiarãlor (Fc 7,21); fiiarãle (Iº 23,11); hotarâle (Fc 10,19), (Iº
10,14, 19; 13,7; 16,35; 19,21; 23,31); hotarãle (Fc 23,17), (Iº 8,2; 10,4; 19,24; 34,24); hotarã (Iº 19,12), dar hotarelor (Fc
47,21), (Iº 13,20); hotare (Fc 49,14), (Iº 19,23); izvoarãle (Fc 7,11; 8,2), (Iº 7,19); izvoarã (Iº 8,5; rezum.cap.15; 15,27);
oasãle (Iº 13,19), dar oasele (Fc 2,23; rezum. cap.50; 50,24), (Iº rezum. cap.13); oaseale (Iº 13,19); pãharã (Iº 25,29, 33),
dar ºi pãhare (Iº 3 7,16).
Procesul de înlocuire a desinenþei de neutru plur al -ure cu -uri er a deja încheiat în jurul anului 1750, singura admisã de
norma literarã f iind cea din urmã: ceriurile (Fc 2,1), (Iov 9,8; 15,15; 20,27; 26,13; 37,3, 18), dar uri (Fc rezum. cap.20; 2 4,53;
rezum. cap.32; 32,13, 18; 34,12; rezum. cap.43; 43,11, 15, 26; rezum. cap.45; 49,3), dar urile (Fc 4,4, 5; 32,20, 21; rezum.
cap.33; 38,26; 43,25), graiurile (Iº 20,18), lucrurile (Fc 5,29; 39,23).
În multe situaþii, desineþa -uri este, la rândul ei, concur atã ºi dominatã de -e. Rezultatul este coe xistenþa ambelor forme la
multe substantive: acoperiºele (Ir 48,38), dar ºi acoperiºurile (Ir 30,18); contoºe (Iº 26,7); contuºe (Iº 36,14), dar ºi contuºuri
(Iº 26,12); contuºurile (Iº cap.36; 36,15, 18); coarnele (Fc 22,13), (Iº 30,10; 37,25, 26; 38,2), dar ºi cornuri (Iº 25,12; 26,19;
27,1; 28,16; 30,2; 37,25; 38,1; 39,9); cornurile (Iº 27,2; 29,12; 30,2, 3); lãcaºele (Fc rezum. cap.36), (Iº 12,20; 35,3; 40,36),
(Iov 39,6), dar ºi lãcaºuri (Ps 42,3; 48,12; 68,26; 77,51; 83,2, 11); noroadele (Iº 15,14; 19,5; 33,16; 34,24; 40,36), rarisim
norodurile (Iº 30,38). La alte subs tantiv e, forma cu -e pare definitiv impusã131: oraºele (Jos 10,37; 17,11), (3Împ 9,12); oraºe
(Jos 13,30), (3Împ 9,11); sãlaºele (Fc 9,27), (Iov 12,6; 15,34; 18,21; 21,28), (4Împ 8,21; 13,5; 14,12); veºmintele (Fc 24,53;
35,2; 38,14; 4 4,13), (Iº 28,4; 29,5, 21; 35,19), veºmintelor (Fc 27,27), (Iº 28,32), veºminte (Fc 45,22, 23), (Iº 12,34; 28,4),
vejmintele (Iº 19,10, 14), (Iov 1,20; 2,12; 9,31; 27,16; 37,17), (4Împ rezum. cap.5; 5,7, 8; 6,30; 10,22; 11,14; 19,1; 22,11, 19).
Sunt ºi substantive la care pluralul se realizeazã cu desinenþa -uri fãrã concurenþã, în acest text, dins pre desinenþa -e: jurãmânturile
(2Lg 29,14), (Nm rezum. cap.30; 30,6), (1Sm 23,5); mormânturi (4Împ 23,16), (Ps 67,7), (Is 65,4), (Lc 8,27; 11,44), (In 5,28);
mormânturile (Fc 23,6), (4Împ 23,6, 16), (Ps 48,12), (Lc 11,47, 48)
Susþinutã în mod cer t de fenomenul închiderii lui [e], în poziþie finalã, la [i] este desinenþa de plural -i în cazul subs tantivului
piatrã: pietri (Fc 11,3; 31,46), (Iº 8,26; 17,4; 19,13; rezum. cap.20; 20,25; 21,28, 29, 32; 25,17; 28,21; 39,14), (Pr 20,2; 24,14,

130
13 1

Explicaþii privind originea desinenþei -ã în cuvintele carã, fiarã vezi la I. Gheþie, BDRL, p.159 ºi Ovid Densusianu, ILR, II, p.105.
Nu excludem posibilitatea de a întâlni la niv elul întregului text ºi forme cu desineneþa –uri , însã norma o cons tituie în mod cert for ma cu desinenþa -e.
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16, 23), (4Împ 3,19, 25; 12,12; 22,6); piiatri (Pr 14,42; 20,27). Chiar dacã substantivul se articuleazã, desinenþa continuã
sã fie -i : pietrile (Fc 28,11), (Iº 35,33), (4Împ 12,12), piiatrile (Pr 14,40, 43, 45). O singurã datã am înregistrat forma cu
desinenþa -e, pietrele (Ir 43,10). Cum însã este unicã între zeci de ocurenþe ale formei cu desinenþa -i132, ar putea f i o simplã
er oare de grafie. Alternanþa vocalicã [ia] – [ie ], din piatrã – pie tri, o regãsim la un alt substantiv, care pare cã a avut în secolul
al XVI-lea pluralul în -i, fieri133. Formele în -i ale acestui substantiv: fierile (Fc 1,24; 2,20), fieri (Fc 8,17), (Iº rezum. cap.22;
22,31; 23,29), fierilor (Fc 9,5, 10), f ierâle (Fc 1,25, 26; 3,14), deºi serios concurate de fiarã, fiarãle , coexistã cu acestea, aºa
cum se poate vedea ur mãrind Indicele de cuvinte. Cu desinenþa -i în loc de -e, în condiþiile în care în radical a avut loc
alter nanþa vocalicã [a] – [ã], am consemnat o formele cãsi (Fc 34,28), cãsile (Ir 21,13; 33,4). Pluralul legumi (Fc 9,3) nu a
fost, de asemenea, selectat de nor ma literarã.
Remarcãm t ot aici alte câteva forme de plur al pe care, ult erior, nor ma literarã le-a respins în favoarea celor cu
desinenþa -i : lãp tuce (Fc 12,8), greºalele (Jos 23,12), (Iov 13,23; 14,17); pleave (Jd 19,19), pleavele (Iov 21,18), plevele
(Io v 41,18), talpe (Iov 2,7). Numãrul aces tora este foarte mic în comparaþie cu alte texte de la începutul perioadei, unde
cele douã desinenþe de plural sunt în variaþie liberã, preponderenþa deþinând-o unele sau celelalte, în funcþie de aria
dialect alã din care proveneau textele134.
Pare neobiºnuitã, pentru momentul la care se realizeazã aceastã traducere, forma de plural patriarºilor (Jos rezum. cap.21),
curentã cu douã secole mai devreme, când modelul slavon era suficient de put ernic, încât sã impunã schimbarea lui [h], [f] în
[º] ([j]) în cuvinte precum: patriarh, vãt af, ieromonah etc., numai cã aceas tã alternanþã o regãsim ºi mai târziu la Samuil Micu.
Cuvântul Cãtrã cetitoriu din B1795 este semnat de „smeritul întrã ier omonaºi, Samuil Clain, din Mãnãstirea Sfintei Troiþã de
la Blaj”, iar în car tea Iisus Navi din B1795, în acelaºi rezumat la capitolul 21, forma substantivului patriarh este tot patriarºilor135.
Substantivul copac prezintã ºi în acest text omonimia singular – plur al. În exemplele urmãrite în amãnunt, din zece cãrþi
biblice (Fc, Iº, 2Lg, Jos, Jd, 1Sm, 2Sm, Io v, Ir, Tng), am remarcat o extraordinarã consecvenþã în notarea lui [-u], ceea ce
înseamnã cã i se atribuia, în mod e vident, rolul de a marca opoziþia de numãr: copaciu (Fc 18,4, 8; 21,15), (2Lg 22, 6), (Iov
19,10), faþã de pluralul copaci (2Lg rezum. cap. 20), (Jd 9,49). În formele de singular, care primesc articol hotãrât, forma
copaciu se pãstr eazã, chiar dacã rol distinctiv între singular ºi plural dobândeºte acum ar ticolul hotãrât: copaciul (4Împ 17,10),
(Cânt 8,5); copaciului (Lc 3,9). Rezultã cã forma veche copaci are încã stabilitate în sistem, iar forma copac, refãcutã prin
analogie cu sãrac – sãraci , nu intrase în circulaþie.
O discuþie aparte trebuie sã facem pentru substantivele care prezintã douã desinenþe de plural, iniþial în variaþie liberã,
ulterior în raport de comut are. Nu credem cã, pentr u peioada pe care o reprezintã acest text, putem susþine expressis ver bis
cã în situaþia în car e un substantiv, de exemplu cãr nuri, exprimã sensul de plur al cu desinenþa -uri, cunoaºte imediat ºi mut aþia
în planul conþinutului, exprimând sensul pe car e îl are astãzi – „sortimente de carne”. O vr eme cele douã desinenþe de plural,
-i ºi –uri, au continuat sã f ie în raport de variaþie liberã, fãcându-se trep tat diferenþier ea semanticã dintre forme.
Pentru substantivul car ne am înregistrat numai desineþa de plural -uri. Îl aducem totuºi în discuþie pentr u a sublinia faptul
cã nu put ea fi vorba, în etapa respectivã, des pre o specializare semanticã a f ormei cu plur alul în -uri: or rumpe pasãrile
cãr nurile t ale (Fc 40,19) înseamnã, de fap t, „or rumpe pãsãrile cãrnile tale”; nici veþ scoate din cãrnurile lui [mielului sacrificat]
afarã, nici osul lui veþi frânge (Iº 12,46) etc. Sunt ºi situaþii în care contextul permite decodarea substantivului ca un plural
colectiv : Sara veþ mânca cãrnuri ºi demineaþa vã veþ sãtura de pâni (Iº 16,12).
Într -o situaþie similarã este subs tantivul iarbã, pentr u care am înregistrat ºi pluralul în - i: ºi nimicã vearde n-au rãmas în
leamne ºi în ierbile pãmântului în tot Eghiptul (Iº 10,15), ºi pluralul în -uri: ªi mânca ierburi ºi scoarþele copacilor, ºi rãdãcina
jneapinilor era bucata lor (Iov 30,4); Sã umple cea fãrã de cale ºi pus tiitã ºi sã creascã ierburi ver zi (Iov 38,27); Acestuia
munþii ierburi aduc (Iov 40,15). Este evident f aptul cã forma ierburi este compatibilã fãrã probleme cu contextul în care
pluralul este ierbile, nu însã ºi inver s. Oricum, aceasta dovedeºte cã nu putem încã vorbi despre o specializare semanticã a
celor douã forme de plural.
Unele substantive abstracte, incompatibile aºadar cu sensul gramatical de plural, realizeazã totuºi formã de plural, situaþie
în car e îºi modificã sfer a semantic-lexicalã, devenind substantive concrete. Sunt prezente în textul analizat subs tantivele:
bunãtate, cu plur alul bunãtãþile (Jos 24,20), (Iov 21,16), bunãtãþi (Iov 22,18); milã, înregis trat în formele milele (Fc 32,10),
(1Sm 12,7), (2Sm 24,14), mile (Ir 42,12); amãrãciune, prezent ºi în forma de plural amãrãciuni (Iov 13,26; 17,2).
În cazul substantivului sânge, astãzi exclusiv singulare tantum, am consemnat ºi forma veche de plural sângiuri: sângiurilor (Iº
4,26), (2Sm 16,7, 8; 21,1). Adãugãm tot aici substantivul hranã, prin excelenþã singulare tantum, care s-a folosit în forma de plur al
hranele (Fc 6,21), evident cu sensul „alimente”: ªi vei lua cu tine din toate hranele care sã pot mânca ºi le vei strânge la tine.
Opoziþia de numãr r ealizatã la nivel desinenþial este susþinutã în multe cazuri de alternanþe fonetice. Sunt însã substantive
la car e opoziþia de numãr, realizatã acum numai la nivelul desinenþei, va fi susþinutã ulterior ºi prin alt ernanþe fonetice. În
forma de plural sabii nu se produce alter nanþa vocalicã [a] – [ã]: sabiile (Fc 34,25), (1Sm 25,13), sabii (Jos 10,11), dupã cum
în alte forme de plural nu se realizeazã alter nanþa consonanticã [z] – [j]: grumazii (Fc 27,40; 45,14; 46,29; 49,8), (2Lg 33,
29), (Jd 8,21), grumazilor (Jd 5,30), mânzii (Fc 32,15). Norma literarã va selecta însã for mele în care alternanþele se pr oduc:
sãbii, grumaji, dupã cum va respinge, de exemplu, forma cu alternanþa [a] – [ã] ºi cu desinenþa -i a substantivului casã : cãsi
1 32

Vezi Indice.
Ovid Densusianu, ILR, II, p.98.
1 34
Cf. ILRL Epoca veche (1 532-1780), Vol.I, p. 323 – 324.
1 35
Iatã încã un prilej de a demonstra cvasiidentitatea rezumatelor din cele douã texte biblice. Cf. rezum. cap.21, în Bibia lui Petru Pavel Aron „Le viþilor
sã însãmneazã cetãþi patruzãci ºi opt, cu oºteazele. ªi plinindu-sã fãgãduinþa lui Dumnezeu, oarecând patriarºilor fãcutã, pace ºi odihnã sã dã fiilor
Israil.” cu rezumatul aceluiaºi capitol din B1795: „Sã însãmneazã leviþilor patruzeci ºi op t de cetãþi cu oºteazele lor; ºi plinindu-sã fãgãduinþa lui
Dumnezeu, oarecând patriarºilor fãgãduitã, pace ºi odihnã sã dã f iilor lui Israil”. În mod cert, cei cãrora le încredinþase Ioan Bob misiunea de a
realiza aceste rezumate, dacã nu le-au preluat literal, s-au þinut, în orice caz , foar te aproape de textul înaintaºilor.
1 33
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(Fc 34,28), cãsile (Ir 21,13; 33,4). ªi în cazul consoanelor întâlnim alter nanþe pe care limba liter arã le va respinge: ciurzile
(Fc 46,32); în aceeaºi car te, întâlnim însã ºi douã ocurenþe ale formei actuale: ciurdele (Fc 34,28; 45,10).
Uneori, destul de rar însã, alter nanþa rãmâne principala modalitate de marcare a opoziþiei singular – plural, deoarece
ros tirea durã a consoanei din radical conduce la cãderea lui [-i]: cãrãmiz (Fc 11,3), (Iº 5,19); fraþ (Fc 13,8; 42,3, 13); cetãþ
(41,35); oaspeþ (Fc 42,2 7), (Iº 4,24).
2.2.1.4. Cazul
2.2.1.4.1. Nevoia de a avea paradigme sigure în f lexiune a condus, în flexiunea cazualã a substantivelor feminine, la simplificarea
morfemului alcãtuit la genitiv-dativ din desinenþã + articol hotãrât în cuvinte precum caseei > casei, lumiei > lumii. Deºi nu se poate
vorbi despre fixarea definitivã a nor mei în ce priveºte selectarea formelor de declinare în -ei sau în -ii, amestecul acestora nu mai este
atât de frecvent în textul de la 1760. Oscilaþii apar în cazul unor cuvinte, aºa cum o demonstreazã câteva exemple: casei (Fac 36,6;
43,16; 44,1, 4), (Iov 1,19; 38,20) ºi casii (Fac 15,2; 17,23, 27; 18,19; 20,18; 24,2; 31,14, 37; 39,14; 43,19, 20; 46,27; 50,7), (Iov 19,15;
20,28), featei (Fc 29,24; 36,14, 18; 46,18, 25), fetei (Fc 36,2) ºi featii (Fc 36,39). Pentru cele mai multe substantive, formele de genitivdativ cu cea mai largã circulaþie sunt cele care au devenit ulterior normã a limbii literare: apei (Fc 16,7; 21,25; 24,13, 30, 42, 43), (Iov
14,9), cenuºii (Iov 13,12; 30,19), coapsei (Fc rezum. cap.32; 32,25, 32), credinþei (Fc 39,16), doamnei (Fc 16,8), firii (Iov rezum. cap.3;
rezum. cap.28), foametei (Fc rezum. cap.47; 47,20), inimii (Fc 6,5, 6; 8,21; 20,5), leiþei (Iov 4,10; 38,39), lumii (Iov 28,24), lunii (Fc
7,11; 8,4, 5, 13, 14), maicii (Iov 1,21; 31,18), mãrii (Fc 1,22, 26, 28; 9,2; 22,17; 32,12; 41,49; 49,13), (Iov 6,3; 9,8; 12,8; 36,30; 38,16;
41,22), naºterii (Fc 11,28; 24,7; 25,24; 31,13; 32,9; 35,17; rezum. cap.40; 40,20), nedreptãþii (Fc 49,5), pielii (Iov 18,13), pizmei (Fc
37,8), togmirii (Fc 30,33) etc. Dacã la aces te exemple adãugãm ºi forme, de tipul: ceaþii (Iov 28,3), dragostii (Fc 29,20), foameþii136
(Fc rezum. cap.41), ieslii (Iov 6,5), mãrimei (Iov 23,6; 37,4), zilii (Fc 1,16; 7,13; 18,1), care se întâlnesc mult mai rar decât cele dintâi,
putem conchide, fãrã a exagera, cã în acest text, în condiþiile în care alegerea formei corecte pentru genitiv-dativ la unele feminine în
-ã sau în - e este ºi astãzi o problemã pentru vorbitor, asistãm la o evidentã tendinþã de fixare a normei limbii literare.
Nesiguranþã în exprimarea sensului gramatical de genitiv-dativ se obser vã încã la substantivele care au la nominativacuzativ -ie. Urmarea este apariþia formelor de declinare în -iii la astfel de substantive: cãpeteniii (Fc rezum. cap.34), (Io v
21,28), cãlãtoriii (Fc 29,13; 35,3), corãbiii (Fc 6,15, 16; 8,6, 13), mâniii (Iov 4,9), nevinovãþiii (Iov rezum. cap.31), rudeniii
(Fc 21,23), robiii (Fc 15,13; 43,18), sabiii (Iov 5,20; 19,29), sãrãciii (Iov 36,8), praºtiii (Iov 41,19), tirãniii (Iov 15,20), urgiii
(Iov 20,23, 28; 21,17, 30).
În cele douã cãrþi biblice din car e am selectat f ormele de genitiv-dativ ale substantivelor feminine, am înregistrat foar te
puþine for me în -iei: Mãrturiei (Fc 31,47, 48 – în s. propr. Movila Mãr turiei); pustiei (Iov 1,19), sabiei (Iov 39,22), trestiei
(Iov 40,16), faþã de peste 20 de ocurenþe ale formelor în -iii. Diferenþe de la o carte biblicã la alta existã în mod cer t. De
exemplu, în Cartea lui Iosue, am înregistrat 13 forme cu –iii: blagosloveniii (8,3 4); câmpiii (17,16); îm pãrãþiii (13,27, 31);
Pus tiii (3,16); sabiii (6,21; 10,30, 32, 35, 37, 39; 19,47); Scorpiii (15,3) ºi 9 forme cu -iei : robiei (24,17); mãrturiei (18,1; 19,51);
pustiei (8,15; 12,3; 20,8); sabiei (10,28); Trestiei (16,8; 17,9). În gener al însã, formele de genitiv-dativ în -iii sunt mai des
într ebuinþate în acest text, ceea ce înseamnã cã nu putem vorbi aici despre o expansiune a formelor în -iei, aºa cum s-a s tabilit
pentru alte texte realizate în aceeaºi perioadã137.
2.2.1.4.2. La subs tantivele proprii f eminine împrumutate, indiferent dacã au trasãtura de sens +animat sau –animat,
sensul gr amatical de genitiv-dativ se exprimã în acelaºi mod ca la cele comune, în sensul cã au forma de declinare mai frecvent
în -ei: Rahilei (Fc 31,33; 35,20, 24, 25; 46,19, 22, 25), Liei (Fc 30,14; 31,33; 33,1; 34,1; 35,23, 26; 46,15, 18), Dinei (Fc rezum.
cap.3 4; 34,25), A dei (Fc 36,10, 1 2, 16), Zelfei (Fc 37,2; 46,18), Valei (Fc 37,2; 46,25), Sírei (Fc 28,6; 35,9, 26), Adamei138
(Fc 14,8) sau în -iei: Ver saviei (Fc 21,14), Ethiópiei (Fc 2,13), mai rar în -ii 139: Adii (Fc 4,23), Selii (Fc 4,23), Zelfii (Fc 35,26),
Valii (Fc 35,25), Adamii (Fc 14,2) sau în -iii: Síriii (Fc 28,2, 5; 33,18; 46,15).
Reþine atenþia substantivul Reveca, pentru care am înregistrat în mai multe rânduri forma de declinare care urmeazã modelul
substantivelor comune (puica – puicii): Revecii (Fc 24,53; 25,21; 26,35; 28,5; 29,12; 35,8), nu însã ºi forma în -chii, Revechii, pe
care o întâlnim pânã astãzi în limba popularã la substantivele încadrate la genul personal (Cf. Olghii, Puichii etc.). De asemenea
subs tantivul Rahil, preluat peste tot de traducãtor în aceastã formã (în latinã Rahel), are, dupã cum am vãzut, forma Rahilei pentru
genitiv-dativ, ceea înseamnã cã traducãtorul a ur mat îndeaproape modelul latinesc în ce priveºte forma-tip a numelui, dar la genitivdativ a þinut seama de sens ºi nu de formã. O singurã datã, sensul de genitiv trebuie decodat din cont ext, deoarece substantivul
nu exprimã acest sens nici sintetic, nici analitic: ªi au despãrþit pre feciorii Liei ºi Rahil 140 ºi amânduror slujnicelor (Fc 33,1).
Cf. V. Arvinte, NORMELE (1688), p.XXV. Cred em însã cã analogia cu substantivele cetate, parte, carte, care au fonetism asemãnãtor a f ost decisivã
în realizarea acestei forme de genitiv-dativ pentr u substantivul foamete. De altfel, chiar în aceeaºi car te, tr aducãtorul a optat în douã rânduri pentru
forma foame tei (Fc rezum. cap.47; 47,20).
13 7 Cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.325.
138 Acelaºi toponim apare ºi în forma Adaman (Fc 10,19).
139
La numele proprii, cel puþin la numele pr oprii strãine, cele douã modalitãþi de exprimare a sensului gramatical de genitiv -dativ erau în variaþie
liberã admisã. O dovedesc pr ecizãrile lui Grigore Maior din ILV/Lexicon , I, p.18 „Has par ticulas [s.n., N.I.] lui, a lui masculinis solum nominibus
praeponi posse, non item foemininis. Quare si peregrina foeminina occurrant formandus Gen. et Dat. in -ei vel -i i, ut: Ester, Esterei, vel Esterii [s.n.,
N.I.]. Caeterum hac ratione etiam alia propria virorum quae declinationem admittunt flecti possunt”. Din observaþiile fãcute pe mar ginea declinãrii
subs tantivelor comune rezultã cã -ei ºi -ii nu se mai aflã în r aport de variaþie liberã, ci în raport de variaþie com plementarã (Cf. ibidem, p.12 – 13),
aºa cum rezultã ºi din discuþia de sub 2.2.1.4.1.
140 Acesta este unul dintre cazurile când un nume propriu feminin, terminat în consoanã, nu se declinã la cazul genitiv. V. Arvinte (ST.L.FAC., p.72)
explicã astfel de structuri prin urmar ea fidelã a modelului grecesc de cãtre autorul traducerii din ms.45; prez enþa aceluiaºi proccedeu într-un text
tradus dupã Vulgata este semn cã influenþa vine aici din latinã, unde este: divisitque filios Liae et Rahel ambarumque famularum. Faptul cã, în unele
situaþii, contextul are rol distinctiv, ajutând la decodarea sensului gramatical, putea, la fel de bine, sã-l determine pe traducãtor sã nu mai caute mijloace
gr amaticale adecvate, sintetice sau analitice, pentr u exprimarea sensului de genitiv, în condiþiile în care numele proprii erau foar te greu de adaptat
la sistemul limbii române. (Vezi 2.2.2.1. – Articolul hotãrât).
136
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O discuþie aparte necesitã substantivul Sarai , cu variantele Saram (sic!) ºi Sara. Pânã la cap.17,15, numele pe care îl poartã
soþia lui Avram este Sarai. La f orma de genitiv-dativ, substantivul ar e de fiecare datã, pânã aici, forma Sarraii (Fc 12,11)/
Saraii 16,8; rezum. cap.17). În aceastã for mã se produce un fenomen curios, al doilea -i din cuvânt având dublu rol: de
desinenþã, dupã r adicalul Sar ai, ºi de articol hotãrât. În condiþiile unui fonetism obiºnuit, substantivul articulat trebuia sa aibã
forma de genitiv-dativ Saraiei sau Saraiii, or cu aceastã formã nu se întâlneºte în nici o poziþie, poate ºi pentru cã s-ar f i
îndepãr tat prea mult de forma din textul latinesc, de care, precum se vede, tr aducãtorul s-a þinut foarte aproape. În 17,15,
numele de vine Saram: Pre Sarai, muiare ta, nu o vei mai chema Sarai, ce Saram (lat. Sarai ux orem tuam non vocabis Sarai,
sed Saram). De fapt, aºa cum se va vedea în toate celelalte ocurenþe, numele nou dobândit este Sara, numai cã traducãtorul,
probabil prin analogie cu for ma Sarai, care în textul latinesc are comportamentul unui substantiv invariabil, a considerat
drept formã-tip a cuvântului un acuzativ latinesc, s tabilind astfel opoziþia Sarai – Saram. Nu este exclus însã ca altele sã fi
fost motivele notãrii desinenþei -m a formei de acuzativ, iar apoi sã nu mai fi avut rãgaz sã revinã asupra acestei forme (cf.
2.2.1.4.3. Valam – Vala). O singurã datã se regãseºte forma cu -m141, ulterior formele sunt cele fireºti: nominativ -acuzativ Sara
(Fc 17,17, 19, 21; 18,6), genitiv -dativ Sarei (Fc 18,11; 20,16; 24,67), respectiv Sarii (Fc 25,12).
2.2.1.4.3. La acuzativ142, reþinem un aspect legat de asemenea de f lexiunea numelor proprii. Subs tantivul Vala este prezent
în text cu douã forme: Vala ºi Valam143, cea de a doua explicându-se prin acuzativul latinesc al substantivului. Pentru motive
pe care nu le putem cunoaºte, traducãtorul l-a suprascris o datã pe M, iar a doua oarã l-a adãugat în succesiunea tranºei
grafice144, aºa cum se vede în varianta iniþialã a traducerii. În varianta transcrisã „pe cur at”, copistul l-a adãugat în ambele
cazuri la for ma Vala, rezultatul fiind (pre) Valam (F c 29,29; 30,4). În alt loc, aceeaºi formã de acuzativ , în cadrul sintagmei
famulam Balam, este firesc echivalatã prin forma Vala, sintagma româneascã fiind slujnica Vala (Fc 30,3). În celelalte poziþii,
subs tantivul în forma Vala echivaleazã f ie un nominativ: zãmislind Vala (Fc 30,7), fie un ablativ: cu Vala (Fc rezum. cap.35;
35,22) – lat. cum Bala.
2.2.1.4.4. Sensul cazual de genitiv se exprimã de regulã sintetic, mai rar analitic. Structura formatã din pr epoziþia-morfem
a + t ot + substantiv cu formã de nominativ/acuzativ, specif icã limbajului bisericesc145, este, dupã formele sintetice, modalitatea
cea mai fr ecventã de exprimare a sensului de genitiv: obiceaiu a tot pãmântul (Fc 19,31); faþa a tot pãmântul (Fc 7,3); suf letul
a tot trupul (Iov 12,10); împrotiva a tot nor odul (Jd 20,14), mâna a tot bãrbatul (Ir 30,6); îm protiva a toatã gloata (Ir 44,20);
[înaint ea] a t oatã mulþimea (Ir 36,9); împrotiva a toate neamurile (Ir 25,13); mânile a tot norodul (Ir 38,4); din gura a t ot
omul jidov (Ir 44,26); maiul a tot pãmântul (Ir 50,23); cea cinstitã a tot pãmântul (Ir 51,41); blãstãmul a toatã robimea Iudei
(Ir 29, 22); Domnul Dumnezeul a tot tr upul (Ir 32,27); iarba a tot þinutul (Ir 12,4) etc. Faptul cã sensul de genitiv era uºor
atenuat de lipsa mor femului sintetic rezultã din unele structuri în care acelaºi sens se exprimã redundant a + tot + substantiv
în forma de genitiv, uneori toatã aceastã structurã fiind pr ecedatã de prepoziþie sau locuþiune prepoziþionalã cu regim de
genitiv : înaintea preoþilor ºi a tot norodului (Ir 28,1), în ochii a tot norodului (Ir 28,5), în urechile a tot norodului (Ir 28,7),
în v edearea a tot norodului (Ir 28,11), [gloata] a toatã mulþimei (2Par 30,25); bucuriia a tot pãmântului (Ps 47,3) numai cã
astfel se structuri se realiz eazã totuºi destul de rar.
Sensul de genitiv se mai exprimã, ca ºi în limba actualã, prin aceeaºi prepoziþie a urmatã însã de numeral: pentru pierdere
a doao luminãri sã iau o izbândã (Jd. 16,28).
Pare destul de rãspânditã în acest text o altã modalitate analiticã de exprimare a sensului de genitiv, structura alcãtuitã din
prepoziþia-morfem de + subs tantiv cu formã de nominativ -acuzativ. În unele cazuri traducãtorul a echivalat chiar, printr-o astfel
de cons trucþie, o sint agmã latineascã în care intrã un genitiv, alteori sintagma româneascã cu de este rezultatul traducerii unui
singur cuvânt latinesc: au suflat în faþa lui suf lare de viiaþã – lat. spiraculum vit ae (Fc 2,7); toate în carele iaste rãsuflare de viiaþã
pre pãmânt – lat spiraculum vitae (Fc 7,22); cã nu sã vor mai aduce ape de potop (Fc r ezum. cap.9), dar în textul propriu-zis
es te apele potopului (Fc 9,11, 15), dupã lat aquis/aquae diluvii; lãngã puþul cel de apã – lat. puteum aquae (Fc 24,11) – cf. aproape
de fântâna apei – lat. fontem aquae (Fc 24,30); ieºind Ruvin în vreamea sãceriºului de grâu la câmp – lat. tempor e messis triticeae
(Fc 30,14), unde de grâu traduce întocmai adjectivul trit¾ceus, acordat cu substantivul în genitiv; cinstitori de dogme rãzvrãtite
– lat. cultores perversor um dogmatum (Iov 13,4). În alte cazuri, structura cu de rezultã în urma echivalãrii unui singur cuvânt
latinesc: lucrãtoriu de pãmânt – lat. agricola (Fc 4,2), care poate fi echivalat ºi prin *lucrãtor al pãmântului ; bãrbat de câmp –
lat. vir agricola (Fc 9,20), Isav au fost ºtiut vânãtoriu ºi om de câmp lucrãtoriu – lat. homo agricola (Fc 25,27). Cel mai frecvent
apar structurile legãturã de pace, aºezãmânt de pace, sãmn de pace, care echivaleazã lat. foedus, -eris „tratat de alianþã”, „pact”,
„convenþie”: au fãcut Dumnezeu legãturã de pace cu Avram (Fc 15,18); tãierea împrejur sã porunceºte, ca un sãmn de pace
(Fc rezum. cap.17); aºezãmântul Mieu de pace (Fc 17,2); aºezãmânt de pace în veci (Fc 17,7); sã f ie spre sãmn de pace între
Mine ºi între voi (Fc 17,11); Avimeleh cu Avraam legãturã de pace prin giurãmânt face (Fc rezum. cap.21); ºi au lovit amândoi

Nu este întâmplãtor faptul cã aceastã formã apare numai în momentul în care Dumnez eu îi schimbã femeii numele. Pânã aici, cum am vãzut, cuvântul
în v ersiunea latinã este invariabil, Sarai. Distincþia între cele douã nume er a mai bine evidenþiatã de opoziþia -i – -m (Sara i – Sara m), decât de opoziþia
-i – N, în care unul dintre ter menii opoziþiei avea realizare negativã (Sara i – Sara N). Este o încercar e de a gãsi o explicaþie pentr u un aspect care
nu poate fi în nici un caz considerat eroare de traducere. Adãugãm aici f aptul cã acest nume a pus mer eu probleme traducãtorilor. O do vedesc
formele în care circulã în diferite versiuni ale Bibliei: Sarai, Sara, Sarra, Saara.
142
Prepoziþiile ºi locuþiunile prepoziþionale care cer acuzativul vor f i discutate sub 2.2.8.2.
143
ªi alte substantive proprii feminine cunosc acelaºi tratament: ªi l-au gonit împãratul Antiohul ºi au v enit în Doram, fugind pre mare. (1Mac 15,11);
Iarã Antiohul împãr atul au pus tabãra spre Dora a doao oarã, clãtindu-i de pururea mâna ºi grãmãziri fãcând; ºi au închis pre Trifon sã nu pur ceazã
(1Mac 1 5,25).
14 4 Dacã în ambele cazuri M ar f i fost supr ascris, am fi putut deduce cã traducãt orul a urmãrit ceva anume în legãturã cu forma acestui cuvânt. Nu
putem reface mecanismul gândirii celui care a tradus, dar , în condiþiile în care multe nume biblice nu sunt încadr ate la nici o declinar e ºi nu cunosc
f lexiune, nu este exclus ca acest nume sã fi fost considerat ca atar e în cele douã contexte.
145 Cf. V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.71; Idem, NORMELE (1688), p.XXV.
141
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legãturã de pace (Fc 21,27); ºi au fãcut aºez emânt de pace pentru Puþul Jurãmântului (Fc 21,32); Avimeleh cu Isaac lo veºte
legãturã de pace (Fc rezum. cap.26); ºi sã facem legãturã de pace (Fc 26,28).
2.2.1.4.5. Dativul se exprimã de asemenea ºi analitic. Structur a alcãtuitã din prepoziþia-morfem a + tot + substantiv
cu f ormã de nominativ -acuzativ se întâneºte mai r ar decât la genitiv: oi ierta a tot locul (Fc 18,26); s-au închinat a toatã
oastea ceriului (2Par 33,3); pãrþile le împãrþea a toatã par tea bãr bãteascã (2Par 31,19); [am închinat] a t ot norodului (Ir
25,19); au jâr tvit a t oatã oastea cereascã (Ir 19,13); [zice] a toatã robimea (Ir 29,4); nu iaste pace a tot trupul (Ir 12,12);
a toatã oastea lor am poruncit. (Is 45,12). În situaþia în care genitivul ºi dativul se exprimã prin structuri omonime, rolul
dis tinctiv revine, în mod fir esc, contextului. Concludent este un exemplu de tipul: ªi au poruncit Solomon a tot Israilul,
trivunilor ºi judecãt orilor a t ot Isr ailul ºi cãpeteniilor familiilor. (2Par 1,2), unde prima structurã exprimã sensul de dativ,
cea de a doua, de genitiv.
Mult mai fr ecvent însã, sensul cazual de dativ se exprimã cu prepoziþia-morfem la : Avraam, la mulþ f ii din Chitura nãscuþi,
îm parte averi (Fc rezum. cap.25); s-au adaos la nor odul sãu (Fc 25,8, 17; 35,29); au por uncit la tot norodul (Fc 26,10); au
vestit la doi fraþi ai sãi (Fc 9,22); vestitu-s-au aceaste la Reveca (Fc 27,42); Iosif pre fraþii sãi la tatã-sãu pâreaºte (Fc rezum.
cap.37); au trimis [inelul, covrigul, toiagul] la socru-sãu (Fc 38,25); [Iosif]sã pãreaºte la domnul sãu (Fc rezum. cap.39); au
triimis la toþ gãcitorii Eghipetului ºi la toþ înþãlepþii (Fc 41,8); au rãspuns la toate cuvintele (Iov 33,13); au grãit fraþii mumei
lui pentru el la toþ bãr baþii (Jd 9,3); au trimis soli la împãratul fiilor Ammon (Jd 11,12); ºi au trimis soli la împãr atul Edom
(Jd 11,17); ºi au trimis Israil soli la Sihon, împãratul ammorreailor (Jd 11,19).
Frecvent am înregis trat aici dativul adnominal, e xprimat prin substantiv sau prin pronume: soþie cãlãtoriii meale – lat
socius itineris mei (Fc 35,3); domn fraþilor tãi – lat. dominus fratrum tuor um (Fc 27,29); sluji sântem domnului mieu – lat.
omnes ser vi sumus domini mei (Fc 44,16); au doarã pãzitoriu fratelui mieu sânt eu? – lat. num cus tos fratris mei sum (Fc
4,9); îm pãraþi noroadelor or rãsãri dintr-însul – lat. reges populorum orientur ex eo (Fc 17,16); Frate am fost bãlaurilor ºi
soþie struþilor – lat. frater fui draconum et socius strutionum (Iov 30,29 ); Aceia au fost îm protivã rãzboitori luminei – lat.
ipsi fuerunt rebelles luminis (Iov 24,13); arãtându-vã meºteri minciunii – lat. vos os tendens fabricatores mendacii (Iov 13,4).
Structura din limba român ã are la bazã o sintagmã cu genitiv în latinã. Cum însã în traducere substantivul regent a rãmas
nearticulat, s-a ajuns nu la o s tructurã în care r egentul este deter minat de un genitiv, ci la una în care determinativul este în
cazul dativ. Remarcãm tot aici ºi exprimarea analiticã a sensului de dativ adnominal: tatã a multe neamuri (Fc 17,4, 5); stãpân
a t oatã casa (Fc 45,8); îm pãrat a tot pãmântul (Ps 46,8). Într ebuinþarea dativului adnominal s-a retrâns foar te mult, f iind
astãzi un fap t de limbã arhaic, cultivat pentru rolul expresiv estetic în stilul beletristic.
2.2.1.4.6. Vocativul nu pr ezintã diferenþe notabile faþã de situaþia pe care o reflectã textele realizate în aceeaºi perioadã.
Substantivele comune, masculine, nume de fiinþe umane, precum ºi neutrele, denumind obiecte personificate, realizeazã
vocativul singular cu morfemele s pecifice -e sau -ule ori, cel mai frecv ent, prezintã omonimie cu formele de nominativacuzativ, contextul dobândind în astfel de cazuri rol decisiv în rezolvarea omonimiei: împãr ate (Fc 41,10), (Jd 3,19); bãrbate
(Jd 6,12); fiiule (Fc 22,7); pãmântule (Iov 16,19); fiiul (în sint agma fiiul mieu ): Dumnezeu îº va gãti ªie jirtva arderii, fiiul
mieu! (Fc 22,8), Fiiul mieu! (Fc 27,1), Acum darã, fiiul mieu, ascultã sfatul mieu (Fc 27,8), Asupra mea sã f ie – au zis –
aces t blãstãm, fiiul mieu (Fc 27,13) etc., fratele: Am prea mult e, fratele mieu! (Fc 33,9); fraþii (în sintagma fraþii miei): Nu,
rogu-vã, fraþii miei, nu faceþ rãutatea aceasta! (Fc 19,7); fraþilor : Fraþilor , de unde sânteþ? (Fc 29,4); tatã : Au doarã – i-au
zis – numai o blagoslovenie ai, tatã? (Fc 27,38); Nu sã cuvine aºa, tatã, cã acesta iaste întâiu nãscut (Fc 48,18); tatã-mieu:
Scoalã, tatã-mieu , ºi mâncã din vânatul fiiului tãu (Fc 27,31); tatãl (în sintagma tatãl mieu ): Tatãl mieu! (Fc 22,7; 27,18),
Blagosloveaºte-mã ºi pre mine, tatãl mieu! (Fc 2 7,34); bãrbaþi: Pentru aceaea, bãrbaþi inimoºi , auziþi-mã! (Iov 34,10);
pãzitoriul: ce-þi voiu f ace, o, pãzitoriul oamenilor? (Io v 7,20); priiatinii (în sintagma priiatinii mei): Milostiviþi-vã spre mine,
milostiviþi-vã spre mine, încai voi, priiatinii miei, cã mâna Domnului m-au atins (Iov 19,21).
În ceea ce priveºte raportul dintre desineþele specifice -e ºi -ule, atunci când acestea pot fi în variaþie liberã, cons tatãm
comportament diferit de la un cuvânt la altul. În cazul unor substantive nu am mai înregistrat vechea formã de vocativ cu e, ci doar forma cu desinenþa -ule: învãþãt oriule (In 1,38; 8,4; 20,16), (Lc 3,12; 5,5; 7,40; 8,24, 45; 9,33, 38, 49; 10,25; 11,45;
12,13; 17,13; 19,39; 20,21, 28, 39; 21,7); omule (Lc 5,20; 12,14; 22,58, 60), în timp ce pentru altele es te selectatã în
continuare desinenþa -e: aus tre (Cânt 4,16); criveaþe (Cânt 4,16); fãþarnice (Lc 6,42), (Mt 7,5); nebune (Lc 12,20), (Mt 5,22);
farisee (Mt 23,26 – în sintagma farisee oar be). ªi unele ºi celelalt e fac astãzi parte din categoria substantivelor la care vocativul
se formeazã într-un singur fel, cu desinenþa -ule, iar e xemplele de mai sus demonstreazã cã forma pe care norma lit erarã a
select at-o s-a impus în mod diferit de la un cuvânt la altul.
Feminine cu morfemul s pecific -o, apelative sau nume proprii, la care putem adãuga ºi unele masculine, nu se întâlnesc
foarte des: fato (Mt 9,22); fiico (Lc 8,48), Satano (Mt 16,23), (Mc 8,33), Sulamit eanco (Cânt 6,11), Thomo (In 20,29).
Circulaþie largã au, în schimb, formele de vocativ omonime cu nominatuiv-acuzativul, atât la singular cât ºi la plural: fecioarã
– A cui eºti, fecioarã, spune-m? (Fc 24,23); fiicã – Fiicã, credinþa t a te-au mântuit (In 5,3 4); f iica (în sintagma fiica mea) Hei
mie, fiica mea, înºelatu-m- ai, ºi însãºi eºti înºelatã (Jd 11,35) 146.
Pentru cã se întrebuinþeazã atât ca apelativ, cât ºi ca nume propriu, substantivul domn prezintã o situaþie aparte. De
fapt, com portamentul f le xionar al acestui substantiv, de terminat de cele douã într ebuinþãri, ar trebui sã conducã la
considerarea a douã cuvinte dis tincte. Apelativul realiz eazã opoziþii de numãr ºi de caz, iar la vocativ are la singular formele
domnule, domn, domnul, uneori doamne , de obicei atunci când dobândeºte cono taþii în plus în adresãrile rever enþioase
faþã de capetele încoronate. La plural, formele sunt domnilor, domnii, domni, în omonimie cu genitiv -dativul ºi cu nominativacuzativul. Substantivul propriu cunoaºte doar opoziþii de caz , iar la vocativ are for ma specificã Doamne, la care se adaugã
ºi for ma omonimã cu nominativ-acuzativul Domnul.
146

Pentru alte exemple, vezi Indice.

814

LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
Formele de vocativ ale apelativului, întâlnite în cãrþile analizate, sunt: domnul: nicidecum aºa oi face, domnul mieu (Fc
23,11), domnul mieu, ascultã-mã (Fc 23,15), „Bea, domnul mieu!” (Fc 24,18), „Sã af lu har înaintea ta, domnul mieu” (Fc
33,8), ªtii, domnul mieu (Fc 33,13); domnule – care nu mai are nevoie de exem ple în context – (Fc 42,10; 43,20), foarte
rar doamne. Pentru o întrebuinþare excepþionalã a acestei forme de vocativ vom face referire la un episod din Cartea Facerii.
Avraam cere f iilor lui Heth sã îi vândã un anumit loc pentru a o îngropa pe Sara, iar aceºtia i se adreseazã folosind apelativul
în forma doamne, ceea ce sugereazã respectul cu totul deosebit de care Avraam se bucurã: „Ascultã-ne pre noi, doamne ,
cãpe tenia lui Dumnez eu eºti la noi. În mormânturile noastre ceale alease îngroapã mor tul tãu ºi nime nu te va put ea opri
sã nu îngr opi în mormântul lui mortul tãu”/ Sculatu-s-au A vraam ºi s-au închinat norodului pãmântului, feciorilor, adecã
lui Heth. (Fc 23,6, 7). Contextul amplu, în mod deliber at selectat astfel, este concludent pentru a justifica întrebuinþarea acestei
forme. La plural, vocativul se exprimã prin forma omonimã cu genitiv -dativul plural, cu element ele suprasegmentale aferente:
Rogu-mã, domnilor, abateþi-vã la casa slujii voastre (Fc 19,2).
Pentr u substantivul propriu am reperat formele Domnul: Rogu-Te, Domnul mieu! (Fc 19,18), Întrã la mine, Domnul mieu ,
întrã, nu te teame (Jd 14,18); Rogu-t e, Domnul mieu, de iaste Domnul cu noi, cãci ne-au apucat toate aceastea? (Jd 6,13),
Rogu-Te, Domnul mieu, în ce voiu slobozi pre Israil? (Jd 6,15) ºi, cu nenumãrate ocurenþe, pentru care nu mai es te nevoie
de contexte, Doamne (Fc 15,8; 18,3, 30, 32; 20,4; 24,12, 42; 32,9; 49,18), (Iov 17,3), (Jd 5,4, 31; 6,22; 13,8; 21,3).
Vocativul substantivului propriu Dumnezeu are mor femul specific -ule, Dumnezeule (Fc 15,2; 16,13), (Jd 6,22), dar se
folosesc cu valoare de vocativ, în asociere de regulã cu Doamne, cu care poate forma o sintagma sau nu, ori cu adjectivul
pronominal posesiv mieu, ºi f ormele Dumnez eul sau Dumnezeu: Doamne, Dumnezeul domnului mieu, Avraam, întâmpinã-mã
astãzi (Fc 24,12), Doamne, Dumnez eul domnului mieu, Avraam, de ai îndreptat calea mea în carea acum umblu (Fc 24,42),
Pentru ce, Doamne, Dumnezeul lui Isr ail, s-au fãcut aceastã rãutate în norodul Tãu (Jd 21,3), „Doamne Dumnezeu, adu-Þ
aminte de mine ºi-m întoarce acum tãria cea dintãiu, Dumnezeul mieu (Jd 16,28).
Subs tantiv ele proprii masculine, terminate în consoanã, formeazã vocativul cu morfemul s pecific -e: nu te teme, Avrame
(Fc 15,1), ªi au zis îngerul lui Dumnez eu cãtrã mine, în vis: «Iacove!» (Fc 31,11), L-au auzit prin vis noapte chemându-l ºi zicându-i:
„Iacove! Iacove!” (Fc 46,2) sau f orma de vocativ prezintã omonimie cu nominativ-acuzativul, marcat suprasegmental: ºi au zis
cãtrã dânsul: „Avraam, Avraam!” (Fc 22,1), ªi iatã, îngerul Domnului din ceriu au s trâgat, zicând: „Avraam, Avraam!” (Fc 22,11),
Ia aminte, Iov, ºi mã auzi; ºi taci când eu grãiesc (Iov 33,31), „Filisteii asupra ta, Samson!” (Jd 16,9, 12, 14, 20).
O for mã ineditã de vocativ am întâlnit la substantivul Iov. Cum în text apare de mai multe ori forma articulatã Iovul (Iov
2,3; rezum. cap.9; rezum. cap.24; rezum. cap.26), vocativul în - ule era de aºteptat la aces t substantiv propriu: Ascultã aceastea,
Iovule! (Io v 37,14).
2.2.2. Ar ticolul
2.2.2.1. Articolul hotãrât. Dat fiind cã în limba latinã lipseºte ar ticolul, un substantiv poate fi tradus în limba românã, în
funcþie de cont ext, fie printr-un substantiv articulat, fie printr-un substantiv nearticulat. Pe de altã parte, poat e din considerente
de or din fonetic, la formele de nominativ -acuzativ singular ale substantivelor feminine, (reducerea dif tongului [-ea] la [-e]),
formele declinãrii articulate se amestecã cu cele ale declinãrii near ticulate 147. Aºa s-ar putea explica, în unele cãrþi biblice,
poate ºi în funcþie de traducãtor, numãrul destul de mar e de substantive folosite în f orma fãrã articol, deºi contextul cerea
forma articulatã. De regulã, problemele sunt în legãturã cu opoziþia nearticulat – articulat cu articol hotãrât.
Subs tantivul muiere, în variantele grafice muiare, muiere are, în Cartea Facerii, un numãr impresionant de ocurenþe148. Un
simplu invent ar al formelor nu poate f i concludent, de vreme ce contextul decide asupra formei articulat e sau nearticulat e a
substantivului. Din analiza câtorva contexte, în care apare substantivul nearticulat, r ezultã clar cã se impunea forma articulatã:
ªi au zis Dumnezeu cãtrã Avraam: „Pre Sarai, muiare ta, nu o vei mai chema Sarai, ce Saram. (Fc 17,15), Cãr uia i-au rãspuns
muiare (Fc 3,2), ªi au vãzut muiare cã iaste bun pomul la mâncare (Fc 3,6), s-au ascuns Adam ºi muiare lui de la faþa Domnului
Dumnezeu între pomii r aiului (Fc 3,8), ªi era amândoi goli, Adam adecã ºi muiare lui (Fc 2,25) etc. Am înregistrat o datã ºi
substantivul compus muiare-sa – Pentru aceea va lãsa omul pre tatã-sãu ºi pre mumã-sa ºi sã va lipi de muiare-sa (Fc 2,24) –,
în care forma se explicã prin realizarea unei singure unitãþi morfosintactice, prin analogie cu sorã-sa, mamã-sa, stãpânã-sa.
Cum numãr ul cazurilor în care apare forma nearticulatã atunci când în context se impunea selectarea formei articulat e este
mare, inclinãm sã credem cã avem a face cu un fapt de limbã regional. Ideea aceasta este sprijinitã de comportamentul unui
alt subs tantiv feminin, cu numãr mare de ocurenþe în aceeaºi carte biblicã, corabie. Din cele 21 de ocurenþe ale substantivului
în formã nearticulatã, 19 sunt justificate de cont extele în care apar, numai 2 nu: ºi s-au înmulþit apele ºi au rãdicat corabie la
înãlþime de pre pâmânt (Fc 7,17), Iarã corabie sã purta preste ape. (Fc 7,18).
Situaþia este inegalã însã de la o carte la alt a. Deºi cu un numãr incomparabil mai mic de ocurenþe în Cartea lui Iov
decât în prima carte biblicã, substantivul muiere – muiere (Iov 14,1), muiare (Iov 15,14; 25,4; 31,9), muierea (Iov rezum.
cap.2; 2,9) muiarea (Iov 31,10) – este folosit de f iecare datã în forma impusã de context.. Situaþia este apropiatã în Cartea
giudecãtorilor, unde, din circa 20 de ocurenþe ale formei fãrã ar ticol hotãrât, într -un singur caz contextul impunea forma
articulatã: ªi au zis filisteii: „Cine au fãcut acest lucru?” Cãror a li s-au zis: „Samson, ginerele lui Thammathei; cã i-au luat
muiere ºi o au dat altuia acestea au lucrat” (Jd 15,6). În alte cazuri, sensul exprimat de context – „obiectul” rãmas neidentificat

Acest amestec de forme în declinarea substantivelor se susþine în plan t eoretic în gramatica realizatã de Grigore Maior (ILV/Lexicon, I, p.12 –17).
Amestecul de forme articulate ºi nearticulate se extinde însã la feminin plural, nominativ -acuzativ-vocativ (ºi ablativ; aici se pãstreazã ablativul între
cazurile subs tantivului românesc) ºi la masculin ºi neutru plur al. De ex.: „Nom. jirtvã vel jîrtva (…)/ Acc. pe jîrtvã vel jîrtva/ Voc. o, jîrtvã vel jîrtva/ Abl.
De la jîr tvã vel jîrtva”(p.12); „Nom. jîrtve v el jîrtvele / Acc. pe jîrtve v el jîrtvele/ voc. o, jîr tve vel jîrtvele/ Abl. de la jîrtve vel jîrtvele ” (p.14); „Nom. stãpîn
v el stãpînul/ Ac. pe stãpîn vel stãpînul/ [v ocativul este diferit – n.n. N.I.: o, stãpîne v el stãpînule]/ Abl. de la stãpîn vel stãpînul” (p.15) etc.
148 Vezi Indice.
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– justificã f orma nearticulatã: ªi s-au pogorât t atãl lui la muiare , ºi au fãcut fiiului sãu, Samson, ospãþ (Jd 14,10); ªi s-au
dus în Gaza ºi au vãzut acolo muiare cur vã ºi au întrat la ea (Jd 16,1).
Cum este imposibil de analizat ficare caz de într ebuinþare a formei nearticulate a unui substantiv, nu v om putea formula
concluzii per tinente în ce priveºt e opþiunea traducãtorilor pentru formele nearticulate când contextul impunea forma
articulatã. Ne v om rezuma la a mai aduce doar cât eva exemple pentru alte substantive, printre care ºi cât eva masculine:
„Scoalã, ie-þ muiarea ºi doao feat e care ai, sã nu pieri ºi tu aºijderea în rãutate cetãþii” (Fc 19,15), Avram au venit ºi au
lãcuit lãngã vale Mamvri (Fc 13,18) e tc. Iatã ºi câteva masculine: Cine þ-au spus cã eºti gol? Fãrã cã ai mâncat din pom
din carele poruncisãm þie sã nu mânânci (Fc 3,11), Pentru cã ai ascultat glasul muierii tale ºi ai mâncat din pom din carele
poruncisãm þie sã nu mãnânci (Fc 3,17), Deci Reveca ºi slujnicile ei, încãlecând cãmilele, au urmat dupã om, carele grabnic
sã întorcea la domnul sãu (Fc 2 4,61). Vom sublinia, de asemenea, cã situaþia in versã, de f olosire a subs tantivului în f orma
articulatã, deºi contextul reclama f orma nearticulatã, se întâlneºt e numai foarte rar149: ªi au fãcut Dumnez eu tãriia ºi au
des pãrþit apele carele era supt tãriia de cele ce era deasupr a tãriii. ªi s-au fãcut aºa (Fc 1,7); Eu sânt Domnul, Dumnez eul
tãu Cel t are ºi râvnitoriu, cercetând nedrep tatea pãrinþilor spre f ii pânã la a tria ºi la a patra rudenia a celora ce M-au
urât (Iº 20,5); Feciorii lui Iaco v sã numãrã, a cãruia tatãl, Isaac, moar e (Fc rezum. cap.35).
La unele substantive, -u poate prelua, în anumite situaþii, rolul ar ticolului: Din rodu pomilor carii sânt în r aiu mâncãm
(Fc 3,2), Iarã din rodu pomului carele iaste în mi jlocul raiului ne-au poruncit Dumnezeu sã nu mâncãm (Fc 3,3); Tatãl nostru
bãtrân este ºi nici un bãrbat au rãmas pre pãmânt carele sã poatã întra la noi, dupã obiceaiu a tot pãmântul (Fc 19,31), ªi
er a obiceaiu sã sã rãdice piatra pânã s-or adãpa toate turmele oilor (Fc 29,3), Nu este obiceaiu la locul nostru sã sã mãrite
mai înainte ceale mai mici (Fc 29,26), Ca dupã aceea sã înveaþe f iii lor a sã certa cu vrãjmaº, ºi a avea obiceaiu a oºti (Jd
3,2), De atunci obiceaiu s-au sporit în Israil, ºi obiceaiu s-au þinut (Jd 11,39). Sunt ºi contexte în care substantivul se foloseºte,
în mod firesc, nearticulat, situaþie în care avem a face cu un [u] final (vezi 2.1.1.32.): La carea întrãnd Iaco v dupã obiceaiu,
fãcându-sã dimineaþã, au vãzut pre Liia (Fc 29,24), ªi vrând dupã obiceaiu a într a în cãmara ei, l-au oprit tatãl ei (Jd 15,1),
Cã-i gândise a îngãdui dupã obiceaiu, carii cu deadinsul fãcându-sã a fugi, au fãcut sfat sã-i tr agã din cetate (Jd 20,32), ªi
când veþi vedea f eatele din Silo dupã obiceaiu ieºind a duce hori (Jd 21,21). Acelaºi substantiv se foloseºte rar ar ticulat cu
articolul hotãrât -l. De pildã, în Cartea Facerii, substantivul obiceaiu este o singurã datã întrebuinþat cu articol ho tãrât: cã
acesta era obiceaiul trupurilor celor unse (Fc 50,3) ºi tot numai o datã în Cartea giudecãtorilor: ªi ducându-sã, cinci bãrbaþi
au venit la Lais ºi au vãzut norodul lãcuind în ea fãrã toatã frica, dupã obiceaiul sidonilor, fãrã grije ºi aºezat(Jd 18,7), în
alte situaþii, cum s-a vãzut mai sus, -u a preluat rolul articolului. Trebuie remarcat cã de aceastã datã nu se mai înregistreazã
deosebiri mari între o carte ºi alta, aºa cum am constatat pentru subs tantivul muiere.
În cazul substantivelor derivate cu sufixul -tor, în varianta - toriu, o inter pretare pertinentã a valorii lui -u este uneori greu
de dat. În exemple ca cele de mai jos, subs tantivele pot fi considerate near ticulate, mai cu seamã cã se gãsesc în construcþii
apozitive, în care substantivul comun devine superfluu în context: Aceas tea, darã, sânt numele povãþuitorilor lui Isav, în
neamurile ºi locurile ºi numirile sale: povãþuitoriu Thamna, povãþuitoriu Alva, povãþuitoriu Iethieth (Fc 36,40), Povãþuitoriu
Oolivama, povãþuitoriu Ela, povãþuitoriu Finon (Fc 36,41), Povãþuitoriu Chinez, povãþuitoriu Theman, povãþuitoriu Mavsar
(Fc 36,42), Povãþuitoriu Magdiil, povãþuitoriu Hiram (Fc 36,43). Uneori, inconsecvenþa traducãtorului este greu de explicat:
Aceºtia povãþuitori a feciorilor Isav, a fiiului Elifaz , întâiului nãscut Isav: povãþuitori Theman, povãþuitor Omar, povãþuitoriu
Sefo, povãþuitoriu Chinez (Fc 36,15), Povãþuitoriu Core, povãþuitoriu Gathan, povãþuitoriu Amalih. Aceºtia feciorii lui Elifaz
în pãmântul Edom ºi aceºtea feciorii Adei (Fc 36,16), ªi aceºtia feciorii Rahuil, a fiiului Isav: povãþuitoriu Nahath, povãþuitoriu
Zar a, povãþuitoriu Samma, povãþuitoriu Meza (Fc 36,17), dar for ma povãþuitor din (Fc 36,15) susþine ideea cã trebuie sã
considerãm substantivul nearticulat în toate poziþiile. ªi mai este un aspect no tabil: nici mãcar o datã nu am gãsit în aceste
succesiuni de substantive forma ar ticulatã cu -l. Modul în car e decodãm un cuvânt cu aceastã f ormã, atunci când contextul
nu este foarte concludent, poate avea uneori implicaþii în inter pretarea valorii morfologice a altor cuvinte din context. În
ver setele: „Cine va mearge înaintea noastrã împrotiva hananeului ºi va fi povãþuitoriu oastei ?” (Jd 1,1), va fi povãþuitoriu
norodului Galaad (Jd 10,18), „Pentru aceas tã darã pricinã acum la tine venim, sã purcezi cu noi ºi sã oºteºti împrotiva fiilor
Ammon ºi sã fii povãþuitoriu tuturor carii lãcuiesc în Galaad”. (Jd 11,8), substantivele oastei, norodului ºi pronumele nehotãrât
tuturor pot fi considerate în genitiv, dacã atribuim lui -u rolul articolului hotãrât enclitic, sau în dativ adnominal, dacã regentul
nominal es te near ticulat, fãrã sã putem s pune cã o inter pretare este corectã, celalatã eronatã. Originalul latin nu ne ajutã
în as tfel de cazuri pentr u cã, aºa cum am vãzut mai sus (vezi 2.2.1.4.5.), dativul adnominal redã un genitiv din latinã: dux
belli (Jd 1 ,1); dux populi Galaad (Jd 10,18); dux omnium qui habitant in Galaad (Jd 11,8).
În unele cazuri, contextul ne ajutã sã spunem dacã avem a face în mod cert cu forma ar ticulatã sau nearticulatã a
subs tantiv elor derivate cu suf ixul -tor, în varianta -toriu. Urmând textul latinesc – Fecitque Deus duo magna luminaria
luminare maius (…) et luminare minus (…) –, traducãtor ul va zice ca acolo: ªi au fãcut Dumnezeu doi luminãtori mari:
luminãtoriu mai mare, spre stãpânirea zilii ºi luminãtoriu mai mic, spre stãpânirea nopþii ºi s tealele (Fc 1,16). În cele douã
situaþii -u a preluat rolul articolului, aºa cum rezultã foarte bine ºi din urmãtorul context: Rãdic mâna mea cãtrã Domnul
Dumnezeul mieu cel înalt, stãpânitoriu ceriului ºi al pãmântului (Fc 14,22). Alteori, e clar cã avem a face cu forma nearticulatã
a subs tantivului, deoar ece contextul o respinge pe cea articulatã : cãruia pre E va din coasta lui ajutoriu i-au fãcut ºi cãsãtoriia

Reþinem aici un caz apar te de întrebuinþare a articolului hotãrât enclitic -l, articularea substantivelor proprii masculine. Substantivul Iov, din car tea
car e poartã numele personajului biblic, are, în câteva cazuri, forma Iovul (Iov 2,3; rezum. cap.9; rezum. cap.2 4; rezum. cap.26), ceea ce determinã
chiar realizarea vocativului în -ule la aces t substantiv propriu: Ascultã aceastea, Io vule! (Iov 37,14) (v ezi 2.2.1.4.6.). În acelaºi mod se articuleazã
un alt subs tantiv masculin cu tema în consoanã: Antiohul (1Mac 10,1; rezum. cap.11; 11,39, 54, 57; rezum. cap.13; 13,38; rezum. cap.15; 15,10,
11). Articularea celor terminat e în -u (Chindeveul – 1Mac 15,38, 40;16,1, 8) es te un aspect obiºnuit în t extele literare vechi (cf. Al. Rosetti, B. Cazacu,
L. Onu, ILRL2 , p.280).
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au rânduit (Fc rezum. cap.2), Nu iaste bine a f i omului singur; sã-i facem agiutoriu aseaminea lui (Fc 2,18), Iarã lui A dam
nu i sã afla agiutoriu aseaminea. (Fc 2,20), ªi iarã au nãscut pre fratele lui, Avel ºi au fos t Avel pãstoriu de oi ºi Cain, lucrãtoriu
de pãmânt. (Fc 4,2); ºi s-au fãcut tinãr sãgetãtoriu (Fc 21,20), Care le-au deºteptat mântuit oriu pre nume Aod (Jd 3,15),
Ghedeon cu multe seamne agiutoriu li sã rânduiaºte (Jd rezum. cap.6), cerºind agiutoriu împrotiva madianiteanilor (Jd 6,7).
Ar ticolul ho tãrât proclitic lui l-am înr egistrat o singurã datã în forma lu, în zece cãrþi biblice– Fc, Iº, 2Lg, Jos, Jd,
1Sm, 2Sm, Io v, Ir, Tng – în care am ur mãrit formele acestuia: pre care l-au lovit Navohodonozor, împãratul Vavilonului,
în al patr ulea an al lu Ioachim, f iiului Iosie, împãratului Iudei (Ir 46,2). Desigur cã la nivelul întregului text numãrul
cazurilor de întrebuinþare a for mei lu ar put ea creºt e, dar, în principiu, rapor tul ar trebui sã se pãstreze sau mãcar sã
nu se modifice fundament al 150. Dacã consecv enþa folosirii formei lui este neîntr ecutã, problemele vin de aceas tã datã
din altã par te.
Remarcãm, pentru început, exprimarea redundantã a sensului cazual de genitiv, la unele substantive proprii feminine
ºi la unele masculine cu aspect de f eminin: ªi º-au luat Avram ºi Nahor muieri; numele muierii lui A vram, Sarai, ºi numele
muierii lui Nahor, Milha, fata lui Aram, tatãl lui Milhei ºi t atãl lui Iashei. (Fc 11,29). Se obser vã, în exemplele subliniate,
articularea redundantã: ºi lui ºi -ei, cauza constituind-o, poate, nesigur anþa traducãt orului, fiind vorba de nume proprii care
mereu i-au pus în dificultate pe cei care tr aduceau, fie pentr u cã aceste substantive desemnau persoane de al cãror gen nu
puteau fi întotdeauna siguri, f ie, legat de aceasta, se iv eau frecvent probleme de adaptar e la sistemul limbii române. Ca dovadã,
în mult e rânduri traducãtorii le lãsau invariabile sau, în e xtrema cealaltã, cumulau mai mulþi semnif icanþi pentru acelaºi
semnif icat (vezi exprimarea genitivului, ca în exemplele de aici).
Un exemplu concludent pentru dificultãþile cu care se confrunt au traducãtorii în adaptarea numelor proprii este un
substantiv înregis trat cu douã forme-tip: Thari ºi Thara. Substantivul, în textul latinesc în forma in variabilã Thare, denumeºte
un bãr bat: es te numele pur tat de t atãl lui Avram. Cuvântul apare o singurã datã adaptat în forma cu -a: ªi au luat Thara
pre Avram, fiiul sãu ºi pre Lot, fiiul lui Aram, fiiul feciorului sãu, ºi pre Sarai, noru-sa, muiare lui Avram, fecior ului sãu ºi
i-au scos pre ei din Urul haldeilor, sã meargã în pãmântul lui Hanaan; ºi au venit pânã la Haran ºi au lãcuit acolo. (Fc 11,31),
în mod ciudat însã, dupã ce în multe alte contexte are f orma Thari: ªi au trãit Nahor, dupã ce au nãscut pre Thari, ani o
sutã noaos prãzece ºi au nãscut fii ºi fete (Fc 11,24), ªi au trãit Nahor, dupã ce au nãscut pre Thari, ani o sutã noaosprãzece
ºi au nãscut fii ºi fete. (Fc 11,25), ªi au trãit Thari ani ºeptezeci ºi au nãscut pre Avram ºi N ahor ºi Aram (Fc 11,26), Thari
au nãscut pre Avram, Nahor ºi Aram. Iarã Aram au nãscut pre Lot (Fc 11,27). Sensul cazual de genitiv -dativ se exprimã
firesc cu articolul hotãrât în proclizã: ªi aceste sânt neamurile lui Thari (Fc 11,27), ªi au fost zilele lui Thari ani doao sute
cinci; ºi au murit în Haram. (Fc 11,32). Dacã genitiv-dativul s-ar fi construit de la forma în -a, atunci erau posibile formele
*Tharii, *Tharei.
Dif icultãþile întâmpinate de traducãtori la adaptarea numelor proprii sunt puse în evidenþã ºi de modul în care unuia ºi
aceluiaºi substantiv i se atribuie când flexiune specificã masculinelor, când fle xiune proprie femininelor: [Eliodor] cu jâr tva
ºi r ugãciunile arhier eului Onie sã izbãveaºte ºi, dând lui Dumnezeu ºi lui Onie har uri, împãr atului ºi celoraalalþi tuturor
mãrimile lui Dumnezeu vesteaºte (2Mac rezum. cap.3); Lui Onie preotului mulþãmeaºte, cã pentru dânsul Domnul þ-au rânduit
viaþa (2Mac 3,33); Ci, dupã ieºirea lui Seleuc din viaþã, luând îm pãrãþia Antiohul, care vestit sã numea, rãvnea Iason, fratele
Onei , arhier eirea (2Mac 4,7); Ci, întorcându-sã împãr atul din locurile Chilichiei, s-au dus la el jidovii în Antiohia, împreunã
ºi gr ecii, jeluindu-sã de nedreapta ucider ea Oniei (2Mac 4,36).
La analiza substantivelor încadrate la genul personal, cu articolul ho tãrât lui în proclizã151, problemele sunt generate,
în bunã mãsurã, ºi de gr afia textului. În astfel de situaþii comparaþia cu textul latinesc poate oferi o posibilã rezolvare. Secvenþa
graficã lui, reprezentând articolul hotãrât, apare când legatã de substantivul precedent, când liberã sau la o distanþã foarte
micã de acesta. Complicaþiile apar atunci când substantivul precedent este masculin, singular, nearticulat. În ver setul: ªi au
zis cãtrã dânºii: „De place sufle tului vos tru sã îngrop mortul mieu, ascult aþi-mã ºi vã rugaþ pentru mine lui Efron, f iiu lui Sior
(Fc 23,8). În manuscris apar e un foarte mic spaþiu între fiiu ºi lui. Traducerea româneascã echivaleazã prin dativ + nominativ
(de fap t, s-a urmat, pr obabil, acuzativul din latinã, numai cã inter vin aici douã aspecte: întâi, omonimia cazualã nominativ acuzativ , al doilea, apoziþia neacordatã, care este obligatoriu în nominativ) sint agma care în textul latinesc es te alcãtuitã din
acuzativ + acuzativ – lat. et intercedite apud Ephron filium Soor. Mergând pe ideea apoziþiei acordate cu regentul152, forma
subs tantivului comun regent trebuia sã fie fiiului.
În alte enunþuri, transcrierea nu pune probleme, deºi grafia manuscrisului nu este întotdeauna concludentã. De exemplu,
la ver setul ªi Dison ºi Eser ºi Disan : aceºtia povãþuitorii lui Horrei , feciorului Seir, în pãmântul Edom (Fc 36,21), manuscrisul
traducerii de la 1760 are în cuvântul feciorului o sincopã, chiar între fecioru ºi lui, datoratã, precum se v ede, prelungirii
grafemului D din rândul de deasupra. Textul latinesc însã Dison e t Eser et Disan hii duces Horrei filii Seir in terra Edom nu
lasã nici un dubiu în ce priveºt e int erpretarea substantivului ca un genitiv.
Grafia din manuscris este concludentã în situaþia în care subs tantivul regent este ar ticulat cu articolul hotãrât -l (litera L
fiind uneori suprascrisã). Supunem atenþiei câteva enunþuri de acest fel: ªi murind acesta, au stãpânit dupã el Adad, feciorul
lui Vadad, carele au bãtut pre Madian în þinutul Moav; ºi numele cetãþii aceia: A vith. (Fc 36,35) – lat. regnavit pro eo Adad
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Situa þia pe care o r eflectã aces t text în cazul articolului hotãrât proclitic lui vine în sprijinul af irmaþiei po trivit cãreia forma în discuþie „avea curs în
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea în întreaga Transilvanie”, constituindu-se într-o trasãturã distinctivã a ariei nordice faþã de cea sudicã (I. Gheþie,
Al Mareº, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea, Bucureºti, 1974, p.229) ºi pe care o respinge C . Frâncu în cap. al II-lea, Morfologia, din lucr area
ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.124, considerând cã „textele literare nu oferã date suf icente pentru a considera cã lu era sudic, iar lui nordic”.
1 51 Articolul se întâlneºte uneori ºi în enclizã la aceste substantive, urmând modelul apelativelor: fiiul Antiohului (1Mac 10,1); împãrãþiia Antiohului
(1Mac rezum. cap.12); fiiul Iazonului (1Mac 12,16).
1 52 În textele care ates tã stadii mai vechi din devenirea limbii române literare, apoziþia es te, de regulã, acordatã cu regentul.
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filius Badadi; Vela, fecior ul lui Vior (Fc 36,32) – lat. Bale filius Beor, Iova v, feciorul Zarei din Vosra (Fc 36,33) – lat. Iobab
filius Zare de Bosra. Sunt desigur numai cât eva exemple din nenumãratele care se pot întâlni la nivelul întregului text.
Am afirmat mai sus cã din pricina dificultãþilor cu care se confruntau în adaptarea substantivelor proprii la sistemul limbii
române, traducãtorii optau nu o datã pentru invariabilitatea cuvântului respectiv (v ezi 2.2.1.4.2. ºi 2.2.1.4.3.). L ucrurile se
complicau ºi din cauzã cã nu întotdeauna puteau f i siguri de genul substantivului propriu, uneori unul ºi acelaºi substantiv fiind
folosit atât ca nume bãrbaþi, cât ºi ca nume de femei153. Un astfel de caz gãsim chiar în Cartea Facerii, unde substantivul Oolivama
este ºi numele celei de a doua soþii a lui Isav, ºi numele unei cãpetenii a edomiþilor: Iarã aceºtia feciorii Oolivama, a muierii lui
Isav: povãþuitori Iehog, po vãþuitor Ielon, po vãþuitor Core. Aceºtia povãþuitorii Oolivamei, featei Anei, muierii lui Isav. (Fc 36,18);
Povãþuitoriu Oolivama, povãþuitoriu Ela, povãþuitoriu Finon (Fc 36,41). În ce priveºte f lexiunea acestui substantiv, primul ver set
este credem concludent pentru nesigur anþa traducãtorului în ce priv eºte adaptarea cuvântului: în aceeaºi relaþie sintacticã, relaþie
de dependenþã, pe poziþie de determinant în cazul genitiv , o datã este invariabil, altã datã exprimã categoria cazului prin flexiune
sinteticã, având desinenþa specificã femininelor de declinarea I la genitiv ºi articolul hotãrât enclitic -i.
Un alt exemplu de substantiv propriu invariabil este Vasemat, feminin, terminat în consoanã: ªi aceastea numele fiilor
lui: Elif az, fiiul A dei, muierii lui Isav, ºi Rahuil, f iiul Vasemath, muierii lui. (Fc 36,10), ªi aceºtea povãþuitori a lui Rahuil în
pãmântul Edomului; aceºtia feciorii Vasemath, a muierii lui Isav. (Fc 36,17). Dupã cum se vede, singurul mijloc de a decoda
sensul gramatical de genitiv rãmâne contextul, substantivul neavând nici f lexiune de feminin, nici articol hotãrât în proclizã,
asemenea numelor proprii masculine.
Când numele propriu feminin este terminat în consoanã der uta traducãtorului poate duce la soluþii cu totul inedite, cum
este cea din contextul urmãtor: ªi i-au nãscut sora ai Tahnes pre Ghenuvath fiiu ºi l -au doicit Tahnes în casa lui Faraon ºi
er a Ghenuvath lãcuind la Faraon cu fiii lui. (3Împ 11,20).
Numele proprii masculine apar în repe tate rânduri fãrã articolul hotãrât pr oclitic lui la genitiv-dativ. Ilustrãm cu câteva
cont exte, cu precizarea cã fenomenul se întâlneºte ºi în alte traduceri biblice 154: Numele feciorilor Isr ail carii au întrat în
Eghipt, a cãrora înmulþirea noul Faraon în zãdar sã sârguiaºt e a o împiedeca (Iº rezum. cap.1), Aceaste sânt numele
feciorilor Isr ail carii au întrat în Eghipt cu Iaco v (Iº 1,1), ªi era toate sufletele lor, care au ieºit din coapsele Iacov, ºeptezeci
(Iº 1,5) e tc.
Evitarea ambiguitãþii poate conduce uneori la exprimãri neeufonice, aºa cum se poate vedea în urmãtorul verset: ªi au plãcut
cuvântul lui lui Avisalom ºi tuturor celor mai mari nãscuþ a lui Israil (2Sm 17,4) – lat. placuitque ser mo eius Absalom et cunctis
maioribus natu Isr ahel. Aici se cumuleazã cele douã secvenþe omonime, având sensuri diferite: pronume personal în genitiv – unul,
ar ticol hotãrât proclitic – celãlalt. Renunþarea la oricare dintre cele douã forme ne-ar f i pus în situaþii similare celor deja discutate.
2.2.2.2. Articolul nehotãrât. În ce priveºte opoziþia near ticulat – articulat cu articol neho tãrât, nu sunt aspecte majore
de semnalat. .
Remarcãm doar cã articolul feminin la genitiv–dativ se întrebuinþeazã rar ºi numai în forma unii, formã care, probabil,
îºi gãseºte susþinere în omonimia cu formele mult mai rãspândit e ale adjectivului ºi ale pronumelui nehotãrât, la feminin,
singular, genitiv-dativ, ºi la masculin, plural, nominativ-acuzativ: tur ta unii pâni (Iº 29,23), De zeace coþi er a lungimea unii
table ºi un cot cu a ºasa par te lãþimea þinea. (Iº 36,21), Fost-au într-aceaea vreame Ef te galaadit eanul bãrbat t are ºi ostaº,
fiiul unii muiari curve, care s-au nãscut din Galaad (Jd 11,1), Iuþimea lor dupã asãmãnarea ºarpelui, ca unii aspide surde,
car ea astupã urechile sale (Ps 57,5).
2.2.2.3. Forma invariabilã a articolului posesiv-genitival ºi f ormele variabile ale acestuia se amestecã în textul de la
1760, ceea ce reflectã foarte bine statutul de zonã de inter ferenþã între nord ºi sud al regiunii din care provine textul. Înainte
de a ur mãri însã, pe bazã de exemple, oscilaþiile pe care ni le oferã textul, e necesar sã facem o delimitare între for mele
care se constituie în articole genitivale ºi cele care repr ezintã doar elemente constitutive ale pronumelui posesiv ºi ale
numeralului ordinal. Distincþia este impusã, în aces t caz, de comportamentul diferit al acestora faþã de for mele omonime
ale articolului genitival. Atunci când ar ticolul posesiv este element de structurã pentru f ormele pronumelui/adjectivului
posesiv sau pentr u numerale, in variabilitatea nu afecteazã decât r arisim membrii seriei155. Din numeroasele exemple
înr egistrate, am întâlnit for ma invariabilã în structura unui pr onume posesiv: Featele lor le vom lua muiari ºi a noastre
le vom da (Fc 34,21), în toate celelalte contexte e xcerptate am înregistrat numai s tructuri cu for mele variabile: Întrând
Noe cu ai sãi în corabie (Fc rezum. cap.7); au vestit la doi fr aþi ai sãi (Fc 9,22); ai pre cineva de ai tãi aici (Fc 19,12); toþ
carii sânt ai tãi (Fc 19,12); la ai tãi a mear ge pof teai (Fc 31,30); ai tãi om f i (Fc 47,19); ai miei sânt (Fc 48,5); ai tãi vor fi
(Fc 48,6); din toate care sânt ale tale (Fc 14,23); sã ºtii cã cu moar te vei muri tu ºi toate ale tale (Fc 20,7); nimic dintre
ale tale am atins (Fc 26,29); fieºtecarele la ale sale sã duce (Fc rezum cap.31); numele râului al doile, Gheon (Fc 2,13);
numele râului al triilea, Tigris (Fc 2,14); În anul al ºasã sutele vieþii lui Noe (Fc 7,11); Doi fii ai miei ucide (Fc 42,37); ºi
au vãzut fiii sãi ºi fiii f iilor sãi pânã la al patrulea neam (Iov 42,16); Iov a vieþii omeneºti ºi ale sale mult e feliuri de nãcazuri
aratã (Iov rezum. cap.7); Atâta cât de vor f i fost ceale dintâiu ale tale mici, ºi ceale de pre ur mã ale tale sã v or înmulþi
foarte (Iov 8,7); au vãrsat pre pãmânt ceale dinlãuntru ale meale (Io v 16,14); În iadul cel mai dedesupt sã vor pogorî t oate
ale meale (Io v 17,16).
Când aceleaºi secv enþe au valoare de ar ticol genitival, lucrurile se prezintã diferit, în sensul cã asis tãm la amestecul
formelor seriei variabile cu forma invariabilã a. Forma a, întrebuinþatã indifer ent de genul ºi numãrul subs tantivului care
denumeºte obiectul posedat, cunoaºte o rãspândire destul de mare, fapt explicabil prin difuzarea largã a aces tei forme mai

153

As tfel de substantive le numim astãzi subs tantive cu gen comun (de ex.: Adi, Didi, Gabi, Vali etc.); ele sunt in variabile sau se caracterizeazã printr-o
variabilitate redusã (cf. Paula Diaconescu, Structurã ºi evoluþie în morfologia substantivului r omânesc, Bucureºti, 1970, p.76 º.u.).
15 4
Cf. V. Ar vinte, ST.L NM., p.7.
155
Vezi V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.XXVIII – XXIX.
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cu seamã în texte provenind din aria dialectalã nordicã156: Aceastea sânt f acerile ceriului ºi a pãmântului (Fc 2,4); cãr uia sã
porunceºte a face corabiia întru car ea însuº ºi a tuturor jiviniilor feliurile sã sã þie (Fc rezum. cap.6); Aceºti trei feciori sânt
a lui Noe (Fc 9,19); cer tare s-au fãcut între pãstorii turmelor lui Avr am ºi a lui Lot (Fc 13,7); ªi blagoslovitu-i Dumnezeul cel
înalt, cu a cãruia agiutoriu protivnicii sânt în mânile tale (Fc 14,20); Partea bãr bãteascã a cãr uia mãdulariu nu va fi tãiat
îm prejur sã va ºterge suf letul acela din norodul sãu (Fc 17,14); ºi au rãmas în munte ºi doao feate a lui cu dânsul (Fc 19,30),
ºi au rãmas în peºterã el ºi doao feate a lui cu dânsul (Fc 19,30); ªi au zãmislit doao fete a lui Lot din tatãl sãu (Fc 19,36); ºi
au dat paie ºi fân ºi apã s pre spãlarea piciorelor lui ºi a bãrbaþilor carii venisã cu dânsul (Fc 24,32); doaosprãzãce cãpetenii
a neamurilor sale (Fc 25,16); iarã mânile, mânile sânt a lui Isav (Fc 27,22); a cãr uia moºteniri cercându-le Satana (Iov rezum.
cap.1); ºi au lovit patru cornuri a casei (Iov 1,19); auzând trei priiatini a lui Iov (Iov 2,11); A cãruie sãceriºu cel f lãmând îl va
mânca (Iov 5,5); ce-i a lui din casa sa dupã sâne? (Iov 21,21); A cui agiutoriu eºti? Au doarã a neputinciosului (Io v 26,2),
ceale adânce a râurilor le-au cercetat (Iov 28,11). Întâlnim, pe lângã str ucturile numeroase cu a invariabil, ºi pe cele consacrate
de nor ma literarã: lemnul cunoºtinþii binelui ºi al rãului (Fc 2.9); din lemnul cunoºtinþii binelui ºi al rãului sã nu mânãnci
(Fc 2,17) – aici acordul se face incorect cu subs tantivul neutru, ceea ce poate trãda fie nesiguranþa traducãtorului în selectarea
formei, f ie stabilirea unei relaþii logice eronat e între cuvintele din enunþ; ªi s-au mis tuit tot trupul car ele sã miºca pre pãmânt,
al paserilor, al jiviniilor, al fiiarãlor (Fc 7,21); Veniþ sã ne facem cetate ºi turn, al cãr uia vârv sã agiungã la ceriu (Fc 11,4);
deci împãr atul sodomleanilor ºi al Gomorrei au înt ors dosul ºi au cãzut acolo (Fc 14,10); stãpânitoriu ceriului ºi al pãmântului
(Fc 14,22); sã fiu Dumnez eul tãu ºi al sãminþiii t ale dupã tine (Fc 17,7); amândoao întris tasã sufle tul lui Isaac ºi al Revecii
(Fc 26,35); au nãvãlit preste uciºi ceiaalalþi feciori ai lui Iaco v (Fc 34,27); au adus ºi Avel din cele întâiu nãscute ale turmii
sale (Fc 4,4,); luat-au Iacov toate care era ale tatãlui nostru (Fc 31,1); La pãmântul miºãlãtãþii ºi al întunearecului (Iov 10,22);
însãmnând blãstãmul necur aþilor ºi al fãþar nicilor (Iov rezum. cap15); Pre vãduve le-ai lãsat deºearte ºi cele cãrnoase ale
sãracilor braþã le-ai sfãrmat (Iov 22,9); Au doarã ai întrat în adâncul mãrii ºi prin ceale mai de pre urmã ale adâncului ai
umblat? (Iov 38,16).
Cum o analizã mai amãnunþitã a textului în privinþa acestui as pect este practic imposibilã dat e fiind nenumãratele
ocurenþe ale for melor în text, vom conchide, pe baza exemplelor citate, cã formele considerate în bloc ar ticole posesivgenitivale au com portament diferit în funcþie de rolul lor. Când sunt elemente de str ucturã pentru pronumele posesiv ºi pentru
numer alul ordinal, formele seriei sunt variabile, iar când sunt articole genitivale, deci morfeme ale cazului genitiv, asistãm
la un amestec al formelor variabile din serie cu forma invariabilã a.
2.2.2.4. Articolul demons trativ. Douã aspecte r eþin atenþia în ce priveºte întrebuinþarea formelor articolului demons trativ:
acor dul articolului în caz cu substantivul regent, atunci când acesta este la cazurile genitiv sau dativ: s-au rupt toate izvoarãle
adâncului celui mare (Fc 7,11) cã era preotul lui Dumnezeu celui înalt (Fc 14,18), ºi au chemat acolo numele Domnului
Dumnez eu celui veacinic (Fc 20,34), în casa fratelui sãu celui întâiu nãscut (Iov 1,13, 18), rânduiala lui Dumnezeu celui
necuprins (Iov rezum. cap.23), tãgãduire îm protiva lui Dumnezeu celui preaînalt (Iov 31,28) ºi f orma etimologicã cei, ceii
(< lat. ecce illaei) a articolului demonstrativ, la genitiv -dativ, feminin singular157: ªi a vea doao feate: numele ceii mai mari
Liia, iarã cea mai micã sã chema Rahil (Fc 29,16), Nu sã va dãrui celor întinºi cu vãpseale din India, nici pietrii sardoniheºti
ceii scumpe, nici samf irului (Iov 28,16), la þãrmurile mãrii ceii mari (Jos 9,1), începutul ei [al pustiei Sim], de la capul Mãrii
ceii Sãrate (Jos 15,2); rãzvrãtirea inimii sale ceii reale (Ir 3,17; 7,24); îndãrãtniciia inimii sale ceii reale (Ir 11,8); îndãrãtnicia
inimii sale ceii r eale (Ir 16,12).
2.2.3. A djectivul
2.2.3.1. Privitã în diacronie, flexiunea adjectivului a înregis trat relativ puþine diver genþe, iar acestea s-au manif estat mai
cu seamã în punctele perif erice ale subsistemului. O dovedeºte faptul cã lucrãrile de specialitate înregistreazã un numãr mic
de as pecte car acteristice flexiunii acestei pãrþi de vorbire, vizând, în mod obiºnuit, câteva adjectiv e care au trecut dintr-o clasã
flexionarã în alta, câteva probleme la nivelul desinenþelor, cele mai multe fiind reflexul rostirii dure a unor consoane, eventual
câteva obser vaþii cu privire la e xprimarea categoriei gramaticale a comparaþiei 158. Prin urmare, fenomene spectaculoase
nu sunt de aºteptat nici în acest text. Vom reþine câteva dintre caracteristicile clasei adjectivului, aºa cum se reflectã ele în
Biblia lui Petru Pavel Aron.
Adjectivul roºu este atestat în mai multe rânduri în forma cu [º] muiat - roºiu159, formã care s-a pãstrat prin tradiþie în
aria nor dicã, dar nu numai în cea moldoveneascã160, ci ºi în cea ardeleneascã, aºa cum o demonstreazã textul analizat: Carele
au ieºit dintâi era roºiu ºi tot ca pealea pãros (Fc 25,25), ªi togma nãscând, unul au scos mâna, în carea moaºea au legat
sãmn roºiu (Fc 38,27). Dacã pentr u masculin-neutru am înregis trat atât forma roºiu (Jos 7,21), cât ºi roºu (Pr 13,19, 24),
pentru feminin nu am întâlnit ºi forma roºe, ci numai roºie (Pr 13,24); (Ir 22,14), (Ir 49, 21 – în substantivul propriu Marea
Roºie); (Cânt 4,3); roºiia (Pr 13,49 – adj. antep.). Forma roºu am înregistrat-o ºi cu valoare morfologicã de substantiv: Featele
lui Israil, plângeþi pentru Saul, carele vã îmbrãca cu roºu întru desfãtãri (2Sm 1 ,24), desemnând aici o „þesãturã sau br oderie
de culoare roºie”, prin care se echivaleazã lat. (vestiebat vos ) coccino; lat. coccum, -¾ „stacojiu” (culoare); (fig.) „stofã de
aceas tãm culoare”.
1 56

Cf. I. Gheþie, BDRL, p.161.
Cu privire la menþinerea acestei forme pânã târ ziu în secolul al XIX-lea, vezi C. Frâncu, Din istoria demonstrativelor româneºti: (a)celei(a), aceleiaºi,
(a)celeilalt e, (a)cestei(a), în SLLF, vol. II, Bucureºti, 1972, p.27.
1 58 Vezi: Ovid Densusianu, ILR, II, p.108 – 109; ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.328; V. Arvinte, NORMELE (1688), XXIX – XXX; Al. Gaf ton,
Evoluþia limbii române prin tr aduceri biblice din secolul al XVI-lea, Iaºi, 2001, p.108 – 109.
1 59 V. Arvinte (NORMELE (1688), p.XXIX) considerã cã cele douã forme roºiu ºi roºie , ale cãror ter minaþii nu-ºi gãsiserã o explicaþie pânã la Ovid
Densusianu (ILR, II, p.109) ºi nici la acesta, provin direct din lat. rǿsseus >*rosiu >roºiu; røssea > *rosiã > roºie.
1 60
Cf. V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.XXIX.
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În s tructura substantivului compus Marea Roºie, adjectivul are la genitiv forma de la nominativ-acuzativ: Acestea sânt
cuvintele carele au grãit Moisi câtrã tot Israilul în pustiia câmpiei, în preajma Mãrii Roºie (2Lg 1,1), Iarã voi vã întoarceþi ºi
vã duceþi prin pustietate pre calea Mãrii Roºie (2Lg 1,40), cum i-au acoperit apele Mãrii Roºie (2Lg 11,4), Auzit-am cã au
sãcat Domnul apele Mãrii Roºie la întrarea voastrã, când aþi ieºit din Eghip t (Jos 2,10).
Adjectivul gol are ºi în acest text, la masculin plural, forma goli, fãrã alternanaþa [l] – [ N], pentr u care va opta ulterior
nor ma literarã: goli (Fc 2,25; 3,7), (Iov 24,7). For ma se pãstreazã ºi atunci când se produce conversiunea adjectivului în
subs tantiv 161: pr e cei goli i-ai jefuit de haine (Iov 22,6), Celor goli ºi cari umblã fãrã vejmânt ºi celor f lãmânzi le-au luat
spicele(Io v 24,10). Prezenþa acestui adjectiv, cu aceeaºi for mã, ºi dupã trei decenii, în Biblia tradusã de Samuil Micu
demonstreazã cã aceasta era for ma în circulaþie în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea162.
Ca ºi la unele substantive a cãror temã este în consoanã rostitã dur, ºi la adjective, desinenþa -e de la feminin-neutr u plural
devine, uneori, -ã, cele douã desinenþe fiind în variaþie liberã, aºa cum rezultã din exemplele urmãtoare: în pãºuni apãtoasã sã pãºtea
(Fc 41,18); Din carele ieºie ºepte vaci frumoasã ºi grasã foarte (Fc 41,2), ªi au îmbucat pre ceale fr umoasã ºi grase (Fc 41,4), ºeapte
vaci a ieºi din râu, frumoasã foarte ºi grasã (Fc 41,18), ºepte spice încolþiia într-un pãiuº, pline ºi frumoasã (Fc 41,22), Vâzând fiii
lui Dumnezeu pre featele oamenilor cã sânt frumoase (Fc 6,2), ºeapte spice încolþea într-un pãiuº, pline ºi frumoase (Fc 41,5); mânile
pãroasã asãmãnarea celui mai mare arãtase (Fc 27,23); rugându-sã Moisi cu mânile întinsã (Iº rezum. cap.17); doao lespezi de
piatrã a mãr turiii, scrisã cu degetul lui Dumnezeu (Iº 31,18), ªi s-au întors Moisi din munte pur tând doao tablele mãrturiei în mâna
sa, scrise de amândoao pãrþile (Iº 32,15); Gãtit-au ºi doao pietri de onihin, strânsã ºi închisã în aur ºi cioplite de lucrãtoriul cu pietri
scumpe, cu numele fiilor Isr ail (Iº 39,6); doaosprãz eace piiatri vârtoasã (Jos 4,3), ºi pâinile care pur ta de merinde vâr toase era ºi
în dãrãburi fãrâmate (Jos 9,5), Vârtoasã s-au fãcut pãcatele tale. (Ir 30,14), ªi atunci va lua Domnul Dumnezeu înaintea voastrã
neamuri mari ºi vârtoase (Jos 23,9), Pentru mulþimea nedreptãþii tale ºi pentru vârtoasele tale pãcate þ-am fãcut aceastea. (Ir 30,15);
mincinoasã era mãgurile (Ir 3,23), ei prorocesc întru numele Mieu mincinoase (Ir 27,15).
Adjectivul nou are, la feminin ºi neutru plur al ºi la feminin singular genitiv-dativ, o singurã f ormã, noao: Iarã fiii lui Israil
pãcatelor vechi adãogând noao (Jd 10,6), care plosculiþele ceale noao le spar ge (Iov 32,19), ºi au ºezut întru întrarea porþii
casii Domnului ceii noao (Ir 26,10), la întrarea porþii ceii noao a casii Domnului (Ir 36,10).
2.2.3.2. Categoria gramaticalã a compar aþiei se exprimã cu ajut orul morfemelor obiºnuite pânã astãzi, cu precizarea
cã destul de frecvent adverbul-morfem este postpus ad jectivului. Structurile superlativului cu adverbul-morfem postpus sunt
curente în limba textelor vremii, numai cã în acest caz explicaþia vine ºi dinspre modelul latinesc. Compararea câtorva structuri
româneºti cu cele analitice latineºti, care le-au generat, demons treazã limpede cã aici trebuie cãutatã, în primul rând, explicaþia
pentr u aceste inversiuni: Deci, dupã ce au într at Avram în Eghipt, au vãzut eghiptenii muiarea cã-i frumoasã foarte (Fc 12,14),
- lat. quod esset pulchr a nimis; Eu sânt scutitoriul tãu ºi plata t a mare foar te (Fc 15,1) – lat. et merces tua magna nimis; ªi
au fost Moisi bãrbat mare foar te în pãmântul Eghiptului (Iº 11,3) lat. fuitq ue Moses vir magnus valde in ter ra Aegyp ti; Iatã,
voi ploua mâne într -acest ceas grindine multã foar te (Iº 9,18) – lat. grandinem multam nimis . Nu este obligatoriu ca
traducãtorul sã respecte întotdeauna topica modelului (ªi era foarte bogat de aur ºi de ar gint (Fc 13,2) – lat. erat autem dives
valde in possessione argenti et auri ), dar, dupã cum o demonstreazã exem plele, de cele mai multe ori o respectã: ªi a au
vãzut Dumnezeu toate car e fãcuse ºi era foar te bune (Fc 1,31) – lat. viditque Deus cuncta quae f ecit et er ant valde bona;
„Dã-m din fiertura aceastã r oºietecã, cã foarte sânt ostenit” (Fc 25,30) – lat. quia oppido lassus sum.
Când în textul latinesc compar aþia se realizeazã sintetic sau prin supletivism, de regulã, transpunerea în româneºte se
face prin structura cu adeverbul-mor fem prea, uneori adver bul dobândind comportament de prefix: Am prea multe [turme],
fr atele mieu! (Fc 33,9) – lat. plurima; ºi în pãmânt þ-au arãtat focul Sãu cel prea mare (2Lg 4,36) – lat. ignem suum maximum;
Ispitele ceale mari care le-au vãzut ochii tãi, seamnele acealea ºi ciudeasele ceale prea mari (2Lg 29,3) – lat. por tentaque
ingentia (ingens, -ntis „uriaº, foarte mare, extraordinar”) ; De nu vei pãzi ºi v ei face toate cuvintele legii aceºtiia carea s-au
scris într-aceas tã carte ºi de nu te vei teame de numele Lui cel preaslãvit ºi înfricoºat, adecã de Domnul, Dumnezeul tãu (2Lg
28,58) – lat. nomen eius gloriosum et terribile; Când împãrþiia Cel Preaînalt neamurile (2Lg 32,8) – lat. dividebat Altissimus
gentes; Preaiubitul Domnului va lãcui cut ezând într-însul, ca mireale în cãmarã t oatã zioa va zãbovi ºi între umerile lui sã
va odihni (2Lg 33,12) – lat. amantissimus Domini habitabit.
Sensul gramatical de superlativ absolut se e xprimã ºi prin alte mijloace ºi chiar la alte pãrþi de vorbire în afarã de adjectiv
ºi de adver b.
Genitivul superlativ este, în acest text, rezultatul calchierii unei structuri latineºti: Iatã, a Domnului, Dumnezeului tãu, iaste
ceriul ºi ceriul ceriului, pãmântul ºi toate care sânt într-ãnsul (2Lg 10,14) – lat. en Domini Dei tui caelum est et caelum caeli
terra et omnis quae in ea sunt ; acelaºi genitiv superlativ se gãseºte ºi în ver siunile traduse din greacã sau din slavonã, ceea
ce înseamnã cã sintagma vine din izvor ul primar, cel ebraic, iar sensul acestei sintagme es te „cerul cel mai de sus”163.
Nu ºtim cu certitudine ce anume îi va f i determinat pe traducãt ori sã redea titlul cãrþii Cânt area cântãrilor prin
Cânt area lui Solomon 164, de vreme ce în varianta venetã a Vulgat ei dupã care au tradus car tea se intituleazã, f iresc,

Pentru cã, în plan morfologic, rãmân foar te aproape de clasa din care provin, ºi alte adjective care îºi schimbã valoarea gr amaticalã în substantiv
vor f i aduse în discuþie tot la clasa adjectivului; dacã nu pr ezintã interes pentr u analizã, nu vom mai semnala cazurile de conversiune.
162 Cf. N. Iacob, Limbajul biblic , I, p.83.
163 Cf. V Arvinte, NORMELE (1688), p.XXX. ªi în traducerea lui Samuil Micu se r egãseºte, în mod fir esc, acelaºi genitiv superlativ .
16 4 Cei dintâi traducãtori ai Vulgatei în spaþiul r omânesc aleg, în mod paradoxal, modelul septuagintic în traducerea celui mai sugestiv titlu din toatã
Biblia. Prin acest titlu se doreºte, poate, apropierea cititorului de dimensiunea alegoricã a poemului. Iniþial, s-a consider at cã e vorba aici des pre
relaþia de iubire dintre Dumnezeu ºi poporul sãu ales, Israel, iar mai târziu alegoriei i s-a dat o nouã interpretar e, în sensul cã pov estea de iubire
din aceas tã carte este, de fapt, relaþia de dragoste dintre Hristos ºi bisericã.
Pentru acelaºi titlu va opta ºi Samuil Micu, iar în rezumatul la Cântarea lui Solomon din B1795 i se propune citit orului chiar o succintã interpretare
alegoricã a cãrþii, un fel de cheie pentru lecturã, as tfel încât cititorul sã nu fie surprins de aceastã prezenþã cu totul ineditã în canonul Sf intei Scrip turi:
161
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Canticum Canticor um. Cer t este însã cã a fost astfel evidenþiat autorul textului, dar s-au anulat sugestiile exprimate prin
genitivul super lativ din titlul original165.
Când intensitatea maximã vizeazã o acþiune, se foloseºte în mod curent tot adverbul-morfem foar te, cu aceeaºi t opicã
pe care am discut at-o la adjectiv. Când e vorba des pre intensit ate depãºitã, atunci se recurge la un mijloc afectiv, r epetarea
adver bului foar te. A ceasta pentru cã textul-sursã o impune: ªi oi pune aºezãmântul Mieu de pace între Mine ºi între tine ºi
te voi înmulþi foarte, foar te (Fc 17,2) – lat. et multiplicabo te vehementer nimis ; vehementer „straºnic, amarnic, foar te mult”
+ nimis; ªi te v oi face a creºte foarte, foarte ºi te voi pune în neamuri ºi împãr aþ din tine or ieºi (Fc 17,6) – lat. faciamque te
crescer e vehementissime; vehemens, -ntis „s traºnic, amarnic” + -issim- sufixul superlativului. Acias tea auzind domnul ºi
preacrezind (de fapt, „încrezându-se prea mult”) cuvintelor muierii, s-au mâniat foarte (Fc 39,19) – lat. his auditis dominus
et nimium credulus verbis coniugis iratus est valde
Uneori, sensul de intensitate depãºitã, impus tot de textul-sursã, se exprima tr aducând o expresie de acolo ºi care dobândeºte
rol de mor fem: ªi s-au îmbogãþit omul preste mãsurã ºi au avut turme multe, slujnice ºi sluji, cãmile ºi asini (Fc 30,43) – lat.
ditatusque est homo ultra modum et habuit greges multos ancillas et servos camelos et asinos; Cine iaste aces ta carele tãinuiaºte
sfatul fãrã ºtiinþã? Pentr u aceaea neînþelepþeaºte am grãit ºi carele sânt preste mãsurã, preste ºtiinþa mea (Iov 42,3) – lat. Quis
est iste qui celat consilium absque scientia ideo insipienter locutus sum et que ultra modum excederent scientiam meam.
2.2.4. Pronumele
2.2.4.1. Pronumele personal. F ormele accentuate de dativ ale pronumelui per sonal sunt, fãrã excepþie, cele obiºnuite
în toatã perioada veche: noao, v oao: Ce ai fãcut noao? (Fc 20,9), Care nu trãbuia sã faci, ne-ai fãcut noao (Fc 20,9), Sã nu
ne f aci noao ceva rãu (Fc 26,29), Ci Dumnezeu au luat bogãþiia tatãlui nostru ºi o au dat noao ºi fiilor noºtri (Fc 31,16),
Iatã, v -am dat voao toatã iar ba care aduce sãmânþã pre pãmânt (Fc 1,29), sã vã fie voao spre mâncare (Fc 1,29), Au nu v-am
zis voao sã nu pãcãtuiþ împrotiva pruncului ºi nu m-aþ ascult at? (Fc 42,22), Pace voao , nu vã teameþi (Fc 43,23).
Originalul latin urmat de tr aducãtor genereazã ºi s tructuri mai puþin obiºnuite în care intrã f ormele de dativ ale
pronumelui per sonal: Iarã el au zis: „Am prea multe [turme], fratele mieu! Fie ale tale þie”. (Fc 33,9) – lat. et ille habeo ait
plurima fr ater mi sint tua tibi; Fii mie milostiv (Fc 33,10) – lat. esto mihi pr opitius; ªi vei lua cu tine din toate hranele care
sã pot mânca ºi le vei strânge la tine; ºi vor fi ºi þie ºi lor spre mâncare (Fc 6,21) – lat. et erunt tam tibi quam illis in cibum .
Com parând aceste structuri cu cele pe care le au textele biblice din secolul al XVII-lea ºi traducerea lui Samuil Micu, din
secolul ur mãtor, constatãm cã aproape aceleaºi s tructuri se regãsesc ºi în celelelalte traduceri, semn cã nu numai modelul
decide, ci ºi tr adiþia existentã în limba traducerilor religioase la momentul respectiv. Si zise Isaf: „Sînt la mine multe, frate!
Fie þie ale t ale!” (B1688) 166/ ªi dzise Isav: „Sîntu la mine multe, frate! Fie þie ale tale! (Ms.45)/ Isav zise lui: „Frate, ajung
mie ale mêle, iar ale tale þi le þine tu ” (Ms.4389)/ Iarã Isav au zis: „Am eu multe, fr ate, þine-þi tu þie ale t ale” (B1795); bine
vei vrea mie (B1688)/ ºi bine vei vrea mie (Ms.45)/ Aratã cãtrã mine dragoste (Ms.4389)/ ºi-mi fii mie milostiv (B1795); ªi
tu v ei lua þie den toate bucatele care vor fi de mîncare ºi le vei aduna cãtrã tine ºi vor fi þie ºi lor de mîncat (B1688)/ ªi tu
vei lua þie den toate bucatele carele veþi mînca ºi le vei aduna cãtrã tine ºi vor fi þie ºi lor de mîncat (Ms.45)/ textul lipseºte
din Ms.4389/ ªi tu vei luoa þie din toate bucatele de care mâncaþi ºi v ei aduna la tine, ºi vor f i ºi þie ºi lor de mâncare (B1795).
Uneori întâlnim în text forma de nominativ în locul formei de acuzativ, fie ca urmare a f idelitãþii faþã de textul-sursã, fie
dat oritã continuãrii, în stadiul mai vechi al limbii române, a situaþiei din latina târzie, cu confundar ea for melor de nominativ
ºi acuzativ 167: Nu vei face într-însa ce va lucru ºi fiiul tãu ºi fata ta, sluga ºi slujnica ºi boul ºi asinul ºi t ot dobitocul tãu ºi
nemear nicul tãu care iaste între porþile tale, ca sã odihneascã sluga t a ºi slujnica ta ca ºi tu. (2Lg 5,14) – lat. (…) ut requiescat
ser vus et ancilla tua sicut et tu; Cel ce sã batjocoreaºte de la priiatinul sãu ca eu, chema-va pr e Dumnezeu ºi-l va ascult a; cã
sã râde unir ea dreptului (Iov 1 2,4) – lat. qui deride tur ab amico suo sicut ego invocabit Deum et exaudie t eum deridetur
enim ius ti simplicit as; ªi trimite frica Ta preste neamurile care nu Te-au cãutat, sã cunoascã cã nu ias te Dumnezeu fãrã Tu
ºi sã povesteascã mãrimile Tale. (Ecz 36,2) – lat. quia non es t Deus nisi tu. Cel mai frecvent întâlnim aceastã situaþie în
sintagma alcãtuitã din int erjecþia iatã + pr onume: iatã eu „iatã-mã”, care reprezintã echivalentul lat. adsum „sunt de f aþã”:
Care dupã ce s-au isprãvit, au ispitit Dumnezeu pre Avr aam ºi au zis cãtrã dânsul: „Avr aam, Avraam!” Iarã el au rãspuns:
„Iatã eu!” (Fc 22,1) – lat. quae postquam gesta sunt tem ptavit Deus Abraham et dixit ad eum Abraham elle respondit adsum,
ªi iatã, înger ul Domnului din ceriu au strâgat, zicând: „Avraam, Avraam!” Carele au rãspuns: „Iatã eu!” (Fc 22,11)168 – lat.
et ecce angelus Domini de caelo clamavit dicens Abraham Abraham qui respondit adsum.
Formele derivate din lat. ipse nu se întrebuinþeazã169 în acest text decât cu prepoziþii, ca în exemplele: a cãruia sãmânþã
sã f ie într-însul pre pãmânt (Fc 1 ,11), într-însa au încetat de tot lucr ul Sãu (Fc 2,3), vei mânca dintr-însul (Fc 2,17) etc. sau în
formele compuse cu prepoziþia de: dânsul, dânsa, dânºii, dânsele.
„T ituluºul cãrþii aratã cine easte scriitoriul cãrþii. Cântarea Cântãrilor lui Solomon s-au zis pentru cã au f ost f oarte frumoasã cântare, întru car ea
Solomon foar te frumos scrie cereasca iubire ºi unir ea lui Hristos ºi a bisearicii.” (Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000, p.1135).
16 5
Este titlul celei mai frumoase cãrþi poetice din Vechiul Testament ºi chiar din întregul evantai de scrieri ale religiilor lumii. Es te, aºadar, cum o spune
titlul, „cea mai minunatã dintre cântãri”, prin conþinut, cãci este o odã a iubirii dintre bãr bat ºi femeie, trãitã la modul absolut, ºi prin formã.
1 66 Pentr u cele trei texte din secolul al XVII-lea, am folosit MLD, I, iar pentru B1795 – Biblia de la Blaj (1795), ediþie jubiliarã. Cu binecuvântar ea
Î.P.S. Lucian Mur eºan, mitropolitul Bisericii Române Unite, Roma, 2000 (ediþie realizatã sub înaltul patronaj al P.S. Virgil Ber cea, episcopul Eparhiei
Române Unite de Oradea ºi sub egida ºtiinþif icã a Academiei Române, Ins titutul de Istorie – Cluj-Napoca; coor donatorul ediþiei I. Chindriº). În
continuar e, toate exemplele v or excerp tate exclusiv din aces te ediþii.
1 67 ªi astãzi în Maramureº auzim: Câtu-i Mar amureºu,/Nu-i f icior ca eu ºi tu. Fenomenul se înregistreazã în dialectul aromân (cf. N. Iacob, Limbajul
biblic, II, p.87).
1 68
Vezi ºi: Fc 2 7,1; 31,11; 37,14; 46,2; Iº 3,4. P entru prez enþa acestei structuri în alte traduceri româneºti ale Bibliei, vezi V. Arvinte, S T.L.FAC., p.84.
169
La începutul perioadei 1640–1780, urmaºii lui ipse, fãrã prepoziþie, încã se întâlnesc în texte, apoi, în concurenþa cu el, ea, ei, ele, ajung spre periferia
uzului ºi, în f inal, sunt definitiv înlãrtur aþi.
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Interesant es te raportul dintre formele el, ea, ei, ele ºi dânsul, dânsa, dânºii, dânsele. S-a subliniat în repe tate rânduri cã
spre 1780 formele el, ea, ei, ele se impun pentr u exprimarea sensului de per soana a III-a, în defavoarea celorlalte Am
demons trat acest lucr u ºi în analiza întreprinsã la Cartea lui Iov din Biblia de la 1795, unde am gãsit numai 24 de ocureþe
ale formelor dânsul, dânsa, dânºii, dânsele, adicã aproape atâtea câte sunt în aceeaºi car te din B1688 numai în primele 10
capitole, fãrã sã punem la socotealã f aptul cã tot cam atâtea ocurenþe cunosc în aceleaºi capitole formele simple, însul, însa,
înºii, însele170. Concurenþa dintre dânsul dânsa, dânºii, dânsele ºi el, ea, ei, ele este bine evidenþiatã de folosirea lor în proporþii
apr oape egale în Cartea Facerii din B1688, aºa cum r ezultã din analiza întreprinsã de V. Arvinte 171, care a înregistrat în
aceastã car te biblicã 140 de ocurenþe ale for mei el ºi 160 ale formei dânsul. În aceeaºi carte din textul de la 1760, am
înregis trat cca. 140 de ocurenþe ale formei el ºi cca. 40 ale formei dânsul ( dâns, dãnsul) - dânsul (Fc 14,17; 15,4; 16,4; 17,1;
18,2, 9, 19, 26, 29; 19,17, 19, 30, 32, 35; 22,1; rezum. cap.24; 24,31, 32; 27,26, 39, 44; 32,26; 35,6; 37,13; 39,2, 3, 22;
43,34; 44,20; 45,15; 47,29; 48,13); dâns (Fc 48,8), dãnsul (Fc 14,4). Dacã adãugãm cã în Car tea ieºirii am înregistrat pentru
dânsul, dânsa, dânºii, dânsele cca. 40 de forme, în Cartea lui Iov – cca. 10, chiar mai puþine decât în aceeaºi carte biblicã la
Samui Micu, iar în Prorociia Ieremiii – cca. 60, este limpede cã ne aflãm în faþa unui proces de impunere a formelor pentru
car e a optat limba românã literarã moder nã172.
Aºezarea formei atone a pr onumelui personal de persoana a III-a, feminin, singular, acuzativ în poziþie procliticã faþã
de verbul auxiliar din structura perfectului compus este o par ticularitate a limbii vechi, cu mare rãspândire în textul analizat:
ªi au blagoslovit zioa a ºeaptea ºi o au sfinþit (Fc 2,3), ºi o au adus la Adam (Fc 2,22), o au bãgat în corabie (Fc 8,9), par tea
bãrbãt eascã a tãtânea-sãu nu o au vãzut (Fc 9,23), ªi o au vestit cãpeteniile lui Faraon ºi o au lãudat înaintea lui (Fc 12,15);
o au spoit cu cleiu ºi cu rãºinã (Iº 2,3), o au scos buboasã ca neaoa (Iº 4,6), „Pune iarãº – au zis – mâna ta în sânul tãu”. O
au pus ºi iarã o au scos ºi era aseaminea celuiaalalt trup (Iº 4,7); ºi întunerecul nu o au cuprins (In 1,5); Iarã cãrtur arii ºi
fariseii aduc o muiare priinsã în precurvie ºi o au pus în mijloc. (In 8,3). Postpusã ver bului ºi conjunctã cu cr atimã este atunci
când ur meazã, de regulã, dupã forme de im perativ ºi de gerunziu: Acum, darã, iatã-þ soþul tãu, ia -o ºi mergi! (Fc 12,19), Daþi-o
lui muiare! (Fc 34,8), Deci nãcãjindu-o Sarai, au fugit (Fc 16,6), gãsindu-o îngerul Domnului lângã izvorul apei (Fc 16,7);
Iarã Isus vãzându-o plângând ºi pre jidovii carii venisã cu ea plângând (In 11,33).
2.2.4.2. Pronumele de întãrire. Paradigma bogatã a acestui pronume, posibilitatea de a întrebuinþa alte cuvinte cu acelaºi
rol „de întãrire” ºi, nu în ultimul rând, faptul cã la as tfel de forme se atenuase mult aces t sens173 au deter minat, mai întâi,
restrângerea întrebuinþãrii vechilor pronume per sonale ale identitãþii, în str uctura cãrora intrã un pronume personal propriu-zis
ºi par ticula de întãrire -ºi – mineºi, noiºi, tineºi, voiºi, mieºi, eluºi, eaºi, luiºi, eiºi, lor uºi –, ºi, ulterior, scoaterea lor definitivã
din uz. Suntem ºi de aceastã datã martorii unui proces, care pare a se încheia spre 1780, aºa cum o demons treazã ºi textul
Bibliei traduse de Samuil Micu ºi tipãrite la 1795, unde în textul Cãrþii lui Iov nu am înregis trat nici mãcar o datã pr onumele
per sonal al identitãþii174, iar în Glosar ul din ediþia jubiliarã a acestei Biblii175 sunt înregistrate doar formele eiºi (p.2537) ºi
luiºi (p.2560).
Situaþia din textul de la 1760 confir mã douã aspecte legate de acest pronume: întâi, faptul cã procesul despre care am
vorbit mai sus se aflã într -o fazã f inalã. Tendinþa de restrângere a circulaþiei aces tor forme este evidenþiatã, pe de o parte,
prin numãrul destul de redus de forme înregistrate, dar, pe de altã parte, de faptul cã formele înregistrate sunt de per soana
a III-a, singurele care dovediserã mai multã rezis tenþã în sistem : Cã pãmântul de eluºi rodeaºte întâi iarba, dupã aceaea spicul,
dupã aceaea grãunþul plin în s pic. (Mc 4,28); ªi º-au ales luiº Lot þinutul împrejurul Iordanului (Fc 13,11); Sã te deºteapte
Luiºi spre norod ºi Însuºi sã-þi fie Dumnezeul tãu (2Lg 29,13); Cã paserea º-au aflat casã ºi turtureaoa cuib eiºi, unde va pune
puii sãi (Ps 83,4); Frâmtu-m-au ºi m-au pus Luiºi ca spre sãmn (Iov 16,13); Au doarã ai vãzut ceale ce au fãcut doznica lui
Isr ail? Dusu-s-au luiºi preste muntele înalt ºi supt tot lemnul umbros ºi au cur vit acolo. (Ir 3,6), ªi vor sluji lui toate neamurile
ºi fiiului lui ºi f iiului fiiului lui, pânã când va veni vr eamea pãmântului lui ºi a luiº (Ir 27,7); Sculându-sã demineaþã, s-au jur at
loruºi unii altora; ºi i-au slobozit pre ei Isaac în pace la locul sãu (Fc 26,31), Sã înfrâneazã înãlþarea ca sã nu-º împute loruºi
viitoarele biruinþã (2Lg rezum. cap.9),: ªi va zmulge pre Isr ail din pãmântul acest bun, care l-au dat pãrinþilor lor, ºi-i va vântura
peste râu, cã º-au fãcut loruºi bozi, ca sã întãrâte pre Domnul (3 Împ 14,15); ªi toatã pr ada cetãþilor acestora, ºi dobitoacele,
le-au împãrþit loruº fiii lui Isr ail, ucigând toþi oamenii (Jos 11,14);, ºi nu vor cuteza a sã uita la El toþi carii sã vãd loruºi a fi
înþelepþi (Iov 37,24); Împãrþit-au vejmintele meale loruºi ºi pentru haina mea au aruncat soarte. (Ps 21,19); Întorsu-ne-ai
înnapoi dupã nepriiatinii noºtri ºi carii ne urâse ne jefuia loruºi (Ps 43,11); Ceartã pre cei ce zidesc din nedreptate, fãgãduindu-ºi
loruºi fericirea pãrinþilor celor drepþi (Ir rezum. cap.22), Pieile lor ºi toate vasele lor ºi cãmilele lor le vor lua loruºi (Ir 49,29).
Al doilea aspect este nesiguranþa manifestatã uneori de traducãtori în întrebuinþarea formelor compuse din ur maºii lat. ipse
+ formele pronominale atone conjuncte -mi, -þi, -ºi, -ne, -vã, -ºi (-le). Afir maþia se susþine prin dezacordurile176 pe care le-am
înregistrat uneori: Iarã Tu însuºi acela eºti ºi anii Tãi nu vor scãdea. (Ps 101,28); Era, ca ºi însuºi împãr aþii ºi cãpeteniile locul
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Vezi N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.90 – 93.
V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.74
172
Chiar dacã formele dânsul, dânsa, dânºii, dânsele nu sunt neliterare, totuºi existã anumite restricþii în întrebuinþarea lor: norma literarã recomandã
folosirea acestor f orme numai la acuzativ cu prepoziþie (cf. ILR, II, p.241).
173 O dovadã clarã a pierderii sensului „de întãrire” este sintagma alcãtuitã dintr-un pronume personal al identitãþii ºi un adjectiv pronominal de întãrire:
ªi au jâr thuit fase toþi fiii r obiii ºi fraþilor sãi, preoþilor, ºi loruºi însuºi (3Ezr 7,12) (Cf. N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.95). Existã ºi un alt tip de sintagmã,
alcãtuitã din pronumele personal al identitãþii voiºi ºi pronumele per sonal voi, care demonstrazã cã formei voiºi i se atribuia e xclusiv sensul „chiar”,
fiind nevoie sã se r eia pronumele personal propriu-zis (Cf. ibidem). Cele douã sintagme pun în evidenþã faptul cã în mintea vorbitorului se creaserã
confuzii în întrebuinþarea formelor res pective. Confuziile puteau fi uºor r ezolvate, dacã se r enunþa la unele dintre f ormele care le generau.
174
Vezi N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.93 º.u.
175
Biblia de la Blaj (1795) , ediþie jubiliarã, Roma, 2000.
176
Nu trebuie sã facem din aceasta un cap de acuzare pentru traducãtori, de vreme ce ºi astãzi vorbit orii întâmpinã dificultãþi în folosir ea corectã a acestor
for me. Din acest motiv preferã sã le înlocuiascã cu cuvinte care exprimã acelaºi sens, dar nu pun pr obleme de acord (chiar, în persoanã, singur).
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de mare cinste vreadnic a fi îl socotea ºi bisearica cu mari daruri o frâmsãþa (2Mac 3,2); Nu dãznãdãjduindu-mã pre mine
însuºi , ci nãdeajde multã având a scãpa de boalã. (2Mac 9,22); Ci ºi fãrã aceas tea, cu o suflare sã putea ucide, goanã rãbdând
de la însãºi faptele sale ºi rãsipiþi prin Duhul puterii Tale; ci toate în mãsurã ºi în numãr ºi în cântare le-ai rânduit. (Înþ 11,21);
Însuºi pãs torii n-au cunosc ut înþeleagerea. (Is 56,11); ªi au jârthuit fase toþi fiii robiii ºi fraþilor sãi, preoþilor, ºi loruºi însuºi
(3Ezr 7,12); ªi de cei ce slujea bisearicii, carii i-au dat David ºi însuºi cãpe teniile spre lucrare leviþilor ce sluja bisearicii doao
sute doaozãci; toate numele s-au însãmnat în scrisori (3Ezr 8,50); Însuºi leviþii zeciuiale vor lua din t oate cetãþile lucrurilor
noastre. (Ne 10,37).
Dacã în limba actualã for mele însumi, însuþi ºcl. se folosesc cu valoare adjectivalã, în textul analizat le întâlnim, în mod
firesc, ºi cu valoare pronominalã, aceasta fiind o caracteristicã a limbii vechi: cãruia sã porunceºte a face corabiia întru carea
însuº ºi a tuturor jiviniilor feliurile sã sã þie (Fc rezum. cap.6), Au nu însuº mi-au zis: «Sora mea este!» (Fc 20,5), Împrumuta-vei
multor neamuri ºi însuþi de la nime vei lua împr umut (2Lg 15,6), ºi vei împr umuta multe neamuri ºi însuþi de la nime
îm prumutar e vei lua (2Lg 28,12) etc., ªi pentr u noi însãºi vã rugaþi Domnului, Dumnezeului nostr u, cã am pãcãtuit Domnului,
Dumnez eului nostru, ºi nu s-au întors iuþimea L ui de la noi pânã într-aceas tã zi (Vr 1,13); Des pre cuvintele tale ºi despre
înþãlepciunea t a ºi nu credeam celor ce-m spunea pânã când însãºi am venit ºi am vãzut cu ochii miei ºi am aflat cã jumãt ate
par te nu mi s-au v estit; mai mar e iaste înþelepciunea ºi lucrurile tale decât vestea car ea am auzit. (3Împ 10,7).
Desigur cã s tructurile fireºti, în care acordul se realizeazã, sunt cele mai numeroase. Exempif icãm numai cu câteva, pentru
a nu ramâne doar cu imaginea celor citate mai sus ca abateri de la regula acordului: Pre Mine însumi M-am jurat (Fc 22,16),
însuº A vimeleh au zis cãtrã Isaac (Fc 26,16), Pre tine, darã, însuþ mai vâr tos decât pre aceºte vom cãzni (Fc 19,9), Voi înºivã
aþ vãzut ce am fãcut Eghipteanilor (Iº 19,4), Eu însumi voi lepãda dinnaintea feþii tale amor reul ºi hananeul ºi hefteul ºi ferezeul
ºi heveul ºi ievuseul (Iº 34,11), pre tine însuþi t e-am cunoscut din nume (Iº 33,17), Pãzeaºte-te darã pre tine însuþi (2Lg 4,9).
2.2.4.3. Pronumele reflexiv. Distribuþia largã a formelor accentuate de dativ ºi de acuzativ ale pr onumelui reflexiv este
pusã în mod obiºnuit pe seama „f idelitãþii faþã de originalele sla ve”177. Cu ajutorul câtorva exem ple excerptate doar din douã
cãrþi biblice, la care vom adãuga, uneori, corespondentul din textul-sursã, vom încer ca sã demonstrãm cã distribuþia largã a
formelor accentuate ale refle xivului poate fi pusã la fel de bine pe seama modelului latin.
Remarcãm întâi, la acuzativ , folosirea pronumelui reflexiv de identit ate – sineºi „sine însuºi”: ºi t oate lemnele carele au
în sineº sãmânþã (Fc 1,29) – lat. et univ ersa ligna quae habent in seme t ipsis sementem; ªi vãzind muiarea haina în mânile
sale ºi pre sineº a fi nesoco titã (Fc 39,13); temându-sã fraþii lui ºi între sineº grãind (Fc 50,15). Întrebuinþare foarte largã are
forma accentuatã sine: Cã ºtiu cã s-au poruncit fiilor sãi ºi casii sale dupã sine sã pãzascã calea Domnului (Fc 18,19) – lat.
scio enim q uod praecepturus sit filiis suis et domui suae post se ut custodiant viam Domini; º-au întins mâna bãr baþii ºi au
dus înlãuntr u la sine pre Lo t ºi au închis uºa (Fc 19,10) – lat. et ecce miserunt manum viri et introduxer unt ad se Loth
cluser untque ostium; ducând cu sine doi tineri (Fc 22,3) – lat. ducens secum duos iuvenes (la ablativ, în loc de cum se este
secum ); ºi s-au dus, din toate averile lui purtând cu sine (Fc 24,10) – lat. et abiit ex omnibus bonis eius por tans secum ; ªi cu
hainele lui Isa v cele mai bune car e le avea la sine l-au îmbrãcat (Fc 27,15); ªi au pus loc de trei zile de cale între sine ºi între
ginere, carele pãºtea tur mele lui cealealalte (Fc 30,36); ªi cunoscând faþa lui Lavan cã nu este cãtrã sine , ca ieri ºi alaltãieri
(Fc 31,2); Temutu-s-au Iaco v foar te, ºi spãmântându-sã au îm pãrþit norodul care era cu sine (Fc 32,7); ªi aºea Iaco v de la
sine slobozindu-l (Fc rezum. cap.33); Iosif pre fraþii sãi la tatã-sãu pâreaºte ºi povestind vãzutele visuri, pizma fraþilor spre
sine aprinde (Fc rezum. cap.3 7); Au chemat la sine oamenii casii sale ºi au zis cãtrã dânºii (Fc 39,14); De-abie au dobândit
fraþii lui Iosif de la tatã-sãu ca, întorcându-sã în Eghipe t cu daruri ºi cu bani îndoiþ, sã ducã pre Veniamin cu sine (Fc rezum.
cap.43); ªi Iuda pentr u Veniamin pre sine s pre robie sã dã (Fc rezum. cap.4 4); ºi toate carea au putut avea au adus cu sine
(Fc 46,32); ªi apropiindu-i la sine, i-au sãrut at ºi îmbrãþãºindu-i (Fc 48,10); Carele dupã ce le-au dat poruncã pentru oasele
sale sã le ducã cu sine în pãmântul Hanaan când or ieºi din Eghipt, în pace s-au odihnit (Fc rezum. cap.50); ªi au a vut cu
sine care ºi cãlãreþ; ºi au fost nu puþinã gloatã (Fc 50,9).
Forma accentuatã de dativ es te ºie, care apare frecvent însoþitã de par ticula deicticã -ºi:: Dumnezeu Îº va gãti ªie jirtva
arderii, fiiul mieu! (Fc 22,8) – lat. Deus providebit sibi victimam holocausti fili mi; au cusut frunze de zmochin ºi º-au fãcut
ºieº acopereminte (Fc 3,7) – lat. consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata; º-au luat ºieº muieri din toate carele alesease
(Fc 6,2) – lat. acceperunt uxores sibi ex omnibus quas eleger ant; ªi au aflat Iosif har înaint ea stãpânu-sãu ºi slujie lui, de la
car ele preste toþ fiind rânduit, oblãduia casa ºieº încrezutã ºi toate care-i er a date (Fc 39,4) – lat. gubernabat creditam sibi
domum ; Cinci pãrãt aiuri ºieº sã v or împreuna ºi alte cinci cu aseaminea îm preunare sã vor uni (Iº 26,3) – lat. quinque cortinae
sibi iungentur mutuo et aliae quinq ue nexu simili coherebunt; Face-vei în piepturel lanþuri, ºieº unul cu altul împreunat, de
aur curat (Iº 28,22) – lat. facies in rationali catenas sibi invicem coherentes ex auro purissimo; Aceaste ºi dinainte ºi dindãrãpt
aºea sã t ogmea ºieº, ca preste-umãrariul cu piepturelul împreunã sã sã încheaie (Iº 39,18).
2.2.4.4. Pronumele ºi adjectivul pronominal posesiv. În analiza întreprinsã asupra Cãrþii lui Iov din B1795, în compar aþie
cu acelaºi text din cele tr ei texte biblice traduse în secolul al XVII-lea, Ms.45, Ms.4389 ºi B1688, am încercat sã probãm
existenþa unei concurenþe reale între pronumele personale de persoana a III-a, genitiv – lui, ei, lor – ºi pronumele posesive
– sãu, sa, sãi, sale178, motivele întrebuinþãrii formelor de genitiv ale pr onumelui personal fiind, la singular, posibilitatea
pronumelui personal de a exprima genul posesor ului, iar la plural, faptul cã formele posesivului nu au posibilitatea sã exprime
plur alitatea posesorilor179. La prima vedere, se poate spune cã la fel stau lucrurile în textul de la 1760. Astfel, în Car tea Facerii,
am înregistrat circa 200 de ocurenþe ale formei sãu, dintre care circa 80 sunt condiþionate de structura substantivului compus
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ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.329.
Vezi N. Iacob, Limbajul biblic , I, p.90 – 93, 99.
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Vezi G . C. Moldo veanu, Evoluþia posesivelor în limba românã , în Idem, Crîmpeie de limba românã , Editura Bucovina viitoar e, Suceava, 1999, p.
65–90.
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în care intrã ca element constitutiv, pe lângã forma nearticulatã a substantivelor care exprimã grade de rudenie: frate-sãu,
frãþine-sãu, tãtâne-sãu etc., ceea ce înseamnã cã rãmân în discuþie circa 120 de ocurenþe. Forma de genitiv a pronumelui
per sonal lui am înregis trat-o de circa 150 de ori în aceeaºi car te. Din simpla comparare a acestor cifre rezultã o tendinþã
de e xpansiune a for mei pronumelui per sonal în cazul genitiv. Comparând însã în câteva puncte textul românesc cu textulsur sã, observãm cã traducãtorul a schimbat ceea ce a gãsit în izvor numai în cazuri rarisime: ºi lemn roditoriu, care face
rod dupã feliul sãu (Fc 1 ,11) – lat. et lignum pomif erum f aciens fructum iuxta genus suum; ªi au scos pãmântul iarbã ver de
ºi care face sãmânþã dupã feliul sãu (Fc 1,12) – lat. et protulit terra herbam virentem et adferentem semem iuxta genus suum;
ªi au fãcut Dumnezeu pre om dupã chipul Sãu (Fc 1,27) – lat. et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ªi au plinit
Dumnezeu a ºap tea zi lucrul Sãu car ele fãcuse (Fc 2,2) – lat. conplevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat; ªi au
luat din rodul lui ºi au mâncat ºi au dat bãrbatului sãu , carele au mâncat (Fc 3,6) – lat. et tulit de fructu illius et comedit deditque
viro suo qui comedit; ºi au suflat în faþa lui suf lare de viiaþã ºi s-au fãcut omul în suflet viu (Fc 2,7) – lat. et inspir avit in faciem
eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viv entem ; sã-i facem agiutoriu aseaminea lui (Fc 2,18) – lat. faciamus
ei adiutorium similem sui; cã tot ce au numit A dam suflet viu, acela este numele lui (Fc 2,19) – lat. omne enim quod vocavit
Adam animae viventis ipsum est nomen eius; ªi au slobozit Domnul Dumnezeu somn preste Adam ºi, dupã ce au ador mit,
au luat una din coastele lui ºi au umplut cu carne locul ei (Fc 2,21) – lat. inmisit ergo Dominus Deus sopor em in Adam
cumq ue obdormisse t tulit unam de costis eius et replevit car nem pro ea.
Situaþia nu se pr ezintã altfel când e vorba des pre pluralitatea posesorilor, unde, din toate contextele pe care le-am
comparat, într-unul singur forma suis a fos t înlocuitã cu lor , în celelalte, s-au echivalat, fir esc, pronumele demonstrativ
determinativ eorum prin lor180 ºi adjectivele pronominale posesive prin adjectivele posesive româneºti: ªi s-au sãvãrºit ceriurile
ºi pãmântul ºi toatã podoaba lor (Fc 2,1) – lat. igitur perfecti sunt caeli et terra et omnis or natus eorum; ªi au numit Adam
cu numele lor toate jiviniile ºi t oate paserile ceriului ºi toate f ierile pãmântului (Fc 2,20) – lat. appellavitque Adam nominibus
suis cuncta animantia et univer sa volatilia caeli et omnes bestias terrae; ªi au adus ºi Avel din cele întâiu nãscute ale tur mii
sale ºi din grãsimea lor (Fc 4,4) – lat. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui et de adipibus eorum; Bãr bat ºi fãmeaia
i-au fãcut ºi i-au blagoslovit; ºi au chemat numele lor A dam, în zioa în care s-au zidit (Fc 5,2) – lat. masculum et feminam
creavit eos et benedixit illis et v ocavit nomen eorum Adam in die qua creati sunt; Sfãrºitul a tot trupul au venit înaintea Mea,
umplutu-s-au pãmântul de nedreptate de la faþa lor (Fc 6,13) – lat. finis universae carnis venit coram me repleta este ter ra
iniquitate a facie eor um; ªi feþele lor era întoarse ºi par tea bãrbãt eascã a tãtânea-sãu nu o au vãzut. (Fc 9,23) – lat. faciesque
eor um aver sae erant e t patris virilia non viderunt; ªi au fost lãcaºul lor de la Misa pãnã la Sifar, muntele despre rãsãrit (Fc
10,30) et facta est habitatio eorum de Messa pergentibus usque Sephar montem orientalem; Aceºtia fiii lui Sim, dupã rudenii
ºi limbi ºi þãri, în seminþiile sale (Fc 10,31) – lat. isti filii Sem secundum cognationes et linguas et regiones in gentibus suis;
ªi au zãmislit doao fete a lui Lot din tatãl sãu (Fc 19,36) – lat. conceper unt ergo duae f iliae Loth de patre suo; ªi sã ducea
fiii lui ºi fãcea uspãþu prin case, fieºtecarele în zioa sa. ªi trimiþând chema trei surorile sale, sã mânce ºi sã bea cu ei. (Iov
1,4) – lat. et ibant filii eius et faciebant convivium per domos unusquisque in die suo et mittentes vocabant tres sorores suas
ut comeder ent et biberent cum eis ; Ca nu cumva sã fie pãcãtuit f iii miei ºi bine sã fie cuvântat pre Dumnez eu în inimile sale
(Iov 1,6) – lat. enim ne forte peccaverint f ilii mei et benedixerint Deo in cordibus suis; Au cu cãpeteniile carii s tãpânesc aur
ºi-º umplu casele sale de argint (Iov 3,15) – lat. aut cum principibus qui possident aur um et replent domos suas argento;
Cei înþãlepþi sã mãr turisesc ºi nu-ºi ascund pãrinþii sãi (Iov 15,18) – lat. sapientes confitentur et non abscondunt patres suos;
Ducu-ºi în ceale bune zilele sale ºi într-o cirtã sã pogor în iad (Iov 21,13) – lat. ducunt in bonis dies suos et in puncto ad inferna
descendunt etc.
Remarcãm ºi de aceastã întrebuinþarea formelor r egionale nos t, vost, rezultate în ur ma disimilãrii totale a lui [r]
nos t (Fc 19,34; 42,21, 32; 4 4,24, 25, 30), vost (Fc 44, 17). Cã sunt doar accident al prezent e în text o demonstreazã
faptul cã în alte 3 cãrþi, analizat e riguros sub acest aspect (Iº, Jos, Ir), for mele regionale ale posesivului nu se mai
înregistreazã. Credem cã explicaþia pentr u apariþia cu totul sporadicã a aces tor f orme ar putea fi aceea pe car e am
avansat-o sub 2.1.2.9.
2.2.4.5. Pronumele ºi adjectivul pronominal demonstrativ. Par adigma ºi distribuþia pronumelor ºi adjectiv elor
demons trative de apropier e, aºa cum rezultã din for mele atestate în aces t text, nu prezintã prea mult e diferenþe f aþã
de s tadiul actual. Remarcãm folosirea cu t otul spor adicã a for melor cu afereza lui [a]: Iatã, am dormit ieri cu t atãl
mieu. Sã-i dãm lui vin de bãut ºi în ceastã noapte ºi vei dor mi cu el, sã þinem sãmânþa din tatãl nost (Fc 19,34);
Treace-v oi darã ºi voi vedea pãmântul aces t bun pres te Iordan ºi munt ele cest ales ºi Livanul» (2Lg 3,25); ªi f ilis teii
sta pre munte de ceastã parte ºi Israil sta pre munte de ceea par te; ºi valea era într e dânºii. (1Sm 17,3); Vino sã
treacem la s tarea cestor netãiaþi îm prejur (1Sm 14,6); Pune hainele ceaste vechi ºi aceaste tãiate ºi putrãde supt
co tul mânilor tale ºi pres te funi! (Ir 38,12); Pentru aceaea cestora Domnul vesteaºt e ceale reale, iarã celora ceale
bune (Ir. Rezum. cap.35).
Norma întrebuinþãrii deicticului -a este în mod obiºnuit respectatã. Sunt însã câteva cazuri în care adjectivul antepus
regentului pãstreazã aceastã particulã, dar ºi invers, când adjectivul postpus regentului se foloseºt e fãrã -a: Eu oi trece fãrã
prunci ºi fecior ul ispr avnicului casii meale, acesta damasc Eliezer (Fc 15,2); Carii într- acesta chip sã vor plini (Fc 41,28); ºi
într-acesta chip sã va hirotoni (Iº 29,7); ªi auzând norodul cuvântul acest rãu foar te, au plâns ºi nice unul dupã obiceaiu nu
s-au îmbrãcat cu podoaba sa (Iº 33,4); muntele cest ales ºi Livanul (2Lg 3,25).

Eorum nu se putea traduce prin sãi, ci numai prin lor , dar, aºa cum se vede din e xemplele cit ate, se folosea uneori posesivul de persoana a III-a ºi
pentru a exprima plur alul posesorilor. Inv ers însã, traducerea posesivului suos prin pronumele lor, era posibil, evitându-se eventualele confuzii. N orma
întrebuinþãrii posesivelor în limba românã o gãsim exprimatã chiar în prima gramaticã, netipãritã, a limbii române, a lui Dimitrie Eustatievici
Br aºoveanul (Gramatica rumâneascã, 1757. Ediþie, studiu introductiv ºi glosar de N . A. Ursu, Bucureºti, 1969, p.99).
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Forma de plural masculin, nominativ-acuzativ, aceºt ea, este încã destul de frecvent întrebuinþatã, în locul formei aceºtia,
ºi cu extensie în exprimarea sensului de plur al ºi pentru feminin181, unde, prin analogie cu pluralul, grupul consonantic [ºt]
se întâlneºte ºi în formele de genitiv-dativ singular182: aceºte sânt puter nicii din veac bãrbaþi vestiþi (Fc 6,4); ªi, iatã, unul carele
scãpasã au vestit lui Avram ovreului, carele lãcuia în valea Mamvrei Ammorreii, a fratelui lui Escol ºi a fratelui Anner, cã aceºte
fãcusease legãturã de pace cu A vram (Fc 14,13); Pre tine, d arã, însuþ mai vârtos decât pre aceºt e vom cãzni (Fc 19,9); toþi
aceºte feciorii Chiturei (Fc 25,4); Aceaste familiile lui N oe, dupã noroadele ºi neamurile sale. De la aceºte s-au împãrþit
sãminþiile pr e pãmânt dupã potop. (Fc 10,32); Ce-i sã faci cu aceºte ºepte miele care le-ai pus deopar te? (Fc 21,29); ºi verigile
lor le-au fãcut de aur, prin carele sã poatã treace prãjinele, carii ºi aceºtea cu tâblile de aur le-au acoperit (Iº 36,34). Uneori
chiar în acelaºi v erset sau în contexte foarte apropiate întâlnim ambele for me ªi aceºti a feciorii lui Elifaz, înpãmântul Edom,
ºi aceºt ea feciorii Adei (Fc 36,16).
Reducerea dif tongului [- ea] la [-e] face ca formele pronominale sã devinã uneori: Aceste sânt neamurile lui Sim (Fc 11,10),
ªi aceste sânt neamurile lui Thari (Fc 11,27), ºi au grãit t oate cuvintele aceste în ureachile lor ºi s-au temut toþ bãr baþii foarte
(Fc 20,8), aceºte sânt puter nicii din veac bãrbaþi vestiþi (Fc 6,4), toþi aceºt e feciorii Chiturei (Fc 25,4).
Rare sunt cazurile în care demonstrativul de apropiere apare întãrit cu deicticul -ºi, cu sensul „chiar acesta/aceasta”:
Mã voi întoarce le tine într-aceastaº vreame (Fc 18,14), Nu te teame de ei, cã mâne într-acestaº ceas Eu îi voiu da toþ aceºtia
spre rãnire înaint ea lui Israil (Jos 11,6); Doao gãleate de orzu cu un s tatir vor f i ºi o gãleatã de fãinã cu un statir, întraceastaº vreame mâne în poarta Samariii (4Împ 7,18); Murind, darã, cel dintâiu într-aces taº chip, pre cel ce urma îl ducea
spre bajocurã (2Mac 7,7); cãci cât au sfârºit acestaº cuvânt, l-au apucat iute durearea maþelor ºi amarãle celor dinlãuntru
chinuri (2Mac 9,5)
Foar te rar se întâlnesc formele populare ºi regionale ale acestui pronume: Zãstratu-m-au Dumnezeu cu zestre bunã ºi
astã datã cu mine va fi bãrbatul mieu (Fc 30,20), ºi m-au ascultat Domnul ºi de astã datã ºi n-au vrut a te piiarde (2Lg 10,10),
„Doarmã cu tine iastã-noapte, pentru mandragoriile fiiului tãu!” (Fc 30,15); ªi i-au zis Dumnezãu: «Nebune, iastã-noapte
suf letul tãu l -or ceare de la tine. ªi ceale ce ai gãtit a cui vor fi?» (Lc 12,20).
La genitiv -dativ, formele sunt cele justificate etimologic: featele lãcuitorilor cetãþii aceºtie vor ieºi sã scoaþã apã (Fc 24,13);
Zioa a z eace a lunii aceºtie iaie f ieºtecarele mielul prin familiile ºi casele sale (Iº 12,3); Plineaºt e sãptãmâna zilelor aceºtii
îm preunãri (Fc 29,27); ªi-l veþ þinea pãnã la a patr asprãzecea zi a lunii aceºtiia ºi-l va jârtvi toatã mulþimea feciorilor Israil
de cãtrã sarã (Iº 12,6).
Demons trativul de depãrtare nu pune pr obleme diferite de celãlalt demonstrativ. Formele cu af ereza lui [a] sunt rare:
ªi pre ceia carii era af arã i-au lovit cu urbire, de la cel mai mic pãnã la cel mai mare, aºa, de nu putea afla uºa. (Fc 19,11);
Eu sânt Domnul, Dumnezeul tãu cel tare ºi râvnitoriu, cercetând nedrep tatea pãrinþilor spre fii pânã la a triia ºi la a patra
rudenia a celora ce M-au urât (Iº 20,5); Ce omu-i cela ce vine pr e câmp întru întâmpinarea noastrã? (Fc 24,65).
Norma întrebuinþãrii deicticului -a este ºi în acest caz, de regulã, respectatã: s trãbãtând tot þinutul acela (Mc 6,55); ce vi sã
va da în ceasul acela , aceaea grãiþi (Mc 13,11); ºi s-au chemat numele locului aceluia Þarina celor Tari (2Sm 2,16); Pentr u aceea
s-au chemat numele locului aceluia Vaal Farasim (2Sm 5,20). Sunt însã ºi situaþii în care adjectivul antepus regentului pãstreazã
aceastã particulã, dar ºi invers, când ad jectivul postpus regentului se foloseºte fãrã -a: ºi au aflat într-acela an însutit (Fc 26,12),
faþã de ºi i-au þinut într-acel an (Fc 47,17); ªi vei sfinþi ºi pieptuþul acel jârtfit ºi spata carea din ber bece o ai deschilinit (Iº 29,27);
Iarã Oza ºi Ahion , fiii lui Avinadav, mâna carul acel nou. (2Sm 6,3). Alteori, în acelaºi verset, formele coexistã: Iarã amar omului
acelui prin car ele Fiiul Omenesc sã va vinde! Bine era lui de nu s-ar fi nãscut omul acela” (Mc 14,21).
Forma de genitiv -dativ, feminin, singular este exclusiv cea e timologicã acei, aceii, nu cea analogicã, cu -l-: În par tea zilii
aceie au într at Noe ºi Sim ºi Ham ºi Iafeth, feciorii lui, muiarea lui ºi trii muierile fiilor lui, cu ei în corabie. (Fc 7,13), Pentru
aceea s-au chemat numele cetãþii aceiia Sigor (Fc 19,22) auzind toþi carii întra pre poar ta ce tãþii aceiia (Fc 23,10), ºi numele
ce tãþii aceia, Avith (Fc 36,35), ºi numele cetãþii aceiia, Fau (Fc 36,39).
Un reflex al niv elului fonetic (pentr u [-ia]>[-ie ], vezi 2.1.1.31.) îl cons tituie formele subliniate din urmãtoar ele contexte:
ªi nu vei ierta locului aceluie pentru cinzeci drepþi de or fi într -însul? (Fc 18,24), Au întrebat oamenii locului aceluie (Fc 38,21),
numai cã nu am înregis trat decât aceste douã ocurenþe într-un eºantion de zece cãrþi amãnunþit analizate (Fc, Iº, 2Lg, Jos,
Jd, 1Sm, 2Sm, Io v, Ir, Tng), ceea ce înseamnã cã norma o reprezintã formele cu [ia]: S-au uitat la Sodom ºi la Gomorr ºi la
tot pãmântul þinutului aceluia (Fc 19,28); Nu o am aflat, ce ºi oamenii locului aceluia mi-au zis niciodatã a fi vãzut acolo cur vã
(Fc 38,22).
La demonstrativul de identitate, remarcãm întâi aceeaºi formã e timologicã pentru genitiv-dativ, feminin, singular: ªi
fecior ºi fatã de va împunge, aceiiaº judecãþ va fi supus (Iº 21,31); Care zemislind ºi pentru aceea pre stãpânã-sa urgisind,
de la aceieº nãcãjindu-sã fuge. Iarã din por unca îngerului aceieº supuindu-sã, naºte pre Ismail (Fc rezum. cap.16). Rostirea
durã a prepalatalei surde [º] f ace sã disparã [-i], astfel cã for mele vor de veni: aceiiaº, aceieº (v ezi ocurenþele de mai sus) ,
acelaº (Iº 30,33), tot astfel cum formele demonstrativului de apropiere întãrite prin -ºi devin aceastaº (Fc 18,14), acestaº
(Jos 11,6).
Intr ebuinþare frecventã au formele demonstrativului de nonidentitate, alcãtuite din (a)cel(a) ºi alalt(ã) ºi a cãror fle xiune
urmeazã f lexiunea elementelor cons titutive: ºi trei aseaminea pãharã ca nuca în celalalt f luier (Iº 25,33); iarã celalalt sânge
îl v ei turna lângã temeiul lui (Iº 29,12), Iarã celalalt miel îl vei aduce sar a (Iº 29,41), de ceiaalalþi feciorii lui Iaco v cetatea lor
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În legãturã cu apariþia acestei forme ºi cu circulaþia ei în text e din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, vezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.121 ºi V. Arvinte,
NORMELE (1688), p .XXXV.
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De altfel, în gramatica lui Grigore Maior ( ILV/Lexicon, I, p.2 7), acestea sunt singur ele forme înregistrate în par adigma gramaticalã a pronumelui
demonstrativ la feminin, singular, genitiv-dativ. E adevãrat cã la masculin plural, nominativ-acuzativ -ablativ, nu sunt înregistrate decât aceºti ºi aceºtia.
Faptul cã nu se consemneazã ºi forma aceºtea nu înseamnã cã nu putea circula în variaþie liberã cu aceºti, aceºtia.
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sã pustieºte (Fc rezum. cap.34) Carii ieºind, au nãvãlit pr este uciºi ceiaalalþi feciori ai lui Iacov ºi au prãdat c etatea (Fc 34,27),
Iarã ceialalþi care-i vei naºte dupã dânºii, ai tãi vor fi (Fc 48,6), rãmâind ceialalþi la poalele muntelui (Iº rezum. cap.2 4), pre
cealeaalalt e jigãnii le-au îneacat (Fc rezum. cap.7), ªi au zis împãr atul sodomleanilor cãtrã Avram: „Dã-mi mie sufle tele,
cealeaalalte ia-le þie” (Fc14,21), scaf de aramã sã sã f acã ºi pentru spãlarea pr eoþilor, a sfint ei unsori pentru ungerea preoþilor
ºi a vaselor besearicii, a ungerii, tãmâierii ºi a celoralalte ce sânt ale cortului (Iº rezum. cap.30), Sã rânduiesc de la Domnul
Veseliil ºi Oolia v spre f acerea cortului ºi celoraalalte care s-au zis (Iº rezum. cap.31), pre închinãtorii de idoli ucide ºi celoraalalþi
ier tar e dobândeºte (Iº r ezum cap.32); Hieruvim unul în vãrful unii pãrþi, ºi her uvim altul în vârful ceiealalte pãrþi, doi her uvimi
în fieºt ecare vãr ful îmblânzitoriului (Iº 37,8); numele uniia Ada ºi numele ceiialalte , Sella (Fc 4,19). Exemplele de mai sus
trãdeazã nesiguranþã din par tea traducãtorilor, ceea ce înseamnã cã uzul nu impusese anumite forme. N-ar fi exclus însã
ca as tfel de forme sã f ie generate de dorinþa traducãt orilor de a pãstra nealterate elementele constitutive primare, semn al
orientãrii lor spre un etimologism moderat.
2.2.4.6. Pronumele ºi adjectivele pronominale relativ-int erogative. Caracteristic tutur or textelor din aceas tã perioadã este
ames tecul de forme variabile dupã gen ºi numãr la nominativ-acuzativ ºi invariabile ale pr onumelui care. Textul de faþã
demons treazã aceeaºi normã oscilantã, pe care o evidenþiem în continuare prin înºirarea exemplelor exact în ordinea în
car e apar la începutul celor douã cãrþi biblice din care le-am excer ptat: de închipuirea omului, cãruia au supus Dumnezeu
toate car e zidise (Fc rezum. cap.1); ºi au despãrþit apele car ele era sup t tãriia de cele ce era deasupra tãriii (Fc 1,7); Sã rãsarã
pãmântul iarbã verde ºi car ea f ace sãmânþã ºi lemn roditoriu, care f ace rod dupã feliul sãu, a cãr uia sãmânþã sã fie într-însul
pre pãmânt (Fc 1,11); ªi au scos pãmântul iarbã verde ºi care face sãmânþã dupã f eliul sãu ºi lemn care face rod si are
fieºtecarele sãmânþã dupã feliul sãu (Fc 1,12); ªi au fãcut Dumnezeu chituºi mari si tot sufletul viu ºi ce sã miºcã, car ele au
scos apele dupã feliurile sale ºi tot ce zboarã dupã feliul sãu (Fc 1,21); Iatã, v-am dat voao toatã iarba car e aduce sãmânþã
pre pãmânt ºi toate lemnele car ele au în sineº sãmânþã dupã feliul sãu (Fc 1,29); ªi tuturor jiviniilor pãmântului ºi tuturor
paserilor ceriului ºi tuturor care sã miºcã pre pãmânt ºi în care iaste suflet viu, ca sã aibã de mâncat (Fc 1,30);, Dumnez eu,
plinind în ºasã zile lucrarea, a ºeap tea sã odihneºte, carea o ºi blagosloveºte (Fc rezum. cap.2); ªi au plinit Dumnezeu a ºap tea
zi lucr ul Sãu car ele fãcuse (Fc 2,1); Numele feciorilor Israil carii au întrat în Eghip t, a cãrora înmulþirea noul Faraon în zãdar
sã sârguiaºt e a o împiedeca (Iº rezum. cap.1); Aceaste sânt numele feciorilor Israil carii au întrat în Eghipt cu Iacov (Iº 1,1);
ªi er a toate suf letele lor, care au ieºit din coapsele Iacov, ºep tezeci (Iº 1,5); Sculatu-s-au într-aceaea împãr at nou preste Eghipt,
carele nu ºtiia pre Iosif (Iº 1,8); ºi cu toatã slu jba cu care în lucrurile pãmântului sã îm presura (Iº 1,14); Carele la sine
chemându-le, împãr atul au zis: „Ce iaste aceasta ce aþi vr ut a face, sã þineþi pruncii? (Iº 1,18), Cãriia sora pruncului: „Vreai
– au zis – sã merg ºi sã chem þie muiare o vreaie carea sã poatã doici pruncul?” (Iº 2,7). Adãugãm la aceste exem ple fap tul
cã, într-o car te biblicã ar bitrar aleasã – Cartea lui Iosue –, am înregistrat circa 140 de ocurenþe ale formelor variabile ºi cam
tot atâtea ocur enþe ale for mei invariabile. Aceasta ne întãreºte convingerea, pe care am e xprimat-o ºi cu altã ocazie183, cã o
tendinþã devine greu nor mã, uzul fiind decisiv în impunerea unei forme sau a alteia. Când însã variaþia liberã a formelor
este spri jinitã ºi de lucrãri cu caracter normativ, atunci impunerea unei nor me unice este ºi mai dificilã184.
La genitiv -dativ, f ormele pronominale pãs treazã deicticul -a în structurã ºi atunci când sunt antepuse regentului, iar
prezenþa lui -a nu se mai justificã: a cãruia sãmânþã sã fie într-însul pre pãmânt (Fc 1,11); Dupã a cãruia naºtere au trãit ani
opt sute cincispreazece ºi au nãscut feciori ºi fete (Fc 5,10); Veniþ sã ne facem cetate ºi turn, al cãruia vâr v sã agiungã la ceriu
(Fc 11,4); blagoslovitu-i Dumnezeul cel înalt, cu a cãr uia agiutoriu protivnicii sânt în mânile tale (Fc 14,20); Par tea bãr bãteascã
a cãruia mãdulariu nu va fi tãiat împrejur sã va ºt erge sufletul acela din norodul sãu (Fc 17,14); Nu v ei lua muiare f iiului mieu
din fetele cananeilor, într-a cãrora pãmânt lãcuiesc (Fc 24,37); ªi într-aceea vr eame sã preumbla Isaac pre calea cer ea duce
la puþ, a cãruia nume es te A-Celui-ce-Este-ºi-Vede, cã lãcuia des pre amiazãzi (Fc 24,62); Feciorii lui Iaco v sã numãrã, a cãruia
tatãl, Isaac, moare (Fc rezum. cap.35); ªi al triilea au nãscut, carele l-au chemat Sela, dupã a cãruia naºter e au încetat a mai
naºte (Fc 38,5). Se adaugã la aceasta dezacordurile între for ma de gen ºi numãr a pronumelui ºi genul ºi numãr ul
antecedentului. Acordul se face în mod nejustificat, prin atracþie, cu substantivul cel mai apropiat: Veniþ sã ne facem cetate
ºi turn, al cãruia vâr v sã agiungã la ceriu (Fc 11,4), Partea bãrbãteascã a cãruia mãdulariu nu va fi tãiat împrejur sã va ºt erge
suf letul acela din norodul sãu (Fc 17,14).
Caracterul invariabil al formei ce a deter minat extinderea folosirii acesteia în locul formei care, mai greu de într ebuinþat
decât cea dintâi tocmai din pricina flexiunii destul de bogate pe car e o avea. Legea minimului efor t impunea înlocuirea
formelor pronumelui care cu pronumele ce185, pentr u cã, altfel, deosebirile de sens nu puteau impune deosebiri de distribuþie
decât în direcþia extinderii formei care în defavoarea lui ce. Folosirea din ce în ce mai des a lui ce în locul formelor pronumelui
care a favorizat o schimbare a raportului de substituþie, în sensul întrebuinþãrii celei dintâi ºi pentru a substitui nume de lucruri
ºi pentru a substitui nume de fiinþe.Iatã câteva contexte concludente pentr u substituirea des pre car e am vorbit : Sã scoaþã
apele jivinã ce sã târãieºte pre pãmânt ºi pasire zburãtoare supt tãriia ceriului (Fc 1,20); ºi stãpâniþi preste peºtii mãrii ºi
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Vezi N. Iacob, Limbajul biblic , II, p.102.
Avem în veder e faptul cã în paradigma pronumelui relativ din gramatica lui Grigore Maior (ILV/Lexicon , I, p.30), ca ºi mai târ ziu în Elementele
lui Samuil Micu (vezi N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.102), se înregistreazã atât formele invariabile, cât ºi formele variabile ale acestui pronume. Chiar
dacã lucr area lui Grigore Maior nu a fost tipãritã, aspectele pe care le cuprindea nu putea sã le fie strãine celor care er au colaboratori apropiaþi ai
autorului. De altfel, aºa cum s-a demons trat (vezi Mihai Alin Gherman, Studiu introductiv la Grigore Maior, ILV/Lexicon, I, p.XXIX – XXX), la
realizarea Lexiconului a contribuit, e drept într-o mãsurã infinit mai micã, ºi Silves tru Caliani.
185 Vezi ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.331, unde se precizeazã: „Pronumele relativ ce este mult mai frecvent decât care, întrucât se foloseºte
atât pentr u lucruri, cât ºi pentru f iinþe (…)”. În realitate, este, de fapt, in vers: ce ºi cine se înscriu în opoziþia semanticã ±uman: ce substituie un nume
car e are în sememul sãu trãsãtura de sens – uman ºi chiar – animat, iar cine substituie un nume care are în sememul sãu trãsãtura de sens + uman ;
spre deosebire de acestea, care es te indiferent la aceastã opoziþie semanticã, fapt care fav orizeazã distribuþia mai largã a formei. Aºadar, nu putem
invoca acest factor pentru a justifica extinderea formei ce în defav oarea lui care.
18 4
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preste pasirile ceriului ºi preste toate jiviniile ce sã miºcã pre pãmânt (Fc 1,28); ªi au plinit Dumnezeu a ºaptea zi lucrul Sãu
car ele fãcuse, ºi s-au odihnit a ºeaptea zi de tot lucrul ce fãcuse. (Fc 2,2); Ce þi-i voia, fiiule? (Fc 22,7), ºi n-au îndrãznit a goni
pre aceºti ce sã ducea (Fc 35,5).
Substituirea pronumelui cine cu ce se întâlne ºte mai r ar. În contextul urmãtor, înlocuir ea a fost, credem, determinatã
de f aptul cã cine – pe care traducãt orul l-a gãsit în textul latinesc – nu se putea întrebuinþa cu valoare adjectivalã, situaþie în
car e a preferat sã îl foloseascã pe ce cu valoare de adjectiv pronominal: ªi au zis câtrã slugã: Ce omu-i cela ce vine pre câmp
întru întâmpinarea noastrã? (Fc 24,65) – lat. et ait ad puerum quis est ille homo q ui venit per agrum in occursum nobis.
Un caz interesant de întrebuinþare a formei pronominale ce ni-l oferã urmãtorul ver set: ªi dupã ce au zidit Domnul
Dumnez eu din pãmânt toate jiviniile pãmântului ºi toate paserile ceriului, le-au adus la Adam sã vazã ce le va numi, cã tot
ce au numit Adam suf let viu, acela este numele lui (Fc 2,19) – lat. formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus
terrae et univer sis volatilibus caeli adduxit ea ad Adam ut vider et quid vocaret ea omne enim quod v ocavit Adam animae
viventis ipsum es t nomen eius. Faptul cã traducerea de la 1760 urmeazã textul latinesc este lim pede. Este int eresant însã
de precizat cã structura sã vazã ce le va numi se regãseºte întocmai în B1688 ºi în Ms.45186. În Ms.4389 este ca sã vazã cum
le va pune numele187, iar în traducerea lui Samuil Micu: sã vazã ce nume le va pune, cu precizar ea cã în acest ver set se face
o trimit ere, nota d), în car e se precizeazã: În jidovie s tihul acesta aºea easte: ªi dupã ce au fãcut Dumnezeu t oate f ierile
pãmântului ºi toate pasãrile ceriului, le-au adus la Adam188. Rezultã cã segmentul de text care face obiectul discuþiei noastre
repr ezintã de fapt un adaos al traducãtorilor Sep tuagintei , pe care l-au preluat urmãtoarele traduceri fãcute dupã textul
gr ecesc. Aceasta poate e xplica prezenþa structurii amintite, fãrã modificãri, în trei dintre variantele româneºti ale Facerii, douã
dupã textul în greacã, una dupã Vulgata. Faptul cã în Ms.4389 ºi în B1795 structura este aproape de nor mele limbii literare
actuale nu ne mirã. Întâi, Ms.4389 propune în nenumãrate rânduri soluþii „moder ne”, acolo unde Ms.45 ºi B1688 nu
inoveazã189, deci nu este un lucr u neobiºnuit soluþia pentru care a optat traducãtorul aces tei variante a Vechiului Testament ;
al doilea, Samuil Micu îºi pr opusese sã realizeze o traducere în spiritul limbii cãrþilor care în toate bisericile româneºti se
citeau cãtre sfârºitul secolului al XVIII-lea190, aºadar, o exprimare de tipul sã vazã ce le va numi putea pãrea rebar bativã
cititor ului în zorii limbii literare moderne.
2.2.4.7. Pronumele ºi adjectivul pronominal nehotãrât. Inventar ul de elemente din care se constituie aceastã clasã este unul
foarte mare, fapt ce favoriz eazã gradul ei sporit de eter ogenitate. Spre deosebire de alte text e, realizate în aceeaºi perioadã, în
care se întâlnesc ºi mai vechile forme ale pronumelui nehotãrât: neºtine, cineº, careleºi191, în traducerea de la 1760 aces tea nu
s-au mai întregistrat192. Pentr u câþiva dintre cons tituenþii acestei clase am consemnat unele aspecte, concludente, credem, pentru
a-i contur a în linii generale fizionomia.
Formele tot, toatã, toþi, t oate exprimã sensul cazual de genitiv-dativ în sintagma formatã din prepoziþia-morfem a +
subs tantivul cu formã de nominativ-acuzativ (v ezi supra, 2.2.1.4.4. ).
Forma de feminin toate nu mai este urmatã în sintagmã de subs tantiv near ticulat, ceea ce înseamnã cã forma articulatã
din cadrul acestei sint agme se impusese deja în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea193. Nu am înregistrat decât structuri
de tipul: pre pieptul tãu te vei târei ºi pãmânt vei mânca în toate zilele vieþii tale (Fc 3,14), Lucrând vei mânca dintr-însul în
toate zilele vieþii tale (Fc 3,18) 194.
Pr onumele nehotãrât tot alcãtuieºte împreunã cu relativele care, cine, ce pronume neho tãrâte compuse, cu sensul „oricine”,
„orice”, „oricare”195: ªi va fi Idumeea pustie; tot care va treace printr -însa sã va mira ºi va ºuiera preste toate ranele ei (Ir 49,17);
Tot care va treace din Vavilon sã va mira ºi va ºuiera preste toate ranele ei (Ir 50,13); Iatã, mã scoþi astãzi de la faþa pãmântului
ºi de la f aþa Ta mã voiu ascunde ºi voi fi rãtãcind ºi pribeag pre pãmânt ºi tot cine mã va afla mã va ucide (Fc 4,14); Nicidecum
va fi aºa, ce tot cine va ucide pre Cain, de ºepte ori va lua rãsplãtire (Fc 4,15); Sã fie pãmântul lor spre pustiire ºi spre ºuierare
veacinicã; tot cine va treace printr-însul sã va minuna ºi va clãti cu capul sãu (Ir 18,16); ªi au fãcut Dumnezeu chituºi mari si
tot sufletul viu ºi ce sã miºcã, carele au scos apele dupã feliurile sale ºi tot ce zboarã dupã feliul sãu (Fc 1,21); ªi au fãcut Dumnezeu
fierâle pãmântului dupã feliurile sale ºi dobitoacele ºi tot ce sã târãiaºte pre pãmânt dupã feliul sãu (Fc 1,25); Sã f acem om dupã
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Vezi text ele din MLD, I, p.172.
Vezi ibidem.
1 88
Biblia de la Blaj (1795), ediþie jubiliarã, Roma, 2000.
1 89
A demonstrat acest lucr u V Arvinte în ST.L.FAC., ST.L.EX., S T.L.LV., ST.L.NM., S T.L.D T., passim; a reluat demonstraþia în NORMELE (1688),
passim ; am propus câteva interpretãri în aces t sens ºi noi într-o comunicare intitulatã Câteva observaþii cu privire la norma unui manuscris din
secolul al XVII-lea (Ms.4389), susþinutã la Colocviul Internaþional de ªtiinþe ale Limbajului, Suceava, 1999 ºi publicatã în volumul Limbaje ºi
comunicar e, IV, Suceava, 2000.
1 90 Vezi cuvântul Cãtrã cetitoriu în B1795, p.1 sau în Biblia de la Blaj (1795) , ediþia jubiliarã, Roma, 2000, p.17.
1 91 Vezi ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.332.
1 92 Precizãm cã dintre aces te pronume, singurul înregistrat în lexiconul lui Grigore Maior (ILV/Le xicon, II, p.378) es te neºtine, adãugat de altã mânã
(Silves tru Caliani, dupã cum indicã autorii ediþiei). Se înregistreazã, de asemenea, pronumele nescare, în forma niscare (ibidem, p. 588), pe care lam întâlnit ºi în t ext, o singurã datã însã, în forma de plural: ªi s-au apr opiiat niscarii împreunã, carii urma sã-ºi înseamne locul, ºi nu l-au putut
afla (2Mac 2,6). Chiar dacã am fi pierdut din vedere alte ocurenþe ale acestui pronume, es te cert cã el nu era întrebuinþat curent în limba epocii.
1 93
Vezi ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.332 ºi N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.107.
1 94
Pentr u alte exemple, vezi Indice.
1 95
Subscriem, în aces t fel, la punctul de veder e susþinut de V. Ar vinte – NORMELE (1688), p.XXXVII –, dar considerãm cã sunt necesare câteva
nuanþãri. În primul rând, nu putem pune aces te îmbinãri exclusiv pe seama modelului grecesc, dovadã cã aceleaºi structuri (cf. ibidem) se r egãsesc
în tr aduceri fãcute din limbi diferite, ceea ce înseamnã fie cã modelul tr ebuie cãutat, pe rând, în greacã, latinã, slavonã, f ie cã îmbinãrile respective
se consacr aserã deja în limbajul bisericesc românesc ca niºte pronume nedefinite sui-generis. În al doilea rând, nu toate cele tr ei îmbinãri par a
avea în aceeaºi mãsurã caracter nedisociabil. Înclinãm sã credem, iar exemplele de mai sus susþin ideea, cã îmbinãrile tot cine ºi tot care prezintã
gr ad sporit de coeziune în r aport cu tot ce. Frecvenþa mai mare a structurii cu ce, favorizatã de comoditatea în exprimare, a de terminat slãbirea
coeziunii semantice ºi, im plicit, morfosintactice a aces tei structuri. V ezi – sub 2.2.4.6. – discuþia des pre extinderea formei ce în rapor t cu care.
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chipul ºi dupã asãmânarea Noas trã ºi sã stãpâneascã peºtii mãrii ºi pasirile ceriului ºi fierâle ºi tot pãmântul ºi tot ce sã târãia
miºcându-sã pr e pãmânt (Fc 1,26); cã tot ce au numit Adam sufle t viu, acela este numele lui (Fc 2,19), ªi t oate jiviniile,
dobito<a>cele ºi tot ce sã târãieºte pre pãmânt, dupã feliul sãu, au ieºit din corabie (Fc 8,19).
Forma de masculin plural, nominativ-acuzativ, toþi cunoaºte trei variante: toþi, toþ. Dacã ros tirea durã a lui [þ] favorizeazã
apariþia for mei toþ în nenumãrate cazuri, uneori chiar în acelaºi verset înregis trându-se ambele variante – ªi au luat A vraam
pre Ismail, fiiul sãu, ºi pre toþ cei din casa sa ºi pre toþi cari-i cum pãrase, toatã partea bãrbãt eascã din toþ bãrbaþii casii sale
(Fc 17,23). Forma regionalã tãþ am înregis trat-o numai o datã în ver setul: Rãdicã ochii tãi ºi vezi tãþ suindu-sã pre oi, areþ
bãlþaþ, mãcheaþ ºi tãrcaþ, cã am vãzut toate care þ-au fãcut þie Lavan (Fc 31,12) , iar forma tãt de asemenea o singurã datã:
aºa fãcea a tãt Israilul carii v enea în Silo (1Sm 2,14) 196.
Forma de feminin una are genitiv-dativul unii(a): numele uniia Ada ºi numele ceiialalte, Sella (Fc 4,19); Hieruvim unul
în vãrful unii pãrþi, ºi heruvim altul în vâr ful ceiealalte pãrþi, doi her uvimi în fieºtecare vãr ful îmblânzitoriului (Iº 37,8); ªi au
chemat numele uniia Zio ºi numele alþie Cassia ºi numele a treia, Cornul Fluier ului (Iov 42,14). Corelativul aces tui pronume
este alta, pentr u care se înregistreazã ºi în acest text forma de genitiv -dativ alþiia , cu alter nanþa consonanticã [t]~ [þ], bine
susþinutã în sistemul declinãrii româneºti: ªi au chemat numele uniia Zio ºi numele alþie Cassia ºi numele a treia, Cornul
Fluier ului (Iov 42,14). ªi au aºezat ºeapte stâlpi, unul în prejma alþiia, tatãlui ºi maicii ºi patr u fraþilor (1Mac 13,28); Pentru
ce te înºeli, fiiule, de la cea streinã ºi te încãlz eºti în sânul alþiia ? (Pl 5,20).
Pr onumele nehotãrât unul se coreleazã, logic, cu altul: Hieruvim unul în vãrful unii pãrþi, ºi heruvim altul în vârful ceiealalte
pãrþi, doi heruvimi în fieºtecare vãr ful îmblânzitoriului (Iº 37,8) – lat. cherub unum in summitate huius par tis et cherub alter um
in summitate partis alterius duos cherubin in singulis summitatibus propitiatorii, numai cã, dupã modelul textului-sursã, în
unele situaþii întâlnim cor elaþia altul… altul: ªi mâniindu-sã împotriva lor Faraon (cã altul era preste pãhar nici, altul preste
pit ari) (Fc 40,2) – lat. ir atusque Pharao contra eos nam alter pincernis praeerat alter pistoribus. Aceeaºi structurã es te folositã,
dupã modelul textului tradus, ºi în rezumatul aceluiaºi capitol: Visurile f amenului Putifar în temniþã Iosif tâlcuiaºte. Altul la
slujba dintâi cã-l vor întoar ce, altul în cruce cã-l vor duce pr oroceaºt e. Carea toate în praznicul naºterii lui Faraon s-au plinit,
fapt care demonstreazã în ce mãsurã traducãt orul rãmâne tributar modelului pe care îl traduce197.
Rar se într ebuinþeazã for mele compuse oarece (cu valoare adjectivalã) „ceva” ºi oarecine „cineva” (cu valoare
pr onominalã): ªi s-au întãm plat într-o zi lui Iosif a întra în casã ºi oarece lucr u fãrã mãrturii a face (Fc 39,11); ªi au
vãzut aceas ta oarecine ºi au v estit lui Ioav, zicând: „Vãzut-am pre Avisalom spãnzurând din stãjeriu” (2Sm 18,10).
Adãugãm ºi f orma adjectivalã puþin obiºnuitã oarecãtãva : Iarã temniceriul i-au dat lui Iosif, carele le ºi slujea. Oarecãtãva
vr eamea trecusã, ºi ei în pazã sã þinea (Fc 40,4), construitã din oare+ câtãva .
Formele pronominale nehotãrâte – orice ºi oricare –, atunci când sunt în contexte prepoziþionale, nu se înregistreazã
decât dislocate prin inserþia prepoziþiilor în sau la , ceea ce înseamnã cã elementele constitutive nu îºi pierduserã def initiv
autonomia lexicalã ºi gramaticalã: Iarã din lemnul cunoºtinþii binelui ºi al rãului sã nu mânãnci, cã ori în ce zi vei mânca
dintr-însul, cu moarte vei muri (Fc 2,17); Cã ºti Dumnezeu cã ori în ce zi veþi mânca dintr-ãnsul, sã v or deºchide ochii voºtri
(Fc 3,5); ori în ce zi te vei arãta mie, vei muri (Iº 10,28); Cã ori în ce loc vei fi, domnul mieu, împãrate, sau în moarte, sau în
viiaþã, acolo va fi sluga ta (2Sm 15,21); ªi vom nãvãli asupr a lui, ori în ce loc sã va af la (2Sm 17,12); Ori la carele vei afla
dumnez eii tãi, ucigã-sã înaintea fr aþilor noºtri! (Fc 31,32); Ori la carele sã va gãsi dintr e slugile tale ce cauþi, sã moarã ºi noi
om fi slugi domnului nostru (Fc 44,9); Ori la carele sã va gãsi, acela sã fie sluga mea, iarã voi veþi fi nevinovaþi (Fc 44,10);
Nu te înfricoºa ºi nu te teame, cã cu tine ias te Domnul, Dumnezeul tãu, întru toate, ori la care vei mearge (Jos 1,9); ªi ieºiia
David la toate, ori la care îl trimitea Saul, ºi înþealepþeaºte sã purta (1Sm 18,5); ªi au þinut Domnul pre David întru toate,
ori la carea mergea (2Sm 8,6); ªi au þinut Domnul întru toate pre David, ori la care au por nit (2Sm 8,14); ºi voiu da þie suf letul
tãu spre mântuir e întru toate lucrurile, ori la car e vei mearge (Ir 45,5). Astfel de structuri se întâlnesc ºi as tãzi, ºi nu doar în
aria nordicã, ceea ce înseamnã cã fenomenul poate fi considerat specific vorbirii populare. De vreme ce traducãtorii acestui
text nu au încercat sã e vite aceste structuri, înseamnã cã nici ei nu le resimþeau ca regionale.
Pronumele ºi adjectivul pronominal compus din fieºte + care este, de regulã, variabil dupã gen ºi numãr la nominativacuzativ, f lexiunea fiind asiguratã de articolul hotãrât din structura pronumelui relativ care: si are fieºtecarele sãmânþã dupã
feliul sãu (Fc 1,12), De la aceºtia s-au despãrþit ostroavele limbilor prin þãrile sale, fieºt ecarele dupã limba sa ºi dupã familiile
sale (Fc 10,5), ca sã nu auzã fieºtecarele glasul vecinului sãu (Fc 11,7), Rahil stearpã fiind ºi Liia a naºte încetând, slujnicele
sale bãrbatului le dau, carele fieºtecarea câte doi feciori dobândesc (Fc rezum. cap.30), Deci grãbind au descãr cat la pãmânt
sacii, au deºchis fieºtecarii (Fc 44,11), ºi au blagoslovit pre fieºtecarii cu blagoslveniile sale (Fc 49,28) etc. Nu lipseºte, în mod
firesc, întrebuinþarea acestuia în forma invariabilã dupã gen ºi numãr la nominativ-acuzativ. În Cartea F acerii am înregistrat,
de exemplu, 9 ocurenþe ale formelor variabile ºi numai de douã ori forma invariabilã, în ambele cazuri fieºtecare fiind adjectiv:
ªi au trimis prin mânile slu jilor sale fieºtecare turmã deosebi ºi au zis copiilor sãi (Fc 32,16), ªi toatã prisosinþa grãului în
fieºtecare cetate s-au adunat (Fc 41,48). În Cartea lui Iosue, în schimb, se întrebuinþeazã de 9 ori forma invariabilã ºi de 6
ori formele variabile198. Aceasta înseamnã cã, în general, putem vorbi despre acelaºi amestec de forme ca ºi în cazul relativului
car e (vezi supr a, 2.2.4.6.).
196

Chiar dacã nu este exclus ca la nivelul întregului text sã se înregistreze ºi alte ocurenþe ale acestor f orme, este evident cã fenomenul regional a f ost
cu grijã evitat.
19 7
Fidelitatea f aþã de original poate conduce ºi la alte structuri nefir eºti în limba românã, aºa cum vedem în urmãtorul verset: De va ieºi levitul din
una ce tãþilor tale din tot Israilul în carea lãcuiaºte ºi va vrea a veni dorind de locul care-l va aleage Domnul (2Lg 18,6) – lat. si e xierit Levites de
una urbium tuar um ex omni Israhel.
198 Dacã în 6 (3,12; 4,2, 4; 18,4; 21,1; 22, 14) din cele 9 ocurenþe, fieºtecare – invariabil – are întrebuinþare adjectivalã ºi numai o datã este variabil (la
nominativ-acuzativ) ca adjectiv (7,18), credem cã se poate vorbi despre contur area unei tendinþe în folosirea aces tei forme: mai ales variabilã, cu
valoare pronominalã, ºi, de r egulã, invariabilã, atunci când are întrebuinþare adjectivalã.
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Pronumele nehotãrât altceva nu pune probleme deosebit e de întrebuinþare, în sensul cã, pe lângã aceastã formã: nu
putem, af arã de plãcerea Lui, altceva a grãi cu tine (Fc 24,50), Nu iaste aceasta altceva , fãrã sabia lui Ghedeon (Jd 7,14), se
mai înregistreazã, ca ºi în limba actualã, altãceva : Nu-i altãceva aceasta, fãrã casa Domnului ºi poar ta ceriului (Fc 28,17),
Nici altãceva ºtiia, fãrã pânea cu carea sã hrãnea (Fc 39,6), Pânea s-au sfãrºit în straiþele noastre ºi ceva dar nu avem sã
dãm omului lui Dumnezeu, nici altãceva (1Sm 9,7), „Aceastea îm facã Dumnezeu ºi aceastea îm adaogã, de voiu gusta pâne
sau altãce va înaintea apusului soarelui!” (2 Sm 3,35), macar deºi mainte altãce va a face au zis (Ir rezum. cap.18). E posibil
ca cele tr ei consoane consecutive din structura cuvântului sã-i deter mine pe vorbitori, ºi astãzi, sã întroducã o vocalã pentru
uºurarea rostirii, dupã cum es te logicã legãtura pe care v orbitorul o face între formele alt – altã, pe de o parte, ºi altceva –
altãce va, pe de altã parte.
2.2.4.8. Pronumele ºi adjectivul pronominal negativ. Am înr egistrat f orme pentru toþi membrii clasei, fãrã sã observãm
probleme deosebite de întrebuinþare. Nimeni este atestat în formele nimene, nimenea ºi nime: Visurile lui Faraon de vaci
ºi de spice nimene putându-le tãlcui, unul Iosif le tãlcuiaºt e (Fc rezum. cap.41); Spus-am gâcitorilor visul, ºi nimene este cine
sã-l descoper e (Fc 41,24); nimene din toate acestea nice un rãu pãtimeºte (Iº rezum. cap.9); nimenea din voi sã nu iasã din
uºa casei sale pãnã dimineaþa (Iº 12,22); Nimenea nu º-au vãzut fratele sãu, nici s-au miºcat din locul unde era. (Iº 10,23);
nime199: nu te va putea opri sã nu îngropi în mormântul lui mortul tãu (Fc 23,6), Nime nu-i mãrturie vorbei noastre, fãrã
Dumnez eu, carele de faþã priveaºte (Fc 31,50), ªi cãutând încoace ºi încolo ºi nime a f i aci vãzând, lovind eghip teanu, l-au
ascuns în nãsip. (Iº 2,12).
Pe lângã forma nimic, se întâlensc în text nimica, nimicã, nemicã: precum ºi noi nimic dintre ale tale am atins (Fc 26,29);
sã nu piarã nimic din ceale ce sânt a fiilor Israil (Iº 9,4); Nimica vr eau! (Fc 30,31); ªi cercând tot cortul ºi nimica aflând (Fc
31,34); iarã din jigãniile fiilor Isr ail nimica au perit (Iº 9,6); Zioa dintâi va fi sfântã ºi mare ºi a ºeaptea zi cu aceeaº prãznuire
cins titã; nimica veþ lucra într-însele (Iº 12,16); Nici ascuns este þie cã, af arã de trupuri ºi de pãmânturi, nimicã avem (Fc 47,18);
nimicã vearde n-au rãmas în leamne ºi în ierbile pãmântului în tot Eghip tul (Iº 10,15); macar cã nemicã n-au dus prãdãtori
(Jd 5,19); de nemicã nu ni-i lipsã, fãrã de sãlaº (Jd 19,19); Ceartã-mã, Doamne, însã întru judecatã, ºi nu întru iuþimea Ta,
ca nu cum va de nemica sã mã faci (Ir 10,24). Precum se v ede, textul reflectã aproape toate variantele pronumelui negativ
invariabil, pe care v orbirea din zona de la nord de Mur eº le cunoaºte ºi astãzi200.
Formele compuse se folosesc atât cu valoare pronominalã, cât ºi cu valoare adjectivalã, f lexiunea supletivã caracterizând
formele întrebuinþate adjectival. Remarcãm în unele cazuri forma nice a adverbului din structurã, dar varianta cu -i este mult
mai bine reprezentatã. De altfel, nici se folosea mai des chiar din a doua jumãt ate a secolului al XVII-lea 201: ºi au depãrtat
musca de la F araon ºi de la slugile sale ºi de la norodul lui; n-au rãmas nice una. (Iº 8,31); ºi, apucând lãcustele , le-au aruncat
în Marea Roºie, nici una au rãmas în toate ho tarâle Eghiptului (Iº 10,19); nici unul au rãmas dintr -înºii (Fc 14,28); numai
bãr baþilor acestora nice un rãu sã le f aceþi, cã au întrat supt umbra s treºinii meale (Fc 19,8); Tatãl nos tru bãtrân este ºi nici
un bãrbat au rãmas pre pãmânt carele sã poatã întra la noi, dupã obiceaiu a tot pãmântul (Fc 19,31); Nici un sâmn de sãturare
n-au dat (Fc 41,21); Pãciuiþi sântem, nici o leºuire nu cugetãm! (Fc 42,31); au poruncit sã iasã toþ af arã ºi nici un strein sã
nu f ie de faþã când sã vor cunoaºte împreunã (Fc 45,1); nimene din toate acestea nice un rãu pãtimeºte (Iº rezum. cap.9).
2.2.5. Numeralul
2.2.5.1. Numeralul cardinal. Dupã modelul textului-sursã, numeralul cardinal una este folosit cu valoare de numeral
or dinal: ªi s-au fãcut sarã ºi dimineaþã: zi una. (Fc 1,5) – lat factumq ue est vespere et mane dies unus . Sintagma se
regãseºte întocmai în B1688, în Ms.45202 ºi în B1795. În nota v) din traducerea lui Micu gãsim ºi explicaþia: în limba
jidoveascã nu sã zice întâiu, întâie, ci în loc de a zice întâiu sã zice unul, ºi în loc de întâie sã zice una, precum ºi aici ar
trebui sã zicem zioa întâie203 . În toate celelalte cazuri, când este vorba de zilele Facerii, se folosesc e xclusiv numeralele
or dinale. Se demonstreazã încã o datã modul în care traducãtorii vechi, indiferent de s paþiul etnolingvistic din care
pr oveneau, pãstrau sacralitatea textului iniþial.
Numeralul cardinal mie are plur alul mii: ªi au purces f iii lui Israil din Rames în Socoth, mai ºasã sute de mii de bãrbaþ
pedes tri, afarã de prunci (Iº 12,37); ªi fãcând milã spre mii celor ce Mã iubãsc ºi pãzesc poruncile Meale (Iº 20,6); ºi au tãiat
în zioa aceaea ca doaozãci ºi trei de mii de oameni (Iº 3 2,28); ªi s-au adus de la aceºtia, carii au trecut la numãr de doaozãci
de ani ºi mai în sus, din ºease sute ºi trei de mii ºi cinci sute cincizãci de armaþi (Iº 38,25); ªi de ar amã s-au adus talantumuri
ºeaptezãci ºi doao de mii ºi patru sute de sicli (Iº 38,29).
De vreme ce forma de plur al mii s-a generalizat, credem cã într ebuinþarea, uneori, a formei de singular mie în sintagme
care, semantic, reclamã pluralul trebuie pusã pe seama inter pretãrii unilaterale a sensului aces tui cuvânt. În ver setul Sora
noastrã eºti, creºte în mie de mii ºi sã stãpâneascã sãmânþa ta porþile vrãjmaºilor sãi (Fc 24,60) – lat. soror nostra es crescas
in mille milia , mie intrã în alcãtuirea unei sintagme care exprimã ideea de nedeterminare numericã. Aici traducãtorul a
ur mat sensul de bazã al cuvântului mille „o mie”, ignorând f aptul cã acelaºi cuvânt, în forma de singular, dezvoltã ºi un
sens f igurat „o infinitate”, „nenumãraþi”, „mii de..”. Rãmânând întru totul f idel modelului sintagmatic din limba latinã,
traducãtorul nu adaugã nici mãcar numer alul o lângã for ma de singular (*o mie de mii ). Aici traducer ea lui Samuil Micu
are: Sor a noastrã eºti, fã-t e întru mii de zeci de mii ºi sã moºteneascã sãmânþa ta cetãþile nepriiatinilor204. Sintagma se

Acesta fiind s pecific ariei nordice (Cf. I. Gheþie, BDRL, p.164).
P entru rãspândirea acestor forme în limba veche ºi în limba actualã, vezi I. Gheþie, BDRL, p.163 – 164.
201 Cf. V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.XXXVIII.
202 În Ms.4389, traducere dupã ver siune slavonã, sintagma este zioa dentãi (vezi t extul în MLD, I, p.167).
203 Biblia de la Blaj (1795), ediþia jubiliarã, Roma, 2000.
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Ibidem.
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întâlneºte întocmai în B1688. Prin comparaþie, celelalte douã traduceri din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea at estã
un s tadiu arhaic în într ebuinþarea numeralului, deoarece încã se foloseºte cuvântul întunearec cu sensul „întuneric”, dar
ºi „zeci de mii”, „numãr foarte mare”, un calc dupã vsl. tïma: în Ms.45: „Soru-noastrã eºti, fã-t e întru mii de întunêrece
ºi moºteneascã sãminþiia t a cetãþile nepriêt enilor”, iar în Ms.4389: „Sor eºti noaoã, sã fii într-o mie de întunêrece ºi
seminþiia ta sã ia cetãþile vrãjmaºilor”205. Evoluþia de la o traducer e la alta nu mai necesitã comentarii.
Modelul este urmat întocmai ºi în versetul urmãtor: ºi au adus în el [în olt ariul cel de aramã] mie de jâr tve (2Par 1,6) – lat.
et obtulit in eo mille hostias. –, unde mie exprimã de aceastã datã sensul de bazã, dar, la fel ca mai sus, se întrebuinþeazã neînsoþit
de numeralul o. Desigur cã decodarea mesajului se face fãrã probleme, dar exprimarea nu este în spiritul limii române.
Formele etimologice patrusprezece, ºasesprezece, ºasezeci ºi toate cele în care intrã ca element de compunere una dintre
aceste forme sunt generale în textul celor zece cãrþi menþionat e206: ªi au trãit Iared ani o sutã ºasãzeci ºi doi ºi au nãscut
pre Enoh (Fc 5,18), ªi au fos<t> toate zilele lui Iared ani noao sute ºasãzeci ºi doi (Fc 5,20), Deci în anul al patr usprãzecele
au venit Hodor lahomor (Fc 14,5), Iosif, f iind de ºasãsprãzece ani, pãºtea turma cu fraþii sãi, încã prunc (Fc 37,2), ºi aceºtia
au nãscut Iacov: ºasãsprãzece suflete (Fc 46,18), toat e sufletele, patrusprãzece (Fc 46,22). Am înregistrat în schimb, e ade vãrat,
o datã, în Cartea Facerii (din acelaºi eºantion de zece cãrþi biblice), forma doisprece: Cã doisprece ani au fos t slujit lui
Hodor lahomor ºi în anul al treisprãzecele s-au lãsat de dãnsul (Fc 14,4). E posibil ca aici sã fie un simplu fapt de grafie, mai
cu seamã cã în manuscris, în maculator gãsim numeralul scris cu slovo-cifre, în timp ce în varianta „curatã” cuvântul es te
scris deasupr a unei ºter sãturi, posibil de altã mânã decât cea a copistului, când s-a int enþionat corectarea textului207. Spaþiul
prea mic putea sã-l oblige pe corector sã reducã o silabã.
Topica numeralului în sintagmã cu subs tantivul es te de cele mai multe ori substantiv + numeral, mai ales la numer alele
de la douãzeci înainte. Întrebuinþarea numeralului cu valoare adjectivalã exclude, în astfel de cazuri, folosirea prepoziþiei de:
au despãrþit din ceale care avea, daruri lui Isav, fratelui sãu, (Fc 32,13)/ Capre doao sute, þapi doaozãci, oi doao sute ºi berbeci
doaozãci, (Fc 32,14)/ Cãmile fãt ate cu mânzii sãi treizeci, vaci patruzãci ºi tauri doaozãci, asini doaozãci ºi mânzii lor zece.
(Fc 32,15) – lat separ avit de his quae habebat munera Esau fratri suo/ capras ducentas hircos viginti oves ducentas arie tes
viginti/ camelos fetas cum pullis suis triginta vaccas quadraginta e t tauros viginti asinas viginti et pullos earum decem ; Iarã
la întrarea pridvorului va fi ºeatrã de coþ doaozãci (Iº 27,16) – lat. in introitu vero atrii fiet tentorium cubitorum viginti. Topica
este aceeaºi chiar în cazul sintagmelor cu numerale ce exprimã numere mai mici de nouãsprezece: Iarã feciorii lui Iosif, carii
i s-au nãscut în pãmântul Eghiptului: suflete doao (Fc 46,27) – lat. filii autem Ioseph qui nati sunt ei in ter ra Aegyp ti animae
duae. Dupã cum se vede în aceste exem ple, topica modelului208 este decisivã în organizarea sintagmei cuprinzând numeralul
cu valoare adjectivalã.
Nu întotdeauna însã, o as tfel de topicã trebuie pusã pe seama originalului, de vreme ce, în urmãtoarele contexte, topica
originalului es te diferitã de cea pentr u care a optat traducãtorul: ªi au fost toate zilele lui Sith ani noao sut e doisprãzece ; ºi
au murit (Fc 5,8) – lat. et facti sunt omnes dies Se th nongentor um duodecim annorum et mortuus est; Iarã Mesa, împãratul
lui Moav, hrãnea dobitoace multe ºi plãtea împãr atului Israil miei o sutã de mii ºi berbeci o sutã de mii, cu lânile sale. (4
Împ 3,4) – lat. centum milia agnorum et centum milia arie tum; Dupã a cãr uia naºtere au trãit ani opt sute cincisprezeace ºi
au nãscut feciori ºi fete (Fc 5,10) – lat. post cuius or tum vixit octigentis quindecim annis et genui f ilios et f ilias; ªi au trãit
Nahor ani doaozeci ºi noao ºi au nãscut pr e Thari (Fc 11,24) – lat. vixit autem Nahor viginti novem annis et genuit Thare,
ceea ce înseamnã cã sint agma astfel alcãtuitã se încetãþenise în traducerile româneºti.
Când numer alul exprimã numere mai mici, topica este, în general, cea fireascã: Îndoindu-sã el, l-au apucat de mânã, ºi
pre muiarea lui ºi doao featele lui, pentru cã Domnul îl cr uþa pre el (Fc 19,16) – lat. dissimulante illo adprehenderunt manum
eius et manum uxoris ac duarum filiarum eius eo quod par ceret Dominus illi; ªi s-au suit Lo t din Sigor ºi au rãmas în munte
ºi doao f eate a lui cu dânsul (cã s-au temut a rãmânea în Sigor) ºi au rãmas în peºt erã el ºi doao feate a lui cu dânsul. (Fc
19,30) – lat. ascenditque Loth de Segor et mansit in monte duae quoque filiae eius cum eo timuerat enim manere in Segor
et mansit in speclunca ipse et duae filiae eius; ªi au zãmislit doao fete a lui Lot din tatâl sãu (Fc 19,36) – lat. conceper unt
er go duae filiae Loth de patre suo; ªi din Asineth, de la Faraon datã-i muiare, mai înainte de ºapte anii foameþii, doi fii
dobândeaºte (Fc rezum. cap.41). Aces te structuri au caracter oar ecum artificial: pe de o parte, substantivul însoþit de numeral
cardinal nu se ar ticuleazã cu articol hotãrât, iar, pe de altã parte, numai în anumite situaþii se poate folosi nearticulat. Nevoia
de articulare, acolo unde structura sintagmaticã refuzã ar ticolul hotãrât sau substantivul nearticulat, a condus la select area
articolului demonstrativ ºi la impunerea structurilor de tipul: *cele douã fete, *cei ºapte ani.
Sintagma alcãtuitã din numeral (exprimând numere mai mari de douãzeci) + prepoziþie + substantiv se realizeazã, aºa
cum o demons treazã e xem ple de felul: ªi au fost ploaie pre pãmânt patruzeci de zile ºi patruz eci de nopþi. (Fc 7,12); ªi au
þinut apele pãmântul o sutã ºi cincizeci de zile . (Fc 7,24); Iatã, o mie de arginþ am dat fratelui tãu (Fc 20,16), Domnul mieu,
ascultã-mã: pãmântul carele pof teºti patru sute de sicle de argint plãteºte (Fc 23,15), faþã de structura din versetul imediat
urmãtor: Carea auzind Avraam, au pus banii carii au poftit Efron, auzind feciorii lui Heth, sicle de argint patr u sute, bani
aleºi curãtori. (Fc 23,16). Prezenþa celor douã tipuri str ucturi în versete succesive este o dovadã a coexistenþei acestor structuri.
Necesitatea de a folosi prepoziþia de în cadrul unei astfel de sintagme o conºtientizau în suficientã mãsurã traducãtorii,
de vreme ce gãsim ºi structuri cãrora le putem atribui calificativul „hipercorecte”, aºa cum este cazul celei de mai jos. Aici,
poate, lipsa de exer ciþiu în întrebuinþarea numeralelor care exprimã numere aºa de mari îl deter minã pe traducãtor sã
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MLD, I, p.231.
Fc, Iº, 2Lg, Jos, Jd, 1Sm, 2Sm, Io v, Ir, Tng.
207
Nedusã însã la capãt, deoar ece corecturi fãcute sistematic sunt numai în Cartea Facerii.
208
Pe seama res pectãrii topicii din limba greacã punea V. Arvinte organizarea unor astfel de sintagme: „Reproducerea servilã a textului grecesc este
prezentã ºi în poziþia numeralelor , de la doi înainte , dupã substantiv (…)” (S T.L.NM., p.7).
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foloseascã hipercorect prepoziþia, alãturi de conjuncþia ºi: ªi s-au adus de la aceºtia, carii au trecut la numãr de doaozãci de
ani ºi mai în sus, din ºease sute ºi trei de mii ºi cinci sute cincizãci209 de armaþi (Iº 38,25). Un exemplu similar de întrebuinþare
a celor douã elemente joncþionale în cadrul numer alelor cu structurã complexã gãsim în urmãtorul context: ªi de aramã
s-au adus talantumuri ºeap tezãci ºi doao de mii ºi patru sute210 de sicli (Iº 38,29). Dif icultatea în care era pus traducãtorul
când tr ebuia sã gãseascã formula optimã pentru as tfel de numer ale complexe rezultã ºi din ver setul urmãtor: ªi au numãrat
Solomon toþi oamenii v eniþi carii era în pãmântul lui Israil, dupã numãr area carea o au numãrat David, t atãl lui, ºi s-au aflat
o sutã ºi cinzeaci de mii ºi trei mii ºi ºase sut e. (2Par 2,17) – lat. et inventi sunt centum quinquaginta milia et tria milia sescenti.
La numer alele compuse cu mie, pr oblemele ar putea veni ºi din altã dir ecþie: încadrarea aces tui cuvânt la clasa
numeralului sau la clasa substantivului. Credem cã aceasta ar putea fi cauza realizãrii unor structuri cu totul nef ireºti în
limba r omânã, acolo unde soluþia traducãtorului nu poate f i pusã exclusiv pe seama fidelitãþii faþã de model: ªi au ucis
îm pãratul Solomon junghieri de boi mii doaozeaci ºi doao, de berbeci mii o sutã doaozeaci. (2Par 7,5) – lat. boum viginti
duo milia arietum centum viginti milia; ªi întrând Avie la rãzboiu ºi având buni ostaºi ºi de cei aleºi mii patruz eaci, iarã
Ier ovoam dimprotivã au gãtit oaste de mii optsprãz eace de bãrbaþi, carii ºi aceaia era aleºi ºi la rãzboiu t ari. (2Par 13,3)
– lat. electorum quadringenta milia ; aciem octigenta milia virorum; ªi au avut Asa în oastea sa din cei ce pur ta paveze
ºi suliþe, din Iiuda mii trei sute, iarã din Veniamin de cei pãvãzaþi ºi de sãgetãtori mii doao sute opt , toþi aceºtia bãrbaþi
tari (2Par 14,8) – lat. de Iuda trecenta milia; scutariorum et sagittariorum ducenta oct oginta milia.
Sensul de genitiv se mai exprimã, ca ºi în limba actualã, prin prepoziþia a + numeral cardinal + substantiv în forma de
nominativ -acuzativ: pentru pier dere a doao luminãri sã iau o izbândã (Jd. 16,28), în timp ce sen sul de dativ se exprimã cu
prepoziþia la : Carea vãzind Ham, tatãl lui Hanaan, adecã r uºinea tâtânea-sãu a fi golit, au vestit la doi fraþi ai sãi, afarã (Fc
9,22); A nu sluji la doi domni. (Mt rezum. cap.6); Nime nu poat e slugi la doi domni, cã au pre unul va urî ºi pre altul va iubi,
au pr e unul va suferi ºi pre altul va urgisi. (Mt 6,24), structura nefiind cu nimic diferitã de vorbirea popularã de astãzi.
Discuþia de mai sus, în legãturã cu sintagma în care intrã un numeral cardinal, ºi exemplele excerptate din textul de la
1760 demonstreazã cã topica nu este încã f ixatã în cadrul unei asemenea sintagme. Uneori traducãtorii urmau modelul
originalului dupã care tr aduceau, dar, în mod cert, ºi tradiþia de mai bine de douã secole ºi jumãtate a limbii literare scrise
îºi spunea cuvântul în folosir ea numeralului.
2.2.5.1.1. Aproximarea numericã se e xprimã în mod obiºnuit prin structuri pe care le întrebuinþãm ºi astãzi: ªi, ieºind
duhurile ceale necur ate, au într at în porci ºi, cu repejune mare, turma s-au aruncat în mare, ca la doao mii , ºi s-au înecat în
mare. (Mc 5,13); Iarã cei ce mâncasã era ca la patru mii. ªi i-au slobozit. (Mc 8,9); ªi au zis Isus: „Faceþi oamenii sã ºazã!”
ªi er a iarbã multã într -acel loc. ªi au ºezut bãrbaþi, cu numãrul ca la cinci mii. (In 6,10); ªi vânslând ca la vro doaozeci ºi
cinci au treizeci de stadii, au vãzut pre Isus umblând pre mare ºi apropiindu-sã de cor abie ºi s-au temut. (In 6,19); ªi au fãcut
fiii Levi dupã cuvântul lui Moisi ºi au tãiat în zioa aceaea ca doaozãci ºi trei de mii de oameni. (Iº 32,28). Apr oximare numericã
se exprimã ºi prin sintagma subliniatã din ver setul: Sora noastrã eºti, creºte în mie de mii ºi sã stãpâneascã sãmânþa ta porþile
vrãjmaºilor sãi (Fc 24,60) – pentru care v ezi discuþia de sub 2.2.5.1. Rezultatã ca urmare a echivalãrii adv erbului lat. ferm½
„cam”, „apr oape” prin adverbul r omânesc mai211 este structura subliniatã, nereperabilã as tãzi în vorbire, din ver setul: ªi au
purces fiii lui Israil din Rames în Soco th, mai ºasã sute de mii de bãrbaþ pedestri, afarã de prunci. (Iº 12,37) – cf. lat. sescenta
ferme milia peditum virorum absq ue parvulis.
2.2.5.2. N umeralul ordinal. Aspectul cel mai semnificativ prin frecv enþã este în legãturã cu circulaþia amestecatã a
formelor de masculin având în structurã -lea sau -le. Þinând seama de modul în care s-a desfãºurat procesul de formare la
numeralele ordinale româneºti212, este clar cã în formele fãrã deicticul -a avem a face cu reflexul rostirii regionale a diftongului
[- ea] neaccentuat ca [-e ] deschis213. Circulaþia amestecatã a formelor o ilustrãm cu o serie de exemple în care se pãs trezã lea: iarã pr e Liia ºi pre feciorii ei în locul al doilea (Fc 33,2); în anul al patrulea a lui Ioachim (Ir 25,1; 36,1; 45,1); ); De la
anul al triisprãzeacelea a lui Iosie, fiiul lui Ammon, împãratului Iudei, pânã la zioa aceas ta, aces ta e al doaozeaci ºi triilea
an (Ir 25,3); în al patrulea an al lu Ioachim (Ir 46,2); Cuvântul ce au fost de la Domnul cãtrã Ieremie în anul al zeacelea a
lui Sedechie, împãr atul Iudii; acela e anul al unsprãzeacelea a lui Navohodonzor. (Ir 32,1); Iarã în anul al uns prãzeacelea a
lui Sedechie, în luna a patra, în a cincea a lunii, s-au deºchis ce tatea (Ir 39,2); ªi au fos t cetatea conocitã pânã la anul
îm pãratului Sedechie al unsprãzeacelea (Ir 52,5); Aºijderea ale stâlpului al doilea ºi poamele grãnate (Ir 52,22); ªi au luat
voie vodul oas tei pre Sar aia, întâiul preot, ºi Sofonie, preo tul al doilea, ºi trii pãzitori pridvorului (Ir 52,24) sau se reduce la
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Cã ºi alþi tr aducãtori români, înainte ºi dupã 1760, s-au aflat aici în aceeaºi dificultate rezultã din com pararea mai multor ver siuni: Tot acela mergea
la numãr car ele era de doaozeci de ani ºi mai sus, la ºease sute ºi trei de mii ºi cinci sut e cincizeci – în traducerea lui Samuil Micu (Biblia de la Blaj
(1795), ediþia jubiliarã, Roma, 2000); Tot cela ce mergea la socotealã den 20 de ani ºi în sus, la 6 sute de mii ºi 3 mii ºi 5 sute ºi 50 – în B1688 (în
MLD, II, p.195). Ms.45 (la 603 550) ºi Ms.4389 (unde se schimbã modul de a exprima aproximar ea numericã ºi valoarea exprimatã: spre 663
550 ) nu prezintã interes, de vreme ce numeralele nu sunt redate prin cuvinte.
2 10 A fost mai greu sã delimitãm în interiorul structurii subliniate din acest verset: ªi de aramã s-au adus talantumuri ºeaptezãci ºi doao de mii ºi patr u
sute de sicli – lat. aeris quoque oblat a sunt talenta septuaginta duo milia et quadringenti supra sicli, mai cu seamã cã alte v ersiuni în limba românã
aduc interpretãri diferite: în Ms.45, în B1688 ºi la Micu: 370 de talanþi ºi 2400 de sicli! În Ms.4389: 50 de talanþ ºi 2 400 de sicle. În orice caz
însã, a doua valoar e exprimatã este aceeaºi în t oate aceste traduceri.
2 11
Precizãm cã mai este singur ul echivalent dat pentru adverbul latinesc ferm½ la Grigore Maior, ILV/Lexicon , I.
2 12
Este îndeobºte acceptat f aptul cã seria numeralelor ordinale în limba românã s-a format din numeralul cardinal la care s-a adãugat iniþial articolul
hotãrât enclitic ºi mai târziu articolul posesiv. La început, numeralele cu tema în consoanã au pãs trat ar ticolul în forma -l(u), în vreme ce numeralele
cu tema în -e sau în -i au avut articolul în forma -le. Ulterior, articolul în forma -le s-a gener alizat la toate numeralele ordinale masculine ºi apoi s-a
adãugat -a. Dupã crearea numeralului ordinal în forma cu -lea la masculin ºi cu –a la feminin s-a adãugat, în momentul în care ar ticolul enclitic îºi
pierduse funcþia de articol ºi rãmãsese simplu element de s tructurã, articolul posesiv (al, a). (Vezi G. Ivãnescu, Istoria limbii române, Iaºi, 1980,
p.224–225).
2 13 Textul pr ovine dintr-o arie lingvis ticã cu [-ea] r edus la [-e] (Vezi I. Gheþie, BDRL, p.165).
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-le : ªi numele râului al doile, Gheon (Fc 2,13); al doile an dupã potop (Fc 11,10); pre cel dintâi ºi apoi pre al doile cu Thamar
i-au împreunat (Fc rezum. cap.38); ªi au venit al doile an (Fc 47,18); În anul al patrusprãzeacele a împãr atului Ezehie s-au
suit Senaheriv, împãratul asiriilor, la toate cetãþile Iiudei ceale zidite ºi le-au prins. (4 Împ 18,13); în al triisprãzeacele an al
îm pãrãþiii lui (Ir 1,2). Uneori cele douã tipuri de forme coexistã în cadrul aceluiaºi verset: Aºijderea au dat porunci al doilea
ºi al triile ºi tuturor carii pe trecea tur meale (Fc 32,19); ªi numele râului al triilea, Tigris […] Iarã râul al patr ule, aces ta iaste
Efrath. (Fc 2,14), fapt care evidenþiazã în ºi mai mar e mãsurã circulaþia amestecatã a formelor.
De r egulã, numeralele ordinale se formeazã ºi astãzi de la numerale car dinale care exprimã numere mici. Numer alele
prea complexe le creau probleme tr aducãtorilor, rezultatul constituindu-l structurile incomplete de tipul: ªi au fost în anul
al patru sute ºi optzãci ieºirii f iilor lui Israil din Eghipt (3Împ 6,1); ªi nãvãlind Zamvri, l-au lovit ºi l-au ucis, în anul al doaozeaci
ºi ºeap te a lui Asa, împãratului Iiudei, ºi au împãrãþit pentru el. (3Împ 16,10); În anul al cinzeci ºi doi a lui Azarie, împãratului
Iiuda, au împãrãþit Fachee, fiiul lui Romelie, preste Isr ail, în Samaria, doaozeci de ani. (4 Împ 15,27); Iarã în anul al treizeaci
ºi ºase al împãrãþiii lui (2Par 16,1); Bolnãvitu-s-au ºi Asa, în anul al treizeaci ºi noao a împãrãþiii sale, de durearea picioarelor
foar te cumplitã (2Par 16,12); ªi au adormit cu pãrinþii sãi; ºi au murit în anul împãrãþiii sale al patruzeaci ºi unul (2Par 16,13).
Numai accidental poate apãrea structura incompletã în cazul unor numerale ce exprimã numere mici: În anul al doisprãzeace
a lui Ahaz , împãratului Iiudii, au îm pãrãþit Osie, fiiul Eli, în Samaria, preste Israil, noao ani. (4 Împ 17,1).
Încercarea de a aplica numeralului ordinal regulile flexiunii prin analogie cu flexiunea substantivului articulat cu articolul
hotãrât enclitic conduce la urmãtoarea formã: pânã la plinirea a unsprãzeacelui an a lui Sedechie (Ir 1,3), o formã absolut
ar tificialã, care demonstreazã însã modul ingenios în care traducãtorul a reuºit sã exprime aici sensul cazual de genitiv. Alteori
se e xprimã sensul de plural, de astã datã prin f orma articolului posesiv din structurã: Toþi carii s-au numãr at în taberile lui
Efrem, mii o sutã opt ºi o sutã prin gloatele sale, ai treile vor purcede (Nm 2,24).
Dacã adãugãm la situaþiile discut ate pânã acum ºi cazul unui numeral ordinal din structura cãruia lipseºte articolul
posesiv: Iarã Ioram, fiiul lui Ahav, au împãrãþit preste Israil în Samaria la anul optsprãzeacealea al lui Iosafat, împãratul Iiudei.
(4 Împ 3,1) – deºi ar putea fi vorba aici despre o omisiune exclusiv de ordin grafic –, credem cã am semnalat cele mai
im portante aspecte reper abile la nivelul acestui text, cu privire la seria numeralelor ordinale create pe terenul limbii române.
În capul seriei numeralelor ordinale este întâi, în forma simplã, dar ºi compus, având în structurã prepoziþia de + întâi,
invariabil sau variabil dupã gen , cu întrebuinþare substantivalã, adjectivalã sau adverbialã: în zioa dintâi a lunii (Fc 8,5); Deci
în anul ºasã sute unul, în luna dintâi, în zioa dintâi a lunii, au scãzut apele de pre pãmânt (Fc 8,13); cel mai mare vinde celui
mai mic naºterea dintâi (Fc rezum. cap.25); „Iatã, moriu! ce-m va folosi mie naºt erea dintâie?” (Fc 25,32); ºi i-au vândut
naºterea dintâiu (Fc 25,33). În cazul acestui numeral sensurile gramaticale de gen, numãr caz se exprimã frecvent cu ajutorul
articolului demonstrativ, pe care nu-l întâlnim când e vorba de alte numerale: „Vinde-m naºterea t a cea dintâi!” (Fc 25,31);
naºter ea mea cea dintâiu mai nainte o au luat (Fc 2 7,36); ªi aºa, dobândind dorita nuntã, au mai iubit pre a doua decât
pre cea dintâi (Fc 29,30); ªi au por uncit celui dintâi (Fc 32,17); ºi te va întoar ce în treapta dintâi (Fc 40,13); Îmbucând toatã
frumseaþea celor dintâi (Fc 41,7).
Forma simplã cunoaºte, de asemenea, o largã circulaþie în acest text214,mai cu seamã în sintagma întâi(iul) nãscut „cel
mai mare dintre f ii”, dar ºi, mai ales la plural, „primii miei, iezi etc. fãtaþi într-o turmã”, dupã cum dintâi (dintâie/dintâiu/
dintãia) intrã în sintagma naºterea (cea) dintâi, cu sensul „dr eptul primului nãscut” (în Fc rezum. cap.25; 25,31, 32, 33, 3 4;
27,36). Deºi are posibilitatea sã exprime categoriile de gen numãr ºi caz în mod sint etic: întãiul nãscut (Fc 35,23; 46,8);
întâiului nãscut (Fc 36,15; 38,6), forma simplã este uneori precedatã de articol demonstrativ care-i asigurã f lexiunea: celui
întâi nãscut (Fc 41,51); cei întâi nãscuþ (Fc 43,33).
2.2.5.3. Alte numerale. Toate tipurile de numer ale se regãsesc în textul pe care îl analizãm. Dintre numeralele colective
sunt bine reprezentate formele amândoi, amândoao: ªi er a amândoi goli, Adam adecã ºi muiare lui ºi nu sã r uºina (Fc 2,25);
ªi er a amândoi bãtrâni ºi vechi de zile (Fc 18,11); ºi au lovit amândoi legãturã de pace (Fc 21,27); Carele luând toate acestea,
le-au împãrþit pre mijloc ºi amândoao pãrþile împrotiva sa cu partea dinlontr u le-au pus (Fc 15,10); cu amândoao fetele,
neºtiind, s-au ames tecat (Fc rezum. cap.19); a vând la genitiv-dativ amânduror: ªi s-au deºchis ochii amândur or (Fc 3,7); ªi
întrând Lavan în cortul lui Iacov ºi al Liei ºi amânduror slujnicelor, n-au aflat (Fc 31,33); ªi au despãrþit pre feciorii Liei ºi
Rahil ºi amânduror slujnicelor (Fc 33,1); Isa v, cu muierile ºi pr uncii, de la fratele sãu, Iacov, pentru multã foar te amândur or
blagã, sã des parte (Fc rezum. cap.36).
Numeralul multiplicativ este prezent prin forme precum: îndoit, împãtrat, însutit : cu bani îndoiþ (Fc rezum. cap.43); ªi
bani îndoiþ duceþ cu voi (Fc 43,12); Luat-au, darã, bãrbaþii daruri ºi bani îndoiþ ºi pre Veniamin ºi s-au pogorât în Eghipt
(Fc 43,15); ªi voiu rãs plãti întâi îndoitele nedreptãþi ºi pãcatele lor (Ir 16,18); adã preste dânºii zi de nãcazu ºi cu îndoitã
zdrobire îi zdrobeaºte! (Ir 17,18); Oaia o va întoarce împãtratã, pentr u cã au fãcut aceasta ºi n-au îngãduit (2Sm 12,6); ªi
au sãmânat Isaac în pãmântul acela ºi au af lat într-acela an însutit (Fc 26,12).
Pentru numeralul distributiv am înregistrat structura cu câte + numeral car dinal: ªi din toate jiviniile a tot trupul cãte
doao vei bãga în corabie (Fc 6,19); cãte doao din toate or întra cu tine, ca sã poatã trãi (Fc 6,20); Au întrat la Noe în corabie,
cãte doao, cãte doao din tot trupul în carele era duhul vieþii (Fc 7,15); ªi fieºtecãruia au poruncit sã li sã aducã cãte doao
veºminte (Fc 45,22); Amândoo cãpetealele s tâlpilor era vãrsate, câte ºeapte rânduri de mrejuþe într-un cãpetel ºi câte ºeapte
mrejuþe într-alt cãpetel. (3Împ 7,17); Cã, ucigând Iezavel prorocii Domnului, au luat el o sutã de proroci ºi i-au ascuns câte
cincizeaci ºi câte cincizeaci în peºtere ºi i-au hrãnit cu pâne ºi apã. (3Împ 18,4); cã am ascuns din prorocii Domnului o sutã
de bãr baþi, câte cinz eaci ºi câte cinzeaci în peºteri ºi i-am pãscut cu pâne ºi apã (3Împ 18,13).
La numer alul adverbial, subliniem prezenþa structurii cu numeral cardinal + substantivul ori : De ºapte ori rãsplãtire sã
va da pentr u Cain, iarã pentru Lameh de ºaptezeci de ori câtea ºapte (Fc 4,24), De trei ori în fieºtecare an veþ prãznui Mie
214
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sãrbãtori (Iº 23,14); De trei ori în an sã va arãta toatã partea bãrbãteascã a ta înaintea Domnului, Dumnezeului tãu (Iº 23,17);
Hiachint ºi urºinic ºi coc de doao ori întins ºi visom (Iº 25,4); Iarã cortul aºa-l vei face: zeace pãretari de vison rãsucit ºi
hiachinth ºi de urºinic ºi de co cu de doao ori întins (Iº 26,1); Face-vei ºi zaveasã de hiachinth ºi de por firã ºi coc de doao
ori întins ºi de vison rãsucit (Iº 26,31). O altã structurã prin care se exprimã sensul iter ativ este alcãtuitã din numeralul ordinal
+ substantivul oarã, acesta fiind uneori în elipsã: ªi au chemat îngerul Domnului pre Avraam a doao oarã din ceriu (Fc 22,15);
Iarã ce ai vãzut a doao , de acelaº lucru fiind visul, sãmn de întãrire este (Fc 41,32); De n-ar fi mijlocit apestirea ºi a doaoa
am f i venit (Fc 43,10); De va înceta, va spãla cu apã ceale curate, a doao oarã, ºi curate v or fi. (Pr 13,58).
Cartea preoþiii ne of erã un numãr foarte mare de exemple pentru numeralul fr acþionar, reprezentat cel mai frecvent de
structuri complexe alcãtuite din numeral ordinal + substantivul par te : De nu va putea mâna lui a aduce doi turturi sau doi
pui de porumb, va aduce pentr u pãcatul sãu fãinã, a z eacea parte efi (Pr 5,11); ºi a cincea parte o va pune deasupra (Pr
5,16); ºi încã ºi a cincea parte [va întoarce] stãpânului cãruia au fãcut pagubã (Pr 6,5); A zeace par te efi vor aduce din fãinã
în jir tfã veacinicã (Pr 6,20); din uleiu a ºeasea par te [va lua] (Pr 14,10); din unt de lemn a ºeasea par te [va lua] (Pr 14,12); ªi
din a ºeasa parte a untului de lemn va turna în stânga sa (Pr 14,15); pentru greºalã va lua un miel s pre aducere, sã sã roage
pentru el preotul, ºi a zecea parte de fãinã stropit e cu unt de lemn spre jir tfirea, ºi din untdelemn a ºasa par te (Pr 14,21);
Carele luând mielul pentru greºalã ºi a ºeasea parte din untul-de- lemn, le va rãdica împreunã (Pr 14,24); Cine va mânca din
ceale sfinþite prin neºtiinþã, va adaoge a cincea parte cu ceaea ce au mâncat ºi o va da preotului la jâr tfealnic (Pr 22,14); ºi
gus tarea vinului, a patra parte de hin (Pr 23,13); va da preste biciulat a cincea par te (Pr 27,13); va da preste biciuluit a cincea
par te (Pr 27,15); va întoarce a cincea par tea banilor ce s-au biciuluit (Pr 27,19); ºi va da a cincea par te a preþului (Pr 27,27);
Iarã cine va vrea a rãscumpãra zãciu irile sale va adaoge a cincea parte a lor (Pr 27,31).
2.2.6. Ver bul215
Clasã f lexionarã stabilã, verbul prezintã ºi la nivelul aces tui text câteva aspecte car acteris tice vechii române liter are ºi
unele par ticularitãþi de flexiune datorate înscrierii textului în aria dialectalã situatã la nord de Mur eº.
2.2.6.1. Conjugarea. Ver bul a adaoge (< lat. *adaugere) se încadreazã în continuare la conjugarea a III 216: ºi veþi adaoge
(Fc 32,20); ºi el sã va adaoge dindãrãpt (Fc 49,19); Pentru aceaea sã adaoge a triia, muºiþãle, ºi a patra, muºtele (Iº rezum.
cap.8); Pentru aceaea sã adaoge a nooa, desimea întunerecului (Iº rezum. cap.10); Bogatul nu va adaoge la giumãtate de
siclã, ºi sãr acul nimic va scãdea (Iº 30,15); Nu veþ adaoge la cuvântul car e grãiesc voao, nice v eþ lua dintr-însul (2Lg 4,2);
Ce-þi por uncesc, aceasta numai fã Domnului, nici adaoge ceva, nici scãdea (2Lg 12,32); ªi va þinea cel drep t calea sa, ºi cel
cu mâni curate va adaoge tãrie (Iov 17,9).
Din lat. curro, -ìr e a rezultat verbul a cure, trecut frecvent la conjugarea I în f orma a cura. În aceastã perioadã se creeazã
ºi forma analogicã cu g, dupã a merge, ceea ce favorizeazã circulaþia ambelor forme, predominante f iind însã formele
analogice: în pãmântul care curã lap te ºi miere (Iº 3,8), pãmântul ce curã lapte ºi miiare (2Lg 6,3), care curã lapte ºi miere
(2Lg 11,9), pãmântul ce curã lapte ºi miere (2Lg 26,9, 15), ªi au întrat norodul în codru ºi s-au arãt at curând miere (1Sm
14,26) etc., dar: la pãmântul ce curge lapte ºi miere (Iº 3,17; 33,3), pãmântul ce curge lapte ºi mi ere (Iº 13,5), Stãtut-au apa
curgând, adunatu-s-au adâncurile în mijlocul mãrii (Iº 15,8), Muntele, cãzând, curge, ºi piatra sã mutã din locul sãu (Iov 14,18),
Care din nori curg (Iov 36,28), ªi are nãdejde cã curge Iordanul în gura lui (Iov 40,18), vor curge ºi v or peri (2Lg 28,40), sã
curgã ca rooa vorba mea (2Lg 32,2), curge-va desfãt at din Vasan (2Lg 33,22). Inovaþia es te prezentã ºi în derivatele acestui
ver b: ºi Domnul au dat tuneturi ºi grindine ºi fulgere curgãt oare preste pãmânt (Iº 9,23), praznicul când sã adunã toate în
curgerea anului (Iº 34,22), alãturi de cele ale formei e timologice: Carea auzind Avraam, au pus banii carii au pof tit Efron,
auzind feciorii lui He th, sicle de argint patr u sute, bani aleºi curãtori (Fc 23,16).
Rãmân la conjugarea a II-a urmãtoarele ver be: a plãcea (< lat. placìo, -½re), a rãmânea (< lat. remanìo, -½re), a tãcea (<
lat. tacìo, -½re), a þinea (< lat. tenìo, -½re), a umplea (< lat. implìo, -½re). A plãcea, încadr at uneori astãzi, incor ect, la conjugarea
a III-a, are n umai forme de conjugarea a II-a: precum vã va plãcea (Fc 19,8); oriunde îþ va plãcea, lãcuiaºte! (Fc 20,15); De
nu va plãcea ochilor domnului sãu (Iº 21,8); ºi nu Mã voi îndura întru carele bine-M va plãcea (Iº 33,19); ªi vei cumpãra
dintr -aceiaº bani orice-þi va plãcea (2Lg 14,26); Lãcui-va cu tine în locul care-i va plãcea (2Lg 23,16); mâncã struguri cât îþ
va plãcea (2Lg 23,24).
Exclusiv la conjugarea a II-a se încadr eazã ºi verbul a rãmânea: Nu va rãmânea Duhul Mieu în om în veac, cã trup este (Fc
6,3); Nicidecum, ce în uliþã vom rãmânea (Fc 19,2); cã s-au temut a rãmânea în Sigor (Fc 19,30); Rãmânea-voi darã robul tãu pentru
prunc în slujba domnul mieu (Fc 44,33); ºi veþi rãmânea puþâni în neamuri la care vã va duce Domnul (2Lg 4,27); ºi nu va rãmânea
din cãrnurile cealui ce s-au jârtvit sara (2Lg 16,4); Nu va rãmânea trupul lui în lemn, ci într-aceea zi sã va îngropa (2Lg 21,23);
orice va rãmânea în pomi nu te vei întoarce sã le culegi (2Lg 24,20); ªi veþ rãmânea puþini cu numãrul carii întâi eraþi ca stelele
ceriului cu mulþimea (2Lg 28,62); au vei rãmânea pânã în sfârºit? (Ir 3,5); amânãnþindu-le greale reale de vor rãmânea în rãotãþi
(Ir rezum. cap.4); ca un cãlãtoriu ce abate a rãmânea (Ir 14,8); ºi numai aceia vor rãmânea carii vor fugi la haldei (Ir rezum. cap.21).
Sunt însã forme a cãror încadrare la conjugarea a II-a sau la conjugarea a III-a se poate f ace numai în funcþie de accentul fonetic
al cuvântului. În transcriere nu s-a notat accentul, prin urmare posibiliatea de a verifica locul accentului la formele susceptibile de
a f i încadrate la o conjugare sau la alta este limitatã. În Cartea Facerii am înregistr at o singurã formã în care accentul poate distinge
între o conjugare ºi cealaltã: Rogu-mã, domnilor, abateþi-vã la casa slujii voastr e ºi rãmâneþ acolo (Fc 19,2). Accentuatã pe ultima
silabã, aºa cum am putut cons tata analizând manuscrisul, aceastã formã aparþine conjugãrii a II-a217.

Pentru toate verbele discutate aici ºi, desigur, pentru multe altele care nu intrã în discuþia noastrã, se pot urmãri paradigmele f lexionare în Indice.
Cu aceastã formã îl vom întâlni încã în secolul al XIX-lea, cu deosebire în scrierile lui A. Pumnul, I.G. Sbiera.
2 17 Analizatã numai din perspectiva gr afiei, aceastã formã va fi încadratã însã la conjugarea a III-a. Este ºi mo tivul pentru care considerãm cã grafia a
putut a vea un anumit rol în trecerea v erbelor de acest tip la conjugarea a III-a.
2 15
2 16
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Formele f lexionare ale ver bului a tãcea atestã exclusiv încadrarea la conjugarea a II-a: Domnul va oºti pentr u voi, ºi voi
veþi tãcea (Iº 14,14); deacã vor tãcea povãþuitorii oastei ºi vor sfârºi de-a grãi (2Lg 20,9); Pânã când tãceþi ºi nu aduceþi
îndãrãp t împãratul? (2Sm 19,10); nu v oiu tãcea (Ir 4,19); sã tãcem acolo (Ir 8,14); ne-au fãcut a tãcea (Ir 8,14); Tãcând darã
vei tãcea ºi va urma dupã tine sabia (Ir 48,2); Toþi bãr baþii ostaºi vor tãcea în zioa aceaea (Ir 49,26); Sã nu tãceþi preste
nedreptatea ei (Ir 51,6).
ªi în cazul unor forme flexionare ale ver bului a þinea analiza trebuie extinsã la nivel suprasegmental. Aceeaºi formã
flexionarã, în funcþie de accent, poate veni de la a þine sau de la a þinea. Dacã formele subliniate din contextele urmãtoare
nu pun probleme de acest fel: ºi mã vor ucide ºi pre tine te vor þinea (Fc 12,12); Umple sacii lor de grâu cât pot þinea ºi pune
banii fieºtecãrora în vãr ful sacului (Fc 44,1), în alte situaþii, omografia nu se poate rezolva decât dacã avem posibilitatea sã
stabilim locul accentului în cuvânt: De vei merge spre stânga, eu oi þine dreapta (Fc 13,9); Vino sã-l îmbãtãm cu vin ºi sã
dur mim cu dânsul, sã þinem din tatãl nos tru sãmânþa (Fc 19,32); Sã-i dãm lui vin de bãut ºi în ceastã noapte ºi vei dormi cu
el, sã þinem sãmânþa din t atãl nost (Fc 19,34); Nu ucideþ sufletul lui, nici vãrsaþ sângele, ce-l aruncaþ în jghiabul acesta carele
iaste în pustie ºi vã þineþ mãnile voastre nevinovate (Fc 37,22); ªi m-au triimis mai înainte Dumnezeu, sã vã þineþi pre pãmânt
ºi hranã de trãit sã puteþ a vea (Fc 45,7). Din analiza manuscrisului r ezultã cã accentul este notat de fiecare datã pe ultima
silabã, ceea ce înseamnã cã formele de mai sus fac par te din paradigma ver bului de conjugarea a II-a. Cum în transcriere
accentele nu s-au notat, ar fi imposibil sã urmãrim în manuscris fiecare formã f lexionarã susceptibilã de a fi încadratã la o
conjugare sau la cealaltã. Analiza de mai sus s-a efectuat numai pe textul din Cartea Facerii, unde nu am întâlnit nici mãcar
o datã forme car e sã poatã fi atribuite ver bului de conjugarea a III-a. Vom conchide, aºadar, în legãturã cu acest verb, cã
dat ele analizei parþiale întreprinse de noi f avorizeazã încadr area verbului în discuþie la conjugarea a II-a.
O analizã similarã necesitã v erbul a um plea. Toate formele pe care le-am înregistrat pentru acest v erb în Cartea Facerii
au putut fi atribuit e conjugãrii a II-a numai dupã ce am analizat, în manuscris, locul accentului în fiecare formã în par te. În
toate cazurile, accentul este notat pe ultima silabã: Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi apele mãrii (Fc 1,22); Creºteþi ºi vã înmulþiþ
ºi umpleþi pãmântul (Fc 1,28); Creºteþ ºi vã înmulþiþ ºi umpleþ pãmântul (Fc 9,1); Iarã voi creºteþ ºi vã înmulþiþ ºi întraþ pre
pãmânt ºi-l umpleþ (Fc 9,7). În alte cãrþi biblice sunt suficiente forme care sã nu necesite stabilir ea poziþiei accentului pentru
a preciza conjugarea: ºi sã vor umplea casãle eghipteanilor de multe feliuri de muºte ºi tot pãmântul în care v or fi (Iº 8,21);
ªi vor umplea [lãcustele] toate casãle tale (Iº 10,6), ºi au început a sã umplea de viermi ºi s-au putrãzit (Iº 16,20); Nu va fi
neroditoriu, nici ster p în pãmântul tãu, numãr ul zilelor tale l-oiu umplea (Iº 23,26); ªcaful între oltariu ºi între cor t, carele îl
vei umplea de apã (Iº 40,7); «Toatã plosculiþa sã va umplea de vin». ªi vor zice cãtrã tine: «Au doarã nu ºtim cã toatã plosculiþa
sã va umplea de vin?» (Ir 13,12). Concluzia este cea pe car e am exprimat-o mai sus în legãturã cu ver bul a þinea.
Forme f lexionare precum: au curãþit, vã curãþiþ, sã curãþiþ etc. atestã încadrarea ver bului la conjugarea a IV-a, a curãþi,
aºa cum circulã pânã astãzi în aria nordicã218: ªi luând Iacov nuiale de plop verzi ºi de migdali ºi de platos, de o parte le-au
curãþit (Fc 30,37); Lepãdaþ dumnezeii cei streini carii sânt în mijlocul vostru ºi vã curãþiþ ºi sã curãþiþ veºmintele v oastre. (Fc
35,2); ªi vei curãþi oltariul când vei junghiia jârtfa curãþãniii ºi-l vei unge spre sfinþãnie (Iº 29,35); ªeap te zile vei curãþi oltariul
ºi-l vei sf inþi (Iº 29,37); Fãcut-au ºi ºeapte candele cu mucãrile sale, ºi vase în carele sã sã stângã ceale ce sã curãþiia, de aur
foarte cur at. (Iº 37,23); Ci vei treace la munte ºi-þ vei curãþi poieni s pre lãcuire (Jos 17,18).
Dublete de con jugare prezintã v erbe mai puþin întrebuinþate: a pãingina/a se împãingina faþã de a pãiengini/a pãingini:
ªi au îmbãtrinit Isaac ºi i s-au împãi nginat ochii lui ºi nu putea vedea (Fc 27,1); Cã ochii lui Israil pãingina pentru adânci
bãtrâneaþã ºi nu putea chiar vedea (Fc 48,10); Heli zecea în locul sãu ºi ochii lui pãinginise, nici putea vedea (1Sm 3,2); Iarã
Heli era de ani noaoz eaci ºi opt ºi oc hii lui pãienginise ºi nu putea vedea (1Sm 4,15).
O situaþie similarã caracteriz eazã verbul a se sãnãtoºi – a se sãnãt oºa: ªi rugându-sã A vraam, sã sãnãtoºazã casa
îm pãratului (Fc rezum. cap.20); ªi r ugându-sã Avraam, au sãnãtoºit Dumnezeu pre Avimeleh ºi muiarea ºi slujile lui ºi
au nãscut (Fc 20,17). Neobiºnuitã este perechea a se însoþi – a se însoþia. Cel dintâi nu necesitã comentarii. Cel de-al doilea
nu este înregis trat în DA. Existã, în schimb, în MDA substantivul însoþiere (la Donici, în Fabule), cu precizarea neobiºnuit
ºi cu etimologia în- + soþie. Crearea ver bului a însoþia favorizeazã apariþia dubletelor de conjugare: ªi toþi isr ailiteanii carii
sã ascunsease în munt ele Efrem, auzând cã fu jise filisteii, s-au însoþit cu ai sãi în rãzboiu (1Sm 14,22); ªi oamenii lui Israil
s-au însoþiat ºieº în zioa aceea ºi au jurat Saul norodul, zicând: „Blãstãmat omul care va mânca pâne pânã de câtrã sarã,
pânã ce mã voiu izbândi de neprietinii miei”. (1Sm 14,2 4); ªi era rãzboiu tare împrotiva filisteilor în toate zilele lui Saul,
cã oricare vedea Saul bãr bat tare ºi vreadnic de rãzboiu îl însuþiia ºieº. (1Sm 14,52)
2.2.6.2. Diateza. Nu vom aduce în discuþie situaþiile în care sensul pasiv se exprimã prin verbe cu pronume reflexiv, cu foarte
largã circulaþie în acest text, ca de altfel în toatã perioada veche, ci vom urmãri oscilaþiile între formele active ºi cele construite
cu pronume reflexiv, încadrate, prin tradiþie, la diateza reflexivã, chiar dacã dezv oltã de multe ori alte sensuri decât reflexivul
propriu-zis (pasiv, eventiv, reciproc etc.). S-a susþinut, pe bunã dreptate, cã numãrul mare de verbe construite cu pronume ref lexiv
s-ar datora unor modele strãine, celui slavon în primul rând. Textul analizat, tradus dupã un original latin, ar trebui sã reflecte
acest fenomen morfologic în mai micã mãsurã, dar, în realitate, nu se întâmplã aºa, ceea ce ne întãreºte convinger ea cã astfel
de oscilaþii puteau v eni la fel de bine dinspre graiurile populare219. Fiind vorba despre o etapã în care limba românã literarã
avea o tr adiþie de peste 250 de ani, e f iresc ca evoluþia înregistratã la nivelul structurilor limbii, ca urmare a exersãrii ei continue
ca limbã de culturã, sã se reflect e ºi în întrebuinþarea unora dintre verbele care înregistrau numeroase oscilaþii pânã la 1640 ºi
multã vreme dupã aceea. Un exemplu concludent îl constituie verbul a se naºte. Acesta se întrebuinþa foar te des în textele vechi
cu valoare reflexivã, dar fãrã pronume reflexiv, uneori structurile rezultate f iind ambigue220. Textul de la 1760 reflectã folosirea
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Cf. Al. Gafton, Evoluþia limbii r omâne prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea, Iaºi, 2001, p.122.
Cf. ibidem, p. 124.
Vezi ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p. 1 33, 335; V. Arvinte, NORMELE (1688), p. XL.
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corectã a ver bului cu sens reflexiv. Iatã un astfel de e xemplu: Piarã zioa în carea m-am nãscut ºi noaptea în carea s-au zis:
«Zãmislitu-s-au om!» (Iov 3,3), în comparaþie cu douã dintre traducerile biblice din secolul al XVII-lea, Ms. 45 ºi B1688, care, în
acelaºi ver set, înregistreazã formele active: piarã ziua întru carea am nãscut221. O discuþie aparte necesitã forme precum cele
din context ele de mai jos, generatoare de ambiguitãþi: ªi iarãºi pentru prisosirea pedeapsii sã tânguiaºte a fi nãscut. (Iov rezum.
cap.10) 222; Omul deºert sã înnalþã spre trufie ºi ca mânzul mãgariului sãlbatec pre sâneºi slobod a fi nãscut sã gândeaºt e (Iov
11,12); Adu-þi aminte cã fãrã de dânºii n-ai f i nãscut ºi le rãs plãteaºte, precum ºi ei þie. (Ecz 7,30). Am considerat cã aceste f orme
reprezintã inf initivul prezent al diatezei pasive, respectiv condiþionalul prezent al aceleiaºi diateze, numai cã formele flexionare
pe care contextele le reclamau erau de infinitiv perfect pasiv: a fi fost nãscut , respectiv condiþional perfect pasiv: ai fi fost nãscut.
Put em vedea aici o anumitã carenþã a folosirii formelor temporale compuse ºi nu una de exprimare a categoriei diatezei, de
vreme ce în nenumãrate structuri pe care le-am verificat nu se înregistreazã abateri223.
Constatar ea pe care am fãcut-o în ce priveºte întrebuinþarea ver bului a naºte nu trebuie sã conducã la ideea cã nu apar
oscilaþii în întrebuinþarea activã sau/ºi reflexivã a verbelor. La unele verbe oscilaþiile apar destul de des. Întâlnim astfel forme
reflexive pentru v erbe care astãzi se întrebuinþeazã cu formã activã ºi invers, lucru obiºnuit în textele din perioada veche224: a-ºi
bãnui „a regreta, a se cãi”; „a mustra” – ª-au bãnuit cã fãcusã om pre pâm<â>nt. ªi atingãndu-Sã cu durearea inimii dinlãuntru
(Fc 6,6); „ªter ge-voi – au zis – omul carele l-am zidit de pre f aþa pãmântului, de la om pãnã la jivinii, de la cel ce sã târieºte pãnã
la paserile ceriului, cã Îm bãnuiesc cã i-am fãcut pre ei”. (Fc 6,7); ªi, bãnuindu-º fiii lui Israil pentru fratele sãu Veniamin, au
început a zice: „Luatu-s-au un neam din Israil” (Jd 21,6); ªi tot Israilul foar te º-au bãnuit ºi s-au pocãit pentru ucider ea unui
neam din Israil (Jd 21,15); a se lâncezi: Nici un sâmn de sãturare n-au dat, ce cu aseaminea uscãciune ºi veºtejirie sã lâncezea
(Fc 41,21); a grãbi : Grãbit-au Avraam în umbrariu la Sara ºi i-au zis: „Grãbeºte, trei mãsuri de fãinã mes tecã ºi fã pâni supt
cãr buni!” (Fc 18,6); Iarã el au alergat la ciurdã ºi au adus de-acolo un viþãl foarte tinãr ºi bun ºi l-au dat slujii, carele au grãbit ºi
l-au f iert. (Fc 18,7); Grãbeaºte ºi te mântuiaºte acolo, cã nu oi putea face ce va pânã vei întra acolo (Fc 19,22); „Aºteptaþ aici cu
asinul! Eu ºi pruncul, pânã acolo grãbind, dupã ce ne vom închina, ne vom întoarce la voi”. (Fc 22,5); ªi avea Reveca un frate
pe nume La van, car ele grãbind au ieºit la om, unde era fântãna (Fc 24,29); Car ea grãbind, au luat vadra de pre umãr ºi mi-au
zis: «ªi tu bea ºi cãmilelor tale voi da de beut» (Fc 24,46); Iarã ea, grãbind, au vestit tãtâne-sãu (Fc 29,12); Ea grãbind au ascuns
idolii supt aºt ernuturile cãmilei ºi au ºezut deasupra. (Fc 31,34); (a) pãzi „a lua aminte”, „a se feri”: ªi au zis Avraam: Pãzeaºte ,
ca nu cândva sã duci pre fiiul mieu acolo! (Fc 24,6); Pãzeaºte sã nu grãieºti ceva aspru împotriva lui Iacov! (Fc 31,24); Pãzeaºte
sã nu grãieºti împotriva lui Iacov ceva greu! (Fc 31,29); a se sãrãci: ªi va înceta mânia lui ºi sã va uita de ceale ce ai fãcut împrotiva
lui. Dupã aceea oi trimite ºi te v oi aduce de acolo aici. Cãci sã mã sãrãcesc de amândoi f iii într-o zi?” (Fc 27,45); a se buigui
(aici) „a se minuna” (echivaleazã lat. obstupesc¹, -ere „a încremeni”; „a se minuna”) Ascultaþi ºi vã buiguiþi ºi puneþi deagetul
gurii v oastre (Iov 21,5); a se sãca: Mai nainte de-a i sã plini zilele va peri, ºi mânile lui sã vor sãca (Iov 15,32); Pielea mea s-au
negrit preste mine, ºi oasele meale s-au sãcat de zãduh (Iov 30,30).
La fel de numeroase sunt oscilaþiile în întrebuinþarea activã sau reflexivã a v erbelor: a (se) bolnãvi : Iacov bolnãvind,
Iosif îl cer ceteazã (Fc r ezum. cap.48); s-au vestit lui Iosif cã s-ar fi bolnãvit tatãl sãu (Fc 48,1); a (se) scula225: Scoalã ºi
încungiurã pãmântul în lungime ºi în lãþimea sa, cã þie þi-l v oi da (Fc 13,17); Scoalã, ie-þ muiarea ºi doao feat e care ai, sã
nu pieri ºi tu aºijderea în rãut ate cetãþii (Fc 19,15); Scoalã, ia pruncul ºi þâne mâna lui, cã în neam mare l-oi face (Fc 21,18);
Scoalã , ºez ºi mâncã din vânatul mieu, sã mã blagosloveascã sufletul tãu (Fc 27,19), Scoalã , tatã-mieu, ºi mâncã din vânatul
fiiului tãu, sã mã blagosloveascã sufle tul tãu! (Fc 27,31); „Sculaþi-vã, ieºiþ din locul acesta, cã va ºterge Dumnezeu cetate
aceasta”. (Fc 19,14); Sculaþi-vã ºi sã mear gem în Vithil, sã facem acolo oltariu lui Dumnezeu (Fc 35,3); a (se) rãsãri: ºi au
rãsãrit toþ cei muritori (Fc rezum. cap.10); Iarã Arfaxad au nãscut pre Salli, din carele au rãsãrit Ever. (Fc 10,24); Iarã
din Madian au rãsãrit Ef a ºi Ofer ºi Enoc ºi Avida ºi Eldaa, toþi aceºte feciorii Chiturei (Fc 25,4); ªi i s-au rãsãrit îndatã
soarele, dupã ce au trecut Fanuil, iarã el ºchiopa cu piciorul (Fc 32,31); a (se) sârgui: ªi auzând aceas ta Ruvim, sã sãrguia
a-l mântui din mânile lor ºi zicea (Fc 37,21); Sârguiþi ºi vã suiþ la tatãl mieu (Fc 45,9); Sârguiþ ºi-l aduceþ la mine! (Fc 45,13);
a (se) împãingina/a (se) pãingina: ªi au îmbãtrinit Isaac ºi i s-au împãinginat ochii lui ºi nu putea vedea (Fc 27,1); Faþa
mea s-au umf lat de plâns, ºi geanele meale au împãinginit (Iov, 16,17); Înpãinjinit-au de urgie ochiul mieu ºi mãdulãrile
meale ca într-o nimica s-au întors.(Iov 17,7); Cã ochii lui Israil pãingina pentru adânci bãtrâneaþã ºi nu putea chiar vedea
(Fc 48,10); a (se) înceta: ªi au poruncit Moisi sã sã strâge prin glasul pris tavului ca nici bãrbat, nici muiare sã mai aducã
ce va la lucrarea jârtfenicului, ºi aºea s-au încetat de-a mai aduce daruri (Iº 36,6); ªi ieºind Moisii de la Faraon din cetate,
tins-au mânile cãtrã Domnul ºi au încetat tune turile ºi grindinea (Iº 9,33); ªi vãzând Faraon cã au încetat ploaia ºi grindinea
ºi tuneturile, au sporit pãcatul (Iº 9,34); cã în ºasã zile au fãcut Domnul ceriul ºi pãmântul, ºi într -a ºeaptelea au încetat
de lucr u (Iº 31,17); a (se) ameþi: Ameþi-v or drepþii pr este aceasta, ºi cel nevinovat împrotiva fãþarnicului sã va deºtep ta (Iov
17,8); În zioa lui sã vor ameþi cei mai de pre ur mã, ºi pre cei dintâi îi va nãvãli groaza (Iov 18,20); a (se) odihni: Odihni-vei
ºi nu va f i cine sã te sparie; ºi sã vor ruga feþii t ale mulþi. (Iov 11,19); Depãrteazã-Te puþintel de la el, ca sã odihneascã,
pânã când va v eni cea doritã, ca a nãimitului zioa lui (Iov 14,6); Cã acum dormind aº tãcea ºi în somnul mieu m-aº odihni
(Io v 3,13); Acolo cei necuraþi au încetat de gâlceavã ºi acolo s-au odihnit cei obosiþi de vârtute (Iov 3,17); Îndoite luând
de ceale ce pierduse, ºi mai pe urmã, plin de zile, în pace s-au odihnit (Iov rezum. cap.42); Au nu m-am odihnit? (Iov 3,26);
Nu îngãduiaºte a sã odihni duhul mieu ºi mã umple de amãrãciune (Iov 9,18); Odihneaºte-te darã spre El ºi aibi pace, ºi

Pentr u alte exemple ºi compar aþia între t exte vezi N Iacob, Limbajul biblic, II, p.118 – 119.
Es te un enunþ încheiat, deci lãrgirea contextului pentru a rezolva omonimia nu e posibilã.
223 Nu excludem totuºi posibilitatea întrebuinþãrii acestui verb cu formã activã atunci când contextul ar impune forma cu se. Av em în vedere faptul cã
numãr ul ocurenþelor este extrem de mare, fiind practic imposibilã analiza fiecãrui caz în parte.
224
Cf. Ovid Densusianu, ILR, II, p.178. Uneori ºi astãzi circulã ambele f orme.
225
Dupã cum se poate vedea în Indice, formele cu sens ref lexiv se întrebuinþeazã fãrã pronume ref lexiv în special la modul imperativ.
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prin aceas tea vei avea roduri bune (Iov 22,21); Au doarã cine sã ceartã cu Dumnezeu aºa lezne sã odihneaºte? (Iov 39,32);
a (se) abat e: Aºteptarea lui Israil, mântuitoriul lui în vreame de nãcazu; cãci ca un lucrãt oriu de câmp vei sã fii pre pãmânt
ºi ca un cãlãt oriu ce abate a rãmânea (Ir 14,8); Nedreptãþile voastre s-au abãtut de la aceas tea ºi pãcatele voastre au oprit
vinele de la voi. (Ir 5,25).
Unele verbe, în funcþie de prezenþa sau absenþa pronumelui refle xiv, ar atã cã subiectul participã intens la acþiunea
exprimatã de verb sau, dimpotrivã, acþiunea se sãvârºeºte fãrã interes deosebit din par tea aces tuia. În seria acestor
verbe v om încadra câteva pe care le considerãm sugestive pentr u ideea de mai sus. A fãgãdui – a se fãgãdui: A doao
ranã a Eghiptului ias te broaºt ele, pentr u a cãrora depãr tare fãgãduiaºte Faraon cã va slobozi norodul (Iº rezum. cap.8);
înger nor odului povãþuitoriu Dumnezeu fãgãduiaºte ºi rãsplãtire celor ce vor pãzi por uncile (Iº r ezum. cap.23); ªi
întrând la pãmântul în car ele Domnul va da voao precum au fãgãduit , veþi pãzi togmealele aceas tea (Iº 12,25); Pentr u
aceaea sã adaoge a triia, muºiþãle, ºi a patra, muºtele, pentr u carele iarãº sã fãgãduiaºte Faraon cã va slobozi f iii lui
Israil (Iº rezum. cap.8); a ºeaptea grindinea, tresniturile ºi fulgerile, pentr u carea sã fãgãduiaºte F araon cã va slobozi
nor odul de va înceta (Fc r ezum. cap.9); a jur a – a se jura : „Eu oi jura !” (Fc 21,24); Pentr u aceea s-au cheamat locul
acela Versavie, cã acolo amândoi au jurat. (Fc 21,31); ªi au pus sluga mâna sup t coapsa lui Avraam, domnului sãu, ºi
i-au jur at lui pre vorba aceasta (Fc 24,9); Sã te jur pre Domnul, Dumnezeul ceriului ºi al pãmântului, sã nu iai muiare
feciorului mieu dintre fetele cananeilor, între carii lãcuiesc (Fc 24,3); ªi m-au jurat domnul, zicând: «Nu vei lua muiare
fiiului mieu din fetele cananeilor, într-a cãror a pãmânt lãcuiesc. (Fc 24,37); ªi au jurat Iaco v pre frica tãtâne-sãu, Isaac
(Fc 31,53), faþã de: Carele mi-au grãit ºi S-au jurat mie (Fc 24,7); Pre Mine însumi M-am jurat – zice Domnul – pentr u
cã ai fãcut aceas ta ºi n-ai pãr tinit f iiului tãu, unuia nãscut, pentru Mine (Fc 22,16); Zis-au Iacov: „Joarã-m, darã!” ªi
s-au jur at lui Isav ºi i-au vândut naºt erea dintâiu . (Fc 25,33); a mãrturisi „a spune (drept)” – a se mãrturisi „a spune
(drept), luându-se, e xplicit, ºi pe sine mar tor”: cã sã temea a mãrturisi cã i-ar fi soþ de cãsãtorie, gândind ca nu cumva
sã-l ucigã pentru fr umseaþea ei. (Fc 26,7); Pogoarã-te ºi mãrturiseaºte norodului, sã nu cumva v oiascã a treace hotarâle,
sã vazã pre Domnul ºi sã piiarã dintre dânºii mulþime multã (Iº 19,21); În gur a a doao au trei mãrturii va peri car e sã
va ucide. Nime nu sã va ucide unul mãr turisind împr otiva sa (2Lg 17,6); Puneþi inimile voas tre spr e toate cuvint ele
care eu vã mãrturiseasc astãzi, ca sã le porunciþi fiilor voºtri a pãzi ºi a face ºi a plini toate care sânt scrise a legii aceºtia
(2Lg 32,46); ªi au zis Iosue câtrã Aham: „Fiiul mieu, dã slavã Domnului, Dumnezeului Israil, ºi mãr turiseaºte ºi-mi s pune
ce ai fãcut, nu ascunde!” (Jos 7,19); ªi vãzând ea cã i -au mãrturisit tot sufle tul sãu, au trimis la cãpeteniile f ilis teilor ºi
le-au por uncit: „Suiþi-vã încã o datã, cã acum mi-au deºchis inima sa (Jd 16,18); Cui voiu grãi ºi cui voiu mãrturisi sã
auzã? (Ir 6,10); Zbâr citurile meale mãr turisesc împrotiva mea ºi sã deºt ap tã grãitoriu strãmb împr otiva feaþii meale,
zicându-mi împr otivã (Io v 16,9); ªi Eu voiu mãr turisi cã te poate mântui dreapta ta (Io v 40,9); „Acum mã voi mãrturisi
Domnului!” (Fc 29,35); Mãr turisescu-mã astãzi înaintea Domnului, Dumnez eului tãu, cã am întrat la pãmântul pentru
care s-au jur at pãrinþilor noºtri sã ni-l dea noao (2Lg 26,3); «Mãr turisiþi-vã Domnului oastelor, cã bun e Domnul, cã în
veac e mila Lui!» (Ir 33,11); Cei înþãlepþi sã mãrturisesc ºi nu-ºi ascund pãrinþii sãi (Iov 15,18).
Distincþia nonpar ticipativ – participativ se realiz eazã ºi la verbul a r uga – a se ruga , forma din urmã pr esupunând ºi
trãsãtura de sens +(cu) umilinþã, (cu) supunere: Adu-þi amint e, rogu-te, cine cândva nevinovat au perit, sau când cei drepþi
s-au ºters? (Iov 4,7), Rãspundeþi, rogu-vã, fãrã prigonire, ºi grãind cel ce-i drept, judecaþi (Iov 6,29), Ascultaþi, rogu-vã, cuvintele
meale ºi vã pocãiþi (Iov 21,2), faþã de: Adu-Þi aminte, rogu-mã, cã ca lutul m-ai fãcut ºi în pulber e mã vei întoarce (Iov 10,9),
Fiiule, întru bolnãvirea ta nu te pãrãsi pre tine însuþi, ci roagã pre Domnul ºi El te va gri ji (Ecz 38,9); Iarã omul deacã va
muri, ºi golit ºi mistuit, unde ias te, rogu-mã? (Iov 14,10), „Rogu-mã, domnilor, abateþi-vã la casa slujii voas tre ºi rãmâneþ acolo.
Spãlaþi-vã picioarele ºi la dimineaþã veþi merge în calea v oastrã” (Fc 19,2), Doamne, Dumnezeul domnului mieu, Avraam,
întâmpinã-mã astãzi, rogu-mã ºi fã milã cu domnul mieu, Avraam. (Fc 24,12), „Au doarã – i-au zis – numai o blagoslovenie
ai, tatã? Blagoslo veºte-mã ºi pre mine, rogu-mã!” (Fc 27,38), Nu aºa, rogu-mã , ci de am gãsit har în ochii tãi, priimeaºte puþin
dar din mânile meale (Fc 33,10), Rogu-mã, domnul mieu, sã grãiascã sluga ta cuvânt în urechile tale ºi sã nu te mânii îm protiva
slujii tale, cã tu eºti dupã faraon. (Fc 44,18); ªi au zis câtrã Aaron: „Apropie-te la oltariu ºi jirtfeaºt e pentru pâcatul tãu; adã
jir va ºi te roagã pentru tine ºi pentru nor od. ªi când vei omorî jirtva norodului, roagã-te pentru el, precum au poruncit
Domnul”. (Pr 9,7); „Pentru ce nu aþi mâncat jir tfa pentr u pãcat în locul cel sfânt? Care iaste sfânta sfint elor ºi s-au dat voao
sã purtaþ nedreptãþile mulþimii ºi sã vã rugaþi pentr u dânsa înaintea Domnului (Pr 10,17); Umbla-voi darã ºi Eu împrotiva
lor ºi voi duce pre ei la pãmânt protivnic, pânã când sã va ruºina cea netãiatã împregiur mintea lor; atunci sã vor ruga pentr u
nedumnezãirile sale. (Pr 26,41).
2.2.6.3. Io tacizarea verbelor226. Ver bele care au radicalul ter minat în [t], [d], [n], [ r] prezintã forme iotacizate la pers. I
sg. a prezentului indicativ, la persoanele I ºi a III-a sg. ºi pl. ale prezentului conjunctiv ºi la gerunziu. 227.
Conjugarea I. Fenomenul nu caracteriz eazã verbele de con jugarea I, dar am înr egistrat forme iotacizate pentru a mâna
la forma de conjunctiv prezent: sã mâie (2Sm 15,14) ºi la gerunziu: mâind (Iº 3,1).
Conjugarea a II-a. For me de prezent indicativ: pociu 228 (Ir 36,5), (Iov 9,35; 19,8), (Lc 16,3), (In 5,30; 13,37); poci (Lc
11,7; 14,20); vãzu (Ir 1,11, 13), (Iov 32,8, 12); forme de prezent conjunctiv: cazã – conj. prez. fãrã sã (Iº 15,16), sã vâz (Iº
4,18), sã vazã (Fc 2,19; 8,8; 11,5; 34,1),(Iº 3,4; 9,7; 19,21; 34,10), sã sã vazã (Iº 34,3) .
Conjugarea a III-a. For me de prezent indicativ: trimeþu (Fc 32,5), crezu (Iov 9,16); forme de prezent conjunctiv: sã cazã
(Jos 11,20), sã cuprinzã (Fc 19,19), sã supuie (Fc 43,18), sã sã þie (Fc rezum. cap.6; 41,35), sã þie (Fc 7,3), sã ceaie (Iº 11,2),

Întrucât fenomenul se produce la mai multe for me verbale, încadrate la moduri diferite, le vom aborda pe toate sub acest titlu, pentru a evita repetãrile.
Pentru originea f ormelor iotacizate, în general, ºi pentr u rãspândirea lor în limba veche ºi în variantele t eritoriale ale limbii române actuale v ezi I.
Gheþie, BDRL, p.166 – 167 ºi V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.XL.
22 8 Originea posibilã a acestei forme ºi rãspândirea ei în vechea românã literarã ºi în graiurile actuale sunt discutate de V. Arvint e în NORMELE (1688), p.XLI.
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sã creazã (Iº 4,5; 19,9), sã pierz (Iº 33,3), sã sã puie (Iº 26,19); sã purceazã (Iº 14,15), sã rãmãiu229 (Iº 29,46), sã rãmâie (Iº
8,9; 28,28), rãmâie (Iº 10,24; 16,29); sã scoþu (Iº 3,8, 17), sã scoþ (Iº 3,10, 11), sã ucizã (Iº 2,15); forme de gerunziu: spuindu/
(Fc 37,9, 10; 41,12; 43,6), supuindu-sã (Fc rezum. cap.16), supuindu- (Fc rezum. cap.29), supuind (Fc 34,2), þiind (Fc 43,26),
(Iº 8,17; 12,11); puind (Iº 40,17), (Lc rezum. cap.7; 22,41; rezum. cap.23); rãmâind (Iº rezum. cap.24).
Conjugarea a IV-a. Forme de prezent indicativ: auz (Fc 27,18), (Iº 32,18), viu (Iº 18,6); f orme de prezent con junctiv: sã
auzã (Fc 11,7), (Iº 19,9), sã sã auzã (Iº 28,35), sã des parþã (Fc 1,6, 14, 18), sã împarþã (Ir 37,11), (Jos rezum. cap.13), sã slobozu
(Iº 9,28), sã sloboz (Jd 10,13), sã sloboazã (Fc 43,14), (Iº 6,11; rezum. cap.7; 7,2), (Ir 34,9, 10), sã vie (Fc 26,17; 49,6), (Iº
26,5; 36,12, 33), (Jd 13,8; 18,25; 20,36), (Ir 9,17; 27,18; 48,16; 49,36); forme de gerunziu: viind (Jd 7,13), (Înþ 16,10), (Mc8,39;
13,26; 14,62).
Am reþinut ºi situaþii în care iotacizarea nu se produce. Cel mai frecvent verbul a veni, are la gerunziu formele: venind
(Fc 24,45, 58, 63; 25,29; 26,26; 28,11; 30,38; 31,10, 52; 32,11; 33,1; 43,21; 48,7); (Iº 19,2), (Jd 7,13; 8,4; 12,5; 13,6, 11;
14,5, 9; 15,14; 17,8; 18,13), (Ir 41,7; 43,11), (Mc 7,1; 11,13; 12,14, 42; 13,36; 14,45; 16,1) ºi vinind (Fc 37,25; 46,29), (Mc
9,13). Se înregistreazã în general cu forme neio tacizate verbul a pieri: sã piarã (Iº 9,4), (Jd 5,31) (Ir 44,7), sã piiarã (Iº 19,21),
precum ºi subs tantivul provenit din infinitivul lung: perirea (Jd 20,34) (Ir . rezum. cap.18; rezum. cap.25; 48,16; 49,8), peririi
(Ir 18,17), perire (Ir 49,32); verbul es te prezent ºi cu iotacizatã la persoana a II-a sg. a conjunctivului prezent: sã piei (Jd 18,25),
(Ecz 9,4). Aceasta trãdeazã o anumitã derutã a traducãtorilor, dar, mai ales, este semn cã formele neiotacizate la v erbele cu
radicalul în [r] (cf. ºi a cere) erau cvasigener ale. Rar se întâlnesc însã forme neiotacizate la alte ver be decât cele deja amintite:
sã sã scoatã (Ps 108,10); scot – 1.sg. – (Lc 11,18); sã sloboadã (2Lg 22,14).
2.2.6. 4. Categoria gramaticalã a modului
2.2.6.4.1. Modul indicativ
2.2.6.4.1.1. Paradigma prezentului are la câteva verbe unele for me particulare. Cea mai semnificativã pentr u aria
dialectalã din car e provine acest text pare a f i for ma etimologicã ºti (< lat. sc¾t ) la persoana a III-a sg. a v erbului a ºti.
Aceas tã for mã, ºi astãzi în circulaþie în Transilvania de la nord de linia Mureºului230, este cvasigener alã în textul de la
1760: Cã ºti Dumnez eu cã ori în ce zi veþi mânca dintr-însul, sã vor deºchide ochii voºtri ºi v eþi fi ca dumnezeii, ºtiind
binele ºi rãul (Fc 3,5), De nu sã ºti furul, s tãpânul casii sã va lipi la dumnezei ºi va jura cã nu º-au întins mâna spre
unealta de-apr oapelui sãu (Iº 22,8), vor cer ca om ce ºti zice cu alãuta (1Sm16, 16), Iatã, am vãzut fiiul lui Isai
Vithleemit eanul care ºti psãlmui ºi tare de vârtute ºi bãr bat ostaº ºi înþãlept în cuvint e ºi om frumos ºi Domnul ias te
cu dânsul . (1Sm 16,18), ªti adevãrat tatãl tãu cã am af lat har în ochii tãi (1Sm 20,3), ci ºi Saul, tatâl mieu, ºti aceas ta
(1Sm 23,17), Cine ºti, doarã mi-l va dãrui Domnul ºi sã trãiascã pruncul. (2Sm 12,22), cã ºti tot norodul lui Isr ail tare
a f i t atãl tãu ºi vârtoº toþi carii cu el sânt (2Sm 17,10), ªi mie iaste inimã, ca ºi voao, nici sânt mai în jos decât voi; cã
cine aces tea, care ºtiþi, nu le ºti ? (Iov 12,3), Cine nu ºti cã toate acestea mâna Domnului le-au fãcut? (Iov 12,9), Iarã
El ºti calea mea ºi m-au cercat ca aur ul ce treace prin foc. (Io v 23,10), Nu ºti omul preþul ei [al înþelepciunii], nici sã
af lã în pãmântul celor ce desfãtat trãiesc. (Io v 28,13). Ocurenþele f ormei analogice nu lipsesc, însã numai în unele cãrþi
par a f i în concurenþã cu ocurenþele f ormei etimologice. Es te cazul Psaltirii, unde for ma anlogicã o întânim mai des
(ºtie: 1,6; 43,22; 88, 16; 89,11; 93,11) decât forma e timologicã (ºti : 38,7; 72,11). Cum în alte cãrþi numai izolat se
întâneºt e forma analogicã – ºtie (Fc 39,8), (Jos 22,22); (1Mac 15,12) –, am putea trage concluzia cã Psaltirea, tr adusã
exclusiv de episcopul P. P. Aron 231, prin unele par ticularitãþi lingvis tice232, s tã sub semnul inf luenþei celebrei Psaltiri
munteneºti (Buzãu, 1703).
Un alt aspect specif ic ariei dialectale din care provine textul analizat este for ma scurtã a v erbului a mânca233 la
per soanele I, a II-a sg. ºi la persoana a III-a, sg. ºi pl. Formele sunt concludente prin ele înseºi, deci nu vom mai selecta
ºi contextele în care apar. Vom preciza, în schimb, persoana ºi numãrul: mâncã 3.sg./pl. (Fc 27,9; 32,32), (Jd 14,14), (1Sm
9,13), (Iov 1 2,11; 40,10), (Ps 13,4; 105,20), (Pl 4,17; 13,25; 25,27; 30,14, 20), (Ir 22,15; 30,16), (Mc 2,16; 7,3, 4, 5, 28;
14,18). Es te evident cã aceasta este forma în uz pentru prezentul indicativ. Forma lungã am înr egistrat-o cu totul sporadic:
mânâncã 3.pl. (Iov 30,17), (Is 65,4), (Mt 15,2). Verbul a se usca are formele scurte, cu [u] sincopat: sã uscã 3.pl. (Iov 8,12),
te uºti 2.sg. (2Sm 13,4), dar ºi formele lungi: usucã 3.sg. (Pl 17,22), (Ecz 43,3); (sã) usucã 3.sg. (Mc 9,17). Acest verb nu
are o frecvenþã prea mare, prin urmare, nu putem trage o concluzie în privinþa raportului care se s tabileºte între un tip
de for me ºi celãlalt.

Deºi pãs treazã conjugar ea lat. remanìo, -½re (v ezi 2.2.6.1.), formele iotacizate ale verbului a rãmânea le discutãm la conjugarea a III-a, într ucât
aces te forme nu prezintã nici un element dis tinctiv pentru a le încadr a la conjugarea a II-a.
230 P entru originea ºi circulaþia acestei forme, începând din secolul al XVI-lea pânã în prez ent, vezi I Gheþie ºi Al. Mareº, Graiurile dacor omâne în
secolul al XVI-lea , Editura A cademiei, Bucur eºti, 1974, p. 245 – 246 ºi I. Gheþie, BDRL, p.169 – 170.
231
În rândul cãrþilor liturgice de a cãror tipãrire s-a îngrijit episcopul P. P. Aron se înscrie cu prioritate Psaltirea (Blaj, 1756) – vezi I. Chindriº, Tes tamentul
lui P etru Pavel Ar on, în ediþia de faþã, vol.I, p.LXXII-LXXVI. Chiar dacã, strict arhitectur al, Psaltirea cuprinsã în Biblia de la 1760 „es te copia fidelã
a schemei din ediþia venetã de la 1690” (ibidem), inf luenþele textului de la Buzãu, la nivelul expresiei, nu pot fi respinse. O com paraþie, din perspectiva
par ticularitãþilor de limbã, între Psaltirea cuprinsã în textul supus analizei noastre ºi Psaltirea de la Buzãu (1703) – cu raportare ºi la celelalte Psaltiri
din Transilvania care urmeazã ver siunea de la Buzãu – nu numai cã ar face luminã în acest caz , dar repr ezintã o temã de cercetare e xtrem de
ispititoare.
232 Am a vut ocazia sã constatãm în Psalmi aceeaºi expansiune a nor mei munteºti ºi în cazul anticipãrii elementului palatal în cuvântul pâine: în 15
din cele 17 ocur enþe ale cuvântului se realizeazã formele mai noi (cf 2.1.1.27). Facem precizarea cã forma acestui cuvânt se realiz eazã frecvent dupã
norma sudicã ºi în alte cãrþi ale t extului supus analizei noastre, ceea ce ar putea însemna cã, în cazul cuvântului pâine, trebuie sã þinem seama ºi
de un alt aspect: frecvenþa cuvântului, asiguratã de semnificaþia pâinii în bisericã.
233
Forme scurte se înregistreazã ºi în paradigma conjunctivului prezent ºi la imperativ (vezi infra, 2.2.6.4.2.1. ºi 2.2.6.4.4.1.).
229
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Ver bul a lucra are în paradigma prezentului indicativ, aºa cum se contureazã din ocurenþele înregistr ate în acest text, f ormele
„tari”, fãrã suf ix f lexionar, lucr u firesc pentru toatã aria lingvisticã de peste munþi234: lucri 2.sg. (Fc 16,5), (Iº 5,15), (Nm 23,11),
(Jd 11,27; 18,3), (sã) lucrã impers. (Fc 37,14), lucrã 3.sg./pl.(1Sm 17,18), (1Par 4,21), (Iov 4,8; 31,3; 33,29; 34,8, 22). Formele
care au în str ucturã sufix flexionar se întâlnesc foarte rar: lucr ezi 2.sg. (Jos 1,7) ºi lucreazã 3.pl. (2Par 20,11), (Ir 12,2).
În f orma fãrã sufix f lexionar, cu accent pe silaba antepenultimã (accentul are în aces t caz rol funcþional, fiind singura
modalitate de a distinge într e for ma de prezent ºi cea de perfect simplu), se înregistreazã ºi ver bul a se ospãta: (sã) uspãtã
3.pl. (Fc rezum. cap.43) – Carii [fraþii lui Iosif] chemaþ la uspãþ, scoþind pre Simeon din temniþã, împreunã sã uspãtã cu Iosif;
Pentru aceaea mulþãmind lui Dumnezeu, dupã venir ea Sarei ºi a familei, în ºapte zile veaseli sã uspãtã. (Tov rezum. cap.11).
Fãrã sufix f lexionar am înregistrat indicativul prezent al verbelor a (se) depãr ta: (sã) departã 3.sg./pl. (Pl 22,5), (Is rezum.
cap.8), (Lc 9,39), (In r ezum. cap.11) ºi a înceta: înceatã 3.sg. (Pr 15,25), (Is rezum. cap .62).
Specif icul variantei literare în car e se traduce Biblia de la 1760 rezultã ºi din alte particularitãþi flexionare ale ver belor la
indicativ prezent. Ver bele a (se) împresura ºi a înconjura au formele e timologice235: ( sã) împresurã 3.pl. (Iº 3,9), împresurã 3.sg.
(Iº rezum. cap.5), încungiurã 3.sg. (Fc 2,11, 13), (Jos 15,10; 16,6; 19,14), cu accentul pe radical, proparoxit on. Pentr u a împresura
am înr egistrat ºi forma analogicã, în -oarã, cu schimbarea locului accentului (paroxiton în acest caz) în cadrul r adicalului:
împresoarã 3.pl. (2Sm 16,8), în timp ce în paradigma ver bului a înconjura gãsim numai formele etimologice, mai rezistente
probabil datoritã celuilalt [u] din radical. Tot aici trebuie sã aducem în discuþie forma analogicã gioarã, pe car e o vom regãsi la
con junctiv ºi la imperativ. Forma ardeleneascã, cu -o-, se întâlneºte destul de rar la prezentul indicativului236: gioarã 3.sg. (Fc
rezum. cap.47), (Pr 5,1); (sã) joarã 3.sg. (Idt r ezum. cap.1), cele mai frecvent e fiind formele etimologice237, care au ºi devenit
normã a limbii române literar e.
Pentru comportamentul flexionar al ver bului a cur ge vezi discuþia de sub 2.2.6.1.
Analizând câteva aspecte din f lexiunea verbului a fi, V. Arvinte remarcã, pentru persoana a III-a singular, f orma generalã
iaste, în Biblia de la Bucureºti. O singurã excepþie înregistreazã (în Nm 14,3: este) ºi subliniazã cã „avem a face cu fenomenul
de închidere a lui eá în poziþie e, în s tare incipientã, care a dus la apariþia for mei actuale este” 238. Dacã aºa stau lucrurile,
înseamnã cã în textul tr adus la 1760 procesul este în plinã desfãºurare, de vreme ce forma notatã ca atare – esñe – cunoaºte,
cel puþin în unele cãrþi, numeroase ocurenþe. Formele excer ptate din Car tea Facerii sunt concludente în acest sens: este 2,11,
19; 5,1; 6,3; 9,16, 18; 12,12, 18; 13,9, 18; 14,3, 6, 7; 16,6, 7, 14; 17,10; 18,9, 12, 14, 21; 19,20, 31, 37; 20,5, 11, 12, 15; 21,13,
22; 22,17; 23,11, 19; 24,14, 44, 51, 62, 65; 25,9, 11; 26,7; 28,16; 29,26; 30,30; 31,2; 33,15, 18; 34,10, 22; 35,4, 19, 20; 36,1,
19, 24, 43; 37,33; 38,26; 39,9; 40,12; 41,24, 25, 32; 42,12, 13; 43,28, 29; 44,5; 47,18; 48,3; 49,10, faþã de iaste239 – în grafia
chirilicã æste: ind. prez. 3.sg. 1,4, 10, 12, 18, 21, 25, 30; 2,12, 13, 14, 18; 3,3, 6; 4,13; 6,5, 17; 7,22; 9,10, 12; 10,12; 11,6;
14,2, 15, 17; 19,38; 20,2, 7; 21,17; 22,7; 23,2; 24,23, 25; 26,9, 20; 27,11, 22; 29,6, 7; 31,5; 3 4,14; 35,27; 36,8; 37,22, 27,
32; 38,25; 40,8, 18; 41,15; 42,14, 32; 44,15; 45,28; 47,4, 6, 25, 26; 48,18; 49,15, 29; 50,10, 11. Chiar dacã în alte cãrþi biblice
rapor tul nu se pãstreazã, se înregis treazã destul de mult e ocurenþe ale formei este. În Cartea lui Iosue, forma este cunoaºte
urmãtoarele ocurenþe: 13,27; 22,16, 17, 19, 27, 31, 34; 24,30, în timp ce numãrul ocurenþelor formei iaste e mult mai mare:
1,9; 2,11; 3,10; 5,4, 16; 6,4, 13; 7,2, 13; 8,5, 18; 11,4, 8; 12,2; 13,14, 24, 25, 33; 14,1; 15,7, 8, 13, 20, 25, 60; 17,8; 18,7, 13,
14, 16, 20, 27; 19,11, 16, 31, 33, 39, 48; 20,3, 7; 24,18, 19.
Tot în legãturã cu flexiunea verbului a fi, remarcãm prezenþa aproape nesemnificativã a formei scur te de persoana a III-a
singular cu î protetic: îi, semn cã aceastã formã pãtrundea greu în textele literare 240: (Fc 34,21), (Pr 13,25; 14,46), (1Sm 28,14).
Numãrul mare de oscilaþii care se înregistreazã în general în flexiunea verbului a fi 241 nu este nefiresc la un ver b care
pânã astãzi prezintã gradul cel mai mare de neregularit ate în flexiune, ajungând, dupã unii s pecialiºti, la nu mai puþin de 9
radicali dif eriþi242.
Formele de indicativ prezent perifrastic se realiz eazã destul de rar în acest text. În s tructur a acestora intrã prezentul
indicativ al verbului a fi + gerunziul verbului de bazã. Str ucturile de acest fel sunt, neîndoielnic, livreºti, modelul trebuind cãutat
în izvoarele dupã care se traducea, în cazul de f aþã cel latinesc. Nu e însã mai puþin adevãr at cã modelul dupã care se creau
astfel de forme analitice a devenit funcþional243, iar formele astfel alcãtuite au pãtruns ºi în graiuri. Cu timpul, limba liter arã
le-a respins, dar unele graiuri au continuat sã le pãstreze. În regiunea din care provin traducãt orii acestui text, exprimarea
Vezi I. Gheþie, BDRL, p.169.
Formele etimologice sunt rãspândite mai ales în Banat, Transilvania, fãrã zona de sud-est, ºi Moldova, în vreme ce formele analogice sunt în curs
în Muntenia, Dobrogea ºi sud-es tul Transilvaniei (v ezi I: Gheþie, BDRL, p.168).
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Cf. I. Gheþie, BDRL, p.168; ILRL Epoca veche (1532-1780) , Vol.I, p.336.
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Vezi f ormele înregistrate în Indice.
238
NORMELE (1688), p.XLI.
239
Am înregistrat o datã în Car tea Facerii (desigur cã se întâlneºte ºi în alte cãrþi) forma ieste – în grafia chirilicã «ste – formã care susþine t endinþa
fir eascã de a scrie cum se pronunþã. În fapt, nu este altceva decât aplicarea principiului fonetic în ortografie. Aceasta îi va determina pe traducãtori
sã redea grafic întocmai as pectul fonetic al cuvintelor, motiv pentru care, mai ales în V1, se întâlnesc grafii de tipul: a grãii (Lc 1,19; 4,41; 5,4;
7,15); farisãiilor (Lc rezum. cap.5); fariseiilor (Lc 5,33; rezum. cap.12), care pot pãrea rebar bative cititorului de astãzi. În V2, numãrul acestora este
mai mic, ceea ce înseamnã cã schimbãrile trebuie atribuite copistului. Cum pentr u Evanghelii nu existã decât varianta primarã, maculatorul tr aducerii,
ºi cum opþiunea s pecialiºtilor care au asigurat transcrierea textului a fost sã urmeze cu f idelitate originalul, cele patru cãrþi din Noul Testament abundã
în grafii de tipul celor exem plificate mai sus, s pre deosebire de cãrþile din Vechiul Tes tament, unde forme asemãnãtoare se înregistreazã destul de
rar ºi sunt, în general, cele pe care le regãsim în mai toate textele vechi: iubiia (Fc 25,28; 34,19); ieºiia (Iº 34,34; 37,17, 19, 25,; 38,2); piiale (Pr
4,11; 8,17; 13,2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 25, 27, 35, 38, 39, 48, 59) º.a.
240
Vezi ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.135.
24 1
Nu am înregistrat formele etimologice sem (<lat. simus), seþi (<lat. sitis), la persoanele I ºi a II-a pl.; f ormele analogice (vezi Indice) se generalizaserã
în limba scrisã din toate r egiunile (cf. ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.336), indiferent dacã este vorba despre texte tipãrite sau despre
manuscrise.
242 Vezi C. Dimitriu, TG I, p.466 – 467.
243 Vezi V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.XLII.
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perifrasticã a sensurilor t emporale este ºi astãzi agr eatã de vorbitori. Reþinem câteva forme analitice de prezent : Cã norodul
spre mânie întãrâtând ies te, ºi fiii mincinoºi, f ii ce nu vreau a asculta leagea lui Dumnezeu. (Is 30,9) – lat. provocans est;
Nu e slãbind, nici ostenindu-sã într-însul (Is 5,27) – lat. non est def iciens neque laborans in eo.
2.2.6.4.1.2. În paradigma imper fectului am înregistrat particularitãþi f lexionare specifice tuturor textelor din perioada
în care se înscrie traducerea de la 1760 a Bibliei.
Gener alizarea desinenþei - m la per soana I singular244 rezolvã sincretismul dintre persoana I singular, persoana a III-a
singular ºi persoana a III-a plural. Rezultã însã o nouã omonimie, în interiorul persoanei I, între singular ºi plur al: aºtep tam
1.sg. (Iov 30,26); aveam: 1.sg. (Fc 40,16); cer cam 1.sg. (Iov 29,16); (mã) depãrtam 1.sg. (Iov 19,18); er am 1.sg. (Iov 29,16,
25; 33,27); gândeam 1.sg. (Iov 32,12); grãiam 1.sg. (Iº 14,12); (mã) grigeam 1.sg. (Iov 3,25); ieºiiam 1.sg. (Iov 29,7); înfãºam
1.sg. (Iov 38,9); înt orceam 1.sg. (Fc 31,39); (mã) învredniceam 1.sg. (Iov 30,1); leagam 1.pl. (Fc 37,7); luam 3.sg. (Iov 29,17;
32,12); mâncam 1.pl. (Iº 16,3); nãdãjduiam 1.sg. (Iov 32,7); plângeam 1.sg. (Iov 30,25); puneam 1.sg. (Iov 38,4, 9); puteam
1.sg./pl. (Fc 43,7), (Iov 16,4); râdeam 1.sg. (Iov 29,24); (mã) r ugam 1.sg. (Iov 19,16, 17); (mã) stideam 1.sg. (Iov 9,28); strâgam
1.sg. (Iov 30,28); ºedeam 1.pl. (Iº 16,3); ºedeam 1.sg. (Iov 29,25); ºtiiam 1.sg. (Fc 28,16) (Iov 29,16); (mã) temeam 1.sg. (Iov
3,25); þineam 1.sg. (Fc 39,15, 18; 40,11); umblam 1.sg. (Iov 29,3; 30,28); (mã) vedeam 1.sg. (Iov 31,21); vream 1.sg./pl. (Fc
27,20), (Iov 21,14); zdrobiiam 1.sg. (Iov 29,17); ziceam 1.sg. (Iov 29,18).
Se menþine ºi în acest text omonimia în interiorul persoanei a III, între singular ºi plural: avea 3.sg./pl. (Fc 11,30; 12,20;
13,1, 6; 14,10; 24,29, 36; 27,15; 28,9; 29,16; 32,13; 35,4; 37,24; 46,1; 49,23); grãia 3.sg./pl.(Fc 16,13; 37,19; 42,23); lãcuia
3.sg./pl. (Fc 4,20; 14,7, 12, 13; 23,10; 24,62; 25,11, 27); putea 3.sg./pl.(Iº 7,21, 24; 9,11; 12,39; 14,20; 15,23; 16,18; 40,33);
ºtiia 3.sg./pl. (Iº 1,8; 16,15; 21,36; 34,29); strãjuia 3.sg./pl. (Iº 38,8; 40,36). În astfel de cazuri, r olul de a rezolva omonimia
revine contextului: ªi era Sarai s tearpã ºi nu avea prunci (Fc 11,30); Nici putea închepea ei pre pãmânt sã poatã lãcui ei
îm preunã, cã avea multe averi ºi nu putea lãcui de obºte (Fc 13,6); Iarã Valea Sãlvatecã avea mult e puþuri cleite (Fc 14,10);
ªi au chemat numele Domnului car ele grãia cãtrã dânsa: „Tu, Dumnezeule, Carele m-ai vãzut!” (Fc 16,13); ªi grãia împreunã:
„Iatã, cel ce visazã vine!” (Fc 37,19). Dacã însã verbul este la diateza pasivã construitã cu auxiliarul a fi, rezolvarea omonimiei
se f ace cu ajutor ul participiului acordat : er a rânduiþi 3.pl. (Iº 5,14;); era por uncite 3.pl. (Iº 34,34); era þãsute 3.pl.(Iº 38,16).
Formele de imperfect ale verbelor a da ºi a sta sunt ºi în acest text t ot cele etimologice, fãrã reduplicare dupã modelul
per fectului simplu 245: da 3.sg. (Iov 29,11), (2Sm 1,24; 16,23); sta 3.sg./pl. (Fc 18,8, 22; 24,30), (Iº 5,20; 18,13; 33,8, 9, 10),
(Jos 28,5; 36,21; 44,15; 52,12), (Jd 9,6; 14,17; 15,5; 18,16, 17; 20,41), (1Sm 4,20; 17,3, 16, 26; 22,7, 9, 17), (2Sm 2,23;
13,31; 15,2; 17,17; 20,12; 22,40), (Iov 2,1; 29,8), (Ir 28,5; 36,21; 4 4,15; 52,12).
La im perfectul verbelor de conjugarea a IV-a, oscilaþia între for mele mai vechi în -iiá(-), -îiá(-) ºi cele noi în -iá, -eá
demons treazã cã asistãm la un proces af lat în plinã desfãºurare, inovaþia câºtigând în mod e vident ter en, aºa cum se poate
vedea din formele înr egistrate numai din primele douã cãrþi biblice: acoperea 3.sg. (Iº 40,33); biruia 3.sg. (Fc 46,6); fugea
3.sg. (Fc 31,40); fugeai 2.sg. (Fc 35,1); grãia 3.sg./pl. (Fc 16,13; 37,19; 42,23), (Iº 19,19; 33,9; 34,34, 35); hrãnea 3.sg. (Fc
47,12); ieºea 3.sg. (Iº 33,7); încolþea 3.pl.(Fc 41,5); (sã) înmulþea 3.pl. (Iº 1,12); înteaþea 3.pl. (Iº 5,13); iubea 3.sg. (Fc 37,3);
lãcuia 3.pl. (Iº 10,23); pizmuia 3.pl. (Fc 37,11); pof tea 3.sg.(Fc r ezum. cap.39); pof teai 2.sg. (Fc 31,30, 39); prisosea 3.sg.(Fc
43,34), (Iº 37,6); privea 3.sg.(Fc 23,19); (sã) sãrguia 3.sg.(Fc 3 7,21); silea 3.pl. (Fc 19,9); slujea 3.sg.(Fc 40,4); (sã) suia 3.pl.
(Fc 30,39, 41, 42; 38,12); ºtia 3.pl. (Fc 42,23); tãgãduia 3.sg. (Fc 39,10); (sã) târãia 3.sg. (Fc 1,26); trãbuia im pers. (Fc 20,9;
34,31); vinea 3.sg./pl. (Fc 29,9; 34,7); zidea 3.pl. (Fc 11,5), faþã de: acoperiia 3.sg. (Iº 34,35; rezum. cap.40); descoperiia
3.sg. (Iº 34,34); ieºiia 3.sg./pl. (Fc 2,6) ºi (Fc 43,30); încolþiia 3.pl. (Fc 41,22); iubiia 3.sg. (Fc 25,28) (Fc 3 4,19"); oºtiia 3.sg.
(Iº 17,8); (sã) pãziia 3.pl. (Fc 39,20); rãtãciia 3.sg. (Fc 21,14); ºtiia 3.sg. (Fc 27,14; 31,32; 38,16; 39,6); vorbiia 3.sg. (Fc 29,9).
Fenomenul trecerii diftongului [-iá] la [ -ie] ([ -i·]), specific ºi ariei în care se înscrie textul analizat se înregis treazã cu totul
sporadic, confirmându-se astfel afir maþia cu privire la modul în care gr aiurile impun inovaþii în limba scrisã 246: ieºiei 2.sg.
(Jd 5,8); zãbovie 3.pl. (Jd 8,11).
Dintre formele perifrastice de imperfect, aduse în discuþie în diferite lucrãri de specialitate247, am înregis trat în acest text
numai s tructura alcãtuitã din im perfectul vebului a fi + verbul de bazã la gerunziu. Aceastã formã perifrasticã, echivalând,
în textul de la 1760, structura latineascã alcãtuitã din im perfect + par ticipiul prezent activ la nominativ singular, a devenit
funcþionalã în limba vorbitã, suportul acestor forme putând fi cãutat, pe lângã textul-izvor, ºi în graiuri: Ci ºi ieri ºi alaltãieri,
fiind Saul împãr at preste noi, tu erai scoþind ºi înlontr u ducând pre Israil (2Sm 5,2) – lat. tu eras educens et reducens; ªi
er a împãratul Solomon împãrãþind preste tot Israilul (3 Împ 4,1) – lat. erat autem rex Salomon regnans super omnem Israhel;
ªi i-au nãscut sora ei Tahnes pre Ghenuvath f iiu, ºi l-au doicit Tahnes în casa lui Faraon; ºi er a Ghenuvath lãcuind la Faraon
cu f ii lui (3 Împ 11,20) – lat. eratque Genebath habitans apud Pharaonem cum filiis eius; ªi s-au sculat cu rãzboiu împrotiva
lui sluga sa Zam vri, povãþuitoriul a jumãtate parte de cãlãreþi; ºi era Ela în Thersa bând ºi ameþit de vin, în casa lui Arsa, celui
mai mare preste Thersa (3Împ 16,9) – lat. er at autem Hela in Ther sa bibens et temulentus in domo Arsa praefecti Thersa;
ªi er a Iuda adunând pre cei mai de pre urmã ºi îndemna norodul prin toatã calea, pânã când au venit la pãmântul Iudei.
(1Mac 5,53) R emarcãm, dupã modelul latinesc, dislocarea aproape de fiecare datã a aces tor forme perifrastice.
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În legãturã cu originea acestei desinenþe, v ezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.137.
Cum perfectul simplu nu car acterizeazã graiul din perimetrul dialectal din care provine textul analizat (vezi infra, 2.2.6.4.1.3.), es te fir esc sã înregistrãm
exclusiv f ormele etimologice la imperfectul aces tor ver be.
2 46
Pãtrunder ea acestui fenomen în limba scrisã are loc mai ales dupã 1640. Se întâlneºte în manuscrise (în tipãrituri) din Moldova, Banat ºi Transilvania,
în r egiunea din urmã fiind înregistrat abia la sfârºitul secolului al XVII-lea. (Vezi. ILRL Epoca v eche (1532-1780) , Vol.I, p.304). Miºcarea aces tui
fenomen ilustreazã, pe de o par te, modul cum aspecte specifice gr aiurilor se infiltreazã în limba scrisã, ºi, pe de altã parte, faptul cã limba scrisã se
dovedeºte refractarã la inovaþiile venite dinspre graiuri.
2 47 Ovid Densusianu (ILR, II, p.138) semnaleazã existenþa aces tor forme, în vreme ce V. Ar vinte (NORMELE (1688), p.XLIV º.u.) explicã pe lar g ºi
exem plificã s tructurile datorate transpune rii fidele a modelelor din izvorul grecesc.
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Trebuie, de altfel, sã precizãm cã sistemul flexiunii verbale, aºa cum se poate contura din analiza de faþã ºi din perspectiva
mult mai largã pe care ne-o oferã Indicele de cuvinte, este foar te aproape de sistemul actual. Se actualizeazã însã, în acest
text, forme ver bale perifrastice pe care limba literarã actualã nu le-a accep tat, dar car e se pãstreazã pânã astãzi în graiuri,
cu deosebire în graiurile ariei dialect ale nordice, din care provin traducãt orii acestui text.
O f ormã perifr asticã, exprimând sensul de „trecut posterior”, alcãtuitã din verbul a f i la im perfect, ca auxiliar
mor fologic, ºi conjunctivul pr ezent al verbului de bazã, aici t ot a fi, am înregis trat în urmãtorul verset: ªi au chemat Adam
numele muierii sale Eva, pentr u cã er a sã fie mumã tuturor celor vii. (Fc 3,20). Structura er a sã fie exprimã posteriorit atea
din perspectiva trecutului 248. Acelaºi sens es te dezv oltat de structur a era sã zicã din ur mãtorul context: „Întrebatu-ne-au
omul pre rând de seminþia noastrã, de trãiaºte tatãl, de avem frate. ªi noi i-am rãspuns urmând dupã ce ne-au întrebat.
Au puteam ºti ce era sã zicã: «Aduceþ fratele vos tru cu voi!»?” (Fc 43,7). Comparabile sunt ºi sint agmele subliniate din
cont extele de mai jos: Ci sã certa împr eunã în pântecele ei copilaºii; carea au zis: „Deacã era sã-m fie mie aºa, ce lipsã
era a zãmisli?” ªi s-au dus sã întreabe pre Domnul (Fc 25,22); ªi au cuprins galaaditeanii vadurile Ior danului prin carele
Efrem era sã sã întoarcã (Jd 12,5)
2.2.6.4.1.3. Per fectul simplu. Textele din secolul al XVI-lea atestã rãspândirea generalã a acestei forme v erbale, ceea ce
înseamnã cã perfectul sim plu s-a constituit într-un „element de unitate a limbii române în perioada veche”249. Treptat însã,
aria de circulaþie a per fectului simplu s-a restrâns, astfel cã, în perioada 1640 – 1780, aceastã formã temporalã mai caracteriza
graiurile din puþine regiuni: Oltenia, Banat ºi Criºana. În textele din varii r egiuni, perfectul simplu, îndeosebi formele de
per soana a III-a, rezistã însã ca timp al nar aþiunii.
În contextele care ur meazã sunt citate toate formele de per fect simplu din aces t text, ceea ce înseamnã cã acest timp se
întrebuinþeazã aici cu totul accidental. Remarcãm douã ocurenþe ale unui perfect f orte: ªi le-am s pus mâna Dumnezeului
mieu cã iaste bunã cu mine ºi cuvintele împãratului, care mi-au grãit ºi ziºu: «Sã ne sculãm ºi sã zidim». ªi s -au întãrit mânile
lor în bine. (N e 2,18); ªi m-am uitat ºi m-am sculat ºi ziºu cãtrã ceai mai-mari, ºi sf eatnici ºi cãtrã ceaeaalaltã parte a oºtii:
«Sã nu vã teameþi de faþa lor! Aduceþi-vã aminte de Dumnezeul cel mare ºi înfricoºat ºi oºtiþi pentru fr aþii voºtri, fiii voºtri ºi
pentru featele v oastre ºi muierile voastre ºi casele voastre!» (Ne 4,14) ºi forma asigmaticã fu: Cã iatã, cât fu glasul închinãrii
tale în urechile meale, sãltat-au pruncul cu bucurie în pântecele mieu. (Lc 1,44). Celelalte forme nu necesitã comentarii: Cã
mie, venind din Mesopotamiia, mi-au murit Rahil în pãmântul Hanaan, în drum. ªi era primãvara ºi întrai în Efrata ºi o am
îngropat lãngã calea Efratii, carea cu alt nume sã chiamã Vif laim. (Fc 48,7); Iatã, Domnul te lovi cu ranã mare, cu nor odul
tãu ºi cu fiii ºi muiarile t ale ºi toate averile tale. (2Par 21,14); ªi el au zis: „Drep te. Domnul mieu m-au trimis la tine zicând:
«Acum venirã la mine doi tineri din muntele Efrem, din fiii prorocilor. Dã-le un tãlant de argint ºi haine schimbãtoare îndoite»”.
(4Îm p 5,22); Pentru cã m -ai pãrãsit ºi eu, adecã, am fãcut dupã cuvintele tale ºi am ieºit la câmp. ªi, iatã, am vãzut; ºi vãzui
ce nu pociu povesti (4Ezr 10,32).
2.2.6.4.1.4. Perfectul compus are ºi în acest text auxiliar ul în forma au la persoana a III-a, singular ºi plural 250. În
privinþa locului pe care îl ocupã auxiliarul în structur a perfectului com pus, trebuie spus cã topica este de regulã cea care
s-a impus drept normã a limbii lit erare, dar se întâlnesc ºi cazuri în care auxiliarul este postpus. Într-o singurã car te biblicã
– Cartea Ieºirii – am înregistrat, pentru topica in versã, e xemplele care urmeazã, vr eo 80 de ocurenþe: amurþit-au 3.pl.
(Iº 15,15); ascuns-au 3.sg. (Iº 3,6); aºezat-au3.sg. (Iº 40,28); chemat-au 3.sg. (Iº 10,16); fãcut-au 3.sg./pl. (Iº 17,6, 10; 36,11,
14, 19, 20, 31, 35, 37; 37,6, 10, 17, 23, 25; 38,1, 8, 9; 39,8, 15, 25, 29); fost-au 3.sg. (Iº 38,26); gãtit-au 3.sg. Iº 39,6);
grãit-au 3.sg. (Iº 32,30); ieºit-au 3.sg. (Iº 2,1); închis(u-)-au 3.pl. (Iº 14,3); înecatu(-s)-au 3.pl. (Iº 15,10); întins-au 3.sg. (Iº
4,4); întinsu(-Þ)-ai 2.sg. (Iº 15,12); luat-au 3.sg. (Iº 4,25; 18,2); mers-au 3.sg. (Iº 2,8); pãcãtuit-aþi 2.pl. (Iº 32,30); pãcãtuitau 3.sg. (Iº 32,31); pogorâtu(-s)-au 3.pl. (Iº 15,5); priimit-au 3.sg. (Iº 2,9); prins-au 3.pl. (Iº 14,6); pus-au 3.sg. (Iº 40,18,
20, 22, 24, 26); rãspuns-au 3.sg./pl. (Iº 2,8, 19; 4,2; 6,12; 10,29; 33,19; 3 4,10); rãdicat-au 3.sg. (Iº 40,31); sculatu(-s)-au
3.sg. (Iº 1,8; 24,13); stãtut-au 3.sg. (Iº 15,8); suf lat-au 3.sg. (Iº 15,10); suitu(-s)-au 3.pl. (Iº 15,14); temutu(s-)au 3.sg. (Iº 2,14);
tins-au 3.sg. (Iº 9,33); trimis-ai 2.sg. (Iº 15,7); vãrsat-au 3.sg. (Iº 3 7,13); venit-au 3.sg./pl. (Iº 2,17; 19,7); zis-au 3.sg. (Iº
3,13, 14, 14; 4,10, 11; 5,4; 9,29; 10,9, 25; 15,9); zis-am 1.sg. (Iº 4,23). Numãrul lor este însã de peste 10 ori mai mic decât
numãrul formelor în care topica elementelor constitutive es te auxiliar + v erb de con jugat, care depãºeºte, în aceeaºi carte
biblicã, 1000 de ocurenþe.
Verbul a sta are în structura perfectului compus, în cele mai multe cazuri, participiul în forma reduplicatã: au stãtut 3.sg./
pl. (Fc 41,46; 43, 15), (Iº 9,10; 14,20; 19,17; 20,18, 21; 34,5), (Jos 4,3, 9; 8,11, 13; 10,13), .(Jd 9,7, 35), (1Sm 3,10; 6,14;
10,23; 16,21; 17,51), (2Sm 2,25; 15,17; 18,4; 23,10), (Ir 14,6; 19,14; 46,15; 48,45); stãtut-au 3.sg./pl. (Iº 15,8), (2Sm 23,12),
(Iov 4,16; 32,16), (Jos 3,16); am stãtut 1.sg. (1Sm 1,26); aþi stãtut 2.pl. (Ir 7,10). Forma etimologicã, fãrã reduplicare analogicã
dupã per fectul simplu, apare mai rar: au stat 3.sg. (Jos 24,1), (2Sm 2,28), (Iov 9,4).
Verbul a frânge are în structurã participiul ºi în forma frâmt: au frâmt: ind. pf.c. 3.sg. (Iº 32,19); ai frâmt : ind. pf.c. 2.sg.
(Iº 34,1), iar a adaoge are par ticipiul în forma adaos: au adaos: ind. pf.c. 3.sg. (Fc 15,3; 2 4,19, 25; 27,36), (Ir 45,3), (s-)au
adaos: ind. pf.c. 3.sg. (Fc 25, 8, 17; 35,29), (Ir 36,32), adaos-am: ind. pf.c. 1.sg. (Fc 4 4,22) etc.
O tr ansformare în foneticã sintacticã – [i-ai] > [i-ei] – angajeazã schimbarea formei auxiliarului la persoana a II-a singular
– ei dat 2.sg. (Fc 15,3): ªi au adaos Avram: „Iarã mie nu mi-ei dat sãmânþã ºi iatã, casnicul mieu va fi moºteanul mieu!”.
Fiind un caz izolat, putem considera cã modificarea auxiliarului este accidentalã.
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Sint agma în discuþie conþine verbul a fi al cãrui sens s-a abs tractizat în gr ad suficient de mare, încât sã poatã f i considerat simplu instrument
gr amatical. Suntem în faþa unei construcþii care, iniþial, a circulat exclusiv în limba popularã, apoi uzul impunând-o ca fapt de limbã liter arã. La C.
Dimitriu (TG, I, p.404), astfel de structuri gramaticalizate sunt numite viitor în trecut.
249
Al. Gaf ton, Evoluþia limbii române prin traduceri biblice din secolul al X VI-lea, Iaºi, 2001, p.134.
250 Vezi Indice.
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LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
Cum exprimar ea perifrasticã a timpurilor ver bale este o caracteristicã a gr aiurilor din acestã regiune, remarcãm aici
per fectul com pus perifrastic, exprimat printr-o formã alcãtuitã din perfectul compus al auxiliarului a fi ºi gerunziul ver bului
de bazã: ªi au fos t slugind cu preoþiia în rândul sãu înaintea lui Dumnezãu. (Lc 1,8); ªi au fost umplându-sã zilele înãlþãrii
Lui ºi El º-au întãrit faþa sã meargã în Ierusalim. (Lc 9,51); ªi au fost întrând Isus în casa unui cãpetenie de farisei sâmbãta
a mânca pâne; ºi ei Îl soco tea. (Lc 14,1).
Formele ver bale251 intrã frecvent, îm preunã cu un substantiv coradical, în alcãtuirea construcþiilor int ensive 252. Uneori,
în locul substantivului, în structurã intrã gerunziul aceluiaºi verb sau al unui verb din acelaºi câmp semantic: ªi au adaos
zicând: „ªi paie ºi fân mult iaste la noi ºi loc mare de rãmas (Fc 24,25). Construcþii intensiv e cu substantivul coradical
pe lângã v erb la per fect compus am înregistrat în versetele: ªi au fãgãduit fãgãduinþã, zicând: „De va fi Dumnezeu cu
mine ºi mã va pãzi în calea prin carea eu umblu ºi-m va da mie pâne de mâncat ºi hainã de îmbrãcat” (Fc 28,20) – lat.
vovit etiam votum dicens253; Eu sânt Dumnezeul lui Vithil, unde ai uns piatra ºi fãgãduinþã Mi-ai fãgãduit Mie (Fc 31,13)
– lat. et votum vovisti mihi; ªi s-au rugat Da vid Domnului pentru prunc. ªi au postit David cu pos t ºi întrând, deusebi au
zãcut pre pãmânt.(2Sm 12,16) – lat. et ieiunavit David ieiunio; ªi au gustat gus tãri ºi au turnat sângele pãciuitoarelor carele
adusease pr e oltariu. (4 Împ 16,13) – lat. et libavit libamina ; ªi au plâns Izehie cu plângere mare. (4 Împ 20,3) – lat. flevit
itaq ue Ezechias fletu magno ; ªi s-au adunat adunare, ca sã f ie gata la rãzboiu ºi sã sã roage ºi sã cearã milã ºi îndurãri
(1Mac 3,4 4) – lat et congregatus est conventus ; ªi s-au t emut oamenii cu teamere mare de Domnul ºi au jârtvit junghieri
Domnului ºi au fãgãduit fãgãduinþe. (Iona 1,16) – et timuerunt viri timore magno Dominum et immolaverunt hos tias
Domino e t voverunt vota.; ºi s-au veselit Iona pentru tidvã cu veselie mare (Iona 4,6) – lat. et laetatus est Ioana super
heder a laetitia magna; ªi s-au adunat cãtrã Alchim ºi Vachide adunare de scriitori, a cerca ceale dreapte (1Mac 7,12); ªi
au izbândit izbândir ea sângelui fratelui sãu. ªi s-au întors la râpa Iordanului. (1Mac 9,42); ªi au auzit Alixandru împãratul
fãgãduinþele care au fãgãduit Dimitrie lui Ionathan; ºi i-au po vestit rãzboaiele ºi put erile care el au fãcut ºi fraþii lui, ºi
os tenealele care au ostenit. (1Mac 10,15); ªi au tãiat v ejmintele sale ºi au plâns cu plângere mare ºi au pus cenuºe pre
capul sãu. (1Mac 4,39); ªi l-au plâns tot norodul lui Isr ail cu plângere mare ºi jelea zile multe. (1Mac 9,20); ªi l-au plâns
tot Israilul cu plângere mare ºi l-au jelit zile multe. (1Mac 13,26); Rãsipitu-s-au, nici s-au umilit; ispititu-m-au, bajocoritu-m-au
cu bajocur ã; scrâºnit-au asupra mea cu dinþii sãi. (Ps 34,16); ªi au poftit poftã în pustie ºi au is pitit pre Dumnezeu în loc
fãrã apã (Ps 105,14).
2.2.6.4.1.5. Mai mult ca perfectul se realizeazã în douã feluri: sintetic ºi perifrastic, acesta din urmã cu frecvenþã diferitã
de la o car te biblicã la alta, poate ºi din cauzã cã nu era caracteristic deopotrivã celor cinci traducãtori din echipa condusã
de episcopul Petru Pavel Aron.
Suf ixul gr amatical de mai mult ca perfect -se- se înregistreazã ºi în for ma -sã- , aceasta rezultând în urma v elarizãrii
lui [e] la [ã], dupã [s] rostit dur. Cele douã forme circulã în variaþie liberã, înregistrând fiecare numeroase ocurenþe: (sã)
arãtase 3.sg. (Fc 12,7); arãtase 3.sg. (Fc 27,23); cãºtigase 3.sg. (Fc 12,5); (sã) pogorâse 3.sg. (Fc 24,16); cumpãrase 3.sg.
(Fc 17,23); deslegase 3.sg. (Fc 40, 16); (sã) dusease 3.sg. (Fc 4 4,14); fãcuse 3.sg. (Fc 1,31; 2,2, 8; 3,1; 8,6; 13,4); ieºise 3.sg.
(Fc 2 4,15, 63), dar ºi: acoperisã 3.sg. (Fc 7,20; 38,15); arãt asã 3.sg. (Fc 22,9); blagoslovisã 3.sg. (Fc 24,1); cumpãrasã 3.sg.
(Fc 50,13); dosãdisã 3.sg. (Fc 47,13); (sã) duseasã 3.sg. (Fc 31,21); fãcusã 3.sg. (Fc 6,6; 12,5; 24,66). Este interesant de
observat modul în care apare, o singurã datã însã, reduplicarea sufixului gramatical de mai mult ca perfect la verbul a
face: fãcusease (sic!) 3.sg. (Fc 14,13), prin analogie cu f orme de tipul mersese, s pusese. O as tfel de formã poat e vorbi
des pre nesiguranþa folosirii mai mult ca per fectului sintetic într-o regiune în care pentru exprimarea acestui sens gramatical
era preferatã s tructura analiticã.
La persoana I sg., formele sint etice prezintã desinenþa -m, ceea ce înseamnã cã s pre 1780 aceasta se generalizeazã,
rezolvându-se astfel omonimia cu persoana a III-a: poruncisãm 1.sg. (Fc 3,11, 17); slobozisem 1.sg. (Iov 29,12); ascunseasem
1.sg. (Ir 13,7); dedeasãm 1.sg. (Ir 3,8); lepãdasem 1.sg. (Ir 23,8); poruncisem 1.sg. (Ir 23,32); slobozisãm 1.sg. (Ir 3,8);
trimiseasem 1.sg. (Ir 23,32).
Plur alul nu se distinge încã de singular prin morfemul special de numãr -rã-, iar rezolvarea omonimiilor de tipul: fãcusã
3.sg./pl. (Iº 18,8, 9; 32,20); vãzuse 3.sg./pl. (Iov 20,7, 9; 32,5); venisã 3.sg./pl. (Fc 13,3; 24,32) se poate f ace doar contextual.
Verbul a da realizeazã paradigma de mai mult ca per fect în formele tari, e timologice: dedeasã 3.sg. (Iº 36,2); dedeasãm
1.sg. (Ir 3,8); dedease 3.sg./pl. (Jos 14,3; 21,12; 22,7; 23,1), (Jd 3,18; 20,38). Nu am înregistrat formele de la tema analogicã
a per fectului dãdu-.
For mele analitice de mai mult ca perfect au în alcãtuirea lor perfectul compus al v erbului auxiliar a fi + participiul
neacordat al verbului de bazã. S tructura er a specificã gr aiurilor nordice ºi s-a pãstrat pânã as tãzi în unele dintre
aces tea. În t extul analizat circulaþia acestor f orme variazã de la o car te la alta, ceea ce ne determinã sã credem cã
numai tr aducãtorii care proveneau din aria nor dicã extremã îl f oloseau în mod curent. În Car tea Facerii , f ormele
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Verbul poate avea, în principiu, orice f ormã, dar am ales sã începem discuþia în cadrul timpului perfect compus pentru cã numãrul cons trucþiilor
cu aceastã formã verbalã este f oarte mare. Cu prezentul se întâlnesc mai rar, în exem ple de tipul: Cã nu ias te alt Dumnezeu, fãrã Tu, Cãruia gri je
ias te de toate, sã arãþi cã nu nedrept judeci judecata. (Înþ 1 2,13), cu imper fectul ºi cu perfectul simplu nu am înr egistrat.
252
V. Arvint e discutã pe larg diver se tipuri de construcþii int ensive – în NORMELE (1688), p.XLII º.u. – care au a vut ca punct de plecare, pentru
Septuaginta, modelul ebraic. Din aceleaºi texte-izvor s-au rãspândit în Vulgata ºi în varianta slavonã, apoi s-au perpetuat în tr aducerile Bibliei
în limbile ver naculare. Cã sur sa primarã a construcþiilor intensive din Biblia de la 1760 o constituie Vulgata nu încape îndoialã, dar nu putem
exclude faptul cã supor tul acestor construcþii îl puteau afla tr aducãtorii ºi în gr aiul lor de acasã, unde pânã astãzi se poate auzi: „cu s pusu’
ti-am s pus”, „cu juratu’ am jurat” sau, într-un regis tru mai larg, popular sau chiar liter ar: „am visat un vis”; „de spus am s pus”; „când vorbeºti
v orbeºte” º.a.
253 Citãm pentru câteva dintre structurile select ate ºi cor espondentele lor din Vulgat a, pentr u a evidenþia fidelitatea traducãtorilor faþã de textulsur sã.
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NICULINA IACOB
analitice ale mai mult ca per fectului sunt în numãr de 37254, în compar aþie cu numai 8 for me în Car tea Ieºirii: (s-)au
fos t dat 3.sg. (Iº 21,8); au f os t grãit 3.sg. (Iº 32,14); au fost giur at 3.pl. (Iº 13,19); au fos t por uncit 3.sg. (Iº 4,28); au
fos t priimit 3.pl. (Iº 22,7); au fost rãmas 3.pl. (Iº 10,15); au fos t tor s 3.pl. (Iº 35,25); au fos t trimis 3.sg. (Iº 4,28),
una singurã în Car tea lui Io v: (s-)au fos t sfãtuit 3.sg. (Iov 2 4,16), 2 în Pror ociia Ieremiii: au fos t fãcut 3.pl., în expr.
au fos t fãcut legãturã „încheiaserã legãmânt” (Ir 34,10); aþi fos t slobozit 2.pl. (Ir 34,16). Situaþia aceasta, aºa cum
se pr ezintã în patru cãrþi biblice, comparabile ca întinder e, ar putea fi concludentã pentr u afirmaþia de mai sus.
O construcþie întensivã cu mai mult ca perfectul perifrastic am înregis trat în urmãtorul ver set: Iatã, feciorii lui vinea din
câm p ºi auzind ce sã întâmplase, s-au mâniiat foar te pentru cã lucru urât au fost fãcut în Israil, ºi pângãrind fecioara lui Iaco v,
lucru necuvios au fos t lucrat. Fc 3 4,7) – lat. et violat a filia Iacob rem inlicitam per petrasset .
2.2.6.4.1.6. Viitorul nu prezintã aspecte f lexionare diferite faþã de cele actuale. Desigur cã cele mai multe realizãri le cunosc
formele cu voi, vei, va, vom, veþi vor + infinitivul verbului de bazã. Topica celor doi constituenþi este în mod obiºnuit auxiliar +
verb de bazã, dar se înregistreazã ºi formele inverse. Formele inverse din primele douã cãrþi biblice ne pot oferi o imagine asupra
frecvenþei acestora, dacã þinem seama de faptul cã celelalte sunt de ordinul sutelor: blagoslovi(-)-voi 1.sg. (Fc 26,24); cerceta(-)-va
3.sg. (Iº 13,19); da(-)-va 3.sg. (Iº 16,8); da-voi 1.sg. (Iº 23,31); duce(-)-vei 2.sg. (Iº 15,17); face-vei 2.sg. (Iº 25,17, 23, 31, 37; 26,6,
7, 10, 11, 14, 15, 26, 31, 36; 27,6, 9; 28,13, 22, 26, 31, 36, 42); gãti-vei 2.sg. (Iº 25,29); împãrþi(-)-voi 1.sg. (Fc 49,7); împãrþi-voi
1.sg. (Iº 15,9); împle(-sã)-va 3.sg. (Iº 15,9); înmulþi-voi 1.sg. (Fc 3,16); lãþi(-t e)-vei 2.sg. (Fc 28,14); mearge-voi 1.sg. (Fc 45,28);
pogorî(-mã)-voi 1.sg. (Fc 18,21); prãznui-vei 2.sg. (Iº 13,5); pune-vei 2.sg. (Iº 26,34; 29,10); rãmânea-voi 1.sg. (Fc 44,33); sfinþi-voi
1.sg. (Iº 29,44); spãla-va 3.sg. (Fc 49,11); stãpâni-va 3.sg. (Fc 22,17); ºterge-v ei 2.sg. (Fc 18,28); sui(-mã)-v oi 1.sg. (Fc 50,5), (Iº
32,30); ucide-va 3.sg. (Iº 15,9). Atunci când auxiliarul apare în forma fãrã v- este foar te rar antepus verbului de bazã. În Cartea
Facerii , dintr-un numãr considerabil de structuri255 cu auxiliarul în forma fãrã v-, schimbarea topicii constituenþilor este
prezentã doar în urmãtoarele cazuri: blagoslovi-oi 1.sg. 12,3; da(-)-oi 1.sg. 23,13; peri-or 3.pl. 18,24.
Auxiliarul apare în f orma fãrã ν-, în mod obiºnuit, la persoanele I singular ( oi, mai rar oiu) ºi a III-a plural (or), mai rar
la persoana I plur al (om ). Se impune însã o precizare: din nou, Cartea Facerii se do vedeºte mai permisivã la forme pe care
norma lit erarã le respingea. Faþã de prima carte biblicã, unde numãrul de ocur enþe este mare, în alte cãrþi, compar abile ca
întindere, am întregistrat puþine forme de viitor cu auxiliarul în f orma fãrã v-: în Cartea Ieºirii – doar 13 forme, nici una pentru
per soana I plural, în Cartea lui Io v – 5 f orme, între care se remarcã forma oiu pentru persoana I singular: n-oiu adaoge
1.sg. (Iov 39,35); (-)oiu deºtepta 1.sg. (Iov 41,1); oiu rãspunde 1.sg. (Iov 13,22), iar în Prorociia Ieremiii – 6 forme, una de
per soana I plural, om auzi 1.pl. (Ir 4 4,16), ºi una de persoana I singular, cu -u: oiu f ace1.sg. (Ir 49,19). O as tfel de situaþie ºiar put ea afla e xplicaþia fie în particularitãþile graiului unui traducãtor în rapor t cu altul, fie în conºtientizarea trep tatã a
necesitãþii de a elimina fap tele de limbã care nu erau agreate de nor ma literarã curentã, aºa cum o gãseau ei în tipãriturile
venite din Þara Româneascã, pentru f inalitatea pe care, indubit abil, o urmãreau: tipãrirea cãrþii256.
Viitorul alcãtuit din a v oi + conjunctivul prezent al verbului de bazã es te slab reprezentat: va sã fie exprimã sensul „are de
gând sã fie”, „are sã fie”: Deacã va sã f ie neam mare ºi tare foar te ºi într-însul trãbuie sã sã blagosloveascã toate neamurile
pãmântului? (Fc 18,18), pe care îl are în textul latinesc, la conjugarea perifrasticã activã; participiul viitor activ futurus al verbului
sum, esse, fu¾ + acelaºi verb, auxiliar, la conjunctiv prezent – sit, formã de f lexiune care aratã dorinþa, voinþa, intenþia de a face
ceva: cum futurus sit in gentem magnam ac robustissimam et benedicendae sint in illo omnes nationes terrae. Acelaºi sens se
exprimã ºi prin f orma oi sã fac: ªi au zis Domnul: „Au doarã voi putea ascunde de cãtrã Avraam cele ce oi sã fac (Fc 18,17) –
lat. dixitque Dominus num celare potero Abraham quae gesturus sum. (structura gesturus sum fiind alcãtuitã din participiul
viitor activ gesturus al ver bului ger¹, -ere, gess¾, gestum + auxiliar ul la indicativ prezent sum „am de gând sã fac” „am sã fac”.
Pentru persoana a II-a am înregistrat tot o formã scur tatã a auxiliarului + conjunctivul vebului de bazã: (-)i sã faci – Cãruia
au zis Avimeleh: „Ce-i sã faci cu aceºte ºepte miele care le-ai pus deoparte?” (Fc 21,29).
au fost astupat 3.pl. (Fc 26,18); (s-)au fost atins 3.sg. (Fc 20,4); au fost blagoslovit 3.sg. (Fc 27,41); au fost chemat 3.sg. (Fc 26,18); au fost cop t
3.sg. (Fc 27,17); am fost pogorât 1.pl. (Fc 43,20); au fost crescut 3.sg. (Fc 38,14); au fost cunoscut 3.sg. (Fc 39,3); au fost dat 3.sg. (Fc 29,29; 38,20);
au fost dobândit 3.sg. (Fc 31,18); au fost dobãndit 3.sg. (Fc 38,14); (s-)au fost dus 3.sg. (Fc 31,19; 39,1); au fost fãcut 3.sg./pl. (Fc 34,7; rezum. cap.50);
au fost fãgãduit 3.sg. (Fc 21,1); au fost fiert 3.sg. (Fc 18,8); au fost furat 3.sg. (Fc 31,32); au fost grãit 3.sg. (Fc 35,14); au fost înfipt 3.sg. (Fc 33,19);
au f ost întins 3.sg. (Fc 31,25); au fost luat 3.pl. (Fc 21,25); au fost lucrat 3.sg. (Fc 34,7); au fost nãscut 3.sg. (Fc 37,3); (te-)ai fost obicinuit 2.sg. (Fc
40,13); au fost plinit 3.sg. (Fc 17,25); au fost por uncit 3.sg. (Fc 7,16; 12,4; 17,23); (s-)au fost por uncit 3.sg. (Fc 43,17); au f ost sãpat 3.pl. (Fc 26,32);
au f ost slujit 3.sg. (Fc 14,4); au fost stricat 3.sg. (Fc 6,12); au f ost zis 3.sg. (Fc 41,54); aþ fost zis 2.pl. (Fc 43,2 7, 29).
255 (s-)or adãpa 3.pl. 29,3; oi aduce 1.sg. 18,4; 28,22; (s-)or aduna 3.pl. 29, 8; om ascunde 1.pl. 47,18; oi aºtepta 1.sg. 49,18; oi bate 1.sg. 8,21; or
bea 3.pl. 24,19; oi blestema 1.sg. 12,3; oi cerca 1.sg. 9,5; om cumpãr a 1.pl. 43,4; oi da 1.sg. 13,15; 15,18; 24,14; 26,3, 4; 28,13; 30,3 1; 34,11, 12;
35,12; or da 3.pl. 24,41; om da 1.pl., în loc. v. om da [împrumut] 34,16; or duce 3.pl. 44,31; oi face 1.sg. 13,16; 18,30; 21,18; 23,11; 27,37; 32,9;
47,30; om face 1.pl. 34,23; oi fi 1.sg. 17,8; 24,5; 26,3; 31,3; 33,12; 43,9, 14; or fi 3.pl. 18,24; 31,8; 34,23; 35,11; om fi 1.pl. 34,16; 44,9; 47,19;
oi gãsi 1.sg. 18,26, 28, 30; oi grãi 1.sg. 18,27, 30, 31, 32; om grãi 1.pl. 44,16; oi ierta 1.sg. 18,26; or ieºi 3.pl. 15,14; 17,6; rezum. cap.50; or întra
3.pl. 6,20; om întra 1.pl. 20,13; or încet a 3.pl. 11,6; oi îngropa 1.sg. 50,5; oi înmulþi 1.sg. 16,10; 26,24; oi înþãleage 1.sg. 24,14; oi judeca 1.sg.
15,14; oi jura 1.sg. 21,24; om lãcui 1.pl. 34,16; oi lua 1.sg. 14,23; 16,2; or lua 3.pl. 14,24; om lua 1.pl., în loc. v. om lua împrumut 34,16; om lua
1.pl. 34,17; oi mânca 1.sg. 24,33; or mânca 3.pl. 43,16, 25; oi mãngãia 1.sg. 32,20; oi mearge 1.sg. 37,30; 24,58; om mearge 1.pl. 43,4; 44,26;
oi muri 1.sg. 27,7; 30,1; or muri 3.pl. 33,13; om muri 1.pl. 47,19; oi paºte 1.sg. 30,31; oi pãzi 1.sg. 30,31; oi plini 1.sg. 28,15; oi plua 1.sg. 7,4; oi
pune 1.sg. 3,15; 6,18; 9,11, 13; 17,2, 7, 19, 21; 18,5; 44,21; oi putea 1.sg. 19,22; 39,9; 41,39; om putea 1.pl. 44,16; or rãsãri 3.pl. 17,16; or rumpe
3.pl. 40,19; oi scoat e 1.sg. 24,19, 44; or sluji 3.pl. 15,14; oi sluji 1.sg. 18,12; 29,18; om slu ji 1.pl. 47,25; oi suf eri 1.sg. 38,17; oi ºterge 1.sg. 18,28;
om ºterge 1.pl. 19,13; om tãinui 1.pl. 37,26; oi trece 1.sg. 15,2; 3 1,52; oi trimite 1.sg. 27,45; 38,17; oi þine 1.sg. 13,9; oi ucide 1.sg. 27,41; oi urma
1.sg. 33,14; or urma 3.pl. 41,30; oi vedea 1.sg. 32,20; 33,14; oi veni 1.sg. 18,10; 33,14; oi vesti 1.sg. 46,31; or zice 3.pl. 12,12; oi zice 1.sg. 24,14;
26,2; om zice 1.pl. 37,20.
256 Traducerea ºi tipãrirea Bibliei ar fi însemnat încununarea activitãþii de editare a cãrþilor religioase, f iind deja subliniat faptul cã Petru Pavel Ar on
es te episcopul unit care a editat în premierã toate cãrþile de cult pentru cr edincioºii greco-catolici din Transilvania (Vezi I. Chindriº, Secolele, p.276
º.u .). Exis tenþa variantei transcrise îngrijit a Vechiului Tes tament, de o singurã mânã, cu oglinda paginii încadratã în chenar, este mãrturia cea mai
clarã a f inalitãþii despre care vorbeam.
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S tructura perifrasticã de viitor este alcãtuitã din viitorul verbului a fi + gerunziul verbului de bazã : Strâga-va tot nor odul
cu strigare mare foar te, ºi zidurile cetãþii din fund v or cãdea ºi vor întra f ieºtecarii prin locul în preajma cãruia va fi stând
(Jos 6,5); ªi-i v or þinea noroadele ºi-i v or aduce în locul sãu ºi-i va moºteni casa lui Isr ail pre pãmântul Domnului spre sluji
ºi slujnice ºi vor fi prinzând pre cei ce-i prinsease pre ei ºi vor supune pre strãngãtorii sãi. (Is 14,2); ªi, iatã, vei f i tãcând ºi
nu vei putea grãii pânã în zioa în care vor fi aceaste, pentru ce n-ai crezut cuvintelor meale, care sã vor umplea la vreamea
sa (Lc 1,20).
Com parabilã ca alcãtuire cu formele de mai sus, voi fi rãtãcind, din contextul de mai jos, trebuie totuºi analizatã diferit,
dat oritã sensului pe care îl impune contextul: Iatã, mã scoþi astãzi de la faþa pãmântului ºi de la faþa Ta mã v oiu ascunde ºi
voi fi rãtãcind ºi pribeag pr e pãmânt ºi tot cine mã va af la mã va ucide”. (Fc 4,14): „voi fi rãtãcitor ºi pribeag”, aºadar , un
nume predicativ multiplu, cel dintâi exprimat printr-un gerunziu acordat, cel de-al doilea – prin adjectiv pr opriu-zis.
Forma de viitor este fr ecvent prezentã în construcþii intensive. În ver setul: Mear gã domnul mieu înaintea slujii sale ºi
eu oi urma încet urmele lui, precum oi vedea cã pot mititeii mei, pãnã oi veni la domnul mieu, în Seir (Fc 33,14), dupã lat.
et ego sequar paulatim vestigia eius, traducãt orul a realizat o construcþie intensivã de viitor prin echivalarea pur si simplu a
cuvintelor „sequar” si „v estigia”, care, prin fidelitate, a dat, logic, „oi urma urmele”. La fel au rezultat ºi urmãtoarele constr ucþii
int ensive: De vei întra în holda priiatinului tãu, vei frânge spice ºi le vei zdrobi în mânã, iarã cu seacerea nu vei sãcera (2Lg
23,25) – lat. si intraveris in segetem amici tui franges spicas et manu conteres falce autem non metes; Mâna nu-l va atinge,
ci cu pietri sã va zdr obi, au cu sãgeþ sã va sãgeta ; acar dobitoc de va fi, acar om, nu va trãi (Iº 19,13) – lat. manus non tanget
eum sed lapidibus opprimetur aut confodietur iaculis sive iumntum fuerit sive homo non vivet. În ver setul Când vei fãgãdui
fãgãduinþã Domnului, Dumnezeului tãu, nu vei întâr ziia a o da (2Lg 23,21), construcþia intensivã rezultã prin calchierea
cons trucþiei din t extul-sursã: lat. cum voveris votum Domino Deo tuo non tardabis reddere. La fel ºi în versetul ªi au zis
ºear pele cãtrã muiare: „Nicidecum cu moarte veþ muri”. (Fc 3,4) – lat. dixit autem serpens ad mulierem neq uaquam morte
moriemini.; ªi când vei întra dimineaþa, de nu vei gãsi toate mâncate de Vil, cu moarte vom muri; sau Daniil, cel ce au minþit
îm protiva noastrã (Dn 14,11) – lat. morte moriemur.
E mai puþin important cum anume s-a ajuns la aceste construcþii. Semnificativ es te fap tul cã traducãtorii nu le-au respins,
ceea ce înseamnã cã le gãseau în spiritul graiului pe car e ei îl vorbeau. Adãugãm la exem plele de mai sus alte câteva, fãrã
a mai da ºi corespondentul din textul-sursã: Iarã cât au înþeles Ieremie, certându-i, au zis cã necunoscut va f i locul, pânã când
va aduna Dumnezeu adunarea norodului ºi sã se îmblânzascã (2Mac 2,7); Nu voiu aduna adunãrile lor din sângiuri, nici
voiu pomeni numele lor prin buz ele meale. (Ps 15,4); Fata Vavilonului, ticãloasã, fericit e cel ce va rãsplãti þie rãsplãtirea ta,
car e ai rãsplãtit noao. (Ps 136,8); Bucurându- Mã, Mã voiu bucura într u Domnul ºi va sãlta sufle tul Mieu întru Dumnezeul
Mieu. (Is 61,10); ªi sã va cunoaºte Domnul de la Eghipt, ºi vor cunoaºte eghipteanii pre Domnul în zioa aceaea ºi-L vor cinsti
cu junghieri ºi cu dar uri ºi fãgãduinþe vor fãgãdui Domnului ºi le vor plini. (Is 19,21); Curând, degrabã vã voiu rãsplãti
rãsplãtire preste capul vostru. (Ioil 3,4)
2.2.6.4.1.7. Structura de viitor ant erior, alcãtuitã din viitorul ver bului auxiliar a fi + participiul invariabil al verbului de
bazã nu exprimã sensul propriu acestui timp de relaþie, ci exprimã acþiune nesigurã, îndoielnicã, presupusã, situatã în trecut,
înaintea momentului vorbirii, adicã sensul unui timp absolut, pr ezumtivul perfect. Aceasta ne îndreptãþeºte sã credem cã ar
trebui, în astfel de construcþii, sã disociem, în funcþie de context, între viitorul anterior, timp de relaþie, ºi prezumtivul per fect,
timp absolut. Cele douã structuri pe care le analizãm în continuare actualizeazã sensul gramatical al unui tim p absolut: Iarã
el sã uit a la ea tãcãnd, vrând a ºti de cumva nãrocitã cale ei va fi fãcut Domnul, au nu (Fc 24,21); ªi fiii tãi de-I vor fi pãcãtuit
ºi i-au slobozit în mâna nedreptãþii sale (Iov 8,4).
2.2.6.4. 2. Conjunctivul
2.2.6.4.2.1. Conjunctivul prezent cunoaºte forme io tacizat e la verbele cu radicalul în [ t], [d], [n], [r], la pers. I sg., la
per soanele I ºi a III-a sg. ºi pl. (vezi supr a, 2.2.6.3.).
Conjuncþia-morfem sã lipseºte uneori din structur a conjunctivului, unele forme actualizând sens de imperativ, ca ºi în limba
actualã, atunci când li se asociazã în plan suprasegment al accentul în context ºi intonaþia specificã imperativului: blagosloveascã
3.sg. – Înger ul carele m-au scos din toate realele blagosloveascã pruncii aceºtea! – (Fc 48,16); creascã 3.pl. – ªi sã sã cheme
preste ei numele mieu ºi numele pãrinþilor miei, A vraam ºi Isaac, ºi creascã într u mulþime pre pãmânt! – (Fc 48,16); ªi i-au
blagoslovit în vreamea aceaea, zicând: „În tine sã va blagoslovi Israil ºi sã va zice: « Facã -þi þie Dumnezeu ca lui Efrem ºi ca lui
Manasse!»” (Fc 48,20), altele sens de conjunctiv: caute 3.sg. – Acum, darã, caute îm pãratul om înþãleapt ºi ager ºi-l rânduiascã
maimare pres te pãmântul Eghiptului – (Fc 41,33); facã 3.sg. – Iarã Dumnezeul mieu Atotputearnicul vi-l facã blând ºi sã sloboazã
cu v oi fratele vostru carele þine ºi pre acest Veniamin. Iarã eu ca un lipsit fãrã prunci oi fi (Fc 43,14);257.
Unele verbe, pe care nor ma liter arã le-a impus ulterior în varianta cu sufix sau a acceptat în variaþie liberã ambele forme
(a se împreuna ), se întrebuinþeazã aici în forma fãrã sufix f lexionar (a se încleºta, a se încopcia, a se pitula, a slobozi ): sã
(mã) îm preun 1.sg. (Fc 38,16), sã (sã) împreune 3.sg./pl. (Fc 39,14), (Iº 26,10, 11; 36,12); (Jos 17,10); sã (sã) încleaºte 3.sg.
(Iº 26,17); sã (sã) încopce 3.sg. (Iº 36, 18); sã (te) pituli 2.sg. (1Sm 20,19), sã sloboazã 3.sg. (Fc 43,14), (Iº 6,11; rezum. cap.7;
7,2), (Jd 10,14), (2Sm 14,16), (Iov 6,9; 33,17), (Ir 34,9, 10), sã sloboz 1.sg. (Jd 10,13), (Iº 3,8; 5,2); sã slobozi 2.sg. (Iº 4,23;
8,29); sã slobozu 1.sg.(Iº 9,28) , în vreme ce altele, pe care norma literarã le-a im pus în varianta fãrã suf ix, apar în acest
text cu sufixul de prezent: a se curãþi, a se mirosi, a pipãi: sã (se) curãþeascã 3.sg. (Iov rezum. cap.31); miroseascã(-sã) conj.
prez. fãrã sã 3.sg. (1Sm 26,19); sã pipãiesc 1.sg. (Fc 27,21).

Alte forme de conjunctiv fãrã sã : fie 3.sg. (Fc 13,8; 18,25; 24,51; 3 1,30; 32,16; 33,9; 38,23; 44,10, 17; 49,17, 26); judece 3.sg./pl. (Fc 16,5; 31,53);
giudece 3.sg. (Fc 31,49); meargã 3.sg. (Fc 33,14); milostiv eascã(-sã) 3.sg. (Fc 47,25); neguþãtoreascã 3.pl. (Fc 34,21); rânduiascã 3.sg. (Fc 41,33).
Pentru alte cãrþi, vezi Indice.
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Pentru unele verbe, formele sunt în variaþie liberã: sã încete 3.sg. (Nm 20,6); sã înceate 3.sg./pl.(Iº 9,28), (2Sm 2,26;
3,29; 24,21), (Pl 25,10), dar sã încetezi 2.sg. (Iov 3 4,36); sã depar tã 3.sg. (1Sm 6,3), (Ir 17,5); sã (sã) deperte 3.pl. (Iº 8,9);
sã (se) depear te 3.pl. (2Par 35,15), dar sã (sã) depãr teazã 3.sg. (Ir 6,8); sã (se) depãrteazã 3.sg. (Ir 21,2); sã depãr teaze 3.pl.
(Ir 27,10), (Mc 5,3); sã (sã) deperteaz e 3.pl. (Ir 32,40); deperteze conj. prez. fãrã sã 3.sg. (Iov 9,3 4); depãrteazã(-sã) conj.
prez. fãrã sã 3.pl. (1Sm 2,3); sã întãrâte 3.sg./pl. (3Împ 14,15; 16,26), dar sã întãrâtezi 2.sg. (3Împ 16,2); sã lucre 3.sg. (Fc
2,5, 15; 3,23), dar sã lucreaz e 3.pl. (1Mac 9,51), (2Mac 6,8); sã (se) ospete 3.sg. (Ecl 10,19); sã (se) oaspete 3.pl. (3Ezr 9,55);
sã (se) uspe te 3.pl. (Jd 16,23), (Tov 2,2), dar sã (sã) uspeteze 3.pl. (Ps 67,4).
Ca ºi la prezentul indicativului, ver bul a mânca se întrebuinþeazã cu forma scurtã, regionalã, la persoanele I, a II-a, a IIIa singular ºi a III-a plural, cu precizarea cã, spre deosebire de indicativ, la conjunctiv am întâlnit mai des ºi forma lungã: sã
mânc 1.sg. (Fc 27,4, 7), (1Sm 2,36), (2Sm 11,11; 13,5), (Lc 22,11); sã mânce 3.sg./pl. (Fc 37,25), (1Sm 9,13; 30,11), (2Sm
11,13), (Iov 1,4; 31,8), (Iº 2,20; 23,11), (Mc 5,43; 6,36, 37), (In 6,5, 31); sã (sã) mânce 3.sg. (Iº 10,5, 12); sã mânci 2.sg. (Jd
13,4), (Pl rezum. cap.23; 23,1), (Ir 16,8); mânce conj. prez. fãrã sã 3.sg. (Jd 13,14), dar sã mânânc 1.sg. (2Sm 13,10), (Mc
14,14); sã mãnânci 2.sg. (Fc 3,17), (Jd 13,7), sã mânãnci 2.sg. (Fc 2,17), sã mãnãnce 3.pl. (Fc 31,54), sã mânânci 2.sg. (Fc
2,16; 3,11), (Iº 34,15), (Mc 14,12); sã mânânce 3.sg./pl. (Fc 3,22), (Iº 18,12), (Lc 7,36), (Mc 11,14), (In 18,28).
Verbul a (se) usca a fost înregistrat atât în variant a cu [u] sincopat: sã (se/sã) uºte 3.sg. (Iov 14,11), (Ps 89,6), cât ºi în
forma cu [u] nesincopat: sã usuce 3.sg. (Pr 26,16); sã (sã) usuce 3.pl. (Iov 18,16).
În stabilir ea formei de con junctiv prezent a unor v erbe, traducãt orii întâmpinau dificultãþi. Verbul a ucide este un caz
concludent în acest sens. Cvasigener ale sunt formele cu radicalul în [g]: sã ucigã 3.sg./pl.(Fc 4,15; 26,7), (Iº 4,24; 5,21; 19,24;
32,12, 27), (1Sm 5,11; 19,1; 20,33; 26,15; 28,9; 31,4), (2Sm 14,11), (Iov 6,9), (Ir 40,15; 43,3); sã ucig 1.sg. (Fc 6,17), (1Sm 24,11);
ucigã(-sã) conj. prez. fãrã sã 3.sg. (Fc 31,32); sã (sã) ucigã 3.sg./pl. (Iº 22,20), (Jos 9,26), (1Sm 19,11, 15; rezum. cap.24), (2Sm
3,37), (Ir rezum. cap.26; 38,4); sã (se) ucigã 3.sg. (2Sm 21,4); ucigã conj. prez. fãrã sã 3.sg. (Iov 9,23), dar prezenþa formei sã
ucizã 3.sg. (Iº 2,15), (1Sm 5,10) este semn cã se întrebuinþa ºi forma cu r adicalul în [d], cu iotacizarea obiºnuitã.
Pentru ver bul a avea, în mod curent am întâlnit formele etimologice: sã aibi 2.sg. (Iº 20,12), (2Lg 24,13; 28,29), (Pl 3,5);
aibi conj. prez. fãrã sã 2. sg. (Iov 22,21), (Pl. 5,17), numai cu totul izolat formele rezultate prin analogie cu prezentul indicativului:
sã ai 2.sg. (Pr 19,17).
La ver bele a bea, a da, a lua, a sta se întrebuinþeazã mai frecvent formele etimologice: sã bea 3.sg./pl. (Jd 4,19), (1Sm
30,11), (2Sm 11,13; 16,2; 23,16), (Iov 1,4), (Ir 25,28; 35,14; 49,12); sã (sã) dea 3.sg. (Iº 32,29), (Jos 17,4; 21,2), (1Sm 18,19;
rezum. cap.23), (Ir 26,24; 37,20); sã dea 3.sg. (Jos 9,24), (1Sm 8,15), (Ir rezum. cap.15; 43,3); dea conj. pr ez. fãrã sã 3.sg.
(1Sm 2,20); sã ia 3.sg./pl.(Iº 8,8; 10,17; rezum. cap.23; rezum. cap.24), (Jos 4,3; 10,27; 21,6), (Jd 11,5; 14,8; 21,22), (1Sm
25,39, 40), (2Sm 10,3), (Ir 17,23; 36,21; 46,10); sã (se) ia 3.sg. (Jd 20,13); sã (sã) ia 3.sg. (Jd 21,3); sã iai 2.sg. (Ir 15,15); sã
stea 3.sg. (Ir 49,19; 50,44), dar se întâlnesc ºi cele analogice, specifice graiurilor nordice: beaie conj. prez. fãrã sã 3.sg. (Jd
13,14); deaie conj. prez. fãrã sã 3.sg. (1Sm 1,17); deie(-)(-sã) conj. prez. fãrã sã 3.sg. (1Sm 27,5); deaie(-)(-sã): conj. prez. fãrã
sã 3.pl.(Sm 21,6); sã iaie 3.sg. (2Sm 3,35); iaie conj. prez. fãrã sã 3.sg./pl. (Iº 12,3), (Jos 6,4, 6), (1Sm 20,15), (2Sm 19,30;
24,22), (Ir 9,18); steie conj. prez. fãrã sã 3.sg. (1Sm 16,22).
2.2.6.4.2.2. Conjunctivul per fect nu se întrebuinþeazã prea des . Formele auxiliarului a fi din s tructura acestui timp sunt
variabile dupã persoanã ºi numãr: sã fie fãcut 3.pl. (Fc 44,7); sã fie fos t 3.sg. (Fc 43,12); sã fim furat 1.pl. (Fc 44,8); sã fie
rãmas3.sg. (Ir 44,14); sã fie pãcãtuit 3.pl. (Iov 1,5).
2.2.6.4. 3. Condiþionalul-optativ
2.2.6.4.3.1. Condiþionalul-optativ prezent cu a vrea + inf initivul prezent al v erbului de bazã este structura curentã în acest
text. Auxiliarul la per soana a III-a are forma ar, ca ºi în limba actualã: ar cerca 3.sg. (Fc 37,15); ar fi 3.sg (Fc 42,23); (s-)ar
închina 3.pl. (Fc 37,7, 9); ar încolþi 3.sg. (Fc 2,5); (s-)ar juca 3.sg. (Fc 19,14); ar rãsãri 3.sg. (Fc 2,5); (s-)ar scula 3.sg. (Fc 37,7);
ar s ta 3.pl. (Fc 37,7); ar tâlcui 3.sg. (Fc 41,8); ar trãi 3.sg. (Fc 17,18); ar vãtãma 3.sg.(Fc 26,29); ar veni 3.pl. (Fc 34,5) 258.
Formele perifrastice, având în structurã condiþionalul prezent al verbului auxiliar a fi + gerunziul ver bului de bazã se
întâlnesc, fãrã a f i însã foarte frecvente. De fapt, aºa cum o ar atã contextele, sensul pe care îl dezvoltã aceste s tructuri nu
este întotdeauna de condiþional, semn cã începe sã se contureze prezumtivul. Structurile as tfel alcãtuit au rezult at prin
traducerea conjunctivului im perfect latin, activ sau pasiv. Cum construcþiile perifrastice cu gerunziul erau curente în graiurile
nordice, transpunerea s-a fãcut nu printr-un condiþional obiºnuit, ci printr-o formã perifrasticã cu gerunziul: ar fi bolnãvind
– ªi au trimis Saul slugile oraºului, carii sã apuce pre David; ºi au rãspuns cã ar fi bolnãvind (1Sm 19,14) – lat. misit autem
Saul apparitores qui r aperent David et responsum est quod aegrotaret; ar fi chemând – ªi au înþãles Heli cã Domnul ar fi
chemând pruncul ºi au zis câtrã Samuil (1Sm 3,9) – lat. intellexit igitur Heli quia Dominus vocaret puerum et ait ad Samuhel;
ar fi fugind – S-au v estit lui Lavan a triia zi cã ar fi fugind Iacov (Fc 31,22) – lat. nuntiatum est Laban die ter tio quod fugeret
Iacob ; ar f i lãcuind – ªi dupã trei zile de pacea fãcutã, au auzit cã aproape ar fi lãcuind ºi între dânºii ar fi rãmâit ori. (Jos
9,16) – lat. pos t dies autem tr es initi foederis audierunt quod in vicino habitarent et inter eos futuri essent; (s-)ar fi pitulând
– ºi au îndreptat ºireagul împrotiva pustiii, neºtiind cã dinnapoi s-ar fi pitulând leºuiri. (Jos 8,14) – lat. direxitq ue aciem contra
desertum ignorans q uod post tergum laterent insidiae; (s-)ar f i suind – ªi au înþãles Thamar cã socr ul ei s-ar f i suind în
Thamna, la tunderea oilor. (Fc 38,13) – lat. nuntiatumque es t Thamar quod socer illius ascenderet in Thamnas ad tondendas
oves; n-aºi fi trãind – Au ca un fãrã vreame nãscut n-aºi fi trãind, sau ca cei zãmisliþi, ce n-au vãzut lumina (Iov 3,16) – lat.
aut sicut abortivum absconditum non subsis terem vel qui concepti non viderunt lucem; ar fi tunzând – Auzit-am cã ar fi
tunzând pãstorii tãi carii era cu noi în pustie (1Sm 25,7) – lat. audivi q uod tonderent pastores tui qui erant nobiscum in
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deserto; (s-)ar fi vãnzând – ªi auzind Iacov cã s-ar fi vãnzând bucate în Eghipt (Fc 42,1) – lat. audiens autem Iacob quod
aliment a venderentur in Aegypto.
2.2.6.4.3.2. Condiþionalul-optativ perfect are paradigma pe care a pãstrat-o pânã astãzi: (s-)ar fi bolnãvit 3.sg. (Fc 48,1);
ar f i fos t 3.sg. (Fc 31,42); ar fi mijlocit 3.sg. (Fc 43,10); ar f i nãscut: cond. pf. 3.sg. (Fc 22,20); ar fi putut: cond. pf. 3.sg. (Fc
26,10); ai f i slobozit: cond. pf. 2.sg. (Fc 31,42); (s-)ar fi uitat: cond. pf. 3.sg. (Fc 28,8); aº f i vãzut : cond. pf. 1.sg. (Fc 33,10);
am f i venit: cond. pf. 1.pl. (Fc 43,10).
Inver siunea auxiliarului am înr egistrat-o pentr u aceastã for mã temporalã în versetul ur mãtor: Fos t-aº fi ca când n-aº
fi, din pântece mutat la mormânt . (Iov 10,19) – lat. fuissem quasi qui non essem de utero translatus af tumultum, unde
remarcãm, de asemenea, corelarea celor douã timpuri ale condiþionalului, unul redând conjunctivul mai mult ca per fect
din latinã, celãlalt – conjunctivul imper fect.
O formã „supracom pusã”, numitã de C. Frâncu, condiþional mai mult ca perfect259 gãsim în ver setul ur mãtor: Pentru
ce m-ai scos din zgãu? C are batâr de m-aº fi fost mis tuit, sã nu mã vazã ochiul. (Iov 10,18) – lat. quare de vulva eduxisti me
qui utinam consumptus essem ne oculus me videret. Prin (m-)aº f i fost mistuit se traduce o formã verbalã latineascã alcãtuitã
din par ticipiul viitor consumptus al verbului consÀmo, -re + ver bul auxiliar esse la conjunctiv imper fect, exprimându-se
„preanterioritatea în trecut”.
2.2.6.4.4. Im perativul
2.2.6.4.4.1. Imperativul în forma af irmativã prezintã aspecte particulare la câteva ver be: a aduce, a avea, a jur a, a lucra,
a mânca, a slobozi, a sta, a uºura.
Verbul a aduce se întrebuinþeazã atât cu forma etimologicã adu, cât ºi cu formele analogice adã ºi ado: adu-þ/-þi aminte
(Fc 40,14), (Jd 16,28), (Iov 4,7; 7,7; 10,9; 36,24; 40,27), (Iº 32,13), (Ir 14,21; 15,15; 18,20), (Tng 3,19; 5,1), adu (2Sm 14,10),
dar adã (Fc 2 7,4, 7, 9, 13, 25; 48,9), . (Jd 6,30), (1Sm 16,11; 20,21, 31, 36), (Ir 17,18), (-)þi adã aminte (Fc 20,16), ado (Jos
10,6). Spre deosebire de a aduce, verbul a veni realizeazã imperativul în forma vino: (Fc 12,1; 19,32; 31,44; 37,13), (Jd 4,22;
9,10, 12, 14, 29; 11,6; 18,19; 19,11), (1Sm 9,5, 10; 14,1, 6; 16,1; 17,4 4; 20,22; 23,27), (2Sm 13,7, 11; 14,15; 15,22; 19,33),
(Ir 36, 14; 40,4).
Verbul a avea are la persoana a II-a singular imperativul aibi — ªi au zis toþ oamenii Iavis câtrã Naas: „Aibi-ne pãciuiþi
ºi-þ vom slu ji”. (1Sm 11,1); Aibi-le [izvoar ele] sângur, nici f ie streinii pãr taºii tãi. (Pl 5,17).
Pentru a jura, imperativul la persoana a II-a singular este cel regional: joarã (Fc 21,23; 25,33) ºi gioarã (Fc 47,31), dar
ºi f orma jurã (1Sm 24,22; 30,15).
Verbele a lucra, a slobozi, a uºura se întrebuinþeazã, ca ºi la prezent, fãrã sufixul flexionar: lucrã: imperativ 2.sg. (Jos 1,18),
(2Sm 9,10), slobozi: imperativ 2.sg. (Iº 4,23), (Jos 10,6), uºoarã imperativ 2.sg. – Mai uºoarã giugul, ce au pus tatãl tãu preste
noi! (3Împ 12,9).
Reþinem, de asemenea, forma etimologicã de imperativ singular stã a verbului a sta: De poþi, rãs punde-mi ºi împrotiva
feaþii meale stã. (Iov 33,5) ºi, cu foar te multe ocurenþe, forma analogicã stãi: imper ativ 2.sg. (Iº 8,20; 9,13), (1Sm 9,27), (2Sm
1,9; 18,30), (Iov 37,14), (Ir 7,2; 17,19; 26,2; 48,19).
Forma scurtã, regionalã, mâncã se întâlneºte ºi la imperativ: mâncã 2.sg. (1Sm 9,24), (4Îm p 19,29), (Is37,30), (Pl 23,7; 25,16).
Pentru ver bul a pãsa (Înv.) „a merge”, „a se duce”, am înregis trat imperativul pasã, a cãr ui circulaþie este din ce în ce
mai r arã în perioada în care se traduce acest t ext biblic: pasã : imper ativ 2.sg. (Fc 19,9), (Iº 4,12).
În cadr ul sistemului de forme perifras tice cu a fi + ger unziul s-a putut crea imper ativul perifrastic: Fii tocmindu-te cu
pr otivnicul tãu degrab, cât eºti în cale cu el, ca nu cumva sã te dea protivnicul judecãtoriului ºi judecãtoriul sã te dea
slu jitoriului ºi sã te tremiþi în t emniþã. (Mt 5,25); fii tocmindu-te înseamnã, aºadar, „împacã-te”. Prin imper ativul sintetic
s-ar f i câºtigat în concizia exprimãrii, dar s-ar fi pierdut în expr esivitate. Este, de altfel, cazul tuturor formelor perifrastice
de acelaºi tip.
Cons trucþiile intensive cu imperativul în structurã nu lipsesc. Expresivitatea lor este chiar sporitã în comparaþie cu a celor
realizate cu alte forme verbale, imperativului revenindu-i un r ol important în asigurarea funcþiei fatice a limbajului. În
momentul în care în vecinãtatea verbului la imperativ se af lã un substantiv coradical, dorinþa emiþãtorului nu este doar sã
menþinã contactul cu receptor ul, ci sã fie puter nic persuasiv prin mesajul transmis: ªi veþi aduce cãtrã voi pre toþi fãcãtorii
legii ºi izbândiþi izbânda norodului v ostru (1Mac 2,67); Rãsplãtiþi rãsplãtirea limbilor ºi luaþi aminte spre porunca legii (1Mac
2,68); Dã- le lor dupã lucrurile lor ºi dupã vicleºugul meºteºugirilor lor. Dupã faptele mânilor lor dã-le lor, rãs plãteaºte
rãsplãtirea lor. (Ps 27,4); ÎnalþÎ-Te, Cel ce judeci pãmântul, rãsplãteaºte rãsplãtire celor mândri. ( Ps 93,2); Scoalã ºi mergi în
Ninivea, cetatea cea mare, ºi propoveduiaºte într-însa propoveduirea, carea Eu grãiesc cãtrã tine! (Iona 3,2).
O construcþie intensivã cu imperativul înregistrãm în urmãtorul context: Cã aceastea zice Domnul omului Iiudii ºi a
Ier usalimului: «Înoiþi-vã voao înoiturã , ºi sã nu sãmânaþi preste s pini!» (Ir 4,3)/Tãiaþi-vã împrejur Domnului ºi depãrtaþi
mãdulariul inimilor voastre, bãrbaþii Iudii ºi lãcuitorii Ierusalimului, ca nu cumva sã iasã ca focul urgiia Mea ºi sã sã aprinzã
ºi sã nu fie cine sã s tângã, pentru rãotatea gândurilor voastre. (Ir 4,4). Sintagma româneascã înoiþi-vã voao înoiturã , deosebit
de expresivã, este rezultatul legãturii stabilite de traducãtor între cele douã cuvinte coradicale: din sintagma lat. novate vobis
novale, unde ver bul novo „înnoiesc”ºi novalis „ogor”260; aceeaºi sint agmã din Vulgata – innovate vobis no vale – este tradusã
prin înoiþi-vã ogorul în Prorociia lui Osie 10,12: Sãmânaþi voao întru drep tate ºi sãceraþi în gura milei, înoiþi-vã ogorul. Iatã
vreamea a cãuta pre Domnul, când va veni Cel ce vã va învãþa drep tatea. Sintagma din Prorociia lui Osie es te mult mai
transparentã pentru cititor dar a pier dut în mod evident în planul e xpresivitãþii.
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ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.341. For ma este înregistr atã de Grigore Maior în ILV/Lexicon, I, p.39, la Optativus modus. Plusquamperfectum.
Cf. Grigore Maior, ILV/Lexicon, I, p.319 – 320.
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2.2.6.4.4.2. Imperativul pr ohibitiv sau negativ se realiz eazã frecvent în -areþi, -ereþi, -ireþi: (nu) oprireþ 2.pl. (Fc 24,56); (nu
vã) s pãimântareþ 2.pl. (Fc 45,5); (nu vã) teamereþi 2.pl. (Fc 50,19); (nu vã) t eamereþ 2.pl. (Fc 50,21), (Iº 20,20), (Jos 10,25);
(nu vã) temereþ 2.pl. (Iº 14,13), (Jd 6,10); (nu vã) temereþi 2.pl. (1Sm 12,20), (2Sm 13,28); (nu) stareþi 2.pl. (Ir 51,50); (nu)
înmulþir eaþi 2.pl. (1Sm 2,3); (nu vã) plecareþi 2.pl. (1Sm 12,21); (nu) vestireþ 2.pl. (2Sm 1,20), (nici) vestireþi 2.pl. (2Sm 1,20).
Alãturi de aceste forme lungi le-am înr egistrat, în mod firesc, ºi pe cele scur te: (nu) faceþ 2.pl. (Fc 19,7); (nu) f aceþi 2.pl. (1
Sm 2,24); (nu vã) teameþi 2.pl. (Fc 43,23); (nici vã) spãimânt aþ 2.pl.(Jos 10,25), (nu) aduceþi 2.pl. (2Sm 19,10) etc.
2.2.6.4.5. Inf initivul
2.2.6.4.5.1. Infinitivul prezent. Sintagmele latineºti alcãtuite din volo, velle, v olui, respectiv nolo, nolle, nolui + infinitivul
pezent al unui alt verb au generat structuri echivalente în traducere, numai cã traducãt orii nu au pãstrat ver bul la forma de
inf initiv lung, formã pe care o întâlnim în acest text extrem de rar cu valoare v erbalã: Oamenii aceºtia pãciuiþ sânt ºi vreau
a lãcui cu noi. (Fc 34,21) lat. viri isti pacifici sunt et volunt habit are nobiscum; ªi chematã venind, o au întrebat : „Vrei a mere261
cu omul aces ta?” (Fc 24,58) – lat. cumq ue vocata venisset sciscit ati sunt vis ire cum homine isto; De va lua Iacov muiare
din ruda locului acestuia, nu vreau a trãi (Fc 27,46) – lat. si acceperit Iacob ux orem de stirpe huius t errae nolo vivere.
Rezultatul este acelaºi în limba românã atunci când traducãtorii ur meazã o formã a conjugãrii perifrastice latineºti, cu sensul
„are de gând sã f acã”, alcãtuitã din participiul viitor activ al unui ver b de bazã + verbul auxiliar sum, esse, fui: Vis ul împãr atului
unul este: carele Dumnezeu vrea a face, le-au arãt at lui Faraon (Fc 41,25) – lat. somnium regis unum est quae facturus est
Deus ostendit Pharaoni ; sintagma alcãtuitã din a vrea + infinitivul prezent redã întocmai sensul exprimat prin forma verbalã
latineascã.
Forma lungã a infinitivului, cu valoare verbalã, se întâlneºte rar, semn cã pierduse foarte serios teren în faþa f ormei scur te.
Cea dintâi s-a subs tantivat. Numai uneori ºi numai precedatã de prepoziþia-morfem s pecificã inf initivului a continuat sã îºi
pãs treze valoarea verbalã, aºa cum se poate vedea din exem plele urmãtoare: ªi au zis: „Veniþ sã ne f acem cetate ºi turn, al cãruia
vâr v sã agiungã la ceriu ºi sã ne vestim numele mai înainte de-a ne despãrþire preste tot pãmântul (Fc 11,4); Blagosloveniia
celui ce era de-a perirea preste mine veniia, ºi inima vãduvei o am mângãiat. (Iov 29,13).
2.2.6.4.5.2. Inf initivul perfect este atestat de multe ori, semn al tendinþei de extindere a acestei forme temporale: Cã din
ce v om putea ºti, eu ºi norodul Tãu, a fi af lat noi har înaintea Ta, de nu v ei umbla cu noi, sã ne slãvim de toate noroadele
car e lãcuiesc pre pãmânt?” (Iº 33,16); Aceasta va fi leagea ucigaºului ce fuge, a cãruia viiaþa trebuie sã sã þie, care va lovi
pre aproapele sãu neºtiind ºi carele ieri ºi alaltãieri nici o mânie împrotiva lui a fi avut sã aratã (2Lg 19, 4); ªi nu-l vor da în
mânile celui ce-l va goni a izbândi sângele; cã neºtiind au lovit aproapele lui, nici sã vãdeaºte a-i fi fost neprietin mai înainte
de doao sau trei zile. (Jos 20,5); ªi pentru aceea au zis: „Cine iaste din toate neamurile lui Israil care nu s-au suit la Domnul
în Masfa?” ªi iatã, s-au af lat lãcuitorii Iavisgalaad a nu fi fost într-acea oaste. (Jd 21,8); Iov îº tânguiaºt e necazul, pricina lui
de la Dumnez eu cercând; carea o aratã a nu f i fost rãotatea sa, nici neºtiinþa lui Dumnez eu, Carele ziditul de la Sâne om
bine-l cunoaºte. (Io v rezum. cap.10);
Cãruia el au rãspuns: „Sã nu sã supere domnul mieu, cã tu ai cunoscut norodul aces ta a fi plecat spre rãu. (Iº 32,22).
Exem plele pot continua, dar pentru economia lucrãrii ne oprim doar la acestea. Cum la verbele tranzitive formele infinitivului
per fect activ sunt omonime cu infinitivul prezent pasiv, simpla înºirare a unor for me scoase din context nu ar fi oricum
concludentã.
2.2.6.4.6. Ger unziul. În afara formelor io tacizate (2.2.6.3. ) ºi a întrebuinþãrii gerunziului în formele perifrastice ale unor
timpuri, trebuie remarcate alte cât eva aspecte în legãturã cu structura acestei forme modale.
Dorinþa traducãtorilor de a e vita ros tirea durã a consoanelor favorizeazã uneori apariþia formelor hipercorecte, cu [i]
în loc de [î] în sufixul specific de gerunziu: aprinzind (Lc 22,55); aprinzindu(-sã) (Ir rezum. cap.52); arzind (Fc 34,13); cãzind
(Fc 24,52; 45,14), (Ir 30,23), (In rezum cap.18); crezind (Fc rezum. cap.15); cuprinzind (Fc rezum. cap.19); cutezind (Fc 44,18);
deºchizind (Fc 8,13; 42,27); preacrezind (Fc 39,19); prinzind (Fc 46,29), prinzindu(-sã) (Ir rezum. cap.39); pur cezind (Fc 24,10;
26,22; 28,5; 29,1; 33,3; 45,24; 46,1); rãspunzind (Fc 15,9; 16,6; 18,27; 25,23; 37,13; 38,16), (Lc 3,11; 9,20; 13,2, 8, 14, 15,
25; 14,3, 5; 15,29; 20,39; 23,3, 40; 24,18), (In rezum. cap.18); râzind (Fc rezum. cap.9); ºezind (Fc 18,1; 21,16; 37,25), (Ir
17,25); vãzind (Fc 6,5; 9,22; 21,9, 19; 23,18; 40,16; 45,27); vâzind : (Fc 24,30, 64; 28,6; 39,13); vãzindu- (Fc 19,1; 29,10;
32,2; 3 4,2; 40,6; 46,29); vâzindu-: (Fc 34,2); nevãzind (In rezum. cap.20). Fenomenul a fost semnalat ºi în alte locuri în analiza
noastrã (vezi 2.1.1.17. ºi 2.1.2.18.2. ).
Verbul a fugi are douã forme de gerunziu, în variaþie liberã: fugând (Fc 35,7), (Iº 14,27), (Jos 7,5; 8,15; 10,11), (Jd 5,22;
7,23; 9,40; 11, 3; 20,31), (1Sm 14,16; r ezum. cap.19; 19,18), (2Sm 17,2; 18,16), (Ir rezum. cap.39; 48,45; rezum. cap.52),
dar ºi fugind (Fc 31,22), (Iº 2,15), (Jos 8,7), (Jd rezum.cap.4; 4,17), (2Sm 13,37, 38; 23,11), (Iov 27,22).
Au mai fost atestate urmãtoarele for me: luund (1Sm 27,9), (2Sm 13,9) în loc de luând; purcegãnd (Jd 20,20) de la a
purcede; ucizându(-sã) (1Sm rezum. cap.15) de la a (se) ucide , dar acestea apar destul de rar în compar aþie cu formele de
gerunziu, obiºnuite pânã astãzi, ale acestor verbe. De altfel, gerunziul nu este o formã verbalã caracterizatã prin discontinuitãþi
marcante de la o etapã de evoluþie a limbii la alt a.
Ar mai fi de reþinut cele câteva ocurenþe ale formelor negative realizate cu adver bul nu, asemenea modurilor pr edicative
ºi infinitivului: ºi am rãmas în munte patr uzãci de zile ºi patruzãci de nopþi pâne nu mâncând ºi apã nu bând (2Lg 9,9) – lat
et persever avi in monte quadraginta diebus ac noctibus panem non comedens et aquam non bibens; aceleaºi structuri
latineºti – panem non comedens et aquam non bibens – sunt ºi în v ersetul urmãtor: ªi am cãzut înaintea Domnului ca ºi
dintâi patruzãci de zile ºi de nopþi, pâne nu mâncând ºi apã nu bând , pentru toate pãcatele voastre care aþ fãcut împrotiva
261

Remarcãm aici folosirea formei regionale de infinitiv. În mod obiºnuit însã, verbul se foloseºte în forma a merge, fiind acesta încã un argunment
în sprijinul ideii cã aspectele cu tentã regionalã prea accentuatã au f ost evitate de traducãtori.
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Domnului ºi l-aþi învitat s pre mânie. (2Lg 9,18); zisele sale le întãreaºte ºi-i îndeamnã sã sã lipeascã de Domnul, nu încetând
a sã ruga pentr u dânºii (1Sm rezum. cap.12). Fidelitatea e xageratã faþã de model a putut conduce la aceste forme negative
de gerunziu, care sunt, pânã la urmã, doar excepþii de la realizarea obiºnuitã a aspectului negativ cu ne-: neaflând (Fc 8,9),
neaf lãnd (Fc 38,20), nefiind (Iº 22,14); neputându- (Iº 2,3); nesocotindu- (Iº rezum. cap.5); nesuferindu- (Iº 1 2,39); neºtiind
(Iº 10,26); ne vrând (Iº 13,15).
Prezente în numãr destul de mare, construcþiile intensive cu ger unziul susþin ideea pe care am exprimat-o mai sus în
legãturã cu fap tul cã modelul pe care traducãtorii îl aflau în Vulgata tr ebuie coroborat cu suportul pe care îl gãseau în
graiul lor de acasã (vezi 2.2.6.4.1.4. ).Prin construcþia int ensivã râvnind râvna din versetul: Finees, tatãl nos tru, râvnind
râvna lui Dumnezeu, au luat testamântul vecinicii preoþii (1Mac 2,5 4) – cf. lat.: Finees pater noster zelando zelum Dei
accepit t estamentum sacerdo tii aeter ni. – se suger eazã intensitatea trãirii celui care a îm prumut at parcã ceva din gelozia
aprigã a lui Dumnez eu, „Care, asemenea unui soþ înºelat, se aprinde de mânie îm potriva poporului infidel – care-L
trãdeazã prin idolatrie” 262. Aceeaºi cons trucþie intensivã, cu alte semnificaþii însã, o întâlnim în urmãt orul verset: Ilie,
râvnind râvna legii, s-au râdicat în ceriu. (1Mac 2,58), unde exprimã z elul de care vechiul prof et a dat dovadã în respectarea
legii, zel pentru care a fos t rãsplãtit prin ridicarea la cer.
Reperabilã ºi astãzi în vorbire este construcþia intensivã din fragmentul ur mãtor: ªi fraþii, cu multe daruri dãr uindu-i, la
tatã îi trimite (Fc rezum. cap.45). De f apt, întreaga secvenþã pare luatã dint-un basm popular românesc, fap t susþinut aici ºi
de oralitatea generatã prin anacolut: ºi fraþii (...) la tatã îi trimit e. Nu e mai puþin sugestiv versetul Iscodit-au fãrãlegiuiri, scãzutau iscodind cu iscodir e. Ps (63,7), unde sunt prezente trei cuvinte coradicale: de douã ori ver bul a iscodi ºi o datã substantivul
iscodire, care, împreunã cu celelalt e douã cuvinte, fãrãlegiuire ºi a scãdea „a se slei de putere”, vorbesc despre starea celui
car e doreºte sã facã rãul cu orice preþ.
2.2.6.4.7. Pentru modul participiu consemnãm doar formele v erbului a sta, cu reduplicare, în alcãtuirea unor timpuri
compuse 263: am stãtut : ind. pf.c. 1.sg. (1Sm 1,26), (Ir 18,20), aþi stãtut : ind. pf.c. 2.pl.(Ir 7,10), au stãtut : ind. pf.c. 3.sg./pl.
(Fc 41,46; 43,15), (Iº 9,10; 14,20; 19,17; 20,18, 21; 34,5), (Ir 14,6; 19,14; 46,15; 48,45) etc., stãtut-au: ind. pf.c. 3.sg./pl. (Iº
15,8), (Iov 4,16; 32,16), ar fi stãtut: cond. pf. 3.pl. (Ir 23,22) ºi, mai rar, fãrã reduplicare au stat: ind. pf.c. 3.sg./pl. (Jos 24,1),
(2Sm 2,28), (Iov 9,4).
2.2.6.4.8. Supinul cunoaºte mai mult e atestãri aici, în compar aþie cu atestãrile din textele anterioare, fap t care susþine
afir maþia potrivit cãreia întrebuinþarea acestei forme se extinde tot mai mult, pe mãsurã ce textele sunt mai aproape de
perioada moder nã264: (la) arat (Iov 39,10); (de) bãut (Fc 19,34), (Iº 17,1); (de/la) beut (Fc 19,35; 24,14, 17, 18, 46; 30,38),
(Iº 2,19), (de) îmbrãcat (Fc 28,20); (de) lãcuit (Iº 1,11; 16,34), (Jos 14,4; 20,4; 21,2); (de) mâncat (Fc 1,30; 28,20), (Iº 16,8,
15, 16, 21); (de) pãscut (1Sm 28,24); (de) pitulat (Iov 16,19); (de) rãmas (Fc 24,23, 25); (de) trãit (Fc 45,7).
2.2.7. Adv erbul este o clasã bine reprezentatã, adv erbelor primare adãugându-li-se un numãr important de adver be
formate prin derivare cu suf ixul adverbial -eºt e sau prin conversiune, în mod obiºnuit, din adjectiv, subs tantiv, numeral.
Acar „mãcar”, „fie…fie” este un adverb regional, împr umutat din limba maghiarã (<mg. akàr), care se poat e întrebuinþa
atât ur mat de un pronume relativ, de un adver b relativ sau de o conjuncþie: Acum darã de ai ceva la mânã sau cinci pâni,
dã-mi, sau acar ce vei afla (1Sm 21,3); ºi cãzind unul acar carele întâiu va auzi, oricare va auzi ºi va zice: «Fãcutu-s-au ranã
în norodul care urma dupã Avisalom» (2Sm 17,9); Într ebaþi pre acar carele dintre cãlãt ori ºi togma aceastea îl veþi cunoaºte
a le înþeleage (Iov 21,29), cât ºi corelat cu el însuºi, acar… acar: Mâna nu-l va atinge, ci cu pietri sã va zdrobi, au cu sãgeþ sã
va sãgeta; acar dobitoc de va fi, acar om, nu va trãi (Iº 19,13); Ascultaþi-i ºi ce e drept judecaþi, acar moºtean fie el, acar
nimear nic (2Lg 1,16); Iarã de vei vrea a mânca ºi mâncarea cãrnurilor te va îndulci, ucide ºi mâncã lângã blagoslovenia
Domnului, Dumnezeului tãu, car ea þ-au dat în cetãþile tale, acar necurat de va fi, adecã întinat ºi slab, acar curat, adecã întreg
ºi fãrã mache (2Lg 12,15); ªi vei cumpãra dintr-aceiaº bani orice-þi va plãcea, acar din ciurde, acar din oi ºi vin ºi altã beauturã
ºi t ot ce pof teaºte suf letul tãu. (2Lg 14,26); acar bou, acar oaie vor jârtvui, vor da preotului un ar m ºi pãntecele (2Lg 18,3);
Acar vestiþi vor f i fiii lui, acar nevestiþi, nu va înþeleage (Iov 14,21); Acar bun e, acar rãu glasul Domnului, Dumnezeului nostru,
la Car ele te trimitem, vom asculta, ca sã ne fie bine când vom auzi glasul Domnului, Dumnezeului nostru. (Ir 42,6).
Apr opierea sau depãrtarea în s paþiu din perspectiva subiectului vorbit or se organizeazã în trei termeni corelativi:
adver bele aici (aicea, aice) aratã locul cel mai apropiat de vorbitor; aci, aciia, acoleá exprimã situar ea în spaþiu la o distanþã
ce va mai mare faþã de vorbitor, dar mai micã decât cea exprimatã prin adver bul acoló (colo). Distincþia oper atã de H. Tiktin
(în DRG, sub acolea) este reluatã de V. Ar vinte265 , care precizeazã originea ºi sensurile adverbelor în discuþie. Analiza acestor
adverbe în textul de la 1760 ne-a condus la concluzia cã aceastã distincþie semanticã a f ost consecvent urmãritã de traducãtori,
mereu atenþi la nuanþele pe care cuvintele le put eau dezvolta în limba românã.
Adver bul aici , precedat sau nu de prepoziþie, cunoaºte variantele aici: (Jos 2,2; 15,4; 18,6, 8), (1Sm 1,26; 7,12; 9,11; 14,36,
38; 16,11; 21,8, 9; 23,3), (2Sm 1,10; 5,6; 11,12; 18,30), (Ir 31,8; 38,10; 48,47; 50,5; 51,64) ºi aicea: (Jos 18,6), (1Sm 9,12),
(2Sm 7,18), (Ir 22,11), aice (Iº 9,28) ºi cor espunde, în contextele pe care le-am analizat, lat. hic „locul acesta, unde stau eu”:
Bãtrânilor au zis: „Aºt eptaþ aici pânã ne vom întoarce la v oi. Aveþ pre Aaron ºi Hur cu voi; de sã va naºte ce va întrebar e, veþ
aduce la ei”. (Iº 24,14) – lat. senioribus ait expectate hic donec revertamur ad vos habetis Aaron et Hur vobiscum si quid
natum fuerit q uaestionis referetis ad eos ; Rugaþi pre Domnul sã înceate tuneturile lui Dumnezeu ºi grindinea, sã vã slobozu,

262

Anania 2001, p.1391.
Am pr ecizat cã este vorba des pre f orme verbale compuse, pentru cã ºi astãzi participiul adjectiv de la a s ta es te stãtut: apã stãtutã, ouã stãtute ºi
mai rar st at: Timpul stat acolo nu poate f i considerat pierdut.
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ILRL Epoca v eche (1532-1780) , Vol.I, p.343.
265 S T.L.FAC., p.81 ºi NORMELE (1688), p.LIV.
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ºi mai mult aice sã nu mai rãmâneþ (Iº 9,28) – lat. orate Dominum et desinant tonitrua Dei et grando ut dimittam vos et
nequaquam hic ultra maneatis ; lat. huc „spre locul unde sunt eu”: Iarã El: „Sã nu te apropii – au zis – aici. Dezleagã
încãlþãmintele din picioarele tale, cã locul în carele stai pãmânt sfânt iaste (Iº 3,5) – lat. at ille ne adpropies inquit huc solve
calciamentum de pedibus tuis locus enim in quo stas ter ra sancta est; lat. hinc „de aici (de unde sunt eu): Cerce ta-vã-va
Dumnezeu, luaþ oaseale meale de aici cu voi! (Iº 13,19) – lat. visitabit vos Deus efferte ossa mea hinc v obiscum sau, fãrã a
corespunde vreunui adverb din textul-sursã, este impus de context: ªi au zis vrãjitorii cãtrã Faraon: „Degetul lui Dumnez eu
iaste aici”. ªi s-au învãr toºat inima lui Faraon ºi nu i-au ascultat, precum poruncise Domnul (Iº 8,19) – lat. et dixer unt malefici
ad Pharao digitus Dei est induratumque est cor Pharaonis et non audivit eos sicut pr aeceperat Dominus.
Al doilea termen corelativ este adverbul aci , în varianta acii, prin care, în contextele analizate, se echivaleazã lat. adesse
„a f i de faþã”: ªi cãutând încoace ºi încolo ºi nime a fi aci vãzând, lovind eghipteanu, l-au ascuns în nãsip (Iº 2,12) – lat cumque
circums pexisset huc atque illuc et nullum adesse vidisset percussum Aegyptium abscondit sabulo; ªi au zis Saul norodului
car e era cu el: „Cercaþi ºi vedeþi cine s-au dus din voi”. ªi cercând, s-au af lat a nu fi aci Ionathan ºi armaºul lui. (1Sm 14,17)
– lat. cumq ue requisissent repper tum est non adesse Ionathan et armiger um eius. Acelaºi adv erb se întâlneºte, dar cu sens
temporal, în locuþiunea adver bialã de aci înainte „de acum încolo”: ªi au luat Samuil cornul cu untul-de-lemn ºi l-au uns în
mi jlocul fraþilor lui ºi s-au îndr eptat Duhul Domnului din zioa aceaea s pre David ºi de aci înainte ; ºi sculându-sã Samuil, s-au
dus în Ramatha . (1Sm 16,13) – lat. tulit igitur Samuhel cornu olei et unxit eum in medio fratrum eius et directus es t spiritus
Domini in Da vid a die illa et in reliquum sur gensque Samuhel abiit in Ramatha (in reliquum „în rest”), în timp ce forma aciia
am consemnat-o precedatã de prepoziþia de, având sensul „de acum încolo, de acum înainte”: De aciia povãþuiaºte Dumnezeu
pre Israil nu prin Filisteia, ci prin pustie. Oasele lui Iosif cu sine le duce ºi stâlp de foc ºi de nor iaste povaþã cãlãtoriii. (Iº
rezum. cap.13).
Cu sensul „pe aici, prin apr opiere” se întrebuinþeazã ºi adv erbul acolea , care în contextele analizate echivaleazã lat
ibi, adverb ce corespunde pronumelui demonstrativ determinativ is, care se referã la o persoanã sau la un lucr u despre
care a mai fos t vor ba: ªi trecând multe zile ºi acolea z ebovind, uitându-sã Avimeleh, împãratul palestineanilor, prin
fereastrã, l-au vãzut jucându-sã cu Reveca, muiarea sa (Fc 26,8) – lat cumq ue pertransissent dies plurimi et ibi demoraretur
pros piciens Abimelech Pales tinorum rex per fenes tram vidit eum iocantem cum Rebecca uxore sua; Iarã ea au fãcut a
sã sui bãr baþii în umbrariul casii sale ºi i-au acoperit cu paie de in, care era acolea. (Jos 2,6) – lat ipsa autem fecit ascendere
vir os in solarium domus suae operuitq ue eos lini stipula quae ibi er at; Iarã muierea, depârtându-sã întunearecul, au v enit
la uºea cãsii unde rãmânea domnul sãu ºi acolea au cãzut (Jd 19,26) – lat. at mulier recedentibus tenebris venit ad os tium
dous ubi manebat dominus suus et ibi corruit; ªi era acolea un bãrbat oarecarele din slugile lui Saul în zioa aceaea, înlontru
în cortul Domnului, ºi numele lui, Doeg idumeul, foarte putear nic, din pãstorii lui Saul. (1Sm 21,7) – lat. erat autem ibi
vir de ser vis Saul in die illa intus in t abernaculo Domini et nomen eius Doec Idumeus potentissimus pas tor um Saul; ªi
au zis David câtrã Aviathar: „ªtiiam în zioa aceea cã, fiind acolea Doeg idumeul, fãrã îndoialã va vesti lui Saul, deci sânt
vinovat tuturor sufletelor tãtâni-tãu” (1Sm 22,22) – lat. et ait David ad Abiathar sciebam in die illa q uod cum ibi esset
Doec Idumeus pr ocul dubio adnuntiaret Saul ego sum reus omnium animarum patris tui; ªi s-au mâniiat cu urgie Domnul
îm protiva Ozei ºi l-au lovit pentr u îndrãznirea, care au murit acolea, lângã sicriiul lui Dumnez eu. (2Sm 6,7) – lat. ir atusque
est indignatione Dominus contra Ozam et per cussit eum super temeritate q ui mortuus est ibi iuxta arcam Dei.
Adv erbul acolo, prin care se exprimã depãr tarea, cunoaºte, în mod firesc, ºi cele mai multe ocurenþe: (Fc 2,10, 12; 11,7,
9, 31; rezum. cap.12; 12,7, 8, 10; rezum. cap.13; 13,4, 18; 14,10; 18,7, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 32; 19,2, 17, 22; 20,1; 21,15,
31, 3 4; 22,2, 5, 19; 24,4, 6, 7, 8, 54; 25,10; 26,17, 20, 22, 25; 27,45; 28,2, 6; 31,54; 32,13; 33,20; 35,1, 3, 7, 16, 21; 38,2,
22; 39,20; 41,12; 43,18, 25; 45,11, 18; 46,1, 3, 4, 29; 49,24, 31), (Jos 2,16, 22; 3,1; 4,5, 8, 9; 6,11; 10,38; 11,11; 14,15; 15,4,
8, 15; 18,1, 12; 19,13, 34; rezum. cap.20), (Jd 1,7, 11, 26; 2,5; 5,11; 6,24; 7,4; 8,8; 9,21, 50; 11,29; 14,1, 19; 16,1, 2, 27, 30;
17,7; r ezum. cap.18; 18,2, 13; 19,13, 15; 20,4, 20, 27; 21,4, 9), (1Sm 1,3, 22, 28; 6,14; 7,6, 17; 9,6; 10,3, 5, 22; 11,14, 15;
14,18, 34; 20,6; rezum. cap.21; 21,6; 22,1; 23,22; 24,1, 4; 26,4; 27,5; 31,7, 12), (2Sm 1,21; rezum. cap.2; 2,4, 18; 3,27; 4,3;
5,21; 13,38; 14,2, 32; 15,21, 29; 16,5, 14; 18,7, 8; 20,1; 21,13; 23,9, 11; 24,25), în timp ce forma colo se întâlneºte numai
cu totul izolat: (1Sm 20,37).
Adverbul acum are în mod obiºnuit aceastã formã (Fc 2,23; 3,22; 4,11; 12,19; 13,14; 14,3; 19,37; 20,7; 21,7; 24,42; 26,22;
27,8, 36, 43; 29,32, 34, 35; 30,30; 31,13, 28, 35, 42; 32,5, 10; 35,20; 41,33, 35; 43,21; 44,28; 46,30, 34; 50,20), rar forma
acuma (Fc 22,12; 40,7) ºi numai izolat acumuº (Fc 42,15).
Pr ovenit prin conversiune din ad jectiv, adevãrat cunoaºte multe atestãri: (Fc 18,13; 28,16; 38,23; 4 4,32), (Iº 23,33), (2Lg
13, 14; 17, 4; 22,21), (Jos 2,4; 7,20; 14,7), (1Sm 10,24; 20,3, 9; 25,21; 26,4), (2Sm 19,6), (Io v 5,2; 9,2; 21,27; 33,27; 34,12;
36,4; 39,32), (Ir 2,11; 3,23; 8,8; 16,19; 23,22; 4 4,29), el intrând ºi în alcãtuirea locuþiunii adverbiale cu adevãrat „într-adevãr”,
„realmente”: (Fc 16,13; 20,12), (2Lg 24, 3; 31, 17), (1Sm 24,21), (2Sm 24,13), (Ir rezum. cap.4).
Aanlizând câteva contexte pentru a vedea ce cuvinte latineºti se echivaleazã în traducerea româneascã prin adverbul
adevãr at sau prin locuþiunea adverbialã cu adevãrat, am cons tatat cã de fiecare datã cuvântul din textul-sur sã este un adv erb,
a cãr ui componentã semanticã de bazã este aceea cuprinsã ºi în adver bul românesc. Traducãtorii români nu au avut însã
la dis poziþie decât o modalitate de a exprima acest sens, dacã þinem seama de faptul cã adv erbul ºi locuþiunea din care face
par te sunt foar te apropiate: Cu adevãr at aici am vãzut dosul Celui ce m-au vãzut pre mine (Fc 16,13) – lat. profecto hic vidi
posteriora videntis me ; profecto „desigur, fãrã îndoialã”; Au doarã ade vãrat voiu naºte, vechie fiind? (Fc 18,13) – lat. num
vere paritur a sum anus; vere „într-adevãr”; ªi, într-alt chip, cu adevãrat ºi sor a mea este, fiica tãtânea-mieu, iarã nu fiica maicii
meale, ºi o am luat muiar e. (Fc 20,12) – lat. alias autem et vere soror mea est filia patris mei et non f ilia matris meae et duxi
eam uxorem; ªi deºteptându-sã Iacov din somn, au zis: „Adevãrat, Domnul este în locul acesta, ºi eu nu ºtiiam!” (Fc 28,16)
– lat. cumq ue evigilasset Iacob de somno ait vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam; Zis-au Iuda: „Fie ei! Adevãr at,
nu ne poate pãrî de minciunã. Eu am trimis iedul carele i-am fãgãduit ºi tu nu o ai aflat”. (Fc 38,23) – lat. ait Iudas habeat
sibi cer te mendacii nos arguere non po terit ego misi hedum quem promiseram et tu non invenisti eam; certe „cu siguranþã”;
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Eu adevãrat sluga ta sã fiu, carele pre acesta l-am luat întru a mea credinþã (Fc 44,32) – lat. ego proprie servus tuus q ui in
meam hunc recepi fidem ; proprie „propriu vorbind”. Este încã o dovadã despre „strâmtarea” limbii române în rapor t cu o
mare limbã de culturã cum er a latina. Raportul este aici de 4 la 1, ceea ce vorbeºte clar despre dificultatea de a transpune
într-o limbã încã puþin exer satã un text de asemenea amploare. Nu este e xclus ca rezerva faþã de alte echivalãri posibile prin
cuvinte din limba popularã sau prin cuvint e împrumut ate sã se explice prin teama traducãt orilor de a greºi. Si nu trebuie sã
uitãm cã trecuserã peste douã secole ºi jumãtate de exer sare a limbii române ca limbã de culturã, iar Biblia era acum la cea
de a doua tr aducere integralã în limba românã.
Adv erbul aiurea, înregistrat în dicþionarele noastre ºi în var ianta aire, ar e în acest text forma airi: Moºt enirea noastrã
s-au întors la s treini, casele noas tre la cei de airi. (Tng 5,2) – lat. hereditas nostra versa est ad alienos domus nos trae ad
extraneos. Traducãtorul român încear cã aici o nuanþare, trauducând ad alienos prin la s treini, iar ad extraneos printr-o
sintagmã în care intrã adverbul airi: la cei de airi „la cei din altã parte”.
Adv erbul ales, provenit prin conver siune din adjectiv, are sensul „îndeosebi”: Cã în tot pãmântul pâne nu era ºi dosãdisã
foametea pãmântul, ales Eghiptul ºi Hanaan (Fc 47,13) – lat. in toto enim orbe panis deerat et oppresserat fames ter ram
maxime Aegypti et Chanaan; maxime „îndeosebi, mai ales”. Cu acelaºi sens se întrebuinþeazã locuþiunea adverbialã mai ales ,
în s tructura cãreia intrã adjectivul ales la gradul compar ativ de superioritate: Mai ales zicându-i Domnul: „Întoar ce-te la
pãmântul pãrinþilor tãi ºi la neamul tãu ºi oi fi cu tine ! (Fc 31,3) – lat. maxime dicente sibi Domino revertere in teram patr um
tuorum et ad generationem tuam (…); ªi, deacã sã va rândui, nu-º va înmulþi caii, nici va întoarce nor odul în Eghipt, înãlþându-sã
cu numãr ul cãlãrimeai, mai ales cã v-au poruncit Domnul ca nu cumva sã vã mai întoarcã pr e aceea cale. (2Lg 17,16) – lat.
cumque fuerit cons titutus non multiplicabit sibi equos nec reducet populum in Aegzptum eq uitatus numer o sublevatus
pr aesertim cum Dominus praeceperit vobis ut nequaquam amplius per eandem viam revertamini; pr aesertim „mai cu
seamã”, „mai ales”; „De ani o sutã ºi doaozãci sânt astãzi, nu pociu mai mult ieºi ºi a întra, mai ales cã ºi Domnul mi-au zis:
«N u vei treace Iordanul acesta!»” (2Lg 31,2) – lat. et dixit ad eos centum viginti annorum sum hodie non possum ultra egredi
et ingredi praesertim cum et Dominus dixerit mihi non transibis Iordanem is tum.
Tot prin conversiune din adjectiv a rezultat adver bul arãt at „evident”, „în mod cer t”: Sã nu asculþ cuvintele prorocului
aceluia sau a visãtoriului, cã vã is piteaºte pr e voi Domnul, Dumnezeul vostru, ca arãt at sã f ie de-L iubiþ au nu în toatã inima
ºi în tot sufletul v ostru (2Lg 13,3) – lat. non audies verba prophetae illius aut somniatoris q uia temptat vos Dominus Deus
vester ut palam fiat utrum diligatis eum an non in t oto corde et in tota anima vestra; palam „în faþa lumii”, „pe faþã”, „aie vea”.
Frecvent, în textele vechi, cu deosebire în interogaþii retorice cu ver bul la forma afirmativã, întâlnim cons trucþia adver bialã
au doarã „oare”, iar textul analizat nu face excepþie. Traducãtorii au echivalat prin au doarã lat. num, numquid „oare, poate
cã, cumva”: ªi au zis Dumnezeu cãtrã Cain: „Unde-i Avel, fratele tãu?”. Carele au rãspuns: „Nu ºtiu. Au doarã pãzitoriu fratelui
mieu sânt eu?” (Fc 4,9) – lat. et ait Dominus ad Cain ubi est Abel frater tuus qui respondit nescio num custos fr atris mei
sum ; ªi au zis Dumnez eu cãtrã Avraam: „Pentru ce au râs Sara zicând: «Au doarã adevãrat voiu naºt e, vechie fiind?» (Fc
18,13) – lat. dixit autem Dominus ad Abraham q uare risit Sarra dicens num vere paritura sum anus; Au doarã lui Dumnez eu
este ceva cu greu? (Fc 18,14) – lat. numq uid Deo es t quicq uam difficile; ªi au zis Domnul: „Au doarã voi putea ascunde de
cãtrã A vraam cele ce oi sã fac” (Fc 18,17) – lat. dixitq ue Dominus num celare potero Abr aham q uae gestur us sum; ªi
apropiindu-sã, au zis: „ Au doarã vei pierde dreptul cu cel necredincios?” (Fc 18,23) – lat. et adpropinquans ait numquid perdes
ius tum cum impio; Întrat-ai – au zis – ca un nimearnic, au doarã sã ne judeci? (Fc 19,9) – lat. ingressus es inquiunt ut advena
numq uid ut iudices. Alte ocurenþe în Cartea Facerii (19,20; 20,4; 24,5; 27,36, 38; 29,5, 15; 30,2; 31,14; 34,31; 3 7,8, 10;
41,38, 39; 50,19); Au doarã am zis: „Aduceþi-m” ºi „Din averile voastre daþi-m”? (Iov 6,22) – lat. numq uid dixit adfer te mihi
et de substantia vestra donate mihi; Au doarã mare sânt eu au chit 266, cã m-au încungiurat cu închisoare? (Io v 7,12) – lat.
numquid mare sum ego aut cetus quia circumdedisti me carcere; Au doarã Dumnezeu înºalã judecata? (Io v 8,3) – lat.
numq uid Deus subplantat iudicium. Alte atestãri ale construcþiei adver biale au doarã în Cartea lui Iov (10,3, 4, 5, 20; 13,7,
8; 15,7, 8, 11; 16,3; 18,4; 21,4, 22; 22,4, 15; 25,3, 4; 26,2; 27,9; 31,3, 15; 3 4,17, 33; 37,15, 16; 38,12, 16, 17, 18, 22, 31,
32, 33, 3 4, 35, 39; 39,1, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 2 7; 40,3, 21, 22, 23, 2 4, 26).
Adver bul au poate fi însoþit ºi de nu, construcþia adver bialã au nu, specif icã interogaþiilor retorice negative, echivalând în
acest text lat. nonne „oare nu?”: Au nu, de vei face bine, vei lua? Iarã de faci rãu, îndatã în uºe va fi pãcatul, ce supt tine va fi
pof ta lui ºi tu îl vei stãpâni”. (Fc 4,7); Au nu însuº mi-au zis: «Sora mea este!» ºi ea au zis: «Fratele mieu es te!» (Fc 20,5); ªi au
zis cãtrã socru-sãu: „Ce ai vrut a face? Au nu pentru Rahil þ-am slujit? Pentr u ce m-ai înºelat?” (Fc 29,25); Au nu Tu l-ai îngrãdit
pre el ºi casa lui ºi toat e averile prinprejur (…)? (Iov 1,10); Au nu m-am tânguit? Au n-am tãcut? Au nu m-am odihnit? ªi au venit
preste mine mãniia (Iov 3,26); Au nu ca laptele m-ai muls ºi ca caºul m-ai înt egat? (Iov 10,10). Alte atestãri ale adverbului au
nu în Cartea lui Iov (11,11; 14,4; 18,5; 22,20; 26,4; 31,4). Exemplele excerptate din cele douã cãrþi biblice sunt, credem, în mãsurã
sã demonstr eze cã încã nu se face înlocuirea acestor adverbe cu oare, care, în cele douã cãrþi analizate, Cartea Facerii ºi Cartea
lui Io v, cunoaºte o singurã atestare:„Oare ce-i aceasta care ne-au fãcut Dumnezeu?” (Fc 42,28).
Omonimia cons trucþiei adverbiale au nu cu conjuncþia au urmatã de adverbul de negaþie nu se rezolvã în context:
Pogorî-mã-v oi ºi voi v edea de cumva strigarea carea au venit la mine cu fapta o au plinit; au nu este aºa, sã ºtiu (Fc 18,21);
Iarã el sã uita la ea tãcãnd, vrând a ºti de cumva nãrocitã cale ei va fi fãcut Domnul au nu. (Fc 24,21); ªi au zis Isaac:
„Apropie-te încoace, sã te pipãiesc, fiiul mieu, ºi sã cer c de eºti tu fiiul mieu, Isav, au nu”. (Fc 27,21).
Un adverb regional, cu cir culaþie în Transilvania ºi parþial în Moldova 267, frecvent întâlnit în acest text, este batãr (<mg.
bát or): (2Lg 32,29), cu varianta batâr: (Fc 17,18), (Jos 7,7; 22,20), (Jd 9,29), (1Sm 1 ,18), (Iov 6,2; 10,18; 11,5; 13,5; 16,22;
În mod ine xplicabil, în varianta transcrisã pe cur at a textului de la 1760, copistul a interpret at forma chit drept cât, situaþie în care ver setul devine:
Au doarã mar e sânt eu au cât, cã m-au încungiurat cu închisoare?
267 Cf. Al. Ciorãnescu, DER, p.84.
266
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20,23; 39,35). Iatã ºi câteva actualizãri contextuale pentru acest adver b: Batãr de-ar înþãleage ºi de ar cunoaºte ºi ceale mai
de apoi de le-ar socoti (2Lg 32,29), ªi au zis cãtrã Dumnezeu: „Batâr Ismail de ar trãi înaint ea Ta”. (Fc 17,18), Batâr de s-ar
cumpãni pãcatele meale, cu carele m-am fãcut vreadnic de mânie ºi de pedeapsa carea pãtimesc, în cumpãnã. (Iov 6,2),
Pentr u ce m-ai scos din zgãu? Care batâr de m-aº f i fost mis tuit, sã nu mã vazã ochiul (Iov 10,18), ªi batâr de-ar v orbi
Dumnezeu cu tine ºi de º-ar deºchide buzele Sale þie (Iov 11,5).
Derivat pe terenul limbii române cu sufixul modal -eºte de la adjectivul bolând „nebun” (<mg. bolond) adverbul bolânzeºte
„nebuneºte” este o prezenþã fireascã într-un text pr ovenind dintr-o arie lingvisticã mar catã de influenþa maghiarã 268. Trebuie
spus cã în acest text este ºi cea dintâi at estare a cuvântului269. Atestãrile cuvântului sunt în varianta bolunzeaºte: Într u toate
aces tea n-au pãcãtuit Iov cu buzele sale, nici bolunz eaºte ce va au grãit împrotiva lui Dumnez eu. (Iov 1,22), Iarã Iov
bolunz eaºte au grãit, ºi cuvintele lui nu rãsunã învãþãtur a. (Io v 34,35), Cã bolunzeaºte au lucrat pãstorii ºi pre Domnul nu
L-au cãutat; pentru aceaea n-au înþeles ºi toatã turma lor s-au rãsipit (Ir 10,21).
Construcþia adver bialã inter ogativã cã ce „de ce”, confundatã cu con juncþia cãci270, se întâlneºte în textele vechi mai ales
în f orma cã ci 271; în acest text es te atestatã chiar în forma cãci, rarisim cãce 272, redând adv erbul lat. cur „de ce?, pentr u ce?”,
mai r ar adver bul quare „de ce?”: ªi au zis Domnul cãtrã el: „Pentru ce te-ai mâniiat ºi cãci au cãzut f aþa ta?” (Fc 4,6) – lat.
dixitque Dominus ad eum q uare maestus es et cur concidit f acies tua; ªi au zis cãtrã dânsul: „Întrã, blagoslovitul Domnului!
Cãci stai afarã? Þ-am gãtit casã ºi loc cãmilelor” (Fc 2 4,31) – lat. dixitque ad eum ingreder e benedicte Domini cur foris stas
praeparavi domum et locum camelis; ªi chemându-l, i-au zis: „Chiar iaste cã muiare ta iaste. Cãci ai minþit cã þi-i sor?” (Fc
26,9) – lat. lat. et accersito ait perspicuum est q uod uxor tua sit cur mentitus es sororem tuam esse ; Dupã aceea oi trimite
ºi te voi aduce de acolo aici. Cãci sã mã sãrãcesc de amândoi f iii într-o zi? (Fc 27,45) – lat. postea mittam e t adducam te
inde huc cur utroq ue orbabor filio in una die ; Cãci, neºtiind eu, ai vrut a fugi ºi a nu-m spune, sã te petrec cu bucurie ºi cu
cântãri ºi cu timpane ºi cu alãute (Fc 31,27) – lat. cur ignorante me fugere voluisti nec indicare mihi ut prosequerer te cum
gaudio et canticis et t ympanis et cithara; Fie, la ai tãi a mear ge pofteai ºi-þ era dor de casa tãtânea-tãu. Cãci ai furat idolii
miei? (Fc 31,30) – lat. esto ad tuos ire cupiebas et desiderio tibi er at domus patris tui cur furatus es deos meos ; Întrebatu-lau Iaco v: „Spune-mi cu ce nume te chemi?” Rãspuns-au: „Cãci cerci numele Mieu?” (Fc 32,29) – lat. (…) respondit cur quaeris
nomen meum; I-au întrebat, zicând: „Cãci -i mai tristã decãt pãnã acuma faþa voastrã?” (Fc 40,7) – lat. sciscitatus est dicens
cur tristior est hodie solito facies vestra; Cãci aþi rãsplãtit rãu pentru bine? (Fc 44,4) – lat. quare reddidistis malum pr o bono;
Carii i-au rãspuns: „Cãci grãiaºt e aºa domnul nostru, sã-i f ie fãcut slujile tale atâta rãutate? (Fc 44,7) – lat. qui responderunt
quare sic loquitur dominus noster ut servi tui tantum flagitii commiserint; Cãrora el le-au zis: „Cãci aþ vrut a face aºa? Au
nu ºtiþi cã nu iaste mie aseaminea în cunoºtinþa gãciturii?” (Fc 44,15) –lat. quibus ille ait cur sic agere voluistis an ignoratis
quod non sit similis mei in augurandi scientia; ªi sfãrºindu-sã preþul cumpãrãtorilor, au venit | tot Eghiptul la Iosif zicând:
„Dã-ne pâini! Cãci murim înaint ea ta, sfãrºindu-sã banii?” (Fc 47,15) – lat. cumq ue defecisset emptoris pretium v enit cuncta
Aegyptus ad Ioseph dicens da nobis panes quare morimur coram te deficiente pecunia; Cãci darã om muri trãind tu? ªi
noi ºi pãmântul nos tru ai tãi om fi: cumpãrã-ne spre slujba împãrãteascã ºi ne dã seminþã, ca nu perind lucrãtoriul, sã sã
înt oarcã pãmântul spre pustiire”. (Fc 47,19) – lat. cur ergo morimur te vidente et nos e t terra nostra tui erimus eme nos in
servitutem regiam et praebe semina ne pereunte cultore redigatur ter ra in solitudinem; Iarã el trãgând îndãrãpt mâna, au
ieºit altul. ªi au zis muiare: „Cã ce s-au împãrþit pentru tine pãreatele?” (Fc 38,29) – lat. illo vero retrahente manum egr essus
est alter dixitque mulier quare divisa es t propter te maceria;
Conjuncþia cãci – s pre deosebire de adver bul cãci (cãce) – echivaleazã douã conjuncþii: lat. quod „deoarece” ºi lat. quia
„f iindcã”. Poate, de asemenea, echivala pronumele relativ -interogativ quod (ac. n. sg.) „ºi de aceea”. ªi s-au rugat Isaac
Domnului pentr u muiarea sa, cãci er a stearpã; Carele l-au ascultat ºi au dat zãmislire Revechii. (Fc 25,21) – lat. deprecatusque
est Dominum pro uxore sua eo quod esset sterilis qui exaudivit eum et dedit conceptum Rebeccae ; Isaac iubiia pre Isav, cãci
din vânatul lui mânca, ºi Rãv eca iubie pre Iacov (Fc 25,28) – lat. Isaac amabat Esau eo quod de v enationibus illius vesceretur
et Rebecca diligebat Iacob; Isaac (…) sã înfruntã de la Avimeleh, cãci au zis cã Reveca i-i sorã (Fc rezum. cap.26); În sfatul
lor sã nu vie sufle tul mieu ºi în adunarea lor sã nu f ie mãrirea mea, cãci bãsãul sãu au ucis bãrbatul ºi întru vrearea sa au
sãpat zidul. (Fc 49,6) – lat. quia in furore suo occider unt virum (…); Rãspus-au Iacov: „ Cãci am purces neºtiind tu, m-am
temut sã nu iai cu putearea fetele tale” (Fc 31,31) – lat. respondit Iacob quod inscio te profectus sum timui ne violenter
auf erres f ilias tuas; aici quod „ºi de aceea”.
Adv erbul chiar (<lat. clarus ) „clar”, „evident”, „limpede” redã fie valoarea lat. clar e: Cã ochii lui Israil pãingina pentr u
adânci bãtrâneaþã ºi nu put ea chiar vedea (Fc 48,10) – lat. oculi enim Israhel caligabant prae nimia senectute e t clare videre
non poter at; ªi, grãind Saul câtrã preot, gâlceavã mare s-au por nit în tabãra f ilisteilor ºi creºtea încet ºi mai chiar rãsuna.
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Totuºi, traducãtorii textului nostru nu mai sunt atât de permisivi faþã de maghiarisme. Numãrul lor într-un text de o asemenea întindere es te destul
de mic, iar prezenþa lor nu es te deloc rebarbativã.
269 Cf. MDA, I, unde prima atestare este în Dimitrie Þichindeal, Filosoficeºti ºi politiceºti prin fabule moralnice învãþãturi, Buda, 1814.
2 70 Ovid Densusianu, ILR, II, p.164; V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.8 1 ºi NORMELE (1688), p.LVI.
27 1 Manuscrisul acestui text a impus scrierea legatã a celor douã cuvinte în for ma cãci (cf. facsimilele la locurile indicate în trimiteri); forma cã ce a fost transcrisã
în douã cuvinte, deºi distanþa dintre cei doi constituenþi ai cuvântului nu este semnificativ mai mare decât în unele cazuri ale notãrii formei cãci . Dacã forma
cã ce ar fi consecvent întrebuinþatã, am putea trage concluzia cã atunci când se foloseºte astfel nu se mai confundã cu conjuncþia cãci.
2 72
Consecv enþa cu care se întrebuinþeazã aceas tã construcþie adverbialã în prima carte biblicã ne-a convins cã nu poate f i altfel în celelalte cãrþi. Fãrã
a mai urmãri ºi textul latin, vom analiza printr-un sondaj arbitar câteva contexte din alte cãrþi: ªi ieºind a doua zi au vãzut doi o vreai cer tându-sã. ªi
au zis celui ce fãcea nelegiuirea: „Cãci baþi pre aproapele tãu?” (Iº 2,13); Carele înt orcându-sã la Raguil, tatãl sãu, au zis cãtrã dânsãle: „Cãci mai
cur und de obicinuit aþi venit”. (Iº 2,18); Zis-au cãtrã dânºii împãratul Eghiptului: „Cãci, Moisii ºi Aaron, dezmântaþ norodul de la lucrurile sale; duceþi-vã
la greo tãþile voas tre”. (Iº 5,4); Pentru ce n-am murit în zgãu, ieºind din pânt ece, cãci îndatã n-am perit? (Iov 3,11); Cãci m-am cuprins în braþã, cãci
m-am aplecat cu tâþãle (Iov 3,12); Ce iaste omul, cã-l mãreºti? Cãci pui pr este el inima Ta? (Io v 7,17).
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(1Sm 14,19) – lat. cumque loqueretur Saul ad sacerdotem tumultus magnus exortus est in castris Philisthinorum crescebatque
paulatim et clarius, fie valoarea lat. perspicuum, sinonim cu cel dintâi în latinã: ªi chemându-l, i-au zis: „Chiar iaste cã muiare
ta iaste. Cãci ai minþit cã þi-i sor?” (Fc 26,9) – lat. et accersito ait perspicuum est quod uxor tua sit cur mentitus es sororem
tuam esse .
Locuþiunea adver bialã într-o cirtã „dintr-o datã”, „cât ai clipi” „într-o clipitã”, „imediat”, având în structurã subs tantivul
cir tã (Înv. ºi pop.) „inter val de timp foar te scur t”; „clipã”, „clipitã” am înregistrat-o în urmãtoarele contexte: Ducu-ºi în ceale
bune zilele sale ºi într-o cirtã sã pogor în iad. (Iov 21,13), echivalând lat. in puncto: ducunt in bonis dies suos et in puncto
ad infer na descendunt (punctum, -¾ „moment, clipã”); ªi mai mare s-au fãcut nedreptatea featii norodului mieu decât pãcatul
sodomleanilor, carea s-au sur pat într-o cirtã ºi n-au prins într-însa mânile. (Tng 4,6)
Adv erbul deosebi cunoaºte ºi variantele deosãbi, deusebi (scris ºi de osãbi, de osebi), fiind întrebuinþat în mod obiºnuit
cu sensul „separat”, „deoparte”, „în tainã”, echivalent al lat. seorsus (seorsum) „separat, des pãrþit de, aparte”: ªi au triimis
prin mânile slujilor sale f ieºtecare tur mã de osebi (Fc 32,16) – lat. et misit per manus ser vor um suorum singulos seorsum
greges; Carele puindu-sã, de osãbi lui Iosif ºi de osebi fraþilor ºi eghipteanilor carii mânca împreunã deosebi (cã nu-i slobod
eghip teanilor a mânca cu ovreaii ºi li sã pãrea a fi pângãrit acel fealiu de ospãþu) (Fc 43,32) – lat. quibus adpositis seorsum
Ioseph et seorsum fratribus Aegyptiis quoque qui vescebantur simul seorsum inlicitum es t enim Aegyp tiis comedere cum
Hebraeis et profanum putant huiscemodi convivium; Din carii cinci îi vei împreuna de osebi, ºi ºease îm preunã îi vei împreuna
aºea cu al ºeaselea contuº sã-l îndoieºti în fr untea coperiºului. (Iº 26,9) – lat. e quibus quinque iunges seorsum et sex sibi
mutuo copulabis it a ut sextum sagum in fr onte tecti duplices; A cãrora cinci le-au închiiat de osebi, ºi alte ºasã deschilinite
(Iº 36,16) – lat. quorum quinque iunxit seorsum et sex alia separatim; ªi au zis Samuil bucãtariului: „Dã partea car ea þ-am
dat ºi þ-am poruncit sã o pui deosebi la tine” (1Sm 9,23) – lat. dixitque Samuhel coco da par tem q uam dedi tibi et praecepi
ut r eponeres seorsum apud te; ªi au ieºit fiii lui Ammon ºi au îndrep tat ºireagul înaintea lui, la într area porþii. Iarã sir ul Sova
ºi Roho v ºi Istov ºi Maaha deosebi er a în câmp (2Sm 10,8) – lat. egressi sunt ergo f ilii Ammon et direxer unt aciem ante ipsum
introitum portae Syrus aut em Soba et Roob et Maacha seorsum erant in campo; ªi întorcându-sã Avner în Hevron, deosebi
l-au dus Ioa v la mijlocul porþii, sã-i grãiascã în vicleºug. ªi l-au lovit acolo, în ceale ascunse; ºi au murit în izbânda sângelui
Asail, fr atelui sãu. (2Sm 3,27) – lat. cumque redisset Abner in Hebron seorsum abduxit eum Ioab ad medium por tae ut
loq ueretur ei in dolo et percussit illum ibi in inguine et mortuus es t in ultionem sanguinis Asahel fratris eius; ªi s-au rugat
David Domnului pentr u prunc. ªi au postit David cu pos t ºi întrând, deusebi au zãcut pr e pãmânt. (2Sm 12,16) – lat.
deprecatusque est David Dominum pro parvulo et ieiunavit David ieiunio e t ingressus seorsum iacuit super terram; Iarã
Iohanan, fiiul Cariii, au zis cãtrã Godolie, deosebi în Masf ath, grãind: „Duce-mã-voiu ºi voiu lovi pr e Ismail, fiiul Nathaniii,
nimene ºtiind, sã nu ucigã sufletul tãu ºi sã sã rãsipeascã t oþi jidovii carii s-au adunat la tine, ºi vor peri rãmãºiþele Iudei” (Ir
40,15) – lat. dixit ad Godoliam seorsum in Masphat.
Adv erbul de loc înãuntru este atestat în douã variante: înlãuntru ºi înlontr u, cele douã f iind în variaþie liberã: înlãuntru
(Fc 39,14; 43,16; 47,7), (Iº 2,3; 16,5), (1Sm 7,1; 19,7; 20,8), (2Sm 6,17) ºi înlontru (Fc 27,18; 31,50), (1Sm 21,7, 15), (2Sm
5,2). Forma înlâuntru (Fc 19,10), (Ir 52,21), cu â în loc de ã, atestã grafia ezit antã în folosirea celor douã grafeme, ßºi ø.
Seria adver belor concesive, deschisã de acar ºi continuatã de batãr, se completeazã cu alte douã adver be: încai „cel puþin”,
„mãcar”, „barem” (Fc 16,2; 24,55; 33,15), (Jd 16,10), (2Sm 1 3,26), (Iov 19,6, 21), (Ir 3,4) ºi mãcar, atestat mai des în varianta
macar, uneori în s tructura unei locuþiuni con juncþionale, specializatã pentru a introduce concesiv e: mãcar (Fc 40,23; 42,8),
(2Sm 18,3), mâcar 273 (2Lg rezum. cap.13), macar (Fc 31,7), (Ir rezum. cap.35), (1Sm 23,14), mãcar cã (2Lg 10,15), (Jd 19,7),
(Ir 15,7), macar cã274 (Jd 5, 19; 7,22; 10,13), (Ir 4,27).
Adver bul încã este ºi în acest text extrem de frecvent întrebuinþat275. Iatã atestãrile contextuale ale acestui adverb în Car tea
Facerii276 ºi adverbul latinesc care a fost echivalat prin încã: Cã încã ºi dupã ºepte zile eu oi plua pre pãmânt patruzeci de zile
ºi patruz eci de nopþi ºi voi ºterge toatã fiinþa carea am fãcut pre faþa pãmântului (Fc 7,4) – lat. adhuc „încã”, „pe deasupra”; ªi
au mai aºteptat încã alte ºepte zile ºi au slobozit por umbiþa, carea nu s-au mai întors la el. (Fc 8,12) – lat. nihilominus „nu mai
puþin”; ªi dupã al patrule neam sã vor întoarce aici, cã încã nu s-au plinit rãutãþile amoreilor pãnã la aceastã vreame (Fc 15,16)
– lat necdum „încã nu”; Pentru Ismail încã te-am ascultat (Fc 17,20) – lat. quoque „chiar”; ªi s-au întors de acolo ºi s-au dus în
Sodom, iarã Avraam încã sta înaintea Domnului (Fc 18,22) – lat. adhuc; Rogu-te – au zis – sã nu Te mânii, Doamne, de oi
mai grãi încã o datã (Fc 18,32) – lat. adhuc; Am doao f eate carele încã n-au cunoscut bãr bat (Fc 19,8) – lat. necdum „încã nu”;
Bea! Încã ºi cãmilelor t ale oi da de beut! (Fc 24,14) – lat. quin „ba încã”, „ba chiar”; Încã nu plinise cuvintele în sâne ºi iatã
Reveca ieºise (Fc 24,15) – lat. necdum; ªi bând el, au adaos: „Încã ºi cãmilelor tale oi scoat e apã, pânã or bea toat e”. (Fc 24,19)
– lat. quin; Iarã feciorilor þiitoarelor le-au împãrþit darur ºi i-au des pãrþit de cãtrã Isaac, fiiul sãu, încã el trãind, spre partea de
cãtrã rãsãrit. (Fc 25,6) – lat. adhuc; ªi au sãpat ºi altul. ªi pentru acela încã s-au prigonit; ºi l-au chemat Neprie teni (Fc 26,21)
– lat. quoque; ªi au zis Iacov: „Încã mai iaste mult din zi, nice-i vreamea sã sã întoar ne la staule turmele (Fc 29,7) – lat. adhuc;
Încã vorbiia, ºi iatã, Rahil vinea cu oile tãtânea-sãu, cã ea pãºtea turma (Fc 29,9) – lat. adhuc; Plineaºte sãptãmâna zilelor aceºtii
îm preunãri ºi aceasta încã þi-o voi da pentru lucrul ce-m vei sluji alþ ºepte ani (Fc 29,27) – lat. quoque; Iacov încã s-au dus pre
calea carea începusã ºi l-au întâmpinat îngerii lui Dumnez eu (Fc 32, 1) – lat. quoque; Iosif, fiind de ºasãsprãzece ani, pãºtea
turma cu fraþii sãi, încã prunc, ºi era cu feciorii Valei ºi a Zelfei, muierilor tãtânea-sãu (Fc 37,2) – lat. adhuc; Aceasta este tâlcuirea

V ezi supra, înlâuntru.
Am întâlnit ºi locuþiunea neobiºnuitã macar deºi, în loc de macar cã (Ir rezum. cap.18).
Despre întrebuinþarea în exces a acestui adverb în textul Bibliei de la Bucureºti, urmare a fidelitãþii faþã de modelul grecesc, vezi V. Arvinte, ST.L.FAC.,
p.82 ºi NORMELE (1688), p. LVIII.
2 76 O asemenea analizã, extinsã la niv elul mai multor cãrþi, ar f i cu siguranþã interesantã, dar nu credem cã r ezultatele inves tigaþiei ar fi radical diferite.
Considerãm, aºadar, cã aceastã analizã es te concludentã pentru s tatutul adverbului încã la nivelul întregului t ext.
2 73
2 74

2 75
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visului: trei mlãdiþã, trei zile încã sânt (Fc 40,12) – lat. adhuc; Aceasta iaste tãlcuirea visului: trei traiste, trei încã zile sânt (Fc
40,18) – lat. (…) tria canistr a tres adhuc dies sunt 277; Trãiaºte tatãl vostru, bãtrânul de carele mi-aþ fost zis? Încã trãiaºte? (Fc 43,27)
– lat. adhuc; Sânãtos este sluga ta, tatãl nostr u, încã trãiaºte (Fc 43,28) – lat. adhuc; ªi întâi Iuda cu fraþii au întrat la Iosif, (cã
încã nu sã dusease din loc) (Fc 4 4,14) – lat. necdum; Eu sânt Iosif! Încã trãiaºte tatãl mieu? (Fc 45,3) – lat. adhuc; Cã doi ani
sânt de când au început foametea pre pãmânt ºi încã cinci ani mai sânt în carii nici a ara sã va putea, nici a sãcera (Fc 45,6) –
lat. adhuc; cã încã cinci ani mai sânt de foamete (Fc 45,11) – lat. adhuc; Carea auzind Iacov, ca dintr-un somn greu deºteptându-sã,
încã nu credea lor (Fc 45,26) – lat. tamen „totuºi”; Destulu-mi iaste mie deacã încã Iosif, fiiul mieu, trãiaºte! (Fc 45,28) – lat.
suf ficit mihi si adhuc Ioseph filius meus vivit278
Echivalarea prin încã era soluþia la îndemânã, do vadã cã traducãtorii o exploateazã de fiecare datã. Un lucru trebuie
însã subliniat: în ciuda opþiunii lor unilaterale, construcþiile rezultate sunt, cu puþine excepþii, în s piritul limbii române.
Adv erbul încotro este înregistrat în forma veche – încãtro: (Fc 16,8; 20,16; 28,15; 32,17; 37,30), (Jos 2,5), (Jd 19,17),
(1Sm 14,3, 7; 30,13; 10,14), (Ir 15,2; 40,4). Aceeaºi for mã intrã ºi în ºi în compusul pe baza acestuia – oriîncãtro: (Jd 2,15).
Pentr u a exprima sensul „(care vine, care se pr oduce) dintr-o datã”, „pe neaºteptate” al adver bului lat. repente, tr aducãtorii
întrebuinþeazã locuþiunea adverbialã de nãpraznã : ªi au nãvãlit Iosue asupra lor de nãpraznã, toatã noaptea suindu-sã din
Galgala. (Jos 10,9) – lat. inr uit itaque Iosue super eos repente tota ascendens nocte de Galgalis; Carii de nãpraznã scul ându-se
din pitulãri, ºi Veniamin celor ce-i bãtea dându-le dosul, au întrat în cetate ºi o au lovit în ascuþitul sabiii.(Jd 20,3 7) – lat. qui
cum repente de latibulis sur rexissent et Beniamin ter ga caedentibus daret ingressi sunt civitatem et percusserunt eam in ore
gladii; De nãpr aznã un vânt groaznic au nãvãlit despre partea pus tiei (Iov 1,19) – lat. repente ventus vehemens inruit a regione
deserti; Mânile Tale m-au fãcut ºi m-au zidit tot împregiur. ªi aºa de nãpr aznã mã rãpezeºti (Io v 10,8) – lat. manus tuae
plasma ver unt me et fecerunt me totum in circuitu et sic repente praecipitas me; Eu, cel odatã bogat, de nãpraznã m-am
zdrobit (Iov 16,13) – lat . ego ille quondam opulentus repente contritus sum; Întru putearea Lui de nãpraznã mãrile s-au adunat
ºi înþelepciunea Lui au lovit pre cel trufaº. (Io v 26,12) – lat. in fortitudine illius repente maria congregata sunt et prudentia
eius percussit superbum ; Fã-þi jealea celui întâi nãscut, mângãiare amarã, cã de nãpr aznã va veni jefuitoriul preste noi! (Ir
6,26) – lat. tibi planctum amar um quia repente veniet vestator super nos; trimis-am preste cetate de nãpraznã groazã (Ir
15,8) – lat. misi super civitates repente ter rorem; Auzã-sã strâgarea din casele lor! Cã v ei aduce preste dânºii tâlhari de
nãpr aznã (Ir 18,22) – lat. audiatur clamor de domibus eorum adduces enim super eos latronem repente.
Numai în douã contexte, din cele analizate de noi, locuþiunea adverbialã de nãpr aznã echivaleazã alt cuvânt decât adver bul
repente, dar cuvintele respectiv e au în sememul lor trãsãtura de sens „care se produce repede”: o datã traduce un substantiv,
im petus, -us „pornire violentã, elan”, altã datã, adjectivul fest¾nus „grãbit”. Copitele cailor au cãzut, fugând de nãpraznã , ºi
prin sur pare cãzând cei tari ai vrãjmaºilor. (Jd 5,22) – lat. ungulae eq uorum ceciderunt fugientibus im petu et per praeceps
ruentibus fortissimis hostium ; De nãpraznã va veni împãr atul Vavilonului ºi va jefui locul acesta ºi va f ace a înceta dintr-însul
omul ºi dobitocul? (Ir 36,29) – lat. festinus veniet rex Babylonis et vastabit ter ram hanc et cessare faciet ex illa hominem et
iumentum.
Aria de rãs pândire a adverbului maint e se restrânsese consider abil în secolul al XVIII-lea, fiind înregistrat mai cu seamã
în documentele private ºi în graiuri populare din Moldo va ºi Transilvania de nord279. Prezenþa lui în acest text, e adevãr at,
concur at foarte insis tent de construcþiile mai nainte ºi mai înainte, se explicã prin originea unora dintre traducãt orii textului.
În câteva cãrþi biblice analizat e, situaþia acestui adverb se prezintã astfel: mainte (Fc 43,18; 50,16), (Jos 5,6; 8,6; 14,15; 15,15),
(Jd 6,26; 8,13; 13,10; 16,20, 30; 18,14), (1Sm 17,30; 20,3), (2Sm 13,15, 16), (Ir rezum. cap.18; 43,5); mai înainte : (Fc 2,5;
11,4; 13,3, 4; 13,10; 15,13; 19,4; 27,4, 10, 20; 27,33; 28,9, 19; 29,7, 26; 40,13; rezum. cap.41; 41,50, 54; 43,20; 45,7, 28),
(Jos 4,24; 10,14; 20,5), (Jd rezum. cap.13; 14,18; 18,29), (2Sm 7,11), (Ir 13,16; 28,8; 34,5; 38,10); mai înnainte (Jos 8,5),
(2Sm 23,13); mai nainte (Jos 4,18), (Jd 1,23; 20,22), (1Sm rezum. cap.2; 3,13; rezum. cap.8), (2Sm 7,10), (Ir 1,5).
Firesc pentr u aria dialectalã în care se traduce acest text este adverbul minten (<mg. menten) „pe datã, îndatã, imediat,
numaidecât”. Se întâlneºte însã des tul de de rar : minteani: (2Lg 7,10), (Pl 25,8); mintini (Nm 30,15), ceea ce se poate constitui
într-o dovadã a tendinþei de eliminare a maghiarismelor din acest text sau a unei cir culaþii restrânse a cuvântului.
Rarisim este atestat ºi un alt adverb, zaluda , echivalând adverbul latinesc fr ustra „în zadar”: Cã s-au uitat de Mine norodul
Mieu, zaluda jârthuind ºi împiedecându-sã în cãile sale în cãrãrile veacului, ca sã umble printr-însãle prin cale nebãtutã (Ir
18,15) – lat. quia oblitus est mei populus meus frus tra libantes. Zaluda era un ar haism la momentul traducerii acestui text280,
do vadã cã, în alte contexte, adver bul latinesc este tradus pri locuþiunea adv erbialã în zãdar : (Jos 7,3), (1Sm 25,21), (Ir 2,30;
4,30; 6,29; rezum. cap.7; rezum. cap.11; 22,13; 46,11).
Din numãrul mare de adv erbe atestate în acest text, mai consemnãm: þapân „aspru”, „dur”, corespunzând lat. dure:
Grãitu-ne-au noao domnul pãmântului þapân ºi i s-au pãrut a fi noi iscoadele þãrâi (Fc 42,30) – lat. locutus est nobis dominus
terrae dure et putavit nos explorator es provinciae; vârtos, cu mult e atestãri281, la gradul pozitiv sau com parativ de
superiorit ate, în varianta mai vârtos (Fc 19,9), (Jos 8,20; 22,24), (2Sm 16,11), (Iov 4,8, 19; 15,16; 25,6; 31,34), (Ir rezum.
cap.2; 5,3, 5; rezum. cap.6; 6,15; rezum. cap.10; rezum. cap.11), vãrtos (Fc rezum. cap.42), mai vãrtos (Fc 23,11), (2 Sm 4,11;
6,21; 12,18) etc.; meºterºugit: sã ºtie meºterºugit a lucra (Iº 36,1) – într-o variantã foarte apropiatã de etimonul bazei derivative
(mg. mesterség); tocmai – în varianta regionalã togma: (Jd 14,6; 18,28), (1Sm 1,13; 20,39), (Iov 21,29; 30,8), (Ir 10,19; 39,10);
odânãoarã (Jd 20,6); nevredniceaºte „nedemn” (dupã lat. ind¾gn½) - cuvântul nu este înregis trat în DLR - cãci cunoscuse

De remarcat fidelitatea faþã de topica textului-sursã.
Din nou topica originalului este urmatã îndeaproape.
2 79 Cf. I. Gheþie, BD, p.176; ILRL Epoca veche (1532-1780), Vol.I, p.3 44.
280 Cf. ILRL Epoca veche (1 532-1780), Vol.I, p.3 43.
281 Care a rãmas pânã astãzi în t extele religioase.
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ne vredniceaºte a lucra fiii sãi ºi nu i-au certat (1Sm 3,13) – lat. quod noverat indigne agere filios suos et non corripuit eos .
De altf el, în acest text se înregistreazã foar te multe adverbe derivate cu suf ixul -eºte: bãrbãt eaºte (Jos 1,18); înþealepþeaºte
(1Sm 18,5, 14), mai înþelepþeaºte (1Sm 18,30), înþelepþeaºte (2Sm 20,22); nebuneaºte (1Sm 13,13; 26,21), (2Sm 24,10);
neînþãlepþeaºt e (Iov rezum. cap.42, neînþelepþeaºte (Iov 42,3); prietineaºte (Jd 19,4); tirãneaºte (Jd rezum. cap.9); vicleneaºte :
(Jos 9,4), (Ir 6,28; rezum. cap.9; 9,4; rezum. cap.48; 48,10).
2.2.8. Prepoziþia
Sensul labil al prepoziþiilor i-a pus în dificultate pe tr aducãtori în stabilir ea corespondenþei dintre prepoziþiile latineºti ºi
cele româneºti. De aici efortul lor de a evita tr anspunerea mecanicã a textului ºi de a afla corespondentul cel mai potrivit
din limba românã, aºa cum se poate vedea din analiza pe care o propunem în continuare.
2.2.8.1. Cu rol de morfem pentru fixarea identitãþii unor cazuri sunt întrebuinþate câteva prepoziþii: a + tot/numeral
car dinal + substantiv cu for mã de nominativ-acuzativ exprimã sensul cazual de genitiv (vezi 2.2.1.4.4.), mai r ar de dativ (vezi
2.2.1.4.5.); de + substantiv cu formã de nominativ -acuzativ exprimã sensul de genitiv (vezi 2.2.1.4.4.); la + substantiv cu formã
de nominativ -acuzativ ºi la + numeral car dinal + substantiv cu formã de nominativ-acuzativ exprimã sensul de dativ (vezi
2.2.1.4.5. ºi 2.2.5.1.).
Acuzativul complement dir ect, la substantivele încadrate la genul personal este, de regulã, marcat prin prepoziþia pre:
ªi au fãcut Dumnezeu pre om dupã chipul Sãu (Fc 1,27); Pre om în r aiul cel înfrâmsãþat cu multe feliuri de pomi roditori ºi
cu râuri l-au pus, cãruia pre Eva din coasta lui ajutoriu i-au fãcut ºi cãsãtoriia au rânduit. (Fc rezum. cap.2); ªi au zidit Domnul
Dumnez eu pre om din þãrâna pãmântului (Fc 2,7); ªi au luat Domnul Dumnezeu pre om ºi l-au pus în r aiul desfãtãrii, ca
sã-l lucre ºi sã-l pãzascã. (Fc 2,15); Pentru aceea va lãsa omul pre tatã-sãu ºi pre mumã-sa ºi sã va lipi de muiare-sa, ºi vor f i
doi întru un trup (Fc 2,24); ªi au chemat Domnul Dumnezeu pre Adam ºi au zis lui: „Unde esti?” (Fc 3,9); ªi au scos pre
Adam ºi au aºezat înaintea raiului desfãtãrii hier uvimi ºi sabie de foc învãr titoare, ca sã pãzascã calea pomului vieþii. (Fc 3,24);
Adam din Eva naºte pre Cain ºi pre Avel (Fc rezum. cap.4). Sunt însã ºi situaþii în care substantivul nu es te precedat de
prepoziþie, urmare poate a traducerii fidele a textului latinesc, în care sensul de acuzativ se exprimã însã desinenþial: ªi au
luat Avimeleh oi ºi boi ºi sluji ºi slujnice ºi au dat lui Avraam. ªi i-au întors lui Sara , muiarea sa. (Fc 20,14) – lat. (…) reddiditque
illi Sarram uxorem suam; Leapâdã slujnica aceas ta ºi fiiul ei, cã nu va f i moºtean fiiul slujnicii cu fiiul meu, Isaac! (Fc 2 1,10)
– lat. eice ancillam hanc et filium eius non enim erit heres f ilius ancillae cum filio meo Isaac; Iarã de nu va vrea muiarea a
veni cu tine, nu vei fi datoriu jurãmântului, numai fiiul mieu sã nu-l duci acolo (Fc 24,8) – lat. sin autem noluerit mulier sequi
te non teneberis iurament o filium tantum meum ne reducas illuc ; Nu putem face ce ceareþ, nici a da sora noastrã omului
ne tâiat împrejur, cã nevreadnic ºi cumplit iaste la noi aceasta. (Fc 34,14) – lat. non possumus f acere q uod petitis nec dare
sor orem nostram homini incircumciso quod inlicitum et nef arium est apud nos ; ªi au vãzut acolo fata omului hananeu, pe
nume Sue, ºi, luând-o muiare, au întrat la dânsa. (Fc 38,2) – lat. viditque ibi filiam hominis chananei vocabulo Suae et uxore
accep ta ingressus est ad eam; ªi i-au dat muiare Asineth, fata lui Putifar, preotului din Heliopol (Fc 41,45) – lat. dedit q uoque
illi uxorem Aseneth filiam Putiphare sacerdotis Heliopoleos. Faptul cã traducãtorul era pus în dif icultate în momentul în care
traducea astfel de construcþii rezultã din urmãtorul context: ªi o au slobozit pre ea, ºi doica ei, ºi sluga lui Avr aam, ºi pre
soþiile lui (Fc 24,59) – lat. dimiserunt ergo eam et nutricem illius servumq ue Abraham et comites eius , unde se amestecã
acuzativul complement direct cu pr epoziþia pre cu acuzativul complement direct fãrã prepoziþia-mor fem. Remarcãm însã
cã în nici o situaþie cons trucþiile nu sunt echivoce, contextul permiþând rezolvarea fãrã probleme a sincretismului cazual
nominativ–acuzativ.
Pronumele în acuzativ care îndeplinesc funcþia de com plement direct sunt precedate de prepoziþia-mor fem pre: ªi au
fãcut Dumnezeu pre om dupã chipul Sãu, dupã chipul lui Dumnezeu l-au fãcut pre el, bãrbat ºi fãmeaia i-au fãcut pre ei .
(Fc 1 ,27); ªi l-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desfãtãrii, ca sã lucre pãmântul din carele s-au luat. (Fc 3,23); pre
cealeaalalt e jigãnii le-au îneacat (Fc rezum. cap.7); Blagoslovi-oi pre cei ce te vor blagoslovi ºi oi blestema pre cei ce te vor
bles tema (Fc 12,3); Nu va f i acesta moºt anul tãu, ci carele va ieºi din pântecele tãu, pre acela vei avea moºtean (Fc 15,4); ªi
au luat Avraam pre Ismail, fiiul sãu, ºi pre toþ cei din casa sa ºi pre toþi cari-i cumpãrase (Fc 17,23); Pre tine, darã, însuþ mai
vâr tos decât pre aceºte vom cãzni (Fc 19,9); ªi pre ceia carii era afarã i-au lovit cu urbire, de la cel mai mic pãnã la cel mai
mare, aºa, de nu putea afla uºa. (Fc 19,11); Ai pre cineva de ai tãi aici? (Fc 19,12).
Face excepþie pronumele relativ care, precedat doar sporadic de pre atunci când exprimã funcþia de complement direct :
Pusu-mi-au mie Dumnezeu altã sãminþie pentru Avel, pre carele l-au ucis Cain (Fc 4,25); Ci ºi lui Sith s-au nãscut f iiu, pre carele
l-au chemat Enos. (Fc 4,26); De cincisprãzece coþi mai înaltã au fost apa preste munþii pre carii-i acoperisã. (Fc 7,20); Lot cu alþ
robi sã duce de 4 împãraþi bir uitori, pre carii gonindu-i Avram, pre toþ robii ºi prada o întoarce (Fc rezum. cap.14); ªi o voi blagoslovi
ºi dintr-însa voi da þie fiiu, pre carele îl voi blagoslovi (Fc 17,16); ªi rãdicându-º ochii, i s-au arãtat lui trei bãrbaþ s tând aproape de
dânsul, pre carii vãzându-i, au alergat întru-ntimpinarea lor din uºa umbr ariului ºi li s-au închinat la pãmânt. (Fc 18,2).
În acelaºi segment de t ext (primele 18 capitole din Cartea Facerii), din care am selectat s tructurile cu pre, am înregistrat
urmãtoar ele structuri fãrã prepoziþia-mor fem: ªi rãsãdise Domnul Dumnez eu raiul desfãtãrii din ceput, în carele au pus pre
omul carele fãcuse. (Fc 2,8); în pãmântul carele l-au blãstãmat Dumnezeu (Fc 5,29); Vâzând f iii lui Dumnezeu pre featele
oamenilor cã sânt frumoase, º-au luat ºieº muieri din toate car ele alesease. (Fc 6,2); ªter ge-voi – au zis – omul carele l-am
zidit de pr e faþa pãmântului, de la om pãnã la jivinii, de la cel ce sã târieºte pãnã la paserile ceriului, cã îm bãnuiesc cã i-am
fãcut pr e ei (Fc 6,7); voi ºt erge toatã fiinþa carea am fãcut pre faþa pãmântului (Fc 7,4); ªi dupã ce au trecut patruzeci de
zile, deºchizind Noe fereastra corãbiii carea fãcuse, au slobozit corbul (Fc 8,6); ªi au zis Dumnezeu cãtrã Noe: „Acesta va f i
sãmnul de pace carele am rânduit între Mine ºi între tot trupul pre pâmânt”. (Fc 9,17); ªi S-au pogorât Domnul sã vazã cetatea
ºi tur nul car ele zidea fiii lui Adam. (Fc 11,5); vino în pãmântul carele voi arãta þie (Fc 12,1); ªi au luat pre Sarai, muiarea sa
ºi pr e Lot, fecior ul frãþinea-sãu ºi toate averile care le cãºtigase ºi sufletele care le fãcusã în Haran ºi au ieºit sã margã în
pãmântul Hanaan (Fc 12,5); ªi s-au întors pr e calea carea venisã, despre miazãzi în Vif til (Fc 13,3); În locul oltariului carele
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fãcuse mai înainte (Fc 13,4); Tot pãmântul carele vezi þie þi l-oi da ºi sãminþiii tale, pãnã în veaci. (Fc 13,15); Iarã aºezemântul
Mieu l-oi pune la Isaac, car ele þi-l va naºte Sara întru aceas tã vreame în anul urmãtoriu (Fc 17,21); ªi au luat unt ºi lapte ºi
viþãlul carele l-au fost f iert ºi l-au pus înaintea lor (Fc 18,8).
2.2.8.2. În funcþie de regimul cazual, prepoziþiile ºi locuþiunile prepoziþionale cunosc aceeaºi întrebuinþare ca ºi în limba
actualã. Sensurile e timologice cu care unele dintre ele se actualizeazã favoriz eazã augmentarea distribuþiei acestora, as tfel cã
le întâlnim în contexte în care în limba actualã se întrebuinþeazã o altã prepoziþie sau chiar o structurã cazualã neprepoziþionalã.
Vechea str ucturã pr ejur (pr egiur) + acuzativul nu se mai realizeazã, f iind întrebuinþatã str uctur a împr ejur ul
(împregiurul) + genitivul, deºi textul latinesc are în astfel de contexte pr epoziþia circa + acuzativul, exprimând sens spaþial,
sau, mai r ar, substantivul circuitus , din care tr aducãtorii au pãstrat trãsãtur a de sens care se regãseºte în prepoziþia
coradicalã circa : au vãzut tot þinutul îm pregiurul Iordanului (Fc 13,10) – lat. vidit omnem circa regionem Iordanis; ªi º-au
ales luiº Lo t þinutul îm prejurul Ior danului (Fc 13,11) – lat. elegitque sibi Lo th regionem circa Iordanem; Lot au zãbovit
în oraºele carele era îm pregiurul Iordanului (Fc 13,12) – lat. Loth mor atus est in oppidis q uae erant circa Iordanem; ªi
au sãpat toþ eghipteanii împregiur ul râului, apã sã bea, cã nu putea bea din apa râului. (Iº 7,2 4) – lat. foderunt autem
omnes Aegyptii per circuitum f luminis (…); Pune hotare îm pregiurul munt elui ºi sfinþeaºte (Iº 19,23) – lat. pone terminos
cir ca montem et sanctifica illum.
Locuþiunea prepoziþionalã în (din) mijloc de + acuzativul nu se mai regãseºte în acest text, locul ei fiind luat de locuþiunea
în (din) mijlocul + genitiv, prin car e se echivaleazã lat. in medio (substantivul medium, -i¾ în ablativ, precedat de pr epoziþia
in) + genitiv, cu precizarea cã locuþiunea prepoziþionalã din traducerea româneascã presupune o abs tractizare a sensului
faþã de sensul structurii iniþiale: ªi au zis Dumnezeu: „Sã sã facã tãriia în mijlocul apelor ºi sã desparþã ape de ape” (Fc 1,6)
– lat. dixit quoque Deus fiat fir mamentum in medio aquarum (…); ºi lemnul vieþii în mijlocul raiului (Fc 2,9) – lat. (…) in medio
par adisi; Iarã din rodu pomului carele iaste în mijlocul raiului ne-au poruncit Dumnezeu sã nu mâncãm (Fc 3,3) – lat. (…)
in medio par adisi (…); ªi au zis Domnul cãtrã dânsul: „De oi gãsi în Sodom cincizãci drepþ în mijlocul cetãþii, oi ier ta a tot
locul pentru dânºii”. (Fc 18,26) – lat. (…) in medio civitatis (…); ªi lãcuia Efron în mijlocul fiilor lui Heth (Fc 23,10) – lat.
habit abat autem Ephron in medio filior um Heth; Cine va dezvãli faþa îmbrãcãmintei lui, ºi în mijlocul gurii lui cine va întra?
(Iov 41,4) – lat. (…) et in medium oris eius q uis intrabit; Întãriþi-vã, fiii lui Veniamin, în mijlocul Ierusalimului ºi în Thecua
rãsunaþi cu trâmbiþa (Ir 6,1) – lat. (…) in medio Hierusalem (…); Aceasta e cetatea cercetãrii, toatã hula în mi jlocul ei. (Ir 6,6)
– lat. (…) omnis calumnia in medio eius; Lãcaºul tãu în mijlocul înºelãciunii (Ir 9,6) – lat. habitatio tua in medio doli; ºi casa
Iudei o voiu zmulge din mijlocul lor (I3 12,14) – lat. et domum Iuda evellam de medio eor um; Sã vor zidi în mijlocul norodului
Mieu (Ir 12,16) – lat. aedificabuntur in medio populi mei.
Prepoziþia la cunoaºte o largã întrebuinþare, dat fiind faptul cã traducãt orii au folosit-o pentru a reda sensul exprimat
prin mai multe prepoziþii latineºti: a, ad, apud, in. La = a: Nu fie la Tine sã faci lucr ul acesta ºi sã ucizi dreptul cu necredinciosul
ºi sã f ie dreptul ca necredinciosul! (Fc 18,25) – absit a te ut rem hanc f acias (…); (absist¹ + ablativul „a renunþa, a înceta, a
se opri”); la = ad (cu acuzativul , arãtând direcþia, dupã v erbe de miºcare; „la, cãtre, spre”). Cel mai frecv ent prepoziþia la
echivaleazã latinescul ad, aºa cum o demonstreazã câteva contexte selectate din Car tea Facerii: ªi de acolo, trecând la muntele
car ele era în prejma rãsãritului Viftil, au întins acolo cortul sãu (Fc 12,8) – lat. et inde tr ansgrediens ad montem q ui erqt
contr a orientem Bethel; ºi carii mai rãmãsease au fugit la munte (Fc 14,10) – lat. et qui remanserant fugerunt ad montem;
Aceastã milã vei face cu mine: în tot locul la carele om întra, vei zice cã sint fratele tãu (Fc 20,13) – lat. hanc misericordiam
facies mecum in omni loco ad quem ingrediemur dices quod frater tuus sim; Ci la pãmântul ºi la rudeniia mea te du ºi de
acolo ia muiare fiiului mieu, Isaac (Fc 24,4) – lat. sed ad terram et ad cognationem meam proficiscaris et inde accipias uxorem
filio meo Isaac; ªi avea Reveca un frate pe nume Lavan, carele grãbind au ieºit la om, unde era fântãna (Fc 24, 29) – lat.
habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban qui festinus egressus es t ad hominem ubi er at fons; ªi vãzind cerceii ºi covrigii
la mânile sor u-sa ºi auzind toate cuvintele vestindu-sã: „Aceasta mi-au grãit omul!”, au venit la om, carele sta lângã cãmile
ºi aproape de fântâna apei. (Fc 24,30) – lat. (…) venit ad virum qui stabat iuxta camelos et propter fontem aquae; Apropiiatu-s-au
el la tatã-sãu, ºi pipãindu-l, au zis Isaac (Fc 27,22) – lat. accessit ille ad patrem e t palpato eo dixit Isaac; Apropie-te la mine
ºi-m dã sãrut are, f iiul mieu (Fc 27,26) – lat. accede ad me et da mihi osculum fili mi ; ªi mã v oi întoarce în pace la casa
tãtânea-mieu, îmi va f i mie Domnul spre Dumnezeu (Fc 28,21) – lat. reversusque fuero prospere ad domum patris mei erit
mihi Dominus in Deum; Carii vãzându-l departe, pãnã sã apr opiia la ei, au socotit a-l ucide (Fc 37,18) – lat. qui cum vidissent
eum procul antequam accederet ad eos cogitaver unt illum occidere; De i sã va întâmpla ceva împotrivã în pãmântul la care
meargeþi, veþi duce cãrunteþele meale cu dureare la Iad (Fc 42,38) – lat. si quid ei adversi acciderit in ter ra ad quam pergitis
deduce tis canos meos cum dolore ad inferos; De veþ lua ºi pre acesta ºi i sã va întâmpla ceva în cale, veþ duce cãrunteþele
meale cu întris tare la Iad (Fc 44,29) – lat. si tuleritis et istum et aliq uid ei in via contigerit deducetis canos meos cum maerore
ad inferos; ªi va vedea cã nu-i cu noi, va muri ºi or duce slugile tale cãr unteþeale lui cu dureare la Iad (Fc 44,31) – lat. videritque
eum non esse nobiscum morietur et deducent famuli tui canos eius cum dolore ad inferos ; Cãtrã carii el, blând: „Apropiiaþi-vã
– au zis – la mine!” (Fc 45,4) – lat. ad q uos ille clementer accedite inquit ad me; ªi apropiindu-i la sine, i-au sãrut at (Fc 48,10)
– lat. adplicitosque ad se deosculatus; ªi sfãrºind poruncile prin carele învãþa feciorii, º-au adunat picioar ele spre pãtiºor ºi
au ador mit. ªi s-au pus la norodul sãu. (Fc 49,32) – lat. (…) adpositusq ue est ad populum suum. La = apud (cu acuzativul,
sens local; „la”): ªi aºa, dobândind dorita nuntã, au mai iubit pre a doua decât pre cea dintâi, slujind la el alþi ºeapte ani (Fc
29,30) – lat. (…) serviens apud eum (…). La = in (cu ablativul poate exprima locul „în, pe, la” sau timpul „în timpul”; dacã
ver bul regent exprimã ideea de miºcare, atunci prepoziþia in cere acuzativul „în, cãtre, spre”): ªi au zãmislit ºi au nãscut fiiu
la bãtrineaþele sale, în vreamea carea mai nainte îi zisease Dumnez eu (Fc 21,2) – lat. concepitque et peperit f ilium in senectute
sua tempore quo praedixerat ei Deus. Structur a româneascã cu la im punea folosirea substantivului fãrã articol ºi fãrã
deter minativ la bãtrâneaþe, dar fidelitatea faþã de original a deter minat folosirea adjectivului pr onominal posesiv, care a impus
apoi determinarea definitã, structura la bãtrineaþe sale nefiind reperabilã în limba românã. Nu este obiceaiu la locul nostru
sã sã mãrite mai înainte ceale mai mici (Fc 29,26) – lat. non est in loco nostro consuetudinis ut minores ante tradamus ad
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nup tias; Deci grãbind au descãrcat la pãmânt sacii, au deºchis fieºtecarii (Fc 44,11) – lat. it aque festinato deponentes in terram
saccos aperuerunt singuli. Într-un verset în care ver bele de miºcare sunt urmate de in, r espectiv de ad, traducãt orul a folosit
în ambele cazuri pr epoziþia la: De nu va vr ea muiarea a v eni cu mine la pãmântul aces ta, au doarã datoriu oi fi a duce pre
fiiul tãu la locul din carele ai ieºit tu? (Fc 24,5) – lat. si noluerit mulier venire mecum in ter ram hanc num reducere debeo
filium tuum ad locum de quo egressus es; Sluga lui Avraam, de la dânsul giurându-sã ºi la Mesopotamia a cerca muiarea
lui Isaac trimiþându-sã (Fc rezum. cap.24). Chiar adverbul mane „de dimineaþã” este tr adus prin „la dimineaþã”: Spãlaþi-vã
picioarele ºi la dimineaþã veþi merge în calea voastrã (Fc 19,2) – lat. la vate pedes vestros et mane proficiscimini in viam
vestram. Alteori, sensul de acuzativ, exprimat în textul latinesc desinenþial, este redat în traducerea româneascã tot prin la :
S-au uit at la Sodom ºi la Gomorr ºi la tot pãmântul þinutului aceluia ºi au vãzut înãlþindu-sã para de la pãmânt ca fumul
cup toriului (Fc 19,28) – lat. intuitus est Sodomam et Gomorram et universam ter ram regionis illius (…).
Pr epoziþia compusã de la precedã substantivul sau substitutul prin care se exprimã complementul de agent. Es te urmarea
traducerii ablativului de agent din limba latinã, precedat de prepoziþia a (ab), car e exprimã autorul acþiunii dupã verbe pasive
sau intr anzitive „de, de cãtre”: ªi au fost Her, întâi nãscutul Iudei, viclean înaintea Domnului, ºi de la El s-au ucis (Fc 38,7) –
lat. fuitq ue Her primogenitus Iudae nequam in conspectu Domini et ab eo occisus est; ªi mãcar cunoscând el fraþii, de la ei
n-au fost cunoscut (Fc 42,8) – lat. et tamen fratres ipse cognoscens non est agnitus ab eis; ªi întrebându-sã de la el: „Câte
sânt zilele vieþii tale?” (Fc 47,8) – lat. et int erogatus ab eo quot sunt dies annor um vitae tuae; Afarã de pãmântul preoþilor,
care de la împãrat le er a dat (Fc 47,22) – lat. praeter ter ram sacerdo tum quae a rege tradita fuerat; ªi de la Dumnezeu
pedepsit [Cain] ºi pribeag fiind, au nãscut pr e Enoh. (Fc rezum. cap.4); ªi acolo iarãº sporirea sãminþiii ºi pãmântul moºtenirii
de la Dumnez eu sã fãgãduieºte (Fc rezum. cap.13); Carea zemislind ºi pentru aceea pre s tãpânã-sa urgisind, de la aceieº
nãcãjindu-sã, fuge (Fc rezum. cap.16); Lot, cuprinzind în sãlaº pre îngeri, de la sodomleni sã asupreaºte (Fc rezum. cap.19);
Credinþa ºi ascult area lui Avraam prin poruncit a jertfirea f iiului sãu sã cearcã, ce de jer tfirea lui sã opreºte de la înger (Fc
rezum. cap.22); [ Isaac] sã înfruntã de la A vimeleh, cãci au zis cã Reveca i-i sorã (Fc rezum. cap.26); Sluga lui Avraam, de la
dânsul giurându-sã ºi la Mesopotamia a cerca muiarea lui Isaac trimiþându-sã (Fc rezum. cap.24); ªi din Asineth, de la Far aon
datã-i muiare, mai înainte de ºapte anii foameþii, doi fii dobândeaºte (Fc rezum. cap.41); Fraþii lui Iosif, silind foametea, în
Eghipt a cumpãra bucate de la tatã-sãu trimiiºi, de la el sã cunosc ºi vãrtos li sã grãieºte ºi în temniþã sã triimit (Fc rezum.
cap.42).
Prin prepoziþia de la s-a echivalat latinescul a, care înseamnã „de la, din”. Cum o dovedesc urmãtoarele contexte, mai
potrivitã era alegerea prepoziþiei din în traducerea româneascã: s-au ascuns Adam ºi muiare lui de la faþa Domnului Dumnezeu
într e pomii raiului (Fc 3,8) – lat. abscondit se Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni paradisi; Iatã, mã scoþi astãzi
de la faþa pãmântului ºi de la faþa Ta mã voiu ascunde ºi voi fi rãtãcind ºi pribeag pre pãmânt (Fc 4,14) – lat. ecce eicis me hodie
a f acie ter rae et a facie tua abscondar; ªi ieºind Cain de la faþa Domnului (Fc 4,16) – lat. egressusque Cain a facie Domini; Sfãrºitul
a t ot tr upul au venit înaintea Mea, umplutu-s-au pãmântul de nedreptate de la faþa lor (Fc 6,13) – lat. (…) repleta es t terra iniquitate
a facie eorum.
Întrebuinþarea aceleiaºi prepoziþii compuse es te augment atã de echivalarea prepoziþiei a + ablativ, care în latinã
exprimã ºi ideea de separare, având sensul „de”: Iatã, tot pãmântul înaintea ta es te. Rãmâi de la mine, r ogu-te! (Fc 13,9)
– lat. recede a me obsecro („îndepãrteazã-te de mine, te rog”); Uite-sã ºi giudece Dumnezeu între noi, când ne vom des pãrþi
de la noi (Fc 31,49) – lat. intueatur Dominus e t iudicet inter nos quando recesserimus a nobis („unul de altul”); ªi s-au
dus în altã þarã ºi s-au depãr tat de la fratele sãu Iacov (Fc 36,6) – lat. et abiit in alteram regionem recessitque a fratre
suo Iacob; Isav, cu muierile ºi pr uncii, de la fratele sãu, Iacov, pentr u multã foar te amânduror blagã, sã despar te (Fc r ezum.
cap.36).
Prepoziþia de + ablativul, exprimând originea, este echivalatã tot prin de la: ªi murind A dad, au stãpânit dupã el Semla
de la Masreca (Fc 36,36) – lat. cumq ue mortuus esset Adad regnavit pro eo Semla de Maserecha.
Spr e se întrebuinþeazã pentru a echivala prepoziþia in care exprimã scopul ºi ar e sensul „pentru, spre”: ªi au zis
Dumnezeu: „Sã sã facã luminãtori întru tãriia ceriului ºi sã desparþã zioa ºi noaptea ºi sã f ie spre seamne ºi spre vremi
ºi spre zile ºi spre ani”. (Fc 1 ,14) –lat. dixit autem Deus fiant luminaria in f ir mamento caeli ut dividant diem ac noctem
et sint in signa et tempora et dies et annos. F aþã de textul latinesc, unde prepoziþia se exprimã doar o datã, în traducerea
româneascã ea este reluatã înaintea fiecãrui substantiv prin care se exprimã f inalitatea. Iatã, v-am dat v oao toatã iarba
care aduce sãmânþã pre pãmânt ºi toate lemnele carele au în sineº sãmânþã dupã feliul sãu, sã vã f ie voao spre mâncare.
(Fc 1,29) – lat. ecce dedi vobis omnem herbam adferentem semem super t erram et universa ligna quae habent in semet
ipsis sementem generis sui ut sint vobis in escam. ªi au zis Lameh muierilor sale, Adii ºi Selii: „Auziþ glasul meu, muiarile
lui Lameh, ascultaþi cuvãntul mieu, cã am ucis bãrbat spre rana mea ºi pre tinerel, spre vânãtarea mea”. (Fc 4,23) – lat.
dixitq ue Lamech uxoribus suis Adae et Sellae audite v ocem meam uxores Lamech auscult ate ser monem meum quoniam
occidi vir um in vulnus meum e t adulescentulum in livorem meum.
Într ebuinþarea acestei prepoziþii pentru a exprima scopul rezultã în tr aducerea româneascã ºi din echivalarea prin spre
+ subs tantiv a structurii ut + conjunctivul mai mult ca perfect: ªi au fãcut Dumnezeu doi luminãtori mari: luminãt oriu mai
mare, spre stãpânir ea zilii ºi luminãtoriu mai mic, spre s tãpânirea nopþii ºi stealele. (Fc 1,16) – lat. fecitq ue Deus duo magna
luminaria luminare maius ut praeesset diei et luminare minus ut praeesset nocti et stellas.
Alt eori, prepoziþia spr e are sensul „ca”: ªi veþ tãiia împregiur carnea mãdulariului vos tru, sã fie spre sãmn de pace
între Mine ºi într e voi. (Fc 17,11) – lat. et circumcide tis carnem praeputii vestri ut sit in signum f oederis inter me et vos ;
Cr ezut-au Avr am lui Dumnezeu ºi i s-au socotit spre dreptate. (Fc 1 5,6) – lat. credidit Domino e t reputatum est ei ad
ius titiam sau „în”, „într u”: ªi o voi blagoslovi [pe Sar a] ºi dintr-însa voi da þie f iiu, pre carele îl voi blagoslovi ; ºi va fi spre
neamuri, ºi îm pãraþii nor oadelor or rãsãri dintr-însul. (Fc 17,16) – lat. et benedicam ei e t ex illa dabo tibi filium cui
benedicturus sum eritq ue in nationes et reges populor um orientur ex eo; Pentru Ismail încã te-am ascultat. Iatã, îl v oi
blagoslovi ºi-l v oi spori ºi-l voi înmulþi foarte. Doisprãzece povãþuit ori va naºte ºi-l v oi face spre neam mare. (Fc 17,20) –
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lat. super Ismahel quoque e xaudivi te ecce benedicam ei et augebo et multiplicabo eum valde duodecim duces generabit
et faciam illum in gentem magnam.
În alt e contexte, spre echivaleazã prepoziþia ad, arãtând direcþia „cãtre”: ªi au cãutat Domnul spre Avel ºi spre darurile
lui. (Fc 4,4) – lat. et respexit Dominus ad Abel et ad munera eius; Iarã spre Cain ºi spre darurile lui nu s-au uitat (Fc 4,5) –
lat. ad Cain vero et ad munera illius non respexit.
Cu sensul etimologic „peste” (loc), spre se întrebuinþeazã în contexte precum: Ce am pãcãtuit împrotiva ta de-ai adus
spre mine ºi spre îm pãrãþie mea pãcat mare? (Fc 20,9) – lat. quid peccavimus in te quia induxisti super me et super regnum
meum peccatum grande; ªi era obiceaiu sã sã rãdice piatra pânã s-or adãpa toate turmele oilor, ºi iarã sã sã puie spre gura
puþului. (Fc 29,3) – lat. morisque erat ut cunctis ovibus congregatis de volverent lapidem e t refectis gregibus rursum super
os putei ponerent.
Sensul „pe” se actualizeazã în urmãtoarele context e: Iarã ea: „Am – au zis – slujnica Vala. Întrã la dânsa, sã nascã spre
genunchele meale ºi sã am dintr-ãnsa fiiu”. (Fc 30,3) – lat. at illa habeo inquit famulam Balam ingredere ad eam ut pariat super
genua mea et habeam ex ea filios; Carele întinzind mâna cea direaptã, o au pus pre capul lui Efrem, fratelui celui mic, iarã s tânga
spre capul lui Manasse, carele era mai mar e nãscut, schimbând mânile (Fc 48,14) – lat. qui extendens manum de xtram posuit
super caput Ephraim iunioris fr atris sinistram autem super caput Manasse qui maior natu erat commutans manus.
Sensul „mai mult decât” se actualizeazã în cont extul: Iar Dumnezeu Atotputearnicul sã te blagoslo veascã ºi sã te creascã
ºi sã te înmulþascã, sã fii spre gloatele noroadelor. (Fc 28,3) – lat. Deus autem omnipo tens benedicat tibi et crescere te faciat
atq ue multiplicet ut sis in turbas populorum.
Cu sensul „asupra”, prepoziþia spre se întrebuinþeazã în urmãtorul context, unde echivaleazã prepoziþia latineascã in
„asupr a”: Au zis tatãl, Iacov: „Fãrã prunci a fi m-aþ fãcut: Iosif nu-i mai mult, Simeon sã þine în legãturã ºi Veniamin îl veþ
duce! Spre mine au cãzut toate r elele aciastea”. (Fc 42,36) – lat. dixit pater Iacob absque liberis me esse fecistis Ioseph non
est super Symeon tenetur in vinculis Beniamin auferetis in me haec mala omnia recider unt.
Pentru exprimã cauza, iar nu scopul, în cont exte în car e echivaleazã latinescul propter „din cauza”, dar ºi „pentru”: ªi
au întrat Noe ºi f iii lui, muiare lui ºi muierile feciorilor lui cu el în cor abie, pentru apele potopului. (Fc 7,7) – lat. et ingressus
est Noe et filii eius uxor eius et uxores filiorum eius cum eo in ar cam propter aquas diluvii ; ªi au mirosit Domnul miros de
bunã mireasmã ºi au zis: „Mai mult nu v oi blãstãma pãmântul pentru oameni, cã simþirile ºi gândirea inimii omeneºti sânt
pornit e spre rãu din tinereaþele sale; deci n-oi mai bate pre tot suf letul viu, precum am fãcut”. (Fc 8,21) – lat. (…) nequaquam
ultra maledicam ter rae propter homines (…); ªi au lovit Dumnezeu pre Faraon cu bãtaie mare ºi casa lui, pentr u Sar ai, muiare
lui A vram. (Fc 12,17) – lat. flagellavit autem Dominus Pharaonem plagis maximis et domum eius propter Sarai uxorem
Abram; ªi au venit Dumnezeu la Avimeleh prin somn, noapte, ºi i-au zis: „Iatã, vei muri pentru muiarea car ea o ai luat, cã
are bãrbat”. (Fc 20,3) – lat. venit autem Deus ad Abimelech per somnium noctis et ait ei en morieris propter mulierem quam
tulisti habet enim virum; Cã închisese Domnul tot pântecele casii lui Avimeleh pentru Sara, muiarea lui Avraam. (Fc 20,18)
– lat. concluserat enim Deus omnem vulvam domus Abimelech propter Sarram uxorem Abraham; M-am temut sã nu moriu
pentr u dânsa. (Fc 26,9) – lat. timui ne mor erer propter eam; De acolo, pentr u foametea, întrã în Eghipet. (Fc rezum. cap.12);
Avram ºi Lot, ieºind din Eghipt, pentru f oarte multe averi sã despar t. (Fc rezum. cap.13); Isaac pentru foametea nimernicind
în Gherar a, dupã ce au luat fãgãduinþa pãmântului ºi blagosloveniia sãminþiei, sã înfruntã de la Avimeleh, cãci au zis cã Reveca
i-i sorã. (Fc rezum. cap.26); ªi certându-sã pentru puþuri pãstorii lor, Avimeleh cu Isaac loveºte legãturã de pace. Fc rezum.
cap.26); Isa v, cu muierile ºi pruncii, de la fratele sãu, Iacov, pentru multã foar te amânduror blagã, sã despar te. (Fc rezum.
cap.36).
Acelaºi sens cauzal dezvoltã pentru ºi când echivaleazã prepoziþia prae „din pricina, de”, în propoziþii negative: ªi iarãº:
„Înmulþând – zice – oi înmulþi sãmânþa ta ºi nu sã va numãra pentr u mulþimea”. (Fc 16,10) – lat. e t rursum multiplicans inquit
multiplicabo semen tuum et non numerabitur prae multitudine ; Tu ai grãit cã bine-m vei face ºi v ei lãþi sãmânþa mea ca nãsipul
mãrii, carele pentr u mulþimea nu sã poate numãra (Fc 32,12) – lat. tu locutus es quod bene mihi faceres e t dilatares semen
meum sicut harenam maris quae prae multitudine numerari non potest. Uneori, pentru exprimã cauza atunci când echivaleazã
latinescul pro „pentru”: ªi urâsã pururea Isav pre Iacov pentr u blagoslo venia cu carea l-au fost blagoslovit tatã-sãu, ºi au zis
într u inima sa: „Veni-vor zilele plângerii tatãlui mieu ºi oi ucide pre Iacov, fratele mieu!” (Fc 27,41) – lat. oderat ergo semper
Esau Iacob pro benedictione qua benedixerat ei pater sau ob „pentru”, „din cauza”: Pentr u greotatea naºterii, [Rahil] era aproape
de perire. (Fc 35,17) – lat. ob difficulatatem partus periclitari coepit dixitque ei obsetrix noli timere quia et hunc habebis filium.
Cu sensul „datoritã”, prepoziþia pentru se întrebuinþeazã în urmãtorul context: Zi darã, rogu-t e, cã-m eºti sor, ca sã-m
fie bine pentru tine ºi sã trãiascã sufletul mieu pentru cinstea ta. (Fc 12,13) – lat. dic ergo obsecro te quod soror mea sis ut
bene sit mihi propter te e t vivat anima mea ob gratiam tui, sens actualizat ºi în versetul: Iarã lui Avram i-au fãcut bine pentru
dânsa ºi au avut el oi ºi boi ºi asini ºi slugi ºi slujnice ºi asine ºi cãmile. (Fc 12,16) – lat. Abram vero bene usi sunt propter
illam fuer untque ei oves e t boves et asini et servi et famulae e t asinae et cameli.
Echivalând latinescul super, pentru dobândeºte sensul „în privinþa”, „cu privir e la”, „referitor la”: ªi au poruncit Faraon
pentru Avram bãrbaþilor ºi l-au petrecut pr e el ºi muiarea lui ºi toate care avea. (Fc 1 2,20) – lat. praecepitque Pharao super
Abram viris et deduxerunt eum et uxorem illius et omnia quae habebat, iar ca echivalent al prepoziþi ei pro are ºi sensul „în
locul”, „în loc de”: Rãdicat-au Avraam ochii sãi ºi au vãzut dinnapoi un berbece încurcat cu coarnele între tufe zãcând, carele
luându-l, l-au adus jer tvã pentru fiiu. (Fc 22,13)– lat. leva vit Abraham oculos viditque post tergum arie tem inter vepr es
herentem cornibus quem adsumens obtulit holocaustum pro filio ºi „ca”, „drept”: Iarã Iuda: „Ce þi-i voia sã-þi dau pentru
arvunã?” (Fc 38,18) – lat. ait Iudas quid vis tibi pro arrabone.
Prepoziþia fãrã, singurã sau ur matã de prepoziþia de, redã prin tr aducere mai multe prepoziþii latineºti: absque „fãrã”
(cu ablativul), actualizând sensul ei privativ obiºnuit: ªi au zis Avram: „Dumnezeule, ce-m vei da mie? Eu oi trece fãrã prunci
ºi fecior ul ispravnicului casii meale, acesta damasc Eliezer”. (Fc 15,2) – lat. dixitque Abram Domine Deus quid dabis mihi
ego vadam absque liberis et filius pr ocuratoris domus meae iste Damascus Eliezer, dar ºi sensurile „în afarã de”, „pe lângã”:
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S-au dus la Ismail ºi au luat muiare, fãrã de ceale ce mai înainte avea, pre Mahelif t, fata lui Ismail, fecior ului Avraam, sora
lui Navath. (Fc 28,9) – lat. ivit ad Ismahelem et duxit uxorem absque his quas prius habebat Maele th filiam Ismahel filii
Abraham sororem Nabaio th; Rahil stearpã fiind ºi Liia a naºte înce tând, slujnicele sale bãrbatului le dau, carele fieºt ecarea
câte doi feciori dobândesc. Fãrã de carii Liia alþ doi ºi o fatã naºte (Fc rezum. cap.30) ºi „cu excepþia”, „decât”: Nime nu-i
mãrturie v orbei noastre, fãrã Dumnezeu, carele de faþã priveaºte (Fc 31,50) – lat. nullus sermonis nostri testis est absque
Deo qui praesens respicit.
Lat. praeter „afarã de” este redat t ot prin prepoziþi a fãrã: ªi au rãspuns Avimeleh: „N-am ºtiut cine au fãcut aceasta; ce
nici tu nu mi-ai spus ºi eu n-am auzit fãrã astãzi”. (Fc 21,26) – lat. respondit Abimelech nescivi quis fecerit hanc rem sed et
tu non indicas ti mihi et ego non audivi praeter hodie. Tot prin prepoziþia fãrã este tradusã conjuncþia nisi „decât”, „fãrã de”:
ªi s pãimântãndu-sã: „Câtu-i de înfricoºat – au zis – locul acesta! Nu-i altãceva aceas ta, fãrã casa Domnului ºi poar ta ceriului”.
(Fc 28, 17) – lat. pavensque quam terribilis inq uit est locus iste non est hic aliud nisi domus Dei et porta caeli; Nici altãceva
ºtiia, fãrã pânea cu carea sã hrãnea. ªi era Iosif frumos la f aþã ºi împodobit la vedeare. (Fc 39,6) – lat. nec quicquam aliud
noverat nisi panem quo vescebatur er at autem Ioseph pulchra facie et decorus aspectu ; ªi mergând sã o îngroape, n-au
aflat fãrã cãpãþina ºi picioarele ºi vâr furile mânilor. (4 Împ. 9,35) – lat. cumq ue issent ut sepelirent eam non invenerunt nisi
calvariam e t pedes et summas manus.
Fãrã intrã în structura locuþiunii adv erbiale fãrã numai „doar”: ªi tot ce sã miºcã ºi e viu va fi voao spre mâncare; ca
niºte legumi verzi le-am dat voao toate. Fãrã numai carne cu sânge sã nu mâncaþ (Fc 9,3,4) – lat. excepto quod car nem cum
sanguine non comeditis ºi a locuþiunii conjuncþionale fãrã cã: Cãruie i-au zis: „Cine þ-au spus cã eºti gol? Fãrã cã ai mâncat
din pom din car ele poruncisãm þie sã nu mânânci”.(Fc 3,11) – lat. cui dixit quis enim indicavit tibi quod nudus esses nisi
quod ex ligno de quo tibi pr aeceperam ne comederes comedisti.
Locuþiunea prepoziþionalã afarã de traduce latinescul extra ºi se actualiz eazã cu urmãtoarele sensuri: „în afara”: ªi l-au
scos ºi l-au pus afarã de cetate ºi acolo au grãit cãtrã dânsul, zicând: „Mântuiaºte-þ sufletul tãu!” (Fc 19,17) – lat. et eduxer unt
eum posueruntque extra civitatem (…); ªi aºezând cãmilele afarã de oraº, lãngã puþul cel de apã, sara, în vreamea când ies
muierile sã scoþã apã (Fc 24,11) – lat. cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum; „cu excepþia”, „în afarã de”: ªi
au rãs puns Lavan ºi Vathuil: „De la Domnul au ieºit cuvântul; nu putem, afarã de plãcerea Lui, altceva a grãi cu tine”. (Fc
24,50) – lat. (…) non possumus extra placitum eius quicquam aliud tecum loqui; Dau þie o parte afarã de fraþii tãi, carea o
am luat din mâna amor reului cu sabia ºi cu arcul mieu. (Fc 48,22) – lat. do tibi par tem unam extra fratres tuos quam tuli
de manu Amorrei in gladio et ar cu meo; Cu car ea s-au fãcut ca pururea a cincea parte din rodurile Eghip tului împãr aþilor
sã sã dea, afarã de moºiile preoþilor. (Fc rezum. cap.47). Aceeaºi locuþiune echivaleazã lat. absque: Nici ascuns este þie cã
afarã de tr upuri ºi de pãmânturi nimicã avem. (Fc 47,18) – lat. nec clam te est quod absque cor poribus et terrra nihil
habeamus.
Locuþiunea prepoziþionalã în loc de se foloseºte pentru a traduce lat. pro „în loc de”, „ca, drep t”, echivalat, aºa cum
am vãzut, ºi prin prepoziþia pentru: ªi le-au fos t lor cãrãmizile în locu de pietri ºi tina cleoasã în loc de var. (Fc 11,3) –
lat. habuer untque later es pro saxis et bitumen pro cemento; De mã va pipãi tatãl mieu ºi va simþi, mã tem sã nu gândeascã
cã am vr ut sã-l înºel ºi sã aducã asupra mea blãstãm în loc de blagoslovenie (Fc 27,12) – lat. (…) et inducat super me
maledictionem pro benedictione; Cãriia mânios au rãspuns Iacov: „Au doarã eu în loc de Dumnez eu sânt, Carele þ-au
luat r oada pântecelui?” (Fc 30,2) – lat. (…) num pro Deo ego sum (…); Carii murind, pre ea, neºtiind, în loc de cur vã o
cunoaºt e, din carea împreunare Fares ºi Zaram sã nasc. (Fc rezum. cap.38).
Cons truitã în mod obiºnuit cu ver be dicendi, pr epoziþia cãtrã traduce lat. ad, mai rar apud: Carele au zis cãtrã mu iare:
„Pentru ce v-au poruncit Dumnezeu sã nu mâncaþi din tot pomul raiului?” (Fc 3,1) – lat. (…) qui dixit ad mulierem (…); ªi
au zis ºear pele cãtrã muiare: „Nicidecum cu moarte veþ muri” (Fc 3,4) – lat. dixit autem serpens ad mulierem nequaquam
mor te moriemini; ªi au zis Domnul Dumnezeu cãtrã ºarpe (Fc 3,14) – lat. et ait Dominus deus ad serpentem; ªi au zis Domnul
cãtrã el: „Pentru ce te-ai mâniiat ºi cãci au cãzut f aþa ta?” (Fc 4,6) – (…) ad eum (…); ªi au zis cãtrã el: „Ce ai fãcut? Glasul
sângelui fratelui tãu strâgã cãtrã Mine de pre pãmânt. (Fc 4,10) – lat. (…) ad eum (…) ad me (…); ªi au grãit Dumnezeu cãtrã
Noe, zicând (Fc 8,15) – lat. (…) ad Noe (…); Aceastia darã isprãvindu-sã, fost-au cuvântul Domnului cãtrã Avram, prin videnie
(Fc 15,1) – lat. (…) ad Abram (…); ªi îndatã cuvântul Domnului au fost cãtrã dânsul (Fc 15,4) – lat. (…) ad eum (…); ªi au
chemat numele Domnului car ele grãia cãtrã dânsa: „Tu, Dumnezeule, Carele m-ai vãzut!” (Fc 16,13) – lat. (…) ad eam (…);
oi grãi cãtrã Domnul mieu (Fc 18,31) – lat. (…) ad Dominum meum (…); ªi s-au dus Domnul, dupã ce au înce tat a grãi cãtrã
Avraam (Fc 18,33) – lat. (…) ad Abraham (…); ªi au rãspuns Efron cãtrã Avraam, auzind toþi carii întra pre poar ta cetãþii
aceiia (Fc 23,10) – lat. ad Abraham (…); ºi au pârât pre fraþii sãi de foar te r ea greºalã cãtrã tatã-sãu (Fc 37,2) – lat. (…) apud
patrem (…); Car ele flãmânzând, au strigat norodul cãtrã Far aon, hranã cerând (Fc 41,55) – lat. ad Pharaonem (…) etc. Uneori
aceas tã prepoziþie apare în forma câtrã, ca urmare a folosirii amestecate a slovelor ßºi õ: ªi au zis Domnul Dumnezeu câtrã
muiare (Fc 3,13) – lat. (…) ad mulierem (…); ªi au blagoslovit Dumnezeu pre Noe ºi pre feciorii lui ºi au zis câtrã ei (Fc 9,1)
– lat. (…) ad eos (…).
Mai rar se întrebuinþeazã cãtrã dupã alte verbe, traducând f ie lat. er ga „faþã de”, „cãtre”: ªi cunoscând faþa lui Lavan
cã nu este cãtrã sine, ca ieri ºi alaltãieri (Fc 31,2) – lat. animadver tit quoque faciem Laban quod non esset erga se sicut heri
et nudius ter tius; ªi le-au zi s: „Vãz faþa tãtânea-vostru cã nu iaste cãtrã mine ca ieri ºi alaltãieri; iarã Dumnezeul tãtâne-mieu
au fost cu mine. (Fc 31,5) – lat. dixitque eis video faciem patris vestri quod non sit er ga me sicut heri et nudius ter tius Deus
autem patris mei fuit mecum, dar ºi pe ad: Carele i-au rãs puns: „Rãdic mâna mea cãtrã Domnul Dumnezeul mieu cel înalt,
stãpânitoriu ceriului ºi al pãmântului” (Fc 14,22) – lat. qui respondit ei levo manum meam ad Dominum Deum excelsum
possessorem caeli et ter rae; Iarã Sarei au zis: „Iatã, o mie de arginþ am dat fr atelui tãu. A ceasta va fi þie învãlitoar e ochilor
cãtrã toþ carii sânt cu tine ºi ori încãtro vei merge ºi-þi adã aminte cã ai fos t prinsã” (Fc 20,16) – lat. Sarrae autem dixit ecce
mille ar genteos dedi fratri tuo hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes q ui tecum sunt quocumq ue perrexeris mement oque
te deprehensam. Când nu urmeazã dupã verbe dicendi, este preferatã prepoziþia compusã de cãtrã, traducând fie prepoziþia
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ad: Iarã ea au venit la el de cãtrã sarã, pur tând odraslã de maslin cu frunze verzi în gura sa. (Fc 8,11) – lat. at illa venit ad
eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo, fie ab: Iarã f eciorilor þiitoarelor le-au împãrþit darur ºi
i-au despãrþit de cãtrã Isaac, fiiul sãu, încã el trã ind, spre partea de cãtrã rãsãrit . (Fc 25,6) – lat. filiis autem concubinar um
lar gitus est munera et separavit eos ab Isaac filio suo dum adhuc ipse viveret ad plagam orientalem, f ie in: Deci rãdicându-º
Lot ochii sãi, au vãzut tot þinutul împregiurul Iordanului, carele tot sã adãpa, mai înainte pãnã ce au mistuit Domnul Sodomul
ºi Gomorul, ca raiul Domnului ºi ca Eghiptul, de cãtrã Sigor. (Fc 13,10) – lat. (…) et sicut Aegyp tus venientibus in Segor.
Cele câteva prepoziþii ºi locuþiuni prepoziþionale analizat e mai sus demonstreazã cum s-a ajuns la polivalenþele unora
dintre prepoziþiile din limba românã. Faptul cã as tãzi aceste polivalenþe nu se mai realizeazã în totalitate se explicã prin ne voia
de precizie ºi claritate în exprimar e, acestea rezultând ºi din folosir ea altor prepoziþii, lipsite de polivalenþe de tipul celor
discut ate aici.
2.2.9. Conjuncþia
Coexistenþa conjuncþiilor au ºi sau 282 este motivatã de necesitatea traducãtorilor de a tr anspune nuanþat în limba românã
diferitele conjuncþii coordonatoa re disjunctive din textul Vulgatei283. În acelaºi timp însã, cele douã conjuncþii sunt într -o
concurenþã evidentã, tendinþa fiind cea pe care o întâlnim în toate text ele vremii: de extindere a conjuncþiei sau în defavoarea
lui au. Poziþia conjuncþiei au este slãbitã în sis tem ca ur mare a faptului cã uneori, e adevãrat, foar te rar, se poate actualiza
cu valoar e de conjuncþie subordonat oare 284, dar mai cu seamã din cauza omonimiei cu adver bul au285. Esenþial pentru
concur enþa despre care vorbeam rãmâne, la niv elul acestui text, r aportul dintre cele douã conjuncþii româneºti în privinþa
echivalãrii conjuncþiilor din t extul-sursã.
Lat. an „sau” este tradus de cele mai multe ori, în contextele analizate de noi, prin au: Iarã el sã uita la ea tãcãnd,
vrând a ºti de cumva nãrocitã cale ei va fi fãcut Domnul au nu. (Fc 24,21) – lat. ille autem contemplabatur eam tacitus
scire volens utr um prosper um fecisset iter suum Dominus an non; Apropie-te încoace, sã te pipãiesc, fiiul mieu, ºi sã cerc
de eºti tu f iiul mieu, Isav au nu (Fc 27,21) – lat. dixitq ue Isaac accede huc ut tangam t e fili mi et probem utrum tu sis filius
meus Esau an non; Aceas ta o am gãsit. Vezi de iaste îmbrãcãmintea fiiului tãu, au nu! (Fc 37,32) – lat. hanc invenimus
vide utr um tunica filii tui sit an non ºi numai rar prin sau: iarã voi veþ fi în legãturã pãnã când sã v or lãmuri ceale ce aþ
zis, de sânt dreapte sau strâmbe (Fc 42,16) – lat. vos autem eritis in vinculis donec probentur quae dixistis utr um falsa
an vera sint.
Conjuncþia aut „sau” este echivalatã mai rar prin au, deºi, strict etimologic, au ar trebui sã aibã prioritate la traducerea
lat. aut, din care provine: Mãrturie va fi movila – zic – aceasta ºi piatra sã fie spre mãrturie, au eu de oi trece venind la tine,
au tu de vei trece rãu gândindu-mi (Fc 31,52) – lat. testis erit tumulus inquam is te et lapis sint in testimonio si aut ego transiero
illum pergens ad te aut tu praeterieris malum mihi cogitans; Ce foloseaºte lui Dumnezeu de v ei fi drept? Au ce-i adaogi de-þi
va f i neîntinatã viiaþa ta? (Iov 22,3) – lat. quid prodest Deo si iustus fueris aut q uid ei confers si inmaculata fuerit via tua;
Aveþi tatã au frate? (Fc 44,19) – lat. habetis patrem aut fratrem . Mai frecvent echivalarea se f ace prin sau . În unele situaþii
opþiunea pentru sau este motivatã de prezenþa, în acelaºi context, a adverbului au: Au rugi-va mãgariul sãlbatec când va avea
iarbã? Sau va mugi boul când va sta dinnaintea ieslii pline? (Iov 6,5) – numquid r ugiet onager cum habuerit herbam aut
mugiet bos cum ante praesepe plenum s teterit sau a construcþiei adverbiale au doarã: Au doarã împãratul nostru vei f i, sau
ne v om supune stãpânirii t ale? (Fc 3 7,8) – lat. numquid rex noster eris aut subiciemur dicioni tuae . În alte cazuri însã, fãrã
sã mai f ie motivatã contextual, opþiunea traducãt orului este în spiritul tendinþei de modernizare a limbii, concr etizatã aici
în e xtinderea conjuncþiei sinonime sau în defavoarea lui au: Sau sã va putea mânca ceva nesãr at, ce nu-i deres cu sare? Sau
va putea cineva gus ta, care gus tându-sã aduce moar te?(Iov 6,6) – lat. aut poterit comedi insulsum quod non est sale conditum
aut potest aliquis gustare quod gustatum adf ert mor tem; ªi au zis cãtrã Lot: „Ai pre cineva de ai tãi aici? Jinere sau feciori
sau feate, toþ carii sânt ai tãi, scoate-i din cetatea aceas ta (Fc 19,12) – lat. dixer unt autem ad Loth habes hic tuorum quempiam
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Conjuncþia ori nu am înregis trat-o. Nu excludem posibilitatea ca ea sã aparã to tuºi într-un text de o asemenea am ploare, dar , oricum,
ocurenþele aces teia ar fi în numãr nesemnificativ. E posibil ca traducãtorii sã fi evit at astfel omonimia care s-ar fi creat între conjuncþia ori
ºi elementul de compunere ori din structura pronumelor nehotãrât e, în condiþiile în care, aºa cum am vãzut (cf. supr a, 2.2.4.7.), aces te forme
pronominale, atunci când sunt în contexte prepoziþionale, nu se înregistreazã decât dislocate prin inserþia prepoziþiilor în sau la , în forme
de tipul ori la car e, ori în care º.a. Nici în alte texte realizate în aceeaºi perioadã sau chiar mai târziu situaþia nu es te radical diferitã în privinþa
întrebuinþãrii conjuncþiei ori. De exemplu, în Cartea lui Iov din B1795 am înr egistrat numai trei ocur enþe ale acestei conjuncþii (cf. N . Iacob,
Limbajul biblic, II, p.163).
283 În ver setul care urmeazã, conjuncþiile lat vel ºi aut sunt traduse prin sau, respectiv au: Cãruia Iuda: „Ce vom râspunde – au zis – domnului mieu?
Sau ce om grãi au om putea dirept a pofti? (Fc 44,16) – lat. cui Iudas quid respondebimus inquit domino meo vel q uid loquemur aut ius ti poterimus
obtendere
284
Într-un context de felul: Pogorî-mã-voi ºi voi vedea de cumva s trigarea carea au venit la mine cu f apta o au plinit; au nu este aºa, sã ºtiu (Fc 18,21)
– lat. descendam et videbo utr um clamorem qui venit ad me opere con pleverint an non est it a ut sciam –, conjuncþia au are valoarea „dacã”,
explicabilã prin sensul pe care îl dezvoltã în anumit e condiþii lat. an.
285
O încadr are fermã a celor douã cuvinte la clase dis tincte am întâlnit numai în Ms.4389, unde autorul traducerii foloseºte sau cu r ol de conjuncþie
disjunctivã la nivelul fr azei, în vreme ce au rãmâne numai adverb modalizator în propoziþii dubitativ e (vezi V. Arvinte, ST.L.FAC., p.83; Idem, S T.L.EX.,
p. 27; N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.165). În textul Bibliei de la 1760 adverbul au echivaleazã lat. numq uid: ªi au zis Domnul cãtrã Satan: „Au socotitai sluga Mea, Iovul, cã nu ieste lui aseaminea pre pãmânt, bãrbat unit ºi drept ºi t emãtoriu de Dumnezeu ºi depãrtându -sã de rãu, ºi încã þiindu-ºi
nevinovãþia. Iarã tu M-ai întãrâtat asupra lui, ca sã-l nãcãjesc în zãdar”. (Iov 2,3) – lat. numquid consideras ti servum meum Iob ; Au rugi-va mãgariul
sãlbatec când va avea iarbã? Sau va mugi boul când va sta dinnaintea ieslii pline? (Iov 6,5) – lat. numquid rugiet onager cum habuerit herbam aut
mugiet bos cum ante praesepe plenum steterit; Au poate trãi v olbura fãrã umezalã sau ºovarul a cr eaºte fãrã apã? (Iov 8,11) – lat. numquid vivere
potest scirpus absque humore aut cr escet carectum sine aqua, iar în enunþuri negative, lat. nonne: Cã El cunoaºte deºertãciunea oamenilor ºi, vãzând
nedreptatea, au nu socoteaºte? (Iov 11,11) – lat. ipse enim novit hominum vanit atem et videns iniquitatem nonne considerat. Dupã cum se poate
vedea, atunci când în enunþ se într ebuinþeazã au adverbial, conjuncþia aut este echivalatã prin sau.
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gener um aut filios aut filias omnes qui tui sunt educ de urbe ha; Eu sânt Faraon! Fãrã de por unca ta nu va miºca cineva
mâna sau piciorul în t ot pãmântul Eghip tului (Fc 41,44) – lat. ego sum Pharao absque tuo imperio non movebit q uisquam
manum aut pedem in omni ter ra Aegyp ti.
Aceeaºi conjuncþie sau este prefer atã pentru a echivala ºi alte conjuncþii latineºti: vel – ªi nici atunci au simþit când s-au
culcat sau când s-au sculat ea (Fc 19,35) – lat. et nec tunc q uidem sensit quando concubuerit vel quando illa sur rexerit; Nici
este ceva sã nu fie supt putearea mea sau sã nu-m fie încredinþat (Fc 39,9) – lat. nec quicquam est quod non in mea sit
potestate vel non tradiderit mihi ; ºi cum ur meazã sã fim furat din casa domnului tãu aurul sau argintul? (Fc 44,8) – lat. et
quomodo consequens est ut furati simus de domo domini tui aurum vel argentumi; sive – sã mãrg s pre dreapta sau spre
stânga (Fc 24,49) – lat. ut vadam ad dextram sive ad sinis tram. Am înregistrat chiar o situaþie în car e conjuncþia copulativã
et este redatã în româneºte o datã prin ºi, firesc, ºi de douã ori prin disjunctivul sau : De t e va întâmpina frate-mieu, Isav, ºi
te va întreba a cui eºti sau încãtro mer gi sau a cui sânt acestea care le petreci (Fc 32,17) – lat. si obvium habueris Esau fr atrem
meum et interrogaverit te cuius es et quo vadis et cuius sint is ta que sequeris. Este încã o dovadã a dorinþei traducãtorului
de a r ealiza o exprimare nuanþatã inclusiv din punctul de vedere al întrebuinþãrii element elor relaþionale, iar aceasta cu atât
mai mult, cu cât în enunþul de mai sus se im pune într-ade vãr, din punct de veder e logic, disjuncþia unitãþilor constitutive.
Conjuncþia adver sativã ce, cu e pãstrat, se întâlneºte încã în aces t text: Nicidecum va fi aºa, ce t ot cine va ucide pre Cain,
de ºepte ori va lua rãsplãtire (Fc 4,15); Iarã Sarai, muiarea lui Avram, nu nãscusã pr unci. Ce având o slujnicã eghip teancã
pe nume Agar (Fc 16,1); Nici sã va mai chema numele tãu A vram, ce te vei chema Avraam, cã t atã a multe neamuri te-am
rânduit (Fc 17,5); Pre Sarai, muiare ta, nu o vei mai chema Sarai, ce Saram (Fc 17,15), desigur, alãturi de forma ci, mai nouã:
Nu va fi aces ta moºteanul tãu, ci carele va ieºi din pântecele tãu, pre acela v ei avea moºtean (Fc 15,4); Nu cu sângurã pâne
trãiaºt e omul, ci cu tot cuvântul care purceade din gura lui Dumnezãu (Mt 4,4); Nici au venit sã strice leagea au prorocii, ci
sã plineascã; învãþând a nu sã mâniia asupra fratelui, ci sã ne îmblânzim spre el (Mt. rezum. cap.5).
Mult mai frecvent se foloseºte conjuncþia adversativã iarã , echivalând în limba românã mai multe conjuncþii din textul
Vulgatei – autem, vero, sed : Într u început au fãcut Dumnezeu ceriul ºi pãmântul./ Iarã pãmântul er a înzãdarnic ºi deºert
(Fc 1,1,2) – lat. (…) ter ra autem erat inanis et vacua ; ªi numele râului al triilea, Tigris; acesta merge în prejma asiriianilor.
Iarã râul al patrule, acesta iaste Efr ath. (Fc 2, 14) – lat. fluvius autem quartus ipse est Eufrates; ªi i-au poruncit, zicând: „Din
tot lemnul raiului sã mânânci,/ Iarã din lemnul cunoºtinþii binelui ºi al rãului sã nu mânãnci, cã ori în ce zi vei mânca
dintr -însul, cu moarte vei muri”. (Fc 2,16, 17) – lat. de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas ; ªi au numit Adam
cu numele lor t oate jiviniile ºi toate paserile ceriului ºi toate fierile pãmântului. Iarã lui Adam nu i sã afla agiutoriu aseaminea.
(Fc 2,20) – lat. Adam ver o non inveniebatur adiutor similis eius; Oricine va vãrsa sânge omenesc, sã va vãrsa sângele lui,
cã dupã chipul lui Dumnez eu s-au fãcut omul. (Fc 9,6)/ Iarã voi creºteþ ºi vã înmulþiþ ºi întraþ pre pãmânt ºi-l umpleþ (Fc 9,7)
– lat. vos autem crescite et multiplicamini et ingredimini super ter ram et implete eam; Iarã Sim ºi Iafeth º-au pus platoºea
în umerile sale ºi, mergând îndãrãpt, au acoperit ruºinea tãtâne-sãu. ªi feþele lor era întoarse ºi partea bãrbãteascã a
tãtânea-sãu nu o au vãzut. (Fc 9,23) – lat. at ver o Sem et Iafeth pallium inposuerunt umeris suis et incedentes r etrorsum
oper uerunt ver ecunda patris sui. Sensul adversativ nu es te în toate cazurile foarte accentuat, iar aspectul este explicabil ºi
prin prezenþa în gr ade diferite a sensului adversativ la conjuncþiile latineºti pe care iarã le echivaleazã. Se poate ajunge pânã
la anularea acestei valori în situaþia în care în textul latinesc nu se e xprimã deloc sens adver sativ. Este ceea ce se întâm plã
în ur mãtorul context: ªi era feciorii lui Noe carii au ieºit din corabie, Sim, Ham ºi Iafeth. Iarã Cam, acesta este tatãl lui Hanaan
(Fc 9,18) – lat. er ant igitur filii Noe qui egressi sunt de arca Sem Ham et Iafeth por ro Ham ipse este pater Chanaan, unde
iarã traduce adv. por r¹, pentru care soluþia idealã de traducere ar fi fost „la rândul sãu”.
Fidelit atea faþã original a condus la un cumul de conjuncþii coordonatoar e în ur mãtorul verset: Iarã ºi ºerpele era mai
viclean deacât toate jiviniile pâmântului carele fãcuse Domnul Dumnezeu. Carele au zis cãtrã muiare (Fc 3,1) – lat. sed et
serpens er at callidior cunctis animantibus ter rae quae fecerat Dominus Deus (…).
În privinþa întrebuinþãrii conjuncþiei deci, contextele de mai jos atestã folosirea acesteia cu valoare predominant narativã
ºi în mai micã mãsurã conclusivã: Deci în anul ºasã sute unul, în luna dintâi, în zioa dintâi a lunii, au scãzut apele de pre pãmânt
(Fc 8,13) – lat. igitur sescentesimo primo anno primo mense prima die mensis inminutae sunt aquae super terram; Mai mult
nu voi blãs tãma pãmântul pentru oameni, cã simþirile ºi gândirea inimii omeneºti sânt pornite spre rãu din tinereaþele sale;
deci n-oi mai bate pre t ot suf letul viu, precum am fãcut. (Fc 8,21) – lat. non igitur ultra percutiam omnem animantem sicut f eci;
Deci , dupã ce au întrat Avram în Eghipt, au vãzut eghiptenii muiarea cã-i frumoasã foarte. (Fc 12,14) – lat. cum it aque ingressus
esset Abram Aegyptum viderunt Aegyptii mulierem quod esset pulchra nimis; Deci rãdicându-º Lot ochii sãi, au vãzut tot þinutul
îm pregiur ul Iordanului (Fc 13,10) – lat. elevatis itaque Loth oculis vidit omnem circa r egionem Iordanis; Deci luându-º cortul
sãu, Avram au venit ºi au lãcuit lãngã vale Mamvri (Fc 13,18) – lat. movens igitur Abram tabernaculum suum venit et habitavit
iuxta con vallem Mambre; Deci în anul al patrusprãzecele au venit Hodorlahomor ºi împãraþii carii era cu el (Fc 14,5) – lat. igitur
anno q uartodecimo venit Chodor lahomor et reges qui erant cum eo; Deci suindu-ne la sluga t a, tatãl nost, i-am povestit toate
carea au grãit domnul mieu . (Fc 44,24) – lat. cum ergo ascendissemus ad famulam tuum286.
Conjuncþia subordonatoare cauzalã cãci echivaleazã conjuncþiile lat. quod „deoarece” ºi lat. quia „fiindcã”. Poate, de
asemenea, echivala pronumele relativ-interogativ quod (ac. n. sg.) „ºi de aceea” – Rãs pus-au Iacov: „Cãci am purces neºtiind
tu, m-am t emut sã nu iai cu putearea fetele tale” (Fc 31,31) – lat. respondit Iacob quod inscio te profectus sum timui ne
violenter auferres filias tuas, situaþie în care rapor tul exprimat nu mai este unul propriu-zis cauzal, ci intermediar explicativ287.

Vezi ºi alte ocurenþe în Car tea Facerii: 14,10; 16,6; 22,3; 24,14, 42, 61; 26,22; 27,23; 28,10; 31,16; 39,7, 16; 40,20; 43,4, 11, 26; 44,11, 30.
Pentru omonimia cu construcþia adverbialã cã ci (ca urmare a grafiei cãci) ºi pentru alte exemple, vezi 2.2.7 – discuþia despre construcþia adverbialã
interogativã cã ce (cã ci).
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Conjuncþia de se actualizeazã cu sensul „dacã” ºi introduce condiþionale: Au nu, de vei f ace bine, vei lua? Iarã de faci
rãu, îndatã în uºe va fi pãcatul, ce supt tine va fi pofta lui ºi tu îl vei s tãpâni (Fc 4,7); De vei merge spre s tânga, eu oi þine
dreapta, iarã de vei alege tu dreapta, e u spre stânga mã voi duce (Fc 13,9); Uitã-te la ceriu ºi numãrã stelele, de poþi (Fc
15,5);; Doamne, de am aflat har în ochii Tãi, nu trece sluga Ta! (Fc 18,3) ºi cu sensul „încât”, întroducând f inale: Pentru ce
ai zis cã þi-i sor, de o am luat mie muiare? (Fc 12,19); ªi pre ceia carii era afarã i-au lovit cu urbire, de la cel mai mic pãnã la
cel mai mare, aºa, de nu putea af la uºa (Fc 19,11); Deacã au aflat sluga Ta har înaintea Ta ºi ai mãrit mila Ta, carea ai fãcut
cu mine, de mi-ai mântuit suf letul mieu, nici mã pociu în munte mântui, ca sã nu mã cuprinzã rãul ºi sã moriu. (Fc 19,19).
Cu sensul „cã”, conjuncþia de introduce, ca ºi în limba actualã, subiectiv e: ªi s-au întâmplat de º-au s pus visul fraþilor sãi,
car e pricinã au fost sãmânþã de mai mare urã ciune. (Fc 37,5); Aceastea aºa f iind, întâmplatu-s-au de au pãcãtuit doi fameni,
pãharnicul împãr atului Eghipetului ºi pitariul domnului sãu (Fc 40,1) ºi completiv e directe: ªi au slobozit porumbiþa dupã
el, ca sã vazã de încetase apele de pre faþa pãmântului. (Fc 8,8).
Semnalãm în continuar e câteva locuþiuni conjuncþionale, unele regãsindu-se în inventarul actual al locuþiunilor
conjuncþionale, altele nu: mai înaint e de ce – ªi toatã verdeaþa pãmântului, mai înainte de ce ar rãsãri pre pãmânt ºi toatã
iarba câm pului, mai înnainte de ce ar încolþi, cã nu ploase Domnul Dumnezeu pre pãmânt ºi om nu era carele sã lucre
pãmântul (Fc 2,5); Iarã împãraþii carii au împãrãþit în pãmântul Edom, mai înaintea de ce ar avea împãr at feciorii lui Israil,
au fos t aceºtia (Fc 36,31); Când încã mai tânãr eram, mai înainte de ce aºi rãtãci, cãut at-am înþelepciunea la arãtare în
rugãciunea mea (Ecz 51,18); ca nu cumva sã – Iarã din rodu pomului carele iaste în mijlocul raiului ne-au por uncit
Dumnezeu sã nu mâncãm ºi sã nu ne atingem de el, ca nu cumva sã murim (Fc 3,3); ªi au zis: „Iatã, Adam ca unul din
Noi s-au fãcut, ºtiind binele ºi rãul. Acum, darã, ca nu cum va sã întinzã mâna sa ºi sã ia ºi din pomul vieþii ºi sã mânânce
ºi sã f ie viu în vecie!” (Fc 3,22); cã sã temea a mãr turisi cã i-ar f i soþ de cãsãtorie, gândind ca nu cumva sã-l ucigã pentru
frumseaþea ei. (Fc 26,7); ªi bani îndoiþ duceþ cu voi. ªi aceia carii i-aþi gãsit în saci îi duceþi, ca nu cumva din greºalã sã
fie fos t. (Fc 43, 12); ca nu cândva sã – Pãzeaºte, ca nu cândva sã duci pre fiiul mieu acolo! (Fc 24,6); Adu-þi aminte de
tatãl tãu ºi de mumã-ta, cã în mijlocul celor mãriþi împreunã ºezi, (Ecz 23,18)/ Ca nu cândva sã te uite Dumnezeu înaintea
lor, ºi cu nãravul tãu nebunindu-te, pr obozire sã paþi, ºi vei vrea a nu f i fost nãscut ºi sã blas tãmi zioa naºterii tale. (Ecz
23,19); ca nu doarã sã – Scoate-mã din mâna fr ate-mieu, Isa v, cã foarte mã tem de el, ca nu doarã venind sã lovascã muma
cu f iii. (Fc 32,11); ca cum „ca ºi cum” – ªi ieºind, Lot au grãit cãtrã ginerii sãi, carii era sã ia fetele lui ºi le-au zis: „Sculaþivã, ieºiþi din locul aces ta, cã va ºterge Dumnezeu cetate aceasta”. ªi li s-au vãzut lor ca cum s-ar juca vor bind. (Fc 19,14);
ªi au zis Iacov: „Nu aºa, rogu-mã, ci de am gãsit har în ochii tãi, priimeaºt e puþin dar din mânile meale, cã aºa am vãzut
faþa ta, ca cum aº fi vãzut f aþa lui Dumnezeu. Fii mie milos tiv” (Fc 33,10); ªi alt visu au vãzut, carele spuindu-l fr aþilor, au
zis: „Vãzut-am prin somn ca cum soar ele ºi luna ºi doaosprãz ece steale s-ar închina mie”. (Fc 37,9); Nu împr umuta pre
omul cel mai tare de tine. Iarã de vei împr umuta, ca cum ai fi pierdut þine. (Ecz 8,15); În ochii sãi lãcrãmeazã nepriiatinul,
ºi ca cum þ-ar ajuta va sãpa supt picioarele t ale. (Ecz 12,18); Cã te va auzi, ºi te va pãzi, ºi ca cum ar mântui pãcatul, te va
urî; ºi aºea va fi lângã tine pururea. (Ecz 19,9).
2.2.10. Interjecþia
Remarcãm pentru început marea varietate de interjecþii din acest text. Exprimând în mod direct s tãri voliþionale, stãri
fizice ºi emoþionale ale celui care le foloseºte, interjecþiile conf erã textului oralitate ºi un plus de expresivitate. Desigur cã
gradul de expresivitate diferã de la un tip de interjecþii la altul ºi de la o interjecþie la alt a: interjecþiile care exprimã stãri
voliþionale se caracterizeazã printr-o expresivitate redusã în comparaþie cu cele care sugereazã s tãri fizice sau emoþionale.
Interjecþia a! cunoaºte câteva ocurenþe: ªi am zis: „A! A! A! Doamne Dumnez eule! Iatã, sufletul mieu nu-i pângãrit; ºi
mor tãciune ºi rupt de f ieri n-am mâncat din pruncia mea pânã acum ºi n-au întrat în gura mea toatã carnea necuratã”. (Iz
4,14); ªi am zis: „A! A! A! Doamne Dumnezeule! Aceia zic de mine: «Au doarã prin pilde grãiaºt e acesta?»” (Iz 20,49); „A,
a, a zilei, cã aproape e zioa Domnului ºi ca o jefuire de la Cel Putearnic va veni!” (Ioil 1,15) . Remarcãm, în contextul din
urmã, folosirea interjecþiei a!, cu sensul „vai”, urmatã de un substantiv în dativ. Modelul trebuie cãutat în Vulgata. Variantele
de Vulgata au aici fie A, a, a diei !, cum este cazul variantei urmate de tr aducãtorii textului de la 1760, fie Heu diei!
Interjecþia ah! am înregistrat-o o singurã datã: Jumãtate dintr -însul l-au ars în foc, ºi din jumãtatea lui cãrnuri au mâncat.
Fiert-au bucatã ºi s-au sãturat ºi s-au încãlzit ºi au zis: «Ah, m-am încãlzit, am vãzut focul». (Is 44,16).
Interjecþia aleluia! „Lãudaþi pe Domnul!” este prezentã, în mod firesc, în Cartea psalmilor288. Se mai întâlneºte, dar o
singurã datã, în Cartea lui Tovie: Din piatrã luminoasã ºi cur atã toate uliþeale ei sã vor aºtearne. ºi prin târgurile ei „Alliluia!”
sã va cânt a. (13,22). Forma pe care am consemnat-o es te, cu douã e xcepþii în Cartea psalmilor, alliluia, cu l reduplicat sub
inf luenþa modelului: alleluia.
O interjecþie a cãrei prezenþã în acest text nu necesitã comentarii este amin!: (16,36 1Par); (1,36 1Par); (3Ezr 9,47); (Tov
9,12; 13,23); Nm (5,25). În contextul amin zic voao „adevãr (adevãrat) zic voao”, care cunoaºt e foarte multe ocurenþe în
Evanghelii289, amin îºi schimbã valoarea gramaticalã. Am considerat cã transpoziþia se produce aici în sensul adver bializãrii.
Aman! este prezentã o singurã datã: Aman, cea chemãtoare ºi cea rãscumpãratã cetate, porumbiþã! (Sof 3,1) ºi
echivaleazã lat. vae. Este inexplicabil cum a renunþat tr aducãtorul la interjecþia vai! în favoarea unei interjecþii de origine
turcã, mai cu seamã cã turcismele nu s-au bucur at niciodatã de o circulaþie prea largã în Transilvania.
Valoare interjecþionalã dobândeºte adver bul destul în ur mãtoarele contexte: Sugãtoriul de sânge doao feate are, ce zic:
«Adã! Adã!», Trei sânt nesã]ioase ºi al patr ulea ce nici odânãoarã zice: «Destul!» (Pl. 30,15); Iadul ºi gura zgãului ºi pãmântul
car e nu sã saturã de apã, iarã focul nice odânioarã zice «Des tul!» (Pl. 30,16).
288
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Interjecþia dura, în varianta dur , am întâlnit-o o singurã datã în locuþiuna adverbialã de-a durul: Au ce muiare, având
zeace drahme, de va piiarde o dr ahmã, au nu aprinde lumina ºi întoar ce casa ºi cautã cu de-a durul, pânã o af lã? (Lc 15,8).
Un numãr destul de mare de ocur enþe se înregistreazã pentru interjecþia hei!, numai cã în legãturã cu aceastã interjecþie
trebuie precizat s pectrul mai lar g de sensuri, ea putând exprima durere, suferinþã: ªi au zis cãtrã ea împãr atul: „Ce pricinã
ai?” Carea au rãspuns: „Hei, muiare vãduvã sânt eu, cã mi-au murit bãrbatul mieu. (2Sm 14,5), îngrijorare, neliniºte: ªi,
sculându-sã dimineaþa slu jitoriul omului lui Dumnezeu, ieºind au vãzut oastea împregiurul cetãþii ºi caii ºi cãruþele; ºi i-au
vestit, zicând: „ Hei, hei, hei, domnul mieu, ce vom face?” (4Împ 6,15), contrarie tate: ªi au zis Iosue: „Hei, Doamne,
Dumnezeule, ce ai vrut a treace norodul acesta râul Iordanului, sã ne dai în mânile ammorreului ºi sã ne piiarzi? Batâr precum
am început, de am f i rãmas preste Iordan! (Jos 7,7)290.
Dintre interjecþiile care exprimã acte de voinþã, iatã cunoaºte cea mai mare frecvenþã în textul nostru291, folosindu-se cu
valoarea unui v erb tranzitiv, urmatã de complinirea specificã verbelor tranzitive292: ªi au fost dimineaþa, rãdicând ochii sãi, iatã
norod mult, cãruia nu era numãr, purtând scãri ºi unealte, ca sã prinzã cetatea ºi sã-i batã. (1Mac 5,30); ªi au râdicat ochii sãi
ºi au vãzut, ºi iatã gâlceavã ºi gãtire multã. (1Mac 9,39), sau fiind cuvânt incident: ªi, iatã, ceale sfinte ale noastre ºi frumseaþea
noas trã ºi dragostea noastrã s-au pustiit ºi le-au spurcat limbile. (1Mac 2,12); ªi, iatã, Simion, fratele vostr u, ºtiu cã om de sfat
iaste. Pr e acela auziþi pururea, ºi el vã va fi tatã. (1Mac 2,65). Foar te r ar a fost preferatã interjecþia sinonimã iacã: ªi au zis cãtrã
Iosif, f iiul sãu: „Iacã, eu moriu; ºi va fi Dumnez eu cu voi ºi vã va duce la pãmântul pãrinþilor voºtri! (Fc 48,21); Iarã fariseii zicea
lui: „ Iacã, ce fac sâmbãta ce nu sã cade?” (Mc 2,24).
Bine r eprezentatã este interjecþia o! , care poate exprima emfazã: O , bãrbaþi, au nu întrec pre oameni cei ce uscatul
stãpânesc, ºi marea ºi toate cealea ce sânt într-însele? (3Ezr 4,2); dorinþã – ªi au dorit David ºi au zis: „O! de mi-ar da cineva
apã din jgheabul V if leimului, care iaste în poartã!” (1Par 11,17); regret – O , moarte, cât e de amarã pomenir ea ta omulu i
ce are pace în averile sale (Ecz 41,1); nemulþumire – ªi rãspunzând Isus, au zis: „O , neam necredincios ºi îndãrelnic, pânã
când voi fi la voi ºi vã voi rãbda? Ado aici fiiul tãu!” (Lc 9,41)293.
Dis preþul se e xprimã prin interjecþiile oai!: ªi cei ce trecea Îl blãstãma, clãtind cu capetele sale ºi zicând: „Oai! Cel ce
strici biseareca lui Dumnezãu ºi în trei zile o zideºti (Mc 15,29) ºi ua!: ªi zicând: „Ua, Cel ce strici beseareca lui Dumnezãu
ºi în trei zile o zideºti, mântuiaºte-Te pre Tine însuþi! De eºti Fiiul lui Dumnezãu, pogori de pre cruce!” (Mt 27,40) , ambele
variant e ale interjecþiei uã!
Interjecþiile oh! ºi vai! exprimã un spectru larg de sensuri: durere, mâhnire, necaz , obidã. Dacã oh! are o singurã ocurenþã (Iz
28,16), vai!, în schimb, se întâlneºte destul de frecvent: (1Sm 4,8), (Iov 39,25), (Iz 16,23; 30,2), (Ir 22,18; 3 4,5; 48,1), (4Ezr 16,17).
În sfârºit, osana! „laudã!”, „mãrire!”, „slavã!” – scris ºi osanna (aici sub influenþa originalului latin – în Vulgat a, osanna) –
nu putea lipsi din inventar ul interjecþiilor, atunci când e vorba despre t extul Bibliei: ªi cei ce mergea înainte ºi cei ce urma striga
zicând: „ Osanna! (Mc 11,9)/ Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Bine e cuvântatã ceae ce vine, împãrãþiia
tatãlui nostr u David! Osanna întru cei de sus!” (Mc 11,10), la car e se adaugã alte trei ocurenþe în (Mt 21,9, 15) ºi (In 12,13).
2.2.11. Fenomene sintactice
O seamã de as pecte ale sintaxei pãrþilor de v orbire ºi ale sint axei frazei au fost analizate în subcapitolele precedente,
astfel cã în cele ce urmeazã v om evidenþia numai câteva fenomene privind exprimarea negaþiei, exprimarea apoziþiei ºi a
atributului de identif icare, anacolutul, inver siunile ºi dislocãrile sintactice.
2.2.11.1. Sub influenþa sintax ei originalului latinesc, dar având susþinere ºi în modelul sintaxei limbii române literare ºi
populare din perioada veche294, preferinþa traducãtorilor acestui text se îndreaptã s pre negaþia simplã. În mod firesc, negaþia
simplã e xprimatã prin adverbul nu este cea mai frecventã ºi nu necesitã o discuþie apar te. Precizãm cã e vorba despre
pr opoziþiile negative totale, în car e, prin mijlocirea v erbului pr edicat, se neagã întreaga propoziþie – ªi au zis Domnul
Dumnez eu: „Nu iaste bine a fi omului singur; sã-i f acem agiutoriu aseaminea lui”. (Fc 2,18); Carea auzind Iacov, ca dintr-un
somn gr eu deºteptându-sã, încã nu credea lor. (Fc 45,26) – ºi nu despre propoziþiile negativ e parþiale, mai rare în text, în
car e se neagã altã parte de propoziþie decât predicatul: ªi, într-alt chip, cu ade vãrat ºi sora mea este, fiica tãtânea-mieu, iarã
nu fiica maicii meale, ºi o am luat muiare. (Fc 20,12); De aciia povãþuiaºte Dumnezeu pre Israil nu prin Filisteia, ci prin pustie.
(Iº rezum. cap.13); Nu vei pof ti casa vecinului tãu, nici vei dori muiar ea lui, nu sluga, nu slujnica, nu boul, nu asinul, nici toate
car e sânt a lui!” (Iº 20,17); Nu plin, ci deºer t ºi scobit dinlãuntru îl vei face, precum þi s-au arât at în munte. (Iº 27,8); Nadav
ºi A viu tãmâind cu foc mirenesc, cu foc din ceriu mistuiþi, îi plânge norodul, iarã nu preoþii. (Pr rezum. cap.10); Nu cu pãrinþii
noºtri au fãcut legãtur a, ci cu noi, carii sânt em acum ºi trãim. (2Lg 5,3); Alþii împar t ale sale ºi sã fac mai bogaþi, alþii rãpesc
nu ale sale ºi pururea în lipsã sânt. (Pl 11,24).
În af ara adverbului nu , negaþia simplã se exprimã ºi prin alte mijloace, cu precizarea cã în astfel de cazuri negaþia simplã
este, de regulã, insuficientã. Apr oape de negaþia simplã suficientã, exprimatã cu nu, este str uctura în car e verbul este precedat
de adv erbul nici (nice), graþie desemantizãrii a vansate a aces tui adverb. Aceasta este o str ucturã prohibitivã cu largã circulaþie
în limba popularã, încã un mo tiv pentru care poziþia ei alãturi de structura cu adver bul nu este considerabil întãritã: Nici putea
închepea ei pr e pãmânt sã poatã lãcui ei împreunã, cã avea multe averi ºi nu putea lãcui de obºte. (Fc 13,6) – lat. nec poterat
eos caper e terra; ªi au dat ºi într-aceea noapte tãtâne-sãu vin de beut ºi, întrând fata cea mai micã, au dormit cu dânsul. ªi nici
atunci au simþit când s-au culcat sau când s-au sculat ea. (Fc 19,35) – lat. nec tunc quidem sensit; Nu putem face ce ceareþ, nici
290

Vezi ºi contextele de la: (3Împ 13,30), (4Împ 3,10; 6,5), (Nm 24,23), (Ir 4,10; 32,17), (Iz 6,11; 9,9; 11,13), (Is 1,24).
Ocurenþele sunt înregistrate în Indice.
Pentr u situaþiile în care interjecþia iatã es te urmatã de pronume personale, vezi discuþia de sub 2.2.4. 1.
293 Vezi ºi contextele de la: (Pl 8,4; 31,4), (Ecz 37,3), (Iz 27,3; 31,18; 38,16), (3Ezr 4,34), (Lc 22,58; 24,25), (Mc 9,18), (Mt 15,28; 17,16), Vr 3,24).
294 Vezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.253–25 4; ILRL. Epoca v eche, I, p. 173, 374; Al. Gaf ton, Evoluþia limbii române prin traduceri biblice din secolul
al XVI-lea, Iaºi, 2001, p.170–184.
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a da sora noastrã omului netâiat îm prejur, cã nevreadnic ºi cumplit iaste la noi aceasta. (Fc 34,14) – lat. nec dare sororem
nostr am; Nu ucideþ sufletul lui, nici vãrsaþ sângele, ce-l aruncaþ în jgheabul acesta carele iaste în pustie ºi vã þineþ mãnile v oastre
nevinovate!” Iarã aceasta zicea vrând a-l apuca din mânile lor ºi a-l da tãtâne-sãu. (Fc 37,22) – lat. non inter ficiamus animam
eius, nec effundatis sanguinem; Cã doi ani sânt de când au început foametea pre pãmânt ºi încã cinci ani mai sânt, în carii
nici a ara sã va putea, nici a sãcera . (Fc 45,6) – lat. quinque anni restant quibus nec arari poterit nec meti.
Dacã adverbul intrã în alcãtuirea compuselor de tip pronominal, adjectival sau adverbial, atunci negaþia devine insuficientã.
Nici unul/nici un/nici una: Am doao feate carele încã n-au cunoscut bãrbat. Le voi scoate la voi ºi vã slujiþ rãu cu dãnsele,
precum vã va plãcea, numai bãrbaþilor aces tora nice un rãu sã le faceþi, cã au întrat supt umbra streºinii meale”. (Fc 19,8) –
lat. dummodo viris istis nihil faciatis mali; ªi au zis cea mai mare cãtrã cea mai micã: „Tatãl nostru bãtrân este ºi nici un
bãrbat au rãmas pre pãmânt carele sã poatã întra la noi, dupã obiceaiu a tot pãmântul. (Fc 19,31) – lat. nullus virorum remasit
in ter ra; Carele pãzãºti mila spre mine, Carele ºter gi nedreptatea ºi rãutâþile ºi pãcatele ºi nici unul la Tine iaste de sineº
nevinovat, Carele rãsplâteºti nedreptatea pãrinþilor, fiilor ºi nepoþilor în a triia ºi a patra sãmânþã!” (Iº 34,7) – lat. nullusq ue
apud t e per se innocens; nicidecum: ªi au zis lui Domnul: „ Nicidecum va fi aºa, ce tot cine va ucide pre Cain de ºepte ori
va lua rãsplãtire”. ªi au pus Domnul lui Cain sãmn ca sã nu-l ucigã oricine l-ar af la. (Fc 4,15) – lat. nequaquam ita fie t; Nu
fie la Tine sã faci lucrul acesta ºi sã ucizi dreptul cu necredinciosul ºi sã f ie dreptul ca necredinciosul! Nu-i a Ta aceas ta! Carele
judeci t ot pãmântul, nicidecum vei f ace judecata aceasta!” (Fc 18,25) – lat. nequaquam facies iudicium.
Sunt ºi cazuri când traducãtorii nu au urmat modelul originalului, care impunea negaþia dublã, lãsându-se infleunþaþi
de structurile care se realizau în mod curent cu negaþie simplã: Carele au suflat vânt de la apus t are foarte ºi, apucând lãcustele,
le-au ar uncat în Marea Roºie, nici una au rãmas în toate hotarâle Eghiptului. (Iº 10,19); – lat. non remansit ne una q uidem
in cunctis finibus Aegypti . (Iº 10,19); ªi s-au întors apele ºi au acoperit carãle ºi cãlãreþii a toatã oastea lui Faraon, carii urmând
întrasã în mare; nici unul au rãmas dintr-înºii. (Iº 14,28) – lat. ne unus quidem superfuit ex eis.
Pr onumele negative nimeni (nimene) ºi nimic (nimica) realizeazã de asemenea negaþie simplã insuf icientã. Acestea sunt
în cea mai mare mãsurã dependente de dublare prin adver bul nu, fapt explicabil ºi prin s tructura lor, care lasã sã se vadã
în mai micã mãsurã prezenþa constituentului negativ (ne + hemo = nime, nec + mica = nimic)295. În textele vechi astfel de
construcþii negative se realiz eazã, aºa cum se poate vedea ºi din câteva exemple e xcerptate din textul de la 1760: Carele au
îmbucat fr umseaþa celor dintâi. Spus-am gâcitorilor visul, ºi nimene este cine sã-l descopere. (Fc 41,24) – lat. nemo est q ui
edisser at; nimic (nimica): Sã nu ne faci noao ceva rãu , precum ºi noi nimic dintre ale tale am atins, nici am fãcut ce te-ar
vãtãma, ci cu pace te-am slobozit, sporit din blagoslovenia Domnului”. (Fc 26,29) – lat. et nos nihil tuorum adtigimus nec
fecimus quod te laederet; ªi au zis Lavan : „Ce þ-oi da?” Iarã el au zis: „Nimica vreau ! Ce de vei face ce poftesc, iarã oi paºte
ºi oi pãzi dobitoacele tale. (Fc 30,31) – lat. nihil volo; Ea grãbind au ascuns idolii supt aºternuturile cãmilei ºi au ºezut deasupra.
ªi cercând tot cortul ºi nimica aflând (Fc 31,34) – lat. nihil invenienti.
Negaþia dublã se realizeazã mai rar: ªi au râspuns Avimeleh: „N-am ºtiut cine au fãcut aceasta; ce nici tu nu mi-ai spus ºi eu
n-am auzit fãrã astãzi”. (Fc 21,26) – lat. sed et tu non indicasti mihi; ªi va da împãraþii lor în mânile t ale ºi vei piiarde numele lor
supt ceriu; nime nu-þi va putea sta împrotivã pânã-i vei zdrobi. (2Lg 7,24) – lat. nullus poterit resistere tibi; Nime nu va sta împrotiva
voastrã; groaza voastrã ºi înfricoºearea o va da Domnul, Dumnezeul vostr u, pres te tot pãmântul care-l veþi cãlca, precum au grãit
voao. (2Lg 11,25) – lat. nullus stabit contra vos; Ascunde-ºi leaneºul mâna supt susuoarã, nici la gura sa nu o apropie. (Pl 19,24)
– lat. nec ad os suum adplicat eam; Ascultã-ne pre noi, doamne, cãpetenia lui Dumnezeu eºti la noi. În mor mânturile noastre ceale
alease îngroapã mortul tãu ºi nime nu te va putea opri sã nu îngropi în mormântul lui mortul tãu. (Fc 23,6) – lat. nullusque prohibere
te poterit quin in monumntuo eius sepelias mortuum tuum. În ultimul context citat se realizeazã expletiv296 negaþia în cazul verbului
sã nu îngropi, unde verbul ar f i trebuit folosit la forma af irmativã, în timp ce în contextul care urmeazã se demonstreazã cum
extinderea negaþiei se face anaforic, ajungându-se la cu un cumul de elemente negative, nici unul însã omisibil, pentru a marca
sensul puter nic prohibitiv al mesajului: Moºtenirea veacinicã în neamurile ºi în toate lãcaºele voastre; nici sânge, nici unturã,
nicidecum nu veþ mânca»”. (Pr 3,17) – lat. nec adipes, nec sanguinem omnino comedetis.
2.2.11.2. Exprimarea apoziþiei. Apoziþia acor datã cu termenul cu care intrã în relaþie de echivalenþã caracterizeazã limba
literarã veche ºi este cvasigeneralã ºi în textul pe care îl analizãm: ªi apropiindu-sã sã între în Eghipet, au zis Sarraii, muiarii
sale: „ªtiu cã frumoasã muiar e eºti. (Fc 12,11) – lat. dixit Sarai, uxori suae; Au zis cãtrã dânsa: „Agar, slujnica Saraii, de unde
vii ºi încãtro mergi?” Carea au rãspuns: „Eu fug de la f aþa Saraii, doamnei meale”. (Fc 16,8) – lat. a facie Sarai, dominae
meae; ªi s-au întãrit împãrãþia în mâna lui Solomon ºi s-au îm preunat cu cumnãþia lui Faraon, împãratului Eghip tului, cã
i-au luat fata ºi o au adus în cetatea lui David, pânã au plinit zidind casa sa ºi casa Domnului ºi zidul Ierusalimului împregiur.
(3Îm p 3,1) – lat. Pharaoni, regi Aegyp ti; Întãrit-au Domnul cuvântul Sãu, care au grãit. ªi am stãtut în locul lui David, tatãlui
mieu (3Împ 8,20) – lat. pro David, patre meo.
Apoziþiile neacor date care vor deveni normã în româna literarã moder nã se întâlnesc rar în textul analizat. Dacã t ermenul
cu care apoziþia intrã în relaþie de echivalenþã este în acuzativ, atunci apoziþia neacordatã rezultã din omonimia cazualã
nominativ/acuzativ (corespondentul din Vulgat a este fie în acuzativ, fie în ablativ): ªi cuvântul lui cu Ioav, fiiul Sarviei [lat. cum
Ioab, filio Sarviae ], ºi cu Aviathar preotul, carii agiuta pãrþile Adoniei. (3Împ 1,7); ªi jârtvuind A donie berbeci ºi viþei ºi toate
ceale grase lângã piatra Zoheleth, carea era aproape de fântâna Roghil, au chemat pre toþi fraþii sãi, fiii împãr atului, ºi pre toþi
bãrbaþii Iiudei, slugile împãratului [lat. vocavit univer sos fraters sous, filios Regis, et omnes vir os Iuda, servos Regis] (3Împ 1,9);
Iarã pre Nathan prorocul ºi Vanaia ºi pre cei vârtoºi ºi pre Solomon, fr atele sãu [lat. Salomonem, fratrem suum], nu i-au chemat.
(3Împ 1,10); ªi au zis Nathan cãtrã Vethzaveia, muma lui Solomon [în lat. ad Bethsabee, matrem Salomonis] (3Împ 1,11).
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Negând existenþa obiectului cãruia îi þin locul, ele sunt incompatibile astãzi cu forma afirmativã a verbului: *nimic am atins, *nimica vreau, *nimica
aflând.
În legãturã cu negaþia expletivã, vezi Al. Gafton, Evoluþia limbii române prin tr aduceri biblice din secolul al XVI-lea, Iaºi, 2001, p.201–202.
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În contextul: Acum, darã, vino, ia sfat de la mine ºi-þi mântuiaºte suf letul tãu ºi a lui Solomon, fiiul tãu. (3Împ 1,12), apoziþia
este indiscut abil în nominativ, în acest caz traducãtor ul schimbând ºi ordinea iniþialã a t ermenilor: lat. filiique tui Salomonis.
În int erpretarea apoziþiei pot apãrea probleme ºi din cauza gr afiei neconcludent e din manuscris. O situaþie de acest fel
am întâlnit în v ersetul: ªi au zis cãtrã dânºii: „De place sufletului vostru sã îngrop mortul mieu, ascultaþi-mã ºi vã r ugaþ pentru
mine lui Efron, fiiu lui Sior (Fc 23,8), unde în manuscris apare un mic s paþiu între fiiu ºi lui297, fapt ce a determinat lectura
de mai sus. Astfel de structuri se întâlnesc destul de des în textul analizat.
Atunci când se impun precizãri privind relaþiile de rudenie sau relaþiile sociale dintre personajele biblice, e xprimarea
raportului de echivalenþã gramaticalã se complicã: o apoziþie devine, la rândul ei, termen pentru altã apoziþie, relaþia
putându-se s tabili astfel între trei ter meni: pre Lot1, fiiul lui Ar am2, fiiul fecior ului sãu3; lui Putifar1, famenului lui Faraon2,
voie vodului oas tei3 ºi chiar între patru ter meni: pre Sarai1, noru-sa2, muiare lui Avram3, feciorului sãu4, aºa cum se poate
vedea în contextele urmãtoar e, care urmeazã modelul dupã care se face traducerea: ªi au luat Thara pre Avram, fiiul sãu
[lat. filium suum], ºi pre Lot, fiiul lui Aram, fiiul fecior ului sãu [lat. filium Aran, filium filii sui ], ºi pre Sar ai, noru-sa, muiare
lui A vram, feciorului sãu [lat. nurum suam, uxorem Abram filii sui], ºi i-au scos pre ei din Urul haldeilor, sã meargã în pãmântul
lui Hanaan ; ºi au venit pânã la Haran ºi au lãcuit acolo. (Fc 11,31)298 ; Madianit eanii au vândut pre Iosif în Eghipet, lui Putif ar,
famenului lui Faraon, voie vodului oastei [lat. Putiphar, eunucho Pharaonis, magistro militiae] (Fc 37,36) 299.
Aproape de apoziþie este atributul de identificare. Relaþia sintacticã în care se aflã atributul ºi regentul sãu nu mai es te una
de echivalenþã gr amaticalã, ci una de dependenþã, fiind exclusã, din punctul de vedere al normei actuale, posibilitatea de a trece,
în plan sintagmatic, un ter men în locul celuilalat. Structurile în care ordinea t ermenilor este inversatã se realizeazã frecvent în
textele vechi, aºa cum se poate vedea ºi din e xem plele exerptate din textul de la 1760, în acest caz modelul constituindu-l sintaxa
Vulgatei : ªi îndatã Eliodor au pornit cu vedear e, adecã ca când prin Cheleseria ºi Fenichiia cetãþile [lat. per Coelesyriam et
Foenicen civit ates] ar vrea a umbla, iarã cu ade vãrul porunca împãratului vrând a o plini. (2Mac 3,8); Iuda ºi v oivozii lui, în
dumnezeiescul ajutoriu nãdãjduindu-sã, oºtesc f ericit asupra ioppeanilor, iamneanilor, harapilor, Casfin ºi Efron ce tãþilor ºi
asupra lui Timotheiu, ce avea foarte mare oaste, asupra coºteiului Carnion ºi a lui Gorghie. (2Mac rezum. cap.12); Încã ea grãind
cu împãratul, Nathan prorocul [lat. Nathan prophe tes] au venit. (3Împ 1,22); ªi au rânduit împãratul pre Vanaiia, fiiul Ioiadei,
în locul lui preste oaste, ºi pre Sadoc preotul [lat. Sadoc sacerdotem ] l-au pus în locul lui Aviathar. (3Împ 2,35); ªi aceastea
cãpetenii carea avea, Azarie fiiul lui Sadoc preotului (3Împ 4,2); ªi au ºter s Zamvri toatã casa lui Vaasa, dupã cuvântul Domnului,
care grãise cãtrã Vaasa în mâna lui Iehu prorocului [lat. Hieu prophetae] (3Împ 16,12); ªi el au zis: „Rogu-mã sã zici lui Solomon
îm pãratului [lat Salmoni regi] (cã nici îþ poate ceva tãgãdui) sã-m dea pre Avisag Sonamiteanca muiare”. (3Împ 2,17); ªi, nãvãliri
fãcând, i-au opãcit, ca sã nu sã sãvârºascã zidirea în toatã vreamea vieþii Chirului împãratului; ºi au lungit zidir ea în doi ani, pânã
la împãrãþiia lui Darie. (3Ezr 5,73), dar ºi: Meargi ºi întrã la împãratul Da vid [lat. ad regem David], ºi-i zi: «Au nu tu, domnul mieu,
îm pãrate, te-ai jurat mie, slujnicii tale, zicând: ‘Solomon, fiiul tãu, va împãrãþi dupã mine ºi el va ºedea în thronul mieu?’ (3Împ
1,13); «Sã trãiascã împãratul Adonie! [lat. rex Adonias]» (3Împ 1,25).
2.2.11.3. Specific exprimãrii orale, unde neconcordanþele dintr e planul logic ºi cel gramatical al enunþului pot apãrea
mai fr ecvent decât în varianta scrisã, anacolutul poate trece în aceasta din urmã, de venind o marcã a oralitãþii s tilului. Textul
de faþã ne oferã e xemple interesant e de construcþii sintactice în care nominativul unui subs tantiv sau al unui pronume, cu
care se deschide enunþul, rãmâne suspendat, ideea f iind continuatã în alt punct al enunþului cu un alt caz sau tot cu un
nominativ, dar al unui alt cuvânt: Partea bãrbãteascã a cãruia mãdulariu nu va fi tãiat împrejur sã va ºterge sufletul acela
din norodul sãu, cã aºezemântul Mieu înzãdarnic l-au fãcut”. (Fc 17,14); Cã aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Cetatea din
car ea ieºiia o mie, sã vor lãsa într-însa o sutã, ºi din carea ieºea o sutã, sã vor lãsa într-însa zeace în casa lui Israil”. (Am 5,3);
Omul cãruia i-au dat Dumnezeu bogãþii ºi averi ºi cinste ºi nimicã lipseaºt e sufle tului sãu din toate ce pofteaºte, nici îi dã
puteare Dumnezeu sã mânce dintr-însul, ci omul strein îl va îmbuca. (Ecl 6,2); Împãratul ce judecã întru dreptate pre cei sãraci,
thr onul lui în veac sã va întãri. (Pl 29,14); Cel ce rãsplãteaºte r eale pentru bune, nu sã va depãrta rãotatea de la casa lui. (Pl
17,13); Cel ce-ºi blastãmã tatãl ºi muma, i sã va stânge candila în mijlocul întunearecului. (Pl 20,20); Povãþuitoriul lipsit de
minte pre mulþi va apãsa cu hula, iarã cel ce ureaºte lãcomiia, lungi vor fi zilele lui. (Pl 28,16).
2.2.11.4. În traducerile biblice, pãstrarea sacralitãþii textului tradus impune, cum bine se ºtie, conversio ad ver bum, metodã
car e face ca cele mai multe dintre inver siunile ºi dislocãrile sintactice300 din textul tradus sã reflecte ordinea constituenþilor
aceloraºi structuri sintactice prezente în textul-sursã. Aºadar, nu putem vorbi în aces t caz despre o finalitate expresivã în
repr oducerea formei latine, aºa cum se întâm pla la scriitorii erudiþi din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, culminând
cu manier a savantã în care Dimitrie Cantemir îºi propunea sã stiliz eze limba românã literarã.
In versiunile sunt rezultatul schimbãrii ordinii obiective a constituenþilor în cadrul unui grup sint actic, verbal sau nominal,
omogenit atea gr upului pãstrându-se în vir tutea faptului cã termenii care îºi schimbã ordinea aparþin grupului respectiv: ªi a
297

Vezi, în acest sens, precizãrile de sub 2.2.2.1.
Fiecare model este, la rândul, sãu tributar, în mai mare sau în mai micã mãsurã, modelului primar, lucru do vedit de cvasiidentitatea structrurilor
car e provin din texte care au ur mat izvoare diferite: Ms.45 are: ªi luã Thárra pre Avram, f iciorul lui, ºi pre Lot, ficiorul lui Aran, ficiorul f icior ului
sãu , ºi pre Sára, noru-sa, muiêrea lui A vram, ficior ului lui, ºi îi scoase pre înºi de în þara haldeilor ca sã margã în þar a hananeilor; ºi veni pãnã la
Haran ºi lãcui acoló. În B1688 citim: ªi luo Thára pre Avrám, feciorul lui , ºi pre Lot, fecior ul lui Arrán, feciorul fecior ului sãu, ºi pre Sára, noru-sa,
muiêrea lui Avrám, feciorul lui, ºi-i scoase pre dînºii den þar a haldeilor ca sã meargã în þar a hananeilor; ºi veni pãnã la Harán ºi lãcui acoló. Diferenþe
car e þin de ordinea termenilor în relaþia de echivalenþã se înregistreazã în Ms.4389: ªi luoã Thára pre f iiul-sãu Avram ºi pre Lot, fecior ul lui Aran,
fecior ul feciorului sãu , ºi pre nor u-sa, Sára, muiêrea fiiu-sãu, lui Avram, ºi-i scoase den pãmîntul haldeilor sã meargã în þara lui Hanaan; ºi venirã
pãnã la Haran ºi se prinserã de lãcaº acoló.
299
Cf. Ms.45: Iar madinéei au vîndut pre Iosif la Eghiptu lui Pendefrí hadîmbul, mai mar e preste oºti a lui faraó; B1688: Iarã madiianii au vîndut pre
Iósif la Eghípet, lui Penterfréi, hadîmul lui far aó, cel mai mare peste bucãtari (sic!); Ms.4389: Iarã madiiênii vîndurã pre Iósif în Eghípe t lui P entefrii
eunuhul, voiev odul oºtilor lui faraon.
300 P entru distincþia dintre inv ersiune ºi dislocare, vezi Dragoº Moldovanu, Dimitrie Cantemir între umanism ºi baroc , Iaºi, 2002, passim.
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sã miºca nu voiu face piciorul lui Israil din pãmântul care l-am dat pãrinþilor lor (2Par 33,8) – lat. movere non faciam; Nu
împrotiva ta viu astãzi, ci împrotiva alþii cãsi oºtesc, la carea Dumnezeu degrabã a mã duce mi-au poruncit. (2Par 35,21) – lat.
ad quam me Deus festinate ire pr aecepit; Iarã cel ce vedea faþa arhiereului cu mintea sã rãnea, cã faþa ºi vedearea schimbatã
arãta cea dinlãuntru a suf letului dureare. (2Mac 3,16) – lat. declarabat interim animi dolorem ; Au zis: „Blagoslo venie sã f ie þie,
fiiul mieu, cã a bun ºi a foar te bun om fiiu eºti”. (Tov 7,7) – lat. quia boni et optimi viri filius es ; Ca nu cumva s ã zicã în neamuri:
„Unde ias te Dumnezeul lor?” ªi sã se cunoascã în neamuri, înaintea ochilor noºtri,/ Izbânda sângelui slujilor tale celui vãrsat.
(Ps 78,10) – lat. ultio sanguinis servorum tuorum qui effusus est, în acest caz, cu singur a deosebire cã deter minativul nu se mai
realizeazã în planul frazei în tr aducere, ci în planul propoziþiei.
În cazul dislocãrilor sintactice, relaþia de dependenþã dintre elementele gr upului este întrer uptã de un element exterior
gr upului sintactic respectiv, angajat sau nu, la rândul sãu, într-o relaþie sintagmaticã continuã sau întrer uptã, sau constituind
chiar o propoziþie: ªi au zis: „Ce tu vezi, Amos?” ªi am zis: „Un cârlig de poame”. (Am 8,2) – lat. quid tu vides Amos; Nici au
luat leviþii altã în pãmânt parte, fãrã numai cetãþi de lãcuit ºi oºteazele lor, spre hrana dobitoacelor ºi a vitelor sale. (Jos 14,4) –
lat. nec acceperunt Levit ae aliam in Terra partem ; Fiiul, adecã, Omenesc mearge precum este scris de El, iarã amar omului
aceluia prin carele Fiiul Omenesc Sã va vinde. Bine era lui de nu s-ar fi nãscut omul acela. (Mt 26,24) – lat. Filius quidem hominis
vadit sicut scriptum este de illo; ªi, iatã, cutrãmur de pãmânt s-au fãcut mare (Mt 28,2) –lat. et ecce ter raemotus factus est magnus;
Nu sã poate cetatea ascunde deasupra muntelui pusã (Mt 5,14) – lat. Non potest civitas abscondi supra montem posita; Cã
cine poate norodul Tãu acesta cu vrednicie, care aºa mare iaste, a-l judeca? (2Par 1,10) – lat. quis enim potest hunc populum
tuum digne qui tam gr andis est iudicare; Cã precum pruncul nu naºte ceale ce sânt ale bãtrânilor, aºa Eu am rânduit pre cel
de la Mine zidit veacul (4Ezr 5,49) – sic ego disposui a me creatum saeculum; Au fiarã nenãscute, de fel nou, pline de mânie,
au abur de focuri suflând, au miros de fum aducând, au groaznice din ochi scântei trimiþând (Înþ 11,19) – lat. aut horrendas ab
oculis scintillas emittentes.
Inversiunile ºi dislocãrile sint actice se pot regãsi uneori numai în parte în Vulgata: Iarã în anul împãrãþiei lui Tiverie
chesariului al cincisprãzeacelea stãpânind Pilat din Pont în Iudeea (Lc 3,1) – lat. anno autem quintodecimo imperii Tiberii
Caesaris; nici cea limpede flacãr a stealelor putea lumina acea groaznicã noapte (Înþ 17,5) – lat. nec siderum limpidae f lammae
iluminare poterant illam noct em horrendam; pre cãlcãtoriul de leage de viaþã l-au despoiat, vreadnicã rãsplãtindu-i Domnul
pedeapsã (2Mac 4,38) – lat. Domino illi dignam poenam tribuente; Au sunet vârtos de surpate pietri, au nevãzuta aler gare
a jivinilor ce sã juca, au putearnicul fiarãlor ce mugiia glas, au rãsunarea îndãrãpt a strâgãrii din munþii cei prea înalþi sfârºiþi
îi fãcea de fricã. (Înþ 17,18) – lat. aut mugientium valida bestiarum v ox.
Pentr u a nu rãmâne cu impresia cã limba românã a acestei traduceri a Bibliei este artificial constr uitã dupã modelul sintaxei
latine, vom cita în continuare numai câteva pasaje caracterizate printr-o per fecþiune stilisticã greu de egalat301: ªi au mirosit
Domnul miros de bunã mireasmã ºi au zis: „Mai mult nu voi blãstãma pãmântul pentru oameni, cã simþirile ºi gândirea inimii
omeneºti sânt pornite spre rãu din tinereaþele sale; deci n-oi mai bate pre tot sufletul viu, precum am fãcut. (Fc 8,21)/ În toate
zilele pãmântului sãmânãtura ºi sãceriºul, frigul ºi cãldura, vara ºi iarna, noapte ºi zioa nu sã v or odihni”. (Fc 8,22); Atunci s-au
sculat Iov ºi º-au rup t vejmintele ºi, tunzându-ºi capul, cãzând pre pãmânt s-au închinat (Iov 1,20)/ ªi au zis: „Gol am ieºit din
pântecele maicii meale ºi gol mã voiu întoarce acolo. Domnul au dat, Domnul au luat ; precum Domnului i-au plãcut, aºa s-au
fãcut. Fie numele Domnului binecuvântat!” (Iov 1,20); Iatã, ai învãþat pre mulþi ºi mâni obosite ai întãrit; (Iov 4,3)/ Pre cei ce
sã potignea i-ai învãrtoºat, ºi genunchele ce tremura le-ai întãrit. (Iov 4,4)/ Iarã acum au venit preste tine rana ºi te-ai slãbit;
atinsu-te-au ºi te-ai turburat. (Iov 4,5)/ Unde iaste frica t a, tãria ta, rãbdarea ta ºi sãvârºirea cãilor tale? (Iov 4,6); Lângã porþile
cetãþii, în uºi, grãiaºte [înþelepciunea] zicând: (Pl 8,3)/ „O, oameni, cãtrã voi strâg ºi glasul mieu, cãtrã fiii oamenilor! (Pl 8,4)/
Înþãleageþi, pruncilor, mãiestriia ºi cei neînþãlepþi luaþi amint e! (Pl 8,5)/ Auziþi, cã de lucruri mari voiu sã grãiesc ºi sã vor deºchide
buzele meale sã vestesc ceale dreapte. (Pl 8,6)/ Adevãrul va cugeta gâtlejul mieu ºi buzele meale vor ur gisi pre cel necredincios.
(Pl 8,7)/ Dreap te sânt toate cuvintele meale, nu este într-însãle ceva înt ort, nici rãzvrãtit. (Pl 8,8)/ Dreapte sânt celor ce înþãleg
ºi dreapte celor ce aflã ºtiinþa. (Pl 8,9)/ Luaþi în vãþãtura mea ºi nu bani; învãþãtura mai mult decât aurul aleageþi. (Pl 8,10)/ Cã
mai bunã e înþãlepciunea decât toate ceale mai scumpe ºi tot ce-i dorit nu i sã poate asãmãna. (Pl 8,11).
2.3. Particularitãþi lexicale
Tezaurul lexical al unei Biblii este copleºitor. În aceste condiþii, o analizã a lexicului din perspective multiple – origine, circulaþie,
frecvenþã, relaþii de sens, mijloace de creºtere cantitativã etc. –, deºi idealã, este practic imposibil de realizat. Se impune, prin urmare,

Reproducem aceleaºi pasaje din traducerea lui Samuil Micu: ªi au mirosit Domnul Dumnezeu miros cu bunã mireasmã ºi au zis Domnul Dumnez eu:
„Am socotit ºi nu voi adaoge mai multe a blãstãma pãmântul pentru faptele oamenilor. Pentru cã sã pleacã cugetul omului cu deadinsul spre reale
din tiner eaþele lui. Deci nu voiu mai adaoge a omorî tot trupul viu, precum am fãcut. (Fc 8,20)/ În toate zilele pãmântului, sãmãnãtura ºi seceriºul,
frigul ºi caldul, vara ºi primãvara, zioa ºi noaptea nu v or mai înceta” (Fc 8,21); Aºa Iov, sculându-sã, ºi-au r upt hainele sale ºi ºi-au tuns pãru capului
sãu ºi au prãsãrat þãrânã pres te capul sãu, ºi, cãzând jos, s-au închinat Domnului ºi au zis: (Io v 1,20)/ „Gol am ieºit din pântecele maicii meale, gol
mã voiu ºi întoarce acolo, Domnul au dat, Domnul au luat, cum au plãcut Domnului, aºea s-au ºi fãcut, f ie numele Domnului binecuvântat!” (Iov
1,21); Cã de vreame ce tu pre mulþi ai învãþat ºi mâini slabe ai mângãiat, (Iov 4,3)/ ªi pre cei neputincioºi i-ai întãrit cu cuvântul ºi genunchele
ceale slabe le-ai îmbãr bãtat. (Iov 8,4)/ ªi acum au v enit asupra t a dureare, ºi s-au atins de tine ºi te-ai grãbit. (Iov 4,5)/ Oare nu easte frica t a întru
nebunie ºi nãdeajdea ta ºi rãutatea cãile tale? (Iov 4,6); ªi la porþile celor putearnici ºeade [înþelepciunea], ºi întru întrãri sã laudã: (Pl 8,3)/ „Pre
voi, o, oamenilor, vã rog ºi dau glasul mieu fiilor oamenilor. (Pl 8,4)/ Înþeleageþi cei fãrã de rãotate mãiestriia, ºi cei neînvãþaþi puneþi la inimã. (Pl
8,5)/ Ascultaþi-mã pre mine, cã lucruri de cinste voiu grãi ºi v oiu scoate din buze ceale dreapte. (Pl 8,6)/ Cã adevãr ul sã va învãþa grumazul mie, ºi
urâte sânt înaintea mea buzele mincinoase. (Pl 8,7)/ Cu dreptate sânt toate gr aiurile gurii meale, nimic nu easte întru dânsele strâmb, nici încâlcit.
(Pl 8,8)/ Toate sânt neatede celor ce cunosc ºi dreap te celor ce aflã ºtiinþa. (Pl 8,9)/ Luaþi învãþãtura ºi nu argint, ºi ºtiinþa mai vârtos decât aurul
lãmurit, ºi agonisiþi cunoºtinþa mai mult decât aurul cur at. (Pl 8,10)/ Cã mai bunã easte înþelepciunea decât pietrile ceale de mult preþ, ºi t ot ce
easte scump nu easte vreadnic ei.
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restrângerea obiectului de cercetar e, ºi, implicit, alegerea unei perspectiv e din care sã se f acã investigaþia. Am optat pentru
perspectiva semanticã, dar nu am eliminat în totalitate precizãrile cu privire la originea cuvintelor sau la apartenenþa regionalã a
aces tora, pentru cã în acest f el putem sublinia, pe de o par te, prestigiul modelului latin urmat de traducãtori asociat dificultãþii reale
în care se af lau aceºtia atunci când lexicul limbii române nu le oferea cu generozitate soluþii pentr u echivalarea termenilor din textul
original, ºi, pe de altã parte, opþiunea lor fireascã pentru cuvinte care erau specifice ariei dialectale din care proveneau. În acest
fel putem evidenþia un numãr semnificativ de as pecte lexicale care conferã per sonalitate Vulgatei de la Blaj302.
Organizarea cuvintelor în câmpuri semantice nu este un element de noutate303, în schimb prezintã avantajul grupãrii
laolaltã a cuvintelor pe baza unor trãsãturi de sens centrale pe care aces tea le au în comun, pentru ca astfel sã fie mult mai
transparente relaþiile de sens (sinonimie, antonimie, omonimie, polisemie) care se stabilesc între cuvinte în cadr ul aceluiaºi
câm p semantic sau între cuvinte cuprinse în câmpuri dif erite, precum ºi ariile lingvistice în care acestea circulã. De asemenea,
o as tfel de delimitare a cuvint elor faciliteazã observaþiile cu privire la domeniile în care sunt prezente în mai mare mãsurã
îm prumuturile ºi, desigur, limba din care acestea provin.
Dacã aceastã tr aducere a Bibliei ar f i fost tipãritã ºi pusã în circulaþie în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, în mod
cer t multe dintre îm prumuturile ocazionale despre care vom vorbi în continuare s-ar fi impus, mai cu seamã cã cele mai
mult e dintre ele se dovedesc chiar de la început bine adaptate la sis temul limbii române. Nicicând pânã la aceastã tr aducere
limba românã nu împrumutase atâtea cuvinte din limba latinã. Dar aceste împr umuturi s-au stins304 de îndatã ce au prins
viaþã, pentru cã au rãmas închise între copertele Vulgatei de la Blaj, un fel de muzeu de antichitãþi, nepreþuit as tãzi, dupã
apr oape douã secole ºi jumãtate, prin raritatea „pieselor” pe care le cuprinde. Este o bucurie, desigur, sã descoperim un
asemenea t ezaur, dar nu put em sã nu ne gândim cã la 1760 s-a ratat ºansa ca, mai devreme cu câteva decenii, sã se producã
ceea ce s pecialiºtii au numit, mai mult sau mai puþin justificat, „rer omanizarea” limbii române.
2.3.1. Câmpuri semantice
2.3.1.1. Natura încon jurãtoar e
2.3.1.1.1. Florã305. Cuvântul ai (Reg.) „usturoi”, moºtenit din limba latinã (<lat. alium ), l-am înregistrat o singurã datã:
Aducemu-ne aminte de peºtii carii mâncam în Eghipt în dar; în minte ne vin crestaveþii ºi peapinii ºi haºmeale ºi ceapele ºi
aiul. (Nm 11,5). Faptul cã intrã în relaþie de omonimie cu forma de indicativ pr ezent, per soana a II-a singular a verbului a
avea ºi cu articolul posesiv, omonimie care put ea deveni la un moment dat intoler abilã, a condus la restrângerea circulaþiei
cuvântului în discuþie în f avoarea cuvântului usturoi, derivat de la verbul a ustur a. Prezenþa cuvântului ai în acest context
este suþinutã ºi de existenþa cuvântului în Vulgata.
Archeuthin „ienupãr” (<lat. arceuthinus „de ienupãr”) este un cuvânt pe care traducãtorii l-au împrumutat ºi i-au schimbat
valoarea gramaticalã în substantiv, desemnând astfel un arbust din familia pinaceelor: Ci ºi leamne de chedru vei trimite ºi
de archeuthine ºi de brad, din Livan. (2Par 2,8). Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române, rãmânând un
simplu împr umut ocazional.
Neobiºnuitã în spaþiul românesc era realit atea denumitã de cuvântul bdill „un soi de palmier din Arabia” (<lat. bdelium, -i¾).
Aici este vorba des pre „rãºina extrasã din acest palmier”: ªi era mana ca sãmânþa coriandr ului, de f aþa bdillului. (Nm 11,7).
În context se realizeazã o comparaþie, bazatã pe asemãnarea de culoare, între manã ºi aceastã subs tanþã, aºa cum rezultã
din sint agma de faþa bdillului „ca înfãþiºarea bdillului”, „de culoarea bdillului”. Cuvântul este înregistrat în MDA tot într-o
formã neadaptatã la sistemul limbii române, bdelion, care atestã cã s-a pãstrat cuvântul intrat prin f ilierã greacã.
Br usture cu var. (Reg.) brustur (etimologia cuvântului es te incertã; v ezi Al. Ciorãnescu, DER) este într ebuinþat în douã
context e Argintul lor cel dorit urzica îl va moºteni; brustur în corturile lor. (Os 9,6), ªi sã vor rãsipi înalt ele idolului, pãcatul lui
Israil; brusturul ºi mãrãciunul sã va sui pre oltarele lor (Os 10,8), în ambele cazuri împreunã cu alte cuvint e, urzica ºi mãrãciunul,
care desemneazã o v egetaþie specificã locurilor lãsate în par aginã. Aceasta este ºi prima atestare a cuvântului (vezi Indice Os).
Calamim „tr estie mirositoare” (<lat. calamus, -¾ „trestie”) es te un cuvânt împrumutat de traducãtor pentr u a denumi o
realitate necunoscutã în spaþiul românesc: Ia-þi mireasme de mirhã dintâi ºi aleasã, cinci sute de sicli, ºi de chinamom jumãtate,
adecã sicli doao sute cincizãci, aºijderea de calamim , sicli doao sute cincizãci. (Iº 30,23). Cuvântul intrã în serie cu termeni
car e desemneazã mirodenii, mirhã ºi chinamom , dar îl înregis trãm în acest câmp semantic deoarece ne raportãm la planta
denumitã prin acest cuvânt. Nu este e xclus însã ca tocmai caracteristica aces teia, „mirositoar e”, sã fi determinat împrumutul.
Avem în veder e fap tul cã în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon , I) cuvântul este înregis trat ºi e xplicat (calamus
„tr estie”; calamus scriptorius „condeiu”), ceea ce înseamnã cã putea fi tradus fãrã probleme prin trestie. Prezenþa cuvântului
în seria amintitã va fi cons tituit un indiciu pentru tr aducãtor cã simpla echivalare a cuvântului prin trestie nu era suficientã,
fiind vorba despre un anume fel de tr estie. Es te însã o simplã supoziþie în încercarea de a r econstitui mecanismul gândirii
celor car e, traducând, se confruntau cu astfel de probleme. Cuvântul se dovedeºte un îm prumut ocazional, el nef iind
înr egistrat în dicþionar ele limbii române.
Precizãm cã ºi în privinþa înregistrãrii cuvintelor trebuie sã pr ocedãm extrem de res trictiv, în sensul cã vor f i reþinute numai acele cuvinte care fie
sunt îm prumutate de traducãt ori din Vulgata în momentul tr aducerii, f ie reprezintã calcuri sau traduceri dupã modelul latin, f ie prezintã interes din
per spectiva circulaþiei lor.
303
Cu privire la aceastã modalitate de inves tigare a vocabularului, vezi Angela Bidu-Vrânceanu, Structura v ocabularului limbii române contemporane,
Bucur eºti, 1986. Pentru un model de structurare a le xicului vechii române literar e în câmpuri semantice, vezi ILRL Epoca v eche (1532-1780), Vol.I,
p.175 º.u., 3 77 º.u.
304
Trebuie spus cã multe dintre aceste cuvinte se regãsesc astãzi în dicþionarele limbii române, dar ele au fost împrumutate din nou, într-un alt moment
din e voluþia limbii române, mai aproape sau mai depar te de anul 1760.
305 Cuvintele vor f i înregistrate în ordine alfabeticã. Nu se va renunþa la aceas tã modalitate de ordonare a materialului lexical decât foar te rar ºi numai
motivat de anumit e conexiuni stabilite între t ermenii aduºi în discuþie.
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Calapãr „calomf ir” (<srb. kaloper) este echivalentul propus de traducãtor pentru lat. car duus „scaiete” ªi au trimis Ioas,
îm pãratul lui Isr ail, înnapoi la Amasie, împãr atul Iiudei, zicând: „ Calapãrul Livanului au trimis la chedr u, care iaste în Livan,
zicând: «Dã fata ta fiiului mieu muiare!» ªi au trecut fiarãle codrului care sânt în Livan ºi au cãlcat calapãr ul. (4Îm p 14,9), în
vreme ce în altã carte biblicã, în acelaºi context, a fost preferat împrumutul: Iarã el au trimis îndãrãpt solii, zicând: „Cardul
din Livan au trimis la chedrul Livanului, zicând: «Dã fata ta fiiului mieu muiare!» ªi, iatã, fiiarele carele era în pãdurea Livanului
au trecut ºi au cãlcat car dul. (2Par 25,18), unde car d „scai”, „spin” (<lat. carduus, -¾ ). În condiþiile muncii în echipã ºi la un
text de asemenea amploare, este firesc sã întâlnim opþiuni diferite de traducere. Cuvântul carduus se regãseºte în dicþionar ul
lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, I), înr egistrat de altã mânã306 ºi explicat „scaiu”. Forma cuvântului latinesc a permis o bunã
adap tare a împr umutului, dar cuvântul car d nu se regãseºte în dicþionarele limbii române, în vreme ce calapãr este la prima
atestare în acest text (cf. Indice 4Împ).
Cuvântul cetinã, var. cetenã (aici) „brad” (<sl. 4cetina) echivaleazã lat. abi½s, -etis „brad”: În mulþimea carãlor meale m-am
suit la înnãlþimea munþilor, în vâr ful Livanului, ºi am tãiat chedrii lui cei înalþi, ºi cetenele lui ceale alease. (4Împ 19,23). În
dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, I), abies este explicat prin „molid”.
Cumin „molurã”; „plantã aromaticã ale cãrei fructe sunt utilizate în far macie” este împrumutat de traducãtori din Vulgata
(cf. lat. cum¾num, -¾ „chimion”), ceea ce înseamnã cã explicaþia din MDA privind etimologia nesigurã a cuvântului ºi relaþia
etimologicã cu mg. kömén y trebuie mãcar nuanþatã. Cuvântul se foloseºte de mai multe ori în t ext: cumin (Is 28,25) ºi cumin
(Is 28,27); cuminul (Is 28,27), (Mt 23,23), aici fiind ºi prima atestare a acestui cuvânt (cf. Indice Is).
Pentru a echivala lat. sy comorus, -¾ „sicomor; copac exotic gigant, cu lemn tare ºi cu fructe comes tibile, asemãnãtoare
cu smochinele”, tr aducãtorii au op tat pentru douã cuvinte: dud (<tc. dut) – duzii (Is 9,10) ºi mur (Înv. ºi reg.) „dud” (<lat. mor us
„dud”, „mur”) – morii (3Împ 10,27), (2Par 1,15); morilor (2Par 9,27). Preferinþa pentru cel din urmã este justificatã de
originea cuvântului, adaptat, dupã cum se vede, într -o formã mai apropiatã de etimon.
Far „grâu” (<lat. f¼r, farris „alac”, „grâu”) es te un împrumut ocazional din Vulgata, pe care dicþionarele limbii române
nu îl înr egistreazã. Este prezent rar în în text, f ie cu referire la „grãunþele de grâu”: Iarã de vei aduce jâr tfã pârga rodurilor
tale Domnului, din s piþã încã verzi, le v ei prãji cu foc ºi le v ei sfãrâma ca farul ºi aºea vei aduce pârga t a Domnului (Pr 2,14);
Din carea va jârtvi preotul, spre pomenirea dar ului, o parte de far zdrobit ºi de untdeleamn ºi toatã tãmâia. (Pr 2,16), fie
desemnând „cultur a de grâu”: Deci inul ºi orzul s-au vãtãmat, pentru cã orzul era verde ºi inul f oiºoare încolþea . (Iº 9,31)/
Iarã grâul ºi farul nu s-au vãtãmat, cã era tãrzie. (Iº 9,32).
Un împrumut ocazional este ghith „mãlurã”, „tãciune” (<lat. git s.n . indeclinabil). Forma din Vulgata este gith, preluatã
ca atare de traducãtor: Au nu deacã va asãmãna faþa lui, va sãmãna ghith ºi cumin va rãsipi ºi va pune grâul pre rând ºi
orzul ºi mãlaiul ºi odosul în mar ginile sale? (Is 28,25); Cã nu cu hirãstaie sã va îmblãti ghith, nici roata carului preste cumin
sã va întoarce, ci cu varga sã va îmblãti ghith, ºi cuminul cu toiagul. (Is 28,27). Îm prumutul pãstreazã caracterul indeclinabil
al cuvântului latinesc, aºa cum se poate vedea în al doilea exem plu, unde, în amblele cazuri, substantivul trebuia sã fie articulat
enclitic. Este ºi acesta un semn al fidelitãþii pe care o manifestã traducãtorul f aþã de model.
În dicþionar ul lui Grigore Maior cuvântul nu este înregistrat, ceea ce ar putea însemna cã nu era cunoscut ºi, prin urmare, nu
i se putea gãsi un corespondent în limba românã. Credem însã cã împrumutul s-a impus traducãtorului din alte considerente: din
ambele contexte citate rezultã cã aceastã plantã se cultivã, or nimeni nu seamãnã o plantã parazitã, cum e molura. Înþelegând
acest lucru ºi neputând probabil identifica ºi numi altfel r ealitatea desemnatã prin cuvântul din Vulgata, a fost preferat împrumutul307.
Mo tivatã regional es te prezenþa cuvântului haºmã (aici) „un fel de ceapã cu bulbul compus, ca usturoiul, numitã în unele
regiuni vlaºiþã sau vraºniþã” (<mg. hagyma „ceapã”) în aceas tã traducere. Se întâlneºte o singurã datã: Aducemu-ne aminte
de peºtii carii mâncam în Eghipt în dar ; în minte ne vin crestaveþii ºi peapinii ºi haºmeale ºi ceapele ºi aiul. (Nm11,5),
coocurent cu cuvântul ceapã, traducând lat. porrum, -¾. În dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, II), sensul lat. porrus,
porrum este „haºmã”.
Reþinem în continuare cuvântul isop „mic arbust e xotic, cultivat ca plantã ornamentalã ºi medicinalã” pentr u a semnala
variantele în care acesta apare în textul de la 1760 ºi care atestã legãtura cu lat. hyss¹pum, -¾: issop (Nm 19,18); hisop (3Împ 4,33).
Cel mai frecvent cuvântul se întâlneºte însã în forma care se consacrase prin intermediul sl. isopø: isop (Iº 12,22), (Nm 19,18)308.
Cuvântul jneapãn „ienupãr” (<lat. ien¾pìr us, varianta pop. de la iun¾pìrus) este folosit de câteva ori în text : jneapân (3Împ
19,4); jneapãnului (3Împ 19,5); jneapinilor (Iov 30,4), de reþinut fiind faptul cã, dupã inf ormaþiile din MDA, conf irmate de
DA, aceasta este prima atestare a cuvântului (cf. Indice 3Împ).
Miriþã este un împrumut ocazional pentru a denumi un arbust din familia leguminoaselor (<lat. myr¾c½, -½s „tamarix”,
„cãtinã roºie”): Cã va fi ca miriþele în pustie ºi nu va vedea când va veni binele, ci va lãcui în seacetã în pustie, în pãmânt
sãrat ºi nelãcuit. (Ir 17,6); «Fugiþi, mântuiþi sufle tele voastre; ºi veþi fi ca miriþele în pustie!» (Ir 48,6). În dicþionarele limbii
române cuvântul nu este înregis trat.
La prima atestare în aces t text este cuvântul odos „ovãz sãlbatic” (cf. Indice Is), de origine necunoscutã309: Au nu deacã
va asãmãna faþa lui, va sãmãna ghith ºi cumin va rãsipi ºi va pune grâul pre rând ºi orzul ºi mãlaiul ºi odosul în marginile
sale? (Is 28,25). Tot la prima atestare este cuvântul olivã (cf. Indice Is), care, în acelaºi context, es te folosit pentru a denumi,
ca ºi în limba latinã (olîva, -ae „mãslin”, dar ºi „mãslinã”), pomul ºi fructul deopotrivã: ªi sã va lãsa într-însul ca strugurele ºi
ca scuturarea olivei de doao sau trei olive în vãrful ramului, sau patru au cinci în vârful ei rodurile ei”, zice Domnul, Dumnezeul

Es te vorba despre completãrile aduse de Silvestru Caliani, importante nu atât cantitativ (vezi Alin-Mihai Gherman, Studiu introductiv la Grigore
Maior, ILV/Lexicon , I, p.XXIX–XXX), cât mai ales pentru cã susþin ºi în acest caz ideea de muncã în echipã.
307
În alt e versiuni româneºti ale textului biblic, în aces te contexte se vorbeºte despre mac ºi chimen (cf. B1795, Anania 2001).
308
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
309
Relaþia cu mg. vadzab , propusã de H. Tiktin, nu este consider atã evidentã de Al. Ciorãnescu (DER, p.557).
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lui Isr ail. (Is 17,6). Legat de cuvântul din ur mã, aducem tot aici în discuþie cuvântul olivet „livadã de mãslini” (< ol¾vetum, -¾
„loc plant at cu mãslini”): Cã preste oliveþii ºi smochinii care era în câmpii, Valanan Ghederit eanul, iarã preste cãmãrile de
untdeleamn, Ioas. (1Par 27,28), a cãr ui primã atestare es te tot în traducerea de la 1760 (cf. Indice 1Par).
Cuvântul paliur reprezintã adaptarea lat. paliÀrus, -i ºi a fost îm prumutat de traducãt or pentru a denumi o „specie de
arbust cu ghimpi”: Cel ce e întru ei bun e ca paliur ul, ºi care-i drept, ca spinele din gard. (Mi 74), într-un context în care, în
original, erau paliurus et…spina. Cum echivalentul pentru spina era clar ºi cum paliurus desemna o realitate pe care, probabil,
traducãtorul nu o putea defini mai îndeaproape ca sã gãseascã un echivalent potrivit în limba românã, a op tat pentru
îm prumut. Forma cuvântului latinesc a favorizat ºi o adaptare uºoarã a împrumutului la sis temul limbii române. Suntem
din nou însã în faþa unui împrumut ocazional, cuvântul nefiind înr egistrat as tãzi în dicþionarele limbii române.
În aceeaºi situaþie es te cuvântul schin „mesteacãn” (în Vulgat a, schino ), pe care nu-l gãsim înregistrat astãzi în dicþionarele
limbii române. L-am întâlnit o singurã datã în textul analizat, unde traducãtorul l-a preluat din Vulgata, adaptându-l cu uºurinþã:
Acum, darã, deacã o ai vãzut, spune sup t ce copaciu i-ai vãzut împreunã vorbind”. Carele au zis: „Supt schin”. (Dn 13,54)
Un împrumut ocazional, foar te bine adaptat, este vux „meriºor” (<lat. buxum, -¾ „meriºor; arbore mereu ver de, al cãrui
lemn este de culoar e galben-alburie”): Da-voiu spre pus tiire chedrul ºi spinul ºi mirha ºi lemnul de maslin; pune-v oiu în pustie
ceatinã, ulmul ºi vuxul împreunã. (Is 41,19).
2.3.1.1.2. Faunã. Deschidem seria cuvintelor desemnând entitãþi din regnul animal cu cuvântul asin (<lat. asïnus), cu
femininul asinã , inter esant atât prin el însuºi, cât ºi prin seria sinonimicã310 în care se înscrie. Dacã în t extele din secolul al
XVI-lea aces t cuvânt era popular, în secolul al XVII-lea ºi în prima jumãtate a celui urmãtor se înregis treazã o restrângere a
cir culaþiei acestuia în favoar ea sinonimului mãgar311, pãtruns în limba românã din limbile balcanice (cf. alb. magar, bg.
magare). Ulterior însã, datoritã t endinþei de latinizare, care se manifestã la unii cãrtur ari, cuvântul moºtenit a redevenit activ
în limbã. Seria aces tor cãrturari nu putea fi deschisã decât de reprezent anþii primei generaþii a iluminismului românesc, adicã
tocmai de traducãtorii textului pe care îl analizãm. Pr ezenþa cuvântului as-nus în textul Vulgatei dupã care traduceau nu putea
decât sã motiveze o datã în plus folosirea cuvântului cãzut pentr u o vreme în desuetudine: asin (1Sm 25,20, 23, 42); asinul
(1Sm 12,3; 15,3; 16,20; 22,19); asini (1Sm 25,18; 27,9); asinii (1Sm 8,16); asine (1Sm 9,20); asinile (1Sm rezum. cap.9);
asinele (1Sm 9,3, 5; 10,2, 14, 16) 312.
Cuvântul mãgar se foloseºte în sintagma mãgariul sãlbatec/mãgarii sãlbateci: Au r ugi-va mãgariul sãlbatec când va avea
iarbã? Sau va mugi boul când va sta dinnaintea ieslii pline? (Iov 6,5); ªi mãgarii sãlbateci au stãtut în râpi, tras-au vânt ca zmeii,
scãzut-au ochii lor, cã nu er a iarbã. (Ir 14,6), pentru a echivala lat. onager, -gri „mãgar sãlbatic”. Chiar în aceeaºi carte biblicã
putem gãsi însã ºi împrumutul: Onagrul obicinuit în pustie întru dor ul sufletului sãu au tras vântul dragostii sale. (Ir 2,24).
Adaptat numai parþial la sis temul limbii române, cuvântul attac denumeºte un soi de „lãcustã” (<lat. attacus, -¾). Îl întâlnim
o singurã datã în text: Trãbuie sã mâncaþ precum ias te cãrãbuºul, dupã feliul sãu, attacul ºi ofiomacul ºi lãcusta, f ieºtecare
dupã f eliul sãu. (Pr 11,22). Cum în acelaºi context apar trei cuvinte care timit la realitãþi numite generic „lãcustã”, soluþia
er a una singurã: sã împrumute cuvântul din original. Nu au procedat altfel nici traducãtorii mai vechi – în Ms 45 ºi în B1688
este atachis, forma cuvântului urmând modelul grecesc, în Ms. 4389, atichis, dupã acelaºi model grecesc perpetuat în varianta
slavonã pe care au urmat-o tr aducãtorul ver siunii pãstrate în acest manuscris – ºi nu va proceda în alt mod nici Samuil Micu
mai târ ziu, la care gãsim forma atachisul, ur mând evident tot forma din limba greacã. Aceasta vorbeºte despre dificultatea
în car e erau puºi traducãtorii atunci când trebuia sã gãseascã nume pentr u realitãþi pe care nu le puteau defini îndeaproape.
Cuvântul nu se înregistreazã în dicþionarele limbii române.
În interior ul versetului citat mai sus se dezvoltã o interesantã serie sinonimicã: att acul ºi ofiomacul ºi lãcusta, o sinonimie
parþialã, desigur, pentru cã attacul ºi ofiomacul se definesc prin trãsãturile de sens pe care le are cuvântul ce denumeºte la
modul gener al insecta (de o anumitã culoare, de anumite dimensiuni etc.), dar ºi prin trãsãturi distinctive. Dacã în cazul
cuvântului attac ºtim numai cã denumeºte „un soi de lãcustã”, fãrã ca soiul sã fie mai îndeaproape def init, în cazul celuluilalt
cuvânt identificarea se face precis: ofiomac (<ophiomacus, -¾) „un fel de lãcus tã car e atacã ºerpii ”)313. Cum limba românã
nu le oferea traducãtorilor soluþii pentru a realiza distincþia amintitã, au preluat cuvintele din Vuglata, adaptându-le mai mult
sau mai puþin la sis temul limbii române.
O r ealitate exoticã era ºi cea numitã în textul latinesc camelopardalum (lat. cam½lopardalis, -is „girafã”), motiv pentru
car e traducãt orul a recurs tot la împr umut: Aceasta-i jivina carea trebuie sã mâncaþi: boul ºi oaie ºi capra, (2Lg 14,4)/ Cer bul
ºi cãprioar a, bivolul, traghelaful, pigargul, urigul, cãmilopardalul. (2Lg 14,5). Din textul grecesc, cuvântul a pãtruns în Ms.45
ºi în B1688 în forma camilopardos, ºi t ot din sursa greceascã, dar adaptat într-o mãsurã la sistemul limbii române, a ajuns
în forma camelopard în B1795. Ca ºi cuvintele precedente, nici acesta nu se regãseºte astãzi în dicþionare.
Un împrumut ocazional este cuvântul cherast „ºar pe veninos” (<lat. cer ast½s, -ae „viperã cu corn”) pe îl întâlnim o singurã
datã: Fie Dan ºarpe în cale ºi cherast în cãr are, muºcând copitele calului, sã cazã cãlãr eþul lui îndãrãpt. (Fc 49,17), într-un

Este vorba, desigur, despre sinonimie în sens larg ºi nu despre sinonimie t otalã.
Cuvântul l-am înregistrat în B1795, acolo unde în traducerile din secolul al XVII-lea se gãseºte împrumutul mãgar (vezi N . Iacob, Limbajul biblic,
II, .193–194).
3 12
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
3 13
Reþinem aici soluþia propusã în alte variante româneºti ale textului biblic: Ms.45 – cel ci sã bate cu ºerpii; B1688, Ms.4389 ºi B1795 – cel ce sã
bat e cu ºerpii, rezultând dintr-o altã opþiune a traducãtorilor atunci când trebuia sã numeascã realitãþi nespecifice spaþiului în care trãiau: traducer ea
ter menului din textul original, în mãsura în care cuvântul era analizabil în unitãþile cons titutive, ºi nu împrumutarea acestuia (cf. Eugen Munteanu,
S tudii de lexicologie biblicã, Iaºi, 1995, p.81). Deºi este mai trans parent decât împrumutul, rezultatul traducerii nu desemnezã întotdeuna foarte
precis realitatea. În cazul de faþã, ne gândim, în mod firesc, dacã „cel ce se bate cu ºer pii” nu este, de exemplu, o mangus tã, de vreme ce nici un
element de identif icare nu trimite la o anumitã categorie din care face parte vieþuitoarea care are caracteristica amintitã.
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enunþ metaforic în care sint agma cherast în cãrare ar e rolul de a augmenta trãsãturile exprimate prin sintagma precedentã,
ºarpe în cale. Remarcãm ºi în acest caz o bunã adaptare a împrumutului la sistemul limbii române.
Analiza cuvântului care urmeazã demons treazã cã nu întotdeauna era uºor de gãsit o formã româneascã potrivitã pentru
neologism. Lat. cygnus, -¾ „lebãdã” are în text douã forme distincte, adaptarea la sis temului fonetic românesc fãcându-se o
datã dupã rostirea latineascã – chign: ªi chignul ºi onocrotul ºi porfirionul, (Pr 11,18) –, altã datã dupã pronunþarea mahiarã
– þign: Herodiul ºi þign ºi ivinul (2Lg 14,16) –, contextul fiind de fiecare datã acelaºi: enumerarea vietãþilor necurate. Desigur
cã soluþiile diferite le vom pune pe seama traducãtorilor diferiþi, dar problema adaptãrii împrumuturilor rãmâne. Cuvântul
nu este înregistrat în dicþionarele limbii române.
Dipsas „ºarpe veninos a cãrui muºcãturã provoacã o sete mortalã” (<lat. dipsas, -adis) es te prezent într-un singur loc în
text, acolo unde Vulgata are întocmai aceas tã formã (scor pio ac dipsas): ªi povãþuitoriul tãu au fost în pustia cea mare ºi
groaznicã în carea era ºearpele arzând cu suflarea ºi scor pii ºi dipsas ºi nicidecum ape care au scos râuri din piiatrã vârtoasã
(2Lg 8,15). Cuvântul este aici la prima atestare (cf. Indice 2Lg).
Cuvântul elefant intrã în alcãtuirea câtorva sintagme car e necesitã comentarii. ªi spânzura din toate pãrþile ºetrile de faþã
cereascã ºi de carvazin ºi hiachinth, s prijinit e cu funi de vison ºi de urºinic, carele cu verigi de elefant er a împreunate ºi în stâlpi
de marmure sã rãzima ºi paturile încã de aur ºi de argint, preste faþa pãmântului, ce er a pardosit cu pietri de zmaragd ºi de
parin, rânduiþi era. (Est 1,6). Sintagma verigi de elef ant echivaleazã eburneis circulis din Vulgata, unde lat. eburneus „de fildeº”,
iar oc. „de elefant”, la care s-a ajuns, probabil, prin sinecdocã (întregul pentru parte). Înþelegem, aºadar, cã traducãtorii au optat
pentru sensul ocazional al cuvântului eburneus ºi a r ezultat astfel sintagma verigi de elef ant. La fel se întâmplã ºi în alte locuri314:
Iarã cealeaalalte a cuvintelor Ahav ºi toate care au fãcut ºi casa cea de elefant car ea zidise ºi a tuturor cetãþilor care fãcuse, au
nu aceas tea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împãr aþilor Israil? (3Împ 22,39). Casa cea de elefant este, desigur, str uctura
tr adusã în maniera de mai sus dupã lat. domus eburneae. ªi sinonimul pil (<tc. dialectal fil „elefant” ºi „fildeº”) se întâlneºte
într-o asemenea sintagmã: Smir nã ºi stactii ºi casiia din vejmintele Tale; din case de piluri din care Te-au desfãtat (Ps 44,9).
Precizãm cã în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Le xicon, I,), eburneus este explicat „de pil”, iar ebur „pil”, ceea ce justificã
prezenþa sintagmei ºi în textul analizat. Nu am întâlnit însã decât în contextul citat mai sus cuvântul pil, semn cã ter menul,
rãspândit în secolul al XVII-lea315, devenise periferic în secolul al XVIII-lea, fiind serios concurat de sinonimul elefant.
Ferogrinul repr ezintã încercarea traducãt orilor de a adapta cuvântul lat. choerogr yllus „arici”: Iarã din ceale ce rumegã
ºi unghea nu cr eapã nu trebuie sã mâncaþ, precum cãmila, iepurele, ferogrinul (2Lg 14,7). Cuvântul se întâlneºte o datã ºi
în f orma cu labiodentala palatalizatã: Hierogrinul, care rumegã ºi unghea nu împarte, necurat iaste. (Pr 11,5). Gr eu de spus
ce a de terminat opþiunea pentr u împr umut316, de vreme ce realit atea denumitã nu mai er a una exoticã. Nu este exclus ca
sensul cuvântului latinesc sã f i fos t necunoscut totuºi traducãt orilor317.
Prin cuvântul grif „monstr u mitologic cu corp de leu, cu aripi, cap ºi gheare de vultur si urechi de cal” s-a echivalat lat. gr yps,
gr ypis sau grypus, -¾ „grifon”: Ceale necur ate nu le mâncaþi, adecã pajora ºi griful ºi halieetul (2Lg 14,12), Aceastea sânt care
din paseri nu trãbuia sã mâncaþ ºi sã vã feriþ de eale: pagera ºi griful ºi halietul (Pr 11,13). Între vietãþile care nu trebuie mâncate
se înscrie ºi halietul sau halieetul „vulturul de mare”, realitate denumitã tot printr-un împrumut lexical (cf. lat. alietus).
Haradriu „cormoran”318 echivaleazã, din textul latinesc, charadrion ºi charadrium: Ier odiul ºi haradriul, dupã feliul sãu,
pupãza ºi liliacul. (Pr 11,19); Onocrotanul ºi haradriul , fieºtecarea dupã fealiul sãu, ºi pupãza ºi liliacul (2Lg 14,18). Este evident
cã ºi traducãt orii latini au avut probleme cu adaptarea acestui substatniv care desemneazã o realitate greu de circumscris,
de vreme ce prima f ormã trãdeazã apartenenþa la sistemul grecesc de declinare, cea de a doua a fost adaptatã la sistemul
limbii latine. De remarcat este consecvenþa din traducerea româneascã, unde s-a optat în ambele cazuri pentr u adaptarea
modelului latin al cuvântului.
În cont extul: Sirul, neguþãtoriul tãu, pentru mulþimea lucr urilor tale, piatrã scumpã ºi urºinic ºi pestriþu ºi vison ºi mãtasã
ºi hodcod au pus întru neguþãtoriia ta. (Iz 27,16), cuvântul hodcod echivaleazã lat. chodchod „hârciog”. În succesiunea din
ver setul de mai sus trebuie sã fie vorba despre blãniþele foarte cãutate ale acestor mamifere.
Migale „chiþcan” (<lat. mygal½, -½s ) se întâlneºte o singurã datã în text: Migale ºi hameleon ºi stelliu ºi ºopârla ºi sobolul
(Pr 11,30), alãturi de alte cuvinte care desemneazã animale considerate „pângãrite” prin lege. Din aceastã enumerare reþinem
ºi stelliu „(un fel de) ºopâr lã cu pete s trãlucitoare pe spate” (<lat. stelli¹, -¹nis ), de asemenea cu o singurã apariþie în text.
Reduplicarea lui l plaseazã cuvântul în rândul celor cu adaptare parþialã la sistemul limbii române. Dificultatea de a încadra
cuvintele noi în sistem este probatã în acelaºi context ºi de folosirea a trei dintre substantive ( migale, hameleon, stelliu) în
formã nearticulatã, deºi contextul impune ar ticularea definitã, cum se vede la celelalte douã substantive: ºopârla ºi sobolul.
Cu mai multe ocurenþe ºi fãrã probleme în privinþa adaptãrii la sistemul limbii române înregis trãm cuvântul milv „uliu”
(<lat. m¾lvus, -¾): ªi milvul ºi vulturul, dupã fealiul sãu (Pr 11,14); Ixionul ºi vultur ul ºi milvul dupã fealiul sãu (2Lg 14,13); ªi
am râdicat ochii miei ºi am vãzut: ºi iatã doao muieri ieºind ºi Duhul în arepile lor. ªi avea arepi ca arepile milvului. (Za 5,9).
Onoþentaur, cu o singurã ocur enþã în text: ªi vor întâmpina dimonii pre onoþentauri ºi cel pãros va strâga unul cãtrã
altul; acolo s-au culcat lamia ºi º-au gãsit eiº odihnã (Is 34,14), reprezintã adaptarea cuvântului lat onocent auris „monstru
fabulos, jumãtate mãgar si jumãtate om” (cf. A. T. Laurian ºi I. C. Massim, Dicþionarul limbei române, vol. I–II , Bucureºti,
1871 – 1876). Reþinem din acelaºi verset un alt împrumut prin care se desemneazã de asemenea o f iinþã fabuloasã: lamia
Pentru alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
În legãturã cu prezenþa cuvântului în textele literare vechi, vezi Eugen Munteanu, op. cit., p.26 ºi Dragoº ªesan, N oul Testament de la Bãlgrad (1648).
Car te de limbã ºi simþire româneascã, Br aºov, 2002, p.192.
316 Aceeaºi opþiune ºi în alte traduceri româneºti ale textului biblic (cf. Eugen Munteanu, op. cit., p. 79).
317
Afirmaþia se susþine ºi prin soluþiile propuse în unele traduceri româneºti (ºi nu numai), în care se fac echivalãri improprii: iepure sau iepure de
casã (cf. ibidem).
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V. Arvinte – NORMELE (1 688), p.LXXXVI – explicã astfel cuvântul: „numele unei pãsãri, probabil pãsãr el, fluierar, ploier”.
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(<lat. lamia, -ae) „strigoaicã (înfãþiºãri cu chip ºi sâni de femeie ºi trupul de ºar pe, care nu v orbeau, ci ºuierau plãcut, asemenea
sirenelor, ademenindu-i pe strãini, pe care apoi îi devorau)”.
Adaptat în douã feluri diferite în cele patru cãrþi biblice în care apare este cuvântul prin care traducãtorii au echivalat lat.
onocrotalus, -¾ („pelican”): ªi chignul ºi onocrotul ºi porfirionul (Pr 11,18); Onocrotanul ºi haradriul, fieºtecarea dupã fealiul sãu,
ºi pupãza ºi liliacul (2Lg 14,18). Aceeºi formã se întâlneºte în alte douã locuri: (Is 34,11) ºi (Sof 2,14). Cuvântul nu este înregistrat
în DLR, se regãseºte însã la A. T. Laurian ºi I. C. Massim, Dicþionarul limbei române, vol. I–II , Bucureºti, 1871 – 1876.
Orix reprezintã adaptar ea cuvântului lat. oryx, orygis („gazelã”) ºi a fost preluat din textul Vulgat ei pentr u a desemna un
gen de mamifer r umegãtor din familia antilopei, deci o realitate necunoscutã în spaþiul românesc. Cu aceastã formã, cuvântul
cunoaºte o singurã ocur enþã în tot textul: Fiii tãi s-au lepãdat, dor mit-au în capul tuturor cãilor, ca orixul încursat, plini de urgia
Domnului, de certar ea Dumnezeului tãu (Is 51,20). Din aceeaºi familie face par te ºi mamiferul numit în traducerea româneascã
pigarg, cuvânt r ezultat în urma adaptãrii lat. pygargus, -¾ „(o specie de) antilopã”. Este pr ezent în text în serie cu alt e animale
considerate prin lege curate: Aceasta-i jivina carea trebuie sã mâncaþi: boul ºi oaie ºi capr a, (2Lg 14,4)/ Cerbul ºi cãprioara,
biv olul, traghelaful, pigargul, urigul, cãmilopardalul. (2Lg 14,5). În verse tul din urmã reþinem ºi cuvântul urigul, care nu reprezintã
altceva decât o altã adaptare, dupã forma de acuzativ orygem, a substantivului oryx, despre care a fost vorba mai sus.
Cuvântul por firion denumeºte „(un fel de) liºiþã”: ªi chignul ºi onocrotul ºi por firionul (Pr 11,18) ºi reprezintã adaptarea
formei porphirionem din textul Vulgatei (cf. lat. porphyr¹, -¹nis). Cuvântul a intr at în Vulgata ºi în traducerile slavone ale
Bibliei din v ersiunea greacã. Aºa se explicã faptul cã în tr aducerile româneºti ale Bibliei , indifer ent de izvorul folosit, cuvântul
are aceeaºi formã: porfirion319. Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române.
Rezultatul adaptãrii cuvântului lat. rh¾nocer¹s, -¹tis „rinocer” este diferit de la o carte biblicã la alta ºi chiar în aceeaºi carte.
Am întâlnit astfel ur mãtoarele forme: Dumnez eu l-au scos din Eghipt, a Cãruie tãrie aseaminea iaste rinocherotilor (Nm 23,22);
Dumnez eu l-au scos din Eghipt, a Cãruia tãrie aseamine iaste rinocherotilor. (Nm 24,8); Ca taurului celui întãi nãscut, frâmseaþea
lui, coarnele rinochirotiului, coarnele lui. (2Lg 33,17); Dumnezeu lui Iov ar atã ceale minunate ale Sale, ºi din capre sãlbatece ºi
din mãgari sãlbat eci, din rinocheros, din struþu, din cal ºi din paºorã (Iov rezum. cap.39); Au doarã va vrea rinocherul a-þi sluji,
sau va zãbovi la iaslea ta? (Iov 39,9)/ Au doarã vei lega rinocherul la arat cu curaoa ta? Sau va frânge gliile vãilor dupã tine?
(Iov 39,10). Reþinem cã în toate aceste contexte cuvântul es te folosit pentru a simboliza forþa, puter ea invincibilã. Dacã ne
rapor tãm la forma rinocher, cea mai apropiatã de varianta impusã de norma limbii lit erare, atunci putem spune cã în acest
text cuvântul este la prima atestare. Celelalte forme pe care le-am înregistr at în text nu se regãsesc în dicþionarele limbii r omâne.
Dificultãþi au întâm pinat traducãtorii în adaptarea cuvântului lat. strÀti¹, -¹nis. Iatã numai douã context e care susþin ideea
de mai sus: Strutea ºi bodiul ºi larul ºi uliul, dupã fealiul sãu (Pr 11,16); Ci ºi dracii golit-au þâþa, aplecat-au cãþãii sãi; fata
norodului mieu cea nemilos tivã, ca o strutie în pustie. (T ng 4,3). Alãturi de astfel de adaptãri neobiºnuite întâlnim însã ºi
forma actualã a cuvântului320: ªi struþul ºi boaghea ºi larul, pasere de apã, ºi uliul dupã fealiul sãu (2Lg 14,15), ceea ce
înseamnã cã dif icultãþile cu care traducãt orii se confruntau în adaptarea împrumuturilor erau reale, dar aceastã adaptare
este diferitã ºi în funcþie de performanþele lingvistice ale fiecãrui traducãtor în par te.
Dupã lat. tigris s-a ajuns în traducer ea româneascã la for ma tigriº, cu fone tismul influenþat de rostirea maghiarã a
cuvântului: Tigriºul au perit pentru cã nu avea pradã, ºi puii de leu s-au rãsipit (Iov 4,11), formã pe care dicþionarele actuale
nu o înr egistreazã. Cuvântul lat. tigris este explicat „tigriº” ºi în dicþionarul lui Grigor e Maior (ILV/Lexicon, II).
Cuvântul traghelaf (Înv.) „animal fabulos înfãþiºat pe co voar e ºi pe alte obiecte de artã din Per sia ºi Babilon, iar de aici
cunoscut ºi imit at de cãtre greci” (cf. MDA) repr ezintã adaptarea lat. tragelaphus, -¾ explicat destul de confuz în dicþionare
ca f iind „un fel de antilopã, gazelã sau muflon”. Pentru a numi în limba românã o asemenea realitate nu se putea recurge
decât la împrumut : Aceasta-i jivina carea trebuie sã mâncaþi: boul ºi oaie ºi capra, (2Lg 14,4)/ Cer bul ºi cãprioara, bivolul,
traghelaful, pigar gul, urigul, cãmilopardalul. (2Lg 14,5).
2.3.1.1.3. Regnul mineral, fenomene ale naturii, relief, elemente cosmice. Caracteristici ale acestora
Cuvântul adãpos, -oasã (adãpa + -os) „bine udat”, „umed” l-am considerat o creaþie lexicalã a traducãtorilor acestui text.
Se foloseºte cu referire la o caracteristicã a solului: Othoniil ia muiare Axam, fata lui Caliv, adãogându-i-sã adãposul pãmânt.
(Jd rezum. cap.1), putându-se întrebuinþa, prin conver siune, chiar ºi cu valoare de subs tantiv: Iarã ea au rãspuns: „Dã-m
blagoslo venie! Pãmântul despre ameazãzi ºi uscãcios mi-ai dat; adaoge ºi apãtos!” ªi i-au dat Caliv adãposul din sus ºi din
jos. (Jos 15,19). Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române.
Afric reprezintã adaptarea lat. africus, -¾ (subînþeles ventus „vântul african de sud-vest, aducãtor de ploaie”): „Fiiul omului,
pune f aþa ta cãtrã calea austrului ºi picãtureaºte spre afric ºi proroceaºte spre dumbrava þarinii des pre amiazãzi (Iz 20,46).
Cuvântul nu es te înregistrat în dicþionarele limbii române.
O cr eaþie lexicalã interesantã321 este substantivul alt „larg” (dupã lat. altum, -i „înãlþime”, „adânc”, dar ºi „larg – largul
mãrii”): Înfiptu-m-am în noroiul adâncului ºi nu iaste s tare. Venit-am în altul mãrii ºi vif orul m-au înecat. (Ps 68,3). În dicþionare
nu este înregis trat decât pronumele neho tãrât omonim.
Aurã „adiere”, „boare” (<lat. aura, -ae „adiere, vânt uºor, suflu, brizã”; (prin gn.) „vânt”: ªi dupã miºcare, foc, nu în foc
Domnul; ºi dupã foc, ºuierare de aurã supþire (3Împ 19,12). Folosirea cuvântului în acest loc este în legãturã cu prezenþa acestuia
în textul Vulgatei, putând fi considerat practic un împrumut, ceea ce nu exclude posibilitatea ca aurã sã fi fost popular în trecut322 .
3 19

Vezi (Pr 11,18) din Ms.45, B1688, Ms.4389, în MLD, III ºi din Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000.
Car e se întâlneºte ca atare ºi în traducerile anterioare. Vezi (Pr 11,15) din Ms.45, B1688, Ms.4389, în MLD, III.
321 Este cu certitudine creaþia lui Petru Pavel Aron pentru cã exem plul este excer ptat în Cartea psalmilor, iar aceastã carte este scrisã mai ales de mâna
episcopului (cf. I. Chindriº, Secolele, p.308–309).
322 În legãturã cu aces t cuvânt Al. Ciorãnescu (DER, p.63) susþine cã apare mai ales la poeþii romantici ºi are aspect de italienism. A daugã însã: „totuºi
par e sã fi fost popular în trecut, deoarece se conservã în dialecte. În Candrea-Dens., 1 21, apare ca cuvânt popular”.
320
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Ca ºi în alte cazuri, poate f i vorba aici de o repunere a cuvântului în circulaþie (cf. supra, 2.3.1.1.2., asin), iar prezenþa cuvântului
în Vulgata sã îl mo tiveze o datã în plus pe traducãtor, latinist prin formaþie, pentr u folosirea acestui cuvânt în locul sinonimului
parþial, tot de origine latinã, vânt. Este de reþinut faptul cã în acest text este ºi cea dintâi atestar e a cuvântului (cf. Indice 3Împ).
Dupã modelul sintagmei latineºti fluent a Iordanis „apa Iordanului”, „râul Iordanului”; fluentum, -i „curs de apã”, „râu”,
traducãtorii au creat sintagma curgerile Iordanului: Amalic lãcuiaºte spre ameazãzi, hetheul ºi ievuseul ºi amor eul în munþi,
iarã hananeul zãbo veaºt e lângã mare ºi împregiurul curgerilor Iordanului (Nm 13,30); cã sãcase Domnul curgerile Iordanului
înaintea fiilor Israil (Jos 5,1); Cu carea Ruvin ºi Gaad au moºtenit pãmântul car e le-au dat Moisi, sluga Domnului, preste
curgerile Iordanului, despre rãsãrit (Jos 13,8).
Cu un sens pe care dicþionar ele nu-l consemneazã (cf. Indice 2Par) am înregistratã cuvântul dâr minã „coastã”, „suiº”,
„loc abrupt, prãpãstios” (cuvântul poat e fi pus în legãturã cu ver bul a dãrâma/ var. a dãrma, fiind sinonim cu dãr mãturã).
Traducãtorii l-au folosit pentr u a echivala fie lat. cl¾vus, -¾ „pantã, coastã”, fie lat. pr aecipitium, -i¾ „prãpastie, abis”: Mâne vã
veþi pogorî împrotiva lor; cã sã vor sui pr e dârmina pe nume Sis ºi-i veþi afla în vârful repegiunii carea iaste în pr ejma pustiii
Ier uil (2Par 20,16); Iarã f iii lui Amon ºi Moav s-au apropiiat la Holofer n zicând: „Fiii lui Israil nu în lance, nici în sãgeatã sã
nãdãjduiesc, ci munþii îi apãrã ºi-i întãresc dealurile, fiind în dârmini aºezaþi. (Idt 7,8). Faptul cã nu este o prezenþã accidentalã
în text, fiind de douã ori folosit pentru a desemna aceeaºi realitate, este o dovadã a circulaþiei cuvântului cu acest sens în
aria dialect alã din care provin traducãt orii.
În urma traducerii cuvântului lat. aquaeductus, -Às au rezultat sintagmele ducere de apã „ºanþ”: ªi au zidit din pietri oltariu
în numele Domnului ºi au fãcut ducere de apã , ca prin doao brazde împrejurul olt ariului (3Împ 18,32) – cf. ºi ducerii apei
(3Îm p 18,35); ducerea apei (3Împ 18,38; Ecz 24,41) ºi dusul apei: ªi au trimis împãratul asiriilor pre Tharthan ºi Ravsaris
ºi Ra vsachen din Lahis la împãratul Az ehie, cu mânã putearnicã, în Ierusalim. Carii suindu-sã au venit în Ier usalim ºi au
stãtut lângã dusul apei pescuitoarei din sus, care iaste în calea câmpului nãlbitoriului (4Împ 18,17).
O formã regionalã curentã în text este hâlm – cu varianta hãlm – (holm <rus. holm ), care echivaleazã în mod obiºnuit lat.
tumulus, -¾ („movilã, colinã”, dar ºi „mormânt”): ªi s-au adunat fiii lui Veniamin la Avner ºi, grãmãdiþ într-un ºireag, au stãtut în
vãr ful unui hãlm. (2Sm 2,25); ªi cât s-au apropiat de Azot, i-au arãtat bisearica lui Dagon aprinsã cu foc ºi Azotul ºi cealeaalalte
a lui prãpãdite ºi trupurile lepãdate ºi hâlmurile celor tãiaþi în rãzboiu, care fîcuse pre lângã cale (1Mac 11,4). Pornind de la
asemãnarea de formã, probabil, traducãtorii au echivalat prin acelaºi cuvânt românesc lat. pyra, -ae „rug”: Pentru aceaea,
aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Amar cetãþii sângiurilor, a cãriia Eu mare voiu face hãlmul. (Iz 24,9)/ Strânge oasele care
le voiu arde cu foc ºi mistuiascã-sã cãrnurile ºi sã va coace toatã amestecarea ºi oasãle sã vor lâncezi. (Iz 24,10).
În contextul: ªi va treace înotul mãrii ºi va lovi în mare valurile; ºi sã vor turbur a toate adâncurile râului ºi sã va smeri
mândriia lui Asur ºi s teama Eghiptului sã va depãrta (Za 10,11) cuvântul subliniat (derivat regresiv de la v. a înota) dobândeºte
un sens neobiºnuit „locul care ar putea fi trecut înot”; „strâmt oare”. Traducãtorul a echivalat astfel într-un mod foar te original
lat. fretum, -¾ „strâmtoar e în mare”.
Cuvântului jgheab (<sl. Àl½bø) i se atribuie un sens mai puþin obiºnuit, desemnând „(un fel de) fântânã”. Traducãtorul a
echivalat astfel cuvântul lat. cisterna, -ae „rezer vor de apã; un rezervor subteran, de obicei în formã de parã, pentru acumularea
apei adunate în urma ploii sau dintr-un izv or (cf. DB, p.235–236)”, aºa cum se poate vedea din urmãtoarele context e: ªi au
dorit David ºi au zis: „O! de mi-ar da cineva apã din jgheabul Vifleimului, care ias te în poartã!” (1Par 11,17)/ Deci, aceºti trei
prin mijlocul taberii f ilisteilor s-au dus ºi au scos apã din jgheabul Vif leimului, care era în poartã ºi au adus la David sã bea, carele
n-au vr ut, ci mai vârtos o au jârtvuit Domnului (1Par 11,18); Vanae, fiiul Iiudei, bãrbatului celui vârtos, care multe lucr uri fãcuse,
din Ca vseil. El au lovit pre doi Ariil Moav ºi el s-au pogorât ºi au ucis leul în mijlocul jgheabului în vreamea zãpãzii (1Par 11,22).
Se impune aici precizarea cã în astfel de gropi puteau fi ar uncaþi oamenii pentru a-ºi gãsi sfârºitul, fãrã sã li se mai dea de urmã:
„Nu ucideþ suf letul lui, nici vãrsaþ sângele, ce-l aruncaþ în jgheabul acesta carele iaste în pustie ºi vã þineþ mãnile voastre
nevinovate!” (Fc 37,22). Uneori aceeaºi r ealitate este numitã altfel chiar în textul Vulgatei – lacus, -Às („lac”, „bazin de apã,
fântânã”, „groapã cu diferite destinaþii”) –, ceea ce face ca ºi echivalarea în traducerea româneascã sã se schimbe: ªi tu în sângele
testamântului tãu ai slobozit pre legaþii tãi din lacul în carele nu e apã. (Za 9,11); Luat-au darã pre Ieremie ºi l-au aruncat în
lacul Melhiii, fiiului Amalic, care era înaintea temniþii. ºi au slobozit pre Ieremie cu funile în lac, în care nu era apã, ci tinã; ºi
s-au pogorât Ieremie în noroiu. (Ir 38,6); „Domnul mieu, împãrate, rãu au fãcut oamenii aceºtia toate, oricarii au lucrat împrotiva
lui Ieremie pr orocul, trimiþindu-l în lac , sã moarã acolo de foame; cã nu mai sânt pâini în cetate”.(Ir 39,9); ªi au por uncit
împãr atul lui Avdimelec ethtiopianului, zicând: „Ia cu tine de aici triizeaci de bãrbaþi ºi rãdicã pre Ieremie prorocul din lac, mai
înaint e de-a muri!” (Ir 38,10); ªi luând Avdimelec cu sâne bãrbaþi, au întrat în casa împãratului, carea era supt pivniþã, ºi au
luat de-acolo postavuri vechi ºi de demult, care putr ezise, ºi le-au slobozit la Ieremie cu funile, în groapã (Ir 38,11). Cu acelaºi
sens se foloseºte în alt loc cuvântul ceternã (variantã a cuvântului cis ternã): Capul tãu, ca Car milul, ºi cosiþele capului tãu, ca
mohorâtul împãr atului legat întru ceterne (Cânt 7,5). Iatã, aºadar, cum se realizeazã o serie sinonimicã sui-generis – jgheab,
lac, groapã, ceter nã –, cuprinzând cuvinte între care, în mod obiºnuit, nu se poate stabili o relaþie de sinonimie.
Cuvântul lat. pisc¾na, -ae este echivalat prin cuvântul pescuitoare (Înv. ºi reg.) „în care se poate pescui”, de fap t, „lac”,
„iaz” (acelaºi model în cuvântul pãscãtoar e „loc de pãscut” din Bucovina): Iarã Ioav, fiiul Sarvei, ºi slugile lui David au ieºit
ºi le-au alergat înainte lângã pescuitoarea lui Gavaon. ºi, adunându-se întru unul, au ºezut în pr eajmã, ceºtia de o parte a
pescuitoarei , ceia de altã parte (2Sm 2,13); ªi au poruncit David copiilor sãi ºi i-au ucis, ºi, tãindu-le mânile ºi picioarele, i-au
spânzurat preste pescuitoare , în Hevron. Iarã capul lui Isvoseth l-au luat ºi l-au îngropat în mormântul lui A vner, în He vron.
(2Sm 4,12); Carii suindu-sã, au venit în Ierusalim ºi au stãtut lângã dusul apei pescuitoarei din sus, care iaste în calea câm pului
nãlbitoriului (4Împ 18,17). În dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Le xicon, II) acelaºi cuvânt latinesc este explicat „tãu de peºte”,
ceea ce înseamnã cã traducãt orii nu puteau face abs tracþie de legãtura dintre piscîna, -ae ºi piscis, -is.
Cuvântul tãu (Trans.) „lac” (<mg. tó ) se întâlneºte în urmãtorul context: ªi au zis Domnul cãtrã Moisii: „Zi cãtrã Aaron:
«Ia varga ta ºi întinde mâna ta preste apele Eghiptului ºi preste râurile lor ºi izvoarãle ºi bãlþile ºi toate tãurile apelor, sã sã
înt oarcã în sânge ºi sã fie cruntare în tot pãmântul Eghiptului, aºea în vasãle ceale de lemn, ca ºi în ceale de piatrã!»” (Iº
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7,19). În contextul: ªi au cunoscut Ionathan ºi Simon, fratele lui, ºi toþi carii era cu el. ªi au fugit în pus tiia Thecue ºi au ºezut
la apa lacului Asf ar. (1Mac 9,33), cuvântul lac are aici sensul obiºnuit „întindere de apã stãtãtoare” (cf. sensul cu care se
actualizeazã în contextele cit ate într -un paragraf anterior).
O nouã serie sinonimicã se contur eazã aici: pescuitoare, tãu, lac, pe care o completãm cu iaz (<sl. jazø): ªi vor scãdea
râurile, supþiia-sã-v or ºi sã vor usca pãraiele iazurilor, trestiia ºi ºovarul sã vor veºtezi. (Is 19,6); Eu am sãpat ºi am beut apã
ºi am sãcat cu urma piciorului mieu toate pãraiele iazurilor . (Is 37,25) ºi cu iezer, iaz er (<sl. jezerø): ªi au fost când nãvãlea
mulþimea la El, sã auzã cuvântul lui Dumnezãu; ºi El s ta lângã iezerul Ghenesaretului. (Lc 5,1); ªi au vãzut doao corãbii s tând
lângã iezer . Iarã pescarii sã pogorâsã ºi spãla mregile (Lc 5,2); ªi au f ost întru una de zile, ºi El S-au suit în corabie ºi ucenicii
Lui; ºi au zis câtrã ei: „Sã treacem de ceaea parte de iaz ear”. ªi s-au suit . (Lc 8,22).
Numele constelaþiei Öri¹n, -¹nis din textul latinesc este redat în traducere, în mod inexplicabil, prin sintagma Piºatul
Coasei, probabil o denumire popularã a acestei constelaþii: Cel ce face în ceriu Ursoia ºi Piºatul Coasei ºi întoarce întunearecul
spre zori ºi zioa spre noapte o schimbã, Cel ce chiamã apele mãrii ºi le var sã preste faþa pãmântului, Domnul e numele L ui.
(Am 5,8). Tot aici, lat. ArctÀrus, -¾ „Boar ul” este echivalat prin cuvântul Ursoaia.
Cuvântul stea, pe lângã sensul obiºnuit: ªi au fãcut Dumnezeu doi luminãtori mari: luminãtoriu mai mare, spre stãpânirea
zilii, ºi luminãtoriu mai mic, spre stãpânirea nopþii ºi stealele. (Fc 1,16), dobâneºt e, printr-un calc semantic, sensul „vreme
rea”, „fur tunã”. Cuvântul lat. s¾dus, -eris are sensul „stea, constelatie”323 , dar si „vreme rea”, „furtuna”. În cont extele: Jelui-vor
lucrãt orii ce lucrã pãmântul, cã vor scãdea sãminþele lor de seacetã ºi de grindinã ºi de stea groaznicã. (4Ezr 15,13); ªi sã
vor înãlþa nori mari ºi put earnici, plini de mãnie, ºi steaoa, ca sã îngrozascã tot pãmântul ºi pre cei ce lãcuiesc într -însul; ºi
vor tur na preste tot locul înalt ºi râdicat stea groaznicã (4Ezr 15,40), cuvântul stea, în sintagma stea groaznicã (cf. lat. sidere
terribili ) sau singur se actualizeazã cu sensul „vreme rea”, „fur tunã”, sens pe care nu ºtim sã îl mai pãstreze as tãzi.
Adaptat în forma sulfur (<lat. sulphur, -uris) „pucioasã”; „substanþã chimicã, rezultatã din combinarea sulfului cu un metal,
cu un me taloid sau cu un radical organic”, aºa cum se gãseºte o singurã datã în contextul: Lãcuiascã în sãlaºul lui soþiile lui,
care nu ieste, presere-se în sãlaºul lui sulfur. (Iov 18,15), cuvântul este atestat pentru prima datã în acest text (cf. Indice Iov).
Un cuvânt cu circulaþie în aria dialectalã nordicã în general, folosit mai cu seamã în Transilvania ºi în mai micã mãsurã
în Moldo va324, es te tinã (<sl. tina): ªi au zis altul cãtrã vecinul sãu: „Veniþ sã facem cãrãmiz ºi sã le ardem în foc”. ªi le-au
fost lor cãrãmizile în locu de pietri ºi tina cleoasã în loc de var. (Fc 11,3).
ªpecific ariei dialectale care cuprinde Transilvania ºi Banatul este cuvântul þipiº „pantã abrup tã” (a þipa „a arunca, a doborî”
+ -iº): Iarã David sã suia pre Þipiºul Maslinilor, suindu-sã ºi plângând, desculþ umblând ºi cu capul acoperit. Ci ºi tot norodul
care era cu el cu capul acoperit sã suia plângând (2Sm 15,30). Aceasta este ºi prima atestare a cuvântului (cf. Indice 2Sm).
De la sensul figur at al cuvântului lat. Àber, -eris (s.n.) „uger”, „þâþã”, „sân”; (fig.) „rodnicie”, „bogãþie” ºi în legãturã cu
lat. Àber, -eris (ad j.) „bogat”, „îmbelºugat”, „rodnic”, traducãtorii au atribuit cuvântului ugeros (uger + -os) sensul „rodnic”325 ,
cu r eferire la o caracteristicã a solului: Pãmântul care l-au lovit Domnul înaintea fiilor Israil þinut foar te ugeros iaste s pre
pãºunea vitelor, ºi noi, slugile tale, avem dobitoace mult e (Nm 32,4); Sculaþi-vã, sã ne suim la ei, cã am vãzut pãmântul foarte
gãzdac ºi ugeros ; sã nu vã leneviþi, sã nu încetaþi sã meargem ºi sã-l stãpânim, nice o muncã va f i! (Jd 18,9).
Remarcãm în versetul din urmã ºi folosirea adjectivului gãzdac (<mg. gazdág) (Trans.) „bogat”, care se întrebuinþeazã
de obicei cu r eferire la persoane, pentru a desemna o însuºire a pãmântului. Cuvântul uger os este înregis trat în dicþionarele
limbii române în forma de feminin, dar cu precizar ea (Reg. des pre vaci „cu uger ul mare” ºi cu o atestare târzie (cf. Indice
Jd – UGEROS); gãzdac este de asemenea înr egistrat, dar cu o atestare târzie (cf. ibidem – GÃZDAC).
Cuvântul uscãciune prezintã inter es mai ales datoritã sintagmelor în care intrã, ca urmare a echivalãrii sint agmelor din
Vulgata: uscãciunea seatii „lipsa apei” echivaleazã sintagma lat. ariditate sitis în contextul: Mãrturisim astãzi înaintea ceriului
ºi a pãmântului ºi înnaintea Dumnezeului pãrinþilor noºtri, Carele ne izbândeaºte dupã pãcatele noastre, ca sã daþi cetatea
în mâna oastei lui Holofer n ºi sã fie sfãrºitul nostru scur t, în ascuþitul sabiei, care mai lungã sã f ace în uscãciunea seatii”
(Idt 7, 17), în timp ce uscãciunea apei „lipsa apei” traducere întocmai sintagma lat. ariditate aquae : Ci încã ºi foametea i-au
nãvãlit ºi, pentru uscãciunea apei, acum între cei morþi sã socotesc. (Idt 11,10).
Cuvântul vapor „abur” (<lat. vapor, -¹ris) l-am înregistrat o singurã datã în ur mãtorul cont ext: Înaintea focului cuptoriului,
vapor , ºi fumul focului sã înalþã; aºa ºi înaintea sângelui, blãs tãmurile ºi ocãrâle ºi amânânþerile (Ecz 22,30), aici fiind ºi cea
dintâi atestare a cuvântului (cf. Indice Ecz).
2.3.1.2. Organismul uman ºi animal
2.3.1.2.1. Pãrþi ale corpului
Cuvântul aripioarã are sensul „înotãtoar e”: Aceastea veþ mânca din toate care petrec în ape: care au arepioare ºi solzi
mâncaþ; (2Lg 14,9); Care sânt fãrã arepioare ºi fãrã solzi nu le mâncaþ, cã necurate sânt. (2Lg 14,10). În aces te contexte,
cuvântul derivat cu suf ixul -ioarã s-a specializat pentru a desemna o altã realitate decât cea numitã prin apelativul aripã, motiv
pentru care se poate vorbi des pre o neutralizare a sensului diminutival al suf ixului -ioarã.
Cuvântul ar m, moºtenit din latinã, se foloseºte pentr u a desemna (la animale) „parte a picioarelor dintre genunchi ºi pulpã”;
(Reg.) „ºold (sau picior de dinapoi) al mielului”: ªi au rãdicat bucãtariul armul ºi l-au pus dinnaintea lui Saul. ºi au zis Samuil:

De altfel, în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon II) pentru sidus se dã numai un sens: „ste”.
Cf. Al. Ciorãnescu, DER; MDA.
325 Tot de la uger, cu sufixul -ime, s-a creat ºi subs tantivul ugerime „rodnicie”; „belºug”: Îmbãta-se-vor de ugerimea casii Tale ºi cu izvorul desfãtãciunii
Tale îi vei adãpa. (Ps 35,9), cuvânt pe care dicþionarele noastre nu îl înr egistreazã (cf. Indice Ps). Pentru a e xprima acelaºi sens, în alte locuri a f ost
însã preferat cuvântul grãsime: Ca din sãu ºi din grãsimea sã se umple suf letul mieu ºi cu buze de bucurie Te va lãuda gura mea. (Ps 62,6);
Blagoslo vi-vei cununa anului bunãtãþii Tale ºi câmpii Tãi sã vor umplea de grãsime. (Ps 64,12)
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„Iatã, ce au rãmas pune înaintea ta ºi mâncã” (1Sm 9,24); A ceasta va fi judecata preoþilor de la norod ºi de la cei ce aduc
junghieri, acar bou, acar oaie vor jârtvui, vor da preotului un arm ºi pãntecele (2Lg 18,3). Aceasta înseamnã cã în traducere se
pãs treazã distincþia care se face în latinã într armus, -¾ (la animale) „spatã”, „coapsã” ºi femur, -oris „coapsã”, evident, la om,
de vreme ce nu am întâlnit cuvântul ar m cu sensul (Înv.; la om) „coapsã”. E adevãr at însã cã nu l-am înregistrat nici cu celãlalt
sens atestat în dicþionarele latineºti – (la om) „umãr”, „braþ”. Lat. femur, -oris este echivalat prin coapsã (<lat. coxa326): Carele
vâzând cã nu-l poate învinge, i-au lovit vâna coapsei, ºi îndatã s-au veºtezit. (Fc 32,25); Pentru care pricinã nu mâncã vâna feciorii
lui Israil, carea s-au veºtezit în coapsa lui Iacov, pãnã într-aceastã zi, pentr u cã i-au atins vãna coapsei ºi au amurþit. (Fc 32,35).
Rezultat prin conversiune, ascuns se foloseºte cu sensul (la pl.) „mãruntaie”, ca în urmãtorul cont ext: Cu rãr unchii ºi
grãsimea carea acopere pântecele ºi toate ceale ascunsã ºi amândoi rãr unchiuþii cu untura carea iaste pre lângã mãruntaie.
ºi mrejuþa hicatului cu rãrunchiuþii (Pr 3,10), unde se impunea o nuanþare a exprimãrii, de vreme ce în textul original sunt
douã cuvinte diferite: v¾t¼lia, -ium „organe esenþiale ale vieþii” ºi ¾lia, -ium „mãruntaie”. Urmãrind în câteva locuri modul cum
s-a realizat echivalarea celor douã cuvinte din textul-sursã, am constatat cã în mod consecvent se traduce v¾t¼lia prin cele
ascunse sau ascunsele (vezi Pr 3.10, 14; 4,8; 7,3), iar îlia prin mãruntaie (vezi Pr 3,4, 10, 15; 4,9; 7,4), ceea ce înseamnã cã
pentr u traducerea celui dintâi, probabil în absenþa altei variante de echivalare, s-au lãsat conduºi de o logicã simplã ºi fireascã:
organele numite as tfel generic nu er au la vedere, ci erau ascunse, de aici soluþia.
Aceeaºi logicã i-a condus, poat e, ºi în echivalarea cuvântului lat. ver enda, -¹rum („pãrþile ruºinoase ale corpului”) prin
acelaºi cuvânt, ceale ascunsã (cele ce trebuie ascunse), rezultând astfel întrebuinþarea cuvântului cu sens eufemistic: Cu
îmbrãcãminte de in sã va îmbrãca, cu rochie de in ceale ascunsã le va tãinui. Încinge-sã-va cu brâu de in , titie de in va pune
în cap, cã aceas tea vejminte sânt sfinte, cu carele toate, când va grãi, sã va îmbrãca. (Pr 16,4). Unei exprimãri eufemistice
din textul original tr ebuia sã îi corespundã, firesc, tot o exprimare eufemisticã în tr aducere. Aºa se face cã, pe lângã cuvântul
amintit, întâlnim ºi alte cuvinte pentru a desemna aceeaºi realitate, nuanþarea fiind însã impusã de original, unde se folosesc
cuvinte diferite: ver½cundia, -ae, turpitÀd¹, -inis, ign¹minia, -ae. Prin urmare, variaþia în planul expresiei pe care o întâlnim
în traducere este de cele mai multe ori rezultatul variaþiei pe care o impunea fidelitatea faþã de model. Se realizeazã în acest
fel o serie sinonimicã în car e intrã, pe lângã ceale ascunse, ruºinea, partea bãr bãteascã, urãciunea, ocara, toate f iind denumiri
eufemis tice date organelor genitale: Iarã Sim ºi Iafeth º-au pus platoºea în umerile sale ºi, mergând îndãrãp t, au acoperit
ruºinea tãtâne-sãu. ªi feþele lor era întoarse ºi partea bãr bãteascã a tãtânea-sãu nu o au vãzut. (Fc 9,23). Urãciunea tãtâne-tãu
ºi urãciunea maicii tale nu vei deascoperi; mumã-ta iaste, nu vei dezvãli ruºinea ei. (Pr 18,7); Ruºinea muiarii tãtâne-tãu nu
o vei deascoperi, cã ruºinea tãtâne-tãu iaste. (Pr 18,8); Ruºinea soru-ta din tatã sau din mumã, carea în casã sau afarã s-au
nãscut, nu o vei deascoperi. (Pr 18,9); Ruºinea feateai f iiului tãu sau a nepoatei de fatã nu o v ei dezvãli, cã ruºinea ta iaste.
(Pr 18,10); Ruºinea feateai muierii tãtâne-tãu, carea o au nãscut tãtâne-tãu ºi þi-i sorã, nu o vei dezvãli. (Pr 18,11); Ruºinea
surorii tãtâni-tãu nu o vei deascoperi, cã trupul tãtâni-tãu iaste. (Pr 18,12) Ruºinea surorii mumeai tale nu o v ei dezvãli, pentr u
cã trupul mumei t ale iaste. (Pr 18,13); Ruºinea unchiu-tãu nu o vei dezvãli, nici t e vei apropiia de muiarea lui, carea cu
cumnãþie þi sã împreunã (Pr 18,14); Ruºinea noru-ta nu o vei dezvãli, cã muiarea f iiului tãu iaste, nici vei deascoperi ocara
ei. (Pr 18,15). Versetele succesive Pr 1 8,7 – 18,14 comunicã, aºa cum se vede, interdicþii cu privire la relaþiile sexuale între
rude apropiate. Prin ur mare, exprimarea trebuie sã fie cât mai clarã ºi cât mai concisã, fãrã nuanþãri de prisos. Aºa se explicã
structura ºablonizatã a frazelor de mai sus, cu complementul direct ocupând primul loc în enunþ pentru insis tenþã ºi cu ver bul
la viit or cu valoare de imperativ ºi la prezent indicativ. În rest, se schimbã numai numele gradelor de r udenie pe care le vizeazã
int erdicþia exprimatã prin verbul la viitor cu valoare de imper ativ.
În contextul: Iarã beºicuþa grumazului ºi peanele le va arunca aproape de oltariu, s pre par tea de cãtrã rãsãrit, în locul
în carele sã varsã cenuºa. (Pr 1,16), cuvântul beºicuþã are sensul „guºã”. În latinã, v½s¾cula, -ae (diminutiv de la v½s¾ca) are
sensurile „bãºicuþã” ºi „guºã la pãsãrele”, dar traducãt orii au ales primul sens, situaþie în care, prin calc semantic, cuvântul
românesc s-a îmbogãþit cu un sens nou. Cuvântul este la prima at estare în acest text (cf. Indice Pr).
În ver setul: ªi au zis David: „Domnul carele m-au scos din mâna leului ºi din brânca ursului, acela mã va slobozi din mâna
filisteului acestuia”. ªi au zis Saul câtrã David: „Mergi ºi Domnul sã fie cu tine”. (1Sm 17,37), traducãtorul a gãsit în Vulgata:
de manu leonis e t de manu ursi. N u ºtim ce anume va fi determinat renunþarea la cuvântul mânã (<lat. manus, -Às ) în favoarea
cuvântului brâncã (<lat. branca): fie tr aducãtorul a dorit o nuanþare a exprimãrii, în condiþiile în car e cuvântul mânã urma
sã aparã de trei ori în acelaºi ver set (în Transilvania de vest cuvântul brâncã era larg folosit cu sensul „mânã”, de vreme ce
a rãmas pânã astãzi în circulaþie cu aces t sens – vezi Al. Ciorãnescu, DER, p.114), fie va fi avut în vedere, în mod firesc, celãlalt
sens al cuvântului – (R eg.) „partea de jos a picioarelor animalelor”, „labã” – de asemenea în circulaþie în aceastã zonã327.
În sintagma ciolane de elefant, cuvântul ciolan dobândeºte prin extensie sensul „dinte”; (aici) „f ildeº”: Suliþile, pavezele
ºi t oate vasele ceale de aur de uspãþu ºi scaun de ciolane de elefant cu aur îmbrãcat au fãcut (2Par rezum. cap.9). Acelaºi
sens – „fildeº” – se actualizeazã prin sint agma dinþi de elefant: Cã cor abia împãr atului pre mare cu corabia lui Hiram o datã
în trei ani sã ducea în Tharsis, aducând de acolo aur ºi argint ºi dinþi de elef ant ºi mãimuþe ºi pãuni. (3Împ 10,22).
Cum în mod obiºnuit tendinþa este de eufemizare, de evitare a exprimãrii fruste, aºa cum am vãzut în cazul cuvintelor prin
care sunt numite eufemistic organele genitale bãrbãteºti ºi femeieºti, mirã prezenþa în text a cuvântului coiºor (coi + -iºor): Toatã
jivina carea au cu frâmte, sau bãtute, sau cu tãiate ºi luate coiºoare va fi nu o veþi aduce Domnului, ºi în pãmântul vostr u aceasta
nicidecum sã nu faceþi. (Pr 22,24); Nu va întra famenul cu coiºoarele zdrobite sau tãiate ºi cu mãdulariul tãiat, în bisearica Domnului.

Pentr u discuþiile purt ate în legãturã cu originea cuvântului, vezi Al. Ciorãnescu, DER, p.217–218.
Plauzibile sunt ambele posibilitãþi, mai cu seamã cã ambele sensuri ale cuvântului se întâlnesc în Þiganiada : „Spuneþi-m, rogu-vã, ce gr eutate/Are
un vodã? Eu voi desvolbi-o:/ Doarme ca noi pã dungã, pã spate,/Sau cum vra, pãn´[ce] sã face zio;/Apoi sculîndu-sã bea ºi mîncã/Sau îº´razãmã
capul în brîncã” (I.Budai-Deleanu, Þiganiada, Bucureºti, 1973, p.320); „Vãzui pe toþi dracii-în pielea goalã,/ Cu coarne-în frunte, cu nas dã cîne,/
Pãstã tot mîngiþi cu neagrã smoalã,/Brînci dã urs a vînd ºi coade spîne” (ibidem, p.248).
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(2Lg 23,1), prin care au echivalat lat. testiculus, -¾ (în forma fãrã suf ix diminutival, cuvântul se întâlneºte ºi în dicþionarul lui Grigore
Maior (ILV/Lexicon, II). În forma diminutivalã, cuvântul va fi pãrut mai puþin frust traducãtorilor. În legãturã cu aceeaºi idee este
prezenþa cuvântul coios „bolnav de hernie” (coi + -os), prin care s-a echivalat lat. herni¹sus: Sau gârbov, sau urduros, sau albeaþã
având în ochiu, sau râie pururea, au pecingine în trup, sau coios. (Pr 21,20). Primul cuvânt discutat aici nu este înregistr at în
dicþionarele limbii române (cf. Indice Pr – COIªOR), în timp ce al doilea cunoaºte prima atestare în acest text (cf. Indice Pr – COIOS).
Cuvântul colþ dobândeºte sensul neobiºnuit „prepuþ” în sint agma veþ lua colþurile (cf. lat. auferetis praeputia): Când veþ
întra la pãmânt ºi veþ sãdi într-însul tot roditoriul, le veþ lua colþurile . Poamele care încolþãsc necurate vor fi v oao, nici veþi
mânca dintr-însãle. (Pr 19,23). Roadele din primii trei ani erau considerate necurate, prin ur mare, nu se mâncau; de aici,
probabil, legãtur a cu purificarea prin circumcizie.
Mr ejuþã (aici) „membranã care învãluie ficatul sau alte organe interne” (mreajã + -uþã) echivaleazã lat. r½ticulum, -¾, care are,
printre altele, ºi acest sens. Cuvântul este frecvent folosit cu sensul de mai sus în sintagma mrejuþa ficatului/mrejuþa hicatului (Pr
3,4, 10; 7,4; 8,16, 25; 9,10, 19), dar ºi singur: Doi rãrunchi cu mrejuþa carea iaste pres te ei, lângã mãruntaie, ºi grãsimea hicatului
cu rãrunchieþii (Pr 3,15); Doi rãrunchiuþi ºi mrejuþa care iaste preste ei, lângã mãrunt aie, ºi untura hicatului cu rãrunchiuþii (Pr 4,9) 328.
Cu acelaºi sens se foloseºte o altã creaþie diminutivalã, mrejuliþã (din mreajã + -uliþã), în sintagma mrejuliþa hicatului: Lua-v ei ºi toatã
grãsimea carea acopere mãruntaiele ºi mrejuliþa hicatului ºi amândoi rãrunchii ºi grãsimea carea e preste ei ºi vei aduce aprindere
preste oltariu. (Iº 29,13); Vei lua grãsimea din berbece ºi coada ºi untura carea acopere rãrunchii ºi mrejuliþa hicatului ºi amândoi
rãr unchii ºi grãsimea carea e preste ei ºi spata dreaptã, pentru cã iaste berbecele sfinþirii (Iº 29,22).
Reþinem în continuare cuvintele prin care sunt numiþi „rinichii” pentru a sublinia o car acteris ticã a lexicului acestei
traduceri: numãrul mare al creaþiilor lexicale realizate prin derivare cu sufixe diminutivale329. Credem cã douã pot fi explicaþiile
pentr u acest fenomen: pe de o par te, o puter nicã influenþã venitã dinspre limba popularã, pe de altã parte, grija traducãtorilor
pentru o exprimare nuanþatã: rãrunchi (Pr 3,4, 15; 8,25); rãrunchii (Pr 3,10; 9,10, 19); rãrunchieþii (Pr 3,15); rãrunchiaºi
(Pr 7,4); rãrunchiaºii (Pr 7,4); rãrunchiuþii (Pr 3,4, 10; 4,9); rãrunchiuþi (Pr 4,9; 8,16).
În versetul: ªi pentru spãlãciunea celor de a doao care ies din mijlocul sãminþelor lui ºi pentru pruncii carii într-acel ceas
s-au nãscut, cã-i vor mânca într-ascuns, pentru lipsa tuturor lucrurilor, în conãcirea ºi jefuir ea cu carea va împresura nepriiatinul
tãu înlãuntr ul porþilor tale. (2Lg 28,57), cuvântul spãlãciune este folosit cu sensul „placentã”330.
Prin cuvântul suf lu tr aducãtorul a echivalat lat. fÀmus, -¾, înþelegând din compar aþia cu oala fier bând cã nu poate fi vorba
despre fum, ci despre o rãsuf lare puternicã: Din nãrile lui iase suflul ca din oala aprinsã ºi fierbând. (Iov 41,11). Cuvântul este
aici la prima atestare (cf. Indice Iov). Problema este însã în legãturã cu originea cuvântului la traducãtorul de la 1760. Dicþionarele
propun relaþia etimologicã cu fr. souffle (cf. Al Ciorãnescu, DER; DEX) ºi numai în subsidiar relaþia cu verbul a sufla (cf. MDA).
Aici primeazã relaþia cu verbul a suf la. Cuvântul francez a contribuit ulterior la impunerea cuvântului românesc în limba literarã.
Sintagma trupul trunchiu „trupul ciuntit, mutilat; (aici) lipsit de cap” din contextul: ªi l-au lovit de doao ori în cerbicea
lui ºi i-au tãiat capul; ºi i-au luat zãvasa din stâlpi ºi i-au învãluit trupul trunchiu . (Idt 13,10) prezintã int eres ca ur mare a
determinativului adjectival trunchiu, care se actualizeazã cu sensul învechit ºi rar „lipsit de ceva”, dupã lat. truncus – adj. –
„ciuntit”, „r etezat” (cuvântul trunchi , cu acest sens, poate fi rezultatul unei contaminãri între truncølus ºi truncus, deoarece
din truncus ar f i trebuit sã rezulte, firesc, trunc , nu trunchi).
Cuvântul usnã (<sl. ustïna „buzã”) a cãrui circulaþie se restrânsese chiar din secolul precedent se foloseºte aici atât cu sensul
„buzã”; „gurã”; (Prin e xt.) „glas”, „viers”: Cã atunci voiu rãsplãti noroadelor usnã aleasã, ca sã cheme toþi numele Domnului ºi
sã-I slujascã cu un umãr. (Sof 3,9), cât ºi cu sensul „mar ginea de sus (de obicei rãsfrântã) a unei oale, a unui pahar, a unui obiect
în formã de vas etc.; buzã”, „ghizd”: ªi au fãcut un mare vãrsat, de zeace coþi de la uznã pânã la uznã, rãtund împregiur, înãlþimea
lui de cinci coþi, ºi o funiºoarã de treizeaci de coþi îl încingea prinpregiur.(3Împ 7,23)/ ªi cioplitura de supt uznã îl încungiura cu
zeace coþi, ocolind marea; doao rânduri de cioplituri scobite era vãrsate. (3Împ 7,24)331. Nu este exclus ca prezenþa acestui cuvânt
ºi în general a cuvintelor care erau arhaisme chiar pentru a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea sã se explice prin caracterul
conservator al limbajului religios, trãsãturã pe care aceastã variantã a limbii române literare a pãstrat-o pânã astãzi332.
În acelaºi sens poat e fi explicatã prezenþa cuvântului zgãu (Înv.) „uter”; (Înv.; prin. ext.) „pântece” în traducerea de la
1760333: Dumnezãul tãtâne-tãu va fi agiutoriul tãu ºi Atotputearnicul te va blagoslovi cu blagoslovenii cereºti de sus, cu
blagosloveniile adâncului ce zace jos, cu blagosloveniile ugerilor ºi a zgãului. (Fc 49,25); ªi o nãcãjea pizmuit oarea ei ºi foarte
o amãr ea, atâta cât o probozea, cã Domnul închisease zgãul ei. (1Sm 1,6)334.

De r emarcat în cele douã verse te variaþia de expresie: grãsime – unturã, rãrunchi – rãrunchieþi – rãrunchiuþi.
Es te un aspect care ar merit a un subcapitol apar te în abordarea lexicului acestei traduceri. Cum spaþiul nu ne per mite acest lucru, sugerãm celor
interesaþi de acest as pect sã urmãreascã în Indice creaþiile lexicale obþinute prin derivare ºi va fi uºor de observat pref erinþa traducãtorilor acestui
text pentru diminutive.
330
În latinã es te inluvie (illuvi½s, -½i are ºi sensul „murdãrie”). În unele regiuni, a se curãþa înseamnã „a lepãda placent a”. Legãtura semanticã dintre
a se curãþa ºi a se spãla, deci dintre curãþare (e ventual, curãþãciune) ºi spãlare (e ventual, spãlãciune) nu mai necesitã comentarii. Astfel poate fi explicat
modul în car e s-a ajuns la sensul care se atribuie aici cuvântului în discuþie. Se impune, de altfel, pr ecizarea cã mai toþi tr aducãtorii au întâmpinat
probleme în transpunerea acestui verse t (cf. Anania 2001, p.234). Iatã cum a f ost tradus aceslaºi verse t în B1688: ªi feþiºoar a ei, ceaea ce au ieºit
pren coapsele ei, ºi fiiul ei, pre carele va naºte, pentru cãce va mînca de tot pre aceastea pentru lipsa a toatã, pre ascunsu, întru nevoia ºi întru
primejdiia car e te va chinui vrãjmaºul tãu întru toate cetãþile tale ºi în B1795: ªi soartea sa carea au ieºit printrã coapsãle ei, ºi pr e fiiul sãu, pre
car e-l va naºte, cã va mânca pre aceºtia într u ascuns, pentru lipsa tuturor întru îmbulzala t a ºi întru necazul tãu, cu care te va necãji vrãjmaºul tãu
în ce tãþile tale (unde soar te înseamnã „casa sau cãmaºa copilului, placenta”).
331 Cu acelaºi sens, cuvântul apare ºi în alte locuri (vezi ocurenþele din 3Împ 7,26; 2Par 4,2, 5). Pentru variantele cuvântului, v ezi supra, 2.1.2.19.,
sonorizar ea consoanei [s] atunci când în contextul fonetic este urmatã de [n ] sau de [m].
332 Vezi, în aces t sens, Gheorghe Chivu, Civilizaþie ºi culturã. Consideraþii asupra limbajului bisericesc actual, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1997.
333
Cf. N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.231.
334
P entru alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
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NICULINA IACOB
2.3.1.2.1. Acþiuni referitoar e la corpul omenesc; procese f iziologice
Cu sens diferit de sensul actual 335 este folosit ver bul a apleca (<lat. applïc¼re) „a alãp ta (un copil sau puiul unui mamifer
în gener al)”: ªi i-au zis Elcana, bãrbatul sãu: „Fã ce þi sã veade bun ºi rãmâi pânã ce-l vei înþãrca ºi poftesc sã plineascã Domnul
cuvântul sãu”. ªi au rãmas muier ea ºi º-au aplecat fiiul pânã l-au înþãrcat de lapte. (1Sm 1,23); ªi au fãcut ei într-acesta chip
ºi, luând doao vaci carele apleca viþei, au prins la car, ºi viþãii lor i-au închis acasã. (1Sm 6,10), iar prin extensiune sensul
poate fi „a creºte lipsit de gri ji, rasfãþat”: Calul neînvãþat iase nãsâlnic, ºi fiiul slobod va ieºi obraznic. (Ecz 30,8)/ Apleacã
fiiul, ºi te va spãimânt a; joacã-te cu el, ºi t e va întrista. (Ecz 30,9).
Verbul a borî 336 este întrebuinþat în mod obiºnuit cu sensul „a vãrsa”, „a vomita”, cu referire la oameni, pe care îl ar e ºi
astãzi: Bogãþiile care le-au îmbucat le va borî ºi din pântecele lui le va trage afarã Dumnezeu. (Iov 20,15). Este folosit însã ºi
cu un sens metaforic, „a arunca afarã”, cu referire la pãmânt: ªi cu carii s-au pângãrit pãmântul, a cãrora tâlhãriile Eu le
voi cer ceta, ca sã borascã pre lãcuitorii sãi. (Pr 18,25); Cã toate blãstãmurile aceastea le-au fãcut lãcuitorii pãmântului carii
au fos t înaintea voastrã ºi l-au spurcat. (Pr 18,27)/ Deci pãziþi ca sã nu borascã ºi pre voi aºijderea, când veþ face aseaminea,
precum au borât neamul care au fost înaintea voastrã. (Pr 18,28); Pãziþ legile Meale ºi judecãþile ºi le faceþ, ca sã nu vã bor ascã
ºi pre voi pãmântul la care veþ întra a-l lãcui. (Pr 20,22).
Sensul etimologic al verbului a cãzni „a chinui”, „a tortura” (<sl. kazniti) se actualizeazã în contextul urmãtor: Iarã ei au
zis: „Pasã încolo!” ªi iarãº: „ Întrat-ai – au zis – ca un nimearnic, au doarã sã ne judeci? Pre tine, darã, însuþ mai vârtos decât
pre aceºte vom cãzni”. (Fc 19,9). În mod obiºnuit se folosesc, cu aces t sens, verbele a chinui ºi a necãji (vezi ocurenþele din Indice).
Derivat de la adjectivul copos (vezi infra, 2.3.1.2.3.) es te ver bul a coposi (Trans.) „a tunde chel”: Deci Hanon slugile lui
David le- au coposit ºi le-au ras ºi le-au tãiat v ejmintele, de la naºt eri pânã la picioare ºi i-au slobozit. (1Par 19,4); cuvântul
nu este înregistrat în dicþionarele limbii române (cf. Indice 1Par – a COPOSI).
Verbul a curãþi, în sintagma a(-º) curãþi pânt ecele (cf. lat. purgaret ventrem) exprimã eufemistic sensul „a defeca” în
urmãtorul enunþ: ªi au venit la ocoalele oilor, care era în drum cãlãtorilor. ªi era acolo o peºter e în carea au întrat Saul a-º
curãþi pântecele337; iarã David ºi oamenii lui în partea cea mai dinlâuntru sã pitula. (1Sm 24,4).
Cuvântul curgere intrã în sintagme prin care sunt numite procese fiziologice fireºti sau patologice: curgerii lunatecii
„menstruaþie” Iarã de va naºte fãmeaie, necuratã va fi doao sãptãmâni dupã leagea curgerii lunatecii ºi zile ºasãzãci ºi ºasã va
rãmânea în sângele curãþiii sale. (Pr 12,5); curgerea sângelui „menstruaþie, dar ºi sângerare patologica, de durata”: Muiarea
care, întorcându-sã luna, pãtimeaºte curgerea sângelui, ºeapte zile sã va usãbi. (Pr 15,19); Muiarea carea multe zile pãtimeaºte
curgerea sângelui, nu în vreame lunatecã, sau cãrie, dupã lunat ecul sânge, curgerea nu înceatã, pânã când îi supusã aceºtii
pãtimiri necuratã va fi, ca în vreame lunatecã . (Pr 15,25); lunateca cur gere: Cine sã va împreuna cu muierea în lunateca curgere
ºi va dezvãli ruºinea ei, ºi ea îþ va deºchide izvorul sângelui sãu, amândoi sã vor ucide din mijlocul norodului sãu. (Pr 20,18);
cur gerea sãminþii „eliminare patologicã a lichidului seminal”: „Grãiaºte fiilor Isr ail ºi le ziceþi: «Omul cãruia sã întâmplã cur gerea
sãminþii necurat va fi. (Pr 15,2); ªi orice va fi supt acela a cãruia sã întâm plã curger ea sãminþii, spurcat va fi pânã sara. (Pr 15,10).
Un calc total foar te inter esant dupã lat. excerebr¹ „a lua creierii”, „a tãia capul” (fig.) „a lua minþile” este a descreiera
„a omorî”: Cel ce jâr tveaºte boul, ca cel ce omoarã omul. Cel ce omoarã dobitocul, ca cel ce descrierã cânele. (Is 66,3).
Cuvântul nu este înregistrat în dicþionar ele limbii române338.
Verbul a dormi (<lat. dorm¾re) se actualiz eazã, firesc, cu sensul sãu de bazã „a se af la în stare de somn”: Tot aºter nutul
în care au dor mit necurat va fi ºi oriunde va ºedea. (Pr 15,4); ªi în ce va dor mi sau va ºedea în zilele curãþirii sale spurca-sã-va.
(Pr 15,21), dar este curent întrebuinþat ºi cu sensul eufemistic „a avea relaþii sexuale”339: Aceasta e leagea celui ce pãtimeaºte
curgere seaminþii ºi carele sã spurcã cu împreunarea, (Pr 15,32)/ ªi carele în vremi lunatece sã usãbeaºte sau care pururea
curge sânge, ºi a omului care va dor mi cu dânsa”. (Pr 15,33); Care va dormi cu maºtehã-sa ºi va dezvãli ocara tãtâne-sãu,
cu moarte sã moarã amândoi; sângele lor fie preste ei! (Pr 20,11).
A grozãvi (din grozav) se actualizeazã aici cu un sens mai puþin obiºnuit, „a dezonora”, „a necinsti”, un calc semantic
dupã sensul figur at al cuvântului lat. foed¹ „a desfigura, a mutila”; fig. „a pângãri”, „a dezonora”: ªi au zis Ahitofel cãtrã
Avisalom: „Întrã la þiitoarele tãtâni-tãu, care le-au lãsat sã pãzascã casa, ca, auzind tot Israilul cã ai gr ozãvit pre tatã-tãu, sã
sã întãreascã cu tine mâna lor”. (2Sm 16,21).
Ver bul a îngreca340 „a lãsa o femeie însãrcinatã” (<lat. *ingrìvïco, ¼re) este în mod inexplicabil folosit în contextul: Aceastea
zice Domnul: „Preste trei nelegiuiri ale fiiului Ammon ºi preste patr u nu-l voiu întoarce, pentru cã au îngrecat în Galaad, a-ºi lãrgi
hotarul sãu. (Am 1,13), unde în lat este: dissecuerint praegnantes Galaad „au spintecat femeile gravide din Galaad”).

335

As tãzi se întrebuinþeazã rar cu acest sens sau cu sensul mai general „a hrãni” în expresii populare precum: l-am aplecat la sânul meu sau a aplecat
ºar pele la sân.
Pentru etimologia cuvântului, v ezi Al. Ciorãnescu, DER, unde se propune origine latinã, ºi MDA, unde pe pr ecizeazã cã este de origine necunoscutã.
337
R eþinem aici soluþiile diferite din câteva versiuni româneºti, explicabile prin izvoarele diferite urmate de traducãtori: în B1688: ºi er a acolo peºterã
ºi Saul întrã ca sã sã gãteascã; în B1795: ºi era acolo o peºterã. ªi Saul au într at ca sã se gãteascã, dar ver bul subliniat este urmat de nota a), sub
car e gãsim, la subsolul paginii, pr ecizãrile: Sirul are: ºi Saul au întrat ca sã doarmã. Latinul: ca sã-ºi deºar te pântecele. Într-o ediþie realizatã dupã
traducerea lui Cor nilescu – Biblia sau Sfînt a Scripturã a Vechiului ºi Noului Testament , cu explicaþii (fãrã loc, fãrã an), cu pr ecizarea, în Pref aþã, cã
es te „textul Bibliei tr aduse de Dumitru Cornilescu” – este: ºi acolo era o peºterã, în car e a intrat sã doarmã. În Biblia sau Sfânta Scripturã, tipãritã
sub îndrumarea ºi cu purtarea de gri jã a prea fericitului pãrinte Ius tin, Patriar hul BOR, Editur a Institutului Biblic ºi de Misiune al BOR, Bucureºti
1982 – cu precizarea în prefaþã cã la baza ediþiei stã textul tradus în 1936 de Gala Galaction ºi Vasile Radu ºi episcopul Nicodim Munteanu – acolo
era o peºterã ºi Saul a intrat în ea pentr u nevoile sale ; la Anania 2001 – iar acolo era o peºterã. Saul a intrat sã-ºi facã nevoia .
338
Este înregistrat, în schimb, cuvântul descreierat, rezultat tot prin calc dup fr. écervelé.
339
Acelaºi sens se exprimã eufemis tic ºi prin alte cuvinte: a se amesteca, a cunoaºte, a se împreuna (v ezi infra, 2.3.1.2.7.1.).
3 40
Deºi popular în perioada veche, cuvântul nu era prea uzit at în traducerile religioase, dovadã cã în secolul al XVII-lea, în cele trei traduceri în limba
românã ale Vechiului Testament, cuvântul se întâlneºte mai des în Ms.4389 ºi foarte rar în Ms.45 ºi în B1688. V. Arvinte explicã aceastã restrângere
a circulaþiei cuvântului în text ele bisericeºti prin „dorinþa pioasã de a evita pentru per sonajele sfinte ale Bibliei v erbele sau expresiile populare
336
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LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
A se îngr eþa „a (se) îngreþoºa”, „a se scârbi” (în- + greaþã) era probabil arhaic ºi la momentul realizãrii aces tei traduceri:
ªi grãind îm protiva lui Dumnezeu ºi a lui Moisi, au zis: „Cãci ne-ai scos din Eghipt sã murim în pustietate? Lipseaºte pânea,
nu sânt ape, suf letul nostru s-au îngreþat de aceastã bucatã uºoarã foar te”. (Nm 21,5).
Deºi tendinþa generalã în traducerile religioase a fost de evit are a exprimãrii fr uste, nu întodeauna s-a ºi realizat. Dovadã
sunt e xemplele care urmeazã: ªi voiu pierde toatã casa lui Ahav ºi voiu ucide din Ahav pre cel ce sã piºe341 la pãreate ºi pre cel
închis ºi pr e cel mai pre urmã în Israil. (4Împ 9,8) – sintagma subliniatã desemnând, popular, o „persoanã de sex bãrbãtesc”;
ªi le-au rãspuns Ravsaches, zicând: „Au doarã la domnul tãu ºi la tine m-au trimis domnul mieu, sã grãiesc cuvintele aceastea
ºi nu mai vâr tos la oamenii carii ºed pre zid, sã-ºi mânce gunoiul sãu ºi sã-ºi bea piºatul sãu cu voi?” (4Împ 18,27).
Verbul a se pristãvi (<sl. pr½staviti sÂ) „a muri” nu mai era curent în aceastã perioadã. N evoia de nuanþare a exprimãrii,
în condiþiile în care în ver setul urmãtor trebuia exprimatã aceeaºi idee, l-a determinat pe traducãtor sã foloseascã ver bul a
se pristãvi, ar haic la acel momen sau poate numai regional, alãturi de a se sãvârºi. Cu sau fãrã intenþionalit ate e xpresivã
din partea traducãtorului, rezultatul traducerii este foarte expresiv: ªi acesta, darã, curat s-au prestãvit, preste toate, în Domnul
nãdãjduind. (2Mac 7,40)/ Iarã mai pre urmã, dupã fii, ºi maica s-au sãvârºit. (2Mac 7,41). Mai trebuie remarcatã aici, în afarã
de nuanþar ea exprimãrii prin folosirea celor douã verbe sinonime, tendinþa, specificã v orbirii populare, de a îndulci expresia
atunci când e v orba de o realitate atât de crudã, cum este moar tea342.
Verbul a rãpãusa (<lat. rìpaus¼re) se actualizeazã atât cu sensul etimologic „a se odihni”, „a-ºi gãsi liniºtea”: În rãpausul
mor tului fã a rãpãusa pomenirea lui ºi-l mângãie într u ieºirea duhului sãu. (Ecz 38,24) – cf. aici rãpaosul „odihna”; Puþin
plânge preste mor t, cã au rãpãusat. (Ecz 22,11), cât ºi cu sensul „a muri”, „a-ºi da sufletul”, aºa cum rezultã din urmãtoarele
contexte: De va rãmânea, nume va lãsa mai mult decât o mie; ºi, de va rãpãusa, îi va folosi. (Ecz 39,15); Iarã vãzând sutaºul
car e sta în prejmã cã, aºa s trâgând, au rãpãosat, au zis: „Adevãrat, omul aces ta Fiiul lui Dumnezãu era”. (Mc 15,39), ªi cu
un sens ºi cu celãlalt, ocurenþele sunt puþine, f iind preferate verbele sinonime a se odihni ºi a muri. Prezenþa verbului a rãpãusa
poate fi pusã pe seama tendinþei f ireºti de latinizare, manifestatã însã fãrã excese de traducãtorii Vulgatei de la Blaj.
Aducem în discuþie cuvântul a se scopi „a se castra” (<sl. skopiti) pentru varianta foneticã mai puþin obiºnuitã îu care
apare, a se scuipi : Între mulþi f ameni, laudã pre cei ce s-au scuipit pentru împãrãþiia ceriurilor. (Mt rezum. cap.19). În textul
propriu-zis, cuvântul este înlocuit cu sinonimul a se jugãni: Cã sânt fameni carii din pântecele mumei aºea s-au nãscut ºi
sânt f ameni carii s-au jugãnit pre sineº pentru împãrãþiia ceriurilor (Mt 19,12). Forma s-au scuipit343 este de bunã seamã
rezultatul unei rostiri regionale, favorizatã, credem, ºi de contaminarea celor douã verbe (a scopi – a scuipa/a scuipi), ca
urmare a unei trãsãturi de sens pe care o au în comun: „a da afara, a arunca”, de vreme ce în altã carte apare acelaºi fonetism
în cuvântul scuipit „castrat”, „jugãnit”: Pof ta celui scuipit va strâca feacioriia fecioarei (Ecz 20,2); Vãzind cu ochii ºi gemând
ca cel scuipit ce îmbraþiºe fecioar a ºi suspinã. (Ecz 30,21). Pe de altã parte, verbul a scuipi „a elimina salivã” (<lat. *scupire 344)
este prezent în text în for ma a scupi : De v ei sufla în scânteaie, ca focul va arde, ºi, de vei scupi preste ea, sã va stânge;
amândoao din gurã ies. (Ecz 28,14), ceea ce ne conduce la ideea cã omonimia celor douã cuvinte a determinat într-adevãr
o minimã distincþie, aºa cum rezultã din formele: scuipi/scuipit („scopi”/ „scopit”) ºi scupi/scupit („scuipa”/”scuipat”).
2.3.1.2.3. Trãsãturi fizice
Specific ariei dialectale din care povin traducãt orii textului este adjectivul copos (Trans.; mgm.) „chel”, „spân” (<mg.
kopasz), întrebuinþat cu valoare substantivalã: ªi s-au suit de-acolo în Vethil. ºi suindu-sã pre cale, prunci mici au ieºit din
ce tate ºi-l batjocoriia, zicând: „Suie-te, coposule! Suie-te, coposule!” (4Împ 2,23). Cuvântul este la prima atestare în acest
text (cf. Indice 4Împ).
Sintagma împodobit(ã) la vedere are sensul „plãcut la chip”, „frumos”, „atrãgãtor”: Ci Liia er a cu ochii urdur oºi, Rahil
înfrãmsãþatã la f aþã ºi îm podobitã la vedeare. (Fc 29,17); Nici altãceva ºtiia, fãrã pânea cu carea sã hrãnea. ªi era Iosif frumos
la faþã ºi împodobit la vedeare. (Fc 39,6); Fiiul crescând Iosif, fiiul crescând ºi împodobit la vedeare, featele au trepedat peste
zid. (Fc 49,22).
Pentru a exprima caracteristica „cu pete”, „pãtat”, „maculat”, exprimatã în Vulgata prin macul¹sus, traducãtorii au f olosit
cuvântul machiat345, în varianta mãchiat: Încungiurã toate tur mele tale ºi desparte toate oile cele bãlþat e ºi tãrceate cu lâna, ºi
orice va fi negru ºi mãchiat ºi tãrcat în oi ºi în capre va fi simbriia mea. (Fc 30,32); ªi va rãspunde mie mãne dreptatea mea,
când va veni vreamea togmirii înainte ta. ªi toate care nu vor fi tãrcete ºi mãchiiate ºi neagre, precum în oi aºa ºi în capre, de
fur tuºag mã vor pârî”.(Fc 30,33); ªi au despãrþit în zioa aceaea caprele ºi oile ºi þapii ºi ber becii cei tãrceaþi ºi mãchiiaþi. ªi toatã
tur ma de un pãr, adecã cu lânã albã ºi neagrã, o au dat în mâna feciorilor sãi. (Fc 30,35). Antonimul obþinut prin prefixare –

echivalente [cu verbul a zãmisli – n.n. N.I.], considerate a fi prea dure: a fi tãroasã (expresie întrebuinþatã în PO), a îngreca, a rãmâne (sau a fi)
însãrcinatã etc.” (S T.L.FAC., p.88). Ar putea f i aceasta o e xplicaþie, de vreme ce ºi în textul pe care îl analizãm aici v erbul a îngreca ºi ad jectivul
îngrecat , provenit din par ticipiu, sunt apariþii rarisime (v ezi ºi infra, 2.3.1.2.4. ).
3 41
Cuvintele lat. ming¹, -ere ºi Àr¾na, -ae, despre a cãror echivalare este vorba în cele douã verse te citate, sunt înregistrate în dicþionar ul lui Grigore
Maior ( ILV/Lexicon , I, II) ºi explicate tot direct, neeuf emistic.
3 42 Cu mãies trie neîntrecutã, ur mând acelaºi model popular, va f ace acest lucr u M. Sadoveanu.
3 43 De la f orma cu anticiparea rostirii palatale, a scoipi, a rezultat a scuipi, pentru ca apoi sã fie nev oie de gãsirea unei formule pentru evitarea omonimiei
car e putea ajunge în unele context e intolerabilã.
3 44 Vezi ºi discuþia pe care o f ace Al. Ciorãnescu (DER) în legãturã cu etimologia acestui cuvânt.
3 45 Cuvântul trebuie pus în legãturã cu substantivul mache/machie „patã”, care reprezintã încercarea traducãtorilor de a adap ta într-un fel cuvântul
lat. macula „patã”, „murdãrie”: Iarã, de vei vr ea a mânca ºi mâncarea cãrnurilor te va îndulci, ucide ºi mâncã lângã blagoslovenia Domnului,
Dumnezeului tãu, carea þ-au dat în cetãþile tale, acar necurat de va f i, adecã întinat ºi slab, acar curat, adecã întreg ºi fãrã mache , care-i slobod a sã
aduce, ca cãprioara ºi cerbul, vei mânca (2Lg 12,15); Iarã de va avea mache sau va f i ºchiop sau orb au în oar ecare par te grozav sau slab, nu sã va
jâr tvi Domnului, Dumnezeului tãu (2Lg 15,21). Cuvântul mache nu este înregistrat în DLR, în schimb, cu prima atestare la Dosof tei, se înregistrazã
maculã. Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului mache, vezi Indice.
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nemachiat/nemãchiat „curat”, „fãrã meteahnã” – este de asemenea prezent în text pentru a echivala cuvântul lat. immaculatus:
Nemachiate le veþi aduce toate cu gustãrile sale. (Nm 28,31); ªi veþ aduce jâr tvã spre miros bine priimit Domnului, un viþãl din
ciurdã, berbeace unul ºi miei de câte un an, nemachiaþi, ºeapte (Nm 29,2); A cince zi veþ aduce viþei noao, berbeci doi, miei de
câte un an, nemãchiaþi, patrusprãzeace (Nm 29,26); A ºasa zi veþ aduce viþei opt, berbeci doi, miei de un an, nemãchiaþi,
patrusprãzeace (Nm 29,29); A ºeaptea zi veþ aduce viþei ºeapte ºi berbeci doi, miei de câte un an, nemãchiaþi, patrusprãzeace
(Nm 29,32); Aducând arderea spre miros bine priimit Domnului: un viþel, un berbece , miei de câte un an, nemãchiiaþi, ºapte
(Nm 29,36). Cu aceste sensuri cele douã cuvinte nu sunt înr egistrate în dicþionarele limbii române.
Macru (<lat. macer) cu sensurile „slab”, „scheletic”, „sfrijit”, cu referire la oameni ºi la vite, echivaleazã lat macilentus
din Vulgata ºi are pânã astãzi o circulaþie restrânsã la aria lingvisticã din Transilvania: Pentru aceaea, aceastea zice Domnul
Dumnezeu cãtrã v oi: ‘Iatã, Eu însumi judec între dobitocul cel gras ºi macru (Iz 34,20). În legãturã cu macru este adjectivul
mãcrit, întrebuinþat cu aceleaºi sensuri pentru a echivala acelaºi cuvânt din Vulgata. Forma acestuia pr esupune însã existenþa
unui verb *a mãcri, dar nu este exclus sã se f i for mat prin analogie cu alte par ticipii adjectivale în -it346: ªi alte ºap te ieºiia
din râu, urâte ºi mãcrit e foar te, ºi sã pãºt ea în þãrmurile râului, în locuri verzi. (Fc 41,3); ªi ºepte vaci supþiri ºi mãcrite , care
s-au suit dupã aceale, ºi ºepte spice supþiri ºi pãlite de vânt, ºep te ani sânt de foamete viitoar e. (Fc 41,27).
O creaþie per sonalã a traducãtorilor aces tui text este adjectivul neveder os (aici) „întunecat la culoare”. Echivaleazã lat.
subobscÀrus „cam întunecat (la culoare)” în context e în care este vorba despre înfãþiºarea petelor de leprã: Iarã de va fi pãrul
de f aþa dintâi ºi locul ranei nevederos ºi nu-i mai smerit decât trupul de aproape, închide-l-va ºeap te zile. (Pr 13,21); De nu
sã va f i schimbat faþa perilor, nice rana mai smeritã decât cealalalt trup ºi f aþa leprei va f i nevederoasã, îl va închide ºepte
zile. (Pr 13,26); Bãrbatul sau muiarea, într-a cãruia piiale albeaþã sã va arãt a, (Pr 13,38)/ Vedea-i-va preotul; de va gãsi
nevederoasã albeaþa luminând în piiale, sã ºtie cã nu-i leaprã, ci întinãciune feaþii albe ºi omul, cur at. (Pr 13,39).
Cuvântul pãr intrã în alcãtuirea sintagmei de un pãr „cu pãr ul de o singurã culoare” ºi echivaleazã lat. Ànicolor, -¹ris:
ªi au des pãrþit în zioa aceaea caprele ºi oile ºi þapii ºi berbecii cei tãrceaþi ºi mãchiiaþi. ªi toatã turma de un pãr, adecã cu
lânã albã ºi neagrã, o au dat în mâna feciorilor sãi. (Fc 30,35).
Dupã lat. r½calvaster, -tr¾ „cam chel (deasupra fr unþii)” traducãtorul a creat rãspleºug: Bãrbatul dintr-a cãruia cap cad
peri pleºug iaste ºi curat. (Pr 13,40)/ ªi de vor cãdea de la frunte pãrii rãspleºug ºi curat iaste. (Pr 13,41). În acest fel reuºeºte
sã pãstreze în traducere distincþia care se face în textul original între calvus „fãrã pãr”, „chel” – pleºug ºi recalvaster „cam
chel (deasupra frunþii)” – rãspleºug, distincþie care se face în ver setele urmãtoare ºi prin subs tantivele calvitio, în traducere,
pleºe, pleºuire, ºi recalvatione, în traducere, rãspleaºã : Iarã, de sã va naºte faþã albã sau r oºie în pleºe sau rãspleaºã , (Pr
13,42)/ ªi va vedea aceasta preo tul, osândi-l-va fãrã îndoialã de bube care au rãsãrit în pleºuire. (Pr 13,43). Cuvintele
rãspleºug, rãspleºã ºi pleºuire nu sunt înregis trate în dicþionarele limbii române.
Cuvântul tocmit, cu var. (Înv.) togmit are, pe lângã sensul „chibzuit”: Pune vorbã togmitã în gura mea înnaintea leului
ºi mutã inima lui s pre urârea vrãjmaºului nostru, ca ºi el sã piarã ºi cei ce-l ascultã pre el. (Est 14,13), ºi un sens regional,
mai puþin obiºnuit, „gãtit”, „îmbrãcat fr umos, dichisit”: ªi întrând la împãratul, orice poftea spre podoabã de lipsã lua ºi
precum lor le plãcuse, togmite din trepãzarea fãmeilor la cãmara împãratului trecea. (Est 2,13).
2.3.1.2.4. Stãri fiziologice
Cuvântul bubã347 (etimologia cuvântului este discutabilã: lat. *buba – dupã Al. Ciorãnescu, DER348, ucr. buba – dupã MDA)
este folosit cu sensul „leprã”349 ºi cu sensul „ulceraþie pe piele”, aºa cum rezultã din urmãtorul context: Carele vãzând locul bubei
mai smerit decât cealalalt trup ºi perii schimbaþi în albeaþã, spurca-l-va, cã rana bubei s-au nãscut în bubã (Pr 13,20), unde prin
bubã se echivaleazã atât lepr a, -ae, cât ºi ulcus, -eris din Vulgata. Cuvântul apare ºi în sintagma bubã rãmâitoare „leprã
statornicã”, „leprã persistentã, greu tratabilã”: ªi zioa a ºeaptea iarãº uitându-sã, de o va gãsi a fi crescutã, bubã rãmâitoare
iaste; s purcat va judeca vejmântul ºi tot ce sã va gãsi (Pr 13,51), care echivaleazã sintagma lepra perseverans din textul latinesc.
Bubos (din bubã +-os) , cu valoare adjectivalã ºi subs tantivalã, es te folosit cu sensul „lepros” acolo unde în Vulgata este
lepr¹sus: În toatã vreamea în carea bubosul iaste necurat sângur va lãcui, afarã de tabãrã. (Pr 13,46); „Aceasta-i leagea
bubosului, când s-au curãþit: Sã va aduce la preot. (Pr 14,2); Aceasta iaste jirtfa bubosului care nu poate avea toate spre curãþiia
sa. (Pr 14,32); Iarã el va por unci sã scoaþã toate din casã, pânã a întra într-însa ºi a vedea de-i buboasã, ca sã nu fie toate
necurate care sânt în casã. ºi dupã aceaea va întra sã socoteascã buba casii. (Pr 14,36); Pre bubosul cel vindecat Isus îl trimite
la preoþi. (Mt rezum. cap.8); ªi iatã, un bubos venind sã închina Lui, zicând: „Doamne, de vreai, mã poþi curãþi”. (Mt 8,2)
Cuvântul bubuliþã „bãºicuþã pe piele”, „pustulã” (din bubã + -uliþã) echivaleazã lat. pustula, -ae din Vulgata: Omul într-a cãruia
piiale ºi trup sã va naºte faþã de multe seamne sau bubuliþã sau ca când ar lumina ceva, adecã r anã de leprel, aduce-sã-va la
Aaron preotul sau la unul acar care dintre fiii lui (Pr 13,2). Cuvântul este la prima atestare în acest text (cf. Indice Pr).
Cu circulaþie în aria Tansilvaniei ºi a Banatului, varianta colerã a cuvântului holerã se întâlneºte ºi în textul analizat: Cã
în multe mâncãri va fi bolnãvirea, ºi rãvnirea sã va apropia pânã la colerã . (Ecz 37,33).
Participiul cu valoare adjectivalã, în forma de feminin, îngrecatã, al verbului a îngreca (vezi supra, 2.3.1.2.1.), are sensul „gravidã”,
„însãrcinatã”: De sã vor prigoni oameni ºi va lovi cineva muiarea îngrecatã ºi va leapeda fãrã de vreame, iarã ea va trãi, va fi supus
pãgubirei cãt va cere bãrbatul muiarii ºi vor giudeca giudecãtorii. (Iº 21,22). Poat e din considerentele invocate de V. Arvinte (vezi
supra, discuþia în legãturã cu ver bul a îngreca), traducãtorii au optat cel mai des pentru sinonimul povarnicã, actualizat atât cu

Aºa cum nu toate numeralele multiplicative au la bazã un v erb, ci se pot forma prin analogie cu cele care provin din par ticipiul unui verb, tot astfel
ºi unele ad jective în -it se pot forma prin analogie cu cele provenit e din verbe la participiu.
3 47
Vezi ocurenþele din Indicele care secondeazã Cartea preoþiii.
3 48
Vezi aici ºi alte opinii exprimate în legãturã cu originea cuvântului.
3 49
Pentr u ocurenþele cuvintelor leprã , lepros, v ezi Indice.
3 46
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valoare ad jectivalã: Iarã noru-sa, muierea lui Finees, era povarnicã ºi aproape de naºtere. (1Sm 4,19), cât ºi cu valoare de substantiv:
Cãr uie Hazail i-au zis: „Pentru ce domnul mieu plânge?” Iarã el au zis: „Cã ºtiu celea ce vei f ace fiilor lui Israil, realele. Cetãþile lor
ceale zidite cu foc le veai aprinde ºi tinerii lor îi vei ucide cu sabia ºi pre cei mici ai lor îi vei lovi de pãreþi, ºi pre ceale povoarnice
le vei împãrþi”. (4Împ 8,12); Atunci au lovit pre Manahim Thapsanul ºi pre toþi carii era în ea ºi hotarãle ei din Thersa, cã nu vruse
a-i deºchide. ªi au ucis pre toate povaarnicele ei ºi le-au spintecat. (4 Împ 15,16). Cele douã cuvinte echivaleazã lat. praegnans, -ntis,
din Vulgata. Adjectivul latinesc es te înregistrat în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, II), unde îl gãsim explicat prin „groasã”,
„tãroasã”, fãrã ca aces te cuvinte sã se regãseascã în traducerea de la 1760 a Bibliei.
Cu sensul gener al „boalã”, „suferinþã”, „durere”, cuvântul lângoare (<lat. langu¹rem) se întâlneºte în urmãtorul context:
ªi au fost dupã aceastea, s-au bolnãvit fiiul muierii mumei familiei ºi er a lângoarea t are foarte, aºa cât nu rãmânea într-însul
rãsuf lare. (3Împ 17,17).
Pentr u a echivala ceea ce în Vulgata este numit menstru¼tus, menstru¼lis „care are menstruaþie” (în legãturã cu lat.
menstruus „de f iecare lunã”) se f oloseºte, cu valoare substantivalã 350 ºi cu sens eufemistic, cuvântul lunatecã: „femeia care
suf erã boala de fiecare lunã”: Tu ºtii lipsa mea, cã urgisesc sãmnul trufiii ºi al slavei meale, care iaste pre capul mieu în zilele
arãtãrii meale, ºi-l urgisesc ca petecul ceii lunatece ºi nu-l port în zilele tãcerii meale (Est 14,16); ªi vei spurca tãblile celor
cioplit e din argintul tãu ºi vãjmântul cel þãsut din aurul tãu ºi le vei rãsipi ca necurãþiia ceii lunatece . (Is 30,22);
Realit atea numitã în Vulgata prin sintagma alvi languore este sugestiv echivalatã de tr aducãtori prin boala urdinãrii
„diz enterie”: ªi preste toate acestea l-au lovit Domnul cu nevindecatã boala ur dinãrii. (2Par 21,18).
2.3.1.2.5. Categorii de vârstã
De la v erbul a apleca (vezi supr a, 2.3.1.2.1.) se formeazã aplecãtor (apleca + -tor/-toriu) „sugar”, „sugaci”, „care suge”,
„neînþãrcat”: ªi au luat Samuil un miel aplecãtoriu ºi l-au adus jârtvã într eagã Domnului; ºi au strâgat Samuil câtrã Domnul
pentru Isr ail ºi l-au ascultat Domnul. (1Sm 7,9).
Specif icã ariei dialectale din care provin traducãtorii acestui text es te prezenþa cuvântului cocoanã351 „copilã”, „fecioarã”:
Nici au întãrziiat tânãrul a plini îndatã ce sã cerea, cã iubiia cocoana foarte ºi el era cinstit în toatã casa tãtânea-sãu. (Fc 34,19).
Fecioraº (din fecior + -aº) echivaleazã sintagma lat. puer masculus : Blãstãmat e omul cel ce au vestit tãtâne-mieu, zicând:
„Nãscutu-s-au þie fecior aºu!” ªi ca cu o bucurie l-au veselit. (Ir 20,15). Cu acest sens, cuvântul es te la prima atestare în acest
text (cf. Indice Ir).
Sint agma lat. maior natu „mai (cel mai) vârstnic” es te echivalatã prin cel mai mare nãscut: ªi s-au întors norodul la tabãrã
ºi au zis cei mai mari nãscuþi din Israil (1Sm 4,3); ªi, adunându-se toþi cei mai mari nãscuþ a lui Israil, au venit la Samuil în
Ramatha. (1Sm 8,4); Rãspuns-au tot norodul care era în poar tã ºi cei mai mari nãscuþ (Rt 4,11); Carea am vrut sã auzã ºi
sã zicã înaintea tuturor carii ºed ºi celor mai mari nãscuþi din norodul mieu. (Rt 4,4); Iarã el, celor mai mari nãscuþi ºi tot
norodului: „Martori voi – au zis – sânteþi astãzi, cã am moºtenit toate car e au fost a lui Elimeleh ºi a lui Helion ºi a lui Mahalon,
dându-mi-le Noemi. (Rt 4,9)
Pentru a denumi „copilul de se x bãrbãtesc sau de sex femeiesc” se folosesc frecvent cuvintele: prunc352, pruncã, pruncºor, în
diferite forme flexionare: prunc353 (3Împ 3,7; 11,17; 17,21), pruncul (3Împ 3,19, 25, 26, 27; 14,12, 17; 17,23); (Rt 4,16), pruncului
(3Împ 14,3; 17,12, 21, 22), prunci (Rt 1,5); pruncã (3Împ 1,3), prunca (fc 34,12), (Iº 2,8); (3Împ 1,4); pruncºorul (Iº 2,3); (Nm 11,12);
(Tov 1,8), pruncºorii (Fc 25,26); (Iº 2,6). Cuvântul în forma diminutivalã este la prima ates tare în acest text (cf. Indice Fc).
În contextele: Dinnafarã îi va stãrpi sabia ºi dinlãuntru frica: tinãrul împreunã cu fecioara, pre cel sugãtoriu cu omul bãtrân
(2Lg 32,25); Acum, darã, mergi ºi bate pre Amalic ºi zdrumicã toate ale lui, nu-i pãrtini ºi nu pofti din averile lui ceva, ci
ucide de la bãrbat pânã la muiare ºi mititelul ºi sugãtoriul, boul ºi oaia, cãmila ºi asinul. (1Sm 15,3); Iarã pre Novi, cetatea
preoþilor, o au lovit în ascuþitul sabiii, bãr baþii ºi muierile ºi cei mici ºi cei sugãtori ºi boul ºi asinul ºi oaia, în ascuþitul sabiei.
(1Sm 22,19), sugãt or desemneazã „pruncul neînþãrcat”, „sugarul” (din suge + -ãtor/-ãtoriu).
Cuvântul vâr stã intrã în alcãtuirea unor sintagme, traduse sau calchiate din textul latin, prin care sunt numit e diferite
etape ale vieþii, perioada maturitãþii ºi a senectuþii în special: de vârstã întreagã (cf. lat. aetatis integrae) „maturã” – „Aceasta
iaste leage jârtfeai, carea au rânduit Domnul. Porunceaºte fiilor Isr ail sã aducã la tine o vacã roºie de vârstã întreagã, în carea
nici o machie sã nu fie, nici sã fie purtat giugul. (Nm 19,2); de vârstã mai pãºitã sunt (cf. lat. progr essioris aetatis sum ) –
Chemat-au Iosue tot Israilul ºi cei mai mari nãscuþi ºi cãpeteniile ºi povãþuitorii ºi învãþãtorii ºi au zis cãtrã dânºii: „Eu am
îmbãtrânit ºi de vârstã mai pãºitã sânt. (Jos 23,2); de adâncã vârstã – Iosue bãtrân ºi de adâncã vãrstã er a; ºi au zis Domnul
cãtrã dânsul: „Îmbãtrânit-ai ºi eºti v echiu de zile; pãmântul cel desfãtat s-au lãsat, carea încã cu soartea nu s-au împãrþit. (Jos
13,1). Structura este calchiatã dupã lat. provectae(que) aetatis – aetate provectus („înaintat în vârstã”) – ºi augmenteazã sensul
exprimat prin adjectivul bãtrân , urmând cu f idelitate originalul: Iosue senex provect aeque aetatis erat). În acelaºi ver set, vârsta
înaintatã a lui Iosue es te subliniatã ºi de Domnul tot în mod augmentativ, astfel cã, dupã lat. senuisti et longe vus es, a rezultat
în traducere ai îmbãtrânit ºi eºti vechiu de zile (sint agma din urmã repr ezentând echivalarea ad jectivului lat. longae vus
„înaintat în vâr stã”, „bãtrân”, „vechi”; cf. ºi Jos 23,1). Multe zile de vârstã „de vârstã înaintatã” (cf. lat. aetatis plurimos dies)
este o altã sintagmã prin care se exprimã tot în mod augmentativ vârsta împãr atului David: ªi împãr atul David îmbãtrãnise
ºi avea multe zile de vârstã354 ºi, când sã acoperea cu hainã, nu sã încãlzea. (3Împ 1,1); de mare vârstã – ”bãtrân” (sintagma
Cuvântul se foloseºte ºi cu valoare adjectivalã în sintagme precum: în vreamea lunatecului sânge „în timpul menstruaþiei” (Pr 15,24); în vreame
lunat ecã „în timpul menstruaþiei” (Pr 15,25); lunat ecul sânge (Pr 15,25); în vreami lunatece (Pr 15,33); lunateca curgere (Pr 20,18); vezi supra,
2.3.1.2.2. – curgere.
351 Legãtura etimologicã se face de regulã cu ngr. kokkóna. Pentru alte opinii, vezi Al Ciorãnescu, DER.
352 Relaþia etimologicã se face cu lat. * puerunculus. Pentr u alte opinii, vezi ibidem.
353 Acestea sunt, desigur, numai câteva ocur enþe ale cuvintelor din aceastã serie. Pentru alte ocurenþe, vezi Indice.
354
Cf. Anania 2001, p.376, unde se precizeazã cã David a vea 62 de ani, fiind mai degrabã îmbãtrânit decât bãtrân .
350
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rezultã în urma echivalãrii adjectivului lat. grandaevus „încãrcat de ani”, „bãtrân”): ªi, numind el sicriiul lui Dumnezeu, au
cãzut din scaun îndãrãpt lângã uºe ºi, rumpându-sã cerbicile, au murit, cã era bãtrân ºi om de mare vârstã. ºi el au judecat
pre Israil ani patr uzeaci. (1Sm 4,18); Iarã David era fiiul omului efratheului, de carele mai sus s-au zis, ºi din Vithleemul Iiudei,
al cãr uia nume era Isai, care avea opt f ii ºi era om în zilele lui Saul bãtrân ºi de mare vâr stã între bãrbaþi. (1Sm 17,12); de
vâr stã vechiu „înaint at în vârstã” (cf. lat. aetate provectus ): Deci Eliazar, unul din scriitorii cei dintâiu, bãr bat de vârstã vechiu
ºi cu faþa împodobit, deºchizându-i-sã gur a sã siliia a mânca carne de porc. (2Mac 6,18).
Cuvântul vâr stnic , în forma vârsnic, se foloseºte pentru a echivala cuvinte diferite din Vulgata. În contextul: ªi au zis
Samuil: „Ce mã întrebi pre mine deacã Domul S-au depãrtat de la tine ºi au trecut la vâr snicul tãu? (1Sm 28,16), vâr snicul
se foloseºte pentru lat. aemulus „care cautã sã egalez e”, „emul”, „rival”, în timp ce în urmãtorul context: ªi au zis cãpeteniia
famenilor cãtrã Daniil: „Eu mã tem de domnul mieu, împãr atul, care v-au rânduit bucate ºi beuturã, carele, de va vedea feaþele
voastre mai v eaºtede decât a celoraalalþi tineri, vâr snicii voºtri, veþi osândi capul mieu împãr atului”. (1Dn 1,10), vârsnicii se
foloseºte pentru lat. coae vus „contemporan”. Rezultã cã sensurile celor celor douã forme ale cuvântului sunt discr et diferite
ºi în traducere: de vreme ce în primul exemplu cuvântul presupune în sememul sãu trãsãtura de sens „caracterizat prin
rivalit ate”, înseamnã cã se actualiz eazã cu sensul „adversar”355, în timp ce în al doilea exemplu, sensul cuvântului este „care
e de aceeaºi vâr stã cu cineva”.
Cu sensul „fecioarã” se întâlneºte frecvent cuvântul vergurã (<lat. *virgula,diminutiv al lui virgo ): Iatã, s tau lângã fântâna
apei ºi vergura carea va ieºi sã scoaþã apã va auzi de la mine: «Dã-mi puþinticã apã sã beau din vadra ta!» (Fc 24,43); Carea
vâzindu-o Sihem, feciorul lui Hemor heveul, cãpetenia þinutului aceluia, o au iubit ºi o au rãpit ºi au dormit cu ea, cu putearea
supuind vergura . (Fc 34,2); Judecându-l, încã ºi o sutã de sicli de argint care-i va da tatãlui feateai, cã au hulit nume rãu foarte
preste vergur a lui Israil; ºi o va avea muiar e ºi nu o va putea slobozi în t oate zilele vieþii sale. (2Lg 22,19). Cuvântul se
într ebuinþeazã însã ºi cu valoare adjectivalã pentru a exprima sensul „virginã”, situaþie în care trãsãtura de sens privind vârsta
trece în subsidiar ºi primeazã semul „care nu a avut niciodatã relaþii sexuale”: ªi va cerca prile juri cu care sã o sloboadã,
aruncând nume rãu ºi zâcând: «Muiarea aceasta o am luat ºi, întrând la ea, nu o am aflat vergurã», (2Lg 22,14); De va logodi
bãrbat fatã vergurã ºi o va gãsi cineva în cetate ºi sã va culca cu ea (2Lg 22,23).
2.3.1.2.6. Trãsãturi morale ºi psihice (ºi subiecþii lor)
Dupã lat. nÀgae, -¼r um „f leacuri, nimicuri, baliverne”, dar ºi (fig.) „oameni de nimic”, nulitãþi”cuvântul bârfealã (din bârfi
+ -ealã ) este folosit cu un sens concret, „oameni de nimic”, „nulitãþi”, aºa cum se poate vedea în cont extul: Bârfealele, cei
ce sã depãrtase de la leage îi voiu aduna, cã din tine era, ca sã nu mai aibi pentru ei ocarã. (Sof 3, 18).
Pentru a echivala douã cuvinte sinonime din Vulgata, lat. industrius „harnic”, „sârguincios” ºi lat. d¾ligens, -ntis „care
se ocupã din t oatã inima de ceva”, „zelos”, „atent”, „grijuliu”, traducãtorii au folosit cuvântul cãmetin/cãmeatin, pe care
dicþionarele limbii române nu îl înregistreazã ºi cãruia i-am atribuit, prin raportare la cuvintele din textul-sursã ºi, evident,
în funcþie de context, urmãtoar ele sensuri: „har nic”, „destoinic”: Pãmântul Eghiptului înaintea t a iaste. În locul cel mai bun
îi fã a lãcui ºi le dã pãmântul Ghessen. Iarã de-i ºtii a fi întrã dânºii bãrbaþi cãmeateni, rãnduiaºte-i is pravnici dobitoacelor
meale. (Fc 47,6) ºi „cinstit”, „vir tuos”: Muiarea cãmetinã cununã iaste bãrbatului sãu ºi putrãjune în oasele lui ceaea carea
face lucruri vrednice de ruºine. (Pl 12,4). În exemplul din ur mã, contextul impune o nuanþare a sensurilor pe care le e xprimã
lat. d¾ligens, -ntis, pentru cã opoziþia exprimatã în acest v erset este între muiarea cãmetinã ºi ceaea care f ace lucruri vrednice
de r uºine. Alte ocurenþe ale acestui cuvânt nu am înregis trat în textul analizat.
Cuvântul citov (<bg. ·itav) „sãnãtos (la minte)”, „nevãtãmat”; „neprihãnit”: Iarã a treia noapte blagoslo venie vei dobândi, ca
sã se nascã din voi fii citovi. (Tov 6,21); Tovie, în cãmara mireascã întrând, o parte de hicat frige. ªi dimonul de Rafail legându-sã,
Tovie ºi Sara, rugându-se, noaptea o petrec citovi. (Tov rezum. cap.8) es te la prima atestare în aces t text (cf. Indice Tov).
Întort, întoartã (<lat. int ortum) se foloseºte cu sensul „îndãrãtnic”, „încãpãþânat”: Pãcãtuit-au Lui ºi nu fiii Lui în grozãviri,
rudã înt oartã ºi rãzvrãtitã. (2Lg 32,5); ªi au zis: «Ascunde-voiu faþa Mea de câtrã dânºii ºi voi socoti ceale mai de pre urmã
ale lor, cã neam întoar tã356 ias te ºi necredincioºi fii. (2Lg 32,20).
Pentru e echivala super lativul absolut al adjectivului lîber¼lis „generos”, „darnic” „plin de bunãvoinþã”, din Vulgata,
traducãtorul a recurs la superlativul absolut al adjectivului libovnic (sl. ljubo vnikø) „binevoitor”: Pentru care lucru ºi tirii, greu
pãrându-le, spre îngroparea lor foarte libovnici s-au arãtat. (2Mac 4,49), por nind de la sensul „bunãvoinþã f aþã de cineva”,
pe care îl are cuvântul libo v.
În contextul: Omul gingaº în tine ºi mãscãricios foarte va pizmui fratelui sãu ºi muiarii carea sã culcã în sânul sãu (2Lg 28,54),
mãscãricios (din mãscãrici + os) „necuviincios” echivaleazã lat. luxuri¹sus ºi este la prima atestare în acest text (cf. Indice 2Lg).
Dupã sensul figurat al cuvântului lat. l¾vidus „invidios”, cuvântul românesc rânzos (din rânzã + -os), prin care a fost echivalat
în traducere, a dobândit acest sens în urmãtorul context : Cu omul necuvios grãiaºte de sfinþenie ºi cu cel nedrept cu dreptate,
ºi cu muierea cu ceaea ce-i rãvneaºte, cu cel fricos de rãzboiu, cu neguþãtoriul de treacere, cu cel ce cumpãrã de vindere, cu
omul rânzos de mulþãmiri (Ecz 37,12). Cuvântul este la prima atestare în traducerea de la 1760 (cf. Indice Ecz).
În contextul Plecându-sã fiii lui Samoil spre scumpie, îº ceare norodul împãrat dupã obiceaiul limbilor (1Sm rezum. cap.8),
cuvântul scumpie (din scump + -ie ) se actualizeazã cu vechiul sens „arghir ofilie”, „lãcomie de bani”. În acelaºi loc, rezumatul
din B1795 ar e sintagma „iubire de argint”, poate ºi pentru cã vechiul sens al cuvântului scumpie nu mai er a în uz la 1795.

355

În unele v ersiuni româneºti (B1688, B1795, Anania 2001), în acest loc, gãsim cuvântul apr oapele, semn cã nu s-a þinut cont de semul „care se
car acterizeazã prin rivalitate”. În alt ele, la Cornilescu ºi Galaction, în loc de apr oapele apare cuvântul vrãjmaºul, cu precizarea cã aici Domnul nu
mai trece numai de partea vrãjmaºului, ci devine el însuºi vrãjmaº ( Domnul S-a depãrtat de tine ºi S-a fãcut vrãjmaºul tãu).
356
Nu ºtim ce a determinat forma de feminin a adjectivului. Cum contextul nu ne of erã nici un indiciu, rãmâne, deºi puþin plauzibilã, legãtura pe care
a fãcut-o traducãtorul cu genul adjectivului din sintagma pe care a tradus-o: generatio enim perv ersa est.
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Cuvântul ºalnic „înºelãtor”, „ºiret” echivaleazã lat. fraudulenter „fraudulos”, „înºelãtor” ºi lat. fr audulentus ºi se actualizeazã
cu valoare de adver b: Cã cel bolund nebunii va grãi ºi inima lui va f ace nedreptate ca sã isprãveascã fãþãrnicia ºi sã grãiascã
cãtrã Domnul ºalnic, ºi deºert sã facã sufletul celui flãmând ºi beutura celui sãtos sã o iaie. (Is 32,6) ºi cu valoare substantivalã:
Vasele celui ºalnic reale sânt, cã el º-au togmit gândurile a pierde pre cei blânzi prin cuvânt de minciunã, când grãia cel sãrac
judecatã. (Is 32,7). Cuvântul nu este înr egistr at în MDA.
O întreagã familie lexicalã se dezvoltã în text pentr u a exprima o trãsãturã de caracter – telpiz/tãlpiz (<tc. telbis) „rãutãcois”,
„viclean”: Cuvãntul viclean va schimba inima, din carea patr u pãrþi rãsar: binele ºi rãul, viaþa ºi moartea, ºi stãpânitoarea lor
iaste neîncetata limbã. Iaste om tãlpizu, învãþãtoriu a multora ºi sufletului sãu netreabnic iaste. (Ecz 37,21) –, modul în care se
comportã sau vorbeºte cel pe care îl caracterizeazã acestã trãsãturã – telpizeºte/tãlpizeaºte (din telpiz + -eºte) „cu viclenie”, „cu
rãut ate”: Cel ce vorbeaºte tãlpizeaºte urât iaste. (Ecz rezum. cap.37) – ºi, desigur, numele aces tei însuºiri – telpizire/tãlpizire
(din telpiz + -ire) „înºelãciune”, „viclenie”: Povestirea oamenilor numiþi o va þinea ºi întru tãlpizirile pildelor împreunã va întra.
(Ecz 39,2), cu precizarea cã aici se referã la sensurile ascunse, deci ºi înºelãtoare, ale pildelor.
Deºi mult mai e xpresiv decât sinonimul leneº, cuvântul trândos (din trând + -os ) „trândav”, cu circulaþie regionalã, este
foarte rar folosit357: ªi numele omului aceluia era Naval, ºi numele muierii lui, Avigail. ªi era muierea aceea înþãleaptã foarte
ºi fr umoasã, iarã bãrbatul ei, trândos ºi rãu foar te ºi viclean ºi er a din ruda lui Caliv. (1Sm 25,3); Cã nebunul, norodul Mieu,
pre Mine nu M-au cunoscut. Fii neînþelepþi sânt ºi trândoºi. Înþelepþi sânt a face reale, iarã bine a face n-au ºtiut. (Ir 4,22).
În acest t ext, cuvântul cunoaºte prima atestare (cf. Indice 1Sm).
2.3.1.2.7. Acþiuni, procese ºi rezultatul lor
2.3.1.2.7.1. A cþiuni referitoare la relaþiile umane
Forma cu a- protetic a ajudeca a verbului a judeca: Sã mâncaþi ºi sã beþi la masa Mea întru împãrãþiia Mea ºi sã ºedeþi
pre scaune, ajudecând doaosprãzece neamuri ale lui Israil” . (Lc 22,30) nu se înregis treazã în dicþionare, dar se poate înscrie
în rândul altor cuvint e care apar cu a- în textele vechi 358.
O singurã datã am înr egistrat în text v erbul a bis tãtui (<mg. biztat „asigurã”) „a îndemna”: Senaheriv asupra Iiudei
nãvãlind ºi pre Dumnezeul ceriului blãstãmând, Ezehie bistãtuieºte norodul a nãdãjdui în Domnul, de la care el cu laude ºi
cu blãs tãmuri sã sârguiaºte a-l dezmânta. (2Par rezum. cap.32), care nu se regãseºte ºi în dicþionarele limbii române.
Verbul a se blãzni (<sl. blazniti „a înºela”) „a (se) corupe”; „a (se) abate”; „a (se) ispiti”: ªi, fiind acum bãtrân, s-au blãznit
inima lui prin muieri sã ur meze dumnezei streini; nici era inima lui desãvârºit cu Domnul, Dumnez eul sãu, ca inima lui David,
tãtâni-sãu. (3Îm p 11,4), arhaism la momentul realizãrii aces tei traduceri, se întâlneºte foar te r ar359, preferinþa traducãt orilor
îndreptându-se, firesc, spre sinonime precum a (se) abate, a (se) înºela, a (se) sminti (v ezi Indice). În rezumatul aceluiaºi capitol
din care am excer ptat ver setul de mai sus este prezentã ºi f orma de par ticipiu cu sens pasiv, blãznit: Solomon, cu multe muiari
de alt neam sã împreunã ºi, de la dânseale blãznit, sã întoarce la închinarea idolilor lor (3Împ r ezum. cap.11).
În urma calchierii lat. praesumti¹, -¹nis a rezultat sintagma cea înainte creaderea „pãrere”, „presupunere”, în ur mãtorul
context: Pânã ce va rãsplãti oamenilor dupã faptele sale ºi dupã lucrurile lui Adam ºi dupã cea înainte creaderea Lui (Ecz 35,24).
Reþinem tot aici sintagma înainte luarea inimii „bãnuialã inimii”, „suspiciune”, rezult atã prin calc dupã sintagma lat.
praesum ptionem cordis: Vãzut-au înainte luarea inimii lor, cã rea iaste; ºi au cunoscut rãsipirea lor, cã vicleanã iaste. (Ecz 18,10)
Cu prima at estare în acest text (cf. Indice Jd) este cuvântul a se cucernici (din cucernic) „a se smeri”: Cã aceas tea zice Domnul:
„Iatã, Eu voiu abate preste ea ca râul pãcii ºi ca rãpegiunea ce noroiaºte slava limbilor, carea o veþi suge. La ugere vã veþi duce
ºi pã genunche sã vor cucernici voao. (Is 66,12), cu precizarea cã, dupã lat. blandior, -¾r¾ pe care îl echivaleazã, cuvântul românesc
poat e dobândi sensul „a se linguºi cu scopul de a momi, de a pãcãli pe cineva”: ªi, apropiindu-se zioa a ºaptea, au zis câtrã
muierea lui Samson: „Cucerniceºte-te bãrbatului tãu ºi-l îndeamnã sã-þ spuie ce face întrebarea; carea de nu vei vrea a f ace, te
vom aprinde pre tine ºi casa tãtâni-tãu. A u doarã pentru aceea ne-aþ chemat la nuntã, sã ne jefuiþi?” (Jd 14,15).
Dupã un sens s pecial al verbului lat. cogn¹sc¹, -ere „a avea o legãturã se xualã”, verbul românesc a cunoaºte360 se foloseºte
ºi cu aces t sens, cu care se actualizeazã în nenumãrate contexte (vezi Indice ): Iarã Adam au cunoscut pre Eva, muiare-sa,
car ea au zãmislit ºi au nãscut pre Cain (Fc 4,1); ªi au cunoscut Cain pre muiare sa, carea au zãmislit ºi au nãscut pre Enoh;
ºi au zidit cetate ºi au chemat numele ei din numele fiiului sãu, Enoh. (Fc 4,17); ªi au mai cunoscut Adam pre muiarea sa ºi
au nãscut fiiu ºi au chemat numele lui Sith (Fc 4,25).
Pentru a echivala cuvântul lat. s½par¼ti¹, -¹nis, traducãtorii au folosit cuvântul des preunare (din des preuna; des-+
(îm)preuna) „despãrþire”: ªi sã nu zicã fiiul nimearnicului, care sã lipeaºte de Domnul, zicând: „Cu despreunare mã va despãrþi
Domnul de la norodul Sãu” . (Is 56,3), cuvântul fiind la prima atestare în acest text (cf. Indice Is).
La prima atestare (cf. Indice Iº) este cuvântul a doici (de la doicã), care este folosit cu sensul strict „a alãpta un copil strãin”,
dar ºi cu sensul mai general „a îngriji”, „a cr eºte”: Cãriia sora pr uncului: „Vreai – au zis – sã merg ºi sã chem þie muiare ovreaie
carea sã poatã doici pr uncul?” (Iº 2,7); Cãtrã care au grãit fata lui Faraon: „Primeaºte – au zis – pruncu acesta ºi-l doiceaºte; eu

357

Sunt în aceas tã situaþie mai ales acele cuvinte care poartã o puternicã am prentã regionalã, ceea ce înseamnã cã, fãrã a teoretiza acest aspect,
principiul circulaþiei cuvintelor, aºa cum, neîndoielnic, îl cunoºt eau din Pref aþa cãtrã cetitoriu a Noului Tes tament de la Bãlgrad (1648), a fost urmat,
atât cât le-a s tat în putinþã, ºi de traducãtorii Vulgatei de la Blaj.
358 Vezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.223; cf. în acest text: apestir e „întâr ziere”, „amânare”: De n-ar fi mijlocit apestirea, ºi a doaoa am f i venit” (Fc
43,10); astrienare „înstrãinare”: Au doarã nu e pierdere celui necurat ºi as trienare celor ce lucrã nedrept ate? (Iov 31,3).
359 De altf el, chiar în B1688 cuvântul este extrem de r ar folosit, semn cã ºi cu un secol în urmã era resimþit ca arhaic (cf. V. Arvinte, NORMELE (1688),
p.LXXIV). ªi în B1688, ca ºi în tr aducerea de la 1760 ºi mai târziu la Samuil Micu, pref erinþa traducãtorilor se îndreaptã spre sinonime precum a
(se) abat e, a (se) înºela, a (se) ispiti, a (se) sminti.
360
Desigur cã modelul es te foarte impor tant, dar folosir ea verbului a cunoaºte cu acest sens intrase deja în tradiþie. În toate locurile pe care le citãm în
continuare din traducerea de la 1760, în Ms.45, B1688 ºi Ms 4389 verbul es te acelaºi (cf. V. Ar vinte, S T.L.FAC., p.94 ºi NORMELE (1688), p.C).
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voi da þie plata ta”. Priimit-au muiarea ºi au doicit pruncul; ºi, crescând, l-au dat featii lui Faraon. (Iº 2,9); ªi i-au nãscut sora ai Tahnes
pre Ghenuvath fiiu ºi l-au doicit Tahnes în casa lui Far aon; ºi era Ghenuvath lãcuind la Faraon cu fiii lui. (3Împ 11,20); Carele au
prãsit sfatul bãtrânilor ce-i dedease ºi au luat tinerii, carii sã doicise cu el ºi sta lângã el. (3Împ 12,8); ªi i-au zis lui tinerii, carii fusease
doiciþi cu el (3Împ 12,10). Forma de participiu, cu sens paasiv, o întâlnim în urmãtorul context: Moisii sã naºte, în apã ar uncat ºi
de acolo tras, de la mumã-sa doicit din porunca fetei lui Faraon, carea îl luase fiiu de fãgãduinþã. (Iº rezum. cap.2).
Din ce în ce mai rar în aceastã perioadã, sensul „a sfãtui (într-o situaþie dificilã)” al cuvântului a dojeni 361 (<sl. doÀen÷)
se actualizeazã în urmãtoarele cont exte: Întrebat fiind de Holof ern, Ahior, cãpetenia ammonitenilor, despre neamul lui Israil
povesteaºte minunile lui Dumnez eu despre israilitenescul nor odu ºi-l do jeneaºte ca sã nu îndrãzneascã a oºti împrotiva lui.
(Idt rezum. cap.5); Dojeneaºte ca f ieºtecarele sã sã sârguiascã a sã izbãvi de protivnici. (Lc rezum. cap.12).
Specif ic ariei lingvistice din care provin traducãtorii acestui text este cuvântul a grãmujda (etimologie necunoscutã), folosit
de obicei în enunþuri cu sens negativ, „a nu scoate nici un cuvânt”, „a nu crâcni”: ªi au aflat ca pre un cuib mâna mea tãriia
noroadelor ºi, precum sã culeg oaole ceale pãrãsite, aºa tot pãmântul eu l-am adunat ºi n-au fost cine sã miºte aripa ºi sã
deºchizã gura ºi sã grãmujde”. (Is 10,14). Cuvântul este aici la prima atestare (cf. Indice Is).
Verbul a se împerechea (din în- + pereche) cu sensul „a se învrãjbi”, „a se dezbina”este pr ezent în t extul analizat, dar se
im pune precizarea cã acest sens er a deja arhaic în epocã, de vreme ce în traducerea lui Samuil Micu verbul, când se
actualizeazã cu sensul amintit, este înlocuit sis tematic cu a se despãrþi 362: Iarã Isus ºtiind cuge tele lor, au zis lor: „Toatã
îm pãrãþiia împãrãcheatã sã va pustii; ºi toatã cetatea sau casa împãrãcheatã nu va sta. (Mt 12,25); ªi împãrãþiia, de sã va
îm pãrãchea, nu poate sta împãrãþiia aceaea. (Mc 3,24)/ ªi casa, de sã va împãrãchea, nu poate sta casa aceaea. (Mc 3,25)/
ªi Sat ana, de sã va scula împrotiva sa, împerecheatu-s-au ºi nu va putea sta, ci sfârºit are. (Mc 1 2,26); Iarã El, cât au vãzut
cuge tele lor, au zis lor: „Toatã împãrãþiia în sineº împãr echeatã sã va pus tii ºi casa preste casã va cãdea. (Lc 11,17)/ Iarã ºi
Satana, de s-au împerecheat întru sine, cum va s ta împãrãþiia lui? Cã ziceþi cã Eu cu Velzevul scot dr acii. (Lc 11,18).
Subs tantivul împerechere „dezbinare”, „învrãjbire” este prezent de asemenea în traducerea de la 1760: Deci împãrãcheare
s-au fãcut în gloatã pentr u El. (In 7,43 ); ªi zicea unii dintre f ariseai: „Nu e acesta om de la Dumnezãu, carele nu pãzeºte
sâmbãta”. Iarã alþii zicea: „Cum poate omul pãcãtos face aceste seamne?” ªi era împãrechere între ei. (In 9,16); Împãrecheare
iarãºi s-au fãcut între jidovi pentr u cuvintele aceastea. (In 10,19). Schimbând ceea ce trebuie schimbat, este valabilã obser vaþia
fãcutã mai sus cu privire la ver b. Samuil Micu a substituit împerecher e cu price .
Ca ºi în alte traduceri biblice, ver bul a se împreuna ºi substantivul îm preunare se folosesc frecvent ºi cu sens euf emistic:
„a avea relaþii sexuale”, respectiv, „r elaþie sexualã”: ªi, întrând la dânsa, au zis: „Slobozi-mã sã mã împreun cu tine!”, cã nu
ºtiia cã-i nor u-sa. Carea rãspunzind: „Ce-m v ei da sã te slujeþºti cu împreunarea mea?” (Fc 38,16); Nesoco tind de multe ori
pre stãpânã-sa, carea îl poftea la îm preunar e, sã pãreaºte la domnul sãu ºi în t emniþã sã triimite (Fc rezum. cap.39)363.
A îm puta (<lat. imput¹, -¼re „a pune pe seama cuiva”) „a dojeni”, „a mustra”, „a ocãrî” este folosit în toate textele v echi,
prin urmare textul pe care îl analizãm nu poate face excepþie: Sã înfrâneazã înãlþarea ca sã nu-º împute loruºi viitoarele biruinþã,
ci numai Domnului. Împutã iarã Moisi norodului murmurãrile ºi pãcatele din pustie; ºi a sa pentr u norod mi jlocire. (2Lg rezum.
cap.9); Când vei fãgãdui fãgãduinþã Domnului, Dumnezeului tãu, nu vei întâr ziia a o da, cã o va cerca Domnul, Dumnezeul
tãu, ºi, de vei zãbovi, þi sã va împuta în pãcat. (2Lg 23,21); Iarã aceasta ºi tâlharii care era rãstigniþi cu El împuta Lui. (Mt 27,44).
Explicabil prin aria din care provin traducãtorii este verbul a încelui (din în- + celui <mg. csalni ) „a înºela”: Rahil idolii tãtânea-sãu
luând, pre el cercându-l, îl înceluiaºte. (Fc rezum. cap.31); Ce ºi tatãl vostru m-au înceluit ºi mi-au schimbat simbriia de zece ori
(Fc 31,7); Cã ºi ei protivniceaºte au lucrat împrotiva voastrã ºi v -au înceluit cu vicleºug, prin idolul Fogor ºi Cozvi, fata
povãþuitoriului Madian, soru-sa, carea s-au lovit în zioa ranei pentru nelegiuirea lui Fogor”. (Nm 25,18). Desigur cã ºi în cazul acestui
cuvânt cu circulaþie regionalã concurenþa vine dinspre un sinonim care nu cunoaºte restricþii în privinþa circulaþiei364. Restricþiei
pe care o impune f actorul spaþiu i se asociazã, probabil, ºi una impusã de factorul timp: cuvântul era poate resimþit ca arhaism în
epocã, de vreme ce în traducerea lui Samuil Micu, cel puþin în locurile citate mai sus, cuvântul nu se mai întâlneºte365.
Verbul regional a (se) îngãzdãci (din în- + gãzdac <mg. gazdág) este prezent extrem de rar în text: ªi s-au îngãzdãcit omul
ºi mergea s porind ºi crescând, pânã ce s-au fãcut mare foarte. (Fc 26,13); Ca sã îngãjdãcesc pre cei ce mã iubesc ºi vistieriile
lor sã le umplu. (Pl 8,21), general fiind, în mod firesc, verbul a se îmbogãþi. În aces t text este ºi prima atestare a cuvântului.
Verbul a învit a (<lat. invit¼re) „a provoca”, „a împinge la...”, „a aþâþa” este înregistrat de Ovid Densusianu366 în rândul
cuvintelor proprii limbii române din secolul al XVI-lea, exemplele fiind e xcerptate din t exte nordice sau tipãrite dupã
manuscrise nordice. Acest as pect, corobor at cu absenþa cuvântului din seria celor analizate de V. Ar vinte367 pentru B1688,
confir mã circulaþia regionalã a cuvântului. Îl regãsim cu un numãr suficient de mare de ocurenþe în textul analizat, ceea ce
înseamnã cã er a în uz în graiurile din aria dialectalã de la nord de Mureº, fãrã ºanse de a se im pune însã din nou, în aceastã
formã, în limba literarã368: ªi am cãzut înaintea Domnului ca ºi dintâi patruzãci de zile ºi de nopþi, pâne nu mâncând ºi apã
O dovadã în plus în ce priveºte restrângerea circulaþiei cuvântului cu sensul amintit este fap tul cã în acelaºi rezumat din B1795 (în legãturã cu cvasiidentitat ea
rezumatelor din cele douã texte, vezi supra, nota 12) autor ul rezumatului a înlocuit v erbul a dojeni cu a zice: Olofern, întrebând pre Ahior, cãpeteniia
amoniteanilor, despre norodul lui Isr ail, spune minunile lui Dumnez eu cu norodul lui Israil ºi-i zice sã nu îndrãzneascã a oºti asupra lui.
362
Într-un singur loc – Mt 12,25 – din cele pe car e le vom cita în continuare este acelaºi verb ºi în B1795.
363
Pentr u alte exemple, vezi locurile indicate în Indice.
364
De e xemplu: Fc – 2 ocurenþe a încelui, 7 ocurenþe a înºela; Iº – f iecare cunoaºte numai câte o ocurenþã; Nm: 1 ocurenþã a încelui, 3 ocur enþe a
înºela (pentru r aportul dintre cele douã cuvinte în alt e cãrþi, vezi Indice).
365
Precizãm cã nu se aflã înregistrat nici în Glosarul (selectiv) din Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000.
366 ILR, II, p.316.
367 NORMELE (1688), p.LXVIII º.u.
368 A vem în vedere faptul cã în B1795 nu am înregistrat cuvântul în discuþie în nici unul din locurile citate în continuare ºi nu se aflã înregistrat nici în
Glosar ul (selectiv) din Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000. Este semn cã Samuil Micu l-a considerat un fapt de limbã arhaic ºi
prea puter nic regional ºi a preferat alte cuvinte cu cir culaþie largã în limba vremii. Cuvântul din limba românã lit erarã actualã, a in vita, a pãtruns ca
neologism mult mai târziu, prima atestar e a acestuia fiind în scrierile lui C. Negruzzi, 1872/1873.
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nu bând, pentru toate pãcatele v oastre care aþ fãcut îm protiva Domnului ºi l-aþi învit at spre mânie. (2Lg 9,18); Învit atu-L -au
în dumnez ei streini ºi în urâciuni s pre mânie L-au întãrâtat. (2Lg 32,16); Vãzut-au Domnul ºi spre mãnie S-au întãrâtat, cã
L-au învitat pre El fiii Sãi ºi featele. (2Lg 32,19); ªi M-au învit at în cel ce nu era Dumnezeu ºi M-au întãrãtat în deºertãciunile
sale. ªi Eu îi voiu în vita în cel ce nu e norod, în neam nebun îi voiu întãrâta. (2Lg 32,21); ªi au lãsat pre Domnul, Dumnezeul
pãrinþilor sãi, car e îi scosease din pãmântul Eghiptului; ºi au urmat dumnezei s treini ºi dumnezeii noroadelor care lãcuia
îm pregiurul lor ºi s-au închinat lor ºi spre mânie au învitat pre Domnul (Jd 2,12).
Verbul a meºteºugi (din meºteºug + -ui) este prezent în text cu sensul „a unelti”, „a pune la cale ceva rãu (împotriva cuiva)”,
echivalând în ambele cazuri lat. m¼chinor, -¼ri (fig.) „a unelti, a pune la cale (ce va rãu)”: Toþi feciori a unui om sântem. Pãciuiþi
am venit; nici ce va rãu meºt eºugesc slujile t ale”. (Fc 42,11); Cu inimã îndãrãvnicã meºteºugeaºte rãul ºi în t oatã vreamea
samânã prigoniri. (Pl 6.14).
Legat de acest sens al verbului a meºteºugi este ºi sensul „uneltire” cu care se actualizeazã substantivul meºteºugire: Când
urechile cãpeteniilor ceale unite ºi din f irea sa pre alþii bine socotind, cu vicleanã meºt eºugire le înºalã. (Est 16,6); Cã pre
Mardoheul, dupã a cãruia credinþã ºi faceri de bine trãim, ºi pre soþiia împãrãþiii noastre, Esthir, cu tot neamul sãu, cu oricare
noao ºi neauzite meºteºugiri i-au cerut spre moarte. (Est 16,13).
O singurã ocur enþã am înregistrat pentru cuvântul a morco ti (<ucr. morkotiti) „a-ºi exprima nemulþumirea murmurând, cârtind
împotriva cuiva”: Neguþãtorii din besearecã scoate ºi fariseiilor, ce morcotea pentru slava Sa, rãspunde369 . (Mt rezum. cap.21) ºi
tot o singurã datã am înregistrat subs tantivul morcotire: ªi demineaþã v eþ vedea mãrirea Domnului, cã au auzit morcotirea370 voastrã
împrotiva Domnului. Iarã noi ce sântem? Cã aþ rãpºtit împrotiva noastrã”. (Iº 16,7). Concurenþa pentru aceste cuvinte vine în special
dins pre a murmura ºi murmurare, frecvent întâlnite în text, cum bine se poate vedea din Indicele de cuvinte.
Cu o singurã ocur enþã ºi la prima atestare în aces t text este cuvântul ostil (<lat. host¾l¾s371) „duºmãnos”, „vrãjmaº”: Care
sânt aproape ºi care-s depar te de tine vor lua biruinþã de tine, întinatã, os tilã, cea mare cu perirea. (Iz 22,5) (cf. Indice Iz).
Verbul a pizmãtãri (dupã pizmãtar ) „a pizmui”, care în DLR nu es te înregistr at, ar putea fi o creaþie proprie a traducãtorului
de la 1760: Cel ce pizmãtãreaºte luiºi nimic iaste mai viclean decât el; ºi aceasta iaste rãsplãtirea rãotãþii lui. (Ecz 14,6).
Verbul a ponoslui (<mg. panaszol „a se plange”, „a reclama”) „a dojeni”, „a face repr oºuri”, „a ocãrî”, „a insulta” 372 are
apariþii cu totul sporadice: ªi au chemat Avimeleh ºi pre A vraam ºi i-au zis: „Ce ai fãcut noao? Ce am pãcãtuit împrotiva ta
de-ai adus spre mine ºi s pre împãrãþie mea pãcat mare? Care nu trãbuia sã faci, ne-ai fãcut noao”. (Fc 20,9)/ ªi iarãº,
ponosluind, au zis: „Ce ai vãzut sã faci aceas ta?” (Fc 20,10)., în schimb substantivul ponoslu (din a ponoslui, derivat regresiv)
„ocarã”, „r uºine” se întâlneºte mai des în text373: Cã nici au fos t casa tãtâni-mieu, fãrã numai vreadnicã de moarte domnului
mieu, împãr atului. Iarã tu m-ai pus pre mine, sluga ta, între oaspeþii measii tale. Ce, darã, am de drept ponoslu? Au ce pociu
mai mult a striga cãtrã împãr atul?” (2Sm 19,28); Cã de la dânºii vei învãþa înþelepciunea ºi învãþãtura înþeleagerii ºi a slu ji
celor mari fãrã ponoslu. (Ecz 8,10); De cãtrã priiatin pentru cuvinte de ponoslu , ºi, dupã ce vei da, nu îm puta. (Ecz 41,28).
De asemenea este prezent ºi ponos (<sl. ponosø) „repr oº”, „insultã”: Greale sânt aceastea omului înþelep t: certarea casii ºi
ponosul împr umutãrii. (Ecz 29,35), care a ºi modificat semantic împrumutul din limba maghiarã în urma unei coliziuni
par onimice care s-a produs între cele douã cuvinte 374.
O cr eaþie proprie acestui text este verbul a preacrede375 „a se încrede prea mult în ceva”: Aceastea auzind domnul ºi
preacrezind cuvintelor muierii, s-au mâniat foar te. (Fc 39,19). Cuvântul este prezent numai în acest context, unde în Vulgata
traducãtorul a gãsit: His auditis dominus et nimium credulus ver bis coniugis iratus est valde.
A prepune (<lat. praep¹n¹, -ere) se întrebuinþeazã cu sensul „a bãnui”, „a suspecta”, „a nu avea încredere în cine va sau
ce va”: Carea vãzând-o Iuda, i s-au prepus a fi curvã, cã-º acoperisã fa]a sa, sã nu sã cunoascã. (Fc 38,15); ªi, suindu-sã
Ghedeon pr e calea celor ce zãbovie în corturi despre partea rãsãritului, Novi ºi Iegvaa, au lovit tabãr a vrãjmaºilor, carii era
fãrã grije ºi nimicã împrotivã nu prepunea. (Jd 8,11); Au doarã astãzi am început pentru el a întreba pre Dumnezeu? Departe
fie aceasta de la mine! Sã nu prepuie împãr atul asupra slugii sale un lucru ca acesta în toatã casa tãtâni-mieu, cã n-au ºtiut
sluga ta ceva de acest lucru sau puþân, sau mult”. (1Sm 22,15).
Circulaþie restrânsã avea, probabil, verbul a rãpºti (<sl. røpøtati, røpøšt÷) „a se rãsti”, „a se dezlãnþui (verbal) violent”: Atunci
împãratul, de mânie aprins, asupra acestuia mai presus de toþi fãrã milã au rãpºtit, nesuferindu-sã a fi batjocorit. (2Mac 7,39). L-am
înregistrat ºi cu sensul „a protesta”: Aceia sã vor rãsipi sã mânce, iarã, de nu sã vor sãtura, vor ºi rãpºti. (Ps 58,16). Oricum, cuvântul
se întâlneºte foar te rar în text, fiind preferat îndeosebi sinonimul a murmura (vezi în Indice ocurenþele verbului a murmura).
Douã cuvinte pe care dicþionarele limbii române nu le înregistreazã sunt a strânºtelui ºi a strânºti. Dacã verbele nu se regãsesc
în dicþionare, în schimb, este înregistr at substantivul striºte/strânºt e (<sl. sørÂšta), însemnând „soartã”, „noroc”, „fericire”. Am
putea considera verbele creaþii proprii ale traducãtorilor de la substantiv, deºi prezenþa în text în mai multe locuri poate fi un
indiciu cã verbele v or fi circulat regional în perioada respectivã, însemnând „a se interesa de soarta/sãnãtatea cuiva la un
moment dat”; „a saluta”. Salutul adresat cuiva, la venire sau la plecare, indiferent de forma în car e se exprimã, înseamnã, la
Cf. neguþãtorii din besearicã scoate ºi fariseilor, ce morcotea pentr u slava Sa, rãs punde (B1795, Mt rezum. cap.21).
În acelaºi loc din B1795 a fost preferat cuvântul cârtir e, ceea ce se poat e constitui în indiciu în dublu sens: pe de o parte, este semn cã cuvântul
morcotir e sau era deja un arhaism, sau era prea puternic regional, fiind evitat de Samui Micu. Pe de altã parte (v ezi ºi nota precedentã), e semn cã
nu la f el a/au procedat autorul/autorii r ezumatelor, despre a cãror fidelitate faþã de rezumatele din Vulgata de la Blaj am discutat mai sus (cf. supra,
trimit erea de la ver bul a dojeni ºi nota 12).
3 71 Pentr u neologismul din a doua jumãtate a secolului al XIX -lea rãmâne, desigur, etimologia datã în MDA (fr. hostile).
3 72 Cuvântul se actualizeazã ºi cu sensul „a cere”, „a pretinde”, „a reclama” în urmãtorul context: Cã despre Ioppe ºi Gazara, care ponosluieºti, ei
fãcea în norod r anã mare ºi în þara noastrã. Acestora dãm tãlanþi o sutã”. ªi nu i-au rãs puns Athenovie cuvânt. (1Mac 15,35), unde echivaleazã
lat. expostul¹ „a cere insistent”, „a pretinde”.
3 73 Vezi ºi ocurenþele din Indice.
3 74 Vezi explicaþiile propuse de V. Ar vinte, ST.L.FAC., p.90.
3 75
Dupã modelul cuvintelor preamãri, preacurvi, preagr eºi, preaiubi .
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modul general, „îþi s pun sã fii sãnãtos”, „rãmâi sãnãtos”. Contextele în care sunt prezent e cuvintele de mai sus favorizeazã
inter pretarea în sensul amintit a celor douã cuvinte: Au aflat pre fraþii lui Ohozie, împãratului Iiudei, ºi au zis cãtrã ei: „Cine
sânteþi voi?” Carii au rãspuns: „Fraþii lui Ohozie sântem ºi ne-am pogorât a strânºtelui fiii împãratului ºi f iii împãrãteasii. (4Împ
10,13); ªi, neºtiind cã-i înger ul lui Dumnezeu, l-au s trânºteluit ºi i-au zis: „De unde te avem, bune tinãr ule?” (Tov 5,6); ªi le-am
poruncit ca sã vie ºi pre la voi ºi sã vã strânºt ascã ºi sã vã dea cãrþile noastre des pre înnoirea frãþinãtãþii noastre. (1Mac 12,17);
ªi, de veþi s trânºti pre fraþii voºtri numai, ce faceþi mai mult? Au nu ºi pãgânii fac aceas ta? (Mt 5,47).
De asemenea neînr egistrat în dicþionare este adver bul strânºteaºte „cu nor oc”, „norocit”: Iarã cu armele ºi cu mânile
toate strânºteaºte lucrând, în doao coºteiuri mai mult de doaozeaci de mii au ucis. (2Mac 10,23). Existenþa adv erbului este
încã un indiciu în privinþa circulaþiei regionale a derivatelor de la cuvântul strinºte/strânºte, care este ºi el prezent în t ext:
Iarã în întâia rãsãrit a soarelui amândoi s-au lovit. Aieºtia, adecã a biruinþii ºi a strânºtii, fãgãduitoriu cu put eare pre Domnul
având; iarã ceia pre po vãþuitoriul rãzboiului îndrâznealã avea. (2Mac 10,28).
Cuvântul ºoptit or (din ºopti + -tor ) se foloseºte cu sensul „cârtit or”; „clevetit or”: ªi vor ºti cei ce rãtãcesc cu duhul
înþeleagerea, ºi ºop titorii vor învãþa leagea . (Is 29,24).
Cu sensul „a da de ºtire”, „a înºtiinþa” se f oloseºte ver bul a tudumãni (din tudumanã <mg. tudomány), un regionalism,
prezent însã o singurã datã în text: De va f i boul împungãtoriu de ieri ºi de alaltãieri ºi au tudumânit stãpânului sãu ºi nu
l-au închis ºi va ucide bãrbat sau muiare, ºi boul cu pietri sã sã împroaºte, ºi pre stãpânul lui îl v or ucide. (Iº 21,29).
2.3.1.2.7.2. Acþiuni diver se
Cuvântul a ageri (din ager) „a f ace iute (în miºcãri)” este la prima atestare în acest text (cf. Indice 1Mac) ºi cunoaºte o singurã
ocurenþã în contextul: ªi elefanþilor le-au arãtat sânge de strugure ºi de mure, ca sã-i agereascã spre rãzboiu. (1Mac 6,34).
Cu un sens neobiºnuit se foloseºte v erbul a cheri (din chiar „clar”) „a lãmuri”, (aici) „a rosti corect”: Îl întreba: „Zi darã
«Shivoleath», ce sã tâlcuiaºte „spic”. Care rãspundea «Sivvoleth» cu aceeaº slovã neputând chieri spicul. ºi, îndatã apucându-l,
îl ucidea într-aceeaº treacerea Iordanului; ºi au cãzut într-aceaea vreame din Efrem patruzãci ºi doao de mii. (Jd 12,6). Cuvântul
cunoaºte numai aceastã ocurenþã în tot textul.
Pr ezenþa cuvântului a (se) deschilini (din deschilin, cu etimologie necunoscutã, pus însã în legãturã cu mg. külön) „a (se)
deosebi”; „a (se) separa” în text trebuie raportatã la aria dialectalã din care provin traducãtorii. Spre deosebire de alt e cuvinte
regionale, care sunt numai accidental prezente în text, acesta apare relativ frecvent376: ªi v ei sfinþi ºi pieptuþul acel jârtfit ºi
spata carea din berbece o ai deschilinit (Iº 29,27); Deschiliniþi la voi pârga Domnului, t ot cel volnic ºi plecat cu inima o aducã
Domnului, aur, argint ºi aramã (Iº 35,5); Bãrbaþii cu muiarile au dat covrigi ºi cercei, ineale ºi degetare; tot vasul de aur spre
dar urile Domnului s-au deschilinit. (Iº 35,22). Nu lipseºte nici substantivul care denumeºte acþiunea: Nu va fi deschilinirea
feaþelor, aºea pre cel mic îl veþ asculta ca pre cel mare, nici veþi priimi faþa cãruiva, cã a lui Dumnezeu ias te giudecata. Iarã,
de vi sã va vedea ceva greu, aduceþ la mine ºi eu voi asculta». (2Lg 1,17); Pruncii voºtri, de carii aþ zis cã sã vor duce robi, ºi
fiii carii astãzi nu cunosc deschilinirea bunului ºi a rãului, aceia vor întra ºi lor le voi da pãmântul ºi-l vor moºteni. (2Lg 1,39).
În tr aducerea lui Micu, cel puþin în locurile citate mai sus, cele douã cuvinte nu se mai regãsesc377, ceea ce înseamnã cã au
fost evit ate din cauza circulaþiei lor restrânse.
Verbul a dezvolbi/a dezvoalbe (<lat. disvolvìre) „a interpreta”, „a tâlcui”, „a dezvãlui” era arhaic378 ºi la momentul
realizãrii acestei traduceri: Carele împãratului dezvoalbe379 visul despre un mare chip ºi tâlcuirea lui des pre patru pãrþi.
(Dn rezum cap.2).
A se întâmpi (din în-+ tâmpi; din tâmp „tocit”) se foloseºte cu sensul „a se toci”, cu referire la div erse obiecte car e au
tãiº sau sunt ascuþite: De sã va întâm pi fierul, ºi acesta nu ca întâiu, ci va fi întâmpit , cu multã ostenealã sã va ascuþi, ºi dupã
sârguir e va urma înþelepciunea. (Ecl 10,10).
Verbul a se înveºti (<lat. investi¹) „a (se) înveºmânta”; „a (se) împodobi” Cu dreptatea m-am îmbrcat ºi m-am înveºtit,
ca cu un v jmânt ºi cu o steam, cu judecata mea. (Iov 29,14). Ar f i prea mult sã atribuim traducãtor ului acestui v erset
int enþionalitate artisticã, dar, ca ºi în alte locuri (cf. supra, 2.3.1.2.1., a se pristãvi), rezultatul trãdeazã un simþ artistic deosebit
al tr aducãtorului, care a folosit meºteºugit verbul tocmai acolo unde era nevoie sã f ie pus în evidenþã sensul figurat („a se
îm podobi”) pe care îl are lat. investi¹. În B1688 ºi B1795 se realizeazã nuanþarea impusã de context, dar a înveli nu poate
nici pe departe dobândi conotaþiile ver bului a se înveºti380. Credem cã nici variantele româneºti de mai târziu, atâtea câte
am compar at, nu au putut egala în acest punct traducerea din Vulgata de la Blaj.
O întreagã familie lexicalã se dezvoltã în text pentru a exprima sensurile „a pândi”, „pândire”, „persoanã care pândeºte”.
Cuvintele pe care le avem aici în veder e sunt a leºui 381, prezent f oarte rar în forma cu a- protetic – a aleºui –, cu radicalul
(a)leº (<mg. les „pândã”) + sufixul –ui, leºuire ºi leºuitor. Legãtura cu etimonul es te ºi mai bine subliniatã prin respingerea
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Pentru alte ocurenþe, vezi Indice.
De asemenea, nu sunt înregistrate nici în Glosarul (selectiv) din Biblia de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000.
3 78 L -am întâlnit în Þiganiada , dar aici ar putea fi într ebuinþat cu scop expresiv -estetic, pentru a sugera vorbir ea „proas tã” a þiganilor, sau, aºa cum
aflãm chiar din discuþiile personajelor din me tatext, pentru cã „poeticul” intenþioneazã „sã puie în obiceaiu sau doarã sã pomeneascã numai neºte
cuvinte obicinuit e în multe pãrþi, pe-unde s’aflã românii, mai vîrtos în Ar deal, doarã ca sã le scape de la perire, cãci acum puþin foar te ºi numai
între þãrani le vorbesc” (I.Budai-Deleanu, Þiganiada, Bucur eºti, 1973, p.35): „Spuneþi-m, rogu-vã, ce greut ate/Are un vodã? Eu v oi desvolbi-o:/
Doarme ca noi pã dungã, pã spate,/Sau cum vra, pãn´[ce] sã face zio;/Apoi sculîndu-sã bea ºi mîncã/Sau îº´razãmã capul în brîncã” (ibidem,
p.320).
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La Micu es te dezlegând visul, în locul cuvântului dezv oalbe, semn cã aut orul rezumatului a r enunþat la arhaismul pr ezent în textul de la 1760 (în
rest ur meazã cu fidelitatea obiºnuitã rezumatul din aceastã traducere).
380
ªi cu direptatea mã îmbrãcam ºi mã învãliiam cu judecata, întocma cu veºmîntul (B1688); ªi cu dreptatea mã îmbrãcam, ºi mã învãleam cu judecata
ca cu o hainã (B1795)
381 Pentr u alte ocurenþe ale acestor cuvinte, vezi Indice.
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în mod obiºnuit a protezei: Iarã carele nu l-au aleºuit, ci Dumnez eu l-au dat în mânile lui, v oi rândui þie loc la care trãbuie sã
scape. (Iº 21,13); Cãci când voi lua noroadele de la faþa t a ºi voi lãþi hotarãle t ale nimene nu va leºui pãmântului tãu, suindu-te
ºi arãtându-t e înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, de trei ori în an. (Iº 34,24); Cine va ucide cu deadinsul pre aproapele
sãu, ºi prin leºuiri de la oltariul Mieu îl v ei zmulge, sã moarã. (Iº 21,14); Deci toþi fiii lui Israil sculându-sã din ºederile sale,
au întins ºireagul în locul ce sã chiiamã Vaalthamar; ºi leºuirile care era împregiurul cetãþii încet au început a sã deascoperi
(Jd 20,33); Cu carele iarãº Dalila l-au legat ºi au strâgat: „Filis teii asupra ta, Samson!”, în cãmarã leºuitorii gãtiþi fiind! Carele
aºa au r upt legãturile ca firele pânzelor. (Jd 16,12); ªi au pus fiii lui Israil leºuitori împregiurul cetãþii Gavaa. (Jd 20,29).
Verbul a mâneca (<lat. manïco, -¼re) se actualizeazã cu mai multe sensuri în acest t ext, „a porni dis-de-dimineaþã”, „a
se îndrepta spre...”, „a cãuta s pre”, „a se grãbi”: Cel ce va mâneca la ea [înþelepciune – n.n.] nu sã va osteni, cã o va afla
ºezând în uºa sa. (Înþ 6,15); ªi, de vei vedea pre cel înþelept, mânecã la el, ºi tr eaptele uºii lui le freace piciorul tãu. (Ecz 6,36);
Cel ce sã t eame de Domnul va priimi învãþãtur a Lui, ºi cei ce vor mâneca cãtrã Dânsul vor afla blagoslovenie. (Ecz 32,18);
Inima sa o va da a mâneca cãtrã Domnul, Cel ce l-au fãcut, ºi înaintea Celui Preaînalt sã va ruga. (Ecz 39,6); Sufletul mieu
Te-au dorit noaptea, ci ºi cu sufletul mieu întru ceale dinlontru inimii meale dimineþã voiu mâneca la T ine. (Is 26,9).
Cu un sens mai puþin obiºnuit – „a se complace într-o stare de inactivitate, care slãbeºt e organismul, îl face sã devinã lipsit de
vit alitate” – se actualizeazã cuvântul a se mârºãvi (dupã mârºav) în urmãtorul context: Câtrã carii Iosue au zis: „Pânã când vã
mârºeviþi cu lenevirea ºi nu întraþi la moºtenirea pãmântului care Domnul, Dumnezeul pãrinþilor v oºtri, l-au dat voao? (Jos 18,3).
O f ormaþie onomatopeicã (de la interj. mec, prin care se imitã strigãtul caprei sau al iepurelui) cu circulaþie regionalã este
cuvântul a mechera/ var. (a) mecherezi (despre capre) „a mecãcãi”: De unde au fost de au adus acasã un ied de capre, (Tov 2,20)/
A cãruia glasul mecherezind auzindu-l bãrbatul ei, au zis: „Vedeþi ca nu cumva sã fie de furat, întoarceþi-l stãpânului sãu, cã nu ni-i
slobod noao a mânca ceva de furat au a atinge”. (Tov 2,21). Aceasta este ºi cea dintâi ates tare a cuvântului (cf. Indice Tov).
Verbul a se meºte se înregistreazã în acest text cu sensul etimologic, (<lat. *mïscìr e „a amesteca”), despre care s-a afirmat
cã ar fi reconstituit de latiniºti în secolul al XIX -lea382. Iatã, aºadar, cã r econstituirea trebuie pusã chiar pe seama latiniºtilor din
prima generaþie, în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. În MDA se precizeazã sensurile curente în textele vechi: „a pregãti
o bãuturã (pentru a o ser vi), a turna în pahar, a oferi de bãut”; „a scoate”, în vreme ce sensul „a amesteca”, pe car e-l actualizeazã
textul nostr u, este caracterizat drept suspect: ªi, apropiindu-te la ceale aproape a fiilor Ammon, pãzeaºte sã nu oºteºti împrotiva
lor, nici sã te meºti la rãzboiu, cã nu-þi voi da din pãmântul fiilor Ammon, cã fiilor lui Lot l-am dat spre moºtenire. (2Lg 2,19).
De la sensul „cantit ate mar e de oameni, de lucruri, de fapte etc” pe care îl poate avea substantivul noroi într-un context
ca acesta: Noroiu de cãmile te va acoperi, dr umarii Madiamului ºi Efanului, toþi de la Sava vor v eni, aur ºi tãmâie aducând
ºi lauda Domnului vestind. (Is 60,6), verbul a noroi s-a putut îmbogãþi cu sensul „a veni în numãr foar te mare”, aºa cum se
poat e vedea în urmãtorul ver set: Iarã fiii lui sã vor chema ºi vor aduna mulþime de oaste mult e. ªi va veni grãbind ºi noroând
ºi sã va întoar ce ºi sã va întãrâta ºi sã va lovi cu vârtutea lui. (Dn 11,10).
Cir culaþie regionalã are ver bul a (se) opãci (<srb. opa·iti) „a opri”; „a împiedica (pe cineva) sã întreprindã ceva”: ªi au
fost de au opãcit norodul pãmântului mânile norodului Iiudei ºi i-au turburat în zidire. (Ezr 4,4); Ci ºi de la mine s-au poruncit
orice tr ebuie sã li se facã de la bãtrânii jidovilor spre zidirea casii lui Dumnezeu, ca din lada împãr atului, adecã din dãjdile
ce sã dau din þinutul peste râu, cu de-adinsul cheltuiele sã se dea bãrbaþilor acelor a, ca sã nu sã opãceascã lucrul. (Ezr 6,8);
ªi, nãvãliri fãcând, i-au opãcit, ca sã nu sã sãvârºascã zidir ea în toatã vreamea vieþii Chirului împãr atului; ºi au lungit zidirea
în doi ani, pânã la îm pãrãþiia lui Darie. (3Ezr 5,73).
Într ebuinþat rar este ver bul a pesti (cu etimologie nesigurã; e pus în legãturã cu peste) „a întârzia un timp”, „a zãbovi”:
Iarã de va zice sluga cea r ea în inima sa: «Pesti-va domnul mieu a veni». (Mt 24,48); Iarã de va zice sluga aceaea întru inima
sa: « Pesti-va domnul mieu a veni» ºi va înceape a bate slugile ºi slujnicile ºi a mânca ºi a bea ºi a sã îmbãta (Lc 12,45). ªi
subs tantivul apestire „întârziere”, format de la ver b, având însã ºi a- protetic în structurã, es te numai accidental prezent în
text: De n-ar f i mijlocit apestirea, ºi a doaoa am fi v enit (Fc 43,10)383.
O creaþie lexicalã interesantã, pe care am pus-o pe seama traducãtor ului acestei pãrþi din Prorociia Ionei este ver bul a
prorovedui „a proroci”, „a propovãdui”384. De la proroc, prin analogie cu verbul a propovedui, traducãtor ul a ajuns la un
cuvânt nou, pe care îl întâlnim însã exclusiv în aceastã carte din t extul biblic tradus la 1760: Iona, de la Dumnezeu trimis sã
proroveduiascã în Ninive, cu corabia fuge în Thar sis de cãtrã faþa Domnului. (Iona rezum. cap.1); Scoalã ºi mergi în Ninevea,
ce tatea cea mare, ºi proroveduiaºte într-însa, cã s-au suit rão tatea ei înaintea Mea!” (Iona 1,2); Iarãºi trimiþindu-sã Iona cãtrã
ninivit eani, proroveduiaºte sur parea cetãþii. (Iona rezum. cap.3). A proroci nu mai apare în aceastã carte, în schimb, a
propovedui este prezent: Scoalã ºi mergi în Ninivea, cetatea cea mare, ºi propoveduiaºte într-însa propoveduirea carea Eu
grãiesc cãtrã tine! (Iona 3,2); ªi au crezut oamenii niniviteani în Dumnezeu; ºi au propoveduit pos t ºi s-au îmbrãcat cu saci
de la cel mai mare pânã la cel mai mic. (Iona 3,5).
A rugi (<lat. rÀg¾re) (despre animale) „a rage”: Au rugi-va mãgariul sãlbatec când va avea iar bã? Sau va mugi boul când
va s ta dinnaintea ieslii pline? (Io v 6,5); Dupã El va rugi sunetul, tuna-va cu glasul mãrimei Sale ºi nu va cerceta când sã va
auzi glasul Lui. (Iov 37,4). Se actualizeazã, firesc, în text ºi substantivul rugir e „rãget”; (fig.) „strigãt de disperare”: Mai nainte
de-a mânca, sus pin, ºi ca apele ce undeazã, aºa-i rugirea mea. (Iov 3,24); Rugirea leului ºi glasul leiþei ºi dinþii puilor de lei
s-au zdr obit. (Iov 4,10); Pleacã-sã spre fãtare ºi fatã ºi slobod rugirea. (Iov 39,3)385.
Cf. M. Seche, Schiþã de istorie a lexicografiei române, II, Bucureºti, 1969, p.77.
Prez enþa accidentalã a celor douã cuvinte în aces t text, coroboratã cu faptul cã ele nu se regãsesc în aceleaºi locuri în traducerea lui Samuil Micu
– de fiecare datã, în cele trei contexte citate, sensul exprimându-se la Micu prin verbul a zãbovi – ºi cu absenþa lor din Glosarul (selectiv) din Biblia
de la Blaj – 1795. Ediþie jubiliarã, Roma, 2000, este semn cã intraserã în sfera arhaismelor la momentul respectiv.
384
În t extele vechi, cele douã cuvinte se folosesc uneori amestecat, semn cã, la un moment dat, dis tincþia semnaticã dintre ele se anulase.
385
Cele douã cuvint e nu se mai întâlnesc în aceleaºi locuri din B1795 ºi nici nu sunt înr egistrate în Glosar ul (selectiv) din Biblia de la Blaj – 1795.
Ediþie jubiliarã, R oma, 2000, este semn cã av eau circulaþie perifericã, fiind pãstrate doar în unele graiuri nordice.
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Verbul a steji/a stãji (<sl. søtÂÀati) „a (se) grãbi”, „a impune cuiva sã acþioneze repede”, „a presa”, care apare frecvent
în textele din secolul al XVI-lea386, l-am înregistrat o singurã datã în traducerea de la 1760: ªi îndatã, bãrbaþii aceia legaþi,
cu nãdr agii sãi ºi cu tiverele ºi cu încãlþãmintele ºi cu vejmintele s-au aruncat în mijlocul cup toriului ce ardea cu foc, (Dn
3,21)/ Cãci cã porunca îm pãratului stãjiia. Iarã cuptoriul era aprins foarte ºi pre bãr baþii aceia, carii îi aruncase pre Sidrah,
Misah ºi Avdenago, i-au omorât para focului. (Dn 3,22).
Cu o singurã ocurenþã am înregis trat ºi verbul a strechea (din streche) (despre animale) „a porni în goanã, speriat (sau
ca ºi cum ar fi speriat) de streche”: ªi, agiungând la aria lui Hidon, º-au întins Oza mâna sã sprijineascã sicriiul, cã un bou,
stretind387 puþântel, îl plecase. (1Par 13,9). Cuvântul circulã ºi astãzi în v orbirea popularã.
A se zãuita (din zã- + uita) „a uita”: Cins teaºte pre tatãl tãu ºi de suspinul maicii tale sã nu te zãuiþi. (Ecz 7,29) apare o
singurã datã în text. Cuvântul este prezent ºi mai târziu, dar rar, în textele reprezentanþilor ªcolii Ardelene388. Circulã ºi azi
în Banat ºi e dat ca exemplu de influenþã sârbã pentr u exprimarea aspectului (prin prefixul zã-) la ver bul românesc.
2.3.1.2.7. 3. Procese mentale ºi psihice; manifestãri
A se bâigui 389, în varianta a se buigui (cu etimologie nesigurã, este pus în relaþie cu mg. bolyongni ) apare destul de rar,
fiind concurat de regulã de sinonimul a se spãimânt a ºi în mai micã mãsurã de alte sinonime: Comparând câteva dintre
ver setele unde traducerea de la 1760 are forme ale verbului a se buigui: ªi au fost minune în t abãrã prin câmpuri, ci ºi tot
norodul stãrilor, carii sã dusease a prãda, s-au buiguit ºi s-au tur burat pãmântul ºi s-au întâmplat ca o minune de la Dumnez eu.
(1Sm 14,15); ªi, auzând Saul ºi toþi israilteanii cuvint ele filisteului aces tuia, sã buiguia ºi sã temea foar te. (1Sm 17,11). ªi casa
aceas ta va fi spre pildã tuturor carii vor treace ºi vor zice buiguindu-sã: «Pentru ce au fãcut Domnul aºa locului acestuia ºi
casii aceºtia?» (2P ar 7,21) cu cele din B1688 ºi din B1795, cons tatãm cã în acestea din ur mã sunt prezent fie formele v erbului
a se spãimânt a/a se spãmânt a, fie formele altor ver be, care exprimã un sens oarecum apropiat de sensul exprimat de a se
buigui. Este prezent, de asemenea, adjectivul provenit din participiu, buiguit: ªi i-au bãtut cu ranã mare foar te, aºa cât buiguiþ
pulpa coapseai º-au pus. ªi, pogorându-se, au lãcuit în peºtera pie trii Etam. (Jd 15,8) ºi nu lipseºte substantivul buiguialã,
format de la verb cu suf ixul -ealã, prin car e se desemneazã starea de „zãpãcealã”: ªi, auzând oamenii aceia cuvintele ei,
socotiia faþa ei; ºi era în ochii lor buiguialã, pentru cã de fr umseaþea ei sã mira foar te. (Idt 10,14).
Verbul a(se/-ºi) bãnui (<mg. bánni) este f olosit cu sensul „a regreta”, „a (se) cãi”: ª-au bãnuit cã fãcusã om pre pâm<â>nt.
ªi atingãndu-sã cu durearea inimii dinlãuntr u, (Fc 6,6)/ ªterge-voi – au zis – omul carele l-am zidit de pre faþa pãmântului,
de la om pãnã la jivinii, de la cel ce sã târieºt e pãnã la paserile ceriului, cã Îm bãnuiesc cã i-am fãcut pre ei”. (Fc 6,7); ªi,
bãnuindu-º fiii lui Israil pentru fr atele sãu Veniamin, au început a zice: „Luatu-s-au un neam din Israil (Jd 21,6); ªi tot Israilul
foarte º-au bãnuit ºi s-au pocãit pentr u uciderea unui neam din Isr ail. (Jd 21,15). Alãturi de ver b, pentru a e xprima sensul
„cãinþã”, „r egret”, se foloseºte ºi substantivul bãnuire: Deci biruitoriu în Isr ail nu va ierta ºi cu bãnuire nu sã va pleca, cã
nu-i om sã sã bãnuiascã”. (1Sm 15,29)
De la cuvântul bolând/bolund (<mg. bolond) „nebun”, întrebuinþat cu valoare adjectivalã: Aduce sfetnici s pre sãvârºit
bolund ºi judecãt oriu spre buiguire (Iov 12,17) ºi cu valoare substantivalã: Adevãr at, pre cel bolund îl ucide mâniia, ºi pre
cel mic îl ucide pizma. (Iov 5,2)/ Eu am vãzut pr e cel bolund cu rãdãcinã tare ºi i-am blãstãmat frumseaþa lui îndatã. (Iov
5,3), se dezv oltã o familie lexicalã bine reprezentatã în textul de faþã: bolânzeºte/bolunzeaºte „nebuneºte” – Întru toate acestea
n-au pãcãtuit Io v cu buzele sale, nici bolunzeaºte ceva au grãit împrotiva lui Dumnezeu. (Iov 1,22); Iarã Iov bolunz eaºte au
grãit, ºi cuvintele lui nu rãsunã în vãþãtura. (Iov 34,35); bolânzie/bolunzie „nebunie” – Loveascã-te Domnul cu bolunzie ºi
cu or bie ºi cu rãpirea minþii. (2Lg 28,28); Iarã de nu vor asculta, v or treace prin sabie ºi sã vor mistui în bolunzie. (Iov 36,12).
Ver bul a dezmânta (din dez- + minte) „a scoate cuiva din minte o hotãrâre, o convingere, un gând”, „a abate de la o intenþie”,
„a deconsilia” es te la prima atestare în acest text : «Ieºit-au fiii lui Velial din mi jlocul tãu ºi au dezmântat lãcuitorii cetãþii sale ºi
le-au zis: ‘Sã meargem sã slujim dumnez eilor streini’», pre carii nu-i ºtiþi (2Lg 13,13). Cuvântul circula în epocã, dovadã cã prima
atestare propusã în MDA es te chiar din aceastã perioadã, la un reprezentant al ªcolii Ar delene (Ioan Molnar, Retoricã, adecã
învãþãtura ºi întocmirea frumoasei cuvîntãri, Buda, 1798). L-am întâlnit, de asemenea, în câteva locuri în Þiganiada390 .
Ver bul a se vãznesi (<sl. vøznesti), cu circulaþie în secolul al XVII-lea391 se foloseºte o singurã datã în acest text, cu sensul „a
se consider a într-un anume fel, semeþindu-se”: ci încã fiind cu toþii într u închinarea de idoli, în rãpiri ºi în nemilostivire, pre sâneºi
drepþi a fi sã vãznãsea. (Ir rezum. cap.2). Cã verbul nu mai era în uz în perioada respectivã o dovedeºte în primul rând faptul
cã nu l-am înregistrat decât o singurã datã în tot textul de la 1760. Apoi, cuvântul este eliminat din rezumatul corespunzãt or

Vezi Ovid Densusianu, ILR, II, p.338.
Pentr u forma cuvântului, vezi supra, 2.1.2.6.
388 Nu l-am întâlnit în B1795, l-am întâlnit însã la Paul Iorgovici: „Iar tu, cititoriule binevoitor , dache vei deschide ochii minþi[i] tale ºi vei strebate la redecina
cuvintelor a limbii nostr e (…), te vei încredinþa cã cuviintele cele de lipse în limba nostre pentru sciinþe se cuprind înveluit e în redecina cuvintelor a limbii
nostre ºi pentr u aceea s-au zeuitat din limba nostre, pentru cã sciinþele ca pricina a cuvintelor acelora s-au vescezit în limba nostre una cu starea naþii”
(La cetitoriu, în Observaþii de limba rumâneascã, Buda, 1799; ap. Al. Rosetti, B. Cazacu, L. Onu, Istoria limbii române literare, Vol. I, De la origini
pînã la începutul secolului al XIX-lea, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura Minerva, Bucureºti, 1971, p.472) ºi în Þiganiada: „Iar’ în cea cur te mândrã
mãiastrã,/ Voinicii zãuitându-ºi de toate/ Bea, mânca, juca, ºedea-în fereastrã.” (I. Budai-Deleanu, Þiganiada, Bucureºti, 1973).
389 Verbul a bâigui este destul de frecvent azi în vorbirea popularã, cu derivatele lui, având sensul „a fi confuz în exprimare”, „a înºira cuvinte fãrã
rost”, extinzându-se ºi la stãri comportament ale confuze.
390 „însã bãgînd de samã cã un feliu de poesie de-aces te, ce sã chiamã epiceascã, pofteºt e un poet deplin ºi o limbã bine lucratã, nesoco tinþã dar ar fi
sã cînt f apte er oiceºti, mai vîr tos cînd nice eu mã încredinþãz în putere, iar neajungerea limbii cu totul mã desmîntã (Ion Budai-Deleanu, Prolog la
Þiganiada, Bucur eºti, 1973, p.7; „Numa Vlad, cu inimã nefrîntã/ ªi-înarmat, pr e pãgînul aºteaptã./Nimic de la scopos nu-l desmîntã” (ibidem, p.117);
„Aceste eu vã zic nainte,/ Ca-întru-alergare de stãpînie,/ Cumva doar’sã nu vã desmînte/ Sau sã vã-adãmãneascã-o numire/ A unii sau altii forme
car e/ Ar plãcea la partea cea mai mare.” ( ibidem, p.306).
391
cf. Al. Ciorãnescu, DER.
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din tr aducerea lui Samuil Micu: cel care a întocmit acest rezumat în textul de la 1795, urmând rezumatul din Biblia lui Petru
Pavel Aron392 , a prefer at, firesc, un cuvânt cu circulaþie largã în a doua jumãt ate a secolului al XVIII-lea: a se socoti.
Verbul a se zãtãci „a r amâne uimit”; „a se minuna”; „a se zãpãci” cunoaºte 2 ocurenþe în txtul analizat : ªi casa aceasta
va fi spre pildã; tot care va treace printr-însa sã va zãtãci ºi va ºuiera ºi va zice: «Pentru ce au fãcut Domnul aºa pãmântului
acestuia ºi cãsii aceºtiia?» (3Împ 9,8); ªi voi rãsipi pãmântul vostru ºi sã vor zãtãci preste el neprietinii voºtri, când vor f i
lãcuitorii lui. (Pr 26,32). Cuvântul nu este înr egistrat în dicþionarele limbii române, fiind prezent, în schimb, a se zãnãtici (cu
etimologie nesigurã, pus în legãturã cu zãnatic) „a se zãpãci”, „a se buimãci”. For ma zãtãci ar putea fi rezult atul unei
haplologii, înscriindu-se în tendinþa mai largã de scurtare a cuvintelor în s pecial în vorbirea ardelenilor.
2.3.1.3. Civilizaþie ruralã, gospodãrie, ocupaþii
2.3.1.3.1. Obiecte, pãrþi ale casei
Alabastru/alavastru (<lat. alabastrum) „vas din alabastru pentru pãstrarea mir ului”393: S-au apropiat câtrã El o muiare,
având un alavastru cu unsoare de mare preþ, ºi l-au vãrsat pre capul Lui, ºezând la masã. (Mt 26,7); ªi, fiind în Vithania, în
casa lui Simon lepr osul, ºi, ºezând la masã, venit-au o muiare având alavastru cu unsoare de nard curat, de mult preþ. ºi,
frângând alavastrul, au vãrsat pre capul Lui. (Mc 14,3); ªi, iatã, o muiar e care era în cetate, pãcãtoasã, cât au cunoscut cã
ºezusã în casa f ariseului, au adus un alavastru de unsoare. (Lc 7,37).
Cuvântul cameniþã/caminiþã (<mg. kamence) „cuptor”; „sobã” este specific ariei dialect ale din care pr ovin traducãtorii
textului: ªi au zis Domnul cãtrã Moisii ºi cãtrã Aron: „L uaþ mânile pline de cenuºe din caminiþã ºi o arunce Moisii spre ceriu
înaintea lui Faraon. (Iº 9,8); ªi au luat cenuºã din caminiþã ºi au s tãtut înaintea lui Faraon ºi o au rãsipit Moisii spre ceriu ºi
s-au fãcut bube de beºici beºicate în oameni ºi în dobitoace. (Iº 9,10). Samuil Micu va evita ºi de aceas tã datã regionalismul
ºi va spune cuptoriu, asemenea celor care au tradus Biblia în secolul al XVII-lea394.
Catedrã/cathedrã (<lat. cathedra) este împrumutat de traducãtori din Vulgata ºi pãstreazã sensul e timonului – „scaun
cu s pãtar”, „jeþ”, „jilþ” – ºi forma acestuia: Când ieºiiam la poar ta cetãþii ºi în uliþã îm gãtea cathedra? (Iov 29,7); ªi ºezând
îm pãratul în cathedra sa (dupã obiceaiu), care era lângã pãreate, s-au sculat Ionathan ºi au ºezut Avner lângã Saul ºi s-au
arãtat deºert locul lui Da vid. (1Sm 20,25); Aceastea numele celor tari a lui David. ºezând în cathedrã cel preaînþelept,
cãpe tenia între trei, el ias te ca un tinãr ver micelul lemnului, carele opt sute au ucis cu o pornire. (2Sm 23,8).
La prima atestare în acest text (cf. Indice Idt) este derivatul diminutival chiliuþã (din chilie + -uþã), prezent în sintagma chiliuþã
de t ainã: ªi în ceale mai din sus ale casei sale º-au fãcut chiliuþã de tainã, în carea, cu slujnicele sale, închise rãmânea. (Idt 8,5).
Prima at estare (cf. Indice 3Împ) este ºi pentru cuvântul cigã (<mg. csiga ) „scarã în spir alã”: Uºea coastei din mijloc era
în partea casei de-a dreapta, ºi prin cigã sã suia la mijlocul casei ceii de cinã ºi de la mijloc la al tr eilea. (3Împ 6,8). Reþinem
tot aici cuvântul coastã (<lat. costa) „camerã later alã”, „camerã”, „încãpere”, un sens pe care nu ºtim sã-l mai pãstreze astãzi,
dar cu care se actualiz eazã frecvent în acest text395: ªi au zidit preste pãreþii bisearicii tãblite prinpregiur, în pãr eþii casii
prinpregiurul bisearicii ºi a jârtv enicului ºi au fãcut coaste prinpregiur. (3Împ 6,5).
Specif ic ariei Transilvaniei este cuvântul corfã (ger. Korf) „coº”, „paneraº”: ªi, venind cartea la ei, au luat pre fiii
îm pãratului ºi i-au ucis, ºeap tezeaci de bãrbaþi, ºi au pus capetele lor în corfe ºi le-au trimis la el în Iezrahil. (4Împ 10,7); ªi
au mâncat ºi s-au sãturat ºi au luat ce prisosisã din sfãrãmituri, ºapte corfe. (Mc 8,8); „Când ºi ºapte pâni la patru mii, câte
corfe de sfârmituri aþi luat?” ªi au zis Lui: „ªapte”. (Mc 8,20). Sens foar te apropiat dezvoltã cuvintele coºnicioarã/cojnicioarã
(din coºniþã + -ioarã): ªi neputându-l mai tãinui, au luat o coºnicioarã de papurã ºi o au spoit cu cleiu ºi cu rãºinã ºi au pus
înlãuntru pruncºorul ºi s-au slobozit în ostrovul râpei râului (Iº 2,3); ªi, iatã, sã pogorea fata lui Faraon sã sã speale în râu ºi
featele ei sã priîmbla pre þãrmurile râului. Carea vãzând cojnicioar a în trestie, au trimis una din slu jnicile sale (Iº 2,5); ªi pusã
în coºnicioarã le vei aduce, ºi viþãlul ºi doi berbeci. (Iº 29,3) ºi coºniþã/cojniþã/coginþã (<bg. srb., rus. ko¸nica): Isus, cu cinci
pâni ºi doi peºti, saturã cinci mii de bãrbaþi în pustie, culegând 12 coºniþe de rãmãºiþe. (Mt rezum. cap.14); ªi au mâncat
toþi ºi s-au sãturat ºi au luat rãmãºiþã doaosprãzeace coºniþe pline de sfãmituri. (Mt 14,20); ªi turta unii pâni ºi cojuliþa stropitã
cu untdeleamn, o plãcintã din cojniþa azimelor, care iaste pusã înaintea Domnului (Iº 29,23); Încã nu înþeleageþi, nici vã
aduceþi aminte de ceale cinci pâni în cinci mii de oameni ºi cât e coginþe aþi luat? (Mt 16,9). Reþinem aici ºi forma neobiºnuitã
coºtiþã: ªi au mâncat toþi ºi s-au sãturat. ªi au luat ce le prisosise, de fãrãmituri 12 coºtiþe. (Lc 9,17).
Specific ariei nordice este cuvântul glajã (<ger. Glas ) „vas de sticlã”; „sticlã de lampã” „lampã”: Alegându-sã la ape cei
de rãzboiu, Ghedeon auzând visul oarecãruia din tabãr a madianiteanilor, au nãvãlit asupra lor cu trâmbiþe, glãji ºi cu fãlinariu
întrarmat. (Jd rezum. cap.7); ªi au împãrþit trei sute de bãrbaþi în trei pãrþi ºi le-au dat trâmbiþe în mânile lor ºi glãji goale ºi
fãlinariu în mijlocul glãjilor. (Jd 7,16); ªi au întrat Ghedeon ºi trei sute de bãrbaþi, carii era cu el, într-o parte a taberii, începând
strãjile miezei-noapte; ºi, deºtep tându-sã pãzitorii, au început a rãsuna cu trãmbiþele ºi a plezni între sineºi glãjile. (Jd 7,19).
Cuvântul es te la prima atestare în acest text (cf. Indice Jd).
Lat. exedra, -ae „rotondã cu bãnci în jur” ºi „salã de primire sau de conversaþie” a fost echivalat prin cuvântul jilþ/jiþ (<ger.
Sitz , Sessel): Acestor patr u leviþi încredinþat era tot lucr ul portarilor ºi er a preste jilþuri ºi preste comoarãle casii Domnului.
Avem din nou posibilitat ea sã demonstrãm cvasiidentitatea rezumatelor (cf. supra, nota 12) din cele douã traduceri: B1760: Greu mustrã Domnul pre fiii lui
Israil ºi a Iudei, mai vâr tos pre pãstori ºi pre pror oci, cã neuitându-sã la atâtea faceri de bine, de la Dumnezeu luate, pre El, care e izvorul apei vieþii, pãrãsânduL, s-au închinat idolilor de la carii nimic de bine putea aºtepta; ci încã fiind cu toþii întru închinarea de idoli, în rãpiri ºi în nemilostivire, pre sâneºi drepþi a fi sã
vãznãsea. ªi pentru aceaea îi vestea}te cã sã vor jefui.; B1795: Tare mustrã Domnul pre fiii lui Israil ºi a Iudei, mai vârtos pre pãstori ºi pre proroci, cã neuitându-sã
la atâtea faceri de bine care au luat de la Dumnezeu, pre El, izvorul apei ceii vii, pãrãsindu-L, s-au închinat idolilor, de la carii nici un bine nu pot aºtepta; ci încã
fiind cu toþii întru închinarea idolilor, în rãpiri ºi în nemilostivire sã socotesc pre sine a fi drepþi; pentru aceaea, le vesteaºte cã sã vor jefui.
393
În legãturã cu prez enþa cuvântului în texte din secolul al XVII-lea, deci cu mai bine de un secol înainte de prima atestare (1776) propusã în DA,
v ezi Dragoº ªesan, op. cit., p.172.
394 Cuptoriu este în Ms.45, în B1688 ºi în Ms.4389.
395 Pentr u alte ocurenþe, vezi Indice.
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(1Par 9,26); Acestea sânt cãpeteniile cântãreþilor prin familiile leviþilor, carii prin jilþuri sã zãboviia, ca zioa ºi noaptea pururea
cu slujba sa sã slujascã. (1Par 9,23); ªi vor fi supt mâna fiilor Aaron, s pre cinstea casii Domnului, în porþi ºi în jiþuri ºi în
locul curãþirii ºi în jârtv elnic ºi în toate lucrurile slujbeai bisearicii Domnului. (1Par 23,28); Ci ºi a tuturor tãrnaþelor care
gândise ºi a jilþurilor prinprejur, spre vistieriile casii Domnului ºi spre vistieriile celor sf inte (1Par 28,12).
Sint agma lat. domibus laqueatis a fos t echivalatã prin case lãþuiite „case împodobite” (cf. lat. laque¹ „a împodobi plafonul
cu lambriuri”): Au doarã vreame iaste voao sã lãcuiþi în case lãþuiite, ºi casa aceasta e pãrãsitã? (Ag 1,4).
Cuvântul nãstrapã (<gr. mastrápas; bg. nastrap) – „vas (de bãut)”, „canã” – se actualiz eazã cu un sens metaforic „loc
unde se gãseºte ceva”, „sursã”, „izvor”: Iubitul mieu s-au pogorât în grãdina sa, la nãstrapa mirezmelor, sã sã pascã în grãdini
ºi sã culeagã crini. (Cânt 6,1).
Cuvântul pãs turã (cu etimologie nesigurã; a fos t pus în legãturã cu pânzãturã396 ) este întrebuinþat cu sensul „ºervet, ºtergar
în care se învelesc la þarã alimentele tr ansportate la câmp”; „legãturã”: ªi au poruncit Isaie sã ia o pãsturã de zmochine ºi
sã puie preste ranã ºi sã sã însãnãtoºaze. (Is 38,21) ºi este la prima atestare în acest text (cf. Indice Is).
De la cuvântul lat. pellis, -is „cort acoperit cu piei”, pr ezent în Vulgata în sintagma in medio pellium , cuvântul românesc
piele s-a îmbogãþit cu sensul de mai sus, aºa cum se poate vedea în urmãtorul context: Au zis cãtrã Nathan prorocul: „Vezi
cã eu lãcuiesc în casã de chedr u, ºi sicriiul lui Dumnezeu e pus în mijloc de piei ”. (2Sm 7,2).
Polatã (<bg. polata) se foloseºte cu sensul „palat domnesc, împãrãtesc”: ªi s-au dus por tarii ºi au vestit în polata
îm pãratului dinlontru. (4Împ 7,11); Pentru aceaea au luat Ioas, împãratul Iudei, toate ceale sfinþite, care sfinþise Iosafat ºi
Ioran ºi Ohozie, pãrinþii lui, împãraþii Iiudei, ºi care el dãr uise, ºi tot argintul ce sã putea af la în comoarãle bisearicii Domnului
ºi în polata împãratului ºi i-au trimis lui Hazail, împãratului Asiriii, ºi s-au depãrtat de Ierusalim. (4Împ 12,18); Iarã lui Hazail,
îm pãratului Siriii, ce gãtea rãzboiu asupra lui Israil, trimite toate comoarãle bisearicii ºi a polãþii (4Împ rezum. cap.12) 397.
Rãtez (<ucr. ret½zº; mg. retezs) desemneazã în mod obiºnuit o „închizãtoare primitivã, formatã dintr-o limbã de lemn
sau de metal, pentru uºi sau ferestre”: Iarã Poarta Peºtilor o au zidit fiii Asnaa. Ei o au acoperit ºi i-au aºezat s tâlpii ºi
încuietorile ºi rãteazele ; ºi lângã ei au zidit Marimuth, fiiul Uriei, fiiul lui Accus. (Ne 3,3); ªi Poar ta Veache o au zidit Ioiada,
fiiul Fasea, ºi Mosolam, f iiul Vesodiei. Ei o au acoperit ºi i-au aºezat stâlpii ºi încuietorile ºi rãteazele. (3,6); Rãtezul uºii meale
am deºchis iubitului mieu, iarã el sã abãtuse ºi trecuse. Suf letul mieu s-au topit cât au grãit. Cãutatu-l-am ºi nu l-am af lat,
chematu-l-am ºi nu mi-au rãspuns. (Cânt 5,6) 398.
Socotit ter men regional datoritã originii maghiare399, cuvântul târ naþ (<mg. tornác) se actualiz eazã cu sensul „prispã
(închisã cu scândurã asemenea unui cerdac)”; „foiºor”: ªi pridvor mai mare rãtund, cu trei rânduri de pietri tãiate ºi cu un
rându de chedr u cioplit; ci ºi în tãrnaþul casii Domnului dinlãuntru ºi în pridvorul casii. (3Îm p 7,12), putând însemna însã ºi
„intr are”, „ogradã”: Au trimis ºi au adus pre Ier emie din tãrnaþul t emniþii ºi l-au dat lui Godolie, fiiului Ahicam, fiiului Saf am,
sã între în casã ºi sã lãcuiascã întru norod. (Ir 39,14); Ci ºi a tuturor tãrnaþelor care gândise ºi a jilþurilor prin prejur, spre
vis tieriile casii Domnului ºi spre vistieriile celor sfinte (1Par 28,12).
Trapezare/trepãzare (<gr. trapezareíon; cf. sl. trapezarï) este întrebuinþat frecvent în acest text, actualizând sensuri diferite:
„salã de mese” – ªi, luând Samuil pre Saul ºi copilul lui, i-au dus în trepãzare ºi le-au dat loc în capul celor ce fusease chemaþ,
cã era ca la treizeci de oameni. (1Sm 9,22); „casã”, în sintagma trepãzarea fãmeilor – ªi întrând la împãr atul, orice poftea
spre podoabã de lipsã lua ºi precum lor le plãcuse, togmite din trepãzarea fãmeilor la cãmara împãr atului trecea. (Est 2,13);
„odaie situatã la etaj sau la mansardã” – Ci ºi cuiele le-au fãcut de aur, aºa cum fieºtecare cui trãgea câte cinzeaci de sicli. ªi
trepezerile le-au acoperit cu aur. (2Par 3,9).
Zar (<mg. zér) desemneazã un „mecanism de închidere a uºii, a unei porþi etc.”, „broascã”, „zãvor”: Toate cetãþile era
întãrit e cu ziduri înalte ºi cu porþi ºi cu zar uri, afarã de nenumãrate oraºe, care nu avea numãr. (2Lg 3,5); ªi au fãcut
Vethoronul din Sus ºi Vethoronul din Jos, cetãþi zidite, având porþi ºi rãteaze ºi zaruri (2Par 8,5). Cuvântul este la prima
atestare în acest text (cf. Indice 2Lg).
2.3.1.3.2. Îmbrãcãminte, textile
Brânã (din brâu) „brâu”, „cingãtoar e” este rar prezent în text: ªi pre cei încinºi cu brâne þintate ºi cu mitre în cape tele
lor zugrãvite, chipul tuturor povãþuitorilor, asãmãnarea fiilor Vavilonului ºi a pãmântului haldeilor în care au rãsãdit (Iz 23,15);
Sã nu þineþi aur, nici argint, nici bani în brânele voastre (Mt 10,9). Aceeaºi realitate este numitã în alte locuri brâu (etimologie
necunoscutã400), în sintagma brâu de curea „cingãtoare de piele”, care devine inter esantã prin sensul pe care îl ar e aici
cuvântul curea: Iarã Ioan avea vãjmânt de peri de cãmile ºi brâu de curea pre coapsele sale, iarã hr ana lui era lãcuste ºi miiare
sãlbatecã. (Mt 3,4); ªi era Ioan îmbrãcat cu peri de cãmilã ºi brâu de curea pre coapsãle lui ºi lãcus te ºi miiare sãlbatecã
mânca. (Mc 1,6).Echivalarea sintagmei latineºti zona pellicia trebuia sã conducã, fir esc, la *brâu de piele. Cum lat. pellis, -is
înseamnã ºi „obiect de piele tãbãcitã”, „curea”, este explicabil de ce rezultatul traducerii es te brâu de curea.
Carvazin repr ezintã încercarea tr aducãtor ului de a adapta lat. carbasinus „fãcut din in f in; din pânzã fin lucratã” în
urmãtorul context: ªi spânzura din t oate pãrþile ºetrile de faþã cer eascã ºi de carvazin ºi hiachinth, s prijinite cu funi de vison
ºi de urºinic, carele cu verigi de elefant era împreunat e ºi în stâlpi de marmure sã rãzima (Est 1,6). Cuvântul nu este înregistrat
în dicþionarele limbii române.
Ceapsã (<mg. csápaza, srb. ·epac) denumeºte un obiect vestimentar „bonetã purtatã de fete sau numai de femei mãritate”:
[Va lua Domnul] ªi oglindele ºi jolgiurile ºi ceapsele ºi haina cea supþire. (Is 3,23).

Alt e opinii privind originea cuvântului la Al Ciorãnescu, DER.
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
399 O discuþie amplã în legãturã cu sensurile cuvântului ºi cu rãspândirea acestuia în diferite arii dialectale face Dr agoº ªesan, op. cit., p. 187–188.
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Alt e opinii privind originea cuvântului la Al Ciorãnescu, DER.
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Pentru a denumi realit atea numitã în Vulgata coccum „stacojiu (culoare)”; f ig. „stofã vopsitã stacojiu”), tr aducãtorii au
îm prumutat cuvântul ºi l-au adaptat la sistemul limbii române în forma coc: Hiachint ºi urºinic ºi coc de doao ori întins ºi
visom, peri de capre (Iº 25,4); Face-vei ºi zaveasã de hiachinth ºi de porfirã ºi coc de doao ori întins ºi de vison rãsucit, fulþuit
ºi cu frumoasã pes triþalã þãsut (Iº 26,31); ªi leamn de chedru ºi issop ºi coc de doao ori întins, preo tul va arunca în para
focului care mistuiaºte vaca . (Nm 19,6); Iarã alta vie, cu lemnul de chedru ºi coc ºi isop îl va întinge în sângele paserei ceii
jir tfite (Pr 14,6); Va lua lemnul cel de chedr u ºi isopul ºi cocul ºi paserea vie ºi le va întinge toate în sângele paserii jârtfite ºi
în apele vii ºi va stropi casa de ºapte ori (Pr 14,51)401.
Cuvântul hiachint/hiachinth „þesãturã vopsitã în culoarea s tânjenelului” a rezultat în ur ma încercãrii traducãtorilor de
a adapta la sistemul limbii române lat. hyacinthus, -¾, prin una dintr e forme cuvântul românesc rãmânând mai aproape de
etimon: ªi aceastea sânt care trãbuie sã luaþi: aur ºi argint ºi aramã, (Iº 25,3)/ Hiachint ºi urºinic ºi coc de doao ori întins ºi
visom, peri de capre (Iº 25,4); Iarã cor tul aºa-l vei face: z eace pãretari de vison rãsucit ºi hiachinth ºi de urºinic ºi de coc de
doao ori întins, pes triþã, fulþuite le vei face. (Iº 26,1); Face-vei ºi zaveasã de hiachinth ºi de por firã ºi coc de doao ori întins
ºi de vison rãsucit, fulþuit ºi cu frumoasã pestriþalã þãsut (Iº 26,31).
Irhã, în varianta irã, (<mg. irha) „piele tãbãcitã” intrã în alcãtuirea sintagmei legãturã de irã „curea de piele”, numai cã
aici trimiterea este la cureaua de jug, în Vulgata fiind quasi vinculum plaustri: Amar celor ce trageþi nedreptatea în funile
deºertãciunii ºi ca o legãturã de irã, pãcatul! (Is 5,18). Cuvântul este la prima atestare în aces t text (cf. Indice Is).
Mohorât (de la mohorî) se actualiz eazã cu sensurile „care are culoarea de la roºu-cãrãmiziu pânã la roºu-vânãt”, „stofã purpurie”
ºi „veºminte confecþionate din acestã stofã”: Stâlpii lui i-au fãcut de argint, razimul de aur, suiºul lui mohorât, cu jumãtate dragoste
l-au aºternut pentru featele Ierusalimului. (Cânt 3,10); Capul tãu, ca Carmilul, ºi cosiþele capului tãu, ca mohorâtul împãratului legat
într u ceterne. (Cânt 7,5); Iarã tu, jefuitã, ce vei face când te vei îmbrãca cu mohorât, când vei fi împodobitã cu baier de aur ºi vei
zugrãvi cu ºtiviiu ochii tãi? În zãdar te vei îm podobi. Te-au urgisit iubitorii tãi, sufletul tãu îl vor cãuta. (Ir 4,30).
Forma pantlicã (<mg. pántlika) a cuvântului panglicã este motivatã de legãtura pe care traducãtorul a fãcut-o cu etimonul
ºi es te prezentã cu douã ocurenþe în text: Ceprãzi ºi pantlice prin unghiurile contuºilor ovreaii sã puie, ca sã-ºi aducã aminte
de leagea lui Dumnez eu. (Nm rezum. cap.15); Grãiaºte fiilor Israil ºi le vei zice sã-º facã prin unghiurile contoºilor, puind
într-însele pantlice hiachinthine (Nm 15,38).
Cuvântul pãnurã (<lat. paenula) „postav”, (prin gn.) „þesãturã”, „pânzã” echivaleazã într-un context lat. subt½men, -inis
(care în sens restrâns înseamnã „bãtãturã”, „urzelã”, dar, în sens larg, desemneazã orice „þesãturã”, „pânzã”, „stofã”): Aceasta
iaste leagea bubelor, a vãjmântului de lânã ºi de in, al pãnurii ºi al tortului ºi a toatã haina de piiale, cum trãbuie a sã curãþi
sau spurcatã a sã numi. (Pr 13,59), în celãlalt, lat. pannus, -i „bucatã de stofã”, „cârpã”: ªi ne-am fãcut ca niºte necuraþi toþi
noi ºi ca pãnura cei de lunã toate dreptãþile noastre. ªi am cãzut toþi ca frunza ºi nedreptãþile noastre ca vântul ne-au dus
pre noi. (Is 64,6). Din cele douã contexte rezultã cã pentru traducãtori pãnura er a „þesãturã în sens larg”.
Plaºcã (<sl. pla ¸tï „mantie”) ºi uneori platoºã (cu origine incer tã; cf. ger. Platte) se folosesc cu sensul „pelerinã lungã”;
„veºmânt lung”, „mantie”: ªi, ieºind Iahil întru întâmpinarea Sisarii, au zis câtrã el: „Întrã la mine, Domnul mieu, întrã, nu
te teame”. Carele întrând în cortul ei ºi acoperindu-se de la ea cu plaºca (Jd 4,18); „ªi, iarãºi, întinde-þi – au zis – plaºca ta,
cu care te acoperi, ºi þine cu amândoao mânile”. (Rt 3,15); Carea vãzind Ham, tatãl lui Hanaan, adecã ruºinea tâtâne-sãu a
fi golit, au vestit la doi fraþi ai sãi, afarã. (Fc 9,22)/ Iarã Sim ºi Iafeth º-au pus platoºea în umerile sale ºi, mergând îndãrãpt,
au acoperit ruºinea tãtâne-sãu. (Fc 9,23); ªi au zis câtrã slugã: „Ce omu-i cela ce vine pre câmp într u întâmpinarea noastrã?”
ªi i-au zis: „Acesta es te domnul mieu”. Iarã ea, luând degrabã platoºea, s-au acoperit . (Fc 24,65).
Pocrovãþ/proco vãþ (<sl. pokrovecø) se actualizeazã cu sensul „pãturã care se pune sub ºaua calului” în urmãtorul context :
Procoveþul pre care va fi ºezut [omul cãr uia i sã întâmplã cur gerea sãminþii – n.n.] necurat va fi. (Pr 15,9).
Potilat/pãtilat (<mg. potylolat ) desemneazã o „pânzã f inã sau voal pe care, de obicei, îl poartã pe cap femeile tinere de
la þarã þi miresele”: Pãtilat au fãcut ºi l-au vândut ºi brâul l-au dat hananeului. (Pl 31,24).
Cuvântul potlog (<bg. podlog), în varianta plotoagã , se actualizeazã cu sensul „petic, bucatã de piele pentru câr pit”: ªi
cãlþãminte foar te veachi care, spre arãt area v echirii, cu plotoage er a cusute, îmbrãcaþi cu veºminte vechi ºi pâinile care purta
de merinde vârtoase era ºi în dãrãburi fãrâmate (Jos 9,5).
Specif ic ariei lingvistice a Transilvaniei este cuvântul prim/primurã (<mg. prém) „bandã dintr-o þesãtruã þesãturã frumos lucratã
sau din br oderie, cu care se ornamenteazã unele veºminte pe margini”, „bordurã”, „ceapraz”: Rãtãcit-au orbii în uliþe, pângãritu-s-au
în sânge, ºi când nu putea au þinut primurile sale. (Tng 4,14). În alt context am înregistrat sinonimul acestui cuvânt, ceapraz (<tc.çapraz):
Ceprãzi ºi pantlice prin unghiurile contuºilor ovreaii sã puie, ca sã-ºi aducã aminte de leagea lui Dumnezeu. (Nm rezum. cap.15).
În semn de doliu sau de pocãinþã ori din cauza sãrãciei, oamenii se îmbrãcau cu sac (<lat. saccus) „veºmânt fãcut din
sac – pânzã de fuior, de câlþi sau de buci din care se fac sacii”: ªi au zis David cãtrã Ioa v ºi cãtrã tot norodul care era cu el:
„Rumpeþi-vã vejmintele ºi vã încingeþ cu saci ºi plângeþi la îngroparea lui Avner!” Iarã împãr atul David urma dupã cosciug.
(2Sm 3,31); ªi au zis slugile sale: „Iatã, am auzit cã împãr aþii casii lui Israil sânt milostivi. Sã punem, darã, saci în coapsãle
noastre ºi funiºoare în cape tele noastre ºi sã ieºim la împãratul lui Israil, doarã va mântui suf letele noastre”. (3Împ 20,31)/
Încins au cu saci coapseale sale ºi au pus funiºoare în capetele sale ºi au v enit la împãratul lui Isr ail (3Împ 21,32) 402.
ªolo var (<mg. solovári) are circulaþie regionalã ºi poate însemna „cior ap gros de lânã” sau (la pl. cu val. de sg.) „pantaloni
strâmþi de pânzã sau de lânã” (vezi infra, 2.3.1.3.3.). În toate contextele care ur meazã, cuvântul echivaleazã lat. lumb¼re, -is
„cingãt oare în jurul ºalelor”, „brâu de in”, un detaliu vestimentar s pecific preoþilor Vechiului Testament: Pr ecum ºolovarii lui
Ieremie ascunºi în Eufrate au putrezit, aºa jidovimea întâi de Domnul lipindu-sã, pentr u mândria ºi închinarea de idoli de la
Dânsul sã leapãdã ºi toþi sã v or rãsipi. (Ir rezum. cap.13); Aceastea zice Domnul cãtrã mine: „Mergi ºi ia þie ºolovari de in, ºi-i
401
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vei pune pe coapsele tale, ºi în apã nu-i vei bãga”. (Ir 13,1)/ ªi mi-am luat ºolovari dupã cuvântul Domnului ºi i-am pus pre
coapsele meale. (Ir 13,2); „Ia ºolovarii carii i-ai avut, carii sânt înprejurul coapselor tale ºi, sculându-te, mergi la Efrat ºi-i ascunde
acolo, în gaura pietrii” (Ir 13,4); ªi au fos t dupã multe zile, au zis Domnul cãtrã mine: „Scoalã, mergi la Evfrath ºi ia de acolo
ºolovarii carii þ-am por uncit sã-i ascunzi acolo”. (Ir 13,6); ªi m-am dus la Evfrath ºi am sãpat ºi am scos ºolovarii din locul undei ascunseasem. ºi iatã, putrãzise ºolovarii aºa cât nici de o slujbã era. (Ir 13,7); Norodul acest rãu, carii nu vr eau a auzi cuvintele
Meale ºi umblã întru schimbarea inimii sale ºi s-au dus dupã dumnezei streini, sã le slujascã ºi sã li sã închine. ªi vor fi ca ºolovarii
aceºtia, carii de nici o slujbã sânt. (Ir 13,10)/ Cã, precum sã lipesc ºolovarii de coapsele omului, aºa am cleit Mie toatã casa lui
Israil ºi toatã casa Iudei – zice Domnul – ca sã-M fie spre norod ºi spre nume ºi spre laudã ºi spre slavã; ºi n-au auzit». (Ir 13,11).
Târ sânã (<sl. trøsina) se actualizeazã cu sensul „þesãturã asprã din pãr de caprã, purtatã de asceþi sau de cãlugãri direct pe
piele”; „þesãturã groasã (ca pânza de sac)”: ªi, rumpându-º hainele, s-au îmbrãcat cu tãrsânã, tânguindu-º fiiul multã vreame. (Fc
37,34); ªi spre ce va cãdea ceva din mortãciunile lor spurca-sã-va, ºi vasul cel de lemn ºi vãjmântul ºi pielea ºi târsinile (Pr 11,32).
Thãnistrã reprezintã încercarea traducãtorului de a adap ta lat. theristrum, -- „vãl”, „veºmânt”: Carea, dezbrãcând hainele
vãduvirii, au luat thãnistra ºi, schimbând v eºmintele, au ºezut în despãrþirea drumului carea duce în Thamna, pentru cã au
fos t crescut Sela ºi nu l-au fost dobãndit bãrbat. (Fc 38,14). Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române. În Ms.45,
B1688 ºi B1795 este brobodelnic, iar în Ms 4389 este haine frumoase.
2.3.1.3.3. Obiecte de podoabã
Baierã/baier (origine incertã; cf. lat. bajulus403) se actualizeazã în text cu sensul „salbã de bani”, „colier”: Iarã tu, jefuitã,
ce vei face când te vei îmbrãca cu mohorât, când v ei fi împodobitã cu baier de aur ºi v ei zugrãvi cu ºtiviiu ochii tãi? În zãdar
te vei împodobi. Te-au urgisit iubitorii tãi, sufletul tãu îl vor cãuta. (Ir 4,30); ªi podoaba baierelor sale spre mândrie au pus
ºi chipurile urãciunilor sale ºi a bozilor au fãcut dintr-însul; pentru aceaea l-am dat lor s pre necurãþie. (Iz 7,20).
Covrig (<bg., r us. kovrig ) are în textul analizat exclusiv sensul „brãþarã” ºi echivaleazã lat. armilla, -ae din Vulgata. Trebuie
precizat cã în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Le xicon, I), lat. ar milla este explicat „covrig de aur”. Iatã numai câteva dintre
contextele în care apare cuvântul: ªi dupã ce au beut cãmilele, au scos omul cercei de aur trãgând doi sicli ºi atâþa covriji trãgând
zeace sicli. (Fc 24,22); ªi vâzind cerceii ºi covrigii la mânile soru-sa ºi auzind toate cuvintele vestindu-sã: „Aceasta mi-au grãit
omul!”, au venit la om, carele sta lângã cãmile ºi aproape de fântâna apei. (Fc 24,30); ªi i-am acãþat cercei spre podoaba feþii
ei ºi covrigi am pus în mânile ei. (Fc 24,47); Pentru aceastã pricinã, aducem spre daruri Domnului f ieºtecarii ce am putut afla,
aur în pradã: ºolovari, covrigi de aur, ineale ºi dreptariu ºi murenule, ca sã te rogi pentru noi Domnului. (Nm 31,50)404.
În ultimul context citat prezintã interes alt e câteva cuvinte care numesc obiecte de podoabã. Dreptariu are aici sensul „brãþarã
de mâna dreaptã”, dupã lat. dextrale, -is. Pentru formaþia diminutivalã dextr¼liolum, -¾ „brãþãruºã” s-a prefer at în alt loc traducerea
prin sintagma împodobirea br aþului: ªi º-au spãlat trupul ºi s-au uns cu mir de cel bun ºi au teptânat cosiþa capului sãu ºi º-au
pus mitrã pre cap ºi s-au înbrãcat cu vejmintele desfãtãrii sale ºi au tras încãlþãminte picioarelor sale ºi º-au luat împodobirea
braþului ºi crini ºi cercei ºi ineale ºi cu toate podoabele sale s-au împodobit. (Idt 10,3). Murenule înseamnã „coliere” ºi reprezintã
adaptarea cuvântului lat. muraenula, -ae¸ care are atât sensul „murenã micã; peºte din Marea Mediteranã, cu corpul alungit”,
cât ºi sensul „colier”. În altã par te, acelaºi cuvânt latinesc a fost echivalat prin liniºor, prin raportare la un nume de peºte, linul,
diminutivat: În zioa aceaea va lua Domnul podoaba încãlþãmintelor ºi spilcele; (Is 3,18)/ ªi lanþurile de aur ºi mãrgealele ºi co vrigii
de aur ºi mitrele; (Is 3,19)/ ªi acelea ºi ºolovarii ºi liniºorii ºi mirositoarele ºi cerceii (Is 3,20). ªolo vari (vezi ºi supra, 2.3.1.3.2.)
reprezintã, în Nm 31,50 (Pentru aceastã pricinã, aducem spre daruri Domnului fieºtecarii ce am putut afla, aur în pradã: ºolo vari,
covrigi de aur, ineale ºi dreptariu ºi murenule, ca sã te rogi pentru noi Domnului), echivalarea lat. periscelis, -idis „colan deasupra
gleznei”, „podoabã de picior la femei”, situaþie în care cuvântul românesc se îmbogãþeºte cu încã un sens, cu care se actualizeazã,
echivalând acelaºi cuvânt latinesc, ºi în ver setul precedent, Is 3,20.
La prima at estare în aces t text este cuvântul spelcã/spilcã (cf. srb. spilka, pn. szpilka, rus. špilïka), actualizat cu sensul
„obiect de podoabã” sau poate numai „accesoriu care serveºte totdeauna la prins ceva”, aici probabil în formã de semilunã,
pentru cã echivaleazã cuvântul lunulas (lat. lÀnula, -ae „podoabã femeiascã în formã de micã semilunã”) din Vulgata: În zioa
aceaea va lua Domnul podoaba încãlþãmintelor ºi spilcele (Is 3,18).
2.3.1.3.4. Alimente, bucãtãrie
Aluat (<*lat. alle vatum) intrã în sintagma fãrã aluat ºi exprimã sensul „nedospit”, echivalând absque fer mento din Vulgata:
Iarã când va aduce jârtva coaptã în cuptoriu, de fãinã pâni, adecã fãrã aluat, stropite cu untdelemn ºi plãcinte azime unse
cu untdeleamn (Pr 2,4); De va f i aducerea ta din tigaie, de fãinã stropitã cu untdeleamn ºi fãrã aluat (Pr 2,5); Toatã aducerea
car ea sã aduce Domnului va fi fãrã aluat, nici ceva de aluat ºi de miiare sã arde întru jârtfirea Domnului. (Pr 2,11).
Bucatã (<lat. bøccata) se foloseºte la singular cu sensul „hranã”, „mâncare”, dupã lat. cibus, -¾: Iarã fiii lui Israil au mâncat manã
ani patr uzãci, pânã au venit la pãmântul cel de lãcuit; cu aceastã bucatã s-au hrãnit pânã când au agiuns la hotarâle pãmântului
Hanaan. (Iº 16,35); ªi grãind împrotiva lui Dumnezeu ºi a lui Moisi, au zis: „Cãci ne-ai scos din Eghipt sã murim în pus tietate?
Lipseaºte pânea, nu sânt ape, sufletul nostru s-au îngreþat de aceastã bucatã uºoarã foarte” (Nm 21,5); ªi aºa fãcea în toþ anii când,
întorcându-se vreamea, sã suia la bisearica Domnului ºi aºea o întârâta, iarã ea plângea ºi nu prindea bucatã. (1Sm 1,7); ªi era
bucata lui Solomon, în t oate zilele, treizeci de cori de frunte de fãinã ºi ºasezeci de cori de fãinã (3 Împ 4,22).
Cu sensul „bucatã”, „par te dintr-un întreg” se foloseºte cuvântul dãrab/dãrãb (<mg. darab): Iarã berbecele îl vei tãia în
dãrãburi; ºi s pãlând mãruntaiele lui ºi picioarele, le vei pune preste tãiatele cãrnuri ºi preste capul lui. (Iº 29,17); ªi trãgând
de pre cel ce i sã junghie piialea, cãrnurile în dãrãburi le vor tãia. (Pr 1,6); ªi aretele în dãrãburi tãindu-l, capul lui ºi mãdulãrile
403
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ºi grãsime o au ars în foc (Pr 8,20); ªi jertva în dãrãburi tâiatã, cu capul ºi cu fieºtecare mãdulãri, au adus. Care toate pre
olt ariu le-au ars cu foc (Pr 9,13); ªi cãlþãminte foarte veachi car e, spre arãtarea vechirii, cu plotoage era cusute, îmbrãcaþi
cu v eºminte vechi ºi pâinile care purta de merinde vârtoase era ºi în dãrãburi fãrâmate (Jos 9,5). Cuvântul este bazã de
derivare în dãrãbuþ : ªi limba necredinciosului Nicanor tãindu-o au poruncit prin dãrãbuþe sã se dea paserilor, iarã mâna
nebunului în prejma bisearicii sã se spânzure. (2Mac 15,33) ºi în dãrãburit : limba lui cea blãstãmãtoar e dãrãburitã paserilor
dându-sã (2Mac rezum. cap.15), acesta din ur mã presupunând existenþa ver bului a dãrãburi.
Cuvântul fãinã intrã în sintagma frunte de fãinã „fãina cea mai curatã” pentru a traduce lat. simila , -ae „cea mai curatã fãinã
de grâu, fãinã f oarte albã”: ªi era bucata lui Solomon în toate zilele, treizeci de cori de fr unte de fãinã ºi ºasezeci de cori de fãinã
(3 Împ 4,22). În latinã exis tã un cuvânt diferit pentr u a desemna „fãina cea mai aleasã”, în timp ce în limba românã se foloseºte
sint agma în care intrã cuvântul frunte, cu sensul „de calitate superioarã”, modalitate pãstratã pânã astãzi pentru a numi realitatea
în discuþie.
Cuvântul fierturã (din fiert + -urã), poate denumi orice fel de mâncar e preparatã prin fierbere sau orice fel de mâncare
cu zeamã (ca ºi azi în lumea ruralã): Ia-þ armele tale, tulba ºi ar cul ºi ieºi afarã ºi vânând ceva, (Fc 27,3)/ Fã-m dintr -însul
fierturã precum ºtii cã-m place ºi-m adã sã mânc, ºi sã te blagoslo veascã sufle tul mieu mai înainte de a muri”. (Fc 27,4),
echivalând ceea ce în Vulgata este numit pulmentum, -¾ „mâncar e cu carne tãiatã felii”. De asemenea, cu sau fãrã
deter minative, se foloseºte pentru a denumi un fel de mâncare s pecific celor sãraci, „terci”, traducând ceea ce în textul latinesc
se numeºte puls, pultis „f ierturã din fãinã de grâu sau de bob; mâncare a sãracilor”: Pâne ºi plãcintã ºi fierturã de pãsat nu
veþ mânca din holdã pânã la zioa în care veþ aduce dintr-însa Dumnezeului vostru. (Pr 23,14), unde prin pãsat înþelegem
„seminþe de mei, decorticate ºi pisate nu prea mãrunt”; ªi au pus avrei sale urciorul cu vin ºi vasul cu untul de lemn ºi fierturã
ºi plãcinte ºi pâni ºi caºi ºi au purces. (Idt 10,5).
Sint agmele pâine azimã, pâine fãrã aluat ºi plãcintã azimã, pogace azimã, pogace fãrã aluat, turtã fãrã aluat au o trãsãturã
de sens comunã, „preparat din aluat nedospit”, în Vulgata fiind azymos panes/panes azymos: ªi au întrat Ghedeon ºi au
fiert un ied, ºi dintr-o mãsurã de fãinã, pâni azime ºi cãrnuri puind în cor fã, ºi zama cãrnurilor puind-o în oalã, le-au adus
toate supt stãjer ºi I le-au dat. (Jd 6,19); Cãruie i-au zis îngerul Domnului: „Ia cãr nurile ºi pânile azime ºi le pune pre acea
piatrã, ºi zama o pune deasupr a”. ªi fãcând aºa (Jd 6,20)/ Au întins îngerul Domnului vârful toiagului care þinea în mânã
ºi au atins cãr nurile ºi pânile azime; ºi s-au suit foc din piatrã ºi cãr nurile ºi pânile azime le-au mistuit; iarã îngerul Domnului
s-au fãcut nevãzut de la ochii lui. (Jd 6,21); lagana azyma ºi panes absque fermento: Iarã când va aduce jâr tva coaptã în
cup toriu, de fãinã pâni, adecã fãrã aluat, stropit e cu untdelemn ºi plãcinte azime unse cu unt de leamn (Pr 2,4); De va fi
aducerea pentru mulþãmitã, vor aduce pâni fãrã aluat, stropite cu untdeleamn ºi plãcint e azime, unsã cu untdeleamn ºi fãina
coaptã ºi pâniºoar e unsã, cu mestecarea de untdeleamn stropite (Pr 7,12).
Pentru a echivala sintagmele laganum azymum, lagana absque fer mento ºi tortam(q ue) absque fermento, tr aducãtorii au
recurs ºi la sintagmele pogace azimã, pogace fãrã aluat ºi turtã fãrã aluat: ªi traiste cu pânile azime cu untdelemn s tropite ºi
pogacea fãrã aluat , unsã cu untdelemn, ºi gustãrile a f ieºtecãrora, (Nm 6,15); ªi un picior fier t a berbeacelui ºi o turtã fãrã aluat
în traistã ºi o pogace azimã ºi le va da în mânile nazareului, dupã ce sã va rade capul lui. (Nm 6,19). Plãcintã (<lat. placenta) ,
pogace (cf. mg. pogácsa, ger. dialect al Pogatsche, srb. poga·a), tur tã (<lat. turta) înseamnã aici, la modul general, „turtã”.
Papã (<lat. pappa) desemneazã o „mâncare nedefinitã mai îndeaproape, preparatã din mãmãligã”: ªi au zis câtrã ea Vooz:
„Când va fi ceasul mâncãrii, vino aici, ºi mâncã pâne ºi întinge îmbucãtura ta în oþãt”. ªi au ºezut la coastele sãcerãtorilor ºi
º-au adunat papã ºi au mâncat ºi s-au sãturat ºi au luat rãmãºiþã. (Rt 2,14).
Turtuliþã (din tur tã + -uliþã) echivaleazã lat. crus tula, -ae „prãjiturã”: ªi ia în mâna t a zeace pâni ºi o tur tuliþã ºi un vas cu
miere ºi meargi la el, cã el îþ va spune ce sã va întâmpla pruncului acestuia” . (3Împ 14,3) ºi este o creaþie lexicalã pe care
dicþionarele limbii române nu o înregistreazã.
2.3.1.3.5. Viaþã ruralã
Cuvântul boambã (etimologie necunoscutã) se actualizeazã cu sensul r egional „boabã de strugure”: ªi eu mai pe urmã
m-am deºteptat, ºi ca cel ce adunã boambe dupã culegãtori. (Ecz 33,16)/ În blagoslovenia lui Dumnez eu ºi eu am nãdãjduit;
ºi ca cel ce culeage am um plut teascul. (Ecz 33,17).
Ca ºi în alte tr aduceri biblice405, cuvântul bucium406 „tr unchi de copac” se actualizeazã cu sens diferit de sensul actual:
ªi i-au lovit Iosue ºi i-au ucis ºi i-au spânzurat preste cinci buciumi ; ºi au fost spânzuraþ pânã sara. (Jos 10,26).
Cuvântul cãpuºã (etimologie nesigurã; cf. alb. këpushë) se actualiz eazã cu sensul „mugur” (prezent ºi astãzi în vorbirea
popularã): A doao zi întorcându-sã, au aflat încolþitã varga lui Aaron, în casa Levi; ºi, înf lându-sã cãpuºile, ieºise florile, carele,
desfãcându-sã fr unzele, s-au fãcut micdale. (Nm 17,8).
Un calc semantic dupã lat. coma, -ae care înseamnã „pãr, plete, coamã”, iar f ig. frunziº, coroanã (a arborelui) a condus
la îmbogãþirea cuvântului coamã cu sensul (despre pomi) „coroanã”: Lemnul are nãdeajde; de sã va tãia, iarãºi înverzeaºte,
ºi r amurile lui odrãslesc. (Iov 14,7)/ De va îmbãtrâni în pãmânt rãdãcina lui ºi în pulbere va muri trunchiul lui, (Iov 14,8)/
De mirosul apei va încolþi ºi va face coamã, ca când dintâiu s-au sãdit. (Iov 14,9).
Curãþiturã (din curãþit + -urã) se actualizeazã cu sensul „loc defriºat, curãþat de cioturi e tc. pentru a putea fi ar at sau locuit”
în ur mãtorul context: Câtrã care Iosue au zis: „De eºti norod mult, suie-te în pãdure ºi-þi taie curãþituri în pãmântul Ferezei
ºi Raf aim, cã îngustã þi-i moºtenir ea muntelui Efrem!” (Jos 17,15).
Sensul cuvântului curticea (din curte + -icea) în contextul: Obrazul lui, ca curticealele mireazmelor cusute de fãcãtorii de
mir; buz ele lui, crini ce strecurã zmirna cea dintâi. (Cânt 5,13) este diferit de sensul actual. Traducãtorul a gãsit în Vulgata cuvântul
405
406

Vezi V. Ar vinte, ST.L.EX., p.47; N. Iacob, Limbajul biblic, II, p.237–238.
Pentr u etimologia cuvântului, vezi Al. Ciorãnescu, DER.
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areolae (lat. ¼reola, -ae), care înseamnã „cur te micã”, dar ºi „rãzor”. Contextul impunea, evident, selectarea cuvântului care în
româneºte exprimã acest sens407. Opþiunea pentru cuvântul curticea a deter minat îmbogãþirea cuvântului cu un sens nou.
În acelaºi cont ext, reþinem ºi cuvântul cusute, prin care traducãtorul a echivalat participiul perfect (consitae) al ver bului
conser¹ „a semãna”, „a planta”, „a rãsãdi”. Nu e exclus ca aceste devieri semantice sã fie deliberate, deci sã aibã fianlitate
expresiv-esteticã, fiind vorba desre o carte poeticã prin excelenþã.
Grânar (din grâne + -ar) „hambar”, cu puþine ocurenþe408: Carii acum v or urma, sã adune în grãnari ºi tot grâul supt
biruinþa lui Faraon sã sã strângã ºi sã sã þie prin cetãþ (Fc 41,35); ªi creºtea în toate zilele foametea în tot pãmântul; ºi au
deºchis Iosif toate grânarile ºi vindea eghipteanilor, cã ºi pre ei îi supuseasã foametea. (Fc 41,56), este concurat îndeosebi
de cuvântul ºurã (<ger. dialectal SchÁr, sãs. Schyren ): ªi au v enit rodirea a ºepte ani ºi, în znopi culease, holdele s-au adunat
la ºurile Eghipetului. (Fc 41,47); Blagoslovit e ºurile tale ºi blagoslovit e rãmãºiþãle tale. (2Lg 28,5); Dupã ce le-au închis cu
ziduri, au pus în eale cãpe tenii ºi ºuri de bucate, adecã de untdelemn ºi de vin. (2Par 11,11); ªi au poruncit Ezehie sã gãteascã
ºuri în casa Domnului (2Par 31,11); ªi tot Iuda aducea zãciuiala grâului, a vinului, ºi a untului-de-lemn în ºuri . (Ne 13,12)/ ªi
am rânduit pr este ºuri pre Selemiam preotul ºi Sadoc scriitoriul ºi Fadaie din leviþi, ºi lângã ei Hanan, f iiul Zahur, fiiul
Mathaniei, cã cr edincioºi s-au aflat a fi ºi lor li s-au încredinþat pãrþile fraþilor sãi. (Ne 13,13) ºi mai rar de jitniþã (<sl. žitïnica):
Cãotaþi spre pasãrile ceriului, cã nu samãnã, nici seacerã, nici adunã în jitniþã ºi Tatãl v ostru cel ceresc le paºte. Au voi nu
sânteþ cu mult mai buni decât aceale? (Mt 6,26); ªi au zis: «Aceasta v oi face: strica-voi jâtniþele meale ºi mai mari le voi f ace.
ªi acolo voi aduna toate ceale ce mi s-au rodit ºi bunãt eþile meale (Lc 12,18).
O familie lexicalã bine reprezentatã se dezvoltã pe baza ver bului a îmblãti/a îmlãti (<sl. mlatiti) „a bate cerealele, plantele
cu pãs tãi etc. cu îmblãciul pentru a scoate seminþele”; (Fig.) „a sfãrâma”: Cã va petreace mâna Domnului în muntele aces ta
ºi sã va îmblãti Moav supt el, precum sã zdrobesc paiele în car. (Is 25,10); Iarã pânea sã va sfãrâma, însã nu în veac îmblãtind
o va îmblãti, nici o va nãcãji roata carului, nici cu unghile sale îl va sfãma . (Is 28,28); Eu te-am pus ca pre un car ce îmlãteaºte,
nou, ce are boturi firestruitori. Îmlãti-vei munþi ºi vei sfãrâma ºi dealurile ca pulberea le vei pune. (Is 41,15).
De la ver bul a îmblãti se formeazã substantivele îmblãtiº (din îmblãti + -iº) „bãtutul grâului cu îmblãciul”: Îmblãtiºul mieu
ºi fiii ariii meale, carele am auzit de la Domnul oastelor, Dumnezeul lui Isr ail, v-am v estit voao. (Is 21,10) ºi îmblãtiturã/
îmlãtiturã (din îmblãtit + -urã) „bat ere a cerealelor cu îmblãciul pentru a scoate seminþele”: ªi nu s-au lãsat lui Ioahaz din
norod fãrã numai cinzeaci de cãlãreþi ºi zeace cãr uþe ºi zeace mii de pedestraºi; cã-i ucisease împãratul Asiriii ºi-i vânturase
ca pulberea în îmlãtitura ariii. (4Împ 13,7). Cele douã derivate nu sunt înregistrate în dicþionarele limbii române.
Un sens neobiºnuit dobândeºte cuvântul prostime (din pros t + -ime) în urmãtorul context: Nu urî lucr urile ceale de
os tenealã ºi prostimea cea ziditã de la Cel Preaînalt. (Ecz 7,16), unde echivaleazã rusticationem din Vulgat a. Dupã lat.
rustic¼ti¹, -¹nis „munci câmpeneºti, agriculturã”, cuvântul românesc se îmbogãþeºte cu acest sens.
Cuvântul spic (<lat. sp¾cum) se f oloseºte cu sensul „ramurã” (cf. lat. sp¾ca, -ae ; sp¾cum, .-¾ „s pic”; „smoc (la alte plante)”
în ur mãtorul context: ªi am rãspuns a doao oarã ºi am zis cãtrã el: «Ce sânt aceale doao spice de maslini, care sânt lângã
doao usne de aur, întru carele sânt împlãtoarele ceale de aur?» (Za 4,12).
Cuvântul toiag în sintagma toiagul pâinei/toiagul pânii devine simbolul pâinii care întreþine viaþa409: Dupã ce voi frânge
toiagul pâinei v oastre, aºa cum zeace muieri sã coacã într-un cuptoriu pâni ºi sã le facã la mãsurã. ºi veþi mânca ºi nu vã
veþ sãtura. (Pr 26,26); ªi au zis cãtrã mine: „Fiiul omului, iatã, Eu voiu zdrobi toiagul pâinii în Ierusalim ºi vor mânca pâine
în mãsurã ºi în sângurãt ate, ºi apa în mãsurã ºi în s trâmtoare vor bea (Iz 4,16); Eu, Domnul, am grãit. Când voiu trimite
sãgeþile foametei ceale reale spre dânºii, care vor fi ucigãtoare, ºi care v oiu trimite, sã vã rãsipesc; ºi foamete voiu grãmãdi
asupra voastrã ºi voiu zdr obi întru voi toiagul pâinii . (Iz 5,16). În fiecare ver set cit at, sensul sintagmelor frângerii/zdrobirii
toiagului pâinii este „lipsirea de pâine, flãmânzirea celor ce au greºit în faþa lui Dumnezeu”.
Dupã lat. versus „br azdã”; „linie, rând”; „vers”, cuvântului vers i se poate atribui unul dintre sensurile „brazdã” sau „rând”
în urmãtorul context: ªi f orma boilor era supt el ºi de zeace coþi oricare dinlãuntr u sãpãturi, ca cu doao vearsuri troaca mãrii
înprejura. Iarã boii vãr saþi era. (2Par 4,3).
2.3.1.3.6. Substanþe aromatice, mirodenii
Aromat (aici împr umutat din Vulgata, unde este forma aromata 410), în forma de plural – aromate –, desemneazã, în
general, „mirodeniile”: ªi ºezind sã mânce pãne, au vãzut niºte izmailiteani cãlãtori vinind din Galaad, ºi cãmilele lor purtând
aromate ºi rãºinã ºi stactim în Eghipet. (Fc 37,25).
Lat. balsamum „substanþã aromatã” ºi „ar bust exotic din care se extrage subs tanþa mirositoare cu acelaºi nume” a fost
îm prumutat ºi adaptat în forma valsam: Ca chinamomul ºi valsamul mirositoriu am dat miros; ºi ca smirna cea aleasã am
dat dulceaþã de mir os. (Ecz 24,20)/ ªi ca ºtoracul ºi galvanul ºi ungula ºi guta ºi ca Livanul netãiat am aburit lãcaºul mieu,
ºi ca valsamul neamestecat mirosul mieu. (Ecz 24,21). Prezenþa cuvântului în forma valsamon: Iuda ºi pãmântul lui Israil,
aceia neguþãtorii tãi; în grâul cel dintâiu, valsamon ºi miere ºi untdelemn ºi rãºinã au pus în târgurile tale. (Iz 27,17) ne conduce
însã spre gr. bálsamon. De vreme ce în Vulgata este în acest loc balsamum , înseamnã cã adaptar ea s-a fãcut aici sub influenþa
greacã, explicabilã prin tradiþia biblicã româneascã, fãrã a e xclude însã o posibilã influenþã din partea formei maghiare –
bál(z)samom.

407

În dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon , I), cuvântul areola este explicat, fir esc, „strat”.
Aceasta ar fi chiar prima atestare a cuvântului (cf. MDA, unde prima ates tare este din 1891).
Cf. DB, p.1300.
410 În legãturã cu originea acestui cuvânt s-au exprimat mai multe opinii, f iind pus, pe rând, în legãturã cu etimon grecesc, slavon, latin sau propunându-se
etimologie multiplã. Vezi, în acest sens, ILRL Epoca v eche (1532-1780), Vol.I, p.39 7, unde se propune etimologie multiplã, ºi Dr agoº ªesan, op.
cit., p.174, unde sunt actualizat e opiniile exprimate în diferite surse.
408
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Casia este un împrumut, în cazul acestei traduceri, din limba latinã (cf. lat. casia, -ae; gr. kasía; sl. kasija) prin care este
numitã „scorþiºoara”: Iarã de casie, sicli cinci, sute în mãsura jârtv eanicului, de untdelemn, o mãsurã de him. (Iº 30,24); Smir nã
ºi s tactii ºi casiia din vejmintele Tale; din case de piluri din car e Te-au desfãtat (Ps 44,9).
Sinonim cu casia este cuvântul chinamom (desemnând arborele ºi mirodenia obþinutã din coaja acestui ar bore),
îm prumutat de traducãtori din Vulgata ºi adaptat în aceastã formã dupã lat. cinnam¹mum, cinnamum, -¾ „scorþiºoarã”:
Zicând: „Ia-þi mireasme de mirhã dintâi ºi aleasã, cinci sute de sicli, ºi de chinamom jumãtate, adecã sicli doao sute cincizãci,
aºijderea de calamim, sicli doaosute cincizãci. (Iº 30,23); Ca chinamomul ºi valsamul mirositoriu am dat miros; ºi ca smirna
cea aleasã am dat dulceaþã de miros. (Ecz 24,20). Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române în aceastã formã,
în schimb, în DA se înregis treazã forma cinamon , cu varianta cinam.
Lat. galbanum, -¾ „rãºinã extrasã din rãdãcina plantei Bubon galbanum ce creºte în Syria, Persia ºi Africa” a fost îm prumutat
ºi adap tat în forma galvan: ªi au zis Domnul cãtrã Moisi: „Ia-þi mireasme stactim ºi onihim, galvan de bunã mireazmã ºi tãmâie
foarte luminoasã; de o mãsurã vor fi toate”. (Iº 30,34); ªi ca ºtoracul ºi galvanul ºi ungula ºi guta ºi ca Livanul netãiat am aburit
lãcaºul mieu, ºi ca valsamul neames tecat mirosul mieu. (Ecz 24,21). Cuvântul es te la prima atestare în acest text (cf. Indice Iº).
Ir (<mg. ír) este numele unei „alifii pe care o preparã femeile la þarã din diferite grãsimi, plante etc, folositã ca medicament
sau preparat cosmetic”: Cã nice iarba, nice ir ul i-au vindecat, ci cu cuvântul Tãu, Doamne, Cel ce vindecã toate. (Înþ 16,12).
Cuvântul es te la prima atestare în acest text (cf. Indice Înþ).
În f orma de plural articulat, cu valoare substantivalã, mirositoar e dobândeºte sensul „par fumuri ºi uleiuri mirositoar e”,
dupã cuvântul olfact¹riola din Vulgata; (olfact¹riolum, -i „flaconaº cu parfum”): ªi acelea ºi ºolovarii ºi liniºorii ºi mirositoarele
ºi cer ceii [va lua Domnul] (Is 3,20).
Pr obleme au întâmpinat traducãtorii la adaptarea cuvântului stacti/stactie (cf. lat. stacta, -ae ºi stact½, -½s ) „ulei de mirt” ºi
„arbus t ornamental cu frunze alungite, cu flori mici, albe ºi parfumate”, aºa cum se poate vedea în urmãtoarele contexte: ªi
ºezind sã mânce pãne, au vãzut niºt e izmailiteani cãlãtori vinind din Galaad, ºi cãmilele lor purtând aromate ºi rãºinã ºi stactim
în Eghipe t. (Fc 37,25); Deci Israil, tatãl lor, au zis cãtrã dânºii: „De-i aºa lipsã, faceþi ce vreaþi; luaþ din rodurile ceale mai bune a
pãmântului în vasãle voas tre ºi duceþ omului daruri, puþãn de rãºinã ºi de miare ºi de ºtoraþã ºi de ºtactis ºi de terevithi ºi de
amigdale. (Fc 43,11); ªi au zis Domnul cãtrã Moisi: „Ia-þi mireasme stactim ºi onihim, galvan de bunã mireazmã ºi tãmâie foarte
luminoasã; de o mãsurã vor fi toate”. (Iº 30,3 4); Legãturã de stactie iubitul mieu mie, între þâþele meale sã va zãbo vi (Cânt 1,12).
Cu aceeaºi problemã s-au confruntat traducãtorii în cazul cuvântului storax (cf. lat. styrax, -acis; storax) „rãºinã natur alã, plãcut
mirositoare, obþinutã din coaja unor arbori exotici”, rezultând, de asemenea, variante: Deci Israil, tatãl lor, au zis cãtrã dânºii: „De-i
aºa lipsã, faceþi ce vreaþi; luaþ din rodurile ceale mai bune a pãmântului în vasãle voastr e ºi duceþ omului daruri, puþãn de rãºinã ºi
de miare ºi de ºtoraþã ºi de ºtactis ºi de terevithi ºi de amigdale. (Fc 43,11); ªi ca ºtoracul ºi galvanul ºi ungula ºi guta ºi ca Livanul
netãiat am aburit lãcaºul mieu, ºi ca valsamul neamestecat mirosul mieu. (Ecz 24,21). În ultimul verset citat remarcãm prezenþa
unui alt împrumut, ungula (cf. lat. ungula, -ae ) „balsam”, „pomadã”, „par fum”, necesar pentru a numi o realitate prea puþin definitã.
2.3.1.3.7. Pietre preþioase; metale preþioase
Pentru a denumi „ametistul”, limba latinã dispune de douã forme: amethistus, -¾ ºi amethistos, cea de a doua pãstrându-se
neadaptatã dupã etimonul grecesc. Formele folosite în textul de la 1760 sunt amethistos: În al triilea, ligurios, ahates ºi
amethistos. (Iº 28,19) ºi amathistos : În al triilea, ligurion, ahates ºi amathithos; (Iº 39,12). În Vulgata este de fiecare datã
ame thistus, ceea ce ar fi trebuit sã conducã fie la împrumut area aceleiaºi forme, f ie, în urma adaptãrii, chiar la f orma
*amethist. Pr eferinþa traducãtorului pentru apropierea de etimonul grecesc ar putea veni, ºi în acest caz (cf. supra, 2.3.1.3.6.
– valsamon), din tradiþia biblicã româneascã (Ms 45, B1688, Ms 4389 au aici amethistos).
Anthr ax este prezent o singurã datã în text, într-o sintagmã unde textul latinesc are gemmula carbunculi: Piatrã scumpã
de anthr ax s pre podoabã de aur ºi asãmãnarea musicilor în uspãþu de vin. (Ecz 32,7). În latinã anthrax, -acis nu are ºi sensul
„rubin”, ceea ce înseamnã cã tr aducãtorul cunoºtea cuvântul din alte traduceri biblice, unde fusese preluat direct din greacã
sau prin filierã sla vonã411. În alte locuri, unde Vulgata are car bunculus, -i, este preferat, firesc, împrumutul din latinã, în forme
car e vorbesc despre dif icultatea adaptãrii: În al doilea, car vuncul, samfir ºi iaspis (Iº 28,18); În al doilea, corvuncul, sanf ir ºi
ias pis (Iº 39,11); În desfãtãrile raiului lui Dumnez eu ai fost, toatã piatra scumpã, acoperemântul tãu: sardiul, topazionul,
iaspisul, hriz olitul ºi onixul ºi verilul ºi samfir ul ºi cãrvuncul ºi zmãr agdul; aurul, lucrul podoabei t ale. ºi gãurile tale, în zioa
în carea te-ai zidit, s-au gãtit. (Iz 28,13).
Lat. chrysolithos, -i „topaz” a fos t împrumutat de traducãtori ºi adaptat în câteva feluri: În al patrulea, hrisolith, onihin
ºi veril, închisã cu aur vor fi prin rândurile sale. (Iº 28,20); În al patrulea, hrisolith, onihin ºi veril, împregiurate ºi închise în
aur prin rândurile sale. (Iº 39,13); ªi trupul lui ca hrisolithul, ºi faþa lui ca faþa fulger ului, ºi ochii lui ca fãlinariul ce ar de, ºi
nãdrajii lui ºi ceale din jos pânã la picioare ca faþa aramei ce arde, ºi glasul cuvintelor lui, ca glasul mulþimei. (Dn 10,6); ªi
am vãzut ; ºi iatã patru roate lângã heruvimi, o roatã lãngã un her uvim, ºi altã roatã lângã alt heruvim, iarã vedearea roatelor
er a ca vedearea pietrii de hrisoliv . (Iz 10,9); În desfãtãrile raiului lui Dumnez eu ai fost, toatã piatra scumpã, acoperemântul
tãu: sardiul, topazionul, iaspisul, hrizolitul ºi onixul ºi verilul ºi samf irul ºi cãrvuncul ºi zmãr agdul; (Iz 28,13). Se impune aici
o pr ecizare cu privire la informaþiile în legãturã cu prima atestare a cuvântului: în MDA se face trimitere la DA ms.; în DA
nu este înregistrat, în schimb, DÎLR îl înregistreazã cu prima atestare în Palia de la Orãºtie.
Ias pis este împr umutat din Vulgata, lat. iaspis, -idis desemnând o „piatrã semipreþioasã din categoria cuarþului,
ne transparentã, de diferite culori” În al doilea, car vuncul, samfir ºi iaspis (Iº 28,18); În al doilea, cor vuncul, sanfir ºi iaspis
(Iº 39,11); ªi v oiu pune bãºtile tale iaspin412 ºi porþile tale pietri cioplite ºi toate hotarãle tale pre pietri dorite (Is 54,12).
4 11
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Vezi V. Arvint e, ST.L.EX., p.35.
Forma iaspin ar putea fi ur marea unei erori de grafie.
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NICULINA IACOB
Cuvântul lat. ligurius sau ligyrius trebuia sã conducã în traducere la forma *liguriu sau ligurie (aºa cum apare în Palia
de la Orãºtie), dar formele pe care le-am înregistrat în text sunt cele inf luenþate de modelul grecesc: În al triilea, ligurios , ahates
ºi amethis tos. (Iº 28,19); În al triilea, ligurion, ahates ºi amathithos; (Iº 39,12), poate ºi sub influenþa celuilalt cuvânt din context,
car e urmeazã modelul grecesc.
Aceeaºi realitate, „onix”, es te numitã în mod diferit în traducerea de la 1760: onix, onihin, onichim, onihim, onihinth. În latinã
sunt douã cuvinte, având valori mor fologice diferite: on yx, -ychis, substantiv, „onix”, „alabastru” ºi onychinus, adjectiv, „de culoarea
unghiei413”, „semãnând cu onixul”. În procesul traducerii valoarea morfologicã s-a putut schimba, astfel încât din adjectivul latinesc
a rezultat în limba românã substantiv: Pie tri de onichim ºi mãrgãritariu spre împodobirea efodului ºi a piepturelului. (Iº 25,7); ªi
vei lua doao pietri de onihin ºi vei sãpa într-însele numele fiilor Israil (Iº 28,9); ªi au zis Domnul cãtrã Moisi: „Ia-þi mireasme stactim
ºi onihim, galvan de bunã mireazmã ºi tãmâie foarte luminoasã; de o mãsurã vor fi toate. (Iº 30,34); Pietri onihinth ºi pietri scum pe
spre înfrâmsãþarea pr este-umãrariului ºi a piepturelului. (Iº 35,9). Onix este prezent în text, o datã echivalând adjectivul latinesc:
ªi aur ul pãmântului aceluia foarte bun iaste, acolo sã gãseºte rubinul ºi peatra onixului. (Fc 2,12) – în latinã lapis onychinus, a doua
oarã, substantivul onyx din Vulgata: În desfãtãrile raiului lui Dumnezeu ai fost, toatã piatra scumpã, acoperemântul tãu: sardiul,
topazionul, ias pisul, hrizolitul ºi onixul ºi verilul ºi samfir ul ºi cãrvuncul ºi zmãragdul; (Iz 28,13).
Ovriz reprezintã un îm prumut din Vulgata. Lat. obrizum este explicat în dicþionarul lui Grigor e Maior (ILV/Lexicon, I)
„aur curat”: ªi casa cea mai mar e o au acoperit cu leamne de ceatinã ºi leaspezi de aur, de ovrizi au înfipt preste tot. ªi au
scobit într-însa ramuri de finic ºi ca niºte lãnþureale între sineº împreunându-se. (2Par 3,5).
Interesante prin soluþiile diferite de adaptare sunt cuvintele sardiu, care apare ºi în formele sardios, sardie, ºi topaz, pe care îl
întâlnim în formele topazion ºi topazie. Sardiu, sardie, topazie urmeazã firesc formele latineºti: sardius, -i¾, res pectiv topazius, -i¾,
în tim p ce sardios ºi topazion stau sub inf luenþa modelului grecesc: ªi vei pune într-însul patru rânduri de pietri: în rândul dintâi
va f i piatra sardie ºi topazie ºi zmaragd. (Iº 28,17); ªi au pus într-însu patru rânduri de pietri scumpe: în rândul dintâi era sardios,
topazie, ºmaragd (Iº 39,10); În desfãtãrile raiului lui Dumnezeu ai fost, toatã piatra scumpã, acoperemântul tãu: sardiul, topazionul,
iaspisul, hrizolitul ºi onixul ºi verilul ºi samfirul ºi cãr vuncul ºi zmãragdul; (Iz 28,13); Nu i sã va asãmãna topaziia din Ethiopiia, nici
unsori curate i sã vor asãmãna. (Iov 28,19); Pentru aceaea am iubit poruncile Tale preste aur ºi topazie (Ps 118,127).
Veril (cf. lat. berillus) „smarald” reprezintã încercarea traducãtor ului de a adapta cuvântul din Vulgata, în condiþiile în
car e, probabil, realit atea desemnatã nu er a cunoscutã traducãtorului: În desfãtãrile raiului lui Dumnezeu ai fost, toatã piatra
scumpã, acoper emântul tãu: sardiul, topazionul, iaspisul, hrizolitul ºi onixul ºi verilul ºi samfir ul ºi cãr vuncul ºi zmãragdul;
aur ul, lucrul podoabei t ale. ºi gãurile tale, în zioa în carea te-ai zidit, s-au gãtit. (Iz 28,13); În al patr ulea, hrisolith, onihin ºi
veril , închisã cu aur vor f i prin rândurile sale. (Iº 28,20); În al patrulea, hrisolith, onihin ºi veril, împregiurate ºi închise în
aur prin rândurile sale . (Iº 39,13).
2.3.1.4. Viaþa socialã
2.3.1.4.1. Relaþii de rudenie, r elaþii sociale, categorii sociale, s tatut social
Cuvântul avrã „slujincã”, „roabã” es te împrumut at din Vulgata (cf. lat. abra, -ae ) ºi cunoaºte câteva ocurenþe exclusiv în Cartea
lui Iiudith: Voi veþi sta la poartã într-aceastã noapte, ºi eu voiu ieºi cu avra mea. (8,32); ªi au chemat avra sa ºi, pogorându-se
în casa sa, au lepãdat de la sâne târsina ºi s-au dezbrãcat de vejmintele vãduvirii sale. (10,2); Iarã Iudith rugându-se Domnului,
au trecut prin porþi, ea ºi avra ei. (10,10); ªi au rãmas în casa bãrbatului sãu ani o sutã cinci ºi au slobozit pre avra sa slobodã
(16,28); ªi au pus avrei sale urciorul cu vin ºi vasul cu untul de lemn ºi fier turã ºi plãcinte ºi pâni ºi caºi ºi au purces. (10,5).
Copil „copil nelegitim”, folosit aici cu sensul „strãin”, „de alt neam” (aºa cum se întâlneºte ºi astãzi în unele zone din Transilvania
ºi din Maramureº), echivaleazã cuvântul latinesc spurius „nelegitim, bastard” în urmãtoarele contexte: ªi au ieºit un om copil din
tabãra filisteilor, pe nume Goliath din Teth, înalt de ºasã coþi ºi o palmã. (1Sm 17,4); ªi încã el grãind lor, s-au arãtat omul acel
copil suindu-sã, pe nume Goliath, f ilisteu din Gheth, din tabãra filisteilor; ºi grãind el aceleaº cuvinte, au auzit David. (1Sm 17,23).
Crescãtor (din creºte + -ãtor) se foloseºte cu sensul „pãrinte adoptiv” în urmãtorul context: Car ele au fost crescãtoriu featei
frãþine-sãu, Edisei, carea, cu alt nume, sã chema Esthir ºi amândoi pãrinþii pierduse, fr umoasã foarte ºi mândrã cu faþa. ªi murind
tatã-sãu ºi mumã-sa, Mardoheul ºi-o luase fatã de suf let. (Est 2,7). Este ºi cea dintâi atestar e a acestui cuvânt (cf. Indice Est).
Cumnãþie (din cumnat + -ie) intrã în alcãtuirea sint agmei casa cumnãþiilor „familia”: Aceºtia sânt numiþi cãpetenii în
neamurile sale ºi în casa cumnãþiilor sale s-au înmulþit foar te. 4,38 (1Par) ºi în expresia ver balã a se împreuna cu cumnãþia,
cu sensul gener al „a se înrudi”: Ruºinea unchiu-tãu nu o vei dezvãli, nici te vei apropiia de muiarea lui, carea cu cumnãþie þi
sã împreunã. (Pr 18,14); ªi au fost Iosafat gãzdac ºi cinstit foarte ºi cu cumnãþie s-au împreunat cu Ahav. (2Par 18,1). Cuvântul
este la prima at estare în aces t text (cf. Indice Pr). În aceeaºi familie le xicalã intrã adjectivul pr ovenit din participiu, cumnãþit
„înrudit prin cumnãþie”: Iosaf at, cumnãþit cu necuratul Ahav, luund fiiul lui Ior am fata lui Ahav, sã suie cu el împrotiva Ramoth
Galaad, patru sute de proroci mincinoºi biruinþã fãgãduindu-le. (2Par rezum. cap.18). Cuvântul nu este înregis trat în DA,
în schimb, verbul a cumnãþi este, dar cu o atestare târzie (cf. Indice 2Par – CUMNÃÞIT).
Sintagma cur vie de rudenie are sensul „inces t” ºi echivaleazã lat. incestus: Ruºinea muierii tale ºi a featei ei nu vei dezvãli. Fata
feciorului ei ºi fata featei ei nu o vei lua, ca sã dezvãleºti ocara ei, cã trupul ei sânt, ºi acea împreunare curvie de rudenie iaste. (Pr 18,17).
În contextul: ªi au fost moºtenirea lui oi ºeapte mii ºi cãmile trei mii ºi pãrechi de boi cinci sute ºi asine cinci sute ºi familie
multã f oarte. ºi era omul acela mare între toþi rãsãriteanii. (Iov 1,3), cuvântul familie are sensul „slujitori”, fiind un calc semantic
dupã lat. familia, -ae care, pe lângã „familie”, îi desemneazã ºi pe „sclavii unei case”.
Fiiu de fãgãduinþã înseamnã „copil de sufle t”, „fiu adoptiv” în urmãtorul context: Moisii sã naºte, în apã aruncat ºi de
acolo tras, de la mumã-sa doicit din por unca fetei lui Faraon, carea îl luase fiiu de fãgãduinþã. (Iº rezum. cap.2).
41 3

V. Ar vinte (ST.L.EX., p.36) e xplicã modul cum s-a ajuns în greacã la denumirea ónix „unghie” pentr u un cuvânt strãin, de origine necunoscutã.
Asemãnarea de culoare – albul s trãlucitor – între realitatea numitã prin res pectivul cuvânt strãin ºi unghie a condus la aceastã omonimie.
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LIMBA {I STILUL VULGATEI DE LA BLAJ
De la frãþâne cu sufixul -ãt ate se formeazã frãþânãt ate „frãþie”, „frãþietate”, cuvânt care este la prima atestare în acest
text (cf. Indice Za): Mai vrut-am a trimite la voi a înnoi frãþinãtatea ºi priiateniia, ca nu cumva streini sã ne facem de cãtrã
voi, cã mult e vremi au trecut de când aþi trimis la noi. (1Mac 12,10); ªi le-am por uncit ca sã vie ºi pre la voi ºi sã vã strânºtascã
ºi sã vã dea cãrþile noastre despre înnoirea frãþinãtãþii noastre. (1Mac 12,17); ªi am tãiat toiagul Mieu al doilea, care sã chema
Fune, ca sã dezleg frãþinãtatea între Iuda ºi Isr ail. (Za 11,14).
Mamz er înseamnã „cel nãscut din cur vie”, aºa cum rezultã din explicaþia pe care o gãsim chiar în contextul în care apare
cuvântul: Nu va într a mamzer, adecã nãscut din curvie, în bisearica Domnului pânã la al zeacele neam. (2Lg 23,2). Traducãtorii
au urmat cu f idelitate Vulgat a (mai puþin curvie în loc de curvã, cum impunea modelul): Non ingredietur mamz er hoc est de
scor to natus. Cuvântul nu este înregistrat în dicþionarele limbii române.
Maºtehã (<sl. maštecha) „mamã vitregã” nu se întâlneºt e decât o singurã datã în urmãtorul context, acolo unde în Vulgata
este noverca „mamã vitregã”: Care va dormi cu maºtehã-sa ºi va dezvãli ocar a tãtâne-sãu, cu moarte sã moarã amândoi;
sângele lor fie preste ei! (Pr 20,11).
Muierotcã (din muiere + -otcã), muier otic (din muiere + -otic ), muieratic/muieratec (din muiere + -atic/-atec) desemneazã
în acest text aceeaºi realitate: „sodomit”, „homosexual”, echivalând lat. eff½min¼tus: Ci ºi muierotci au fos t pre pãmânt ºi
au fãcut toate urâciunile neamurilor, care le-au zdrobit Domnul înnaintea feaþii fiilor lui Israil. (3Împ 14, 24); ªi au luat pre
cei muier otci de pe pãmânt ºi au curãþit toate spurcãciunile idolilor, care fãcuse pãrinþii lui. (3Împ 15,12); Ci ºi rãmãºiþele
muierotcelor, carii rãmãsease în zilele lui Asa, tãtâni-sãu, i-au dus de pre pãmânt. (3Împ 22,47); ªi au strâcat cãscioarele
muier oticilor care era în casa Domnului, pentru carele muiarile þesea ca niºte cãºcioare, grâng. (4Împ 23,7); Muri-va în vifor
suf letul lor, ºi viaþa lor între cei muieroteci. (Iov 36,14); Nu voiu cerceta preste featele voastre când v or curvi ºi preste logoditele
voastre când vor preacur vi, cãci cã ei cu cur vele petrecea ºi cu cei muieratici jârtvea, ºi norodul, ce nu înþeleage, sã va bate.
(Os 4,14); ªi voiu da pr uncii cãpetenii lor, ºi cei muierateci îi vor stãpâni. (Is 3,4).
Nemernic (<sl. *nam½rinø) exprimã statutul celui „strãin, pribeag, pripãºit”, „venetic” (pãstrat ºi astãzi pe alocuri în
Buco vina): A ºeaptea zioa sâmbeteai iaste, adecã odihna Domnului, Dumnezeului tãu. Nu v ei face într-însa ceva lucru ºi f iiul
tãu ºi f ata ta, sluga ºi slujnica, ºi boul ºi asinul ºi tot dobitocul tãu ºi nemearnicul tãu care ias te între porþile tale, ca sã
odihneascã sluga ta ºi slujnica ta (2Lg 5,14); ªi voi, darã, iubiþi nemearnicii, cã ºi voi aþi fos t venetici în pãmântul Eghip tului.
(2Lg 10,19); De la nimear nicul ºi veniticul vei ceare; cetãþanul ºi r udenia a-i ceare îndãrãpt nu v ei avea puteare (2Lg 15,3).
Reþinem în ultimele douã contexte coocurenþa celor douã cuvinte sinonime, nemernic ºi vene tic (<gr. vene tikós), nuanþarea
în traducere f iind impusã de Vulgata, unde gãsim sinonimele: peregr¾nus, -¾ „s trãin” ºi advena, -ae „strãin”, „venit din altã
par te”. În aceeaºi serie sinonimicã intrã ºi cuvântul venit (din participiul verbului a veni) „(om) care vine din altã parte, strãin,
pripãºit”; „nemernic”; „vene tic”: ªi te vei ospãta înaintea Domnului, Dumnezeului tãu, tu, fiiul tãu ºi fata ta, sluga ta ºi slu jnica
ta ºi levitul care iaste înlãuntrul porþilor tale, venitul ºi sãr acul ºi vãduva carii zãboveasc cu voi în locul care va aleage Domnul,
Dumnez eul tãu, ca sã lãcuiascã numele Lui acolo. (2Lg 16,11); ªi te v ei ospãta în praznicul tãu tu, fiiul tãu ºi fata ta, sluga
ta ºi slujnica ºi levitul ºi venitul, sãr acul ºi vãduva carii înlãuntrul porþilor tale sânt. (2Lg 16,14) 414.
Slujnicuþã (din slujnicã + -uþã) este la prima atestare în acest text (cf. Indice Est): ªi, deacã-ºi rãdicasã faþa ºi arzând cu ochii îºi arãtase
urgiia pieptului, împãrãteasa au cãzut ºi, schimbându-se faþa în pãliciune, cel obosit spre slujnicuþã º-au plecat capul. (Est 15,10).
Soþie tate (<lat. societas, -atis) se actualizeazã cu sensul „t ovãrãºie”, „suitã”, echivalând lat. comit¼tus, -Às „mulþime
însoþit oare”, „escortã”, „suitã”: Carele chemând pre Zavulon ºi Nethali, s-au suit cu z eace mii de ostaºi, având pre Devora
în soþietatea sa. (Jd 4,10); ªi au mers dupã ea bãrbatul sãu, vrând a sã împãca cu ea ºi a o mângãia, ºi a o aduce cu sine
îndãrãp t, având în soþietate un copil ºi doi asini. (Jd 19,3).
Soþ (<lat. socius, -i¾) se întâlneºte cu sensurile „tovarãº”, „nevastã”, „soþie”; „fiecare dintre soþi”, în funcþie de cuvântul
latinesc pe care îl echivaleazã. Cu sensul „tovarãº” echivaleazã lat. socius, -i¾ „asociat”, „pãrtaº”, „tovarãº”415: ªi, deacã-i
dedease darurile, au ur mat dupã soþii carii cu el era. (Jd 3,18); ªi Avimeleh au ºezut în Ruma. Iarã Zevul pre Gaal ºi soþii lui
i-au scos din cetate, nici i-au suferit într-însa a zãbovi. (Jd 9,41); cu sensurile „nevastã”, „soþie”; „fiecare dintre soþi” se foloseºte
pentru a echivala cuvântul lat. coniÀx, -ugis „soþie”, „soþ”: Pentru ce ai zis cã þi-i sor, de o am luat mie muiare [în Vulgata –
uxorem]? Acum, darã, iatã-þ soþul [în Vulgata – coniux] tãu, ia-o ºi mergi!” 416 (Fc 12,19); ªi i-au dat lui pre Valam soþ. Carea,

Pentru alte ocurenþe ale cuvintelor nemernic, venetic, venit, vezi Indice.
Foarte rar echivaleazã lat. coll½ga, -ae „confrate”, „camarad”, „tovarãº”: ªi au zis omul cãtrã soþul sãu: „Veniþi ºi sã aruncãm soar te ºi sã ºtim pentru ce
iaste noao rãotatea aceas ta!” ªi au aruncat sorþi ºi au cãzut soartea pre Iona. (Iona 1,7). În alte versiuni româneºti, în funcþie de izvorul dupã care s-a tradus
(cf. Eugen Munteanu, op. cit., p.235–239), în acest loc gãsim: aproapele – Ms.45 ºi B1688; soþiia – Ms.4389; vecinul – B1795. Aceeaºi echivalare se
face în ur mãtorul context: ªi batâr aºa de s-ar judeca omul cu Dumnezeu, precum sã judecã fiiul omului cu soþul sãu. (Iov 16,22). În B1688 ºi în B1795,
în acelaºi loc, este aproapele/de-aproapele. În traducerea de la 1760, aproapele echivaleazã lat. proximus (vezi ocurenþele cuvântului aproapele în Indice)
ºi doar în mod excepþional lat. amicus: ªi fieºtecarele rãu împrotiva aproapelui sãu sã nu gândiþi întru inimile voastre ºi jurãmântul mincinos sã nu iubiþi,
cã toat e aceastea sânt carele am urât», zice Domnul. (Za 8,17) – Vulgata este contra amicum suum. Cuvântul vecin se f oloseºte mai rar ca echivalent al lat.
pr oximus: ªi au zis altul cãtrã vecinul sãu: „Veniþ sã facem cãrãmiz ºi sã le ardem în foc”. (Fc 11,3) – în Vulgata este ad proximum suum; Veniþ, darã, sã ne
pogorâm ºi sã amestecãm acolo limba lor, ca sã nu auzã fieºtecarele glasul vecinului sãu”. (Fc 11,7) – în Vulgata es te vocem proximi sui; Cãci cã mai înainte
de aceale zile sâmbriia oamenilor nu era, nici plata dobitoacelor era; nici celui ce întra, nici celui ce ieºea era pace pentru nãcaz. ªi sloboziþi toþi oamenii,
fieºtecarele împr otiva vecinului sãu. (Za 8,10) – în Vulgata este contr a proximum suum; Aceastea, darã, sânt cuvintele care veþi face: «Grãiþi adevãrul
fieºtecarele cu v ecinul sãu. Adevãrul ºi judecata pãcii judecaþi în porþile voastre. (Za 8,16) - în Vulgata este cum proximo suo. Vecin traduce, în mod firesc,
ºi lat. v¾c¾nus, -¾ „vecin”: Iarã de ias te mai mic numãrul sã poatã agiunge a mânca mielul, va lua pre vecinul sãu carele îi împreunat casii sale, dupã numãrul
suf letelor care sã poatã agiunge la mâncarea mielului. (Iº 12,4); în Vulgata - adsumet vicinum suum; Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iatã, Eu voiu
da spre norodul acesta cãderi ºi vor cãdea întru dânºii pãrinþii ºi fiii împreunã, vecinul ºi cel de aproape vor peri”. (Ir 6,21); în acest verset, coocurenþa
celor douã cuvinte, vecinul ºi cel de apr oape, este impusã de original, unde se af lã vicinus et proximus.
4 16 Lat. coniÀx, -ugis este echivalat prin soþ, însemnând „soþie”; lat. uxor, -¹ris „soþie” este consecvent tradus prin muiere/muiar e: Iarã A dam au cunoscut
pre Eva, muiare-sa, carea au zãmislit ºi au nãscut pre Cain, zicând: „Moºtenit-am om prin Dumnezeu” (Fc 4, 1); ªi au cunoscut Cain pre muiare sa,
car ea au zãmislit ºi au nãscut pre Enoh; ºi au zidit cetate ºi au chemat numele ei din numele fiiului sã, Enoh. (Fc 4,17); Satan, dobândind de la
4 14
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(Fc 30,4)/ Întrând la dânsa bãrbatul, au zãmislit ºi au nãscut f iiu. (Fc 30,5); Þie þi sã cuvin toate averile lui ºi trebuie sã o iai
soþu [în Vulgata – coniugem]. (Tov 6,12)/ Ceare-o, darã, de la t atâl ei ºi þi-o va da muiare [în Vulgata – uxorem]”. (Tov 6,13).
Cum în latinã cuvântul coniÀx, -ugis desemneazã ºi masculinul ºi femininul, es te explicabilã folosirea substantivului soþ
cu sensul „soþie”. Omonimia se rezolvã aici numai cu ajutor ul contextului. Sintagma soþ de cãsãtorie traduce lat. sociata
coniugio: Carele întrebându-sã de bãrbaþii locului aceluia despre muiarea sa, au rãspuns: „Sora mea este!”, cã sã t emea a
mãrturisi cã i-ar fi soþ de cãsãtorie , gândind ca nu cumva sã-l ucigã pentru fr umseaþea ei. (Fc 26,7).
Soþie se actualizeazã cu sensul „tovarãº”, echivalând f ie lat. socius, -i¾ „asociat”, „pãrtaº”, „tovarãº”, fie lat. comit¼tus,
-Às „mulþime însoþitoare”, „escortã”, „suitã” sau sod ¼lis, -is „tovarãº”, „camar ad”, „coleg”. Contextele sunt în general
concludente, sensul „tovarãº” f iind evident ºi fãrã raportare la Vulgata: Au zis: „Sã meargem împreunã ºi þ-oi f i soþie în
drumul tãu!” (Fc 33,12); Sculaþi-vã ºi sã meargem în V ithil, sã facem acolo oltariu lui Dumnezeu, Carele m-au ascultat în
zioa nãcazului mieu ºi au fost soþie cãlãtoriii meale”. (Fc 35,3); ªi îm pãrþându-ºi soþiile, au nãvãlit asupr a lor noaptea ºi
i-au lovit ºi i-au gonit pãnã la Hova, carea iaste de-a stânga Damascului. (Fc 14,15); ªi o au slobozit pre ea ºi doica ei ºi
sluga lui Avraam ºi pre soþiile lui (Fc 24,59); ªi s-au întors Iosif în Eghipt cu fraþii sãi ºi cu toate soþiile, dupã ce au îngropat
pre t atã-sãu. (Fc 50,14); Rãspuns-au Isav: „Rogu-te, încai din norodul care este cu mine sã rãmâie soþii dr umului tãu!”
(Fc 33,15); S-au suit în muntele Selmon cu tot norodul sãu ºi, luând sãcurea, au tãiat ramul copaciului ºi, puindu-l în umãr,
pur tându-l, au zis câtrã soþii : „Ce mã vedeþi fãcând, curând faceþi”. (Jd 9,48); ªi au zis câtrã tatãl: „Aceasta numai îm
dãr uiaºte, te rog, slobozi-mã ca doao luni sã încungiur munþii, ºi sã-mi plâng verguria cu soþiile meale” . (Jd 11,37); Cãriia
el i-au rãspuns: „Mear gi”. ªi o au slobozitã doao luni. ªi, ducându-sã cu soþiile ºi cu tovariºele sale, plângea verguria sa
în munþi. (Jd 11,38). În ultimul exem plu sunt coocurente douã sinonime impuse de Vulgata, unde se aflã sociis ac sodalibus.
Spre deosebire de contextele de mai sus, concludente pentr u sensul „tovarãº” al cuvântului soþie, versetul care urmeazã: ªi
au zis Adam: „Muiarea car ea mi-ai dat soþie417 mi-au dat din pom ºi am mâncat”. (Fc 3,12) f avorizeazã decodarea celuilalt sens al
cuvântului, „nevastã”. Comparaþia cu textul-sursã, unde gãsim lat. sociam, ne conduce însã din nou spre sensul „tovarãº”, „însoþitor”.
2.3.1.4.2. Meserii; locul exer citãrii lor, unelte
Sintagma bãtãtoriu cu ciocan „fier ar” echiavaleazã lat. malle¼tor, -¹ris „ciocãnar” (adjectivul malle¼tus „bãtut cu ciocanul”):
Iarã Sealla au nãscut pre Tuval-Cain, carele au fost bãtãtoriu cu ciocan418 ºi faur în tot feliul de lucru de ar amã ºi de fier. Iarã
sora lui Tuval-Cain, Noema. (Fc 4,22).
Bordei/bordeu (etimologie nesigurã419) se foloseºte cu sensul „casã în care se practicã prostituþia”, „lupanar” ºi echivaleazã
de regulã lat. prostibulum, -¾ sau lat. lup¼nar, -¼ris „bordel”420: Nu da la bordeiu fata ta, sã nu sã spurce pãmântul ºi sã sã umple
de rãutate. (Pr 19,29); De plata bordeului (2Lg rezum. cap.23); Nu vei da plata bordeiului, nici preþul cânelui în casa Domnului,
Dumnezeului tãu (2Lg 23,18) 421; Credem cã f olosirea consecventã a cuvântului bordei cu acest sens a putut rezulta în urma
unei etimologii populare. Remarcãm aici, atestat pentru prima datã (cf. Indice Pr), ºi sinonimul lupanar (<lat. lup¼nar, -¼ris), în
forma lupãnar: Curvã ºi urâtã din lupãnar nu-º va lua muiere, nici lãsatã de bãrbat, cã s-au sfinþit Dumnezeului sãu. (Pr 21,7).
În aceeaºi serie sinonimicã intrã sintagma locul (cel) de ruºine, prin care tr aducãtorul a echivalat lat. prostibulum, -¾, atunci când
textul-sursã impunea nuanþarea exprimãrii, datã fiind coocurenþa cuvintelor prostibulum, -¾ ºi lup¼nar, -¼ris. În cont extele care
urmeazã, echivalarea s-a fãcut la fel: prostibulum, -¾ = locul (cel) de ruºine ºi lat. lup¼nar, -¼ris = bordei: ªi þ-ai zidit bordeiu ºi
þ-ai fãcut loc de ruºine în toate uliþele. (Iz 16,24); ªi te voiu da în mâna lor ºi vor strâca bordeiul tãu ºi vor prãpãdi locul tãu cel
de ruºine ºi te v or goli de veºmintele tale ºi vor duce vasãle podoabei tale ºi te vor lãsa goalã ºi plinã de ocarã. (Iz 16,39).
Cuvântul brâglã (etimologie necunoscutã) „vãtalã” este la prima atestar e în acest text (cf. Indice 1Par): ªi al treilea rãzboiu
au fost în Gov, asupra filisteilor, în care au lovit Adiodatul, fiiul Saltului, meºterul de multe feaþe, Viflemiteanul, pre Goliath
Ghetheul, a cãruia mânunchiul suliþii er a ca brãgla þãsãtorilor. (2Sm 21,19); ªi el au lovit omul eghipteanul, a cãr uia stat
er a de cinci coþi ºi avea lance ca brâgla þãsãtorilor; ºi s-au pogorât la el cu varga ºi i-au apucat suliþa carea o þinea cu mâna
ºi l-au ucis cu suliþa sa. (1Par 11,23); ªi alt rãzboiu s-au fãcut asupr a filisteilor, în carele au lovit Adeodatul, fiiul lui Saltus
Vithleemiteanul, pre fratele lui Goliat Ghetheului, a cãruia lemnul suliþei era ca brâgla þãsãt orilor. (1Par 20,5).
Bucãtãriþã (din bucãtar + -iþã) „bucãtãr easã”apare în varianta bucãtoriþã ºi este atestat pentru prima datã (cf. Indice 1Sm)
în urmãtorul context: ªi featele voastre ºi le va f ace ungãtoare ºi bucãtoriþe ºi pitãriþe. (1Sm 9,13), alãturi de denumirirle
altor douã meserii practicate de femei: ungãtoare (din unge + -ãtoare) „producãtoare/vânzãtoare de uleiuri, alif ii” ºi pitãriþã
(din pit ar + -iþã) „pitãreasã”, „brutãreasã”. Sufixul moþional -iþã , care formeazã cuvinte noi pentru a denumi agentul de gen
feminin, a fos t mult mai rãspândit pânã în secolul al XIX-lea (cf., în Bucovina, învãþãtoriþã ).
Cãruþer/ cãr uþeriu (din cãr uþã + -er) „cãruþaº”, „vizitiu”: ªi s-au întâmplat de au ar uncat sãgeata în neºtiut oarecare din
norod ºi au lovit pre împãr atul lui Israil între cerbice ºi între speate. Iarã el au zis cãr uþeriului sãu: „Intoarce mâna ta ºi mã
scoate din ºireag, cã rãnit sânt”. (2Par 18,33). Cuvântul nu este înregistrat în DA.
Dumnezeu slobozenie, loveaºte pre Iov cu bubã rea foar te, pre carele ºi muierea lui îl probozeaºte. (Io v rezum. cap.2). Lat f½mina, -ae „femeie”,
„femelã”, „par te femeiascã” este echivalat prin femeie : Din toate jiviniile ceale curate ia cãte ºepte, bãrbat ºi fãmeia, iarã din jiviniile ceale necur ate
câte doao, bãr bat ºi fãmeia. (Fc 7,2); Ci ºi din paserile ceriului câte ºepte, bãrbat ºi fãmeaie, ca sã þie sãmãnþa preste f aþa a tot pãmântul. (Fc 7,3);
Iarã de va naºte fãmeaie , necuratã va fi doao sãptãmâni dupã leagea curgerii lunatecii ºi zile ºasãzãci ºi ºasã va rãmânea în sângele curãþiii sale.
(Pr 12,5); Care le va aduce înaintea Domnului ºi sã va ruga pentru dânsa, ºi aºa sã va curãþi de curgerea sângelui sãu. Aceasta iaste leage ceii ce
naºte bãrbat sau fãmeaie. (Pr 12,7). Pentr u alte ocurenþe ale acestor cuvinte, v ezi Indice.
417
În alte variante româneºti este: Muiêrea care ai dat cu mine – în Ms 45, B1688; Muiêrea carea mi-o ai dat – în Ms.4389; Muiarea car e mi-ai dat sã
fie cu mine – în B1795.
418 Soluþia este cvasiidenticã în alte versiuni româneºti: bãtãtor de ciocan – Ms.45 ºi Ms.4389; bãtãtoriu de ciocane – B1688; bãtãtoriu cu ciocane – B1795.
419 Vezi discuþia la Al. Ciorãnescu, DER.
420 La Grigore Maior, ILV/ Le xicon, II, prostibulum es te explicat „casã de curvie”.
421 Vezi alt e ocurenþe în Indicele aferent urmãtoarelor cãrþi biblice: Nm, 2Mac, Iz, V r.
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Coh (<mg. koh) „turnãtorie”, „topitorie” echivaleazã lat. confl¼t¹rium, -i¾ „topitorie” ºi prezintã o singurã ocurenþã în
contextul urmãtor, fiind coocurent cu cuvântul cup toriu, prin care s-a tradus, firesc, fornax, -¼cis „cuptor”, „furnal”: Precum
sã cear cã în coh argintul ºi în cuptoriu aurul, aºa sã cearcã omul cu gura celui ce-l laudã. Inima necredinciosului cearcã ceale
reale, iarã inima dreaptã cautã ºtiinþa. (Pl 27,21). Cuvântul este la prima atestare în acest tex (cf. Indice Pl).
Fulþãitoriu/fulþuitoriu (din fãlþui + -tor) este „meºterul care brodeazã” (cf. lat. plÀm¼rius, -i¾ „meºter care lucr eazã brocarte”):
Împreunându-ºi soþie Ooliav, fiiul Ahisameh, de neamul Dan, carele ºi el era ales meaºter de leamne ºi de multe fealiuri de
sãpãturi ºi fulþãitoriu din hiachinth, porfirã, mãtasã ºi din vison. (Iº 38,23); Pre amândoi i-au învãþat înþãlepciune, sã facã
lucrurile mãsariului, a împistritoriului ºi a fulþuitoriului, de hiachinth ºi por fir ºi coc de doao ori întins ºi de vison ºi sã le þasã
toate ºi nouo f ieºtecarea sã le gãsascã. (Iº 35,35). Cu acest sens, cuvântul nu este înregistrat în DA.
Un element lexical specif ic zonei este firiz, în varianta firez (<mg. füresz) „ferãstrãu de mânã”: Cã legile noroadelor deºarte
sânt, cã lemnul din dumbravã îl t aie, lucru de mâna meaºter ului cu firezu (Ir 10,3).
O interesantã familie lexicalã, prin sensul pe care îl dobândesc cuvintele, se dezvoltã pe baza verbului a (se) grãmãdi. Prin
calc semantic dupã lat. exstr u¹, -ere, care înseamnã „a îngrãmãdi”, dar ºi „a ridica”, „a construi”, verbul a grãmãdi se îmbogãþeºte
cu sensurile „a ridica”; „a constr ui”422, aºa cum rezultã din urmãtoarele contexte: ªtiut sã f ie împãratului cã jidovii carii s-au
suit de la tine la noi au venit în Ierusalim, în cetatea cea împrotivã rãzboitoare ºi rea, carea o zidesc, grãmâdindu-i zidurile ºi
pãreþii împreunându-i. (Ezr 4,12); Cunoscut sã fie împãratului cã ne-am dus la þânutul Iiudeii, la casa Dumnezeului celui mare,
carea sã zideaºte cu piatrã nepoleitã ºi leamne sã pun prin pãreþi, ºi lucr ul acela cu de-adinsul sã grmãdeaºte ºi creaºte în mânile
lor. (Ezr 5,8); ªi aces t cuvânt ne-au rãspuns, zicând: «Noi sântem slugile Dumnezeului ceriului ºi a pãmântului ºi zidim bisearica
carea era grãmãditã mai înainte de aceºti mulþi ani ºi carea împãr atul lui Israil cel mare o zidise ºi o grãmãdise. (Ezr 5,11); Iarã
bãtrânii jidovilor zidea ºi s porea, dupã prorociia lui Agghei prorocului ºi a lui Zaharie, f iiului Addon, ºi au zidit ºi au grãmãdit ,
poruncind Dumnezeul lui Israil ºi poruncind Chirul ºi Darie ºi Artaxer s, împãraþii pearsilor. (Ezr 6,14). În aceeaºi familie le xicalã
intrã grãmãdire (din grãmãdi) „construcþie”, prin care traducãtorii au echivalat lat. structÀra, -ae, fãcând legãtura cu structi¹, ¹nis „grãmadã care se înalþã”: ªi, de sã va af la cum cã cu sfatul Chirului împãrat au început grãmãdirea casii Domnului carea
este în Ierusalim ºi, de sã pare domnului, împãratului nostru, sã ne scrie despre aceastea”. (3Ezr 6,22), ºi grãmãditor (din grãmãdi
+ -tor) „constructor”, „zidar”, prin care s-a echivalat lat. structor, -¹ris: ªi le-au zis: „Cine poruncindu-vã, zidiþi casa aceasta ºi
acoperemântul acesta ºi toate cealeaalalte isprãviþi? ªi carii sânt grãmãditorii carii zidesc aceastea?” (3Ezr 6,4).
Hingher/hengheriu (<ger. Henker, prin inter mediul sãs. Hoenger sau al mg. henger) se actualizeazã cu sensul „cãlãu”,
rezultat prin e xtensiune: ªi au trimis Saul hengheriu sã prindã pre David; carii vãzând ºireag de proroci prorocind ºi pre
Samuil s tând preste ei, au fos t ºi într-înºii Duhul Domnului ºi au început ºi ei a proroci. (1Sm 19,20).
Înãlbitor/nãlbitor (din în- + albi + -tor) „piuar”; „cel care curãþã hainele” (cf. lat. full¹, -¹nis ) se regãseºte în sint agmele iarba
nãlbitorului (cf. lat. herba fullonum) „extract vegetal din care se preparã leºia pentru spãlarea rufelor” (cf. Anania 2001, p.1207);
„sãpunariþã”: ªi cine va putea gândi zioa venirii Lui ºi cine va sta a-L vedea? Cã El, ca focul aprins ºi ca iarba nãlbitoriului. (Mal
3,2) ºi calea þarinii nãlbitoriului (dupã lat. via agri Fullonis): ªi au zis Domnul cãtrã Isaiia: „Ieºi întru-ntâmpinarea lui Ahaz, tu
ºi cel rãmas, Iasuv, fiiul tãu, la sfârºitul ducerii apei scãldãtoarei ceii din sus, în calea þarinii nãlbitoriului. (Is 7,3).
Îndr eptar (din în- + dreptar423) se foloseºte aici cu sensul „cumpãnã”, „fir cu plumb”: ªi au cioplit her uvimi ºi ramuri de
finic ºi scobituri foarte ivindu-sã; ºi le-au acoperit toate cu tãbli de aur, cu lucru în patru unghiuri dupã îndreptariu. (3Împ
6,35); ªi o va stãpâni onocrotanul ºi ariciul, ivis ºi cor bul vor lãcui într-însa. ªi sã va întinde preste ea mãsura, ca sã se desfacã
întru nimica ºi îndreptariul s pre pus tiire. (Is 34,11); Meaºter ul de lemn au întins îndreptariul, închipuitu-l-au în f ireastãu,
fãcutu-l-au în dungi ºi l-au tr as în strung. ºi au fãcut chip de om ca un om frumos ce lãcuiaºte în casã. (Is 4 4,13).
Mãnunchi/mânunchi (<lat. manuclus) se actualizeazã cu sensul „mâner al unei unelte, al unei arme”, „plãsea”: ªi al treilea
rãzboiu au f ost în Gov, asupra filisteilor, în care au lovit Adiodatul, f iiul Saltului, meºter ul de multe feaþe, Viflemiteanul, pre
Goliath Ghetheul, a cãruia mânunchiul suliþii era ca brãgla þãsãtorilor. (2Sm 21,19); Aºea de vãrtos, cât mânunchiul au întrat
dupã f ier în ranã ºi cu grasa unturã s-au strâns; nici au scos sabia, ci aºea precum lovise o au lãsat în trup; ºi numaidecât
prin ascunseale ºezutului f irei gunoaiale au rupt afarã. (Jd 3,22).
Mãsar (din masã + -ar; cf. ger. Tischler, mg. asztalos ) se foloseºte cu sensul „tâmplar”, „dulgher”: Pr e amândoi i-au învãþat
înþãlepciune, sã facã lucrurile mãsariului, a împistritoriului ºi a fulþuit oriului, de hiachinth ºi por fir ºi coc de doao ori întins
ºi de vison ºi sã le þasã toate ºi nouo fieºtecarea sã le gãsascã. (Iº 35,35). Cu acelaºi sens se întrebuinþeazã sintagma meºter
de lemn: Au nu Acesta e fiiul meaºterului de lemn? Au nu muma Lui sã zice Maria ºi fratele Lui Iacov ºi Iosiv ºi Simon ºi
Iuda? (Mt 13,55); Au nu Acesta e meºter ul de lemn, fiiul Mariii, fratele lui Iacov ºi a lui Iosif ºi a Iudii ºi a lui Simon? Au nu
ºi surorile L ui aici cu noi sânt? (Mc 6,3).
Pãsãrit (din v. pãsãri) „vânãtoare de pãsãri” echivaleazã lat. aucupium, -i¾ „vânãtoar e de pãsãri”: Fieºt ecare om dintre
fiii lui Israil ºi dintre vene ticii carii nimernicesc la voi, de va prinde cu vânatul fiarã sau paser e cu pãsãritul, carele e slobod
a le mânca, v earse sângele ei ºi îl astupe cu pãmânt. (Pr 17,13).
Lat. pyth¹n, -¹nis „prezicãtor”, „ghicitor” a fost împr umutat de traducãtori ºi adaptat în forma pithon: ªi au trecut pre
fiiul sãu prin foc; ºi au vrãjit ºi au þinut gãcitori ºi au fãcut pithoni ºi prorocitorii i-au înmulþit, ca sã facã rãu înnaintea Domnului
ºi sã-L întãrâte. (4Împ 21,6); Ci ºi pithoni ºi gãcitori ºi figurile idolilor ºi necurãþiile ºi urâciunile care fusease în pãmântul
Iiudii ºi în Ierusalim le-au luat Iosie, ca sã aºazã cuvintele leagii car e sânt scrise în cartea carea o au aflat Helchie preotul în
bisearica Domnului . (4Împ 23,24).
Portaº (din poartã + -aº) „portar”: ªi au aºezat, dupã rânduiala lui David, tãtâni-sãu, slujbele preoþilor în slujbele sale ºi leviþii
în rândul sãu, sã laude ºi sã slujascã înnaintea preoþilor dupã leagile a fieºtecãriia zi ºi portaºii în împãrþirile sale prin poartã ºi
422
423

În sudul Moldo vei circulã cuvântul ºi cu sensul „a construi fãrã pretenþii” (ªi- a grãmãdit ºi el un bujdei de casã).
Cuvântul dreptar circulã în vorbirea popularã chiar cu sensul pe care îl av em în vedere în continuare.
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poartã, cã aºa poruncise David, omul lui Dumnezeu. (2Par 8,14). În dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, I), este înregistrat
acest cuvânt ca echivalent semantic al latinescului ianitor. Alãturi de portaº424, de altã mânã, se noteazã uºeriu.
Cuvântul ruginã (etimologie nesigurã425) se actualizeazã atât cu sensul propriu, subs tanþã brun-roºcatã, sfãrâmicioasã,
formatã prin oxidare pe obiecte de f ier”: Ia rugina din argint ºi va ieºi vasul curat. (Pl 25,4), cât ºi cu sensul figurat, dupã
r¹b¾g¹, -inis „ruginã (crustã) a spiritului, formatã prin inactivitate sau nãravuri înrãdãcinate”: Rugina care-i ºi necredinþa.
(Pl rezum. cap.25).
Cu sensul „preparat cosmetic din antimoniu ºi gogoºi de ristic cu care se vopseau pleoapele ºi s prâncenele”, cuvântul
stibiu (<lat. stibium) este adaptat în forme diferite: stivie – ªi au venit Iehu în Iezrahil. Iarã Iezavel auzând întrarea lui, ºi-au
zugrãvit ochii cu stivie ºi º-au împodobit capul ºi s-au uitat prin fereastã (4Împ 9,30); ºtiviiu – „Iarã tu, jefuitã, ce vei face
când te vei îmbrãca cu mohorât, când v ei fi împodobitã cu baier de aur ºi v ei zugrãvi cu ºtiviiu ochii tãi? În zãdar te vei
îm podobi. Te-au urgisit iubitorii tãi, suf letul tãu îl vor cãuta. (Ir 4,30); ºtivin – Iarã eu cu toatã putearea mea am gãtit ceale
de lipsã casii Dumnez eului mieu: aur spre vase de aur ºi argint spre ceale de argint, aramã spre ceale de aramã, fier spre
ceale de f ier, leamne spre ceale de leamne ºi pietri de onihinã ºi ca de ºtivini ºi de multe fealiuri de feaþe ºi toatã piatra scumpã
ºi marmure Parium de prisosit. (1Par 29,2). Cuvântul este la prima atestare în acest text (cf. Indice 2Par – STIBIU).
Taºculã se actualizeazã în forma regionalã tãcºulã (din taºcã) „taºcã”: ªi aducându-ºi aminte Tovie de cuvintele îngerului,
au luat din tãcºula sa o parte de hicat ºi o au pus pe cãrbuni vii. (Tov 8,2) este la prima atestare în acest text (cf. Indice Tov).
La prima at estare în aces t text (cf. Indice Iov) este ºi cuvântul vârºã (<sl. vrø¸ije) „unealtã de pescuit alcãtuitã dintr-un
coº de formã lunguiaþã, din nuiele sau din sârmã, cu gura largã ºi întoar sã înãuntru în formã de pâlnie”: Au doarã vei umplea
vârºile cu pielea lui, grohota peºtilor cu capul lui? (Iov 40,26).
Cuvântul vâslitor (din vâsli + -tor) se actualiz eazã în douã forme, astãzi învechite: vâslãtor (din vâsla + -tor) – Lãcuitorii
Sidonului ºi a Aradiii au fost vâslãtorii tãi; înþelepþii tãi, Tir ule, s-au fãcut stãpânitorii tãi. (Iz 2 7,8) ºi vânslãtori (din vânsla +
-tor) – În ape multe te-au adus vânslãtorii tãi; vântul de la austru t e-au zdrobit în inima mãrii. (Iz 27,26).
Vopsitor (din vopsi + -tor) are aici sensul „cel car e preparã mirul ºi diverse pomezi”, dupã lat. pigment¼rius, -i¾ „vânzãt or
de farduri, de cosmetice”: ªi lângã el au zidit Eziil, fiiul Araiei, meaºterul de aur; ºi lângã el au zidit Ananie, fiiul vãpsitoriului.
ªi au slobozit Ier usalimul pânã la zidul uliþii ceii mai late. (Ne 3,8)
2.3.1.4.3. Drept, comerþ, administraþie
A se biciului (<mg. becsülni) „a evalua”; „a aprecia”: De va fãgãdui pãmântul îndatã de la anul începerii iuvileului, cât
poate plãti, atât a sã va biciului. (Pr 27,17); Iarã de va vrea a rãscumpãra pãmântul cel ce l-au fost fãgãduit, va întoarce a cincea
par tea banilor ce s-au biciuluit ºi-l va stãpâni. (Pr 27,19); De multe fealiuri sânt priiatinii, ci priiatinul cel adevãr at nu sã poate
destul biciului . (Ecz rezum. cap.6) este specif ic ariei dialect ale din care provin traducãtorii ºi cunoaºte prima atestare în acest
text. În aceeaºi familie lexicalã intrã cuvântul biciuluit426 (din biciului), cu variant a biciulat (din biciula) „evaluare”, „preþuire”,
actualizat cu valoare adjectivalã: De va vãtãma cineva þarina sau viia ºi va slobozi dobitocul sãu sã pascã ceale streine, orice
va f i mai bun în þarina sa sau în vie pentru paguba biciuluitã va întoarce. (Iº 22,5) ºi cu valoare substantivalã: Care de va
vrea a o da cel ce o aduce, va da preste biciulat a cincea parte. (Pr 27,13); Deci de va vrea a o rãscumpãra cel ce o au fãgãduit,
va da preste biciuluit a cincea parte ºi va avea casa. (Pr 27,15); Iarã de va fi jivinã necuratã, o va rãscumpãr a care o au adus,
dupã biciuleatul tãu, ºi va da a cincea par te a preþului. De nu va vrea a o rãscumpãra, sã va vinde altuie, ori în cât va fi de la
tine preþuit. (Pr 27,27).
Cuvântul bir (<mg. bér) se foloseºte cu sensul „rãsplãtire”, echivalând cuvântul pensit¼ti¹ „platã”, „compensaþie” din textul
latinesc: ªi le-au dat lor t atã-sãu multe daruri de ar gint ºi de aur ºi biruri cu cetãþi foar te întãrite în Iiuda. Iarã împãrãþia o
au dat lui Ioram, pentru cã era întâiu nãscut. (2Par 21,3).
Blagã (<srb. blago) „bogãþie”, „bunãstare” este specific ariei dialect ale din care provin traducãtorii, fiind chiar la prima
atestare (cf. Indice Fc) în textul pe care îl analizãm: Isav, cu muierile ºi pruncii, de la fratele sãu, Iacov, pentru multã foar te
amândur or blagã, sã despar te. (Fc rezum. cap.36); Nici sã lãsaþi ceva din averile voastre, cã toatã blaga Eghip tului a voastrã
va fi. (Fc 45,20).
Specif icã variantei juridico-adminis trative a limbii române literare vechi este sintagma carte de slobozenie „act de
des pãrþire”, „act de divorþ”: Carte de slobozenie sã îngãduiaºte. (2Lg rezum. cap.24); De va lua omul muiare ºi o va avea ºi
nu va af la har înaintea ochilor lui pentru ceva grozãvire, îi va scrii car te de slobozenie ºi o va da în mâna ei ºi o va slobozi
din casa sa. (2Lg 24,1); ªi acela încã o va urî ºi-i va da car te de slobozenie ºi o va slobozi din casa sa sau cu adevãr at va
muri (2Lg 24,3); Carii au zis: „Moisi au îngãduit a scrie car te de slobozenie ºi a o lãsa”. (Mc 10,4).
Sint agmele cartea bir ului (în Vulgata – libr um census) ºi catastihul birului (în Vulgata – in censu) au acelaºi sens, „condica
cu r ecensãmântul celor veniþi din robie”, lat. census, -Às însemnând „recensãmânt”. Modul cum este explicat cuvântul în
dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, I), census, -Às „dare”, „dobândã”, „camãtã” jus tificã prezenþa cuvântului bir în
cele douã sintagme din traducerea româneascã: Iarã Dumnezeu au dat în inima mea ºi am adunat pre cei mai-mari ºi sfatul
ºi obºtea sã-i numãr; ºi am af lat cartea birului celor ce sã suise dintâi ºi s-au af lat scris într-însa. (Ne 7,5); Aceºtia º-au cãutat
scrisoar ea sa în catastihul birului ºi nu o au aflat ºi s-au lepãdat din pr eoþie. (Ne 7,64).
Sintagma car tea cumpãrãrii „act de vânzare-cum pãrare” se înscrie în aceeaºi variantã juridico-adminis trativã a limbii
literare vechi: Conocind Navohodonozor Ierusalimul, Ieremie, în curtea temniþii pus, þarina în Anathoth, din porunca
Domnului o cum pãrã de la unchiu-sãu ºi porunceaºte a sã þinea cartea cumpãrãrii. (Ir rezum. cap.32); ªi am dat cartea moºiei

424
425
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În MDA, portaº este înregistrat cu alt sens : „loc situat pe malul unei ape curgãtoare unde se depozita lemnul tãiat în pãdure ºi se construiau plute”.
Vezi discuþia la Al. Ciorãnescu, DER.
Cu prima at estare într-un document din 1609 (cf. MDA).
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lui V aruh, fiiul lui Neri, f iiului Maasie, în ochii lui Hananeil, unchiului mieu, în ochii mar torilor carii era scriºi în cartea
cumpãrãrii ºi în ochii tuturor jidovilor carii ºedea în curtea temniþii. (Ir 32,12); «Aceastea zice Domnul oastelor, Dumnez eul
lui Isr ail: ‘Ia cãrþile aceastea, car tea cumpãrãrii aceastã însãmnatã, ºi car tea aceas ta, care-i deºchisã; ºi le pune într-un vas
de lut, sã poatã rãmânea mult e zile’». (Ir 32,14).
Cãmãt arnic (din cãmãtar + -nic) „cãmãtar” es te la prima atestare în acest text (cf. Indice Pl): Bogatul sãracilor porunceaºte,
ºi cel ce ia îm prumut rob ias te cãmãt arnicului . (Pl 22,7); Doi dator nici era unui cãmãt arnic. Unul era deatoriu cinci sute de
denari, ºi altul, cincizãci. (Lc 7,41).
Tot la prima atestare în textul pe care îl analizãm (cf. Indice Pl) es te ver bul a (se) chezãºui/a se chizeºui (din chezaº + -ui):
Ia vãjmântul celui ce s-au chizeºuit pentru cel strein; ºi pentru cei dinnafarã ia zãlog de la el. (Pl 20,16).
Cuvântul comoarã (<sl. komora „tezaur public”) intrã în alcãtuirea sintagmelor casa comorii „casa vistieriei” (cf. lat. domo
thesauri ; th½saurus, -¾ „comoarã”; „vistierie”): ªi va fi preo t fiiul lui Aaron, cu le viþii în zeciuialele le viþilor, ºi leviþii vor aduce
a zecea par te din zeaciuirile sale în casa Dumnezelui nostru la vistierie, în casa comorii. (Ne 10,38) ºi vistieriile comoarãlor
(cf. lat. g¼z ophylacia thesauri ; g¼z ophylacium, -i¾ „sala t ezaurului”): ªi au numãrat în zioa aceaea bãrbaþi spre vistieriile
comoarãlor la gustãri, la pârghe ºi la zãciuiale, sã le aducã înlãuntru printr-înºii cãpe teniile cetãþii, în miros de mulþãmita
har urilor, pr eoþii ºi leviþii. (N e 12,43).
Coriefã „unitate de mãsurã pentru capacitate” este rezultatul contopirii a douã cuvinte din textul latinesc: chori oephi :
Mirþa ºi mãsur a aseaminea ºi de o mãsurã vor fi, sã cuprinzã a zeacea parte de corivat ºi a zeacea par te de coriefi; dupã
mãsura corii va f i dreaptã cum pãna lor. (Iz 45,11). Din cont opirea a douã cuvinte, în textul latinesc fiind chori batus, a rezultat
ºi corivat „unitate de mãsurã pentr u capacitate”.
Cuvântul curãtor (din cura „a curge” + -tor) se foloseºte cu referire la bani, însemnând „în circulaþie”, „oficial”, dupã
sintagma monetae publicae din Vulgata: Carea auzind Avraam, au pus banii carii au poftit Efron, auzind feciorii lui Heth,
sicle de argint patru sut e, bani aleºi curãtori. (Fc 23,16).
Datoraº/deatoraº (din dator + -aº) „creditor”: Elisseul, vãduvei carea era înpresur atã de deatorii, untdelemn îi dobândeºte,
cu car ele sã-º plãteascã deatoraºii (4Îm p rezum. cap.4) ºi este la prima atestare în acest text (cf. Indice 4Împ).
Dãjduitor (din dãjdui + -tor) „care plãteºte dajdie”, „contribuabil” este, de asemenea, atestat mai întâi în acest text (cf.
Indice Jd): Iarã dupã ce s-au întãrit Israil, i-au fãcut dãjduitori ºi n-au vrut a-i ºtearge. (Jd 1,28); Zavulon n-au ºtears lãcuitorii
lui Chetron ºi Naalol, ci au lãcuit hananeul în mijlocul lui ºi i s-au fãcut dãjduitoriu. (Jd 1,30); ªi Nethali n-au ºters lãcuitorii
Vethsamis ºi Vethanath; ºi au lãcuit între hananeu, lãcuitoriul pãmântului, ºi i-au fost lui vethsamineanii ºi vethtaniteanii
dãjduitori. (Jd 1,33); ªi au lãcuit în muntele Horis, care sã înþãleage „cãpãþinos”, în Aialon ºi Salivim. ªi s-au îngreoiat mâna
casii lui Iosif ºi s-au fãcut dãjduitor. (Jd 1,35); Solomon mai multe ce tãþi zideaºte; neamurile ºi le face dãjduitoare ºi, corabie
în Of ir trimiþând, mult aur priimeaºte. (3Împ rezum. cap.9); Acestora fiii, carii rãmãsease pre pãmânt, adecã carii nu-i putuse
dezrãdãcina f iii lui Israil, i-au fãcut Solomon dãjduitori pânã în zioa aceasta. (3Împ 9,21) 427.
Didr ahmã (<gr. dídr ahmon) se foloseºte aici, prin extensiune, cu sensul „dare car e se plãtea în didr ahmã (monedã cu
valoar ea de douã drahme)”: ªi, venind în Capernaum, s-au apropiiat cei ce lua didrahma cãtrã Petru ºi au zis lui: „Învãþãtoriul
vos tru n-au plãtit didr ahma?” (Mt 17,23).
Gãzdac (<mg. gazdág) „bogat”, cu circulaþie în aria lingvisticã din care provin traducãtorii acestui text, se întrebuinþeazã
de obicei cu referire la persoane428: ªi au fost Iosafat gãzdac ºi cinstit foar te ºi cu cumnãþie s-au îm preunat cu Ahav. (2Par
18,1); ªi el, blagoslovit, au zis: „Eºti de la Domnul, fatã, ºi cea dintâiu milã cu cea de pre urmã ai învins, cã n-ai urmat dupã
tineri sãraci sau gãzdaci . (Rt 3,10). În aceeaºi familie lexicalã intrã cuvântul gãzdãcie (din gãzdac + -ie) „bogãþie”, folosit aici,
la plural, cu un sens concr et: ªi, întrând în Ierusalim cu multã petreacere ºi gãzdãcii, cãmilele purtând mireazme ºi aur mult
foarte ºi pietri scumpe, venit-au la împãr atul Solomon ºi au grãit toate care avea în inima sa. (3Împ 10,2). În aces t text este
ºi prima atestare a cuvântului (cf. Indice 3Împ – GÃZDÃCIE).
Gomor (cf. gomor, invariabil în Vulgata, dupã gr. gomór ) „unitate de mãsurã pentru volum”, explicat în Iº 16,35: Iarã
gomor iaste a z ecea parte de efi”; Acesta e cuvântul carele au poruncit Domnul: «Culeagã fieºtecarele dintr-însul cãt sã-i
agiungã de mâncat ; un gomor prin f ieºtecare cap, dupã numãrul suf letelor v oastre, carele lãcuiesc în sãlaº, aºea veþ lua»”.
(Iº 16,16); ªi au mãsurat la mãsura gomor, nici carele culesease mai mult i-au prisosit, nici car ele mai puþin gãtisã au gãsit
mai puþin, ce f ieºtecarele dupã cât put ea mânca au adunat. (Iº 16,18); ªi au zis Moisi cãtrã Aaron: „Ia un vas ºi pune acolo
manã cât poate cuprinde gomor ºi-l pune înaintea Domnului, a-l þinea spre neamurile voas tre (16,33)429. Cuvântul este prezent
în aceleaºi locuri în Ms.45, în B1688 ºi în Ms.4389, dar nu este înregistrat în DA.
În aceeaºi situaþie430 este hin (<lat. hin), prezent în text ºi în varianta him „unitate de mãsurã pentru volum, însemnând
6,06 litri”: A zecea parte de fãinã cu untdelemn stropitã, care sã aibã mãsurã a patra parte him, ºi vin spre gustare de aceeaº
mãsurã într -un mile (Iº 29,40); Iarã de casie, sicli cinci, sute în mãsur a jârtv eanicului, de untdelemn, o mãsurã de him. (Iº
30,24); ªi gustãrile sã vor aduce cu el, doao zãciuiri de fãinã stropite cu untdelemn, spre arderea Domnului ºi miros bine
priimit ; ºi gustarea vinului, a patra parte de hin. (Pr 23,13); Va aduce oricare va jârtfui junghearea jâr tfã de fãinã, a zeacea
par te de ef, s tropitã cu untdelemn care va avea mãsura a patr a parte de hin (Nm 15,4) 431.
Hotãrâº/hotarâº (din hotãrî + -âº) „care se învecineazã cu…”: ªi au deºteptat Domnul împrotiva lui Ioram duhul f ilisteilor
ºi al har apilor, carii sânt hotarâºi cu e thiopenii. (2Par 21,16); Lovit-au Iuda multe limbi hotarâºe (1Mac rezum. cap.5). Cuvântul
este la prima atestare în acest t ext (cf. Indice 2Par).
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
Într-un singur context l-am întâlnit f olosit pentru a exprima o caracteristicã a solului (cf. supra, 2.3.1.1.3. – pãmântul foar te gãzdac ºi ugeros).
429
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
430
Cuvântul este ºi în B1688 adap tat în douã feluri, hin ºi in (cf. V. Ar vinte, NORMELE (1688), p.LXXXVI, dar nu este înregistrat în DA.
431
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
427
428
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Lot (<ger. Lo t) exprimã sensul „unitate de mãsurã pentr u greutãþi, de cir ca 18 grame”. Originea cuvântului favorizeazã
încadrarea lui printre regionalisme: Iezviv enov, care er a din neamul Arafa, a cãruia f ierul suliþei trãgea trei sute de loþi, ºi
er a încins cu sabie noao, s-au sârguit a lo vi pre Da vid. (2Sm 21,16).
Mar fã este prezent ºi în forma marhã (<mg. marha), mai apr opiatã de etimon, ºi se actualizeazã atât cu sensul specific
textelor vechi „vitã cornutã, mai ales bou sau vacã”; (Prin gn.) „animal domestic”, „dobitoc”: ªi au venit al doile an ºi i-au
zis: „Nu om ascunde de domnul nostru cã, sfãrºindu-sã banii, marha îm preunã s-au sfãrºit. Nici ascuns este þie cã, afarã de
trupuri ºi de pãmânturi, nimicã avem . (Fc 47,18), cât ºi cu sensul „sume de bani puse la pãstrare”, dupã lat. d½positum, -¾
„bun depus”, „ceea ce se constituie în r ezer vã”, în sintagma marfe puse : Atunci arhiereul au arãt at aceastea a f i marfe puse
ºi hrana vãduv elor ºi a sãracilor, (2Mac 3,10); ªi preoþii dinnaintea olt ariului în odãjdii preoþeºti s-au aruncat ºi chema din
ceriu pre Cel ce au pus leage pentru marfele puse, ca celor ce le pusease întregi sã le pãzascã. (2Mac 3,15).
Cuvântul moºie (din moº + -ie) se actualizeazã în acest text cu sensurile: „þarã natalã”; „loc de origine al cuiva” – De învãþãtura
lui Hristos în moºiia Lui sã minuneazã, mãcar cã, pentr u a lor necredinþã, puþine minuni au fãcut acolo. (Mc rezum. cap.6); ªi
ieºind de acolo, S-au dus la moºiia Sa; ºi urma dupã El ucenicii Sãi . (Mc 6,1); ªi le zicea Isus „Cã nu e prorocul fãrã cinste, fãrã
în moºiia sa ºi în casa sa ºi în rudeniia sa”. (Mc 6,4); Cã însuº Isus au mãrturisit cã prorocul în moºiia sa cinste nu are. (In 4,44);
„moºtenire” – Iarã lucrãtorii au zis între sineº: «Acesta e moºteanul, veniþi sã-l ucidem ºi a noastrã va fi moºiia». (Mc12,7); „þarinã”,
„ogor” – ªi au venit în cetatea Samariei, carea sã zice Sihar, aproape de moºiia carea au dat Iacov lui Iosif, fiiului sãu. (In 4,5).
În aceeaºi familie lexicalã intrã moºiuþã (din moºie + -uþã), echivalând lat. possessiuncula, -ae „micã proprie tate, forma
diminutivalã fiind, cum se vede, im pusã de textul latinesc: De-º va vinde fratele tãu, lipsit fiind, moºiuþa sa ºi de va vrea vecinul
lui, va putea rãscumpãra ce-au vândut el. (Pr 25,25). Cuvântul es te în acest text la prima atestare (cf. Indice Pr).
Sintagma naºterea (cea) dintâi traduce lat. pr¾m¹genita, -¹rum „dreptul de primogeniturã”,„dreptul primului nãscut”: Lui Isaac,
rugându-sã pentru stear pa muiarea sa, i sã nasc gemenii Isav ºi Iacov, a cãrora cel mai mare vinde celui mai mic naºterea dintâi.
(Fc rezum. cap.25); Cãruia au zis Iacov: „Vinde-m naºterea ta cea dintâi!” (Fc 25,31)/ El au râspuns : „Iatã, moriu! Ce-m va folosi
mie naºterea dintâie?” (Fc 25,32)/ Zis-au Iacov: „Joarã-m, darã!” ªi s-au jurat lui Isav ºi i-au vândut naºterea dintâiu. (Fc 25,33)/
ªi aºa, luând pânea ºi mâncarea de linte, au mâncat ºi au beut ºi s-au dus, puþin socotind cã vânduse naºterea dintãi. (Fc 25,34)432.
Sintagma numãrãtor de bani „zarafi care schimbau bani, în templu, celor v eniþi din diaspora” traduce lat. nummul¼rius,
-i¾ „zaraf”, „agent de schimb”: ªi au întrat Isus în beseareca lui Dumnezãu ºi scotea pre toþi cei ce vindea ºi cumpãra în
besearecã ºi measele numãrãtorilor de bani ºi scaunile celor ce vindea porumbi le-au rãs turnat. (Mt 21,12); ªi au venit în
Ier usalim ºi, întrând în besear ecã, au început a scoate pre cei ce vindea ºi cumpãr a în besearecã. ºi measele numãrãtorilor
de bani ºi scaunele celor ce vindea porumbi le-au rãsturnat. (Mc 11,15).
Specif ic ariei lingvistice din care provin traducãtorii textului este cuvântul oºteazã (<mg. hóstád ), care se actualizeazã cu
mai multe sensuri foarte apropiate: „cartier situat la marginea unui oraº”, „suburbie”; (la pl.) „grup izolat de case la marginea
satului”: Din via Sodomului, viia lor, ºi din oºteazele Gomorului str ugurul lor, strugur de fiere, str uguri amarã foar te. (2Lg 32,32);
Ci în locul lor s-au rãnduit fiii lui Iosif, în doao neamuri despãrþiþi, Manasse ºi Efrem. Nici au luat leviþii altã în pãmânt parte,
fãrã numai cetãþi de lãcuit ºi oºteazele lor, spre hrana dobitoacelor ºi a vitelor sale. (Jos 14,4); Le viþilor sã însãmneazã cetãþi
patr uzãci ºi opt, cu oºteazele. (Jos rezum. cap.21); ªi au dat f iii lui Israil leviþilor cetãþile ºi oºteazele lor, precum poruncise Domnul
prin mâna lui Moisi, fieºtecãr ora cu soar te dându-le. (Jos 21,8)433. Cuvântul este la prima atestare în acest text (cf. Indice 2Lg).
Cuvântul obolus, -¾ „monedã greceascã (a ºasea parte dintr-o dr ahmã)”; „mãsurã de greutate” din Vulgata a fost adaptat de
traducãtor în forma ovul: Iarã siclul doaozeci de ovuli va avea; iarã doaozeci de sicli ºi doaozeci ºi cinci de sicli o mna fac. (Iz 45,12).
Pentru a respecta distincþia car e se face în Vulgata între v¾cus, -¾ „sat” ºi vîculus -¾ , „sãtuc”, traducãtorii folosesc alãturi
de cuvântul sat (<lat. fossatum „ºanþ”; cf. alb. fshat434) derivatul diminutival sãtiºor (din sat + -iºor): ªi Novi s-au dus ºi au apucat
Canath cu sãtiºoarele sale ºi o au chemat numele sãu N ovi. (Nm 32,42); Accar on, cu satele ºi sãtiºoarele lor. (Jos 15,45);
Az otul, cu satele ºi cu sãtiºoarele sale; Gaza, cu satele ºi cu sãtiºoarele sale, pânã la rãpegiunea Eghiptului ºi Marea Mare,
hotarul lui. (Jos 15,47); ªi au fost moºtenirea lui Manasse în Isahar ºi în Asir, Vethsan ºi satele ei ºi Ievlaam cu satele sale ºi
lãcuitorii Dor cu oraºele sale ºi lãcuitorii Endor cu sãtiºoarele sale ºi lãcuitorii Maghedo cu sãtiºoarele sale ºi a triia parte
din cetatea Nofet. (Jos 17,11). Cuvântul sãtiºor este la prima atestare în acest text (cf. Indice Nm).
În contextul: ªi noroadele pãmântului carii aduc negoþuri ºi toate ceale spre slujbã în zioa sâmbetei sã vânze, nu vom lua de la ei
sâmbãta ºi în zioa cea sfinþitã ºi vom slobozi anul al ºaptelea ºi scoaterea a toatã mâna. (Ne 10,31), cuvântul scoaterea dobândeºte
sensul „percepere de dãri”, dupã lat. exacti¹, -¹nis „scoatere cu forþa”, „izgonire”; „încasare de bani”, „percepere a dãrilor”.
Cuvântul sfâr tai/sfãr tai (din s- + fârtai „prin apropiere de sfert”) es te specific ariei dialectale din care pr ovin tr aducãtorii:
Sicriul de leamne se tim împreunaþ, a cãruia lungime sã aibã de al tr eilea cot, lãþimea, de al doilea cot, înãlþimea, de un cot
ºi un sfãr taiu. (Iº 25,10).
Toparhie (cf. lat. toparchia, -ae) „conducere a unui þinut” se înregis treazã o singurã datã în text435: ªi au poftit Ionathan
de la împãr atul sã scuteascã Iudeea ºi trei topar hii ºi Samaria ºi hotarele ei, ºi au fãgãduit trei sute de talanþi. (1Mac 11,28).
Cuvântul þãran/þãrean (din þarã + -an/-ean) se actualizeazã cu sensul „locuit or al unei þãri”, sens pe care nu ºtim sã îl
mai pãs treze astãzi: Mai pre urmã, spre perirea sa închis fiind de la Areta, tiranul harapilor, fujind din cetate în cetate, tuturor
urât ca un cãlcãtoriu de legi ºi urgisit ca vrãjmaºul þãrâi ºi a þãreanilor, în Eghipt s-au lepãdat. (2Mac 5,8).
Pentru a reda sensul exprimat prin lat. homicida, -ae , traducãtorul a optat într-un singur loc pentru traducerea cuvântului,
a cãr ui structurã es te suficient de tr anspar entã, rezultând sintagma cei ucigaºi de oameni „asasini”: Cum s-au fãcut curvã

Pentr u alte ocurenþe ale sintagmei, vezi Indice, sub titlul NAªTERE.
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
434 În legãturã cu originea îndoielnicã a cuvântului, vezi Al. Ciorãnescu, DER.
435
Cuvântul nu es te înregistrat în MDA, în schimb se regãseºte substantivul toparh „principe”, cu precizarea „gr ecism învechit”
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ce tatea cea credincioasã, plinã de judecatã? Drep tatea au lãcuit într-însa, iarã acum, cei ucigaºi de oameni! (Is 1,21). În
celelalte locuri, echivalarea cuvântului latinesc s-a fãcut simplu prin cuvântul ucigaº (din pr ez. ind. ucig + -aº): Aceasta va fi
leagea ucigaºului ce fuge, a cãruia viiaþa tr ebuie sã sã þie, care va lovi pre aproapele sãu neºtiind ºi carele ieri ºi alaltãieri
nici o mânie împrotiva lui a fi avut sã aratã (2Lg 19,4); „Au nu ºtiþi cã au trimis fiiul ucigaºului aici, sã mi sã taie capul? Vedeþi,
darã, când va veni solul închideþi uºa ºi nu-l lãsaþi a întra. Cã iatã, sunetul picioarelor domnului lui dupã el iaste”. (4Împ 6,32);
Cel ce trage ceva de la tatã-sãu ºi de la mumã-sa ºi zice aceasta a nu fi pãcat, pãr taºu ucigaºului iaste. (Pl 28,24)436.
Cuvântul lat. batus (batos ), -¾ a fost îm prumutat ºi adaptat în douã feluri, vat ºi vatos „mãsurã pentr u lichide la evrei”,
respectând numai uneori variaþia formelor din textul original. Numãrul forme din traducerea româneascã este sporit din
cauza nesigur anþei manifestate de traducãtori în formarea pluralului: ªi mãsura untului-de-lemn, un vatos [în Vulgata – batus]
de untdelemn a zeacea parte dintr-un cori iaste, ºi zeace vati [în Vulgata – bati] un cori fac; cã zeace vati [în Vulgata – bati]
umplu cor ul. (Iz 45,14); Iarã grosimea vasului era de trei loþi ºi uzna lui ca uzna pãharului ºi ca foaia rãvãrsatului crin, doao
mii de vaturi [în Vulgata – batos ] cuprindea. (3Împ 7,26); ªi au fãcut zeace vase de aramã; patruzeaci de vaturi [în Vulgata
- bat os] cuprindea un vas ºi era de patru coþi ºi fieºtecare vas pre fieºtecare unghiuri, adecã pre zeace temeiuri au pus. (3Împ
7,38); Pânã la tãlanþi de ar gint o sutã, ºi pânã la cori de grâu o sutã, ºi pânã la vatosi [în Vulgata – batos] de vin o sutã, ºi
pânã la vatos [în Vulgata – bat os] de untdeleamn o sutã, iarã sarea fãrã mãsurã. (Ezr 7,22).
2.3.1.4.4. Ranguri, funcþii
Cezar apare exclusiv în varianta chesariu (<lat. Caesar, -aris) poate desemna, printr-o extensiune semanticã bazatã pe
antonomazã, orice împãrat roman . Cu acest sens se actualizeazã cuvântul în toate cont extele în care apare în textul pe care
îl analizãm437: ªi de atunci cãuta Pilat a-L slobozi. Iarã jidovii s triga, zicând: „De sloboz pre acesta, nu eºti priiatin chesariului.
Cã tot cel ce sã face pre sine împãrat sã îm protiveaºte chesariului”. (In 19,12); Iarã ei striga: „Ie-L, ie-L, rãstigneaºt e-L!”.
Zis-au lor Pilat: „Pre îm pãratul vos tru voi rãstigni?” Rãspuns-au arhiereii: „Nu avem împãr at, fãrã chesariul”. (In 19,15).
Remarcãm în aceste exemple distincþia care se stabileºte între împãrat în general ºi chesar, împãr atul roman , distincþie care
este impusã, f iresc, de textul original prin cuvintele rex, regis ºi Caesar, -aris.
Lat. regulus (diminutiv al lui rex, regis) este echivalat în tr aducerea româneascã prin cuvintele crãiºor (din crai + -ºor):
ªi au v enit iarã în Cana Galileii, de au fãcut apa vin. ºi era un crãiºor, a cãruia fiiu bolnãvea în Capernaom. (In 4,46); Zis-au
câtrã El crãioºorul: „Doamne, pogoarã mai nainte de ce va muri fiiul mieu”. (In 4,49) ºi crãiuþ (din crai + -uþ): Fiiul crãiuþului
vindecã. (In rezum. cap.4). Valoarea hipocoristicã a celor douã cuvinte es te evidentã.
Lat. public¼nus, -¾ „cel care ia în arendã dãrile de stat” este explicat în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon, II)
prin „vameº” ºi, adãugat de altã mânã, „mitarnic”. Mitar sau mitarnic era numitã persoana care avea în arendã încasarea
im pozitelor; nu ºtim dacã sensul adãugat de altã mânã în dicþionarul lui Grigore Maior se referã doar la acest aspect sau
desemneazã ºi faptul cã aceºti funcþionari publici er au de regulã foarte corupþi. Aceastã caracteristicã a lor este vizatã în
contextele pe care le vom cita în continuare din t extul de la 1760, indiferent dacã preferinþa traducãtorilor s-a îndreptat s pre
îm prumutarea ºi adaptarea cuvântul latinesc în forma publican: Ioan sã trimit e de la Domnul a plini cu propovedania sa
prorocia Isaiei ºi gloatele publicanilor ºi ostaºilor dã sfat, zicând ce trebuie f ieºtecarele a face (Lc rezum. cap.3); ªi au venit
ºi publicanii sã sã boteaz e ºi au zis câtrã el: „Învãþãtoriule, ce vom face?” (Lc 3,12); ªi tot nor odul auzind ºi publicanii lãuda
pre Dumnezãu, bo tezându-sã cu botezul lui Ioan. (Lc 7,29); ªi sã apropiia de El publicanii ºi pãcãtoºii, sã-L auzã. (Lc 15,1);
ªi dupã aceas tea au ieºit ºi au vãzut un publican, pre nume Levii, ºezând la vamã ºi au zis lui: „Vino dupã Mine!”. (Lc 5,27);
La Le vin, pre carele a urma dupã Sine chemasã, ºezând cu mulþi publicani la masã, pricina s pune. (Mc rezum. cap2); ªi au
fost, ºezând la masã în casa lui; mulþi publicani ºi pãcãtoºi ºedea împreunã cu Isus ºi cu ucenicii Lui, cã era mulþi carii ºi urma
dupã El. (Mc 2,15); ªi cãr turarii ºi fariseii vãzând cã mâncã cu publicanii ºi cu pãcãtoºii, zicea ucinicilor Lui: „Pentru ce cu
publicanii ºi cu pãcãtoºii mâncã ºi bea învãþãtoriul vos tru?” (Mc 2,16) sau spre echivalarea acestuia prin vameº 438: Cã, de
iubiþi pre cei ce vã iubesc, ce platã veþi avea? Au nu ºi vameºii fac aceea? (Mt 5,46); Chiamã pre Matheiu vameºul ºi rãs punde
fariseilor ce murmura, cãci mâncã cu vameºii ºi cãci nu postesc ucenicii Lui. (Mt rezum. cap.9); ªi, vãzând fariseaii, zicea
ucenicilor L ui: „Pentru ce cu vameºii ºi cu pãcãtoºii mâncã Dascalul vostru?” (Mt 9,11); Care din doi au fãcut voia tãtâne-sãu?”
Zis-au Lui: „Cel dintâiu”. Zis-au lor Isus: „Amin zic voao cã vameºii ºi curvarii vã vor întreace într u împãrãþiia lui Dumnezãu.
(Mt 21,31); Cã au venit la voi Ioan în calea dr eptãþii ºi nu i-aþi crezut, iarã vameºii ºi curvele au crezut lui. Iarã voi vãzând,
nici dupã aceaea nu v -aþ pocãt, ca sãcreadeþ lui. (Mt 21,32).
Dupã lat. ver½d¼rius, -i¾ „curier (de stat)”, „mesager”, cuvântul purtãtor (din purta + -tor) se îmbogãþeºte cu aces t sens:
ªi cãrþile, carele cu numele împãratului sã trimitea, cu inelul lui s-au însãmnat ºi s-au trimis prin purtãtorii, carii, prin toate
þãrâle alergând, ceale vechi scrisori cu noao veºti sã le întoarcã. (Est 8,10); ªi au ieºit purtãtori degr abã, vestile purtând, ºi
porunca împãratului s-au spânzurat în Susan. (Es t 8,14).
Dupã exactores din Vulgata (lat. exactor, -¹ris „perceptor de impozite”, „colector de dãri”) s-a creat cuvântul trãsor cãr uia
i s-a atribuit sensul „perceptor de impozite”: Pre norodul Mieu trãsorii sãi i-au jefuit. Norodul Mieu, cei ce te fericesc, aceia
te înceluiesc ºi calea paºilor tãi o rãsipesc. (Is 3,12).
Dupã lat. vicerex s-a realizat un calc parþial, rezultând cuvântul viþeîmpãrat, pe care nu îl gãsim înr egistrat în dicþionarele
limbii române în seria celorlalte cuvinte compuse cu vice : Iarã mâniindu-sã pentru aceas ta împãr atul Antiohul, purcezând
în Persidea, au rânduit pre Lisie viþeîmpãr at, dându-i gãtire de rãzboiu asupra jidovilor, carele au trimis asupra pãmântului
Iudei pre Gorghia cu oaste. (1Mac rezum. cap.3).
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Vezi ºi alte ocurenþe ale cuvântului ucigaº în Indice.
Pentr u toate ocurenþele cuvântului, vezi Indicele aferent f iecãrei Evanghelii.
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului vameº, vezi Indicele afer ent fiecãrei Evanghelii .
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2.3.1.5. Viaþã spiritualã
2.3.1.5.1. Culturã, car te, educaþie
Bibliotecã (<lat. biblioth½ca, -ae ) este împrumutat ºi adaptat în douã feluri: biblio tecã ºi vivliotecã, sensul f iind atât cel
de astãzi: ªi sã însãmna în scrisorile ºi în istoriile lui Neemie însãº aceas tea. ªi vrând a râdica vivlioteca, au adunat de prin
þãri cãrþile, ºi a prorocilor, ºi a lui David, ºi epistoliile împãr aþilor, ºi de dãruiri. (2Mac 2,13), cât ºi cel de „arhivã”: Acum, darã,
de þi sã pare, o, împãr ate, caute-sã în împãrãt eºtile biblio teci a împãr atului Chirul, car e sânt în Vavilon. (3Ezr 6,21); Atunci,
Darie împãr atul au poruncit a sã cãuta în biblio teci. ªi s-au af lat în oraºul Ecvact anis, care e în mijlocul þânutului, un loc în
car e era scrise aceastea (3Ezr 6,23).
Cu sensul „arhivã”, echivalând tot cuvântul lat. biblioth½ca, -ae se folosesc ºi alte cuvinte: cãrþularea – Acum, darã, de
sã par e împãr atului bine, cerceteaze-se cãrþularea împãratului , carea iaste în V avilon, de cumva de la Chir ul împãratul s-au
fost poruncit sã se zideascã casa lui Dumnezeu în Ierusalim, ºi vrearea împãratului despre aceasta sã o trimiþã la noi. (Ezr
5,17); cãrþulãria – Darie, af lând în cãrþulãria sa por unca Chirului des pre zidirea bisearicii, porunceaºte a sã plini, dând ºi
cheltuiele. (Ezr rezum. cap.6); cãrþulia – Atunci, Darie împãr atul au poruncit ºi au cercetat în cãrþulia cãrþilor carele era puse
în Vavilon. (Ezr 6,1). Opþiunea traducãtorului pentru aceste trei cuvinte, toate având r adicalul car te, este lesne de înþeles,
mai cu seamã dacã facem apel ºi la dicþionar ul lui Grigore Maior (ILV/Lxicon, I), unde cuvântul bibliotheca este explicat
„loc de cãrþi”. Cãrþulare ºi cãrþulãrie sunt, probabil, creaþii proprii ale traducãtorului de la 1760. Ele nu se r egãsesc în DA.
Copie (<lat. copia ) „duplicat” Acum, darã, gri jiþi a face copia acestora ºi sã se deaie lui Ionathan ºi sã se puie în muntele
cel sfânt, în loc v estit . (1Mac 11,37). Sinonim cu copie este cuvântul parie (<lat. paria, mg. pária) „copie dupã un act”: ªi
pariia poruncii ce spânzura în Susan i-au dat, sã o areate împãrãteasii ºi sã o îndemne sã între la împãratul ºi sã-l roage pentru
norodul sãu. (Est 4,8); (Aceasta iaste paria epistolii carea o au trimis la el:) „Lui Ar tax ers împãr atului, slugile tale, oamenii
carii sânt pr este râu, închinãciune zic. (Ezr 4,11); Deci, paria poruncii împãr atului Artaxer s s-au cetit înnaintea lui Reum
Veelteim ºi Samsai scriitoriului ºi a sfetnicilor sãi; ºi s-au dus degrabã în Ierusalim la jidovi ºi i-au oprit în braþu ºi în vâr tute.
(Ezr 4,23); Paria cãrþii carea o au trimis Thathanaii, voiv odul þânutului de peste râu, ºi Sthar Vuzanaii ºi sfetnicii lui
ar fasaheanii, carii era pr este râu la Darie împãratul. (Ezr 5,6); Iarã aceasta iaste paria cãrþii por uncii, carea o au dat împãratul
Ar taxer s Esdrei preotului, scriitoriului celui învãþat în cuvintele ºi în poruncile Domnului ºi în þeremoniile Lui în Israil (Ezr
7,11) 439. Copie este la prima atestare în acest text (cf. Indice 1Mac), în tim p ce parie, care apare în unele surse lexicografice
(MDA ºi în DLR) cu prima atestare la Samuelis Klein, Dictionarium Valachico-Latinum, editat de L. Gáldi la Budapesta, în
1944, este înregis trat cu un secol înainte, într-un document de la 1660 – vezi DÎLR. În relaþie de sinonimie cu cele douã
cuvinte intrã în mod excepþional cuvântul pilduire (din pildui). Sensul „copie (la modul gener al, nu neapãrat dupã un act)”,
„mache tã” l-a dobândit dupã cuvântul lat. exemplar, -¼ris care înseamnã „copie”, „e xemplar”, dar ºi „model”: ªi s-au dus
îm pãratul Ahas întru-ntâmpinarea lui Theglathfalasar, împãr atului asiriilor, în Damasc. ºi, vãzând oltariul Damascului, au
trimis îm pãratul Ahas la Urie preotul pilduirea lui ºi asãmãnarea dupã tot lucrul lui. (4Împ 16,10).
Istoric (<lat. historicus) „cronicar” ºi istorie (<lat. his toria) „cronicã”; „întâmplare”, „f aptã” sunt de reþinut pentru modul
în car e au fost adaptate. Preponderente sunt formele istoric ºi istorie : Deci în anul împãrãþiii sale al optsprãzeacelea, curãþit
fiind pãmântul ºi bisearica Domnului, au trimis pre Saf an, fiiul lui Eselie, ºi pre Manasie, cãpe tenia cetãþii, ºi Iohan, fiiul lui
Ioahaz, istoricii, sã înnoiascã casa Domnului, Dumnezeului sãu. (2Par 34,8); ªi au chemat pre împãratul. ªi au ieºit la ei
Eliachim, fiiul lui Helchie, mai-marele preste case, ºi Sovna scriitoriul ºi Ioahe, fiiul lui Asaf istoricul. (4Împ 18,18); Sã cercetezi
în cãrþile istoriilor pãrinþilor tãi ºi vei afla scris în istorii ºi veþi ºti cã cetatea aceaea, ce tate împrotivã rãzboitoare ias te ºi
pãgubitoare împãr aþilor ºi þãrâlor, ºi rãzboaiele sã aþiþe într-însa din zilele ceale vechi; pentr u care lucru ºi cetatea aceaea
s-au s trâcat. (Ezr 4,15); Ioav, fiiul Sarviei, începuse a-i numãra. Nici au plinit, cã preste aceasta mâniia cãzuse pr e Israil ºi,
pentru aceaea, numãr ul celor numãraþi nu s-au adus în Istoria împãr atului David. (1Par 24,24), dar se întâlnesc ºi formele
mai apr opiate de etimon: ªi au venit Eliachim, fiiul Helchie, mai-marele casei, ºi Sovna scriitoriul ºi Ioahi, f iiul lui Asaf
historicul, la Ezehie, cu hainele rupte, ºi i-au vestit cuvintele lui Ravsachis. (4Împ 18,37); Iarã Aduram, pr este dãjdi, iarã Iosafat,
fiiul Ahilud, scriitoriu de historii (2Sm 20,24).
Mis tic (<lat. mysticus) este împrumut at de traducãtor din Vulgata ºi se înregis treazã o singurã datã în ar gumentul la
Cântarea lui Solomon: Aceastã cântar e toatã e misticã440., plinã de necuprinsa dragostea lui Hristos cãtrã mireasa Sa ºi, iarãºi,
a mireasii cãtrã Hris tos, Mirele sãu. Cuvântul este atestat pentru prima datã în acest text (cf. Indice Cânt).
2.3.1.5.2. Noþiuni eclezias tice
2.3.1.5.2.1. Termeni de cult
Lat. anath½ma, -ae441 – „ofrandã”, „jertfã votivã”, de multe ori „pradã de rãzboi consacratã Domnului pentru iertarea pãcatelor,
care era nimicitã pentr u ca nimeni sã nu fie ispitit sã se atingã de ea” – se echivaleazã în traducere prin anathemã, o formã mai
apropiatã de etimon: ªi au ascultat Domnul rugãciunea lui Israil ºi i-au dat hananeul, carele l-au ucis, rãsipind cetãþile lui. ªi au
chemat numele locului aceluia Horma, adecã „anathema ”. (Nm 21,3); ªi fie cetatea aceasta anathemã, ºi toate care sânt într-însa,
Domnului! Numai Rahav curva trãiascã, cu toþi carii cu ea în casã sânt cã au ascuns solii carii i-am trimis. (Jos 6,17); Dupã iscodirea
cetãþii Hai sã goneaºte norodul lui Israil de la protivnici, pentru furtuºagul din anathima Ierihonului. (Jos rezum. cap.7); Iarã fiii lui
Pentr u alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indicele aferent cãrþilor Es t, Ezr, 1Mac.
A utorul argumentului la Cântarea lui Solomon din B1795 a pr eferat sã evite cuvântul: Aceastã cântare toatã e în t ainã, plinã de necuprinsa dragoste
a lui Hrostos cãtrã mireasa Sa ºi iarãºi a mireasii cãtrã Hristos, Mirele sãu. Comparând cele douã t ext e, remarcãm o singurã diferenþã: în tainã, la
Micu, faþã de misticã, în traducerea de la 1760, ceea ce înseamnã cã autorul argumentului din Biblia lui Samuil Micu a avut în faþã traducerea lui
Ar on, mulþumindu-se cu copierea textului din traducerea lui Aron (cf. supr a, nota 12 ºi pass.) fãcând o singurã modificare pe care a considerat-o
necesarã: cuvântul misticã îi va fi pãrut pr ea dificil pentru cititorii vremii, pr eferând o echivalare pe înþeles.
4 41 Pentru legãtura dintr e sensul ecleziastic de „afurisenie”, „excomunicare” al cuvântului anatemã ºi sensul biblic („ofrandã”, „jer tfã votivã”), v ezi DB,
p.37–38 ºi Anania 2001, p.251.
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Israil au trecut porunca ºi au luat din anathemã. Cã Aham, fiiul lui Harmi, fiului Zavdi, fiului Zare, de neamul Iuda, au luat ceva
din anathemã; ºi s-au mâniat Domnul împrotiva fiilor Israil. (Jos 7,1); Fiii lui Harmi: Ahar, care au turburat Israilul ºi au pãcãtuit în
furtuºagul anathemeai. (1Par 2,7). Preferinþa tr aducãtorilor s-a îndreptat spre împrumut, ºi numai în cazuri excepþionale spre
tr aducere. În cont extul: Iarã Iudith toate vasele ceale de oaste a lui Holofern, care i le dedease norodul, ºi pãrãtaiul, care ea îl luase
din cãmara lui, le-au adus spre dãruire de uitare. (Idt 16,23), sintagma subliniatã traduce sintagma lat. anathema oblivionis.
Verbul a anathematizelui „a da anatemei”, „a condamna la moarte sau la nimicire” este prezent în ur mãtorul context:
ªi s-au închis de el în tur nuri ºi au apropiiat cãtrã ei ºi i-au anathematizeluit ºi au aprins turnurile lor cu foc, cu toþi cei ce
er a într-însele. (1Mac 5,5), care vorbeºte despre modul în care unele prãzi de rãzboi, inclusiv oamenii, erau declarate ca fiind
par tea lui Dumnezeu ºi, prin ur mare, erau intangibile. Pentru a nu se atinge nimeni de ele, erau distruse (cf. Anania 2001,
p.1395). Cuvântul, în aceastã formã, rezultat în urma analogiei cu alte verbe formate cu sufixul - ãlui nu este înregis trat în
DA. Sunt, în schimb, înregistrate verbele (a) anatematiza , cu precizarea „înv.”, ºi a anatemiza.
Lat. bened¾c¹, -ere este echivalat atât prin a blagoslovi (<sl. blagosloviti), cât ºi prin a binecuvânta, creat pe t erenul limbii
române. Douã aspecte ne intereseazã în privinþa acestor douã verbe: întâi, car e este raportul dintre ele la nivelul acestui text,
al doilea, care este, în acest caz , modelul dupã care s-a creat a binecuvânta442. Contrar aºteptãrilor, a blagoslovi este preferat
de traducãt ori, ceea ce înseamnã cã tradiþia îl impunea încã în defavoarea cuvântului format în limba românã443. Situaþia
din câteva cãrþi biblice susþine afir maþia de mai sus: a blagoslovi are peste 60 de ocurenþe în Fc, faþã de numai douã ocurenþe
ale v erbului a binecuvânta; în Iº, Pr, Nm, 2Lg este prezent numai a blagoslo vi; în Ps rapor tul se schimbã în favoarea ver bului
format în limba românã, acesta înregistrându-se de peste 40 de ori, faþã de 25 de ocurenþe ale împrumutului slavon; situaþia
este comparabilã în Tov, cu 24 de ocurenþe înregistrate pentru a binecuvânta, f aþã de 4 ale ver bului a blagoslovi444. În privinþa
modelului ur mat în realizarea formei compuse din bine + cuvânta, este firesc sã considerãm cã rapor tarea s-a fãcut aici în
primul rând la modelul latin445 din textul-sursã, însã ne mirã faptul cã în acest caz traducãt orii sunt în prea micã mãsurã
inf luenþaþi de modelul din Vulgata ºi prea mult sub influenþa tradiþiei slavone. Traducãtorii analiz eazã cuvântul calchiat în
cons tituenþii imediaþi, ceea ce favorizeazã apariþia structurilor dislocate (bine sã se cuvinteaze – Tov 8,9; bine voiu cuvânta
– Ps 15,7; 25,12; 33,2; 62,5; 144,1, 2; bine e cuvântat – Ps 17,47; 27,6; 30,22; 40,14; 65,20; 67,20, 36; 71,18, 19; 88,53;
105,48; 117,26; 123,6; 134,21; 143,1), aºa cum se gãsesc cu un secol în urmã în Ms.4389 ºi mai târziu în traducerea lui
Samuil Micu ºi cum se folosesc uneori ºi as tãzi446.
Cuvântul bisericã (<lat. basilica, -ae), cu diferite variante, se foloseºte, dupã lat. eccl½sia, -ae , atât cu sensul „adunare a
popor ului”, cât ºi cu sensul pe care îl pãstr eazã pânã astãzi, „bisericã (edif iciu)”, „templu”447. În limba latinã existã posibilitatea
exprimãrii diferite a celor douã noþiuni. Prin eccl½sia se desemneazã în mod obiºnuit „adunarea”, „comunitatea credincioºilor”:
ªi sã cunoascã t oatã bisearica aceasta, cã nu în sabie, nici în suliþã mântuiaºte Domnul, cã a lui iaste rãzboiul ºi vã va da în
mânile noastr e”. (1Sm 17,47); ªi º-au întors împãr atul faþa sa ºi au blagoslovit toatã bisearica lui Israil, cã toatã beseareca lui
Izr ail sta. (3Împ 8,14); ªi au por uncit David la toatã bisearica: „Binecuvântaþi pr e Domnul, Dumnezeul nostru!” ªi bine au
cuvântat toatã bisearica pre Domnul, Dumnezeul pãrinþilor sãi, ºi s-au plecat Lui ºi s-au închinat lui Dumnezeu, ºi dupã aceaea
îm pãratului. (1Par 29,20); ªi oltariul cel de aramã, care-l fãcuse Veseliil, f iiul lui Uri, fiiul lui Hur, acolo era, înaintea cortului
Domnului, care l-au ºi cercat Solomon ºi t oatã bisearica. (2Par 1,5); ªi au fãcut Solomon prãznuire în vreamea aceaea ºapte
zile ºi tot Israilul cu el, bisearica mare foarte, de la întrarea lui Emath pânã la rãpegiunea Eghiptului. (2Par 7,8). Pentru a denumi
edif iciul se folosesc: tem plum, -¾, echivalat în tr aducerea româneascã prin bisericã : Iarã aceasta va da tot cel ce trece la nume,
jumãt ate de siclã mãsur a besearicii; siclul doaozãci de dinari are; jumãtate parte de siclul sã va aduce Domnului. (Iº 30,13); ªi
s-au sculat Anna dupã ce mâncase ºi beuse în Silo ºi, ºezând Heli preotul pre scaun înaintea uºilor bisearicii Domnului (1Sm
1,9); ªi au poruncit împãratul sã ia pie tri mari, pietri scumpe spre temeiul bisearicii ºi sã le facã în patru dungi. (3Împ 5,17); ªi
pridv orul era înnaintea bisearicii de doaozãci de coþi lung, dupã mãsur a lãþimii bisearicii, ºi avea zeace coþi de lat dinnaintea
feaþii bisearicii. (3Împ 6,3); ªi au zidit preste pãreþii bisearicii tãblite prinpregiur, în pãreþii casii prinpregiurul bisearicii ºi a
jâr tvenicului ºi au fãcut coaste prinpregiur. (3Împ 6,5)/ Tãblitul care era dedesupt cinci coþi avea de lat, ºi tãblitul din mijloc
ºase coþi lat, ºi al treilea tãblit ºeapte având coþi de lat. ªi grinzi au pus în casã prinpregiur, ca sã nu sã lipeascã de zidurile bisearicii.
(3Împ 6,6); domus, în sintagmele domus Dei sau domus Domini: ªi spãimântãndu-sã: „Câtu-i de înfricoºat – au zis – locul acesta!
Nu-i altãceva aceasta, fãrã casa Domnului ºi poarta ceriului”. (Fc 28,17); ªi piatra aceasta carea o am rãdicat în stâlp sã va chema
casa Domnului ºi din toate care-m vei da mie, zãciuiele þ-oi aduce”. (Fc 28,22); ªi au zidit acolo oltariu ºi au chemat numele
locului aceluia casa lui Dumnezeu, cã acolo i s-au arãtat Dumnezeu, fugând de fratele sãu. (Fc 35,7); În anul al patrulea s-au
înt emeiat casa Domnului în luna zio. (3Împ 6,37); ªi pridvor mai mare rãtund, cu trei rânduri de pietri tãiate ºi cu un rându de
chedr u cioplit; ci ºi în tãrnaþul casii Domnului dinlãuntru ºi în pridvorul casii. (3Împ 7,12); ªi au fost deacã au isprãvit Solomon
zidirea casii Domnului ºi zidirea împãratului ºi tot ce poftise ºi voise a face (3Împ 9,1). Basilica, -ae apare numai în trei contexte,
iar echivalarea româneascã este sugestivã pentru modul cum a fost analizat cuvântul448: ªi au fãcut pridvorul preoþilor ºi o
îm pãrãteascã mare [în Vulgata – basilicam grandem] ºi uºi împãrãteºti [în Vulgata – ostia in basilica], care le-au acoperit cu

4 42

În legãturã cu lexicalizarea ideii de „a binecuvânta” în limba românã, vezi Eugen Munteanu, op. cit., Iaºi, 1995, p.83 ºi N . Iacob, Limbajul biblic,
II, p.205–207.
4 43 A ceastã înseamnã cã Samuil Micu rãmâne traducãtorul car e înlocuit sistematic îm prumutul sla von cu cuvântul format în limba românã (cf. N. Iacob,
Limbajul biblic , I, p.181 ºi vol. II, p.205–207).
4 44 Pentru alte cãrþi biblice, vezi Indice.
4 45 În DA, pentru etimologia verbului a binecuvânta se trimite la trei modele: grecesc, slav on ºi latin.
4 46 Vezi N. Iacob. Limbajul biblic , II, p.205–207. Vezi ºi structurile dislocate care se întâlnesc astãzi în contexte precum: Bine este cuvântat cel ce vine
întru numele Domnului sau Doamne, bine te voi cuvânta în toate r ugãciunile mele.
4 47
În dicþionar ul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon ; I) ecclesia este explicat „adunar e”, „besericã”.
4 48
În dicþionarul lui Grigore Maior, ILV/Lexicon; I, cuvântul basilica este explicat „besearicã”.
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ar amã. (2Par 4,9); Cã fãcuse Solomon un temeiu de aramã ºi-l pusease în mi jlocul împãrãteºtii bisearici [în Vulgata – în medio
basilicae ], având cinci coþi de lung ºi cinci coþi de lat ºi trei coþi de nalt. ªi au stãtut pre acela. ªi dupã aceaea, îngenunchind în
prejma a toatã mulþimea lui Isr ail ºi cu pãlmile cãtrã ceriu rãdicate (2Par 6,13); Iarã în zioa a treia, s-au îmbrãcat Esthir cu
împãrãteºtile vejminte ºi au stãtut în pridvorul împãrãteºtii case, care era mai înlontru, spre bisearica împãr atului [în Vulgata –
contra basilicam regi]. Iar el ºedea pre scaunul sãu în divanul polãþii, în preajma uºii casei. (Est 5,1).
Fasã (în Vulgata – phase; ebr. pesah) se înregis treazã în diferite variante în textul analizat, ceea ce denotã nesiguranþa
traducãtorilor în privinþa adaptãrii acestui cuvânt: fascã, fase, fazã. Cuvântul nu este înregistrat în DA, în schimb, din DB
(p.9 72–974) aflãm cã provine dintr -un ver b ebraic care înseamnã „a trece peste”, în sensul de „a cruþa” ºi se leagã de fap tul
cã Dumnezeu cr uþa casele însemnate cu sânge de la animalul sacrificat449, în timp ce casele egiptenilor erau lovite. Phase
desemneazã atât sãrbãtoar ea cât ºi„materia sacrificiului; originar, animalul sacrif icat, apoi jertfa fãrã sânge, as tãzi „ostia”,
„euharistia”, „pasca”, „paºti”450. Iatã câteva contexte în care apar variantele cuvântului fasã451: ªi au chemat Moisii pre toþi
bãtrãnii fiilor Israil ºi au zis cãtrã dânºii: „Duceþi-vã luând dobitoc prin rudeniile voastre ºi jârtvuiþ fasã . (Iº 12,21); ªi au zis
Domnul cãtrã Moisi ºi Aaron: „Aceasta e leage Fase; tot cel de alt neam nu va mânca dintr-însul. (Iº 12,43); De va vrea cineva
dintre nimearnici a tr eace însoþirea voastrã ºi a face fase Domnului, sã va tãia întâi împregiur toatã partea bãrbãteascã a
lui ºi atunci legiuit va prãznui ºi va f i ca moºteanul pãmântului; iarã carele nu va fi tãiat îm pregiur nu va mânca din el. (Iº
12,48); Nu vei jâr tvui preste dos pit sângele giunghierii Meale, nici va rãmânea demineaþa din jer tva praznicului Fascã. (Iº
34,25); Facã fiii lui Israil Faze în vreamea sa (Nm 9,2); ªi, iatã, oricarii necuraþi peste sufletul omului, carii nu putea face
Faze în zioa aceaea, apropiindu-sã câtrã Moisi ºi Aaron (Nm 9,6); ªi în zioa a cinsprãzãcea a lunii aceºtiia praznicul azimelor
Domnului ias te; ºeapte zile azime veþ mânca. (Pr 23,5).
Fur (cf. phur în Vulgata) este un cuvânt de origine asirianã, având drept echivalent ebraic „sorþ” sau „zar” (prin sorþi se
consultau z eii sau astrele pentru a se vedea care ar fi ziua cea mai po trivitã pentru pogromul plãnuit. Acest cuvânt va da
numele sãrbãtorii Purim. Cf. Anania 2001, p.542): În luna dintâi (a cãrie nume e chesan), în anul împãrãþiii lui Assvir al
doisprãzeacelea, s-au trimis soarte în vadrã, carea ovreiaºte sã zice fur , înnaintea lui Aman, în ce zi ºi în ce lunã ar trebui sã
se ucigã neamul jido vilor; ºi au ieºit luna a doaosprãzeacea, carea sã cheamã adar. (Est 3,7); Jidovii, într-aceaeaº zi, carea
er a rãnduitã jidovilor s pre perire, ucid pre toþi pr otivnicii sãi ºi, spânzurând zeace f ii a lui Aman, zioa lui fur, adecã a sorþilor,
pururea de praznic a fi Mar doheul rânduiaºte. (Es t rezum. cap.9); Cã Aman, fiiul lui Amadathi din ruda Agag, vrãjmaºul ºi
protivnicul jidovilor, au cugetat asupra lor rãu, ca sã-i ucigã ºi sã-i ºtargã. ªi au trimis fur, care în limba noastrã sã zice „soarte”.
(Es t 9,24); ªi din vreamea aceaea zilele aceastea s-au chemat a lui Fur, adecã „a sorþilor”, pentru cã fur , adecã soartea, în
vadrã s-au trimis; ºi toate ce s-au fãcut, în scrisori, adecã în valul cãrþii aceºtiia sã cuprind. (Est 9,26); Aceastea sânt zilele
car e nici o uitare cândva le va ºtearge ºi prin fieºt ecare neamuri toate în toatã lumea þinuturile le vor prãznui. Nici iaste vr o
cetate în carea zio Fur, adecã „a sorþilor” sã nu sã þie de la jidovi ºi de la neamul lor, care e legat cu aceaste þer emonii. (Est
9,28); În anul al patrulea, împãrãþind Ptolomeiu ºi Cleopatra, au adus Dosithei, care pr e sâne preot ºi din neamul leviticesc
sã zicea, ºi Ptolomeiu, fiiul lui, aceastã scrisoare Fur, carea o au zis a fi tâlcuitã de Lisimah, fiiul lui Ptolomeiu, în Ierusalim.
ªi acest început era în izvodul cel de obºt e carele, nici cu cel ovreiesc, nici la vrun tâlcuitoriu, sã aduce. (Est 11,1).
Hristos (<lat. chris tus „uns”) este în mod obiºnuit echivalat prin adjectivul substantivizat452: ªi au zis David cãtrã Avisai:
„Nu-l ucide, cã cine-º va întinde mâna sa spre unsul Domnului ºi va fi ne vinovat?” (1Sm 26,9); Milostiv fie mie Domnul, sã
nu-m întinzu mâna s pre unsul Domnului. Acum, darã, ia suliþa care-i la capul lui ºi pãharul de apã ºi sã ne ducem”. (1Sm
26,11); Iarã Domnul va rãsplãti f ieºtecãruie dupã drep tatea sa ºi credinþa, cã te-au dat Domnul astãzi în mâna mea ºi n-am
vrut a-m întinde mâna asupr a unsului Domnului. (1Sm 26,23); ªi au zis cãtrã el David: „Pentru ce nu te-ai temut a trimite
mâna t a ºi a ucide unsul Domnului?” (2Sm 1,14); ªi au zis cãtrã el David: „Sângele tãu preste capul tãu, cã gura ta au grãit
împrotiva ta, zicând: «Eu am ucis unsul Domnului»”. (2Sm 1,16), evitându-se astfel omonimia pe care o genereazã în traducere
îm prumutul: lat. chris tus – adj. – „uns” ºi Christus, -¾ – s.m. – „Hristos”: De Domnul sã vor înfricoºa protivnicii Lui ºi preste
dânºii în ceriuri va tuna, Domnul va giudeca mar ginile pãmântului ºi va da împãrãþia împãr atului sãu ºi va înãlþa cornul
hris tosului sãu”. (1Sm 2,10); ªi-M voiu deºtepta preot credincios, care dupã inima Mea ºi sufletul Mieu va face, ºi-i voiu zidi
casã credincioasã; ºi va umbla înaintea hristosului Mieu în toate zilele. (1Sm 2,35); Grãiþi de mine înaintea Domnului ºi
înaintea hris tosului Lui, de am luat boul cuiva au asinul, de am hulit pre careva, de am împresurat pre careva, de am luat
dar din mâna cuiva, ºi-l voiu necinsti astãzi ºi-l voiu întoarce la voi”. (1Sm 12,3); ªi, întrând, vãzut-au pre Eliav ºi au zis: „Au
înaintea Domnului iaste hris tosul lui?” (1Sm 16,6); ªi, mai înainte de vreamea sfârºitului vieþii sale ºi a veacului, mãrturie
au pus înaintea Domnului ºi a hris tosului; bani ºi pânã la cãlþãminte de la tot trupul n-au luat ºi nu l-au pârât pre el om. (Ecz
46,22). Acolo unde în textul latinesc cuvântul christus cunoaºte douã ocurenþe în acelaºi context, traducãtorul român
nuanþezã, echivalând o datã prin îm prumutul hristosul, o datã prin unsul: ªi au zis câtrã oamenii sãi: „Milos tiv fie mie Domnul
sã nu f ac acest lucru Domnului mieu, hris tosului Domnului [în Vulgata – christo Domini], ca sã trimiþi mâna mea spre dânsul,
cã unsul Domnului [în Vulgata –christus Domini] iaste. (1Sm 2 4,7).
Cuvântul lat. pseudochristus, -¾ este tradus prin sintagma hristos mincinos „un fals (pseudo) Hristos”, „cel care pretinde a f i Hristos”:
Scula-sã-vor hristoºi mincinoºi ºi proroci mincinoºi. (Mt rezum. cap.24); Cã sã vor scula hristoºi mincinoºi ºi proroci mincinoºi ºi vor
da seamne mari ºi minuni, aºea cât sã sã ducã în greºalã (de ar fi cu putinþã) ºi cei aleºi. (Mt 24, 24); Zice cã sã va rãsipi besearica.

În Iº 12,11, cuvântul Fasã chiar este astfel reluat apozitiv: ªi aºea îl veþ mânca: mi jloacele voas tre veþ încinge ºi încãlþãminte veþi avea în picioare,
þiind t oiagele în mâni; ºi veþ mânca grãbind, cã ias te Fasã, adecã treacerea Domnului [în Vulgata – Phase, id est transitus Domini].
Paºti (<lat. pascha, -ae) „sãr bãtoare religioasã celebratã la creºtini în amintirea În vierii lui Isus Hristos, iar la evrei în amintirea eliberãrii acestora
din robia egipteanã”, „jerfã adusã lui Dumnezeu în cinstea acestui eveniment”; „pâine sfinþitã care se împarte la creºtini, în bisericã, în ziua de Paºti”.
451 Pentru alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
452 Pentr u alte ocurenþe ale cuvintelor uns ºi hris tos, vezi Indice.
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Ves teaºte cã vor fi rãzboaie ºi multe necazuri ºi izgoane ºi urâciunea pustiirii de hristoºii mincinoºi ºi prorocii mincinoºi. (Mc rezum.
cap.13); Cã sã vor scula hristoºi mincinoºi ºi proroci mincinoºi ºi vor da seamne ºi minuni a înºela, de ar f i cu putinþã, ºi pre cei aleºi .
(Mc 13,22). În aceleaºi contexte reþinem ºi traducerea lat. pseudoproph½ta, -ae „fals profet” prin sintagma proroc mincinos.
Cuvântul lat. iÀbilaeus, -¾ 453 „mare sãrbãtoare la evrei, þinutã din cincizeci în cincizeci de ani, când se iertau datoriile ºi
se eliber au scalvii” este împrumutat ºi adap tat diferit454: iuvileon – De vor fi mai mulþi anii carii rãmân pânã la iuvileon [în
Vulgata – ad iobeleum], dupã aceºtia va da ºi preþul. (Pr 25,51); Iarã dupã câtãva vreame va socoti preotul banii dupã numãrul
anilor carii mai sânt pânã la iuvileon [în Vulgata – ad iobeleum] ºi sã va trage din preþu. (Pr 27,18); Va socoti preotul, dupã
numãr ul anilor pânã la iuvileon [în Vulgata – ad iobeleum], preþul ºi-l va da acela ce l-au fost fãgãduit Domnului. (Pr 27,23);
ªi aºa va f i ca, venind iuvileon [în Vulgata – iobeleus ], adecã anul al cinzãcilea a slobozirii, sã va strãmuta împãrþirea sorþilor
ºi altora moºie la alþii va treace”. 36,4 (Nm); ªi au chemat Iosue, fiiul lui Nun, preoþii ºi au zis câtrã dânºii: „Luaþi sicriiul
leagii, ºi alþi ºeapte preoþi iaie ºeapte trâmbiþe de iuvileon ºi mear gã înaintea sicriiului Domnului!” (Jos 6,6) ºi iuvileu – Ci
ca un nãimit ºi lucrãt oriu de câmp va fi, pãnã la anul iuvileului [în Vulgata – ad annum iobeleum] va lucra la tine (Pr 25,40);
Iarã de va f i în sat casa carea nu are ziduri, cu leagea câmpurilor sã va vinde. De nu va fi întâi rãscumpãr atã, în anul iuvileii
[în Vulgata –in iobeleo] sã va întoar ce la domnul sãu. (Pr 25,31); ªi ºeapte dintr-înºii ºeapte trâmbiþe, a cãrora slujbã iaste
în iuvileu [în Vulgata – în iobeleis]. ªi mergea înaintea sicriiului Domnului, umblând ºi rãsunând. ºi norodul armat sã ducea
înaintea lor, iarã ceaeaalaltã obºte ur ma sicriiul ºi cu trâmbiþele rãsuna. (Jos 6,13).
Mai r ar se recurge la o echivalare sintagmaticã de tipul anul slobozirii/anul slobozãniii, explicabilã, poate, prin tradiþia greacã,
impusã prin Septuagint a (Ms.45, Ms.4389 ºi B1688 au, dupã modelul grecesc ºi slavon, aceastã echivalare sintagmaticã455 ): De
nu v or fi rãscumpãrate, în anul slobozirii [în Vulgata – in iobeleo ] sã vor întoarce la stãpâni, cã caseale cetãþilor preoþilor pentru
moºt enire sânt între f iii lui Israil (Pr 25,33); Socotind numai anii de la vreamea vânzãrii sale pânã la anul slobozãniii [în Vulgata –
ad annum iobeleum] ºi banii cu carii s-au fost vândut, dupã numãrul anilor ºi togmeala nãimitului socotind. (Pr 25,50).
Cuvintele lat. ¾d¹latria, -ae ºi ¾d¹latra, -ae, analizate de traducãtor, sunt echivalate sintagmatic prin: închinarea de idoli/ închinarea
idolilor/ idoleasca închinare/ idoleasca închinãciune: Opreaºte tot chipul care ar duce s pre închinarea de idoli. (2Lg rezum. cap.4);
ªi, dupã ce au stãpânit patruzeci de ani, nãscând ºeaptezeci de fii din muieri ºi unul, Avimeleh, din þiitoare, au murit ºi s-au întors
Israil de închinarea de idoli. (Jd rezum. cap.8); Tola povãþuitoriu sã rânduiaºte; aces tuia, murind, Sair urmeazã. Iarã israiliteanii în
închinarea idolilor cãzând, sã dau filisteanilor ºi ammoniteanilor, cãrora, pocãindu-sã, Dumnezeu nemulþãmirea le împutã, ºi mai
pre urmã li se milostiveaºte. (Jd rezum. cap.10); Israilteanii spre închinarea idolilor iarãºi cãzând, sã dau filisteilor. (Jd rezum. cap.13);
Pentru cã a sta împrotivã iaste ca pãcatul gâcitorilor ºi ca rãotatea închinãrii idolilor a nu vrea a asculta. Pentru aceaea darã, cã ai
lepãdat cuvântul Domnului, te-au lepãdat Domnul, sã nu fii împãrat”. (1Sm 15,23); Pentr u sã sã rânduiascã drepþi judecãtori ºi sã
sã pãzeascã de prilejurile idoleºtii închinãri. (2Lg rezum. cap.16); Jârtva a sã aleage, idoleasca închinãciune a sã cer ta. (2Lg rezum.
cap.17) ºi închinãt orii de idoli/ închinãtorii idolilor: pogorând din munte, tablele frânge, viþãlul îl arde ºi, înfruntând pre Aaron, pre
închinãtorii de idoli ucide ºi celoraalalþi iertare dobândeºte, iarãºu în munte suindu-sã. (Iº rezum. cap.32); Porunceaºte sã sã
rãsipeascã închinãtorii idolilor, zãciuirile ºi pãrghele sã sã dea, jârtfeale în locul sãu sã sã facã ºi sã sã mânânce, de sânge ºi de
toatã bucata necuratã sã sã conteneascã. (2Lg rezum. cap.12).
Cuvântul muncã (<sl. m÷ka „chin”) se înregistreazã cu sensul e timologic în sintagma munca de veaci „pedeapsã veºnicã”
(cf. muncile iadului în limpa popularã de astãzi): ªi sã vor duce aceºtia în munca de veaci, iarã dr epþii în viaþa de veaci. (Mt
25,46), iar derivatul muncitor (din munci + -tor) se actualizeazã cu sensul „persoanã care t ortureazã, chinuieºte”: ªi, mâniindusã domnul lui, l-au dat muncitorilor pânã când va plãti toatã deatoriia. (Mt 18,34).
Formele latineºti nathinnei, nathinneis, nathinneos, nathinneorum „cei daþi sau cei încredinþaþi templului, în slujba leviþilor;
unii erau iudei, dar cei mai mulþi erau prizonieri de rãzboi deveniþi, prin repartiþie, sclavi ai tem plului” (cf. Anania 2001, p.515) sunt
împrumutate ºi adaptate în douã feluri: nathineani – Toþi nathineanii ºi fiii slujilor lui Solomon, trei sute noaozeaci ºi doi. (Ezr 2,58);
ªi s-au suit dintre fiii lui Israil ºi dintre fiii preoþilor ºi dintre fiii leviþilor ºi dintre cântãreþi ºi dintre portari ºi dintre nathineani în
Ierusalim, în anul împãratului Artaxer s al ºeptelea. (Ezr 7,7); ªi i-am trimis la Eddon, carele iaste întâie în locul Casf iei ºi am pus în
gura lor cuvintele carele sã le grãiascã cãtrã Eddon ºi cãtrã fraþii lui nathineanii, în locul Casfiei, ca sã ne aducã slujitori casei
Dumnez eului nostr u. (Ezr 8,17); ªi din nathineani, pre carii îi dedease David ºi cãpeteniile spre slujba leviþilor, nathineani, doao
sute doaozeaci, toþi aceºtia pe numele sale sã chema. (Ezr 8,20) ºi nathinei – Nathinei: fiii Siha, fiii Hasufa, f iii Tavaoth (Ezr 2,43);
ªi au lãcuit pr eoþii ºi leviþii, ºi din norod, ºi cântãreþii ºi portarii, ºi nathineii în cetãþile sale, ºi tot Israilul în cetãþile sale. (Ezr 2,70)456 .
Lat. impiet¼s, -¼tis „lipsã de respect faþã de zei”, se echivaleazã uneori prin cuvântul nedumnezeire „fãrãdelege”, „faptã
rea, rãutate”, „pãcat”: Sã nu zici în inima ta când îi va ºtearge Domnul, Dumnezeul tãu, înaintea ta: «Pentru dr eptatea mea
m-au adus Domnul sã stãpâneasc pãmântul acesta», când pentr u nedumnezãirile sale aceastea neamuri s-au ºters. (2Lg 9,4);
Cã nu pentr u dreptãþile t ale ºi dreptatea inimii tale vei întra sã s tãpâneaºti pãmânturile lor, ci pentr u cã eale au fãcut
nedumnezãire – întrând tu, s-au ºters – ºi ca sã-º plineascã cuvântul sãu Domnul, care sup t jurãmânt au fãgãduit pãrinþilor
tãi, lui Avraam, Isaac ºi Iacov. (2Lg 9,5); Adu-þi aminte de slugile Tale Avraam, Isaac ºi Iaco v, nu Te uita la învãr toºearea
norodului aces tuia ºi la nedumnezeirea ºi pãcatul (2Lg 9,27); De va mânca careva din ea dupã a doua zi, necurat va fi ºi
vinovat nedumnezãirii (Pr 19,7); Umbla-voi, darã, ºi Eu împrotiva lor ºi voi duce pr e ei la pãmânt protivnic, pânã când sã
va r uºina cea netãiatã împregiur mintea lor; atunci sã vor ruga pentru nedumnezãirile sale. (Pr 26,41), alteori prin necredinþã :
Nu aleºui ºi cerca necredinþã în casa dreptului, nici bat e odihna lui (Pl 24,15); Ia necredinþa din faþa împãratului ºi sã va întãri
cu dr eptatea thronul lui. (Pl 25,5); Arat-aþi necredinþã, sãcerat-aþi strâmbãtate, mâncat-aþi roada minciunii, cã te-ai nãdãjduit

În legãturã cu sensurile ebr. yôbh½l, vezi Eugen Munteanu, op. cit., p.45 ºi Anania 2001, p.151.
P entru alte ocurenþe ale cuvântului, vezi Indice.
455 Vezi Eugen Munteanu, op. cit., p.45; cf. Ms.45, Ms4389 ºi B1688 în MLD, III.
456 Vezi alte ocurenþe ale celor douã cuvinte în Indicele aferent cãrþilor 1Par, Ne, Ezr.
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întru cãile tale, întru mulþimea celor tari ai tãi. (Os 10,13); ªi aprinzându-sã cu duhul, pre Andronic de urºinic dezbrãcându-l,
porunceaºte a-l încungiura prin toatã cetatea. ªi într-acelaº loc, în carele asupra lui Onie lucrase necredinþa, pre cãlcãtoriul
de leage de viaþã l-au des poiat, vreadnicã rãsplãtindu-i Domnul pedeapsã. (2Mac 4,38); Acum, darã, f ericim pre cei trufaºi.
Cãci cã s-au zidit cei ce fac necredinþã ºi au ispitit pr e Dumnezeu ºi s-au mântuit (Mal 3,15).
Dupã lat. obser v¼ti¹, -¹nis „obser vare”; „observaþie”; „gri jã”; „respect al unui cult”, cuvântul þiiturã (din þine + -iturã)
dobândeºte sensul „respectarea tuturor regulilor unui cult”: ªi sã pãzeascã þiiturile cor tului legãturii ºi leagea jârtfealnicului
ºi paza fiilor lui Aaron, fraþilor sãi, sã slujeascã în casa Domnului. (1Par 23,32.
2.3.1.5.2.2. Veºmint e, obiecte ºi cãrþi de cult, pãrþi ale bisericii
Cuvântul athiscã reprezintã încercarea traducãt orului de a adapta lat. athisca, -ae „cupã pentru libaþii”: Iarã aces tora
acesta e numãrul: vase de gustãri, de argint, doao mii patru sute, athische de ar gint treizeaci, pãhãr uþe de aur treizeaci, ºi
iarãºi de argint doao mii patru sut e; ºi alte vase o mie (3Ezr 2,13) ºi nu es te înregistrat în DA.
Cancioc în varianta cãnceu (<mg. kancsó) echivaleazã lat. schypus, -¾ ºi se foloseºte aici cu sensul „cupã”, „pahar”, „pocal”:
ªi aces ta este numãrul lor: pãhãreale de aur cu flori treizeaci, pãhãreale de argint o mie, cuþât e doaozeaci ºi noao, cãnceaie
de aur treizeaci, (Ezr 1,9)/ Cãnceaie de argint ai doilea patru sut e zeace, alte vase o mie. (Ezr 1,10). Cuvântul este la prima
atestare în acest text (cf. Indice Ezr – CANCIOC).
Catapeteasmã (<gr. katapétasma „perdea”, pr obabil, prin inter mediul sl. katapetazma457) echivaleazã lat. velum, -¾ ºi se
actualizeazã cu sensul originar al etimonului, desemnând aici „vãlul sau perdeaua care despãrþea, în Templul din Ier usalim,
partea numitã sfânta de sfânta sf intelor , unde se aflau chivotul legii, toiagul lui Aron ºi mana”: Bisearica sã zideaºte cu
pridvoriul, cu catapeteazmã ºi cu doi stâlpi de ar amã înnaintea uºii bisearicii. (2Par r ezum. cap.3); ªi, iatã, catapeteazma
besearecii s-au rupt în doao pãrþi, de sus pânã jos, ºi pãmântul s-au cutremurat ºi pie trile s-au despicat. (Mt 27,51); ªi s-au
întunecat soarele ºi catapeteazma besearecii s-au rupt în doao. (Lc 23,45).
Lat. cidaris, -is „tiarã purtatã de regii persani”, „mitrã” este îm prumutat ºi adaptat în mod diferit de traducãtorii textului de
la 1760: chidariu – ªi au zis: „Puneþi chidariu curat pre capul lui”. ªi au pus chidariu cur at pre capul lui ºi l-au îmbrãcat cu haine.
(Za 3,5); chidarim – adaptat dupã forma de acuzativ din Vulgata (cidarim): ªi aceastea vor fi veºmintele carele vor face: piepturelul
ºi preste-umãrariul, contoº ºi cãmaºã de in strâmtã, chidarim ºi valteiu. (Iº 28,4); Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‘Du chidarim,
ia corona; au nu e aceasta carea au înãlþat pre cel smearin ºi pre cel înalt l-au smerit? (Iz 21,26). În alte douã context e se preferã
echivalarea cuvântului latinesc cu zãbr anic, în varianta zãbronic: ªi cu zãbronic i-au acoperit capul, ºi preste el, deasupra frunþii,
au pus tablã de aur sfinþitã în sfinþãnie, precum poruncisã lui Domnul. (Pr 8,9), respectiv cu tichie458, în varianta titie459: Cu
îmbrãcãminte de in sã va îmbrãca, cu rochie de in ceale ascunsã le va tãinui. Încinge-sã-va cu brâu de in, titie de in va pune în
cap, cã aceastea vejminte sânt sfinte, cu carele toate, când va grãi, sã va îmbrãca. (Pr 16,4).
Lat. lÀcus, -¾ „crâng sfânt, dumbravã consacratã unei divinitãþi” 460 este echivalat prin crâng (<sl. kr÷gø), cel mai frecvent
în variantele grânc, grâng, cu formele de plural grânghi sau grânci461: Însã nu s-au depãr tat de la pãcatele casii lui Ierovoam,
car e a pãcãtui au fãcut pre Israil, ci într-înseale au umblat; cã ºi crãngul au rãmas în Samaria (4Îm p 13,6); ªi º-au fãcut bozi
ºi grânci în tot dealul înnalt ºi supt tot copaciul frunzos. (4Îm p 17,10); ªi au pãrãsit toate por uncile Domnului, Dumnezeului
sãu. ºi º-au fãcut doi viþei vãrsaþi ºi grânci ºi s-au închinat a toatã oas tea ceriului ºi au slujit lui Vaal (4Împ 17,16); ªi s-au întors
ºi au zidit ceale înalte carea rãsipise Ez ehie, tatã-sãu. ªi au rãdicat prestoalele lui Vaal ºi au fãcut grânci, precum au fãcut
Ahav, împãratul lui Israil, ºi s-au închinat oastei ceriului ºi o au cinstit. (4Împ 21,3); El au rãsipit ceale înnalte ºi au zdr obit
ceale cioplite ºi au aprins grânghi ºi au frânt ºarpele cel de aramã care fãcuse Moisi, cã pânã atunci fiii lui Israil îi tãmâia
aprindere. ªi au chemat numele lui Nohestan. (4Împ 18,4); ªi au pus idolul grângului care fãcuse în bisearica Domnului,
des pre carea au grãit Domnul cãtrã David ºi cãtrã Solomon, f iiul lui: „În bisearica aceasta ºi în Ierusalim, carea o am ales
din toate neamurile lui Israil, voiu pune Numele Mieu în veac. (4Îm p 21,7); ªi au poruncit împãratul lui Helchie arhier elui
ºi preoþilor celor de al doilea rând ºi por tarilor sã leapede din bisearica Domnului toate vasele care sã fãcuse lui Vaal ºi în
grâng ºi a toatã oastea ceriului. ªi le-au ars af arã de Ierusalim, în Valea Chedronului, ºi au dus pulberea lor în Vethil. (4Îm p
23,4); ªi au s trâcat cãscioarele muieroticilor care era în casa Domnului, pentru carele muiarile þesea ca niºte cãºcioare, grâng.
(4Îm p 23,7); ªi au fãcut a scoate grângul din casa Domnului af arã de Ierusalim, în Valea Chiedranului, ºi l-au ars acolo. ªi
l-au întors în cenuºe ºi o au aruncat preste mormânturile obºtei. (4Împ 23,6); Încã ºi oltariul care era în Veavtil ºi cel înnalt,
car e fãcuse Ierovoam, fiiu lui Navat, care a pãcãtui au fãcut pre Israil. ªi oltariul acela ºi acel înalt le-au s trâcat ºi le-au ar s ºi
le-au sfãrmat în pulbere; ºi au aprins ºi grângul. (4Împ 23,15); ªi au zdrobit ceale cioplite ºi au aprins grânghii ºi au umplut
locurile lor cu oasã de morþi (4Împ 23,14)462.
Cuvântul crãpãturã/crepãturã (<lat. crepatÀra) în sintagma crepãtura oltariului dobândeºte sensul „soclu”, „bazã” (cf.
lat. crep¾d¹, -inis „soclu”, „piedestal”) în urmãtorul context: La crepãtura oltariului aºternuþi, ca ºieº milostiv, iarã nepriiatinilor
lor sã le f ie nepriiatini ºi protivnicilor sã se împrotiv eascã, precum leagea zice. (2Mac 10,26).

Cf. Al. Ciorãnescu, DER.
Dacã pentru aceas tã echivalare putem gãsi e xplicaþia într-un detaliu ves timentar al prelaþilor catolici, cu tichie pe cap în locul po tcapului oriental,
es te cel puþin curioasã echivalarea lat. cidarim prin zãbronic.
459 Pentr u aceastã formã, vezi supra, 2.1.2.6.
460 La Anania 2001 (p.116) se preciz eazã: „Grecescul álsos = «copac» înseamnã îndeosebi «copac consacrat» ºi, prin generalizar e, orice perimetru
vegetal dedicat unei zeitãþi. Textul ebraic foloseºt e cuvântul aºera, care desemna emblema Astar tei, zeiþa erosului ºi a f ecunditãþii, al cãrei cult or giastic
se consuma uneori în crânguri sau desiºuri destinate anume”.
461
Forma crâng/crãng se întâlneºt e foarte rar. În mod obiºnuit, se pr oduce sonorizarea consoanei iniþiale [c] (grâng ) sau, concomitent, se sonorizeazã
[c] iniþial ºi se afonizeazã [g] final ( grânc). Nu ºtim însã ce a putut deter mina aceste transf ormãri fonetice în cuvântul crâng.
462
Pentr u alte ocurenþe, vezi Indice.
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Cuvântul lat. epistylium, -i¾ „epistil”, „ar hitravã”, „element de cons trucþie (caracteristic arhit ecturii clasice) care se sprijinã
pe capitelul coloanei sau pe zid, cons tituind partea inferioarã a antablamentului”; (pop.) „brâu” este împr umutat ºi adaptat
în mai multe forme, încadrate, dupã cum se vede, la genuri dif erite 463: epiºtil – ªi pridvorul s tâlpilor l-au fãcut lung de coþi
cincizãci ºi lat de coþi tr eizãci, ºi alt pridvor în faþa pridvorului celui mai mare ºi stâlpi ºi epiºtili preste s tâlpi. (3Împ 7,6); epiºtilã
– ªi melogr anata patru sut e ºi mrejuþe doao, aºa cum câte doao melogranate cu f ieºtecare mrejuþã sã se împreune, care sã
acoper e epiºtilele ºi capetele s tâlpilor. (2Par 4,13); ºtil – Adecã stâlpi doi, ºi preste ºtiluri ºi capete, ºi ca niºte mrejuþe care
acoper ea capetele preste ºtiluri. (2Par 4,12).
Fluier (etimologie nesigurã464) se actualizeazã cu sensul „braþ al sfeºnicului”: Face-vei ºi sfeºnic de aur bãtut, foar te curat,
suliþa lui ºi fluierile, pãhãrealele ºi glonþur ealele ºi crini dintr-însul ieºind. (Iº 25,31); ªease fluieri vor ieºi din laturi, trei de o
lature ºi trei de altã lature. (Iº 25,32); Prin pãharã ca în formã de nucã prin fieºtecarii fluieri ºi glonþiºor ul împreunã ºi crinul;
ºi tr ei aseaminea pãharã ca nuca în celalalt fluier ºi glonþiºorul împreunã ºi crinul; acesta va f i lucrul a ºease fluieri carii vor
ieºi din sãgeatã. (Iº 25,33). În aceleaºi contexte se remarcã folosir ea cuvintelor suliþã ºi sãgeatã pentru a desemna aici „tija”
sau „fusul sfeºnicului”.
Fruntar (din frunte + -ar) are aici sensul „f ilacterã; bucatã de pergament pe car e erau scrise texte din lege ºi er a purtatã
os tentativ la frunte (ºi pe braþul stâng)”: Iarã toate lucrurile sale le fac ca sã sã vazã de la oameni cã lãrgesc fruntãrile sale ºi
mãresc tiviturile. (Mt 23,5).
Reþinem în continuare câteva cuvinte prin care sunt numite diferite obiecte din tem plu pentru a sublinia din nou un aspect
car e caracterizeazã limba acestui text: prezenþa în numãr mare a derivat elor diminutivale465. Pentru a denumi un mic obiect
decorativ, de formã sfericã, al sfeºnicului, Vulgata are cuvântul sphaer ula „sferã micã”. Traducãtorii de la 1760 au echivalat
cuvântul latinesc în mai multe feluri: glonþurile (Iº 25,34, 36); glonþiºorul (Iº 25,33); glonþureale (Iº 37,20, 21); glonþur ealele
(Iº 25,31, 35; 37,19, 22)466. Mojer uþe (3Împ 7,50) – în Vulgata, mortariola (lat. mort¼riolum, -i¾ „piuliþã”) – desemneazã „vase
din t emplu, în formã de piuliþã, un fel de castronele”467. Pentru a evidenþia modul în care sunt valorificate creaþiile lexicale
diminutivale, citãm în continuare contextele pentru mrejuþã ºi mr ejiþã: ªi în modrul mreajii ºi a lanþului ºieºi îm preunã cu
lucru minunat þãsut. Amândoo cãpetealele s tâlpilor era vãrsate, câte ºeapte rânduri de mrejuþe într-un cãpetel ºi câte ºeapte
mr ejuþe într-alt cãpe tel. (3Împ 7,17)/ ªi au isprãvit stâlpii ºi doao rânduri prin pregiur de fieºtecare mrejuþe, sã acopere
cãpe tealele care era pre vârful malogr anatelor; într-acelaºi chip au fãcut ºi cãpetelului al doilea. (3Împ 7,18); ªi iarãºi alte
cãpe teale în vârful stâlpilor deasupra, dupã mãsur a stâlpului în prejma mr ejiþelor. Iarã de malogranate era doao sute de
rânduri înprejurul cãpetelului al doilea. (3Împ 7,20). Iniþial, distincþia mreajã – mrejuþã este im pusã de Vulgata, unde, în 7,17,
traducãtorul a gãsit in modum retis ºi septena ver suum retiacula, respectiv septena retiacula468.
Nu întotdeauna diminutivului din Vulgata îi corespunde un diminutiv în tr aducere. Lat. cr¼t¾cula, -ae „grãtar mic” este
echivalat prin roºtei469 (<mg. ros tély): Care le vei pune supt mãºcioara oltariului; ºi va fi roºteiul pânã la mijlocul oltariului. (Iº
27,5), dar cel mai frecvent prin cuvântul rezultat prin adãugarea sufixului diminutival: ªi roºteuþ ca o mreaje de aramã, prin a
cãr uia patru unghiuri vor fi patr u verigi de aramã (Iº 27,4); ªi-l vei îmbrãca cu aur foarte curat ºi roºteiuþul lui ºi pãr eþii dinprejur
ºi cornurile; ºi vei face cununã auritã prin pregiur (Iº 30,3); Oltariul aprinderii ºi roºteiuþul lui de aramã cu prãjinile ºi cu vaseale
sale, ºcaful ºi temeiul lui (Iº 35,16); ªi l-au îmbrãcat cu aur foarte curat, cu roºteiuþul ºi cu pãreþii ºi coarnele. (Iº 37,26); ªi roºteiuþul
lui l-au fãcut ca o mreaje de ar amã, ºi supt el, în mijlocul oltariului, prestoluþ (Iº 38,4); Din carii s-au vãrsat temeiurile în întrarea
jâr tvealnicului mãrturiii ºi oltariul de aramã cu roºteiuþul sãu ºi toate vaseale carele sânt de treaba lui (Iº 38,30)470.
Chiar dacã pr ezenþa diminutivelor este impusã de cele mai multe ori de textul-sursã, aspect pe care l-am subliniat în
demersul nostru ori de câte ori a fost necesar, nuanþarea la nivelul sufixelor diminutivale întrebuinþate de traducãtori atestã
o put ernicã inf luenþã venitã dinspre limba popularã. Apropierea de limba vorbitã, la car e se adaugã însã ºi faptul, extrem
de important, cã originalul dupã care se traduce nu mai este unul strãin de firea limbii române (slavon sau grecesc), sporeºte
consider abil valoarea acestei traduceri, o reuºitã literarã fãrã precedent, pe care credem cã nu a reuºit sã o egaleze nici chiar
Samuil Micu, în ciuda remarcabilei sale experienþe de traducãtor. Marele merit al traducãtorilor Vulgatei de la Blaj este acela
cã, deºi latiniºti prin formaþie ºi puºi în f aþa unui text care impunea metoda lit eralã de traducere, au înþeles cã limba românã
literarã nu se putea dezvolta f iresc ºi armonios în afara limbii vorbite. Atitudinea lor este comparabilã din acest punct de
vedere cu atitudinea r aþionalã a oamenilor de culturã din a doua jumãtate a secolului urmãtor, dupã ce peste limba românã
literarã trecuserã, succesiv sau simult an, mai multe valuri de influenþe.
Adapt area neologismelor în forme cu gen diferite este un lucru firesc în limbã (cf. ºi dromader – dr omaderã; filigran – filigranã, fonem – fonemã,
ipos tazã – ipostaz etc.). Dacã de obicei formele se încadreazã însã la douã genuri, cuvântul de faþã se adap teazã cu trei forme, câte una pentru f iecare
gen : epiºtil, cu pluralul epiºtili – masculin; epiºtilã, cu pluralul epiºtile – feminin; ºtil, cu pluralul ºtiluri – neutru.
464 Vezi câteva as pecte des pre etimologia cuvântului la Al Ciorãnescu, DER.
465
Vezi ºi discuþia de sub 2.3.1.2.1. în legãturã cu derivatele diminutivale f olosite pentru a denumi rinichii. Dupã modesta noas trã experienþã în cercetarea
textelor vechi, putem spune cã aceas ta este traducerea biblicã în care am întâlnit cel mai mare numãr de diminutiv e. Explicaþia vine întâi din faptul
cã limba Vulgatei abundã ea însãºi în diminutive – latina popularã câºtiga în expresivit ate ºi prin folosirea diminutivelor; al doilea, bogãþia lexicalã
a limbii române populare, în materie de creaþii diminutivale, este neîntrecutã.
466
În Ms.45 ºi în B1688 es te nucºoare; în Ms.4389 – în chipul nucilor ; în B1795 – se af lã bumbuleaþã, bumbuleþ ºi nucºoare. În nota (z la cuvântul
bumbuleaþele din Iº 25,31 se explicã: glonþurile sau bumbuleþii care spânzura în jos din sfeaºnic.
467 În B1688 ºi în B1795 – blidele.
468 Lat. r½ti¼culum, -¾ „gratie”, „zãbrea” este explicat în dicþionarul lui Grigore Maior (ILV/Lexicon , II) prin „mreajã”; traducerea prin diminutiv este
jus tificatã prin apropierea pe care au fãcut-o traducãtorii între r½ti¼culum, -¾ ºi r½ticulum, -¾, care înseamnã „plasã micã, reþea micã”, „gr atie, zãbrea”
ºi „mebranã care învãluie ficatul”.Pentru sensul din ur mã, v ezi supra, 2.3.1.2.1., mr ejuþã.
469 Prin acelaºi cuvânt es te echivalat în alt loc retiaculum: Oltariu de aramã, roºteiu, prãjinile ºi vaseale lui toate, scaful cu temeiul sãu, ºetrile pridvorului
ºi s tâlpii cu temeiurile sale (Iº 39,39).
4 70
În aceleaºi locuri, Ms.45, B1688 ºi Ms.4389 au grãtariu/grãtari/grãtar, gratie, drugi ºi uneori creaþii diminutivale: grãtioarã în Ms.45 ºi în B1688
ºi grãtãrel în Ms.4389. B1795 are grãtariu ºi crãtioarã.
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Substantivul mare (<lat. mare) se întâlneºte în mod curent cu sensul sãu obiºnuit, care nu necesitã comentarii. Cuvântul
se foloseºte însã ºi cu un sens mai puþin obiºnuit „bazin uriaº, în forma unei cupe, sprijinit pe un suport cir cular, care, la
rândul sãu, se sprijinea pe un suport rectangular. Vasul era folosit de preoþi pentru spãlãrile rituale cu apã” (cf. Anania 2001,
p.386), situaþie în care pãstreazã genul neutru al etimonului (lat. mare, -is s.n.). Încadrarea la neutru 471 a substantivului atunci
când se actualiz eazã cu sensul amintit mai sus a fos t, probabil, în concepþia traducãtorilor, singura modalit ate de a r ezolva
omonimia, altf el greu tolerabilã, la care s-ar f i ajuns în multe contexte: ªi au fãcut un mare vãrsat, de zeace coþi de la uznã
pânã la uznã, rãtund împregiur, înãlþimea lui de cinci coþi, ºi o funiºoarã de tr eizeaci de coþi îl încingea prinpregiur. (3Împ
7,23); ªi au aºezat z eace temeiuri, cinci de-a dreapta parte a bisearicii ºi cinci la stânga, iarã mare l-au pus de-a dreap ta partea
bisearicii, în prejma rãsãritului despre amiazãzi. (3Împ 7,39); ªi un mare ºi boi doisprãzeace supt mare (3Împ 7,44); ªi au
luat îm pãratul Ahas temeiurile ceale cu sãpãturi ºi vasul cel de ames tecare de vin, care er a deasupra. ªi mare l-au luat de
pre boii cei de aramã, carii-l sprijinea, ºi l-au pus pre faþa bisearicii cea aºter nutã cu piatrã (4Împ 16,17); Iarã s tâlpii cei de
aramã carii era în bisearica Domnului ºi t emeliile ºi mare cel de aramã , care era în casa Domnului, le-au frâmt haldeii ºi au
dus toatã arama în Vavilon. (4Împ 25,13); Adecã doi s tâlpi, un mare ºi temeliile care le fãcuse Solomon în bisearica Domnului.
Nu era mãsurã aramei tuturor vaselor. (4Împ 25,16).
Sint agma musach sabbati din Vulgata a fost echivalatã prin musahul sâmbetei „portic destinat odihnei”, aºa cum rezultã
din urmãtorul cont ext: ªi musahul sâmbetei, care zidise în bisearicã, ºi întrarea împãratului cea din afarã o au întors spre
bisearica Domnului, pentru îm pãratul asirilor. (4Împ 16,18).
Un detaliu vestimentar special al pr eoþilor evrei – „v eºmânt scurt, fãrã mâneci, fãcut din mãtase, incr ustatã cu pietre
preþioase, pur tat peste hainã de preoþi în timpul serviciului religios, la vechii evrei” – este numit diferit în Vulgata, iar
echivalãrile din tr aducerea româneascã urmeazã întocmai denumirile din textul-izvor472. Superumerale este calchiat în
structura româneascã peste-umãrariu , în diferite forme flexionare: pr este-umãrariul (Iº 28,4, 6, 12, 27, 28; 39,18); presteumãrariului (Iº 28,15, 25, 26, 27; 35,9; 39,7, 8, 20); preste-umãrariu (Iº 28,28; 29,5; 35,27; 39,2) ºi în structur a peste-umãrului
(Iº 28,31); humerâle (umerâle) – cu douã ocurenþe în Vulgata – se regãseºte ca atare în traducerea româneascã, în f ormele
umer ariul – Au îmbrãcat arhier eul cu hainã de in dedesupt, încingându-l cu valteul ºi îmbrãcându-l cu hainã hiachintinã ºi
pe deasupra i-au pus umerariul (Pr 8,7) ºi umãrariu – Îmbrãcãminte pã picioare ºi pã coapse ºi umãrariu i-au pus ºi l-au
încins cu mulþi clopoþei de aur îm pregiur (Ecz 45,10). Acolo unde în Vulgata este ephod (<ebr. ’ eph¹d), traducãt orii textului
de la 1760 împrumutã ºi ei cuvântul, care rãmâne cel mai bine reprezentat pentru a numi realit atea descrisã mai sus. De
altfel, în afarã de Cartea ieºirii , unde este prezent cuvântul superumer ale ºi de cele douã ocurenþe ale cuvântului humerâle
(umerâle), în toate celelalte locuri în care este vorba des pre acest detaliu vestimentar ter menul folosit es te ephod , invariabil
în Vulgata, variabil în traducerea româneascã: efod (Jd rezum.cap.8; 8,27; 17,5; 18,14); efodul (Jd 18,17, 18, 20); efodului
(Iº 25,7) 473.
Rugãtor/rugãtoriu (din ruga + -ãt or) desemneazã „capacul sacru de deasupra chiv otului mãrturiei” (cf. lat. ¹r¼culum, -¾ „loc
sacru, sanctuar unde se dãdeau oracole”) în urmãtoarele contexte: Ca, puind pre foc mireazmele, negura lor ºi abur ul sã
acopãre rugãtoriul care iaste deasupra mãrturiei ºi sã nu moarã. (Pr 16,13); ªi deacã va ucide þapul pentru pâcatul norodului,
va aduce sângele lui înlãuntr ul zaveasii, precum s-au poruncit pentru sângele viþãlului, sã stropeascã din preajma rugãtoriului.
(Pr 16,15).
Cu un sens puþin obiºnuit, „marginea (jertfelnicului)”, se întrebuinþeazã cuvântul þãrm/þãrmure în urmãtorul cont ext:
O va aduce preotul la oltariu; ºi, întorcându-i capul la grumazi ºi rumpându-l în loc de ranã, va face sã-i curã sângele pre
þãrmurile oltariului. (Pr 1,15).
Umplãtoar e/împlãtoare (din umple + -ãtoare) desemneazã un „vas s pecial de turnat” (cf. lat. suf fÀs¹rium, -¾ „vas cu cioc
de turnat ulei în lampã)”: ªi am rãspuns a doao oarã ºi am zis cãtrã el: «Ce sânt aceale doao spice de maslini, car e sânt lângã
doao usne de aur, întru carele sânt împlãtoar ele ceale de aur?» (Za 4,12).
Lat. balteus, -¾, (rar) balteum, -¾ „cingãtoare” es te împrumutat ºi adaptat în diferite moduri de traducãtori: valteu – Au
îmbrãcat arhiereul cu hainã de in dedesupt, încingându-l cu valteul ºi îmbrãcându-l cu hainã hiachintinã ºi pe deasupra i-au
pus umerariul (Pr 8,7); valteiu – ªi f iii lui aducându-i, i-au îmbrãcat cu îmbrãcãminte de in ºi i-au încins cu valteiul ºi le-au
pus mitrã, precum poruncisã Domnul. (Pr 8,13); ªi aceastea v or fi veºmintele carele vor face: piepturelul ºi preste-umãrariul,
contoº ºi cãmaºã de in s trâmtã, chidarim ºi valteiu. (Iº 28,4); valteon – ªi vei strânge îmbrãcãmintea cu vison, ºi mitra de
vison v ei face ºi valteon fulþuit. (Iº 28,39); Iarã f iilor lui Aaron le v ei face îmbrãcãminte de in ºi valteon ºi mitre spre sla vã ºi
cins te. (Iº 28,40); valtion – S trânse cãtrã valtion ºi cu verigele mai tare încopciate, carii împreuna cheutori hiaþintine, ca nu
slãbite sã sã întinze ºi de cãtrã sine sã sã miºce, precum au poruncit Domnul lui Moisi. (Iº 39,19).
2.3.2. Traduceri improprii cauzate de polisemantism, de par onimie sau de omonimia cuvintelor în limba latinã
În condiþiile în care într-o Biblie se activeazã o parte impresionanatã din tezaurul lexical al unei limbi ºi mai ales într-un
moment în care traducãtorii nu dispuneau de dicþionare complexe ale limbii latine, nu e de mirare cã au putut rezulta ºi
unele traduceri improprii. Apoi, tr aducãtorii erau ºi ei oameni, ceea ce înseamnã cã slãbiciunile firii omeneºti nu-i puteau
ocoli ºi, uneori din grabã, alteori din cauza oboselii, analiza pe care o fãceau unui cuvânt putea fi super ficialã. Nu e mai puþin
im portant însã fap tul cã într-o echipã com petenþele lingvistice ºi performanþele membrilor care o alcãtuiesc nu pot fi egale.
Toate acestea e xplicã prezenþa unor soluþii ca cele pe care le vom analiza în continuare, fãrã ca astfel de soluþii improprii
sã scadã în vreun fel meritele Vulgatei de la Blaj, despre care am afirmat ceva mai sus cã repr ezintã o reuºitã liter arã fãrã
În B1688 ºi în B1795 cuvântul este f eminin.
În legãturã cu soluþiile din alte versiuni româneºti ale Bibliei , vezi Eugen Munteanu, op. cit., p. 65.
473 Pentr u alte ocur enþe ale cuvântului, vezi Indicele aferent cãrþilor 1Sm, 2Sm.
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precedent, pe care credem cã nu a reuºit sã o egalez e nici chiar Samuil Micu, în ciuda remarcabilei sale experienþe de
traducãtor.
Pr ezenþa cuvântului apusean în contextul: „Domnule, slugile tale, Rathim de la apuseani ºi Savelie scriitoriul ºi ceiaalalþi,
judecãtorii curþii tale în Chelesiriia ºi Fenichiia.” (3Ezr 2,17) 474 – lat. Domine, pueri tui Rathimus ab accidentibus, et Sabellius
scriba, e t reliqui curiae tuae iudices in Coelesyria et Phoenice – este reflexul unei er ori de traducere: traducãtorul a confundat
cele douã cuvinte par onime: accidentibus ( accidens, -ntis „lucru accidental – opus lui esenþial”; „întâmplare”) cu occidentibus
(occidens, -ntis „apus, occident”).
Sintagma bani întreji zeace mii: ªi au dat spre lucr urile casii lui Dumnezeu tãlanþi de aur, cinci mii ºi bani întreji zeace
mii, tãlanþi de argint zeace mii ºi de aramã tãlanþi optsprãzeace mii ºi de fier tãlanþi, o sutã de mii. (1Par 29,7)475 – în lat.
solidos decem milia – este rezult atul unei confuzii generate de omonimia dintre adjectivul solidus „întreg, comple t” ºi
subs tantivul solidus, -¾ „monedã de aur”.
Omonimia dintre lat. pl¼ga, -ae „loviturã”, ciocnir e”; „ranã” ºi lat. plaga, -ae „întindere”, „regiune”, „zonã”, „þinut” a
generat în traducerea româneascã sint agmele de la patru bãtãile ceriului: ªi voi duce asupr a lui Elam patru vânturi de la
patru bãtãile ceriului; ºi-i voiu vântura spre toate vânturile aceastea. ªi nu va fi neam la care sã vie pribegii lui Elam. (Ir 49,36)476
ºi preste patru bãtãi ale pãmântului: ªi tu, fiiul omului! «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul pãmântului lui Israil: ‘Sfârºitul
au venit, venit-au sfârºitul preste patru bãtãi ale pãmântului. (Iz 7,2) 477. Cuvântul bãtaie dobândeºte astfel sensul „margine”,
„regiune”. În limba latinã sunt de fapt trei cuvinte distincte (al treilea, plaga, -ae „reþea”, „plasã”, „laþ”), numai cã în dicþionarul
lui Grigor e Maior (ILV/Lexicon, II) gãsim: „plaga: bãt aie; item: ranã, pagubã, mreajã”, lipsind tocmai cuvântul care trebuia
echivalat în contextele de mai sus prin „margine” sau „regiune”.
În cont extul: Ia pietri mari în mâna ta ºi le ascunde în groapa carea iaste supt zidul cel din coaste , în poarta casii lui
Faraon, în Tafni, vãzând oamenii jidovi. (Ir 43,9)478, ceea ce s-a echivalat prin sintagma zidul cel din coaste trebuia sã fie *zidul
de cãrãmidã, deoarece în Vulgat a este muro latericio, unde laterîcius „de cãrãmidã”. Cum logica nu este în nici un fel încãlcatã
prin soluþia tr aducãtorului, acesta, probabil, a fãcut numai o analizã superficialã a cuvântului, pe care l-a pus în legãturã în
mod er onat cu lat. latus, lateris „par te later alã”, în loc sã îl punã în legãturã cu lat. later, lateris „cãrãmidã”.
În cont extul: Iarã împãr atul cugeta a-l rândui preste toatã împãrãþiia. Pentru aceaea, cãpeteniile ºi vãt avii cãuta prile j
sã afle vinã lui Daniil, din coastele împãr atului. ªi nici o pricinã ºi prepus au putut af la, cãci cã era cr edincios ºi toatã vina ºi
prepusul nu sã afla într-ãnsul. (Dn 6,4) 479, sintagma coastele împãr atului reprezintã traducerea eronatã a lat. latere regni,
literal „coastele împãrãþiei”; de fapt, sensul este „întru cele legate de împãrãþie”.
Omonimia dintre cuvint ele ¹s, ¹ris „gurã” ºi os, ossis „os”, „ciolan” a deter minat traducerea er onatã a sintagmei lat. os
hominis prin gurã de om, într-un context în car e sensul ce se impune este „os de om”: ªi vor încungiura strãbãtând pãmântul.
ªi deacã v or vedea gurã de om, vor râdica lângã ea stâlp, pânã când îl vor îngropa îngropãtorii, în Valea mulþimii Gog. (Iz
39,15)480.
Sintagma lat. domo/domus Saltus Libani „casa Pãdurii Libanului” devine în tr aducere, în douã contexte, casa jocului
Livanului: ªi trei sute de pavãze de pedestraºi din aur ales, trei sute de mine de aur îmbrãca o pavãzã, ºi le-au pus împãratul
în casa jocului Livanului (3Împ 10,17)481; Ci ºi toate vaseale cu care bea împãratul Solomon er a de aur ºi toate unealtele
casei jocului Livanului de aur curat, nu er a argint, nici sã socotia de ceva pr eþu în zilele lui Solomon. (3Împ 10,21)482.
Traducerea în acest fel a sintagmei din Vulgata este urmarea omonimiei celor douã cuvinte: lat. saltus, -Às „vale împãduritã”
ºi lat. saltus, -Às „joc”.
Grija traducãt orului pentru a gãsi soluþia op timã în traducere cr edem cã a putut genera situaþia pe care am întâlnit-o în
urmãtorul context : Ci bune lucruri fap te s-au aflat în tine (2Par 19,3)483 – lat. sed bona opera inventa sunt in te. Subs tantivului
oper a i se dau iniþial douã echivalente: lucruri, f apte , intenþia traducãtorului fiind, probabil, aceea de a reveni asupra textului
ºi de a decide car e dintre cuvinte urma sã f ie pãs trat. Revenir ea nu a mai fost posibilã, iar rezultatul este cel care se v ede.
Neîndoielnic, aspectele de lexic ale textului analizat sunt mult mai numer oase ºi mai variate decât am putut rele va în
analiza noastrã. Es te, de altfel, ºi nivelul cel mai spectaculos al textului, care va pune oricând cu generozitate la dispoziþia
specialistului un inestimabil material de s tudiu.

În B1795 citim: Împãr atului Artaxerx, domnului, slugile tale, Ratimos, cel preste ceale ce sã nimeresc, ºi Semelie, scriit oriul, ºi ceialalþi ai sfatului
lor, ºi judecãtorii cei din Chilo Siriia ºi din Finichi, iar într-o ediþie din 1982 a Bibliei sinodale: Regelui Artaxerxe, s tãpânul: slugile tale, Rehum
cronicar ul ºi ªimºai scriitoriul, ºi ceilalþi din sf atul lor, ºi judecãtorii cei din Cele-Siria ºi din Fenicia, de unde rezultã cã personajul despre care se
v orbeºte aici er a cronicar ul însãrcinat cu consemnarea întâmplãrilor. În continuare vom f ace raportãri la soluþiile propuse într-o ediþie realizatã
dupã tr aducerea lui Cornilescu – Biblia sau Sfînta Scripturã a Vechiului ºi Noului Testament, cu explicaþii (fãrã loc, fãrã an), cu precizar ea, în Pref aþã,
cã es te „textul Bibliei traduse de Dumitr u Cor nilescu” – de unde 3Ezr lipseºte.
4 75 Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanþi de aur, z ece mii de darici, z ece mii de talanþi de argint, optsprezece mii de t alanþi de
ar amã, ºi o sutã de mii de talanþi de fer. (daricul = 20 de drahme).
4 76
Voi aduce asupra Elamului cele patru vînturi dela cele patru margini ale cer ului, îi voi risipi în toate vînturile acestea, ºi nu va f i niciun popor, la
car e sa n’ajungã fugari din Elam.
4 77
ªi tu, f iul omului, ascultã: aºa v orbeºt e Domnul, Dumnezeu, despre þara lui Israei: „Vine sfîrºitul, vine sfîrºitul pes te cele patru margini ale þãrii!”
4 78
Ia în mînã niºte pietre mari, ºi ascunde-le, în faþa Iudeilor, în lutul cuptorului de cãrãmizi care este la intrarea casei lui F araon din Tahpanes.
4 79 Atunci cãpeteniile ºi dregãtorii au cãutat sã af le ceva asupr a lui Daniel, ca sã-l pîrascã în ce privea treburile împãrãþiei. Dar n-au putut sã gãseascã
nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru cã el era cr edincios, ºi nu se gãsea nici o greºalã la el ºi niciun lucru rãu.
480 Cei ce vor strãbate þara, o vor cutr eiera, ºi cînd unul din ei va v edea oasele unui om, va pune un semn lângã el, pînã îl v or îngropa groparii în
„Valea mulþimii lui Gog”.
481 ªi alte trei sute de scuturi mici de aur bãtut, ºi pentru f ie care din elea întrebuinþat trei mine de aur; ºi împãratul le-a pus în casa numitã Pãdurea Libanului.
482 Toate paharele împãr atului Solomon eru de aur, ºi toate vasele din casa pãdurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui
Solomon argintul n’avea nici o tr ecere.
483
Dar tot se mai gãseºte ceva bun în tine.
4 74
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La începutul discuþiei despre lexic am compar at Vulgata de la Blaj cu un veritabil muzeu de antichitãþi, nepreþuit pentru
rarit atea „pieselor” pe care le cuprinde. Es te un muzeu care abia a fost „inaugurat” acum, o datã cu aceastã ediþie. Ar fi un
act de dreptate f aþã de o nemeritatã uitare de aproape douã secole ºi jumãtate ca tezaur ul lingvistic al acestei cãrþi sa îºi
gãseascã de aici înainte r eflectarea în analize prestigioase ale specialiºtilor. Încercarea noastrã are doar meritul de a atrage
atenþia asupra luptei acer be a primilor traducãtori ai Vulgatei în limba românã de a da cuvintelor virtuþile necesare pentru
a înscrie limba românã în rândul limbilor apte sã redea subtilitãþi ca cele din Cartea Cãrþilor.
Aceas tã traducer e dupã Vulgata este o r euºitã incontestabilã. Atât a vreme cât originalul dupã care se traduce nu mai
este unul strãin de fir ea limbii române (slavon sau gr ecesc), lucrul pare cu totul firesc, dar trebuie subliniat în mod apar te
meritul traducãtorilor de la 1760, pentru cã au ºtiut sã îmbine cu mãsurã cerinþa de a adop ta metoda liter alã de traducere,
im pusã de tradiþie, cu libertatea limbii române de a urma drumul pe care îºi începuse devenirea ca limbã de culturã. Iatã
cum, într -un mod ce poate pãr ea pardo xal, alegerea Vulgat ei de cãtr e episcopul Petru Pavel Aron a fãcut sã avem astãzi
în f aþa noastrã poate cea mai reuºitã transpuner e a Bibliei în limba românã, pânã la r ealizãrile moderne, dar aceeaºi
alegere a determinat o nedreaptã rãmânere în uitare a acestei traduceri484. Deopotrivã ºansã ºi neºansã pentr u cultura
româneascã!
Ceea ce nu a fos t sã fie la 1760 avea sã se întîmple dupã numai trei decenii ºi jumãtate, când o altã Biblie485, cea a lui
Samuil Micu, tradusã ºi tipãritã la Blaj, începea o imprevizibilã ascensiune, ajungând Biblia naþionalã a românilor, cãci Biblia
de as tãzi a Sfântului Sinod este nãscutã din cea de la Blaj (1795), lãþitã în toatã românimea486, croitã în focul vremii ºi ºlefuitã
de apele gener aþiilor pânã la forma desãvârºitã pe care o cunoaºte acum.
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PRECIZ~RI CU PRIVIRE LA INDICE
n indice de asemenea proporþii este o întreprindere temerarã chiar ºi atunci când o parte însemnatã a e tapelor
pe care le pr esupune realizar ea unui astfel de aparat ºtiinþific s-ar efectua prin programe ultraper formant e de
calculator. Dacã însã chiar selectarea ºi înregis trarea materialului lexical trebuie sã se f acã manual, în cea mai mare
par te, atunci un indice de peste 1700 de pagini poate pãrea de domeniul imposibilului. Progr amele computerizate prezintã
avantaje, dar nu sunt lipsite de limite. Schematizarea excesivã ºi simplificarea la maximum a informaþiei gramaticale si lexicale
sunt doar douã dintre aspectele car e caracterizeazã analiza computerizatã. Este ceea ce am încercat sã evitãm în analiza
noastrã, pentru cã este primul pas, esenþial, al analizei, motiv pentr u care am ºi optat pentru o for mulã ineditã, combinând
indicele tradiþional cu glosarea sensurilor în cazul acelor cuvinte care am considerat cã ar putea pune în dif icultate cititorul
nefamiliarizat cu limba textelor vechi.
a) Prezentarea autonomã a fiecãrei cãrþi biblice este o primã ieºire din tipare. Ne-am obiºnuit sã tratãm Biblia ca pe o
singurã carte, ignorând un lucr u important, pus în e videnþã chiar prin titlu: cuvântul biblia este forma de plural a gr. biblion
„car te”. Biblia nu es te, aºadar, o singurã car te, este o car te de cãrþi. Ea reuneºte peste 60 de cãrþi, diferite între ele sub foar te
multe as pecte. Întâi, diferenþele sunt majore sub aspectul conþinutului, apoi, autorii aces tor cãrþi sunt ºi ei diferiþi ºi chiar au
trãit în epoci istorice diferite ºi în locuri diferite. De aici, o formulã ineditã, dar e xplicabilã ºi cu atât mai interesantã pentru
cititor, care va avea rând pe rând în faþã fiecare carte biblicã, urmatã de un indice de cuvinte ºi de facsimilele cãrþii.
b) Select area materialului lexical a ridicat din capul locului o dificultate majorã: inventarier ea tuturor cuvintelor , în
condiþiile amintite mai sus, era un lucr u practic imposibil, ca atare a trebuit sã s tabilim un criteriu fundamental în funcþie
de care sã selectãm cuvintele urmând a f i cuprinse în acest aparat ºtiinþific. Am op tat, în mod firesc, pentr u criteriul
semantic . Aplicarea acestui criteriu limiteazã contradicþiile fãrã a le anula. Fixarea limitelor între clasele de cuvinte, dupã
aces t criteriu, cunoaºt e nuanþãri sensibile de la un specialist la altul. Se regãsesc în indice, în primul rând, cuvintele care
se caracteriz eazã prin conþinut lexical autonom, aºa-numitele cuvinte lex ematice: substantive, adjective, v erbe, adverbe
calificative ºi cir cumstanþiale (nu însã ºi adv erbele pronominale). Cuvintele care nu au conþinut lexical autonom, f iind doar
subs titute ale celor dintâi (pronumele, adver bele pronominale) ori numai instrumente gramaticale (prepoziþia, conjuncþia,
articolul, verbele auxiliare, atât morfologice cât ºi sintactice), se regãsesc în indice numai în mãsur a în care au tangenþe
cu cele dintâi (f ie cã e vorba despre con versiune – adv erbul de venit pr epoziþie, de exemplu, – f ie cã e vorba despre
omonimii gramaticale: f ormele verbelor copulative care nu dif erã de formele omonimelor predicativ e). Nu am înregis trat
numeralele, al cãror s tatut este contr oversat în ce priveºt e încadrarea lor într-o clasã de cuvinte sau în alta, dar motivul
nu þine de acest aspect, ci de un altul, cu adevãr at întemeiat: multitudinea formelor ºi a tipurilor de structuri. Nu am eliminat
interjecþiile, pentr u cã ele, folosite destul de r ar, sunt e xpresia cea mai directã ºi mai sugestivã a unor stãri sufle teºti,
atitudini, senzaþii ale celui care le foloseºte.
Se regãsesc, de asemenea, în indice unele nume proprii, toponime ºi antroponime. Dintre toponime, le-am înregistrat
pe acelea care sunt traduse în limba românã. Dacã toponimul este un cuvânt compus, es te înregistrat numai atunci când
unul dintre constituenþi este cuvânt românesc. Toponimele pãs treazã în foar te mare mãsurã legãtura semanticã cu apelativul
din car e provin, ceea ce ne-a îndreptãþit sã le includem chiar în articolul apelativului corespunzãtor.
Antr oponimele, în general, prezintã o situaþie diferitã, în com paraþie cu toponimele, în ce priveºte legãtura de sens cu
apelativul din care derivã: în cazul lor, aceastã legãturã, dacã se mai pãstreazã, este foar te slabã. Antroponimele pe care leam înr egistrat noi sunt însã dintr e cele care, probabil, la momentul folosirii lor nu aveau statut de antroponim. Ele aveau
rolul de a identif ica o persoanã prin apar tenenþa la un neam, la un teritoriu etc. De exemplu, aroritean a dobândit statut
de nume propriu atunci când intrã în relaþie de dependenþã faþã de un nume de persoanã, identificând persoana respectivã
în rapor t cu altele car e au acelaºi nume: Samoth Aroriteanul este „Samoth care provine din Harod (localitatea Ain Jalud
de as tãzi)” (cf. Indice 1Par – ARORITEAN). Acelaºi cuvânt se foloseºte însã ca apelativ în contextul: Ozie Astarotheanul,
Samma ºi Iehiil, f iii lui Hothan, aroriteanii (1Par 11,4 4), sensul cuvântului fiind acelaºi „cei care provin din Harod”. Este
absolut f iresc, aºadar, ca ºi cuvântul care a cãpãtat statut de nume pr opriu sã fie înregistrat, ambii ter meni f iind incluºi în
acelaºi ar ticol: ARORITEAN.
Se regãsesc în indice cuvintele Dumnez eu ºi Domnul, înr egistrate în ar ticole distincte ºi nu împreunã cu apelativele din
care provin. Precizãm însã cã substantivul propriu Hris tos nu a fost înregistrat, în schimb se r egãseºte apelativul hristos, folosit
de altfel foarte rar ca apelativ în cãrþile Bibliei : ªi, mai înainte de vreamea sfârºitului vieþii sale ºi a veacului, mãr turie au pus
înaintea Domnului ºi a hris tosului; bani ºi pânã la cãlþãminte de la tot trupul n au luat ºi nu l au pârât pre el om . (Ecz 46,22),
unde hris tosului pãstreazã sensul „unsului” (cf. lat. chris tus).
Cuvintele au f ost excerptate atât din textul propiu-zis cât ºi din rezumatele capitolelor, acestea din urmã fiind, la rândul
lor, traduse din Vulgata.
c) Organizarea materialului excerptat. Ordinea cuvintelor este alfabeticã. Din cauza numãrului mare de variante (de cele
mai multe ori grafice, dar ºi fonetice), a trebuit sã alegem drept cuvânt-titlu forma literarã, aºa cum se întâlneºte în dicþionarele
limbii române. Excepþie fac unele cuvinte car e sunt neologisme în acest text ºi pe care nu le gãsim în dicþionar e. La cele
car e prezentau diferenþe mai mici între variante am optat pentru o formã-tip ºi le-am considerat pe celelalt e variante ale
acesteia. Un exemplu ar putea fi cuvântul VALTEU: s.n. „cingãtoare” (cf. lat. balteus, -¾), pentru care am ales aceastã formã-tip,
cea mai apropiatã de etimon, deºi cuvântul este înregistrat cu mai multe variante: valteul: sg. ac. 8,7; valteiul: sg. ac. 8,13
(Indice Pr) ºi valteon: sg. ac. 23,13 (Indice 2Lg).
Cuvintele care denumesc popoare, populaþii sau neamuri „exotice”, absente din dicþionarele limbii române ºi pentru
car e a fost im posibil de stabilit o for mã-tip, cãreia sã i se subordoneze celelalte, relativ apropiate de forma consideratã tip,
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nu au f ost încadrate într-un singur articol. Traducãtorii au întâmpinat probleme serioase la redarea acestor nume, fapt dovedit
de existenþa unor variante f oarte diferite. Iatã câteva exemple din Indice 1Par: ANATHOTHINEAN ºi ANATHO TEAN
desemneazã aceeaºi realit ate „care provine din cetatea Anatot”; la fel FELONEAN ºi FALONITEAN, înseamnã „care este
de loc din Pele t, o cetate situatã în N egev, în par tea de sud a Iudeii”; GHEDERITEAN ºi GADEROTHEAN, înseamnã „care
este de loc din Ghedera; nume care e posibil sã f ie acelaºi cu Judeira, la nord-es t de Gabaon, sau Kh. Judeir a, la 10 km spre
vest (cf. DB, p.490)” etc. În astfel de situaþii, fiecare cuvânt se constituie în ar ticol distinct.
Dif icultãþi au apãrut la organizarea for melor în cadrul fiecãrui „ar ticol”. Ideal ar fi fost sã aºezãm for mele în funcþie de
inf ormaþia gramaticalã pe care o transmit, numai cã pentru aceasta timpul de lucru s-ar f i dublat. Am încercat o organizare
alf abeticã a formelor, dar, în condiþiile în care unele cuvinte cunosc un numãr mare de variante, ar fi fost necesar de asemenea
un timp supliment ar. Am optat, finalmente, pentru înregistrarea progr esivã a cuvintelor, dupã apariþia lor în text. Acolo unde
un cuvânt se actualizeazã, datoritã conversiunii, cu valori morfologice diferite, se precizeazã valoarea morfologicã, iar cuvint ele
se grupeazã în funcþie de aces te valori.
Pentru cuvântul-titlu se preciz eazã exclusiv valoarea mor fologicã sau valorile morfologice cu care se actualiz eazã
în textul respectiv, fãrã sã se mai dea indicaþii speciale în cazurile de conversiune (articolul demonstrativ , care schimbã
cel mai frecv ent valoarea morfologicã a cuvântului, es te înregistrat între par anteze rotunde ºi t ot astfel sunt înr egistrate
mor femele semidependente ale gradelor de comparaþie la adjectiv ºi adv erb: mai, cel mai, foarte, prea etc.). De exemplu:
CUVIOS, -OASÃ: s.m./f.; cuvioºilor: s.m. pl. gen. rezum. cap.3 (Indice Pl), în contextul: Perirea celor fãrã leage ºi
blagosloveniia cuvioºilor:; FÃGÃDUIT, -Ã: s.m./f.; (ceale) fãgãduit e: s.f. pl. ac. 25,14 ( Indice Pl), contextul f iind: Nor
ºi vânt ºi ploi neurmând, omul slãvit ºi care nu plineaºte ceale fãgãduite . Evident cã precizarea contextelor nu se f ace
în indice, decodarea sensurilor ºi a valorilor gramaticale fãcându-se în t ext la locul indicat dupã me toda încetãþenitã
(prima cifrã reprezintã capitolul, a doua, versetul).
Un cuvânt este înregistr at o singurã datã, chiar dacã apare de douã sau de mai multe ori în acelaºi verse t. Excepþie fac cazurile
în care avem a face cu variante ale aceluiaºi cuvânt, precum ºi situaþiile în care o formã se actualizeazã în acelaºi ver set cu douã
valori mor fologice diferite, fãrã ca aceeaºi formã sã se regãseascã ºi în alt loc: leuþi: pl. nom./ac. 28,17, 17 – Indice 1Par.
La verb, aspectul negativ nu s-a consemnat decât în cazul im perativului, într ucât numai aici apar modificãri ale
formei negativ e faþã de for ma afir mativã. Pr onumele refle xiv este consemnat între parant eze rotunde pentru a evita
omonimia dintr e pronumelui reflexiv de per soana a III-a, se, în forma velarizatã sã, ºi conjuncþia omonimã din structura
modului con junctiv: (sã) acopere: ind. prez. 3.sg. 22,27; 30,6/ sã acopere : conj. prez. 3.pl. 25,20; 28,42 /(sã) apropiia :
inf. prez. fãrã a 14,20/ (sã) apropiia: ind. imp. 3.pl. 40,30 – Indice Iº. În mod fir esc, am extins aceeaºi modalitate de
consemnare a f ormelor pronominale reflexiv e ºi la celelalte persoane, chiar dacã aici nu se mai punea problema e vitãrii
unor omonimii.
For mele verbale la care sunt conjuncte pronume reflexiv e (care nu mai sunt morfeme pentr u diatezã) sau pronume
per sonale în varianta atonã sunt notate în felul urmãt or: datu(-)-au: ind. pf.c. 3.sg. 6,55 (Indice 1P ar). Cratima pusã între
paranteze aratã cã forma verbalã compusã este dislocatã de o for mã pronominalã atonã, în cazul de faþã -le- : datu le au .
Pentru a dis tinge între formele de ger unziu în care -u este o caracteristicã a limbii v echi (fãgãduindu – 1Mac rezum. cap.10:
Cuprinzând Alixandru, f iiul vestitului Antioh, Pt olomaida, sã sârguiaºte Dimitrie a face legãturã cu Ionathan, o datã ºi
iarãºi mult e fãgãduindu.) ºi cele în care -u este condiþionat fonetic ºi morfologic, am înregis trat for mele din urmã, prezente
în numãr f oarte mare, cu o cratimã la final: neaf lându- (3Împ 18,12 – neaflându-te). Înregis trarea cu sau fãrã cratimã a
unei f orme care are în structurã -u se face în aceleaºi condiþii ºi în cazul altor pãrþi de vorbire.
d) Glosarea cuvint elor s-a fãcut, aºa cum deja s-a precizat, numai acolo unde s-a simþit nevoia, din dorinþa de a face textul
accesibil ºi celor mai puþin f amiliarizaþi cu limba veche. Cum un cuvânt nu „trãieºte” decât în ºi prin contextul în care este
întrebuinþat, era firesc ca pr ecizãrile de ordin semantic sã se facã strict contextual. În nenumãrate rânduri a trebuit sã apelãm
la textul Vulgatei ºi la compararea soluþiilor date de alþi traducãtori ai Bibliei în româneºte, mai vechi sau mai noi.
Nu sunt puþine cazurile în care cuvintele sunt la prima atestare în acest text sau se actualizeazã cu sensuri pe care dicþionarele
limbii române nu le consemneazã. Astfel de sensuri pot proveni ºi din calchierea unui sens al cuvântului latinesc ori din soluþii
inedite pe care traducãtorii le propun în unele situaþii (a se vedea ºi discuþia din Limba ºi stilul Vulgatei de la Blaj 1760 - 1761).
Principala problemã cu care ne-am confruntat aici a fos t neconcordanþa infor maþiei cuprinse în MDA cu infor maþia
din DA ºi DLR, când e vor ba de prima atestare a unui cuvânt. Acolo unde datele furnizat e în MDA concordã cu cele
din DA ºi DLR, am pãs trat, în mod fir esc, trimiterea la MDA . La fel am procedat la cuvintele pentru care, din motive
obiective, nu am dis pus de volumele din DLR. De altfel, e un lucr u cunoscut cã ºi infor maþia din DA ºi DLR trebuie
actualizatã, pentr u cã ºi aici prima atestare în cazul multor cuvinte este depãºitã. De exemplu, pentr u cuvântul parie
(În v.) „copie” – pe care l-am considerat iniþial at estat pentru prima datã în acest text – prima înregistrare este în MDA
ºi în DLR la S. Micu, Dictionarium valachico-latinum, editat de L. Gáldi la Budapesta, în 1944, numai cã din DÎLR
af lãm cã acest cuvânt apare cu un secol înainte, într-un document de la 1660. Cuvântul pãvãjioarã „pavãzã micã” nu
este înregistrat în DLR, în schimb, el este cuprins în DÎLR, cu prima atestare chiar în Biblia de la Bucur eºti. Exemplele
pot continua. Ideea nu es te însã de a cãuta scãderi unor lucrãri lexicogr afice impor tant e, ci de a sublinia încã o datã
cã ne af lãm pe un teren foarte labil ºi cã nimeni nu poate pretinde cã propune de f iecare datã soluþia def initivã, ci
poat e numai optimã la momentul respectiv .
Considerãm cã am cuprins în acest argument rãspunsuri la cele mai importante întrebãri pe care ºi le vor pune cei care
vor consult a indicele. Am dori sã reamintim celor care vor avea rãbdare mãcar sã rãsfoiascã cele peste 1700 de pagini de
indice cã se af lã în faþa unui aparat critic „pus în scenã” de un om ºi nu de o maºinã. ªi tocmai de aceea vom zice cu cei
vechi: iubiþi cetitori, sã nu vã smintiþi, nici sã vã pripiþi a vinovãþi ºi a defãima lucr ul, cã alunecoasa fir e omeneascã pre nici
un om nu lasã fãrã greºealã. Cu siguranþã v om rãmâne recunoscãtori tuturor celor ce cu bunã credinþã vor sesiza aspecte
de naturã sã contribuie la per fecþionarea rezultatelor muncii de recons tituire ºi analizã a textelor v echi.
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ABREVIERI

gr. = grecism
hp. = hipocoristic
imp. = imper fect
imper s. = impersonal
ind. = indicativ
inf. = infinitiv
interj. = int erjecþie
inv. = in variabil
iuz = ieºit din uz
înv. = în vechit
liv. = livresc
loc. = locuþiune
m. = masculin
Mar. = Mar amureº
mg. = maghiarã, maghiar(ul)
mgm. = maghiarism
m.m.c.pf. = mai mult ca perfect
Mol. = Moldova
ms. = manuscris
multipl. = multiplicativ
n. = neutru
nead. = neadaptat
neg. = negativ
nehot. = nehotãrât
neob. = neobiºnuit
ngr. = neogreacã, neogrecesc(ul)
nom. = nominativ
num. = numeral
oc. = ocazional
Olt. = Oltenia
ord. = ordinal
part. = par ticipiu
perifr. = perifrastic
pf. =perfect
pf.c. = perfect com pus
pn. = polonezã, polonez(ul)
sãs. = sãseascã, sãsesc(ul)
sl. = slav
srb. = sârbã, sârbesc(ul)
tc. = turcã, turcesc(ul)
ucr. = ucraineanã, ucrainean(ul)

[ ] = cuvânt considerat în elipsã
alb. = albanezã, albanez(ul)
a.C. = ant e Cristum
ac. = acuzativ
adj. = adjectiv, adjectival(ã)
adn. = adnominal
adv. = adverb, adverbial(ã)
ant. = anterior
antep. = antepus
aprox. = aproximativ
art. = articol, articulat
aug. = augmentativ
Ban. = Banat
bg. = bulgarã, bulgar(ul)
Bis. = termen bisericesc
Buc. = Bucovina
c. = construcþie
cap. = cap, capitol
ccr. = concretizat
cj. = conjuncþie, conjuncþional(ã)
conj. = conjunctiv
convers. = conversiune
c. neg. = constr ucþii negative
dat. = dativ
des. = desinenþã
ebr. = ebraicã, ebraic(ul)
et. nec. = etimologie necunoscutã
eufem. = eufemism, eufemistic
expr. = expresie
ext. = extensiune
f. = feminin
f.a. = fãrã an
fam. = familiar
fr. = francezã, fr anþuzesc(ul)
fracþ. = fracþionar
fig. = figurat
gen. = genitiv
ger. = ger manã, german(ul)
gms. = germanism
gn. = generalizare
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